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ولي العهد :عالقتنا
بالواليات المتحدة
متينة وراسخة
نائبة الرئيس األميركي:

نشكر الكويت على إنجاحها
خطة إجالء األفغان
02

الخالد للوزراء :ال مكان بيننا
لقيادي ال يتحمل المسؤولية
«لن نتوانى في محاكمة أي مسؤول يثبت اعتداؤه على المال العام أو يمس بالمكتسبات»
• «خطواتنا جادة للتعاون مع القطاع الخاص لتسهيل إجراءات المشاريع التنموية»
رئيس الوزراء في لقاء «الكويت ما بعد الجائحة»:
• الوضع الصحي مستقر ...ومطلوب االلتزام باالشتراطات
• نسعى للنهوض من آثار «كورونا» وإعادة مسارات الدولة لطبيعتها
• ضوابط جديدة للوظائف اإلشرافية ودراسة ربط مكافآتها باألداء
• لنحافظ على سمعة الكويت وعالقاتها الخارجية
• ال عودة للمعامالت الورقية بعد تطبيق «سهل»
• ننفق بسخاء لكن المؤشرات العالمية ال تنعكس على الواقع
أكـ ــد رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
سـمــو الـشـيــخ ص ـبــاح ال ـخــالــد أن
مــركــب الـحـكــومــة "ل ــن يـتـســع في
الـمــرحـلــة الـمـقـبـلــة ألي ق ـيــادي ال
يمتلك القدرة الفنية ،وغير قادر
عـلــى تحمل أع ـبــاء الـمـســؤولـيــة"،
ً
مـ ـش ــددا ع ـلــى ض ـ ــرورة "تحسين

sms
كيف لدولة تدعي تشجيع االستثمار والمحافظة على
النظام والقانون ،أن تنال احترام المستثمرين وتحوز
ثقتهم ،في ظل تخبط قراراتها غير المدروسة ،ومنها قرار
ً
الـ " 60عاما" ،مع اعتمادها على التسريبات وجس النبض
قبل إصدارها؟! لماذا ال تكون حكومتنا الموقرة حاسمة
باتة في القرارات التي تمس مستقبل فئات حيوية تعمل
في القطاع الخاص ،وضع القدر مصيرها بأيدينا؟!

وضـ ــع ال ـك ــوي ــت ف ــي ال ـم ــؤش ــرات
ا لـعــا لـمـيــة ،فبلدنا ينفق بسخاء
ع ـ ـلـ ــى ك ـ ـ ــل ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاعـ ـ ــات ،ولـ ـك ــن
المؤشرات ال تنعكس على أرض
الواقع".
ودعــا الخالد قياديي الــدولــة،
خـ ـ ــال لـ ـق ــاء ج ـم ـع ـه ــم أمـ ـ ــس فــي
م ــرك ــز ج ــاب ــر ال ـث ـق ــاف ــي ت ـم ـحــور
حول "الكويت ما بعد الجائحة"،
إلــى تقديم خطة زمنية لعملهم،
والـتـعــاون مــع الـجـهــات الرقابية
لـمـعــالـجــة الـمـخــالـفــات واالل ـت ــزام
ً
بإجراءات التحول الرقمي ،مؤكدا
أن إط ــاق تطبيق "س ـهــل" خــال
أس ـ ـبـ ــوع س ـي ـك ــون ب ـ ــاك ـ ــورة ذل ــك
التحول "ولن أقبل بعده بالرجوع
إلى المعامالت الورقية".
و شـ ـ ـ ـ ـ ــدد عـ ـ ـل ـ ــى أن أي ج ـه ــة
حكومية تـتـهــاون فــي اسـتـخــدام

ً
الخالد متحدثا في لقاء «الكويت ما بعد الجائحة» أمس
التطبيق فسيتحمل قـيــاد يــو هــا
ً
المسؤولية ،محذرا بأن الحكومة
لن تتوانى في إحالة أي مسؤول
للمحاكمة متى ثبت تــورطــه في
الـ ـمـ ـس ــاس ب ـم ـك ـت ـس ـبــات ال ــدول ــة
واالعتداء على المال العام.
ولفت إلــى أن الحكومة أخذت
خ ـط ــوات ج ــادة لــدفــع الـمـشــاريــع
التنموية والـتـعــاون مــع القطاع
الـ ـخ ــاص ل ـت ـس ـه ـيــل إج ــراءاتـ ـه ــا،
ً
ً
مــؤكــدا أن "أمامنا تحديا يتمثل
ف ــي ال ـت ـع ــام ــل ب ـن ـمــط ج ــدي ــد فــي

اقتصاديات

ال ـم ـن ـط ـقــة ف ــي ع ـم ـل ـيــات اإلج ـ ـ ــاء مــن
أفغانستان.
وخالل مؤتمر صحافي مشترك
مـ ـ ــع رئـ ـ ـي ـ ــس هـ ـيـ ـئ ــة األركـ ـ ـ ـ ــان
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال م ـ ــارك
مـيـلــي ،أم ــس األول ،ق ــال أوسـتــن
ً
إنه سيناقش في الخليج عددا
م ــن ال ـق ـضــايــا االس ـتــرات ـي ـج ـيــة،
وس ـي ـس ـت ـغــل ال ـف ــرص ــة لـتــوجـيــه
الشكر إلى الدول التي ساعدت في
عمليات اإلجالء.
في المقابل ،وفي
حـ ـ ـي ـ ــن 02

م ـت ــاب ـع ــة ت ـن ـف ـيــذ ب ــرن ــام ــج عـمــل
الحكومة".
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ــه ّ
وج ـ ـ ـ ــه ديـ ـ ــوان
الخدمة المدنية لوضع ضوابط
جديدة بشأن الوظائف اإلشرافية،
وتـ ـق ــدي ــم دراس ـ ـ ـ ــة بـ ـش ــأن ص ــرف
مكافآت أصحابها وربطها باألداء
ال بالحضور واالنصراف فقط.
وعـ ــن ال ــوض ــع ال ـص ـح ــي ،ق ــال
الخالد إ نــه "مستقر ،والمطلوب
الـ ـح ــذر واالل ـ ـت ـ ــزام بـ ــاإلرشـ ــادات
الصحية وأخذ التطعيم لالنتقال

إلى وضع آمن ،والواجب يقتضي
شكر الجهات التي عملت خالل
ً
األزم ــة" ،مضيفا أن الفترة "التي
نمر بها هــي فـتــرة الـنـهــوض من
آث ــار الـجــائـحــة وإعـ ــادة م ـســارات
الدولة لطريقها الطبيعي".
وع ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــاقـ ــة م ـ ــع ال ـس ـل ـطــة
ال ـت ـشــري ـع ـيــة ،قـ ــال ال ـخ ــال ــد "إن ـنــا
منفتحون للقاء إخواننا النواب
والتعاون معهم لخدمة الكويت"،
ً
الفـ ـت ــا إلـ ــى أن ه ـن ــاك مــرجـعـيــات
ت ـحــدد ال ـعــاقــة بـيــن السلطتين،

هي الدستور والالئحة الداخلية
ل ـل ـم ـج ـل ــس وأح ـ ـ ـكـ ـ ــام ال ـم ـح ـك ـمــة
الدستورية.
وب ـشــأن الـسـيــاســة الـخــارجـيــة
لـلـكــويــت ،أك ــد ضـ ــرورة "الـحـفــاظ
ع ـ ـلـ ــى عـ ــاقـ ــات ـ ـنـ ــا ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة،
وسـ ـمـ ـع ــة ال ـ ـب ـ ــاد وس ـي ــاس ـت ـه ــا
الـمـتــزنــة ورؤيـتـهــا المتمثلة في
وضــع حلول سلمية للصراعات
وتدخلها اإلنساني فيها".
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أعـلـنــت أبــوظـبــي ،أم ــس ،إلـغــاء
ال ـح ـج ــر ال ـص ـح ــي ل ـل ـم ـســافــريــن
ال ـم ـط ـ ّـع ـم ـي ــن ،اب ـ ـتـ ــداء م ــن األح ــد
ال ـم ـق ـبــل ،ف ــي ح ـيــن ت ـضـ ّـمــن آخــر
ت ـ ـحـ ــديـ ــث لـ ـلـ ـق ــائـ ـم ــة ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء
الخاصة بالقادمين إلــى اإلمــارة
ً
دوال عدة بينها الكويت.
وكانت اإلمــارات أعلنت نهاية
الشهر الماضي أنها ستستأنف
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال ط ـ ـل ـ ـبـ ــات تـ ــأش ـ ـيـ ــرات
السياحة للسياح المطعمين من
جـمـيــع الـ ـ ــدول ،قـبـيــل اسـتـضــافــة
معرض «إكسبو  2020العالمي»
في دبي.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـك ـ ـتـ ــب اإلعـ ـ ــامـ ـ ــي

ً
لحكومة أبوظبي ،في بيان ،نقال
عن لجنة إدارة الطوارئ واألزمات
وال ـك ــوارث الـنــاجـمــة عــن جائحة
«ك ـ ــورون ـ ــا» أنـ ــه «س ـي ـت ـعـ ّـيــن عـلــى
جـمـيــع الـسـيــاح الـمـطـ ّـعـمـيــن قبل
السفر إلى اإلمارة تسجيل شهادة
التطعيم في الموقع اإللكتروني أو
التطبيق الذكي للهيئة االتحادية
للهوية والجنسية» ،كما يتعين
عليهم عند اإلقالع «إبراز نتيجة
س ـل ـب ـيــة ل ـف ـحــص م ـس ـحــة األن ــف
ُ
اســت ـل ـمــت خـ ــال  48س ــاع ــة قـبــل
موعد الرحلة».
وأضاف البيان أن «اإلجــراءات
الجديدة تشمل خطوات 02

بينها أنظمة تجسس وتوجيه طائرات «درون»
ً
ن ـش ــر ن ــاش ـط ــون إع ــامـ ـي ــون ص ـ ــورا
ً
وأفالما عن تحرك قافلة تابعة للجيش
اإليراني والحرس الثوري على الطرق
ال ـشــرق ـيــة إليـ ـ ــران وهـ ــي ت ـن ـقــل أسـلـحــة
أم ـي ــرك ـي ــة ب ـي ـن ـهــا م ـ ــدرع ـ ــات وع ــرب ــات
«هــامـفــي» ت ــردد أن ط ـهــران تمكنت من
الحصول عليها من أفغانستان.
وك ــان ــت «الـ ـج ــري ــدة» ن ـش ــرت ف ــي 17
ً
أغـسـطــس الـمــاضــي تـقــريــرا أك ــدت فيه،
ً
اس ـت ـن ــادا إل ــى م ـص ــادره ــا ف ــي ط ـهــران،
أن ال ـح ــرس ال ـث ــوري اس ـت ـحــوذ حينها
على عــدد مــن الـطــائــرات مــن دون طيار
ً
وحــوامــات أميركية الصنع ،وأن فريقا
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النفط يتراجع
بعد تأكيد «أوبك »+
دوليات
عودة اإلمدادات

أبوظبي تلغي حجر المسافرين ّ
المطعمين
ُ
وتدخل الكويت «القائمة الخضراء»

لويد أوستن

رؤى عالمية

حزب بافاري صغير
 ٠٣شوكة في خاصرة
المحافظين األلمان!

إيران تستولي على معدات أميركية عسكرية «نوعية» من أفغانستان

صورة تداولها نشطاء تظهر شاحنات قيل إنها تنقل المعدات والمدرعات األميركية داخل إيران

محليات

«الصحة» :تسهيل
إجراءات سفر الكويتيين
إلى االتحاد األوروبي

واشنطن تؤكد بقاءها في العراق
ووزير دفاعها يزور الخليج لطمأنة دوله
أث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ط ـ ــريـ ـ ـق ـ ــة االنـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب م ــن
أفغانستان مـخــاوف حلفاء أمـيــركــا في
كل مكان ،وبشكل خاص في الخليج الذي
يترقب حدثين إقليميين مهمين؛ األول
انسحاب القوات األميركية القتالية من
ال ـعــراق فــي بــدايــة ال ـعــام الـمـقـبــل ،حسب
االتفاق بين واشنطن وبغداد ،والثاني
يتعلق بمصير المفاوضات المعلقة بين
إيــران والــواليــات المتحدة حول االتفاق
النووي وشؤون إقليمية أخرى.
وكـشــف وزي ــر الــدفــاع األمـيــركــي لويد
أوس ـت ــن أن ــه س ـي ــزور الـخـلـيــج األس ـبــوع
ً
المقبل ،مشيدا بالدور الذي لعبته دول

الناصر :جائحة «كورونا»
تستلزم تعاون المجتمع
الدولي لمواجهتها
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الحميضي
جهاد
تغيرات محدودة
ً
ً
رئيسا تنفيذيا
في مؤشرات
البورصة ...والسيولة لـ «المتحد»
٠٧
 50مليون دينار ٠٦

 534.7مليون دينار
مشتريات األفراد
بالبورصة
في أغسطس
٠٦

الثانية

م ــن الـ ـح ــرس ت ــوج ــه إل ـ ــى أف ـغــان ـس ـتــان
للكشف عــن األسـلـحــة األمـيــركـيــة التي
حصلت عليها حركة طــالـبــان ،ويمكن
أن تستفيد منها إيران.
وأك ـ ــد م ـص ــدر رف ـي ــع ال ـم ـس ـتــوى فــي
«ف ـي ـل ــق الـ ـ ـق ـ ــدس» الـ ـت ــاب ــع لـ ـلـ ـح ــرس ،ل ـ
«ال ـجــريــدة» ،أن اإليــرانـيـيــن نقلوا كمية
كبيرة من األسلحة والمعدات النوعية
فـ ــي بـ ـع ــض األحـ ـ ـي ـ ــان بــال ـت ـن ـس ـي ــق مــع
«طالبان».
وق ــال الـمـصــدر إن خ ـبــراء إيــرانـيـيــن
كـشـفــوا أن األمـيــركـيـيــن تــركــوا خلفهم
أنظمة وأجهزة تكتيكية واستراتيجية

ً
هي أمنيا أكثر أهمية حتى من األسلحة
التي استحوذ عليها الـحــرس ،ومنها
ً
مثال غرف تشغيل طائرات من دون طيار
أميركية ،وغرف أجهزة رقابة وتجسس
ورصد جوي وأرضي متصلة بالرادارات
واألقـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة ال ـت ـج ـس ـس ـيــة
األميركية في المنطقة.
وحسب المصدر ،فوجئ اإليرانيون
ب ـ ـ ــأن ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـغ ـ ــرف واألن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ك ــان ــت
متروكة حتى دون تفكيك أبسط القطع
اإلل ـك ـتــرون ـيــة األســاس ـيــة فـيـهــا ،حسب
الـتـعـلـيـمــات الـعـسـكــريــة الـمـعـتـمــدة في
ً
هذه الحاالت ،مضيفا أن هذه 02

١٢
«قمة القاهرة»:
تفاهم حول المصالحة
الفلسطينية وإحياء السالم

دوليات

١٣

ماكرون يختبر «معركة
اإلليزيه» في مرسيليا
المحرومة

رياضة

١٤
اختبار جاد لألزرق
في مواجهة
البوسنة غدًا

ةديرجلا
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نائبة الرئيس األميركي لولي العهد :موقفنا ثابت بدعم استقرار الكويت
• شكرت الكويت على دورها اإلنساني في إنجاح خطة اإلجالء من أفغانستان
• سموه أكد متانة العالقات الراسخة بين البلدين وتمنى لواشنطن التقدم واالزدهار
ت ـل ـق ــى سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
ً
الشيخ مشعل األحمد ،اتصاال
ً
هاتفيا مساء أمس ،من نائبة
ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ك ــام ــاال
هــاريــس ج ــرى خــالــه تـنــاول
ا لـعــا قــات الثنائية الوطيدة
والـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزة بـ ـي ــن الـ ـك ــوي ــت
والواليات المتحدة.
وأش ـ ـ ـ ــادت هـ ــاريـ ــس خ ــال
االتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاق ـ ـ ــات
التاريخية والتطلع المشترك
ل ـت ـع ــزي ــزه ــا واالرت ـ ـ ـقـ ـ ــاء بـهــا
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــأكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ــوقـ ــف
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ال ـثــابــت
الداعم ألمن واستقرار الكويت
ً
والوقوف دائما إلى جانبها،
كـ ـ ـم ـ ــا ع ـ ـ ـبـ ـ ــرت ع ـ ـ ــن شـ ـك ــره ــا
للكويت لدورها اإلنساني في
تسهيل العبور اآلمن إلنجاح
خـطــة اإلج ــاء األمـيــركـيــة من
أفغانستان ،متمنية لسموه

وافـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـص ـ ـحـ ــة وال ـ ـعـ ــاف ـ ـيـ ــة
وللكويت المزيد مــن التقدم
واالزدهار.
وأعــرب سموه عن خالص
ش ـ ـ ـكـ ـ ــره وت ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــره لـ ـن ــائـ ـب ــة
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ع ـلــى ما
أبـ ــدتـ ــه مـ ــن طـ ـي ــب ال ـم ـش ــاع ــر
ً
تجاه الكويت ،مؤكدا سموه
متانة العالقات الراسخة بين
البلدين الصديقين.

نجاح اإلجالء
كما هنأها سموه بنجاح
أكـ ـ ـب ـ ــر عـ ـمـ ـلـ ـي ــة إجـ ـ ـ ـ ــاء رغـ ــم
الصعوبات التي أحاطت بها،
مـعــربــا عــن خــالــص الـتـعــازي
وصادق المواساة بالضحايا
مــن الـجـنــود األمـيــركـيـيــن في
ال ـت ـف ـج ـي ــر اإلره ـ ـ ــاب ـ ـ ــي ال ـ ــذي
وق ــع فــي مـحـيــط م ـطــار كابل

إردوغان يشيد بمواقف الكويت تجاه بالده
العجيل بحث التعاون مع رئيس محكمة التمييز التركية ونائبه

الرئيس التركي والعجيل خالل افتتاح السنة القضائية التركية الجديدة
أشــاد الرئيس التركي رجــب طيب اردوغ ــان ،أمس
األول ،بدور ومواقف الكويت والمساعدات التي قدمتها
لبالده .وقــال رئيس المجلس األعلى للقضاء رئيس
محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل في تصريح
لـ «كونا» إن الرئيس التركي اردوغان نقل تحياته خالل
لقائهما على هامش افتتاح مبنى محكمة التمييز
الجديد وافتتاح السنة القضائية التركية الجديدة الى
صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ،وسمو
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
وأضاف إنه بدوره نقل تحيات القيادة السياسية
في الكويت ممثلة في سمو األمير وسمو ولي العهد

والشعب الكويتي الى الرئيس التركي .وثمن العجيل
موقف تركيا المشرف إبان الغزو العراقي في عام ،1990
مشيدا بالمشاريع التي تنفذها الشركات التركية في
الكويت وفي مقدمتها مبنى مطار الكويت الدولي.
وق ــال ان ــه التقى رئـيــس محكمة التمييز التركية
ونائبه ،مشيرا الى انه بحث خالل اللقاء أوجه التعاون
المشتركة بين البلدين وسبل تعزيز العالقات الثنائية
في المجال القضائي .وأضاف أنه ناقش مع الجانب
التركي كذلك قضايا ومصالح المواطنين الكويتيين
في المحاكم التركية ،مؤكدا نجاح الزيارة وتحقيق
النتائج المرجوة منها.

الحمود يستقبل أمين سر «المحامين»

ً
الحمود مستقبال أبل أمس
استقبل المستشار بــالــديــوان األمـيــري الشيخ فيصل الحمود
بمكتبه ،في قصر السيف ظهر أمس ،أمين سر جمعية المحامين
المحامي عدنان أبل؛ وذلك بمناسبة حصوله على عضوية االتحاد
الدولي لمحامي كرة القدم ( )AIAFالذي يضم أكثر من  100محام
من ذوي الخبرة بمجال رياضة كرة القدم.

وبضحايا إعصار «أيدا» الذي
ضرب والية لويزيانا.
وثمن سموه هذا التواصل
والمجسد ألواصــر العالقات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــة ب ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن
وال ـ ـش ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــن الـ ـص ــديـ ـقـ ـي ــن،
متمنيا لـهــا مــو فــور الصحة
والعافية وللواليات المتحدة
األميركية وشعبها الصديق
كل التقدم واالزدهار.

ولي العهد

الناصر :جائحة «كورونا» تستلزم تعاون المجتمع الدولي
ترأس وفد الكويت في االجتماع الـ 15بين بوتان وشركائها في التنمية
شــدد وزي ــر الـخــارجـيــة ووزي ــر
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون مـجـلــس الـ ــوزراء
الشيخ الدكتور أحمد ناصر ،على
دعم الكويت للمشاريع التنموية
ب ـم ـم ـل ـكــة بـ ــوتـ ــان ،مـ ــا مـ ــن شــأنــه
المساهمة بتطوير البنية التحتية
ودع ــم ال ـمــوارد البشرية وتوفير
فرص العمل.
وق ـ ــال ال ـن ــاص ــر خ ــال تــرؤســه
وف ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــارك ف ــي
اجـتـمــاع ال ـطــاولــة الـمـسـتــديــرة ال ـ
 15ب ـيــن ب ــوت ــان وش ــرك ــائ ـه ــا في
التنمية الذي عقد عن بعد أمس،
إن ت ـل ــك ال ـم ـش ــاري ــع ت ـس ــاه ــم فــي
ت ـعــزيــز ال ـم ـج ــاالت االق ـت ـصــاديــة
ً
واالجتماعية المختلفة ،خصوصا
دعمها للمشاريع الصغيرة التي
ً
ً
تمثل جزءا أصيال يضمن حيوية
واستدامة االقتصاد.
وجدد الناصر حرص الكويت
على دعم المشاريع التنموية في
بــوتــان عـبــر الـصـنــدوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية الذي
ً
ً
يمارس دورا أساسيا في دراسة
وتمويل المشاريع التي تستهدف
دعم الشعوب حول العالم ،إذ ّ
مول

الصندوق خمسة مشاريع حيوية
بـقـيـمــة  25م ـل ـيــون دوالر خــال
الفترة بين عامي .1992-1983
ولفت إلى تخصيص الصندوق
ً
أخـ ـ ـي ـ ــرا م ـل ـي ــون دوالر ل ـت ـمــويــل
دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة جـ ـ ـ ـ ــدوى ال ـ ـج ـ ـسـ ــر فـ ــوق
ن ـهــر بــونــات ـســان ـغ ـت ـشــو بـمــديـنــة
بــونــاخــا ي ـضــاف إل ــى ذل ــك أربـعــة
مـ ـش ــاري ــع التـ ـف ــاقـ ـي ــات قــدم ـت ـهــا
ال ـكــويــت ل ـبــوتــان ،وسـتـسـهــم في
ت ـطــويــر مـ ـج ــاالت ال ـن ـقــل ال ـجــوي
والتجارة واالستثمار بين البلدين
الصديقين.
وأكد تميز العالقات التاريخية
بين الكويت وبوتان التي تعتبر
ً
ً
ً
نموذجا فريدا للتعاون ،قائال :لمن
دواعــي الفخر استضافة الكويت
قبل جائحة (كوفيد )19 -لـ 2700
بــوتــانــي حــديـثــي ال ـت ـخــرج حيث
عملوا بــدرجــة عالية مــن الكفاء ة
واالقتدار وااللتزام.
وتـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدم بـ ـ ـ ــأحـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــازي
والمواساة بضحايا وباء (كوفيد-
 )19مع تمنياته بالشفاء العاجل
ل ـل ـم ـصــاب ـيــن ،الف ـت ــا إلـ ــى أن هــذه
الجائحة تستلزم تعاون المجتمع

الدولي بأسره لمواجهة تداعياتها
والقضاء عليها.
وأشاد بجهود بوتان في توفير
اللقاحات لحوالي  90في المئة من
مواطنيها مما جعلها رابــع بلد
في العالم من حيث التطعيم ضد
فيروس كورونا ،وذلك أمر جدير
باإلشادة واالحتفاء.
وتـ ـ ـق ـ ــدم بـ ـ ـص ـ ــادق الـ ـم ــواس ــاة
والتعزية للشعب البوتاني جراء
ما خلفته السيول من خسائر في
األرواح والممتلكات.
وقال الناصر ،إن الكويت تعتز
بمشاركتها في جميع اجتماعات
الـ ـط ــاول ــة ال ـم ـس ـت ــدي ــرة ل ـب ــوت ــان
وشركائها فــي التنمية وآخــرهــا
االجـتـمــاع الـ ـ  14ال ــذي انعقد في
مدينة تمبو بين  12و 14مارس
.2019
وجـ ـ ــدد شـ ـك ــره عـ ـل ــى ال ــدع ــوة
الـكــريـمــة لـلـمـشــاركــة فــي اجتماع
أمـ ـ ـ ــس مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا تـ ـطـ ـل ــع الـ ـك ــوي ــت
لمزيد من التعاون مع بوتان من
أج ــل تحقيق رؤاه ـمــا المشتركة
وت ـط ـل ـع ــات وأه ـ ـ ـ ــداف الـشـعـبـيــن
الصديقين.

ً
الناصر مشاركا في االجتماع

متابعة عمليات النصب على السفراء
أكدت وزارة الخارجية ،أنها تتابع باهتمام عمليات النصب
التي تمت ضد سفراء بالوزارة ،من أشخاص ينتحلون صفة
قياديين فيها .وأوضحت «الخارجية» ،في بيان ،أن النيابة
العامة تنظر حاليا في هذه القضايا ،معربة عن الثقة التامة
بــاتـخــاذ االج ـ ــراءات الـقــانــونـيــة تـجــاه مــن ق ــام بـهــذه األعـمــال
االجرامية.
ون ــاش ــدت الـجـمـيــع ال ـحــذر مــن الـتـعــامــل مــع أي ات ـصــاالت
مشبوهة تنسب إلى قيادات الوزارة ،ودعت إلى التواصل معها
في حال تلقي مثل هذه االتصاالت للتأكد.

الكويت تمول مشروع بناء قرية للنازحين بمحافظة الحديدة
وضـ ــع م ـحــافــظ ال ـح ــدي ــدة الـيـمـنـيــة
ال ـح ـس ــن طـ ــاهـ ــر ،أمـ ـ ــس األول ،حـجــر
األس ــاس إلنـشــاء قــريــة سكنية تتكون
م ــن  50وح ـ ــدة إليـ ـ ــواء ال ـن ــازح ـي ــن في
مدينة الخوخة الساحلية غربي اليمن،
بتمويل من الهيئة الخيرية اإلسالمية
العالمية بالكويت.
وأعرب طاهر ،في تصريح لـ«كونا»،
ع ــن ش ـك ــره وتـ ـق ــدي ــره ل ـل ـكــويــت أم ـي ــرا
وحكومة وشعبا على هذه المساهمات
اإلنسانية النوعية ،ا لـتــي تساعد في
تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين
اليمنيين .وأشــاد بالمواقف الصادقة
وال ــدع ــم األخـ ــوي الـنـبـيــل ال ــذي تقدمه
الكويت وهيئاتها الخيرية واالغاثية
في دعــم الشعب اليمني ،والــذي يأتي

ً
ام ـ ـتـ ــدادا ل ـع ـقــود م ــن ال ــدع ــم الـتـنـمــوي
لليمن.
مــن جهة أخ ــرى ،أكــد الحسن طاهر
أن الشعب اليمني لــن ينسى للكويت

اختتمت الجمعية الكويتية لالغاثة مشروع تمكين الشباب
فنيا ومهنيا والــذي شمل تدريب  850متدربا ومتدربة من
محافظتي ع ــدن وتـعــز فــي تسعة م ـجــاالت مختلفة حسب
احتياجات السوق.
وقال القائم بأعمال محافظ عدن بدر معاون في كلمته خالل
االحتفال الذي أقيم بالمناسبة إن دولة الكويت تقدم المشاريع

ً
غازي متفقدا مع منظمة الرعاية قافلة المساعدات
ال ـك ــوي ـت ــي ،الـ ـ ــذي ج ـب ــل ع ـل ــى ح ــب الـخـيــر
ومواصلة لدور قائد العمل اإلنساني األمير
الراحل الشيخ صباح األحمد طيب الله ثراه
ً
واستمرارا للجهود تحت ظل سمو أمير
الـبــاد الشيخ ن ــواف األحـمــد وسـمــو ولي
عهده األمين الشيخ مشعل األحمد.
مــن جــانـبــه ،قــال مــديــر منظمة الرعاية
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ع ـ ـبـ ــدال ـ ـسـ ــام ي ـ ــون ـ ــس ،إن
الـمـشــروع ال ــذي تــم تدشينه تحت رعاية
ال ـس ـفــارة الـكــويـتـيــة يـسـتـهــدف أل ــف أســرة
متضررة من السيول والفيضانات بوالية
(ال ـجــزيــرة) وســط ال ـســودان و(الـقـضــارف)

أيـ ــادي ـ ـهـ ــا الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء ال ـن ـب ـي ـل ــة ،ال ـت ــي
ام ـتــدت إلـيــه بـمـشــاريــع نــوعـيــة مــؤثــرة
فــي مختلف الـمـجــاالت عـبــر الـتــاريــخ،
خصوصا في ظل الظروف الحالية.

جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح أدلـ ـ ـ ــى بــه
طاهر لـ «كونا» خالل تدشين مشروع
مياه إسعافي متكامل يعمل بالطاقة
ال ـش ـم ـس ـيــة ،ويـسـتـفـيــد م ـنــه أك ـث ــر من

اختتام مشروع تمكين الشباب في عدن وتعز

حملة كويتية لمساعدة ألف أسرة متضررة
من السيول والفيضانات بالسودان

دش ـنــت س ـفــارة الـكــويــت ل ــدى ال ـس ــودان،
أمـ ـ ـ ــس ،ح ـم ـل ــة م ـ ـسـ ــاعـ ــدات ع ــاجـ ـل ــة ل ــدع ــم
متضرري السيول والفيضانات تشمل نحو
ألف أسرة.
وق ـ ــال ال ـق ــائ ــم ب ــأع ـم ــال ال ـس ـف ــارة محمد
غازي لـ«كونا» ،إن المساعدات التي تمولها
م ـن ـظ ـمــة ال ــرح ـم ــة ال ـعــال ـم ـيــة سـ ـت ــوزع عـبــر
منظمة الرعاية السودانية بهدف تخفيف
وطأة كارثة السيول والفيضانات الحالية
في السودان.
ً
وأكد غازي أن المساعدات تأتي تأكيدا
على القيم اإلسالمية الراسخة في الشعب

كاماال هاريس

شرق البالد عبر توفير مساعدات غذائية
وناموسيات.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أعـ ـ ـ ــرب م ـ ـفـ ــوض ال ـ ـشـ ــؤون
اإلنـســانـيــة بــال ـســودان نـجــم الــديــن موسى
لـ(كونا) عن شكره وتقديره للكويت حكومة
ً
ً
وشـعـبــا ،مـشـيــرا إل ــى أنـهــا دول ــة رائ ــدة في
مجال العمل اإلنساني والخير على مستوى
العالم.
وت ـس ـب ـبــت ال ـف ـي ـض ــان ــات والـ ـسـ ـي ــول فــي
ً
السودان في وفاة  52شخصا بجانب انهيار
ً
ً
 3890منزال بشكل كلي وأكثر من  12ألفا
و 500منزل بشكل جزئي.

االنسانية والتنموية في جميع المحافظات اليمنية ،وتحمل
الخير والوفاء للشعب اليمني دون أي مقابل أو دعاية .وأضاف
معاون أنه ليس بغريب على الجمعية الكويتية لالغاثة تمويل
مثل هذه المشاريع االنمائية التي تساعد الشباب في تكوين
أنفسهم ،وإعالة أسرهم ،وبناء وتنمية مجتمعهم ،واالنخراط
في سوق العمل ،والتحول الى طاقات انتاجية.

واشنطن تؤكد بقاءها في العراق...
قــال مساعد وزي ــر الخارجية األميركية بالوكالة لـشــؤون الشرق
األدن ــى ،جــوي ه ــود ،فــي مقابلة نـشــرت أم ــس ،إن مهمة ب ــاده في
«أفغانستان اكتملت» ،أكد أن الوجود العسكري األميركي في العراق
وشمال سورية «سيبقى».
ً
وردا على س ــؤال عــن إمكانية تـكــرار سيناريو أفغانستان في
العراق ،قال هــود« :أريــد أن أقــول بشكل ال لبس فيه إن أفغانستان
ليست العراق .العراق بلد فريد من نوعه .إنه واحد من أكثر الدول
تعددية في الشرق األوسط ،ولديه مصالح ستستمر مع الواليات
المتحدة».
وأضاف« :مصالحنا في العراق ستستمر مع الوقت ،وهذا ال يشمل
ً
األمن فقط ،بل أيضا مساعدة قوات األمن العراقية وقوات سورية
ً
الديموقراطية لهزيمة داعش بشكل نهائي ،وهذا سيأخذ وقتا».
وتابع« :لدينا مصالح أكثر ستستمر هناك في مجاالت االقتصاد
ً
والتجارة والثقافة والتربية .وربما لن يفاجئك أن هناك مليونا
ونصف المليون طالب من الشرق األوسط وشمال إفريقيا درسوا في
الواليات المتحدة في العقدين الماضيين .لدينا أكثر من  160مليار
دوالر في تجارة البضائع ال تشمل الخدمات والنفط».
ْ
وفــي معرض رده على ســؤال إن كــان ذلــك يعني أنــه ليس هناك
انسحاب أميركي من الـعــراق وســوريــة في المستقبل القريب ،أكد
ً ً
المسؤول األميركي أن «الرئيس بايدن كان واضحا جدا بأن وجودنا
ً
العسكري في العراق وسورية سيبقى» ،الفتا إلى أنه سيتحول في
العراق إلى مهمة غير قتالية« ،ألن قوات األمن العراقية قامت بعمل
جيد فــي اسـتـخــدام معداتنا وتــدريـبـنــا وإرشــادات ـنــا ومعلوماتنا
االستخبارية لقتال داعش ،وهذا سيتواصل».

أبوظبي تلغي حجر المسافرين...
عدة للمسافرين عند الوصول ،حسب الوجهة القادمين منها ،إذ يتعين
ّ
المطعمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص
على
مسحة األنف عند الوصول ،وآخر في اليوم السادس».

 31ألـ ــف م ــواط ــن ف ــي مــدي ـنــة «ح ـيــس»
بمحافظة الحديدة غربي اليمن بتمويل
من الجمعية الكويتية لإلغاثة.
وأضــاف أن هــذا المشروع الحيوي
المهم يأتي امتدادا لدعم كريم وسخي
ومستمر تقدمه الكويت للشعب اليمني
ع ـمــومــا ،وألبـ ـن ــاء م ـحــافـظــة ال ـحــديــدة
بشكل خاص.
م ــن ج ــان ـب ــه ،ق ـ ــال رئـ ـي ــس مــؤسـســة
التواصل للتنمية اإلنسانية المنفذة
لـلـمـشــروع رائـ ــد اب ــراه ـي ــم ،إن مخطط
القرية السكنية يشمل إنشاء  50وحدة
سكنية ،تتكون كــل منها مــن غرفتين
وحمام ومطبخ وفناء داخلي وصرف
صحي.

وأشـ ــار إل ــى أن ــه «يـتـعـيــن عـلــى ال ـس ـيــاح الـمـطـعـمـيــن ال ـقــادم ـيــن من
الــوجـهــات األخ ــرى إج ــراء فـحــص مسحة األن ــف عـنــد ال ــوص ــول ،وفــي
اليومين الرابع والثامن في حال البقاء في اإلمــارة ،من دون الحاجة
إلى الحجر الصحي».
وأضاف «أما إجراءات السفر الخاصة بغير المطعمين من مواطنين
ومقيمين وزوار ،بمن فيهم الفئات المستثناة والقادمون إلى اإلمارة
من وجهات القائمة الخضراء ،فيجب إجراء فحص مسحة األنف عند
الوصول من دون الحاجة إلى الحجر الصحي ،وإجراء فحص مسحة
إضافي في اليومين السادس والتاسع».
ولـفــت البيان إلــى أنــه يتعين على غير المطعمين ،مــن مواطنين
ومقيمين وزوار ،القادمين من الوجهات األخرى إجراء فحص مسحة
األنف عند الوصول والحجر الصحي لمدة  10أيام ،مع إجراء فحص
آخر في اليوم التاسع.
(أبوظبي  -كونا ،أ ف ب)

إيران تستولي على معدات أميركية...
األجهزة باتت في عهدة وزارة الدفاع اإليرانية التي بدأت عملية
مقعدة لتفكيك شيفراتها ،وهو ما قد يمثل ضربة أمنية كبيرة في
حال حدوثه.
ً
وذكر أن طهران فوجئت بهذه الغنائم غير المتوقعة خصوصا
أن هناك تحركات روسية وصينية للوصول إلى هذه المعدات.

ةديرجلا
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محليات
الخالد :لن نتوانى في محاسبة أي مسؤول يمس المال العام
• سموه عقد لقاء مع قياديي الدولة تحت عنوان «الكويت ما بعد الجائحة» بمركز جابر األحمد الثقافي
• مركب الحكومة لن يتسع في المرحلة المقبلة ألي قيادي غير قادر على تحمل أعباء المسؤولية
ً
الخالد متحدثا إلى قياديي الدولة خالل اللقاء

شدد رئيس مجلس الوزراء ،سمو الشيخ صباح الخالد ،على
أن الحكومة لن تتوانى في محاسبة أي مسؤول وتقديمه
للمحاكمة ،متى ما ثبت تورطه في المساس بمكتسبات
الدولة ،واالعتداء على المال العام ،قائال إن "مركب الحكومة
لن يتسع في المرحلة المقبلة ألي قيادي ال يمتلك القدرة
الفنية وغير قادر على تحمل أعباء المسؤولية".
وأضاف سموه أنه وجه ديوان الخدمة المدنية إلى وضع
ضوابط جديدة بشأن الوظائف اإلشرافية ،مردفا أنه
طلب من الديوان أيضا تقديم دراسة بشأن صرف المكافأة
ألصحاب الوظائف اإلشرافية وربطها باألداء واإلنجاز
ال بالحضور واالنصراف فقط.
وأكد الخالد أن الحكومة أخذت خطوات جادة في دفع عجلة
المشاريع التنموية والتعاون مع القطاع الخاص ،لتسهيل
إجراءات تلك المشاريع ،مضيفا "أمامنا تحد هو التعامل
بنمط جديد في متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة".
وأردف أنه "يجب تحسين وضع الكويت في المؤشرات
العالمية وفي جميع القطاعات ،فبلدنا ينفق بسخاء على كل
القطاعات ،ولكن المؤشرات ال تنعكس على أرض الواقع".

كلمات األمير
الراحل لنا في
بداية الجائحة
ّ
«تحلوا
بالمسؤولية
وأرواح الناس
في رقابكم»
جعلت مهمتنا
مقدسة

ق ــال رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء،
سمو الشيخ صباح الخالد ،خالل
لقاء عقده ،أمس ،بحضور قياديي
الــدولــة تحت عنوان "الكويت ما
بـعــد الـجــائـحــة" فــي مــركــز جابر
األحمد الثقافي" ،إننا منفتحون
للقاء إخواننا نواب مجلس األمة
والتعاون والعمل معهم لخدمة
ال ـك ــوي ــت" ،مـشـيــرا إل ــى أن هـنــاك
مــرج ـع ـيــات ت ـح ــدد ال ـعــاقــة بين
السلطتين التنفيذية والتشريعية
هي :الدستور ،والالئحة الداخلية
لمجلس األمة ،وأحكام المحكمة
الدستورية.
وأكــد وجــوب أن "نحافظ على
ع ــاق ــات ـن ــا ال ـخ ــارج ـي ــة وس ـم ـعــة
ال ـك ــوي ــت وس ـيــاس ـت ـهــا ال ـم ـتــزنــة،
ورؤيتها المتمثلة بوضع حلول
س ـل ـم ـيــة ل ـل ـص ــراع ــات وتــدخ ـل ـهــا
اإلنساني فيها".
وأعـلــن الخالد إطــاق تطبيق
"سهل" الحكومي الموحد لتعزيز
كفاءة وسرعة إنجاز المعامالت
األسبوع المقبل ،والذي سيكون
باكورة التحول الرقمي الحكومي،
وفي ذات الوقت اختبارا وتحديا
للقياديين.
وقــال سـمــوه فــي الكلمة أمس

"أمران لن أقبل بهما هما الرجوع
إلى التعامالت الورقية ،وصدور
التطبيق دون تحقيق األ ه ــداف
ال ـمــرجــوة م ـنــه ،وي ـجــب أخــذهـمــا
بعين االعتبار".
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد س ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوه عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى أن
المسؤولية تقع على القياديين
ف ــي أي أمـ ــر يـتـعـلــق ب ـت ـه ــاون أو
تـقـصـيــر أو تـعـطـيــل ف ــي األمـ ــور
الـمـنــوطــة بـهــم بـشــأن "س ـهــل" من
قبل الجهات والهيئات التابعة
لـهــم حـيــث سـيـتــم تقييمها على
أساس اإلنجاز ،مؤكدا أن أي جهة
حكومية ستتهاون في التطبيق
سيتحمل قياديوها المسؤولية.
وقال إن "التطبيق في مرحلته
األول ـ ــى س ـي ــؤدي إل ــى التخفيف
على المواطنين والمقيمين في
المعامالت إلى جانب الموظفين،
وسيأخذ الجميع حقه دون تقديم
ش ـخ ــص ع ـل ــى آخ ـ ـ ــر ،ب ــاإلض ــاف ــة
إلــى تخفيف االزدح ــام المروري،
وكــذلــك سيكون لــه م ــردود بيئي
إيجابي".

التحدي الكبير
وبـ ـي ــن أن "الـ ـتـ ـح ــدي ال ـك ـب ـيــر

«سهل» األسبوع المقبل
إطالق تطبيق ً
ً
وسيكون اختبارا وتحديا للقياديين و لن
أقبل الرجوع إلى التعامالت الورقية
وضع ضوابط جديدة بشأن الوظائف
اإلشرافية وربط المكافأة باإلنجاز
ال بالحضور واالنصراف
منفتحون للقاء النواب والتعاون والعمل
معهم لخدمة الكويت وهناك مرجعيات
تحدد العالقة بين السلطتين
االنتقال من المرحلة
المستقرة إلى «اآلمنة»
يتطلب أن نكمل على
نفس الروح والعطاء
سننتقل مع نهاية سبتمبر
الحالي إلى وضع آمن وجميعنا
نود العودة إلى الحياة الطبيعية

أمامنا هو إطالق "سهل" ،وأمامنا
أيــام إلطــاق التطبيق ،ومهمتنا
فـ ــي الـ ـف ــري ــق ال ـح ـك ــوم ــي ت ـحــدي
ال ــوق ــت إلطـ ــاقـ ــه" ،الف ـت ــا إلـ ــى أن
أي جهة حكومية ستتهاون في
التطبيق سيتحمل قياديو هذه
الجهة المسؤولية.
وأوضـ ــح س ـمــوه أن الحكومة
قطعت شوطا كبيرا في التحول
الرقمي خــال جائحة "كــورونــا"،
ف ــال ـج ـه ــات الـ ـمـ ـت ــأخ ــرة عــوضــت
الـتــأخـيــر فــي ســرعــة إجــراءات ـهــا،
والـجـهــات التي كانت فــي سبات
عميق بــدأت تتعامل مع الوضع
بطريقة مختلفة ،والجهات التي
قطعت شوطا قبل الجائحة قامت
بزيادة إنجازها".
وأضــاف "أنتم كقياديين جزء
من الفريق الحكومي الذي شارك
ف ــي وض ــع ال ـح ـل ــول لـلـمــواطـنـيــن
والـمـقـيـمـيــن فــي تـسـهـيــل عملهم
وإجراءاتهم ،ورأيتم كيف تنافس
ش ـبــاب ـنــا وش ــاب ــات ـن ــا ف ــي تـقــديــم
ابـ ـتـ ـك ــارات خ ــاق ــة ل ـل ـت ـعــامــل مــع
الوضع الصحي".

جائحة كورونا
وقـ ـ ــال ال ـخ ــال ــد إن ال ـل ـق ــاء مــع
قـ ـي ــادي ــي الـ ـ ــدولـ ـ ــة ج ـ ــاء ت ــأك ـي ــدا
عـلــى ح ــرص واه ـت ـمــام الحكومة
ب ــالـ ـنـ ـه ــوض م ـ ــن آث ـ ـ ـ ــار ج ــائ ـح ــة
كــورونــا ،وإعــادة مسارات الدولة
إلى الطريق الطبيعي.
ودعـ ــا ال ـق ـيــادي ـيــن ب ـعــد ع ــودة
الـعـمــل إل ــى ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة
إلى الحرص على صحة وسالمة
ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــزام ال ـج ـم ـيــع
بــاالشـتــراطــات الصحية ،وإنـهــاء
م ـ ـعـ ــامـ ــات ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن الـ ـت ــي
تعطلت بسبب الجائحة ،وتسهيل
إجراءات المحافظة على القوانين
واللوائح.
وأشـ ـ ـ ـ ــار س ـ ـمـ ــوه إل ـ ـ ــى وج ـ ــود
مشاريع رئيسية وأخرى ثانوية
يجب أن تأخذ األولوية القصوى
لدى الجهات الحكومية من حيث
الطرح والتنفيذ والمتابعة.
وقال "نحن في وضع صحي
مـسـتـقــر يـقـتـضــي  3أمـ ــور هــي:
ال ـ ـحـ ــذر وال ـ ـح ـ ــرص واالل ـ ـت ـ ــزام
ب ــاإلرش ــادات الصحية ،إضافة
إلـ ــى اس ـت ـم ــرار الـتـطـعـيــم ال ــذي
ق ـط ـع ـن ــا ش ـ ــوط ـ ــا كـ ـبـ ـي ــرا ف ـي ــه،
ووصـلـنــا إل ــى نسبة عــالـيــة إذا
استكملناها فسننتقل ،إن شاء

لجنة للمحاسبة ومتابعة أداء الجهات المتعاونة والمتهاونة
قــال الـخــالــد إن الحكومة تتبع نمطا
ونهجا جديدين في متابعة تنفيذ برنامج
عملها ،وتسريع عجلة المشاريع التنموية
لتنفيذ رؤية «كويت جديدة .»2035
وأضـ ــاف س ـمــوه أن الـحـكــومــة اتـخــذت
خطوات تنفيذية جادة إلنجاز المشاريع
التنموية بالتعاون مع القطاع الخاص،
الذي يعتبر من دعائم الدورة االقتصادية.
ودعـ ـ ــا ال ـق ـي ــادي ـي ــن إل ـ ــى الـ ـتـ ـع ــاون مــع
«ال ـخــاص» ،لتسهيل اإلجـ ــراء ات ،وتذليل
العقبات التي تواجه المشاريع التنموية،
للمساهمة في تعزيز الوضع االقتصادي
للبالد.
وت ــاب ــع «ب ـع ـض ـكــم ي ـع ـمــل ع ـلــى تنفيذ
المشاريع التنموية وإنجازها ،وهــو ما
يضعكم في دائــرة المسؤولية في تنفيذ
خـطــة التنمية وبــرنــامــج عـمــل الحكومة

وســرعــة تنفيذ تـلــك ال ـم ـشــاريــع ،وإذا لم
نحرص على التطبيق والتنفيذ واإلنجاز
فـلــن نـحـقــق م ــا رس ـم ـنــاه ك ـهــدف ف ــي عــام
.»2035
وأشار إلى تشكيل لجنة وزارية معنية
بمتابعة التنفيذ وا لـمـحــا سـبــة ،وتقديم
التقارير إلــى مجلس ال ــوزراء بشأن أداء
الجهات المتعاونة والمتهاونة ،و مــدى
إنجازها.
وأوضح «تلك مسؤوليتنا في الحكومة
ومسؤولية المعنيين في اللجنة الوزارية،
إذا لــم يتحقق شــيء فسيرفع الموضوع
إل ــى مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،وس ـي ـتــم الـتـعــامــل
مع الجهات بموجب عطائها والتزامها
وإنجازها».
وأكد أنه «سيتم محاسبة المسؤولين
عن أي تقصير ،ومكافأة من قام بالخطوات

المطلوبة ،إذا تم التعاون الذي يحقق لنا
اإلنجاز ،وينقلنا من وضع إلى آخر».
ولفت سموه إلــى أنــه فــي السابق كان
برنامج عمل الحكومة يقدم الى مجلس
األمـ ــة وت ـق ــوم األم ــان ــة ال ـعــامــة للمجلس
األع ـل ــى لـلـتـخـطـيــط وال ـت ـن ـم ـيــة بـمـتــابـعــة
التنفيذ واإلنجاز مع الجهات الحكومية،
مضيفا أنه مهما بذلت األمانة من جهود
كبيرة دون تعاون أو تجاوب من الجهات
الـحـكــومـيــة فـلــن يتحقق ش ــيء «وأمــامـنــا
اآلن تحد كبير فــي ظــل الجائحة بعدما
رسمنا أولويات برنامج عمل الحكومة،
وم ـســؤول ـي ـت ـنــا م ـتــاب ـعــة تـنـفـيــذ وإن ـج ــاز
البرنامج».

الله ،مع نهاية سبتمبر الحالي
إلى وضع آمن".
وأضاف سموه "جميعنا نود
ال ـعــودة إل ــى الـحـيــاة الطبيعية
بعد سنة وسبعة أشهر مضت
ع ـلــى ال ـجــائ ـحــة ش ـه ــدت ق ـيــودا
واشتراطات وتضحية وصبرا
ومعاناة" ،مردفا" :االنتقال من
المرحلة المستقرة إ لــى اآلمنة
يتطلب منا أن نكمل على نفس
الروح والعطاء".

القيادة الوسطى
وأكـ ـ ـ ــد حـ ــرصـ ــه مـ ـن ــذ تــول ـيــه
المنصب على االلتقاء بالقيادة
والـقـيــادة الــوسـطــى فــي الفريق
الـ ـحـ ـك ــوم ــي ،لـ ـح ــاج ــة ال ـج ـه ــاز
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــي إلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
والتنسيق وتحمل المسؤولية
المشتركة والجماعية في خدمة
الكويت وأهلها.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ان ـ ـ ـ ـ ـ ــه ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان م ــن
المفترض أن يعقد هذا اللقاء في
شهر فبراير من العام الماضي،
لكن ظروف الجائحة وأضرارها
التي لحقت بجميع القطاعات،
وأدت إلــى تعطيل األنشطة في

دول العالم ،فعلت ما لم تفعله
حتى الحروب العالمية.
وق ـ ـ ـ ـ ــال س ـ ـم ـ ــوه إن الـ ـك ــوي ــت
كــانــت لديها حكومة جــديــدة من
الـمـفـتــرض مـنـهــا تــأديــة مهامها
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة ،لـ ـك ــن بـ ـع ــد دخ ـ ــول
ال ـجــائ ـحــة ت ـحــولــت إل ــى حـكــومــة
إدارة أزمة صحية.
وأفاد "في أي مناسبة أتحدث
فيها عن الفريق الحكومي الذي
قــاد األزم ــة الصحية ال أستطيع
إال أن أق ــف ع ـنــد ك ـل ـمــات خــالــدة
ل ـس ـم ــو األم ـ ـيـ ــر ال ـ ــراح ـ ــل ال ـش ـيــخ
صـبــاح األح ـمــد ،طـيــب الـلــه ث ــراه،
في أول يوم تم االضطرار فيه إلى
اتخاذ إجراءات صعبة لمواجهة
ال ـجــائ ـحــة ،ع ـنــدمــا ق ــال تـحـمـلــوا
الـمـســؤولـيــة وأرواح ال ـن ــاس في
رقابكم".

