داخل العدد

االثنين

www.aljarida.com

 30نوفمبر 2020م
 15ربيع اآلخر 1442هـ
العدد  - 4594السنة الرابعة عشرة
 ٢٠صفحة
السعر  100فلس

شارون ستون تستعرض
شبابها بعمر الـ  62ص ١١

جنوب العراق على عتبة اقتتال تخارج اتحاد «الجمعيات»
بعد تلويح الصدر بـ«آخر الدواء» من «الدرة» بطولة وهمية
بغداد  -محمد البصري

أزيلت في مدينة الناصرية ،عاصمة محافظة
ذي قار العراقية ،خيام آخر االعتصامات التي
نظمها «حـ ــراك ت ـشــريــن» ط ــوال أك ـثــر مــن عــام،
ً
احتجاجا على ســوء اإلدارة والفساد ،بعدما
جــاء ذلــك بنحو عنيف أدى إلــى تصعيد غير
مسبوق بين التيارات المدنية وحليفها السابق
مقتدى الصدر ،الذي ُيتهم أنصاره بالتورط في
استخدام العنف.
وعقب أح ــداث مشابهة تضمنت محاوالت
ّ
اغتيال في بغداد والـكــوت ،استمر ّ
والفر
الكر
على مدى اليومين الماضيين في الناصرية،
الجمعة،
ووق ــع قتلى وجــرحــى بـعــد تـظــاهــرة
ُ
التي نظمها أتباع الصدر في قلب بغداد ،وألقي
ً
ً
خاللها خطابا باسمه حدد فيه األعداء ،متطرقا
إلى العلمانيين بوضوح مع أوصاف قاسية.
ووضع الصدر خطة عمل تنطوي على تهديد
بالعنف بوصفه آخر الدواء إن لم تنفع الوسائل
السلمية.

وطوال خمسة أعوام ،وفي تغيير لسياساته
السابقة ،عقد الصدر شراكة مهمة مع التيارات
المدنية وتحالف معها في االنتخابات الماضية
لتنسيق قضايا حاسمة لم تكن لتمضي ،حسب
المراقبين ،إال بهذه الشراكة ،في ملفات من قبيل
إطاحة رئيس الــوزراء األسبق نوري المالكي،
واالع ـ ـتـ ــراض ع ـلــى ال ـن ـفــوذ اإلي ــران ــي وان ـفــات
سالح الميليشيات ،وقضايا التعايش القومي
والطائفي.
غـيــر أن ــه مـنــذ اغـتـيــال ج ـنــرال ح ــرس الـثــورة
اإليراني قاسم سليماني في العراق بدأ شرخ
يظهر بين الحليفين ،وطلب ا لـصــدر التهدئة
م ــع إيـ ـ ــران ،لـكــن ص ـقــور الـعـلـمــانـيـيــن الـشـبــاب
ردوا بانتقاد دوره في االحتجاجات واصفين
إيــاه بأنه جــزء من أخطاء النظام التي تعرقل
اإلصالحات.
وال ي ـت ـح ـمــل ال ـت ـي ــار ال ـ ـصـ ــدري ف ــي الـ ـع ــادة
ان ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــادات ح ـ ـ ـ ـ ـ ــادة مـ ـ ـ ــن خـ ـص ــوم ــه 02

المنفوحي :يوم لـ «نقل الملكية»
و«شهادة األوصاف»
●

محمد الجاسم

كشف المدير العام لبلدية الكويت
المهندس أحمد المنفوحي عن االتفاق
مــع وزارة ال ـعــدل والـمــؤسـســة العامة
للرعاية السكنية على تطبيق برنامج
إلـ ـكـ ـت ــرون ــي ي ـت ـي ــح ل ــأخـ ـي ــرة إرسـ ـ ــال
ً
معامالت نقل الملكية آليا ،إلى جانب
إصـ ـ ــدار شـ ـه ــادة األوص ـ ـ ــاف م ـبــاشــرة
إل ــى «ال ـ ـعـ ــدل» دون الـحــاجــة لمراجعة
ً
البلدية ،معلنا أن هذه الخدمة ستدشن
ً
قريبا بعدما وافقت الجهات الحكومية
المعنية.

وصرح المنفوحي بأن تلك الخطوة
لـ ــن ت ـس ـت ـغ ــرق أكـ ـث ــر مـ ــن ي ـ ــوم واح ـ ــد،
وتأتي في إطار سعي البلدية لتطوير
الـمـنـظــومــة اإلداري ـ ــة وتـسـهـيــل إنـجــاز
ال ـم ـع ــام ــات وال ـح ـص ــول ع ـلــى خــدمــة
ً
أف ـضــل ،حـيــث تستعد الـبـلــديــة حاليا
إلطـ ـ ــاق خ ــدم ــة ج ــدي ــدة ي ـت ــم ع ـبــرهــا
ت ـم ـك ـيــن ص ــاح ــب ال ـم ـن ــزل ال ـمــرهــونــة
وثيقته لدى «السكنية» من نقل ملكية
العقار عبر وزارة العدل دون الحاجة
إلى مراجعة البلدية.
وأوضح أن تشغيل الخدمة سيشمل
معامالت المناطق المتطابقة 02

حصته في الشركة مديونية لـ «الشؤون» ومستحقة السداد
جورج عاطف
ع ـل ــى وقـ ــع م ـخــاط ـبــة ات ـح ــاد
ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة وزارة
الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة ،إلب ــاغ
ل ـج ـنــة ال ـم ـش ــروع ــات الــوط ـن ـيــة
الـتـعــاونـيــة رغـبـتــه فــي التخلي
حصته بأسهم شركة ّ
عن ّ
الدرة
للعمالة المنزلية ،التي تقدر
بـ  %60من رأسمالها البالغ 3
ماليين دينار ،علمت "الجريدة"
م ــن م ـص ــادره ــا ،أن قـيـمــة هــذه
األس ـ ـهـ ــم ،ال ـب ــال ـغ ــة  1.8مـلـيــون
دي ـ ـن ـ ــار ،ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن مــديــون ـيــة
مـسـ ّـجـلــة عـلــى االت ـح ــاد للجنة،
وتم االتفاق على سدادها عقب

انطالق عمل الشركة ،مما يجعل
م ـح ــاول ـت ــه الـ ـه ــادف ــة ل ـل ـت ـخــارج
ً
قـبــل سـ ــداد مــديــونـيـتــه تنصال
مــن المسؤولية ،أراد أن يسبغ
عليه صفة البطولة الوهمية،
والمواقف الوطنية ،كما حدث
أثناء دعواته لمقاطعة البضائع
الفرنسية.
وأكدت المصادر أن انسحاب
االتـ ـ ـح ـ ــاد س ـ ـ ــواء ب ــالـ ـتـ ـن ــازل أو
التخارج لن يعفيه من السداد،
إال إذا رغ ــب أح ــد ال ـشــركــاء في
شــراء ّ
حصته ودفــع مديونيته،
ً
مبينة أنه وفقا للمادة الرابعة
مـ ــن الـ ـنـ ـظ ــام األس ـ ــاس ـ ــي لـعـقــد
التأسيس الموقع بين 02

الفارس :لجنة تقصي حقائق
عن تجمعات األمطار

تفعيل الربط اإللكتروني مع «السكنية» و«العدل»

الثانية

النواف يبحث مع سفير
خادم الحرمين الشريفين
موضوعات مشتركة

زوايا ورؤى

٠٧
حسين علي الغريب:

تمسكا بالدستور ...لن
أنتخب

«ترفع تقريرها خالل أسبوع ولن نتهاون»

ثقافات

١٢

اقتصاديات

انطالق معرض الكتاب
االفتراضي بمشاركة ٦٠
دار نشر

أموال «»MSCI
تتدفق للبورصة عبر
حسابات مجمعة

08

«زين السعودية»
تستكمل إعادة هيكلة
رأس المال
09

شكاوى من صعوبة التواصل مع «حماية المستهلك»

14

08

أدنى إصابات بـ «كورونا» منذ مارس
استقرار غير مسبوق للوضع الوبائي
●

مسك وعنبر

عادل سامي

شهدت أعداد إحصاء ات فيروس كورونا في
ً
الـكــويــت خــال األي ــام القليلة الماضية تحسنا
ً
ك ـب ـيــرا ف ــي جـمـيــع ال ـم ــؤش ــرات ،سـ ــواء م ــن حيث
انخفاض أعداد الوفيات واإلصابات ،أو تراجع
أع ــداد مرضى العناية الـمــركــزة ،أو زي ــادة نسب
الشفاء.
وكـشـفــت إحـصــائـيــة ،لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،اسـتـقــرار
ً
ً
وضــع الــوبــاء مجتمعيا ،إذ شهد أمــس تراجعا
غير مسبوق منذ مارس الماضي بتسجيل 231
إصابة جديدة.
03

وسط أجواء ممطرة ،وتلبية لدعوة أممية بإضاءة المعالم الشهيرة بـ "البرتقالي" ضمن حملة للقضاء على العنف ضد المرأة ،اكتست أبراج الكويت
بلون الدفء والحرارة ،في مشهد بديع وثقته عدسة عبدالمجيد الشطي.

●

سيد القصاص

أعلنت وزيــرة األشـغــال العامة وزيــرة الدولة
لـشــؤون اإلس ـكــان د .رنــا ال ـفــارس تشكيل لجنة
ق ــان ــون ـي ــة وف ـن ـي ــة م ـح ــاي ــدة ل ـت ـق ـصــي ال ـح ـقــائــق
وبشكل ط ــارئ لبحث أسـبــاب تجمعات المياه
في بعض المواقع ،وتحديد أوجــه القصور في
شبكة تصريف األمطار ،على أن ترفع تقريرها
وتــوصـيــاتـهــا خ ــال أس ـب ــوع ب ـشــأن اإلجـ ـ ــراءات
القانونية والفنية واإلدارية الواجب اتباعها في
هذا الصدد.
وشددت الفارس ،في تصريح أمس ،على عدم
التهاون في اتخاذ اإلجراء ات القانونية الالزمة
ضد أي طرف أو شركة يثبت تقصيرها ،وستتم
إحالتها للجهات الرقابية والقانونية 02

ً
الموجة الثانية غدا
ً
بينما شهدت البالد أمس ،أمطارا رعدية تسببت
فــي غــرق بعض ال ـشــوارع والـطــرقــات والـسـيــارات
وال ـ ـمـ ــدارس والـمـسـتـشـفـيــات وم ــراف ــق ومـنـشــآت
ب ـس ـيــول م ــن ال ـم ـيــاه وان ـق ـط ــاع ــات ف ــي ال ـك ـهــربــاء،
ً
تستعد البالد لموجة جديدة من األمطار اعتبارا
من غد الثالثاء.
وقــال الناطق الرسمي باسم وزارة األشغال
والهيئة الـعــامــة للطرق والـنـقــل الـبــري عبدالله
العجمي ،لـ «الجريدة» ،إن «األشـغــال» و«الـطــرق»

ً
ً
تعاملتا مع  380بــاغــا ،فجر أمــس ،مضيفا أن
ً
«فرقنا مــوجــودة بمواقعها ،استعدادا للموجة
ً
التالية من األمطار غدا».
وأشار العجمي إلى أن «أغلب البالغات كانت
لـتـجـمـعــات ال ـم ـيــاه أم ــام ال ـم ـن ــازل ،وف ــي بعض
الـطــرق الرئيسية ،ولــم يكن هـنــاك أيــة خسائر
بشرية ،واألض ــرار كانت مؤقتة ،وتــم التعامل
ً
معها خالل مدة زمنية قصيرة» ،مؤكدا أن هناك
ً
تـنـسـيـقــا بـيــن «األشـ ـغ ــال» و«األرص ـ ــاد 02

ّ
اغتيال فخري زاده قد يعزز فرص
الدبلوماسية بين بايدن وطهران

عبدالعزيز السريع:
برامج «الوطني للثقافة»
مترهلة

دوليات

١٦

مخاوف من كشف ترامب
أسرار األمن القومي

رياضة

• «كيهان» تدعو إلى قصف حيفا • مسؤول إسرائيلي :على العالم شكرنا
ً
في أجواء مختلفة تماما عن تشييع الجنرال
ً
ّ
اإليراني قاسم سليماني قبل عام تقريبا ،شيع
اإلي ــران ـي ــون فــي مــديـنـتــي قــم ومـشـهــد ،أمــس،
الـعــالــم ال ـنــووي العسكري اإلي ــران ــي ،محسن
فـخــري زاده ،ال ــذي اغـتـيــل الجمعة الماضي
بعملية أمنية معقدة اتهمت طهران إسرائيل
بــالــوقــوف وراء ه ـ ــا بالتنسيق مــع الــواليــات

المتحدة ،على أن تجرى مراسم الدفن اليوم
في طهران.
ل ـكــن الـ ـس ــؤال ال ـ ـمـ ــزدوج ال ـ ــذي ي ـش ـغــل بــال
المراقبين هو كيف سترد إيران على الصفعة
األمنية التي تلقتها؟ وما التداعيات المتوقعة
لهذه التطورات على السياسة التي سيتبعها
الرئيس األميركي المنتخب مع طهران؟

وفــي مؤشر إلــى طبيعة الــرد اإليــرانــي ،قال
كمال خرازي كبير مستشاري المرشد األعلى
ً
ع ـلــي خــام ـن ـئــي ،أمـ ــس ،إن ط ـه ــران س ـتــرد ردا
ً
ً
«محسوبا وحاسما» ،في وقت اقترحت صحيفة
«كيهان» المتشددة أن يشمل انتقام إيران قصف
مدينة حيفا الساحلية شمال إسرائيل وإسقاط
أكبر عدد من المدنيين.
02

17
جانب من تشييع فخري زاده في مرقد اإلمام الرضا في مشهد أمس (أ ف ب)

فوز مثير للسالمية على
الجهراء ارتقى به إلى
 02قمة «التصنيف»

ةديرجلا

•
العدد  / 4594االثنين  30نوفمبر 2020م  15 /ربيع اآلخر 1442هـ

الثانية

www●aljarida●com

استقباالت األمير

استقباالت ولي العهد

استقبل صاحب السمو أمير
ال ـبــاد ،الشيخ ن ــواف األحـمــد،
ب ـق ـص ــر ب ـ ـيـ ــان ،صـ ـب ــاح أمـ ــس،
سمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد.
كما استقبل سـمــوه رئيس
مجلس األم ــة مـ ــرزوق الـغــانــم،
ثم رئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد.
واستقبل سموه نائب رئيس
مـجـلــس ال ـ ــوزراء وزي ــر الــدفــاع
الشيخ أحمد المنصور ،فنائب
رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزي ــر
الداخلية وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء أنس الصالح.

اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
الـشـيــخ مشعل األح ـمــد ،بقصر
بـ ـ ـي ـ ــان ،ص ـ ـبـ ــاح أمـ ـ ـ ــس ،رئ ـي ــس
مـجـلــس األمـ ــة م ـ ــرزوق ال ـغــانــم،
ورئـيــس مجلس الـ ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد.
واستقبل سموه ،نائب رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدف ــاع
الشيخ أحمد المنصور ،ونائب
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الداخلية وزيــر الــدولــة لشؤون
مجلس الوزراء أنس الصالح.

ً
األمير مستقبال رئيس مجلس الوزراء أمس

الناصر ونظيره البحريني يبحثان
العالقات والتطورات

ً
الناصر مستقبال الزياني أمس
التقى وزير الخارجية وزير اإلعالم بالوكالة الشيخ
الدكتور أحمد الناصر أمس وزير خارجية البحرين
ال ــدك ـت ــور عـبــدالـلـطـيــف ال ــزي ــان ــي بـمـنــاسـبــة زيــارتــه
الرسمية والوفد المرافق للكويت.
وت ــم خ ــال ال ـل ـقــاء اس ـت ـعــراض مـجـمــل الـعــاقــات
المتينة والــوطـيــدة الـتــي تــربــط البلدين الشقيقين
وبحث آخر المستجدات على الساحتين اإلقليمية
والدولية.

وح ـضــر الـلـقــاء كــل مــن مـســاعــد وزي ــر الـخــارجـيــة
لشؤون المراسم السفير ضــاري العجران ومساعد
وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج
العربية السفير ناصر المزين ومساعد وزير الخارجية
لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني
ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير
الخارجية المستشار أحمد الشريم وعــدد من كبار
المسؤولين في وزارة الخارجية.

ً
ولي العهد مستقبال وزير الداخلية أمس

الحربي يحدد رسوم طلبات
التظلم من قرارات الشراء
تتراوح بين  100و 200دينار
● فهد الرمضان
ً
أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي د .سعود الحربي قرارا
ً
وزاريــا بشأن تقدير رســوم التقدم إلى لجنة التظلمات المكلفة
بالنظر في التظلمات المتعلقة بأي مرحلة من مراحل الشراء.
وجــاء في المادة األولــى من القرار ،أن «تقوم لجنة التظلمات
المكلفة الـنـظــر فــي الـتـظـلـمــات بتحصيل رس ــوم الـتـقــدم بتظلم
متعلق بــأي مرحلة مــن مــراحــل الـشــراء بــأن يكون قيمة الرسوم
 100دينار لمبلغ ال يزيد على  2000دينار ،و 150دينارا لمبلغ
يزيد على  2000دينار وال يزيد على  5آالف دينار ،و 200دينار
لمبلغ يزيد على  5آالف دينار فما فوق ،وتقوم اللجنة باإليعاز
لجهة االختصاص لرد الرسوم المسددة للمتظلم في حال قبول
ً
التظلم (موضوعا)».
أما المادة الثانية من القرار ،فأوضحت أنه تتخذ اللجنة اإلجراء
ّ
الالزم بشأن آلية تسلم التظلم وعرض التظلم إلبداء الرأي فيه،
واإليعاز لجهة االختصاص لرد الرسوم للمتظلم في حال قبول
ً
موضوعا» ،وتتخذ اللجنة اإلجراءات الالزمة بشأن اإلعالن عن تلك
اآلليات بما يضمن إتاحة الفرصة لكل ذي شأن بالتقدم بتظلمه
وفق اإلجراءات القانونية الصحيحة ،في حين دعت المادة الثالثة
جميع جهات االختصاص إلى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه
وإبالغه لذوي الشأن.

النواف يبحث مع سفير خادم الحرمين
الشريفين موضوعات مشتركة

ً
النواف مستقبال السفير السعودي أمس
استقبل نائب رئيس الحرس الوطني الفريق
أول متقاعد الـشـيــخ أحـمــد ال ـن ــواف ،فــي ديــوانــه
بالرئاسة العامة للحرس ،سفير خادم الحرمين
الشريفين لدى الكويت األمير سلطان بن سعد بن
خالد آل سعود ،حيث قدم له التهنئة بمناسبة
حصوله على ثقة القيادة السياسية ،وتعيينه

ً
نــائـبــا لــرئـيــس ال ـحــرس الــوط ـنــي ،كـمــا تــم خــال
اللقاء بحث المواضيع ذات االهتمام المشترك
بين البلدين الشقيقين.
ورحـ ــب نــائــب رئ ـيــس ال ـح ــرس بـسـفـيــر خ ــادم
ً
الحرمين ،مؤكدا عمق العالقات التاريخية بين
المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

 450ألف طالب و 73ألف معلم يستخدمون « »Office 365و«»Teams

ّ
ُ
• «مايكروسوفت»« :التربية» تبنت أفضل االبتكارات التكنولوجية لتبسيط «التعليم عن بعد»
• المتوسط اليومي الجتماعات الفصول االفتراضية تجاوز  200ألف اجتماع

●

فهد الرمضان

أعلنت وزارة التربية تعزيز
شراكاتها مع «مايكروسوفت»،
لتمكين المنظومة التعليمية
ف ــي ال ـك ــوي ــت ب ــأح ــدث األدوات
واالب ـ ـت ـ ـكـ ــارات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة،
في إطــار جهودها الرامية إلى
اسـ ـتـ ـم ــراري ــة ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـع ـل ـيــم

ع ــن ُب ـعــد خ ــال ه ــذه الـمــرحـلــة،
وضمان تقديم تجربة متكاملة
وشــامـلــة تتسم ب ــاألم ــان الـتــام،
الف ـ ـتـ ــة إلـ ـ ــى أن هـ ـ ــذه ال ـخ ـط ــوة
تهدف إلــى ترسيخ ركائز بناء
م ـج ـت ـمــع ق ــائ ــم ع ـل ــى ال ـم ـعــرفــة
ف ــي ال ــدول ــة ،وتـحـقـيــق الـتـحــول
ً
الرقمي ،وتعكس أيضا حرص
«م ــايـ ـك ــروس ــوف ــت» ال ـم ـتــواصــل

على االرتقاء بالبيئة التعليمية،
و تـ ـ ـع ـ ــز ي ـ ــز دور ت ـك ـن ــو ل ــو ج ـي ــا
المعلومات على صعيد قطاع
التعليم.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،كـثـفــت
«مايكروسوفت» مساعيها مع
الوزارة ،إذ أتاحت استخدام كل
من « »Office 365و«Microsoft
 »Teamsأل كـ ـث ــر م ــن  450أ ل ــف

«تعليمية حولي» أنجزت كشوفات «الممتازة»
أن ـج ــزت مـنـطـقــة ح ــول ــي الـتـعـلـيـمـيــة كـشــوفــات
المستحقين لمكافآت األعمال الممتازة من العاملين
التابعين للمنطقة ،إذ تم تحويل الكشوفات إلى
القطاع اإلداري.
وقالت مصادر ،لـ«الجريدة» ،إن «اإلدارة العامة
لـمـنـطـقــة حــولــي الـتـعـلـيـمـيــة ان ـت ـهــت م ــن مــراجـعــة

كـشــوفــات مستحقي األع ـمــال الـمـمـتــازة عــن العام
الــدراســي الماضي  ،2020-2019والقطاع اإلداري
بــالــوزارة سيعمل على إعــادة مراجعة الكشوفات،
والتأكد من صحة استحقاقهم للمكافآت» ،الفتة إلى
أن «صرف المكافآت يعتمد على سرعة إنجاز اإلدارة
للمراجعة وتحويلها إلى القطاع المالي للصرف».

جنوب العراق على عتبة اقتتال بعد...
ومنافسيه ،وعليه واجه هجمات لفظية نادرة من التيار المدني،
ً
واعتبرها الصدر في خطابه مبررا ألن يكون «آخر الدواء الكي»،
ً
خصوصا مــع الحساسية الدينية لعائلته التي تعتبر أ عــرق
ً
المرجعيات الدينية في المنطقة ،وتشتهر بدور إيجابي طائفيا
ً
واجتماعيا منذ خمسة قرون.
ويقول مقربون من الصدر إنهم يخشون انتقال المماحكات
هــذه إلــى منزلق يـحــرق األخـضــر والـيــابــس ،فــي حين يتحدث
علمانيون عن مخاوف من اندالع اقتتال داخلي في الجنوب ذي
األغلبية الشيعية ،وحتى اآلن فشل العقالء من الطرفين في منع
وصول األمور إلى هذه اللحظة المحرجة لكليهما.
وذكرت مصادر من التيار المدني أنها حاولت بلورة اتفاق
يـقـضــي بــوقــف ال ـح ــرب الـكــامـيــة واالح ـت ـكــاكــات الـعـنـيـفــة بين
الجانبين ،لكنها لم تحصل على مرونة كافية من الجانبين.
ّ
ً
وتأخر رد فعل الحكومة نظرا إلى التنسيق الوثيق الذي يربط
رئيسها مصطفى الكاظمي وفريقه ،مع الصدريين ،في مواجهة
ملفات كثيرة ،وأرسلت بغداد أمس ،قوات خاصة إلى الجنوب
ً
ومسؤولي أمن كبارا ،في حين عاد الصدر ببيان للتهدئة قال
فيه إن «حركة تشرين» شريكة أساسية له ،وإن حقوقها محفوظة،
لكنه حذر من عناصر مندسة تخرب العالقة بين الطرفين.
وتـ ـت ــداول األوس ـ ــاط الـسـيــاسـيــة أن ـب ــاء ع ــن س ـع ــادة وشـعــور
بالرضا تبديه إيران وحلفاؤها في العراق جراء االنقسام الذي
يحصل بين الصدر وحركة االحتجاج المدني ،فانشغال الرأي
العام بذلك سيطوي صفحة االتهامات التي يوجهها العراقيون
ً
إليــران بالتسبب في مقتل وجرح نحو  ٣٠ألفا من المحتجين
خالل العامين الحالي والمنصرم ،كما قد يقرب ذلك الصدر من
إيران ،وهو أبرز رجل دين شيعي ينتقد دور طهران منذ سنوات.
ويـبــدو أنــه بــات مــن الصعب ترميم الـشــراكــة المنفضة بين
«حــركــة تـشــريــن» وال ـت ـيــار ال ـص ــدري ،لـكــن ال ـســؤال ال ــذي يشغل
األوساط االحتجاجية وحلفاء الحكومة هذه األيام ،هو ما إذا
كان األمر وصل إلى طريق مسدود سينتهي بالعنف ،وهو عنف
من شأنه وضــع جنوب البالد النفطي على كف عفريت ،أم أن
الخالفات يمكن إدارتها بحكمة ،لمنع جهات كثيرة مناهضة
للدولة والقانون من استغالل األزمــات الراهنة وبث مزيد من
ً
الفوضى ،خصوصا على وقع انتقال السلطة في البيت األبيض
والتطورات األمنية في إيــران ،والشعور بالتهديد في منطقة
الخليج العربي.

ط ــال ــب عـ ـب ــر ج ـم ـي ــع الـ ـم ــراح ــل
التعليمية ،كما مكنت الطالب
والمعلمين من تسجيل الدخول
عـ ــن ط ــري ــق خ ــاص ـي ــة ال ــدخ ــول
الموحد « »Single Sign Onعبر
نـ ـظ ــام ت ــوث ـي ــق م ــوح ــد مــرتـبــط
بالسجل اإللكتروني للوزارة.
كـ ـ ـم ـ ــا ف ـ ـع ـ ـلـ ــت «ال ـ ـ ـتـ ـ ــرب ـ ـ ـيـ ـ ــة»،
بالتعاون مع «مايكروسوفت»،
أك ـ ـ ـثـ ـ ــر م ـ ـ ــن  73ألـ ـ ـ ـ ــف حـ ـس ــاب
للمعلمين فــي جميع المراحل
ً
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،ب ـ ـ ــدءا م ــن ري ــاض
األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال وانـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء ب ــال ـص ــف
الثاني عشر في بوابة الكويت
التعليمية ،بينما على مستوى
المديرين وال ـكــوادر التعليمية
اإلشرافية والمساندة تمكنت من
تفعيل أكثر من  29ألف حساب
عبر جميع المراحل التعليمية،
ورب ـطــت الـحـســابــات الـمــذكــورة
م ـ ـ ــع ن ـ ـ ـظـ ـ ــام « ،»Office 365

تخارج اتحاد «الجمعيات» من...
االتحاد والشركاء األربعة (مؤسسة التأمينات االجتماعية ،والهيئة
العامة لشؤون القصر ،والخطوط الجوية الكويتية ،والهيئة العامة
لالستثمار) ثمة  10أهداف أنشئت الشركة ألجلها ،غير أنها فشلت
في تحقيق القسم األكبر منها.
وأضــافــت أن وزارة الـشــؤون ليست ذات صفة للنظر فــي رغبة
ً
االتحاد بالتخارج من "الدرة" ،السيما أنها ليست طرفا في العقد
الـمـبــرم بـيــن الـشــركــاء الـخـمـســة ،متسائلة عــن الـمــوقــف القانوني
الخاص برغبة االتحاد في التنازل عن ّ
حصته ،في ظل الخسائر
المحققة من إجمالي رأسمال الشركة.
يذكر أن المادة السادسة من النظام األساسي للشركة تنص على
ً
أن "األسـهــم اسمية مملوكة لجهات عامة كويتية تنفيذا ألحكام
القانون ( )2015 /69الـصــادر بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة
الستقدام العمالة المنزلية ،ويجوز لمجلس اإلدارة تغيير وتعديل
ً
النسب إذا رغبت أي جهات عامة أخرى المشاركة أو التخارج وفقا
ألحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك".

المنفوحي :يوم لـ «نقل الملكية»...
عناوينها بين «البلدية» والمؤسسة ،إلى جانب تشكيل فريق
عمل بين الجهتين الستكمال باقي المناطق غير المتطابقة
عـنــاو يــن عـقــارا تـهــا فــي الجهتين الستقبال معامالتها ضمن
ً
الخدمة مستقبال.
٠٤

الفارس :لجنة تقصي حقائق عن...
حسبما تنتهي له اللجنة ،موضحة أنه في ظل األحوال الجوية
والـعــاصـفــة الــرعــديــة ال ـتــي م ــرت بـهــا ال ـبــاد وصــاحـبـهــا هطول
أمطار تمكنت الفرق المعنية من التعامل مع جميع البالغات
الواردة إليها في الطرق الرئيسية والسريعة والمناطق بمختلف
المحافظات التي شهدت تجمعات للمياه.
ً
وأوضحت أن االجــراء ات االحترازية التي تم وضعها مسبقا
في عدد من المناطق لمعالجة تدفق السيول مثلما تم بالفعل
بالقرب من نفق المنقف وطريق الدائري السابع ومدينة صباح
االحمد السكنية ومنطقة صباح الناصر ومنطقة القيروان ،كان
لها الدور الكبير في احتواء الموقف وجهود فرق طوارئ الصيانة
في هذا الجانب مستمرة على مدار الساعة.

ال ـ ـ ــذي ي ـش ـت ـمــل ض ـم ــن حــزم ـتــه
«.»Microsoft Teams

ابتكارات تكنولوجية
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام
لمايكروسوفت الـكــويــت ،عالء
الـ ـ ــديـ ـ ــن كـ ـ ــريـ ـ ــم ،فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،إن ـ ـ ـ ــه «ف ـ ـ ـ ــي خ ـض ــم
توجه جميع المؤسسات عبر
مختلف القطاعات إ لــى العمل
عــن ُب ـعــد ،اسـتـجــابــة لــأوضــاع
الـ ــراه ـ ـنـ ــة م ـ ــع ال ـ ـ ــوب ـ ـ ــاء ،ق ــام ــت
وزارة التعليم بخطوات بــارزة
عـبــر تـبـنــي أف ـضــل االب ـت ـكــارات
التكنولوجية التي من شأنها
تبسيط عملية التعلم للطلبة
وال ـم ـع ـل ـم ـيــن» ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن
الـ ــوزارة أتــاحــت م ـيــزات منصة
 M i c r o s o f t T e a m sا لـ ـت ــي
بدورها مكنت الكوادر اإلدارية

والمدرسين والطالب من إنشاء
بيئات تعلم نابضة بالحيوية
ومــدعــومــة بـكــل س ـمــات األم ــان
والخصوصية.
وأضـ ــاف «س ـنــواصــل العمل
ً
م ــع الـ ـ ــوزارة ي ــدا ب ـيــد ،لتمكين
خطواتها الــرامـيــة إلــى تسريع
عـجـلــة الـتـكـنــولــوجـيــا الــرقـمـيــة
ف ــي الـ ـب ــاد ،ب ـمــا ي ـت ـمــاشــى مع
أهـ ــداف رؤيـ ــة ال ـكــويــت ،»2035
ً
ّ
م ـب ـي ـن ــا أن ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ت ـم ــك ـن ــت،
بـ ـم ــوج ــب هـ ـ ــذه ال ـ ـشـ ــراكـ ــة ،مــن
إنـ ـش ــاء م ـج ـل ــدات ع ـل ــى مـنـصــة
 Sharepointالسحابية لجميع
ال ـم ــراح ــل ال ــدراسـ ـي ــة ،م ــن أجــل
توفير مصادر التعلم والكتب
اإللكترونية الخاصة بمناهجها
بـشـكــل إل ـك ـت ــرون ــي ،وإتــاحـتـهــا
مــن داخ ــل منصة «Microsoft
 »Teamsلـجـمـيــع مـسـتـخــد مــي
المنصة.

وبينت أن فرق الطوارئ العاملة في جميع محافظات الكويت
رفعت جاهزيتها؛ لتلقي البالغات واالستجابة السريعة لها،
وهــو مــا أسـفــر عنه ســرعــة تعاملها مــع معالجة ح ــاالت الطفح
والتجمعات المائية ،وإعادة األمور لما يسمح بانسيابية الحركة
والتنقل وتقليل أضرار األمطار ،الفتة إلى أن األمر ينطبق كذلك
على المناطق السكنية الجديدة والمشاريع قيد اإلنشاء والتي
لم تكتمل فيها تمديدات شبكات األمطار.
وأكدت الفارس أن األحوال الجوية في البالد مازالت تشهد حالة
من عدم االستقرار ،وهناك توقعات بموجة قادمة من األمطار ،مما
يستوجب تعاون الجميع.
٠٥

الموجة الثانية...

ً
الجوية» استعدادا ألمطار الغد.
من جهتها ،ذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء
ً
العام أنها تلقت أكثر من  170بالغا كان معظمها عبارة عن احتجاز
أشخاص في مركباتهم.
ً ُ
وأوضحت اإلدارة أن فرق قوة اإلطفاء أنقذت  83شخصا احتجزوا
ً
في مركباتهم بالمناطق البرية ،ومعظمها بمحافظة الجهراء ،فضال
عن بعض البالغات بمناطق أخرى عن ارتفاع منسوب مياه األمطار
في سراديب المنازل.
من جانبه ،قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة األرصاد الجوية
ً
عبدالعزيز القراوي ،لـ«الجريدة» ،إن األمطار ستعود غدا الثالثاء،
ً
مع غيوم منخفضة ومتوسطة تتخللها أخرى ركامية ،الفتا إلى
ً
أنـهــا سـتـكــون رعــديــة أحـيــانــا ومـتـفــاوتــة ال ـشــدة مــا بـيــن الخفيفة
والمتوسطة فــي أوق ــات أخ ــرى ،وستستمر حتى مـســاء الجمعة،
على فترات متقطعة.

اغتيال فخري زاده يعزز فرص...
في المقابل ،رأى محللون أن اغتيال زاده ،رئيس مركز األبحاث
والتكنولوجيا واالبتكار لدى وزارة الدفاع اإليرانية ،قد يزيد
احتمالية توصل طهران إلى اتفاق مع اإلدارة األميركية الجديدة.
وقال مدير «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» مارك دوبويتز:
«ال يزال هناك نحو شهرين قبل تولي جو بايدن السلطة» ،مما
يعني أن لدى «الواليات المتحدة وإسرائيل الكثير من الوقت
إللحاق أضرار شديدة بالنظام في إيران وتوفير أوراق ضغط
إلدارة بايدن».

وتــابــع :كما أنـشــأت ال ــوزارة
مجموعات لكل مرحلة دراسية
على منصة  Streamالسحابية،
ل ـ ـبـ ــث ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروس ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة
ال ـم ـصــورة وحـصــص الفصول
االفتراضية المسجلة ،واتاحتها
مــن داخ ــل منصة «Microsoft
.»Teams

الفصول االفتراضية
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـص ـ ـ ــول
االفـ ـ ـت ـ ــراضـ ـ ـي ـ ــة ،بـ ـي ــن أن ـ ـ ــه ب ـلــغ
الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــوس ـ ــط ال ـ ـ ـيـ ـ ــومـ ـ ــي لـ ـع ــدد
اجتماعات الفصول االفتراضية
المتزامنة فــي جميع المراحل
التعليمية أ ك ـثــر م ــن 200.000
اجتماع خالل الفترة من بداية
أكتوبر إلى اآلن.
ال ـجــديــر ب ــال ــذك ــر ،ان منصة
«  »Microsoft Teamsيـعـمــل

ً
ع ـل ـي ـه ــا حـ ــال ـ ـيـ ــا أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن 44
ً
مـلـيــون مـسـتـخــدم يــوم ـيــا على
مـسـتــوى ال ـعــالــم ،لـيـعـكــس هــذا
الرقم الكبير الجهود المبذولة
ل ـم ـعــال ـجــة أص ـع ــب ال ـت ـحــديــات
ا لــرا هـنــة والمستقبلية ،وكذلك
تقديم أفضل االبتكارات القادرة
على دعــم وتمكين المؤسسات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة والـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ع ـبــر
مختلف القطاعات في الكويت،
لتحقيق المزيد من اإلنجازات،
واالرت ـق ــاء بــالـخــدمــات المقدمة
لتمكين الـجـمـيــع مــن مــواصـلــة
مهامهم اليومية مــن أي مكان
وفي أي وقت.

أمــا صحيفة «واشنطن بــوســت» ،فقد لفتت في مقال إلــى أن
جولة سابقة من عمليات قتل العلماء النوويين اإليرانيين جرت
بين عامي  2010و 2012ساعدت في جعل الحل الدبلوماسي
ً
ً
ً
أكثر احتماال ،وأنتجت اختراقا دبلوماسيا إلدارة باراك أوباما
عام  2015تمثل في االتفاق النووي.
ً
وكـمــا كــان متوقعا ،وفــي رد فعل أول ــي ب ــدأت طـهــران تظهر
ً
ً
تشددا نوويا ،فقد عقد مجلس الشورى (البرلمان) أمس جلسة
مـغـلـقــة حـضــرهــا وزيـ ــر االس ـت ـخ ـب ــارات مـحـمــود ع ـلــوي لبحث
«التحقيق في االغتيال» .وأقر النواب مشروع قانون من  9بنود
ً
يفرض على الحكومة التحرر من قيود االتفاق النووي ردا على
االغتيال.
إلــى ذلــك ،نقلت صحيفة «يديعوت أحــرونــوت» اإلسرائيلية
عن مسؤول في جهاز االستخبارات اإلسرائيلية ،قوله بشأن
اغتيال فخري زاده« :على العالم أن يشكرنا» ،في حين انضم
وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسيعيدي إلى قطر
وتركيا في تعزية طهران وإدانة العملية.
ورغم أن الجيش اإلسرائيلي لم يعلن إجراءات تأهب جديدة
بعد الهجوم الــذي وقــع الجمعة ،فإنه كــان باألساس في حالة
استنفار على الحدود الشمالية بعد أسبوع طويل من عمليات
القصف في سورية.
ومساء أمس األول ،ظهرت جاهزية الجيش اإلسرائيلي على
أعلى مستوى بعد أن حــاول ســودانـيــان التسلل عبر الحدود
اللبنانية.
وزار رئيس األركان اإلسرائيلي ،أمس ،الحدود الشمالية مع
سورية ،وقال إن بالده ستواصل «استعمال القوة لمنع التموضع
ً
اإليراني في سورية» ،مؤكدا استعداد الجيش لصد أي هجوم.
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محليات
استقرار غير مسبوق للوضع الوبائي لـ «كوفيد »19
• تراجع ملحوظ في اإلصابات والوفيات وتزايد المسحات المخبرية ونسب الشفاء
• تسجيل أدنى أعداد اإلصابات منذ مارس الماضي بـ  ٢٣١حالة
عادل سامي

أعلى وفيات
الفيروس سجلت في
شهر مايو بـ 11حالة

حاالت الوفاة
بالكويت من بين
ً
األقل عالميا بنسبة
 6في األلف

شـ ـه ــدت أع ـ ـ ـ ــداد إح ـ ـصـ ــاءات
"كورونا" في الكويت خالل األيام
القليلة الماضية تحسنا كبيرا
في جميع المؤشرات ،سواء من
حيث انخفاض وتــراجــع أعــداد
الوفيات واإلصــابــات الجديدة،
أو من حيث تراجع أعداد مرضى
العناية المركزة ،أو زيادة نسب
التشافي من الفيروس ،وكذلك
المسحات المخبرية المجراة.
وك ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت إح ـ ـ ـصـ ـ ــائ ـ ـ ـيـ ـ ــة
لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" اس ـت ـقــرار وضــع
الوباء مجتمعيا ،حيث شهدت
األي ـ ـ ــام األخ ـ ـيـ ــرة م ــن نــوفـمـبــر
ّ
كبيرا
الجاري تحسنا إيجابيا ّ
في مؤشرات الجائحة ،تمثل
فــي وص ــول أع ــداد المتعافين
م ــن ال ـف ـي ــروس إلـ ــى  136ألـفــا
و 413ح ــا ل ــة و ب ـن ـس ـب ــة 95.7
بالمئة من إجمالي اإلصابات
اإلجمالية فــي الـبــاد ،إضافة
إلــى تــراجــع قياسي فــي أعــداد
م ـ ــرض ـ ــى الـ ـعـ ـن ــاي ــة الـ ـم ــرك ــزة
بـ ـ  76حــالــة حـتــى أمـ ــس ،وقــد
ب ـل ـغــت ذروة دخـ ـ ــول مــرضــى
"الـعـنــايــة" خــال شـهــري مايو
وي ــولـ ـي ــو ال ـم ــاض ـي ـي ــن بــأك ـثــر
مــن  200حــالــة ،إلــى جــانــب أن
أعــداد الوفيات جــراء اإلصابة
بـ ـ ــال ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــروس ف ـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت
والـمـقـ ّـدرة بـ  878حالة والتي
ت ـعــد م ــن ب ـيــن األق ـ ــل عــالـمـيــا،
بنسبة ال تعدى  6في األلف.
كـ ـ ـم ـ ــا ش ـ ـ ـهـ ـ ــدت األس ـ ــابـ ـ ـي ـ ــع
األخـ ـ ـي ـ ــرة ت ـ ــزاي ـ ــدا كـ ـبـ ـي ــرا فــي

أع ـ ــداد ال ـم ـس ـحــات الـمـخـبــريــة
التي تجريها الــوزارة للكشف
عن الفيروس ،وتجلى ذلك في
زيادة أعداد المسحات ،لتصل
إلـ ــى أك ـث ــر م ــن  8500مـسـحــة،
فــي حـيــن لــم تـكــن تـتـعــدى ال ــ4
آالف م ـس ـحــة ط ـ ــوال ال ـش ـهــور
الماضية.

انخفاض غير مسبوق
وبالنظر إلى عدد اإلصابات
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،فـ ـق ــد شـ ـه ــد أم ــس
ت ــراجـ ـع ــا وانـ ـخـ ـف ــاض ــا ك ـب ـيــرا
وغ ـ ـيـ ــر مـ ـسـ ـب ــوق ل ـ ــم ت ـش ـه ــده
ال ـبــاد مـنــذ م ــارس الـمــاضــي،
 231إصابة
حيث تم تسجيل ّ
جديدة ،وهو ما يمثل تراجعا
قياسيا لم تشهده الكويت منذ
أكثر من  8أشهر ،في حين أن
األيــام األخيرة من شهر مايو
الـ ـم ــاض ــي ت ـع ــد األسـ ـ ـ ــوأ عـلــى
اإلطـ ـ ـ ــاق مـ ــن ح ـي ــث تـسـجـيــل
أعـلــى مـعــدل إصــابــات ب ــ1072
حالة ،أو من حيث أعلى نسب
وفـ ـي ــات بـ ـ ــ 11ح ــال ــة ،وهـ ــو ما
ي ـع ـن ــي ت ــراجـ ـع ــا بـ ـمـ ـق ــدار 75
بالمئة من حيث اإلصابات عن
شهر مايو الماضي.
وشـ ـ ـه ـ ــدت ال ـ ـكـ ــويـ ــت خ ــال
الـنـصــف ال ـثــانــي م ــن نوفمبر
الـ ـ ـج ـ ــاري ت ـس ـج ـيــل إص ــاب ــات
تــراوح بين  300و 400حالة،
وهــو مــا يعد تراجعا بمقدار
الـ ـنـ ـص ــف عـ ـن ــه فـ ـ ــي ال ـن ـص ــف

األول مــن الشهر ذات ــه ،والــذي
تراوحت معدالت اإلصابة فيه
بين  600و 700إصابة يوميا.
كما شهدت أرق ــام الحاالت
النشطة تراجعا كبيرا خالل
األيام القليلة الماضية ،حيث
تـ ـق ـ ّـدر األعـ ـ ـ ــداد ال ـن ـش ـطــة اآلن
ب ـ ــ 5135حــالــة مــا ت ــزال تتلقى
الـ ـ ـع ـ ــاج ف ـ ــي ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات
الـمـخـصـصــة ل ــذل ــك ،ف ــي حين
كانت ذروة الـحــاالت النشطة
في شهر مايو الماضي بأكثر
من  13ألف حالة.
كـمــا شـهــد ال ــوض ــع الــوبــائــي
ل ـ " ّكــوفـيــد  "19اس ـت ـقــرارا كبيرا
تمثل فــي تــراجــع نسبة إشغال
أسـ ـ ـ ـ ّـرة م ــرض ــى "كـ ـ ــورونـ ـ ــا" فــي
الـ ـعـ ـن ــاي ــة ال ـ ـمـ ــركـ ــزة ب ـن ـس ـب ــة ال
ت ـت ـجــاوز  17بــالـمـئــة ،فــي حين
بـلـغــت نـسـبــة إش ـغــال األجـنـحــة
 20بالمئة.

«الصحة» تنفي إصابة مريض بالفيروس في «مبارك»
أكدت وزارة الصحة أن مستشفى مبارك الكبير لديه
برنامج تطهير يومي لجميع مرافقه باستخدام وحدة
تطهير بيئي ،مع برنامج تدريب للعمالة بشكل دوري
ً
ومستمر ،وفقا إلرشادات منع العدوى.
وقالت الــوزارة ،في بيان ردا على ما يتم تداوله في
وسائل التواصل عن انتقال عــدوى فيروس "كورونا"

ألحد المرضى خالل فترة إقامته في مستشفى مبارك ،إن
ّ ً
محوال
المريض المعني وصل إلى حوادث المستشفى
من أحد المستشفيات التابعة للقطاع األهلي بنتيجة
إيجابية للفحص الخاص بفيروس "كورونا" ،وطبقا
لبروتوكوالت الوزارة فقد جرى نقل المريض لمستشفى
جابر الستكمال تلقيه الرعاية الطبية الالزمة.

العجيل يحصد جائزة التميز المهني بالمجال الصحي
ضمن جوائز «غلوبال» بالمغرب لعام 2020

حصل د .عبدالله العجيل من وزارة
الـصـحــة عـلــى ج ــائ ــزة الـتـمـيــز المهني
لـعــام  2020فــي الـمـجــال الصحي على
مـسـتــوى الـ ــدول الـعــربـيــة وذل ــك ضمن
ال ــدورة الخامسة مــن جــوائــز "غلوبال
العالمية" المنبثقة من مؤسسة "آراب
بست" لعام  2020التي عقدت مؤخرا
بمدينة مراكش المغربية.
وق ــال األم ـيــن ال ـعــام لـجــائــزة "أفـضــل
العرب" عبدالله عبدالكريم ،في تصريح
صحافي أمس ،إنه تم اختيار الفائزين
ضمن نخبة من الكفاءات العربية التي
تـقــود كـبــريــات المؤسسات مــن جميع
أنحاء العالم العربي.
وأضــاف عبدالكريم أن اختيار تلك
ال ـن ـخــب ت ــم ب ـن ــاء ع ـلــى م ـعــاي ـيــر كمية
وت ـط ـب ـي ـق ـيــة ش ـف ــاف ــة وع ـ ــادل ـ ــة تـتـمـيــز
بالنزاهة والتجرد وفقا لألداء المتميز
واالستثنائي لهؤالء القادة هذا العام
اعتمادا على مؤشرات ملموسة طورتها
األمـ ــانـ ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـجــائــزة بــال ـت ـعــاون
مــع خـبــراء شركة "غلوبال جــي تــو تي
قروب".
وأوضــح أن اللجنة العليا للجائزة
ولجانها المنبثقة والفرعية في مختلف

الدول العربية تختص بعملية ترشيح
األفـ ــراد والـمــؤسـســات وف ــق الـضــوابــط
الداخلية المعتمدة لهذه اللجان.
من جانبه ،قال ممثل اللجنة العليا
لجائزة "أفضل العرب" محمد الكنديري
فــي تصريح مماثل إن فـكــرة الجائزة
نـب ـعــت م ــن األسـ ـ ــاس م ــن ح ــاج ــة األم ــة
العربية الــدائـمــة والـمـتـجــددة لــإبــداع
والتميز في كل المجاالت.
يــذكــر أن الــدكـتــور عبدالله العجيل
ح ــاص ــل ع ـل ــى ع ـ ــدة جـ ــوائـ ــز وأوسـ ـم ــة
عـلــى الـمـسـتــوى الـمـحـلــي والخليجي
واإلق ـل ـي ـمــي وال ــدول ــي مـنـهــا  6جــوائــز
من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي -
جائزة الكويت اإللكترونية في مجال
العلوم اإللكترونية وفي مجال التعليم
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي وفـ ـ ــي مـ ـج ــال االح ـ ـتـ ــواء
اإللكتروني.
كـمــا حـصــل الــدك ـتــور الـعـجـيــل على
ج ــائ ــزة الـشـيــخ ســالــم الـعـلــي الـصـبــاح
المعلوماتية مرتين ووسام اإلبداع من
مؤتمر البحرين لإلبداع التكنولوجي
وكانت آخرها جائزة القمة المعلوماتية
ل ـ ـعـ ــام  2017م ـ ــن الـ ـي ــونـ ـسـ ـك ــو -األم ـ ــم
المتحدة.

العجيل يتسلم شهادة الجائزة

وذك ـ ـ ــرت أن مـ ـع ــدالت ال ـ ـعـ ــدوى ض ـم ــن ال ـم ـع ــدالت
ً
الطبيعية وا لـمـتـعــارف عليها عالميا  ،مـشــددة على
ض ــرورة استقاء المعلومة مــن مـصــادرهــا الرسمية،
وعدم االلتفات إلى الشائعات واألخبار غير معلومة
المصدر.

«العربي للبحوث» يطلق مؤتمر
«التعليم عن بعد استجابة لكورونا»
يطلق المركز العربي للبحوث
الـ ـت ــرب ــوي ــة لـ ـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـي ــج فــي
الكويت اليوم المؤتمر التربوي
الدولي الثاني بعنوان "التعليم
ع ـ ــن بـ ـع ــد اسـ ـتـ ـج ــاب ــة ل ـجــائ ـحــة
كورونا" ويستمر يومين.
وقال مدير المركز في الكويت
د .سليمان العسكري ،في بيان
صـ ـح ــاف ــي أمـ ـ ـ ــس ،إن ال ـم ــؤت ـم ــر
يعكس االهتمام المشترك لدول
ال ـعــالــم ب ــدراس ــة تــأث ـيــر جــائـحــة
كورونا على النظم التعليمية.
وأضاف العسكري ،أن المؤتمر
ً
يأتي تنفيذا لخطة برامج مكتب
الـتــربـيــة ال ـعــربــي ل ــدول الخليج
وضمن نشاطات المركز الهادفة
إل ــى مـتــابـعــة م ـس ـت ـجــدات الـفـكــر
التربوي وتطبيقاته المتميزة في
العالم لالستفادة منها في إثراء
مـشــروعــات تـطــويــر التعليم في
الدول األعضاء وتنمية الخبرات
ال ـ ـم ـ ـه ـ ـن ـ ـيـ ــة ل ــاخـ ـتـ ـص ــاصـ ـيـ ـي ــن
العاملين فيها.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا ل ـ ـم ـ ــؤ ت ـ ـم ـ ــر
يستعرض ت ـجــارب دول العالم
ف ــي سـبـيــل ال ـتــوصــل إل ــى بــدائــل

م ـت ــاح ــة ل ـم ــواج ـه ـت ـه ــا واتـ ـخ ــاذ
ال ـت ــداب ـي ــر ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـم ـنــاس ـبــة
لتأمين استمرار الطلبة في تعلم
الـ ـمـ ـق ــررات ال ــدراسـ ـي ــة وتـطـبـيــق
ن ـ ـشـ ــاطـ ــات ال ـت ـع ـل ـي ــم وال ـت ـع ـل ــم
والتقويم التربوي المتصلة بها
وضمان حقوق فئات المتعلمين
من ذوي األوضاع واالحتياجات
الخاصة في الحصول على تعليم
جيد مناسب الحتياجاتهم.
ولفت إلى أن برنامج المؤتمر
ي ـش ـت ـم ــل عـ ـل ــى أربـ ـ ـع ـ ــة مـ ـح ــاور
تتناول الصيغ البديلة للتعليم
وال ـت ـع ـل ــم ع ــن ب ـع ــد واألس ــال ـي ــب
الفعالة لتعليم الطلبة وتقويم
تـحـصـيـلـهــم وأدائ ـ ـهـ ــم واألدوار
ال ـم ـت ـغ ـيــرة لـلـمـعـلـمـيــن وأولـ ـي ــاء
األم ــور نتيجة انـقـطــاع التعليم
المدرسي المباشر واالستعاضة
عـ ـن ــه ب ــال ـت ـع ـل ـي ــم والـ ـتـ ـعـ ـل ــم عــن
ب ـعــد وم ـعــاي ـيــر ض ـم ــان ال ـعــدالــة
والفرص المتساوية في حصول
جميع الطلبة على تعليم جيد
واألســال ـيــب والــوســائــل الفعالة
التي تؤدي إلى تحقيقها.
ويقدم موضوعات المؤتمر

محافظ العاصمة:
المبادرات «ملست آسيا» :تفعيل الفصول االفتراضية
الشبابية مخلصة ومبشرة
كرم العثمان لجهوده التطوعية في خدمة اليرموك لتحقيق فرص تعليمية وبحثية متقدمة

ً
مكرما العثمان
محافظ العاصمة
ّ
كرم محافظ العاصمة الشيخ طالل الخالد ،استشاري األمراض
الصدرية والعناية المركزة لألطفال ،عضو المجلس التنفيذي
لمدينة اليرموك الصحية ،ورئيس التنمية الصحية لها ،د .غسان
العثمان ،لجهوده التطوعية المتميزة في خدمة المنطقة.
وأش ــاد الـمـحــافــظ الـخــالــد ،فــي تـصــريــح صـحــافــي ،أم ــس ،بــ"جـهــود
العثمان وجميع الفرق التطوعية المشاركة معه في خدمة المجتمع"،
معبرا عن "سعادته بمثل هذه المبادرات الوطنية المخلصة ،والجهود
الشبابية المنيرة التي تطمئن على مستقبل الوطن".
وبادر العثمان بجهود تطوعية ،بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون
الزراعة والثروة السمكية ،لتطوير ممشى ومنطقة األلعاب في قطعة ""3
بمنطقة اليرموك ،ضمن رؤيته اإلبداعية لتطوير وتنمية مهارات األطفال،
باعتبارهم مستقبل الوطن الحقيقي ،كما قام بمبادرات تطوعية بالتعاون
مع المجتمع المدني ،لتطوير وتأهيل الجهود الصحية والخدمات الطبية
المقدمة في المنطقة ،بالتنسيق مع مستوصف منطقة اليرموك الصحي.

