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تايلور سويفت «أيقونة العام» في
« »Attitude Awards 2020ص 11

«حرمان المسيء» ال يطبق بأثر رجعي

محليات

«التمييز» :اإلساءة لألمير جريمة مخلة بالشرف واالشتراك بالتظاهرات ال يرقى إلى درجتها
• المحكمة أعادت الداهوم لثبوت رد اعتباره ّ
وأيدت حرمان النيف وبوخوصة والفكر
حسين العبدالله

رافـ ـض ــة ال ـط ـعــن ال ـم ـق ــام م ــن وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ب ـط ـلــب ش ـط ـبــه م ــن قــائ ـمــة
م ــرش ـح ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات م ـج ـل ــس األمـ ــة
 ،2020قــررت محكمة التمييز اإلداريــة
أمس ،برئاسة المستشار فؤاد الزويد،
السماح للمرشح بدر الداهوم بخوض
ال ـس ـبــاق االن ـت ـخ ــاب ــي ،مـعـلـلــة حكمها
بأن هذا القانون يطبق على المدانين
ب ـج ــرائ ــم اإلسـ ـ ـ ــاءة لـ ـل ــذات اإلل ـه ـي ــة أو
األن ـب ـيــاء أو األم ـي ــر ،بــأثــر فـ ــوري ،بعد
نشره في الجريدة الرسمية ،مما يعني
عدم تطبيقه بأثر رجعي.
وأكـ ـ ـ ــدت ال ـم ـح ـك ـم ــة ،فـ ــي ح ـي ـث ـيــات
حكمها ،أن الــداهــوم صــدر بحقه حكم
بجريمة الـمـســاس ب ــذات األم ـيــر ،غير
أنه ُر َّد إليه اعتباره ،وتم تنفيذ الحكم

الصادر بحقه ،ولم يرتكب أي جريمة
أخ ـ ــرى ،م ـع ـق ـبــة بـ ــأن ال ـح ـك ــم ال ـص ــادر
بإدانته بجريمة التظاهر غير المرخص
ال «يرقى أن يكون من الجرائم المخلة
بالشرف واألمانة».
كما ق ــررت «التمييز» الـسـمــاح لــ13
ً
مرشحا بخوض االستحقاق ،لتسدل
الستار على قضايا شطب المرشحين
ً
للسباق الذي يجرى غدا.
في المقابل ،أيــدت المحكمة أحكام
«االستئناف» باستبعاد ترشح كل من:
خالد النيف ،وعايض بوخوصة ،وأنور
الفكر ،وذلك لعدم رد االعتبار القانوني
إليهم المحدد بموجب أحكام القضاء،
بـعــد إدانـتـهــم ب ــاإلس ــاءة لــأمـيــر ،على
ً
خلفية ترديدهم خطاب «كفى عبثا».

الماجد :للبنوك دور محوري في
استقرار المنظومة االقتصادية

استمرار الحرمان األبدي

10

عـنــد الـثــامـنــة مــن صـبــاح ال ـغــد ،ووس ــط إجـ ــراءات احـتــرازيــة
م ـش ــددة فــرضـتـهــا تــداع ـيــات جــائـحــة ك ــورون ــا ،تـفـتــح الـلـجــان
ً
االنـتـخــابـيــة أبــواب ـهــا أمـ ــام  567694نــاخ ـبــا ،ب ــواق ــع 293754
ً
مــن اإلن ــاث ،و 273940مــن الــذكــور ،الختيار  50نائبا للفصل
ً
التشريعي ال ـســادس عـشــر ،مــن بين  326مــرشـحــا يخوضون
السباق ،ضمنهم  29مرشحة.
ً
وينافس على الفوز  71مرشحا في الدائرة األولى ،و 51في
ً
الثانية ،و 70في الثالثة ،في حين تشهد الرابعة تنافسا بين
ً
ً
 76مرشحا ،أما الخامسة فيخوض سباقها  58مرشحا.
من جهتها ،خصصت وزارة الداخلية  102مدرسة الستقبال
الناخبين فــي الــدوائــر الخمس ،بــواقــع  16مــدرســة فــي كــل من
الدائرتين األولى والثانية ،و 20في الثالثة ،و 24للرابعة02 ،

بكر الرشيدي
هاني حسين
يوسف الغربللي بدر الداهوم
طالل دشتي حسن السبيعي
فاضل أسد
محمد الحداد
صالح الهاشم
أحمد الخشنام
فاضل الدبوس
نادية العثمان
إبراهيم دشتي

فحص فرق التنظيم واإلشراف على االستحقاق

●

طهران  -فرزاد قاسمي

أكد مصدر رفيع المستوى في «فيلق
ال ـ ـقـ ــدس» ،الـ ـ ــذراع ال ـخــارج ـيــة لـ ـلـحــرس
ال ـث ــوري اإلي ــران ــي ،أن ــه رغ ــم الـهـجـمــات
اإلسرائيلية المتواصلة على اإليرانيين
وح ـل ـفــائ ـهــم ف ــي سـ ــوريـ ــة ،فـ ــإن الـفـيـلــق
اس ـت ـطــاع ت ــدري ــب نـحــو  5آالف عنصر
من أهالي الجوالن المحتل وتسليحهم
ً
نــو عـيــا لتشكيل ن ــواة جبهة للمقاومة
الـشـعـبـيــة ض ــد االحـ ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي
هناك.
وأوضــح المصدر أن بعض حلفاء إيــران
يصرون على ضرورة بدء عمليات عسكرية
فــي ال ـج ــوالن ضــد إســرائ ـيــل واسـتـخــدامـهــا
كـجـبـهــة ل ـلــرد عـلــى أي اس ـت ـهــداف ت ـقــوم به
ت ــل أبـ ـي ــب ،ل ـكــن ح ـتــى اآلن ت ـصــر ال ـج ـهــات
السياسية فــي إي ــران على ض ــرورة موافقة
الحكومة السورية على بــدء العمليات ،ألن
هذا العمل يحتاج إلى دعم لوجستي مستمر

ُ ِّ
الواليات المتحدة تقلص دبلوماسييها
في بغداد إلى النصف
١٧

إيرانيون داخل موقع عمل ضمن توسعة «العتبة الحسينية» في كربالء سبتمبر الماضي (رويترز)

محليات

٠٣
09

 11ألف مسحة «كورونا»
واإلصابات %2.8

أمس في قصر السيف برئاسة رئيس الــوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد ،آخر االستعدادات
لـتـنـظـيــم االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي ظ ــل ه ــذه ال ـظ ــروف،
وأح ــاط ــه نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الداخلية وزيــر الدولة لشؤون مجلس الــوزراء
أنـ ــس ال ـص ــال ــح بــال ـتــرت ـي ـبــات واالسـ ـتـ ـع ــدادات
الـنـهــائـيــة لتأمين يــوم االق ـت ــراع ،بما 02

●

عادل سامي

في معدل قياسي للمسحات
المخبرية ،منذ انتشار جائحة
«كورونا» ،أعلنت وزارة الصحة
ً
إجـ ـ ــراء  11ألـ ـف ــا و 39مـسـحــة،
خ ــال الـ ـ ــ 24ســاعــة الـمــاضـيــة،
وبلغت نسبة اإلصابات منها
.%2.8
وكشفت الوزارة عن تسجيل
 314إصابة جديدة بـ «كوفيد
 ،»19ل ـيــرت ـفــع ب ــذل ــك إج ـمــالــي
ال ـحــاالت المسجلة فــي الـبــاد
ً
إلى  143ألفا و ،574الفتة إلى

تـسـجـيــل حــال ـتــي وفـ ــاة رفـعـتــا
مجموع الوفيات إلى .884
وأكـ ـ ـ ـ ــدت ش ـ ـفـ ــاء  540ح ــال ــة
مــن ال ـمــرض ،خــال ال ــ 24ساعة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،ل ـي ـص ـبــح إج ـم ــال ــي
ً
ا ل ـم ـت ـعــا ف ـيــن  138أ لـ ـف ــا و،674
بنسبة  %96.5مــن اإلصــابــات
اإلجمالية في البالد ،مضيفة أن
عدد من يتلقى الرعاية الطبية
في أقسام العناية المركزة بلغ
 84حالة.

ً
ً
دمشق تكبح توجها إيرانيا لفتح «جبهة الجوالن»
ال يمكن تأمينه إال بوجود غطاء سياسي من
الحكومة والجيش السوريين.
وحسب المصدر ،فإن الحكومة السورية
ما زالت مترددة في إعطاء الضوء األخضر
ألنها
ل ـ «الـمـقــاومــة الشعبية فــي ال ـجــوالن»ّ ،
ال تريد أن تـحــارب على جبهتين ،وتفضل
االنتهاء من الحرب الداخلية قبل فتح جبهة
جديدة.
وقال إن بعض حلفاء إيران يصرون على
أنــه يجب أن يفتح لهم الـمـجــال ،لـلــرد على
القصف اإلسرائيلي لمواقعهم العسكرية،
وأن ع ــدم ال ــرد يـشـجــع اإلســرائـيـلـيـيــن على
االس ـت ـمــرار فــي اع ـتــداءات ـهــم ويــوســع نطاق
الهجمات إلى لبنان.
وأضــاف أن قائد فيلق القدس إسماعيل
قــآنــي بحث هــذا الملف مــع ق ــادة سوريين،
ً
خــال زيــارتــه القصيرة أخـيــرا إلــى سورية،
ً
مشيرا إلى أن من المقرر أن تعطي الحكومة
ً
ً
السورية جوابا واضحا لإليرانيين.
وحسب المعلومات التي وصلت 02

الخالد :دعم لبنان لن
يحقق هدفه إال بتضامن
اللبنانيين

«االئتمان» :استئناف
العمل بجميع الفروع
األحد بمواعيد مسبقة

محليات

ً
ً
قياسيا للمسحات اليومية 07
«الصحة» تسجل معدال

مجلس الوزراء :االلتزام إلنجاز انتخابات «صحية»
دعا مجلس الوزراء المرشحين والناخبين إلى
الـتـعــاون مــع وزارة الــداخـلـيــة والـجـهــات المعنية
ً
الستكمال الـعــرس الديمقراطي االنتخابي غــدا،
ً
وخروجه بالنجاح المأمول ،مشددا على ضرورة
االلتزام بأحكام القانون ،السيما في ظل الظروف
الصحية االستثنائية الحالية لوباء «كورونا».
وبحث المجلس ،خــال اجتماع استثنائي

العائدون:

مؤشرات البورصة ترتفع %1.5
والسيولة تتخطى  85مليون دينار

وسط إجراءات احترازية مشددة فرضتها الجائحة
●

محمد عيسى
هادي الوطري
علي التركي
باسم السعد
أنور الفكر
كوثر صادق
وليد الغريب
خالد النيف
عايض بوخوصة

ً
استنادا إلى حكم «التمييز» في قضية الداهوم
ف ــإن الـمــدانـيــن بـجــرائــم اإلسـ ــاءة ل ـلــذات اإللـهـيــة أو
ً
األنبياء أو األمـيــر ،وفقا للفقرة الثانية من قانون
حرمان المسيء الصادر عام  ،2016قد يتم حرمانهم
ً
أبديا من الترشح حال ارتكابهم تلك الجرائم بعد
نفاذ القانون.
وبينت المحكمة أنه ال يمكن تطبيق هذا القانون
على الداهوم بأثر رجعي ،الفتة إلى أن الفقرة األولى
ً
منه هي التي تسببت سابقا في حرمان المرشح،
بعدما اعتبرت أن إدانته باإلساءة لألمير من الجرائم
المخلة ،لكن أعيد إليه اعتباره ،بما يسمح بترشحه.

ً
ً
ً
 326مرشحا يتنافسون غدا على  50مقعدا
محيي عامر وعلي الصنيدح

المشطوبون:

03

الحمضان لـ ةديرجلا :.نقل
إدارات النظافة إلى «البيئة»
يخفف العبء عن البلدية

رؤى عالمية

15-14

ّ
في ظل عدم تأثر نظام
األسد بالعقوبات ...على
بايدن النظر في ممارسة
ضغوط إقليمية أوسع

دوليات

١٦
بحارة إسرائيليون ينتظرون وصول زورق حربي جديد ألماني الصنع إلى مرفأ حيفا أمس األول (رويترز)

«كوفيد  »19يهزم جيسكار ديستان
الرئيس الفرنسي البورجوازي الذي تبنى أجندة تقدمية
ب ـ ــوف ـ ــاة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـف ــرن ـس ــي
السابق فاليري جيسكار ديستان
ً
«ع ـ ــن  94عـ ــامـ ــا جـ ـ ـ ـ ّـراء إص ــاب ـت ــه
ب ـف ـيــروس «ك ــورون ــا» الـمـسـتـجــدّ،
تغيب شخصية وضعت فرنسا
ّ
على سكة الحداثة وأرست مداميك
أس ــاسـ ـي ــة ل ـل ـب ـن ـي ــان األوروبـ ـ ـ ـ ــي
ّ
الموحد.
أســرة الــراحــل ،الــذي توفي في
منزله بلوار إيه شير ،أمس األول،
ً
م ـتــأثــرا بـمـضــاعـفــات كــوفـيــد ،19
ّ
نـعـتــه ف ــي ب ـي ــان ،مـشـيــرة إل ــى أن
ً
ً
ج ـنــازتــه سـتـكــون ح ــدث ــا عــائـلـيــا
ً
ً
خاصا وفقا لرغبته.
ُ
وجيسكار ديستان الذي أدخل
ال ـم ـس ـت ـش ـفــى مـ ـ ـ ـ ّـرات ع ـ ــدة خ ــال
األش ـهــر األخ ـيــرة بسبب مشاكل
فــي القلب كــان لــدى انتخابه في

عام  1974أصغر رئيس في تاريخ
الجمهورية الخامسة التي أرسيت
عـ ـ ــام  ،1958إذ كـ ـ ــان عـ ـم ــره 48
ّ
ً
عاما عندما تسلم مفاتيح قصر
اإلليزيه ،بفوزه على االشتراكي
فــرنـســوا مـيـتــران ،وأراد تجسيد
الـ ـح ــداث ــة ال ـم ـن ـب ـث ـقــة عـ ــن يـمـيــن
الوسط الليبرالي والديمقراطية
المسيحية التي بنت أوروبــا في
مرحلة مــا بعد الـحــرب العالمية
الثانية.
ّ
وش ـ ــك ـ ــل عـ ـه ــد ه ـ ـ ــذا ال ــرئ ـي ــس
ال ــوسـ ـط ــي ق ـط ـي ـع ــة مـ ــع ال ـن ــزع ــة
الديغولية المحافظة التي طبعت
فــرنـســا فــي فـتــرة مــا بـعــد الـحــرب
ً
العالمية الثانية ،بدءا بعهد شارل
ديغول نفسه ،ثم وريثه السياسي
جورج بومبيدو.
02

سفير أذربيجان
لـ ةديرجلا :.لم تعبر
أي «درون» من أراضينا
إلى إيران

رياضة

18
النصر يهزم الساحل
ويواصل تربعه
على قمة «التصنيف»

ةديرجلا
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الثانية

األمير يعزي خادم الحرمين وماكرون
سموه هنأ الو بعيدها الوطني
بعث سمو أمير البالد الشيخ
ن ـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد ب ـب ــرق ـي ــة ت ـعــزيــة
إل ــى خ ــادم الـحــرمـيــن الـشــريـفـيــن
ال ـم ـلــك س ـل ـمــان ب ــن ع ـبــدال ـعــزيــز،
ملك المملكة العربية السعودية،
أع ــرب فـيـهــا عــن خــالــص تـعــازيــه
وصادق مواساته بوفاة المغفور
ل ـه ــا بـ ـ ــإذن ال ـل ــه ت ـع ــال ــى األم ـي ــرة
حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز
آل سعود ،سائال سموه المولى
تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته
ويسكنها فسيح جناته ،وأن يلهم
األسـ ـ ــرة ال ـمــال ـكــة ج ـم ـيــل الـصـبــر
وحسن العزاء.
وبعث صاحب السمو ،ببرقية
ت ـع ــزي ــة إلـ ــى ال ــرئ ـي ــس ال ـفــرن ـســي
إي ـم ــان ــوي ــل مـ ــاكـ ــرون ،ع ـبــر فيها
س ـ ـم ـ ــوه ع ـ ـ ــن خ ـ ــال ـ ــص تـ ـع ــازي ــه
وصـ ــادق مــواســاتــه ل ــه وللشعب
الفرنسي بوفاة رئيس الجمهورية
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة األس ـ ـ ـبـ ـ ــق ف ــالـ ـي ــري
ً
ديستان ،راجيا سموه له الرحمة
وألسرته وذويه جميل الصبر.
كما بعث سموه ،ببرقية تهنئة
إلى رئيس جمهورية الو بونهانغ
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المنصور للقادة العسكريين :تعاونوا لتعزيز
قدرات وحدات الجيش
ّ ً

قلد عددا من الضباط رتبهم الجديدة ودعاهم إلى وضع مصلحة الوطن نصب أعينهم

المنصور خالل لقائه قادة « الدفاع»
فــوراشـيــث ،عبر فيها سموه عن
خــا لــص تهانيه بمناسبة العيد
ً
الوطني لبالده ،متمنيا له موفور
الصحة والعافية ولبلده كل الرقي
والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ
م ـش ـعــل األحـ ـم ــد ،وس ـم ــو رئـيــس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـش ـيــخ صـبــاح
الخالد ببرقيات مماثلة.

«اليونسكو» :األمير الراحل قائد استثنائي
ق ــال م ـنــدوب الـكــويــت الــدائــم ل ــدى منظمة األمــم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) د .آدم
المال ،إن المجلس التنفيذي للمنظمة استهل أعمال
دورت ــه الـ ــ 210بدقيقة صـمــت ،تكريما لسمو امير
البالد الراحل الشيخ صباح األحمد ،طيب الله ثراه.
وقــال المال ،في تصريح لــه ،إن رئيس المجلس
التنفيذي لليونسكو استهل ا ل ــدورة التي تنعقد
عبر االنـتــرنــت خــال الفترة مــن  2إلــى  10الجاري
بدعوة الدول األعضاء إلى االلتزام بدقيقة صمت،

تكريما لسمو األمير الراحل .وأضاف أن نائب رئيس
المجلس التنفيذي للمجموعة العربية وزير التعليم
الـعــالــي والـبـحــث العلمي الـمـصــري الــدكـتــور خالد
عبدالغفار ،اشاد بالعمل الدؤوب لالمير الراحل في
خدمة الكويت وشعبها ورفع رايتها عاليا .ووصف
الــراحــل بــ«رجــل الـســام والشخصية ال ـبــارزة التي
تخطت ح ــدود الـكــويــت ،ليكون قــائــدا استثنائيا،
وشـخـصـيــة دول ـيــة وإقـلـيـمـيــة وعــرب ـيــة وخليجية
حرصت على التسامح والتآلف بين الشعوب».

●

تحقيق
أعلى درجات
االنضباط
العسكري
وتذليل
العقبات أمام
مسيرة العمل

الصالح رعى تخريج ضباط اإلطفاء:
المواطنون والمقيمون أمانة في أعناقكم

محمد الشرهان

دع ـ ـ ــا نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد
ال ـم ـن ـصــور الـ ـق ــادة الـعـسـكــريـيــن
بــالـجـيــش إل ــى الـعـمــل والـتـعــاون
والـتـنـسـيــق ال ــدائ ــم فـيـمــا بينهم
ل ـت ـح ـق ـيــق األه ـ ـ ـ ـ ــداف والـ ـغ ــاي ــات
والتطلعات الـمـنـشــودة ،مطالبا
ببذل جميع الجهود التي تسهم
في تعزيز قدرات وحدات الجيش
ال ـك ــوي ـت ــي ،واالرت ـ ـقـ ــاء بـمـسـتــوى
أدائـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،ودع ـ ـ ـ ــم وت ـ ـعـ ــزيـ ــز دور
ا لـتــدر يــب وا لـتأهيل لمنتسبيها
والوصول بهم للمراتب المطلوبة
من الجاهزية واالستعداد.
ً
جاء ذلك خالل ترؤسه اجتماعا
ً
ضم عددا من كبار قادة الجيش،

بمقر وزارة الدفاع ،صباح أمس،
بـحـضــور رئـيــس األركـ ــان العامة
ل ـل ـج ـيــش الـ ـف ــري ــق الـ ــركـ ــن خــالــد
الـصــالــح ،ونــائــب رئـيــس األرك ــان
الفريق الركن فهد الناصر.
وهنأ المنصور خالل االجتماع
ا ل ـقــادة العسكريين بنيلهم ثقة
القيادة العسكرية وذلك بمناسبة
تعيينهم في مناصبهم الجديدة،
داعيا إلــى تحقيق أعلى درجــات
االنـ ـ ـضـ ـ ـب ـ ــاط الـ ـعـ ـسـ ـك ــري داخ ـ ــل
ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات ،وتـ ــذل ـ ـيـ ــل م ـخ ـت ـلــف
العقبات التي قد تواجه مسيرة
العمل فيها.

رتب جديدة
مــن جهة أخ ــرى ،قلد الــوزيــر

ال ـم ـن ـصــور ،ف ــي وزارة ال ــدف ــاع،
ص ـب ــاح أم ـ ــس ،ك ــوك ـب ــة ج ــدي ــدة
م ـ ــن ال ـ ـض ـ ـبـ ــاط رت ـ ـب ـ ـهـ ــم ،وذل ـ ــك
بعد صــدور المرسوم األميري
ً
بـتــولـيـتـهــم ض ـب ــاط ــا بــالـجـيــش
الـكــويـتــي ،حـيــث أدى الـضـبــاط
الجدد القسم القانوني.
وهـ ـن ــأ ال ـم ـن ـص ــور ف ــي كـلـمــة
له الضباط الجدد بنيلهم ثقة
ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
القائد األعلى للقوات المسلحة
الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد ،مطالبا
إي ــاه ــم ب ـتــرج ـمــة م ــا يـحـمـلــونــه
م ــن تـحـصـيــل عـلـمــي إل ــى واق ـ ٍـع
عـ ـمـ ـل ــي مـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــوس ،م ـ ـ ــن خـ ــال
ال ـع ـمــل ب ـكــل ج ــد وإخ ـ ــاص في
م ـخ ـت ـلــف وح ـ ـ ــدات ال ـج ـي ــش كــل
ح ـس ــب م ــوق ـع ــه واخ ـت ـص ــاص ــه،

الناصر يترأس وفد البالد في جلسة
«حوارات روما» حول األمن بالخليج

والمحافظة على قسمهم ووضع
مـصـلـحــة ال ــوط ــن وال ـ ـ ــذود عنه
نصب أعينهم دائما.
ودع ـ ــا ال ـم ــول ــى ع ــز وجـ ــل أن
يديم على "وطننا الغالي نعمة
األمن واألمان واالزدهار في ظل
ال ـق ـيــادة الـحـكـيـمــة لـسـمــو أمير
البالد وسمو ولي العهد وسمو
رئيس مجلس الوزراء".
حضر مراسم التقليد رئيس
األركــان العامة للجيش الفريق
ال ــرك ــن خــالــد ال ـصــالــح ،ووكـيــل
وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد
الـجــابــر ،ونــائــب رئيس األركــان
الفريق الركن فهد الناصر ،وعدد
من كبار القادة.

الجارالله وسفير
العراق يبحثان
العالقات والتطورات

«الخارجية» تدعو ذوي األسرى لتحديث بيانات االتصال بهم

الصالح خالل تخريج الدفعة «»25

●

محمد الشرهان

احتفلت قوة اإلطفاء العام ،صباح
أم ــس ،بـتـخــريــج كــوكـبــة مــن الضباط
الجدد من الدفعة « »25حملة شهادة
دب ـل ــوم ه ـنــدســة إط ـف ــاء وع ــدده ــم 58
ضابطا ،وذلك بحضور نائب رئيس
مجلس ال ــوزراء وزيــر الداخلية وزير
الدولة لشؤون مجلس ال ــوزراء ،أنس
الـصــالــح ،ورئـيــس قــوة اإلطـفــاء العام
الفريق خالد المكراد ،ونائبه لقطاع
تنمية الموارد البشرية ،اللواء محمد
ال ـش ـطــي ،وم ــدي ــر مــركــز إع ـ ــداد رج ــال

اإلط ـفــاء العقيد عـبــدالـلــه األن ـصــاري،
ومدير إدارة العالقات العامة واإلعالم
العقيد محمد الغريب.
ووجـ ـ ـ ــه ال ـ ـصـ ــالـ ــح ،ك ـل ـم ــة ألب ـن ــائ ــه
ال ـخــري ـج ـيــن ،ق ــال ف ـي ـهــا« :أتـ ـق ــدم لكم
بالتهنئة على شرف االلتحاق بخدمة
قوة اإلطفاء العام مع زمالئكم» ،الفتا
إلـ ــى أن «الـ ـ ـ ــدور ال ـ ــذي ت ـق ــوم ب ــه ق ــوة
اإلطفاء لحماية األرواح والممتلكات
ك ـب ـيــر وم ـه ــم وي ـح ـت ــاج الـ ــى يقظتكم
المستمرة».
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن «أ ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ا لـ ـ ـك ـ ــو ي ـ ــت
والمقيمين فيها أمانة بأعناقنا ،نبذل

الـغــالــي والـنـفـيــس لـحـمــايــة أرواح ـهــم
و مـمـتـلـكــا تـهــم» ،متمنيا أن «يوفقهم
الله وزمالءهم الذي سيتخرجون من
بـعــدهــم» .وس ــأل الـمــولــى عــز وجــل أن
يحفظ وطننا ،ويديم عليه نعمة األمن
واألمان في ظل القيادة السياسية.
من جهتهم ،أعــرب الخريجون عن
شـكــرهــم وتـقــديــرهــم لـلــوزيــر الصالح
وقيادات قوة اإلطفاء العام ،متعهدين
أمــام الله أنهم لن يبخلوا بأرواحهم
من أجــل حماية األرواح والممتلكات
لتحقيق األمــن المجتمعي ،آملين أن
يكونوا عند ُحسن الظن.