مهمة مقدسة
وأضـ ـ ــاف أن "كـ ـلـ ـم ــات س ـمــوه
جعلت حفظ أرواح أهــل الكويت
والمقيمين على أرضـهــا الطيبة
مـ ـهـ ـم ــة م ـ ـقـ ــدسـ ــة لـ ـ ـ ــدى م ـج ـلــس
الوزراء".
وأك ـ ـ ـ ـ ــد س ـ ـم ـ ــوه أن ال ـ ــواج ـ ــب

يقتضي تقديم الشكر والتقدير
لـلـجـهــات الـتــي عملت عـلــى مــدار
الساعة ،لضمان استمرار وتيسير
عـ ـم ــل ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات والـ ـجـ ـه ــات
وتقليل األضــرار واآلثــار الناتجة
عن تفشي الجائحة التي لحقت
بـ ـك ــل ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات ف ـ ــي ال ـ ــدول ـ ــة،
وعـلــى رأسـهــا الـقـطــاع التعليمي
واالقتصادي ،إضافة إلى تعطيل
المشاريع الحكومية.
حـ ـض ــر الـ ـلـ ـق ــاء ن ــائ ــب رئ ـي ــس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
الشيخ حمد الجابر ،ونائب رئيس
مجلس الوزراء وزير العدل وزير
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون ت ـعــزيــز ال ـنــزاهــة
عبدالله الرومي ،وعدد من الوزراء
والـقـيــاديـيــن وك ـبــار المسؤولين
في الدولة.
واس ـ ـت ـ ـعـ ــرض سـ ـ ـم ـ ــوه ،خ ــال
ال ـل ـق ــاء ،ج ـه ــود ال ـح ـكــومــة خــال
األزمة الصحية ،إضافة إلى شرح
خـطــة وبــرنــامــج عـمــل الـحـكــومــة،
والمشاريع التنموية الكبرى قيد
التنفيذ والمستقبلية ،فضال عن
المسؤوليات واألدوار المنوطة
ب ـق ـي ــادي ــي الـ ــدولـ ــة ف ــي ال ـمــرح ـلــة
المقبلة.

سلة أخبار
تعاون بين «المهندسين»
و«األميركية للجودة»
اتفقت جمعية املهندسني
والجمعية األميركية للجودة
– فرع الكويت على التنسيق
والتعاون في مختلف
املجاالت خالل الفترة املقبلة.
جاء ذلك خالل لقاء رئيس
جمعية املهندسني باالنابة
املهندس محمد السبيعي مع
رئيسة فرع الكويت املهندسة
ريما العوضي ،بحضور أمني
السر املهندس فهد العتيبي،
وأمني الصندوق املهندس
علي الفيلكاوي ،ونائب رئيس
فرع الكويت لجمعية الجودة
األميركية الدكتور عبدالرزاق
روماني ،وأمني الصندوق
الدكتور محمد بن سالمة،
وسكرتير الجمعية سيد نزار.
وذكر السبيعي أن "اللقاء كان
تعريفيا حيث اطلعنا على
أنشطة الجمعية وفروعها
حول العالم" ،مضيفا "أننا
سنبذل قصارنا جهدنا
للتعاون مع الزمالء في
جمعية الجودة األميركية –
فرع الكويت القامة فعاليات
مشتركة".
ومن جهتها ،شكرت العوضي
الزمالء في جمعية املهندسني
على حسن االستقبال ،مؤكدة
أن التعاون سيكون في مجال
اقامة املحاضرات والبرامج
التدريبية.

«األرصاد» :انخفاض
الرطوبة غدًا
قالت إدارة األرصاد الجوية،
إن نسبة الرطوبة في البالد
تقل اعتبارًا من الساعات
األولى ليوم غد مع تغير
الكتلة الهوائية املصحوبة
برياح شمالية غربية ،ويكون
الطقس عمومًا حارًا ورطبًا
نهارًا خصوصًا على املناطق
ً
الساحلية ،ومائال للحرارة
ورطبًا.
وأضاف مراقب التنبؤات
الجوية في اإلدارة عبدالعزيز
القراوي في تصريح لـ"كونا"
أن الطقس اليوم يكون حارًا
ورطبًا خصوصًا على املناطق
الساحلية والرياح متقلبة
االتجاه إلى جنوبية شرقية
خفيفة إلى معتدلة ودرجات
الحرارة العظمى املتوقعة
بني  44و 47درجة مئوية
والصغرى بني  29و 31درجة.
وعن الطقس غدًا ،أفاد القراوي
بأنه يكون شديد الحرارة
والرياح شمالية غربية إلى
متقلبة االتجاه خفيفة إلى
معتدلة ودرجات الحرارة
العظمى املتوقعة بني  47و49
درجة مئوية والصغرى بني
 30و 33درجة.

«الغوص» :إنجاز الصيانة
الشاملة للمرابط البحرية

جانب من الحضور في اللقاء

مكافحة الفساد واجب شرعي
أكد الخالد مسؤولية القياديين في تحسين
ترتيب الكويت بالمؤشرات العالمية بجميع
القطاعات ورفع تصنيفها االئتماني وتقليص
الـعـجــز بــالـمــوازنــة الـعــامــة لـلــدولــة ،كــل حسب
موقعه.
وق ــال سـمــوه إن الــدولــة تنفق بسخاء على
كل القطاعات وفق قوانين منظمة لكن لألسف
المؤشرات ال تعكس هذا الواقع ،وتطرق إلى ما
تنفقه الدولة على التعليم ،بقوله إنه «يوازي
إنـفــاق أكثر دولــة فــي مــؤشــرات التعليم إن لم
يكن أكثر لكن المخرجات لألسف ال تعكس ذلك
وتلك معادلة غير صحيحة».
وأك ـ ـ ــد أن ال ـم ـن ـص ــب ي ـح ـم ـل ـكــم ك ـق ـيــادي ـيــن
مسؤولية تطوير الـقــدرات العملية والمهنية
ً
ل ـل ـكــوادر الــوطـنـيــة ال ـشــابــة وتــأهـيـلـهــا إداريـ ــا
ً
لتحمل الـمـســؤولـيــة فــي الـمـسـتـقـبــل ،مــوجـهــا
القيادات إلى تقليص النفقات والحرص على

بقاء المدخرات واالسـتـفــادة منها السيما أن
الــوضــع يقتضي مسؤولية أكبر فــي التعامل
مع األمور المالية واالقتصادية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف سـ ـ ـم ـ ــوه أنـ ـ ـ ــه «يـ ـ ـج ـ ــب م ـع ــال ـج ــة
االختالالت الهيكلية في المالية العامة إلنجاح
ج ـهــود وزارة ال ـمــال ـيــة واألجـ ـه ــزة المختصة
الرامية إلى تقليص العجز في الموازنة العامة»،
ً
مؤكدا أن مكافحة الفساد واجب شرعي يشترك
فيه الجميع والحكومة لن تتوانى عن محاسبة
أي م ـس ــؤول وتـقــديـمــه لـلـمـحــاكـمــة مـتــى ثبت
تـجــاوزه على مكتسبات الــدولــة والـمــال العام
«وعلينا وضع خطة واضحة لمواصلة تضييق
الهوة على الفاسدين والمفسدين».

أنجز فريق الغوص التابع
للمبرة التطوعية البيئية
مشروع الصيانة الشاملة
للمرابط البحرية بأهم
مواقع الشعاب املرجانية في
بحر الكويت ،وذلك بدعم من
الهيئة العامة للبيئة وبنك
الكويت الدولي وشركة
البترول الكويتية العاملية.
وقال مسؤول العمليات
البحرية في الفريق وليد
الشطي لـ "كونا" أمس إن
الفريق قام بتركيب وصيانة
 90مربطا بحريا حول
الشعاب املرجانية في الجزر
الجنوبية الثالث قاروه
وكبر وام املرادم ،باالضافة
الى شعاب البنية والبنيدر
وعريفجان وأم ديرة وتيلر
البعيدة عن الجزر.
وأضاف الشطي أن الشعاب
املرجانية بالجزر تقع
بجهاتها االربع ،لذلك قام
الفريق بوضع هذه املرابط
حتى يسهل لرواد الجزيرة
استغاللها بأمان دون
تكسير الشعاب املرجانية
عند استخدام وسائل
الرسو الحديدية مثل السن
والبورة واالنكر.
وأكد أهمية حماية الحياة
الفطرية فى مواقع الشعاب
املرجانية ،مبينا ان الفريق
قام بتركيب هذه املرابط
والعديد من العمليات
البحرية والبيئية لحماية
وتأهيل الجزر الكويتية
وحماية الشعاب املرجانية.

4

محليات

ةديرجلا

•
العدد  / 4824الجمعة  3سبتمبر 2021م  26 /املحرم 1443هـ

local@aljarida●com

«الصحة» :تسهيل إجراءات سفر الكويتيين إلى االتحاد األوروبي

باسل الصباح وتيودور بحثا تبادل البيانات حول شهادات التطعيم اإللكترونية
عادل سامي

األجهزة الطبية
المصروفة للمرضى
بالمنازل ملكية
عامة ال يجوز
التصرف فيها

ن ـ ـ ـ ــا قـ ـ ــش وز ي ـ ـ ـ ـ ـ ــر الصح ـ ــة
د .بـ ــاسـ ــل ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح وس ـف ـي ــر
االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي الـمـعـتـمــد
لدى الكويت كرستيان تيودور،
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات واالش ـ ـ ـتـ ـ ــراطـ ـ ــات
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـس ـفــر
المواطنين الكويتيين إلى دول
االتحاد األوروبي.
وق ــال ــت وزارة ال ـص ـحــة ،في
ب ـ ـيـ ــان ،إن ال ـج ــان ـب ـي ــن ت ـب ــادال
الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات ح ـ ـ ـ ــول ش ـ ـ ـهـ ـ ــادات
التطعيم اإللكترونية للوقاية
ً
من "كوفيد  ،"19وفقا للمنصات
الرقمية المعتمدة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة أن

االجتماع عقد في أجواء إيجابية
ع ـك ـس ــت عـ ـم ــق ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـيــن
الجانبين ،والحرص على تطبيق
اإلج ــراء ات الصحية االحترازية
وف ـق ــا لـلـمـعــايـيــر ال ـ ـصـ ــادرة من
ال ـم ـن ـظ ـمــات ال ــدولـ ـي ــة ،لـتــوثـيــق
شهادات إثبات التطعيم الواقي
من "كوفيد ."19
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى ت ــواف ــق اآلراء
ب ـيــن ال ـجــان ـب ـيــن ع ـلــى اس ـت ـمــرار
ال ـت ـن ـس ـي ــق ،ل ـت ـس ـه ـي ــل تـطـبـيــق
اإلجراءات االحترازية والمنصات
الرقمية وحرية السفر والتنقل.
من جانب آخر ،أكدت "الصحة"
أن األجهزة الطبية التي تصرف

اإلمارات تمنح الصالح جائزة التميز
منحت جمعية االمارات لألورام جائزة التميز
عـلــى مـسـتــوى دول مجلس الـتـعــاون الخليجي
الستشاري األورام د .خالد الصالح ،وذلك لعطائه
الـطــويــل والمستمر فــي عــاج مــرضــى السرطان
وتشجيعه الـبـحــث الـعـلـمــي وتــأسـيــس الـبــرامــج
التوعوية الخليجية منذ عام .1993
ج ـ ــاء ذل ـ ــك خ ـ ــال ح ـف ــل ت ـك ــري ــم رواد ال ـع ـمــل
التطوعي والطبي والبحثي في مجال السرطان
على مستوى العالم والـعــرب واالمـ ــارات والــذي

أقيم على هامش افتتاح المؤتمر الدولي الثاني
للرابطة األوروبية لــأورام الذي نظمته جمعية
االمارات لألورام في دبي.
واعتبر الصالح الــذي يشغل منصب األمين
ال ـع ــام لــات ـحــاد الـخـلـيـجــي لـمـكــافـحــة الـســرطــان
في تصريح لـ "كونا" أن هــذا التكريم هو تكريم
لكل األطباء الذين شاركوا في التواصل العلمي
والـتــوعــوي مــن اجــل صحة وعــاج المرضى في
دول الخليج.

للمرضى في المنازل هي ملكية
عــامــة ال ي ـجــوز ال ـت ـصــرف فيها
بــأي نــوع مــن أن ــواع التصرفات
غير المحدد لها ،وعلى المريض
المستفيد منها وجوب إرجاعها
إلى الجهة المعنية بعد انقضاء
الحاجة إليها.
وعما تم تــداولــه حــول عرض
أح ـ ـ ــد ال ـم ـس ـت ـف ـي ــدي ــن م ـ ــن ه ــذه
الـخــدمــة إعــانــا لبيع أح ــد هــذه
األج ـه ــزة ،قــالــت الـ ــوزارة إن هــذا
الـتـصــرف يـضــع صــاحـبــه تحت
طائلة القانون.
ونــاشــدت ال ـ ــوزارة ،فــي بيان،
عـمــوم الـمــواطـنـيــن والمقيمين،
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون واإلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاغ ع ـ ـ ــن أي
مـ ـخ ــالـ ـف ــات أو إع ـ ــان ـ ــات ب ـه ــذا
ال ـش ــأن ،الف ـتــة إل ــى أن الـمــريــض
المستفيد مــن هــذه األجـهــزة أو
ً
مقدم الطلب يوقع إقرارا وتعهدا
ب ـت ـس ـلــم األج ـ ـهـ ــزة الـ ـمـ ـح ــددة لــه
بموجب إيصال تأمين ،ويتعهد
بــالـمـحــافـظــة عـلـيـهــا وإعــادت ـهــا
إل ــى إدارة الـتـجـهـيــزات الطبية،
مـ ــع ت ـح ـم ــل ت ـك ــال ـي ــف األض ـ ـ ــرار
والتلفيات التي قد تلحق بها.
وذك ـ ـ ـ ــرت أن ق ـي ـم ــة ال ـت ــأم ـي ــن
على هذه األجهزة تسجل ويتم
إثباتها وتوثيقها ،فضال عن أن
مقدم الطلب يعطى إيصال بقيمة

وزير الصحة مستقبال سفير االتحاد األوروبي
الـتــأمـيــن ،وف ــي ح ــال ضـيــاعــه أو
ف ـقــدانــه فـلــن يــؤثــر عـلــى وجــوب
إرجاع هذه األجهزة.

منصات اللقاحات
إلــى ذل ــك ،أك ــدت "الـصـحــة" أن
مـنـصــات ل ـقــاحــات "كــوف ـيــد "19
ال ـم ـس ـت ـخــدمــة لـ ــدى الـ ـب ــاد هــي
م ـن ـصــات م ـع ـت ـمــدة م ــن منظمة
الصحة العالمية ،وهيئة الغذاء
وال ـ ـ ـ ـ ــدواء األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ووك ــال ــة
األدوي ـ ـ ــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة ،وال ــوك ــال ــة

التنظيمية لــأدو يــة ومنتجات
الــرعــايــة الصحية ،وغـيــرهــا من
الهيئات والوكاالت العالمية ذات
االختصاص.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي
بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ،أن ه ـ ـن ـ ــاك ف ـ ــرق ـ ــا ب ـي ــن
اعـ ـتـ ـم ــاد الـ ـلـ ـق ــاح ــات واعـ ـتـ ـم ــاد
الـ ـ ـ ـ ــدول ل ـ ـش ـ ـهـ ــادات ال ـت ـط ـع ـي ــم،
إذ إن ا ل ـ ـل ـ ـقـ ــا حـ ــات ا ل ـم ـع ـت ـم ــدة
وال ـم ـس ـت ـخــدمــة ف ــي الـ ـب ــاد هي
لقاحات معتمدة من المنظمات
الـعــالـمـيــة الـمـخـتـصــة ،أم ــا فيما
يخص اعتماد شهادات التطعيم،

مصر توافق على «كوتا» مقاعد «التربية» :صرف «تصحيح الثانوية» نهاية الجاري
القادمين منها إلى الكويت

ً ً
 7شركات تتقاسم  781مقعدا يوميا
● محمد جاسم

واف ـقــت سلطة ال ـط ـيــران الـمــدنــي الـمـصــري عـلــى ب ــدء التشغيل
المباشر بين الكويت ومصر ،و"كوتا" المقاعد المحددة للقادمين
إلــى الـبــاد ،والـتــي قررتها اإلدارة العامة للطيران المدني أمس
ً
ً
األول ،بواقع  1562راكبا يوميا بالمناصفة بين شركات الطيران
في البلدين.
ً
ً
ووزعت الحصة المخصصة ،التي تبلغ  781راكبا يوميا على 7
شركات طيران مصرية ،وهي مصر للطيران ،وأير كايرو ،والنيل،
والمصرية العالمية ،وفالي إيجبت ،والعربية مصر ،ونما.
وذكرت "الطيران المصري" في خطاب وجهته لنظيرتها الكويتية،
أن شركات الطيران المصرية ستقدم جداول رحالتها المنتظمة إلى
"الطيران المدني" الكويتية العتمادها في حدود السعات المحددة.
وأشارت إلى أن حصة "مصر للطيران" ستكون األكبر من خالل
ً
تثبيت عدد القادمين بـ  440يوميا طوال األسبوع ،بينما تفاوتت
أعــداد الركاب للشركات الست األخــرى بين  113كحد أدنــى ،و171
كحد أعلى.

«ممتازة» معلمي «حولي» في حساباتهم األسبوع المقبل
●

فهد الرمضان

علمت "ال ـجــريــدة" مــن مـصــادرهــا أن وزارة التربية
ستودع مكافآت األعمال الممتازة للهيئات التعليمية
واإلدارية العاملين بمدارس منطقة حولي التعليمية في
حساباتهم منتصف األسبوع المقبل ،موضحة أن القطاع
المالي انتهى من تدقيق بيانات المستحقين المدرجة
في كشوف المستحقين لمنطقة حولي التعليمية ،التي
تسلمها من القطاع اإلداري بداية األسبوع الجاري.
وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر ،إن ال ـق ـط ــاع ال ـم ــال ــي يـعـمــل على
مراجعة كشوفات مستحقي مكافآت األعمال الممتازة
ً
للمناطق التعليمية أوال بأول ،إذ سيتم إيداع المكافآت
للمستحقين بعد مراجعتها في حساباتهم بعد االنتهاء
من مراجعتها والتدقيق عليها.
وفــي مــوضــوع متصل ،أك ــدت الـمـصــادر ،أن القطاع
ال ـمــالــي س ـي ـقــوم ب ـصــرف وإيـ ـ ــداع م ـكــافــآت التصحيح
للمعلمين والمعلمات المشاركين في عمليات تصحيح
اخ ـت ـب ــارات ال ـثــانــويــة ال ـع ــام ــة ،ال ـت ــي ج ــرت ف ــي يــونـيــو
الـمــاضــي ،مضيفة أن الـجـهــات المختصة فــي القطاع

وزير الشؤون يعدل آلية الترشح
لعضوية مجالس «التعاونيات»
●

أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون
االجتماعية والتنمية المجتمعية د  .مشعان العتيبي ،قرارا بشأن
تعديل نص المادة ( )40من القرار الــوزاري (/166ت) لسنة ،2013
بشأن النظام األساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.
ووفـقــا لـلـقــرار ،ال ــذي حصلت "الـجــريــدة" على نسخة مـنــه ،فإن
المادة ،السالف ذكرها ،ستكون بعد التعديل على النحو التالي
"على مجلس اإلدارة فتح باب الترشيح لعضوية المجلس لمدة
 10أيام عمل متصلة خالل األسبوع األول من انتهاء السنة المالية،
وعليه أن يعلن عن فتح باب الترشيح لمرة واحدة في جريدتين
يوميتين تختارهما الوزارة في مساحة ال تقل عن نصف صفحة،
واإلعـ ــان فــي لــوحــة اإلع ــان ــات بـمـقــر الجمعية وم ــداخ ــل الـســوق
المركزي واألسواق المصغرة ،على اال تقل مساحة اإلعالن عن (1
متر *  2متر) ،وكذلك اإلعــان في صفحات الجمعية عبر مواقع
التواصل االجتماعي بشكل يومي طوال فترة فتح باب الترشيح،
ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره وعلى جهات االختصاص تنفيذ
ما جاء به".
كما أصدر العتيبي القرار الوزاري (/49ت) لسنة  2021والقاضي
بإلغاء اإلجــراء ات كافة التي اتخذتها الجمعيات التعاونية لفتح
باب الترشيح لعضوية مجالس اإلدارة واعتبارها كأنها لم تكن،
وعلى مجالس االدارة إعادة فتح باب الترشيح لعضوية المجالس
وفقا للنظام األساسي النموذجي وفي ضوء القرار الــوزاري (48
/ت) لسنة .2021

مشعان العتيبي

«الكهرباء» :المياه العذبة
بجابر العلي غير ملوثة
●

سيد القصاص

أكدت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عدم صحة
الخبر المتداول حول تلوث المياه العذبة في منطقة جابر
العلي ،الفتة إلى أن فريق الضبطية خالف مواطنا تعدى
على خدمات الوزارة الخاصة بخطوط المياه العذبة والمياه
القليلة الملوحة والمحابس وأحدث ضررا في جدار منهول
بسبب تمديد خط مياه صرف صحي من غرفة خارجية في
حديقة المنزل يصب في منهول يخص الوزارة.
وقالت الوزارة ،في بيان أمس ،إن "هذا التعدي لم يسبب
أي أثــر على المياه العذبة أو القليلة الملوحة التي تصل
إلى العمالء ،والتي يتم نقلها داخل أنابيب محكمة ،حيث
إن التالمس للسطح الخارجي لها ،كما أن خطوط المياه
الخاصة بشبكة الوزارة تتم حمايتها بمواد واقية من أية
عوامل خارجية".
من جهتها ،حررت الهيئة العامة للبيئة مخالفة لتصريف
مياه صرف صحي على شبكة وزارة الكهرباء والماء .وقالت
الهيئة في بيان لها إنه بناء على البالغ الوارد بوجود وصلة
غير قانونية وتصريف على الشبكة التابعة لوزارة الكهرباء
والماء ،أجرى الضباط القضائيون بالهيئة العامة للبيئة.

ً
«اإلعاقة» 110 :ماليين دينار سنويا
لـ  3مخصصات لذوي االحتياجات

●

جورج عاطف

ال ـمــالــي ش ــارف ــت عـلــى االن ـت ـهــاء م ــن إجـ ـ ــراءات الـصــرف
وسيتم إي ــداع المبالغ فــي حـســابــات المستحقين مع
نهاية سبتمبر الجاري.
مــن جانب آخــر ،أكــدت وزارة التربية تنظيم دورات
تدريبية للمعلمين الجدد في مختلف المراحل التعليمية
في األسبوع األول من شهر سبتمبر الجاري ،موضحة
ً
أنه سيتم تنظيم هذه الدورات طبقا لتعليمات اللجنة
المشكلة لمتابعة تطبيق االشتراطات الصحية وتنسيق
الوزارة مع اإلدارة العامة للدفاع المدني ووزارة الصحة.
وقال الموجه العام للتربية الكشفية إبراهيم العيد ،إن
التوجيه العام للتربية الكشفية أوعز للفريق التطوعي
المكون من القيادات الكشفية والمعلمين واإلداريـيــن
بــالــوزارة لعقد دورات تدريبية أللــف معلم فــي جميع
المراحل التعليمية في كل المناطق التعليمية ،وسيتم
تـقـسـيـمـهــم ب ــواق ــع  500مـعـلــم ف ــي ك ــل دورة تــدريـبـيــة
وتستمر ثالثة أيامً ،
بناء على توجيهات وزير التربية
د.علي المضف ووكيل الوزارة د.علي اليعقوب والوكيل
المساعد للتنمية التربوية واألنشطة فيصل المقصيد.

جورج عاطف

كشفت الهيئة العامة لـشــؤون ذوي اإلعــاقــة،
أن عدد األشخاص من ذوي اإلعاقة المسجلين
بها بلغ نحو  ٥٣ألف كويتي يتمتعون بالكثير
مــن المميزات المالية ،التي ال يوجد لها مثيل
فــي العالم ،كاشفة أن الــدولــة تصرف نحو ١١٠
ً
ماليين د يـنــار سنويا لثالثة مخصصات فقط
للمعاقين دون الـ ـ  ٢١عــامــا ،وه ــي :مخصصات
السائق ،والخادم ،والمرأة التي ترعي معاقا درجة
إعاقته شديدة.
ً
وقالت الهيئة ،في بيان ،أمس ،ردا علي تصريح
ال ـنــائــب د .حـمــد ال ـم ـطــر ،ال ـثــاثــاء ال ـمــاضــي ،إن
"المخصصات المالية للمعاقين فوق  ٢١عاما،
التي تدفع بواسطة المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية ت ـتــراوح مــا بين  ٥إلــى  ١٠دنانير،
تـصــرف حسب شــدة اإلعــاقــة مــن بنك االئـتـمــان،
ف ـضــا ع ــن ال ـم ــزاي ــا األخ ـ ــري ك ــأول ــوي ــة الــرعــايــة
السكنية ،وقرض الزواج ،وعالوة األبناء ،وتخفيف
ساعات العمل للمعاق أو المكلف برعايته ،إضافة
إلى اإلجــازات براتب كامل ،واإلعفاء من الرسوم
واألجهزة التعويضية ،والتقاعد المبكر براتب
كامل ،والتقاعد المبكر للمكلف برعايته براتب
كــامــل ،والــرســوم الــدراسـيــة حتى عمر  ٢٨عاما،

فــإن السلطات الصحية فــي كل
دولــة هي من تحدد المعلومات
والـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـم ـط ـلــوبــة وال ـت ــي
تراها مناسبة العتماد أو تدقيق
ت ـلــك الـ ـشـ ـه ــادة ،وت ـخ ـت ـلــف هــذه
اآللـيــة مــن دولــة إلــى أخ ــرى ،كما
الحال لدى وزارة الصحة ،التي
شكلت لجنة لتدقيق وا عـتـمــاد
الشهادات الصادرة من الخارج
وفق معايير محددة.

والرسوم التأهيلية حتى  ٤٥عاما ،وغيرها من
المزايا التي توفر حياة كريمة للمعاقين".
وح ــول مــا جــاء فــي حــديــث الـنــائــب بــأن هناك
" ١٩أو  ٢٠شـخـصــا يـجـلـســون فــي الـمـنــزل دون
أي خدمات تقدم لهم" ،بينت الهيئة أن أبوابها
مفتوحة لجميع الكويتيين وأبناء المواطنات في
المؤسسات والمراكز دون أي مقابل ،حيث تقوم
الهيئة بدفع الرسوم لـ  ١٠مؤسسات ،كاشفة أن
إجمالي الميزانية التعليمية والتأهيلية لهذه
الـمــراكــز وال ـمــدارس والحضانات والمؤسسات
ً
تقدر بنحو  40مليون دينار سنويا.
وت ــاب ـع ــت أن "ه ـ ــؤالء األبـ ـن ــاء ال ــذي ــن ذكــرهــم
الـنــائــب قــد اخ ـتــار أول ـيــاء أمــورهــم إي ــواء ه ــم في
مؤسسات خــارج الـكــويــت" ،مــؤكــدة أن "هــذا أمر
ً
ً
يرجع أوال وأخـيــرا إلــى اختيار ذويـهــم" ،مردفة:
"توجد دور إيــواء في الكويت ،لكن إيــواء األبناء
يعد من األمور السلبية حسب االتفاقية العالمية
لحقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة ،التي تنظر
للمعاق كفرد ال يتجزأ في المجتمع ،ويجب أن
يعيش بين أفــراد أسرته ،السيما أن الكويت قد
تلقت مالحظات عدة من المقررة الدولية لحقوق
األشخاص من ذوي اإلعاقة خالل زيارتها للكويت
في  ،٢٠١٨بهذا الصدد ،والتي شددت على ضرورة
إغالق الدور اإليوائية".

«العدل» :زيادة
المكافأة التشجيعية
ً
لـ  584موظفا
●

محمد راشد

أصـ ـ ــدر وك ـي ــل وزارة الـ ـع ــدل عـمــر
ً
الـشــرقــاوي ،الـثــاثــاء الـمــاضــي ،قــرارا
بزيادة المكافأة التشجيعية المقررة
لـلـمــوظـفـيــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن الـشــاغـلـيــن
للوظائف المرتبطة بأعمال القضاء.
وحـســب الكشوفات الـتــي حصلت
"الـ ـج ــري ــدة" ع ـلــى نـسـخــة م ـن ـهــا ،بلغ
الـعــدد اإلجـمــالــي للمستحقين لهذه
ً
الـمـكــافــآت 584 ،مــوظـفــا فــي مختلف
اإلدارات المرتبطة بالقضاء في وزارة
العدل.
وجـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ،أن م ـس ـتــوى
المكافأة يرفع إلى المستوى والفئة
المبينة أم ــام كــل مــن ورد اسـمــه في
الـكـشــوفــات الـخــاصــة بالمستحقين
ً
ل ـهــذه ال ـم ـكــافــأة ،اع ـت ـبــارا مــن تــاريــخ
الــرفــع الـمــوضــح قــريــن كــل مـنـهــم ،إذ
ورد في الكشوفات ،أن رفع مستوى
الـمـكــافــأة مــن بــدايــة يـنــايــر الـمــاضــي
وحتى ديسمبر المقبل ،وتتراوح هذه
ً
المكافأة بين  ،210و 570و 890دينارا،
وذلك حسب المسميات الوظيفية.

«القوة البحرية» تحتفل بتخريج دورة األفراد «« »92بدون» ينحر شقيقته في تيماء
●
ويسلم نفسه لرجال األمن
محمد الشرهان

احتفلت القوة البحرية في
الجيش ،أمس ،بتخريج دورة
األفـ ــراد رق ــم ( )92الـتــي عقدت
بمعهد القوة البحرية برعاية
وحـضــور آمــر الـقــوة البحرية
ال ـع ـم ـيــد ال ــرك ــن ب ـح ــري ه ــزاع
العالطي.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت رئـ ـ ــاسـ ـ ــة األركـ ـ ـ ـ ــان
ال ـع ــام ــة ،ف ــي ب ـي ــان ص ـحــافــي،
إن حـ ـف ــل الـ ـتـ ـخ ــري ــج اس ـت ـهــل
بـتــاوة عطرة مــن آيــات الذكر
الـ ـحـ ـكـ ـي ــم ثـ ـ ــم ب ـ ـ ـ ــدأت مـ ــراسـ ــم
طابور العرض بالمرور أمام
المنصة ا لــر ئـيـسـيــة ،وبعدها
ألقى مشرف الدورة كلمة رحب
فيها بــالـحـضــور الـكــريــم بين
من خاللها المناهج والدروس
والـ ـت ــدريـ ـب ــات ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـتــي
تلقاها منتسبو هــذه الــدورة
خــال فترة تدريبهم وشملت
ً
دروسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـسـ ـك ــري ــة ن ـظ ــري ــة
وعملية أساسية.

الضحية استنجدت بـ «الداخلية» الحتجاز إخوتها لها منذ شهرين
●

جانب من حفل التخرج أمس
ث ـ ــم قـ ــدمـ ــت مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
ً
ال ـط ـل ـب ــة ال ـخ ــري ـج ـي ــن ع ــرض ــا
ل ـح ــرك ــات ال ـف ـص ـيــل ال ـصــامــت
للقدرات العسكرية ومهارات
ال ـم ـيــدان ث ــم أدى الـخــريـجــون
القسم القانوني.

وق ــام راع ــي الحفل بتوزيع
ال ـ ـش ـ ـهـ ــادات وال ـ ـجـ ــوائـ ــز عـلــى
الـ ـخ ــريـ ـجـ ـي ــن والـ ـمـ ـتـ ـف ــوقـ ـي ــن
م ـن ـهــم ،وأث ـن ــى ع ـلــى الـجـهــود
ال ـت ــي ت ـب ــذل م ــن مـعـهــد ال ـقــوة
البحرية في رفع قدرات وكفاءة

ً
منتسبي هذه الدورات ،متمنيا
للخريجين التوفيق والنجاح
وأن ي ـتــرج ـمــوا م ــا ت ـل ـقــوه من
علوم ودروس إلى واقع عملي
في حياتهم العسكرية لتحقيق
أعلى درجات الجاهزية.

محمد الشرهان

شهدت منطقة تيماء ،مساء أمس األول ،جريمة
قتل بشعة راحــت ضحيتها فتاة من غير محددي
الجنسية في العقد الثاني من عمرها ،بعد أن نحرها
شقيقها بآلة حادة داخل منزل األسرة ثم سلم نفسه
الــى رجــال االمــن الذين حضروا الــى منزل المجني
عليها ،بناء على بالغ منها الى غرفة العمليات.
وف ـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،الـ ـت ــي رواهـ ـ ـ ــا مـ ـص ــدر أم ـنــي
لـ"الجريدة" ،أن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت
بالغا من فتاة من غير محددي الجنسية أفادت فيه
بأن إخوتها يحتجزونها منذ شهرين ،مشيرا الى انه
فور تلقي البالغ توجهت دورية أمنية تتبع مخفر
شرطة تيماء إلى موقع البالغ.
وأضــاف المصدر أنه عند وصول أفــراد الدورية
إلى المنزل خرج إليهم شقيق المبلغة ،فأبلغوه بأن
هناك شكوى وردت الى هاتف األمان بوزارة الداخلية
تفيد بوجود فتاة يحتجزها إخوتها ،مشيرا الى ان

الشقيق قــال لرجال األمــن لحظة وســوف أحضرها
إليكم ،ودخل المنزل لمدة  5دقائق وخرج ومالبسه
ملطخة بالدماء ،وقال لرجال األمن إنه قتل شقيقته.
وذكر المصدر أن رجال األمن تحفظوا على شقيق
المبلغة ،كــإجــراء اح ـت ــرازي ،ثــم طـلـبــوا إس ـنــادا من
مديرية أمن الجهراء ،فانتقل إلى الموقع رجال االمن
والمباحث الذين دخلوا المنزل وعثروا على الفتاة
المبلغة جثة هامدة وسط بركة من الدماء ،بعد أن
ً
قام بنحرها ،مبينا أن رجال االمن استدعوا رجال
األدلــة الجنائية والطبيب الشرعي ووكيل النائب
الـعــام ،الــذي أمــر برفع الجثة وتسجيل قضية قتل
عمد ،وأمر بحجز القاتل على ذمة القضية.
وأشــار إلــى ان شقيق المجني عليها القاتل في
العقد الثاني مــن عـمــره ،وأرج ــع ارتـكــابــه للجريمة
إلى وجود خالفات عائلية ،واعترف تفصيليا بقتل
شقيقته ال ـتــي ت ـج ــرأت عـلــى حـســب قــولــه وأبـلـغــت
عمليات وزارة الداخلية بأنها محتجزة ،وكانت تصر
على إحداث مشكلة في محيط األسرة.

سلة أخبار
«النزاهة الوطنية» :تغيير
 %70من القياديين
الحاليين خالل عامين
طالبت جمعية النزاهة الوطنية
الكويتية بإجراء تغيير شامل
للقياديني الحاليني خالل عامني،
بما ال يقل عن  %70من املراكز
القيادية املوجودة في الدولة،
مشيرة إلى أن بعض القياديني
اعتادوا نهج أداء ذي كفاءة
منخفضة جدًا.
وأضافت الجمعية ،في بيان
أمس ،أنه يجب فتح املجال
لتعيني أسماء جديدة للقياديني
الشباب ،مؤكدة أن وضع
معايير لتقييم القياديني في
الدولة يحتاج إلى آليات دقيقه
للمتابعة اليومية واألسبوعية.
وبينت أن الحاجة أصبحت
ملحة لتغيير نهج القياديني من
متابعة الشأن اليومي وتصريف
األعمال الروتينية إلى التركيز
على أنشطة التطوير املستمر
إلدارتهم التي تستهدف رفع
األداء وزيادة اإلنتاجية ورفع
الكفاءة وخفض التكاليف.

ّ
«حفاظ» تمنح الكندري
السند المتصل بالنبي
أقام مركز "الغمالس" القرآني
التابع للجمعية الخيرية
لخدمة القرآن الكريم
الكويتية ّ
وعلومه "حفاظ" بمنطقة
ً
"القادسية" حفال قرآنيًا ملنح
إجازة قراءة وإقراء القرآن
الكريم بالسند املتصل إلى
النبي ﷺ ،إلى اللواء الركن
د .خالد الكندري بقراءة
عاصم ابن ابي النجود براوية
(حفص/شعبة) ،بعد أن أتم
ً
تالوة القرآن الكريم كامال
بالحفظ واالتقان.
نائب رئيس مجلس
وقال ّ
إدارة "حفاظ" ،أحمد املرشد،
في تصريح صحافي ،أمس،
إن "حصول خالد الكندري
على إجازة قراءة القرآن الكريم
بالسند املتصل للنبي ،يعد
تأكيدًا جديدًا على عمق ارتباط
أهل الكويت بمحبة القرآن
الكريم واإلقبال على حفظه
وتعلمه".
بدوره ،قال الكندري" ،أشعر
بمسؤولية جديدة تجاه كتاب
الله ،وهي إيصال هذا السند
املبارك لغيره من الراغبني في
حفظ وتالوة كتاب الله".

«زكاة الجهراء» لدعم
مشروع بيوت الفقراء باليمن
قال مدير زكاة الجهراء ،التابعة
لجمعية النجاة الخيرية،
الشيخ محمد السعيدي ،إن
الجمعية تحرص على تحقيق
أهداف التنمية املستدامة،
وتوفير الحياة الكريمة
للمستفيدين في شتى دول
العالم ،من خالل تنفيذ مشروع
بناء بيوت الفقراء ،حيث
"نحول األكواخ والعشوائيات
والبيوت الطينية إلى مساكن
تليق بالعيش اإلنساني
الكريم".
وأوضح السعيدي ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أن تكلفة بناء
بيوت الفقراء باليمن تبدأ من
 2000دينار ،حيث "نوفر لهم
املسكن الكريم ،الذي يحفظ
لإلنسان وأسرته كرامتهم،
ويوفر لهم الستر واألمان"،
داعيا أهل الخير إلى دعم
مشروع بيوت الفقراء.
وأضاف أن املشروع يساهم
في تعزيز االستقرار األسري،
ويعمل كذلك على نشر
الطمأنينة والسكينة لدى
شريحة املستفيدين ،ويساهم
في ترسيخ التكافل والتراحم
بني املسلمني ،بجانب تلمس
وقضاء حاجات األسر املتعففة.

«إحياء التراث» :بدء التسجيل
في نادي المبدعين لألطفال
أعلنت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،بدء التسجيل في
دورة اإلتقان لحفظ ومراجعة
القرآن الكريم ،والتي يشرف
عليها مركز الفرقان لتحفيظ
القرآن الكريم التابع للجنة
قرطبة النسائية بالجمعية.
وقالت الجمعية ،في بيان،
أمس ،إن فعاليات هذه الدورة
ستبدأ غدًا ،وستستمر حتى
 25ديسمبر املقبل ،وستكون
الدراسة فيها كل يوم سبت
من  9صباحا إلى  1ظهرا عبر
برنامج زووم.
من جانب آخر ،أشارت
الجمعية إلى بدء التسجيل
في نادي املبدعني ،والذي
تنظمه لجنة القصور النسائية
لألطفال من سن  2.5إلى 5
سنوات ،وسيتم خالله تأسيس
األطفال على القراءة والكتابة،
وتدريس املواد الشرعية،
إضافة لألنشطة الترفيهية.
وأوضحت أن مثل هذه
األنشطة تأتي سعيًا من
الجمعية ،بمختلف لجانها
ومراكزها ،لشغل أوقات
الطالب والطالبات بما يعود
عليهم بالنفع والفائدة في
دنياهم وأخراهم.
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إضافات

شوشرة :متمحور

يوسف عبدالكريم الزنكوي

نحن والتغيير

د .مبارك العبدالهادي

بقايا خيال :التاريخ ال ينسى

د .نبيلة شهاب

قضية حقوقية وإ نـســا نـيــة تـمـحــورت حتى طــال مداها
في وحــل الحلول الغائبة والقضايا الشائكة واألولــو يــات
المتخلفة والمقترحات الباهتة ،وما خلفته من إرهاصات
ومتغيرات فسيولوجية وداخلية وخارجية بسبب "بدون"
انتهك خصوصيتهم ،ووضع صكه وختمه كوسام يالحق
بعض المبتزين والمراوغين والمتطفلين في حل قضيته
التي خرجت عن اهتمامات ندواتهم الفارغة وسياستهم
التافهة وشعاراتهم "الطنانة" فباعوا القضية وضحاياها
عبر تصريحات الضحك على الذقون ،والتي تبث سمومها
من أفواههم النتنة.
ه ـنــاك م ــن وص ــف الـقـضـيــة بــأن ـهــا ك ــرة ث ـلــج ،وحـ ــذر من
استمرار تدحرجها حتى ال تكبر وتتفاقم ،إال أن الحقيقة
غابت عنه بأن هذه الكرة تدحرج معها آالف البشر األبرياء
الذين ال يزالون يبحرون في المجهول بعد أن أغلقت جميع
نــوافــذ الـحـيــاة عـلـيـهــم ،وظ ـلــوا هــائـمـيــن بـيــن مصطلحات
واتهامات ال تمت للواقع بصلة ،وذلك لمن ارتضوا أبسط
الحلول لعل أجيالهم تجد مــا تبقى لها مــن أ مــل فــي هذه
الدنيا العابرة ومستقبل قد تضيء أنواره من جديد ليعود
النبض وتجري المياه الراكدة إلى حقولها لتنبت األزهار
بعد أن تحولت إلى أشواك.
ً
أربـعــة أح ــرف أصبحت اتـهــامــا ي ــازم أصـحــاب القضية
الــذيــن رفــض أغلبهم ال ــوالء لغير هــذه األرض التي ولــدوا
وعــاشــوا ودف ـنــوا فـيـهــا ،فـعــن أي مفاهيم وطـنـيــة يتحدث
المتعجرفون والمتكالبون لــوأد بشر يحملون حقبة من
الزمن في هذا الوطن؟ كفى طغيانا واستضعافا واستهانة
ً
ً
ً
بأناس أبرياء يواجهون في كل يوم حدثا جديدا واتهاما
ً
متغيرا وصفة خارج مفاهيم اللغة العربية.
كفى انتهاكا لبشر ضحوا ويضحون وسيضحون من
أ جــل هــذه األرض التي حملت بين طياتها أمجاد العديد
منهم عبر مواقع مختلفة وأحداث مشرفة ،والتاريخ سطر
لهم أروع مالحم ا لـبـطــوالت فــي دفاعهم عــن الكويت إ بــان
الغزو الغاشم ،فمنهم من حارب واستشهد وأسر وآخرون
عملوا وساعدوا كل في موقعه ،ولو ذكرنا أدوارهم المشرفة
لما كفتنا سنوات طــوال للحديث عنها و عــن فزعتهم في
كورونا.
إن اللوم ليس على المتربصين ،إنما على من كان الرهان
الـحـقـيـقــي عـلــى دوره ــم فــي تـبـنــي ح ـلــول واقـعـيــة فــي بيت
األمة ممن يتكرر كالمهم المعسول وردات فعلهم ،في حين
القضية فــي حقيقة األ مــر خــارج اهتماماتهم وتمر مــرور
ال ـكــرام فــي أحــاديــث دواوي ـن ـهــم الـمــزيـنــة بـطــاء اإلنسانية
المزيفة.
فمن غير العدل أن يحرم طفل من التعليم ألنه غير قادر
عـلــى االل ـت ـحــاق ب ـم ــدارس ت ـفــوق حـســابــات أســرتــه المالية
ً
ونفقاتها الشهرية التي تشهد تحديا مع الوقت لتأمين
ً
إيجار شقة صغيرة جدا ،ومن الظلم أن يتحول هذا الطفل
الى بائع في الشوارع تحت أشعة الشمس الالهبة متناسيا
أنه في عالم أصبحت طفرته التكنولوجية تغزو البشرية،
وأن أبناء جيله يجلسون خلف الشاشات ليمارسوا ألعابهم
اإللكترونية ،ومن المحزن أن ُيجرح رجل مسن يحمل عبق
تاريخ عاشه في هذه األرض ويتم تمزيق ما تبقى من إرث
هذا المسن وتجريده من هويته في لحظة.
إن استمرار هذه المشاهد الحزينة تتوالد معها العديد
من اآلهات المكبوتة التي ال تزال على أمل الغد األفضل.

شخص السياسي الذي
يسبب المخاطر
سالم علي ناصر الشريع
ال ـف ـس ــاد ال ـم ــال ــي واإلداري ب ــات ـف ــاق م ــراق ـب ــي األجـ ـه ــزة
الـحـكــومـيــة ب ــات مـكـشــوفــا وظ ــاه ــرا لـلـجـمـيــع ،وبــاألخــص
االفتقار لمعايير اختبار الكفاء ة المالئمة للجهاز التنفيذي
واإلدارات العليا ،فلم يتم تطبيق اختبار الكفاء ة المالئمة
على الجهاز التنفيذي واإلدارات العليا من غير المديرين،
فحظر اإلفصاح عن كيفية اختيارهم وتوليهم وتنصيبهم
يؤدي إلى تعرض تلك الجهات لمسؤوليات متعددة ،ومنها
انتهاك الحماية ،وحظر اإلخطار والوصول إلى المعلومات
المطلوبة.
"اإلهمال والتقصير والجهل" مسؤولية ال يتنصل منها،
وان ـك ـشــاف ه ــذا ال ـكــم ال ـهــائــل مــن الـتـفــويـضــات والـقــوانـيــن
وال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات وال ـت ـش ــري ـع ــات ف ــي فـ ـت ــرة زم ـن ـي ــة خ ـ ــال وب ــاء
كوفيد 19أ كــد أ نــه يجب أن تقوم الجهات المشرفة العليا
على تلك األعمال والمهن غير المالية بإصدار التعليمات
وال ـت ـن ـظ ـي ـمــات ل ـل ـتــأكــد م ــن الـ ـت ــزام ت ـلــك ال ـج ـهــات بتطبيق
المتطلبات وتنفيذ التشريعات.
وال يغيب عنا اإلشارة إلى أن هناك جهات رقابية قامت
بدورها وفرضت العقوبات الجزائية على من خالف النظام،
وبـ ــات ال ـم ـهــم ال ـع ـلــم ب ــأن ف ــرض ال ـع ـقــوبــة ش ــيء وإيـقــاعـهــا
ش ــيء آخ ــر ،وأن ت ـفــرض ه ــذه الـعـقــوبــات وتـصـبــح ظــاهــرة
دون إيقاعها يعد قـصــورا يشوبه اال ل ـتــزام ،فمن المفهوم
أن فــرض ال ـجــزاء ات المناسبة على نحو مـتــدرج فــي حال
مخالفة المؤسسات واألعمال والمهن غير المالية للواجبات
المنصوص عليها في القانون ،بما في ذلك عقوبة اإلنذارات
الكتابية ،وإصــدار أمر يتضمن االلتزام بإجراء ات محددة
أو تـقــديــم تـقــاريــر منظمة وف ــرض ج ــزاء مــالــي والـمـنــع من
مزاولة العمل وإيقاف وسحب الترخيص ،يسلتزم تنفيذه
والعمل به.
وم ــع الـ ـت ــزام دولـ ــة ال ـكــويــت بـتـنـفـيــذ أغ ـل ــب ال ـتــوص ـيــات
والـمـعــاهــدات لـكــن مــا زال األم ــر يـحـتــاج إل ــى ح ــزم حقيقي
وتجاهل الضغط العام ،وركن المجامالت والتوسط وتوزيع
المنافع لكسب التراضي بين األطراف بشكل مؤسف وظاهر،
وباألخص شخص السياسي الذي يسبب المخاطر.
وبمناسبة تعيين رئيس جديد لوحدة التحريات المالية
الكويتية استذكرت العبارات التي كتبها طالل علي الصايغ
رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية السابق فقال" :كما
هــو معلوم ،فــإن غاسلي األم ــوال وممولي اإلره ــاب بشكل
خاص ومرتكبي الجرائم المالية بشكل عام يقومون وبشكل
مستمر بتطوير أساليبهم وأدواتهم اإلجرامية الرتكاب تلك
النوعية من الجرائم ،مما يتطلب اإلحاطة بشكل مستمر
بآخر التطورات في هــذا المجال ،عــاوة على ذلــك يتطلب
األم ــر تـعــاونــا وثـيـقــا عـلــى الـمـسـتــوى الــوطـنــي واإلقـلـيـمــي
والدولي لمكافحة هذه الظاهرة اآلثمة"( .انتهى االقتباس)
وحتى ال يكون هناك فقد في مواد القانون يكون مدخال
شهيا لتنظيم جريمة بالتحايل المالي أو تنظيم مراكز
معلومات فــا نحتاج إ لــى تكديس األوراق والمستندات
وكتابة تقارير معقدة ،بخالف الحاجة لتطبيق معدالت
الشفافية العامة واإلفصاح الكامل وعرض دورة مستندية
رقــاب ـيــة واض ـح ــة وم ـف ـهــومــة ،وأك ـث ــر ع ـب ــارة مـضـحـكــة من
الـتـقــاريــر الــدولـيــة بـحــق الـكــويــت مــا يـلــي" :حـيــن نحيطهم
بالمخاوف من عدم تنفيذ التوصيات يحيطوننا بتشكيل
لجان ،ولم تعد هذه وسائل تنصل من المسؤولية".
وبشكل عام نعود ونذكر بأن المجرمين يقومون وبشكل
مستمر بتطوير أساليبهم وأدوا تـهــم اإلجرامية الرتكاب
ال ـج ــرائ ــم ،ف ــاألم ــر يـتـطـلــب ت ـعــاونــا وثـيـقــا عـلــى الـمـسـتــوى
ال ــوط ـن ــي واإلق ـل ـي ـم ــي والـ ــدو َلـ ـ ْـي ل ـم ـكــاف ـحـ َـة هـ ـ َـذه ال ـظــاهــرة
َ
ً
َ ْ ُ َ َ
ٓ
اآلثمة ،قال تعالى"َ :ر ِّب ِب َما أ ن َع ْم َت َعل ّي فلن أ كــون ظ ِهيرا
ِّ ْ
َ
لل ُم ْج ِر ِمين".

