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بيونسي ّ
تتصدر سباق
«غرامي» بـ  9ترشيحات

ص 15

األوقاف:
لوزارة
«المحاسبة»
ٌ
تجاهلكم لمالحظاتنا جهل

لم تستمع َّإلى مطالباته بإلغاء «تعيينات مخالفة» واعتبرته غير مختص بنظرها

• الديوان حذرها من «المماطلة» في تنفيذ مالحظاته وأطلعها على المادة  10من قانون إنشائه
ً
م ـس ـت ـنــدا إلـ ــى صــاح ـيــاتــه ودوره
ال ــرق ــاب ــي ال ـم ـس ـنــد إل ـي ــه وفـ ــق قــانــون
إنشائه ،رفع ديــوان المحاسبة سقف
مواجهته مع وزارة األوقاف والشؤون
ً
اإلس ــامـ ـي ــة ،م ـت ـه ـمــا إي ــاه ــا بـتـجــاهــل
مالحظاته على بعض تعييناتها ،وهو
ما يؤكد «عدم معرفتها باختصاصاته
ودوره».
وف ـ ــي اع ـ ـتـ ــراض «مـ ـتـ ـج ــدد» ،طــالــب
«الـمـحــاسـبــة» ال ـ ــوزارة بــإلـغــاء قــراريــن
صادرين في فبراير ومارس الماضيين
يتعلقان بترقية مدير إدارة ورئيس
ً
قسم ،مؤكدا أنهما «مخالفان لشروط

محمد راشد

تقرير
اقتصادي

05

٠٣

صورة ضوئية لكتاب دي

وان المحاسبة إلى الوزارة

النفط
«البترول الوطنية» :تشغيل وحدة تقطير ً
الخام  111بطاقة تكرير  264ألف برميل يوميا

المنفوحي يفوز
بجائزة أفضل مدير
بلدية عربي
13

ٌ
مسارات خاصة لمصابي «كورونا» بلجان االقتراع عطل في «سيستم» «الداخلية»
فرق طبية وقانونية للتعامل معهم وفق االشتراطات الصحية و«القوى العاملة» يربك المراجعين

َّ
ا نـتـهــت اللجنة الحكومية ا لـ ُـمـشــكـلــة من
وزارات الداخلية والعدل والصحة والتربية
من إنجاز خطة مشاركة الناخبين المصابين
بـ «كورونا» في االقتراع المقرر في  5ديسمبر
الـمـقـبــل ،وال ـت ــي تـتـضـمــن تـحــديــد م ـســارات

خاصة لهم في اللجان االنتخابية.
وقــالــت مـصــادر مطلعة ل ـ «ال ـجــريــدة» ،إن
هــؤالء المصابين سيدلون بأصواتهم في
ِّ
المدارس التي ُوزعت عليها اللجان األصلية
وال ـف ــرع ـي ــة ب ــال ــدوائ ــر ال ـخ ـم ــس ،وس ـي ـكــون

ال ـت ـعــامــل م ـع ـهــم وفـ ــق إجـ ـ ـ ــراءات اح ـت ــرازي ــة
للحيولة دون انتقال العدوى لغيرهم.
وأوض ـ ـح ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن ال ـم ـصــاب ـيــن
ُ
س ــتـ ـخ ـ َّـص ــص لـ ـه ــم مـ ــداخـ ــل وم ـ ـخ ـ ــارج فــي
اللجان تختلف عن مداخل األصحاء 02

«الجهراء الجديدة» بالمرتبة األولى في عدد الناخبين

العدساني:

ً ً
• قمة الفساد أن يحقق النائب • لدينا  11جهازا رقابيا غير مفعل
والحكومة تفتح الخزائن لنوابها
الثراء من عضوية المجلس
• نخشى ما خشيه عثمان
• استجوابي للجراح َّغير
عبدالملك من أن تأتينا
الخريطة السياسية
ديمقراطية عرجاء

الشاهين:
• الخرير شمل المجلس
ولدينا قبيضة جدد تضخمت
حساباتهم البنكية
• ُالمبلغ عن الفساد في خطر
َ
كبير والنائب مالحق ٠٧-٠٦

محليات

المعامالت المتعلقة بالوزارة معطلة منذ االثنين
●

٠٨

محمد الشرهان وجورج عاطف

شـكــا مـئــات الـمــراجـعـيــن ،أم ــس ،تــوقــف أنـظـمــة الـعـمــل اإللكترونية
(السيستم) لدى عدد من إدارات وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى
العاملة ،مما أدى إلــى تكدسهم ساعات طويلة ،قبل أن يـغــادروا من
دون إنجاز معامالتهم.
وقال المراجعون ،ال سيما إلدارة الهجرة بالجهتين ،إنهم فوجئوا
ً
بتعطل األنظمة التي عملت صباحا فترة وجـيــزة ،مما أحــدث ربكة
ً
ً
بينهم وبين المسؤولين ،خصوصا أن أعطاال مماثلة طرأت منذ أيام
وتردد أنه تم إصالحها.
02

٠٥

 :قلة إصالحية في البرلمان
أرسلت الفاسدين وراء القضبان
الكندري:

الناصر :تذليل العوائق
أمام الكويتيين في
الواليات المتحدة

محليات

ً
ً
مهال ...توزيع األراضي ليس حال
لألزمة اإلسكانية
١١

ّ
أمــة
٢٠٢٠
 ٥ديسمبر

التوظف وشغل الوظائف اإلشرافية،
ويرتبان صرف بــدالت ومكافآت غير
مستحقة».
وسبق للديوان أن أبــدى اعتراضه
على القرارين ،وحدد أسباب االعتراض
ً
وأسانيده ،مطالبا الوزارة بسحبهما
و«عــدم المماطلة والتسويف في هذا
ال ـش ــأن» ،بـعــدمــا وجـهــت إلـيــه كتابين
ف ـ ــي  1ن ــوفـ ـمـ ـب ــر الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،ت ـج ــاه ــا
طـلـبــه وأشـ ــارا إل ــى «ع ــدم اختصاصه
باالعتراض على تلك القرارات».
وف ـ ـتـ ــح كـ ـت ــاب ــا «األوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف» ح ــرب
صالحيات بين الجهتين ،إذ 02

الثانية

ِّ
بريطانيا تقلص مساعداتها الخارجية

محطات الكهرباء
تستغيث من تكدس
النفايات والمخلفات

دوليات

19

ً
ردا على أكبر انخفاض بالناتج االقتصادي منذ  300عام
أعلنت الحكومة البريطانية المحافظة برئاسة بوريس جونسون،
ً
أمس ،خططا لخفض اإلنفاق بعد أن تسبب فيروس كورونا في أكبر
انخفاض بالناتج االقتصادي للبالد منذ  300عام ،من بينها خفض
المساعدات الخارجية.
وفــي كلمة أمــام أعـضــاء الـبــرلـمــان ،قــال وزيــر المالية ريشي
ســونــاك« :فــي فترة أزمــة غير مسبوقة يتعين على الحكومة
ً
القيام بخيارات صعبة» ،معلنا إلــى جانب إج ــراء ات أخرى
أنه سيتم تخفيض مساعدات التنمية في  2021إلى %0.5
من إجمالي الناتج المحلي ،مقابل  %0.7عادة ،وهو خفض
وصفه حزب الديمقراطيين األحرار المعارض بأنه «بغيض
ً
أخالقيا» ،في وقت طالب حزب العمال المعارض بمراجعة
ً
أولويات اإلنفاق ،منتقدا ما وصفه بالهدر وسوء اإلدارة.
وقبل أيام ،دعا رئيسا الوزراء البريطانيان السابقان
المحافظ ديفيد كــامـيــرون والـعـمــالــي تــونــي بلير ،عبر
صحيفة «تلغراف» ،حكومة جونسون إلــى الحفاظ على
الـمـســاعــدات الخارجية ودعــم النمو ،معتبرين ،فــي بيان
مشترك ،أن هذا التخفيض يهدد بتقويض «القوة الناعمة»
لبريطانيا.
سيكون
%0.7
هدف
عن
«التخلي
إن
كاميرون
وقال
02

ً
هل أحبط حلفاء طهران خطة لتصفية
الموالية لها؟
الفصائل
وقادة
نصرالله
ً

بايدن :أميركا عادت
ولسنا والية أوباما
الثالثة

دوليات

ريشي سوناك

20
لبنان ضمن  13دولة
ممنوعة من تأشيرات
اإلمارات

رياضة

«محور الممانعة» وإسرائيل يحافظان على تأهبهما تحسبا لهجوم
●

طهران  -فرزاد قاسمي

ك ـش ــف مـ ـص ــدر مـ ـق ــرب مـ ــن قــائــد
«فـيـلــق ال ـق ــدس» ال ـتــابــع لـ ـ «ال ـحــرس
الـثــوري» الـلــواء إسماعيل قــآنــي ،أن
ّ
حزب الله اللبناني تمكن ،األسبوع
الماضي ،من كشف عملية واسعة،
كانت إسرائيل قد جهزتها الغتيال
أم ـ ـي ـ ـنـ ــه ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ح ـ ـسـ ــن نـ ـص ــرالـ ـل ــه،

وع ـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن زعـ ـم ــاء الـفـصــائــل
الموالية إليران في سورية والعراق
وفلسطين.
وق ــال الـمـصــدر لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،إن
نصرالله أبلغ قآني هذه المعلومات
خ ـ ــال ل ـقــائ ـه ـمــا فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ،كـمــا
أط ـل ـعــه ع ـلــى ت ـق ــدي ــرات ال ـح ــزب بــأن
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين
نتنياهو قــد يلجأ إلــى ما 02

21
جنود إسرائيليون في الجوالن المحتل أمس (أ ف ب)

تعادل «سلبي» بين
الجهراء واليرموك
في دوري التصنيف

ةديرجلا

•
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األمير يستقبل ولي العهد ورئيسي السلطتين والمنصور ولي العهد يستقبل الغانم
سموه عزى أسرة الشهيد الخليفي وهنأ مدير البلدية بمنحه جائزة التميز الحكومي العربي والخالد ووزير الدفاع
استقبل صــاحــب الـسـمــو أمير
البالد الشيخ نواف األحمد ،بقصر
بيان ،صباح أمس ،سمو ولي العهد
الشيخ مشعل األحمد.
ك ـم ــا اس ـت ـق ـبــل سـ ـم ــوه ،رئـيــس
مجلس األمة مرزوق الغانم ،ورئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح
ال ـخ ــال ــد ،ون ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
الــوزراء وزيــر الدفاع الشيخ أحمد
المنصور.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،بـعــث سـمــوه،
ببرقية تهنئة إلى رئيس سورينام،
تشان سانتوخيّ ،
عبر فيها سموه
عن خالص تهانيه بمناسبة العيد
الوطني لبالده ،متمنيا له موفور
الصحة والعافية ،وللبلد الصديق
كل الرقي والنماء.
فــي مـجــال آخ ــر ،بعث صاحب
السمو ببرقية تهنئة إلى المدير

ً
األمير مستقبال رئيس مجلس الوزراء أمس
ال ـ ـعـ ــام ل ـب ـل ــدي ــة الـ ـك ــوي ــت أح ـم ــد
ال ـم ـن ـف ــوح ــي ،ع ـ ّـب ــر ف ـي ـهــا س ـمــوه
ع ــن خ ــال ــص ت ـهــان ـيــه بـمـنــاسـبــة
منحه جــا ئــزة التميز الحكومي

العربي من وزارة التغير المناخي
والبيئة في دولة اإلمارات العربية
ال ـم ـت ـحــدة ،كــأفـضــل مــديــر بلدية
ً
في المدن العربية ،مشيدا سموه

الكويت تشيع الشهيد مشعل الخليفي

بهذا التكريم المتميز الذي حظي
به ،ومتمنيا له دوام التوفيق في
خدمة الــوطــن الـعــزيــز ،واإلسـهــام
ف ـ ــي رف ـ ـعـ ــة شـ ــأنـ ــه ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف

المحافل اإلقليمية والدولية.
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،ب ـعــث سـمــوه
بـبــرقـيــة تـعــزيــة إل ــى أسـ ــرة شهيد
ال ــوط ــن مـشـعــل إب ــراه ـي ــم يــوســف
الخليفي ،الذي احتضنه ثرى الوطن
أعـ ـ ــرب ف ـي ـهــا س ـم ــوه ع ــن خــالــص
تعازيه وصادق مواساته بوفاته،
ً
م ـس ـت ــذك ــرا س ـم ــوه ب ـكــل االعـ ـت ــزاز
تـضـحـيــاتــه ودوره الـبـطــولــي في
الذود عن حمى الوطن العزيز وبذل
ً
دمائه الزكية في سبيل ترابه ،سائال
سـمــوه ال ـبــاري تعالى أن يتغمده
بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه
فسيح جناته وينزله منازل الشهداء
األب ــرار ،وأن يلهم أســرتــه الكريمة
جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث سمو ولي العهد ،وسمو
رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء ببرقيات
مماثلة.

ً
ولي العهد مستقبال وزير الدفاع
اسـتـقـبــل سـمــو ول ــي الـعـهــد الـشـيــخ مشعل
األح ـم ــد ،بـقـصــر ب ـيــان ،ص ـبــاح أم ــس ،رئـيــس
مجلس األمة مرزوق الغانم ،ورئيس مجلس

الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.
واستقبل سموه ،نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور.

الناصر :تذليل العوائق أمام الكويتيين في أميركا
التقى أعضاء السفارة بواشنطن ووقع مذكرة تفاهم مع «األميركية للتنمية»

ً
الشهيد الخليفي محموال على األكتاف
شيعت الكويت ،أمــس ،الشهيد السابع مشعل
إبراهيم يوسف الخليفي الذي يعتبر ضمن شهداء
الوطن الذين ضحوا بأرواحهم خالل الغزو العراقي
عام  1990وذلــك بعد تم تسلم رفاتهم من العراق
والتعرف على هوياتهم بواسطة البصمة الوراثية.
وتقدم مراسم التشييع في مقبرة الصليبيخات

نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الدفاع الشيخ
أحـمــد الـمـنـصــور ونــائــب رئـيــس مجلس الـ ــوزراء
وزير الداخلية أنس الصالح ورئيس األركان العامة
للجيش الـكــويـتــي الـفــريــق الــركــن خــالــد الـصـبــاح
ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وعدد
من القيادات العسكرية وأهالي الشهداء.

الجراح يعزي في رئيس موريتانيا األسبق
قام وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي
الجراح ،ظهر أمس ،بزيارة لسفارة موريتانيا لدى
الكويت ،حيث نقل تعازي صاحب السمو أمير
البالد الشيخ نــواف األحـمــد ،وسمو ولــي العهد

الشيخ مشعل األحـمــد ،ورئـيــس مجلس ال ــوزراء
سـمــو الـشـيــخ صـبــاح الـخــالــد ،وحـكــومــة وشعب
الكويت ،وذلك بوفاة الرئيس الموريتاني األسبق
سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله.

عـقــد وزي ــر الـخــارجـيــة وزي ــر اإلع ــام بــالــوكــالــة الشيخ
الــدكـتــور أحـمــد الـنــاصــر ،بحضور السفير الشيخ سالم
الصباح ،لقاء مع أعضاء السفارة ورؤساء المكاتب الفنية
الملحقة في واشنطن ،ضمن مشاركته في الجولة الرابعة
للحوار االستراتيجي بين الكويت والــواليــات المتحدة
األميركية.
وأعلنت وزارة الخارجية ،في بيان لها ،أن الناصر نقل
خــال اللقاء تحيات صاحب السمو أمير الـبــاد الشيخ
نــواف األحمد ،وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
ورئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء سـمــو الـشـيــخ ص ـبــاح الـخــالــد،
وتقديرهم للدور الذي تقوم به السفارة والمكاتب الفنية
الملحقة في رعاية مصالح المواطنين في الخارج ،السيما
الجهود الكبيرة التي بذلت خالل مراحل إعادة المواطنين
إلى الكويت ،إثر تداعيات انتشار فيروس "كورونا".
كما نقل توجيهات القيادة السياسية إلى كل ممثلي
ال ـج ـهــات بـ ـض ــرورة تــذل ـيــل أي ع ــوائ ــق أمـ ــام الـمــواطـنـيــن
الكويتيين ،سواء الذين يتلقون العالج أو الطلبة الدارسون
في الواليات المتحدة أو الموجودون بغرض السياحة،
مــؤكــدا أهـمـيــة الـعـمــل عـلــى تـعــزيــز الـعــاقــات مــع الجانب
األمـيــركــي فــي مختلف ال ـم ـجــاالت ،والـسـعــي إل ــى تطوير
آليات العمل في مختلف المكاتب في سبيل التوصل إلى
االستجابة المثالية الحتياجات المواطنين.
واستمع الناصر إلى شرح مفصل من رؤساء المكاتب
الـفـنـيــة ح ــول الـجـهــود الـتــي يـقــومــون بـهــا ،وأه ــم األفـكــار
المطروحة في سبيل تطوير األداء ورفع مستوى التعاون.
مــن جــانـبــه ،أع ــرب الـسـفـيــر الـصـبــاح عــن تـقــديــره لهذا
اللقاء المهم ،والتوجيهات الصادرة من وزير الخارجية

ً
الناصر متوسطا أعضاء السفارة ورؤساء المكاتب الفنية الملحقة في واشنطن
وزير اإلعالم بالوكالة ،مؤكدا استمرار السفارة والمكاتب
الفنية الملحقة فــي الـعـمــل مــن أج ــل تــذلـيــل كــل الـعــوائــق
أمام المواطنين ،وتعزيز مستوى العالقات مع الواليات
المتحدة.

مذكرة تفاهم
في مجال آخر ،وقع وزير الخارجية رئيس مجلس
إدارة الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
مذكرة تفاهم بين الصندوق الكويتي والوكالة األميركية
للتنمية الدولية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلــى تعزيز التعاون الفني

ً
«األمم المتحدة» :الكويت أظهرت التزاما بمناهضة العنف ضد المرأة
سفير االتحاد األوروبي :تشجيع مشاركتها السياسية والمساواة بين الجنسين
أشاد ممثل األمين العام لألمم
المتحدة بالجهود المبذولة
من الكويت في مجال مناهضة
العنف ضد المرأة ،وااللتزام
باتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضدها.

أكد ممثل األمين العام لألمم المتحدة المنسق المقيم لدى
الكويت د .طارق الشيخ ،أن الكويت أظهرت تقدما كبيرا في مجال
مناهضة العنف ضد المرأة ،من خالل التزامها باتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واآلليات العالمية األخرى.
وقال الشيخ ،في بيان صحافي ،بمناسبة اليوم الدولي للقضاء
على العنف ضد المرأة ،الذي صادف أمس ،وانطالق حملة الستة
عشر يوما "متحدون من أجل المرأة" ،إن مجلس األمة الكويتي
أقر في  19أغسطس الماضي قانونا جديدا للحماية من العنف
األسري ،ودخل حيز التنفيذ في  20سبتمبر الماضي.
وأضاف أن ذلك القانون يسمح بإنشاء لجنة وطنية تتألف
من مختلف الوزارات وممثلي المجتمع المدني لوضع سياسات
لمكافحة وحماية المرأة من العنف المنزلي "ونحن في األمم
المتحدة نـقــدر هــذا الـتـقــدم فــي الـكــويــت ،ال ــذي سيكفل توفير
الخدمات المناسبة للنساء والفتيات ضحايا العنف ،وتوفير
المعونة القانونية والمساعدة الطبية والمشورة النفسية ،وإعادة
التأهيل على مدار الساعة".
وتــابــع" :ع ــاوة على ذل ــك ،نتطلع بـتـفــاؤل إل ــى ســن وإنـفــاذ

«المحاسبة» لوزارة األوقاف...:
قال «المحاسبة» في كتاب وجهه إلى وكيل الوزارة في  19الجاري:
«يتضح من رد وزارتكم ،عدم اطالعكم على اختصاصات الديوان
ً
ودوره الرقابي المسند إليه بحكم القانون» ،مشيرا في هذا السياق
إلى أن اختصاص «المحاسبة» يتضمن ،وفق المادة  10من قانون
إنشائه« ،فحص ومراجعة القرارات الصادرة في شؤون التوظف،
والـخــاصــة بالتعيينات والترقيات ومنح ال ـعــاوات والتسويات
والبدالت والمرتبات اإلضافية وما في حكمها ،وكذلك بدل السفر
ومـصــاريــف االنـتـقــال ،وذل ــك لالستيثاق مــن صحة هــذه الـقــرارات
ومطابقتها لقواعد الميزانية وسائر األحكام المالية والقوانين
واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها».
ً
وأضاف «المحاسبة» أنه «استنادا إلى المادة  12من القانون ذاته،
فإنه في حالة عدم موافقة الجهة المذكورة (األوقاف) على األخذ برأي
الديوان ،فإن القرارات المعترض عليها تعتبر موقوفة بقوة القانون،
إلى أن يستقر األمر على اتفاق هاتين الجهتين بشأنها ،وإال عرض
الموضوع على مجلس الوزراء للبت فيه».
وبينما جــدد «المحاسبة ،في اعتراضه ،الطلب من «األوق ــاف»
سحب أو إلغاء القرارين المعترض عليهما وما ترتب عليهما من
ً
آثار لما فيهما من مخالفة واضحة وصريحة للقانون ،داعيا الوزارة
ً
إلــى «عــدم المماطلة والتسويف» ،ومــؤكــدا أن «الـقــراريــن يعتبران
موقوفين بقوة القانون عند عدم سحبهما أو إلغائهما».

مسارات خاصة لمصابي «كورونا»...
ومـخــارجـهــم ،وسـتـتــولــى ف ــرق مــن «ال ـص ـحــة» و«الــداخ ـل ـيــة» و«ال ـعــدل»
وجمعية الـهــال األحـمــر التعامل معهم وفــق اإلجـ ــراء ات االحـتــرازيــة
الصحية ،بما ال يخل بمواد قانون االنتخاب ومشاركتهم التي كفلها
الدستور.
وأشـ ــارت إل ــى أن مـســؤولــي «الــداخ ـل ـيــة» لــديـهــم تـجــربــة ســابـقــة في
التعامل مع مرشحي مجلس األمة المحجورين خالل تسجيلهم في
هذه االنتخابات ،ونجحوا في التعامل معهم وفق االشتراطات الصحية.

القوانين واألنظمة التي تشمل اآلليات المناسبة ،بما فيها رصد
الشكاوى لحماية نظم توثيق أعمال العنف ضد المرأة الموثقة
وغير الموثقة منها".
ونــوه الشيخ بالجهود المبذولة ،بالتعاون بين الحكومة
الكويتية واألمم المتحدة إلجراء البحوث وجمع البيانات عن
جميع أشـكــال العنف الـقــائــم على نــوع الـجـنــس ،بما فــي ذلك
العنف المنزلي ،وجـمــع البيانات اإلحصائية عــن الشكاوى
إجراءات
والمالحقات القضائية واألحكام ،الفتا إلى أن تكييف
ُ
الجهات الحكومية وضمان التنفيذ والتأكيد على الوقاية تعد
أمرا أساسيا في تلك العملية.

المشاركة السياسية
من جانبه ،أكد رئيس بعثة االتحاد األوروبــي لدى الكويت
ودولــة قطر السفير كريستيان تـيــودور ،أن االتحاد األوروبــي
"ملتزم بمواصلة العمل بال كلل مع شركائنا الدوليين ،لمعالجة
األسباب الجذرية للعنف ضد النساء والفتيات ،وضمان دعم
الضحايا ،وتعزيز األطر القانونية".

ٌ
عطل في «سيستم» الداخلية...
وأبــدى المراجعون استغرابهم من تكرر األعطال الــذي يــؤدي إلى
خسارتهم حجوزات مواعيد المراجعة (الباركود) ،وطلب مواعيد أخرى
ً
في فترات بعيدة ،وهو ما قد يترتب عليه حصول مخالفات ،فضال عن
تكدس األعمال أمام الجهات الحكومية.
ولم يصدر عن الجهات الحكومية ،أمس ،أي توضيح بشأن األعطال
واإلج ـ ــراء ات البديلة الـمـنــوي اتـخــاذهــا لتسيير الـمـعــامــات العالقة
ً
للمراجعين .ووفقا لمصادر «القوى العاملة» ،فإن النظام اآللي الخاص
بالوزارة متوقف منذ ظهر االثنين الماضي ،مما تسبب في ربكة واسعة
داخل أروقة إدارات العمل كافة في جميع المحافظات ،مؤكدة استمرار
ً
إنجاز المعامالت التي ال تدخل «الداخلية» طرفا فيها ،كفتح ملف أو
الخاصة بالرخص التجارية ،في وقت توقعت ،بنسبة كبيرة ،معالجة
هــذا الخلل الـيــوم الخميس ،واستئناف إنـجــاز المعامالت الجديدة
ّ
والمعطلة خالل األيام الماضية.

بريطانيا تقلص مساعداتها الخارجية...

ً
ً
ً
ً
خـطــأ أخــاقـيــا واسـتــراتـيـجـيــا وسـيــاسـيــا» ،مـضـيـفــا« :علينا أن نفي
ً
بوعودنا تجاه الــدول األكـثــر فـقــرا ال التخلي عنها» ،فــي حين نــددت
الحائزة جائزة نوبل للسالم مالال يوسفزاي بالقرار.
في الوقت نفسه ،ذكر سوناك أن المملكة المتحدة تمر بفترة «طوارئ
ً
اقتصادية» وسـتــواجــه انخفاضا غير مسبوق فــي إجمالي ناتجها
ً
الداخلي بنسبة  %11.3في  ،2020مشيرا إلى أن االقتراض العام ارتفع
إلى أعلى مستوياته في وقت السلم ،وأنه سيتم وقف زيادات األجور
لجميع العاملين في القطاع العام باستثناء العاملين في الخدمات
الصحية وذوي الدخل المنخفض.
وبحسب تـقــديــرات رسمية كشفها الــوزيــر ،فــإن النمو سينتعش
بنسبة  %5.5العام المقبل ليصل إلى  %6.6في  ،2022غير أن االقتصاد
لن يعود إلى مستوياته السابقة لألزمة الصحية إال في نهاية .2022
ً
ولفت ســونــاك ،استنادا إلــى توقعات مكتب مسؤولية الميزانية،
إلى أن نسبة البطالة ستصل إلى حدها األقصى في الفصل الثاني من

وقال تيودور إن المساواة بين الجنسين ،وتمكين المرأة ،جزء
مهم من السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي "لذلك أعتبر أن من
أولوياتي دعم الكويت في جهودها الرامية إلى تشجيع المشاركة
السياسية للمرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين".
من ناحيتها ،أفادت الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي هيديكو هادزياليك ،بــأن قانون الحماية من العنف
المنزلي لعام  2020يشكل معلما رئيسا للكويت.
وأضافت هادزياليك أن البرنامج اإلنمائي يعمل بالتعاون مع
هيئة األمم المتحدة للمرأة عن كثب مع الجهات الحكومية ومركز
الدراسات والبحوث النسائية التابع لجامعة الكويت لتصميم
تدريب لدعم تنفيذ القانون.
بدورها ،أعربت المديرة اإلقليمية لألمم المتحدة للمرأة سوزان
ميخائيل عن فخر هيئة األمــم المتحدة للمرأة ،بالشراكة مع
األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية ومركز المرأة
للبحوث والدراسات في جامعة الكويت ،وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي لدعم الكويت لتحقيق أهدافها التنموية الوطنية وفقا
لرؤية الكويت .2035

 ،2021مسجلة  ،%7.5وستخصص الحكومة بشكل إجمالي  280مليار
جنيه إسترليني لمساعدة االقتصاد على تخطي العاصفة.
وسيتم بصورة خاصة رصد مجموع  55مليار جنيه إسترليني
ً
العام المقبل لدعم الخدمات العامة ،وخصوصا نظام الرعاية الصحية
الوطني والمدارس واألمن .وهذه التدابير سترفع العجز في الميزانية
ً
العامة ليصل إلى  394مليارا في السنة المالية الجارية ،أي  %19من
إجمالي الناتج الداخلي بسبب الجهود غير المسبوقة لدعم قطاع
الوظائف في مواجهة صدمة الوباء.

ً
هل أحبط حلفاء طهران خطة...

يسميه «الخطة باء» ،التي تنص على أن تقوم إسرائيل بنفسها بشن
ضربة ضد المنشآت النووية والصاروخية اإليرانية ومقرات لحلفاء
إي ــران بالمنطقة ،قـبــل خ ــروج الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب من
البيت األبيض في  20يناير المقبل ،إذا حالت التعقيدات السياسية
والعسكرية دون أن تقوم واشنطن بها.
وأشــار إلى أن نصرالله يعتقد أن هدف إسرائيل من هذه العملية
ُّ
إثارة اضطرابات ،أو حتى إشعال فتيل حرب في المنطقة قبل تسلم
الرئيس األميركي المنتخب بايدن السلطة؛ لعرقلة أي اندفاعة تفاوضية
بين اإلدراة األميركية المقبلة مع طهران.
وذكــر أن قآني عــاد إلــى طـهــران مــن جولة شملت الـعــراق وسورية
ولبنان ،والتقى المرشد اإليراني األعلى علي خامنئي ،وأبلغه أن حلفاء
إيران متفقون على أنه إذا كان هناك خطر ضربة عسكرية تستهدف
«محور المقاومة» فإنه لن يأتي من الواليات المتحدة بل من إسرائيل.
وأوض ــح أن القيادي العسكري اإليــرانــي أبلغ خامنئي معلومات
ّ
استخباراتية تفيد بأن واشنطن سلمت إلسرائيل  500قنبلة خارقة
ً
للترسانات تستطيع النفاذ إلى عمق  50مترا في األرض قبل االنفجار،
مـمــا يـسـمــح إلســرائ ـيــل أن تـسـتـهــدف ال ـعــديــد م ــن ال ـمــواقــع الـنــوويــة
والعسكرية اإليرانية ،وأنه إذا ما استطاع نتنياهو إقناع السعودية
ً
بفتح أجوائها للطائرات اإلسرائيلية فسيكون من الصعب جدا ،إذا لم
نقل من المستحيل ،على طهران تجنب الهجوم اإلسرائيلي.
في سياق متصل ،اعتبر قائد الحرس الثوري اللواء حسين سالمي،

والعمل المشترك بين الجانبين فــي مـجــاالت تمويل
التنمية االقتصادية واالجتماعية في الــدول النامية،
والتنسيق ا لـثـنــا ئــي لالستجابة لــأز مــات اإلنسانية
والـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوارث ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة ،وتـ ـ ـب ـ ــادل ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات ال ـف ـن ـيــة
والمعلومات.
حضر مراسم التوقيع سفير الكويت لدى الواليات
المتحدة ،ومساعد وزير الخارجية لشؤون األميركتين
الوزير المفوض حمد المشعان ،ونائب مساعد وزير
الخارجية لشؤون مكتب وزيــر الخارجية المستشار
أحمد الشريم.

مجلس األمن يرحب بتعاون
الكويت والعراق بشأن المفقودين
اعتمد مجلس األمن الدولي بيانا صحافيا رحب
فيه بالتعاون الجاري بين العراق والكويت في البحث
عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول األخرى.
ورحــب أعـضــاء المجلس ،فــي الـبـيــان ،أمــس األول،
ب ــال ـت ــزام ح ـكــومــة الـ ـع ــراق ال ـم ـس ـت ـمــر ب ــإع ــادة جـمـيــع
الممتلكات الكويتية ،معربين عن تقديرهم لحكومة
العراق ،لما تبذله من جهود للوفاء بجميع االلتزامات
المتبقية وفقا لقرارات مجلس األمن ذات الصلة.
وأ شــاد المجلس بالدعم اللوجستي ا لــذي تقدمه
بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ،كما أثنى على
اللجنة ا لــدو لـيــة للصليب األ حـمــر ،واآل لـيــة الثالثية،
ل ــدورهـ ـم ــا ف ــي ت ـن ـف ـيــذ ق ـ ــرار ح ــل ال ـق ـض ــاي ــا ال ـعــال ـقــة
المتعلقة بالمفقودين الكويتيين.
وأ شــار المجلس إ لــى إ عــادة  7ر فــات تعود ألسرى
ومفقودين كويتيين ضحوا بأرواحهم خالل الغزو
العراقي للكويت عام  ،1990فيما شجع حكومة العراق
على مواصلة بحثها عن الممتلكات المفقودة ،السيما
لتنشيط البحث عن المحفوظات الوطنية الكويتية
المفقودة.

في كلمة ألقاها أمس بمناسبة ذكرى تأسيس قوات «الباسيج» ،أن شن
ً
هجوم عسكري على إيران لم يعد خيارا على طاولة واشنطن؛ ألنها
ً
يئست من إمكانية نجاحه ،مضيفا أن «حرب أميركا ضدنا هي حرب
نفسية اقتصادية تستهدف مبادئ اإليرانيين وعقولهم».
إلــى ذلــك ،أفــاد المرصد الـســوري لحقوق اإلنـســان أمــس ،بمقتل 8
مقاتلين موالين إليران ،جراء قصف إسرائيلي جديد لمواقع عسكرية
في سورية ليل الثالثاء -األربعاء .وقال المرصد إن الضربات استهدفت
ً
مركزا ومخزن أسلحة تابعين للقوات اإليرانية وحزب الله اللبناني
ً
بمنطقة جبل المانع فــي ريــف دمشق الجنوبي ،كما أصــابــت مركزا
لمجموعة «المقاومة السورية لتحرير الجوالن» بالقنيطرة (جنوب)
عند الحدود السورية مع الجوالن المحتل.
ً
وكانت وكالة األنباء السورية الرسمية (سانا) أوردت ،نقال عن مصدر
عسكري ،أن «العدو الصهيوني قام بتوجيه ضربة جوية من اتجاه
الجوالن السوري المحتل باتجاه جنوب دمشق ،واقتصرت الخسائر
ٍّ
على ُ الماديات» .ولم يصدر أي تبن إسرائيلي لهذه الضربات.
ً
ً
وق ِتل السبت الماضي  14مسلحا مواليا إليران ،معظمهم عراقيون،
في غــارة بشرق سورية لم تتبنها إسرائيل ،على عكس غــارة وقعت
ً
قبل أسبوع عندما أعلنت أنها قصفت «أهدافا عسكرية لفيلق القدس
ً
وللجيش الـســوري» ردا على زرع عـبــوات ناسفة على طــول الحدود
الشمالية .وكانت مصادر قالت لـ «الجريدة» ،إن سورية باتت الساحة
الوحيدة ألي عمل عكسري أميركي أو إسرائيلي محتمل ضد إيران ،بعد
تراجع الرئيس ترامب عن فكرة شن ضربة عسكرية على مواقع نووية
ً
إيرانية ،وكذلك عودة التهدئة مبدئيا إلى العراق عقب ليلة صاروخية
استهدفت فيها السفارة األميركية بصواريخ للمرة األولى منذ أسابيع.
ً
إلى ذلك ،نشر موقع «اكسيوس» األميركي أمس ،تقريرا كتبه باراك
رافيد المتخصص في أخبار السبق الصحافي ،نقل فيه عن مسؤولين
إسرائيليين قولهم ،إنه تم توجيه وزارة الدفاع للتأهب الحتمال توجيه
ترامب ضربة ضد إيران ،وأن تقوم األخيرة بالرد باستهداف إسرائيل
من سورية ولبنان وغزة.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة أعطت توجيهاتها ،ليس ً
بناء على
معلومات استخبارية ،بل ألن المرحلة حتى  20بناير تبقى حساسة
ً
جدا.
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محليات
المنفوحي يفوز بجائزة أفضل مدير بلدية عربي
أهداها إلى القيادة السياسية وأكد أنها نتاج دعمها طوال السنوات الماضية
فـ ـ ـ ـ ـ ــازت ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ب ـ ـجـ ــائـ ــزة
التميز الحكومي العربي ،التي
تنظمها جامعة الــدول العربية
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ح ـك ــوم ــة دولـ ــة
اإلم ـ ــارات بــرعــايــة نــائــب رئيس
دولة اإلمارات العربية المتحدة

إنجازات ومبادرات للتطوير
أ كــدت اللجنة العليا المنظمة لجائزة التميز الحكومي
العربي ،أن تكريم دولة الكويت بالجائزة جاء نظير عدد من
اإلنجازات والمبادرات التي تحققت في إطار تطوير العمل
البلدي.
وقالت اللجنة ،في بيان ،إن فوز المدير العام للبلدية أحمد
المنفوحي بـجــائــزة أفـضــل مــديــر بلدية فــي الـمــدن العربية
يعود لقيادته لعدد من المشاريع والمبادرات ،منها توحيد
اإلج ـ ــراء ات فــي جميع الـمـحــافـظــات ،وتـطــويــر نـظــام مركزي
يربط البلدية إلكترونيا مع وزارات الدولة المختلفة من خالل
الخدمات المشتركة بينها.
وأضافت أن المنفوحي ساهم أيضا في تطوير مبادرات
لدعم الشباب من خــال مشاريع كبرى مثل «برايح سالم»،
ومشروع إنجاز وتطوير سوق المباركية ،إضافة إلى تنفيذ
استراتيجية «بلدية بال ورق» من خــال استكمال التطوير
الذي بدء أتمتة األعمال التابعة لقطاعات البلدية.

الـ ـشـ ـي ــخ م ـح ـم ــد ب ـ ــن راشـ ـ ـ ــد آل
مكتوم.
وأعرب المدير العام للبلدية
أحـمــد المنفوحي ال ــذي حصل
عـ ـ ـل ـ ــى ج ـ ـ ــائ ـ ـ ــزة أف ـ ـ ـضـ ـ ــل م ــدي ــر
بـلــديــة فــي الــوطــن ال ـعــربــي ،في
تصريح لـ «كونا» ،عن سعادته
بـحـصــولــه عـلــى هـ ــذه ال ـجــائــزة
غـيــر الـمـسـبــوقــة وال ـتــي أقيمت
للمرة األولى على صعيد العالم
العربي.
وأه ــدى المنفوحي الجائزة
الــى مـقــام صــاحــب السمو أمير
البالد الشيخ نواف األحمد وإلى
سمو ولي العهد الشيخ مشعل
ً
األحمد ،مبينا أن الجائزة هي
نتاج دعم القيادة السياسية لنا
طوال السنوات الماضية.
وع ـبــر ع ــن س ـعــادتــه الق ـتــران
اسمه بجائزة تحمل اسم الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم الذي
له باع كبير في ميادين التنمية،
ً
ق ـ ــائ ـ ــا« :إن ـ ـ ــه لـ ـش ــرف ك ـب ـي ــر أن
يـقـتــرن اس ـمــي بمسمى جــائــزة
تحمل اسم قائد عربي من طراز
خاص له باع كبير في ميادين
التنمية في الوطن العربي بفكره

أحمد المنفوحي

ال ــراق ــي ودع ـم ــه الـمـسـتـمــر لكل
المؤسسات والجهات واألفــراد
والرامي لتطوير المدن العربية
وساكنيها».

مسؤولية مضاعفة
وأفــاد المنفوحي بأن «هذه
ال ـ ـجـ ــائـ ــزة ه ـ ــي ن ـ ـتـ ــاج ج ـه ــود
مـخـلـصــة بــذل ـهــا زم ــائ ــي في
ب ـلــديــة ال ـك ــوي ــت م ــن قـيــاديـيــن
وموظفين وال شك أنها تحملنا

جانب من المشاركين في تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي
مسؤولية مضاعفة أ ثــق أننا
ً
سنتعاون جميعا لنكون لها».
وق ـ ـ ــال إن الـ ـج ــائ ــزة تـحـمــل
بـ ـل ــدي ــة الـ ـك ــوي ــت الـ ـم ــزي ــد مــن
ً
المسؤولية ،مؤكدا االستمرار
ب ــالـ ـعـ ـط ــاء والـ ـعـ ـم ــل بــأق ـصــى

وفاة واحدة بـ «كورونا» و 422إصابة وشفاء  626حالة
●

عادل سامي

أعلنت وزارة الصحة تسجيل  422إصابة بـ «كوفيد
 ،»19خالل الـ 24ساعة الماضية ،ليرتفع بذلك اإلجمالي
المسجل بالبالد إلى  141ألفا و 217حالة ،إلى جانب
تسجيل حالة وفاة واحدة نتيجة مضاعفات المرض،
ليرتفع المجموع المسجل حتى أمس إلى  871حالة.
وأك ـ ــدت الـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي ال ـب ـيــان اإلح ـص ــائ ــي ال ـيــومــي،

لـلــوقــوف عـلــى آخ ــر مـسـتـجــدات ال ـف ـيــروس ،شـفــاء 626
حالة ،خالل الـ 24ساعة الماضية ،ليرتفع اإلجمالي إلى
 134ألفا و 33حالة بنسبة  94.9في المئة من إجمالي
اإلصابات في البالد ،عقب التأكد من تماثل تلك الحاالت
للشفاء بـعــد إج ــراء الـفـحــوصــات الـطـبـيــة ،والـخـطــوات
المتبعة بهذا الشأن.
وأوضـحــت أن عــدد مــن يتلقون الرعاية الطبية في
أقسام العناية المركزة  78حالة ،ليصبح بذلك المجموع

الكلي لمن ثبتت إصابتهم ومــازالــوا يتلقون الرعاية
الالزمة .6313
وذكرت الوزارة أن عدد المسحات التي تم إجراؤها
خالل الـ 24ساعة الماضية بلغ  ،6117ليبلغ مجموعها
منذ بداية الجائحة حتى اآلن مليونا و 68ألفا و،193
وبذلك تبلغ اإلصابات الجديدة من المسحات  6.8في
المئة.

بأيد كويتية
إجراء أول عملية زراعة كبد ناجحة ٍ
ً
لمواطنة في العقد السادس كانت تشكو تليفا وتعاني مضاعفاته
●

عادل سامي

ن ـج ــح ف ــري ــق ط ـب ــي كــويـتــي
م ـت ـخ ـص ــص ف ـ ــي إجـ ـ ـ ـ ــراء أول
عملية زراع ــة كبد ناجحة في
تاريخ الكويت بمركز الدبوس
بمستشفى ا ل ـع ــدان لمواطنة
في العقد السادس من عمرها
كــا نــت تشكو تليفا فــي الكبد
وتعاني مضاعفاته.
وض ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــري ـ ـ ــق ال ـ ـط ـ ـبـ ــي
الـكــويـتــي بــال ـكــامــل :د .محمد
ج ـم ــال ،د .حـسـيــن الـمـحـمـيــد،
د .عــدنــان ص ــادق ،د .منصور
الغانم ،د .محمد شمساه.
وأكـ ـ ـ ـ ــد جـ ـ ـم ـ ــال أن الـ ـح ــال ــة
الصحية للمريضة في تحسن
مستمر ،كما أن الكبد المزروع
يعمل بشكل جيد.
وذكـ ـ ــر ف ــي ت ـص ــري ــح لـ ــه ،أن
هــذه العملية تعد رقــم  12في
عمليات زراعة الكبد بالكويت،
ب ـيــد أن ـه ــا أول عـمـلـيــة زراعـ ــة
ك ـب ــد مـ ــن ق ـب ــل ف ــري ــق كــوي ـتــي
بالكامل ،بعد د عــم سابق من
فــر يــق جــا مـعــة كينجز كوليج
في لندن.
وأضـ ـ ــاف أن هـ ــذه الـعـمـلـيــة
ُ
ت ـع ــد إنـ ـج ــازا طـبـيــا تــاريـخـيــا
مـ ـ ـش ـ ــرف ـ ــا ،وقـ ـ ـ ــد ك ـ ــان ـ ــت ثـ ـم ــرة
التخطيط المهني الذي عكف
عليه األطباء خالل سنوات من
الدراسة والتجهيز.
ُ وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن ال ـع ـم ـل ـيــة
أجريت لمواطنة تقرر سفرها
ل ـل ـعــاج ب ــال ـخ ــارج إلجــرائ ـهــا،

جانب من إجراء العملية الجراحية
بيد أن ظروف جائحة كورونا
ح ــال ــت دون إتـ ـم ــام إج ـ ـ ــراء ات
سـ ـف ــره ــا .وفـ ـ ــي ظـ ــل ال ـح ــاج ــة
إلجراء العملية ،إلنقاذ حياتها،
بذل برنامج التبرع باألعضاء
مــن المتوفين جـهــودا حثيثة
لـ ـت ــوفـ ـي ــر الـ ـكـ ـب ــد م ـ ــن م ـت ـب ــرع
متوفى.

وأض ــاف أنــه بعد الحصول
ع ـلــى ال ـم ــواف ـق ــات ال ــازم ــة من
ذوي المتبرع المتوفى تم نقل
الكبد فــي عملية استغرقت 3
ساعات ،ومن ثم أجريت عملية
ال ــزراع ــة ف ــي وق ــت اس ـت ـغــرق 6
ساعات ،وتم بعد ذلك متابعة
حـ ــالـ ــة الـ ـم ــريـ ـض ــة ف ـ ــي غ ــرف ــة

اإلنـ ـع ــاش ع ـلــى م ــدى يــومـيــن،
وتــم نقل المريضة الحقا إلى
الجناج ،بعد استقرار وتحسن
حالتها.

«العالج الطبيعي» ًتدشن برنامج الرعاية
الصحية عن ُبعد قريبا
كشفت رئيسة جمعية العالج الطبيعي
ه ـن ــاء ال ـخ ـم ـي ــس ،ع ــن ت ــدش ـي ــن بــرنــامــج
الرعاية الصحية عن ُبعد «»Physitrack
قريبا ،لتوفير البرامج العالجية المقررة
م ـ ــن اخ ـت ـص ــاص ـي ــي الـ ـ ـع ـ ــاج ال ـط ـب ـي ـعــي
«إلكترونيا» بطريقة احترافية تسهل على
المريض اتباعها في المنزل دون الحاجة
إل ــى ال ــزي ــارات الـمـتـكــررة ألق ـســام الـعــاج
الطبيعي في المراكز الصحية ،وضمان
حمايتهم وطــواقــم الـعــاج الطبيعي من
اإلصابة بفيروس كورونا.
وذكرت الخميس ،في تصريح صحافي،

أم ـ ــس ،أن ال ـب ــرن ــام ــج جـ ــاء ب ـعــد حـصــول
الجمعية على منحة مقدمة من مؤسسة
ا لـكــو يــت للتقدم العلمي ،ضمن برنامج
االس ـت ـجــابــة ال ـطــارئــة ل ـف ـيــروس كــورونــا
ال ـت ــاب ــع ل ـل ـمــؤس ـســة ،ب ـن ــاء ع ـل ــى مـقـتــرح
ً
البرنامج للمؤسسة ،مدعوما بالوثائق
ال ــازم ــة الـمـبـيـنــة ألهـمـيـتــه ف ــي مصلحة
المرضى وذويـهــم مــن قبل نائبة رئيس
الجمعية د .نوال الصايغ.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أن الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة س ـت ــوف ــر
ع ـض ــو ي ــة ب ــر ن ــا م ــج  Physitrackل ـعــدد
مــن اخـتـصــاصـيــي ال ـعــاج الطبيعي مع

األولوية ألعضاء الجمعية ،الفتة إلى أن
الـبــرنــامــج يـضــم ات ـصــاال مــرئـيــا ومكتبة
تـضــم فـيــديــوهــات لـلـتـمــاريــن الـعــاجـيــة،
فضال عن شرح لطريقة عمل تلك التمارين
ا لـتــي يضعها متخصصون فــي ا لـعــاج
الطبيعي.
وأ شـ ــادت الخميس بعضو الجمعية
فاطمة الرامزي على طرح فكرة البرنامج
ل ـم ـج ـلــس اإلدارة ،والـ ـ ـ ــذي واف ـ ـ ــق عـلـيــه
ً
األعـ ـض ــاء ب ــاإلج ـم ــاع ،ن ـظ ــرا لـشـمــولـيـتــه
وأهميته الواضحة والمؤثرة في الخطة
العالجية للمرضى ومن يقوم برعايتهم.

جهود ممكنة في سبيل تطوير
أجهزة البلدية وبلوغ المكانة
ا لـتــي تستحقها بـيــن بلديات
العالم.
يـ ــذكـ ــر أن م ـع ــاي ـي ــر تـقـيـيــم
الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــزة اح ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــوت عـ ـل ــى

اإلن ـجــازات والنتائج المؤثرة
ا لـتــي حققتها بـلــد يــة الكويت
بقيادة المنفوحي وتأثيرها
ع ـ ـلـ ــى اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان وال ـم ـج ـت ـم ــع
و تـنــا فــس عليها خمسة آالف
مشارك في مجال البلديات.

 250مسحة لمنتسبي
القطاع الرياضي
أجرت وزارة الصحة  250مسحة أنف  -بلعومية لمنتسبي
قطاع الرياضة .وقالت الوزارة إن الفريق المتنقل التابع إلدارة
الـصـحــة الـعــامــة يـتــابــع عـمــل مـسـحــات أنــف-بـلـعــومـيــة للكشف
الــدوري عن فيروس كورونا للقطاع الرياضي ،بالتنسيق مع
الهيئة العامة للرياضة واللجنة األولمبية الكويتية.

سلة أخبار
ثامر العلي يلتقي سفيري
«األوروبي» وإسبانيا
بحث رئيس جهاز األمن
الوطني الشيخ ثامر العلي،
أمس ،مع سفير بعثة
االتحاد األوروبي لدى دولة
الكويت ،الدكتور كريستيان
تودور ،التعاون المشترك.
وأعلن جهاز األمن الوطني،
في بيان صحافي ،أن اللقاء
بين الجانبين تطرق إلى
استعراض أوجه التعاون،
وبحث العالقات الثنائية
التي تجمع بين دولة
الكويت واالتحاد األوروبي،
وسبل تعزيزها وتطويرها،
كما تم بحث أهم القضايا
المشتركة على الساحتين
اإلقليمية والدولية.
كما بحث العلي مع سفير
إسبانيا لدى الكويت
ميغيل أغيالر التعاون
المشترك ,واستعرضا
العالقات الثنائية وسبل
تعزيزها.

«إحياء التراث» تفتتح
مركز الربيعة في ألبانيا
افتتحت جمعية إحياء
التراث اإلسالمي ،مركز
ومسجد الربيعة اإلسالمي
في ألبانيا بحي كيراس
بمدينة شكودرا ،والذي
يتضمن المسجد الجامع
ومركزا إسالميا للتعليم
والتدريس والدعوة.
حضر االفتتاح القائم
باألعمال بالسفارة الكويتية
في ألبانيا خالد الشامي،
وحمود الحسيني ،وممثل
المشيخة اإلسالمية في
ألبانيا ونائب مفتي شكودرا
ورئيس البلدية هناك.

محليات
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«المعلوماتية» يستعرض التحول الرقمي في الحكومة
ً
«جائزة سالم العلي» نظمت الديوان السادس افتراضيا بمشاركة مختصين
نجاح التحول
الرقمي
مرتبط بثقافة
المجتمع
واستعداد
الناس لتقبله
الحسيني

تغيير جذري
في أساليب
العمل لتقديم
خدمات متميزة
للمواطن

«كورونا»
ساعدت في
تقبل المواطن
للتحول الرقمي

أكد نائب المدير العام لقطاع
تـقـنـيــة ال ـم ـع ـلــومــات ف ــي الـجـهــاز
المركزي لتكنولوجيا المعلومات
د .عـ ـ ـم ـ ــار الـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــي ،أه ـم ـي ــة
ال ـت ـحــول الــرق ـمــي ف ــي الـقـطــاعــات
الحكومية لخدمة المواطن ،الفتا
إلـ ــى أن ال ـك ــوي ــت ب ـ ــدأت ف ــي ه ــذا
التحول منذ سـنــوات بمسميات
متنوعة ،كالحكومة اإللكترونية
والميكنة وغيرهما ،مشيرا إلى
أن جزءا كبيرا من نجاح التحول
الرقمي مرتبط بثقافة المجتمع،
واستعداد الناس لتقبله.
ج ـ ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ـ ــك خ ـ ـ ـ ـ ــال "دي ـ ـ ـ ـ ـ ــوان
ال ـم ـع ـلــومــات ـيــة" الـ ـس ــادس ،ال ــذي
نظمته جائزة سمو الشيخ سالم
ا لـعـلــي للمعلوماتية ا فـتــرا ضـيــا
عـ ـب ــر بـ ــر نـ ــا مـ ــج "زووم" ،أ م ــس
األول ،ب ــرع ــاي ــة رئ ـي ـســة مـجـلــس
األم ـ ـنـ ــاء ال ـش ـي ـخــة ع ــاي ــدة ســالــم
العلي بـعـنــوان "الـتـحــول الرقمي
ف ــي حـكــومــة ال ـك ــوي ــت" ،بحضور
أع ـ ـضـ ــاء مـ ــن ال ـل ـج ـن ــة ال ـم ـن ـظ ـمــة
الـعـلـيــا ،ونـخـبــة مــن المختصين
والمهتمين والمتابعين للشأن
المعلوماتي.
وقـ ـ ــال ال ـح ـس ـي ـنــي إن مـفـهــوم
التحول الرقمي للقطاع الحكومي
يتعلق باالستثمار في الفكر وأداء
األعمال ،من خالل االستفادة من
الـتـقـنـيــات ال ـحــدي ـثــة وال ـب ـيــانــات
إلحداث التغيير والتطوير ،مشيرا
إلى أنه ُيعد بمنزلة تغيير جذري
فـ ــي أس ــالـ ـي ــب ونـ ـ ـم ـ ــاذج ال ـع ـم ــل،
واإلبـ ـ ـ ـ ــداع وال ـت ـم ـي ــز ف ــي طــري ـقــة

إنـجــازه ،مــن أجــل تقديم خدمات
متميزة للمواطن ،ومؤكدا أهمية
تأهيل العنصر البشري ،في ظل
حاجة التحول الرقمي إلى مهارات
وخ ـب ــرات ،إضــافــة إل ــى اسـتـخــدام
التكنولوجيا الحديثة المناسبة
للتحول الرقمي.

األثر االقتصادي
واسـ ـتـ ـع ــرض ال ـح ـس ـي ـنــي أث ــر
التحول الرقمي على اقتصادات
الدول اآلسيوية بناء على نتائج
دراس ــة أجرتها "مايكروسوفت"
و"آي ت ــي سـ ــي" ف ــي عـ ــام ،2018
الفتا إلــى أن التحول الرقمي في
تلك الدول أدى إلى رضا العمالء
بـنـسـبــة  80ف ــي ال ـم ـئ ــة ،و 40في
المئة ترشيد في التكاليف ،و40
في المئة زيــادة باإلنتاجية و50
في المئة زيادة باألرباح.
وحول االستراتيجية الحالية
ل ـل ـت ـحــول ال ــرق ـم ــي ف ــي ال ـك ــوي ــت،
أشـ ــار إل ــى أن ال ـج ـهــاز ال ـمــركــزي
لـتـكـنــولــوجـيــا ال ـم ـع ـلــومــات ق ـ َّـدم
عــر ضــا تفصيليا خــال اجتماع
ل ـم ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـط ـلــع ال ـع ــام
ال ـحــالــي ح ــول ال ـت ـحــول الــرقـمــي،
تــم خــالــه مناقشة أهـمـيــة وضــع
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة وط ـن ـي ــة لـلـتـحــول
الــرق ـمــي ،وال ـت ــي سـيـنـبـثــق عنها
أهـ ـ ــداف وم ـ ــؤش ـ ــرات وم ـ ـبـ ــادرات
ومـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــع يـ ـ ـ ـت ـ ـ ــم ق ـ ـيـ ــاس ـ ـهـ ــا
ومتابعتها.
وأكد أن تغيير ثقافة القياديين

عمار الحسيني

م ــن ال ـت ـح ــدي ــات ال ــرئ ـي ـس ــة ال ـتــي
سـ ـ ـت ـ ــواجـ ـ ـهـ ـ ـه ـ ــم ع ـ ـن ـ ــد ت ـط ـب ـي ــق
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،وأن ـه ــم بـحــاجــة
إلى بذل الكثير من الجهود خالل
ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة ،وت ـحــديــدا بعد
االن ـت ـخــابــات الـبــرلـمــانـيــة ،لعمل
بــر نــا مــج مـكـثــف لتغيير الثقافة
لـ ــدى ال ـق ـي ــادي ـي ــن ،ون ـش ــر ثـقــافــة
التحول الرقمي ،وإحــداث تغيير
جذري في طريقة العمل.
واس ـت ـعــرض أبـ ــرز اإلن ـج ــازات
ا لـتــي تحققت حتى اآلن ،مشيرا
إل ــى أن مـسـيــرة الـتـحــول الرقمي
بدأت منذ سنوات في العديد من
القطاعات ،مؤكدا أن اإلنجازات ال
تظهر بين يــوم وليلة ،بــل تبنى
على جهود متواصلة للحكومة،
ومنها شبكة الكويت للمعلومات،
الـتــي تــربــط الـجـهــات الحكومية،
ومنظومة الـتــراســل اإللكتروني

الـحـكــومــي ،الفـتــا إلــى أن جائحة
كورونا ساعدت في تقبل المواطن
لعملية التحول اإللكتروني ،من
خ ــال تـقـبـلـهــم لـمـنـصــة "مـعــاكــم"
وتطبيق "شلونك" وإطالق مبادرة
العمل عن ُبعد ،ومنصة المواعيد
ال ـمــركــزيــة "مـ ـت ــى" ،الف ـت ــا إل ــى أن
تلك األنظمة ساعدت في اختبار
التكامل الحكومي.
وقـ ــال الـحـسـيـنــي إن م ــن بين
اإلن ـج ــازات الـتــي تحققت أيـضــا،
نـجــاح تجربة تـفــرغ فــريــق خالل
أزم ــة كــورونــا للعمل على إعــداد
ال ـت ـط ـب ـي ــق الـ ـم ــوح ــد ل ـل ـخ ــدم ــات
الحكومية (سـهــل) ،الفتا إلــى أنه
تم االنتهاء منه ،لكنهم بانتظار
تحديد الوقت المناسب إلطالقه،
بناء على ما يراه مجلس الوزراء.
واس ـت ـعــرض الـتـحــديــات الـتــي
ت ـ ــواج ـ ــه ال ـ ـت ـ ـحـ ــول الـ ــرق ـ ـمـ ــي فــي
ال ـكــويــت ،مـشـيــرا إل ــى أن أبــرزهــا
الفهم الصحيح للتحول الرقمي،
وتغيير الثقافة ،إضافة إلى تقديم
الخدمات الحكومية بشكل منفرد،
ونـ ـق ــص ال ـ ـم ـ ـهـ ــارات والـ ـخـ ـب ــرات
المطلوبة للتحول الرقمي وسوق
الـعـمــل ،وع ــدم مــواكـبــة التقنيات
الـ ـح ــديـ ـث ــة واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة م ـن ـهــا
وتبنيها ،ووجــود فجوة رقمية،
وحوكمة البيانات وخصوصيتها
لـتـطـبـيــق الـ ــذكـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي،
فضال عن أمن المعلومات.

«المهندسين» إلدراج «التأمينات»
استقطاعات البدالت في «التقاعدية»

العتيبي ومحسني وقيادات «التأمينات»
أع ــرب ــت ج ـم ـع ـيــة ال ـم ـه ـنــدس ـيــن ع ــن أم ـل ـهــا أن
تسارع مؤسسة التأمينات االجتماعية الى إدراج
استقطاعات بــدالت المهندسين في معاشاتهم
التقاعدية ،مؤكدة أن االستقطاع يتم لكنه ال يدرج
في المعاشات التقاعدية.
جــاء ذلــك خــال لقاء عقده أمين سر الجمعية
المهندس فهد العتيبي وعضو مجلس االدارة
المهندس علي محسني مع نائب المدير العام
للمؤسسة لـلـشــؤون التأمينية خــا لــد الفضالة،
بحضور رئيس قطاع الـشــؤون القانونية نــوال
الحساوي ،ومدير ادارة االشتراكات تهاني المطر،
ورئيس قطاع المؤمن عليهم سالمة بن سالمة،
وبحثوا معهم عــددا من األمــور التي تهم تأمين
المهندسين ومعاشاتهم التقاعدية.

وأوضــح محسني ،في تصريح صحافي ،أنه
تم بحث السبل القانونية الكفيلة بــإدراج بدالت
المهندسين في التقاعد ،والتي يتم االستقطاع
منها في مرحلة قبل التقاعد ،الفتا الى أن عملية
االستقطاع تتم من المؤسسة على بدالت الموقع
وبعض البدالت األخرى ،وهذه االستقطاعات ال
تدرج في المعاش التقاعدي في الوقت الحالي.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه تـ ــم االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى أن ت ـقــوم
ال ـج ـم ـع ـيــة ب ـت ــزوي ــد ال ـم ــؤس ـس ــة ب ـك ـت ــاب رس ـمــي
توضح فيه مطالب المهندسين بخصوص إدراج
االسـتـقـطــاعــات فــي الـمـعــاش الـتـقــاعــدي ،مشيدا
بالتجاوب واالهتمام الكبيرين اللذين لقيتهما
الجمعية من المسؤولين في المؤسسة.

الرشيدي :مليار دينار حجم التبادل التجاري مع اإلمارات
أكد القنصل العام للكويت في دبي
واإلم ــارات الشمالية ذيــاب الرشيدي،
أمس ،أن اإلمارات والكويت يجمعهما
التاريخ واإلرث المشترك ،مشددا على
متانة الـعــاقــات األخــويــة الـتــي تجمع
البلدين.
ج ـ ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ـ ــك خ ـ ـ ـ ـ ــال االح ـ ـت ـ ـفـ ــال ـ ـيـ ــة
االفـتــراضـيــة الـتــي نظمتها القنصلية
الكويتية في دبي ،بمناسبة احتفاالت

اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات ب ـع ـي ــده ــا ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـ ـ ــ،49
بمشاركة المدير الـعــام لمكتب وزارة
الخارجية والتعاون الدولي اإلماراتي
ال ـش ـي ــخ م ـك ـت ــوم ب ــن ب ـط ــي ،وع ـ ــدد مــن
قناصل الدول الشقيقة والصديقة في
اإلمارات.
واك ـ ـ ــد الـ ــرش ـ ـيـ ــدي ،فـ ــي ك ـل ـم ـت ــه ،أن
العالقات الكويتية اإلماراتية متشعبة
وتـشـمــل ك ــل أوجـ ــه ال ـت ـع ــاون ،وتجلت

ب ــوض ــوح م ــن خ ــال ع ــدد االت ـفــاق ـيــات
الـمــوقـعــة بـيــن الـبـلــديــن ،وال ـتــي بلغت
 33اتفاقية منذ عــام  1972حتى اآلن،
ف ــي ح ـيــن ب ـلــغ ع ــدد م ــذك ــرات الـتـفــاهــم
والبرامج التنفيذية  4مشاريع خالل
الفترة ذاتها.
وأوض ــح أن الـعــاقــات االقـتـصــاديــة
ت ـش ـه ــد ك ــذل ــك نـ ـم ــوا م ـ ـطـ ــردا ب ــوج ــود
ع ـشــرات ال ـشــركــات الـكــويـتـيــة العاملة

فــي ال ـســوق اإلم ــارات ــي ،تـســاهــم بشكل
مباشر في تطور االقتصاد اإلماراتي،
بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين
البلدين الشقيقين أكثر من مليار دينار
عام  ،2019مضيفا ان التعاون في مجال
التعليم ال يزال يشهد تطورا مستمرا
بــوجــود أكـثــر مــن  730طــالـبــا وطالبة
كــوي ـت ـي ـيــن مـبـتـعـثـيــن ف ــي ال ـجــام ـعــات
اإلماراتية بمختلف التخصصات.