ترأس وزير الخارجية وزير اإلعالم
ب ــال ــوك ــال ــة ،ال ـش ـي ــخ ال ــدكـ ـت ــور أح ـمــد
الناصر ،وفد الكويت إلى أعمال جلسة
مناقشة ا فـتــرا ضـيــة رفيعة المستوى
عبر تقنية االتصال المرئي والمسموع،
الـتــي عـقــدت ضمن جلسات «ح ــوارات
روم ــا» فــي العاصمة اإليطالية ،تحت
شعار «األمن في الخليج».
وذكــرت وزارة الخارجية ،في بيان
صحافي ،أن هذه الجلسة تأتي ضمن
أعمال مؤتمر حوارات روما السادس،
الــذي انطلقت أعماله منذ  25نوفمبر
الماضي واختتمت أمس األول.
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـ ـ ـ ــوزارة أن «ال ـج ـل ـســة
النقاشية تناولت عــددا مــن القضايا
الـ ـمـ ـهـ ـم ــة وال ـ ـح ـ ـيـ ــويـ ــة فـ ـ ــي ال ـخ ـل ـي ــج
وال ـم ـن ـط ـق ــة ،وأب ـ ــرزه ـ ــا أم ـ ــن الـخـلـيــج
واستقراره ،واالتفاق النووي اإليراني،
ودعــم استقرار العراق والحفاظ على
أمنه».
وقــالــت إن الـجـلـســة تـنــاولــت ايضا

أحمد الناصر

«أه ـم ـي ــة دعـ ــم م ـ ـشـ ــاورات الـ ـس ــام في
اليمن ،وإنـهــاء األزمــة اإلنسانية التي
يتكبدها شعبه ،وسبل تعزيز التعاون
ال ـم ـش ـت ــرك ن ـح ــو م ـك ــاف ـح ــة اإلرهـ ـ ــاب،
وتعزيز دور األمن السيبراني» ،فضال
عــن أط ــر تـضــافــر ال ـج ـهــود المشتركة

دعوة كويتية أممية لالهتمام بذوي اإلعاقة
أكـ ـ ــد م ـ ـسـ ــؤولـ ــون مـ ــن األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
والـكــويــت ض ــرورة إي ــاء األش ـخــاص ذوي
اإلعاقة اهتماما خاصا وزيادة الوعي ،ألجل
إدماجهم في المجتمعات ،وقيامهم بدورهم
في شتى جوانب المجتمع والتنمية ،وتعزيز
مشاركتهم الكاملة والمتساوية.
جاء ذلك في بيان صحافي مشترك بين
األمم المتحدة ودولة الكويت ،ممثلة بالهيئة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة ،بمناسبة اليوم
الـعــالـمــي لــأشـخــاص ذوي اإلع ــاق ــة ،الــذي
صادف أمس ،وحمل هذا العام شعار «إعادة
البناء بشكل أفضل :نحو عالم شامل لالعاقة
ويمكن الوصول إليه ومستدام بعد جائحة
كوفيد .»19
وقال ممثل األمين العام لألمم المتحدة
المنسق المقيم لدى الكويت الدكتور طارق
الشيخ ،إن «األشخاص ذوي اإلعاقة يتأثرون

بشكل كبير بالعواقب الصحية واالجتماعية
واالقتصادية المترتبة على جائحة كورونا
العالمية».
وأض ـ ــاف ال ـش ـيــخ أن ذل ــك ي ــؤك ــد أهـمـيــة
«تعزيز جهودنا الجماعية من أجل حصول
الجميع على الخدمات األساسية ،بما فيها
الــرعــايــة الـصـحـيــة واالجـتـمــاعـيــة الـفــوريــة
والتعليم والبنية التحتية الرقمية والفرص
االجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة ،لـضـمــان االش ــراك
الكامل واإلدمــاج لألشخاص ذوي اإلعاقة
في أوقات األزمات وما بعدها».
وأف ـ ــاد ب ــأن ال ـم ـق ــررة األم ـم ـيــة الـخــاصــة
المعنية بحقوق األشـخــاص ذوي اإلعاقة
أش ـ ــادت بـبـعــض ال ـخ ـط ــوات ال ـم ـت ـخــذة في
ال ـك ــوي ــت ،إلع ـ ــداد ت ـشــري ـعــات وس ـيــاســات
وبرامج وإنشاء كيانات ،فضال عن استحداث
نظام لتوفير الحماية االجتماعية من أجل

 326مرشحًا يتنافسون غدًا على...
و 26بالخامسة ،كما خصصت مــدرســة واح ــدة ،مــن بين تلك
المقرات ،لتصويت المصابين بـ «كورونا» .وتعد انتخابات الغد،
ً
مساء ،هي الرابعة التي تجرى وفق
التي ستغلق أبوابها في الثامنة
نظام «الصوت الواحد» ،والذي يسمح بموجبه للناخب باختيار مرشح
واحد من بين قائمة المرشحين في دائرته.
05-04

مجلس الوزراء :االلتزام إلنجاز...

ً
يكفل ممارسة العملية االنتخابية وفقا لالشتراطات الصحية.
وأكد المجلس ضرورة تجسيد روح المسؤولية والمحافظة على
الــوحــدة الوطنية ،والعمل بكل مــا مــن شأنه إب ــراز الــوجــه الحضاري
المشرق للكويت ،في جو من الحرية والديمقراطية والمنافسة الشريفة
وروح الوطنية الحقة.
من جهته ،شرح وزيــر الصحة الشيخ د .باسل الصباح للمجلس
ً
ً
تطورات الوضع الصحي ،والتي تشهد انحسارا ملحوظا إلصابات
ً
«كورونا» ،كاشفا عن إجراء فحص لجميع فرق اإلشراف والتنظيم ،من
رجال القضاء ومعاونيهم ،ومنتسبي «الداخلية» ،والجهات المشاركة.
أما وزيرة الشؤون االجتماعية وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية
مريم العقيل فعرضت على المجلس تقرير متابعة الربع األول للخطة

تـعــزيــز وح ـمــايــة ح ـقــوق األش ـخ ــاص ذوي
اإلعاقة.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى إن ـ ـشـ ــاء ال ـ ــدي ـ ــوان الــوط ـن ــي
الكويتي لحقوق اإلنسان عام  2018ضمن
إطار الجهود المشجعة المبذولة للشروع
في تعزيز تنفيذ التعهدات الدولية لدولة
ال ـكــويــت ،ورصـ ــد عـمـلـيــة الـتـنـفـيــذ وإدراج
األه ــداف والـغــايــات المتعلقة باألشخاص
ذوي اإلع ــاق ــة فــي خـطــة التنمية الوطنية
(.)2025-2020

«كورونا» واألطفال
مــن جــان ـبــه ،ق ــال مـمـثــل الـيــونـيـســف في
الخليج ،الطيب آدم ،إن «األطفال ذوي اإلعاقة
أكـثــر عــرضــة لخطر مضاعفات الجائحة،
ومع ذلك فهم يواجهون العديد من العقبات

في الحصول على تدابير الوقاية ووسائل
الرعاية لذلك يجب أن تأخذ جميع البرامج
ب ـع ـي ــن االعـ ـتـ ـب ــار م ـخ ـت ـلــف االح ـت ـي ــاج ــات
الخاصة».
وأضاف آدم أن «الحمالت التوعوية يجب
أن تشكل وسائل تسهل وصــول المعلومة
إل ــى األش ـخ ــاص ذوي اإلع ــاق ــة ،وي ـجــب أن
نتأكد أن برامج الدعم النفسي واالجتماعي
مالئمة للجميع».
من ناحيتها ،أكدت المديرة العامة للهيئة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة الدكتورة شفيقة
العوضي ،أن «الكويت تولي اهتماما خاصا
باألشخاص ذوي اإلعاقة ،إيمانا بدورهم
وقــدراتـهــم ،فاهتمام المجتمعات بحقوق
األشـ ـخ ــاص ذوي اإلع ــاق ــة أح ــد الـمـعــايـيــر
األســاس ـيــة لـقـيــاس الـمـسـتــوى الـحـضــاري
للدولة».

السنوية  ،2021/2020بعد اعتمادها من المجلس األعلى للتخطيط
والتنمية ،وتطرقت إلــى مــا تــم فــي هــذا الــربــع مقارنة بنهاية السنة
الرابعة من الخطة ,مستعرضة التحديات التي واجهت المشروعات
ونسب إنجازها وإنفاقها بحسب البرامج التنموية والركائز المكونة
لرؤية الدولة  .2035وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود
المبذولة في متابعة تنفيذ خطة التنمية السنوية ،وقرر تكليف الوزيرة
إحالتها إلى مجلس األمة.

دمشق تكبح توجهًا إيرانيًا لفتح...
إلى طهران فإن دمشق تتعرض لضغوط كبيرة من الروس كي ال تقبل
بهذا الموضوع ،إذ إن الروس ال يعارضون استهداف الوجود األميركي
أو التركي على األراضي السورية ،لكنهم يعتبرون أن استهداف إسرائيل
ً
من داخل األراضي السورية سيكون خطأ استراتيجيا.
وفــي حين لفت المصدر إلــى أن أغلبية أعـضــاء «جبهة المقاومة
الشعبية ضد االحتالل اإلسرائيلي في الجوالن» هم من غير العلويين
أو الشيعة السوريين ،بعكس حلفاء إيران في العراق ولبنان ،أكد أنه
ُ
بعد عملية اغتيال فخري زاده طلب من هذه المجموعات رصد تحركات
عــدد مــن كـبــار الـقــادة اإلسرائيليين الــذيــن يقومون بــزيــارة الـجــوالن
المحتل ،بانتظار أن تصدر األوامر باستهدافهم ،حتى ولو لم توافق
الحكومة السورية!

لـمــواجـهــة تــداع ـيــات جــائـحــة فـيــروس
كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،وتـ ـع ــزي ــز األمـ ـ ــن الـ ـغ ــذائ ــي
والصحي في هذا اإلطار.
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال آخ ـ ـ ـ ــر ،أعـ ـلـ ـن ــت وزارة
ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة أم ـ ـ ـ ـ ــس أنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ب ـ ـصـ ــدد
تحديث قــاعــدة بيانات ذوي األســرى
والـمـفـقــوديــن ،بـهــدف تيسير وسرعة
التواصل معهم ،مؤكدة أن ذلك يأتي من
منطلق حرصها على تقديم خدماتها
لذوي األسرى والمفقودين.
ودعـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي بـ ـي ــان ،ذوي
األس ـ ـ ــرى وال ـم ـف ـق ــودي ــن إلـ ــى تـحــديــث
ب ـيــانــات االت ـص ــال ب ـهــم ،حـتــى تتمكن
م ــن ت ـقــديــم خــدمــات ـهــا ل ـهــم ،م ــن خــال
مراجعة مكتب لجنة شــؤون األســرى
والمفقودين بــالــوزارة على عنوانها:
اإلدارة القنصلية ،الشويخ (اإلدارية) –
شارع الجهراء – بجانب وكالة األنباء
الكويتية من
 9صباحا إلى  1ظهرا ،على أرقــام:
 22225726و.22225736

خالد الجارالله

اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــع نـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب وزيـ ـ ـ ـ ــر
ال ـخــارج ـيــة خ ــالــد ال ـجــارال ـلــه
أم ــس مــع سفير ال ـعــراق لــدى
الكويت المنهل الصافي وتم
خ ــال ال ـل ـقــاء ب ـحــث ع ــدد من
أوجه العالقات الثنائية بين
البلدين إضافة إلى تطورات
األوض ـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى ال ـســاح ـت ـيــن
اإلقليمية والدولية.
حضر اللقاء مساعد وزير
الخارجية لشؤون مكتب نائب
الوزير السفير أيهم العمر.

«الهالل األحمر» :ذوو االحتياجات
الخاصة جزء من المجتمع
أكدت جمعية الهالل األحمر أهمية دعم ذوي االحتياجات الخاصة
وتلبية كل احتياجاتهم باعتبارهم جزءا ال يتجزأ من المجتمع الكويتي
ويحق لهم أن ينعموا بالمساواة مع بقية أفراده.
وقالت األمينة العامة في الجمعية مها البرجس في تصريح لـ «كونا»
بمناسبة االحتفال باليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة الذي
صادف أمس إن االهتمام بهذه الفئة مسؤولية الجميع «ونحن قادرون
كمجتمع على تحقيق طموحاتهم» .وذكرت البرجس أن الكويت من أوائل
الدول التي تولي ذوي االحتياجات الخاصة اهتماما كبيرا وخاصا ما
مكن هذه الشريحة من تحقيق نجاحات ونتائج ايجابية بمشاركاتها
الداخلية والخارجية ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية.
وشددت على حرص الجمعية على تفعيل البرامج واألنشطة الداعمة
لذوي االحتياجات الخاصة وتفعيل دورهم في المجتمع ،الفتة إلى أن
اليوم العالمي لــذوي اإلعاقة في  3ديسمبر كل عام يهدف إلى زيادة
الوعي المجتمعي بحقوق ذوي االحتياجات الخاصة واشراكهم في
المجتمع بصورة كاملة ومساواتهم مع اآلخرين.

«كوفيد  »19يهزم جيسكار...

مها البرجس

معهد «بوليتكنيك» ومدرسة اإلدارة العليا ،وتميز في صفوف الجيش
خالل تحرير فرنسا ،ومن ثم خالل ثمانية أشهر في ألمانيا والنمسا
ّ
تضمنت تشريع حتى استسالم ألمانيا.
وأجرى جيسكار ديستان حملة إصالحات جذرية
ً
ّ
دخل إلى الحكومة عام  1959وتولى حقائب وزاريــة عدة السيما
اإلجهاض وتحرير الطالق وخفض سن االقتراع إلى  18عاما.
ً
وفي أوروبا ،ساعد في الدفع قدما نحو االتحاد النقدي بالتعاون االقتصاد والمال في الستينيات والسبعينيات .وتغلب على جاك شابان
ً
ً
ً
الوثيق مع المستشار األلماني هيلموت شميدت الذي أصبح «صديقا» ديلماس فارضا نفسه زعيما لليمين حتى فوزه بالرئاسة عام .1974
وبعد بدايات واعدة ،عانت شعبية «جيسكار» ،كما كان يطلق عليه
له.
ً
وعلى غرار شميدت ،كان الرئيس الراحل من المؤمنين ّ
بشدة بأهمية غالبا في فرنسا ،بسبب التباطؤ االقتصادي وقضايا مختلفة مثل
انتحار روبير بوالن أحد الوزراء الفرنسيين المشتبه فيهم ،والماسات
الروابط القوية مع الواليات المتحدة.
ً
ّ
ّ
المؤسس لـ«مجموعة السبع» ( )G7إذ إن قادة هذا التي قدمها له رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى ،فضال عن تغيير في
كما ُيعتبر األب
ّ
يضم الدول الصناعية األغنى في العالم اجتمعوا للمرة سياسته التي باتت محافظة أكثر.
النادي الذي
ً
ّ
في  10مايو  1981فشل في الفوز بوالية ثانية أمــام ميتران الذي
األول ــى فــي عــام  1975بــدعــوة منه ،بقمة ســرعــان مــا أصبحت موعدا
ً
تفوق عليه بمليون صوت وبات بذلك أول رئيس يساري في الجمهورية
سنويا.
ّ
وتخلى الرجل الطويل القامة الــذي ينتمي إلى عائلة بورجوازية الخامسة .وبعد مغادرته اإلليزيه ،غــرق الرئيس األسبق في مرحلة
كبيرة ،عن األبهة الرئاسية في الـصــورة الرسمية وعمد إلــى تفتيح اكتئاب عميق.
ونـعــى الــرئـيــس إيـمــانــويــل مــاكــرون والــرئـيـســان الـســابـقــان نيكوال
اللونين األحمر واألزرق في العلم الفرنسي وأبطأ وتيرة لحن النشيد
ساركوزي وفرانسوا هوالند الرئيس الراحل ،معتبرين ّأن «عهده ّ
غير
الوطني.
ً
(
				
وك ــان يـعــزف األك ــوردي ــون ويـحــل ضـيـفــا عـلــى مــوائــد الفرنسيين فرنسا».
باريس ـ ـ وكاالت)
ويستضيف في قصر اإلليزيه عمال تنظيفات من مالي على وجبة
فطور بمناسبة عيد الميالد.
ً
ً
لكن رغم ذلك ،كان نتاجا صرفا للنخبة الفرنسية .فقد تخرج من

ةديرجلا
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محليات

الخالد :دعم لبنان لن يحقق هدفه إال بتضامن اللبنانيين
سموه ترأس وفد الكويت في المؤتمر الدولي الثاني لمساعدة الشعب اللبناني
عزم مشترك
لدعم لبنان...
وقدمنا 41
مليون دوالر
بعد انفجار
مرفأ بيروت

جــدد رئيس مجلس ال ــوزراء
س ـم ــو ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح ال ـخــالــد
وقوف الكويت إلى جانب لبنان
ودعمه ليتجاوز أزمته الراهنة,
بيد أنه اعتبر أن أي دعم للبنان
لن يحقق نتيجته المرجوة إال
مــن خ ــال تـكــاتــف اللبنانيين،
وتـغـلـيــب مـصــالـحـهــم الوطنية
العليا.
وت ــرأس الـخــالــد ،مساء أمس
األول ,بحضور وزير الخارجية
وزي ــر اإلع ــام بــالــوكــالــة الشيخ

ال ــدك ـت ــور اح ـم ــد ال ـن ــاص ــر ,وفــد
الكويت الـمـشــارك فــي المؤتمر
الدولي لمساعدة ودعم بيروت
والـشـعــب اللبناني ( ،)2والــذي
عقد عبر تقنية االتصال المرئي
ب ــدع ــوة م ـش ـتــركــة م ــن الــرئـيــس
الـفــرنـســي اي ـمــانــويــل م ــاك ــرون،
واألم ـيــن الـعــام لــأمــم المتحدة
أنطونيو غوتيريش.
وأل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــى رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
كـلـمــة ال ـك ــوي ــت ف ــي الـمـنــاسـبــة,
واستهلها بشكر فرنسا واألمم

اتصال من مدبولي
تلقى رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء سـمــو الشيخ
صباح الخالد ،أمس ،اتصاال هاتفيا من رئيس
الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

وجرى خالل االتصال بحث العالقات الوطيدة
ب ـيــن ال ـب ـلــديــن ،إض ــاف ــة إل ــى آخ ــر الـمـسـتـجــدات
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

الـمـتـحــدة عـلــى دعــوتـهـمــا لهذا
االجـتـمــاع «ال ــذي يــأتــي فــي ظل
اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـمـ ـع ــان ــاة ال ـم ــري ــرة
ل ـل ـش ـع ــب ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ـش ـق ـي ــق،
إذ ارت ـف ـع ــت مـ ـع ــدالت ال ـب ـطــالــة
والفقر ،وباتت مظاهر االنهيار
االقـ ـتـ ـص ــادي والـ ـنـ ـق ــدي مــاثـلــة
جـ ـ ــراء الـ ـت ــراج ــع ف ــي األوضـ ـ ــاع
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة وال ـ ـت ـ ـجـ ــاذبـ ــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وج ـ ـ ــاء االن ـف ـج ــار
ال ـض ـخ ــم الـ ـ ــذي وق ـ ــع ف ــي مــرفــأ
ب ـيــروت لـيـفــاقــم تـلــك األوضـ ــاع،
فضال عما تسببت فيه تداعيات
آثار الجائحة».
وقــال :يأتي اجتماعنا اليوم
بعد لقائنا األول في التاسع من
أغسطس الماضي كدليل على
عزمنا المشترك إلنـقــاذ لبنان،
وحرصنا على السعي إليجاد
م ـخــرج ل ــازم ــة ال ـطــاح ـنــة الـتــي
يمر بها البلد الشقيق ،لنحفظ

لــه أم ـنــه واس ـت ـق ــراره ،ولنحقق
العيش الكريم ألبناء شعبه».
وأضـ ــاف أن «دولـ ــة الـكــويــت،
الـ ـ ـت ـ ــي دأبـ ـ ـ ـ ــت ع ـ ـلـ ــى مـ ـس ــاع ــدة
لبنان والــوقــوف مـعــه ،باشرت
اتـ ـص ــاالتـ ـه ــا عـ ـب ــر الـ ـصـ ـن ــدوق
الكويتي للتنمية بالمسؤولين
في لبنان للبدء بتنفيذ االلتزام
ال ـت ـن ـم ــوي بـ ــإعـ ــادة ت ــوج ـي ــه مــا
ت ــم تـخـصـيـصــه لـلـبـنــان بمبلغ
 30مـلـيــون دوالر ،إلع ــادة بناء
ص ــوام ــع الـ ـغ ــال ال ـت ــي دم ــره ــا
ان ـ ـف ـ ـجـ ــار مـ ــرفـ ــأ ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ،ك ـمــا
ال ـت ــزم ــت ب ـت ـقــديــم ال ـم ـســاعــدات
اإلن ـس ــان ـي ــة بـمـبـلــغ  11مـلـيــون
دوالر ،و هـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا تـ ـ ــم إ عـ ــا نـ ــه
بمؤتمر التاسع مــن أغسطس،
وقـ ـ ــد كـ ــانـ ــت الـ ـك ــوي ــت حـيـنـئــذ
أول ـ ــى الـ ـ ــدول ال ـت ــي ق ــدم ــت تلك
المساعدات اإلنسانية عبر جسر
جوي الى مطار بيروت الدولي،

ً
الخالد متحدثا في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني
وتم توزيع تلك المساعدات على
الشعب اللبناني الشقيق».
وختم الخالد بالقول« :إن ما
نبذله مــن جـهــود ،ومــا نصدره

من قرارات ،وما نقرره من دعوم
مهما بلغت فلن تحقق هدفها
م ــا ل ــم ي ـصــاح ـب ـهــا دعـ ــم وع ــزم
األشقاء في لبنان عبر تكاتفهم،

وتـغـلـيــب مـصــالـحـهــم الوطنية
العليا ،بما يحقق لهم الوحدة
ولبلدهم السيادة ولمواطنيهم
األمن والطمأنينة».

«اإلعاقة» :عودة الطلبة  15الجاري رهن «الكهرباء» :فرق الطوارئ جاهزة لألمطار
الجمعة :خطط محكمة للصيانة الدائمة وجاهزية المحطات

االلتزام باالشتراطات الصحية

●

العوضي لـ ةديرجلا  :فريق مشترك مع «التربية» لزيارة المدارس قبل فتحها
•

●

جورج عاطف

كشفت مديرة الهيئة العامة
لشؤون ذوي اإلعاقة د .شفيقة
العوضي ،أنــه تقرر عــودة دوام
مـ ـ ـ ـ ــدارس ذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات
ال ـخ ــاص ــة ال ـتــاب ـعــة لـلـهـيـئــة 15
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،ش ــريـ ـط ــة ال ـت ــزام ـه ــا
بـ ــال ـ ـضـ ــوابـ ــط واالش ـ ـ ـتـ ـ ــراطـ ـ ــات
الصحية كافة ،التي تضمن «عدم
تعرض أبنائنا الطلبة المعاقين
إلـ ــى خ ـطــر اإلص ــاب ــة ب ـف ـيــروس
كورونا».
وقالت العوضي لـ»الجريدة»،
إنه «عقب مخاطبة وزير الصحة
ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ د .ب ـ ــاس ـ ــل ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح،
ومـ ــواف ـ ـق ـ ـتـ ــه ع ـ ـلـ ــى عـ ـ ـ ـ ــودة ف ـتــح
المدارس واستقبال الطلبة ذوي

اإلع ــاق ــات الــذه ـن ـيــة الـمـتــوسـطــة
والـ ـ ـش ـ ــدي ـ ــدة ،ش ــريـ ـط ــة االل ـ ـتـ ــزام
ب ــاالش ـت ــراط ــات ال ـص ـح ـيــة كــافــة،
ً
نعكف حاليا على متابعة هذه
المدارس ،من خالل تنظيم زيارات
ميدانية ،للتأكد من استعداداتها
الستقبال الطلبة» ،موضحة أنه
ً
«يجري حاليا التنسيق مع وزارة
التربية للحصول على موافقاتها
بهذا الصدد».

 22مدرسة
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا بـ ـيـ ـن ــت الـ ـع ــوض ــي
أن ثـ ـم ــة  22مـ ـ ــدر سـ ـ ــة ع ــر ب ـي ــة
وأجنبية (ثنائية اللغة) تستعد
الستقبال الطلبة ،أش ــارت إلى
تشكيل فــريــق مـشـتــرك مــا بين

الهيئة و«التربية» لعمل زيارات
ل ـل ـمــدارس عـلــى م ــدار األس ـبــوع
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،وم ـ ـ ــن ثـ ـ ــم م ـخ ــاط ـب ــة
«التربية» ،التخاذ قــرار العودة
وف ــق ال ـتــزام ـهــا بــاالش ـتــراطــات،
م ــوضـ ـح ــة أن الـ ـ ـج ـ ــوالت ال ـت ــي
ً
أجرتها الهيئة أخيرا على بعض
المدارس مبشرة ،السيما في ظل
التزامها التام بالضوابط.
وبشأن عودة فتح الحضانات
الس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال األط ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــال ،ذكـ ـ ــرت
ال ـع ــوض ــي أنـ ــه ت ـم ــت مـخــاطـبــة
وكيل وزارة الصحة د .مصطفى
رضــا ،بإعادة فتح الحضانات،
أس ــوة بــالـمــدارس وفــي انتظار
الـ ـ ــرد ،مـبـيـنــة أن خ ـط ــوة ع ــودة
ال ـ ـم ـ ــدارس ت ــأت ــي ع ـق ــب ن ـجــاح
ا لـخـطــة ا لـتــي وضعتها الهيئة

«المحاسبة» يرفض أوامر شراء
أجهزة تعويضية إلحدى الشركات
قالت العوضي إن «ديوان المحاسبة رفض
أوامـ ـ ــر ش ـ ــراء أجـ ـه ــزة ت ـعــوي ـض ـيــة م ــن إح ــدى
ً
الشركات خاصة بقرابة  15معاقا» ،موضحة
ً
أن الهيئة تبحث حاليا حالة هؤالء المعاقين،
ليتسنى تــوفـيــر األج ـهــزة الـتــي يحتاجونها
من شركة أخرى وفق المواصفات التي تخدم

درجة ونوع إعاقاتهم .وأهابت بذوي اإلعاقة
الراغبين في صرف الكراسي المتحركة أو من
يتولى رعايتهم إلى ضرورة تحديث بيانات
هواتفهم الستالم الكراسي ،السيما أن العديد
مـنـهــا ج ــاه ــزة ،غـيــر أن ــه ل ــم يـتــم تـسـلـمـهــا من
أصحابها حتى اآلن.

شفيقة العوضي

إلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة فـ ـ ـت ـ ــح ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات
والمراكز أمام أصحاب اإلعاقات
الذهنية المتوسطة والشديدة،
م ـ ــؤك ـ ــدة حـ ـ ــرص ال ـه ـي ـئ ــة عـلــى
حـيــاة األب ـنــاء المعاقين ،وعــدم
تـ ـع ــرضـ ـه ــم لـ ـخـ ـط ــر اإلص ـ ــاب ـ ــة
بالفيروس.
وشـ ـ ـ ـ ـ ــددت الـ ـ ـع ـ ــوض ـ ــي ع ـلــى
أن ــه سـتـكــون ه ـنــاك رقــابــة على
ال ـ ـمـ ــدارس ك ــاف ــة ال ـت ــي ستفتح
أبـ ــواب ـ ـهـ ــا وت ـ ـ ـعـ ـ ــاود اس ـت ـق ـب ــال
الـمـعــاقـيــن ،كــاشـفــة عــن زي ــارات
ت ـف ـت ـي ــش سـ ـتـ ـج ــرى عـ ـل ــى ه ــذه
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــات ،م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ف ــري ــق
مـ ـتـ ـخـ ـص ــص ،لـ ـ ـل ـ ــوق ـ ــوف ع ـلــى
مـ ـ ـ ــدى ت ـط ـب ـي ـق ـه ــا ال ـ ـضـ ــوابـ ــط
واالش ـتــراطــات كــافــة المرتبطة
بقرار وخطة العودة ،وتعليمات
ُّ
السلطات الصحية في البالد.