د عــا المكتب اإلقليمي للمنظمة العلمية العالمية
للعلوم والتكنولوجيا (ملست آسيا) إلى تفعيل أنشطة
الفصول االفتراضية ،لما تحققه مــن فــرص تعليمية
وبحثية شاملة ومتقدمة.
وأكد المدير اإلقليمي للمكتب -ومقره الكويت ،داود
األح ـمــد ،أم ــس ،فــي كلمته خــال المؤتمر االفـتــراضــي
الـعـلـمــي ال ـطــابــي ال ـعــربــي (دور ال ـط ــاب ف ــي الـمـجــال
التكنولوجي في ظل أزمــة كــورونــا) ،إيجابية انخراط
ال ـن ــاش ـئ ــة والـ ـشـ ـب ــاب ال ـع ــرب ــي ف ــي أن ـش ـط ــة بــرام ـج ـيــة
إلكترونية على الصعد المحلية واإلقليمية والدولية.
وقال األحمد إن المؤتمر الذي تم تنظيمه عبر منصة
" "zoomشـهــد مـشــاركــة  32طــالـبــا وطــالـبــة وع ــدد من
الضيوف المتخصصين من  6دول عربية ،الستعراض
مشروعاتهم وأبحاثهم العلمية ،والـبــالــغ عــددهــا 24
مشروعا.
وأوضح أنه تناول حلوال وأفكارا متنوعة في الجانب
التكنولوجي والتفكير في بدائل تقنية تساهم بإيجاد
حلول عملية خالل هذه األزمة العالمية.
وأكد أن المؤتمر يسعى إلى تسليط الضوء على أهم
أفكار وإنجازات الطالب العرب بالمجال التكنولوجي،
ف ــي ظ ــل أزمـ ــة ك ــورون ــا ال ـعــال ـم ـيــة ،وعـ ــرض مـشــاكـلـهــم
وانشغاالتهم ،مستهدفا الفئة العمرية من  20 – 12سنة.
َّ
وبين أن مشاركة الكويت بالمؤتمر تمثلت في 15
طالبا وطالبة يتناولون بمشاريعهم الكثير من الحلول
التقنية والذكية ،ومنها العربة الذكية وموقع التمارين
والطعام الصحي وتطبيق تشخيص حالة الحيوان.

جانب من فعاليات مؤتمر استثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا
وأضــاف أنه يشمل أيضا تطبيق "اسأله" وبرنامج
ازهــار التثقيفي وتطبيقات "تـبــرع" و"جسم اإلنسان"
و"لـمــن يعشق السفر" ولعبة رحلة وصـنــدوق الطاقة
ووسيلة للتعلم عن ُبعد وحقيبة الرياضيات وبطاقة
ذكية للمراجعات الحكومية.

وذكر األحمد أن مشاريع الطلبة الـ 24مرت بمراحل
وض ــواب ــط مـسـبـقــة ،مــؤكــدا مــواصـلــة فـعــالـيــات الخطة
البرامجية االفتراضية للمكتب حتى نهاية ديسمبر
المقبل ،والمتضمنة عقد دورات طالبية وشبابية.

سليمان العسكري

نـخـبــة م ــن خ ـب ــراء دول ـي ـيــن من
مـخـتـلــف دول ال ـعــالــم وي ـشــارك
ف ـ ـ ـ ــي أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ـ ـ ــه وم ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــاتـ ــه
اخ ـت ـصــاص ـيــون ت ــرب ــوي ــون من
ال ـ ـ ـ ـ ــدول األعـ ـ ـض ـ ــاء ف ـ ــي م ـك ـتــب
التربية الـعــربــي ل ــدول الخليج
ي ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــون وزارات ا لـ ـت ــر بـ ـي ــة
وال ـت ـع ـل ـيــم ف ــي عـ ــدد م ــن الـ ــدول
العربية والخليجية إلى جانب
مـمـثـلـيــن ل ـعــدد م ــن الـمـنـظـمــات
التربوية اإلقليمية والعالمية.

«القوى العاملة»:
مستعدون للتعامل
مع «الهجرة»
الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــى م ـ ـ ــدي ـ ـ ــر الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة
العامة للقوى العاملة احمد
الموسى ،رئيس بعثة األمم
المتحدة للهجرة في الكويت
مــازن أبوالحسن ،وتــم خالل
ال ـل ـقــاء الـتــأكـيــد عـلــى أهمية
التعاون القائم بين حكومة
ً
الـ ـك ــوي ــت عـ ـم ــوم ــا وال ـه ـي ـئــة
ً
خـصــوصــا مــع منظمة األمــم
الـمـتـحــدة للهجرة ال ــذي بــدأ
منذ سنوات طويلة ،وكانت
ً
له نتائج ايجابية عدة ،مؤكدا
اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ج ـم ـي ــع مــوظ ـفــي
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـ ـت ـ ــام ل ـل ـع ـم ــل مــع
المنظمة لتحقيق األ ه ــداف
المشتركة بين الطرفين.
مـ ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــه ،أعـ ـ ـ ـ ـ ــرب
أبـ ــوال ـ ـح ـ ـسـ ــن ع ـ ــن سـ ـع ــادت ــه
ً
بــالـلـقــاء ن ـظ ــرا ل ـكــون الهيئة
شريكا أساسيا مع المنظمة
فـ ـ ــي انـ ـشـ ـطـ ـتـ ـه ــا ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة
ب ـح ــوك ـم ــة الـ ـهـ ـج ــرة وت ـن ـقــل
الـ ـعـ ـم ــال ــة ال ـ ـ ــواف ـ ـ ــدة ،م ــؤك ــدا
تطلعه إلى استكمال التعاون
المثمر مــع الهيئة ومتابعة
تنفيذ مبادرة تمكين التي تم
توقيعها سبتمبر الماضي.

٤
محليات
ً
البلدية :تفعيل الربط اإللكتروني مع «السكنية» قريبا
ةديرجلا
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المنفوحي :إصدار «نقل الملكية» و«شهادة األوصاف» في يوم واحد
محمد الجاسم

أع ـل ــن ال ـمــديــر ال ـع ــام لـبـلــديــة
ال ـكــويــت ،م .أحـمــد المنفوحي،
أن االج ـت ـمــاعــات ال ـتــي عقدتها
البلدية األس ـبــوع الـمــاضــي مع
وزارتي العدل واإلسكان أفضت
إلـ ـ ــى نـ ـت ــائ ــج إيـ ـج ــابـ ـي ــة لـجـهــة
تحقيق الربط اإللكتروني بين
الجهات الثالث ،السيما البلدية
ً ً
و"السكنية" ،قريبا جدا.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـنـ ـف ــوح ــي ،فــي
تصريح لــه ،أمــس ،أنــه بنتيجة

تلك االجتماعات ستبدأ البلدية
تطبيق برنامج إلكتروني يتيح
ل ــ"ال ـس ـك ـن ـيــة" إرس ـ ــال مـعــامــات
ً
نقل الملكية آليا ،وكذلك إصدار
شـ ـ ـه ـ ــادة األوص ـ ـ ـ ـ ــاف م ـب ــاش ــرة
إلــى وزارة ال ـعــدل دون الحاجة
ً
لمراجعة البلدية ،مؤكدا أن هذه
الخدمة ستدشن قريبا ،بعد أن
تــم االنـتـهــاء مــن أخ ــذ مــوافـقــات
ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة الـمـعـنـيــة،
كـ ـ ــوزارتـ ـ ــي اإلسـ ـ ـك ـ ــان وال ـ ـعـ ــدل،
فــي تفعيل الــربــط اإللـكـتــرونــي
وتطبيق برنامج خاص إلنجاز
معامالت المراجعين إلكترونيا.

تطوير الخدمات
وقــال إن هــذه الخطوة تأتي
ف ــي إطـ ـ ــار س ـع ــي ال ـب ـل ــدي ــة إل ــى
ت ـط ــوي ــر ال ـم ـن ـظ ــوم ــة اإلداري ـ ـ ـ ــة،
لتحسين خــد مــا تـهــا ،وتبسيط
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ،وال ـ ـت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــل
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـم ـ ــواطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــن إلنـ ـ ـج ـ ــاز
الـ ـمـ ـع ــام ــات والـ ـحـ ـص ــول عـلــى

خ ــدم ــة أفـ ـض ــل ،ح ـي ــث تـسـتـعــد
ً
الـبـلــديــة حــال ـيــا إلطـ ــاق خــدمــة
ج ـ ــدي ـ ــدة يـ ـت ــم عـ ـب ــره ــا تـمـكـيــن
صـ ــاحـ ــب ال ـ ـم ـ ـنـ ــزل الـ ـم ــره ــون ــة
وثيقته لدى "السكنية" من نقل
ملكية العقار عن طريق وزارة
العدل ،دون الحاجة إلى مراجعة
البلدية.
وأوض ــح أن تشغيل الخدمة
س ـي ـش ـمــل م ـع ــام ــات ال ـم ـنــاطــق
ال ـم ـت ـط ــاب ـق ــة عـ ـن ــاويـ ـنـ ـه ــا بـيــن
الـ ـبـ ـل ــدي ــة و"ال ـ ـس ـ ـك ـ ـن ـ ـيـ ــة" ،إل ــى
جــانــب تشكيل فــريــق عمل بين
ال ـج ـه ـت ـي ــن ،السـ ـتـ ـكـ ـم ــال ب ــاق ــي
المناطق غير المتطابقة عناوين
عقاراتها في الجهتين الستقبال
مـ ـع ــام ــاتـ ـه ــا ضـ ـمـ ــن الـ ـخ ــدم ــة
مستقبال.
وكشف المنفوحي أن الربط
اإللـكـتــرونــي يــأتــي ضـمــن خطة
الـ ـبـ ـل ــدي ــة ف ـ ــي تـ ـس ــري ــع وتـ ـي ــرة
إنـ ـج ــاز ال ـم ـع ــام ــات ،م ــن خــال
تـس ـه ـيــل اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ،وتـفـعـيــل
الربط اإللكتروني مع الجهات

ً
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ال ـم ـع ـن ـي ــة ،م ــؤك ــدا
أن م ـشــروع الــربــط اإللـكـتــرونــي
ً
س ـي ـســاهــم ك ـث ـي ــرا ف ــي تقليص
الفترة الزمنية إلنجاز معاملة
ن ـق ــل م ـل ـك ـيــة وإصـ ـ ـ ــدار ش ـه ــادة
األوصاف التي كانت تستغرق
أكثر مــن ثالثة أشهر إلى مــا ال
يتعدى اليوم الواحد.
وذكر أن البلدية خالل الفترة
الماضية نفذت مشروع الربط
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي مـ ــع الـ ـع ــدي ــد مــن
ا لـجـهــات الحكومية والمكاتب
الهندسية والدور االستشارية،
وهــو مــا انعكس إيجابيا على
ال ـم ــواط ــن ف ــي تـقـلـيــص ال ـف ـتــرة
الــزم ـن ـيــة ف ــي إن ـج ــاز مـعــامـلـتــه،
كاشفا عــن الـمـبــادرة والتفاهم
بين وزير الدولة لشؤون البلدية
ووزي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة اإلسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان ،ب ــإط ــاق
مشروع الربط اإللكتروني بين
البلدية و"السكنية" ،والذي يأتي
اتساقا مع توجهات الدولة في
تـبـسـيــط وت ـس ـه ـيــل اإلج ـ ـ ــراءات
الحكومية على المواطنين.

ً
«بلدية الفروانية» :إزالة  27إعالنا
ً
مخالفا في الدائرة الرابعة

واص ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت بـ ـ ـل ـ ــدي ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ح ـ ـمـ ــات ـ ـهـ ــا إلزال ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلع ـ ــانـ ـ ــات
المخالفة خالل فترة االنتخابات
الـبــرلـمــانـيــة ،حـيــث قــامــت بلدية
ال ـفــروان ـيــة ب ـجــولــة م ـيــدان ـيــة في
منطقة العمرية التابعة للدائرة
الرابعة إلزالــة إعــانــات مرشحي
ً
م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة ،ت ـن ـف ـي ــذا ل ـل ـق ــرار
الصادر من لجنة االنتخابات.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار م ـ ــدي ـ ــر فـ ـ ـ ــرع ب ـل ــدي ــة
م ـحــاف ـظــة ال ـف ــروان ـي ــة ،م .محمد
صرخوه ،في تصريح أمس ،إلى
ً
ً
إزالة  27إعالنا مخالفا خالل يوم
ً
واح ــد ،مضيفا أن عـمــل البلدية
ال ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى حـ ـم ــات إزال ـ ــة
االعـ ــانـ ــات ال ـم ـخــال ـفــة ف ـق ــط ،بل
يمتد إلى فترة االقتراع ،ألن لها
م ـشــاركــة أســاس ـيــة م ــع الـجـهــات
ال ـح ـكــوم ـيــة األخـ ـ ــرى ف ــي عملية
إعـ ــداد ب ـطــاقــات االقـ ـت ــراع ،ســواء
م ــن ت ـج ـه ـيــزات ودع ـ ــم لـلـعـمــالــة،
أو إزالـ ـ ـ ــة ح ـت ــى الـ ـع ــوائ ــق ال ـتــي
يواجهونها في وزارة الداخلية
في مقار االقتراع ،مثل السيارات
المهملة أو عدم القدرة على إخالء
الـ ـس ــاح ــات الـ ـت ــي ت ـع ـيــق دخ ــول
الناخبين.
وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع صـ ـ ـ ـ ــرخـ ـ ـ ـ ــوه" :ن ـ ـحـ ــن
مطالبون بإزالة جميع المظاهر
المخالفة ،ســواء بفترة االقـتــراع
أو مـ ــا ق ـب ـل ـهــا ك ـ ــإزال ـ ــة األكـ ـش ــاك

واإلعالنات ،وحتى إزالة السيارات
الـمـخــالـفــة الـتــي يـتــم اإلعـ ــان من
ً
خ ــال ـه ــا ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن ه ـنــاك
عدة فرق متضامنة تعمل بشكل
جماعي كفريق إزالــة المخالفات
وفــريــق متابعة خــدمــات البلدية
وادارة الـنـظــافــة ال ـعــامــة ،إضــافــة
ال ـ ـ ـ ــى وج ـ ـ ـ ـ ــود ع ـ ـن ـ ـصـ ــر نـ ـس ــائ ــي
لمتابعة مراكز االقتراع النسائية،
م ــع حــرصــه عـلــى ازالـ ــة الـعــوائــق
والمالحظات الموجودة في تلك
المراكز.
وأض ــاف أن هـنــاك اجتماعات
أولية على مستوى اإلدارة العليا

إلدارة االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي ال ـب ــاد،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى اجـ ـتـ ـم ــاع ــات عـلــى
م ـس ـتــوى ال ـب ـلــديــة ف ـي ـمــا يتعلق
بجميع المالحظات التي تتعلق
بالنظافة ،مردفا" :نحن موجودون
ليس فقط فــي فترة االقـتــراع ،بل
على مدار  24ساعة وعلى فترات
م ـخ ـت ـل ـفــة ،سـ ـ ــواء ف ـت ــرة األم ـط ــار
أو ال ــوض ــع الـ ـ ـع ـ ــادي" ،وم ـش ــددا
عـلــى االلـ ـت ــزام بـتـعـلـيـمــات وزارة
الصحة بخصوص إلغاء المقار
وال ـت ـج ـم ـع ــات ،وس ـه ــول ــة إق ــام ــة
ف ـعــال ـيــات ال ـع ـم ـل ـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة
بسالسة دون معوقات.

نـظـمــت الـجـمـعـيــة الـخـيــريــة
العالمية للتنمية والتطوير،
مـســابـقــة حـفــظ ال ـق ــرآن الـكــريــم
األول ـ ـ ــى ل ـ ـ  60ي ـت ـي ـمــا ويـتـيـمــة
ممن ترعاهم عبر تطبيق زووم،
وشارك في المسابقة التي تمت
بــالـتـعــاون مــع األم ــان ــة الـعــامــة
لألوقاف 21من أبناء الجمعية،
ح ـص ــل الـ ـف ــائ ــزون م ـن ـهــم عـلــى
جوائز وأجهزة لوحية تمكنهم

م ــن االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي مــواص ـلــة
دراستهم عن ُبعد.
وق ــال نــائــب رئ ـيــس مجلس
اإلدارة المدير العام للجمعية،
د .ناصر العجمي ،إن "الجمعية
تعمل على تطوير مفهوم كفالة
األيتام من الرعاية المادية إلى
ال ــرع ــاي ــة ال ـش ــام ـل ــة وال ـتــأه ـيــل
ال ـم ـعــرفــي وال ـم ـه ـنــي ،ليتمكن
اليتيم من الحصول على فرصة

عمل تضمن له العيش بكرامة".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة
تـ ـسـ ـع ــى نـ ـح ــو ت ــوفـ ـي ــر أوجـ ـ ــه
الرعاية االجتماعية والمادية
وال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ل ـل ـي ـت ـي ــم داخ ـ ــل
أســرتــه ،ودم ـجــه فــي المجتمع
بـصــورة الئـقــة ،والتخفيف من
معاناته".

إزالة اإلعالنات االنتخابية

ً
«التنمية» 21 :يتيما شاركوا بمسابقة القرآن

«إحياء التراث»:
دورات للجاليات
والمهتدين الجدد
تـ ـقـ ـي ــم ج ـم ـع ـي ــة إحـ ـي ــاء
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراث اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ــي
مـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــرات أسـ ـب ــوعـ ـي ــة
موجهة للجاليات األجنبية
وال ـم ـه ـتــديــن ال ـج ــدد داخ ــل
الـ ـك ــوي ــت خـ ـ ــال األسـ ـب ــوع
الـجــاري ،والتي سينظمها
م ــرك ــز الـ ـه ــداي ــة لـلـتـعــريــف
ب ـ ـ ــاإلس ـ ـ ــام فـ ـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة
الفروانية التابع للجمعية
عبر البث المباشر لحساب
مركز الهداية على فيسبوك
.hedayaq8f
وت ـ ـقـ ــام غـ ـ ــدا م ـح ــاض ــرة
ح ــول "االس ـت ـغ ـفــار" باللغة
التاميلية ،يلقيها الشيخ
سـلـيــم أبــوب ـكــر ب ـعــد صــاة
ال ـ ـم ـ ـغـ ــرب ،أم ـ ــا م ـح ــاض ــرة
"القبر أول مـنــازل اآلخ ــرة"،
فـسـتـقــام عـنــد ال ـســاعــة :30
 4من مساء بعد غد باللغة
ال ـف ـل ـب ـي ـن ـي ــة ،وس ـي ـل ـق ـي ـهــا
ال ـش ـي ــخ ع ـب ــدال ـق ـه ــار أغ ـكــو
كومبا.
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
ال ـ ـم ـ ـحـ ــاضـ ــرات ،ف ـس ـت ـكــون
يوم الخميس بعد المغرب
بعنوان "العالمات الصغرى"
باللغة البنغالية ،وسيلقيها
الشيخ زكريا انتاز علي.

جانب من اجتماع المنفوحي مع وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان
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محليات

ً
ّ
• الصالح والجاسم تفقدا اإلجراءات ميدانيا
• «األشغال» :احتواء الموجة الثانية لألمطار
منعت غرق الدائري ًالسابع
البحيرات
«الطرق»:
•
ً
• «اإلطفاء» 170 :بالغا وإنقاذ  83محتجزا بالمركبات
بحيرات من المياه أمام استاد جابر (تصوير نوفل إبراهيم وعبدالله الخلف وعوض التعمري وميالد غالي)

محمد الشرهان وسيد
القصاص ومحمد الجاسم

آلياتنا
مستعدة
لتنظيف
عوالق الصرف
الصحي

البلدية

محافظ العاصمة
تفقد األضرار
ت ـف ـقــد م ـح ــاف ــظ ال ـعــاص ـمــة
الـشـيــخ ط ــال الـخــالــد يرافقه
مساعد مدير أمن المحافظة
العميد عبدالله الرجيب وعدد
من رجال الداخلية ومسؤولي
ديوان عام المحافظة ،بعض
مـ ـن ــاط ــق الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة ال ـت ــي
تضررت جراء األمطار الغزيرة
التي هطلت مساء أمس.
وأج ـ ـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــد خـ ــال
الـجــولــة الـمـيــدانـيــة اتـصــاالت
مباشرة مع الجهات المعنية،
ً
تـ ـمـ ـهـ ـي ــدا إلي ـ ـج ـ ــاد الـ ـحـ ـل ــول
السريعة لها.
واس ـ ـت ـ ـمـ ــع إلـ ـ ـ ــى ش ـ ـكـ ــاوى
بـعــض الـمــواطـنـيــن ووعــدهــم
ب ــإي ـج ــاد ال ـح ـل ــول الـمـنــاسـبــة
لـهــا ،بالتنسيق مــع مختلف
الجهات ذات الشأن.

ً
ا نـحـســرت العاصفة المطرية نسبيا  ،أ مــس،
لتتيح لـلـجـهــات الـحـكــومـيــة الـمـعـنـيــة معالجة
األضرار ،التي تسببت بها األمطار في مختلف
المناطق ،ال سيما في الجهراء والفروانية اللتين
غــرقــت بـعــض طــرقــاتـهـمــا ومــرافـقـهـمــا ،وه ــو ما
أظهر إهماال في االستعدادات الحكومية الالزمة
لمواجهة التداعيات المحتملة لألمطار.
وفي حين تستعد البالد لموجة جديدة من
االم ـط ــار اع ـت ـبــارا مــن ي ــوم غــد ال ـثــاثــاء ،وحتى
الـجـمـعــة الـمـقـبــل ،وف ــق «األرص ـ ــاد ال ـجــويــة» ،قد
فاقمت الموجة الثانية من االمطار الغزيرة ليل
أمــس األول األضــرار وانقطاع الطرقات ،بيد ان
حـصــول العاصفة بعد منتصف الليل حــد من
تــداع ـيــات ـهــا ،الس ـي ـمــا ع ـلــى م ـس ـتــوى مـحــاصــرة
الـسـيــارات العالقة فــي البحيرات الـتــي تشكلت
فــي عــدد كبير مــن الـطــرقــات ،حيث ذك ــرت ادارة
العالقات العامة واإلع ــام بقوة اإلطـفــاء العام،
فــي بـيــان لها أمــس ،بخصوص الـبــاغــات التي
تلقتها في فترة هطول األمـطــار إنها تجاوزت
 170بــاغــا ،وكــان معظمها عـبــارة عــن احتجاز
أشخاص في مركباتهم.
وأوضحت اإلدارة بأن فرق قوة اإلطفاء أنقذت
 83شـخـصــا ك ــان ــوا مـحـتـجــزيــن ف ــي مــركـبــاتـهــم
بالمناطق البرية ،التي كان معظمها في محافظة
الجهراء وبعض البالغات في مناطق أخرى من
ال ـبــاد ك ــان مــن ضمنها ارت ـفــاع مـنـســوب مياه
األمطار في سراديب المنازل.
وقد تفقد نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير
الداخلية وزيــر الــدولــة لـشــؤون مجلس ال ــوزراء
أنــس الصالح إج ــراء ات «االط ـفــاء» للتعامل مع
الحوادث ،وتابع من غرفة عمليات قوة اإلطفاء
الـ ـع ــام م ــع رئ ـي ــس قـ ــوة اإلطـ ـف ــاء الـ ـع ــام ال ـفــريــق
خالد المكراد سير عمليات انقاذ المحاصرين
بالسيول.

«األشغال» و«الطرق»
أعلنت وزارة األشغال العامة أن فرق الطوارئ
ال ـتــاب ـعــة ل ـهــا واكـ ـب ــت م ــوج ــات األمـ ـط ــار خــال
الساعات الماضية باالنتشار في كافة المواقع
الـحــرجــة بمعداتها الـكــامـلــة ،والـتــي تتمثل في
مـعــدات سـحــب ،ومـضـخــات ،واسـتـطــاعــت خالل
مــوجــة األم ـطــار الـثــانـيــة ،الـتــي نــزلــت فجر أمس
من الواحدة إلى الخامسة صباحا ،أن تسيطر
على كميات األمطار التي هطلت وتجمعت في
تلك المواقع.
وأضافت المصادر أن ابــرز المواقع التي تم
توزيع الفرق عليها كانت في محافظة الفروانية،
وتتمثل في مطار الكويت ومحجر وزارة الصحة،

تسرب مياه بمستشفى الجهراء لتعطل ماكينة «الشفط»
●

عادل سامي

أكدت وزارة الصحة أنها تتابع
تـ ــداع ـ ـيـ ــات س ـ ـقـ ــوط أم ـ ـطـ ــار عـلــى
م ـن ـشــآت ـهــا ،الف ـت ــة إلـ ــى ات ـخ ــاذه ــا
جميع االسـتـعــدادات للتعامل مع
أي مستجدات.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ال ــرسـ ـم ــي
بــاســم ال ــوزارة د .عبدالله السند،
ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي ،إن غــرفــة
العمليات بــالــوزارة على تواصل
مـسـتـمــر م ــع جـمـيــع الـمـســؤولـيــن،
وفـ ـق ــا ل ـخ ـط ــة ال ـ ـط ـ ــوارئ ال ـم ـع ــدة
مسبقا ،مضيفا أن قطاعات الوزارة

ومراكز اإلسعاف ومراكز الرعاية
الصحية األولية واألقسام الفنية
المعنية في المستشفيات العامة
والـ ـم ــراك ــز الـتـخـصـصـيــة جــاهــزة
على مدار الساعة للتعامل مع أي
متغيرات.
وأشار إلى النجاح في التعامل
مع بعض تجمعات المياه في أحد
المستشفيات خالل وقت قياسي
بـمــا ال يـتـجــاوز نـحــو  10دقــائــق،
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـج ـه ــات األخـ ــرى
ذات الصلة ،مــؤكــدا أن «الخدمات
الصحية حتى اآلن تسير بشكل
طبيعي و لـلــه الحمد فــي مختلف

ومستشفى الفروانية وشارع محمد بن القاسم،
والـمـنـطـقــة الـتـجــاريــة واإلداريـ ـ ــة فــي الـفــروانـيــة
وخيطان ،وشارع عائشة أم المؤمنين في منطقة
صباح الناصر.

هيئة الطرق
مــن جــانـبـهــا ،أك ــدت م ـصــادر الـهـيـئــة الـعــامــة
للطرق والنقل البري أن فرقها عملت على عودة
الحركة المرورية لشكلها الطبيعي وخلو الطرق
الرئيسية مــن أي تجمع لمياه األم ـطــار ،الفتة
إلــى أن فــرق طــوارئ الهيئة تعاملت مع تجمع
لمياه األمطار على طريق كبد عند الوصلة بين
الدائري السادس والسابع ،من خالل استخدام
المضخات لشفط تلك المياه وع ــودة الطريق
والحركة المرورية عليه إلى طبيعتها.
كـمــا وج ــدت ف ــرق طـ ــوارئ الـهـيـئــة عـنــد نفق
المنقف لتفادي أي تجمع لمياه األم ـطــار ،مع
حــرص الـفــرق على التأكد مــن عمل المضخات
ال ـمــوجــودة داخ ــل الـنـفــق ،كـمــا تــواجــدت الـفــرق
عند نفق القيروان وطريق الغزالي ،وتعاملت
ايضا مع بعض تجمعات المياه على الدائري
ال ـخــامــس ،واسـتـطــاعــت سـحــب الـمـيــاه واع ــادة
فتح الطريق.
وأشارت «الطرق» إلى أن البحيرة االصطناعية
التي اقيمت بالقرب مــن تقاطع طريق السابع
مــع كـبــد  -الصليبية ،لـمــواجـهــة خـطــر السيول
استطاعت استيعاب مياه األمطار وحالت دون

تكرار كارثة العام الماضي ،والتي تسببت في
غرق الدائري السابع.

إغراق المدارس
وتسببت األمطار الغزيرة بحدوث تجمعات
للمياه في بعض مدارس وزارة التربية ،إذ غرقت
بعض ســاحــات ال ـمــدارس والـمــرافــق المدرسية
ن ـت ـي ـجــة ك ـث ــاف ــة األمـ ـط ــار وع ـ ــدم ق ـ ــدرة شـبـكــات
تصريف المياه المحيطة بهذه الـمــدارس على
استيعاب كميات المياه.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر ت ــرب ــوي ــة ،لـ ــ»الـ ـج ــري ــدة» ،إن
الجهات المختصة بالتربية عملت على معالجة

تسرب بسيط
من جانبه ،أكد مدير مستشفى
الجهراء د .علي المطيري أن تسرب
المياه في المستشفى كان بسيطا،
وتمت السيطرة عليه خالل دقائق
م ـ ـ ـعـ ـ ــدودة .وأوض ـ ـ ـ ــح ال ـم ـط ـي ــري،
ل ــ«ال ـجــريــدة» ،أن س ـقــوط األم ـطــار
ع ـلــى الـمـسـتـشـفــى ل ــم ي ــؤث ــر على
سير العمل والخدمة في الوحدات
واألقسام والعيادات المختلفة.

ه ــذه ال ـم ـشــاكــل م ــن خ ــال ع ـق ــود ال ـص ـيــانــة مع
ال ـشــركــات المتخصصة ال ـتــي قــامــت بمعالجة
المشاكل التي سببتها األمطار ،وسحب المياه
الى خارج المباني المدرسية بالتعاون مع فرق
وزارة األش ـغ ــال ورجـ ــال ال ــدف ــاع الـمــدنــي الــذيــن
ســاهـمــوا فــي تصريف الـمـيــاه المتجمعة حول
الـمـبــانــي الـمــدرسـيــة وفـتــح الـمـنــاهـيــل المغلقة
لتسهيل عملية تصريف المياه.
وأوضـ ـح ــت ال ـم ـص ــادر ان ع ــدم وجـ ــود دوام
مدرسي ساهم في تخفيف حدة المشكلة ،السيما
أن أغـلـبـيــة اإلدارات ال ـمــدرس ـيــة أبـ ــدت تـعــاونــا
ومرونة مع المعلمين والمعلمات بالسماح لهم
بالعمل مــن مـنــازلـهــم دون ح ـضــور ،باستثناء

استقرار الطقس ...اليوم
قال مراقب التنبؤات في ادارة األرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي إن انحسار االمطار
أمس عائد إلى انحسار منخفض السودان الموسمي على سطح األرض ،من صباح اليوم
ودخول مرتفع جوي من جهة الغرب تدريجيا نحو البالد ،مصحوبا بكتلة هوائية باردة
ما يؤدي الى انخفاض فى درجات الحرارة اليوم واستقرار الطقس.
وأضاف القراوي انه بالنسبة الى طقس غد الثالثاء ستكون الغيوم منخفضة ومتوسطة
تتخللها غيوم ركامية مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ومتفاوتة الشدة ما بين
الخفيفة والمتوسطة ،متوقعا استمرارها حتى مساء الجمعة المقبل على فترات متقطعة.
وأفاد القراوي بأن كمية األمطار المسجلة ،أمس األحد ،كانت كالتالي :مطار الكويت 15
ملم ،ومطربة  ،21.7وبوبيان  ،22.2والصابرية  33.8ملم.

مياه األمطار تغمر الشوارع

إجراءات البلدية
من جانبه ،قام وزيــر الدولة لشؤون البلدية
وليد الجاسم بجولة فــي العديلية برفقة فرق
مــن إدارات بلدية محافظة العاصمة لمساندة
الجهات الحكومية في عمليات اإلنقاذ للعالقين
في الطرق ،جراء األمطار الغزيرة التي شهدتها
الـبــاد ،مـســاء امــس االول ،ووج ــه الجاسم فرق
البلدية ببذل الجهد في تسليك الطرق ومساعدة
وزارة االشغال عبر آليات البلدية في انتشال ما
يعيق حركة الصرف الصحي لتصريف المياه
المتجمعة في الشوارع.
وفــي محافظة الـجـهــراء ،قــامــت فــرق البلدية
التابعة للمحافظة بسحب األمطار المتجمعة
أم ــام مستشفى الـجـهــراء الـصـحــي ،وال ــذي كــان
قــد تـعــرض لطفح مـيــاه بــداخـلــه نتيجة تعطل
آلـيــات سحب المياه التابعة للصرف الصحي
في المستشفى.
وق ــال مــديــر بـلــديــة مـحــافـظــة ال ـج ـهــراء ثــامــر
المطيري لـ «الجريدة» أنه وردت شكوى ،مساء
أمس األول ،بوجود طفح مياه أمطار في مبنى
مستشفى الجهراء ،وبناء عليه تم توجيه فريق
الـطــوارئ وآلـيــات فريق النظافة لسحب المياه
المتجمعة داخل وفي مواقف المستشفى.
بـ ــدروه ،ق ــال مــديــر إدارة الـنـظــافــة فــي بلدية
محافظة الفروانية سعد الخرينج إن فرق إدارة
النظافة في الفروانية ومعداتها وجميع مراكزها
التابعة للمحافظة تساند فرق البلدية والجهات
الحكومية إلنقاذ العالقين والمتضررين جراء
ً
األمطار الغزيرة التي تشهدها البالد ،موضحا
أن إدارة النظافة مسؤوليتها تكمن في سحب
المياه المتجمعة في الساحات والميادين ،التي
ً
قــد تسبب خـطــرا للسكان أو تساهم فــي إعاقة
ال ـطــرق ،كـمــا أنـهــا تـســاعــد ف ــرق وزارة االشـغــال
في انتشال االدوات العالقة ،والتي تسد منافذ
الصرف الصحي.

سيول من المياه في الطرق

«غرقات» قديمة
نفت وزارة الداخلية صحة
مقطع فيديو تداولته بعض
مواقع التواصل االجتماعي
ع ــن غ ــرق ال ــدائ ــري ال ـســادس
ومنطقة الجهراء الصناعية
بمياه األمطار ،التي شهدتها
أمس االول.
وأك ـ ـ ــدت «ال ــداخـ ـلـ ـي ــة» ،فــي
بيان صحافي لإلدارة العامة
لـلـعــاقــات واإلع ـ ــام األم ـنــي،
أن الـفـيــديــو ال ــذي تــم تــداولــه
ال ي ـم ــت ل ـل ـح ـق ـي ـقــة وال ــواق ــع
بصلة ،مبينة انه قديم حيث
ت ــم ت ـصــويــره أث ـن ــاء األم ـطــار
ال ـت ــي شـهــدتـهــا ال ـكــويــت في
عام .2018
وأهابت الــوزارة بمرتادي
مواقع التواصل االجتماعي
ضرورة تحري الدقة في نشر
األخبار ،تجنبا للوقوع تحت
طائلة القانون.

الـ ـم ــراف ــق الـ ـصـ ـحـ ـي ــة» ،م ـب ـي ـنــا أن
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة س ـت ـك ــون ع ـل ــى ت ــواص ــل
مستمر فــي ح ــال أي ت ـط ــورات أو
مستجدات خالل الساعات القادمة،
وتمنى السالمة واألمن للجميع.
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،أك ـ ـ ــدت م ـص ــادر
مـطـلـعــة ،ردا عـلــى الـفـيــديــو ال ــذي
انتشر مـســاء أمــس األول بتجمع
م ـي ــاه داخ ـ ــل مـسـتـشـفــى ال ـج ـهــراء
ج ــراء س ـقــوط األم ـط ــار ،أن تعطل
ماكينة شفط المياه كــان السبب
وراء ذلك ،الفتة إلى أنه تم إصالح
هــذه الماكينة خــال وقــت قصير
جدا من تعطلها ،مما أعاد األمور

إلى نصابها داخل المستشفى في
مدة وجيزة.

رؤس ـ ــاء األقـ ـس ــام واإلدارات ال ـمــدرس ـيــة ،وذل ــك
لضمان متابعة األعمال وسير العملية التعليمية
دون توقف ،مشيرة إلى ان تعليمات صدرت من
وكيل الوزارة باإلنابة فيصل المقصيد إلى جميع
المناطق التعليمية بتقديم تقرير تفصيلي عن
حجم األضــرار التي تسببت بها األمطار وآلية
معالجتها في كل مدرسة على حدة.
ولفتت إلى ان المقصيد وجه كذلك إلى أهمية
المرونة مع المعلمين وعدم إلزامهم بالحضور
إل ــى الـ ـم ــدارس خ ــال ف ـتــرة األم ـط ــار واالك ـت ـفــاء
بدوامهم «أونالين» من منازلهم لحين استقرار
األجواء.

تعطل حركة المرور

«الشؤون» :انقطاع طفيف للتيار بـ«دور الرعاية»
شعيب والهاجري لـ ةديرجلا :.العقيل تتابع المجمع على مدار الساعة
●

غرق المركبات

جورج عاطف

أكــد وكـيــل وزارة الـشــؤون االجتماعية
عبدالعزيز شعيب ،عودة التيار الكهربائي
ً
ووحــدات التكييف إلــى العمل مجددا في
مـجـمــع دور الــرعــايــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،عقب
انقطاع التيار لفترة وجيزة ،جراء األمطار
ال ـت ــي ه ـط ـلــت ع ـلــى الـ ـب ــاد بـ ـغ ــزارة خــال
الساعات الماضية.
وق ــال شعيب لـ ـ «ال ـجــريــدة» ،إن «وزي ــرة
الشؤون االجتماعية وزيرة الدولة للشؤون
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة م ــري ــم ال ـع ـق ـي ــل ،وق ـي ــادي ــي
ال ـ ـ ـ ــوزارة وال ــوك ـي ـل ــة ال ـم ـس ــاع ــدة ل ـش ــؤون
الــرعــايــة االجـتـمــاعـيــة بــاإلنــابــة ،ومــديــري
الدور اإليوائية ،يتابعون أوضاع المجمع

ً
ونــزالئــه أوال ب ــأول ،وعلى مــدار الساعة»،
مشيرا إلى أن «ثمة تنسيقا متواصال مع
وكالء وزارتي الكهرباء واألشغال ،للتدخل
العاجل إذا اقتصت الحاجة ،وإصالح أي
عطل داخل المجمع».
وأوض ــح أن «األش ـغــال» قــامــت بتسليك
مناهيل المياه التي امتألت جراء األمطار،
مطمئنا الجميع بأن نزالء الدور اإليوائية
ب ـخ ـي ــر ،واألم ـ ـ ـ ــور داخ ـ ـ ــل ال ـم ـج ـم ــع تـحــت
السيطرة.

أضرار بسيطة
مــن جانبها ،قــا لــت الوكيلة المساعدة
لشؤون قطاع التنمية االجتماعية الوكيلة

الـمـســاعــدة ل ـشــؤون الــرعــايــة االجتماعية
باإلنابة في «الشؤون» هناء الهاجري ،إن
«ثمة بعض األضرار البسيطة التي حدثت
جراء ارتفاع منسوب مياه األمطار في دور
الرعاية ،منها انقطاع التيار الكهربائي،
وتعطل وحدات التكييف المركزي» ،مشيرة
إلى أنه على الفور تمت معالجة األضرار.
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـه ــاج ــري لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة»،
أنـهــا قــامــت بــرفـقــة وكـيــل ال ـ ــوزارة بــزيــارة
مجمع دور الرعاية صباح أمــس ،وتفقد
سير العمل واالطمئنان على نزالء الدور
اإليوائية ،والتأكد من معالجة أي أضرار
حدثت جراء األمطار ،الفتة إلى أن مديري
اإلدارات مـ ــوجـ ــودون ع ـلــى رأس الـعـمــل،
ً
تحسبا ألي طارئ.

محليات
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الجهات الحكومية تناقش إزالة التجاوزات البيئية
بناء على تكليف مجلس الوزراء لقوة اإلطفاء
الـعــام بالتنسيق مــع الجهات الحكومية إلزالــة
المخالفات ،عقد اجتماع صباح أمس بحضور
رئيس قــوة اإلطفاء العام الفريق خالد المكراد
وعدد من المسؤولين في الجهات المعنية وذلك
لمناقشة المخالفات التي تتعارض مع السالمة
الــوقــائ ـيــة واالش ـت ــراط ــات الـبـيـئـيــة ف ــي ع ــدد من
المواقع التخاذ االجراءات القانونية بحقها حسب
اشتراطات كل جهة على حدة .والمواقع التي ركز
عليها االجتماع هي :جنوب خيطان والصليبية
ال ــزراعـ ـي ــة ومـ ــواقـ ــع رم ـ ــي وت ـج ـم ـيــع االطـ ـ ــارات
المستعملة ونقعة الشمالن وسكراب النعايم.
وتم استعراض المواقع المخالفة ومناقشة
اآللية المقترحة إلزال ــة جميع المخالفات التي
ستقوم فرق التفتيش بزيارة مواقعها ميدانيا في

وقت الحق الزالة اي مخالفات واتخاذ االجراءات
القانونية بحقها.
حـضــر االج ـت ـم ــاع ك ــل م ــن نــائــب رئ ـيــس قــوة
االطـفــاء العام لقطاع الوقاية الـلــواء خالد فهد،
ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون األمن
العام اللواء فراج الزعبي ،ونائب مدير عام الهيئة
العامة للبيئة للشؤون الفنية الدكتور عبدالله
ال ــزي ــدان ،ونــائــب الـمــديــر ال ـعــام ل ـشــؤون الـثــروة
السمكية فــي الهيئة العامة للزراعة المهندس
احمد الختالن ،ونائب المدير العام لشؤون الثروة
النباتية في الهيئة العامة للزراعة دالل رجب،
ونائب المدير العام لبلدية الكويت لشؤون قطاع
محافظتي الفروانية ومبارك الكبير المهندس
عمار العمار ،وعدد من المسؤولين في الجهات
الحكومية.

جانب من اجتماع بعض الجهات المعنية أمس

هيئة تدريس الجامعة إلقرار
«العفو الشامل»
أكد رئيس جمعية أعضاء
هـيـئــة ال ـتــدريــس ف ــي جــامـعــة
الـ ـك ــوي ــت ال ــدكـ ـت ــور إب ــراه ـي ــم
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــود أن ـ ـ ـ ـ ــه «ب ـ ـ ـ ـ ـ ــات م ــن
الضروري تحقيق المصالحة
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة وتـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر ال ـع ـف ــو
ال ـ ـشـ ــامـ ــل ع ـ ــن جـ ـمـ ـي ــع أبـ ـن ــاء
ا لــو طــن و فــي جميع القضايا
وف ـ ـقـ ــا ل ـ ـمـ ــا يـ ـ ـق ـ ــرره ص ــاح ــب
السمو ا مـيــر ا لـبــاد باعتبار
سـ ـ ـم ـ ــوه يـ ـمـ ـث ــل الـ ـم ــرجـ ـعـ ـي ــة
االولـ ـ ــى ف ــي ت ـق ــري ــر مـصـلـحــة
الكويت العليا».
وقال الحمود في تصريح
ل ــه ان «ا ل ـع ـفــو ا ل ـشــا مــل ليس
ً
غــري ـبــا ع ـلــى ت ــاري ــخ الـكــويــت
ولـ ـ ـي ـ ــس هـ ـ ــو اس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاء ل ـمــا
قرره وعمل به حكام الكويت
م ـ ــن أس ـ ـ ــرة ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ال ــذي ــن
عـ ـ ــرف عـ ـنـ ـه ــم عـ ـل ــو ال ـح ـك ـم ــة
و غـ ــزارة ا ل ـب ـص ـيــرة» ،مضيفا
ان « ج ـم ـع ـي ــة ا ع ـ ـضـ ــاء هـيـئــة
ا ل ـ ـتـ ــدر يـ ــس تـ ـج ــد أن ا ل ـع ـف ــو
ال ـ ـشـ ــامـ ــل أصـ ـ ـب ـ ــح ض ـ ـ ـ ــرورة،
وتـ ـن ــاش ــد س ـم ــو األم ـ ـيـ ــر طــي
صفحة مؤلمة لما تزل توخز
خــاصــرة الــوطــن واسـتـقــراره،
فـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــو األ م ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر هـ ـ ـ ــو األب
ال ـ ـح ـ ـنـ ــون لـ ـك ــل ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن
وص ـ ـ ــاح ـ ـ ــب الـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــب الـ ـكـ ـبـ ـي ــر
الحاضن ألبنائه».
وأ ضـ ـ ــاف أن «ا ل ـم ـصــا ل ـحــة
الوطنية تقتضي فتح صفحة
بـيـضــاء جــد يــدة ننسى فيها
ا ل ـمــا ضــي وج ــراح ــه أو حـتــى
نتناسى آالمه وحسراته من
أجل تحقيق الوحدة الوطنية
ال ـم ـن ـش ــودة ل ـك ــوي ــت ج ــدي ــدة
ب ـ ــآف ـ ــاق ج ـم ـي ـل ــة وم ـس ـت ـق ـب ــل
ي ـقــوم ع ـلــى اإلخـ ــاء وال ـعــدالــة
والمساواة».
واع ـت ـب ــر ال ـح ـم ــود أنـ ــه «آن
أوان إ ل ـغ ــاء ق ـي ــود ا ل ـحــر يــات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ومـ ـح ــاسـ ـب ــة الـ ـ ــرأي
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــر وال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــم
اال لـكـتــرو نـيــة ا لـمـكـبـلــة للفكر

إبراهيم الحمود

وا لـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــل ،ف ـ ـ ـهـ ـ ــي ال تـ ـلـ ـي ــق
ب ــالـ ـك ــوي ــت وشـ ـعـ ـبـ ـه ــا ال ـح ــر
األبي وال تتماشى مع تاريخ
الديمقراطية ووطن النهار».
ورأى أن «محاربة الفساد
ومــاح ـقــة ال ـفــاســديــن وب ـنــاء
قــواعــد الـمــالـيــة ال ـعــامــة على
أس ـ ـ ــس حـ ــدي ـ ـثـ ــة مـ ـ ــع الـ ـ ـت ـ ــزام
ال ــدول ــة بـتـحـقـيــق ال ـت ـضــامــن
االجتماعي وتوفير الرعاية
الـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــة
وال ـس ـك ـن ـيــة ل ـل ـمــواط ـن ـيــن هــو
جـ ــوهـ ــر الـ ـفـ ـك ــر االقـ ـتـ ـص ــادي
الحديث ا لــذي يضع الملكية
ورأس ا لـ ـ ـم ـ ــال وا ل ـ ـع ـ ـمـ ــل فــي
خــدمــة الـمـجـتـمــع وتـطـلـعــات
أفراده».
وخ ـت ــم ال ــدكـ ـت ــور إب ــراه ـي ــم
ال ـح ـم ــود ت ـصــري ـحــه بـتــأكـيــد
أن « مـ ـجـ ـل ــس األ مـ ـ ــة ا ل ـج ــد ي ــد
تنتظره استحقاقات مفصلية
لعل أبرزها تحقيق الرفاهية
والمكانة الدولية للوطن بما
ً
يفيء على المواطنين مزيدا
كذلك من الحرية والمساواة
والعدالة االجتماعية».

رصد طائر «الرماني»
طويل الذيل بالكويت
ً
ً
ً
رصد فريق عدسة البيئة أخيرا طائرا جديدا في الكويت
وهو الرماني طويل الذيل الذي يعد من فصيلة «الصرود»
التي حرم الدين اإلسالمي قتلها.
و قــال رئيس الفريق را شــد الحجي لـ « كــو نــا» ،أ مــس ،إن
طيور الرماني طويلة الذيل من الطيور الصغيرة ،لكنها
تفترس الحشرات والسحالي والطيور ،كما يطلق عليها
لـقــب «ا ل ـجــزار يــن» بسبب تعليق فــرا ئـسـهــا عـلــى األ شـجــار
كالجزار.
وأ ضــاف الحجي ،أ نــه تــم فــي و قــت سابق ر صــد نوعين
آخرين هما األشول طويل الذيل والحمامي طويل الذيل،
ً
موضحا «أن هذا التسجيل يعد األول في الكويت واألول
فــي المجال األورو ب ــي التابعة لــه ،و بــذ لــك مــر على البالد
جميع الصرود في المجال األوروبي والهندي».
وذ كــر أ نــه بهذا الرصد يرتفع عــدد الطيور المرصودة
ً
ف ــي ال ـكــويــت إل ــى  415ط ــائ ــرا وه ــو ع ــدد كـبـيــر بــالـنـسـبــة
لمساحة البالد.

«احترف التصوير بهاتفك
المحمول» في «العربية المفتوحة»
أ قــا مــت الجامعة العربية
ال ـ ـم ـ ـف ـ ـتـ ــوحـ ــة فـ ـ ــي الـ ـك ــوي ــت
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوة وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب بـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوان
«ا حـتــرف التصوير بهاتفك
المحمول»َّ ،
قدمها المصور
عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـش ــايـ ـج ــي ع ـبــر
م ـن ـص ــة ،Goto Meeting
بــرعــايــة مــديــر ال ـجــام ـعــة د.
نايف المطيري .واستهدفت
ا لـنــدوة الطلبة والمهتمين
بمجال التصوير ،بحضور
تجاوز  150شخصا.
وت ـ ـحـ ــدث ال ـش ــاي ـج ــي عــن
ت ـ ـجـ ــرب ـ ـتـ ــه م ـ ـ ــع ال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرا،
وتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرق إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـعـ ــدسـ ــات
وال ـ ـ ـكـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــرات واخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار
األجـ ـه ــزة األفـ ـض ــل لـلـهــاتــف
المحمول ،فقال إن التجربة
هـ ــي خـ ـي ــر ب ـ ــره ـ ــان ،ف ـه ـنــاك
وكـ ـ ـ ــاالت ك ـث ـي ــرة ت ـس ـت ـهــوي
العديد من الناس ،لكن هي
مسألة ذوق وتجربة لتميز

عبدالله الشايجي

أيهما األفضل ،فلكل وكالة
أو سلعة جمهورها الخاص.
وفيما يتعلق باإلضاء ة،
قــال الشايجي إ نـهــا تعتمد
ع ـل ــى ال ـ ــزاوي ـ ــة ال ـص ـح ـي ـحــة
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر ،م ـ ـ ــع ت ـ ــوزي ـ ــع
اإلضاء ات.

local@aljarida●com

محاضرات عن «االستغفار
والعالمات الصغرى»
ت ـق ـي ــم ج ـم ـع ـي ــة إح ـ ـيـ ــاء ال ـ ـت ـ ــراث اإلس ــام ــي
محاضرات أسبوعية موجهة للجاليات األجنبية
والمهتدين الجدد داخل الكويت خالل األسبوع
الجاري ،والتي سينظمها مركز الهداية للتعريف
باإلسالم في محافظة الفروانية التابع للجمعية
عبر البث المباشر لحساب مركز الهداية على
فيسبوك .hedayaq8f
وتقام غدا محاضرة حول «االستغفار» باللغة
التاميلية ،يلقيها الشيخ سليم أبوبكر بعد صالة
المغرب ،أما محاضرة «القبر أول منازل اآلخرة»،
فستقام عند الـســاعــة  4 :30مــن مـســاء بعد غد
باللغة الفلبينية ،وسيلقيها الشيخ عبدالقهار
أغكو كومبا.
أم ــا آخ ــر ه ــذه ال ـم ـحــاضــرات ،فـسـتـكــون يــوم
ال ـخ ـم ـيــس ب ـع ــد ال ـم ـغ ــرب ب ـع ـن ــوان «ال ـع ــام ــات
الصغرى» باللغة البنغالية ،وسيلقيها الشيخ
زكريا انتاز علي.

ةديرجلا
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زوايا ورؤى

أحمد باقر

ً
تمسكا بالدستور ..لن أنتخب

رياح وأوتاد :أول أولويات الحكومة أن تكسب ثقة الشعب ...وعيوب قرار الستين

حسين علي الغريب

على الحكومة القادمة أن
تكون أمينة وحصيفة في
جميع قراراتها ومشاريعها
وأهدافها ،وأن تعترف أن
أول أولوياتها هو أن تكون
صادقة وواضحة مع الناس،
وأن تكسب ثقتهم في
أعمالها وبرامجها ،والتحدي
األكبر هو أن تحولهم إلى
مؤيدين لها ،وبالتأكيد لن
تكون هذه مهمة سهلة أو
ميسرة.

