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منع تصويت مصابي «كورونا»
يهدد ببطالن االنتخابات

مطالبات بإصدار مرسوم ضرورة ينظم طريقة اقتراعهم لحماية حقهم الدستوري
• الطبطبائي لـ ةديرجلا :.ال يمكن حرمانهم إال
ألسباب دستورية ...و«الصحة» سمحت بالترشح

• الفيلي لـ ةديرجلا :.غير جائز منعهم ويجب
التوفيق بين الحجر وحق االنتخاب

• «القرار اإلداري ال يجوز أن يخالف الدستور
ويحرم المواطن مباشرة حقه»

• «األكثر حصافة تعديل قرار تنظيم الحجر
ليناسب احتياجات التصويت»

حسين العبدالله

فــي وقــت كشفت مـصــادر قضائية
عن صعوبة تحقيق ما طلبته وزارة
الـصـحــة خ ــال االج ـت ـمــاع ال ــذي عقد
األسبوع الماضي مع اللجنة المشرفة
ع ـلــى االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـتــاب ـعــة ل ـ ــوزارة
العدل ،للسماح للمصابين بفيروس
ك ـ ــورون ـ ــا ب ــالـ ـتـ ـص ــوي ــت ،بـ ـم ــا يـنـبــئ
بإمكانية استبعادهم من االقتراع في
االنتخابات المقبلة ،حذر الخبيران
الدستوريان المستشار في الديوان
األميري د .عادل الطبطبائي ،وأستاذ

محمد الفيلي

عادل الطبطبائي

الـ ـق ــان ــون ال ـ ـعـ ــام فـ ــي ك ـل ـيــة ال ـح ـقــوق
د.محمد الفيلي ،من أن حرمان هؤالء
ال ـم ـص ــاب ـي ــن مـ ــن الـ ـتـ ـص ــوي ــت ي ـه ــدد
ببطالن العملية االنتخابية.
وأك ــد الـطـبـطـبــائــي ،لـ ـ «ال ـجــريــدة»،
أن ــه ال يـمـكــن ح ــرم ــان أي ن ــاخ ــب من
ال ـت ـصــويــت إال ألسـ ـب ــاب دس ـت ــوري ــة،
ً
ً
مــوض ـحــا أن ــه اق ـت ــرح ســاب ـقــا إص ــدار
م ـ ــرس ـ ــوم ضـ ـ ـ ـ ــرورة بـ ــإن ـ ـشـ ــاء دائ ـ ـ ــرة
مجمعة في مستشفى جابر يصوت
من خاللها المرضى المقيمون فيه،

ً
« »KIBيصدر صكوكا ضمن الشريحة الثانية
لقاعدة رأس المال
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وينقل إليها اآلخرون الموجودون في
المستشفيات أو المساكن الراغبون
في مباشرة حقوقهم االنتخابية.
وقـ ـ ــال ال ـط ـب ـط ـبــائــي إن ـ ــه ال يـمـكــن
التحجج بخطورة المرض وإمكانية
انتشاره لمنع المواطن المصاب من
مباشرة حقه االنتخابي ،إذ سبق أن
سمحت الـسـلـطــات الصحية لـهــؤالء
ً
المصابين بالترشح ،مشددا على أنه
ال يجوز لقرار إداري صادر من جهة،
ولــو عـلــت ،مخالفة أحـكــام الدستور

«الشال» :البد للكويت من حكومة
تتبنى خطة تنمية واحدة

استطالعات «أمة  ...»2020غياب
المصداقية أفقدها بريقها
ً

تضع أسماء مؤكدا فوزها ...وتأشيرات باراشوتية لـ «من يدفع أكثر»

محيي عامر

غابت األســس العلمية عن استطالعات
رأي الـنــاخـبـيــن فــي انـتـخــابــات أم ــة ،2020
ً
بشأن أكثر المرشحين فرصا في الوصول
ً
إلـ ـ ــى الـ ـك ــرس ــي األخـ ـ ـض ـ ــر ،وب ـ ـ ــدا واضـ ـح ــا
للمتابعين أن أغلبها ،إن لم يكن جميعها،
مدفوعة األجر ،إذ تجد فيها شبه مصداقية
بــوضـعـهــا أس ـمــاء مــن الـمــؤكــد ف ــوزه ــا ،وال
يمكن تجاهلها في الدوائر الخمس ،وبين

ُ
س ـط ــوره ــا ت ـظ ـهــر األسـ ـم ــاء ال ـت ــي أج ــري ــت
االستطالعات من أجلها.
ولعدم وجود قانون ينظم مسألة إجراء
ه ــذه االس ـت ـطــاعــات ،ت ــزاي ــدت ،بـشـكــل غير
م ـس ـبــوق ،فــي االن ـت ـخــابــات ال ـحــالـيــة ،الـتــي
ً
فرضت جائحة كورونا شروطا استثنائية
عليها ،وتم إعالن نتائج هذه االستطالعات
دون مراعاة أدنى درجــات الشفافية ،إذ إن
أغلبها لم يشرح طريقة إجرائها ،والشرائح
التي شاركت فيها ،وتصنيفاتها المختلفة،

والمناطق التي يسكنون فيها ،كما أن القلة
القليلة التي أظهرت ذلك لم تلمس مصداقية
في تنفيذها ،خاصة في ظل بعض األسماء
ً
التي أوردت ـهــا فــي زاوي ــة األكـثــر فــرصــا في
النجاح.
ما أظهرته هذه االستطالعات إلى اآلن،
يستطيع أي شخص توقعه فيما يتعلق
ببعض األسماء ،التي يضعها االستطالع
ضمن القائمة األقــرب للفوز ،بل تستطيع
الجزم بأن أحدها سيكون صاحب 02

 3معوقات أمام فصل عمالة األفرع
المستثمرة عن «التعاونيات»
●

«الداخلية»
ِّ
تفعل قرار
حجز «المركبات
المزعجة»
02

جورج عاطف

ا ع ـ ـت ـ ـبـ ــرت وزارة ا لـ ـ ـش ـ ــؤون
االجتماعية أن ثمة  3أمور تعوق
فصل عمالة األفــرع المستثمرة
ف ــي "ال ـت ـع ــاون ـي ــات" ع ــن الـمـلــف
ال ــرئ ـي ـس ــي ل ـل ـج ـم ـع ـيــات ،أول ـه ــا
المحال واألنشطة ّالقديمة ،ثم
الورثة ،ومخابز التنور.
وقــالــت مــديــرة إدارة التنمية
ال ـت ـع ــاون ـي ــة ف ــي ال ـ ـ ـ ــوزارة ه ـيــام
الـخـضـيــر لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" إن ثمة

ً
جـهــودا حثيثة تبذلها ال ــوزارة
والهيئة العامة للقوى العاملة
إليـجــاد حـلــول قانونية جذرية
لـهــذه الـمـشـكــات ،الفـتــة إل ــى أن
إجمالي األفــرع المستثمرة في
ً
ال ـت ـعــاون ـيــات بـلــغ  6650فــرعــا،
موزعة على  72جمعية.
وأضافت الخضير أن عملية
ال ـف ـص ــل س ـت ـت ـيــح ال ـت ـع ــام ــل مــع
األ ف ــرع المستثمرة كالشركات
ً
الخاصة ،لتكون مستقلة تماما
عن الجمعيات.
٠٣

الملك سلمان يفتتح  G20ويتفق
مع إردوغان على تحسين العالقات

وحرمان المواطن من مباشرة حقوقه.
أمـ ـ ـ ــا د .مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــي ،ف ــأك ــد
ل ـ ـ «ال ـج ــري ــدة» أن اإلدارة الـحـكــومـيــة
في الكويت استطاعت التوفيق بين
االع ـت ـب ــاري ــن ال ــدسـ ـت ــوري والـصـحــي
ً
لتنظيم حــق الـتــرشــح ،الف ـتــا إل ــى أن
حق االنتخاب من الحقوق التي كفلها
الدستور ،وال يمكن القول بصعوبة
ً
خ ـ ــروج ال ـم ـح ـج ــور ت ـج ـن ـبــا لـعـقــوبــة
مـخــالـفــة ال ـح ـجــر؛ ألن ت ـلــك الـعـقــوبــة
ً
ي ـقــررهــا ال ـق ـضــاء الح ـق ــا وق ــد ينظر

فيها إلــى اعـتـبــار أن خ ــروج الناخب
لممارسة حقه من أسباب اإلباحة.
ً
وضـ ـ ــرب ال ـف ـي ـل ــي م ـ ـثـ ــاال ب ـ ـ ــاإلدارة
األميركية التي اعتبرت التصويت ،مع
اتخاذ االحتياطات المقررة كالتباعد
ولبس الكمام ،ال يشكل مخاطر تبرر
ً
مـنــع حــق االن ـت ـخــاب ،مــوضـحــا أنها
أجازت إلى جانب التصويت العادي
االقتراع بالبريد.
ورأى أن «إعمال الفكر سيوصلنا
إل ــى أســالـيــب للتوفيق بين 02
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«األمم المتحدة» :ملتزمون بالعمل مع الشركاء
في الكويت لحماية حقوق الطفولة
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أكد ممثل األمين العام لألمم المتحدة
المنسق المقيم ل ــدى الـكــويــت د .طــارق
ال ـش ـي ــخ "االلـ ـ ـت ـ ــزام الـ ــدائـ ــم" بــال ـع ـمــل مــع
الشركاء فــي الـبــاد ،لحماية اإلنـجــازات
المحققة في مجال حقوق الطفل.
وق ـ ـ ــال الـ ـشـ ـي ــخ ،فـ ــي بـ ـي ــان ص ـحــافــي
بمناسبة الــذكــرى الـ ــ 30لليوم العالمي
لـلـطـفــل ،إن مـكـتــب األم ــم الـمـتـحــدة لــدى

ال ـكــويــت يـغـتـنــم ه ــذه ال ـفــرصــة لتجديد
االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام ب ــالـ ـعـ ـم ــل م ـ ــع الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــاء فــي
المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني
والقطاعات األخــرى لحماية اإلنـجــازات
المحققة فــي هــذا الـمـجــال مــن تداعيات
جائحة فيروس كورونا ،وإعــادة البناء
عليها بشكل أفضل.
وأوضح أن االحتفال بذكرى اتفاقية
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حقوق الطفل يكتسب هذا العام أهمية
كبرى ،إذ يأتي في خضم أزمة عالمية
خلفتها ا لـجــا ئـحــة الصحية "و بـغــض
ال ـن ـظــر ع ــن ال ـم ـكــان الـ ــذي نـعـيــش فيه
ف ــإن ه ــذا ال ــوب ــاء يــؤثــر عـلـيـنــا جميعا
وعلى األطفال بشكل خاص ،كما خلف
أزمــة اقتصادية أثــرت على ميزانيات
الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص،

وبالتالي على الميزانيات المعيشية
لألسر".
مــن جهته ،قــال ممثل منظمة األمــم
ال ـم ـت ـح ــدة ل ـل ـط ـفــولــة "ي ــون ـي ـس ــف" فــي
مـنـطـقــة الـخـلـيــج الـطـيــب آدم ،بحسب
البيان ،إن "تــداعـيــات جائحة كورونا
أث ـ ــرت ع ـلــى م ـج ــال ال ـط ـفــولــة عــالـمـيــا،
لــذا يتعين علينا العمل جميعا بغية

ّ
«القصر» تشارك في اليوم العالمي للطفل

منحهم بيئة أفـضــل وأك ـثــر اسـتــدامــة
حيث يمكنهم النمو واالزدهار".
وأفاد آدم بأن األزمة الصحية العالمية
"شكلت أزم ــة بـشــأن حـقــوق الطفل حول
العالم وتأثيراتها قد تكون فورية وربما
ت ـس ـت ـمــر مـ ــدى ال ـح ـي ــاة إذا ل ــم ت ـع ــال ــج"،
مضيفا أنه "حان الوقت لألجيال أن تتحد
معا إلعادة تصور العالم الذي يريدونه".

العمر :دراسات لمتابعة المشمولين برعاية الهيئة
• محمد راشد
ب ـعــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـم ــد
ب ـب ــرق ـي ــة ت ـه ـن ـئــة إل ـ ــى الــرئ ـيــس
اللبناني العماد ميشال عــون،
ع ـ ّـب ــر فـيـهــا س ـم ــوه ع ــن خــالــص
تـ ـه ــانـ ـي ــه بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة الـ ــذكـ ــرى
السابعة والسبعين الستقالل
لبنان ،متمنيا للرئيس اللبناني
م ـ ــوف ـ ــور الـ ـصـ ـح ــة والـ ـع ــافـ ـي ــة،
ولـ ـب ــاده وش ـع ـب ـهــا ك ــل الـتـقــدم
واالزدهار.

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

أعلنت الهيئة العامة لـشــؤون القصر سعيها
الدائم لتحسين الجوانب االجتماعية والتعليمية
وال ـن ـف ـس ـيــة لـل ـط ـفــل ،وتـح ـق ـيــق ك ــل س ـبــل الــرعــايــة
المنشودة ،لتوفير األمان له ،وتحقيق بيئة مالئمة
لنموه الفكري والتعليمي ،ليصبح شخصا صالحا
لمجتمعه وأسرته.
وقـ ــالـ ــت مـ ــديـ ــرة إدارة ال ــرع ــاي ــة االج ـت ـمــاع ـيــة
وال ـتــربــويــة ،رئـيـســة لجنة الـفـعــالـيــات واألنـشـطــة
واالحتفاالت في الهيئة ،تماضر العمر ،في تصريح
لها بمناسبة ا لـيــوم العالمي للطفل ,إن "الهيئة
تحرص على مشاركة أبنائها القصر المشمولين
بالرعاية لالحتفال بيوم الطفل العالمي ،ونظرا
للظروف الراهنة ،وتطبيقا لتعليمات وزارة الصحة

في االلتزام بالقواعد الصحية ،وزعت الهيئة هدايا
ع ـب ــارة ع ــن حـقـيـبــة وقــائ ـيــة تـحـتــوي عـلــى جميع
المستلزمات الوقائية الضرورية من وباء فيروس
ً
كورونا ،وتم تسليمها لألسر ،تعزيزا منها على
زيادة الوعي الصحي لدى أبنائها القصر".
وأكدت العمر "حرص الهيئة على االطالع الدائم
للقصر المشمولين بــرعــايـتـهــا ،وذل ــك عـبــر عمل
ال ــدراس ــات االجـتـمــاعـيــة لـلــوضــع المعيشي لهم،
وتوفير متطلباتهم الدراسية كصرف المساعدات
الالزمة للعام الدراسي ،كما وفرت لبعض األسر،
التي تنطبق عليها الشروط والضوابط ،األجهزة
اإللكترونية لمساعدتهم في التعليم عن ُبعد ،في
ظل جائحة كورونا ،واالطالع الدائم على وضعهم
الدراسي ،وضمان بيئة صحية لهم لدعم طموحهم
التعليمي وتحقيق النجاح الدائم".

جانب من احتفالية الهيئة

«التأمينات» %90 :من خدماتنا الدورية إلكترونية

العثمان :تطوير العمليات الرقمية والرقابة الداخلية وتدريب الكوادر
وصل عدد الخدمات
اإللكترونية للمؤسسة العامة
للتأمينات إلى  45خدمة من
أصل  59خدمة دورية وغير
دورية بعد أن كانت  4خدمات
فقط مطلع عام .2019

المؤسسة
أضافت
 28شهادة
إلكترونية
جديدة بتقنية
«كيو آر كود»

األحمد

«الداخلية» ِّ
تفعل قرار حجز
«المركبات المزعجة»
• محمد الشرهان
أ صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر و كـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــل وزارة
الــداخ ـل ـيــة الـمـســاعــد لـشــؤون
ال ـ ـمـ ــرور وال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـل ــواء
ً
ً
جـمــال الـصــايــغ ،ق ــرارا إداري ــا
ي ـ ـق ـ ـضـ ــي بـ ـتـ ـفـ ـعـ ـي ــل ال ـ ـ ـمـ ـ ــادة
 207مــن الــائ ـحــة الـتـنـفـيــذيــة
لقانون المرور ،والتي تنص
على جواز سحب المركبة أو
ا لــدرا جــة ا لـنــار يــة شهرين في
حال ثبوت أن قائدها أضاف
ً
إليها معدات تصدر أصواتا
مزعجة من عادم المركبة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدر أم ـ ـ ـنـ ـ ــي
مـطـلــع بـ ـ "الـ ـم ــرور" إن ال ـلــواء
ً
الـ ـ ـص ـ ــاي ـ ــغ أصـ ـ ـ ـ ــدر ت ـع ـم ـي ـم ــا
ل ـق ـط ــاع ال ـع ـم ـل ـيــات ب ـ ــاالدارة
الـ ـع ــام ــة لـ ـ ــدوريـ ـ ــات ال ـن ـج ــدة
وأقـ ـس ــام ال ـح ــرك ــة ال ـم ــروري ــة
بــالـمـحــافـظــات ال ـســت وإدارة
ال ـع ـم ـل ـيــات الـ ـم ــروري ــة ،بـشــن
حـ ـ ـم ـ ــات أم ـ ـن ـ ـيـ ــة ومـ ـ ــروريـ ـ ــة
لـضـبــط الـمــركـبــات الـمـخــالـفــة
وإحالتها إلى كراج الحجز.

خدمة جديدة
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،ف ـ ّـع ـل ــت
إدارة الفحص الفني التابعة
لـ "ا لـمــرور" خدمة جديدة في

ادارة ا ل ـف ـحــص ا ل ـف ـنــي و هــي
انهاء اجراء ات الفحص الفني
دون حاجة للمراجع النزول
من مركبته.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـصـ ـ ــدر أم ـ ـ ـنـ ـ ــي لـ ـ
"ا ل ـجــر يــدة" ان ادارة الفحص
ال ـ ـف ـ ـنـ ــي مـ ـمـ ـثـ ـل ــة فـ ـ ــي اق ـ ـسـ ــام
الفحص الفني بالمحافظات
الست دشنت اكشاكا خاصة
الستقبال المراجعين دا خــل
مركباتهم منذ دخول المركبة
وحتى خروجها الخذ الختم
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص بـ ـت ــوثـ ـي ــق ع ـم ـل ـي ــة
الفحص.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ا لـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدر ان
الخدمة الجديدة تسهل على
ال ـم ــراج ـع ـي ــن ع ـم ـل ـيــة فـحــص
مركباتهم ومن ثم استخراج
د فـ ـت ــر ا ل ـم ـل ـك ـي ــة مـ ــن ادارات
ال ـ ـمـ ــرور او م ــراك ــز ال ـخ ــدم ــة،
وف ــي ال ـق ـســم ال ـخ ــاص ب ــذوي
االحتياجات الخاصة بإدارة
م ـ ـ ــرور الـ ـع ــاصـ ـم ــة بــال ـن ـس ـبــة
لمعامالت كبار السن او ذوي
االحتياجات الخاصة.

منع تصويت مصابي «كورونا»...

ً
المصلحتين المعتبرتين كحق االنتخاب المكفول دستوريا
ً
ومستلزمات حماية الجمهور من مخاطر الوباء» ،معتقدا أنه
«سيكون أكثر حصافة إذا تم تعديل القرار الوزاري بتنظيم الحجر
ً
بما يتناسب مع احتياجات التصويت ،علما أن المحجور عليه
ً
يخرج حاليا لقضاء بعض المصالح ،مثل تلقي ا لـعــاج دون
اعتبار أن هذا الخروج مجرم».
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استطالعات «أمة ...»2020
المركز األول ،لكن المشكلة في األسـمــاء التي تنزل بـ "الـبــاراشــوت"
بتأشيرة "من يدفع أكثر" في نتائج الدوائر الخمس ،وهو ما أفقدها
بريقها.
ودخل بعض مشاهير السوشيال ميديا والمحللون االنتخابيون
على خط هــذه االستطالعات ،ولكن بطريقة التوقعات ،فيتوقعون
تشكيلة كل دائرة ،وهو ما قد يؤثر على قرار الناخب ،ويؤكد ضرورة
وضع قانون أو قرار ينظم مسألة االستطالعات ،حتى ال ُيسند األمر
إلى غير أهله.
فاالستطالعات االنتخابية ،تجرى في الدول المتقدمة وفق أسس
علمية سليمة ،ال مجال فيها ألي تالعب ،أما لدينا "فال أسس علمية
في إجرائها ،وتحصل على دعم مالي من المرشحين ،الذين يضربون
عصفورين بحجر واحد ،عبر اإليحاء للناخبين بزيادة فرصهم من
جهة ،وإضعاف منافسيهم من جهة أخرى" ،مما يؤكد أهمية تفعيل
ً
دور وزارة اإلعالم الغائب تماما عن مراقبة هذه المسألة.

أعـلـنــت اإلدارة الـجــديــدة في
الـمــؤسـســة ال ـعــامــة للتأمينات
االجتماعية ،أن معدل الخدمات
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة وصـ ــل إلـ ــى أكـثــر
مــن  90فــي المئة مــن الخدمات
الدورية والمتكررة التي يطلبها
المستفيدون ،بفضل التطوير
المستمر لـخــد مــات المؤسسة
اإللكترونية ،التي وصل عددها
إل ــى  45خــدمــة إل ـك ـتــرون ـيــة من
أصـ ــل  59خ ــدم ــة دوريـ ـ ــة وغـيــر
دوريــة بعد أن كانت  4خدمات
فقط مطلع عام .2019
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام
ل ـل ـمــؤس ـســة م ـش ـعــل ال ـع ـث ـمــان،
ف ــي تـصــريــح ص ـحــافــي ،أم ــس،
إ نـ ـ ـ ــه " بـ ـ ـع ـ ــد إ نـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء اإلدارة
الـ ـج ــدي ــدة مـ ــن ع ـم ـل ـي ــة إع ـ ــادة
بناء قطاع االستثمار ،أصبح
األولوية للمرحلة الحالية هي
االس ـت ـم ــرار بـتـطــويــر عـمـلـيــات
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة األخـ ـ ـ ـ ــرى وم ـن ـه ــا
الـخــدمـيــة والــرقـمـيــة والــرقــابــة
الــداخ ـل ـيــة إضــافــة إل ــى أه ــداف
أخ ـ ـ ــرى ت ـش ـم ــل رفـ ـ ــع الـ ـكـ ـف ــاء ة
الـتـشـغـيـلـيــة ،وت ـطــويــر الـبـنـيــة
ال ـت ـح ـت ـي ــة ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ،وت ـع ــزي ــز
وتدريب كوادر المؤسسة.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـع ـ ـث ـ ـمـ ــان إلـ ـ ـ ــى أن
ً
المؤسسة توفر إلكترونيا 76
فــي المئة مــن مجمل معامالت
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـ ـ ــدوريـ ـ ـ ــة وغـ ـي ــر
ال ــدوري ــة وال ـت ــي تـشـكــل  90في
ال ـم ـئــة م ــن ال ـع ـم ـل ـيــات ال ــدوري ــة

ُ
نسبة الشهادات التي تطلب من
المستفيدين.

تطوير الخدمات اإللكترونية

مشعل العثمان

إيمان االحمد

والمتكررة التي يتقدم بطلبها
الـمـسـتـفـيــدون ،مــوجـهــا الشكر
إل ــى ج ـهــود فــريــق تكنولوجيا
المعلومات في المؤسسة على
التطوير الجذري الذي أدخلوه
على العمليات الرقمية مما يعد
نقطة تحول جديدة في برنامج
التطوير الرقمي للمؤسسة.

الـ ـم ــؤسـ ـس ــة وخ ـ ـ ـ ــارج س ــاع ــات
ً
ال ـع ـمــل ،خ ـصــوصــا ف ــي ظ ــروف
ً
جائحة كــورونــا وتـمــاشـيــا مع
ق ـ ـ ـ ــرارات م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،إذ
تـسـتـقـبــل ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة
ال ـ ـمـ ــراج ـ ـع ـ ـيـ ــن ف ـ ـقـ ــط إلن ـ ـجـ ــاز
ال ـ ـم ـ ـعـ ــامـ ــات غـ ـي ــر الـ ـمـ ـت ــوف ــرة
ً
إلكترونيا.
وعن الخدمات التي شملها
بـ ــرنـ ــامـ ــج تـ ـط ــوي ــر الـ ـخ ــدم ــات
اإللكترونية ،أوضحت األحمد
ً
أن ال ـمــؤس ـســة أض ــاف ــت أخ ـي ــرا
 28شـهــادة إلكترونية جديدة
بتقنية "كيو آر كود "QR code
ي ـم ـكــن ل ـل ـم ــراج ــع ط ـل ـب ـهــا عـبــر
تطبيق "ذخر" والموقع الرسمي،
ليبلغ إجمالي نسبة الشهادات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــدم ـ ـهـ ــا الـ ـم ــؤسـ ـس ــة
ً ُ
إلكترونيا تمثل  95في المئة من

إنجاز المعامالت
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت نــائ ـبــة
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــام لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
ت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ـع ـلــومــات في
المؤسسة إيمان األحمد" :هذا
ال ـت ـطــور ف ــي ال ـخ ــدم ــات يسهل
ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدي ــن ب ـح ـيــث
يمكنهم من إنجاز معامالتهم
دون ا لـ ـ ـ ـح ـ ـ ــا ج ـ ـ ــة ل ـ ـمـ ــرا ج ـ ـعـ ــة

وأضافت :أننا لنفخر بما تم
تقديمه مــن خــدمــات للجمهور
ف ــي وقـ ــت ق ـيــاس ــي ع ـل ــى ال ــرغ ــم
م ــن ال ـت ـحــديــات ،إذ اسـتـطــاعــت
ال ـم ــؤس ـس ــة فـ ــي فـ ـت ــرة ال ـح ـظــر
الكلي تفعيل جميع العمليات
ال ـتــأم ـي ـن ـيــة ع ــن ب ـع ــد ول ـ ــم يـتــم
إيـ ـق ــاف أي ع ـم ـل ـيــة ،م ــؤك ــدة أن
المؤسسة مستمرة فــي تنفيذ
بـ ــرنـ ــامـ ــج ت ـ ـطـ ــويـ ــر ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
اإلل ـك ـتــرون ـيــة لـلـمــؤسـســة ال ــذي
يـ ـ ـه ـ ــدف الـ ـ ـ ــى ت ـ ـحـ ــويـ ــل ج ـم ـيــع
ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــة إلـ ــى
اإللـكـتــرونـيــة ،وتــوظـيــف أفضل
الكفاءات الكويتية ممن يحملون
شهادات مهنية متخصصة في
مـ ـج ــاالت ع ـم ـل ـهــم ،إض ــاف ــة إلــى
تــدر يــب الخريجين الكويتيين
الجدد في جميع إدارات القطاع
ليساهموا مع زمالئهم من ذوي
الخبرة في إحــداث نقلة نوعية
للخدمات اإللكترونية وإنجاز
مــا تـبـقــى ال ـخــدمــات لتقديمها
عـبــر مــوقــع الـمــؤسـســة لنحقق
ن ـس ـبــة  100ف ــي ال ـم ـئ ــة ت ـحــول
إلكتروني ويـكــون بذلك جميع
ً
عمل المؤسسة إلكترونيا ولن
ي ـح ـت ــاج ال ـم ـس ـت ـف ـيــد ل ـمــراج ـعــة
المؤسسة.
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محليات

ّ
 ٣معوقات أمام فصل األفرع المستثمرة عن «التعاونيات»

ً ّ
ّ
• الخضير لـ ةديرجلا  :تشمل المحال القديمة والورثة ومخابز التنور ...و 6650فرعا موزعة على  72تعاونية
• «وزارة الشؤون والقوى العاملة تعكفان على إيجاد حلول قانونية لتلك المشكالت»

سلة أخبار
محافظ األحمدي وسفير
العراق بحثا التعاون

•

جورج عاطف

ّ
الفصل يجنب
«التعاونيات»
مخالفات
األفرع ويحقق
استقاللية
األنشطة
ويحفظ
حقوق العمالة

كـشـفــت م ــدي ــرة إدارة التنمية
ال ـت ـعــاون ـيــة ف ــي وزارة ال ـش ــؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة هـ ـي ــام ال ـخ ـض ـي ــر،
أن هـ ـن ــاك أمـ ـ ـ ــورا تـ ـع ــوق عـمـلـيــة
فـصــل عـمــالــة األف ــرع المستثمرة
فـ ــي «الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــات» عـ ــن ال ـم ـلــف
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ل ـل ـج ـم ـع ـي ــات ،وه ــي
المحال واألنشطة القديمة ،التي
تـ ـع ــود إل ـ ــى ح ـق ـب ــة ال ـس ـت ـي ـن ـيــات
والسبعينيات من القرن الماضي
(ق ـبــل ص ــدور الـ ـق ــرارات المنظمة
للعمل التعاوني) والورثة ومخابز
ّ
التنور.
وأكــدت الخضير لـ «الجريدة»،
ً
أن ثمة ج ـهــودا حثيثة تـبــذل من
ال ـ ــوزارة والـهـيـئــة الـعــامــة للقوى
الـعــامـلــة إلي ـجــاد حـلــول قانونية
جذرية لهذه المشكالت ،الفتة إلى

أن إجمالي األفرع المستثمرة في
ً
«الـتـعــاونـيــات» يبلغ  6650فــرعــا
م ــوزع ــة ع ـلــى  72ج ـم ـع ـيــة ،ومــن
ُ
خـ ــال عـمـلـيــة ال ـف ـصــل ســتـعــامــل
األفـ ـ ــرع الـمـسـتـثـمــرة كــال ـشــركــات
ً
الـخــاصــة لـتـكــون مستقلة تماما
عن الجمعيات.

مميزات الفصل
وأوض ـحــت أن لعملية فصل
األف ـ ـ ـ ّـرع ُج ـم ـلــة م ـم ـي ــزات ،منها
ت ـجــنــب ت ـح ـمــل «ال ـت ـع ــاون ـي ــات»
مـ ـخ ــالـ ـف ــات األف ـ ـ ـ ـ ــرع وت ـح ـق ـيــق
االس ـ ّت ـق ــال ـي ــة لـ ـه ــذه األن ـش ـط ــة،
وتجنب تسجيل مخالفات على
الجمعية نظير تشغيل عمالة
ً
األف ـ ــرع ل ــدى ال ـغ ـيــر ،ف ـض ــا عن

ضبط محل عطارة بصباح السالم
يبيع مستحضرات صيدالنية مخالفة
●

عادل سامي

أعلنت إدارة تفتيش األدوية،
التابعة لقطاع الرقابة الدوائية
وال ـغ ــذائ ـي ــة بـ ـ ـ ــوزارة ال ـص ـحــة،
ضبط عدد من المستحضرات
الصيدالنية المخالفة في أحد
محال العطارة بمنطقة صباح
السالم.
وذكـ ـ ـ ــر ال ــوكـ ـي ــل ال ـم ـس ــاع ــد
لـ ـ ـش ـ ــؤون الـ ــرقـ ــابـ ــة ال ــدوائـ ـي ــة
والـغــذائـيــة ،د .عبدالله الـبــدر،
في تصريح صحافي ،أن هذه
الكميات التي تــم رصــدهــا في
أم ــاك ــن غ ـيــر مــرخ ـصــة ل ـتــداول
األدوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،يـ ـت ــم شـ ـ ــراؤهـ ـ ــا مــن
زبائن يترددون لهذه األماكن،
ُ
ويساء استخدامها ،دون إلمام
بخطورتها ،خصوصا مرهم
ديرموفيت ،الذي يحتوي على
ال ـكــورت ـيــزون ،واس ـمــه العلمي
كلوبيتازولُ ،
ويستخدم دون
إشراف طبي.
وأكـ ـ ـ ــد اتـ ـ ـخ ـ ــاذ اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
القانونية بشأن هذه الضبطية،
ً
تمهيدا لتحويلها إلى النيابة
العامة.

تجاوزات
م ــن جــان ـب ـهــا ،قــالــت مــديــرة

هيام الخضير

وق ــف عملية جـلــب الـعـمــالــة من
ب ـع ــض ال ـج ـم ـع ـي ــات ع ـل ــى اس ــم
ُ
المستثمر ودون علمه ،مضيفة

ً
أن مــن ضـمــن الـمـمـيــزات أيـضــا
حفظ حقوق العمالة المتمثلة
فـ ــي صـ ـ ــرف ال ـ ــرات ـ ــب ال ـش ـه ــري،
ً
ومكافأة نهاية الخدمة ،فضال
عـ ــن ت ــوف ـي ــر ال ـح ـم ــاي ــة لـلـعــامــل
فيما يتعلق بــإ صــا بــات العمل
ومنازعاته.
وب ـي ـن ـم ــا ذك ـ ـ ــرت أن «الـ ـق ــوى
ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة» اق ـ ـتـ ــرحـ ــت ت ـح ــوي ــل
الرخص التجارية لألفرع كاملة
بأسماء المستثمرين ،معتبرة
أن ــه م ــن ال ـص ـعــب تـحـقـيــق ذل ــك،
السيما أنه قد يكون هناك بيع
من الباطن أو إســاء ة استخدام
النشاط من المستثمر أو تغييره
دون إذن مسبق مــن الجمعية،
ً
أوض ـحــت أن ــه يتم حــالـيــا بحث
األمــر من كل الجوانب للوقوف

إدارة تـفـتـيــش األدوي ـ ـ ـ ــة ،د .ريــم
الـ ـعـ ـيـ ـس ــى ،إن ـ ـ ــه رغ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات
والقوانين المنظمة لمزاولة مهنة
ال ـص ـي ــدل ــة وال ـ ـت ـ ــداول واالتـ ـج ــار
باألدوية والمنتجات الطبية ،فإن
ً
كثيرا من المحال تمارس بيع هذه
المواد بشكل غير قانوني.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـعـ ـيـ ـس ــى إل ـ ـ ــى أن
الـصـيــدلــي المفتش عبدالرحمن
الـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــري ،ق ـ ـ ــال إن ـ ـ ــه ت ـ ــم ض ـبــط
منتجات طبية أخــرى ،من بينها
مستحضر سودوكريم ،المستخدم

فـ ــي عـ ـ ــاج ح ـ ـ ــاالت ال ـج ـل ــدي ــة،
كــال ـط ـفــح ال ـج ـل ــدي والـ ـح ــروق
وجـفــاف الجلد ،وأيـضــا دهــان
جــري ـنــاســون ،الـمـسـتـخــدم في
عالج البواسير والحروق وحب
الشباب وجفاف الجلد.
وأ ضـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــت أن كـ ـ ـ ــل ه ـ ــذه
الـمـسـتـحـضــرات م ــوج ــودة في
الـمـحــل مــن دون فــواتـيــر ومــن
م ـ ـص ـ ــادر مـ ـجـ ـه ــول ــة ،وب ــذل ــك
ال ي ــوج ــد أي دلـ ـي ــل ل ـض ـمــان
سالمتها وصحة مكوناتها.

شهادة استثمار
وقالت إن ّ«الوزارة ممثلة بقطاع
ً
الـتـعــاون ،تلقت طلبا مــن «الـقــوى
ال ـع ــام ـل ــة» ،ب ـف ـصــل ع ـمــالــة األفـ ــرع
المستثمرة في «التعاونيات» عن
الملف الرئيسي للجمعيات ،معللة
ذلـ ــك ب ــوج ــود ت ـض ـخــم ف ــي أعـ ــداد
ال ـع ـم ــال ــة ال ـم ـس ـج ـلــة ع ـل ــى مـلـفــات
ً
الـجـمـعـيــات بـمــا يــؤثــر سـلـبــا على
التركيبة السكانية في البالد وفق
ما أظهرته اإلحصاءات».
ُ ولـفـتــت إل ــى أن ه ــذا الـمــوضــوع
أثير منذ فترة ،وبناء عليه أصدرت
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة مـ ــا ي ـ ـعـ ــرف بـ ـ ـ «ش ـ ـهـ ــادة

تراجع ملحوظ في إصابات ووفيات «كورونا»
نسب الشفاء من المرض تتجاوز %94
●

عادل سامي

تواصل أرقام اإلصابات والوفيات الناجمة
عــن م ــرض «كــوفـيــد  »19تــراجـعـهــا الملحوظ
خــال األي ــام القليلة الماضية ،حيث شهدت
ال ـ ــ 24ســاعــة الـمــاضـيــة انـخـفــاضــا ف ــي أع ــداد
ال ــوف ـي ــات بـتـسـجـيــل حــالـتـيــن ف ـقــط ،ليصبح
إجمالي الوفيات حتى أمــس  863حالة ،إلى
جانب تسجيل  426إصــابــة جــديــدة ،ليرتفع
بذلك إجمالي عدد الحاالت المسجلة في البالد
إلى  139ألفا و 734حالة.
وأكدت وزارة الصحة ،في البيان اإلحصائي
الـ ـي ــوم ــي لـ ـل ــوق ــوف عـ ـل ــى آخ ـ ــر م ـس ـت ـج ــدات

جانب من المستحضرات المضبوطة

عـ ـل ــى س ـل ـب ـي ــات ــه وإي ـج ــاب ـي ــات ــه
للوصول إلى أفضل الحلول.

ّ
المصدق
استثمار» ،بناء على العقد
ب ـي ــن ال ـم ـ ّس ـت ـث ـمــر و»ال ـت ـع ــاون ـي ــة»،
التي توضح أن المحل أو النشاط
ُيدار من قبل الغير أو مباشرة من
ال ـج ـم ـع ـيــة ،مـبـيـنــة أن الـمـسـتـثـمــر
ي ـس ـت ـط ـيــع ص ـ ــرف ال ـع ـم ــال ــة ال ـتــي
يحتاج إليها إلدارة نشاطه بمعرفة
«ال ـق ــوى الـعــامـلــة» شــريـطــة وجــود
ّ
المصدق وشهادة االستثمار.
العقد
وأشارت الخضير إلى أنه حتى
اآلن لــم يتم تحديد مــوعــد رسمي
إلتـ ـم ــام ع ـم ـل ـيــة ال ـف ـص ــل ب ـص ــورة
ن ـه ــائ ـي ــة ،الس ـي ـم ــا أن ال ـم ــوض ــوع
ً
ي ــدرس حــالـيــا مــن الـجــوانــب كافة،
إض ــاف ــة إلـ ــى ذلـ ــك ي ـجــب أن تضع
ال ـ ـ ــوزارة اآللـ ـي ــات ال ـم ـنــاس ـبــة ،في
حال الموافقة على مقترح «القوى
ً
العاملة» المذكور آنفا.

الفيروس ،شفاء  511حالة خالل الــ 24ساعة
ال ـمــاض ـيــة ،لـيــرتـفــع إج ـمــالــي حـ ــاالت الـشـفــاء
إلــى  131ألـفــا و 560حــالــة وبنسبة  94.1في
المئة مــن إجـمــالــي اإلصــابــات اإلجـمــالـيــة في
الـبــاد ،عقب الـتــأكــد مــن تماثل تلك الـحــاالت
للشفاء ،بعد إجراء الفحوصات الطبية الالزمة
والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
وأوضـ ـح ــت أن عـ ــدد م ــن يـتـلـقــى الــرعــايــة
الطبية فــي أق ـســام الـعـنــايــة الـمــركــزة بـلــغ 84
حالة ،ليصبح المجموع الكلي للحاالت التي
ثبتت إصــابـتـهــا بــالـمــرض وم ــا زال ــت تتلقى
الــرعــايــة الـطـبـيــة ال ــازم ــة  ،7311مـضـيـفــة أن
عدد المسحات التي تم إجراؤها خالل الـ24

ســاعــة الـمــاضـيــة بـلــغ  ،5667ليبلغ مجموع
الـفـحــوصــات منذ بــدايــة الجائحة حتى اآلن
مليونا و 47ألفا و 902فحص مخبري ،وبذلك
تبلغ نسبة اإلصابات الجديدة من المسحات
 7.5في المئة.
وجددت دعوة المواطنين والمقيمين إلى
م ــداوم ــة األخـ ــذ ب ـكــل س ـبــل ال ــوق ــاي ــة وتـجـنــب
م ـخــال ـطــة اآلخ ــري ــن والـ ـح ــرص ع ـلــى تطبيق
استراتيجية التباعد البدني ،موصية بزيارة
الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات
الرسمية في الدولة ،لالطالع على اإلرشادات
والتوصيات ،وكل ما من شأنه المساهمة في
احتواء انتشار الفيروس.

السليمي« :الفتق األربي» ضمن النسب العالمية
أكد أنه يصيب الرجال أكثر من النساء بـ 7مرات
●

عادل سامي

أكد اختصاصي جراحة السمنة
في مستشفى الصباح ،د .محمد
السليمي ،أن نسبة الفتق األربي
في الكويت ضمن النسب العالمية،
ً
الفـتــا إلــى أنــه يمثل نحو  75في
المئة من نسب الفتق التي تحدث
ً
ً
في جــدار البطن عالميا ،مضيفا
أنه يحدث في الجهة اليمنى من
البطن أكثر من اليسرى ،كما أنه

يصيب الــرجــال بنسبة أعلى من
النساء بمقدار  7مرات.
وق ــال الـسـلـيـمــي ،فــي تصريح
صحافي ،أمــس ،إن حــاالت الفتق
األرب ـ ــي بـعـضـهــا ال تـتـسـبــب في
أي أع ـ ـ ــراض ،ب ــل رب ـم ــا ال يـعــرف
ً
ً
ال ـم ــري ــض أن ل ــدي ــه ف ـت ـقــا أصـ ــا،
ورب ـم ــا يكتشفه م ـصــادفــة خــال
الفحص الطبي المعتاد.
ونصح بسرعة عالج الفتق عند
ً
تشخيصه تجنبا للمضاعفات،

مشيرا إلــى أن طــرق الوقاية منه
تـتـمـثــل ف ــي ال ـح ـفــاظ عـلــى ال ــوزن
ال ـط ـب ـي ـعــي ل ـل ـج ـس ــم ،وم ـم ــارس ــة
الـ ــريـ ــاضـ ــة ب ــانـ ـتـ ـظ ــام ،وت ـج ـن ــب
اإلجهاد أثناء التغوط أو التبول،
وكذلك تجنب رفع األشياء الثقيلة.
وأش ـ ــار إل ــى أن ه ـنــاك نــوعـيــن
مــن الفتق األرب ــي ،األول مباشرة
على جدار البطن وال يمتد لكيس
الصفن ،وغير مباشر ،وهو الذي
يمكن أن يمتد إلى كيس الصفن.

محمد السليمي

«األشغال» :تسليم مبنى المباحث الجنائية العام المقبل

استقبل محافظ األحمدي
الشيخ فواز الخالد،
في مكتبه بديوان عام
المحافظة ،سفير العراق لدى
الكويت المنهل الصافي،
حيث جرى التعارف وتبادل
األحاديث حول العالقات
الثنائية التي تربط البلدين
الشقيقين وسبل تعزيزها،
وبحث فرص تطوير وتعزيز
إمكانات التعاون المشترك
وتبادل الخبرات في جميع
المجاالت.
وفي ختام اللقاء ،أعرب
المحافظ عن تمنياته
للسفير بالتوفيق والنجاح
في الدفع بعالقات االخوة
بين البلدين إلى آفاق أرحب،
بينما عبر السفير الصافي
عن التقدير البالغ للرعاية
التي تحظى بها البعثة
الدبلوماسية ومواطنو
العراق على الصعيدين
الرسمي والشعبي في
الكويت.

«اإلطفاء» :خدمتان جديدتان
عبر البوابة اإللكترونية

أعلن مدير إدارة مركز
نظم المعلومات في قوة
اإلطفاء العام ،العميد محمد
القحطاني ،تدشين خدمتين
جديدتين عبر موقع البوابة
اإللكترونية التابع لقوة
اإلطفاء العام ،لكي يستفيد
منهما المراجعون ،ابتداء
من صباح اليوم ،وتشمالن
تصاريح تعبئة الخزانات
الثابتة ،وتصاريح نقل
المواد الخطرة.
وأوضح القحطاني أنه
بإمكان مراجعي قوة اإلطفاء
العام االستفادة من الخدمات
اإللكترونية الجديدة بعد
التسجيل في موقع
( .)www.kff.gov.kw

«النجاة» تنفذ العشيات
لـ  1054أسرة متعففة

المطيري لـ ةديرجلا  :نسبة إنجازه  %95بتكلفة  36.3مليون دينار
•

من المقرر أن تسلم
«األشغال» مبنى اإلدارة
العامة للمباحث الجنائية في
الربع األول من العام المقبل،
والذي يعد أحد المشاريع
المهمة الذكية التي نفذتها
لمصلحة «الداخلية» بتكلفة
تجاوزت الـ  36مليون دينار.

●

سيد القصاص

أو ش ـ ـ ـكـ ـ ــت وزارة األ شـ ـ ـغ ـ ــال
ال ـع ــام ــة أن تـنـتـهــي م ــن إن ـجــاز
مشروع اإلدارة العامة للمباحث
ال ـج ـن ــائ ـي ــة ،والـ ـ ـ ــذي ي ـع ــد أح ــد
المشاريع المهمة التي تنفذها
الـ ـ ــوزارة ف ــي ج ـنــوب ال ـس ــرة ،إذ
بلغت نسبة إنـجــازه حاليا 95
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،بـتـلـكـلـفــة إجـمــالـيــة
بلغت  36.377مليون دينار ،ومن
المتوقع تسليمه في الربع األول
من العام المقبل.
وقال نائب مهندس المشروع
إبراهيم المطيري في تصريح
لـ «الجريدة» ،خالل جولتها في
م ـب ـنــى الـ ـمـ ـش ــروع ،إن مـســاحــة
المبنى تبلغ  30ألف متر مربع،

بينما مساحته اإلجمالية تصل
إلى  98ألف متر مربع ،ويتكون
مــن ســرداب ـيــن؛ األول بمساحة
 26ألـ ــف م ـتــر م ــرب ــع ،وال ـثــانــي
ب ـ ـ  24أل ــف م ـتــر م ــرب ــع ،ويـعـلــو
ال ـس ــرداب ـي ــن  3م ـب ــان رئـيـسـيــة
ت ـت ـم ـثــل ف ــي «ال ـم ـب ـن ــى اإلداري
ال ــذي يتكون مــن طــابــق أرضــي
و 4أدوار متكررة يعلوها غرفة
سطح ،ومبنى الحجز ويتكون
م ــن ط ــاب ــق أرض ـ ــي ودور أول،
وغرفة سطح ،ومبنى المسرح
وي ـت ـكــون مــن طــابــق أرض ــي و3
أدوار متكررة وغرفة سطح».
وأضاف المطيري أنه يوجد
بــالـمــوقــع ال ـع ــام غــرفــة خــدمــات
وأمن ،إضافة إلى أسوار المبنى
والـبــوابــات ،وكــذلــك  744موقفا

المشروع يوفر الطاقة والمياه
ويحافظ على البيئة
قال المطيري إن واجهة المبنى الخارجي
ل ـم ـشــروع «ال ـم ـبــاحــث الـجـنــائـيــة» تـتـكــون من
ج ــدران معزولة ،وزج ــاج م ــزدوج للتحكم في
الحرارة ،وتوفير مساحات عمل مضاءة بضوء
النهار تنير على األقل  75في المئة من مساحة
المشروع ،إضافة إلى أنه يمتلك القدرة على
التحكم في درجات الحرارة والرطوبة والتلوث.
وأوضح المطيري أن المبنى يستخدم مواد
وأطقما صحية موفرة للمياه بحسب توصيات

وزارة الكهرباء والماء ،إضافة إلى المساحات
الخضراء الموجودة بالمشروع.
ولفت إلى أن المشروع يقع في حي الزهراء
داخـ ــل مـحـيــط مـنـطـقــة ال ـ ـ ــوزارات بــال ـقــرب من
الدائري السادس ،وهو أحد المشاريع المتميزة
بتصميمه ا لـهـنــد ســي وا ل ـم ـع ـمــاري المبتكر
والذكي الذي يخدم البيئة المحيطة به ،ويقدم
انطباعا متميزا وحديثا كأحد المقرات المهمة
لـ «الداخلية».

إبراهيم المطيري

للسيارات مقسمة بين سرداب
سفلي يـسـتــوعــب  364سـيــارة،
وآخ ـ ـ ــر عـ ـل ــوي ي ـس ـت ــوع ــب 295
سيارة ،إضافة إلى دور أرضي
يتسع لـ  85سيارة.

مميزات المشروع
وأوض ـ ــح أن ال ـم ـش ــروع يعد
أح ــد ال ـم ـبــانــي الـمـهـمــة لـ ــوزارة
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ،وق ـ ـ ــد روع ـ ـ ـ ــي ف ـيــه
مطابقته لالستراطات األمنية،
إذ إن ـ ـ ــه أث ـ ـن ـ ــاء ال ـت ـص ـم ـي ــم تــم
التنسيق مع ممثلي «الداخلية»
في اجتماعات دورية الستيفاء
جميع متطلباتهم واشتراطاتهم
األم ـن ـي ــة ق ـب ــل ط ـ ــرح ال ـم ـش ــروع
وم ـب ــاش ــرة األعـ ـم ــال ،الف ـتــا إلــى
أن ال ـم ـشــروع يـسـتـخــدم نظاما
مـ ـ ـ ــزدوجـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول وخ ـ ـ ـ ــروج
المركبات من خالل فصل مدخل
الزوار عن مدخل الموظفين.

جانب من مشروع «المباحث الجنائية»
وأشــار إلى أن مراقبة دخول
الـمــوقــع تعتمد عـلــى إجـ ــراء ات
دخول وخروج جيدة ومنظمة،
إض ــاف ــة إلـ ــى اس ـت ـخ ــدام أح ــدث
تـكـنــولــوجـيــا بــالـمـبـنــى ،والـتــي
تستطيع إعادة تعويض نقص
ت ــرت ـي ـب ــات الـ ـس ــام ــة ال ـس ـل ـب ـيــة
الـمـصــاحـبــة لـمـســاحــة الـمــوقــع
المحدودة.
وبـ ـي ــن أن ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع يـضــم
ح ـ ــائـ ـ ـط ـ ــا خ ـ ــرس ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا ص ـل ـب ــا
ي ـح ـيــط بــال ـمــوقــع وي ــؤم ـن ــه من
كــل ال ـجــوانــب ،ون ـقــاط الــدخــول
مزودة ببوابات معدنية منزلجة
وحواجز طرق ،ويتم التحكم في
الدخول بواسطة أذرع حواجز
مرورية خالل ساعات العمل.

سجن المبنى
ولفت إلى أن المبنى يحتوي
ع ـل ــى س ـج ــن ص ـغ ـيــر م ــوج ــود

بالطابق األرضي يتم التحكم
فيه بواسطة غرفة أمن خاصة،
و ي ـ ـتـ ــم ت ــو فـ ـي ــر وإدارة ن ـظ ــام
مــراق ـبــة ال ـمــوقــع مــع كــامـيــرات
« ،»CCTVإضافة إلى أن جميع
البوابات والنوافذ الموجودة
ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ــدور األرض ـ ـ ـ ــي مـ ـ ــزودة
ب ــأنـ ـظـ ـم ــة مـ ـك ــافـ ـح ــة ال ـس ـط ــو،
ونظام اإلضاء ة مصمم بشكل
كـ ــاف إلضـ ـ ــاءة ال ـم ـب ـنــى خــال
الليل.
وذكر أنه سيتم تنفيذ عدد
من خصائص األداء المتميزة
لـتـحـقـيــق ال ـن ـتــائــج ال ـمــرجــوة
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ـخ ـلــق ب ـي ـئــة عـمــل
عــال ـيــة ال ـم ـس ـت ــوى ،مـبـيـنــا أن
ال ـم ـب ـن ــى ي ـع ـم ــل ب ـش ـك ــل جـيــد
وك ـف ــاءة عــالـيــة ف ــي اسـتـخــدام
الطاقة ،وأقل كمية نفايات ،مما
يقلل نسبة التلوث البيئي ،كما
أن هيكل وشكل واتجاه المبنى
سيقلل من اآلثار البيئية عليه.

المشروع
يراعي
االشتراطات
األمنية
ً
ويضم سجنا
بالطابق
األرضي

أكد مدير إدارة المساعدات
بجمعية النجاة الخيرية،
محمد الخالدي ،دعم األمانة
العامة لألوقاف لتنفيذ
مصرف العشيات خالل عام
 ،٢٠٢٠والذي تستفيد منه
 1054أسرة متعففة داخل
الكويت.
وقال الخالدي ،في تصريح
له ،إن شريحة المستفيدين
من مصرف العشيات ،هم:
األيتام واألرامل وضعاف
الدخل والمطلقات وكبار
السن والمرضى وذوو
االحتياجات الخاصة
والعاطلون عن العمل
والغارمون ،وغيرهم من
الحاالت المستحقة للدعم،
والتي زادت أعدادها بسبب
تداعيات جائحة كورونا.
َّ
وبين أن "النجاة" قامت
بدراسة الحاالت المستحقة،
ً
وفقا للمستندات الرسمية
الموثقة ،والتي تؤكد
حاجة األسرة للدعم ،كما
تم التنسيق واختيار
األسواق المركزية المناسبة،
والتي لديها فروع
منتشرة في جميع مناطق
الكويت ،تسهيال لوصول
المستفيدين.

4
أكاديميا
ً
أساتذة الجامعة :التعليم عن بعد ليس بديال عن التقليدي
ةديرجلا

•
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أكدوا لـ ةديرجلا أنه وضع بشكل مؤقت حتى انتهاء أزمة «كورونا»
•

حمد العبدلي

قال عدد من أساتذة جامعة الكويت إن التعليم
عن بعد ال يغني عن التقليدي ،الذي يعتبر أساس
التعلم للطالب في المرحلة الجامعية.
وأوضح األساتذة أن التعليم عن بعد زاد ًمن
جهد األستاذ في تقديم المقرر ،خصوصا في

ظل عدم وجود مختبرات علمية ،وعدم وجود
الطلبة داخل الجامعة للتطبيق العملي في الكثير
الهندسة والكليات الطبية.
من المقررات بكلية ً
«الجريدة» التقت عددا من األساتذة بشأن مدى
جدوى التعليم عن بعد ،وفيما يلي التفاصيل:

في البداية ،قال أستاذ الهندسة
الميكانيكية بجامعة الكويت د.
عـمــاد خــورشـيــد إن التعليم عن
بعد يعتبر فترة مؤقتة وال يسد
مـكــان التعليم التقليدي ،مؤكدا
أن التعليم يحتاج ال ــى تواصل
مـبــاشــر بـيــن األس ـت ــاذ والـطــالــب،
ً
وخـ ـص ــوص ــا ف ــي الـتـخـصـصــات
العلمية التي تحتاج الى دروس
عـمـلـيــة وم ـخ ـت ـب ــرات تـسـتــوجــب
التطبيق العملي للطالب داخــل
الجامعة.
وأوضــح خورشيد أن تطبيق
التعليم عن بعد خالل هذه الفترة
جاء بسبب تفشي جائحة كورونا،
حـ ـي ــث ال يـ ــوجـ ــد ب ـ ــدائ ـ ــل أخ ـ ــرى
للتعليم س ــواه ويـعـتـبــر الخيار
األنـجــح فــي هــذه الـمــرحـلــة ،التي
ال يـمـكــن فـيـهــا تــوقـيــف العملية
التعليمية لمدة أطول ،مما يترتب
عليه مشكلة كبيرة في المستوى
التعليمي واألك ــادي ـم ــي ،إذا ظل
الـطـلـبــة بــا تعليم حـتــى انتهاء
ً
فترة كــورونــا ،مضيفا أن الكثير
مـ ــن الـ ـ ـ ــدول فـ ــي الـ ـع ــال ــم ت ـح ــاول
جاهدة إعــادة التعليم التقليدي،
لـمــا يـتــرتــب عـلـيــه مــن زيـ ــادة في
مـسـتــوى الطلبة وتـخــريــج جيل
فاهم في تخصصه.
وأشار إلى ان الكثير يعتقدون
أن التعليم عن بعد اقل مجهودا
عـلــى األس ـت ــاذ مــن الـتـقـلـيــدي ،اال
انــه بعد التجربة نجد ان الجهد
مضاعف ،وخاصة مع االختبارات
والواجبات للطلبة ،وتخصيص
سـ ــاعـ ــات ل ـل ـط ـل ـبــة لـ ـل ــرد عـلـيـهــم
وم ـت ــاب ـع ــة اس ـت ـف ـس ــارات ـه ــم عـبــر
ال ـتــراســل االل ـك ـتــرونــي ،موضحا
أن عمل االخـتـبــارات يحتاج الى
جهد كبير من األستاذ ومراجعة
م ـس ـت ـمــرة ح ـتــى ال ت ـك ــون هـنــاك
أخطاء يصعب تعديلها.
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال رئ ـي ــس قسم
دراسات المعلومات ورئيس لجنة
التعليم عــن بـعــد بكلية العلوم
االجتماعية د .سلطان الديحاني
ان تجربة التعليم عــن بعد هي
تجربة كنا ننادي بها منذ سنوات
ب ــأن ي ـكــون التعليم االلـكـتــرونــي

ضرورة التواصل
المباشر بين
األستاذ والطالب
في التخصصات
العلمية
خورشيد

التعليم عن بعد
مناسب للظروف
الطارئة وغير
مناسب لفترة
أطول
الديحاني

استمرار
ُ
التعليم عن بعد
خالل الفترة
المقبلة في
الحاالت الطارئة
الروغاني

ً
ج ــزءا مــن الحياة الجامعية وان
تكون بعض المقررات الكترونية
ويسمح للطالب بالتسجيل كحد
أقـصــى مجموعة م ـقــررات طــوال
فترة دراسته كما هو معمول به
مع المبتعثين ،موضحا انه بشكل
عام كانت التجربة الحالية ناجحة
ولكن فيها بعض المشاكل مثل
قلة التفاعل وه ــذي تحتاج إلى
ت ــدري ــب أك ـثــر وتـطـبـيــق أســالـيــب
تدريس تتناسب مع التعليم عن
بعد .أيضا هناك حاجه لتقليل
االعتماد على االختبارات وترك
ال ـحــريــة لــأســاتــذة السـتـبــدالـهــا
بوسائل تقييم اخرى ،باالضافة
الى أن هناك مشكلة الغش والتي
تــرتـبــط ف ــي االم ـت ـحــانــات بشكل
اك ـبــر ،وأعـتـقــد أن ق ــرار ع ــدم فتح
الكاميرا أثـنــاء المحاضرات هو
ق ــرار يجب تعديله النــه يضعف
التفاعل بين األستاذ والطالب.
وبين د .الديحاني اننا نحتاج
إل ــى تكييف ال ـم ـق ــررات العملية
قدر اإلمكان مع التعليم عن بعد
واذا ك ــان مــن الـصـعــوبــه تحقيق
ذلــك بسبب طبيعة الـمـقــرر فإنه
يجب حضور مختبرات المقررات
العملية بشكل فعلي مع تطبيق
االشتراطات الصحية وهــذا حل

مناسب اذا كانت طبيعة المقرر
ومتطلباته اليمكن تحقيقها من
خالل التعليم عن بعد.
واش ــار د.الديحاني أنــه بشكل
ع ــام ول ـل ـف ـصــول ال ـق ــادم ــة ان ــا مع
الـنـظــام الـهـجـيــن ،فيمكن تقسيم
المقرر إلى محاضرات «أونالين»
ومـحــاضــرات مـبــاشــرة ،مبينا ان
التعليم عن بعد مناسب للظروف
ال ـطــارئــة ول ـكــن هــو غـيــر مناسب
لفتره أطول.
مــن جــانـبــه ،ق ــال أس ـتــاذ الطب
المساعد بجامعة الكويت د .هشام
الرويح إن الدراسة عن بعد ال يمكن
ان تحل مكان التعليم التقليدي،
خــاصــة أن ال ـطــالــب ف ــي الـكـلـيــات
الطبية يحتاج الى تطبيق عملي
أكثر مــن باقي الكليات ،وخاصة
ال ـك ـل ـيــات ال ـح ـيــات ـيــة ،مـضـيـفــا أن
نظام التعليم في جامعة الكويت
يعتمد عـلــى التعليم التقليدي،
وأن الدراسة عن بعد جاءت بسبب
ظروف جائحة كورونا.
ول ـ ـفـ ــت د .ال ـ ــروي ـ ــح إل ـ ـ ــى ق ـلــة
اإلمكانيات ،التي قدمتها الجامعة،
ً
وخصوصا عدم توافر الكاميرات
والميكروفونات لألساتذة ،االمر
ال ــذي اضـطــرهــم ال ــى شــرائـهــا من
أموالهم الخاصة ،حتى ان بعض

األس ــات ــذة ق ــام ــوا بـعـمــل اسـتــديــو
خـ ـ ــاص بـ ـه ــم ل ـت ـق ــدي ــم دروسـ ـه ــم
للطلبة ،حرصا منهم على تقديم
عال.
دروس ذات مستوى ٍ
ودعا الرويح ،في حال استمرار
ال ـت ـع ـل ـيــم عـ ــن ب ـع ــد خ ـ ــال ال ـع ــام
الـ ـ ــدراسـ ـ ــي ال ـم ـق ـب ــل ،إلـ ـ ــى تــافــي
ال ـم ـش ــاك ــل الـ ـت ــي ح ـص ـل ــت خ ــال
الفصل التكميلي الثاني والفصل
الصيفي االستثنائي.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال أسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاذ ال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــة
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ب ـج ــام ـع ــة ال ـكــويــت
د .حمد الروغاني ،إنه لم يجد أي
صعوبة فــي تطبيق التعليم عن
ُبعد بجامعة الكويت ،خصوصا
م ـ ـ ــع ت ـ ـط ـ ــور وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل ال ـت ـع ـل ـي ــم
وتفعيلها بشكل كبير ،موضحا
أنــه تـفــادى جميع المشاكل التي
واجهته ،السيما بشأن المختبرات
م ــن خ ــال تـكـلـيــف الـطـلـبــة بعمل
تجارب منزلية للدروس.
وبـ ّـيــن د .الــروغــانــي أنــه يفضل
اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ال ـت ـع ـل ـي ــم ع ـ ــن ُبـ ـع ــد،
خــال الفترة المقبلة ،خصوصا
لــاســاتــذة الــذيــن يحصلون على
م ـه ـم ــات ع ـل ـم ـي ــة ،وكـ ــذلـ ــك خ ــال
فترة األمطار واإلجــازات الطارئة،
حتى ال يضيع على الطلبة حقهم
الدراسي.

«القبول والتسجيل» :التحويل بين تخصصات
الكليات يبدأ اليوم
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت ،بدء تقديم طلبات
التحويل الداخلي بين تخصصات الكليات إلكترونيا ،من خالل موقع
التسجيل ،من الثانية عشرة ظهر اليوم حتى منتصف بعد غد ،وفقا
لـلـشــروط ،بــأن يـكــون التحويل مــن تخصص آلخــر داخ ــل الكلية بعد
استيفاء الطالب للشروط العامة والخاصة للتحويل ،وبعد استيفاء
الشروط ستظهر له رسالة تتضمن تحويله إلى التخصص الجديد.
وبينت العمادة أنه يسمح بتقديم طلبات التحويل الداخلي إلكترونيا
للطلبة المستوفين لشروط التحويل من دفعات  2016وما بعد فقط،
موضحة أن الطلبة دفعات  2015وما قبل عليهم مراجعة مكتب التوجيه
واإلرشاد خالل الفترة المحددة من قبل الكلية .وأوضحت أن الطالب غير
المستوفي لشروط التحويل ستظهر له رسالة تفيد بالشروط الواجب
عليه استيفاؤها ،ليتمكن من تقديم طلب التحويل الحقا ،كما أنــه ال
ُيسمح للطلبة المقيدين في كليات الحقوق والطب والصيدلة وطب
األسنان والعلوم الطبية المساعدة بالتحويل وفقا لهذا النظام.
وأعلنت إدارة السجالت بعمادة القبول والتسجيل للطلبة الراغبين في
التحويل إلى كلية الحقوق للعام الجامعي  ،٢٠٢٠ /٢٠١٩والذين استكملوا
شروط التحويل ،بأن تقديم الطلبة إلكترونيا ،من خالل الموقع الرسمي
للتسجيل ،من  ٢٢إلى  ٢٤الجاري.