سيد القصاص

أك ــد م ـســؤول اآلل ـي ــات وم ـشــرف الـعـقــود في
إدارة طـ ــوارئ الـشـبـكــات الـكـهــربــائـيــة ،مشعل
الجمعة ،أن فرق الطوارئ في وزارة الكهرباء
والـ ـم ــاء لــدي ـهــا ال ـجــاهــزيــة ال ـكــاف ـيــة لـمــواجـهــة
جميع أعمال الـطــوارئ ،التي قد تطرأ خاصة
خالل موسم األمطار الذي تكثر فيه الشكاوى،
مـضـيـفــا أن ه ـن ــاك خـطـطــا مـحـكـمــة لـعـمـلـيــات
ال ـص ـي ــان ــة الـ ــدائ ـ ـمـ ــة والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى ج ــاه ــزي ــة
المحوالت ،مشددا على أن فرق الطوارئ أكثر
ً
جــاهــزيــة واس ـت ـع ــدادا لـلـتـعــامــل مــع أي طــارئ
وإص ــاح أي عـطــل يـتــم التبليغ عـنــه فــي زمــن
قياسي.
وأشــار ،في تصريح صحافي ،الى أن وزير
الـكـهــربــاء وال ـمــاء د .خــالــد الـفــاضــل ،والــوكـيــل
الـمـســاعــد لـقـطــاع شـبـكــات ال ـتــوزيــع ،م .مطلق
ال ـع ـت ـي ـبــي ،ح ــرص ــا ع ـلــى ت ـطــويــر اإلدارة بما
يتواكب مــع متطلبات الفترة الحالية ،وذ لــك
ما عملنا عليه طوال الفترة الماضية لتسهيل
عملية التبليغ عن األعطال التي ترد إلى اإلدارة.
ّ
وبين أن الوزارة نجحت في تحويل اإلدارة
إلـ ــى إدارة ال ـك ـت ــرون ـي ــة ب ــال ـك ــام ــل ،ف ـض ــا عــن

تكويتها بسواعد كويتية شابة ضمت خيرة
المهندسين والمهندسات العاملين في ذلك
المجال.
ولـفــت إلــى أنــه تــم تدشين مــركــز االتـصــاالت
باإلدارة المركزية بخط ساخن  ،152حيث يتلقى
القسم االتصاالت والبالغات والشكاوى ،ويعمل
على توجيهها إلى األقسام المختصة ،وتقوم
ّ
األقسام بالتوجه إلى المبلغ مع فرقة الطوارئ
المختصة ،حسب نوع العطل المبلغ عنه.
وأوضح أن اإلدارة حرصت على التحول نحو
«الدفع االلكتروني» لجميع رسومها من خالل
موقعها الرسمي ،بدال من الحضور الشخصي،
فضال عن أن المواطن اآلن يستطيع عبر موقع
الــوزارة اإللكتروني معرفة تفاصيل فاتورته،
أو كــل مــا يتعلق بــإيـصــال الـتـيــار الكهربائي
أو انقطاعه.
وأشار الجمعة إلى أن إدارة طوارئ الكهرباء
حرصت على وضع البرامج التدريبية للطلبة
الـكــويـتـيـيــن حـتــى تتمكن مــن تـخــريــج أجـيــال
قادمة قادرة على حمل راية الوطن في جميع
الـمـجــاالت ،وتــم افتتاح مركز لتدريب الطلبة
بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي،
مع توسيع عدد الخريجين في كل عام دراسي.

اللوحات األوروبية للسيارات بعد غد
●

محمد الشرهان

أعـلـنــت وزارة الــداخ ـل ـيــة ال ـب ــدء ف ــي إص ــدار
اللوحة األوروبية (الصغيرة) للسيارات اعتبارا
من بعد غد األحد.
وأوض ـحــت الـ ــوزارة ،فــي بـيــان لـهــا ،أنــه يتم
صرف اللوحة األوروبية الصغيرة (قياس 32.5
ســم  8.3ســم) فقط للمركبات الـتــي ال تتوافر

فيها قــاعــدة عـلــى حــاجــز االص ـط ــدام األمــامــي
للمركبة (الــدعــامـيــة) .وأش ــارت الــى أن إصــدار
اللوحة األوروبية حسب المواصفات المصنعية
للمركبة يتم وفق الخطوات اآلتية:
ط ـلــب اس ـت ـب ــدال ل ــوح ــة أوروب ـ ـيـ ــة ص ـغ ـيــرة،
ومراجعة قسم المقاييس الدولية ،ومراجعة
قسم المركبات لتسجيل المعاملة ،ومراجعة
ّ
مصنع اللوحات لتسلم اللوحة.

«الصحة» :نجاح ثاني
عملية زراعة خاليا
نخاع مريضة
أع ـل ـنــت وزارة ال ـص ـحــة،
أم ــس ،ن ـجــاح ثــانــي عملية
زراع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـخـ ـ ــايـ ـ ــا ن ـ ـخـ ــاع
لـمــريـضــة تـعــانــي األنـيـمـيــا
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـج ـ ـل ـ ـيـ ــة فـ ـ ـ ــي إنـ ـ ـج ـ ــاز
تــاري ـخــي جــديــد لـلـكـفــاءات
الوطنية.
وأوض ـح ــت الـ ـ ــوزارة ،في
ب ـ ـيـ ــان ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،أن ه ــذا
اإلنجاز يأتي بعد أسابيع
قليلة من نجاح أول عملية
زراعـ ـ ــة خ ــاي ــا جــذع ـيــة في
البالد ،وبعد أيام من نجاح
أول عـ ـمـ ـلـ ـي ــة زرا ع ـ ـ ـ ـ ــة ك ـبــد
يجريها فريق طبي كويتي
متكامل.
وأضافت الــوزارة أن هذا
اإلن ـ ـجـ ــاز ال ـت ــاري ـخ ــي نـجــح
فـ ــي ت ـح ـق ـي ـقــه ف ــري ــق طـبــي
مختص برئاسة د .سندس
الشريدة ،عبر إجراء عملية
زراعـ ـ ــة خ ــاي ــا جــذع ـيــة من
ن ـخــاع ال ـع ـظــم م ــن متبرعة
ل ـش ـق ـي ـق ـت ـهــا الـ ـت ــي ت ـعــانــي
األنيميا المنجلية.
وأوض ـح ــت الـ ـ ــوزارة ،في
بـيــا نـهــا ،تفاصيل العملية
ا لـتــي سبقتها سلسلة من
التحضيرات والتجهيزات
ع ـلــى مـ ــدى ن ـحــو ش ـهــريــن،
للتأكد من مطابقة الخاليا
الجذعية المطلوب زراعتها
لـلـمــريـضــة ع ـبــر الـفـحــوص
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ـ ــذات
الشأن التي جاءت نتائجها
م ـت ـطــاب ـقــة ب ـي ــن ال ـمــري ـضــة
وشقيقتها المتبرعة ،وهي
بعمر  11عاما.

«االئتمان» :استئناف العمل بجميع الفروع األحد بمواعيد مسبقة
الخشتي :نسبة التكويت  %100في  %97من إدارات البنك
●

 16.9مليون دينار
إجمالي القروض
العقارية المقدمة
في نوفمبر

يوسف العبدالله

قـ ــالـ ــت الـ ـن ــاطـ ـق ــة بـ ــاسـ ــم ب ـنــك
االئ ـت ـم ــان ،ح ـب ــاري الـخـشـتــي ،إن
االستعدادات في البنك تجري على
قــدم وس ــاق ،لتوفير كــل التدابير
الــوقــائ ـيــة واالحـ ـت ــرازي ــة ال ــازم ــة
السـ ـتـ ـئـ ـن ــاف الـ ـعـ ـم ــل ف ـ ــي جـمـيــع
الفروع بعد غد األحد ،مشيرة إلى
أن أوقات العمل ستكون من 9:15
ً
ً
مساء.
صباحا حتى 2:00
وأك ــدت الخشتي ،فــي تصريح
ص ـح ــاف ــي ،أن  98ف ــي ال ـم ـئــة من
ً
خدمات البنك متاحة إلكترونيا،
من خالل البوابة اإللكترونية للبنك
والتطبيق الهاتفي الخاص به.
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن ال ـم ـعــامــات
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـت ـس ـل ـي ــم ال ـش ـي ـك ــات
لمستحقي قروض الزواج باإلمكان
إجراؤها في برج التحرير ،ومقسم
ال ـقــريــن ،وال ـج ـهــراء م ــول ومقسم
جليب الشيوخ ،وفق عنوان السكن
المثبت في البطاقة المدنية.
وذك ـ ــرت أنـ ــه س ـي ـتــم اسـتـقـبــال
العمالء في فروع البنك بالعاصمة
وغرناطة والفروانية والــرقــة ،كل
عميل وفــق الـفــرع الـتــابــع إلنجاز
الخدمات التالية :توقيع العقود،
وتسليم الشيكات الخاصة ببنوك:
«الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري»« ،ورب ـ ـ ـ ـ ــة»« ،األهـ ـل ــي
ال ـك ــوي ـت ــي» ،و«األهـ ـل ــي الـمـتـحــد»،

بيان نسبة التكويت في إدارات بنك االئتمان

عودة العمل لفروع االئتمان األحد
والـ ـشـ ـيـ ـك ــات الـ ـخ ــاص ــة ب ـق ــروض
ال ـشــراء .وقــالــت الخشتي« :سيتم
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال طـ ـلـ ـب ــات ال ـت ـظ ـل ـم ــات،
اس ـ ـت ـ ـخـ ــراج ش ـ ـهـ ــادة ل ـم ــن يـهـمــه
األم ـ ــر ل ـل ـم ـتــوفــى بـ ـش ــرط وجـ ــود
حـصــر ورث ـ ــة ،اس ـت ـخــراج شـهــادة
لـمــن يـهـمــه األم ــر لـمــن لــديــه حكم
محكمة بتعديل اســم أو لقب في
الفرع الرئيسي (خدمة المواطن)،
بموجب مواعيد مسبقة من خالل
منصة متى».
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن فـ ـئـ ـت ــي ك ـب ــار
الـســن ( 65سنة فما ف ــوق) وذوي
االحتياجات الخاصة بإمكانهم
مــراجـعــة ال ـفــرع الـتــابــع لـهــم وفقا

لـ ـم ــواعـ ـي ــد مـ ـسـ ـبـ ـق ــة ،مـ ـ ــن خ ــال
االتـ ـ ـص ـ ــال الـ ـه ــاتـ ـف ــي عـ ـل ــى رق ــم
«.»22303333

سياسة اإلح ــال منذ  7سـنــوات،
وإفساح المجال للشباب الكويتي،
فهم عماد المستقبل ،وبهم ترقى
ال ـمــؤس ـســات ،حـيــث بلغت نسبة
الكويتيين في البنك  98في المئة».

وأضافت الخشتي أنه تطبيقا
لقرارات مجلس الوزراء في تطبيق
سياسة اإلح ــال واالعـتـمــاد على
العناصر الكويتية ،تم تكويت 97
في المئة من إدارات البنك بنسبة
 100ف ــي ال ـم ـئــة« ،ف ــأع ـم ــال الـبـنــك
الـيــوم تـقــوم على كـفــاءات وطنية
ش ــاب ــة ت ـع ـمــل م ــن أجـ ــل ال ـكــويــت،
ح ـيــث ع ـمــل ال ـب ـنــك ع ـلــى تطبيق

القروض العقارية

تكويت الوظائف

ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال آخ ـ ـ ــر ،أع ـ ـلـ ــن بـنــك
االئ ـت ـم ــان أن إج ـم ــال ــي ال ـق ــروض
ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري ـ ــة وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض ال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة
والـمـنــح والمحفظة الـتــي قدمها
ل ـل ـم ـس ـت ـف ـي ــدي ــن خ ـ ـ ــال نــوف ـم ـبــر
الماضي بلغت  16.9مليون دينار.
وأعـ ـل ــن ال ـب ـنــك ف ــي إحـصــائـيــة

أصـ ـ ــدرهـ ـ ــا ،أمـ ـ ـ ــس ،أن الـ ـق ــروض
المنصرفة لـبـنــاء قـســائــم خاصة
بلغت  1.5مليون دينار ،فيما بلغت
القروض المنصرفة لبناء قسائم
حكومية نحو  8.5ماليين دينار.
وأوضح أن القروض المنصرفة
لشراء بيوت بلغت خمسة ماليين
دي ـنــار ،فــي حـيــن بلغت الـقــروض
المنصرفة لتوسعة وترميم السكن
الخاص  197.7ألف دينار.
وأفاد بأن القروض المنصرفة
لتوسعة وترميم البيوت الحكومية
بلغت  634.9ألف دينار ،في حين
بلغت منح ذوي اإلعاقة  920ألف
دينار.

م

اإلدارات

نسبة التكويت

1

إدارة مكتب المدير العام

%100

2

إدارة الرقابة والمتابعة

%100

3

إدارة الشؤون اإلدارية

%85.06

4

اإلدارة المالية

%100

5

اإلدارة القانونية

%98.3

6

إدارة التحصيل

%100

7

اإلدارة الهندسية

%100

8

إدارة االستثمار

%100

9

إدارة تطوير اإلداري والتدريب

%100

10

مركز نظم المعلومات

%89.66

11

إدارة فرع العاصمة

%100

12

إدارة فرع الرقة

%100

13

إدارة فرع الفروانية

%100

14

إدارة فرغ غرناطة

%100

15

المكتب الفني

%100

للتواصل مع صفحة «أمة »2020
majles@aljarida●com
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«التمييز» تقر عودة  ١٣مرشحا وتؤيد شطب  ٩مرشحين
علي الصنيدح

انتصر الحق
ورجع إلى
أصحابه...
والحكم
ألهل الكويت
ً
جميعا

الداهوم

يـتـنــافــس غ ــدا  326مــرشـحــا
عـلــى  50مـقـعــدا فــي انـتـخــابــات
م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة  2020لـلـفـصــل
التشريعي السادس عشر ،والتي
تجرى تحت إجراءات احترازية
مـ ـ ـش ـ ــددة ،ف ــرض ـت ـه ــا ت ــداع ـي ــات
جائحة كورونا ،بعد انسحاب
 54مـ ــر ش ـ ـحـ ــا م ـ ـ ــن ا لـ ـمـ ـعـ ـت ــرك
االنتخابي ،وشطب  ،22بينما
أعادت محكمة التمييز أمس 13
مرشحا ،وأيدت شطب .9
وتفاعل عدد من المرشحين
م ــع صـ ــدور أح ـك ــام "ال ـت ـم ـي ـيــز"،
أم ـ ــس ،ب ــإل ـغ ــاء ش ـطــب ع ــدد من
المرشحين وإعادة ترشحهم.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ــرش ـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ــدائ ـ ـ ـ ــرة
الـ ـخ ــامـ ـس ــة د .بـ ـ ــدر ال ـ ــداه ـ ــوم:
"ان ـ ـت ـ ـصـ ــر ال ـ ـحـ ــق ورج ـ ـ ـ ــع ال ــى
أصحابه ،وصــدور هــذا الحكم
هو ألهل الكويت جميعا ،وليس
ل ــي ،ول ــن نـخـيــب ظ ـن ـكــم ،وراح
نقف ضد كل فاسد ومفسد في
الـكــويــت ،وهــذه رســالــة إلــى كل

المتنفذين الــذيــن كــانــوا خلف
شطبي".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد مـ ـ ــرشـ ـ ــح ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــرة
الـ ــراب ـ ـعـ ــة أن ـ ـ ـ ــور الـ ـفـ ـك ــر ب ـح ـكــم
"ال ـت ـم ـي ـيــز" ب ـش ـط ـبــه ،ق ــائ ــا إنــه
ف ـتــح ال ـم ـج ــال أم ــام ــه لـلـتــرشــح
في االنتخابات القادمة ،مبينا
أن هناك "مؤشرين ايجابيين،
األول مـشــروع الحكومة بشأن
تعديل قانون االنتخابات ،الذي
أحالته إلى مجلس األمــة ،وهو
من أجمل القوانين ،التي تطور
ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة ،وسـتـكــون
آخ ــر انـتـخــابــات ت ـشــرف عليها
وزارة الداخلية ،والثاني أن حكم
التمييز ممتاز ،ويؤكد حقي في
الترشح باالنتخابات المقبلة".
وأض ــاف الـفـكــر ،فــي تصريح
أمس" ،الحمدلله على كل حال...
فــزنــا بمحبة واح ـت ــرام الـنــاس،
وهذا بحد ذاته انتصار ،وشكرا
ل ـل ـق ـيــادة الـسـيــاسـيــة وللشعب
ال ـك ــوي ـت ــي ول ـح ـم ـل ـتــي وألفـ ـ ــراد

األمانة العامة مستعدة لتسلم الصناديق
أتمت األمــانــة العامة لمجلس األمــة
اسـ ـتـ ـع ــداداتـ ـه ــا وج ــاه ــزي ـت ـه ــا لـتـسـلــم
صناديق االقتراع فور اإلعالن عن نتائج
االنتخابات البرلمانية للفصل التشريعي
السادس عشر المقررة غدا.
وقال رئيس لجنة استالم وتسليم
ص ـنــاديــق االقـ ـت ــراع ف ــي األم ــان ــة علي
العلي في تصريح صحفي ان اللجنة
اتـ ـخ ــذت ج ـم ـيــع اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة
لـتــأمـيــن تـسـلــم ال ـص ـنــاديــق وحـفـظـهــا
م ــع االلـ ـت ــزام بــاالش ـتــراطــات الصحية
لمواجهة كورونا.
الضرورية ً
وقال إنه وفقا للمادة  27من القانون
رقــم  35لسنة  1962في شــأن انتخاب
أعـضــاء مجلس األم ــة فــإن أعـضــاء من
الـسـلـطــة الـقـضــائـيــة ه ــم م ــن يـقــومــون
بتسليم هذه الصناديق لألمانة العامة
لمجلس األمة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن عـ ـمـ ـلـ ـي ــة االس ـ ـت ـ ــام

وال ـت ـس ـل ـي ــم ت ـت ــم مـ ــن خ ـ ــال م ـحــاضــر
رسمية يذكر فيها رقم كل صندوق وأي
دائرة يتبع لها ورقم اللجنة االنتخابية
واسم عضو السلطة القضائية المشرف
عليها والموظف الذي تسلم الصندوق.
ولفت العلي إلى وجود مخازن بمبنى
مجلس األمة معدة لالحتفاظ بصناديق
االقـ ـت ــراع إل ــى حـيــن االن ـت ـهــاء م ــن البت
فــي الـطـعــون االنـتـخــابـيــة ،وم ــن ثــم يتم
تسليمها بعد ذلك إلى وزارة الداخلية.
وأكـ ـ ـ ــد أن ال ـل ـج ـن ــة شـ ـ ـ ــددت عـلــى
أعـضــائـهــا بــاالل ـتــزام بــاالشـتــراطــات
الصحية ولبس الكمامات والقفازات
بـشـكــل دائـ ــم وسـتـتـبــع ن ـفــس اآلل ـيــة
التي تم العمل بها في مركز تسجيل
المرشحين واللجان االنتخابية مع
توفير حواجز زجاجية تفصل بين
أعضاء اللجنة باإلضافة إلى توفير
المعقمات المطلوبة لهذا الغرض.

أســرتــي" ،داعـيــا الناخبين إلى
ال ـت ـص ــوي ــت ل ـم ـص ـل ـحــة ال ـق ــوي
األمين.
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،ذكـ ـ ــر م ــرش ــح
الـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــرة ال ـ ـخـ ــام ـ ـسـ ــة ع ــاي ــض
بــوخــوصــة" :صــدر حكم نهائي
من التمييز بتأييد قرار شطبي
من سجالت المرشحين ،وشكرا
لكم على ما غمرتموني به من
دعم واتصاالت تأييد ومؤازرة
خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة ال ـتــي
ق ـض ـي ـت ـهــا ب ـي ــن ال ـم ـح ــاك ــم ب ــدل
أن أك ـ ـ ــون ب ـي ـن ـك ــم ،وأع ــاه ــدك ــم
أن أبـ ـق ــى م ــدافـ ـع ــا عـ ــن الـ ـح ــق،
ومناصرا للمظلومين ،ومواجها
للمفسدين".
ب ـ ــدوره ،ق ــال مــرشــح ال ــدائ ــرة
ال ـ ـ ـخـ ـ ــام ـ ـ ـسـ ـ ــة خ ـ ـ ــال ـ ـ ــد الـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــف:
"ا لـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد لـ ـ ـل ـ ــه أوال وأ خـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرا،
مـ ــن ال ي ـس ـت ـط ـي ـعــون هــزي ـم ـتــه
بـ ــال ـ ـص ـ ـنـ ــاديـ ــق ي ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــون لــه
الدسائس بالمحاكم ،فالجبناء
ال ي ـص ـن ـع ــون وط ـ ـنـ ــا ،وأشـ ـك ــر

جـمـيــع م ــن دعـمـنــي وســانــدنــي
طـ ـ ـ ــوال ح ـم ـل ـت ــي االن ـت ـخ ــاب ـي ــة،
فــدعــوات ـكــم ال ـص ــادقــة ودعـمـكــم
ك ــان وم ــا زال وس ــام فـخــر على
صدري".
وأفاد مرشح الدائرة الرابعة
مرزوق الخليفة" :نبارك للداهوم
حـ ـكـ ـم ــه ال ـ ـ ـ ـ ــذي ح ـ ـصـ ــل عـ ـلـ ـي ــه،

وس ـن ـع ـمــل ع ـل ــى ن ـس ــف ق ــان ــون
المسيء الــذي يقصي الشرفاء
عن قاعة عبدالله السالم ،وإقرار
العفو الشامل لـعــودة اخواننا
المهجرين".
وذكر مرشح الدائرة الرابعة
محمد هــايــف" :نـبــارك للداهوم
هــذا الحكم القضائي الــذي هو

إن ـ ـصـ ــاف لـ ــه ول ـب ـق ـي ــة إخ ــوان ــه
ال ــذي ــن س ـيــرد إل ـي ـهــم االع ـت ـبــار،
وهذه فرحة عمت الكويت عامة،
وندعو أن يمثل المجلس القادم
أهل الكويت".

المرشحون
المشطوبون
والعائدون

تــرأس نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الداخلية
ً
ً
أن ــس ال ـصــالــح اج ـت ـمــاعــا أم ـن ـيــا ل ـفــريــق ع ـمــل اإلعـ ــداد
والتجهيز النتخابات مجلس األمة  ،2020واالطالع على
التجهيزات النهائية لتأمين سير العملية االنتخابية
ً
والـتــي ستجرى غ ــدا ،وحـضــره وكـيــل ال ــوزارة الفريق
ع ـص ــام ال ـن ـه ــام ،ووك ـي ــل وزارة ال ـص ـحــة د .مصطفى
رضــا ،والمدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد
المنفوحي ،والوكالء المساعدون والمديرون العامون
في وزارة الداخلية وممثلو الجهات الحكومية وقطاعات
الدولـة المعنية.
ورحـ ــب ال ـص ــال ــح بــال ـح ـضــور ون ـق ــل ل ـهــم تـحـيــات
ً
وتـقــديــر الـقـيــادة الـسـيــاسـيــة الـعـلـيــا لـلـبــاد ،مــوجـهــا
الشكر والتقدير للجهود الكبيرة التي يبذلها رجال
المؤسسة األمنية والنجاحات المتتالية التي تحققها
أجهزة وزارة الداخلية على اختالف واجباتها وهو
مــا جسدته فــي التعامل مــع جائحة كــورو نــا وكانت
ً
موضع إ شــادة وتقدير على كل المستويات ،مؤكدا

أن رجال األمن هم العيون الساهرة على أمن الوطن
وأمان مواطنيه.
واستمع الصالح إلــى شــرح مفصل عن التجهيزات
الـتـنـظـيـمـيــة وال ـف ـن ـيــة واإلداريـ ـ ـ ـ ــة ال ـخ ــاص ــة بــالـعـمـلـيــة
االنتخابية من جميع القطاعات الحكومية المشاركة،
كما تم بحث جميع المعضالت فيما يخص األمور الفنية.
وأكد على تسخير جميع اإلمكانات البشرية والفنية
واإلداري ــة الكتمال عملية االقـتــراع بأطرها القانونية
ً
الـصـحـيـحــة ،م ـش ـيــدا ب ـق ــدرة أب ـن ــاء ال ـكــويــت والـجـهــات
المعنية عـلــى الـقـيــام بــالـمـهــام الـمـنــوطــة بـهــم بكفاء ة
ً
واقـتــدار فــي كــل الـظــروف ،مـشــددا على أهمية االلـتــزام
باليقظة والجاهزية خالل عملية االقتراع وبعدها.
وشدد على تسهيل اإلجراءات على كبار السن وذوي
االحتياجات الخاصة كي يمارسوا حقهم في االنتخاب
وااللتزام بكل اإلجراءات االحترازية والضوابط المتبعة
للحد من انتشار فيروس كورونا لحماية القائمين على
العملية االنتخابية والمواطنين المقترعين.

«إليفيشن برغر» :وجبات مجانية لكل المقترعين
«تشجيع المـجتمع واالرتـقاء بمكتسـباتـه الـديـمقراطـية»
ص ـ ـ ــرح ال ـ ــرئـ ـ ـي ــس ال ـ ـت ـن ـف ـيــذي
لـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ت ـ ـ ــابـ ـ ـ ـك ــو الـ ـ ـع ــال ـمـ ـ ـي ــة
لـلتجهيزات الـغذائـية ،المـسؤولـة
ع ـ ــن إدارة وتـ ـ ـش ـغ ـيــل ال ـ ـعــام ـ ــة
الـتجاريـة الـشهيرة فـي الـكويـت،
"إلـ ـيـفـيـشــن ب ـ ــرغــر" ،عـ ـبــدالـ ـعــزيـ ــز
ا لـ ـطــر يـ ـجــي ،بــأ نـ ــه سـيتم تـقد يـم
وجـبة غـذائـية مـجانـية إلـى كـل مـن
يـشارك فـي االقـتراع النـتخابـات
م ـج ـ ـ ـل ــس األ م ـ ـ ـ ـ ـ ــة  ،2020ا ل ـ ـ ــذي
يـصادف يـوم غد السـبت.
وأع ـ ــرب ال ـطــري ـجــي ،ف ــي بـيــان
صحافي ،عـن اعــتزازه بــمساهــمة
الـشـ ـ ــركـ ـ ــة فـ ـ ــي دع ـ ـ ــم الـمـ ـ ـشــاركـ ـ ــة
ف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـع ـم ـل ـي ــة االن ـ ـ ـ ـت ـخ ــاب ـ ـ ـ ـي ــة
لـ ـ ـلـمــرة الـ ـ ـثــانـ ـ ـيــة ،والـ ـ ـتــي تــأتــي
ضــمن أو لــو يــات الشــر كــة بدعم

المسؤولية االجتماعية وترسيخ
مبدأ مسؤولية القطاع الخاص
والـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ت ـ ـجـ ــاه ال ـم ـج ـت ـم ــع،
مـضيفا أنـ ــه إيـ ـمــانـ ــا مـ ــن شـركـة
تـابـكو بـأن المـشاركـة فـي الـعملية
االنـ ـ ـ ـتـ ـخ ــابـ ـ ـ ـي ــة واج ـ ـ ـ ـ ــب وطـ ـ ـن ــي
ومـ ـســاهـ ـمــة إيـ ـجــابـ ـيــة ف ـ ــي دعـ ــم
المـجتمع واالرتـقاء بمكتسـباتـه
ال ـ ــدي ـ ـم ـقــراط ـ ـيــة ،وت ـ ـمــاش ـ ـيــا مـع
الـ ــرؤيـ ــة الـ ـعــامـ ــة لـشـ ــركـ ــة تـابـكو
ا لـعالمـية لـلتجهيزات ا لـغذا ئـية،
والـتي تـعزز رفـع مستوى الوعي
واإلدراك نحو االختيارات األفضل.
مـ ــن جهـ ــته ،صـ ــرح نـ ــائـ ــب رئـ ــيس
مجـ ــلس اإلدارة ،عـ ــبدا لـ ــلطيف
البحـ ــر ،بـ ــأن ر مـ ــز يـ ــة ا لـ ــعرض
المـ ــقدم هـ ــي إيـ ــمان مـ ــنا بـ ــأهـ ــمية

الم ــساه ــمة ف ــي مس ــتقبل ب ــلدن ــا
ال ــعزي ــز ،ون ــحن كش ــباب ك ــوي ــتيين
ن ــسعى دائ ــما إل ــى ب ــذل الجه ــد ف ــي
س ــبيل ت ــحقيق ال ــتطور والـتنمية
لـهـ ــذه األرض الـ ـطـيـبــة والتحـلي
بـالمـشاركـة اإليـجابـية" ،وبـأن هـذا
الـعرض الـرمـزي لـلتشجيع لهـذا
الـعام لـم يـكن األول ،بل هو الثاني
بعد انتخابات  ،2012التي القت
ً
ً
ً
إقباال إيجابيا كبيرا.
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،ب ـي ـن ــت م ـ ـ ـ ـســؤولـ ـ ـ ــة
الــتسويــق بــالشــركــة ،دانــة حــمادة،
أهــمية االل ـ ـ ـتــزام بــاالشــتراطــات
الــصحية المــتعلقة فــي الــوقــايــة
مــن فــيروس كــورونــا خــالل الــذهــاب
إلــى مــقار الــتصويــت ابــتداء مــن
لــبس الــكمام إلــى الــحفاظ عــلى

المشطوبون:

ً ً
وزير الداخلية ترأس اجتماعا أمنيا لالطالع
على االستعدادات النهائية لالنتخابات

العفاسي يستقبل الفريق
الدولي لالنتخابات
اس ـت ـق ـبــل وزي ـ ــر الـ ـع ــدل وزي ـ ــر األوق ـ ــاف
والشؤون اإلسالمية د .فهد العفاسي ،مساء
أمس ،بمكتبه الفريق الدولي المشارك في
االطالع على سير عملية انتخابات مجلس
األم ــة  ،2020بحضور وكـيــل وزارة العدل
عمر الشرقاوي ،ورئيس جمعية الشفافية
الكويتية ماجد المطيري ،الطالعهم على
اسـ ـتـ ـع ــدادات ال ـ ـ ــوزارة ف ــي تـنـظـيــم عملية
االنتخابات.
وأوضــح العفاسي أن ال ــوزارة حريصة
ع ـل ــى إج ـ ـ ــراء االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات وف ـ ــق مـعــايـيــر
الشفافية والـنــزاهــة ،وهــي على استعداد
تام لتسهيل مهمة الفريق ،وتقديم جميع
أوجه الدعم والمساعدة في سبيل تحقيق
النتائج المرجوة من هذه المهمة.
وف ــي ال ـخ ـتــام ،شـكــر الـعـفــاســي أعـضــاء
ً
الفريق الدولي الزائر ،متمنيا لهم التوفيق
والنجاح في إكمال مهمتهم.