من أعجب القرارات
الحكومية غير
المدروسة قرار
مغادرة من بلغ من
الوافدين العاملين
في القطاع الخاص
ً
سن الستين عاما

* ي ـ ـ ـجـ ـ ــب أن تـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون األو لـ ـ ـ ــو يـ ـ ـ ــة
الـ ـقـ ـص ــوى ل ـل ـح ـك ــوم ــة ال ـ ـقـ ــادمُـ ــة هــي
اس ـت ـع ــادة ث ـقــة ال ـش ـعــب ال ـت ــي ف ـق ــدت،
وه ــذه لـيـســت مـبــالـغــة مـنــي والـعـيــاذ
ب ــال ـل ــه ،ولـ ـك ــن ال ـح ـك ــوم ــة ل ــو تــأمـلــت
بأمانة اآلراء واألحداث والمشاهدات
ال ـظ ــاه ــرة ال ـت ــي ت ـطــز ال ـع ـيــن (ح ـســب
ال ـم ـثــل ال ـكــوي ـتــي) لـتـبـيـنــت أن الـثـقــة
ال ـش ـع ـب ـيــة ف ـي ـهــا ضـعـيـفــة إل ــى درج ــة
ً
خطيرة ،فمن هــذه ا لـظــوا هــر مـثــا أن
ي ـصــف م ـع ـظــم ال ـمــرش ـح ـيــن أنـفـسـهــم
أن ـهــم مــن الـمـعــارضــة لـلـحـكــومــة لكي
ي ـح ـص ـلــوا ع ـل ــى م ــراك ــز م ـت ـقــدمــة فــي
االنتخابات! ومنها أن يصور وينشر
ً
بـ ـع ــض ال ـم ــرش ـح ـي ــن صـ ـ ـ ــورا وأف ـ ــام
فيديو لمكاتبهم وسراديبهم إلغراء
الناخبين بتخليص معامالتهم فيها!
ً
ومن المشاهدات أيضا تلك الردود
ال ـقــاس ـيــة ال ـت ــي ت ـت ــداول ـه ــا الـغــالـبـيــة
م ــن ال ـن ــاس وي ـت ـنــاول ـهــا الـمــرشـحــون
والناخبون ضد أطروحات الحكومة
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـقـ ــة بـ ــال ـ ـع ـ ـجـ ــز واإلصـ ـ ـ ـ ـ ــاح
ً
االقتصادي التي ال تكاد تجد مصدقا
لـهــا بسبب حـجــم اإل ن ـفــاق الحكومي
والـتـقـصـيــر فــي خـلــق اإلي ـ ــرادات غير
النفطية ،و كــذ لــك األ مــر بالنسبة إلى
ض ــواب ــط ال ـح ـكــومــة ف ــي الـتـعـيـيـنــات
القيادية ،فهي محل تندر وهجوم في
ال ــدواوي ــن ووســائــل االت ـصــال بسبب
الـتـعـيـيـنــات ال ـبــراشــوت ـيــة واك ـت ـشــاف
ع ـم ـل ـيــات ف ـس ــاد ك ـب ـيــرة ت ـمــت بــأيــدي
قياديين حكوميين.
وبالمثل يتحدث الشعب الكويتي
ً
عــن وزي ــر أل ـغــى أك ـثــر مــن  150ق ــرارا
اتخذها وزير زميل له في الحكومة،
وي ـت ـســاء لــون عــن مـصـيــر ذل ــك الـنــص
الدستوري الذي منع رئيس الوزراء
م ــن ت ــو ل ــي أي ح ـق ـي ـبــة وزار يـ ـ ـ ــة لـكــي
يـحـقــق رق ــاب ــة ذات ـي ــة عـلــى ال ـ ــوزارات،
فأين ذهبت هذه الرقابة؟
ك ـمــا ي ـت ـحــدث الـ ـن ــاس بــاس ـت ـغــراب
ع ــن ش ــراء ط ــائ ــرات خــاصــة بـمــايـيــن
الدنانير وعن هبات تقدم إلى بعض

الدول في خضم التخويف الحكومي
من العجز المالي و عــدم القدرة على
دفع الرواتب إال باالقتراض أو تسييل
احتياطي األجيال القادمة.
ل ــذل ــك ع ـلــى ال ـح ـكــومــة ال ـق ــادم ــة أن
ت ـك ــون أم ـي ـن ــة وح ـص ـي ـفــة ف ــي جـمـيــع
ق ــراراتـ ـه ــا وم ـش ــاري ـع ـه ــا وأه ــدافـ ـه ــا،
وأن تعترف أن أول أولوياتها هو أن
تـكــون صــادقــة وواض ـحــة مــع الـنــاس،
وأن تـ ـكـ ـس ــب ث ـق ـت ـه ــم ف ـ ــي أ ع ـم ــا ل ـه ــا
وبــرامـجـهــا ،والـتـحــدي األكـبــر هــو أن
تحولهم إلى مؤيدين لها ،وبالتأكيد
لن تكون هذه مهمة سهلة أو ميسرة
ألن ا سـ ـتـ ـع ــادة ا ل ـم ـص ــدا ق ـي ــة ي ـح ـتــاج
إ لــى سلسلة مــن األ ع ـمــال الصحيحة
واإلج ـ ـ ـ ــراء ات الـ ـم ــدروس ــة وال ـف ـعــالــة،
وإلى إعالم ُمقنع يخاطب الجماهير
باألرقام والحقائق ويرد على األخبار
ُ
وال ـش ـب ـه ــات ال ـت ــي ت ـح ـقــن ف ــي ع ــروق
ً
وسائل اإلعالم يوميا .
وأول خـطــوة للحكومة فــي إ ثـبــات
مصداقيتها هي أن تضع قواعد عامة
مجردة للتعيين والترقية والوظائف
القيادية الختيار ا لـكـفــاء ات وتحقق
الـ ـع ــدال ــة ف ــي الـ ـحـ ـي ــازات واألراض ـ ـ ــي
الـحــرفـيــة والــزراع ـيــة وغـيــرهــا ،وهــذه
ال ـق ــواع ــد ي ـجــب أن ت ـك ــون ع ــام ــة لـكــل
الجهات الحكومية ،وليس فيها أي
استثناء ألي وزير أو نائب ،وخالية
م ــن ا ل ــوا س ـط ــة أو ا ل ـم ـح ـســو ب ـيــة ،وأن
ُي ـع ـم ــل رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء س ـل ـط ـتــه فــي
الرقابة على أداء الوزراء بشأنها.
ول ـ ـكـ ــي تـ ـقـ ـن ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـنـ ــواب
والـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــب بـ ـ ـع ـ ــدم الـ ـ ـم ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــة ع ـل ــى
اال قـتــرا حــات الشعبوية االستنزافية
ع ـل ـي ـهــا أن ت ـ ـبـ ــادر ق ـب ــل غ ـي ــر ه ــا إ ل ــى
حـ ــرب ال ـف ـس ــاد وال ـت ـن ـف ـيــع وال ـت ــرب ــح،
وأن ت ـكــافــح ال ـه ــدر وت ـن ـشــر الـتـقـشــف
فـ ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع األجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
ا بـتــداء من مميزات الكبار وا لــروا تــب
وا لـ ـمـ ـص ــرو ف ــات ا ل ـف ـل ـك ـيــة وأن ت ـكــون
ج ـم ـي ــع أوج ـ ـ ــه ال ـ ـصـ ــرف ال ـح ـك ــوم ـي ــة
معلنة بدقة ومبررة.

و لـكــي يقتنع ا لـصـغــار ومتوسطو
الدخل بالمساهمة في إيرادات الدولة
يجب أن تسارع الحكومة إلى إصالح
قانون المناقصات لكي يستفيد كل
الكويتيين من المناقصات المليارية،
وأن ي ـكــون لـلـحـكــومــة مــوقــف واضــح
ب ـم ـطــال ـبــة ال ـك ـب ــار بــال ـم ـســاه ـمــة قـبــل
غيرهم حتى تكون هي ويكونوا هم
ً
القدوة لغيرهم ،وذلك وفقا للشريعة
اإلس ــامـ ـي ــة ،وكـ ـم ــا ه ــو م ـع ـم ــول فــي
جميع أ مــم األرض المتقدمة ،وكذلك
يجب أن تـكــون الحكومة سباقة في
حماية أمالك الدولة وتعظيم العائد
منها للميزانية العامة.
ً
وف ـ ــي س ـب ـي ــل الـ ـمـ ـص ــداقـ ـي ــة أيـ ـض ــا
يـ ـج ــب أن ي ـ ـكـ ــون ل ـل ـح ـك ــو م ــة م ــو ق ــف
عـمـلــي وا ض ــح تـجــاه تفتيت ا لـكــو يــت
الذي يجري على قدم وساق بمعاول
الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة والـ ـقـ ـبـ ـلـ ـي ــة والـ ـكـ ـي ــان ــات
والوالء ات األخرى.
ً
خ ـ ـتـ ــامـ ــا ف ـ ـ ــإن اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ال ــوض ــع
الحكومي الشعبي على هذه الحالة
مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـنـ ــاقـ ــض وع ـ ـ ـ ــدم الـ ـتـ ـص ــدي ــق
واختالل اإلنجاز والمزايدات الضارة
ال ي ـجــوز وال يـمـكــن االس ـت ـمــرار فـيــه،
وس ـ ـي ـ ـكـ ــون ل ـ ــه ع ـ ــواق ـ ــب وخـ ـيـ ـم ــة فــي
الـمـسـتـقـبــل إذا ل ــم ت ـتــداركــه الـسـلـطــة
الفعلية ال الحكومة فقط ،وعلى وجه
السرعة.
* مــن أ ع ـجــب ا ل ـق ــرارات الحكومية
ً
غير المدروسة التي صــدرت مؤخرا
قــرار مغادرة من و صــل من الوافدين
العاملين في القطاع الخاص إلى سن
ً
الستين عاما .
ُ َ
ه ــذا الـ ـق ــرار ل ــم ي ـب ــن ع ـلــى الـسـجــل
األ مـ ـ ـن ـ ــي ل ـ ـلـ ــوا فـ ــد وال عـ ـل ــى ع ــا ق ـت ــه
بصاحب العمل وال على خبرته في
ع ـم ـلــه أو ع ــا ق ــا ت ــه بــال ـكــو ي ـت ـي ـيــن مــن
أر ح ـ ــام أو أ ص ــد ق ــاء أو ط ــول إ قــا مـتــه
و ســداد التزاماته الصحية وغيرها،
إنـ ـم ــا ُبـ ـن ــي ع ـل ــى ش ـ ــيء واحـ ـ ــد وه ــو
ً
ا لـعـمــر! فـيــا لــه مــن ق ــرار يـحـمــل فهما
ً
قــا صــرا لتعديل ا لـتــر كـيـبــة السكانية

ألن استبدال شباب الوافدين بكبار
السن منهم لن يؤدي إلى تعديل هذه
التركيبة.
وا ل ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــح أن ع ـ ـلـ ــى ا ل ـ ـج ـ ـهـ ــات
المختصة أال تجدد اإل قــا مــة لكل من
يخل بالتزاماته أو ال يسدد الرسوم
المفروضة أو الذي ال يوافق صاحب
ال ـع ـمــل ع ـلــى إق ــام ـت ــه أو ب ـس ـبــب قـيــد
أمني عليه ،أو بسبب وجود كويتي
ل ـي ـحــل م ـك ــا ن ــه ف ــي ا ل ـع ـم ــل ،وال دخ ــل
للعمر في ذ لــك ،باإلضافة إلى إرباك
أصحاب األعمال والجهات الحكومية
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــة ع ـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـخ ــاص
بسبب كـثــرة التغيير وا لـتـبــد يــل ،بل
إن من ُ
حسنت إقامته و كـ ّـو ن عالقات
طـيـبــة م ــع الـكــويـت ـي ـيــن وأج ـ ــاد عـمـلــه
وخبرته هو المطلوب لدى أصحاب
ً
ال ـع ـمــل الـ ـخ ــاص ،وبــال ـتــأك ـيــد أي ـضــا
فــإن هــذا القرار لن يــؤدي إ لــى تعيين
الكويتيين ،و هــو األ مــر ا لــذي صدرت
بشأنه قوانين لم يتم تنفيذها حتى
اآلن ،ولكنه سيؤدي إلى إحالل شباب
الوافدين محل كبار السن الوافدين،
يعني "ال طبنا وال غدا الشر".

على موعد مع االنتظار *
د .خولة مطر
بين رئيس وآخــر ،زعيم وآخــر ،مسؤول وآخــر ،حبيب وآخــر ،آخر
ً
وآخر يبقى االنتظار ،ربما هو طبع البشر أن يتأملوا خيرا أو أن
ً
يخافوا شرا من القادم ،لكنهم في مجمل األوقــات يبحثون عمن
يطمئنهم أو يخفف عنهم أو حتى يجعلهم يتخطون مرحلة صعبة
وكثيرا ما يكون خيارهم الوحيد هو االنتظار!
العالم اليوم في تلك اللحظة أي لحظة الترقب واالنتظار ،في البدء
كان الخوف من الفيروس وبعدها أصبح القلق من اللقاح ،وما
بينهما مرت مياه كثيرة تحت ذاك الجسر وحده ،في حين العالم
يتحول حوله منذ سنين بل ربما عقود.
وحتى ال يكون الفيروس هو ّ
مفرق اللذات ومفسد عــام بأكمله،
أي  2020ال ــذي اتـفــق الـبـشــر مــن كــل حــدب وص ــوب عـلــى أنــه عــام
يريدون له الرحيل سريعا وأن ُيمحى من دفاتر أو كتب حياتهم،
الفيروس ليس وحده خالق لحظة االنتظار الطويلة ،بل كثيرون
غيره ساهموا في خلق تلك الفترة الممتدة ،وكل له سببه؛ بعضهم
ينتظر الرئيس األميركي القادم ،بل ربما معظمهم وهم يجمعون
ويطرحون ويخمنون ويحللون ،ثم يلجأون إلى المنجمين الذين
تربعوا على عــرش اللحظة اآلن ،وآخ ــرون يترقبون بشديد من
القلق أو االنبهار ،ما يحدث من تقاربات و«صداقات» جديدة بل
«غــزل»! وما بينهما يبقى هو ،أي الموطن في منطقتنا ،يحسب
حياته بعدد الدقائق والساعات التي يقف فيها عند المخبز أو
محطة البنزين أو أمام مكتب المسؤول «المستجد» على الوظيفة،
الخبرة كثير االستعالء ووهم المعرفة! وآخر يراكم الماليين،
قليل ّ
بل يصفها طبقات فوق بعض ،وكلما كثرت األصفار أمام أرقام
حساباتهم قــالــوا «هــل مــن مــزيــد» ،أو رفـعــوا شعارهم الممجوج
«هذا من فضل ربي».
وما بينهما انقرضت الطبقة الوسطى تدريجيا كحيوانات الباندا،
وقبلها الديناصورات ،حتى تصور أحدهم أن متاحف عواصمنا
ً
ً
ستضيف قسما خاصا بين التحف واآلثــار يتناول تفاصيل ما
كان يعرف بالطبقة الوسطى التي كانت يوما ميزان أي مجتمع
وصمام أمانه.
االنتظار كــان يقال إنــه يميت اللحظة أو ربما للبعض يحييها،
فبعضهم ينتظر الحياة وآخــرون في ترقب للموت ،وما بينهما
مزيد من االنتظار ،زمان كان االنتظار ربما لحب قادم ،لعشق قد
يعود ،لصديقة تعود بعد غياب ،لمصالحة بعد خصام أو خالف،
الكتشاف ما كان أمــام األعين ولم تــره ،لمكالمة لم تــأت ،ورسالة
لم تكتب أو محيت قبل أن ترسل ،لفرحة أو فرح! كان االنتظار كل
ذلك حتى كتب الرائع محمود درويش قصيدته الشهيرة وعنونها
«في االنتظار» وقال:
ُ
ُ
هوس برصد
ني
في االنتظار ،يصيب ُ َّ َ
ْ
َ
االحتماالت الكثيرة :ربما ن ِسيت حقيبتها
الصغيرة في القطار ،فضاع عنواني
وضاع الهاتف المحمول ،فانقطعت شهيتها
وقالت :ال نصيب له من المطر الخفيف
وربما انشغلت بأمر طارئ أو
ٍ رحلةٍ َّ َ
نحو الجنوب كي تزور الشمس ،وات َصل ْت
ولكن لم تجدني في الصباح ،فقد
وزجاجتين
خرجت ألشتري غاردينيا لمسائنا
ِ
من النبيذ
الزوج القديم على
مع
اختلفت
وربما
ِ
شؤون الذكريات ،فأقسمت أال ترى
ً
رجال ُي ِّ
هد ُدها ُ
بصنع الذكريات
ويزيد في خياالته حتى يصل إلى:
َ
َّ
وربما ماتت،
فإن الموت يعشق فجأة ،مثلي،
َ
ُّ
يحب االنتظار
الموت ،مثلي ،ال
وإن
أما اآلن فاالنتظار هو من ترامب إلى بايدن ،ومن «كورونا» إلى
لقاحه ،ومن اإلغالق الكلي أو الجزئي وما بينهما ،إلى هل نفتح
محالت الحالقة أم ال أم البارات والحانات والمطاعم؟ واالنتظار هو
أن األعياد قادمة فنشتري الهدية عبر النت أم ننتظر حتى يقرروا
أن الموت قادم ،ربما بحمى أو ربما بأمعاء خاوية حتى الجوع!
االنتظار بين اقتصادات تموت أو تدفن حية وأخرى تعيش على
موت اآلخرين!! بين من يحارب ليبقى حتى ما بعد اللقاح ،فربما
ينجو من المجزرة االقتصادية أو آخر ينتظر هو اآلخر أيضا أن
تفتح الحدود أو المصارف أبوابها أو ترضى بأن تعطي المودعين
أموالهم بعد طول انتظار!!
انتظار هو واللحظة تمتد وتطول ،والجميع يداعب أجهزته التي
أصبحت الصديق ،والرفيق ،والحبيب والزوج والمسلي أو األراجوز
حتى يأتي «الفرج» أو ربما نعتاد االنتظار حتى نمرض به أو منه.
* ينشر بالتزامن مع «الشروق» المصرية

د .عبدالحميد األنصاري *

aeansari@qu.edu.qa

الخليج وثقافة الديمقراطية ( ...)3المعوق الريعي
ف ـه ـم ـن ــا ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ث ـ ـمـ ــرة ت ـق ـطــف،
وه ـ ــي فـ ــي ال ـح ـق ـي ـق ــة بـ ـ ــذرة ت ـ ـ ــزرع ،هــي
ً
إ فــراز لمجتمعات ال تعاني طالقا بين
ب ـي ـن ـت ـهــا ال ـف ــوق ـي ــة (اآللـ ـ ـي ـ ــات) وبـنـيـتـهــا
التحتية (ا لـثـقــا فــة) ،هــي ثقافة مجتمع
ً
مدني حي ،طبقا لجورج طرابيشي ،فال
يكفي إصدار دساتير تتضمن المبادئ
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ،وإق ـ ــام ـ ــة ال ـم ــؤس ـس ــات
ً
السياسية الحديثة :حكومة وبرلمانا
ً
وأح ـ ــزاب ـ ــا ،ألن ـه ــا ت ـت ـح ــول ف ــي ال ـن ـهــايــة
إ لــى غطاء شكلي .الديمقراطية تنشئة
اجتماعية ،وتعليم منفتح ،وإعالم حر،
وث ـقــافــة إن ـســان ـيــة ،وم ـم ــارس ــات واع ـيــة
ً
تمتد من البيت الصغير صعودا للبيت
الكبير ،الديمقراطية تصنع فــي عقول
ً
ً
البشر أوال  ،وتمارس كتربية ثانيا .
إن تربيتنا تفتقد القيم الديمقراطية،
وتـعـلـيـمـنــا أحـ ــادي ،وإعــام ـنــا تـعـبــوي،
ومـ ـن ــاب ــرن ــا ال ــدي ـن ـي ــة ال ت ـت ـق ـبــل اآلخ ـ ــر،
وع ـ ـل ـ ـي ـ ـنـ ــا إعـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـن ـ ـظـ ــر فـ ـ ــي م ـج ـم ــل
ا لـمـنـظــو مــة ا لـحــا كـمــة لـلـمـجـتـمــع :تربية
ً
ً
ً
ً
وت ـع ـل ـي ـم ــا وت ـث ـق ـي ـف ــا وإع ـ ــام ـ ــا وف ـه ـمــا
ً
ص ـح ـي ـح ــا لـ ـل ــد ي ــن ،إذا أرد ن ـ ـ ــا تــر س ـيــخ
الممارسة الديمقراطية.
هـ ــل ت ـت ـق ـب ــل م ـج ـت ـم ـع ــات ـن ــا ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
ثقافة الديمقراطية؟ ثقافة الديمقراطية
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـق ـيــم اإلن ـس ــان ـي ــة تـمـثــل
ش ـ ـ ـ ــوق اإلن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـف ـ ـ ـطـ ـ ــري لـ ـلـ ـح ــري ــة
وال ـك ــرام ــة وح ــق ال ـم ـشــاركــة ف ــي تــدبـيــر
شـ ــؤون مـجـتـمـعــه وتـشـكـيــل مـسـتـقـبـلــه،
والمجتمعات الخليجية لديها القابلية
للقيم الديمقراطية إذا أرادت التغيير
وعزمت على تجاوز المعوقات وأبرزها:
ً
أوال :المعوق األكبر (ثقافة الريع):
إذا كـ ـ ــان كـ ــل ن ـ ـظـ ــام ا ق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ي ـن ـتــج
نظامه الثقافي والسياسي المتوافقين
مـ ـع ــه ،ف ــأنـ ـت ــج االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ــرأسـ ـم ــال ــي
نظامه السياسي الديمقراطي وثقافته
ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى ال ـم ــذه ــب الـ ـف ــردي ال ـحــر،
وأفـ ـ ـ ــرز االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ـشـ ـي ــوع ــي ن ـظــامــه
ا لـسـيــا ســي ا لـشـمــو لــي و ثـقــا فـتــه المبنية

ع ـلــى ال ـم ــذه ــب االشـ ـت ــراك ــي ال ـج ـمــاعــي،
فــإن االقتصاد الريعي الخليجي صنع
ن ـظ ــام ــه ال ـس ـي ــاس ــي الـ ــوراثـ ــي وث ـقــاف ـتــه
الريعية الرعوية .لكن ثقافة االقتصادين
الرأسمالي والشيوعي مرتبطتان بدورة
اإلنتاج وبذل الجهد وتحمل المخاطر،
فــي حين ثقافة اال قـتـصــاد الريعي غير
مرتبطة بها ،هي ثقافة مجتمع عودته
حكومته على المنح والعطايا والمكافأة
ب ــا بـ ــذل ج ـهــد أو م ـش ــارك ــة ف ــي إن ـتــاج
مقومات معيشته.
ً
قــد ي ـمــا  ،رأى ا ل ـعــرب فــي ق ــول الحطيئة
للزبرقان ،من سادات العرب:
دع ا ل ـ ـم ـ ـكـ ــارم ال تـ ــر حـ ــل ل ـب ـغ ـي ـت ـهــا
واق ـعــد فــإنــك أنــت الـطــاعــم الـكــاســي.
هـ ـج ــاء غ ـي ــر مـ ـقـ ـب ــول ،اسـ ـت ــدع ــى ذه ــاب
ا لــز بــر قــان إ لــى الخليفة عمر ر ضــي الله
عنه وشكاية الشاعر وحبسه ثم إطالق
س ــراح ــه ب ـعــد ت ـع ـهــد ،ف ــإن ه ــذا الــوضــع
(وضعية الطاعم الكاسي غير المساهم
ً
ف ـ ــي اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج) أص ـ ـبـ ــح الـ ـ ـي ـ ــوم م ـق ـب ــوال
ً
خ ـل ـي ـج ـي ــا ،وم ـ ــن ه ـن ــا ي ـت ـع ـثــر ال ـم ـس ــار
ً
الديمقراطي ويتشوه قيما وممارسة.
ال تـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــن ث ـ ـ ـقـ ـ ــا ف ـ ـ ـتـ ـ ــي :ا لـ ـ ــر يـ ـ ــع
والــدي ـم ـقــراط ـيــة ،وه ــذا أخ ـطــر سـلـبـيــات
ا قـتـصــاد ا لــر يــع ا لـتــي تـنــاو لـهــا بتحليل
عـمـيــق واقـ ـت ــدار ،الـمـفـكــر ال ـق ـطــري علي
خليفة الكواري ،ألخصها في:
 -1الـتــوســع فــي مـشــاريــع عـمــرانـيــة بال
أفق اقتصادي :أبراج تناطح السحاب،
مـجـمـعــات تـجــار يــة ( مـ ــوالت) ،مجمعات
سـ ـكـ ـنـ ـي ــة ه ـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ــزر مـ ـ ـنـ ـ ـع ـ ــزل ـ ــة ،وه ـ ــي
مشاريع تطلبت بنية تحتية استهلكت
ً
المليارات ،وشكلت ثقبا أسود استنزف
الموارد العامة للدولة تشغيال وصيانة،
وكلها بال مردود اقتصادي.
 -2استفحال الخلل السكاني وتفاقمه
و صـيــرورة المواطنين أقليات و غــر بــاء
أوطانهم.
 -3تـهـمـيــش دور ا ل ـم ــوا ط ــن ف ــي خـطــط
البناء والتنمية واإلنتاج.

 -4ت ـغــول ا ل ــدو ل ــة وا ب ـتــا ع ـهــا مختلف
المناشط المجتمعية.
 -5ا سـ ـتـ ـغـ ـن ــاء ا ل ـ ــدو ل ـ ــة عـ ــن ا ل ـم ـج ـت ـمــع،
وتفكيك االعتمادية التاريخية بينهما.
 -6إ ض ـع ــاف م ـف ـهــوم ا ل ـم ــوا ط ـن ــة بـفـعــل
انـ ـتـ ـش ــار ن ـه ــج الـ ـتـ ـم ــاي ــزات وال ـت ـب ــاه ــي
باألصول وانتصارات األسالف.
 -7إ ض ـ ـعـ ــاف ا لـ ـمـ ـش ــار ك ــة ا ل ـس ـي ــا س ـي ــة
لـ ـلـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ف ـ ــي حـ ــاضـ ــر وم ـس ـت ـق ـبــل
أوطانهم.
 -8اعتياد المواطنين المسلكية الريعية
وانتشار روح السلبية بينهم واالتكال
على الوافدين في تأمين احتياجاتهم.
 -9إ ضـ ـ ـع ـ ــاف روح اال ن ـ ـت ـ ـمـ ــاء ل ـل ــو ط ــن،
بسبب طغيان المصالح الخاصة على
المصالح العامة.
 -10الحيلولة دون نمو مجتمع مدني
ح ـي ــوي ح ــاض ــن ل ـث ـقــافــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة
ومـ ـب ــادئ ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان وق ـ ــادر عـلــى
تحجيم الفساد.
 -11تـضـخــم حـجــم ا ل ـف ـســاد ا لـخـلـيـجــي
وتعثر جدية العالج.
 -12فقدان المجتمع الخليجي النسق
اال جـتـمــا عــي وا لـثـقــا فــة الجامعة نتيجة
اخـ ـ ـت ـ ــاف مـ ـ ـص ـ ــادر ثـ ـق ــاف ــة الـ ـمـ ـك ــون ــات
السكانية.
 -13افتقاد المجتمع الخليجي التركيب
المتوازن من الرجال والنساء واألطفال.
 -14عدم قيام المجتمع الخليجي على
أ ســر طبيعية ،وإ نـمــا يتشكل ثلثاه من
الذكور أغلبهم وافد وعازب.
 -15أ ص ـبــح ا لـمـصــدر ا لــر ئـيــس للتكاثر
السكاني الهجرة ال التناسل.
 -16عـ ـ ــدم ار تـ ـ ـب ـ ــاط ا لـ ـسـ ـك ــان ب ـت ــار ي ــخ
معيشة مشترك ،وال مصير مستقبلي
واحد.
 -17ت ـحــول ا ل ـعــوا صــم ا لـخـلـيـجـيــة إ لــى
ورش ومعسكرات عمل.
وللحديث بقية.
* كاتب قطري

الهدف من هذا المقال هو الدعوة إلى التمسك بحق في الدستور هو في
منزلة الرأس من الجسد ،فكما أنه إذا ذهب الرأس ذهب الجسد ،كذلك
الحال إذا ذهب هذا الحق ذهب الدستور ،أما الجانب السياسي فليس
من ضمن هدف المقال ،ولكن يشار إليه ،كما يشار إلى الجانب التاريخي،
بالقدر الالزم لبيان ذلك الحق الدستوري.
في الــدول التي تتخذ من مبدأ سيادة القانون عقيدة وطنية ،يشكل
الدستور -بوصفه القانون األساسي -حكما يميز الحق من الباطل في
تصرفات رجال الدولة من أعضاء السلطات الثالث ،التنفيذية والتشريعية
والقضائية ،وتكفي مخالفة دستورية واحدة تقع منهم -مجتمعين أو
منفردين -لتضع الدولة على بداية النهاية ،فعلى سبيل المثال كان أستاذ
القانون الدستوري في جامعة الكويت المرحوم عثمان عبدالملك الصالح
يذكر في محاضراته ،أن تحويل الخالفة اإلسالمية من شورى إلى ملك
وراثي ،جسدت مخالفة دستورية لقواعد الحكم في اإلسالم ،تسببت في
إخراج الدولة اإلسالمية من نور العدل إلى ظلمات الظلم.
وفي كتاب الحكومة الدستورية األميركية ،يؤكد توماس وودرو ويلسون
الفقيه الدستوري والرئيس األميركي الثامن والعشرين ( )1921 -1913أن
االلتزام بالدستور ال يتحقق بمجرد التقيد بما نص عليه من إجراءات
وصــاحـيــات قبل ممارسة السلطة ،وإنـمــا يتحقق بـمــراعــاة مصالح
المواطنين وحرياتهم ،كهدف رئيس ووحيد يبرر ممارسة السلطة التي
خولها الدستور لرجال الدولة.
بعد أيام في الكويت سيمارس المواطنون أحد حقوقهم الدستورية من
خالل انتخابات  2020الختيار أعضاء مجلس األمة ،وقد انخرط فيها
فريق ،وقاطعها آخــرون ،ولئن سألتهم عن أسباب المقاطعة لسمعت
مبررات شتى ،يبرز من بينها مبرر واحد هو بمثابة عامل مشترك بينهم،
وهو اليأس من مكافحة الفساد .ويمكن وصف الفساد بأنه استغالل
المسؤول لصالحياته وسلطاته العامة في سبيل تحقيق مصلحة
خاصة ،وفي تقديري أن الفساد -ورغم وصوله إلى عظام الدولة حتى
ً
أعجزها عن مكافحته -ليس سببا كافيا وافيا لمقاطعة االنتخابات أو
المشاركة فيها ،ولكن تجاهل السياسيين لحق الكويتيين الدستوري
في إدارة شؤون بالدهم ،هو ما يبعث على اليأس من جدوى المشاركة
في االنتخابات ،فالفساد ال يعدو أن يكون أثرا من اآلثار الناجمة عن
مخالفة نظام الحكم المنصوص عليه في دستور .1962
فدستور  1962إنما وضع ليعيد عالقة المشاركة بين الحاكم والمحكوم
في إدارة البالد ،إلى ما كانت عليه ،منذ صباح األول إلى ما قبل مبارك
الكبير ،الــذي كــان أول من انفرد بالسلطة ،كما أن دستور  1962جاء
ليرسخ -كمحاولة ثالثة -ما سعى الكويتيون إلى ترسيخه دون جدوى،
في محاولتي العامين  1921و ،1938ففي عام  1921قدم الكويتيون وثيقة
موقعة من مجموعة متنوعة منهم ،اشترطوا فيها على الحاكم الجديد
الذي سيختاره بيت الحكم ،أن يتعهد بالتزام الشورى في قراراته ،فشرط
لهم ذلك ،وتمت المبايعة على هذا األساس ،إال أن الشرط لم ينفذ ،وفي
ً
ً
عام  ،1938وضع الكويتيون دستورا مكتوبا باختصار ذيله الحاكم
بتوقيعه ،أكد من جديد فيه على الحكم المشترك للبالد ،وهو األمر الذي
طبق بالفعل ،ولكن لمدة لم تتجاوز نصف عام.
وأما دستور  1962فقد تضمن تفاصيل أكثر وضمانات أوفر ،ويكفي أن
نشير إلى أنه عاد التأكيد على الحكم المشترك ،فجعل ممارسة األمير
لسلطاته بواسطة وزرائــه ،الذين يتم اختيارهم حسب تقديره ،ولكن
بمراعاة نتائج االنتخابات النيابية والتقاليد البرلمانية التي تقضي
بأن يكون ال ــوزراء من بين النواب المنتخبين قدر المستطاع ،فضال
عن مراعاة الصالح العام ،أما رئيس الوزراء فإنه ،وإن كان يكلفه األمير
منفردا ،إال أن هذه السلطة مقيدة بما تسفر عنه المشاورات التقليدية،
التي يستطلع بموجبها رئيس الدولة وجهة نظر الشخصيات السياسية
صاحبة الرأي في البالد ،وفي مقدمتهم رؤساء مجلس األمة السابقين
ورؤساء الوزارات السابقين والجماعات السياسية ،الذين يرى رئيس
الــدولــة مــن المفيد أن يستطلع رأيـهــم ،ومــن إليهم مــن أصـحــاب الــرأي
السياسي ،وإمعانا في التأكيد على الحكم المشترك ،فقد عقد الدستور
والية الهيمنة على مصالح الدولة ،ورسم السياسة العامة لحكومتها،
ومتابعة تنفيذها ،واإلشــراف على سير العمل في اإلدارات الحكومية
ً
فيها ،لمجلس الوزراء الذي حرص على أن يكون قرار تعيينه مشتركا
بين األمير واألمــة ،على النحو المبين في المواد  123 ،57 ،56 ،55من
الدستور ومذكرته التفسيرية.
ً
إال أن هذه النصوص لم تنل حظا من التطبيق ،فسلطة الحكم ،التي
نظمها الدستور ،جعلها على الصعيد النظري قسمة بين البيت الحاكم
والشعب المحكوم ،فانفرد بها األول دون األخير ،على الصعيد العملي،
فليس للكويتيين أي دور أو تأثير في تكليف رئيس الوزراء أو في تأليف
الوزارة ،فمن ناحية تكليف رئيس الوزراء شغل ولي العهد رئاسة مجلس
الوزراء بحكم منصبه ،لمدة تزيد على نصف قرن ،وذلك بالمخالفة أيضا
للدستور ،ولما فصلت والية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء في عام
 2003ألسباب صحية ابتدع عرف آخر مخالف أيضا للدستور ،يقضي
بتولي أكبر الذكور من القائمين باألعباء الوزارية من ذرية مبارك منصب
رئيس الوزراء ،وظل هذا العرف المخالف ساري المفعول حقبة من الزمن.
ومن ناحية تأليف الــوزارة ،فقد هجرت التقاليد البرلمانية المخففة،
والمنصوص عليها في الدستور ،والتي تقضي بتعيين الوزراء من بين
أعضاء مجلس األمة قدر المستطاع ،لصالح عرف مخالف للدستور
يقضي بكفاية تعيين وزير واحد فقط من بين أعضاء مجلس األمة.
وقد ترتب على تجاهل صوت الكويتيين عند تكليف رئيس الــوزارة
وتأليفها ،مخالفة دستورية ذات عواقب وخيمة ،فتعيين شخص ،بناء
على موقعه العائلي وبغض النظر عن افتقاره للمؤهالت العلمية أو
الخبرات العملية أو المهارات الشخصية ،أو حتى نظافة اليد ليرأس
الجهاز الــذي يهيمن على مصالح الدولة ،ويرسم سياسة حكومتها
وينفذها ،ويشرف على سير العمل في اإلدارات الحكومية فيها ،ويضم
إليه وزراء يختارون بناء على قواعد مجهولة ،لهو أمر يصعب قبول
الدفاع عنه باالستناد إلى الصالحيات الدستورية ،والتي إنما وضعت،
لتستخدم في تحقيق مصالح الكويتيين وتحمي حرياتهم ،وال يجوز
أن تستخدم لغير ذلك من األهداف األخرى .كما يستحيل فرض احترام
هذا االختيار والتوافق عليه إال من خالل الوقوع في مخالفة دستورية
ثانية ،هي ترهيب المعارضين وترغيب الموالين ،وهو ما حصل بالفعل،
بدليل التراجع المستمر لتقييم الكويت في مؤشري حرية التعبير
ومكافحة الفساد.
وبالعودة إلى انتخابات مجلس األمة  ،2020فإن مقاطعتها أولى من
المشاركة فيها ،ذلــك أن وعــود مرشحيها ال تخرج عن وعدين ،األول
مكافحة الفساد ،والثاني إنجاز المعامالت ،أما وعد مكافحة الفساد،
فهو مجرد أقوال بال أفعال بالنسبة إلى بعضهم ،وبالنسبة إلى البعض
اآلخر فهو وعد ال تصحبه وسيلة الوفاء به ،فبالنظر إلى تجارب السنين
الماضية ،تبين أن الفساد استخدم كسالح للدفاع عن مخالفة الدستور
فيما تضمنه مــن ض ــرورة إش ــراك الكويتيين فــي قــرار تكليف رئيس
الحكومة وتأليفها ،وليس في يد أصحاب الوعد ،سالح مضاد يبعث
على التفاؤل بإمكانية تفوقه على سالح الفساد ،ومع ذلك يقسم المرشح
لناخبه بأنه سيكافح الفساد ،وهو على يقين من استحالة البر بقسمه،
إال بقدر غير مؤثر ،ومن ثم فإنه من غير المجدي التصويت لهذا المرشح.
وأما الوعد الثاني الخاص بالمعامالت ،فيكفي أن نقول بأنه نهج أسفر
عن ممارسة لبعض المرشحين ،يرشون من خاللها ،بالمعامالت الشعب
المحكوم ،ليرتشوا هم بدورهم ،حال فوزهم بالعضوية ،من الفساد
المتحكم ،فمرشح المعامالت مجرد طلقة في مسدس الفساد المدافع
عن المخالفة الدستورية بإقصاء الكويتيين عن إدارة شؤون بالدهم،
وبالتالي فإن التصويت لمرشح المعامالت ،هو في الواقع تصويت
لإلقصاء والفساد معا.
وبناء على ذلك ،كانت مقاطعة االنتخابات الحالية أولى من المشاركة
فيها ،وال يمكن وصف هذه المقاطعة بأنها موقف سلبي غير منتج،
وإنـمــا هــي امـتـنــاع إيـجــابــي عــن إضـفــاء الشرعية على مـمــارســة غير
دستورية ،بل إن المشاركة في االنتخابات ،رغم يقين عدم جدواها في
مكافحة الفساد أو في استعادة حق الكويتيين الدستوري في المشاركة
في إدارة بالدهم ،هو الموقف السلبي غير المنتج .وإن في رحابة الحقوق
الدستورية األخرى ،مثل حق التعبير عن الرأي وحق تنظيم التجمعات،
ما يغني عن ضيق التجربة البرلمانية الحالية المخيبة لآلمال ،السيما
إذا كان استعمال الحق ،يتسم باألدب من غير تنازل ،وباالحترام من غير
ضعف ،فضال عن الصدق والعلم والعمل.
أم ــا عــن كيفية اسـتـعـمــال حــق التعبير وح ــق التجمعات فــي سبيل
استرداد حق الكويتيين الدستوري في المشاركة بإدارة بالدهم ،فهذا
جانب سياسي يخرج عن هدف هذا المقال ،ويدخل في اختصاص أهل
السياسة من األكاديميين والممارسين ،ممن يؤمنون بالدستور وكل
ما جاء فيه من حقوق.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

٥.٥٢٢

٦.١٠٦

٤.٣٦٥

2.٤٥٤ 2.731 3.267

أموال « »MSCIتتدفق عبر حسابات مجمعة شكاوى من صعوبة التواصل مع قطاع
السوق الكويتي و«المقاصة» والوسطاء لـ «هيئة األسواق» :جاهزون
حماية المستهلك
أعـطــت شركتا «بــورصــة الكويت»
و«الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاص ـ ــة» وقـ ـ ـط ـ ــاع ال ــوس ــاط ــة
التأكيد النهائي لهيئة أسواق المال
بــالـجــاهــزيــة ال ـتــامــة وتـشـكـيــل فــريــق
طــوارئ على مــدار الساعة لمواجهة
أي ت ـح ـ ّـد ح ـتــى إنـ ـج ــاح ك ــل األوام ـ ــر
المنتظرة اليوم والمتعلقة بالترقية
على مؤشر  MSCIلألسواق الناشئة.
في سياق متصل ،كشفت مصادر
معنية لـ «الجريدة» أن البورصة ّ
فعلت
الحسابات المجمعة ،مما سيسهل
تدفق األوامر بمرونة عالية ويختصر
ال ـع ــدد ،إذ سـيـتــم ال ـش ــراء م ــن جــانــب
الـمــؤسـســات والـصـنــاديــق األجنبية
م ــن خـ ــال ح ـس ــاب م ـج ـمــع وب ـعــدهــا
يتم توزيع األسهم بعد اتمام األوامر
بنجاح.
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـم ـ ـص ـ ــادر ،أن أن ـظ ـم ــة
الـ ـب ــورص ــة وال ـم ـق ــاص ــة وال ــوس ـط ــاء
جــاهــزة الستقبال أضـعــاف المتوقع
من أوامر وسيولة ،وتم إجراء أكثر من
 20اختبار ما بين اختبارات مشتركة
واختبارات داخلية لدى الشركات.
وكـشـفــت ال ـم ـصــادر ،أن الـبــورصــة

محمد اإلتربي

والـمـقــاصــة جــاهــزتــان لـلــرد عـلــى أي
استفسار أو تقديم أي مساعدة على
م ــدار ال ـســاعــة حـتــى ب ــدء الـتـعــامــات
صباح اليوم ونهايتها ،باعتبار أن
ال ـت ـعــاون واالس ـت ـع ــداد ل ـهــذا الـحــدث
بمنزلة مهمة وطنية وليست مصلحة
ً
خاصة ،خصوصا لما تحمله بورصة
الكويت من سمعة ومكانة وانعكاس
لالقتصاد ومكانة الدولة.
فــي هــذا اإلط ــار ،شــددت المصادر
عـلــى أن أك ـبــر الـمـكــاســب م ــن عملية
تــرق ـيــة ال ـب ــورص ــة وت ــدف ــق م ـل ـيــارات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات ه ـ ــي الـ ـثـ ـق ــة س ـ ـ ـ ــواء فــي
الـ ـكـ ـي ــان ــات واألس ـ ـه ـ ــم ال ـم ـس ـت ـهــدفــة
أو م ـس ـت ـق ـبــل االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـكــوي ـتــي
واسـ ـتـ ـق ــراره وم ـت ــان ــة ال ـع ـم ـلــة وق ــوة
اإلنفاق الرأسمالي ،رغم كل التحديات
التي تثار هنا أو هناك.
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،أف ـ ـ ـ ــادت
ال ـم ـص ــادر ب ــأن م ـحــافــظ الـصـنــاديــق
وم ـن ـه ــا م ـح ــاف ــظ ح ـك ــوم ـي ــة ج ــاه ــزة
لتوفير األسهم المطلوبة التي سيتم
شــراؤهــا ،إذ تم تجميعها على مدار
األيـ ــام الـمــاضـيــة فــي عملية تجميع

تــوافـقـيــة تـمــت خ ــال ذروة السيولة
ال ـ ـتـ ــي شـ ـه ــدتـ ـه ــا األيـ ـ ـ ـ ــام ال ـم ــاض ـي ــة
باالتفاق على عدم تصعيد األسعار،
بحيث تتم في نطاق محدد وهو ما
فسر عــدم الطفرات السعرية للسوق
ً
صعودا في األسابيع الماضية برغم
قوة السيولة.
في سياق متصل ،كشفت مصادر
مالية أن نجاح وإتمام تدفق سيولة
الـتــرقـيــة ال ـيــوم عـلــى مــؤشــر مــورغــان
س ـت ــان ـل ــي « »MSCIس ـي ـك ــون ب ــواب ــة
عبور لترقيات جديدة على مؤشرات
ً
عالمية أخ ــرى ،وسيسهم أيـضــا في
مــزيــد مــن تـســويــق بــورصــة الـكــويــت
وتسهيل جذب المزيد من اإلدراجات
ً
الـتــي بــدورهــا يمكن أن ت ــؤدي دورا
ً
مهما في إنجاح األدوات والمشتقات
ً
المالية الحديثة التي تتطلب أسهما
جيدة سائلة وذات قوة مالية وقادرة
ً
على التوزيع وليست أسهما ورقية
مضاربية مليئة بالمشاكل والقضايا
ترزح تحت أيادي متالعبين ومهربي
أصول يتربحون على حساب صغار
المستثمرين.

عدم القدرة على إضافة منطقة الشكوى أو الرد على اتصاالت الخط الساخن
●

جراح الناصر

رغــم وجــود  4طــرق لــدى قطاع حماية
ال ـم ـس ـت ـه ـل ــك الـ ـت ــاب ــع ل ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـتـ ـج ــارة
والـ ـصـ ـن ــاع ــة الس ـت ـق ـب ــال الـ ـشـ ـك ــاوى مــن
المستهلكين ،فإنها مازالت تعاني خلال
ّ
في كيفية استقبال الشكاوى وبتها ،الى
جــانــب ال ـبــطء فــي الـتـعــامــل مـعـهــا ،حيث
ُ
اكتشف أن هناك خلال في نظام تسجيل
المخالفة عبر الموقع اإللكتروني لحماية
المستهلك ،تتمثل في عــدم وجــود خيار
إضافة المنطقة لتحديد مكان الشكوى،
مما يمنع من استمرارية تقديم تفاصيلها.
وكـشـفــت م ـصــادر ل ـ «ال ـجــريــدة» أن من
يرغب في تسجيل شكوى يلزمه النظام
بـتـسـجـيــل م ـك ــان ال ـش ـكــوى ع ـبــر اخـتـيــار
ال ـم ــدي ـن ــة وال ـم ـن ـط ـق ــة ،إال أن ـ ــه ال تــوجــد
م ـن ــاط ــق ض ـم ــن الـ ـنـ ـظ ــام اآلل ـ ــي ال ـخ ــاص
بشكاوى حماية المستهلك ،حيث يعاني
هذا الخيار ذلك الخلل دون إصــاح ،مما
ي ـحــول دون اس ـت ـمــراريــة إرسـ ــال بـيــانــات

المشتكي وتفاصيل الـشـكــوى ،وه ــذا ما
جعلهم يلجأون الى تسجيل شكواهم عبر
تطبيق حماية المستهلك التابع لــوزارة
الـتـجــارة ،إال أنــه تــم اكـتـشــاف أنــه يعاني
المشكلة ذاتها.
ولجأ المتضررون من هذا الخلل الى
االتـصــال على بدالة «حماية المستهلك»
عبر الخط  ،135إال أنهم اصطدموا بعدم
وجود رد على مكالماتهم من الموظفين،
رغم انتظار فترة الرد اآللي ،التي تستغرق
فترات زمنية طويلة ،مستهجنين دورانهم
فـ ــي هـ ـ ــذه ال ـح ـل ـق ــة الـ ـمـ ـف ــرغ ــة لـتـسـجـيــل
المخالفة ،وقبل بداية النظر في فحواها.
ّ
وفي الخيار المتعلق بتقديم الشكوى
عن طريق «واتـســاب» ،تم تقديم الشكوى
ّ
عـبــر ه ــذا ال ـخ ـيــار ،عـلــى أم ــل وج ــود حــل،
ليتم الرد اآللي عليهم بتسجيل تفاصيل
المخالفة ،إال أنه تم طلب تسجيل المخالفة
عــن طريق االتـصــال على الخط الساخن
 135ف ــي أيـ ـ ــام ال ـع ـط ــل ال ــرس ـم ـي ــة وأي ـ ــام
الراحة ،مع ضرورة إرفاق جميع البيانات

المطلوبة ،ليتم التعامل مع الشكوى في
أق ــرب وق ــت خ ــال أي ــام ومــواع ـيــد العمل
الرسمية فقط.
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،اس ـت ـغ ــرب ع ـ ــدد مــن
الـمـسـتـهـلـكـيــن وصـ ـ ــول مـ ــدى الـ ـ ــرد عـلــى
شكاواهم لفترة تصل الى شهرين كاملين،
مبينين أن هــذا التأخير يكبدهم أمــواال
ّ
ً
إضافية وضررا نتيجة عدم بتها بالسرعة
الممكنة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة «قطاع
الرقابة التجارية وحماية المستهلك» قد
أعلنت في السابق أنه في حال ّ
تعرض أحد
منهم لعمليات غش تجاري أو مخالفات،
ف ـ ــإن ب ــإمـ ـك ــان ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن اس ـت ـخ ــدام
واحـ ــدة م ــن  4ط ــرق تـقــديــم ب ــاغ شـكــوى
تجارية للوزارة ،عن طريق االتصال على
رقــم الـخــط الـســاخــن  ،١٣٥أو عبر إرســال
الـشـكــوى عـلــى «وات ـس ــاب» مــن خ ــال رقــم
 ،55135135أو إرس ــال شـكــوى مــن خالل
التطبيق اإللـكـتــرونــي ل ـلــوزارة المتوافر
على اآلبستور.

خسارة لمؤشرات البورصة ...والسيولة  70مليون دينار
تداوالت جلسة ما قبل دخول الترقية ضغطت على األسعار
●

علي العنزي

على عكس التقديرات ،سجلت
م ــؤش ــرات ب ــورص ــة ال ـكــويــت في
م ـس ـت ـه ــل ت ـ ـعـ ــامـ ــات األس ـ ـبـ ــوع
االستثنائي والمؤمل عليه كثيرا،
بسبب دخول سيولة الصناديق
ال ـع ــال ـم ـي ــة مـ ــورغـ ــان س ـتــان ـلــي،
تــرا جـعــا ملحوظا بنسبة 0.65
فــي المئة على مستوى السوق
ال ـعــام ،حـيــث فـقــد  36.23نقطة،
لـيـقـفــل عـلــى مـسـتــوى 5522.45
نقطة ،وتراجعت سيولة الجلسة
م ـق ــارن ــة م ــع ال ـج ـل ـســة الـســابـقــة
بـنـسـبــة ك ـب ـيــرة ،وتــوق ـفــت أمــس
عند  70.2مليون دينار تداوالت
 167.8م ـل ـيــون س ـهــم م ــن خــال
 9301صـفـقــة ،وت ــم تـ ــداول 117
سـهـمــا رب ــح مـنـهــا  33ف ـقــط ،في
حـيــن خـســرت أسـهــم  65شــركــة،
وثـبـتــت أس ـعــار  19سـهـمــا دون
ت ـ ـغ ـ ـيـ ــر ،وكـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـض ـ ـغـ ــط ع ـلــى
أسهم السوق األول التي تراجع
معظمها ،حيث خسر  12سهما
وربحت  3أسهم ،في حين ثبت 5
أسهم دون تغير ،ليخسر مؤشر
السوق األول نسبة  0.8في المئة
تعادل  49.05نقطة ،ليقفل على
مـسـتــوى  6106ن ـقــاط ،بسيولة
م ـت ــراج ـع ــة ال ـ ــى م ـس ـت ــوى 67.3
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،ت ــداول ــت 112.7
مليون سهم عبر  7252صفقة،
وخسر مؤشر رئيسي  50نسبة
 0.53في المئة ،أي  23.53نقطة،
لـيـقـفــل عـلــى مـسـتــوى 4449.75
نقطة ،بسيولة متراجعة بشدة
الـ ـ ــى  2.5مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـ ـن ـ ــار فـقــط
تداولت  38.6مليون سهم نفذت

أخبار الشركات
«كميفك» :شراء حصة بنسبة  %10من «الشرق األوسط للوساطة»
قالت شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار
المالي (كميفك) إن الحصة التي تم شراؤها ،البالغة
نسبتها  10بالمئة ،في رأسمال شركة الشرق األوسط
للوساطة المالية (شركة تابعة غير مدرجة ومملوكة
بنسبة  90بالمئة) ،خالل صفقة متفق عليها وفقا
لــإجــراءات والـلــوائــح المتبعة فــي بــورصــة الكويت

وهيئة أسواق المال بقيمة إجمالية تقدر بـ  498ألف
دينار .وأوضحت «كميفك» ،في بيان للبورصة ،أن
نسبة الملكية الجديدة في «الشرق األوسط للوساطة»
ً
أصبحت  100بالمئة تقريبا ،موضحة أن أثر الصفقة
سيظهر في البيانات المالية السنوية لـ «كميفك» ،كما
في  31ديسمبر المقبل.

«يوباك» دعت مساهميها لالكتتاب في أسهم زيادة رأسمالها

مـ ــن خ ـ ــال  1383ص ـف ـق ــة ،وت ــم
تداول  44سهما في رئيسي 50
ارتفع منها  14سهما ،وخسر ،26
بينما ثبت  4أسهم دون تغير.
وان ـص ـبــت مـعـظــم الـتـقــديــرات
على نمو مؤشرات البورصة قبل
يوم من دخــول سيولة األســواق
الـ ـن ــاشـ ـئ ــة مـ ـ ــورغـ ـ ــان س ـت ــان ـل ــي
القياسية التي تقارب  2.8مليار
دوالر ،لـ ـك ــن ذ ل ـ ـ ــك ل ـ ــم يـ ـح ــدث،
حـ ـي ــث س ـ ـ ــرت عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ض ـغــط
وبيع على معظم أسهم الترقية
بـيـنـمــا ق ــائ ــده ــا س ـهــم الــوط ـنــي
ال ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـح ــوذ ع ـل ــى ح ــوال ــي
ثلث ت ــداوالت الجلسة ،غير أنه
انـتـهــى ال ــى االس ـت ـقــرار وتــراجــع
البقية بنسب واضحة ،خصوصا
بيتك وزين اللذين خسرا نسبة

 1.4ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة ،كـ ـم ــا خ ـس ــرت
أسـهــم بـنــك بــوبـيــان وصـنــاعــات
نـسـبــة ف ــاق ــت  2ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ولــم
يـ ــربـ ــح س ـ ـ ــوى أس ـ ـهـ ــم ب ــوبـ ـي ــان
ل ـل ـب ـت ــروك ـي ـم ــاوي ــات والـ ــدولـ ــي
وس ـ ـ ـهـ ـ ــم ال ـ ـ ـبـ ـ ــورصـ ـ ــة وبـ ـنـ ـس ــب
مـ ـح ــدودة ،بـيـنـمــا ع ـلــى ال ـطــرف
اآلخـ ــر ف ـت ــرت ت ـعــامــات ال ـســوق
الــرئ ـي ـســي ،وتــراج ـعــت سيولته
ب ـشــدة ،وه ــي األدنـ ــى خ ــال هــذا
الشهر ،كما تعرضت مجموعة
مــن األسـهــم فيه لـلـخـســارة ،كان
ابرزها السالم والمال والتجارية
وأالفكو ورماية وتعمير ،وكان
سهم بتروغلف أبــرز الرابحين،
غير انه ومن معه من الرابحين
ل ــم ي ـغ ـيــروا شـيـئــا ك ـث ـيــرا ،حيث
خـســر ال ـســوق الــرئـيـســي نصف

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

نقطة مـئــو يــة ،لتنتهي الجلسة
بخسائر مفاجئة عكس توقعات
المراقبين.
خليجيا ،تباين أداء مؤشرات
أس ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال بـ ـ ـ ــدول مـجـلــس
ال ـت ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ،وسـجـلــت
مــؤشــرات السعودية وأبوظبي
والبحرين نـمــوا ،بينما تراجع
البقية بشكل واضح ،خصوصا
فــي الـكــويــت ودب ــي ،بــالــرغــم من
مكاسب أسعار النفط واستمرار
إيجابية أخبار لقاحات كورونا،
وسط بعض التحفظ عن األخبار
السياسية اإلقليمية ،خصوصا
فـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق بـ ـع ــاق ــة إي ـ ـ ــران
والواليات المتحدة بعد اغتيال
أحد أكبر العلماء النوويين في
طهران أمس األول.

دعت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية
(ي ــوب ــاك) مساهميها لــاكـتـتــاب فــي أس ـهــم زي ــادة
رأسمال الشركة خالل الفترة من  1ديسمبر المقبل،
ً
مـشـمــوال بالفترة إلــى  15مــن الشهر ذات ــه .وقالت
«ي ــوب ــاك» ،فــي بـيــان لـلـبــورصــة ،إن قيمة االكـتـتــاب
ً
تبلغ  130فلسا للسهم الواحد (شامال  100فلس
ً
القيمة االسـمـيــة للسهم ،مـضــافــا إلـيـهــا  30فلسا
كـعــاوة إص ــدار) .وأوضـحــت أنــه يحق لمساهمي

«مدينة األعمال»
تجتمع لمناقشة
عرض بيع عقار
حددت شركة مدينة األعمال
ال ـك ــوي ـت ـي ــة الـ ـعـ ـق ــاري ــة مــوعــد
اجـتـمــاع مجلس اإلدارة غــدا،
ل ـم ـنــاق ـشــة ع ـ ــرض ب ـي ــع ع ـقــار
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري الـ ـ ــى طـ ـ ــرف ذي
عالقة.