للتواصل مع صفحة «أمة »2020
majles@aljarida●com
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الدائرة الثالثة ...زيادة ناخبي منطقة الصديق %300
الزهراء والسالم وحطين احتلت المراكز األولى في تسجيل عدد القيود االنتخابية
علي الصنيدح

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

الجابرية والروضة
ّ
والسرة ...أعلى
قيود ناخبي الدائرة

ش ـه ــدت الـ ــدائـ ــرة االن ـت ـخــاب ـيــة
الثالثة زي ــادة فــي عــدد ناخبيها
بـ ـسـ ـج ــات أمـ ـ ــة  ،2020م ـق ــارن ــة
بسجالت انتخابات مجلس ،2016
وبــذلــك تـحـتــل ال ــدائ ــرة مــن حيث
إجمالي عدد الناخبين ،المرتبة
الثالثة بين الدوائر الخمس.
وت ـ ـظ ـ ـهـ ــر ك ـ ـ ـشـ ـ ــوف الـ ـقـ ـي ــود
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ت ـس ـج ـيــل 15245
ناخبا على عــدد مــن مناطقها
الـ ـ ـ  15ف ــي ج ــداولـ ـه ــا ،ليصبح
إجمالي عدد ناخبيها .101492
وي ـ ـظ ـ ـهـ ــر تـ ـحـ ـلـ ـي ــل بـ ـي ــان ــات
ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــرة ،مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة ت ــوزي ــع
الناخبين على مناطقها ،مقارنة
بين ا لـسـجــات االنتخابية في
 2016و  ،2020أن ا ل ـم ـن ــا ط ــق
ال ـخ ـم ــس األولـ ـ ـ ــى مـ ــن الـ ــدائـ ــرة
تشكل نسبة  51.5في المئة من
إجمالي المقيدين فيها ،بعدد
 52308قيود.
وأتــى على رأس القائمة في
تسجيل أعلى الناخبين بمناطق
الدائرة الثالثة ،منطقة الجابرية
بإجمالي  ،12247بعد تسجيل
ً
ً
 1272قـيــدا جــديــدا فيها ،وأتــت
ف ــي ال ـمــرت ـبــة ال ـثــان ـيــة الــروضــة
بـ  11760ناخبا ،وسجلت 1269
قيدا جديدا ،وفي المرتبة الثالثة
السرة بـ  10147ناخبا ،وسجلت

عسكر يطالب وزير الدفاع بإعادة
النظر في إحالة عقداء للتقاعد
طــالــب مــرشــح ال ــدائ ــرة الــرابـعــة
النائب عسكر العنزي نائب رئيس
الــوزراء وزيــر الدفاع الشيخ أحمد
المنصور بإعادة النظر في إحالة
ع ــدد مــن الـضـبــاط مـمــن يحملون
رتبة عقيد ،وأجبروا على التقاعد
قبل أن يكملوا فـتــرة الترقية إلى
عميد ،فإما أن تتم ترقيتهم إلى رتبة
عميد أو يؤجل تقاعدهم.
وقــال العنزي" :ه ــؤالء الضباط
أحيلوا إلى التقاعد قبل أن يكملوا
فـتــرة الترقية ال ــى عميد بخمسة
أش ـهــر ،وإذا ت ـقــاعــدوا حــالـيــا فــإن
بعضهم لــم يكمل  ٤٥عــامــا لذلك
س ـت ـعــام ـلــه م ــؤس ـس ــة ال ـتــأم ـي ـنــات
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ك ـ ـمـ ــدنـ ــي ولـ ـي ــس
كعسكري" ،متسائال" :لماذا تجبرهم
وزارة الدفاع على التقاعد في الوقت
ال ـح ــال ــي؟ ول ـ ـمـ ــاذا ال ت ـس ـمــح لهم
بتقديم طلب إحالتهم إلى التقاعد
فور استحقاقهم رتبة عميد؟".
وتمنى من وزيــر الــدفــاع النظر

 926قـيــدا جــديــدا ،وقــرطـبــة في
المرتبة الرابعة بـ  9124ناخبا،
وسـجـلــت  ،1129وف ــي المرتبة
ّ
الـخــامـســة حــلــت منطقة كيفان
ب ـ ـ  ،9030و س ـج ـلــت  753قـيــدا
جديدا.

ب ـع ـي ــن ال ـ ــرأف ـ ــة ل ـ ـهـ ــؤالء ال ـض ـب ــاط
فإما أن يقوم بترقيتهم الــى رتبة
عميد ،حيث إنهم تجاوزوا الثالث
سنوات وهم يحملون رتبة عقيد،
وخصوصا أن القانون يتيح للوزير
هــذا اإلجـ ــراء ،أو تأجيل تقاعدهم
بعد تاريخ استحقاقهم رتبة عميد.

وكـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت ال ـ ـ ـس ـ ـ ـجـ ـ ــات أن
زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات نـ ــاخ ـ ـبـ ــي ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــرة
ش ـم ـلــت ك ــل مـنــاطـقـهــا الـ ـ ـ ،15
لكن بمعدالت متفاوتة خالل
السنوات األربــع الماضية ،إذ
س ـج ـلــت م ـن ـط ـقــة الـ ـص ــدي ــق 3
أض ـعــاف ناخبيها مــا يـعــادل
أكثر من  300في المئة ،وذلك
بـتـسـجـيــل  487ق ـي ــدا ج ــدي ــدا،
ليصبح إجمالي قيودها ،640
ب ـعــد أن ك ــان إج ـمــال ـي ـهــا 153
في .2016
أما في تفصيل أكثر المناطق
الـتــي شـهــدت أعـلــى زي ــادات في
ت ـس ـج ـيــل ال ـق ـي ــود االن ـت ـخــاب ـيــة
ب ـي ــن م ـن ــاط ــق ال ـ ــدائ ـ ــرة ،فـتــأتــي
منطقة الزهراء بتسجيل 2340
ق ـ ـيـ ــدا ،وف ـ ــي ال ـم ــرت ـب ــة ال ـثــان ـيــة
ا ل ـ ـسـ ــام ب ـت ـس ـج ـيــل  ،1685ثــم
حطين بتسجيل  1645قيدا ،ثم
الجابرية بتسجيل  1272قيدا،
وج ــاء ت فــي المرتبة الخامسة

ناخب في «الثالثة» يبحث عن اسمه بكشوف الناخبين
منطقة الروضة بتسجيل 1269
قيدا.

أقل القيود الجديدة
أمـ ــا م ــن نــاح ـيــة ال ـم ـنــاطــق

أك ــدت مرشحة الــدائــرة الثالثة
النـتـخــابــات مجلس األم ــة ،2020
ش ـي ـخ ــة ال ـ ـجـ ــاسـ ــم ،أن اإلص ـ ــاح
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ي ـش ـم ــل ال ـك ـث ـي ــر مــن
الـمـحــاور األســاسـيــة والمترابطة
م ـ ــع ب ـع ـض ـه ــا ،ومـ ـنـ ـه ــا االلـ ـ ـت ـ ــزام
ً
ً
بالدستور نصا وروح ــا وتعديل
النظام االنتخابي وآلية التشكيلة
الحكومية وفصل السلطات.
وأكـ ــدت ال ـجــاســم ،فــي تصريح
لـهــا ،أن الـنـظــام اإلنـتـخــابــي نقطة
حساسة بالنسبة للكويتيين ،وذلك
بسبب الصوت الواحد وتداعياته،
موضحة أن نظام الصوت الواحد
يجب أن يصبح صوتين على األقل
كبداية ،فمن الناحية النسائية كان
ً
ظالما للمرأة ،وتفسيري لذلك هو
أن الحياة الديمقراطية في الكويت
ّ
بدأت منذ الستينيات ،لذلك تمكن

ال ـت ــي ح ـظ ـيــت بـتـسـجـيــل أقــل
القيود الجديدة من إجمالي
 15245قيدا ،فشهدت خيطان
الجديدة ا قــل تسجيل قيود،
وذ ل ـ ــك ب ـ ـ  260ق ـي ــدا لـيـصـبــح

إ جـ ـم ــا ل ــي ن ــا خ ـب ـي ـه ــا ،2269
تـ ـلـ ـتـ ـه ــا مـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـخ ــال ــدي ــة
بـ  481قيدا ،ليصبح إجمالي
نــا خـبـيـهــا  ،6300ث ــم منطقة
الصديق بـ  487قيدا ،ليصبح

قيود 2020
المنطقة
12247
الجابرية
11760
الروضة
10147
السرة
9124
قرطبة
9030
كيفان
8962
أبرق خيطان
6996
العديلية
6568
اليرموك
6300
الخالدية
5338
الزهراء
4563
السالم
4392
حطين
3156
الشهداء
2269
خيطان الجديدة
الصديق
640
101492
اإلجمالي

إجمالي ناخبيها  ،640رغم
أنها حظيت بأعلى معدل في
تسجيل القيود االنتخابية،
ومن ثم العديلية بـ  491قيدا،
لـيـصـبــح إج ـم ــال ــي نــاخـبـيـهــا

قيود  2016مقدار الفارق
1272
10975
1269
10491
926
9221
1129
7995
753
8277
609
8353
491
6505
759
5809
481
5819
2340
2998
1685
2878
1645
2747
1139
2017
260
2009
487
153
15245
86247

 ،6996وأ بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق خ ـ ـي ـ ـطـ ــان
بـ  609قيود ،ليصبح إجمالي
ناخبيها .8962

صناديق االقتراع جاهزة للعرس الديمقراطي
الهاجري :اكتمال كل تجهيزات العملية االنتخابية
فهد التركي

انتهت وزارة الداخلية ،ممثلة بإدارة شؤون االنتخابات ،بالتعاون
مع وزارة العدل ،من تجهيز الصناديق الخاصة بيوم االنتخاب،
والـتــي سيدلي الناخبون بأصواتهم فيها ،وســط تــأكـيــدات على
ضرورة االلتزام باالشتراطات الصحية والتعقيم والوقاية ،بهدف
منع تفشي عدوى فيروس "كورونا".
وستقوم "الداخلية" بالتعاون مع "العدل" بتوزيع هذه الصناديق
على إدارة االنتخابات ،ومنها للجان األصلية والفرعية التي سيتم
االقتراع فيها.
وقال مدير إدارة االنتخابات في وزارة الداخلية العقيد حقوقي
د .أحمد الهاجري ،إن اإلدارة انتهت من جميع التجهيزات للعملية
االنتخابية ،السيما تجهيز صناديق االقتراع في كل الدوائر ،والتي
ستضم بداخلها كشوفات الناخبين في كل لجنة فرعية وأصلية.
وذكر الهاجري ،أن إدارة الجنسية والجوازات ستكون موجودة
من أجل صرف لمن يهمه األمر أو بدل فاقد للناخبين الذين فقدوا
ً
ً
جنسياتهم من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء ،مؤكدا كتمال
كل الجوانب واالشتراطات ليوم االنتخاب ،بالتعاون مع الجهات
المعنية في الدولة.

الجاسم« :الصوت الواحد» ظلم المرأة
ال ــرج ــل م ـن ـهــا ومـ ــن ص ـنــع شبكة
عالقات ودعايات وهيبة مصطنعة
في كثير من األحيان.
وتــابـعــت :أمــا ال ـمــرأة فلم تأخذ
ال ـح ــق االن ـت ـخــابــي إال ف ــي ،2005
واآلن أصـبــح ل ــدى الـنـســاء بعض
الرغبة بالنزول إلــى االنتخابات،
وهذا النزول والتمكن من العالقات
وطريقة العمل وكسر الحاجز بينها
وب ـيــن الـمـجـتـمــع لـيـســت بــاألمــور
السهلة "،مبينة أن نظام األصوات
المتعددة يساعد ،وقد ساعد المرأة
ً
على الوصول ،وعندما صار صوتا
ً
واحدا ،أصبح من شبه المستحيل
وصول المرأة إلى مجلس األمة.
وأشارت إلى أن العقلية الغالبة
عـلــى المجتمع م ــا زالـ ــت ذكــوريــة
بـقــوة ،وه ــو مــا يضع على الـمــرأة
أعباء إضافية كبيرة" ،ولهذا السبب
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 3أضعاف

•

عسكر العنزي

توزيع ناخبي الدائرة بحسب المناطق

أق ــول إن ــه ال ب ـ ّـد مــن إع ـطــاء فرصة
للنساء وفتح المجال لهن".
كما أكــدت أن تحقيق اإلصــاح
السياسي ليس من خــال إصالح
نـ ـ ـظ ـ ــام ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت أو الـ ـنـ ـظ ــام
االنتخابي فقط ،وأن هــذه النقطة
وحدها لن تكون ذات أثر ،وستكون
مصلحية" ،فهناك فرق كبير بين أن
أسعى لتحقيق مصلحة وبين أن
أسعى لتحقيق إصالح".
وبينت أن الدستور ينص بشكل
واضـ ــح عـلــى أن تتشكل السلطة
التنفيذية من أعضاء مجلس األمة،
"ولكنهم وضعوا استثناء بسبب
عــدم وج ــود أعـضــاء مــن المجلس
تكنوقراط ،باستثناء وزارة المالية
والـصـحــة وال ـتــرب ـيــة ،أي فــي حــال
ع ــدم إيـجــاد أعـضــاء مــن المجلس
يـصـلـحــون لـشـغــل ه ــذه الحقائب

شيخة الجاسم

التقنية أو الـتـكـنــوقــراطـيــة يمكن
ال ـل ـج ــوء ل ـس ــواه ــم ،ول ـك ــن أصـبــح
االستثناء هو األصل ،والمحلل هو
االستثناء".

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت باالنتخابات
ً
 567694ناخبا ،بواقع  273940من الذكور ،و 293754من اإلناث،
ينتشرون في الدوائر الخمس.
وتعتبر أن الدائرة الخامسة األكبر لناحية عدد الناخبين وتحوي
ً
ً
 166222ناخبا وناخبة ،تليها الرابعة بـ  150193ناخبا وناخبة ،ثم
ً
ً
الثالثة بـ  101492ناخبا وناخبة ،فاألولى بـ  84823ناخبا وناخبة،
ً
ً
وأخيرا الدائرة الثانية بـ  64965ناخبا وناخبة ،تعتبر أقل الدوائر
االنتخابية من جهة اعداد الناخبين.
وخصصت إدارة االنتخابات  102مدرسة للعمل كمراكز اقتراع،
من خالل  590لجنة انتخابية رئيسية وفرعية ،كما تم تخصيص
خ ـم ــس م ـ ـ ــدارس ف ـق ــط إلع ـ ــان ال ـن ـت ــائ ــج ال ـن ـهــائ ـيــة لــان ـت ـخــابــات،
بتخصيص مدرسة في كل دائرة.
وانتهت وزارة الداخلية ،في الوقت نفسه ،من تحديد أعداد وكالء
ومناديب المرشحين النتخابات مجلس  ،2020حيث بلغ إجمالي
ً
عدد الوكالء  102وكيل 51 ،منهم ذكــورا و 51إنــاث ،في حين بلغ
ً
إجمالي المناديب  590مندوبا 284 ،منهم ذكور و 306إناث.
من جانب آخر ،بلغ إجمالي مناديب المرشحين في الدوائر
ال ـخ ـمــس ،ال ــذي ــن س ـي ـتــوزعــون عـلــى مـخـتـلــف ال ـل ـجــان األصـلـيــة
ً
والـفــرعـيــة  590مـنــدوبــا ،كــان نصيب لـجــان الــذكــور منها 284

صناديق االقتراع
ً
مندوبا ،في حين بلغ العدد باللجان النسائية  306مندوبات.
وكشف مصدر فــي إدارة االنتخابات أن تـفــاوت أع ــداد الوكالء
ومندوبي المرشحين بين دائرة وأخرى يعود إلى حجم الناخبين
وعدد اللجان االنتخابية فيها.

الشالحي :ال تنمية بوجود فساد
أكد مرشح الدائرة الثانية سعود
ال ـش ــاح ــي ،أن ــه ال تـنـمـيــة ف ــي ظل
وجــود فـســاد ،مــؤكــدا أن المجلس
المقبل مطالب بفتح ملفات الفساد،
وإحالة تقاريره إلى النيابة العامة
بـشــأنـهــا ،ألن مــا تــم اكـتـشــافــه من
قـضــايــا ف ـســاد ه ــز سـمـعــة الــدولــة
أمام العالم.
وقال الشالحي في تصريح له:
"نتطلع إلى حكومة قادمة ينطلق
عملها من محاربة الفساد والقضاء
عليه ،وواجب على المجلس متابعة
أدائها في هذا الشأن".
وأكد أن تحسين وضع الكويت
في مؤشر مدركات الفساد يبدأ من
تعزيز الشفافية ،وإقرار التعديالت
الـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى ق ـ ــان ـ ــون إن ـ ـشـ ــاء
هيئة مكافحة الـفـســاد ،ومنحها
االستقاللية الكاملة التي تمكنها

مــن أداء عملها ،وأن يتم تطبيق
القانون بمسطرة واحدة للجميع،
وتــوفـيــر مـبــدأ تـكــافــؤ ال ـفــرص في
التعيينات بالمناصب القيادية.
وش ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن "اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح
ال ـس ـي ــاس ــي يـ ـب ــدأ بـتـغـيـيــر ن ـظــام
الصوت الواحد ،وهذا لن يكون إال
من خالل مجلس األمة".
ودعا إلى إنشاء هيئة لمتابعة
االنتخابات ،تقوم بتعديل النظام
االنتخابي وتقسيم الــدوائــر ،بما
يحقق العدالة ،مؤكدا أن "هذا مطلب
ش ـع ـبــي ،ألن م ـخ ــرج ــات ال ـصــوت
الواحد لم تحقق العدالة ،وبعض
الـمـنــاطــق الـجــديــدة ال ت ـشــارك في
االن ـت ـخ ــاب ــات م ـث ــل م ــدي ـن ــة جــابــر
األحمد".
وش ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـش ـ ــاح ـ ــي ع ـ ـلـ ــى أن
الحكومات لم تقدم أي إصالحات

إق ـت ـصــاديــة ،وال ــدل ـي ــل ع ــدم حلها
قضية الـ ـق ــروض ،مــؤكــدا أن على
المجلس المقبل تبني حــل هــذه
القضية ،مشيرا الى انه لم يتبن أي
نائب حل قضية إسقاط القروض
خــال الـسـنــوات السبع الماضية،
فـهــل ي ـجــوز أن ي ـكــون ه ـنــاك نحو
 300ألف مواطن كويتي عليهم إلقاء
قبض بسبب القروض؟.
وط ــال ــب ال ـش ــاح ــي ال ـح ـكــومــة
بتشجيع القطاع ال ـخــاص ،وذلــك
ببناء المصانع واألنشطة الحرفية،
ً
ً
وكل ما يحقق عائدا ماليا للدولة،
م ـت ـط ـل ـعــا أن ي ـت ــم فـ ــي ال ـم ـج ـلــس
المقبل العمل على أن يكون النفط
أح ــد م ـصــادر ال ــدخ ــل ،ال المصدر
األساسي.
وأشار إلى أن الكويت قد تكون
ال ــدول ــة الــوح ـيــدة ال ـتــي ال تفرض

سعود الشالحي

ضريبة على التاجر ،مؤكدا أهمية
اال تمس هــذه الضريبة المواطن
البسيط من قريب أو بعيد.

ّ
عيسى القالف يتطلع من كرسيه المتحرك لـ «الرقابة والتشريع»

يتمنى إنصاف المعاقين وتحقيق اإلصالح الشامل وهيكلة االقتصاد
•

فهد التركي

لم تمنعه إعاقته من ممارسة حقه في الترشيح،
وينوي دخول المعترك السياسي وهو على كرسيه
المتحرك ،مؤكدا استطاعته الرقابة والتشريع من
داخ ــل قــاعــة عـبــدالـلــه ال ـســالــم ،وي ــرى أن المجلس
الماضي لم يقدم شيئا ،وأداؤه لم يكن في مستوى
طموح المواطنين.
يتطلع عيسى ّ القالف  -من فوق كرسيه المتحرك
 ليكون نائبا يمثل الكويت جميعا ،وخاصة دائرتهاألولى.
ال ـقــاف مــن ذوي االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة ،لكنه
يحمل رباطة جأشه نحو عمل سياسي يــوازي به

بين الرقابة والتشريع ،مؤكدا أنــه سيكون صوت
المعاق وذوي االحتياجات الخاصة الذين تناساهم
أعضاء مجلس األمة .2016
وك ـشــف ع ــن ق ـصــور كـبـيــر م ــن ق ـبــل نـ ــواب األم ــة
بشأن قانون المعاقين وتعديله ليكون في مصلحة
أفراد هذه الفئة المظلومة ،مؤكدا أنه فور وصوله
إلى مجلس األمة سيساهم في إصدار التشريعات
ال ـخــاصــة بــالـمـعــاقـيــن والـكـفـيـلــة بـتــوفـيــر الـصـحــة
والتعليم والسكن المالئم لهم ،كما أكد انه سيطرح
تشريعا يمهد لمنح المعاقين التأمين الصحي
كـمــا هــي ال ـحــال مــع أفـ ــراد الـمـجـتـمــع اآلخ ــري ــن من
المتقاعدين وغيرهم من الفئات األخرى ،فالمعاقون
يجب أن تكون لهم األولوية في الخدمات الصحية.

ال ـقــاف لــم يـغـفــل قـضــايــا الــوطــن األخـ ــرى ،فهو
يتطلع الى تحقيق اإلصالح الشامل وإعادة هيكلة
االقتصاد وتنويع مصادر الدخل ،بما يساهم في
معالجة االختالالت بالميزانية.
كـمــا يتطلع ال ــى إن ـصــاف اب ـنــاء الـكــويـتـيــات من
المعاقين ،وإنشاء مستشفى خاص يعنى بتقديم
الخدمات الصحية للمعاقين.
وي ــؤك ــد أن ال ـم ـعــاق األعـ ــزب م ـظ ـلــوم ،وي ـجــب أن
ينصف ،خاصة فيما يتعلق بتوفير السكن المالئم
ل ــه ،فـضــا ع ــن ضـ ــرورة مـنــح أص ـح ــاب ه ــذه الفئة
األولوية بالعمل الحكومي والتوظيف ،مشددا على
أن قانون ذوي االحتياجات الخاصة الحالي غير
ّ
مفعل ،ومشيرا الى انه سيقدم تعديالت جذرية على

القانون من أجل منح المعاقين حقوقهم كافة بال
نقصان ،الفتا الى أن الدستور الكويتي كفل للمعاق
حقوقا كثيرة ،لكنها غير ّ
مفعلة.
ويـعـتـقــد ال ـق ــاف أن الـمـجـلــس الـمـقـبــل سيكون
م ـج ـلــس تـ ـح ــدي ــات ،وال بـ ـ ّـد أن ي ـع ـنــى ال ـنــاخ ـبــون
بمصلحة الكويت ويساهموا باإلصالح من خالل
ايصال النواب الوطنيين لسدة البرلمان ،مطالبا
الناخبين التصويت للكويت في خالل النائب األمثل
وح ـســن االخ ـت ـيــار ،وم ــؤك ــدا أن الـكــويــت فــي قلوب
الجميع ،وتستحق أن يضحي من أجلها المواطن،
وأن الـمــواطـنـيــن الـكــويـتـيـيــن ،وخــاصــة المعاقين،
يملكون طاقات جبارة وينتظرون الفرصة من اجل
المشاركة في تنمية البالد بمختلف المجاالت.

عيسى القالف
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محليات
منع مصابي «كورونا» من التصويت
يهدد ببطالن االنتخابات
ةديرجلا

•
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مطالبات بإصدار مرسوم ضرورة ينظم طريقة
اقتراعهم حماية لحقهم الدستوري
حسين العبدالله

حذر الخبيران الدستوريان عادل الطبطبائي ومحمد الفيلي من حرمان المصابين بـ «كورونا» من حق
التصويت في االنتخابات النيابية المقبلة ،معتبرين أن ذلك قد يهدد ببطالن االنتخابات لمخالفته مبدأ
ً
دستوريا ينص على حق المواطنين في االنتخاب ،إال أن يكون المنع بنص قانوني.

الطبطبائي لـ ةديرجلا :.ال يمكن منعهم إال ألسباب
دستورية وسبق لـ «الصحة» السماح للمصابين بالترشح

الفيلي لـ ةديرجلا :.يجب التوفيق بين الحجر
وحق االنتخاب وال يجوز منع المصاب

• يمكن إنشاء دائرة مجمعة في مستشفى جابر يصوت فيها
المرضى الراغبون في اإلدالء بأصواتهم
• ال يجوز لقرار إداري مخالفة الدستور وحرمان المواطن حقه
عادل الطبطبائي

فـ ــي وقـ ـ ــت ك ـش ـف ــت مـ ـص ــادر
قـضــائـيــة ع ــن صـعــوبــة توفير
وزارة ال ـع ــدل ،بــالـتـنـسـيــق مع
وزارة ال ـص ـح ــة ،م ـق ــار اق ـت ــراع
خــا صــة للمصابين بـفـيــروس
كورونا ،بما يؤدي إلى حرمان
كــل المصابين والمحجوزين
ب ـعــد عــودت ـهــم إل ــى ال ـب ــاد من
م ـمــارســة حـقـهــم ف ــي االق ـت ــراع
ي ـ ــوم الـ ـخ ــام ــس مـ ــن دي ـس ـم ـبــر
الـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ـ ـ ــة ف ــي
انتخابات مجلس األمــة ،حذر
الخبير الدستوري المستشار
فــي الــديــوان األم ـيــري د .عــادل
الـطـبـطـبــائــي مــن خ ـطــورة هــذا
الحرمان على سالمة العملية
االنتخابية المقبلة.

وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـط ـ ـ ـب ـ ـ ـط ـ ـ ـبـ ـ ــائـ ـ ــي،
لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" ،إن الـحــديــث عن
م ـنــع ال ـم ـصــاب ـيــن بــال ـف ـيــروس
من التصويت في االنتخابات
الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة مـ ـح ــل تـ ـحـ ـف ــظ ،ألن
االن ـت ـخــاب والـتـصــويــت حقان
متالزمان ال يمكن فصلهما عن
بعضهما ،وحق االنتخاب حق
دستوري يستمده المواطن من
احكام ونصوص الدستور ،وال
يمكن منعه مــن مـبــا شــر تــه إال
ألس ـب ــاب دس ـت ــوري ــة ،كــالـحـكــم
عـلـيــه ف ــي جــري ـمــة بـجـنــايــة أو
جريمة مخلة بالشرف واألمانة.
وأضاف :إذا كانت السلطات
الـصـحـيــة ات ـخ ــذت إج ــراءات ـه ــا
االحـتــرازيــة للسماح للمواطن
بــال ـتــرشــح لــان ـت ـخــابــات ،فــإن
م ـ ــن واج ـ ـب ـ ـهـ ــا كـ ــذلـ ــك ت ـم ـك ـيــن
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ال ـم ـص ــاب ـي ــن مــن
مباشرة حقهم الدستوري في
التصويت ،مع اتخاذ اإلجراءات
االح ـت ــرازي ــة الـمـنــاسـبــة" ،وإذا
كـ ـن ــا نـ ـش ــك ف ـ ــي أن الـ ـمـ ـص ــاب
سيترك مسكنه او مستشفاه
ل ـكــي ي ـص ــوت ،ف ــإن م ــن واج ــب
ال ــدول ــة إن ح ــدث ذل ــك تمكين
ال ـ ـمـ ــواطـ ــن مـ ــن مـ ـب ــاش ــرة ه ــذا
ال ـح ــق ،ول ـقــد رأي ـن ــا ف ــي األي ــام
القليلة الماضية كيف سمحت
إح ــدى ال ــدول لمواطن مصاب
بالتصويت من داخل سيارته
مع اتخاذ اإلجراءات االحترازية
المناسبة".

دائرة للمرضى
وزاد " :سـ ـب ــق أن ا ق ـتــر حــت
إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار م ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم ضـ ـ ـ ـ ــروره
ب ــإنـ ـش ــاء دائـ ـ ـ ــرة م ـج ـم ـعــة فــي
مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى جـ ـ ــابـ ـ ــر يـ ـص ــوت
فيها ا لـمــر ضــى المقيمون في
ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى ،ويـ ـنـ ـق ــل ال ـي ـهــا
المرضى اآلخرون الموجودون
في المستشفيات او المساكن

الراغبين في مباشرة حقوقهم
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة" ،الف ـت ــا إلـ ــى أن ــه
ال ي ـم ـكــن ال ـت ـح ـجــج ب ـخ ـطــورة
الـ ـم ــرض وإم ـك ــان ـي ــه ان ـت ـشــاره
لـمـنــع ال ـمــواطــن ال ـم ـصــاب من
مباشرة حقه االنتخابي ،فال
يجوز لـقــرار اداري صــادر من
ج ـه ــة ول ـ ــو عـ ـل ــت ،ان ي ـخــالــف
اح ـ ـ ـكـ ـ ــام الـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــور وي ـ ـحـ ــرم
الـ ـم ــواط ــن مـ ــن مـ ـب ــاش ــرة ذل ــك
الحق ،وال يمكن االستناد هنا
الى القوانين الصحية النافذة
ال ـم ـف ـعــول ل ـح ــرم ــان ال ـمــواطــن
المصاب من التصويت ،فهذه
ال ـق ــوان ـي ــن ال ي ـم ـك ـن ـهــا حـجــب
الـ ـح ــق الـ ــدس ـ ـتـ ــوري ال ــواض ــح
وال ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــح الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــد م ــن
الدستور الكويتي.

• إذا قرر المشرع وجود مبرر لحرمان شريحة من حق االنتخاب
يلزم تقرير ذلك بالقانون
• سيكون أكثر حصافة إذا تم تعديل قرار تنظيم الحجر بما يتناسب
مع احتياجات التصويت

محمد الفيلي

علينا اتخاذ
االحتياطات
المطلوبة
بجدية بالغة
ً
بعيدا عن
حالة الرهاب
المرضي

الفيلي

التوفيق بين الحقين
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـخ ـ ـب ـ ـيـ ــر
ال ــدس ـت ــوري أس ـت ــاذ ال ـقــانــون
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام فـ ـ ــي كـ ـلـ ـي ــة الـ ـحـ ـق ــوق
د .محمد الفيلي لـ "الجريدة":
أنـ ــه ال ي ـم ـكــن ت ـقــريــر حــرمــان
الـ ـن ــاخ ــب م ــن مـ ـم ــارس ــة حـقــه
خارج أحكام قانون االنتخاب
والـمـحــدد حـصــرا فــي م ــواده،
الفـ ـت ــة إل ـ ــى أن ـ ــه يـ ـل ــزم ع ــرض
مـســألـتـيــن عـنــد ال ـحــديــث عن
اثر جائحة كورونا على حق
الناخب في االقتراع ،أوالهما
أن ــه إذا ت ـعــارضــت الـمـصــالــح
ال ـم ـع ـت ـبــرة ف ــا ي ـج ــوز إهـ ــدار
واحــدة منها ما دام التوفيق
بينها ممكنا ،واألخرى أنه إذا
حدد الدستور شكال يفرغ فيه
الموضوع فال يجوز تجاهل
الشكل الذي قرره الدستور.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـف ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي أن
"الـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــور ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي قـ ــرر
فـ ـ ــي ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــادة  80أن أ ح ـ ـكـ ــام
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب تـ ـ ــرد ف ـ ــي ق ــان ــون
اال نـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ،وورود ب ـعــض

االنتخاب
والتصويت
حقان
متالزمان ال
يمكن فصل
أحدهما عن
اآلخر

الطبطبائي

أح ـكــام ال ـحــرمــان فــي قوانين
أخرى مثل قانون الجزاء كان
ق ـب ــل صـ ـ ــدور ال ــدسـ ـت ــور ،أم ــا
بعد صدور الدستور فالحكم
واجـ ـ ــب ال ـن ـف ــاذ ه ــو م ــا ق ــرره
الــدس ـتــور ،ف ــإذا ق ــرر المشرع
وجود مصلحة معتبرة تبرر
حرمان شريحة من الناخبين
من حق االنتخاب يلزم تقرير
الحرمان في قانون االنتخاب
ً
ألنه الوعاء المقرر دستوريا
لتنظيم هذا الموضوع".

الرأي الطبي
وتساءل الفيلي" :هل يمكن
دون تعديل قانون االنتخاب
اتخاذ إجراء ات للتوفيق بين
حـ ــق االنـ ـتـ ـخ ــاب الـ ـمـ ـق ــرر فــي
الــدسـتــور وتطبيق ال ـقــرارات
اإلداريـ ـ ـ ـ ــة ال ـم ـن ـظ ـمــة ألح ـك ــام
الحجر الصحي والمستندة
ألحكام القانون  1969/8بشأن
االحـ ـتـ ـي ــاط ــات فـ ــي م ــواج ـه ــة
األوب ـ ـئـ ــة؟ واإلجـ ــابـ ــة ع ــن هــذا
السؤال ينبغي أن تنطلق من
الرأي الطبي المختص ،علما
أن االطالع على تجارب الدول
األخـ ـ ــرى ي ــزودن ــا ب ـمــؤشــرات
للرأي الطبي في الموضوع".
وقــال إن اإلدارة الحكومية
بالكويت استطاعت التوفيق
بـ ـي ــن االع ـ ـت ـ ـبـ ــاريـ ــن ل ـت ـن ـظ ـيــم
حــق الـتــرشــح ،كما ان اإلدارة
األميركية اعتبرت التصويت
م ـ ـ ــع اتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاذ االحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاط ـ ــات
المقررة ،وهي التباعد ولبس
الكمام ،ال يشكل مخاطر تبرر
منع حق االنتخاب ،وأجــازت
إلــى جــوار التصويت العادي
التصويت عن طريق البريد.
وت ـ ــاب ـ ــع" :نـ ـظ ــن أن اعـ ـم ــال
الفكر سيوصلنا إلى أساليب
للتوفيق بـيــن المصلحتين،
وم ــن ض ـمــن األفـ ـك ــار الممكن

ال ـت ــدب ــر ب ـهــا ه ــي االس ـت ـعــانــة
ب ـ ـ ـمـ ـ ــن ش ـ ـ ـفـ ـ ــي حـ ـ ــدي ـ ـ ـثـ ـ ــا م ــن
الفيروس ،واالستفادة بواقع
م ـن ــاع ـت ــه الـ ـع ــالـ ـي ــة ل ـل ـت ـعــامــل
م ــع ال ـم ـصــاب ـيــن ف ــي ك ــل مقر
ت ـ ـ ـصـ ـ ــويـ ـ ــت ،فـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــاك قـ ـض ــاة
و شــر طــة ينطبق عليهم هــذا
الـ ـ ـش ـ ــرط ،ومـ ـ ــن بـ ـ ــاب إرجـ ـ ــاع
الـ ـفـ ـض ــل اله ـ ـلـ ــه فـ ـ ــإن ال ـف ـك ــرة
السابقة سمعتها من قاض".
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأل" :هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـن ـ ــع
المحجورين إجراء كاف لمنع
ان ـت ـشــار ال ـ ـعـ ــدوى؟" ،مضيفا
أن "أهــل العلم يجمعون على
ان ا ل ـ ـمـ ــر ضـ ــى ا ل ـم ـع ـل ــوم ـي ــن
لـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــوا كـ ـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـصـ ــاب ـ ـيـ ــن،
فبعض المصابين ال يعرفون
بإصابتهم ،ويلزم للجزم بها
إجــراء الفحص عليهم ،وهذا
يجعل منع المعلن إصابتهم
إجـ ـ ــراء مـ ـه ــدرا ل ـل ـحــريــة دون
تـحـقـيـقــه نـتـيـجــة م ــؤك ــدة من
حـ ـي ــث مـ ــواج ـ ـهـ ــة اح ـت ـم ــال ـي ــة
العدوى".

تعديل الحجر
وعن تجريم مخالفة قرارات
ال ـح ـج ــر ع ـل ــى الـ ـن ــاخ ــب ،ق ــال
الـفـيـلــي" :إن ـنــا بـصــدد عقوبة
يقررها القضاء بعد محاكمة
تكفل له فيها وسائل الدفاع،
ون ـت ـص ــور أي ـض ــا أن ال ــدف ــاع
سـيـكــون بــاالس ـت ـنــاد لــوجــود
أس ـبــاب اإلبــاحــة الـمـقــررة في
الـ ـق ــان ــون ،وم ـن ـهــا اسـتـعـمــال
الـ ـح ــق ،وأيـ ـض ــا بــال ـط ـعــن في
م ـشــروع ـيــة ق ـ ــرار ال ـح ـجــر من
حيث عدم تناسبه أو من حيث
إهداره لحق مقرر في القانون
استنادا للدستور".
وأردف" :هنا نستعيد في
ذه ـن ـنــا ال ـم ـب ــادئ ال ـعــامــة في
الضبط اإلداري الـتــي تجعل
رقـ ــابـ ــة الـ ـقـ ـض ــاء ت ـت ـع ـمــق فــي

عناصر القرار ،ومدى تناسب
المنع مع طبيعة الحرية التي
تم التضحية بها ،ونعتقد أنه
سيكون أكـثــر حصافة لــو تم
تعديل القرار الوزاري بتنظيم
الـ ـحـ ـج ــر بـ ـم ــا يـ ـتـ ـن ــاس ــب مــع
احتياجات التصويت ،علما أن
المحجور عليه يخرج حاليا
لقضاء بعض المصالح ،مثل
تلقي الـعــاج دون اعتبار ان
هذا الخروج مجرم".
وبـ ـي ــن أن "االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب مــن
مـ ـ ـق ـ ــوم ـ ــات الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــة،
واس ـت ـس ـهــال الـتـضـحـيــة بهذ
الـ ـ ـح ـ ــق م ـ ــؤش ـ ــر ع ـ ـلـ ــى درجـ ـ ــة
احترام الجماعة للديمقراطية
وال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ـ ـيـ ــة ،وقـ ـ ــد واج ـ ــه
الـ ـن ــاخـ ـب ــون فـ ــي ب ـ ــاد أخـ ــرى
مـ ـ ـخ ـ ــاط ـ ــر ت ـ ـ ـفـ ـ ــوق مـ ـ ـ ــا ن ـح ــن
بصدده ،ولم يتركوا ممارسة
حـ ـ ــق االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــاب ،عـ ـلـ ـم ــا أن
االنتخاب حق شخصي ،ومن
يشارك فيه يعلم أنه بوجود
الـ ــوبـ ــاء أو بـ ـع ــدم وج ـ ـ ــوده ال
يوجد نشاط يمارسه االنسان،
ونسبة المخاطرة فيه صفر،
إذن علينا أن نـتـخــذ بجدية
بالغة االحتياطات المطلوبة
دون أن نعيش حالة الرهاب
الـ ـم ــرض ــي" ،م ـض ـي ـفــا أنـ ــه إذا
وصــل أصـحــاب االختصاص
إ لــى استحالة توفير حماية
معقولة للناخبين فالحل هو
إضافة سبب جديد للحرمان
خ ــاص ب ـمــن ي ـكــون هــدفــا لــه،
وي ـك ــون تـقــريــر ال ـحــرمــان في
قانون االنتخاب.

ةديرجلا
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الوزيرة تستقيل
ّ
مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com

المجتمعات تقاليد وتراكمات من السلوك المتعارف
عليه ،وال يمكن ترجمة ردود فعل على سلوك معين
في بيئة العمل دون الرجوع إلى السلوك المجتمعي
الذي يبرر ذلك أو يمنعه.
أول العمود:
نتطلع إلى نشاط علمي وتحليلي تقيمه كلية اإلعالم بجامعة
الكويت حول طبيعة الحمالت االنتخابية لمرشحي مجلس األمة
بسبب المظاهر الجديدة في الرسالة اإلعالنية لهم.
***
اسـتـقــالــت وزيـ ــرة التعليم اإلسـتــونـيــة مــايـلـيــس ريـبــس من
ً
حكومتها موخرا بعد تقارير تفيد بأنها كانت تستخدم سيارة
رسمية وسائقا لتوصيل أطفالها إلى المدرسة عدة مرات.
يكشف هذا الخبر الذي تم بثه األسبوع الماضي في وسائل
اإلعــام العديد من األمــور ،ومنها طبيعة تعامل المجتمعات
مع أخبار استغالل المنصب الحكومي سواء جاء بفعل فضح
إعالمي أو اعتراف أخالقي من الشخص ذاته.
ً
في واقع األمر ُيعد تصرف الوزيرة اإلستونية شائعا عندنا
المنطقة العربية ،وربما يكون مرفوضا لكنه مسكوت عنه
في َ َ
أو ُمتق َّبل .فكثير من المسؤولين يستخدمون سيارات العمل
في قضاء احتياجاتهم الخاصة ،أو استغالل ممتلكات الوزارة
أو أفرادها في تصريف احتياجات خاصة ،وأقل تلك المظاهر
استخدام آالت تصوير المستندات الخاصة بالجهة الرسمية في
نسخ البطاقات الشخصية ،أو تصوير ملف شخصي ،ويجري
ذلك دون أي مانع أخالقي ،بل يتم اعتباره شيئا عاديا!
المجتمعات تقاليد وتراكمات من السلوك المتعارف عليه،
وال يمكن ترجمة ردود فعل على سلوك معين في بيئة العمل
دون الرجوع إلى السلوك المجتمعي الذي يبرر ذلك أو يمنعه.
ً
في الكويت مثال تتم الكثير من مظاهر استغالل المؤسسات
الرسمية وممتلكاتها في تصريف منافع شخصية أو إساء ة
ً
ُ
استخدام تلك الممتلكات ،وكثيرا ما كنا نسمع عن مجندي
الجيش ،وكيف أن مسؤوليهم يستغلونهم في قضاء "مشاوير
وحاجيات" شخصية مقابل إجازة ليوم أو يومين ،كان ذلك أيام
ً
ً
التجنيد اإللزامي ،وكثيرا أيضا ما نشاهد سيارة تحمل لوحات
ُ
حكومية وهي تستغل في أعمال لعائلة مسؤول.
خالصة القول أن الفرق بيننا وبين المجتمعات الغربية في
هذه المسألة شيء واضح ،وهو أنه حينما ينفضح المسؤول
في أعمال االستغالل ،وينكشف للعامة يظهر لنا االختالف في
رد الفعل المجتمعي ،فعندهم تكون فضيحة وعندنا مجرد
سـلــوك معيب يمكن ت ـجــاوزه و ع ــدم المبالغة فــي تضخيمه،
وأتذكر هنا ما أثاره نائب في استجوابه ألحد وزراء التجارة
ً
عندنا في الكويت من أن أحد موظفي مكتبه اشترى أسماكا
لبيته من نثريات مكتب الوزير! كانت مجرد حدث ظريف فقط
ألنه لم يحدث في إستونيا!

أنا ضد مكافحة الفساد

المستشار شفيق إمام

في ظالل الدستور :االتجاهات الدستورية الحديثة ...المصدر التاريخي للدستور
في مقالنا المنشور على هذه الصفحة
ف ــي ع ــدد «ال ـج ــري ــدة» الـ ـص ــادر ي ــوم األح ــد
األول مــن شـهــر نــوفـمـبــر ،رددت الـمـصــدر
التاريخي لدستور الكويت ،إلى االتجاهات
ال ــدس ـت ــوري ــة ال ـت ــي ك ــان ــت خ ــاص ــة الـفـكــر
اإلنساني ،منذ فجر الثورة الفرنسية ،وقد
كانت إنكلترا مــن أقــدم ال ــدول التي أخــذت
بنظام الحكم الديمقراطي ،وبمبدأ الفصل
بين السلطات ،ال ــذي ن ــادى بــه جــون لــوك،
وكان أول تطبيق عملي لمبدأ الفصل بين
السلطات في إنكلترا في القرن السابع عشر
في دستور كرومويل ،وذلك لحماية السلطة
التنفيذية من استبداد البرلمان.
وقد كان مبدأ الفصل بين السلطات قد
وقــر في فكر الفالسفة والعلماء منذ أقدم
العصور ،فقد كان رأي أفالطون بضرورة
فصل وظائف الدولة وفصل الهيئات التي
ت ـمــارس ـهــا ع ــن بـعـضـهــا ع ـلــى أن تـتـعــاون
كلها وصوال للهدف الرئيس للدولة ،وهو
تحقيق النفع العام للشعب ،وكان من رأي
أرسـطــو كذلك عــدم تركيز سلطات الدولة
ف ــي ي ــد واح ـ ــدة ،إن ـمــا يـجــب أن يـعـهــد بها
إ لــى هيئات مختلفة تتعاون فيما بينها
وتراقب بعضها.
(انظر :النظريات والمذاهب السياسية-
مصطفى الخشاب ص 49-والدكتور عثمان
خـلـيــل ف ــي ك ـتــابــه "ال ـق ــان ــون ال ــدس ـت ــوري"،
الطبعة الخامسة ص.)179
وقـ ــد تـمـخـضــت الـ ـث ــورة ال ـفــرن ـس ـيــة عن
مؤلفات قادت الفكر السياسي واالجتماعي
والفلسفي فــي ال ـقــرن الـثــامــن عـشــر ،منها

كتاب "روح القوانين" لمونتسكيو ،و"العقد
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي" لـ ـج ــان ج ـ ــاك روسـ ـ ـ ــو ،حـيــث
أضــاف مونتسكيو إلــى من سبقه ،صياغة
جديدة لمبدأ الفصل بين السلطات ،فاعتبر
ه ــذا الـمـبــدأ شــرطــا أســاسـيــا لـقـيــام الــدولــة
الـقــانــونـيــة ،وك ــان فــي ذل ــك م ـتــأثــرا بتطور
الديمقراطية في النظام اإلنكليزي ،فأصبح
الـ ـن ــداء لـلــديـمـقــراطـيــة مــرتـبـطــا ف ــي أذه ــان
الشعوب بالنداء لمبدأ الفصل بين السلطات.
(انـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــر د .طـ ـعـ ـيـ ـم ــة الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرف "م ـ ـبـ ــدأ
المشروعية ورقابة القضاء ألعمال اإلدارة
العامة" ،مجلة القانون واالقتصاد في مصر-
س 29ص.)893
ث ــم ج ــاء روس ـ ــو ،الـ ــذي يـمـثــل ال ـس ـيــادة
فــي الهيئة التشريعية ا لـتــي تمثل جموع
الشعب وتمارسها باسم الشعب ،أما السلطة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ف ـهــي ه ـي ـئــة ت ــاب ـع ــة ،ومـ ــن حق
الشعب مراقبتها وإقالتها إذا اقتضى األمر
ذل ــك ،وأرج ــع فصل السلطتين التشريعية
والـتـنـفـيــذيــة إل ــى اخ ـتــاف وض ــع وطبيعة
كل منهما.
(ان ـظ ــر د .مـحـمــد كــامــل لـيـلــة ف ــي كتابه
"النظم السياسية الــدولــة والحكومة" ،ص
.)559
وبذلك يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات
جوهر النظام الديمقراطي ،إذ ال تقوم قائمة
لهذا النظام إال إذا كــان هــذا المبدأ لحمته
وسداه.
ً
وق ــد ك ــان دس ـت ــور ال ـكــويــت واض ـح ــا في
عباراته وألفاظه ،وقاطع الداللة بأن نظام
الحكم ديمقراطي يقوم على أســاس مبدأ

الفصل بين السلطات ،وأن السيادة لألمة
مصدر السلطات.
فنص في المادة األولى على أن" :الكويت
دولة سيادة" ،ثم عطف على ذلك في المادة
( )6بأن "نظام الحكم في الكويت ديمقراطي،
ً
السيادة فيه لألمة مصدر السلطات جميعا"،
وفيما نصت عليه المادة  50من أنــه "يقوم
نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع
تعاونها وفقا ألحكام الدستور".

دستور  1923في مصر
وف ــي س ـيــاق الـ ــرد عـلــى م ــن ي ـقــولــون بــأن
دس ـ ـتـ ــور  1923فـ ــي مـ ـص ــر كـ ـ ــان ال ـم ـص ــدر
الـتــاريـخــي لــدسـتــور الـكــويــت نــؤكــد لـهــم ما
قلناه في مقالنا السابق ،بأن دستور ،1923
لم يكن يليق بمصر أصــا ،ودسـتــور 1919
قــد خ ــرج مــن ع ـبــاءة الـحـمــايــة الـبــريـطــانـيــة،
وم ــن ع ـب ــاءة مـلــك ك ــان راف ـض ــا ال ـن ــزول عند
النظام الذي واله ،فلم يشر في كل نصوصه
إلى الحكم الديمقراطي أو إلى مبدأ الفصل
بين السلطات ،أو أن األمة مصدر السلطات،
وذل ــك لـمــن يـقــولــون ب ــأن دس ـتــور  1923هو
المصدر التاريخي لدستور الكويت ،نقول
لـهــم نـقـيــض ذل ــك تـمــامــا ب ــأن دس ـتــور مصر
بـيــن الــدولــة واألم ــة وال ـم ـلــك ،فنصت مــادتــه
األولى على أن "مصر دولة ذات سيادة وهي
حــرة مستقلة ملكها ال يتجزأ وال ينزل عن
شــيء منه" ،ودمجت هــذه المادة بين الملك
والحكومة فيما نصت عليه ما "أن الحكومة
ملكية وراثية".

قد يبدو العنوان غريبا عند البعض ،وقد يتسرع البعض اآلخر
ويغضب من هذا العنوان ،حيث سيقف العديد من المرشحين
والـمــرشـحــات إلع ــادة حـســابــاتـهــم مــن مــوضــوع ال ـف ـســاد ،ولكن
تمهلوا لمعرفة سبب رفضي لمعنى مكافحة الفساد ،وهو أوال،
ألن الفساد نتيجة ال سبب ،ثانيا ،ألن الفساد مفعول به ال فاعل.
فإن أراد المرشحون من الجنسين أن يرفعوا شعار مكافحة
الفساد فعليهم أن يتمهلوا في هذا الطرح ،وليرجعوا إلى الفاعل
ً
وكــذلــك المسبب لفعل الفساد ،فالفاعل قــد يكون معروفا وقد
ال يطوله القانون إما لنفوذه أو لقصور في التشريع أو يكون
ً
الفاعل مجهوال ،فيجب كشفه بالتحريات وكشفه بالمستندات
ً
واإلثباتات ،والسبب الذي يؤدي إلى الفساد معروف أيضا ،فيا
ترى من هم الفاسدون والمفسدون؟
علينا أن نرفع شعار مكافحة الفاسدين والمفسدين بدال من
رفع شعار مكافحة الفساد ،الفاسدين الذين يؤدي عملهم إلى
النتيجة وهي ظهور الفساد وتفشيه في المجتمع ،فإذا كان هناك
قصور في التشريع فهذا من صميم عمل السلطة التشريعية التي
تسن القوانين وتعدلها ،وتكون سلطة تنفيذها لدى الحكومة،
وعلى أعضاء مجلس األمــة القادم أن يراجعوا جميع القوانين
ويسدوا الثغرات إن وجدت كي ال يفلت أي فاسد أو مفسد من
العقوبة التي تنص عليها القوانين ،وأن تطبق القوانين على
الجميع بدون تفرقة.
كلنا نتذكر مقولة سيد البشر ونبي النور سيدنا وحبيبنا
حينما قال َكلمته
الله ْوسالمه،
محمد بن عبدالله،
صلوات َ
عليه ْ َ َّ َ
َ
َ َ َ
َ ْ
اط َمة ِبن َت ُم َح َّم ٍد َس َرق ْت لقط ْع ُت
المشهورة« :وأيـ ُـم اللهِ لو أن ف ِ
َ
َي ـ َـده ــا» ،الــرســول الكريم يـقــول عــن ابنته أق ــرب أبنائه إلــى قلبه
السيدة فاطمة الزهراء ،رضي الله عنها زوجــة سيدنا علي بن
أبي طالب ،رضي الله عنه وأرضاه ،وأم سيدي شباب أهل الجنة
الحسن والحسين ،رضي الله عنهم جميعا.
ف ــإذا أردن ــا فـعــا وكـنــا جــاديــن فــي الـقـضــاء عـلــى الفاسدين
والمفسدين فيجب أن نطبق القانون على الكبير قبل الصغير
وعلى الشريف قبل الفقير ،فــالــرســول الـكــريــم ،صلى الله عليه
وسلم ،كان يقول عن كفار قريش" :إذا سرق فيهم الشريف تركوه
وإذا سرق الفقير أقاموا عليه الحد".
ولعلي فيما ذكرت في السطور العليا من هذا المقال أوضحت
أنــي ،لتلك األسـبــاب ،ضد مكافحة الفساد والمعنى واضــح لما
قلته ،اللهم عاقب المفسدين والفاسدين حتى ال يستشري بيننا
الفساد.

هواجس كبرى في أنقرة بعد فوز بايدن

ّ
ً
مرشح جو بايدن األوفر حظا لقيادة حزبه

ورفعت معنويات الموظفين ،لكن ال أحد يتوقع أن يكون الحفاظ على
ً
ً
تنظيم الديمقراطيين سهال ،وتحديدا بعد غياب عدو سياسي مشترك
ُ
مثل دونالد ترامب .ستقرر رئاسة اللجنة المقبلة برنامج الحزب قبيل
ً
ً
االنتخابات النصفية في عام  2022وتــؤدي دورا بــارزا في المعركة
الرامية إلى تحديد الواليات التي ستشهد أولى االنتخابات التمهيدية
الرئاسية في عام .2024
ً
ّأصبح هاريسون معروفا على المستوى الوطني هذه السنة عند
ترشحه ضد السيناتور ليندسي غراهام ،فقد جمع تبرعات قياسية
خ ــال حملته وت ـحـ ّـول إل ــى قضية بـحــد ذات ـهــا فــي معسكر الـحــزب
الديمقراطي ،بما يتجاوز حدود واليته .فاز غراهام في نهاية المطاف
ّ
بفارق  10نقاط ،لكن السمعة الحسنة التي اكتسبها هاريسون واقتراب
شغور رئاسة اللجنة الوطنية الديمقراطية جعال الديمقراطيين يفكرون
به كخيار مثالي الستالم هذا المنصب.
ال تقتصر العوامل اإليجابية على التوقيت المثالي لتولي رئاسة
ً
اللجنة ،بل يحظى هاريسون أيضا بدعم مرشده ورئيسه السابق
جيمس كليبورن :إنه أبرز قوة ديمقراطية في مجلس النواب األميركي،
وقد ساهم دعمه خالل مرحلة االنتخابات التمهيدية في ضمان ترشيح
بايدن عن الحزب الديمقراطيّ .
صرح كليبورن منذ أيام بأنه كان يؤيد
ّ
هاريسون حين ترشح لرئاسة اللجنة الوطنية الديمقراطية في عام
ً
 2017ثم أضاف قائال« :أظن أنه بات اليوم أكثر جهوزية مما كان عليه
ُ
حين دعمته للمرة األولى».
رغم التحسينات التي قام بها بيريز ،يتوق بعض الديمقراطيين إلى
إحداث تعديالت إضافية في اللجنة الوطنية الديمقراطية ،تصادم عدد
من أعضاء كتلة السود في الكونغرس مع بيريز ألنهم شعروا باإلحباط
كجزء من إصالحات
بعدما عمد إلى إضعاف دور كبار المندوبين
ٍ
قواعد االنتخابات التمهيدية الرئاسية في الحزب الديمقراطي بعد عام
 .2016يرتبط هاريسون ،الرجل األسود ،بعالقات وثيقة مع عدد كبير
ً
من أعضاء تلك الكتلة ،ولديه أيضا شبكة من المعارف والمتبرعين
لدعم ترشيحه لمجلس الشيوخ ،وهذا ما يزيد امتيازاته.
ً
باختصار ،يـبــدو هــذا المنصب مناسبا لهاريسون مــن جميع
النواحي :رغم االهتمام الــذي جذبه على المستوى الوطني وحجم
التبرعات التي جمعها ،توضح نتائج االنتخابات أن والية كاروالينا
ً
الجنوبية لن تصبح معقال للديمقراطيين الواعدين في أي وقت قريب.
ُ
قــد ت ـكــون نــائـبــة الــرئ ـيــس الــمـنـتـخــب ،كــامــاال ه ــاري ــس ،م ــن أكثر
ً
ً
األشخاص اهتماما بطريقة عمل اللجنة الوطنية الديمقراطية .نظرا
إلى انتشار التوقعات حول امتناع بايدن عن الترشح لوالية ثانية في
عام  ،2024تبدو هاريس أبرز سياسية يتوقف مستقبلها على الخطط
ُ ّ
التي ستركز عليها بنية الحزب الرسمية على المدى الطويل ،لكن على
المدى القصير ،سينشغل رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية الجديد
بدعم أجندة بايدن .تتعلق أوضح معركة سياسية على رئاسة اللجنة
الوطنية الديمقراطية بالمؤتمر الحزبي التحضيري في والية «أيوا»،
ً
ونظرا إلى ميل «أيوا» القوي إلى دعم الحزب الجمهوري اليوم ،والفشل
الحزبي في احتساب األصوات بطريقة فاعلة هناك في فبراير الماضي،
واحتالل الحزب الذي يتفاخر بقدرته على اختيار الرؤساء المرتبة
الرابعة في المرحلة األخيرة من عملية ترشيح الديمقراطيين ،يؤكد
كبار األعضاء في الحزب الديمقراطي اآلن أنهم سيعطون األولوية
لتغيير مكانة «أيوا» المؤثرة في هذا السباق ،لكن قد يقدم هاريسون
من جهته ضمانات معينة لكل من يريد الحفاظ على الوضع الراهن.
ً
على صعيد آخر ،يستفيد هاريسون أيضا من استعداد خصومه
الديمقراطي في
المحتملين لدعمه ،كان كين مارتن ،رئيس الحزب
ّ ً
«مينيسوتا» ورئيس رابطة لجان الواليات الديمقراطيةُ ،يعتبر مرشحا
ً
محتمال لرئاسة اللجنة الوطنية الديمقراطية ،لكنه يقول إنه اتصل
بهاريسون للتعبير عن دعمه له.
ً
يوضح مارتن موقفه قائال« :هاريسون شخص جدير بالثقة ويدرك
ّ
الناس أنه يفهم دور الحزب من أعلى مراتبه إلى أسفلها ،كما أنه مطلع
على جميع العمليات المؤسسية لدرجة أن يعرف األلغام التي تنتظره.
ً
ً
أظن أنه سيكون رئيسا ممتازا للجنة».
* «أتالنتيك»

محمد أحمد المجرن الرومي

أوزغور أونلوهيسارجيكلي*

إدوارد آيزك دوفير*

على جو بايدن أن يختار في البداية حكومته وفريقه في البيت
ً
ً
األبيض ،لكنه لن يجد بعد هذه المرحلة إال اسما واحدا على الئحة
الديمقراطيين المرشحين لتولي رئاسة اللجنة الوطنية الديمقراطية،
إنه خايمي هاريسون الذي خسر السباق على عضوية مجلس الشيوخ
األميركي في جنوب كاروالينا.
ً
ً
َس َي ِرث هاريسون ،في حال تعيينه رئيسا للجنة ،منظمة أفضل حاال
مما كانت عليه حين استلمها توم بيريز في عام  ،2017ففي عهد بيريز،
سددت اللجنة الوطنية الديمقراطية ديونها ّ
ورممت بنيتها التحتية
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زوايا ورؤى

حمزة عليان

hamzaolayan@icloud.com

هل القادة يكذبون؟
يعتقد الكاتب جوزيف
ناي أنه بإمكان القادة
أن يختلقوا سبعة أنواع
من األكاذيب ،ولكل
نوع غرض محدد ،وإن
كانت كذبة واحدة تؤدي
أغراضا متعددة ،كتلك
التي يطلقها قائد لشعبه
بخصوص تهديد خارجي
محتمل للحصول على دعم
شعبي للتصدي للتهديد
بإثارة الذعر وهذه
بإمكانها أن تحيي الروح
الوطنية.

عالمة الكذب
ستبقى تالحق
ترامب في سنوات
عمره بعد أن
ً
أصبحت جزءا من
سلوكه وشخصيته
بصرف النظر
عن «بطوالته
وإنجازاته»!

ً
ً
هذا ليس سؤاال عابرا ،بل محور كتاب قرأته
منذ فترة وهو بعنوان" :لماذا يكذب القادة" تأليف
جون ميرشيمر وترجمة غانم النجار ،وعدت إليه
بعد أن وقعت عيناي على حــوار نشرته جريدة
"ال ـج ــري ــدة" مــع ال ـكــاتــب األم ـيــركــي جــوزيــف نــاي
عن أهمية األخالق في العمل السياسي وربطها
بالرؤساء األميركيين.
ً
الواقع أن ترامب هو األكثر افتقارا إلى األخالق
بـيــن ال ــرؤس ــاء األمـيــركـيـيــن األرب ـعــة عـشــر ،الــذيــن
صنفهم في كتابه ،فقد أطلق أكثر من  20ألف كذبة
خالل فترة رئاسته بحسب تحقيق استقصائي
قامت به صحيفة "الواشنطن بوست".
ً
في هذا الشأن لم يعد مهما ،معرفة ما إذا كان
الرئيس دونالد ترامب سيرحل بهدوء من البيت
ً
األبيض أم سيسبب ضررا لألمن القومي بإقدامه
على عمل متهور غير محسوب!
ستبقى عالمة الكذب تالحقه في سنوات عمره،
ً
بعد أن أصحبت ج ــزء ا مــن سلوكه وشخصيته
بـصــرف النظر عــن"بـطــوالتــه وإن ـجــازاتــه"! يشرح
ال ـبــروف ـي ـســور "ف ـيــرش ـمــر" ك ـيــف جـ ــاءت ل ــه فـكــرة
الـكـتــاب ،بعد اتـصــال مــن أحــد صحافيي جريدة
"النيويورك تايمز" وإلقائه محاضرة حول "الكذب
في السياسة الدولية".
استخلص السبب الرئيس من اهتمام الناس
بــالـفـكــرة بــاعـتـبــار أن ـهــم ي ـع ــدون ال ـك ــذب سلوكا
ً
مستنكرا وتهمة خطيرة لكنه يـسـتــدرك ا لـقــول،
ً
ً
أن "الكذب الدولي ليس بالضرورة فعال خاطئا"
ً
فهو كثيرا ما ينم عن فراسة وضرورة في بعض
الـ ـظ ــروف .االن ـط ـبــاع ال ـع ــام ل ــدى الـجـمـهــور وفــي
ـرة ،فهم يـتـصــورون أن
معظمه ،يستهزئ بــالـفـكـ َ
هناك أمثلة ال حصر لها كــذب فيها القادة على
بعضهم ،وبالتالي فإنه من السهولة استعراض
ح ــاالت كثيرة مــن هــذه األك ــاذي ــب ،وفــي األســاس
يعتقدون أن الكذب بين الــدول أمــر اعتباري في
السياسة الدولية!
حاول المؤلف األكاديمي أن يجيب عن أربعة
أسئلة في كتابه:
 -1مــا أن ــواع األك ــاذي ــب الــدولـيــة الـتــي يطلقها
القادة؟
-2لـ ـم ــاذا ي ـكــذبــون؟ وم ــا ال ـم ـب ــررات المنطقية
االستراتيجية وراء كل نوع من أنواع الكذب؟ وما
المنافع المحتملة للكذب التي دفعت القادة إلى
الدخول في مثل هذا السلوك المشين؟
 -3ما الظروف التي تجعل من حدوث أي نوع
ً
من الكذب أكثر أو أقل احتماال؟
 -4ما التكاليف الكامنة للكذب ومدى تأثيرها
ف ــي ال ـس ـيــاســة ال ـح ـكــوم ـيــة ل ـل ــدول ــة وسـيــاسـتـهــا
الخارجية؟
يعتقد الكاتب أنــه بإمكان القادة أن يختلقوا
سبعة أنواع من األكاذيب ،ولكل نوع غرض محدد،
وإن كانت كذبة واحــدة تــؤدي أغــراضــا متعددة،
كتلك التي يطلقها قائد لشعبة بخصوص تهديد
خ ــارج ــي مـحـتـمــل ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى دعـ ــم شعبي
للتصدي للتهديد بإثارة الذعر وهذه بإمكانها
أن تحيي الروح الوطنية ،وأسلوب "إثارة الذعر"
يتم تغطيته استراتيجيا بإخفاء سياسات فاشلة
والهدف "حماية أمن الدولة من األذى".

ث ـ ــم ي ـ ـعـ ــدد األن ـ ـ ـ ـ ــواع الـ ـسـ ـبـ ـع ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـت ــدرج
ب ـتــوص ـي ـف ـهــا ف ــي ص ـن ــاع ــة األس ــاطـ ـي ــر ال ـقــوم ـيــة
ً
"وقصص" نحن دائما على حق وهم دائما على
خطأ ،وإلــى "األكــاذيــب الليبرالية" وغيرها ،أما
ا لـكــذب بين ا ل ــدول فقد عكسها تعليق مشهور
للدبلوماسي البريطاني" ،هـنــري ووت ــون" بأن
"السفير هو رجل أمين أرسل إلى الخارج ليكذب
مــن أجــل مصلحة دولـتــه"! وهــذا مــن وجهة نظر
ً
الكاتب طبعا أوردهــا في معرض إثباته إلى أن
الــدول تكذب على بعضها ،العتقادها أن الكذب
يفيد مصلحتها الوطنية.
وأن ـ ــا م ــن ال ـمــؤم ـن ـيــن بـ ــأن رس ــال ــة أي سـفـيــر
وألي دولة أرفع من هذا الوصف وأبعد من ذلك
بكثير ،وواقع الحال يقول إن القادة السياسيين
وممثليهم الدبلوماسيين يتعاملون بالصدق
أكثر من الكذب ،وحتى عندما يضطر أحدهم إلى
أن يخدع اآلخر كما يقول المؤلف فإنه يلجأ إلى
الكتمان واإلخفاء ،ال إلى الكذب الصريح ،فالسرية
كما يـعــرف طــاب السياسة الــدولـيــة هــي تقليد
عريق تستغله ا لــدو لــة لتطوير استراتيجيتها
وأسلحتها للتفوق على منافسها.
يعتقد المؤلف أن الـكــذب بين ال ــدول هــو أمر
غير اعتيادي ،ذلك ألن خداع قادة دول أخرى أمر
ً
بالغ الصعوبة وحتى عندما يكون األمر ممكنا،
ً
فإن تكلفة الكذب غالبا ما تتجاوز فوائده ،وهناك
مـبــررات قــويــة ترغمنا على أال نتوقع أن يكون
الكذب بين الدول ممارسة عادية.
أما لماذا تكذب الدول على بعضها ،فالسبب
يعود إلى كسب تفوق استراتيجي عليه وهذا من
باب توفير الحماية الذاتية!
يتحدث بإسهاب عن "استراتيجية إثارة الذعر"
ً
ً
والتي أخدت دورا مهما في السياسة الخارجية
األميركية فــي السبعين سنة الماضية ،ويــورد
أمـثـلــة عـلــى ك ــذب ق ــادة أميركيين عـنــدمــا لجأت
حـكــومــاتـهــم إل ــى اس ـت ـخــدام تـلــك االسـتــراتـيـجـيــة
ً
لجر الشعب األميركي المتردد إلى الحرب ،بدءا
ً
من الرئيس روزفلت وصوال إلى الرئيس جورج
ً
بوش مرورا بالرئيس جونسون.
وفــي هــذا المجال يطرح الـســؤال ،لماذا يلجأ
القادة إلى إثارة الذعر؟ ويجيب ..عندما يشعرون
ً
ً
بأن هناك خطرا مباشرا يهدد األمن الوطني ال
يراه الشعب وال يمكنه تقديره بالطرق المباشرة،
ويظن القادة أن الطريقة الوحيدة لتحريك الشعب
لفعل الصواب هو خداعهم من أجل مصلحتهم!
واألخطر من ذلك عندما تستخدم النخبة سالح
إثارة الذعر.
في كل فصل من الفصول التسعة من الكتاب
الــذي صــدر عــن "سلسلة عالم المعرفة" قصص
ووقائع تستحق القراءة والمطالعة ففيها ما يفيد
العقل والروح ،والوقوف على حقائق الكذب في
السياسات الدولية.
اتضح للكاتب أنه على الرغم من أن الكذب مدان
كسلوك مشين ومرفوض فإن القادة يؤمنون بأنه
أداة مهمة فــي إدارة شــؤون الــدولــة ،مــن الممكن
بل من الواجب استخدامها في ظروف متنوعة!