بدر الداهوم

أنور الفكر

خالد النيف

عايض بوخوصة

الــتباعــد االجــتماعــي ،وقالت انـه
"يشـرفـنا اسـتقبال ضـيوفـنا فـي
جـميع مـحالـنا ،مـع أهـمية االلـتزام
بـاشـتراطـات وزارة الـصحة بـما
يـخص المـطاعـم".
وأوضــحت حــمادة أن الــعرض
ســار فــي مــحالــنا فــقط ،وال يــخضع
لخــدمــة الــتوصــيل لــلمنازل،
وعــلى كــل الــراغــبين االس ــتفادة
م ــن هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـعــرض ،إبـ ـ ـ ــراز خ ــتم
الـمـ ـ ـ ـشــاركـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي االنـ ـ ـ ـتـخــابـ ـ ـ ــات
ال ــنياب ــية ع ــلى ش ــهادة ال ــجنسية
ع ــند زي ــارة أف ــرع "إليفيشن برغر"،
علما بأن هذا العرض سار ليوم غد
السبت فقط.
وتقدم مـطاعـم إلـيفيشن بـرغـر
وجـبات الـبرغـر المـكونـة مـن لحـم

عبدالعزيز الطريجي

األبـقار والـدجـاج الـتي تـرعـرعـت
عـلى األعـشاب الـطبيعية والـرعـي
الحـر والـخالـية مـن أي ه ــرم ــون ــات
ن ــمو أو م ــضادات ح ــيوي ــة ض ــارة
بــال ـق ـلــب ،كـ ـ ـ ـمــا تـسـ ـ ـ ـتـخــدم زيـ ـ ـ ــت
ال ــزي ــتون ال ــخاص ل ــطهي ال ــبطاط ــا،

ل ــتكون أف ــضل ل ــلصحة.
يذكـر أن أفـرع مـطاعـم إلـيفيشن
بـ ــرغـ ــر ال ـ ـ  13تـ ـ ـتــوزع فـ ــي مـ ــواقـ ــع
مـختلفة مـن دولـة الـكويـت وافـتتح
أول ف ـ ــرع بـمـجـ ـمــع األفـ ـ ـن ـيــوز في
أبريل .2011

العائدون:
ال ـ ــدائ ـ ــرة األول ـ ـ ـ ــى :هــانــي
حسين ،ويوسف الغربللي،
وط ـ ـ ـ ــال دشـ ـ ـتـ ـ ــي ،وم ـح ـم ــد
الحداد.
ال ــدائ ــرة ال ـثــال ـثــة :صــاح
الـهــاشــم ،وأحـمــد الخشنام،
وف ــاض ــل ال ــدب ــوس ،ونــاديــة
العثمان ،وإبراهيم دشتي.
ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــرة ال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة :ب ـكــر
الرشيدي.
الـ ــدائـ ــرة ال ـخ ــام ـس ــة :بــدر
الداهوم ،وحسن السبيعي،
وفاضل أسد.

«الصحة» :جاهزون بـ  48سيارة
إسعاف و 107ممرضين
•

عبداللطيف البحر

الـ ــدائـ ــرة األولـ ـ ـ ــى :مـحـمــد
عيسى.
الـ ــدائـ ــرة ال ـث ــال ـث ــة :ه ــادي
ال ـ ــوط ـ ــري ،وعـ ـل ــي ال ـت ــرك ــي،
وباسم السعد.
ال ـ ــدائ ـ ــرة الـ ــراب ـ ـعـ ــة :أنـ ــور
الفكر.
ال ــدائ ــرة الـخــامـســة :كوثر
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادق ،وول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــد ط ـع ـم ــة
ال ـ ـغـ ــريـ ــب ،وخـ ــالـ ــد ال ـن ـي ــف،
وعايض بوخوصة.

عادل سامي

أكــدت وزارة الصحة جاهزيتها التامة لتغطية يــوم االستحقاق
الديمقراطي واالقتراع النتخابات مجلس األمة  2020غدا.
وقالت وكيلة ال ــوزارة المساعدة لشؤون الصحة العامة د .بثينة
المضف إنــه تــم وضــع خطة متكاملة ومــدروســة تساعد على إتمام
العرس االنتخابي بسهولة ويسر.
وأض ــاف ــت الـمـضــف فــي تـصــريــح صـحـفــي عـقــب تـفـقــدهــا ع ــددا من
الـعـيــادات الطبية بالمقار االنـتـخــابـيــة ،ان وزارة الصحة على أهبة
االستعداد لتقديم الدعم الكامل يــوم االقـتــراع ،حيث قامت بتجهيز
العيادات الطبية وتوفير الطواقم الطبية والتمريضية كافة إلى جانب
المسعفين واألجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية كافة ،فضال عن
توفير االشتراطات واالحـتــرازات الطبية الالزمة لتجنب نقل عدوى
فيروس كورونا "كوفيد ."19
ولفتت الى توفير  48سيارة إسعاف موزعة على مختلف المقار
االنتخابية والمدارس المخصصة لعملية االقتراع إلى جانب توفير
 107من الهيئة التمريضية و 450من المسعفين موزعين على المقار
االنتخابية كافة ،فضال عن تزويد العيادات الطبية باألدوية والمعدات
واألجهزة الخاصة بالحاالت الطارئة وتوفير سيارات إسعاف مجهزة
بمعدات خاصة إلنقاذ الحياة.

ً
«البلدية» :إزالة  26إعالنا وتوجيه  8إنذارات بالدائرة الخامسة

•

محمد الجاسم

أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات
البلدية بفرع بلدية محافظة األ حـمــدي سعد
الـشـيـبــة أن ال ـج ــوالت الـمـيــدانـيــة ال ـتــي نفذها
ال ـم ـف ـت ـش ــون ب ــالـ ـف ــري ــق الـ ــرقـ ــابـ ــي ج ـ ـ ــاءت فــي
إط ــار تطبيق أحـكــام الـقــانــون بــإزالــة إعــانــات

المرشحين المخالفة فــي الـشــوارع الرئيسية
ً
والمعلقة على المنازل فضال عن إزالة اإلعالنات
العشوائية من الشوارع والساحات التي تشوه
الشكل الحضاري للمحافظة.
وقـ ــال الـشـيـبــة ف ــي ت ـصــريــح صـحـفــي خــال
الجولة التي نفذتها فــرق بلدية االحمدي في
الــدائــرة الخامسة أمــس الزال ــة المخالفات إن

العابدین :سأتولى الدفاع
عن حقوق ذوي اإلعاقة
أكد مرشح الدائرة األولى جعفر
ً
العابدین أنــه سيكون مدافعا عن
حقوق ذوي اإلعــاقــة ،موضحا أن
من أهم بنود برنامجه االنتخابي
إصدار قانون جذري لحل مشاكلهم،
وأن ــه سيعمل على تفعيل قانون
حقوق المرأة الكويتية المتزوجة
من غير كويتي.
وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح ال ـ ـ ـعـ ـ ــابـ ـ ــديـ ـ ــن ب ـ ــأن
تخصيص األجهزة الطبية يكون
ً
من متخصص فني ،الفتا إلى أنه
سيطلب صرف بدل عن شراء رافعة
للمعاقين وكـبــار السن المعاقين
وســرائــر للنوم ،فضال عن إضافة
مادة في قانون المعاقين بالنسبة
ً
لألعزب ،رجال كان أو امرأة ،لضمان
حقوقهم فــي سـكــن خ ــاص تكفله
الدولة وال يجوز نقل الملكية بعد
وفاة المعاق إال للحكومة.
وشدد على تجهيز كافة وسائل

جعفر العابدین

النقل الجماعي بالكامل بالمعدات
الخاصة لصعود ونــزول المعاق،
وتفعيل قانون  2019بتخصيص
ً
 50دی ـن ــارا زی ــادة للمعاقين بأثر
رجعي ،وإنشاء مستشفى خاص
ل ـك ـبــار ال ـس ــن وال ـم ـعــاق ـيــن بـكــامــل
المصحات العالجية.

الـجــوالت أسـفــرت عــن إزال ــة  26إعــانــا مخالفا
لـمــرشـحـيــن وت ـحــريــر مـخــالـفـتـيــن وتــوج ـيــه 8
إنذارات.
وأضــاف أن الجوالت تأتي بناء على القرار
االداري رقــم  52لسنة  2020الخاص بتشكيل
لجنة عليا النتخابات مجلس االمة في البلدية
واالجراءات التي تم اتخاذها ،إذ أوصى المدير

العام بتشكيل فرق رقابية والتي يرتبط دورها
ً
بتطبيق ا لـقــا نــون على المخالفين ،موضحا
أنـ ـ ــه تـ ــم م ـن ــع األكـ ـ ـش ـ ــاك والـ ـخـ ـي ــام وإعـ ــانـ ــات
ً
المرشحين غير المرخصة ،فضال عن دورهــا
في مراقبة اإلعالنات المتحركة على المركبات
والموضوعة على أمالك الدولة.

٥

ةديرجلا

للتواصل مع صفحة «أمة »2020
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ً
ً
 326مرشحا يخوضون االنتخابات غدا

majles@aljarida●com

اإلحصائية
المرشحون

297

المرشحات

29

اإلجمالي

326

إجمالي الناخبين في الدوائر الخمس
273940
293754
567694

الناخبون
الناخبات
اإلجمالي

الدائرة
المناطق 19 :المرشحون61 :
الشرق  -الدسمة  -المطبة -
دسمان  -بنيد القار  -الدعية
 الشعب  -فيلكا وسائرالجزر  -حولي  -النقرة
 ميدان حولي  -بيان -مشرف  -السالمية  -البدع
 الرأس  -سلوى  -الرميثية مبارك عبدالله الجابر.الناخبون
الناخبات
اإلجمالي

40552
44270
84822

المرشحات10 :

إﺑراﻫﻳم ﻋﺑداﻟله ﺳﻳد ،أﺣﻣد ﺧﻟﻳفة اﻟﺷﺣومي ،أﺣﻣد ﻋلي ﺑوﺻﺧر ،أﺣﻣد ﻣﺣﻣد دﺷتي،
أﺳﺎمة زﻳد اﻟزﻳد ،أﺳﺎمة ﻋﻳﺳﻰ اﻟﺷﺎﻫﻳن ،أﻳﻣن إﺑراﻫﻳم األﺷوك ،ﺑﺷﺎر ﻛﺎظم ﺣﺳن،
ﺑﻳبي ﻣﺣﻣود ﻋﻳﺳﻰ ،ﺟﻌﻓر ﺟمعة اﻟﻌﺎﺑدﻳن ،ﺟﻣﺎل ﻋﺎﺷور ﻋﻳﺳﻰ ،ﺣﺳن ﻋﺑداﻟله ﺟوﻫر،
ﺣﺳﻳن ﺻﺎلح اﻟﺷيخ ،ﺣﺳﻳن ﻏﻟوم ﻣﺣﻣد ،ﺣﻣد أﺣﻣد روح اﻟدﻳن ،ﺧﺎﻟد ﺣﺳﻳن اﻟﺷطي ،ﺧﺎﻟد وﻟﻳد اﻟﻧﻗﻳب،
ﺧﻟود أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ،ﺳﻌد ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻓرح ،سالمة ﻋﻳد اﻟﻌﺻﻓور ،ﺻﺎلح أﺣﻣد ﻋﺎﺷور ،ﺻﺎلح ﺳﻣﻳر اﻟﻌوضي،
ﺻﺎلح ﻣﺣﻣد ﺑوﺷﻬري ،ﺻﻼح ﻋﺑداﻟرﺿﺎ ﺧورﺷﻳد ،طﻼل ﻋﺑداﻟﺣﻣﻳد دﺷتي ،ظﺎﻓر ﺣﺳﻳن اﻟﺻﺎئغ،
ﻋﺎدل ﺟﺎﺳم اﻟدﻣخي ،ﻋﺎدل ﺣﺳﻳن أﺷﻛﻧﺎني ،ﻋﺎدل ﻋﺑﺎس اﻟﺧﺿﺎري ،ﻋﺑداﻟﺧﺎﻟق ﻋﺑداﻟﺣﻣﻳد اﻟﺧطﻳب،
ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﻋلي ﻋﻳﺳﻰ ﻋلي اﻟﻗدﻳري ،ﻋﺑداﻟﻌزﻳز ﺣﻣد اﻟﻓوزان ،ﻋﺑداﻟﻌزﻳز ﺳﻟﻳﻣﺎن اﻟﻌﺟﻳري ،ﻋﺑداﻟﻌزﻳز
ﻣﺣﻣد ﺟﻣﺷﻳر ،ﻋﺑداﻟﻛرﻳم ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺟراغ ،عبدالله ﺟﺎﺳم اﻟﻣﺿف ،ﻋﺑداﻟله ﺣﺳﻳن اﻟرومي ،ﻋﺑداﻟله
ﻣﺣﻣد اﻟطﻟﻳحي ،ﻋﺑداﻟله ﻣﺣﻣد اﻟطرﻳجي ،ﻋﺑداﻟﻣطﻟب ﻣﺣﻣد ﺑﻬﺑﻬﺎني ،ﻋدﻧﺎن ﺳﻳد ﻋﺑداﻟﺻﻣد ،ﻋذراء
ﻣﺣﻣد اﻟرﻓﺎعي ،ﻋﻟي ﺣﺳن اﻟﻗﻼف ،ﻋلي ﻋﺑداﻟرﺳول اﻟﻗطﺎن ،ﻋلي ﻣﺣﻣد اﻟﻌلي ،ﻋﻳﺳﻰ أﺣﻣد اﻟﻛﻧدري،
ﻋﻳﺳﻰ ﺣجي ﻣوﺳﻰ ،ﻋﻳﺳﻰ ﻫﺎﺷم اﻟﻗﻼف ،ﻏدﻳر ﻣﺣﻣد أﺳﻳري ،ﻓﺎطمة ﻣﺟﻳد رﻣﺿﺎن ،ﻓﺧري ﻫﺎﺷم
رﺟب ،ﻓﻳﺻل ﺳﻌود اﻟدوﻳﺳﺎن ،ﻛﺎﻣل ﻣﺣﻣود اﻟﻌوضي ،ﻣﺑﺎرك إرﺷﻳد اﻟﻛﻌمي ،ﻣﺣﺳن ﻋلي اﻟﺧﻟﻳفي،
ﻣﺣﻣد ﺣﺳن اﻟﻛﻧدري ،ﻣﺣﻣد ﻋﺑداألﻣﻳر اﻟﺣداد ،ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟﺣﻣﻳد ﺣﺳن ،ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟﺧﺎﻟق ﺑن رﺿﺎ،
ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟوﻫﺎب ﺧورﺷﻳد ،ﻣروان ﻋلي اﻟﻓﻗﻌﺎن ،ﻣﺷﻌل ﺻﺎﻟح اﻟﻌﺟمي ،ﻧوال ﻣﺣﻣد اﻟﻣوﺳوي ،ﻧﻳﻓﻳن
ﻋﺑداﻟواﺣد ﻣﻌرفي ،ﻫﺎني ﺣﺳن ﻋلي ﺣﺳﻳن ،ﻫﻧد ﺳﻟﻳﻣﺎن اﻟﺑﺎﻟول ،وﻓﺎء إﺑراﻫﻳم اﻟﻌطﺎر ،ﻳﻌﻗوب ﻳوﺳف
دﺷتي ،ﻳوﺳف ﺳﻳد اﻟزﻟزلة ،ﻳوﺳف ﺻﺑري اﻟﻐرﺑللي ،ﻳوﺳف ﻓﻬد اﻟﻐرﻳب.

الدائرة

الدائرة
المناطق ١٥ :المرشحون 61 :المرشحات 9 :اإلجمالي70 :

المناطق 13 :المرشحون 45 :المرشحات 6 :اإلجمالي51 :
المرقاب  -ضاحية
عبدالله السالم  -القبلة
 الشويخ  -الشامية -القادسية  -المنصورية
 الفيحاء  -النزهة -الصليبيخات  -الدوحة
 -غرناطة  -القيروان.

الناخبون
الناخبات
اإلجمالي

31303
33662
64965

اﺑﺗﺳﺎم ﻣﺣﻣد اإلبراﻫﻳم ،أﺣﻣد ﺻﺎلح اﻟﻣﺣﻣﻳد،
أﺣﻣد ﻣﺣﺳن اﻟﺷطي ،أحمد ﻣﺣﻣد اﻟﺣﻣد ،أﻣل
ﺣﺎﺗم اﻟﺣرﺑي ،ﺑدر ﺣﺎﻣد اﻟﻣﻼ ،ﺑدر ﻧﺎﺻر اﻟﺣﻣﻳدي،
ﺟﺎﺑر ﻋﺑداﻟله اﻟﺷﻣري ،ﺟﺎﺳم ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻧﻳﻊ ،ﺟﻣﺎل أحمد اﻟﺳﺎﻳر ،ﺣﺎﻣد
ﺣزام اﻟزﻋﺑي ،ﺣﺎﻣد ﻣﺣري اﻟﺑذالي ،ﺣﺳن ﺣﺳﻳن اﻟﻣذﻛوري ،ﺣﻣد ﺳﻳف
اﻟﻬرﺷﺎﻧي ،ﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﻣطر ،ﺧﺎﻟد ﻋﺎﻳد اﻟﻌﻧزي ،ﺧﻟف دﻣﻳﺛﻳر اﻟﻌﻧزي،
ﺧﻟﻳل إﺑراﻫﻳم اﻟﺻﺎلح ،رﻳﺎض أحمد اﻟﻌدﺳﺎﻧي ،ﺳﻌود ﺳﻌد اﻟﻣطﻳري،
ﺳﻟﻣﺎن ﺧﺎﻟد اﻟﻌﺎزﻣي ،ﺳﻣﻳر ﻣﺣﻣود ﺟمعة ،ﺳﻣﻳرة ﻳوﺳف اﻟﺷطي،
ﺳﻬﻳل ﻣﺣﻣد اﻟﺑﻧﺎي ،ﺻﻼح ﻣﺣﺎرب اﻟﻓﺿﻟي ،طﺎرق ﻋﺑداﻟﻣﺣﺳن
اﻟدوﻳﺳﺎن ،طﻼل ﻓﻬد اﻟدﺑوس ،ﻋﺎﻟية ﻓﻳﺻل اﻟﺧﺎﻟد ،ﻋﺑداﻟﺣﻛﻳم أحمد
األﺣﻣد ،ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﻋﺑداﻟﻛرﻳم اﻟﻣطوع ،ﻋﺑداﻟله ﺗرﻛي االنبعي ،ﻋﺑداﻟله
ﻋﺑداﻟرزاق اﻟﻣﻧﻳﻊ ،ﻋﻟﻰ ﻋﺑداألمير اﻟﺑﻧﺎي ،ﻋﻣر ﻋﺑداﻟﻣﺣﺳن اﻟطﺑطﺑﺎئي،
ﻋودة ﻋودة اﻟروﻳﻌي ،ﻓﺎﺿل ﻫﻼل اﻟﻣطوع ،ﻓﻬد ﻋﺑداﻟﻌزﻳز اﻟﻣﺳﻌود،
ﻣﺑﺎرك ﻓﺎلح اﻟﻌﺎزﻣي ،ﻣﺣﻣد أحمد اﻟﻌوضي ،ﻣﺣﻣد ﺑراك اﻟﻣطﻳر ،ﻣﺣﻣد
ﻋﺑداﻟﻣﺣﺳن اﻟﻣﻗﺎطﻊ ،ﻣﺣﻣد علي اﻟﺷﻣري ،ﻣرزوق علي اﻟﻐﺎﻧم ،ﻣﺳﺎﻋد
ﺳﻌد اﻟﻣﺎﻧﻊ ،ﻣﻧﺻور ﻋﺑﺎس دشتي ،ﻣﻧﻰ ﻋﺑداﻟﺣﺳﻳن ﻋوض ،ﻧﺎﻳف ﻓﻼح
الفضلي ،ﻫدى ﺳﻌود العازمي ،ووﻟﻳد ﻣﺻطﻓﻰ اﻟﺷراح ،وﻳوﺳف راﺷد
اﻟﻣذن ،ﻳوﺳف ﻣﺣﻣد اﻟرﺷﻳدي.

كيفان  -الروضة -
العديلية  -الجابرية
 السرة  -الخالدية قرطبة  -اليرموك أبرق خيطان -خيطان الجديدة
 السالم  -حطين الشهداء  -الزهراء -الصديق.

الناخبون
الناخبات
اإلجمالي

47228
54264
101492

أﺑرار ﻋﺑداﻟﻟطﻳف ﺻﺎلح ،إﺑراﻫﻳم ﻣﺣﻣد دﺷتي ،أﺣﻣد
ﺣﺎﻣد اﻟﺧﺷﻧﺎم ،أﺣﻣد ﺣﺳﻳن اﻟﻛﻧدري ،أﺣﻣد ﺧﺎﻟد ﺑوﻏﻳث،
أﺣﻣد ﻧﺑﻳل اﻟﻓﺿل ،اﺳﺎمة اﺣﻣد اﻟﻣﻧﺎور ،اﺳﺎمة ﻣﺷﺎري اﻟﺧﺷرم ،أﻳوب ﻳﺣﻳﻰ
ﻋﺑداﻟرﺳول ،ﺑﺎﺳل ﺟﺎﺳر اﻟراﺟﺣي ،ﺑﺎﺳل ﻋﺑداﻟله اﻟﺧرافي ،ﺟﺎﺑر ﻋلي اﻟﺳﻳف،
ﺟﺎﺳم ﻣﺻطﻓﻰ اﻟﻌوضي ،ﺟراح ﺧﺎﻟد اﻟﻓوزان ،ﺟﻣﺎل ﺣﺳﻳن اﻟﻌﻣر ،ﺣﺳﻳن
ﻋﺑداﻟله اﻟﺻﺎﻳﻎ ،ﺣﻣﺎد ﻧﺎﺻر اﻟرﺑﺎح ،ﺣﻣد اﺳﻣﺎﻋﻳل اﻻﻧﺻﺎري ،ﺣﻣد ﻋﺎدل
اﻟﻌﺑﻳد ،ﺧﺎﻟد ﻋﺑداﻟﻌزﻳز اﻟﻌﺟﻳل ،ﺧﺎﻟد ﻋﺑداﻟﻟطﻳف اﻟﻣﻧﻳﻊ ،ﺧﺎﻟد ﻓﻬد اﻟﻐﺎﻧم،
ﺧﻟﻳل ﻋﺑداﻟله اﺑل ،رﺷﺎ ﻋﺑداﻟله اﻟﺑﺣر ،روﺿﺎن ﻋﺑداﻟﻌزﻳز اﻟروﺿﺎن ،رﻳم ﻋﺑداﻟله
اﻟﻌﻳدان ،ﺳﺎﻟم ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺿر ،ﺳﻌدون ﺣﻣﺎد اﻟﻌﺗﻳﺑي ،ﺳﻌود ﺧﻟﻳفة اﻟﺷﺣومي،
ﺷﻳخة ﻳوﺳف ﺑن ﺟﺎﺳم ،ﺻﻓﺎء ﻋﺑداﻟرﺣﻣن اﻟﻬﺎﺷم ،ﺻﻼح ﻋﺑداﻟرﺣﻣن
اﻟﻬﺎﺷم ،ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺣﺳن اﻟﻌﺗﻳبي ،ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﻣﻬدي اﻟﻌﺟمي ،ﻋﺑداﻟرزاق
ﻳوﺳف اﻟرﺷﻳد ،ﻋﺑداﻟﻌزﻳز طﺎرق اﻟﺻﻗﻌبي ،ﻋﺑداﻟﻌزﻳز ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻣﺣﺎن،
ﻋﺑداﻟﻌزﻳز ﻣﻧﺻور اﻟﺳﺑيعي ،ﻋﺑداﻟﻛرﻳم ﻋﺑداﻟله اﻟﻛﻧدري ،ﻋﺑداﻟله اﺣﻣد اﻟﻛﻧدري،
ﻋﺑداﻟله راﺷد اﻟﻬﺎﺟري ،ﻋﺑداﻟله ﻳوﺳف اﻟﻣﻌﻳوف ،ﻋﺑداﻟﻣﺣﺳن اﺣﻣد ﻏﻟوم،
ﻋﺑداﻟواﺣد ﻣﺣﻣد ﺧﻟﻓﺎن ،ﻋﺑداﻟوﻫﺎب ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺎﺑطﻳن ،ﻋﻣﺎر ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺟمي،
ﻓﺎرس ﺳﻌد اﻟﻌﺗيبي ،ﻓﺎﺿل ﻓﺎرس اﻟدﺑوس ،ﻓوزي ﺻﻗر اﻟﺻﻗر ،ﻣﺑﺎرك زﻳد
اﻟﻌرو ،ﻣﺣﻣد ﺣﻣد اﻟﺻﺎلح ،ﻣﺣﻣد ﺧﻟﻳفة ﺑوﻋركي ،ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟم اﻟﻣري ،ﻣﺣﻣد
ﻋﺑداﻟﻟطﻳف اﻟﺳرﺣﺎن ،ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر اﻟﺟﺑري ،ﻣﻧﻰ ﻳﺎﺳﻳن اﻟﺷﻣري ،ﻣﻬﻟﻬل ﺧﺎﻟد
اﻟﻣﺿف ،ﻣﻬﻧد طﻼل اﻟﺳﺎﻳر ،ﻧﺎدر ﻳوﺳف ﻣﻧﺻور ،ﻧﺎدية ﻋﺑداﻟله اﻟﻌﺛﻣﺎن ،ﻧﺎﺻر
ﻋﻟﻰ ﺑﻟوشي ،ﻧواف ﺳﻟﻳﻣﺎن اﻟﻓزﻳﻊ ،ﻧوره ﻧﺎﺻر اﻟﻣﻟﻳفي ،ﻫﺎني ﺳﻌﻳد اﺳﺑﻳته،
ﻫبة ﻳﻌﻗوب ﻋلي ،ﻫﺷﺎم ﻋﺑداﻟﺻﻣد اﻟﺻﺎلح ،وائل ﻳوﺳف اﻟﻣطوع ،وﻟﻳد
ﻋﺑداﻟله اﻟﻐﺎﻧم ،ﻳﻌﻗوب ﻋﺑداﻟﻣﺣﺳن اﻟﺻﺎﻧﻊ ،ﻳوﺳف ﺻﺎلح اﻟﻓﺿﺎلة.