الشركة المقيدين في سجالت المساهمين بتاريخ
االستحقاق االكتتاب بنسبة  132.5بالمئة من نسبة
ملكيتهم فــي رأسـمــال الـشــركــة .ويـجــوز للمساهم
صــاحــب حــق األول ــوي ــة طـلــب االك ـت ـتــاب فــي أسهم
إضافية ،والتي تنتج عن عدم قيام أحد المساهمين
أصحاب حق األولوية باالكتتاب فيها ،شريطة أن
يكون هــذا المساهم قــد اكتتب بكامل حصته في
زيادة رأسمال الشركة.

«أسواق المال» توافق لـ «بوبيان» على إصدار
صكوك بـ  500مليون دوالر
أعلن بنك بوبيان حصوله على موافقة هيئة أسواق المال على
إصدار صكوك ضمن الشريحة األولى اإلضافية لرأس المال ،بقيمة
ال تتجاوز  500مليون دوالر حدا أقصى ،أو ما يعادلها بالعمالت
األخرى.
ً
وقال «بوبيان» ،في بيان للبورصة ،إنه في حال تقرر الحقا القيام
بطرح وتسويق وبيع هذه الصكوك في دولة الكويت ،فسيتم إعداد
ً
نشرة اكتتاب وفـقــا ألحـكــام القانون رقــم  7لسنة  2010والئحته
التنفيذية وتعديالتهما.

حكم أول درجة
لمصلحة «األولى»
في دعوى تعويض
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة األولـ ـ ـ ــى
لالستثمار صدور حكم أول
درجــة لمصلحة الشركة في
دع ـ ــوى ت ـعــويــض ض ــد أحــد
العمالء.
وقالت «األولــى» ،في بيان
للبورصة ،إن محكمة أسواق
المال أصدرت الحكم في 25
الجاري ،بخصوص الدعوى
المتعلقة بندب خبير لتقدير
التعويض النهائي.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن م ـن ـطــوق
الـحـكــم ج ــاء ب ــإل ــزام الـشــركــة
األول ــى لالستثمار ،وأخــرى
ب ــالـ ـتـ ـض ــام ــن ب ـ ــدف ـ ــع م ـب ـلــغ
ً
 2.09مـلـيــون دي ـنــار تقريبا
تعويضا نهائيا ُيخصم منه
التعويض المؤقت.
ّ
وبينت «األولى» أن الحكم
السابق ال يمكن تحديد أثره
المالي حاليا ،لحين صدور
حكم نهائي بالفصل في هذه
الدعوى.

ً
«الوطني» :الدوالر يتراجع تفاؤال بانتقال سلس للسلطة

قـ ــال ت ـقــريــر أس ـ ـ ــواق ال ـن ـقــد األس ـبــوعــي
الصادر عن بنك الكويت الوطني ،إنــه في
خـطــاب أل ـقــاه أم ــام ال ـقــوات األمـيــركـيــة يــوم
الخميس الـمــاضــي ،تعهد دونــالــد ترامب
بمغادرة البيت األبيض إذا تم تأكيد فوز
الرئيس المنتخب جو بايدن في انتخابات
الرئاسة األميركية ،ويعتبر هــذا أقــرب ما
وصــل إليه ترامب فيما يتعلق باالعتراف
بهزيمته فــي االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة هــذا
الشهر ،وتأتي تلك الخطوة بعد أن بدأ عملية
تسليم السلطة إلى إدارة بايدن.
ووفق التقرير ،وفي وقت سابق من هذا
األس ـب ــوع ،أوص ــى تــرامــب إدارة الـخــدمــات
ال ـع ــام ــة ،ال ـت ــي يـتـمـثــل دورهـ ـ ــا ف ــي تــوفـيــر
الموارد للفريق االنتقالي للرئيس المنتخب،
ً
لـبــدء تـلــك اإلج ـ ـ ــراءات ،كـمــا أن ــه ط ــرح علنا
للمرة األول ــى إمكانية االضـطــرار إلــى ترك
ً
منصبه ،مشيرا إلى «إدارة بايدن» في إحدى
تصريحاته.
ورغ ــم سـمــاح تــرامــب لمسؤولي إدارت ــه
بالتعاون مع فريق بايدن ،فإنه أصر على
رفــض االعـتــراف بهزيمته في االنتخابات.
ً
واسـتـمــر فــي الـتـغــريــد نــاشــرا مــزاعــم حــول
تزوير االنتخابات.
وعند سؤاله يوم الخميس عما سيفعله
إذا أع ـل ـنــت ال ـه ـي ـئــة االن ـت ـخــاب ـيــة الــرئـيــس
ً
المنتخب جو بايدن فائزا في االنتخابات
فــي  14ديسمبر ،قــال تــرامــب« :سيكون من
ً
الصعب ج ــدا ال ـت ـنــازل .لكن لــو فعلوا ذلك
ي ـكــونــون ق ــد ارت ـك ـب ــوا خ ـط ــأ» .وع ـنــدمــا تم
الـضـغــط عليه بـشــأن مــا إذا ك ــان سيغادر
البيت األبيض ،أضــاف «بالتأكيد سأفعل،
وأنتم تعرفون ذلك».
إلى ذلك ،صدر محضر االجتماع األخير
لمجلس االحتياطي الفدرالي يوم األربعاء

الماضي ،وألقى الضوء على ما تمت
مناقشته من المسؤولين حول سبل
تعديل سياسة ش ــراء الـسـنــدات في
المستقبل.
وات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤولـ ـ ـ ــو
االح ـت ـيــاطــي ال ـف ــدرال ــي على
استعدادهم لتعديل برنامج
ش ـ ــراء األصـ ـ ـ ــول إذا تـغـيــرت
ال ـظ ــروف ،تــاركـيــن الـمـجــال
ً
مفتوحا التـخــاذ إج ــراءات
جــديــدة لكنهم استبعدوا
اتخاذ أي خطوات فورية.
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن كـشــف
المحضر عن مدى تقارب الجهات
الـتـنـظـيـمـيــة فـيـمــا يـتـعـلــق بــاتـخــاذ
خ ـط ــوات إض ــاف ـي ــة لـتـعــزيــز تـعــافــي
االقـتـصــاد مــن خ ــال بــرنــامــج شــراء
األص ــول ،فإنها أكــدت افتقارها إلى
إجماع قوي بشأن التفاصيل والتوقيت.
وأشـ ــار الـمـحـضــر إل ــى أن « ال ـعــديــد من
المشاركين رأوا أن اللجنة قــد تــرغــب في
تـعــزيــز توجيهاتها بـشــأن ش ــراء األص ــول
ً
قريبا» ،بينما كان هناك «عدد قليل متردد»
فــي إجـ ــراء تـغـيـيــرات عـلــى ال ـمــدى الـقــريــب،
مشيرين إلى «حالة عدم اليقين المتزايدة
بشأن آفاق النمو االقتصادي واالستخدام
المناسب لسياسات الميزانية العمومية
في ضوء تلك األوضاع».

ثقة المستهلك
تــراجـعــت ثـقــة المستهلك فــي الــواليــات
المتحدة إلى أدنى مستوياتها في  3أشهر
على خلفية ارتفاع حاالت اإلصابة بـ «كوفيد
 »19 -مرة أخرى .إذ انخفض مؤشر مؤسسة

كــونـفــرنــس ب ــورد لـثـقــة المستهلك إلــى
 96.1نقطة في نوفمبر مقابل  101.1في
ً
أكتوبر ،مسجال مستوى دون التوقعات
البالغة  97.7نقطة.
ومـ ـق ــارن ــة ب ـم ـس ـت ــوي ــات مـ ــا قـبــل
ال ـج ــائ ـح ــة ،ب ـلــغ ال ـم ــؤش ــر 132.6
ن ـق ـط ــة ف ـ ــي فـ ـب ــراي ــر الـ ـم ــاض ــي.
وب ـ ـ ــدأ االقـ ـتـ ـص ــاد ي ـف ـق ــد زخ ـمــه
ب ـع ــد ان ـق ـض ــاء ح ــزم ــة الـتـحـفـيــز
المالي الـتــي ت ـجــاوزت قيمتها 3
تريليونات دوالر.
وكــانــت تلك الـحــزمــة نجحت
في مساعدة ماليين األميركيين
العاطلين عــن العمل فــي تسديد
ن ـف ـقــات ـهــم ال ـي ــوم ـي ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى دع ــم
الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم،
مـ ـم ــا ق ـ ــد يـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي ت ـف ـس ـي ــر ال ـن ـمــو
االقتصادي القياسي الــذي شهدناه في
الربع الثالث من العام الحالي.
ً
ومستقبليا ،تشير توقعات النمو إلى
تسجيل مـسـتــوى أق ــل مــن  5فــي الـمـئــة في
الربع الرابع من العام الحالي .فيما ال يتوقع
إقرار المزيد من حزم التحفيز المالي إال بعد
تولى الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه
في  20يناير.

ارتفاع طلبات إعانات البطالة
ً
نظرا لتجاوز حاالت اإلصابة بالفيروس
ً
أكثر من  100ألــف حالة يوميا ،فقد تأخر
تـعــافــي أسـ ــواق الـعـمــل بـعــد أن أدى فــرض
ال ـق ـي ــود إلـ ــى ال ـم ــزي ــد م ــن ع ـم ـل ـيــات ان ـه ــاء
الــوظــائــف .ليرتفع عــدد األميركيين الذين
تقدموا بطلبات إعانة البطالة للمرة األولى
األسبوع الماضي.

وأدت تلك الزيادة الهائلة في اإلصابات
الـجــديــدة بــالـفـيــروس وف ــرض الـقـيــود على
أنشطة األع ـمــال إلــى زي ــادة مـعــدل تسريح
الـمــوظـفـيــن وتـبــاطــؤ وت ـيــرة تـعــافــي ســوق
العمل .وذكــرت وزارة العمل أن المطالبات
ارتفعت بواقع  30ألف طلب لتصل إلى 778
ً
ألــف طلب وفقا للبيانات المعدلة كما في
األسبوع المنتهي في  21نوفمبر.
وبذلك تكون مطالبات البطالة سجلت
ً
ارت ـف ــاع ــا لــأس ـبــوع ال ـثــانــي عـلــى الـتــوالــي
فيما تجاوزت توقعات االقتصاديين الذين
استطلعت رويترز آراءهم بأن تصل إلى 730
ألف طلب فقط.
وبـلــغ مـعــدل الـبـطــالــة  6.9فــي الـمـئــة في
ً
أكتوبر ،متراجعا من مستوى  7.9في المئة
الـشـهــر ال ـســابــق .ليبقى ه ـنــاك نـحــو 11.1
مليون شخص عاطل عن العمل.

الصناعات التحويلية والخدمات
كشف نتائج استبيان األسبوع الماضي
عــن مــواصـلــة إح ــراز تـقــدم اقـتـصــادي فيما
يتعلق بالتغلب على الــركــود الـنــاجــم عن
ال ـجــائ ـحــة ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ارتـ ـف ــاع ح ــاالت
االصابة في كافة أنحاء البالد.
وتـ ـج ــاوز م ــؤش ــر م ــدي ــري الـمـشـتــريــات
الـمــركــب ال ـصــادر عــن شــركــة IHS Markit
التوقعات مما يدل على زيادة تعزيز الطلب.
إذ ارتفع مؤشر قطاع التصنيع إلــى 56.7
ً
مقابل  53.4في أكتوبر ،متخطيا توقعات
بـتـسـجـيـلــه  .53وفـ ــي ذات ال ــوق ــت ،ارت ـفــع
مؤشر قطاع الخدمات إلى أعلى مستوياته
ً
المسجلة منذ عام  ،2015وصوال إلى 57.7
مقابل  56.9الشهر السابق ،بينما أشارت
التوقعات وصوله لمستوى  55فقط.
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االكتتاب في أسهم حقوق األولوية المتبقية تصاعد ليصل إلى %469
● الخرافي :نجاح الشركة في إعادة الهيكلة ُيمهد الطريق لتوزيع األرباح
الهيكلة أدت
إلى خفض
الديون وسداد
المرابحة
ورسملة قرض
المساهم

ارتفاع التغطية
في اكتتاب
زيادة رأس
المال عكس ثقة
المساهمين
والمستثمرين
باستراتيجية
الشركة

أعلنت مجموعة زين أن تغطية
االكتتاب في أسهم حقوق األولوية
المتبقية لشركتها ا لـتــا بـعــة ز يــن
ال ـس ـع ــودي ــة ب ـل ـغــت  469بــال ـم ـئــة،
حيث سجلت زيادة غير مسبوقة
ف ــي ط ـلــب االك ـت ـت ــاب م ــن شــريـحــة
ا ل ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــر يـ ــن ذوي ا ل ـ ـطـ ــا بـ ــع
المؤسسي.
وذك ـ ــرت ال ـم ـج ـمــوعــة ،ف ــي بـيــان
ص ـحــافــي ،أن ال ـخ ـطــوات األخ ـيــرة
التي اتخذتها جاءت ضمن خطتها
إلعـ ـ ــادة هـيـكـلــة رأس ـم ــال ـه ــا ،الـتــي
ّ
ّ
شقيها خفض رأس
تضمنت في
الـ ـم ــال ث ــم رفـ ـع ــه ،م ــن خـ ــال طــرح
أس ـه ــم ح ـق ــوق أولـ ــويـ ــة ،وه ـ ــذا ما
ساهم في إطفاء معظم خسائرها
المتراكمة ،وسداد جزء من تمويل
ال ـ ـمـ ــراب ـ ـحـ ــة ،ورس ـ ـم ـ ـلـ ــة ج ـ ـ ــزء مــن
مستحقات «مجموعة ز ي ــن» ،مما
سيمهد لدخول الشركة في حقبة
ّ
التحول االستراتيجي
جديدة من
ألدائها المالي.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة
ا لــر ئـيــس التنفيذي فــي مجموعة
زين ،بدر ناصر الخرافي« :يعكس
ارت ـفــاع الـطـلــب فــي اكـتـتــاب زي ــادة
رأسـمــال الشركة ثقة المساهمين
والمستثمرين باستراتيجيتها
التشغيلية وخططها المستقبلية،
ك ـمــا ي ـع ــزز ق ــدرات ـه ــا ف ــي الـتــوســع
بأنشطتها واستثماراتها في قطاع
االتصاالت بالمملكة».
وذك ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــراف ـ ــي أن «ن ـ ـجـ ــاح
شــركــة زي ــن الـسـعــوديــة فــي إع ــادة

هيكلة رأسمالها ُيبشر بدخولها
ف ــي مــرح ـلــة تـ ـح ـ ّـول ج ــدي ــدة على
الصعيدين التشغيلي والربحي،
خصوصا أن هذه العملية جاء ت
بعد انتقال الشركة إ لــى الربحية
فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات ال ـ ـثـ ــاث األخ ـ ـيـ ــرة،
ً
ً
وت ـس ـج ـي ـل ـهــا م ـ ـسـ ــارا ت ـص ــاع ــدي ــا
ً
مستمرا».
وأع ـ ــرب ع ــن ت ـفــاؤلــه بمستقبل
عمليات الشركة وقدراتها المالية،
بـعــد نـجــاحـهــا فــي ه ــذه الـخـطــوة،
خصوصا أن إتـمــام عملية إعــادة
هيكلة رأس المال جاءت بالتزامن
مـ ــع وفـ ـ ــاء الـ ـش ــرك ــة بــال ـتــزامــات ـهــا
المالية مع المؤسسات المالية.
وتابع قائال «أدت عملية إعادة
هيكلة رأس ا ل ـمــال إ ل ــى تخفيض
الخسائر المتراكمة ورسملة قرض
ال ـم ـســاهــم ،ك ـمــا سـيـتــم اس ـت ـخــدام
المتحصالت النقدية من االكتتاب
ف ــي سـ ـ ــداد ت ـس ـه ـيــات ال ـمــراب ـحــة
وخ ـ ـ ـفـ ـ ــض ال ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــون ،وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي
سيساعد ذلك في تعزيز الربحية،
و هــو مــا سيفتح المجال لتوزيع
أرب ــاح نقدية ألول مــرة فــي تاريخ
الشركة».
وبـ ّـيــن أن «إدارة الشركة حاليا
تـقــوم بــاالسـتـفــادة مــن الـتـطــورات
اإليجابية التي حققتها خالل هذه
ال ـف ـت ــرة ،ح ـيــث تـسـتـهــدف الـمــزيــد
من النمو لعملياتها في مجاالت
االب ـت ـكــارات الــرقـمـيــة ،والحوسبة
ال ـس ـح ــاب ـي ــة ،وإنـ ـت ــرن ــت األشـ ـي ــاء،
والذكاء االصطناعي ،حيث نعمل

ـوديــة
ع ـلـ ّـى أن تـصـبــح زي ــن الـسـعـ ّ
ـزود الخدمات الرقمي المفضل،
مـ
سـ ـ ــواء ع ـل ــى م ـس ـت ــوى األفـ ـ ـ ــراد أو
األعمال».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :س ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل زي ـ ــن
السعودية توسعاتها على شبكة
الجيل الخامس في مــدن جديدة،
ً
والـ ـت ـ ّ
ـوس ــع أيـ ـض ــا ف ــي مـ ــدن تمت
تغطيتها م ــن ق ـبــل ،ورفـ ــع ج ــودة
الخدمات المقدمة ،بالشكل الذي
ً
ي ـض ـم ــن ت ـ ـفـ ـ ّـوق الـ ـش ــرك ــة م ـح ـل ـيــا
ً
ودول ـ ـ ـيـ ـ ــا ،ب ـع ــد أن ب ــات ــت تـحـظــى
بــاع ـتــراف مــن ك ـبــرى الـمــؤسـســات
اإلقليمية والدولية».
يــذكــر أن عـمـلـيــة إع ـ ــادة هيكلة
رأس ال ـم ــال جـ ــاء ت بــال ـتــزامــن مع
حـ ـف ــاظ «زي ـ ـ ــن الـ ـسـ ـع ــودي ــة» عـلــى
تحقيقها ربـحـيــة لـلــربــع الـتــاســع
ّ
تحولها منذ 3
على التوالي ،بعد
سـنــوات إلــى الربحية؛ إذ سجلت
ال ـش ــرك ــة خ ـ ــال األشـ ـه ــر الـتـسـعــة
ً
األول ــى مــن الـعــام الـحــالــي أربــاحــا
صافية بلغت  224مليون ريال ،في
حين بلغ إجمالي إيرادات الشركة
لـلــربــع ال ـثــالــث م ــن ال ـع ــام الـحــالــي
 1.928مليون ريال ،مقارنة بـ 1.889
مليون ريال خالل الربع الثاني من
الـعــام الحالي ،بنسبة نمو بلغت
 2بالمئة.
وا نـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــس ه ـ ـ ـ ــذا األداء ع ـل ــى
الخسائر المتراكمة للشركة ،التي
ً
بناء
بدورها
واصلت االنخفاض
ّ
على صافي الربح المحقق خالل
الربع الثالث من عام  ،2020وإعادة

هيكلة رأس المال التي تمت خالل
الربع الرابع منه ،وبذلك ،تم إطفاء
معظم الخسائر المتراكمة لتصل
إلى  34مليون ريال سعودي ،كما
أنه منذ إعادة هيكلة رأس المال،
ار تـفــع سعر سهم الشركة ليصل
إل ـ ــى أعـ ـل ــى م ـس ـت ــوى م ـن ــذ ال ـع ــام
ً
الـحــالــي بقيمة تـفــوق الـ ــ 13ريــاال
ل ـل ـس ـهــم ،م ـق ــارن ــة بـ ــ 6ري ـ ــاالت في
العام الماضي.
وك ــان ــت «زي ـ ــن ال ـس ـع ــودي ــة» قــد
أعلنت أخيرا نجاحها في توقيع
ات ـف ــاق ـي ــة إع ـ ـ ــادة ج ــدول ــة ت ـمــويــل
ال ـمــراب ـحــة الـمـشـتــرك مــع تحالف
م ــن ع ــدة ب ـن ــوك ،وال ـم ـق ـ ّـدر ب ـ ــ3.85
مليارات ريال بشروط تفضيلية،
إذ تـمـتــد ه ــذه االت ـفــاق ـيــة لخمس
سنوات تنتهي خــال عــام ،2025
وبـ ـه ــام ــش رب ـ ــح أق ـ ــل ب ـك ـث ـيــر مــن
السابق ،وبشروط تجارية أفضل،
ّ
تتضمن هــذه
وإضــافــة إلــى ذل ــك،
االتفاقية تسهيالت لــرأس المال
سعودي
العامل بقيمة مليار ريال
ّ
ح ـت ــى ع ـ ــام  ،2025م ـم ــا س ـيــوفــر
س ـيــولــة إضــاف ـيــة لـتـمــويــل خطط
نمو أعمال الشركة.
ّيذكر أن شركة زين السعودية
ح ــق ـق ــت س ـل ـس ـلــة م ــن اإلن ـ ـجـ ــازات
الـتـشـغـيـلـيــة خ ــال األش ـه ــر الـ ــ12
الماضية ،أبرزها تدشينها أكبر
شبكة للجيل الخامس (  )5Gفي
المملكة ومنطقة الشرق األوسط
وأوروبـ ـ ـ ـ ــا وإف ــريـ ـقـ ـي ــا ،وال ــرابـ ـع ــة
عالميا ،وتوسعها ك ــأول مشغل

والوحيد في المملكة لنشر الجيل
الـ ـخ ــام ــس فـ ــي ج ـم ـي ــع ال ـم ـنــاطــق
اإلدار ي ــة بالمملكة ،لتشمل بذلك
 50مدينة عبر أكثر من  4.600برج
على صعيد المملكة.
وكانت الشركة قد أعلنت أخيرا
إطــاقـهــا خاصية دمــج ال ـتــرددات
لشبكتها ّ للجيل الخامس ،لتكون
ّأو ّل مـشــغــل ات ـص ــاالت فــي الـعــالــم
يوفر هذه الخاصية للعمالء ،التي
ّ
تمكن سرعة اإلنترنت من الوصول
إلى  2.4غيغابت في الثانية ،مما
يــوفــر ت ـجــربــة أف ـضــل وأس ـ ــرع في
استخدام إنترنت األشياء واأللعاب
بشكل
اإللكترونية وقطاع األعمال
ٍ
غير مسبوق.
تأتي هذه اإلنجازات بالتوازي
مــع فــوز «زيــن الـسـعــوديــة» بثالث
جـ ــوائـ ــز خـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ــدورة ال ــرابـ ـع ــة
ع ـشــرة لـقـمــة Telecom Review
لقادة قطاع االتصاالت ،عن فئات:
«أ فـضــل نمو لمستخدمي الجيل
ا ل ـخــا مــس ( ،»)5Gو«أ ف ـض ــل بنية
تـحـتـيــة لـشـبـكــة الـجـيــل الـخــامــس
( ،»)5Gو»أ فـضــل مقدم للحوسبة
ال ـس ـح ــاب ـي ــة» .ويـ ـض ــاف إلـ ــى ذلــك
ّ
التفوق
االعتراف الدولي بمستوى
ا لــذي حققته الشركة بحصولها
على جائزة أسرع إنترنت منزلي
فـ ــي ال ـم ـم ـل ـك ــة مـ ــن شـ ــركـ ــة أوكـ ــا
( )Ooklaالعالمية ،المالكة لموقع
 SpeedTestالشهير والمتخصص
ف ـ ــي ق ـ ـيـ ــاس س ـ ــرع ـ ــات اإلنـ ـت ــرن ــت
ً
عالميا.

بدر الخرافي

اإلقبال على االكتتاب
ُيبشر بدخول الشركة
مرحلة جديدة على
الصعيدين التشغيلي
والربحي

استدامة دولة الرفاه ألجيال المستقبل غير ممكنة بال تضحيات وتنازالت

ً
 29أكاديميا من جامعة الكويت يقدمون ورقة بعنوان «قبل فوات األوان»
ق ـ ـ ـ ـ ّـدم  29أكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــا مـ ـ ــن جـ ــام ـ ـعـ ــة الـ ـك ــوي ــت
متخصصين في علوم اإلدارة واالقتصاد ورقة
بعنوان «قبل فوات األوان ...رؤية صادقة لتصحيح
المسار نحو اقتصاد عــادل ومستدام» ،يقرعون
الجرس من خاللها للفت انتباه المواطن ومجتمع
األعمال ومتخذي القرار االقتصادي في السلطتين
التنفيذية والتشريعية إلى حقيقة ال جدال فيها
بأن استدامة دولة الرفاه ألجيال المستقبل غير
مـمـكـنــة م ــن دون تـضـحـيــات وتـ ـن ــازالت يـقـ ّـدمـهــا
الجيل الحاليّ ،
مقدمين رؤية من خمسة محاور
لـتـصـحـيــح ال ـم ـســار االق ـت ـص ــادي تــؤخــذ كـحــزمــة
متكاملة ،تتمثل في إيجاد مصادر دخل مساندة
للثروة النفطية ،وإصالح المالية العامة ،وإصالح
االختالل في سوق العمل ،واالستثمار في رأس
المال البشري ،وإصالح التركيبة السكانية.
وأجمع األكاديميون الـ  29في الورقة المنشورة
عـلــى مــوقــع «ك ــوي ــت ام ـبــاكــت» KuwaitImpakt.
 comالمتخصص فــي نشر األوراق وا لــدرا ســات
المتعلقة بالسياسة العامة في الكويت ،على أن
االقتصاد الكويتي بشكله الحالي غير مستدام،
وبأن معيشة الرفاه التي اعتادها الكويتيون منذ
اكتشاف النفط مهددة بالزوال ،بسبب المتغيرات
ً
المحلية واإلقليمية وا لــدو ل ـيــة ،ب ــدء ا مــن األز مــة
ً
المالية العالمية في عــام  ،2008م ــرورا بانهيار
أسعار النفط ،وانتهاء بجائحة فيروس كورونا،

مــوض ـح ـيــن أن هـ ــذه ال ـم ـت ـغ ـي ــرات ت ـن ــذر ب ـكــارثــة
اقتصادية ستحل بالكويت ،وتفضي إلى تغيير
جذري ودائم في حياة الكويتيين.
وق ـ ــد اس ـت ـع ــرض ــت الـ ــورقـ ــة خ ـم ـســة اخـ ـت ــاالت
هيكلية في االقتصاد الكويتي ،مؤكدة في الوقت
ذاته أنها ليست جديدة ،إال أن عمقها في األزمات
المتتالية:
ً
 أوال :االعـتـمــاد عـلــى الـنـفــط كـمـصــدر أح ــاديل ـلــدخــل ،ح ـيــث ت ـعــد ال ـكــويــت أك ـثــر دول الـخـلـيــج
ً
اعـ ـتـ ـم ــادا ع ـل ــى ال ـن ـف ــط ال ـ ــذي ي ـش ـكــل  43بــالـمـئــة
م ــن إج ـم ــال ــي ال ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي و 91بــال ـم ـئــة من
الـ ـ ـص ـ ــادرات ،وهـ ــو م ــا ي ـ ــؤدي إلـ ــى االخـ ـت ــال فــي
المالية العامة.
ً
 ثانيا :االختالل في المالية العامة ،والتقلبالكبير باإليرادات العامة ،بسبب ارتباطها بسعر
النفط ،حيث سجلت الكويت عجزا متراكما منذ
عام  2015بلغ  28مليار دينار ،كما ذكرت الورقة
أن «الكويت تغرف من مخزونها النفطي ،وتوجه
جل اإليرادات لمصروفات جارية بعوائد تنموية
محدودة».
ً
 ثالثا :االختالل في سوق العمل المتمثل فيتضخم القطاع ا لـعــام و تــد نــي كفاء ته فــي الوقت
الذي يعتمد القطاع الخاص على توظيف العمالة
األجنبية الرخيصة.
ً
 -رابعا  :ضعف النظام التعليمي ،مقارنة مع

ّ
بـقـيــة دول الـخـلـيــج ،حـيــث ح ــل تــامـيــذ الـكــويــت
أسفل القائمة في اختبارات قياس األداء ،على
الرغم من زيادة نسب الصرف في وزارة التربية.
ً
 خــا مـســا  :اال خ ـتــال فــي التركيبة السكانية،وهو نتاج طبيعي لالختالالت الهيكلية األخرى
مــن االعـتـمــاد شـبــه الـكـلــي عـلــى الـنـفــط ،وتوجيه
ري ـعــه لــدفــع رواتـ ــب الــوظــائــف ال ـح ـكــوم ـيــة ،مما
أدى إل ــى تــوجــه الـكــويـتـيـيــن لـلـعـمــل فــي الـقـطــاع
ال ـح ـك ــوم ــي وع ــزوفـ ـه ــم ع ــن ال ـع ـم ــل ف ــي ال ـق ـطــاع
الخاص الذي تسهل له الدولة توظيف العمالة
ّ
بتحملها جــزء ا مــن تكلفته مــن خالل
األجنبية
شمولها بالدعوم كالرعاية الصحية واستهالك
الــوقــود وال ـكـهــربــاء وال ـم ــاء ،ع ــاوة عـلــى ضعف
مـخــر جــات ا لـتـعـلـيــم ا ل ـتــي تـضـعــف مــن تنافسية
العمالة الوطنية.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ـ ــال د .ض ـ ـ ـ ـ ــاري ا لـ ـ ــر ش ـ ـ ـيـ ـ ــد ،أ ح ـ ــد
األ ك ــاد يـ ـمـ ـيـ ـي ــن ا ل ـ ـ ـ  29إن ا لـ ــور قـ ــة تـ ــم إ عـ ــداد هـ ــا
ب ـهــدف خـلــق ح ــوار وط ـنــي بـيــن صــانـعــي ال ـقــرار
االقتصادي ورواد األعمال والباحثين العلميين
وع ـم ــوم ال ـمــواط ـن ـيــن ،مـضـيـفــا «إن ـن ــا مـجـمــوعــة
م ــن األك ــادي ـم ـي ـي ــن ال ـش ـب ــاب الـمـتـخـصـصـيــن فــي
المجاالت االقتصادية واإلدارية في كلية العلوم
اإلدارية بجامعة الكويت ،تزامنت فترة ابتعاثنا
ل ـلــدراســات الـعـلـيــا مــع فـتــرة الـتـعــافــي بـعــد أزمــة
 ،2008و ش ـهــد نــا ع ــن ق ــرب ك ـيــف أ ع ـ ــادت األز م ــة

ت ـش ـك ـيــل ال ـن ـظ ــري ــات وال ـم ـف ــاه ـي ــم االق ـت ـص ــادي ــة،
و بـ ــأ نـ ــه لـ ــم ي ـع ــد م ـق ـب ــوال أن ي ـس ـت ـمــر ا ل ـت ـشــر يــع
ورس ــم الـسـيــاســات فــي الـكــويــت بـنــاء عـلــى اآلراء
ال ـش ـخ ـص ـي ــة واالن ـ ـط ـ ـبـ ــاعـ ــات الـ ـع ــام ــة وال ـ ـمـ ــزاج
ً
العلمي».
السياسي بدال من الدليل ّ
أما د .شمالن البحر ،الموقع على الورقة ،فقد
ذكر أن «هذه المرة األولى ليست هي التي تطفو
فـيـهــا ال ـض ــرورة الـ ُـمـ ِـلـ ّـحــة لــإصــاح االقـتـصــادي
على السطح ،لكن ما نسعى إليه في هذه الرؤية
هو معالجة شاملة للخلل االقتصادي تستهدف
جذور المشكلة ال أعراضها ،فال يصلح التعامل
مــع ا لـقـطــا عــات اال قـتـصــاد يــة كــو حــدات منفصلة،
مــع إغـفــال تـسـ ّـرب آثــار الـسـيــاســات الـعــامــة فيما
بـيـنـهــا ،أو ط ــرح ال ـح ـلــول الـقـصـيــرة الـنـظــر دون
اعتبار آلثارها بعيدة المدى ،أو ربطها بالحالة
المالية لـلــدو لــة ،حيث تعلو صيحات اإل صــاح
عند انخفاض سعر النفط وتخفت عند ارتفاعه».
و تـطــرح درا س ــة « قـبــل فــوات األوان» مجموعة
م ــن ال ـح ـل ــول ال ـم ـت ـشــاب ـكــة وال ـم ـت ــراب ـط ــة لــوضــع
الكويت على المسار الصحيح باتجاه االقتصاد
المستدام ،ومنها:
 .1إ ي ـ ـجـ ــاد قـ ـط ــاع خ ـ ــاص ذي ق ـي ـم ــة م ـضــا فــة
لالقتصاد الوطني.
 .2االن ـف ـتــاح ع ـلــى األس ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة ،ودع ــم
جهود التكامل االقتصادي بين دول الخليج.

 17تريليون دوالر حجم
السندات سالبة العائد
فـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـضـ ـ ــم إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
ال ـت ـح ـف ـي ــز ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـخــذهــا
ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ال ـ ـمـ ــركـ ــزيـ ــة ح ــول
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــال ـ ـ ــم بـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــل ت ـ ـب ـ ـعـ ــات
ج ــائـ ـح ــة كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،ارتـ ـف ــع
حـجــم الـسـنــدات الـتــي تقدم
عوائد سالبة إلى مستويات
ت ـق ــدر ب ـن ـحــو  17تــر ي ـل ـيــون
دوالر ف ـ ــي و ق ـ ـ ــت ت ــوا ص ــل
ت ـل ــك ال ـب ـن ــوك ض ــخ ال ـمــزيــد
مــن الـسـيــولــة فــي األس ــواق،
بحسب تقرير حديث صادر
عن بنك االستثمار العالمي
 J.P. Morganن ـشــر مــو قــع
«ماركت وو تــش» مقتطفات
منه.
وتمثل تلك المستويات
القياسية للسندات السالبة
الـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزانـ ـ ـي ـ ــات ال ـم ـج ـم ـع ــة
ألربعة بنوك مركزية كبرى
ه ـ ــي الـ ـ ـف ـ ــدرال ـ ــي األمـ ـي ــرك ــي
والبنك المركزي األورو بــي
وبنك اليابان وبنك إنكلترا،
التي نمت محفظة أصولها
بـ ـنـ ـح ــو  5.2ت ــر يـ ـلـ ـي ــو ن ــات
ً
دوالر خ ـ ـ ـ ــال  12شـ ـ ـه ـ ــرا
الـمــاضـيــة وس ــط م ـحــاوالت
مضنية تبذلها تلك البنوك
لمواجهة تبعات الجائحة.
ومـ ـ ـن ـ ــذ ب ـ ـ ــدء الـ ـج ــائـ ـح ــة،
ش ــرع ــت ال ـب ـن ــوك ال ـمــركــزيــة
فــي زي ــادة بــرامـجـهــا لـشــراء
األصـ ــول ،إضــافــة إل ــى حــزم
تـ ـحـ ـفـ ـي ــز وبـ ـ ــرامـ ـ ــج طـ ــارئـ ــة
ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـل ــى م ـس ـتــويــات
ال ـ ـس ـ ـيـ ــولـ ــة فـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ــواق،

وهي الخطوات التي ينظر
إلـ ـيـ ـه ــا عـ ـل ــى نـ ـط ــاق واسـ ــع
كأحد األسباب التي دفعت
المستثمرين نحو األصول
عالية المخاطر والتي تقدم
ً
عــوا ئــد منخفضة جــدا عما
كانت عليها في الماضي.
وقـ ـ ـ ــال بـ ـن ــك االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
ا لـ ـع ــا لـ ـم ــي J.P. Morgan
ف ــي ت ـقــر يــره « ل ـقــد أدى هــذا
إلـ ـ ـ ـ ــى ك ـ ـم ـ ـيـ ــة ض ـ ـخ ـ ـمـ ــة م ــن
أدوات ا لـ ــد يـ ــن ا لـ ـت ــي ت ـقــدم
عـ ـ ــوائـ ـ ــد سـ ــال ـ ـبـ ــة وهـ ـ ـ ــو م ــا
وض ــع ال ـمــزيــد مــن الـضـغــط
عـلــى المستثمرين وا لــذ يــن
تــوج ـهــوا ن ـحــو ال ـب ـحــث عن
العائد في أي مكان ...عوائد
س ــال ـب ــة ت ـع ـنــي ب ــال ـض ــرورة
أن المستثمرين الحائزين
ت ـلــك ال ـس ـن ــدات س ـيــدف ـعــون
للحكومة مقابل االحتفاظ
بسنداتها».
وع ـ ـلـ ــى سـ ـبـ ـي ــل الـ ـمـ ـث ــال،
يبلغ العائد على السندات
ال ـع ـش ــري ــة األل ـم ــان ـي ــة نـحــو
سالب  0.59في المئة مقابل
نحو سالب  0.19في المئة
بنهاية العام الماضي ،في
وق ــت عــرفــت ف ـيــه ال ـس ـنــدات
ال ـبــري ـطــان ـيــة أي ـض ــا تـقــديــم
عوائد سالبة للمرة األولى
خالل العام الحالي.
«العربية نت»

 .3ت ــو سـ ـي ــع ا ل ـ ـقـ ــا عـ ــدة اال ق ـ ـت ـ ـصـ ــاد يـ ــة و خ ـل ــق
فــرص عمل جديدة عن طريق تعزيز المشاريع
الصغيرة والمتوسطة.
 .4تعريف مفهوم صندوق «األجيال القادمة»،
وتوضيح األهداف من احتياطه ،وتحديد إطار
ع ــام لــأفــق الــزم ـنــي والـ ـظ ــروف ال ـتــي تـسـتــدعــي
السحب منه.
 .5مــراج ـعــة رسـ ــوم االن ـت ـف ــاع ب ــأم ــاك ال ــدول ــة
ل ـمــواك ـبــة قـيـمـتـهــا ال ـســوق ـيــة ورسـ ــوم ال ـخــدمــات
العامة وغرامات المخالفات.
 .6ترشيد الدعوم االجتماعية واالستهالكية
بتوجيهها للمستحقين حسب مستوى الدخل
ً
تحقيقا للعدالة االجتماعية.
ّ
 .7تعديل سلم الرواتب في القطاع العام ،بما
يعكس القيمة اإل نـتــا جـيــة لـكــل و ظـيـفــة ،ويحقق
التنافسية مع القطاع الخاص.
 .8فرض ضريبة على أصحاب األعمال مقابل
توظيف العمالة األجنبية ،و تــو جـيــه إ يــرادا تـهــا
لـتـحـفـيــز ال ـع ـمــالــة الــوط ـن ـيــة لـلـعـمــل ف ــي الـقـطــاع
الخاص وتدريبها.
 .9ز ي ــادة ميزانية د عــم البحث العلمي ور فــع
معايير الحصول عليه.
 .10إنشاء هيئة عامة لتنفيذ سياسة الهجرة
واإل ق ــا م ــة ،و تـنـظـيــم ا سـتـقــدام ا لـعـمــا لــة األجنبية
وحقوقها وواجباتها.
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«الكويتية» تتسلم «الفنطاس» ...خامس
طائرات إيرباص A320neo

الفاضل :دور محوري بارز للكويت
الستقرار أسواق النفط وتوازنها

المطيري :وصولها استمرار لمرحلة هامة في تطوير الخدمات المميزة
تـ ـسـ ـلـ ـم ــت ش ـ ــرك ـ ــة الـ ـخـ ـط ــوط
الـ ـ ـج ـ ــوي ـ ــة ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة خ ــام ــس
ط ــائ ــراتـ ـه ــا مـ ــن نـ ـ ــوع إي ــرب ــاص
 ،A320neoا ل ـتــي أ ط ـلــق عليها
«ال ـف ـن ـطــاس» ،حـيــث وصـلــت إلــى
الكويت في مبنى الركاب رقم 4
قــادمــة مــن مصنع إيــربــاص في
مدينة تولوز بفرنسا ،وكان في
مقدمة مستقبلي الطائرة ممثل
مجلس إدارة «الكويتية» عضو
مجلس اإلدارة خــا لــد المطيري
وعدد من المسؤولين في الشركة.
وعلى هامش وصول الطائرة،
ق ــال الـمـطـيــري« :ي ـســر الـخـطــوط
الـكــويـتـيــة ال ـي ــوم تـسـلــم خــامــس
طائرة من طراز  ،A320neoوالتي
أطلق عليها الفنطاس ،حيث تعد
ضمن  15طائرة من نفس النوع
ت ــم ال ـت ـع ــاق ــد ع ـل ـي ـهــا م ــع شــركــة
إيــربــاص ،عـلــى أن يـتــم تسلمها
تباعا على مدى السنوات المقبلة
ح ـســب خ ـطــة االسـ ـت ــام الـمـتـفــق
عـلـيـهــا ،إن ش ــاء ال ـل ــه ،م ــن خــال
العقد المبرم مع مصنع إيرباص
في سبتمبر .»2018
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ت ـ ـش ـ ـكـ ــل طـ ــائـ ــرة
 A320neoالجديدة عالمة فارقة
وم ـه ـم ــة ف ــي م ـس ـي ــرة ال ـخ ـطــوط
الكويتية في تحديث أسطولها
ليكون مــن أج ــدد األســاطـيــل في
المنطقة ،ويعد مفخرة للكويت

خالد المطيري وفايز العنزي مع الطاقم عقب استقبال الطائرة
ف ـ ــي ت ــدعـ ـي ــم ال ـ ـنـ ــاقـ ــل ال ــوطـ ـن ــي
ب ــأج ــدد الـ ـط ــرازات واالنـ ـ ــواع من
طـ ــائـ ــرات االي ـ ــرب ـ ــاص وب ــوي ـن ــغ،
كما أن تواجد طائرة A320neo
في أسطول الكويتية المتنامي
سيعزز مكانتها كشركة طيران
رائدة في قطاع الطيران اإلقليمي
والـعــالـمــي ،ك ــون الـشــركــة تتابع
بــاس ـت ـمــرار مـتـطـلـبــات عمالئها
لتقديم أحدث وأفضل الخدمات،
وكــذلــك تـحــرص على توفير كل
س ـبــل ال ــراح ــة واألمـ ـ ــان لــركــابـهــا
االعـ ـ ــزاء أث ـن ــاء ك ــل رح ـل ــة ،ويـعــد
و صـ ـ ـ ـ ـ ــول ط ـ ـ ــا ئ ـ ـ ــرة A320neo

اس ـ ـت ـ ـمـ ــرارا ل ـم ــرح ـل ــة ه ــام ــة فــي
تطوير الخدمات المميزة ،والتي
ت ـق ــدم ـه ــا الـ ـش ــرك ــة ل ـم ـســافــري ـهــا
على متن رحالتها ،إضــافــة إلى
خدمات النقل الجوي المختلفة
مع الخطوط الكويتية».
واردف المطيري« :نيابة عن
رئ ـيــس مـجـلــس إدارة الـخـطــوط
الجوية الكويتية الكابتن علي
الدخان ،وأعضاء مجلس اإلدارة،
نتقدم بخالص التهنئة للقيادة
الـسـيــاسـيــة الـحـكـيـمــة والـشـعــب
الكويتي الوفي بوصول طائرة
 ،A320neoونعدهم بالعمل على

تطوير الناقل الوطني للكويت،
بما يحقق اآلم ــال والطموحات
المعقودة».
وت ــاب ــع« :ك ـمــا ن ـت ـقــدم بـجــزيــل
الشكر ووافــر االمتنان للجهود
الـ ـمـ ـب ــذول ــة مـ ــن الـ ـط ــاق ــم ال ـف ـنــي
الـ ـ ــذي ت ـح ـمــل م ـس ــؤول ـي ــة تـسـلــم
طائرة  ،A320neoوالتي يتطلب
تسلمها المرور بإجراء ات فنية
وإداري ـ ـ ـ ـ ــة وق ــان ــونـ ـي ــة ط ــوي ـل ــة»،
متمنيا لـهــم الـتــوفـيــق وال ـســداد
دائما في تلك المهمات الصعبة
ال ـت ــي ت ـس ـنــدهــا دائـ ـم ــا ال ـشــركــة
ألبنائها االكفاء.

يـشــارك وزيــر النفط وزيــر الكهرباء والماء
بالوكالة د .خــا لــد الفاضل ومحافظ الكويت
لدى منظمة «أوبك» هيثم الغيص ،في االجتماع
الــوزاري رقم « »180لمنظمة البلدان المصدرة
للنفط «أوبــك» المقرر عقده اليوم ،واالجتماع
ً
الوزاري رقم « »12لدول «أوبك »+المقرر غدا عبر
تقنية االتصال المرئي.
وقـ ــال ال ـف ــاض ــل ف ــي ب ـي ــان ص ـحــافــي ص ــادر
مــن وزارة ال ـن ـفــط ،أم ــس ،قـبـيــل مـشــاركـتــه في
االجتماعين ،إن الكويت مستمرة في تعاونها
والتزامها الكامل بخفض مستويات اإلنتاج
وفق الحصة المقررة من منظمة «أوبك» ،بهدف
ً
خلق موازنة في أسواق النفط العالمية ،مشيرا
إل ــى أن دور الـكــويــت الـحــاســم فــي الـعــديــد من
المواقف التي مــرت بها أســواق النفط ساهم
في إحداث التوازن واالستقرار.
وثـ ـ ّـمـ ــن الـ ـف ــاض ــل جـ ـه ــود م ـن ـظ ـمــة «أوب ـ ـ ــك»
والدول المنتجة من خارجها في سبيل إعادة
التوازن ألسواق النفط مما يصب في مصلحة
الــدول المصدرة والمستهلكة على حد سواء،
ً
والصناعة النفطية عالميا.
وذكر أن الكويت أدت في السنوات الماضية
ً
ً
ً
ومـ ـ ــازالـ ـ ــت تـ ـ ـ ــؤدي دورا ف ـ ـعـ ــاال ومـ ـهـ ـم ــا فــي
المفاوضات والمناقشات التي أدت إلى اعتماد
ً
العديد من قرارات «أوبك» التاريخية ،مشيرا إلى
دعمه لمنظمة «أوبك» للمساعدة على مواجهة
التحديات التي كانت وال تــزال تــواجــه الــدول
األعضاء ،السيما بعد انتشار جائحة فيروس
كــورونــا المستجد وانعكاسها على عمليات
اإلغ ــاق االقـتـصــادي والـقـيــود الـصــارمــة على
الحركة األمــر الــذي أضعف الطلب على النفط
هذا العام.
وأضـ ـ ــاف« :لـ ــذا ج ــاء ت ـحــرك أوبـ ــك  +بشكل
ســريــع وحــاســم مــن خ ــال االت ـف ــاق الـتــاريـخــي
الــذي تــم التوصل إليه فــي أبــريــل  2020وكــان

خالد الفاضل

ً
ً
قــرارا مصيريا ساهم في إنقاذ أســواق النفط
من خالل خفض مستويات اإلنتاج بواقع 9.7
ً
ً
ماليين برميل يوميا اعتبارا من مايو .2020
وشــدد على أن ق ــرارات «أوب ــك» أسهمت في
وضع أسواق النفط على طريق إعادة التوازن،
كما أن هذه الجهود جلبت االستقرار والثقة إلى
سوق النفط وزيادة مساهمة قطاع النفط في
االقتصاد العالمي ودعم االنتعاش االقتصادي.
وعن اجتماع «أوبــك» ،قال الفاضل إن سوق
النفط العالمية يتطلع إلى الدور المؤثر للدول
األعضاء في التعاون الستقرار السوق النفطية،
خصوصا في المرحلة المقبلة.
ي ــذك ــر أن مـنـظـمــة «أوبـ ـ ــك» ثـمـنــت وأشـ ــادت
بــالــدور المهم الــذي تقوم بــه الكويت فــي دفع
س ـب ــل الـ ـتـ ـع ــاون ال ـم ـن ـش ــود ب ـي ــن ك ــاف ــة الـ ــدول
األعـ ـض ــاء ف ــي الـمـنـظـمــة ب ـمــا يـحـقــق ال ـت ــوازن
واالستقرار للسوق النفطي العالمي.

«الوطني» :ناهدة عبدالله تفوز بجائزة « 125غلوبل فاينانس» تختار «بوبيان»
ألف دينار في سحب «الجوهرة» الشهري أفضل بنك إسالمي في الكويت
يواصل بنك الكويت الوطني
م ـ ـك ـ ــاف ـ ــأة عـ ـ ـم ـ ــائ ـ ــه ب ـم ـن ـح ـه ــم
مجموعة مميزة من السحوبات
والجوائز والعروض على مدار
الـ ـع ــام ،وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار أعـلــن
الـبـنــك اس ــم الـفــائــز فــي السحب
الـ ـشـ ـه ــري ل ـح ـس ــاب ال ـج ــوه ــرة
لشهر نوفمبر  ،2020حيث فازت
ن ــاه ــدة ع ـبــدال ـلــه مـحـمــد أحـمــد
بـ  125000دينار.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،تــم اإلع ــان
ع ـ ـ ــن أسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء ال ـ ــرابـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــن ف ــي
السحوبات األسبوعية لحساب
الـجــوهــرة لمبلغ  5000ديـنــار،
وهـ ـ ـ ـ ــم :احـ ـ ـم ـ ــد ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ع ـلــي
تراكمه ،مشعل عبدالله عبدالله
عبدالكريم ،ســارة عبدالمطلب
جواد أحمد.
وتــم إجــراء السحب مباشرة
عبر حساب بنك الكويت الوطني
على «إنستغرام» ،بحضور ممثل
عــن وزارة الـتـجــارة والصناعة
إلــى جانب ممثلي البنك ،علما
أن سحوبات الجوهرة الشهرية
وربـ ــع ال ـس ـنــويــة ت ـتــم بـحـضــور
مـ ـمـ ـث ــل ع ـ ـ ــن ش ـ ــرك ـ ــة ديـ ـل ــوي ــت
العالمية.
ويـ ـ ـق ـ ــدم ح ـ ـسـ ــاب الـ ـج ــوه ــرة
للعمالء فرصة لدخول السحب

وربح جوائز بقيمة  5000دينار
أ سـ ـب ــو عـ ـي ــا ،و 125000د ي ـن ــار
شهريا ،والجائزة الكبرى بقيمة
 250000ديـ ـن ــار ربـ ــع س ـن ــوي،
حيث إن كل  50دينارا يودعها
الـعـمـيــل ف ــي ح ـســاب ال ـجــوهــرة
تـمـنـحــه ف ــرص ــة ل ـي ـكــون الـفــائــز
الـ ـت ــال ــي ،وفـ ــي حـ ــال عـ ــدم ق ـيــام
الـعـمـيــل بـعـمـلـيــة سـحــب نـقــدي
أو تحويل من حساب الجوهرة
خالل الفترة المطلوبة فإن فرص
الـفــوز تتضاعف مقابل كــل 50
دينارا في الحساب.
وت ـ ـع ـ ـق ـ ـي ـ ـبـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـسـ ـح ــب
الشهري ،قال نائب المدير العام
لمجموعة الخدمات المصرفية
ال ـش ـخ ـص ـيــة ف ــي ب ـن ــك ال ـكــويــت
الوطني هشام النصف« :يمثل
حساب الجوهرة ركيزة أساسية
فـ ــي س ـع ـي ـن ــا إلث ـ ـ ـ ــراء ال ـت ـج ــرب ــة
المصرفية لعمالئنا ،حيث يوفر
لهم وسيلة مميزة تمكن العمالء
من االدخار كما تقدم لهم فرصا
كبيرة للربح في الوقت ذاته».
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــف ح ـ ـ ــرص
«الوطني» على مكافأة عمالئه
على مدار العام ،وهو ما يمنحه
حـ ـس ــاب الـ ـج ــوه ــرة مـ ــن ف ــرص
دوريـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ــدخ ـ ــول ال ـس ـح ــوب ــات

«برقان» يعلن فائزي «يومي»
أعـ ـل ــن ب ـن ــك بـ ــرقـ ــان أس ـم ــاء
ال ـ ـفـ ــائـ ــزيـ ــن ف ـ ــي الـ ـسـ ـح ــوب ــات
الـيــومـيــة عـلــى ح ـســاب يــومــي،
وف ــاز كــل واح ــد منهم بجائزة
 5000دي ـن ــار ،وال ـفــائــزون هــم:
ان ـ ـيـ ــل ك ـ ــوم ـ ــار راي ،ن ــاص ـي ــر
الدين يونس علي ،نورة راشد
الـعـثـمــان ،حـمــد غ ــازي المطر،
ومهى ايليان كردوس.
وإضــافــة للسحب الـيــومــي،
ي ــوف ــر «بـ ـ ــرقـ ـ ــان» س ـح ـب ــا رب ــع
سنوي لحساب «يومي» للفوز
بجائزة نقدية بقيمة 125.000
دينار .وللتأهل للسحوبات ربع
َّ
يتعين على العمالء
السنوية
أال يـ ـق ــل رصـ ـي ــده ــم عـ ــن 500

دي ـنــار ل ـمــدة شـهــريــن كاملين
ق ـبــل ت ــاري ــخ ال ـس ـحــب ،ك ـمــا أن
ك ــل  10دن ــان ـي ــر تـمـثــل فــرصــة
واح ــدة لــدخــول الـسـحــب .وإذا
كان رصيد الحساب  500دينار
وما فوق ،فإن صاحبه سيكون
مؤهال لدخول كل السحوبات
اليومية وربع السنوية.

ً
 ...ويقدم خصما %15
بالتعاون مع «فالورد»

م ـ ـنـ ــح «بـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــان» ع ـ ـمـ ــاءه
ً
خـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا  15فـ ـ ـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة
ل ــاس ـت ـم ـت ــاع ب ـم ـنــاس ـبــات ـهــم
الخاصة عند استخدام أي من
بطاقاته على باقات ورد أنيقة
وهدايا من «فالورد» ،الوجهة
األول ـ ـ ـ ــى لـ ـل ــزه ــور والـ ـه ــداي ــا
المميزة عبر اإلنترنت ،ويمكن
للعمالء الطلب بأمان عبر اإلنترنت على  Floward.comأو من
خالل تطبيق فالورد.
«فـ ـ ــاورد» ه ــي الــوج ـهــة األولـ ــى عـبــر اإلن ـتــرنــت المخصصة
لتقديم الزهور ،ومجموعة متنوعة من الهدايا المميزة مع خدمة
التوصيل في نفس اليوم في جميع أنحاء الكويت ،ويقدم المتجر
ترتيبات من باقات كالسيكية إلى تصميمات فريدة من نوعها
لجميع المناسبات.
ولالستفادة من العرض ،يمكن للعمالء إدخال أول  6أرقام من
أي من بطاقات «برقان» كرمز ترويجي قبل إكمال عملية الدفع.