ً
تسود هواجس كبرى في أنقرة غداة انتخاب جو بايدن رئيسا
حيث بدا الرئيسان دونالد ترامب ورجب
للواليات المتحدةَ ،
طيب إردوغ ــان متوافقين في الفترة السابقة ،فقد بــذل ترامب
ً
َ
الحزبين الجمهوري
جـهــودا كثيرة لحماية أنـقــرة مــن إجـمــاع
والديمقراطي فــي الكونغرس على قــرار فــرض العقوبات ضد
تركيا .تطول الئحة التوقعات التي تنتظرها الحكومة التركية
من إدارة بايدن لكنها تتألف في معظمها من خطوات ال تريد
حصولها ،أبــرزهــا االمـتـنــاع عــن معاقبة تركيا وع ــدم تجديد
التعاون األميركي مع «حزب االتحاد الديمقراطي الكردستاني»
في سورية.
ّ
اشترت تركيا وتلقت أنظمة صاروخية دفاعية «إس »400-من
روسيا ،وتنطبق بنود «قانون مكافحة أعداء أميركا من خالل
َ
الحزبين ّالديمقراطي
العقوبات» على هذه الصفقة ،ورغم ضغوط
ً
والجمهوري في الكونغرس لفرض العقوبات فورا ،فضل ترامب
ّ
تعليق هذا القرار ،كذلك ُعلقت أجزاء أخرى من التشريع المرتبط
مجلس الشيوخ
بقرار من رئيس األغلبية في
بمعاقبة تركيا
ٍ
ُ
ميتش أوكونيل ،بما يتماشى مع نهج َ ترامب ،لكن ش ِطبت تركيا
ّ
َ
من برنامج التسلح «إف »35-ولم تتلق سوى طائرتين من تلك
التي دفعت ثمنها.
ً
أصـبــح االقـتـصــاد الـتــركــي فــي وض ـ ٍـع هــش ج ــدا وقــد تترافق
أي عقوبات بموجب «قــانــون مكافحة أع ــداء أميركا مــن خالل
ال ـع ـق ــوب ــات» أو أي غ ــرام ــة يـفــرضـهــا «م ـك ـتــب مــراق ـبــة األص ــول
ً
َ
كارثيين
األجنبية» مع تداعيات كبرى ،وسيكون التدبيران معا
ً
حتما .تتوقع الحكومة التركية من إدارة بايدن أن تساعدها في
ّ
َ
هاتين المسألتين ،لكن إذا اتضح أن تلك المساعدة غير ممكنة،
فـقــد يــدعــو الــرئـيــس أردوغـ ــان إل ــى إج ــراء انـتـخــابــات برلمانية
ورئــاسـيــة مبكرة ويطلب مــن الناخبين أن «يلتفوا حــول علم
بلدهم» لمواجهة الهجوم الخارجي.
ً
الكردستاني» فرعا
الديمقراطي
تعتبر تركيا «حزب االتحاد
ُ ّ
ً
سوريا من «حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه الواليات
المتحدة واالتحاد األوروبي كتنظيم إرهابي ،وال يمكن اإلغفال
التنظيمين ُ
َ
ويعتبر «حــزب االتحاد
عــن الــروابــط القائمة بين
الــديـمـقــراطــي الـكــردسـتــانــي» ال ـطــرف األق ــوى فــي ه ــذه الـعــاقــة.
لـهــذا الـسـبــب ،كــان ق ــرار الــواليــات المتحدة بــالـتـعــاون مــع ذلك
التنظيم ضد «داعش» في سورية من أكبر العقبات في العالقات
األميركية التركيةّ .
وجهت تركيا ضربات موجعة لـ»حزب االتحاد
الــديـمـقــراطــي الـكــردسـتــانــي» عـبــر «عملية غـصــن الــزي ـتــون» في
شمال غرب سورية في  2018و«عملية نبع السالم» في شمال
ً
شرق سورية في  .2019وبسبب هذه العملية الثانية تحديدا،
ق ــررت إدارة تــرامــب تقليص الــدعــم األمـيــركــي ل ــ»حــزب االتـحــاد
بأن وضع
الديمقراطي الكردستاني» .قد توحي الظروف الراهنة َ
تركيا مستقر ،لكن ال مفر من تصاعد التوتر بين الطرفين في
حال قررت إدارة بايدن إعادة إحياء التعاون مع «حزب االتحاد
الديمقراطي الكردستاني» ،لذا تتوقع تركيا من اإلدارة األميركية
المقبلة أن ّ
تفك ارتباطها بهذا التنظيم.
في المقابل تكثر التوقعات التي تنتظرها إدارة بايدن من
ً
تركيا ،أبرزها االحتكام إلى سياسات حلف الناتو مجددا ومنع
تصعيد الوضع في شرق البحر األبيض المتوسط .حين يتكلم
ً
المحللون عن ابتعاد تركيا عن الناتو ،غالبا ما يشيرون إلى
ّ
عالقتها مع روسيا ،لكن تلك العالقة معقدة ويمكن وضعها في
ّ
خانة التعاون التنافسي ،حيث تقرب البلدان من بعضهما غداة
محاولة االنقالب الفاشلة في تركيا في  ،2015ثم اشترت تركيا
أنظمة صواريخ دفاعية «إس »400-من روسيا ،وعلى صعيد آخر
يشارك الطرفان في حــروب بالوكالة في سورية وليبيا (وفي
«نــاغــورنــو كــارابــاخ» لفترة وجـيــزة) ،لــذا ستتوقع إدارة بايدن
من أنقرة أن تتخلى عن أنظمة «إس »400-وتشارك في الجهود
األميركية الرامية إلى احتواء روسيا.
تتكل تركيا في الفترة األخيرة على جيشها لتجاوز التحديات
ّ
الـتــي تــواجـهـهــا فــي ش ــرق الـبـحــر األب ـيــض الـمـتــوســط ،ويشكل
التدخل في ليبيا وتعبئة الـقــوات البحرية في محيط جزيرة
«كــاسـتـيـلــوريــزو» خير مـثــال على ذل ــك ،وأم ــام هــذا الــوضــع ،قد
تقرر إدارة بايدن الضغط على تركيا إلقناعها بالتخلي عن هذه
ً
ّ
يصب في مصلحة
السياسة مستقبال أو حتى اتخاذ موقف
اليونان.
لكن ستكون مطالبة إدارة بايدن أنقرة بتطبيع عالقاتها مع
«حزب االتحاد الديمقراطي الكردستاني» أحد الخطوط الحمراء
بشكل قاطع ،فثمة إجماع واسع في تركيا
التي ترفضها تركيا
ٍ ً
على اعتبار هذا التنظيم فرعا من «حزب العمال الكردستاني»،
ً
وبما أن أردوغ ــان يحكم البلد عمليا عبر تحالف قــومــي ،فقد
ُ
ضعف هذا المسار فرص فوزه في االنتخابات الرئاسية المقبلة.
ي ِ
باختصار ،تثبت هذه المعطيات كلها أن التوقعات المتبادلة
ُ ّ
بين تركيا وإدارة بايدن ستركز بكل بساطة على منع تفاقم
ً
الوضع السيئ أصال.
* «صندوق مارشال األلماني»
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الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

٦.١١٨

٥.٥٢٦

٤.٣٥٢

ً
« »KIBيصدر صكوكا ضمن الشريحة الثانية لقاعدة رأس المال
2.٤٥٩ 2.٧٥٥ ٣.٢٦٧

بقيمة  300مليون دوالر وبمعدل ربح سنوي %2.375

مبلغ المشاركة نحو
 2.7مليار دوالر
بواقع  9أضعاف
حجم الصكوك
المصدرة

الصكوك تعتبر
ً
األعلى تصنيفا
ضمن الشريحة
الثانية في الكويت
ودول الخليج
العربي

أصــدر بنك الكويت الــدولــي ()KIB
ً
ص ـك ــوك ــا بـقـيـمــة  300م ـل ـيــون دوالر
ض ـمــن ال ـشــري ـحــة ال ـثــان ـيــة «»Tier 2
من قاعدة رأس المال بحسب معيار
كفاية رأس المال «بازل  ،»3وتمتد هذه
الصكوك لـ  10سنوات ،وهي غير قابلة
لالسترداد للسنوات الخمس األولى،
وي ــأت ــي ذل ــك ف ــي إطـ ــار ح ــرص الـبـنــك
على تعزيز قاعدة رأسماله وتنويع
مصادره التمويلية.
وق ـ ــال ال ـب ـن ــك ،ف ــي ب ـي ــان صـحــافــي
أم ــس ،إن ــه تــم تسعير ه ــذه الصكوك
التي تعد األولى من نوعها في الكويت
بمعدل ربح سنوي  2.375في المئة،
ف ــي ح ـيــن وص ــل م ـج ـمــوع الـمـشــاركــة
فـيـهــا نـحــو  2.7مـلـيــار دوالر ،أي ما
يمثل تسعة أضعاف حجم الصكوك
المصدرة.
كـمــا تعتبر ه ــذه الـصـكــوك األعـلــى
ً
تصنيفا ضمن الشريحة الثانية في
الكويت ودول الخليج العربي ،إضافة
إلى أنها أول صكوك ضمن الشريحة
الثانية لــرأس المال تصدر بالدوالر
األميركي في الكويت ويتم إدراجها
للتداول في بورصة لندن «.»LSE
وتـ ـ ــم ت ــوق ـي ــع هـ ـ ــذه ال ـص ـف ـق ــة بـعــد
سلسلة مناقشات شاملة واجتماعات
اف ـت ــراض ـي ــة ،أثـ ـم ــرت ال ـم ــواف ـق ــة عـلــى
إصدار « »KIBلهذه الصكوك وإدارتها
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون م ـ ــع ع ـ ـ ــدد م ـ ــن ال ـج ـه ــات

رائد بوخمسين
ً
ال ـم ــال ـي ــة رف ـي ـع ــة ال ـم ـس ـت ــوى مـحـلـيــا
ً
ً
وإق ـل ـي ـم ـيــا ودولـ ـي ــا وت ـش ـمــل :سيتي
غ ـ ــروب ،وب ـن ــك س ـت ــان ــدرد ت ـشــارتــرد،
كمنسقين عالميين مشتركين ،إلى
جــانــب بـنــك بــوبـيــان ،وبـنــك اإلم ــارات
دبي الوطني كابيتال ،وبنك أبوظبي
األول ،وش ــرك ــة كــام ـكــو لــاسـتـثـمــار،
وشــركــة بـيـتــك كــابـيـتــال لــاسـتـثـمــار،
وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ل ـت ـن ـم ـيــة
القطاع الخاص كمديرين رئيسيين
مشتركين وحافظي سجالت االكتتاب
المشتركين.
ً
وتعليقا على هذا اإلصــدار ،صرح
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي في البنك رائد بوخمسين،
بأنه بالنظر إلى الجدارة االئتمانية
التي يتمتع بها « »KIBومتانة مركزه
ال ـمــالــي ف ــي ال ـس ـنــوات األخـ ـي ــرة ،فقد
نـجــح الـبـنــك فــي إصـ ــدار أول صكوك
ضمن الشريحة الثانية لــرأس المال
ً
تصدر بالدوالر األميركي محليا ويتم
إدراجها خارج الكويت لتكون متاحة
للتداول في بورصة لندن «.»LSE

لقطة جماعية
وقــال بوخمسين ،إن البنك حصل
على أعلى تصنيف ضمن الشريحة
الـثــانـيــة ف ــي ال ـكــويــت ودول الخليج
العربي مع تصنيف متوقع « »A-من
وكــالــة التصنيف العالمية «فيتش»،
مما يعزز مكانته أمــام المستثمرين
الدوليين ،ويعكس قوة ومتانة القطاع
ً
المصرفي الكويتي عموما.
وأشـ ــار إل ــى أن الـبـنــك أص ــدر هــذه
الصكوك بعد حصوله على الموافقات
ال ــازم ــة م ــن ب ـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي
ً
وهيئة أسواق المال ،مؤكدا أن «»KIB
ً
يسعى جاهدا إلى ترسيخ مكانته في
أس ــواق رأسـمــال الــديــن اإلقليمية من
فعال في اإلصــدارات
دور
ٍ
خــال لعب ٍ

ملكيات األجانب ترتفع في  7بنوك
بعد إعالن قائمة « »msciالنهائية
●

عيسى عبدالسالم

ش ـهــدت حــركــة مـلـكـيــات األج ــان ــب ف ــي الـبـنــوك
ً
ً
الكويتية نشاطا الفتا خالل تعامالت األسبوع
الماضي ،الــذي حظيت فيه مؤشرات ومتغيرات
البورصة بمكاسب الفتة خالل آخر ثالث جلسات.
واستهدف توجه األجانب تجاه أسهم البنوك
ً
الكويتية شرائيا ألسهم سبعة بنوك وردت ضمن
قائمة «مورغان ستانلي» النهائية التي ستنفذ في
جلسة إغالق  30الجاري ،وهذه األسهم البنكية
هــي «الــوطـنــي» و«بـيـتــك» و«الـخـلـيــج» و«بــوبـيــان»
و«وربـ ـ ـ ــة» و«بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت ال ـ ــدول ـ ــي» ،و«األهـ ـل ــي
الكويتي».
وأظهرت حركة األجانب عمليات زيــادة نسب
الملكيات بعد حساب ا ل ــوزن النهائي لألسهم
المنضمة لمؤشر  MSCIالذي بلغ  0.58في المئة،
السـيـمــا مــع األمـ ــوال الـمـتــوقــع لـهــا ال ــدخ ــول يــوم
الترقية المرتقب والتي ستتراوح بين  800و900
مليون دي ـنــار ،وهــي تتبع فئة الـمـتــداولـيــن غير
النشيطين.
وب ـل ـغ ــت ق ـي ـمــة م ـل ـك ـيــات األجـ ــانـ ــب ف ــي أس ـهــم
ً
الـبـنــوك الكويتية نحو  1.56مليار ديـنــار وفقا
إلق ـف ــاالت تـ ــداول نـهــايــة األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،في
حـيــن ت ـقــدر نـسـبــة بـنـكــي بـنــك ال ـكــويــت الــوطـنــي
وبيت التمويل الكويتي بنحو  87.1في المئة من
القيمة اإلجمالية.
تـصــدر بيت التمويل الـكــويـتــي ،الـبـنــوك التي
ارتفعت فيها نسب ملكيات األجانب خالل الفترة
المذكورة أعــاه ،إذ ارتفعت النسبة بنحو 0.18
ً
في المئة ،وبلغت نسبة ملكيات األجــانــب وفقا

ع ــدم ان ـض ـمــامــه إل ــى قــائ ـمــة األس ـه ــم ال ـت ــي تمت
ترقيتها إلى مؤشراتها.
كذلك شهدت ملكية األجــانــب في بنك األهلي
ً
ً
المتحد ا نـخـفــا ضــا طفيفا بـلــغ  0.01فــي المئة،
بنسبة بلغت  0.3في المئة ،بقيمة إجمالية بلغت
 1.78مليون دينار.
ولم يشهد البنك التجاري الكويتي أي تغيير
في ملكية األجانب إذ ثبتت النسبة عند مستوى
 0.06فــي الـمـئــة ،بقيمة إجـمــالـيــة بلغت 597.61
ألف دينار.
ً
وشهدت آخر  3جلسات تحسنا على مستوى
مــؤشــرات الـســوق ومـعــدالت السيولة المتداولة،
إذ ارتـفـعــت عمليات الـشــراء على بعض األسهم
ً
القيادية التي شهدت نوعا من التراجع أو التذبذب
خالل الجلسات السابقة بعد إعالن توجه بعض
صناديق االستثمارفي منطقة الـشــرق األوســط
إلى التخارج من السوق المحلي حسب استطالع
أعلنته «رويترز « مما ساهم في تعريض سوق
األوراق الـمــالـيــة لـضـغــوط كـبـيــرة ،ســاهـمــت في
سـحــب مــؤشــراتــه نـحــو ال ـت ــراج ــع ،وس ــط عــوامــل
رئيسية أخرى أثرت على األداء ،تتمثل في نتائج
بعض الشركات السلبية للربع الثالث من العام
الحالي ،ومــا يصدر عــن بعضها مــن بيانات أن
بعض األسـهــم وصلت أسعارها الــى مستويات
باتت متشبعة.

«البترول الوطنية» تستحدث نظام
بوابات للمشاريع
لتفادي الخسائر الناتجة عن عقود استشارية وأخطاء التنفيذ
●

أشرف عجمي

قــال مـصــدر نفطي مطلع
إن شــركــة الـبـتــرول الوطنية
اسـتـحــدثــت نـظــام الـبــوابــات
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص بـ ــال ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات،
لـتـفــادي الـخـســائــر الناتجة
عن عقود استشارية وأخطاء
التنفيذ ،منوها إلى أن ذلك
ا لـنـظــام يمكنه تقييم حالة
الـ ـمـ ـش ــروع م ــن ب ــداي ــة ط ــرح
ال ـف ـك ــرة ،م ـ ــرورا بالتصميم
األولـ ــي والـتـفـصـيـلــي ،حتى
االنتهاء بتنفيذه.

ول ـف ــت إلـ ــى أن ذلـ ــك ال ـن ـظــام
يـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ح ـ ـمـ ــايـ ــة
ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ،وعـ ـ ـ ـ ــدم ت ـح ـم ـي ـل ـهــا
أعـ ـ ـب ـ ــاء م ــالـ ـي ــة إض ــافـ ـي ــة دون
مـبــرر فــي المستقبل .وأوضــح
أن تـلــك ال ـخ ـطــوة ت ــم اتـخــاذهــا
ب ـعــد ت ـحـ ُّـمــل ال ـش ــرك ــة تـكــالـيــف
عقود استشارية وأوام ــر عمل
وم ـشــروعــات ،دون االسـتـفــادة
مـنـهــا ،نتيجة إ ل ـغــاء بعضها،
وإي ـقــاف تنفيذ البعض اآلخــر
منها ،بسبب بعض المعوقات
ف ــي ال ـت ـن ـف ـيــذ ،م ـن ــوه ــا إلـ ــى أن
قيم تلك المشروعات والعقود

االسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــة بـ ـلـ ـغ ــت ال ـ ـعـ ــام
الـ ـم ــاض ــي نـ ـح ــو  432م ـل ـيــون
دينار.
وأف ـ ــاد ال ـم ـصــدر ب ــأن ظـهــور
مـعــوقــات فنية وغـيــر فنية في
بـعــض الـمـشــاريــع ك ــان يضطر
الشركة إلى تأجيلها أو إلغائها
ب ـش ـكــل ك ــام ــل ،أو ت ـعــديــل تلك
الـ ـمـ ـش ــاري ــع ،وف ـ ــق األولـ ــويـ ــات
وحاجة السوق.
وبـ ـ َّـيـ ــن أن نـ ـظ ــام الـ ـب ــواب ــات
ال ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــاص بـ ـ ــال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــات
ي ـت ـيــح االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن جـمـيــع
الدراسات والمواد التي لم يتم

استخدامها فــي مشروعات
أخرى أو في أعمال الصيانة،
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ـ ــن دراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ــدى
ارت ـ ـ ـبـ ـ ــاط الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـت ــي
س ـي ـتــم ت ـن ـف ـيــذهــا بــالـخـطــط
المستقبلية واالستراتيجية،
مــؤكــدا أن الـشــركــة مستمرة
ف ــي الـتـنـسـيــق م ــع ال ـج ـهــات
الحكومية المعنية ،لتفادي
ت ـح ـ ُّـم ــل الـ ـش ــرك ــة أي أع ـب ــاء
مالية مستقبال.

أكثر من %50
تم توزيعها
على المستثمرين
اإلقليميين

شكاوى من تأخير األموال
بسبب خلل في دورة «تسوية »T3

زادت قيمتها إلى  1.56مليار دينار %87.1 ...منها لمصلحة «الوطني» و«بيتك»
آلخر إفصاح  8.33في المئة بقيمة بلغت 434.69
مليون دينار.
تاله بنك «بوبيان» ،إذ ارتفعت ملكيات األجانب
بنسبة  0.08في المئة لتصل إلى  8.33في المئة
بقيمة إجمالية بلغت  78.59مليون دينار.
وفي المرتبة التالية ،جاء بنك الكويت الوطني
بنسبة شراء لألجانب  0.05في المئة لتصل نسبة
األجانب إلى  16.53في المئة بقيمة إجمالية بلغت
 928.51مليون دينار ،وهو أعلى بنك يمتلك فيه
األجانب.
وارت ـف ـع ــت ك ــذل ــك م ـل ـك ـيــات األج ــان ــب ف ــي بنك
الخليج والبنك األهلي الكويتي بنسبة  0.04لكل
منهما ،لتصل نسبة األجانب باألول نحو  12في
المئة بقيمة بلغت  2.21مليون دينار ،فيما بلغت
نيسبة األجانب في الثاني  0.17في المئة  ،بقيمة
بلغت  558.77ألف دينار.
وبـلـغــت نـسـبــة ش ــراء األج ــان ــب ف ــي بـنــك ورب ــة
مــا نسبته  0.03فــي ا لـمـئــة لتصل نسبة ملكية
األ جــا نــب  3.03فــي المئة بقيمة إجمالية بلغت
 11.59مليون دينار.
وارتفعت نسبة ملكية األجانب في بنك الكويت
ال ــدول ــي بـنـحــو  0.01ف ــي ال ـم ـئــة لـتـبـلــغ الـنـسـبــة
اإلجمالية إلى  3.73في المئة  ،بقيمة وصلت 8.63
ماليين دينار.
ً
في المقابل ،بــاع األجانب نسبا محدودة في
أسهم بنك برقان ،والبنك األهلي المتحد ،حيث
انخفضت نسبة ملكية األجــانــب في بنك برقان
بـنـسـبــة  0.16ف ــي الـمـئــة لـتـصــل نـسـبــة الملكية
اإلجمالية إلى  3.43في المئة ،بقيمة بلغت 18.72
مليون دينار ،بعدما أعلنت «مورغان ستانلي»

الرأسمالية عالية ال ـجــودة ،هــذا إلى
جانب المشاركة في الصكوك عالية
الجودة في السوق المحلي واإلقليمي
والعالمي ،مما ينوع مصادر رأسماله
ويدعم قاعدته التمويلية ،إذ أصبحت
ً
ً
أداة الـصـكــوك ج ــزء ا مهما فــي سوق
الـتـمــويــل الـعــالـمــي وه ــي تـســاعــد في
ال ـت ـغ ـل ــب ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف ال ـت ـح ــدي ــات
االقتصادية والمالية بأفضل تكلفة
رأسمالية.
وأفـ ـ ــاد بـ ــأن «ط ـ ــرح هـ ــذه ال ـص ـكــوك
يؤكد أن الكويت تتمتع بالمقومات
الالزمة لجذب المستثمرين الدوليين
للدخول للسوق الكويتي ،على الرغم
م ــن الـ ـظ ــروف ال ـط ــارئ ــة ال ـنــات ـجــة عن

جائحة فيروس كورونا ،ونحن سعداء
بحصيلة إصـ ــدار ال ـص ـكــوك .وق ــد تم
ت ــوزي ــع أك ـثــر م ــن  50ف ــي ال ـم ـئــة على
المستثمرين اإلقليميين.
وأع ـ ـ ــرب بــوخ ـم ـس ـيــن ع ــن ت ـقــديــره
وامتنانه لما قدمته الجهات الرقابية
مـتـمـثـلــة ف ــي ب ـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي
وهيئة أسواق المال ،من دعم مستمر
ل ـل ـب ـن ــك إلص ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـص ـ ـكـ ــوك ،والـ ـ ــذي
تمثل في الموافقات الرقابية الالزمة
وتوجيهاتها بهذا الخصوص.
وأشار إلى أنها ليست المرة األولى
ً
ً
التي يحقق فيها « »KIBإنجازا كبيرا
م ــن ه ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع ،إذ س ـب ــق أن نـجــح
البنك عــام  2019فــي إص ــدار صكوك

ض ـمــن ال ـشــري ـحــة األولـ ـ ــى اإلضــاف ـيــة
 Additional Tier1مــن قــاعــدة رأس
ال ـمــال بحسب مـعـيــار «ب ــازل  ،»3وتــم
إدراجها في سوق األوراق المالية في
أيرلندا « ،»Euronext Dublinحيث بلغ
الحد األقـصــى للمشاركات فيها 4.6
ً
مليارات دوالر تقريبا ،أي بما يمثل
ً
 15ضعفا حجم الصكوك المصدرة.

لوجود حسابات شركات وسيطة تعيد توزيعها على العمالء
●

محمد اإلتربي

أفــادت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»
بأن عددا من المستثمرين والمتداولين
في بورصة الكويت ،تتأخر أموالهم عن
بقية السوق يوما إضافيا ،وذلك على
خ ــاف ال ـقــاعــدة وال ـقــوان ـيــن المنظمة
لدورة التسوية.
ومعروف أن دورة تسوية البورصة
الجديدة تم تعديلها مواكبة لألسواق
الـ ـمـ ـتـ ـط ــورة ،وبـ ــاتـ ــت  T3ب ـم ـع ـنــى أن
م ــن يـ ـق ــوم ب ـع ـم ـل ـيــة ب ـي ــع ألسـ ـه ــم ي ــوم
األح ـ ــد ،يـسـتـحــق ق ـي ـمــة هـ ــذه األس ـهــم
يوم األربعاء ،عبر شيك أو ّ
تحول الى
رصيده ،وفقا لدورة التسوية القانونية
والطبيعية التي تنطبق على الجميع
ب ـم ـســاواة ت ــام ــة ،وت ـل ـتــزم بـهــا أغلبية
الشركات.
ف ــي ح ـي ــن اش ـت ـك ــى مـ ـت ــداول ــون فــي
البورصة من أن لديهم حسابات تداول
تم تدشينها عبر شركات استثمارية
تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم خ ـ ــدم ـ ــات تـ ـ ـ ـ ــداول الـ ـكـ ـت ــرون ــي،
وتعاني هذه الشريحة تأخير تسوية
مستحقاتهم يــو مــا كــا مــا ،أي أن من
يبيع مــن المستثمرين األحــد يحصل
على أمواله يوم الخميس ،بزيادة 24
ساعة عن بقية المتعاملين في السوق،
أي وفق .T4
ولفتت الـمـصــادر الــى أن هــذا األمــر
يجب أن يكون محل مراجعة ومتابعة
م ــن ال ـج ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة ،ح ـي ــث ت ـكــون

دورة التسوية موحدة للسوق ككل ،إذ
يحصل كل المستثمرين على حقوقهم
وفــق ال ــدورة االعتيادية للتسوية من
دون أي تأخير.
وكشفت أن المشكلة الفنية تتعلق
بــالـشــركــات الـتــي يتعامل مــن خاللها
المتداولون والمزودة خدمات التداول
اإللـكـتــرونــي بــواسـطــة حـســاب الشركة
االستثمارية ،حيث إن المقاصة ملتزمة
بالمواعيد الـمـقــررة قــانــونــا ،وأغلبية
الشركات كذلك ملتزمة ،مما يوجب على
الشركات التي لديها خلل ما ،ويتحمله
ال ـم ـس ـت ـث ـمــرون م ـنــذ أش ـه ــر ،ان ت ـبــادر
بمعالجته حتى ال تصبح نموذجا أو
يتكرر من جانب شركات أخرى ،ويخل
ب ـع ــدال ــة ال ـت ـع ــام ــات ف ــي الـ ـس ــوق بين
جموع المستثمرين.
وبينت أن بعض المتداولين ربما
يتمسكون بـهــذه الـشــركــة أو تـلــك ،إمــا
لطبيعة خدمة جيدة بالمجمل العام
أو ثقة وارتباط تاريخي بها ،أو عالقة
وث ـي ـق ــة بـ ـمـ ـس ــؤول أو م ــدي ــر ح ـس ــاب،
وي ـت ـج ـنــب ال ـع ـم ـيــل ك ـش ــف مـمـتـلـكــاتــه
وح ـســابــاتــه أم ــام مــديــر ج ــدي ــد ،إال أن
هذه المبررات يجب أال تعطي الشركة
ح ــق مـخــالـفــة الـتـعـلـيـمــات وال ـقــوان ـيــن
وال ـت ـج ــاوز ع ـلــى ح ـق ــوق ال ـم ـتــداول ـيــن
بتأخير أموالهم.
وأف ـ ـ ـ ـ ــادت مـ ـ ـص ـ ــادر بـ ــأنـ ــه مـ ــادامـ ــت
األغلبية والقاعدة العامة ملتزمة بمنح
الـمـسـتـثـمــريــن أمــوال ـهــم فــي الـمــواعـيــد

المحددة وفق آلية  ،T3فإن الخلل خاص
بمن يتأخر فقط ،وتعتبر حاالت خاصة
تجب معالجتها.
وتضيف أن خدمات قطاع الوساطة
شـهــدت أخـيــرا ت ـطــورات كـبـيــرة ،وباتت
هناك منافسة شديدة بين الشركات في
تقديم أرقى الخدمات التكنولوجية التي
تيسر وتسهل أعمالهم بمرونة ُ
ويسر
شديدين من أي مكان في العالم ،سواء
عبر الهواتف الذكية أو الحاسب اآللي،
حيث كشفت مصادر القطاع أن تطبيقات
الـتــداول تشهد تحديثا بشكل مستمر،
وعـلــى األق ــل قــدمــت شــركـتــان تحديثات
إضافية بشاشة تحوي معلومات أوضح
وأكثر عن السوق ونوافذ مرنة.
وكانت شركات الوساطة قد نجحت
فــي إدارة كــل ش ــؤون وأعـمــال الـتــداول،
حتى أنها كلفت بمهام تخص المقاصة،
مثل فتح الحسابات واستقبال العمالء
ال ـج ــدد الــراغ ـب ـيــن ف ــي ال ـح ـصــول على
حساب تداول جديد ،وذلك خالل ذروة
اإلغالق بسبب تداعيات جائحة كورونا،
ونجح القطاع في تيسير شؤون السوق
ومواكبة األزمة باقتدار.
الــى ذلــك ،أفــادت مصادر بــأن بعض
ات ـف ــاق ـي ــات ال ـ ـتـ ــداول ال ـق ــدي ـم ــة ال ت ــزال
ســاريــة الـم ـفـعــول ،رغ ــم إجـ ــراء الـعــديــد
مــن الـتـعــديــات عليها بـمــوجــب مــا تم
إدخاله على الالئحة التنفيذية ،علما
بــأن الــائـحــة الـجــديــدة تـحـ ّـمــل الشركة
مسؤوليات واسعة تجاه العميل.

النفط يسجل ثالث مكسب أسبوعي
بدعم آمال لقاح «كوفيد »١٩ -
ً
ً
البرميل الكويتي يرتفع  19سنتا ليبلغ  43.81دوالرا
ً
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  19سنتا
ً
ليبلغ  43.81دوالرا في ت ــداوالت أمــس األول
ً
مقابل  43.62دوالرا في تداوالت يوم الخميس
ً
الـمــاضــي وف ـقــا للسعر الـمـعـلــن مــن مؤسسة
البترول الكويتية.
في األســواق العالمية ،زادت أسعار النفط
بنحو  1في المئة أمس األول وسجلت ثالث
مكسب أسبوعي على التوالي بدعم من تجارب
ناجحة للقاح لـ «كوفيد  ،»19 -في حين حد من
المكاسب تجدد إجراءات اإلغالق في عدة دول
للحد من انتشار فيروس كورونا.
وص ـعــدت الـعـقــود اآلج ـلــة لـخــام بــرنــت 75
ً
س ـن ـتــا ،ب ـمــا ي ـع ــادل  1.7ف ــي ال ـم ـئــة ،لـتـجــري
ً
تسويتها عند  44.96دوالرا للبرميل.
وربحت عقود الخام األميركي غرب تكساس
ً
الوسيط تسليم يناير ،وهي أكثر نشاطا52 ،

ً
ً
سنتا ،أو  1.2في المئة ،لتسجل  42.42دوالرا
للبرميل.
وارت ـف ـعــت ع ـقــود غ ــرب تـكـســاس الــوسـيــط
لــديـسـمـبــر ،ال ـتــي ح ــل أجـلـهــا أم ــس األول 41
ً
سنتا ،أو  1في المئة ،لتجري تسويتها عند
ً
 42.15دوالرا للبرميل.
ورب ـ ـ ــح كـ ــا الـ ـخ ــامـ ـي ــن  5فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ه ــذا
األسبوع.
ودعم ـ ــت ا حـتـمـ ـ ـ ـ ـ ــاالت فعـ ــاليـ ـ ــة لقــاح
«كوفيد  »19 -أســواق النفط هــذا األسبوع.
ً
وق ــال ــت ش ــرك ــة ف ــاي ــزر ،إن ـه ــا س ـت ـقــدم طـلـبــا
لـلـهـيـئــات الـصـحـيــة الـمـعـنـيــة فــي الــواليــات
المتحدة ا لـيــوم للموافقة على االستخدام
ال ـطــارئ للقاحها ،وه ــو أول طـلــب مــن هــذا
القبيل في خطوة كبرى نحو توفير الحماية
من فيروس كورونا المستجد.

وق ــال ب ـيــورنــار تــونـهــاوجــن مــديــر شــؤون
أس ــواق الـنـفــط فــي ريـسـتــاد إنــرجــي «بــالــرغــم
من حقيقة أن األمــر سيحتاج في واقــع األمر
ً
وقتا لتطبيق حملة لقاح عالمية ،وهو وقت
سيعاني خالله الطلب على النفط ،ترد أنباء
ً
إيجابية يوميا عن تسليمات اللقاح».
وأفــادت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز
ب ــأن شــركــات الـطــاقــة األمـيــركـيــة قـلـصــت هــذا
األسبوع عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي
العاملة للمرة األولى في عشرة أسابيع.
وتراجع عدد حفارات النفط والغاز ،وهو
مؤشر مبكر على مستقبل اإلنتاج ،بمقدار 2
إلى  310هذا األسبوع ،في حين انخفض عدد
حفارات النفط وحدها بواقع  5إلى  231بعد
بـلــوغــه األس ـبــوع الـمــاضــي أعـلــى مستوياته
منذ مارس.
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اقتصاد

تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

البد للكويت من حكومة تتبنى خطة تنمية واحدة

الدولة ال تستطيع السير باستراتيجيتين متناقضتين وال تملك جمع ثالثة أرباع تريليون دوالر لتمويلهما
قال «الشال» إن كانت
استراتيجية مؤسسة
البترول الوطنية صحيحة،
فالبد أن تكون رؤية «كويت
 »2035التي
جديدة ً
تحتاج أيضا إلى استثمارات
تفوق  450مليار ًدوالر،
ً
وتستهدف خفضا متصال
في االعتماد على النفط،
استراتيجية غير صحيحة.

ذكر تقرير الشال االقتصادي
ً
األس ـب ــوع ــي ،أن ــه ووفـ ـق ــا لـبـيــان
وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـم ــالـ ـي ــة الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر فــي
أغ ـس ـط ــس الـ ـم ــاض ــيُ ،ي ـ ـقـ ـ َّـدر أن
الكويت فقدت نحو  23في المئة
مـ ــن حـ ـج ــم إنـ ـت ــاجـ ـه ــا ال ـن ـف ـطــي
م ــا ب ـيــن ش ـهــري مــايــو ويــولـيــو
الماضيين ،مــع خفض بنسبة
الفاقد إلى  18في المئة للفترة
م ـ ـ ــن يـ ــول ـ ـيـ ــو ح ـ ـتـ ــى دي ـس ـم ـب ــر
الماضي وقــد يمدد ،ثم إلــى 14
فــي الـمـئــة لـلـفـتــرة مــن يـنــايــر أو
مــن أبــريــل  2021وحـتــى نهاية
أبريل .2022
ووفق التقرير ،قدرت مؤسسة
البترول الكويتية ،رغم الخفض
ال ـمــذكــور ،أن يبلغ مـعــدل سعر
البرميل لمزيج «بــرنــت» للسنة
ال ـمــال ـيــة ال ـحــال ـيــة ن ـحــو 34.22
ً
دوالرا ،مما دفــع وزارة المالية
إلى تخفيض تقدير سعر برميل
ال ـن ـفــط ال ـكــوي ـتــي ف ــي ال ـمــوازنــة
ً
الـحــالـيــة إل ــى  30دوالرا .وذلــك
يعني أن ضغوط إيرادات النفط
تأتي من اتجاهين ،فقدان نحو
 16-15ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة م ـ ــن ح ـجــم
اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج الـ ـنـ ـفـ ـط ــي عـ ـل ــى م ــدى
سنتين ماليتين ،وفـقــدان نحو
 45في المئة من السعر المقدر
ل ـب ــرم ـي ــل ال ـن ـف ــط ال ـك ــوي ـت ــي فــي
الموازنة الحالية ،وإن كنا نعتقد
بأن معدل السنة المالية الجارية
ً
سوف يستقر حول الـ  40دوالرا
ً
للبرميل وليس  30دوالرا.
وبـ ـي ــان وزي ـ ــر ال ـمــال ـيــة ليس
ب ـيــان وزارة ال ـمــال ـيــة ،إن ـمــا هو

ب ـي ــان ل ـكــامــل م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء،
بـ ـم ــا ي ـع ـن ــي أنـ ـ ــه ي ـم ـث ــل ق ـنــاعــة
لكامل اإلدارة العامة التنفيذية
بـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـ ـفـ ـ ــرض تـ ــرج ـ ـم ـ ـتـ ــه إل ـ ــى
تغيير جوهري في السياسات
واالستراتيجيات.

في جانب السياسات ،وكما
ذكــرنــا فــي فـقــرة مــن تقريرنا
ال ـح ــال ــي ،ل ــم يـ ـ ّ
ـؤد س ــوى إلــى
خفض للنفقات العامة بنحو
 945م ـل ـيــون د ي ـن ــار أو نحو
 4.2ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وهـ ــو إع ــان

عجز عن التأقلم مع متغيرات
جوهرية.
األه ـ ـ ــم ،ورغـ ـ ــم أن تــوق ـعــات
أداء سـ ــوق ال ـن ـف ــط م ـصــدرهــا
«مؤسسة البترول الكويتية»،
ً
ال يـبــدو أن أح ــدا ت ـنــاول مــدى

مطلوب إصالح جذري لإلدارة العامة
والمؤشرات األولية ال توحي بقدومه
أف ـ ـ ــاد «الـ ـ ـش ـ ــال» ب ـ ــأن ال ـت ـص ـن ـي ـفــات
االئ ـت ـم ــان ـي ــة ل ـي ـســت س ـ ــوى ان ـع ـكــاس
للسياسات المالية المحلية ،وبدرجة
أقــل للسياسات االقتصادية ،بمعنى
أن ـهــا تـشـخــص واقـ ــع ال ـب ـلــد وتعطيه
درجة ،بينما الواقع ،جيد أو سيئ ،هو
نتاج السياسات العامة للبلد ،وإن كان
التصنيف االئتماني رديئا ،لن يرتقي
به سوى تغيير تلك السياسات ،وليس
إق ـنــاع وك ــاالت التصنيف االئتماني
بأننا نستحق ما هو أفضل.
والتصنيفات األدنى للكويت ،والتي
مــن الـمــرجــح أن تستمر فــي الهبوط،
ل ـي ـســت ولـ ـي ــدة الـ ـي ــوم ،وإنـ ـم ــا ول ـيــدة
سلسلة من الخطايا المالية لسنوات
خلت ،ذلك ما يلخصه تقرير صادر من
لجنة الميزانيات والحساب الختامي
في مجلس األمة ،تاله رئيسها النائب
عدنان عبدالصمد في بداية سبتمبر
الفائت.
ويذكر التقرير أن جملة اإلي ــرادات
المقدرة للموازنة الحالية 2021-2020
كانت بحدود  7.5مليارات دينار ،بعد
خفض سعر برميل النفط في الموازنة
م ــن  55إ لـ ــى  30دوالرا ،وان ا لـعـجــز

الـمـقــدر لـهــا سيبلغ نـحــو  14مـلـيــارا
دينار ،ونحن نتوقع للعجز الفعلي أن
يصبح ما بين  10و 12مليارا.
ورغ ـ ـ ــم ض ـخ ــام ــة ال ـع ـج ــز ال ـم ـق ــدر،
ت ـم ـخ ــض ج ـه ــد ال ـم ـج ـل ـس ـيــن -وزراء
ونيابي -عن خفض للنفقات بحدود
 945مليون دينار فقط ،أي أن العجز
ال ـم ـق ــدر ارتـ ـف ــع ب ـن ـحــو  3.6أض ـع ــاف
عن «الفعلي» للسنة المالية الفائتة،
بينما النفقات انخفضت بنحو 4.2
في المئة فقط.
وخالصة السياسات الخاطئة منذ
خــريــف ع ــام  2014وحـتــى االص ـطــدام
الحالي بالحائط ،كانت الــركــون إلى
شـ ــراء ال ــوق ــت بــاسـتـهــاك ك ــل سيولة
االحتياطي العام والبالغة  50مليار
ديـنــار ،وفقا للتقرير المذكور ،سواء
بغرض تمويل عجز الموازنة بدال من
عالجه ،أو تمويل النفقات خارجها،
واألخيرة بدعة.
وترتب على أوضاع المالية العامة
ال ـ ـتـ ــي ضـ ــربـ ــت اس ـ ـتـ ــدام ـ ـت ـ ـهـ ــا ،ب ـ ــروز
مــؤشــران مـقـلـقــان ،األول ،بـيــع أصــول
مـ ــن االحـ ـتـ ـي ــاط ــي ال ـ ـعـ ــام الح ـت ـيــاطــي
األجـ ـي ــال ال ـق ــادم ــة ب ـن ـحــو  2.5مـلـيــار

دينار ،وتلك مخالفة جسيمة وإن كانت
اضطرارية مقابل شراء شهرين سيولة
تبعها إلغاء تحويل  10في المئة من
اإليرادات الحتياطي األجيال القادمة.
وال ـثــانــي ،تـصــريــح لــوزيــر المالية
بأن البلد سيواجه صعوبة في تمويل
رواتبه في نوفمبر الجاري ،وتلك أزمة
سيولة وليست أزمة مالءة مالية ،لقد
كان من الممكن اجتناب ذلك الوضع
البائس لو أن اإلدارة العامة استمعت
إلـ ـ ــى نـ ـص ــح مـ ـك ــرر ب ـح ـت ـم ـيــة ب ـلــوغــه
وتبنت سياسات استباقية حصيفة،
وبتكاليف طفيفة.
مناسبة اسـتـعــادة الـتــاريــخ ليست
مــن أجــل تـبــادل الـلــوم ،ولـكــن مــن أجل
ال ـت ـع ــام ــل م ــع ال ــوض ــع الـ ـح ــال ــي ألن ــه
وض ــع ص ـعــب وب ــال ــغ ال ـخ ـط ــورة ،فــإن
استمر نهج السياسات المالية بشكل
خـ ـ ــاص ،واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ب ـش ـكــل ع ــام،
مماثل للنهج التاريخي ،فقد ال تتاح
للبلد فــرصــة إص ــاح فــي المستقبل.
واإلص ــاح المطلوب ال يمكن أن يتم
سوى بإصالح جذري لــإدارة العامة
للبلد ،والـمــؤشــرات األولـيــة ال توحي
بأنه قادم ،فالقراءة األولية لمخرجات

االنتخابات النيابية المحتملة ،توحي
بعودة تشكيلة مشابهة لسابقتها.
وإن ص ـ ــدق اجـ ـتـ ـه ــادن ــا ،ونـتـمـنــى
أال ي ـصــدق ،فسيغلب عـلــى التشكيل
الـ ـحـ ـك ــوم ــي الـ ـ ـق ـ ــادم نـ ـه ــج ال ـج ـي ـن ــات
والـ ـمـ ـح ــاصـ ـص ــة ،ذلـ ـ ــك ي ـع ـن ــي عـ ــودة
سياسات التسامح مع الفساد والهدر
وتـقــديــم الـ ــوالء ات على الـكـفــاء ات في
معظم اإلدارة ا لـعــا مــة للبلد .توقيت
إج ـ ــراء ات اإلص ــاح الـجــوهــريــة باتت
ال ـع ــام ــل األس ـ ـ ــاس م ــن أجـ ــل اج ـت ـنــاب
تداعيات الوضع الحالي وبناء قواعد
لـمـسـتـقـبــل أفـ ـض ــل ،مـ ـ ــرور وق ـ ــت ول ــو
قصيرا دون إصالح ،سيجعل تكاليفه
غير محتملة ،والتصنيف االئتماني
في المستقبل ،الجيد أو الضعيف ،هو
محصلة أي طريق نختار.

ج ــدوى وجــديــة استراتيجيـة
«مؤسسـة البتـرول الكويتيـة»
الـتــي تستهدف زي ــادة الطاقة
اإلنتاجية للنفط إلى  4ماليين
ً
برميل يوميا بحلول عام 2040
وبـتـكـلـفــة ب ـح ــدود  450مليار

دوالر أو ح ـتــى نـصـفـهــا بعد
التعديل.
وا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن ت ـ ـ ـلـ ـ ــك
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة بـ ـنـ ـي ــت ع ـلــى
س ـي ـنــار يــو مـخـتـلــف لمستقبل
س ــوق ال ـن ـفــط ،وإن ص ــدق ذل ــك،

 1.36مليار دينار إيرادات الدولة
حتى نهاية يونيو
قال تقرير «الشال» إن وزارة المالية تشير
في تقرير المتابعة الشهري لــإدارة المالية
للدولة حتى يونيو  ،2020والمنشور على
موقعها اإللكتروني ،إلى أن جملة اإليــرادات
المحصلة حتى نهاية الشهر الثالث من السنة
المالية الحالية  ،2021/2020قد بلغت نحو
 1.369مليار دينار ،أو ما نسبته نحو 18.2
في المئة من جملة اإليــرادات المقدرة للسنة
المالية الحالية كلها والبالغة نحو 7.503
مليارات دينار.
وفي التفاصيل ،بلغت اإليــرادات النفطية
ا ل ـف ـع ـل ـيــة ح ـتــى  ،2020/06/30ن ـحــو 1.316
مـلـيــار ،أي بما نسبته نحو  23.4فــي المئة
من اإليرادات النفطية المقدرة للسنة المالية
ال ـح ــال ـي ــة ب ـكــام ـل ـهــا وال ـب ــال ـغ ــة ن ـح ــو 5.628
مـلـيــارات ،وبما نسبته نحو  96.2فــي المئة
من جملة اإليرادات المحصلة ،وقد بلغ معدل
سعر برميل النفط الكويتي نحو  25.6دوالرا
خالل األشهر الثالثة األولى من السنة المالية
الحالية .2021/2020
وأض ــاف التقرير «تــم تحصيل مــا قيمته
نحو  52.653مليون دينار إيرادات غير نفطية
خالل الفترة نفسها بمعدل شهري بلغ نحو
 17.551مليونا ،بينما كان المقدر في الموازنة
للسنة المالية الحالية كلها نحو  1.874مليار،

 4.51مليارات دينار موجودات «التجاري»
ذك ـ ــر تـ ـق ــري ــر «الـ ـ ـش ـ ــال» أن
«التجاري» أعلن نتائج أعماله
لــأش ـهــر الـتـسـعــة األول ـ ــى من
العام الحالي ،والتي تشير إلى
أن الـبـنــك حـقــق صــافــي أرب ــاح
(بعد خصم الضرائب) بلغت
ن ـح ــو  17.13م ـل ـي ــون دي ـن ــار،
مـقــارنــة بنحو  16.67مليونا
خالل الفترة نفسها من ،2019
ً
أي إن البنك سجل ارتفاعا في
ربحيته بلغ نحو  462ألفا أو
نحو  2.8في المئة.ويعزى هذا
االرتـفــاع في مستوى األربــاح
الصافية ،إلى انخفاض جملة
المخصصات بقيمة أعلى من
ان ـخ ـفــاض ال ــرب ــح الـتـشـغـيـلــي
مقارنة مع الفترة المماثلة من
العام الفائت.
وفي التفاصيل ،انخفضت
جملة اإل يـ ـ ــرادات التشغيلية
بنحو  26.5مليون دينار أو ما
ً
نسبته  21.7في المئة ،وصوال
إلى نحو  95.8مليون دينار،
مقارنة بنحو  122.2مليونا
ل ـل ـف ـت ــرة ن ـف ـس ـهــا مـ ــن ،2019
وتحقق ذلك نتيجة انخفاض
بند صــافــي إيـ ــرادات الفوائد
ً
بنحو  15.3مليونا ،وصــوال
إلى نحو  58.3مليونا مقارنة
بنحو  73.6مليونا ،وانخفض
ً
أيـضــا ،بند أتـعــاب وعموالت
وبند إي ــرادات تشغيل أخرى
بما مجمله  8.9ماليين دينار.
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى،

انـخـفـضــت جـمـلــة الـمـصــروفــات
التشغيلية بالمطلق بقيمة أقل
م ــن ان ـخ ـفــاض جـمـلــة اإلي ـ ــرادات
التشغيلية ،إذ بلغ انخفاضها
نحو  10.4ماليين دينار ،أي ما
ً
نسبته  27.8فــي المئة ،وصــوال
إل ــى نـحــو  26.9مليونا مقارنة
بنحو  37.3مليونا للفترة ذاتها
مــن  ،2019وتحقق ذلــك نتيجة
انخفاض جميع بنود مصروفات
التشغيل.
و ل ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــت إ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن ج ـ ـم ـ ـلـ ــة
ً
المخصصات حققت انخفاضا
بنحو  16.64مـلـيــون دي ـنــار ،أو
ما نسبته  24.6في المئة ،عندما
بلغت نحو  51.04مليونا مقارنة
بـنـحــو  67.68م ـل ـيــونــا ،وعـلـيــه،
ارتفع هامش صافي الربح إلى
نحو  17.7في المئة ،بعد أن كان
نحو  13.4في المئة خالل الفترة
المماثلة من .2019
وأشار التقرير إلى أن إجمالي
موجودات البنك بلغ نحو 4.512
م ـ ـل ـ ـيـ ــارات ديـ ـ ـن ـ ــار ،بــان ـخ ـف ــاض
ب ـل ـغــت ن ـس ـب ـتــه  7.4ف ــي ال ـم ـئــة،
وق ـي ـم ـتــه  360.8م ـل ـيــون دي ـنــار
مقارنة بنحو  4.873مليارات في
نهاية  ،2019وانخفض بنسبة
 4.4فــي الـمـئــة أو بقيمة 207.4
ماليين عند المقارنة بإجمالي
الـمــوجــودات للفترة نفسها من
 ،2019عـنــدمــا بـلــغ آنـ ــذاك نحو
 4.720مليارات دينار.
وسـ ـج ــل ب ـن ــد ن ـق ــد وأرص ـ ـ ــدة

ً
ق ـص ـيــرة األجـ ــل ان ـخ ـفــاضــا بلغ
قـ ـ ـ ــدره  300.2مـ ـلـ ـي ــون دي ـ ـنـ ــار،
ونـسـبـتــه  35ف ــي ال ـم ـئــة ،ليصل
إلى نحو  556.7مليونا ( 12.3في
المئة من إجمالي الموجودات)
مقابل  856.9مليونا ( 17.6في
المئة من إجمالي الموجودات)
كما في نهاية  ،2019وانخفض
ب ـن ـحــو  33.8ف ــي ال ـم ـئ ــة ،أو مــا
ق ـي ـم ـت ــه  284.8مـ ـلـ ـي ــو ن ــا ع ـنــد
ال ـم ـقــارنــة بــال ـف ـتــرة نـفـسـهــا من
 ،2019ع ـن ــدم ــا ب ـل ــغ م ــا قـيـمـتــه
 841.5مليونا ( 17.8في المئة من
إجمالي الموجودات).
و ت ــا ب ــع « س ـج ــل أداء محفظة
ً
ق ـ ـ ـ ــروض وسـ ـلـ ـفـ ـي ــات ارت ـ ـفـ ــاعـ ــا
بـلــغ قـ ــدره  45.8مـلـيــون دي ـنــار،
ونسبته  2في المئة ،ليصل بها
إلى نحو  2.312مليار ( 51.2في
المئة من إجمالي الموجودات)
مـقــابــل  2.267مـلـيــار ( 46.5في
المئة من إجمالي الموجودات)
كـمــا فــي نـهــايــة ديسمبر ،2019
وارتـفـعــت بنحو  2.5فــي المئة،
أي مــا قيمته  55.5مليونا عند
مـقــارنـتـهــا بــالـفـتــرة نـفـسـهــا من
 ،2019حين بلغت نحو 2.257
مليار ( 47.8في المئة من إجمالي
الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودات) .وب ـل ـغ ــت نـسـبــة
إجمالي قــروض وسلفيات إلى
إجمالي الــودائــع نحو  70.6في
الـمـئــة ،مـقــارنــة بـنـحــو  60.5في
ال ـم ـئــة لـلـفـتــرة ذات ـه ــا م ــن ال ـعــام
الماضي.

وتـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــر األرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام إلـ ـ ـ ـ ــى أن
م ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــات ال ـ ـب ـ ـنـ ــك (مـ ـ ـ ــن غ ـيــر
اح ـت ـس ــاب ح ـق ــوق ال ـم ـل ـك ـيــة) قد
ً
سجلت انخفاضا بلغت قيمته
 341.7م ـل ـي ــون د يـ ـ ـن ـ ــار ،أي مــا
نـسـبـتــه  8.3ف ــي ال ـم ـئ ــة ،لتصل
إلى نحو  3.799مليارات مقارنة
ب ـن ـحــو  4.140م ـل ـي ــارات دي ـنــار
بـ ـنـ ـه ــا ي ــة  .2019وا ن ـخ ـف ـض ــت
بنحو  204.3ماليين ،أي بنسبة
انـخـفــاض بلغت  5.1فــي المئة،
عند المقارنة بما كان عليه ذلك
اإلجـ ـم ــال ــي ف ــي ال ـف ـت ــرة نـفـسـهــا
م ــن ال ـع ــام ال ـف ــائ ــت ،ع ـنــدمــا بلغ
آن ـ ـ ـ ــذاك نـ ـح ــو  4.003مـ ـلـ ـي ــارات
دي ـن ــار .وبـلـغــت نـسـبــة إجـمــالــي
المطلوبات إلى الموجودات نحو
 84.2ف ــي ال ـم ـئــة م ـقــارنــة بنحو
 84.8في المئة.
وذكر التقرير أن نتائج تحليل
البيانات المالية المحسوبة على
أس ـ ــاس سـ ـن ــوي ،ت ـش ـيــر إلـ ــى أن
مؤشرات ربحية البنك قد سجلت
ً
ً
أداء مـخـتـلـطــا م ـقــارنــة بــالـفـتــرة
ن ـف ـس ـه ــا م ـ ــن  ،2019إذ سـجــل
مؤشر العائد على معدل حقوق
المساهمين الخاص بمساهمي
ً
ً
البنك ( )ROEارتفاعا طفيفا إلى
نحو  3.2في المئة مقارنة بنحو
 3.1فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة .وثـ ـب ــتمــؤشــر
ال ـعــائــد ع ـلــى م ـعــدل م ــوج ــودات
البنك ( )ROAعند  0.5في المئة
ً
للفترتين ،بينما انخفض قليال
مؤشر العائد على معدل رأسمال

البنك ( )ROCحين بلغ نحو 11.5
ً
في المئة قياسا بنحو  11.7في
المئة .وارتـفـعــت ربحية السهم
(EPS) إلى  8.9فلوس مقابل 8.4
فلوس للفترة نفسها من .2019
وب ـ ـ ـلـ ـ ــغ مـ ـ ــؤشـ ـ ــر مـ ـض ــاع ــف
ال ـس ـعــر /رب ـح ـيــة ال ـس ـهــم ()P/E
نحو  42.1ضعف مقارنة 44.6
ض ـع ــف (أي تـ ـحـ ـس ــن) ،نـتـيـجــة
ارتـ ـف ــاع رب ـح ـيــة ال ـس ـهــم بنسبة
 6فــي الـمـئــة مـقــابــل ثـبــات سعر
الـ ـسـ ـه ــم ع ـ ــن م ـ ـس ـ ـتـ ــواه ف ـ ــي 30
سـبـتـمـبــر  ،2019وب ـل ــغ مــؤشــر
مضاعف السعر /القيمة الدفترية
(P/B) نحو  1.4مرة للفترتين.

ف ــاب ــد م ــن م ــراج ـع ــة أهـ ــداف
ً
االستراتيجية وفقا لما طرأ
من متغيرات جوهرية.
وإن ك ــان ــت اسـتــراتـيـجـيــة
«مؤسسة البترول الكويتية»
صحيحة ،البد أن تكون رؤية
«كــويــت جــديــدة  »2035التي
ً
تحتاج أيضا إلى استثمارات
تفوق  450مليار دوالر ،التي
ً
ً
ت ـس ـت ـه ــدف خ ـف ـض ــا م ـت ـصــا
فـ ــي االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى ال ـن ـفــط،
استراتيجية غير صحيحة.
فالكويت ال تستطيع وال
ت ـح ـت ـم ــل الـ ـسـ ـي ــر ف ـ ــي ت ـب ـنــي
استراتيجيتين متناقضتين،
وال تـمـلــك ج ـمــع ن ـحــو ثــاثــة
أر بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ت ـ ــر ي ـ ـل ـ ـي ـ ــون دوالر
ل ـت ـمــوي ـل ـه ـمــا ،ب ـي ـن ـمــا م ـعــدل
ت ــدف ــق االس ـت ـث ـم ــار األج ـن ـبــي
الـ ـمـ ـب ــاش ــر الـ ـ ـ ـ ــوارد ل ـل ـكــويــت
للسنوات الخمس 2019-2015
لم يتعد  277مليون دوالر ،أو
ً
 81مليون دينار سنويا.
وم ــادام ــت ال ـكــويــت تــدخــل
ً
ً
عـ ـه ــدا جـ ــديـ ــدا ،وفـ ــي ظ ــروف
بــال ـغــة ال ـص ـعــوبــة ،ف ــاب ــد أن
تـكــون لديها حكومة واحــدة
تـ ـق ــرر ت ـب ـن ــي اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
تنمية واح ــدة ،عــدا عــن ذلــك،
س ـ ـ ــوف ت ـص ـب ــح كـ ـم ــن ي ـق ــود
ً
م ـ ــركـ ـ ـب ـ ــا بـ ــدف ـ ـت ـ ـيـ ــن ،واحـ ـ ـ ــدة
ً
معاكسة تماما للثانية ،تحرق
الــوقــود وه ــي مكانها راوح،
وت ـكــال ـي ـف ـهــا ع ـلــى اخ ـت ــاالت
االقتصاد المحلي الهيكلية
إلى اتساع.

أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى،
فسيكون أدنــى للسنة المالية الحالية كلها
بنحو  1.664مليار عن ذلك المقدر».
وك ــان ــت اعـ ـتـ ـم ــادات ال ـم ـص ــروف ــات للسنة
ال ـمــال ـيــة ال ـحــال ـيــة ق ــد قـ ــدرت بـنـحــو 21.555
ً
ً
مليار دينار ،وصــرف فعليا -طبقا للنشرة-
حـتــى  2020/06/30نـحــو  1.725مـلـيــار ،وتــم
االلتزام بنحو  733مليونا ،وباتت في حكم
الـ ـمـ ـص ــروف ،ل ـت ـص ـبــح ج ـم ـلــة ال ـم ـص ــروف ــات
الفعلية وما في حكمها -نحو  2.458مليار،وب ـلــغ ال ـم ـعــدل ال ـش ـهــري لـلـمـصــروفــات نحو
 819.458مليونا.
وأشــار إلــى انــه رغــم أن النشرة تذهب إلى
خالصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر
الثالث من السنة المالية الحالية ،قد سجلت
ً
ع ـجــزا بـلــغ نـحــو  1.089مـلـيــار دي ـنــار ،فإننا
نرغب في نشره من دون النصح باعتماده،
ً
عـلـمــا ب ــأن مـعــدل اإلن ـفــاق الـشـهــري سيرتفع
ً
كثيرا مع نهاية السنة المالية .وحجم العجز
ً
مع نهاية السنة المالية يعتمد أساسا على
أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة
المالية الحالية ،أي األشهر التسعة القادمة،
وإن اسـتـمــرت أسـعــار النفط عند مستواها
الحالي ،نتوقع أن يرتفع رقم العجز الفعلي
ليصبح ما بين  10و 12مليار دينار.
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«االستثمارات الوطنية» تنال جائزة
التصنيف في القطاع العقاري

«ضمان» :مستشفيات الشركة تبدأ خطة
توريد األجهزة الطبية باعتماد «إكري»

« 100للتصنيف العالمي» من «»Global Banking & Finance
ن ــال ــت ش ــرك ــة االس ـت ـث ـم ــارات
الوطنية جائزة « 100للتصنيف
الـعــالـمــي» فــي الـقـطــاع الـعـقــاري
م ــن مـجـلــة «Global Banking
 ،»& Financeفــي نـجــاح جديد
يضاف إلــى سلسلة نجاحاتها
وإنـ ـج ــازاتـ ـه ــا م ـن ــذ تــأسـيـسـهــا
وحتى اليوم ،وقد تسلم الجائزة
نيابة عن الشركة مشعل المشري
نــائــب رئ ـيــس تـنـفـيــذي – قـطــاع
االستثمارات العقارية.
وقـ ــالـ ــت الـ ـش ــرك ــة ،فـ ــي ب ـيــان
صـ ـح ــاف ــي أم ـ ـ ـ ــس ،إن ال ـم ـج ـل ــة
استندت في منحها الجائزة إلى
أسس ومعايير عالمية في مجال
التطوير واالستثمار العقاري،
بـ ــرصـ ــد دور «االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات
الــوطـنـيــة» فــي الـقـيــام بخدمات
مـ ـتـ ـن ــوع ــة ومـ ـتـ ـمـ ـي ــزة ب ـح ـســب
ً
متطلبات العمالء وفقا لخطط
واسـتــراتـيـجـيــات تلبي التطور
ف ـ ــي االح ـ ـت ـ ـي ـ ــاج ـ ــات الـ ـح ــالـ ـي ــة
والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـلـ ـي ــة ،كـ ـم ــا ت ـش ـمــل

ً
خبراتها أيضا إدارة المشاريع
وتـقــديــم االس ـت ـشــارات العقارية
للعمالء من شركات ومؤسسات
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى إدارة
محفظتها العقارية الخاصة.
وأع ــرب ــت اإلدارة الـتـنـفـيــذيــة
ل ــ«االس ـت ـث ـمــارات الــوطـنـيــة» عن
سـ ـع ــادتـ ـه ــا بـ ـحـ ـص ــول ال ـش ــرك ــة
عـ ـل ــى هـ ـ ــذه ال ـ ـجـ ــائـ ــزة م ـ ــن بـيــن
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات ،ال ـت ــي
ً
ً
تـعـتـبــر إنـ ـج ــازا ج ــدي ــدا يـضــاف
إلى رصيد جوائزها ،السيما أن
القائمين عليها يمتلكون خبرة
واس ـع ــة ف ــي ال ـم ـجــال ال ـع ـقــاري،
مـمــا يــؤكــد تـطــور وت ـقــدم شركة
االستثمارات الوطنية المستمر
واهتمامها المتواصل بتقديم
أع ـل ــى ال ـم ـعــاي ـيــر ال ـعــال ـم ـيــة في
المشاريع التي تمتلكها ،وتقديم
حلول استثمارية مبتكرة تلبي
طموحات عمالئها.
ً
ً
واعـتـبــرت ذلــك أيـضــا تأكيدا
ع ـلــى ال ـج ـه ــود ال ـم ـب ــذول ــة الـتــي
ت ـت ـب ـع ـهــا إدارة ا ل ـع ـقــار
لـلـشــركــة إلض ــاف ــة قيمة
لمساهميها وعمالئها
فـ ــي ج ـم ـي ــع أن ـش ـط ـت ـهــا
وأعـمــالـهــا ،كما أن نيل
ً
ه ــذه ال ـج ــوائ ــز سـنــويــا
ه ــو ن ـت ـي ـجــة ال ـتــزام ـهــا
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــر ب ــال ـت ـم ـ ّـي ــز
العقاري الواضح.
وب ـه ــذه الـمـنــاسـبــة،
ق ـ ــال م ـش ـعــل ال ـم ـشــري
نــائــب رئ ـيــس تنفيذي
ل ـق ـطــاع االس ـت ـث ـمــارات
العقارية فــي الشركة،
إن اال س ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات
ً
الوطنية أثبتت مجددا

م ـك ــان ـت ـه ــا ال ـ ــرائ ـ ــدة ف ـ ــي ق ـط ــاع
العقارات في الكويت والمنطقة
وال ـع ــال ــم ،إذ نـجـحــت ف ــي ال ـفــوز
ب ـ ـهـ ــذه ال ـ ـجـ ــائـ ــزة ال ـم ـه ـم ــة رغ ــم
المنافسة الشديدة التي يشهدها
القطاع.
وأضاف المشري :عملنا خالل
ال ـس ـن ــوات ال ـمــاض ـيــة ع ـلــى دور
المستثمر العقاري الحيوي في
كل من أسواق العقارات المحلية
والدولية ،وقمنا ببناء فريق رائع
واعتمدنا االبتكارات في السوق
المحلي والــدولــي ،كما اعتمدنا
من خالل خبرتنا الواسعة على
اإلسهام في مختلف القطاعات
بـ ـ ـم ـ ــا فـ ـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ـ ــك ال ـ ـم ـ ـت ـ ـنـ ــزهـ ــات
السياحية والعقارات التجارية
واالستثمارية والصناعية وإلى
إدارة أمـ ــاك ال ـغ ـيــر م ــن هـيـئــات
وشـ ـ ــركـ ـ ــات وم ـ ـحـ ــافـ ــظ ع ـق ــاري ــة
وأف ـ ـ ــراد ف ــي ال ـك ــوي ــت والـخـلـيــج
والشرق األوسط ،وساهمت هذه
ال ـم ـه ــارات الـمـهـنـيــة ف ــي تـعــزيــز
م ــوق ـع ـن ــا ودعـ ـ ـ ــم ق ــدرتـ ـن ــا عـلــى
التخطيط للمستقبل ،والتطلع
ل ـت ــرس ـي ــخ م ـك ــان ـت ـن ــا أك ـ ـثـ ــر فــي
الكويت والعالم أجمع.
وأوض ـ ـ ـ ــح أن االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
ً
ّ
التميز
الوطنية أثبتت مـجــددا
وتــوفـيــر األف ـضــل لمساهميها،
وأنـهــا تعتبر ق ــدوة فــي االلـتــزام
والـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــداقـ ـ ـي ـ ــة ومـ ـ ــواص ـ ـ ـلـ ـ ــة
تـ ـط ــوي ــر أعـ ـم ــالـ ـه ــا ف ـ ــي إح ـ ــدى
أك ـث ــر ال ـق ـط ــاع ــات تـنــافـسـيــة في
ال ـعــالــم ف ــي مـخـتـلــف الـقـطــاعــات
التجاري والترفيهي والسكني
وال ـص ـنــاعــي ،إذ تـعـمــل الـشــركــة
ً
وفـ ـق ــا الس ـتــرات ـي ـج ـيــة واض ـح ــة
تعتمد على التأني فــي اختيار
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مشعل المشري

ال ـف ــرص وتـنـفـيــذهــا م ـمــا أسـهــم
مـبــاشــرة فــي تحقيق نـجــاحــات
تاريخية بكل عملياتها المدارة
في السوق ،وقد حافظت الشركة
ع ـل ــى ري ــادتـ ـه ــا بــاسـتــراتـيـجـيــة
ناجحة ومدروسة وسط جائحة
«كورونا».
وذكــر أن شركة االستثمارات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ــديـ ـه ــا فـ ــريـ ــق ع ـمــل
عال من الحرفية
متميز على قدر ٍ
والمهنية استطاع خالل الفترة
الماضية صناعة رصيد حافل
م ــن االن ـ ـج ـ ــازات ع ـل ــى م ـس ـتــوى
ال ـف ــرص االس ـت ـث ـمــاريــة ال ـتــي تم
ت ـق ــدي ـم ـه ــا ل ـل ـع ـم ــاء س ـ ـ ــواء مــن
خ ــال ق ـط ــاع إدارة األص ـ ــول أو
قـطــاع االسـتـثـمــارات المصرفية
أو ال ـق ـط ــاع الـ ـعـ ـق ــاري الـمـحـلــي
أو الـ ــدولـ ــي ،ون ـح ــن حــري ـصــون
ً
دائ ـ ـمـ ــا ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم ال ـخ ــدم ــات
واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــارات ال ـ ـتـ ــي ت ــواك ــب
طـ ـم ــوح ــات الـ ـعـ ـم ــاء بـمـخـتـلــف
شرائحهم.