بين الفينة واألخرى نقرأ ونسمع عن تقدم مجموعة من نواب لجان
برلمانية بمشروع قانون ،فنتساءل عن أسباب تقديم مثل هذه المشاريع
بقوانين ،ومــا دواعــي أولــويــة تقديمها فــي مثل هــذا الــوقــت ،أقــول هذا
ألنــه نمى إلــى علمي أن بعض نــواب لجنة حقوق اإلنـســان البرلمانية
ستتقدم بمشروع قانون لتقرير قانون الحقوق المدنية واالجتماعية
لفئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) ،وكأنهم لم يسمعوا بحكم
محكمة التمييز األخير المتعلق بتزوير الجناسي ،وال عن أن هناك أكثر
من  400ألف مزدوج كويتي ال يستحقون الجنسية الكويتية إال بإسقاط
جنسيتهم األخرى ،وأن أي مشروع قانون يتقدم به أي نائب سيسجل
ضمن محاضر ومضابط مجلس األمة ،ويدرج ضمن مرحلة من مراحل
تاريخ الكويت ،فهل يعتقد هؤالء النواب أن الكويتيين سينسون مثل
هذه األفعال غير الوطنية وغير الشعبية؟
فـهــذا مقطع فـيــديــو انـتـشــر قـبــل سـنــوات ظـهــر فـيــه رئـيــس المجلس
مرزوق الغانم وهو يقدم أدلة على أن هناك أكثر من  400ألف شخص
ً
حصلوا على الجنسية الكويتية دون وجه حق ،وكأن هناك تزويرا في
ملفات الجنسية ،وحتى يومنا هــذا لــم يظهر فــي األفــق مــا يشير إلى
نجاحه في تأكيد ما توصل إليه قبل سنوات ،فأيهما أولى بالدراسة
وسن القوانين بشأنها ،هل نتخلص من المزورين؟ أم نضيف إلى قائمة
ً
المزورين آالفا أخرى؟ وحادثة التزوير في االنتخابات البرلمانية التي
جرت في سنة  1967لم ينسها التاريخ ،ولم يتجاهل النواب والــوزراء
ً
الوطنيين الذين قدموا استقاالتهم احتجاجا على هذه الفعلة الشنعاء
في حق اإلرادة الشعبية.

الوحيدون الذين تحدوا التاريخ وكأنهم "محاربون دونكيشوتيون"،
وأداروا ظهورهم لهذه الحادثة المؤسفة هم المستفيدون من التزوير،
حتى إن تــوهـمــوا بــأن الـتــاريــخ قــد ينسى فيقوم بمجاملة المسيئين
لمصالح أوطانهم ،أو قد ينافق فيقوم بتحريف فصول أحداثه ،بل إن
التاريخ الوطني يذكر الحقائق كما هي ،وال يبرر ألفعال السياسيين
عندما يرتكبون أخطاء تاريخية فادحة ،ألنه يسجل الوقائع كما وقعت
ويدون األحداث مثلما جرت ،لتحكم عليها األجيال المتعاقبة.
إننا نؤكد لهؤالء النواب أن التاريخ لن يبرر جهودهم على أنها وطنية
التوجه بقدر ما سيدرجها ضمن األفعال المشينة التي تمزق نسيجنا
الوطني وهضم حقوق المواطن األصيل لمصلحة غير الكويتيين ،إال
إذا كان بين هــؤالء البدون من يستحق الجنسية الكويتية عن جدارة
واستحقاق ،فالتاريخ ال يرحم ألنه ال ينسى ،وال يفسر المقاصد ،مثلما
يفسر الحقائق ،وال يحلل المشاعر مثلما يحلل األحداث ،وال ينظر في
النوايا كما يتعمق في األفعال ،وعندما تنتقد مختلف فئات الشعب مثل
هذه المشاريع البرلمانية ،ما عدا المستفيدين منه ،فليعلم هؤالء النواب
أن األجيال المتعاقبة ستستمر في اجترار أحداثه وتذكره في كل مناسبة،
بل الندم على انتخاب هذه النوعية من النواب الذين لم يدرسوا مشاريع
القوانين بما يكفي لخدمة الوطن ،حتى لو لم تكن لخدمة المواطن.
ً
أرجو أال يكون ما وصل إلى مسامعي صحيحا حول نية بعض النواب
تقديم مشروع قانون لتقرير قانون الحقوق المدنية واالجتماعية لفئة
البدون ،أو المقيمين في البالد بصورة غير شرعية ،حتى ال نزيد على
قائمة مشاكلنا مشاكل أخرى.

محمد الرويحل

بالعربي المشرمح :الحكومة تبحث عن مخرج!
ما تم خالل دور االنعقاد األول للفصل
الـتـشــريـعــي ال ـحــالــي لـمـجـلــس األمـ ــة ومــا
ص ــاح ـب ــه م ــن اس ـت ـع ــراض ــات وم ـنــاك ـفــات
واستهتار بين الحكومة ونواب المعارضة
إن جاز وصفهم بالمعارضة شيء مخجل
ومؤلم ليس لنا كمواطنين فقط بل لسمعة
ً
الكويت سياسيا ،فقد خرجت الحكومة من
هذا الفصل بانتصار خجول وقد يوصف
ً
ً
بالمخزي لكنها تعتبره انتصارا سياسيا،
فنجحت بتمرير مــا تــريــد وإن كــان على
حساب سمعتها ومكانتها.
وب ــاع ـت ـق ــادي أن ال ـح ـكــومــة ل ــن تـغــامــر
وتعود بالطريقة ذاتها التي مارستها في
ً
دور االنعقاد الماضي خصوصا بعد النقد
القاسي الذي تعرضت له حتى من أقرب
المقربين لها والداعمين لسياستها ،لسوء
طريقتها في التعامل مع فريق المعارضة
ً
خصوصا فــي الجلسة االفتتاحية ،وما
أع ـق ـب ـهــا م ــن أح ـ ـ ــداث لـتـخـتـمـهــا بـجـلـســة
ال ـم ـيــزان ـيــات وال ـت ـصــويــت عـلـيـهــا وقــوفــا
عند مدخل القاعة بصورة تثير السخرية
واالستهزاء.

لــذ لــك حتما ستعود الحكومة بخطة
تـعـيــد بـهــا هيبتها وتستعيد مكانتها
وسيطرتها عـلــى الـمـجـلــس ،ول ــن تغامر
بالعدد الضئيل من النواب المؤيد لها،
ومــن المتوقع أن ت ــوزر أكـثــر مــن خمسة
ً
من نواب المعارضة أو المجبرين شعبيا
على الــوقــوف معها ،وبهذا ستنجح في
تقليص عدد المعارضة وترفع الحرج عن
بعض النواب المجبرين إلرضاء القواعد
االنتخابية وتمرير حزمة مــن القوانين
الصارمة كالضرائب والدين العام وغيرها
مما قد يثير سخط الشارع.
ال ـم ـث ـي ــر ف ـ ــي عـ ـم ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة وع ـم ــل
البرلمان هو انشغال الطرفين في صراع
وه ـم ــي ك ــل مـنـهـمــا خ ــاس ــر ف ــي نـهــايـتــه،
حتى إن انتصر طرف على اآلخر فالعمل
الــوط ـنــي وال ـس ـيــاســي ل ـيــس مـ ـب ــاراة كــرة
قدم بل هو عمل منظم وتعاون سلطات
للرقي بالوطن والمجتمع وازدهارهما،
وتحقيق أقصى سبل الرفاهية واألمــان
وال ـت ـط ــوي ــر ،وهـ ــو األم ـ ــر ال ـ ــذي غـ ــاب عن
السلطتين التشريعية والتنفيذية منذ

مـجـلــس وح ـكــومــة  ٢٠٠٩وم ــا ت ــاه بعد
م ــرس ــوم ال ـص ــوت ال ــواح ــد الـ ــذي يعتبره
أغلب السياسيين القشة التي قصمت ظهر
ً
العمل السياسي الجماعي ،وجعلته عمال
ً
ً
فرديا وخاضعا للشارع العام ورغباته
وسهل السيطرة على أعضائه.

يعني بالعربي المشرمح:

حكومتنا تخطط لدور االنعقاد القادم
لـكــن خطتها ليست للتنمية والتطوير
وال ـ ـخـ ــروج م ــن أزم ــات ـه ــا ال ـم ـتــراك ـمــة ،بل
لالنتصار على خصومها السياسيين
في البرلمان ،وكيف تنجح في تمرير ما
يــريــده الـمـتـنـفــذون مــن مـشــاريــع ،ون ــواب
المعارضة يخططون إلرض ــاء قواعدهم
والتخطيط إلسقاط خصومهم ،دون رؤية
وتخطيط أو برنامج ،وهذا النهج المرير
والـمــدمــر ال ــذي نعيشه يـجــب أن يتغير،
وليخطط الطرفان لمستقبل واعد للكويت
ً
وشعبها ويتعاونا على تنفيذ ذلك بدال
من الخصومة الفاجرة والصراع العبثي
الذي نراه.

محمد واني *

ماكرون وبارزاني من الصداقة إلى الشراكة!
هل أعدت أميركا العدة لتحل فرنسا محلها في العراق بعد
ق ــرار انـسـحــابـهــا مـنــه فــي  31ديـسـمـبــر ال ـج ــاري؟ يـبــدو كــذلــك،
فالحضور القوي للرئيس الفرنسي "إيمانويل مــا كــرون" في
العراق ومشاركته الفاعلة في مؤتمر التعاون والشراكة الذي
ً
عقد مؤخرا في بغداد لرؤساء وقــادة دول الجوار ،وعالقاته
المتشعبة مع القوى السياسية العراقية وبشكل خاص مع قادة
الكرد أهلته لكي يمثل دور الحاكم المدني الجديد في العراق
على غــرار الحاكم المدني األميركي " بــول بريمر" ا لــذي حكم
العراق بعد سقوط النظام البعثي عام  ،2003فالرجل يتمتع
بمقبولية لدى جميع العراقيين وأيضا لدى اإليرانيين ،الطرف
األصعب في المعادلة العراقية.
وقد يعتمد في مهمته الجديدة على الكرد الذين سيتعاظم
دور ه ــم فــي المرحلة ا لـقــاد مــة فــي تحديد المالمح السياسية
لـلـعــراق ويـتـحــول إل ــى بيضة الـقـبــان كـمــا كــانــوا قـبــل ()2003
عندما ساهموا مع األميركيين في تأسيس الدولة العراقية
ال ـجــديــدة ،فــالـعــاقــة بـيــن ال ـكــرد وفــرنـســا تــاريـخـيــة رغ ــم أنها
هي الطرف الثاني مع بريطانيا في اتفاقية "سايكس بيكو"
المشؤومة التي قسمت الشعب الكردي بين أربع دول ظالمة
سامتهم سوء العذاب!
ولكن ربما شعر بعض قادة فرنسا بشيء من تأنيب الضمير
أو العار ،وهذا ما أستبعده تماما ،وبدأوا بالتودد للكرد ومد
يد المساعدة لهم عند الشدائد والمحن التي عاشوها على
يد هذه الدول التي تسمى "إسالمية!" ،وكان الرئيس األسبق
«فرنسوا ميتران» أكثر ا لـقــادة الفرنسيين تــوددا للكرد ،ففي
لقائه مع «المال مصطفى البارزاني» حمله رسالة الى الشعب
ً
ً
َّ
الكردي:"أبلغ الشعب الكردي بأن لديهم صديقا فرنسيا وهو
فــرانـســوا مـيـتــران ومــا دمــت هـنــاك سأدعمكم ولـكــن إنرحلت
فسوف يدعمكم الشعب الفرنسي" .وصرح في برلمان كردستان

أن (كردستان وطني) ،ومن جانبه أطلق الكرد لقب "أم الكرد"
على زوجته "دانيال ميتران"عرفانا بالجميل.
وال ننسى أن فرنسا هي التي "أسهمت في إصدار قرار فرض
منطقة حظر طيران عام 1991لمنع النظام البعثي من اجتياح
المنطقة الكردية وارتكاب مجازر بحق الشعب الكردي على
غرار عمليات القصف الكيماوي ،واألنفال التيذهب ضحيتها
مئات اآلالف من األبرياء.
وع ـنــدمــا فــرضــت حـكــومــة ح ـيــدر ال ـع ـبــادي ح ـص ــارا شــامــا
برا وجوا على الشعب الكردي عقابا له على االستفتاء الذي
أجــراه عام  2017للخروج من هيمنة العراق ،وهو حق كفلته
كل الشرائع السماوية واألرضية ،ساعدته فرنسا في الضغط
على الحكومة العراقية لتخفيف حصارها الجائر ومن ثم رفعه
فيما بعد ،وقد لبى الرئيس "إيمانويل ماكرون" نــداء رئيس
حكومة اإلقليم آنــذاك "نيجيرفان بــارزانــي" الــذي شد الرحال
ا لــى فرنسا عبر الطريق البري التركي بسبب حظر الطيران
لطلب المساعدة ،وكان له دور بارز في رفع الحصار ،وقد أشاد
"بــارزانــي" بالموقف الفرنسي وأثنى على الرئيس "ماكرون"
ووصفه بالصديق .وعندما التقاه في أربيل عقب انتهاء أعمال
المؤتمر المنعقد في بغداد رحب به وقال؛"يسعدني أن أرحب
بصديقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أربيل ،إنني
أتطلع إلى مناقشة العالقات الثنائية واالنتخابات العراقية
وغيرها من القضايا الملحة مع الرئيس مــا كــرون ،و مــا زلت
ممتنا لدعم فرنسا المستمر إلقليمكردستان والعراق".
ب ـ ــدوره ش ـكــر "مـ ــاكـ ــرون" صــدي ـقــه رئ ـي ــس إق ـل ـيــم كــردس ـتــان
نيجيرفان بارزاني على الحفاوة الكبيرة التي لقيها وقال في
تغريدة له" :أردت أن أنهي زيارتي إلى العراق في أربيل ،عزيزي
ً
نيجيرفان ،شكرا على هذه االستضافة".
* كاتب عراقي

صالح غزال العنزي

وجهة نظر :أنواع الرقص المخالفة للتقاليد
نجحت ث ــورة نيابية مـبــاركــة قـبــل أيــام
في إلغاء دورة للرقص الشرقي في منطقة
ال ـج ـه ــراء ،ورغـ ــم أن الـ ـ ــدورة ل ــم ي ـكــن فيها
اخـتــاط ولــم تكن فــي مكان مفتوح أو يتم
بـثـهــا بــأيــة وس ـي ـلــة ،إال أن ب ـعــض ال ـنــواب
ربما استندوا في رفضهم للدورة إلى نوع
الرقص الذي سيتم تدريب المشاركات عليه
وه ــو الــرقــص الـشــرقــي البعيد عــن تقاليد
مجتمعنا ،إذ لو كان خماري أو سامري أو
أي رقص محلي آخر فربما لن يكون هناك
سبب للضغط على وزارة التجارة من أجل
إلغاء ترخيص الدورة.
ول ــو انـتـهــى ال ـمــوضــوع عـنــد ه ــذا الـحــد
ف ـس ـي ـكــون م ـج ــرد زوب ـع ــة ف ــي ف ـن ـج ــان ،أمــا
ً
إذا مــا حــاولــت وزي ــرة الـقــوى العاملة مثال
أن تتدخل إلقــامــة ال ــدورة ،باعتبار أن هذا
الـ ـن ــوع م ــن ال ــرق ــص ي ـم ـثــل ت ـ ــراث وتـقــالـيــد
بعض المجتمعات العربية ،وبــاد العرب
أوط ــان ــي مــن ال ـشــام ل ـب ـغــدان ،ف ــإن المسألة
ستكون مختلفة وما هو مخالف للتقاليد
قد يتم السماح به من بــاب توسيع قاعدة
المشتركات.
وأذكـ ــر قـبــل س ـن ــوات ع ــدي ــدة أن الــرقــابــة
فــي مصر طالبت القائمين على مسرحية
"حــزم ـنــي ي ــا ب ــاب ــا" ال ـتــي كــانــت م ــن بطولة

الـ ــراق ـ ـصـ ــة ف ـي ـف ــي عـ ـب ــده ب ـت ـغ ـي ـيــر عـ ـن ــوان
المسرحية ،باعتبار أن تحزيم البابا البنته
ّ
ً
يخالف التقاليد ،ولو كان المحزم شخصا
آخر غير البابا لما كان في األمــر (مشكل)،
فما كان من القائمين على المسرحية إال أن
حذفوا كلمة "بابا" وأبقوا العنوان (حزمني
يا ،)...لتعرض المسرحية بالرقص الذي أدته
فيفي عبده دون أن يحزمها أبــوهــا ،حيث
ً
أصبح العنوان موافقا للتقاليد.
ولـ ــو وض ـع ــت ال ـم ـش ــرف ــات ع ـلــى ال ـ ــدورة
ً
ً
عنوانا مختلفا لدورتهن مثل دورة اإليقاع
الحركي أو دورة الرياضة اإليقاعية لربما
كان األمر أسهل ،لكن مفهوم الرقص الشرقي
ذو أثر سلبي في ثقافة المجتمع ومفاهيمه،
ومن هنا ال ألوم بعض النواب إن احتجوا
على إقامة مثل هذه الدورة وال ألوم الجهات
المختصة إن اسـتـجــابــت لـهــذا االحـتـجــاج
وألـغــت الترخيص ،لكن الـمــوضــوع برمته
ً
ً
لن ينفع مواطنا إن ألغي ولن يضر مواطنا
إن لم يلغ ،والنواب المحتجون لم يحرزوا
ً
نصرا بهذا اإللـغــاء ،وإنما كــان الموضوع
ّ
أشبه بمخدر أو مسكن لبعض العاطفيين
الــذيــن يـتــأثــرون بالضجيج ويستبشرون
بالجعجعة.
ً
ولو أن احتجاج النواب مثال على أسباب

ح ــاالت االنـتـحــار الـمـتـكــررة بين (ال ـبــدون)،
أو على تــذمــر الـمــواطــن الـعــاجــز عــن ســداد
مــديــونــايـتــه ،أو على الـفـســاد الـمــالــي الــذي
ت ـح ــول الـ ــى ق ـضــايــا ك ـب ــرى م ـن ـظ ــورة أم ــام
ً
ـدرا لـ ـ ـ ّ
ـدي ولـ ــدى
الـ ـقـ ـض ــاء لـ ـك ــان األمـ ـ ــر م ـ ـقـ ـ
الكثير من الناس ،فانتحار البدون مخالف
لتقاليدنا وأسبابه مخالفة لقواعد الحق
وم ـع ــان ــي الـ ـع ــدال ــة ،وضـ ـي ــق ذات الـعـيــش
للمواطن ال يتناسب مع الرفاهية المفترضة
في مضارب بني نفط ،واستغالل المناصب
والفرص لجمع أموال السحت ال يستقيم مع
الطبائع السوية لإلنسان.
من الواضح أن بعض النواب يعاني أزمة
أولــويــات ،بحيث أصبح المهم عنده ليس
ً
ً
مـهـمــا ولـيــس الـمـهــم عـنــده مـهـمــا ،ومثلما
ك ــان ي ــوم الـخــامــس مــن ديـسـمـبــر الـمــاضــي
ً
ا سـتـفـتـ ً
ـاء شعبيا على أداء مجلس ،2016
والـ ــذي بــرهــن فـيــه الـنــاخـبــون عــن رفضهم
لألداء فأحدثوا التغيير الكبير في مكونات
المجلس الحالي ،فإن أي انتخابات قادمة
ً
استفتاء ألداء المجلس الحالي ،ولن
ستكون
ينجو نائب من التغيير القادم ،إذ لن يكون
ال ـنــواب ال ـمــوالــون أو الـمـعــارضــون بمأمن
من التغيير المتوقع مع أداء معظم نواب
المجلس الحالي المخيب لآلمال.

هل نتغير خالل مراحل حياتنا؟
ً
بالتأكيد ،تتغير مبادئنا وقيمنا ومفاهيمنا وأهــدافـنــا ،وتبعا
لذلك تتغير مبادئنا وتصرفاتنا وأساليب تعاملنا مع اآلخرين ،فعند
ً
منعطفات معينة يجب على الفرد أن يتغير ،برغبته أو رغما عنه ،فما
الذي يغير أشياء تم اكتسابها منذ سنوات طويلة ،ترسخت وشكلت
ً
أنماطا محددة من شخصياتنا؟
بال تــردد :تغيرنا الظروف والمواقف وخبرات الحياة اإليجابية
والسلبية ،كما نتغير نتيجة التفاعل مع اآلخرين ،فعلى سبيل المثال
نتجه للهدوء بعد التيقن أال شيء يستحق منا االهتمام بكل التفاصيل
ً
الدقيقة للمواقف وال ـظــروف الـتــي تمر بـنــا ،وال يصبح مهما كذلك
ً
االلتفات للسلبيات تفاديا لما ينتج عنها من مشاعر وردود أفعال
سلبية .قد نعاني التغيير وقد نشتاق إلى ذواتنا السابقة ،لكن الذكي
ً
جيدا مع التغييرات وما يصاحبها من ظروف أو
يعرف كيف يتوافق ً
حتى أفراد ،ولكن حقيقة يفرحنا التغيير حين يكون لألفضل ،فالطيبة
الزائدة صفة يتمنى صاحبها التقليل منها ،وقسوة الخذالن أو صدمات
الحياة تحيل الضعف الى قوة والطيبة واالندفاع الى حرص وحذر،
كما يشعر الخجول بالثقة بالنفس والفرح حين يتخلص من خجله
وهكذا ،وكما تتغير الصفات تتغير كذلك التصرفات ،فالذي ينجز
ً
أعماله ببطء يشعر بالسعادة حين يصبح سريعا ،كذلك قد يتحول
الفرد من إيجابي انبساطي الى سلبي متشائم ومن هادئ إلى صاخب
ومــن مسالم إلــى عنيف وهكذا ،والسبب هو التعرض لظروف قوية
ً
ضاغطة تغيرهم رغما عن رغباتهم.
ولذا يجب أال نحكم على أي إنسان من موقف أو تصرف معين ،فقد
ً
ً
يكون هذا التصرف وقتيا وعابرا ،وإن لم يكن كذلك ،فقد ينتبه لخطأ
تصرفه أو عدم دقة وصحة قيمه ومفاهيمه فيتجه لتغييرها وتغيير
ما يتصل بها من سلوكيات ،وعليه ال تنتهي الحياة باكتسابنا عادات
ً
غير مقبولة اجتماعيا ،فكما تعلمناها نستطيع تعلم عكسها وتصحيح
ً
مسار حياتنا ،والذي يعتمد حتما عليه تغيير أشياء كثيرة ،والتغيير
ليس بالضرورة من إيجابي إلى سلبي والعكس ،بل قد يكون داخل
إطار المفهوم الواحد لكن باختالفات محددة.
وال ننسى أن األفكار أو األحالم قد يطولها التغيير ،فبعضنا بعد
أن كــان يتمنى العيش في مدينة كبيرة مزدحمة بالناس والحركة
واألنشطة المتنوعة ،يصبح حلمه أن يقضي باقي عمره في مزرعة
جميلة مليئة بــاألشـجــار ويـتـقــاســم ذل ــك مــع أســرتــه ومـجـمــوعــة من
ال ـح ـيــوانــات األل ـي ـف ــة ،ف ـمــا الـ ــذي ت ـغ ـيــر؟ ق ــد ي ـكــون ت ـعــب م ــن الـحـيــاة
ومسؤولياتها من دراسة وعمل وبناء أسرة وغيره ،وقد يكون الشعور
بأن العالقات االجتماعية تكون أجمل كلما كانت سطحية وفيها متسع
من المساحة الشخصية لكل منا.

اتصال وهمي
شيخة عبدالرحمن الحوطي
ً
ألو؟ اتصال وهمي أتخيله مع المسؤول لعلنا نجد حال!
ً
أحيانا نمشي في الشوارع فنرى بعض العمالة ،ومنهم باعة
ً
اآليس كريم الجائلون ،وكثيرا ما نقف مع أبنائنا للشراء منهم،
لكن لو تأملنا حالهم المزرية بسبب الجو في الكويت ،ولله الحمد
والمنة ،بمناخ صحراوي حار ورطب في الصيف ،وبارد وممطر
مع بعض الرياح شتاء ،وعندما نمر عليهم نجد بعضهم يقف في
الدوار ،ومنهم من يمر بين المنازل ينادي بأعلى صوته ليشتري
منه الصغار والـكـبــار ،وال شــيء يحميه ســوى شمسيته التي ال
تفي بالغرض فال تحميه من أشعة الشمس وال تحميه من المطر
والرياح.
السؤال :من المسؤول عن هذا البائع الذي يمتهن هذه المهنة؟
حبذا لو تم وضع أكشاك ملونة أو شمسية ثابتة! ال أدري فالوضع
الحالي غير إنساني والبد من حل يحترم آدميته.
أما السؤال الثاني فهو من المسؤول عن العمالة السائبة؟
ً
العمالة السائبة أصـبــح وجــودهــم فــي ال ـشــوارع الفـتــا للنظر
وبـعـضـهــم نـجــده يمشي بـيــن ال ـم ـنــازل فيقطعون أغ ـصــان شجر
النخيل طلبا للثمار ،مع أننا ال نمانع إذا أرادوا األكل ،ولكن قطع
األشجار المثمرة وإتــاف غير المثمرة أمــر مرفوض ،فاألشجار
والزرع يبهجان النفوس ،ومنهم من يعبث بالقمامة في غير أوقات
العمل ،فيأخذ ما يريد ويترك الباقي على األرض مما يؤدي إلى
انتشار األمراض والقوارض.
فالمشكلة تبدأ صغيرة وإن لم تعالج تكبر ،و"الـنــار تبدأ من
مـسـتـصـغــر الـ ـش ــرر" ،ف ـل ـمــاذا ال ت ـكــون ه ـنــاك جـهــة رقــاب ـيــة تــراقــب
المتسيب منهم؟ ولماذا ال نحرص على كل ما يبعث البهجة في
الـنـفــوس؟ نعم الــرحـمــة واجـبــة علينا ،ولـكــن مــن يخطئ يجب أن
يعاقب ،ومن أمن العقوبة أساء األدب.
نــدائــي إلــى كــل مــن يعمل فــي دول ــة الـكــويــت الحبيبة أن يعمل
ب ــإخ ــاص فــرســولـنــا ال ـكــريــم عـلـيــه أف ـضــل ال ـس ــام ي ـقــول "إن الـلــه
ً
يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه" .فكم أنت جميل يا بلدي في
وأياديك البيضاء التي يشهد بها الجميع ،وكم كففت
مساعداتك
ِ
دموع اليتامى! وأسهمت في إطفاء الحرائق التي أصابت بعض
البلدان .والله المستعان!

بين الوطن والمواطن
مدبر!!
عبدالوهاب علي الكندري
ً
َ ً
ٌ
ٌ
يرق ُص ف ِرحا لدمار
مواطن ينزف حسرة لبناء وطنه...
ومخطط ِ
ِ
وطنه.
هنا البداية األليمة للمقال الذي يشكو حال المواطن الذي يحمل
ً
الخير
كل مآسي الوطن على عاتق ساقيه ،يأتي على الدنيا متأمال ّ
لمأواه ،ومن الثانية األولى من عمره يحظى ببلد العطاء الذي تكفل
ً
ً
به منذ والدته صحيا وتعليميا حتى ينتهي من مسيرته التعليمة؛
ليلقى ما بنى طيلة السنين الماضية.
لكن هذه العاصفة الفاسدة التي تسيطر على جسد هذا الجسم
المعطاء تجعله ال يلقى سوى إحباطات في جميع ما سبق ،فيحمل
المواطن على ساقه سوء ما ينتج من الرأس (الودر) حتى تنكسر
ً
هذه الساق ندما على ما جرى.
يأتيك راعــي (الـبــراشــوت) ليصدق تخلفه بفلسفة ال مثيل لها،
ً
ويتخذ قــراراتــه مـتـفــاخــرا بتعطيل مصالح مــن تــرعــرع على هذه
ً
األرض ،ضــاربــا باإلنسانية والـتــواضــع وكــرامـتــه عــرض الحائط،
ً
منعميا بما استولى عليه بحق أو بغير ذلك عن كل شيء ،وبين فترة
وأخرى تسعى الساق إلى تجديد ثقتها بالرأس الذي يدبر طريقه،
ولكن كعادة هذا الرأس ال يعمل إال لخلق عقبات من المفترض أال
تكون موجودة في مواجهة هذه الساق.
واألمثلة على تلك العقبات كثيرة منها :عدم القدرة على توزيع
المساكن على المواطن الذي تعدى ربع قرن من عمره وذلك بسبب
إطارات السيارات (تواير).
ما رأيك عزيزي المواطن بحكومة تحتفل بإعادة افتتاح فرضة
خضار ونقل إطارات من منطقة ألخرى ونواب أمة يحضرون ويثنون
على هذه اإلنجازات التي يرونها عظيمة للوطن والمواطن؟ (العيب
لي طلع من أهل العيب مو عيب).
ً
ختاما بالكاش:
أتــريــدون أن تعملوا لمصلحة الوطن والمواطن أم تــريــدون أن
ً
تعيثوا في هذا الوطن فسادا ،حتى يهيئ المواطن مستقبله خارج
هذا الوطن الذي انتهكت حرمته أو داخله بسبب مصالح سياسية
واقتصادية؟

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.813

7.458

5.532

2.410 2.807 3.324

 534.7مليون دينار مشتريات األفراد في البورصة الشهر الماضي

ً
الحسابات النشيطة تتراجع من  26.2إلى  19ألفا بنهاية أغسطس
محمد اإلتربي

الشراء االستثماري
طويل األجل يرفع
عدد حسابات
التداول الخاملة

ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع ح ـ ـجـ ــم حـ ـس ــاب ــات
ال ـتــداول فــي بــورصــة الكويت
مــن بــدايــة الـعــام بنحو 5479
ً
ح ـس ــاب ــا وذلـ ـ ــك م ــن 403787
ً
حسابا كما في نهاية ديسمبر
إل ـ ــى  409479وف ـ ــق ب ـيــانــات
شهر أغسطس الماضي بنمو
نسبته  1.3في المئة.
وبلغت الحسابات النشيطة
ً
نحو  19080حسابا متراجعة
ً
مــن مـسـتــوى  24983حـســابــا
ك ـمــا ف ــي دي ـس ـم ـبــر ال ـمــاضــي،
ف ــي ح ـيــن ب ـل ـغــت ال ـح ـســابــات
غـيــر الـنـشـيـطــة ف ــي أغسطس
ً
الماضي نحو  390186حسابا
زي ــادة عــن ديسمبر الماضي
ً
بنحو  11382حسابا.
وك ـ ـ ــان أعـ ـل ــى مـ ـع ــدل ل ـعــدد
الحسابات النشيطة في يناير
م ــن الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي إذ كــانــت
ً
تبلغ  26252حسابا وسجلت
في أغسطس  19080بتراجع
ً
 7172حسابا فسرت مصادر
مالية ذلــك الـتــراجــع بالتغير
في سلوك المتداولين من جهة
الـ ـش ــراء االس ـت ـث ـم ــاري طــويــل
األجل ،مما يعكس التراجع في
المضاربات.
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر ،أن
ب ـع ــض ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ب ــات ــوا
يتجهون نحو األسهم الثقيلة

والنامية آلجال طويلة بالتالي
ي ـم ـكــن اإلشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن تـلــك
ال ـح ـســابــات ل ــم ي ـتــم الـتـعــامــل
عليها آ خ ــر  6أ ش ـهــر فدخلت

فـ ــي دائـ ـ ـ ــرة الـ ـحـ ـس ــاب ــات غـيــر
النشيطة.
لكن في المقابل ،تعكس قوة
الـ ـت ــداوالت الـمــالـيــة اسـتـمــرار

ك ـب ــار الــاع ـب ـيــن الــرئـيـسـيـيــن
وأص ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاءة ف ــي
ال ـب ــورص ــة بــالـمـحــافـظــة على
أداء قوي ومستمر ،فبالنسبة

أخبار الشركات
«األنظمة» تستثمر  %20من رأسمالها

«الكوت»« :الكهرباء» طلبت صرف ضمانات بنكية

أفادت شركة األنظمة اآللية بأن مجلس إدارة الشركة قرر في اجتماعه استثمار 20
في المئة من رأسمال الشركة من خالل رفع المبلغ المستثمر في المحفظة القائمة
بقيمة مليوني دينار .وقالت الشركة في إفصاحها ،إن أثر ذلك سيتبين من خالل
البيانات المالية للشركة.

كـ ـشـ ـف ــت شـ ــركـ ــة ال ـ ـك ـ ــوت ل ـل ـم ـش ــاري ــع
الصناعية ،آخــر الـتـطــورات الناتجة عن
قـيــام وزارة الكهرباء والـمــاء بفسخ عقد
مع الشركة ،والمؤرخ في  2فبراير .2020
وقالت «الكوت» في بيان للبورصة ،إن
وزارة الكهرباء والماء قامت بطلب صرف

أفصحت البورصة عن تعامل شخص مطلع على أسهم شركة بيت االستثمار
الخليجي ،إذ اشترى عبدالعزيز السند رئيس مجلس إدارة الشركة  350ألف سهم
ً
بسعر  327فلسا للسهم.

«صكوك» :تأجيل قضية دعوى طرد

تعامل شخص مطلع على أسهم «الخليجي»
إعادة تداول أسهم «ساحل»
قــالــت بــورصــة الـكــويــت ،إنــه ت ـقــررت إع ــادة ت ــداول أسـهــم شــركــة الـســاحــل للتنمية
ً
واالستثمار (ساحل) اعتبارا من بعد غد عقب االنتهاء من إجراءات تخفيض رأس المال.

«أسمنت الهالل» تعدل موعد االنسحاب من البورصة
كشفت شركة أسمنت الهالل عن تعديل موعد انسحابها من بورصة الكويت
ً
ليصبح  2مارس  2022بدال من  17فبراير  .2022وقالت «الهالل» في بيان للبورصة،
إن تعديل موعد االنسحاب جاء بالنظر إلى إيقاف التداول على أسهم الشركة من
تاريخ أمس حتى  14الجاري ،إلى حين االنتهاء من إجراءات تخفيض رأس المال.

تعامل شخص مطلع على أسهم «كابالت»
أعلنت بورصة الكويت إفصاحات األشخاص المطلعين إذ تعامل شخص
مطلع على أسهم شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية بشراء جمال
الفالح عضو مجلس إدارة شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية 202.5
ألف سهم بقيمة  0.818فلس.

بينت شركة صكوك القابضة أن القضية رقم  4507/21تجاري كلي –  13وموضوعها
دعوى طرد النتهاء عقد اإليجار المرفوعة من المركز المالي الكويتي بصفتها مدير
ً
المحفظة الوطنية العقارية ممثال عن الهيئة العامة لالستثمار ضد شركة صكوك
ً
القابضة وأخرى (شركة بيت اإلعمار الخليجي العقارية) التي كان محددا النظر فيها
في  1سبتمبر الجاري تم تأجيلها لتاريخ  27أكتوبر المقبل لالطالع.
ً
وقالت الشركة في إفصاحها ،إنه يتعذر قياس األثر المتوقع حاليا على الشركة إذ
يتوقف ذلك على سير الدعوى لحين الفصل النهائي بالدعوى.

«المواشي» ترفع دعوى قضائية ضد «التجارة»
أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي
عــن قيام الشركة برفع دعــوى قضائية
ضــد وزارة ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة (نــدب
خبير) ،برقم ( 2021/4190إداري .)11
وقالت «المواشي» ،في بيان للبورصة،
إنه تم رفع الدعوى لتقدير قيمة األضرار
والخسائر التي لحقت بالشركة نتيجة
امـتـنــاع وزارة الـتـجــارة والـصـنــاعــة عن

النفط يتراجع بعد تأكيد
«أوبك »+عودة اإلمدادات

ً
ً
البرميل الكويتي يرتفع  18سنتا ليبلغ  72.79دوالرا
نزلت أسعار النفط ،أمس ،بعد أن اتفقت
"أوبـ ـ ــك" ع ـلــى إب ـق ــاء سـيــاسـتـهــا الـخــاصــة
بالعودة التدريجية لإلمدادات إلى السوق
دون تـغـيـيــر ف ــي وق ــت تــرت ـفــع اإلص ــاب ــات
بفيروس كورونا في أنحاء العالم ،وتظل
الكثير من شركات التكرير األميركية ،وهي
مصدر رئيسي للطلب على الخام ،متوقفة
عن العمل.
ً
وهبط خام برنت  15سنتا أو ما يعادل
ً
 0.2في المئة إلى  71.44دوالرا للبرميل،
بعد أن تراجع أربعة سنتات أمس األول.
ً
ونــزل الـخــام األمـيــركــي  20سنتا أو ما
ً
ي ـع ــادل  0.3ف ــي الـمـئــة إل ــى  68.39دوالرا
ًلـلـبــرمـيــل بـعــد أن زاد تـسـعــة سـنـتــات في
الجلسة السابقة.
وكان سعر برميل النفط الكويتي ارتفع
ً
ً
 18سنتا ليبلغ  72.79دوالرا للبرميل في
ً
تداوالت ،أمس األول ،مقابل  72.61دوالرا
ً
ف ــي ت ـ ــداوالت ي ــوم ال ـثــاثــاء وف ـق ــا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
واتـ ـفـ ـق ــت م ـن ـظ ـمــة الـ ـبـ ـل ــدان ال ـم ـص ــدرة
للبترول "أوبــك" ومنتجون آخــرون بينهم
روس ـ ـي ـ ــا ،ال ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـمـ ـع ــروف ــة بــاســم
"أوبك ،"+أمس األول على مواصلة سياسة
ال ـت ـخ ـل ــص الـ ـت ــدريـ ـج ــي مـ ــن ت ـخ ـف ـي ـضــات
قياسية لإلنتاج بإضافة  400ألف برميل

ضمانات بنكية بمبلغ  648.7ألف دينار،
ً
علما أن الشركة بصدد اتخاذ اإلجــراءات
القانونية .وأوضحت أنه ال يمكن الوقوف
عـلــى األث ــر ال ـمــالــي اإلج ـمــالــي فــي الــوقــت
الحالي وسوف يتم اإلفصاح عن هذا األثر
فور تحديده.

ً
يوميا كل شهر إلى السوق.
لكن "أوبــك "+رفعت توقعها للطلب في
ً
ً
 2022بينما تواجه أيضا ضغوطا لتسريع
زيادات اإلنتاج من إدارة الرئيس األميركي
جو بايدن ،التي قالت إنها "سعيدة" بأن
المجموعة أعادت تأكيد التزامها بزيادة
اإلمدادات.
وفي الواليات المتحدة ،ربما تستغرق
مصافي تكرير النفط أسابيع الستئناف
ن ـشــاط ـهــا ب ـع ــد أن ضـ ــرب اإلع ـ ـصـ ــار أي ــدا
المنطقة ،فيما تواجه العمليات انقطاعات
للكهرباء والمياه ،مما سيعرقل الطلب على
النفط على األرجح.
وقالت الهيئة المنظمة ألنشطة الطاقة
البحرية في الواليات المتحدة ،إن شركات
الطاقة تسارع إلعــادة تشغيل المنصات
وخ ـطــوط األنــاب ـيــب فــي خـلـيــج المكسيك
األم ـيــركــي ،فيما ال ي ــزال إن ـتــاج نـحــو 1.4
ً
ً
مليون برميل يوميا من النفط متوقفا.
وقالت إدارة معلومات الطاقة األميركية،
إن مخزونات الخام األميركية انخفضت
 7.2ماليين برميل وإن إمدادات المنتجات
الـنـفـطـيــة ال ـتــي تـقــدمـهــا شــركــات التكرير
زادت إل ــى م ـس ـتــوى ق ـيــاســي بــالــرغــم من
ارت ـفــاع اإلص ــاب ــات بـفـيــروس كــورونــا في
أنحاء البالد.

إصــدار قــرار بتحرير سعر بيع األغنام
واللحوم ،وعدم إصدار قرار بصرف دعم
مالي للشركة.
وأوضـحــت الـشــركــة ،أنــه تحدد لنظر
الــدعــوى المشار إليها أعــاه جلسة 24
نوفمبر  ،2021مبينة أنــه ال يوجد أثر
للمعلومة الجوهرية في الوقت الحالي
على المركز المالي للشركة.

ل ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــات األف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد خـ ــال
أغسطس بلغ حجم عمليات
الشراء ماقيمته  534.7مليون
ديـ ـن ــار م ـق ــاب ــل ع ـم ـل ـيــات بـيــع

ً
بلغت  568.12مليونا بفارق
ً
سلبي يبلغ  33.4مليونا.
فـيـمــا ب ـلــغ ح ـجــم تـعــامــات
ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات وال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات

ماقيمته  202.2مليون دينار
مقابل أوامر بيع بلغت 214.2
ً
مليونا.
وع ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـش ـ ـ ـتـ ـ ــريـ ـ ــات
الصناديق االستثمارية ّ
تفوق
الشراء المؤسسي على األسهم
الثقيلة حيث غلبت عمليات
ال ـش ــراء عـلــى الـبـيــع إذ بلغت
قـيـمــة الـ ـش ــراء  52.04مـلـيــون
د يـنــار مقابل قيمة بــع بلغت
ً
 47.9مليونا.
وبــالـنـسـبــة ل ـل ـقــوة الـمــالـيــة
جــاء ت المحافظ فــي المرتبة
ال ـثــان ـيــة ب ـعــد األف ـ ـ ــراد بقيمة
مشتريات بلغت  300.3مليون
دينار مقابل قيمة بيع بلغت
 301.5مليون بفارق سلبي بلغ
 1.2مليون دينار.
ً
وإج ـ ـ ـمـ ـ ــاال ي ـم ـك ــن اإلش ـ ـ ــارة
إلـ ـ ـ ــى أن قـ ـيـ ـم ــة الـ ـتـ ـع ــام ــات
شــامـلــة كــل ق ــوى ال ـســوق بما
فيها الشركات والمؤسسات
واألفراد الخليجيين وغيرهم
مــا قيمته  1.27مـلـيــار ديـنــار
خالل أغسطس فقط.
وت ـع ـك ــس س ـي ــول ــة ال ـس ــوق
المتدفقة على األسهم القيادية
والـمـمـتــازة قـنــاعــة بمستقبل
ً
السوق وتوقعات أكثر تفاؤال
بالنتائج الفصلية المنتظرة.

تغيرات محدودة بمؤشرات البورصة
والسيولة  50مليون دينار
موجة شراء على أسهم تنشط للمرة األولى في العام الحالي
●

علي العنزي

اسـ ـتـ ـق ــرت مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة
الـكــويــت الرئيسية دون تغيرات
َ
وتباين أداؤهــا في ثاني
واضحة
جلسات هذا الشهر وآخر جلسات
األسبوع أمس.
وسـجــل مــؤشــر ال ـســوق الـعــام
استقرارا واضحا ،إذ تراجع بنسبة
مـ ـح ــدودة جـ ــدا ه ــي  0.21نـقـطــة،
ليبقى على مستواه السابق عند
مستوى  6813.11نقطة ،بسيولة
جيدة تـجــاوزت  50مليون دينار
بقليل ،تداولت  310.4ماليين سهم
عبر  10218صفقة ،وتم تداول 143
سهما ،ربح منها  ،68وتراجع ،61
بينما استقر  14سهما دون تغير.
وكانت خسائر مؤشر السوق
األول قــريـبــة م ــن ال ـع ــام وبنسبة
محدودة كذلك هي  0.05في المئة
ف ـق ــط ،ت ـع ــادل  3.4ن ـق ــاط ،ليبقى
الـمــؤشــر على مستوى 7458.81
نقطة بسيولة كبيرة بلغت 32.2
مليون دينار ،تداولت  96.1مليون
سهم عبر  4606صفقة ،وربح 13
سهما في األول مقابل خسارة ،8
واستقرار  4دون تغير.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي
ن ـمــوا بنسبة  0.13فــي الـمـئــة أي
 7.23نـقــاط ،ليقفل على مستوى
 5532.41نـقـطــة بـسـيــولــة بلغت
 17.8مليون ديـنــار وهــي مقاربة
لسيولة امس األول ،تداولت 214.2
مـلـيــون سـهــم عـبــر  5612صفقة،
وتداول  118سهما ،ربح منها ،55
وخسر  ،53بينما استقر  10أسهم
دون تغير.

جني أرباح أوسع
بـعــد ي ــوم واح ــد مــن التخلص
مــن تبعات تغيير أوزان األسهم
ال ـكــوي ـت ـيــة ف ــي م ــؤش ــر األسـ ـ ــواق
ال ـن ــاش ـئ ــة ام اس س ــي أي ،وف ــي
آخ ـ ــر ت ـ ـ ـ ــداوالت األسـ ـ ـب ـ ــوع ،وك ـمــا
ع ــودت ـن ــا الـ ـم ــؤش ــرات االس ـت ـق ــرار
فـ ـ ــي بـ ـ ــدايـ ـ ــة كـ ـ ــل شـ ـ ـه ـ ــر ،ش ـه ــدت
جلسة امس فتورا في التعامالت
والسيولة في بدايتها بأدنى من
معدالت الشهر الماضي ،وكانت
االنتقائية حاضرة ومــركــزة على
اسهم جديدة ،إذ تراجعت سيولة
الكبار خصوصا الوطني وبيتك
وزي ـ ــن واهـ ـل ــي م ـت ـحــد ،وت ــوزع ــت

ع ـلــى ع ــدد اس ـه ــم اك ـب ــر ،وت ـصــدر
اإليجابية سهم عـقــارات الكويت
والخصوصية الــذي نشط للمرة
األولى وبلغ اعلى مستوياته منذ
عــدة سـنــوات ،وسـحــب معه سهم
وطنية د ق من ضمن مجموعته.
وفي المقابل ،كان هناك نشاط
مضاربي على بعض أسهم كتلة
المدينة ،ابرزها ،للجلسة الثانية
على التوالي ،سهما مستثمرون
وآن ،ونـشــط سـهــم مــزايــا ليحقق
ن ـم ــوا ثــان ـيــا ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة هــذا
األسـبــوع ،وبعد خــروج أحــد أكبر
مساهميه.
وكان التراجع الواضح لبعض
األسهم التي حققت مكاسب امس
األول ابرزها بنك وربة واجيليتي
وزي ــن ووطنية عقارية وهيومن
ســوفــت ال ــذي استمر فــي النزيف
رغم أدائه المالي القوي ،وخسرت
اس ـ ـهـ ــم اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة مـ ـث ــل ن ــور
واستثمارات ،وفي المقابل تماسك
الوطني وصناعات وبنك بوبيان
والـبـيــت ليتعادل األداء وتنتهي
الجلسة محايدة.

من يحمل مفتاح تعافي قطاع العقارات في دول الخليج؟
 64.9مليار دوالر قيمة المعامالت العقارية بالنصف األول من  2021بنمو %26
ش ـهــدت دول مـجـلــس الـتـعــاون
ً
ً
الخليجي انتعاشا قويا بعد رفع
اإلغ ــاق الوبائي لــ"كــوفـيــد ،"19إذ
شهدت األشهر العديدة الماضية
ً
ارتفاعا في الطلب على العقارات.
وي ــأت ــي ه ــذا ال ــزخ ــم اإلي ـجــابــي
ً
داخ ـ ــل الـ ـقـ ـط ــاع م ــدع ــوم ــا بـشـكــل
إضافي بخطة تطعيم ناجحة ضد
فيروس كورونا في كل أنحاء دول
مجلس التعاون الخليجي ،إضافة
إلــى اإلج ــراء ات الحكومية لزيادة
اقتصاداتها من خالل إدارة فجوة
العرض والطلب.
وبحسب "كونستراكشن ويك''
ُيعزى ارتفاع نشاط المعامالت في
النصف األول من عام  2021بشكل
أس ــاس ــي إل ــى الـ ـش ــراء االن ـت ـهــازي
القـ ـتـ ـن ــاص ال ـ ـفـ ــرص فـ ــي ال ـق ـط ــاع
العقاري.
وبـيـنـمــا تـسـتـمــر اإلم ـ ـ ــارات في
ال ـه ـي ـم ـنــة ع ـل ــى ال ـق ــائ ـم ــة ،ي ـتــألــق
ال ـم ـطــورون مــن المملكة العربية
ً
السعودية أيضا في القائمة تليها
البحرين والكويت وعمان وقطر.
بلغ إ جـمــا لــي قيمة المعامالت
العقارية في النصف األول من عام
 2021ف ــي دول مـجـلــس الـتـعــاون
ا ل ـخ ـل ـي ـج ــي  64.9م ـل ـي ــار دوالر،
ً
مقارنة بـ  90.5مليارا في عام 2020
و 96.5مليار دوالر في عام ،2019

ً
وفقا آلخر تقرير صادر عن شركة
ً
"كامكو إنفست" .تمثل القيمة فرقا
بنسبة  26في المئة و 32في المئة
على التوالي.
يـ ـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ـ ــع ارت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ن ـ ـ ـشـ ـ ــاط
المعامالت في النصف األول من
ع ـ ــام  2021ب ـش ـكــل أس ــاس ــي إل ــى

ال ـش ــراء االن ـت ـهــازي لـلـعـقــارات من
المستثمرين ،إذ وصلت األسعار
إل ــى أدنـ ــى مـسـتــويــاتـهــا ف ــي عــدة
سنوات من تأثير "كوفيد "-19في
أوائل عام .2020
ويتصدر القائمة شركة بارون
عـ ـق ــاري ف ــي دبـ ـ ــي ،الـ ـت ــي سـجـلــت

زي ــادة بنسبة  229فــي الـمـئــة في
م ـب ـي ـعــات ال ـع ـق ــارات ف ــي الـنـصــف
األول من عام  2021لتصل إلى 4.6
مليارات دوالر ( 16.8مليار درهم
إمــاراتــي) مقارنة بالنصف األول
من عام .2020
مع بداية األحــداث البارزة مثل

إكسبو  2020دبي ،الذي يبعد أقل
من شهر ،وكأس العالم لكرة القدم
 ،2022إضافة إلى تطوير مشاريع
ض ـخ ـم ــة بـ ـمـ ـلـ ـي ــارات ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات
فــي المملكة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة
 ،ي ـس ـت ـع ــد ال ـ ـم ـ ـطـ ــورون لـتـسـلـيــم
مـشــاريـعـهــم فــي الـمــوعــد الـمـحــدد
لـتـلـبـيــة ال ــزي ــادة ف ــي ال ـط ـلــب على
ال ـم ـشــاريــع الـسـكـنـيــة والـت ـجــاريــة
والتجزئة والترفيهية.
وأطـ ـ ـل ـ ــق ال ـ ـ ـم ـ ـ ـطـ ـ ــورون ،ال ــذي ــن
اس ـت ـمــروا ف ــي إك ـم ــال مشاريعهم
الحالية ،على الــرغــم مــن األوق ــات
ال ـص ـع ـبــة ،م ـش ــاري ــع ج ــدي ــدة عبر
مختلف الـقـطــاعــات بـمــا فــي ذلــك
الـسـكـنـيــة وال ـت ـجــاريــة والـتـجــزئــة
وال ـتــرف ـي ـه ـيــة ،ول ــم ي ـظ ـهــروا فقط
مستويات غير عادية من المرونة
وال ـ ـمـ ــرونـ ــة فـ ــي ظـ ـ ـ ــروف الـ ـس ــوق
الـ ـح ــالـ ـي ــة ل ـك ـن ـه ــم اس ـ ـت ـ ـمـ ــروا فــي
الحفاظ على أعمالهم مزدهرة.
في الواقع ،يمثل هؤالء األفراد
ال ـشــركــات ال ـتــي اسـتـجــابــت بـقــوة
لـتـحــديــات ال ـســوق فــي األش ـهــر ال ـ
 12ال ـمــاض ـيــة م ــن خـ ــال تـحــديــد
االستراتيجيات والخطط األكثر
مالء مة لمواصلة بناء المشاريع
ال ـجــاريــة مــع اس ـت ـهــداف التسليم
السريع.