«الداخلية» :السماح بتغيير
لون المركبات وفق شروط
●

محمد الشرهان

أصدر وكيل وزارة الداخلية
الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـ ـشـ ــؤون ال ـ ـمـ ــرور
والـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـ ـ ـلـ ـ ــواء ج ـم ــال
ال ـ ـصـ ــايـ ــغ ق ـ ـ ـ ـ ــرارا ب ــالـ ـسـ ـم ــاح
بـتـغـيـيــر لـ ــون ال ـمــرك ـبــة وفـقــا
لشروط محددة ،أبرزها اخذ
م ــوا فـ ـق ــة م ـب ــد ئ ـي ــة مـ ــن إدارة
ال ـف ـح ــص الـ ـفـ ـن ــي ،وإخـ ـض ــاع
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرك ـ ـ ـبـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـف ـ ـحـ ــص بـ ـع ــد
تغيير اللون ،وأن يكون لون
صـبــغ الـمــركـبــة ثــابـتــا ولـيــس
"ستيكر" ،وغير مشابه أللوان
المركبات العسكرية وسيارات
اإلسعاف واإلطفاء.
وتضمنت الشروط وجوب
الحصول على موافقة مسبقة
من إدارة الفحص الفني قسم
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات والـ ـمـ ـق ــايـ ـي ــس

«زكاة العثمان»:
توزيع أغذية
على المتعففين
قـ ــال ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لــزكــاة
ال ـع ـث ـمــان ،ال ـتــاب ـعــة لجمعية
ال ـ ـن ـ ـجـ ــاة ال ـ ـخ ـ ـيـ ــريـ ــة ،أحـ ـم ــد
ال ـك ـن ــدري ،إن الـلـجـنــة تعمل
ً
ح ــال ـي ــا ع ـلــى ت ــوزي ــع ال ـســال
الـ ـغ ــذائـ ـي ــة لـ ــأسـ ــر ال ـف ـق ـي ــرة
والمتعففة التي تعيش داخل
ال ـك ــوي ــت ،بـمـقــرهــا الــرئـيـســي
بمنطقة حولي بجوار مسجد
الشايجي.
َّ
وبين الكندري ،في تصريح
صحافي" ،نسعى إلى توزيع
 1000سـ ـل ــة غ ــذا ئـ ـي ــة خ ــال
نــوفـمـبــر ال ـج ــاري وديـسـمـبــر
المقبل ،حيث يستفيد منها
ً
قرابة  5000إنسان" ،مؤكدا أن
اللجنة تهدف مــن خــال هذا
المشروع اإلنساني إلى توفير
الـمــواد التموينية األساسية
لـ ــأسـ ــر ال ـم ـت ـع ـف ـف ــة ،وك ــذل ــك
تـخـفـيــف األ ع ـب ــاء المعيشية
عنهم ،والمساهمة في توفير
الحياة الكريمة لهم.
ودعــا أهــل الخير إلــى دعم
"م ـ ـشـ ــروع إط ـ ـعـ ــام الـ ـطـ ـع ــام"،
م ـ ــؤك ـ ــدا أن أبـ ـ ـ ـ ــواب ال ـل ـج ـنــة
مفتوحة لكل َمن أراد التبرع
ل ــدع ــم ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ،مـ ــن أج ــل
إدخ ــال الـفــرح وال ـســرور على
األسر الفقيرة والمتعففة.

الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،ع ـل ــى أن ي ـت ــم قـبــل
إجـ ــراء عـمـلـيــة ال ـط ــاء تعبئة
نموذج طلب تغيير أو إضافة
لـ ــون ل ـل ـمــرك ـبــة ،وإح ـض ــاره ــا
إ لـ ـ ــى إدارة ا لـ ـفـ ـح ــص ا ل ـف ـنــي
بالعاصمة ،قبل التوجه الى
إح ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـ ــورش والـ ـش ــرك ــات
ال ـم ـخ ـت ـص ــة إلج ـ ـ ـ ــراء ع ـم ـل ـيــة
الطالء ،ويعقب ذلك استخراج
أوراق الـتــأمـيــن (تـغـيـيــر لــون
الـ ـم ــركـ ـب ــة) مـ ــع ك ـت ــاب ــة ال ـل ــون
ال ـج ــدي ــد ،وإحـ ـض ــار الـمــركـبــة
إ لـ ـ ــى إدارة ا لـ ـفـ ـح ــص ا ل ـف ـنــي
بالعاصمة لتغيير بياناتها
في الحاسب اآللي.

وأش ــار ال ــى أن حــركــة الـطـيــران بين
البلدين دليل واضح على عمق الروابط
االخـ ــويـ ــة ب ـي ــن ال ـش ـع ـب ـيــن اإلمـ ــاراتـ ــي
والكويتي ،حيث بلغت عــدد الرحالت
الجوية التي سيرتها الشركات الوطنية
حوالي  23ألفا بإجمالي مسافرين بلغ
 2.7مليون مسافر ،للفترة بين يناير
 2019ومارس  ،2020قبل تفشي جائحة
كورونا.

للتواصل مع صفحة «أمة »2020
majles@aljarida●com
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«الجهراء الجديدة» بالمرتبة األولى في عدد الناخبين

ّ
تبدل مراكز غالبية المناطق االنتخابية في سجالت 2020
علي الصنيدح

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

ت ـت ــوزع ال ـق ـيــود االنـتـخــابـيــة
ل ـ ـل ـ ــدوائ ـ ــر ال ـ ـخ ـ ـمـ ــس ع ـ ـلـ ــى 87
منطقة فــي انـتـخــابــات مجلس
األم ـ ـ ــة "أم ـ ـ ــة  ،"2020فـ ــي حـيــن
يبلغ عــدد الناخبين المقيدين
ف ــي ال ـس ـج ــات  567694ق ـيــدا
انتخابيا.
وتتوزع قيود الدائرة األولى
ع ـ ـلـ ــى  19مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،فـ ـ ــي ح ـيــن
تـ ـت ــوزع قـ ـي ــود "الـ ـث ــانـ ـي ــة" عـلــى
 13منطقة ،أمــا الــدائــرة الثالثة
ف ـت ـت ــوزع ق ـيــوده ــا االنـتـخــابـيــة
على  15منطقة ،و"الرابعة على
 16منطقة ،والــدائــرة الخامسة
تتوزع على  24منطقة.

تفصيل الدوائر

جابر العلي تدخل
القائمة ...وسلوى
إلى المرتبة الـ 11

وبعد أن تم تفصيل الدوائر
الخمس كل على حدة من ناحية
أكثر المناطق التي تضم قيودا
انتخابية في أعــداد "الجريدة"
الـ ـس ــابـ ـق ــة ،يـ ـت ــم تـ ـ ـن ـ ــاول أع ـل ــى
المناطق االنتخابية من حيث
اع ــداد الناخبين فيها مــن بين
الدوائر االنتخابية الخمس.
و ف ــي تفصيل أ ع ـلــى مناطق
تضم قيودا انتخابية من بين
الدوائر الخمس ،ما زالت منطقة
ال ـج ـهــراء ال ـجــديــدة فــي الــدائــرة
الــرابـعــة تحتل المرتبة األولــى
بتسجيل  27992قيدا انتخابيا
ك ـم ــا فـ ــي سـ ـج ــات ان ـت ـخ ــاب ــات
 ،2016حـ ـي ــث س ـج ـل ــت آ ن ـ ـ ــذاك
 23857قيدا انتخابيا ،وكذلك
منطقة الجهراء مــازالــت تحتل
المرتبة الثانية بتسجيل 20752
قيد ،كما في سجالت انتخابات
 ،2016حيث سجلت في وقتها
 19215قيدا.
وب ـي ـن ـمــا ل ــم ي ـط ــرأ أي تـغـ ّـيــر
ف ــي ال ـمــرت ـبــة االول ـ ــى والـثــانـيــة
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــات

االنتخابية لعامي  2016و2020
حتى مع زيادة الناخبين ،إال أن
التغيير طــال غالبية المناطق
المتبقية.

منطقة الصباحية
وتقدمت منطقة الصباحية
في الدائرة الخامسة الى المرتبة
الثالثة ،بعد أن سجلت 20738
قيدا انتخابيا بزيادة  2295عن
ّ
عام  ،2016في حين حلت منطقة
صباح السالم بالمرتبة الرابعة،
بعد تراجعها عن "الثالثة" في
سجالت  ،2016بعد أن سجلت
 20726قيدا بزيادة بلغت 1755
قيدا.
كما تقدمت منطقة الفردوس
الــى المرتبة الخامسة ،بعد أن
سجلت  19320قـيــدا انتخابيا
بزيادة بلغت  1677قيدا ،بعد أن
ّ
كانت تحل بالمرتبة السادسة
فــي سـجــات انـتـخــابــات ،2016
في حين حلت منطقة الرميثية
بــال ـمــرت ـبــة الـ ـس ــادس ــة ،ب ـعــد أن
سـجـلــت  18677ق ـي ــدا ،ب ــزي ــادة
بـلـغــت  1025ع ــن س ـجــات عــام
 ،2016متراجعة مرتبة واحدة.
ّوسائر األمر كذلك مع منطقة
الرقة ّ
بتقدمها مرتبة واحدة في
سجالت  ،2020محتلة المرتبة
السابعة ،بعد أن سجلت 15610
قيود ،بزيادة بلغت  1707قيود
عن سجالت عام  ،2016لتتراجع
منطقة بيان الى المرتبة الثامنة
ف ـ ــي س ـ ـجـ ــات  ،2020بـ ـع ــد أن
سجلت  15448قيدا انتخابيا،
وبزيادة بلغت  912عن سجالت
عام .2016

منطقة العارضية
أما المرتبة التاسعة فمازالت
منطقة العارضية متمسكة في

زحمة ناخبين أمام إحدى لجان االقتراع
مــرت ـب ـت ـهــا ف ــي سـ ـج ــات عــامــي
 2016و ،2020بـعــد أن سجلت
 15327قيدا ،بزيادة بلغت 1859
قيدا عن سجالت عام .2016
أم ــا ال ـمــرت ـبــة ال ـع ــاش ــرة بين
المناطق التي تضم أكثر عدد
من الناخبين ،فإنها ّ
تغيرت بعد
خروج منطقة سلوى من قائمة
" "TOP 10المناطق االنتخابية،
ّ
ل ـت ـح ــل م ـح ـل ـهــا م ـن ـط ـقــة جــابــر
ال ـع ـل ــي ف ــي ال ـم ــرت ـب ــة ال ـع ــاش ــرة
في السجالت االنتخابية لعام
 ،2020بـعــد أن سجلت 14735
قـيــدا انـتـخــابـيــا ،ب ــزي ــادة بلغت
 2808ق ـي ــود ع ــن س ـج ــات عــام

العدواني :مطلوب قانون يلزم الحكومة
تحقيق األمن السكني للمواطنين
«المجلس المقبل مطالب بإنصاف الكويتيين والحفاظ على المال العام»
أك ـ ــد م ــرش ــح ال ـ ــدائ ـ ــرة ال ــراب ـع ــة
سعد العدواني ،أنه لن يألو جهدا
في الدفاع عن حقوق ومكتسبات
ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن وعـ ـ ـ ـ ــدم الـ ـمـ ـس ــاس
َّ
بمقدراتهم وحقوقهم وامتيازاتهم
الـمــاديــة ،مشيرا إلــى أن المجلس
المقبل مطالب بإنصاف المواطنين،
والحفاظ على المال العام ،ومكافحة
الـ ـفـ ـس ــاد ،وإصـ ـ ـ ـ ــدار قـ ــانـ ــون ي ـلــزم
الحكومة بتحقيق األمــن السكني
للمواطنين.
وقـ ــال ال ـع ــدوان ــي ،ف ــي تصريح
ص ـحــافــي ،إن ال ـف ـســاد تـفـشــى في
جميع أروقــة الــدولــة ،وجــاء الوقت
لوقفه ،عبر تشريعات وإج ــراءات
وقــوانـيــن تــدشــن عملية اإلصــاح
الشامل في المجاالت كافة.
وذكــر أن مجلس  2016لــم يكن
على مستوى طموح المواطنين،
حيث لم يهتم بقضاياهم ،وغاب عن
َ
المحاسبة والمراقبة ،ولم يتعاط
بشكل جيد مــع الملفات الثقيلة،
مؤيدا في الوقت نفسه المصالحة
الوطنية والعفو الشامل.
وشــدد العدواني على ضــرورة
ت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــر ف ـ ـ ـ ـ ــرص عـ ـ ـم ـ ــل ج ـ ــدي ـ ــدة

للمواطنين ،وحماية الكويتيين
ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص،
مـ ـط ــالـ ـب ــا الـ ـحـ ـك ــوم ــة بـ ـ ـ ــأن ت ـق ــدم
تـعــويـضــات وم ـي ــزات للكويتيين
العاملين فــي "ال ـخ ــاص" ،حتى ال
يضطروا للعزوف عــن العمل في
هذا القطاع.
وب ـ ـ َّـي ـ ــن أن ق ـ ــان ـ ــون ال ـتــرك ـي ـبــة
السكانية ،الــذي أقــر فــي المجلس
ِّ
المشرع
أخيرا فاشل ،ويجب على
أن يسن قانونا يـتــاءم مــع األمــن
الــوطـنــي ،متوقعا أن تكون نسبة
التغيير فــي االنتخابات الحالية
أكثر من  80في المئة.
وأكد أن الفساد تفشى في البلد،
بعد تزوير الشهادات والصندوق
الماليزي وصندوق الجيش وغسل
األم ـ ـ ـ ــوال ،وغ ـي ــره ــا م ــن الـقـضــايــا
الكبيرة ،التي لم يتم الحكم فيها
حكما باتا حتى اآلن.
وط ــال ــب ب ــإق ــرار ق ــان ــون الـعـفــو
العام ،وتحقيق العدالة وفق المادة
السابعة مــن الــدسـتــور الكويتي،
الـتــي تنص على تحقيق العدالة
والـمـســاواة ،فمن غير المعقول أن
يكون هناك سجناء رأي سياسي

الدوسري« :ذوو الهمم» جزء
ال يتجزأ من مكونات المجتمع
«البد من دمجهم بصورة تراعي ظروفهم»
أكد مرشح الدائرة الخامسة
ال ـن ــائ ــب ن ــاص ــر ال ـ ــدوس ـ ــري ،أن
ال ـم ــواط ـن ـي ــن مـ ــن ذوي ال ـه ـمــم
هــم جــزء ال يتجرأ مــن مكونات
المجتمع الـكــويـتــي ،والب ــد من
العمل على دمجهم في المجتمع
ب ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة تـ ـ ـ ــراعـ ـ ـ ــي ظـ ــروف ـ ـهـ ــم
النفسية ،وتحفظ لهم حقوقهم
في كل المجاالت.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوس ـ ـ ـ ـ ـ ــري ،ف ــي
ت ـص ــري ــح ،ع ـلــى ضـ ـ ــرورة إقـ ــرار
ً
كل حقوقهم ،مبديا استعداده
"لتقديم أي اقتراح يخص هذه
ال ـف ـئ ــة الـ ـع ــزي ــزة ع ـل ــى ق ـلــوب ـنــا
جميعا".
وذ كـ ـ ـ ــر أن ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــادة  11مــن
الــدسـتــور تنص على أن "تكفل
الدولة المعونة للمواطنين في
حالة الشيخوخة أو المرض أو
العجز عن العمل ،كما توفر لهم
حياة كريمة ومشاركة فاعلة في

ناصر الدوسري

بناء المجتمع الكويتي" ،مشيرا
إل ـ ــى أن ع ـن ــاي ــة الـ ــدولـ ــة ب ــذوي
االحتياجات الخاصة من األمور
التي كفلها الدستور.

وإخــوة منفيون في الخارج الذين
طــالـبــوا بحماية ال ـمــال ال ـعــام من
السرقة والنهب.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :س ــأتـ ـبـ ـن ــى جـمـيــع
القضايا التي تصب في مصلحة
المواطن" ،مشددا على ضرورة أن
تكون هناك حلول جذرية للقضية
اإلس ـك ــان ـي ــة ،ب ـعــد أن ت ـفــاقــم عــدد
الطلبات اإلسـكــانـيــة ،ووص ــل إلى
أكـثــر مــن  120أل ــف طلب إسكاني
يـنـتـظــرون فــرصــة الـحـصــول على
منزل ،لذلك يجب أن يصدر تشريع
برلماني يلزم الحكومة بتحقيق
األمـ ــن الـسـكـنــي وف ــق ال ـقــانــون 27
لسنة  1993بشأن الرعاية السكنية،
وال ــذي ينص على توفير السكن
المالئم لألسرة السكنية ،فلألسف
مازال المواطن الكويتي ينتظر 20
عاما للحصول على منزل يحقق له
االستقرار األسري.
وأكــد أن المجلس السابق فقد
دوره الرقابي ،ونتج عن ذلك ظهور
قضايا كبيرة دون وضع أي حلول
ج ــذري ــة ل ـهــذه الـمـلـفــات الـشــائـكــة.
ودعـ ـ ــا الـ ـع ــدوان ــي ال ـنــاخ ـب ـيــن في
جميع الــدوائــر إلــى المشاركة في

سعد العدواني

هذه االنتخابات ،وممارسة حقهم
الــدس ـتــوري ،بالتصويت لألكفاء
الـ ــذيـ ــن يـ ـخ ــاف ــون ع ـل ــى مـصـلـحــة
الوطن والمواطنين" ،ألننا سنواجه
فــي الـمــرحـلــة ال ـقــادمــة الـكـثـيــر من
الـتـحــديــات الـسـيــاسـيــة واألمـنـيــة،
وستكون هناك خصخصة وفرض
للضرائب والرسوم ،ورفع الدعوم
عن المواطنين".

المحيلبي :تعديل النظام
االنتخابي مدخل لإلصالح الشامل
قال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق جابر المحيلبي إنه يخوض
ً
االنتخابات الحالية أمة  2020تحت شعار "مبدأ ومنهج واضح" ،مبينا
أن أغلب المجتمع الكويتي مستاء من أداء مجلس األمة السابق ،وأمام
المجتمع الكويتي اليوم فرصة ثمينة التخاذ القرار المناسب لتعديل
المسار ،وغدا مصير هذا القرار سيتحمله األبناء.
وأوضح المحيلبي ،في تصريح أمس ،أن الجميع مستاء من الفساد،
ولكن األســوأ من ذلــك أنــه تفشى ،وتـعــددت أشكاله ومـصــادره وأنــواعــه،
ً
مــؤكــدا أنــه "ال توجد قضية يعاني منها المجتمع الكويتي إال ونجد
ً
للفساد مدخال فيها".
وأكد أن "تعديل النظام االنتخابي هو المدخل األول لإلصالح الشامل
ومكافحة الفساد ،وأن تكون الدوائر االنتخابية متساوية األصوات بين
ً
شرائح المجتمع الكويتي" ،داعيا إلى اختيار األنسب واألصلح لتمثيل
الشعب الكويتي.
وعن موضوع االنتخابات الفرعية ،قال إن مقترح شطب المشارك في
االنتخابات الفرعية وإسقاط عضويته ،والذي أقرته اللجنة التشريعية في
ً
المجلس السابق يستهدف القبائل لمحاربة الكفاءات من أبنائها ،الفتا
إلى أن أغلب النواب المصلحين كانت بدايتهم من االنتخابات الفرعية.
وأضاف أن إطالق مسمى سيء السمعة على هذا الفائز في الفرعيات
ً
يمزق الوحدة الوطنية ويثير العنصرية ،مؤكدا أن هذا المقترح قبيح في
تاريخ من تبناه ووافق عليه.
وفي جانب آخر ،أعلن المحيلبي دعمه الكامل والمطلق لتحرك تجمع
العاملين في وزارة الكهرباء والـمــاء ،ووقــع ميثاق الشرف لدعم جميع
مطالبهم المستحقة من خالل التعديالت على بعض التشريعات الموجودة.

 ،2016وبــذلــك تـتــراجــع منطقة
سـلــوى الــى المرتبة  11بفارق
بسيط بلغ  21قيدا عن المرتبة
العاشرة.
وذلـ ـ ـ ــك ت ـ ـكـ ــون الـ ـق ــائـ ـم ــة مــن
ن ـص ـيــب  4م ـنــاطــق ف ــي ك ــل من
الدائرتين الــرابـعــة والخامسة،
ومنطقتين من الــدائــرة األولــى،
في حين لم تدخل الــى القائمة
أي من مناطق الدائرتين الثانية
والثالثة.

المناطق األكثر كثافة انتخابية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

المنطقة
الجهراء الجديدة
الجهراء
الصباحية
صباح السالم
الفردوس
الرميثية
الرقة
بيان
العارضية
جابر العلي

قيود 2020
27992
20752
20738
20726
19320
18677
15610
15448
15327
14735

قيود 2016
23857
19215
18443
18971
17643
17652
13903
14536
13468
11927

الدائرة
4
4
5
5
4
1
5
1
4
5
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 :قلة إصالحية في البرلمان
استضاف الشاهين والعدساني والكندري في حلقة «محاربة الفساد»
علي الصنيدح

ً
أكد ضيوف حلقة «حوار الجريدة» أن الحديث عن مكامن الفساد يطول ،إذ أصبح اليوم منتشرا في جميع قطاعات الدولة
ووصل إلى المؤسسة التشريعية وبين صفوف النواب ،وظهر قبيضة جدد في مجلس االمة بخالف القبيضة القدامى في مجلس
.2009
واستضاف «حوار الجريدة» في حلقة الحديث عن الفساد ،مرشحي الدائرة األولى أسامة الشاهين ،و«الثانية» رياض العدساني
و«الثالثة» عبدالله الكندري ،الذين اتفقوا على أن قلة إصالحية في مجلس  2016استطاعت إيصال مسؤولين عن الفساد إلى
ما وراء القبضان بأحكام قضائية ،رغم وصول الفساد إلى قبة البرلمان.
ً
وأجمع الضيوف على أن معركة اإلصالح مع الفساد ًأزلية ولن تنتهي ،واتفقوا على أن الجميع مشارك في قضايا الفساد بدءا
ً
من المواطن في اختيار من يمثله بمجلس األمة مرورا بالنواب وصوال إلى الحكومة ...وفيما يلي نص الحوار:

استجوبت وزيري
المالية السابق
والحالي ...ومن يقف مع
مدير التأمينات األسبق
ويروج اإلشاعات في
االستجوابات هو الفاسد

العدساني

أيد خفية تسعى
ٍ
لالنتفاع من أزمة
كورونا وتحاول الثراء
وتعويض خسارتها
والجميع يتذكر
المديونيات الصعبة

الكندري

ُ
المبلغ عن الفساد في
خطر كبير والنائب
الذي يبلغ مالحق

الشاهين

• ال ـ ــرف ـ ــاع ـ ــي :ن ـ ـبـ ــدأ ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار م ـ ــع ري ـ ــاض
الـعــدســانــي ،أبــو محمد بحسب تجربتك في
ثــاثــة مجالس نيابية ،أيــن مكمن الخلل في
مواجهة الفساد ،هل في النائب؟ أم الحكومة؟
أم في النظام السياسي؟
 الـعــدســانــي :هــي منظومة متكاملة ،بينحكومة ومجلس وشعب ،واالصالحات التي
قمنا بها عــديــدة ،إال أن الفساد اليوم اصبح
ً
مستشريا فــي الـكــويــت ،والحكومة هــي التي
ت ـت ـح ـمــل الـ ـج ــزء األك ـ ـبـ ــر ،بــوص ـف ـهــا الـسـلـطــة
التنفيذية ،ولديها رقابة ذاتية على نفسها،
وأت ـحــدث مــن بــاب الــواقــع ،فالجميع يتحدث
عن الفساد ،اال ان االمر يحتم علينا ان نحدد
الفساد ومحاور الخلل فيه وطــرق معالجته،
ففي السابق كنا نسمع عن فساد ،لكن ال يوجد
مفسدون يدخلون الى «الحبس» ،إال ان اليوم
هــذا االمــر تــم ،وهناك من يقبع في «الحبس»
بأحكام قضائية.
وأت ـح ــدث عــن نـفـســي ال يــوجــد ه ـنــاك عــذر
للنواب ،فمجلس االمة اخذ فترته ويفترض ان
كل نائب وعد الناخبين يكون قد اوفى بوعده،
وعـلــى سبيل االسـتـشـهــاد ،عـنــدك مصروفات
التسليح قيمتها  6.2مليارات ،لكن الحكومة
وال ـج ـهــاز الــرقــابــي أه ـمــا ه ــذا ال ـم ـلــف ،وهــو
يتضمن الكاركال واليوروفايتر وإف .18
• الرفاعي :هل قام النواب بالرقابة السليمة
على الحكومة في ملفات الفساد؟
 العدساني :ال اقول كل النواب ،انما هناكنــواب اجتهدوا بمحاربة الفساد وبالمقابل
ه ـنــاك بـعــض مــن ال ـن ــواب ت ـصــدوا للمحاربة
وكــانــوا مفسدين ،وعــن نفسي اعــددت رسالة
واردة ووافق عليها مجلس األمة فيما يخص
مـصــروفــات التسليح والـمـخــالـفــات الـتــي قام
بها مجلس األمة  2013وأحيل هذا الملف الى
النيابة الـعــامــة ،بــاالضــافــة الــى بند الضيافة
فــي وزارة الداخلية الــذي حمل ملفه سرقات
واستباحة مال عام واستغالل نفوذ وسلطة
وتزوير في محررات رسمية.
وسـبــق أن ابلغت وزي ــر الــداخـلـيــة السابق
(الشيخ خالد الـجــراح) في لجنة الميزانيات
البرلمانية عن هذا الملف وأنه أمام  3خيارات،
اما التحقيق او احالته الى النيابة العامة او
استجوابه ،إال ان الــوزيــر في بداية االمــر قال
انه لن يفتح هذا الملف النه لم يكن في عهده،
وأبـلـغـتــه ان جميع الـفــواتـيــر بـحــوزتــي ،وأنــه
ليس امامه اال التحقيق في األمر أو استجوابه،
وهنا فتح الوزير التحقيق وأثبت تقارير لجنة
الميزانيات البرلمانية ،ودي ــوان المحاسبة
والـ ـم ــراقـ ـبـ ـي ــن ال ـم ــال ـي ـي ــن ان هـ ـن ــاك س ــرق ــات
واستباحة للمال العام ،وهناك من النواب من
وقف بجانب الحكومة في هذا الملف.

العدساني :اإلصالح أساسه
الشجاعة ال الشعارات
أكــد العدساني أن اإلص ــاح أســاســه الشجاعة ،فمن ال ـضــرورة أن يــأخــذ النائب
قضية الفساد من البداية الى النهاية وال يبيع الشعارات وال الوهم حتى تصل الى
االستجواب أو إحالتها الى النيابة العامة أو اتخاذ إجراء كامل بهذا الشأن.
ّ
وبين أن الفساد اليوم منتشر في الكويت وال تنمية في ظل الفساد ،موضحا ان لو
تم عالج قضية التركيبة السكانية ،فتلقائيا ستعالج قضايا فساد كثيرة من الميزانية
والبنية التحتية والمصاريف تخف وطوابير االنتظار تقل والمستشفيات وغيرها.
ومــن أهــم قضايا الفساد فــي الكويت التركيبة السكانية ،وغيرها مــن القضايا
المالية والسرقات ،وايضا الفساد ليس مقتصرا على القضايا المالية ،بل يمتد الى
أخذ المناصب القيادية أو غيرها ،ويجب مواجهة الفساد باألدوات البرلمانية ابتداء
من األسئلة البرلمانية ،ومع األسف كل شيء في الكويت فوضوي إال الفساد منظم،
لذلك تجب مواجهته ومحاسبة الفاسد ،وعدم التقاعس في محاربته ،والفساد لن
ينتهي ،وفي كل مجلس سنحقق شيئا من محاربته ،فهو صراع أزلي.

نواب حاربوا الفساد وآخرون
مفسدون تصدوا لهم

• استجوابي للجراح ّغير الخريطة السياسية بعدما وصل مؤيدو
طلب طرح الثقة إلى أكثر من العدد المطلوب
• أغلب اإلصالحات التي عملتها إما من خالل االستجوابات أو
عبر التلويح بها

وعلى ضوء ما سبق رفع تقرير الميزانيات
الى المجلس الــذي بــدوره وافــق على التقرير
وأحــالــه الــى النيابة العامة ،ثــم الــى المحاكم
وصــدرت االحكام القضائية على المفسدين،
ولذلك قلت في بداية حديثي :في السابق كنا
نسمع عن فساد وال نرى مفسدين ،أما اليوم
مفسدون دخلوا «الحبس» بهذه القضية من
رجال وزارة الداخلية ومن تجار ،وهنا نسجل
ثقتنا في رجال الداخلية ،إال ان هناك قلة قليلة
منهم استباحوا المال العام ،ودخلوا الحبس
بحكم قضائي.
• الرفاعي :أبوراشد ،ما رأيك في األمر؟
 ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري :أسـ ـه ــل أم ـ ــر ع ـل ــى ال ـش ـخــصالـسـيــاســي إل ـقــاء ال ـلــوم عـلــى اآلخ ــري ــن ،الـيــوم
راض عن مجلس األمة
الشعب الكويتي غير
ٍ
والحكومة ،والقصور كذلك لحق بمجلس 2013
«مجلس المناديب» ،وهناك تواطؤ وإهمال في
بعض الملفات التي تم حفظها ،وفعال الحكومة
غير جادة في ملف الفساد بشكل كبير ،فهناك
مــن يــدعــي حـمــايــة ال ـمــال ال ـعــام وه ــو مـتــورط
في قضية االيــداعــات المليونية التي احيلت
ال ــى الـنـيــابــة ال ـعــامــة وت ــم حـفـظـهــا ،والـعــاقــة
بين النواب والحكومة ليست سواسية «فإذا
حـبـتــك عـيـنــي مــا ضــامــك ال ــده ــر» ،ولنتحدث
بكل شفافية ،فإذا رضيت الحكومة عن عضو
فتحت له كل الخزائن والتعيينات ألشخاص
بغرض تمرير معامالت النواب وتحت بصر
ورضا الحكومة.
• الــرفــاعــي :اآلن ضيوف حلقتنا  3نــواب،
أال تقومون بتلك المعامالت من التعيينات؟
 ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري :قـ ــد ي ــأت ــي الـ ـن ــائ ــب بـشـفــاعــةوتقديمها وترفض ،ال يوجد في ذلك مشكلة،
ً
ل ـك ــن الـ ـتـ ـج ــرؤ ب ـ ــأن ت ـض ــع ش ـخ ـص ــا لـتـمــريــر
معامالت للنائب هو األمر المفروض ،واليوم
نحن لدينا قــا نــون وهيئة لمكافحة الفساد
«نـ ــزاهـ ــة» والـ ـق ــان ــون ي ــوج ــب ان ت ـضــع خطة
ل ـم ـحــاربــة ال ـف ـس ــاد ،والـ ـس ــؤال االن :اي ــن هــذه
الـخـطــة؟ لــأســف ليست مــوجــودة حـتــى هــذه
ً
ً
ً
اللحظة ،ولــديـنــا  11ج ـهــازا رقــابـيــا حكوميا
لكنها غير مفعلة.
• الرفاعي :ننتقل إلى بوعيسى ...اصبحنا
اليوم نسمع عن مصطلح جديد وهو «الدولة
العميقة» ،وانــت من اوائــل من تطرق إلــى ذلك
في «تغريدة» عبر «تويتر» في عام  ،2013وقلت
إنها تتكون من «مسؤول فاسد وتاجر جشع
وأدواتهما ،والصراع مع الدولة العميقة صراع
بقاء وفناء» ،فما هي الدولة العميقة؟ ولماذا
الحديث عنها بصورة مبهمة؟
ً
 الشاهين :أوال نسجل سعادتنا بتواجدناف ــي حـ ــوار «الـ ـج ــري ــدة» ،وت ــواج ــد ال ــزم ــاء في
ال ـم ـج ـلــس وال ــذي ــن ن ـت ـشــرف بـمــزامـلـتـهــم في
مكافحة قضايا الفساد ،الدولة العميقة شيء
كلنا نعرفه ونتداوله في دواويننا ،ونقصد
به الحكومة الخفية أو المتنفذين الذين وراء
المؤسسات ،فأحيانا يضعون امامنا رئيس
الــوزراء والــوزراء ،ولكن القرار ال يصدر منهم
بل يوجه اليهم كإمالءات.
• الرفاعي :وينهم؟!
 الشاهين :موجودون.• الرفاعي :منو؟!.
 الشاهين :غرفة التجارة بحسب تعبيريالشخصي هي جــزء من الــدولــة العميقة ،فما
رأي ـت ــه فـيـمــا يـتـعـلــق ب ـقــانــون ال ـع ـمــل األه ـلــي
بشأن مكافآت نهاية الخدمة وقانون التركيبة
السكانية فهي مؤثرة ،وفي األخير هي «لوبي»،
ً
ً
وليس شيئا محظورا أن يكون لدينا «مجاميع
ض ـغــط» ،لـكــن أن تــؤثــر ه ــذه الـمـجــامـيــع على
المصلحة العامة هنا تكون المشكلة ،وإن كنت
تقول من المسؤول عن الفساد؟ أقولك إننا كلنا
مسؤولون عنه ،وكلنا مطالبون بمحاربته ،وإن
كانت الحكومة تحمل العبء األكبر ،والحكومة
الظاهرة امامنا والوزراء والجهات والهيئات،
لـكــن الـخــريــر وال ـف ـســاد أص ــاب مجلس األم ــة،
فعندنا ن ــواب قبيضة ،ولدينا قبيضة جدد
تضخمت حساباتهم في المجالس الحالية،
وهي القضية التي أثارها النائب العدساني،
ولألسف الفساد معركة دائمة ،وال نستطيع أن
نقول تخلصنا منه ،فمادام الشيطان موجودا
فحب المال موجود والفساد موجود ،ويجب
أن نستمر في محاربة.
• الرفاعي :نذهب إلى العدساني ،قلت إن
َمن ّ
روج للدولة العميقة هم أدواتها المأجورة،
فعلى أي أساس توصلت إلى هذه النتيجة؟
 ال ـ ـعـ ــدسـ ــانـ ــي :ق ـل ـت ـه ــا عـ ـن ــدم ــا ت ـق ــدم ــتباستجواب وزير المالية براك الشيتان ،فهناك
من تحدث عن هذا االستجواب ورددت عليه

جانب من «حوار الجريدة» (تصوير عوض التعمري)
حينئذ ،وتـحــديــدا أتـحــدث عــن قضايا تمس
المجمتع ،فما ذنــب المواطنين عندما ُت َّ
قدم
وثيقة تمس جيوبهم ومكتسباتهم وحقوقهم
وتقر عليهم ضرائب ،وأيضا يقدم إقرار دين
عام والتصنيف االئتماني للكويت ينزل ،وأنا
أخذت عهدا على نفسي أن ال يزيد دينار واحد
على الكويتيين في عهدي ،وأوقفت  3وثائق،
ففي مجلس  2016أوقفت وثيقة  ،2016وفي
 ،2018وكذلك في  ،2020ولم تتغير إجراءاتي
بتغير االش ـخــاص والـ ـ ــوزراء ،وف ـُـي آخ ــر أيــام
المجلس الحالي (مجلس  )2016ق ِّدمت وثيقة
ال يمكن أن تكون رؤى ،بل عبارة عن مجلد رفع
أسعار والضرر بجيوب المواطنين ،وعندما
قدمت استجوابي للوزير من وازع الضمير،
وهـنــاك مــن وقــف مــع الــوزيــر ،وه ــذا حــق لهم،
ولـكــن هـنــاك مــن روج الـشــائـعــات ،وك ــان ردي
على من روجها ،ومن يروجها أتصدى له ،ألن
االصالح دائما نصفه شجاعة ونصفه أمانة.
• الرفاعي :لماذا سميت من يروج لمصطلح
«الدولة العميقة» أدوات لها؟
 الـ ـ ـع ـ ــدس ـ ــان ـ ــي :ك ـ ـنـ ــت قـ ـ ــد ت ـ ـحـ ــدثـ ــت فــياالس ـت ـج ــواب أن غــرفــة ال ـت ـج ــارة ت ـتــدخــل في
ال ـشــؤون الـمــالـيــة ،ك ــان الـبـعــض ي ــروج عكس
مــا أقــولــه ،فــوزيــر المالية قــدم بالتنسيق مع
ال ـغــرفــة قــانــون ال ـض ـمــان ال ـمــالــي ،وف ــي نفس
ال ــوق ــت كـنــت ض ــد االس ـت ـب ــدال ال ــذي يـجــب أن
يتوافق مــع الشريعة اإلســامـيــة ،وعلى اثــره
ق ــدم ــت االس ـت ـج ــواب لـمـصـلـحــة الـمــواطـنـيــن،
وتحدثت ضد دمــج بيت التمويل ،ويجب ان
تكون الرئاسة للقطاع الحكومي ألن األغلبية
يف بوعده،
لها ووزير المالية لم يقم بذلك ولم ِ
فكان البعض يقول إن استجوابي للشيتان
ضد الوزير.
قدمت خالل المجلس الحالي  9استجوابات،
وأغ ـ ـلـ ــب اإلصـ ـ ــاحـ ـ ــات الـ ـت ــي أنـ ـج ــزتـ ـه ــا إم ــا
باالستجواب او بالتلويح بــه ،هــذه الملفات
لــم نكن نستطيع أخــذ أي ق ــرار فيها اال عبر
االسـتـجــوابــات او التلويح بها ،ودائـمــا أمــام
كل استجواب البــد أن يكون هناك مؤيد لها
ومعارض ،ومعارضو االستجوابات ينقسمون
ال ــى نــوعـيــن ،ط ــرف ي ـعــارض بــاح ـتــرام ،وآخــر
يـ ــروج ال ـشــائ ـعــات ،وم ــن يــروج ـهــا ع ـنــد فتح
الملفات الدسمة معناه أنه اداة وعميل وفاسد.
وفي ملف «التأمينات» وفرت على الحكومة
الجهد ،وأعــددت تقريرا عن مديرها األسبق،
وت ـض ـمــن ت ــوص ـي ــات وط ـل ـبــت م ــن الـحـكــومــة
األخــذ بها ،اال انها لــم تعمل بها ،فبالتأكيد
البد أن أستجوب الوزير ،فاستجوبت وزيرا
المالية السابق والحالي ،فمن يقف مع مدير
«الـتــأمـيـنــات» األسـبــق وي ــروج الـشــائـعــات في
االستجوابات هو فاسد.
• الــرفــاعــي :مــا رأي ــك فــي ال ــدول ــة العميقة
أبو راشد؟
 الكندري :بالتأكيد عندما تصدر قراراتفي يوم وليلة مستحيل ان تتخذها الحكومة،
وكذلك عندما ينشغل الشارع الكويتي بأمر
ويتم حياكة أمر معين لتمريره البد أن تكون
الــدولــة العميقة ،وكــذلــك عندما يتم تقديم 3
مليارات دينار للضمان البنكي بحجة دعم
المشروعات الصغيرة والمتوسطة هــذا أمر
مستحيل يقدم مــن الحكومة ،بــل مــن الدولة
العميقة ،فهي التي تقدمه بهذا المنظور،
وب ـ ـقـ ــدرة قـ ـ ــادر وفـ ــي ج ـل ـســة واح ـ ـ ــدة يـتــم
ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى  500م ـل ـيــون ديـ ـن ــار! أيــن
الـمـلـيــاران ونـصــف! مــن المستفيد؟! البد
أن تكون الدولة العميقة ،وقد يكون هذا
ع ـنــوان فـضـفــاض ،لـكــن هـنــاك أي ــاد خفية
ت ـس ـعــى إلـ ــى االن ـت ـف ــاع م ــن ازم ـ ــة ك ــورون ــا،
وتـسـعــى إل ــى ال ـث ــراء وت ـعــويــض خـســائــرهــم،
والجميع يتذكر قانون المديونيات الصعبة
ومــن المستفيد ومــن المتضرر فـيــه ،وكانت

ه ـنــاك ق ــوى تـسـعــى لــاسـتـفــادة مـنــه فــي عــام
 ،1992واليوم أيضا يتم نفس االمر فهناك من
يسعى إلى االستفادة من هذه األزمة الحالية
وهناك تجار حرب.
• الرفاعي :هذه اإلصالحات موجودة في كل
اقتصادات العالم ،الديون الميسرة للمشاريع
ال ـص ـغ ـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة ،وح ـت ــى الـمـشــاريــع
الكبرى ،فقط في الكويت قلتم دولة عميقة؟
 الكندري :لماذا ال يقدم بها قانون خاصللمشاريع الكبرى بــدل الصعود على أكتاف
الفقراء المساكين؟ لماذا ال يتم التصريح ويتم
بشكل علني في الكويت؟ لماذا نحن في الكويت
التاجر يزيد تجارته ويربح والمواطن والذي
يعمل في المشروعات الصغيرة يخسر وتزيد
خسارته ،اليوم من المتضرر في أزمة كورونا؟
هل هو التاجر الكبير الذي بمقدوره أن يحمي
نفسه أم المواطن البسيط؟ ...الدولة العميقة
حينما يخسر بنك أو تقع مشكلة كبيرة تجد
الحكومة تصدر له قانونا خاصا بــه ،بينما
المواطن يئن وال أحد ينتبه إليه.
• ال ــرف ــاع ــي :لـكــن أي ه ــذه ال ـب ـنــوك يــوظــف
كويتيين وأمـ ــوال الحكومة مــوجــودة فيها؟
ً
وبهالك هذه المؤسسات يهلك المواطن أيضا
ً
فال بد من النظر إلى هذا األمر أيضا؟
 ال ـك ـنــدري :أت ـح ــداك أن ت ـقــول إن مــواطـنــايعمل فــي بـنــك وه ــو مــرتــاح ولــديــه اسـتـقــرار
ُ
وظيفي ،فكم من موظف طـ ِـرد! من الــذي وقف
معهم هل التاجر أم مجلس االمة الذي أصدر
قانونا في هذا االمر؟ ...ال يأتي أحد ويقول انه
ّ
عين مواطنين وساعدهم ،بل هذا واجب عليه
مــن انـتـفــاعــه مــن أراض ــي الــدولــة ب ـ  100فلس
ويتم تأجيره بقيمة  40دينارا ،كيف ال يعين
المواطن؟ «والله يعينه ويعين جماعته كلهم»
ومن يعمل من المواطنين في القطاع الخاص
اليوم  6في المئة فقط فأين البقية؟ بالعكس
القطاع الخاص قطاع طارد وقطاع عائلي.
• الرفاعي :يبقى هذا رأيك ،وهناك من يري
أن القطاع الخاص هو من يوظف وعن طريقه
تتنوع مصادر الدخل.
 ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري :أنـ ـ ــا مـ ـع ــك ،لـ ـك ــن ل ـنــرىانتاجية القطاع الخاص في الكويت ،لوال
الـمـنــاقـصــات الـحـكــومـيــة ما
رأيت هذا القطاع وأين
موقعه اليوم ،ولوال
ت ـن ـف ـي ــع ال ـح ـك ــوم ــة
ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات سـ ـب ــع
ع ــوائ ــل مـسـتـفـيــدة
مــن ال ــدول ــة لــم يكن
هـ ــذا ح ــال ـن ــا ،ال ـيــوم
الـقـطــاع ال ـخــاص لم
ي ـقــم ب ـ ـ ــدوره ،وان ـظــر

الكندري

«حوار الجريدة»..
مجاني ومحايد
شكر مرشح الدائرة األولى النائب
أس ــام ــة ال ـشــاه ـيــن «ح ـ ــوار ال ـج ــري ــدة»،
ق ــائ ــا« :ال ـم ـن ـبــر ال ـم ـف ـتــوح الـمـجــانــي
ّ
والمحايد الذي يتسع ألفكار مختلفة،
ف ـت ـح ـيــة ل ـك ــم ول ـل ـق ــائ ـم ـي ــن ع ـل ــى ه ــذا
البرنامج».

قمة الفساد أن يحقق
النائب الثراء من خالل
عضوية المجلس

العدساني

الحكومة أتت بإنشاء
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شخص واحد محل
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أوصلت الفاسدين إلى ًما وراء القضبان

ً
• أكدوا أن الجميع مشارك في الفساد بدءا من المواطنين وصوال للحكومة
يبلغ عن فساد مالحق ،مثلما شفنا في مسلم
البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش ،فهم
مالحقون ومن قضية الى قضية.

الى دول الخليج كم نسبة موظفي القطاع
ال ـخــاص فيها مــن مــواطـنـيـهــم وأع ـطــوهــم كل
الدعومات ،إال ان هذا األمر مفقود بالكويت.
• الرفاعي :أنتقل إلى العدساني ،كنت في
استجوابك األخير تتفاخر بأن أبرز القضايا
العامة مثل الرشاوى والتحويالت واإليداعات
المشبوهة تمت بجهود فــرديــة ،لكن الــواقــع
تم التعامل معها بلجان تحقيق مثل ما ذكر
ال ـشــاه ـيــن ،ه ــل ه ــذه الـمـلـفــات أت ــت بـجـهــودك
أم بجهود المجلس؟ ولـمــاذا تقول إنها أتت
بجهود فردية؟
 العدساني :بصراحة نعم ،أغلبها بجهودف ــردي ــة ،وال ـت ـصــويــت ي ـكــون بــأغـلـبـيــة مجلس
االمة ،فأنا تحملت قضايا تشهير كثيرة ،وكل
ما أتطرق إلى قضية يرفع المفسد فيها علي
قضية ،فمن صعد على المنصة في المجلس
وذكر االسماء في قضية االيداعات المليونية،
ولــاســف الـمـجـلــس يشطب حــديـثــي ،وأطـلــب
إعــادت ـهــا واك ـثــر مــن  40ع ـضــوا فــي المجلس
ي ـط ـل ـب ــون ش ـط ــب ح ــدي ـث ــي داخ ـ ــل ال ـم ـج ـلــس،
وكذلك بند الضيافة في وزراة الداخلية كان
منذ مجلس  ،2013وهنا أشكر الشرفاء الذين
وثقوا بي وأعطوني فواتير وأوراق هذا البند،
فـلــوال الـلــه ولــوالهــم مــا ك ــان لــوزيــر الداخلية
السابق أن يخضع ،وحديثي عن بداية إثارة
هذه القضايا ،وكذلك قضية التسليح ،وال انكر
جهود االعضاء في التصويت.
ولكن حديثي منوط في بداية االمور كلها
بجهود شخصية ،ويفترض بالحكومة أنها
التي تعمل عليها ،وقضية مدير «التأمينات»
األسبق وتقريره كذلك قمت باعداده ،وما قلت
أع ــرف أي ــن مكانها وأع ــرف م ــاذا فعلت فيها
شخصيا ،فقضايا غسل االموال للنواب كانت
ُ
تركن في االدارج في وحدة التحريات المالية
وفي وزارة الداخلية ،وأكثر من مرة أقولها ام
التحقيق أو احالة القضية الى النيابة العامة
أو االستجواب.
كما أن أحد االشخاص الذي كان يتعاون مع
بعض النواب حاليا يقبع في الحبس ،وقدمت
أوراقــه ،وحكم بالحبس  7سنوات ،في األخير
هناك امــور وقضايا وقف النواب معي فيها،
وفي المقابل هناك أمور بدأت فيها وحيدا وهذا
هو الحق ،وعندما أتتني الشائعات اضطررت
ان اوضــح االمــر للشعب الكويتي ،وبالنسبة
لـ ــي لـ ــم ي ـع ــد االمـ ـ ــر م ـق ـب ــوال أن
أتـحــدث بشكل ع ــام ،وأنــا
ال أستطيع أن اقول

الشاهين

حكومة الظل ،والحديث من هذا القبيل ،فهذه
قضايا فساد واضحة يتحملها أشخاص.
• الرفاعي :ننتقل إلــى استقاللية الجهات
ال ــرق ــاب ـي ــة ،اآلن ب ــاس ــل ب ــاس ــل الـ ـه ــارون تـقــدم
باستقالته من رئاسة وحدة التحريات المالية
ألسـبــاب مرتبطة باستقاللية الجهة ،مــا هو
دورك في مجلس األمة لضمان استقاللية هذه
الــوحــدة أو غيرها مــن المؤسسات الرقابية؟
وما جهودكم للحفاظ على اسقاللية الجهات
الرقابية؟
 الكندري :هذا األمر جاء قبل دخولي إلىالمجلس في .2019
 الـشــاهـيــن :بـعــد إذن أب ــو راشـ ــد ،فــي عــام 2018تـشــرفــت بـتـقــديــم س ــؤال بــرلـمــانــي الــى
وزير المالية بهذا الشأن ،ونشرت إجابة هذا
السؤال في صحيفة «الجريدة» ،وبقية الصحف
المحلية ،وفعال اتت االستقالة مسببة بعدم
اس ـت ـقــال ـيــة ال ـج ـهــة ،وت ــم تـصـعـيــد األمـ ــر من
قبل العديد من النواب وفتح باب التساؤالت
وأثـ ـي ــرت ال ـق ـض ـيــة داخ ـ ــل ال ـب ــرل ـم ــان ،وي ـبــدو
بحسب مــا اتضح الحقا أنها كانت مرتبطة
بقضية الـصـنــدوق الـمــالـيــزي ،وبــدخــول 4.5
مليارات دوالر الى الكويت مرتبطة بالصندوق
الماليزي ،وهي قضية معقدة بدأت بالصين
ثــم فــي ماليزيا ومــن ثــم الكويت والسعودية
واالم ــارات انتهاء بأميركا وجــزر القمر ،فهي
قضية كبيرة بــدأت بمسؤول كبير جــزاه الله
خيرا ،قال كلمة «لن أشارك بهذه المسرحية»
وقدم استقالته ونوجه اليه التحية ،وربما تم
تتابع في الكويت.
ولكن الصحافة الماليزية كــان لها الــدور
األك ـبــر وقـ ــدوم رئـيــس وزراء مــالـيــزيــا محمد
مهاتير رغـبــة فــي تنظيف فـســاد الحكومات
ال ـم ــال ـي ــزي ــة ال ـس ــاب ـق ــة ،ل ـك ــن ك ـ ــان هـ ـن ــاك دور
لـمــوظـفـيــن كــوي ـت ـي ـيــن ،م ـثــل ب ــاس ــل الـ ـه ــارون
وآخ ـ ــري ـ ــن ،وم ـث ـل ـمــا ق ـ ــال الـ ـع ــدس ــان ــي ،ه ـنــاك
موظفون مخلصون فــي كــل قطاع حتى ولو
رف ــض مـســؤولــه أخ ــذ إجـ ــراء ي ـقــوم هــو بــذاتــه
بالتقدم الى الجهات الرقابية وإن كنا مقصرين
في حماية المبلغين ،وهــذا شق موجود في
اتفاقية مكافحة الـفـســاد الــدولـيــة ،ولـكــن في
الكويت لالسف المبلغ عن الفساد في خطر
كبير ،بل النائب في البرلمان الكويتي الذي

العدساني

• الرفاعي :لنرجع الى العدساني ،سبق أن
ذكرت أن هناك  12نائبا عليهم شبهات مالية
من غسل األموال وتضخم حساباتهم؟
 العدساني :تعليقا على استقالة رئيسوحدة التحريات المالية ،سبق لي أن تحدثت
مع وزيــر المالية آنــذاك ،وكانت هناك حينها
شبهة غسل ام ــوال على المجلس االولمبي،
وابلغته ان الملف ناقص ،وعليه طلب الوزير
أن يـطـلــع عـلــى الـمـلــف مــن وح ــدة الـتـحــريــات
ال ـمــال ـيــة ،اال ان رئ ـيــس ال ــوح ــدة رف ــض وق ــدم
استقالته ،وقدم ملف المجلس الى النيابة.
وردا على سؤالك حول  12نائبا ،أنا مازلت
عند كلمتي إذا لم يتم تحويل هذا الملف الى
النيابة العامة فسأذكر األسماء ،وتم تحويل
ه ــذه الـمـلـفــات ،وه ــي تختلف عــن اإلي ــداع ــات
المليونية في السابقة ألنها حفظت ،ودعوني
إلى تشكيل لجنة تحقيق لتكون شبيهة بلجنة
مجلس  2013ورفضت ذلك ،وذهبت الملفات
الى النيابة العامة ،وأعطيتها رئيس الوزراء،
إال أن الـعـتــب عـلــى الـحـكــومــة أن الـمـلـفــات ال
تحركها إال عند اكتشافنا لها وهنا خلل كبير.
وقـمــة الـفـســاد أن يـكــون الـنــائــب ال ـثــراء من
خــال عضوية مجلس االم ــة ،فـهــذه تعارض
مصالح وال يجوز أدبيا وال دستوريا ،باالخير
الملفات جميعها ذهبت الى النيابة ،وسأستمر
بنفس النهج واشد ،والبعض يتساءل :لماذا
ذهبت الى أدوات الرقابة بقوة؟ من الطبيعي
أن أذهب الى الرقابة بقوة ألن مظاهر الفساد
لدينا مرتفعة ،ويجب المواجهة بما هو أقوى
مـنــه بــالـمـحــاسـبــة ،وك ــل الـمـلـفــات ال ـتــي لــدي
أحيلت إلى النيابة العامة ،واتخذت فيها كل
اإلج ـ ــراءات ،ولـيــس لــدي أي ملف فـســاد اآلن،
ومهما نعطي الكويت تستاهل أكثر ،ومكافحة
الفساد ما عادت شعارات ،وادعو الجميع إلى
ان يسألوا النواب الذين رفعوا شعارات محاربة
الفساد :ما الملفات التي تناولوها؟ والى اين
وصلوا فيها؟ وقلة قليلة من النواب اجتهدوا
في محاربة الفساد ،واالغلبية كانوا والعدم
سواء ،وجزء منهم كان فاسدا ومتنفذا ويقتات
مــن خ ــال الـمـجـلــس ،وه ــذا هــو عـيــن الـفـســاد،
التجارة والسياسة اذا خلط فيما بينهما.
• الرفاعي :أبو عيسى ،في تصريح سابق
ذكرت أن التشريع ربما يكون أهم من الرقابة
في مكافحة بعض ملفات الفساد؟ وكونك أحد
مقدمي قــانــون تـعــارض المصالح مــا وجهة
نظرك بعد إبطال المحكمة الدستورية للقانون؟
هل كان ذلك بتهاون النواب؟ ولماذا يتهاونون
مع قوانين وملفات تتعامل مع الفساد؟
 الشاهين :هناك جناحان :رقابة وتشريع،الرقابة تعالج قضية الفساد والتشريع يسد
الثغرة التي دخلت منها هــذه الحالة ليمنع
تـكــرارهــا وازدي ــاده ــا ،فهما م ـســاران الب ــد أن
يتحركا مع بعضهما ،لكن لألسف المزاج العام
من المواطنين والصحافة دائما من نصيب
الدور الرقابي.
وبحكم خدمتي  16عاما في قطاع التشريع
كمحام للدولة أميل الى صناعة التشريع ،وهو
ما أبرع فيه ،لذا قدمت حزمة من التشريعات
منها قانون منع تضارب المصالح ،وتعديالت
ع ـل ــى ج ـه ــاز ال ـم ــراق ـب ـي ــن ال ـمــال ـي ـيــن ودي ـ ــوان
المحاسبة وكشف الذمة المالية للنواب ،وهذا
الـكـشــف ال يــوضــع فــي ظ ــرف مـشـمــع ومغلق
وفــي غــرفــة مغلقة ال أحــد يــوجــد فيها ،وهو
مــا يحصل معنا نــذهــب ونـضــع األظ ــرف في
صناديق مغلقة وال أحد يتأكد من صحتها،
ونقول قدمنا كشف الذمة المالية.
لكننا نطالب بكشف حقيقي ،وأن يكون
هناك موقع إلكتروني يطلع المواطنون فيه
على أصولنا ومداخلينا حتى يسألونا السؤال
المهم «من أين لك هذا؟»
• الرفاعي :لماذا لم نر إال قانونا واحدا أقر
في المجلس السابق ،وتم إبطاله من المحكمة
الدستورية فيما يتعلق بملفات الفساد؟ لماذا
هناك نقص تشريعي؟
 ال ـك ـنــدري :لـيــس ه ـنــاك نـقــص تشريعي،لـكــن عـنــدنــا تـشــريـعــات جـيــدة لكنها تحتاج
إلى تنفيذ ،ولكن الجهات الرقابية ال تمارس
دوره ـ ــا ،وع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال تـقــريــر دي ــوان
المحاسبة ذكر أن هناك مبالغ مفقودة بقيمة
 25مليون دينار في إحدى الشركات البترولية،
ومـنــذ ع ــام  2011لــم يـتــم اخ ــذ إج ـ ــراءات على
ضــوئـهــا ،إال بـعــد تقديمنا طـلـبــا فــي عــام
 ،2019أين دور االجهزة الرقابية؟ واين
دور وزراء المالية المتعاقبين؟!
• الرفاعي :في قانون 106
ل ـس ـنــة  2016ب ـش ــأن غسل
األم ــوال ،ينص القانون
على أنــه يعد مرتكبا
جريمة غسل األمــوال
مـ ــن ع ـل ــم أن األم ـ ــوال
المتحصلة من جريمة!
ف ـت ـخ ـي ــل أن ال ـم ـج ــرم
يقول ال أعلم أن االموال
مـحـصـلــة م ــن جــريـمــة
فـمــن الـمـمـكــن أال تتم
إدان ـت ــه! كـيــف تشرع
م ـثــل ه ــذه الـقــوانـيــن
وأنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــم كـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب لــم
ت ـ ـ ـقـ ـ ــومـ ـ ــوا بـ ـتـ ـع ــدي ــل
مصطلحات فضفاضة
مثل هذه النصوص؟
 -الـ ـكـ ـن ــدري :ال ـن ـيــابــة

اخـ ـ ــذت ت ــوج ــه أن االمـ ـ ـ ــوال ال ـت ــي ت ــدخ ــل ال ــى
الحساب البنكي وليس لها مصدر أساسي
تــذهــب بـهــا ال ــى غـســل أمـ ــوال ،رســالـتــي لسنا
بحاجة الى تشريعات كثيرة أو أجهزة رقابية
كثيرة ،بل نحتاج لمن يساهم في تنفيذ هذه
القوانين ،فال نريد من «يتحلطم» ويبرز الدور
السلبي ،بل نحتاج لمن يحيل هــذه الملفات
الى النيابة العامة ،فكم من عضو في المجلس
نــادى بالفساد واالص ــاح ومــع ذلــك لــم نصل
ال ــى نـتـيـجــة ،فليست ه ـنــاك مـلـفــات يمسكها
عضو ،واليوم مثل ما يسمك أخي العدساني
ملفا من بدايته الى نهايته ،مثل بند ضيافة
وزارة الداخلية ،وتصل نتيجتها بإحالتها الى
النيابة العامة ،هو ما نحتاجه ،وليس مجرد
تغريدة أو رفع الصوت.
 العدساني :أهم قانون قدمناه هو قانونتـ ـع ــارض ال ـم ـص ــال ــح ،وق ـ ّـدمـ ـن ــاه مـ ــرة أخ ــرى
بعد إبطاله ،فهو يحد مــن عالقة النائب مع
الحكومة ،فال يجوز أخــذ عطايا أو هدايا أو
تكون لديه مصلحة في غيرها من األمور ،هناك
قانون في مجلس  2006عن تعارض المصالح،
لكن نحن ن ـ ّـود أن نوثقه رسـمـيــا ،خصوصا
بعد حفظ قضية اإليداعات ،وقضايا الفساد
ّ
أصبحت كثيرة اآلن ،وأغـلــب القضايا حلت
باالستجوابات أو بالتلويح به ،فعندما يظهر
رئـيــس مجلس األم ــة م ــرزوق الـغــانــم وينتقد
االستجوابات ،فهذا أمر مرفوض ،اعترض في
الجلسة ،ويــأتــي رئيس ال ــوزراء لكن بصيغة
مبطنة باحترام الرأي اآلخر.
االسـتـجــوابــات حــق كفله الــدس ـتــور ،فهذه
ال ــرس ــال ــة ب ــان ـت ـق ــاد االسـ ـتـ ـج ــواب ــات خـطـيــرة
لـلـمـسـتـقـبــل ،ألن رئ ـي ـســي الـسـلـطـتـيــن شطبا
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــوابـ ـ ــات ،وضـ ـمـ ـنـ ـه ــا اسـ ـتـ ـج ــواب ــي
ف ــي م ـج ـلــس  ،2013وهـ ــو ت ـع ـ ّـد ص ـ ــارخ على
الــدسـتــور ،والــرســالــة التي نوجهها لرئيسي
الـسـلـطـتـيــن :أنـتـمــا ال تـمـلـكــان ال ـحــق فــي وأد
األدوات الــدسـتــوريــة ،ويفترض على الكل أن
ي ـكــونــوا واض ـح ـيــن ف ــي م ـســألــة وأد األدوات
الدستورية وجعل المجلس مجلسا صوريا
وشكليا ،مثل مجلس  2013الذي شطبت فيها
االس ـت ـج ــواب ــات ،ون ــوج ــه رس ــال ــة ال ــى الشعب
الكويتي ...ال مجامالت على حساب مصلحة
الــوطــن والمصلحة الـعــامــة ،وال يملك رئيسا
السلطتين كالهما ذلك ،وتصديت لهذا األمر
مــن قـبــل ،وس ــوف أتـصــدى لــه فــي المستقبل،
ومحاربة الفساد يجب أن تكون فعال ال قوال.
• الرفاعي :اآلن ودنا نسمع من بوعيسى،
ه ــل فـعــا ك ــان ل ـم ــرزوق ال ـغــانــم دور ف ــي وأد
أدوات الرقابة؟
 الشاهين :تشرفت بــإعــداد مـســودة بيانفــي الجلسة ذاتـهــا الـتــي تـطــرق إليها الزميل
الـعــدســانــي ،فـعــا ك ــان خـطــابــا مستغربا من
الرئيس الغانم ينتقد فيه األدوات البرلمانية،
فتعودنا أن الحكومة تنتقد األدوات البرلمانية،
لكن أن يأتي نائب وينتقدها فهذا مستغرب،
ول ــذل ــك س ـطــرنــا ب ـيــانــا ون ـش ــرن ــاه ف ــي ال ـيــوم
ذاتـ ـ ــه ،ون ـح ـيــي ال ـص ـحــف ال ـت ــي ن ـش ــرت ــه ،هــذا
حــق دسـتــوري وع ــرض فــي المجلس الحالي
ط ـلــب ش ـطــب اس ـت ـجــواب ـيــن ،وك ـن ــت ض ــد هــذا
الشطب ،وال نسمح بالمساس بهذه الوسيلة،
وصـحـيــح أن مـســألــة ان ي ــدرس االس ـت ـجــواب
باللجنة أخذ جانبه من األخــذ والــرد ،لكن أن
يرفع االستجواب من جدول اعمال المجلس،
فهذه سابقة مرفوضة وغير سليمة ،ومن حق
النائب أن يسأل ،والــوزيــر الــذي يتحجج بأن
اسـتـجــوابــه غير دس ـتــوري ثــم يصعد منصة
االستجواب ينتفي معه العذر الدستوري الذي
يتشدق به ،فهو قبل بهذه الممارسة ،ويجب
أن يــرضــى بنتيجتها ،األدوات االدسـتــوريــة
يجب أن تصان ،وأن نحذر من كل كالم يروج
للتضيق على حق النواب ،ويجب أن نكون في
غاية الحذر ،وقد نتخذ موقفا من استجواب
ّ
معين ،لكن يجب أال نضيق على حق النائب
في ممارسة أدواتــه الرقابية ،ويجب الحرص
عليه ،ففي مجلس  2012فبراير المبطل األول
حاولت اغلبية محسوبة على الحكومة تقديم
استجوابات وراء بعضها لذرية مبارك الصباح
لغرض ّ
معين ،يدمرون المشهد ،إال أننا وقتها
حــرصـنــا عـلــى أن ي ــزاول ــوا حقهم الــدسـتــوري
ك ــام ــا ،ورغـ ــم ذل ــك اس ـت ـمــررنــا لتمكيننا من
حقهم ،ألنه رغم اختالفنا معهم إليماننا بأن
هذه الوسيلة ينبغي لها أال تقيد ،وهي إحدى
األدوات األخيرة المتبقية للناس.
• الـ ــرفـ ــاعـ ــي :واآلن ودن ـ ـ ــا أن ن ـس ـم ــع مــن
اب ـ ــوراش ـ ــد ،ه ــل ي ـق ــوم ال ـغ ــان ــم ب ـ ــوأد ال ــرق ــاب ــة
البرلمانية؟ وهل السيناريو سيكون مختلفا
لو كان الرئيس غير مرزوق؟
 ال ـك ـنــدري :هـنــا أود أن أبـ ّـيــن مــوقـفــي منإح ــال ــة االس ـت ـجــوابــات ال ــى جـلـســة س ــري ــة ،أو
التشريعية ،ألنـنــا لسنا
االحــالــة الــى اللجنة ّ
مع تفريغ للدستور ،ووقعنا البيان في يوم
الجلسة التي صرح فيها رئيس مجلس األمة
على االستجوابات للمرة األول ــى ،تحدث في
الـتــاريــخ بـهــذا الـجــانــب ،والـجــانــب ال ــذي أكبر
منه ولو افترضنا واالفتراض غير الحقيقة أن
هناك نوعا من التعسف في استخدام األدوات
الدستورية فهذا حق يجب أال نختلف عليه
بأي شكل من األشكال.
 ال ـك ـنــدري :أن ــا أتـكـلــم عــن تصريحه بهذاوللمرة األولى يتبين إصدار بيان في
الشكل،
ّ
الجلسة ووق ــع عليه أكـثــر مــن  15نائبا بأنه
رســالــة واض ــح وغ ـيــر م ـق ـبــول ،وأن الـبــرلـمــان
له دور يؤديه كل شخص ،وال يمكن لرئيس
مجلس األمــة لــه دور فــي أن يحمي الحكومة
في هذا الجانب ،هذا امر مرفوض ،لو تركنا
ه ـ ــذا األمـ ـ ــر س ـي ـك ــون ف ــي ال ـم ـس ـت ـق ـبــل تـقـيـيــد
االستجوابات ،وهذا أمر خطير ،وقد يتم أخذ

الكندري :نخشى الديمقراطية العرجاء
قال عبدالله الكندري :من يأخذ لواء محاربة الفساد يجب أن يأخذه من البداية
حتى النهاية ،والحديث عن الفساد سهل ،وحتى المفسد يتحدث عنه ،وحتى من
يشتري األصوات االنتخابية يتحدث عن الفساد ،وأقول إن دولة الفساد ساعة ،ودولة
العدالة واإلصالح الى قيام الساعة ،وإن أردنا تحقيق اإلصالح يجب أن تكون لدينا
كتلة اصالحية لمعالجة القصور ومحاربة الفساد ،وهي يتم محاسبتها في حال
تقصيرها ،والتجاوزات اإلدارية من ضمن الفساد ،وهو ما شهدناه في تعيينات إدارة
الخبراء عبر وزير أتى حكم بإنهاء خدمات أكثر من  500شخص ،فمن نحاسب هنا؟!
ولماذا لم تقم الحكومة بدورها ولم تحاسب المسؤولين فيها؟
وأضاف الكندري :رحم الله د .عثمان عبدالملك حينما قال لنا على مقاعد الدراسة:
«أخشى أن تأتي الديمقراطية عــرجــاء» ،وسألناه كيف ذلــك؟ قــال« :أخشى أن يأتي
يوم تبحث الناس فيه عن لقمة عيش ووظيفة ،وينسى الحق األصيل في التشريع
والرقابة» ،واليوم يحاول البعض أن يوصل رسالة بأن المجلس ليس له دور ،وأن
على المواطن أن يستسلم ويبقى في بيته ،وهذه رسالة خاطئة ،ومن يرى أن هناك
فسادا يجب عليه اختيار المصلحين ،فال يجوز أن يقال هناك فساد ،ويأتي في يوم
االنتخاب ويختار الشخص نفسه!