تمهيدا الستكمال منظومتها
الصحية ،وبدء مرحلة تشغيل
م ــرافـ ـقـ ـه ــا الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،أع ـل ـن ــت
ش ــرك ــة م ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـض ـمــان
الـ ـصـ ـح ــي (ض ـ ـ ـمـ ـ ــان) م ـب ــاش ــرة
تـنـفـيــذ خ ـطــة ت ــوري ــد األج ـه ــزة
والمعدات الطبية المعتمدة من
منظمة إك ــري ( )ECRIالــدولـيــة،
ب ــال ـت ــوازي م ــع أع ـم ــال اإلن ـش ــاء
والبناء لمستشفيات ضمان في
األحمدي والجهراء.
وبـ ــدأت «ض ـم ــان» استقطاب
ومـ ـن ــاقـ ـش ــة عـ ـ ـ ــروض األج ـ ـهـ ــزة
الطبية مع الشركات المصنعة
والـ ـم ــوردة طـبـقــا لـلـمــواصـفــات
الـ ـقـ ـي ــاسـ ـي ــة والـ ـمـ ـتـ ـط ــابـ ـق ــة مــع
شـ ـ ـ ــروط ومـ ـع ــايـ ـي ــر ال ـم ـن ـش ــآت
ال ـط ـب ـي ــة الـ ـنـ ـم ــوذجـ ـي ــة ،وال ـت ــي
تضمن األمن والسالمة للمرضى
كأولوية لتقديم خدمة متكاملة
تــركــز على رضــا المستفيدين،
ح ـ ـيـ ــث تـ ـسـ ـع ــى «ضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان» مــن
خـ ـ ــال م ـن ـظ ــوم ـت ـه ــا ال ـص ـح ـيــة
ل ـ ـمـ ــواك ـ ـبـ ــة أحـ ـ ـ ـ ــدث ال ـت ـق ـن ـي ــات
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة واس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام أف ـض ــل
األج ـه ــزة وال ـم ـع ــدات لـمــرافـقـهــا
الـصـحـيــة ،وال ـتــي تتماشى مع
أف ـضــل الـمـقــايـيــس والـمـعــايـيــر

العالمية للمستشفيات والمراكز
الصحية.
وبهذا الخصوص ،قال مدير
الـ ـهـ ـن ــدس ــة ال ـط ـب ـي ــة ال ـح ـي ــوي ــة
ف ـ ـ ـ ــي «ضـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــان» الـ ـ ـمـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس
ح ـس ـي ــن الـ ـص ــاي ــغ إن ال ـش ــرك ــة
ت ـ ـ ـقـ ـ ــوم ب ـ ـتـ ــأس ـ ـيـ ــس مـ ـنـ ـظ ــوم ــة
ص ـح ـيــة م ـت ـق ــدم ــة ق ــائ ـم ــة عـلــى
أب ـ ـ ـ ــرز االب ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــارات والـ ـحـ ـل ــول
التكنولوجية وا لـمـتــوا فـقــة مع
أحدث التطورات العالمية.
وأكد الصايغ حرص «ضمان»
على اختيار األجهزة التي تمت
ال ـم ــواف ـق ــة عـلـيـهــا واع ـت ـمــادهــا
ومراقبتها مــن قبل المنظمات
الدولية المعترف بها ،مثل هيئة
إدارة الغذاء والــدواء األميركية
( ،)FDAووكــالــة تنظيم األدويــة
وم ـن ـت ـجــات ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة
في المملكة المتحدة (،)MHRA
وال ـم ـع ـهــد االت ـ ـحـ ــادي ل ــأدوي ــة
األج ـهــزة الطبية ( )BfArMفي
ألمانيا ،ومنظمة إكري (،)ECRI
وهي مؤسسة دولية غير ربحية
م ـخ ـت ـص ــة ف ـ ــي ق ـ ـيـ ــاس س ــام ــة
وفاعلية التكنولوجيا الصحية.
وأض ـ ــاف أن «ضـ ـم ــان» تــوفــر
تـقـنـيــات آم ـن ــة م ــن خ ــال خطة

حسين الصايغ

دقيقة تلتزم خاللها بالفحص
ال ـف ـن ــي ل ــأج ـه ــزة ق ـب ــل وأثـ ـن ــاء
االستخدام والتحقق من جودة
أدائها ،وهو ما يتم تطبيقه في
مراكز ضمان للرعاية الصحية
األولية ،مثل حولي والفروانية
وال ـض ـج ـي ــج وف ـ ــق ب ــروت ــوك ــول
ه ـن ــدس ــي م ـع ـت ـم ــد ،ك ـم ــا تـنـظــم
زيارات دورية للصيانة الوقائية
ت ـط ـبــق م ــن خ ــال ـه ــا إرش ـ ـ ــادات
منظمة إكــري الطبية الحيوية،
جنبا إلى جنب مع بروتوكوالت
الشركة المصنعة لألجهزة.
وأف ـ ـ ــاد ب ـ ــأن «ض ـ ـمـ ــان» تـنـفــذ
أي ـض ــا خ ـطــة ت ــدري ــب لمختلف
ال ـط ــواق ــم الـفـنـيــة ف ــي الـهـنــدســة
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ،لـ ـلـ ـت ــأك ــد م ـ ــن كـ ـف ــاءة
األجهزة بشكل دوري في مراكز
ضمان للرعاية الصحية األولية،
مــؤ كــدا أن مستشفيات ضمان
التي سيتم استالمها في نهاية
 2021ستتبع نفس اإلج ــراء ات
القياسية لضمان الحصول على
أفضل التقنيات وأكثر األجهزة
أمانا لتقديم خدمات متطورة
وآمنة.

«المركز» يواصل التوسع في برنامج االستثمار العقاري الدولي

ً
عبر أسواق أميركا وأوروبا انطالقا من نجاحه في سلسلة من التخارجات خالل 2020
أعلن المركز المالي الكويتي
(ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــز) تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ب ــرن ــام ــج
االس ـت ـث ـم ــار الـ ـعـ ـق ــاري ال ــدول ــي
أداء الفتا خالل عام  ،2020عبر
تقديمه عوائد مالئمة لعمالئه،
على الرغم من التحديات التي
يواجهها االقتصاد الكلي بسبب
جــائ ـحــة كــوف ـيــد  ،19واس ـت ـفــاد
«ال ـم ــرك ــز» م ــن ال ـف ــرص الـفــريــدة
الـ ـن ــاجـ ـم ــة عـ ــن الـ ـج ــائـ ـح ــة ،مــن
خالل خبراته المتعمقة في فهم
متغيرات األس ــواق واتجاهات
القطاعات المختلفة.
وجـ ـ ــاء ه ـ ــذا األداء مــدعــومــا
بنجاح «الـمــركــز» فــي التخارج
مـ ـ ــن عـ ـ ـ ــدة اسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات ع ـبــر
محفظته العقارية في الواليات
المتحدة وأوروب ــا خــال العام.
وانطالقا من النجاح الذي حققه

ال ـبــرنــامــج ،إل ــى جــانــب خـبــرات
وكفاءات فريق عمله ،سيواصل
«ال ـمــركــز» الـتــوســع فــي برنامج
االستثمار العقاري الدولي في
السوقين األميركي واألوروبي.

ميزات تنافسية
وقـ ــال عـبــدالـلـطـيــف الـنـصــف
نائب الرئيس التنفيذي ،إدارة
ال ـث ــروات وتـطــويــر األع ـم ــال في
«المركز»« ،نحن سعداء بــاألداء
ال ـ ـ ـ ـ ــذي حـ ـقـ ـقـ ـت ــه اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات
الـمــركــز الـعـقــاريــة فــي الــواليــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وأوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وال ـ ـ ــذي
يعكس نجاح البرنامج وقدرات
فريق عملنا ،حيث تم تسجيل
ع ــوائ ــد ج ــاذب ــة ،رغ ــم اس ـت ـمــرار
حــالــة عــدم اليقين فــي مختلف

األسـ ـ ـ ــواق والـ ـقـ ـط ــاع ــات ،ول ـعــل
وجودنا في الواليات المتحدة
منذ أكثر من  30عاما من خالل
شركة تابعة متخصصة وفريق
متفرغ ،والشراكات مع عدد من
المؤسسات الرائدة ،إضافة إلى
منهجية اإلدارة االستباقية ،من
أبرز ميزاتنا التنافسية».
وأضاف النصف« :سيستمر
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز ف ـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــز ع ـل ــى
توسيع محفظته االستثمارية
ب ــاألس ــواق الـحــالـيــة والـجــديــدة
ف ــي مـخـتـلــف أنـ ـح ــاء ال ــوالي ــات
المتحدة وأوروب ــا ،وستستمر
ظ ـ ـ ــروف ال ـ ـسـ ــوق ال ـح ــال ـي ــة فــي
خلق فرص فريدة يتم انتقاؤها
بعناية ،واالس ـت ـفــادة منها من
خ ــال ال ـش ــراك ــات طــويـلــة األم ــد
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـج ـم ـع ـن ــا بـ ـش ــرك ــائـ ـن ــا،

 stcتطلق باقات اإلنترنت فائقة السرعة
ك ـش ـف ــت ش ــرك ــة االت ـ ـصـ ــاالت
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ( )stcع ـ ــن إط ـ ــاق
باقات اإلنترنت فائقة السرعة
والـمـطــورة ،والـتــي تدعم شبكة
الجيل الخامس  5Gمع العديد
من المزايا الحصرية.
وقالت الشركة ،في بيان لها،
إن ب ــاق ــات اإلن ـت ــرن ــت ال ـم ـطــورة
ً
مجانيا
توفر لعمالئها اشتراكا
مــدة عــام واحــد فــي خدمة البث
ال ـت ــرف ـي ـه ــي ال ـم ـن ــزل ــي Jawwy
 ،TVوال ـتــي تـقــدم مجموعة من
ال ـق ـن ــوات ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة الـحـيــة
وم ـح ـتــوى عــالــي الـ ـج ــودة عند
الطلب ،وتشمل  OSNوStarzplay
و  Wide Khalijiو  FOXوالمزيد،
كل ذلك في مكان واحد.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت  stcأنـ ـ ــه يـمـكــن
ل ـل ـع ـم ــاء ال ـح ــال ـي ـي ــن والـ ـج ــدد
الحصول على الباقات المطورة
ً
شهريا،
تبدأ قيمتها من  10د.ك
بسعة إنترنت  1تيرابايت ،وباقة

ً
 13د.ك شهريا بسعة إنترنت 2
تيرابايت .وصــوال إلى باقة 18
د.ك ش ـهـ ً
ـريــا بـسـعــة إن ـتــرنــت ال
محدودة ،باإلضافة إلى المزايا
األخ ــرى التي تشمل شريحتي
 ،5Gوجهازي راوتر.
إنترنت ً
وتعليقا على إطالق العرض
ً
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ك ـ ـل ـ ـيـ ــا ،قـ ـ ـ ــال ن ــاص ــر
ال ـس ـعــدون ،الــرئـيــس التنفيذي
لقطاع مبيعات األفــراد في :stc
«مــع استمرار نمو الطلب على
خدمات اإلنترنت ،نحن ملتزمون
بتزويد عمالئنا بباقات إنترنت
م ـ ـ ـطـ ـ ــورة ،وبـ ــأس ـ ـعـ ــار م ــائ ـم ــة
لـتـحـقـيــق أق ـصــى اس ـت ـف ــادة من
قــوة شبكاتنا للجيل الخامس
 5Gوالتي تغطي  100في المئة
مـ ــن الـ ـمـ ـن ــاط ــق الـ ـم ــأه ــول ــة فــي
ال ـك ًــوي ــت .ويـمـكــن للمشتركين
أي ــض ــا االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن خــدمــة
البث الترفيهي المنزلي Jawwy
 ،TVوالـتــي تـقــدم مجموعة من

ناصر السعدون

ال ـق ـن ــوات ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة الـحـيــة
وم ـح ـتــوى عــالــي الـ ـج ــودة عند
الطلب».
وأضاف السعدون« :بصفتنا
ال ـ ـ ــرواد ف ــي ق ـط ــاع االتـ ـص ــاالت،
سـنــواصــل اسـتـكـشــاف الحلول
الرقمية التي تمزج االبتكار مع
أحـ ــدث الـتـقـنـيــات ،حـيــث تتيح
ل ـن ــا ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـيــة ال ـقــويــة
لـشـبـكــة ال ـج ـيــل ال ـخ ــام ــس ،5G
باإلضافة إلى خبراتنا في قطاع
االتصاالت ،القدرة الكبيرة على
تقديم تجارب تفاعلية ال مثيل
لها لعمالئنا من خالل خدمات
جــديــدة فــي ال ـســوق ،مـمــا يدعم
توجهنا نحو تحقيق التحول
الرقمي في الكويت».
وذكـ ـ ــر أن ب ــاق ــات اإلن ـت ــرن ــت
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـطـ ـ ــورة تـ ـتـ ـمـ ـي ــز ب ــأسـ ـع ــار
تنافسية ،باإلضافة الى سهولة
االشـ ـ ـت ـ ــراك ف ـي ـهــا ب ـك ــل سـهــولــة
ويسر عبر أي من فــروع  ،stcأو
مــن خــال موقعها اإللكتروني
 ،www.stc.com.kwأو من خالل
تطبيق .mystc

وم ـق ــدم ــي الـ ـخ ــدم ــات ،وج ـهــات
اإلقـ ـ ــراض ع ـلــى م ــدى الـثــاثـيــن
عاما الماضية ،من أجل تعزيز
وجودنا في السوقين األميركي
وأوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ودخـ ـ ـ ـ ـ ــول أسـ ـ ـ ــواق
جــديــدة مثل بولندا ،وألمانيا،
وه ــولـ ـن ــدا .وت ـمــاش ـيــا م ــع هــذه
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،ي ـق ـي ــم فــريــق
ً
المركز حاليا بعض القطاعات
التي تأثرت بجائحة كوفيد 19
مؤقتا ،وا لـتــي نتوقع تعافيها
ف ـ ــي الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل؛ مـ ـث ــل ق ـط ــاع
الضيافة».

حلول استثمارية
وصـ ــرحـ ــت ديـ ـن ــا ال ــرف ــاع ــي،
ن ــائ ــب أول لـ ـل ــرئـ ـي ــس ،شـ ــؤون
المستثمرين« ،يعكس برنامج

عبداللطيف النصف

دينا الرفاعي

االس ـت ـث ـم ــار الـ ـعـ ـق ــاري ال ــدول ــي
ن ـج ــاح ال ـمــركــز ف ــي خ ـلــق قيمة
م ـضــافــة ل ـع ـمــائــه ع ـبــر تـقــديــم
ح ـ ـلـ ــول اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة م ـب ـت ـكــرة

مصممة بعناية تؤكد معرفته
الـمـتـعـمـقــة وخ ـب ــرات ــه الـطــويـلــة
الـتــي جمعها عـلــى م ــدى قــرابــة
خ ـم ـســة عـ ـق ــود ،وأدى الـسـجــل

«الكويتية» تطلق أول رحلة
على متن إيرباص 800-A330
أطلقت الخطوط الجوية الكويتية أول ر حـلــة تجارية على متن
طائراتها الجديدة مــن طــراز ايــربــاص  ،800-A330والـتــي تسلمتها
ً
حــديـثــا فــي  29أكـتــوبــر الـمــاضــي ،حيث قطعت مسافة قصيرة بين
الكويت ودبي.
وتمثل هذه أول رحلة طيران تحقق عائدات على اإلطالق من هذا
النوع .ولدى شركة الطيران ثماني طائرات ذات البدن العريض طويلة
المدى تحت الطلب ،وهي أكبر زبون لطائرة .A330neo
ً
ووفقا لموقع سيمبل فالينغ ،استخدمت «الكويتية» أحدث طائراتها
فــي رحلة روتينية إلــى حــد مــا بين الكويت ودب ــي ،وقطعت مسافة
 853كيلومترا فقط .وكانت رحلة الذهاب إلى دبي ،التي تم تشغيلها
بواسطة الطائرة ،غادرت في  20نوفمبر الساعة .11:28
وأشار الموقع إلى تأخر الخدمة بحوالي  50دقيقة .فبمجرد مغادرة
الطائرة ،كان قد َّ
مر أكثر من ساعة على وصولها إلى مطار دبي الدولي،
الساعة  ،13:32مــع مــراعــاة فــارق التوقيت بمقدار ساعة واح ــدة .ثم
أمضت الطائرة ساعة وعشرين دقيقة في دبي.
وم ــن ثــم غ ــادرت رحـلــة ال ـع ــودة ،الــرحـلــة  ،KU672الـســاعــة ،14:51
ووصلت إلــى الكويت الساعة  15:17-وهــي مــدة طيران أطــول بقليل
ُ
تبلغ ساعة و 26دقيقة .ويمكن أن تعزى الرحلة األطــول في الغالب
إلى اتجاه المدارج والوقت اإلضافي الالزم لاللتفاف والجلوس في
الموضع الصحيح.
ويتوقع أن تكون هذه الخدمة مجرد رحلة «إحماء» لشركة الطيران،
وليس مسارا قياسيا على األرجــح ،حيث يــرى التقرير أنــه سيكون
بالتأكيد مضيعة لنطاق الطائرة المثير لإلعجاب البالغ  8150ميال
بحريا ( 15094كيلومترا).
ُ
جــديــر بــالــذكــر ،أن رحـلــة الـكــويــت -دبــي تـعــد أكـثــر الـطــرق الدولية
ازدحاما ،وفق بيانات عام  ،2019حيث سجل هذا المسار  14581رحلة
خالل العام ،ليضع هذا المسار في قائمة أكثر  20طريقا دوليا ازدحاما.
في الواقع ،قامت «طيران اإلمارات» بتشغيل  41رحلة أسبوعية على
هذا المسار  -ما يصل إلى ست رحالت في اليوم ،جميعها تستخدم
طائرات بوينغ .777
ورب ـمــا بـمـجــرد تـعــافــي الـصـنــاعــة فــي الـكــويــت ،قــد تـكــون سيدني
وجوهانسبرغ ولــوس أنجلس من بين الوجهات الجيدة للخطوط
الجوية الكويتية على متن أحدث طائراتها طويلة المدى ،والتي من
المرجح أن تخدم ليس فقط وجهات إجــازة شهيرة للمواطنين ،بل
ً
أيضا المقيمين في الكويت.
ومــن بين وجهاتها الحالية ،يمكن أن تتجه الــرحــات إلــى لندن
أو غــوانــزو أو مانيال مرشحة جيدة .بمجرد استئناف الخدمة في
نيويورك ،سيكون الطراز  -800مناسبا لها أيضا .وقد يكون هذا هو
الحال أيضا في بانكوك بالشرق ،أو باريس وفرانكفورت وميالنو
في الشمال.

الحافل للمركز إلى تعزيز إقبال
المستثمرين بشكل مستمر مع
كل عملية تخارج وإطالق لمنتج
جديد ،وتعد ثقة المستثمرين
وم ـخ ـت ـل ــف األط ـ ـ ـ ــراف الـمـعـنـيــة
عوامل أساسية لنجاح المركز
فــي تحقيق عــوائــد ج ـيــدة عبر
البرنامج».
وي ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــد «ال ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـ ــز» مـ ــن
المؤسسات الــرائــدة فــي مجال
إدارة األصــول بالمنطقة ،نظرا
ألدائـ ـ ــه ال ـم ـت ـســق ال ـم ـم ـتــد على
مـ ــدار ال ـس ـن ـيــن ،وال ـ ــذي يعكس
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـتــه ال ـق ــائ ـم ــة عـلــى
األب ـ ـ ـحـ ـ ــاث كـ ــرك ـ ـيـ ــزة أس ــاسـ ـي ــة
التخاذ الـقــرارات االستثمارية،
وب ــدأ نـشــاطــه فــي س ــوق العقار
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي مـ ـن ــذ ع ـ ـ ــام ،1977
ودأب منذ عام  1988على إبرام

الصفقات العقارية بالواليات
المتحدة ،من خالل شركة مار–
جالف ،الذراع العقارية التابعة
وال ـم ـم ـلــوكــة م ــن «الـ ـم ــرك ــز» في
الواليات المتحدة.
وعلى مدى السنوات الثالثين
الماضية قــام «الـمــركــز» بتملك
وتـطــويــر الـعـقــارات فــي شرائح
م ـت ـن ــوع ــة مـ ــن الـ ـ ـس ـ ــوق ،تـشـمــل
الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـصـ ـن ــاع ــي ،وقـ ـط ــاع
ال ـت ـخ ــزي ــن ،وق ـ ـطـ ــاع ال ـت ـج ــزئ ــة،
وق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ال ـس ـك ـن ـيــة،
وقـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـمـ ـب ــان ــي ال ـم ـك ـت ـب ـيــة
ف ــي مـخـتـلــف أنـ ـح ــاء ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة ،بـتـكـلـفــة اس ـت ـح ــواذ
إجمالية تـجــاوزت قيمتها 1.8
م ـل ـيــار دوالر (وذلـ ـ ــك ح ـتــى 30
سبتمبر .)2020

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ةديرجلا

•
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اقتصاد

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي:

اللقاحات تدعم المكاسب المتفاوتة لمعظم المؤشرات بقيادة «دبي»
«السعودي» يضيف  %1.7و«أبوظبي»  ...%1.2وصعود محدود للكويت والبحرين وخسارة «القطري» %1
مال أداء مؤشرات أسواق المال
بدول مجلس التعاون الخليجي
الى االرتفاع كمحصلة إجمالية
ل ـت ـعــامــات األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي،
وربـحــت  5مــؤشــرات فــي  4دول،
وت ـ ــراج ـ ــع م ـ ــؤش ـ ــران فـ ـق ــط ،هـمــا
مــؤشــر ال ـس ــوق ال ـق ـطــري بنسبة
 1ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة ،وم ـ ــؤش ـ ــر س ــوق
عـمــان بنسبة مـحــدودة جــدا أقل
مــن أعـشــار النقطة الـمـئــويــة ،في
حـيــن اسـتـمــر مــؤشــر س ــوق دبــي
بتسجيل المكاسب األكبر ،وربح
نسبة  2.4في المئة ،تاله مؤشر
ال ـســوق ال ـس ـعــودي ال ــذي واصــل
االرتـ ـ ـ ـ ــداد وحـ ـق ــق نـ ـم ــوا بـنـسـبــة
 1.7في المئة ،تــاه مؤشر سوق
اب ــوظـ ـب ــي الـ ـم ــال ــي ب ـن ـم ــو وس ــط
بنسبة  1.2فــي الـمـئــة ،فــي حين
تعادل مؤشرا بورصتي الكويت
والبحرين ،كاسبين نسبة ُعشري
نقطة مئوية.

علي العنزي

إعالنات اللقاحات
تـ ــم اإلعـ ـ ـ ــان خ ـ ــال األسـ ـب ــوع
الماضي عن نجاح جديد للقاح
مودرنا الخاص بفيروس كورونا،
وبنسبة بلغت  95في المئة ،مما
أعـ ـط ــى دفـ ـع ــة م ـع ـن ــوي ــة ج ــدي ــدة
لألسواق المالية وأسعار النفط،
وك ــذل ــك ض ــاع ــف ح ــال ــة ال ـت ـفــاؤل
بـ ـع ــودة ال ـح ـي ــاة طـبـيـعـيــة خــال
العام القادم والتي يتوقف عليها
تحقيق أه ــداف وبــرامــج أكسبو
 2020الـ ــذي ت ـحــول ال ــى أكـسـبــو
 ،2021الذي تعول إمارة دبي عليه

كثيرا فــي دعــم اقـتـصـ ّـادهــا الــذي
ّ
األمرين من توقف الحياة
عاني
بسبب جائحة كورونا ،وتضررت
ق ـ ـطـ ــاعـ ــات الـ ـسـ ـي ــاح ــة والـ ـسـ ّـف ــر
وال ـع ـق ــار وال ـب ـن ــوك ب ـعــد تــوقــف
ش ـبــه ت ــام ل ـح ـيــاة أع ـق ـبــه انـفـتــاح
م ـت ـق ـطــع وغـ ـي ــر آم ـ ــن ل ـك ـث ـيــر مــن
ال ــدول ،وبعد إعــانــات الشركات
وزيادة تقديرات وصول اللقاحات
للدول ازدادت التقديرات تفاؤال
بشأن دبي واقتصادها ،ليسجل
نموا كبيرا لألسبوع الثاني على
التوالي ،ليربح  2.4في المئة ،بعد
أن جمع  53.18نقطة ،ليصل الى
النقطة  2316.11نقطة.
وواص ــل كــذلــك مــؤشــر السوق
الـ ـسـ ـع ــودي ال ــرئ ـي ـس ــي ارتـ ـ ـ ــداده
لــأسـبــوع الـثــانــي على الـتــوالــي،
فبعد «فايزر» جاء دور «مودرنا»،
الــذي دعــم أسعار النفط ،خاصة
التي تدعم أسـعــار قطاع الطاقة
وال ـ ـمـ ــواد األس ــاسـ ـي ــة ،وب ـع ــد أن
ربـ ــح ال ـن ـف ــط وت ـ ـجـ ــاوز مـسـتــوى
 44دوالرا للبرميل وفــي طريقه
لتحقيق النمو لألسبوع الثالث
على الـتــوالــي ،ربــح كــذلــك مؤشر
«تـ ــاسـ ــي» ن ـس ـبــة  1.7ف ــي ال ـمـئــة
تعادل  143.52نقطة ،ليصل الى
مستوى  8578.42نقطة ،مقتربا
م ــن أع ـل ــى إق ـف ــال ل ــه خ ــال فـتــرة
الماضية ،ورابـحــا نسبة  44في
المئة من أدني نقطة كانت خالل
شهر مارس الماضي.
وحقق مؤشر ســوق أبوظبي
ال ـم ــال ــي ن ـم ــوا ج ـي ــدا ب ـلــغ نسبة
 1.2فــي الـمـئــة ،أي  57.81نقطة،

لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 4913.71
ن ـق ـط ــة ،م ـق ـتــربــا م ــن م ـس ـت ــوى 5
آالف نقطة النفسي القوي ،الذي
فـ ـق ــده ب ــداي ــة ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،وك ــان
أداؤه متجانسا مع أداء األسواق
المالية والخليجية ،خصوصا
سوقي دبي والسعودية.

«الكويتي» بانتظار الترقية
تباين أداء مــؤشــرات بورصة
الكويت خالل األسبوع الماضي،
وب ـ ـعـ ــد ب ـ ــداي ـ ــة ث ـق ـي ـل ــة وتـ ــراجـ ــع
ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات ال ــرئ ـي ـس ـي ــة عـ ــادت
لتصحح أوضاعها ،وتنمو بآخر
 3جلسات ،لينتهي بها المطاف

الــى مكاسب محدودة كمحصلة
أسبوعية بلغت ُعـشــري النقطة
المئوية فقط ،تعادل  12.62نقطة،
ليقفل مؤشر السوق العام على
مستوى  5526.91نقطة ،وكذلك
ربح مؤشر السوق األول النسبة
ذاتها ،وحقق  15.25نقطة ،ليقفل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  6118.79نـقـطــة،
وك ـ ــان أداء الـ ـس ــوق رئ ـي ـســي 50
أف ـضــل ،وبـلـغــت مـكــاسـبــه نصف
نقطة مئوية تعادل  22.82نقطة،
ليقفل على مستوى  4462.7نقطة.
وتــراج ـعــت مـتـغـيــرات الـســوق
الــرئـيـسـيــة ال ـث ــاث م ــن (سـيــولــة،
نشاط ،عدد الصفقات) مقارنة مع
األسبوع السابق ،حيث انخفضت

مقـارنـة نمـو مـؤشـرات أسـواق المـال الخـليجيـة خـالل األسبوع المنتهي في ٢٠٢٠/11/١٩

خسائر متفاوتة
حافظ مؤشر سوق قطر المالي
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى  10آالف نـقـطــة،

مـلـخـص تـداوالت السوق الكويتي العام خـالل األسـبـوع المنتـهـي فـي ٢٠٢٠/11/١٩

مـؤشـر
الســوق
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الـدوحــة

مـسـقـط

المـنـامـة
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دب ــي

األسـبـوع
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إقـفـال المـؤشــر
الـتــداول
المـؤشــر األول رئيـسـي 50
العــام
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الملتزمون بسداد  %30من القرض
يحق لهم تمويل إضافي
العميل سيد قراره في صرف أمواله شرط االلتزام بالسداد
●

السيولة بنسبة  23.3في المئة،
ف ــي ح ـيــن خ ـســر ال ـن ـش ــاط نسبة
 20.9ف ــي ال ـم ـئــة ،وك ــذل ــك تــراجــع
عـ ــدد ال ـص ـف ـقــات بـنـسـبــة  20في
المئة تقريبا ،وتــركــزت السيولة
عـلــى األس ـهــم الـقـيــاديــة وبنسب
اك ـ ـبـ ــر ،خـ ـص ــوص ــا سـ ـه ــم ال ـب ـنــك
الــوطـنــي ال ــذي زاد ف ــارق الـتــركــز
لمصلحته ،وهو أحد أكبر األسهم
ال ـت ــي تـنـتـظــر س ـيــولــة م ــؤش ــرات
 MSCIل ــأس ــواق ال ـن ـشــائــة يــوم
 30الـجــاري ،ثم تــاه بيتك وزين
وأجيليتي وأهلي متحد ،بينما
دعم أداء مؤشر رئيسي  50ارتفاع
سهم التجارية العقارية الكبير
وهو أحد األسهم ذات الــوزن في

رئيسي  ،50وهذا األسبوع يعتبر
األخـ ـي ــر ق ـبــل ال ـت ــرق ـي ــة ،ويـنـتـظــر
أن تـكــون تــداوالتــه مـثـيــرة ،نظرا
لحجم الـسـيــولــة الـقـيــاســي الــذي
سيدخل لبورصة الكويت.
ورب ــح مــؤشــر ســوق البحرين
ال ـم ــال ــي ن ـس ـبــة م ـمــاث ـلــة لـنـتــائــج
بورصة الكويت ،التي تعادل في
مؤشر البحرين  2.95نقطة ،ليقفل
مؤشر السوق العام على مستوى
 1452.08نقطة.

ب ــال ــرغ ــم م ــن ان ـخ ـفــاضــه بـنـسـبــة
واضحة كانت  1بالمئة ،في ظل
عملية تصحيح سـعــري وجني
أرباح سريع بعد مكاسب كبيرة
حققها الـمــؤشــر خــال األسـبــوع
األسـبــق ،وانتهى مؤشر السوق
القطري الي خسارة  104.93نقاط،
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 10107.65
ن ـقــاط ،وبـضـغــط عـمـلـيــات البيع
بعد هدوء عمليات الشراء والميل
لـجـنــي األرب ـ ــاح .واسـتـقــر مؤشر
ســوق سلطنة عـمــان المالي الي
االستقرار وخسر نسبة محدودة
ج ــدا ت ـع ــادل ن ـصــف نـقـطــة فـقــط،
ليبقى حول مستواه السابق عند
النقطة  3627.66نقطة.

محمد اإلتربي

أفادت مصادر مصرفية بأن مبادرة بنك الكويت
الـمــركــزي برفع «بـلــوك الفواتير» عــن المقترضين
من القطاع المصرفي أو شركات التمويل األخرى،
مــن شأنه فتح الـبــاب أمــام شريحة واسـعــة لديها
قــروض قائمة والتزمت بسداد نحو  30في المئة
من مدة القرض ،مما يؤهل لطلب تمويل إضافي
ً
كان ممنوعا في السابق بسبب عدم تقديم فواتير.
وقالت مصادر ،إن إجمالي القروض المقسطة
ً
واالستهالكية تقدر حاليا بنحو  14.06مليار دينار،
وبافتراض أن  10في المئة فقط من إجمالي تلك
المبلغ قــد يعاد إقــراضــه لمن مضى على التزامه
بالسداد فترة  30في المئة من مــدة القرض مما
يعني أن  1.40مليار دينار ستكون متاحة لإلقراض.
ً
فمن حصل على قرض بـ  70ألفا والتزم بالسداد
ً
 5س ـنــوات أي س ــدد نـحــو  23.3أل ـفــا عـلــى م ــدار 5
س ـن ــوات ت ـع ــادل مــدت ـهــا  33ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ال ـمــدة
ً
الزمنية البالغة  15عاما ،يمكنه طلب تمويل اضافي
ً
بالمبلغ  23ألفا.

ً
وعـمـلـيــا ،أفـ ــادت م ـصــادر ب ــأن قــاعــدة واسـعــة
ينطبق عليها مبدأ الحصول على تمويل إضافي
كانت محرومة منه بسبب عــدم الــوفــاء بتقديم
ً
الفواتير المطلوبة ،وستدخل أيضا شريحة كانت
مصنفة ضمن المحظورين «بالك ليست» سيسمح
ً
لها أيضا بالعودة لالستفادة من التمويل.
وسيتيح القرار سيولة جيدة في السوق بشكل
عــام يرتقب أن تـتــوزع على مختلف القطاعات
ب ـح ـســب االح ـت ـي ــاج ــات ال ـم ـت ـبــاي ـنــة والـمـتـنــوعــة
لتعود قاعدة العميل سيد قراره في صرف أمواله
بشرط أن يلتزم في السداد دون تعثر ،وأن يكون
ً
قادرا على الوفاء بالتزامه تجاه البنك أو شركة
التمويل.
والـبـنــوك وشــركــات التمويل جــاهــزة لتفعيل
الـقــرار الجديد ،وســط توقعات متفائلة بتحرك
الــدورة االقتصادية المتباطئة ،وينتظر قرارات
حكومية مماثلة تعكس رؤيــة السياسة المالية
ال ـعــامــة ،ف ــ»ال ـمــركــزي» يـفـعــل مــا فــي صالحياته
ونطاقة فقط ومطلوب مساندة للعمل كمنظومة
متكاملة.

ّ
«الصناعة» للمتعثرين :غيروا نشاطكم لتجنب السحب

ً
أعدت كشفا بقائمة المصانع المهجورة والمتوقفة عن العمل
●

جراح الناصر

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»
أن ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـص ـنــاعــة نبهت
ال ـم ـت ـع ـثــريــن ال ـص ـنــاع ـي ـيــن بـ ـض ــرورة
محاولة تغيير النشاط ،في حال عدم
قــدرت ـهــم عـلــى االس ـت ـم ــرار ،م ــع أهمية
استغالل القسيمة و ع ــدم تركها دون
إنتاج ،وإال فسيتم سحبها خالل الفترة
القادمة.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن ال ـه ـي ـئــة
باشرت سحب القسائم غير المستغلة
ً
والـمـهـجــورة ،تمهيدا لتوزيعها على
المستحقين ،الذين يقفون على طابور
استحقاق القسائم ،وذ لــك للمنتجين
م ـن ـهــم ،مـضـيـفــة «رغـ ــم تـعـثــر ع ــدد من
ال ـص ـنــاع ـي ـيــن وض ـع ــف ق ــدرت ـه ــم على
اإلنـ ـت ــاج ،نـتـيـجــة ع ــدة أسـ ـب ــاب ،منها
سوء اإلدارة في بعض المشاريع ،فإن
هذا أدى إلى التعثر وعدم اإلنتاج في
القسيمة ،وفي حال تعرض المشروع
لـعــدم ال ـقــدرة على اإلن ـتــاج يجب على

الصناعي العودة إلى العمل مرة أخرى،
بهدف ضمان استمرار نشاط المصنع
مستقبال ،وإال فسيتم سحب قسيمته».
وفي إجراء آخر ،سيتم بيع المصنع
في المزاد العلني في حال كانت عليه
مــديــون ـيــة إلحـ ــدى ال ـج ـهــات الـمـمــولــة،
وستقوم الهيئة بتحويل الترخيص
الصناعي والـمــزايــا المرتبطة بــه بما
فيها الحق في القسيمة المقام عليها
ال ـم ـص ـنــع ل ـم ــن ي ــرس ــو ع ـل ـيــه الـ ـم ــزاد،
بعد أن يسدد للهيئة المبالغ المالية
المستحقة لها عن القسيمة.
ً
مــن جــانـبـهــا ،أع ــدت الـهـيـئــة كشفا
بشركات القسائم المهجورة والمتوقفة
ً
عــن الـعـمــل ،تـمـهـيــدا لسحبها ،بعدما
اكـ ـتـ ـشـ ـف ــت وج ـ ـ ـ ــود ظـ ـ ــاهـ ـ ــرة ل ـق ـس ــائ ــم
صناعية تركت مهجورة وفــارغــة من
الداخل ،إلى جانب توقف العمل فيها،
وال يوجد بها انتاج صناعي.
وبينت المصادر أن الهيئة أنــذرت
عددا من القسائم المهجورة لتصحيح
المخالفات ،موضحة أنها ستتدرج في

«الوطني» يوفر خدمة اإلشعارات لمستخدمي
برنامجه «عبر الموبايل» لمعرفة حساباتهم
أط ـلــق بـنــك ال ـكــويــت الــوطـنــي
خــدمــة إشـ ـع ــارات الــوط ـنــي عبر
ب ــرن ــام ــج خ ــدم ــة ال ــوطـ ـن ــي عـبــر
ً
الموبايل ،حرصا منه على راحة
عمالئه ،وضمن سعيه إلى تقديم
تجربة مصرفية شاملة تعتمد
أح ـ ــدث ال ـح ـل ــول الـتـكـنــولــوجـيــة
التي توفر للعمالء ما يتناسب
م ــع تـطـلـعــاتـهــم واحـتـيــاجــاتـهــم
المتغيرة.
وقال البنك ،في بيان صحافي
أمـ ـ ـ ــس ،إن ال ـ ـخـ ــدمـ ــة الـ ـج ــدي ــدة
تــوفــر لـلـعـمــاء م ــن مستخدمي
ب ــرن ــام ــج خ ــدم ــة ال ــوطـ ـن ــي عـبــر
الموبايل إمكانية التعرف على
ك ــل ال ـم ـعــامــات ال ـتــي ت ـتــم على
حساباتهم المصرفية في نفس
وق ــت حــدوثـهــا مــن خ ــال تسلم
إشعارات عبر الموبايل تتضمن
تفاصيل تلك المعاملة وتمثل
ً
بديال عن تسلم الرسائل النصية.
وتـ ـتـ ـي ــح الـ ـخ ــدم ــة الـ ـج ــدي ــدة
لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء تـ ـسـ ـل ــم اإلشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارات
أيـنـمــا ك ــان ــوا داخـ ــل ال ـكــويــت أو

خارجها ما دام كان هناك اتصال
بــاإلنـتــرنــت وعـلــى م ــدار الساعة
طوال أيام األسبوع.
كما تساعد خدمة إشـعــارات
الــوطـنــي الـعـمــاء فــي الحصول
ع ـلــى ت ـجــربــة ت ـس ــوق أف ـض ــل إذ
تــوفــر لهم تفاصيل كــل عــروض
ال ـت ـس ــوق ال ـت ــي يـطـلـقـهــا الـبـنــك
لتصلهم في نفس وقت اإلعالن
عنها.
وبـهــذه المناسبة ،قــال مدير
أول إدارة المشاريع بمجموعة
الـعـمـلـيــات وتـقـنـيــة المعلومات
ف ــي «ال ــوط ـن ــي» ح ـمــد الـعـيـســى،
«ال يـقـتـصــر سـعـيـنــا ف ــي الـبـنــك
عـ ـل ــى تـ ـق ــدي ــم أح ـ ـ ـ ــدث الـ ـحـ ـل ــول
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــة والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
الـمـصــرفـيــة الــرق ـم ـيــة الـمـتـمـيــزة
ل ـع ـمــائ ـنــا ف ـق ــط ،ب ــل ي ـم ـتــد إلــى
تقديم تجربة مصرفية شاملة
تراعي راحة العميل والتغيرات
الـ ـمـ ـتـ ـس ــارع ــة ف ـ ــي س ـل ــوك ـي ــات ــه
وأن ـم ــاط ح ـيــاتــه ال ـيــوم ـيــة الـتــي
بــاتــت تعتمد بـشـكــل أك ـبــر على

الموبايل في الحصول على كل
المعلومات التي أصبحت تتدفق
إليه في كل لحظة».
وأك ـ ــد ال ـع ـي ـس ــى ،أن ت ـطــويــر
وتحديث خدمات برنامج خدمة
الــوطـنــي عـبــر الـمــوبــايــل عملية
مستمرة ال تتوقف وسط تسارع
التطور التكنولوجي وما يتبعه
مــن تغيرات فــي سـلــوك وأنـمــاط
حياة العمالء.
وأضــاف« :لدينا بنية تحتية
تكنولوجية وفريق عمل متميز،
مـمــا يمنحنا الـتـفــوق والــريــادة
في تقديم الخدمات المصرفية
ً
ً
الرقمية ،التي تلقى قبوال كبيرا
من عمالئنا ألنها تتماشى مع
تـطـلـعــاتـهــم ال ـتــي ن ـحــرص على
الـتـعــرف عليها بــدقــة مــن خــال
قنوات اتصال متنوعة وقاعدة
بيانات هائلة وبــرامــج وأدوات
تحليلية حديثة».
ولفت إلى أن خدمة إشعارات
ً
الوطني تعتبر امتدادا لمجموعة
خـ ــدمـ ــات ت ـم ــت إض ــاف ـت ـه ــا إل ــى

حمد العيسى

ب ــرن ــام ــج خ ــدم ــة ال ــوطـ ـن ــي عـبــر
الموبايل وتناسب نمط الحياة
الـعـصــريــة ال ـم ـت ـســارع ،إذ يــزيــد
االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر ع ـلــى
الـمــوبــايــل فــي الـحـيــاة اليومية،
ومنها خدمة NBK Geo Alerts
الـ ـت ــي ت ـس ـمــح ل ـل ـع ـمــاء بـتـسـلــم
إشعارات العروض والخصومات
ال ـم ـتــوفــرة ع ـبــر ال ـمــوبــايــل لــدى
مـ ــواقـ ــع م ـ ـحـ ــددة ب ــالـ ـق ــرب مـنــه

وقـ ـ ــت ال ـ ـت ـ ـسـ ــوق ،ك ــذل ــك تــوف ـيــر
نـ ـظ ــام «الـ ــوضـ ــع الـ ــداكـ ــن» ال ــذي
يوفر حماية للمستخدمين عن
ط ــري ــق ت ـج ـنــب إجـ ـه ــاد أعـيـنـهــم
ً
ليال ،إضافة إلى تقليل استهالك
بـ ـ ـط ـ ــاري ـ ــة األج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزة ال ــرقـ ـمـ ـي ــة
المتنوعة.

ً
الـعـقــوبــات ،تـمـهـيــدا الت ـخــاذ إج ــراءات
تـ ـص ــل الـ ـ ــى سـ ـح ــب ال ـق ـس ـي ـم ــة إن لــم
يـتــم تـعــديــل الـمـخــالـفــة ،مبينة ان تلك
اإلجراءات سيتم االعتداد بها ،السيما
ً
مع وجود ندرة في األراضي حاليا.
وأشـ ــارت إلــى ال ـفــرق أن التفتيشية
اكتشفت عدم وجود أي إنتاج صناعي
لـ ـتـ ـق ــوم ب ـ ــإن ـ ــذار الـ ـقـ ـس ــائ ــم الـ ـمـ ـس ــورة
والمغلقة وال يوجد بها أي عمل قائم،
حيث أوصت اللجنة الدائمة للمخالفات
بتطبيق العقوبات عليها ،مبينة أنها
أوصتها بضرورة إزالة المخالفة خالل
مدة شهر ،وفي حال عدم إزالة المخالفة
ً
فـسـيـتــم ات ـخ ــاذ إج ـ ـ ــراءات أشـ ــد ،وف ـقــا
للقواعد المعمول بها في هذا األمر.
وت ـنــوعــت أم ــاك ــن تـلــك الـقـســائــم في
أبوفطيرة الحرفية ،وصبحان ،وأمغرة
ال ـص ـن ــاع ـي ــة ،وغـ ـي ــره ــا م ــن ال ـم ـنــاطــق
ال ـص ـن ــاع ـي ــة ،م ــوض ـح ــة ان ـه ــا سـتـقــوم
في حــال عــدم ازالــة المخالفات بإلغاء
كــل الـمـمـيــزات الـمــرتـبـطــة بــالـشــركــات،
وتصل إلى سحب القسيمة والرخصة

الصناعية ،مشيرة إلــى أهمية إعــادة
تشغيل ا لـمـنـشــأة الصناعية والعمل
بها.
الجدير بالذكر ان «الصناعة» أعلنت
ً
سابقا أن أسباب سحب القسائم منها
لـ ـع ــدم ال ـ ـتـ ــزام ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن بـتـنـفـيــذ
ً
الـمـشــاريــع طـبـقــا للمواعيد الـمـحــددة
بالبرامج الزمنية لألعمال اإلنشائية،
وإصـ ـ ـ ــدار الـ ـم ــوافـ ـق ــات ،وعـ ـ ــدم الـ ـت ــزام
المستثمرين بالقيام بأعمال اإلنتاج
ومـ ـم ــارس ــة ال ـن ـش ــاط ال ـم ــرخ ــص ل ـهــم،
فضال عــن أن بعض المصانع مغلقة
ومهجورة من المستثمرين.

«برقان» يطلق خدمة Garmin Pay
أع ـ ـلـ ــن «ب ـ ـ ــرق ـ ـ ــان» إط ـ ـ ـ ــاق خ ــدم ــة
 Garmin Payلجميع العمالء حاملي
ً
ب ـطــاقــات ال ـب ـنــك ،ت ـع ــزي ــزا الل ـتــزامــه
بـتــوفـيــر أحـ ــدث ال ـخ ــدم ــات وح ـلــول
ا لــد فــع المتطورة لعمالئه .وتمكن
خدمة  Garmin Payعمالء «برقان»
مـ ــن إت ـ ـمـ ــام ع ـم ـل ـي ــات الـ ــدفـ ــع غـيــر
التالمسية بطريقة آمنة ومضمونة
للحصول على تجربة دفع سلسة
عبر مجموعة مختارة من ساعات
« »Garminالذكية.
ولتفعيل هــذه الـخــدمــة ،يحتاج
ع ـم ــاء ال ـب ـنــك ال ـق ـي ــام ف ـقــط بـتـحـمـيــل تطبيق
 Garmin Connect Mobileع ـلــى هــوا تـفـهــم
الذكية ،أو على أجهزتهم اللوحية ،التي تعمل
بنظام  iOSأو  ،Androidإلضافة ما يصل إلى
 10بطاقات لمحفظة  Garmin Walletالخاصة
بهم واستخدامها للقيام بعمليات الدفع بدون
تالمس في جميع المتاجر التي تقبل عمليات
الدفع بتقنية التواصل قريب المدى.
وكــل ما يتطلب القيام به هو الضغط على
الزر الذي يسمح بالوصول إلى قائمة التحكم
ال ـخ ــاص ــة بــال ـســاعــة ،ث ــم ال ـض ـغــط ع ـلــى شـعــار
المحفظة ،إدخال رمز المرور المكون من  4أرقام،
تحديد البطاقة التي يريدون استخدامها إلتمام
الدفع ،ثم تثبيت الساعة الذكية بجوار جهاز
الدفع بدون تالمس.

ً
وتعليقا على طــرح الـخــدمــة الـجــديــدة ،قال
ن ــاص ــر ال ـق ـي ـس ــي ،رئـ ـي ــس مـ ــديـ ــري ال ـخ ــدم ــات
الـمـصــرفـيــة الـشـخـصـيــة ف ــي «ب ــرق ــان»« :بـهــدف
ـال من األمــان والراحة
الحفاظ على مستوى عـ ٍ
لعمالئنا ،قمنا بإطالق خدمة « ،Garmin Pay
الـتــي تعد واح ــدة مــن أفـضــل الـحـلــول لحاملي
بطاقات البنك».
وأض ـ ـ ـ ــاف «فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ــار الـ ـتـ ـك ـ ّـي ــف مـ ــع أحـ ــدث
الـتـقـنـيــات والـمـتـطـلـبــات ال ـتــي أعـ ــادت تشكيل
القطاع المصرفي ،من خالل الخدمات المتطورة
المقدمة ،يمكن للعمالء التأكد مــن حصولهم
على تجربة دفع مميزة بسرعة وسهولة».
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افتتحت أفرعها منتصف ليل الجمعة مع اتباع االشتراطات الصحية والتباعد االجتماعي

ً
عبدالعزيز البابطين متوسطا مجبل األيوب وفادي قعوار في صورة جماعية مع فريق أكاديمي

عالقتنا مع
 Appleمتينة
ونعد عمالءنا
بتجربة رقمية
مميزة وأحدث
األجهزة
اإللكترونية
البابطين

في سباق
التقدم ننافس
مستفيدين
من كفاءاتنا
وخبراتنا
وتاريخنا
العميق في
العصر الرقمي
األيوب

قبل إطالق الحفل

األيوب والشالل

أصـبـحــت أس ــواق الـهــواتــف
الذكية اليوم مليئة بمجموعة
كبيرة ومتنوعة من الهواتف
الـ ـمـ ـحـ ـم ــول ــة لـ ــاخ ـ ـت ـ ـيـ ــار مــن
ب ـي ـن ـه ــا ،ولـ ـك ــن إذا كـ ـن ــت مــن
محبي التكنولوجيا والهواتف
ال ــذكـ ـي ــة ،وت ـب ـحــث ع ــن هــاتــف
ب ـت ـق ـن ـي ــة الـ ـجـ ـي ــل الـ ـخ ــام ــس،
وي ـج ـمــع ب ـيــن أسـ ــرع شــريـحــة
ف ــي ه ــات ــف ذكـ ــي وأداء ق ــوي،
بــاإلضــافــة إلــى أنظمة كاميرا
جديدة ال مثيل لها ،فال تبحث
أكـثــر iPhone12 ،أصـبــح اآلن
م ـت ــواف ــرا لـلـجـمـيــع ل ــدى أف ــرع
 Ooredooالكويت.
واس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل م ـ ـقـ ــر الـ ـش ــرك ــة
الرئيسي العمالء الحريصين
عـلــى االس ـت ـف ــادة م ــن الـعــرض
الـحـصــري ال ــذي طــرحـتــه مــدة
يومين ،وهــو عـبــارة عــن باقة
ً
شــامــل اب ـت ــداء م ــن  25دي ـن ــارا
شهريا ،وقــد حرصت الشركة
ع ـ ـلـ ــى ات ـ ـ ـبـ ـ ــاع االش ـ ـ ـتـ ـ ــراطـ ـ ــات
الصحية والتباعد االجتماعي،
ووف ـ ـ ـ ـ ــرت خ ـ ــدم ـ ــة الـ ـت ــوصـ ـي ــل
للسيارات للعمالء الذين طلبوا
أجهزتهم مسبقا.
وأطلقت  Ooredooالكويت،
أول ش ــرك ــة ات ـ ـصـ ــاالت ت ـقــدم
ا لـخــد مــات الرقمية المبتكرة
في الكويت ،في منتصف ليل
ال ـج ـم ـعــة  20الـ ـج ــاري أح ــدث
سلسلة  iPhone 12والمكونة
مــن  iPhone12وiPhone Pro
 maxو iPhone 12 ProوiPhone
 12 miniح ـيــث أع ـل ـنــت تــوفــر
الهواتف األربـعــة للعمالء في
أفرع مختارة في الدولة.
ً
وتـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى إطـ ـ ـ ــاق
سلسلة  iPhone 12الجديدة،
قـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
لـ ـ ـ ــدى  Ooredooا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت،
عبدالعزيز البابطين" :نتميز
فـ ــي  Ooredooب ـش ــرا ك ــا ت ـن ــا
الناجحة مع شركات رائدة في
قطاع التكنولوجيا العالمية،

لقطة جماعية
ن ـج ــاح رح ـل ـت ـنــا ف ــي ال ـح ـفــاظ
على التميز التنافسي .جاء ت
س ـل ـس ـلــة  iPhone 12ا ل ـي ــوم
مليئة بالتقنيات والمميزات
ال ـ ـحـ ــدي ـ ـثـ ــة ،ل ـت ـع ـي ــد ت ـع ــري ــف
الـ ـت ــوازن الـمـطـلــق ب ـيــن األداء
الفعال والـقــوة .شهدنا اليوم
ً
ً
إقـ ـ ـب ـ ــاال كـ ـبـ ـي ــرا عـ ـل ــى أجـ ـه ــزة
 iPhone 12وباقاتنا الرائعة
هي ما جذبت انتباه العمالء".
و تـعــد المنتجات الجديدة
أحـ ـ ــدث إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى سـلـسـلــة
هـ ـ ــوا تـ ـ ــف  iPhoneا لـ ــذ ك ـ ـيـ ــة،
وتتميز بتصاميمها الرائعة
والـ ـح ــديـ ـث ــة ،وأح ـ ـ ــدث أن ـظ ـمــة
ً
الـ ـك ــامـ ـي ــرا ،وشـ ـ ــاشـ ـ ــاتSuper
 ،Retina XDRوا لـ ـت ــي تمتد
إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــواف ل ــاس ـت ـم ـت ــاع
بـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــرب ـ ــة م ـ ـ ـشـ ـ ــاهـ ـ ــدة أك ـ ـثـ ــر
حـيــويــة .وت ــم تــزويــد األغطية
األمــام ـيــة لـلـهــواتــف الـجــديــدة
كليا بطبقة ،Ceramic Shield
لتحقق قفزة في المتانة ضمن
هواتف  iPhoneعلى اإلطالق،
بــاإلضــافــة إل ــى شــريـحــة A14
 Bionicالتي صممتها ،Apple
وت ـعــد أسـ ــرع شــريـحــة ف ــي أي
هاتف ذكي.

البابطين مع العمالء
و ش ــرا كـ ـتـ ـن ــا مـ ــع  Appleهــي
إحداها ،وهدفنا مشترك ،وهو
تقديم كل ما هو جديد إلرضاء
احتياجات عمالئنا المتغيرة
لـمــواكـبــة ال ـت ـط ــورات الــرقـمـيــة
الحديثة".
مــن جـهـتــه ،ق ــال مــديــر أول،
إدارة اال تـ ـ ـص ـ ــال ا ل ـمــؤ س ـســي
لـ ـ ـ ــدى  Ooredooا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت،
ً
مجبل األي ــوب" :نسعى دائما
لتحقيق رؤيـ ــة ال ـشــركــة الـتــي
تتمثل بإثراء الحياة الرقمية
لـ ـ ــأفـ ـ ــراد ،وتـ ـع ــزي ــز ري ــادتـ ـن ــا
بتقديم خدمات رقمية مبتكرة
في الكويت".
وأضاف" :في سباق التقدم،
ن ـ ـنـ ــافـ ــس م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة ص ـح ـي ــة
م ـس ـت ـف ـي ــدي ــن م ـ ــن كـ ـف ــاءاتـ ـن ــا
وخبراتنا وتاريخنا العميق
فــي العصر الــرقـمــي ،ومازلنا
حتى ا لـيــوم سباقين بتوفير
مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات
والخدمات المبتكرة لعمالئنا.
ً
شخصيا أن
الـيــوم ،يسعدني
أنـ ـه ــي الـ ـع ــام ب ــإط ــاق أح ــدث
أ جـ ـ ـه ـ ــزة  Appleا ل ـ ـتـ ــي ط ــال
انتظارها ،سلسلة iPhone 12
وتقديمها إلى السوق المحلي
ً
ابتداء من  20الجاري".
وق ــال مــديــر الـتـســويــق لــدى
 Ooredooال ـك ــوي ــت ،يــوســف
ال ـشــال" :فــي عصرنا الرقمي
الـ ـ ـي ـ ــوم ،االب ـ ـت ـ ـكـ ــار والـ ـس ــرع ــة
وال ـ ـمـ ــرونـ ــة ك ـل ـهــا أس ــاس ـي ــات

مجبل األيوب وفاطمة دشتي خالل الحدث

عرض أجهزة iPhone 12
وب ــدأت  Ooredooالكويت
ال ـط ـل ـب ــات ال ـم ـس ـب ـقــة ألج ـه ــزة
 iPhone 12 miniو iPhone 12
و  iPhone 12 Proو iPhone
 Pro maxال ـجــديــدة كـلـ ًـيــا في
 13نوفمبر  ،2020واآلن تتوفر
الفئات األربع للعمالء للشراء
من أفرع  Ooredooفي جميع
افرع الشركة.
كــل العمالء الــذيــن حصلوا
ع ـل ــى ع ـ ــرض ا ل ـ ـ ـ iPhone 12

خ ـ ـ ــال فـ ـع ــالـ ـي ــة اإلطـ ـ ـ ـ ــاق تــم
ً
منحهم حماية للشاشة مجانا
م ــن "ك ـ ـفـ ــراتـ ــي" ،الـ ـت ــي ت ــواج ــد
فريقها طوال فترة الفعالية من
خــال جناح خــاص في الفرع
الرئيسي ،والذي شهد طوابير
ط ــويـ ـل ــة م ـ ــن الـ ـعـ ـم ــاء ال ــذي ــن
حــرصــوا على الـحـصــول على
الحماية مجانا ،واالستفادة
من الخصومات المقدمة على
الكفرات.

باقات
استثنائية
لسلسلة هواتف
iPhone12
الجديدة تبدأ
ً
من  25دينارا
ً
شهريا مع
مزايا رائعة
الشالل

األيوب مع أحد العمالء

يــذكــر أن فــريــق Ooredoo
ق ـ ـ ــام بـ ـعـ ـم ــل ت ـن ـظ ـي ـم ــي رائ ـ ــع
مـ ـ ــع م ـ ـ ــراع ـ ـ ــاة ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـلــى
احتياطات السالمة والتباعد
االج ـت ـمــاعــي ب ــدع ــم م ــن فــريــق
الشباب من أكاديمي لتنظيم
حفالت التخرج والمؤتمرات،
م ــع إعـ ـط ــاء األولـ ــويـ ــة لصحة
الحضور وسالمتهم.

جانب من الفعاليات

عميل يعاين أحد األجهزه

ثقافات
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يواجه نادي القصة في مصر شبح
اإلغالق ،بعد صدور حكم قضائي في
فبراير الماضي ،بإخالء مقره الواقع
في ضاحية "غاردن سيتي" بالقاهرة.

17

قالت الكاتبة هدى الشوا إن جائحة
ُ
"كورونا" دفعت الكتاب إلى التوغل
في ميدان النشر الرقمي ،مشددة على
ضرورة المزج بين التعليم والترفيه.

17

تصور الفنانة هبة الدري مسلسل
"الروح والريه" ،من إخراج منير
الزعبي ،وتأليف أنفال الدويسان،
وبطولة نخبة من الفنانين.

ليا دروكر تمثل فرنسا في جوائز
األوسكار بفيلم «دو»

تونس ترشح «الرجل الذي باع ظهره»
ت ـتــواصــل تــرشـيـحــات جــوائــز األوس ـك ــار حــول
العالم ،حيث اختارت فرنسا فيلم "دو" ،وهو من
بطولة ليا دروكر ،ليمثلها خالل الربيع المقبل
ف ــي ج ــوائ ــز أك ــادي ـم ـي ــة ع ـل ــوم وفـ ـن ــون الـسـيـنـمــا
بــا لــوال يــات ا لـمـتـحــدة (األو س ـك ــار) ،حسبما أعلن
ال ـمــركــز الــوط ـنــي الـفــرنـســي لـلـسـيـنـمــا وال ـصــورة
المتحركة.
وأو ضـ ـ ـ ـ ــح ا ل ـ ـمـ ــر كـ ــز أن فـ ـيـ ـل ــم "دو" ل ـف ـي ـل ـيــب
مينيغيتي سيمثل فرنسا في االحتفال الثالث
والتسعين لتوزيع جــوا ئــز األو سـكــار ا لــذي يقام
في  25أبريل  2021في لوس أنجلس.
ومن المنتظر بدء التصويت األولي على األفالم
المرشحة في األول من فبراير  ،2021على أن تبدأ
الجولة الثانية من التصويت في الشهر التالي.
و فـ ــاز "دو" بـتـمـثـيــل ف ــر ن ـس ــا ،م ـت ـقــد مــا ع ـلــى 4
أفالم أخرى ،بينها "مينيون" للمخرجة ميمونة
دوكوريه الذي أثار عرضه عبر منصة "نتفليكس"
في الواليات المتحدة ضجة كبيرة.
ومن األفالم األخرى التي كانت تتنافس على
تمثيل فرنسا "آ دي إن" لمايوين ،و"إ يـتـيــه "85
لفرنسوا أوزون.
وتـتــولــى اخـتـيــار الـفـيـلــم ،ال ــذي يـمـثــل فــرنـســا،
لـجـنــة م ــن أبـ ــرز أع ـضــائ ـهــا الـسـيـنـمــائـيــان مــاتــي
ديوب وأوليفبيه ناكاش ،والمدير العام المفوض

ملصق فيلم «الرجل الذي باع ظهره»
لمهرجان كــان تيير فريمو ،والرئيسة الجديدة
ألكاديمية جوائز "سيزار" فيرونيك كايال.
وفي السياق ذاته ،رشحت تونس فيلم "الرجل
ال ـ ــذي بـ ــاع ظـ ـه ــره" ،ل ـل ـم ـخــرجــة ك ــوث ــر ب ــن هـنـيــة،

زيندايا

للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي
في الدورة الـ  93للجائزة األشهر عالميا بمجال
السينما.
الفيلم بطولة يحيى مهايني ود يــا ليان ،كما
شاركت فيه الممثلة اإليطالية مونيكا بيلوتشي،
ُ
وعـ ـ ـ ـ ــرض ألول م ـ ـ ــرة فـ ـ ــي م ـ ـهـ ــر جـ ــان ا ل ـب ـن ــد ق ـي ــة
السينمائي ،قبل أن يحصد العديد من الجوائز
الحقا في مهرجانات مختلفة حول العالم.
وقالت وزارة الشؤون الثقافية في تونس ،في
بيان" :يلبي هذا الفيلم جميع المعايير األهلية،
كما هو مذكور في قواعد الترشح التي نشرتها
أكاديمية األوسكار".
و عـلــى صفحتها بــ" فـيـسـبــوك" ،كتبت مخرجة
الفيلم تعليقا باللغة اإل نـكـلـيــز يــة و مـعــه صــورة
ل ـت ـم ـثــال ج ــائ ــزة األوسـ ـك ــار ال ـش ـه ـيــر ،ق ــال ــت فـيــه:
"شكرا للمركز الوطني للسينما والصورة على
ثقتكم بي".
وبذلك ،يلحق "الرجل الذي باع ظهره" بأفالم
بـ ـ ــارزة ر ش ـح ـت ـهــا دول ع ــر ب ـي ــة ل ـل ـم ـنــا ف ـســة عـلــى
الـ ـج ــائ ــزة ،م ـن ـه ــا" :س ـت ـم ــوت ف ــي ال ـع ـش ــري ــن" مــن
السودان ،و" 200متر" من األردن ،و"غزة مونامور"
من فلسطين.
(رويترز)

ليا دروكر

نيكى ميناج

ستيف ماكوين

نتفليكس تشتري Malcolm & Marie

ماكوين يروي قصة السود في بريطانيا

ً
مسلسل وثائقي عن نيكي ميناج قريبا

استحوذت شبكة  Netflixعلى فيلم  Malcolm & Marieمقابل  30مليون دوالر ،بعد عرض
لقطات مختارة أدت إلى حرب بين موزعي السينما ،لينتهي األمر في قبضة  ،Netflixومن المقرر
أن ينطلق الفيلم في جميع أنحاء العالم عبر منصة البث الخاصة بها في  5فبراير .2021
ويقوم ببطولة الفيلم زندايا وجون ديفيد واشنطن ،وتم تصويره خالل مرحلة اإلقفال بسبب
وبــاء كورونا ،ويمكن أن يعتبر  Marie & Malcolmأول فيلم روائــي يتم إنتاجه خالل مرحلة
الحجر الصحي ،وتم تصويره يونيو الماضي في  ،Caterpillar Houseوهو بمنزلة أعجوبة
معمارية من الزجاج.
يشار إلى أن القصة التي يرويها فيلم  Marie & Malcolmمشابهة لفيلم  Marriage Storyالذي
ُعرض على "نتفليكس" ،حيث يتناول عددا من المواضيع االجتماعية التي يعيشها العالم اليوم.