ةديرجلا

•
العدد  / 4824الجمعة  3سبتمبر 2021م  26 /المحرم 1443هـ

economy@aljarida●com

 Ooredooتحصد  8جوائز خالل حفل «ستيفي»
 Ooredooبجوائز
فازت
ً
ستيفي تكريما لجهودها
وإنجازاتها في عدد من
المجاالت ،بما في ذلك القيادة
المتميزة ،وتطوير الشبكات،
واالبتكار في تطوير تطبيق
 My Ooredooوتطبيق
الذكاء االصطناعي ،إلى جانب
برامج الشركة المتميزة في
االستجابة لوباء كوفيد.19 -

أعـلـنــت مـجـمــوعــة  Ooredooفــوزهــا
ب ـ  8جــوائــز خــال حفل جــوائــز األعـمــال
الدولية (ستيفي)  ،2021حيث حصدت
المجموعة  4جوائز ذهبية وجائزتين
فضيتين وجائزتين برونزيتين.
ويتم منح جوائز «ستيفي» الدولية
لـ ـتـ ـك ــري ــم اإلنـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــازات واإلسـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات
اإليجابية للمؤسسات في جميع أنحاء
العالم .وقد فــازت  Ooredooبالجوائز
ً
تكريما لجهودها وإنجازاتها في عدد
م ــن الـ ـمـ ـج ــاالت ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك ال ـق ـيــادة
المتميزة ،وتطوير الشبكات ،واالبتكار
فـ ــي ت ـط ــو ي ــر ت ـط ـب ـيــق My Ooredoo
وتطبيق الذكاء االصطناعي ،إلى جانب
برامج الشركة المتميزة في االستجابة
لوباء كوفيد.19 -
وبهذه المناسبة ،قال الشيخ محمد بن
عبدالله بن محمد آل ثاني ،نائب الرئيس
التنفيذي لمجموعة « :Ooredooنواصل
في الشركة تقديم أفضل خدمات الجوال
لعمالئنا ،مع العمل على دعــم وتمكين
المجتمعات في مختلف الدول التي نعمل
بـهــا مــن خ ــال نـشــر التقنيات الرقمية،
وعـلــى الــرغــم مــن الـتـحــديــات المستمرة
نتيجة وبــاء كوفيد ،19 -قــدم موظفونا
ً
جهودا رائعة ،وواصلوا االبتكار وتقديم
أداء متميز في مجاالت تطوير الشبكة
وتعزيز تجربة العمالء من خالل التحول
الرقمي .والشك أن هذه الجوائز تبرهن
على اإلن ـج ــازات الـتــي حققناها بفضل
جـهــود موظفينا ،وتسلط الـضــوء على
التزامنا الراسخ بتمكين التحول الرقمي
في جميع الدول التي نعمل بها ومواصلة
إثراء الحياة الرقمية لعمالئنا».
وحصلت إنــدوســات  Ooredooعلى
جائزة «ستيفي» الذهبية عن فئة «شركة
ً
الـعــام – فــي مـجــال االت ـص ــاالت» ،تقديرا
لـجـهــودهــا فــي م ـجــال تـحــديــث شبكات
وخ ــدم ــات  ،4Gإل ــى ج ــان ــب إن ـجــازات ـهــا
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة فـ ــي مـ ـج ــال ال ـش ـب ـكــات
والشراكات.

محمد آل ثاني
كـمــا حـصــل أح ـمــد الـنـعـمــة ،الــرئـيــس
التنفيذي لشركة إندوسات ،Ooredoo
عـلــى جــائــزة ستيفي الــذهـبـيــة عــن فئة
«أفضل مسؤول تنفيذي خالل العام – في
مجال االتصاالت».
ك ـمــا حـصـلــت إن ــدوس ــات Ooredoo
على جائزة ستيفي الفضية ضمن فئة
«التحول في عمليات الشبكة باالعتماد
ع ـلــى األت ـم ـت ــة وال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي»،
ً
ت ـك ــري ـم ــا ل ـن ـج ــاح ـه ــا فـ ــي ن ـش ــر م ـحــرك
إريكسون للعمليات القائم على الذكاء
االصطناعي /تعلم اآللــة بهدف تحويل
العمليات القائمة على البيانات وتعزيز
أداء شبكة الراديو .4G
وف ـ ـ ــازت ُ Ooredooعـ ـم ــان ب ـجــائــزة
سـتـيـفــي الـفـضـيــة ع ــن م ـب ــادرة «ال ـغــرف
ال ـح ـس ـيــة» ض ـمــن ف ـئــة «أف ـض ــل بــرنــامــج
للمسؤولية االجتماعية خالل العام».
وفــي إطــار هــذه الـمـبــادرة ،تعاونت
ُ Ooredooع ـم ــان م ــع وزارة التنمية
االجـتـمــاعـيــة فــي ُع ـمــان إلط ــاق غــرف
ح ـس ـي ــة خـ ــاصـ ــة ل ــأطـ ـف ــال م ـ ــن ذوي
االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة ،ض ـمــن إط ــار
برنامج  Ooredooللنوايا الحسنة.
وحصدت  Ooredooالكويت جائزة

س ـت ـي ـف ــي ال ــذهـ ـبـ ـي ــة عـ ــن فـ ـئ ــة «ت ـط ـب ـيــق
ال ـ ـ ـجـ ـ ــوال حـ ـس ــب ال ـ ـط ـ ـلـ ــب» إلنـ ـج ــازه ــا
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـث ــل فـ ـ ــي ت ـ ـطـ ــويـ ــر ت ـط ـب ـي ــق My
 ،Ooredooوهــو تطبيق رقـمــي يسهل
عـلــى ال ـع ـمــاء ال ــوص ــول إل ــى الـخــدمــات
ً
وإنـ ـج ــاز ال ـم ـع ــام ــات رق ـم ـي ــا ،وح ـصــل
بــرنــامــج  Ooredooالـكــويــت التطوعي
على جائزة ستيفي البرونزية عن فئة
«أفضل برنامج للمسؤولية االجتماعية
خالل العام».
وكانت جائزة ستيفي البرونزية عن
فئة «الـخــدمــة األكـثــر قيمة» مــن نصيب
 Ooredooالمالديف لبرنامجها المتميز
في االستجابة لوباء كوفيد ،19 -والذي
يتألف من  3محاور متكاملة .وقد ساهم
البرنامج في دعــم الموظفين والعمالء
والمجتمعات المحلية أثناء الوباء.
وف ـ ــي وق ـ ــت س ــاب ــق مـ ــن ه ـ ــذا الـ ـع ــام،
ح ـص ـلــت م ـج ـمــو عــة « »Ooredooعلى
المركز  40ضمن قائمة أفضل  50عالمة
تجارية لشركات االتصاالت في العالم،
ً
وفقا لتقرير « »Telecoms 150لعام 2021
ال ـصــادر عــن وكــالــة «»Brand Finance
العالمية لالستشارات وتقييم العالمات
التجارية.
ك ـم ــا ت ــم اخ ـت ـي ــار ال ـع ـض ــو ال ـم ـن ـتــدب
لـمـجـمــوعــة  ،Ooredooعــزيــز الـعـثـمــان
فخرو ضمن قائمة مجلة «فوربس الشرق
ً
األوس ـ ــط» الـعــالـمـيــة ألقـ ــوى  50رئـيـســا
ً
تـنـفـيــذيــا بــال ـشــرق األوس ـ ــط .كـمــا يــأتــي
حصول  Ooredooعلى جوائز ستيفي
ال ـعــال ـم ـيــة ل ـي ـتــوج سـلـسـلــة إن ـجــازات ـهــا
ً
ه ــذا ال ـعــام بـعــد حـصــولـهــا ســابـقــا على
 4ج ــوائ ــز خ ــال ح ـفــل ج ــوائ ــز ستيفي
لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 ،2021وفوزها بجوائز التميز المؤسسي
لمجلة  ،CV Magazineوبجوائز مجلة
International Business Magazine
وبجوائز التميز في أعمال المسؤولية
االجتماعية العالمية وجوائز الريادة،
وجوائز أخرى.
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اقتصاد

ً
ً
جهاد الحميضي رئيسا تنفيذيا لـ «المتحد»
أع ـ ـلـ ــن الـ ـبـ ـن ــك األه ـ ـلـ ــي ال ـم ـت ـح ــد،
ف ــي بـ ـي ــان صـ ـح ــاف ــي ،م ــوافـ ـق ــة بـنــك
الكويت المركزي على تعيين جهاد
ال ـح ـم ـي ـضــي فـ ــي م ـن ـصــب الــرئ ـيــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـب ـنــك ،اعـ ـتـ ـب ــارا م ــن 1
سبتمبر .2021
وتـعــد الحميضي ك ـفــاء ة وطنية
م ـت ـمـيــزة ،ل ـمــا تـتـمـتــع ب ــه م ــن خـبــرة
ً
كبيرة ومتنوعة تـجــاوزت  ٣٦عاما
في العمل المصرفي ،حيث نجحت
مــن خــال مــا تتمتع بــه مــن مهارات
ق ـيــاديــة وإش ــراف ـي ــة ،بــاإلضــافــة إلــى
رؤي ـ ـ ــة اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة واض ـ ـحـ ــة فــي
قيادة أعمال البنك ،وهــو ما ساهم
فـ ــي ت ـح ـق ـيــق أداء ت ـش ـغ ـي ـلــي قـ ــوي،
ومـ ــؤشـ ــرات ن ـمــو ج ـي ــدة خـ ــال عــام
 ،2020والنصف االول من  ،2021رغم
فــي ال ـظ ــروف الـصـعـبــة والـتـحــديــات
ال ـتــي خـلـفـتـهــا جــائ ـحــة كــوف ـيــد .19
وتشغل الحميضي منصب الرئيس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ب ــال ــوك ــال ــة ف ــي «األه ـل ــي
المتحد» منذ ديسمبر  2019حتى
تاريخه ،وقد بدأت جهاد مسيرتها
المهنية فور تخرجها في الجامعة
ع ــام  ،1984وخـ ــال ه ــذه ال ـس ـنــوات
الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــدة ،تـ ـقـ ـل ــدت عـ ـ ــدة م ـنــاصــب
إشرافية وقيادية في البنك.
و ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام  2011ش ـ ـغ ـ ـلـ ــت
م ـن ـصــب ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـعـمـلـيــات
ً
وتكنولوجيا المعلومات ،صعودا
إلـ ـ ــى م ـن ـص ــب مـ ــديـ ــر عـ ـ ــام أول فــي
 ،2016كما شغلت بنجاح منصب
نائب الرئيس التنفيذي للعمليات
الـمـصــرفـيــة ال ـم ـســانــدة م ـنــذ ،2018
وتــولــت مـســؤولـيــات اإلشـ ــراف على
أعمال القطاعات المالية واإلداري ــة
والقانونية وإدارة االلتزام الرقابي،
ب ــاإلض ــاف ــة الـ ــى إدارات الـعـمـلـيــات
المركزية وتكنولوجيا المعلومات
وع ـم ـل ـي ــات ال ـخ ــزي ـن ــة وال ـب ـط ــاق ــات
المصرفية وتمويل التجارة.
وتـ ـشـ ـغ ــل ال ـح ـم ـي ـض ــي ع ـض ــوي ــة

جهاد الحميضي
مجلس اإلدارة ،ونائب رئيس مجلس
اإلدارة فــي كــل مــن شــركــة الخدمات
المصرفية اآللية (كــي نــت) ،وشركة
شبكة المعلومات االئتمانية (ساي
نـ ــت) ،وال ـه ــال لـلـتــأمـيــن الـتـكــافـلــي،
والهالل اليف .وتحمل جهاد درجة
بكالوريوس العلوم في الرياضيات،
وتخصص مساند بــاالقـتـصــاد من
جامعة الكويت بتقدير «امتياز».
وحصلت الحميضي على جائزة
«ال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ل ـل ـع ــام »2017
(Woman Entrepreneur of the
 )yearفــى مـجــال التكنولوجيا من
م ـج ـلــة «إن ـت ــرن ــاش ــون ــال فــاي ـنــانــس»
« ،»International Financeتقديرا
ل ـم ـس ـيــرت ـهــا ال ـم ـت ـم ـي ــزة ف ــي ال ـع ـمــل
الـ ـمـ ـص ــرف ــي ،ودوره ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ــرائ ـ ــد فــي
تنفيذ خطة البنك للتحول الرقمي،
بــاإلضــافــة الــى دوره ــا الـفـعــال الــذي
ساهم فــي حصول البنك على عدة
جوائز مرموقة.
ّ
وبـهــذه المناسبة ،عــلــق الدكتور
أن ــور المضف رئـيــس مجلس إدارة
«األهلي المتحد» قائال «نحن سعداء
باختيار جهاد الحميضي لمنصب
الرئيس التنفيذي للبنك ،مؤكدا أنها

شخصية مصرفية متميزة تمتلك
صفات قيادية ،وتاريخا حافال من
اإلن ـجــازات المصرفية ،كما تحظى
ّ
بـخـبــرة كـبـيــرة مكنتها مــن تحقيق
نجاحات عديدة في عملها».
وأض ـ ـ ــاف :بــال ـن ـيــابــة ع ــن مجلس
إدارة البنك ،أتقدم بخالص التهنئة
لجهاد الحميضي ،مؤكدا أن مجلس
اإلدارة على ثقة بقدراتها وإمكاناتها
للقيادة فــي المرحلة المقبلة ،وأن
توليها اإلدارة التنفيذية سيشكل
ق ـي ـم ــة إض ــافـ ـي ــة ون ــوعـ ـي ــة ل ـل ـب ـنــك،
خصوصا انها واكبت مسيرة نمو
البنك وتـطــوره ،وعلى اطــاع وثيق
بتفاصيل سير عمله.
وأوض ـ ـ ـ ــح الـ ـمـ ـض ــف أن اخ ـت ـي ــار
جـهــاد لـهــذا المنصب يتماشى مع
إس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـب ـنــك ف ــي االع ـت ـمــاد
على الـقـيــادات والـكـفــاء ات الوطنية
الذين يملكون المؤهالت والخبرات
الـمـتـمـيــزة ،لـتــولــي الـمـهــام القيادية
في البنك للمرحلة القادمة من النمو
والتطور.
مــن جــانـبـهــا ،أعــربــت الحميضي
عن خالص امتنانها لمجلس إدارة
البنك ،وبنك الكويت المركزي على
الثقتة الغالي ،مضيفة« :إنني فخورة
ً
جــدا بانتمائي للبنك ،الــذي كرست
مسيرتي المهنية للعمل فـيــه ،كما
أفخر بعملي ضمن فريق عمل البنك
المتميز .انني على ثقة أن تعاوننا
المستمر سيمكننا من النجاح لهذا
الصرح المصرفي الرائد».

«وربة» يعلن فائزي «الحصالة» والمكافآت الطالبية «بتكوين» تعزز مكاسبها وتتجاوز
مستوى  50ألف دوالر

أعلن «وربة» فائزي سحوبات
« »Bloomاأل س ـ ـبـ ــو ع ـ ـيـ ــة ،و ه ــو
الحساب الخاص بالشباب الذين
تتراوح أعمارهم ما بين  15إلى
 25سنة.
ويجري البنك سحبا أسبوعيا
كل يــوم أربـعــاء طــوال العام على
جـمـيــع ع ـمــاء شــريـحــة ،Bloom
ومـ ـم ــن ل ــدي ـه ــم ح ـص ــال ــة رق ـم ـيــة
سـ ــاريـ ــة ط ـ ــوال ال ـش ـه ــر األس ـب ــق
للسحب ،ويتم السحب بحضور
م ـ ـم ـ ـثـ ــل ع ـ ـ ــن وزارة ا لـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة
والـ ـصـ ـن ــاع ــة وم ــوظـ ـف ــي ال ـب ـن ــك،
لتتويج  5رابحين بـ  100دينار
لكل منهم.
كما يقوم «وربــة» في أول يوم
أربعاء من بداية كل شهر ،بعمل
سحب خاص لعمالء  Bloomممن
حــولــوا الـمـكــافــأة الطالبية التي
يتسلمونها من الدولة إلى البنك
لتتويج  5رابحين شهريا بمبلغ
 200دينار لكل منهم.
وبـ ــارك الـبـنــك لـفــائــزي سحب
«الحصالة الرقمية األسـبــوعــي»
لعمالء  Bloomالثاني والعشرين

لهذا الـعــام وهــم كــل مــن :يعقوب
فـ ـيـ ـص ــل ال ـ ـ ـك ـ ـ ـنـ ـ ــدري ،ووض ـ ـحـ ــة
عبدالله حمد العجمي ،ودانة علي
العنزي ،وغالية جاسم الظفيري،
وغدير عزمي عبدالرزاق.
ك ـم ــا يـ ـب ــارك «وربـ ـ ـ ــة» ل ـفــائــزي
سـ ـح ــب «ال ـ ـم ـ ـكـ ــآفـ ــات ال ـط ــاب ـي ــة
الشهري» لعمالء  Bloomالسادس
لـهــذا ال ـعــام ،وه ــم كــل م ــن :حصة
بدر مشعل العتيبي ،وخالد هليل
الحربي ،وعبدالله حماد العازمي،
ورغ ــد سـعــد الــرش ـيــدي ،وإي ـمــان
أحمد الصليلي.
الجدير بالذكر أن البنك ّ
ميز
شريحة عمالء « »Bloomبتجربة
مصرفية رقمية فريدة من نوعها
ترتقي لطموحاتهم وتوجهاتهم،

التي تعتبرة ركـيــزة التطور من
خـ ــال تـطـبـيــق م ـصــرفــي خــاص
واألول من نوعه ليس في الكويت
فحسب؛ بل في المنطقة بأسرها،
مستوحى من تطبيقات وسائل
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،األك ـث ــر
ً
اس ـت ـخ ــدام ــا م ــن ح ـي ــث تـصـمـيــم
وال ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة ،وطـ ـ ــرق ال ـت ـص ـف ــح،
واختيار األلوان للشباب.
ومـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ي ـ ـقـ ــدم
البنك مـكــا فــأة تقديرية للطالب
الـمـتـفــوقـيــن وال ـحــاص ـل ـيــن على
مـ ـ ـع ـ ــدل فـ ـصـ ـل ــي  3.5أو أ كـ ـث ــر
مـ ــن أصـ ـ ــل  4نـ ـق ــاط ب ـم ـب ـل ــغ 50
دي ـن ــارا ت ــودع عـلــى هـيـئــة نـقــاط
ف ــي ب ــرن ــام ــج ال ـ ـ ــوالء «ال ـم ـخ ـبــة»
ال ـم ـتــوافــرة عـلــى تطبيق الـبـنــك،

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

بــاإلضــافــة إلــى إص ــدار وتجديد
م ـجــا نــي لـبـطــا قــة  VISAمسبقة
ال ــدف ــع بـنـسـبــة اس ـتــرجــاع  3في
ال ـم ـئــة ب ـحــد اس ـت ــرج ــاع شـهــري
بـقـيـمــة  150ديـ ـن ــارا ع ـلــى هيئة
ن ـق ــاط ف ــي «ال ـم ـخ ـب ــة» .وأوضـ ــح
البنك أن هناك برنامج مكافآت
م ــن ش ــرك ــائ ــه ي ـخ ـتــص بـتـقــديــم
خـ ـ ــد مـ ـ ــات ل ـ ـع ـ ـمـ ــاء «،»Bloom
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى خ ـصــم إضــافــي
وحصري لهم.
كـ ـم ــا أش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن م ــزاي ــا
« »Bloomتمتد خ ــارج النطاق
المصرفي ،بهدف بناء مجتمع
للشباب Bloom Community
ت ـ ـ ـجـ ـ ــاه ت ـ ـعـ ــزيـ ــز الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة
االجتماعية مــن خــال مشاركة
فرق وورش عمل هدفها توظيف
ال ـط ــاق ــات ال ـش ـبــاب ـيــة لــابـتـكــار
وإي ـ ـ ـجـ ـ ــاد ح ـ ـلـ ــول ل ـل ـت ـح ــدي ــات،
ح ـي ــث ي ـح ـصــل ال ـف ــري ــق ال ـفــائــز
عـلــى فــرصــة ت ــدري ــب م ــدة شهر
في اإلدارة الرقمية الخاصة في
ال ـب ـنــك ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى مـكــافــأة
شهرية.

«فاو» :ارتفاع أسعار
الغذاء العالمية
للمرة األولى
في  3أشهر
أع ـل ـنــت مـنـظـمــة األغــذيــة
والـ ـ ــزراعـ ـ ــة ال ـت ــاب ـع ــة لــأمــم
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة (فـ ـ ـ ـ ــاو) ارت ـ ـفـ ــاع
أس ـ ـعـ ــار الـ ـ ـغ ـ ــذاء ال ـعــال ـم ـيــة
للمرة األول ــى فــي  3أشهر،
خالل أغسطس ،وسط زيادة
أسعار الحبوب والسكر.
ً
ووفقا للبيانات الصادرة
أم ــس ،ال ـتــي نقلتها وكــالــة
«رويـ ـت ــرز» ،ارت ـفــع متوسط
مؤشر «فاو» ألسعار الغذاء
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـق ـي ــس ال ـت ـغ ـي ــراتالشهرية لسلة من الحبوب
والبذور الزيتية ومنتجات
األل ـبــان والـلـحــوم والـسـكــر-
إلى  127.4نقطة في الشهر
الماضي ،مقابل  123.5نقطة
في يوليو السابق له.
وأشـ ـ ــارت ال ـب ـيــانــات إلــى
زي ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـمـ ــؤشـ ــر ب ـن ـس ـبــة
 32.9في المئة على أساس
سنوي.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن أسـ ـع ــار
الحبوب زادت  3.4في المئة
ف ــي أغـسـطــس عـلــى أس ــاس
ش ـ ـهـ ــري وس ـ ـ ــط ان ـخ ـف ــاض
ال ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــات ح ـ ـ ــول م ــوس ــم
الحصاد في عدد من الدول
المصدرة.
ك ـ ـمـ ــا ارتـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــت أس ـ ـعـ ــار
ا ل ـ ـس ـ ـكـ ــر  9.6ف ـ ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة،
فيما زادت أسـعــار الــزيــوت
ال ـن ـب ــات ـي ــة  6.7فـ ــي ال ـم ـئ ــة،
وس ـج ـل ــت أسـ ـع ــار ال ـل ـحــوم
ً
ً
ارتفاعا هامشيا.
ف ـي ـمــا شـ ـه ــدت تــوق ـعــات
إنتاج القمح أكبر مراجعة
ب ــال ـخ ـف ــض بـ ـمـ ـق ــدار 15.2
مليون طن منذ يوليو إلى
 769.5م ـل ـيــون طـ ــن ،بفعل
الظروف المناخية السيئة
في الواليات المتحدة وكندا
وروسيا.

ارت ـف ـعــت ال ـع ـمــات االف ـتــراض ـيــة خ ــال ت ـعــامــات أم ــس،
وتجاوزت «بتكوين» مستوى  50ألف دوالر ،للمرة األولى
منذ الثالث والعشرين من أغسطس ،مرتفعة بنسبة
ً
 4.1في المئة إلى  50135.36دوالرا ،حسب بيانات
«كوين باس».
وفي الوقت نفسه ،ارتفعت اإليثريوم بنسبة
ً
 0.8في المئة عند  3745.3دوالرا ،وهو المستوى
األعلى منذ منتصف مايو ،والريبل  4.5في المئة
إلى  1.26دوالر.
ويعتزم بنك التسويات الدولي اختبار العمالت
الــرقـمـيــة الـتــابـعــة لـلـبـنــوك ال ـمــركــزيــة ف ــي أسـتــرالـيــا
وماليزيا وجنوب إفريقيا وسنغافورة ،في تجربة تهدف
للتوصل إلى نظام مدفوعات عالمي أكثر كفاءة.
وذكــر البنك ،فــي بيان أمــس نقلته «بـلــومـبــرغ» ،أن مـشــروع اختبار
العمالت الرقمية سوف يعرف بـ»مشروع دنبار» ،ويهدف إلى تطوير
نماذج أولية لمنصة مشتركة لتمكين التسويات الدولية باستخدام
العمالت الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية.
ً
ووفقا للبيان ،فإن النظام الجديد سوف يسمح بإجراء المعامالت
المالية المباشرة في البنوك المركزية أو المؤسسات المالية في الوقت
الذي يخفض فيه التكلفة والوقت .وتسعى البنوك المركزية حول العالم
إلى التوافق مع تقنيات الدفع الناشئة التي ازدهــرت بواسطة بعض

شــركــات التكنولوجيا مـثــل «آن ــت جـ ــروب» .وأق ــام ــت هيئة
اإلشراف على األوراق المالية (سيك) التابعة للبورصة
األم ـي ــرك ـي ــة ،دع ـ ــوى قـضــائـيــة ع ـلــى ش ــرك ــة مـقــرضــة
ّ
للعمالت المشفرة عبر اإلنترنت متهمة مديريها
التنفيذيين بعملية احتيال بقيمة ملياري دوالر
من االستثمارات .وعرضت منصة «بيتكونيكت»
ومؤسسها ساتيش كومباني استثمار أوراق
مالية في برنامج قروض يفترض أن يدر عائدات
ً
ضخمة وفقا للمنصة.
وكان يفترض أن تستخدم المنصة «برنامجها
اآللي للسمسرة المتقلبة» لتنمية تلك األموال المودعة،
حسبما جاء في بيان صادر عن «سيك» األربعاء.
ً
ل ـكــن «س ـي ــك» أكـ ــدت أن ــه بـ ــدال م ــن اس ـت ـخ ــدام األم ـ ــوال في
هــذه االستثمارات والتبادالت قامت شركة «بيتكونيكت» ومديروها
التنفيذيون «بسحبها» لمصلحتهم الشخصية عن طريق تحويلها
بعملة مشفرة إلــى محافظ رقمية باسمهم وباسم مــروج عملياتهم،
ً
غلين أركارو الذي كان مسؤوال عن اجتذاب زبائن إلى موقعه الذي تم
إنشاؤه لهذا الغرض.
وأوضحت المديرة اإلقليمية للجنة األوراق المالية في نيويورك الرا
شالوف ميرابان ،أن «سيك» تتهمهم بسرقة مليارات الدوالرات من أفراد
في كل أنحاء العالم من خالل استغالل اهتمامهم بالعمالت المشفرة.

إلتون جون يصدر ألبومه
الجديد الشهر المقبل
يشارك فيه نجوم منهم دواليبا ومايلي سايرس
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تحويل أفالم سينمائية
إلى ألعاب في الصين
ق ــام ــت ش ــرك ــة "يــون ـي ـفــرســال
س ـت ــودي ــوز" بـتـحــويــل أفــامـهــا
السينمائية المهمة مثل "Harry
 "Potterو""Jurassic World
و" "Minionsإل ـ ــى أل ـ ـعـ ــاب في
مدينتها الترفيهية ا لـجــد يــدة
بالصين.
وتضم مدينة المالهي ألعابا
مستوحاة من أفالم يونيفرسال
التي حققت أرباحا طائلة مثل
" "Harry Potterو"Jurassic
 "Worldو" ،"Minionsباإلضافة
ْ
فندقين ومحال تجارية.
إلى
وتـ ـ ــم ف ـت ــح أب ـ ـ ـ ــواب ال ـمــدي ـنــة
الضخمة لعدد من ال ـ ّ
ـزوار أمس
ماله
األول ،في زيارة ألول مدينة ٍ
أقامتها "يونيفرسال ستوديوز"
في الصين ،في مستهل مرحلة
تمهيدية أقـبــل عليها جمهور
مــن المدعوين تسبق االفتتاح
الرسمي المنتظر في  20الجاري.
وقالت األستاذة الجامعية ليو
ً
مــوهــان ( 26عــامــا) الـتــي ارتــدت
ّ
زي ساحرة لزوم زيارتها مدينة
الـمــاهــي ،إنـهــا "معجبة كبيرة
منذ أكثر من  20عاما" بشخصية

إلتون جون ودوا ليبا

ملصق «»Harry Potter
ال ـس ــاح ــر الـ ـش ــاب ه ـ ــاري بــوتــر،
مضيفة "كنت أرغب في المجيء
إلى هنا منذ مدة طويلة".
ّ
يضم
وسيفتح الموقع الذي
أل ـع ــاب ــا واس ـت ـع ــراض ــات مــائـيــة
وديناصورات بحجمها الطبيعي
ك ـت ـل ــك ال ـ ـم ـ ــوج ـ ــودة ف ـ ــي فـيـلــم
" ،"Jurassic Worldليكون خامس
ُ
ماله تنشئها "يونيفرسال
مدينة ٍ
ستوديوز" األميركية في العالم.
(أ ف ب)

رحيل ميكيس ثيودوراكيس
ملحن «زوربا اليوناني»
رح ــل الـمــوسـيـقــار الـيــونــانــي
الـكـبـيــر ميكيس ثـيــودوراكـيــس
ع ــن  96عــامــا ف ــي أث ـي ـنــا ،وال ــذي
اشتهر بتأليف موسيقى فيلم
"زوربــا اليوناني" ،التي صدحت
في أنحاء العالم أجمع.
ُ
ويعد ثيودوراكيس ،المولود
بجزيرة خيوس في بحر إيجه،
أش ـهــر الـمــؤلـفـيــن الموسيقيين
الـ ـي ــون ــانـ ـيـ ـي ــن ،وفـ ـ ـ ــي رصـ ـي ــده
مجموعة واسعة جدا من األعمال،
وقد تحول إلى رمز للمقاومة على
مر األجيال ،حيث كابد التعذيب،
إث ـ ــر ن ـق ـل ــه إل ـ ــى سـ ـج ــن ج ــزي ــرة ميكيس ثيودوراكيس
مــاكــرونـيـســوس ،الن ـخــراطــه في
الحرب األهلية التي نشبت في البلد .وقالت وزارة الثقافة اليونانية
إن ثيودوراكيس ،الــذي أسهمت موسيقاه الخالدة في فيلم "زوربــا
اليوناني" عام  1964في ترسيخ صورة البلد المشمس السعيد في
عيون ماليين السائحين ،توفي أمس .وبقامته الطويلة وهيئته المفكرة
وشعره المتموج ،أطلقت موسيقى ثيودوراكيس رؤيته الخاصة للعالم:
رؤية تقدمية وديمقراطية.
ً
وأضافت وزيرة السياحة لينا ميندوني" :اليوم فقدنا جزءا من روح
اليونان .ثيودوراكيس ،ميكيس المعلم والمثقف والثوري ،ميكيس
(رويترز)
اليوناني ،رحل".

أعلن نجم البوب البريطاني إلتون جون صدور ألبوم جديد
الشهر المقبل بعنوان "ذي لــوكــداون سيشنز" أعـ ّـده خــال فترة
الحجر ّبالتعاون مع كوكبة من نجوم الغناء والموسيقى بالعالم.
ويتضمن األلبوم المزمع صدوره في  22أكتوبر  16أغنية ،من
بينها  10أغنيات جديدة تعاون في البعض منها مع فنانين مثل
دوا ليبا وغوريالز وليل ناس اكس ومايلي سايرس ونيكي ميناج
وستيفي ووندر وستيفي نيكس.
ّ
وقال السير إلتون جون" ،آخر ما كنت أتوقع فعله خالل تدابير
الحجر هــو إع ــداد أل ـبــوم .لكن مــع تـ ّ
ـوســع انتشار الــوبــاء ،راحــت
مشاريع ّ
متفرقة تتبلور".
وأوضح "بعض جلسات التسجيل أجريت عن بعد عبر "زوم"،
وهــو أمــر لم أعهده من قبل ،في حين أقيمت جلسات أخــرى مع
مراعاة قواعد صارمة للسالمة خالل التعاون مع فنان آخر مع
واجهات زجاجية تفصل بيننا".
وأق ـ ّـر صــاحــب أغـنـيــة "ي ــور ســانــغ" و"ك ــان ــدل إن ذي وي ـنــد" أن
ّ
ً
"كــل المقطوعات التي عملت عليها كانت فعال مثيرة لالهتمام
ّ
ّ
ومتنوعة ،وهي أمور مختلفة عما عهدت فعله واشتهرت به".
وسـيـقــوم إل ـتــون ج ــون بـجــولــة وداع ـي ــة فــي أوروب ـ ــا وأمـيــركــا
الشمالية في .2022
ً
وكان المغني البالغ من العمر  74عاما قد أطلق جولته الختامية
"فيرويل ييلو بريك رود" سنة  ،2018على أن تشمل أكثر من 300
محطة في خالل  3سنوات في أنحاء العالم أجمع قبل أن يضطر
إلى قطعها بسبب األزمة الصحية الناجمة عن وباء كوفيد.19 -

وستنطلق الجولة في مايو  2022من فرانكفورت في ألمانيا
وتنتهي بـعــد سـتــة أشـهــر فــي ل ــوس أنـجـلــس ،بـعــد عـبــورهــا في
ً
أوروبا (ميالنو وباريس وليفربول خصوصا) وصوال إلى أميركا
الشمالية.
وهذا ليس التعاون األول بين إلتون جون ونجوم الموسيقى
ب ــاألج ـي ــال الـمـخـتـلـفــة وم ـن ـهــم دوا ل ـي ـبــا ،إذا اج ـت ـمــع الـنـجـمــان
ً
الـبــريـطــانـيــان أخ ـيــرا فــي حـفــل مــا قـبــل تــوزيــع جــوائــز األوس ـكــار
ً
ً
 25أبريل الماضي وقدما حفال عالميا ،الذي استضافه الممثل
األميركينيل باتريك هاريس.
ونشرت ليبا عبر صفحاتها الرسمية على مواقع للتواصل
االجتماعي صــور تجمعها بإلتون مــن كواليس الحفل مؤكدة
سعادتها وحماسها لمشاركة النجم الكبير أعماله.
ُ
ً
وتعد دوا ليبا أحد أكثر الفنانين حصدا للترشيحات لجوائز
الغرامي لهذا العام ،ولم يتخطها سوى ملكة البوب بيونسي ،التي
حصلت على  9ترشيحات رائعة.
من ناحيتها ،كشفت النجمة مايلي سايرس البالغة من العمر 28
ً
عاما أنها محظوظة بالتعاون في العمل الموسيقي مع أهم صناع
الموسيقى بالعالم قائلة" :لقد عملت مع النجوم الكبار أمثال إلتون
جون ،جوان جيت ،دوللي ،ستيفي نيكس ،روبول باإلضافة إلى
دوا ليبا ،مارك رونسون ،أريانا غراندي ،وبريتني سبيرز ،وسعيدة
ً
للعودة مجددا إلى هذا التعاون من خالل ألبوم إلتون جون الجديد
الذي يجمعني بعمالق الغناء وباقة من أجمل المغنيين".
(أ ف ب)

ألمودوفار »ABBA« »Parallel Mothers« :تستأنف نشاطها
ً
بعد توقف  40عاما
لتضميد جروح الحرب في إسبانيا

ألمودوفار وكروز
يعود المخرج العالمي حائز األوسكار بيدرو ألمودوفار مع "Parallel
 "Mothersالمرشح لألسد الذهبي في مهرجان البندقية ،على أمل أن
يساعد فيلمه هذا على تضميد الجروح التي خلفتها الحرب األهلية
في إسبانيا.
وقــد افتتح الفيلم الــدورة الثامنة والسبعين من مهرجان البندقية
السينمائي ،بالتعاون مع حائزة األوسكار النجمة بينيلوبي كروز (47
عاما) ،التي تؤدي دور جانيس (في لفتة إلى المغنية جانيس جوبلين).
ويناقش الفيلم موضوعا مستجدا في إسبانيا ،وهو نبش رفات آالف
الضحايا من المقابر الجماعية ،حيث دفنوا ّإبان ديكتاتورية فرنكو.
وقال ألمودوفار" :ال يمكننا أن نطوي هذه الصفحة من التاريخ طالما
لم ِّ
نؤد الدين الواجب إزاء المفقودين ،فاألسر اإلسبانية ،مثل أسرتي ،لم
يكن أحد يتحدث عن الحرب .أما اليوم ،فباتت أجيال األحفاد هي التي
(أ ف ب)
تطالب بتصفية الحسابات".

مايلي سايرس

براد بيت يستأنف معركته القضائية
ضد أنجلينا جولي

فرقة ABBA
ً
انفصلت فرقة  ABBAقبل  40عــامــا ،تــاركــة محبيها فــي حــزن شديد،
غير أن الفرقة تتعهد بمفاجأة "تاريخية" تشمل ،أغنيات جديدة وجولة
بالهولوغرامات.
ّ
وشكر األعضاء األربعة للفرقة المؤلف اسمها من األحرف األولى لهم،
ً
ً
أنييتا فالتسكوغ ( 71عاما) وبيورن أولفاوس ( 76عاما) وبيني أندرسون
ً
عاما) وأني-فريدّ ،
محبيهم على طول انتظارهم مع اإلشارة في عبارة
(74
ّ
يلفها الغموض إلى أن "الرحلة على وشك أن تبدأ".
ّ
وتستعد الفرقة ،صاحبة األغنيات الضاربة "غيمي!غيمي!غيمي! (أيه مان
آفتر ميدنايت)" و"دانسينغ كوين" و"ماني ،ماني ،ماني" ،إلصدار أغنيات
جديدة وإلطــاق عرض مسرحي جديد يبدأ في مايو المقبل في مسرح
ّ
ً
يتسع لثالثة آالف شخص ُج ّهز خصوصا لهذا الغرض في شرق لندن.
ً
وتعد مجموعة "آبا غولد" من األلبومات األكثر مبيعا في العالم ،كما
جذب االستعراض الموسيقي "ماما ميا" األشهر بالسبعينيات( .أ ف ب)

بيت وجولي
يسعى الـنـجــم ب ــراد بـيــت إل ــى مــراجـعــة حـكــم المحكمة األخ ـيــر في
كاليفورنيا ،وذلــك بعد فــوز زوجته السابقة بحكم حضانة أطفالهما
الخمسة لمصلحتها.
ً
وقــالــت صحيفة "ديـلــي ميل" البريطانية ،إن بيت قــدم التماسا إلى
المحكمة العليا في كاليفورنيا لمراجعة قضية الحضانة التي تم إجراؤها
ضد زوجته السابقة أنجلينا جولي ،وذلك بعد استبعاد القاضي جون
أوديركيرك من القضية .ويناقش االلتماس أن تنحية القاضي أوديركريك
ً
قلبت بشكل ّ
ّ
المصرح به دستوريا
فعال حكم المحكمة ونظام التحكيم
في كاليفورنيا ،وذلك بعد فوزها بحكم الحضانة .وكان بيت وجولي قد
اختارا القاضي الخاص لقضيتهما منذ أكثر من  4سنوات لإلشراف على
أمور الطالق والحضانة ،ولكن جولي اعترضت على وجود القاضي في
ّ
لتحيزه الكبير لبيت لوجود عالقة صداقة بينهما حينما حكم
منصبه
بالحضانة المشتركة بينهما وهو ما ترفضه جولي.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :أنت صاحب كلمة وصاحب قرار
ً
ال تتراجع فيهما أبدا.
ً
عاطفيا :تلتقي عيناك بعيني شخص
يأخذ بألباب فؤادك.
ً
اجتماعيا :ال تعاشر اللئيم فلن يأتيك منه
سوى اإلساءة.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :م ــدار االف ــاك ليس لمصلحتك
ً
ً
راهنا فكن حكيما في تصرفاتك.
ً
عاطفيا :حاول أال تكون عالقتك بالحبيب
سطحية وحاوره بأمور ثقافية.
ً
اجتماعيا :ليس كل من ّ
تتعرف به يصبح
ً
صديقا لك فللصداقة مبادىء.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :بالعلم والعقل والمثابرة يمكنك
اقتحام جميع المصاعب.
ً
عاطفيا :أحبب الشريك بكل صدق يهبك
بالمقابل أمتع األوقات.
ً
ً
اجتماعيا :تسعى دائما الى عيش حياة
سعيدة وتحب تلبية الدعوات.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
التفادي مــن الــوقــوع في
مهنيا :ينبغي
ّ
األخطاء اذا كنت تتطلع الى األفضل.
ً
عاطفيا :ما رأيك لو ّقدمت هدية متواضعة
للحبيب بعد طول انتظار؟
ً
اجتماعيا :احذر من اسرافك في شراء ما
ً
ال يلزم فقد تندم الحقا.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :مــن ال يعمل يشبه شـجــرة فاكهة ال
ً
تعطي ثمرا.
ً
ً
عاطفيا :ال تجعل ثقتك بالحبيب شكا بعد كل
اإلخالص والصدق.
ً
ً
اجتماعيا :ما أكثر األيام التي تقضيها وحيدا
بدون منفعة وال فرح.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ّ
محب
نصيحة مــن زمـيــل
مهنيا :اذا أتـتــك ّ
فاستمع اليها وتعقل.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ان ـت ـب ــه مـ ــن ال ـ ـتـ ــورط ال ـعــاط ـفــي
واالرتباط بأشخاص هدفهم استغاللك.
ً
اجتماعيا :االهتمام بأفراد العائلة هو من
ً
االولويات فال تهملهم طويال.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :ال تبخل بمالك على مهنتك التي
تحتاج الى تطوير.
ً
عاطفيا :الهدية المتواضعة في محلها
تسعد يوم الشريك.
ً
اجتماعيا :تحب المطالعة والوقوف على
المستجدات واالحداث بصورة يومية.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :مراجعة الكتب التقنية ستتيح لك
االفادة لتوسيع معرفتك.
ً
عاطفيا :انزع قناع الغيرة من عينيك واعلم
أن الحبيب مخلص لك.
ً
اجتماعيا :ال ّبد من اصالح الوضع بينك
ّ
وبين أحد المقربين منك.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مـهـنـيــا :بالعمل تقطف ثـمــار مجهودك
وتنال رحمة خالقك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ـحــب م ــاك طــاهــر إن داري ـتــه
وشيطان أسود إن أهملته.
ً
اجتماعيا :ترغب المشاركة في الندوات
الثقافية وحضور الحفالت الفنية.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :بوسعك المنافسة والنجاح فيها إن
تعاونت بإخالص مع الزمالء.
ً
عاطفيا :ال تتالعب مع الشريك على الحبلين
ً
وكن صادقا مثله.
ً
اجتماعيا :امنح نفسك بعض الوقت للتأمل
بما فعلت هذا النهار.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :ال تخاف من انعكاس مواقفك
الجريئة عليك ألنك شهم.
ً
ّ
عاطفيا :رضا الحبيب أمر عسير ألن
متطلباته ال تحصى.
ّ
ً
اجتماعيا :من يعط الفقير حسنة فإنه
ُيقرض الله.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
ً ّ
هفواتك في محيط
مهنيا :أحيانا تتكرر ّ
ً
عملك فاحذر ألنها قد تكلفك غاليا.
ً
ً
عاطفيا :الحياة جميلة جــدا فــي عينيك
ً
عندما يكون الحبيب راضيا.
ً
ً
اجتماعيا :ال تهمل الرياضة أبدا حتى لو
ً
ً
منحتها وقتا قصيرا.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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العقل :االستعانة بمخرجين عرب متمرسين
ستحدث نقلة نوعية في السينما المحلية
«جديدي مسلسل سر البنات ...وانتهيت من تصوير فيلم أوسكار»
فضة المعيلي

يرى الفنان عبدالرحمن العقل
أن االستعانة بمخرجين عرب
من المتمرسين في العمل
السينمائي ستحدث نقلة نوعية
في أعمالنا السينمائية.

أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان الـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــر
عبدالرحمن العقل استعداده
للمشاركة فــي مسلسل جديد
ً
بعنوان "سر البنات" ،مبينا أنه
سيبدأ تصوير مشاهده خالل
الفترة المقبلة فور االنتهاء من
اخ ـت ـيــار فــريــق ال ـع ـمــل .كـمــا أن
أسم العمل ربما يتم استبداله.
من جانب آخر ،قال العقل إنه
انتهى من تصوير الفيلم الذي
شـ ــارك فـيــه م ــع ال ـف ـنــان محمد
الحملي بعنوان "أوسكار" ،ولم
يتم تحديد موعد عرضه حتى
ً
اآلن ،مؤكدا" :سيكون الجمهور
عـلــى مــوعــد م ــع ع ــرض جميل
يعجبهم إن شاء الله".

الحركة السينمائية
وع ـ ـ ـ ــن رأي ـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي ال ـ ـحـ ــركـ ــة
الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائـ ـي ــة فـ ـ ــي الـ ـك ــوي ــت
أوض ـ ــح ال ـع ـق ــل" :ن ـح ــن نتملك
جميع اإلمكانات والحمدالله،
ول ــدي ـن ــا ط ــاق ــات سـيـنـمــائـيــة،
ولكن من المفترض أن نستعين
ب ـم ـخــرج ـيــن سـيـنـمــائـيـيــن من
ال ـ ـخ ـ ــارج ،ألنـ ـن ــا ن ـح ـت ــاج إل ــى
ال ـك ـث ـي ــر ومـ ـ ــا زل ـ ـنـ ــا ف ـ ــي ط ــور
الـتـعـلــم ،ونـحـتــاج إل ــى الـمــزيــد

عبدالرحمن العقل
م ــن ال ـتــوج ـيــه ،فـنـحــن م ــا زلـنــا
فـ ــي بـ ــدايـ ــة الـ ـط ــري ــق وال ـع ـم ــل
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي ك ـ ــأي ع ـم ــل آخ ــر
يحتاج إلى الممارسة والتعلم،
حتى نصل في مستوى الدول
األخرى".
وأضاف :أعتقد أن االستعانة
ب ـم ـخ ــرج ـي ــن م ـت ـم ــرس ـي ــن فــي
السينما سيحدث عندنا نقلة
نــوعـيــة فــي مـسـتــوى األع ـمــال،
وأنــا سعيد أن هناك انتعاشا
كـبـيــرا عـلــى الـصـعـيــد المحلي
في اآلونة األخيرة.
وأشــار إلــى أن كتابة الفيلم
تختلف عن كتابة المسلسالت
التلفزيونية ،فكتابة السيناريو
ً
السينمائي مختلف اختالفا
ً
ً
كليا ،ونظرا ألهمية السيناريو
وال ـح ــوار يفضل كتابته وفــق
ال ـ ـطـ ــرق ال ـص ـح ـي ـح ــة ل ـض ـمــان
جودة العمل ،فالتخصص يزيد
من فرص إتقان العمل.

ظاهرة حلوة
وعن المسلسالت القصيرة،
قـ ـ ـ ــال الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــل" :شـ ـ ـ ـ ــيء ج ـم ـيــل

العقل في أحد أعماله

وظ ـ ـ ــاه ـ ـ ــرة حـ ـ ـل ـ ــوة وخـ ـفـ ـيـ ـف ــة،
وبعض المشاهدين ال يحبذون
مشاهدة ثالثين حلقة كاملة،
فتجذبهم الحلقات القصيرة
ألن أحــداث ـهــا م ــرك ــزة ،وتجعل
ً
الممثل مميزا من حيث إظهار
إمكاناته وتجعله يطلق العنان
لطاقاته وإبداعاته الفنية".
وت ــاب ــع" :هـ ــذه ال ـنــوع ـيــة من
األعمال تعرض عبر المنصات،
ً
ً
وبـ ـ ــدأت ت ـح ـقــق رواج ـ ـ ــا ك ـب ـيــرا
خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـحــال ـيــة ،وه ــذه
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال كـ ــانـ ــت س ـ ــائ ـ ــدة فــي
فترات سابقة ،حيث كنا نقدم
السهرات الفنية والتمثيليات
وك ــذل ــك ال ـس ـب ــاع ـي ــات ،وكــانــت
ً
تلقى قبوال لدى المشاهدين".

بعض
المشاهدين
تجذبهم
المسلسالت
القصيرة

9

مسك وعنبر

داليا مبارك تتعرض النتقادات في «يمكن»
بعد فترة قصيرة من تشويق متابعيها إلى

السعودية
عملها الغنائي الجديد ،أطلقت الفنانة
داليا مبارك ،أغنية جديدة بعنوان "يمكن" على
الــ"يــوتـيــوب" ،تعاونت فيها مــن حيث الكلمات
مــع الـشــاعــر الغنائي علي بــوغـيــث ،وبــاأللـحــان
واإلشراف الموسيقي مع الفنان بدر الشعيبي،
وفي التوزيع الموسيقي مع علي المتروك ،وتمثل
ذلك في مشاركتها عدة صور ومقاطع فيديو من
كواليس تصوير بوستر أغنية "يمكن".
وحظيت األغنية بأصداء إيجابية واسعة ،إال
أنها تلقت بعض االنـتـقــادات ،إذ وجــد البعض
أن ـه ــا ل ــم ت ــرق لـتــوقـعــاتـهــم ول ـمــوه ـبــة وق ـ ــدرات
الثنائي الشهير داليا مبارك وبدر الشعيبي.
ُيذكر أن داليا مبارك مغنية سعودية اشتهرت
في الخليج العربي خالل اآلونة األخيرة ،حيث
اقتحمت عالم الشهرة ،وأطلت على الجمهور في
عام  ،2014ومن أبرز أغانيها :يا حاسد ،وخذني،
واشـتـيــاق ،وحبك س ــراب ،وأذك ــرك ،وويـنــك ،وال
تــراهــن ،وقلبت الـطــاولــة ،وعـمــري اكـتـمــل ،وفي
نظرة عيونك ،وفارق عن الناس ،ووينك الليلة،
وك ــذا مـمـكــن ،إض ــاف ــة إل ــى ال ـعــديــد م ــن األغــانــي
المميزة.

ً
حلمي يقدم مسلسال جديدًا
ويؤجل «نجيب محفوظ»

داليا مبارك

تأجيل «المحكمة» لموسم رأس السنة
ارتأى ُصناع فيلم "المحكمة" ،تأجيل طرحه
ب ــدور ال ـعــرض إل ــى مــوســم رأس الـسـنــة ،نظرا
لكثرة األعمال السينمائية خالل هذه الفترة،
حـيــث ك ــان مــن الـمـفـتــرض ط ــرح الـفـيـلــم مطلع
الشهر الجاري.
وكـ ــان أب ـط ــال فـيـلــم "ال ـم ـح ـك ـمــة" ان ـت ـهــوا من
تصوير المشاهد األخيرة من العمل في ديكور
المحكمة بمدينة اإلنتاج اإلعالمي منذ شهر
تـقــريـبــا ،ودخ ــل الـعـمــل الـمــونـتــاج والـمـكـســاج
ووضع الموسيقى التصويرية.
الفيلم تأليف أحمد عبدالله ،وإخراج محمد
أمين ،وبطولة مجموعة كبيرة من الفنانين،
منهم :غادة عادل ،محمود عبدالمغني ،فتحي
عـبــدالــوهــاب ،صــاح عـبــدالـلــه ،جميلة عــوض،
نجالء بــدر ،أحمد خالد صالح ،كريم عفيفي،
محمد مهران ،أحمد داش ،مايان السيد ،عارفة
عـ ـب ــدال ــرس ــول ،س ـل ـي ـمــان ع ـيــد وع ـ ــدد آخـ ــر من
الفنانين.
ُي ــذك ــر أن "ال ـم ـح ـك ـمــة" ي ـت ـن ــاول ال ـع ــدي ــد من
الـ ـقـ ـض ــاي ــا الـ ـمـ ـهـ ـم ــة ،ومـ ـ ــن واقـ ـ ـ ــع ال ـم ـج ـت ـم ــع،
وتسليط الضوء على الكثير من المشكالت في
المجتمعات العربية ،وجميع األحداث تدور في
يوم واحد ومكان واحد ،وهو المحكمة.