األسـبــوعـيــة والـشـهــريــة وكــذلــك
ربع السنوية ،مضيفا« :نتواصل
مـ ــع ع ـم ــائ ـن ــا ب ـش ـك ــل مـسـتـمــر
للتعرف على احتياجاتهم ،كما
نعمل على قياس مدى رضاهم
ع ــن الـمـنـتـجــات ال ـتــي نـقــدمـهــا،
حـيــث لـمـسـنــا زي ـ ــادة ملحوظة
في مستوى رضا العمالء فيما
ي ـخــص ال ـخ ــدم ــات وال ـم ـم ـيــزات
الـ ـت ــي ي ــوف ــره ــا الـ ـبـ ـن ــك ،وال ـت ــي
تأتي فــي إطــار التزامنا بإثراء
تجربتهم المصرفية».
وشدد على حرص «الوطني»
ع ـلــى «س ـه ــول ــة وس ــرع ــة إن ـهــاء
إجراء ات فتح حساب الجوهرة
عـ ــن ط ــري ــق زيـ ـ ـ ــارة أق ـ ـ ــرب ف ــرع
ل ـل ـب ـنــك ،إض ــاف ــة إل ـ ــى إم ـكــان ـيــة
فتح الـحـســاب مــن خــال خدمة
الـ ــوط ـ ـنـ ــي عـ ـب ــر ال ـ ـمـ ــوبـ ــايـ ــل أو
خــدمــة الــوطـنــي عبر اإلنـتــرنــت،
وذلــك فــي إطــار استراتيجيتنا
لـلـتـحــول الــرق ـمــي ،وال ـتــي توفر
تجربة مصرفية رقمية متكاملة
لـعـمــائـنــا ،تـمـكـنـهــم م ــن إج ــراء
م ـع ــام ــات ـه ــم ال ـم ـص ــرف ـي ــة دون
زيارة الفرع».
ويقدم بنك الكويت الوطني
م ـ ـن ـ ــذ ع ـ ـ ـ ـ ــام  2012م ـ ـكـ ــا فـ ــآت
لعمالئه مــن خــال السحوبات

هشام النصف

األس ـب ــوع ـي ــة وال ـش ـه ــري ــة ورب ــع
ال ـس ـنــويــة ل ـح ـســاب ال ـج ــوه ــرة،
بجوائز تبلغ قيمتها اإلجمالية
 2200000ديـنــار سنويا ،وإلــى
جانب تقديمه أفضل الخدمات
ال ـم ـص ــرف ـي ــة وأكـ ـث ــره ــا ت ـط ــورا
وأمـ ـ ــانـ ـ ــا ،ي ـ ـحـ ــرص «ال ــوطـ ـن ــي»
على تقديم مجموعة متنوعة
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض وال ـ ـم ـ ـكـ ــافـ ــآت
وال ـجــوائــز للعمالء الـتــي تمتد
على مدار العام ،وتتماشى مع
اهتماماتهم.

اسـ ـتـ ـم ــر بـ ـن ــك بـ ــوب ـ ـيـ ــان فــي
تحقيق إنجازاته على المستوى
ً
الـ ـمـ ـحـ ـل ــي ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا ل ـم ـس ـيــرة
نجاحه التي بدأها قبل سنوات
إنجازا جديدا بحصوله ،للعام
ال ـخ ــام ــس ع ـلــى الـ ـت ــوال ــي ،على
جائزة «أفضل بنك إسالمي في
الـكــويــت» مــن مــؤسـســة «غلوبل
فاينانس» العالمية لعام ،2020
نـتـيـجــة م ــا حـقـقــه م ــن ن ـمــو في
م ـخ ـت ـل ــف مـ ــؤشـ ــراتـ ــه ال ـم ــال ـي ــة
ون ـمــو حـصـصــه ال ـســوق ـيــة إلــى
جانب قدرته على مواجهة آثار
«كورونا».
وقـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـلـعـمـلـيــات ع ـبــدال ـلــه ال ـم ـحــري،
ً
تعليقا على هذا اإلنجاز المميز
« بـحـمــدا لـلــه تمكنا مــن تحقيق
هــذا اإلنـجــاز ،والــذي يرجع إلى
مواردنا البشرية المميزة وثقة
عمالئنا ومساهمينا فيما نقوم
به منذ سنوات».
وأض ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـبـ ـن ــك ف ـخ ــور
بسجله من الجوائز والتقديرات
التي حصل عليها ،السيما في
ال ـس ـنــوات األخـ ـي ــرة ،خصوصا
أنها تأتي من مؤسسات إقليمية
وعالمية مشهود لها بالحيادية
والثقة الكبيرة في اختياراتها

المبنية على األرق ــام والنتائج
المالية وإنجازات السوق.
وأكـ ــد ال ـم ـحــري أن «م ـثــل هــذه
التقديرات العالمية على عاتقنا
ك ــإدارة المزيد مــن المسؤوليات
بالحفاظ على مستويات الخدمة
المميزة التي نقدمها للعمالء»،
مشددا على أن اإلبداع واالبتكار
وخ ــدم ــة ال ـع ـمــاء ال ـم ـم ـيــزة طــرق
البنك للمحافظة على نجاحاته.

معايير الفوز بالجائزة
وك ــان ــت «غ ـل ــوب ــل فــاي ـنــانــس»،
ف ـ ــي م ـ ـعـ ــرض ت ــوضـ ـي ــح اسـ ـب ــاب
مـنـحـهــا ال ـج ــائ ــزة لـلـبـنــك ،ذك ــرت
أن «ب ــوب ـي ــان» تـمـكــن خ ــال فـتــرة
ً
قصيرة نسبيا من تحقيق قفزات
في معدالت نمو مؤشراته المالية،
السـيـمــا الـحـصــص الـســوقـيــة في
واح ــد مــن أكـثــر أس ــواق المنطقة
مـنــافـســة ،مـنــوهــة إل ــى مــا ق ــام به
الـ ـبـ ـن ــك فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ت ـح ــدي ــات
ان ـت ـش ــار ال ـف ـي ــروس ف ــي ال ـكــويــت
وال ـع ــال ــم ،وق ــدرت ــه ع ـلــى الـتــأقـلــم
م ــع ال ـم ـت ـغ ـيــرات ال ـت ــي فــرضـتـهــا
الجائحة التي غيرت الكثير في
الحياة اليومية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـم ـ ـح ـ ــري إلـ ـ ـ ـ ــى أن

«بـ ــوب ـ ـيـ ــان» ،خ ـ ــال ه ـ ــذه األزمـ ـ ــة،
جنى ثمار استثماراته في قطاع
ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة الــرقـمـيــة،
ح ـيــث وض ــح م ـنــذ بــدئ ـهــا تــزايــد
اإلقبال من قبل عمالء البنك على
اس ـت ـخــدام ال ـخــدمــات المصرفية
الــرقـمـيــة ،س ــواء مــن خ ــال موقع
ا ل ـب ـنــك www.bankboubyan.
 comأو مــن خ ــال تطبيقه على
الهواتف الذكية.
وأضـ ـ ــاف «دون الـ ــدخـ ــول فــي
تفاصيل ا لـخــد مــات والمنتجات
ال ـتــي تـمـتــع ب ـهــا ع ـمــاء بــوبـيــان
ع ـب ــر الـ ـم ــوق ــع اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ،أو
تطبيق الهواتف الذكية ،فإنه كان
بإمكانهم إج ــراء أكثر العمليات
المصرفية دون الحاجة إلى زيارة
الفرع من خالل البقاء في منازلهم
خصوصا أثناء الحظر».
وق ـ ــال ال ـم ـح ــري إن مـجـمــوعــة
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـم ـصــرف ـيــة حــرصــت
ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر ج ـم ـي ــع ال ـخ ــدم ــات
المساندة للفروع من التحويالت
واالع ـت ـم ــادات الـمـصــرفـيــة ،وهــو
مـ ــا س ــاه ــم فـ ــي اسـ ـتـ ـم ــرار تــوفــر
المنتجات األساسية في األسواق
الـمـحـلـيــة ،رغ ــم ت ـحــديــات الـفـتــرة
ال ـم ــاض ـي ــة ،ك ـمــا ق ــام ــت بــإي ـصــال
ج ـم ـي ــع الـ ـبـ ـط ــاق ــات االئ ـت ـم ــان ـي ــة

عبدالله المحري

المجددة للعمالء وفقا للتعليمات
والضوابط المعمول بها لتوفير
م ـس ـتــوى ع ــال م ــن خ ــدم ــة عـمــاء
البنك.
وأضاف «خالل الحظر ،في ظل
استمرار مناشدة الجهات المعنية
الجميع بالبقاء في المنزل ،ومع
ا لـتــو جـهــات العالمية للعمل من
الـمـنــزل ،وف ــر قـطــاع تكنولوجيا
المعلومات ،خالل فترة قياسية،
الحاسبات المحمولة للموظفين،
مـ ــع الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ات ـ ـخـ ــاذ أع ـل ــى
مستويات األمــن ،والحفاظ على
سرية المعلومات».

«التجاري» يجري السحب على «النجمة» و«أكثر من راتب»
أج ـ ــرى «الـ ـتـ ـج ــاري» س ـحــوبــاتــه على
حساب «النجمة» وحملة «أكثر من راتب»،
وتم إجراء السحب أمس في مبنى البنك
ال ــرئ ـي ـس ــي ،ب ـح ـضــور م ـم ـثــل ع ــن وزارة
التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني،
م ــع االل ـ ـتـ ــزام ب ــاالشـ ـت ــراط ــات الـصـحـيــة
والوقائية.
وق ـ ـ ــام ال ـب ـن ــك ب ـت ـغ ـط ـيــة ال ـس ـح ــوب ــات
م ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة عـ ـ ـب ـ ــر وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
االجتماعي ،وجاءت نتيجة السحب على
النحو التالي:
أوال :ح ـس ــاب ال ـن ـج ـمــة األس ـب ــوع ــي –
جــائــزة  5.000ديـنــار مــن نصيب الفائز
عبدالحكيم محمد غادر.
ثانيا :سحب حملة «أكـثــر مــن راتــب»
– ج ـ ــائ ـ ــزة تـ ـ ـع ـ ــادل راتـ ـ ـب ـ ــا وت ـ ـصـ ــل إل ــى
 1.000ديـنــار مــن نصيب الـفــائــزة خلود
عبدالمحسن سلمان بوحمد.

وأوض ـ ــح ال ـب ـنــك أن «أك ـث ــر م ــن رات ــب»
م ــوج ـه ــة ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ال ــذي ــن ي ـحــولــون
رواتبهم البالغة  500دينار أو أكثر على
ال ـب ـن ــك ،وب ـص ـفــة خ ــاص ــة ال ـعــام ـلــون في
القطاعين الحكومي والنفطي والشركات
المدرجة لدى البنك ،واالستفادة من مزايا
هذه الحملة والحصول على هدية نقدية
ً
فورية تبلغ قيمتها من  250دينارا إلى
 500دينار أو قرض من دون فائدة بقيمة
 5أضـعــاف الــراتــب ،بحد أقصى 10.000
دينار ،وسيكون هناك سحب أسبوعي
للعمالء الكويتيين الحاليين وا لـجــدد
ممن يحولون رواتبهم على البنك لربح
مبلغ يعادل راتبا واحدا من الرواتب التي
يتقاضونها شهريا.
كـ ـم ــا يـ ـمـ ـك ــن لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن
الـمـتـقــاعــديــن ،بــاإلضــافــة إل ــى المقيمين
ال ــذي ــن ي ـح ــول ــون مــديــون ـي ـت ـهــم الـبــالـغــة

 10,000د.ك فما فوق الى البنك ،الحصول
على هدية نقدية قدرها  1في المئة من
قيمة المديونية المحولة.
يــذكــر أن ج ــوائ ــز ح ـســاب «الـنـجـمــة»
مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة،
بــاإلضــافــة إل ــى تـنــوعـهــا ط ــوال الـسـنــة،
وال ـت ــي تـتـضـمــن س ـحــوبــات أسـبــوعـيــة
بقيمة  5.000دي ـنــار ،وشـهــريــة بقيمة
 20.000دي ـنــار ،بــاإلضــافــة إلــى جائزة
نصف سنوية بقيمة  500.000دينار،
وس ـحــب آخ ــر ال ـعــام عـلــى أك ـبــر جــائــزة
ن ـقــديــة مــرتـبـطــة ب ـح ـســاب م ـصــرفــي في
العالم بقيمة  1.500.000دينار.
أم ــا ع ــن آل ـيــة فـتــح ح ـســاب النجمة
وال ـت ــأه ــل ل ــدخ ــول ال ـس ـح ــوب ــات ،فمن
المعروف أنه يمكن فتحه بإيداع 100
دي ـنــار ،ويـجــب أن يـكــون فــي الحساب
مبلغا ال يقل عــن  500د يـنــار للتأهل

ودخـ ـ ـ ـ ــول ج ـم ـي ــع ال ـ ـس ـ ـحـ ــوبـ ــات ع ـلــى
الجوائز التي يقدمها الحساب ،فكلما
زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز،
ً
فـ ـض ــا ع ــن الـ ـم ــزاي ــا اإلض ــافـ ـي ــة ال ـتــي
يوفرها الحساب ،إذ يحصل العميل
ع ـلــى ب ـطــاقــة س ـحــب آلـ ــي ،ويـسـتـطـيــع
الحصول على بطاقة ائتمان بضمان

ال ـح ـســاب ،وك ــل ال ـخــدمــات المصرفية
من التجاري.
وكـ ـش ــف ال ـب ـن ــك أن «ال ـن ـج ـم ــة» م ـتــاح
ل ـل ـج ـم ـيــع ،وب ــإمـ ـك ــان أي ش ـخ ــص فـتــح
الحساب من خالل تطبيقCBK Mobile
ب ـخ ـطــوات بـسـيـطــة وم ــن أي م ـكــان وفــي
أي وقت.

«وربة» ١٠ :رابحين في سحب «السنبلة» األسبوعي
أع ـلــن بـنــك وربـ ــة أس ـم ــاء الـفــائــزيــن
ب ـس ـح ــوب ــات ال ـس ـن ـب ـل ــة األس ـب ــوع ـي ــة.
وسيستمر البنك بعمل السحوبات
ً
لعشرة رابـحـيــن أسـبــوعـيــا ،بحضور
ممثل عــن وزارة الـتـجــارة والصناعة
وموظفي «وربة».
وبالنسبة للعمالء ا لــذ يــن حالفهم
الحظ خالل سحب السنبلة األسبوعي
الـثــالــث واألرب ـع ـيــن ،تــوج  10رابحين
م ــن ع ـمــاء «وربـ ـ ــة» ،حـصــل ك ــل منهم
ع ـل ــى  1000دي ـ ـنـ ــار ،وهـ ـ ــم :إب ــراه ـي ــم
ع ـب ــدال ـل ــه ال ـ ـخ ـ ــزام ،ف ـي ـص ــل ع ـبــدال ـلــه
الرويلي ،بركة صقر المطيري ،فيصل
مـحـمــد ال ـم ـس ـعــود ،ري ــم ع ـلــي الـسـيــد،
حمود عبدالله الكندري ،محمد غانم

المطيري ،نجالء محمد العازمي ،عناد
صالح عناد ،وحامد فالح أبوغنيج.
ويـمـثــل «الـسـنـبـلــة» الـخـيــار األمـثــل
لكل الراغبين بتوفير األموال وتحقيق
عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم
فــي الــوقــت نـفـســه ،إضــافــة إل ــى فــرص
للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
ً
وتـ ـم ــاشـ ـي ــا م ـ ــع رغـ ـبـ ـت ــه ب ـت ـطــويــر
وتحديث خدماته وحلوله المصرفية
ب ـمــا ي ـتــوافــق م ــع تـحـقـيــق المصلحة
ً
والـ ـف ــائ ــدة األكـ ـب ــر ل ـع ـم ــائ ــه ،ونـ ـظ ــرا
لـتـنــامــي ق ــاع ــدة ع ـمــائــه ،وال ـت ـجــاوب
ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي ل ـق ــاه ال ـح ـس ــاب ،يعيد
«وربة» إطالق حساب «السنبلة» بحلة
ج ــدي ــدة وم ـت ـطــورة ف ــي  2020تـطــوي

بثناياها جوائز نقدية أكبر ،حيث عدل
وتيرة السحوبات والقيمة اإلجمالية
للجوائز النقدية التي يحصل عليها
العمالء.
ومـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات الـ ـت ــي أض ــاف ـه ــا

«ورب ـ ــة» عـلــى حـمـلــة الـسـنـبـلــة ،2020
مضاعفة عدد الفائزين في السحوبات
األسبوعية ،حيث أصبح اآلن عددهم
 10ب ـم ـب ـلــغ  1000ديـ ـن ــار ل ـك ــل فــائــز
ً
أسبوعيا.

وحـ ـ ــول الـ ـسـ ـح ــوب ــات الـ ـكـ ـب ــرى ،تــم
ال ـس ـحــب الـكـبـيــر األول ف ــي أغـسـطــس
ال ـم ــاض ــي ،ح ـيــث ت ــم ال ـس ـحــب ع ـلــى 7
فــائــزيــن ،ف ــاز األول بـمـبـلــغ 100.000
دينار ،فيما فاز الثاني بمبلغ 50.000
دي ـن ــار ،إض ــاف ــة إل ــى  5فــائــزيــن ف ــازوا
بـ  10.000دينار.
أما السحب الكبير الثاني ،فسيقام
ف ــي ن ـهــايــة ال ـس ـن ــة ،ح ـيــث تـتـضــاعــف
الجائزة الكبرى ،لتصل إلى 200.000
ديـنــار للفائز األول ،و 50.000دينار
للثاني ،وهناك  5يـفــوزون بـ 10.000
دينار.
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يتتبع كتاب «موقوف مدى الحياة»
مشوار الرياضي اإليطالي المثير
ً
للجدل لوتشيانو موجي ،مركزا على
أبرز األحداث التي عاصرها.

14

طالب الكاتب والمسرحي الكبير
عبدالعزيز السريع بنقل تبعية المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب إلى
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

14

أثارت الفنانةشمس الجدل عبر مواقع
التواصل ،بعد انتشار مقاطع فيديو
منتقاة من رحلتها في أرجاءالسعودية،
الختيار مكان إقامتها الجديد.

« »BTSيحصد  150مليون مشاهدة
لكليب «»Life Goes On
« »BEيتصدر قائمة أفضل ألبوم غنائي في أيرلندا هذا األسبوع
ما زالت نسبة مشاهدات كليب "Life Goes
 ،"Onا ل ـ ــذي أ ط ـل ـق ــه م ــؤ خ ــرا ا ل ـف ــر ي ــق ا ل ـك ــوري
الشهير  ،BTSفي ارتفاع كبير وملحوظ ،حيث
وصلت حتى اآلن على موقع يوتيوب إلى أكثر
من  150مليون مشاهدة خالل  9أيام فقط ،كما
حقق  11مليون  ،LIKESوحصد سلسلة طويلة
من عبارات اإلشادة والثناء بمجرد إطالقه.
ويعد الكليب ،الذي أخرجه جون جانج كوك،
أحد أغنيات األلبوم الجديد " ،"BEالذي أطلقه
الفريق ا لـكــوري هــذا األ سـبــوع ،وحقق إنجازا
آخر ،عبر تصدر قائمة أفضل ألبوم غنائي في
أيرلندا و فــق مؤشر "Official Irish Albums
 ،"Chartوهــي الـقــائـمــة الـتــي تـضــم أفـضــل 50
ألبوما غنائيا ا شـتــدت المنافسة بينها هذا
األ س ـب ــوع ،و ت ــم تجميعها بــوا سـطــة Official
 ،Charts Companyا س ـت ـن ــادا إ ل ــى مـبـيـعــات
األقراص المضغوطة والتنزيالت.
وأ طـلــق فــر يــق  BTSأ لـبــو مــه ا لـغـنــا ئــي الشهر
ال ـجــاري ،لـيـكــون األل ـبــوم الـثــانــي ال ــذي يطلقه
الفريق خالل عام  ،2020حيث أطلق في فبراير
الماضي ألبوم "."Map of the Soul: 7
و ك ــان " "BTSتـحــدث لشبكة  CNNفــي و قــت
سابق من هذا الشهر ،لتأكيد أنه كان بصدد

شارون ستون

إق ــام ــة ج ــول ــة غ ـنــائ ـيــة ض ـخ ـمــة لـ ــوال جــائ ـحــة
ك ــورون ــا ،ل ـكــن أع ـض ــاء ال ـفــريــق اآلن يـضـعــون
كــل تركيزهم على إ نـجــاز المزيد مــن األعمال
ا لـفـنـيــة ،إ ضــا فــة ا لــى تعلم ا ل ـعــزف عـلــى اآلالت
الموسيقية ،وكذلك يتابعون "نيتفلكس".
يذكر أن الفريق الكوري " "BTSتصدر مؤخرا
كــل ال ـمــواقــع الـفـنـيــة الـشـهـيــرة ،بـعــدمــا أصـبــح
أول فريق بوب كوري يدخل ضمن ترشيحات
جــوا ئــز " "Grammyل ـعــام  ،2021و ه ــو نـجــاح
جديد يكتب في مسيرة الفريق الفنية ،وحلم
استطاع أعضاء المجموعة تحقيقه.
وتنافس أغنية " "Dynamiteلـ " "BTSبفئة
" ،"Best Pop Duo/Group Performanceوهي
الـفـئــة الـتــي رشــح لـهــا عــدد مــن نـجــوم الـعــالــم،
و ه ــم لـيــدي غــا غــا وأر ي ــا ن ــا غــرا نــد بأغنيتهما
" ،"Rain On Meودوا ليبا وجي بافلين وباد
بــا نــي و تــا يـنــي ب ــ" ،"Un Dia One Dayوكذلك
تــا يـلــور ســو يـفــت و ب ــون إ يـفــر بأغنية "،"Exile
كما ينافس على نفس الجائزة النجم العالمي
جاستن بيبر وكوافو بأغنية "."Intentions
فريق BTS

دوا ليبا

ماثيو بيري

شارون ستون تستعرض شبابها بعمر الـ  62ماثيو بيري يخطب سيدة تصغره بـ  22سنة
ظلت الممثلة والعارضة الشهيرة شارون ستون رمزا لألناقة واألنوثة في العالم منذ أن
أطلت في الفيلم العالمي  Basic Instinctعام .1992
ً
وقد احتفلت ستون ،أمس األول ،بهذا اإلرث ،حيث شاركت منشورا على صفحتها بموقع
التواصل االجتماعي أطلت فيه بصورة الفتة ،مستعرضة شبابها وجمالها المثالي في
عمر الـ.62
وتجلس ستون في الصورة على جانب كنبة أسفل صورة كبيرة للحسناء الراحلة مارلين
مونرو وهي تحتضن وسادة في السرير ،وكتبت في التعليق" :أنا لست مندهشة فحسب،
ً
بل ممتنة ،ألنني ما زلت أعمل كعارضة في عمر  62عاما .شكرا لكل من وظفني هذا العام".
وذكرت شارون أن الصورة أرسلها لها صديقها الستايليست ومصمم األزياء باريس ليبي.

أعلن الممثل ماثيو بيري ( 51عاما) ،نجم مسلسل " "friendsالشهير ،خطوبته على
مولي هورويتز ( 29عاما) ،مؤكدا "قررت خطبتها ،فهي أعظم امرأة على وجه الكوكب".
وأ ث ــار بـيــري ا لـجــدل بعالقته بـهــورو يـتــز بسبب ف ــارق ا لـعـمــر بينهما ،ا ل ــذي يقدر
بـ 22عاما ،كما أنها المرة األولى التي يتخذ فيها بيري قرار الزواج بعد عدد كبير
من العالقات العاطفية وأشهرها عام  1995مع الممثلة ياسمين بليث ،ثم الممثلة
الشهيرة جوليا روبرتس ،التي بقي بعدها نحو  10سنوات دون أن يدخل في عالقة،
ثــم ار تـبــط باليزابيث كابلين  6سـنــوات ،حتى عــام  ،2012وبعد ذ لــك ظــل و حـيــدا في
ظــل تـصــر فــا تــه ،ا لـتــي ال يمكن أن تستوعبها أي ا م ــرأة ،بسبب إد مــا نــه على الكحول
والمخدرات.

دوا ليبا تخطف األنظار بحفلها االفتراضي
خطفت النجمة دوا ليبا األنظار بعد ظهورها في حفلتها االفتراضية "،"2054 Studio
بمشاركة عدد كبير من النجوم والراقصين ،لتقدم عرضا افتراضيا حظي بماليين
المشاهدات من متابعيها ،عبر صفحتها على موقع التواصل.
ونشرت ليبا صورا لها من الحفل ،بمشاركة عدد من النجوم ،وهم التون جونFKA ،
 ،twigsكيلي مينوغ ،التي غنت معها ديو ،إضافة إلى باد باني ،جي بالفين ،تايني.
وكانت ليبا وثقت لحظة معرفتها بترشيحها لـ 6جوائز ،في الدورة الـ 63من حفل
توزيع جوائز  ،2021 Grammyونشرت مقطع فيديو تظهر فيه وهي في حالة بكاء
شديد ،من فرحتها بترشحها لـ  6جوائز هذا العام ،وهو ما يعد إنجازا كبيرا لها في
تاريخها.

ُ
باد باني يطلق ألبومه الجديد «»El Último Tour Del Mundo

ّ
كذب شائعات زواجه من صديقته غابريال بيرلنغيري
أطلق النجم العالمي بــاد باني «Bad
 »Bunnyألـبــومــه الـغـنــائــي الـجــديــد الــذي
ي ـح ـم ــل ا س ـ ـ ــم « El Último Tour Del
 »Mundoوعـمــل عليه النجم الـبــالــغ من
ً
العمر « 26عــامــا» باجتهاد شــديــد حتى
يرى النور ويكون بصمة جديدة ناجحة
في مشواره الفني.
انـتـهــز بــانــي فــرصــة وجـ ــوده بالحجر
المنزلي الصحي بسبب جائحة كورونا،
وعـ ـم ــل ب ــاج ـت ـه ــاد ش ــدي ــد ع ـل ــى األلـ ـب ــوم
الجديد ،وأش ــارت التقارير إلــى أنــه تمت
كـتــابــة األل ـب ــوم وتـسـجـيـلــه خ ــال الحجر
الصحي.
وي ـضــم أل ـبــوم «El Último Tour Del
 16 »Mundoأغنية تعاون فيها مع عدد
م ــن ن ـج ــوم ال ـغ ـن ــاء ،وهـ ــم ال ـم ـغ ـنــي جــاي

كــورت ـيــز والـمـغـنـيــة اإلس ـبــان ـيــة روزال ـي ــا
والمغنية األميركية أبرا.
ً
وطـ ــرح ب ــان ــي أخـ ـي ــرا أغ ـن ـيــة «»Dakiti
ال ـت ــي قــدم ـهــا م ــع جـ ــاي ك ــورت ـي ــز ف ــي 30
ً
ً
أكتوبر الماضي ،وحققت نجاحا كبيرا
ب ـي ــن ال ـم ـع ـن ـي ـيــن بــال ـمــوس ـي ـقــى وال ـغ ـن ــاء
ً
حــول العالم ،وكــان مـقــررا أن يقدمها في
حفل توزيع جوائز الموسيقى األميركية
« « American Music Awardsلعام 2020
لـكــن إصــاب ـتــه ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا منعته
مــن حضور الحفل وتقديم االستعراض
الخاص به.
من ناحية أخرى ،تصدى باني لسلسلة
ً
من التكهنات انطلقت أخيرا حول زواجه
وصــدي ـق ـتــه غ ــاب ــري ــا ب ـيــرل ـن ـغ ـيــري الـتــي
ً
تربطهما قـصــة حــب قــويــة ،وخـصــوصــا

ً
بعد أن لوحظ ارتــداء غابريال خاتما من
الماس في يدها اليسرى وهو األمر الذي
دعم شائعة زواجهما.
وأك ـ ــد خـ ــال م ـقــاب ـلــة إع ــام ـي ــة« :ال أنــا
ً
لست متزوجا ،وأعتقد أن حفالت الزفاف
ً
والزواج تخيفني كثيرا».
وتحدث عن حالته الصحية التي كانت
محط تركيز وسائل اإلعالم الفترة الماضية
بسبب إصابته بفيروس كورونا فقال« :أنا
بصحة جيدة  ..أنــا مصاب ب ـ 19-COVID
اآلن ،لكنني مازلت بصحة جيدة ،وأشعر
أني بخير».

باد باني
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«موقوف مدى الحياة» يسرد محطات منتقاة من حياة لوتشيانو موجي
أحداث الكتاب تتدحرج بين مهند يوسف وفراس اسعيد عبر تمريرات متقنة
الفي الشمري

يتتبع كتاب "مــوقــوف مــدى الحياة" مشوار
الرياضي اإليطالي المثير للجدل ،لوتشيانو
ّ
موجي ،مركزا على أبرز األحداث التي عاصرها
خالل مشواره في المالعب ،حيث انتسب إلى عدة
أندية رياضية كبيرة في إيطاليا ،وصحيح أنه
يخوض المباريات ولــم يسابق الالعبين على
االستحواذ على الكرة أو دحرجتها إلى المرمى،
لكنه كان له دور كبير خارج المستطيل األخضر،
فهو مهندس التعاقدات الرياضية مع الالعبين،
وثعلب التفاوض مع كبار المسؤولين في حسم
أكبر الصفقات وأثمنها.
تقلد مــوجــي إدارة فــرق عريقة فــي إيطاليا،
م ـن ـهــا ن ـ ــادي ن ــاب ــول ــي ونـ ـ ــادي روم ـ ــا وتــوري ـنــو
ويوفنتوس وغـيــرهــم ،وســاهــم فــي جلب أشهر
الــاعـبـيــن إل ــى األن ــدي ــة ال ـتــي عـمــل ف ـيــه ،وشـهــد
اعتالء أنديته القمة والتربع على عرش بطوالت
الكالتشو.

تتدحرج الكرة بين مهند
وفراس ،يقذفها األول
ويستقبلها الثاني ،يحدد مكان
التصويب ويركلها ،لكن يقظة
مهند حاضرةّ ،
يصد الهجوم
تفكير زميله ،ثم يروض
ويقرأ ً
الكرة ،راغبا في تسجيل هدف
في مرمى الحقيقة ،يشد فراس
على يدهّ ،
ويقدم له ًالنصح
ّ
للمضي قدما نحو
ويدفعه
الهدف ،هكذا يسير الحوار
حكايات مثيرة
بينهما خالل إصدارهما
ي ـس ــرد اإلصـ ـ ـ ــدار ال ـم ـك ــون م ــن  262صـفـحــة
«موقوف مدى الحياة» ،الصادر تفاصيل حكايات مثيرة من مشوار موجي الثري
عن دار بالتينيوم بوك.
بالمواقف الكثيرة والمتنوعة في أشهر دوري في
العالم خالل فترة الثمانينيات والتسعينيات من
القرن الماضي ،كما يسلط الضوء على مراحل
أخرى مهمة منتقاة بعناية من مشوار هذا الرجل
المقلب بالثعلب ،ال سيما خالل توليه منصب
مدير الكرة بنادي يوفنتوس.

الموج الهادئ
تنطلق أحداث اإلصدار من مدينة تورينو
ـف أدب ــي لـمــديـنــة ن ــادي الـسـيــدة
ضـمــن وص ـ ٍ
العجوز ،وتتهادى الكلمات كالموج الهادئ
للولوج إ لــى شخصية الكتاب وموضوعه،
فـ ـه ــو الـ ـثـ ـعـ ـل ــب ،وه ـ ــو الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس ،ل ــذل ــك ال
ب ـ ّـد م ــن اس ـت ـخــدام طــري ـقــة هـنــدسـيــة لــوضــع

خريطة لشكل اإلصدار منذ البداية ،إضافة
إ لــى ا سـتـخــدام ا لــدهــاء فــي عــرض المعلومة
ثـ ــم ال ـت ـع ـل ـي ــق ع ـل ـي ـه ــا مـ ــن خ ـ ــال م ـج ـمــوعــة
استفسارات منطقية وعقالنية تسعى إلى
الوصول للحقيقة.
ومن أجواء اإلصدار "وقفت المدينة العريقة
تورنتو شاهدة على تفاصيل في حياة موجي،
مما استوجب التوقف أمام دهاليز هذا الرجل،
والـبـحــث أكـثــر عــن جــوهــر عـمـلــه ال ــذي قــادنــا
لـلــوقــوف بـعــد هــذه الـسـنــوات أم ــام شخصية
جدلية شكلت جــزء ا مهما من إرث هذا البلد
المجنون بكرة القدم".
ً
ً
ان ـت ـقــى ال ـمــؤل ـف ــان وق ـت ــا م ـنــاس ـبــا وب ــداي ــة
موفقة لهذا العمل ،فكانت في لحظة الغروب،
ً
حيث سيسدل الليل سواده ،وسيكون ستارا
لمن يريد أن يعقد صفقاته و يـبــرم اتفاقاته
ً
السرية طبعا ،لذلك الـهــدف مــن اإلص ــدار هو
محاولة لكشف المستور ،وعقب حــوار بين
مهند وفراس ،أشبه بحوار يحدث في البرامج
الرياضية ،يتدحرج الحديث نحو قصة موجي
مــع "يــوفـنـتــوس" ،مـنــذ قــدومــه فــي ع ــام 1994
وح ـتــى ال ـخ ــروج إث ــر واق ـع ــة الـكــالـشـيــوبــولــي
عــام  ،2006فـهــذا الــرجــل كــان الشغل الشاغل
ألهــل ال ـكــرة ...وكــان الـمــادة الدسمة لــإعــام..
وقد يكون الوحيد الــذي نافس الالعبين في
شهرتهم وصخب معيشتهم.

ثورة في المدينة
في حكاية أخــرى ،يستذكر المؤلفان الفترة
التي عمل فيها موجي في نادي نابولي ،وقاال:
"ل ـقــد تــركــت نـ ــادي ن ــاب ــول ــي ،ألن ــي ك ـنــت متعبا
مـنـهــم ،كــانــت مـشــاكــل ديـيـغــو م ــارادون ــا السبب
في استقالتي ،هو أفضل العب في العالم ،لكن
التعامل معه أشبه بالمستحيل ،حتى بالنسبة
ل ـش ـخــص م ـث ـلــي ،ف ـقــد ك ــان ــت عــاق ـت ـنــا م ـم ـتــازة

قالوا عن الكتاب
خـ ـص ــص ال ـ ـجـ ــزء األخ ـ ـيـ ــر مـ ــن اإلصـ ـ ـ ــدار
لمساهمات أصدقاء المؤلفين ،حيث أبدوا
إعجابهم بمحتوى الـكـتــاب ،وق ــال المعلق
الــريــاضــي أح ـمــد الـطـيــب إن ال ـك ـتــاب كحلم
جميل ال تتمنى االستيقاظ منه ،وإال أنت
تأكل الباستا بصلصة الطماطم التي يحبها
هذا الـ "موغي" محمود المليجي العجيب ،في
انتظار فيلم عن جاسم مهند يعقوب ،وخالد
الحربان يوضع في متحف التراث الكويتي
برائعة مهند وفراس).
من جانبه ،قال بتال القوس "قبل أن نقرأ
هذا الكتاب ،إذا كنت تعرف (موغي) مسبقا،
وقــرأتــه ستكشف أن ــك ال تـعــرفــه كـمــا يجب،
وستستمتع بما قرأت ،وكأنك تتعرف عليه.
ّ
أمــا المعلق الرياضي حفيظ دراج ــي ،فقال
إن ــه لــم يستطع الـتــوقــف حـتــى أنـهــى قــراتــه
في الليلة نفسها ،بسبب الطريقة الروائية
التشويقية الثنائية الفريدة من نوعها لواحد
من أبرز صناع الحدث في الكرة اإليطالية،
لوتشانو موغي.
ً
م ـع ــا ،أخ ـب ــرت رئ ـي ــس نــابــولــي ال ـس ـيــد كـ ــواردو
فـيــرلـيــانــو" :ال يـجــب أن تـسـيــر األم ــور ه ـكــذا ،ال
تسمح ببيع مارادونا وإخراجه من نابولي ،وإال
ستحدث ث ــورة فــي المدينة ،وسأصبح خائنا
في نظرهم "،فلم يكن هناك حل آخــر أمامي إال
تقديم االستقالة".

دكة البدالء
وي ـس ـعــى ال ـمــؤل ـفــان إل ــى س ــرد األح ـ ــداث من

 ...ومع بوفون

موجي مع مارادونا

وق ــال المعلق الــريــاضــي رؤوف
خليف معلقا" :جميل وا لـلــه مرت
عليه عيني وأنــا غــارق فــي قــراء ة
هــذه المسودة الــرائـعــة ،مــن حيث
الشكل انبهرت بهذا األسلوب في
التخاطب بينكما ،وخاصة ذلك
الـخـيــال والـفـكــر فــي وص ــف أدق
التفاصيل الحياتية لكما وأنتما
تأتيان على قصة أعظم مسؤول في تاريخ
الكرة اإليطالية ،وربما العالمية.
ّ
وضمن هذا السياق ،قال المعلق عصام
الشوالي" :كتاب اعتمد على السرد والتحقيق
والوقائع بشكل مثير وممتع للقراء ،ونجاح
الكتاب وإجماع الزمالء أسعداني بصورة
شخصية ،ألن مهند وفراس صديقان وأخوان
جمعني بهما صاحب الكرة وحب إيطاليا
والكالتشو وهاجس البحث ودقة المعلومة.
ّ
ومن التعليقات األخرى ،قال المعلق علي
سعيد الكعبي إن القارئ سيستمع بقراءته
للكتاب ،وربـمــا يعيد قــراء تــه حتى ولــو لم

غالف اإلصدار
تكن من عشاق السيدة العجوز ،فأنت أمام
ظاهرة إداريــة يندر وجودها في عالم كرة
القدم هذه األيام".
ّ
كـمــا عــلــق عـلــى اإلصـ ــدار كــل مــن المعلق
أسامة األمـيــري ،ودانــة الحقان ،واإلعالمي
عبدالله الدرويش واإلعالمي علي العليوة
وغازي شريف ،والمدرب د .محمد المشعان،
ومدير تحرير جريدة األنـبــاء محمد بسام
ال ـح ـس ـي ـن ــي ،واإلع ـ ــام ـ ــي م ـن ـص ــور س ـن ــان،
والمدرب ناصر الشطي.

خــال حــوار يــدور بينهما لكسر عامل الرتابة،
فيتذكران آخر جدال حدث بين موجي ومارادونا
في السابع من نوفمبر  1990في بطولة األبطال
لمباراة اإليــاب ضد سبارتاك موسكو (نتيجة
الــذهــاب  0-0فــي معلب ال ـســان بــاولــو) ،وكــانــت
الـتـحـضـيــرات لـلـمـبــاراة ب ــدأت قـبــل يــومـيــن ،فقد
أنهى الفريق تدربياته في صباح يوم االثنين.
ومــارادونــا لــم يظهر مــع الـفــريــق ،وكــان على
وشــك المغادرة لموسكو في هــذه المرة ،قررت
ع ــدم إرس ــال الــدكـتــور لــزيــارتــه مـثــل كــل الـمــرات
السابقة ،بل قررت الذهاب بنفسي له .مارادونا
ً
كان مقفال باب غرفته على نفسه ،ولم نستطع
أن نـفـتــح ال ـب ــاب ،ح ــاول ــت ال ـت ـحــدث م ــع زوجـتــه
ً
كلوديا فيالفين ووكيل أعماله ايضا غييرمو
كــوبــوال .ثم أخبرت مــارادونــا" :ال تــأت إلينا في
آخر لحظة بطائرة خاصة ،فلن ندعك تلعب يا
دييغو ،ستشاهد المباراة من على المدرجات،
إذا كنت تريد أن تلعب مع الفريق عليك أن تذهب
مع الفريق".
هنا قررت أن األرجنتيني لن يفعل ما يحلو
له ،ويأتي ليلعب بالطائرة الخاصة ...استأجر
م ــارادون ــا طــائــرة خــاصــة ،ثــم أت ــى إل ــى االتـحــاد
السوفياتي في اليوم التالي ،كان دييغو يملك
الثقة بأنه سيلعب المباراة معنا ،قررت حينها
إجــاســه على دكــة الـبــدالء بــدال مــن الـمــدرجــات،
وه ــذا أس ــوأ بــالـنـسـبــة ل ــه .ك ــان الـمـلـعــب مغطى

ً
بــال ـث ـلــوج ال ـك ـث ـي ـفــة والـ ـج ــو ق ـ ــارس ج ـ ــدا ،كـنــت
ً
مـسـتـمـتـعــا وأنـ ــا أتــاب ـعــه م ــن ال ـم ــدرج ــات ،دخــل
مــارادونــا فــي الـشــوط الـثــانــي عند الدقيقة ،64
لكن لم يستطع أن يفعل شيئا أو يغير النتيجة
(انتهت المباراة بنتيجة  ،0-0ونابولي خسر في
ضربات الترجيح) ،فسجل مارادونا في ضربات
الترجيح ،وأنا قدمت استقالتي من النادي ،كان
ً
هـنــاك سبب آخــر أيـضــا ،وهــو أنــي كنت خائفا
مــن ح ــدوث ش ــيء ل ـم ــارادون ــا ،وه ــو بــالـفـعــل ما
حدث ...فبعد استقالتي بأشهر فقط ،ظهر خالل
اختبارات التحليل لمارادونا قبل مباراة نابولي
وبــاري ( 17مــارس  )1991أن تحاليله إيجابية،
ً
كانت التحاليل واضحة جدا.
ثم ينتقل المؤلفان إلى حكاية أخرى ،فسلطا
ال ـض ــوء ع ـلــى ق ـصــة ال ـم ـلــك وع ــاق ــة مــوجــي مع
الموهبة اإليطالية ديل بييرو الذي يعتبر الرقم
األصـعــب فــي تــاريــخ يوفنتوس ،وكــذلــك حكاية
بوفون وقصة كريستيانو رونالدو ،ومواقفه مع
المدرب الكبير كابيللو ،وكذلك استقدام العمالق
السويدي إبراهيموفيتش الذي كان في انطالقته
الحقيقية في عالم كرة القدم ،وضمن حكايات
النجوم يركز اإلصــدار على قصة جلب نيدفيد
لليوفي ،كما يعرض مواقف مهمة أخرى للنجم
زي ــن الــديــن زي ــدان وغ ـيــره مــن ال ـن ـجــوم ،باجيو
وتيري هنري.

انطالق معرض الكتاب االفتراضي بمشاركة  ٦٠دار نشر

عيسى األنصاري

انطلقت النسخة االفتراضية
الجديدة من معرض الكويت
الدولي للكتاب ،أمس،
وستستمر فعالياتها نحو
ً
 30يوما.

سليمان الشطي

ليلى العثمان

•

فضة المعيلي

ً
تزامنا مع انطالق معرض الكويت االفتراضي
للكتاب ،من  29نوفمبر إلى  28ديسمبر ،بشراكة
استراتيجية ودع ــم مــن مؤسسة الـكــويــت للتقدم
العلمي ،شــارك العديد من األدب ــاء والمثقفين في
صفحات المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
بآرائهم حول المعرض ،مشيدين بمبادرة المجلس
الوطني باستمرار أنشطته الثقافية ،رغم جائحة
كورونا.
فــي الـبــدايــة ،قــال األمـيــن الـعــام المساعد لقطاع
الثقافة د .عيسى األنصاري" :أهال بكم في معرض
الـكــويــت االف ـتــراضــي ،ه ــذا الـمـعــرض ال ــذي يقيمه
الـمـجـلــس الــوط ـنــي بــاسـتــراتـيـجـيــة م ـش ـتــركــة ،مع
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،من خالل منصة
افتراضية إلكترونية .تـشــارك معنا قــرابــة  60دار
نشر ،ويستمر المعرض مدة شهر كامل ،وسوف
ت ـك ــون ال ـم ـن ـصــة م ـت ــواف ــرة ع ـلــى م ـ ــدار  24ســاعــة،
وس ـن ـس ـعــد ك ـث ـيــرا ب ـت ـفــاعــل ج ـم ـهــورنــا م ــن داخ ــل
الكويت وخارجها ،ونعدكم بالمزيد من المشاركة
والمساهمة في الفضاء اإللكتروني".

أهمية الكتاب
من جهتها ،قالت األديبة ليلى العثمان" :نظرا
ألهمية معرض الكتاب الــذي

ملصق

معرض الكتاب

فهد الهندال

ُيقام كل سنةَّ ،
أصر المجلس الوطني على إقامته
ه ــذا ال ـعــام بشكل اف ـتــراضــي ،النـتـشــار فـيــروس
ك ــورون ــا ،ونـشـكــر الـمـجـلــس الــوط ـنــي عـلــى هــذا
الجهد ،ونتمنى من الجمهور أن يهتم ويواصل
اتصاله بالمعرض االفتراضي ،ألهمية الكتاب
في حياتنا".

الواقع االفتراضي
ب ــدوره قــال األدي ــب د .سليمان الـشـطــي" :مــن
الـجـيــد أن تستمر الـفـعــالـيــات فــي حـيــاتـنــا ،وأال
يجعلنا هذا الوباء نتوقف عن ممارسة حياتنا
الـيــومـيــة ،لــذلــك أرى أن ـهــا خ ـطــوة إيـجــابـيــة بــأن
يستمر معرض الكتاب حتى إذا كان افتراضيا،
وهنا أتكلم عــن نقطة مهمة ،وهــي بقاء الصلة
مــع ا لـكـتــاب ،فهو خير وسيلة لتمضية الوقت
واإلفادة المستمرة ،ألن الكتاب هو الرئة الحقيقية
للتنفس".
م ــن جــان ـبــه ،رح ــب الـمـسـتـشــار ف ــي المجلس
الــوطـنــي مظفر راش ــد بــالـمـتــابـعـيــن ،وتـمـنــى أن
ي ـح ــوز م ـع ــرض ه ــذا ال ـع ــام إع ـج ــاب الـجـم ـهــور،
بما يتضمنه مــن عـنــاو يــن كثيرة لكتب عربية
وأجنبية ،والتي ســوف تتوافر بسهولة ُ
ويسر
أونالين".

دعوة
ورأى األديب والناشر فهد الهندال ،أن "العالم
في زمن الكورونا اتجه إلى العالم االفتراضي،
واليوم بمعرض الكويت للكتاب في نسخته الـ
 45أيضا نتجه إلى النسخة االفتراضية" ،موجها
الدعوة إلى المشاركة في المعرض.
من جهتها ،قالت الكاتبة أسيل أمين" :القراءة
غذاء العقل ،والكتاب بساط سحري يسافر إلى
عــوالــم ك ـث ـيــرة ،لــذلــك ح ــرص الـمـجـلــس الــوطـنــي
على إقامة معرض الكتاب االفـتــراضــي ،رغــم أن
الجائحة مستمرة".
ودعـ ـ ـ ــت ال ـ ـنـ ــاشـ ــرة وال ـ ـتـ ــربـ ــويـ ــة وال ـن ــاش ـط ــة
االجتماعية دعــاء إدري ــس الجمهور إلــى زيــارة
معرض الكتاب االفـتــراضــي ،واالط ــاع على كل
ما هو جديد.
بدورها ،حثت الروائية والقاصة المتخصصة
باألطفال منيرة العيدان أولياء األمور إلى زيارة
ال ـم ـعــرض االف ـت ــراض ــي ،وتـصـفــح الـعـنــاويــن مع
األطـفــال ،مــع إعطائهم الفرصة الختيار مــا هو
محبب لهم ،وتشجيعهم على القراءة ،لما لها من
أهمية ،خصوصا القراءة ُ
الحرة التي تسد الفجوة
ُ
التي ال يمليها التعليم عن بعد.

توابل ةديرجلا

•
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tawabil@aljarida●com

sudoku

من  5أحرف وهي اسم شركة موضة وأزياء إيطالية.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة
ملء المربعات 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

برادا

كلمة السر

سـ ـ ـع ـ ــودي ف ـ ــي ال ـب ـحــر
يكتمه اإلنسان
 - 4غاية  -للنفي
باللغة اإلنكليزية
 - 5م ـط ــر ب ــة ل ـب ـنــا ن ـيــة  - 7م ـ ـط ـ ـلـ ــب  -س ـق ــي األحمر
 - 2رصين  -يقصد
 - 9مرفأ فرنسي على
النبات (معكوسة)
 - 3من الكواكب  -حلية مشهورة
َّ
 - 6للتعريف  -ود  -ما  - 8سـ ـه ــل  -أر خ ـب ـي ــل لوار  -شعب
توضع في العنق
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 - 1ش ــا ع ــر إ ن ـك ـل ـيــزي
رومـ ـنـ ـطـ ـيـ ـق ــي ي ـع ـت ـبــر
ً
واح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا مـ ـ ـ ــن أف ـ ـضـ ــل
الـ ـشـ ـع ــراء ال ـغ ـنــائ ـي ـيــن

9

5

1

إرادة
ثقة

3

الحلول

1

 - 1م ـل ـح ـمــة فــار س ـيــة
مــن الـشـعــر القصصي
مـ ـتـ ـمـ ـم ــة لـ ـش ــاهـ ـن ــام ــه
الفردوسي بطلها بروز
بن سهراب
 - 2ضعف  -نهر مهم
في أوروبا الغربية
 - 3ج ـ ــري ـ ــان الـ ـ ـم ـ ــاء -
ضمير منفصل
 - 4ع ـم ـل ــة آسـ ـي ــوي ــة -
مصور
 - 5دميم  -كسر
 - 6مــديـنــة فــي فرنسا
بفالندرا  -أريج
 - 7يداوي  -رسخ وثبت
 - 8معاهد  -والدة
 - 9مرفأ سعودي على
البحر األحمر  -ليونة
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عطور
صناعة

فخم
لبق
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تسالي

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :من ال ّ
يجد ويتعب ال يمكنه
ارتقاء سلم النجاح.
ً
عاطفيا :الظروف مواتية لإلقدام
على خطوة مهمة تدعم مستقبلك
مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :عدو اإلنسان حماقته،
وصديقه عقل واسع ومتزن.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
م ـه ـن ـًيــا :ذو ال ـع ـقــل الـكـبـيــر ينجز
كثيرة في أوقات قصيرة.
أمورا ً
عــاطـفـيــا :ال فــائــدة مــن النقاشات
الطويلة مع الحبيب ،والمهم هو
النتيجةً .
اجـتـمــاعـيــا :تشعر بــالـلــذة عندما
تعلم أنك تستطيع إسعاد عائلتك.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـ ـه ـ ـن ـ ـيـ ــا :ال ـ ـ ـحـ ـ ــذر ض ـ ـ ـ ـ ـ ــروري ،ل ـكــن
ً
استعماله دائـمــا فــي عملك يجعلك
ً
قلقا.
ً
عــاط ـف ـيــا :يـنـبـغــي الـتـفـكـيــر بطريقة
إيجابية ،لتتقرب أكثر من الشريك.
ً
اجتماعيا  :الغضب يجعلك تعتقد
أنك على حق ،لكن لمدة دقائق.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا  :اعتبر بمن تــو لــى المركز
واقتد بحسناته.
أنت فيه،
ِ
الذي ً
ع ــاط ـف ـي ــا :م ـت ــى اض ـط ــرب ــت تًـفـقــد
صـ ـف ــاء روحـ ـ ـ ــك ،ف ـك ــن ه ـ ــادئ ـ ــا مــع
الشريكً .
اجـتـمــاعـيــا :خــذ ال ـنــاس عـلــى قــدر
عقولهم ،واحذر من التورط معهم.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
م ـه ـن ـي ــا :ال ت ـج ــال ــس ال ـك ـس ــال ــى مــن
الزمالء ،فتصيبك العدوى.
ً
عـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــا :ي ـ ـسـ ــاعـ ــدك ال ـ ـف ـ ـلـ ــك ع ـلــى
االستمرار اإليجابي في عالقتك مع
الحبيب.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :شـيـم ـتــك ال ـك ــري ـم ــة أن ــك
ً
تحترم الضيف وترحب به دائما.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :دع عقلك ينظم أعمالك ،وال
التي تتبدل.
على المشاعر ً
تتكل ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ت ـكــن عـ ـب ــدا أله ــوائ ــك
الـ ـع ــاطـ ـفـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــأخ ـ ــذك دون
اعتراض.
ً
اجتماعيا :أن تعطي ما ّتبقى لديك،
ً
عطاء ،بل سنة.
فهذا ليس
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـي ــا :إن ك ـن ــت ت ــرن ــو إلـ ــى مــركــز
أفضل ،فما عليك سوى االجتهاد.
ً
عاطفيا :يـحــاول الشريك إرض ــاء ك،
لكن مطالبك غدت كثيرة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :إذا اسـتـطـعــت تخفيف
األعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء عـ ـ ــن أه ـ ـ ـلـ ـ ــك ،ف ـ ــإن ـ ــك خ ـيــر
النافعين.
رقم الحظ.4 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
م ـه ـن ـي ــا :ل ـت ـك ــن ن ـظ ــرت ــك ث ــاق ـب ــة فــي
مراجعة كل عمل تنجزه.
ً
ً
عاطفيا  :تجدا معا الحلول لبعض
العراقيل التي كانت تقف في دربكما.
ً
اجتماعيا :أفضل مقياس لعقلك ،هو
أهمية الـمــوضــوعــات الـتــي تتجادل
فيها.
رقم الحظ.27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً ُ
مهنيا :تعرض عليك وظيفة أفضل
من التي تمتلكها ،فاستعمل عقلك.
ً
عاطفيا :كي تتخطى المشاكل مع
الشريك ينبغي التفكير بأسلوب
إيجابي.
ً
اجتماعيا :أجمل ما في العطاء هو
الطريقة التي تعطي بها.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تشك بأمانة أحــد الــزمــاء،
الفرصة لمصارحته.
وتنتظر ً
عـ ـ ــاط ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــا :األج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء أصـ ـبـ ـح ــت
مناسبة لتقرر مــع الحبيب خطة
مستقبلكما.
ً
ً
قنوعا فهو ُحر،
كان
من
اجتماعيا:
ً
ومتى طمع يصبح عبدا.
رقم الحظ.2 :

ً
أولويات الحياة،
مهنيا :العمل من ً
ليس األول دائما.
لكنه ً
عاطفيا :مهما حــاولــت االنسحاب،
ف ــإن قـلـبــك ل ــن ي ـطــاوعــك ع ـلــى هجر
الحبيبً .
اجتماعيا :كل شيء إذا كثر رخص
إال العقل ،فإنه إذا كثر غال.
رقم الحظ.56 :

ً
م ـ ـه ـ ـن ـ ـيـ ــا :تـ ـكـ ـفـ ـي ــك اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة م ــن
ِّ
المسؤولين كــي تـصــوب مسيرتك
المهنيةً .
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ـع ـق ــل أل ـع ــوب ــة ال ـق ـلــب،
والحبيب ًهو من يديرك!
ـح م ــن إعـطــاء
اج ـت ـمــاع ـيــا" :ال تـسـتـ ِ
القليل ،فإن الحرمان أقل منه".
رقم الحظ.22 :
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المجلس مؤسسة تحتاج إلى الدعم وتزويدها بالكفاءات ذات الخبرة

سلة أخبار
درة تبدأ تصوير «الكاهن»
مع إياد نصار

فضة المعيلي

طالب الكاتب والمسرحي الكبير عبدالعزيز السريع بنقل تبعية المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ،لتحقيق المزيد من التطور في الحقل الثقافي،
السيما أن هذا المجال يحتاج إلى وزير قادر على صناعة القرار.
وأشار السريع إلى أن برامج المجلس الوطني أصابها الترهل وفقدت االهتمام ،مشددا على
ضرورة تقديم الدعم لهذه المؤسسة الثقافية ،وتزويدها بالكفاءات من ذوي الخبرة.
أق ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــت رابـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــة األدب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
الكويتيين ،عبر صفحتها على
"إنستغرام" ،محاضرة أونالين،
بعنوان "حوار حول الثقافة في
ال ـكــويــت" ،لـلـكــاتــب والـمـســرحــي
ال ـك ـب ـي ــر ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـس ــري ــع،
وقدمتها عـضــوة مجلس إدارة
الرابطة جميلة سيد علي.
بداية ،أعطت جميلة سيد علي
نـبــذة عــن مسيرة الـســريــع ،ومن
مقتطفات مــا قالت إن "السريع
قــامــة ثـقــافـيــة كــوي ـت ـيــة ،واق ـتــرن
اسمه في المسرح بالكويت منذ
بــدايــاتــه مـنــذ سـتـيـنـيــات الـقــرن
الـ ـم ــاض ــي ،سـ ـ ــواء ف ــي ال ـتــأل ـيــف
المسرحي أو اإلدارة المسرحية،
وه ـ ــو ع ـل ــم مـ ــن أع ـ ـ ــام ال ـك ـتــابــة
المسرحية بفضل نصوصه التي
ت ـنــاولــت الـقـضــايــا االجـتـمــاعـيــة
وال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ب ـ ــوع ـ ــي ع ـم ـي ــق
وم ـع ــال ـج ــة ص ــري ـح ــة اع ـت ـبــرهــا
ال ـن ـقــاد ات ـجــاهــا ج ــدي ــدا ف ــي فن
الكتابة".
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ـ ــت أن ا ل ـ ـ ـسـ ـ ــر يـ ـ ــع
"وض ــع الـلـبـنــة األولـ ــى للمسرح
االج ـت ـمــاعــي ال ـكــوي ـتــي ،فـســاهــم
ف ـ ــي رس ـ ـ ــم ش ـخ ـص ـي ــة مـ ـتـ ـف ــردة
لمسرح الخليج العربي بمشاركة
ف ـعــالــة م ــن رف ـي ــق درب ـ ــه ال ـف ـنــان
الـ ــراحـ ــل ص ـق ــر الـ ــرشـ ــود ،الف ـتــة
إل ـ ــى أن ـ ــه ك ـت ـبــت عـ ــن إنـ ـج ــازات ــه
وسيرته المقاالت واالطروحات
األك ــادي ـم ـي ــة ،وال ـك ـت ــب ،وحـصــد
ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوائ ـ ـ ــز ف ــي
المهرجانات المحلية والعربية.