يروي المخرج ستيف ماكوين ،الحائز جائزة أوسكار ،تاريخ السود في بريطانيا ،من خالل مسلسل
"سمال آكس" ،وهي سلسلة تلفزيونية قصيرة من خمس حلقات.
وقــد تصبح "سمال آكــس" أحــد أبــرز أعمال المخرج البريطاني ،إذ ترقى إلــى وصفها بالملحمة،
بحلقاتها الخمس.
ويريد المخرج ذو البشرة السوداء أن يروي قصص هؤالء البريطانيين الذين ُولدوا في مستعمرات
ً
أصبحت مستقلة تدريجيا ،وقصدوا إنكلترا ،سعيا إلى حياة أفضل ،من خالل المسلسل القصير الذي
يبدأ عرضه على "أمازون" في الواليات المتحدة ،وعلى "بي بي سي" في بريطانيا.
يعرض "سمال آكس" في بعض حلقاته الدرامية ،مثل "مانغروف" ،قصصا من الحياة الواقعية ،فيما
تحاول حلقات أخرى ،مثل "لوفرز روك" ،تمثيل األجواء التي كانت سائدة خالل تلك الحقبة( .أ ف ب)

أفادت وسائل إعالم عالمية ،بأنه ُ
سيعرض قريبا مسلسل وثائقي عن حياة النجمة العالمية
َّ
نيكي ميناج .وقد شكل هذا الخبر جدال كبيرا على مواقع التواصل االجتماعي ،إذ إن حياة
ُ
ميناج بها العديد من األحداث المثيرة ،وعندما ستعرض ستحدث ضجة ال يستهان بها.
جدير بالذكر ،أن ميناج نشرت أخيرا عبر صفحتها الخاصة صورة لطفلها ،احتفاال بعيد
َّ
زواجها ،وعلقت" :عيد وذكرى زواج سعيد حبيبي" .وحرصت ميناج في الصورة على عدم
الكشف عن وجه الطفل.
ُيشار إلى أن ميناج أطلقت أخيرا كليب " ،"What That Speed Boutعلى موقع يوتيوب ،وهي
األغنية التي تعاونت فيها مع  ،Mike WiLL Made-Itومغني الراب  ،YoungBoyومن إخراج
إدغار إستيفيز وأوستن ماكراكن.

ملكتا جمال تشيلي وبوليفيا
من أصل لبناني

دانييال إلسا نيكوالس

تواصل اللبنانيات حــول العالم حصد ألقاب ملكات الجمال،
إذ توجت ،أمس األول ،الشابة اللبنانية األصل دانييال نيكوالس،
( 28عـ ً
ـامــا) ،ملكة جمال تشيلي  ،2020متغلبة على  7مرشحات
للتصفيات النهائية.
ق ـ ـ ّـدم ال ـح ـفــل ال ـ ــذي ن ـظــم ف ــي اس ـت ــدي ــو "م ـيــديــام ـي ـكــس ت ــي فــي"
بسانتياغو ،تشيلي ،بــابـلــو شيلينغ ،وت ــم اخـتـيــار  8متأهالت
للتصفيات النهائية من بين  17لنصف النهائي.
قبل اختيار المرشحات الثماني النهائيات ،فــازت نيكوالس
بجائزة خاصة ،فقد اختارها المصور العالمي الشهير فاضل بريشا
للفوز بجائزة .Miss Photogenic
وفي نهاية الحفل ،فازت دانييال بلقب ملكة جمال تشيلي 2020
لتمثيل هذا البلد في ملكة جمال الكون ،في حين توجت أنيتا ماريا
روخاس من فلوريدا بلقب "نوسترا أميركا الالتينية تشيلي ."2020
األمر ذاته حدث في بوليفيا ،حيث أقيم حفل انتخاب ملكة جمال

البالد لعام  2020في العاصمة الباز ،وفازت باللقب الشابة اللبنانية
األصول لينكا نمر.
تفوقت نمر ( 23عــامــا) على  20مرشحة فــي المسابقة ،ويبلغ
ً
ّ
وملمة باللغات
طولها  176سنتيمترا ،وتدرس العالقات الدولية،
الفرنسية واإلنكليزية واإلسبانية ،وقليل من الكلمات والتعابير
العربية واللبنانية ،ولها أذن موسيقية ،إذ من هواياتها العزف
على الكمان.
ً
وكانت شقيقة نمر قد شاركت سابقا في المسابقة نفسها ،لكنها
ّ
خرجت في التصفيات األولى ،كما أن والدتها ،لينكا دربك ،فازت
قبل الزواج بمسابقة ملكة جمال الرياضة في مدينة سانتا كروس
دي ال سييرا في وسط البالد.
يذكر أن الجمهور والمشجعين غابوا عن الحفل ،بسبب القيود
التي فرضت جراء فيروس كوروناّ ،
وتم نقل الحفل مباشرة على
ّ
المحلية وتابعه الماليين من منازلهم.
المحطات

لينكا نمر

ثقافات ١٤

توابل ةديرجلا

•
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«نادي القصة» ...تاريخ من اإلبداع على شفا اإلغالق!

حصاد

الورثة يطالبون باسترداد المقر ...والقضاء المصري ينطق بالحكم النهائي في يناير
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

تبنى االتحاد االوروبي
تمويل ترميم قلعة شالي
الواقعة بواحة سيوة
الصحراوية والذي كلف
قرابة  640الف دوالر
ونفذته شركة مصرية تحت
رعاية الحكومة ،واستهدف
مشروع الترميم ،الذي بدأ في
عام  ،2018تحويل سيوة
الى منطقة جذب للسياحة
البيئية.

لـ ـي ــس هـ ـ ـنـ ــاك أص ـ ـع ـ ــب مــن
أن ي ـف ـقــد الـ ـمـ ـب ــدع ب ـي ـت ــه ،ه ــذا
بالضبط ملخص األزم ــة التي
ً
يشهدها حــالـيــا مـئــات األدب ــاء
في مصر ،بعدما أضحى "نادي
القصة" في القاهرة قاب قوسين
مــن إغــاق أبــوابــه أمــامـهــم ،فلم
يبق سوى شهرين على النطق
ب ـح ـكـ ٍـم ف ــي ي ـنــايــر ال ـم ـق ـبــل ،قد
ي ـق ـضــي ب ــإخ ــاء م ـق ــر الـ ـن ــادي
التاريخي وإعادته إلى ورثته.
يـ ــواجـ ــه نـ ـ ـ ــادي الـ ـقـ ـص ــة فــي
مـ ـ ـص ـ ــر شـ ـ ـب ـ ــح اإلغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق م ـن ــذ
ب ــداي ــات الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي ،حين
صدر حكم قضائي في فبراير
الماضي ،بإخالء مقره الواقع
فـ ــي ض ــاح ـي ــة جـ ـ ـ ــاردن سـيـتــي
بالقاهرة ،ليصبح المكان الذي
واظـ ــب ل ـع ـقــود ع ـلــى احـتـضــان
ن ـ ــدوات الـمـثـقـفـيــن ول ـقــاءات ـهــم
الفكرية على شفا حكم مرتقب
فــي يناير المقبل ربما ينتزع
المقر لمصلحة ورثته ،ويخلي
مـ ـحـ ـت ــوي ــات ــه ويـ ـ ـط ـ ــوي ل ــأب ــد
صفحة مهمة مــن تــاريــخ كبار
األدباء المصريين والعرب.
وك ــان ــت مـحـكـمــة اسـتـئـنــاف
الـقــاهــرة قــد أص ــدرت األسـبــوع
ً
الماضي ،حكما بحجز دعوى
ورث ـ ـ ـ ــة الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ـمـ ـص ــري
ال ـ ــراح ـ ــل فـ ـ ـ ـ ٔـواد س ـ ـ ــراج ال ــدي ــن،
إلخـ ـ ــاء ش ـق ـت ـيــن ت ـس ـت ـخــدمــان
مقرا لنادي القصة في منطقة
قصر العيني ،وسط العاصمة
المصرية ،للحكم فــي  1يناير
 ،2021بعد صدور حكم ابتدائي
م ــن م ـح ـك ـمــة جـ ـن ــوب ال ـق ــاه ــرة

بــإخــاء مقر ال ـنــادي لمصلحة
الورثة.
وال تكمن أهمية النادي في
كونه مالذا للمثقفين واألدبــاء
المصريين فــي الــوقــت الــراهــن
ً
فـقــط ،بــل أي ـضــا ألن ــه ضــم منذ
ً
ً
تأسيسه عددا كبيرا من األدباء
أمـ ـث ــال ن ـج ـيــب م ـح ـف ــوظ ،وطــه
حسين ،وإحسان عبدالقدوس،
وي ـ ـح ـ ـيـ ــى حـ ـ ـق ـ ــي ،وم ـص ـط ـف ــى
محمود ،ومحمد تيمور ،وأمين
ي ــوس ــف غ ـ ــراب ،وعـبــدالـحـمـيــد
جودة السحار ،وثــروت أباظة،
وم ـ ـح ـ ـمـ ــد فـ ـ ــريـ ـ ــد أب ـ ــوح ـ ــدي ـ ــد،
وعـلــي أحـمــد بــاكـثـيــر ،وسهير
القلماوي.
وي ـ ـ ـعـ ـ ــود تـ ـ ــاريـ ـ ــخ ت ــأس ـي ــس
النادي إلى عام  ،1954وتعاقبت
ع ـلــى رئ ــاس ـت ــه ق ــام ــات كـبـيــرة،
من بينهم طه حسين وتوفيق
الـ ـحـ ـكـ ـي ــم ،ويـ ـ ـع ـ ــارض األدب ـ ـ ــاء
ً
فــي مصر إغــاقــه ،نـظــرا لــدوره
الفاعل في إثراء الحركة األدبية
وال ـ ـف ـ ـكـ ــريـ ــة ،ب ـ ـخـ ــاف ال ـق ـي ـمــة
الرمزية للمكان التنويري الذي
اجتمع فيه كبار أدباء ومثقفي
ً
مصر تاريخيا.
التصريحات التي سبق أن
أدلى بها رئيس النادي ،الكاتب
نـبـيــل عـبــدالـحـمـيــد ،ف ــي بــدايــة
األزمـ ــة ،عكست حــزنــه الشديد
عـ ـل ــى ال ـ ــوض ـ ــع ال ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـه ــدد
النادي العريق ،ووقتها أكد أن
األم ــر بحاجة إلــى وقـفــة جــادة
ب ـقــدر اإلم ـك ــان ل ـعــدم الـمــوافـقــة
على إغالق ما وصفه بـ "المقر
ً
الثقافي التاريخي" ،الفتا إلى

ً
متحدثا في جلسة بنادي القصة
يوسف السباعي

علي الريس وعلي حسن ويوسف العماني

نبيل عبدالحميد
أن النادي ظل طوال عمره منارة
ثقافية تعتني بالفكر.
وق ـبــل أي ــام ع ــاد عبدالحميد
لـيــؤكــد م ـجــددا أن وج ــود نــادي
الـقـصــة مـهــم ،وأن المحكمة إذا
ق ــررت إخ ــاء الـمـقــر ل ــن يتوقف
نشاط النادي ،وأضاف" :سنظل
نعمل ولو حتى على الرصيف"!
ول ـف ــت إلـ ــى ن ـق ـطــة م ـه ـمــة ،وهــي
أن "الشقة (مقر الـنــادي) ّ
أجرها
األديب الراحل يوسف السباعي
ً
قـبــل  60عــامــا وبـحـســب صيغة
عـ ـ ـق ـ ــد اإليـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــار ،ف ـ ـ ـ ــإن الـ ـشـ ـق ــة
ً
ستمارس نشاطا يحقق منفعة
ً
عامة وليس مخصصا لمصلحة
خاصة".
يـشــار إلــى أن األدي ــب الــراحــل
إحسان عبدالقدوس هو صاحب
فـ ـك ــرة إن ـ ـشـ ــاء "ن ـ ـ ـ ــادي ال ـق ـص ــة"
عــام  ،1950وعــرض فكرته على
الكاتب الراحل يوسف السباعي
 صــاحــب الـفـضــل فــي تأسيسهً
فعليا  ،-بحيث "يستقطب النادي
فرسان هذا الفن الجميل اآلخذ
باالزدهار في أنحاء مصر ،ومن
مـجـمــل أنـش ـطـتــه إص ـ ــدار كـتــاب
ً
دوري ش ـه ــري ــا ،ع ـلــى أن يـكــون
رواية من أعمال أحد األعضاء".
أمـ ــا أول م ـقــر ل ـل ـن ــادي ف ـكــان
في غرفة بمجلة الفن ،ثم جرى
استئجار جزء من شقة المخرج
جمال مدكور في ميدان التحرير
بــوســط ال ـق ــاه ــرة ،ق ـبــل أن يـقــرر
مجلس إدارة النادي البحث عن
مـقــر بمساحة أ كـبــر الستيعاب
األنشطة وعدد الرواد ،واستقروا
على عمارة فؤاد سراج الدين في
 68شــارع قصر العيني ،وأبــدى
مــالــك ال ـع ـقــار تــرحـيـبــه بتأجير
شقتين لنادي القصةُ ،
وو ِقع عقد
اإليجار بين المالك فــؤاد سراج
ً
الدين ويوسف السباعي وكيال
عن مجلس إدارة نادي القصة.

علي الريس :اسكتشات غنائية جديدة
لمؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك

توفيق الحكيم
ّ
ووقــع السباعي عقد االٕيجار
ع ـ ــام  ،1960وظ ـ ــل الـ ـ ـن ـ ــادي ل ــ6
ـارة ثقافية فــي العالم
عـقــود مـنـ ّ
ال ـعــربــي ،لـكــنــه خ ــال الـسـنــوات
األخـيــرة تـعـ ّـرض ألزم ــات مالية،
نتيجة تأثر موارده بعد تقليص
دعــم وزارة الثقافة لــه منذ عام
أوقف مبلغ اإلعانة
 ،2011حيث ِ
ال ـس ـن ــوي ــة الـ ـت ــي ك ــان ــت تـغـطــي
نشاطات النادي ،وبدأ االعتماد
في النفقات على الدعم المادي
من أعضاء النادي.
ورغ ـ ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاوالت م ـج ـلــس
إدارة الـنــادي مـنــاشــدة الجهات

الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،والـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض مــع
الورثة لزيادة القيمة اإليجارية
بـ ـق ــدر ي ـم ـكــن لـ ـلـ ـن ــادي ت ـحـ ّـم ـلــه،
أص ــر ال ــورث ــة عـلــى طـلــب مبالغ
ال ي ـس ـت ـط ـي ــع الـ ـق ــائـ ـم ــون ع ـلــى
ال ـنــادي تــوفـيــرهــا ،ليصل األمــر
إلــى ســاحــات الـقـضــاء ،وتقضي
م ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة جـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوب ال ـ ـ ـقـ ـ ــاهـ ـ ــرة
االب ـت ــدائ ـي ــة بــال ـح ـكــم لمصلحة
ورث ــة ف ــؤاد س ــراج ال ــدي ــن ،حيث
ً
ُم ِنح "نــادي القصة" مهلة شهرا
ل ـطــرد أع ـضــائــه وإخ ـ ــاء الـمـقــر.
وينتظر النادي الحكم النهائي
بدعوى اإلخالء في يناير المقبل.

شدد المدير العام لمؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،علي الريس ،على
أهـمـيــة الـمــرحـلــة ال ـجــديــدة مــن تــاريــخ وم ـس ـيــرة مــؤسـســة
اإلنتاج البرامجي من خالل ارتباطها مع األمانة العامة
ـس ال ـت ـعــاون ،وال ـتــي وصـفـهــا بــأنـهــا ف ـضــاء خصب
لـمـجـلـ ّ
ألن تحلق المؤسسة في مجاالت ابداعية فنية وإعالمية
متعددة ومتنوعة.
وقال الريس إن جدول أعمال مؤسسة اإلنتاج البرامجي
المشترك يزدحم باالعمال والمشاريع الفنية واالعالمية،
ف ـب ـعــد م ـج ـمــوعــة ال ــرس ــائ ــل وال ـن ـت ــاج ــات اإلع ــام ـي ــة الـتــي
حققتها الـمــؤسـســة خــال جــائـجــة كــورونــا هــا هــي الـيــوم
تـنـطـلــق ال ــى آف ــاق مــرح ـلــة إضــاف ـيــة تـتـضـمــن إن ـت ــاج عــدد
مــن اال سـكـتـشــات ا لـغـنــا ئـيــة ا لـخــا صــة بـجـيــل مــن الفنانين
الشباب على صعيد الكلمة واللحن والغناء لتقديم نبض
إضافي لرصيد الحركة اإلبداعية الفنية واإلعالمية ليس
فــي الكويت و حــد هــا ،بــل فــي جميع دول مجلس التعاون
الخليجي.
وتابع أن المؤسسة أنجزت عمال غنائيا جديدا خاصا
بالطفل ،بالتعاون مع المطرب الفنان يوسف العماني،
إضافة إلى التحضير لعمل درامي قصير خاص بالطفل
يتضمن األغنية والتمثيل وايضا اإلرشاد والتوجيه في
إطار تربوي عالي المستوى.
ّ
واستطرد قائال إن المؤسسة تحضر فــي الحين ذا تــه
لعدد من السهرات التلفزيونية التي تحتفي بجيل الشباب
من المطربين الذين يشكلون رهانات مستقبلية لمسيرة
الحركة الفنية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وف ــي خ ـتــام تـصــريـحــه ق ــال ال ــري ــس إن ــه يـجــدهــا فــرصــة
حقيقية لــإ شــادة بالدعم واإل سـنــاد اللذين تحظي بهما
المؤسسة من لدن األمانة العامة لمجلس التعاون ،وأيضا
وزارات اإل عــام والثقافة فــي دول المجلس ،ا لــذ يــن يــرون
دائما في المؤسسة البيت اإلعالمي ألبناء دول المنطقة،
وهو ما يمثل تحديا إضافيا وحقيقيا للكينونة بمستوى
ذلك الدعم والثقة.

دوغالس ستيوارت يفوز بجائزة
بوكر للرواية
نجيب محفوظ

ّ
مريم جنجلو :اإلسهاب في الشعر يؤخر الدهشة وربما يقتلها

بنبرة خاصة جزء من تركيبتها النفسية
ترى أن التقاط التفاصيل وصياغتها ٍ
َّإن رغبة اإلنسان للشعر حسب نظرية جان بيار بوبييو لها ُ
بعد نفسي وأنثربولوجي وما يفهم من هذا الرأي َّأن الشعر ُ
يعبر عن الوعي بالذات بشأن
ُ
ويختبر اإلدراك الجمالي في تسمية المعطيات الوجودية .فالمجال للتواصل مع األشياء وإنشاء فضاء
كينونتها بقدر ما يثير األسئلة حول المصير
ُ
َّ
ُ
لصورة المشاعر وتحوالتها خارج األسماء ما يعني أن الشعر يفكك مغاليق مجهول ليضعنا أمام مجهول آخر وبهذا تستمر رحلة البحث عن المعنى.
حول واقع الشعر في العالم اليوم وتفاعله مع الفنون األخرى كان لنا حوار مع الشاعرة اللبنانية مريم جنجلو التي ُ
تعكس في قولها الشعري ظالل
اهتماماتها بالموسيقى والفن التشكيلي هذا إضافة إلى َّأن تجربتها في مجال الترجمة زادتها حساسية بهندسة الصياغة.

●

كه يالن محمد
● أين َ
ترين موقع الشعر في العالم اليوم؟

 أعتقد أن الشعر الحديث في التجربة الغربيةيحظى بدقة ّ
وجدة في المتابعة والتقديم أكثر من
ّ
أكثر
التجربة
ً
العربية ،حيث نجد تطوره في األولى ً
ّ ً
وانتقائية ،لكن في الوقت نفسه أكثر غنى
تمهال ً
المواضيع التي يتناولها،
ً
ناحية ً
وشمولية من ً
وكذلك أكثر جزالة وخفة لغوية من نظيره العربي
الذي نراه ما يزال يدور بالمجمل حول القضايا
اإلنسان بتفكيكها
الكبرى التقليدية التي انشغل ّ
ّ
الغزلي.
منذ القدم ،مثل الوطن والحب بشقه
ّ
ّ
العربي ال يحوي
بالطبع هذا ال يعني أن الشعر
ت ـجــارب جـيــدة بالمجمل ،غـيــر أن ــه يفتقر بعض
ّ
التمهل في المعاينة الدقيقة لما حوله
الشيء إلى
ّ
من موجودات ومواضيع ،فالعمق الحقيقي وحدة
ِّ
اإلصغاء إلى نداء التفاصيل هو ما يمكن الشاعر
من صناعة ٍّ
نص كامل ربما من أصغر تفصيل قد
ً
يصادفه ،باإلضافة طبعا إلــى اللغة الحية التي
ّ
يشكلها من ّ
حسه الخاص والتي على بساطتها
ّ
قد تحرك الكثير لدى القراء.
● كيف يمكن للمبدع أن ينفتح على تجارب
اآلخ ـ ــري ـ ــن دون أن ي ـت ــأث ــر ب ـه ــم ويـ ـح ــاف ــظ عـلــى
خصوصيته ؟ هل يشغلك هذا األمر؟
 بالنسبة لــي ،أرى أن الغنى يكمن فــي اللغةالـ ـف ــردي ــة الـ ـت ــي ي ـخ ــاط ــب ب ـه ــا الـ ـش ــاع ــر ال ـع ــال ــم،
ً
ويستطيع من خاللها أن يحقق قفزة نوعية في
أي موضوع يتناوله إذا ما جرت صياغته بطريقة
التقاطاتها وبعيدة عن اإلسهاب
سلسة ،ذكية في
ّ
التراكيبي الــذي يــؤخــر عنصر الدهشة فــي ذهن
القارئ وربما يقتله في حال انسحب المشهد داخل
ّ
النص َ
نحو زاوية التطويل الممل.
إن الشعر كسائر الـفـنــون خــاضــع بــالـضــرورة
لعامل التأثر بــالـقــراء ات وربـمــا بتجارب سابقة
ولكنه يستطيع أن يحقق بصمته الخاصة متى
ٌ
ّ
داخلي خاص ُيجري
صوت
ما كان للشاعر نفسه
ً
ً
مسحا دقيقا لما يجول في خاطره ويقدمه للقراء

ّ
ٍّ
تخييلي
لغوي وتصوير
باجتهاد
بنبر ٍة مصوغةٍ
ٍ
ي ـم ـتــاز بــالـتــركـيــب الـ ـه ــادئ الـ ــذي يــرتــب فــوضــى
ال ـم ـح ــاوالت الـتـعـبـيــريــة الــداخ ـل ـيــة ال بالتعقيد
الــذي ُيقصي المعنى عن ناظريه ويـشـ ّـوش آلية
وصوله إليه.
ُ
● َ
لم يلجأ الشاعر إلى ترجمة نصوص غيره،
َّ
هل تعتقدين أن الترجمة نوع من القناع؟
ً
 ليست الترجمة لـجــوء ا بقدر مــا هــي عمليةلتحريك المياه الراكدة داخل المعجم االستيعابي
والـلـغــوي للمترجم ،ال ّ
سيما إذا كــان هــو نفسه
ً
ك ــات ـب ــا ،ف ــاإلط ــاع ع ـلــى ال ـت ـج ــارب ذات ال ــرواف ــد
ً
ّ
ّ
ـروري ،ألن ــه يـشــكــل نــوعــا من
الـمـتـنــوعــة أم ـ ٌـر ضـ ـ ـ
االستقراء الذهني الذي ّ
يمهد الطريق لدى الكاتب
بشكل أوسع ،وبالتالي تعزيز
للتواصل مع نفسه
ٍ
قدرته على إعــادة فتح نوافذ تأويلية لما يكتبه
اآلخرون ولكن بطريقته هو.
وهنا تكمن أهمية الترجمة كونها تعيد قولبة
بلغات ثانيةٍ وبالتالي بألسنةٍ متنوعة ،ما
األفكار
ٍ َ
الذهني للمترجم والقارئ ً
ّ
معا،
قد يثري الحقل
ً
تأثيرية
فيقفان معا أمــام تجربةٍ ذات
منطلقات ّ
ً
ً
معادة صياغتها معنويا وكالميا ،ويتلقفانها
ّ
ّ
بجد ٍة مغايرة واختالف كل ٍّي عن التقنيات التي
ّ
اعتمدها كاتبها األصلي في صياغتها.
● إل ـ ــى ج ــان ــب ك ـت ــاب ــة ال ـش ـع ــر ل ــدي ــك اه ـت ـمــام
بالموسيقى ،هل يمكن للنص الشعري أن يعبر
عما تثيره الموسيقى في المخيلة؟
ً
ً
ِّ
 ت ـشــكــل ال ـمــوس ـي ـقــى م ـح ـ ّـرض ــا جـ ـ ّـبـ ــارا علىٌّ
اس ـت ـث ــارة االن ـف ـع ــال ال ـ ــذي ي ـن ـتــج ع ـنــه نـ ــص مــا،
ّ
وبــالـمـحـ ّـصـلــة ف ــإن كــل مــا قــد تـنـضــح بــه قريحة
ًّ
مذيل بتوقيع موسيقي حال سماعه
الكاتب يأتي
مقطوعة ما ويظهر ذلك من تناغم اللغة الواحدة
في النص ُّ
وتتبع المزاج العام الذي يسوق المشهد
ّ
بأكمله .إن بمقدور الموسيقى أن تجلب إلى ذهن
الكاتب لحظة انفعالية قد تكون الحياة المكتظة
الـســائــرة بسرعتها الجنونية قــد طوتها داخــل
ُ
الوعيه .هذه اللحظة بالذات إذا ما َّ
تم التقاطها

دوغالس ستيوارت

ُ
بــرشــاقــة وتــدويــنـهــا هــي الـتــي قــد تـصـنـ ُـع الـنـ ّـص
الشعري ّ
ّ
ٌ
كاف برأيي.
برمته .وهذا
سبب ٍ
● م ــاذا عــن عــاقــة الـشـعــر بـفـنــون أخ ــرى مثل
السينما أو الفن التشكيلي؟
ً
ً
 ال ـك ـت ــاب ــة عـ ـم ــوم ــا م ــرت ـب ـط ــة ج ـي ـن ـي ــا بــال ـفــنالتشكيلي والسينما ،إذ يحكمها جميعها كفنون
ّ
قانون المشهد ُ
المفضي إلى المعنى ،ولكن عملية
ال ـج ـمــع بـيـنـهــا ف ــي ح ـب ـكــةٍ واحـ ـ ــدة ل ـيــس بــاألمــر
اليسير ألن هذا الجمع يخضع لعالقة متشابكة
ـت
تـحـتــاج الكثير مــن التبسيط والـعـمــقّ فــي وقـ ٍ
واحــد .المعادلة صعبة بالتأكيد ،فالنص يجب
أن يحافظ على اتزانه في مجاورة العمل الفني أو
داخل كادر الشاشة ،وهذا يحتاج إلى مهارة في
ً
ّ
رص تعقيدات الكالم والصورة معا وتقديمها في
الوقت نفسه بطريقة يستسيغها الرائي دون أن
ّ
ُ َ
ربكه أو ُت َ
سكة المعنى ً
المراد الوصول
بعده عن
ت
ّ
يستمد التعاون
برأيي،
المنطلق
هذا
من
إليها.
َ
ّ
ّ
ّ
البالغي
ويستمد ّ عمقه
البصري -اللغوي نجاحه
ّ
والـجـمــالــي بـتـضــافـ ِـر عـنــاصــر مكثفة وتـســودهــا
الـحــرفـيــة ال ـتــي ال تـتـطـلــب أك ـثــر م ــن ال ـج ــودة في
تركيبها.
● هل الشاعر ناقد بالضرورة؟
ّ
المهني للصفة بقدر ما يجب
 ليس بالمعنىأن يكون بالمعنى الفردي ،فحتمية العالقة بين
ُ
لز ُم ُه أن
الشخصيتين الشاعرة والمثقفة لديه ت ِ
ُ
نتاجه بالدرجة األولى من زوايا مختلفة قبل
يرى
ّ ً
طرحه على المأل مــزودا بأدواته التي يكتسبها
ّ
ّ
واللغوي المتواصل بغية صقل
من اطالعه الفني
ّ
الشخصية المثقفة لديه .ولعل المران على هذه
اآللية ،قد ُيكسبه القدرة على إعمال العين الثالثة

في تقييم نتاجات اآلخرين بذائقةٍ واعية وعادلة
ذات اتزان ومعقولية مختلفة في الطرح ليست إال
ً
انعكاسا للفنان الناقد وحده دون سواه.
ً
● ما عالقة االحتفاء بالشعر عالميا من خالل
منح جائزة نوبل للشاعرة األميركية لويز غليك

مريم جنجلو
ُ
يعيشه اإلنـســان مــن التوتر والـخــوف جــراء
بما
انتشار جائحة كورونا؟
 ربـمــا أت ــى ه ــذا االح ـتـفــاء الـنــوعــي ه ــذا الـعــامِليضع الـقــراء فــي مواجهة تفكيكية مباشرة مع
ً
انطباعاتهم التي ال يجدون سبيل للتعبير عنها
ّ
في ظل وضع حرج مستجد ُيختبره العالم بأسره
ّ
دونما سابق تصو ٍر أو توقع .مــادام الشعر أحد
الفنون ذات اإليـمــاء ات الخاطفة التي ّ
تحدق في
ّ
ّ
الــداخــل اإلنـســانـ ّـي بخفةٍ فــإن اختيار غليك الــذي
فاجأ الكثيرين من متابعي فعاليات الجائزة حول
ً
العالم ،هو ُ
نفس ُه الذي جعلنا جميعا نعيد النظر
ٌ
لحال
في الفنون الكتابية على أنها نوع من توثيق
ٍ
ً
مشتركة نعيشها جميعا جراء انتشار المرض ،إذ
ً
أننا ُعدنا جميعا لمالحظة تفاصيل حياتية دقيقة
ّ
ظل الحجر كانت قد قاربت على االختفاء كلياً
في
ّ
بفعل نمط الحياة المتسارع الذي ال ينفك يطحنها
تحت عجلته.
● ماذا يعني لك أنك شاعرة؟
ً
• يعنيني كثيرا أن أعي أن التقاط التفاصيل
الداخلي ّ
ّ
علي وصياغتها بنبر ٍة
وقعها
ومعاينة ِ
خاصة بــي هــو جــزء مــن تركيبتي النفسية التي
ّ
ُولـ ُ
ـدت بها والهالة التي تؤطر وجــودي بمفردي
أو فــي قـلــب الـحـيــاة الـنــابــض بــالـنــاس واألسـئـلــة
ً
والمشاعر المختلطة التي تحتاج خيطا ما القتفاء
َ
ّ
داخل َ
والوعي اإلنسانيَ .وعلى الرغم من أن
آثارها
ّ
ّ
أساس
إدراكي لحقيقة أن كينونتها تشكل حجر
ٍ
في كينونتي كامرأة وإنسانة بالدرجة األولى ،قد
استلزمني طرح الكثير من األسئلة ،غير أني أثق
ّ
وأسلم بهذه الحقيقة دون أن تخيفني بعد اليوم.
ربما هذا ما يعنيه بالنسبة لي أن أكون شاعرة.

ف ــاز دوغ ــاس س ـت ـيــوارت بـجــائــزة بــوكــر ل ـلــروايــة لـعــام
 2020عن روايته "شوجي بين" .وتبلغ قيمة الجائزة 50
ألف إسترليني ( 66.250ألف دوالر).
وتم إعالن الجائزة في حدث خاص بمبنى راوند هاوس
في شمال لندن ،والذي تم بثه مباشرة ،بسبب قيود الحد
من مرض "كوفيد."19-
و فــي كلمته بمناسبة فــوزه بالجائزةَّ ،
عبر ستيوارت
ع ــن ش ـك ــره ل ــوال ــدت ــه وق ــرائ ــه ،وس ـك ــان مــدي ـن ـتــه غــاسـكــو
االسكتلندية.
وقـ ــال" :ال أسـتـطـيــع أن أص ــدق ه ــذا .ش ـكــرا ل ـكــم .شـكــرا
جزيال".
وت ــدور أح ــداث رواي ــة "شــوجــي بـيــن" ،الـتــي تستند إلى
طفولة سـتـيــوارت ،فــي مدينة غالسكو خــال ثمانينيات
القرن الماضي ،و تــروي قصة صبي صغير يعيش مع أم
تكافح اإلدمان.
وكان من بين الضيوف المميزين في الحدث ،الرئيس
األميركي السابق باراك أوباما ،وزوجته ميشيل ،ودوقة
كورنوال.
(د ب أ)

توابل ةديرجلا
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العنزي :قسم التمثيل واإلخراج األكثر
ً
ُ
تضررا من «التعليم عن بعد»
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أخبار النجوم

نجوم الفن يهنئون فيروز
بعيد ميالدها الـ 85

ً
ً
عميد «الفنون المسرحية» رأى أن «كورونا» فرضت واقعا جديدا
ً
أكد عميد المعهد العالي للفنون المسرحية ،د .علي العنزي ،أن نظام «التعليم عن ُ
عد» أمر ًفرضته ظروف وباء كورونا ،وتماشيا
ب
ً
ً
مع إجراءات الدولة االحترازية ،مشيرا إلى أن قسم التمثيل واإلخراج كان األكثر تضررا ،نظرا الحتياج الطالب للتعامل المباشر
والحي مع أستاذه.
ً
ً
ولفت العنزي ،في حواره ًمع «الجريدة» ،إلى أن قسم النقد واألدب المسرحي هو األقل تضررا لطبيعته النظرية ،متحدثا عن
كيفية سير الدراسة حاليا ،ومدى ّ
تقبل وتفاعل هيئة التدريس والطالب مع هذا الوضع ...إليكم التفاصيل:
نرمين أحمد

• بـ ــدأت مــرحـلــة ال ــدراس ــة عن
بعد ،فكيف تقيمها بصفتك عميدا
للمعهد ،سواء فيما يخص تلقي
الـطــاب وتفاعلهم أو أداء هيئة
التدريس؟
 ال شك في أن جائحة كوروناً
فرضت على العالم بأسره واقعا
ً
ج ــدي ــدا ،ك ــان ال ب ـ ّـد م ــن الـتـعــامــل
ً
مـعــه فــي إط ــار الـمـمـكــن ،طموحا
لـلــوصــول إلــى الـمــأمــول ،ومعنى
ذل ـ ــك أن م ـع ـي ــار ال ـت ـق ـي ـيــم يـجــب
أن يــرت ـكــز ع ـلــى درجـ ــة الــوصــول
ألفضل النتائج الممكنة في ظل
ال ـظ ــروف واإلم ـك ــان ــات الـمـتــاحــة،
على هذا األساس يمكن القول إن
الطالب وأعضاء هيئة التدريس
حـ ـ ــاولـ ـ ــوا اس ـ ـت ـ ـي ـ ـعـ ــاب الـ ــوضـ ــع
ً
ً
الجديد باعتباره قدرا مفروضا،
وك ـ ــان أعـ ـض ــاء ه ـي ـئــة ال ـت ــدري ــس
بـطـبـيـعــة ال ـح ــال ه ــم األقـ ــدر على
تجاوز الصعاب التي واجهتهم،

وق ــدوة لطالبهم فــي هــذا الـشــأن،
فاجتهدوا في التحصيل المعرفي
والتقني للوسائل الرقمية التي
لـ ــم ي ـت ـم ــرس ــوا ع ـل ـي ـهــا مـ ــن ق ـبــل،
واس ـت ـط ــاع ــوا إت ـقــان ـهــا ف ــي فـتــرة
وجـيــزة إلــى الـحــد الـمـقـبــول ،كما
اس ـت ـج ــاب الـ ـط ــاب أيـ ـض ــا ،وه ــم
من جيل ّ
تعود على التعامل مع
األجـهــزة اإللـكـتــرونـيــة ،والرقمية
ورغـ ـ ـ ــم ذلـ ـ ـ ــك ،ف ـي ـج ــب االع ـ ـتـ ــراف
ب ــأن غـيــاب الـتـفــاعــل الـنـشــط بين
المعلم والمتعلم قــد شكل  -وال
ً
يزال  -عائقا أمام اكتمال العملية
التعليمية بــا لـصــورة التفاعلية
ً
المرضية بالنسبة لنا جميعا.

قدرات الطالب الذاتية
• ف ــي ال ـم ـع ـهــد ث ــاث ــة أق ـس ــام
مسرحية هي التمثيل واإلخراج،
والنقد المسرحي ،والديكور ...في

ظل مباشرة الدراسة «أون الين»،
أي تلك األقسام أكثر تضررا؟
ً
 أكثر األقسام تضررا بطبيعةالحال هو قسم التمثيل واإلخراج
ً
المسرحي ،نظرا لطبيعة الدراسة
في هــذا القسم ،فأستاذ التمثيل
يعمل على تنمية القدرات الفردية
لطالب التمثيل ،والممثل  -كما
هو معروف  -هو الـعــازف واآللــة
في الوقت ذاتــه ،فهو يعزف على
ذات ــه ،ويحتاج فــي فـتــرة تكوينه
ال ـف ـن ــي ،إلـ ــى م ــن ي ـق ــوده لتنمية
قـ ــدراتـ ــه الـ ــذات ـ ـيـ ــة ،وه ـ ــي عـمـلـيــة
تتطلب االتصال المباشر والحي،
ف ـ ــإذا كـ ــان األسـ ـت ــاذ وهـ ــو يـشــرح
فــي القاعة مـقــرره النظري ،قــد ال
يحتاج إلــى قــدر كبير مــن إدراك
الفروق الفردية بين الطالب ،فإن
ً
األمر يختلف تماما عند التدريب
عـلــى ف ــن الـتـمـثـيــل الـ ــذي يـحـتــاج
إلى معرفة ووعي كبير بالقدرات
ال ـخــاصــة لـكــل م ـت ــدرب ،وطبيعة
ت ـك ــوي ـن ــه ال ـن ـف ـس ــي وال ـع ـص ـب ــي،
واخ ـتــاف االسـتـجــابــات الفردية
ب ـي ــن ال ـم ـج ـم ــوع ــة ،وي ــأت ــي قـســم
ال ــديـ ـك ــور ف ــي ال ـم ــرت ـب ــة ال ـتــال ـيــة
مــن حـيــث ال ـضــرر ،حـيــث يحتاج
األس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ إل ـ ـ ــى مـ ــراق ـ ـبـ ــة دق ـي ـق ــة
ل ـخ ـطــوط ال ـطــالــب ع ـلــى ال ـلــوحــة،
ومزجه لأللوان ،وتوجيهه المادي
ل ـط ــري ـق ــة اإلمـ ـ ـس ـ ــاك ب ــالـ ـف ــرش ــاة،
وكثافة المسطحات اللونية ،ولعل
قسم النقد واألدب المسرحي هو
ً
ً
القسم األقل تضررا ،نظرا لطبيعة
دراسته النظرية.
• هــل تقبلت هيئة الـتــدريــس
فكرة التعامل مع الطالب عن ُبعد؟
 كما سبق أن أوضحنا ،فقدت ـق ـ ّـب ــل أعـ ـض ــاء ه ـي ـئــة ال ـت ــدري ــس
فكرة التعامل مع الطالب عن بعد،

العنزي في إحدى الفعاليات

علي العنزي
ً
ً
ً
باعتبارها واقعا قدريا مفروضا،
كــأي كارثة طبيعية تفرض على
الجميع الـتـعــامــل مـعـهــا ،أمــا عن
النتائج فــا شــك أن التعليم عن
بعد ال يمكن أن يعطي إال نتائج
أقــل جــودة من التعليم المباشر،
ً
وإال تــوقـعـنــا أن أس ـت ــاذا يسجل
محاضرته ويترك جهاز التسجيل
ويخرج من القاعة يعطي النتائج
ذاتها للمحاضر الحي داخل قاعة
الدرس في لقاء تفاعلي مع طالبه،
فالعملية التعليمية ليست مجرد
نـقــل مـعـلــومــات يـمـكــن الـحـصــول
ع ـل ـي ـهــا مـ ــن أي م ـ ـصـ ــدر ،لـكـنـهــا
تـتـضـمــن م ـح ــاور ع ــدة تجمعها
تلك العالقة التفاعلية بين الطالب
وأستاذه.
•إذا وج ـه ــت دع ـ ــوة لـلـمـعـهــد
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي م ـه ــرج ــان خ ــارج
الكويت أثناء الوضع الحالي ،فهل
سيشارك المعهد أم سترفضون؟
 يتوقف األمــر على السياسةالعامة للدولة في هذا الشأن ،وفق
ما تقرره السلطات الصحية من
تقييم للوضع الصحي في البلد
المضيف ،وال أرى أن تترك مثل
هــذه األمــور للمؤسسات ،لتتخذ
بشأنها قرارات فردية بعيدة عن
االستراتيجية العامة للدولة في
مواجهة الجائحة.

بروفات عن ُبعد

• ه ــل ي ـقــدم ال ـط ــاب بــروفــات
ألعـ ـم ــال م ـســرح ـيــة ف ــي الـمـعـهــد،
مــع م ــراع ــاة ال ـضــوابــط الصحية
واالشـتــراطــات؟ أم يقومون بــأداء
بــروفــات ـهــم الـمـســرحـيــة ع ــن بعد
أيضا؟
 -خالل الفصل التكميلي للعام

فيروز
الجامعي السابق  2020 /2019لم
ً
يـكــن مـسـمــوحــا لـلـطــاب بــدخــول
المعهد ،وتمت جميع البروفات
عن ُبعد ،ونأمل في العام الدراسي
ال ـجــديــد أن ننتقل إل ــى المرحلة
األخيرة لتفعيل تعليم مدمج على
األقل يجمع بين الحضور المباشر
للطالب والتعليم عــن بـعــد ،على
ً
أن هذا األمر أيضا يعود إلى قرار
سيادي من مجلس الوزراء.
• كيف ستكون آلية العمل في
قسم التلفزيون خالل هذا العام،
أم سيعطل العمل به؟
 لـ ــن ي ـت ـع ـط ــل الـ ـعـ ـم ــل بـقـســمالـتـلـفــزيــون ،شــأنــه ش ــأن األقـســام
الثالثة األخ ــرى ،وتتبع العملية
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ب ـق ـس ــم ال ـت ـل ـف ــزي ــون
اآللـيــات ذاتـهــا المتبعة فــي بقية
األقـ ـس ــام ،وذل ــك بــاالع ـت ـمــاد على
التعليم عن بعد من خالل الفصول
االفـتــراضـيــة الـتــي وفــرتـهــا إدارة
المعهد لألساتذة والطالب.
• م ــا االشـ ـت ــراط ــات الـصـحـيــة
والـ ـ ـت ـ ــدابـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ــوق ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة ،الـ ـت ــي
ات ـخ ــذت ـم ــوه ــا خ ـ ــال اخـ ـتـ ـب ــارات
القبول الراهنة؟
 طبقت االشتراطات الصحيةواالجراءات الوقائية لضمان سير
اخ ـت ـب ــارات ال ـق ـبــول وال ـم ـقــابــات
الشخصية وفق التعليمات التي
وضعتها وزارة الصحة ،كالحفاظ
ع ـل ــى ل ـب ــس ال ـك ـم ــام ط ـ ــوال ف ـتــرة
االختبار والمقابلة الشخصية،
ً
فـضــا عــن ض ــرورة قـيــاس درجــة
الحرارة عند الدخول من البوابة،
وكــان دخــول المعهد للمتقدمين
ً
ف ـ ـقـ ــط ،ح ـ ــرص ـ ــا عـ ـل ــى ال ـت ـب ــاع ــد
ٔ
االجـتـمــاعــي ،ولــم يسمح الولـيــاء
ٔ
االمور بدخول المعهد.

ّ
وج ــه مجموعة مــن المشاهير تهانيهم ومعايداتهم
للسيدة ف ـيــروز ،بمناسبة عـيــد مـيــادهــا الـ ـ  ،85ومنهم
اإلعالمي اللبناني ريكاردو كرم ،الذي كتب:
«ع شــمالك في دكــانة بتبيع مغازل صـوف
ضيوف
بنت بتقعد سـهيانة تنطر تيجيها ّ
حلوة والخصر بيلوي وما بتعرف إنها حــلوة
ال ّ
تفوقها على حالها بلكي اشـ ــغلت لها بالها.
فـيــروز تطفئ شمعتها الخامسة والثمانين ...عقبال
المية!»
وكتبت الممثلة اللبنانية مــا غــي بــو غـصــن« :ابتديت
مشواري الفني بالغناء ...كان عمري عشر سنين ...اشتركت
ببرنامج على تلفزيون لبنان ،وربحت الميدالية الذهبية.
غنيت للسيدة فـيــروز بكل ال ـمــراحــل ...مــن أنــا وصغيرة
بعشقها ...كانت وبعدا رفيقة يومياتي».
كـمــا كـتـبــت« :عـيــد مـيــاد فـ ـي ــروز ...عـيــد سفيرتنا إلــى
النجوم .العمر كلو بالصحة يا فخرنا .يا رب لبنان يرجع
بأغانيك».
متل األمل
ِ
ونشرت ملكة جمال لبنان السابقة ،نادين نجيم ،صورة
ً
لفيروز وكتبت تعليقا« :فيروز ٨٥ ...سنة وبعدو صوتك
بيعطينا راحة وحنين للبنان وفرح وين ما كان هالصوت.
انت قلتي :في أمل؟ وأنا معك :إيه ،في أمل».
ّ
فيروزي
في حين كتبت الفنانة اللبنانية يارا« :صباحنا
بامتياز» ،وأرفقت الجملة بقلب.
وكتب الممثل اللبناني إيلي شالوحي« :عيد فيروز هو
عيد لبنان الحقيقي للي بيجمعنا كلنا بال فــوارق» ،أما
اللبناني عامر زيان فكتب« :فيروز هي لبنان الحلو ،لبنان
الحر ،وللي بيشبهنا كلنا ،الله يطول بعمرها».
وقالت باسكال مشعالني لفيروز« :انــت صــورة لبنان
يلي منشوف حالنا فيه».

يسرا تعقد جلسات عمل
مسلسلها الجديد

فنانون يستذكرون النمر األسود أحمد زكي في ذكرى ميالده
حميدة يدعو له ومهجة عبدالرحمن تروي كواليس «البيه البواب» وشهيرة تؤكد صداقتهما

يسرا
ّ
تحضر الفنانة المصرية يسرا حاليا لمسلسلها الجديد
الذي سيعرض في موسم رمضان  ،2021ومن المقرر أن
تنتجه شركه العدل غروب.
وتذهب يسرا بشكل شبه يومي إلــى مقر الشركة من
أجل الوقوف على الخطوط العريضة للمسلسل واالتفاق
على فكرة العمل.
يذكر أن آخــر أعمال يسرا هو مسلسل «حكاية عهد»،
الذي عرض في رمضان الماضي ،وتولى إخراجه سامح
عـبــدالـعــزيــز ،وشــاركـهــا البطولة فيه بيومي ف ــؤاد وحال
شيحة وعبير صبري وخالد سرحان.

مهرجان شرم الشيخ للمسرح
الشبابي يعلن جوائزه
محمود ياسين وأسرته

استذكر أصدقاء الفنان
أحمد زكي مواقفهم معه،
بمناسبة ذكرى ميالد النمر
األسود ،التي حلت 18
نوفمبر الجاري.

أحمد زكي ومحمود حميدة

لقطة من فيلم البيه البواب
احـ ـتـ ـف ــل عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـن ـج ــوم
ب ــذك ــرى م ـيــاد ال ـن ـمــر األس ــود
الـ ـفـ ـن ــان الـ ــراحـ ــل أحـ ـم ــد زكـ ــي،
وه ــو م ــن مــوال ـيــد  18نوفمبر
 ،1949حيث ولــد عبقري الفن
هــذا الفتى األسـمــر ذو الشعر
الـمـجـعــد ،الـ ــذي غـ ّـيــر ال ـصــورة
النمطية للبطل والجان وفتى
األحـ ــام ،واسـتـطــاع بموهبته
ال ـفــذة أن يقنعك أن ــه الــرئـيــس،
والــزع ـيــم ،وال ــوزي ــر ،وال ـب ــواب،
والغفير ،والموظف ،والضابط
ال ـ ـشـ ــرس ،وال ـم ـج ـنــد الـبـسـيــط
ال ـب ــريء ،وال ــدج ــال ،والطبيب،
والمدمن ،والمصور الذي تنظر

إلى وجهه كي «تطلع الصورة
حلوة».
وك ــان م ــن بـيــن أه ــم األدوار
التي قدمها الفنان أحمد زكي
دور عبدالسميع في فيلم «البيه
ال ـ ـبـ ــواب» ،وش ــارك ـت ــه الـبـطــولــة
ف ــي ه ــذا ال ـع ـمــل م ـج ـســدة دور
زوج ـت ــه زي ـنــب الـفـنــانــة مهجة
عبدالرحمن ،ا لـتــي كشفت في
ذك ـ ـ ــرى م ـ ـيـ ــاده عـ ــن ك ــوال ـي ــس
الفيلم.
وقــالــت مهجة ،فــي تصريح
صحافي« ،قرأت خبرا عن فيلم
البيه البواب ،وتمنيت أشارك
فيه ،وقلت إزاي يعملوا البيه
البواب وأنــا مش مراته ،وكأن
أبواب السما كانت مفتوحة».
وكشفت أن الزعيم عادل إمام
وميرفت أمين كانا مرشحين
لبطولة الفيلم ،ولكن الزعيم لم
يستكمله ،وجاء أحمد زكي بدال
منه ،الذي قال للمخرج محمد
خان إن زوجته وولديه بالفيلم
الب ــد أن ي ـكــونــوا م ــن أصـحــاب
ال ـب ـشــرة ال ـس ـم ــراء ،فــاخـتــارنــي
واختار الولد والبنت من بين
 200طفل.
وأض ــاف ــت« :اسـتـيـقـظــت في
أح ــد األي ـ ــام بــالـصـبــاح الـبــاكــر
عـلــى ص ــوت الـتـلـفــون وردي ــت،

ف ــوج ــدت ال ـط ــرف اآلخـ ــر يـقــول
لي :غدا تأتي استوديو نحاس،
مـحـمــد خ ــان رش ـحــك لتكوني
البطلة معي أنا أحمد زكي ،لم
أصدق أن حلمي تحقق».
وتحكي مهجة عن شخصية
زك ـ ــي وصـ ـف ــات ــه ،ق ــائ ـل ــة« :ك ــان
حنين وطيب إلى أقصى درجة،
و ك ــان بيعاملني معاملة األخ
ألخته ،ويخاف ّ
علي» ،وأضافت:
«اإلن ـت ــاج أع ـطــانــي  500جنيه
لشراء مالبس الفيلم ،وكان زكي
يساعدني ويوجهني ،وحين
اخترت جالبية حمراء نصحني
بأال أرتديها».
وت ـت ـحــدث ع ــن أول ي ــوم في
ت ـص ــوي ــر ال ـف ـي ـل ــم« :دخـ ـ ــل زك ــي
غرفة البواب فوجدها بيضاء
ونظيفة ،فألغى التصوير ،وقال
كـيــف تـكــون غــرفــة ب ــواب بهذه
النظافة؟».
وتضيف« :في مشهد محطة
ً
القطار كنت أضع منديال على
رأسـ ـ ــي وفـ ــوقـ ــه ال ـ ـشـ ــال ،فــرفــع
الـ ـمـ ـن ــدي ــل وقـ ـ ـ ــال ل ـ ــي نـ ـح ــن ال
ن ـصــور فـيـلــم ال ـمــوم ـيــاء ،وق ــام
«ب ـن ـكــش» ش ـعــري حـتــى يظهر
المشهد طبيعيا ،وأنها أسرة
مـعــدمــة ،وأنـقــذنــي مــن الـمــوت،
وحملني بعدما و قـعــت أثناء

الـجــري فــي المحطة ،وقــال لي
تمسكي بجالبيتك ،خصوصا
إننا ركبنا القطار القشاش من
ال ـقــاهــرة إل ــى ال ـب ـح ـيــرة ،وك ــان
الناس يتجمهرون ليشاهدوا
نجوم الفيلم».
وتابعت مهجة عبدالرحمن:
«زكـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــان يـ ـنـ ـصـ ـحـ ـن ــي فــي
ال ـت ـم ـث ـيــل وف ـ ــي الـ ـحـ ـي ــاة ،كـمــا
أن فيلم الـبـيــه ال ـبــواب لــم يكن
م ـت ــوق ـع ــا أن ي ـح ـق ــق كـ ــل ه ــذا
النجاح» ،مؤكدة أنها أصيبت
ب ـح ــال ــة انـ ـهـ ـي ــار ب ـس ـبــب وفـ ــاة
أحمد زكي ،قائلة« :كنت أزوره
فــي المستشفى وهــو مريض،
وق ـل ـبــي بـيـتـقـطــع ع ـل ـيــه ،ولـمــا
م ـ ــات ح ـس ـي ــت إن ـ ــي فـ ـق ــدت أخ
عزيز ،وفرحت لما استدعوني
عـ ـ ـلـ ـ ـش ـ ــان أطـ ـ ـ ـل ـ ـ ــع فـ ـ ـ ــي إعـ ـ ـ ــان
مستشفى صدقة جــار يــة على
روح ــه الـطــاهــرة ألن ــي أدي ــن له
بالفضل».
م ــن جــان ـبــه ،ح ــرص الـفـنــان
الـكـبـيــر مـحـمــود حـمـيــدة على
إحـ ـي ــاء ذك ـ ــرى م ـي ــاد صــديـقــه
الـفـنــان ال ــراح ــل ،ونـشــر صــورة
تجمعه به من أحد أعمالهما،
وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى بـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء
جمعهما ،عبر حسابه بموقع
«انستغرام» ،معلقا عليها قائال:

«الـيــوم الموافق  ١٨نوفمبر
هو ذكرى ميالد اإلمبراطور
أحـ ـم ــد زكـ ـ ـ ـ ــي ...رحـ ـم ــة ال ـلــه
عليه».
وكشفت الفنانة شهيرة
أن النجم الراحل أحمد زكي
ك ـ ــان س ـب ـبــا ف ــي ارت ـبــاط ـهــا
وزواج ـه ــا بــالـفـنــان الــراحــل
محمود ياسين ،منوهة أن
رج ــول ــة وح ـن ـي ــة «ي ــاس ـي ــن»
لفتت نظرها بـشــدة ،قائلة
إن «أحمد زكي كان صاحبي
جدا جدا في المعهد ،وكنت
أح ـكــي ل ــه ك ــل ش ــيء ومنها
ش ـ ـع ـ ــوري نـ ـح ــو مـ ـحـ ـم ــود،
وكـ ـ ـ ـ ــان ي ـ ـسـ ــانـ ــدنـ ــي ب ـ ـقـ ــوة،
ولكني تشاجرت معه ،ألنه
أراد أن يأخذ محمود موقفا
واض ـحــا مــن عــاقـتـنــا ،قلت
لــه أال يتدخل بالموضوع،
فتركني وذهب إلى محمود
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــرح ،وقـ ـ ـ ـ ــال لـ ــه:
«شـهـيــرة بـنــت ب ـلــدي ومثل
أخـ ـت ــي ،وك ــان ــت ال ـس ـبــب إن
أدخـ ـ ــل ال ـم ـع ـه ــد ،وأحـ ـ ــب أن
أراها بأحسن حالة ،وأعرف
ان بـيـنـكــم ع ــاق ــة عــاطـفـيــة،
فهل تنوي ال ــزواج منها أم
ال؟ رد عـلـيــه مـحـمــود وقــال
ً
له طبعا».

حصدت العروض المسرحية من مصر وإسبانيا وكوسوفو
وليبيا جوائز الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي
للمسرح الشبابي في مسابقاته المختلفة ،فحصل على جائزة
أفضل عرض في مسابقة محور مسرح الشارع مسرحية «أغنية
على الممر» ،إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية ،كما تم منح
جائزة لجنة التحكيم الخاصة لعرض «تراث سيناء».
وفي مسابقة المونودراما حصل على أفضل عرض مسرحية
«حلم هاملت» من كوسوفو ،وحصلت على جائزة لجنة التحكيم
الخاصة نادين خالد عن عرض «ماريا» ،وفي مسابقة العروض
الكبرى حصل على جائزة أفضل سينوغرافيا ،التي تحمل اسم
الفنان سامي عبدالحليم ،عرض «الوحوش الزجاجية» من مصر.
كما حصل على جائزة محمد صبحي ألفضل إخراج يوسف
األســدي عن مسرحية «الوحوش الزجاجية» من مصر ،وحصل
على جائزة أفضل ممثل ،تحمل اسم الفنان مصطفى شعبان،
دانـيـيــل كــاريـلــو ،مــن إسـبــانـيــا ،وحـصــدت جــائــزة أفـضــل ممثلة،
تحمل اسم الفنانة أمل الدباس ،مناصفة ،شيرهان الشاذلي وريم
المصري ،وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة مسرحية
«إيزيس» من مصر.
وغـلــب على حفل خـتــام ال ــدورة الخامسة أج ــواء مــن البهجة
والفرحة ،وشــارك في تسليم الجوائز وإعالنها لجان التحكيم
المختلفة ،ومنهم نضال الشافعي وأمل الدباس ومحسن منصور
وعـلــي عليان وجـبــار ج ــودي ،بحضور الـفـنــان والـمـخــرج مــازن
الغرباوي رئيس المهرجان ،ود .إنجي البستاوي مدير المهرجان.
وبدأ الحفل بعرض أغنية «مصر بتحلو بينا» األغنية الرسمية
لدورة المهرجان ،وهي إهداء من الملحن كريم عرفة.

جانب من الفائزين في مهرجان شرم الشيخ
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كلمة السر من  9أحرف وهي اسم مغنية بوب كندية.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة
ملء املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير
وفي كل خط أفقي وعمودي.
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كلمات متقاطعة
سيلين ديون

كلمة السر

(معكوسة)
 -3يشتاق  -مراكب
 -6دولة أميركية
 4ـ أتقن  -عمل الخير -7 -جزيرة إيطالية في  -9خـ ـ ـط ـ ــاط مـ ـ ــن ا هـ ــل
 -5مـ ـثـ ـي ــل  -ع ــا ص ـف ــة المتوسط  -متشابهان بغداد
 -8متشابهان  -اتصف
بحرية
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 -1دو ل ـ ـ ـ ـ ـ ــة و ج ـ ـ ــز ي ـ ـ ــرة
ف ــي الـمـحـيــط الـهـنــدي 1
ت ـ ـ ـش ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــر ب ـ ـ ــإنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج
وتصدير الشاي والبن 2
والمطاط
 -2عوى  -عجلة العربة 3
 -3دولة إفريقية  -بائع
اللبن
 -4حــرف شــرط  -مرفأ 4
إي ـ ـطـ ــالـ ــي فـ ـ ــي ال ـب ـح ــر
5
الليغوري
 -5ضاد الشيء  -زلق
 -6ز ه ـ ـ ـ ـ ــور  -ح ــــارس 6
بناية
ً
 -7أ صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر أ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا 7
(م ـع ـك ــوس ــة)  -مــدي ـنــة
يابانية عاصمة البالد 8
ً
سابقا
ّ -8
فار  -اسم موصول 9
 -9كل مرتفع من شيء
 ندمال ـه ـن ــدي وت ـع ـت ـبــر مــن
أهم الموانئ التجارية
ً
:
عموديا
في جنوب شرقي آسيا
 -1جزيرة في المحيط  -2قبطان  -من الفواكه
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
م ـه ـن ـيــاُ :يـ ـع ــرض ع ـل ـيــك ع ـمــل في
ً
الخارج ،ولم تأخذ قرارا بعد.
ً
عــاطـفـيــا :األس ـلــوب الجميل الــذي
ً
تعامل به الحبيب أصبح نموذجا.
ً
النصيحة من
اجتماعيا :قد تأتيك
ّ
شخص ساذج ،فال تستخف بها.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :تشاور مع االختصاصيين
إذا أقفلت أمامك الحلول.
ً
عاطفيا :ال تدع األفكار االنهزامية
ت ـ ــؤث ـ ــر ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـج ـ ــرى ح ـي ــات ـك ـم ــا
السعيدة.
ً
اجتماعيا :النصيحة التي أعطاك
إياها والداك ّ
طبقها في حياتك.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :ال تستفز الزمالء ،بل حاول
معاونتهم إلنجاز أعمالهم.
ً
عاطفيا :الحب هبة رائعة ،فال تجعله
نقمة بغيرتك الشديدة.
ً
ً
اجتماعيا :إذا منحك الله ماال ،فاذكر
أن لديك أهال وأصدقاء.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :ال تطلب من الزمالء ما ال
تريد أن يطلبوه منك.
ً
عاطفيا :كلما أفرطت في غيرتك
ازداد ابتعاد الحبيب عنك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :إذا واجـ ـه ــك الــدهــر
بمصيبة ،فأوسع لها صدرك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
ً
ً
م ـه ـن ـيــا :دع الـ ـق ــدر ي ـف ـعــل م ــا يــريــد ،مهنيا :ال تغتب أحدا في عملك ،كي م ـه ـن ـي ــا :ل ــدي ــك م ـط ـلــق ال ـح ــري ــة فــي
اختيار مهنة أو مركز آخر.
تحل محله.
وانصرف أنت إلى عملك.
ً
ً
ً
ً
عاطفياُ :
البعد جفاء ،فال تبتعد كثيرا عاطفيا :يحتاج الحبيب إلى تفهمك ،عــا طـفـيــا  :ال تغمض عينيك قبل أن
ً
ُ
عن شريك عمرك.
لتمضيا ًمعا حياة سعيدة ً ّ .تتصالح ً مع شريك حياتكُ .
ً
مكرما ،اجتماعيا :رضا الناس غاية ال تدرك،
اجتماعيا :أول خطوة نحو الفضيلة ،اجتماعيا :إذا شئت أن تكون
فارض ضميرك فقط.
فالناس عبيد اإلحسان.
هي االمتناع عن الرذيلة.
ِ
رقم الحظ27 :
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
ً
ً
مهنيا :أحد الزمالء يفشي سرا يتعلق مهنيا :أنت تعرف أكثر من سواك أي مهنيا :إذا كان عليك ألحدهم بعض
المال ،فاذهب وسدده.
زميل يسيء إليك.
بمهنتك ،فتستاء منه.
ً
ً
ً
عاطفيا :ال تكن ألعوبة المشاعر التي عاطفيا :الخيانة هي التي تحطم كل عاطفيا :ال تدع قلبك يجادل عقلك،
ّ
واتخذ قرارك بسرعة.
ما بنيتماه ،فحذار منها.
تكنها للشريك.
ً
ً
ً
تمر بمشكلة َّ
اجتماعياُّ :
يتبين منها
اجتماعيا :الشيء الذي ال ُيحسن أن اجتماعيا :الجواب الرقيق ،ولو كنت
ً ُ ّ
الصديق األمين من الصديق الخائن.
مخطئا ،يسكن غضب اآلخرين.
ُيقال هو مدحك لنفسك.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :واجـ ـ ـ ــه م ـش ــاك ـل ــك ك ــرج ــل،
وال تـ ـ ـ ـت ـ ـ ــأ خ ـ ـ ــر ف ـ ـ ـ ـ ــي ا سـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارة
االختصاصيين.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :أحـ ـ ــد الـ ــواش ـ ـيـ ــن ي ــدخ ــل
بينكما ،لغاية في نفس يعقوب.
ً
ً
تنزو في بيتك وحيدا.
اجتماعيا :ال
ِ
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
مـهـنـيــا :اص ـبــر قـلـيــا عـلــى عملك،
ً
فسوف يأتي الفرح قريبا.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ت ــرغ ــب أن ت ـع ـي ــش مــع
الـشــريــك فــي س ـعــادة ،فاعمل ألجل
ذلك.
ً
اجتماعيا :شاور األهل في مشكلة
عائلية تتعرض لها.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

ُ
الشوا« :كورونا» دفعت الكتاب للتعمق في الميدان الرقمي
في محاضرة «أطفال الشاشات التقنية الرقمية وثقافة الطفل»
فضة المعيلي

قالت الكاتبة هدى الشوا إن
ُ
جائحة كورونا دفعت الكتاب
إلى التوغل في ميدان النشر
الرقمي ،مشددة على ضرورة
المزج بين التعليم والترفيه.