ً
ً ً
لدينا  11جهازا رقابيا حكوميا لكنها غير
مفعلة والحكومة تفتح الخزائن لنوابها
• العالقة بين النواب والحكومة ليست سواسية «فإذا حبتك
عيني ما ضامك الدهر»
• لسنا بحاجة لتشريعات بل إلى من ينفذ القوانين
رأي المجلس حتى قبل إيداعها لدى األمانة
العامة لمجلس األمة ،فنحن اتفقنا واختالفنا
مع النائب العدساني في استجواباته ،وهذا
األمــر مــن حقه ،وهــذه هــي الديمقراطية التي
نراها.
• الرفاعي :نذهب الى بوعيسى ،هل تظن أن
هناك شيئا مختلفا في المجلس القادم؟ وهل
وجود كتلة وطنية تحارب الفساد واقعية في
ظل الصوت الواحد؟
 الشاهين :الفساد المنظم يتطلب اإلصالحّ
و»لوبيات» يتطلب
المنظم ،وفساد بمجاميع
مـجــامـيــع ول ــوب ـ ّـي ــات ،ال ب ـ ّـد أن ن ـت ـصــارع مع
الفساد ،وننتبه الى أنه هو غزو ثان للكويت،
فمعهد كارنيغي األميركي للدراسات الدولية
عنون إحــدى مقاالت بــأن الفساد في الكويت
غ ــزو ث ــان ل ـهــا ،فـكـمــا كــانــت ك ــارث ــة االح ـتــال
«وراحــت الديرة» ،فخطر الفساد على الكويت
بذات الخطورة ،فالحظ في لقائنا هذا دقائق
مـ ـع ــدودة وك ــم ق ـضــايــا ف ـســاد تـطــرقـنــا إلـيـهــا
وتكلف الفساد في الكويت  10في المئة على
كل سلعة ،ونأمل أن ننجح في محاربة الفساد
بقوائم وطنية ونواب وطنيين وبرئاسة مؤيدة
لإلصالحات الشاملة والكاملة.
• الرفاعي :في الختام شكرا لضيوفنا ،واآلن
نـقــول إن الـمـعــركــة بـيــن ق ــوى اإلص ــاح وبين
الفاسدين ومن يراعهم ،فإما أن تنتصر الكويت
أو ينتصر أهل الفساد.

قلة من النواب اجتهدت
في محاربة الفساد
واألغلبية فاسدة
وتقتات من خالل
المجلس وعين الفساد
التجارة والسياسة

العدساني

كشف الذمة المالية
يجب أال يوضع في
ظرف مشمع وفي
غرفة مغلقة بل يطلع
المواطنون عليه
ليسألوا من أين لك هذا؟

الشاهين

الشاهين :متفائلون بمجلس
إدارة «نزاهة» الجديد
قال أسامة الشاهين :مع األسف أن البعض يقول إذا أردت أن تقتل موضوعا فأحله الى
هيئة مكافحة الفساد ،فقد أصبحت «قبرا» لقضايا الفساد ،واآلن قبل أشهر ّ
غير مجلس
إدارتـهــا ،ونتفاءل فيه المجموعة الجديد ،ونتمنى أن يكونوا أكثر نشاطا وحيوية من
السابقين ،أما بالنسبة للجان التحقيق البرلمانية ،فرغم كل العلل ووجود أقلية إصالحية
في المجلس الحالي ،فإنها نجحت في نقل القضايا الى النيابة العامة ،ومن ّ
ثم الى المحاكم.
وأضــاف الشاهين :وكما قــال زمالئي في الـحــوار ،لدينا للمرة األولــى مسؤولون وراء
القضبان ،وللمرة األولى بتاريخ الكويت ،ولدينا وزير أمام محاكمة الوزراء ،وذلك بفضل
لجان تحقيق برلمانية ّ
صوت عليها البرلمان ،وكنت عضوا بلجنة التحقيق في العالج
بالخارج (العالج السياحي) ،الذي كلف المال العام للدولة  1.35مليار دينار ،وأكثر وصرفت
ليس على ّمستحقي العالج ،ووزير الصحة السابق اآلن أمام محكمة الــوزراء ،خالل فترة
الصيف يبشر المواطنون بفتح وجهات عالج جديدة ،وتكون من نصيب النواب الذين
يريدون تنفيع «ربعهم» ،وكأنه مكتب سفريات ،ولجان التحقيق البرلمانية رغم كل العلل،
فإنها كان لها دور.

الخرير طال مجلس األمة واليوم لدينا
قبيضة جدد تضخمت حساباتهم البنكية
• خطر الفساد على الكويت ال يقل عن خطورة
ثان
االحتالل
فهو غزو ٍ
ً
• ليس محظورا أن يكون لدينا مجاميع ضغط بشرط أال تؤثر
هذه المجاميع على المصلحة العامة

٨
محليات
محطات الكهرباء تستغيث من تكدس النفايات
ً
ةديرجلا

•
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البلدية :نزيل يوميا مخلفات مجهولة المصدر تحيط بأسوارها
محمد الجاسم

البعض
يتعمد رمي
النفايات أمام
المحطات
للتخلص من
تكلفة رفعها

الخرينج

تكليف فرق
النظافة بإزالة
أي مخلفات
تحيط
بالمحطات

العازمي

ظاهرة
غير حضارية
تعانيها
البلدية...
والسكان
مطالبون
بالتعاون

الجبعة

باتت محطات توليد الطاقة
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة شـ ـم ــاع ــة وم ـك ـبــا
للنفايات والمخلفات اليومية
ال ـن ــات ـج ــة عـ ــن إه ـ ـمـ ــال ال ـب ـعــض
أو تعديهم عـلــى تـلــك الـمــرافــق،
ل ـت ـن ـق ـلــب إلـ ـ ــى ظـ ــاهـ ــرة سـلـبـيــة
تعكس استياء وزارة الكهرباء
وال ـم ــاء وبـلــديــة ال ـكــويــت ،حيث
ت ـت ـعــامــل فـ ــرق ال ـن ـظ ــاف ــة بـشـكــل
شـبــه يــومــي مــع إزالـ ــة مخلفات
إن ـشــائ ـيــة وص ـل ـبــة ع ـنــد أس ــوار
المحطات ،وبشكل يعوق عمل
فــرق ال ـطــوارئ ب ــال ــوزارة ،فضال
عن إزالــة مظالت ورفع سيارات
مهملة تالمس جدار المحوالت،
مما قد يسبب خطورة في حال
حدوث أي حرائق أو ما شابه.
وق ـ ــال م ــدي ــر إدارة ال ـن ـظــافــة
وإش ـ ـغـ ــاالت الـ ـط ــرق ف ــي بـلــديــة
ال ـ ـفـ ــروان ـ ـيـ ــة سـ ـع ــد الـ ـخ ــريـ ـن ــج،
ل ـ «ال ـجــريــدة» ،إن إدارة النظافة
ف ــي ال ـب ـل ــدي ــة ت ـن ـقــل الـمـخـلـفــات
وال ـن ـف ــاي ــات م ــن خـ ـ ــارج أسـ ــوار
المباني الحكومية والـ ــوزارات
والهيئات ،فضال عن الحيازات
الزراعية والجواخير ،عدا وزارة
الصحة المخولة بالتصرف في
الـنـفــايــات الطبية الـخــارجــة من
مبانيها ،أما فيما يتعلق بما هو
داخل األسوار فال عالقة للبلدية
به ،وإنما تتعاون بحسب طلب
الهيئة أو الجهة ،إذا احتاجت
لنقل أي نوع من المخلفات.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـخ ـ ــري ـ ـن ـ ــج أن ـ ــه
بــال ـن ـس ـبــة ل ـن ـظــافــة ال ـم ـح ــوالت
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ف ـ ـعـ ــادة مـ ــا ت ـقــوم
وزارة الكهرباء والماء بمخاطبة
ال ـب ـلــديــة إلزالـ ـ ــة ال ـم ـعــوقــات من
ن ـف ــاي ــات وس ـ ـيـ ــارات م ـه ـم ـلــة أو
م ـظ ــات وغ ـي ــره ــا ال ـت ــي تحيط
بــأســوار المحطات الكهربائية
الرئيسية والثانوية في المناطق
الـسـكـنـيــة وال ـم ـنــاطــق األخـ ــرى،
مبينا أن تنظيف المحطات من
الداخل مسؤولية الــوزارة ،كون
المخلفات الملقاة بالداخل قد
تسبب أخطارا تؤدي الى حرائق
وتعطيل المولدات.

ولفت إلى أن أغلب ما تالحظه
فرق النظافة في الفروانية إلقاء
الـمـخـلـفــات اإلنـشــائـيــة واألث ــاث
حـ ــول الـ ـمـ ـح ــوالت ،إض ــاف ــة إلــى
سيارات متهالكة مهملة بالقرب
م ــن ج ــدار ال ـم ـح ـطــات ،قــائــا إن
هناك من يتعمد رمي النفايات
ف ــي هـ ــذه األمـ ــاكـ ــن إض ــاف ــة إل ــى
الساحات الفارغة لعلمه المسبق
ب ـ ــأن ال ـب ـل ــدي ــة ت ــزي ــل ال ـن ـفــايــات
مجهولة الهوية ليتخلص من
تكلفتها ،وهذه ثقافة غير جيدة
تحتاج إلى إعادة النظر بها من
قبل الكثيرين.

تنسيق مستمر
مــن جــانـبــه ،ذكــر مــديــر إدارة
الـ ـنـ ـظ ــاف ــة وإش ـ ـ ـغـ ـ ــاالت الـ ـط ــرق
فــي محافظة العاصمة مشعل
ا لـ ـع ــاز م ــي أن إدارة ا ل ـعــا ص ـمــة
ت ـع ـم ــل ،بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع وزارة
الكهرباء والفرق المختصة ،على
متابعة معوقات محطات توليد
الـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة الرئيسية
والـ ـث ــان ــوي ــة الـ ـت ــي تـ ـح ــول دون
مواصلة فرق الوزارة عملها من
حيث إزالة المخلفات والنفايات
والتعديات حولها.
وأش ــار الـعــازمــي إل ــى أن ــه تم
تـكـلـيــف األج ـه ــزة الــرقــاب ـيــة في
إدارة الـنـظــافــة إلزالـ ــة أي مــادة
تـحـيــط بــالـمـحـطــات أوال ب ــأول
في مناطق العاصمة ،مما يظهر
االلـ ـت ــزام ال ـت ــام بـمــراقـبــة ك ــل ما
يتعلق بالمخلفات خارج أسوار
مرافق الجهات الحكومية.
وأو ضـ ـ ــح أن اإلدارة تسعى
ل ـل ـق ـضــاء ع ـلــى أي ظ ــاه ــرة بما
فيها وضع المظالت بالتنسيق
مع فــرق إزالــة التعديات كونها
تـسـبــب ض ــررا وخ ـط ــرا ،خاصة
إذا كـ ــانـ ــت م ــاصـ ـق ــة ألس ـ ـ ــوار
المحوالت ،فضال عن التنسيق
مـ ـ ـ ــع إدارة ا ل ـ ـ ـسـ ـ ــا مـ ـ ــة ا ل ـ ـتـ ــي
تــراقــب أن ـقــاض الـبـنــاء بجانب
الـمـحــوالت ،مــن خــال إج ــراءات
ق ـ ــان ـ ــونـ ـ ـي ـ ــة بـ ـ ــوضـ ـ ــع مـ ـخ ــالـ ـف ــة

ل ـص ــاح ــب ال ـب ـي ــت الـ ـق ــري ــب مــن
المحوالت.

ظاهرة مقلقة
مــن جــانـبــه ،أف ــاد مــديــر إدارة
الـنـظــافــة وإش ـغ ــاالت ال ـطــرق في
محافظة الـجـهــراء فـهــد القريفة
ب ـ ــأن ظ ــاه ــرة إلـ ـق ــاء ال ـم ـخ ـل ـفــات
بجانب الـمـحــوالت ،خــاصــة تلك
المتعلقة بمخلفات البناء ،باتت
مقلقة ومنتشرة وتتعامل معها
فــرق النظافة بشكل شبه يومي
في المناطق السكنية ،مبينا أن
«النظافة» وعقودها تعمل بجهد
مضاعف في رفع المخلفات غير
مـ ـع ــروف ــة الـ ـمـ ـص ــدر ،ف ـض ــا عــن
تـلـقـيـهــا ش ـك ــاوى ك ـث ـيــرة س ــواء
مــن وزارات أو غيرها ،كما أنها
تسعى للوصول ألغلب األماكن
قبل وصول أي شكوى لتلك التي
تكون مخفية.
وأضاف القريفة أن المخلفات
اإلنشائية والبالستيكية غالبا ما
تكون األكثر في محيط المحطات
ب ــال ـم ـن ــاط ــق ال ـس ـك ـن ـي ــة ،إض ــاف ــة
إلــى المظالت وجعلها كمواقف
لـ ـلـ ـسـ ـي ــارات ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـ ـ ــإدارة
اإلزاالت ،مبينا أن فــرق النظافة
م ـس ـت ـمــرة ف ــي م ــراق ـب ــة مـحـطــات
التوليد الكهربائية عبر نوباتها
الن ـت ـش ــال أي ع ــائ ــق ل ـع ـمــل فــرق
وزارة الكهرباء كــون أي تعطيل
سيؤثر على المنطقة كلها ،كما
أنها مستعدة بآلياتها لمساندة
الوزارات إن طلبت بتوجيهات من
قيادات البلدية.
وأك ـ ــد م ــدي ــر إدارة ال ـن ـظــافــة
وإشـ ـ ـغ ـ ــاالت ال ـ ـطـ ــرق فـ ــي ب ـلــديــة
ح ــول ــي م ـح ـمــد ال ـج ـب ـعــة حــرص
البلدية على تنظيف الساحات
ال ـم ـح ـي ـطــة ب ــال ـم ـح ــوالت ،ورف ــع
الـ ـسـ ـي ــارات ال ـت ــي ت ـع ــوق دخ ــول
مــوظـفــي الـكـهــربــاء عـنــد قيامهم
بتصليح األع ـط ــال الـكـهــربــائـيــة
والـصـيــانــة ال ــدوري ــة للمحطات،
موضحا أن الكثير من المخلفات
تـقــوم ف ــرق الـنـظــافــة برفعها من

سيارات مهملة تحيط بإحدى محطات الكهرباء خالل احتراقها (أرشيف)
أم ــام تـلــك الـمـحـطــات الرئيسية
والـثــانــويــة حـتــى ال تتسبب في
ُ
حدوث أضرار ال تحمد عقباها.
وأوض ـ ــح الـجـبـعــة أن ظــاهــرة
إلقاء المخلفات أمام المحطات،
خ ــاص ــة اإلن ـش ــائ ـي ــة م ـن ـهــا ،غير
حضارية وتعاني منها البلدية،
الف ـ ـتـ ــا إل ـ ـ ــى أن ه ـ ـنـ ــاك ش ــرك ــات
ت ـخ ـص ــص ح ـ ــاوي ـ ــات ب ــأح ـج ــام
مختلفة تـقــدم خــدمــات رفــع تلك
ال ـم ـخ ـل ـف ــات ب ــإم ـك ــان ال ـت ــواص ــل
معها دون ترك المخلفات بهذه
الصورة.
وأفاد بأن البلدية تحث دائما
ع ـلــى ال ـت ــواص ــل مـعـهــا ف ــي حــال
وج ــود أي ش ـكــوى ،إال أن هناك
قلة مهملة تتعمد إلقاء أنواع من
األثاث ومواد البناء أمام محطات
توليد الطاقة الكهربائية ،مطالبا
ال ـ ـس ـ ـكـ ــان بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع ف ــرق
النظافة في البلدية للحفاظ على
نظافة المنطقة ،ألنها في النهاية
تعود بالنفع على السكان لتجنب
األضــرار البيئية والصحية ،مع
االلـ ـت ــزم ب ــوق ــت اخ ـ ــراج الـقـمــامــة
المنزلية التي تم تحديدها في
ساعات معينة يوميا.

تنظيف حول أسوار المحوالت

ّ
الوزارة تحذر من وضع اإلعالنات على محوالتها
ً
ِّ
العتيبي لـ ةديرجلا  :تشكل خطرا على واضعيها وتشوه المنظر العام
•

●

جانب من تشويه المحوالت بوضع اإلعالنات عليها
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ّ
ح ـ ـ ـ ــذ رت وزارة ا ل ـك ـه ــر ب ــاء
وال ـ ـمـ ــاء مـ ــن وض ـ ــع إع ــان ــات
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوالت ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء
والماء الموجودة بالقرب من
ال ـم ـنــاطــق ال ـس ـك ـن ـيــة ،خــاصــة
فـ ـ ــي الـ ـسـ ـك ــن االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاري،
مشيرة إلى أن لصق مثل تلك
اإلعــانــات قــد يشكل خطورة
عـلــى م ــن يـضــع اإلعـ ــان على
المحول إذا وقع حادث ما في
الـمـحـطــة إضــافــة إل ــى تشويه
المنظر الـعــام ،ومـشــددة على
أن مسؤولية مخالفة أصحاب
ت ـ ـلـ ــك اإلع ـ ـ ــان ـ ـ ــات ت ـ ـقـ ــع ع ـلــى
وزارتي التجارة والبلدية.
وقـ ـ ـ ــال ال ــوكـ ـي ــل ال ـم ـس ــاع ــد
لشبكات التوزيع الكهربائية
مطلق العتيبي فــي تصريح
لـ «الجريدة»« :نرفض التشويه
المتعمد من قبل البعض ممن
يـسـتـغـلــون أك ـش ــاك الـكـهــربــاء

بالقرب من المحطات الثانوية
ف ـ ــي وض ـ ـ ــع إعـ ـ ــانـ ـ ــات س ـ ــواء
كانت إعالنات عن مطاعم أو
مهن أو عن سكن أو مشاركة
سكن» ،مشددا على أن مخالفة
أصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب تـ ـ ـل ـ ــك اإلع ـ ـ ــان ـ ـ ــات
م ـس ــؤو ل ـي ــة ا ل ـب ـل ــد ي ــة ووزارة
التجارة.
ول ـ ـفـ ــت ال ـع ـت ـي ـب ــي إل ـ ـ ــى أن
الـ ـمـ ـحـ ـط ــات الـ ـث ــان ــوي ــة آم ـن ــة
وهـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاك ص ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــة دوري ـ ـ ـ ـ ــة
ت ـت ــم ع ـل ـي ـهــا وفـ ـق ــا ل ـل ـج ــداول
ال ـمــوضــوعــة ل ـه ــا ،إال أن ــه قد
تـ ـ ـح ـ ــدث خ ـ ـ ـطـ ـ ــورة ع ـ ـلـ ــى م ــن
يضع تلك اإلعالنات في حال
وقوع حادث أو عطل ما داخل
المحطة ال قدر الله وهو أمر
قد يحدث.
وأش ــار إل ــى أن «الـكـهــربــاء»
ت ـح ــرص دائـ ـم ــا ع ـلــى ســامــة
ال ـم ـق ـي ـم ـيــن ب ــال ـق ــرب م ــن تـلــك
ال ـم ـح ـط ــات ،م ــن خـ ــال وضــع
حـ ــواجـ ــز ح ــدي ــدي ــة م ـح ـي ـطــة،

ال ـم ــوج ــودة بــال ـقــرب م ــن تلك
المحطات.
وش ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى ع ـ ـ ــدم جـ ـ ــواز
اإلع ـ ــان ب ـه ــذه ال ـطــري ـقــة على
محوالت الكهرباء بالمناطق،
إضافة إلــى خطورتها فهناك
تـشــويــه للمنظر ال ـع ــام ،الفتا
إلى أنه قد يصل األمر إلى رفع
قـضــايــا عـلــى مــن يــرتـكــب تلك
المخالفات.
مطلق العتيبي

شكاوى وإزاالت

وتدعو إلى عدم عرقلة أعمال
ال ـص ـيــانــة ال ـت ــي ت ـتــم عـلـيـهــا،
ب ـ ـ ـتـ ـ ــرك مـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــات أو و ض ـ ــع
س ـ ـيـ ــارات أو إقـ ــامـ ــة م ـن ـشــآت
بالمخالفة للقوانين ،إضافة
إلى أنها دعت إلى عدم وضع
م ـث ــل ت ـل ــك اإلعـ ــانـ ــات وال ـت ــي
تـ ـك ــون ف ــي ال ـغ ــال ــب إع ــان ــات
تلصق على أكشاك الكهرباء

م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال م ــدي ــر
ت ــدقـ ـي ــق ومـ ـت ــابـ ـع ــة خ ــدم ــات
البلدية في الفروانية د .ناصر
الــرش ـيــدي إن بـلــديــة الـكــويــت
شكلت لجنة بمشاركة وزارة
الداخلية لمتابعة وإزالة جميع
المخالفات مثل تلك اإلعالنات،
أو اإلعالنات التي توضع على
الـطــرق ومــن شأنها أن تعوق

 555.4مليون دينار مصروفات
مشاريع «الكهرباء» في السنة الحالية
إيصال التيار إلى  551قسيمة خالل سبتمبر
●

سيد القصاص

كـ ـشـ ـف ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة فـ ـ ــي وزارة
ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء أن ـ ــه ت ــم اعـ ـتـ ـم ــاد مـبـلــغ
إ جـ ـم ــا ل ــي قـ ـ ــدره  555.465م ـل ـي ــون د ي ـن ــار
كـ ـمـ ـص ــروف ــات ل ـل ـم ـش ــاري ــع الـ ـت ــي ت ـن ـفــذهــا
الوزارة خالل السنة المالية الجارية ،فيما
يتعلق بمشاريع الكهرباء والماء ،موضحة
أن ــه ووف ـقــا آلخ ــر ال ـب ـيــانــات واإلح ـص ــاء ات
أنـ ـفـ ـق ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة  5م ــا يـ ـي ــن ديـ ـ ـن ـ ــار مــن
الـمـيــزانـيــة عـلــى ه ــذه ال ـم ـشــاريــع كــدفـعــات
للشركات المنفذة ،ما يعادل  0.9في المئة
من اإلجمالي ،خالل األشهر الثالثة األولى
من بدء الميزانية.
و تـ ــو ق ـ ـعـ ــت ا لـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن تـ ــز يـ ــد ن ـســب
الصرف على المشاريع الخاصة بالوزارة
خالل االشهر المتبقية من السنة المالية
الجارية ،والتي بلغت خالل السنة المالية
الماضية  61.6في المئة من إجمالي المبلغ
الذي تم اعتماده والذي يبلغ  774.3مليون
دينار.

إيصال التيار
فـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق م ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــل ،أظ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــرت آخـ ـ ــر
اإلحصائيات الصادرة عن وزارة الكهرباء
والـ ـم ــاء خ ــال سـبـتـمـبــر ال ـمــاضــي إي ـصــال

التيار إلى  551قسيمة بأحمال كهربائية
بلغت  77179كيلوواط.
وأشـ ـ ـ ــارت اإلحـ ـص ــائـ ـي ــة ،الـ ـت ــي حـصـلــت
«الجريدة» على نسخة منها ،إلى أن السكن
ال ـخ ــاص ح ـظــي بــالـنـسـبــة األك ـب ــر إلي ـصــال
ال ـت ـي ــار م ــن ح ـي ــث االح ـ ـمـ ــال ال ـك ـهــربــائ ـيــة،
حـيــث بـلـغــت نـسـبــة اإلي ـص ــال مــن إجـمــالــي
عدد القسائم  67في المئة بإيصال التيار
إ ل ــى  448قـسـيـمــة ،بــأ ح ـمــال بـلـغــت 51678
كيلوواط ،واحتل المرتبة الثانية القطاع
االستثماري بنسبة  13.9في المئة بإيصال
التيار إلى  29قسيمة بأحمال بلغت 10760
ك ـي ـل ــوواط ،وف ــي الـمــرتـبــة الـثــالـثــة الـقـطــاع
الصناعي بنسبة  8.5فــي المئة ،حيث تم
ايصال التيار إلى  9قسائم بأحمال بلغت
 6573كيلوواط.
وبينت أن القطاع التجاري احتل المرتبة
ا ل ــرا ب ـع ــة بـنـسـبــة  4.1ف ــي ا ل ـم ـئــة ،ح ـيــث تم
إيصال التيار إلى  6قسائم بأحمال بلغت
 3146ك ـي ـلــوواط ،وف ــي الـمــرتـبــة الـخــامـســة
جاء القطاع الزراعي حيث أوصلت الوزارة
التيار إلى 47قسيمة بأحمال بلغت 2743
كيلوواط بنسبة بلغت  3.6في المئة ،وفي
المرتبة األخيرة القطاع الحكومي بنسبة
بلغت  3في المئة ،حيث أوصلت «الكهرباء»
التيار إلى  12قسيمة بأحمال بلغت 2277
كيلوواط.

حــركــة الـسـيــر أو تـتـسـبــب في
مشاكل للمارة.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــدي،
لـ «الجريدة» ،أنه «عندما تطلب
وزارة الكهرباء منا إزالــة مثل
هذه اإلعالنات يتم على الفور
إزال ـت ـه ــا وم ـخــال ـفــة الـشـخــص
ال ــذي يضعها عـلــى مـحــوالت
الكهرباء بالمناطق بالقرب من
محطات التحويل الثانوية».
وأك ـ ـ ـ ـ ــد أن ف ـ ـ ـ ــرق الـ ـبـ ـل ــدي ــة
الـيــومـيــة مــوجــودة ومنتشرة
في كل المناطق وتتابع جميع
ال ـش ـك ــاوى ال ـت ــي ت ـصــل إلـيـهــا
ســواء من الجهات الحكومية
أو من المواطنين والمقيمين،
وهناك قروب على «الواتساب»
أنشأته البلدية لمتابعة مثل
ه ــذه ال ـش ـكــاوى ،الـتــي قــد تــرد
من بعض المتضررين« ،حيث
تتحرك فرقنا على الفور إلزالة
الضرر ومن ثم مخالفة مرتكب
تلك المخالفة.
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أكاديميا

ً
أكد أن فرق العمل تسعى لتجاوز المعوقات إلنجاز المشروع كامال
حمد العبدلي

يسعى البرنامج اإلنشائي
المشرف على مشروع مدينة
صباح السالم الجامعية إلى
االنتهاء من تسليم المباني
الخاصة بالكليات الجامعية،
والتي تبقى منها  3كليات هي
العلوم االجتماعية والحقوق
والشريعة والدراسات
اإلسالمية ،وذلك وفق
البرنامج الزمني المخطط له في
نهاية عام .٢٠٢١

أكد المهندس المتابع لمشروع
ك ـ ـل ـ ـيـ ــات الـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
والـحـقــوق والشريعة والــدراســات
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة ص ـب ــاح
ال ـس ــال ــم ال ـجــام ـع ـيــة «الـ ـش ــدادي ــة»،
د .مـحـمــد ع ـبــدال ـغ ـنــي ،أن الـعـمــل
يجري بوتيرة متسارعة في مواقع
مباني الكليات الثالث فيمدينة
صـبــاح السالم الجامعية ،بهدف
تسليمها لجامعة الكويت تمهيدا
لتشغيلها ،متوقعا أن يتم تسليم
هذه المرافق وفق الجدول الزمني
المخطط له في نهاية عــام ،2021
الفـتــا الــى ان التصميم الهندسي
للمباني راعى طبيعة كل كلية.
وأوضح عبدالغني ،في تصريح
لـ "الجريدة" ،أن فرق العمل المختلفة
ف ــي ك ــل م ــن ال ـبــرنــامــج اإلن ـشــائــي
ب ـجــام ـعــة الـ ـك ــوي ــت وال ـم ـق ــاول ـي ــن
واالستشاريين يسعون لتحقيق
الـتـعــاون المشترك بهدف تجاوز
ال ـم ـع ــوق ــات ال ـت ــي ق ــد ت ــؤث ــر على
س ـيــر األعـ ـم ــال ،وتـحـقـيــق ال ـهــدف
ال ـم ـن ـش ــود ،وه ـ ــو ت ـس ـل ـيــم جميع

مكونات الـمـشــروع ،وهــي  8مبان
بــواقــع حرمين؛ شمالي وجنوبي
لـ ـكـ ـلـ ـي ــات ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم االج ـت ـم ــاع ـي ــة
والـحـقــوق والشريعة والــدراســات
اإلسالمية ،إلى جانب نادي أعضاء
هيئة التدريس للكليات اإلنسانية
والمسجد.

«العلوم االجتماعية»
ولفت عبدالغني إلى أن المساحة
اإلج ـم ــال ـي ــة لـ ـح ــرم ك ـل ـيــة ال ـع ـلــوم
االجـتـمــاعـيــة تبلغ  105.000متر
مربع ،ويتألف المبنى من  6أدوار
ت ـت ـض ـمــن م ـك ــات ــب أعـ ـض ــاء هيئة
ال ـتــدريــس واإلداريـ ـي ــن والـفـصــول
الــدراس ـيــة وق ــاع ــات الـمـحــاضــرات
والـمـخـتـبــرات ،إضــافــة إل ــى وحــدة
اسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات نـ ـظ ــم ال ـم ـع ـل ــوم ــات
الجغرافية ،ووح ــدة االستشارات
الـبـحـثـيــة واإلح ـص ــائ ـي ــة ،ومــركــز
األســرة لالستشارات االجتماعية
والـنـفـسـيــة ،ووح ـ ــدة الـمـعـلــومــات
والتكنولوجيا ،ومكتب االستشارات
والتدريب ،ووحدة دراسات المرأة،

محمد عبدالغني

ووح ـ ـ ـ ــدات ال ـ ــدراس ـ ــات اآلس ـي ــوي ــة
وال ـي ــاب ــان ـي ــة ووح ـ ـ ــدة الـ ــدراسـ ــات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ووح ـ ـ ـ ــدة ال ـ ــدراس ـ ــات
األوروب ـي ــة الخليجية ،مبينا أنه
ت ــم تـصـمـيــم ه ــذا الـمـبـنــى ليكون
مزيجا من الطراز التقليدي والطراز
ّ
المعبر عن المجتمع الحديث ،مع
المحافظة على إرث هــذه الكلية،
حيث إن أحد المفاهيم التي تسعى

مبنى كلية الشريعة
المؤسسات األكاديمية لتعميقها
هي المزج بين الحداثة والعراقة
في آن واح ــد .ويظهر هــذا المزيج
في المشربية الممتدة فوق الواجهة
الزجاجية المصنوعة حسب أحدث
أس ــال ـي ــب ت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـع ـم ــارة،

ُ
 6آالف يشاركون في دورة مراقبة االختبارات عن بعد
ضمن فعاليات العمل الخليجي المشترك
افتتح أمين لجنة مسؤولي التعليم اإللكتروني بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية القائم بأعمال نائب
مدير الجامعة للخدمات األكاديمية المساندة د .عبدالله
المطوع أولى فعاليات العمل الخليجي المشترك االثنين
الماضي ،والمتمثلة فــي دورة "اسـتـخــدام تقنيات الذكاء
االصطناعي لمراقبة االخـتـبــارات اإللكترونية عــن بعد"،
لتفعيل مــا أقــرتــه لجنة أمـنــاء لـجــان العمل المشترك في
مجال التعليم العالي بدول مجلس التعاون ،في اجتماعها
الخامس عشر الذي عقد  28أكتوبر الماضي ،بشأن اعتماد
التعليم اإللكتروني كمسار من مسارات التعليم الجامعي
وحــث الجامعات األعـضــاء على استخدام تقنيات الذكاء

االصطناعي والواقع االفتراضي واالطالع على تجارب دول
مجلس التعاون في هذا المجال ،من منطلق تفعيل التدريب
المشترك ونقل الخبرات والتجارب.
وتهدف الدورة إلى عرض أحدث المستجدات فيما يخص
أدوات التقييم ومراقبتها ،بما يحقق النزاهة والمصداقية
واالستمرارية من منصة جامعة الكويت ،وحضرها أكثر
من  6000أكاديمي من جامعات دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ،وتـطــرق فيها د .المطوع إلــى المبادئ
التوجيهية للتقييم ،ودليل القرار للمراقبة عن بعد ،وقدرات
المراقبة عن بعد وأدوات المراقبة المتاحة ،ثم عرض قائمة
مختارة من الحلول المتاحة.

واختتمت بعرض ثالثة نـمــاذج تطبيقية مــن جامعة
الـكــويــت ،األول بــاسـتـخــدام االخـتـبــار الـمـتــزامــن مــن خالل
إعدادات يوفرها نظام إدارة التعلم (مودل) تم عرضها من قبل
د .فاطمة المذكور من قسم اإلحصاء بكلية العلوم بجامعة
الكويت ،بعدها عرض د .أحمد النسيم من قسم الهندسة
المدنية استخدام نظام االختبارات غير المتزامنة بالمراقبة
اآللية بالذكاء االصطناعي باستخدام نظام ريسبوندس،
ثم اختتم د .عبدالله المطوع بعرض المستوى الثاني من
أدوات الذكاء االصطناعي ،الذي يمكن من خالله التحكم في
مدى حساسية أدوات المراقبة وإعدادها بما يتوافق مع
متطلبات المقرر.

ويتجلى بشكل أوض ــح مــن خالل
المدخل الرئيسي الكبير للحرم،
والذي يجسد تلك العناصر.

«الحقوق»
وح ـ ــول كـلـيــة ال ـح ـقــوق أوض ــح
عبدالغني أن حــرم الكلية يتألف
من خمسة أدوار تتضمن مكاتب
أعضاء هيئة التدريس واإلداريين
والـ ـفـ ـص ــول الـ ــدراس ـ ـيـ ــة وق ــاع ــات
المحاضرات ومختبرات الكمبيوتر
ومحكمة افـتــراضـيــة ،إضــافــة إلى
مكتبة شــامـلــة .وتـبـلــغ المساحة
اإلج ـمــال ـيــة ل ـل ـحــرم  167.74مـتــرا
م ــرب ـع ــا ،م ـب ـي ـنــا أن ـ ــه تـ ــم تصميم
ه ــذا المبنى عـلــى ط ــراز المحاكم
ودور القضاء ،حيث تكون العدالة
للجميع بشكل مـتـســاو ،وتتمثل
الـعــدالــة فــي تصميم ه ــذا المبنى
بــالـعــارض األف ـقــي المستند على
األعـمــدة المتساوية ،والتي تمثل
أف ـ ــراد الـمـجـتـمــع الـمـتـســاويــن في
نظر القانون.

كلية الشريعة

وبـ ّـيــن أن المساحة اإلجمالية
لـحــرم كلية الشريعة والــدراســات

اإلس ــامـ ـي ــة ت ـب ـلــغ  511.43م ـتــرا
مربعا ويتألف من  6أدوار تتضمن
م ـكــاتــب أع ـض ــاء هـيـئــة ال ـتــدريــس
واإلداريـيــن والفصول ومختبرات
الكمبيوتر ،إضافة لمكتبة شاملة،
ومركز للدراسات القرآنية ،ومركز
ل ـ ـلـ ــدراسـ ــات ال ـم ــال ـي ــة اإلس ــام ـي ــة
الـحــديـثــة .وق ــد اسـتــوحــى مصمم
الـحــرم فكرته األساسية مــن فكرة
الطريق المستقيم ،كما تم توظيف
مكونات معمارية مميزة ،من أهمها
األرض ـيــة الرخامية ذات النقوش
اإلسالمية الخالبة ونماذج ألشجار
النخيل المرتفعة بـطــول المبنى
والتي تسهم في خلق مناخ مميز
يشبه مناخ الواحات.

المبنى من ثالثة أدوار تتضمن
مراكز الرياضة واللياقة البدنية،
وغـ ـ ـ ـ ــرف اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات ،وشـ ــرفـ ــة
خارجية ،وغرف لأللعاب ،وقاعات
للقراءة ،واستراحة ألعضاء هيئة
التدريس ،وغرفة تلفاز.

المسجد
وأوضح أن تصميم المسجد
ي ـن ـس ـجــم م ــع م ـب ــان ــي ال ـك ـل ـيــات
الـمـجــاورة لــه ،وتبلغ مساحته
اإلجـمــالـيــة  503أم ـتــار مــربـعــة،
ً
ويتسع لـحــوا لــي  150مصليا ،
وي ـض ــم ك ــذل ــك ق ــاع ــة لــأنـشـطــة
المختلفة.

نادي أعضاء هيئة التدريس
وأشـ ـ ـ ـ ــار عـ ـب ــدالـ ـغـ ـن ــي إل ـ ــى أن
ت ـص ـم ـي ــم م ـب ـن ــى ن ـ ـ ــادي أعـ ـض ــاء
هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـت ـ ــدري ـ ــس ع ـ ـلـ ــى طـ ـ ــراز
الخيمة العربية ،والتي تقع وسط
المنطقة الخضراء الفاصلة بين
الـمـبــانــي الـشـمــالـيــة والـجـنــوبـيــة
للكليات ،وتسمى بالواحة .وتبلغ
ال ـم ـس ــاح ــة اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة ل ـل ـن ــادي
 3.772مـ ـت ــرا م ــربـ ـع ــا ،وي ـت ــأل ــف

التصميم
الهندسي
للمباني راعى
طبيعة كل
كلية
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حمزة عليان

ديفيد كينير*

خطة استراتيجية في أوروبا بعد
االنتخابات األميركية 2020
حين أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب الفوز في  4نوفمبر ،وقال
إنه سيطلب من المحكمة العليا األميركية وقف احتساب األصوات
ً
ً
ّ
عن طريق البريد (تشكل جزءا كبيرا من األصــوات المتبقية التي لم
يتم احتسابها بعد) ،أدرك عدد كبير من السياسيين األلمان معنى
يحصل :إنه طعن في مبادئ الديمقراطية األساسية وتهديد للفكرة
ما
ّ
ً
التي تمثلها الواليات المتحدة ،ومن المنطقي إذا أن يخافوا من احتمال
فوز ترامب بأربع سنوات إضافية.
لكنهم ليسوا ساذجين بما يكفي كي يظنوا أن جميع االضطرابات
واجهتها أوروبــا مع ترامب ستختفي بكل بساطة
والخالفات التي ّ
ّ
لمجرد وصول المرشح الديمقراطي جو بايدن إلى البيت األبيض
في يناير .2021
ستنشغل إدارة بايدن بالمسائل الداخلية لدرجة أال تعود أجندة
الخارجية ،بما في ذلك التغير المناخي ،على رأس األولويات
السياسة
ً
األميركية ،ونتيجة لذلك ،سيواجه االتحاد األوروبي مشكلة كبرى ما
لم ّ
يغير طريقة عمله ،وفي مطلق األحوال سيضطر قادة مؤسسات
االتـحــاد األوروبـ ــي ،ال سيما المستشارة األلمانية أنجيال ميركل،
الستعمال نتيجة االنتخابات األميركية إلخراج أوروبا من عجرفتها
واكتفائها بالوضع الراهن.
يرتكز هذا الموقف في األصل على عدم استعداد أوروبا للتعامل
ً
ً
مع التهديدات األمنية جديا وجماعيا ،وقد سمح هذا الوضع لقادة
ً
ُ
بلغاريا والمجر وبولندا مثال بتجاهل حكم القانون بالكامل .إنه
الوقت المثالي كي يبدأ االتحاد األوروبي باتخاذ خطوات سياسية
واستراتيجية حاسمة.
ً
أوال ،يتعين على االت ـحــاد األوروبـ ــي أن يتخذ التدابير الــازمــة
ُ
َ
ضعف ِقيمه األساسية وبنود
لفرض العقوبات على الحكومات التي ت ِ
معاهدته .حــان الوقت كي يتوقف البرلمان األوروب ــي أو المجلس
ً
األوروب ــي أو المفوضية األوروبـيــة عن اإلش ــادة بتلك القيم شفهيا،
ويجب أال تكتفي هذه الجهات بعد اآلن بإطالق تهديدات عابرة ضد
الدول األعضاء التي تنتهك القيم الديمقراطية.
ً
ثانيا ،لن يكتسب االتحاد األوروبي أي نفوذ استراتيجي إذا لم يعزز
ً
تكامله السياسي ،وتحتاج هذه المسألة تحديدا إلى توضيح من برلين،
وكلما تأخرت هذه الخطوة ،ستزيد مخاطر التفكك السياسي داخل
االتحاد ،إذ تترسخ هذه النزعة بسبب أداء القادة القوميين والشعبويين
ونتيجة جمود رؤساء مؤسسات االتحاد األوروبي.
ً
ثالثا ،يجب أن يعرف قادة االتحاد األوروبي أن اتكال أوروبا على
ً
ً
حلف الناتو لحماية أمنها ودفاعها ليس عامال مضمونا في جميع
الظروف.
ً
أصبح ازدراء ترامب بالناتو معروفا ،أما إدارة بايدن المرتقبة ،فلن
تعود إلى حلفائها بكل بساطة ،إذ يكفي أن نتذكر إلى أي حد شعر
وزراء الدفاع في عهد الرئيس األسبق باراك أوباما باليأس من الشوائب
االستراتيجية والمالية في حلف الناتو.
كذلك ،يشعر قــادة البنتاغون باإلحباط بسبب عجز أوروبــا عن
التعامل ّ
بجدية مع شؤونها األمنية والدفاعية ،ويجب أن يوضح
القادة األوروبيون ،ال سيما الدول الكبرى ،إلى أي حد يريدون اكتساب
"استقاللية استراتيجية" في هذا المجال بالذات ،أو ّ
يعبروا عن رغبتهم
في منح الناتو قوة استراتيجية حقيقية.
في مطلق األح ــوال ،أصبح حلف الناتو واالتـحــاد األوروب ــي في
َ
منتسبة إلى المنظمتين
المركب نفسه ،وبما أن معظم الدول األوروبية
ّ
ً
معا ،تتقاسم هذه ّالبلدان مشكلة فكرية واحدة تتمثل بغياب أي ثقافة
استراتيجية لتبني فكرة "القوة الصلبة" ،ويترافق هذا النقص مع
تداعيات كبرى على مستوى عالقات أوروبــا بالدول المجاورة لها
ً
ً
شرقا وجنوبا.
من حق القادة األوروبيين أن يتذمروا من قلة اهتمام ترامب بالصراع
المحتدم بين أرمينيا وأذربيجان بسبب إقليم "ناغورني كاراباخ"
المتنازع عليه ،أو التظاهرات السلمية المنادية بالديمقراطية في
ّ
المدمرة التي يطبقها الرئيس
بيالروسيا ،أو السياسة الخارجية
التركي رجب طيب إردوغان.
لكن بما أن هذه المسائل كلها تؤثر على أمن أوروبا واستقرارها،
يحتاج االتحاد األوروبي إلى اكتساب القوة السياسية واالستراتيجية
الالزمة لمعالجة تلك المسائل بنفسه ،ففي الوقت الراهن يستغل القادة
ّ
في تلك البلدان المجاورة وفي روسيا فراغ القيادة الذي خلفته الواليات
المتحدة وعجز االتحاد األوروبي عن التعويض عن ذلك الفراغ بأي
شكل من األشكال .لن ينجح الرئيس األميركي المقبل ،بغض النظر عن
هويته ،في إعادة ترميم القيادة األميركية العالمية بين ليلة وضحاها،
ً
ً
إذ ُيفترض أن يكون هذا الوضع سببا كافيا كي يتخلى األوروبيون
وق َيمه وتعوق
عن عقليتهم الراهنة التي تسيء إلى مصالح االتحاد ِ
أي محاوالت لتحويله إلى قوة استراتيجية كبرى.
* «كارنيغي يوروب»

opinion@aljarida●com

hamzaolayan@icloud.com

الرؤساء األميركيون أكثر حرية في قراراتهم في الوالية الثانية
ماذا لو فاز ترامب بوالية ثانية؟ كيف
سيتعامل مع الملف النووي اإليراني؟
ً
وه ــل س ـي ـكــون "ل ـي ـنــا" و"م ـت ـس ــاه ــا" مع
طهران؟
قـ ـي ــادي خـلـيـجــي ومـ ــن ال ـص ــف األول
وذو مـعــرفــة واطـ ــاع واسـعـيــن بــالـشــأن
األ مـيــر كــي ،يعتقد أن بإمكان تــرا مــب أن
يعقد صفقة جديدة مع إ يــران ويتنازل
ل ـهــا ع ــن ب ـعــض ال ـ ـشـ ــروط ،رب ـم ــا أفـضــل
م ـم ــا س ـت ـح ـصــل ع ـل ـيــه م ــن بـ ــايـ ــدن ،ألن
ً
عــددا من ا لــرؤ ســاء األميركيين ستكون
أياديهم طليقة باتخاذ قرارات مصيرية،
واالنطباع العام في الغالب أن الرئيس
األميركي الفائز بوالية ثانية ،يكون في
ً
ال ـغــالــب أك ـثــر ت ـح ــررا بــات ـخــاذ ال ـق ــرارات
الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى وغ ـ ـ ـيـ ـ ــر خـ ـ ــاضـ ـ ــع لـ ـلـ ـضـ ـغ ــوط
االنتخابية.
هذه وجهة نظر الشخصية الخليجية
المتابعة و بــد قــة للشأن األ مـيــر كــي ،لكن
هـنــاك مــن يــذهــب إلــى ال ـقــول عـكــس ذلــك
ً
كـمــا كـتــب يــومــا اإلعــامــي رج ــا مــوهــان
( )c. raja mohanفي صحيفة "اإلنديان
إ ك ـ ـس ـ ـبـ ــرس" أن األ سـ ـ ـ ــوأ هـ ــو أن مـعـظــم
العهود الرئاسية خالل الوالية الثانية
ً
تـفـقــد طــاقـتـهــا ســريـعــا وتـصـبــح مثيرة
ل ـل ـجــدل" ،وي ـضــرب عـلــى ذل ــك أم ـث ـلــة؛ أن
بوش االبن ،تعثر بسبب فشل االحتالل
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ل ـ ـل ـ ـعـ ــراق ،وقـ ـ ــد تـ ـعـ ـث ــر ب ـيــل
كـلـيـنـتــون بـ ــدوره بـسـبــب فضيحته مع
مونيكا لوينسكي ،وتعثر رونالد ريغان
بسبب فضيحة "إيران– كونترا"!
في مراجعة لعهود ثالثة من الرؤساء
األم ـي ــرك ـي ـي ــن ك ـم ــا ت ـت ــراف ــع الـشـخـصـيــة
الـخـلـيـجـيــة ،نـجــد أن دوايـ ــت إيــزن ـهــاور
(  )1960 –1953ت ـغ ــا ض ــى فـ ــي وال ي ـت ــه
األولى عن بناء مفاعل ديمونا النووي
بصحراء النقب ،في حين وقف ضد ثالث
دول في عــدوان  ،1956بواليته الثانية،
وه ــي فــرنـســا وإنـكـلـتــرا وإســرائ ـيــل إلــى
جانب مصر.

و فـ ــي ع ـه ــد أو بـ ــا مـ ــا ( )2016 –2008
مــارســت اإلدارة األمـيــركـيــة فــي الــواليــة
األو ل ــى ضغوطها على طـهــران بفرض
نظام عقوبات مالي واقتصادي قوي،
كان من شأنه التأثير على االنتخابات
التي جرت عام  ،2013لكنه عاد لتقديم
تنازالت كبرى ،لم يكن بإمكانه اإلقدام
عليها فــي وال يـتــه األو ل ــى ،بـعــد توقيع
اال ت ـف ــاق ا ل ـن ــووي و خ ـمــس دول عظمى
إل ــى ج ــان ــب أم ـي ــرك ــا وب ـع ــد م ـفــاوضــات
ً
طــو يـلــة و مـعـقــدة مـمــا خـلــق أوال سباق
تسلح نووي في المنطقة وعرض أمن
إسرائيل للخطر!
وس ـ ـج ـ ـلـ ــت واليـ ـ ـت ـ ــه ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة أيـ ـض ــا
ً
ت ــراجـ ـع ــا أك ـب ــر ع ـن ــدم ــا أخ ـف ــق بــإي ـقــاف
الـنـظــام ال ـســوري بــاسـتـخــدام األسـلـحــة
الـكـيـمــاويــة ضــد مـعــارضـيــه ع ــام 2014
مما أعطى بشار األسد العزم واستكمال
مـ ــواج ـ ـه ـ ـتـ ــه ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ب ــالـ ـب ــرامـ ـي ــل
المتفجرة.
ق ـ ــد ال تـ ـنـ ـطـ ـب ــق ن ـ ـظـ ــر يـ ــة إ طـ ـ ـ ــاق يــد
ال ــرئ ـي ــس ف ــي ال ـم ـل ـفــات ال ـك ـب ــرى وع ـلــى
مـسـتــوى الـسـيــاســة الـخــارجـيــة كـمــا في
ح ــا ل ــة ب ـي ــل ك ـل ـي ـن ـتــون ( )2000 –1992
فــي وال ي ـتــه ا لـثــا نـيــة فـفــي نـهــا يــة العهد
ال ــرئ ــاس ــي ،ف ـقــد فــاعـلـيـتــه ف ــي الـقـضــايــا
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ب ــالـ ــرغـ ــم م ـ ــن ت ـم ـت ـعــه
ب ـهــامــش أك ـبــر م ــن ال ـحــريــة الـسـيــاسـيــة
والدوافع إلطالق مبادرات ،ففي األشهر
األخيرة من واليته األولى ،نجح برعاية
اتفاق وادي عربة بين األردن وإسرائيل
( )1994وفشل فــي إ يـقــاف أكبر مجزرة
إبادة ضد اإلنسانية في القرن العشرين
بــراو نــدا ،و خــال  100يــوم قتلت قبيلة
الهوتو  800أ لــف مــن قبيلة التوتسي،
لكنه شن عملية عسكرية ضخمة عرفت
باسم "ثعلب الصحراء" عام  1988ضد
ا لـعــراق بعد طــرد المفتشين الدوليين
واتـ ـ ـه ـ ــامـ ـ ـه ـ ــم ب ــالـ ـتـ ـجـ ـس ــس ل ـم ـص ـل ـح ــة
أمـ ـي ــرك ــا! وتـ ـل ــك ال ـح ـم ـلــة ك ــان ــت ب ـهــدف

التغطية على فضيحته الجنسية مع
الـمـتــدربــة "مــونـيـكــا" الـتــي أس ــاء ت إليه
أم ــام الـ ــرأي ال ـع ــام األم ـيــركــي بــالــدرجــة
ً
األولى واعترافه بذلك ،مما جعله طليقا
ب ـق ـيــادة عـمـلـيــة عـسـكــر يــة نــو عـيــة حقق
ً
ً
فيها "انتصارا خارجيا " .
إذا أ خ ــذ ن ــا ع ـهــد ل ـي ـنــدون جــو نـســون
الـ ـ ــذي أكـ ـم ــل م ـ ــدة ح ـك ــم ج ـ ــون ك ـن ـيــدي
بعد اغتياله عــام  1963واستمر حتى
عــام  1968نــرى أ نــه سجل أ هــم حدثين
عــالـمـيـيــن فــي والي ـتــه ال ـثــان ـيــة ،الـحــدث
األول إنهاء أطول حرب خاضتها أميركا
وهي حرب فيتنام عام  ،1975أما الثاني
ف ـكــان وق ــوف ــه وب ـق ــوة م ــع إســرائ ـيــل في
حرب  5يونيو (حزيران)  ،1967ومدها
بـمـنـظــو مــات أ سـلـحــة هـجــو مـيــة وتبني
قرار مجلس األمن رقم  242الذي بارك
احتاللها ألراض عربية! وزعزعة نظام
جـمــال عـبــدا لـنــا صــر و مـحــاو لــة توريطه
ب ــإغ ــراق ال ـسـفـيـنــة ال ـحــرب ـيــة "ل ـي ـبــرتــي"
ومـقـتــل  34مــن بـحــارتـهــا ،وف ــي الــوقــت
نـفـســه ال ـق ـضــاء ع ـلــى ال ـع ـهــد ال ـنــاصــري
وتأديبه بعد تدخله في اليمن.
لعل عهد رونالد ريغان ()1988 –1980
ً
ً
ً
يعطي مثاال حيا وواقعيا عن التحول
الـ ـ ـ ــذي سـ ــاهـ ــم فـ ـي ــه بـ ــوالي ـ ـتـ ــه ال ـث ــان ـي ــة
وات ـخ ــاذه قـ ــرارات ذات ش ــأن ،فـفــي عــام
 1986ظ ـهــرت أ ك ـبــر فـضـيـحــة سياسية
عـلــى مـسـتــوى ال ـع ـصــر ،بـبـيـعــه أسـلـحــة
إلى إيران عرفت باسم فضيحة "إيران–
غ ـي ــت" أو"إي ـ ـ ـ ــران– ك ــونـ ـت ــرا" ولـ ــم يـهـتــز
عرشه من الداخل!
أم ــا الـ ـق ــرار ال ـتــاري ـخــي اآلخ ـ ــر ،فـكــان
في عامي  1986و ،1987بإنهاء الحرب
الباردة بعد قمة "ريكيافيك" بأيسلندا
واالت ـف ــاق مــع غــوربــاتـشـيــف ع ــام 1987
وأتـبـعـهــا بــدعــوتــه ل ـهــدم ج ــدار بــرلـيــن،
وه ــو م ــا ح ـصــل ب ـعــد ع ـشــرة أش ـهــر من
انتهاء واليته الثانية.

الرئيس المنتخب
يعتزم إعادة
الدبلوماسية إلى
مكانتها المركزية
في السياسة
الخارجية األميركية
وسيحابي بقوة
التفاهمات المتعددة
األطراف

كفانا غباء
حتى الوعي عندنا يتألم!
الوعي الذي لم يكن في وعاء ،أصبح يوضع في علبة "سردين"!
وكم من وعي يمكن التالعب به واصطياده مثل فراشة بلهاء.
كيف يرحل كل هذا المشهد؟
وكيف يمكن أن يتطور الوعي وهناك من يصفق للخديعة وهي
تخرج مثل ثغاء سياسي!
نحن -المعلقين -بين السوبر مان و"السوبر أمة" دون أي إدراك
لمعادلة اللعب ،والتالعب بالعقول!
ومع االحترام الشديد -أو غير الشديد -للخطاب المقدم من
مرشحي "األمــة" الذين أصبح الكثير منهم ال يجيدون أكثر من
التكرار ..ويكبر صدى الببغاوات.
كفانا غباء
ماذا جنى المواطن وعلى مدى سنوات سوى األيدي الخاوية،
مـمــن يـتـحــدثــون بـلـغــة "ال ـكــاف ـيــار" عــن وج ــع ال ـمــواطــن وجــوعــه،
ويتعاملون معه كما لو أنه مجرد تفاصيل ..أو مجرد بضاعة
بشرية!
كفانا غباء
ً
انتبهوا قبل أال تجدوا شيئا في أيديكم ..بعد أن أصبحت حتى
األحالم في أيدي اآلخرين!
انتبهوا ممن يضحكون عليكم ،ومن لم يضحك ،ممن يجيدون
لغة الـمـهــرج -ومــا أكـثــرهــم -دون أن يتفرقوا بين أهــل "الكلمة"
وأهل "الكالم"!
كفانا غباء
وهناك من يستمرون في الركض خلف المصابين بالعمى
األخالقي ،المتالعبين باسم الطائفة والفئة والقبيلة ..بأصوات
تتقيأ الخراب ،ويظهرون مبتسمين على الشاشة مثل "عارضة"
أو بمالمح "البهلوان"!
ممن ال يرون في المواطنين سوى "رؤوس أينعت وقد حان
قطافها"!
في بلد ترعرعت فيه الحرية وترعرع فيه األمل ،دون أن تبحثوا
عمن يصنعون الخالص!
كفانا غباء
سنوات مضت و"األمل مع وقف التنفيذ" ليستمر حضور من
تنطبق عليهم كل مواصفات "الخديعة" ،ممن يلعبون حتى هذه
اللحظة بعد أن سقط بعضهم ممن فقدوا توازن النهايات!
كفانا غباء
انتبهوا ..الوقت للعقل ال للهاوية!
ثمة أخبار يصنعها طهاة الظالم ،الذين ال يرونكم إال من ثقب
عباءة المال أو عباءة السلطة.
ممن يقولون "كلنا أهل" ..بثقافة السكين!
كفانا غباء
ال فلسفة في الرؤية ،وال في التطوير ،حين تكون العين عرجاء!
سلم للصعود ،أو
عين الذين ال يــرون في المواطنين ســوى ٍ
أحد مشتقات النفط!
ليصنعوا السيناريو الذي يسعون إليه على خطى الثعابين،
ليغرق المواطنون في ّ
الهم ..ويغرقوا هم في األموال!
كفانا غباء
كيف يرحل كل هذا المشهد؟
ال تعلقوا آمالكم على شوارب "الشياطين".