الدائرة
المناطق ١٩ :المرشحون76 :
الفروانية  -الفردوس
 العمرية  -الرابية الرقعي واألندلس جليب الشيوخ -ضاحية صباح الناصر
 الشدادية  -صيهدالعوازم  -الرحاب -
العضيلية  -العارضية
 إشبيلية  -ضاحيةعبدالله المبارك
 الجهراء الجديدة -الصليبية والمساكن
الحكومية  -مدينة
سعد العبدالله -
الجهراء ومنطقة البر.
الناخبون
الناخبات
اإلجمالي

70080
80113
150193

المرشحات0 :

اإلجمالي76 :

أﺣﻣد راﺷد اﻟﺻدي ،أﺣﻣد ﺳودان اﻟﺿويحي ،أﺣﻣد ﻣطﻟق اﻟﻌﻧزي ،أﺣﻣد ﻧﺻﺎر
اﻟﺷرﻳﻌﺎن ،أﻧور ﺣﺳن جعفر ،ﺑﺎﺗل ﻣﺣﻣد اﻟرﺷﻳدي ،ﺑدر ﻧﺎﺻر اﻟﻣﺟﺎوب ،ﺑﻛر
ﺑﺎدى اﻟرﺷﻳدي ،ﺑﻧدر ﻋﻗﺎب اﻟﺷﻣري ،ﺛﺎﻣر ﺳﻌد اﻟﺳوﻳط ،ﺟراح ﻣﺟﺑل اﻟﻣطﻳري،
ﺟزاع ﻓﻬد اﻟﻗﺣص ،ﺟﺳﺎر ﻣﻧﺎور اﻟﺟﺳﺎر ،ﺣﺳن ﻋﺎﺷور ﺣﺎﺟية ،ﺣﺳﻳن ﻣزﻳد اﻟدﻳﺣﺎني ،ﺣﻣد ﻣﻧﺎور
اﻟﻣﻧﺎور ،ﺧﺎﻟد إﺑراﻫﻳم اﻟﻌﻣﺎر ،ﺧﺎﻟد راﺷد اﻟﺻدي ،ﺧﺎﻟد رﻓﺎعي اﻟﺷﻟﻳمي ،ﺧﺎﻟد ﺳﻼمة اﻟﺣربي ،ﺧﺎﻟد
ﻋﺑداﻟرﺣﻣن اﻟﻌﺗﻳبي ،ﺧﻟف ﻓراج اﻟﻌرﺑﻳد ،دوﻳم ﻓﻼح اﻟﻣوﻳزري ،رﻳﺎض ﻋﺑداﻟله ﺣﺑشي ،زﻳد ﺻﺎلح ﻓرج،
ﺳﻌد ﺟرﻳش اﻟﻌدواني ،ﺳﻌد ﻋﻟﻰ ﺧﻧﻓور ،ﺳﻌدون ﻣطﻟق اﻟرﺷﻳدي ،ﺳﻌود ﺳﻌد أﺑوﺻﻟﻳب ،ﺳﻟطﺎن
ﺟدﻋﺎن اﻟﺷﻣري ،ﺳﻳد ﻣﺳﻟم ﻣﺣﻣد ،ﺷﻌﻳب ﺷﺑﺎب اﻟﻣوﻳزري ،ﺻﻗر ﻓﺎﻳز اﻟﻌﻧزي ،طﺎرق إﺑراﻫﻳم اﻟوزق،
ﻋﺑداﻟﺣﻣﻳد علي ﻣﺣﻣد ،ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﻋﺑداﻟله اﻟدوﻳلة ،ﻋﺑداﻟله ﻓﻬﺎد اﻟﻌﻧزي ،ﻋﺑﻳد ﺷﺣﺎذة ﻋﺑﻳد ،ﻋﺳﻛر
ﻋوﻳد اﻟﻌﻧزي ،ﻋﻟﻰ ﺳﺎﻟم اﻟدﻗﺑﺎسي ،ﻋﻟﻰ ﻣرﺿﻰ اﻟﺑﻐﻳلي ،ﻋﻣر أﺣﻣد اﻟﺳوﻳﻟم ،ﻓﺎﻳز ﻏﻧﺎم اﻟﻣطﻳري ،ﻓراج
زﺑن اﻟﻌرﺑﻳد ،ﻓرز ﻣﺣﻣد اﻟدﻳﺣﺎني ،ﻓﻬد ﺟﻬﻳم اﻟﻣطﻳري ،ﻓﻬد ﻏﺷﺎم اﻟﺑﺻﻣﺎن ،ﻓﻬد ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﻳد،
ﻓﻬﻳد ﻻفي اﻟرﺷﻳدي ،ﻓﻬﻳد ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺟمي ،ﻓﻬﻳد ﻣﺣﻣد اﻟدﻳﺣﺎني ،ﻓواز ﻓﺎرس اﻟرﺷﻳدي ،ﻓﻳﺻل
ﺻﺎلح اﻟﺣربي ،ﻣﺎﺟد ﻣوﺳﻰ اﻟﻣطﻳري ،ﻣﺑﺎرك ﺑﻧية اﻟﺧرﻳنج ،ﻣﺑﺎرك ﻫﻳف اﻟﺣﺟرف ،ﻣﺣﻣد طﻧﺎ اﻟﻌﻧزي،
ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟله اﻟدﻳﺣﺎني ،ﻣﺣﻣد ﻋﺑﻳد اﻟراﺟحي ،ﻣﺣﻣد ﻧﺎﻳف اﻟﻌﻧزي ،ﻣﺣﻣد ﻫﺎﻳف اﻟﻣطﻳري ،ﻣرزوق
ﺧﻟﻳفة اﻟﺧﻟﻳفة ،ﻣﺳﺎﻋد ﺧﻟف اﻟﺳﻌﻳدي ،ﻣﺳﺎﻋد ﻋﺑداﻟرﺣﻣن اﻟﻣطﻳري ،ﻣﺷﺎري رﺣﻳم اﻟرﺷﻳدي ،ﻣطﻟق
ﻋوﻳد اﻟﻌﻧزي ،ﻧﺎﺻر ﻋﺑداﻟله اﻟﻌﺎزمي ،ﻧﺎﻳف ﺑدر اﻟﻣطﻳري ،ﻧﺎﻳف زﻳد اﻟﺻﺎﻧﻊ ،ﻧﺎﻳف علي اﻟﻌﻧزي ،ﻧﺎﻳف
ﻣﻬدى اﻟرﺷﻳدي ،ﻧواف ﻧﺎﺻر اﻟرﺷﻳدي ،ﻧﻳف ﺳﺎﻟم اﻟﻌﻼطي ،وﻟﻳد ﺧﺎﻟد ﻋﻛﺎشة ،ﻳوﺳف اﻟﺑذالي،
ﻳوﺳف أﺷﻛﻧﺎني.

اإلجمالي71 :

الدائرة
المناطق٢٢ :

المرشحون 54 :المرشحات4 :

األحمدي  -هدية -
الفنطاس والمهبولة
 أبو حليفة  -ضاحيةصباح السالم  -الرقة
 الصباحية  -الظهر العقيلة  -القرين العدان  -القصور مبارك الكبير -ضاحية فهد األحمد
 ضاحية جابر العلي الفحيحيل  -المنقف ضاحية علي صباحالسالم وميناء عبدالله
 الزور  -الوفرة -المنطقة الجنوبية.
الناخبون
الناخبات
اإلجمالي

84777
81445
166222

اإلجمالي58 :

أحمد ﺣﻣد اﻟﺳﻬلي ،أحمد ﻣطﻳﻊ اﻟﻌﺎزمي ،أحمد ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻣﻳري ،أحمد ﻣﺳﺎﻋد اﻟﻌﻧزي،
اﻟﺣﻣﻳدي ﺑدر السبيعي ،اﻟﺻﻳفي ﻣﺑﺎرك اﻟﺻﻳفي ،أﻧوار ﻛﺎﻣل اﻟﻗﺣطﺎني ،ﺑدر زاﻳد اﻟداﻫوم،
ﺟﺎﺑر ﺳﻌد اﻟﻌﺎزمي ،ﺣﺳن ﺟﺎﺳم ﻓرﻫﺎد ،ﺣﺳن راﺷد اﻟﻌﺎطفي ،ﺣﻣد ﺣﻳدر اﻟﺣﺳن،
ﺣﻣدان ﺳﺎﻟم العازمي ،ﺣﻣود ﻋﺑداﻟله اﻟﺧﺿﻳر ،ﺣﻣود ﻣﺑرك اﻟﻌﺎزمي ،ﺣﻣود ﻣﺣﻣد اﻟﺣﻣدان ،ﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد
ﻣؤﻧس ،ﺧدﻳجة ﺳﻣيح اﻟﻗﻼف ،ﺧﻟف ﻣﺣﻣد اﻟﻓﻳﻟﻛﺎوي ،ﺳﺎرة ﻣﺣﻣد اﻟﻧﺎﺻر ،ﺳﺎﻟم ﺷﺎﻛر اﻟﺷﻣري ،ﺳﺎمي
ﻋلي اﻟدﺑوس ،ﺳﻌد ﺳﻟﻣﺎن اﻟظﻓﻳري ،ﺳﻌد ﺳﻳف اﻟﻌﺎزمي ،ﺳﻌود ﻣﺷﻌﺎن طﺎﺣوس ،ﺻﺎدق ﻣوسى
اﻟﺣرز ،ﺻﺎلح ذﻳﺎب اﻟﻣطﻳري ،ﺻﻼح أﻧس اﻟﻣرزوق ،ﻋﺑﺎس ﻓﺎﺿل ﻣﺣﻣد ،ﻋﺑداﻟﻌزﻳز ﻋﺎﻣر ﻧوري ،ﻋﺑداﻟله زاﻳد
اﻟﺷﻣري ،ﻋﺑداﻟله ﺳﻌود اﻟﺳﺑيعي ،ﻋﺑداﻟله طﻼل اﻟﻬﻧدال ،ﻋﺑداﻟله ﻣﺑﺎرك اﻟدﻟﻣﺎني ،ﻋﺑداﻟله ﻣﻬدي اﻟﻌﺟمي،
ﻋﺑداﻟﻣﺟﻳد ﻋﺑداﻟﺣﻣﻳد ﻋﺑداﻟﻛرﻳم ،ﻋلي أحمد دﺷتي ،ﻋلي ﻋﺑداﻟﻬﺎدي اﻟﻣري ،ﻋﻧود ﺧﺎﻟد اﻟﻌﻧزي ،ﻏﺎزي ﺣﺟﺎج
اﻟﻌﺎزمي ،ﻓﺎلح ﺳﻟطﺎن اﻟﺳﺑيعي ،ﻓﻳﺻل ﺧﺎﻟد ﺑن ﺣﺛﻟﻳن ،ﻓﻳﺻل ﻣﺣﻣد اﻟﻛﻧدري ،ﻗﻳس ﻋﺑداﻟله دﻫراب ،ﻣﺎﺟد
ﻣﺳﺎﻋد اﻟﻣطﻳري ،ﻣﺑﺎرك ﻋﺑداﻟله اﻟﻌﺟمي ،ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻋلي ،ﻣﺣﻣد ﻋلي ﻧﺎﺻر ،ﻣﺣﻣد ﻫﺎدي اﻟﺣوﻳلة ،ﻣدﻏش
ﻣﺣﻣد اﻟﻬﺎﺟري ،ﻣرزوق فالح اﻟﺣﺑﻳني ،ﻣطﻟق ﻏزاي اﻟﻌﺗﻳبي ،ﻧﺎﺻر ﺳﻌد اﻟدوﺳري ،ﻧﺎﻳف ﻋﺑداﻟﻌزﻳز ﻣرداس،
ﻫﺎني ﺣﺳﻳن ﺷﻣس ،ﻳﺎﺳر ﻣطر اﻟﻌﺎزمي ،ﻳوﺳف ﻋﺑداﻟﻌزﻳز اﻟﻣﺟﺎدي ،ﻳوﺳف ﻳﻌﻗوب اﻟﻛﻧدري.
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الحربي :دور مهم الجتماع «التعليم اإللكتروني»
في تشكيل االستراتيجية الخليجية القادمة

سلة أخبار
ً
«إحياء التراث» تنظم دروسا
في العقيدة والسيرة

يرعى االجتماع الـ 17للجنة جامعات دول التعاون الثالثاء المقبل

بحث الخطة
الخمسية
بما يتوافق
مع األوضاع
الراهنة
لسياسات
التعليم عن بعد
المطوع

تعقد أمانة لجنة مسؤولي
التعليم اإللكتروني بجامعات
ومــؤس ـســات الـتـعـلـيــم الـعــالــي
ب ــدول مـجـلــس الـتـعــاون لــدول
ا لـخـلـيــج ا لـعــر بـيــة ،اجتماعها
السابع عشر الثالثاء المقبل
برعاية وحضور وزير التربية
وزير التعليم العالي د .سعود
الحربي.
وأب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــي ،ف ــي
ت ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي ،ح ــرص ــه
واه ـت ـمــامــه ال ـشــديــد بـمـحــاور
ال ـن ـقــاش ،قــائــا إن مـخــرجــات
هـ ـ ـ ـ ــذا االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع سـ ـتـ ـلـ ـع ــب
دورا م ـ ـه ـ ـمـ ــا فـ ـ ـ ــي تـ ـشـ ـكـ ـي ــل
االسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـق ـ ــادم ـ ــة
ل ـل ـت ـع ـل ـيــم اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي لـيــس
فـقــط فــي الـكــويــت وإنـمــا على
دول مـجـلــس ا ل ـت ـع ــاون ل ــدول
الخليج العربية.

ومن جهته ،أكد أمين لجنة
مسؤولي التعليم اإللكتروني
ب ـ ـ ـجـ ـ ــام ـ ـ ـعـ ـ ــات ومـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات
التعليم العالي بدول مجلس
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون لـ ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـخـ ـلـ ـي ــج
الـعــربـيــة مـســاعــد نــائــب مدير
ال ـجــام ـعــة ل ـن ـظــم الـمـعـلــومــات
وال ـقــائــم بــأعـمــال نــائــب مــديــر
الجامعة للخدمات االكاديمية
المساندة د.عبدالله المطوع،
أه ـم ـيــة إق ــام ــة ه ــذا االج ـت ـمــاع
فــي ه ــذه ال ـف ـتــرة ال ـحــرجــة في
ت ــاري ــخ ال ـت ـع ـل ــم اإلل ـك ـت ــرون ــي
والتعليم عن بعد ،مشيرا إلى
وجود لوائح تنظيمية تغطي
ج ـم ـيــع ال ـج ــوان ــب ال ـقــانــون ـيــة
واألكاديمية والفنية لتنظيم
عملية التعليم.
ولفت إلى مراعاة الجوانب
ال ـص ـح ـيــة واألم ـ ــن ال ـس ـبــرانــي

«العلوم اإلدارية» تبرم اتفاقية
تعاون مع «الدراسات العليا»

سعود الحربي

وأثـ ـ ـ ـ ــر تـ ـبـ ـن ــي هـ ـ ـ ــذا األس ـ ـل ـ ــوب
الجديد فــي التعلم على جــودة
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم واآلث ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـص ـح ـي ــة
وال ـ ـن ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــة واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
وال ـ ـع ـ ـل ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـ ـم ـ ـتـ ــرت ـ ـبـ ــة ع ـل ــى

تطبيقه ،موضحا ان االجتماع
ي ـع ـق ــد ألول م ـ ــرة ع ـل ــى مـنـصــة
ال ـك ـت ــرون ـي ــة ب ـجــام ـعــة ال ـكــويــت
ن ـظــرا ل ـل ـظــروف ال ـتــي ت ـمــر بها
الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة م ـ ـتـ ــأثـ ــرة ب ـج ــائ ـح ــة
كوفيد.19
وذ ك ـ ـ ــر أن ج ــا مـ ـع ــة ا ل ـك ــو ي ــت
ه ــي ال ـم ـن ـســق ل ـه ــذا االج ـت ـم ــاع
ل ـل ـم ــرة ال ـث ــال ـث ــة ع ـل ــى ال ـت ــوال ــي
بحضور نخبة من أعضاء لجنة
مـســؤو لــي التعليم االلكتروني
بجامعات ومؤسسات التعليم
العالي في دول الخليج العربية.

اعتماد التعليم اإللكتروني
وأشـ ـ ــار إلـ ــى م ــا ت ــم االت ـف ــاق
عـلـيــه ف ــي االج ـت ـم ــاع الـخــامــس
عـ ـش ــر ل ـل ـج ـن ــة الـ ـ ـ ــذي عـ ـق ــد فــي
 28أ ك ـ ـ ـتـ ـ ــو بـ ـ ــر ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــا ضـ ـ ــي م ــن

ت ــوصـ ـي ــات ،ح ـي ــث ن ــص ال ـب ـنــد
ا لـخــاص بالتعليم االلكتروني
ع ـلــى "ضـ ـ ــرورة وض ــع اآلل ـي ــات
وال ـل ــوائ ــح وال ـن ـظــم وال ـقــوان ـيــن
الخاصة بتنفيذ نظام التعليم
عن بعد في مؤسسات التعليم
العالي بــدول مجلس التعاون
وأيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا اع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاد الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم
اإللكتروني كمسار من مسارات
ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـج ــامـ ـع ــي وي ـش ـم ــل
أ ي ـ ـ ـضـ ـ ــا ذوي اال حـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــا ج ـ ــات
الخاصة".
وأ ضـ ـ ـ ـ ــاف أن ه ـ ـ ــذه ا لـ ـنـ ـق ــاط
م ـط ــروح ــة ع ـلــى ج ـ ــدول أع ـمــال
االج ـت ـم ــاع ال ـســابــع ع ـش ــر ،كـمــا
سـتـتــم مـنــا قـشــة وإ ق ــرار الخطة
ال ـخ ـم ـس ـي ــة بـ ـم ــا ت ـ ـتـ ــوافـ ــق مــع
األوض ـ ــاع ال ــراه ـن ــة لـسـيــاســات
التعليم عــن بـعــد فــي ظــل و بــاء
"كورونا".

وذ كـ ـ ــر ا لـ ـمـ ـط ــوع أن أ م ــا ن ــة
لـ ـجـ ـن ــة مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــي ال ـت ـع ـل ـي ــم
االلكتروني الخليجية ستقيم
بــا لـتـعــاون مــع مــر كــز التعليم
االلكتروني بجامعة الكويت
دورة وور شـتـيــن قبل انعقاد
االجتماع استجابة للتوصية
الرابعة للجنة األمناء والتي
تـنــص عـلــى "ح ــث الـجــامـعــات
األعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
تـقـنـيــات الــذكــاء االصـطـنــاعــي
والـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع االف ـ ـ ـتـ ـ ــراضـ ـ ــي ف ــي
التعليم االلكتروني واالطالع
عـ ـل ــى تـ ـ ـج ـ ــارب دول م ـج ـلــس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ف ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـم ـج ــال
بشأن التعليم اإللكتروني".

«تدريس الجامعة» للخالد :رفع سن ًالتقاعد
لألكاديميين المساعدين إلى  75عاما
«خطأ َ
حرمهم من شمولهم بتعديل البند  9من قانون الخدمة»
●

جانب من توقيع االتفاقية
وقعت كلية العلوم اإلدارية وكلية الدراسات العليا
اتفاقية إدارة خدمات االختبارات التعليمية لمتقدمي
اختبارات كلية الدراسات العليا – جامعة الكويت.
ومثل "الدراسات العليا" مساعد العميد للتخطيط
والتطوير بالكلية د .سجى بوخمسين ،ومن "العلوم
اإلدارية" القائم بأعمال عميد الكلية رئيس مجلس
أمناء مركز التميز في اإلدارة د .محمد زينل ،بحضور
كل من عميد كلية الدراسات العليا د .بدر البديوي
والقائم بأعمال مدير وحدة تنمية القدرات بمركز
التميز في اإلدارة د .أنور الشريعان.
وأعلنت الكليتان في بيان لهما ان هذه االتفاقية

تأتي تفعيال للتعاون بين كليات جامعة الكويت
بغية الوصول لالستفادة القصوى من إمكانيات
الجامعة من كوادر تدريسية وفنية وإدارية ،وإيمانا
بضرورة العمل على تعزيز مسيرة التنمية اإلدارية
وبناء قنوات للتواصل بين منتسبي جامعة الكويت
بمختلف كلياتها ومــؤسـســات الــدولــة وم ــن باب
التعاون المشترك بين الكليات.
يذكر أن االتفاقية تنص على تشجيع وتوطيد
التعاون والتفاهم فيما بين الكليتين بكل ما من
شــأنــه أن يساهم فــي خــدمــة الكليتين والجامعة
والمجتمع.

مربعانية الشتاء تبدأ  7الجاري
قــال الفلكي الكويتي عــادل السعدون إن يوم
ال ـســابــع م ــن ديـسـمـبــر ال ـج ــاري سـيـشـهــد دخ ــول
مربعانية الشتاء وهو واحد من  12موسما خالل
السنة تـبــدأ مــن مــوســم سهيل فــي  24أغسطس
ث ــم ال ــوس ــم فــال ـمــرب ـعــان ـيــة وال ـش ـب ــط وال ـع ـق ــارب
وال ـح ـم ـي ـم ـيــن والـ ــذراع ـ ـيـ ــن والـ ـث ــري ــا وال ـتــوي ـبــع
والجوزاء والمرزم وآخرها موسم الكليبين الذي
ينتهي في  23أغسطس.
وأضاف السعدون في تصريح لـ "كونا" امس
أن مربعانية الشتاء سميت بذلك ألنها تتكون من
 39يوما (حوالي  40يوما) تبدأ في السابع من
ديسمبر وتنتهي في  14يناير.
وأوض ـ ــح أن مــربـعــانـيــة ال ـش ـتــاء تـنـقـســم إلــى

فـتــرتـيــن األولـ ــى تـتـكــون م ــن  20يــومــا حـتــى 27
ديسمبر والفترة الثانية من  28ديسمبر حتى
 14فبراير وفي هذه الفترة يكون الجو باردا أكثر
من الفترة األولــى ويكون قارسا وتصل درجات
الـحــرارة أحيانا إلــى الصفر المئوي وتتخللها
أيام رطبة خالل الصباح المبكر ويكون متوسط
درجات الحرارة الدنيا في اليوم ثماني درجات
لكن بعض األيام تنخفض إلى الصفر.
وأشــار إلى أن المربعانية ستدخل ويبدو أن
األرض قد حصلت على مقدارها من مياه األمطار
هــذا العام التي هطلت في نهاية موسم الوسم
وسيكون الربيع مزهرا وتنتشر أزهار النوير في
الصحراء وسيظهر الفقع.

حمد العبدلي

ط ــالـ ـب ــت ج ـم ـع ـي ــة أعـ ـض ــاء
هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــس ب ـج ــام ـع ــة
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـج ـل ــس
ا ل ــوزراء سمو الشيخ صباح
ال ـخ ــال ــد ب ــرف ــع س ــن ال ـت ـقــاعــد
لشاغلي الوظائف األكاديمية
الـمـســانــدة بـجــامـعــة الـكــويــت
مــن  65عــا مــا إ ل ــى  ،75ا ســوة
ب ــأعـ ـض ــاء ه ـي ـئ ــة الـ ـت ــدري ــس،
وتـ ـطـ ـبـ ـي ــق أحـ ـ ـك ـ ــام الـ ـق ــان ــون
ر قـ ـ ـ ــم  76لـ ـسـ ـن ــة  2019ف ــي
ش ــأن ال ـجــام ـعــات الـحـكــومـيــة
وا ل ـ ـ ـقـ ـ ــا نـ ـ ــون ر ق ـ ـ ــم  15ل ـس ـنــة
 1979بشأن الخدمة المدنية
ال ـمـ ـع ــدل ب ــال ـق ــان ــون رق ـ ــم 28
ل ـس ـنــة  2016ف ـي ـمــا ورد فــي
البند  9من المادة  32بشأن
أعمال أحكام مد سن التقاعد
إلى  75سنة بالنسبة للهيئة
األكاديمية المساندة بجامعة
الكويت.
وأوض ـح ــت الـجـمـعـيــة ،في
خطابها لسمو رئيس مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وال ـ ـ ـ ـ ــذي ح ـص ـل ــت
"ا لـجــر يــدة" عـلــى نسخة منه،
ان ا لـ ـقـ ـص ــور فـ ــي ا ل ـت ـس ـب ـيــب
والـ ـخـ ـط ــأ فـ ــي ف ـه ــم ال ـق ــان ــون
أد ي ــا إ لــى حــر مــان المدرسين
المساعدين ومدرسي اللغات
بجامعة الكويت من شمولهم
بـتـعــديــل الـبـنــد  9مــن قــانــون
الـ ـخ ــدم ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة ال ـم ـع ــدل
بالقانون رقم  28لسنة 2016
في شأن رفع سن التقاعد إلى
 75سنة.

رفع سن التقاعد
وأكـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة انـ ـه ــا
ط ـ ــا لـ ـ ـب ـ ــت إدارة ا ل ـ ـجـ ــا م ـ ـعـ ــة

«النجاة» :المتطوعون قدموا
ً
نموذجا خالل «كورونا»

بـ ـمـ ـخ ــا طـ ـب ــة إدارة ا لـ ـفـ ـت ــوى
والتشريع بشأن شمول رفع
س ــن ا ل ـت ـق ــا ع ــد إ ل ـ ــى  75سـنــة
للهيئة األكاديمية المساندة
ب ـ ـح ـ ـس ـ ـبـ ــان ـ ـهـ ــم م ـ ـ ــن أعـ ـ ـض ـ ــاء
ه ـي ـئ ــة الـ ـت ــدري ــس ال ـقــائ ـم ـيــن
بــالـتــدريــس والـتــدريــب إال أن
"الـفـتــوى والـتـشــريــع" رفضت
ذ ل ــك بـشـكــل مـخــا لــف لحقيقة
الـتـكـيـيــف ال ـقــانــونــي الـسـلـيــم
وذل ــك لـلـقـصــور الــواضــح في
تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــرض ال ـق ــان ــون ــي
المفصل القائم على أسبابه
فــي ال ــواق ــع وال ـق ــان ــون ،حيث
ً
ب ــدأ ال ــرد مـخـطـئــا بــالـقــانــون
ً
و قــا صــرا فــي التسبيب حين
قسم ا لــو ظــا ئــف إ لــى قسمين:
أعضاء هيئة تدريس (أستاذ
– أس ـتــاذ مـســاعــد – م ــدرس)،
وو ظــا ئــف أكاديمية مساندة

( مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرس ل ـ ـ ـغـ ـ ــة – م ـ ـ ـ ــدرس
مـســاعــد – مـحــاضــر – مــوجــه
اكلينيكي).
وأكـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة أنـ ـه ــا
مـسـتـعــدة لـتــو ضـيــح ك ــل تلك
ا لـمـثــا لــب أل ي ــة جـهــة قانونية
ي ـ ـحـ ــددهـ ــا سـ ـ ـم ـ ــوه ،الس ـي ـم ــا
إدارة ا لـ ـفـ ـت ــوى وا ل ـت ـش ــر ي ــع،
وذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك مـ ـ ـ ــن أجـ ـ ـ ـ ــل تـ ـحـ ـقـ ـي ــق
ا لـشـفــا فـيــة و تـطـبـيــق معايير
ا ل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــو ك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ،خ ـ ـ ـ ــا ص ـ ـ ـ ــة أن
نـظــراء هــم فــي الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب
يـتـمـتـعــون ب ــذات ال ـحــق وهــم
يقومون بذات العمل.