التعليم
الترفيهي
منهجي
في تقديم
المحتوى
المعرفي
والعلمي
والحياتي

أق ـ ـ ــام ـ ـ ــت رابـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة األدبـ ـ ـ ـ ـ ــاء
ا ل ـكــو ي ـت ـي ـيــن ،ع ـبــر صفحتها
ب ـ ـ ــ"إن ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـ ــرام" ،مـ ـح ــاض ــرة
أون ـ ـ ــاي ـ ـ ــن ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان "أطـ ـ ـف ـ ــال
ال ـش ــاش ــات ال ـت ـق ـن ـيــة الــرقـمـيــة
وث ـقــافــة ال ـط ـفــل" ،لـكــاتـبــة أدب
الطفل والناشئة هدى الشوا،
وقدمتها عضوة مجلس إدارة
الرابطة جميلة سيد علي.
ف ــي ال ـب ــداي ــة ،قــالــت جميلة
سيد علي في تقديمها للشوا،
إنـهــا أول ــت األطـفــال والشباب
اهـتـمــامـهــا ،مـشـيــرة إل ــى أنها
تحرص في كتابتها على دمج
الــرســم ،واألغ ـن ـيــة ،والـمـســرح،
والدمى ،وغيرها من الوسائل
التعبيرية الـتــي تشد الـقــارئ
ال ـك ـب ـيــر وال ـص ـغ ـيــر ،ع ـلــى حد
سواء ،باستخدام موضوعات
مرحة.
ولفتت إلى أنها استخدمت
ال ـح ـي ــوان ــات ف ــي إص ــدارات ـه ــا
ب ـ ــأسـ ـ ـل ـ ــوب ق ـ ــري ـ ــب ومـ ـح ـ َّـب ــب
للطفل ،وأولت نفس االهتمام
للشباب والناشئة ،باستخدام
شخصيات خرافية كانت محل

اهتمام هذه الفئة العمرية.

التحول الرقمي
من جانبها ،تحدثت الشوا
ع ــن ال ـم ـت ـغ ـيــرات الـتـقـنـيــة في
إيصال أفكارها للطفل ،وقالت:
"هـ ـم ــوم األون ـ ــاي ـ ــن أصـبـحــت
هـمــوم الـجـمـيــع .أن ــا كناشطة
ف ــي ع ـمــل ال ـم ـس ــرح واإلنـ ـت ــاج
الـمـســرحــي ك ــان الب ــد أن أفكر
في طرق بديلة َّ
عما كنت أقدمه
ف ــي ف ـت ــرة م ــا ق ـبــل (كـ ــورونـ ــا)،
واالت ـج ــاه لـتـجــربــة األونــايــن
لتنظيم العروض المسرحية،
ومسرح الدمى كــان أحــد هذه
البدائل".
وتابعت" :البد لي ولكل َمن
يعمل في حقل الطفل أن يفكر
بتقديم وتجاوز مفهوم الكتاب
الـ ـ ـ ــورقـ ـ ـ ــي ،إلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج م ـح ـت ــوى
يناسب األجهزة ،سواء اآليباد
أو ال ـه ــات ــف ،وك ـيــف يـمـكــن أن
نكتب قصصا ضمن األلعاب
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،ل ـن ـقــدم للطفل
ً
مـ ـحـ ـت ــوى ج ـ ــدي ـ ــدا وشـ ــائ ـ ـقـ ــا،

التعليم الترفيهي
وأض ــاف ــت ال ـش ــوا" :التعليم
ال ـ ـ ـتـ ـ ــرف ـ ـ ـي ـ ـ ـهـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــو طـ ــري ـ ـقـ ــي
ومنهجي في تقديم المحتوى
المعرفي والعلمي والحياتي،
م ــن خ ــال ال ـتــرف ـيــه ،وال ـف ـنــون
بأجمعها ،والغناء ،والتعبير
الحركي".
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـمــوضــوع
األونـ ـ ــايـ ـ ــن ،قـ ــالـ ــت" :دف ـع ـت ـنــا
ُ
جائحة كــورونــا ،ككتاب ،إلى
ال ـت ـع ـم ــق أك ـ ـثـ ــر فـ ــي الـ ـمـ ـي ــدان
الرقمي ،وأن نبحث فيه بعمق
م ــن غـيــر إن ـت ــاج ك ـتــاب ورق ــي،
وإنتاج كتاب إلكتروني".
وذكرت الشوا أنها شاركت
ب ــال ـف ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي دورة
تــدريـبـيــة مــع مــؤسـســة محمد
ب ــن راش ـ ــد ف ــي دب ـ ــي ،ب ـع ـنــوان
"برنامج دبي الدولي للكتابة"،
ل ـت ـق ــد ي ــم دورات ك ـت ــا ب ــة أدب
ال ـط ـف ــل ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أن هــذه
ال ـت ـجــربــة فـتـحــت ل ـهــا أب ــواب ــا،
فقد كانت مدربة ،لكنها أيضا
استفادت مع المجموعة التي
قــامــت بــاإلشــراف عليها ،فقد
"كنا شركاء في خلق محتوى
قصص جديدة لألطفال".
وأشــارت إلى أنه "من خالل
هذه الورشة كان هناك اتفاق
على تـجــاوز فـكــرة أنــا ككتاب
هــدفــي هــو فـقــط إن ـتــاج كتاب
ويـنـشــر ُ
ورق ــي ُيطبع ُ
وي ــوزع،
من خالل دار نشر" ،الفتة إلى
أنه اآلن أصبحت هناك بدائل
تشتمل على ألعاب أو قصص
تفاعلية بـطــر يـقــة أخ ــرى غير
مفهوم الكتاب.

وتطرقت الشوا في حديثها
إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه "فـ ـ ــي زمـ ـ ــن اإلدم ـ ـ ــان

العماني والنجم وشيماء سليمان
يشاركون في «مارغريت»
•

عزة إبراهيم

ي ـس ـت ـع ــد ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــون ح ـمــد
ال ـع ـمــانــي وش ـي ـم ــاء سـلـيـمــان
ونواف النجم للمشاركة ضمن
أح ـ ــداث مـسـلـســل "م ــارغ ــري ــت"
للفنانة القديرة حياة الفهد.
وأعـ ــرب ال ـف ـنــانــون الـشـبــاب
عن سعادتهم بالمشاركة في
العمل الكوميدي الــذي قررت
ال ـف ـهــد ال ـم ـشــاركــة ب ــه لـمــوســم
رمضاني قــوي ،بالتعاون مع
الفنان حسن البالم.
وأط ـ ـ ـلـ ـ ــق الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ـ ــون ،ع ـبــر
صفحاتهم بـمــوقــع الـتــواصــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي "إنـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــرام"،
ص ـ ــوره ـ ــم وهـ ـ ــم يـ ـتـ ـص ــدرون،
مـنـفــرديــن ،الملصق الــدعــائــي
للمسلسل ،ويرتدي كل ّمنهم
زي الشخصية التي تحفظوا
عن تفاصيلها لحين انطالق
التصوير.
وتـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوا ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددا ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا

نواف النجم

شيماء سليمان

م ـ ــن ال ـت ـع ـل ـي ـق ــات والـ ـتـ ـه ــان ــي
ب ــانـ ـضـ ـم ــامـ ـه ــم لـ ـف ــري ــق ع ـمــل
المسلسل ،مترقبين مشاهدة
عمل قوي في الموسم الدرامي
لرمضان المقبل.
وتساءل عدد من المتابعين
في التعليقات حول تفاصيل
قصة المسلسل والشخصية

الـتــي يــؤديـهــا كــل منهم خالل
األح ــداث ،لكنهم تحفظوا عن
ذلك ،نظرا لالتفاق المبرم مع
مؤسسة الفهد لإلنتاج الفني
وال ـ ـتـ ــوزيـ ــع ،ك ـم ــا ت ـم ـن ــى لـهــم
زم ــاؤه ــم ال ـف ـن ــان ــون تحقيق
نـ ـج ــاح ك ـب ـي ــر مـ ــن خ ـ ــال تـلــك
المشاركة.

إليسا ضمن أكثر  50شخصية مؤثرة
احتلت الفنانة اللبنانية إليسا
الـمــرتـبــة ال ـ ـ  45فــي قــائـمــة أك ـثــر 50
شـخـصـيــة م ــؤث ــرة ع ـلــى "تــوي ـتــر"
لعام .2020
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة
" ،"brandwatchا لـمـعـنـيــة
ب ـت ـح ـل ـيــل الـ ـبـ ـي ــان ــات ،عـلــى
مــوق ـع ـهــا ال ــرس ـم ــي ،الئـحــة
ن ـ ـ ـجـ ـ ــوم ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم ال ـ ــذي ـ ــن
كـ ـ ــانـ ـ ــوا م ـ ــؤث ـ ــري ـ ــن ب ـمــا
ك ـت ـب ــوه أو ن ـش ــروه
ع ـل ــى ح ـســابــات ـهــم
بـ"تويتر" ،وضمت
أش ـ ـ ـهـ ـ ــر األس ـ ـ ـمـ ـ ــاء
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــد
مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــاالت،
كــاعــب ك ــرة الـقــدم
كريستيانو رونالدو،
وال ـ ـم ـ ـم ـ ـثـ ــل الـ ـع ــالـ ـم ــي
ل ـيــونــاردو دي كــابــريــو،
والفنانة شاكيرا ،واحتل
الرئيس األميركي دونالد
ترامب المركز األول.
وع ـ ـ ـ َّـب ـ ـ ــرت إل ـ ـي ـ ـسـ ــا عــن
سعادتها بـهــذا اإلنـجــاز،
وكتبت" :فخورة وسعيدة
ب ـ ـه ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرف ،ك ــون ــي
الفنانة العربية الوحيدة
ض ـ ـ ـمـ ـ ــن قـ ـ ــائ ـ ـ ـمـ ـ ــة أك ـ ـثـ ــر
المؤثرين على (تويتر)،
مع أهم األسماء بالعالم
وأكثرهم تأثيرا".

إليسا

الرداد يستعد لـ «القناع»

وبنفس الوقت يكون ترفيهيا
ومفيدا".

الكتاب الورقي
من إحدى مسرحيات هدى الشوا

خبريات

هدى الشوا وجميلة سيد علي
االلـكـتــرونــي ،علينا أن نجعل
أط ـف ــال ال ـش ــاش ــات مـشــاركـيــن
َّ
وفعالين ،أكثر من أن يكونوا
م ـج ــرد مـتـلـقـيــن وم ـشــاهــديــن
وسلبيين ،متابعة" :يجب أن
يحدث تحول ألطفال الشاشات
مـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـف ـ ـ ـهـ ـ ــوم ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم
وال ـم ـت ـل ـق ــي ال ـس ـل ـب ــي إلـ ـ ــى أن
يكونوا الفاعلين والمشاركين
والشركاء بمبادرات ابتكارية
حــديـثــة ،يـكــون فيها ن ــوع من
ال ـف ــاع ـل ـي ــة ل ـل ـط ـف ــل ،وب ـن ـفــس
ال ــوق ــت ي ـكــون ه ـنــاك محتوى
جاذب وشيق له قيمة ،ويدفع
ب ــرف ــع م ـس ـت ــوى ال ـم ـع ــرف ــة ،أو

القيمة المعرفية الحياتية".
وأكدت أن "هذا الطرح هو أحد
نـتــائــج ال ـ ــدورة ال ـتــي قدمتها
أخ ـيــرا فــي م ـجــال أدب الطفل
ومستجداته".
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت" :ف ـي ـم ــا يـتـعـلــق
بالكتاب الــورقــي ،فقد أصبح
من الصعب أن تجعله جاذبا
للطفل ،وهذا ال يعني أن نمتنع
تماما عــن إصـ ــداره ،فالكتاب
الورقي ضروري جدا ،ومكانته
محفوظة ،وأنا من أنصاره ،وال
يمكن أن يختفي ،وهذا هو دور
المدرسة واألهل ،وأيضا دور
صـنــاعــة أدب الـطـفــل ،ألن ــه في

اعتقادي أن أدب الطفل صناعة
تـ ـحـ ـت ــاج إلـ ـ ــى م ـت ـخ ـص ـص ـيــن،
وانسجام وحركة من الكاتب
والرسام والمخرج والمصمم
والناشر والمشتري".
وأكدت الشوا أن المؤسسة
التعليمية هــي ا ل ــدا ع ــم األول
للكاتب وكتاب الطفل ،ولهذه
ال ـص ـن ــاع ــة ،م ـض ـي ـفــة أن ه ــذه
الـ ـصـ ـن ــاع ــة ت ـض ـم ــن ك ـ ــل ه ــذه
الشرائح.

هبة الدري تدخل السباق الرمضاني
بمسلسل «الروح والريه»

وبـ ـه ــذه ال ـم ـشــاركــة يـتــرقــب
الـعـمــانــي وسـلـيـمــان أن يطال
في رمضان المقبل من خالل
ع ـم ـل ـي ــن مـ ـهـ ـمـ ـي ــن؛ أح ــدهـ ـم ــا
ك ــوم ـي ــدي وهـ ــو "م ــارغ ــري ــت"،
والثاني اجتماعي تراجيدي،
وه ــو "سـمــا عــال ـيــة" ،للمخرج
محمد دح ــام الـشـمــري ،حيث
ج ـ ـسـ ــدت فـ ـي ــه س ـل ـي ـم ــان دور
زوجة العماني ،وتنشأ بينهم
العديد من المشكالت في إطار
أسري.
يذكر أن نواف النجم يشارك
للعام الثاني على التوالي في
المسلسل ا لــر مـضــا نــي لحياة
الفهد ،بعد أن ّ
قدم معها العام
الماضي شخصية "عــزرا" في
الــدرامــا التراثية "أم ه ــارون"،
ال ـ ـتـ ــي ك ـت ـب ـه ــا م ـح ـم ــد وع ـل ــي
شمس وأخرجها محمد جمال
العدل.

•

نرمين أحمد

ت ـصــور الـفـنــانــة هـبــة ال ـ ــدري حــالـيــا مسلسل
"الروح والريه" ،من إخراج منير الزعبي ،وتأليف
أنـفــال الــدويـســان ،وبـطــولــة :عبدالله التركماني
وفهد البناي وريم ارحمة وشيماء علي ويعقوب
عبدالله وفاطمة الحوسني ،ونخبة كبيرة من
الفنانين.
وق ــال ــت ال ـ ــدري إن "الـمـسـلـســل يـحــاكــي حقبة
الـتـسـعـيـنـيــات ،وت ــم اخـتـيــار ه ــذه الـحـقـبــة ،كــون
المشاهد يشتاق لذكرياته القديمة ،ولتفاصيل
حقب مضت عليه ،والصورة في هذا المسلسل
جــديــدة وجميلة ،ستالقي إعـجــاب المشاهد إن
شاء الله".
وع ـ ــن دورهـ ـ ـ ــا فـ ــي الـ ـعـ ـم ــل ،أوض ـ ـحـ ــت" :أق ـ ــدم
آمنة ،وهــي أخــت كبرى ،تقوم بتربية
شخصية
ِّ
أشقائها ،وتسخر حياتها ألجلهم ،وتواجه الكثير
مــن التحديات والمصاعب لتكون دا ئـمــا سندا
لهم ،وتغطي جميع احتياجاتهم ،وسأترك باقي
التفاصيل للمشاهد ،ليستمتع بالقصة والصورة
المختلفة التي سيقدم بها العمل".
جــديــر بــالــذكــر ،أن الـمـسـلـســل سـيـكــون داخ ــل
السباق الرمضاني.

أع ـل ــن اتـ ـح ــاد ال ـن ــاش ــري ــن ال ـع ــرب،
أمس األول ،إطــاق مؤتمره السنوي
الخامس ،افتراضيا هذا العام ،بعنوان
"صناعة المحتوى والتحديات" ،في
األول م ــن دي ـس ـم ـبــر ال ـم ـق ـبــل ،وعـلــى
مدى يومين.
وأكد رئيس االتحاد محمد رشاد،
أهمية إقامة المؤتمر ،رغم الصعوبات
التي يعانيها عالم النشر راهنا ،جراء
تداعيات جائحة كورونا ،والتي أدت
إل ــى تــوقــف مـعـظــم م ـع ــارض الـكـتــاب
الـعــربـيــة "م ــا أرخ ــى بثقل كبير على
عاتق الناشرين ،الذين صمدوا ،وما
زالوا ،في وجه تلك التداعيات".
وق ــال رش ــاد إن المؤتمر سيجمع
الناشرين على امتداد العالم العربي،
باعتبارهم "جنود الثقافة المجهولين
الذين ثبتوا طوال السنين الماضية،
رغــم الـتـحــديــات" ،مبينا أن المؤتمر
سيطرح العقبات التي باتت تواجه
ص ـنــاعــة ال ـن ـشــر ومــاه ـيــة الـمـحـتــوى
ال ـب ـن ــاء ال ـ ــذي ي ـح ــرص ع ـل ـيــه جـمـيــع
الناشرين العرب.
وشــدد رئيس االتـحــاد على الــدور
الذي يضطلع به الناشرون العرب من
حيث صناعة ونشر الكتاب لمختلف
ا لـفـئــات العمرية ،مبينا أن المؤتمر
سيعالج الكثير من الموضوعات ذات

فضل شاكر يطرح «ذهب
الليل» عبر «يوتيوب»

أعاد الفنان فضل شاكر
أغنية "ذهب الليل"
بصوته ،وطرحها على
"يوتيوب" ،بمناسبة
اليوم العاملي للطفل.
تجدر اإلشارة إلى أن
هذه األغنية غناها
الفنان املصري محمد
فوزي ألول مرة في فيلم
معجزة السماء ،وهي من
كلمات الشاعر حسني
السيد.
وكان ابنه الفنان محمد
شاكر احتفل بزواجه من
فتاة من خارج الوسط
الفني تدعى كاترينا ،إذ
نشر صورة له برفقتها
على حسابه ،معلنا هذا
الخبر للجمهور.
بدوره ،وجه والده فضل
شاكر التهنئة إليه ،كاتبا
على حسابه" :مبروك
حبيب بابا ،الله يسعد
قلبك ويرزقك بالذرية
الصالحة".

شوق الهادي إحدى الشرايج
األربع في «أمينة حاف»
هبة الدري

«الناشرين العرب» يقيم مؤتمره الخامس
«صناعة المحتوى والتحديات» مطلع ديسمبر
الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاش ـ ـ ــات
الصلة بموضوع
التي ستطرح،
الـ ـنـ ـش ــر ع ـم ــوم ــا،
والـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــات
ومـنـهــا تــداعـيــات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ي ـ ـ ـتـ ـ ــم
"ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا" عـلــى
التوصل إليها.
عملية الطباعة
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــع
وال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ـ ــع،
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
وص ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـ ــة
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــريـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
ع ـلــى إن ـج ــاح هــذا
إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـقـ ـ ــارئ
ملصق المؤتمر الـمــؤتـمــر الـعــربــي،
م ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ ــرة،
ال ـ ـ ـ ــذي "ي ـ ــأت ـ ــي فــي
بـسـبــب تــوقــف
ظ ــل ه ــذه ال ـظــروف
م ـعــارض الـكـتــاب فــي معظم ال ــدول
الصعبة التي يعانيها الناشر العربي
العربية.
بدوره ،أوضح نائب رئيس االتحاد في كل الدول العربية بال استثناء".
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال األم ـ ـيـ ــن الـ ـع ــام
مدير المؤتمر ،محمد السباعي ،أن
جلسات المؤتمر ستعنى بالعديد لــات ـحــاد ب ـشــار ش ـب ــارو ،إن صناعة
من الموضوعات ،وستبحث قضايا ال ـن ـشــر ت ـم ـ ُّـر ح ــال ـي ــا ،م ـثــل ك ـث ـيــر من
تـ ـت ــرك ــز ح ـ ـ ــول ال ـ ـع ـ ـنـ ــوان ال ــرئ ـي ـس ــي األعمال ،بظروف استثنائية" ،لكننا
لـ ـلـ ـم ــؤتـ ـم ــر ،ل ـ ـل ـ ـخـ ــروح ف ـ ــي الـ ـخـ ـت ــام لم نستسلم لها ،لتشكل عائقا ،رغم
بتوصيات تفيد عالم النشر العربي المعاناة التي تواجه هذه الصناعة،
التي ال نعتبرها مهنة بقدر مــا هي
وعموم القراء والمعنيين.
ولفت السباعي إلى مشاركة عدد رسالة".
ودع ـ ــا شـ ـب ــارو ج ـم ـيــع ال ـنــاشــريــن
من المتخصصين والباحثين الذين
سـيـثــرون الـنـقــاش الـمـفـتــوح ،وال ــذي العرب واألدباء والباحثين والمهتمين
سوف يتم بثه عبر وسائل التواصل بعالم الكتاب والمكتبات عموما إلى
االجتماعي ،كما سيتم نشر ملخصات متابعة جلسات المؤتمر ،التي سوف
األبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاث الـ ـ ـت ـ ــي س ـ ـت ـ ـقـ ــدم ،وكـ ــذلـ ــك يتم اإلعالن عنها خالل األيام المقبلة،

يستعد املمثل املصري
حسن الرداد لتصوير
برنامجه الجديد القناع
 ،THE MASKوالذي من
املقرر أن يعرض على
شاشة "إم بي سي"،
وسيشارك فيه عدد كبير
من النجوم من بينهم
أينت عامر ،ومايا دياب،
وبوسي ،وهنا شيحة
وغيرهم.
الجدير ذكره أن اسم
البرنامح "فورمات
أجنبية" كانت تعرض
على إحدى القنوات
الفرنسية.
وتجدر اإلشارة إلى أن
آخر أعمال الرداد فيلم
"توأم روحي" ،إلى جانب
عائشة بن أحمد ،وأمينة
خليل ،وإخراج عثمان
أبولنب ،وقد حقق نجاحا
كبيرا وقت عرضه،
كما حققت أفالمه مع
ياسمني عبدالعزيز
نجاحا كبيرا ،ورسخت
وجوده كنجم سينمائي.

حـيــث سـتـشـمــل عـ ــددا م ــن الـجـلـســات
المهنية والفكرية واألدبية المتنوعة.
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،أفـ ـ ــاد رئ ـي ــس لـجـنــة
التطوير المهني في االتـحــاد ،هيثم
الـ ـح ــاف ــظ ،ب ـ ــأن ال ـم ــؤت ـم ــر ال ـخ ــام ــس
ل ــات ـح ــاد سـ ــوف ي ـج ـمــع ال ـنــاشــريــن،
وي ـ ـطـ ــرح م ـش ـك ــات ـه ــم وت ـط ـل ـعــات ـهــم
واق ـ ـتـ ــراحـ ــات ـ ـهـ ــم ،ل ـل ـت ـغ ـلــب عـ ـل ــى كــل
التحديات الراهنة أو المستقبلية.
وأكـ ــد أن طـبــاعــة ال ـك ـتــاب "ل ــم ولــن
ت ـتــوقــف" ،وأن كـثـيــرا م ــن الـنــاشــريــن
استفادوا من الفترة األخيرة ،بترتيب
شـ ــؤون ـ ـهـ ــم وم ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــة الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
المؤلفات والكتب ،و"لن يحجموا عن
مــواصـلــة مهمتهم فــي نـشــر ورعــايــة
األدباء والعلماء والثقافة والمثقفين،
ومنهم َمن قام خالل األشهر السابقة
بطباعة الكثير من الكتب والمؤلفات
بمختلف أنواعها".
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـح ـ ــاف ـ ــظ أن ات ـ ـحـ ــاد
الـ ـن ــاش ــري ــن ال ـ ـعـ ــرب اخ ـ ـتـ ــار ال ـك ــات ــب
د .طـ ــارق ال ـب ـكــري لـيـكــون مـسـتـشــارا
إعالميا للمؤتمر ،معربا عــن شكره
وتـ ـق ــدي ــره ل ـك ــل ال ـج ـه ــات اإلع ــام ـي ــة
بــالـكــويــت وف ــي ال ــدول الـعــربـيــة التي
ت ـ ـقـ ــوم ب ـت ـغ ـط ـي ــة أنـ ـشـ ـط ــة االت ـ ـحـ ــاد
المختلفة.

بدأت الفنانة شوق الهادي
في تصوير مشاهدها
بمسلسل "أمينة حاف"،
والذي انطلق تصويره
قبل أيام ،استعدادا
للمشاركة في املوسم
الدرامي لرمضان املقبل.
وكشفت شوق عن
شخصيتها بالعمل ،حيث
تحمل فيه نفس اسمها
ِّ
وتجسد دور
الحقيقي،
إحدى الزوجات األربع في
املسلسل ،الذي تتصدى
لبطولته الفنانة إلهام
الفضالة ،حيث تدخل في
صراع مع بطلة العمل
وباقي الزوجات.
وأعربت شوق عن
سعادتها بتلك املشاركة،
والدور الذي ُيعد أحد
أدوار البطولة ،ويحمل
الكثير من التحوالت
واألحداث املهمة املحركة
ملجرى الدراما.
والعمل بطولة الفنانة
إلهام الفضالة ،ويشاركها
شهاب جوهر وخالد
العجيرب وشوق
وعبدالله الطليحي وطيف
وفي الشرقاوي وليالي
دهراب وصمود املؤمن
وشهد سلمان ورندا
حجاج وفهد باسم ،وهو
من تأليف علي دوحان،
وإخراج سائد الهواري.
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دوليات

الملك سلمان يفتتح « :»G20تعاون دولي لتجاوز «كورونا»

اتقف مع إردوغان على إبقاء فتح قنوات الحوار لتحسين العالقات وتسوية الخالفات
زعماء العالم أمس
التقى ً
افتراضيا في أول أيام قمة
مجموعة العشرين التي
ّ
تنظمها دولة عربية ألول
مرة هي السعودية التي
شدد عاهلها ّالملك سلمان
على ضرورة تكثف الجهود
العالمية إلنجاز وتوزيع
لقاحات ضد فيروس كورونا
والتعاون الدولي لتجاوز
االزمات االقتصادية الناتجة
عن الوباء.

بـ ـمـ ـش ــارك ــة ع ـ ـ ــدد م ـ ــن ق ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـ ـ ــدول،
ومنظمات دولية وإقليمية ،افتتح العاهل
السعودي ،الملك سلمان بن عبدالعزيز،
أمـ ــس ،ق ـمــة مـجـمــوعــة ال ـع ـشــريــن ()G20
األول ــى مــن نوعها على مستوى العالم
الـعــربــي ،والـتــي تستضيفها السعودية
ً
ً
افتراضيا هذا العام ،نظرا لظروف جائحة
"كورونا".
وف ــي كـلـمـتــه أمـ ــام ال ـق ـمــة ،عـ ّـبــر خ ــادم
الحرمين الشريفين ،عن ثقته بأن تخرج
القمة بـ "سياسات تعيد االطمئنان واألمل
ً
لشعوب العالم" ،مشيرا الى أن "جائحة
كـ ــورونـ ــا ت ـس ـب ـبــت ل ـل ـعــالــم ف ــي خـســائــر
اقتصادية واجتماعية ،وما زالت شعوبنا
واقتصاداتنا تعاني هذه الصدمة ،إال أننا
سنبذل قصارى جهودنا لنتجاوز هذه
األزمة من خالل التعاون الدولي".
وأشـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ــى "مـ ـس ــاهـ ـم ــة م ـج ـمــوعــة
الـعـشــريــن بـ ـ  21مـلـيــار دوالر للتصدي
لجائحة كورونا ...وتقديم الدعم الطارئ
للدول النامية بتعليق مدفوعات الدين"،
ً
مشددا على أنه "يتوجب علينا في G20
تقديم الدعم للدول النامية بشكل منسق".
ودعـ ــا ال ــى "إع ـ ــادة فـتــح اقـتـصــاداتـنــا
وحـ ـ ــدودنـ ـ ــا ل ـت ـس ـه ـيــل ح ــرك ــة ال ـت ـج ــارة
واألف ـ ــراد ...فنحن مستبشرون بالتقدم
فــي إيـجــاد لقاحات وعــاجــات لفيروس
ً
ك ــورون ــا" ،مـ ـش ــددا ع ـلــى أه ـم ـيــة "تـهـيـئــة
الـظــروف إلتــاحــة اللقاحات بشكل عــادل
وتكلفة ميسورة".
وفــي وقــت سابق ،قــال الملك سلمان،
إن السعودية تسعد باجتماع قادة دول
ً
مجموعة العشرين ،مؤكدا أن المجموعة
أث ـب ـتــت قــوت ـهــا وق ــدرت ـه ــا ع ـلــى تـضــافــر
الجهود .وقال في تغريدة على "تويتر"،
قـبـيــل اف ـت ـتــاح م ـج ـمــوعــة ال ـع ـشــريــن ،إن
"مسؤوليتنا كانت وستظل هي المضي
ً
قدما نحو مستقبل أفـضــل" ،مضيفا أن
"مجموعة العشرين أثبتت قدرتها على
تخفيف آثار جائحة كورونا".
ً
ويـ ـض ــم ج ـ ــدول أع ـ ـمـ ــال ال ـق ـم ــة ع ـ ــددا
مــن الـقـضــايــا ،أهـمـهــا ،الـطــاقــة والـمـنــاخ
واالقـتـصــاد الــرقـمــي والــرعــايــة الصحية
والتعليم.
ولما كانت القمة هذا العام استثنائية
واف ـت ــراض ـي ــة ،ف ـقــد ق ــام ــت أم ــان ــة رئــاســة
م ـج ـمــوعــة ال ـع ـشــريــن بـتـصـمـيــم صـ ــور ٍة
جماعية افتراضية لقادة دول المجموعة،
وعرضتها على جدران حي الطريف في
ً
الدرعية التاريخية ،توثيقا إلقامة القمة
في السعودية.
وتنعقد قمة أغـنــى دول الـعــالــم التي
س ـت ـت ــواص ــل اج ـت ـم ــاع ــات ـه ــا ع ـل ــى م ــدى
يومين ،في ظل رفض الرئيس األميركي
دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب اإلقـ ـ ـ ــرار ب ـهــزي ـم ـتــه فــي
االنتخابات الرئاسية ،ووسط انتقادات

لما يعتبره نشطاء استجابة غير كافية
مــن المجموعة ألس ــوأ رك ــود اقـتـصــادي
منذ عقود.
ّ
ويلتقي زعماء العالم بينما تتكثف
الجهود العالمية إلنجاز وتوزيع لقاحات
ضد فيروس كورونا على نطاق واسع في
أعقاب تجارب ناجحة مؤخرا ،في حين
تتوالى الدعوات لدول مجموعة العشرين
لسد العجز في صندوق خاص بتمويل
هذه الجهود.
وم ــن ال ـم ـقـ ّـرر أن يـتـحـ ّـدث الـعــديــد من
الزعماء ،ومن بينهم المستشارة األلمانية
أنـغـيــا مـيــركــل والــرئـيــس الصيني شي
جينبينغ والرئيس الــروســي فالديمير
بــوت ـيــن وال ــرئ ـي ــس ال ـتــركــي رج ــب طيب
إردوغان.
م ــن نــاح ـي ـتــه ،ق ــال الــرئ ـيــس الــروســي
فالديمير بوتين أمــام القمة إن روسيا
مستعدة لتقديم لقاح فـيــروس كورونا
"سبوتنيك في" ألي دولة تحتاجه.
ب ـ ـ ــدوره ،أكـ ــد األمـ ـي ــن الـ ـع ــام لمجلس
التعاون الخليجي ،د .نايف الحجرف،
أن ال ـس ـع ــودي ــة ت ـث ـبــت دورهـ ـ ــا ال ـق ـيــادي
والـمـحــوري فــي إدارت ـهــا ّ
لقمة العشرين
خالل فترة رئاستها للمجموعة.

وق ـ ــال رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــانــي
ّ
ب ــوري ــس ج ــونـ ـس ــون ف ــي ك ـل ـمــة وزع ـ ــت
ام ــس" :الـتــزمــت مجموعة العشرين في
م ــارس بفعل كــل مــا يـلــزم للتغلب على
الوباء وحماية األرواح وسبل العيش"،
مضيفا "بينما نجتمع فــي نهاية هذا
األسبوع ،يجب أن نحاسب أنفسنا على
هذا الوعد".
ويقول المنظمون إن دول المجموعة
ّ
ض ــخــت  11تــري ـل ـيــون دوالر "لـحـمــايــة"
االقتصاد العالمي ،وساهمت بأكثر من
 21مليار دوالر لمكافحة "كورونا" الذي
أص ـ ــاب ن ـحــو  55م ـل ـيــون ش ـخــص على
ّ
مستوى العالم ،وخلف نحو  1.3مليون
حــالــة وفـ ــاة .وت ـتــوقــع مـنـظـمــة الـتـعــاون
االقـتـصــادي والتنمية ومقرها باريس
أن ينكمش الناتج االقتصادي العالمي
بنسبة  4.5في المئة هذا العام.
ّ
لـ ـك ــن ق ـ ـ ــادة ال ـم ـج ـم ــوع ــة ي ــواج ـه ــون
ضغوطا متزايدة لمساعدة الدول النامية
على عدم التخلف عن سداد ديونها.
وكان وزراء مالية المجموعة أعلنوا
األس ـ ـب ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي عـ ــن "إط ـ ـ ـ ــار عـمــل
م ـش ـت ــرك" ل ـخ ـطــة إع ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـلــة دي ــون
ّ
الـبـلــدان الـتــي اجتاحها الـفـيــروس ،لكن

عناصر من قوى األمن الداخلي أمام سجن بعبدا أمس (رويترز)
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عشية إحياء لبنان ذكــرى االستقالل
بــدون حكومة ،وفــي ظل أزمــة اقتصادية
تكاد تقضي على ما تبقى من أساسات
الدولة بينما ُيرخي تفشي وباء كورونا
بظالله على كل شــيء ،شهد لبنان أمس
أكبر عملية هــروب جماعية في تاريخه
ً
الحديث بفرار  69موقوفا ،فجر أمس ،من
سجن بعبدا لقي  5منهم حتفهم خالل
المطاردة.
وقال مصدر قضائي ،أمس ،إن "أكثر من
ً
 60موقوفا بجرائم مختلفة ،تمكنوا من
كسر اإلج ــراء ات األمنية المشددة ،وخلع
األبــواب الحديدية للنظارة ومدخل قصر
ال ـع ــدل ف ــي مـنـطـقــة ب ـع ـبــدا (ج ـبــل ل ـب ـنــان)،
والهروب".
وأك ــدت الـنــائــب ال ـعــام االسـتـئـنــافــي في
ج ـبــل ل ـب ـنــان ال ـقــاض ـيــة غ ـ ــادة ع ـ ــون ،فتح
"تحقيق فوري" في الحادث .ولم تستبعد
"إمكانية التواطؤ بين السجناء الهاربين
والحراس المكلفين بحماية زنزاناتهم".
ك ـم ــا اج ـت ـم ــع مـ ـف ـ ّـوض ال ـح ـك ــوم ــة ل ــدى
المحكمة العسكرية باإلنابة ،القاضي فادي
عقيقي ،مع مسؤولين أمنيين وضباط في
قوى األمن الداخلي ،وعاين النظارة التي
ّ
فر منها السجناء ،ومكان حادث السيارة.
وأك ــدت ق ــوى األم ــن الــداخـلــي اللبناني

تحذير لجونسون من تقليص
المساعدات الخارجية

صورة مركبة لقادة قمة العشرين معروضة على
(رويترز)
جدران قصر الدرعية في الطريف

نشطاء ومسؤولين وصفوا اإلجراء بأنه
غير كاف.
وفـ ــي رس ــال ــة إلـ ــى زعـ ـم ــاء مـجـمــوعــة
الـ ـعـ ـش ــري ــن ،دعـ ـ ــا األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام لــأمــم
ال ـم ـت ـح ــدة أن ـط ــون ـي ــو غ ــوت ـي ــري ــش ه ــذا
االسبوع إلى اتخاذ "إجراءات أكثر جرأة"،
م ـشـ ّـددا على "الـحــاجــة إلــى عمل المزيد
لتخفيف الديون".
وطــالـبــت رئيسة الـ ــوزراء النرويجية
ايــرنــا سولبرغ ورئـيــس جنوب إفريقيا
سيريل رامابوزا والمدير العام لمنظمة
ال ـص ـحــة ال ـعــال ـم ـيــة تـ ـي ــدروس أده ــان ــوم
غ ـي ـب ــري ـي ـس ــوس ورئـ ـيـ ـس ــة ال ـم ـفــوض ـيــة
االوروبـ ـ ـي ـ ــة اورسـ ـ ــوال فـ ــون ديـ ــر الي ـيــن،
ف ــي رس ــال ــة ل ـ ــدول ال ـم ـج ـمــوعــة بـتـقــديــم
 4.5مليارات دوالر لسد عجز مالي في
صندوق لقاحات تقوده منظمة الصحة
العالمية.
من المفترض أن يوجد وزير الخارجية
األميركي مايك بومبيو في المملكة خالل
أعمال القمة.
وسيشارك ترامب في أعمال القمة ،لكن
لم يتضح بعد ما ّ إذا كان سيتحدث إلى
جــانــب زعـمــاء هــنــأ كثير منهم منافسه
الفائز باالنتخابات الرئاسية جو بايدن،

ّ
علما بأنه شــارك الجمعة في قمة آسيا
والمحيط الهادئ.
وعشية افتتاح أعـمــال القمة ،أعربت
رئيسة المفوضية األوروب ـيــة أورس ــوال
فون دير الين عن أملها تجديد الواليات
الـمـتـحــدة ال ـتــزام ـهــا بــالـنـهــج ال ـت ـعــددي،
وال سيما فــي مكافحة الــو بــاء والتغير
المناخي ،بعد تسلم الرئيس الديمقراطي
المنتخب السلطةّ .
وقــالــت إنها تتوقع "انــدفــاعــة جديدة
من اإلدارة األميركية الجديدة" في مجال
ً
ال ـم ـن ــاخ" ،نـ ـظ ــرا لـتـصــريــح ب ــاي ــدن حــول
عودة انضمام بالده التفاق باريس" الذي
انسحب منه ترامب.
وعشية القمة ،تلقى الرئيس التركي
ً
اتصاال من الملك سلمان .وأعلن المكتب
الرئاسي في تركيا في بيان أن "الجانبين
اتفقا على اإلبقاء على فتح قنوات الحوار
بين البلدين من أجل تحسين العالقات
الثنائية وتسوية القضايا الخالفية".
وكانت وكالة األنباء السعودية "واس"
اكتفت بالقول إن االتصال جرى لتنسيق
ال ـج ـه ــود ال ـم ـب ــذول ــة ض ـمــن أعـ ـم ــال قـمــة
العشرين ،كما تم بحث العالقات الثنائية
بين البلدين.

ً
أكبر هروب جماعي من السجن في تاريخ لبنان صواريخ على كابول تزامنا مع لقاء
بومبيو بـ «طالبان» في الدوحة

•

سلة أخبار

أن " 69سجينا أقدموا على الفرار صباح
السبت ،من نظارة مخفر قصر عدل بعبدا".
وأضــافــت فــي بـيــان أم ــس" :تــم توقيف 15
م ـن ـهــم ،ف ــي ح ـيــن س ـلــم  4أن ـف ـس ـهــم .كــذلــك
وقــع حــادث سير فــي محلة بولفار كميل
شمعون -الحدت ،حيث اصطدمت سيارة
بشجرة ،تبين أن عددا من السجناء الفارين
كان على متنها بعد سلبها من سائقها،
مـمــا أدى إل ــى وف ــاة  5وج ــرح واحـ ــد ،تتم
معالجته في أحد المستشفيات".
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـب ـ ـي ـ ــان أن "الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــري ـ ــات
واالستقصاء ات مكثفة ،وال تزال عمليات
البحث جــاريــة إللـقــاء القبض على باقي
السجناء الـفــاريــن ،وعــددهــم حتى ساعة
صـ ـ ـ ــدور ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـب ـ ــاغ  .44ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات
ب ـم ــاب ـس ــات الـ ـح ــادث ــة جـ ــاريـ ــة ب ـك ــل دق ــة
بإشراف القضاء المختص".
وطـلـبــت الـمــديــريــة الـعــامــة لـقــوى األمــن
الداخلي من المواطنين الذين لديهم أي
معلومة عن مكان وجود أحد من الفارين،
إبـ ــاغ ال ـس ـل ـطــات ،عـلـمــا ب ــأن "ك ــل مــواطــن
يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه
طي الكتمان ،وفقا للقانون".
ّ
واطـلــع الرئيس اللبناني ميشال عون
من وزير الداخلية والبلديات في حكومة
تـصــر يــف األ ع ـمــال العميد محمد فهمي،
ً
امس ،على "تفاصيل عملية الفرار مطالبا بـ
"التشدد في البحث عنهم والقبض عليهم،

إضــافــة الــى التحقيق فــي ظ ــروف فــرارهــم
واتخاذ اإلجراءات الالزمة في هذا الصدد".
ووجــه رئيس حزب "التوحيد العربي"
الــوزيــر السابق وئــام وهــاب عبر حسابه
على "تــويـتــر" ،أم ــس ،رســالــة الــى الرئيس
عون ،قال فيها" :فخامة الرئيس من المهم
إلقاء القبض على السجناء كما أمرت لكن
األهم معاقبة المهملين" ،مضيفا" :فخامة
الــرئـيــس لـســت بـحــاجــة ال ــى تــذكـيــرك بــأن
العاصمة احترقت نتيجة مثل هذا اإلهمال.
فخامة ا لــر ئـيــس حلنا أن نحاسب زلمي
واحــد ،وإال فلنعلن االستسالم لمنظومة
الـفـســاد واإله ـم ــال الـتــي تحميها أجـهــزة
الدولة".
ّ
وهذه ليست ّ
تسجل
المرة األولى التي
فيها ح ــاالت ه ــروب لسجناء مــن سجون
ً
ل ـب ـنــان ،وخ ـص ــوص ــا م ــن ال ـن ـظ ــارات الـتــي
ً
غالبا ما تعاني اكتظاظا كبيرا في عدد
قلقهم
الموقوفين ،الــذيــن ارتـفــع منسوب ّ
ج ـ ـ ـ ّـراء ت ـف ـشــي فـ ـي ــروس "ك ـ ــورون ـ ــا" ودق ـ ــة
الوضع الصحي .ويضغظ السجناء إلقرار
قانون العفو العام ،في أحيان كثيرة من
ّ
داخـ ــل ال ـس ـجــن ،فـيـنــظـمــون أع ـم ــال شغب
وتكسير ويـهـ ّـددون باالنتحار ،ومع ذلك،
ّ
ما زال مصير القانون معلقا بالخالفات
السياسية التي تحول دون اتفاق الفرقاء
على صيغة مشتركة بشأنه.

فـ ــي وق ـ ــت ك ـ ــان ي ـس ـت ـعــد وزيـ ــر
الخارجية األميركي مايك بومبيو
"طالبان"
للقاء مفاوضين من حركة
ُ
والحكومة األفغانية في قطر ،قتل
 8أش ـخــاص ،أم ــس ،فــي العاصمة
ّ
األفغانية كابول التي هزتها سلسلة
انفجارات ّ
قوية نجمت عن صواريخ
سقطت ق ــرب المنطقة الـخـضــراء
ش ــدي ــدة ال ـت ـح ـص ـيــن ،ال ـت ــي تضم
سفارات ومقار شركات دولية.
وأكد الناطق باسم شرطة كابول
فردوس فارامرز" :أطلق اإلرهابيون
 23صاروخا على كابول ،واستشهد
ثمانية ،وأصيب  31آخرون".
وسقطت الصواريخ قرب الجيب
الدبلوماسي بالمدينة ،وانطلقت
صفارات اإلنــذار من السفارات إثر
الهجوم الذي يجيء قبل يومين من
مؤتمر رئيسي لمانحي أفغانستان
يعقد في جنيف.
ً
ووقعت االنفجارات أيضا في
ّ
ّ
مناطق مكتظة بالسكان.
وأف ــادت الـسـفــارة اإليــرانـيــة في
ً
كابول ،بأن صاروخا أصاب مبنى
السفارة من دون وقوع إصابات.

ودان روس وي ـل ـس ــون ال ـقــائــم
ب ــاألع ـم ــال األم ـيــرك ـيــة ف ــي كــابــول
ً
الهجوم ،قائال" :الواليات المتحدة
س ـت ــواص ــل ال ـع ـمــل م ــع شــركــائـنــا
األفـ ـغ ــان ل ـت ـفــادي هـ ــذا ال ـن ــوع من
الهجمات".
وقـ ـ ـ ــال الـ ـن ــاط ــق بـ ــاسـ ــم ح ــرك ــة
"طـ ــال ـ ـبـ ــان" ذبـ ـي ــح الـ ـل ــه م ـج ــاه ــد،
إن "ه ـ ـجـ ــوم كـ ــابـ ــول ال ع ــاق ــة لــه
ب ـم ـجــاهــدي اإلم ـ ـ ــارة اإلس ــام ـي ــة"،
م ـس ـت ـخــدمــا االسـ ـ ــم الـ ـ ــذي يطلقه
الـ ـمـ ـتـ ـم ــردون ع ـل ــى أف ـغ ــان ـس ـت ــان.
وأضاف" :نحن ال نطلق النار بشكل
أعمى على األماكن العامة".
م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،ذكـ ــرت وزارة
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة أن ـ ـ ــه ت ـ ــم اإلب ـ ـ ـ ـ ــاغ عــن
انـفـجــاريــن "لقنبلتين الصقتين"
فــي وق ــت مبكر مــن صـبــاح امــس،
وقع أحدهما في سيارة للشرطة،
ما أسفر عن مقتل شرطي وجرح
 3آخرين.
وأتـ ـ ــت ه ـ ــذه االن ـ ـف ـ ـجـ ــارات قبل
ســاعــات مــن اجـتـمــاع ع ـقــده وزيــر
الخارجية األميركي مايك بومبيو
مع مفاوضين من حركة "طالبان"

والحكومة األفغانية ،كل على حدة،
في الــدوحــة ،وســط مــؤشــرات على
إحراز تقدم في محادثاتهما.
وكانت وزارة الدفاع األميركية
(البنتاغون) أعلنت الثالثاء سحب
نحو ألفي جندي اميركي إضافي
من أفغانستان بحلول  15يناير،
أي قبل خمسة أي ــام مــن تنصيب
الرئيس المنتخب جو بايدن.
وقـ ــد س ـ ّـرع ــت ب ــذل ــك ال ـبــرنــامــج
الزمني الذي وضع بموجب االتفاق
الـمــوقــع فــي فـبــرايــر الـمــاضــي بين
واشنطن و"طالبان" ،وينص على
ان ـس ـحــاب ك ــام ــل ل ـل ـقــوات بـحـلــول
منتصف  ،2021وبذلك سيصبح
عديد القوات األميركية في هذا البلد
 2500عسكري.
ووع ـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب ب ـ ــوض ـ ــع حــد
"لحروب الواليات المتحدة التي ال
نهاية لها" في الخارج ،بما في ذلك
التدخل في أفغانستان ،وهو األطول
في تاريخ الواليات المتحدة ،وبدأ
بعد اعتداءات  11سبتمبر .2001
(كابول ،الدوحة ـ ـ وكاالت)

وزير خارجية أميركا يلتقي بن زايد وتميم
قبل يــوم من اختتام زيارته األوروبـيــة والشرق
أوسـطـيــة ال ـم ـقــررة للسعودية ال ـي ــوم ،بـحــث وزيــر
الخارجية األميركي مايك بومبيو ،مع ولــي عهد
أبــوظـبــي الشيخ محمد بــن زاي ــد آل نـهـيــان ،أمــس،
عالقات التعاون والصداقة اإلماراتية – األميركية
وسبل تعزيزها في مختلف المجاالت ،إضافة إلى
العديد من القضايا اإلقليمية والــدولـيــة ،حسبما
أفادت وكالة األنباء اإلمارتية الرسمية (وام).
وتـبــادل الجانبان ،خــال اللقاء ال ــذي جــرى في
قصر الشاطئ ،وجهات النظر حــول المستجدات
فــي منطقة الخليج وال ـش ــرق األوس ـ ــط ،والـجـهــود
والـتـحــركــات الـهــادفــة إلــى تسوية أزم ــات المنطقة
واحتواء التوترات فيها من خالل الحوار والوسائل
الدبلوماسية والعمل المشترك لدعم أسس السالم
واالستقرار اإلقليمي ،إضافة إلى مخاطر التطرف

واإلرهاب وخطابات الكراهية والتحريض ،وضرورة
التحرك الدولي الفاعل في مواجهتها.
كما تطرق الجانبان إلــى معاهدة السالم التي
وقـعـتـهــا اإلمـ ـ ـ ــارات وإس ــرائ ـي ــل "اتـ ـف ــاق إب ــراه ـي ــم"،
وأهميتها في بدء مرحلة جديدة للعالقات والتعاون
بين الــدول في منطقة الشرق األوســط ،إضافة إلى
البناء عليها لترسيخ األمــن والـســام واالستقرار
وتحقيق االزدهار لشعوب المنطقة.
ً
ووصــل بومبيو إلــى أبوظبي آتيا من الدوحة،
حـيــث بـحــث مــع أمـيــر قـطــر الـشـيــخ تميم بــن حمد
العالقات الثنائية االستراتيجية بين البلدين ،وأوجه
تعزيزها وتطويرها ،اضافة إلى أبرز المستجدات
اإلقليمية والدولية .ويقوم بومبيو بجولة شملت 7
دول في أوروبا والشرق األوسط ،على أن يختتمها
في السعودية اليوم.

دعا رئيسا الوزراء
البريطانيان السابقان ديفيد
كاميرون وتوني بلير ،أمس،
عبر صحيفة "تلغراف" رئيس
الوزراء الحالي بوريس
جونسون إلى الحفاظ
على مساعدات دعم النمو.
وفي بيان مشترك ،اعتبر
الزعيمان السابقان أن هذا
التخفيض البالغ  0.2بالمئة،
الذي يحتمل تطبيقه من أجل
سد تكاليف تداعيات وباء
كوفيد ،19-يهدد بتقويض
"القوة الناعمة" لبريطانيا.
وقال كاميرون" :التخلي عن
هدف  0.7بالمئة سيكون
ً
خطأ أخالقيا واستراتيجيا
ً
ً
وسياسيا" ،مضيفا "علينا
أن نفي بوعودنا تجاه الدول
ً
األكثر فقرا ال التخلي عنها".
والمملكة المتحدة هي البلد
الوحيد في دول مجموعة
السبع الذي يخصص
ما نسبته  0.7بالمئة من
إجمالي الناتج الداخلي
لدعم النمو .والمح الزعيم
المحافظ الخميس ،في
إطار إعالنه عن استثمار
إضافي بقيمة  24.1مليار
جنيه للدفاع ،وهو مبلغ غير
ً
مسبوق منذ  30عاما ،إلى
إمكانية االقتطاع من المبالغ
المخصصة للمساعدات
الدولية من أجل حماية
الميزانية الرازحة تحت
ضغط كبير.

دوتيرتي ينهي حظر
سفر العاملين ّ
الطبيين

وافق الرئيس الفلبيني
رودريغو دوتيرتي على
إنهاء حظر على سفر
العاملين في مجال الرعاية
الصحية للخارج ،حسبما
قال وزير العمل سيلفستر
بيلو أمس ،مما يمهد
الطريق آلالف الممرضات
بالعمل في الخارج .وقال
بيلو" :وافق الرئيس
بالفعل على رفع التعليق
الموقت لسفر الممرضين
والعاملين الطبيين
اآلخرين للخارج".
لكن بيلو قال ،إنه لضمان
أن يكون لدى الفلبين عدد
كاف من العاملين في
ٍ
المجال الطبي لمكافحة
"كورونا" ،لن ُيسمح إال
لخمسة آالف من هؤالء
العاملين بمغادرة البالد
ً
سنويا.

باكستان :تشييع حاشد
لمؤسس «لبيك باكستان»

تجمع عشرات اآلالف
من األشخاص أمس ،في
الهور ،شرق باكستان،
لتشييع مؤسس الحركة
اإلسالمية المتطرفة
"لبيك باكستان" الذي
أثار خطابه التحريضي
الغضب ضد فرنسا في
األسابيع األخيرة في
باكستان بسبب الرسوم
الكاريكاتورية للنبي
ّ
محمد (صلى الله عليه
ّ
وسلم) .وكان خادم حسين
ً
رضوي ( 54عاما) الذي
أسس الحركة المتطرفة
التي تتمتع بتأثير كبير
في  ،2015فارق الحياة
في مستشفى في الهور
بعد صعوبات في التنفس
وإصابته بحمى .ولم
تعرف أسباب وفاته ولم
يجر أي فحص لـ"كورونا"
أو تشريح للجثة.
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ّ
راض عن وساطتها
باشينيان يتعهد لالفروف وشويغو بتعزيز التحالف العسكري مع موسكو وعلييف ٍ

أجرى وفد روسي رفيع
المستوى ،أمس ،زيارة إلى
يريفان وباكو لتثبيت اتفاق
كاراباخ الذي أعطى روسيا
ومعها تركيا مكاسب كبيرة
وسط غياب تام لواشنطن عن
موسكو
الصورة .وتستغل ً
الوقت الضائع أميركيا من
خالل الضغط على يريفان
لوقف الدعوات إلى إعادة
التفاوض لبناء أمر واقع جديد
في جنوب القوقاز.

بعد الــزلــزال السياسي الذي
أح ــدث ــه ف ــي الـ ــداخـ ــل األرمـ ـن ــي،
االتفاق الثالثي بين أذربيجان
وأرم ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــا وروسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ل ــوق ــف
إطالق النار في إقليم ناغورني
ك ــاراب ــاخ ،وال ـض ـغ ــوط الـكـبـيــرة
ع ـل ــى رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ن ـي ـكــول
بــاش ـي ـن ـيــان إلعـ ـ ــادة ال ـت ـفــاوض
على بعض شروط هذا االتفاق،
أجرى وفد روسي بقيادة وزيري
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة س ـي ــرغ ــي الف ـ ــروف
والدفاع سيرغي شويغو ،زيارة
إل ــى أرم ـي ـن ـيــا ،أمـ ــس ،عـنــوانـهــا
الـمـعـلــن «اسـتـكـمــال الـبـحــث في
تفاصيل االت ـفــاق» ،وجوهرها،
حسب مراقبين ،إفهام الحليف
األرم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ــأن االت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق ه ــو
أف ـض ــل ال ـم ـم ـكــن ح ـســب تـ ــوازن
ال ـقــوى الـحــالـيــة ،وأن موسكو،
وإن ك ـ ــا ن ـ ــت سـ ـتـ ـح ــا ف ــظ ع ـلــى
ت ـع ـهــدهــا ال ـت ــاري ـخ ــي بـحـمــايــة
أرمـيـنـيــا ،فــإنـهــا مـصـ ّـمـمــة على
أك ـثــر عـلــى حـمــايــة تـفــوقـهــا في
جنوب القوقاز ،ولو تطلب ذلك
تضحيات أرمنية.
وف ــي وق ــت الح ــق ،زار الــوفــد
الروسي باكو ،وطالبها ،حسب
مــراقـبـيــن ،ب ــأن تبقى «واقـعـيــة»
في ترجمة االنتصار الميداني
وت ـع ـت ـم ــد ال ـ ـمـ ــرونـ ــة ال ـق ـص ــوى
بخصوص مواعيد االنسحاب
األرمـ ـن ــي م ــن ال ـم ـنــاطــق الـسـبــع
التي كانت تحتلها وتعتبرها
ً
درع ـ ــا واق ـي ــة ل ـك ــاراب ــاخ ،والـتــي
انسحب الجيش األرمني بالفعل
مــن  5منها كــان آخــرهــا منطقة
أغــدام على أن تتسلم منطقتي
كلبجار في  25نوفمبر والشين
في األول من ديسمبر.

يريفان
وف ــي ي ــري ـف ــان ،أجـ ــرى الــوفــد
الــروســي مـحــادثــات مــع رئيس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء نـ ـيـ ـك ــول ب ــاش ـي ـن ـي ــان
وال ــرئ ـي ــس أرم ـي ــن ســركـيـسـيــان
ووزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع فـ ــاغـ ــارشـ ــاك
هاروتيونيان ،وبحثوا مسائل
تتعلق بدعم السالم في كاراباخ
وات ـخــاذ جميع الـتــدابـيــر لدعم
استقرار اإلقليم.
وأك ــد وزي ــر الــدفــاع الــروســي

دوليات
سلة أخبار
وتطرد
بالمثل
بريطانيا ترد
مستعد
المغربي
العاهل
َ
َ
دبلوماسيين
موريتانيابيالروسيين
لزيارة

ّ
عبر العاهل املغربي ،امللك محمد
السادس ،عن استعداده للقيام
بزيارة رسمية ملوريتانيا،
موجهًا في الوقت نفسه الدعوة
للرئيس ولد الشيخ الغزواني،
لزيارة اململكة املغربية.
وقال بالغ للديوان امللكي ،مساء
أمس األول ،إن "امللك محمد
السادس ،أجرى اتصاال هاتفيا
مع الغزواني ،لبحث دفع مسيرة
التعاون الثنائي".
وأعلنت الرباط ،األسبوع
املاضي ،استئناف حركة
النقل مع موريتانيا ،عبر
معبر الكركرات ،إثر تحرك
للجيش أنهى إغالق املعبر من
طرف جبهة "البوليساريو"
االنفصالية.

أنقرة تمدد مهمة
«عروج» بشرق «المتوسط»
صورة ّ
وزعتها وزارة الدفاع األذربيجانية لقوات عسكرية بعد دخولها منطقة أغدام في كاراباخ أمس األول (ا ف ب)
لباشينيان «مهمتنا الرئيسية
هي منع إراقــة الــدمــاء .هــذه هي
الـمـهـمــة ال ـتــي وض ـعـهــا قــائــدنــا
العام الرئيس فالديمير بوتين،
ونعتزم تحقيقها».
من جانبه ،أمل رئيس الوزراء
األرم ـن ــي ،ال ــذي ك ــان يــدعــو إلــى
الـ ـتـ ـق ــارب م ــع أوروبـ ـ ـ ــا وال ـغ ــرب
ع ـلــى ح ـس ــاب مــوس ـكــو «فـ ــي أن
نتمكن مــن تعزيز الـتـعــاون مع
روس ـيــا لـيــس فـقــط فــي المجال
ً
األمني ،لكن أيضا في المجالين
العسكري والتقني».
وأشـ ـ ــار شــوي ـغــو خـ ــال لـقــاء
هــاروتـيــونـيــان ،إلــى ع ــودة أكثر
من  7آالف نازح إلى منازلهم في
ً
كــارابــاخ ،داعيا نظيره األرمني
ل ـت ـن ـظ ـيــم رقـ ــابـ ــة صـ ــارمـ ــة عـلــى
االل ـت ــزام بـنـظــام وق ــف ال ـنــار في

كــارابــاخ لتجنب االس ـت ـفــزازات.
ووقــع هاروتيونيان وشويغو
حــزمــة مــن الــوثــائــق الـتــي تنظم
أنـ ـشـ ـط ــة وح ـ ـ ــدة حـ ـف ــظ الـ ـس ــام
الروسية في كاراباخ.

الفروف
وفي ختام زيارة يريفان ،أعلن
الفروف في مؤتمر صحافي ،أن
ّ
لقاءات الوفد الروسي ركزت على
ضمان «التنفيذ الدقيق والكامل
للبيان الصادر عن زعماء روسيا
وأرم ـي ـن ـي ــا وأذرب ـ ـي ـ ـجـ ــان ف ــي 9
نوفمبر» .وأضاف أن الجانبين
الــروســي واألرمـنــي «شــددا على
أن مـحــاوالت التشكيك فــي هذا
ال ـب ـيــان ،س ــواء أك ــان ذل ــك داخــل
البالد أو خارجها غير مقبولة».

وف ـ ـ ــي ب ـ ــاك ـ ــو ،الـ ـتـ ـق ــى ال ــوف ــد
الروسي الرئيس األذربيجاني
إلـ ـه ــام ع ـل ـي ـيــف .وخ ـ ــال ال ـل ـقــاء
ً
الذي حضره أيضا وزير الدفاع
األذرب ـي ـجــانــي ذاك ــر غـســانــوف،
ّ
عبر شويغو عن ثقته بأن نظام
وقف النار في كاراباخ سيستمر
ً
االلتزام به مستقبال.
وق ــال« :ل ــم يـمــض الـكـثـيــر من
الــوقــت مـنــذ الـبـيــان الـتــاريـخــي،
لـكــن ق ــوات حـفــظ ال ـســام أتمت
انتشارها في المواقع المحددة
لـ ـه ــا ،وه ـ ــي  23ن ـق ـطــة م ــراق ـب ــة.
سيطرت تلك القوات على الطرق
ال ـس ــري ـع ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ل ـض ـمــان
األمن على خط التماس ،وبدأت
عودة الالجئين» .وتابع« :العمل
الــذي قمنا به حتى اآلن يعطي
نتائجه».

م ــن جــان ـبــه ،أك ــد عـلـيـيــف أن
بـ ـي ــان ال ـت ـس ــوي ــة ي ـت ــم تـنـفـيــذه
ً
بنجاح ،معتبرا ذلك دليال على
اس ـت ـع ــداد ب ــاك ــو ل ــوض ــع الـحــد
للنزاع مع يريفان.

طـيــب إردوغ ـ ــان ،بـشــأن إرس ــال
عسكريين إلى أذربيجان بهدف
الـمـشــاركــة فــي مهمة روسـيــة -
تركية لمراقبة وقــف الـنــار في
كاراباخ.

أكار

«مرتزقة فرنسيون»

وف ــي إس ـط ـن ـبــول ،ق ــال وزي ــر
الــدفــاع التركي خلوصي أكــار،
أ م ـ ــس األول ،إن قـ ـ ــوات ب ــاده
ستتوجه قريبا إلى أذربيجان
لمراقبة وقف النار في كاراباخ،
ً
مـشـيــرا إل ــى أن ال ـق ــوات البرية
أك ـم ـلــت تـحـضـيــراتـهــا ف ــي ذلــك
اإلطار.
جـ ــديـ ــر ذكـ ـ ـ ـ ــره ،أن ـ ـ ــه ف ـ ــي 17
نوفمبر ،وافق البرلمان التركي
ع ـل ــى م ــرس ــوم ال ــرئ ـي ــس رج ــب

ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخ ـ ـ ـ ــر ،تـ ـق ـ ّـدم ــت
الـ ـسـ ـف ــارة األذربـ ـيـ ـج ــانـ ـي ــة فــي
بــاريــس ،أم ــس األول ،بشكوى
ل ــدى الـسـلـطــات الـقـضــائـيــة من
أجل التحقيق في جرائم حرب
م ــزع ــوم ــة ارت ـك ـب ـهــا مــواط ـنــون
ف ــرن ـس ـي ــون ،م ــن أص ـ ــل أرم ـن ــي
وغ ـ ـ ـيـ ـ ــر أرم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي ،م ــرتـ ـبـ ـط ــون
باليمين الفرنسي المتطرف،
في كاراباخ.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

مددت تركيا ،أمس ،لـ 8أيام
مهمة سفينة االستكشاف
"الريس عروج" للمسح الزلزالي
املثيرة للجدل في شرق البحر
املتوسط.
وجاء إعالن أنقرة تمديد املهمة
جنوب شرق جزيرة رودس
اليونانية حتى  29الحالي،
بالتزامن مع اعتبار وزير
الدفاع خلوصي آكار أن اليونان
تتعامل بأسلوب خاطئ مع يد
الصداقة التي تمدها بالده لها.