ديفيد كينير*

بايدن ّ
وتحدي إصالح العالقات العابرة
لألطلسي مع أوروبا

خـلـطـة بايدن
عندما تعهد بايدن أثناء
حملته الرئاسية «بإعادة
البناء على نحو أفضل»،
كان يريد التأكيد على أن
خطته االقتصادية تتضمن
التصدي لمشكالت بنيوية
ً
تختمر منذ مدة طويلة بدال
من إعادة الواليات المتحدة
إلى عام  ،2016وينطبق
منطق مماثل على السياسة
الخارجية ،حيث تحتاج
الواليات المتحدة على وجه
السرعة إلى إعادة اختراع
دورها الدولي.

عبدالله الفالح

بات كوكس*

خافيير سوالنا*

ال ينقطع النقاش أبدا حول أهمية القيادة والشخصية
في العالقات الدولية ،ولكن بعد االضطرابات التي شهدتها
السنوات األرب ــع األخـيــرة ،لــم يعد هناك أدنــى شــك فــي أن
الكثير يتوقف على من يمسك بزمام األمــور ،وخصوصا
في الواليات المتحدة ،عالوة على ذلك ،كما يزعم جوزيف
س .ناي من جامعة هارفارد على نحو مقنع -وعلى عكس
ما يعتقد المتشككون -ال تخلو السياسة الخارجية من
اعتبارات أخالقية ،ولكل من هذين السببينُ ،ي َـعـد انتخاب
جو بايدن الرئيس التالي ألميركا خبرا بديعا للعالم.
بطبيعة ال ـحــال ،سيستفيد الـشـعــب األمـيــركــي بشكل
مباشر مــن هــذا التحول الــذي طــرأ على األح ــداث ،بفضل
طبيعته الودودة واستعداده لالنخراط في الحوار ،كرس
بايدن حياته المهنية السياسية الطويلة للعمل األساسي
المتمثل في بناء اإلجماع بين الديمقراطيين والجمهوريين،
لم تكن مرونته موضع ترحيب دائما بين التقدميين ،ولم
تكن حياته المهنية خالية من األخطاء ،لكن مرونة بايدن
هــي الـتــي سمحت لــه عـلــى وج ــه الـتـحــديــد بالتعافي من
أخطائه والتكيف مع العصر.
كــان اخـتـيــاره الحكيم لكاماال هــاريــس لمنصب نائب
الرئيس ،على الرغم من الصدامات الحادة بينهما خالل
االنتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي ،خير مثال على
ذلــك ،وستتحول قــدرة كاماال هاريس على الــوصــول إلى
األجيال الشابة إلى رصيد عظيم إلدارة بايدن.
يجب أن يدرك التقدميون أيضا أن سمعة بايدن الوسطية
قد تساعده في صياغة اإلصالحات البنيوية التي تحتاج
إليها أميركا بطريقة مستساغة ،ففي ستينيات القرن
العشرين ،أطلق رئيس ديمقراطي وسطي آخــر ،ليندون
جونسون ،واحــدة من أكثر أجندات اإلصــاح االجتماعي
تطلعا إلى المستقبل في تاريخ الواليات المتحدة.
مشكلة بــايــدن هــي أن ــه ،على النقيض مــن جونسون،
ربما يــواجــه معارضة قوية فــي الكونغرس ،إذ سيكافح
الديمقراطيون للفوز بجولتي اإلع ــادة فــي جورجيا في
الخامس من يناير واللتين ستحددان أي حزب سيسيطر
على مجلس الشيوخ ،فضال عن أن انتخابات هذا الشهر لم
تترك لهم سوى أغلبية ضئيلة في مجلس النواب.
باإلضافة إلى هذه الصعوبات ،تنامت في العقود األخيرة
الفجوة اإليديولوجية بين الديمقراطيين والجمهوريين،
ُ
ـظهـر استطالع
التعاون والتسوية بين الحزبين .ي ِ
مما يعوق ُ
حديث لآلراء أجري بالتعاون بين مجلة The Economist
وشركة  YouGovأن التصورات حول نتيجة االنتخابات
تعتمد بشدة على االنتماء الحزبي ،ففي حين يعتقد %57
من كل المستجيبين أن بايدن فــاز بشكل شرعي سليم،
فإن  %16فقط ممن قدموا أنفسهم على أنهم جمهوريون
يوافقون على ذلك.
على صعيد السياسة الخارجية ،حيث يتمتع رؤساء

لو :كفانا غباء

الــواليــات المتحدة بمجال أرحــب ،ستواجه إدارة بايدن
ع ــددا أق ــل مــن الـعـقـبــات ،وع ــاوة عـلــى ذل ــك ،عـمــل بــايــدن
في هذا المجال طوال قسم كبير من حياته المهنية ،في
مجلس الـشـيــوخ أوال ،ثــم خــال ثماني سـنــوات قضاها
في منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس باراك أوباما.
حكومة أوباما بقوة
في حين دعم أعضاء آخرون في َ
التدخالت الخارجية واستخدام القوة ،ق َّـد َم بايدن وجهة
نظر معاكسة أكـثــر تحفظا كــان أوبــامــا يـ َقــدرهــا بشدة،
َ َّ
ول ـهــذا ،وألس ـبــاب أخ ــرى ،لــم َيـ ــكــل أوبــامــا قـ ــط مــن تكرار
تصريح مـفــاده أن اخـتـيــار بــايــدن لمنصب الـنــائــب كان
"أفـضــل ق ــرار اتـخــذه على اإلط ــاق" ،ع ــاوة على ذل ــك ،لو
تمكن بايدن من فرض رأيه ،فإن الواليات المتحدة ما كانت
لتتدخل في ليبيا في عام  ،2011وكان أوباما سيتجنب
مــا وصـفــه بــأنــه أس ــوأ خطأ فــي رئــاسـتــه :تــرك ذلــك البلد
ينزلق إلى الفوضى.
من المؤكد أن ُحـكـم بايدن في عالم السياسة الخارجية
لم يكن معصوما من الخطأ ،ففي عام  ،2002صوت لحرب
ال ـع ــراق ،فــي حـيــن أن رئـيـســه فــي المستقبل انـتـقــد قــرار
خوض الحرب بوصفه قرارا "غبيا" و"متسرعا" ،لكن بايدن
أقــر بالخطأ وأوضــح أن إدارتــه ستبتعد عن المغامرات
األجنبية األحادية الجانب.
يعتزم الرئيس المنتخب إعادة الدبلوماسية إلى مكانتها
المركزية في السياسة الخارجية األميركية  -بإحياء وزارة
الخارجية المنهارة -وسيحابي بقوة التفاهمات المتعددة
األطـ ــراف ،وسـيـكــون أول قــراراتــه الرئيسة فــي السياسة
الـخــارجـيــة ال ـعــودة إل ــى االنـضـمــام إل ــى اتـفــاقـيــة بــاريــس
للمناخ ووقــف انسحاب الــواليــات المتحدة مــن منظمة
الصحة العالمية ،باإلضافة إلــى هــذا ،فتح بايدن الباب
أمام العودة إلى االتفاق النووي مع إيران الذي أبرم في
عام  2015ومن المتوقع أن يتبنى موقفا أكثر إيجابية في
التعامل مع منظمة التجارة العالمية مقارنة بموقف سلفه.
كان الديمقراطيون محقين تماما في إدانتهم لتخلي
إدارة ترامب عن العديد من مسؤولياتها الدولية ،ولكن
لـيــس م ــن ال ـمــرجــح وال ال ـمــرغــوب أن ي ـتــأرجــح الـبـنــدول
إلــى الـطــرف األقـصــى اآلخــر فــي عهد بــايــدن ،حيث تشير
استطالعات الرأي إلى أن األميركيين ال يرغبون كثيرا في
اضطالع الواليات المتحدة بدور حارس العالم ،وإن كانوا
يريدون من حكومتهم أن تشارك بما يتفق مع الضمير
وحس الواجب في حل المشكالت العالمية ،وهذا هو على
وجه التحديد ما تطالب به بقية العالم :من الواضح أن
الواليات المتحدة "أمــة ال غنى عنها" كما يــروق لبعض
الناس تسميتها ،لكنها ليست الوحيدة.
ستستمر التوترات بين الــواليــات المتحدة والصين
في ظل إدارة بايدن ،وسيستمر النمو االقتصادي السريع
في الصين ،وعلى الرغم من الحرب التجارية الصينية

األميركية الجارية أثناء رئاسة ترامب ،واصلت الصين
النمو بأكثر من  %6سنويا حتى انــدالع جائحة مرض
فيروس كورونا ( 2019كوفيد ،)19ويتوقع صندوق النقد
الــدولــي أن الصين ستكون االقـتـصــاد الــرئـيــس الوحيد
الذي يتوسع في هذا العام الكارثي ،وسيكون لزاما على
بايدن أن يعمل على إيجاد السبل للتعاون مع الدولة التي
ال يمكن تجاهلها ببساطة.
فــي ه ــذه الـمـهـمــة ،سـيـكــون ق ــادرا عـلــى االعـتـمــاد على
االتـحــاد األوروب ــي ،الــذي ُيـ ِقـر "نهجه الـمــزدوج" المطور
مؤخرا في التعامل مع الصين بوجود خالفات عميقة لكنه
يعترف أيضا بالمصالح المتزامنة ،وسيوظف االتحاد
األوروبي أيضا ذلك النمط من االعتدال (وإن كان ذلك وفقا
لنسخة أكثر دفئا) في إدارة العالقات عبر األطلسي ،بإقامة
روابط وثيقة مع إدارة بايدن دون التقليل من االستقاللية
االستراتيجية التي كانت الكتلة تحاول تعزيزها.
عندما تعهد بــايــدن أثـنــاء حملته الرئاسية "بــإعــادة
البناء على نحو أفضل" ،كان يريد التأكيد على أن خطته
االقتصادية تتضمن التصدي لمشكالت بنيوية تختمر
منذ مدة طويلة بدال من إعادة الواليات المتحدة إلى عام
 ،2016وينطبق منطق مماثل على السياسة الخارجية،
حيث تحتاج الــواليــات المتحدة على وجــه السرعة إلى
إعادة اختراع دورها الدولي.
الواقع أن نجاح هذه المهمة يتطلب قائدا متعاطفا مثل
بايدن ،الذي يعرب دوما عن فخره بقدرته على التعامل
مع القضايا الحساسة ،وبعد التقليل من شأنه في أغلب
األحيان ،يتعين على منتقديه اآلن أن يعترفوا على األقل
بأنه اكتسب الفرصة إلدهاشهم.
* الممثل األعلى األسبق للشؤون الخارجية
والسياسة األمنية في االتحاد األوروبي ،وأمين
عام منظمة حلف شمال األطلسي ووزير خارجية
إسبانيا سابقا ،ويشغل حاليا منصب رئيس مركز
أبحاث االقتصاد العالمي والدراسات الجيوسياسية
( ،)EsadeGeoوهو زميل متميز لدى مؤسسة بروكنغز.
«بروجيكت سنديكيت »2020 ،باالتفاق مع «الجريدة»

قدرة كاماال هاريس على الوصول
إلى األجيال الشابة ستتحول إلى
رصيد عظيم إلدارة بايدن

ً
َ
َعكس انتخاب دونالد ترامب رئيسا للواليات المتحدة في عام
ً
ً
ً
 2016موقفا متمردا قويا ترافق مع تداعيات كبرى حــول العالم،
ال سيما وسط الحلفاء األوروبيين.
خــال الـسـنــوات األرب ــع الــاحـقــة ،تــدهــورت الـعــاقــات األوروب ـيــة
األطلسية بدرجة غير مسبوقة حين دعم الرئيس األميركي خطة
ّ
"بــريـكـســت" ،وتـخــلــى عــن ات ـفــاق بــاريــس لـلـمـنــاخ ،ووض ــع االتـحــاد
األوروبــي في مصاف "األعــداء" ،فارتعب األوروبيون حين شاهدوا
كيف نسف ترامب االتفاق اإليــرانــي واستخف بشركائه في حلف
ّ
الناتو وشل عمل منظمة التجارة العالمية وتخلى عن منظمة الصحة
العالمية رغم تفشي وباء عالمي.
في ظل هذا الوضع ،يسهل أن نتفهم الراحة التي شعر بها القادة
ّ
ستقدم اإلدارة األميركية
األوروبيون بعد فوز جو بايدن بالرئاسة،
التي ال تميل إلى إضعاف أو تدمير نسيج التعددية العالمية استراحة
ضرورية إلعادة إحياء االلتزامات المتبادلة وضمان احترامها.
ً
لكن قد يكون االحتفال بهذه النتيجة مبكرا ألن المشاكل السياسية
ً
ً
التي ّ
سببت شرخا واسعا بين أوروبا والواليات المتحدة في عهد
ً
ترامب لن تختفي بين ليلة وضحاها ،ولن يتالشى أيضا الغضب
الذي افتعله الرئيس األميركي لدى البعض ضد السلطات الحاكمة.
ً
مع ذلك ،بدأ فوز بايدن يدفع بلدانا أخرى في أوروبا إلى إعادة
النظر بوضعها .الثقة عامل أساسي في أي شراكة ،لكنها انهارت بكل
وضوح خالل عهد ترامب ،وبعدما كانت مؤتمرات ميونخ األمنية
السابقة ّ
تعبر عن قلقها من العدائية الروسية ،طغت مخاوف من
ّ
تخلي الواليات المتحدة عن التزاماتها في السنة الماضية.
تلك المخاوف أكــدت على ضــرورة أن تزيد أوروبــا اتكالها على
ّ
نفسها ،أقله في مجاالت األمن والدفاع ،من جهة ،سيكون هذا الرد
ً
ضروريا غــداة المطالب األميركية القديمة بتقاسم أعباء إضافية
ً
معها ،ومن جهة أخرى ،يعكس هذا الموقف اعترافا بضرورة تطوير
القدرات التي تضمن توسيع استقاللية أوروبــا االستراتيجية في
وجه التصرفات األميركية غير المتوقعة.
ً
أصبحت هذه المسألة جزءا من أسباب توتر العالقات بين فرنسا
ً
وألمانيا منذ اآلن (ال يتفق البلدان أصال على درجة اتكال أوروبا على
الواليات المتحدة في المرحلة المقبلة) ،ومن المتوقع أن تتحول إلى
نقطة خالف مع األوساط الدفاعية األميركية.
تتعلق نقطة خالفية أخرى بالعالقات مع الصين ،إذ يريد االتحاد
األوروبي أن ُي ّ
رسخ مكانته الخاصة ويدافع عن رؤيته بشأن عالقته
ومنافسة اقتصادية
التفاوض
في
شريكة
يعتبرها
مع بكين التي
ِ
ً
ً
وخصما استراتيجيا ،مما يتعارض مع السياسة األميركية في
عهد ترامب.
ْ ً
َ
خصمين
ال يريد االتـحــاد األوروب ــي أن يجد نفسه ُمن َهكا بين
َ
عالم ثنائي تطغى عليه الصين والواليات المتحدة،
أساسيين ّفي ٍ
وهذا ما يفسر اإلصرار على توسيع "السيادة األوروبية" :إنه المبدأ
التوجيهي للسياسة الـتــي ي ـحــاول الــرئـيــس الفرنسي إيمانويل
ماكرون تطبيقها.
ً
إذا أن رحيل ترامب لن يمحو االختالفات التي ّ
سببت
من الواضح
الشرخ بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة في آخر أربع سنوات
والضرائب.
في مجاالت التجارة والتكنولوجيا
َ
مع ذلك تسود مشاعر مختلفة اليوم على طرفي األطلسي ،إذ يظن
ّ
المسؤولون أن الوضع الراهن يشكل فرصة مناسبة إلعادة اكتشاف
أهمية القواسم المشتركة ،وإحداث التغيير الالزم عن طريق خطط
مدروسة بدل الخالفات ،وتسريع مساعي إنقاذ العالم الهش ،وإعادة
إحياء نظام التعددية وإصالحه.
ً
قد ال تتكرر هذه الفرصة مجددا ،فقد أصبحت الظروف الشائكة
ّ
ً
التي طبعت الحقبة السابقة جزءا من الماضي ،لم يتضح بعد إلى
أي حد تستطيع القيود السياسية والقضائية المحلية في الواليات
ُ
ضعف قدرته على تنفيذ
المتحدة أن تكبح آفاق بايدن السياسية وت ِ
ً
خططه ،لكن يحتاج الطرفان في مطلق األحوال إلى التركيز مجددا
على المستقبل بعد توحيد الصفوف وتجاوز مرحلة الخالفات.
* «بوليتيكو»

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق األول السوق الرئيسي

السوق العام

5.560

4.384

6.153

2.453 2.751 3.273

ً
ً
مهال ...توزيع األراضي ليس حال لألزمة اإلسكانية

تقرير اقتصادي

● تحديات في «الكهرباء» ومصاعب في التمويل وجمود في المنتجات والبدائل
● «االئتمان» يحتاج إلى مضاعفة رأسماله  4مرات لتلبية قروض التسليف للمواطنين
السكن الخاص
ّ
تحول لـ«عمارات
استثمارية» تضغط
على خدمات
المناطق

مــع إ عــان المؤسسة العامة للرعاية السكنية
ُّ
بدء إطالق منصة إلكترونية لتسلم شهادات «لمن
يهمه األمر» ،لبدء إجراءات استخراج أوامر البناء
ف ــي م ـش ـ َ
ـروعــي مــدي ـنــة ال ـم ـطــاع ومـنـطـقــة جـنــوب
عبدالله المبارك؛ تكون المؤسسة قد خطت خطوة
جيدة باتجاه تسليم شريحة مهمة من المواطنين
سكنهم الخاص.
وش ـتــان مــا بـيــن تسليم األراض ـ ــي للمواطنين
ل ـب ـن ــاء م ـن ــازل ـه ــم ،وب ـي ــن ح ــل األزم ـ ـ ــة اإلس ـك ــان ـي ــة،
فاألولى قصيرة المدى محدودة المعالجة ترتبط
فقط بأعمال البناء والمقاوالت والبنية التحتية،
ً
وتكاليفها على الدولة غالبا جارية «استهالكية»
دون م ـ ــردود ت ـن ـمــوي أو اق ـت ـص ــادي .أم ــا الـثــانـيــة
فترتبط باالستدامة ،وتمتد فيها المعالجة إلى
قطاعات أو س ــع؛ كالحلول التمويلية والخدمات
العامة ،السيما الكهرباء وجودة الطرق والتركيبة
السكانية من جهة ملف العمالة الوافدة وجودتها
ومدن العمال ،بحيث تنعكس حلول هذه القطاعات
على االقتصاد وحتى ترشيد مصروفات المالية
العامة.

ضغوط الكهرباء

الكويت حققت
ً
إنتاجا للطاقة
المتجددة في 2020
بنسبة  %1فقط من
هدفها البالغ %3

وب ـشــيء مــن الـتـفـصـيــل ،ف ــإن تـحــديــات معالجة
األزمـ ـ ــة اإلس ـك ــان ـي ــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ت ـت ـج ــاوز مـجــرد
توفير األراضــي لنحو  140ألف طلب إسكاني ،ما
بين منتظري طــرح المناطق ا لـجــد يــدة مستقبال
أو الحاصلين على تخصيص سابق من الرعاية
السكنية لمناطق مثل ا لـمـطــاع و جـنــوب صباح
االح ـم ــد أو غ ـيــره ـمــا ،ف ــأزم ــة ال ـس ـكــن ف ــي الـكــويــت
مرتبطة بشكل وثـيــق مــع مصاعب إنـتــاج الطاقة
الكهربائية ،إذ تشير تقارير حكومية رسمية إلى

أن أقصى إنتاج متاح للطاقة الكهربائية في الكويت
ً
حاليا ،وفق أعلى درجات التأهب ،يصل إلى  18ألف
ميغاواط ،في حين تحتاج الكويت لبناء أكثر من 90
ألف وحدة سكنية إلى إنتاج نحو  29ألف ميغاواط،
لتغطية الطلب المتصاعد على خــد مــات الطاقة
الكهربائية .هذا دون احتساب التوسعات الصناعية
والـخــدمـيــة والـتـجــاريــة ،الـتــي مــن الـمـقــرر أن ترفع
الطلب على الكهرباء إلى نحو  36الف ميغاواط،
أي ضعف االنتاج االقصى الحالي لدولة الكويت.
وبــالـطـبــع أزم ــة تــوفـيــر الـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة في
الكويت ليست في جانبها اإلنتاجي فقط ،من حيث
بناء المحطات الجديدة ،بل بشكل أدق في جانب
كلفتها المالية السنوية
الـتــي ت ــوازي حاليا مـلـيــاري ديـنــار يتوقع أن
تصل عند مضاعفة االنتاج الى  6مليارات دينار
بحد أدنى ،أو  9مليارات دينار بحد أقصى ،وفقا
لطبيعة الضغط على الخدمات والنمو السكاني
والـتــركـيـبــة الـسـكــانـيــة وق ـت ـهــا ،وه ـنــا يـجــب فتح
أن يكون لــدى الــدولــة بدائل جوهرية في عملية
معالجة تحديات الطاقة الكهربائية ،فالكويت رغم
أنها تستهدف -حسب الجهات الرسمية -توفير
 15في المئة من طاقة توليد الكهرباء من الطاقة
المتجددة ،بحلول عام  ،2030فإنها لم تبلغ الهدف
المعتمد منذ عــام  2012بإنتاج  3في المئة من
الطاقة الكهربائية مــن المصادر المتجددة في
عام  ،2020إذ تصل نسبة إنتاج «المتجددة» في
الكويت حاليا إلى  1في المئة فقط من حجم انتاج
الطاقة المستهلكة.

مصاعب التمويل
ال ش ــك أن م ــن أه ــم ال ـت ـحــديــات ال ـتــي تــواجــه

الـقـضـيــة االسـكــانـيــة هــو مــا يتعلق بمصاعب
التمويل ،التي تتطلب رفع رأسمال بنك االئتمان
ً
بنحو  4أض ـعــاف ،وص ــوال إل ــى  12مـلـيــارا كي
يتمكن من تلبية طلبات المواطنين من قروض
ً
التسليف ،خصوصا للمدن الجديدة ،في وقت
تواجه فيه الدولة مصاعب سيولة وانحراف في
أولــويــات اإلنـفــاق ،االمــر الــذي يستوجب إيجاد
حلول لتنمية إيرادات بنك االئتمان ،وربما حتى
اي ـجــاد صيغة تغطية وض ـمــان ،بــالـتـعــاون مع
البنوك التجارية ،ففي النهاية ال قيمة لتوزيع
األراضي على المواطنين إن حدث تعثر او تأخير
في عمليات التمويل ،وهــو ما سيزيد من مدة
التأخير على متقدمي الرعاية السكنية ،الذين
ً
وصلت مدة انتظارهم هذا العام إلى  20عاما.

جمود السكنية
عند مناقشة مرونة المؤسسة العامة للرعاية
السكنية في توفير البدائل لمتقدميها نجدها
ً
جــامــدة جــدا فــي عملية إع ــادة صياغة لفلسفة
الــرعــايــة الـسـكـنـيــة ،فــالـمــؤسـســة تعلم اكـثــر من
غيرها استحالة االستمرار بسياسات التوزيع
األف ـق ــي ال ـحــال ـيــة إل ــى م ــا ال ن ـهــايــة لـصـعــوبــات
جغرافية وخدمية ومالية ،لكنها ال تبادر في
خلق منتجات مرتبطة بمحفزات؛ كالتوسع في
ً
البناء العمودي ،او تصميم مساكن أقل حجما
من الحالية بقياسات ذكية وبمزايا تفضيلية،
ً
مثال في احتساب اسعار الكهرباء والـمــاء ،مع
ســر عــة تسليمها للراغبين فيها ،و غـيــر هــا من
البدائل والمحفزات التي تنعكس إيجابا على
الواقع االقتصادي على الدولة ،وأيضا االسرة
الكويتية؛ من جهة خفض أكالف البناء وخفض

حجم العمالة المنزلية أيضا ،مع االخــذ بعين
االعتبار أن كل هذه البدائل ال يمكن أن يكتب لها
النجاح إذا لم يلمس المواطن جدية في تسليم
الوحدات السكنية بمواعيدها المقررة.

تعاون جماعي
ال ش ــك ان ح ــل الـقـضـيــة االس ـكــان ـيــة يتطلب
تعاونا جماعيا من مختلف مؤسسات ووزارات
الــدولــة ،لكنه ايضا يستوجب ان يكون أولوية
ل ــدى الـجـهــة الـمـعـنـيــة ،وه ــي مــؤسـســة الــرعــايــة
ال ـس ـك ـن ـيــة ال ـت ــي ي ـجــب أن ت ـن ـســق م ــع مختلف
الجهات فــي معالجة انـحــراف ومصاعب واقــع
ال ـس ـكــن الـ ـخ ــاص ،خ ـصــوصــا فـيـمــا يـتـعـلــق في
تـحــولــه ل ــ«ع ـم ــارات اسـتـثـمــاريــة» تـضـغــط على
خدمات المناطق في الكويت ،إلى جانب تشريع
وس ــائ ــل ت ـم ـنــع ال ـم ـت ــاج ــرة بــال ـس ـكــن ال ـخ ــاص،
كــوضــع ضــريـبــة تـصــاعــديــة عـلــى ام ـت ــاك أكـثــر
مــن ع ـقــار ،أو كـلـمــا ارت ـفــع ع ــدد صـفـقــات البيع
والشراء للشخص أو الشركة نفسها ،للحد من
االستثمار والمضاربة في نطاق يتعلق بأمن
ً
ال ـم ــواط ــن االج ـت ـمــاعــي وم ـع ـي ـش ـتــه ،ف ـض ــا عن
التنسيق مع الشركات المنتجة لمواد البناء؛
لتوفير احتياجات السوق في الفترة المقبلة ،إلى
جانب الترتيب مع الجهات المعنية فيما يتعلق
ً
بالعمالة ومدنها ،وهذا كله يستوجب دورا من
المؤسسة يتجاوز مجرد توزيع األراضي على
المواطنين إلى إدارة ملف السكن الخاص بكل
أبعاده.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

ضرورة منع
المتاجرة في السكن
الخاص عبر وضع
طريقة تصاعدية
للحد من المضاربة
بأمن المواطن
االجتماعي

عمومية «الصفاة لالستثمار» توافق
على إعادة أسهمها إلى البورصة

تراجع مؤشرات السوق ...والسيولة
نحو  80مليون دينار

التركيت :القادم أفضل واإلدراج ثمرة تعاونكم مع مجلس اإلدارة

خسائر خالل الساعة األخيرة لألسهم القيادية

أكـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة
شـ ــركـ ــة ال ـ ـص ـ ـفـ ــاة ل ــاس ـت ـث ـم ــار
ع ـبــدال ـلــه ال ـتــرك ـيــت أن الـشــركــة
باتت على أبواب مرحلة جديدة
مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـطـ ــور وال ـ ـن ـ ـمـ ــو وس ــط
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـم ـتــزنــة الـتــي
تعمل من خاللها.
وقـ ــال ال ـتــرك ـيــت ،إن مجلس
ً
اإلدارة لم يدخر جهدا بالتعاون
مع اإلدارة التنفيذية في سبيل
إعادة إدراج أسهم شركة الصفاة
لالستثمار في بورصة الكويت،
ً
خصوصا بعد توفيق أوضــاع
الشركة بما يواكب المتطلبات
والشروط الصادرة عن الجهات
الرقابية في هذا الشأن.
وأش ـ ـ ـ ــاد بـ ـتـ ـع ــاون ال ـج ـه ــات
الــرقــاب ـيــة الـمـعـنـيــة مـمـثـلــة في
وزارة التجارة والصناعة وهيئة
أس ـ ـ ــواق الـ ـم ــال وبـ ـن ــك ال ـكــويــت
ال ـم ــرك ــزي ،وب ــورص ــة ال ـكــويــت،
ً
م ــوض ـح ــا أن م ــا ت ـق ــوم ب ــه تلك
ال ـج ـهــات م ــن جـهــد يـســاعــد بال
شـ ــك ال ـ ـشـ ــركـ ــات عـ ـل ــى تـحـقـيــق
الـ ـمـ ـع ــادل ــة ب ــال ـم ـح ــاف ـظ ــة عـلــى

مقدراتها وحقوق مساهميها.
وجاءت تصريحات التركيت
خالل انعقاد الجمعية العمومية
ل ـش ــرك ــة ال ـص ـف ــاة لــاس ـت ـث ـمــار،
الـ ـت ــي ت ـض ـم ـنــت م ـن ــاق ـش ــة بـنــد
إعادة إدراج الشركة في بورصة
ال ـك ــوي ــت ك ـخ ـطــوة أول ـ ــى ضمن
الترتيبات واإلجراءات المحددة
لـهــذا الـخـصــوص ،السيما بعد
ت ــرق ـي ــة الـ ـس ــوق ال ـك ــوي ـت ــي إل ــى
مرتبة سوق ناشئ.
ورحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب بـ ــال ـ ـم ـ ـسـ ــاه ـ ـم ـ ـيـ ــن
ً
وجـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـح ـ ـضـ ــور م ـس ـت ـهــا
حديثه بالقول« :اليوم يعد من
التواريخ الواجب تدوينها في
مسيرة وحقبة شــر كــة الصفاة
لالستثمار ،بعد أن طوت صفحة
تخللها الكثير من األحداث منها
إنجاز تسويات مالية مختلفة
وإعادة هيكلة لألصول تضمنت
تـ ـصـ ـفـ ـي ــة لـ ـبـ ـع ــض الـ ـكـ ـي ــان ــات
والتخارج من البعض».
وتابع أن الصفاة لالستثمار
باتت اليوم على أعتاب مرحلة
ج ـ ــدي ـ ــدة م ـل ـي ـئ ــة ب ــال ـت ـح ــدي ــات

ً
ً
ت ـت ـط ـلــب وعـ ـي ــا ك ــام ــا لـتــوفـيــر
الـ ـت ــدفـ ـق ــات الـ ـنـ ـق ــدي ــة الـ ــازمـ ــة
للشركة وبالتالي تعظيم حقوق
ً
المساهمين ،مؤكدا أن الجهود
المضنية التي قام بها مجلس
اإلدارة بــا ل ـت ـعــاون م ــع اإلدارة
التنفيذية والمساهمين وضعت
حجر األساس النطالقة الشركة.
وأوضح أن تلك الجهود أتت
ً
بثمارها أخيرا ،لتعود الصفاة
ل ــاس ـت ـث ـم ــار لـ ـت ــواك ــب مــرح ـلــة
ج ــدي ــدة م ــن ال ـن ـجــاح وال ـت ـطــور
والـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـفــرض ـهــا
أوضاع السوق.
وأشـ ــار إل ــى أن ص ــدور حكم
م ـح ـك ـمــة ال ـت ـم ـي ـيــز بـ ـش ــأن عـقــد
الوكالة باالستثمار مع بنك قطر
ً
الوطني أثمر كثيرا بما يعكس
ً
تلك الجهود ،خصوصا أن تلك
القضية قــد تــداولــت بالمحاكم
لمدة تربو على عشر سنوات.
وت ــوق ــع أن يـنـعـكــس الـحـكــم
ً
إيجابا على األعمال التشغيلية
الـخــاصــة بــالـشــركــة وربحيتها
بـمــا يـحـقــق األهـ ــداف الـمــأمــولــة

عبدالله التركيت

وفــي مقدمتها تعظيم األصــول
وتنمية حقوق الملكية.
وبــارك المساهمون ووافقوا
عـ ـ ـل ـ ــى إ عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة إدراج أ سـ ـه ــم
شــركــة الـصـفــاة لالستثمار في
ً
بورصة الكويت من جديد وفقا
للضوابط المقررة.

●

علي العنزي

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت أمس،
بعد ســت جلسات خـضــراء وخـســر مؤشر
ال ـس ــوق ال ـع ــام بـنـسـبــة  0.23نـقـطــة مـئــويــة
تـســاوي  12.54نقطة ليقفل على مستوى
 5560.43نقطة بسيولة كبيرة قريبة من
سيولة ،أمس األول ،البالغة  83مليون دينار
إذ اقتربت أمس من  80مليون دينار تداولت
 228.3مليون سهم عبر  15735صفقة ،وتم
ً
ً
ت ـ ــداول  129س ـه ـمــا رب ــح مـنـهــا  47سـهـمــا
وخسرت أسعار  69شركة فيما استقر 13
ً
سهما دون تغير.
وتــركــزت خسائر الـســوق على مكونات
ً
الـســوق األول األثـقــل وزن ــا إذ فقد مؤشره
نسبة  0.42في المئة تساوي  26.04نقطة
ليقفل على مستوى  6153.18نقطة بسيولة
كبيرة قريبة من  70مليون دينار تداولت
كـمـيــة أس ـه ــم ك ـب ـيــرة بـلـغــت  116.2مـلـيــون
سهم عبر  11718صفقة ،وربح  4أسهم فقط
ً
بينما خسر  13سهما وثبتت  3أسهم دون
تغير ،وتراجع مؤشر «رئيسي  »50وحقق
خـســارة مقاربة لسابقيه وبنسبة ُعشري
نقطة مئوية تساوي  8.89نقاط ليقفل على
مستوى  4471.63نقطة بسيولة مرتفعة

مقارنة مــع مـعــدالت هــذا الشهر بلغت 8.6
ماليين دينار تداولت  95.8مليون سهم عبر
ً
 3190صفقة ،وتم تداول  43سهما ربح منها
ً
ً
 19سهما وخسر  21سهما بينما استقر 3
أسهم دون تغير.

تداوالت سلبية
على الرغم من إيجابية أوضاع األسواق
ال ـمــال ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة وأسـ ـع ــار ال ـن ـفــط الـتــي
ً
تجاوزت مستوى  48.5دوالرا لبرميل برنت،
ف ــإن ب ــورص ــة ال ـكــويــت ارت ـب ـطــت ب ـت ــداوالت
خ ــاص ــة بــال ـتــرق ـيــة وب ـتــرت ـي ـبــات ال ــوص ــول
إلــى أسـعــار مناسبة لتبادل كمية األسهم
القياسية إلى محافظ وصناديق مؤشرات
 MSCIلألسواق الناشئة يوم االثنين المقبل،
وبعد أن دعمت األسعار خالل ست جلسات
ماضية ووســط تقديرات باستمرار النمو
ً
خصوصا ألسعار األسهم السبعة الداخلة
في الترقية ،فإن التخطيط خالف التقديرات
وخ ـ ـسـ ــرت أم ـ ــس ب ـن ـه ــاي ــة ال ـج ـل ـس ــة وس ــط
ضـغــط كـبـيــر ال يـتـحـمـلــه مـسـتـثـمــر محلي
متوسط ودون تدخل محافظ كبيرة لدعم
األسعار لتخسر أسهم الوطني وبيتك وزين
وأجـيـلـيـتــي مــا ربـحـتــه أم ــس األول وتقفل

على خسائر بين  1إلى نصف نقطة مئوية
ولم يربح سوى أسهم هيومن سوفت التي
يستهدفها الصندوق النرويجي والقرين
ً
م ــدع ــوم ــا بـنـمــو أس ـع ــار ال ـن ـفــط وم ـشــاريــع
وب ــرق ــان بـنـســب مـ ـح ــدودة ،وع ـل ــى ال ـطــرف
اآلخر نمت قيم وسيولة العديد من األسهم
التشغيلية في السوق الرئيسي وكان على
ً
رأس ـهــا سـهــم أالف ـكــو ال ــذي سـجــل ارتـفــاعــا
ً
ً
كـبـيــرا مـسـتـفـيــدا مــن بيئة متفائلة بشأن
نهاية فـيــروس كــورونــا كما ربـحــت أسهم
األولــى وسفن وتسهيالت واالمتياز بدعم
من نمو سهم هيومن سوفت وبعض أسهم
كتلة المدينة لتنتهي الجلسة حمراء ولكنها
لم تكن مقلقة.
ً
خـلـيـجـيــا غ ـطــى ال ـل ــون األخ ـض ــر جميع
م ــؤش ــرات أسـ ـ ــواق دول م ـج ـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي وواصل مؤشر السوق السعودي
ً
ً
تحليقه عــالـيــا وراف ـعــا مكاسب هــذا العام
ً
ً
م ـت ـص ــدرا األداء خـلـيـجـيــا ت ــاه م ــؤش ــرات
أسـ ــواق دب ــي وأبــوظ ـبــي وق ـطــر والـبـحــريــن
بينما كانت الخسارة الوحيدة من نصيب
بورصة الكويت ولــم يـتــداول مؤشر سوق
عمان بسبب عطلة رسمية.

أخبار الشركات
ً
«الوطني» يصدر بنجاح أوراقا مالية مساندة بـ  300مليون دوالر
أعلن بنك الكويت الوطني نجاحه في إصدار
أوراق مالية مـســا نــدة ضمن الشريحة الثانية
لرأسمال البنك بقيمة  300مليون دوالر (قابلة
لالسترداد بعد  5سنوات).
وقـ ــال «ال ــوط ـن ــي» إن ــه ت ــم االن ـت ـه ــاء كــذلــك من
إج ـ ــراء ات الـتـســويــة الـخــاصــة بـتـلــك األوراق ،إذ
تخطت طلبات االكتتاب  1.1مليار دوالر ،مما
ُيعادل تغطية اإلصدار بأكثر من  3.6مرات.
ً
وأوض ــح الـبـنــك ،أن اإلص ــدار شهد إق ـبــاال من

«أسيكو» تبيع أراضي «الفرجان»
بـ  3.9ماليين دينار
وافق مجلس إدارة شركة أسيكو للصناعات
على بيع أراضــي مشروع الفرجان بقيمة 3.87
ماليين دينار.
وقالت «أسيكو» ،إن أراضي الفرجان مملوكة
ل ـشــركــة أس ـي ـكــو الـخـلـيـجـيــة ال ـع ـقــاريــة الـتــابـعــة
ُ
للمجموعة ،وعوائد بيع األراضي سوف تستخدم
في سداد جزء من مديونية الشركة .ولفتت إلى أن
الصفقة سينتج عنها أرباح للشركة بما ُيقارب
 900ألــف ديـنــار ،وستنعكس قيمة الصفقة في
ميزانية الربع الرابع من العام الحالي.

مـسـتـثـمــري الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة ،آس ـي ــا ،ال ـشــرق
األوس ـ ــط وش ـم ــال إفــري ـق ـيــا ،أوروب ـ ــا وال ــوالي ــات
المتحدة األميركية (حسابات غير ُمقيمة) ،الذين
استحوذوا على نحو  42في المئة و 27في المئة
و 14في المئة و 12في المئة و 5في المئة على
التوالي من تغطية اإلصدار.
ولفت إلــى أن الهدف من اإلص ــدار هو تعزيز
معدالت كفاية رأس المال لدى البنك.

«برقان» يطلب موافقة «المركزي»
على إصدار أوراق مالية رأسمالية
ت ـق ــدم ب ـنــك ب ــرق ــان ب ـط ـلــب إلـ ــى ب ـنــك ال ـكــويــت
المركزي للحصول على موافقة إص ــدار أوراق
مالية رأسمالية ضمن الشريحة الثانية لرأس
المال «سندات جديدة».
وقــال «بــرقــان» ،إن السندات بقيمة ال تتجاوز
 500مليون دوالر ،مستحقة بعد  11سنة وقابلة
ل ــاس ـت ــرداد الـمـبـكــر بـعــد  6س ـن ــوات م ــن تــاريــخ
إصــدارهــا .وأوضــح أن التنفيذ الناجح إلصــدار
السندات الجديدة سيساعد على دعم متطلبات
رأس المال والسيولة طويلة األجل لدى البنك.

«الخليجي» يتخارج من استثمار بـ  1.2مليون دينار

ً
كشف بيت االستثمار الخليجي أنه تخارج نهائيا من كامل مشروعه العقاري في
والية فلوريدا بالواليات المتحدة األميركية ،وتسلم كامل الدفعات من قيمة البيع
ً
بإجمالي مبلغ قدره  4ماليين دوالر تقريبا بما ُيعادل  1.23مليون دينار.
وأوضحت الشركة أنه سيتم إدراج ربح مقداره  218.23ألف دينار من خالل بيان
الدخل ،ضمن البيانات المالية لـ«الخليجي» في الربع الرابع من العام الحالي.

«المعامل» تقدم أقل األسعار في مناقصة بـ  3ماليين دينار
أفادت الشركة الكويتية لبناء المعامل
والـمـقــاوالت بتقديمها أقــل األسـعــار في
مناقصة تابعة لشركة نفط الكويت برقم
ُ
( ،)RFP-2045898بقيمة تـقــدر بحوالي
ً
 2.95مليون دينار ،ومدة إنجاز  66شهرا.
وقالت «المعامل» ،إن المناقصة عبارة
عن مشروع خدمات الـصــرف ،المجاري

ومحطات المعالجة في مناطق عمليات
البالد.
شركة نفط الكويت في شمال
َ
ولفتت الشركة إلــى أنها لــم تتلق أي
كـ ـت ــاب رسـ ـم ــي ب ـخ ـص ــوص ال ـم ـنــاق ـصــة
ال ـ ُـمـ ـش ــار إل ـي ـه ــا ،م ــؤك ــدة أنـ ـه ــا س ـت ـقــوم
بــإخـطــار هـيـئــة أسـ ــواق ال ـمــال وبــورصــة
الكويت بأي مستجدات في هذا الشأن.

«نور لالستثمار» تبيع حصتها بشركة ذات غرض خاص
أبرمت شركة نور لالستثمار المالي اتفاقية مع الشركة الكويتية الهندية القابضة لبيع
ً
حصتها في شركة ذات غرض خاص مؤسسة خارج الكويت وتمتلك هذه الشركة عقارا في
المملكة المتحدة .وقالت «نور» ،إن الشركة الكويتية الهندية القابضة هي «طرف ذو صلة»،
وهي شركة تابعة ومملوكة لـ«نور لالستثمار» بنسبة  56.59في المئة .وأشارت إلى أن قيمة
الصفقة بلغت نحو  870.2ألف دينار ،ومن المتوقع تسلم مبلغ الصفقة خالل الربع األخير من
ً
جوهريا لها على البيانات المالية ُ
المجمعة للشركة.
العام الحالي ،موضحة أن الصفقة ال تأثير

تابعة لـ«االمتياز» تشارك في فرصة استثمارية بالواليات المتحدة
كشفت مجموعة االمتياز االستثمارية
عــن مـشــاركــة إح ــدى شــركــاتـهــا التابعة
المملوكة بنسبة  67.76فــي المئة في
فرصة استثمارية بالواليات المتحدة
األميركية بمبلغ  6.43ماليين دوالر ،بما
يعادل  1.96مليون دينار.
وأوض ـ ـحـ ــت االمـ ـتـ ـي ــاز ،أن ال ـفــرصــة
االسـتـثـمــاريــة ع ـبــارة عــن عـقــار مكتبي
يقع في مدينة شيكاغو بوالية إلينوي
األميركية.

«عربي القابضة» :تأجيل دعوى
قـ ـ ــالـ ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ع ــرب ــي
القابضة ،إنه تم تأجيل دعوى تعويض
إلى جلسة  8ديسمبر المقبل للحكم.
وأشارت إلى أنه عند كسب الدعوى،
س ـيــؤثــر ذل ــك ع ـلــى ال ـب ـيــانــات الـمــالـيــة
ل ـل ـش ــرك ــة ،ألن ه ـ ــذه الـ ــدعـ ــوى تـتـعـلــق
بأكبر استثمار لشركة مجموعة عربي
القابضة باالكتتاب في رأسمال شركة
مستشفيات ا لـضـمــان الصحي كأحد
أك ـبــر الـمــؤسـسـيــن ل ـهــا ،ل ـكــن ال يمكن
تحديده حتى صدور الحكم النهائي.

وتوقعت أن تحقق الشركة التابعة
ً
ً
ً
ع ــائ ــدا ن ـقــديــا س ـنــويــا ف ــي االسـتـثـمــار
بحدود  7.5في المئة ،مع تحقيق عائد
داخلي بـ  8في المئة عند التخارج على
م ــدة االس ـت ـث ـمــار ال ـبــال ـغــة م ــن  3إل ــى 5
ً
سنوات ،علما أن حصة االمتياز البالعة
 67.76في المئة تحسن من صافي ربح
االستثمار.

«سنام» :استقالة العبالني
أعلنت شــركــة سـنــام الـعـقــاريــة قبول
مجلس اإلدارة االستقالة ُ
المقدمة من
الرئيس التنفيذي وليد العبالني ،على
ً
أن تكون سارية اعتبارا من  1ديسمبر
.2020
وقالت «سنام» ،إن مجلس اإلدارة قام
بتكليف نــائــب رئـيــس مجلس اإلدارة،
شاكر العلوي ،للقيام بأعمال الرئيسي
ً
التنفيذي للشركة اعتبارا من التاريخ
المذكور أعاله.
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ً
«بوبيان» يحتفل بمرور  16عاما على تأسيسه
البنك حقق أعلى نسبة توظيف للكوادر الوطنية على مستوى «الخاص» بنحو %77

حملة «نور بوبيان» إلعادة البصر

وضع حجر األساس
للمبنى الرئيسي
للبنك ديسمبر
المقبل

أزمة «كورونا»
أثبتت بعد النظر
في استثمار البنك
بالخدمات الرقمية

يحتفل بـنــك "بــوب ـيــان" خــال
ً
الشهر الـجــاري ،بمرور  16عاما
على انطالقه فــي  ،2004بعد أن
أع ـل ــن تــأسـيـســه ك ـثــانــي الـبـنــوك
اإلســامـيــة مــن خ ــال أكـبــر طــرح
ل ــاسـ ـه ــم ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن ،اع ـت ـبــر
وقتها األكبر في تاريخ الكويت
برأسمال  76مليون دينار.
وع ـل ــى م ـ ــدار هـ ــذه ال ـس ـن ــوات،
نجح "بوبيان" في تأكيد مكانته
كواحد من أهم البنوك الكويتية
التي استطاعت أن تحقق الكثير
من اإلنجازات والنجاحات على
مـسـتــوى ال ـس ــوق الـمـحـلــي ،رغــم
قصر عمرها.

أكبر اكتتاب في تاريخ الكويت

ج ـ ــاء ط ـ ــرح أسـ ـه ــم ال ـب ـن ــك فــي
 2004لـيـمـثــل وقـتـئــذ أك ـبــر طــرح
لألسهم فــي تــاريــخ الـكــويــت بلغ
حينذاك  76مليون ديـنــار ،حيث
تــم فتح بــاب االكتتاب فــي أسهم
البنك بناء على المرسوم األميري
الخاص بتأسيس شركة مساهمة
كويتية عامة باسم "بنك بوبيان"،
وب ـ ـلـ ــغ رأس ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـبـ ـن ــك ح ـســب
المرسوم  100مليون دينار (مليار
العام الحالي شهد
سهم) ،كانت حصة الهيئة العامة
لالستثمار منها  20فــي المئة،
امتالك «بوبيان»
ومؤسسة التأمينات االجتماعية
أكثر من  %70من
 4في المئة ،والباقي  76في المئة
طرحت لالكتتاب العام.
أسهم بنك لندن
وص ـ ـ ــدر فـ ــي س ـب ـت ـم ـبــر 2004
ق ــرار وزي ــر ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة
والشرق األوسط
بـ ـت ــأسـ ـي ــس "ب ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــان" ك ـش ــرك ــة
مـســاهـمــة ،إال أنــه
ً
لكونه مصرفا أو
ً
بـ ـنـ ـك ــا ف ــإن ــه ك ــان
يـ ـتـ ـعـ ـي ــن صـ ـ ــدور
ق ـ ـ ــرار خ ـ ــاص مــن
وزارة ا ل ـم ــا ل ـي ــة،
وبـ ــال ـ ـف ـ ـعـ ــل ف ـق ــد
صــدر الـقــرار رقم
 23لـسـنــة 2004
ب ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــار يـ ـ ـ ـ ــخ 28
ن ــو ف ـم ـب ــر 2004
بتسجيل البنك
في سجل البنوك
اإلســام ـيــة لــدى
ب ـ ـنـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت
المركزي.
ّ
وم ـ ـ ــث ـ ـ ــل عـ ــام
 2005االنطالقة
الـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة
إحدى أهم خدمات البنك «مساعد»
لـ ـ ـلـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات

ً
االحتفال بمرور  16عاما على التأسيس
التشغيلية لـلـبـنــك ،حـيــث كانت
ال ـ ـ ـبـ ـ ــدايـ ـ ــة ب ـ ـع ـ ــدد مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود م ــن
الموظفين بدأوا العمل من خالل
مجموعة من المكاتب المؤجرة
ف ــي مـبـنــى صـغـيــر يـقــع ف ــي قلب
العاصمة ،وشهد البنك مجموعة
من التطورات المهمة.

إعادة البناء واالنطالق
يمكن الـتــأريــخ لـهــذه المرحلة
مـنــذ أغـسـطــس  2009مــع وجــود
إدارة تـنـفـيــذيــة ج ــدي ــدة لـلـبـنــك،
بقيادة الرئيس التنفيذي عــادل
الماجد في اعقاب حصول البنك
الوطني على موافقة "المركزي"
ب ـش ــراء م ــا نـسـبـتــه  40ف ــي المئة
م ـ ــن أس ـ ـهـ ــم "ب ـ ــوب ـ ـي ـ ــان" ل ـي ـك ــون
ذراعــه اإلســامــي ،ليتقدم بعدها
"الوطني" بطلب آخر لرفع النسبة
إلى  60في المئة.
وقـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـئ ـ ـ ـ ــذ وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــك
اسـتــراتـيـجـيــة بـمـشــاركــة واح ــدة
م ــن أك ـبــر ال ـج ـهــات االس ـت ـشــاريــة
الـعــالـمـيــة اعـتـمــدت عـلــى ال ـعــودة
إلى أساسيات العمل المصرفي،
والتركيز على السوق المحلي من
خالل إعادة رسم خريطة الفروع،
وت ـ ـقـ ــديـ ــم خ ـ ــدم ـ ــات وم ـن ـت ـج ــات
ج ــدي ــدة ،وال ـت ــرك ـي ــز ع ـلــى خــدمــة
العمالء.

البنك الرقمي األول
ش ـه ــد ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي مـ ــرور
العالم والكويت بجائحة كوفيد
 ،19وال ـ ـتـ ــي غـ ـي ــرت ال ـك ـث ـي ــر مــن
ال ـم ـفــاه ـيــم وال ـس ـل ــوك ـي ــات ال ـتــي
ت ـعــودنــا عـلـيـهــا ف ــي وق ــت تمكن
فـ ـي ــه "ب ـ ــوب ـ ـي ـ ــان" م ـ ــن ال ـت ـع ــام ــل

مـ ـ ــع هـ ـ ـ ــذه األزم ـ ـ ـ ـ ــة ب ــاحـ ـت ــرافـ ـي ــة
ع ــالـ ـي ــة ،خـ ـص ــوص ــا مـ ــا يـتـعـلــق
ب ـخ ــدم ــة ال ـع ـم ــاء خـ ــال فـتــرتــي
الحظر الجزئي والـكـلــي ،بفضل
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـب ـن ــك فـ ــي ق ـطــاع
الـخــدمـ ـ ـ ـ ــات الـمـصــرفـيــة الرقمية
التي أتت ثمارها من خالل تلبية
احتياجات العمالء المختلفة.
وانعكس نجاح البنك في مجال
الخدمات المصرفية الرقمية في
النمو غير المسبوق فــي قاعدة
الـعـمــاء مـمــن يـسـتـخــدمــون هــذه
ال ـ ـق ـ ـنـ ــوات ،س ـ ـ ــواء ع ـب ــر ال ـم ــوق ــع
اإلل ـك ـتــرونــي أو تطبيق الـهــاتــف
ا ل ـ ـن ـ ـقـ ــال ( Boubyan Mobile
 ،)Bankingوالذي تضاعف خالل
السنوات األخيرة مقارنة بنسب
ن ـم ــو م ـع ـت ــدل ــة ل ـ ــدى ال ـم ـص ــارف
األخرى.
وعلى مــدار سنواته األخـيــرة،
حصد البنك عشرات الجوائز في
مختلف المجاالت ،إال أن اكثرها
أهمية جائزة "أفضل بنك إسالمي
فــي الـعــالــم" فــي مـجــال الـخــدمــات
المصرفية الرقمية Best Islamic
 Digital Bankم ـ ــن م ــؤ س ـس ــة
"غلوبل فاينانس" العالمية ،على
مدار  ٦سنوات ،إلى جانب جوائز
مؤسسة "سيرفس هيرو" لخدمة
العمالء ،سواء على مستوى البنك
االس ــام ـي ــة أو ال ـق ـط ــاع ال ـخــاص
الكويتي.

أعلى نسبة كوادر وطنية
ي ـع ـت ـبــر "بـ ــوب ـ ـيـ ــان" مـ ــن أع ـلــى
م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـخـ ــاص
ً
تــوظـيـفــا للعمالة الــوطـنـيــة التي
وصلت إلى حوالي  76.5في المئة،
في الوقت الذي يسعى فيه البنك

المؤشرات المالية للبنك
المؤشر

2012

2014

2016

2018

2019

صافي االرباح ( مليون دينار )

10

28.2

41.1

56.1

62.6

اجمالي االصول ( مليار دينار )

1.9

2.6

3.5

4.3

5.3

إلى استقطاب الكوادر النسائية،
ح ـي ــث ب ـل ـغــت ن ـس ـبــة ال ـمــوظ ـفــات
 26فــي المئة مــن إجمالي القوى
العاملة على مستوى البنك.
وتمثل المسؤولية االجتماعية
وخدمة المجتمع الكويتي حجر
ال ــزاوي ــة فــي تـعــامــات الـبـنــك مع
مختلف الـشــرائــح ،مساهمة منه
في التنمية ،لذا كان للبنك السبق
في إطــاق العديد من المبادرات
االج ـت ـمــاع ـيــة ،ودعـ ــم الـكـثـيــر من
األنـشـطــة والـفـعــالـيــات الموجهة
لمختلف الشرائح.
وتعتبر مبادرة "نور بوبيان"
أي ـقــونــة ال ـم ـب ــادرات االجـتـمــاعـيــة
واالن ـســان ـيــة لـلـبـنــك ،ال ـتــي تــؤكــد
س ـع ـيــه ل ـل ـع ـمــل الـ ـخـ ـي ــري خـ ــارج
الكويت مــن خــال قيامه بإجراء
عمليات جراحية إلعــادة البصر
لـ ـلـ ـمـ ـص ــابـ ـي ــن ب ـ ـم ـ ــرض الـ ـمـ ـي ــاه
البيضاء في افريقيا.

«بوبيان» استحوذ
على لقب «أفضل
بنك إسالمي» في
العالم في الخدمات
المصرفية الرقمية
على مدار  6سنوات

جائزة أفضل بنك إسالمي للخدمات المصرفية الرقمية

نجاح إقليمي وعالمي
ً
ً
خالل عام  ،2020نجح «بوبيان» إقليميا وعالميا في تغطية االكتتاب في أول إصدار صكوك
أولية غير مضمونة تحت مظلة برنامج الصكوك ،بمجموع طلبات يناهز  4.6مليارات دوالر ،أي
اكثر من  6اضعاف المبلغ المستهدف ( 750مليون دوالر) ،والتي تم إدراجها في بورصة ايرلندا.
كما نجح «بوبيان» في استكمال استحواذه على أسهم إضافية في بنك لندن والشرق األوسط
ً
تمثل  45.25في المئة تقريبا ،ليصبح اإلجمالي بعد إضافة األسهم المملوكة لمجموعة «بوبيان»
ً
نحو  71في المئة تقريبا من األسهم العادية المصدرة لبنك لندن والشرق األوسط.

أين تكمن قوة «بوبيان»؟
• االستراتيجيات الواضحة التي تضعها
أكبر شركات االستشارات العالمية.
• العودة إلى أساسيات العمل المصرفي.
• الطلب المتنامي في
السوق الكويتي على
الخدمات والمنتجات
المالية اإلسالمية.
• التركيز على خدمة
العمالء.

• االستثمار في الموارد البشرية.
• االستثمار بقوة في الخدمات
المصرفية الرقمية منذ سنوات.
• الفريق التنفيذي عالي
المستوى.
• السرعة في اإلنجاز
وتنفيذ األفكار.
• إطالق األفكار
اإلبداعية والعمل
المستمر على
االبتكار.

نجح البنك على مدار السنوات الماضية في تحقيق نمو كبير في مؤشراته المالية ،حيث ارتفعت األصول المجمعة لمجموعة
«بوبيان» حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي إلى  6.3مليارات دينار بنسبة نمو تصل إلى  25في المئة.
وبلغت ودائع العمالء 5.1مليارات دينار ،بنسبة نمو تصل إلى  24في المئة ،فيما بلغت محفظة التمويل  4.6مليارات ،بنسبة نمو
تصل إلى  28في المئة ،وبلغت اإليرادات التشغيلية  123مليون دينار ،بنسبة نمو تصل إلى  13في المئة.

برج مبارك

المبنى الجديد

أحد فروع البنك

ً
شهد العام الحالي انطالق عمليات الحفر والبناء في المبنى الجديد للبنك ،الذي يتوقع ان يكون جاهزا الستقبال موظفي «بوبيان» بحلول
عام  ،2025حيث تم تصميم المبنى الذي يقع على مساحة  4آالف متر مربع ليكون بمنزلة أيقونة فنية مستوحاة من شعار البنك.
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تقطير النفط الخام
وحدة
تشغيل
الوطنية»:
«البترول
ً
 111بطاقة تكرير  264ألف برميل يوميا
ةديرجلا

•
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اقتصاد

ً
ً
• العجمي :تشغيلها اآلمن تم في ظروف صعبة ويعد حدثا استثنائيا
• الخطيب :نمضي نحو تنفيذ التوجهات االستراتيجية لرفع الطاقة التكريرية إلى  1.6مليون
أشرف عجمي

من الوحدات
الرئيسية
في مشروع
الوقود البيئي
داخل مصفاة
ميناء عبدالله

العجمي

أعلنت شركة البترول الوطنية
الـكــويـتـيــة ،أم ــس ،تشغيل وحــدة
تقطير النفط الخام رقم  111في
مصفاة ميناء عبدالله ،وتعتبر
ه ـ ــذه الـ ـ ــوحـ ـ ــدة ه ـ ــي األكـ ـ ـب ـ ــر مــن
نوعها على مستوى الكويت ،إذ
تبلغ طاقتها التكريرية  264ألف
برميل يوميا.
ب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،قـ ــال نــائــب
الرئيس التنفيذي للمشاريع في
شركة البترول الوطنية م .عبدالله
العجمي خــال مؤتمر صحافي
عقدته الشركة في مصفاة ميناء
عبدالله ،إن التشغيل اآلمن ألكبر
و ح ــدة تقطير للنفط ا ل ـخــام في
الـكــويــت يـعــد حــدثــا استثنائيا،
وتم في ظروف استثنائية صعبة
أيضا تزامنت مع انتشار جائحة
ف ـي ــروس ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد في
ال ـك ــوي ــت والـ ـع ــال ــم ،مــوض ـحــا أن
هذه الوحدة تعتبر من الوحدات
الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي م ـش ــروع ال ــوق ــود
ال ـب ـي ـئ ــي داخ ـ ـ ــل م ـص ـف ــاة م ـي ـنــاء
عبدالله.
وأض ــاف العجمي أن مشروع
ال ــوق ــود الـبـيـئــي يـعـتـبــر مـشــروع
األرقـ ــام الـقـيــاسـيــة ،وذل ــك اب ـتــداء
من الميزانية التقديرية للمشروع

أهداف مشروع الوقود البيئي
يعتبر مشروع الوقود البيئي من أهم المشاريع االستراتيجية
والتنموية لشركة البترول الوطنية ،ومن أهم أهدافه التالي:
 تطوير وتوسيع مصفاتي ميناء ي عبدالله واألحـمــدي ودعمً
ً
ربطهما ليصبحا مجمعا تكريريا متكامال ،من حيث تحويل زيت
الوقود ذي المحتوى الكبريتي العالي إلى منتجات بترولية عالية
الجودة ذات محتوى كبريتي منخفض.
 اإليفاء بمتطلبات األســواق العالمية والمحلية من المنتجاتالبترولية المختلفة ،وتلبية احتياجات السوق المحلي واألسواق
ً
العالمية من المنتجات البترولية ،وذلك وفقا للكميات والمواصفات
العالمية األكثر تشددا من الناحية البيئية.
 االرتـ ـق ــاء بـكــل م ــن األداء الـفـنــي واالق ـت ـص ــادي ل ــزي ــادة ال ـقــدرةالتنافسية.
 حقق المشروع أعلى مستوى من الطاقة التحويلية في المصافيالمحلية ،مع األخذ في االعتبار االحتياجات المحلية من الطاقة.
 ت ـح ـق ـيــق أقـ ـص ــى ق ـ ــدر مـ ــن ال ـت ـك ــام ــل ب ـي ــن ع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـكــريــرً
والبتروكيماويات محليا.
 تحقيق أعـلــى عــائــد تـكــريــر مـمـكــن ،مــع الـمـحــافـظــة عـلــى أعلىالمقاييس لكل من األداء البيئي ومستويات السالمة.
 خلق فــرص عمل جــديــدة للعمالة الوطنية وتشجيع التنميةاالقتصادية المحلية.

العمالة الوطنية

جانب من المؤتمر الصحافي
والـبــالـغــة  4.68م ـل ـيــارات دي ـنــار،
والـتــي تعد مــن أكبر الميزانيات
الـمـعـتـمــدة لـلـمـشــاريــع التنموية
في تاريخ الكويت ،مرورا بمراحل
ت ـن ـف ـي ــذ الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع عـ ـل ــى م ـ ــدار
السنوات الماضية والتي تزامنت
م ـ ــع ت ـ ـحـ ــديـ ــات ع ـ ــدي ـ ــدة ن ـج ـحــت
الشركة في تجاوزها.
وأشـ ـ ـ ــار ال ـ ــى أن ق ـي ـم ــة ع ـقــود
ال ـم ـشــروع بـلـغــت  3.69مـلـيــارات
ديـ ـن ــار ،وي ـب ـلــغ ن ـص ـيــب ال ـق ـطــاع
ال ـ ـخـ ــاص مـ ــن م ـ ـشـ ــروع ال ــوق ــود
البيئي نحو مليار حاليا ،ويتوقع
أن يصل إلى  1.3مليار مع نهاية
ً
تنفيذ المشروع قريبا ،موضحا
أن حـجــم الـمـحـتــوى المحلي من
المشروع سيصل إلى  35.6بالمئة
من إجمالي قيمة العقود.
وذك ــر أن «ال ـب ـتــرول الــوطـنـيــة»
ن ـج ـح ــت فـ ــي اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال م ــراف ــق
الـمـشــروع كــافــة ضمن الميزانية
ال ـم ـع ـت ـمــدة ،ح ـيــث ب ـلــغ ال ـصــرف
حتى يومنا هذا نحو  4.4مليارات
دي ـنــار ،وم ــا تبقى يـعــد أكـثــر من
ك ـ ــاف السـ ـتـ ـكـ ـم ــال ب ـق ـي ــة أج ـ ــزاء
المشروع.