غادة عادل

البرنامج يبث عبر إذاعة الكويت منذ أكثر من  4عقود
ّثمن اإلعالمي والشاعر حيدر
الهزاع ردود الفعل اإليجابية
من مستمعي برنامج «رشة
عطر».

قصائد جميلة

كثرة االطالع
والقراءة
تساهم في
إثراء أفكارنا
وإغنائها

بدوره ،أكد الهزاع أن البرنامج يحظى بمتابعة كبيرة من
الجمهور السيما متذوقي الشعر ،لذلك يسعى فريق العمل
إ لــى ا نـتـقــاء ا لـقـصــا ئــد الجميلة أل ب ــرز ا لـشـعــراء فــي المنطقة،
ً
ً
"ونحن دا ئـمــا نخوض تحديا مع ا لــذات للبحث عن األجمل
واأل ف ـضــل واأل ع ــذب مــن ا لـشـعــر ،ألن اإلرث ا لـكـبـيــر للبرنامج
ال ــذي انـطـلــق قـبــل  4ع ـقــود يـضــاعــف مــن مـســؤولـيـتـنــا تـجــاه
المستمعين".

إشادات كبيرة
وفيما يتعلق بتفاعل الجمهور مع البرنامج ،قال الهزاع":
الحمدلله أن التفاعل يفوق الوصف ،وتصلنا ردود فعل من
كل الشرائح في المجتمع حول محتوى البرنامج ،كما ترد
إلينا اتصاالت من بعض الدول العربية ،وإشادات كبيرة من

وفاة ماهر سليم «زيكا»
صديق األطفال
رحـ ـ ــل عـ ــن ع ــالـ ـمـ ـن ــا ،أم ــس
األول ،ال ـف ـن ــان ال ـك ـب ـيــر مــاهــر
س ـل ـيــم ،بــأ حــد المستشفيات
في مدينة القاهرة ،بعد صراع
طويل مع المرض خالل الفترة
الماضية.
وكشف الفنان منير مكرم،
ع ـضــو مـجـلــس ن ـقــابــة الـمـهــن
التمثيلية ،أن الفنان الراحل
واف ـت ــه الـمـنـيــة ف ــي مستشفى
دار السالم ،إثر تعرضه لوعكة
ص ـح ـيــة م ـنــذ أيـ ـ ــام ،وشـيـعــت
جنازته أمس ،بمشاركة األهل
واألصدقاء.
وال ـف ـن ــان م ــاه ــر سـلـيــم بــدأ
حياته الفنية بعد أن حصل
ع ـ ـلـ ــى بـ ـ ـك ـ ــال ـ ــوري ـ ــوس فـ ـن ــون
مسرحية قسم تمثيل وإخراج،
وع ــرف ــه ال ـج ـم ـهــور م ــن خــال
ش ـخ ـص ـيــة "زي ـ ـكـ ــا" ال ـش ـه ـيــرة
فــي مسلسل األطـفــال الشهير
"بـ ــوجـ ــي وطـ ـمـ ـط ــم" ،وش ـ ــارك
ف ــي عـ ــدة أفـ ـ ــام م ــع ال ـم ـخــرج
الـ ـمـ ـص ــري ال ـع ــال ـم ــي يــوســف
ش ــاه ـي ــن ،وت ـل ـم ـيــذه الـمـخــرج
خالد يوسف من بعده.
وف ــي ب ــداي ـت ــه ،قـ ـ َّـدم الـفـنــان
ماهر سليم للمسرح العديد
مــن األعـمــال كممثل ومخرج،
م ـ ـن ـ ـهـ ــا" :ال ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــال تـ ـكـ ـس ــب"،

متذوقي الشعر ،وهذا التفاعل يدفع فريق العمل إلى المزيد
من التطور والبحث عن المفردة الجميلة إلرضاء كل األذواق".
و عــن أ حــدث مـشــار يـعــه ،أو ضــح "دا ئـمــا نسعى إ لــى تطوير
أنفسنا والـبـحــث عــن الـجــديــد ،لــذلــك كـثــرة االط ــاع وال ـقــراء ة
ً
أ حـيــا نــا تساهم فــي إ ث ــراء أ فـكــار نــا وإ غـنــا ئـهــا ،و مــن القصائد
ً
ال ـت ــي كـتـبـتـهــا ح ــدي ـث ــا ن ــص ب ـع ـن ــوان (ال ت ــأت ــي) وت ـظ ـهــر فــي
النص معاناة كبيرة ،فمن فــرط العاطفة التي كانت تسكن
قـلــب ا لـمـحــب لــم يـعــد يــود رؤ ي ــة مــن يحبها ويطالبها بعدم
ً
المجيء ،فحضورها أصبح مصدرا لأللم والوجع والعذاب،
ويسترجع شريط الذكريات المتعب الذي أنهكه وأتعبه حتى
أنه تخلى عن أحالمه".
ومن أجواء القصيدة:
ال تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأ تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــي إ تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ـ ـ ــك حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرج لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاب
ال تـ ــأتـ ــي فـ ـق ــد س ـئ ـم ــت ك ـ ــل ش ـ ــيء حـ ـت ــى نـ ـ ـب ـ ــرات ال ـع ـت ــاب
ال تــأتــي فـقــد أصـبـحــت كــومــة غــش يـتــربــص بـهــا عــود ثقاب
ال تـ ــأتـ ــي فـ ـق ــد م ــزقـ ـتـ ـن ــي ال ـ ـش ـ ـكـ ــوك وخ ـ ـنـ ــاجـ ــر االرت ـ ـي ـ ــاب
ال تأتي فلم يبق لدي منك سوى ذكريات ألم وبؤس وعذاب
ال تأتي لقد مات ذاك الحلم فالليالي الحزينة الباردة من وراء الباب
هل تذكر ذاك الطفل الذي يبحث في أول أيام العيد عن حلوى وثياب؟
ه ـ ـ ـ ـ ــو أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي دفـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــت أم ـ ـ ــان ـ ـ ـي ـ ـ ــه ت ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراب
ال تأتي فقد أسرفت بي هزائمي وطار عقلي وشاب ...ال تأتي

إثر تشابك باأليدي في حفل غنائي وتراشق لفظي عبر مواقع التواصل

ماهر سليم

"زمـ ـبـ ـلـ ـيـ ـط ــة ف ـ ــي الـ ـمـ ـحـ ـط ــة"،
"الــزوب ـعــة"" ،ال ــزي ــارة انـتـهــت"،
"حدث في وادي الجن"" ،عالء
الدين" وغيرها.
ومــن أعماله األخـيــرة التي
شارك فيها :مسلسل "إال أنا"،
مسلسل "بخط اإليد" ،مسلسل
"لـ ـم ــا ك ـن ــا صـ ـغـ ـي ــري ــن" ،فـيـلــم
"حظر تجول" ،مسلسل "عوالم
خفية" ،مسلسل "لمس أكتاف"
وغيرها من األعمال.

القاهرة  -محمد قدري

ن ـ ـج ـ ـحـ ــت ج ـ ـ ـهـ ـ ــود ال ـ ـف ـ ـنـ ــان
ه ــان ــي شـ ــاكـ ــر ،ن ـق ـيــب ال ـم ـهــن
الموسيقية في مصر ،في نزع
فتيل األزمــة القائمة منذ عدة
َ
مطربي المهرجانات
أيام بين
فـ ـ ــي م ـ ـصـ ــر ح ـ ـسـ ــن شـ ــاكـ ــوش
ورضا البحراوي ،حيث بدأت
ا لـمـشـكــات بينهما ف ــي حفل
غنائي بالساحل الشمالي ،ثم
تطورت عبر مواقع التواصل.
فـ ـ ـخ ـ ــال ح ـ ـفـ ــل ب ــالـ ـس ــاح ــل
الـ ـشـ ـم ــال ــي نـ ـشـ ـب ــت خ ــاف ــات
ومـ ـ ـش ـ ــاج ـ ــرات ب ـ ــاألي ـ ــدي بـيــن
حسن شاكوش وفرقته ،وفرقة
رض ـ ــا ال ـ ـب ـ ـحـ ــراوي ،وان ـت ـق ـلــت
ب ـعــدهــا إلـ ــى م ـن ـصــات مــواقــع
التواصل االجتماعي بكثافة،
فكان التراشق اللفظي ،ما أدى
إلى غضب المحيطين بهما.
وإثـ ـ ـ ـ ــر ذلـ ـ ـ ـ ــك ،قـ ـ ـ ــرر الـ ـفـ ـن ــان
هــانــي شــاكــر إيـقــاف شاكوش
والـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــراوي لـ ـ ـم ـ ــدة شـ ـه ــر،
وتحويلهما للتحقيق ،لمعرفة
األسباب ،والتهديد بالشطب
ن ـهــائ ـيــا ،م ــا أدى إل ــى إخ ـمــاد

سحرت النجمة درة
الجمهور منذ منذ أيام
أثناء رحلتها الصيفية في
إيطاليا ،لحضور عروض
أزياء وديكور ألهم خطوط
أزياء املوضة والديكور في
العالم بمدينة فينيسيا
اإليطالية التي تألقت
خاللها بإطالالت مميزة
وأنيقة.
وتسير درة على خطى
نجمات العالم من خالل
تقديمها لعدد من
اإلطالالت العاملية الجذابة
والتي قدمتها من خالل
مجموعة من الصور التي
نشرتها أخيرًا برفقة
زوجها في الرحلة األخيرة
إليطاليا وهو ما جعل
الجمهور يعتبرها سفيرة
لألزياء واملوضة.
يأتي ذلك في الوقت الذي
تنتظر درة غدًا عرض
مسلسلها الجديد "زي
القمر" من خالل حدوتة
جديدة باسم غالية تقدم
فيها قضية الزواج عبر
اإلنترنت وما الذي يدفع
الفتيات لإلقبال على تلك
الطريقة رغم املخاطر
الصعبة.

التاجي يخضع لعملية
جراحية عقب أزمة صحية
حيدر الهزاع

ً
إيقاف شاكوش والبحراوي شهرا
وتهديدهما بالشطب من النقابة
●

استقر الفنان أحمد حلمي
على الحضور خالل
املوسم الرمضاني القادم
من خالل مسلسل جديد
يقدمه بالطابع الكوميدي
بعد املوافقة على فكرته
خالل الفترة املاضية.
جاء ذلك بعد االستقرار
على عدم تقديم مسلسل
نجيب محفوظ الذي
كان ينوي تقديم سيرته
الذاتية خالله وتأجيله
إلى فترة الحقة من أجل
االستعداد له بقوة.
ويعقد حلمي جلسات
عمل خالل الفترة القادمة
مع طاقم مسلسله وكذلك
طاقم فيلمه الجديد "إكس"
الذي كان ينوي تصويره
خالل الشهر الجاري من
أجل التنسيق بينهما
واالستقرار على خطة
التصوير النهائية التي
تسمح بتقديم العملني
دون تأجيالت.

درة سفيرة الموضة تسحر
الجمهور في إيطاليا

ً ً
الهزاع« :رشة عطر» يخوض تحديا كبيرا للبحث عن أعذب الشعر
يسجل اإلعالمي والشاعر حيدر الهزاع حلقات جديدة من
برنامجه الشعري "رشة عطر" ،الذي يبث عبر إذاعة الكويت،
ً
منتقيا العديد من القصائد الجميلة ألبرز الشعراء.
ويحرص الهزاع على التنويع في انتقاء القصائد لشعراء
مـخـتـلـفـيــن ،ي ـن ـت ـمــون إل ــى م ـ ــدارس ش ـعــريــة مـخـتـلـفــة ،إلث ــراء
محتوى البرنامج ،وجذب العديد من المستمعين ،السيما أن
ً
ً
إلذاعة الكويت جمهورا عريضا في مختلف الدول العربية.

خبريات

حسن شاكوش

رضا البحراوي

الفتنة ،حيث توقف كل منهما
عن التصريحات التي أساء ت
للشخص اآلخر.
على الـجــانــب اآلخ ــر ،قامت
الرقابة على المصنفات الفنية
بتحرير محاضر ضد الثنائي،
نـتـيـجــة ال ـم ـخــال ـفــات الـكـثـيــرة
ال ـت ــي رصـ ــدت ف ــي حفالتهما
األخيرة بالساحل الشمالي.
وب ـعــد ك ــل ت ـلــك ال ـت ـهــديــدات
واإلجــراء ات القانونية القوية
ق ـ ــرر ال ـث ـن ــائ ــي الـ ــرضـ ــوخ إل ــى

العقل ،وعقدا جلسات تصالح
فيما بينهما ،بوساطة من عدد
مــن األص ــدق ــاء ،ونـشــرا فيديو
يـثـبــت ال ـت ـصــالــح ،ورغـبـتـهـمــا
ف ــي االمـ ـتـ ـث ــال ل ـك ــل ال ـقــوان ـيــن
ولقرارات النقابة والمصنفات
ال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة
السـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار م ـ ــوس ـ ــم حـ ـف ــات
الصيف ال ــذي يـتــواجــدان فيه
بقوة في الساحل الشمالي.

إشهار جائزة سنوية للسرد
اليمني بالقاهرة
●

القاهرة  -محمد الصادق

أشهر عدد من األدباء اليمنيين
بالعاصمة المصرية (القاهرة)،
جائزة السرد اليمني "ح ــزاوي"،
برعاية بنك اليمن والكويت.
واستضافت السفارة اليمنية
بالقاهرة ،أخيرا ،حفل اإلشهار،
بحضور منسق الجائزة رياض
الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــادي ،ورئـ ـيـ ـس ــة مـجـلــس
األمناء للجائزة نادية الكوكباني،
والعديد من المثقفين المصريين
واليمنيين.
وتمنح جائزة السرد اليمني–
َ َ
ُ
اوي" سنويا لكتاب السرد
"حـ ـ ــز ِ
َ
الـ ـيـ ـمـ ـن ــي ،فـ ـ ــي فـ ـ ــرعـ ـ ــي ال ـق ـص ــة
وال ــرواي ــة ،خ ــال دورت ـي ــن :دورة
للرواية ،ودورة للقصة القصيرة
ُ
عاما بعام ،وتدار الجائزة من قبل
مجلس األم ـنــاء ،وتبلغ قيمتها
خمسة آالف دوالر مقسمة على
فروع الجائزة" :الكتاب المنشور،
الـمـخـطــوط ،الـقـصــة ،وال ــرواي ــة"،
وتـعـلــن جــوائــز ه ــذه ال ـ ــدورة في
أكتوبر المقبل.
وقالت الكاتبة والناقدة نادية
الـكــوكـبــانــي إن اخـتـيــار مجلس
أمناء الجائزة إلعــان تدشينها
من القاهرة جاء حتى يتم تسليط
الضوء على جائزة محلية يمنية
مــن ال ـقــاهــرة ،إلعـطــائـهــا المزيد

مـ ــن األهـ ـمـ ـي ــة ،فـ ــي ظـ ــل ال ـح ــرب
الـتــي يعانيها اليمن منذ سبع
سنوات ،والتفكير نحو مشاريع
الحياة بالثقافة لمقاومة أصوات
المدافع وقصف الطائرات ،نحو
تطبيع ال ـح ـيــاة بـحـيــاة مــوازيــة
غنية بالثقافة وشـغــف الكتابة
وحب اإلبداع.
َ َ
"ح ـ ـ ـ ــزاوي" هو
ُي ــذك ــر أن اس ــم
ْ
جمع لكلمة حز ِوية ،وهي مفردة
عــامـيــة يمنية تعني حـكــايــة أو
ق ـصــة ش ـع ـب ـيــة ،وت ـن ـط ــوي على
لغز ،وأصلها فــي الفصحى من
َ
ْ
الفعل َحزو ،مصدر َحزا ،وتعني
ً
َّ
َّ
تكهن ،وحزا الشيء قدره تخمينا.
اختير االسم ليربط بين الموروث
واألص ـ ــال ـ ــة ،مـتـمـثـلــة ف ــي االس ــم
"حــزاوي" ،والمعاصرة والحداثة
متمثلة في السرد الحديث -رواية
وقصة.

خضع الفنان الكبير
محمد التاجي
لعملية جراحية بأحد
املستشفيات الخاصة
بالقاهرة بعد وعكة
صحية أخيرة أملت به
رفضت األسرة الحديث
عنها في وسائل اإلعالم.
وحققت العملية
الجراحية نجاحًا في
مرحلتها األولى وتنتظر
األسرة مرور الساعات
القادمة لالطمئنان على
حالة التاجي الصحية
واستقرارها بشكل كامل.
وكان التاجي ارتبط
بالجمهور خالل املوسم
الرمضاني املاضي عبر
مسلسل "لعبة نيوتن"
بمشاركة النجمة منى
زكي ،ومحمد ممدوح
حيث قدم دور والد ممدوح
زوج منى وكانت العالقة
بينهما طيبة ،كما شارك
في بطولة مسلسل "لحم
غزال" مع غادة عبدالرازق،
وشريف سالمة ،وعمرو
عبدالجليل ،إلى جانب
مسلسل "ملوك الجدعنة"
مع مصطفى شعبان
وعمرو سعد.

ةديرجلا
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رؤى عالمية
حزب بافاري صغير ...شوكة في خاصرة المحافظين األلمان!
توقعات بزيادته تعقيدات السباق
على منصب المستشار األلماني المقبل
لورانز جيركي –
بوليتيكو

للوصول إلى «البوندستاغ»
األلماني يجب أن تفوز
األحزاب بخمسة في المئة
من األصوات على األقل ،وقد
ُح ّددت هذه العتبة في األصل
لكبح التشرذم السياسي
واالضطرابات التي شهدها
عهد جمهورية فايمار ،وال
يظن عدد كبير من الخبراء
أن حزب «الناخبين األحرار»
سيحصل على تلك النسبة.

حزب «الناخبين
األحرار» نشأ
في بافاريا عام
 2018ووصل إلى
السلطة للتراجع
الحاد في تأييد
«االتحاد االجتماعي
المسيحي»

الحزب يسعى للوصول
إلى «البوندستاغ»
ويخشى المحافظون
في كتلة «االتحاد
االجتماعي المسيحي»
و«االتحاد الديموقراطي
المسيحي» نجاحه
في كسب أصوات
المحافظين

قــد يصبح الـحــزب اليميني
الصغير "فراي ويلر" (الناخبين
األح ـ ــرار) الـفــريــق ال ــذي ُيـحـ ِـدث
أكبر فرق في السباق االنتخابي
ال ـم ـح ـتــدم ف ــي أل ـمــان ـيــا ،م ــع أن
معظم الناس خارج بافاريا لم
ً
يسمعوا به أصال.
ف ـ ـ ــي خ ـ ـضـ ــم ه ـ ـ ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة
االنتخابية الـتــي عـجــزت فيها
ج ـم ـي ــع األح ـ ـ ـ ــزاب عـ ــن ال ـت ـف ــوق
ع ـلــى غ ـيــرهــا ب ـف ــارق كـبـيــر في
اسـ ـتـ ـط ــاع ــات الـ ـ ـ ـ ــرأي ،أص ـب ــح
ً
حزب "الناخبين األحــرار" رمزا
لـلـمـشـهــد ال ـس ـيــاســي األل ـمــانــي
ً
الــذي ي ــزداد تفككا ،فهو يثبت
ُ
ّ
حدثه
أن أبسط تحول هامشي ت ِ
ّ
أصغر األحزاب قد يغير نتيجة
التصويت بطريقة جذرية.
نشأ حزب "الناخبين األحرار"
ـزء م ــن ح ـك ــوم ــة االئـ ـت ــاف
كـ ـج ـ ٍ
اليمينية فــي بــافــاريــا فــي عــام
 ،2018وقــد وصــل إلــى السلطة
نتيجة تــراجــع ح ــاد فــي نسبة
ت ــأي ـي ــد "االتـ ـ ـح ـ ــاد االج ـت ـمــاعــي
المسيحي" الذي يحكم بافاريا
منذ وقــت طــويــل ،وهــو الحزب
الشقيق لالتحاد الديموقراطي
الـمـسـيـحــي الـ ــذي تـنـتـمــي إلـيــه
أنجيال ميركل.
َ
َح ــك ــم "االتـ ـح ــاد االجـتـمــاعــي
الـمـسـيـحــي" بــافــاريــا مـنــذ عــام
 ،1957و قـ ــد ح ـظــي ف ــي معظم
ت ـلــك ال ـف ـت ــرة بــأغـلـبـيــة مـطـلـقــة،
ً
لكنه أصبح ضعيفا في اآلونة
األخيرة لدرجة أن يحتاج إلى
شريك فــي االئـتــاف كــي يحكم
الوالية ،وبرأي ماركوس زودر،
زعـ ـي ــم "االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد االج ـت ـم ــاع ــي
ال ـم ـس ـي ـحــي" ورئـ ـي ــس حـكــومــة
واليـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ــافـ ـ ــاريـ ـ ــا ،بـ ـ ـ ــدا حـ ــزب
"الـنــاخـبـيــن األحـ ـ ــرار" اليميني
حليفهم الطبيعي ،فهكذا كان
الوضع في الفترة السابقة.
لـكــن ف ــي حـيــن يـسـعــى حــزب
"الناخبين األح ــرار" الـيــوم إلى
ت ـح ـق ـي ــق طـ ـم ــوح ــات ف ــدرالـ ـي ــة
ل ـل ــوص ــول إلـ ــى ال ـب ــون ــدس ـت ــاغ،
ي ـخ ـشــى زودر وال ـم ـحــاف ـظــون
اآلخ ـ ـ ـ ــرون فـ ــي ك ـت ـلــة "االت ـ ـحـ ــاد
االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـس ـ ـي ـ ـحـ ــي"
و"االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي
المسيحي" اليمينية الوسطية
أن يـنـجــح ذل ــك ال ـح ــزب بكسب
أص ـ ــوات الـمـحــافـظـيــن الـمـهـمــة
في هــذا السباق الــذي سيتخذ
ً
ً
ً
منحى تنافسيا محتدما على
ما يبدو.
قال زودر عن حزب "الناخبين
ً
األحــرار" حديثا" :ال جــدوى من
دع ـم ـهــم ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق .ك ــل من
ي ـصـ ّـوت لـهــذا الـفــريــق يـجــب أن

يتوقع وصــول حــزب "الخضر"
إلى دار االستشارية األلمانية".

أضرار محتملة
للوصول إلــى البوندستاغ،
يجب أن تفوز األحزاب بخمسة
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن األص ـ ـ ــوات على
األق ــل ،وقــد ُح ـ ّـددت هــذه العتبة
ف ـ ــي األص ـ ـ ـ ــل لـ ـكـ ـب ــح الـ ـتـ ـش ــرذم
السياسي واالضطرابات التي
شهدها عهد جمهورية فايمار.
ال يظن عدد كبير من الخبراء
أن ح ــزب "الـنــاخـبـيــن األح ـ ــرار"
سـيـحـصــل ع ـلــى ت ـلــك الـنـسـبــة،
ف ـ ــوف ـ ــق اسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــات م ــوق ــع
"بوليتيكو" ،سيحصد الحزب
حوالي  %3من األصوات.
تقول أورسوال مونش ،مديرة
"أكاديمية التربية السياسية"
فـ ـ ـ ـ ــي "ت ـ ـ ـ ــوت ـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــغ" ،خـ ـ ـ ـ ــارج
م ـيــونــخ" :بــاس ـت ـث ـنــاء الـمـعــاقــل
اإلقليمية التي تشمل بافاريا
بـ ـشـ ـك ـ ٍـل أسـ ـ ــاسـ ـ ــي ،ب ــاإلض ــاف ــة
إل ـ ـ ــى "رايـ ـ ـن ـ ــان ـ ــد ب ــاالتـ ـيـ ـن ــات"
و"ساكسونيا أنهالت" ،ال أظن أن
فرص حزب "الناخبين األحرار"
جيدة".
مـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،مـ ــن ال ـ ــواض ـ ــح أن
أع ـض ــاء "االتـ ـح ــاد االجـتـمــاعــي
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـي ـ ـ ـحـ ـ ــي" و"االت ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــاد
الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي ال ـم ـس ـي ـح ــي"
ي ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــون حـ ـ ـص ـ ــول أضـ ـ ـ ــرار
كبرى رغم تراجع شعبية حزب
ً
"الناخبين األحرار" نسبيا.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق االسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــات
ً
األخ ـيــرة ،يـبــدو الـفــارق ضئيال
ب ـيــن "االت ـ ـحـ ــاد الــدي ـمــوقــراطــي
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـح ـ ـ ــي" و"ال ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــزب
الــديـمــوقــراطــي االش ـتــراكــي" ،إذ
ً
ي ـم ـلــك ال ـح ــزب ــان ف ــرص ــا جـيــدة
ل ـ ـ ـتـ ـ ــرؤس ح ـ ـكـ ــومـ ــة االئـ ـ ـت ـ ــاف
المقبلة في ألمانيا.
ً
ب ـ ــدا زودر م ـس ـت ـ ً
ـاء أح ـي ــان ــا
م ــن اح ـت ـم ــال أن ت ـخ ـســر كـتـلــة
ال ـ ـم ـ ـحـ ــاف ـ ـظ ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ــي ألـ ـم ــانـ ـي ــا
نفوذها ،وهــو يلوم في أحيان
أخرى أرمين الشيت الذي هزم
زودر فـ ــي ش ـه ــر أبـ ــريـ ــل خ ــال
الـمـنــافـســة ال ّـحــزبـيــة الــداخـلـيــة
وأصـبــح مــرشــح كتلة "االتـحــاد
االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـس ـ ـي ـ ـحـ ــي"
و"االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي
المسيحي" لمنصب المستشار
األلماني.

حزب معارض للقاحات
يشعر الكثيرون في معسكر
ال ـي ـم ـي ــن ال ــوسـ ـط ــي األلـ ـم ــان ــي
بالقلق من مسألة ُم ّ
لحة أخرى:

جانب من انتخابات «الناخبين األحرار» في بافاريا عام 2018

ماركوس زودر

أرمين الشيت

ـرة لـلـشـكــوك
األس ــالـ ـي ــب ال ـم ـث ـي ـ ّ
التي يستعملها مرشحو حزب
"الناخبين األح ــرار" الستمالة
الناخبين.
لطالما قـيــل إن ه ــذا الـحــزب
ي ـح ـت ــل مـ ـس ــاح ــة وسـ ـطـ ـي ــة مــن
الطيف السياسي بين "االتحاد
االجتماعي المسيحي" وحزب
"ال ـ ـبـ ــديـ ــل م ـ ــن أج ـ ـ ــل ألـ ـم ــانـ ـي ــا"
ال ـي ـم ـي ـن ــي ،حـ ـت ــى أن ال ـب ـعــض
اعتبره "نسخة مخففة من حزب
"البديل من أجل ألمانيا".
أحدث هوبرت أيوانجر ،زعيم
حزب "الناخبين األحرار" ونائب
رئيس حكومة بافاريا ،ضجة
ك ـب ـي ــرة ح ـي ــن ّ
أج ـ ـ ــج ال ـم ـشــاعــر
الـمـعــاديــة لـلـقــاحــات والمبنية
على نظريات المؤامرة.
وقت
خالل مقابلة إذاعية في
ٍ
س ــاب ــق م ــن هـ ــذا ال ـص ـي ــف ،قــال
أيوانجر إن الجماعات التي لم
َ
تتلق اللقاح في ألمانيا يجب أال
ّ
تتعرض للمطاردة ،وأضاف أنه
ً
شخصيا لن يتلقى اللقاح إلى
أن يقتنع بأنها خطوة منطقية:

ً
"ال داع ـ ــي ك ــي أخ ـف ــي أن عـ ــددا
ً
متزايدا من الناس في محيطي
ً
ي ــواج ــه آثـ ـ ـ ــارا جــان ـب ـيــة ب ـ ــارزة
بسبب اللقاح .ال أريــد أن أعـ ّـدد
جميع األع ــراض ،لكن ال يمكن
ً
تصديق ما نسمعه أحيانا".
ً
ردا على تلك المقابلة ،قال
زودر إنه يشعر بالقلق من وزير
االقتصاد في حكومته واعتبر
تلك التعليقات قريبة من مواقف
حزب "البديل من أجل ًألمانيا"
الذي طرح نفسه صراحة كحركة
معادية للقاحات في ألمانيا.
ث ــم ّ
رد أيــوان ـجــر عـلــى زودر
ً
واعتبر تعليقه "مشينا" ،ويظن
ال ـخ ـب ــراء أن م ــواق ــف أيــوان ـجــر
ال ـم ـعــاديــة ل ـل ـقــاحــات ه ــي جــزء
مـ ــن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة مـ ــدروسـ ــة،
حيث تسهم هذه التعليقات في
ترسيخ مكانة حزب "الناخبين
األحـ ـ ـ ـ ــرار" ك ـب ــدي ــل م ـق ـب ــول عــن
"االتحاد االجتماعي المسيحي"
بـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـن ــاخـ ـبـ ـي ــن
المستائين مــن طريقة تعامل
ال ـح ـك ــوم ــة مـ ــع ال ـ ــوب ـ ــاء .ت ـقــول

هوبرت أيوانجر

مونش" :في بافاريا على األقل،
ُي ـس ـت ـعـ َـمــل م ــوض ــوع الـتـلـقـيــح
ً
راهـ ـن ــا ل ـت ـحــريــض ال ـج ـمــاعــات
ً
المستاءة عموما من سياسات
ال ـح ـك ــوم ــة فـ ــي م ـل ــف ك ــورون ــا
لكنها ال تريد التصويت لحزب
"البديل من أجل ألمانيا"" ،وفي
مـســاحــات واس ـعــة مــن بــافــاريــا
وما وراء ها ،تكثر الفئات التي
تدخل في هذه الخانة.

إرضاء الحشود ً
أوال!

على ُبـعــد ســاعــة مــن جنوب
ش ـ ــرق م ـي ــون ــخ ،ت ـق ـبــع بـحـيــرة
"تـشـيـمـســي" الـمـتــألـئــة وســط
م ـن ـح ــدرات ج ـب ــال األل ـ ــب ،وفــي
فترة بعد الظهر من أحد األيام
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،ح ـ ـضـ ــرت أنـ ــدريـ ــا
ً
ويتمان ( 48عاما) ،التي تعزف
ع ـ ـلـ ــى األرغ ـ ـ ـ ـ ــن فـ ـ ــي ال ـك ـن ـي ـس ــة
الـمـحـلـيــة ،إل ــى مـطـعــم يـقــع في
بلدة "جولنسهاوزن" الهادئة
إلى جانب تلك البحيرة لتناول
ال ـس ـل ـط ــة خـ ـ ــال اس ـت ــراح ـت ـه ــا

م ـ ــن ال ـح ـم ـل ــة ال ـ ـتـ ــي أط ـل ـق ـت ـهــا
كـ ــي ت ـص ـبــح ن ــائ ـب ــة عـ ــن ح ــزب
"الناخبين األحرار".
كــانــت ويـتـمــان بطلة العالم
فـ ــي غـ ـن ــاء م ــوس ـي ـق ــى الـ ـي ــودل
ً
سـ ــاب ـ ـقـ ــا ول ـ ـ ــم ي ـع ـج ـب ـه ــا أداء
زودر و"االت ـ ـحـ ــاد االجـتـمــاعــي
المسيحي" فــي ملف كــورونــا،
لذا تقول" :ال أفهم ما فعله زودر
وحـ ــزب "االتـ ـح ــاد االجـتـمــاعــي
المسيحي" خالل شتاء كورونا
الماضي".
ُ
ث ــم راحـ ـ ــت تـ ـع ــدد ال ـم ـســا َئــل
ا لـتــي لــم تعجبها :كـيــف ُيعقل
أن تستضيف ميونخ مباريات
بطولة أوروب ــا لـكــرة الـقــدم في
حين يعجز األوالد عن الذهاب
إل ــى الـ ـم ــدارس؟ ول ـم ــاذا ُسـ ِـمــح
لــأ لـمــان بتمضية العطلة في
مايوركا ،ال في بافاريا؟ ُ
ت ـض ـي ــف وي ـ ـت ـ ـمـ ــان" :ف ـ ـ ِقـ ــدت
وظائف كثيرة لصالح قطاعات
أخ ــرى أو َعـ َـبــر الـنــاس الـحــدود
نحو النمسا التي ّ
تطبق تدابير
مختلفة".
ف ـ ــي ف ـ ـتـ ــرة ت ـف ـش ــي ال ـ ــوب ـ ــاء،
ط ـ ـ ـ ــرح زودر نـ ـفـ ـس ــه ك ــز عـ ـي ــم
جريء ال يخشى اتخاذ تدابير
ســريـعــة لـكــن مــؤلـمــة لتقليص
عـ ـ ـ ــدد اإلص ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــات ،فـ ـ ــي ح ـيــن
كـ ـ ــان الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــون اآلخـ ـ ـ ــرون
ً
أك ـث ــر غ ـم ــوض ــا ف ــي مــواق ـف ـهــم،
وواف ــق الكثيرون على مقاربة
زودر وتحسنت مكانته على
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ،ل ـك ـنــه
ً
ً
خسر بال شك جــزء ا كبيرا من
نــاخـبــي "االتـ ـح ــاد االجـتـمــاعــي
المسيحي" ،و فــي تلك الفترة،
حــاول أيوانجر االسـتـفــادة من
ال ــوض ــع ،ف ـطــرح نـفـســه ك ـعـ ّـراب

لـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـف ـ ـنـ ــادق وال ـم ـط ــاع ــم
المتضرر.
ت ـ ـقـ ــول م ـ ــون ـ ــش" :فـ ـ ــي ذروة
ـرون ب ــأن
الـ ــوبـ ــاء ،ش ـع ــر ال ـك ـث ـي ـ ّ
أي ــوانـ ـج ــر هـ ــو ال ـ ـ ــذي ي ـمــثـل ـهــم
ويفهمهم ،من الناحية العاطفية
عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ـ ــل" ،لـ ـك ــن ال ـك ـث ـيــريــن
ي ـظ ـن ــون أنـ ـه ــا م ـ ـجـ ـ ّـرد ك ـل ـمــات
فــارغــة ،فقد قــال مــارتــن هاغن،
زع ـي ــم "الـ ـح ــزب الــدي ـمــوقــراطــي
الحر" الداعم لقطاع األعمال في
البرلمان البافاري ،إن أيوانجر
ً
لطالما كان شعبويا في قدرته
عـلــى إرض ـ ــاء ال ـح ـشــود" :خ ــال
ا لـنـقــا شــات المرتبطة بتدابير
ك ــورون ــا ،وافـ ــق أيــوان ـجــر على
جميع قرارات حكومة زودر ،ثم
راح ينتقدها في اليوم التالي،
ل ــذل ــك ب ـ ــدأ ه ـ ــذا الـ ــوضـ ــع يـثـيــر
حـفـيـظــة االتـ ـح ــاد االج ـت ـمــاعــي
المسيحي".

الكثيرون في معسكر
اليمين الوسطي
األلماني قلقون من
األساليب المثيرة
للشكوك التي
ّ
يستعملها مرشحو
حزب «الناخبين
األحرار» الستمالة
الناخبين

تشين مينير يضمن استمرار نفوذ شي جين بينغ إلى ما بعد !2030
●

تريستان كندردين  -دبلومات

برز اسم تشين مينير على الساحة
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ف ـ ــي الـ ـم ــرحـ ـل ــة ال ـت ـم ـه ـيــديــة
لـ ـلـ ـم ــؤتـ ـم ــر الـ ـ ـت ـ ــاس ـ ــع ع ـ ـشـ ــر لـ ـلـ ـح ــزب
ال ـش ـيــوعــي ال ـص ـي ـنــي ف ــي عـ ــام ،2017
وفي ظل ّ
توسع الفرضيات حول إقدام
أمين عام الحزب ،شي جين بينغ ،على
اختيار خلفه في منتصف واليته ،بدا
ً
ً
تـشـيــن مــرش ـحــا م ـنــاس ـبــا ك ــي يصبح
الزعيم الصيني المقبل ،لكن لم يتحقق
شيء من هذه التوقعات ألن شي جين
ب ـي ـن ــغ خ ــال ــف ال ـت ـق ــال ـي ــد وامـ ـتـ ـن ــع عــن
تحديد هوية الزعيم المرتقب.
ّ
ي ـقــود حــكــام الـمـقــاطـعــات الصينية
وأ مـنــاء الحزب الحاكم المناطق التي
ت ـت ـم ـتــع ب ـم ـكــانــة اق ـت ـص ــادي ــة مــرمــوقــة
ُ
بـقــدر ال ــدول األوروبـ ـي ــة ،حـيــث تعتبر
األ ه ــداف التقليدية المرتبطة بالنمو
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي ،م ـ ـنـ ــذ أكـ ـ ـث ـ ــر م ـ ــن ع ـشــر
ً
ً
س ـ ـنـ ــوات ،م ـق ـي ــاس ــا أس ــاسـ ـي ــا لـتـقـيـيــم
الـ ـكـ ـف ــاء ة ال ـس ـيــاس ـيــة ،ل ـكــن ف ــي حـقـبــة
شــي جـيــن بينغ ال ـجــديــدة ،نـشــأ نظام
متعدد األو ج ــه مــن القيم ،فــا تقتصر
ال ـت ــداب ـي ــر ال ـحــدي ـثــة ع ـلــى االن ـس ـحــاب
م ــن الـ ـس ــوق وال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى س ـيــاســات
ال ـحــزب الـشـيــوعــي الـصـيـنــي ،بــل إنها
ت ـ ـطـ ــرح مـ ـع ــايـ ـي ــر إضـ ــاف ـ ـيـ ــة ل ـت ـح ـق ـيــق
ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم االجـ ـتـ ـم ــاع ــي واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
ً
ً
وتعطيها تعريفا مـعــا صــرا  ،وتتعلق
ً
تـلــك الـمـعــايـيــر م ـثــا بــاالب ـت ـكــارات في
مجال العلوم والتكنولوجيا وروابط
ُ
الصناعة التي تعتبر محورية لمتابعة
الـنـمــو الـصـيـنــي فــي عـشــريـنــات الـقــرن
الحادي والعشرين ،فقد كانت مقاطعة
"قــويـتـشــو" أســاس ـيــة فــي ه ــذا الـتـطــور
التكنولوجي والبنيوي.

بدأت الروابط مع مقاطعة "قويتشو"
ً
ت ـص ـبــح جـ ـ ــزء ا م ــن ال ـخ ـط ــاب الــوط ـنــي
ً
لـلـحــزب الـشـيــوعــي الـصـيـنــي ب ــدء ا من
الـمــؤتـمــر الـحــزبــي الـثــامــن عـشــر ،وفــي
المرحلة التمهيدية للمؤتمر التاسع
عـ ـش ــر فـ ــي عـ ـ ــام  ،2017ظـ ـه ــر " ج ـي ــش
تشيغيانغ الجديد" باعتباره طريقة
م ـس ـت ـحــدثــة إلعـ ـط ــاء ط ــاب ــع مــؤسـســي
لـلـعــا قــات ،لكن كــا نــت المخططات قد
بــدأت إل نـشــاء جبهة ثانوية محورها
"ق ــوي ـت ـش ــو" .ال يـمـكــن اع ـت ـبــار "م ـحــور
ق ــوي ـت ـش ــو" مـ ـج ـ ّـرد ج ـم ــاع ــة سـيــاسـيــة
ثــا نــو يــة ضمن مـحــور شــي جين بينغ
ُ
الجديد ،بل تعتبر مقاطعة "قويتشو"
ً
م ـ ـع ـ ـقـ ــا ل ـ ـل ـ ـع ـ ـلـ ــوم والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا،
وال ـت ـق ـن ـيــات ال ـم ـت ـط ــورة ،وال ـم ـشــاريــع
ا لـتـكـنــو لــو جـيــة ا لـصـنــا عـيــة ،والتنمية
العسكرية والصناعية ،ولهذا السبب،
ي ـم ـك ــن اع ـ ـت ـ ـبـ ــار "قـ ــوي ـ ـت ـ ـشـ ــو" ب ـم ـنــزلــة
"جبهة ثالثة" للمشاريع التكنولوجية
الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة ،وهـ ـ ــي ب ــالـ ـغ ــة األهـ ـمـ ـي ــة
لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية،
وسيكون إنشاء جماعة متماسكة فيها
أهم الشخصيات في الحزب الشيوعي
ً
ً
الصيني في "قويتشو" عامال أساسيا
لضمان األمــن القومي وبناء األحــزاب
وطرح سياسة تكنولوجية وصناعية
مستقبلية لـفـتــرة مــا بـعــد ع ــام ،2020
عـ ـل ــى أن ي ـص ـب ــح ال ـ ــوج ـ ــه ال ـس ـي ــاس ــي
للتنمية االقتصادية وحملة تخفيف
ً
ال ـف ـقــر جـ ـ ــزء ا م ــن أولـ ــويـ ــات الـسـيــاســة
البعيدة.
ُي ـع ـت ـبــر ت ـش ـيــن مـيـنـيــر الـ ـي ــوم أعـلــى
م ـس ــؤول م ــرم ــوق ف ــي أوس ـ ــاط ال ـحــزب
ً
ال ـي ـســاري ال ـجــديــد ،وت ـحــديــدا "جـيــش
تشيغيانغ الجديد" و"محور قويتشو"،
ً
ً
وه ـ ــذا م ــا يـجـعـلــه ق ــوي ــا وق ـ ـ ــادرا عـلــى

تشين مينير
َ
ا لـتـحـكــم فــي مستقبل ا لـطــرفـيــن ،لكنه
ً
ّ
ق ــد يـشــكــل أي ـض ــا جـســر ت ــواص ــل ل ــردم
االختالفات السياسية بين األجيال.
ت ـج ــد الـ ـ ـك ـ ــوادر ال ـن ــاش ـط ــة ص ـعــوبــة
فــي االق ـت ــراب مــن أح ــد مـنــاصــب الـقــوة
الوطنية على المستوى ا لــوزاري قبل
ّ
التقدم في السن ،ففي معظم الحاالت،
يكون تعيينهم فــي ا ل ــوزارات مــن آخر
اإل ن ـجــازات فــي مسيرتهم السياسية،
ّ
لكن تخلص تشين من هذه الضغوط
بين العامين  2012و ،2013حين تسلم
منصب حاكم "قويتشو" ،فقد سبق أن
ً
أصبح جــزء ا من طاولة الكبار بعدما
أمضى خمس سنوات في بناء شبكته
الـسـيــاسـيــة ،ثــم خـمــس س ـنــوات أخــرى
كأمين عام الحزب في "تشونغتشينغ".
وص ــل تـشـيــن إل ــى مـنـصـبــه ف ــي هــذا
ُ ّ
ال ـع ـمــر ال ـم ـب ـكــر ألنـ ــه ك ــل ــف بــالـتـصــدي
لـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات يـ ـمـ ـيـ ـنـ ـي ــة فـ ـ ــي ال ـ ـحـ ــزب
ال ـش ـي ــوع ــي ال ـص ـي ـن ــي ،م ــن أمـ ـث ــال هــو
تشون هــوا و ُصــن زينكاي بقيادة لي
كه تشيانغ ،وأقيل صن في عام ،2017
لكن كــان لــي سيتفوق على شــي جين

شي جين بينغ
ُ
بينغ لــو طـ ّـبـقــت ا لـقــوا عــد المؤسسية،
كــذ لــك ّ،أ صـبــح هيو فــي مرحلة مبكرة
الـ ـم ــرش ــح األول ل ـق ـي ــادة الـيـمـيـنـيـيــن،
وكان ّ
توسع نفوذ تشين المبكر يعني
أنه يستطيع التركيز على النشاطات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ــوط ـن ـي ــة ب ـ ــدل م ـس ـيــرتــه
الخاصة ،فهو يملك اآلن فرصة جيدة
لقيادة الجماعات السياسية من وراء
الكواليس وتحديد المسار السياسي
للصين خالل عشرينات القرن الحادي
والعشرين.
يتولى تشين اليوم منصب أمين عام
ا ل ـحــزب ا لـحــا كــم فــي "تشونغتشينغ"،
و قــد اقتصرت أ هــم ترقية في مسيرته
عـ ـل ــى م ـن ـص ـب ــه فـ ــي ال ـل ـج ـن ــة ال ــدائـ ـم ــة
ل ـل ـم ـك ـتــب الـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ـ ـحـ ــزبـ ــي ،وم ــن
ال ـم ـن ـت ـظــر أن ي ـت ـس ـلــم ت ـش ـيــن مـنـصــب
س ـكــرت ـيــر األم ــان ــة ال ـمــركــزيــة ف ــي حــال
ً
ترقية وانغ هونينغ ،وقد يؤدي دورا
ً
ً
مـ ــؤثـ ــرا أيـ ـض ــا ف ــي ال ـه ـي ـئــة ال ـمــركــزيــة
لفحص االنـضـبــاط .كــذلــك ،قــد يصبح
ً
ً
تـشـيــن أ م ـي ـنــا م ـم ـتــازا للمكتب ا ل ـعــام،
ل ـك ــن ُي ـع ـت ـب ــر ه ـ ــذا ال ـم ـن ـص ــب ب ـم ـثــابــة

ً
تراجع في المرتبة مقارنة بأي منصب
آ خــر في اللجنة الدائمة ،فقد سبق أن
ت ــاش ــت ال ـف ــرض ـي ــات ال ـت ــي ت ـتــوقــع أن
يصبح تشين قائد الصين األعلى ،لكن
انتشرت أخبار حول احتمال أن يصبح
رئـ ـي ــس الـ ــدولـ ــة فـ ــي ح ـي ــن ي ـب ـقــى شــي
جين بينغ أمين عام الحزب الشيوعي
الصيني ،ويتماشى هذا الترتيب مع
السياسات الشخصية ا لـســا ئــدة ،لكن
سيبقى المنصب فــي اللجنة الدائمة
ً
متاحا ،وإذا لم يعد شي جين بينغ في
السلطة بعد عــام  ،2022فستعمد أي
قيادة جديدة إلى التخلص من تشين
مينير قبل غيره.
يرمز تشين إلى التطور المؤسسي
المستقبلي في حركة اليسار الجديدة
ا لـتــي سيطلقها شــي جـيــن بينغ بعد
ع ـ ــام  ،2022ف ـ ـغـ ــداة ت ـح ــد ي ــد ا ل ــوال ي ــة
بعشر س ـنــوات ،مــن المتوقع أن ُيعاد
ضـ ـب ــط األف ـ ـ ـكـ ـ ــار األيـ ــديـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــة فــي
ّ
تتغير
الحزب الشيوعي الصيني وأن
ت ــوجـ ـه ــات ــه ،وح ـ ـتـ ــى لـ ــو ب ـ ـ ــدأت واليـ ــة
شــي جـيــن بينغ ا لـثــا لـثــة خــال الفترة
الممتدة بين العامين  2022و،2027
فمن المتوقع أن تتطور جميع الكوادر
األخــرى في إطــار الهياكل المؤسسية
ً
ـاء
ال ـم ـم ـتــدة ع ـلــى خ ـمــس س ـن ــوات وب ـنـ ً
ع ـلــى ق ـي ــود حــزب ـيــة أخـ ـ ــرى ،ون ـت ـي ـجــة
ً
لذلك ،ستنفصل الكوادر األصغر سنا
عن الحرس القديم في حركة "اليسار
ُ
الـ ـج ــدي ــد" وت ـ ـطـ ـ َـرح أفـ ـك ــار وتــوج ـهــات
مـخـتـلـفــة فــي إط ــار ه ــذه الـجـبـهــة ،بما
ي ـ ـت ـ ـجـ ــاوز ق ـ ـ ـيـ ـ ــادة شـ ـ ــي ج ـ ـيـ ــن ب ـي ـن ــغ،
وسـ ـ ـي ـ ــؤدي هـ ـ ــذا الـ ــوضـ ــع إلـ ـ ــى ن ـش ــوء
ً
م ـع ـس ـك ــر ي ـ ـسـ ــاري أكـ ـث ــر ت ـ ـطـ ــرفـ ــا ،ألن
ستحاول إرضاء شي
الكوادر المرتقبة ّ
جين بينغ عبر تبني نزعات يسارية

ّ
متشددة ،أو قد تفضل الكوادر الجديدة
ً
الـ ـت ــي ت ـت ـب ـنــى م ـق ــارب ــة أكـ ـث ــر ت ـســاهــا
داخــل األوس ــاط الــراسـخــة فــي السلطة
تقريب الحزب الشيوعي الصيني من
ً
الـيـســار الــوسـطــي م ـج ــددا .فــي الــوقــت
ن ـف ـســه ،ق ــد ت ـش ـهــد ص ــراع ــات الـسـلـطــة
الداخلية نسخة مختلفة من المواجهة
القديمة بين اليسار واليمينيين خالل
عشرينات القرن الحادي والعشرين.
س ـ ـت ـ ـكـ ــون مـ ــراق ـ ـبـ ــة تـ ـ ـط ـ ــور "م ـ ـحـ ــور
قــوي ـت ـشــو" خ ـط ــوة أس ــاس ـي ــة لـتـحــديــد
معالم السياسة ا لــدا خـلـيــة وا لـمــوا قــف
ال ـس ـيــاس ـيــة ل ـل ـك ــوادر ال ـص ـي ـن ـيــة ،وقــد
ُ
تـ ـ ـح ـ ــدد قـ ـ ـي ـ ــادة ت ـش ـي ــن م ـي ـن ـي ــر ل ـه ــذه
الجماعة الجديدة مصير عدد كبير من
الصراعات السياسية المرتقبة داخل
الحزب الشيوعي الصيني.

تشين يرمز إلى التطور
المؤسسي المستقبلي في
حركة اليسار الجديدة التي
سيطلقها شي جين بينغ
بعد عام 2022
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الكارثة في أفغانستان لم تكن حتمية رغم مزاعم بايدن!
كوري شايك -
فورين أفيرز

كانت الحرب األفغانية أقرب
إلى كوريا في عام  1950أو
فيتنام خالل الستينيات ،وربما
بالغت الواليات المتحدة في
ردة فعلها تجاه التهديدات
اإلرهابية بعد اعتداء 11
سبتمبرّ ،
فغيرت مسار البلد
وأهدرت قوتها الصلبة
والناعمة في آن عبر خياراتها
السياسية الشائبة.