يجب أن
تكون تبعية
تأسيس الرابطة
«المجلس
واسـ ـتـ ـه ــل الـ ـس ــري ــع ح ــدي ـث ــه
الوطني»
ع ــن ال ــراب ـط ــة ،واس ـت ــذك ــر بــدايــة
لوزير الدولة
تأسيسها قائال إن "الرابطة في
الحقيقة تم تأسيسها من رواد
لشؤون
ال ـحــركــة الـثـقــافـيــة ف ــي الـكــويــت،
مجلس الوزراء وم ـن ـه ــم ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ــرش ـي ــد،

وعـ ـ ـل ـ ــي ال ـ ـس ـ ـب ـ ـتـ ــي ،وعـ ـب ــدالـ ـل ــه
ال ـ ـس ـ ـن ـ ــان ،وأح ـ ـ ـمـ ـ ــد ال ـ ـس ـ ـقـ ــاف،
وع ـبــدالــرزاق البصير ،وغيرهم
الــذيــن قــدمــوا خــدمــة جليلة في
ت ــأس ـي ــس ال ــرابـ ـط ــة ،وال ـت ـح ـق ـنــا
بها بعد سنتين من تأسيسها،
وكــان مقرها األول في الدسمة،
وكنا نلتقي ونجتمع ونمارس
أنشطتنا ا لـثـقــا فـيــة ،ثــم أطلقنا
م ـج ـل ــة الـ ـبـ ـي ــان ،وع ـم ـل ـن ــا بـجــد
واجتهاد ،وأجــريــت لقاء مازلت
أذكـ ـ ــره م ــع ال ـش ــاع ــر الـبـحــريـنــي
الكبير إبراهيم العريض ،وهو
محاولتي األولى في مجال العمل
الصحافي ،ولم أكن مواظبا على
النشر".
وانـ ـتـ ـق ــل الـ ـس ــري ــع ل ـل ـحــديــث
عــن تأسيس المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،مبينا
أنه اعتمد على كثير من أعضاء
الــرابـطــة ،فقد كــانــوا أعـضــاء في
المجلس الــوطـنــي ،إضــافــة إلــى
أنهم ناشطون وممارسون للعمل
الثقافي ،ويشاركون في األسابيع
الثقافية التي يقيمها المجلس

عبدالعزيز السريع وجميلة سيد علي
خارج الكويت ،والفعاليات التي
تقام محليا.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ال ـ ــراب ـ ـط ـ ــة فــي
السابق كــانــت أنـشــط مما عليه
اآلن" ،فاآلن عدد أعضاء الرابطة
ارت ـفــع كـثـيــرا ،لـكــن ال أرى أحــدا
منهم فــي المناسبات الثقافية
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا يـ ـ ـك ـ ــون هـ ـ ـن ـ ــاك م ــوس ــم
ثـقــافــي لـلــرابـطــة ،فـفــي الـمــاضــي
كان الكل يحضر في الفعاليات
وال ـم ـن ــاس ـب ــات ال ـث ـقــاف ـيــة س ــواء
كانوا كبارا أو صغارا".

تكوين المجلس
وعــن تقييمه ل ــدور المجلس
الــوطـنــي لـلـثـقــافــة ،ق ــال الـســريــع:
"فـ ــي ب ــداي ــة ت ــأس ـي ــس الـمـجـلــس

كــان لي الشرف في أن أعمل في
تكوينه ،وقد أشرف عليه الراحل
ع ـبــدال ـعــزيــز ح ـس ـيــن ،وه ــو أحــد
ال ـق ــام ــات الــرف ـي ـعــة ف ــي الـتـعـلـيــم
وال ـث ـقــافــة وال ـتــرب ـيــة ،مستعينا
بنخبة مــن أفضل المثقفين في
ال ـك ــوي ــت ،ال ــذي ــن ع ـم ـلــت مـعـهــم،
ومنهم فهد الدويري ،ود .يعقوب
ال ـغ ـن ـيــم ،ود .سـلـيـمــان الـشـطــي،
ورأيت عملهم عن كثب في اللجنة
ال ـع ـل ـيــا ل ـت ـطــويــر ال ـف ـن ــون ،الـتــي
سعت إلــى وضــع تصور لكيفية
الـ ـنـ ـه ــوض ب ــال ـث ـق ــاف ــة وال ـف ـن ــون
واآلداب ،م ـس ـت ـع ـي ـنــة ب ـت ـجــارب
الدول األخرى ،ووضعت تصورا
إلن ـشــاء الـمـجـلــس ي ـكــون ملحقا
بـ ــوزارة الــدولــة ل ـشــؤون مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء وب ــرئ ــاس ــة عـبــدالـعــزيــز

من أعماله المسرحية

حسين ،واختير أحمد العدواني
آنذاك أمينا عاما للمجلس".

وذوي الخبرة حتى يتم تسيير
هذا المرفق المهم".

تقييم ورأي

الكتابة المسرحية

وأشـ ـ ــار ال ـس ــري ــع إلـ ــى أنـ ــه تم
ن ـق ـل ــه مـ ــن وزارة ا لـ ـت ــر بـ ـي ــة مــع
زميله صدقي حطاب للعمل في
الـمـجـلــس الــوطـنــي ك ــأول اثنين
يـلـتـحـقــان ب ـهــذا الـمــرفــق الـمـهــم،
وبـ ـ ـع ـ ــد ذلـ ـ ـ ــك ب ـ ـ ـ ــرزت نـ ـش ــاط ــات
المجلس ،ومنها إص ــدار مجلة
"عــالــم المعرفة" ،وإقــامــة الــدورة
األولى لمعرض الكتاب ،وإصدار
العديد من التشريعات التي وافق
عليها مجلس الوزراء والخاصة
بــال ـث ـقــافــة ،م ـثــل ج ــائ ــزة ال ــدول ــة
التقديرية والتشجيعية ،وبعد
ذ لــك استمرت مسيرة المجلس
ال ـث ـقــاف ـيــة ف ــي بـ ــذل م ـج ـه ــودات
كبيرة جدا.
وتابع" :أتصور في السنوات
األخيرة أصبح المجلس تابعا
لـ ـ ـ ـ ــوزارة اإلعـ ـ ـ ـ ــام ،وهـ ـ ــي وزارة
كبيرة جدا ،والوزير غير متفرغ،
والمجلس الوطني يحتاج إلى
وزير متفرغ ،أو وزير قريب من
صناعة القرار ،مثل وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء".
ولفت إلى أن برامج المجلس
الوطني بــدأت بالترهل ،وتفقد
االه ـت ـمــام ،مــؤكــدا ان "المجلس
بحاجة إلى دعم ،وإلى إيمان من
الــدولــة كلها بالثقافة ،وينبغي
أن يـ ـك ــون هـ ـن ــاك دع ـ ــم لــأم ـيــن
ال ـعــام للمجلس الــوطـنــي ودعــم
ل ـج ـهــازه ،وت ــزوي ــده بــالـكـفــاءات

وتـحــدث الـســريــع عــن تجربته
في الكتابة المسرحية قائال" :أنا
ال أك ـتــب ح ـتــى ي ـكــون ال ـع ـمــل في
الرف ،وال أكتب للمكتبة للقراءة،
أن ـ ــا أكـ ـت ــب ل ـل ـع ــرض وال ـت ـم ـث ـيــل،
وي ـ ـقـ ــدم ع ـل ــى خ ـش ـب ــة ال ـم ـس ــرح،
وهـ ــذا فـ ــرق" ،الف ـتــا إل ــى تجربته
في المشاركة الكتابية مع رفيق
درب ــه الــرشــود فــي تــألـيــف بعض
المسرحيات ،وكتب مقالة من 3
حلقات عن الكتابة المشتركة بينه
وبين زميله الرشود ،والتي كانت
لها ظروف موضوعية.
وبـ ـي ــن أن أولـ ـ ــى ت ـج ــارب ــه فــي
الكتابة مع الرشود في مسرحية
" ،"1،2،3،4واج ـت ـمــع م ـعــه آن ــذاك
فــي مكتبة الـقــادسـيــة ،وتـبــادلــوا
الـحــوارات حولها بــروح التفاهم
واالتفاق ،وأيضا من األعمال التي
تشارك فيها مع الرشود "بحمدون
المحطة" ،والتي سادت فيها روح
االنسجام.
ولـ ـف ــت إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه كـ ـ ــان ي ـك ـتــب،
والــرشــود يقرأ ويقترح ،وأنــه قد
يـعـيــد الـكـتــابــة أح ـيــانــا ،مـتــابـعــا:
"أنا والرشود كان تفكيرنا تقريبا
واحدا" .وعن المسرح النوعي قال
إن فيه نوعا من المواجهة ،فيطرح
قضية ويــواجـهـهــا ،م ـشــددا على
أهـمـيــة وج ــود الـمـســرح الـنــوعــي،
فهو الذي يقدم فكر وفن وروائع
المسرح العربي والعالمي.

شمس تثير الجدل برحلتها محمد عاشور :مسلسل «حظ الجميالت»
أول تجاربي اإلنتاجية

داخل السعودية
أث ــارت الفنانةشمس الـجــدل عبر
مـ ــواقـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل ،ب ـع ــد ان ـت ـش ــار
م ـ ـقـ ــاطـ ــع ف ـ ـيـ ــديـ ــو خ ـ ــاص ـ ــة ل ـهــا
منتقاة من رحلتها في أرجاء
ال ـس ـع ــودي ـة ،الخ ـت ـيــار مـكــان
إقامتها الجديد.
وأط ـ ـل ـ ـقـ ــت شـ ـم ــس ل ـه ــذه
المهمة وســم "شمس تــور"،
وبـ ـ ـ ـ ــدأت رحـ ـلـ ـتـ ـه ــا ب ــال ـس ـف ــر
ض إلـ ـ ــى ال ـق ـص ـيــم
مـ ــنال ـ ــري ـ ــا 
ع ـبــر ال ـق ـط ــار ،ونـ ـش ــرت مقطع
فيديو للحظة وصولها ،وعلقت:
"تجربة حلوة جدا وشكرا للهيئة
العامة للنقل والمواصالت" ،ودعت
متابعيها إلى القيام بالتجربة ذاتها،
ألنهم سيشعرون بالفرح والسعادة
ب ـس ـب ــب هـ ـ ــذه ال ــرحـ ـل ــة ال ـم ــده ـش ــة،
وطلبت من متابعيها التفاعل معها
على الهاشتاغ.
ونشرت مقاطع أخــرى من الرحلة
ن ــال ــت االس ـت ـح ـس ــان ،ك ـمــا ظ ـه ــرت في
فيديو على طبيعتها داخــل السيارة،

●

حيث كانت تصفق وتغني دون غطاء
رأس أو عباءة ،األمر الذي أحدث ضجة
كبيرة بين المتابعين ،ا لــذ يــن انتقدوا
حركاتها وتصرفاتها ،التي اعتبروها
ال تليق بالمملكة ،وا سـتـغــر بــوا سبب
انتقالها إلى السعودية.
وردت شمس على هــذه االنـتـقــادات،
قائلة" :قبل فترة كنت طرحت عبر مواقع
التواصل فكرة االستقرار في المملكة،
لكن لم أستطع تحديد المكان األنسب،
لــذ لــك طلبت منكم مساعدتي فوجدت
الردود واالقتراحات كثيرة ،فوقعت في
حيرة من أمري ،السيما ان المشاركات
كثيرة والمدن كلها جميلة ،لذلك قررت
أن أق ـ ـ ــوم بـ ـه ــذه الـ ـج ــول ــة الس ـت ـك ـشــاف
المناطق بنفسي".
واردفت" :تتذكرون لما مرة قلت لكم
إني أبغي أستقر في السعودية ومحتارة
ويـ ــن أع ـي ــش ف ــي ال ــري ــاض أو جـ ــدة أو
الطائف أو الدمام فمن كثر األجوبة التي
جاتني ومــن كثر تفاعل الـنــاس قــررت
اني انا اعمل تور ورحلة واكتشف وين".

عزة إبراهيم

ُيطلق الفنان محمد عاشور
تجربته اإلنتاجية األول ــى ،من
خالل مسلسل "حظ الجميالت"،
ال ـم ـق ــرر انـ ـط ــاق ت ـص ــوي ــره في
يناير .2021
وق ـ ــال ع ــاش ــور ف ــي تـصــريــح
ل ــ"ال ـجــريــدة"" :حــظ الجميالت"،
هــو مسلسل درام ــي مـكــون من
 30حـلـقــةُ ،
وي ـعــد أول تـجــاربــي
اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ب ـ ـ ـعـ ـ ــد الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد
مـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــات ال ـ ــدرامـ ـ ـي ـ ــة
والـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
التمثيل.
وأوض ـ ـ ــح أن ال ـم ـس ـل ـســل مــن
تأليف الفنان حسين المهدي،
وإخراج حسين الحليبي ،وهو
"عمل درامي تراجيدي اجتماعي
ي ـنــاقــش ال ـع ــدي ــد م ــن الـقـضــايــا
ال ـم ـه ـم ــة ،وخـ ــاصـ ــة الـمـتـعـلـقــة
بـ ـ ــال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة ف ـ ـ ــي م ـج ـت ـم ـع ــات ـن ــا
العربية".
وأضاف عاشور أن المسلسل
سيتم تـصــو يــره فــي البحرين،

التركماني ينتهي من «عالقون» محمد إمام يستقر على «النمر»
●

نرمين أحمد

انـ ـتـ ـه ــى ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ع ـب ــدال ـل ــه
التركماني من تصوير مسلسل
"عالقون" ،تأليف نوف فرحان،
وإخ ـ ـ ـ ــراج عـ ـب ــاس ال ـي ــوس ـف ــي،
وبطولة نخبة مــن الممثلين،
منهم :بثينة الرئيسي وبشار
الـشـطــي وعـبــدالـعــزيــز الـحــداد
ون ـ ـ ـ ـ ـ ــور وص ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــود ال ـ ـمـ ــؤمـ ــن
وعبدالله عبدالرضا ومحمد
عاشور وحسن عبدال.
وقــال التركماني" :انتهيت
من تصوير مسلسل (عالقون)،
ولم يتم تحديد موعد عرضه
حتى اآلن ،لكن أتمنى أن ينال
العمل رضا المشاهدين ،فهو
ممتع وشـيــق ،وجميعنا قـ َّـدم
أفضل ما لديه".
وعـ ــن ال ـ ـ ــدور الـ ـ ــذي يـلـعـبــه،
أوضح" :أقدم شخصية دكتور
جــراحــة قـلــب وق ـس ـطــرة اسمه

ُ
نــادر ،ولــن أفصح عن المزيد،
حـ ـت ــى ال أحـ ـ ـ ــرق ال ـش ـخ ـص ـيــة
والقصة ،وأترك للمشاهد متعة
متابعة أحداث المسلسل".

استقر النجم محمد إمــام على "النمر"
ً
لـيـكــون اس ـمــا لمسلسله ال ـجــديــد ،الـمـقــرر
عرضه في السباق الرمضاني المقبل ،وتدور
أحداثه في إطار من التشويق والغموض،
وهو من انتاج شركة سينرجي ،ومن تأليف
محمد صالح العزب ،وإخراج شيرين عادل.
ويـعــد المسلسل الـتـعــاون الـثــانــي على
التوالي بين محمد إمــام والمؤلف محمد
ص ــاح ال ـعــزب والـمـخــرجــة شـيــريــن ع ــادل،
بعدما قدم الثالثى مسلسل "هوجان" العام
قبل الماضي.
ويبدأ امام تصوير المسلسل ،منتصف
شهر ديسمبر المقبل على أقصى تقدير،
ً
حيث تبرم الشركة المنتجة حاليا التعاقدات
مع الفنانين ،الذين اختارتهم مخرجة العمل
شـيــريــن ع ــادل ،حـيــث عـقــدت ع ــدة جلسات
مكثفة الـفـتــرة الماضية مــع إم ــام وحسام
ش ــوق ــي ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـشــركــة سـيـنــرجــي
للوقوف على كافة التفاصيل المبدئية قبل
انطالق التصوير.
ي ـش ــار إلـ ــى أن م ـح ـمــد إم ـ ــام ش ـ ــارك في
مسلسل "االختيار" بطولة النجم أمير كرارة،
ً
ً
وال ــذي حقق نـجــاحــا ســاحـقــا فــي رمضان

ال ـمــاضــي ،وشـ ــارك فــي بـطــولـتــه نخبة من
النجوم ،من تأليف باهر دويــدار ،وإخــراج
بيتر ميمي ،وإنتاج سينرجي.
محمد إم ــام ق ــدم آخ ــر أعـمــالــه الــدرامـيــة
مـسـلـســل "ه ــوج ــان" وعـ ــرض ف ــي رم ـضــان
قبل الماضي ،وشــارك في بطولته رياض
الخولي ،وعايدة رياض ،وأوس أوس ،وكريم
محمود عبدالعزيز ،وآخـ ــرون ،مــن تأليف
محمد صالح العزب ،وإخراج شيرين عادل.

ب ـم ـش ــارك ــة ب ــاق ــة م ـت ـن ــوع ــة مــن
نجوم الخليج ،ويجري التعاقد
معهم حاليا للكشف عن طاقع
ال ـع ـم ــل ب ــال ـك ــام ــل ق ـب ــل ان ـط ــاق
عملية التصوير.
وأك ــد أن إقـبــالــه على تجربة
اإلنتاج الدرامي في تلك األجواء
التي تتسم بالركود جراء أزمة
ُ
كـ ــورونـ ــا ،ت ـع ــد م ـخ ــاط ــرة ،لكن
أكثر ما جذبه ،هو النص الذي
كتبه الـمـهــدي ،ودفـعــه لخوض
التجربة التي طالما فكر فيها
كـثـيــرا ،لـيـقــرر إط ــاق مشروعه
األول ،م ـض ـي ـف ــا أ ن ـ ـ ــه ي ـخ ـطــط
للمشاركة في المسلسل ضمن
الـ ـم ــوس ــم الـ ـ ــدرامـ ـ ــي ل ــرم ـض ــان
المقبل.
وح ـ ــول اس ـت ـك ـمــال مسلسله
المتوقف "زواج مصلحة" ،قال
عـ ــاشـ ــور إن ـ ــه ص ـ ـ ـ َّـور ع ـ ـ ــددا مــن
المشاهد ضمن أحــداث العمل،
لـكــن ط ــول فـتــرة الـتــوقــف جعله
يـ ـعـ ـت ــذر عـ ــن عـ ـ ــدم اس ـت ـك ـم ــال ــه،
وخاصة بعد التغيرات الكبيرة
الـتــي ط ــرأت على فــريــق العمل،

مقررا التفرغ لتجربته اإلنتاجية
التي تتطلب تركيزا كبيرا.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ـ ـ ــه أح ـ ـ ــد
الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن ف ـ ــي ال ـم ـس ـل ـس ــل
التاريخي الكبير "فتح األندلس"،
لكن العمل تم تأجيل تصويره،
بسبب تعذر السفر ،في ظل أزمة
كورونا ،حيث يتطلب تصويره
السفر خارج الكويت.

شيالء سعيدة بلقب سفيرة الجمال
بعد اختيارها سفيرة الجمال في
العالم العربي لعام  ،2020تصدرت
ال ـم ـم ـث ـلــة ال ـب ـحــري ـن ـيــةش ـي ــاء سبت
م ـ ــؤش ـ ــرات الـ ـبـ ـح ــث عـ ـل ــى "غ ـ ــوغ ـ ــل"،
وانتشر فيديو جديد لها في مواقع
التواصل أثناء تسلمها اللقب.
وأش ــارت شـيــاء فــي الفيديو إلى
أن اخ ـت ـيــارهــا سـفـيــرة لـلـجـمــال كــان
بمنزلة مـفــاجــأة رائ ـعــة لـهــا ،وســط
ثـنــاء رئـيـســة س ـفــراء الـجـمــال في
العالم العربي اللبنانية رانيا
عثمان عليها ،وما تتمتع به
من جمال طبيعي وجاذبية.
وأع ــرب ــت ع ــن سـعــادتـهــا
بـ ــال ـ ـل ـ ـقـ ــب ،وظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرت ف ــي
الفيديو بإطاللة ناعمة
والفتة باللون األسود
أثناء تسلمها اللقب.
ُيـ ــذكـ ــر أن ش ـيــاء
وجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــت الـ ـتـ ـهـ ـنـ ـئ ــة
أخ ـيــرا البـنــة وطنها،
ال ـم ـم ـث ـلــة مـ ـ ــروى خـلـيــل،

إذ نشرت صــورة لها على صفحتها
َّ
الخاصة بمواقع الـتــواصــل ،وعلقت
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا" :كـ ـ ـ ــل عـ ـ ـ ــام وان ـ ـ ـتـ ـ ــي ب ـخ ـيــر
يالجميلة ،وعسى ايامج كلها حلوة
وجميلة نفسج".
بدورها ،ردت مروى على المعايدة
بــالـقــول" :وانـتــي
بـ ـ ــألـ ـ ــف خ ـي ــر
ي ـ ـ ــا عـ ـم ــري
شيولتي".

تبدأ الفنانة التونسية درة
تصوير فيلم "الكاهن" الذي
يشاركها بطولته النجم
إياد نصار بعد انتهائها من
تصوير مشاهدها األخيرة
من حكاية "أول السطر" من
مسلسل "إال أنا".
ويواصل صناع الفيلم
التحضيرات ومعاينة أماكن
التصوير ووضع الخطوط
العريضة قبل انطالق
تصويره بقيادة املخرج
عثمان أبولنب ،خالل الشهر
املقبل.
فيلم "الكاهن" يشارك
فيه الفنان الكبير حسني
فهمي وفتحي عبدالوهاب
ومحمد ممدوح وفاطمة
كمال ،واعتذر عن املشاركة
بالبطولة هاني سالمة،
ومن إخراج عثمان أبولنب،
وتأليف محمد ناير وينتمي
إلى فئة أفالم الرعب في
إطار أكشن.
قدمت درة مؤخرا مسلسل
"بال دليل" من  45حلقة
وشاركها البطولة خالد
سليم ،ونيقوال معوض ،من
تأليف إنجى عالء وإخراج
منال الصيفى وإنتاج شركة
سينرجي.

محبو ديب يوقعون
عريضة لتوقيف هيرد

وقع أكثر من مليون
ونصف مليون شخص
من محبي النجم العاملي
جوني ديب عريضة ملطالبة
استوديوهات مارفل
باستبعاد طليقته النجمة
العاملية أمبر هيرد من الجزء
الثاني من فيلم .Aquaman
منظمو العريضة قالوا إن
هيرد قادت حملة ممنهجة
من أجل إنهاء جوني ديب
في هوليوود ،لذلك يريدون
توقيفها عن العمل ،في
إشارة إلى أن هيرد سعيدة
بصدور الحكم لصالحها
وصالح صحيفة "ذا صن"
البريطانية ،في قضية
التشهير التي رفعها
ضدهما زوجها السابق
النجم العاملي جوني ديب.
وظهرت هيرد وهي
تحتضن أصدقاءها وأفراد
عائلتها فور وصولها إلى
منزلها في مدينة لوس
أنجلس بعد اختتام القضية
والحكم ببراءتها في
املحاكم البريطانية.

وفاة الممثل البريطاني
ديفيد براوس عن  85عامًا

توفي املمثل البريطاني
ديفيد براوس ،الذي اشتهر
بأداء شخصية دارث فادير
في سلسلة أفالم "حرب
النجوم" عن عمر ناهز 85
عاما ،بحسب ما أعلنته
إدارته أمس.
وقالت شركة بوينجتون
التي تدير أعمال براوس
"بكل األسف والحزن
بالنسبة لنا وللماليني حول
العالم نعلن وفاة عميلنا
ديفيد براوس عن عمر
يناهز  85عاما".
وأضافت الشركة أنه توفي
بعد صراع قصير مع
املرض.
وولد براوس في بريستول
بانكلترا ،وكان مهتما برفع
األثقال في بداية حياته،
وفاز بعدة بطوالت.
وقبل سلسلة أفالم" ستار
وورز" قام براوس بتجسيد
عدد من الشخصيات
املخيفة في عدد من أفالم
الرعب.
(د ب ا)
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دوليات
اغتيال فخري زاده قد يعزز حظوظ اتفاق بين بايدن وطهران

ً
االلتزامات النووية
• األغلبية األصولية في البرلمان
اإليراني تقر قانونا من  9بنود ً
للتحرر من ً
َّ
سودانيين من لبنان كشف استنفارا إسرائيليا
• مسقط تعزي إيران ...وتسلل
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سلة أخبار
ً
اإلمارات تشكل مجلسا
لألمن اإللكتروني

أعلن نائب رئيس دولة
اإلمارات الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم عبر "تويتر"،
أن مجلس الوزراء شكل
ً
مجلسا لألمن اإللكتروني
للبالد أمس .وأضاف أنه تم
تعين وزير الدولة ورئيس
"أدنوك" سلطان الجابر
ً
ً
مبعوثا خاصا لتغير المناخ
لتمثيل الدولة في كل المحافل
الخارجية وكل التفاهمات
الدولية المتعلقة بالملف
الحيوي الذي سيكون على
رأس األجندة الدولية المتعلقة
بمستقبل العالم.

إردوغان :سنواصل كفاحنا
لتأسيس دولة فلسطينية

نعش فخري زاده في مرقد اإلمام الرضا أمس

أعاد اغتيال العالم اإليراني
محسن فخري زاده برنامج
طهران النووي ،وجميع
القضايا واألسئلة الصعبة التي
تحيط به إلى الواجهة ،بينما
تستعد طهران وواشنطن
لمرحلة جديدة تبدأ في 20
يناير ،عندما يتسلم السلطة
في واشنطن جو بايدن
الرئيس الديمقراطي ،المؤيد
لالنفتاح على إيران.

شـيـعــت إي ـ ــران أمـ ــس ،ال ـعــالــم ال ـنــووي
العسكري اإليراني محسن فخري زاده الذي
اغتيل يوم الجمعة الماضي بعملية أمنية
معقدة اتهمت طهران إسرائيل بالوقوف
وراءها بالتنسيق مع الواليات المتحدة.
ونقل جثمان فخري زاده الذي وصفه
ال ـب ـعــض ب ــأن ــه "أب ـ ــو ال ـبــرنــامــج ال ـن ــووي
الـعـسـكــري" اإلي ــران ــي إل ــى مــديـنــة مشهد
اإلي ــران ـي ــة ،ل ـل ـطــواف وال ـص ــاة عـلـيــه في
حرم مقام اإلمام علي الرضا ،ثامن األئمة
المعصومين لدى الشيعة.
وفي وقت الحق نقل الجثمان إلى مرقد
السيدة فاطمة المعصومة في مدينة قم
ج ـنــوب ط ـه ــران ،عـلــى أن ت ـكــون محطته
األخيرة مرقد اإلمام الخميني في العاصمة
اإليرانية حيث سيدفن اليوم.

يخدم الدبلوماسية
ورأى محللون أن اغتيال فخري زاده،
رئ ـيــس مــركــز األبـ ـح ــاث والـتـكـنــولــوجـيــا
واالبتكار لدى وزارة الدفاع اإليرانيةّ ،
يقدم
ورق ــة ضغط لـ ــإدارة األمـيــركـيــة المقبلة
يمكن االستفادة منها في أي مفاوضات
محتملة مع طهران.
وقـ ـ ـ ــال م ــدي ــر "م ــؤسـ ـس ــة ال ـ ــدف ـ ــاع عــن
الديمقراطيات" م ــارك دوبــويـتــز "ال يــزال
هناك نحو شهرين قبل تولي جو بايدن
السلطة" ،ما يعني برأيه أن لدى "الواليات
الـمـتـحــدة وإســرائ ـيــل الـكـثـيــر مــن الــوقــت
إللحاق أضرار شديدة بالنظام في إيران
وتوفير أوراق ضغط إلدارة بايدن".
من ناحيتها ،نشرت صحيفة "واشنطن
ً
بوست" مقاال للكاتب ماكس بوت اعتبر
فيها أن اغـتـيــال فـخــري زاده ،لــن ينهي
البرنامج النووي اإليراني ،لكنه قد يزيد
احتمالية تــوصــل طـهــران إلــى اتـفــاق مع
اإلدارة األميركية الجديدة.
ويلفت المقال الى التكهنات بأن رئيس
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر
بالعملية لتخريب محاوالت إدارة بايدن
للعودة إلى االتفاق النووي ،لكنه يلفت إلى

أن جولة سابقة من عمليات قتل العلماء
الـنــوويـيــن اإليــرانـيـيــن ج ــرت بـيــن عامي
 2010و 2012وقتل فيها أربعة من العلماء
س ــاع ــدت ف ــي جـعــل ال ـحــل الــدبـلــومــاســي
ً
أكثر احـتـمــاال .ويـقــول أن عمليات القتل
تلك ،إلى جانب نظام عقوبات دولي قوي
وهجمات إلكترونية أميركية ـ إسرائيلية
على المنشآت النووية اإليرانية ،أديا إلى
ً
زيادة الضغط على إيران وأنتجت اختراقا
ً
دبلوماسيا إلدارة أوباما في عــام 2015
تمثل في االتفاق النووي.
ل ـك ــن ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـب ـع ــض الـمـحـلـلـيــن
األميركيين اآلخرين ،كان قتل فخري زاده
عملية خطيرة ّ
تقوض رغبة بايدن المعلنة
فــي ع ــرض "م ـســار مــوثــوق لـلـعــودة إلــى
الديمقراطية" على اإليرانيين ،في خطوة
ّ
باتجاه إعادة الواليات المتحدة االنضمام
إلى االتفاق النووي.
وف ــي تـغــريــدة الـجـمـعــة ،وص ــف مدير
وكالة االستخبارات المركزية األميركية
(س ـ ــي آي أي ـ ـ ــه) األس ـ ـبـ ــق ج ـ ــون بــري ـنــان
قتل العالم اإليــرانــي بـ"العمل اإلجــرامــي
ً
ّ
والمتهور بدرجة كبيرة" ،قائال ،إنه يحمل
خطر إطالق "أعمال انتقامية قاتلة وجولة
جديدة من النزاع في المنطقة".
وف ــي ح ـيــن تـعـكــف دوائـ ـ ــر الـ ـق ــرار في
طهران على دراسة كيفية الرد على اغتيال
ف ـخ ــري زاده ف ــي عـمـلـيــة أم ـن ـيــة وجـهــت
صفعة قوية لألجهزة األمنية اإليرانية
عقد مجلس ال ـشــورى (الـبــرلـمــان) أمس
جلسة مغلقة حضرها وزير االستخبارات
م ـح ـمــود ع ـل ــوي ل ـب ـحــث "ال ـت ـح ـق ـيــق في
االغتيال".
ودعـ ــا رئ ـيــس الـمـجـلــس مـحـمــد باقر
قاليباف عبر التلفزيون الرسمي ،إلى "رد
فعل قــوي" يساهم في "الــردع واالنتقام"
مــن الضالعين فيه ،وأش ــار إلــى أن "رفــع
اليد فــي إش ــارة الستعدادنا للتفاوض،
ُ
قد تفسر على أنها مؤشر ضعف ،وهذه
رسالة خاطئة.
ً
وأض ــاف قاليباف قــائــا ،إن الضغط
ال ـخــارجــي عـلــى إيـ ــران سيقل فـقــط عبر

ات ـخــاذ خ ـطــوات "شـجــاعــة وم ــؤث ــرة" من
شأنها دفع من وصفهم بـ"األعداء" للحذر.
م ــن نــاح ـي ـتــه ،ع ـلــق ال ـم ـت ـحــدث بــاســم
البرلمان اإليراني ،حسين سليمي ،حول
اجتماع البرلمان المغلق ،وأكد أن البرلمان
ال يشعر بالتفاؤل واالرتياح ،إزاء عمليات
تفتيش منشآت إي ــران الـنــوويــة مــن قبل
وكالة الطاقة الذرية وفق االتفاق النووي.
وأش ــار إلــى أن إي ــران "تشك فــي نزاهة
مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية"،
ً
متهما المفتشين بأنهم "مصدر الكثير
مــن األحـ ــداث الـمــريــرة ،واغـتـيــال العلماء
النوويين في إيران".
كـمــا أك ــد بـيــان للبرلمان اإلي ــران ــي أن
"أيادي إسرائيل تقف بوضوح وراء اغتيال
العالم فخري زادة ،وستدفع الثمن على
النحو المطلوب".

 9بنود
ً
ووافق النواب على التصويت غدا على
مشروع قرار من  9بنود يقلل التزام إيران
بالقيود النووية أطلق عليه اسم "مشروع
قــانــون اإلج ـ ـ ــراءات االسـتــراتـيـجـيــة لرفع
العقوبات" ،والبنود هي.
 - 1في مهلة ال تزيد على شهرين بعد
إقـ ــرار ه ــذا ال ـقــانــون ،يـجــب عـلــى منظمة
ال ـطــاقــة ال ــذري ــة اإلي ــران ـي ــة ال ـب ــدء بــإنـتــاج
ً
على األقل  120كيلوغراما من اليورانيوم
ً
المخصب بنسبة  20في المئة سنويا.
 – 2يجب على منظمة الطاقة الذرية
ب ـم ـج ــرد إقـ ـ ـ ــرار ه ـ ــذا الـ ـق ــان ــون أن ت ـقــوم
بتخصيب ال ـي ــوران ـي ــوم الـ ــذي تحتاجه
البالد لبرنامجها السلمي بنسبة  500كلغ
ً
شهريا بهدف الوصول إلى  190ألف سعة
حرارية نووية.
 – 3خالل ثالثة أشهر من إقرار القانون
ولتنفيذ البند الـثــانــي مــن هــذا القانون
يجب على منظمة الطاقة الذرية اإليرانية
أن تقوم بتركيب على األقل  1000جهاز من
أجهزة الطرد المركزي حديثة من نوع IR2
في نطنز و 134جهاز  IR6في فردو.

ما مدى قرب إيران من «القنبلة»؟
تتباين التقديرات الخاصة بالفترة
الـتــي تحتاجها إي ــران المـتــاك الـمــواد
الالزمة لصنع السالح النووي .ويقول
كثيرون مــن الدبلوماسيين والخبراء
النوويين إن نقطة البداية التي كانت
ً
عاما بموجب االتـفــاق تقدير متحفظ،
وإن إيران تحتاج إلى وقت أطول.
وفــي نوفمبر قــدر ديفيد أولـبــرايــت،
مفتش األسلحة السابق في فرق األمم
الـمـتـحــدة ،وال ــذي يميل للتشدد فيما
يتعلق ب ــإي ــران ،أن ال ـف ـتــرة ال ــازم ــة قد
تـكــون قـصـيــرة ،ربـمــا تـصــل إل ــى 3.5
أش ـ ـهـ ــر ،رغ ـ ــم أن ذل ـ ــك ق ــائ ــم عـلــى
افـ ـت ــراض أن إي ـ ــران ستستخدم
ألفا مــن أجـهــزة الـطــرد المركزي
الـ ـمـ ـتـ ـق ــدم ــة ال ـ ـتـ ــي اس ـت ـب ـع ــدت
بموجب االتفاق.
وإذا جـ ـمـ ـع ــت إ ي ـ ـ ـ ـ ــران مـ ـ ــواد
انشطارية كافية ،فإنها ستحتاج
إل ـ ـ ــى ت ـج ـم ـي ــع قـ ـنـ ـبـ ـل ــة ،وع ـل ــى
األرج ـ ــح س ـت ـكــون صـغـيــرة
ب ـم ــا ي ـك ـفــي لـتــركـيـبـهــا
ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى صـ ـ ـ ـ ــواريـ ـ ـ ـ ــخ
باليستية .والفترة
التي يستغرقها ذلك
ع ـلــى وج ــه الــدقــة
لـيـســت واض ـحــة،
غ ـي ــر أن تـخــزيــن
كمية كافية مــن الـمــواد
االنشطارية يعتبر

على نطاق واسع أكبر عقبة في إنتاج
السالح النووي.
وتعتقد وكاالت المخابرات األميركية
والوكالة الذرية أن إيران امتلكت في فترة
من الفترات برنامجا للسالح النووي،
وأن ـه ــا أوق ـف ـت ــه .وث ـم ــة أدل ـ ــة تـشـيــر إلــى
أن إي ــران حصلت على تصميم لقنبلة
نــوويــة ،ونـفــذت أعـمــاال مختلفة تتصل
بتصنيعها.
وكان للقيود التي فرضها االتفاق على
أعمال إيــران في المجال الـنــووي هدف
واحد ،هو تمديد الفترة الالزمة
لكي تنتج فيها إيران مواد
انـشـطــاريــة كــافـيــة لصنع
قنبلة نووية إذا ما قررت

ذلك إلى عام على األقل بدال من شهرين
أو ثالثة أشهر .ويتعرض االتفاق النووي
المبرم بين إي ــران والـقــوى العالمية في
 2015للتآكل ،وتــواجــه الجهود الرامية
إلحيائه تحديا جديدا ،بمقتل أبرز العلماء
النوويين اإليرانيين.
بدأت طهران في العام الماضي خرق
القيود التي ينص عليها االتفاق خطوة
ً
خطوة ،ردا على قــرار الرئيس األميركي
دونالد ترامب االنسحاب من االتفاق في
مايو  2018وإعادة فرض العقوبات.
وأدى ذلــك إلــى تقليل الفترة الالزمة
إلنتاج المواد الكافية لصنع سالح نووي،
غير أن الوكالة الدولية للطاقة الــذريــة،
التي تشرف على تنفيذ االتـفــاق ،تشير
ً
إلى أن إيران تمضي قدما في عملها
النووي بأسرع
ما يمكن .وقد
خــالـفــت إي ــران
الـ ـ ـكـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــر م ــن
قـيــود االت ـفــاق،
غـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــر أنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا
مازالت تتعاون
م ـ ـ ــع ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة
الدولية للطاقة
الذرية.
(فيينا ـ ـ
رويترز)

نتنياهو بالجمعية العامة لألمم المتحدة في ٢٠١٢

 – 4يفرض على منظمة الطاقة الذرية
اإليرانية بالقيام بإنتاج قضبان ألومينيوم
اليورانيوم المعدني في منشآت أصفهان
خالل مدة ال تزيد عن خمسة أشهر.
 – 5يفرض على منظمة الطاقة إعادة
إحياء معمل أراك إلنتاج الماء الثقيل خالل
أرب ـعــة أشـهــر وتـقــديــم تقرير شـهــري عن
مشروعها إلعــادة إحياء هذا المعمل كي
ينتج ما يزيد على  40مغاوات ماء ثقيل
ورادي ــو ايــزوتــوبــات الحرارية تحتاجها
مستشفيات البالد.
 – 6يـفــرض عـلــى الـحـكــومــة اإليــرانـيــة
ً
ووفـ ـق ــا لـلـمــادتـيــن  36و 37م ــن االت ـفــاق
ً
النووي وقف تنفيذ جميع تعهداتها وفقا
للبروتوكول اإلضافي خالل مدة ال تزيد
عـلــى شـهــريــن وتـمـنــع مفتشي المنظمة
الدولية للطاقة الذرية من القيام بأي عمل
ً
خارج إطار تعهدات إيران وفقا لبروتوکل
منع انتشار االسلحة النووية .NPT
 – 7يـفــرض عـلــى الـحـكــومــة اإليــرانـيــة
ت ـق ــدي ــم ت ـق ــري ــر م ـف ـص ــل عـ ــن ال ـخ ـط ــوات
المتقابلة التي تقوم بها الجهات األوروبية
في مجال رفع العقوبات خالل ثالثة أشهر
مــن إق ــرار ه ــذا الـقــانــون وإذا مــا لــم ترفع
العقوبات المصرفية ولــم يسمح إليــران
ببيع نفطها فإن الحكومة ملزمة بوقف
جـمـيــع خ ـط ــوات تـعــاونـهــا ال ـطــوعــي مع
المنظمة الدولية للطاقة الذرية .وإذا ما
قامت الجهات المقابلة بتنفيذ تعهداتها
ي ـم ـكــن لـلـحـكــومــة ت ـقــديــم مـ ـش ــروع ق ــرار
للمجلس يقضي ببدء عودة إيران لالتفاق
النووي بشكل تدريجي.
 – 8كـلـمــا قـ ــام أع ـض ــاء الـ ـ ـ  4+1بــرفــع
ال ـع ـقــوبــات ال ـن ــووي ــة ،وح ـق ــوق اإلن ـس ــان،
والعسكرية و ...فــإن الحكومة اإليرانية
ملزمة بتقديم تقرير للجنة األمن القومي
والسياسة الخارجية لمجلس الشورى
اإلس ــام ــي وبـعــد دراسـ ــة خـطــوة الـطــرف
المقبل في هذه اللجنة يتم تقديم تقرير
لمجلس ال ـش ــورى إلقـ ــرار قــانــون يسمح
للحكومة بتنفيذ تعهداتها المتقابلة في
االتفاق النووي.

(أ ف ب)

 – 9ك ــل شـخــص أو م ـس ــؤول ال يقوم
بتنفيذ هذا القانون أو يتعلل في تنفيذه
ً
يحكم عليه وفقا للمواد  2الى  7للقوانين
الجزائية اإليرانية (السجن واالنفصال عن
العمل الحكومي).

بريطانيا وإسرائيل
ووسط دعوات دولية وأوروبية لضبط
النفس ،أعرب وزير الخارجية البريطاني،
دومينيك راب ،عن قلقه إزاء ما يجري في
إيــران والمنطقة ككل بعد اغتيال فخري
زاده.
وقال" :نحن قلقون إزاء الوضع في إيران
ً
والمنطقة عامة ،ال نريد أن نرى تصعيدا
للتوترات" ،حسب قوله.
وأض ــاف وزي ــر الخارجية البريطاني
ً
قائال" :ال نزال ننتظر االطالع على الحقائق
الكاملة حول ما جرى في إيران ،لكنني أود
أن أقــول إننا نحتكم للقانون اإلنساني
ً
الــدولــي ،والــواضــح ج ــدا فــي موقفه ضد
استهداف المدنيين".
وانضم وزيــر الخارجية العماني بدر
بن حمد البوسيعيدي إلــى قطر وتركيا
في تعزية طهران وإدانــة العملية ،بينما
ألمح الجنرال أهارون زئيفي فركش رئيس
جهاز المخابرات العسكرية اإلسرائيلية
األسبق ،إلى دور لبالده في اغتيال العالم
النووي فين حين قال الوزير اإلسرائيلي
تساحي هنغبي إنه "ليس لديه فكرة" من
اغتال فخري زاده ،لكنه وصف ذلك بأنه
ً
"محرج جدا إليران".
ورغم أن الجيش اإلسرائيلي لم يعلن
ً
عن اجــراءات تأهب جديدة شماال إال أنه
ك ــان ب ــاألس ــاس فــي حــالــة اسـتـنـفــار بعد
أسـبــوع طــويــل مــن عمليات القصف في
سورية .ومساء أمس األول ظهرت جاهزية
الجيش اإلسرائيلي على أعلى مستوى
بـعــد أن حـ ــاول س ــودان ـي ــان الـتـسـلــل عبر
الحدود اللبنانية الى إسرائيل األمر الذي
أدى إلى تحركات عسكرية فورية واسعة.
(طهران  -وكاالت)

«كيهان» :لنضرب حيفا!
د عـ ـ ـ ــا مـ ـ ـق ـ ــال رأي نـ ـش ــر ت ــه
صحيفة " كـيـهــان" األ صــو لـيــة،
أم ـ ــس ،إلـ ــى ش ــن ه ـج ــوم عـلــى
م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة ح ـ ـي ـ ـفـ ــا الـ ـس ــاحـ ـلـ ـي ــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة "يـتـسـبــب أيـضــا
في خسائر بشرية كبيرة".
ونـ ـش ــرت "كـ ـيـ ـه ــان" ال ـم ـقــال
ال ــذي كـتـبــه الـمـحـلــل اإليــرانــي
سعد الله زارعي ،الذي رأى أن
ردود فعل إيران السابقة على
ا لـغــارات الجوية اإلسرائيلية
الـ ـمـ ـشـ ـتـ ـب ــه بـ ـه ــا ال ـ ـتـ ــي ق ـت ـلــت
عـنــاصــر مــن ال ـحــرس ال ـثــوري
فـ ــي سـ ــوريـ ــة ،لـ ــم ت ـك ــن كــاف ـيــة
لردع إسرائيل.

و ك ـ ـتـ ــب زار عـ ـ ـ ـ ــي أن ض ــرب
ح ـي ـف ــا وقـ ـت ــل ع ـ ــدد ك ـب ـي ــر مــن
الناس "سيؤدي بالتأكيد إلى
ا لــردع ،ألن الواليات المتحدة
والنظام اإلسرائيلي وعمالء ه
ل ـي ـســوا مـسـتـعــديــن ب ــأي حــال
للمشاركة في حرب ومواجهة
عسكرية".
وقال إن الهجوم على حيفا
يجب أن يكون أكبر من هجوم
إ يــران بالصواريخ البالستية
ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــوات األم ـي ــرك ـي ــة فــي
العراق عقب الضربة األميركية
ب ـط ــائ ــرة م ـس ـي ــرة ال ـت ــي قـتـلــت
قاسم سليماني في يناير.

وك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــت إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران وأح ـ ـ ـ ــد
وكالئها ،حزب الله في لبنان،
ه ـ ـ ـ ــددا بـ ــاس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ح ـي ـف ــا،
الواقعة على البحر األبيض
المتوسط.
وكان زعيم حزب الله حسن
ً
نصرالله هدد سابقا بضرب
مخازن نترات األمونيوم في
حـ ـيـ ـف ــا ،وهـ ـ ــي سـ ـم ــاد ش ــدي ــد
اال نـ ـفـ ـج ــار أدى إ ل ـ ــى تـفـجـيــر
مـيـنــاء ب ـيــروت فــي أغسطس،
والـ ــذي أس ـفــر عــن مـقـتــل 193
ش ـ ـخ ـ ـصـ ــا وإ صـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــة 6500
آخرين.

صواريخ من زاده لـ «حماس»
أفـ ــادت وكــالــة "م ـهــر" اإليــران ـيــة أم ــس ،بــأن
"م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ف ـ ــي غـ ــايـ ــة ال ـ ـخ ـ ـطـ ــورة وص ـل ــت
لالستخبارات اإلسرائيلية قبل أشهر ،تفيد
بأن إيران وحزب الله نجحا بتزويد حركتي
ح ـم ــاس وال ـج ـه ــاد اإلس ــام ــي ،ع ـبــر س ــوري ــة،
ب ـص ــواري ــخ ك ـ ــروز وطـ ــائـ ــرات م ـس ـيــرة نـفــاثــة
مزودة بقنابل عنقودية".
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت الـ ـ ــوكـ ـ ــالـ ـ ــة ،أنـ ـ ـ ــه بـ ـحـ ـس ــب ت ـل ــك
المعلومات ،فــإن "إ يــران زودت المقاومة في
ف ـل ـس ـط ـيــن بـ ـط ــائ ــرات م ـس ـي ــرة ن ـف ــاث ــة مـ ــزودة
ب ـق ـنــابــل ع ـن ـقــوديــة بــال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ــازم ــة

لـتـصـنـيـعـهــا ف ــي غـ ــزة ،وأن ا ل ـم ـس ــؤول األول
عن ذلك هو فخري زاده ،وهذا يفسر تكثيف
الغارات اإلسرائيلية على سورية في األشهر
األخيرة".
وأشـ ـ ــارت إل ــى ت ـقــاريــر إســرائ ـي ـل ـيــة زعـمــت
أن " ف ـخ ــري زاده ن ـقــل ت ـك ـنــو لــو ج ـيــا مـتـقــد مــة
إلــى ســوريــة والـيـمــن وح ــزب الـلــه والـفـصــائــل
الفلسطينية ،حتى ال تظل حركات المقاومة
وسورية تحت رحمة الظروف المتغيرة التي
قد تمنع تدفق األسلحة لها من طهران".

أكد الرئيس التركي رجب
طيب إردوغان ،أمس ،أن تركيا
ستواصل كفاحها لغاية
تأسيس دولة فلسطينية
مستقلة وذات سيادة وموحدة
عاصمتها القدس الشرقية
في حدود  .1967وأضاف:
"نسعى في جميع المحافل
للدفاع عن قضية القدس
ونعمل بكل ما أوتينا من قوة
إلنهاء سياسات االحتالل
والظلم واإلبادة الجماعية ضد
إخوتنا الفلسطينيين".
في غضون ذلك ،دعت "حملة
الدولة الديمقراطية الواحدة
في فلسطين التاريخية"،
"كل أحرار العالم إلى تعزيز
وتوسيع تضامنهم مع
قضية فلسطين ،بمناسبة
الذكرى الثالثة واألربعين
إلعالن الجمعية العامة لألمم
المتحدة "يوم  29نوفمبر"
ً
مناسبة للتضامن مع النضال
المستمر منذ أكثر من قرن.

الخرطوم :وفد إسرائيلي
زار الصناعات الدفاعية

كشف المتحدث الرسمي باسم
مجلس السيادة في السودان،
محمد الفكي سليمان ،عن
زيارة وفد إسرائيلي للخرطوم
األسبوع الماضي .وقال
سليمان في تصريحات
نشرت أمس إن زيارة الوفد،
ذات طبيعة عسكرية بحتة،
وليست زيارة سياسية ،في
محاولة على ما يبدو لتفادي
انتقادات أحزاب مشاركة في
االئتالف الحاكم للتطبيع
مع إسرائيل .وأضاف أن
الوفد ابتدأ زيارته بجولة في
منظومة الصناعات الدفاعية
التابعة للقوات المسلحة.

الكاظمي يشكل خلية
أزمة إلدارة ذي قار

تسود حالة من الهدوء
النسبي محافظة ذي قار
جنوبي العراق بعد أنباء عن
وصول قوة أمنية من بغداد
للسيطرة على األوضاع هناك.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي تشكيل خلية أزمة
تضم  5شخصيات حكومية
إلدارة المحافظة بعد
صدامات دامية بين أنصار
التيار الصدري ونشطاء
بالحراك الشعبي تسببت
بسقوط  6قتلى وعشرات
الجرحى.
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مخاوف من كشف ترامب أسرار األمن القومي
الرئيس الجمهوري يفكر بإطالق حملته النتخابات  2024خالل تنصيب بايدن
رغم استمرار رفض الرئيس
األميركي المنتهية واليته
االعتراف بالهزيمة أمام
المرشح الديمقراطي جو
بايدن ،وعلى الرغم من إعالنه
المتكرر حدوث «تزوير كبير»
في االنتخابات التي جرت في
الثالث من الشهر الجاريّ ،عبر
عدد من مسؤولي االستخبارات
األميركية عن قلقهم من أن
ُيفشي ترامب معلومات عن
األمن القومي بعد رحيله عن
البيت األبيض.