 100ألف عامل
وأوض ــح العجمي أن مشروع
الـ ــوقـ ــود ال ـب ـي ـئــي ت ـت ـط ـلــب حـشــد
أكـثــر مــن  100ألــف عــامــل إلنجاز
ً
المشروع ،وكذلك تنسيقا دقيقا
ع ـلــى مـ ــدار ال ـســاعــة م ــع ع ــدد من

الـجـهــات الـمـســؤولــة فــي الــدولــة،
مشيرا إلــى أن عــدد العمالة بلغ
فــي أوق ــات الـ ــذروة نـحــو  53ألــف
ع ــام ــل م ــن مـخـتـلــف الـجـنـسـيــات
والـعــرقـيــات والـلـغــات المختلفة،
وهو ما يزيد من صعوبة التعامل
مع ذلك العدد الهائل في مثل تلك
المشاريع.
وفي سؤال حول موعد تسلم
بـقـيــة وح ـ ــدات م ـش ــروع ال ــوق ــود
البيئي قــال العجمي انــه يتوقع
تسلم الـمـشــروع نهائيا بحلول
منتصف عام  ،2021حيث نجحت
الـشــركــة فــي تسلم  105وح ــدات
فــي مصفاة ميناء األحـمــدي في
شهر فبراير الماضي ،أما حزمة
م ـص ـفــاة م ـي ـنــاء ع ـبــدال ـلــه رق ــم 1
فتم االنتهاء من نحو  19وحدة
مــن أص ــل  29وح ــدة ،مــؤكــدا أنــه
تم االنتهاء من تسلم  63وحدة
ضمن الحزمة الثانية من مصفاة
ميناء عبدالله في شهر أغسطس
.2020

بوابة للوقود البيئي
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت ن ــائ ـب ــة
الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء
ع ـبــدال ـلــه ،م .وض ـحــة الـخـطـيــب،
إن وحــدة التقطير الـجــديــدة في
المصفاة تعد األكبر من نوعها
على مستوى الـكــو يــت ،إذ تبلغ
طــاق ـت ـهــا ال ـت ـك ــري ــري ــة  264أل ــف
ً
برميل يوميا ،وهــو ما سيؤدي

 3مراحل
ذكرت شركة البترول الوطنية أنه لتشغيل وحدة النفط الخام رقم  ،111فقد تم المرور من  3مراحل هي كالتالي:
المرحلة األولى بدأت في يونيو  2018بتشغيل
وحدات الخدمات ،مثل:

إنتاج بخار الماء من خالل  6غاليات.
إنتاج غاز النيتروجين.
مضخات وشبكة مياه اإلطفاء.
وحدة معالجة المخلفات النفطية.
وحدة الشعلة.

المرحلة الثانية بدأت في أبريل  2020بتشغيل
الوحدات المساندة مثل:

وحدة استخالص الغازات الكبريتية.
وحدة معالجة مياه التصنيع.
وحدة معالجة غاز الوقود.
وحدة إنتاج غاز الهيدروجين.
وحدة تبريد المنتجات الثقيلة.
وحدة تبريد المياه.

ال ـمــرح ـلــة ال ـثــال ـثــة ب ـ ــدأت ف ــي ال ـش ـهــر ال ـج ــاري
بتشغيل الوحدات الرئيسية:

تـشـغـيــل وحـ ــدة تـقـطـيــر ال ـن ـفــط ال ـخــام
رقم 111

النفط يرتفع مع تزايد
التفاؤل بشأن اللقاح
ارت ـ ـفـ ــع ال ـن ـف ــط لـلـجـلـســة
ال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي
أمــس ،إذ تجاهلت السوق
ً
ت ـقــريــرا بــالـقـطــاع أظـهــر أن
مخزونات الخام األميركية
ارتفعت أكثر من المتوقع،
ل ـي ـت ــواص ــل ب ــذل ــك ص ـعــود
دعـمـتــه آمـ ــال ف ــي أن يــدعــم
لـقــاح ل ـ كــوفـيــد 19 -الطلب
على النفط.
وصـ ـع ــد خـ ــام ب ــرن ــت 38
ً
سنتا ،أو  0.8في المئة ،إلى
ً
 48.24دوالرا للبرميل ،بعد
ارت ـفــاع بنحو  4فــي المئة
في الجلسة السابقة .وزاد
خام غرب تكساس الوسيط
ً
 27سنتا ،أو  0.6في المئة،
ً
إلــى  45.18دوالرا ،بعد أن
رب ــح أكـثــر مــن  4فــي المئة
أمس األول.
وكال العقدين عند أعلى
مـسـتــويــاتـهـمــا م ـنــذ أوائ ــل
مارس ،وصعدا بنحو  9في
المئة في آخر أربع جلسات.
مــن جــانـبــه ،ارت ـفــع سعر
ب ــرمـ ـي ــل الـ ـنـ ـف ــط ال ـكــوي ـتــي
ً
 31سـ ـنـ ـت ــا ل ـي ـب ـلــغ 45.45
ً
دوالرا فــي ت ـ ــداوالت أمــس
ً
األول مقابل  45.14دوالرا
فــي ت ـ ــداوالت ي ــوم االثـنـيــن
ً
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي وفـ ـ ـق ـ ــا ل ـل ـس ـعــر
الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــن مـ ـ ـ ــن مـ ــؤس ـ ـسـ ــة
البترول الكويتية.

إلـ ــى زي ـ ــادة ال ـط ــاق ــة ال ـت ـكــريــريــة
اإلج ـم ــال ـي ــة ل ـل ـم ـص ـفــاة م ــن 270
ً
ألف برميل ،إلى  454ألفا يوميا،
وبـ ــذلـ ــك ف ــإنـ ـه ــا ت ـم ـث ــل الـ ـب ــواب ــة
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة لـ ـمـ ـش ــروع الـ ــوقـ ــود
ال ـب ـي ـئــي ف ــي ال ـم ـص ـف ــاة ،والـ ــذي
يشكل ،بدوره ،نقلة نوعية كبيرة
لصناعة تكرير النفط في البالد.
وأضـ ــافـ ــت أن ـ ــه ع ـب ــر تـشـغـيــل
الــوحــدة رقــم  111فــإن «الـبـتــرول
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة» ت ــؤك ــد أنـ ـه ــا تـسـيــر
بـثـبــات نـحــو تنفيذ الـتــوجـهــات
الرئيسية الستراتيجية مؤسسة
البترول الكويتية ،والهادفة إلى
رفــع الـطــاقــة التكريرية للقطاع،
ال ـ ـتـ ــي س ـت ـص ــل إل ـ ـ ــى نـ ـح ــو 1.6
ً
مليون برميل يوميا مع تشغيل
مـصـفــاة ال ــزور ال ـجــديــدة ،فضال
ع ــن تـحـسـيــن ج ــودة الـمـنـتـجــات
من المشتقات النفطية ،لتتوافق
م ــع الـمـتـطـلـبــات واالش ـت ــراط ــات
العالمية الـمـتـطــورة ،الفـتــة إلــى

أن ذلك سيسهم في فتح أسواق
ج ــدي ــدة أم ـ ــام هـ ــذه الـمـنـتـجــات،
وم ـب ـي ـنــة أن ذلـ ــك سـيـعـمــل على
تـ ـع ــزي ــز مـ ـك ــان ــة دولـ ـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت
كـ ــإحـ ــدى أه ـ ــم الـ ـ ـ ــدول الـمـنـتـجــة
للنفط على مستوى العالم.
وأعــربــت الخطيب عــن الفخر
ب ـن ـج ــاح ت ـش ـغ ـيــل الـ ــوحـ ــدة رغ ــم
ال ـ ـظ ـ ــروف االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ال ـت ــي
نعيشها ويعيشها العالم أجمع،
وال ـنــاج ـمــة ع ــن تـفـشــي ف ـيــروس
كــورونــا الـمـسـتـجــد ،مـشـيــرة في
ه ــذا ال ـصــدد ال ــى أن ف ــرق العمل
فـ ــي م ـص ـف ــاة ع ـب ــدال ـل ــه أظ ـه ــرت
قــدرا كبيرا مــن الكفاء ة والـقــدرة
على صناعة هــذا الـنـجــاح ،بعد
أن تــوجــت جـهــودهــا المخلصة
وال ـج ـب ــارة ب ــال ــوص ــول إل ــى هــذا
ال ـ ـيـ ــوم الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ،وذل ـ ــك بـعــد
ع ـم ـل ـي ــات ت ـج ـه ـي ــز دام ـ ـ ــت أك ـث ــر
مــن عــامـيــن ،تــم خــالـهــا اختبار
وتشغيل مجموعة مــن األنظمة

ذكرت شركة البترول الوطنية انه تم تدريب طواقم العمالة
الوطنية من خالل ابتعاثهم إلى دورات فنية خارجية وميدانية
كجزء من برامج التأهيل النظري والعملي لتحقيق التشغيل
اآلمــن ،وقــد بلغ عــدد األيــدي العاملة الماهرة بالموقع ذروتــه
بنحو  950فردا ،كما قدر عدد ساعات العمل بـ  3.3ماليين ساعة
لتنفيذ األعمال اإلنشائية التالية:
 األعمال المدنية ،حيث بلغت كمية الخرسانة  14ألف م،3والترصيف  28ألف م.2
 الجسور والهياكل المعدنية و التي بلغت  9,5ألف طن. خطوط األنابيب وقدرها  295ألف بوصة قطرية. شبكة كهربائية بطول  340كلم. شبكة أنظمة التحكم بطول  173كلم. أعمال الصباغة 35 ،ألف م.2 أعمال العزل الحراري والعزل ضد الحريق  59ألف م.2والـ ــوحـ ــدات ال ـم ـســانــدة ال ــازم ــة
لبدء التشغيل الكلي اآلمن لهذه
الوحدة.

تجاوز الصعاب
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى الـ ـ ـ ــدور ال ـم ـهــم
واألســاســي ال ــذي بذلته الـكــوادر
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ف ـ ــي ك ـي ـف ـي ــة تـ ـج ــاوز
الـصـعــاب ،والـتـعــامــل بـكـفــاءة مع
ه ــذا ال ـظ ــرف الـ ـط ــارئ ،وال ـن ـجــاح
ال ـفــائــق ف ــي س ــد الـنـقــص بــأعــداد
العمالة الوافدة الذي تسببت فيه
هذه الجائحة ،مثمنة جهود تلك
ال ـكــوادر والـتــي تــوجــت بتشغيل
ً
وتجهيز ما يزيد على  11مصنعا
ً
ونظاما ،كان ال ّ
بد من تشغيلها
كمقدمة لتشغيل الوحدة رقم .111
وأض ــاف ــت أن م ـص ـفــاة مـيـنــاء
عبدالله تصنف ضمن المستوى
الثالث في معيار تعقيد عمليات
ً
التكرير عالميا ،وهــو المستوى

األك ـث ــر ص ـعــوبــة ،حـيــث يتضمن
تـنــوع الــوحــدات التصنيعية من
ح ـي ــث ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا وال ـط ــاق ــة
اإلنتاجية ،وكذلك الحصول على
درجــة أعلى من القيمة المضافة
للبرميل النفطي.
ولفتت الى أنه لضمان تحقيق
أعلى درجات التكامل والتشغيل
بـجــدوى اقتصادية مجزية ،فقد
تــم ربــط وح ــدات مـشــروع الوقود
البيئي بــوحــدات مـصـفــاة ميناء
ع ـبــدال ـلــه ال ـق ــائ ـم ــة ،ح ـيــث عملت
دوائ ـ ــر ال ـم ـص ـفــاة بـ ــروح الـفــريــق
ال ــواح ــد لـتـحـقـيــق ال ــرب ــط ال ــازم
ب ـي ــن مـ ــا ي ــزي ــد ع ـل ــى  5وح ـ ــدات
تصنيعية حــا لـيــة فــي المصفاة
وخ ــزان ــات ـه ــا ال ـتــاب ـعــة ف ــي مـيـنــاء
عبدالله والشعيبة ،لضخ النفط
الخام للوحدة ،واستقبال وتكرير
المنتجات الجديدة.

14
اقتصاد
ً
ً
ً
«فيتش» تمنح صكوك « »KIBتصنيفا ائتمانيا نهائيا عند «»A-
ةديرجلا
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بوخمسين :التصنيف يعتبر األعلى ضمن الشريحة الثانية في الكويت ودول الخليج
مـنـحــت وك ــال ــة فـيـتــش للتصنيف
االئتماني صكوك بنك الكويت الدولي
« - »KIBال ـتــي أص ــدره ــا بـقـيـمــة 300
مليون دوالر أميركي ضمن الشريحة
الثانية  Tier 2من قاعدة رأس المال -
ً
ً
ً
تصنيفا ائتمانيا نهائيا طويل األجل
« »Long-termعند « »A-إذ تم إصدار
هذه الصكوك ضمن برنامج شهادات
الـصـكــوك الـمــوثــوقــة مــن خــال شركة
«كي أي بي صكوك ليميتد».
ً
ووفـ ـق ــا ل ـت ـقــريــرهــا الـ ـص ــادر أمــس
األول تتوافق هذه الصكوك مع معيار
نسبة كفاية رأس المال «بازل  ،»3وتم
تسعيرها بمعدل ربح سنوي 2.375
ً
في المئة علما أنها صكوك تمتد حتى
 10س ـنــوات وغـيــر قــابـلــة لــاسـتــرداد
لمدة  5سنوات.

ً
كـمــا قــامــت وك ــال ــة «ف ـي ـتــش» أيـضــا
بمنح التصنيف اال ئـتـمــا نــي طــو يــل/
قصير األجل عند « »A+/F1لبرنامج
الصكوك الخاص بالبنك ،التي تنطبق
فقط على ا لـصـكــوك غير المضمونة
وال ـتــي سيتم إص ــداره ــا تـحــت مظلة
هذا البرنامج.
يذكر أن طرح « »KIBلهذه الصكوك
ضمن الشريحة الثانية من رأس المال
يأتي بالتعاون مع عدد من الجهات
ً
ال ـم ــال ـي ــة رف ـي ـع ــة ال ـم ـس ـت ــوى مـحـلـيــا
ً
ً
وإقليميا ودوليا والتي تشمل :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 التصنيف ،قال
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
الـتـنـفـيــذي لـلـبـنــك رائـ ــد بــوخـمـسـيــن:
«يأتي هذا التصنيف االئتماني الذي
ً
ً
صدر أخيرا تأكيدا على نجاح الصفقة
التي عقدها « »KIBومدى تميزها ،إذ
ً
تعتبر هذه الصكوك األعلى تصنيفا
ضمن الشريحة الثانية فــي الكويت
ودول الخليج العربي ،إضافة إلى أنها
أول صكوك ضمن الشريحة الثانية
لرأس المال تصدر بالدوالر األميركي
في الكويت ويتم إدراجها للتداول في

بورصة الكويت تشارك في اليوم العالمي
لمناهضة العنف ضد المرأة

ً
مبنى البورصة يكتسي باللون البرتقالي دعما لمبادرة األمم المتحدة
أعلنت بورصة الكويت مشاركتها في
مبادرة األمم المتحدة باليوم العالمي
لمناهضة العنف ضد المرأة بهدف رفع
وعــي المجتمع حــول ال ــدور المحوري
الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص
في تحقيق الهدف الخامس من أهداف
التنمية المستدامة المتعلقة بتمكين
الـ ـم ــرأة وت ـع ــزي ــز ح ـقــوق ـهــا ومـكــانـتـهــا
والتعريف بدورها الحيوي في العملية
التنموية.
وقالت البورصة ،في بيان صحافي
أمـ ــس ،إن ـه ــا أض ـ ــاءت ًمـبـنــاهــا بــالـلــون
ال ـب ــرت ـق ــال ــي مـ ـش ــارك ــة م ـن ـهــا ف ــي ه ــذه
المناسبة ،وللمساهمة في رفع الوعي
العام بأضرار العنف بكافة أشكاله على
النساء والفتيات ،ويرمز اللون البرتقالي
ومبان أخرى في
الذي يكتسيه المبنى
ٍ
مستقبل أكثر
إلى
الكويت وحول العالم
ٍ
ً
وخال من العنف.
إشراقا
ًٍ
وت ـع ـل ـي ـق ــا ع ـل ــى مـ ـش ــارك ــة ب ــورص ــة
الـكــويــت بـمـبــادرة األم ــم الـمـتـحــدة ،قال
ناصر السنعوسي رئيس إدارة التسويق
واالتصال في بورصة الكويت« :يجتمع
العالم من خالل حملة الـ  16يوم لألمم
المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة،
وبــورصــة الكويت فـخــورة باالنضمام
هذا العام لمناصرة الجهود المبذولة
للحد مـنــه ،فــالـهــدف مــن المشاركة في
المبادرة العالمية هو تسليط الضوء
عـلــى األهـمـيــة الـبــالـغــة لـحـمــايــة الـمــرأة
بشكل عــام مــن كــافــة أشكال
والـفـتـيــات
ٍ
العنف ،والعمل على تمكينهن وحماية
حقوقهن».
ولـ ـ ـف ـ ــت الـ ـسـ ـنـ ـع ــوس ــي إلـ ـ ـ ــى س ـعــي
بورصة الكويت من خــال مساهمتها
في تحقيق الهدف الخامس من أهداف
ً
التنمية المستدامة ،تضامنا مع نهج
دولة الكويت ورؤيتها لعام .2035
من جانبها ،قالت د .لبنى القاضي

رئيسة مركز دراس ــات وأبـحــاث المرأة
بـكـلـيــة ال ـع ـلــوم االج ـت ـمــاع ـيــة بـجــامـعــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت« ،نـ ـح ــن ن ـف ـت ـخ ــر ب ــان ـض ـم ــام
الـ ـب ــورص ــة إض ـ ـ ــاءة م ـب ـن ــاه ــا ب ــال ـل ــون
البرتقالي ،وهو خير دليل على دورها
في دعم ومساندة التنمية المستدامة
الخاصة بتمكين المرأة ،كما أنها أول
بورصة في مجلس التعاون الخليجي،
التي قامت بقرع الجرس لتمكين المرأة
في يوم المرأة العالمي».
بــدورهــا ،رحـبــت س ــوزان ميخائيل،
المديرة اإلقليمية لهيئة األمم المتحدة
للمرأة للدول العربية ،بإضاءة المباني
الكويتية الـمـمـيــزة بــالـلــون البرتقالي
ً
لمساندة حملة ال ـ  16يوما لمناهضة
العنف ضد المرأة ،قائلة« :يؤدي القطاع
ً
ً
الخاص دورا رئيسيا في الحفاظ على
صـحــة وس ــام ــة ورفــاه ـي ــة الـمــوظـفــات
والموظفين.
وأعربت ميخائيل عن ترحيب هيئة
األمم المتحدة للمرأة بهذا الدعم البين
ل ـل ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص ال ـك ــوي ـت ــي ،ب ـم ــا في
ذل ــك ب ــورص ــة ال ـكــويــت ،ل ــزي ــادة الــوعــي
ً
ً
بحاجتنا ا لـمــا ســة جميعا للعمل يــدا
بيد إلنـهــاء جميع أشـكــال العنف ضد
النساء والفتيات.
وي ـهــدف ال ـيــوم الـعــالـمــي لمناهضة
العنف ضد المرأة الذي تنظمه منظمة
األمم المتحدة إلى محاربة هذه الظاهرة
حول العالم ،وتركز فعاليات المنظمة
للمرأة هذا العام على إدماج الرجال في
مناهضة العنف ضــد ال ـمــرأة باعتبار
ً
ً
الرجل شريكا أساسيا في المسؤولية
والمشاركة المجتمعية إلنهاء العنف
ض ــد الـ ـم ــرأة ،إل ــى جــانــب دع ــم أص ــوات
وجهود النساء والفتيات والمتطوعين
ومنظمات المجتمع المدني العاملة في
هذا المجال.
وكانت بورصة الكويت نظمت خالل

ناصر السنعوسي

األع ــوام الثالثة الماضية فعالية «قرع
ال ـجــرس» بـهــدف إط ــار جـهــودهــا لدعم
الـمــرأة الكويتية واإلس ـهــام فــي تفعيل
دورها التنموي في المجتمع المحلي،
ب ــاع ـت ـب ــاره ــا ن ـص ــف ال ـم ـج ـت ـم ــع ،وف ــي
مسعى للتأكيد عـلــى دوره ــا المتفرد
ومساهمتها الوفيرة في رفعة الوطن
وازدهـ ــاره ،مما جعل بــورصــة الكويت
مــن أول ــى الـبــورصــات فــي دول مجلس
ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي ال ـت ــي ت ـق ــدم هــذه
المبادرة.
وتعتبـر بورصـة الكويـت رائـدة فـي
المسـاواة وتمكيـن المـرأة ،وقـد شـاركت
الشـركة فـي عدد مـن المبـادرات المتعلقـة
بذلــك بهدف رفـع مسـتوى الوعـي فـي
القطـاع الـخـ ــاص حـ ــول أهميـة تمكيـن
المـرأة علـى جميـع الصعد.
ً
وتأكيدا على التزام الشركة الراسخ
بتعزيز ثقافة االدمــاج في بيئة العمل،
وق ـعـ ـ ـ ــت ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت بـ ـي ــان دع ــم
«مـبــادئ دعــم ال ـمــرأة» ،الــذي يهدف إلى
دعم الدور المحوري الــذي يمكن أن تقــوم
به الشركات لتحقيق «اه ــداف التنمية
المسـتدامة ألجندة  ،»2030والصادرة

«الوطني» يمدد حملته لالسترجاع
النقدي بالتعاون مع «»Visa
يواصل بنك الكويت الوطني مكافأة عمالئه
ع ـل ــى م ـ ـ ــدار الـ ـ ـع ـ ــام ،مـ ــن خ ـ ــال ب ــاق ــة م ـت ـنــوعــة
م ــن ال ـح ـم ــات الـ ـت ــي ي ـت ــم تـصـمـيـمـهــا لـتـلـبـيــة
احـتـيــاجــاتـهــم وتـطـلـعــاتـهــم ،ول ـهــذا ق ــام البنك
بتمديد حملته الموسمية لالسترجاع النقدي،
والـتــي تتيح لحاملي بـطــاقــات  Visaالوطني
االئتمانية المؤهلة اسـتــرجــاع  10فــي المئة
عند استخدام البطاقة داخل أو خارج الكويت
لدى مجموعة متنوعة من المتاجر المشاركة
في الحملة.
وكذلك يكافئ «الوطني» عمالءه في عروض
موسم التسوق بعرض حصري غدا بزيادة
قيمة االسترجاع النقدي لتصل إلى  20في
المئة مــن قيمة المشتريات عند استخدام
بطاقات  Visaالوطني االئتمانية أو مسبقة
ال ــدف ــع ال ـمــؤه ـلــة لـ ــدى ال ـج ـه ــات ال ـت ـجــاريــة
المشاركة.
وتم تمديد الحملة  4أشهر تنتهي في  5مارس
 ،2021عـلــى أن يـتــم إي ــداع مبلغ االس ـتــرجــاع في
حساب بطاقات  Visaالوطني االئتمانية المؤهلة
في موعد أقصاه أبريل  ،2021للعمالء الذين قاموا
بالتسجيل فــي الحملة عبر الموقع اإللكتروني
للبنك وانطبقت عليهم الشروط.
وتشارك الجهات التجارية التالية في الحملة:
طـلـبــات ،اكـســايــت ،يــوريـكــا ،زي ــن،Ooredoo ،stc ،
نـمـشــي ،Farfetch ،بــوتــري ب ــارن ،ك ــارف ــور ،مركز
سلطان ،ASOS ،شي إن ،لولو هايبرماركت ،الطرف
األغــر ،أبـيــات ،بيرشكا ،ديكاتلون ،سيتي سنتر،
ماسيمو دوتي ،بوجي ميالنو ،وبست اليوسفي.
وتـتـضـمــن بـطــاقــات  Visaالــوطـنــي االئتمانية
ا لـ ـم ــؤ هـ ـل ــة بـ ـط ــا ق ــة  Visa Signatureا ل ــو ط ـن ــي
اال ئ ـت ـم ــا ن ـي ــة ،ب ـط ــا ق ــة  Visa Platinumا لــو ط ـنــي
اال ئـ ـتـ ـم ــا نـ ـي ــة ،ب ـط ــا ق ــة  Visa Infiniteا ل ــو ط ـن ــي
االئ ـت ـمــان ـيــة ،ب ـطــاقــة  Visa Signatureالــوطـنــي
 ال ـخ ـط ــوط ال ـج ــوي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة (نـ ـ ــادي ال ــواح ــة)االئتمانية ،بطاقة  Visa Infiniteالوطني  -الخطوط
الجوية الكويتية (نادي الواحة) االئتمانية ،بطاقة
 Visa Infinite Privilegeالــوط ـنــي االئـتـمــانـيــة،
بطاقة  Visa Platinumالوطني  -الخطوط الجوية
الكويتية (نادي الواحة) مسبقة الدفع.
وي ـس ـعــى ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي إلـ ــى م ـكــافــأة
عمالئه على مدار العام ،ولهذا قام بتمديد حملة
االسترجاع النقدي لمنحهم الفرصة لالستفادة

مــن عودتهم للتسوق ،فــي ظــل عــودة الحياة إلى
طبيعتها تدريجيا.
وتـعــد حملة الــوطـنــي الموسمية لالسترجاع
النقدي هذه المرة استثنائية ،حيث ضاعف البنك
عــدد المتاجر المشاركة ،كما قــام بالتركيز على
تلبية احتياجات العمالء اليومية على اختالف
شــرائـحـهــم فــي ظــل حــرصــه عـلــى إث ــراء تجربتهم
المصرفية.
ويؤكد «الوطني» دائما أنه األقرب لعمالئه ،حيث
واصل مكافأتهم خالل الظروف االستثنائية التي
فرضتها جائحة كــورونــا فــي األشـهــر الماضية،
وسعيه إلــى استمرار حمالته التي يحرص على
أن ي ـت ــم تـصـمـيـمـهــا وف ـق ــا الح ـت ـي ــاج ــات عـمــائــه
وتطلعاتهم.
ويـ ـح ــرص ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي ع ـلــى إثـ ــراء
التجربة المصرفية لحاملي بطاقات  Visaالوطني
االئـتـمــانـيــة ،مــن خــال مــا يــوفــره لهم مــن أسلوب
حياة مميز ،وفرصة للمشاركة في الحمالت الفريدة
واالستثنائية على مدار العام والتي طالما تلقى
استحسانا وتفاعال منهم.
وتقدم بطاقات  Visaالوطني االئتمانية تجربة
دفع ممتازة من حيث السهولة والمزايا للعمالء،
وخــاصــة عند الـتـســوق ،ومنها بــرنــامــج مكافآت
الــوطـنــي ،وبــرنــامــج مــايـلــز الــوطـنــي ،إضــافــة إلــى
خــد مــة حماية المشتريات و خــد مــة تمديد فترة
الضمان.

عن البرنامج اإلنمائي لألمم المتحــدة.
ولإلشارة ،أسفرت جائحة «كورونا»
أس ـ ـفـ ــرت عـ ــن تـ ـف ــاق ــم عـ ــوامـ ــل ال ـخ ـطــر
الرئيسية للعنف ضد النساء والفتيات،
مثل البطالة وانعدام األمن االقتصادي
وإغ ـ ـ ــاق الـ ـ ـم ـ ــدارس ،ول ـم ــواج ـه ــة ه ــذه
الـتــداعـيــات ،أطـلــق األم ـيــن ال ـعــام لألمم
المتحدة أنطونيو غــوتـيــريــس ،حملة
«ات ـ ـحـ ــدوا إلنـ ـه ــاء ال ـع ـنــف ض ــد ال ـم ــرأة
ب ـح ـلــول ع ــام  »2030ال ـتــي ت ـهــدف إلــى
زيادة التحركات الدولية لرفع مستوى
الوعي وحشد جهود المناصرة وتبادل
المعرفة واالبتكارات.
وبـنــاء على ذلــك دعــت منظمة األمــم
المتحدة الحكومات ومنظمات المجتمع
المدني والمنظمات النسائية والقيادات
الشبابية والـقـطــاع ال ـخــاص ووســائــل
اإلع ـ ــام إل ــى ال ـت ـع ــاون مـعـهــا لتوحيد
ال ـج ـهــود الـعــالـمـيــة م ــن أج ــل الـتـصــدي
لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات.
كـمــا تـ ــدرك ال ـش ــرك ــات ،ال ـتــي أعلنت
التزامها بالمبادئ العالمية المعنية
بتمكين ال ـمــرأة ( ،)WEPsال ــدور المهم
ل ـل ـق ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص فـ ــي دع ـ ــم ال ـج ـه ــود
الـمـبــذولــة إلن ـه ــاء الـعـنــف ضــد ال ـم ــرأة.
فيترتب على التحرش والعنف تكاليف
باهظة على المرأة من حيث فقدان الدخل
وت ــوق ــف ال ـت ـقــدم الــوظـيـفــي والــرفــاهـيــة
الـ ـع ــام ــة .وم ـ ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى ،تـتــأثــر
الشركات بتغيب الموظفين والموظفات
مما يترتب عليه خسائر في اإلنتاجية.
وتعد الحملة مبادرة عالمية بقيادة
غوتيريس وإدارة هيئة األمم المتحدة
للمرأة ويحتفى بها فــي جميع أنحاء
الـعــالــم اب ـتــداء مــن  25نــوفـمـبــر ،وال ــذي
ي ــواف ــق ال ـي ــوم ال ـعــال ـمــي لـلـقـضــاء على
ال ـع ـنــف ض ــد الـ ـم ــرأة ،وتـخـتـتــم ف ــي 10
ديسمبر ،ال ــذي يــوافــق الـيــوم العالمي
لحقوق اإلنسان.

رائد بوخمسين
بورصة لندن « ،»LSEمما يعزز مركز
« »KIBال ـمــالــي ومـكــانـتــه ف ــي أس ــواق
رأسمال الدين اإلقليمية.

وأش ـ ـ ــار بــوخ ـم ـس ـيــن إلـ ــى أن ه ــذه
الصكوك المصدرة تساهم في تنويع
قاعدته التمويلية وتحسين مكانته
أمام المستثمرين الدوليين إذ وصل
مجموع المشاركة في هذه الصكوك
ً
ما يقارب  2.7مليار دوالر تقريبا ،أي
مــا يمثل  9أض ـعــاف حـجــم الصكوك
المصدرة ،وتم توزيع أكثر من  50في
المئة على المستثمرين الدوليين».
ً
وأض ـ ـ ـ ــاف« :دائـ ـ ـم ـ ــا ك ـن ــا ف ـخ ــوري ــن
ب ـن ـجــاحــات « »KIBوس ـج ـلــه ال ـحــافــل
بـ ــاإلن ـ ـجـ ــازات ف ــي مـ ـج ــال ال ـص ـف ـقــات
ً
المالية ،كما أننا راضــون تماما عن
هــذا التقييم االئتماني الممتاز لكل
م ــن ص ـك ــوك ال ـب ـنــك ض ـمــن الـشــريـحــة
الثانية لرأس المال وبرنامج إصدار
الصكوك (مليارا دوالر) الــذي يعتبر

أقـ ــل بــدرج ـت ـيــن ف ـقــط م ــن الـتـصـنـيــف
االئ ـ ـت ـ ـمـ ــانـ ــي ط ـ ــوي ـ ــل األج ـ ـ ـ ــل ل ـل ـب ـنــك
والـ ـ ـخ ـ ــاص ب ــالـ ـت ــزام ــات ــه ب ــال ـع ـم ــات
األجنبية « »IDRوالمثبت عند الفئة
.»A+
والب ــد مــن اإلشـ ــارة إل ــى أن وكــالــة
ف ـي ـتــش ق ــام ــت بـتـثـبـيــت الـتـصـنـيــف
االئتماني طويل األجل «Long-term
 »IDRلبنك الكويت الدولي « »KIBعند
« »A+كــذلــك تثبيت ال ـق ــدرة الــذاتـيــة
« »VRلـلـبـنــك ع ـنــد « »bb-م ــع نـظــرة
ً
مستقبلية «مستقرة» ،وفقا لتقريرها
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر بـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ  14س ـب ـت ـم ـبــر
ً
 .2020علما أن النظرة المستقبلية
الـمـسـتـقــرة لـ ـ « »KIBتـعـكــس الـنـظــرة
المستقبلية للتصنيف االئتماني
السيادي لدولة الكويت.

 ...و«الخليج» يدعم «Orange the
 »Worldويضيء مبناه بالبرتقالي
يشارك بنك الخليج هذا العام في
ال ـم ـب ــادرة ال ـعــال ـم ـيــة «Orange the
 ،»Worldالتي تطلقها منظمة األمم
الـمـتـحــدة لـلـقـضــاء عـلــى الـعـنــف ضد
ً
المرأة ،في  25نوفمبر مدة  16يوما
وتـنـتـهــي  10دي ـس ـم ـبــر ،وه ــو ال ـيــوم
العالمي لحقوق اإلنسان.
وب ـ ـ ـهـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،س ـي ـض ــيء
«ال ـخ ـل ـيــج» م ـب ـنــاه الــرئـي ـســي بــالـلــون
ً
البرتقالي طــوال أيــام الحملة ،دعما
ل ـج ـه ــود ال ـق ـض ــاء ع ـل ــى ال ـع ـن ــف ضــد
ال ـ ـم ـ ــرأة ،وال ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ح ـقــوق
اإلنسان.
وت ــأت ــي م ـش ــارك ــة ال ـب ـن ــك ف ــي ه ــذه
الحملة لتأكيد اإلنجاز الــذي حققته
دولـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت بـ ــإصـ ــدار ق ــان ــون 16
لسنة  2020بشأن الحماية من العنف
األسـ ـ ـ ــري ودع ـ ـ ــم جـ ـه ــود الـ ــدولـ ــة فــي
تحقيق الـهــدف الخامس مــن أهــداف
التنمية الـمـسـتــدامــة :ال ـم ـســاواة بين
الجنسين ،وهي جزء من خطة التنمية
الوطنية ورؤية الكويت .2035
وحول هذه المبادرات ،قال مساعد
المدير العام لالتصاالت المؤسسية
فــي «الـخـلـيــج» ،أحـمــد األمـيــر« :ترتكز
مسؤوليتنا اال جـتـمــا عـيــة فــي البنك
على االستدامة بمختلف مستوياتها،
البيئية ،واالقتصادية ،والمجتمعية.
وللوصول إلــى هــذا الهدف السامي،
البـ ــد م ــن ض ـم ــان األم ـ ـ ــان ل ـك ــل أفـ ــراد
المجتمع وأطيافه ،لنتمكن من العمل
م ـعــا ن ـحــو الـ ـه ــدف .ن ــدع ــم ف ــي الـبـنــك
ً
حملة « »Orange the Worldإيمانا
ً
بحق النساء بــاألمــان ،وتــأكـيــدا على
رفض العنف ضدهن .هدف المساواة
بين الجنسين من األهــداف السامية
الـ ـت ــي ت ـس ـعــى ل ـه ــا األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة،
ً
ً
وندعمها دعما كامال».

مناهضة العنف
ورحـبــت الــدكـتــورة لبنى القاضي

«المتحد» يعلن الفائزة بالسحب
الشهري لـ «الحصاد»
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع االل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزام
ب ــاإلرش ــادات الــوقــائـيــة
مــن الجهات الصحية،
أجـ ـ ــرى ال ـب ـن ــك األه ـل ــي
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــد ،أمـ ـ ـ ـ ـ ــس،
الـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــب ال ـ ـش ـ ـهـ ــري
على جوائز الحصاد
اإلس ــام ــي ،األول في
ال ـك ــوي ــت وال ـح ــاص ــل
عـلــى «جــائــزة أفضل
بــرنــامــج إدخ ـ ــار في
الكويت لعام »2019
م ــن م ـج ـلــة «ب ــان ـك ــر م ـيــدل
إيست» ،نظرا للعديد من مميزاته ،حيث يقدم لعمالئه فرصا
للفوز على م ــدار الـعــام مــن خــال مــا يــزيــد على  800جائزة
سنويا ،واستطاع أن يعيد رسم حياة اآلالف من الرابحين.
وأسفر السحب على الجائزة الشهرية عن حصول الرابحة
دالل عبدالرزاق خضير على  100ألف دينار.
الجدير بالذكر ،أن سحوبات «الحصاد» تتضمن جائزة
قيمتها  100ألف دينار في كل من العيدين .وتبقى الجائزة
ربع السنوية الكبرى بقيمة  250ألف دينار أهم ما يطمح إليه
العمالء لتحقيق أحالمهم وتطلعاتهم ،فضال عن وجود سحب
شهري على جــائــزة بقيمة  100ألــف ،و 20جــائــزة أسبوعية
بقيمة ألف دينار لكل رابح.
ويـحـظــى الـعـمــاء بــأربــاح سـنــويــة متوقعة عـلــى أســاس
عقد الوكالة ضمن هــذا الحساب ،وهــو ما يجعل «الحصاد
اإلســامــي» مفيدا لألسرة وللراغبين في التوفير من خالل
تحقيقه للعديد من المميزات على المديين القصير والطويل
مـمــا يـقــابــل بــاسـتـحـســان وت ـقــديــر مـخـتـلــف ال ـع ـمــاء الـجــدد
والحاليين.
وألول مــرة في الكويت ،تم تقديم «سحب األفضلية» ربع
السنوي بقيمة  25ألف دينار حصريا للعمالء الذين لم يفوزوا
بأي من جوائز الحصاد اإلسالمي خالل السنوات الخمس
األخيرة ،بشرط مــرور عام على فتح حساباتهم ،وتتيح كل
 50دينارا في حساب العمالء ،ضمن هذه الفئة ،فرصة واحدة
للمشاركة في السحب.
وقــد نــال الـحـســاب «جــائــزة أفـضــل بــرنــامــج ادخ ــار» نظرا
لـلـعــديــد مــن الـمـمـيــزات ال ـتــي يـنـفــرد ب ـهــا ،ومـنـهــا أن ــه أبسط
وأسهل برنامج ادخار ،ولتميزه بسحوبات في عيدي الفطر
واألضحى ،فضال عن مضاعفات نقاط برامج الوالء ،مع ميزة
فريدة لفتحه عبر االنترنت ،واتسام السحوبات على الجوائز
بالنزاهة والشفافية ،حيث يتم بثها من خالل البرامج اإلذاعية
وحسابات البنك عبر وسائل التواصل االجتماعي.

أحمد األمير

رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة
بكلية ا لـعـلــوم االجتماعية بجامعة
الكو يـ ــت بمشار ك ـ ــة البنك في حملة
ً
الـ  16يوما لألمم المتحدة لمناهضة
العنف القائم على النوع االجتماعي،
وق ــال ــت« :ال ـخ ـل ـيــج ك ــان م ــن الـجـهــات
الـكــويـتـيــة ال ـتــي وق ـعــت عـلــى مـبــادئ
تمكين المرأة ( )WEPSفي موقع األمم
المتحدة .انضمام البنك مــع جهات
أخرى في القطاع الخاص باإلضاءة
ب ــال ـل ــون ال ـب ــرت ـق ــال ــي م ــن ت ــاري ــخ 25
نوفمبر ،ا ل ــذي يعتبر بمنزلة اليوم
العالمي إلنهاء العنف ضد المرأة إلى
 10ديسمبر الـيــوم العالمي لحقوق
اإلنـ ـس ــان ،ي ــدل ع ـلــى دور «الـخـلـيــج»
ف ــي م ـس ــان ــدة ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة
الـخــاصــة بتمكين ال ـم ــرأة ،وق ــد وقــع
أميرنا الراحل الشيخ صباح األحمد،
طيب الله ثراه ،بالتعهد بالتزام دولة
الكويت بتنفيذ التنمية المستدامة
ف ــي  ،2015وذلـ ــك أمـ ــام تـجـمــع ق ــادة
العالم فــي قمة األم ــم المتحدة التي
عقدت في مدينة نيويورك بالواليات
ً
الـمـتـحــدة األم ـيــرك ـيــة ،وأي ـض ــا دول ــة
ال ـكــويــت أص ـ ــدرت قــانــونــا تــاريـخـيــا
لحماية المرأة والفتيات من العنف
فــي أغـسـطــس الـمــاضــي ،وم ــن ال ــدول

الموقعة على اتفاقية ال ـ ()CEDAW
ال ـتــي تـعـتـبــر اتـفــاقـيــة دول ـي ــة إلنـهــاء
جميع أشكال التمييز ضد المرأة».
وأض ــاف ــت «إضـ ـ ــاءة ال ـب ـنــك كــأحــد
مـعــالــم الـمـجـتـمــع ف ــي دولـ ــة الـكــويــت
يبعث برسالة إلى المجتمع الدولي
واإلقليمي بإيمان الكويت بضرورة
إنهاء العنف ضد المرأة».
ال ـجــديــر بــالــذكــر ان ال ـب ـنــك يـلـتــزم
بــدعــم االس ـت ــدام ــة ف ــي ال ـكــويــت على
المستوى المجتمعي ،واالقتصادي،
والبيئي ،في مبادرات تم اختيارها
ً
استراتيجيا ،بما يعود
وتحديدها
على البالد ،وعلى البنك بشكل
بالنفع ً
خاص أيضا.
وحـ ـ ــرص ال ـب ـن ــك ع ـل ــى أن ت ــواك ــب
مبادراته أهداف التنمية المستدامة،
ً
وهي مجموعة من  17هدفا ُوضعت
مــن ِقـبــل منظمة األم ــم الـمـتـحــدة في
 ،2015حيث يسعى العالم لتحقيقها
في .2030
وتشمل هذه األهداف :القضاء على
ال ـف ـقــر ،وال ـق ـضــاء ال ـت ــام عـلــى ال ـجــوع،
الصحة الـجـيــدة والــرفــاهـيــة ،التعليم
ال ـج ـي ــد ،الـ ـمـ ـس ــاواة ب ـي ــن ال ـج ـن ـس ـيــن،
الـمـيــاه النظيفة والـنـظــافــة الصحية،
طاقة نظيفة بأسعار معقولة ،العمل
ال ــائ ــق ون ـم ــو االقـ ـتـ ـص ــاد ،الـصـنــاعــة
واالبتكار والبنية التحتية ،الحد من
أوجه عدم المساواة ،مدن ومجتمعات
محلية مستدامة ،االستهالك واإلنتاج
المسؤوالن ،العمل المناخي ،الحياة
تحت الـمــاء ،الـحـيــاة فــي الـبــر ،السالم
والعدالة والمؤسسات القوية ،وعقد
الشراكة لتحقيق األهداف.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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في تجربته السينمائية األولى حصد
فيلم «ستاشر» ،للفنان الشاب سيف
حميدة ،جائزة السعفة الذهبية من
مهرجان «كان».
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18

يستعد الفنان أحمد إيراج للعودة إلى
الساحة الفنية ،من خالل أعمال درامية
متنوعة ،منها مسلسل إماراتي وفيلم
سينمائي.

ِّ
يفضل الفنان التشكيلي والخطاط فاضل
الرئيس األلوان النارية ،التي تمتاز
بالحيوية ،والقدرة على إبراز األفكار بشكل
الفت.

ّ
بيونسي تتصدر سباق «غرامي» بـ  9ترشيحات
تفوقت على دوا ليبا وتايلور سويفت ورودي ريتش
تـ ـص ـ ّـدرت م ـل ـكــة الـ ـب ــوب ب ـيــون ـســي ،أمــس
األول ،ا ل ـس ـب ــاق ع ـلــى ج ــوا ئ ــز " غـ ــرا مـ ــي" مــع
تسعة ترشيحات لهذه المكافآت الموسيقية
ُ
األميركية األشهر التي تمنح نهاية يناير
ّ
ال ـم ـق ـبــل ب ـعــد ال ـت ـب ـعــات الـ ـم ــدم ــرة لـجــائـحــة
الموسيقى.
كوفيد -19على قطاع
ّ
وت ـق ـ ّـدم ــت بـيــونـســي ع ـلــى مـغــنـيـتــي بــوب
ّ
المتحدرة
أخريين هما البريطانية دوا ليبا
مــن كوسوفو واأل مـيــر كـيــة تايلور سويفت،
إ ضـ ــا فـ ــة إ ل ـ ــى م ـغ ـن ــي ا لـ ـ ـ ــراب رودي ر ي ـت ــش
صاحب أغنية "ذي بوكس" الناجحة.
ّ
ّ
ونـ ـ ــال ك ـ ــل مـ ــن هـ ـ ــؤالء س ــت ــة تــرش ـي ـحــات
ّ
خـ ـ ــال حـ ـف ــل اف ـ ـتـ ــراضـ ــي ب ــالـ ـك ــام ــل نــظ ـم ـتــه
األ كــاد يـمـّيــة األميركية للموسيقى لإلعالن
عن المرشحين.
ً
ّ
تتصدر
وبيونسي البالغة  39عاما والتي
ً
قــائـمــة الـفـنــانــات األكـثــر نـيــا ل ــ"غــرامـ ّـي" مع
ُ
أربع وعشرين جائزة في رصيدها ،رشحت
ه ــذه ا لـسـنــة لـلـفــوز بــا لـفـئـتـيــن الرئيسيتين
عن "أغنية ا لـعــام" و"تسجيل ا لـعــام" بفضل
يونيو
ألبومها "بالك بارايد" الذي صدر في
ّ
في أوج التظاهرات الرافضة للتمييز بحق
السود في الواليات المتحدة.
وكــانــت بـيــونـســي خ ـســرت فــي الـمـنــافـســة
ع ـلــى ج ــائ ــزة "أل ـب ــوم ال ـع ــام" ف ــي ع ــام 2017
البريطانية أد يــل ،في
التي نالتها المغنية
ّ
ا خـتـيــار أ ثــار ا نـتـقــادات فــي حــق األكاديمية
ُ
ً
القائمة على الحدث بسبب ما اعتبر نقصا
ّ
التنو ع.
في االنفتاح على
وب ـع ــد إق ـصــائ ـهــا ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة

عــن هــذه الـمـكــافــآت ،عــادت تــايـلــور سويفت
ا لـحــا ئــزة عشر جــوا ئــز " غــرا مــي" ،لتستقطب
ا هـتـمــام األ كــاد يـمـيــة األ مـيــر كـيــة للموسيقى
"فولكلور" وأغنيتها الضاربة
مع ألبومها
ّ
"كارديغان" اللذين ُر شحا عن فئتي "ألبوم
العام" و"أغنية العام".
ومـ ـ ــن بـ ـي ــن األسـ ـ ـم ـ ــاء ال ـ ـ ـبـ ـ ــارزة ف ـ ــي ه ــذه
الـ ـت ــرشـ ـيـ ـح ــات ،م ـغ ـن ـيــة ال ـ ـ ــراب م ـي ـغ ــان ذي
ستاليون ،و نــا لــت أر بـعــة ترشيحات بينها
ع ــن ف ـئ ــة "أفـ ـض ــل ف ـن ــان ج ــدي ــد" و"ت ـس ـج ـيــل
ل ـل ـعــام" ع ــن ال ـتــوزيــع ال ـجــديــد م ــن أغـنـيـتـهــا
"سافدج" مع بيونسي.
وكــانــت لـلـفـنــانــات حـصــة كـبـيــرة فــي هــذه
الـ ـت ــرشـ ـيـ ـح ــات ،ب ـي ـن ـه ــن ب ــريـ ـت ــان ــي هـ ـ ــاورد
وحصدت خمسة ترشيحات بعدما أصدرت
ألبومها االنفرادي األول بعنوان "جايمي".
كذلك نالت المغنية الشابة بيلي إيليش،
بعد إنجازها الالفت في يناير مع الفوز في
الفئات األر بــع الرئيسية ،أربعة ترشيحات
هــذا ا لـعــام ،بما يشمل فئتي "أ لـبــوم ا لـعــام"
و"أغنية العام".
ً
وحصلت أيضا المغنية فيبي بريدغرز
الـ ـمـ ـتـ ـح ـ ّـدرة مـ ــن ك ــال ـي ـف ــورن ـي ــا ع ـل ــى أرب ـع ــة
ت ــرش ـي ـح ــات ب ـي ـن ـهــا ف ــي ف ـئ ــة "أفـ ـض ــل ف ـنــان
جديد".
وح ـ ـصـ ــد ج ــاسـ ـت ــن ب ـي ـب ــر بـ ـ ـ ــدوره أربـ ـع ــة
ت ــر ش ـي ـح ــات ،ب ـي ـن ـهــا أول ت ــر ش ـي ــح ف ــي فـئــة
موسيقى ا لـكــا نـتــري عــن تـعــاو نــه مــع دان +
شاي في أغنية " 10000آورز" ،شأنه في ذلك
شأن مغني الراب دابايبي.

جيرين يلماز

ّ
ورغ ـ ـ ــم أنـ ـه ــا تـ ـش ــك ــل خـ ـط ــوة ج ــدي ــدة
لألكاديمية على طريق تعزيز التنوع،
أثـ ـ ــارت ال ـتــرش ـي ـحــات انـ ـتـ ـق ــادات عـبــر
ش ـب ـك ــات الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي مــع
ت ـن ــدي ــد ال ـب ـع ــض ب ــ"ت ـن ــاس ــي" بـعــض
األسماء.
ّ
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤالء ،ت ـ ـ ــوق ـ ـ ــف
م ـس ـت ـخــدمــون لــإن ـتــرنــت ع ـنــد غـيــاب
المغني ا لـكـنــدي ذي و يـكـنــد ا ل ــذي كــان
ً
ي ـع ـت ـبــره ك ـثــر م ــن ب ـيــن األوف ـ ــر ح ـظ ــا فــي
ال ـم ـن ــاف ـس ــة عـ ـل ــى جـ ــوائـ ــز "غـ ــرامـ ــي"
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام .كـ ــذلـ ــك نـ ـ ـ ـ ّـدد آخ ـ ـ ــرون
بالتقدير المنقوص لفرقة "بي تي
آس" ،أش ـهــر ف ــرق ال ـب ــوب الـكــوريــة
ا ل ـ ـج ـ ـنـ ــو ب ـ ـيـ ــة ،إذ لـ ـ ــم ت ـ ـنـ ــل سـ ــوى
ترشيح وحيد.
وم ـ ـ ــن غـ ـي ــر الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــروف ح ـتــى
الساعة ما إذا كانت حفلة توزيع
جــوائــز "غــرامــي" الـمـقـ ّـررة فــي 31
يـنــايــر وال ـتــي سـيـقـ ّـدمـهــا تــريـفــور
ً
ً
نوا ،ستقام حضوريا أم افتراضيا
عبر اإلنترنت على غرار سائر حفالت
توزيع الجوائز الرئيسية في األشهر
األخيرة.

بيونسي

جابوري سيديبي وبراندون فرانكيل

شاكيرا

جيرين يلماز تغني بالعربية لعاصي الحالني

شاكيرا تتلقى هدية من غوينيث بالترو

جابوري تعلن خطبتها من براندون فرانكيل

نشرت الممثلة التركية جيرين يلماز فيديو وهي تقود سيارتها تغني أغنية "جن جنوني"،
للفنان اللبناني عاصي الحالني ،باللغة العربية ،عبر حسابها بـ"إنستغرام".
ً
ولفتت يلماز األنظار إليها ،ألنها بدت كأنها حفظت جيدا كلمات األغنية ،ورددتها مع
ً
الحالني بشكل متواصل ،وبدت معجبة باألغنية كثيرا.
وحقق الفيديو عدد مشاهدات كبيرة تحت عنوان "عاصي الحالني في شوارع تركيا"،
وتفاعل معه المتابعون وجمهور الفنانين يلماز والحالني.
ً
ً
ُيذكر أن يلماز تحقق نجاحا كبيرا في مسلسل "طائر العنقاء" ،إلى جانب الممثل التركي
ِّ
الب نافروز بدور "سرحات" ،فيما تجسد جيرين دور "زمــرد" في العمل ،إلى جانب سليم
بايراكتار واموت كاراداغ وخديجة أصالن.

تلقت المغنية العالمية شاكيرا هدية قيمة من الممثلة األميركية غوينيث بالترو ،وهي عبارة
أوان للطبخ من السيراميك زهرية اللون.
عن
قطعة من ٍ
َّ
وعبرت شاكيرا عن فرحتها الكبيرة بهذه الهدية القيمة ،ونشرت صورتين لها في صفحتها
الرسمية بـ"إنستغرام" وهي ممسكة بالهدية ،وفي الصورة الثانية طبعت قبلة عليها ،وعلقت" :شكرا
لك غوينيث بالترو على قطع أواني الطهي اللطيفة التي حصلت عليها على اإلطالق .بمجرد أن
تذهب للسيراميك غير السام والوردي ،فلن تعود أبدا .اآلن أنا فقط بحاجة إلى شخص ليعلمني
كيف أطبخ".
وظهرت شاكيرا أخيرا وهي تستعرض مهاراتها برياضة ركوب األمواج ،بنشرها فيديو عبر
"إنستغرام" ،ظهرت فيه وهي تتزلج على األمواج االصطناعية ،في أحد المراكز الشهيرة بالمالديف.

أعلنت الممثلة األميركية جابوري سيديبي ( 37عاما) خطبتها من صديقها براندون فرانكيل
عبر صفحتها على "إنستغرام".
وذكرت صحيفة بريطانية ،أن العالقة بين جابوري وفرانكلين بدأت منذ حوالي  20شهرا.
ون ـشــرت ج ــاب ــوري ،ال ـتــي ُرش ـحــت لـجــائــزة أوس ـك ــار أف ـضــل ممثلة عــن دورهـ ــا فــي فيلم
"بريشس" ،صورة وخاتم الخطوبة في اصبعها ،وكتبت أسفلها" :صديقي تقدم لخطبتي ،واآلن
يمكنني أن أحتفظ به إلى النهاية".
ووصفته براندون بأنه "أكثر الرجال الذين قابلتهم طرافة ،لذلك أخذت قرارها باالرتباط به
رسميا" .ويتردد أن العالقة بين االثنين أصبحت علنية في مايو  ،2019عندما نشرت فرانكلين
(د ب أ)
صورة لجابوري وهي بجانبه في لوس أنجلس.

«بنات الماريونيت» أول مسلسل كوميدي إماراتي سوري
انطلق فــي إمــارة أبوظبي تصوير المرحلة
ال ـث ــان ـي ــة م ــن ال ـع ـم ــل ال ـك ــوم ـي ــدي االج ـت ـمــاعــي
اإلماراتي السوري "بنات الماريونيت" ،بحضور
نخبة من نجوم الكوميديا اإلماراتية والسورية.
وتتناول األحداث شخصيات رئيسية ،يدور
بينها الكثير من األحــداث المشوقة ،وترافقها
مجموعة عالقات عاطفية واجتماعية مطروحة
بطريقة كوميدية جذابة.
ويشهد اإلخراج ربطا مميزا بين الجو العام
فــي ســوريــة واإلم ــارات ،كما يعتمد على حبكة
درامية رائعة ستشكل نقلة نوعية في األعمال
المشتركة ،على اعتبار انهه أول عمل كوميدي
إماراتي سوري.
وأكد الفنان اإلماراتي عبدالله بو هاجوس،
الــذي يجسد شخصية "فيحان" في المسلسل،
أه ـم ـي ــة ال ـع ـم ــل م ــن ال ـنــاح ـي ـت ـيــن االج ـت ـمــاع ـيــة
والكوميدية ،مشددا على قيمة الفكرة المطروحة،
وقال إن "العمل فريد من نوعه" ،حيث يعتبر أول
تعاون إماراتي سوري ،ويهدف إلى تقديم وجبة
كوميدية فيها الكثير من المواعظ والحكم.

وت ــرى الـفـنــانــة الـســوريــة م ــروة رات ــب ،التي
تلعب شخصية غدير ،أن أجواء العمل الرائعة
انعكست إيجابا على أداء الممثلين ،مضيفة:
"لم أتردد في المشاركة بالعمل ،فالقصة مشوقة
جـ ــدا واألحـ ـ ـ ــداث اج ـت ـمــاع ـيــة ف ــي مـضـمــونـهــا،
كوميدية في شكلها ،ونعد المتابعين بوجبة
كوميدية ستبقى عالقة في األذهان".
وأع ــرب ــت الـفـنــانــة بــريـفــان عـبــدالــرحـمــن عن
سعادتها لوجودها في المسلسل عبر شخصية
ري ـمــا ،سـكــرتـيــرة فـيـحــان ال ــذي تــرتـبــط بــه في
النهاية ،مشيرة إلــى أن العمل جميل جــدا من
الناحية الدرامية والكوميدية ،ويعتمد على
ال ـت ـجــديــد ف ــي األسـ ـل ــوب واألف ـ ـكـ ــار ،وتــاب ـعــت:
"جميل جدا أن نرى الدراما السورية واإلماراتية
تساهمان فــي تقديم عمل مـشـتــرك ،أعتقد أن
الـتـجــربــة سـتـمـهــد ل ـت ـجــارب أخ ــرى ف ــي مـجــال
الدراما المشتركة".
وأك ــد الـمـخــرج مـخـلــص الـصــالــح أن "بـنــات
الماريونيت" سيشكل نقطة تحول في الدراما
ال ـم ـش ـت ــرك ــة ،م ـع ـت ـب ــرا أن ه ـ ــذه ال ـن ــوع ـي ــة مــن

األعمال تحمل قيمة كبيرة من الناحية الفنية
واإلخ ــراج ـي ــة ،وق ــال" :أتـمـنــى أن يــاقــي العمل
نجاحا يتوج الجهود المبذولة من القائمين
عليه ،فالمنافسة بين األعـمــال شــديــدة بــدون
شك".
ومــن المفترض أن يكون المسلسل جاهزا
خ ــال ف ـتــرة ق ـص ـيــرة ،وس ـي ـعــرض قــريـبــا على
مـجـمــوعــة مــن ال ـق ـنــوات فــي اإلم ـ ــارات والــوطــن
ال ـعــربــي ،وي ـضــم م ــا يــزيــد عـلــى  20فـنــانــا من
سورية واإلمارات ،منهم أمل عرفة ،وأيمن رضا،
وسلمى الـمـصــري ،وصـفــاء سلطان ،وأنــدريــه
سكاف ،ومحمد خير الجراح ،وروعــة ياسين،
وطــارق مرعشلي ،ورواد عليو ،ورنــا شميس،
ورضـ ـ ـ ــوان ق ـن ـط ــار ،ون ــاه ــد ال ـح ـل ـب ــي ،وس ـحــر
فوزي ،وجمال العلي ،وروبين عيسى ،وجوليا
ال ـشــواشــي ،وحـمــد الكبيسي ،وعـلــي الـطــاهــر،
وس ـ ــارة ال ـع ـم ــران ــي ،وح ـس ــام الـ ـش ــاه ،وح ـســام
تحسين بيك.
(د ب أ)

فريق عمل المسلسل
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حميدة« :ستاشر» حصد «السعفة الذهبية» ونحلم باألوسكار
«الفيلم قصته إنسانية وهو خطوة لي نحو العالمية»
القاهرة  -هيثم عسران

حصد فيلم "ستاشر" الذي يقوم ببطولته الفنان الشاب سيف
حميدة في تجربته السينمائية األولى ،جائزة السعفة الذهبية
لمهرجان كان في مسابقة األفالم القصيرة .وخالل حواره
مع "الجريدة" ،تحدث سيف عن الفيلم وكواليس تحضيره
وتصويره ،وأحالمه نحو السينما العالمية ،متوقعا الفوز
بجائزة األوسكار ،بعد فوز الفيلم في "كان" و"الجونة" ...فإلى
التفاصيل.
● ك ـ ـ ـيـ ـ ــف تـ ـ ـ ــم ت ــر شـ ـيـ ـح ــك
لبطولة فيلم ستاشر؟
 م ـنــذ ص ـغ ــري وأن ـ ــا أق ــومبـ ــال ـ ـت ـ ـم ـ ـث ـ ـيـ ــل ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـسـ ــرح
الـمــدرســة ،وشــاركــت فــي عــدة
عروض مسرحية على مسرح
مــدر ســة السعيدية الثانوية،
فهي مدرسة بها مسرح كبير،
وكنت محظوظا بالعمل عليه،
واآلن أدرس ف ــي أ ك ــاد ي ـم ـي ــة
الفنون ،حيث فضلت التوجه
لدراسة الفن باألكاديمية بعد
ً
قبولي بها ،بدال من استكمال
دراستي في علوم الكمبيوتر،
و عـنــد مــا علمت بــأن المخرج
ســا مــح ع ــاء يبحث عــن بطل
ل ـف ـي ـل ـم ــه ال ـق ـص ـي ــر الـ ـج ــدي ــد،
ذ هـبــت وتقدمت لالختبارات
بـ ـشـ ـك ــل عـ ـ ـ ـ ـ ــادي ،وأخ ـ ـبـ ــرنـ ــي
باختياري بعد  10دقائق فقط
م ــن جـلــوسـنــا م ـعــا لـلـحــديــث،
وبــال ـف ـعــل ب ـ ــدأت ال ـع ـمــل على
الفيلم.
● هل تحمست للفيلم بعد
قراء ته؟

 ت ـح ـم ـســت ل ـل ـف ـكــرة ا ل ـتــيي ـق ــدم ـه ــا الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ،وشـ ـع ــرت
بأنها فرصة مهمة بالنسبة
لـ ـ ـ ـ ــي ،حـ ـ ـت ـ ــى أثـ ـ ـ ـب ـ ـ ــت نـ ـفـ ـس ــي
أمـ ـ ــام الـ ـك ــامـ ـي ــرا ،خ ــاص ــة أن
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ت ـع ـت ـم ــد بـشـكــل
كـبـيــر عـلــى تـعـبـيــرات الــوجــه
الـ ـمـ ـت ــأث ــرة ب ـ ــاألح ـ ــداث ال ـت ــي
ي ـت ـل ـق ــاه ــا وي ـس ـم ـع ـه ــا ،وم ــن
ّ
تحد بالنسبة
هنا كان هناك
ل ــي ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع الـ ــدور،
والـ ـعـ ـم ــل تـ ــم ت ـح ـض ـي ــره فــي
أس ـ ـبـ ــوع واحـ ـ ـ ــد ،وصـ ــورنـ ــاه
بالكامل على مدار يومين.