اختالل تطبيق القانون

ا لـضــرر بــا لــز مــاء المدرسين
المساعدين و مــدر ســي اللغة
وس ـ ـ ـ ـ ــوف ي ـ ـ ـكـ ـ ــون االخ ـ ـ ـتـ ـ ــال
ً
بـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون مـ ـح ــا
لـ ـلـ ـطـ ـع ــن ومـ ـ ـ ــن ث ـ ـ ــم اإلل ـ ـ ـغـ ـ ــاء
ال ـق ـضــائــي وال ـت ـعــويــض كـمــا
ي ـتــرتــب عـلـيــه تـحـمـيــل ال ـمــال
العام وميزانية الدولة نفقات
ف ـ ــي غـ ـي ــر مـ ـحـ ـلـ ـه ــا ،مـ ـش ــددة
عـ ـل ــى أن ا ل ـج ـم ـع ـي ــة ي ـه ـم ـهــا
فـ ــي ا لـ ـمـ ـق ــام األول م ـح ــار ب ــة
ال ـف ـس ــاد والـ ــدفـ ــاع ع ــن ال ـمــال
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام وت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق ال ـ ـعـ ــدالـ ــة
وال ـم ـســاواة وتـكــافــؤ الـفــرص
بين المتماثلين في مراكزهم
القانونية.

وأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن ا ل ـ ـت ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــر
الـ ـمـ ـعـ ـي ــب ل ـ ـل ـ ـقـ ــانـ ــون ي ـل ـح ــق

ً
«الكويت للعلوم والتكنولوجيا» تقدم منحا للمتفوقين
في تخصصاتها الهندسية للحاصلين على نسبة أعلى من  %98بـ «الثانوية»

أعلنت كلية الكويت للعلوم
والتكنولوجيا تقديم مجموعة
م ــن ال ـم ـنــح ال ــدراس ـي ــة الـكــامـلــة
لـ ـ ــدرجـ ـ ــة الـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــال ـ ــوري ـ ــوس فــي
تخصصاتها الهندسية للطلبة
الـ ـمـ ـتـ ـف ــوقـ ـي ــن ف ـ ــي امـ ـتـ ـح ــان ــات
الثانوية العامة.
وأش ـ ـ ــارت ال ـك ـل ـيــة ،ف ــي بـيــان
لها ،الــى أنها إيمانا منها بأن
ال ـت ـع ـل ـيــم ه ــو ركـ ـي ــزة اســاس ـيــة
ل ـت ـقــدم ورق ـ ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ،ومــن
بـ ـ ــاب ال ـ ــواج ـ ــب وال ـم ـس ــؤول ـي ــة
االجتماعية ،فتحت باب التقديم
لـجـمـيــع الـطـلـبــة الـمـقـيـمـيــن في
الكويت من الجنسيات كافة.
وكـ ــان م ــن شـ ــروط الـتـقــديــم
ع ـل ــى ال ـم ـن ـحــة الـ ــدراس ـ ـيـ ــة أن
يكون الطالب المتقدم حاصال
على نسبة تراكمية تزيد على
 98بالمئة في الثانوية العامة.
ك ـمــا ط ـلــب م ــن ك ــل الـمـتـقــدمـيــن
كتابة تقرير حول سبب رغبته
في االنضمام الى كلية الكويت
للعلوم والتكنولوجيا ،إضافة
ال ــى إرف ـ ــاق ش ـه ــادات أو كتابة
نــص عــن عمل تطوعي قــام به،
وهذا إيمانا منها بأهمية العمل
الـ ـتـ ـط ــوع ــي ل ـص ـق ــل شـخـصـيــة
اإلن ـســان وغ ــرس قيمة التطوع
ل ـم ـســاعــدة اآلخ ــري ــن ف ــي نفس
وشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ال ـ ـط ـ ــال ـ ــب ،ح ـيــث

فــازت بالمنح المقدمة طالبات
فلسطينيات وأردنيات ومن غير
محددي الجنسية.
وأكــد رئيس الكلية ،د .خالد
البقاعين ،التزام الكلية بتقديم
الفرص للمتفوقين للدراسة بها.
وأعـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــت الـ ـ ـط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــات ع ــن
ام ـت ـن ــان ـه ــن ل ـل ـجــام ـعــة إلت ــاح ــة
هذه الفرصة لهن ،حيث عبرت
ال ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــة ك ـ ـنـ ــانـ ــة أبـ ـ ـ ــو ج ـيــش

تنظم جمعية إحياء
التراث اإلسالمي ،سلسلة
من الدروس واللقاءات
والمحاضرات عبر البث
المباشر ،في العقيدة
والسيرة والعبادات.
وأوضحت الجمعية ،في
بيان ،أمس ،أن فرعها في
منطقة سعد العبدالله يقيم
درسا في شرح كتاب "فتح
العليم – شرح أدعية وأذكار
الصالة من التكبير إلى
التسليم" يلقيه الشيخ حمد
األمير مساء كل يوم سبت.
وتابعت" :كما تقيم اللجنة
العلمية في صباح الناصر
ً
ً
درسا أسبوعيا في (شرح
أحاديث كتاب فضائل النبي
صلى الله عليه وسلم) من
(مختصر صحيح مسلم)
يلقيه الشيخ د .محمد
النجدي ،مساء كل يوم
اثنين" .وأردفت" :أما لجنة
صباح الناصر النسائية،
فستقيم دورة مخصصة
للنساء في شرح (كتاب
فضائل القرآن) للشيخ محمد
بن عبدالوهاب ،يحاضر
فيها الشيخ عبدالرزاق البدر،
وستستمر حتى نهاية
الشهر الجاري".
كما تنظم إدارة العمل
النسائي في المقر الرئيس
للجمعية دورات شرعية في
علوم السيرة والحديث خالل
الشهر الجاري.

الحاصلة على معدل  98بالمئة
في الثانوية العامة عن شكرها
الجزيل وبالغ تقديرها للجامعة
لـ ـمـ ـنـ ـحـ ـه ــا ف ـ ــرص ـ ــة االل ـ ـت ـ ـحـ ــاق
بتخصص هندسة الكمبيوتر
فـ ـ ــي كـ ـلـ ـي ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ل ـل ـع ـل ــوم
وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا والـ ـت ــي كــانــت
ً
حـلـمــا صـعــب ال ـم ـنــال ،متنمية
أن تكون على قــدر المسؤولية
لتحقيق الـنـجــاح فــي الــدراســة

والحياة الجامعية والمساهمة
في رفع اسم الجامعة عاليا.
وعـ ـ ّـبـ ــرت ال ـط ــال ـب ــة اس ـت ـقــال
الشمري عن شكرها وامتنانها
ل ـل ـك ـل ـيــة إلتـ ــاحـ ــة الـ ـف ــرص ــة لـهــا
بـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق حـ ـلـ ـمـ ـه ــا ب ـ ــدراس ـ ــة
الهندسة.
ك ـم ــا وجـ ـه ــت ال ـط ــال ـب ــة رغ ــد
مـعـتـصــم كـلـمــة لـكـلـيــة الـكــويــت
لـلـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا ،حيث

ذك ــرت أن حـلــم دراسـ ــة هندسة
االلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــات واالتـ ـ ـص ـ ــاالت
كـ ــان يـ ــراودهـ ــا م ـنــذ الـتـحــاقـهــا
بتخصص العلوم في الثانوية
الـ ـع ــام ــة ،ح ـي ــث س ـع ــت ج ــاه ــدة
لتحقيقه م ــن خ ــال مثابرتها
وتفوقها ،وكانت كلية الكويت
للعلوم والتكنولوجيا الطريق
لللوصول لهذا الحلم من خالل
المنحة المقدمة للمتفوقين.

قال رئيس قطاع الموارد
والعالقات العامة واإلعالم
بجمعية النجاة الخيرية،
عمر الثويني ،إن شباب
الكويت من المتطوعين
والمتطوعات قدموا
نموذجا رائعا في العطاء
خالل مواجهة أزمة فيروس
كورونا.
وأضاف الثويني ،في
تصريح صحافي ،أمس،
بمناسبة يوم التطوع
العالمي ،الذي يوافق 5
ديسمبر كل عام" ،لمسنا
حرص الشباب على
التطوع في جميع المواقع،
ً
وكانوا دوما في الصفوف
األمامية" ،الفتا إلى أن عدد
المتطوعين بلغ في أنشطة
ومشاريع الجمعية منذ
بداية األزمة حتى اآلن 2800
متطوع.
وأكد اهتمام "النجاة"
برعاية المشاريع
التطوعية ،وخاصة
مشاريع التعليم والتدريب
والتنمية المجتمعية ،وأن
الجمعية تفتح أبوابها لكل
شاب يرغب في ممارسة
العمل الخيري والتطوعي.
وحث الشباب على
استثمار أوقاتهم فيما
ينفعهم بالدنيا واآلخرة،
وعلى تخصيص ساعات،
ولو قليلة ،كل أسبوع
لعمل تطوعي أو خيري،
مع الحرص على إخالص
النية.

«المواصالت» تدعو إلى
المحافظة على البيئة البحرية
ناشدت وزارة المواصالت،
جميع مرتادي البحر
من أصحاب السفن
والقطع البحرية ضرورة
المحافظة على البيئة
البحرية ،وااللتزام
بتطبيق أحكام مواد
قانون حماية البيئة رقم
 42لسنة  2014وتعديالته.
وأوضحت الوزارة ،في
بيان لها ،أن جهودها
في المساهمة بحماية
البيئة البحرية بالكويت
تأتي في اطار التنسيق
ً
الذي تم مؤخرا بين
وزارة المواصالت ،ممثلة
بقطاع النقل والهيئة
العامة للبيئة ،والسيما
بعد رصد الهيئة للتلوث
البحري (الناتج من تسرب
الزيت من إحدى السفن)،
ً
وتنفيذا لقانون حماية
البيئة رقم  42لسنة ،2014
والذي يلزم جميع الجهات
الرسمية بالدولة التعاون
والتنسيق مع الهيئة
العامة للبيئة ،التباع
جميع اإلجراءات التي من
شأنها المحافظة على
البيئة البحرية.

ةديرجلا

•
العدد  / 4598الجمعة  4ديسمبر 2020م  19 /ربيع اآلخر 1442هـ

local@aljarida●com

7

محليات

الحمضان لـ ةديرجلا :.نقل إدارات النظافة
إلى «البيئة» يخفف العبء عن البلدية

«نسب اقتراحات أعضاء البلدي للجهاز التنفيذي ...وفندق المباركية خير شاهد»
محمد الجاسم

كشف عضو المجلس البلدي ،مشعل الحمضان ،عن نسب الحقوق األدبية والفكرية ً
لمقترحات أعضاء المجلس البلدي ألطراف أخرى منها الجهاز التنفيذي ،مستشهدا
باقتراح إنشاء فندق في منطقة المباركية بقلب العاصمة ،والذي كان من اقتراحات
رئيس المجلس الحالي خالل مجالس ماضية.
وفيما ّعبر الحمضان في حواره مع «الجريدة» عن عدم رضاه عن مستوى النظافة في
المحافظات ،طالب بنقل مهام متابعة النظافة وعقودها في الدولة من البلدية إلى

ال إنتاجية
مع عدم
التزام الجهاز
التنفيذي بـ 60
ً
يوما للرد على
األسئلة

عدم أخذ رأي
المجلس في
تعديالت
القانون
الجديد غير
مقبول

رقابة البلدية
ً
ضعيفة جدا
بدليل وجود
تجاوزات
وتعديات
وشبهات فساد

• في البداية ما تقييمك ألداء
المجلس البلدي الحالي؟ وما
رأيك في ُ أداء األعضاء؟
ً
 لـ ــو أعـ ـطـ ـي ــت ت ـق ـي ـي ـمــا مــن 10در ج ــات لمنحت المجلس
الـ ـح ــال ــي ب ـي ــن  7و 8درجـ ـ ــات،
بــالــرغــم مــن الـقــوانـيــن المقيدة
للمجلس خصوصا قانون 33
ً
 ،2016/والــذي نعتبره قانونا
ً
معيبا و يـحـتــوي على العديد
م ــن الـ ـثـ ـغ ــرات والـ ـعـ ـي ــوب ،مما
ســاهــم فــي تقييد األع ـضــاء بل
ً
ً
كــان سببا رئيسيا فــي تراجع
اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة مـ ــن قـ ـب ــل أعـ ـض ــاء
المجلس ،ومـثــال ألحــد عيوبه
ي ـك ـم ــن ف ـ ــي تـ ـق ــدي ــم األع ـ ـضـ ــاء
للمقترحات ،حيث نص القانون
على أن الــرد على المقترحات
ً
يكون خالل  60يوما ،ولكن لم
يـضــع ل ـهــذا الـبـنــد ج ـ ــزاءات أو
أحقية ســر يــان المقترح أو ما
شــابــه فــي حــال مخالفته ،مما
انعكس على عدم الرد على أي
مقترح أو سؤال موجه للجهاز
ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي ال ـب ـلــديــة خــال
الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـمـ ـنـ ـص ــوص عـلـيـهــا
بالقانون طــوال عمر المجلس
الحالي ،وهذا أمر غير مقبول،
وينبغي ف ــرض عـقــوبــات على
الجهاز التنفيذي في حال عدم
التزامه بالمدة المذكورة للرد
على أسئلة األعضاء.
كما أن هناك عدة مقترحات
ألعضاء من مجالس سابقة لم
تناقش ،فكيف حال مقترحات
ً
األعـ ـض ــاء ال ـحــال ـي ـيــن ،ودائـ ـم ــا
تكون األعذار والحجج أن هناك
أعدادا كبيرة من المعامالت ترد
البلدية ،وبالتالي عدم االهتمام

كاهل البلدية ومنع ازدواجية المخالفات.
الهيئة العامة للبيئة ،لتخفيف العبء عن ً
ورأى أن الشق الرقابي في البلدية ضعيف جدا ،وأحيانا شبه معدوم في معظم
المحافظات ،مشيرا ًإلى وجود كثير من التجاوزات والتعديات على أمالك الدولة
وشبهات فساد ،داعيا وزير البلدية القادم إلى تفعيل جهاز الرقابة والتفتيش...
وفيما يلي تفاصيل الحوار:

انعكس على قلة تمثيل البلدية
في االجتماعات األخيرة للجان.

تعديل قانون البلدية
• مــاذا عــن تعديالت قانون
ّ
ال ـب ـل ــدي ــة؟ وهـ ــل اطـ ـل ــع أع ـضــاء
المجلس عليها؟
 لـ ــأسـ ــف ل ـ ــم يـ ــؤخـ ــذ رأيالـ ـمـ ـجـ ـل ــس بـ ـ ـ ــأي شـ ـ ـك ـ ــل ،ولـ ــم
ي ـكــن ه ـن ــاك أي ورش ع ـمــل أو
اجـتـمــاعــات ب ـشــأن الـتـعــديــات
الـ ـت ــي ط ــرح ــت عـ ـل ــى الـ ـق ــان ــون
الـ ـج ــدي ــد ،ب ــل إنـ ـه ــا ت ـم ــت عـبــر
الـ ـجـ ـه ــاز ال ـت ـن ـف ـي ــذي وال ــوزي ــر
الـمـخـتــص ،وبـعــد ذل ــك تــم رفــع
المقترحات لمجلس ا ل ــوزراء،
وبــدوره قدمها لمجلس األمــة،
ولـ ــم ت ـتــم مــراج ـع ـت ـهــا م ــن قبل
"ال ـب ـل ــدي" ،ال ــذي ك ــان يـجــب أن
يـ ـك ــون لـ ــه ك ـل ـم ــة ح ــاس ـم ــة فــي
القانون.
ومــا حصل مــن قبل الجهاز
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ووزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـب ـل ــدي ــة
ب ــإرس ــال ك ـت ــاب إل ــى الـمـجـلــس
بوضع االقتراحات للتعديالت
والرد خالل اسبوع فقط كمهلة
أمـ ــر غ ـي ــر م ـع ـق ــول أو مـنـطـقــي
ً
أب ــدا ،حيث كــان الكتاب عبارة
ع ــن إبـ ــراء ذم ــة بــأنــه ت ــم اط ــاع
المجلس ،مع العلم أن البلدية
يـ ــرت ـ ـكـ ــز دوره ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى الـ ـش ــق
التنفيذي اكثر من التشريعي
لـكـنـهــا تــريــد الـجــانـبـيــن وه ــذا
ال يمكن.

سرقة مقترحات
• هــل تــاحــظ وج ــود فجوة

منطقة إلكترونية ذكية ومدينة طبية
طـ ــالـ ــب الـ ـحـ ـمـ ـض ــان ب ـت ـخ ـص ـي ــص مـن ـط ـقــة
إلـكـتــرونـيــة ذك ـيــة اقـلـيـمـيــة ع ــن طــريــق إنـشــاء
مـنـطـقــة إل ـك ـتــرون ـيــة وت ـك ـنــولــوج ـيــة مـتـكــامـلــة
تحتضن المواهب الشابة ،يتم فيها توفير بنية
تحتية كاملة عبر األلياف الضوئية وكيبالت
وخ ــوادم سريعة ،الستقطاب شركات عالمية
ً
لفتح مكاتب إقليمية في الكويت ،مضيفا ان
هذه الخطوة ستجلب المزيد من االستثمارات
لدعم الجانب االقتصادي.
وأش ــار الحمضان إلــى أنــه بـصــدد تقديمه

ً
ا قـتــرا حــا للمجلس البلدي قريبا لتحصيص
موقع لمدينة طبية تستقطب المستشفيات
ال ـعــال ـم ـي ــة ،وت ـت ـي ــح ف ـتــح أف ـ ــرع بـتـخـصـصــات
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،مـ ـم ــا يـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي س ـ ــد الـ ـح ــاج ــة
واالستغناء عن العالج بالخارج.
ودعا إلى توقيع عقد واحد خاص بتنظيف
البر من الدمار البيئي مع تغليظ العقوبات،
الف ـتــا إل ــى أن ه ــذا األم ــر ينبغي أن ي ـكــون من
اختصاص هيئة البيئة.

بين المجلس البلدي والجهاز
التنفيذي؟
 كـ ـثـ ـي ــر م ـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــراس ـ ــاتال ـح ـك ــوم ـي ــة ت ـل ـج ــأ لـلـمـجـلــس
الـبـلــدي فــي ظــل ع ــدم الـتـعــاون
أو التأخير الناتج عــن تكدس
ال ـم ـعــامــات ف ــي ال ـب ـلــديــة ،مما
ي ـج ـع ـل ـنــا ن ـت ــدخ ــل عـ ــن طــريــق
المجلس بالجلوس مع الوزير
ً
أو قيادات البلدية أحيانا لبحث
أسـ ـب ــاب ال ـت ــأخ ـي ــر ،وك ـث ـيــر من
المشاريع تدخلنا بها في حال
لــم يـكــن هـنــاك اهـتـمــام بـهــا من
قبل البلدية ومهملة في اإلدراج.
نـعــم هـنــاك ف ـجــوة ،حـيــث إن
ال ـم ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي ي ـع ـمــل فــي
واد والـ ـبـ ـل ــدي ــة فـ ــي واد آخـ ــر،
وك ـ ــأن ه ـن ــاك ت ـنــاف ـســا بــالــرغــم
م ــن ان ـه ـمــا ي ـك ـمــان بعضهما
إلنجاز المعامالت والمشاريع
المهمة للدولة ،كما هو الحال
ب ـيــن م ـج ـلــس األم ـ ــة والـسـلـطــة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ،وال ـم ـس ـت ـغــرب أنــه
ت ــم مــاح ـظــة ن ـســب مـقـتــرحــات
العضاء المجلس نجدها بعد
فترة تدرج كمشروع مبادرة من
البلدية ،ومثال على ذلك فندق
الـمـبــاركـيــة ال ــذي ك ــان اقـتــراحــا
لرئيس المجلس الحالي اسامة
العتيبي قدمه خــال المجلس
الـســابــق ،ومثبتة فــي مضابط
ال ـم ـج ـلــس ،م ــا ي ــوض ــح ان ـع ــدام
ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق األدب ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـص ــاح ــب
المقترح وصاحب الفكرة لدينا.

شبهات فساد
• ما تقييمك لعمل البلدية
في اآلونة األخيرة؟
 الشق الرقابي في البلديةً
ضـعـيــف جـ ـ ــدا ،وأح ـي ــان ــا شبه
معدوم في معظم المحافظات،
وكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوزات فــي
الـ ـسـ ـك ــن دون عـ ـل ــم الـ ـبـ ـل ــدي ــة،
فـ ـ ـض ـ ــا ع ـ ـ ــن وجـ ـ ـ ـ ـ ــود بـ ـ ـق ـ ــاالت
داخـ ـ ــل الـ ـمـ ـن ــازل ،وت ـق ـس ـي ـمــات
داخ ـ ـ ــل الـ ـبـ ـي ــوت ،وغ ـ ـ ــرف عـلــى
ارت ـ ـ ـ ــدادات الـ ــدولـ ــة ،وت ـعــديــات
عـ ـل ــى أمـ ـ ـ ــاك الـ ـ ــدولـ ـ ــة إل ـ ـ ــى أن
وصـلــت ال ـت ـجــاوزات للبر عبر
التشوينات ،إضافة إلى الخلل
ال ـ ــداخ ـ ـل ـ ــي ،وش ـ ـه ـ ــدت اآلون ـ ـ ــة
اآلخيرة شبهات فساد بإحالة
عدد من الموظفين إلى النيابة
العامة وآخرين هاربين بتهمة

على وزير
البلدية
القادم تفعيل
جهاز الرقابة
والتفتيش

نقل «النظافة»

آن األوان إلحالة
الئحة البناء
إلى المجلس
إلقرارها ولكن
مازالت المماطلة
مستمرة

كـشــف الـمــديــر ال ـعــام للهيئة
العامة للبيئة ،الشيخ عبدالله
األ ح ـم ــد ،أن ه ـنــاك تنسيقا مع
وزارة األشغال ومعهد الكويت
لـ ـ ــأب ـ ـ ـحـ ـ ــاث ال ـ ـع ـ ـل ـ ـم ـ ـيـ ــة بـ ـش ــأن
اس ـت ـخــدام اإلط ـ ــارات فــي خلطة
األسـفـلــت والـبــوتــومـيــن لتقوية
الطرق في البالد.
وأش ــار األح ـمــد ،فــي تصريح
أمس ،على هامش توقيع اتفاقية
إنشاء حديقة مدرسية نموذجية
مستدامة فــي ثــانــويــة الـجــزائــر،
بمبادرة من مبادرة «نحميها»
التطوعي ،وبتمويل من صندوق
حـمــايــة الـبـيـئــة بـكـلـفــة  10آالف
دينار ،إلى اجتماع «البيئة» أمس
األول مع مجموعة من الشركات
المبادرة للتخلص من إطــارات
ارحـيــة ،حيث إن هناك خطوات
ك ـث ـي ــرة وم ـ ـ ـبـ ـ ــادرات لـلـتـخـلــص
مـنـهــا ،مــؤكــدا االت ـف ــاق مــع هــذه
ال ـشــركــات عـلــى أال يـتــم تـجــاوز
المدة المقررة بسنة لإلزالة.
وأوضح أن هناك تعاونا مع
هيئة الصناعة إلنشاء مصنعين
جــديــديــن لـتــدويــر اإلطـ ــارات في
مـنـطـقــة ال ـس ــال ـم ــي ،إلـ ــى جــانــب
مـصـنــع قــائــم حــالـيــا لـتــدويــرهــا
وإيجاد حل لمعضلة استمرت
 40عاما.
وأعـلــن أن الـصـنــدوق البيئي

"الحرير والجزر"
• م ــا أهـ ــم ال ـم ـشــاريــع الـتــي
تتطلع إلنجازها عبر المجلس
الحالي؟
 أتمنى إقرار مشروع مدينةالحرير وتطوير الجزر بصفة
عاجلة ،لكن مازال الملف يسير
ببطء شديد ربما تجمد ،حيث
ان تــأخ ـيــره م ــر عـلـيــه ع ــام ــان،
وبسبب ذلك علق أهم مشروع،
وهــو المخطط الــرابــع للدولة،
وكــان من المفترض أن يصدر
في  ،2019وتم تأخيره لمحاولة
إدخ ـ ـ ــال مـ ـش ــروع ال ـح ــري ــر فــي
المخطط ،والشك أن تأخيره في
المخطط سيعرقل المشاريع
التنموية.
وب ـ ـ ـكـ ـ ــل أم ـ ـ ــان ـ ـ ــة ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك 16
ً
ً
عـ ـض ــوا بـيـن ـهــم اتـ ـف ــاق ت ـمــامــا
بعدم تعطيل أي مـشــروع في
ال ـم ـج ـل ــس ،ول ــدي ـن ــا رغ ـب ــة فــي
اإلنجاز ،إال أن جائحة "كورونا"
وال ـب ـيــروقــراط ـيــة أعــاق ـتــا ذل ــك،
ليصبح المجلس غير محظوظ
بضياع وقــت ثمين من عمره،
ورغ ــم ذل ــك ك ــان لــديـنــا إص ــرار
ف ـ ــي عـ ـق ــد اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات خ ــال
األزم ــة لتمرير أهــم المشاريع
التنموية.

سكن العزاب
• مــا رايــك فــي ظــاهــرة سكن
العزاب؟
 لــأســف الـفـتــرة الماضيةشهدت شكاوى من المواطنين
ب ـس ـبــب س ـكــن ال ـ ـعـ ــزاب ،وه ــذه
ال ـظــاهــرة ال يـمـكــن حـلـهــا دون
وجــود قانون له أسـنــان ،الذي
أقر عام  ،1992ومنذ هذه الفترة
التي مر عليها  28سنة لم يتم
تعديل القانون وسد الثغرات
التي عانت الدولة منها ،كما أن
المدن العمالية في األطراف لن
تغني ما لم يكن هناك قانون
رادع ،ولــذلــك تــم رف ــع مـســودة
قانون للفتوى والتشريع وإلى
اآلن لم يبت فيها.

ً
متحدثا لـ«الجريدة»
الحمضان

• األحمد 500 :ألف دينار في الصندوق البيئي ُجمعت من المخالفات
• تنسيق مع «التربية» الستحداث مادة التربية البيئية في المناهج
●

• مـ ـ ــا رأيـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي م ـس ـت ــوى
الـنـظــافــة بــالـمـحــافـظــات؟ وايــن
مكامن التقاعس؟
 م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ـن ـ ـظـ ــافـ ــة غ ـيــرً
م ــرض أب ـ ــدا م ــع وجـ ــود تـفــاوت
ما بين منطقة وأخــرى ،لــذا من
الـ ـض ــروري ،حـســب رؤي ـت ــي ،أن
تنتقل إدارات النظافة بالكامل
للهيئة العامة للبيئة ،بعد أن
اوكلت إليها مسؤولية المرادم
بالكامل ،وهي خطوة إيجابية
لـ ـف ــض تـ ـ ــداخـ ـ ــل الـ ـص ــاحـ ـي ــات
بين البلدية وهيئة البيئة في
المخالفات المزدوجة ،وقضية
اإلط ـ ـ ـ ــارات ال ـت ــال ـف ــة أك ـب ــر دل ـيــل
على تضارب الصالحيات إلى
أن أصبحت معاناة كبيرة في
الدولة ،إضافة إلى ذلك البلدية
تعاني اختالال في توزيع مهام
المراقبة لعقود النظافة ،مع عدم
وجود مركزية لقطاع النظافة،
م ـمــا يـجـلـعـهــا ب ـحــاجــة إلعـ ــادة
النظر في الهيكل التنظيمي.