م ـن ــذ سـ ـق ــوط كـ ــابـ ــول فـ ــي 15
أغسطس ،طرح الرئيس األميركي
ج ــو ب ــاي ــدن وكـ ـب ــار مـسـتـشــاريــه
أربـعــة ادع ــاء ات أساسية لتبرير
قرار سحب القوات األميركية من
أفغانستان والتصدي لالنتقادات
ال ـمــرت ـب ـطــة بــالـنـتـيـجــة الـكــارثـيــة
ه ـنــاك ،فبحسب قــولـهــم ،مــا كــان
يمكن أن تستمر المهمة األميركية
في أفغانستان من دون زيادة عدد
القوات العسكرية بدرجة كبيرة.
لـقــد اض ـطــروا لــالـتــزام بــاالتـفــاق
الذي أبرمته إدارة الرئيس دونالد
ترامب مع حركة "طالبان" ،وهو
ي ـق ـضــي ب ـ ــأن ت ـس ـحــب ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة قــواتـهــا العسكرية من
الـبـلــد ،كــذلــك ،انتقد المسؤولون
األميركيون عدم استعداد الجيش
األف ـغ ــان ــي ل ـم ـح ــارب ــة "ط ــال ـب ــان"،
ً
وأ خـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرا  ،ز ع ـ ـ ـمـ ـ ــوا أن اإلدارة
األميركية "خططت لجميع حاالت
الطوارئ المحتملة" ،لكن ما كان
يمكن تجنب الفوضى بأي شكل.
ال ُيعتبر ٌّ
أي مــن هــذه األفـكــار
ً
ص ـح ـي ـحــا ويـ ـ ــدرك ب ــاي ــدن ذل ــك،
ويأتي دفاعه الشائك عن سياسة
فاشلة وقلة الكفاء ة في التنفيذ
ل ـيــؤجــج األضـ ـ ــرار الـمـتــرتـبــة عن
الكارثة األفغانية الكبرى.

دفاع فارغ

استخفاف بايدن
المخزي بقوات
األمن األفغانية
تجاهل هوية الجهة
التي شاركت في
معظم المعارك
وتكبدت خسائر
بشرية في هذه
الحرب

فساد الدولة
األفغانية أدى إلى
استنزاف ثقة الرأي
العام بالحكومة
وزيادة دعم
«طالبان» وتمويل
حركات التمرد

تستند ّ
حجة اإلدارة األميركية
حــول استحالة استمرار الوضع
َ
الراهن إلى ركيزتين:
ً
أوال ،بـ ــدأت حــركــة "طــال ـبــان"
تـعـيــد ف ــرض سـيـطــرتـهــا بــوتـيــرة
متواصلة ومــا كــان يمكن ردعها
إال عبر إضــافــة أع ــداد كبيرة من
القوات العسكرية األميركية.
ً
ث ــانـ ـي ــا ،لـ ــم ي ـت ــوق ــف س ـقــوط
الضحايا إال بفضل االتفاق الذي
عقدته إدارة ترامب مع "طالبان".
في ما يخص حتمية انتصار
"طالبان"ُ ،يفترض أن نشيد على
األرجــح بقدرة هــذه الحركة على
احتساب الفرص المتاحة أمامها.
ق ــال زع ـيــم "ط ــال ـب ــان" ،الـ ُـمــا عبد
الغني بردار ،بعد سقوط كابول:
ً
"لقد حققنا انتصارا غير متوقع"،
حتى الفترة األخيرة ،كانت قوات
األمــن األفغانية تتصدى لحركة
"ط ــالـ ـب ــان" رغـ ــم ت ــراج ــع الـ ـق ــوات
األميركية والحليفة وامتناعها
ً
عن المشاركة في القتال مباشرة،
وحتى عام  ،2018كانت "طالبان"
تسيطر على  %4فقط من أراضي
أف ـغــان ـس ـتــان ،أي م ــا ي ـس ــاوي 14
منطقة ريفية مــن أصــل  .419في
غضون ذلــك ،كانت  122مقاطعة
ت ـخ ـلــو م ــن أي وج ـ ــود لـعـنــاصــر
"طالبان" ،وبحسب مصادر وزارة
الدفاع األميركية ،أصبحت قوات
األمـ ــن الــوط ـن ـيــة األف ـغــان ـيــة أكـثــر
قــوة وزادت قدرتها على خوض
الـمـعــارك الـتــي أرادت ـهــا الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة ل ـك ـن ـهــا ل ــم ت ــرغ ــب فــي
خوضها وحدها.
ً
م ــا س ـبــب ت ـغـ ّـيــر الـ ـظ ــروف إذا

انسحاب القوات األميركية من أفغانستان في أغسطس الماضي
ً
ً
واكتساب "طالبان" زخما متجددا
مقابل ضعف الجيش األفغاني؟
فـ ــي ا لـ ـمـ ـق ــام األول ،أدى ف ـس ــاد
الــدولــة األفـغــانـيــة إل ــى اسـتـنــزاف
ث ـق ــة ال ـ ـ ـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام ب ــال ـح ـك ــوم ــة،
وزي ـ ــادة دع ــم "ط ــالـ ـب ــان" ،وحـتــى
تـمــويــل حــركــات الـتـمــرد .فــي هــذا
السياق ،استنتج "مكتب المفتش
ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـخـ ــاص بـ ــإعـ ــادة إع ـم ــار
أفغانستان" في تقريره الصادر
ف ــي ع ــام  2016أن "الـمـســؤولـيــن
الفاسدين على جميع مستويات
ال ـح ـكــومــة أس ـ ـ ــاؤوا إلـ ــى الـشـعــب
األفغاني ّ
وهمشوه ،وقد وصلت
األمــوال األميركية األساسية إلى
الـجـمــاعــات الـمـتـمــردة" ،واألس ــوأ
من ذلك هو أن واشنطن شاركت
بــال ـكــامــل ف ــي ان ـه ـي ــار الـحـكــومــة
األف ـغ ــان ـي ــة ،وب ـ ــرأي سـ ــارة شــايــز
الخبيرة فــي شــؤون أفغانستان
وم ـس ـت ـشــارة ال ـج ـيــش األم ـيــركــي
لـ ـسـ ـن ــوات ،ق ــام ــت إدارة أوب ــام ــا
واع ح ـي ــن
ب ـ ـخ ـ ـيـ ــار س ـ ـيـ ــا سـ ــي ٍ
سمحت بــاسـتـمــرار الـفـســاد ألنــه
ً ً
كان مستفحال جــدا وسط القادة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـيـ ـي ــن األفـ ـ ـغ ـ ــان ال ــذي ــن
تـتـكــل عـلـيـهــم واش ـن ـطــن لتنفيذ
استراتيجيتها.
ً
لــم تكن مشكلة الـفـســاد حكرا
ع ـلــى ال ـج ـيــش ف ـح ـســب ،ب ــل إنـهــا
طرحت أكبر إشكالية في أوساط
ً
الـ ـش ــرط ــة األفـ ـغ ــانـ ـي ــة تـ ـح ــدي ــدا،
لـكــن عـمــدت الـحـكــومــة األفـغــانـيــة
إل ــى تـضـخـيــم م ـيــزان ـيــة جيشها
ع ـب ــر إض ــاف ــة "جـ ـن ــود وه ـم ـي ـيــن"
إل ــى ج ــدول ال ــروات ــب ،مـمــا سمح
لـلـمـســؤولـيــن ال ـفــاســديــن بجمع
ح ـت ــى  300م ـل ـي ــون دوالر ،لـكــن
ً
استمرت مظاهر الفساد تزامنا
م ـ ــع إحـ ـ ـ ـ ــراز ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم ،ون ـج ـح ــت

الــواليــات المتحدة فــي الـحــد من
األضرار الناجمة عن الكسب غير
المشروع عبر إيــداع األم ــوال في
الـحـســابــات المصرفية الخاصة
ً
األفغان مباشرة.
بالجنود ّ
لـكــن تـبــخــر ذل ــك ال ـت ـقــدم حين
ات ـف ـقــت إدارة ت ــرام ــب م ــع حــركــة
"طـ ــال ـ ـبـ ــان" وق ـ ـ ــرر ف ــري ــق ب ــاي ــدن
ّ
االلـ ـت ــزام بــذلــك االتـ ـف ــاق ،فشكلت
ت ـل ــك ال ـص ـف ـقــة إه ــان ــة لـلـحـكــومــة
األف ـغ ــان ـي ــة ال ـت ــي ل ــم تـ ـش ــارك فــي
ُ
الـ ـمـ ـف ــاوض ــات ل ـك ــن ط ـ ِـل ــب مـنـهــا
إ طـ ـ ـ ــاق سـ ـ ـ ــراح  5آالف مـعـتـقــل
ـزء من
مــن مقاتلي "طــال ـبــان" ك ـجـ ٍ
ال ـص ـف ـق ــة ،وأسـ ـ ـ ــاء ه ـ ــذا االتـ ـف ــاق
بـ ـش ــدة إل ـ ــى م ـع ـن ــوي ــات الـجـيــش
األفغاني والشرطة ألن واشنطن
ً
انـ ـت ــزع ــت وعـ ـ ـ ـ ــدا م ـ ــن "ط ــالـ ـب ــان"
ب ــوق ــف اسـ ـتـ ـه ــداف األم ـيــرك ـي ـيــن
لكنها لم تحصل على أي تنازل
مــرتـبــط بــال ـقــوات األف ـغــان ـيــة .من
ال ـشــائــع أن ت ـت ـفــاوض واشـنـطــن
م ــع ال ـخ ـصــوم م ــن دون مـشــاركــة
حلفائها مع أنهم يكونون األكثر
ً
ت ـ ــأث ـ ــرا ب ـن ـت ـي ـجــة الـ ـمـ ـف ــاوض ــات،
لكن االت ـفــاق مــع "طــالـبــان" سمح
لـ ـلـ ـخـ ـص ــوم بـ ـمـ ـه ــاجـ ـم ــة ح ـل ـف ــاء
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة م ـ ــن دون
ّ
التعرض للمحاسبة ،وهو تنازل
غير مسبوق في تاريخ واشنطن.
أكـ ـ ــدت إدارة ب ــاي ــدن ع ـل ــى أن
ال ـت ـن ـصــل م ــن ذلـ ــك االت ـ ـفـ ــاق ك ــان
س ـي ــؤدي إل ــى ت ـفــاقــم ال ـع ـنــف في
أف ـ ـغـ ــان ـ ـس ـ ـتـ ــان ،م ـ ـمـ ــا ي ـس ـت ــدع ــي
تـ ـصـ ـعـ ـي ــد الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــورط الـ ـعـ ـسـ ـك ــري
األميركي ،لكن حتى لو اعتبرنا
ه ــذه الـفــرضـيــة صـحـيـحــة ،كانت
الحكومة والجيش في أفغانستان
س ـي ـت ـح ـمــان م ـع ـظــم أعـ ـب ــاء ه ــذا
الوضع ،ال القوات األميركية ،وكان

َ
مستعدين لهذه المهمة
الطرفان
ألنـهـمــا يـعـتـبــران متابعة القتال
ب ــدع ـ ٍـم أم ـي ــرك ــي مـ ـح ــدود أف ـضــل
بكثير من استمرار الوضع الراهن.
ُ
ً
ن ِسفت فكرة بايدن أيضا حين
ق ــال إن إدارتـ ــه "خـطـطــت لجميع
حاالت الطوارئ المحتملة" نتيجة
ّ
تسرب اتهامات من داخل فريقه،
لـكــن يـسـهــل أن يـسـتـنـتــج ك ــل من
يشاهد موجة الهجرة الجماعية
مــن كــابــول أن اإلدارة األمـيــركـيــة
لــم تكن مستعدة لهذه النتيجة،
م ــع أن الـمـســؤولـيــن ف ــي وك ــاالت
االسـتـخـبــارات والدبلوماسيين
ك ــان ــوا يـ ـح ــذرون م ـنــذ أش ـه ــر من
احـتـمــال حـصــول انـهـيــار ســريــع.
ً
كـ ــان مـ ــؤثـ ــرا أن تـ ـه ـ ّـب مـنـظـمــات
ال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ـم ــدن ــي األم ـي ــرك ـي ــة
لـ ـتـ ـق ــدي ــم ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة وإجـ ـ ـ ــاء
األميركيين واألفغان الذين عملوا
لمصلحة القوات األميركية ،لكن
ل ــم ي ـكــن ُي ـف ـتــرض أن ت ـكــون هــذه
ً
ال ـخ ـطــوة ض ــروري ــة أصـ ــا .يــزعــم
بـ ــايـ ــدن أن ال ــرئـ ـي ــس األفـ ـغ ــان ــي
أش ــرف غـنــي طـلــب مـنــه االمـتـنــاع
عــن إج ــاء األميركيين واألفـغــان
ً
الذين عملوا معهم سابقا ،لكن إذا
كانت الفوضى حتمية وسبق أن
تحدد جدول االنسحاب ،كما قال
بايدن ،لم يكن تأجيل طلب غني
ً
مبررا .تدعو المنظمات األميركية
الـمـعـنـيــة بــالـمـحــاربـيــن الـقــدامــى
منذ أشهر إلــى إعــادة المزيد من
األميركيين ،وفي منتصف شهر
يــولـيــو ال ـمــاضــي ،دع ــت الـسـفــارة
األميركية في كابول إلى تسريع
ً
عملية اإلجالء أيضا.
ً
أخـ ـي ــرا ،ي ـت ـجــاهــل اسـتـخـفــاف
بـ ــايـ ــدن الـ ـمـ ـخ ــزي ب ـ ـقـ ــوات األمـ ــن
األفـ ـغ ــانـ ـي ــة ه ــوي ــة ال ـج ـه ــة ال ـتــي

ش ـ ــارك ـ ــت ف ـ ــي م ـع ـظ ــم الـ ـمـ ـع ــارك
وتـ ـكـ ـب ــدت خـ ـس ــائ ــر بـ ـش ــري ــة فــي
ه ــذه الـ ـح ــرب .ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق،
يـقــول الكاتب والـمـحــارب القديم
ف ــي ال ـح ــرب األف ـغ ــان ـي ــة ،إيـلـيــوت
أك ـيــرمــان" :رغ ــم ك ـثــرة ال ـكــام عن
استسالم األفغان في هذا الصراع،
يجب أال ننسى أول جهة غادرت
ساحة المعركة :نحن فعلنا ذلك".
قــد تكون جميع أن ــواع الخسائر
مـ ــؤس ـ ـفـ ــة ،لـ ـك ــن تـ ـح ـ ّـم ـل ــت ق ـ ــوات
األمــن األفغانية معظم الخسائر
مـ ـن ــذ ال ـ ـعـ ــام  2007عـ ـل ــى األقـ ـ ــل،
وال يـمـكــن اع ـت ـبــار ال ـم ـفــاوضــات
َ
ب ـيــن ح ــرك ــة "ط ــالـ ـب ــان" وإدارت ـ ـ ــي
ترامب وبايدن السبب الحقيقي
وراء ت ـ ــراج ـ ــع ع ـ ـ ــدد ال ـض ـح ــاي ــا
ً
األم ـيــرك ـي ـيــن .عـمـلـيــا ،انخفضت
ً
الـخـســائــر الـبـشــريــة نـسـبـيــا منذ
عــام  ،2014حين تسلمت القوات
األف ـغــان ـيــة مـســؤولـيــة العمليات
القتالية المباشرة ضد "طالبان"،
ول ــم تنحسر الـخـســائــر البشرية
األميركية ألن "طالبان" تراجعت
ً
إذا ،بل ألن الجيش األفغاني هو
الذي انسحب من المعركة.

انهيار المصداقية األميركية
ال يـمـكــن تـخـ ّـيــل حـجــم الـضــرر
ال ــذي ألـحـقــه ه ــذا الـفـشــل الــذريــع
بالمصداقية األميركية ،فلم تذكر
ً
ت ـبــريــرات بــايــدن الــواه ـيــة شيئا
عن التزام  36دولة أخرى من بين
تلك التي تنشر قواتها العسكرية
في أفغانستان ،ولــم تتطرق إلى
صعوبة انسحاب تلك الدول بكل
أمــان وكيفية تبرير هــذه المهمة
أمـ ــام ال ـ ــرأي ال ـع ــام الـمـحـلــي بعد
تخلي واشنطن السريع عن البلد.

لـقــد أم ـضــت تـلــك الـ ــدول عشرين
سـنــة فــي أفـغــانـسـتــان ،لكنها لم
تفعل ذلك ألنها تعتبر أفغانستان
أساسية للحفاظ على أمنها ،بل
ألنـهــا تعتبر الــواليــات المتحدة
ضـ ــروريـ ــة لـتـحـقـيــق مـصــالـحـهــا
األمنية ،وهذا االنسحاب الكارثي
سـ ُـيـصـ ّـعــب عـلــى واشـنـطــن حشد
ً
تحالفات مماثلة مستقبال ،وبعد
استسالم الواليات المتحدة أمام
"طالبان" ،سيصعب على الجميع
ّ
يصدقوا مواقف إدارة بايدن
أن
حول دعم حقوق اإلنسان والدفاع
ً
عن الديموقراطية ،علما أن هذه
ً
ً
ّ
الخصائص تشكل جزءا محوريا
من سياسة بايدن الخارجية.
سي ّ
على صعيد آ خ ــرُ ،
شجع
نجاح "طالبان" في أفغانستان
الجهاديين فــي كــل مـكــان ،وقد
ي ـت ــوق ــف اسـ ـتـ ـع ــداد "ط ــالـ ـب ــان"
لتقديم دعم مباشر للجهاديين
على حساباتها المرتبطة بميل
واشنطن إلى تجديد التزاماتها
في أفغانستان ،وسيتمكن نظام
"طالبان" من التصدي للضربات
الجوية األميركية العابرة ،فقد
ً
تـحـ ّـمـلــت الـحــركــة ظ ــروف ــا أســوأ
ب ـك ـث ـيــر ح ـي ــن ك ــان ــت ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة تـنـشــر ج ـن ــودهــا في
البلد ،كذلك ،تستطيع "طالبان"
أن ت ـت ـك ــل عـ ـل ــى رفـ ـ ــض ب ــاي ــدن
الـمـحـتـمــل الت ـخــاذ أي خـطــوات
إض ــاف ـي ــة ،ومـ ــن الـمـسـتـبـعــد أن
تكون مــزاعــم اإلدارة األميركية
ح ــول اس ـت ـمــرار ق ــدرة الــواليــات
ا لـمـتـحــدة عـلــى تنفيذ عمليات
مـ ـعـ ـيـ ـن ــة لـ ـمـ ـك ــافـ ـح ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب
داخ ــل أفغانستان كافية لــردع
ً
الـجـهــاديـيــن ن ـظ ــرا إل ــى تــراجــع
قدرات االستخبارات األميركية

نتيجة إنهاء الوجود العسكري
األميركي هناك.
قد تكون أفغانستان مصلحة
أم ـي ــرك ـي ــة ه ــام ـش ـي ــة ،إذ ل ــم تـكــن
الحرب األفغانية جبهة محورية
ف ــي ال ـص ــراع ال ـقــائــم ب ـيــن ال ـقــوى
ال ـع ـظ ـم ــى بـ ـق ــدر أل ـم ــان ـي ــا خ ــال
ً
الحرب الباردة مثال ،بل كانت تلك
الساحة أقرب إلى كوريا في عام
 1950أو فيتنام خالل الستينيات،
وربما بالغت الواليات المتحدة
فــي ردة فعلها تجاه التهديدات
اإلرهابية بعد اعتداء  11سبتمبر،
ف ـغ ـ ّـي ــرت مـ ـس ــار ال ـب ـل ــد وأهـ ـ ــدرت
قوتها الصلبة والـنــاعـمــة فــي آن
عبر خياراتها السياسية الشائبة،
حيث كانت المصالح األميركية
ستتحقق بطريقة أفضل وتصمد
القوة األميركية على األرجح عبر
ال ـحــد م ــن األه ـ ــداف الـمـعـلـنــة في
أفـغــانـسـتــان واالم ـت ـنــاع عــن غــزو
العراق.
ل ـكــن ل ــن ُي ـ ّـخ ـف ــف ٌّ
أي م ــن هــذه
العوامل األضــرار غير الضرورية
ال ـت ــي أل ـح ـق ـهــا ب ــاي ــدن ب ــاألف ـغ ــان
وح ـ ـل ـ ـفـ ــاء واش ـ ـن ـ ـطـ ــن وأجـ ـن ــدت ــه
الـمـتــوسـعــة فــي م ـجــال الـسـيــاســة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة وال ـ ـقـ ــوة األم ـي ــرك ـي ــة
ً
ع ـمــومــا ،لـقــد ات ـخــذ فــريــق بــايــدن
ق ـ ــرارات مـكـلـفــة ،وه ــو يـتـكــل على
تـ ـع ــاط ــف ال ـ ـ ـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام لـتـجـنــب
ً
التداعيات السياسية محليا ،حتى
أن ــه يـفـتــرض أن ال ـصــور المريعة
ُ
ظهر هرب األفغان اليائسين
التي ت ِ
مـ ـ ــن ب ـ ـلـ ــدهـ ــم سـ ـتـ ـفـ ـي ــد ال ــرئـ ـي ــس
ً
سياسيا في نهاية المطاف ،وفي
م ـط ـلــق األحـ ـ ـ ــوال ت ـب ـقــى الـسـمـعــة
ً
ً
عامال أساسيا في عالم السياسة
الدولية ،وقد اكتسبت إدارة بايدن
للتو سمعة سيئة.

اإلكراه االقتصادي األميركي ...بين النجاح والفشل!
●

دانيال دريزنير – فورين أفيرز

ً
نـظــريــا ،يـجــب أن تملك الـقــوى العظمى
مجموعة مــن أدوات السياسة الخارجية،
مـ ـنـ ـه ــا ال ـ ـ ـقـ ـ ــوة ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ،واالمـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاز
الثقافي ،واإلقـنــاع الدبلوماسي ،والبراعة
التكنولوجية ،والمساعدات االقتصادية،
ل ـك ــن ك ــل م ــن راق ـ ــب ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخــارج ـيــة
األميركية في العقد األخير أدرك أن الواليات
المتحدة تتكل على أداة واحدة دون سواها:
العقوبات االقتصادية.
أصبحت العقوبات أول حــل تلجأ إليه
ا ل ــدول لمعالجة جميع مـشــا كــل السياسة
ً
الـخــارجـيــة تـقــريـبــا ،فـخــال أول والي ــة من
عهد الرئيس باراك أوباما ،فرضت الواليات
ً
المتحدة العقوبات على  500كيان سنويا
ألسباب تتراوح بين انتهاك حقوق اإلنسان
واالنتشار النووي واختراق سيادة الدول،
ً
وارتـفــع ذلــك الرقم بنسبة الضعف تقريبا
ع ـلــى م ــر ع ـهــد دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ث ــم فــرض
الرئيس جــو بــايــدن ،خــال األشـهــر األولــى
مــن عهده الــرئــاســي ،عقوبات جــديــدة ضد
ميانمار (بسبب االنقالب الذي شهده البلد)،
ون ـي ـك ــاراغ ــوا (ب ـس ـبــب حـمـلـتـهــا الـقـمـعـيــة)،
وروسيا (بسبب عمليات القرصنة).
لــم يـغـ ّـيــر بــايــدن بــرامــج الـعـقــوبــات التي
فــرضـتـهــا إدارة ت ــرام ــب بـطــريـقــة ج ــذري ــة،
ب ــل اك ـت ـف ــى ب ــرف ــع ال ـع ـق ــوب ــات ال ـم ـفــروضــة
إل ــى المحكمة الجنائية الــدول ـيــة ،وطــالــب
ن ــاش ـط ــون ب ـف ــرض ع ـق ــوب ــات ع ـلــى الـصـيــن
بسبب اضطهادها لإليغوريين ،والمجر
ب ـس ـب ــب ت ـ ــراج ـ ــع ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة ف ـي ـه ــا،
وإس ــرائـ ـي ــل ب ـس ـبــب ط ــري ـق ــة ت ـعــام ـل ـهــا مــع
الفلسطينيين.
كـ ـ ـ ــان هـ ـ ـ ــذا االتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ـعـ ـق ــوب ــات
ً
االق ـت ـص ــادي ــة سـ ُـيـعـتـبــر طـبـيـعـيــا ل ــو أنـهــا
نجحت فــي إق ـنــاع ال ــدول األخ ــرى بالقيام

ُ
بما تريده واشنطن ،لكنها لم تحقق هذا
الـهــدف ،فوفق أكثر التقديرات األكاديمية
ً
ت ـ ـفـ ــاؤال ح ـ ــول ف ــاع ـل ـي ــة الـ ـعـ ـق ــوب ــات ،وه ــي
دراسـ ـ ــة مـبـنـيــة ع ـلــى ب ـي ــان ــات م ــن جــامـعــة
"كاروالينا الشمالية" في عام ّ ،2014
تبين
أن العقوبات تؤدي في أفضل األحوال إلى
تنازالت معينة في ثلث أو نصف المرات،
واستنتجت دراس ــة أخــرى أجــراهــا "مكتب
محاسبة الحكومة" عام  2019أن الحكومة
الفدرالية بحد ذاتها ال تعرف بالضرورة
الـ ـ ـح ـ ــاالت الـ ـت ــي أعـ ـط ــت ف ـي ـه ــا ال ـع ـق ــوب ــات
المفعول المنشود ،وذكر التقرير نفسه أن
المسؤولين في وزارات الخزانة والخارجية
والتجارة "أعلنوا أنهم ال يجرون تقييمات
ح ــول فــاعـلـيــة الـعـقــوبــات لتحقيق أه ــداف
السياسة األميركية العامة".
ً
عمليا  ،ال يرتبط تركيز واشنطن على
ال ـع ـق ــوب ــات ب ـم ـس ـتــوى فــاع ـل ـي ـت ـهــا ،ب ــل إنــه
يتعلق بعامل مختلف :التراجع األميركي.
لــم تـعــد ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ق ــوة عظمى ال
مثيل لها ،بل إنها تعجز اليوم عن فرض
ً
ثقلها كما كانت تفعل سابقا ،فقد تراجعت
قوتها العسكرية و نـفــوذ هــا الدبلوماسي
ً
ً
نسبيا ،وتآكلت القوة األميركية عموما بعد
َ
والركود ،واالنقسامات،
عقدين من الحروب،
ً
ً
وأخيرا وباء كورونا ،ونتيجة لذلك تراجعت
الموارد التي يستطيع الرؤساء األميركيون
المحبطون استعمالها ،فباتوا يفضلون
ً
اللجوء سريعا إلى أداة العقوبات السهلة
والمتاحة.
ُيفترض أن تستعمل واشنطن العقوبات
ً
ً
وبناء على مقاربة
إذا بطريقة دقيقة وحذرة،
ً
أكثر انضباطا من البراعة االقتصادية ،يجب
أن يوضح المسؤولون الهدف من كل تدبير
والمعيار الــذي يبرر إلغاء ه ،لكن يجب أن
ً
يتذكروا أيضا أنهم يملكون أدوات أخرى في
متناولهم ،فالعقوبات مقاربة متخصصة

جو بايدن
ظروف
يمكن استعمالها بأفضل طريقة في
ٍ
تحت السيطرة ،لكنها ليست أداة شاملة
ً
يمكن اللجوء إليها يوميا.

الملجأ األول
صــاديــة مضنية
إذا كــانــت الـعـقــوبــات االقـتـ ُ َ
لهذه الدرجة ،فلماذا تشعر النخب في أوساط
السياسة الخارجية بحماسة شديدة تجاهها؟
يـبــدو أن الـتـحــوالت الـحــاصـلــة فــي السياسة
العالمية وفي المجتمع األميركي زادت جاذبية
ً
العقوبات ،وتحديدا عند مقارنتها بالخيارات
األخرى ،ويبقى فرض العقوبات أسهل من أي
خيار آخر بكل بساطة.
وفــق مقولة الجنرال الصيني القديم صن
ُ
ت ــزو ،تـعـتـبــر الـعـقــوبــات الـتــي ال يضطر أحــد
نوع على اإلطالق ،ففي معظم
لفرضها أفضل ٍ
ف ـتــرات حقبة مــا بـعــد ال ـحــرب ال ـب ــاردة ،كانت
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ق ــوي ــة ل ــدرج ــة أال تـجــرؤ
دول كثيرة على ّ
تحديها حتى لو أرادت ذلك،
ّ
فانجرت أطــراف أخــرى وراء القوة األميركية
"الناعمة" وباتت رغباتها تتماشى مع األهداف
األم ـيــرك ـيــة ،أم ــا ال ـج ـهــات ال ـتــي ق ــررت تـحــدي

جانيت يلين
واشنطن رغم كل شــيء ،فقد واجهت مقاومة
سريعة ّ
رسختها هياكل متعددة األطراف مثل
مجلس األمن في األمم المتحدة ،ولم تضطر
الواليات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية
إال في مجموعة فرعية صغيرة من العالقات
الدولية ،بما في ذلك ملفات االنتشار النووي
وجرائم الحرب.
لكن في ظل تراجع الهيمنة األميركية اليوم،
زادت أعـ ــداد الـ ــدول ال ـتــي تـسـعــى إل ــى تغيير
الــوضــع الــراهــن بـكــل بـســاطــة ،وأن ـتــج الــركــود
ّ
وتصدع النظام الدولي الليبرالي
الديموقراطي
ً
ً
دوال أكـثــر رجـعـيــة ال تتفق أيــديــولــوجـيــا مع
واشنطن ،وفي الوقت نفسه ،لم تعد تهديدات
اإلك ــراه األمـيــركــي مخيفة بالقدر نفسه غــداة
إخـفــاقــات السياسة األميركية الــواضـحــة في
ً
أفغانستان والعراق وليبيا وسورية ،وتزامنا
مع زيادة الجهات المستعدة لتحدي المصالح
ً
األمـيــركـيــةّ ،
توسعت أيـضــا المطالبة بفرض
عقوبات ضدها.
ربما فشلت العقوبات بسبب ّ
تغير النزعات
ً
ّ
السائدة ،لكن المكافآت لم تعد محبذة أيضا،
وعـلــى مــر أكـثــر مــن  80سـنــة ،كــانــت الــواليــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة م ـس ـت ـع ــدة لـ ـع ــرض الـ ـمـ ـس ــاع ــدات

الخارجية والترتيبات التجارية المميزة على
الدول كوسيلة لدعم سياسات خارجية أكثر
واق ـع ـيــة ،لـكــن خ ــال الـعـقــد ال ـمــاضــي ،تفككت
سياسة االنفتاح االقـتـصــادي ،ولــم يسبق أن
ً
كانت المساعدات الخارجية محبذة يوما ،لكن
تراجع التأييد العام لها بدرجة إضافية في
هذا العصر الشعبوي ،ففي ما يخص التجارة،
ً
يـسـتـبـعــد ش ـعــار "أم ـي ــرك ــا أوال" الـ ــذي أطـلـقــه
ترامب وحملة بايدن المبنية على "السياسة
الخارجية الخاصة بالطبقة الوسطى" عقد
اتفاقيات جــديــدة فــي مـجــال الـتـجــارة الـحــرة،
وح ـتــى لــو أراد الــرئ ـيــس عـقــد ات ـفــاق مـمــاثــل،
فستزيد صعوبة تمريره في الكونغرس بسبب
االنقسامات السياسية السائدة.
أصبح استعمال األدوات األخرى أعلى كلفة،
ً
لكن تطبيق العقوبات لم يكن يوما أسهل مما
ً
راهنا .لقد ّ
توسعت مجموعة القوانين
هو عليه
األميركية التي تسمح بفرض العقوبات بدرجة
كـبـيــرة ،فـمــن وجـهــة نـظــر الـكــونـغــرس ،يحقق
أسلوب اإلكراه االقتصادي األهداف السياسية
المطلوبة ،وهو ُيعتبر أقل كلفة من غيره وغير
محفوف بالمخاطر بقدر إعالن الحرب ،لكنه
يبقى أقــوى من الـقــرارات الرمزية ،ويستطيع
ال ـس ـيــاس ـيــون أن ي ـخ ـب ــروا نــاخـبـيـهــم بــأنـهــم
يعملون على معالجة مشكلة معينة حتى لو
كان الحل الذي يقترحونه غير نافع.

نحو التخلي عن العادات السابقة
أصـبـحــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ال ـي ــوم أم ــام
ً
ً
معضلة حقيقية ،فهي تــواجــه ع ــددا متزايدا
من التحديات في مجال السياسة الخارجية
لكنها تملك مجموعة متناقصة من األدوات
لمعالجتها ،وف ــي غـضــون ذل ــك ب ــدأت أداتـهــا
َ
الـمـفـضـلــة ،أي الـعـقــوبــات ،تـضـ ُـعــف مــن جــراء
استعمالها المتكرر ،حيث تدرك إدارة بايدن
طبيعة المشكلة القائمة على األقل ،فقد تعهدت

وزيرة الخزانة األميركية جانيت يلين ،خالل
جلسة االستماع التي شاركت فيها" ،بمراجعة
سياسة العقوبات األميركية لضمان استعمال
ال ـتــداب ـيــر ال ـم ـفــروضــة بـطــريـقــة اسـتــراتـيـجـيــة
ومناسبة" .لكن ما معنى تغيير هذه السياسة
ً
الراسخة عمليا؟
ستكون أوضح نصيحة األصعب من حيث
التطبيق :يجب أن تتراجع المناسبات التي
تلجأ فيها الواليات المتحدة إلى العقوبات،
وحتى لو كان القرار الفردي بفرض العقوبات
ً
مـنـطـقـيــا ،يـجــب أن يـفـكــر صــانـعــو الـسـيــاســة
بــاأل ثــر الكلي للعقوبات المفرطة ،وال يعني
ذلــك االمتناع عن فــرض العقوبات في جميع
الحاالت ،إذا احتاجت الواليات المتحدة إلى
التصدي النتهاكات المعايير الفاضحة ،كما
حصل حين أجبرت بيالروسيا طائرة ركاب
مدنية على الهبوط في شهر مايو الماضي
العتقال أ حــد الصحافيين ،لكن كلما تراجع
عدد العقوبات المفروضة ،زادت فاعلية تلك
التي يتم تنفيذها بالشكل المناسب.
يعطي اإلك ــراه االقـتـصــادي أفـضــل مفعول
ح ـيــن تـ ــدرك ال ــدول ــة ال ـتــي ت ـفــرض الـعـقــوبــات
ال ـظــروف الـتــي تستدعي تنفيذها أو رفعها
ُ
والحاالت التي تهددها ،ولحماية قدرة الدول
ً
على استعمال البراعة االقتصادية مستقبال،
ُ َ
يـجــب أن تــطـ ْـمـ ِـئــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ال ــدول
األخرى حول حرصها على تطبيق العقوبات
بذكاء ،ويجب أن توضح ،بالقول والفعل ،أنها
تلجأ إلى العقوبات في ظروف ضيقة ومحددة
ً
حصراُ ،
ويفترض أن ُت ّ
صمم إجراءات نموذجية
لـحـصــد دعـ ـ ٍـم م ـت ـعــدد األط ـ ــراف ل ـق ــرار فــرض
العقوبات ضد فئات واضحة من السلوكيات
غير المقبولة.
ً
أخيرا ،يجب أن ترفع واشنطن العقوبات
ً
ســريـعــا وتسمح ّ باستئناف الـتـبــادل العابر
للحدود حين تنفذ الجهات المعنية المطالب
المعلنة.

ةديرجلا
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دوليات

«قمة القاهرة» :تفاهم حول «المصالحة» وإحياء السالم

عباس يطالب «حماس» باالعتراف بالشرعية ويصر على ربط االنتخابات باالقتراع في القدس
القاهرة  -حسن حافظ

تمخضت قمة ثالثية بين
الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي والعاهل األردني
الملك عبدالله والرئيس
الفلسطيني محمود عباس في
القاهرة عن تفاهمات ترمي
إلحياء مفاوضات السالم
الفلسطينية ـ اإلسرائيلية
بالتوازي مع ضرورة دفع
جهود المصالحة الفلسطينية
إلنهاء االنقسام بين الضفة
الغربية وغزة.

ات ـ ـ ـفـ ـ ــق ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـم ـ ـصـ ــري
عبدالفتاح السيسي ،مع العاهل
األردن ــي الملك عبد الـلــه الثاني،
وا لــر ئ ـيــس الفلسطيني محمود
ع ـ ـبـ ــاس ،خـ ـ ــال ق ـم ــة عـ ـق ــدت فــي
القاهرة ،أمس ،على أهمية تكاتف
الجهود للعمل على إحياء عملية
السالم ،واستئناف المفاوضات،
وفق مرجعيات الشرعية الدولية،
ً
أخـ ـ ــذا ب ـع ـيــن االع ـت ـب ــار الـتـبـعــات
ال ـج ـس ـي ـمــة م ــن عـ ــدم ح ــل ال ـن ــزاع
الـفـلـسـطـيـنــي ـ اإلســرائ ـي ـلــي على
أمن واستقرار المنطقة بالكامل.
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم ال ــرئ ــاس ــة
ال ـم ـصــريــة ب ـس ــام راض ـ ــي ،صــرح
بأن السيسي أكد في بداية القمة
الثالثية أهمية العمل المشترك
لـتـحـقـيــق جـمـيــع ح ـقــوق الشعب
الفلسطيني الـمـشــروعــة وآمــالــه
ً
وطموحاته ،مستعرضا في هذا
اإلطــار رؤية مصر لكيفية إحياء
عملية الـســام ،وتثبيت التهدئة
في غزة ،وكذا إعادة إعمار القطاع،
م ــع الـتــأكـيــد ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد أن
تحقيق آمال الشعب الفلسطيني
في الدولة المستقلة لن يتأتى إال
من خالل توحيد الصف ،وإنهاء
االن ـق ـس ــام ال ـ ــذي طـ ــال أم ـ ــده بين
الضفة الغربية وغزة.
من جانبهما ،توجه الزعيمان
الفلسطيني واألردني بالشكر إلى
الرئيس المصري على المبادرة
بعقد القمة المهمة ،التي تأتي في
توقيت حيوي في أعقاب األحداث
األخ ـ ـيـ ــرة ،م ــع اإلشـ ـ ـ ــادة ف ــي ه ــذا
الـخـصــوص بالجهود المصرية
الـ ـمـ ـخـ ـلـ ـص ــة والـ ـحـ ـثـ ـيـ ـث ــة ت ـج ــاه
ا لـقـضـيــة الفلسطينية ،وآ خــر هــا
إنفاذ وتثبيت التهدئة التي تمهد
إلعادة اإلعمار في غزة للتخفيف
من حدة األزمة اإلنسانية لسكان
القطاع المحاصر.

مباحثات مغلقة
وأش ـ ــار راضـ ــي إل ــى أن الـقـمــة
الـ ـث ــاثـ ـي ــة ،شـ ـه ــدت ع ـق ــد جـلـســة
مـبــاحـثــات مـغـلـقــة ،تلتها جلسة
ضـ ـم ــت وف ـ ـ ـ ــود ال ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـثـ ــاث،
ح ـي ــث ه ــدف ــت ال ـم ـب ــاح ـث ــات إل ــى

متوس ً
ّ
طا عبدالله الثاني وعباس في قصر االتحادية الرئاسي بالقاهرة أمس (رويترز)
السيسي
تـنـسـيــق ال ـم ــواق ــف والـ ـ ــرؤى إزاء
عــدد من الموضوعات المرتبطة
بــال ـق ـض ـيــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،ال ـتــي
تمثل األساس الحقيقي الستقرار
المنطقة ،وتحظى باألولوية لدى
ً
كــل الـشـعــوب الـعــربـيــة ،أخ ــذا في
االعتبار المستجدات التي طرأت
ً
خالل الفترة األخيرة ،خصوصا
ما يتعلق بعملية السالم وسبل
تثبيت التهدئة عقب التصعيد
العسكري في مايو الماضي.
وأضـ ــاف الـمـتـحــدث الــرسـمــي،
أن الـمـبــاحـثــات ش ـهــدت مناقشة
مستجدات الموقف في األراضي
ال ـ ـف ـ ـل ـ ـس ـ ـط ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة ،ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ع ـل ــى
المستويين اإلقليمي والدولي ،إذ
عكست مدى التقارب في وجهات
النظر بين كل من مصر واألردن
وفلسطين حيال مجمل القضايا.
ك ـم ــا أك ـ ـ ــدت ال ـق ـم ــة ال ـم ــواق ــف
الثابتة لمصر واألردن مــن دعم
دولــة فلسطين والرئيس عباس
إزاء أي ت ـح ــرك ــات أو إج ـ ـ ــراء ات
مـ ــن ش ــأن ـه ــا الـ ـمـ ـس ــاس ب ـثــوابــت

القضية الفلسطينية ،أو إحــداث
أي تـغـيـيــر أح ـ ــادي ع ـلــى األرض
من شأنه المساس بحق الشعب
الفلسطيني فــي ا لـحـصــول على
دولـ ـت ــه ال ـم ـس ـت ـق ـلــة وعــاصـمـتـهــا
القدس الشرقية.
وش ـ ـ ــددت ال ـق ـم ــة ع ـل ــى أهـمـيــة
ت ـ ـكـ ــاتـ ــف جـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود مــن
األش ـق ــاء وال ـش ــرك ــاء لـلـعـمــل على
إحياء عملية السالم واستئناف
الـ ـمـ ـف ــاوض ــات وف ـ ــق مــرج ـع ـيــات
ً
ال ـشــرع ـيــة ال ــدول ـي ــة ،أخ ـ ــذا بعين
االعـتـبــار التبعات الجسيمة من
عدم حل القضية الفلسطينية على
أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

توحيد المواقف
مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر م ـ ـصـ ــريـ ــة م ـط ـل ـع ــة
ق ــال ــت لـ ـ ــ«الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ،إن ال ـق ـمــة
ب ـح ـثــت تــوح ـيــد الـ ـم ــواق ــف فيما
يـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ال ـق ـض ـي ــة
الفلسطينية ومباحثات السالم
مع إسرائيل ،وكيفية التحرك على

المستويين اإلقليمي والــدولــي.
وتـنــاولــت القمة دعــم الموقف
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ل ـح ـشــد الـمـجـتـمــع
الــدولــي فــي ملف إع ــادة اإلعـمــار،
إذ تمت مناقشة البيان المرتقب
للرئيس الفلسطيني أمام الجمعية
ال ـع ــام ــة ل ــأم ــم ال ـم ـت ـح ــدة نـهــايــة
سبتمبر الجاري.
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت ال ـ ـم ـ ـص ـ ــادر إلـ ـ ـ ــى أن
أه ــم م ــا ت ـطــرقــت إل ـي ــه ال ـق ـمــة هو
ض ـ ـ ــرورة إحـ ـي ــاء ع ـم ـل ـيــة ال ـس ــام
ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط ،والـتــوصــل
إلــى عقد مباحثات مباشرة بين
الـفـلـسـطـيـنـيـيــن واإلســرائـيـلـيـيــن
بعد سنوات من التوقف ،من خالل
خطة واضحة المعالم تكون محل
ت ــوا ف ــق ا ل ـف ـصــا ئــل الفلسطينية،
ً
وم ـح ــل ق ـب ــول غ ــرب ــي خ ـصــوصــا
من الواليات المتحدة باعتبارها
الــراع ـيــة لمثل ه ــذه الـمـفــاوضــات
بجوار األمم المتحدة.
وقـ ـبـ ـي ــل انـ ـعـ ـق ــاد الـ ـقـ ـم ــة ،أك ــد
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـمـ ـص ــري خ ـ ــال ل ـقــاء
ثـنــائــي م ــع نـظـيــره الفلسطيني،

ضرورة دفع السالم بالتوازي مع
العمل على تحقيق وحدة الصف
الفلسطيني من خالل إتمام عملية
المصالحة والتوافق بين جميع
القوى والفصائل ،ودعــم السلطة
ودورهــا في قطاع غزة ،الخاضع
لـسـيـطــرة حــركــة «ح ـم ــاس» ،وكــذا
ت ـح ـس ـيــن األوضـ ـ ـ ـ ــاع اإلن ـس ــان ـي ــة
والمعيشية واالقتصادية بالقطاع.

مطالب عباس
وفي تصريحات منفصلة ،قال
عباس ،إن المصالحة الفلسطينية
توقفت بعد سلسلة من المباحثات
في عدد من العواصم العربية.
وشـ ـ ـ ــدد ع ـ ـبـ ــاس خـ ـ ــال ل ـقــائــه
ً
فــي مـقــر إقــامـتــه بــالـقــاهــرة ،ع ــددا
م ـ ــن اإلعـ ــام ـ ـي ـ ـيـ ــن ال ـم ـص ــري ـي ــن،
عـلــى ضـ ــرورة اع ـت ــراف «ح ـمــاس»
ً
بالشرعية الدولية ،مستطردا« :إذا
اعترفت بتلك الشرعية نستطيع
تـشـكـيــل ح ـكــومــة وح ـ ــدة وطـنـيــة
ً
فورا».

وأعـ ـ ـ ــرب عـ ــن رفـ ـض ــه ل ــأف ـك ــار
التي تنادي بــإجــراء االنتخابات
في القدس عن طريق الهاتف أو
ً
اإلنـتــرنــت ،مــؤكــدا عــدم إج ــراء أي
انتخابات فلسطينية دون القدس.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ال ب ـ ــد أن ت ـك ــون
صناديق االق ـتــراع داخــل القدس
كما حدث في جميع االنتخابات
ا لـســا بـقــة؛ لتأكيد سيادتنا على
أرض ـ ـن ـ ــا» .وأوض ـ ـ ــح عـ ـب ــاس ،أن
االت ـص ــاالت مستمرة مــع اإلدارة
األميركية وأنها أعلنت عن قرارها
بإعادة فتح قنصليتها في القدس
الشرقية.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة
اإلسرائيلي يائير البيد ،قال أمس
األول ،إن ب ــاده تعتقد أن خطة
اإلدارة األم ــري ـك ـي ــة إلعـ ـ ــادة فتح
قنصليتها فــي ا لـقــدس الشرقية
لتقديم الخدمات للفلسطينيين
ً
هــي فـكــرة سـيـئــة ،مـشـيــرا إل ــى أن
إسرائيل تهدف إلى الحفاظ على
الهدوء ومواجهة التهديدات في
قطاع غزة.

هل ربطت طهران العودة إلى فيينا بموعد االنسحاب األميركي من العراق؟
عــززت السلطات اإليرانية الجديدة إشــارات تفيد بأنها
عازمة على التباطؤ باتجاه العودة إلــى مفاوضات فيينا
ً
الرامية إلى إحياء االتفاق النووي والمتوقفة منذ  70يوما
دون تحديد موعد لجولتها السابعة ،وربــط المفاوضات
بموعد انسحاب القوات األميركية القتالية من العراق بداية
العام الحالي.
وبعد تصريحات الفتة له بشأن استئناف المفاوضات
التي تشارك فيها الواليات المتحدة ،في غضون ثالثة أشهر،
تلقى وزير الخارجية حسين عبداللهيان ،أمس ،ثاني اتصال
ً
مع وزيــر أوروب ــي غــداة تلقيه اتـصــاال من نظيره الفرنسي
جان ايف لودريان.
ً
وفــي حين يبدو األوروبـيــون الطرف األكثر حرصا على

استعجال المفاوضات حتى ال تــؤدي استراتيجية كسب
الوقت سواء من طهران أو واشنطن إلى ما ال تحمد عقباه،
قال عبداللهيان لنظيره النمساوي الكساندر شالنبيرغ ،إن
طهران ترحب بمبدأ التفاوض في إطار «االتفاق النووي»،
لكنها تــرفــض «ال ـم ـفــاوضــات مــن أج ــل الـمـفــاوضــات فـقــط».
وأض ـ ــاف أن «ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلس ــامـ ـي ــة ق ــام ــت ب ــدوره ــا
األس ــاس ــي ف ــي ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي م ــن خــال
ص ـبــرهــا االس ـتــرات ـي ـجــي ع ـقــب ان ـس ـحــاب أم ـيــركــا م ـنــه عــام
ً
 2018وتقاعس األطــراف األوروبـيــة» ،معتبرا أن «الوقت قد
ح ــان ،لـكــي تظهر ســائــر أط ــراف االت ـفــاق ال ـنــووي التزامها
الـحـقـيـقــي والـعـمـلــي بــال ـت ـع ـهــدات» الـمـنـصــوص عـلـيـهــا في
المعاهدة المبرمة عــام  2015والتي تقيد البرنامج الــذري

اإليراني مقابل تخفيف العقوبات االقتصادية عن طهران.
وف ــي ظــل م ـخــاوف غــربـيــة مـتــزايــدة مــن أن ط ـهــران ،التي
سرعت وزادت تخصيب الـيــوروانـيــوم بعد إع ــادة الرئيس
األمـيــركــي السابق دونــالــد تــرامــب فــرض العقوبات عليها،
تسعى لكسب الوقت للوصول إلى تجارب ومعرفة علمية
بــات ـجــاه تـطــويــر األس ـل ـحــة ال ــذري ــة ،دع ــت فــرنـســا وألـمــانـيــا
الجمهورية اإلسالمية إلى العودة الفورية لمفاوضات فيينا
أمس األول .في غضون ذلك ،صرح وزير النفط اإليراني جواد
اوجــي بــأن العقوبات األميركية أدت إلــى حرمان بــاده من
أكثر من  100مليار دوالر من العوائد النفطية خالل الفترة
من أبريل  2018إلى .2021
وتعهد الوزير الجديد بزيادة بيع النفط رغم العقوبات

ً
ال ـم ـشــددة ،الف ـتــا إل ــى أن ب ــاده مـسـتـعــدة ل ــزي ــادة إنتاجها
من النفط إلــى أعلى مستوى ممكن بمجرد رفــع العقوبات
األميركية ،في حال نجاح مفاوضات فيينا ،من أجل تعويض
خسائرها الـكـبـيــرة .على صعيد منفصل ،أص ــدر الرئيس
ً
اإليراني إبراهيم رئيسي ،أمس األول ،قرارا بتعيين أنسية
خزعلي في منصب نائب الرئيس لشؤون المرأة واألســرة،
لتكون أول امرأة تلتحق بتشكيلة الحكومة الجديدة.
ويعد مهدي خزعلي شقيق أنسية خزعلي من معارضي
ً
المرشد األعلى علي خامنئي ،ومناهضا بارزا لتدخل قوات
«الحرس الثوري» في النزاع السوري.
(طهران ـ أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

لبنان :تشكيل الحكومة يسير على إيقاع
وقود إيران واستثناءات «قيصر»
●

بيروت  -منير الربيع

ع ـلــى م ـســاريــن مـتـقــابـلـيــن تـسـيــر ال ـت ـطــورات
اللبنانية اليومية ،أولهما اسـتـقــدام حــزب الله
للنفط اإليــرانــي ،والثاني هو السعي األميركي
لتوفير الغاز المصري والكهرباء األردنـيــة إلى
لبنان ،وما بينهما يستمر مسار التفاوض في
سبيل تشكيل الحكومة.
بالنسبة إلى مسار حزب الله ،تؤكد مصادر
متابعة قريبة منه أن عملية استقدام المزيد من
البواخر أصبحت في حيز التنفيذ ،وهذا يشير
ً
إلى االستعداد للتعاطي طويال مع األزمة القائمة.
وت ــؤك ــد ال ـم ـص ــادر أن ــه ب ـعــد أن ط ـلــب رئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة م ـي ـشــال ع ــون وال ــرئ ـي ــس الـمـكـلــف
تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي من الحزب عدم
إح ــراج لبنان فــي رســو الباخرة على الشواطئ
ً
اللبنانية خــوفــا مــن ردة الفعل األمـيــركـيــة ،قرر
ال ـحــزب رس ــو ال ـبــاخــرة فــي مــرفــأ بــانـيــاس على

ً
أن يـنـقــل ال ـم ـح ــروق ــات بـ ـ ــرا .أمـ ــا بــالـنـسـبــة إلــى
الموقف األميركي من توفير الكهرباء من األردن،
والـغــاز مــن مصر عبر ســوريــة ،فــإن ذلــك يحتاج
إل ــى تــرتـيـبــات مـتـعــددة لـهــا عــاقــة بمنح لبنان
استثناء ات مــن عقوبات قــانــون قيصر .وتؤكد
مصادر دبلوماسية دولية أن جهات عديدة طلبت
من لبنان العمل على إعداد دراسة كاملة وعرضها
على المجتمع الدولي وتقديم طلب رسمي من
اإلدارة األميركية لمنحه هذه االستثناءات على
أن تضغط تلك الــدول في سبيل تلبية المطلب
اللبناني.
وتـقــول المصادر الدبلوماسية إن الخطوة
األميركية بالسماح باستجرار النفط والغاز عبر
سورية جاءت في إطار محاولة قطع الطريق على
استقدام حزب الله للنفط اإليراني.
وسط هذه األجــواء ،من الواضح أن التعاطي
مع األزمــة اللبنانية سيكون على مسار طويل،
ً
خـ ـص ــوص ــا أن ن ـت ــائ ــج وخـ ــاصـ ــة زي ـ ـ ــارة وف ــد

●

طهران  -فرزاد قاسمي

أك ــد م ـصــدر ف ــي شــركــة ال ـن ــاق ــات االيــران ـيــة
لـ "الجريدة" أن التعليمات صــدرت مساء أمس
األول لناقلة النفط اإليرانية التي تحمل المازوت
للبنان كي تتجه الــى ميناء بانياس السوري،
وتفرغ حمولتها هناك على أن تنقل الشحنة الى

تعاون بحري بين
السعودية والعراق

وقعت المملكة العربية
السعودية والعراق ،أمس،
اتفاقية تعاون مشتركة في
مجال النقل البحري ،لتعزيز
العالقات بين البلدين على
المستوى االستراتيجي وفتح
آفاق جديدة للتعاون في مختلف
المجاالت .ووقعت االتفاقية
على هامش اجتماع لجان
المجلس التنسيقي بين البلدين،
وتتضمن تنمية وتطوير
المالحة البحرية التجارية ،ورفع
حركة مرور السفن لنقل الركاب
والبضائع .وتضمن االجتماع
كذلك االتفاق على زيادة حجم
التبادل التجاري عبر منفذ
"جديدة عرعر" ،وتنفيذ مشروع
توسعة الطريق الرابط بين
المنفذ والحدود السعودية.