تجربة ممتعة ومجهدة
● م ـ ــا ا لـ ـصـ ـع ــو ب ــات ا ل ـت ــي
واجهتك في التصوير؟
 هـ ــذه ه ــي الـ ـم ــرة األولـ ــىال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي أقـ ـ ـ ـ ـ ــف فـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا أم ـ ـ ـ ــام
ال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرا لـ ـتـ ـص ــوي ــر ف ـي ـلــم
قـصـيــر ،فــا لـتـجــر بــة بالنسبة
ل ــي ك ــان ــت مـمـتـعــة وم ـج ـهــدة
ب ــال ــوق ــت ذات ـ ـ ــه ،ألنـ ـن ــي كـنــت
مـ ـط ــالـ ـب ــا بـ ـ ــإعـ ـ ــادة ت ـص ــوي ــر

● ث ـمــة انـ ـتـ ـق ــادات وج ـهــت
ل ـل ـع ـمــل ب ـس ـبــب ال ـس ـي ـنــاريــو
وفـكــرة لـجــوء الـبـطــل الرت ــداء
الـ ـنـ ـق ــاب مـ ــن أج ـ ــل م ـش ــاه ــدة
حبيبته؟

سيف حميدة
● لـ ـك ــن ه ـ ــل تـ ـ ــرى أن ه ــذا
ً
التفكير جــاء مـنــا سـبــا لفكرة
العمل؟
 ب ــا لـ ـت ــأ كـ ـي ــد ،ألن ا ل ـب ـط ــلشــاهــد وال ــدت ــه وه ــي تــرتــدي
ال ـ ـن ـ ـقـ ــاب ،ومـ ـ ــن ثـ ــم اس ـت ـل ـهــم
ال ـف ـكــرة م ــن م ــاب ــس وال ــدت ــه،
ف ـ ــاألم ـ ــر لـ ـي ــس مـ ـقـ ـص ــودا بــه
إساء ة إلى أحد ،ولكن الفكرة
نفسها في أن الطفل بمرحلة
المراهقة استلهم الزي الذي
ّ
ي ـم ــك ـن ــه مـ ــن رؤي ـ ـ ــة ح ـب ـي ـب ـتــه
ووداع ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا مـ ـ ــن مـ ـش ــاه ــدت ــه
ل ــوال ــدت ــه وه ــي ت ــرت ــدي ال ــزي
نفسه.

قصة إنسانية
● البعض شعر بأن العمل
غ ــاب ــت ع ـنــه ب ـعــض تـفــاصـيــل
خلفيات العالقة بين البطل
وحبيبته الراحلة؟

عشقت مسرح
المدرسة
ّ
وفضلت
االلتحاق
بأكاديمية
الفنون

 هـ ـ ـ ـ ـ ــذا األ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ــر ت ـ ـبـ ــطبــال ـس ـي ـنــاريــو وال ـم ـخ ــرج فــي
ا لـ ـمـ ـق ــام األول ،لـ ـك ــن ا ل ـع ـمــل
م ــر ب ـش ـكــل س ــري ــع ع ـلــى هــذه
ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة ،ألن
التركيز كان على رحلة البطل
التي شاهدناها باألحداث.
● هــل تعتقد بــأن اختالف
ال ـق ـصــة س ـبــب ف ــي اإلش ـ ــادات
التي حصل عليها الفيلم؟
 بالفعل القصة إنسانيةف ــي ا ل ـم ـق ــام األول ،و طــر ي ـقــة
معالجتها و طــر حـهــا لــم تتم

بوستر الفيلم

مروان خوري يطرح أغنية
«مش مرتاحة» اليوم
ي ـط ــرح ال ـم ـط ــرب الـلـبـنــانــي
مــروان خــوري ،أحــدث أغنياته
التي تحمل اسم "مش مرتاحة"،
على قناته بموقع الفيديوهات
الشهير "يــوتـيــوب" ،الـيــوم في
تمام الساعة السادسة مساء.
وكـ ـ ــان خـ ـ ــوري ق ــد ق ـ ــال فــي
تصريحات صحافية سابقة،
إن ال ـل ــون الـشـعـبــي ه ــو ال ــذي
ٔ
يعيش مع الجمهور ،فاالغنية
ُ
ال ـش ـع ـب ـي ــة تـ ـشـ ـب ــه ال ـم ـج ـت ـمــع
وتصبح كالسيكية مع الوقت
وتـظــل بــذاكــرة الجمهور فهي
ٔ
تموت.
ا
غانيات ال ٔ
ٔ ٔ
ٔ
واضــاف" :أسعى ان اشــارك
ٔ
جـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري ب ـ ـ ــه وال اكـ ـتـ ـف ــي
ٔ
باالغانيات الرومانسية فقط،
ٔ
ف ـم ـع ـظ ــم االع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـش ـع ـب ـيــة
ٔ
للنجم اح ـمــد عــدويــة بــالــرغــم
ً
ٔ
مــن انـهــا حققت ج ــدل وقتها،
ً
لـكـنـهــا كــانــت تـشـهــد اخ ـت ـيــارا
ً
جميال للكلمة البسيطة القريبة
للجمهور".
وت ــاب ــع" :مـ ــن ذك ـ ــاء ال ـف ـنــان
ٔ
ان ي ـعــرف ال ــوق ــت الـ ــذى يغير

بـعــض الـمـشــاهــد عــدة مــرات،
وهـ ـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة لــي
م ـخ ـت ـلــف ع ــن ال ـم ـس ــرح ،لـكــن
تـعــودت عليه بشكل ســر يــع،
ول ــم أواج ـ ــه م ـش ـكــات تــذكــر،
الس ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي ظـ ـ ـ ــل حـ ـ ــرص
ال ـم ـخ ــرج س ــام ــح عـ ــاء عـلــى
االه ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــام بـ ــال ـ ـت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل
والـمـنــاقـشــة م ـعــي ،وتـعــامـلــه
بــاع ـت ـبــاره أخ ــا أك ـب ــر ولـيــس
م ـخ ــرج ــا ي ــوج ــه م ـم ـث ــا ،ل ــذا
ش ـع ــرت ب ــأن ـن ــي أق ـ ــوم بـعـمــل
مستمتع به بشدة.

 بالتأكيد فكرة أن يرتديش ـ ــاب الـ ـنـ ـق ــاب ويـ ـتـ ـح ــرك بــه
وي ـ ـ ـقـ ـ ــوم ب ـ ـمـ ــا ق ـ ـ ــام بـ ـ ــه ب ـطــل
ال ـف ـي ـلــم أمـ ــر ي ـح ـمــل م ـغــامــرة
كـ ـبـ ـي ــرة ،ويـ ـج ــده ــا ك ـث ـي ــرون
مـســأ لــة صـعـبــة لـلـغــا يــة ،لكن
دع ـ ـ ـنـ ـ ــا ن ـ ـف ـ ـكـ ــر ف ـ ـ ــي طـ ــري ـ ـقـ ــة،
فـ ـنـ ـح ــن ن ـ ـت ـ ـحـ ــدث ع ـ ــن شـ ــاب
بـمــرحـلــة الـمــراهـقــة ،فـهــو في
ع ـم ــر ال يـ ـتـ ـج ــاوز  16ع ــا م ــا،
و فــي هــذه المرحلة العمرية
يـكــون هـنــاك ا نــد فــاع شبابي
ومغامرة تكون نتائجها غير
مـحـســومــة ،وه ــذا هــو مــا قــام
به ،فتفكيره في اللحظة التي
عرف بها بوفاة حبيبته ،لم
يفكر سوى في وداعها ،ولم
يجد طريقة أ خــرى ســوى ما
قام به.

أخبار النجوم

فــي أ ع ـمــال سينمائية كثيرة
م ــن ق ـبــل ،و"س ـت ــاش ــر" يعتمد
ع ـل ــى ال ـل ـغ ــة ال ـب ـص ــري ــة ،ال ـتــي
ت ــم ت ـقــدي ـم ـهــا ب ـش ـكــل مـتـمـيــز
واحترافي من المخرج سامح
عالء.

مروان خوري
ً
فـيــه ذوق ــه ليصبح قــريـبــا من
الجمهور ،وأتمنى عند تقديم
هــذا الـلــون مــن الغناء أن ينال
إعجاب جمهور وقت طرحه".
يذكر أن آخر أعمال خوري
ف ـيــديــو ك ـل ـيــب ب ـع ـن ــوان "كـمــل
ح ـ ـيـ ــاتـ ــك" ،وه ـ ــي م ـ ــن إخ ـ ــراج
فالنتينا ،ومن كلمات وألحان
م ــروان خ ــوري ،وتــوزيــع دانــي
خوري.

«ماتقربليش» ..أحدث أغاني
لطيفة على طريقة الفيديو كليب

● ك ـ ـيـ ــف ا سـ ـتـ ـقـ ـبـ ـل ــت خ ـبــر
ف ــوز الـفـيـلــم ب ـجــائــزة السعفة
الـ ــذه ـ ـب ـ ـيـ ــة ب ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان كـ ــان
السينمائي الدولي؟
 ش ـع ــرت ب ـس ـع ــادة كـبـيــرةفور اإلعالن عن الجائزة ومنذ
إعالمي بخبر مشاركة الفيلم
ف ــي م ـســاب ـقــة كـ ـ ــان ،وأخـ ـب ــرت
ف ــري ــق ال ـع ـم ــل ب ــأن ــه يـمـكـنـنــا
الحصول على الجائزة الكبرى
بالمهرجان ،وأتمنى أن نتمكن
من الحصول على األوسكار،
ً
ف ـهــذا األمـ ــر ل ـيــس ب ـع ـيــدا عنا
وح ـص ــدن ــا ج ــائ ــزة م ـهــرجــان
الـجــونــة بـعــد ي ــوم مــن جــائــزة
مهرجان كان ،فاألمر بالنسبة
ل ـنــا أش ـب ــه ب ـح ـلــم نـعـيـشــه مع
الـ ـ ـج ـ ــوائ ـ ــز الـ ـ ـت ـ ــي ن ـح ـص ــده ــا
وتسعدنا كثيرا.
● هـ ــل ت ـف ـك ــر فـ ــي ال ـت ــوج ــه
للعالمية؟
 ال ـعــال ـم ـيــة أحـ ــد أح ــام ــيب ــال ـف ـع ــل ،وأع ـت ـب ــر أن الـفـيـلــم
خ ـ ـطـ ــوة ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـ ــي ن ـحــو
الـعــالـمـيــة ،وأتـمـنــى االش ـتــراك
فــي أ عـمــال سينمائية عديدة
خـ ـ ـ ــارج مـ ـص ــر خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
المقبلة.

لطيفة
تستعد النجمة التونسية لطيفة لتصوير كليب جديد وهو
أحــد أغاني ألبومها المقبل ،الــذي يحمل اســم "أقــوى واحــدة"
وتحمل األغنية المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب،
اسم "ماتقربليش" ،وهي من كلمات إبراهيم شتا ،وألحان أحمد
يوسف ،وتوزيع أحمد دياب ،ومن المقرر أن يتم تصويره في
ً
اإلمارات وتحديدا دبي باأليام المقبلة.
ً
وطرحت لطيفة أخيرا أحدث أغانيها بعنوان "حب بيغير
مالمح" ،من كلمات وألحان إسالم صبري.
ألبوم لطيفة الجديد "أقوى واحدة" ،يضم  14أغنية تعاونت
فيه مــع عــدد كبير مــن الـشـعــراء والملحنين والـمــوزعـيــن من
أجيال مختلفة ،ومــن أبــرز األسـمــاء التي تعاونت معها على
مستوى التلحين والكلمات والـتــوزيــع ،كل مــن :أيمن بهجت
قمر ،ووليد سعد ،ومدين ،ومونتي ،وإسالم صبري ،وحسام
سعيد ومحمدي ،ومحمود أنور ،إضافة إلى مهندس الصوت
ياسر أنور.
ومــن ضمن أغاني ألبومها الجديد :أغنية "مابكرهوش"،
من كلمات حسام سعيد ،وألحان محمود أنور ،وتوزيع تيام
طارق ،ومكساج ياسر أنور ،وأغنية "أنت ياه" من كلمات عمرو
المصري ،وألحان محمدي ،وأغنية "أقوى واحدة" ،من كلمات
عمرو المصري ،وألحان سامر أبوطالب.

«حارس الذهب» و«ما وراء الطبيعة» انطالقة مصرية نحو العالمية

القاهرة  -محمد قدري

بعد تحقيق نسب مشاهدة عالية وزيادة معدالت محركات البحث
القاهرة  -محمد قدري

ظهور مجموعة من األعمال
المصرية ،وعرضها على المنصات
العالمية ،وتحقيق نسب مشاهدة
عالية تدفع نجومها للتطلع نحو
العالمية.
شهدت الساحة الفنية المصرية انتشارا
ك ـب ـيــرا ع ـلــى مـ ــدار األي ـ ــام ال ـمــاض ـيــة تـجــاه
الـعــالـمـيــة مــن خ ــال الـمـشــاركــة فــي أعـمــال
عالمية ،أو المساهمة فيها ،مما يعد إضافة
كـبـيــرة لـلــوطــن الـعــربــي بــوجــه ع ــام والـفــن
المصري بشكل خاص ،حيث أصبح هناك
طلب لوجود الكوادر المصرية في تقليد
جديد على الفن العالمي والمصري.
المشهد األبرز على مدار األيام الماضية
هو تقديم النجم أحمد مالك بطولة فيلم
"حـ ــارس ال ــذه ــب" األس ـت ــرال ــي ،ال ــذي تــدور
أحداثه في قارة أستراليا ،في تسعينيات
الـ ـق ــرن الـ ـم ــاض ــي؛ ح ـي ــث ي ـت ـن ــاول الـفـيـلــم
حكاية بطل يبحث عن هويته التي تقف
أمــام ـهــاع ـق ـبــات ال ـط ـمــع وال ـج ـش ــع ،بسبب
التهافت على الذهب في أستراليا ،وزادت
حـفــاوة الــوســط الفني بمالك ،بعد عرض
الفيلم فــي ال ــدورة الماضية مــن مهرجان
الجونة السينمائي.

اختبارات األداء ،حتى تم االستقرار ّ
علي
وقدمت العمل ،وواجهت تحديات كبيرة،
حـيــث ت ــدرب ــت عـلــى الـلـغــة األف ـغــان ـيــة عــدة
أشهر ،وعلى إحــدى اللهجات األسترالية
الـقــديـمــة ،إضــافــة إل ــى اإلنـكـلـيــزيــة ،وق ــرأت
ك ـث ـي ــرا فـ ــي الـ ـت ــاري ــخ ال ـ ـ ــذي ت ـ ـ ــدور حــولــه
ه ــذه الـحـقـبــة وت ــاري ــخ األف ـغ ــان ال ــذي ــن تم
استقدامهم للعمل في أستراليا.
وعلى صعيد آخر ،أصبح اسم المخرج
ع ـم ــرو س ــام ــة وال ـف ـن ــان أح ـم ــد أم ـي ــن من
األس ـ ـمـ ــاء ال ـم ـن ـت ـشــرة عــال ـم ـيــا ع ـل ــى م ــدار
الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،مــع عــرض مسلسل "ما
وراء ال ـط ـب ـي ـعــة" ع ـلــى مـنـصــة "نـتـفـلـكــس"
العالمية وترجمته لعدد كبير مــن لغات
العالم ،وتـصــدر المسلسل المشاهدة في
عدة دور في أوروبــا ،ونال الفيلم إشادات
واسـعــة وزادت مـعــدالت مـحــركــات البحث
عــن اس ــم الـفـيـلــم وم ـخــرج الـعـمــل تـحــديــدا،
وزادت تقييمات الفيلم على موقع السينما
العالمي األشـهــر "آي إم دي بــي" ،وأصبح
من المسلسالت المرتبة عالمية ،وأصبح
هناك استعداد لتقديم جزء جديد من العمل
األك ـثــر رواجـ ــا عـلــى مـحــركــات الـبـحــث في
مصر وعدد من الدول العربية واألجنبية،
في خطوة جعلت الصناعة الفنية المصرية
في منطقة أخرى.
واختارت شركة مارفيل العالمية خالل

تحديات كبيرة
وق ـ ــال م ــال ــك ،ع ــن ال ـف ـي ـلــم ال ـج ــدي ــد ،إنــه
ي ـع ـت ـبــره م ــن أهـ ــم الـ ـخـ ـط ــوات ف ــي حـيــاتــه
الـفـنـيــة وخ ـطــوة إل ــى الـعــالـمـيــة ،ونـقـلــة لم
تكن سهلة ،ففي البداية عرفت أن المخرج
حاول البحث عن موهبة في منطقة الشرق
األوســط لتقديم الشخصية ،وكنت ضمن
 4شـخـصـيــات اخ ـت ــار مـنـهــم ،ودخ ـل ــت في

المخرج محمد دياب

أحمد مالك في «حارس الذهب»
األي ـ ــام ال ـمــاض ـيــة ال ـم ـخــرج مـحـمــد دي ــاب،
إلخراج أحدث مسلسالته بعنوان فار القمر
 ،MOON KNIGHTومن المقرر أن يعرض
عـلــى منصة  Disneyالـعــالـمـيــة ،وبالفعل
بــدأ خــال األســابـيــع الـمــاضـيــة التحضير
للعمل الجديد الذي يعد نقلة له ولصناع
الـسـيـنـمــا فــي م ـصــر ،وأن يـتــم االسـتـعــانــة
بمصري في هذا العمل الضخم ،وجاء هذا
الترشيح لدياب بعد االنتشار الكبير في
المهرجانات العالمية التي انطلق إليها
خالل السنوات الماضية بعد تقديمه فيلم
"اشتباك" مع النجمة نيللي كريم ،واختار
محمد دياب ،الفنان أوسكار إسحاق لتقديم
دور البطولة ،وهو دور "ماركس بيكتور"
ال ـمــرتــزق ال ــذي يـتـصــف بــال ـغــرور ،وال ــذي
يعمل فى بداية حياته محاربا أجيرا؛ ألنه
يجيد فنون القتال ،وأثناء عمله فى مصر
يلتقي مع عالم آثار ،ويتمكنان من اكتشاف
مـقـبــرة فــرعــونـيــة جــديــدة تتضمن تمثاال
إلله القمر عند الفراعنة "كونشو" ويكتب
السيناريو ستيفن جــرانــت ،ومــن المقرر
أن يكون المسلسل الجديد ضمن خريطة
ديزني للعرض خالل العام القادم ،وسيكون
محمد دياب المخرج المصري األول الذي
يحظى بهذه الفرصة الكبيرة.

وعاش السيناريست محمد سيد بشير
أج ـ ــواء ال ـن ـج ــاح لـمـسـلـسـلــه األخ ـي ــر ال ــذي
عرض خالل األسابيع الماضية على منصة
نتفلكس باسم  ،cypherوحقق مشاهدات
ومتابعات كبيرة حول العالم وقت عرضه
قبل شهر ونصف الشهر ،وحقق انتشارا
في الوطن العربي والشرق األوسط أيضا،
والمسلسل الجديد هو أول تجربة إنتاج
مـ ـص ــري ص ـ ــور فـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
األميركية بنجوم أميركيين وطــاقــم عمل
مــن مـصــر وال ــوط ــن ال ـعــربــي ،وم ــن إخ ــراج
الـتــونـســي م ـجــدي الـسـمـيــري ،وت ــم تقديم
العمل من سبع حلقات ،وبعدها تم عرضه
في عدة قنوات عالمية على "نتفلكس" ،كما
عــرض عبر بــاقــة جـنــوب إفــريـقـيــا ،واحتل
المركز األول في المشاهدات بها ،وكذلك
العديد من الدول اإلفريقية.
يأتي هؤالء الفنانون والصناع بعد أن
حقق عــدد كبير مــن نجوم الفن المصري
ب ـص ـمــات ف ــي "ه ــولـ ـي ــوود" خ ــال األع ـ ــوام
الماضية ،وقدموا بطوالت أمام أكبر نجوم
العالم ،ومنهم النجم خالد النبوي وخالد
أبوالنجا وعمرو واكد وغيرهم من النجوم.
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من  4أحرف وهي اسم مغنية لبنانية شابة.
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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
يارا
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كلمة السر

 -8ج ـ ـ ــز ي ـ ـ ــرة كـ ـن ــد ي ــة
ضد ميت
 أداة استثناءالغزو المغولي
 -1حـ ـ ــا كـ ـ ــم يـ ــا بـ ــا نـ ــي  -2يـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر  -جـ ـح ــر  -4ملك بيبلوس وبطل  -6شاهد  -هرب
عاصمتها سيدني
 -7ط ــن (م ـع ـكــوســة)  -9 -قريب  -خثر اللبن
حرب طروادة
اشتهر بقيادته للقوات الضبع
اليابانية في مواجهة  -3مدينة في المغرب  -5الن  -طلب الشيء  -قاموا بالدعاء
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sudoku

 -1ق ـ ـ ــا ئ ـ ـ ــد ع ـ ـس ـ ـكـ ــري
م ـغ ــول ــي ق ـ ــاد ح ـمــات
تـ ـ ــوس ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــة ش ـ ــرس ـ ــة
واهـتــم بجمع العلماء
والصنعة مــن البلدان
التي غزاها
 - 2ش ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــر ب ـ ـعـ ــض
الحيوانات  -مجموعة
جـ ـ ـ ــزر مـ ــرجـ ــان ـ ـيـ ــة فــي
البحر األحمر
 -3وجود  -قط
 -4ي ـت ـح ـطــم  -إ م ـ ــارة
عربية
 5ـ نـ ـه ــر ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــراق
تحيط به أكبر غابات
النخيل في العالم-
 -6متشابهان  -حب -
متشابهان
 -7م ـ ــن ح ــرفـ ـت ــه ن ـجــر
الخشب  -بارد
 -8ج ــام ـع ــة أم ـيــرك ـيــة
مـشـهــورة  -ضــد بــرد -
للندبة
 -9عاصمة زيمبابوي
 ّوبخ
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كلمة السر:
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تسالي

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :كما تحتاج عيناك إلى النور،
هكذا يحتاج عملك إلى األفكار.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـتـمـتــع ال ـي ــوم بـجــاذبـيــة
مـ ـش ــرق ــة ،وتـ ـ ـم ـ ــارس سـ ـح ــرك عـلــى
الحبيب.
ُ
ً
اجتماعيا :بأسلوبك الالئق تدخل
ب ـع ــض ال ـ ـعـ ــزاء إل ـ ــى ق ـل ــب م ـح ــزون
صديق.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
ً
مهنيا :بدال من أن تعتب على الدهر
اسهر على عملك.
ً
عاطفيا :يالحظ الشريك إهمالك في
واجباتك ،وال يصارحك.
ً
ً
اجتماعيا :يصبح المعروف قبيحا
إذا طلبت بالمقابل مسألة.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :عليك تطوير عملك ،باالطالع
على جميع المستجدات.
ً
عــاط ـف ـيــا :ي ـب ــذل ال ـشــريــك الـكـثـيــر من
ً
التضحيات لتكون مرتاحا.
ً
نواح
لها
الناس
اجتماعيا :العزلة عن
ٍ
إيجابية ،شرط أال تطول.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :المغامرة أمــر جيد إذا بنيت
على معلومات وثيقة.
ً
عاطفيا  :المحبة تـقــوم على الخدمة
والتضحية ،من أجل حياة سعيدة.
ً
اجتماعيا :إذا عبست في وجه الغير،
فلن تتلقى إال التقطيب.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
ً
مهنيا :يدخل راتبك من الباب ،ويخرج مـهـنـيــا :ي ـهــونّ الـعـمــل ال ـشــاق عندما مـهـنـيــا :إذا عــزمــت فـتــوكــل عـلــى الـلــه،
وانطلق في إنجاز مشروعك.
يتوزع على أكف الزمالء.
من الشباك ،فاحرص على مالك.
ً
ً
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :إذا ك ـنــت غ ـيــر م ـق ـت ـنــع ،فال ع ــاط ـف ـي ــا :تـتـلـقــى دعـ ـم ــا م ــن صــديــق عــاطـفـيــا :تـنــاقــش مــع الـشــريــك بعض
األمور المالية التي تقلقكما.
تحاول إرضاء َالشريك على حسابك .لتعزيز الوضع العاطفي بينكما.
ً
ً
ً
اجتماعيا :ال ترض بحصتك من العقل ،اجتماعيا :إهمال عائلتك ،ولو لفترة اجتماعيا :أحد المعارف يطلب منك
َ
خدمة ستضعك في مأزق.
قصيرة ،يجلب لها البؤس.
واسع إلى تطويره بالمطالعة.
رقم الحظ27 :
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :قد ال تأتي الفرصة مرتين،
ً
فحاول اإلفادة منها حاليا.
ً
ً
عاطفيا :ضع أمامك هدفا لخيركما
ً
معا ،فالشريك مستعد لدعمك.
ً
اجتماعياَ :مــن أعـطــى واتـقــى الله،
فـسـيـغـمــره بــال ـط ـي ـبــات ح ـتــى آخــر
عمره.
رقم الحظ.28 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
ً
مـهـنـيــا :إذا وجـ ــدت سـبـيــا لتطوير م ـه ـن ـي ــا :ال ـح ـي ــاة ت ـس ـت ـق ـيــم بــال ـع ـقــل،
والعمل يستقيم بالتنظيم والمثابرة.
مهنتك ،فاغتنم الفرصة.
ً
ً
عاطفيا :ال معاملة للشريك أفضل من ع ــاط ـف ـي ــا :ال ـح ــب ك ـل ـمــة ف ــارغ ــة إن لم
تدعمها بالعمل واالحترام المتبادل.
االحترام ،فهو قبل الحب.
ً
ً
اجتماعيا :عاتب أخاك بالتي أحسن ،اجتماعيا :انتبه إلــى عثرات لسانك،
كي ّ
ّ
فقد تؤدي بك إلى الهالك.
ترده عن غيه.
رقم الحظ.56 :
رقم الحظ.2 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ً
مهنيا :إذا أراد زميل بك شرا ،فأوقفه
قبل أن ينجز مهمته.
ً
عــاط ـف ـيــا :لــديــك ع ـطــش عــاط ـفــي ،وال
تكتفي بالشريك الذي يرافقك.
ً
اجتماعيا :العطاء في الوقت المناسب
ال ُيقاس بالكثرة.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
مهنيا :سوف تنتفع قريبا من عمل
ساهمت في إنجازه.
ً
ع ـ ــاطـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــا :اث ـ ـ ـبـ ـ ــت عـ ـ ـل ـ ــى م ـح ـب ـت ــك
وإخالصك ،ألن الحبيب يستحق ذلك.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :ي ـ ـ ـقـ ـ ــودك ال ـ ـف ـ ـقـ ــر إلـ ــى
االستعباد ،فاخلع عنك ثوب الكسل.
رقم الحظ.22 :

مسك وعنبر

١٨
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إيراج :إغالق المسارح غير منطقي ويحتاج إلى إعادة نظر

ً ً
ً
«أجر الفنان كأسهم البورصة يشهد ارتفاعا وهبوطا وفقا للعرض والطلب»
ً
مؤكدا أن إغالق المسارح منعها من القيام بدورها
«في ذاكرة الظل» رمضان الماضي والذي تم
يستعد الفنان أحمد إيراج للعودة بقوة من خالل
الوطني في التوعية بمخاطر فيروس كورونا ...حول
أعمال درامية متنوعة منها مسلسل إماراتي وفيلم تصنيفه كأفضل أعمال الموسم.
سينمائي وغيرها من المشروعات في طور القراءة ،وقال إيراج في لقائه مع «الجريدة» إن الفنان يشعر العديد من اآلراء والتفاصيل كان هذا اللقاء:
ً
مؤكدا أنه افتقد العمل الدرامي بعد آخر مسلسالته بالنقص في حياته وذاته مع تراخي اإلنتاج الفني،
عزة إبراهيم

• م ـ ـنـ ــذ رمـ ـ ـض ـ ــان الـ ـم ــاض ــي
انقطعت أعمالك الدرامية وتغيبت
عن الظهور اإلعالمي فما السبب؟
 لـ ــم ي ـك ــن ل ـ ــدي ش ـ ــيء جــديــدأح ـك ــي ع ـن ــه ،ف ـفــي زمـ ــن ك ــورون ــا
أصيب اإلنتاج الدرامي بالتراخي،
واتسمت األعـمــال بالقلة مقارنة
ب ــاألع ــوام الـســابـقــة ،ول ــم يـكــن لي
نـصـيــب بــال ـظ ـهــور فـيـمــا قــدمــوه
وخاصة أن أغلبها كانت أعماال
لم يحالفها الحظ بسبب انــدالع
األزمــة ،فتوقفت ثم تم استئناف
التصوير بعد رمضان ،وتلقيت
خ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة الـ ـم ــاضـ ـي ــة ع ــدة
عروض اعتذرت عنها النشغالي
بتجارتي الـخــاصــة والـسـفــر إلى
تركيا لمتابعتها ،ولذلك اخترت
عــدم الظهور حتى الـعــودة بقوة
من خالل أعمال جديدة أعمل على
قراءتها حاليا.
• فلتعطنا لمحة عــن أعمالك
الجديدة؟

التقارب
في المسرح أهون
بكثير منه
باألماكن العامة

 ع ـ ـنـ ــدي م ـس ـل ـس ــل إم ـ ــارات ـ ــيأس ـت ـع ــد ل ـل ـس ـفــر وتـ ـص ــوي ــره فــي
اإلم ـ ـ ــارات خ ــال ال ـش ـهــر الـمـقـبــل،
وفيلم سينمائي كويتي ،وال تزال
لـ ــدي عـ ــدة ن ـص ــوص أع ـم ــل عـلــى
قرائتها ولم أتخذ قرارا بشأنها،
وف ــي ح ــال الـتــوقـيــع ســأعـلــن عن
مشاركتي والدور الذي ألعبه من
خالل العمل.
• هل يعني ذلك أنك حتى اآلن
لم تقرر بشأن مشاركتك بالموسم
الرمضاني أو التعاون مع فريق

ع ـمــل «ف ــي ذاك ـ ــرة ال ـظ ــل» ب ـعــد ما
حققتموه من نجاح؟
 ال أستطيع الجزم بالمشاركةفي عمل محلي بالموسم الدرامي
ل ــرم ـض ــان ال ـم ـق ـب ــل ،ولـ ـك ــن رب ـمــا
يـعــرض مسلسلي اإلم ــارات ــي في
رمضان ،أما بخصوص التعاون
مع فريق «فــي ذاكــرة الـظــل» ،فأنا
سعيد جدا بما حقنناه من نجاح
فــي هــذا العمل الــرائــع وال ــذي ما
أزال اتلقى أصدائه الطيبة حتى
اآلن من الجمهور ،ولكن لم يحدث
أن ات ـف ـقــت م ــع ال ـم ـن ـتــج عـبــدالـلــه
عـبــدالــرضــا عـلــى ت ـكــرار التجربة
لهذا العام ،كما أن الفنان القدير
داود حـسـيــن والـ ــذي جـســد دور
وال ــدي بالمسلسل لــديــه تجربة
كوميدية بعنوان «بو طار» ولذلك
أعتبر تكرار التعاون لهذا العام
أمرا غير وارد حتى اآلن.
• ف ــي م ـثــل ه ــذا ال ـتــوق ـيــت من
العام الماضي كنت تعرض «العب
عالمضمون» و مــن قبلها «شبح
األوبرا» ..كيف كان شعورك حين
تـغـيـبــت ع ــن ال ـم ـس ــرح ألول مــرة
منذ عــدة سـنــوات ،وحـيــن تتذكر
عروضك األخيرة؟
 ش ـعــور فــي مـنـتـهــى الـقـســوةع ـل ــى الـ ـفـ ـن ــان ،فــال ـم ـم ـثــل يـشـعــر
بنقص كبير فــي حياته وروحــه
وذات ــه حـيــن يـتــوقــف عــن العطاء
الـ ـفـ ـن ــي ،وخـ ــاصـ ــة أن ال ـت ـم ـث ـيــل
ي ـجــري فــي دم ــي وغ ـيــري الكثير
من الفنانين ،ولذلك فــإن العودة

ولكن بحذر أمر إنساني ومعنوي
واق ـ ـت ـ ـصـ ــادي م ـ ـهـ ــم ،أمـ ـ ــا ت ــوق ــف
الحركة المسرحية بهذه الشكل
فهو أمــر محزن وسلبي على كل
المستويات.
• أال ت ـ ـخ ـ ـشـ ــى مـ ـ ـ ــن ت ــأ ثـ ـي ــر
ع ــودة الـمـســرح عـلــى زي ــادة عــدد
اإلصابات بفيروس كورونا؟
 الـتـقــارب فــي الـمـســرح أهــونبكثير مــن الـتـقــارب والــزحــام في
األس ـ ـ ــواق ال ـت ـج ــاري ــة وال ـم ـقــاهــي
والمطاعم وصالونات التجميل
وص ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــم ،ب ـ ـ ــل ي ـم ـك ــن
السيطرة على المسرح بسهولة
وخ ـ ــاص ـ ــة أن الـ ـمـ ـق ــاع ــد م ــرت ـب ــة
وي ـم ـك ــن ب ـم ـن ـت ـهــى ال ـي ـس ــر إل ـ ــزام
ال ـقــائ ـم ـيــن ع ـل ــى ال ـم ـس ــرح ب ـتــرك
مسافة آمنة بين المقاعد وتقليل
ن ـس ـب ــة ال ـ ـح ـ ـضـ ــور ،ول ـ ــذل ـ ــك ف ــإن
إبـ ـق ــاء ال ـم ـس ــرح م ـغ ـل ـقــا ه ــو أم ــر
غـيــر منطقي وغ ـيــر مـقـبــول لــدى
قطاع كبير من الفنانين وخاصة
ال ـم ـســرح ـي ـيــن ،ف ـضــا ع ــن كــونــه
ً
ح ــرم ــان ــا لـلـمـســرح ذل ــك المحفل
الثقافي المهم مــن القيام بــدوره
فــي ظــل تلك األزم ــة ،لذلك أرى أن
قرار إغالق المسارح يحتاج إلى
إعادة نظر.
• وم ــا ال ـ ــدور الـ ــذي يـمـكــن أن
ي ــؤدي ــه ال ـم ـســرح دون غ ـي ــره من
المنصات الثقافية أو التوعوية؟
 دور ك ـ ـب ـ ـيـ ــر و خ ـ ـط ـ ـي ـ ــر اليستطيع غير ا لـمـســرح تقديمه،
فالفن المسرحي معروف علميا
وع ـم ـل ـي ــا ب ــال ـت ــأث ـي ــر ال ـك ـب ـي ــر فــي

• هل يعني ذلك أنك مع تقديم
أع ـم ــال فـنـيــة ح ــول ك ــورون ــا رغــم
مـخــاطــر تـلــك الـفـكــرة الـتــي تشبع
منها الناس؟
 لـلـمـســرح دور ف ــي الـتــوعـيــةوال ـت ــوج ـي ــه ،فـنـسـنـطـيــع تــوعـيــة
الـ ـمـ ـش ــاه ــدي ــن ح ـ ــول الـ ـفـ ـي ــروس
وم ـ ـخـ ــاطـ ــره ب ـ ـطـ ــرق أف ـ ـضـ ــل مــن
الرسائل التوعوية التي يطلقها
التلفزيون ،فضال عن ذلك فأزمة
كورونا هي فترة ثرية باألحداث
ف ـقــد عـشـنــا  10س ـن ــوات ف ــي عــام
واح ــد ممتلئ ب ــاألح ــداث ،ولــذلــك
ف ــإنـ ـن ــا ل ـ ــن ن ـج ـت ـه ــد ف ـ ــي ت ـق ــدي ــم
رؤي ــة مستقبلية ح ــول كــورونــا،

أحمد إيراج
بـ ــل س ـن ـن ــاق ــش واقـ ـعـ ـن ــا فـ ــي ظــل
الـ ـفـ ـي ــروس ،ول ــدي ـن ــا ال ـع ــدي ــد من
اليوميات والقصص والحكايات
الطريفة أيضا التي خلفتها األزمة
في حياتنا.
• هل لك أجر ثابت في أدوارك
أم األمر يعتمد على االتفاق؟
 ال ي ـم ـكــن أن يـ ـك ــون لـلـفـنــانأجر ثابت ،ومن يقول عكس ذلك
يـجــانـبــه الـ ـص ــواب ،فــال ـف ـنــان في
كــل العالم مثل الـبــورصــة يرتفع
ً
ويهبط ووفـقــا لمعايير العرض
والطلب ،كما أن ثمة أمــور مهمة
في طبيعة عملنا الفني كالعرض
الـ ــذي ي ـقــدمــه ف ــي ال ـم ـســرح مثال
ومـســاحــة الـ ــدور واألج ـ ــواء التي
يعيشها العمل ،ولذلك في ظلة قلة
األعمال حاليا فمن المؤكد تراجع
أجور الفنانين ،وأظن أنها أبسط
تضحية نستطيع أن نقدمها للفن
والجمهور حتى الـعــودة لسابق
عهدنا.
ً
• قدمت مسرحا في السعودية
العام الماضي ،فهل تلجأ لتكرار

التجربة فــي ظــل توقف المسرح
الكويتي؟
 تـظــل أزم ــة ال ـحــدود المغلقةبالسعودية عائقا في ذلك األمر،
إال أنه بشكل عام السعودية تشهد
تـ ـط ــورا م ـس ــرح ـي ــا وس ـي ـن ـمــائ ـيــا
وت ـل ـفــزيــون ـيــا خ ـط ـيــرا وسـيـكــون
لــه مــردود على كــل دول الخليج،
وخــاصــة ال ـكــويــت ،حـيــث نعاني
ف ــي أفــام ـنــا ق ـلــة ع ــدد الـحـضــور
ن ـظــر الن ـخ ـفــاض ح ـجــم ال ـسـكــان،
ول ـك ــن ال ـف ـتــرة ال ـق ــادم ــة ستشهد
الـسـيـنـمــا الـخـلـيـجـيــة انـتـعــاشــة،
ولكن أفضل مردود سيكون على
السعوديين أنفسهم حيث تتوافر
لــديـهــم طــاقــات فنية كـبـيــرة على
مستوى « »Animationأو الرسوم
ال ـم ـت ـح ــرك ــة واألف ـ ـ ـ ــام ال ـق ـص ـيــرة
والــروائ ـيــة الـطــويـلــة والوثائقية
ولقد التقيت بعدد كبير منهم في
مهرجانات فنية وكانت مشكلتهم
ع ـ ــدم وج ـ ـ ــود ط ــاق ــة الس ـت ـي ـعــاب
مواهبهم أما اآلن فقد وجدت هذه
المواهب متنفسا قويا وسيواكب
ذلك حركة سينمائية قوية.

مؤتمر «صناعة المحتوى والتحديات»
يناقش مشكالت النشر

الفيلكاوي تتجه ًللنصوص
فلول
ً
التراثية مسرحيا ودراميا
●

وجـ ــدان الـمـشــاهــديــن ،ن ـظــرا ألنــه
ي ـس ـم ــح بـ ــال ـ ـتـ ــواصـ ــل ال ـم ـب ــاش ــر
ً
م ــع الـمـتـلـقــي ف ـضــا ع ــن إي ـصــال
الرسالة في قالب درامــي مشوق
قــد يكون كوميديا أو تراجيديا
أو استعراضيا كعروض األطفال
مثال ،ولذلك فالرسالة تصل في
أقصر وأسهل الطرق ،وال يتحمل
العناء ســوى الممثل الــذي يبذل
مجهودا أكبر في إيفاد الرسالة
فالمسرح أبــوالـفـنــون وأصعبها
فــي األداء والتجسيد ولكنه في
المقابل األسهل واألقوى واألسرع
في منح المشاهد رسائل توعوية
مهمة وصــادقــة ،حتى ان الممثل
يستطيع الحصول على رد فعل
م ـبــاشــر وس ــري ــع أي ـض ــا ويـمـكــن
أن يكرر الرسالة إذا وجد مجاال
وداعيا لذلك ،فالتواصل الحي مع
الجمهور أمر في غاية الخطورة،
وجميعنا يعي ذلك.

نرمين أحمد

ت ـشــارك الـكــاتـبــة فـلــول الـفـيـلـكــاوي مــع فــرقــة تياترو
المسرحية بنص مسرحي تراثي في مهرجان المسرح
المحلي حين يتم تحديد موعد إلقامة المهرجان.
وقالت فلول :سأشارك في مهرجان المسرح المحلي
الـقــادم بــإذن الله مع فرقة تياترو بنص تراثي قصته
عــن ره ــان الـمـنــزل فــي الـســابــق ،فمن ال يستطع دخــول
البحر يرهن منزله للنوخذة وهذا كان يعد شيئا كبيرا،
وهنالك الكثير ممن عانوا من مسألة الرهان وخسروا
الكثير ،هذه هي الفكرة بشكل عام ومبسط.
وعــن األعـمــال الــدرامـيــة قالت الفيلكاوي :أعمل على
تحضير نصين درامـيـيــن أيـضــا تراثيين أحــدهـمــا تم
االن ـت ـه ــاء م ــن ك ـتــاب ـتــه ،وت ــم االتـ ـف ــاق م ــع ش ــرك ــة إن ـتــاج
بخصوصه ولكن لم يتم تحديد كاست العمل أو االسم
النهائي للمسلسل ،والمسلسل اآلخر حتى االن لم انته
من كتابته.

فلول الفيلكاوي

أع ـ ـلـ ــن ات ـ ـح ـ ــاد ال ـ ـنـ ــاشـ ــريـ ــن ال ـ ـع ـ ــرب اكـ ـتـ ـم ــال
استعداداته لعقد مؤتمره الخامس يومي األول
والـثــانــي مــن ديسمبر المقبل بـعـنــوان «صناعة
المحتوى والتحديات» ،بمشاركة مجموعة كبيرة
مــن المتخصصين الـعــرب واألجــانــب ،بالتعاون
مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
(ألسكو).
وأكـ ـ ــد االت ـ ـحـ ــاد ،ف ــي ب ـي ــان ص ـح ــاف ــي ،أهـمـيــة
م ــوض ــوع ال ـمــؤت ـمــر ،الـ ــذي ي ـقــام اف ـتــراض ـيــا هــذا
العام ،بسبب جائحة كورونا ،معتبرا أن صناعة
المحتوى تمثل صلب عملية النشر ،على أنواعها،
سواء الورقي أو اإللكتروني ،لتوليد األفكار في
موضوعات تناسب الجمهور عامة ،ويتم تقديمها
في شكل محتوى مكتوب أو مرئي أو مسموع.
وأشـ ــار إل ــى أن الـتـحــديــات ال ـتــي تــواجــه عالم
الـنـشــر وصـنــاعــة الـمـحـتــوى بــاتــت ال ـيــوم كثيرة
ومتنوعة ،ألسـبــاب راهـنــة عــديــدة ،وستكون في
مقدمة الموضوعات التي سوف يعالجها المؤتمر
بموضوعية شاملة.
وأوضـ ــح أن الـمــؤتـمــر س ــوف يتضمن خمس
جلسات رئيسة ،إضافة إلى الجلسة االفتتاحية
ع ـلــى ف ـت ــرات صـبــاحـيــة وم ـســائ ـيــة ،وع ـل ــى مــدى
يومين يتحدث في الجلسة األولى رئيس المؤتمر
السابق ونائب رئيس اتحاد الناشرين الدوليين
ومدير إدارة الثقافة في «األلسكو» ورئيس اتحاد
الناشرين العرب.

شعار المؤتمر
وأفاد االتحاد بأن جلسات المؤتمر ستتناول
خمسة محاور يركز المحور األول على تعريف
الـمـحـتــوى وأهـمـيـتــه وف ــوائ ــده وأن ــواع ــه ومنها
الرقمي والورقي والصوتي ،فيما يركز المحور
الثاني على أثر القرصنة في صناعة المحتوى.
ولفت إلى أن المحور الثالث سوف يستعرض
مـجـمــوعــة مــن ال ـت ـجــارب الـعــربـيــة ،فـيـمــا يناقش
المحور الــرابــع مــوضــوع تسويق المحتوى في
ظل األزمــات الحالية ،والخامس التحديات التي
يواجهها المحتوى.

خبريات
إلهام شاهين :نور
الشريف أكثر فنان مريح

قالت الفنانة إلهام شاهين إن
أكثر ممثل مريح في الوقوف
أمامه ،هو النجم الراحل نور
الشريف ،حيث وقفت أمامه في
السينما والتلفزيون والمسرح،
موضحة أنه شخصية مميزة
ومثقفة ومختلفة.
وعن حياتها ،قالت شاهين
في مقابلة تلفزيوينة إنها
مارست األمومة على شقيقها
َّ
تتحمل
أمير ،وإنها لم تعد
وجود رجل في حياتها ،قائلة:
«جربت وفشلت مرة واتنين»،
وأوضحت أن صراحتها
الشديدة تسببت في غضب
الكثيرين منها.
وأشارت إلى أن هناك نساء
مسيحيات أرسلن لها
خطابات شكر ،بعد عرض
فيلم «واحد صفر» ،الذي
ناقش قضية طالق المرأة
المسيحية ،مشيرة إلى أن
قيمة الفيلم تكمن في القضية
التي يناقشها .وأكدت شاهين
أنه البد أن تقدم األفالم بشكل
يساعد على حل المشاكل
ومواجهتها ،وأن يحمل الفيلم
قضية تقوي المرأة.

قمر يصور ألبوم
«لمن يهمه األمر »2

يصور الفنان مصطفى
قمر عددا من أغاني ألبومه
الجديد (لمن يهمه األمر ،)2
حيث استقر على تصوير
هذه األغاني في مسقط رأسه
بمحافظة اإلسكندرية.
ُ
«مازلت في مرحلة
وقال قمر:
اختيار األماكن ،وأعد الجمهور
بطريقة تصوير جديدة في
هذه الكليبات ،وشكل جديد لم
أقدمه من قبل».
وطرح قمر أخيرا ألبومه
الجديد «لمن يهمه األمر،»2
الذي يضم  7أغنيات ،هي:
«مسافر»« ،عجوز في المدينة»،
«دقي عودك»« ،حبك على
جبيني»« ،سوسنة»« ،حنونة»
و«هغنيلك» ،عبر قناته
الرسمية على «يوتيوب».
وتعاون في األلبوم الجديد مع
عدد كبير من الشعراء وملحن
واحد فقط ،ومن الشعراء
رضا زايد ،والراحل سامح
العجميَّ .
ولحن قمر عددا من
أغاني األلبوم ،وشارك أشرف
السرخوجلي في األلبوم
بتلحين عدد من األغنيات
أيضا ،واأللبوم بشكل كامل من
توزيع مصطفى قمر.

وفاة السينمائي اإليراني
كامبوزيا برتوي

فاضل الرئيس :أحرص على إيجاد بنية مبتكرة في لوحاتي
«األلوان النارية تمتاز بالحيوية والقدرة على إبراز األفكار»
ِّ
يفضل الفنان التشكيلي
والخطاط فاضل الرئيس
األلوان النارية التي تمتاز
بالحيوية ،والقدرة على إبراز
األفكار بشكل الفت.

من أعماله

●

فضة المعيلي

تتميز تجربة الفنان التشكيلي والخطاط
فــا ضــل الرئيس الفنية بتنوعها الملحوظ
فــي اسـتـخــدام ال ـحــروف الـعــربـيــة فــي سياق
تشكيلي قريب من الوجدان ،ومتناسب مع
ما يتطلع إليه المتلقي من رؤية فنية تمتزج
فيها الحروف العربية مع التشكيل.
يقول الرئيس« :أحب أن أجمع في أعمالي
ال ـف ـن ـيــة ب ـيــن ال ـخ ــط وال ـل ــوح ــة الـتـشـكـيـلـيــة،
وأستعمل م ــادة الـقـمــاش مــوضــوعــة عليها
ألوان اإلكريليك» .ويرى أن فن الخط العربي،
هــو فــن بحد ذات ــه ،ويشبه الـفــن التشكيلي،
ال ــذي لــه عـنــاصــره ومـقــومــاتــه الـخــاصــة بــه،
ويعتمد على أساسيات وقواعد دقيقة.
وأكد أنه يحرص على إيجاد بنية مبتكرة
في أعماله ،وأنه يقوم بتقديم رؤيته كفنان
ت ـ ـش ـ ـك ـ ـي ـ ـلـ ــي ،مـ ـ ـ ــن خ ـ ــال
م ـ ـض ـ ــام ـ ـي ـ ــن
حروفية يقوم
ب ــابـ ـتـ ـك ــاره ــا
كفنان ،تعطي
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـع ـ ــض
األحيان حاالت
رمزية مختلفة،
بـ ـ ــاس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام
األلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان
الـ ـمـ ـتـ ـع ــددة ،أو
ال ـ ـلـ ــون ال ــواح ــد
ب ـ ـ ــدرج ـ ـ ــات ـ ـ ــه ،أو
اللونين.

ول ـفــت إل ــى أن ــه ي ـح ــاول دائ ـم ــا إدخـ ــال فن
ال ـخــط ضـمــن أس ـلــوب مبتكر عـلــى مستوى
التقنيات والـتـنـفـيــذ ،مـشـيــرا إل ــى أن الفنان
الناجح هو الــذي يتميز دائما في االبتكار،
فعلى سبيل المثال ،الفنان الشهير بيكاسو
تميز عن أقرانه من الفنانين في عصره في
بحثه الالمنتهي عــن طــرق جــديــدة ،وأيضا
تنوعه في استخدام المواد واألساليب الفنية
الكثيرة« ،الفنان دائما بحاجة إلــى االطــاع
والبحث ،وأيضا التدريب المستمر ،لصقل
خـبــرتــه ،حـتــى يمتلك فــي الـنـهــايــة مخزونا
يثري تجربته الفنية».
وبين الرئيس أن أعماله ِّ
َّ
تعبر عن اآليات
القرآنية ،الحكم واألمـثــال ،والكالم المأثور،
إضافة إلى القصائد الشعرية.

مشاهد حروفية
ويـ ـح ــرص ال ــرئ ـي ــس ف ــي أع ـم ــال ــه ع ـلــى أن
تكون اختياراته اللونية مائلة إلى التناسق
فـيـمــا بـيـنـهــا ،مــع تفضيله ل ــأل ــوان الـنــاريــة
الـتــي تمتاز بالحيوية ،وال ـقــدرة على إبــراز
جــوانــب م ـحــددة مــن األف ـكــار الـتــي يطرحها
على الـجـمـهــور ،مــن خــال لــوحــاتــه ،ومــن ثم
فإن التجربة الفنية لديه تأخذ في مساراتها
العديد من االتجاهات ،لعل من أبرزها خلق
فضاء واسع تتنافس فيه األلوان مع عناصر
األعمال ،والتي يستخلصها في الغالب من
ال ـحــروف الـعــربـيــة والـكـتــل الـلــونـيــة ،إضــافــة
إلى التنوع الحاصل في تأكيد الفكرة بأكثر
من شكل.

فاضل الرئيس
واالتجاه اآلخر في أعمال الرئيس يتمثل
في ترتيب مواضيعه بما يتناسب مع فكرته،
وبالتالي فإن المشاهد الحروفية والخطية
والتشكيلية تـتــداخــل فـيـمــا بـيـنـهــا ،مـعـ ِّـبــرة
عن تناسق فعلي في بنية اللوحة ،وتأكيد
فكرتها ،إلى جانب اتجاه آخر يشمل ُحسن
اختيار األلوان ،تلك التي تميل في معظمها
إلى البهجة واالحتفاء بالطبيعة ،والمزج بين
الخط العربي والتشكيل.
وفــي هــذا السياق ،يمكن القول إن فاضل
يسير بتجربته الفنية إلى آفاق فنية كثيرة،
إليـ ـج ــاد ع ــاق ــة وث ـي ـقــة ب ـيــن ال ـخ ــط ال ـعــربــي
وال ـف ـنــون التشكيلية .وإل ــى جــانــب إجــادتــه
لرسم لوحات تشكيلية وخطية وحروفية،
وفي أحيان كثيرة دمج تلك الرؤى في لوحة
ً
واحــدة ،إال أنه يجيد أيضا فن الكاريكاتير،
سواء السياسي أو االجتماعي.

توفي السينمائي كامبوزيا
برتوي ،كاتب سيناريو الفيلم
اإليراني الوحيد الفائز بجائزة
«الدب الذهبي» في مهرجان
البندقية ،عن ُعمر  64عاما،
بعد إصابته بفيروس كورونا
في مستشفى دي بطهران.
بدأ المخرج الراحل ،المولود
في مدينة رشت بشمال البالد،
مسيرته عام  1987مع فيلم
«ماهي» (سمكة بالفارسية)،
وأضحى أحد أبرز األسماء في
سينما األطفال ،بعدما ساهم
في إبراز تيار محلي جديد ،هو
األفالم االجتماعية الموجهة
لهم .وساهم في كتابة
سيناريو أفالم عدد من أبرز
المخرجين اإليرانيين ،مثل:
عباس كيارستامي ومجيد
مجيدي وجعفر بناهي.
وهو ال يزال أكثر سيناريست
َّ
كرمه مهرجان فجر السينمائي
في طهران (أربع مرات).
كذلك شارك عام  2000في
كتابة سيناريو فيلم «الدائرة»
لجعفر بناهي ،والذي يروي
تجربة النساء في المجتمع
اإليراني ،وفاز عنه بجائزة
«األسد الذهبي» لمهرجان
البندقية السينمائي عام .2000
(أ ف ب)

ةديرجلا
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سلة أخبار
تحالف اليمن :تضرر
سفينة تجارية بشظايا

أكد التحالف العربي في
اليمن ،تدمير زورق مفخخ،
وإحباط عمل إرهابي جنوب
البحر األحمر.
وأضاف التحالف أن «أضرارا
طفيفة لحقت بسفينة
تجارية جراء شظايا
المحاولة اإلرهابية» .وأوضح
أن «األعمال اإلرهابية
لميليشيات الحوثي بدعم
إيراني تهدد المالحة
والتجارة العالمية».

برلين :سيارة تصطدم
ببوابة المستشارية

بايدن مع فريقه في ويلمنغتون أمس األول

مع حصوله على موافقة البيت
البيت األبيض على االطالع
على اإلحاطات االستخباراتية
اليومية المخصصة ألبرز
التهديدات العالمية لألمن
القومي األميركي ،طوى
الرئيس المنتخب جو بايدن
ً
صفحة سياسات «أميركا أوال»
التي أوصلت غريمه الجمهوري
دونالد ترامب ًإلى السلطة في
 ،2016مؤكدا عودة الواليات
المتحدة لقيادة العالم.

(أ ف ب)

بعد تقديمه أعـضــاء األسـمــاء
ال ـس ـت ــة ال ـك ـب ـي ــرة ،الـ ـت ــي سـمــاهــا
لمرافقته لدى انتقاله إلى البيت
األب ـ ـيـ ــض فـ ــي  20يـ ـن ــاي ــر ،أل ـق ــى
ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ال ـم ـن ـت ـخــب
ج ــو ب ــاي ــدن ال ـض ــوء عـلــى مــامــح
سياساته الداخلية والخارجية
خالل أول  100األولى من تسلمه
ً
السلطة ،مبنيا أنها تشمل إصالح
ن ـظــام الـهـجــرة لـفـتــح ال ـبــاب أمــام
تجنيس أكثر من  11مليون مقيم
غير شرعي والـتــراجــع عــن أوامــر
تنفيذية أصدرها الرئيس دونالد
ت ــرام ــب ب ـشــأن الـتـغـيــر الـمـنــاخــي
وإق ـ ـ ـ ــرار ح ــزم ــة دع ـ ــم اق ـت ـص ــادي
جديدة لتخفيف تداعيات أضرار
جائحة كورونا.
وق ـ ـبـ ــل ت ـل ـق ــي أول ال ـت ـق ــاري ــر
االس ـت ـخ ـب ــاري ــة ع ــن ال ـت ـه ــدي ــدات
الـعــالـمـيــة لــأمــن ال ـق ــوم ــي ،أعـلــن
بايدن أن الواليات المتحدة عادت
إلـ ــى ال ـم ـس ــرح ال ــدول ــي وج ــاه ــزة
لـقـيــادة الـعــالــم وع ــدم االنـسـحــاب
منه وستقوم بدورها في التصدي
ل ـخ ـص ــوم ـه ــا وتـ ـقـ ـب ــل ح ـل ـفــائ ـهــا
والدفاع عن قيمها».
وأوضـ ـ ـ ــح بـ ــايـ ــدن أن ـ ــه فــوجــئ
في اتصاالت مع زعماء نحو 20
دولــة «بـمــدى تطلعهم إلــى عــودة
الواليات المتحدة لتأكيد دورها
ً
التاريخي كزعيمة للعالم» ،معتبرا
أن العمل مع الحلفاء يساعد في
جعل أميركا آمنة دون االنخراط
في «حروب غير ضرورية».
وه ـ ـ ـنـ ـ ــأ ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس الـ ـصـ ـيـ ـن ــي
شـ ــي ج ـي ـن ـب ـي ـنــغ بـ ــايـ ــدن ب ـف ــوزه
ب ـ ــاالن ـ ـت ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ،ل ـ ـي ـ ـخـ ــرج م ــن
ق ــائ ـم ــة ض ـم ــت رؤس ـ ـ ـ ــاء روسـ ـي ــا

فالديمير بــوتـيــن ،وتــركـيــا رجب
طيب إردوغ ــان ،والـبــرازيــل جاير
بولسونارو ،والمكسيك أندريس
مانويل لوبيز أوبرادور ،امتنعت
عــن اإلقـ ــرار بـخـســارة تــرامــب إلــى
اآلن.

نهج متعدد
وعلى مسرح كبير في معقله
ويـ ـلـ ـمـ ـيـ ـنـ ـغـ ـت ــون ،شـ ـ ـ ــدد بـ ــايـ ــدن
وبجانبه نائبته كاماال هاريس
عـ ـل ــى ع ـ ـ ـ ــودة الـ ـنـ ـه ــج ال ـم ـت ـع ــدد
األطراف كرسالة رئيسية لحكمه،
ً
ً
خالفا لشعار «أميركا أوال» الذي
أطلقه ترامب ،كما كرر «تصميمه»
على محاربة التغير المناخي.
ورغــم استعانته بشخصيات
مخضرمة خــد مــت فــي الحكومة
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ال ـس ــاب ـق ــة ،رف ــض
ب ـ ــاي ـ ــدن ،ف ـ ــي أول م ـق ــاب ـل ــة مـنــذ
انـتـخــابــه م ــع شـبـكــة  ،NBCفـكــرة
أنه يشكل نسخة ثالثة عن إدارة
الــرئـيــس الـســابــق بـ ــاراك أوبــامــا،
ً
ً
موضحا أن «العالم بات مختلفا
ً
ّ
تماما بعد أن غير ترامب المعطى
ً
وأصبحت أميركا أوال وأصبحت
أميركا وحيدة».
وأش ــار بــايــدن إلــى أن العملية
االنتقالية بدأت بالفعل بتنسيق
صــادق ومباشر مع إدارة ترامب
في األمن القومي وجائحة فيروس
ً
كورونا وتوزيع اللقاح ،مبينا أنه
ً
كذلك تمكن أخيرا من الوصول إلى
المعلومات المصنفة ســر يــة في
مجال الدفاع.
وإذ طمأن بايدن بأنه ال يخطط
الستخدام وزارة العدل كـ«وسيلة»

ترامب يعفو عن الديك الرومي «كورن» بمناسبة عيد الشكر أمس األول

(رويترز)

لإلصرار على التحقيق مع ترامب،
الـ ـ ـ ــذي أبـ ـ ـ ــدى مـ ـس ــؤول ــو إدارتـ ـ ـ ــه
فــي وزارات ال ــدف ــاع والـخــارجـيــة
وال ـص ـح ــة ن ـي ـت ـهــم الـ ـتـ ـع ــاون مــع
توجيههم بعض السهام للرئيس
المنتخب.
وف ـ ــي ح ـي ــن ت ــواصـ ـل ــت وزارة
ال ــدف ــاع (ال ـب ـن ـتــاغــون) م ــع بــايــدن
وإط ـ ــاع ـ ــه عـ ـل ــى وضـ ـ ــع ال ـ ـقـ ــوات
األميركية في أفغانستان والعراق،
أكد وزير الخارجية مايك بومبيو،
أن فريقه يعمل على دراســة قرار
بدء إجراءات نقل السلطة لبايدن.
وقال بومبيو« :يريدون المزيد
من التعددية فقط لتمضية الوقت
مع أصدقائهم خالل سهرات؟ هذا
ال يـصــب ف ــي مـصـلـحــة ال ــوالي ــات
ً
ال ـم ـت ـحــدة ال ـف ـض ـلــى» ،م ــؤك ــدا أن
إدارة ترامب حرصت على تسجيل
«نتائج فعلية».
وكان وزير الدفاع السابق جيم
مــات ـيــس ك ـســر ص ـم ـتــه ،بــدعــوتــه
بــايــدن لتغيير م ـســار الـسـيــاســة
الدفاعية الحالية والتخلص من
ً
مـبــدأ «أم ـيــركــا أوال» كـعـقـيــدة من
مبادئ استراتيجية «البنتاغون»
الدفاعية.
وحـ ـ ـ ـ ــذر مـ ــات ـ ـيـ ــس ،فـ ـ ــي م ـق ــال
نشرته مجلة «فورين أفيرز» قبل
أيــام بعنوان «الــدفــاع في العمق»
مــع كاتبين آخــريــن مــن انسحاب
مفاجئ من أفغانستان أو العراق
ورأى أن وصف التدخل األميركي
الحالي في البلدين بأنه حروب
ً
ال ن ـهــايــة ل ـهــا بـ ــدال م ــن اع ـت ـبــاره
ً
د عـمــا لحكومات صديقة تكافح
من أجل السيطرة على أراضيها
هو أمر خاطئ ،وأن من مصلحة
الواليات المتحدة بناء قدرة هذه
الحكومات للتعامل مع التهديدات
التي تقلقها.
كـ ــوزيـ ــر دف ـ ـ ـ ــاع ،كـ ـ ــان مــات ـيــس
المهندس الرئيسي الستراتيجية
الـ ــدفـ ــاع ال ــوطـ ـن ــي ،ال ـت ــي وج ـهــت
الـ ـجـ ـي ــش لـ ــاس ـ ـت ـ ـعـ ــداد لـ ـص ــراع
م ـح ـت ـمــل م ــع روسـ ـي ــا وال ـص ـي ــن،
لكنه حث بايدن وفريقه الجديد
لألمن القومي على إعادة صياغة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة وتـخـفـيــف نـبــرة
المواجهة.
ورف ـ ـ ــض ب ــوم ـب ـي ــو انـ ـتـ ـق ــادات
مــاتـيــس ،وق ــال« :ل ـ ّ
ـدي الكثير من
االحـ ـ ـت ـ ــرام ل ـج ـي ــم ،ل ـك ـنــه مـخـطــئ
ً
ً
تماما في هــذا .مبدأ أميركا أوال
فــي صميمه هــو االع ـت ــراف بأنه

الفروف :نأمل أن تستمر واشنطن
في تجنب المغامرات بالشرق األوسط
ش ـ ــدد وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ــي
سـيــرغــي الفـ ــروف أم ــس ،عـلــى أهمية
أن تستمر القيادة األميركية الجديدة
فــي تـجـنــب «ال ـم ـغــامــرات» فــي الـشــرق
األوسط ،وذلك خالل استقباله نظيره
ال ـع ــراق ــي فـ ــؤاد حـسـيــن ف ــي مــوسـكــو.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ت ـع ـي ــش واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ل ـح ـظــة
انتقالية بعد ا نـتـخــا بــات  3نوفمبر،
أطـ ـل ــق الـ ــوزيـ ــر الـ ــروسـ ــي ال ـم ـخ ـضــرم
سلسلة انتقادات للسياسة األميركية
كانت اختفت من القاموس الروسي
خالل عهد دونالد ترامب.
وقـ ـ ـ ـ ــال الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف ،خـ ـ ـ ــال م ــؤتـ ـم ــر
صحافي عقب محادثات مع حسين،
إن «تدخل الواليات المتحدة وحلفائها
في العراق وسورية وليبيا لم يجعل

الحياة في أي من هذه البلدان أفضل.
لقد خلق فقط مشاكل يضطر مواطنو
هــذه ال ــدول والسياسيون المعنيون
والحكومات اآلن للتغلب عليها».
وأضاف« :بالطبع من المهم بشكل
أساسي للقيادة األميركية أن تتجنب
مـثــل ه ــذه الـمـغــامــرات الـخــارجـيــة في
ً
المستقبل ،خصوصا تلك التي تشكل
تـهــد يــدات خطيرة للمنطقة المعنية
برمتها».
وإذ عــرض على ضيفه توفير كل
االح ـت ـيــاجــات ال ـعــراق ـيــة م ــن ال ـســاح،
أشـ ـ ــاد الف ـ ـ ــروف ب ـم ــرك ــز ال ـم ـع ـلــومــات
ال ـ ـخـ ــاص ب ـم ـكــاف ـحــة اإلره ـ ـ ـ ــاب الـ ــذي
يـضــم عسكريين مــن روس ـيــا وإي ــران
وسورية والعراق وتستضيفه بغداد

رغم أن هذا المركز
لــم ي ـصــدر عـنــه أي
شيء منذ سنوات .
ّ
وذك ـ ـ ـ ـ ــر الفـ ـ ـ ــروف
ب ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادرة
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ــى
إقـ ـ ــامـ ـ ــة م ـن ـظ ــوم ــة
لـ ـ ــأمـ ـ ــن الـ ـجـ ـم ــاع ــي
ف ــي م ـن ـط ـقــة الـخـلـيــج
بمشاركة كافة المعنية
وال ـ ــدول دائ ـم ــة الـعـضــويــة
ً
في مجلس األمن الدولي ،مشددا
على أهمية الحفاظ على االستقرار في
هذه المنطقة.