بايدن قد ّ
يعين أول
أميركي من أصل
إفريقي لقيادة
«»CIA

بـ ـيـ ـنـ ـم ــا يـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــزم الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
األميركي المنتخب جو بايدن
ا ل ـ ـص ـ ـمـ ــت إزاء تـ ـص ــر يـ ـح ــات
ال ــرئـ ـي ــس ال ـم ـن ـت ـه ـي ــة واليـ ـت ــه
دون ـ ــال ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب ،وفـ ـ ــي وق ــت
ت ـ ـم ـ ـضـ ــي ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ب ـ ـسـ ــاسـ ــة ،ع ـ ّـب ــر
مسؤولون سابقون في وكالة
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــارات ال ـ ـمـ ــركـ ــزيـ ــة
األميركية ( ،)CIAعن مخاوفهم
من أن ُيفشي ترامب معلومات
س ــري ــة وحـ ـس ــاس ــة عـ ــن األمـ ــن
ال ـ ـ ـقـ ـ ــومـ ـ ــي بـ ـ ـع ـ ــد رحـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــه ع ــن
ً
البيت األبيض ،خصوصا في
ظ ــل ال ـت ـحــديــات ال ـمــال ـيــة الـتــي
يواجهها ،و فــق تقرير لموقع
"إن بي سي نيوز".
وقال ديفيد بريس ،الضابط
ً
ال ـســابــق ف ــي " ،"CIAإن ج ــزء ا
من التقليد في الوكالة يتمثل
في استشارة رؤســاء سابقين
بـ ـ ـش ـ ــأن ب ـ ـعـ ــض الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
ال ـســريــة ال ـت ــي تـتـعـلــق بــاألمــن
القومي ،ومنحهم حق الوصول
ً
إليها ،مشددا على ضرورة عدم
ال ـس ـم ــاح ل ـت ــرام ــب ب ــذل ــك ،بعد
ّ
تسلم بايدن سدة الحكم في 20
يناير المقبل.
ورأى دوغ واي ـ ــز ،الـضــابــط
ال ـس ــاب ــق ف ــي " ،"CIAأن "مـنــح
تــرامــب إمكانية الــوصــول إلى
األسـ ــرار بـعــد م ـغــادرتــه البيت
األبـيــض ،من شأنه أن ّ
يعرض
ً
األم ــن الـقــومــي لـلـخـطــر" ،الفـتــا
إلــى ّ أن "دي ــون تــرامــب الكبيرة
تـمــثــل مـخــاطــر اسـتـخـبــاراتـيــة
مضادة واضحة ومقلقة على
الواليات المتحدة".
وأشار مدير الوكالة السابق
ج ـ ــون ب ــريـ ـن ــان ،إل ـ ــى ض ـ ــرورة
أن تــدرس إدارة بــايــدن مسألة
وصـ ـ ــول ت ــرام ــب إلـ ــى األسـ ـ ــرار
المستقبلية.
وقال جاك غولدسميث ،الذي
عمل مسؤوال رفيع المستوى
في وزارة العدل بإدارة الرئيس
األسـ ـب ــق جـ ـ ــورج بـ ـ ــوش" :ه ــذا
ً
ليس شيئا كان يمكن ألحد أن
يتخيله مع الرؤساء اآلخرين،
لكن من السهل تخيله في حالة
الرئيس ترامب".
وأضـ ـ ــاف أن ت ــرام ــب "أظ ـهــر
أن ــه ال يــأخــذ أي مـســألــة سرية
ع ـ ـلـ ــى مـ ـحـ ـم ــل ال ـ ـ ـجـ ـ ــد ،ولـ ــديـ ــه

ً
أفغانستان 34 :قتيال
بتفجيرين انتحاريين

ُ
ً
قتل أمس  34شخصا على
األقل في تفجيرين انتحاريين
منفصلين استهدفا قاعدة
ً
ً
عسكرية ورئيسا إقليميا.
وهاجم انتحاري بسيارة
مليئة بالمتفجرات قاعدة
كوماندوز للجيش في
أفغانستان ،حيث قتل 31
ً
جنديا وأصيب  24آخرون ،في
هجوم يعد بين األكثر دموية
ضد القوات األفغانية على
مدى األشهر األخيرة.
وفي جنوب أفغانستان،
ً
قال مسؤولون إن انتحاريا
بسيارة ملغمة استهدف قافلة
رئيس مجلس إقليمي في
زوبال مما أسفر عن مقتل 3
على األقل وإصابة  12آخرين.

نيجيريا« :بوكو حرام»
تذبح  ١١٠مزارعين
ترامب لدى وصوله إلى «نادي ترامب الوطني» في فيرجينيا للعب الغولف أمس األول (رويترز)
ميل مـعــروف إلــى عــدم احترام
ال ـ ـقـ ــواعـ ــد ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ــاألم ــن
القومي".

تاريخ من كشف المعلومات
والحظ غولدسميث وخبراء
آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون ،أن تـ ـ ــرامـ ـ ــب "لـ ــديـ ــه
تــاريــخ فــي كـشــف المعلومات
ال ـس ــري ــة م ــن دون م ـ ـبـ ــاالة ،إذ
سبق أن أخبر وزير الخارجية
والـسـفـيــر ال ــروس ــي ع ــام 2017
عن معلومات بالغة الحساسية
ب ـشــأن ت ـهــديــد إره ــاب ــي تلقته
واشنطن من أحد حلفائها".
وأشار إلى نشر ترامب على
"ت ــوي ـت ــر" الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،ما
وص ـفــه ال ـخ ـبــراء بــأنــه "ص ــورة
ألق ـ ـ ـمـ ـ ــار اصـ ـطـ ـن ــاعـ ـي ــة س ــري ــة
لـ ـمـ ـنـ ـش ــأة ن ـ ــووي ـ ــة إي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة"،
ً
وت ـفــاخــر أي ـض ــا خ ــال مقابلة
مع الصحافي بــوب وودوارد،

بنظام أسلحة نووية سري ال
تعرفه روسيا والصين.
ً
ووفـقــا لصحيفة "واشنطن
بوست" ،فإن مصادر وودوارد
ً
أك ــدت الح ـقــا "ام ـتــاك الجيش
األمـيــركــي نظام أسلحة سريا
جديدا".
وك ــان تــرامــب خ ــال مؤتمر
ص ـح ــاف ــي ،ق ــد أط ـل ــع الـجـمـيــع
على تفاصيل سرية وحساسة
بشأن استهداف غارة أميركية
لزعيم تنظيم "داعــش" أبوبكر
البغدادي العام الماضي ،حسب
ما أوردته "إن بي سي نيوز".
وفي عام  ،2017أعطى ترامب
م ــوق ــع غ ــواص ـت ـي ــن نــووي ـت ـيــن
أم ـ ـيـ ــرك ـ ـي ـ ـت ـ ـيـ ــن قـ ـ ـ ـ ــرب ك ـ ــوري ـ ــا
الشمالية لرئيس الفلبين ،أما
ف ــي  2018فــاس ـت ـخــدم تــرامــب
الهواتف المحمولة غير اآلمنة
ل ــاتـ ـص ــال ب ـ ــاألص ـ ــدق ـ ــاء ،وأن
جواسيس صينيين استمعوا

«جبهة تيغراي» تعتمد حرب عصابات
بعد دخول أديس أبابا عاصمة اإلقليم
المتمردون يقصفون أسمرة بـ  6صواريخ

إثيوبيون يصطفون للحصول على وجبات داخل مخيم «الركوب» السوداني أمس األول (رويترز)
بعد ساعات من إعالن أديس أبابا اكتمال
العملية العسكرية للجيش بدخول مدينة
ميكيلي عاصمة اإلقليم المتمرد ،قال زعيم
"جبهة تحرير شعب تـيـغــراي" دبرصيون
مكائيل إن قواته ستواصل قتال الحكومة
اإلثيوبية ،بينما توقع دبلوماسيون وخبراء
أن تعتمد الجبهة المتمرسة على القتال
"ت ـك ـت ـيــك ال ـع ـص ــاب ــات" الس ـت ـن ــزاف ال ـق ــوات
االتحادية في حرب طويلة.
وأضاف مكائيل في تصريحات ليل السبت
ً
ـ األحد" :وحشيتهم لن تزيدنا إال إصرارا على
محاربة هؤالء الغزاة حتى النهاية".
ً
وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني أن
قواته ستستمر في القتال ،أجاب" :بالتأكيد.
األمــر يتعلق بــالــدفــاع عــن حقنا فــي تقرير
المصير".
ووسط تعتيم وغموض بشأن التطورات
الميدانية باإلقليم المحاصر ،نقلت وكالة
"رويـ ـت ــرز" ع ــن دبـلــومــاسـيـيــن وخـ ـب ــراء في
الـمـنـطـقــة قــولـهــم إن االن ـت ـصــار الـعـسـكــري
ال ـســريــع ال ــذي سـعــت إل ـيــه حـكــومــة رئـيــس
الـ ــوزراء آبــي أحـمــد قــد ال يشير إلــى نهاية
الصراع الذي يكتسي بصبغة عرقية.
وقال دبلوماسيان إنه من المرجح أن تكون
قــوات تيغراي قد انسحبت من ميكيلي قبل
توغل الحكومة في المدينة مما يزيد احتمال
"نشوب حرب عصابات طويلة األمد".
وإلق ـل ـيــم ت ـي ـغــراي ت ــاري ــخ م ــن الـمـقــاومــة

سلة أخبار

بــأس ـلــوب ح ــرب ال ـع ـصــابــات م ــع اسـتـغــال
الـتـضــاريــس ال ــوع ــرة وال ـح ــدود عـلــى مــدى
سنوات من الصراع المسلح في الثمانينيات
ضد حكومة ماركسية.
جاء ذلك بعد ساعات من تأكيد آبي أحمد،
م ـســاء أم ــس األول ،أن الـعـمـلـيــات العسكرية
في اإلقليم المضطرب اكتملت ،وأن الشرطة
االتحادية تالحق قادة "جبهة تيغراي" وذلك
في تطور كبير في الحرب التي تهز منطقة
القرن اإلفريقي منذ ثالثة أسابيع.

قصف أسمرة
وتــرافــق إع ــان الفصيل العرقي الـقــوي،
الذي هيمن على السياسة اإلثيوبية لعقود
قبل وصول آبي أحمد المتحدر من عرقية
األورومو األكبر بالبالد ،مواصلة القتال من
ُأجل تقرير المصير ،مع سقوط  6صواريخ
ً
أطـلـقــت مــن اإلقـلـيــم م ـجــددا على العاصمة
اإلريترية ليل السبت ـ األحد.
وك ــان ــت هـ ــذه ه ــي الـ ـم ــرة ال ـث ــال ـث ــة ال ـتــي
ّ
تتعرض فيها أسمرة للقصف من تيغراي
منذ بــدأت العمليات العسكرية في اإلقليم
اإلثيوبي المتاخم إلريتريا والسودان مطلع
نوفمبر الجاري.
وأفــاد دبلوماسيان في أديس أبابا بأن
عدة صواريخ أطلقت ليل السبت استهدفت
مطار أسمرة ومنشآت عسكرية فيها ،لكن

على غــرار الهجمات السابقة المماثلة ،لم
يتضح مكان سقوط الصواريخ أو األضرار
التي تسببت بها.
وفي وقت يخشى المجتمع الدولي تأثير
ال ـص ــراع اإلث ـيــوبــي عـلــى االس ـت ـقــرار الهش
في غرب إفريقيا ،تحدثت وزارة الخارجية
األميركية عن "انفجارات أسمرة".
وحثت واشنطن األميركيين على "أن يظلوا
على اطالع بالصراع الدائر في إقليم تيغراي".
ويـصـعــب الـتـحـقــق م ــن صـحــة ادع ـ ــاءات
الطرفين نظرا النقطاع االتصاالت الهاتفية
واإلنترنت بالمنطقة باإلضافة إلى فرض
قيود مشددة على دخول اإلقليم منذ اندالع
القتال في  4الجاري.
وإريـتــريــا ،الـتــي تتهمها "جبهة تيغراي"
بدعم حملة آبــي أحـمــد ،مــن أكثر دول العالم
ّ
ّ
تكتما ولم تعلق حكومتها على الهجمات.
ّ
وقتل اآلالف جــراء المعارك بينما تدفق
ع ـشــرات آالف الــاجـئـيــن عـبــر ال ـحــدود إلــى
السودان وتحدثت األمم المتحدة عن نزوح
مليون شخص داخل اإلقليم.
وقطعت االتصاالت بالكامل عن تيغراي
ّ
يصعب مهمة تقييم الحجم
خالل النزاع ،ما
ّ
الـكــامــل لــأضــرار ،وأع ــداد الضحايا جــراء
ال ـق ـتــال الـعـنـيــف الـ ــذي شـهــد قـصـفــا جــويــا
ومـ ـج ــزرة واح ـ ــدة ع ـلــى األقـ ــل ق ـتــل خــالـهــا
مئات المدنيين.
(أديس أبابا ـ أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

إليها ،وفق "نيويورك تايمز".
ولفتت صحيفة "نيويورك
تايمز" إلى أن ترامب قد يكون
عرضة للتأثير األجنبي ،بسبب
ما تكشفه سجالته الضريبية
الـتــي تفيد بــوجــود "تـحــديــات
مالية" ،إال أن الرئيس األميركي
أكد في وقت سابق أن وضعه
ال ـ ّمــالــي "س ـل ـي ــم" ،وأن الــديــون
تمثل نسبة صغيرة من أصوله.
وك ـت ـبــت "ن ـي ــوي ــورك تــايـمــز"
إن أكبر دائــن لترامب هو بنك
"دوي ـت ـشــه" األل ـمــانــي ،ال ــذي له
صالت بروسيا ،في إشارة إلى
إمكان استغالله لتلك الديون،
مما ّ
يعرض الرئيس األميركي
لنوع من الضغوط.

بنسلفانيا وويسكونسن
وفي وقت رفضت المحكمة
ال ـع ـل ـي ــا ب ـ ــوالي ـ ــة ب ـن ـس ـل ـفــان ـيــا

أم ـ ــس األول ،شـ ـك ــوى ج ــدي ــدة
ك ـ ـ ــان قـ ـ ّـدم ـ ـهـ ــا عـ ـض ــو م ـج ـلــس
ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري م ــاي ــك
كـيـلــي وال ـمــرشــح لـلـكــونـغــرس
ش ــون بــارن ـيــل إلب ـط ــال نـتــائــج
االنتخابات في الــواليــة ،بزعم
ح ـ ـ ـصـ ـ ــول مـ ـ ـخ ـ ــالـ ـ ـف ـ ــات خ ـ ــال
االنتخابات الرئاسية ،أفــادت
صـحـيـفــة "ديـ ـل ــي ب ـي ـســت" بــأن
ت ــرام ــب يـفـكــر ف ــي ب ــدء حملته
لعام  2024خالل حفل تنصيب
بايدن.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ث ـ ـ ــاث ـ ـ ــة أش ـ ـ ـخـ ـ ــاص
مطلعين على المحادثات ،إن
الرئيس كان يناقش تفاصيل
إطالق الحملة مع مستشارين
مقربين منه.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن
تــرامــب طــرح فـكــرة عمل حدث
مـ ــر ت ـ ـبـ ــط بـ ـ ـع ـ ــام  2024خـ ــال
أسبوع تنصيب بايدن ،وربما
فــي ي ــوم التنصيب إذا فشلت

جـ ـ ـه ـ ــوده الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة إللـ ـغ ــاء
انتخابات .2020
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ن ـق ـلــت شـبـكــة
"بـلــومـبــرغ" األميركية لألنباء
عــن مـصــادر مطلعة أن ترامب
أضحى يدرك أن معركته إللغاء
نتائج االنتخابات قد انتهت.
وأض ــاف ــت أنـ ــه ل ـيــس مـسـتـعــدا
إلنهاء هذه المعركة ،رغبة منه
فــي جمع أم ــوال التبرعات من
الغاضبين من النتائج.
وقالت شبكة "فوكس نيوز"
المحافظة إنه في حين لم يعلن
الرئيس المنتخب جو بايدن،
بـ ـع ــد ،اخـ ـتـ ـي ــاره م ــدي ــر وك ــال ــة
االستخبارات المركزية (،)CIA
ف ـقــد ت ــم تـسـلـيــط ال ـض ــوء على
م ـج ـمــوعــة م ــن األس ـ ـمـ ــاء ،ومــن
بينها دار ي ــل بلوكر الموظف
من أصــول إفريقية الــذي خدم
في الوكالة ألكثر من  30عاما.
(واشنطن ـ ـ وكاالت)

الهند :مواجهة بين المزارعين ومودي
رغـ ـ ــم مـ ـس ــاع ــي رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـه ـن ــدي
نـ ـ ــاري ـ ـ ـنـ ـ ــدرا مـ ـ ـ ـ ــودي إلـ ـ ـ ــى ط ـ ـمـ ــأنـ ــة م ـ ـخـ ــاوف
الـمــزارعـيــن بــالـحـصــول عـلــى حـقــوقـهــم ،خــرج
آالف ال ـم ــزارع ـي ــن ال ـغــاض ـب ـيــن م ــن ت ـعــديــات
ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـ ــزراعـ ـ ــي ف ـ ــي يـ ـ ــوم ثـ ــالـ ــث مــن
االحـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاج ـ ــات فـ ـ ــي ضـ ـ ــواحـ ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة
نيودلهي ،وقاموا أمس ،بقطع الطرق المؤدية
إلى المدينة متجاهلين مناشدة الحكومة لهم
بالتحرك إلى مكان جرى تخصيصه إلقامة
االحتجاج.
ودعت الحكومة أمس األول ،زعماء نقابات
ال ـم ــزارع ـي ــن إلج ـ ــراء م ـح ــادث ــات ح ــول قــانــون
ج ــدي ــد ل ـت ـحــريــر ع ـم ـل ـيــات ش ـ ــراء ال ـم ـن ـت ـجــات
الزراعية ،لكن ذلك لم يؤد إلى تسكين حالة
ا ل ـش ـعــور بــا لـغـضــب ل ــدى ا ل ـمــزار ع ـيــن إزاء ما
يعتبره كثيرون " قــوا نـيــن مـضــادة لـلـمــزارع"،
ويبدو أن هذا الموقف آخذ في االنتشار.
وقـ ــال راك ـي ــش ت ـي ـكــايــت ،ال ـم ـت ـحــدث بــاســم
"اتحاد كيسان بهاراتيا" ،وهو واحد من بين
ً
أكثر من  30اتحادا يشارك في االحتجاجات
ً
بينما كان هو ورفاقه يقطعون طريقا مؤدية
إ لــى دلهي من الشرق " ،لــن نبرح المكان هنا
اليوم".
وبـمــوجــب الـقــوانـيــن الـتــي أقــرتـهــا حكومة
مــودي في سبتمبر ،يكون للمزارعين حرية
ب ـيــع مـنـتـجــاتـهــم ف ــي أي م ـك ــان ب ـمــا ف ــي ذلــك
ً
ال ـشــركــات ال ـك ـبــرى ب ــدال م ــن أسـ ــواق الـجـمـلــة
الخاضعة لتنظيمات الحكومة حيث كانوا
ً
يضمنون حدا أدنى لسعر الشراء.
لكن العديد من صغار المزارعين يخشون

أن يصبحوا تحت رحمة الشركات الكبرى وأن
تلغي الحكومة في نهاية المطاف دعم أسعار
سلع أساسية مثل القمح واألرز.
ويـطــالــب ال ـمــزارعــون مــن والي ــات هــاريــانــا
وبنجاب وراجستان وأوتار براديش ،بسحب
قوانين الزراعة الجديدة التي جرى تمريرها
فــي سبتمبر ا لـمــا ضــي ،وا لـتــي يـقــو لــون إنها
ُ
س ـت ــؤث ــر ع ـل ــى دخ ـل ـه ــم وس ــت ـف ـي ــد ال ـش ــرك ــات
الكبيرة.
وتقول الحكومة االتحادية ،إنها ال تنوي
إلغاء أسواق الجملة وإن للزراع حرية اختيار
المشترين ،كما أنها تؤكد أن القوانين تزيد
إنتاجية المزارع وتحرر المزارعين من قبضة
السماسرة التقليديين.
وسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى
طـمــأنــة م ـخــاوف الـمــزارعـيــن ام ــس ،وق ــال في
كلمته الشهرية عبر اإلذاعة "بهذه التعديالت
سـيـحـصــل الـ ـم ــزارع ــون ع ـلــى ح ـق ــوق وف ــرص
جديدة".
ً
لكن مسؤوال في إحدى تلك النقابات ،قال
إن ال ـعــديــد م ــن الـمـتـظــاهــريــن ي ـطــال ـبــون بــأن
تسحب الحكومة هذه القوانين.
ودعـ ـ ــا وزيـ ـ ــر الـ ـ ــزراعـ ـ ــة ،نـ ــاري ـ ـنـ ــدرا ت ــوم ــار
المزارعين إل جــراء مـحــاد ثــات فــي  3ديسمبر
المقبل لتسوية الخالفات.
وأض ـ ـ ـ ــاف" :ج ـ ـ ــرت الـ ـمـ ـح ــادث ــات فـ ــي وق ــت
سابق إلزا لــة بعض المفاهيم الخاطئة بين
الـمــزارعـيــن ،لـكــن مــازالــت غـيــر حــاسـمــة ،إننا
مستعدون إلجراء تلك المحادثات مرة أخرى".
(نيودلهي ـ ـ رويترز ،د ب ا)

غواتيماال« :ثورة الفاصولياء»
تطالب بتنحي الرئيس
ت ـظــا هــر آالف ا لـمـحـتـجـيــن ف ــي غــوا ت ـي ـمــاال
ً
م ـج ــددا فــي إط ــار حــركــة أط ـل ـقــوا عـلـيـهــا اســم
"ثـ ـ ــورة ال ـف ــاص ــول ـي ــاء" ل ـل ـم ـطــال ـبــة بــاسـتـقــالــة
الرئيس المحافظ أليخاندرو جياماتي الذي
يتهمونه بالفساد والحكم من دون شفافية.
ور فــع المتظاهرون فــي الساحة المركزية
ل ـل ـعــاص ـمــة غ ــوات ـي ـم ــاال أمـ ـ ــام ق ـص ــر ال ـث ـقــافــة
الوطني ،المقر السابق للحكومة،أمس األول،
الفتات كتب عليها "الشعب يجب أال يخاف
من الحكومة بل الحكومات يجب أن تخاف
من الشعب" و"ليرحل الفاسدون".
و يـطــا لــب مـعــار ضــو جـيــا مــا تــي باستقالته
واستقالة النواب ،وبأن تخصص في ميزانية
الــدولــة م ــوارد أكـبــر لـمـكــافـحــة الـفـقــر فــي بلد
يعيش نصف سكانه تحت خط الفقر.
كما يواجه الرئيس وهو طبيب ،انتقادات
حادة بسبب إدارته لوباء "كورونا" ،وطريقة
ّ
حكمه بال شفافية والتي تتعلق باستخدام
ثــا ثــة مـلـيــارات دوالر وا فــق عليها البرلمان
لمكافحة المرض.
كما يطالب ا لـمـعــار ضــون باستقالة وز يــر

الداخلية جيندري رييس بعد قمع تظاهرات
السبت الماضي ،مما أدى إلى جرح نحو 20
ً
ً
شخصا  .وأحرق البرلمان جزئيا حينذاك.
وأطلق المحتجون اسم "ثورة الفاصولياء"
ع ـل ــى تـ ـظ ــا ه ــرة أ م ـ ــس األول ،ب ـع ــد م ــا و ص ــف
النائب المحافظ روبين باريوس المتظاهرين
بأنهم من "أكلة الفاصولياء".
وانـ ـتـ ـش ــر وس ـ ــم #ف ــري ـخ ــول ـي ــروس ــون ـي ــدس
(الفاصولياء موحدة) على شبكات التواصل
االجتماعي.
وبـعــد  3ســاعــات مــن االح ـت ـجــاج الـسـلـمــي،
وص ــل مـلـثـمــون بـحــافـلــة نـقــل ع ــام وأضــرمــوا
النار فيها أمام القصر الوطني ،مما ّأدى الى
وقوع اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.
وأف ــاد صـحــافـيــون ب ــأن بـعــض األش ـخــاص
فــي وســط غــواتـيـمــاال سيتي ألـقــوا الـحـجــارة
وا لــز جــا جــات على ر جــال ا لـشــر طــة ،مــا دفعهم
إلى استخدام الغاز المسيل للدموع.
(غواتيماال ـ ـ أ ف ب)

ذبح مسلحو جماعة "بوكو
ً
ّ
المتطرفة  ١١٠مزارعا
حرام"
على األقل كانوا يعملون
في حقول األرز في مدينة
مايدوغوري شمال شرقي
نيجيريا وأصابوا  6آخرين
بجروح ،وفق ما أفاد فصيل
ّ
مسلح مناهض.
ّ
وأفاد الفصيل المسلح بأن
المهاجمين ّ
كبلوا المزارعين
وذبحوهم في قرية كوشوبي.
ودان الرئيس النيجيري
محمد بخاري في بيان "مقتل
هؤالء المزارعين الكادحين
على أيدي إرهابيين" ،مضيفا
أن "البلد كله مجروح من
جراء هذه االغتياالت غير
المعقولة".

صربيا والجبل األسود
تتبادالن طرد السفراء

في خطوة من المرجح أن
تفاقم التوتر بينهما ،تبادلت
جمهوريتا صربيا والجبل
األسود (مونتينيغرو) طرد
السفراء ،وفق بيانات صادرة
عن وزارتي خارجية البلدين.
وأعلنت بودغوريتشا،
عاصمة الجبل األسود ،أمس
األول ،أن "السفير الصربي
فالديمير بوزوفيتش
شخص غير مرغوب فيه
لتدخله في الشؤون الداخلية
لمونتينيغرو" ،وفق بيان
للخارجية.
وبعد ذلك مباشرة أعطت
صربيا سفير الجبل األسود
لديها تارزان ميلوسيفيتش
مهلة  72ساعة للمغادرة.
والجمعة ،وصف بوزوفيتش
القرار الصادر عن اجتماع
الجمعية الوطنية الصربية
عام  1918بنزع استقالل
الجبل االسود لتصبح جزءا
من مملكة الصرب والكروات
والسلوفينيين بأنه "تحرير".

بريطانيا ّ
معرضة لموجة
ثالثة من «كورونا»

أعلن وزير خارجية بريطانيا
دومينيك راب ،أمس ،أن بالده
تواجه خطر التعرض لموجة
ثالثة من حاالت اإلصابة
بفيروس "كورونا" ،إذا لم
تتبع نهج القيود المتعلقة
باإلغالق بالشكل الصحيح
في األسابيع المقبلة .وأضاف
راب ،في حديث لمحطة BBC
عند سؤاله عن احتمال عودة
ظهور "موجة ثالثة" من
الحاالت في يناير وفبراير،
ً
أن "ثمة خطرا من ذلك إذا لم
نحقق التوازن الصحيح".
وقال إن حكومته تبذل
قصارى جهدها لتجنب فرض
عزل عام آخر.

ةديرجلا

•
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رياضة
فوز مثير للسالمية على الجهراء
ارتقى به إلى قمة «التصنيف»
ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري
حازم ماهر

ارتقى السالمية ًإلى قمة جدول
التصنيف «مؤقتا» ،بعد أن رفع
رصيده إلى  18نقطة ،بفوزه
على الجهراء بنتيجة .1-2

حـقــق الـســالـمـيــة ف ــوزا مثيرا
على حـســاب الـجـهــراء بنتيجة
 ،1-2في المباراة التي جمعتهما
أمس على استاد محمد الحمد،
ضـ ـ ـم ـ ــن مـ ـ ـن ـ ــافـ ـ ـس ـ ــات ال ـ ـجـ ــولـ ــة
ال ـت ــاس ـع ــة لـ ـ ـ ــدوري الـتـصـنـيــف
لكرة القدم.
بهذه النتيجة رفع السالمية
رصيده إلى  18نقطة متصدرا
الترتيب مؤقتا ،في وقت توقف
رصيد الجهراء عند  10نقاط في
المركز التاسع.

سيطرة سلماوية
فـ ــرض ال ـســال ـم ـيــة سـيـطــرتــه
ال ـتــامــة عـلــى م ـجــريــات الـشــوط
األول ،وكان في مقدوره الخروج
فــائــزا ب ـعــدد واف ــر مــن األه ــداف
في هذا الشوط ،غير أن الفرص
َ
لالعبيه
الـعــديــدة الـتــي أتيحت
الـ ـ ـب ـ ــرازيـ ـ ـل ـ ــي فـ ــاب ـ ـيـ ــانـ ــو وف ـه ــد
الرشيدي ذهبت جميعها أدراج
الرياح ،ولم يتم استثمارها بهز
شباك المنافس ،للرعونة تارة،

ولتألق الحارس فواز الدوسري
تارة أخرى.
أما الجهراء ،فاعتمد على
ال ـ ـجـ ــوانـ ــب الـ ــدفـ ــاع ـ ـيـ ــة ،ول ــم
ي ـش ــن إال ه ـج ـم ـت ـي ــن ،حـصــل
مــن إحــداهــا عـلــى ركـلــة جــزاء
ب ـعــد أن ل ـم ـســت ا لـ ـك ــرة ال عــب
ال ـس ــال ـم ـي ــة م ـت ـع ــب ال ـس ــام ــة
في الدقيقة  ،42انبرى للعبة
ب ـن ـجــاح أ ح ـمــد تـيـتــي ليضع
فريقه في المقدمة.

متعة وإثارة
وواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـسـ ـ ــال ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة
هـجــومــه فــي ال ـشــوط الـثــانــي
بـغـيــة إح ــراز ه ــدف الـتـعــادل،
وه ــو م ــا ت ـح ـقــق بــال ـف ـعــل فــي
ا ل ــد قـ ـيـ ـق ــة  76بـ ـع ــد أن س ــدد
عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـل ـ ــه الـ ـ ـظـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــري ع ـل ــى
ال ـم ــرم ــى ،ل ـك ــن الـ ـك ــرة ذه ـبــت
إ لــى حسين ا لـمــو ســوي ا لــذي
أود عـهــا شباك المتألق فواز
الدوسري.
وضـ ــح ج ـل ـيــا رغ ـب ــة العـبــي

الـســالـمـيــة ف ــي تـحـقـيــق الـفــوز
والظفر بالنقاط الـثــاث ،لكن
عـلــى غـيــر سـيــر ال ـل ـقــاء ،انـفــرد
م ـ ـهـ ــاجـ ــم ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــراء ح ـس ـي ــن
الحربي بالمرمى ،لكنه سدد
الكرة بعيدا عن الشباك بغرابة
شــديــدة ،وكلفت هــذه الفرصة
فــري ـقــه ك ـث ـي ــرا ،ح ـيــث ت ـعـ ّـرض
العــب الـسـمــاوي ف ــواز عايض
العتيبي لعرقلة واضحة داخل
م ـن ـط ـقــة ال ـ ـجـ ــزاء ف ــي الــدق ـي ـقــة
السابعة من الوقت المحتسب
بــدال عــن الـضــائــع ،ولــم يتردد
حكم اللقاء عبدالله جمالي في
احتسابها ركلة جــزاء ،نفذها
بنجاح فابيانو داخل الشباك،
محرزا هدف فريقه الثاني.
وأشـ ـه ــر ج ـم ــال ــي ال ـب ـطــاقــة
الـ ـحـ ـم ــراء لـ ـم ــداف ــع ال ـج ـه ــراء
أدامـ ـ ـ ـ ــا بـ ـع ــد حـ ـص ــول ــه ع ـلــى
بـطــاقـتـيــن ص ـف ــراوي ــن ،حـيــث
اعتدى بالضربة على حارس
ال ـس ــال ـم ـي ــة ب ـ ــدر ال ـص ـن ـع ــون،
لينتهي اللقاء بفوز السالمية
بهدفين مقابل هدف واحد.

ً
«سلة» القادسية وكاظمة وجها لوجه في المجموعة الثانية
تقام اليوم  3مباريات في
منافسات القسم األول
للمجموعة الثانية لدوري
السلة ،حيث يلتقي اليرموك
مع برقان ،والصليبيخات مع
القرين ،والقادسية مع كاظمة.

•

جابر الشريفي

تختتم اليوم منافسات القسم األول من
المجموعة الثانية للدوري العام لكرة السلة
بإقامة  3مباريات ،تجمع اليرموك مع برقان
في الـ ،04:30والصليبيخات مع القرين في
الـ ،06:30وكاظمة مع القادسية في الـ.08:30
وتـ ـق ــام ال ـم ـب ــاري ــات الـ ـث ــاث ع ـلــى صــالــة
االتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله
للصاالت المغطاة،
ويتصدر القادسية وكاظمة المجموعة

برصيد  10نقاط لكل منهما ،ثم يأتي القرين
 8نقاط ،واليرموك  7نقاط ،وبرقان  6نقاط،
ً
وأخيرا الصليببخات  5نقاط.
وت ـتــأهــل ال ـف ــرق األرب ـع ــة األول ـ ــى م ــن كل
مجموعة للدور الثاني الذي سيقام بنظام
"ب ــاي أوف" مــن ثــاث مـبــاريــات وبطريقة
المقص.
وتعتبر مباراة القادسية مع كاظمة األبرز
ً
في مواجهات اليوم ،نظرا لــأداء المتميز
الذي يقدمه الطرفان الساعيان إلى تحقيق
االنتصار ،واالنفراد بصدارة الترتيب.

األمطار أجلت ختام المجموعة األولى
أجـلــت لجنة الـمـســابـقــات فــي ات ـحــاد ك ــرة الـسـلــة جميع
مباريات المجموعة االولى التي كان من المفترض ان تقام
مساء امــس فــي ختام منافسات القسم االول للمجموعة
وتجمع الجهراء مع الكويت والنصر مع التضامن والساحل
مع الشباب بسبب عدم صالحية أرضية صالة االتحاد التي
ً
تستضيف مباريات البطولة نظرا للخرير الــذي شهدته
الصالة امس االول بسبب هطول األمطار.

وبدوره ،خاطب االتحاد هيئة الرياضة لاليعاز للشركة
الـمـســؤولــة عــن الـصــالــة الـقـيــام بعملية الصيانة مــن اجل
استئناف منافسات البطولة.
وس ـت ـن ـظــر ال ـل ـج ـنــة ف ــي ت ـحــديــد م ــوع ــد ج ــدي ــد لـلـجــولــة
الختامية للمجموعة خالل اجتماعها الذي سيعقد مساء
اليوم.

ويـعـتـمــد األص ـف ــر ،ال ــذي رح ــل عـنــه هــذا
الـ ـم ــوس ــم  4مـ ــن العـ ـبـ ـي ــه ال ـم ـم ـي ــزي ــن ه ــم:
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـح ـم ـيــدي ،وأح ـم ــد درويـ ــش،
وعبدالله سالمين ،وناصر الظفيري ،على
نجومه أصحاب الخبرة ،عبدالله الصراف
وف ـهــاد السبيعي إل ــى جــانــب عبدالرحمن
السهو ،وعبدالمحسن مرتضى ،والعبيه
الجدد أحمد فالح ،وعبدالله توفيق ،وعمران
نزير.
في المقابل يأمل البرتقالي ،الذي يسير
بمستويات ثابتة ،ويبدو في أفضل حاالته،
تقديم عرض قوي يمكنه من تحقيق نقطتي
الفوز.
وي ـعــول مــدربــه الـصــربــي إي ـفــان جيرمج
على العبيه أحمد البلوشي ،وعبدالعزيز
ريحان ،وصقر عبدالرضا ،ومحمد الوراد،
ويوسف بورحمة ،وعبدالله اإلبراهيم.
وفــي اللقاء اآلخــر ،تشتد المنافسة بين
برقان واليرموك ،إذ تعتبر المباراة مهمة
للطرفين ،ألن الفائز بها سيعزز فرصته في
التأهل ضمن األربعة األوائل.
وت ـ ـ ـبـ ـ ــدو مـ ـهـ ـم ــة ال ـ ـقـ ــريـ ــن سـ ـهـ ـل ــة أمـ ـ ــام
ً
الصليبيخات قياسا على مستوى الطرفين
في المنافسات السابقة.

كرة مشتركة عالية في لقاء السالمية والجهراء (تصوير جورج رجي)

منتخبات خليجية وعربية تجهز
«األزرق» ألستراليا واألردن
•

حازم ماهر

يحدد مدرب المنتخب الوطني األول لكرة القدم ،اإلسباني
كاراسكو ،موعد المباريات التجريبية التي سيخوضها الفريق
خالل ديسمبر ويناير وفبراير ،والتي تأتي ضمن االستعدادات
لمباراتي أستراليا واألردن ،المقرر لهما  25و 30مارس المقبل،
في التصفيات اآلسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس
العالم  2022بقطر ،وكأس آسيا  2023بالصين.
واستقر األمر داخل اللجنة الفنية على خوض مباريات خارج
ً
الكويت ،بعد تلقيها وعدا بالحصول على استثناءات من وزارة
الصحة في حال سارت األمور إلى األفضل فيما يخص فيروس
ً
وبناء على المواعيد التي سيحددها كاراسكو سيخاطب
كورونا.
اتحاد الكرة االتحادات التي يرغب في إقامة مباريات تجريبية
مع منتخباتها في األشهر الثالثة.
واستقر األمر داخل اللجنة الفنية على مخاطبة االتحادات
الخليجية؛ اإلمــارات وقطر والسعودية والبحرين وعمان ،إلى
جانب االتحادين السوري واللبناني ،حتى ال يتعرض وفد "األزرق"
لإلرهاق بالسفر ،في ظل موافقة لجنة المسابقات على منح المنتخب
 5أيام في ديسمبر ويناير و 9في فبراير.
وفيما يخص المعسكر الخارجي ،الذي يدخله "األزرق" في مارس،
ويقام بأستراليا ،فقد أرجأت اللجنة الفنية المباريات التي سيخوضها
الـفــريــق خــالــه ،حتى تتضح ال ـصــورة بـشــأن المنتخبات الـتــي يمكن
مواجهتها هناك.

ً
«يد» الكويت يفتتح الدوري بفوز مستحق على القرين  11العبا استفادوا من الئحة الالعبين
الجديدة التحاد «اليد»

ً
باب االنتقاالت الصيفية أغلق على  97العبا ...وبرقان أبرم  11صفقة

•

جانب من مباراة الكويت وبرقان

•

محمد عبدالعزيز

اسـتـهــل ال ـفــريــق األول لـكــرة
اليد بنادي الكويت حملة دفاعه
ع ــن لـقـبــه ف ــي ب ـطــولــة ال ـ ــدوري
ال ـم ـم ـتــاز ب ـفــوز مـسـتـحــق على
ضيفه القرين بنتيجة ،21-17
ف ــي ال ـم ـب ــاراة ال ـتــي جمعتهما
أمـ ـ ــس عـ ـل ــى صـ ــالـ ــة األول فــي
مباراتهما المؤجلة مــن أمس
األول ،ضمن الجولة األولى من
المسابقة ،وبذلك حصد الكويت
أول نقطتين في مشوار اللقب،
وظل القرين بال رصيد.
ق ـ ــدم ف ــري ــق الـ ـك ــوي ــت نـفـســه
بشكل مميز في افتتاح البطولة
ً
والموسم الجديد ،مستندا على
طــريـقــة لـعـبــه ال ـم ـع ـتــادة ،دف ــاع

الـمـنـطـقــة ال ـص ـلــب ،وم ــن خلفه
الـ ـح ــارس الـمـمـيــز ع ـلــي صـفــر،
الذي تألق في الذود عن مرماه
وت ـن ـف ـيــذ ال ـه ـج ــوم ال ـم ـعــاكــس،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ال ـت ـصــوي ـبــات
القوية لالعبي ا لـخــط الخلفي
خالد الغربللي ونواف الشمري،
ل ـي ـن ـهــي ب ــذل ــك ال ـ ـشـ ــوط األول
لمصلحته بنتيجة .10-16
وف ــي ال ـشــوط الـثــانــي ،حــاول
ِ
القرين تعديل النتيجة وتقليص
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارق ،لـ ـك ــن إصـ ـ ـ ـ ـ ــراره ع ـلــى
االختراق من منتصف الدائرة،
وإغ ـ ـفـ ــال دور األجـ ـنـ ـح ــة مـكـنــا
الكويت من إحكام قبضته على
مجريات اللعب ،وحرم خصمه
مــن التسجيل إال فــي  3أهــداف
فقط حتى منتصف الشوط.

وب ــال ــوص ــول إل ـ ــى ال ــدق ــائ ــق
األخـ ـي ــرة ،دف ــع مـ ــدرب الـكــويــت
ه ـ ـي ـ ـثـ ــم ال ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي ب ـب ـع ــض
الـ ـ ــاع ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب بـ ـع ــد
االطـ ـمـ ـئـ ـن ــان عـ ـل ــى ال ـن ـت ـي ـج ــة،
وظـهــر الــاع ـبــون بشكل جيد،
خ ـصــوصــا الـ ـح ــارس مـحـمــود
جديد وسيف العدواني ،لينهي
األبـ ـ ـي ـ ــض الـ ـلـ ـق ــاء لـمـصـلـحـتــه
بالفوز.

تسريب مياه األمطار
ي ــذك ــر أن م ـب ــارات ــي ال ـ ــدوري
الممتاز بين الكويت والقرين،
والسالمية وكاظمة ،والذي كان
م ــن ال ـم ـقــرر لـهـمــا أم ــس األول،
تأجلتا إلى أمس األحد ،بسبب

ت ـس ــري ــب م ـي ــاه األم ـ ـطـ ــار داخ ــل
الصالة.

فوز الفحيحيل والصليبيخات
وفـ ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة أخ ـ ـ ــرى ج ــرت
أمس األول على صالة الشهيد
ف ـ ـهـ ــد األحـ ـ ـم ـ ــد بـ ــالـ ــدع ـ ـيـ ــة فــي
افتتاح منافسات دوري الدرجة
األول ـ ــى ،ف ــاز فــريــق الفحيحيل
على منافسه الساحل بنتيجة
 ،23-25كما انتزع الصليبيخات
ً
ً
فوزا صعبا من نظيره الجهراء
بنتيجة  ،25-26وبــذلــك حصد
ال ـف ـح ـي ـح ـيــل وال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات
نـ ـقـ ـطـ ـت ــي الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوز ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ظــل
الساحل والجهراء بدون رصيد.

محمد عبدالعزيز

ُ
أغلق باب االنتقاالت الصيفية لكرة اليد بالعديد من الصفقات
القوية ،وكان األبرز استفادة  11العبا من الئحة االنتقاالت الجديدة
ُ
ناد بالتعاقد مع العب واحد فقط
(الالعب الحر) ،التي سمحت لكل ٍ
فوق  30سنة ،وفتحت العدد أمام انتقال الالعبين فوق  35سنة،
حيث انتقل  7العبين فوق  30سنة و 4العبين فوق  35سنة ،فيما
بلغ إجمالي عدد االنتقاالت خالل الفترة األولى ،التي امتدت ما بين
 19و 26الجاري 97 ،العبا استفادت منهم األندية الـ.16
وظفر برقان بنصب األسد في الدوري الممتاز
بـ  11صفقة جديدة ،فيما كان الشباب األكثر
على مستوى أنــديــة الــدرجــة األول ــى من
ح ـي ــث الـ ـتـ ـع ــاق ــدات بـ ـ ــ 9ص ـف ـق ــات ،فــي
حين غــاب ن ــادي الـكــويــت عــن سوق
االن ـت ـق ــاالت ،إذ ج ــدد ع ـقــود بعض
نجومه ،كما جدد استعارة العب
واح ــد فـقــط ،وكــذلــك التضامن لم
ي ـب ــرم أي ت ـعــاقــد ج ــدي ــد ،وخ ــرج
بعض العبيه في صفقات مختلفة.

الالعبون فوق  30سنة
يــأتــي ب ــرق ــان عـلــى رأس األنــديــة
الـتــي حصلت عـلــى العـبـيــن ف ــوق 30
سـ ـن ــة ،ب ـت ـع ــاق ــده مـ ــع ح ـ ـ ــارس ال ـع ــرب ــي
م ـهــدي خـ ــان ،وال ـع ــرب ــي م ــع الع ــب كــاظـمــة
يوسف حيدر ،وكاظمة مع العب خيطان علي
أشـكـنــانــي ،وال ـقــريــن مــع الع ــب خـيـطــان عـبــدالـعــزيــز
دشتي ،وخيطان مع العب الصليبيخات جراح العنزي ،والشباب
مع العــب الفحيحيل خالد مناحي ،واليرموك مع العــب القرين
الحارس مبارك يوسف.

الالعبون فوق الـ 35سنة

ُيعد تعاقد برقان مع النجم عبدالعزيز نجيب األبرز بالنسبة

لالعبين فــوق  35سـنــة ،يليه تعاقد كاظمة مــع ح ــارس الكويت
السابق تركي الخالدي ،والعربي مع العب الفحيحيل عبدالرحمن
نشمي ،والفحيحيل مع العب الشباب علي البلوشي.

برقان ...أكثر التعاقدات
ويعتبر برقان أكثر األندية من حيث التعاقدات الجديدة ،بعدد
 11العـبــا ،هــم :فيصل الـحــوطــي ،والعـبــو الـكــويــت الـصــاعــدون فــواز
عبدالهادي وتركي المطيري ومحمد الياقوت ،والعب السالمية فواز
المال ،والعــب النصر بــدر الــرنــدي ،والعــب اليرموك فيصل
الـعـسـعــوســي ،وأح ـمــد مصطفى الع ــب الـعــربــي في
صفقة انتقال ُحر لموسم واحد ،واستعار العب
الجهراء عبدالله الحجرف لموسم واحــد،
بجانب نجيب وال ـحــارس خــان لموسم
واحد ،كما جدد لـ 7العبين آخرين.
في حين يأتي القادسية وكاظمة
بــال ـمــرت ـبــة ال ـث ــان ـي ــة ل ـف ــرق ال ـ ــدوري
الـمـمـتــاز بـ ـ  7العـبـيــن لـكــل منهما،
يليهما العربي والقرين بـ  6العبين،
ثــم خـيـطــان  5العـبـيــن ،والـســالـمـيــة
 3الع ـب ـي ــن ،وأخـ ـي ــرا ال ـك ــوي ــت العــب
واحد فقط.

الشباب في مقدمة «األولى»
ويأتي نــادي الشباب في مقدمة أندية
الدرجة األولى من حيث التعاقدات ،بـ 9العبين،
هم :يوسف نايف وعلي السعيد والحارس علي
الوزان وعبدالعزيز سالم وعلي الموسوي وحمد تقي
وحـمــد يــالــوس لـمــدة مــوســم واح ــد ،واسـتـعــاد حــارســه عبدالرحمن
المشاري ،بجانب خالد مناحي لموسمين.
في حين ضم اليرموك  6العبين ،والفحيحيل  ،5والنصر والساحل
 4لكل منهما ،والصليبيخات  3العبين ،والجهراء ضم العبين.
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ختام ناجح لبطولة سمو ولي العهد الكبرى للرماية

صورة جماعية لممثل راعي البطولة مع الراميات
اخـ ـتـ ـتـ ـم ــت بـ ـط ــول ــة سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
ال ـش ـيــخ مـشـعــل األح ـم ــد ال ـس ـنــويــة الـكـبــرى
للرماية مساء أمس األول بتتويج الفائزين
وا ل ـفــا ئــزات بمسابقاتها المختلفة والتي
تضمنت اهــم مسابقات الرماية األولمبية
للرجال والسيدات واستمرت خمسة أيام.
ح ـض ــر ح ـف ــل اخـ ـتـ ـت ــام ال ـب ـط ــول ــة مـمـثــل
راع ــي الـبـطــولــة مـحــافــظ الـعــاصـمــة الشيخ
طــال الخالد ،ونائب المدير العام للهيئة
العامة للرياضة لشؤون الرياضة الدكتور
صقر المال ورئيس وأعضاء مجلس إدارة
النادي الكويتي للرماية وعدد من منتسبيه
وأسر وأهالي الرماة والراميات المتوجين
بالبطولة.
واس ـ ـ ـفـ ـ ــرت مـ ـن ــافـ ـس ــات ال ـب ـط ــول ــة ال ـت ــي
اقيمت على مجمع ميادين الشيخ صباح
األحمد األولمبي للرماية عن احراز الرامي
سـ ـع ــود ح ـب ـيــب مـ ــن رمـ ـ ــاة نـ ـ ــادي ال ــرم ــاي ــة
لـقــب مـســابـقــة رم ــاي ــة (ال ـس ـك ـيــت) فـيـمــا فــاز
ال ــرام ــي ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـف ـي ـح ــان م ــن رم ــاة
ال ـنــادي ايـضــا بــالـمــركــز االول فــي مسابقة
رماية (التراب).

ونــال الــرامــي عبدالله الحربي مــن رمــاة
وزارة الــدفــاع المرتبة األول ــى فــي مسابقة
رمــايــة (البندقية  50مترا  -ثالثة أوضــاع)
في حين توج الرامي حسن عبدالعزيز من
رماة الحرس الوطني بلقب رماية (المسدس
السريع  25مترا).
وفـ ـ ــاز الـ ــرامـ ــي ع ـب ــدال ـل ــه ال ـحــربــي مــن
رم ـ ــاة ال ـ ـنـ ــادي ب ـم ـســاب ـقــة رم ــاي ــة (ب ـنــدق ـيــة
ه ـ ــواء  10 -أمـ ـت ــار) مـحـقـقــا ف ـ ــوزه ال ـثــانــي
بالبطولة فيما احرز الرامي سعد مانع لقب
مسابقة (المسدس هواء  10 -أمتار).
وتـمـكــن الــرامــي عـبــدالـلــه طــه مــن رمــاة
ال ـنــادي مــن الظفر بلقب مسابقة (الـقــوس
وال ـس ـهــم أول ـم ـب ــي) ل ـلــرجــال ف ــي ح ـيــن نــال
الــرامــي عبدالله مــال الله من الـنــادي أيضا
لقب نفس المسابقة الفئة المركب.
وفي منافسات السيدات توجت الرامية
اي ـمــان الـشـمــاع مــن ال ـنــادي بلقب مسابقة
رماية (السكيت) فيما أحرزت الرامية سارة
ال ـحــوال ال ـمــركــز األول ف ــي مـســابـقــة رمــايــة
(التراب).
وفازت الرامية حصة الزايد بمسابقة

رم ــاي ــة (ب ـنــدق ـيــة ه ـ ــواء  10 -أمـ ـت ــار) فيما
احرزت الرامية حذامة البغلي لقب مسابقة
(المسدس هواء  10 -أمتار) علما ان جميع
ال ــرامـ ـي ــات الـ ـف ــائ ــزات م ــن رامـ ـي ــات ال ـن ــادي
الكويتي للرماية.
وق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس ن ـ ـ ــادي ال ــرم ــاي ــة دع ـيــج
العتيبي في كلمته في الحفل ان البطولة
شهدت مشاركة قرابة  300رام ورامية من
رماة الكويت من النادي والحرس الوطني
الـكــوي ـتــي واالتـ ـح ــاد الــريــاضــي الـعـسـكــري
وات ـ ـح ـ ــاد الـ ـش ــرط ــة الـ ــريـ ــاضـ ــي وات ـس ـم ــت
بمستوى فني مميز.
وأضاف العتيبي أن الرماية الكويتية
وبفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية
للبالد حققت في السنوات االخيرة عددا من
االنـجــازات الكبيرة من أهمها تأهل اربعة
رمــاة إلــى دورة االلـعــاب األولمبية المقبلة
ال ـم ـقــرر إقــامـتـهــا ف ــي الـعــاصـمــة الـيــابــانـيــة
طوكيو العام المقبل اضافة النجازات دولية
وقارية متعددة.
(كونا)

ساو باولو يصعد لوصافة الدوري البرازيلي
ح ـقــق س ــاو ب ــاول ــو ال ـف ــوز خ ــارج
أراضيه بنتيجة  1-3على باهيا في
الجولة الـ  23من الــدوري البرازيلي
ل ـكــرة الـ ـق ــدم ،لـيـصـعــد إل ــى وصــافــة
الترتيب بـ 41نقطة ،خلف المتصدر
أتلتيكو مينيرو ،بفارق نقطة واحدة.
وفــي الـمـبــاراة التي أقيمت أمس
األول ،وقــع لوسيانو نيفيس على
هــدف ـيــن م ــن ثــاث ـيــة ال ـض ـيــوف (52
و ،)74فيما سجل اإلكوادوري روبرت

أرب ــول ـي ــدا هــدفــا ( ،)66ول ــم يتمكن
صــاحــب األرض ســوى مــن تسجيل
هدف واحد في األمتار األخيرة من
اللقاء عبر كاليسون (.)81
وبذلك ،تجمد رصيد باهيا عند
 28نقطة بالمركز  ،12فيما أصبح
ساو باولو في الوصافة بفارق نقطة
واحــدة فقط عن المتصدر أتلتيكو
مينيرو.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم ن ـ ـ ـف ـ ـ ـسـ ـ ــه ،سـ ـق ــط

إن ـت ــرن ــاس ـي ــون ــال ف ــي ف ــخ ال ـت ـع ــادل
ا ل ـ ـس ـ ـل ـ ـبـ ــي ع ـ ـلـ ــى أرض أ ت ـل ـت ـي ـك ــو
جويانيينسي ضمن منافسات نفس
الجولة ،ليصبح رصـيــده  37نقطة
فــي المركز الــرابــع ،مقابل  28نقطة
لصاحب األرض في المرتبة الـ.13
وشـهــدت الجولة أيـضــا اكتساح
ب ـ ــال ـ ـم ـ ـي ـ ــراس لـ ـضـ ـيـ ـف ــه أت ـل ـت ـي ـك ــو
بارانيينسي بثالثية نظيفة ،وفوز
سانتوس على أرضه أمام سبورت

ريسيفي ( ،)2-4ليتقدم كالهما مركزا
ف ــي ال ـتــرت ـيــب ،ويـصـبـحــا الـخــامــس
والسادس على الترتيب ،بنفس عدد
النقاط ( )37مع فارق األهداف.
أم ــا م ـبــاراة غريميو وفالمنغو،
الـتــي كــانــت مـقــررة فــي نفس الـيــوم،
فهي مؤجلة ،ولم يتحدد لها تاريخ
بعد.
(إفي)

الهالل توج بلقب كأس خادم الحرمين
أحـ ـ ــرز ف ــري ــق الـ ـه ــال ل ـق ــب ك ـ ــأس خ ــادم
ال ـح ــرم ـي ــن ال ـش ــري ـف ـي ــن لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،بـعــد
ف ــوزه فــي ال ـم ـبــاراة الـنـهــائـيــة عـلــى النصر
 1-2أ م ــس األول ،ع ـلــى ا س ـت ــاد ا ل ـم ـلــك فهد
ا لــدو لــي ،وسجل ا لـكــوري يانغ هيون يوو
(  )10والفرنسي بافيتيمبي غوميس ( 42
من ركلة جزاء) للهالل ،وأيمن يحيى ()71
للنصر.
و خـ ـط ــف ا ل ـ ـهـ ــال ه ــد ف ــه األول مـ ــن أول
فــر صــة ،بعد ر كـلــة ركنية نفذها اإليطالي
سيباستيان جوفينكو ،وحولها هيون يوو
برأسه إلى شباك الحارس األسترالي براد
جونز ( ،)10وسيطر الهالل على الدقائق
التي أعقبت تسجيل الهدف ،وكاد يضاعف
الـنـتـيـجــة ،لـكــن تـســديــدة يــاســر الـشـهــرانــي
اصطدمت بمدافع النصر ووصلت سهلة
لجونز (.)14
وط ـ ــال ـ ــب الع ـ ـبـ ــو الـ ـنـ ـص ــر ب ــركـ ـل ــة ج ـ ــزاء
عـ ـق ــب م ــامـ ـس ــة كـ ـ ــرة سـ ـلـ ـط ــان الـ ـغـ ـن ــام يــد
ســا لــم ا لــدو ســري ( ،)25لـكــن ا ل ـعــودة لحكم
ال ـ ـف ـ ـيـ ــديـ ــو ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد أوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ت ـخ ـطــي
الـ ـك ــرة خ ــط ال ـم ـل ـع ــب ق ـب ــل مــام ـس ـت ـهــا يــد
الدوسري ،وعاود النصراويون مطالبتهم
باحتساب ر كـلــة جــزاء عقب ار تـطــام الكرة
بيد الشهراني أثناء تنفيذ خطأ من على
مـشــارف المنطقة ،لكن حكم ا لـلـقــاء ار تــأى

أن االرت ـط ــام ال يـسـتــوجــب اح ـت ـســاب ركـلــة
الجزاء ( ،)31واستعان الحكم بـ"في ايه آر"
م ــرة أخ ــرى لـيـحـتـســب رك ـلــة ج ــزاء لـلـهــال،
عـلــى خلفية إ عــا قــة سـلـطــان ا لـغـنــام لسالم
الــدوســري الـمـنـفــرد بــالـمــرمــى الـنـصــراوي،
نجح في تسجيلها غوميس (.)42
ومع انطالق الشوط الثاني ،كان الهالل
ال ـط ــرف األفـ ـض ــل ،ل ـكــن عــرض ـيــة الـمـغــربــي
ن ــور ال ــدي ــن أم ــراب ــط شـكـلــت خ ـط ــورة على
مــرمــى الــزع ـيــم ل ــوال ال ـتــدخــل فــي الـتــوقـيــت
الـمـنــاســب ل ـل ـحــارس الــوط ـيــان ( ،)50لـيــرد
عليه ا لــدو ســري بكرة خطيرة نجح جونز
ف ــي ا ل ـت ـصــدي ل ـهــا ( ،)54لـيـضـغــط ا لـنـصــر
بعد ذلك على مرمى الهالل ( ،)57ويطالب
بركلة جــزاء ر فــض حكم اللقاء احتسابها
عقب مراجعة حكم الفيديو المساعد للقطة.
وأش ـع ــل أي ـمــن يـحـيــى الـنـهــائــي الـكـبـيــر،
ع ـقــب تــاع ـبــه ب ــدف ــاع الـ ـه ــال ل ـي ـســدد كــرة
بـيـســراه عـجــز الــوط ـيــان عــن الـتـصــدي لها
مقلصا الفارق ( ،)71لكن الهالل حافظ على
تقدمه حتى أطلق الحكم صافرته.
(أ ف ب)

أمير منطقة الرياض يسلم الكأس

مساعد غوارديوال مرشح لتدريب دي سي يونايتد
ان ـض ــم اإلس ـب ــان ــي رودولـ ـف ــو ب ــوري ــل،
الذي يعمل حاليا مساعدا لمواطنه بيب
غوارديوال ،مدرب مانشستر سيتي ،لقائمة
المرشحين المحتملين لتدريب فريق دي.
سي .يونايتد ،بدوري كرة القدم األميركي،
اعتبارا من الموسم المقبل.
وأكدت عدة مصادر صحفية أن الفريق
الذي ينتمي للعاصمة األميركية واشنطن
يجري بالفعل محادثات مع بوريل ،الذي
يعد حاليا جزءا من الجهاز الفني لفريق
مانشستر سيتي بقيادة مواطنه بيب
غوارديوال.