قيادي في عهد البشير يمثل
أمام «الجنائية الدولية»

مثل أمام المحكمة الجنائية
الدولية ،عبر تطبيق "سكايب"
لالتصال المرئي ،من مقر
النيابة العامة بالخرطوم والي
وسط دارفور في العهد السابق،
والقيادي في حزب البشير
الشرتاي جعفر عبدالحكم.
وذكرت تقاير سودانية ،أمس،
أنه جرى خالل مثول عبدالحكم
وبحضور محاميه ،أمام ممثل
االدعاء ومحام في الجنائية
بالهاي ،تقديم إيضاحات
وشروحات له بشأن المحكمة
الجنائية التي طلبت منه أن
ً
يكون شاهدا في أحداث دارفور،
لكنه رفض .وتالحق "الجنائية"
 5من قادة النظام السابق،
على رأسهم الرئيس المخلوع
عمر البشير ،لمحاكمتهم بتهم
ارتكاب جرائم حرب.

مطار حلب يستقبل أول
رحلة منتظمة منذ 2011

صرحت وزارة النقل السورية،
أمس ،بأن مطار حلب الدولي
ً
سيستقبل ،غدا ،أول رحلة
طيران خارجية منتظمة قادمة
من أرمينيا ،منذ اندالع الحرب
عام  .2011وقالت الوزارة إن
"رحلة الطيران السوري القادمة
من العاصمة األرمينية يريفان
تدشن عودة حركة النقل الجوي
بين البلدين الصديقين" .وذكر
المدير العام للطيران السوري
باسم منصور أن الخطوة تأتي
ضمن اتفاقية استئناف النقل
الجوي ،التي أبرمت بين بالده
ً
وأرمينيا أخيرا.

الجيش اليمني يعلن
انهيار الحوثيين في مأرب
عون خالل استقباله وفد مركز البحوث التربوية والتنمية في قصر بعبدا ببيروت أمس (داالتي ونهرا)
الـكــونـغــرس األم ـيــركــي إل ــى لـبـنــان تــركــزت على
الـبـحــث فــي كيفية تـقــديــم الـمـســاعــدات للشعب
اللبناني والجيش للحفاظ على االستقرار .وبال
ً
شك فإن هذا ستكون له مفاعيل سلبية سياسيا
ً
ألن التعاطي مع لبنان سيكون منحصرا فقط في
ّ
جانب تقديم المساعدات بدون العمل على حل
األزمة السياسية واالقتصادية .وبمجرد مكوث
لبنان بين منزلتي النفط اإليراني والغاز المصري

الناقلة اإليرانية األولى تفرغ حمولتها في بانياس
ً
لبنان برا .وأضاف المصدر أن الشركة اللبنانية
التي اشترت الـمــازوت من ايــران لم تستطع أن
تـقـنــع أي م ـخــزن بــاسـتـقـبــال ال ــوق ــود االي ــران ــي
خوفا من العقوبات االميركية .وتابع ان وزارة
الخارجية االيرانية نسقت في وقت سابق مع
الجهات السورية الستقبال الباخرة ،وأنه تمت
اثارة هذا االمر خالل لقاء وزير الخارجية حسين

سلة أخبار

أمير عبداللهيان والرئيس السوري بشار االسد.
وكشف المصدر أن الشركة اللبنانية اشترت
شحنة رابعة من المازوت والبنزين لكنها تحتاج
ال ــى نــاقـلــة عـمــاقــة ( )Super Tankerلحملها،
وعليها أن تعبر مضيق جبل طارق وسترسو
ف ــي بــان ـيــاس ،ول ــم يـتـضــح م ــا اذا ك ــان الــوقــود
سيخصص للبنان أم لسورية.

ً
والكهرباء األردنية فإن ذلك يعني تأجيال لحسم
ملف ترسيم الحدود البحرية وبدء لبنان التنقيب
عن النفط في مياهه اإلقليمية.
وسـ ــط هـ ــذه ال ـم ـع ـط ـيــات ،تـسـتـمــر ال ـبــورصــة
الحكومية فــي االت ـجــاه نحو ارت ـفــاع المنسوب
ً
اإليجابي والمشوب بالحذر ،طبعا ألنها ليست
المرة األولى التي يتم الوصول فيها إلى أجواء
إيجابية لكنها ال تنتج حكومة .وبحسب ما تؤكد
المعلومات فإن المدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم يستكمل مساعيه بين الرئيسين
عــون وميقاتي ،وهنا ال بد من الـعــودة إلــى بدء
وساطة إبراهيم.
وتؤكد المعلومات أن األسبوع الفائت حاول
رئيس التيار الوطني ّ
الحر جبران باسيل طلب
م ـســاعــدة ح ــزب ال ـلــه ودع ـم ــه ف ــي م ـلــف تشكيل
الحكومة ،ولم يرد الحزب الدخول في التفاصيل
للحفاظ على العالقة الجيدة مع عون وباسيل،
وال ـعــاقــة الـجـيــدة بــالــرئـيــس الـمـكـلــف مــن جهة
أخرى ,واقترح الحزب توكيل ابراهيم بالمهمة،
ً
فــي وقــت تكشف المعلومات أن اجـتـمــاعــا عقد
بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ،والمعاون

السياسي لألمين العام لحزب الله حسين الخليل،
واللواء ابراهيم قبل أيــام ،تم خالله اإلعــان عن
تكليف إبراهيم بالمهمة .وخلف هذا القرار أسباب
متعددة أبرزها إظهار الدور الذي يلعبه إبراهيم
في سبيل تشكيل الحكومة ،كنوع من ّ
الرد على
محاوالت إحراقه في االدعاء عليه بملف تفجير
مرفأ بيروت.
ّ
ح ــاول إبــراه ـيــم تـقــديــم ح ــل ألزم ــة الحكومة،
العالقة عند تسمية وز يــر يــن مسيحيين ،ففي
حال كانا من حصة رئيس الجمهورية سيصبح
ً
ممسكا بالثلث المعطل أي بقرار الحكومة ،اقترح
إبراهيم أن يعمل على تجميع أسماء من مختلف
القوى واختيار اثنين مستقلين من بينها ،فال
ً
ي ـكــون أح ــد مـسـيـطــرا عـلــى الـحـكــومــة .المشكلة
محصورة في هذين الوزيرين اللذين سيتوليان
وزارتـ ــي ال ـشــؤون االجـتـمــاعـيــة واالق ـت ـصــاد .في
حين تعتبر مصادر أخرى أن المشكلة أعقد من
ذلك ،وترتبط بمسار إقليمي ،فبحال تم التوافق
على تقديم تسهيالت للبنان السـتـيــراد النفط
والكهرباء عبر سورية فإن ذلك قد يكون مقدمة
لتسوية سياسية تنتج التشكيلة الحكومية.

أعلنت القوات الحكومة اليمنية
تقدمها في مختلف جبهات
القتال في محافظة مأرب
االستراتيجية ،بعد صد هجوم
لحركة "أنصار الله" الحوثية،
نافية وجود أي تقدم للجماعة
المدعومة من إيران باتجاه
مركز مديرية الرحبة .ونفى
الناطق الرسمي باسم الجيش،
العميد الركن عبده مجلي،
ما تروجه "أنصار الله" بشأن
الرحبة ،قائال :المعارك مستمرة
ً
والتقدم مستمر ،وأيضا جبهة
الكسارة والمشح والمخدرة
وقواتنا تحقق التقدم المتواصل
أمام انهيار كبير للميليشيات
الحوثية".

ةديرجلا
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ّ
«طالبان» تستعد إلعالن حكومتها وتشن عملية ضد بنجشير
تظاهرة نسائية في هيرات تطالب بحق العمل ومقاتلو الحركة في الريف يخالفون تعليمات القيادة

ّ
تتحدث لعنصر من «طالبان» خالل تظاهرة نسائية في هرات أمس
أفغانية

تتجه األنظار نحو أفغانستان،
حيث تستعد «طالبان»
للكشف عن حكومتها
الجديدة ،في خطوة ستكون
أداة قياس لنيلها االعتراف
الدولي ،لناحية تركيبتها،
وضمها جميع أطياف
ومكونات الشعب األفغاني،
وكذلك إذا كانت ستنال رضا
الشعب والقوى المختلفة في
هذا البلد.

الحركة منفتحة
على «طريق الحرير»
الصيني وتعمل مع
قطر وتركيا إلعادة
تشغيل مطار كابول

بــالـتــزامــن مــع اق ـتــراب قـيــادة
«طــال ـبــان» مــن تشكيل حكومة
مرتقبة للبالد ،كــان مقاتلوها
يـ ـه ــا جـ ـم ــون وادي ب ـن ـج ـش ـيــر،
الوالية األفغانية الوحيدة التي
لم تسيطر عليها الحركة بعد،
ً
سعيا منهم لتعزيز قبضتهم
ال ـع ـس ـكــريــة وال ـس ـيــاس ـيــة على
كـ ــامـ ــل الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد ،فـ ـيـ ـم ــا ن ـظ ـمــت
عـ ـش ــرات م ــن ال ـن ـس ــاء ت ـظــاهــرة
ن ـ ــادرة ،للمطالبة بـحــق العمل
ف ــي ظ ــل ال ـن ـظــام ال ـجــديــد ال ــذي
يواجه عراقيل اقتصادية كبرى،
ً
وارتيابا من قبل الشعب.
وفيما تحدثت قناة «تولو»
األف ـغــان ـيــة ال ـخــاصــة عــن إع ــان
وشيك بشأن الحكومة الجديدة،
قال المسؤول في الحركة أحمد
الـ ـل ــه م ـت ـق ــي« :ي ـ ـجـ ــري اإلع ـ ـ ــداد
لـ ـم ــراس ــم ب ــال ـق ـص ــر ال ــرئ ــاس ــي
فـ ــي ك ـ ــاب ـ ــول» ،مـ ــع احـ ـتـ ـم ــال أن
يـ ـت ــواله ــا زعـ ـي ــم الـ ـح ــرك ــة هـبــة
الـلــه أخ ــون ــدزاده ،الـمــوجــود في
قندهار ،معقل الحركة.
مصدران آخران ،أكدا لـ«وكالة
فــرانــس ب ــرس» ،أن ــه قــد يحصل
اليوم بعد صالة الجمعة.
وف ـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع صـحـيـفــة
«ال ريبوبليكا» اإليـطــالـيــة ،قال
ذبـ ـي ــح الـ ـل ــه مـ ـج ــاه ــد ،ال ـن ــاط ــق
ال ــرئ ـي ـس ــي ب ــاس ــم الـ ـح ــرك ــة ،إن
«ال ـح ـك ــوم ــة ال ـج ــدي ــدة سـتـكــون
حكومة وحدة وطنية ،وستضم

تظاهرة نادرة
وفـ ـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة هـ ـ ـ ـ ــرات غـ ــرب
ال ـ ـبـ ــاد ،ن ــزل ــت ن ـح ــو  50امـ ــرأة
إلـ ـ ــى الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوارع ،ف ـ ــي ت ـظ ــاه ــرة
ن ـ ــادرة لـلـمـطــالـبــة ب ـحــق الـعـمــل
واالحتجاج على تغييب المرأة
عن الحكومة الجديدة.
و ق ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ــت «وول س ـ ـتـ ــر يـ ــت
جــورنــال» إن مقاتلي «طالبان»
ب ـ ــال ـ ــري ـ ــف يـ ـ ـخ ـ ــالـ ـ ـف ـ ــون وع ـ ـ ــود
قادتهم فــي كــابــول ،وقــامــوا في
مقاطعة دايكوندي غرب كابول،
بمنع الفتيات مــن الــذهــاب إلى
المدرسة بعد الصف السادس،
مـ ـم ــا أدى إلـ ـ ــى إغـ ـ ـ ــاق جـمـيــع
مدارس الفتيات.

وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة أن
«ط ــالـ ـب ــان» م ـن ـعــت ال ـن ـس ــاء مــن
م ـ ـغـ ــادرة ال ـم ـن ــزل دون م ـح ــرم،
ومـنـعـتـهــن مــن غـســل الـمــابــس
في النهر.

والية بنجشير
ّ
ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ش ــن ــت
ً
ً
«طــالـبــان» هجوما جــديــدا على
وادي بنجشير ،أحد آخر جيوب
الـمـقــاومــة لـلـنـظــام ال ـجــديــد في
شرق البالد ،كما أكدت المقاومة
أم ــس ،عـقــب اشـتـبــاكــات عنيفة
تـ ـض ــارب ــت ال ـم ـع ـل ــوم ــات ح ــول
حصيلتها.
الهجوم انطلق على جنوب
بنجشير من والية كابيسا التي
كانت تخضع لسيطرة الجيش
ال ـفــرن ـســي ق ـبــل ان ـس ـحــابــه عــام
 ،2013كما قاد مسلحو الحركة
هجوما في شرق الوادي ،حسب
عدد من مقاتلي المقاومة الذين
ق ـ ــال ـ ــوا« :قـ ـب ــل سـ ــاعـ ــات ق ـل ـي ـلــة،
شنوا هجوما وقد ألحقنا بهم
هزيمة ثقيلة ،ونتوقع هجمات
جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،ون ـ ـحـ ــن م ـس ـت ـع ــدون
لـلـتـغـلــب ع ـل ـي ـهــم ،إذا خ ــاط ــروا
بمهاجمتنا».
وقـ ـت ــل ال ـع ــدي ــد م ــن مـقــاتـلــي
«طــالـبــان» فــي الهجوم كما أكد
من جهته فهيم دشتي المسؤول
في الجبهة ،الذي قال إن «طالبان

ل ــم تـتـقــدم وال حـتــى كيلومترا
واحدا».
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،تـ ـ ـ ـ ــداول ن ـش ـط ــاء
ً
ً
ووســائــل إعــام بيانا منسوبا
إلى زعيم المقاومة في بنجشير،
أحمد مسعود ،تحت عنوان «بدء
الحرب وانهيار الحوار».
وأكـ ـ ــد أن «ط ــالـ ـب ــان» أعـلـنــت
قبل يوم بدءها باقتحام مراكز
المقاومة في بنجشير ومنطقة
أندراب الواقعة في والية بغالن
ال ـم ـج ــاورة ،غـيــر أن هجماتها
ب ـ ـ ـ ــدأت فـ ـ ــي ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع قـ ـب ــل ه ــذا
اإلعالن».
وفي بيان آخر ،أعلنت جبهة
بنجشير ،أن «تنظيم ا لـقــا عــدة
ان ـض ــم إلـ ــى ط ــال ـب ــان لـمـحــاربــة
جبهة المقاومة».
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ص ـ ـ ـ ــرح مـ ـسـ ـع ــود
فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع ش ـب ـك ــة CNN
األميركية ،بأن «طالبان تسعى
إل ــى الـحـكــم ال ـم ـط ـلــق» ،مـشــددا
ع ـلــى أن «ج ـب ـهــة ال ـم ـقــاومــة لن
تعترف بسلطة الحركة مــا لم
ي ـت ــم ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة شــامـلــة
تـضــم كــل الـجـمــاعــات العرقية
في البالد».
وكان ذبيح الله مجاهد ،أكد
في وقت سابق أن قوات الحركة
استولت على منطقة شتل في
بنجشير ،ووصلت إلى الطريق
ً
الرئيسي في الوالية ،مشيرا إلى
أن «طــالـبــان» انتزعت  11نقطة

ماكرون يختبر «معركة اإلليزيه» في مرسيليا المحرومة
مع اقتراب موعد االنتخابات
الــرئــاسـيــة الـفــرنـسـيــة فــي أبــريــل
 ،2021وانطالق الحمالت بطريقة
غ ـي ــر رسـ ـمـ ـي ــة ،ت ـع ـ ّـه ــد الــرئ ـيــس
ال ـفــرن ـســي إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون،
أم ــس ،خ ــال زيـ ــارة لمرسيليا،
خصوصا إلى األحياء الشمالية
ا لـفـقـيــرة ،بتخصيص الماليين
لـمــواجـهــة الـجــريـمــة والـمـشــاكــل
االج ـت ـمــاع ـيــة ف ــي ه ــذه الـمــديـنــة
الجنوبية المهملة ،التي تشهد
حروب عصابات مميتة.
ووصــل مــاكــرون ،مساء أمس
األول ،إلى مرسيليا ،ثاني أكبر
م ــدي ـن ــة فـ ــي ف ــرن ـس ــا ب ــرف ـق ــة و8
وزراء ،وسيختتم الزيارة اليوم
بعد استعراضه خطة تتضمن
اس ـت ـث ـمــار م ـئ ــات ال ـمــاي ـيــن من
ال ـي ــورو فــي ق ـطــاعــات ال ـمــدارس
والتنمية الحضرية واألمن.
واعـ ـت ــرف م ـســاعــد لـلــرئـيــس،
أ مـ ـ ـ ــس األول ،بـ ـ ـ ــأن م ــر س ـي ـل ـي ــا
ً
«مدينة تبعث عــددا من إشارات
التحذير» ،فــي حين أن ماكرون
م ــدرك أن منافسته مــن اليمين
المتطرف مــاريــن لــوبــن ستقوم
ب ـح ـم ـلــة ال ـس ـن ــة ال ـم ـق ـب ـل ــة عـلــى
أس ــاس بــرنــامــج عـمــل يتمحور
حول القانون والنظام.
ووص ـفــت أح ــزاب المعارضة
زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون ،بـ ــأن ـ ـهـ ــا
«استراتيجية اتصال انتهازية»،
السيما أنـهــا ج ــاء ت قبل أشهر
قليلة من االنتخابات الرئاسية.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــرب م ـ ـي ـ ـشـ ــال ب ــارنـ ـيـ ـي ــه
ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـ ــح ل ـ ـ ــانـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاب ـ ـ ــات
الرئاسية التمهيدية عــن حزب
«الجمهوريين» (يمين محافظ)
عن أسفه ،ألن «السلطة الحالية
ل ــم تـتـخــذ تــداب ـيــر اسـتـعـجــالـيــة
للحد مــن تنامي ان ـعــدام األمــن،

ليس فقط فــي مرسيليا بــل في
باقي المدن والمحافظات».
كما نــدد رئيس حــزب «فرنسا
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـمـ ــردة» (ي ـ ـس ـ ــار مـ ـتـ ـط ــرف)
ج ـ ــان ل ـ ــوك م ـي ــان ـش ــون ال ـن ــائ ــب
عــن الـمـنـطـقــة وال ـمــرشــح المعلن
منذ اآلن لالنتخابات الرئاسية،
بـ«جولة وعود» يقوم بها الرئيس
الذي «يخوض حملة انتخابية»،
ً
مــؤكــدا أنــه «لــن يـتــم إن ـفــاق يــورو
واح ـ ـ ـ ــد م ـ ــن ه ـ ـ ــذه الـ ـ ــوعـ ـ ــود ق ـبــل
االنتخابات».
ورأى ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـمـعـهــد
«إيـ ـ ـف ـ ــوب» الس ـت ـط ــاع ــات ال ـ ــرأي
ف ــري ــدي ــري ــك داب ـ ــي أن «ه ـ ــذا أم ــر
اعتيادي بامتياز :رئيس نعرف
أن ـ ــه س ـي ـت ــرش ــح لـ ــواليـ ــة ج ــدي ــدة
يـخــوض حملته مــن دون اإلقــرار
باألمر».
وتعتبر ه ــذه ال ــزي ــارة األط ــول
التي يخصصها ماكرون لمدينة
ً
واحدة ،وتندرج أيضا في سياق
انتخابات الربيع المقبل الرئاسية
التي سيخوضها حتما ،ولو أنه
ً
ينفي قطعا أن يكون باشر حملة
انتخابية ،مؤكدا ردا على سؤال
ً
في مرسيليا« :ال أبــدا ،ليس هذا
هو الموضوع».
ورغ ــم ذل ــك ،عـنــونــت صحيفة
«ل ـ ــوفـ ـ ـيـ ـ ـغ ـ ــارو» ال ـي ـم ـي ـن ـي ــة «ف ــي
مرسيليا ،ماكرون يختبر حملته
االن ـت ـخــاب ـيــة» ،فــي حـيــن اعـتـبــرت
«ل ــو بــاريــزيــان» أن «الـمـعــركــة من
أجــل اإللـيــزيــه انتقلت فعليا إلى
مرسيليا».
صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «ال بـ ـ ــرو فـ ـ ــا نـ ـ ــس»
ك ـت ـبــت بـ ــدورهـ ــا« ،ق ـب ــل  8أش ـهــر
م ــن االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة ،قد
نـجــد أن مــن الـفـطـنــة والـمـنــاســب
إن نظرنا إلى األمور عن مسافة،
قيام رئيس من شبه المؤكد أنه

تفتيش ،وقتلت  34من عناصر
المقاومة.

الدوحة
وبـيـنـمــا ي ـجــري وف ــد قـطــري
ف ـنــي م ـح ــادث ــات ف ــي الـعــاصـمــة
األفـغــانـيــة ح ــول ه ــذه المسألة،
أعـلــن وزي ــر الخارجية القطري
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل
ّ
ثاني ،أمس ،أن بالده تعمل مع
«طالبان» إلعــادة تشغيل مطار
كابول في «أقرب وقت ممكن».
وقال في مؤتمر صحافي في
الــدوحــة مــع نظيره البريطاني
دومينيك راب «مازلنا في إطار
التقييم .ال يوجد موعد زمني
بعد إلعادة تشغيل مطار كابول
بكامل طاقته بعد ،لكننا نعمل
بـ ـج ــد ،ونـ ــأمـ ــل أن ن ـت ـم ـكــن مــن
تشغيله في أسرع وقت ممكن».
وتابع« :نحن نتعامل معهم
وكــذلــك مــع تــركـيــا ح ــول مــا إذا
كان بإمكانها تقديم أي مساعدة
فـنـيــة ف ــي ه ــذه ال ـمــرح ـلــة .نــأمــل
ً
قريبا أن نسمع بعض األخبار
الجيدة».
ّ
وأول من أمس ،حطت طائرة
قـطــريــة تـحـمــل فــريـقــا فـنـيــا في
كـ ــابـ ــول ل ـم ـن ــاق ـش ــة اس ـت ـئ ـن ــاف
ع ـم ـل ـي ــات الـ ـم ــاح ــة فـ ــي م ـطــار
الـعــاصـمــة ،والـبـحــث فــي تقديم
المساعدة.

ونـ ـقـ ـل ــت ق ـ ـنـ ــاة «الـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة»
الـ ـقـ ـط ــري ــة ،أمـ ـ ـ ــس ،ع ـ ــن رئ ـي ــس
هيئة الطيران المدني األفغاني
قوله ،إن الطاقم الفني القطري
يعمل اآلن على تقييم األضــرار
ا لـتــي لحقت بالمطار ويخطط
ً
ً
لتشغيله قريبا ،مشيرا إلى أن
ال ــرح ــات الــداخ ـل ـيــة م ــن مـطــار
كــابــول ستستأنف ال ـيــوم« ،أمــا
الخارجية فستأخذ وقتا».

راب
من جهته ،اعتبر راب أن العالم
بحاجة «إلــى التكيف مع الواقع
ً
الجديد في أفغانستان» ،مشددا
ع ـلــى أن األولـ ــويـ ــة ه ــي «تــأم ـيــن
الممر اآلمن للرعايا البريطانيين
الـ ـمـ ـتـ ـبـ ـقـ ـي ــن ،وكـ ـ ــذلـ ـ ــك األفـ ـ ـغ ـ ــان
الذين عملوا لمصلحة المملكة
ال ـم ـت ـحــدة» ،لـكـنــه شـ ـ ّـدد عـلــى أن
بالده ال تعتزم االعتراف بحكومة
الحركة في الوقت الحالي.
وفي واشنطن ،قال المتحدث
باسم الخارجية األميركية نيد
برايس ،خالل مؤتمر صحافي،
إن األتــراك والقطريين يعملون
ب ــأس ــرع م ــا يـمـكــن إلع ـ ــادة فتح
الجانب المدني من مطار كابول.
من جانبها ،قالت المتحدثة
بـ ــاسـ ــم الـ ـبـ ـي ــت األب ـ ـيـ ــض جـيــن
ساكي ،إن بالدها تعمل مع قطر
وتركيا إلعادة فتح مطار كابول.

ً
ّ
سعيد يتهم أطرافا بالتحرك
لجلب مرتزقة إلى تونس
إقالة الحمامي تعمق أزمة «النهضة» الداخلية

ماكرون خالل زيارته لمدرسة في مرسيليا أمس (أ ف ب)
سـيـكــون مــرشـحــا لـخــافــة نفسه
بهذه الزيارة».
وصــرح عامل اجتماعي يبلغ
ً
مــن الـعـمــر  63عــامــا قـبــل وصــول
م ــاك ــرون إلـ ــى مـنـطـقــة بــاس ـنــس،
«نحن خائفون في هذه المنطقة»
ً
مـضـيـفــا« :حـيــن أع ــود مــن العمل
مساء عند الساعة العاشرة ،يكون
المكان مهجورا ،وأحيانا تسمع
إطــاق نــار كأنه فيلم عــن الغرب
األميركي».
األحياء الشمالية غير مرتبطة
بشبكة نقل عامة جيدة مع وسط
الـمــديـنــة أو الـمـنــاطــق الـثــريــة في
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ،وهـ ـ ــي م ــرك ــز تـ ـج ــارة
المخدرات في المدينة التي تزدهر
ب ـس ـبــب دور مــرس ـي ـل ـيــا كـمـيـنــاء
رئيسي على المتوسط.
ول ـق ــي ش ـخ ـصــان مـصــرعـهـمــا
هناك في نهاية األسبوع الماضي
فــي إط ــاق ن ــار آخ ــر مــن س ـيــارة،

سلة أخبار
موسكو تنتقد الدعم
األميركي لكييف

حذرت موسكو من «خطورة»
مساعدة عسكرية تعهدت
واشنطن بتقديمها لكييف،
ّ
منبهة إلى أنها قد تجعل
ّ
أوكرانيا تتصرف بشكل
ّ
التكهن به ،في
ال يمكن
صراعها مع االنفصاليين
المدعومين من روسيا.
جاء ذلك بعدما أبلغ الرئيس
األميركي جو بايدن ،نظيره
األوكراني فولوديمير
زيلينسكي ،خالل لقائهما
في البيت األبيض ،أمس
األول ،أن الواليات المتحدة
«ملتزمة بحزم» بوحدة
أراضي أوكرانيا ،وتعهدت
بتقديم مساعدات أمنية
جديدة لها ،بقيمة  60مليون
دوالر.
ّ
وعلق الناطق باسم الرئاسة
الروسية ديمتري بيسكوف،
على اللقاء في واشنطن،
ً
قائال« :لفتنا االنتباه إلى
خطط تقديم مساعدة
عسكرية أميركية ألوكرانيا.
ونعتقد بأن ذلك قد يكون
ً
سببا إلجراءات غير متوقعة
من الجانب األوكراني ،من
ّ
حيث محاوالت حل النزاع
األوكراني الداخلي بالقوة
في جنوب شرقي» البالد ،في
إشارة إلى منطقة دونباس.
ً
وأضاف« :هذا خطير جدا».

(أ ف ب)

نصف الوزارات السابقة ،وسيتم
تشكيلها في أقرب وقت ممكن،
من دون أن تكون فيها وزيرات».
إضافة إلى ذلكّ ،
شدد مجاهد
على أن «الصين شريكنا األكثر
أهمية ،وتمثل فرصة أساسية
واس ـت ـث ـنــائ ـيــة ل ـن ــا ،ألن ـه ــا على
اس ـت ـع ــداد لــاسـتـثـمــار وإعـ ــادة
ً
بناء دولتنا» ،معتبرا أن «طريق
الحرير الجديد» ،وهــي مبادرة
لبناء البنية التحتية ،تريد من
خاللها الصين زي ــادة نفوذها
العالمي عبر فتح طرق تجارية،
يحظى بتقدير بالغ من جانب
الحركة.

دوليات

فيما قـتــل فــي األس ـبــوع السابق
ولـ ــد ي ـب ـلــغ م ــن ال ـع ـم ــر  14عــامــا
ف ــي إط ـ ــاق نـ ــار ب ـس ــاح رش ــاش
ق ــرب إح ــدى األم ــاك ــن ال ـتــي تـبــاع
فـيـهــا الـمــاريـغــوانــا والـكــوكــايـيــن
ومخدرات أخرى بشكل علني.
وق ــال أحــد الـسـكــان المحليين
في مجمع لي روزييه السكني هذا
األسبوع «ال أحد يهتم بما يحصل
ً
هنا» ،مضيفا« :لدي شعور بأنهم
(ال ـس ـي ــاس ـي ــون) ي ـق ــول ــون فـلـنــدع
هــؤالء الفقراء واألجانب يقتلون
بعضهم البعض هناك».
ويـ ــأتـ ــي إعـ ـ ــان م ـ ــاك ـ ــرون عــن
ضح االستثمارات في مرسيليا،
بـعــد غـضــب م ــن جــانــب الـســاســة
والسكان ،الذين نظموا مسيرات
في الشوارع إلحياء ذكرى الذين
قتلوا في حروب المخدرات.
وقـ ـ ــام ح ـش ــد م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن
في واحــدة من ضواحي المدينة

ب ـتـح ـيــة مـ ــاكـ ــرون ،ف ــي ال ـم ـقــابــل،
استقبل البعض ماكرون بهتافات
نــاقـمــة عـلــى سـيــاسـتــه وق ــرارات ــه،
خ ـصــوصــا الـصـحـيــة مـنـهــا بعد
انتشار الـســاالت المتحورة من
«كورونا» في البالد.
ونشر ناشطون عبر «تويتر»
فيديوهات لسكان وهم يهتفون
« مــا كــرون استقيل» للتعبير عن
رفضهم لزيارته.
وزار الــرئ ـيــس م ــرك ــز شــرطــة،
وتعهد زيادة عدد رجال الشرطة
خالل العامين الجاري والمقبل.
ووج ــه م ــاك ــرون ،أم ــس ،تحية
ُلــأس ـتــاذ ســامــويــل ب ــات ــي ،ال ــذي
قتل بقطع رأسه في أكتوبر 2020
بعد عرضه رسوما كاريكاتورية
مسيئة لــاســام عـلــى تــامـيــذه،
فــي يــوم بــدء الـعــام الــدراســي في
فرنسا.
(باريس  -وكاالت)

اتـهــم الــرئـيــس الـتــونـســي قـيــس سعيد أط ــراف ـ ًـا لــم ّ
يسمها
ً
بمحاولة جلب مرتزقة مــن خــارج الـبــاد ،معتبرا أن هــؤالء
يهدفون إلى إرباكه حتى يتراجع عن «مسار اإلصالح».
ّ
سعيد ،خــال اجتماعه مع الــوزيــر المكلف بتسيير
وقــال
وزارة الصحة علي مرابط في قصر قرطاج ،مساء أمس األول:
«سنبقى على العهد ما دام هناك نفس يتردد وقلب ينبض
وال نخاف في الحق لومة الئم ،مهما كان الطرف الذي يناور
أو يحاول أن يشتري باألموال بعض المرتزقة الذين يأتون
من الخارج».
وج ــاء نشر تصريحات سعيد بالتزامن مــع إص ــدار عدد
ً
من أعضاء مجلس نواب المجمد ،بيانا للتعبير عن رفضهم
«ال ـح ـكــم ال ـف ــردي وتـعـلـيــق ال ـح ـيــاة الــدي ـمــوقــراطـيــة إل ــى أجــل
غير مسمى» ،إلى جانب التضييق على الحريات والحقوق
وإجراءات منع السفر.
ً
في غضون ذلك ،أكدت حركة «النهضة» التونسية ،مجددا
أنها تتحمل المسؤولية فيما آلت إليه األوضــاع ،إلى جانب
األطراف التي حكمت معها وذلك بحسب حجمها في المشاركة
في الحكم وإدارة البالد .وجــددت «النهضة» في بيان ،صدر
عقب ا جـتـمــاع للمكتب التنفيذي بــإ شــراف زعيمها ،رئيس
البرلمان المجمد راشد الغنوشي ،مساء أمس األول ،تفهمها
لما وصفته بـ«غضب الشارع» ،وقالت إنها «مستعدة للتقييم
الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خالل مؤتمرها
المقبل بما يحقق التجديد في الرؤية والبرامج وفتح اآلفاق
أمام الشباب لتطوير الحركة».
ً
ً
وشهدت األزمة داخل حركة النهضة تصعيدا جديدا؛ عقب
تجميد الغنوشي لعضوية القيادي عماد الحمامي؛ مما دفع
بعض القيادات من التيار المعارض إلى الحديث عن مقاضاة
الغنوشي لـ «التعسف في تطبيق القانون الداخلي للحزب
بشكل أحادي وفردي» .وقال مصدر إن التيار المعارض داخل
حركة النهضة «يترقب إمكانية تراجع الغنوشي عن هذا القرار،
قبل التوجه إلى المحكمة اإلدارية ،والتظلم لديها ،السيما أن
الحمامي انتقد رئيس الحزب ولم يسئ إليه».
واعتبر النائب المنتمي إلى «النهضة» سمير ديلو ،أن قرار
تجميد عضوية الحمامي خاطئ ويوجه رسائل تؤكد ضيق
أفق الديموقراطية داخل الحزب.
(تونس  -وكاالت)

ُ
الهند تغلق كشمير بعد
وفاة زعيم انفصالي

فرضت الهند إجراءات
صارمة على الحركة
ً
والتنقل ،وحجبا شبه كامل
لالتصاالت في الشطر
الهندي من كشمير المتنازع
عليه مع باكستان ،وذلك
بعد وفاة سيد علي جيالني،
وهو زعيم انفصالي كبير
في اإلقليم.
وقال نسيم جيالني ،إن
والده الذي توفي في ساعة
متأخرة من مساء أمس
األول ،عن عمر ناهز 92
ً
عاما ،دفن في جنازة هادئة
نظمتها السلطات وسط
ً
قيود صارمة وتحسبا
الحتجاجات مناهضة
للهند.
وأضاف أن األسرة خططت
لدفنه في مقبرة الشهداء
الرئيسية في سريناغار،
لكن الشرطة رفضت ذلك
واستولت على جثته ودفنته
بالقوة بمكان آخر.
وقاد جيالني حركة
«كشمير» من أجل الحق
في تقرير المصير ،وكان
ً
ً
مؤيدا قويا لدمج كشمير مع
باكستان.

كوريا الشمالية تستعد
لعرض عسكري

قالت منظمتان ترصدان
األحداث في كوريا الشمالية،
ً
إن صورا التقطها قمر
اصطناعي تجاري أظهرت
استعداد قوات بيونغ يانغ
للقيام بما يرجح أنه عرض
عسكري.
وذكر حساب « 38نورث»
ومقره الواليات المتحدة،
في تغريدة أن «التدريب
على العروض العسكرية
ً
الكبيرة يبدأ عموما قبل ما
ً
بين شهر وشهرين» ،مشيرا
إلى صورة تظهر تشكيالت
قوات في ساحة ميريم
للعروض العسكرية في
بيونغ يانغ.
وأضاف أن هذا قد يكون
ً
مؤشرا على عرض عسكري
مرتقب في أكتوبر .وقالت
منظمة «إن كي برو» ومقرها
سيول ،أن كوريا الشمالية
ً
تترقب أيضا  8أكتوبر ،وهو
اليوم الذي يحتفل خالله
زعيم البالد ،كيم جونغ
أون ،بالذكرى العاشرة
لتوليه منصب القائد األعلى
للقوات المسلحة.

ةديرجلا

•
العدد  / 4824الجمعة  3سبتمبر 2021م  26 /املحرم 1443هـ

14

sports@aljarida●com

رياضة

ً
اختبار جاد لألزرق في مواجهة البوسنة غدا

غونزاليس يضع اليوم لمساته األخيرة على االستعدادات
حازم ماهر

الوطني األول
يحل منتخبنا ً
لكرة القدم ضيفا على نظيره
البوسني ،الساعة  8:45من
مساء غد ،في المباراة الودية
الدولية ،التي ستقام على
استاد بيلينو بولي.

يخضع منتخبنا الوطني األول لكرة
ال ـقــدم الخـتـبــار ج ــاد ،حينما يــواجــه
منتخب البوسنة في الساعة  8:45من
مساء غد السبت بتوقيت الكويت ،على
استاد بيلينو بولي بمدينة زينيشتا،
التي تبعد عن العاصمة سراييفو نحو
ً
 45كيلومترا ،وذلك في "الفيفا داي".
وتأتي المباراة ضمن استعدادات
منتخبنا الوطني لخوض منافسات
التصفيات المكملة المؤهلة لنهائيات
كأس آسيا  2023بالصين ،التي تنطلق
منافساتها في فبراير المقبل.
ويـ ــرجـ ــع س ـب ــب اعـ ـتـ ـب ــار الـ ـمـ ـب ــاراة
ً
ً
اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارا ج ـ ـ ـ ــادا لـ ـ ـ ـ ــأزرق ،إلـ ـ ــى ق ــوة
المنافس ،الذي يدخل اللقاء بمعنويات
مرتفعة جــدا ،بعد العودة من فرنسا
بنقطة ثمينة إثــر تعادله مع الديوك
بهدف لمثله ،في التصفيات المؤهلة
لنهائيات كــأس الـعــالــم  2022بقطر،
ليحتل المركز الــرابــع في المجموعة
الرابعة برصيد نقطتين.

نتيجة إيجابية

 ...و«الشباب» يواجه اإلمارات

جانب من تدريب االزرق في الفترة الصباحية امس

ورغـ ــم صـعــوبــة ال ـم ـب ــاراة ،غـيــر أن
الـ ـم ــدرب ال ـمــؤقــت ل ـ ــأزرق ّاإلسـبــانــي
ك ــارل ــوس غــونــزال ـيــس يـمــنــي النفس
بتحقيق نتيجة إيجابية ،ستساهم في
االرتقاء بالتصنيف الشهري الصادر
عن االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".
وك ــان ــت ال ـل ـج ـنــة ال ـف ـن ـيــة بــات ـحــاد
الكرة ،قد قررت في وقت سابق دخول
ً
 22العبا من المنتخب األولمبي في
قائمة اللقاء ،إلى جانب  6من الالعبين
أصـ ـح ــاب الـ ـخـ ـب ــرات ،ل ـص ـقــل خ ـبــرات
الع ـبــي "األول ـم ـب ــي" ،وتـجـهـيــزهــم من
خالل هذه المباراة القوية ،للتصفيات
المؤهلة لنهائيات كــأس آسيا تحت
 23سنة.

اللمسات األخيرة لالستعدادات
ويضع غونزاليس ومساعداه محمد
العزب وطارق الخليفي لمساتهم األخيرة
على التشكيل ،الــذي سيلعب به اللقاء،
من خالل تدريبي اليوم ،حيث سيتدرب
الفريق على فترتين صباحية ومسائية،
على الملعب الذي سيستضيف اللقاء.
وهـ ـ ـن ـ ــاك تـ ــوجـ ــه ب ـ ــدخ ـ ــول أصـ ـح ــاب
الـخـبــرات التشكيل األســاســي ،ليعتمد
غــونــزال ـيــس ع ـلــى خــالــد ال ــرش ـي ــدي في
ح ــراس ــة ال ـم ــرم ــى ،وأم ــام ــه ف ـهــد حـمــود
وحميد القالف في الدفاع ،ثم حمد حربي
وف ــواز عــايــض العتيبي وب ــدر المطوع

وبـنــدر السالمة وحسين أشكناني في
الوسط ،وشبيب الخالدي في الهجومي،
علما بــأن السالمة والقالف وأشكناني
مــن العـبــي المنتخب األولـمـبــي ،لكنهم
شاركوا مع المنتخب األول في العديد من
المناسبات السابقة ،أبرزها التصفيات
اآلسيوية المشتركة.
وسيكمل غونزاليس التشكيل بالعبي
المنتخب األول ـم ـبــي ،ثــم سـيــدفــع بست
العبين معهم في الشوط الثاني للقاء.
كما يضع الثالثي لمساتهم األخيرة
على طريقة اللعب ،والتي ستعتمد على
أسلوب متوازن ما بين الهجوم والدفاع،
مع اللعب بكثافة عددية في خط الوسط.

وس ـي ـع ـمــل غــونــزال ـيــس ع ـلــى إب ـطــال
مفعول أبــرز األوراق الرابحة من العبي
المنتخب البوسني ،منهم على سبيل
المثال مهاجم انترميالن اإليطالي إيدن
ديـلـجـيـكــو ص ــاح ــب هـ ــدف ال ـف ــري ــق في
لقاء فرنسا ،والعــب برشلونة ميراليم
بيانتش.
يذكر أن وفد األزرق سيعود إلى البالد
األح ـ ــد ،ح ـيــث ي ــدخ ــل الع ـب ــو المنتخب
األولمبي في معسكر تدريبي استعدادا
لـلـقــاء المنتخب الفلسطيني الشقيق،
المقرر له االثنين المقبل.

ً
يلتقي منتخبنا للشباب تحت  19سنة لكرة القدم وديا مع منتخب اإلمارات
لنفس المرحلة السنية الساعة  6:30مــن مساء الـيــوم على اسـتــاد اتـحــاد الكرة
اإلماراتي بدبي.
وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة غرب
آسيا ،التي تستضيفها مدينة أربيل العراقية في أكتوبر المقبل.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان مجددا األحد المقبل ،على الملعب ذاتهً ،
بناء
على رغبة مسؤولي االتحاد اإلماراتي ،الذين وجهوا في وقت سابق دعوة إلقامة
المباراتين .ويسعى الجهاز الفني لـ ــ"األزرق" ،بقيادة المدرب اإلسباني كارلس
مارتينيز ومساعده محمد الفيلكاوي ،إلى الوقوف على مستوى العبي الفريق،
ومدى استيعابهم لفكر الجهاز ،بعد العودة من المعسكر التدريبي الذي أقيم في
مدينة ازميت التركية لمدة  21يوما ،وتخللته ست مباريات تجريبية مع أندية
قطرية وتركية.

الفحيحيل يواجه «األولمبي» الفلسطيني اليوم «سلة» الصليبيخات يضم  5العبين
●
ً
األبيض يلتقي الهالل غدا

●

أحمد حامد

ً
يلتقي فريق الفحيحيل لكرة القدم وديا مع
المنتخب األولمبي الفلسطيني عند السابعة
من مساء اليوم على استاد ثامر بالسالمية،
ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.
ويـعــول الـمــديــر الفني للفحيحيل ظاهر
الـعــدوانــي على الـمـبــاراة ،للوقوف على مدى
التطور البدني ،الــذي عــاد على الفريق بعد
مضي  45يوما من بدء التدريبات والمباريات
الودية.
في المقابل ،يهدف "األولمبي" الفلسطيني

جابر الشريفي

للوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل مواجهة
نظيره الكويتي في السابع من الشهر الجاري.
من جانب آخر ،يخوض فريق الكويت لكرة
القدم الحصة التدريبية الوحيدة مساء اليوم
على اسـتــاد الملك فهد؛ اسـتـعــدادا لمواجهة
الهالل السعودي غدا ،في مباراة ودية كبروفة
أخ ـيــرة قـبــل الــدخــول فــي مـنــافـســات الموسم
الجديد.
وغ ــادر األبـيــض أمــس إلــى الــريــاض بوفد
يتقدمه رئيس النادي خالد الغانم ،وقال نائب
رئـيــس جـهــاز الـكــرة ع ــادل عقلة ،إن الـمـبــاراة
بمثابة اختبار حقيقي لألبيض أمــام فريق

من أفضل الفرق اآلسيوية ،مشيدا بالجانب
السعودي وترحيبه بإقامة المباراة.
وأضاف عقلة أن الثقة كبيرة بقدرات العبي
األبيض وقدرتهم على الظهور بصورة مميزة
في الموسم الحالي ،مشيرا إلى أن الالعب طالل
الفاضل ،الذي اشتكى من اصابة خفيفة خالل
الفترة الماضية ،بات جاهزا ورهن تعليمات
الـجـهــاز الـفـنــي .إلــى ذل ــك ،فــاز فــريــق الساحل
بهدفين مقابل هدف واحد على البدع القطري
في ختام معسكر الفريق بتركيا ،والذي استمر
ً
أسبوعين ،خاض خاللهما عددا من المباريات
الودية.

ن ـج ـح ــت إدارة ن ـ ـ ــادي ا ل ـص ـل ـي ـب ـي ـخ ــات فــي
ال ـت ـع ــاق ــد م ــع  5الع ـب ـي ــن هـ ــم :ي ــوس ــف ع ـق ــاب،
وسلمان السهو ،وحمد العلي ،وفيصل ضاري،
و طــارق المسعودي؛ لتدعيم صفوف الفريق
ً
األول لكرة السلة استعدادا للموسم المقبل.
وي ـ ـعـ ــد هـ ـ ـ ــؤالء الـ ـخـ ـمـ ـس ــة إض ـ ــاف ـ ــة ك ـب ـي ــرة
لسلة الصليبيخات في ظل ما يملكونه من
خبرات ،إذ سبق لعقاب أن لعب لسلة النصر
والجهراء ،في حين يعد انتقال سلمان السهو
وفيصل ضاري المرة األولى ،بعد أن كانا في
الجهراء ،كما لعب حمد العلي لسلة الكويت
وبرقان سابقا.
و كــا نــت اإلدارة قــد ضـمــت فــي و قــت سابق
ً
ال ــاع ــب س ـعــد ع ــدن ــان ،اسـ ـتـ ـع ــدادا لـلـمــوســم
المقبل.

ومنحت إدارة النادي المدرب خالد صالح
الـ ـض ــوء األخـ ـض ــر ل ـل ـت ـعــاقــد م ــع مـحـتــرفـ َـيــن
اثنين لتدعيم صفوف الفريق ،بعد قرار
الجمعية العمومية لالتحاد بالسماح
َ
محترفين داخل الملعب في
بمشاركة
الموسم الجديد.
وبـ ـ ــدوره ،ق ــال صــالــح ان ــه يـسـعــى إلــى
ال ـت ــأه ــل لـ ـل ــدوري ال ـم ـم ـتــاز ف ــي ال ـمــوســم
الـمـقـبــل" ،لــذلــك حــرصـنــا عـلــى أن يـكــون
اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد الـ ـف ــري ــق ل ـل ـم ــوس ــم ال ـم ـق ـبــل
مختلفا عن السنوات السابقة".
وأ ضـ ـ ـ ــاف ص ــا ل ــح أن إدارة ا لـ ـن ــادي
س ـت ــدع ــم ص ـف ــوف ال ـف ــري ــق بـمـحـتــرفـ َـيــن
أجنبيين للدخول ا لــى منافسات دوري
الدرجة االولى باستعداد كامل نحو التأهل
لدوري األضواء.