ع ـنــدمــا ت ـك ــون أم ـي ــرك ــا آم ـن ــة في
ال ــداخ ــل فــإنـهــا سـتـكــون ق ــوة من
أجل الخير».

فريق بايدن
وف ــي مـعــرض تقديمه لفريقه
ل ـل ـس ـي ــاس ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة واألمـ ـ ــن
ال ـقــومــي ،أش ــار بــايــدن إل ــى نيته
بعد تولي السلطة في  20يناير
إبعاد الواليات المتحدة عن النهج
الــوط ـنــي األح ـ ــادي ال ـنــزعــة ال ــذي
تبناه ترامب.
وتحدث الرئيس الديمقراطي
ع ــن ف ــري ـق ــه ،ال ـ ــذي ض ــم أن ـتــونــي
ً
بلينكن وزي ــرا للخارجية وجيك
ً
سوليفان مستشارا لألمن القومي
ً
وأل ـي ـخــانــدرو مــايــوركــاس وزي ــرا
لــأمــن الــداخ ـلــي وأف ــري ــل هينس
مـ ــديـ ــرة ل ـل ـم ـخ ــاب ــرات ال ــوط ـن ـي ــة،
وليندا توماس غرينفيلد سفيرة
لدى األمم المتحدة وجون كيري
ً
ً
مبعوثا خــاصــا لـشــؤون المناخ،
ً
م ــؤك ــدا أن ــه س ـي ـنــأى بـنـفـســه عن
«الفكر العتيق واألساليب القديمة»
في منهجه للعالقات الخارجية.
وحث بايدن مجلس الشيوخ،
عند تقديم فريقه لألمن القومي،
عـلــى أن ي ـحــدد «جـلـســة اسـتـمــاع
ع ــاج ـل ــة» ل ـمــرش ـح ـيــه ،وع ـب ــر عــن
أمله في أن يتمكن من العمل مع
الجمهوريين «بحسن نية للمضي
ً
قدما».
وأكدت هاريس أن بايدن «جمع
ً
ً
فــري ـقــا عـظـيـمــا يـمـكـنــه الـتـعــامــل
م ــع مـخـتـلــف ال ـت ـحــديــات وإع ــادة
دور الــواليــات المتحدة الــريــادي
ف ــي ال ـع ــال ــم ،مـبـيـنــة أن ـه ــم عـلـمــوا
منذ انـتـخــاب بــايــدن أنـهــم ورثــوا
تحديات كبيرة من إدارة ترامب.

تحديات ومشكالت
وألـقــى أعـضــاء فــريــق الرئيس
الـ ـس ــادس واألرب ـع ـي ــن ل ـلــواليــات
المتحدة كلمات تحدثوا فيها عن
التحديات التي تواجهها الواليات
المتحدة ،وتعهدوا بأداء مهامهم
على أكمل وجه إذا ّ
صدق مجلس
الشيوخ على تعيينهم ،كما تحدث
بعضهم عن نشأتهم وعن آبائهم
وأجدادهم من المهاجرين الذين
قدموا من كوبا وروسيا.
ووصف بلينكين ومايوركاس
كيف هربت أسرتهما من األنظمة

الـشـيــوعـيــة فــي أوروبـ ــا وأمـيــركــا
الــاتـيـنـيــة واسـتـقــرتــا فــي نهاية
المطاف في الواليات المتحدة.
وقـ ـ ـ ــال ب ـل ـي ـن ـك ــن« :ال يـمـكـنـنــا
بمفردنا أن نعالج مشكالت العالم،
علينا أن نعمل مع الدول األخرى»،
فيما ج ــددت غرينفيلد التأكيد
على أن «النهج المتعدد األطراف
عاد والدبلوماسية عادت» ،واعدة
بــال ـت ـخ ـلــي عـ ــن س ـي ــاس ــة ت ــرام ــب
االنعزالية.
بـ ـ ـ ــدوره ،أشـ ـ ــار ك ـي ــري إلـ ــى أن
ال ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة سـتـنـضــم
م ــرة أخ ــرى إل ــى اتـفــاقـيــة بــاريــس
للمناخ في اليوم األول بعد تولي
بايدن منصبه ،وستتخذ خطوات
إ ضــا فـيــة لمكافحة تغير المناخ
على مدى السنوات األربع المقبلة.
وبــاخـتـيــار ه ــذه الشخصيات
المؤهلة والـقــديــرة ،يشير بايدن
إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة إل ـ ـ ـ ــى الـ ـسـ ـي ــاس ــة
ً
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ،خ ــاف ــا
لـتــرامــب ال ــذي كــان حــديــث العهد
ب ــال ـس ـي ــاس ــة ع ـن ــدم ــا وص ـ ــل إل ــى
واش ـن ـطــن ووعـ ــد ب ــأن إدارتـ ـ ــه لن
تكون كسابقاتها.

لإلشادة بــأداء بورصة نيويورك
ً
وتسجيل مؤشر داو جونز رقما
ً
ً
قياسيا متجاوزا ألول مرة عتبة
 30ألف نقطة ،والثاني للترحيب
ب ــال ـت ـق ــدم ال ـم ـح ــرز ع ـل ــى صـعـيــد
توفير لقاح كورونا.
و ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون أن ي ـ ـت ـ ـط ـ ــرق إ ل ـ ــى
ال ـس ـي ــاس ــة ،كـ ــرر ب ــاي ــدن وب ـقــربــه
نائبه مايك بنس في حدائق البيت
األبيض شعاره الشهير «أميركا
ً
أوال» ،وقال« :أريد أن أهنئ شعبنا،
ألنه ليس هناك مثله».
وفي لفتة أخرى على أن ترامب
س ـل ــم ب ـه ــزي ـم ـت ــه ،أعـ ـط ــى ال ـب ـيــت
األبـيــض الـضــوء األخـضــر لتلقي
بايدن تقارير المخابرات اليومية
له بشكل منتظم.
وأكد مكتب مدير االستخبارات
الــوطـنـيــة أن الــرئ ـيــس المنتخب
ً
سيتلقى قريبا التقارير اليومي،
ً
ً
موضحا أنه اتباعا لتوجيه قانون
االنتقال الرئاسي سيقدم الدعم
المطلوب لفريقه االنتقالي.
وي ـ ـع ـ ـنـ ــي الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار أن بـ ــايـ ــدن
سيتمكن من االطالع على أحدث
معلومات أجـهــزة االستخبارات
ب ـش ــأن ت ـه ــدي ــدات األمـ ــن الـقــومــي
الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

ً
وتعقيبا على فوزه في واليات
ي ـصــر ت ــرام ــب ع ـلــى أن نتائجها
م ـ ــزورة ،ش ــدد ب ــاي ــدن ،ال ــذي بــات
أول مــرشــح ي ـفــوز بــأكـثــر م ــن 80
مليون صوت في تاريخ الواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،عـ ـل ــى أن ال ـ ــدع ـ ــاوى
ً
الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة س ـت ـخ ـف ــق تـ ـب ــاع ــا،
وسـتــواصــل الــواليــات التصديق
على النتائج االنـتـخــابــات ،وأنــه
ً
سيؤدي اليمين الدستورية رئيسا
ً
ي ــوم  20ي ـنــايــر ،م ـش ــددا عـلــى أن
«االنتخابات انتهت .وحان الوقت
لنبذ الحزبية وخطاب الشيطنة
وبدء التعاون».
وم ــع ذلـ ــك ،ل ــم يـعـتــرف تــرامــب
حـ ـت ــى اآلن بـ ـه ــزيـ ـمـ ـت ــه وت ــوع ــد
مواصلة «المعركة» أمــام القضاء
ح ـي ــث ي ـم ـن ــى ب ــاالن ـت ـك ــاس ــة تـلــو
األخــرى في محاولته للطعن في
نتائج االنتخابات الرئاسية في 3
نوفمبر .فبعد ميشيغان االثنين،
صادفت بنسلفانيا ونيفادا ،أمس
األول ،على فوز بايدن.
ولم يتناول ترامب ،أمس األول،
مسألة االنتخابات خالل ظهوره
العلني مرتين ،األول خالل تدخله

انتخابات 2024

قضية االنتخابات

ف ـ ـ ـ ــي غـ ـ ـ ـض ـ ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أظ ـ ـهـ ــر
استطالع للرأي نشرته صحيفة
«  »m o r n i n g c o n s u l tأ مـ ــس
األول أن أغ ـل ـب ـيــة الـجـمـهــوريـيــن
سيصوتون لترامب في انتخابات
ً
 .2024معتبرين أنــه أكثر تحيزا
لـمـصـلـحـتـهــم وم ـل ـتــزم بـمـصــالــح
الواليات المتحدة بشكل عام.
وأظ ـه ــر االس ـت ـط ــاع أن 12%
م ــن نــاخـبــي ال ـح ــزب الـجـمـهــوري
سـ ـيـ ـخـ ـت ــارون ن ــائـ ـب ــه بـ ـن ــس فــي
االنتخابات التمهيدية لعام ،2024
و 8في المئة سيصوتون لنجله
جــون ـيــور ،فــي حـيــن تــوقــع الــربــع
أن الجمهوريين فــي الكونغرس
يخشون ترامب.
من جهة ثانية ،يعتزم ترامب
أن يعفو عــن مستشاره السابق
لألمن القومي مايكل فلين ،الذي
وافق في  2017على اإلقرار بتهمة
ال ـك ــذب ع ـلــى مـكـتــب الـتـحـقـيـقــات
الفدرالي بخصوص اتصاالته مع
مع السفير الروسي في واشنطن
في ديسمبر .2016

روحاني :لنعد إلى ما قبل
عهد ترامب
ب ـ ـعـ ــد س ـ ــاع ـ ــات م ـ ــن خـ ـط ــاب
المرشد اإليــرانــي األعـل ّــى علي
خ ــامـ ـنـ ـئ ــي ،ال ـ ـ ـ ــذي ح ـ ـ ــض ف ـيــه
الـمـســؤولـيــن عـلــى ع ــدم الــوثــوق
باألطراف األجنبية إليجاد حلول
لـ ـمـ ـش ــاك ــل إيـ ـ ـ ـ ـ ــران ،ح ـ ــث ال ــرئ ـي ــس
اإليـ ــرانـ ــي ح ـس ــن روحـ ــانـ ــي ،أم ــس،
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي الـمـنـتـخــب جو
بايدن على العودة الى الظروف التي
سـبـقــت عـهــد سـلـفــه الـمـنـتـهـيــة واليـتــه
دونالد ترامب ،معتبرا أن خطوة كهذه
قادرة على تسهيل حل المشاكل.
وقــال روحــانــي« :يمكن إليــران والواليات
المتحدة أن تقررا وتعلنا العودة الى ظروف ما قبل
 20يناير  ،»2017في إشارة الى تاريخ تنصيب ترامب
رئيسا لبالده.

وأضاف في كلمة متلفزة خالل االجتماع األسبوعي
للحكومة« :سياسة حكومة الجمهورية اإلسالمية
هي التزام في مقابل التزام ،خطوة في مقابل خطوة،
خفض التوتر في مقابل خفض التوتر ،احـتــرام في
مقابل احـتــرام ،الـتــزامــات دولـيــة فــي مقابل التزامات
دولية».
وتابع« :في حال توافرت إرادة مماثلة لدى القادة
األميركيين الجدد ،أعتقد أنه سيكون من السهل حل»
الكثير من المشاكل ،وأيضا «تغيير المسار بشكل كامل
والظروف ،وبعدها ،يمكن متابعة المراحل التالية في
مجاالت مختلفة» .وشدد الرئيس اإليراني الذي تنتهي
واليته في يونيو المقبل ،على أن «العقدة األساسية
يمكن أن يتم حلها بوجود إرادة وقرار».
وس ـبــق لــروحــانــي أن رأى ف ــي ف ــوز ب ــاي ــدن فــرصــة
للواليات المتحدة لتعويض «أخطائها السابقة» ،مؤكدا
أن بالده لن ّ
تفوت أي مجال لرفع العقوبات عنها.

صدم رجل ،أمس ،بسيارته
بوابة المستشارية األلمانية في
برلين ،قبل أن ّ
يتم توقيفه.
ولم تتسبب السيارة بأضرار
في المكانُ .
ود ّونت على
السيارة بطالء أبيض شعارات
تدعو إلى وقف «سياسة
العولمة» ،وأخرى تقول «أنتم
قتلة أطفال ومسنين».
وأفادت وسائل إعالم بأن
ُ
السيارة نفسها استخدمت
عام  2014لمحاولة الدخول
إلى الدائرة األمنية التي تحيط
بالمستشارية ،لالحتجاج آنذاك
على اإلحباس الحراري.
ويأتي حادث أمس ،قبل ساعات
من مناقشة المستشارة أنجيال
ميركل استجابة البالد لجائحة
«كورونا» مع قادة محليين،
وسط توقعات بتمديد اإلغالق
والقيود الشاملة أو حتى
تشديدها.

ً
أستراليا ّ
تجرد إسالميا
من جنسيتها

في سابقة هي األولى من
نوعها في أستراليا ،أعلن وزير
الداخلية بيتر دوتون ،أمس،
أن بالده نزعت جنسيتها من
رجل دين جزائري المولد يدعى
عبدالناصر بن بريكة ،أدين
بقيادة خلية إرهابية خططت
لزرع قنبلة في مباراة لكرة
القدم في ملبورن عام .2005
وأصبح بن بريكة أول شخص
وهو
يجرد من جنسيته ُ
مازال في أستراليا ،وأدين في
 3اتهامات باإلرهاب ،وحكم
عليه بالسجن  15عاما لقيادته
مجموعة إرهابية ،والنتمائه
إلى جماعة إرهابية ،وحيازته
مواد مرتبطة بالتخطيط لعمل
إرهابي.

«داعشية» معروفة وراء
عملية طعن بسويسرا

اعتقلت الشرطة السويسرية
مواطنة ،بعدما طعنت امرأة في
عنقها بسكين ،وجذبت أخرى
من العنق في متجر بمنطقة
تيتشينو الناطقة باإليطالية
في مدينة لوغانو جنوب
سويسرا ،أمس األول ،مؤكدة أن
المرأة «إرهابية معروفة».
وأعلن المكتب االتحادي
للشرطة أن «المهاجمة معروفة
لدى الشرطة االتحادية من
تحقيقات أجرتها في ،2017
ولها خلفية جهادية».
والمشتبه فيها ،البالغة من
العمر  28عاما والتي تعيش في
المنطقة ،رهن االحتجاز بعد
أن سيطر عليها المارة حتى
وصلت الشرطة .ونقلت وسائل
إعالم سويسرية عن شهود أنها
أعلنت انتماءها إلى تنظيم
«داعش» خالل الهجوم.
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لبنان ضمن  13دولة ممنوعة من تأشيرات اإلمارات

• بيروت تنفي إجالء موظفي سفارات • صوان يطلب من البرلمان التحقيق مع وزراء بانفجار المرفأ
بيروت  -ةديرجلا

•

قررت دولة اإلمارات وقف
إصدار التأشيرات للبنانيين
زيارتها إضافة
الراغبين في
ً
إلى مواطني  12بلدا آخر
معللة ذلك بـ"األسباب
األمنية" ،في وقت نفى وزير
الخارجية اللبناني في حكومة
تصريف األعمال شربل وهبة،
أمس ،صحة أنباء عن عمليات
إجالء لمستشارين عسكريين
وموظفين من  4سفارات
عاملة في لبنان.

ً
بعد جدل استمر أياما في لبنان
م ــع ان ـت ـش ــار وث ــائ ــق ع ـل ــى وس ــائ ــل
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ت ـف ـيــد ب ــأن
دول ــة اإلمـ ــارات ق ــررت وق ــف إص ــدار
التأشيرات للبنانيين الراغبين في
زيــارت ـهــا كـشـفــت وك ــال ــة "رويـ ـت ــرز"،
أم ــس ،أن اإلمـ ـ ــارات أوق ـف ــت إص ــدار
تأشيرات لمواطني  13دولة ،منها
ً
لبنان وفقا لوثيقة أصدرها مجمع
أعمال حكومي.
وأش ـ ـ ــارت الــوث ـي ـقــة ال ـت ــي ُوزعـ ــت
عـلــى ا ل ـشــر كــات ا لـعــا مـلــة بالمجمع
إ لــى "منشور مــن إدارة الهجرة بدأ
العمل بــه يــوم  18نوفمبر" .وقالت
إن "طلبات الحصول على تأشيرات
عمل أو ز ي ــارة معلقة للموجودين
خــارج البالد من مواطني  13دولة
هـ ــي :إيـ ـ ــران وسـ ــوريـ ــة وال ـص ــوم ــال
وأف ـ ـغـ ــان ـ ـس ـ ـتـ ــان ولـ ـيـ ـبـ ـي ــا والـ ـيـ ـم ــن
وال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــزائـ ـ ـ ــر وكـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــا وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراق
وباكستان وتونس وتركيا ولبنان".
ول ـف ـتــت ال ــوك ــال ــة إل ــى أن "اإلم ـ ــارات
أوق ـف ــت إصـ ــدار تــأش ـيــرات الــدخــول
العتبارات أمنية".

الراعي يزور
الفاتيكان نهاية
األسبوع للقاء البابا
فرنسيس

الغنوشي لن يترشح ً
لرئاسة «النهضة» مجددا

ام ــرأة ورجــل يستمتعان بأشعة الشمس
على كورنيش بيروت أمس األول (أ ف ب)
ً
وع ــدم األخ ــذ ب ـهــا" ،مـشـيــرا إل ــى أنــه
"ليس لمثل هذه القرارات أن تتخذ،
مــن دون عـلــم وزارة ا ل ـخــار ج ـيــة أو
أي من المراجع األمنية" .يأتي ذلك
وس ــط ج ــدل مـتــواصــل ح ــول سحب
ال ـس ـع ــودي ــة واإلمـ ـ ـ ــارات سـفـيــرهـمــا
بطريقة غير رسمية من بيروت.

انفجار المرفأ
في سياق آ خــر ،وبعد مــرور نحو
أرب ـ ـعـ ــة أش ـ ـهـ ــر عـ ـل ــى انـ ـفـ ـج ــار م ــرف ــأ
بيروت أغسطس الماضي ،ما زالت
القضية قيد المراوحة .فال القضاء
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ــي ت ـ ـ َـوص ـ ــل إلـ ـ ـ ــى ن ـت ـي ـج ــة
واض ـحــة ،وال قـ ِـبــل الـمـســؤولــون في
ل ـب ـنــان إج ـ ــراء تـحـقـيــق دول ـ ــي ،رغــم
أن م ـح ـق ـق ـيــن ف ــر ن ـس ـي ـي ــن وآ خ ــر ي ــن
م ــن م ـك ـتــب ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال ـف ــدرال ــي
األميركي شاركوا في التحقيقات.
ووجه المحقق العدلي في قضية

انفجار المرفأ فادي صوان ،رسالة
إ لــى مجلس ا لـنــواب اللبناني ،عبر
ال ـنــائــب ال ـع ــام الـتـمـيـيــزي الـقــاضــي
ً
غ ـســان ع ــوي ــدات ،طــال ـبــا ات ـخ ــاذ ما
ً
يراه مناسبا بشأن مسؤولية بعض
الوزراء عن إهمال ساهم في وقوع
االن ـف ـج ــار .ول ـفــت ف ــي الــرســالــة إلــى
أن "ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال ـت ــي أج ــراه ــا مــع
وزراء حــا ل ـي ـيــن و ســا ب ـق ـيــن كـشـفــت
عن شبهات حول مسؤولية الوزراء
وتقصيرهم".
وأراد صـ ـ ـ ـ ــوان و ضـ ـ ـ ــع م ـج ـل ــس
ا لـنــواب أ مــام مسؤولياته أل نــه يقع
على عاتقه اتخاذ اإلجراء المناسب،
ً
خـصــو صــا أن لـيــس مــن صالحيات
القضاء العدلي محاكمة الوزراء ،بل
هــذا األ مــر من اختصاص المجلس
األعلى لمحاكمة الرؤساء.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة إن
"ص ـ ـ ـ ــوان ل ـ ــم يـ ـش ــأ تـ ـ ـك ـ ــرار تـ ـج ــارب
سابقة حصلت مع وزراء وتسطير

إردوغان ال يمانع توسيع «اتفاق كاراباخ»

ا س ـ ـت ـ ـنـ ــا بـ ــات بـ ـح ــق م ـ ــن رأى أ ن ـه ــم
مـ ـقـ ـص ــرون ،ألن ـ ــه يـ ـع ــرف ال ـن ـت ـي ـجــة
ً
سلفا  .إذ بإمكان محامي أي وزير
ت ـقــديــم دفـ ــوع شـكـلـيــة ك ــي ال يـطــال
أي أ حـ ـ ـ ــد م ـ ـن ـ ـهـ ــم ،و يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـيـ ـع ــون
الـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــوء إلـ ـ ـ ــى سـ ـ ــوابـ ـ ــق ق ـض ــائ ـي ــة
منعت النيابية ا لـعــا مــة التمييزية
والـ ـقـ ـض ــاء الـ ـع ــدل ــي مـ ــن ال ـت ـح ـق ـيــق
م ــع وزراء وأ ب ـط ـل ــت م ـحــا ك ـمــا ت ـهــم.
بالتالي ،فضل عدم تخريب المسار
الـقـضــائــي والـتـحـقـيــق ،ومــا توصل
إل ـ ـيـ ــه ،بـ ـخـ ـط ــوة ي ـ ـعـ ــرف ن ـت ـي ـج ـت ـهــا
ً
سـ ـلـ ـف ــا .وفـ ـض ــل رفـ ـ ــع ال ـم ـس ــؤول ـي ــة
عنه وو ضـعـهــا فــي عـهــدة المجلس
ا لـنـيــا بــي .وأ ك ــدت م ـصــادر قضائية
ّ
لوكالة "أ ف ب" ،أمس ،أن "القاضي
ص ـ ـ ّـوان ط ـلــب م ــن ال ـب ــرل ـم ــان إج ــراء
التحقيقات مــع وز ي ــر األ ش ـغــال في
ح ـكــومــة ت ـصــريــف األع ـم ــال مـيـشــال
ّ
نـجــا ر ،وأ ســا فــه يــو ســف فنيانوس
وغ ــازي الـعــريـضــي وغ ــازي زعـيـتــر،

ووزير المالية في حكومة تصريف
األع ـم ــال غـ ــازي وزنـ ــة وس ـل ـفــه علي
ح ـس ــن خ ـل ـي ــل ،ووزي ـ ـ ــرة الـ ـع ــدل فــي
ح ـكــومــة ت ـصــريــف األعـ ـم ــال م ــاري-
كـلــود نجم وأ ســا فـهــا أ شــرف ريفي
وس ـ ـل ـ ـيـ ــم جـ ــري ـ ـصـ ــاتـ ــي وأل ـ ـب ـ ـيـ ــرت
ّ
سرحان ،باعتبار أن مالحقة الوزراء
ً
مـنــوطــة ح ـصــرا بــالـمـجـلــس األعـلــى
لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
ف ـ ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــاق م ـ ـن ـ ـف ـ ـصـ ــل ،يـ ـ ـغ ـ ــادر
ال ـ ـكـ ــاردي ـ ـنـ ــال م ـ ــار ب ـ ـشـ ــارة ب ـط ــرس
الـ ــراعـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ن ـه ــاي ــة األسـ ـب ــوع
ً
متوجها الى الفاتيكان للقاء قداسة
البابا فرنسيس .وزار الراعي بعد
ظـهــر أم ــس ،قـصــر بـعـبــدا لـلـتـشــاور
م ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ال ـع ـم ــاد
ميشال عون في األوضاع اللبنانية
ومشروع الحياد الذي طرحه قبل أن
يلتقي البابا.

مخاوف من «حمام دم» في تيغراي
وآبي يرفض التدخل الدولي

أمير قطر يبحث في أنقرة تعزيز الشراكة االستراتيجية

سباق بين وسطاء «اإلفريقي» واجتياح ميكيلي
وأديس أبابا تعلن قتل  10آالف متمرد

دبابة روسية في أحد المواقع بكاراباخ أمس
أع ـ ـلـ ــن ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي رجـ ـ ــب طـيــب
إردوغـ ـ ـ ـ ــان أم ـ ـ ــس ،أن ـ ــه ب ـح ــث مـ ــع ن ـظ ـيــره
الروسي فالديمير بوتين إمكانية توسيع
جهود المحافظة على وقــف إطــاق النار
ً
في إقليم كاراباخ "لتشمل دوال أخرى من
المنطقة".
كــان إردوغ ــان يشير بشكل واضــح إلى
إي ــران ،التي اعتبرت أنــه جــرى عزلها عن
االتـفــاق الثالثي بين روسـيــا وأذربيجان
وأرمينيا ،كذلك عن االتفاق الثنائي بين
موسكو وأنقرة إلنشاء مركز مراقبة وقف
إطـ ــاق ال ـن ــار رغ ــم أن الـ ـص ــراع ي ـقــع على
حدودها الشمالية.
ً
وت ـت ـخــوف ط ـه ــران خ ـصــوصــا م ــن بند
ً
في االتفاق يعطي أذربيجان ممرا داخل
األراضي األرمنية إلى جمهورية نخجوان
ً
األذربيجانية التي تملك حدودا بعرض 8
كيلومترات فقط مع تركيا.
وس ـي ـل ـغ ــي الـ ـمـ ـم ــر ح ــاج ــة أذربـ ـيـ ـج ــان
للمرور داخل أراضــي إيــران للوصول إلى
ً
ن ـخ ـجــوان ،كـمــا سيتيح نـظــريــا بتواصل
ً
ب ــري تــركــي ـ أذرب ـي ـجــانــي ،ف ـضــا عــن أنــه
يمنح موسكو سيطرة عسكرية تامة على

السيسى يطلع على
جاهزية أفرع الجيش

اجتمع الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي
مع القائد العام للقوات
المسلحة وزير الدفاع
واإلنتاج الحربي الفريق
أول محمد زكي ،بحضور
قائد القوات الجوية
الفريق عباس حلمي،
أمس .وصرح المتحدث
الرسمي باسم رئاسة
الجمهورية السفير بسام
راضي بأن االجتماع
تناول إطالع الرئيس على
عدة موضوعات متعلقة
بأنشطة وجاهزية األفرع
الرئيسية للقوات المسلحة
ً
خصوصا القوات الجوية.

ال إجالء لعسكريين
إل ــى ذل ــك ،نـفــى وزي ــر الـخــارجـيــة
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ف ـ ــي حـ ـك ــوم ــة ت ـص ــري ــف
األع ـمــال شــربــل وهـبــة ،أم ــس ،أنـبــاء
ع ــن ع ـم ـل ـيــات إج ـ ــاء لـمـسـتـشــاريــن
عسكريين وموظفين من  4سفارات
عاملة في لبنان.
وأكد وهبة أن "مثل هذه األخبار
كــاذ بــة وخاطئة وال أ ســاس لها من
ً
الصحة" ،معلقا على ما تم تداوله
فــي اإل ع ــام ا لـلـبـنــا نــي عــن عمليات
إجـ ـ ـ ــاء لـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــن ع ـس ـكــري ـيــن
وم ــوظـ ـفـ ـي ــن م ـ ــن سـ ـ ـف ـ ــارات ف ــرن ـس ــا
وبــري ـطــان ـيــا وه ــول ـن ــدا وك ـن ــدا لــدى
لبنان.
وأوضح أنه التقى بعد ظهر أمس
أالول ،س ـف ـيــرة ك ـن ــدا ل ــدى ب ـي ــروت،
ً
شانتال تشاستيناي ،الفتا إلى أنها
" لــم تشر إ لــى مثل هــذه المعلومات
ً
ال من قريب أو بعيد" ،مضيفا أنها
"ت ـح ــدث ــت ع ــن ح ـجــم ب ــرام ــج الــدعــم
الكندية المقررة للبنان على أكثر
من مستوى".
وقــال إنــه "عـلــى تــواصــل دائــم مع
عدد من هذه السفارات ،وغيرها من
السفارات الخليجية التي تناولتها
ً
شــائ ـعــات مـمــاثـلــة ســاب ـقــا ،بــوجــود
قرار بخفض مستواها الدبلوماسي
ً
ف ــي لـ ـبـ ـن ــان" ،مـ ــؤكـ ــدا أنـ ــه "لـ ــم يـشــر
أحدهم إلى مثل هذه المعلومات".
ك ـم ــا حـ ــذر وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة مــن
"م ـخــاطــر ه ــذه ال ــرواي ــات الــوهـمـيــة

سلة أخبار

الحدود األرمنية ـ اإليرانية الحيوية التي
يمر الممر بمحاذاتها.
وقــال مـصــدر دبـلــومــاســي فــي طهران
ل ـ ـ "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،إن بــوت ـيــن ط ـلــب إشـ ــراك
طـهــران فــي مراقبة وقــف إط ــاق الـنــار في
حال أصرت تركيا على توسيع وجودها
أكثر من مركز المراقبة المشترك ،فجاء رد
إردوغان بأنه ال يمانع ذلك.
ومع دخول القوات األذربيجانية مقاطعة
ك ــال ـب ــاج ــار الـ ـمـ ـج ــاورة إلق ـل ـي ــم ن ــاغ ــورن ــي
ك ــاراب ــاخ ،وه ــي ثــانــي مقاطعة مــن أص ــل 3
وافـقــت أرمينيا على سحب قــواتـهــا منها
وتسليمها لباكو في إطار االتفاق الثالثي
شــدد إردوغ ــان على أن "تركيا وأذربيجان
وروسيا ،ستضمن السالم في المنطقة".
وف ــي ال ــدوح ــة ،أع ـل ــن ال ــدي ــوان األم ـي ــري
القطري أمس ،أن أمير البالد الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني سيزور أنقرة اليوم ،ليترأس
مع إردوغان اجتماع الدورة السادسة للجنة
االستراتيجية العليا القطرية ـ ـ التركية.
وأضاف البيان أن الدورة ستتناول سبل
توطيد الشراكة االستراتيجية بين البلدين
ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـج ــاالت وتـ ـب ــادل وج ـهــات

(أ ف ب)

النظر حول القضايا اإلقليمية والدولية ذات
االهتمام المشترك ،إضافة إلى توقيع عدد
من االتفاقيات ومذكرات التفاهم.
مــن جـهـتــه ،ق ــال الـسـفـيــر الـتــركــي محمد
ً
مـصـطـفــى كــوك ـصــو ،الـمـعـيــن حــدي ـثــا لــدى
قطر في مقابلة مع "الجزيرة" ،أن "العالقات
التركية ـ ـ القطرية ليست موجهة ضد أحد،
وهي ال تستهدف سوى مصلحة البلدين.
فتركيا ال تتدخل في شؤون البلدان األخرى،
بالتالي ال تقبل أن يتدخل أحد في شؤونها،
السـيـمــا مــا يتعلق بـعــاقــاتـهــا الـخــارجـيــة
وتحالفاتها".
ً
وردا على سؤال حول "مشروع توسعي
تركي" ،قال كوكصو" :في كل المناطق التي
نوجد فيها وجودنا شرعي كما هو الحال
فــي قـطــر أو فــي ال ـصــومــال أو ليبيا حيث
لدينا اتفاقيات مع الحكومات الشرعية في
هذه الدول".
وأضاف" :أما وجودنا وعمليات جيشنا
في سورية والعراق فهو حق شرعي للدفاع
عن أراضينا ومواطنينا ،الذين يهاجمون
من قبل عناصر تنظيم العمال الكردستاني".
(عواصم ـ ـ وكاالت)

وســط مـخــاوف مــن وق ــوع انتهاكات كبيرة
ومذابح عرقية في حال أقدمت القوات االتحادية
االثيوبية على اقتحام مدينة ميكيلي عاصمة
إقليم تيغراي المحاصرة ،رفض رئيس الوزراء
أب ــي أح ـمــد اإلجـ ـم ــاع ال ــدول ــي الـمـتـنــامــي على
الدعوة للحوار ووقف القتال الدامي بشمالي
ً
البالد ،باعتباره "تدخال".
وقـ ــال أح ـم ــد ،ف ــي ب ـي ــان صـ ــادر ع ــن مـكـتـبــه،
أمس ،إن "بالده ستتعامل مع الصراع بمفردها
ب ـعــد ن ـف ــاد مـهـلــة ال ـ ـ  72س ــاع ــة" ال ـت ــي منحها
لقادة وعناصر "جبهة تحرير شعب تيغراي"
لــاسـتـســام أو مــواج ـهــة ه ـجــوم حــاســم على
عاصمة اإلقليم التي يقطنها نحو نصف مليون
نسمة من عرقية تيغراي.
وقبل ساعات من انتهاء المهلة ليل األربعاء
ـ الخميس ،أفــاد في البيان بأن إثيوبيا "تقدر
مخاوف األصدقاء ،لكننا نرفض أي تدخل في
شؤوننا الداخلية".
وتابع أحمد ،المتحدر من عرقية األورومو
األك ـبــر ال ـب ــاد" :ي ـجــب عـلــى الـمـجـتـمــع الــدولــي
ً
أن يقف مستعدا حتى تقدم حكومة إثيوبيا
طـلـبــاتـهــا لـلـمـســاعــدة م ــن الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي"،
ً
وأردف قائال" :إننا نحث المجتمع الدولي بكل
احترام على االمتناع عن أي أعمال تدخل غير
مرحب بها وغير قانونية" .ويصر أحمد ،الحائز
جائزة نوبل للسالم العام الماضي ،على وصف
الـصــراع بــأنــه "عملية إلنـفــاذ الـقــانــون" ،بينما
تطوق الــدبــابــات ميكيلي ،فــي محاولة أخيرة
العتقال قادة "جبهة تيغراي".

تدمير اآلالف
ً
وفي وقت تفرض حكومة آبي تعتيما شبه
كامل على األوض ــاع الميدانية باإلقليم الــذي
يخضع لسيطرة قوات "جبهة تيغراي" المسلحة
بشكل جـيــد وال ـمــدربــة عـلــى خ ــوض ال ـحــروب،
أكدت وكالة أنباء في منطقة أمهرة المجهورة
لإلقليم المتمرد ،أن أكثر من  10آالف جندي من
"جبهة تيغراي"" ،دمروا" خالل الصراع المستمر
منذ ثالثة أسابيع في الشمال الجبلي بإثيوبيا.
وأش ــارت وكــالــة "روي ـتــرز" إلــى أنــه لــم يتسن
الـتـحـقــق م ــن تـقــريــر الــوكــالــة اإلث ـيــوب ـيــة ،الـتــي
تديرها الحكومة اإلقليمية في أمهرة الداعمة
لحملة آبي أحمد.
وجاء رفض أديس أبابا والتقرير عن سقوط
آالف القتلى بالتزامن مع تحذير أوروبــي من
زعزعة النزاع اإلثيوبي الذي يكتسي بصبغة

عرقية من زعزعة استقرار شرق إفريقيا ومنطقة
القرن اإلفريقي المضطربة على نحو خطير.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في االتحاد
جوزيب بوريل ،في وقت متأخر ،أمس األول ،إن
"وقف القتال الدائر والعودة للحوار ضرورة".
وأضاف بوريل" :عبرت عن قلقي البالغ بشأن
الـعـنــف ال ـم ـتــزايــد عـلــى أس ــاس عــرقــي وال ـعــدد
الكبير من الضحايا وانتهاكات حقوق اإلنسان
والقانون اإلنساني الدولي".
وأشار بوريل إلى دعمه لمحاوالت الوساطة
الـتــي يـقــوم بها االت ـحــاد اإلفــريـقــي ،وق ــال "هــذا
هو السبيل الوحيد لتجنب المزيد من زعزعة
االستقرار".
وفيما يبدو أنه محاولة للوساطة تستبق
اج ـت ـي ــاح الـ ـق ــوات االتـ ـح ــادي ــة لـمـيـكـيـلــي ،أف ــاد
مصدران دبلوماسيان بأن من المقرر أن يصل
ثالثة مبعوثين لالتحاد اإلفريقي إلــى أديس
أبــابــا وهــم رئـيــس موزامبيق الـســابــق يواكيم
تـشـيـســانــو ورئـيـســة لـيـبـيــريــا الـســابـقــة إيلين
جــونـســون سيرليف ورئ ـيــس جـنــوب إفريقيا
الـســابــق كجاليما مــوتــانـثــي خ ــال الـســاعــات
المقبلة.
وذكـ ــر دب ـلــومــاس ـيــون أن ــه م ــع ت ــزاي ــد الـقـلــق
العالمي طرحت الــدول األوروبـيــة الصراع في
اجتماع مغلق لمجلس األمن باألمم المتحدة
أمس األول.
ّ
ولم يتمكن أعضاء المجلس الدولي في أول
اجتماع يعقد بشأن الصراع من االتفاق على
بيان مشترك حول النزاع الذي دفع بأكثر من
 50ألف شخص للفرار إلى السودان المجاور.
ًّ
ّ
التردد الذي يبدو أنه
وردا على سؤال بشأن
يهيمن على مجلس األمن بشأن النزاع الدائر
ّ
ّ
ّ
المتحدث باسم األمم المتحدة
في تيغراي ،أكد
ّ
ّ
ستيفان دوجاريك أن االتحاد اإلفريقي يتصدر
ّ
الجهود الدولية الرامية لحل هــذه األزمــة وأن
األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس
يدعم هذه المقاربة.
وأم ـ ــس األول ،أع ـ ــرب غــوت ـيــريــس ع ــن قلقه
م ــن ال ـه ـجــوم ال ـمــرت ـقــب ع ـلــى عــاص ـمــة اإلقـلـيــم
االنفصالي.
ّ
ّ
وقــال غوتيريس ،في بيان ،إنــه "يحث قادة
إثيوبيا على بــذل كــل مــا فــي وسعهم لحماية
الـمــدنـيـيــن واح ـت ــرام حـقــوق اإلن ـس ــان وضـمــان
ّ
وصول المساعدات اإلنسانية" إلى السكان.
(أديس أبابا ،جوهانسبرغ  -أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

أكد رئيس حركة "النهضة"
التونسية ،راشد الغنوشي،
أنه يحترم القانون الداخلي
لحركته الذي يمنعه من
الترشح لوالية ثالثة
لرئاستها .وقال الغنوشي،
إن "من واجبي أن أحترم
قوانين النهضة ،وأنا أفعل
ذلك ،ومن هذه القوانين
الفصل  31وكل فصول
النظام األساسي محل
احترام وتقدير" .إلى ذلك،
أعلن الرئيس التونسي،
ّ
سعيد ،تمديد حالة
قيس
الطوارئ ،التي فرضت للمرة
األولى إثر حادث إرهابي
أواخر عام  ،2015لمدة شهر
كامل يبدأ من اليوم.

الفروف يستقبل صالح
ويشيد بجهود التسوية

استقبل وزير الخارجية
الروسي سيرغي الفروف،
أمس ،رئيس مجلس النواب
الليبي ُعقيلة صالح الذي
يزور موسكو بدعوة من
مجلس الدوما الروسي.
وأشاد الفروف بسعي صالح
إلى أن "تشمل جهود التسوية
كل القوى السياسية الرئيسية
وكل إقاليم ليبيا ،فهذا هو
موقف روسيا ،وموسكو
على اتصال بجميع القوى
السياسية الليبية منذ
سنوات" .وأوضح أن اللقاء
ً
يأتي في أجواء أكثر هدوءا
مما كان في المرة السابقة،
ً
مشيرا إلى أن "لقاء صالح
مع رئيس المجلس الرئاسي
لحكومة الوفاق فايز السراج
في أغسطس الماضي أدى
ً
ً
دورا مهما في إعادة إطالق
العملية السياسية".

«حماس» :عودة «التنسيق»
أفشلت حوارات القاهرة

اتهمت حركة "حماس" ،حركة
"فتح" بإفشال مباحثات
القاهرة األخيرة بخصوص
المصالحة الفلسطينية،
مشيرة إلى أن ملف
االنتخابات عرقل التوصل
إلى اتفاق بين الطرفين
وأدى إلى فشل المباحثات
الثنائية التي رعتها مصر.
وقال عضو المكتب السياسي
للحركة ،موسى أبومرزوق،
إن "فتح" ّ
أصرت على أن تكون
االنتخابات المقبلة متتالية،
ً
معتبرا أن ذلك مخالف لما
يطالب به المجموع الوطني
ً
خصوصا وسط تمسك
قيادات "فتح" بمواقفها،
ً
مشددا على أن عودة
"التنسيق األمني" بين السلطة
الفلسطينية وإسرائيل فشلت
وأفشلت الوحدة الوطنية.

ةديرجلا
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رياضة

تعادل «سلبي» بين الجهراء واليرموك في دوري التصنيف
حازم ماهر

خسر كل من الجهراء
واليرموك نقطتين ثمينتين إثر
تعادلهما أمس بدون أهداف
في الجولة الثامنة لدوري
التصنيف لكرة القدم.

تعادل الفريق األول لكرة القدم
ً
بنادي اليرموك مع الجهراء سلبا،
فــي الـمـبــاراة الـتــي جمعتهما على
استاد ناصر العصيمي أمس ضمن
مـنــافـســات الـجــولــة الـثــامــن ل ــدوري
التصنيف.
ب ـه ــذه ال ـن ـت ـي ـجــة ،ارتـ ـف ــع رصـيــد
ً
الجهراء إلى  10نقاط محتال المركز
السابع ،واليرموك إلى نقطة واحدة
وم ــازال فــي المركز األخـيــر ،وبذلك
تضاءلت فرصته في المنافسة على
المشاركة بالدوري الممتاز.
سيطر الـيــرمــوك عـلــى مجريات
الشوط األول ،وأهــدر ثالثة أهداف
محققة تكفل بإضاعتها الالعبون
أحمد هاني برأسية علت العارضة
ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،31وع ــذب ــي شـهــاب
برأسية تصدى لها الحارس فواز
الدوسري ،ثم تسديدة بجوار القائم
األيسر ،في الدقيقتين  37و.41
وغـ ـ ــاب الـ ـجـ ـه ــراء ع ــن م ـجــريــات
الـ ـلـ ـق ــاء ،ب ـس ـبــب ال ـن ـق ــص الـ ـع ــددي
وعدم توفيق األوراق الرابحة تيتي

ويوسف الرشيدي وفايز الظفيري،
واألخير أهــدر فرصة هــدف محقق
فــي الدقيقة  45بعد أن تباطأ في
تسديد الكرة في المرمى.
ول ــم يـتـغـيــر ال ـح ــال ف ــي ال ـشــوط
الثاني ،فقد واصل اليرموك هجومه،
وعـلــى عـكــس سـيــر األحـ ــداث انـفــرد
ت ـي ـتــي ف ــي الــدق ـي ـقــة  59بــال ـمــرمــى
ل ـ ـي ـ ـسـ ــدد ق ـ ــوي ـ ــة أب ـ ـعـ ــدهـ ــا ف ـي ـصــل
المكيمي بـبــراعــة إلــى ركـنـيــة ،ورد
عذبي شهاب برأسية خطيرة مرت
بجوار القائم األيمن.
ودان ـ ـ ـ ـ ــت األفـ ـضـ ـلـ ـي ــة ل ـل ـج ـه ــراء
ف ــي ال ــوق ــت الـمـتـبـقــي ،لــرغـبـتــه في
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى الـ ـنـ ـق ــاط الـ ـث ــاث،
ً
وال ـت ــي ك ــان قــري ـبــا م ـن ـهــا ،ف ــي ظل
أخطاء كارثية لالعبي اليرموك في
خطي الدفاع والهجوم ،ولم تنجح
م ـ ـحـ ــاوالت الـ ـي ــرم ــوك فـ ــي تــرج ـمــة
فرصته التي الحت له في الدقائق
األخيرة لتبقي الحال على ما هي
عليه ،وتنتهي الـمـبــاراة بالتعادل
السلبي.

فرصة لليرموك أمام مرمى الجهراء

عبدالكريم :القمة ال تشغل تفكيري

أحمد عبدالكريم

ي ـس ـت ــأن ــف ال ـ ـفـ ــريـ ــق األول ل ـك ــرة
القدم بنادي النصر تدريباته اليوم
ً
اس ـت ـع ــدادا لـمــواجـهـتــه م ــع الـيــرمــوك
ال ـس ـب ــت ال ـم ـق ـب ــل ،ض ـم ــن م ـنــاف ـســات
الـ ـج ــول ــة الـ ـث ــامـ ـن ــة ل ـب ـط ــول ــة دوري
التصنيف.
وكان الجهاز الفني للعنابي منح
الالعبين راحة من التدريبات أمس
اللتقاط األنفاس ،ال سيما بعد
ال ـم ـج ـهــود الـ ــذي ب ــذل ــوه أم ــام
الفحيحيل وتــوجــوه بالفوز
ب ـهــدف م ــن دون رد ليعتلوا
صدارة الدوري برصيد  17نقطة.
ويخضع المحترف البحريني سيد
ضياء للفحوصات الطبية ،لتحديد
مدى الراحة التي يحتاجها وبرنامج

ال ـع ــاج الـ ــذي يـحـتــاجــه ل ـل ـعــودة إلــى
الـمـسـتـطـيــل األخ ـض ــر ،بـعــد تعرضه
لإلصابة في اللقاء ،والتي تسببت في
خروجه في الشوط األول.
إلــى ذلــك ،أكــد مــدرب النصر أحمد
عبدالكريم أن تصدر جدول الترتيب
في دوري التصنيف ال يشغل تفكيره،
بقدر ما يشغل تفكيره اكتمال صفوف
الفريق ،واالرتقاء بالمستوى ،والعمل
على تطوير األداء وتطوير اإليجابيات
وتالفي السلبيات.
وق ـ ــال ع ـبــدال ـكــريــم ،ل ـ ـ "ال ـج ــري ــدة":
"مـ ـب ــاراتـ ـن ــا مـ ــع ال ـف ـح ـي ـح ـي ــل ك ــان ــت
ف ــي مـنـتـهــى ال ـص ـعــوبــة ،وهـ ــذا األم ــر
أوضـحـتــه لــاعـبـيــن مـنــذ االسـتـعــداد
للقاء".

وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن الـ ـنـ ـص ــر ل ـ ــم يـظـهــر
بالمستوى المأمول في الشوط األول،
خـصــوصــا بـعــد إصــابــة سـيــد ضياء
ً
وهو أحد األوراق الرابحة ،مبينا أن
الفريق احرز هدفه في هذا الشوط من
جملة رائعة تم تنفيذها بإتقان ،بينما
قدم مستوى أفضل كثيرا في الشوط
الـثــانــي بعد الــدفــع بناصر العجمي
وط ـ ــال ال ـع ـج ـمــي وك ـ ــان ف ــي م ـقــدور
الـفــريــق مضاعفة النتيجة .واختتم
عبدالكريم تصريحه مؤكدا أن ركلة
ج ــزاء صحيحة لــم تحتسب لفريقه،
أك ــدت اإلع ــادة التلفزيونية صحتها
بـعــد تـعــرض نــاصــر العجمي للدفع
بشكل واضح.

مباراتان في المجموعة الثانية لدوري السلة
●

جابر الشريفي

ت ـقــام ال ـي ــوم م ـب ــارات ــان ف ــي إطـ ــار م ـنــاف ـســات ال ـجــولــة ال ـســادســة
للمجموعة الثانية لبطولة الدوري العام لكرة السلة ،حيث يلتقي
الصليبيخات مع برقان الساعة  5:30مساء على صالة االتحاد في
مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي ،وتليها مباشرة مباراة
كاظمة مع اليرموك.
ويتصدر المجموعة الثانية القادسية برصيد  8نقاط ،ثم القرين
وكاظمة بـ 6نقاط ،فاليرموك  4نقاط ،وبرقان والصليبيخات  3نقاط
لكل منهما .وينص نظام البطولة على أن يتأهل األول والثاني
والثالث والرابع من كل مجموعة للدور الثاني ،الذي سيقام بنظام
"البالي أوف" من  3مباريات بطريقة المقص.

في المواجهة األولــى ،بين برقان مع الصليبيخات ،يبدو األول
على موعد مع نقطتي الفوز ،في ظل الفارق الفني بين الفريقين،
فرغم خسارة برقان لمبارياته الثالث في منافسات المجموعة ،فقد
ً
ً
كان ندا شرسا لكل الفرق التي واجهها ،إذ خسر من القادسية بعد
وقتين إضافيين ،كما خسر من القرين بفارق سلة واحدة ،وخسر
من كاظمة بعد أداء متميز ،وهو ما يمنحه األفضلية على منافسه
اليوم ،الذي خسر بسهولة أمام القادسية واليرموك وكاظمة.
وفي المواجهة الثانية ،التي تجمع كاظمة مع اليرموك ،يملك
"البرتقالي" األفضلية على منافسه ،لوجود العبين مميزين ،لكن
اليرموك يملك هو اآلخــر فريقا قويا سيحاول من خالله مجاراة
منافسه وتحقيق مفاجأة.

«سوبر الطائرة» بين الكويت وكاظمة اليوم

●

محمد عبدالعزيز

يفتتح فــي الـســادســة مــن مـســاء اليوم
الم ـ ــوسم الجـ ـ ــد يـ ـ ـ ــد للـك ـ ـ ـ ــرة الطا ئـ ــرة
 2021 - 2020بمباراة كأس السوبر بين
الكويت "بطل الثنائية الــدوري والكأس"
وكــاظ ـمــة "وص ـيــف الـ ـ ــدوري" عـلــى صالة
االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله.
ً
وطبقا لالئحة لجنة المسابقات تقام
بطولة السوبر بين الفريقين الحاصلين
على لقبي بطولتي الدوري الممتاز وكأس
االتحاد ،وفي حالة حصول فريق واحد
على لقب البطولتين تقام مباراة السوبر
بين بطل ال ــدوري ووصيفه في الموسم
المنصرم.

اللقب الرابع
ويسعى فريق الكويت لضرب أكثر من
عصفور بحجر واحــد بداية من تحقيق

خالص العزاء
يـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم الـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــم
ال ــري ــاض ــي ب ـخــالــص
العزاء بوفاة سكرتير
لـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة ال ـ ـم ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة
باتحاد الكرة الطائرة
ســامــي الـ ـب ــري ،ال ــذي
عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل فـ ـ ـ ـ ــي اتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد
الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرة ن ـ ـحـ ــو 30
ً
عاما.
ّ
تـغــمــد ا ل ـلــه الفقيد
بواسع رحمته وألهم
أه ـلــه وذوي ـ ــه الصبر
والسلوان.
ّ
ّ
«إنـ ــا لـلــه وإنـ ــا إليه
راجعون»

اللقب الــرابــع على الـتــوالــي مــن البطولة
ب ـع ــدم ــا ظ ـف ــر بـ ــه فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات ال ـث ــاث
الماضية على حساب كاظمة ،وتأكيد علو
كعبه و ف ــرض هيمنته على قمة اللعبة،
ً
وأخـيــرا استهالل موسمه بفوز معنوي
كبير يمهد به الطريق لالحتفاظ بباقي
ألقاب الموسم الجديد.
وسيرتكز مدربه التونسي خالد بلعيد
ً
على صفوفه المكتملة خصوصا بعدما
دعمها بالمخضرم عبدالرحمن العتيبي
ب ـجــانــب ال ـم ـح ـتــرف ال ـج ــدي ــد ال ـبــرازي ـلــي
إيفاندرو غيرا ،لكن سيفقد الفريق جهود
العبه يعقوب عدنان بداعي اإلصابة.

اللقب الثاني من بطولة السوبر ،التي توج
بها للمرة األولــى موسم  2016وافتتاح
الموسم بشكل إيجابي.
وسـيـحــاول مــدربــه الـصــربــي ألكسندر
ً
ً
ت ـه ـي ـئــة الع ـب ـي ــه ن ـف ـس ـيــا وف ـن ـي ــا لـتـقــديــم
ً
ً
م ـس ـتــوى جـ ـي ــدا ل ـك ـنــه س ـي ـكــون مـطــال ـبــا
بـ ـح ــل م ـش ـك ـلــة االعـ ـ ـ ـ ــداد النـ ـ ـت ـ ــزاع الـ ـف ــوز
وافـ ـتـ ـت ــاح م ــوس ـم ــه ب ـ ـصـ ــورة إي ـج ــاب ـي ــة،
ً
وس ـ ـي ـ ـخـ ــوض ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء مـ ــدعـ ــومـ ــا ب ـت ــأل ــق
محترفه الدومينيكاني سانتوس ومشعل
العمر ونــاصــر الــرفــاعــي ،بينما سيغيب
ع ــن ال ـفــريــق ال ــاع ـب ــان م ـســاعــد الـمـجـمــد
وعبدالرحمن المطوع بداعي اإلصابة.

إيقاف األبيض
وعلى الجانب اآلخر يتطلع البرتقالي،
ال ــذي اكـتـفــى بــوصــافــة بطولتي ال ــدوري
والكأس إليقاف األبيض وكسر هيمنته
ً
على البطوالت المحلية طمعا في تحقيق

الشهاب :بداية جيدة

عقد اتحاد الكرة الطائرة مؤتمرا صحافيا ظهر أمس ،في
مقره ،بمناسبة لقاء السوبر ،حضره رئيس اللجنة المؤقتة
بدر الكوس ،ونائبه مؤيد شهاب ،ورئيس لجنة المسابقات مشعل رمضان،
ومــدرب الكويت التونسي خالد بلعيد ،والالعب يعقوب عدنان ،والمدرب
المساعد لكاظمة سعد يعقوب ،والالعب عبدالرحمن المطوع.
في بداية المؤتمر ،رحب الشهاب بالحضور وقال" :أتوقع أن يشهد لقاء
السوبر منافسة قوية خاصة في ظل االستعدادات القوية للفريقين"،
معربا عن شكره لكل من "ساهم في خروج هذا المهرجان بالشكل الالئق،
والذي أعتبره بداية جيدة للموسم الجديد" ،وتمنى رئيس لجنة
المسابقات رمضان التوفيق للفريقين ،وأن يقدما مستوى يليق
بسمعتهما في افتتاح الموسم الجديد.
وأكـ ــد مـ ــدرب ال ـكــويــت بـلـعـيــد أن فــري ـقــه مـسـتـعــد ل ـل ـم ـبــاراة،
والــاعـبـيــن عــازمــون على تقديم مستوى جيد لـلــدفــاع عن
اللقب ،بينما قال المدرب المساعد لكاظمة "إن كاظمة جاهز
والالعبين لديهم طموح كبير في تقديم أفضل المستويات
لحصد اللقب".

فحص ميداني لالعبي «األخضر»
●

عبدالرحمن فوزان

َّ
فضل الجهاز الفني للفريق األول لكرة القدم في النادي العربي ،بقيادة
الوطنيين أحمد العثمان ويوسف الرشيدي ،مواصلة التدريبات دون توقف،
ً
استعدادا لمواجهة الفحيحيل السبت المقبل في الجولة التاسعة من دوري
التصنيف .ويأمل الجهاز الفني استعادة الفريق عافيته واكتمال صفوفه قبل
مباراة السبت ،حيث يعاني غياب  5العبين لإلصابات العضلية ،وهم :علي
خلف وعبدالله عمار وحسين أشكناني وبندر سالمة وبدر طارق ،إضافة إلى
نايف حميد ،الذي يعاني على مستوى الوتر الخلفي.
ُ
وسيخضع الطاقم الطبي بـ"األخضر" جميع مصابيه للفحص الميداني،
من خالل تمارين معينة على أرضية الملعب مساء اليوم ،للتأكد من شفائهم،
ومنح الضوء األخضر للمشاركة في المباراة المقبلة لمن يجتاز هذه التمارين
من دون آالم أو مشاكل عضلية.
ويستمر غياب النجم الليبي السنوسي الهادي ،بداعي خضوعه للحجر
المنزلي فــي الفترة الحالية ،بعد عــودتــه مــن المشاركة مــع منتخب بــاده
األسبوع الماضي.

(تصوير جورج رجي)

«يد» برقان يتعاقد مع  5العبين
شهدت بورصة االنتقاالت في اتحاد كرة اليد أمس
تعاقد نادي برقان مع  5العبين دفعة واحدة ،هم العبو
الكويت فــواز عبدالهادي وتركي المطيري ومحمد
الياقوت وفواز المال ،والعب النصر بدر الرندي ،في
صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد.
فــي الــوقــت ذاتـ ــه ،حـصــل الـقــادسـيــة عـلــى خــدمــات
العب القرين واليرموك السابق عبدالوهاب السيف،
والعب برقان السابق سعود جريد (انتقال حر) لمدة
موسم واحد.
وضم النادي العربي العب الصليبيخات السابق
حمد الصقر إع ــارة لـمــدة مــوســم واح ــد ،كما تعاقد
الفحيحيل مع العب الشباب السابق مبارك راضي،
والعب التضامن السابق يوسف عاشور (انتقال حر)
لمدة موسم.
وح ـصــل الـقــريــن عـلــى خــدمــات الع ــب الفحيحيل
المخضرم أحمد سرحان (انتقال حــر) لمدة موسم،
وتعاقد مع العب خيطان السابق عبدالعزيز دشتي
مدة ثالثة مواسم.
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رياضة
ّ
ميالن وتوتنهام وسوسييداد لنقل تفوقها المحلي إلى القاري
ةديرجلا
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يسعى ميالن اإليطالي إلى
الثأر من "ليل" الفرنسي
واالقتراب من التأهل إلى
الدور التالي ،وذلك عندما
يتواجهان اليوم ضمن
منافسات دور المجموعات
بالدوري األوروبي لكرة القدم.

تسعى أندية ميالن اإليطالي
وت ــوت ـن ـه ــام اإلن ـك ـل ـي ــزي وري ـ ــال
سوسييداد اإلسـبــانــي إلــى نقل
تـفــوقـهــا الـمـحـلــي إلـ ــى مسابقة
ال ــدوري األوروب ــي (يــوروبــا ليغ)
لتحسين مواقعها ،واالقتراب من
التأهل إلى دور الـ 32عند خوضها
الجولة الرابعة اليوم.
وتـمـلــك  4أنــديــة هــي أرسـنــال
وليستر اإلنكليزيان ،هوفنهايم
األل ـمــانــي وف ـي ــاري ــال اإلسـبــانــي،
تسع نقاط كاملة من  3مباريات،
وبالتالي ستضمن تأهلها في
حال فوزها قبل جولتين من ختام
دور المجموعات.
وسـيـكــون مـيــان أم ــام فرصة
ثالثية في حال فــوزه ،إذ سيثأر
مــن مضيفه ليل الفرنسي الــذي
خسر أمامه في الجولة الماضية

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

8:55

مولده  -أرسنال

beINSPORTS HD2

8:55

سبارتا براغ  -سيلتيك

beINSPORTS HD3

8:55

ليل  -ميالن

beINSPORTS HD1

11:00

كلوج  -روما

beINSPORTS HD4

11:00

سبورتنغ براغا  -ليستر سيتي

beINSPORTS HD9

11:00

نابولي  -ريجيكا

beINSPORTS HD2

11:00

الكمار  -ريال سوسييداد

beINSPORTS HD3

11:00

توتنهام  -لودوغوريتس

beINSPORTS HD1

11:00

رينجرز  -بنفيكا

beINSPORTS HD7

على ملعبه في سان سيرو صفر-
ينزله عن صــدارة المجموعة
،3
ُ
ويضع قدما في دور الـ.32
لـ ـك ــن الـ ـف ــري ــق الـ ـل ــومـ ـب ــاردي
سيكون أمام معضلة غياب نجمه
األول السويدي المخضرم زالتان
إبراهيموفيتش ه ــداف ال ــدوري
اإلي ـط ــال ــي بــرص ـيــد  10أه ـ ــداف،
المصاب في العضلة ذات الرأسين
لفخذه اليسرى.
وستكون المهمة األولى لرجال
ستيفانو بيولي إيـقــاف الشاب
التركي يوسف يازجي ( 23عاما)
متصدر ترتيب هدافي البطولة
بستة أهــداف وصاحب الثالثية
في مرمى الـحــارس جانلويجي
دوناروما.
وي ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــدر "لـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل" ت ــرتـ ـي ــب
ال ـم ـج ـم ــوع ــة ب ــرصـ ـي ــد  7ن ـقــاط
مقابل  6لميالن ،ويليهما سبارتا
ب ــراغ التشيكي بثالث نقاط في
المركز الـثــالــث ،ويحتل سلتيك
االسكتلندي المركز الرابع بنقطة
واحــدة ،وهما سيلعبان معا في
ض ـيــافــة األخ ـي ــر ض ـمــن الـجــولــة
عينها.