المجلس
الحالي
يستحق 8
من  10في
التقييم بالرغم
الئحة البناء
من القوانين
المقيدة له
• فيما يخص الئحة البناء

«البيئة» :استخدام إطارات إرحية في خلطة األسفلت
عادل سامي

الـ ـتـ ـع ــدي ع ـل ــى أم ـ ـ ــاك ال ــدول ــة
بـمـبــالــغ كـبـيــرة ،مـمــا يـثـبــت أن
الشق الرقابي يحتاج إلى نظرة
ش ــام ـل ــة ل ـس ــد الـ ـثـ ـغ ــرات داخ ــل
البلدية ،وعلى الوزير المقبل أن
يفتح باب الشق الرقابي ،وذلك
ع ــن ط ــري ــق تـفـعـيــل أه ــم جـهــاز
في البلدية ،وهو جهاز الرقابة
والتفتيش.

الجديدة ،هناك شكوى مقدمة
م ـ ــن األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ب ـس ـب ــب ت ــأخ ــر
احالتها من البلدية للمجلس،
كيف تنظر لهذه القضية؟
 ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك وس ـ ـي ـ ـلـ ــة ت ـس ـم ــىبالخصم واالستثناء في آلية
ال ـب ـنــاء بــالـسـكــن ال ـخ ــاص تتم
عبر استثناءات من قبل المدير
وال ـ ـنـ ــواب ف ــي ال ـب ـل ــدي ــة ،وه ــذا
ً
غير قانوني اذا كان هذا جزء ا
ً
مستحقا لصاحب المعاملة،
فالواجب أنه ال يكون من بوابة
االستثناء بل حق أصيل وفق
بنود محددة ،وهذا األمر البد
أن ينظمه وجود الئحة.
و مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  ،2018و ن ـحــن
نـ ـ ـس ـ ــأل عـ ـ ــن ت ـ ـحـ ــديـ ــث الئـ ـح ــة
البناء ،ولكن مازالت المماطلة
م ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة ل ـ ـ ـعـ ـ ــدم ت ـق ــدي ـم ـه ــا
ل ـل ـم ـج ـلــس ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي ،ال نـعـلــم
مــن المستفيد مــن ع ــدم إق ــرار
ً
الـ ــائ ـ ـحـ ــة عـ ـلـ ـم ــا ب ـ ـ ــأن رئ ـي ــس
المجلس وجــه ســؤاال للجهاز
التنفيذي بشأنها ،ليأتي الرد
ً
مبهما بأن الالئحة جاهزة لدى
اإلدارة القانونية دون رؤيتها
أو حقيقة ما يذكره ،آن األوان
ان تعمل البلدية وفق اللوائح
التي تنظم عملها بشكل مطلق
وتتجنب ما يسمى بالواسطة
واالع ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاد عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى األطـ ـ ـ ـ ــر
ال ـقــانــون ـيــة ،حـيــث ان الــائـحــة
الجديدة للبناء سيترتب عليها
اع ـت ـمــاد ك ــود ال ـب ـنــاء الـحــديــث
الـ ـم ــوح ــد لـ ـك ــل مـ ـبـ ـن ــى ،وآلـ ـي ــة
تنظيم أبــراج االتـصــاالت التي
ت ـخــالــف ب ــوج ــود ب ـن ــاء جــديــد
ً
حسب الالئحة الحالية ،فضال
عــن اعتماد األدوات الحديثة،

واأل م ــور التنظيمية المواكبة
للتطور في البناء.

لــديــه نـحــو  500أل ــف دي ـن ــار تم
جمعها من المخالفات البيئية
المسجلة من عــام  2016وحتى
اآلن ،الفتا إلى استمرار الهيئة
في تحصيل المبالغ المسجلة
ع ــن ال ـم ـخــال ـفــات الـبـيـئـيــة الـتــي
صدرت فيها أحكام قضائية بعد
إحالتها إلــى النيابة مــن خالل
األجهزة المختصة.

إحالة إطالق اسم مدينة نواف األحمد
على «المطالع» إلى «التنفيذي»
●

محمد الجاسم

أحــالــت لجنة الـجـهــراء فــي المجلس البلدي
االق ـت ــراح الـمـقــدم مــنوك ـيــل الـ ـ ــوزارة المساعد
لـشــؤون قطاع البحوث ونظم المعلومات في
مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس األمة أحمد
الهيفيبشأن إطالق مدينة الشيخ نواف األحمد
السكنية عـلــى مــديـنــة الـمـطــاع السكنية ،إلــى
الجهاز التنفيذي لرفع تقرير مفصل بشأنه.
وقـ ــال رئ ـيــس لـجـنــة ال ـج ـه ــراء ف ــي المجلس
البلدي ،فهيد المويزري ،في تصريح صحافي
أمــس ،عقب االجتماع ،إن اللجنة ناقشت عدة
طلبات تابعة لمحافظة ا لـجـهــراء ،وأهمها ما

أحـيــل لـلـجـهــاز الـتـنـفـيــذي لــرفــع تـقــريــر مفصل
بشأنها ،و هــي تغيير مسمى مدينة المطالع
لمدينة الشيخ نــواف األحمد السكنية ،وطلب
شــركــة الـمـطــاحــن الـكــويـتـيــة ب ـشــأن تخصيص
مــوقــع لـهــا ف ــي مـيـنــاء م ـب ــارك الـكـبـيــر لتشييد
صوامع ومطحنة.
وأض ـ ــاف ال ـم ــوي ــزري أن الـلـجـنــة أب ـقــت على
جــدولـهــا طلبي وزارة الـكـهــربــاء وال ـمــاء بشأن
تـخـصـيــص مــوقــع مـحـطــة تـعـبـئــة ال ـم ـيــاه على
طريق السالمي ،وكذلك طلبها بشأن تخصيص
وتثبيت وتسليم موقع محطة تحويل كهرباء
رئيسية في منطقة العبدلي.

«تربية بيئية»
ولـ ـف ــت األح ـ ـمـ ــد إلـ ـ ــى وجـ ــود
خطة وتنسيق مع وزارة التربية
لوضع مادة جديدة في المنهج
تحت مسمى «التربية البيئية»،
تـ ـ ـق ـ ــوم بـ ـجـ ـم ــع كـ ـ ــل ال ـم ـف ــاه ـي ــم
ال ـب ـي ـئ ـيــة فـ ــي م ـخ ـت ـلــف الـ ـم ــواد
العلمية المتعلقة بالبيئة ،بهدف
إدراجها في المناهج بتطبيقات
مـيــدانـيــة ،بـهــدف توعية الجيل
الـ ـج ــدي ــد ل ـل ـم ـفــاه ـيــم واألف ـ ـكـ ــار
البيئية.
وأضـ ـ ـ ــاف أن نـ ـج ــاح ت ـجــربــة
حـ ــدي ـ ـقـ ــة مـ ـ ــدرسـ ـ ــة نـ ـم ــوذجـ ـي ــة
سـيـنـقـلـنــا إلـ ــى تـعـمـيـمـهــا على
مختلف المدارس بالتنسيق مع
وزارة التربية ،وكذلك جمعيات
النفع العام المختلفة.
و قـ ـ ـ ـ ـ ــال إن ا ل ـ ـك ـ ــو ي ـ ــت ت ـف ـق ــد
مـ ـس ــاح ــات ك ـب ـي ــرة ح ــال ـي ــا بـمــا
ي ـق ــارب  1000مـتــر يــوم ـيــا ،يتم
ف ـي ـه ــا ردم ال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات ،وه ـ ــذه

جانب من توقيع اتفاقية إنشاء حديقة مدرسية نموذجية
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاح ـ ـ ــات ضـ ـ ــائ ـ ـ ـعـ ـ ــة يـ ـج ــب
استغاللها بما يفيد المواطنين،
وليس لردم النفايات ،موضحا
أن إعـ ـ ـ ــادة الـ ـت ــدوي ــر م ـم ـك ــن أن
ت ـ ـسـ ــاهـ ــم فـ ـ ــي إي ـ ـ ـجـ ـ ــاد أن ـش ـط ــة
ص ـن ــاع ـي ــة ت ـخ ـل ــق فـ ـ ــرص عـمــل
جديدة للمواطنين.
وت ـ ــاب ـ ــع :أنـ ـن ــا ن ـح ـت ــاج عـلــى
األق ـ ـ ــل مـ ــن  5إلـ ـ ــى  10سـ ـن ــوات
لبناء بيئة سليمة بوجود جيل
جــديــد يتقبل هــذه التوجيهات
البيئية وتطبيقها ،وتكون هناك
منظومة مجهزة مــن المصانع
بنية صناعية إلعادة التدوير.

إعادة المرحلة الثانية من الشقايا
تحدث الشيخ عبدالله األحمد عن أهمية مشاريع الطاقة
الشمسية في المرحلة المقبلة ،والتي كان مشروع الشقايا
في مقدمتها ،آمال أن تعود المرحلة الثانية من المشروع إلى
خريطة الطريق بعد أن تراجع القطاع النفطي عنه ،متمنيا
أن يتم التنسيق مجددا بين وزارة الكهرباء والقطاع النفطي
إلعادة هذا المشروع الحيوي والمهم.
وأكد أن الكويت لديها القدرات الفنية إلقامة هذا المشروع
الذي ينتظر الدعم المالي من وزارة المالية ومؤسسة البترول
الكويتية.

«الزراعة» :مباحثات مع « »OIEلمشاركة
الخيول في المسابقات الدولية
أع ـلــن ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـهـيـئــة ال ـعــامــة لـشــؤون
الزراعة والثروة السمكية ،الشيخ محمد اليوسف،
أن التنسيق والمحادثات بين الهيئة والمنظمات
الدولية المتخصصة مازالت جارية لرفع الحظر
عن مشاركات الخيول من الكويت في المسابقات
الدولية خارج البالد ،خصوصا بالدول األوروبية.
وقال اليوسف لـ «كونا» ،أمس ،إن المباحثات
قائمة بين «الزراعة» والمنظمة العالمية للصحة
ال ـح ـيــوان ـيــة ( )OIEلــاس ـت ـع ـجــال ب ــرف ــع الـحـظــر
وتسهيل اإلج ـ ــراءات وتــذلـيــل كــل الـعـقـبــات ،بما
يمكن أصحاب الخيول الكويتية من المشاركة
في المسابقات الدولية.
وأوض ــح أن رفــع الحظر مــن شأنه أن يساعد
ف ــي ال ـت ـســريــع م ــن ح ــرك ــة ال ـخ ـيــول م ــن ال ـكــويــت،

السيما الخيول المشاركة في السباقات الدولية
والمنافسات في مجال الخيل.
وأض ـ ــاف أن الـهـيـئــة ت ـتــابــع بـعـنــايــة الــوضــع
ال ـحــالــي ل ـن ـشــاط ال ـفــروس ـيــة ف ــي ال ـب ــاد ،وسـبــل
التطوير والتنسيق لدعم هذا النشاط ،وتيسير
ما يلزم من إجراءات لمشاركة الخيول الكويتية
في المسابقات والمهرجانات الخارجية.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن ال ـه ـي ـئــة وض ـع ــت ال ـض ــواب ــط
والشروط الخاصة بتحديد اإلجراءات الضرورية
المتعلقة باستيراد الخيول وتصديرها ،وكذلك
خروجها للمشاركات الخارجية وال ـعــودة بعد
االنتهاء منها.

إضافات

٨

شوشرة :تنمية الحصى
مبارك العبدالهادي
العديد من الملفات تنتظر إنجازها بعد تجميد بعضها ألسباب
تدخل كورونا كجزء منها ،فضال عن تعطيلها بسبب عدم االتفاق
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خالل المرحلة الماضية ،ولعل
أبرزها الملف االقتصادي الذي بات في حال ضياع وتوهان وتراجع
دون أن تكون هناك مصداقية في عالجه ،األمــر الــذي انعكس سلبا
على العديد من األمور ومنها تنميتنا التي أصبحت حلما ،والمشكلة
فــي هــذا الملف الكبير التخلف الحكومي الــذي اعتدنا عليه وعــدم
المباالة من نــواب المجلس السابق الذين كــان أغلبهم يغرد خارج
السرب ،وال يفقهون بالتنمية أو حتى تطوير شارع ،وعقولهم الفذة
كانت مشغولة في أمور أخرى ،فكان هؤالء «الجهابذة» مفخرة للعالم
واألمتين العربية واإلسالمية بسبب ثقافاتهم التي فاقت التوقعات.
فكان اآلخرون يحسدوننا عليهم وعلى ذكائهم وقدراتهم الخارقة،
والدليل على ذلــك مازلنا نسبح في حصى الـشــوارع وتــراكــم المياه
وتراجع إمكاناتنا ،حتى أن بعض المناطق أصبحت كأننا في دولة
أخ ــرى ،فـخــال زي ــارة واح ــدة لجليب الـشـيــوخ سنكشف عــن الــوجــه
اآلخ ــر لـلـبــاد ،وسنتعرف على تــاريــخ حـضــاري مــن مختلف قــارات
العالم ،وهــذا المعلم يجب أن يكون محط أنظار العالم كوننا دولة
متطوره تمتلك هذه الصروح المعمارية في هذه المنطقة المنكوبة،
ولن نتطرق الى بعض أجزاء بنبذ القار وتيماء والصليبية وحولي
وخيطان والفروانية والسالمية وغيرها مــن المناطق التي راحــت
ضحية اإلهمال الحكومي والنيابي ،وهذا األمر يقودنا إلى أسباب
منها أن بعض هذه المناطق تعاني من العمالة الوافدة ،وبالتالي هم
خــارج حسابات جماعة التطوير ،ألن إنسانيتهم تفوق إمكاناتهم،
وقلوبهم الرحيمة تسبق حقدهم وحسدهم.
إن الـكــويــت الـتــي تمتلك مــا ال يمتلكه اآلخـ ــرون مــاديــا أصبحت
تتراجع ،في حين أصبح اآلخرون في المقدمة ،خصوصا أولئك الذين
كنا ندعمهم في السابق ،صاروا اليوم يدعمون اآلخرين بعد أن حققوا
قفزات في التطور.
إن متطلبات التنمية الحقيقية والنهضة االقتصادية بحاجة إلى
فكر ال أدوات فقط ،كما أننا لسنا بحاجة لعقول يفكر عنها اآلخرون
لتنفيذ متطلبات وهـمـيــة ال تـمــت لـلــواقــع بـصـلــة ،وت ـصــرف عليها
الماليين وتذهب هباء منثورا بسبب ذلك.
إننا بحاجة إلــى إعــادة هيكلة الطاقات العاملة وإعطاء الفرصة
للشباب من ذوي الكفاءات إلثبات قدرتهم على عودة درة الخليج إلى
مكانتها السليمة بنهضة تنموية تنافس الــدول المتطورة ،بعد أن
مللنا من بعض «وجيه الفلس» الذين ال يزالون يجلسون على مقاعد
المسؤولية ،وهم ال يحركون ساكنا ،وال يحملون معهم سوى غبار
عفا عليه الدهر من تخلفهم الال محدود واستهتارهم وعدم التزامهم
أو حتى حرصهم على تنميتنا.

بالعربي المشرمح« :تبون
ّ
الفساد ول ما تبونه؟»
محمد الرويحل
ً
ً
ً
غدا سيكون يوما مفصليا في التاريخ السياسي ،حيث سينتخب
المتحلطمون نوابهم ليمثلوهم في السلطة التشريعية التي يفترض
أنها سلطة رقابية وتشريعية تراقب وتحاسب السلطة التنفيذية
التي ال عالقة للمواطنين في اختيارها ،وألن الشعب الكويتي اعتاد
على التحلطم في الــدواويــن ووسائل التواصل االجتماعي طوال
ً
السنوات األربع الماضية منتقدا سوء أداء نوابه والكم الهائل من
قضايا الفساد واالنحراف وسوء اإلدارة دون أن يفعل مجلس األمة
ً
شيئا حيالها ،بل إن البعض اتهم المجلس بالمشاركة في هذه
القضايا من خالل التستر عليها أو الوقوف جانب الضالعين فيها،
األمر الذي يجعلنا نعتقد وفي مثل هذه الحالة أن يكون التغيير
ً
في المجلس القادم كبيرا لنترجم سخطنا على المجلس الماضي،
ولنكون صادقين مع أنفسنا ،فال يعقل أن نتحلطم وننتقد المجلس
ً
السابق ،ثم نعود لنعيده مرة أخرى.
لقد أثبت المجلسان السابقان فشل النظام االنتخابي الحالي،
ً
وثـبــت أن الـمـشــاركــة فيه لــن تـجــدي نفعا ولــن تغير مــن المعادلة
السياسية ولكن مــادام أنه الواقع ،ويرى البعض أن نتعامل معه،
فمن الواجب أن نتعظ وندرك خطورة هذا الواقع المرير ،ونتعامل
معه بطريقة علمية وعملية ناجحة حتى ال نخسر أربــع سنوات
أخرى ال نملك معها سوى التحلطم والمزيد من الفساد والتخلف.

يعني بالعربي المشرمح:

ً
تبون الفساد وال ما تبونه؟ إذا تبونه فغدا أعيدوا انتخاب من
سانده ووقف جانبه ،وإذا ما تبونه فعليكم واجب شرعي ودستوري
وأخالقي :غيروا المعادلة وال تعيدوا من نكث وعده وعهده ،ومن
تكسب على حساب مستقبلكم ومستقبل وطنكم ،وال تنخدعوا
ً
حتى ال تتحلطموا ،فالكويت غدا أمانة بأعناقكم يا من ترون في
المشاركة جدوى التغيير.

بصراحة :الناخب
والمواجهة
ناصر المحياني
مع ُتسارع وتيرة المشهد العام النتخابات «مجلس األمة ،»2020
والذي أقفل باب الترشح فيه على إجمالي ( )326مرشحا ومرشحة،
ً
ومن بينهم ( )43نائبا من نواب «مجلس  ،»2016إلى انسحاب القلة
من المرشحين واالنتهاء من سباق مــاراثــون التشاوريات وحسم
أس ـمــاء ممثلي ال ـت ـيــارات الـسـيــاسـيــة ،حـتــى تــم إع ــان لجنة فحص
طلبات الترشيح لعضوية مجلس األمة بالتعاون مع وزارة الداخلية
ً
عــن شطب (ُ )33مــرشـحــا واستبعاد آخ ــر ،وص ــوال الــى الطعن على
القرار الصادر أمام المحاكم واستيفاء كل درجات التقاضي وصدور
األحكام النهائية فيه.
غد السبت الموافق  5ديسمبر  2020على
وبذلك يقف الناخب يوم ٍ
خط المواجهة المباشرة أمــام مفترق الطرق وبكامل مسؤولياته،
ً
ويتقدم بأول خطوة لتصحيح المسار للمشهد السياسي العام ،بدال
من العودة الى ميادين وسيناريوهات مواقع التواصل االجتماعي
لجلد الذات ،والتنفيس الدرامي من خالل رمي اللوم على الحكومة
فقط ،كنوع من أنواع التكفير عن الذنب المتمثل في خطأ االختيار
سوء في
السيئ لممثلي األمة ،كما حدث في السنوات العجاف من ٍ
التشريع وشبه االنعدام التام في الرقابة الحقيقية ،ناهيك عن اللجان
ُ
ُ
البرلمانية التي ال تسمن وال تغني من جوع.
ُ
ً
ولنا أن ندرك تماما ما استهل به في افتتاح دور االنعقاد العادي
الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس األمة،
عبر الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد الجابر الصباح بقوله« :إن عملية االنتخاب على أهميتها ال
تمثل إال الجانب الشكلي من الديمقراطية ،فهي أمانة ومسؤولية
وطنية كبرى تتحقق بها مرضاة الله والضمير ،في حسن اختيار
ّ
لسموه عقب أداء اليمين
ممثلي األمة» ،كذلك ما جاء في النطق السامي
ً
الدستورية« :أعاهدكم أن أبذل غاية جهدي حفاظا على رفعة الكويت
وعزتها وحماية أمنها واستقرارها ،وضمان كرامة ورفاهية شعبها».
لذلك يجب أن يعي الجميع كامل مسؤولياته ،في تقديم «المصلحة
ً
الدائمة» والمتعلقة بمصير األبناء ومستقبلهم ،واالبتعاد كليا عن
المصالح المؤقتة ،في ظل مجمل التحديات والظروف الملتهبة التي
تواجه المنطقة ،عالوة على عاصفة الفساد العاتية التي ضربت آمال
وتطلعات الجميع ،ليكون ذلــك في نهاية المطاف رسالة واضحة
وصريحة تتمثل في االختيار المسؤول للناخب المخلص لدينه
ً
ً
ونفسه وأبنائه ،كما يعد ذلك دعما حقيقيا لبداية «العهد الجديد»
نحو أفضل التطلعات المستقبلية ،بقيادة صاحب السمو أمير البالد،
حفظه الله ورعاه.

ةديرجلا
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الدعابة السمجة

سارة المكيمي

المواطنة هو الذي ُيمس!
جيب
ِ
نع َم المواطن الرجل ولعقود طويلة منذ تأسيس الدولة بحقوق
ِ
مدنية كاملة ،جاء ت الحزمة غليظة ُ
ومرضية ،سقطت بحضنه
بال نضال أو كفاح أو مطالب تصدح بها الحناجر حتى تتقطع
الحبال الصوتية ،فالمشرع– كونه رجــا -صنع لنفسه كــل ما
يحتاج لتكون هــذه الدولة راعية له وألسرته من كل الجوانب.
ً
المرأة الموجودة منذ األزل كانت تابعة ،أما كانت أو بنتا أو زوجة
تتنعم بخدمات هذه الحزمة طالما أنها متصلة معه ومقرونة به!
يزوجها األب ليلتقطها الزوج فتخرج من عباءة أحدهم لتتدثر
بعباءة اآلخر.
ه ــذه الـمـمـيــزات ال ـخــارجــة مــن جـيــب الـمــدنـيــة وال ـتــي صيغت
ُ
وصنعت ووضعت بقوانينها الحالية لرفاهية الرجل مؤكدة أنه
المعني األول بخيرات البلد ،بل وجوده في حياة المرأة المواطنة
وغير المواطنة شرط أساسي لتنعم هي بها ،وعلى الرغم من
معرفتنا السابقة بهذه الحزمة ،ومدى تأثيرها البالغ على حياة
المرأة الكويتية ورفاهيتها ،فإننا لم َ
نر أي ضوابط أو محظورات
ُ
تذكر لترهيب الرجل الكويتي من االقتران بالغريبة وتشجيعه
للزواج من مواطنته عدا قرض الزواج! فتمرير الجنسية ألوالده،
واعتبار أسرته أسرة كويتية باألصل ،وما يتبعها من حقه في
السكن ،ومن ثم تجنيس زوجته وإعطائها كل حقوق المواطنة من
أولوية في العمل ،وتأمينات اجتماعية ورعاية صحية وتعليمية
جاءت لنصرة هذه الزيجة ،بل إعمارها وتمكينها من حياة كريمة
متكاملة من خالل رعاية هذه األسرة من المهد إلى اللحد.