أحمد السيد :لن أعيش «في جلباب أبي» والكرة ال تعرف المجامالت
«الزمالك سيظل بيتي ...وأتمنى أن أكون خير سفير للكرة المصرية»
أريد أن أكون
صاحب تأثير
قوي مع فريقي
الجديد
الدوريات
األوروبية
تحظى باهتمام
كبير من
الجميع

أحمد نادر السيد

●

القاهرة  -ةديرجلا

•

أكـ ــد أح ـم ــد نـ ـ ــادر ال ـس ـي ــد ح ــارس
مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر
لـلـشـبــاب ،ال ــذي ان ـضــم إل ــى صـفــوف
نــادي فيزيال البرتغالي على سبيل
اإلع ـ ـ ــارة مـ ــدة مــوس ـم ـيــن ،أنـ ــه يملك
ً
طموحات كبيرة جدا من أجل تشريف
ً
ال ـكــرة الـمـصــريــة عـمــومــا فــي تجربة
االحتراف األوروبي التي تعد األولى
ل ــه ب ـع ــد أن ت ــم ت ـص ـع ـيــده لـصـفــوف
الفريق األول بالقلعة البيضاء.
وقال أحمد نادر السيد لـ"الجريدة"
عـبــر ات ـصــال هــاتـفــي مــن الـبــرتـغــال":
ّ
لدي طموحات كبيرة وبال حدود في
تجربة االحتراف بالدوري البرتغالي،
وأتـمـنــى أن يـكــون الـتــوفـيــق حليفي
وبالصبر واالجتهاد الدائم سأصل
إن شاء الله إلى أبعد الحدود وأكون
خير سفير للكرة المصرية في مالعب
البرتغال ورحلة االحتراف".
وكـ ـ ــان نـ ـ ــادي ال ــزم ــال ــك أعـ ـل ــن عــن
إع ـ ــارت ـ ــه أح ـ ـمـ ــد نـ ـ ـ ــادر إلـ ـ ــى ف ـيــزيــا
الـبــرتـغــالــي م ــدة مــوسـمـيــن مــن أجــل
منحه فرصة االحـتــراف واكتساب
الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرات ل ـ ــاس ـ ـت ـ ـف ـ ــادة ب ــه
ً
م ـس ـت ـق ـبــا ع ـن ــد ال ـ ـعـ ــودة إل ــى
صفوف الفريق.
وأضاف الحارس الشاب":
أشـكــر إدارة نــادي الزمالك
ال ـ ـتـ ــي س ـ ّـهـ ـل ــت احـ ـت ــراف ــي
الخارجي ووقفت بجانبي
ً
فـهــي تـفـهـمــت جـ ــدا معنى
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـ ــي ال ــري ــاض ــة،
وأن ـنــي بـحــاجــة إل ــى خ ــوض تجربة
االحتراف الخارجي في سن مبكرة،

كما أشـكــر وال ــدي ن ــادر السيد نجم
ح ــراس ــة م ــرم ــى م ـصــر األس ـب ــق ألنــه
أكثر شخص داعم لي بشكل مستمر
وبال توقف".
وت ــاب ــع ":أن ــا اب ــن ال ــزم ــال ــك ول ـ ّ
ـدي
رص ـي ــد ك ـب ـيــر ف ــي ق ـل ـبــي م ــن مـحـبــة
جـمـهــوره وف ـخــور أنـنــي اب ــن الكيان
ال ـك ـب ـيــر وت ـص ـع ـيــدي ل ـل ـفــريــق األول
جـعـلـنــي أك ـت ـســب ال ـخ ـب ــرات وســاهــم
في تكوين شخصيتي وطموحي ...
تدربت مع العبين كبار في الزمالك
وحـصـلــت عـلــى الـثـقــة الــازمــة منهم
ً
وهو أمر أتشرف به دائما".
وذكـ ــر أن "الـ ــدوريـ ــات األوروبـ ـي ــة
تحظى باهتمام كبير مــن الجميع،
لــذلــك أري ــد أن أك ــون صــاحــب تأثير
قــوي مــع فريقي الجديد وأن ــا لست
ً
قـ ـلـ ـق ــا مـ ــن أي شـ ـ ــيء مـ ــادمـ ــت أريـ ــد
مــواصـلــة االجـتـهــاد فــي الـتــدريـبــات،
وأؤمـ ـ ـ ــن أن ـ ــه ب ــال ـص ـب ــر واالجـ ـتـ ـه ــاد
ً
سأصل إلــى ما أريــده ،وأدرك تماما
أن كــرة الـقــدم ال تعرف المجامالت،
وال اعـتـمــد عـلــى اس ــم وال ــدي لكونه
ً
ً
حــارســا كـبـيــرا لمصر فــي السنوات
الماضية ،وأسعى إلــى الـخــروج من
عباءته إلثبات ذاتي".
ويعتبر أحـمــد ن ــادر السيد الــذي
شـ ــارك ف ــي ت ــدري ـب ــات ف ــري ــق فـيــزيــا
على مــدار اليومين الماضيين بعد
أن أنهى إجــراء ات انضمامه للنادي
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ب ـح ـض ــور والـ ـ ـ ــده ،أح ــد
الالعبين الذين ينتظرهم مستقبل
بـ ــاهـ ــر ،وهـ ـ ــو الـ ـ ـح ـ ــارس األسـ ــاسـ ــي
لـمـنـتـخــب م ـصــر ل ـل ـش ـبــاب ،ك ـمــا أنــه
يــرغــب ف ــي الـسـيــر عـلــى درب وال ــده
الذي كان أحد نجوم الكرة المصرية

السيد خالل التدريب
سواء مع المنتخبات أو الزمالك أو
خالل رحلته االحترافية التي بدأت
مع كلوب بروج البلجيكي.
وكــان الــزمــالــك قــد جــدد فــي مطلع
ً
العام الحالي للحارس البالغ  18عاما
مدة  3مواسم وقيد الحارس المولود
عام  2003في القائمة اإلفريقية.
وتــدرب السيد رفقة الفريق األول
ل ـنــادي الــزمــالــك مـنــذ بــدايــة الموسم

ال ـم ـن ـق ـض ــي ،ك ـم ــا ش ـ ـ ــارك فـ ــي ك ــأس
ال ـعــرب لـلـشـبــاب  2021الـتــي أقيمت
فــي الـقــاهــرة وخ ــرج منها المنتخب
المصري من الدور نصف النهائي.
يذكر أن فريق نادي فيزيال تأهل
للدوري البرتغالي الممتاز الموسم
الحالي ،ويحتل المركز الثالث عشر
بعد م ــرور  4ج ــوالت حصد الفريق
 4نقاط.

يوقع لفريقه الجديد
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عالمة كاملة للدنمارك وخيبة
واصل منتخب الدنمارك
انطالقته المثالية في
المجموعة السادسة
بالتصفيات األوروبية المؤهلة
لبطولة كأس العالم لكرة
القدم ،عقب فوزه -2صفر
على ضيفه منتخب أسكتلندا،
أمس األول ،في الجولة الرابعة
للمجموعة.

تــابـعــت الــدن ـمــارك مـشــوارهــا
الرائع في التصفيات األوروبية
المؤهلة لنهائيات كأس العالم
لكرة القدم في قطر العام المقبل
بفوزها على ضيفتها أسكتلندا
-2صـ ـف ــر ،فـيـمــا خـيـبــت هــولـنــدا
بقيادة مدربها الجديد القديم
لويس فان غال اآلمال بتعادلها
م ــع مـضـيـفـتـهــا الـ ـن ــروي ــج ،1-1
وسقطت فرنسا بالنتيجة ذاتها
أم ــام ضيفتها الـبــوسـنــة ،فيما
واصـ ـ ــل كــري ـس ـت ـيــانــو رون ــال ــدو
صـ ـن ــاع ــة ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ بـتـحـطـيـمــه
الرقم القياسي العالمي في عدد
األهداف الدولية.
وض ـ ــرب ـ ــت ال ـ ــدنـ ـ ـم ـ ــارك ب ـق ــوة
ف ــي ب ــداي ــة الـ ـمـ ـب ــاراة وحـسـمــت
نـتـيـجـتـهــا ب ـهــدف ـيــن ف ــي دقـيـقــة
واحـ ــدة ،األول عـبــر الع ــب وســط
فــالـنـسـيــا دان ـي ــال ف ــاس بضربة
رأسـ ـي ــة م ــن م ـســافــة قــري ـبــة أثــر
تمريرة من العب وسط توتنهام
اإلنـكـلـيــزي بـيــار إمـيــل هويبرغ
( ،)14ق ـب ــل أن ي ـض ـيــف م ــدا ف ــع
أتاالنتا اإليطالي يواكيم ميهيلي
الهدف الثاني بتسديدة بيمناه
من داخل المنطقة اثر تمريرة من
جناح سمبدوريا االيطالي ميكل
دامسغارد (.)15
وهو الفوز الرابع على التوالي

للدنمارك مفاجأة كــأس أوروبــا
هــذا الصيف ،عندما بلغت دور
األربـ ـ ـع ـ ــة قـ ـب ــل أن تـ ـخ ــرج عـلــى
يــد إنـكـلـتــرا الــوصـيـفــة  2-1بعد
التمديد.
وعـ ـ ــززت ال ــدنـ ـم ــارك مــوقـعـهــا
فــي ال ـصــدارة برصيد  12نقطة
وباتت تبتعد بفارق خمس نقاط
ع ــن أق ــرب م ـطــاردي ـهــا إســرائـيــل
ال ـف ــائ ــزة ع ـلــى مـضـيـفـتـهــا جــزر
فــارو برباعية نظيفة ،والنمسا
ال ـت ــي ت ـغ ـل ـبــت ع ـل ــى مـضـيـفـتـهــا
م ــول ــدافـ ـي ــا ب ـه ــدف ـي ــن نـظـيـفـيــن
سجلهما العب وسط هوفنهايم
األلماني كريستوفر باومغارتنر
( )45وعمالق بولونيا اإليطالي
ماركو ارناتوفيتش (.)90
وتـ ــراج ـ ـعـ ــت أس ـك ـت ـل ـن ــدا إل ــى
ال ـم ــرك ــز الـ ــرابـ ــع ب ـع ــدم ــا تـجـمــد
رصيدها عند خمس نقاط.

تعادل مخيب لهولندا
اسـتـهــل ال ـم ــدرب لــويــس فــان
غ ــال والي ـت ــه الـثــالـثــة عـلــى رأس
منتخب ب ــاده هــولـنــدا بتعادل
مخيب أ م ــام مضيفته النرويج
 1-1أمس األول في أوسلو.
وبـكــرت الـنــرويــج بالتسجيل
عـ ـب ــر ن ـج ـم ـه ــا الـ ـ ــواعـ ـ ــد ه ـ ــداف

رونالدو نجم المنتخب البرتغالي يحتفل بالهدف الثاني
بــوروسـيــا دورتـمــونــد األلماني
إرلينغ هاالند بتسديدة بيسراه
من مسافة قريبة أثر تمريرة من
ستيفان ستراندبرغ (.)20

رونالدو هداف العالم :لم أفقد اإليمان حتى النهاية
أبــدى النجم كريستيانو رونالدو "سعادة كبيرة" ،أمس األول،
باالنتصار الصعب والثمين على أيرلندا ( ،)1-2بعد التأخر بهدف
نظيف ،بهدفيه اللذين جعاله الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية،
حيث قال إنه آمن بإمكاناته "حتى النهاية" لتحقيق هذه النتيجة.
وكان المنتخب البرتغالي متأخرا وسط جماهيره بهدف حتى
الدقائق األخـيــرة ،قبل أن يظهر "ال ــدون" رونــالــدو ويسجل هدفي
االنتصار ،بعد أن أهــدر ركلة جــزاء في الدقيقة  ،15كانت ستمنح
فريقه التقدم في المباراة.
وقــال رونالدو ،في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة" :آمنت
بالفوز حتى النهاية ،لهذا طالبت الجماهير بدعم الفريق في الدقائق
العشر األخيرة ،ألن األهم هو الفريق".
وت ــاب ــع" :الـجـمــاهـيــر منحتنا ال ـق ــوة ،وبــالـطـبــع أن ــا سـعـيــد جــدا
بتسجيل الهدفين وباالنتصار ،وبالرقم القياسي .هي كلها أمور

تجعلني سعيدا ،لكن األهــم هو الفريق ،والتحلي باإليمان حتى
النهاية".
وأكد أن "هذا الرقم القياسي يخصني .كان ينقصني هدف ،لكني
سجلت اثنين" ،مضيفا" :أكثر ما يمتعني" هو أن أطفالي "سيكبرون
وهــم يشاهدون والــدهــم يسجل األه ــدافُ ،
ويمتع الجميع ،ويفوز
باأللقاب".
على جانب آخــر ،أبــدى " "CR7سعادته الكبيرة بالعودة لناديه
القديم ،مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،الذي يعتبره بمنزلة "بيته".
وأوض ــح" :سعيد بالعودة لبيتي .هــذا الـنــادي منحني الــدفء،
وذهبت إليه وأنا في سن الـ ،18واألمور ستكون جيدة".
َّ
وحــطــم رونــالــدو رقــم الــدولــي اإليــرانــي السابق علي دائ ــي ،بعد
أن سجل هدفين ،ليصبح الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد
 111هدفا.

بنزيمة :مبابي سينضم إلى مدريد
يــرى المهاجم الفرنسي كريم
بـ ـن ــزيـ ـم ــة أن مـ ــواط ـ ـنـ ــه ك ـي ـل ـيــان
ً
ً
مبابي سينضم عــاجــا أو أجــا
إل ــى صـفــوف فــريـقــه ري ــال مــدريــد
اإلسباني.

وذكرت تقارير إعالمية أن ريال
مــدريــد عــرض  200مليون يــورو
( 237مليون دوالر) لضم مبابي
من سان جرمان في اليوم األخير
مــن س ــوق االن ـت ـقــاالت الصيفية،

بنزيمة ومبابي

رياضة

وهـ ــي ق ـي ـمــة مــال ـيــة م ـبــالــغ فيها
بالنسبة لالعب يقضي الموسم
األخير في عقده.
وتــردد أن سان جرمان لم يرد
عـلــى ه ــذا ال ـع ــرض ،وه ــو الـثــالــث
للنادي الملكي في فترة االنتقاالت
الصيفية ،مما يعني بقاء مبابي
م ــع الـ ـف ــري ــق ال ـف ــرن ـس ــي ب ـجــانــب
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ل ـي ــون ـي ــل مـيـســي
والبرازيلي نيمار.
ولكن مبابي يحق له التفاوض
مــع ريــال مــدريــد بــدايــة مــن يناير
المقبل ،في ظل رغبته الشديدة في
االنتقال إلى سانتياغو برنابيو.
و ق ــال بنزيمة لمحطة "ار تي
ال"" ،إنـ ـ ــه العـ ـ ــب س ـي ـن ـض ــم إل ــى
ص ـفــوف ريـ ــال م ــدري ــد عــاجــا أو
أج ــا" ...أود أن يكون معي اليوم
في مدريد".

ل ـ ـكـ ــن هـ ــول ـ ـنـ ــدا نـ ـجـ ـح ــت فــي
إدراك التعادل عبر العــب وسط
أيــاكــس أمـسـتــردام دافــي كالسن
ب ـت ـســديــدة ب ـي ـم ـنــاه م ــن مـســافــة
قريبة أثر تمريرة من العب وسط
بــاريــس ســان جــرمــان الفرنسي
جورجينيو فينالدوم (.)36
وجاء تعادل الهولنديين بعد
فــوز يــن متتاليين عقب خسارة
الجولة األولى أمام تركيا فرفعوا
رص ـيــدهــم إل ــى س ـبــع ن ـق ــاط في
المركز الثاني ولحسن حظهم أن
األتراك المتصدرين سقطوا في
فخ التعادل بالنتيجة ذاتها أمام
ضيفتهم مــو نـتـيـنـيـغــرو ،فبقي
الفارق بينهما نقطة واحدة.

تعادل فرنسا والبوسنة
استأنف المنتخب الفرنسي
مشواره في التصفيات بتعادل
م ـ ـخـ ـ ّـيـ ــب فـ ـ ــي ع ـ ـقـ ــر داره أ مـ ـ ــام
البوسنة  1-1في أول مباراة بعد

مباريات الغد
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

4:00

فنلندا  -كازاخستان

beINSPORTS PR1

7:00

ايرلندا  -اذربيجان

beINSPORTS EN1

7:00

صربيا  -لوكسمبورغ

beINSPORTS PR1

7:00

التفيا  -النرويج

beINSPORTS
xtra1

7:00

سلوفينيا  -مالطا

beINSPORTS HD2

7:00

قطر  -البرتغال

beINSPORTS

7:00

قبرص  -روسيا

beINSPORTS PR2

9:45

اوكرانيا  -فرنسا

beINSPORTS PR1

9:45

هولندا – الجبل األسود

beINSPORTS PR2

9:45

جزر فارو  -الدنمارك

beINSPORTS EN2

9:45

سلوفاكيا  -كرواتيا

beINSPORTS PR3

خيبة أمله األخيرة في بعد خيبة
كأس أوروبا عندما ودع من ثمن
النهائي.
ـأت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ك ـم ــا
ول ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـ ـ ـ ِ
يشتهي أبطال العالم ،إذ تمكن
الـبــوسـنـيــون مــن خـطــف الـتـقــدم
عــن طــريــق المهاجم المخضرم
ً
إديـ ــن دجـيـكــو الـمـنـتـقــل حــديـثــا
إل ــى ص ـف ــوف إن ـت ــر م ـي ــان بطل
إيطاليا (.)36
ً
لم تدم فرحة الضيوف طويال،
إذ تمكن أنطوان غريزمان العائد
إل ـ ــى ف ــري ـق ــه الـ ـس ــاب ــق أتـلـتـيـكــو
م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي ع ـلــى سبيل
اإلع ــارة مــن برشلونة مــن إدراك
الـتـعــادل بـمـســاعــدة مــن دجيكو
نفسه ،ففيما كان يحاول األخير
إبـ ـع ــاد الـ ـك ــرة ب ــرأس ــه ارت ـط ـمــت
بظهر غريزمان لتكمل طريقها
ن ـ ـحـ ــو الـ ـ ـم ـ ــرم ـ ــى بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ع ـجــز
ال ـ ـحـ ــارس ال ـب ــوس ـن ــي إب ــراه ـي ــم
سيهيك عن التصدي لها (.)41
وعـ ــززت فــرنـســا مــوقـعـهــا في

ال ـصــدارة برصيد ثماني نقاط
وأب ـقــت عـلــى ف ــارق األرب ــع نقاط
أم ـ ـ ـ ــام م ـ ـطـ ــاردت ـ ـهـ ــا الـ ـمـ ـب ــاش ــرة
أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،الـ ـت ــي ت ـع ـث ــرت أم ــام
مضيفتها كازاخستان  ،2-2فيما
أصبح رصيد البوسنة نقطتان
في المركز الرابع خلف فنلندا،
الـتــي تتقدم بـفــارق األه ــداف إال
أنـهــا تملك م ـبــاراة أق ــل .وتحتل
كــازاخ ـس ـتــان ال ـمــركــز الـخــامــس
ً
واألخير بنقطتين أيضا.

رونالدو يكتب التاريخ
أص ـ ـبـ ــح رون ـ ـ ــال ـ ـ ــدو الـ ـ ـه ـ ـ ّـداف
ال ـ ـ ـتـ ـ ــاري ـ ـ ـخـ ـ ــي ع ـ ـل ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى
المنتخبات بعدما قاد منتخب
ب ــاده إل ــى ف ــوز مـتــأخــر وثمين
على حساب أيرلندا  1-2ضمن
ال ـجــولــة الــراب ـعــة مــن مـنــافـســات
المجموعة األولى.
واتجهت األنـظــار إلــى أفضل
الع ــب ف ــي ال ـع ــال ــم خ ـمــس م ــرات

كــري ـس ـت ـيــانــو رونـ ــالـ ــدو ال ـعــائــد
ً
أخـيــرا مــن يوفنتوس اإليطالي
إل ـ ـ ـ ـ ــى مـ ــان ـ ـش ـ ـس ـ ـتـ ــر يـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد
اإلنكليزي ،والساعي إلى تخطي
ً
أه ــداف ــه ال ــدول ـي ــة الـ ـ ـ  ،109أم ــا
أن يـصـبــح الـ ـه ـ ّـداف الـتــاريـخــي
للمنتخبات ،و هــو ر قــم قياسي
كان يتشاركه مع الدولي اإليراني
السابق علي دائي.
ول ــم يـخـيــب رون ــال ــدو األم ــال
يكتف فقط باالنفراد
بل أنــه لم
ِ
ً
بالرقم القياسي بتسجيله أوال
الـ ـه ــدف رقـ ــم  110ف ــي الــدق ـي ـقــة
ً
 89مـعــادال نتيجة الـمـبــاراة ،بل
ً
ً
سـ ّـجــل هــدفــا قــاتــا فــي الدقيقة
ال ـس ــادس ــة م ــن ال ــوق ــت بـ ــدل عن
ً
ً
الـضــائــع مــانـحــا الـبــرتـغــال فــوزا
كان بعيد المنال.
ورف ـع ــت ال ـبــرت ـغــال رصـيــدهــا
إلى  10نقاط من أربــع مباريات
فـ ــي صـ ـ ـ ــدارة ال ـم ـج ـم ــوع ــة أمـ ــام
صربيا الثانية بسبع نقاط مع
مباراة أقل.

 5.2مليارات متابعة مباشرة
لـ «يورو »2020
وصل إجمالي عدد متابعي بطولة أمم أوروبا
(يــورو  )2020إلــى  5.2مليارات مشاهد ،بينما
تابع لقاء النهائي الذي فازت فيه إيطاليا باللقب
أمــام إنكلترا  328مليون مشاهد ُليعادل الرقم
القياسي المسجل في .2016
وقــدم االتـحــاد األوروب ــي لكرة القدم (يويفا)
امـ ــس ب ـي ــان ــات م ـتــاب ـعــة ال ـم ـســاب ـقــة ،ال ـت ــي تعد
أول فعالية رياضية كبرى منذ ظهور الــوبــاء،
ووصفت الوصول إلى مستويات أكثر اللحظات
مشاهدة على اإلطالق وتحطيم األرقام المسجلة
لمتابعة البث المباشر بأنه "نجاح".
وبـ ـل ــغ عـ ــدد الـ ـمـ ـش ــاه ــدات ال ـت ــراك ـم ـي ــة لـلـبــث
الـمـبــاشــر لـلـمـبــاريــات  5.2م ـل ـيــارات مـشــاهــدة؛
ومتوسط جمهور المباراة النهائية  328مليون

متابع؛ ومتوسط جمهور المباريات أكثر من
 100مليون متابع للمباراة الواحدة.
وأش ــار االت ـحــاد األوروبـ ــي لـكــرة الـقــدم إلى
أن ا لـمـبــاراة النهائية بين إيطاليا وإنكلترا
على ملعب ويمبلي الشهير كــا نــت الفعالية
ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة األك ـث ــر م ـش ــاه ــدة ف ــي الـمـمـلـكــة
المتحدة منذ  24عاما ،وفي إيطاليا منذ عام
.2012
وقال مدير التسويق في االتحاد األوروبي لكرة
الـقــدم ،جــاي لــوران إبستين ،إن "أرقــام المتابعة
التلفزيونية المذهلة تظهر القدرة الهائلة التي
تتمتع بها كأس األمم األوروبية ،ليس فقط في
أوروبا ،ولكن في جميع
أنحاء العالم".

ديشان :يجب تحسين القدرات الهجومية هازارد :الجيل الذهبي لبلجيكا
يدرك ديدييه ديشان ،المدير الفني
لـمـنـتـخــب فــرن ـســا ،أن ه ـن ــاك مـجــاال
لمزيد من التحسن ،في ظل االعتماد
على أنطوان غريزمان وكريم بنزيمة
وكيليان مبابي في خط الهجوم.
ودفع ديشان بغريزمان وبنزيمة
ومـبــابــي فــي خــط الـهـجــوم للمباراة
السابعة على التوالي خالل التعادل
مع البوسنة والهرسك بهدف لمثله،
أمس األول ،في ستراسبورغ ،ضمن
ال ـت ـص ـف ـي ــات األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـمــؤه ـلــة
لمونديال قطر  ،2022ليفشل بذلك
"الديوك" في تحقيق الفوز بآخر أربع
مباريات.

وقـ ـ ــال دي ـ ـشـ ــان" :م ـن ــاف ـس ـن ــا لـعــب
بكثافة عددية ،لتقليص المساحات.
صـنـعـنــا ف ــرص ــا ف ــي الـ ـش ــوط األول.
ه ـنــاك م ـجــال لـلـتـطــور بـشـكــل أك ـبــر.
يجب تحسين ا لـكـفــاء ة الهجومية،
خ ـص ــوص ــا فـ ــي وج ـ ـ ــود اإلمـ ـك ــان ــات
الـفــرديــة لثالثي خــط الـهـجــوم .لدي
أوراق أخـ ــرى ع ـلــى م ـقــاعــد ال ـب ــدالء.
ق ـم ــت بـ ــإجـ ــراء ت ـغ ـي ـي ــرات لـتـنـشـيــط
خ ــط ال ـه ـج ــوم .ب ـص ــراح ــة عـلـيـنــا أن
نــرضــى ب ـهــذا ال ـت ـعــادل ،حـتــى لــو لم
تكن هي النتيجة التي نخطط لها.
األمــور تعقدت بعد حالة الطرد في
صفوفنا".

أخبار منوعة
• أعلن نــادي أولمبيك ليون الفرنسي ،أمــس األول ،ضم
الالعب الدولي األلماني جيروم بواتينغ ،بطل العالم مع
منتخب ألمانيا في  ،2014مدة موسمين ،قادما من بايرن
ميونخ األلماني.
وينتقل الـمــدافــع الـبــالــغ مــن العمر  33عــامــا إلــى الـنــادي
الـفــرنـســي فــي صفقة انـتـقــال ح ــر ،بـعــد انـتـهــاء عـقــده مع
حامل لقب الــدوري األلماني ،الــذي دافــع عن ألوانه خالل
السنوات األخيرة.
• وج ــه االت ـحــاد اإلنـكـلـيــزي لـكــرة ال ـقــدم ،تهمتين بشأن
عدم القدرة على السيطرة على الالعبين من جانب نادي
تشلسي ،بعد المباراة التي تعادل فيها الفريق مع ليفربول
 1-1االسبوع الماضي.
وذكرت وكالة األنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الحكم
أنـتــونــي تــايـلــور أشـهــر البطاقة الـحـمــراء فــي وجــه ريس
جيمس مدافع تشلسي ،بعدما لمس الكرة بيده على خط
المرمى ،واحتسب ركلة جزاء لليفربول سجلها المصري
محمد صالح بنجاح في الشباك.
وكان العبو تشيلسي أبدوا اعتراضهم على قرار تايلور
بطرد جيمس ،حيث كانوا يرون أن الكرة انحرفت قليال
عن فخذ الالعب إلى ذراعه.
وأمهل االتحاد اإلنكليزي للعبة ،تشلسي حتى اليوم للرد
على االتهامات.
وذكر االتحاد في بيانه" :تم توجيه تهمتين لتشلسي بخرق

قواعد االتحاد اإلنكليزي بعد مباراتهم أمام ليفربول".
• عبر اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى الدور الثالث
من بطولة الواليات المتحدة المفتوحة ،آخر البطوالت
ً
األربع الكبرى ،مثيرا استهجان الجماهير باستراحة طويلة
جديدة في خضم المباراة ،في حين كــان تأهل الروسي
دانييل ميدفيديف أسلس ،ولكن ليس أسهل من أوساكا
ً
التي لم تحتج إلى خوض مباراة أصال.
ومرة أخرى ،استخدم تسيتسيباس حقه في الدخول إلى
غرفة المالبس ،بعدما خسر المجموعة الثالثة.
وبعد يومين من الدقائق السبع التي استغرقها للقيام
باالستراحة نفسها خالل مباراته األولى مع االسكتلندي
آندي موراي ،الذي اتهمه بعد ذلك بالرغبة في كسر إيقاعه،
تعرض تسيتسيباس النتقادات هذه المرة من األلماني
ألكسندر زفيريف ،بعدما استغرق األمر هذه المرة ثماني
دقائق.
وحينما عاد إلى الملعب ،استقبلته الجماهير بصيحات
استهجان.
• أعلن بطل العالم السابق الفنلندي كيمي رايكونن نيته
االعتزال من سباقات الفورموال واحد مع نهاية الموسم
ً
بعد مسيرة دامت  20عاما.
ً
وكسب ابن الـ  41عاما نقطتين فقط هذا الموسم مع فريق
ألفا روميو المتعثر.

قــال قــا ئــد المنتخب البلجيكي لكرة
الـ ـق ــدم إي ـ ــدن ه ـ ـ ــازارد إن ف ـت ــرة "ال ـج ـيــل
َّ
الذهبي" في كرة القدم البلجيكية ولت،
رغــم أنــه يثق في قــدرة الفريق الحالي،
الـ ــذي يـحـظــى ب ـن ـجــوم ،م ـثــل :كـيـفــن دي
بورين وتيبو كورتوا وروميلو لوكاكاو،
في إمكانية تفجير مفاجأة بمونديال
قطر .2022
وذك ــر ه ـ ــازارد ،فــي مقابلة مــع هيئة
اإلذاعة والتلفزيون البلجيكية (،)RTBF
أن "أفـ ـض ــل ف ـت ــرة ل ـنــا ك ــان ــت ف ــي 2018
بـكــأس ال ـي ــورو ،لـكــن بإمكاننا تحقيق
إن ـ ـجـ ــازات ،ال سـيـمــا بــالــاعـبـيــن الــذيــن
يتم استدعاؤهم ،حيث يتم المزج بين
الشباب والمخضرمين".
وكــانــت بلجيكا ،الـتــي َّ
ودع ــت "يــورو

انتهى

 "2020م ــن ربـ ــع ال ـن ـهــائــي ع ـلــى يد
إيطاليا ،التي توجت الحقا باللقب،
الفريق صاحب التشكيل األساسي
األكبر سنا في البطولة ،خصوصا
بوجود توبي ألدرفيرلد ( 32عاما)
وت ــوم ــاس فـيــرمــايـلـيــن ( )35ويــان
فيرتونخن (.)34
َّ
وعــلــق العــب ريــال مــدريــد على
هــذا األم ــر ،قــائــا" :مــن الطبيعي
في أندية ومنتخبات كــرة القدم
أن يحل الـشـبــاب محل الـقــدامــى.
عندما ينضم الشباب ويظهرون
أداء جـ ـي ــدا ،ي ــرح ــل األكـ ـب ــر سـنــا
وهـكــذا .بالتأكيد كنت سببا في
رحيل العبين عندما كنت شابا".

ميسي يهيمن على متجر سان جرمان

قمصان النجم األرجنتيني ميسي في متجر نادي سان جرمان

ب ـع ــد إغ ـ ـ ــاق س ـ ــوق االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ال ـص ـي ـف ـي ــة ،ه ـي ـم ــن ال ـن ـجــم
األرجنتيني ليونيل ميسي على متجر باريس سان جرمان في
شارع الشانزليزيه ،أمس األول ،وطغى على الواعد كيليان مبابي.
ويشاهد على جدران هذا "البوتيك" صور النجم األرجنتيني،
لكن من دون أثر لالعب الفرنسي ،الذي سيرتدي ألوان باريس
سان جرمان على األقل حتى  30يونيو  ،2022بعد تجاذب شديد
مع ريال مدريد للحصول على خدماته.
ومن جانبه ،قال كارلوس غارسيا ،أحد مشجعي "الميرينغي"
الذي زار متجر باريس سان جرمان لـ "إفــي"" :كنت أود لو جاء
(إل ــى ال ـن ــادي الـمـلـكــي) .أردت أن يـعـيــد مــدريــد إن ـشــاء مـشــروع
بشخصية مثل مبابي ،مثلما حدث عندما وصل رونالدو".
ول ــم يـتـمـكــن ال ـن ــادي األب ـيــض مــن إبـ ــرام الـصـفـقــة ال ـتــي طــال
ان ـت ـظــارهــا ،والـ ــذي ق ــدم م ــن أجـلـهــا م ــا يـصــل إل ــى  200مليون
يورو ،بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية ،ألن أصحاب النادي
الباريسي القطريين لم يكونوا مرنين بالشكل الالزم.
وي ــرى الـمـشـجــع أن ال ـن ــادي األب ـيــض أض ــاع "فــرصــة فــريــدة"
للتعاقد مع مبابي وهو غير متفائل بدوري أبطال أوروبا هذا
الموسم.
وكان المشجعون الذين وصلوا هذا الصباح إلى متجر النادي
الفرنسي يبحثون بشكل أساسي عن قميص ميسي ،الذي يحمل
الرقم  ،30بعدما تخلى عن الرقم  10الذي كان يرتديه لمدة 13
عاما كالعب في برشلونة.
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الله بالنور

درايش

احتفال على شنو
ّ ْ
ياخلف؟!

ّ
«تشيأ» بني
اإلنسان

د .ناجي سعود الزيد

احتفال كبير...
وفخم...
وبحضور كبار الشخصيات...
وعزفت الموسيقى...
وترددت الخطابات الرنانة...
ً
ً
كــل ذل ــك ج ــاء اح ـت ـفــاال وتـبـجـيــا ألك ـبــر مقبرة
للنفايات في العالم ،التي تم نقلها من "إرحية"
إلى "السالمي" وتسليم أرضها لمؤسسة الرعاية
السكنية!
مـمــا يجعلنا ن ـت ـســاء ل :كـيــف اس ـت ـطــاع سكان
ال ـكــويــت ال ـبــالــغ ع ــدده ــم أرب ـع ــة مــاي ـيــن ونـصــف
المليون نسمة استعمال  42مليون إطار سيارة
وتركها كمخلفات فترة ثالثة عقود؟!
اآلن تم نقل المشكلة إلى بر السالمي ،ومازلنا
ننتظر إع ــادة تدويرها الستغاللها فــي أغــراض
ً
أخـ ــرى ...ووف ـقــا لتصريح أحــد المسؤولين ،فإن
ً
إعادة تدوير تلك المخلفات ستستغرق  28عاما،
وستكون الخسارة الشاملة بمئات الماليين!
هل هناك دولة تحتفل باإلهمال وعدم الحيطة
ً
ً
والحذر من العواقب السيئة بيئيا وصحيا ،ولم
يتم تدارك حجم المشكلة إال اآلن؟!
االحتفال عبارة عن تذكير بأن المخلفات مثلها
مثل أي إنجاز وهمي تستحق التكريم واالحتفال.
وعقبال ما نحتفل بإزالة وإعادة تدوير بعض
العقليات التي تسببت في ذلك طوال هذه المدة،
ً
ً
والتي تعتبر نقل المخلفات إنجازا كبيرا ،برغم
كونه -أي ذلك اإلهمال -من صنع أيديها في المقام
األول!

جبال في القطب الجنوبي من دون حياة
ُصـ ــدمـ ــت ب ـع ـث ــة ب ـح ـث ـيــة إلـ ـ ــى الـ ـق ــارة
القطبية الجنوبية ،باكتشاف منطقة من
ً
القارة الجليدية مقفرة جــدا ،وقد تكون
أك ـثــر األم ــاك ــن ال ـتــي ال ح ـيــاة فـيـهــا على
وجه األرض.

ُ وقـ ـ ــال ال ـع ـل ـم ــاء فـ ــي دراسـ ـتـ ـه ــم ال ـتــي
نشرت بمجلة البحوث الجيوفيزيائية
 ،Biogeosciencesونقلها موقع روسيا
ال ـي ــوم ،أم ــس األول" :ف ــي أي م ـكــان على
هــذا الكوكب يمكن العثور على ماليين

بدأ روبوت صيني محلي التطوير يعمل في مجال الجراحة
بالمناظير ،تجارب عملية بالمستشفيات في مجال أمراض
ال ـن ـســاء ،مـمــا يـمـثــل ط ـفــرة ف ــي صـنــاعــة روب ــوت ــات الـجــراحــة
المحلية.
وذك ــرت وكــالــة أنـبــاء الصين الـجــديــدة (شـيـنـخــوا) ،أمــس،
أن الــروبــوت  -الــذي طورته شركة إدجــي للروبوتات الطبية
ال ـم ـحــدودة ،ومـقــرهــا فــي مــديـنــة شنتشن  -يسمح لألطباء
المدربين بشكل خاص ،بأداء العمليات الجراحية بدقة وتحكم
أكثر مما هو ممكن بواسطة التقنيات التقليدية.
ً
كـمــا يمكن لـلـجــراحــة الــروبــوتـيــة أي ـضــا تقليل الـصــدمــات
الجراحية وتسريع تعافي المرضى.
(د ب أ)

هل تنتهي األرض في ثقب أسود مارق؟
أظهرت دراسة أن العشرات
مــن الـثـقــوب ال ـس ــوداء الهائلة
المارقة في مجرةدرب التبانة
ل ــدي ـه ــا الـ ـ ـق ـ ــدرة ع ـل ــى اب ـت ــاع
األرض ،لكن الخبراء يقولون
ً
إن الفرص ال تزال ضئيلة جدا.
ووجد باحثون من جامعة
ه ـ ــارف ـ ــارد ،ف ــي ب ـح ـث ـهــم ال ــذي
نقله موقع روسيا اليوم ،أمس
األول ،أن ا ل ـث ـق ــوب ا لـ ـس ــوداء

صورة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

الكونية " ،"ROMULUSلتتبع
مـ ـ ـس ـ ــارات الـ ـثـ ـق ــوب ال ـ ـسـ ــوداء
المتجولة.
وقــال ُمعد الــورقــة البحثية
وع ـ ــال ـ ــم ال ـ ـف ـ ـيـ ــزيـ ــاء ال ـف ـل ـك ـي ــة،
أن ـ ـ ـج ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــو ريـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــارت ـ ـ ـ ــي ،إن
"اح ـت ـمــاالت مــواجـهـتـنــا لثقب
ً
أس ـ ـ ــود هـ ــائـ ــل ض ـئ ـي ـل ــة جـ ـ ــدا.
ال ـف ـض ــاء ش ــاس ــع ،ل ــدرج ــة أنــه
حـتــى عـنــدمــا تـتـحــد مـجــرتــان

تحتويان على مئات المليارات
ً
من النجوم معا ،فإن نجومها
ال تتصادم".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت األدل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ــن
المالحظات إلــى أن كل مجرة
ً
كبيرة تقريبا بها ثقب أسود
هائل في مركز المجرة.

يومية سياسية مستقلة

ال ـ ـم ـ ـي ـ ـكـ ــروبـ ــات وال ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدان ال ـخ ـي ـط ـي ــة
والحشرات عند جمع حفنة من التربة،
من هضبة صحراء أتاكاما في تشيلي
إلـ ـ ــى الـ ـحـ ـم ــام ــات ال ـ ـحـ ــراريـ ــة ال ـجــوف ـيــة
ال ـح ـم ـض ـيــة لـ ـب ــرك ــان يـ ـل ــوسـ ـت ــون ،يـعــج
ال ـكــوكــب بــال ـح ـيــاة ،لـكــن ال يـنـطـبــق ذلــك
على قلب جبال القارة القطبية الجنوبية
العابرة للقارة".
وسافر باحثون من جامعة بريغهام
ي ــون ــغ ( )BYUوج ــام ـع ــة كـ ــولـ ــورادو في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة إل ــى ه ــذه السلسلة
الجبلية النائية ،لــدراســة كيف تطورت
الحياة في التربة على مدى آالف وآالف
السنين.
وقــال بايرون آدامــز ،عالم األحياء في
جامعة بريغهام يونغ الذي قاد الحملة:
"يحتوي غــرام التربة على مليار خلية
تعيش فيه ،لكننا لم نتمكن من العثور
على خلية واحدة في هذه التربة .لم َ
ير
أحد تربة من دون ميكروبات حتى اآلن.
وجــدنــا بيئة خــارج حــدود الحياة ،هنا
على األرض".

تنوي ابنة شقيق إمبراطور
الـ ـي ــاب ــان ن ــاروهـ ـيـ ـت ــو ،األمـ ـي ــرة
ً
ماكو ،الزواج قريبا من خطيبها
كي كومورو المتحدر من عامة
ال ـش ـع ــب ،واالنـ ـتـ ـق ــال م ـع ــه إل ــى
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،رغ ــم نــزاع
مـ ــالـ ــي يـ ـخ ــص والـ ـ ـ ـ ــدة األخـ ـي ــر
م ـنــذ سـ ـن ــوات ،حـسـبـمــا أفـ ــادت
الصحافة اليابانية.
وت ـع ـتــزم م ــاك ــو ع ـقــد قــرانـهــا

ع ـلــى ك ــوم ــورو ب ـح ـلــول نـهــايــة
ّ
العامّ ،
وقرر الخطيبان التخلي
عـ ــن الـ ـم ــراس ــم اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة
الـتـق ـلـيــديــة ،ف ــي قـ ــرار نـ ــادر من
نوعه في اليابان .وكذلك ّ
قررت
رفض تعويض قد تبلغ قيمته
 150مـلـيــون ي ــن (أك ـث ــر م ــن 1.1
مليون يورو) ّ
يقدم عادة للنساء
ّ
ّ
ا لـلــوا تــي يتخلين عــن ألقابهن
اإلمبراطورية ،إثر الــزواج بفرد

االعتداء على بوم النوخذة علي بن حمد الفضالة
عام  1907ومقتل جميع ركابه
شـهــد تــاريــخ الـكــويــت الـقــديــم الـعــديــد مــن ح ــوادث
القرصنة البحرية والنهب والسرقة ،التي ّ
تعرض فيها
التجار الكويتيون لتدمير سفنهم ،وسرقة بضائعهم،
ونهب حاللهم ،وقتل بحارتهم.
من هذه الحوادث ما نشرناه عن مقتل التاجر سيف
بن سيف الرومي عام 1913م على يد أربعة صوماليين
طمعوا في أموال الطواش سيف ،فقتلوه وحاولوا قتل
يوسف بن حسين الرومي ،ولكنه نجا ،وكانت نهايتهم
القبض عليهم وإعدامهم في الكويت.
ونشرنا منذ عدة سنوات حادثة نهب أموال التاجر
فـهــد بــن زي ــد الـكـحـيــان ع ــام 1923م ،إذ اع ـتــدى عليه
لصوص في األراض ــي العراقية ،وسلبوا أمــوالــه التي
ً
كان ينوي أن يشتري بها أغناما للبيع في الكويت.
وهناك الكثير من الروايات األخرى المشابهة التي
نشرنا وثائقها في عام  ،2013والتي تتضمن تفاصيل
اعتداءات على رعايا كويتيين ،وسلب أموالهم وأمالكهم
ضمن مقاالت متسلسلة.
واليوم نستعرض حادثة جديدة وفريدة من نوعها،
وهي جريمة قتل جماعية وسرقة سفينة النوخذة علي
بــن حمد الفضالة عــام 1907م ،وقــد عثرت فــي ملفات
المكتبة الـبــريـطــانـيــة (م ــن خ ــال الـمــوقــع اإللـكـتــرونــي
لمكتبة قطر الرقمية) على وثيقة باللغة العربية ،وعدة
أوراق باللغة اإلنكليزية توضح بعض مالبسات هذه
الحادثة وتفاصيلها المروعة.
والـحــادثــة فظيعة بكل مــا تحتويه هــذه الكلمة من
ً
معنى ،إذ أسفر عنها مقتل  29شخصا كانوا على متن
السفينة ،إضافة إلى سرقة كل ما كان على ظهرها من
بضائع ،وتركها مهملة في عرض الخليج.

تـنــاثــر كـمــا الـلــولــو ب ـصــدر الـحـجــر والـلـيــل
ص ـبــر كـ ــان ل ــي درع ،وأم ـ ــل كـ ــان ل ــي قـلـعــه
على أي ــام كــان القلب يصعد ِلـنـ ْـجــم سهيل
تـ ـح ـ ّـدر وال ل ــه ع ـ ــزم يـ ـق ــوى ع ـل ــى ال ـط ـل ـعــه
تـ ــراود بـنــي االن ـس ــان رغ ـبــه عـلــى الـتـبــديــل
يـ ـح ـ ِّـرض ف ــراغ ــه ال ــري ــح وال ـ ـ ــروح منشلعه
وتـ ـش ـ ّـي ــا م ـث ــل أي ش ـ ـ ِّـي ال ن ـ ــور ال ق ـنــديــل
َّ
ت ـ ـح ـ ـ َّـول مـ ـث ــل آلـ ـ ــه وت ـ ـسـ ــلـ ــع مـ ـث ــل س ـل ـعــه
س ــرى الـبــارحــه طيفه مـســافــر بــألــف الميل
نسى الليل في جيبه ويسأل عن "الولعه"
ُْ
صديقي و"أكرة باب"( )1والشمع ّلما يسيل
ّ
ت ـ ــأخ ـ ــر ...وس ـ َّـه ــر والـ ـ ــده وان ـك ـس ــر ضـلـعــه
حـكــى لــه ب ــذاك الـفـجــر عــن ع ــادي ــات الخيل
ْ
وشـ ــرابـ ــه م ــن األفـ ـ ــاج وص ـ ـعـ ــوده ال ـتــل ـعــه
ْ
ْ
ويحلف بنخل "شناص"( )2ما ينحني ويميل
وإذا السوس في قلبه ترى ادواه في خلعه
( )1مقبض الباب ،في إشارة لقصيدة للشاعر
ّ
مسلط بعنوان (رسالة إلى والدي)
( )2من واليات سلطنة عمان

ً
شجاعة شاب تنقذ مصعوقا بالكهرباء
ً
أظـهــر شــاب مـصــري شجاعة استثنائية ،عندما أنـقــذ طـفــا (8
ً
سنوات) من الموت صعقا ،في إحدى قرى محافظة الشرقية.
ً
وكاد الطفل محمد يموت صعقا ،عندما كان يلهو في الشارع ،ثم
اقترب من عمود كهرباء قديم ،حيث صعقه التيار ،لدرجة أنه التصق
ً
بالعمود .ومع مخاوف المارة من االقتراب من المشهد خوفا من
التعرض للصعق ،هب الشاب محمد إبراهيم لنجدة الطفل عديم
الحيلة ،وجذبه من قدميه ،ليبعده عن العمود وينقذ حياته.

ً
األميرة تتزوج مواطنا وتستقر في أميركا

وقـ ـ ـب ـ ــل أن أس ـ ـت ـ ـعـ ــرض هـ ــذه
الــوثــائــق وتفاصيلها ،ال بــد من
إلقاء الضوء على سيرة النوخذة
عـلــي بــن حـمــد الـفـضــالــة -رحمه
ً
ال ـلــه تـعــالــى .طـبـقــا لـمــا سمعته
مــن بعض كـبــار الـســن منذ عدة
سنوات ،النوخذة علي بن حمد
كــان يسكن الـحــي الـشــرقــي ،وله
منزل في فريج النصف ،ونقعة
صـغـيــرة بــاسـمــه بـجــانــب نقعة
النصف ،وقد استطعت أن أحدد
مــوقــع بـيـتــه مــن خ ــال لـقــاءاتــي
مع بعض سكان فريج النصف،
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــرت إل ـ ـي ـ ــه ف ـ ـ ــي ال ـ ـص ـ ــورة
الـمـنـشــورة مــع م ـقــال ال ـي ــوم ،إذ
ي ـ ـجـ ــاور ب ـي ـتــه ب ـي ــت ب ـ ــزة ه ــال
المطيري ،وبيت سند الجالهمة،
وب ــالـ ـق ــرب م ــن بـ ـي ــوت ال ـن ـصــف
وب ـي ــت جـمـعــة ارح ـم ــة وج ـنــوب
عمارة التركيت (اشترتها أسرة
ً
الـ ـعـ ـصـ ـف ــور الحـ ـ ـق ـ ــا وب ـ ـنـ ــي فــي
موقعها عـمــارتــان) وبـيــت النجدي
ال ــذي اش ـتــراه الـتــاجــر عبدالعزيز القطامي وبـنــى في
موقعه عمارة.
وحسب المعلومات التي زودنــي بها األستاذ علي
راشد علي بن حمد الفضالة ،فإن جده علي ولد في عام
ً
ً
 1900تقريبا وتوفي قبل حوالي ثمانين عاما أي في
ً
عام  1940تقريبا ،وكان نوخذة سفر ويملك عدة سفن،

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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nashmi22@hotmail.com

ّ
(إلى الصديق الشاعر العماني /أحمد مسلط)

جراح المناظير… روبوت صيني

تصبح خطيرة عندما تصطدم
مجرةمضيفة بمجرة أخرى،
ع ــادة مــا تـكــون أكـبــر ،وتحرك
الثقب مــن موقعها المركزي.
واك ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــوا ذل ـ ـ ــك مـ ـ ــن خـ ــال
محاكاة تشكيل وحركة الثقوب
ال ـ ـسـ ــوداء ال ـهــائ ـلــة ع ـلــى مــدى
مـلـيــارات السنين مــن التطور
العالمي .وفعلوا ذلك من خالل
تشغيل سلسلة من المحاكاة

ّ
وضاح

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

من عامة الشعب ،وفق ما أفادت
وسائل اإلعالم المحلية.
َ
ول ــم ت ـحــظ ه ــذه المعلومات
ُ
ب ـت ــأك ـي ــد رسـ ـم ــي ب ـ ـعـ ــد ،لـكـنـهــا
ت ـت ـصـ ّـدر ال ـع ـنــاويــن األولـ ــى في
أخبار اإلعالم الياباني .وكانت
ً
م ــاك ــو ( 29ع ــام ــا) اب ـن ــة األم ـيــر
فوميهيتو مــن أ كـيـشـيـنــو األخ
األوسط لناروهيتو ،أعلنت عام
 2017خطبتها عـلــى كــو مــورو

ً
عاما) وهو حقوقي ّ
تعرفت
(29
عليه وهي في الجامعة.
وأرجـ ــئ ال ــزف ــاف ع ــام ،2018
ّ
الحجة الرسمية ضيق
وكانت
الـ ـ ــوقـ ـ ــت ل ـت ـح ـض ـي ــر الـ ـم ــراس ــم
االحتفالية التقليدية في البالط
اإلمبراطوري.
(أ ف ب)

وفيات
محمد ًبرجس مفرج الدوسري

 76عاما ،شيع ،ت93333347 :

أمينة محمد عبدالله المطيري

ً
 45عاما ،شيعت ،ت55360044 :
فاطمة محفوظ إدريس محمد زوجة سلمان عبدالرحمن العماني
ً
 68عاما ،شيعت ،ت66977600 :
حياة حماد حمود أرملة حمود جابر السهيل
ً
 65عاما ،شيعت ،ت50618855 ،50157711 :
آسيا محمد مردشتي أرملة محمد حسن الجمالي
ً
 77عاما ،شيعت ،ت96669330 :

مبارك عبدالله فريج الشمري

ً
 65عاما ،شيع ،ت50823777 ،65888167 ،90061133 :

حمود حسن عايد العجمي

ً
 79عاما ،شيع ،ت94959306 ،66777317 :

علي مطر علي البلوشي

ً
 82عاما ،شيع ،ت99069864 ،66166265 :
عفيفة عيسى حسين العوض أرملة علي جمعة العوض
ً
 78عاما ،شيعت ،ت50405028 ،99735388 :

بدر سليمان عثمان النصرالله

ً
 57عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،ت66672266 ،60993330 :

مواعيد الصالة
وأنجب النوخذة علي بن حمد الفضالة خمسة أوالد هم
ً
حسين وخليفة وحمد وفضالة وراشد وعددا من اإلناث.
فــي المقال المقبل بعون الله تعالى سنستعرض
الوثيقة األول ــى الـتــي كتبها الشيخ مـبــارك الصباح،
وو جـهـهــا للوكيل السياسي البريطاني فــي الكويت
ي ـف ـي ــده ف ـي ـهــا بــال ـت ـفــاص ـيــل األول ـ ـيـ ــة لـ ـه ــذه ال ـح ــادث ــة
المأساوية.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:05

العظمى 44

الشروق

05:26

الصغرى 26

الظهر

11:47

العصر

03:20

المغرب

06:08

العشاء

07:27

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

ً
أعلى مد  07:15صب ــاحـ ـ ــا
 11:12م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  01:51صب ــاحـ ـ ــا
 04:25م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

الشكاوى والتوزيع:

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