توتنهام يواجه لودوغوريتس
في المقابل يسعى توتنهام لفك
االرتباط مع أنتويرب البلجيكي
والس ـ ــك لـيـنـتــس ال ـن ـم ـســوي في
المجموعة العاشرة عند استقباله
لودوغوريتس البلغاري.
وت ـت ـســاوى ال ـفــرق ال ـثــاث في
الرصيد بــ 6نقاط لكل منها ،مع
أفضلية لسبيرز في فارق األهداف.
وكان فريق المدرب البرتغالي
ج ــوزي ــه مــوري ـن ـيــو ق ــد ىاعـتـلــى

sports@aljarida●com

العبو ميالن خالل مباراة سابقة
صـ ـ ـ ــدارة ت ــرت ـي ــب ال ـبــري ـم ـيــرل ـيــغ
بفوزه في المرحلة التاسعة منه
على مانشستر سيتي -2صـفــر،
وخ ـ ـسـ ــارة ل ـي ـس ـتــر س ـي ـتــي أم ــام
ليفربول بثالثية نظيفة.
وتعد المباراة بالنسبة للفريق
اإلنـكـلـيــزي سهلة نسبية ،لكون
خصمه لــم يحقق أي نقطة في
الـمـســابـقــة ب ـع ــد ،وهـ ــي سـتـكــون
ب ـم ـن ــزل ــة ال ـت ـح ـض ـيــر ل ـمــواج ـهــة
تشلسي صاحب المركز الثالث
محليا األحد المقبل.
وس ـ ـت ـ ـكـ ــون ال ـ ـفـ ــرصـ ــة م ــوات ـي ــة

للويلزي غاريث بايل لتسجيل أول
هدف له في الدوري األوروبي منذ
الـســابــع مــن م ــارس  ،2013عندما
سجل الهدف االفتتاحي لتوتنهام
خ ــال فـتــرة لعبه األولـ ــى مـعــه في
مرمى إنتر ميالن اإليطالي (-3صفر)
في ذهاب دور الـ.16
وي ـط ـم ــح ري ـ ـ ــال س ــوس ـي ـي ــداد
ل ـت ـكــرار ان ـت ـصــاره عـلــى مضيفه
اي زد الكمار الهولندي متصدر
المجموعة السادسة بالتساوي
( 6نقاط) ،ويفصل بينهما نابولي
اإليطالي في المركز الثاني لفوزه

ع ـل ــى س ــوس ـي ـي ــداد ف ــي ال ـجــولــة
الثانية بهدف دون مقابل.
وتـخـتـلــط ال ـح ـظــوظ ف ــي هــذه
ال ـم ـج ـم ــوع ــة ،الس ـي ـم ــا ف ــي ح ــال
نجاح نابولي بالفوز على رييكا
الكرواتي بفارق كبير ،ما سيمنحه
صدارة المجموعة.
وينتقل سوسيبداد إلى هولندا
وعينه على لـقــاء فـيــاريــال ثالث
تــرتـيــب "ال لـيـغــا" ،كــونـهــا تشكل
خطرا كبيرا على صدارته للبطولة
ال ـم ـح ـل ـي ــة ،ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن خـصـمــه
سيكون على موعد مع اختبار في

نفس المسابقة عند حلوله ضيفا
على ماكابي تل أبيب اإلسرائيلي
ضمن المجموعة التاسعة التي
ي ـت ـصــدرهــا ب ـت ـســع ن ـق ــاط م ــن 3
انتصارات.
ويغيب عن الفريق الباسكي
نجمه الجديد القادم بعقد حر من
مانشستر سيتي اإلنكليزي دافيد
سيلفا ( 34عــامــا) ،بعد ّ
تعرضه
إلصابة عضلية بفخذه اليسرى.
وي ـ ـخـ ــوض ب ــاي ــر ل ـي ـف ــرك ــوزن
ثــالــث تــرتـيــب الـ ـ ــدوري األلـمــانــي
بفارق نقطة عن بايرن ميونيخ

ال ـم ـت ـص ــدر م ـ ـبـ ــاراة س ـه ـلــة ضد
هبوعيل بئر السبع اإلسرائيلي
لحساب المجموعة الثالثة ،وهو
في المركز الثاني خلف سالفيا
ب ــراغ التشيكي (فــي المواجهات
المباشرة) بـ 6نقاط لكل منهما.
كما يحل روما اإليطالي صاحب
ص ــدارة المجموعة األول ــى ضيفا
على كلوج الروماني في إطار سعيه
لتعزيز فرص انتقاله إلى دور الـ،32
علما بأن ذئاب العاصمة اإليطالي
فازوا ذهابا بـ "خماسية" نظيفة.

كروس :الخسارة أمام إسبانيا إبراهيموفيتش يتوج بالكرة
الذهبية في السويد
أشعرتني بالعجز

كروس

ق ـ ـ ـ ـ ــال األل ـ ـ ـمـ ـ ــانـ ـ ــي
توني كروس ،العب
ريـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد ،إن ــه
ً
ل ــم يـشـعــر أب ـ ــدا في
حياته كالعب بالعجز
كما حــدث ،عندما خسر منتخب
ب ــاده أم ــام إسـبــانـيــا بنتيجة  0-6في
خـتــام دور المجموعات ب ــدوري األمــم
األوروبية.
وصرح كروس في البودكاست ،الذي
أعـ ــده م ــع شـقـيـقــه فـيـلـيـكــس" :إذا قمت
بمراجعة مسيرتي ،ربما لن تكون هناك
هزيمة أكـثــر م ــرارة مثل نهائي دوري
أبـطــال أوروب ــا عــام ( 2012عـنــدمــا كان
مع بايرن ضد تشلسي وخسر بايرن
بركالت الترجيح بعد التعادل  ،)1-1لكن
هذه (أمام إسبانيا) كانت أكثر خسارة
واضحة".
وأضاف "لم أشعر أبدا بالعجز وأنا
أخسر مباراة ،كهذه الهزيمة".

وانتقد كــروس نفسه بسبب هزيمة
م ـن ـت ـخــب بـ ـ ــاده أمـ ـ ــام "ال ـ ـمـ ــاتـ ــدور" فــي
المباراة التي أقيمت في إشبيلية ،وقال
إنه "يتعين عليك تحليل األشياء التي تم
القيام بها بشكل خاطئ في تلك المباراة
بالتحديد".
وت ــاب ــع" :ل ـقــد فـعـلـنــا األش ـي ــاء بشكل
سيئ ،وعلينا تحليل الخطأ الذي حدث.
قبل ثالثة أشهر من اللعب ضد إسبانيا
مـ ــع ن ـف ــس الـ ـف ــري ــق ت ـق ــري ـب ــا ،ت ـعــادل ـنــا
بنتيجة  1-1وكان يجب أن نفوز".
وق ـ ــال "اآلن س ـت ـكــون ه ـن ــاك مــرحـلــة
طويلة بدون مباريات دولية ،وهو أمر
مــز عــج ،لكن يجب أن نعتبرها فرصة.
سـنـتـحـســن ،لـقــد أظ ـهــرنــا بــالـفـعــل أنـنــا
قادرون على ذلك".
(إفي)

توج النجم السويدي زالتان إبراهيموفيتش،
مهاجم فريق ميالن اإليطالي لكرة القدم ،للمرة
الثانية عشرة في مسيرته ،بجائزة الكرة الذهبية
كــأفـضــل الع ــب ســويــدي خ ــال ال ـع ــام ،فــي حفل
افتراضي عقد مساء الثالثاء.
وذك ــرت لجنة التحكيم أن إبراهيموفيتش:
"الع ــب يتمتع ب ـقــدرات فــريــدة ،وواص ــل مسيرة
احترافية فريدة عبر فصل آخر مثير".
وقال إبراهيموفيتش ( 39عاما) لدى تتويجه
بــالـجــائــزة" :كــل شــيء يـكــون ممكنا إذا تمنيته
وآمنت به".
وكان إبراهيموفيتش قد توج بالجائزة ألول
مرة في عام .2005
وأهــدى إبراهيموفيتش الجائزة التي توج
بها للجماهير ،وصرح قائال" :هناك مقولة بأن
الجماهير هي الالعب رقم  12في الملعب".
وأضــاف في إشــارة إلى غياب الجماهير عن
االستادات في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا:
"هناك فراغ حقا بدونهم .أتمنى أن تعود األمور
إلى طبيعتها".

وأك ـ ـ ـ ــد إب ــراهـ ـيـ ـم ــوفـ ـيـ ـت ــش أن دع ــم
الجماهير ســاعــده فــي ال ـعــودة بعد
اإلصــابــة فــي الــركـبــة الـتــي تعرض
لها قبل أعوام قليلة.
ك ــذل ــك ت ـ ــوج بـ ـج ــائ ــزة أف ـضــل
مهاجم سويدي في العام للمرة
 15في مسيرته.
وذك ــرت لجنة الـتـحـكـيــم" :إنــه
فريد من نوعه .ظاهرة جسدية"،
مشيرة إلى أن إبراهيموفيتش
ساهم بشكل هائل في إنعاش
ميالن.
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،أب ـ ــدى
إبراهيموفيتش استعداده
لـلـعــودة إلــى منتخب بــاده
ال ــذي اع ـتــزل مـنــه قـبــل أربــع
سـنــوات ،رغــم أنــه أش ــار إلى
أن الـ ـخـ ـط ــوة األولـ ـ ـ ــى يـجــب
أن ي ـت ـخ ــذه ــا ال ـ ـم ـ ــدرب ي ــان
أندرسون.

إبراهيموفيتش

ليفاندوفسكي يتقدم الئحة المرشحين لجائزة «فيفا»
يـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ّـدم ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدي روب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت
ليفاندوفسكي ،أفضل العب في أوروبا،
ً
قائمة من  11مرشحا لنيل جائزة أفضل
الع ــب فــي الـعــالــم الـمـقــدمــة مــن االت ـحــاد
الــدولــي لـكــرة الـقــدم (فـيـفــا) والـتــي أعلن
عنها امس.
وأحــرز ليفاندوفسكي جائزة أفضل
الع ــب ف ــي أوروب ـ ــا م ــن االت ـح ــاد ال ـقــاري
(يويفا) ،بعد تتويجه مع بايرن ميونيخ
بثالثية بطولة وكــأس ألمانيا ودوري
أبطال أوروبا الموسم الماضي.
وإل ـ ــى ج ــان ــب الـ ـه ــداف "ل ـي ـف ــا" ،تـبــرز
أسماء األرجنتيني ليونيل ميسي أفضل
العب في العالم ست مرات (كرة ذهبية)
والبرتغالي كريستيانو رونالدو المتوج
باللقب خمس مرات ،والبرازيلي نيمار

وكيليان مبابي مهاجمي باريس سان
جرمان الفرنسي ،اضافة الى المصري
مـحـمــد صـ ــاح م ـهــاجــم ل ـي ـفــربــول بطل
انكلترا.
وس ـي ـح ـص ــل خ ـل ـي ـف ـتــا األرج ـن ـت ـي ـنــي
ليونيل ميسي واألميركية ميغان رابينو
اللذين توجا العام الماضي بلقب أفضل
الع ــب والع ـبــة فــي ال سـكــاال فــي ميالنو
اإلي ـط ــال ـي ــة ،ع ـلــى ج ــائ ــزة ب ـط ـعــم ال ـكــرة
الذهبية بما أن جــائــزة الـكــرة الذهبية
الـتــي تمنحها مجلة "فــرانــس فوتبول"
ال ـف ــرن ـس ـي ــة عـ ـ ــادة م ـن ــذ ع ـ ــام  1956فــي
ديسمبر من كل عام ،ألغيت هذه السنة
ً
ن ـظ ــرا ل ـل ـظــروف ال ـتــي فــرضـهــا فـيــروس
كورونا المستجد.
ّ
ً
وس ـيــوزع "فـيـفــا" جــوائــزه افتراضيا

ف ــي  17دي ـس ـم ـبــر ال ـم ـق ـبــل ،ب ـعــدمــا كــان
ً
ً
مقررا مبدئيا في سبتمبر الماضي ،وتم
تأجيله من جراء تفشي جائحة كورونا.
وستتقلص االسماء الى الئحة نهائية
من ثالثة يعلن عنها في  11ديسمبر.
وإلــى جانب جــائــزة أفضل العــب في
ً
العام ،سيمنح "فيفا" أيضا جائزة أفضل
حارس مرمى ومدربين (رجال وسيدات)،
إضافة إلى جائزة بوشكاش ألجمل هدف
وجائزة اللعب النظيف.
وسـيـتــم اخـتـيــار الـفــائــزيــن مــن خــال
ت ـصــويــت ق ـ ــادة وم ــدرب ــي الـمـنـتـخـبــات
الوطنية ،ومجموعة تضم أكثر من 200
صحافي ،إضافة إلى مشجعين تستطلع
آراؤه ــم عبر اإلنـتــرنــت بين  25نوفمبر
و 9ديسمبر.

ليفاندوفسكي

ً
إنفانتينو يؤكد مشاركة  22منتخبا بكأس العرب
أع ـل ــن رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم جـيــانــي
ً
إنفانتينو أن  22منتخبا أكدت مشاركتها في منافسات
بطولة كأس العرب "فيفا  "2021التي تستضيفها قطر،
قبل عــام من المونديال األول في الشرق األوســط على
أرضها.
ق ــال إنـفــانـتـيـنــو خ ــال زي ــارت ــه أم ــس األول ،السـتــاد
لــوس ـيــل ،أح ــد االسـ ـت ــادات الـثـمــانـيــة لـلـمــونــديــال ال ــذي
يستضيف المباراة النهائية" :نحن سعداء إلعطاء 22
ً
منتخبا مــن ا لـعــا لــم ا لـعــر بــي موافقتها على المشاركة
في كأس العرب فيفا  ،2021والتي ستقام على مالعب
مونديال قطر ."2022
وسيتولى تنظيم البطولة فيفا واالتـحــاد القطري،
واللجنة العليا للمشاريع واإلرث ،وبطولة كأس العالم
قطر .2022
ّ
ستوحد هذه
وتابع السويسري" :من خالل كرة القدم،
البطولة  450مليون إنسان من مختلف أنحاء المنطقة".
وستقام المباريات في غالبية اسـتــادات المونديال
الثمانية بين  1و  18ديسمبر ،بإجمالي  32مباراة على
ً
مدى  18يوما.
بدوره ،قال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني
رئيس االتحاد القطري" :هذه المنتخبات الوطنية سوف
تكون من تلك النخبة المحدودة في العالم التي تتاح

إنفانتينو
لها الفرصة لتجربة ما تواصل قطر إعداده للمنتخبات
المشاركة في المونديال".
وأض ــاف الشيخ حـمــد" :سـتـكــون المنافسات فرصة
رائعة لمنتخبنا الوطني (العنابي) لتعزيز استعداده
الفني للظهور بأفضل مستوى في مونديال  ،2022وذلك

ً
من خالل التنافس مع المنتخبات الشقيقة وخصوصا
تلك التي تتمتع بمستويات فنية عالية".
وتقام المباراة النهائية في  18ديسمبر الذي يوافق
اليوم الوطني ،وقبل عام بالضبط من انطالق صافرة
نهائي كأس العالم في استاد لوسيل.
ً
ويشارك في البطولة  12منتخبا من االتحاد اآلسيوي
هي قطر والبحرين والعراق واألردن والكويت ولبنان
وعمان وفلسطين والسعودية وسورية واإلمارات واليمن.
ومن بين منتخبات االتحاد اإلفريقي تشارك عشرة
منتخبات هي السودان والجزائر والمغرب والصومال
وتــونــس وج ــزر الـقـمــر وجـيـبــوتــي ومـصــر وموريتانيا
وليبيا.
ويـتــم تــوزيــع المنتخبات ال ــ 16المشاركة فــي الــدور
ال ـن ـهــائــي إل ــى أربـ ــع م ـج ـمــوعــات ،ي ـتــأهــل مـنـهــا الـبـطــل
والوصيف إلى ربع النهائي.
وكان فيفا واالتحاد القطري أعلنا في يونيو الماضي
عن خططهما لتنظيم بطولة دولية للمنتخبات العربية
في الدوحة.
واستقبل امير قطر الشيخ تميم مــن حمد آل ثاني
أمس األول ،إنفانتينو بمناسبة زيارته للدوحة ،وجرى
خــال المقابلة اسـتـعــراض عــاقــات الـتـعــاون بين قطر
واالتحاد الدولي.

ةديرجلا

•
العدد  / 4591الخميس  26نوفمبر 2020م  11 /ربيع اآلخر 1442هـ

sports@aljarida●com

٢٣

رياضة

برشلونة ويوفنتوس وتشلسي
ً
وإشبيلية إلى دور الـ  16مبكرا
تأهل كل من برشلونة
ويوفنتوس وتشلسي وإشبيلية
للدور الثاني من مسابقة دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم،
بعد تحقيقها نتائج إيجابية
في الجولة الرابعة من دور
المجموعات أمس األول.

حجزت  4فــرق مقاعدها في
دور ال ـ ــ 16م ــن مـســابـقــة دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم مبكرا،
وهـ ـ ـ ــي :ب ــرشـ ـل ــون ــة اإلسـ ـب ــان ــي
ويـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي عــن
المجموعة السابعة ،وتشلسي
اإلنكليزي وإشبيلية اإلسباني
ع ــن ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـخــام ـســة في
ال ـجــولــة ال ــراب ـع ــة ال ـث ــاث ــاء ،في
حين أنعش باريس سان جرمان
الـفــرنـســي آم ــال ــه بــالـلـحــاق بها
ب ـفــوزه عـلــى اليـبــزيــغ األلـمــانــي
-1صفر.
وتخطى برشلونة منافسه
وم ـ ـض ـ ـي ـ ـفـ ــه دي ـ ـ ـنـ ـ ــامـ ـ ــو ك ـي ـي ــف
األوكراني بسهولة بفوزه عليه
برباعية نظيفة.
واف ـ ـت ـ ـتـ ــح الـ ـظـ ـهـ ـي ــر األي ـ ـمـ ــن
األم ـيــركــي سـيــرجـيـنـيــو ديـســت
التسجيل لبرشلونة ( ،)52ثم
اضـ ـ ــاف ال ـم ـه ــاج ــم ال ــدن ـم ــارك ــي
مارتن برايثويت الهدف الثاني
اثــر تمريرة من المدافع الشاب
اوسـ ـك ــار م ـي ـن ـغ ـيــزا ( 21عــامــا)

في اول مـبــاراة رسمية لألخير
مع فريقه.
واحتسب الحكم ركلة جــزاء
ل ـب ــرش ـل ــون ــة ت ــرج ـم ـه ــا ب ـن ـجــاح
بـ ــراي ـ ـثـ ــويـ ــت ،قـ ـب ــل أن ي ـخ ـت ـتــم
ال ـف ــرن ـس ــي ان ـ ـطـ ــوان غ ــري ــزم ــان
مهرجان األهداف في الوقت بدل
الضائع بعد دخوله احتياطيا
في الدقيقة .65

موراتا يقود يوفنتوس للفوز
وم ـ ـنـ ــح اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ال ـب ــدي ــل
ألفارو موراتا فريقه يوفنتوس
بـ ـط ــاق ــة ال ـ ـتـ ــأهـ ــل ل ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـ ــ16
ب ـت ـس ـج ـي ـلــه هـ ـ ــدف ال ـ ـفـ ــوز 1-2
ف ــي ال ــرم ــق األخـ ـي ــر ف ــي مــرمــى
فرنتسفاروش.
ورغـ ــم ال ـس ـي ـطــرة الـمـيــدانـيــة
ل ـصــاحــب األرض فـ ــإن ال ـفــريــق
المجري فــاجــأه بـهــدف مباغت
بـعــد خـطــأ اش ـت ــرك فـيــه ربــاعــي
خ ــط ال ــدف ــاع ،إذ اه ـت ــزت شـبــاك
ح ــارس ــه ال ـبــول ـنــدي فويتشيخ
تشيشني عبر األلباني ميرتو

ديست نجم برشلونة يحرز هدفه في مرمى دينامو كييف
يوزوني ،اثر تمريرة عرضية من
النرويجي توكماك (.)19
وأدرك يوفنتوس التعادل اثر
تـمــريــرة بينية مــن الكولومبي
خ ــوان ك ـ ــوادرادو إل ــى رونــالــدو
الذي تالعب بالمدافعين وسدد
بيسراه من خارج منطقة الجزاء
على يسار الحارس (.)35
وأبى موراتا أن يخرج فريقه
م ـت ـع ــادال ،فـسـجــل ه ــدف ال ـفــوز
والتأهل فيما كان حكم المباراة
ي ـت ـه ـي ــأ إلعـ ـ ـ ــان عـ ــن ن ـهــاي ـت ـهــا
بالتعادل ،بضربة رأسـيــة بعد
تـمــريــرة مـمـتــازة مــن كـ ــوادرادو
(.)90+2

تشلسي يهزم رين
وح ـســم تشلسي اإلنـكـلـيــزي
وإشبيلية اإلسـبــانــي تأهلهما
إ ل ـ ـ ـ ــى دور ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 16بـ ـف ــوز هـ ـم ــا
بــال ـن ـت ـي ـجــة ع ـي ـن ـهــا  1-2عـلــى
م ـض ـي ـف ـي ـه ـمــا ري ـ ــن ال ـف ــرن ـس ــي
وكراسنودار الروسي تواليا.
وتصدر تشلسي المجموعة
ب ــرصـ ـي ــد عـ ـش ــر ن ـ ـقـ ــاط بـ ـف ــارق
األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ع ـ ــن
إشـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة

رونالدو نجم يوفنتوس يحتفل بهدفه

كومان :حققنا هدفنا من اللقاء
ق ــال ال ـهــول ـنــدي رون ــال ــد ك ــوم ــان ،ال ـمــديــر الـفـنــي
لبرشلونة اإل سـبــا نــي ،عقب انتصار فريقه الكبير
نظيفة على دينامو كييف األوكراني ،أمس
برباعية
ُ
األول ،وبلوغه ثمن نهائي دوري األبطال ،أنهم قدموا
الصورة التي يحبون أن يظهروا بها دائما.
وأكـ ــد ك ــوم ــان ،ف ــي تـصــريـحــات تـلـفــزيــونـيــة بعد
المباراة التي احتضنها ملعب أولمبيسكي الوطني
فــي كييف" :حققنا هدفنا مــن اللقاء ،وهــو تحقيق
نتيجة إيـجــابـيــة ،والـتــأهــل لثمن الـنـهــائــي .الفريق
َّ
قدم مباراة طيبة جدا ،رغم أننا افتقدنا الفاعلية في
الشوط األول ،لكن في الشوط الثاني ،األمور أصبحت
أفضل ،كما قدمنا عرضا قويا".
وأشـ ــار ال ـم ــدرب ال ـهــول ـنــدي إل ــى أن ال ـفــريــق قــدم
"لمحات خططية أفضل من مباراة الكامب نو قبل 3
أسابيع ،السيما في وسط الملعب".
وح ـ ــول ال ـت ـغ ـي ـيــرات ال ـك ـث ـيــرة ال ـت ــي أج ــراه ــا في
الـتـشـكـيــل األس ــاس ــي ،وخ ــال ال ـم ـبــاراة فــي الـشــوط
ال ـث ــان ــي ،أوض ـ ــح ك ــوم ــان أنـ ــه أراد "م ـك ــاف ــأة بعض
الالعبين ،ومنح الراحة آلخرين".
وقــال فــي هــذا الـصــدد" :الــاعـبــون الــذيــن شاركوا
اليوم ،تدربوا يوميا بشكل جاد من أجل الحصول
على فرصة ،واستحقوا هذه الفرصة ،وكانوا على
قدر الثقة".

أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد مـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس دي
ل ـ ـي ـ ـخـ ــت ،مـ ـ ــدافـ ـ ــع ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس
اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي ،ب ـ ـ ــاإلص ـ ـ ــرار ال ـ ــذي
استعرضه الفريق في مواجهة
فــريـنـكـفــاروزي الـمـجــري ،مساء
أمس األول ،في الجولة الرابعة
من مباريات دور المجموعات
بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
و قـ ـ ـ ـ ـ ــال دي لـ ـ ـيـ ـ ـخ ـ ــت ،ع ـق ــب
الـمـبــاراة" ،واصلنا المحاوالت
حتى النهاية ،نحظى في الفريق
بالكثير من اإلمكانيات الفنية،
ونجحنا بالنهاية في تحقيق
انتصار مهم جدا".

دي ليخت

فوز سان جرمان ومان يونايتد
وثـ ـ ــأر ك ــل م ــن ب ــاري ــس س ــان
جــرمــان الـفــرنـســي ومانشستر
يونايتد اإلنكليزي لخسارتهما
ذهــابــا ام ــام الي ـبــزيــغ االلـمــانــي

ديست أول أميركي يسجل
ً
ً
هدفا رسميا مع البرشا

وحـ ـ ــول س ـب ــب جـ ـل ــوس ال ـف ــرن ـس ــي أنـ ـط ــوان
غــريــزمــان على مقاعد ال ـبــدالء ،أكــد أنــه "خــاض
تقريبا كــل المباريات مــع البرسا ،ومنتخب
بالده ،واليوم شارك لنصف ساعة ألسباب
بدنية".
كـمــا أث ـنــى كــومــان عـلــى أداء الـمــدافــع
الـشــاب أوس ـكــار مينغيزا ،ال ــذي شــارك
فــي مـبــاراتــه األول ــى مــع الـفــريــق األول،
حيث قال" :لقد برهن على أن بإمكاننا
االعـتـمــاد عليه ،وعليه بــذل مجهودا
كبيرا لــاسـتـمــرار فــي الـمـشــاركــة .لقد
تــدرب معنا خــال األسابيع األخيرة،
واليوم شارك مثله العبين آخرين".

دي ليخت يثني على إصرار اليوفي

ويـ ـتـ ـن ــافـ ـس ــان ف ـ ــي ال ـج ــول ـت ـي ــن
األخـيــرتـيــن على مــن سيحصل
على المركز األول للمجموعة،
بعدما ضمنا بطاقتي التأهل
ح ـســاب ـيــا ،فـيـمــا تـجـمــد رصـيــد
ري ــن وك ــراسـ ـن ــودار ع ـنــد نقطة
واحــدة وبــات التنافس الوحيد
المحصور بينهما على المركز
ال ـ ـثـ ــالـ ــث وب ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ـت ــرضـ ـي ــة
المؤهلة لدور الـ 32في الدوري
األوروبي (يوروبا ليغ).
ف ــي ال ـم ـب ــاراة األولـ ـ ــى سـ ّـجــل
كــالــوم هـ ــودسـ ــون-اودوي ()22
والفرنسي أوليفيه جـيــرو (90
 )+1هــدفــي تشلسي ،وسـيــروه
غيراسي ( )85هدف رين.
وفــي المباراة الثانية سجل
ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي اي ـ ـفـ ــان راك ـي ـت ـي ـتــش
( )4وم ـن ـيــر ال ـ ـحـ ــدادي ()90+5
إلشبيلية ،وا لـبــد يــل البلجيكي
واندرسون لكراسنودار (.)56

أبـ ـ ــدى ال ـظ ـه ـيــر األمـ ـي ــرك ــي ل ـفــريــق
برشلونة ،سرجينيو ديست ،سعادته
ب ــ"ال ـي ــوم ال ـم ـثــالــي" الـ ــذي ظ ـهــر عليه
الـ ـف ــري ــق ،ب ـع ــد ت ـس ـج ـيــل أول أه ــداف ــه
معه في الفوز الكبير خــارج قواعده
أم ــام ديـنــامــو كـيـيــف بـ ــدوري أبـطــال
أوروبا .0-4
وقــال ديست عقب الـمـبــاراة ،التي
أصبح فيها أول العب أميركي يسجل
هدفا رسميا مع برشلونة" :إنه يوم
مثالي .أنا سعيد جدا بتسجيل أول
أهـ ــدافـ ــي .ال ـف ــري ــق ل ـعــب بـشـكــل رائـ ــع،
وأعتقد أننا قدمنا عمال كبيرا".
وعن قدرة الفريق الهجومية الكبيرة
خالل المباراة ،قال" :أعتقد أن المباراة
كانت تحتاج للعب بهذا الشكل .كنا
نبحث عن مرمى المنافس".
وأض ـ ــاف ال ــاع ــب ( 20ع ــام ــا)" :إن ــه
انتصار مهم لنا .نحن في وضع جيد
بالتشامبيونز ليغ".
(إفي)

أكـ ـ ــد ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي ل ــوك ــا مـ ــودري ـ ـتـ ــش ،الـ ــذي
ينتهي عقده مــع ريــال مــدريــد نهاية الموسم
الـ ـج ــاري ،أم ــس األول ،أن ــه مــن "ال ــواض ــح" أنــه
يــريــد االسـتـمــرار فــي ال ـنــادي الملكي الموسم
المقبل ،ألنه يشعر بأنه يمكنه "مساعدة الفرق"،
والتقاعد في النادي المدريدي إذا أمكن.
وقال مودريتش ،في مؤتمر صحافي" ،لقد
قلت ذلك عدة مــرات ،وسنرى ما سيحدث .أنا
أشعر بأنني في حالة جيدة ،وأريد االستمرار
فــي ري ــال مــدريــد ألن ـنــي أش ـعــر بــأنــه يمكنني
مساعدة الـفــريــق .لكني ال أدري مــا سيحدث.
بالتأكيد أريد االستمرار .من ال يريد االستمرار
وينهي مسيرته هـنــا؟! سـنــرى ،ألنــه يمكن أن
تحدث أمور كثيرة ،ولكني أريد ذلك".
وتجنب مودريتش التعليق على االهتمام

دورتموند يعزز حظوظه
وف ــي الـمـجـمــوعــة الـســادســة،
ع ـ ـ ــزز ب ـ ــوروسـ ـ ـي ـ ــا دورت ـ ـمـ ــونـ ــد
األل ـم ــان ــي والت ـس ـي ــو اإلي ـطــالــي
حـ ـظ ــوظـ ـهـ ـم ــا فـ ـ ــي بـ ـ ـل ـ ــوغ دور
الـ ـ ـ ـ ــ 16بـ ـف ــوزهـ ـم ــا عـ ـل ــى ك ـل ــوب
بــروج البلجيكي وزينيت سان
ب ـطــرس ـبــورغ ال ــروس ــي -3صـفــر
و 1-3تواليا.
وي ـم ـلــك دورت ـم ــون ــد  9نـقــاط
يليه التسيو مع  8وكلوب بروج
بــرص ـيــد  4ن ـق ــاط وزي ـن ـيــت مع
نقطة واحدة.

ألبا يشيد بأوسكار مينغيزا
أشـ ـ ــاد الـ ــدولـ ــي اإلسـ ـب ــان ــي غ ـ ـ ــوردي أل ـبــا
بـ"الالعبين الذين ال يحظون بدقائق كثيرة"
م ــع ال ـف ــري ــق األول ،والـ ــذيـ ــن كـ ــان ل ـه ــم دور
ال ـب ـطــولــة ف ــي ال ـف ــوز الـكـبـيــر ب ـ ــدوري أب ـطــال
أوروبا على دينامو كييف األوكراني .0-4
وخ ــص أل ـبــا بــالــذكــر قـلــب ال ــدف ــاع الـشــاب
أوسكار مينغيزا ،الذي شارك للمرة األولى
في مباراة مع الفريق األول "إنه يتدرب معنا
منذ وقت طويل .قـ َّـدم مباراة كبيرة ،وصنع
هدفا لبرايثويت .كان جيدا جدا من الناحية
الدفاعية .كان يبدو وكأنها ليست أول مباراة
له مع الفريق األول".
كما تحدث عــن سرجينيو ديـســت ،الــذي
اس ـت ـهــل س ـج ـلــه ال ـت ـهــدي ـفــي م ــع بــرش ـلــونــة:
"دي ـس ــت فـتــى ش ــاب ج ــدا ،ويـمـتـلــك طموحا
كبيرا ،وبالتأكيد سيحظى بفرص مع إصابة
سيرغي روبرتو .يمتلك اإلجادة بخصوص
ا ل ـص ـفــات ا ل ـتــي يـنـبـغــي أن يمتلكها ظهير
برشلونة".
وعن االنتقادات التي يواجهها برشلونة
بخصوص فقدانه للنقاط في
"الليغا" ،قال ظهير برشلونة:
"ألـ ـ ـ ـع ـ ـ ــب هـ ـ ـن ـ ــا مـ ـ ـن ـ ــذ ت ـس ــع

غوردي ألبا
سنوات ،ودائما هدفنا ال يتغير".
ـاد بحجم
وأض ــاف" :عندما ال تفوز فــي نـ ٍ
برشلونة ،فإنهم يتحدثون كثيرا ،وهذا أمر
طبيعي .فقدنا نـقــا طــا ،لكن لــو لــم تعاندنا
ال ـك ــرة أم ــام ال ـش ـبــاك ،لـكـنــا فــزنــا ب ـهــا .هـنــاك
الكثير من الالعبين الجدد ،لكني أعتقد أننا
نقدم عمال جيدا".
(إفي)

هاالند يتفوق على مبابي وميسي
واصل النرويجي إرلينغ هاالند،
م ـ ـهـ ــاجـ ــم ب ـ ــوروسـ ـ ـي ـ ــا دورت ـ ـمـ ــونـ ــد
األلماني ،أرقامه الرائعة في بطولة
دوري أبطال أوروبا ،بعد تسجيله
ه ــدفـ ـي ــن فـ ــي مـ ــرمـ ــى ك ـ ـلـ ــوب بـ ــروج
ا لـبـلـجـيـكــي ( ،)0-3لـيـصـبــح أ صـغــر
العب يصل إلى  15هدفا في تاريخ
المسابقة العريقة.
وأص ـبــح الــرصـيــد اإلج ـمــالــي من
األهداف لهاالند  16هدفا في دوري
األب ـ ـطـ ــال ،وهـ ــو ف ــي س ــن  20عــامــا
و 126يوما.

مودريتش :أريد االستمرار مع الريال
المحتمل من إنتر بضمه هو وزميله سيرخيو
رام ــوس ،الــذي ينتهي عقده أيضا في يونيو
 ،2021وقـ ــال" :ال يــزعـجـنــا ال ـحــديــث ع ــن ه ــذا،
وال يــؤثــر علينا .تـجــديــد سيرخيو أمــر بينه
وب ـيــن ال ـن ــادي ،وغ ـنــي عــن ال ـقــول كــم هــو مهم
بالنسبة لنا وما فعله في هذا النادي .أعتقد
وأتـمـنــى ذل ــك .سـيـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق لـمــا فيه
خير الجميع".
وعن مباراة إنتر ،أضاف" :يجب أن نخوض
هــذه الـمـبــاراة كنهائي بالنسبة لنا .يجب أن
نخوضها بشكل جيد ،كفريق ،وأن نكون معا،
ونتحد ،ونساعد بعضنا .آمــل أن نكون على
مستوى المباراة" ،متابعا" :نحن نعلم أن كل
مباراة معقدة وضد أي منافس إذا لم تكن في
أعلى مستوى لديك .من الصعب عليك الفوز

وباشاك شهير التركي بفوزها
على منافسيهما -1صفر و1-4
تواليا.
وب ـق ــي مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
متصدرا برصيد  9نقاط مقابل
 6ل ـســان ج ــرم ــان ،ال ــذي يتفوق
ب ـفــارق ال ـمــواج ـهــات الـمـبــاشــرة
ع ــن الي ـب ــزي ــغ ،ف ــي ح ـيــن يحتل
ب ــاش ــاك شـهـيــر ال ـمــركــز االخـيــر
وله  3نقاط.
ودخل سان جرمان المباراة
وال بديل له سوى الفوز السيما
ب ـع ــد خـ ـس ــارت ــه م ـب ــارات ـي ــن مــن
اصل .3
وح ـ ـصـ ــل فـ ــريـ ــق ال ـع ــاص ـم ــة
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة عـ ـل ــى رك ـ ـلـ ــة ج ـ ــزاء
سخية لدى سقوط األرجنتيني
انخل دي ماريا داخل المنطقة،
فانبرى لها نيمار بنجاح (.)11
وف ــي مـطـلــع ال ـش ــوط الـثــانــي
كـ ــاد الي ـب ــزي ــغ ي ـ ــدرك ال ـت ـع ــادل،
عندما سدد اميل فوسبرغ كرة
على الطاير من مسافة قصيرة
مــرت الــى جــانــب القائم االيسر
للحارس الكوستاريكي كيلور
نافاس (.)48
وف ــي ال ـم ـبــاراة األخـ ــرى منح

صـ ــانـ ــع األل ـ ـ ـعـ ـ ــاب ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
المتألق برونو فرنانديش فريقه
مــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد ال ـت ـق ــدم،
عـنــدمــا رف ــع الـبــرازيـلــي اليكس
تيليس كرة من ركنية فشل دفاع
ب ــاش ــاك شـيـهـيــر ف ــي تشتيتها
ف ـ ــوصـ ـ ـل ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــى فـ ــرنـ ــانـ ــديـ ــش
المتربص على مشارف المنطقة
فأطلقها على الطاير في سقف
الشباك التركية (.)7
وأضـ ـ ـ ـ ــاف راشـ ـ ـ ـف ـ ـ ــورد ه ــدف ــا
ثــانـيــا بـعــد ت ـمــريــرة م ــاك ــرة من
فـ ــرنـ ــانـ ــديـ ــش لـ ـك ــن الـ ـحـ ـك ــم لــم
يحستبه بداعي التسلل (.)12
وارتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــب حـ ـ ـ ـ ــارس الـ ـف ــري ــق
ال ـتــركــي فـهـمــي م ـي ــرت غــونــوك
خ ـطــأ ف ــادح ــا ف ــي ال ـت ـعــامــل مع
تـمــريــرة تيليس الـعــرضـيــة من
ال ـج ـهــة ال ـي ـم ـنــى ،فــأف ـل ـتــت منه
الكرة ليتابعها فرنانديش داخل
الشباك من مسافة قريبة (.)20
وشـ ــن مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد
هـجـمــة م ــرت ــدة ســري ـعــة قــادهــا
راشـ ـ ـف ـ ــورد ال ـ ـ ــذي اعـ ـي ــق داخـ ــل
المنطقة فاحتسب الحكم ركلة
جـ ــزاء لـمـصـلـحــة فــري ـقــه ان ـبــرى
لها بنفسه خادعا الحارس ()35

ليرفع رصيده الى  5أهداف.
وأنـ ـق ــذ الـ ـح ــارس اإلس ـبــانــي
دافيد دي خيا مرماه من هدف
أكـ ـي ــد ،ع ـن ــدم ــا ارتـ ـم ــى ب ـبــراعــة
لـتـســديــدة ديـنـيــز ت ــوروك (.)52
لكن دي خيا فشل في محاولة
تـ ــوروك الـثــانـيــة مــن رك ـلــة حــرة
مباشرة سددها بيسراه داخل
الشباك (.)75
وأضـ ـ ـ ــاف ال ــويـ ـل ــزي دانـ ـي ــال
جيمس الهدف الرابع ليونايتد
م ــن هـجـمــة م ــرت ــدة ســريـعــة في
الوقت بدل الضائع.

بــال ـم ـبــاريــات خ ــاصــة ف ــي أوروب ـ ـ ــا ،لكن
ه ــذا هــو الـمـكــان ال ــذي يتعين علينا
ف ـي ــه إظـ ـه ــار شـخـصـيـتـنــا وقــوت ـنــا
ووح ــدتـ ـن ــا؛ وهـ ــو أمـ ــر أظ ـهــرنــاه
مرات عديدة ،خاصة في هذه
المسابقة".
(إفي)

وت ـ ـفـ ــوق ال ـن ـج ــم الـ ـص ــاع ــد ب ـهــذا
الـ ـشـ ـك ــل عـ ـل ــى الـ ـف ــرنـ ـس ــي ك ـي ـل ـي ــان
مـ ـ ـب ـ ــاب ـ ــي ،م ـ ـهـ ــاجـ ــم بـ ـ ــاريـ ـ ــس سـ ــان
ج ـ ــرم ـ ــان ،ال ـ ـ ــذي وصـ ـ ــل الـ ـ ــى ه ــدف ــه
الخامس عشر بالتشامبيونز ليغ
و هــو في عمر  20عاما و 306أ يــام،
وكذلك نجم برشلونة األرجنتيني
لـيــونـيــل مـيـســي ،ال ــذي وص ــل لـهــذا
العدد وهو في عمر  21عاما و288
يوما.
وسـ ـ ـ ـج ـ ـ ــل ال ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــاجـ ـ ــم ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي
ا ل ـ ـم ـ ـتـ ــأ لـ ــق  16ه ـ ــد ف ـ ــا أ يـ ـ ـض ـ ــا هـ ــذا

الـ ـم ــوس ــم مـ ــع "أس ـ ــود
فـ ـيـ ـسـ ـتـ ـف ــالـ ـي ــا" ،م ـن ـهــا
 6ف ـ ــي م ـ ـبـ ــار يـ ــا تـ ــه األر ب ـ ـ ــع
بــدوري األبطال ،إضافة إلى
 10ف ــي الـبــونــدسـلـيـغــا ،وك ــان
هاالند انضم قبل عام لصفوف
دورتموند قادما من سالزبورغ
النمساوي.
(إفي)

هاالند

المبارد سعيد بالتأهل
أ بــدى المدير الفني لتشلسي اإلنكليزي فرانك
المبارد سعادته بتأهل الفريق للدور الثاني (دور
الـسـتــة ع ـشــر) ب ــدوري أب ـطــال أوروبـ ــا لـكــرة
ا ل ـق ــدم ،إ ث ــر ف ــوز ص ـعــب ع ـلــى مضيفه
رين الفرنسي  2-1مساء أمس األول،
في الجولة الرابعة من مباريات دور
المجموعات.
وقـ ــال المـ ـب ــارد ،ع ـقــب ال ـم ـب ــاراة،
"س ـع ـي ــد جـ ــدا ب ـح ـســم ال ـت ــأه ــل قـبــل
جولتين من النهاية ،كانت مباراة
صعبة حقا ،فهو (رين) فريق جيد
جـ ـ ـ ــدا" ،م ـض ـي ـف ــا" :ع ـ ــروض ـ ــه (ريـ ـ ــن)
األخـ ـي ــرة ال ت ـع ـكــس ق ــوت ــه ،ل ـقــد كــان
انتصارا صعبا جدا".
(د ب أ)

المبارد

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

َ
لنست ِعد الوطن

أ.د .محمد المقاطع

ن ـش ـعــر ن ـحــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن بـحـنـيــن ع ـم ـيــق إلـ ــى كــويــت
الـمــاضــي ،الـتــي يتحدث عنها اآلب ــاء واألجـ ــداد ،وبنوها
ب ـســواعــدهــم ،كــويــت ال ـب ـســاطــة والـ ـص ــدق ،كــويــت الــوفــاء
والتفاني ،كويت التالحم والتآلف ،كويت العمل والجد،
ال ـكــويــت ال ـتــي نـشــأنــا فــي كـنـفـهــا ،ال ـكــويــت ال ـتــي شهدنا
دس ـتــورهــا ،الـكــويــت الـتــي شـيــدت مــؤسـســاتـهــا ،الـكــويــت
ال ـت ــي ازدهـ ـ ــرت سـمـعـتـهــا ،ال ـكــويــت ال ـت ــي ن ـمــت ثــروات ـهــا
واستثماراتها ،الكويت التي حرص رجالها على بنائها
وصيانتها ،الكويت التي كانت محافظة على ثوابتها،
ً
وعاصمة للعرب ومنارة للثقافة ،ومالذا للعقول ،ومحطة
لمن أراد العيش الــرغـيــد ،ودوح ــة للحريات والممارسة
الديمقراطية المسؤولة.
ي ـحــق ل ـنــا أن نـتـغـنــى ب ـكــويــت ال ـم ــاض ــي ،ل ـكــن علينا
ً
ً
جميعا ،حكاما ومحكومين ،أن نخرج من حالة التغني،
وأن نـتـخـلــص م ــن اإلحـ ـب ــاط ،وأن ن ـت ـجــاوز الـمـعـضــات
والعوائق ،وأن نجتث بؤر الفساد وأشخاصها ،علينا أن
نسترجع الكويت ،علينا أن نسترجع الوطن ،فقد خطفت
مؤسساته واحــدة تلو األخــرى ،فقد خطف مجلس األمة
وصار تحت قبضة المال السياسي وأشخاصه ،وصارت
كراسيه معروضة في سوق النخاسة السياسية ،وهبطت
ممارساته وتالشت سلطاته ،وحانت لحظة استعادته.
وغاب مجلس الوزراء وتوارى عنه رجاالت الدولة وضعف
ك ـيــانــه وتــآك ـلــت مـ ُـؤسـسـيـتــه ،وصـ ــار عــرضــة لـلـمـســاومــة
والـمـحــاصـصــة ،وضـيـعــت بــوصـلـتــه فـغــابــت الـسـيــاســات
وت ــرددت ال ـقــرارات ووهـنــت قــدرتــه على اإلص ــاح ،فتفكك
تضامن وزرائــه ّ
ودب بينهم تربصهم ببعضهم ،وابتلي
البلد بغياب دوره كراسم لسياسات الدولة ،ومهيمن على
ً
مؤسساتها ،فصار لزاما استعادة مجلس الوزراء.
وتـســاهـلــت الـجـهــات الــرقــابـيــة حـتــى غــابــت رســالـتـهــا،
وجاءت لحظة استرداد مكانتها.
وانشغلت أسرة الحكم عن دورها ،وعاشت دوامة صراع
ّ
أبنائها ،فقل ترابطها ،وتم النيل المتزايد من مرجعيتها،
ً
فصار لزاما استعادتها لمرجعيتها والحفاظ على هيبتها.
وت ــراجـ ـع ــت ال ـم ـك ـت ـس ـب ــات وت ـ ــزاي ـ ــد مـ ـح ــاص ــرة اآلراء
والتضييق على الحريات ،وشهدنا حالة ّ
تفرد وتراجعات،
وتحولت الديمقراطية إلى مزايدات وشكليات ،فدقت ساعة
استعادة المكتسبات والحفاظ على الحريات.
نحن الـيــوم أم ــام خـيــار واح ــد ال ثــانــي لــه ،أن نتكاتف
لصنع التغيير ،وأن نعزز من إرادتنا الوطنية الصارمة
لمواجهة ا لـفـســاد والمفسدين ،ونطهر المؤسسات من
ال ـم ـخــرب ـيــن ،ون ـق ــف ف ــي وج ــه الـمـحــرضـيــن وال ـهــادم ـيــن،
لنستعيد ا لـكــو يــت ولنستعيد ا لــو طــن ،فلنكن عـلــى قــدر
ّ
ً
المسؤولية ،ونثبت أن الكويت قوية وولدة ،وستكون سدا
ً
والمتآمرين والفاسدين الذين
منيعا في وجه المستهترين َ
ستعد الوطن.
خطفوا بلدنا ومؤسساته ...لن ِ

رقدوا وآمنوا

د .ناجي سعود الزيد

ّ
أبشركم...
لقاح "كورونا" في الكويت بعد شهر ،والوزارة تعاقدت
مع "فايزر" و"بايونتيك" لتوريده بعد إتمام االختبارات
ونيله الموافقات الالزمة.
وأب ـشــركــم ب ـعــد :آن ــا بـنـفـســي قـمــت بــوضــع مـلــف عقد
الشراء في ســرداب البنك المركزي داخــل خزينة خاصة
ً
ً
ً
جدا ...جدا ...جدا ،وغير قابلة لالحتراق مهما بلغت شدة
النيران ،كما تم انتداب ّ
فراش البلدية المشهور إلى وزارة
ً
الصحة لكي يشرف على المشروع كامال ،وذلــك لكي ال
يتكرر الحريق الــذي حدث في ّغرفة ملفات المشتريات
في وزارة الصحة ،وأدى إلى تبخر الملفات بما فيها.

ً ّ
وذلك حرصا مني على سالمة وصحة سكان الكويت
من خالل الوقاية التطعيمية ،وكذلك الوقاية من أي حريق
محتمل لملف شراء لقاح التطعيم المناسب.
وزيادة في الحرص ،فقد أشرفت بنفسي على انتداب
ً
ّفراش البلدية المشهور إلى وزارة الصحة ،ليكون موجودا
على مدار الساعة ،إلى أن ّ
تبت الجهات الرقابية في ملف
الشراء.
ش ـف ـتــوا اش ـل ــون اس ـت ـفــدنــا م ــن ت ـجــارب ـنــا ال ـم ــري ــرة مع
الـحــرائــق الـتــي أتلفها ف ـ ّـراش الـبـلــديــة ،ال ــذي تــم انتدابه
لـ "الصحة"؟!

ً
دائما «غطيني
يا صفية»

حسن العيسى

لــم يـقــل الـنــائــب الـسـيــد عــدنــان عـبــدالـصـمــد ،فــي لقاء
ً
"أمة" التلفزيوني ،أمرا ال نعرفه وال ندري به ،هي حكاية
معروفة وقديمة قدم عمر المجالس النيابية المتعاقبة
وحتى هذه اللحظة ،النائب عدنان يؤكد القناعة بتفاهة
هــذه الديمقراطية وعــدم جــدواهــا طالما ظلت السلطة
الـتـنـفـيــذيــة "سـلـطــة الـحـكــم" تـمـســك بـكــل خـيــوط مسرح
العرائس النيابي.
يذكر النائب عدنان ،في لقائه ،أنه حين طرحت قضية
استجواب وزير الداخلية السابق وطرح الثقة به "صارت
مساومات" في الموضوع ،وعرض عليه أن يصطف مع
الحكومة فــي رفــض طــرح الثقة ولــو بصوته أو صوت
النائب خليل أبل ،بمقابل  -وهنا نجد الصورة القبيحة
للفساد السياسي – أن تساند السلطة السيد عدنان
فــي االنـتـخــابــات ال ـقــادمــة .ع ـبــارة ع ــرض م ـشــروع شــراء
الموقف السياسي للسيد عدنان كانت "أنا أقف معاك في
االنتخابات القادمة مقابل تخليك عن طرح الثقة ...يعني
إذا الشخص الفالني يقدر ينافسك أنا أقــدر أشيله!!"...
ً
السيد عــدنــان رفــض ،لكن الـســؤال يظل باقيا عــن هذه
الديمقراطية التعيسة حين نجد أن السلطة ليس لها
أي حياد في العملية االنتخابية ،وتدخل بكل صفاقة
في االنتخابات ،وتشتري المواقف السياسية بالمال
أو بخدمات رشا مستترة تقدمها ألتباعها المطيعين.
م ـت ــى ي ــأت ــي الـ ـي ــوم الـ ـ ــذي نـ ـع ــرف ف ـي ــه ك ــم ال ـمــاي ـيــن
والمليارات التي دفعتها السلطة وأتباعها لمساندة هذا
أو ذاك النائب كي يصبحوا في الجيب الحكومي جالسين
كعصاعص في الكراسي الخلفية .قضية استجواب وزير
الداخلية السابق تطورت مثلما قال السيد ،فيما بعد ،كي
ً
يزاح وزير الداخلية من منصبه ،وأيضا تتم التضحية
بوزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد رغم ما قام به
األخير في كشف بعض مسلسالت الفساد! واستقالت
الحكومة وأتت حكومة وظلت الحكومة هي الحكومة.
ال مشكلة في مواجهة الواقع إن كــان يكشف لنا عن
ً
ً
الحقيقة السياسية كما هــي ،فنعرف أن نظاما حاكما
ً
ً
ما ،ملكيا كان أو جمهوريا ،هو تسلطي في جوهره ،ال
مكان فيه للمشاركة السياسية ،وكل مؤسساته "الشكلية"
تتبع جهة واحدة ،فهنا نعرف "اللي لينا واللي علينا"
آخر األمر ونسلم أو نقاوم حسب درجة وعينا السياسي
ونضجنا الفكري ،المؤلم حين ندعي بحكم الدستور
والمؤسسات وحيادها ،لكن الحقيقة أننا كنا وما زلنا
ضائعين في الطوشة وبصداع مزمن ليس له أول وال
آخ ــر فــي الـثــرثــرة عــن الــديـمـقــراطـيــة وال ـحــريــات وحـيــاد
مؤسسة الحكم ،بينما تنتهي األمور ،كالعادة ،بختمة
"غطيني يا صفية".

الساحرة المستديرة تنعى أسطورتها مارادونا «آبل» ترشو الشرطة األميركية
بعد أيــام مــن مـغــادرتــه المستشفى،
وخضوعه لعملية جراحية إثــر جلطة
دماغية ،توفي أمــس أحــد أعظم العبي
ك ــرة ال ـقــدم فــي كــل ال ـع ـصــور ،أس ـطــورة
ال ـم ـس ـتــديــرة الـ ـس ــاح ــرة ،األرج ـن ـت ـي ـنــي
دي ـي ـغــو أرم ــان ــدو مـ ــارادونـ ــا ،ع ــن عمر
ً
نــاهــز  60عــامــا ،ج ــراء إصــابـتــه بسكتة
قلبية مفاجئة.
وقالت صحيفة "كالرين" األرجنتينية
إن ال ـف ــائ ــز م ــع مـنـتـخــب ب ـ ــاده بـكــأس
ً
العالم  1986عانى توقفا في التنفس

أمـ ـ ــس فـ ــي م ـق ــاط ـع ــة ب ــويـ ـن ــس آيـ ـ ــرس.
وك ـ ــان ـ ــت ت ـ ـقـ ــاريـ ــر ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة فــي
األرج ـن ـت ـي ــن أظـ ـه ــرت م ـ ــارادون ـ ــا وه ــو
يغادر مستشفى أوليفوس في سيارة
إس ـعــاف األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،فــي حين
صرح طبيبه الخاص ،ليوبولدو لوكي،
بــأنــه تــم الـسـمــاح لــأسـطــورة بمغادرة
ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى بـ ـع ــد اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ح ــال ـت ــه
الصحية ،غير أن األخبار في الساعات
األخـ ـي ــرة أوضـ ـح ــت أنـ ــه ف ـ ــارق ال ـح ـيــاة
بسبب تدهور حالته الصحية.

الفأر المثقف أكل ثلث الكتاب!
د .عادل العبدالمغني

ُ
معظم الـهــواة والمهتمين بـشــراء واقتناء الكتب
وال ـم ـخ ـط ــوط ــات ال ـق ــدي ـم ــة ،ت ـح ـصــل م ـع ـهــم مــواقــف
وطرائف وحكايات أثناء عمليات البحث لشراء نوادر
الكتب ،فهي ال تتوافر لدى المكتبات في األسواق ،بل
ُ
تكون لدى تجار بيع الكتب القديمة ،ولهم أماكنهم
الخاصة التي يعرفها ويستدل عليها الهواة ،سواء
كانوا من داخل الكويت أو خارجها.
واآلن بعد ظهور وسائل التواصل الحديثة انقرض
أصحاب المكتبات القديمة ،إال القلة القليلة منهم
مازالوا صامدين ،وأصبحت عملية بيع وشراء الكتب
الـنــادرة تتم بسهولة ُ
ويـســر عبر وســائــل التواصل
ُ
االجتماعي ،حيث تعرض الكتب وصورها وأثمانها،
وتتم مزايدات عليها ،كما هو موجود في موقع ""aby
ُ
العالمي ،وبعض الكتب تباع من خالل المفاوضات
الشخصية الثنائية ،وتقول للبائع كلمة واحدة فقط
ً
"احجز" ،ويصبح الكتاب ملكا لك في الحال ،ويصلك
بــالــوقــت ال ــذي ت ـحــدده ،إذا كـنــت بــداخــل الـكــويــت أو
خارجها ،عبر البريد السريع ،ويصل بعد أيام قليلة.
َّ
والميسرة ،إال أن
لكن مع كل هذه الطرق السريعة
عملية شراء الكتب النادرة يجب أن تكون باحتراس
ودراية وعلم وخبرة ،لتفشي ظاهرة الغش والخداع،
ً
فتجد الكتاب معروضا للبيع على أساس أنه نسخة
أصلية ،وعندما يصل إليك تجده خالف ذلك ،ويكون
عبارة عن نسخة مصورة على نفس الــورق القديم،
أو تـجــد ال ـصــور ال ـتــي بــداخـلــه م ـنــزوعــة ،وال تخلو
الصفحات مــن خــربـشــات و"شـخــابـيــط" ،مما يفقده
قيمته المادية.
الـطــريــف أث ـنــاء صـفـقــات شــرائــي للكتب القديمة
من بعض الــدول العربية ،ولألسف الشديد ،تفشت
ظــاهــرة ال ـغــش ل ــدى بـعــض ال ـبــاعــة ،رغ ــم احـتــراســي
الشديد ،إال أن بعض تجار الكتب لديهم طرق تحايل

وغ ــش ،وح ــدث لـبــائــع أن ع ــرض مجموعة
مــن الكتب القديمة تتعلق بــا لـكــو يــت ،ولم
يـعــرضـهــا م ـن ـفــردة ،ب ــل عــرضـهــا بــوســائــل
التواصل االجتماعي وهي فوق بعضها،
وي ـظ ـهــر ف ـقــط ن ـصــف ال ـك ـت ــاب ،وال ـن ـصــف
ً
اآلخر يكون مخفيا ،كأنه يقول هذه الكتب
أبيعها جملة.
وخبراء الشراء يعرفون الكتاب وندرته
مــن ع ـنــوانــه ،حـتــى لــو ظـهــر ج ــزء صغير
م ـنــه .وكـ ــان م ــن بـيــن الـكـتــب الـمـعــروضــة
وال ـم ـت ــراص ــة ع ـلــى بـعـضـهــا ك ـت ــاب ن ــادر
ق ــد ي ــم ُد رس فـ ــي ا لـ ـك ــو ي ــت عـ ـ ــام ،١٩٥٣
ع ـنــوانــه "الـتــربـيــة الــوط ـن ـيــة" ،وق ــد ظهر
نـصــف ال ـك ـتــاب فـقــط وف ــوق ــه ك ـتــاب آخــر
وثالث ورابع .تفاوضت مع البائع لشراء
المجموعة كاملة ،وقمت بتحويل المبلغ،
مع زيادة على ثمن الشراء تكلفة البريد
السريع.
وع ـنــد وصـ ــول ال ـك ـتــب ،وجـ ــدت ثلث
ً
كتاب التربية الوطنية تقريبا قد أكله
الفأر ،والبائع بال شك  -لألسف الشديد
 يعلم ذلك ،لكنه أخفى الجزء المأكول،ً
ورص فوقه كتبا أخرى.
الموقف بكل تأكيد يدعو للضحك
واالس ـت ـه ـجــان ،الف ـت ـقــار األم ــان ــة لــدى
َّ
البائع ،وعلق صديقي العزيز د .خليفة
الوقيان عندما شاهد الكتاب وقــال :هذا الفأر الذي
قرض وأكل الكتاب يبدو أنه فأر مثقف!
على كل حال ،سامحت الفأر المثقف ،ولربما الفاقة
والفقر أجبراه على أكل الكتاب.
لكن مــاذا نفعل بالنسبة للفئران البشرية ،التي

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

وجهت السلطات األميركية
لمدير األمن العالمي في شركة
"ابل" ،بشكل رسمي ،تهمة دفع
رشاوى.
ُ
ويتهم توماس موير بتقديم
رش ـ ـ ـ ـ ــاوى فـ ـ ــي ش ـ ـكـ ــل أج ـ ـهـ ــزة
"آي ـبــاد" تبلغ قيمتها  70ألف
دوالر ،بـهــدف الـحـصــول على
تراخيص أسلحة نارية.
وقــالــت "بــي بــي س ــي" ،على
مــوق ـع ـهــا اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،أمــس

األول ،إن هـيـئــة محلفين في
كاليفورنيا وجهت لموير هذه
التهم يوم االثنين الماضي.
وات ـ ـ ـهـ ـ ــم اث ـ ـ ـنـ ـ ــان مـ ـ ــن أف ـ ـ ــراد
الشرطة بمقاطعة سانتا كالرا
ف ــي كــال ـي ـفــورن ـيــا ،ري ــك ســانــغ
وج ـي ـم ــس ج ـي ـن ـس ــون ،بـطـلــب
رش ــاوى مقابل حـصــول "ابــل"
على تراخيص أسلحة نارية
مخفية.

وفيات
سكينة إسماعيل إبراهيم الصراف أرملة حمزة عباس حسين حسن
ً
 73عــامــا ،شيعت ،ت،99789502 ،96666905 ،51314144 :
97127711
خديجة جواد رضا أرملة جاسم محمد الغريب
ً
 81عــامــا ،شيعت ،ت،99850350 ،99369990 ،99023332 :
66698966

نبيه عبدالله محمد شعبان

ً
 57عاما ،شيع ،ت97477887 ،60339988 :
مرزوقة عيسى الشمري أرملة خلف الشريان الشمري
ً
 74عاما ،شيعت ،ت99898722 :
محسنة علي محسن أرملة عثمان سالمة راشد حمود الزعبي
ً
 78عاما ،شيعت ،ت99797887 ،99010359 :
فاطمة إبراهيم راشد الشطي أرملة عبدالله إبراهيم الشطي
ً
 85عاما ،شيعت ،ت66144444 :

عدنان محمد جواد علي العريان

ً
 67عاما ،شيع ،ت90080509 ،99977776 ،99844844 :

يعقوب أحمد محمد عبدالله

ً
 58عاما ،شيع ،ت96669771 ،99064016 :

مواعيد الصالة

تسرق إنتاج ودراسات وأبحاث ومؤلفات اآلخرين،
وتـضــع أسـمــاء هــا عـلــى الـكـتــاب الـمـســروق مــن دون
أي عناء؟!
انظر أعاله ،صورة الكتاب الذي أكل الفأر ثلثه.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:57

العظمى 23

الشروق

06:20

الظهر

11:35

العصر

02:30

الصغرى 11
ً
أعلى مد  09:37صب ــاحـ ـ ــا
 09:48م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

04:50

العشاء

06:11

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

ً
أدنى جزر  03:38صب ــاحـ ـ ــا
 03:35م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

الشكاوى والتوزيع:

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