الحوثيون يسيطرون على
معسكر استراتيجي بمأرب

ّ
استثمار إيران في العالم العربي خسرها حدودها الشمالية
كتب مدير برنامج إيران في معهد الشرق
األوس ـ ــط ( )MEIوم ـق ــره واش ـن ـط ــن ،ألـيـكــس
ً
فاتنكا ،تـقــريــرا تحت عـنــوان «إي ــران تفتقد
النفوذ في القوقاز على عكس العالم العربي»،
يـشــرح فيه تــداعـيــات ال ـصــراع بين أرمينيا
وأذربيجان على إيران.
وذك ـ ـ ـ ــر ف ــاتـ ـنـ ـك ــا« :ي ـ ــوج ـ ــد مـ ـسـ ـتـ ـش ــارون
ع ـس ـكــريــون إي ــرانـ ـي ــون وج ـم ــاع ــات أجـنـبـيــة
موالية إليران من اليمن والعراق إلى سورية
ولـ ـبـ ـن ــان .عـ ـش ــرات اآلالف م ــن الـمـسـلـحـيــن
العاملين فــي جميع أنـحــاء الـشــرق األوســط
يتطلعون إلى طهران للحصول على التوجيه.
هذا النوع من النفوذ جعل إيران قوة إقليمية
على األقل في العالم العربي ،لكن استثمارات
طهران األيديولوجية والمالية العميقة في
الـ ــدول الـعــربـيــة ج ــاءت عـلــى حـســاب إهـمــال

المصالح اإليرانية األقرب إلى الوطن».
وأضاف«ُ :يظهر اتفاق السالم األخير بين
أرمينيا وأذربـيـجــان ،وال ــذي أنـهــى أسابيع
من الصراع العسكري على عتبة إيران ،عدم
ً
أهمية طهران تقريبا في ديناميكيات جنوب
القوقاز الهش .فرغم جهودها للتوسط في
نــوع مــن االت ـفــاق اإلقليمي إلنـهــاء الـصــراع،
ً
س ــرع ــان م ــا ثـبــت أن ط ـه ــران لـيـســت عــامــا،
ألنه ببساطة ،لم يكن لديها النفوذ للتأثير
ً
ّ
على نتيجة الـصــراع .وبــدال من ذلــك ،شكل
الروس واألتراك مسار الحرب ومسار وقفها.
واآلن ،يراقب اإليرانيون بقلق انتشار القوات
العسكرية الروسية والتركية إلبقاء القوات
األرمنية واألذربيجانية منفصلة عن بعضها
البعض ودعم اتفاقية السالم» .وأكد الكاتب
أن «النظام اإليراني محرج ويجب أن يكون

ك ــذل ــك .إن ق ــرب ط ـه ــران ال ـج ـغــرافــي الــوثـيــق
وع ــاق ــات ـه ــا ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ـعـم ـيـقــة بـجـنــوب
ً
ً
القوقاز ينبغي أن تجعلها العبا طبيعيا في
المنطقة ،لوال التركيز الساحق للجمهورية
اإلسالمية على العالم العربي».
وشــرح التقرير أنــه بمجرد التوصل إلى
االتفاق حول ناغورني كاراباخ أصبح على
إي ـ ــران أن ت ــواج ــه تـكـهـنــات بــأن ـهــا ق ــد تفقد
ً
حــدودهــا الــدولـيــة مــع أرمـيـنـيــا ،مـشـيــرا إلى
أنه كجزء من االتفاق ،سيتم ربط أذربيجان
ب ـج ـم ـهــوريــة ن ـخ ـج ــوات االذري ـ ـ ــة الـمـتـمـتـعــة
بالحكم الــذاتــي عـبــر مـمــر عـبــور يمتد على
طول الحدود األرمينية اإليرانية ،مما يعني
أن طهران قد تفقد طريق العبور إلى أرمينيا.
وبات بإمكان تركيا اآلن الوصول إلى البر
الرئيسي ألذربيجان دون الحاجة إلى المرور

عبر إيــران كممر ترانزيت ،وأصبح بإمكان
روسيا وتركيا استبعاد إيران بسهولة من أي
طرق مستقبلية لنقل الطاقة إلى أوروبا ،مما
يعني خسائر بمليارات الدوالرات لطهران.
ولفت التقرير إلــى أنــه «كــان مــن الواضح
أن موسكو ليست قلقة بشأن موقف طهران
أو مشاركتها المحتملة في هذا الصراع بل
بشأن قدرة أنقرة على شن مزيد من الغزوات
في جنوب القوقاز» .وأضاف أنه منذ البداية
«كان لدى اإليرانيين قلقان رئيسيان :األول
هو أن الحرب من شأنها أن تغذي الشعور
بالقومية األذربـيـجــانـيــة داخ ــل إي ــران التي
يـ ـعـ ـي ــش فـ ـيـ ـه ــا نـ ـح ــو  20مـ ـلـ ـي ــون ش ـخــص
يتحدرون من أصول أذربيجانية ،مما يعني
احتمال أن تنجر طهران عن غير قصد إلى
الحرب األرمنية األذربيجانية .والثاني هو

احتمال أن سياسة تركيا في دعم أذربيجان
سـتـعـطــي أنـ ـق ــرة ح ـصــة أك ـب ــر ف ــي مستقبل
جنوب القوقاز.
هــذا االحتمال أصبح اآلن حقيقة واقعة،
على إيران أن تتعلم التعايش معها .وإضافة
ً
ً
ً
إلى ذلك تلقت أذربيجان أيضا دعما عسكريا
ً
إسرائيليا يعني أن العالقات بين البلدين
ً
ستصبح أكثر عمقا.
وختم بأن «الحقيقة البسيطة هي أنه على
مــدى السنوات العشرين الماضية أو نحو
ذلــك ،اخـتــارت إي ــران إعـطــاء األولــويــة للعالم
العربي على أنه تركيزها اإلقليمي ،وكانت
نتيجة ذلــك أنـهــا فـقــدت الكثير مــن نفوذها
ووض ـع ــت مـصــالـحـهــا ف ــي ج ـن ــوب ال ـقــوقــاز
تـحــت رحـمــة روس ـي ــا ،وب ــدأت بــالـفـعــل تدفع
ً
ً
ثمنا باهظا».

«حرب تيغراي» ...صراع
حول اقتصاد إثيوبيا
ً
تـبــدو األزم ــة الـتــي تعيشها إثيوبيا حاليا
ً
ً
صــراعــا سـيــاسـيــا ،على خلفية الحكم الــذاتــي
لمنطقة ت ـي ـغــراي ،لـكــن ال ــواق ــع أن ال ـن ــزاع بين
أديس أبابا وهذا اإلقليم الشمالي أعمق بكثير
مما يبدو عليه .وبحسب تحليل لمجلة «فورين
بوليسي» األميركية ،فإن الصراع يتمحور في
األســاس حول الموارد االقتصادية في المقام
األول ،ثم النفوذ السياسي في البالد كله.
وتشير المجلة إلى أن الحملة العسكرية التي
شنها رئيس ال ــوزراء أبــي أحمد على تيغراي
ب ـهــدف مـعـلــن ،هــو إطــاحــة «الـجـبـهــة الشعبية
لتحرير تـيـغــراي» الـحــزب الحاكم فيها ،الــذي
هيمن على مقاليد السياسة الوطنية بالبالد
لما يقرب من  3عقود ،هي تطور كبير ،مضيفة
أن رئـيــس ال ـ ــوزراء اإلثـيــوبــي «ي ـحــارب النظام
الـقــديــم فــي ال ـبــاد ال ــذي يسعى إل ــى اسـتـعــادة
ال ـن ـف ــوذ االقـ ـتـ ـص ــادي وال ـس ـي ــاس ــي ال ـ ــذي كــان
يتمتع به».
ويعتبر محللون من خارج إثيوبيا ،أن جذور
الخالف بين المنطقة والحكومة الفدرالية تعود
إلى دستورية قرار البرلمان تأجيل االنتخابات
المحلية والوطنية ،بسب فيروس كورونا .فقد
أجــرى قــادة «تـيـغــراي» الــذي يبلغ عــدد سكانه
نـحــو  5مــايـيــن نـسـمــة ،ويـتـمـتــع بـحـكــم شبه
ذاتي ،االنتخابات المحلية في تحد للحكومة
الـمــركــزيــة فــي أدي ــس أب ــاب ــا ،وفـ ــازت «الـجـبـهــة»
التي يقودها جبرا ميكائيل بجميع المقاعد،
ورد البرلمان الفدرالي باعتبار النتائج ملغاة
وباطلة.
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن آخـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــن ي ـ ـ ـ ـ ـ ــرون أن االخ ـ ـ ـتـ ـ ــافـ ـ ــات
األيــديــولــوجـيــة ال ـســائــدة بـيــن أح ـمــد و«جـبـهــة

التحرير» هي المصدر الرئيسي للخالف ،غير
أن هذه األمور ال تفسر تحول الخالفات إلى مواجهة
عسكرية ،بحسب «فورين بوليسي».
وتقول المجلة األميركية إن «الحرب في النهاية
هــي على اقتصاد إثيوبيا ومــواردهــا الطبيعية،
ً
ومليارات ال ــدوالرات التي تتلقاها البالد سنويا
من المانحين والمقرضين الدوليين».
وإدارة ه ــذه األمـ ــور م ــن صــاح ـيــات الـحـكــومــة
المركزية ،التي سيطرت عليها «الجبهة الشعبية»
نحو  3عقود ،قبل أن يتولى أحمد رئاسة الحكومة
في أبريل  ،2018بعد احتجاجات واسعة النطاق
ضد الحكومة.
وب ـع ـب ــارة أخ ـ ــرى ،ه ــذا ل ـيــس ص ــراع ــا ح ــول من
سيحكم تـيـغــراي ،فهي منطقة صغيرة وال يمثل
سـكــانـهــا س ــوى  6ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إج ـمــالــي سـكــان
إثيوبيا البالغ عددهم  110ماليين نسمة» ،حسب
المجلة التي قالت إن أحمد «يصر على استعادة
السيطرة االقتصادية على البالد بأي ثمن كان».
وه ـي ـم ـنــت «ال ـج ـب ـه ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة» ع ـل ــى الـ ـب ــاد،
ب ـعــد أن أط ــاح ــت ال ـح ـكــومــة الـعـسـكــريــة ال ـتــي كــان
يتوالها هايلي مريام ديسالين عام  .1991خالل
هــذه الـسـنــوات ،كانت تسيطر على كــل المناصب
السياسية والعسكرية واالستخبارية.
وأدت هــذه الـقــوة إلــى هيمنة اقتصادية ،حيث
تـمـكــن قـ ــادة الـجـبـهــة م ــن الـسـيـطــرة الـكــامـلــة على
اقتصاد البالد ومواردها الطبيعية .وفي السنوات
األخيرة من حكمها ،تلقت إثيوبيا ما معدله 3.5
ً
مليارات دوالر من المساعدات الخارجية سنويا
وم ـب ــال ــغ ك ـب ـيــرة م ــن الـ ـق ــروض م ــن ال ــدائ ـن ـي ــن فــي
القطاع الخاص والحكومات خصوصا من الصين،
التي وصلت إلى  60في المئة من الناتج المحلي

سيطرت قوات جماعة "أنصار
الله" الحوثية على معسكر
ماس االستراتيجي ،أحد أكبر
معسكرات القوات املوالية للرئيس
اليمني عبدربه منصور هادي
في محافظة مأرب شمال شرقي
البالد أمس.
وأفاد مصدر في السلطة املحلية
بمحافظة مأرب بأن قوات
الجماعة املتمردة املدعومة من
إيران اقتحمت معسكر ماس في
مديرية مدغل شمال غربي مدينة
مأرب مركز املحافظة التي تحمل
االسم نفسه ،إثر هجوم شنته
من عدة محاور دارت على إثره
معارك أوقعت العديد من القتلى
والجرحى في صفوف الطرفني.

آبي يرفض وساطة «اإلفريقي»
ويقترب من ميكيلي

إثيوبيون يحيطون بسيدة فقدت الوعي داخل معسكر الستقبال الالجئين في السودان
أمس األول (أ ف ب)
اإلجمالي للبالد عندما تولى أحمد السلطة.
ف ـضــا ع ــن ذل ـ ــك ،ف ــإن ال ــدس ـت ــور ال ـ ــذي أدخـلـتــه
ال ـح ـكــومــة ب ـق ـيــادة «ج ـب ـهــة ال ـت ـحــريــر» ع ــام ،1994
سمح فقط بالملكية الـعــامــة ل ــأرض ،مما أعطى
المسؤولين الحكوميين حق الوصول غير المقيد
إلى موارد األراضي الوفيرة في األجزاء الجنوبية
م ــن الـ ـب ــاد ،ف ـع ـم ـلــوا ع ـلــى تــأج ـيــر ه ــذه األراضـ ــي
للمستثمرين األجانب والمحليين بعقود طويلة
األجــل ،ما أدى إلــى مراكمتهم مليارات ال ــدوالرات
في هذه العملية.
وقالت تقارير إنه بحلول عام  ،2011تم تأجير
 3.6ماليين هكتار من أراضي إثيوبيا لمستثمرين
أجانب ،وهي مساحة تعادل مساحة هولندا ،وكانت
الجهة المستفيدة« :جبهة تيغراي».
ولم يتوقف األمر على ذلك ،فقد سيطرت الجبهة
على قطاعات االقتصاد من خالل الشركات التابعة

لتكتلها الضخم« ،صندوق الهبات إلعــادة تأهيل
تـ ـيـ ـغ ــراي» .وم ـن ــذ وص ــول ــه إلـ ــى ال ـس ـل ـط ــة ،ه ــددت
حكومته الهيمنة االقتصادية الطويلة للجبهة ،إذ
بذل جهودا جبارة من أجل تحجيمها ،فعمل على
خصخصة الشركات التي تسيطر عليها ،إلى جانب
إجراء تعديالت حكومية هدفت إلى السيطرة على
األموال الموجودة خارج النظام المالي التي يحتفظ
بها المسؤولون الحكوميون.
وأدت إصالحات أحمد إلى تقليص نفوذ الجبهة
ً
في القطاع األمني ،خصوصا بعد إقالة رئيس جهاز
األم ــن جيتاشيو أسـيـفــا ،ال ــذي يــوصــف بــ«الــرجــل
المخيف».
وت ـخ ـلــص «ف ــوري ــن بــول ـي ـســي» إل ــى أن ال ـصــراع
الحالي ال يدور حول من سيحكم اإلقليم الشمالي،
بل حول اإلجــراء ات االقتصادية والسياسية التي
يقوم بها أحمد بال هوادة.

الـتـقــى رئ ـيــس ال ـ ــوزراء اإلث ـيــوبــي آب ــي أح ـمــد 3 ،مبعوثين
عينهم االتحاد اإلفريقي ،للنظر في النزاع الدائر بين حكومته
االتحادية وسلطات إقليم تيغراي ،لكنه أعلن رفــض خطوة
المنظمة اإلفــريـقـيــة للتوسط فــي ال ـص ــراع ،ال ــذي انــدلــع منذ
أسبوعين ،وتسبب في مقتل المئات وتشريد اآلالف ،وفــرار
نحو  50ألف إثيوبي إلى السودان.
وبعد ساعات من إعالن االتحاد اإلفريقي تعيين  3رؤساء
دول ســابـقـيــن كمبعوثين ب ـشــأن أزم ــة ت ـي ـغــراي ،ال ـتــي تهدد
استقرار منطقة غرب إفريقيا برمتها ،قال مكتب رئيس الوزراء
إن األن ـبــاء عــن أن المبعوثين قــادمـيــن لـبــاده للتوسط بين
حكومته والمنطقة الشمالية «كاذبة».
وفي وقت سابق ،قال رئيس جنوب إفريقيا رئيس الدورة
الحالية لالتحاد اإلفريقي ،سيريل رامافوسا ،بعد اجتماع
مــع رئـيـســة إثـيــوبـيــا سهلي ورك زودي« :الـمـهـمــة الرئيسية
للمبعوثين هي إشــراك كل أطــراف الصراع في إنهاء األعمال
العدائية ،وخلق ظروف من أجل حوار وطني شامل لحل كل
القضايا التي أدت إلى الصراع واستعادة السالم واالستقرار
إلى إثيوبيا».
في غضون ذلك ،أعلنت الحكومة اإلثيوبية ،أن قواتها أحكمت
السيطرة على مدينة آديغرات ،لتقترب بذلك من ميكيلي عاصمة
إقليم تيغراي شمال البالد.
وذكــر مكتب لجنة حالة الـطــوارئ الحكومية ،في بيان ،أن
مدينة آديغرات ،التي تبعد  120كيلومترا عن ميكيلي «حررت
ً
بالكامل من ميليشيات جبهة تحرير شعب تيغراي» ،مضيفا
أن القوات الحكومية تواصل التقدم نحو مركز اإلقليم.
ويأتي ذلك بعد إعالن الحكومة االتحادية ،مساء أمس األول،
انـتــزاع قواتها مدينتي أكسوم وأدوا في اإلقليم الــواقــع عند
الحدود مع إريتريا والسودان.
وجاء اإلعالن الحكومي وسط تشكيك من قبل خبراء بتحقيق
القوات االتحادية الختراق كبير في عمق أراضي إقليم تيغراي،
التي تعتمد سلطته المحلية المنظمة والمتمرسة بخوض
المعارك على استدراج خصومها قبل توجيه ضربات قوية لهم.
(أديس أبابا ـ د ب أ ،رويترز أ ف ب)
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ترامب يحاول تغيير نتائج األصوات في المجمع االنتخابي

سلة أخبار
زعيم التيبت يزور البيت
األبيض للمرة األولى

بايدن يضمن تمرير حكومته بدفعة جمهورية ...ويتفق مع الديمقراطيين على الحزمة االقتصادية
في محاولة تبدو عقيمة
أفادت تسريبات بأن الرئيس
دونالد ترامب يسعى إلقناع
مسؤولين جمهوريين في
واليات حاسمة بإبطال
نتائج االنتخابات ومنحه
أصوات والياتهم في المجمع
االنتخابي ،بينما تتناقص فرص
ترامب بتغيير نتائج االنتخابات
عبر الطعون القضائية.

حملة بايدن بدأت
جمع التبرعات
لتمويل عملية
انتقال السلطة

فــي إط ــار مـحــاوالتــه المضنية
وغـ ـي ــر ال ـم ـس ـب ــوق ــة ل ـق ـلــب نـتــائــج
انتخابات  3نوفمبر لمصلحته،
التقى الرئيس األمـيــركــي دونــالــد
ترامب األعضاء الجمهوريين في
مجلسي النواب والشيوخ بوالية
بنسلفانيا ،بعد ساعات من لقاء
م ـم ــاث ــل م ــع ن ـظ ــرائ ـه ــم ف ــي والي ــة
ميشيغان.
ومع تلقيه سلسلة من الهزائم
ف ــي س ــاح ــات ال ـم ـحــاكــم ،ذك ـ ــرت 3
م ـصــادر مطلعة أن فــريــق تــرامــب
يـعـلــق آم ــال ــه ع ـلــى م ـحــاولــة لــدفــع
المجالس التشريعية الخاضعة
لسيطرة الجمهوريين في الواليات
الـحــاسـمــة ،الـتــي ف ــاز بها خصمه
الديمقراطي جــو بــايــدن ،لتنحية
ً
ً
النتائج جانبا وإعالن ترامب فائزا
بالتصويت ،في سابقة في التاريخ
األميركي الحديث تحتاج بعد ذلك
إلــى إق ــرار الكونغرس والمحكمة
العليا لهذه اإلجراءات.
وأب ـ ـ ـل ـ ـ ـغـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ،ب ـ ــأن
حـمـلــة ت ــرام ــب ت ـحــولــت إلـ ــى هــذه
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـ ـج ــدي ــدة ،الـتــي
ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى إقـ ـن ــاع الـمـشــرعـيــن
الجمهوريين بالتدخل نيابة عنه
فــي الــواليــات الحاسمة لتقويض
مصداقية النتائج.
وهذا مسعى طويل المدى يركز
ً
حاليا على بنسلفانيا وميشيغان،
لكن حتى وإن تحولت الواليتان
لمصلحة تــرامــب فسيحتاج إلى
قلب نتيجة التصويت فــي واليــة
ث ــال ـث ــة ل ـل ـت ـفــوق ع ـل ــى ب ــاي ــدن فــي
المجمع االنتخابي.
وي ـ ـس ـ ـع ـ ــى م ـ ـح ـ ــام ـ ــو ت ـ ــرام ـ ــب
الن ـ ـتـ ــزاع س ـل ـطــة ت ـع ـي ـيــن أع ـض ــاء
ال ـم ـج ـمــع االن ـت ـخ ــاب ــي م ــن ح ـكــام
الواليات ونوابهم ومنحها لنواب
جمهوريين بالمجالس التشريعية
للواليات ،بحجة أن الدستور يمنح
هذه المجالس السلطة األعلى.
وف ــي ضــربــة لـمـحــاولــة تــرامــب
قلب نتيجة التصويت ،أكــد زعيم
األغلبية الجمهورية فــي مجلس
شـيــوخ ميشيغان مــايــك شيركي
ورئيس مجلس النواب في الوالية
ال ـج ـم ـهــوري ل ــي شــاتـفـيـلــد أنهما
سـيـتـبـعــان ال ـقــانــون واإلج ـ ـ ــراءات
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة الـ ـخ ــاص ــة ب ــأع ـض ــاء
المجمع االنـتـخــابــي فــي الــواليــة،
ّ
وأنهما لــم يطلعا حتى اآلن على
أي م ـع ـلــومــات ق ــد ت ـغ ـيــر نتيجة
االنتخابات في الوالية.
ودعا الزعيمان الجمهوريان ،في
بيان مشترك ،إلى التحقيق في حال
ثبوت أي تزوير ،وأوضحا أنهما
أبلغا ترامب حاجة ميشيغان إلى
أم ــوال إضافية لمواجهة جائحة
كورونا.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــا« :ب ـص ـف ـت ـن ــا ق ــائ ــدي
ال ـس ـل ـط ــة ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ،سـنـلـتــزم
بالقانون واإلج ـ ــراءات الطبيعية
فيما يخص المجمع االنتخابي
في ميشيغان».

مؤتمر ترامب الصحافي في البيت األبيض أمس األول (أ ف ب)
وس ـب ــق أن دعـ ــا ف ــري ــق تــرامــب
على لسان المحامية سيدني باول
المجلسين التشريعيين بالوالية
إلى منح الناخبين لترامب ،وهو
إج ـ ـ ــراء كـ ــان سـيـبـطــل الـتـصــويــت
الشعبي ويواجه تحديات قانونية.
وقــالــت عـضــو مـجــس الشيوخ
ع ــن واليـ ــة م ـيــن س ـ ــوزان كــولـيـنــز،
في بيان ،إن ترامب أمامه «طريق
صحيح وطريق خاطئ» لالعتراض
على ما يــراه مخالفات انتخابية،
موضحة أنه «تجميع األدلة وتقديم
طعون قضائية والـطــريــق الخطأ
هو محاولة الضغط على مسؤولي
االنتخابات بالوالية».
وشددت كولينز على أنه يجب
مـنــح حـمـلــة ب ــاي ــدن المستحقات
الـ ـم ــالـ ـي ــة والـ ـمـ ـك ــات ــب وال ـ ـم ـ ــوارد
الحكومية التي تحتاج إليها خالل
المرحلة االنتقالية.

تظاهرات واتهامات
من جهة أخرى ،رفض قاض في
ً
ً
نيفادا طلبا طارئا لوقف تصديق
الــواليــة على نتائج االنـتـخــابــات،
ً
معتبرا أن ذلــك سيحرم أكـثــر من
مليون ناخب من حقوقهم.
وجـ ــاء ذل ــك بـعــد طـلــب تقدمت
ب ـ ـ ــه مـ ـنـ ـظـ ـم ــة «م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع نـ ــزاهـ ــة
االنتخابات» اليمينية حددت فيه
هوية نحو  1400شخص سجلوا
للتصويت في نيفادا ،وانتقلوا إلى
كاليفورنيا ،ثم صوتوا في نيفادا.
وف ــي ظ ــل ت ــزاي ــد الـضـغــط على
ت ـ ــرام ـ ــب ل ـ ـبـ ــدء ع ـم ـل ـي ــة االنـ ـتـ ـق ــال
ال ــرسـ ـم ــي ،ق ـ ــرر أن ـ ـصـ ــاره تـنـظـيــم

تظاهرات حاشدة في واشنطن في
 12ديسمبر المقبل قبل يومين من
تصويت المجمع االنتخابي على
النتائج وإعــان الفائز بالرئاسة،
بـ ـحـ ـس ــب صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «واش ـ ـن ـ ـطـ ــن
بوست».
وب ــدا مـسـعــى تــرامــب للتشبث
بــال ـس ـل ـطــة أضـ ـع ــف م ــن أي وق ــت
مـضــى أم ــس األول ،بـعــدمــا أعـلــن
س ـك ــرت ـي ــر ج ــورجـ ـي ــا الـ ـمـ ـس ــؤول
عـ ــن ال ـع ـم ـل ـيــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة بـ ــراد
راف ـي ـن ـس ـبــرغــر أن الـ ـف ــرز ال ـي ــدوي
ومــراجـعــة كــل األصـ ــوات بالوالية
الجنوبية يؤكدان فوز بايدن.
وف ــي فعالية بالبيت األبـيــض
أقيمت حول خفض أسعار الدواء،
ق ــال ت ــرام ــب ،فــي أول تصريحات
عـلـنـيــة ع ــن نـتـيـجــة االن ـت ـخــابــات،
«أنا فزت وحصلت على  74مليون
ص ـ ــوت رغ ـ ــم أن وق ـ ــوف ك ـبــريــات
شــركــات األدوي ـ ــة والتكنولوجيا
ووسائل اإلعالم ضدي».
واتـهــم تــرامــب شــركــات األدوي ــة
وخـ ــص «فـ ــايـ ــزر» ب ــأن ـه ــا تـعـمــدت
تأخير نجاحها في التوصل للقاح
م ـض ــاد ل ـف ـي ــروس ك ــورون ــا لمنع
فــرصــه ف ــي ال ـف ــوز بــاالن ـت ـخــابــات،
ً
مــؤكــدا أنها صرفت الماليين في
اإلع ــان ــات الـسـيــاسـيــة ض ــده ألن
س ـيــاســاتــه ت ـهــدف إل ــى تخفيض
أسعار العالج.
وأك ــد تــرامــب ،ال ــذي ش ــارك في
ال ـق ـم ــة االفـ ـت ــراضـ ـي ــة لـمـجـمــوعــة
العشرين وفي اجتماع المنتدى
االقتصادي لدول آسيا والمحيط
الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادئ (أب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــك) ،أن إدارت ـ ـ ـ ـ ــه
استطاعت خفض أسعار األدوية

ً
ً
للمرة األولى منذ  51عاما ،مبينا
أنـ ــه سـيـسـمــح ل ـح ـكــام ال ــوالي ــات
باستيرادها من كندا بعد االنتهاء
مــن إع ــداد ق ــرار خفض األسـعــار،
وذل ــك ألن أس ـعــار األدويـ ــة هناك
أق ــل بالنصف مــن أس ـعــارهــا في
الواليات المتحدة.

حكومة بايدن
في المقابل ،قضى بايدن يومه
أمـ ــس ف ــي االج ـت ـم ــاع م ــع نــائـبـتــه
الـمـنـتـخـبــة كــامــا ه ــاري ــس وع ــدد
مـ ــن م ـس ـت ـش ــاري ــه ل ـب ـحــث ال ـف ـتــرة
االنـتـقــالـيــة والـتـخـطـيــط لتشكيل
إدارت ـ ـ ــه الـ ـج ــدي ــدة ،ال ـت ــي ال ت ــزال
إدارة الخدمات العامة ال تعترف
بـهــا وتمنعها مــن دخ ــول الـمـقــار
الحكومية ومن استخدام التمويل
المتاح عادة للفريق الفائز.
وق ــال الـسـيـنــاتــور الـجـمـهــوري
الم ــار ألـكـسـنــدر ،ال ــذي سيتقاعد
نهاية العام ،إن لدى بايدن «فرصة
ً
جيدة جدا» ليصبح الرئيس التالي،
ً
مطالبا في بيان إدارة ترامب بالبدء
في عملية االنتقال.
وف ـ ـ ــي دف ـ ـعـ ــة م ـه ـم ــة لـ ـب ــاي ــدن،
ق ـ ــرر أعـ ـ ـض ـ ــاء م ـج ـل ــس ال ـش ـي ــوخ
الجمهوريين ميت رومني وسوزان
كولينز وليزا ميركويسكي الوقوف
مع الديمقراطيين لتمرير تعييناته
الحكوميـ ـ ــة ،م ـ ـ ــا يعطـ ـ ـي ـ ـ ــه أغلبي ـ ــة
ً
بـ  52صوتا.
وب ـع ــد اتـ ـص ــال م ــع ع ـش ــرة من
ح ـك ــام ال ـ ــوالي ـ ــات ،وصـ ــف ب ــاي ــدن
محاولة ترامب لقلب النتائج بأنها
«غ ـي ــر م ـس ــؤول ــة ب ــال ـم ــرة وتـبـعــث

ب ــرس ــال ــة م ــروع ــة ب ـش ــأن وضـعـنــا
كدولة».
ودع ـ ـ ـ ــا بـ ـ ــايـ ـ ــدن ،أم ـ ـ ــس األول،
األمـيــركـيـيــن إل ــى الـتـبــرع لتمويل
عـمـلـيــة ان ـت ـق ــال ال ـس ـل ـطــة ف ــي ظل
رفــض تــرامــب التعاون مــع فريقه،
ً
معلنا تعيين  4أشخاص آخرين
ليشغلوا مناصب بارزة في إدارته
بينهم وزيــرا الخزانة والخارجية
على أن يختار كبار قادة حكومته
بداية األسبوع المقبل.
وأكـ ــد م ـقــربــون م ــن ب ــاي ــدن أنــه
ي ـم ـكــن إص ـ ـ ــدار إع ــان ــات مجلس
الـ ـ ــوزراء عـلــى دف ـع ــات ،م ــع تركيز
مجموعات المرشحين على مجال
م ـع ـيــن ،م ـثــل االق ـت ـص ــاد أو األم ــن
الـقــومــي أو الـصـحــة ال ـعــامــة ،مــرة
واحدة.
ومـ ـ ــن خـ ـ ــال ت ـش ـك ـيــل ال ـف ــري ــق
ً
الـمـكــون مــن  15شـخـصــا ،يــواجــه
بايدن مطالب من مصالح متعددة
ً
وم ـت ـض ــارب ــة ،ف ـض ــا ع ــن الــوضــع
ال ـس ـي ــاس ــي فـ ــي م ـج ـل ــس ش ـيــوخ
ً
م ـن ـق ـســم ت ـق ــري ـب ــا بــال ـن ـصــف بـيــن
جمهوريين وديمقراطيين.
وات ـفــق بــابــدن ح ــال اجتماعه
م ـ ـ ــع رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب
نــانـســي بيلوسي وزع ـيــم األقلية
الديمقراطية في مجلس الشيوخ
تشاك شومر على ضــرورة تمرير
الـكــونـغــرس حــزمــة تحفيز تناهز
ق ـي ـم ـت ـهــا  1.4ت ــر يـ ـلـ ـي ــون دوالر،
مخصصة لدعم األسر والشركات
ال ـص ـغ ـيــرة وم ـس ــاع ــدة ح ـكــومــات
ال ــوالي ــات لــدعــم الـقـطــاع الصحي
وتوسيع نطاق التعويضات عن
البطالة.

وحذرت بيلوسي من ن الواليات
المتحدة تعيش كارثة اقتصادية
وص ـح ـي ــة ،مـطــالـبــة ق ـ ــادة ال ـحــزب
الـجـمـهــوري بــالـعــودة إل ــى طــاولــة
ال ـت ـفــاوض مــن أج ــل االت ـف ــاق على
حزمة ثانية لإلنعاش االقتصادي.

قام رئيس حكومة التيبت
في المنفى لوبسان
سانجاي بزيارة البيت
األبيض للمرة األولى منذ
ستة عقود ،في خطوة قد
تثير غضب بكين التي
اتهمت الواليات المتحدة
بمحاولة زعزعة استقرار
المنطقة.
وقالت اإلدارة المركزية
للتيبت ،في بيان صحافي،
إن سانجاي تلقى دعوة
لزيارة البيت األبيض للقاء
روبرت ديسترو المعين
ً
حديثا في منصب المنسق
األميركي الخاص لشؤون
هذه المنطقة .وأضافت
اإلدارة ،التي تتخذ من
ً
دارامساال الهندية مقرا« ،هذا
االجتماع غير المسبوق
ربما يبعث على التفاؤل
فيما يتعلق بالتعاون بين
إدارة التبت والمسؤولين
األميركيين وإضفاء الطابع
الرسمي عليه بشكل أكبر في
السنوات القادمة».

ترامب يحرر جاسوس
إسرائيل من قيوده

نقل السلطة
وقـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ــاي ـ ـ ــدن ،ب ـم ـع ـق ـل ــه فــي
ويـلـمـيـنـغـتــون ب ــوالي ــة دي ــاوي ــر،
«األم ـ ـي ـ ــرك ـ ـي ـ ــون ي ـ ـش ـ ـهـ ــدون ع ــدم
م ـس ــؤول ـي ــة ال تـ ـص ــدق ورس ــائ ــل
مضرة إلى حد غير معقول توجه
إلى باقي العالم حول طريقة عمل
ً
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» ،م ـض ـي ـفــا« :مــن
الصعب فهم كيف يفكر هذا الرجل،
وإنني على قناعة بأنه يعرف أنه
خسر وأنني سأؤدي القسم في 20
يناير .ما يفعله مخز بكل بساطة».
وبينما بدأت حملة بايدن بجمع
التبرعات لتمويل انتقال السلطة
مع استمرار العرقلة من قبل اإلدارة
الجمهورية ،نفت المتحدثة باسم
ال ـب ـيــت األب ـي ــض كـيـلــي مــاكـنــانــي
إصدار ترامب أوامر بعدم التواصل
مع حملة بايدن.
وشـ ـ ـ ـ ــددت م ــاكـ ـن ــان ــي عـ ـل ــى أن
حملة ترامب االنتخابية متمسكة
ب ــال ــدع ــاوى ال ـق ـضــائ ـيــة وتـنـتـظــر
مسارها قبل أي تصريح ،مشيرة
إلــى تجهيز  40مليون جرعة من
ل ـقــاح ك ــورون ــا ،قـبــل نـهــايــة الـعــام
ف ــي ظ ــل ت ــراج ــع ن ـس ــب ال ــوف ـي ــات
وت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــات الـ ـ ــوبـ ـ ــاء عـ ـل ــى ك ــاف ــة
المستويات.
(واشنطن  -وكاالت)

انتهت القيود التي
تمنع حركة الجاسوس
اإلسرائيلي في الواليات
المتحدة ،جوناثان بوالرد،
أمس األول ،وامتنعت إدارة
الرئيس األميركي المنتهية
واليته ،دونالد ترامب ،عن
تمديدها.
وقال محاميا بوالرد
في بيان« :نحن ممتنان
ومسروران ألن وكيلنا تحرر
ً
أخيرا من أي قيود ،وهو اآلن
رجل حر من جميع النواحي.
نتطلع إلى رؤية وكيلنا في
إسرائيل».
وشكر بوالرد في بيانه
رئيس الحكومة اإلسرائيلية،
بنيامين نتنياهو ،والسفير
اإلسرائيلي لدى الواليات
المتحدة ،رون ديرمر« ،على
جهودهما التي بذالها».

 ...وإصابة نجله األكبر
بفيروس كورونا

رودي جولياني لم يعد «رئيس بلدية أميركا»
أظ ـهــر الـمــؤتـمــر الـصـحــافــي ل ــرودي
جولياني ال ــذي ان ـســاب خــالــه صباغ
ش ـع ــره ع ـلــى جــان ـبــي وج ـه ــه وإع ــان ــه
بــأن الــزعـيــم الفنزويلي المتوفى منذ
سنوات هوغو تشافيز تسبب في هزيمة
الرئيس دونالد ترامب في االنتخابات،
أن هذا المحامي لم يعد «رئيس بلدية
أميركا».
ف ــاإلش ــادات ال ـتــي لقيها جولياني
لـشـجــاعـتــه ال ـهــادئــة ف ــي ق ـي ــادة مدينة
ن ـيــويــورك بـعــد هـجـمــات  11سبتمبر
 ،2001تالشت بعد عدد من التصريحات
الغريبة عن أن الديمقراطيين ووسائل
اإلعــام والدكتاتور الفنزويلي الراحل
هم من حرموا ترامب من الفوز بوالية
جديدة.
ومؤتمره الصحافي يــوم الخميس
ال ـمــاضــي ،ال ــذي روج خــالــه نـظــريــات
م ــؤام ــرة ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ،كــانــت آخــر
ً
عروضه الجريئة ،دفاعا عن ترامب الذي
خسر في انتخابات الثالث من نوفمبر
أمام الديمقراطي جو بايدن لكن يرفض
اإلقرار بالهزيمة.
وقال جولياني« :ال يمكننا السماح

لهؤالء المحتالين أن يسرقوا انتخابات
مــن الـشـعــب األم ـيــركــي .لـقــد انتخبوا
دونالد ترامب .لم ينتخبوا جو بايدن»،
ً
ً
متجاهال فــارقــا بنحو ستة ماليين
ص ـ ــوت ب ـي ــن ال ـمــرش ـح ـيــن لـمـصـلـحــة
بايدن.
ووصف حاكم ميريالند الجمهوري
الري هـ ــوغـ ـ ـ ـ ــان المـ ــؤتم ـ ــر الصحـ ــافي
بـ «الكارثي».
م ــن جــان ـبــه ،اعـتـبــر كــريــس كريبس
مدير وكالة أمن االنتخابات الذي أقاله
ً
ترامب أخـيــرا بــأن المؤتمر الصحافي
«أخطر ساعة و 45دقيقة من التلفزيون
فــي ال ـتــاريــخ األم ـيــركــي .ورب ـمــا األكـثــر
ً
جنونا».
وذك ـ ـ ـ ــرت «ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ت ــايـ ـم ــز» ه ــذا
األسبوع أن جولياني طلب مبلغ  20ألف
ً
دوالر يوميا مقابل تصريحاته دفاعا
ًعن ترامب ،لكن التقرير قال إن المبلغ
النهائي لم ُيعرف.
وبغض النظر عن المال ،يقول روبرت
بــول ـنــر م ـح ــرر ك ـت ــاب ع ــن جــول ـيــانــي إن
الـمــدعــي ال ـعــام ال ـفــدرالــي الـســابــق الــذي
ً
ً
أصـبــح رئـيـســا لبلدية نـيــويــورك دائـمــا

ً
ً
كان «انتهازيا سياسيا ال يهدأ» ولم تكن
المصداقية من أولوياته .وجاءت هجمات
 11سبتمبر لتفح الطريق أمام جولياني
لمهام أكبر ،وشبهه أحد الكتاب في رده
على الهجمات بونستون تشرتشل .لكن
ذلك ربما كان أفضل لحظاته.
ف ـقــد ك ــان يـتـطـلــع إل ــى مـقـعــد البيت
األب ـيــض فــي  ،2008لـكــن استراتيجية
أول ـي ــة مـشـكــوك بـهــا فـشـلــت ،كـمــا فشل
اعتماده على سجله في  11سبتمبر من
دون تطوير منصة أوسع.
ً
وفشل مساعيه في  2008جعله تائها.
لكن صديقه النيويوركي القديم وحليفه
ً
السياسي فتح لــه طريقا .وقــال بولنر
ً
إن «جولياني رأى طريقا نحو السلطة
نتيجة صــداقـتــه مــع تــرامــب ولــم ينظر
بعدها إلى الخلف».
فطاقته واستعداده للدفاع عن ترامب
ً
في أي شيء جعل وجوده ضروريا.
وعندما هــدد تسجيل محرج فرص
ت ــرام ــب ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات  ،2016أج ــرى
ج ــولـ ـي ــان ــي س ـل ـس ـل ــة م ـ ــن ال ـم ـق ــاب ــات
التلفزيونية للتقليل من أهمية المسألة
لتفقد أي تأثير لها.

ب ـعــد االن ـت ـخ ــاب ــات ل ــم ي ـلــب تــرامــب
ً
رغبته في تعيينه وزيرا للخارجية لكن
جولياني بالكاد تأثر.
فـقــط جـنــى مــايـيــن ال ـ ـ ــدوالرات من
دول وش ــرك ــات ت ـح ـتــاج إل ــى شخص
مــؤثــر عـلــى ات ـصــال مـبــاشــر بالمكتب
البيضاوي.
فــي مطلع  2018اسـتـعــان الرئيس
بخدماته في حربه على تحقيق مولر.
وبــأس ـلــوبــه ال ـم ـحــب لـلـظـهــور مثل
ً
ترامب ،أصبح جولياني وجها دائما
ً
ع ـلــى ال ـت ـل ـفــزيــون م ــداف ـع ــا ع ــن تــرامــب
ً
ومتهما المحققين ووســائــل اإلعــام
بالفساد واالنحياز.
وكان يفرط في الحديث إلى حد أن
يناقض ما قاله قبل لحظات ،أو كما
حصل في أغسطس  2018على شبكة
«إن بي سي» ،عندما دافع عن الرئيس
بعبارات مثل «الحقيقة ليست حقيقة».
ً
لكن جهود جولياني تسببت أيضا
بمشكالت.
وتحسبا لترشح بايدن أمام ترامب
فــي  ،2020ق ــاد جــولـيــانــي فــي أواخ ــر
 2018م ـس ــاع ــي إلي ـ ـجـ ــاد م ـع ـلــومــات

جولياني في مؤتمره
(أ ف ب)
الخميس
تسيء إلى الديمقراطي وابنه الذي قام
بأنشطة تجارية في أوكرانيا.
وب ـنــاء عـلــى مــا ق ــال جــولـيــانــي إنــه
توصل إليهّ ،
جمد ترامب مساعدات إلى
أوكرانيا وطلب من رئيسها تسليم أدلة
مفترضة عن تورط بايدن في فساد.
وهذا التصرف غير القانوني جعل
ترامب ثالث رئيس في التاريخ يواجه
إجراءات عزل.
وي ـب ــدو أن م ـســاعــي تـغـيـيــر مـســار
الـ ـه ــزيـ ـم ــة ال ـ ــواضـ ـ ـح ـ ــة ل ـ ـتـ ــرامـ ــب فــي
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ه ــي أك ـب ــر ال ـت ـحــديــات

ال ـع ـق ـي ـمــة ل ـج ــول ـي ــان ــي .ف ــال ـع ــدي ــد من
الـ ـشـ ـك ــاوى ال ـق ـضــائ ـيــة الـ ـت ــي رفـعـهــا
سحبت أو أبطلت لعدم توفر األدلــة.
وفي مثوله أمام محكمة هذا األسبوع
ظ ــل ي ـن ــدد ب ـتــزويــر االن ـت ـخ ــاب ــات إلــى
أن أج ـبــره الـقــاضــي عـلــى اإلق ـ ــرار بــأن
الشكوى التي يتم النظر فيها ال تتعلق
بتزوير.
فــي مؤتمره الصحافي الخميس،
قــال إن لــديــه أدل ــة عــن جــرائــم متصلة
باالنتخابات لكنه لم يعرضها.
(نيويورك  -أ ف ب)

بعد ساعات قليلة على
إعالن إصابة أندرو
جولياني ،نجل رودي
جولياني ،المحامي
الشخصي للرئيس األميركي
دونالد ترامب ،أصيب
نجله األكبر دونالد ترامب
جونيور بفيروس كورونا
ً
ويخضع حاليا للحجر
الصحي.
ّ
المتحدث باسم االبن
وقال
ّ
األكبر للرئيس ،أن «نتيجة
ّ
إيجابية
فحص (دون) جاءت
بداية األسبوع ،وهو يخضع
ً
ّ
الصحي
حاليا للحجر
في حجرته منذ ظهور
النتيجة».
وأشار الى أن الرجل البالغ
ً
 42عاما «لم تظهر عليه
أعراض على اإلطالق حتى
ّ
اآلن ،وهو يتبع جميع
اإلرشادات الطبية التي
يوصى بها لكوفيد .»19 -

حراك غير متجانس مناهض للكمامات يتبلور في ألمانيا

جانب من تظاهرة ضد الكمامات في ليبزيغ أمس (رويترز)

ً
ً
من راقصة ترتدي سرواال فضفاضا
تقف إلى جانب مؤيد للنازيين الجدد
يرفع شعار الرايخ األلماني ،إلى رسائل
سلمية وسط مسيرات يتخللها العنف،
يتميز حــراك «مناهضة الكمامات» في
ألمانيا اآلخذ في االتساع ،بطابعه غير
المتجانس.
ً
وجرت هذا األسبوع أيضا في برلين
تظاهرة ضمت نحو  10آالف شخص
معارضين للقيود الهادفة الحتواء وباء
كوفيد ،-19وضمت مشاركين ال قواسم
مشتركة بينهم س ــوى ان ـع ــدام ثقتهم
بمؤسسات الحكم.
وأم ــام بــوابــة بــرانــدبــورغ فــي برلين
األربعاء ،اختلطت رايات مجتمع مثليي
الـجـنــس ،وش ـعــارات الـســام مــع رايــات
الـمــؤيــديــن لـلـحــراك األم ـيــركــي الـمــروج

لنظريات المؤامرة «كيو أنــون» .وسار
أشخاص وضعوا قبعات كتب عليها
«ترامب  ،»2020إلى جانب أنصار البيئة،
والمؤمنين بعلوم الغيب ،ومبشرين
إنجيليين وهيبيين ،وأعلن معظمهم
رفضهم تلقي اللقاح ،مقللين من خطورة
وباء كوفيد  .19 -وقالت المتظاهرة إينا
ميير-ستول« :نسبة الــوفــاة (الناجمة
ع ــن ال ــوب ــاء) لـيـســت أك ـبــر مـمــا تسببه
اإلن ـف ـل ــون ــزا» ،فـيـمــا حـمـلــت الف ـتــة كتب
ً
عليها «يساريون يعارضون ذلك أيضا».
ال تؤمن بدورها بيرغيت فوغت (75
ً
عاما) بوجود الوباء ،ولم تتردد بمقارنة
النازيين إلى الحكم في
القيود بوصول
ً
ألمانيا عام  ،1933قائلة «الخوف والهلع
يسمحان بالتحكم في الناس ،كما في
أيام هتلر».

أمــا عــن هــذه الـظــاهــرة فيقول ميرو
ديتريخ من مؤسسة «أمادو أنطونيو»
لـمـنــاهـضــة الـعـنـصــريــة «ك ـمــا ب ـعــد 11
س ـب ـت ـم ـبــر ( ،2001ت ـ ــاري ـ ــخ ه ـج ـمــات
انتحارية هزت الواليات المتحدة) ،التي
كانت مصدر إلهام للعديد من نظريات
المؤامرة ،أخشى أننا اآلن أمام ظاهرة
مشابهة بالنسبة للوباء».
ورأى أن «عدد مؤديها يرتفع بشكل
مــذهــل ،وكثر منهم واف ــدون جــدد على
ً
هذه اآلراء .لعب اإلغالق دورا في ذلك ،مع
انعزال الناس عن بيئتهم االجتماعية
ً
ً
وقضائهم وقتا طويال على اإلنترنت».
ً
يـضــاف إليهم أيـضــا متطرفون من
اليمين ،من المقربين من حزب «البديل
أللـمــانـيــا» أو الـنــازيـيــن ال ـج ــدد ،الــذيــن
تتابعهم أجهزة المخابرات.

وفي ختام تظاهرات األربعاء ،رفع
ّ
التحية النازية
عشرات المتظاهرين
أمــام عناصر الـشــرطــة .وفــي تحركات
س ــابـ ـق ــة ،رف ـ ـعـ ــت ش ـ ـ ـعـ ـ ــارات م ـع ــادي ــة
للسامية.
ويــوضــح ديـتــريــخ أن «ال ــراب ــط بين
ســاحــة ن ـظــريــات ال ـم ــؤام ــرة والـيـمـيــن
المتطرف هو لألسف رابط منطقي».
ويعتمد اليمين الــراديـكــالــي كذلك
على الــوبــاء الستقطاب نشطاء جدد
م ــن ال ـم ـع ــارض ـي ــن ل ـل ـق ــاح ،ح ـس ــب مــا
ذكرت دراسة دولية أعدت بتكليف من
الحكومة األلمانية ،ونشرت الجمعة.
ويشير التقرير إلى أن «االضطرابات
التي تسبب فيها الوباء تعزز نفوذ كل
من يعتبرون أنفسهم ،حتى قبل ظهور
الفيروس ،معارضين للتيار السائد».

مجموعة «كيردنكرز» أو «المفكرون
األح ـ ـ ـ ــرار» ه ــي خ ـلــف ال ـت ـظ ــاه ــرات في
أل ـم ــان ـي ــا ،ت ــأس ـس ــت م ـط ـلــع الـ ـع ــام فــي
شتوتغارت ،وتعرف عن نفسها بأنها
«م ـج ـمــوعــة م ــن أجـ ــل ال ـح ــري ــة سلمية
ومـحــايــدة» ،ولديها أكثر من  100ألف
م ــؤي ــد ،بـيـنـهــم ش ـخ ـص ـيــات مـشـهــورة
ك ــاع ــب كـ ــرة الـ ـق ــدم ال ـس ــاب ــق تــومــاس
بيرتولد.
لـكــن «مـنـظـمــي الـمـجـمــوعــة أظ ـهــروا
ً
سابقا أنهم ال يـتــرددون في التواصل
مــع منكرين للهولوكوست ومؤمنين
بـ ـنـ ـظ ــري ــات الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤام ـ ـ ــرة» ،كـ ـم ــا ح ــذر
س ـي ـمــون تـ ــون ال ـب ــاح ــث الـمـتـخـصــص
ب ــاالحـ ـت ـج ــاج ــات فـ ــي ج ــام ـع ــة بــرل ـيــن
للتكنولوجيا.
(برلين  -أ ف ب)

ةديرجلا
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رياضة

الجولة السابعة للتصنيف :أحداث عديدة ومستوى فني فقير
حازم ماهر
وأحمد حامد

بعد انتهاء الجولة السابعة
لدوري التصنيف ،اقترب
اليرموك بقوة من المشاركة
في دوري الدرجة األولى بعدما
تلقى الخسارة السابعة له
هذا الموسم ،في وقت حقق
النصر الفوز األكبر في البطولة
بعد اكتساح الصليبيخات
بسداسية.

شـهــدت الـجــولــة الـســابـعــة من
منافسات دوري التصنيف لكرة
القدم العديد من األحــداث ،وذلك
ً
ترتق
رغــم أنها فقيرة فنيا ،ولــم
ِ
للجوالت السابقة.
ولـعــل أب ــرز هــذه األح ــداث هو
خ ـ ـسـ ــارة ال ـم ـت ـص ــدر ال ـق ــادس ـي ــة
على يــد السالمية ،مــع استمرار
األصـفــر على القمة مـنـفــردا ،إلى
جانب احتالل ثالثة أندية للمركز
ال ـثــانــي ،هــي كــاظـمــة ثــم الكويت
وأخيرا النصر الــذي انفرد بهذا
بالمركز ،إضافة إلى فوز النصر
عـ ـل ــى ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخ ــات بـنـتـيـجــة
-6صـ ـف ــر ،وه ــي الـنـتـيـجــة األك ـبــر
ً
فــي الـمــوســم الـحــالــي ،فـضــا عن
اتضاح الصورة إلى حد كبير في
صراع الهروب من المشاركة في
دوري الدرجة األولى ،حيث بات
اليرموك قاب قوسين أو أدنى من
الـهـبــوط ،بينما يحتاج خيطان
الذي غيبته القرعة عن المشاركة
في هذه الجولة ،والصليبيخات
إلــى معجزة حقيقية" .الجريدة"
تلقي بــدورهــا الـضــوء على هذه
الجولة.

وك ـ ـ ــان ل ـل ـه ــدف ال ـ ـ ــذي أح ـ ــرزه
م ـح ـتــرف ا ل ـي ــر م ــوك الفلسطيني
ع ـ ــدي ال ـص ـي ـف ــي أكـ ـب ــر األث ـ ــر فــي
اس ـت ـفــزاز الع ـبــي ال ـكــويــت ،الــذيــن
أخ ـ ــرج ـ ــوا كـ ــل مـ ــا فـ ــي جـعـبـتـهــم
ف ــي ال ـل ـق ــاء ،ون ـج ـحــوا ف ــي فــرض
سيطرتهم على مجريات األمــور
وإحراز ثالثة أهداف.
الكويت تألق في اللقاء ،وهو
المستوى األفضل له في البطولة،
ونجح التونسي أحمد العكايشي
في إحراز هدفين وكان أحد أبرز
ن ـج ــوم ال ـل ـق ــاء ،رغـ ــم االن ـت ـق ــادات
التي وجهت له في مباراة الفريق
مع األزرق.

مباراة تكتيكية

حيدر يقود اليرموك

غ ــاب ــت ال ـم ـت ـعــة واإلثـ ـ ـ ـ ــارة عــن
م ـ ـبـ ــاراة ال ـق ــادس ـي ــة وال ـســال ـم ـيــة
ً
تـمــامــا ،وق ــدم األصـفــر المستوى
األضعف له هذا الموسم ،وافتقد
العبوه للتحركات بكرة أو بدون
كرة ،وافتقدوا أيضا للتنظيم ،ولم
يهددوا مرمى المنافس إال نادرا.
ع ـل ــى الـ ـج ــان ــب اآلخـ ـ ـ ــر ،ت ـفــوق
مدرب السالمية محمد المشعان
ت ـم ــام ــا ع ـل ــى م ـ ـ ــدرب ال ـق ــادس ـي ــة
اإلسـبــانــي انـطــونـيــو ،فالمشعان
غـ ـي ــر مـ ــن مـ ــراكـ ــز العـ ـبـ ـي ــه خ ــال
الـ ـمـ ـب ــاراة ،ف ـع ـلــى س ـب ـيــل ال ـم ـثــال
لعب حسين الموسوي في مركز
الـجـنــاح ،فــي وقــت عــاد المهاجم
الخطير فابيانو للخلف ،ولعب
ً
دور صــانــع األلـ ـع ــاب ،عـلـمــا بــأن
فابيانو مرر تمريرة رائعة انفرد
على إثرها الموسوي وأحرز هدف
ال ـم ـب ــاراة ال ــوح ـي ــد ،ك ـمــا يحسب
للمشعان القضاء تماما على ابرز
مفاتيح اللعب في األصفر.

أم ــا ال ـي ــرم ــوك ،فـعـيــن ال ـمــدرب
أحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدر ل ـ ـق ـ ـي ـ ــادت ـ ــه ف ــي
المباريات المتبقية وهو المدرب
الثالث للفريق هذا الموسم وهو
مــا يـعـبــر ب ـقــوة عــن الـحــالــة التي
وصــل لـهــا ،فالفريق بــا روح أو
أداء أو مستوى منذ بداية الموسم
حتى الخسارة بالثالثة على يد
األبيض.

الفوز األكبر
استحق النصر تحقيق الفوز
األكبر هــذا الموسم على حساب
الصليبيخات بستة أهــداف دون
رد ،العنابي يقدم مستوى رائعا

في الموسم الحالي تحت قيادة
مــدربــه الـكــفء أحـمــد عبدالكريم،
ومن البديهي أن تأتي المباراة من
جانب واحــد ،حيث تسيد الفائز
المباراة لعبا ونتيجة ،في حين
كــان الصليبيخات هــو الحاضر
ً
الغائب الذي لم يقدم شيئا يذكر
أو يستحق عليه التعليق.

المستوى األفضل

وجهان لعملة واحدة
ت ـع ــد مـ ـب ــارات ــا ال ـت ـض ــام ــن مــع
بــرقــان ،والجهراء مع الفحيحيل
وجهين لعملة واح ــدة ،فالفريق
الذي لعب بأسلوب هجومي بحت
خسر بعد أن أهدر جميع الفرص
ال ـت ــي الحـ ــت لـ ــه ،وال ـف ــري ــق ال ــذي
اعـتـمــد عـلــى ال ـجــوانــب الــدفــاعـيــة
مع شن هجمات مرتدة نجح في
الخروج فائزا.
ب ــرق ــان حــاصــر ال ـت ـضــامــن في
نصف ملعبه بل في منطقة الجزاء
ً
أحـ ـي ــان ــا ،وأهـ ـ ــدر العـ ـب ــوه ع ـ ــددا
ً
كبيرا من الفرص ،بينما اقتنص
التضامن النقاط الثالث ،من عدد
قليل من الهجمات.
ك ـمــا هــاجــم الـفـحـيـحـيــل بـقــوة
وتـمـكــن م ــن إحـ ــراز ه ــدف واح ــد،

جانب من مباراة القادسية والسالمية
ف ــي ح ـيــن اع ـت ـمــد ال ـج ـه ــراء على
الهجمات الـمــرتــدة وأح ــرز منها
هدفين ليحقق األهم وهو الظفر
بالنقاط الثالث.

فوز غير مقنع
وواصـ ــل كــاظـمــة انـتـصــاراتــه،
واستفاد كثيرا من لعب الشباب
بعشرة العبين منذ البداية بعد
ان طــرد الحكم جاسم البلوشي
مـحـمــد ال ـف ــارس ــي الـ ــذي تـصــدى
لـ ـلـ ـك ــرة بـ ـي ــدي ــه قـ ـب ــل أن تـسـكــن
الشباك.
ال ـب ــرت ـق ــال ــي اق ـت ـن ــص ال ـن ـقــاط
الثالث ،لكنه لم يقدم ً
اداء مقنعا،
ول ـع ــب بـشـكــل ع ـش ــوائ ــي ،ول ــوال
ســانــغ بيير ال ــذي أح ــرز الـهــدف

عن طريق الخطأ في مرماه ،لما
تمكن من الفوز.
كما لــم يقدم الشباب العرض
المنتظر مـنــه ،وإن ك ــان يحسب
للفريق الصمود بعشرة العبين
بعد طرد الفارسي ،وتعد المباراة
األقل للفريق في الجوالت األربع
الماضية.
وعلى غــرار كاظمة ،فقد حقق
العربي فوزا مماثال على حساب
ال ـســاحــل ،االخ ـضــر لــم يقنع ولــم
ي ـم ـت ــع ،وم ـ ــن ال ـم ــؤك ــد أن غ ـيــاب
عــدد من الالعبين أمثال الهادي
ال ـس ـن ــوس ــي وبـ ـن ــدر ال ـس ــام ــة ال
ً
يعد مبررا للمستوى الذي قدمه
الفريق ،خصوصا أن الساحل كان
في حالة فنية يرثى لها ،وافتقد
مستواه المعهود.

«اتحاد اليد» كشف برنامج الموسم الجديد
• الشرجي :خطة إعداد طويلة األجل للمنتخبات هدفها كأس آسيا 2024
• الدوري يبدأ  28الجاري وينتهي في فبراير ...والكأس في أبريل
●

محمد عبدالعزيز

ع ـقــد اتـ ـح ــاد كـ ــرة الـ ـي ــد ،أمــس
األول ،االجتماع الفني األول مع
مــدربــي األن ــدي ــة الـمـحـلـيــة لشرح
برنامج مسابقات الموسم الجديد
المقرر وخطة إعــداد المنتخبات
ً
الوطنية استعدادا لالستحقاقات
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـم ـق ـب ـل ــة ،ب ـح ـضــور
أمين سر االتحاد قايد العدواني،
والمدير الفني لالتحاد د .خالد
الشرجي ،ورئـيــس لجنة الحكام
ج ــاس ــم س ــوي ـل ــم ،ون ــائ ـب ــه أح ـمــد
المطوع.
وق ــال ال ـعــدوانــي ،فــي تصريح
ص ـح ــاف ــي أم ـ ــس ،إن الـ ـه ــدف مــن
الـكـشــف ع ــن ب ــرام ــج االت ـح ــاد في
الموسم المقبل سواء للمسابقات
المحلية أو االستعداد للمشاركات
ال ـخ ــارج ـي ــة ه ــو إت ــاح ــة الـفــرصــة
لمدربي األندية لوضع برامجهم
الــزم ـن ـيــة وخ ـط ـط ـهــم ال ـتــدري ـب ـيــة
بشكل واضح".
وأضـ ـ ــاف أن "أس ـ ـبـ ــاب ن ـجــاح
االتحاد هو التعاون المثمر بين
ً
األن ــدي ــة وال ـمــدرب ـيــن خـصــوصــا،
كذلك الحكام ،لـن الجميع يعملون
في منظومة عمل واحدة لالرتقاء
بكرة اليد الكويتية.

بناء وتحديد الدماء
مــن جانبه ،قــال المدير الفني
لالتحاد د .الشرجي ،إن االتحاد
بالتعاون مع اللجنة الفنية وضع
خطة طويلة األجل لمدة  4سنوات
هدفها األســاســي بـنــاء وتحديد
الــدمــاء للمنتخبات الـتــأهــل إلــى
كـ ـ ــأس الـ ـع ــال ــم فـ ــي ال ـمــرح ـل ـت ـيــن
الشباب والناشئين الحصول على
لقب كأس اسيا عام .2024
وأض ــاف أن "الـمــوســم الجديد
س ـ ـي ـ ـبـ ــدأ بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدوري "الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز
والدرجة األولــى" في  28نوفمبر

جانب من اجتماع «اتحاد اليد» مع مدربي األندية
الـ ـج ــاري ،ويـسـتـمــر ح ـتــى بــدايــة
فـبــرايــر الـمـقـبــل ،ثــم ت ـقــام م ـبــاراة
ال ـ ـص ـ ـعـ ــود وال ـ ـه ـ ـب ـ ــوط ،قـ ـب ــل أن
ت ـت ــوق ــف ال ـم ـس ــاب ـق ــات الــرس ـم ـيــة
ح ـت ــى م ـن ـت ـصــف أب ــري ــل الـمـقـبــل
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــات ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة فــي
البطولتين اآلسيويتين للناشئين
م ــن  1إل ــى  12وال ـش ـب ــاب م ــن 19
إل ـ ـ ـ ــى 29مـ ـ ـ ــارس الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،ك ــذل ــك
ال ـب ـطــولــة الـخـلـيـجـيــة الـمـجـمـعــة
فــي الكويت مــن  5إلــى  11مــارس
ال ـم ـق ـب ــل ،وال ـب ـط ــول ــة األس ـي ــوي ــة
لـلـشــواطــئ فــي الـصـيــن مــن 1-12
ً
أب ــري ــل ال ـم ـق ـبــل ،الفـ ـت ــا أن هـنــاك
ً
توجها إلقامة بطولة تنشيطية
لألندية المحلية خالل المشاركات
ً
الخارجية ،وأخيرا ستقام بطولة
كأس االتحاد من  16إلى  29أبريل
المقبل في شهر رمضان المبارك.

خطة إعداد المنتخبات
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن خ ـط ــة اع ـ ــداد
مـنـتـخـبــي ال ـش ـب ــاب والـنــاشـئـيــن
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـشـ ــرف عـ ـل ــى ت ـن ـف ـي ــذه ــا
الجهاز الفني الجديد للمنتخبات

ال ــوط ـن ـي ــة ب ـق ـي ــادة ال ـس ـلــوف ـي ـنــي
ديـ ـنـ ـي ــش وم ـ ـسـ ــاعـ ــده ال ـص ــرب ــي
بوسكو وم ــدرب ح ــراس المرمى
األل ـ ـمـ ــانـ ــي ب ــوبـ ـك ــر إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
المدربين الوطنين محمد مبارك
ومـســاعــد الــرنــدي وخــالــد غـلــوم،
ب ـ ـ ــدأت مـ ـن ــذ م ـن ـت ـص ــف أك ـت ــوب ــر
الماضي باالختبارات والقياسات
ال ـج ـس ـم ـي ــة ل ــاع ـب ـي ــن ،وان ـط ـل ــق
الـ ـت ــدري ــب ال ــرس ـم ــي أمـ ـ ــس ،عـلــى
صــالــة االت ـحــاد ،وسيستمر دون
توقف على مــدار األشهر الثالثة
المقبلة ،ومن المقرر اقامة معسكر

تدريبي خارجي يسبق البطوالت
الخارجية.
وبـ ـي ــن ال ـش ــرج ــي أن الـ ـج ــدول
الزمني للدوري "الممتاز والدرجة
األولى" ستتخلله إقامة مباريات
ت ـج ــري ـب ـي ــة ل ـم ـن ـت ـخ ـبــي ال ـش ـب ــاب
بواقع  8مع أندية الممتاز مباراة
واحـ ــد ف ــري ــق ،ومـثـلـهــا لمنتخب
الناشئين مع أندية الدرجة األولى
إلـ ــى ج ــان ــب ال ـت ــدري ــب الـمـسـتـمــر
للمنتخبين بواقع حصتين لكن
منتخب قبل المباراة التجريبية.

إلغاء إيقاف المدربين
أعلن أمين سر اتحاد اليد ،قايد العدواني ،إلغاء إيقاف مدربي
األندية خالل المباريات الرسمية ،نتيجة حصول أي مدرب على
إنذارين ،وذلك ألول مرة ،حرصا من االتحاد على مصلحة األندية
والمدربين .وقال العدواني إن اإليقاف الوحيد للمدربين سيكون
بسبب سوء السلوك الجسيم جدا ،وستتم محاسبة المدربين
بالغرامات المالية ،وستكون متدرجة ،نتيجة حصولهم على
اإلنذارات خالل المباريات.

لقطات وأرقام
• لم تنتهِ أي من المباريات التي أقيمت
فــي الـجــولــة الـســابـعــة بــالـتـعــادل ،بــواقــع 7
انـ ـتـ ـص ــارات ،ك ــذل ــك ل ــم ي ـس ـجــل ال ـقــادس ـيــة
والـ ـشـ ـب ــاب وبـ ــرقـ ــان وال ـص ـل ـي ـب ـي ـخ ــات أي
أهداف خالل مباريات الجولة.
• حقق النصر النتيجة األكبر منذ بداية
الموسم في دوري التصنيف ،بفوزه على
الصليبيخات بنصف درزن من األهداف.
• سجل مهاجم الكويت أحمد العكايشي
ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ــى م ــع "األب ـ ـيـ ــض" ف ــي ش ـبــاك
ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك ،وه ـ ــو مـ ــا ي ـن ـط ـبــق ع ـل ــى الع ــب
العربي بدر طــارق ،ا لــذي سجل في شباك
الساحل.