وساهم بوريل ( 49عاما) ،في تطوير
بـعــض م ــن أف ـضــل ال ـمــواهــب ف ــي الـعــالــم
خالل المواسم التي قضاها في األكاديمية
ببرشلونة وليفربول ومانشستر سيتي.
ووصفت مصادر مقربة من دي .سي.
يونايتد المحادثات بأنها "ج ــادة" وأن
بوريل يريد مواجهة التحدي المتمثل في
إعادة بناء أحد الفرق التاريخية بالدوري
األميركي.
وأق ــال دي .ســي .يونايتد ،بطل كأس
الــدوري األميركي أربــع مــرات ،بن أولسن
مــن اإلدارة الفنية للفريق أوائ ــل أكتوبر

الـمــاضــي وعـيــن لخالفته تـشــاد أشتون
مدربا مؤقتا.
وق ـ ـبـ ــل ظ ـ ـهـ ــور اسـ ـ ــم ب ـ ــوري ـ ــل ضـمــن
المرشحين لتولي تدريب الفريق ،ترددت
أيضا أسماء كل من جيل إليس ،مدربة
الـمـنـتـخــب األم ـيــركــي ال ـن ـســائــي ،وكــذلــك
المدير الفني السابق لريد بولز ،كريس
أرماس.
(إفي)

تأجيل أولمبياد طوكيو سيكلف  1.6مليار يورو نزال تايسون وجونز ينتهي بالتعادل
ذكرت صحيفة يابانية ،أمس ،أن تأجيل
أولـمـبـيــاد طــوكـيــو  2020لـمــدة ع ــام ،بسبب
وباء "كوفيد ،"19-قد يكلف  1.6مليار يورو
إضافية ،مقارنة مع الميزانية األولية ،البالغة
 10.7مليارات يورو ،أي بزيادة نسبتها 15
في المئة.
ونقلت صحيفة يوميوري شيمبون عن
م ـص ــادر ل ــم تـكـشـفـهــا م ـســؤولــة ع ــن تنظيم
ال ـ ــدورة ،أن منظمي األولـمـبـيــاد سـيـقــررون
رس ـم ـيــا ق ـي ـمــة هـ ــذه الـ ــزيـ ــادة ف ــي منتصف
دي ـس ـم ـب ــر بـ ـع ــد مـ ـن ــاقـ ـش ــات مـ ــع ال ـح ـك ــوم ــة
اليابانية ومدينة طوكيو.
وتم تأجيل أكبر حدث رياضي في العالم،
بسبب انـتـشــار فـيــروس كــورونــا .وب ــات من
المقرر أن يبدأ في  23يوليو .2021
وأدى هذا التأخير إلى تكاليف إضافية مع
الحاجة إلجــراء حجوزات جديدة إلى إبقاء
الطاقم المسؤول عن التنظيم.
وأثارت الموجات الجديدة من الوباء التي
تؤثر على العديد من الــدول شكوكا بشأن
إمكانية تنظيم األولمبياد فــي  ،2021لكن
المنظمين يؤكدون أنه يمكن أن يجرى بأمان.
وتــم حساب التكلفة ،البالغة  200مليار
يــن ( 1.6مـلـيــار يـ ــورو) ،الـتــي سـتـضــاف إلــى

الميزانية المقررة مبدئيا قبل الوباء ،وتبلغ
 1350مليار ين ( 11مليار يورو) ،بناء على
خفض النفقات عبر تبسيط الحدث.
وقــرر المنظمون فــي الــواقــع خفض هذه
ال ـن ـف ـقــات ب ـم ـقــدار ن ـحــو  234م ـل ـيــون ي ــورو
عبر تدابير توفير مثل خفض عدد التذاكر

ال ـم ــوزع ــة وح ـجــم األلـ ـع ــاب ال ـن ــاري ــة وإل ـغــاء
حفالت استقبال للرياضيين.
لكن هذه األرقام ال تشمل إجراءات مكافحة
ف ـيــروس ك ــورون ــا الـمـخـطــط لـهــا الـتــي يأمل
الـمـنـظـمــون أن تـغـطــي الـحـكــومــة الـيــابــانـيــة
تكاليفها ،وفق الصحيفة.

انتهى النزال االستعراضي الذي عاد به المالكم األميركي السابق
مايك تايسون ومواطنه روي جونز إلى الحلبة بعد غياب سنوات،
بالتعادل (.)76-76
وكما كــان متوقعا ،لم يشهد الـنــزال ،الــذي تلقى عنه الملقب بـ
"مايك الحديدي" عشرة ماليين دوالر ،بينما حصل منافسه على
ثالثة ماليين ،أي مفاجآت أو إثارة.
وفــي الـمـبــاراة الـتــي بلغ وقتها األصـلــي ثماني ج ــوالت بواقع
دقيقتين لكل جولة ،احتفظ تايسون ( 54عاما) بلكماته القوية التي
اشتهر بها لكن جونز ( 51عاما) في المقابل أظهر قدرة جيدة على
التحرك بالقدمين ،ما مكنه من تجنب العديد من ضربات الخصم.
وفي نهاية المعركة التي أقيمت السبت بدون جماهير في صالة
"ستيبلز سنتر" الرياضية بمدينة لوس أنجلس لكن أولئك الذين
أرادوا مشاهدتها تمكنوا من ذلك عبر نظام التلفزيون المدفوع
راض عن التعادل.
مقابل  50دوالرا ،أشار تايسون إلى أنه
ٍ
من جانبه ،قال جونز :ال أشعر بالرضاء أبدا تجاه التعادل ،لكن
يجب أن أعترف بأن تايسون قوي وأن كل الضربات التي أصابتني
كانت مؤلمة.
يذكر أن تايسون وصل الى نخبة المالكمة العالمية بعد سنوات
عديدة من التدريبات والقتال والتضحية .ونجح المالكم األميركي
وهو في عمر الـ 20و 4أشهر و 22يوما من الفوز على تريفور بيربيك
وحصد بطولة العالم للوزن الثقيل ،ليصبح بذلك أصغر العب في
تاريخ اللعبة يفوز بهذا اللقب.
(إفي)

تايسون يوجه لكمة قوية لروي اثناء النزال

سان جرمان يسقط في فخ التعادل مع بوردو

عدلي نجم بوردو يسجل هدف التعادل

سقط باريس سان جرمان في فخ
التعادل اإليجابي مــع ضيفه بــوردو
 2-2فــي الـمــرحـلــة الـثــانـيــة عـشــرة من
بطولة فرنسا لكرة القدم ،أمس األول،
قبل أربـعــة أي ــام مــن مـبــاراة مصيرية
له ضد مانشستر يونايتد في دوري
أبطال أوروبا.
ول ــم يـخـســر بــاريــس س ــان جــرمــان
في آخر  10مباريات على أرضه ضد
بوردو ففاز  6مرات وتعادل  4مرات.
ورفـ ــع س ــان ج ــرم ــان رص ـي ــده إلــى
ً
 25نقطة متقدما بفارق  3نقاط فقط
عــن لـيــل الـثــانــي ال ــذي يلتقي سانت
اتـيــان فــي خـتــام المرحلة ويستطيع
اللحاق به.
وف ــاج ــأ ب ـ ـ ــوردو أصـ ـح ــاب األرض
بتسجيل هدف التقدم عندما ضغط
النيجيري جــوش مايا على المدافع
الـ ـش ــاب ت ـي ـمــوثــي بـيـمـبـيـلــي فـسـجــل
األخ ـيــر هــدفــأ خـطــأ فــي مــرمــى فريقه
والـحــارس اإلسباني سيرخيو ريكو
إثر ركلة ركنية (.)10

وضغط ســان جرمان في محاولة
إلدراك التعادل وطــالــب نيمار بركلة
ج ــزاء إثــر إعــاقـتــه داخ ــل المنطقة من
مواطنه أوتافيو لكن الحكم لم يكترث
له ،قبل أن يلفت حكم المساعد الفيديو
المساعد نظره إلــى إمكانية حصول
عرقلة دا خ ــل المنطقة ،قبل أن يعدل
الحكم الرئيسي عن قراره ويمنح فريق
العاصمة ركلة جــزاء ترجمها نيمار
ً
بنجاح مسجال هدفه الخمسين في
الدوري والـ  73في مختلف المسابقات
لفريقه (.)27
وبات نيمار أسرع العب في تاريخ
باريس سان جرمان يصل إلى عتبة
ً
الخمسين هدفا وذلــك في  58مباراة
فقط.
وكـ ـ ـ ــان نـ ـيـ ـم ــار شـ ـ ـ ــارك ف ـ ــي حـصــة
التحمية لفريقه قبل انطالق المباراة
ً
ً
مرتديا قميصا عليه صورة األسطورة
األرجنتينية دييغو مــارادونــا الــذي
ً
توفي األربعاء الماضي عن  60عاما
ً
متأثرا بأزمة قلبية.

ولم تمض دقيقة حتى سدد نيمار
كرة قوية بيسراه عجز حارس بوردو
بــونــوا كوستيل فــي السيطرة عليها
فـتـهـيــأت أمـ ــام اإلي ـط ــال ــي م ــوي ــز كين
ً
فتابعها داخل الشباك مسجال هدف
فريقه الثاني.
وكـ ــاد س ــان ج ــرم ــان ي ـع ــزز تـقــدمــه
لكن الكرة التي سددها كيليان مبابي
صدها القائم (.)32

عدلي يحرز التعادل
ً
وبعد أن أضاع سان جرمان فرصا
بالجملة لحسم النتيجة لمصلحته،
نجح ياسين عدلي في إدراك التعادل
لبوردو في مرمى فريقه السابق (.)60
ً
وانتقل عدلي إلى بوردو قادما من
سان جرمان في يناير .2019
وأهـ ـ ــدر ك ـيــن ف ــرص ــة م ـنــح ال ـت ـقــدم
لفريقه عندما سدد من وضعية جيدة
كرة رأسية فوق العارضة (.)69
وقام حاتم بن عرفة بمجهود رائع

داخ ــل الـمـنـطـقــة راوغ فـيـهــا أك ـثــر من
مدافع لكنه لم يحسن إنهاء الهجمة
في الشباك (.)71
وكاد بن عرفة يسقط فريقه السابق
بالضربة القاضية عندما قام بمجهود
ً
فردي رائع وسار بالكرة نحو  30مترا
قبل أن يسدد بيسراه كرة قوية علت
العارضة (.)89
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ان ـت ـف ــض مــرسـيـلـيــا
ً
ً
محليا بتحقيق انتصاره الرابع تواليا
ً
وكان على نانت  3-1خالفا لعروضه
ال ـقــاريــة بـعــد سـقــوطــه لـلـمــرة الثالثة
ً
عشرة تواليا في دوري أبطال أوروبا
منتصف األسبوع الجاري.
ووضع مرسيليا سلسلته السيئة
ً
ق ـ ــاري ـ ــا بـ ـع ــد سـ ـق ــوط ــه أمـ ـ ــام ب ــورت ــو
البرتغالي صفر -2األربعاء الماضي
وراءه ،ليرتقي إلى المركز الثالث في
ً
ا لـتــر تـيــب بــر صـيــد  21نقطة متخلفا
ب ـفــارق نقطة واح ــدة عــن لـيــل الثاني
و 4ن ـق ــاط ع ــن ب ــاري ــس س ــان جــرمــان
المتصدر.
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االنتصارات
عاد برشلونة لسكة
ً
«الليغا» بعد أن حقق فوزا
في ً
عريضا على حساب ضيفه
أوساسونا برباعية دون رد
في اللقاء الذي شهد تكريم
األسطورة األرجنتيني الراحل
دييغو مارادونا ،على ملعب
«الكامب نو» ضمن الجولة
الـ 11بدوري الدرجة األولى
اإلسباني لكرة القدم.

احـتـفــل بــرشـلــونــة بــالــذكــرى الـ ـ 121
لـتــأسـيـســه بــأفـضــل طــري ـقــة ،م ــن خــال
تحقيق فوزه الثاني فقط في آخر ست
مراحل ،على حساب ضيفه أوساسونا
 - 4صفر أم ــس ،فــي المرحلة الحادية
عشرة من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وخيم على الـمـبــاراة الـحــزن نتيجة
رحـيــل نـجــم الـفــريــق الـســابــق أسـطــورة
األرج ـن ـت ـي ــن دي ـي ـغ ــو م ـ ــارادون ـ ــا ال ــذي
دافــع عن ألــوان النادي الكتالوني بين
 1982و ،1984وق ــد ك ــرم «بــاوغــرانــا»
ب ـطــل م ــون ــدي ــال  1986بــدقـيـقــة صمت
وبــاسـتـعــراض القميص رقــم  10الــذي
ارتـ ــداه «الـفـتــى الــذه ـبــي» خ ــال م ــروره
بالفريق.
وك ــرم بــرشـلــونــة العـبــه الـســابــق من
خالل تحقيق فوزه الثاني في المراحل
الست األخيرة وعوض سقوطه األسبوع
ً
الماضي أمام أتلتيكو صفر  ،1 -محتفال
بــالـتــالــي بــالــذكــرى ال ـ ـ  121لتأسيسه
فــي  29نوفمبر  1899مــن خــال الـثــأر
م ــن أوس ــاس ــون ــا الـ ــذي أس ـق ــط ال ـن ــادي
الـكــاتــالــونــي  1-2فــي يــولـيــو الـمــاضــي
خالل زيارته األخيرة إلى «كامب نو».
ورفع برشلونة الذي يجد نفسه في
أســوأ موقع له منذ قرابة ثالثة عقود،
رصيده إلى  14نقطة بعد فوزه الرابع
ً
ف ــي ال ـ ــدوري وال ـثــانــي تــوال ـيــا بــأربـعــة
أهـ ـ ــداف نـظـيـفــة ب ـعــد ال ـ ــذي ح ـق ـقــه في
منتصف األسبوع على ملعب دينامو
كييف األوكراني في دوري األبطال.
ً
وصعد برشلونة موقتا من المركز
الــرابــع عشر إلــى السابع مع مباراتين
مــؤج ـل ـت ـيــن ف ــي ج ـع ـب ـتــه ،ف ـي ـمــا تجمد
رصيد أوساسونا عند  11نقطة بعد
تلقيه هزيمته الخامسة للموسم.
وعــاد إلــى فريق الـمــدرب الهولندي
رونالد كومان الذي يغيب عنه العديد

من النجوم بسبب اإلصابة مثل أنسو
فاتي وجيرار بيكيه وسيرجيو روبرتو
والفرنسي صامويل أومتيتي ،نجمه
األرجـنـتـيـنــي لـيــونـيــل مـيـســي ب ـعــد أن
ارتاح في مباراة الثالثاء الماضي ضد
ديـنــامــو كـيـيــف « - 4ص ـفــر» فــي دوري
أبطال أوروبا.
وب ــدا رج ــال كــومــان مصممين منذ
ال ـب ــداي ــة ع ـلــى ال ــوص ــول إل ــى ال ـش ـبــاك،
وح ـص ـل ــوا ع ـل ــى فـ ــرص عـ ــدة الف ـت ـتــاح
التسجيل لكنهم انتظروا حتى الدقيقة
 30لزيارة الشباك إثر توغل من جوردي
ألبا على الجهة اليسرى قبل أن يعكس
ال ـك ــرة ال ـت ــي وص ـل ـتــه إل ــى الــدن ـمــاركــي
ً
مــارتــن بــرايـثــوايــت ال ــذي اص ـطــدم أوال
بتألق الحارس سيرخيو هيريرا ،لكن
الكرة عــادت إليه فتابعها بالركبة في
الشباك.
ً
ً
ومرة أخرى ،لعب ألبا دورا حاسما
في وصول برشلونة إلى الشباك حين
تــوغــل فــي الـجـهــة الـيـســرى ولـعــب كــرة
عرضية شتتها المدافع برأسه لكنها
وصلت إلى الفرنسي أنطوان غريزمان
الــذي أطلقها رائـعــة «على الطاير» من
م ـش ــارف الـمـنـطـقــة إل ــى ال ـش ـبــاك «،»43
ً
ً
ً
مــانـحــا فريقه هــدفــا ثــانـيــا قبل دخــول
ال ــاع ـب ـي ــن إل ـ ــى اسـ ـت ــراح ــة ال ـشــوط ـيــن
ً
ومـسـجــا هــدفــه الـثــالــث فــي آخ ــر أربــع
مـ ـب ــاري ــات ل ــه ف ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري ،أي نـفــس
عــدد أهــدافــه فــي المباريات ال ــ 25التي
سبقت هــذه السلسلة بحسب «أوبـتــا»
لإلحصاءات.
وتحول غريزمان في بداية الشوط
الثاني إلى صانع ألعاب حين مرر كرة
الـهــدف الثالث الــذي سجله البرازيلي
ً
فيليبي كوتينيو « ،»57موجها الضربة
القاضية للضيوف الذين حصلوا على
فرصة تقليص الفارق لكن القائم ناب

ميسي نجم البرشا يسدد ركلة حرة أمام أوساسونا
ع ــن الـ ـح ــارس األل ـم ــان ــي م ـ ــارك أنـ ــدري
تـيــرشـتـيـغــن ب ـصــده ت ـســديــدة روبــرتــو
توريس «.»69
وبـ ـع ــدم ــا خ ـس ــر ب ــرش ـل ــون ــة ج ـهــود
ال ـم ــداف ــع ال ـفــرن ـســي ك ـل ـي ـمــان النـغـلـيــه
لإلصابة ،نجح مواطنه البديل عثمان
ديـمـبـيـلــي ف ــي إض ــاف ــة ال ـه ــدف ال ــراب ــع
ألصـحــاب األرض بتمريرة مــن البديل
اآلخر البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو
لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل «،»70
ل ـكــن مـيـســي عــوضــه ب ـت ـســديــدة رائـعــة
مــن م ـشــارف المنطقة « »73ثــم احتفل
بـ ــان ـ ـتـ ــزاع ق ـم ـي ـص ــه وإظـ ـ ـه ـ ــار قـمـيــص
نيولز أولد بويز الذي دافع عن ألوانه
ً
مــارادونــا موسم  ،1994-1993موجها
ً
أصابعه نحو السماء تضرعا في خطوة

زيدان :ليس لدي تفسير لتراجع المستوى

زيدان

ان ـت ـقــد ال ـفــرن ـســي زي ــن ال ــدي ــن زيـ ـ ــدان ،الـمــديــر
الـفـنــي ل ــري ــال م ــدري ــد ،الـمـسـتــوى الـ ــذي ظـهــر به
الفريق وخسارته أمام ديبورتيفو أالفيس ()2-1
أمس األول ،ضمن الجولة الـ 11لليغا ،مؤكدا أنه
ليس لديه «تفسير» الختالف المستوى مقارنة
بانتصارهم منذ أيام على إنتر ميالنو اإليطالي
بهدفين دون رد في ميالنو بدوري األبطال.
وقال زيدان ،خالل مؤتمر صحافي بعد اللقاء،
«ل ـيــس ل ــدي تفسير لـمــا ح ــدث .نـحــن نـتــأرجــح
بين فترات طيبة وأخرى سيئة .بدايتنا كانت
سيئة ،وكان أمامنا وقت طويل للعودة للقاء
بعد الهدف المبكر الذي تلقيناه بعد  3دقائق،
ولكن األمور تعقدت كثيرا».
وتــابــع« :ال ـم ـبــاراة الـمــاضـيــة فــي ميالنو
كــانــت ج ـيــدة ،لـكــن ال ـيــوم وبـعــد  3أي ــام ،أن
ت ـق ــدم مـ ـب ــاراة ب ـه ــذا ال ـم ـس ـتــوى ،ف ــاألم ــور
تكون صعبة ،ها هو الــواقــع الـيــوم ،لكن
ما سنفعله هو مواصلة العمل ،ومحاولة

كريم بنزيمة يعود للتدريبات
ش ـ ــارك ال ـفــرن ـســي ك ــري ــم ب ـنــزي ـمــة ف ــي م ــران
فــري ـقــه ريـ ــال م ــدري ــد ،أمـ ــس ،وق ــد يـتـمـكــن من
اللحاق بمواجهة شاختار دونيتسك المقررة
ً
غـ ــدا بـكـيـيــف ف ــي ال ـجــولــة ال ـخــام ـســة م ــن دور
المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وت ـ ـ ــدرب ب ـنــزي ـمــة م ــع ال ــاع ـب ـي ــن ال ــذي ــن لــم
يشاركوا أساسيين في مباراة أمس األول التي
انتهت بهزيمة الريال أمام ديبورتيفو أالفيس.
وشــارك المهاجم في المباريات المصغرة
وك ــذل ــك ف ــي ت ـم ــري ـن ــات االسـ ـتـ ـح ــواذ وال ـع ـمــل
التكتيكي تحت قيادة الـمــدرب الفرنسي زين
الدين زيدان.
من جانبه ،تدرب سرخيو رامــوس وألفارو
أودريـ ـ ــوزال مـنـفــرديــن عـلــى الـعـشــب ،فــي حين
أجرى البلجيكي إيدن هازارد وداني كاربخال
تمرينات محددة داخل المنشآت.
وفي هذه المباراة ،سيعود ريال مدريد ،الذي
يمكنه حسم تأهله للدور التالي في هذه الجولة
بمدينة كييف ،لنفس الملعب الذي توج على
أرضه بلقب التشامبيونز ليغ الثالث عشر في
مسيرته حين فاز على ليفربول في عام .2018
(إفي)

كريم بنزيمة

رياضة

استعادة الالعبين تباعا ،وتغيير النتائج ،الفريق
ال يقدم مستوى ونتائج ثابتة».
وانتقد زيــدان الفريق بعد األداء السيئ الذي
ظهر به خالل أول  15دقيقة من اللقاء ،مع استقبال
شباكهم هــدفــا فــي أول  5دقــائــق مــن كــل شــوط،
مبينا أن «المسألة ال تتعلق بــاألداء ،وليس لها
عالقة بكرة القدم ،ألنك إذا قدمت مباراة جيدة جدا
منذ  3أيام فقط ،ثم تبدأ مباراة اليوم بهذا الشكل
فهناك أمر ما ،وهذه أسوأ بداية لنا في الموسم،
واألمور صعبة ألننا ال نستطيع تغيير ديناميكية
األداء في نفس المباراة ،وهذا يشعرني بالغضب،
وكذلك الالعبون».
وحــول إصابة البلجيكي إيدين هــازارد ،الذي
خرج بعد  25دقيقة فقط ،والتي أعلن النادي فيما
بعد أنها تتعلق بآالم عضلية في عضلة الفخذ
اليمنى ،أكد أنه يثق بأنها ستكون بسيطة ،وفي
انتظار نتيجة األشعة.

تكريمية لمدربه السابق في المنتخب
األرجنتيني «.»2010-2008

خسارة جديدة للريال
من جانب آخــر ،واصــل ريــال مدريد
اخفاقاته بتلقيه خسارة جديدة ،وكانت
هذه المرة على أرضه أمام أالفيس 2-1
أمس األول.
وسجل لوكاس بيريس « 5من ركلة
جــزاء» وجوسيلو « »49هدفي أالفيس
وال ـب ــرازي ـل ــي كــاس ـي ـم ـيــرو « »86لــريــال
مدريد.
ولم ينجح الفريق الملكي بأن يعكس
نتيجته الـجـيــدة أوروب ـيــا بـفــوزه على
إنتر ميالن اإليطالي بهدفين نظيفين

مارادونا بقميص نيولز أولد بويز ...وميسي يودعه على طريقته
في «جوسيبي مياتزا» األربعاء ضمن
الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا
عـلــى إدائ ــه الـمـحـلــي ،فــواصــل نتائجه
ً
ال ـم ـخ ـي ـبــة ل ـل ـم ـب ــاراة ال ـث ــال ـث ــة ت ــوال ـي ــا
بعدما كان خسر أمام فالنسيا  4-1ثم
تعادل مع فياريال  1-1في المرحلتين
السابقتين.
في المقابل ،واصل أالفيس نتائجه

الجيدة باالبتعاد عن الهزائم للمباراة
ً
الخامسة تواليا إذ حقق فــوزه الثاني
بعد تغلبه على بلد الوليد  - 2صفر،
مـقــابــل ثــاثــة ت ـعــادالت أم ــام برشلونة
وليفانتي بنتيجة واحدة  1-1وفالنسيا
.2-2

كاسيميرو :فعلنا ما بوسعنا

كاسيميرو

أكد البرازيلي كاسيميرو ،العب وسط ريال مدريد،
عقب سقوط فريقه المدوي في عقر داره ( )2-1على يد
ديبورتيفو أالفـيــس ،أمــس األول ،ضمن الـجــولــة ال ــ11
لليغا ،أن تقنية حكم الفيديو المساعد ( )VARموجودة
«للمساعدة» ،مشيرا في الوقت ذاته إلى أن «الليغا» بها
«حكام على مستوى جيد».
ورفــض العــب الوسط الــدولــي التعليق على ركلتي
الجزاء المحتملتين لفريقه ،ولم يحتسبهما الحكم،
فيما أوضــح أن الالعبين فعلوا ما بوسعهم
لحصد النقاط الثالث.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ك ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرو ،ف ــي
ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة
ال ـت ــي احـتـضـنـهــا
مـلـعــب ألـفــريــدو
دي س ـت ـي ـفــا نــو:
«الـ ـح ــدي ــث عـ َّـمــا

ح ــدث بـعــد ال ـم ـبــاراة ،لـيــس الـلـحـظــة الـمـنــاسـبــة .علينا
مشاهدة اللعبتين أوال .نعلم جيدا أن تقنية ال ـ VAR
للمساعدة ،لكن من الواضح أن القرار كان لحكم الملعب.
(الليغا) بها حكام جيدون .بالطبع نريد احتساب ركلة
جزاء لمصلحتنا ،لكن الحكم هو صاحب القرار ،وأيضا
الـ.»VAR
َّ
وحول المباراة ،علق صاحب الـ 28عاما« :أعتقد أننا
قاتلنا ،وحــاولـنــا ،وبــذلـنــا أقـصــى مــا لــديـنــا .المنافس
دخل بشكل جيد في المباراة ،خالل أول  20-15دقيقة،
وسجل هدفا ،فيما أهدرنا العديد من الفرص ،وعندما
ال تسجل ،فهناك منافس يلعب كرة القدم .لقد وصلوا
لمرمانا وسجلوا هدفين».
وأكد الالعب الدولي أن العبي «الميرينغي» مجبرون
«على تقديم كل شيء داخل الملعب» ،الفتا إلى أن األداء
كان جيدا على مدار الـ 90دقيقة.

كافاني يقود مان يونايتد لقلب الطاولة على ساوثامبتون
أحرز النجم األوروغواياني
المخضرم إديـنـســون كافاني
هــدف ـيــن وص ـن ــع آخ ـ ــر ،لـيـقــود
ف ــري ـق ــه مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد
لقلب تأخره أمام ساوثامبتون
صـفــر  ،2 -إل ــى ف ــوز مثير في
اللحظات األخيرة  ،2 - 3أمس،
في المرحلة العاشرة لبطولة
الـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي الـمـمـتــاز
لكرة القدم.
وارت ـ ـفـ ــع رص ـي ــد يــونــاي ـتــد،
ال ــذي حـقــق ان ـت ـصــاره الـثــالــث
عـلــى ال ـتــوالــي ف ــي الـمـســابـقــة،
إل ـ ـ ــى  16نـ ـقـ ـط ــة ف ـ ــي الـ ـم ــرك ــز
السابع ،ومازال يمتلك مباراة
مؤجلة ،في حين تجمد رصيد
ســاوثــامـبـتــون عـنــد  17نقطة
بالمركز الخامس.
وتقدم ساوثامبتون بهدف
ح ـمــل تــوق ـيــع ال ـبــول ـنــدي يــان
ب ـي ــدن ــاري ــك ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة ،23

قبل أن يضيف زميله جيمس
وارد-براوس الهدف الثاني في
الدقيقة .33
ومــع نــزول كــافــانــي ،المنضم
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـمـ ــوسـ ــم لـ ـي ــون ــايـ ـت ــد مــن
باريس ســان جرمان الفرنسي،
مــن مقاعد ال ـبــدالء قبل انطالق
الـشــوط الـثــانــي ،تمكن يونايتد
م ــن تـحـقـيــق ان ـت ـفــاضــة جــامـحــة
على مضيفه.
وأحـ ـ ـ ــرز ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ب ــرون ــو
فـ ـ ـي ـ ــرن ـ ــان ـ ــدي ـ ــز ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدف األول
لـلـضـيــوف ف ــي الــدق ـي ـقــة  59من
صـنــاعــة األوروغ ــواي ــان ــي ،الــذي
أحرز الهدفين الثاني والثالث في
الدقيقتين  74والثانية من الوقت
المحتسب بدال من الضائع على
الترتيب ،ليثبت أنه صفقة رابحة
لفريق المدرب النرويجي أولي
غونار سولشاير.
(د ب أ)

كافاني نجم مانشستر يونايتد

ُ
سقط فيورنتينا بثنائية نظيفة ويعزز صدارته
ميالن ي ِ

رومانيولي نجم ميالن يحتفل بهدفه

واصـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـي ـ ــان انـ ـط ــاقـ ـت ــه
الــرائ ـعــة فــي ال ـ ــدوري اإليـطــالــي
لـكــرة الـقــدم هــذا الموسم وعــزز
صدارته لجدول المسابقة بفوز
ثمين  - 2صفر على فيورنتينا
أمس ،في المرحلة التاسعة من
ً
المسابقة ،الـتــي شـهــدت أيضا
ف ــوز أودي ـن ـي ــزي ع ـلــى مضيفه
الت ـس ـي ــو  1-3وب ــول ــون ـي ــا عـلــى
كروتوني  - 1صفر.
وت ـغ ـل ــب م ـي ــان ع ـل ــى غ ـيــاب
مهاجمه الـســويــدي المخضرم
والخطير زالتان إبراهيموفيتش
ً
ً
ً
و حـقــق ف ــوزا ثمينا ومستحقا
عـ ـل ــى فـ ـي ــور نـ ـتـ ـيـ ـن ــا  - 2ص ـفــر
ليرفع رصيده إلى  23نقطة في
الـ ـص ــدارة ب ـف ــارق خ ـمــس نـقــاط
أمــام جــاره ومنافسه التقليدي
العنيد إنـتــر مـيــان وذل ــك بعد
تسع مـبــار يــات لكل منهما في
المسابقة.
وت ـج ـمــد رص ـيــد فـيــورنـتـيـنــا
عـنــد ثـمــانــي ن ـقــاط ف ــي الـمــركــز
ً
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــادس ع ـ ـشـ ــر ع ـ ـل ـ ـمـ ــا أن ـه ــا
الـهــزيـمــة الـثــانـيــة عـلــى الـتــوالــي

للفريق والثالثة له مقابل تعادل
واحـ ــد ف ــي آخ ــر أربـ ــع مـبــاريــات
خاضها بالمسابقة.
وأنـهــى مـيــان الـشــوط األول
لـمـصـلـحـتــه ب ـهــد ف ـيــن نظيفين
سجلهما أليسيو رومانيولي
و ف ــرا ن ــك كيسي فــي الدقيقتين
 17و 27م ــن ضــربــة جـ ــزاء كما
أهدر كيسي ضربة جزاء أخرى
للفريق في الدقيقة .40
وفي الشوط الثاني ،تراجعت
حــدة الـخـطــورة على المرميين
وأهدر الفريقان الفرص القليلة
التي سنحت لهما لينتهي اللقاء
بالفوز الثمين لميالن.

أودينيزي يهزم التسيو
وس ـ ـ ـقـ ـ ــط التـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــو ف ـ ـ ــي ف ــخ
الـ ـ ـخـ ـ ـس ـ ــارة  3-1أم ـ ـ ـ ــام ض ـي ـفــه
أودينيزي في وقت سابق بنفس
المرحلة.
وس ـج ــل أه ـ ـ ــداف أودي ـن ـي ــزي
ت ــول ـج ــان أرس ـ ـ ــان وإي ـنــاس ـيــو
ب ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــو وف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــدو

فــروي ـس ـت ـيــري ف ــي ال ــدق ــائ ــق 18
واألخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة مـ ــن ال ـ ـشـ ــوط األول
و 71على الترتيب ،فيما سجل
ه ــدف حـفــظ م ــاء الــوجــه لفريق
التسيو المهاجم الخطير شيرو
إيـمــوبـيـلــي فــي الــدقـيـقــة  74من
ركلة جزاء.
ورفع أودينيزي رصيده إلى
عـشــر نـقــاط فــي الـمــركــز الثاني
عـشــر ،وتــوقــف رصـيــد التسيو
عند  14نقطة في المركز التاسع.
والفوز هو الثالث ألودينيزي
في الدوري هذا الموسم مقابل
ال ـخ ـســارة فــي خـمــس مـبــاريــات
وال ـت ـع ــادل ف ــي مـ ـب ــاراة واحـ ــدة،
فـيـمــا م ـنــي الت ـس ـيــو بــالـهــزيـمــة
الثالثة في الدوري هذا الموسم
مقابل الفوز في أربــع مباريات
والتعادل في مباراتين.
وفـ ــي مـ ـب ــاراة أخـ ـ ــرى ،تغلب
بولونيا على كروتوني بهدف
نظيف سجله روبرتو سوريانو
فــي نهاية الـشــوط األول ليرفع
رص ـي ــده إل ــى  12نـقـطــة ويـقـفــز
لـلـمــركــز ال ـع ــاش ــر ،فـيـمــا تجمد

رصيد كروتوني عند نقطتين
فــي المركز األخـيــر بعدما مني
بــالـهــزيـمــة ال ـســاب ـعــة ل ــه مـقــابــل
تـ ـع ــادلـ ـي ــن فـ ـق ــط ف ـ ــي ال ـم ــوس ــم
ً
ال ـح ــال ــي ل ـي ـظــل س ـج ـلــه خــال ـيــا
مــن الـهــزائــم فــي المسابقة هــذا
الموسم.
وك ــان يوفنتوس ال ــذي لعب
فـ ــي غـ ـي ــاب ن ـج ـمــه ال ـبــرت ـغــالــي
كريستيانو رونــالــدو إلراحـتــه،
قـ ــد أه ـ ـ ــدر ف ــرص ــة ال ـ ـفـ ــوز عـلــى
مضيفه بينيفينتو أمس األول
واالرتقاء إلى المركز الثاني في
الئحة الترتيب واالقتراب أكثر
م ــن مـ ـي ــان ص ــاح ــب الـ ـص ــدارة
بتعادله معه .1-1
وسـ ـ ّـجـ ــل اإلسـ ـب ــان ــي ألـ ـف ــارو
مـ ـ ــوراتـ ـ ــا ( )21ه ـ ـ ــدف الـ ـتـ ـق ــدم
ل ـي ــو ف ـن ـت ــوس وأدرك جـيـتــا نــو
لـ ـيـ ـتـ ـي ــز ي ــا (  )3 +45ا ل ـ ـت ـ ـعـ ــادل
لبينيفينتو.
(د ب أ)
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الله بالنور

اللجنة المستقلة
لالنتخابات ضرورة
ّ
البد منها

أ .د .غانم النجار

ال تزال فكرة إنشاء هيئة مستقلة للعملية االنتخابية
تدور في محطة البداية ،مع أنه ال يمكن ألي انتخابات
أن تتم دون وجود مثل تلك الهيئة كمسألة بديهية.
وكــان أن جاء مقترح الحكومة األخير ،الــذي أعلنت
ً
أن ــه سـ ُـيـعــرض عـلــى المجلس ال ـق ــادم ،مـتـقــدمــا قــانــون
 ،٢٠١٢ /٢١الذي تم إلغاؤه.
ً
ك ــان ج ـيــدا أن ت ـتــراجــع الـحـكــومــة عــن ف ـكــرة إص ــدار
ال ـقــانــون فــي ف ـتــرة غ ـيــاب الـمـجـلــس كـقــانــون ض ــرورة،
وبالتالي تتكرر المشكلة السابقة ذاتها ،فيلغى القانون
مرة أخرى.
وكـ ــان م ــن األف ـض ــل أن يـتــم إصـ ــدار الـهـيـئــة بـقــانــون
مستقل ،دون إدمــاجــه بقانون االنـتـخــاب ،وإعطاؤها
آليات عمل واضحة ،وإجراء التعديالت المالئمة بقانون
االنتخاب للتواؤم مع وجــود الهيئة ،كما أنــه كــان من
ً
المفيد أن يتم تعديل آلية التصويت بدال من الصوت
ً
ً
الواحد ،أيضا كان مفيدا أن يتم تطوير فكرة الهيئة لكي
تصبح مسؤولة عن كل أشكال االنتخابات في البالد ،من
جمعيات تعاونية إلى جمعيات نفع عام إلى نقابات إلى
هيئات مستقلة وغيرها ،وسحب تلك االختصاصات من
وزارة الشؤون االجتماعية ،لتصبح هيئة االنتخابات
جهة االختصاص عن الشأن االنتخابي.
ً
القانون المقترح يتضمن عددا من النقاط اإليجابية،
كتحديد اإلقامة حسب البطاقة المدنية ،وجعل القيد
ً
وال ـس ـجــل االنـتـخــابــي تـلـقــائـيــا ،وي ـتــم تـعــديـلــه مرتين
بــالـسـنــة ،ووجـ ــود الــرقــابــة عـلــى تـمــويــل االنـتـخــابــات،
وتصويت المقيمين بــالـخــارج ،وإتــاحــة االط ــاع على
ورقة االنتخاب للحاضرين.
أما تشكيل الهيئة اإلدارية للجنة ،وعلى الرغم من أنه
يتكون من قضاة ،صاروا  ٧بعد أن كانوا  ٩في القانون
ال ـســابــق ،فـمــن الـمـفـتــرض أن يـتــم تطعيمها بجهات
اختصاص من المجتمع المدني والهيئات األكاديمية
واإلحصائية والتكنولوجية ،خاصة في سبيل تطوير
ً
آلية التصويت مستقبال.
ً
ومن المفيد أيضا النظر بجدية إلى إدمــاج الفئات
المحرومة من التصويت ،مثل الشباب من عمر  ١٨إلى
 ٢١سنة ،وكذلك من العسكريين المنتسبين للجيش
والشرطة ،وغيرهم من الفئات المحرومة بشكل مؤقت.
ً
ويبقى إيجاد جهة مستقلة لالنتخابات مؤشرا على
الجدية فــي العملية االنتخابية ،شريطة أن تتضمن
جميع اعتبارات وضمانات التمثيل والنزاهة والشفافية
والصالحيات.

ال حسيب وال رقيب والشكوى لله
عندما استقال السيد محمد الجبري من الــوزارة بنية
ترشيح نفسه لالنتخابات البرلمانية ،قــام الشيخ أحمد
الناصر بتولي مناصب الجبري بالوكالة...
والشيخ أحمد الناصر ،رغم مشغولياته كوزير أصيل
للخارجية ،وجد نفسه في خضم مخلفات الوزير السابق،
ً
ً
وقــام بإلغاء  43قــرارا في هيئة الزراعة ،وكذلك  150قــرارا
في وزارة اإلعالم!
لم يتريث...
ولم يتردد...
ً
وال أظــن أنــه استشار أحــدا فــي إلـغــاء هــذه ال ـقــرارات ،ما
أوحى بأن الوزير السابق الجبري استغل منصبه إلصدار
هذه القرارات ،ومنها تعيينات وانتدابات ومناصب لألقارب

عجوز إيطالية تهزم
«كورونا»  3مرات

د .ناجي سعود الزيد
واألحباب ولمفاتيحه االنتخابية ،لكي يفوز بأي انتخابات
تجرى وفي أي وقت.
ً
أكرر أن إلغاء هذا الكم الهائل من القرارات ،ونسفها نسفا،
ً
وخالل فترة وجيزة جدا ،لم يرافقه أي تبريرات من الشيخ
أحمد الناصر!
ً
أستغرب جدا السكوت الحكومي والصمت المطبق حول
ما جرى ،وعدم أخذ المبادرة للتحقق والتحقيق.
ً
ما لم يتم ذلك ،فإن احتمال التكرار وارد جدا ،مما يمهد
لالستمرار في أي تجاوزات ،ومن قبل أي وزير يحتل أي
ً
منصب مستقبال ،ألن األمور مع األسف ماشية في الطريق
الخطأ ،وستستمر إلى ما ال نهاية.

لقاح ...ضد
كذب المرشحين

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

َ
ال ـيــوم چ ــذب الـمــرشــح ه ــم يـبــي لــه لقاح

يحمي عقول الغشامى وغفلة الناخبين

م ـ ْـع أنـهــم مــا ه ـقــوا فــي هــالـمــرشــح فــاح

ل ـك ـن ـهــم ل ــأس ــف بــال ـم ـص ـل ـحــه طــامـعـيــن
أو "طــائـفـيــه" ت ــذر بــالـمـلــح ف ــوق الـجــراح
أو فــزعــة الـلــي َ
رج ــع لجل القبيله عوين
ْ َ
اح ِلفت :اسمي وال يوم طاح
أو "عائليه"

بـيــن ال ـعــوايــل لـنــا م ـيــراث ذي ــچ السنين

ّ
وإل "ف ـئــه" للفئه مــن رغ ــم طـعــن الــرمــاح

لكن بساعة صفر صــارت يسار ويمين
"الصوت واحد" وال يسمح لهم بانفتاح
يشبه خلية " أميبا"* العايشه ْ
وسط طين
ّ
چ ــذاب هــذا الـمــرشــح مــا نــوى بالصالح
َ
َ
( وال ـنــاخ ـب ـيــن ال ــذي ــن خـلـفـهــم تــابـعـيــن)
*األميبا :كائن حي وحيد الخلية.

فعاليات معرض الكتاب االفتراضي
الفعالية:

محاضرة «الثقافة
في زمن ما بعد الجائحة».
ً
مساء.
السابعة

الوقت:
المكان :بث مباشر للمحاضرة

ٓ
عبر "يوتيوب" -قناة المجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب.

 12ألف حلقة لمسلسل أميركي
يتجاوز مسلسل "ذي يونغ آند
ذي ريستلس" األميركي في األول
من ديسمبر المقبل عتبة جديدة،
إذ ُت َ
عرض حلقته رقم .12000
وذك ــرت محطة "ســي بــي إس"
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،الـ ـت ــي تـ ـع ــرض "ذي
يونغ آند ذي ريستلس" ،في بيان
نقله "سكاي نيوز" ،أمس ،أن هذا
المسلسل الذي "كان منذ عام 1973
ً
جزءا من الحياة اليومية لماليين

درايش

األميركيين ،يصل الثالثاء المقبل
إلى الحلقة رقم ."12000
ويشاهد عشرات الماليين من
األش ـخ ــاص ف ــي ب ـل ــدان ع ــدة "ذي
يــونــغ آنــد ذي ريستلس" باللغة
اإلنكليزية.
وت ـت ـم ـح ــور ق ـص ــة الـمـسـلـســل
حــول عــدد مــن الـعــائــات بمدينة
في والية ويسكونسن األميركية،
وتتخلل األحداث مجموعة كبيرة

ً
ً
من التقلبات ،زواجا وانفصاال ،أو
ً
ً
ً
اختفاء ،ثم ظهورا مفاجئا.
وي ـت ــول ــى عـ ــدد م ــن الـمـمـثـلـيــن
ً
أدوارا في المسلسل منذ عقود.
وس ـت ـن ـظــم "سـ ــي ب ــي إس" في
ً
ً
ال ـم ـن ــاس ـب ــة أسـ ـب ــوع ــا "خـ ــاصـ ــا"
سـتـكــون بــاكــورتــه ال ـي ــوم ،يشمل
ذك ــري ــات م ــن ت ــاري ــخ الـمـسـلـســل،
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة بـ ـ ـع ـ ــض ش ـخ ـص ـي ــات ــه
المحبوبة.

َّ
أرادوا ِبر والدهم ...فأحرقوا غيره!
أعــادت عائلة هندية والدها
المسن إلى منزلها ،بعدما شفي
من فيروس كورونا ،في مدينة
بــارجــانــاس بـغــرب ال ـبــاد ،بعد
أسـ ـب ــوع م ــن تـسـلـمـهــا "ج ـث ـتــه"
مــن مستشفى ل ـعــاج مصابي
كورونا ،و"حرقها"!
وق ــال نـجــل بــانــديــوبــاديــاي،
الـ ـ ــذي ك ــان ــت ال ـع ــائ ـل ــة تـسـلـمــت
جثته ،بعدما قيل لها إنه توفي

«كافان» إلى كمبوديا بطائرة خاصة

بالمستشفى في تصريح نقلته
"روس ـيــا ال ـيــوم" ،أم ــس" :حرقنا
ال ـج ـثــة ،وك ـنــا مـسـتـعــديــن ألداء
الـ ـ ـش ـ ــرادة (ف ـ ـتـ ــرة ي ـت ــذك ــر فـيـهــا
ال ـه ـنــدوس أســاف ـهــم م ــن خــال
الـ ـ ـص ـ ــاة) ،وم ـ ــع ذل ـ ــك تـلـقـيـنــا
مـكــالـمــة ،وأخـبــرنــا أحــدهــم بــأن
والدي قد تعافى ،ويجب علينا
ترتيب سيارة إسعاف لنقله إلى
ً
المنزل من المستشفى" ،مضيفا:

"ن ـش ـعــر بــال ـصــدمــة وال ــده ـش ــة،
لكننا أعــدنــاه إل ــى الـمـنــزل ،وال
نعرف من الذي حرقنا جثته".
وأوض ــح م ـســؤول فــي وزارة
الـصـحــة ،أن الشخص ال ــذي تم
ح ــرق جـثـتــه ،هــو مــريــض مسن
آخر ،توفي بسبب "كورونا" في
 13نوفمبر ،و"كان هو الذي تم
تنفيذ طقوسه األخيرة".

وفيات
طيبة دوان سند البذالي

أرملة /مساعد مبارك صالح البذالي
 78عاما ،شيعت ،ت99798981 :

تخطت اإلنفلونزا اإلسبانية والحربين العالميتين

طاهرة حبيب الله يد الله

زوجة /باقر حسين جعفر
 72عــامــا ،شيعت ،ت،66625998 ،99053436 ،66636058 :
66690744

عبدالعزيز جاعد مجري العتيبي

 90عاما ،شيع ،ت99771333 ،50251051 :

رقية غانم صادق الشمري

 10أعوام ،شيعت ،ت99897432 ،99932200 ،99856525 :

خليل إبراهيم عبدالرسول إبراهيم الشيخ

ُو ِلدت في ظل اإلنفلونزا اإلسبانية قبل أكثر من  100عام ،وأصيبت
بها وهــي رضيعة ،وبعد أن تـجــاوز عمرها الـقــرن أصيبت بفيروس
كورونا ثالث مرات في غضون تسعة أشعر ،لكنها تغلبت عليه.
هذا ملخص قصة المعمرة اإليطالية ،ماريا أورسنغير ،التي أتمت
في يوليو الماضي عامها األول بعد المئة ،ونقلت تفاصيلها صحيفة
"ميالنو كــوريـيــري" ،التي تقول إن األطـبــاء فــي حيرة مــن أمــرهــم ،وال
ً
ً
يجدون تفسيرا لهذه الحالة ،خصوصا بعد أظهرت الفحوص إصابتها
بالوباء المسبب لمرض "كوفيد  ،"١٩ -ثم نجاتها منه  3مرات.
ولــدت مــاريــا عــام  ،1919أي بعيد نهاية الـحــرب العالمية األولــى،
ً
وفي خضم تفشي اإلنفلونزا اإلسبانية ،الوباء األكثر فتكا في تاريخ
ً
حينئذ بالوباء الذي
البشرية ،وكان طبيعيا أن تصاب الطفلة الصغيرة
ٍ
أصاب ثلث البشر في ذلك الزمان ،لكنها نجت منه.
وتزوجت في أوج الحرب العالمية الثانية ،ولم يكن هناك حفل زفاف
صاخب ،بل كانت أصوات القنابل في كل مكان ،ومرة أخرى نجت من
الموت إبان الحرب المجنونة ،وأنجبت  6أوالد ،وواظبت على االهتمام
بطفلين آخرين للرجل األرمل الذي تزوجته.
ولم تعان المعمرة اإليطالية من أمراض مزمنة ،سوى تلك األوجاع
الـتــي تــدب بــاإلنـســان بعد الشيخوخة ،وربـمــا مــرد ذلــك إلــى طبيعة
المنطقة التي عاشت بها وطبيعة نظامها الغذائي.

 41عاما ،شيع ،ت67081112 ،97666825 :

مواعيد الصالة
غادر الفيل "كافان" أمس باكستان ،الذي
كانت ظروفه المعيشية السيئة فيها مثار
استنكار دولي.
ً
ونـقــل الـفـيــل ( 35ع ــام ــا) مــن باكستان
على متن طائرة شحن خاصة إلى محمية
لـلـحـيــاة ال ـبــريــة ف ــي ك ـم ـبــوديــا ،وات ـخــذت
السلطات بالفعل الترتيبات في موطنه
الجديد.
وزارت الـمـغـنـيــة وال ـف ـنــانــة األمـيــركـيــة

شير ،الحائزة جائزة أوسكار ،والتي كانت
تشن حملة منذ سنوات لتحرير "كافان"،
باكستان لكي تشهد المناسبة.
وتمول شير نصف تكاليف رحلته.
وتـ ــم اخ ـت ـي ــار ال ـم ـح ـم ـيــة ال ـك ـم ـبــوديــة،
ح ـيــث إن ـه ــا ت ـضــم بــال ـف ـعــل أك ـث ــر م ــن 80
ً
فـيــا ،ومـجـهــزة بـخـبــراء ومـنـشــآت أخــرى
ذات صلة.
وكان "كافان" يعيش في ظروف سيئة،

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 :

ً
ح ـيــث ك ــان ف ــي ال ـغــالــب م ـق ـيــدا بـســاســل
فــي حـظـيــرة مسيجة فــي حــديـقــة حـيــوان
"م ــارغ ــازار" فــي إســام آبــاد منذ أكثر من
ثالثة عقود.
يذكر أن نشطاء حقوق الحيوان خاضوا
م ـعــركــة ق ـضــائ ـيــة ل ـت ـحــريــره ،وف ــي مــايــو
الـمــاضــي أص ــدرت محكمة فــي العاصمة
ً
أمرا للسلطات بتحريره وإيجاد مأوى له.
(د ب أ)

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

05:00

العظمى 20

الشروق

06:24

الصغرى 10

الظهر

11:37

ً
أعلى مد  12:57ظـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

02:30

 11:22م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

04:49

ً
أدنى جزر  06:25صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:11

 06:01م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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