مباراتان اليوم في المجموعة
األولى لدوري السلة
●

جابر الشريفي

تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات
ال ـجــولــة ال ـســادســة للمجموعة األول ــى
للدوري العام لكرة السلة ،حيث يلتقي
ف ــي  5:30ال ـكــويــت م ــع ال ـش ـبــاب ،تليها
ً
م ـبــاشــرة م ـب ــاراة ال ـج ـهــراء مــع الـنـصــر،
وتقام المباراتان على صالة االتحاد في
مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي.
ويـ ـت ــأه ــل أص ـ ـحـ ــاب الـ ـم ــراك ــز األول
وال ـ ـثـ ــانـ ــي وال ـ ـثـ ــالـ ــث والـ ـ ــرابـ ـ ــع مـ ــن كــل
مجموعة الى الدور الثاني ،الذي سيقام
بنظام الـ "بالي أوف" من  3مباريات على
طريقة "المقص".
وك ــان ــت ن ـتــائــج م ـنــاف ـســات ال ـجــولــة
الخامسة للجموعة ذاتها قد أسفرت عن
فــوز الفريق األول بـنــادي الكويت على
نظيره التضامن بنتيجة  ،43-100وفوز
العربي على الساحل بنتيجة .65-70

• القادسية سجل  14هدفا حتى الجولة
ال ـســاب ـعــة ،كــأفـضــل خــط ه ـجــوم ،فــي حين
س ـجــل ال ـن ـصــر  11ه ــدف ــا ،وت ـل ـقــت شـبــاكــه
هدفا وا حــدا ،كأفضل معدل تهديفي بين
ال ـف ــرق وأف ـض ــل خ ــط دف ـ ــاع .ع ـلــى الـجــانــب
اآلخر تلقت شباك الصليبيخات  20هدفا،
كأضعف خط فريق.
ً
• اليرموك أكثر الفرق تلقيا للخسارة،
بــوا قــع  7هــزا ئــم ،و يـتـشــارك مــع القادسية،
كــون ـه ـمــا ل ــم ي ـح ـق ـقــا ال ـت ـع ــادل ف ــي أي مــن
الـمـبــاريــات الـسـبــع الـتــي أقـيـمــت ،فــي حين
لم يتعرض النصر والكويت ألي خسارة
منذ بداية الموسم.

ختام ناجح للنسخة الثانية
لبطولة ّ
«السكب»

وبــذلــك ارتـفــع رصـيــد الـكــويــت الــى 6
نقاط ،متساويا مع الجهراء والشباب
في صــدارة المجموعة من  3مباريات،
وكــذلــك ت ـســاوى مـعـهــم الـعــربــي بنفس
الرصيد جمعهما من  4مباريات ،كما
ارت ـف ــع رص ـي ــد ال ـت ـضــامــن ال ــى  5نـقــاط
والساحل الى .4

طرد  4العبين
ش ـه ــدت مـ ـب ــاراة ال ـع ــرب ــي وال ـســاحــل
أحداثا مؤسفة في الربع الثالث ،حيث
ع ــرق ــل العـ ــب ال ـع ــرب ــي م ـح ـمــد ك ــوس ــار،
متعمدا ،العب الساحل خلف علي ،مما
أدى الى تشابك بعض العبي الفريقين،
ليتدخل الحكم األول خــا لــد الشايجي
ويـ ـف ــض ال ـت ـش ــاب ــك بـ ـط ــرد ك ــوس ــار مــن
العربي وحمد المطيري وعبدالرحمن
النوفل وحسين أشكناني من الساحل.

ن ـج ــح ال ـ ـفـ ــارس ع ـب ــدال ـل ــه ال ـغــرب ـل ـلــي ف ــي ال ـف ــوز
بــال ـشــوط الــرئ ـي ـســي ع ـلــى ارت ـف ــاع  130س ــم بــزمــن
 87.41ثانية بــدون أخطاء ،متفوقا على الفرسان
عبدالرحمن الفزيع وأحمد العناز وخليفة الدبوس،
ف ــي خ ـت ــام م ـنــاف ـســات ال ـن ـس ـخــة ال ـثــان ـيــة لـبـطــولــة
نــادي الـ ّـسـكــب لفروسية قفز الـحــواجــز الـتــي تقام
منافساتها على مضمار نادي المسيلة للفروسية،
بمشاركة  200فارس وفارسة من مختلف األندية
المحلية.
وف ـ ــاز ال ـف ــرس ــان ب ـن ــدر ج ـم ـعــة وع ـل ــي ال ـخــرافــي
وصــالــح الطبطبائي بــاألشــواط على ارتـفــاع 120
و 110و 100ســم تــوال ـيــا ،وق ــام بـتـتــويــج األب ـطــال
رئيس نــادي السكب لرياضات الفروسية محمد
الميلم ،ورئيس نادي المسيلة بدر الميلم.
وأوضح الميلم أنه تم عقد اجتماع مع االتحاد وأندية
الفروسية للتنسيق للموسم ا لـجــد يــد (،)2021-2020
وت ــوزي ــع ال ـب ـطــوالت عـلــى األن ــدي ــة ،مـشـيــدا بــالــدعــم
الكبير المقدم من الهيئة العامة للرياضة واللجنة
األولمبية واتحاد الفروسية ووزارة الصحة.

ً
الفودري« :البحري» ينسق لعودة النشاط كامال

أعـ ـل ــن أمـ ـي ــن الـ ـس ــر الـ ـع ــام فــي
النادي البحري خالد الفودري ،أن
مجلس إدارة النادي ،وضع ضمن
أولوياته وخططه ،عودة النشاط
ً
الـ ــريـ ــاضـ ــي ك ـ ــام ـ ــا إل ـ ــى ج ــان ــب
المشاركات الخارجية ،بالتنسيق
مع الهيئة العامة للرياضة ،وبما
يتوافق مع اتخاذ كل اإلجــراءات
الـصـحـيــة واالحـ ـت ــرازي ــة لجميع
ال ـم ـشــارك ـيــن م ــن أج ـه ــزة إداريـ ــة
وفنية والعبين.
وقـ ــال الـ ـف ــودري ف ــي تـصــريــح
ص ـحــافــي أمـ ــس ،إن ف ـتــح أب ــواب
ً
الـ ـ ـن ـ ــادي وكـ ــامـ ــل م ــرافـ ـق ــه ك ـل ـيــا
لــأعـضــاء ،وع ــودة عـمــل اللجان
مرهونان بالقرارات المتخذة من
مجلس الـ ــوزراء ضـمــن المرحلة
الخامسة ،وبالتنسيق والتشاور
ال ـك ــام ـل ـي ــن مـ ــع ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
للرياضة.
مــن جــانــب آخ ــر ،يقيم الـنــادي
األربعاء المقبل ،بطولة تنشيطية

خالد الفودري

لالعبين الــويــك بــورد الناشئين
في الجزيرة الخضراء ،في إطار
ً
خطة تأهيل الالعبين استعدادا
لـلـمــوســم الـمـقـبــل ولـلـمـشــاركــات
الخارجية وأبرزها بطولة آسيا.
وقــال مشرف البطولة صالح
ً
الــدويـســان ،إن  15العـبــا والعبة

مشاركة سابقة في الويك بورد
سـيـشــاركــون فــي الـبـطــولــة ،التي
ستقام بدون جمهور ،وستعتمد
عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
التصوير مــع اتـخــاذ كــل تدابير
االحـ ـت ــرازات الــوقــائـيــة لالعبين،
إذ سيقوم الـحـكــام بتصوير كل
العب أثناء القيام بحركة واحدة

وسيتم احتساب النقاط ،والهدف
مــن ا لـبـطــو لــة تشجيع الالعبين
على االستمرار بالتمرين ،وضم
الع ـب ـي ــن جـ ــدد ل ـم ـنـت ـخــب ال ــوي ــك
ب ـ ـ ــورد ،ف ـي ـمــا خ ـص ـصــت ج ــوائ ــز
للمراكز األولى لكل فئة.
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تشلسي يواصل صحوته
بفوزه على نيوكاسل
انتزع فريق تشلسي صدارة
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم ،بشكل مؤقت ،عقب
فوزه على مضيفه نيوكاسل
 - 2صفر خالل المباراة التي
جمعتهما أمس في الجولة
التاسعة من الدوري.

األنظار نحو
مواجهة ليفربول
وليستر سيتي
اليوم

واصـ ـ ــل ت ـش ـل ـســي ص ـحــوتــه،
ً
وت ـصــدر مــؤقـتــا ب ـفــوزه الثمين
على مضيفه نيوكاسل يونايتد
-2صفر أمس على ملعب سانت
جـ ـيـ ـم ــس بـ ـ ـ ـ ـ ــارك ،فـ ـ ــي افـ ـتـ ـت ــاح
الـمــرحـلــة الـتــاسـعــة م ــن بطولة
إنكلترا لكرة القدم.
وسـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــل األرج ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــي
فيديريكو فرنانديس ( 10خطأ
في مرمى فريقه) وتامي أبراهام
( )65الهدفين.
وه ـ ـ ــو الـ ـ ـف ـ ــوز ال ـ ـثـ ــالـ ــث ع ـلــى
التوالي والخامس هذا الموسم،
ف ــرف ــع رصـ ـي ــده الـ ــى  18نـقـطــة،
وانـتــزع الـصــدارة مؤقتا بفارق
االهداف من ليستر سيتي الذي
ً
يحل ضيفا على ليفربول اليوم
في ثاني قمة في هذه المرحلة.
وأك ــد ال ـنــادي الـلـنــدنــي الــذي
حقق فوزه الخامس تواليا في
مختلف المسابقات ،استعداده
الـجـيــد لـمــواجـهــة مضيفه ريــن
الـفــرنـســي بـعــد غــد فــي الـجــولــة
الــراب ـعــة مــن دور الـمـجـمــوعــات
لمسابقة دوري أبطال اوروبا.
في المقابلُ ،مني نيوكاسل
بخسارته الثانية على التوالي
والرابعة هــذا الموسم ،فتجمد
رصيده عند  11نقطة في المركز
الثالث عشر.
كان تشلسي الطرف األفضل
أغ ـل ــب فـ ـت ــرات الـ ـمـ ـب ــاراة ،وك ــان
بــإمـكــانــه ه ــز ال ـش ـبــاك أك ـثــر من
مرتين.
وكـ ـ ـ ــاد الـ ـمـ ـه ــاج ــم االلـ ـم ــان ــي
تيمو فيرنر يفتتح التسجيل
م ــن ت ـســديــدة زاح ـف ــة م ــن داخ ــل
المنطقة ابعدها الحارس كارل
دارلو الى ركنية (.)4
وكاد إبراهام يفعلها برأسية
مــن مـســافــة قــريـبــة إث ــر تـمــريــرة

م ـ ــن الـ ـمـ ـغ ــرب ــي حـ ـكـ ـي ــم زي ـ ــاش
ابعدها الحارس بصعوبة الى
ركنية (.)9
واس ـت ـغ ــل تـشـلـســي الــركـنـيــة
الف ـ ـت ـ ـتـ ــاح الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ب ـف ـضــل
الـنـيــران الـصــديـقــة ،عندما مرر
مــايـســون مــاونــت ك ــرة عرضية
أم ــام الـمــرمــى تــابـعـهــا الـمــدافــع
فرنانديس بالخطأ فــي مرمى
فريقه (.)10
وأهــدر فيرنر فرصة توجيه
الـ ـض ــرب ــة ال ـق ــاض ـي ــة لـتـشـلـســي
عندما انتزع الكرة من المدافع
ف ـ ــرن ـ ــان ـ ــدي ـ ــس وتـ ـ ــوغـ ـ ــل داخـ ـ ــل
ً
ال ـم ـن ـط ـقــة مـ ـنـ ـف ـ ّـردا ب ــال ـح ــارس
دارلـ ـ ـ ــو ،ل ـك ـنــه ف ــض ــل ت ـمــريــرهــا
الــى زيــاش بــدل التسديد داخل
المرمى ،فتدخل الــدفــاع وأبعد
الخطر (.)52
ّ
وعوض فيرنر بعد  12دقيقة
عندما قاد هجمة مرتدة سريعة
من منتصف الملعبّ ،
ومرر كرة
إلـ ــى إبـ ــراهـ ــام ال ـم ـتــوغــل داخ ــل
المنطقة ،فسددها بيمناه على
يسار الحارس (.)65

ليفربول يواجه ليستر
ي ـخــوض ل ـي ـفــربــول الـمــدجــج
بــاإلصــابــات ،ال سيما فــي خط
دف ـ ــاع ـ ــه م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ص ـع ـب ــة ع ـلــى
ارضه ضد ليستر بقيادة مدربه
ال ـس ــاب ــق األي ــرلـ ـن ــدي الـشـمــالــي
براندن رودجرز.
وإض ـ ــاف ـ ــة الـ ـ ــى غـ ـي ــاب قـطــب
الدفاع الهولندي فيرجيل فان
ً
تقريبا،
دا ي ــك للموسم بأكمله
واالمــر ينطبق على زميله جو
غوميز لخضوعهما لعمليتين
جراحتين في الركبة ،سيغيب
الظهير االيمن ترنت الكسندر-

ً
هدفا في مرمى فريقه
فيديريكو فيرنانديز العب نيوكاسل يسجل
ارنولد أسبوعين إضافيين في
ح ـي ــن تـ ـع ـ ّـرض ق ــائ ــده غ ـ ــوردان
هـ ـ ـن ـ ــدرس ـ ــون لـ ــإصـ ــابـ ــة خ ــال
وج ـ ـ ــوده م ــع م ـن ـت ـخــب إن ـك ـل ـتــرا
ولـ ــم ي ـع ــرف ب ـعــد م ــا إذا كــانــت
مشاركته مؤكدة.
فــي المقابل ،سيغيب هــداف
الفريق المصري محمد صالح
الـ ـمـ ـص ــاب بـ ـفـ ـي ــروس ك ــورون ــا
المستجد.
وغــاب صــاح عن مواجهتي
مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــر ضـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ــوغـ ـ ـ ــو ضـ ـم ــن
الجولتين الثالثة والرابعة من
ت ـص ـف ـيــات ك ـ ــأس أم ـ ــم إفــري ـق ـيــا
 2021المؤجلة إلى  2022جراء
جائحة كورونا.
وعلى األرجح سيمتد غيابه
الى ما بعد المباراة ضد أتاالنتا
اإلي ـط ــال ــي مـنـتـصــف االس ـب ــوع
المقبل في دوري ابطال اوروبا.
وي ـت ـم ـت ــع ل ـي ـف ــرب ــول بـسـجــل
صلب على أرض ــه فــي ال ــدوري،
حيث لم يخسر أي مباراة منذ
ابريل .2017

كلوب يعول على الشبان لمواجهة اإلصابات
قــال يــورغــن كلوب مــدرب ليفربول ،إنــه يأمل
نـ ـج ــاح ال ـم ــداف ـع ـي ــن ال ـص ــاع ــدي ــن ف ــي تـعــويــض
الـغــائـبـيــن ،وس ــط أزم ــة إصــابــات لبطل ال ــدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وسيغيب المدافعان فيرجيل فان دايك وجو
جــومـيــز حـتــى نـهــايــة ال ـمــوســم ،بـعــد الـخـضــوع
لجراحتين بالركبة ،ومن المتوقع أن يراهن كلوب
على نات فيلبس والصاعد ريس وليامز لمعاونة
جويل ماتيب في قلب الدفاع.
وأشار كلوب إلى أنه عاش موقفا مشابها في
بروسيا دورتـمــونــد ،عندما اعتمد على نيفين
ســوبــوت ـي ـتــش وم ــات ــس هــوم ـلــز ح ـيــن ك ــان ــا من
الناشئين ،واكتسبا الخبرة في الدفاع ،وساهما
في التتويج بلقب الدوري األلماني في موسمين
متتاليين.
وأبلغ كلوب الصحافيين قبل مواجهة ليستر
سيتي في الدوري اليوم "ال يمكن مقارنة المواقف
حاليا ،لكنني أريد اإلشارة إلى أنني عندما دربت

دورتموند في  2008كان قلبا الدفاع سوبوتيتش
وهوملز هذا الشتاء يبلغان  19و 20عاما".
وأضـ ــاف "اعـتـمــدنــا عليهما ط ــوال الـمــوســم،
ونملك مواهب هنا أيضا في أعمار  18و 19و23
عــامــا بـجــانــب عـنــاصــر ال ـخ ـبــرة ،وتــوجــد فــرص
للجميع".
وت ــاب ــع "ي ــوج ــد الع ـبــو وس ــط أي ـضــا يمكنهم
القيام بأدوار دفاعية ،لكن ليس في الوقت الحالي
وننتظر عودتهم في األسابيع المقبلة".
وان ـت ـقــل الع ــب ال ــوس ــط ال ـب ــرازي ـل ــي فــابـيـنـيــو
إلــى قلب الــدفــاع قبل استبعاده بسبب مشكلة
بعضالت الفخذ الخلفية ،وأقر المدرب األلماني
بـ ــأن ل ـي ـف ــرب ــول رب ـم ــا ي ـع ــزز ص ـف ــوف ــه ف ــي ف ـتــرة
االنتقاالت في يناير.
وواصـ ــل "ال أع ــرف م ــاذا سـيـحــدث فــي يناير
ألكون صادقا ،لكننا نبحث عن حلول ونتطلع
إلــى فـتــرة االنـتـقــاالت بالتأكيد ،لكن فــي الوقت
الحالي سنتأقلم مع الوضع".

اكتمال « %90من البنية التحتية» لمونديال قطر
قبل عامين من صافرة انطالق مونديال قطر
 2022لـكــرة ال ـقــدم ،أعـلــن المنظمون اكـتـمــال 90
فــي المئة مــن البنية التحتية ،وجاهزية جميع
المالعب قبل عام من أهم بطولة كروية عالمية
ُتقام ّ
مرة كل أربع سنوات.
ومــن الـمـقــرر أن ينطلق الـمــونــديــال األول في
الشرق األوســط والعالم العربي في  21نوفمبر،
خالفا لباقي الموندياالت الصيفية ،بسبب درجة
الـحــرارة المرتفعة في الــدولــة الخليجية الغنية
بالغازُ .
ويختتم بمباراة نهائية في الثامن عشر
من ديسمبر.
وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث اكتمال
"البنية التحتية للبطولة بنسبة  ،"90%و"جاهزية
 3استادات من أصل ."8
فيما انتهت األعـمــال الرئيسية فــي استادين
آخــريــن "عـلــى أن تكتمل جميع االس ـت ــادات قبل

انطالق البطولة بأكثر من عام ،بما يتيح اختبار
كاف".
جاهزيتها قبل الحدث بوقت ٍ
واس ـت ـض ــاف ــت االس ـ ـتـ ــادات ال ـ ـ ــ ،3ال ـت ــي أعـلـنــت
جاهزيتها ،وهي :استاد خليفة الدولي ،واستاد
الجنوب ،واستاد المدينة التعليمية "أكثر من 100
مباراة العام الحالي ،في ظل إجــراء ات احترازية
صارمة فرضتها تحديات جائحة كوفيد."19-
وع ـلــى صـعـيــد الـبـنــى الـتـحـتـيــة "يـعـمــل مـتــرو
وتوشك الدولة
الدوحة العصري اآلن بكل طاقته،
ِ
على االنتهاء من الطرق المحلية والسريعة".
وتمت توسعة مطار حمد الدولي وفق جدول
زمني محدد ،إذ من المرتقب أن يلبي "احتياجات
ً
أكثر من  50مليون مسافر سنويا بحلول ."2022
كما تستعد الــدوحــة الستضافة كــأس العالم
لالندية في فبراير المقبل ،بعد تأجيلها بسبب
جائحة فيروس كورونا.

مدربو إنكلترا يطالبون بمنع ضربات الرأس
طالب العديد من مدربي أندية
الــدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم بمنع ضربات الرأس خالل
ال ـتــدري ـبــات إذا أثـبـتــت األب ـحــاث
أنها تسبب اإلصابة بالخرف مع
ّ
تقدم العمر.
وجــاء هــذا الموقف من جانب
الـمــدربـيــن ،بـعــد تسليط الـضــوء
على هذه القضية عقب وفاة العب
منتخب إنـكـلـتــرا الـســابــق نوبي
ستايلز في الشهر الماضي.
وأصـ ـي ــب س ـتــاي ـلــز وع ـ ــدد مــن
زمالئه في منتخب إنكلترا الفائز
بكأس العالم  1966بالخرف قبل
وف ــات ـه ــم ،ف ــي ح ـيــن ك ـشــف بــوبــي
تـشــارلـتــون ( 83عــامــا) أس ـطــورة
مانشستر يونايتد عن معاناته
مـ ــن ال ـ ـخـ ــرف أي ـ ـضـ ــا فـ ــي اآلونـ ـ ــة
األخيرة.
وعن ذلك قال سالفن بيليتش
م ــدرب وســت بروميتش ألبيون

للصحافيين" :إذا أثبتت األبحاث
أن ضرب الكرة بالرأس  10مرات
خالل التدريبات سيسبب الخرف،
فعلينا منع ذلك".
وأضاف بيليتش "بالنسبة لي
األمر األهم هو أنهم يتحدثون عن
هذا األمر ويعترفون به".
وق ـ ــال ف ــران ــك المـ ـب ــارد م ــدرب
ت ـش ـل ـســي إن ـ ــه ي ـف ـك ــر ح ــال ـي ــا فــي
أس ـ ـلـ ــوب تـ ــدريـ ــب العـ ـبـ ـي ــه ،وإنـ ــه
يفضل منع ضرب الكرة بالرأس
خالل تدريبات الشبان والناشئين
ق ـب ــل ت ـط ـب ـيــق ذل ـ ــك ع ـل ــى الع ـبــي
الصف األول.
وأض ـ ــاف" :عـلـيـنــا ال ـق ـيــام بــأي
ش ـ ــيء م ــن ش ــأن ــه ج ـع ــل ال ــوض ــع
أكثر أمانا".
وقال مدرب أستون فيال ،دين
سميث ،الذي عانى والده الخرف
ق ـب ــل وف ــات ــه بـ ـفـ ـي ــروس ك ــورون ــا
إنــه يتفق مــع آراء بيليتش فيما

المبارد

دين سميث

يتعلق بضرورة إجراء المزيد من
األبحاث في هذا الجانب.
وأردف سـمـيــث" :م ــع األس ــف،
أصـبــح الــزهــايـمــر وال ـخــرف أكثر
شيوعا حول العالم حاليا ،لكني
أعتقد أنــه يتعين علينا التحرك

إذا تبين وجود عالقة بين ضرب
الكرة بالرأس واإلصابة بالخرف.
"الـ ـك ــرة ك ــان ــت أث ـق ــل وزن ـ ــا في
الـمــاضــي ،وكـلـنــا نشعر بالحزن
على معاناة الالعبين السابقين
من الخرف".

مان يونايتد يتعرض لهجوم
إلكتروني «معقد»
ذك ــر ن ــادي مانشستر يــونــايـتــد اإلنـكـلـيــزي أم ــس األول أن ــه تـعــرض لهجوم
إلكتروني "معقد" على أنظمته ،مضيفا انــه "اتخذ إجــراء
سريعا الحتواء الهجوم ،ويعمل حاليا مع مستشارين
خبراء للتحقيق في الـحــادث ،وتقليل التعطيل
الحالي لتكنولوجيا المعلومات لديه".
وقـ ــال مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد ،ف ــي ب ـي ــان ،إن
"دف ــاع ــات ــه اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة" اكـتـشـفــت "الـعـمـلـيــة
الـ ـمـ ـعـ ـق ــدة الـ ـت ــي نـ ـف ــذه ــا مـ ـج ــرم ــو إن ـت ــرن ــت
م ـن ـظ ـم ــون" ،وأغ ـل ـق ــت األن ـظ ـم ــة ال ـم ـت ـضــررة
"الحـتــواء الـضــرر وحماية الـبـيــانــات" ،مبينا
أنه ليس "على علم في الوقت الحالي" بحدوث
اخ ـ ـ ـتـ ـ ــراق لـ ـلـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـش ـخ ـص ـي ــة ال ـم ــرت ـب ـط ــة
بالجماهير والعمالء.
وأشـ ــار الـبـيــان إل ــى أن "جـمـيــع األنـظـمــة األســاسـيــة
الالزمة للمباريات التي ستقام في أولد ترافورد آمنة وتعمل...
ومباراة الغد (السبت) ضد وست بروميتش ألبيون ستمضي قدما".

ودعــا اتحاد العبي كــرة القدم
ال ـم ـح ـت ــرف ـي ــن األن ـ ــدي ـ ــة ورواب ـ ـ ــط
الدوري واالتحاد اإلنكليزي للعبة
لتطوير استراتيجيات لمراقبة
الـ ـت ــدريـ ـب ــات ووض ـ ـ ــع تـ ـص ــورات
ل ـح ـمــايــة ص ـح ــة ال ــاع ـب ـي ــن عـلــى
المدى الطويل.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ــن بـ ــرك ـ ـيـ ــس رئـ ـي ــس
االتحاد ،في بيان" :العلم يتطور
بـســرعــة فــي هـ ّـذا الـمـجــال ،ونحن
بحاجة إلى تدخل عاجل بناء على
األدلــة المتوافرة حاليا ،مضيفا:
"ت ـق ـل ـي ــل ضـ ــربـ ــات الـ ـ ـ ــرأس خ ــال
التدريب خطوة عملية ومباشرة".
ّ
وأضـ ـ ــاف االت ـ ـحـ ــاد أن ـ ــه شــكــل
مـجـمــوعــة اسـتـشــاريــة للتنسيق
مع الالعبين الحاليين وعائالت
ال ــاع ـب ـي ــن ال ـس ــاب ـق ـي ــن "ل ـم ـعــرفــة
مدى تأثرهم بالخرف واألمراض
العصبية األخرى".

إصابة يوفيتش وهيغواين بـ«كورونا»
أثـبـتــت نـتــائــج اخـتـبــار الـصــربــي
لــوكــا يــوفـيـتــش إصــابـتــه بـفـيــروس
كورونا ،أمس األول ،حسب ما أعلن
ناديه ريال مدريد في بيان.
ً
وسـيـبـقــى الــاعــب م ـعــزول
فــي م ـنــزلــه ،وسـيـغـيــب عن
المباريات القادمة للنادي
المدريدي.
وكــان المهاجم قد ظهر
بحالة جـيــدة مــع منتخب
بالده ،وسجل معه مؤخرا
ث ـ ــاث ـ ــة أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ،وصـ ـن ــع
ً
واحدا في ثالث مواجهات.
من جانب آخــر ،أصيب
الـ ـمـ ـه ــاج ــم األرج ـن ـت ـي ـن ــي
نـجــم ن ــادي إن ـتــر ميامي
األمـ ـي ــرك ــي لـ ـك ــرة ال ـق ــدم

غ ــون ــزال ــو ه ـي ـغ ــواي ــن ب ــال ـف ـي ــروس،
ب ـح ـســب م ــا أف ـ ـ ــادت صـحـيـفــة
"م ـي ــام ــي هـ ـي ــرال ــد" ،لـيـغـيــب
بالتالي عــن مـبــاراة فاصلة
ف ــي ال ـ ــدوري ض ــد ناشفيل
الجمعة.
وأكدت وسائل إعالم
أم ـي ــرك ـي ــة أخ ـ ـ ــرى أن
شـ ـقـ ـي ــق هـ ـيـ ـغ ــواي ــن،
الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ـ ــط
فـيــديــريـكــو ،ومــواطـنــه
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدافـ ـ ــع ل ـ ـيـ ــانـ ــدرو
غ ــون ــزال ـي ــس ب ـيــريــس،
والعـ ـبـ ـي ــن آخـ ــريـ ــن مــن
الفريق الرديف أصيبوا
ً
بالفيروس أيضا.
لوكا يوفيتش

مباريات اليوم
التوقيت
3:00
5:00
7:30
10:15
6:15
8:30
11:00
2:30
5:00
5:00
10:45

المباراة

الدوري اإلنكليزي

فولهام  -ايفرتون
شيفيلد – وست هام
ليدز  -أرسنال
ليفربول – ليستر سيتي

الدوري اإلسباني

قاديش – ريال سوسييداد
غرناطة – بلد الوليد
أالفيس  -فالنسيا

الدوري اإليطالي

فيورنتينا  -بينفينتو
انتر ميالن  -تورينو
روما  -بارما
نابولي  -ميالن

القناة الناقلة
beINSPORTS HD2
beINSPORTS HD2
beINSPORTS HD2
beINSPORTS HD2
beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD4
beINSPORTS HD4
beINSPORTS HD5
beINSPORTS HD4
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نابولي إلزاحة ميالن عن صدارة «الكالتشيو»
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تتجه األنظار اليوم إلى قمة
مباريات الدوري اإليطالي
لكرة القدم «الكالتشيو»،
عندما يلتقي نابولي مع
ضيفه ميالن على ملعب
سان باولو.

يسعى نابولي الثالث إلى إزاحة ميالن عن
ال ـصــدارة والـحـلــول مكانه فــي حــال عــدم فوز
ساسوولو الثاني على ضيفه فيرونا ،وذلك
عندما يستضيفه على ملعب سان باولو في
أب ــرز م ـبــاريــات الـمــرحـلــة الـثــامـنــة مــن بطولة
إيطاليا لكرة القدم اليوم.
وسـتـكــون ال ـم ـبــاراة مــواجـهــة بـيــن زميلين
ســابـقـيــن فــي م ـيــان هـمــا ج ـي ـنــارو غــاتــوزو
مدرب نابولي والسويدي المخضرم زالتان
ابراهيموفيتش هداف ميالن والدوري حاليا
برصيد  8اهداف.
ولعب غاتوزو ( 42عاما) وإبراهيموفيتش
( )39م ـعــا ف ــي ص ـف ــوف م ـي ــان ع ـنــدمــا ق ــادا
فريقهما الــى اح ــراز آخــر ألقابه فــي الــدوري
االيطالي عام .2011
منذ تلك الفترة سيطر يوفنتوس بشكل
كامل على الـ"سكوديتو" الفائز به في
السنوات التسع الماضية .كما ان
غ ــات ــوزو ام ـض ــى ف ــي الـ ـن ــادي 13
عاما كالعب قبل ان يشرف على
تدريبه من  2017الى .2019
ويـ ـحـ ـت ــل م ـ ـيـ ــان الـ ـم ــرك ــز
االول بـ ـف ــارق نـقـطـتـيــن عــن
س ــاس ــوول ــو و 3ن ـق ــاط عــن
ن ــاب ــول ــي الـ ــذي ل ــم يخسر
ً
أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــاتـ ـ ــه
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 11االخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ض ــد
م ـ ـيـ ــان ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
الـمـســابـقــات .ويـعــود
آخـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــوز ل ـم ـي ــان
عـ ـل ــى ن ــاب ــول ــي فــي
عقر دار االخير إلى
ا ك ـت ــو ب ــر  2010في
مباراة سجل فيها
ابراهيموفيتش.

بـيــد أن نــابــولــي خـســر آخ ــر م ـبــارات ـيــن له
ع ـل ــى م ـل ـع ـبــه ك ـم ــا يـ ـخ ــوض ال ـم ــواج ـه ــة مــن
دون مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمهن
الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـع ـ ــرض الصـ ـ ــابـ ـ ــة فـ ـ ــي كـ ـتـ ـف ــه خـ ــال
فـتــرة الـنــافــذة الــدول ـيــة ،إضــافــة ال ــى الـمــدافــع
االلباني السيد هيساي
الـ ـمـ ـص ــاب ب ـف ـي ــروس

الرابطة اإليطالية حددت  ٢٠يناير
ً
موعدا لكأس السوبر
حددت رابطة الدوري اإليطالي لكرة القدم ،أمس
ً
األول 20 ،يناير موعدا إلقامة مباراة يوفنتوس
ونــابــولــي ضمن الـكــأس الـســوبــر المحلية ،التي
ُ
تعود إلــى موطنها وتلعب في ريجيو إيميليا،
بعدما نظمت النسختان السابقتان في السعودية.
وتقام الكأس السوبر ،التي تلعب من مباراة
واحدة في كل موسم بين الفائز بمسابقة الكأس
المحلية وبطل الدوري ،على األراضي اإليطالية
للمرة الثانية والعشرين من أصل  33نسخة.
وفاز نابولي بكأس إيطاليا الموسم الماضي
على حساب يوفنتوس بركالت الترجيح ،في حين
ظفر نــادي السيدة العجوز بلقب الــدوري للمرة
التاسعة على التوالي.
وسيكون هــذا اللقاء هــو األول بين الناديين

ك ــورون ــا خ ــال وج ـ ــوده م ــع مـنـتـخــب ب ــاده.
ورفض غاتوزو الحديث مبكرا عن حظوظ
فريقه بــإحــراز اللقب للمرة االول ــى منذ عام
 1990بقيادة االرجنتيني االسطورة دييغو
مـ ــارادونـ ــا ،وقـ ــال ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد "ال احـبــذ
الـحــديــث عــن الـسـكــوديـتــو" ،مـنــاشــدا العبيه
التحلي بـ "الهدوء".
وسيخوض ميالن المباراة في غياب مدربه
سـتـيـفــانــو ب ـيــولــي وم ـس ــاع ــده جــاكــومــو
موريلي بعد اصابتهما بفيروس
كورونا المستجد.
وأعـ ـ ـ ـ ــرب الع ـ ـ ــب وس ـ ـ ــط م ـي ــان

مطالبة بالبقاء في الحجر مدة
أيام قليلة قبل مواجهة تورونتو
رابتورز حامل لقب الموسم قبل
الماضي.
وق ـ ــال ي ــوجـ ـي ــري" :لـ ـق ــد عـمــل
راب ـت ــورز مــع مـســؤولــي الصحة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات
المحلية واإلقليمية والفدرالية

إلعداد خطة تسمح لنا بخوض
م ـبــاريــات ـنــا الـبـيـتـيــة ف ــي مــوســم
 2021 -2020عـ ـ ـل ـ ــى أر ض ـ ـ ـنـ ـ ــا،
بصالتنا سكوتيابنك".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :كـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــت ه ـ ـ ــذه
ال ـم ـح ــادث ــات م ـث ـم ــرة ،ووج ــدن ــا
دعما قويا للبروتوكوالت التي
قدمناها .لكن في النهاية ،قادنا

إنتر يواجه تورينو
ويأمل فريقا انتر ميالن واتاالنتا اللذان تعادال
 1-1في الجولة االخيرة تحقيق نتيجة ايجابية
قبل امتحانين صعبين لهما االسـبــوع المقبل
ضد ريال مدريد االسباني وليفربول االنكليزي
تواليا في دوري ابطال اوروبــا ،عندما يلتقيان
تورينو وسبيتزا تواليا.
وحصدت كتيبة انطونيو كونتي  6نقاط فقط
من اصل  15ممكنة في المباريات الخمس االخيرة
ويتعين على الفريق استعادة نغمة االنتصارات
اذا اراد قـيــادة فريقه الــى اح ــراز اللقب للمرة
االولى منذ عام  2010عندما أحرز ثالثية
تاريخية بقيادة الـمــدرب البرتغالي
جوزيه مورينيو.
ويخوض فيورنتينا اول مباراة
رسـمـيــة بــإشــراف مــدربــه الـجــديــد-
القديم تشيزاري برانديلي عندما
يالقي بينيفينتو.
وحل برانديلي بدال من جوزيبي
ياكيني الذي اقيل من منصبه بعد
النتائج السيئة للفريق واحتالله
المركز الثاني عشر.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ــران ـ ـ ــديـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ق ـ ــاد
فيورنتينا مرتين للمشاركة في
دوري أبـطــال أوروب ــا والــوصــول
ل ـن ـصــف ن ـه ــائ ــي الـ ـ ـ ــدوري األوروب ـ ـ ــي
"يوروبا ليغ" ،قبل أن يتركه في  2010لالشراف
على المنتخب الوطني (حتى  )2014ثم غلطة
س ــراي الـتــركــي ( )2014وفالنسيا اإلسـبــانــي
( )2016والنصر اإلماراتي ( )2018-2017وجنوى
اإليطالي (.)2019-2018

أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) ،أمس األول ،إقامة حفل جوائز
"األف ـضــل" يــوم  17ديسمبر المقبل
بشكل افتراضي ،نظرا لجائحة وباء
كورونا ،وستبدأ عملية التصويت
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــ 25مـ ـ ــن ال ـ ـش ـ ـهـ ــر ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري،
وستنتهي في التاسع من ديسمبر.
وتقام النسخة الخامسة من هذه
الجائزة هذا العام في ظل أزمة الوباء
التي أثرت على العالم بأسره ،وفي
هذه النسخة لن يكون هناك سجاد
أح ـم ــر ألنـ ــه -وفـ ـق ــا ألك ـب ــر مــؤسـســة
لكرة القدم -قد تقرر إقامة الحفل عن
بعد ،وبشكل افتراضي" ،وفقا لمبدأ
ال ـتــوج ـيــه ال ـخ ــاص بــالـفـيـفــا وال ــذي
يضع الصحة كأولوية".

هذا الموسم ،بعدما تعذر إقامة مواجهتهما في
الدوري مطلع أكتوبر الماضي ،لعدم تمكن نابولي
من السفر الى تورينو بسبب وجــود العبيه في
الـحـجــر الـصـحــي ج ــراء ف ـيــروس ك ــورون ــا ،لتقرر
الرابطة اعتبار الفريق الجنوبي منسحبا وفوز
فريق "السيدة العجوز" .0-3
كما أن هذه هي المرة األولــى التي يقام فيها
كأس السوبر في ريجيو إيميليا بمقاطعة إيميليا
رومانيا ،على ملعب نادي ساسوولو.
وأثار تنظيم النسختين األخيرتين من الكأس
ف ــي ال ـس ـعــوديــة اح ـت ـجــاجــات ع ــدة ف ــي إيـطــالـيــا،
ً
خصوصا من ناشطين حقوقيين ومدافعين عن
حقوق المرأة.

نيك نيرس مدرب رابتورز وفانفليت نجم الفريق

ويسعى ساسوولو الى مواصلة زخمه عندما
يحل ضيفا على هيالس فيرونا.

«فيفا» يقيم حفل جوائز «األفضل»  17ديسمبر

رابتورز يخوض مبارياته البيتية في فلوريدا
أعـلــن رئـيــس ن ــادي تــورونـتــو
راب ـ ـتـ ــورز ال ـك ـن ــدي ،ب ـطــل دوري
كرة السلة األميركي للمحترفين
الـمــوســم قبل الـمــاضــي ،ماساي
يوجيري ،أمــس األول ،أن فريقه
س ـي ـخ ــوض م ـب ــاري ــات ــه الـبـيـتـيــة
فــي الـمــوســم الـجــديــد فــي تامبا
بــواليــة فـلــوريــدا ،بسبب القيود
ً
الصارمة المفروضة حاليا من
قبل السلطات الكندية للحماية
من اإلصابة بفيروس كورونا.
وت ـفــرض الـحـكــومــة الـكـنــديــة،
مع استمرار الوباء وزيــادة عدد
ال ـح ــاالت اإليـجــابـيــة فــي أميركا
الشمالية ،على جميع األشخاص
ال ــذي ــن ي ـقــومــون ب ــرح ــات "غـيــر
ض ـ ـ ــروري ـ ـ ــة" ال ـ ـخ ـ ـضـ ــوع ل ـح ـجــر
ص ـ ـحـ ــي ع ـ ـنـ ــد وص ـ ــولـ ـ ـه ـ ــم إلـ ــى
أراضيها.
ِّ
وي ـعــقــد ه ــذا اإلج ـ ــراء رح ــات
ال ـ ـف ـ ــرق ال ـ ـ ــزائ ـ ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــادم ـ ــة مــن
الواليات المتحدة ،حيث ستكون

البلجيكي أليكسي سالماكرز عن ثقته بقدرة
فريقه على تحقيق نتيجة ايجابية في جنوب
ال ـب ــاد ب ـقــولــه" :ال ـج ـم ـيــع يـ ــدرك اه ـم ـيــة هــذه
الـمـبــاراة ،نحن جــاهــزون .قــام الـمــدرب بعمل
كبير فــي اال شـهــر الماضية وسنلعب للفوز
االحد من اجله".

رياضة

وسيتم تحديد الفائزين بجوائز
أفضل العبين ومدربين بكرة القدم
لـلــرجــال وال ـن ـســاء مــن خ ــال عملية
تصويت سيشارك فيها قادة ومدربو
المنتخبات الوطنية في جميع أنحاء
العالم ،إضافة إلــى عملية تصويت
موازية سيشارك فيها المشجعون،
وأيضا مجموعة تضم أكثر من 200
صحافي.
وم ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر أن ت ـ ـبـ ــدأ ع ـم ـل ـيــة
التصويت يوم  25من الشهر الجاري
حتى التاسع من ديسمبر المقبل.
(إفي)

باق في ميامي
دراغيتش ٍ

ال ــوض ــع ال ـص ـح ــي ،إض ــاف ــة إلــى
الحاجة الملحة لتحديد المكان
الـ ـ ـ ــذي س ـن ـل ـع ــب فـ ـي ــه ،إلـ ـ ــى ب ــدء
م ـبــاريــات ـنــا الـبـيـتـيــة ف ــي مــوســم
 2021-2020مــؤ ق ـتــا ف ــي تــا مـبــا
بوالية فلوريدا".
وتابع "نريد أن نشكر جميع
المستويات الحكومية ومسؤولي
الصحة العامة على تفانيهم في
هذه االجراءات ،وعلى اهتمامهم
ب ـ ـص ـ ـحـ ــة الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــديـ ـ ـي ـ ــن .نـ ـلـ ـت ــزم
ً
بمواصلة عملنا معا ،والتخطيط
لعودة آمنة للعب في تورونتو".
وتقع مدينة تامبا على بعد
ح ــوال ــي  130ك ـلــم ج ـن ــوب غــرب
أورالن ـ ــدو ال ـتــي احـتـضـنــت مــدة
شهر األدوار النهائية للموسم
الـ ـم ــاض ــي ف ــي "فـ ـق ــاع ــة" دي ــزن ــي
وورلـ ـ ــد وشـ ـه ــدت ت ـتــويــج لــوس
أنـ ـجـ ـل ــس لـ ـيـ ـك ــرز ب ــال ـل ـق ــب عـلــى
حساب ميامي هيت.

نـ ـش ــط طـ ــرفـ ــا الـ ـ ـ ـ ــدور ال ـن ـه ــائ ــي
لـلـمــوســم ال ـمــاضــي فــي دوري كــرة
السلة األميركي للمحترفين ميامي
ه ـي ــت ال ــوصـ ـي ــف ،ول ـ ــوس أنـجـلــس
ليكرز البطل ،أمس األول ،في افتتاح
س ــوق ان ـت ـق ــاالت الـ ـح ــرة ،ح ـيــث مــدد
األول عقد صــانــع ألـعــابــه السلوفيني
غ ــوران دراغـيـتــش ،وتعاقد الثاني مع
الجناح والعب االرتكاز مونتريزل هاريل.
وعرض ميامي هيت عقدا مدة موسمين
على دراغيتش ،الذي ساهم بشكل الكبير
فــي المشوار الــرائــع لميامي هيت الموسم
الماضي ،خصوصا في األدوار اإلقصائية.
وبحسب صحيفة "صن سنتينل" ،فمن
المتوقع أن يحصل دراغيتش على 37
مليون دوالر فــي العامين الجديدين
م ــن ال ـع ـقــد ،عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــام الـثــانــي
اختياري.
مــن جــانـبــه ،ض ــرب لـيـكــرز ،حامل
ال ـل ـقــب ،ب ـقــوة ،حـيــث أك ــدت صحيفة
"لـ ـ ـ ــوس أنـ ـجـ ـل ــس تـ ــاي ـ ـمـ ــز" ،أن ـ ــه أق ـن ــع

مــون ـتــريــزل ه ــاري ــل ،الـ ــذي اخ ـت ـيــر أف ـضــل العــب
ســادس الموسم الماضي ،بترك جــاره وغريمه
التقليدي فــي المدينة كليبرز واالنـضـمــام إلى
صفوفه بعقد مدة عامين.
وفضال عن أن هذه الصفقة تضعف صفوف
أحد أخطر منافسيه في المنطقة الغربية ،فإنها
تعتبر مهمة جدا بالنسبة لرفاق "الملك" ليبرون
جيمس ،الذين ضمنوا مطلع األسبوع الحالي
انضمام صانع األلعاب األلماني دينيس شرويدر
( 27ع ــام ــا) ال ــى صـفــوفـهــم ،ف ــي صـفـقــة تـبــادلـيــة
مقابل انتقال داني غرين الى صفوف اوكالهوما
سيتي ثاندر.
وذك ــرت الصحيفة أن لـيـكــرز بـصــدد تسوية
اتفاق مع جناح ميلووكي باكس ويسلي ماثيوز
في صفقة انتقال حر أيضا.
من جهة أخرى ،أوضحت صحيفة "فيالدلفيا
إنـكــويــرر" أن العــب االرت ـكــاز دواي ــت ه ــوارد قرر
تــرك لــوس انجلس ليكرز بعد موسم واحــد في
صـفــوفــه ،وذل ــك لــانـتـقــال ال ــى فــريــق فيالدلفيا
سفنتي سيكسرز مقابل  2.5مليون دوالر لموسم
واحد على االقل.

موناكو يقلب الطاولة على سان جرمان ويوقف انتصاراته

ً
فابريغاس نجم موناكو يسجل هدفا في مرمى سان جرمان

ق ـل ــب م ــون ــاك ــو الـ ـط ــاول ــة ع ـل ــى ضـيـفــه
بـ ــاريـ ــس س ـ ــان جـ ــرمـ ــان ،ح ــام ــل ال ـل ـق ــب،
عندما حـ َّـول تخلفه صـفــر 2-فــي الشوط
األول إلى فوز كبير  ،2-3أمس األول ،في
افتتاح المرحلة الحادية عشرة من بطولة
ً
فرنسا في كرة القدم ،موقفا انتصاراته
المتتالية عند ثمانية.
وك ــان س ــان جــرمــان فــي طــريـقــه إلــى
تحقيق فــوز سهل عندما تقدم بثنائية
لـنـجـمــه ال ـعــائــد م ــن إص ــاب ــة عـضـلـيــة في
الفخذ مهاجم مــونــاكــو الـســابــق كيليان
مبابي فــي الدقيقتين  25و 37مــن ركلة
ج ــزاء ،لكن موناكو رد بقوة فــي الشوط
الـثــانــي ،بتسجيله ثــاثــة أه ــداف ،بينها
ثنائية لمهاجمه األلماني كيفن فوالند
( 52و ،)66وه ــدف قــاتــل للبديل الــدولــي
اإلسباني السابق فرانشيسك فابريغاس
( 84من ركلة جزاء).
وواصل موناكو صحوته ،وحقق فوزه
الـثــالــث تــوالـيــا وال ـســادس هــذا الموسم،

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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فرفع رصيده إلــى  20نقطة ،وصعد إلى
ً
المركز الثاني مؤقتا ،بفارق أربــع نقاط
خلف سان جرمان ،الذي ُمني بخسارته
الثالثة هذا الموسم ،واألولى بعد ثمانية
انتصارات متتالية.
وج ـ ـ ــاءت الـ ـخـ ـس ــارة ف ــي ت ــوق ـي ــت غـيــر
مناسب بالنسبة لنادي العاصمة ،الذي
يـسـتـعــد لـقـمــة حــاسـمــة عـلــى أرض ــه أمــام
ض ـي ـفــه الي ـب ــزي ــغ اإلل ـم ــان ــي ال ـث ــاث ــاء في
الجولة الرابعة من منافسات المجموعة
الثامنة لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي
خسر مباراتها النهائية الموسم الماضي.
وكلل مبابي عودته إلى المالعب بعد
تـعــافـيــه مــن إصــابــة عضلية فــي الـفـخــذ،
َّ
تعرض لها مطلع الشهر الجاري ،بثنائية،
رافـ ـع ــا رصـ ـي ــده إلـ ــى ت ـس ـعــة أهـ ـ ــداف هــذا
الموسم ،فانفرد بصدارة الئحة الهدافين،
ب ـفــارق ه ــدف واح ــد أم ــام مـهــاجــم رينس
السنغالي بوالي ديا.
وه ــو ال ـهــدف الـســابــع لـمـبــابــي بــألــوان

اإلعالنات:

س ــان ج ــرم ــان ف ــي مــرمــى فــريـقــه الـســابــق
موناكو ،الذي تركه عام  ،2017لالنضمام
إلــى فريق العاصمة على سبيل اإلعــارة
قبل انتقاله نهائيا إلى صفوفه.

مبابي يفتتح التسجيل
ونـجــح مـبــابــي فــي مـنــح الـتـقــدم لسان
جــرمــان عـنــدمــا تـلـقــى ك ــرة خـلــف الــدفــاع
مــن دي مــاريــا ،فــانـطـلــق بـســرعــة وتــوغــل
داخــل المنطقة ،قبل أن يسددها بيمناه
قوية على يمين الحارس اإليطالي فيتو
مانوني (.)26
وهـ ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـمـ ــريـ ــرة ال ـ ـحـ ــاس ـ ـمـ ــة ال ـ ـ ـ ــ93
لـ ـ ـ ــدي مـ ـ ــاريـ ـ ــا مـ ـ ــع سـ ـ ـ ــان جـ ـ ــرمـ ـ ــان م ـنــذ
انـ ـضـ ـم ــام ــه إل ـ ـ ــى صـ ـف ــوف ــه ع ـ ـ ــام .2015
وحصل سان جرمان على ركلة جزاء،
إثر عرقلة البرازيلي رافينيا من يوسف
فوفانا داخل المنطقة ،فانبرى لها مبابي
بيمناه على يسار الحارس (.)37

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

وس ـجــل اإلي ـطــالــي مــويــس كـيــن هــدفــا
ثالثا ألـغــي بــداعــي التسلل بعد اللجوء
لحكم الفيديو المساعد "في آيه آر" (،)40
واألمر ذاته بالنسبة لمبابي (.)45
ونجح فوالند في تقليص الفارق من
مسافة قريبة ،مستغال كرة مرتدة من قدم
القائد بريسنل كيمبيمبي ،إ ثــر تمريرة
من البرتغالي جيلسون مارتينز ،فراوغ
نافاس ،وتابعها داخل المرمى (.)52
ونجح موناكو في إدراك التعادل عندما
م ــرر أوري ـل ـيــان تـشــوامـيـنــي ك ــرة عرضية
داخل المنطقة ،فهيأها البديل اإلسباني
سيسك فــابــريـغــاس إل ــى ف ــوالن ــد ،بعدما
رفـعـهــا ف ــوق ال ـح ــارس ن ــاف ــاس ،فتابعها
داخل المرمى الخالي (.)65
وحصل موناكو على ركلة جــزاء ،إثر
عرقلة فوالند داخل المنطقة من المدافع
ع ـبــدو دي ــال ــو ،بـعــدمــا ان ـت ــزع مـنــه ال ـكــرة،
فتلقى بـطــاقــة حـمــراء ( ،)83وان ـبــرى لها
فابريغاس بنجاح (.)84

الشكاوى والتوزيع:

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

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

التغيير ومتطلباته

د .ناجي سعود الزيد

هل الظروف االقتصادية والصحية وحتى
ً
االجتماعية ستجعل الناخب أكثر حرصا على
التغيير؟
أشك في ذلك!
ظ ــروف االنـتـخــاب وشـكــل المجلس الـقــادم،
ً
لربما ـ ـ كالعادة ـ ـ لن تتغير كثيرا ...وستكون
مجرد حماية لشعبية النواب ،ولن ترقى إلى
مستوى التحديات.
ً
آم ــل أن ي ـكــون كــامــي خــاط ـئــا ،ول ـكــن األي ــام
ستثبت لنا مــدى ج ــدوى التشبث بالتغيير
على مستوى أداء المجلس ،وابتعاد النواب
عن الشعبوية ،ألن مصلحة الوطن تستوجب
ً
حكمة في الـقــرار ،وتطويرا لآللية السياسية
لتواكب األزمات المرتقبة.
ً
الـنــاخــب والـنــاخــب فقط هــو الـمـســؤول أوال
ً
وأخ ـ ـيـ ــرا ،وص ــوت ــه ه ــو ال ـم ـهــم ،ف ـهــل سـيـكــون
الـنــاخـبــون عـلــى مـسـتــوى الـمـســؤولـيــة ليأتي
ً
مجلس متطور وحضاري يملك التغيير بدال
مما شــاهــدنــاه مــن أداء ضعيف ،وسلوكيات
يخجل منها أي مجتمع ديمقراطي؟!
نأمل ذلك.

ومن الكمامة ما قتل!
أص ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــب أحـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ ـ ـك ـ ــان
مقاطعة لينينغراد ،شمال
غـ ــربـ ــي روس ـ ـ ـيـ ـ ــا ،بـ ـج ــروح
قــاتـلــة ،إث ــر طـعـنــات تلقاها
مــن أح ــد رك ــاب حــافـلــة كــان
ي ـس ـت ـق ـل ـه ــا ،رفـ ـ ــض ارت ـ ـ ــداء
الكمامة.
وقال موقع روسيا اليوم،
أ م ـ ـ ــس األول ،إن ك ــا مـ ـي ــرا
المراقبة في الحافلة تظهر
كيف اندلع شجار حاد بين
الـ ــرجـ ــل ال ـض ـح ـي ــة وراكـ ـ ــب

عويا

بـ ـ ــدون ك ـم ــام ــة ،تـ ـط ــور إل ــى
عراك استمر في الشارع.
وطـ ـع ــن ال ـ ـجـ ــانـ ــي ،الـ ــذي
رف ـ ـ ــض ارت ـ ـ ـ ـ ـ ــداء الـ ـكـ ـم ــام ــة،
خ ـ ـص ـ ـمـ ــه مـ ـ ـم ـ ــا أدى إ ل ـ ــى
مصرعه .وأش ــارت الشرطة
إل ــى أن ال ـجــانــي مــن أرب ــاب
السوابق ،وتم القبض عليه
في أعقاب الجريمة.

ُ
كذبة عامل البيتزا تغلق والية أسترالية
اضـطــرت ُسلطات والي ــة جـنــوب أستراليا
لفرض حالة إغالق ،بسبب كذب رجل مصاب
بـمــرض "كــوف ـيــد ،"19 -بـشــأن صـلـتــه بمطعم
للبيتزا.
وقالت "بي بي سي" ،على موقعها ،أمس ،إن
سريان اإلغالق الصارم على مستوى الوالية
ب ــدأ األرب ـع ــاء ال ـمــاضــي ،بـعــد رص ــد  36حالة
إصابة ،منها أولى حاالت انتقال للعدوى بين
سكان الوالية منذ أبريل الماضي.
وك ــان مــن الـمـمـكــن تـجـنــب اإلغ ـ ــاق ،لــو أن
الرجل اعترف بحقيقة أنــه عمل في المطعم.
وكان الرجل ذكر أنه ذهب إلى المطعم لشراء
البيتزا فقط.
مسؤولي
الخاطئة
المعلومة
هذه
ودفعت
ُ
ال ـص ـح ــة إلـ ـ ــى افـ ـ ـت ـ ــراض أن الـ ــرجـ ــل أص ـي ــب
ً
بالفيروس خالل فترة ُ مخالطة قصيرة جدا،
وأن ال ـف ـي ــروس الـ ــذي أص ـي ــب ب ــه م ــن ســالــة
شديدة العدوى.
وذكـ ـ ـ ــر رئ ـ ـيـ ــس وزراء الـ ـ ــواليـ ـ ــة ،سـتـيـفــن
م ــارش ــال ،للصحافيين ،أم ــس األول" :الـقــول
ً
إن ـنــي أسـتـشـيــط غ ـض ـبــا ه ــو تـعـبـيــر مخفف

(لـمــا أشـعــر ب ــه)" .وق ــال مـفــوض الـشــرطــة" :لو
ً
أن هــذا الشخص كــان صــادقــا مع فــرق تعقب
المخالطين ،لما دخلنا في إغالق لمدة ستة
أيام".
وأف ـ ـ ـ ــاد مـ ـس ــؤول ــون فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــة ،بــأن ـهــم
سيرفعون حالة اإلغالق في وقت الحق.

وذكـ ـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة "سـ ـي ــدن ــي م ــورن ـي ـن ــغ
هـ ـي ــرال ــد" ،أن ال ــرج ــل ع ـم ــل م ــع حـ ـ ــارس أم ــن
أصيب بالفيروس في فندق مخصص للحجر
الصحي مــع االنتشار الجديد ،وهــو مــا دفع
بـ ُـسـلـطــات ال ــوالي ــة إل ــى إع ــان حــالــة الـتــأهــب
القصوى االثنين الماضي.

حسن العيسى

وين ما تطقها عويا ،هذا حال الكويت اليوم...
ف ــي ال ـس ـيــاســة ّأيـ ـ ــدت الـمـحـكـمــة اإلداري ـ ـ ــة شطب
تسجيل عدد من المواطنين المتقدمين النتخابات
المجلس المقبل ،وكانت التهمة "المساس بالذات
األميرية" ،واعتبرت المحكمة أن األحكام الصادرة
ضد هؤالء تلتصق آثارها بالمتقدمين بـ "غراء" ال
يمكن فصلها حتى لحظة حشرهم في القبر حسب
القانون ،أما الكالم عن عدم جواز سريان رجعية
قوانين الجزاء ،وهذا معيار عالمي ،أي أن النص
الجزائي يحكم بأثر فوري وال يمتد إلى الماضي،
فهذا ال مكان له عند المشرع الكويتي الذي أقر هذا
القانون عام " ،2016فنحن غير" بقية العالم حسب
مقولة مأثورة ألحد المسؤولين في يوم ما ،والذي
ّ
تفرد علينا بحكمته الشهيرة "احنا غير" .ال يبدو
أن حكم الشطب هذا سيتغير في "االستئناف" أو
ً
"التمييز" ،فالمحكمة العليا ّأيدت هذا الحكم أيضا
في عام  ،2016ولكم العوض ،نقولها للمشطوبين،
وللشكل الديمقراطي للبلد.
في عالم االقتصاد والمال ،الخراب قادم ،شئتم
أم أب ـي ـتــم ،وس ـ ــواء وص ـم ـتــم هـ ــذا ال ـك ــام الـمـعــاد
بالتشاؤم ،أم وصفتموه بالواقعي ،جملة إيرادات
الــدولــة حسب بيانات وزارة المالية فــي موازنة
السنة المالية المنتهية في مارس الماضي 7.502
مليارات و"شوية فكه" ،أما إجمالي المصروفات
فاضربوا رقم اإليرادات في ثالثة يكون الناتج هو
ً
الجواب تقريبا ،هذا بتقدير سعر البرميل بـ 30
ً
دوالرا ،ولن تحدث معجزات ليصل سعر البرميل
ً
إلى نقطة التعادل  80دوالرا قبل استقطاع حصة
األجيال الضائعة ،أما الثرثرة عن هذا االستقطاع
من عدمه فهو "رغو" ال فائدة منه.
أيــن نــذهــب؟ "ووي ــن نــولــي"؟ ال ج ــواب ال عندي
وال عند الــرفــاق "المرتزين" بصورهم "بـبــوزات"
تظهرهم كحكماء التاريخ في جرائد اللون الواحد
والخبر الواحد واالجترار الفكري الواحد ...وين
ما تطقونها عويا ...ال تتعبوا أنفسكم ...ال عليكم
سوى انتظار حل مشكلة الخدم الذين خرجوا إلى
بلدانهم ولم يعودوا.

الواسطة والمحسوبية إذالل للمواطن
د .عادل العبدالمغني

استوقفتني ال ـع ـبــارة ال ـمــدونــة عـلــى اليافطة
االنتخابية ،كما تشاهدون في الصورة ،وتقول:
الواسطة والمحسوبية إذالل للمواطن  -خذ حقك
َ
الفكر يحتاس بدوامة من األماني
بشرف ،وجعلت ِ
واألم ـن ـيــات ،وأردد فــي ق ــرارة نفسي أال أجــد في
كويتنا العزيزة في يوم من األيــام هذه الظاهرة
المحزنة ،ويكون مصيرها الزوال ،وتصبح مثل
حكايات ألف ليلة وليلة أو قصص من األساطير!
وأدركـ ــت أن كــل المخلصين مــن أب ـنــاء الــوطــن
األعزاء يرفضون مبدأ الواسطة والمحسوبية ،لكن
لماذا يلجأ إليها بعض الناس؟ ولماذا يستجيب
لها بعض المسؤولين؟
واإلجابة عن هذه التساؤالت ،تحتاج إلى وقت
طويل وشــرح مستفيض ،وســأتـجــاوز ذلــك اآلن،
وإنما أستطيع القول إن الواسطة والمحسوبية
أص ـ ـب ـ ـحـ ــت ظـ ـ ــاهـ ـ ــرة ل ـ ــأس ـ ــف الـ ـ ـش ـ ــدي ـ ــد ،ومـ ـث ــل
الــوبــاء ،ووجــودهــا فــي المجتمع يقتل الطموح
والفرص ،وتجاوز على حقوق المستحقين لغير
ً
المستحقين ،وعلينا جميعا محاربتها بقوة،
فهي لها صور وأشكال وطرق ومداخيل متعددة،
وعـلــى سبيل الـمـثــال مــن هــذه الـنـمــاذج أن يأتي
إنـســان إلــى مكان عمل ال يستحقه ،والمفروض
أن يكون هذا المكان ألحد غيره من ذوي الخبرة
والكفاءة والمشهود له باألمانة ،وبعد فترة تظهر
عيوب هذا الذي هبط "بالبراشوت" في الوظيفة
الجديدة ،وتتضح قلة خبرته وتطفح تجاوزاته
وتكثر مخالفاته والتستر واإلص ــاح والترميم
ً
يكون حينئذ صعبا.
والسبب األســاســي فــي المشكلة فــي بدايتها

يكون إلرضاء فئة أو عائلة أو طائفة أو جماعة،
وعندما تبحث ستجد ا لــوا سـطــة والمحسوبية
ً
ً
ركـنــا أســاسـيــا فــي الـمــوضــوع واألمـثـلــة كثيرة ال
تـنـتـهــي ،ون ـســأل ال ـلــه أن تتطهر بـلــدنــا مــن هــذه
اآلفة المقيتة ،والذين يقفون وراء هــا يتقون الله
بأنفسهم ووطنهم مــع األخــذ فــي االعتبار مبدأ
الــرجــل المناسب فــي المكان المناسب وهــذا ما
يتمناه الجميع.
ُ
الصورة تعبر عن يافطة لقائمة ممثلي الشعب
النتخابات مجلس األمة لعام  ،١٩٦٧واألسماء من
خيرة رجاالت الكويت بالماضي ،والكل يعرفهم
في النزاهة وتحمل المسؤولية واألمانة ومحاربة
الفساد واإلنجاز في العمل ،ويشهد لهم التاريخ
بنظافة اليد ،ولكن لألسف الشديد لم يفز أحد
منهم بمقعد واحد في مجلس األمة لعام ،١٩٦٧
وكذلك بقية أعضاء القائمة في الدوائر األخرى،
والسبب معروف لدى الجميع.

وفيات
الجمعة 11 - 20
طيبة راشد عبدالله البحوه أرملة محمد سالم الطويل
ً
 73عاما ،شيعت ،ت99027814 :

وضحة مبارك جاسم الدندن

أرملة يوسف صالح عبدالله بوغيث
ً
 74عاما ،شيعت ،ت99060984 :

صفية أحمد سعد األحمد العبدالله

ً
 71عاما ،شيعت ،ت90009080 ،60099668 :

هليل غازي هليل العتيبي

ً
 80عاما ،شيع ،ت99444748 ،99734405 :

حافظ فاخر علي الخباز

ً
 70عاما ،شيع ،ت99603442 ،97629297 :

خالد راشد حسين أبا الصافي

ً
 52عاما ،شيع ،ت51506666 :

عصام عبدالجبار عبدالله حسن

ً
 65عاما ،شيع ،ت60099555 ،98822232 ،55696587 :

سرور فالح فالح المطيري

ً
 89ع ــا م ــا  ،ش ـيــع ،ت،60999789 ،99888913 :
51443603

مطلق شافي مطلق الحربي

مواعيد الصالة
سلمان ًأحمد جاسم الخليفة

 95عاما ،شيع ،ت99050150 ،99754686 :

الفجر

04:54

أرملة حسن كريم عمور
ً
 73عاما ،شيعت ،ت94492330 ،66633300 :

الشروق

06:17

الظهر

11:34

العصر

02:31

محمد جواد عبدالرسول آخند
إقبال
ً

المغرب

04:51

بدرية عبدالحسين رجب الخياط

العشاء

06:11

مريم خضير علي كمال

السبت 11 - 21
 56عاما ،شيعت ،ت66116687 :

أرملة محمد جواد عبدالرسول آخند بهبهاني
ً
 85عاما ،شيعت ،ت66116687 :
منيرة سيف عيد الرومي أرملة سعود عبيد سعد المجرن
ً
 79عاما ،شيعت ،ت99033276 :
معصومة خليفة رستم أرملة هاشم عبدالله أشكناني
ً
 77عاما ،شيعت ،ت90937977 ،66509449 :

علي رزوقي علوان الشراد

ً
 58عاما ،شيع ،ت66546323 :
روشن حسن حبيب الحداد أرملة عبدالله محمد جاسم
ً
 87عاما ،شيعت ،ت55041110 ،90050120 :

ً
 83عاما ،شيع ،ت55410111 ،55559288 :

سميرة مطلق نجم الزوبعي

زوجة عبدالله إبراهيم العبدالله
ً
 34عاما ،شيعت ،ت66288090 :

فيصل أحمد الشاهين
طالل
ً

منال إسماعيل ياسين حجي سليم
شهد عبدالله إبراهيم العبدالله

 5أعوام ،شيعت ،ت66288090 :

ً
 71عاما ،شيعت ،ت66555222 :

 19عــامــا ،يشيع ال ـيــوم بـعــد ص ــاة الـعـصــر ،ت:
99441838 ،97772209

الطقس والبحر
العظمى 24
الصغرى 13
ً
أعلى مد  03:18صب ــاحـ ـ ــا
 06:27م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  11:27ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــرا
 11:27م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