د .نبيلة شهاب

في الجهة المقابلة وبالقانون ،وعلى الرغم من أنها أيضا ُحرة
في زواجها ممن شاء ت تماما مثل الرجل ،فإن المدنية رهبتها
إلى أبعد الحدود ،بل ّ
مست جيب المواطنة ،وأدخلت يدها في
حقيبتها وغرفت كل تلك الحقوق المدنية التي من المفروض
أنها مساوية طبق األصل للرجل! فال رعاية ألسرتها وال التفات
لكرامتها اإلنسانية وال مميزات الستقرارها في بالدها ،بل جاءت
القوانين جاحدة ظالمة باعتبار زوجها وأبنائها غرباء وافدين
مدى الحياة غير مستحقين لخيرات بالدها ،ال تجنيس لزوجها
وبالتالي ال اعتبار ألسرتها كأسرة كويتية ،فال خدمة إسكانية
وال توريث عقار وال عالوات اجتماعية وال صفة استثنائية كريمة
للوجود في البالد غير ختم اإلقامة الدوري ألسرتها مدى الحياة!
أن تمنح دول ــة مــا كــل سـ ُـبــل ال ــراح ــة االجـتـمــاعـيــة والــرفــاهـيــة
األسرية لمواطن فقط ألنه ذكر وتمنعها عن المواطنة ألنها أنثى
معيار يتناقض جدا مع مبدأ الدولة المدنية والقوانين التشريعية
ُ
التي تقوم عليها ،فالدولة المدنية تصنع لمواطنيها بال تمييز،
عليهم موجوداتها ومحظورتها بالتساوي ،ألنها
بــل تسري
وصنعت ُ
ببساطة دولة ُخلقت ُ
وعمرت على سواعد الكل ،تقوم
على الجنسين وتكتسب قوامها وسيادتها من االثنين!
المعضلة األولــى برأيي التي تواجهنا كمطالبات بالحقوق
َ
المحرمة هي الوعي والثقافة العامة بمفاهيم المواطنة والدولة
ـواد
الحديثة والـحـقــوق المدنية ،ألننا بــا أدنــى شــك ،نصدح بـ ٍ
بواد آخر!
وأغلب الشعب ٍ

ناجي المال

أملنا في العهد الميمون
ً
مــا زلــت مــرابـطــا فــي دائ ــرة الـمــادة  98من
الدستور التي تنص« :تتقدم كل وزارة فور
تشكيلها بـبــرنــامـجـهــا إل ــى مـجـلــس األم ــة،
وللمجلس أن يبدي ما يــراه من مالحظات
ً
بصدد هــذا البرنامج» .علما أن مجرد عدم
أخ ــذ الـحـكــومــة بـمــاحـظــات الـمـجـلــس على
البرنامج يوجب تحريك المساءلة السياسية
التي تصل إلــى حــد إعــان عــدم التعاون أو
حـجــب الـثـقــة عــن ال ــوزي ــر الـمـخـتــص ..راجــع
ال ـن ـظ ــام ال ــدسـ ـت ــوري ف ــي ال ـك ــوي ــت د .ع ــادل
الطبطبائي (.)839 –834
فـمــا بــالـكــم إذا لــم تـقــدم ال ـ ــوزارة برنامج
ع ـم ـل ـه ــا لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـل ــس؟! ال ـ ـكـ ــارثـ ــة أن ج ـم ـيــع
الـمــرشـحـيــن ه ــذه األيـ ــام لـيــس ف ــي واردهـ ــم
المطالبة الـجـ ِّ
ـديــة بــإلــزام الحكومة بتقديم
برنامج عملها ،وال يداعب رغبتهم التلويح
بتحريك المساء لة السياسية إذا لــم تقدم
الحكومة برنامج العمل ،وال توجد مطالبة
من القوى الشعبية والنشطاء بهذا البرنامج،
م ـم ــا ب ـع ـنــي أن ع ـق ــول ال ـج ـم ـيــع ف ــي خـضــم
غيبوبة ضاربة األطناب تجعل هذه العقول
قابعة في دائرة ُ
العقم وطريق َس ْد كما نقول.
َّ
لــذا أتوجه إلــى أولــي األمــر بعد أن أظلنا
ع ـه ــد م ـي ـم ــون رب ـم ــا وج ــدن ــا ب ـش ــائ ــر ُيـمـنــه
وخيريته في هطول األمطار ُ
الم ْم ِرعة ،بعد أن
ً
طال احتجاب هذه الظواهر ردحا من الزمن،
ففوجئنا بهذه ِّ
الد َيم ُّ
والسحب الثقال ُت ِّ
طرز
َ ْ
َ
سماءنا بسنا برقها ثم تجود ،بسلس ِل وبلها
والوهاد وكأنها
المبارك على سهول البالد
ِ
رد تحية من السماء بعد أن افتتح صاحب
السمو ،حفظه الله ،عهده المبارك بالتواصل
مــع أصـحــاب ال ــرأي والـمـشــورة مــن مختلف

األطياف كمؤشر على رغبته الصادقة بإذن
الـلــه عـلــى اإلصـ ــاح والـتـغـيـيــر واسـتـئـصــال
شأفة الفساد.
وح ُّسنا اإليماني هو من يعقد الصلة بين
ِ
ـاح النفوسَ ،يقول
ـ
ص
وبين
الكون
ظواهر
َ َّ
ّ
َ
رب العزة َجــل َفي َ عـ َـاه«َ :وأن َلـ ِـو ْاستق ُاموا
َ
َ ْ ْ ُ َّ ً َ ً
َّ
َعلى الط ِريقةِ َل ُسقيناه ْم ماء غدقا»َّ ،ويقول
ّ
ْ ُ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ َ َ
عز من قائل« :فقلت استغ ِفروا ربكم ِإنه كان
ً
َ َّ ً
ُ
َ ُ
ارا* ُي ْر ِسل َّ
الس َم َاء َعل ْيك ْم ِم ْد َر َّارا* َو ُي ْم ِد ْدك ْم
غف
ِ
َ َ ْ َْ
َ
ْ
َ
ُ
َ َ ْ َ
ْ َ
بـ َـأ ْمـ َـو َ َ
ات ويجعل
ال ًوب ِنين ويجعل لكم جن ٍ
َِ ُ ْ َ ْ َ ٍ
لكم أنهارا» ،فشبكة قوانين الكون وظواهره
ي ـه ــزه ــا ال ـم ــوق ــف ال ـن ـف ـســي وإقـ ــامـ ــة ال ـع ــدل
واإلصالح فتطرح وتمنح خيراتها وبركاتها.
ً
وح ـتــى ي ـكــون اإلصـ ــاح فــاعــا ويقتطف
ثمراته الجميع البــد أن يصاغ فــي برنامج
عمل تتحقق فيه كل عوامل القابلية للتطبيق
الناجح ويـقــوم بــه وينفذه مخلصون ذوو
خبرة ونفاذ بصيرة ،وأنا اجتهدت بخبرتي
الـمـتــواضـعــة وجـمـعــت خ ــاص ــات مـشــاريــع
وم ـق ـتــرحــات ل ـع ـقــول ف ــذة م ــن أب ـن ــاء وطـنــي
ألنسج برنامج عمل يكون هو القاعدة التي
ّ
ترشد وتحدد عملية اختيار أعضاء الحكومة
لـكــي تضطلع بتنفيذ ه ــذا الـبــرنــامــج الــذي
سيحقق ،بإذن الله ،مصلحة الدولة والشعب
ويستجيب لمتطلبات المرحلة ،وكتبت هذا
البرنامج في مقالي بتاريخ  2020/11/13في
الجريدة ،ومن نتائجه بإذن الله اآلتي:
زي ـ ــادة رفــاه ـيــة ال ـمــواطــن وخ ـلــق عنصر
الـ ـسـ ـع ــادة ،خ ـفــض الـ ـم ــوازن ــة إلـ ــى الـنـصــف
وبــالــذات الـبــاب األول وخـفــض الــدعــوم بما
نسبته  ،%25خلق فــرص عمل للمواطنين
في القطاع الخاص باعتماد قائمة وظائف

ال يستغلها غير الكويتي ،ترقية الخدمات
ُّ
التفوق في
الصحية والتعليمية وتحقيقها
مقاييس الكفاءة العالمية واإلقليمية بعد أن
أصبحنا في اآلخر ،ترشيد الخصخصة لكل
القطاعات اإلنتاجية صحة ،تعليم ،كهرباء
ومـ ــاء ،ات ـص ــاالت ثــاب ـتــة ،ب ــري ــد ،م ــواص ــات،
مـ ــوانـ ــئ ،مـ ـط ــار ،ح ــل ال ـق ـض ـيــة اإلس ـكــان ـي ــة
باعتماد نظام الشقق وجعلها أكثر منافسة
لنظام الفلل ببنائها قــرب الـشــواطــئ وعي
أجـ ـم ــل مـ ـك ــان ت ـح ـب ــه الـ ـنـ ـف ــوس وي ـح ـت ـضــن
األطفال والشباب بعد أن التقمتهم العزلة في
الغرف وإدمان األلعاب اإللكترونية المدمرة
للشخصية ،حــل خـلــل ا لـتــر كـيـبــة السكانية
وت ـكــويــت ال ــوظ ــائ ــف ،ال ــوص ــول بــال ـحــوادث
المرورية القاتلة الى درجة قريبة من الصفر
بحل بسيط ،حل االزدحام المروري باعتماد
شبكة مواصالت عامة منضبطة في مواعيد
وصولها بالدقيقة بباصات نقل فخمة وآمنة
يمكن استخدامها حتى من طلبة المدارس.
ال ـب ــرن ــام ــج مـ ـت ــوازن وواقـ ـع ــي ل ـيــس فيه
مطالب شعبوية دعائية ،وليس فيه مساس
بـجـيــب ال ـم ــواط ــن ب ــل ي ـمــأ ج ـيــب ال ـمــواطــن
و جـيــب الحكومة ،ويحمل القطاع الخاص
مسؤولياته بتوفير فرص العمل وتحسين
الـخــدمــات وزرع الـخـبــرات وتــأهـيــل الـكــوادر
الــوطـنـيــة ،كـمــا أن ــه يعيد صـيــاغــة الـمــواطــن
بغرسه في بيئة استثمارية منتجة وفعالة
وحــاضـنــة حميمة لـمــواهـبــه ،أس ــأل الـلــه أن
ينفع بما قدمت.

د .عصام يعقوب الربيعان

ً
ً
دعونا نسجل للكويت تاريخا جديدا
سجل التاريخ بخطوط من ذهب للمجتمع الكويتي في عدة
عقود سابقة مواقف مشرفة في التفافهم نحو بعضهم إلنقاذ
أنفسهم وإنقاذ بلدهم من كوارث عديدة ،وآخر هذه التسجيالت
غد 5 ،ديسمبر ،2020
مؤتمر جدة
عام  ،1990فدعونا نسجل يوم ٍ
ً
ً
تاريخا جديدا للكويت الغالية ،حيث تتوجه فيه جموع الشعب
الحبيب إلى مراكز االقتراع للتصويت على من يمثلون الفئة
الشعبية لكل دائرة داخل قبة عبدالله السالم ،من أجل تحقيق
مطالب الشعب تحت شعار الديمقراطية.
َلكن لن يتحقق تسجيل هذا اليوم في التاريخ بأحرف من
ذهب ،إال إذا تم االختيار على أسس سليمة وشرعية ،وأهمها
االبتعاد عــن الــرشــوة التي نهانا عنها رسولنا الكريم ،حيث
أخرج الطبراني ،عن ابن عمر ،عن النبي ،صلى الله عليه وسلم:
"الراشي والمرتشي في النار".
إخــوانــي وأخــواتــي الناخبين إن التصويت في االنتخابات
يعتبر شـهــادة وتزكية وأمــانــة ،ف ــإذا بيعت األمــانــة والشهادة
بالمال أو من أجل المصلحة الخاصة ينتج عن ذلك فساد عظيم،
والرشوة ليست بالمال فقط على ما فسره المتفقهون بالدين،
فإن إعطاء الصوت وتوصيل أي ناخب من أجل إنجاز معامالتك
الشخصية وتفضيلك على غيرك واالستفادة تحت بند (حقوقنا
ضايعة بالديرة) يعتبر صورة من صور الرشوة فاجتنبوها.
ً
ً
عند انتخابك مرشحا يحمل قيما دينية وإنسانية وعلمية

قائمة على أس ــاس الـشــرف وحــب الــوطــن ،تــأكــد أن حقوقك لن
تضيع في هــذه الــديــرة ،بل ستحظى بحقوق أفضل مما كنت
تتوقعها إذا أت ــى مــرشـحــون ج ــدد يعملون مــن أج ــل مصلحة
الكويت والمواطن.
أخــي الناخب أختي الناخبة ،إن المشاركة في االنتخابات
حق الوطن عليك الختيار مجموعة من المرشحين البرلمانيين
الذين يمثلون كل الشعب الكويتي من أجل إدارة البلد بالشكل
الصحيح ،مــن خــال السلطتين التشريعية والتنفيذية ،فال
تتأخر في اإلدالء بصوتك ،وال تبخل على الكويت في مساهمتك
بتصحيح المسار السابق ،وال تقنع نفسك بأال أحد يستاهل،
ابذل األسباب واختر (صح) من أجل الكويت ال من أجل مصلحة
أو معاملة أو مبلغ من المال ،ودع اتكالك على الله في االختيار
وثق بأن الله لن يخذل من استجار به.
ً
وأخيرا أحذركم إخواني وأخواتي ،أن الفاسدين لهم معاونون
كثر ،وأكبر همهم أن الصالحين لن يشاركوا في إدالء أصواتهم
نحو األفـضــل ،ويتمنون عــدم مشاركتهم ،وهــذا مــا حصل في
األع ــوام السابقة ،دعــونــا نــدحــر داب ــر الفساد بالتصويت لمن
يستحق ،ويخرج كل أهل الكويت في هذه االنتخابات من أجل
اإلصالح ،ومن أجل الوطن ومستقبل أفضل ألبنائنا وأحفادنا،
لينعموا بوطن سليم متعاف من الفساد ،وحفظ الله الكويت
من كل مكروه.

دانة الراشد

دروس مستفادة
ال أحد ينكر الكم الهائل من التحديات
الــذي أثقلنا به عــام  ،2020وعلى رأسها
ً
فيروس كورونا الــذي غير حياتنا رأسا
على عقب وتشبعنا مــن أخـبــاره الـتــي ال
ً
تنتهي ،لـكــن بإمكاننا أن نـتــو قــف قليال
ونــرى األمــور بصورة مختلفة ،فكورونا
م ـع ـلــم ح ـك ـيــم أج ـب ــرن ــا ع ـلــى ال ـت ـن ـســك في
بيوتنا ومراجعة أولوياتنا وماذا نريد من
هذه الحياة ،ولعله قلل هوسنا بالمظاهر
وإطالق األحكام الفورية على اآلخرين ً
بناء
على مظهرهم الخارجي ،فلم يبق شيء
خلف الكمام سوى بريق األعين!
في حين ساهمت ضبابية المستقبل
المجهول في جعلنا أكثر جدية في إدارة
ً
أموالنا واستثمارها باألساسيات عوضا
عن الرفاهيات ،لكن يبقى بالطبع أولئك
ال ـغــارقــون فــي ال ـخــوف واإلن ـك ــار والــذيــن
يبالغون فــي ش ــراء الكماليات كـنــوع من
ال ـه ــرب وال ـت ـعــويــض ،كــذلــك أدركـ ـن ــا عــدم
حاجتنا للخروج من المنزل ألداء الكثير
مــن األم ــور كالعمل أو ش ــراء الحاجيات
فــأصـبــح ال ـخ ــروج ل ـل ـضــرورة ،بــل أصبح
الخروج بثمن وهو الكمام!
ً
ف ـي ــا لـ ــه مـ ــن ت ـغ ـي ـيــر ك ـب ـيــر خ ـصــوصــا
لـلـشـخـصـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـم ـح ـبــة لـلـسـفــر

وال ـح ـيــاة ،هـنــا ن ـت ـســاء ل :كـيــف بإمكاننا
ت ــوفـ ـي ــر أج ـ ـ ـ ــواء ال ـم ـت ـع ــة وال ـ ـ ـمـ ـ ــرح– ق ــدر
ال ـم ـس ـت ـطــاع -ف ــي م ـنــازل ـنــا دون الـحــاجــة
للسفر أو الخروج المستمر؟
أظن أن من أهم الدروس المستفادة من
«كورونا» االعتماد على النفس والعناية
بها وحمايتها من المرض دون مغاالة أو
خوف مرضي ،وكذلك أال نثق تماما بكل
ما نسمع ونــرى ،وأن نستعين بالتفكير
ال ـن ـقــدي ،ال سـيـمــا فــي عـصــر «ال ـســوشــال
ميديا».
أعتقد كذلك أن «كورونا» علمنا أن نكون
ً
أكـثــر إب ــداع ــا ،فــأعــدنــا اكـتـشــاف مواهبنا
وصقلها بسبب المكوث في المنزل ،ولعل
باإلمكان تطوير هذه المواهب وجعلها
ً
مصدرا للدخل ،فال أحد بإمكانه أن يتكهن
بالمستقبل االقتصادي للعالم تحت هذه
الظروف.
ً
بالتأكيد فــإن الجائحة شكلت تحديا
ً
صعبا لصحتنا النفسية ،فذوبان األيام
وتكرارها الرتيب دون مفر أثقل كاهلنا،
وكــذلــك الـعــزلــة عــن األص ــدق ــاء واألح ـبــاب
وال ـح ــرم ــان م ــن مـعــانـقـتـهــم ومــامـسـتـهــم
ع ــذاب نفسي شــديــد يـخـتــرق إنسانيتنا
ً
مباشرة ،فلن تعوضنا الشاشة عن دفء

الحديث واألحضان على أرض الواقع.
ً
يبقى االمتنان واجـبــا فهنالك مــن هم
ً
أ ســوأ منا حظا فيجب أال تعزلنا فقاعة
ٌ
ال ــرف ــاه ـي ــة ع ـن ـه ــم ،كـ ـث ــر ه ــم م ــن خ ـس ــروا
وظائفهم أو مشاريعهم الصغيرة ،وهنالك
الكثيرون ممن لديهم مسؤوليات كبيرة
كإطعام عائلة ودفع ثمن اإليجار وغيره،
فظلوا دون مــدخــول يــذكــر ،فــي حين فقد
آخرون أحبابهم بسبب الفيروس اللعين
ولــم يستطيعوا قضاء آخــر األي ــام معهم
بسبب الحجر الصحي .كم تبدو مشاكلنا
سخيفة اآلن!
ً
ً
ال يـ ــزال ال ــوب ــاء واق ـع ــا م ـفــروضــا على
الـ ـبـ ـش ــري ــة جـ ـمـ ـع ــاء ،ولـ ـ ــن ي ـن ـف ــع ال ـب ـك ــاء
والـشـكــوى ،ف ــاآلن وقــت اخـتـبــار مرونتنا
النفسية وقدرتنا على تحمل بضعة أشهر
إضافية على األقل إلى حين ظهور اللقاح
أو حلول عملية أخرى.

مــن الــافــت للنظر تــداول مــا يسمى دعــابــة عــن كويتية تبرع لها
زوجها بكليته وأنكرت عطاءه! القصد من وراء هذه الدعابة السمجة
القول إن الكويتية إنسانة نكورة وبال وفاء أو تقدير لتضحية زوجها!
وغير هذه الدعابة المقصودة الكثير ،ولألسف منتشرة في صورة
تطاول إما على الكويتية أو الكويتي!!
قد يقول البعض إنها للضحك فقط!! ولكن لو عرفنا أن الفكاهة
والدعابة والكوميديا تعتبر من أهم أدوات وأساليب نقل المعلومة
عن أي مجتمع أو أي فرد ،ألعطيناها حقها من االهتمام والتقييم،
فالدعابة الموجهة جزء مهم من ثقافة المجتمع ،وكما هو معلوم فإن
الفن الكوميدي قــادر على نقل مفاهيم مهمة وتسليط الضوء على
مشاكل كثيرة تكون موجودة في المجتمع من خالل الضحك والترفيه،
فمسرحيات الفنان القدير المرحوم عبدالحسين عبدالرضا وغيره
من الفنانين الكبار تعد أكبر دليل لتوظيف الكوميديا الهادفة في
تحديد مشاكل المجتمع ووضع الحلول المناسبة لها.
وبذلك نرى أنه ال يوجد أي مشكلة لو كانت الدعابة أو الصورة
الكاريكاتيرية المضحكة تنقل أشياء حقيقية وقضايا تهم اآلخرين
ً
وال تتطاول أو تظلم أحدا بل بالعكس ،لكن تشويه صورة أي إنسان
ووصمه بصفة سيئة أو سلبية رغم أنه في ظاهره ضحك وتسلية،
عمل مرفوض وغير منصف ،حيث إن كثرة تكراره وانتشاره يعود
بالضرر واإلساءة للمقصود والمجتمع ككل.
وفــي حديثنا هــذا ال ننكر وجــود هــذه الشخصيات السلبية أو
ً
السيئة لكنهم في الواقع يمثلون نسبة قليلة جدا ال تستحق الذكر
وال تسليط الضوء عليها ،فهل إطالق هذه النعوت والصفات السلبية
عملية مقصودة ولها هدف مسيء؟
عند البعض نعم وب ـقــوة ،فالبعض الــذيــن يـشـعــرون بالحقد أو
الحسد أو الـغـيــرة إطــاقـهــم لـهــذه الـنـكــات أو تــداولـهــا بكثرة يكون
ً
مقصودا منه تشويه صورة أفراد معينين أو مجتمع بعينه ،والبعض
اآلخر يتناقلها أو حتى يطلقها دون تفكير ،وقد يكون كل همه إرضاء
اآلخرين عن طريق إضحاكهم وإسعادهم بأي صورة كانت ،االثنان
يمثالن شخصيات سلبية تضر المجتمع ككل ،و قــد يكون مطلق
هذه الدعابات السمجة المسيئة مريضا في شخصيته يستمتع في
إيذاء اآلخرين.
ً
من المفيد جدا تسليط الضوء على مشكلة معينة في المجتمع
دون أن نصبغ أفراده بالصفات السلبية ،وتناول المشكلة أو الظاهرة
السلبية في غاية السهولة إن صلحت النوايا!!
نـضـحــك عـلــى ظــاهــرة سـلـبـيــة مـعـيـنــة ب ـهــدف اإلصـ ــاح ال بـهــدف
االستهزاء والتشهير أو الظلم والتجني على اآلخرين.

إما أن تحيا الكويت
أو يحيا سيفوه!
د .فيصل ملفي المطيري
ساعات قليلة تفصلنا عن انتخابات مجلس األمة  ٢٠٢٠ومخرجاتها،
ً
والـتــي لــن تتغير مالمحها كثيرا حسب االعـتـقــاد السائد والشعور
الطاغي لدى السواد األعظم من الشعب ،فال يمكن للمرء الذي يسلك
السلوك نفسه في كل محاولة أن يتوقع نتائج مغايرة ،وال يمكن أن
يبقى سيفوه شماعة لثقافتنا السياسية المشوهة لألبد ،فإما أن تحيا
الكويت أو يحيا سيفوه.
ً
ً
لن يخفي الكمام غدا هوية سيفوه أو يغير سلوكه االنتخابي إطالقا،
سيفوه ال تغيره الملمات واألزمات والكوارث ،سيفوه يرفض التفكير
والتغيير والتطوير ويتمسك بانتمائه الوهمي الضيق ومحددات
تفكيره النفعية الــرخـيـصــة ،فــا مـكــان لـلـمـبــادئ والـقـيــم والمفاهيم
الوطنية العميقة في قائمة أولوياته ألنه ببساطة ال يستوعبها كما
يجب ،ولكن في الوقت نفسه هناك نسخ أنيقة ولبقة لسيفوه لم تنل ما
تستحقه من اللوم والتحقير بقدر ما ناله سيفوه الناخب بالرغم من
خطورتها ودناءتها ،مثل سيفوه المرشح وسيفوه التاجر وسيفوه
الشيخ .فالصورة النمطية لسيفوه كانت وما زالت مرتبطة بالمواطن
البسيط دون غـيــره ،فجميعنا نـتــذكــر كـيــف مـنــع عــرض رائـعــة «هــذا
سيفوه» المسرحية لعمالقة الفن الكويتي حين تجرؤوا وربطوا هذا
المثل الشعبي بجشع التجار.
فسيفوه المرشح الذي تدفعه رغباته الشخصية المعتلة في الترشح
ال تتم بنجاح إال بتزكية سيفوه الشيخ ودعمه سواء بالخفاء أو بالعلن
وذلك للدفاع عن مصالح سيفوه الشيخ الخاصة .تطورت األمور فأصبح
ً
سيفوه التاجر وشركاته الضخمة أيضا يدعمون سيفوه المرشح الذي
يرونه أداة مناسبة وفعالة للضغط والحماية والتشريع لضمان ازدهار
أعمالهم ،والجميع يعتمد على سيفوه الناخب المخروش ،رخيص
التكاليف ،ضيق األفق الذي يساعدهم في تحقيق مآربهم.
فرسالتنا لسيفوه ال ــذي ال ي ــدرك أنــه سـيـفــوه هــي كــالـتــالــي :وراء
كل سلوك دافــع ،ووراء كل دافــع حاجة إنسانية أساسية نسعى إلى
تحقيقها ،أي مــا يحدد سلوكنا هــو حاجاتنا ،وفــي اإلط ــار الوطني
لن يزيدك انتماؤك القبلي أو العائلي رفعة حين يكون المرشح الذي
ً
ً
اخترته لنا لصا فــاســدا ،ولــن يشبع مرشحك الطائفي حاجة األمــن
ً
واألمــان لديك حينما يكون المرشح الــذي اخترته لنا انتهازيا ،ولن
ً
ٌ
ٌ
أجير
مرشح
يحقق ذاتك أبدا ذلك المنصب أو المبلغ الذي وعدك به
ٌ
وضيع ،فعالج سلوك سيفوه يجب أن يمر بمرحلة تأسيسية تساعده
فــي تمييز حــاجــاتــه األســاسـيــة والـتــي يجب أن تـبــدأ فــي تقدير ذاتــه
ً
واحترامها أوال ،حتى نتوقع منه االختيار األنسب الذي يتماشى مع
صحوته اإلنسانية حتى لو كانت متأخرة.

«مو كنا ملمومين؟!»
فواز يعقوب الكندري
ل ــم ُي ـخ ـطــئ ال ـف ـي ـل ـســوف أرس ـط ــو ح ـيــن ن ـغــز خ ــاص ــرة صــديـقــه
ً
اإلسكندر األكبر مقترحا عليه التسلح بنظرية «فرق تسد» حين
عجز عن فتح بالد فارس ،تلك النظرية التي تفرق القوى المتجمعة
إلى أقليات صغيرة يسهل جرهم والتمتع بهم والسيطرة عليهم،
ً
وبفضلها دخل اإلسكندر فارس واجتاحها ُمعلنا أن اللي «يچندس»
راح ينركب.
ً
ُ
لست ممن ُيطعم دجاجته ذهبا حتى تبيض له السبائك ،حالة
التفاؤل التي يدعو لها البعض «جمبزة» ،ومرحلة اإلحباط واقع
ً
نعيشه بفعل فاعل ،وعلينا أن نتعامل معه مجتمعيا بسلوك مهذب
يليق بالمجتمعات التي تطمح أن تتطور وترتقي وليس جل همها
معاملة عالج بالخارج.
استطاعت القلوب السوداء أن تنقل الصراع من الميدان الذي
ينادي بإصالح سياسي شامل إلى النزاع والفرقى داخــل البيت
الواحد ،ففرقت لتتسيد ،ومزقت لتنسج وتخيط ،وما واجهوا من
المجتمع إال الخنوع ألساليبهم والخضوع لنهجهم وتعسفهم،
ليست دعوة للفوضى ،وال يزايد علينا باإلخالص لهذا الوطن ٌّ
أي
منكم ،فالروح النقية ،والجسد الشامخ ،وذو العقل الراجح يستشعر
أننا تجاوزنا بخالفاتنا الرؤى والتوجهات ،وانتقل الخالف إلى
القبائل والـعــائــات ،بعد أن كانت الهموم إصــاحــا للمؤسسات
ومحاسبة سارق التأمينات.
ُ
عض على مبادئك بالقواطع ،وال تكن ألهلك وأحبابك «قاطع»،
أ ي ــام قليلة وتنتهي المسرحية الهزلية ،أبطالها سيتقاسمون
المناقصات ،ويفرح المؤلف بما كتب ،ويقبض الكومبارس أجر
عمله ،وأنـتــم الجمهور ،أنتم مــن ستتمكن الـنــزاعــات مــن قلوبكم
ً
فتفرقكم ،فال أنتم حضرتم عمال يليق بكم ،وال أنتم كسبتم أرحامكم
ُ
وأحبابكم ،وهنا ال يتبقى لكم إال أمـ ٌـر واحـ ٌـد ،ستلهثون خلفهم،
أحدكم يلتقط معهم صورة ،وآخر يريد أن يصبح في النادي مدير
«الكورة» ،ويأبى الله إال أن يتم نوره.
لن أتطرق إلى «المخرج» ،أفكاري تحتاج إلى حصانة.
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اقتصاد
مؤشرات البورصة ترتفع  ...%1.5والسيولة
تتخطى  85مليون دينار

الـديـنـار الـكـويـتـي

السوق العام

علي العنزي

بدأت تعامالت بورصة الكويت
هادئة ،أمس ،ثم ما لبثت
األسهم القيادية أن تحركت
بداية في السوق األول الى
أعلى وسط عمليات شراء
ذكية كان أبرزها في البداية
على سهم أجيليتي ،الذي
واصل استعادة مستويات ما
قبل يوم الترقية.

وث ـب ــات  4أس ـهــم ف ــي رئـيـســي
.50

نمو تدريجي
بـ ـ ـ ـ ــدأت ت ـ ـعـ ــامـ ــات بـ ــورصـ ــة
ال ـك ــوي ــت ه ــادئ ــة ،أم ـ ــس ،ث ــم ما
لبث األسهم القيادية أن تحركت
بداية في السوق األول الى أعلى
وســط عمليات شــراء ذكية كان
أب ــرزه ــا فــي ال ـبــدايــة عـلــى سهم
أجيليتي ،الذي واصل استعادة
مستويات ما قبل يوم الترقية،
ت ـ ـ ــاه اس ـ ـهـ ــم هـ ـي ــوم ــن س ــوف ــت
وال ـم ـب ــان ــي ث ــم ب ـي ـتــك ووط ـن ــي
الذي استمر بالنمو حتى قبيل
نهاية الجلسة ،وحقق ارتفاعا

كبيرا نسبيا وبنسبة  2.1في
المئة ،ومتصدرا قائمة األفضل
سيولة ،مضيفا  18فلسا ،وبعد
أن بلغ مستوى  815فلسا عاد
بضغط بيع صانع سوق ،ليقفل
على مستوى  845فلسا ،وبعد
أن ت ــم ع ـ ــرض  750أل ـ ــف سـهــم
على سعر اإلقفال ،ولم يتراجع
في السوق األول سوى سهمي
ميزان وشمال الزور الذي عانى
الضغط بعد نهاية يوم الحيازة،
وتراجع دون مستوى  300فلس.
وش ـ ـهـ ــد الـ ـ ـس ـ ــوق ال ــرئ ـي ـس ــي
ن ـ ـم ـ ــوا ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا ف ـ ـ ــي تـ ـع ــام ــات
األس ـه ــم االسـتـثـمــاريــة وبـعــض
الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،م ـ ـثـ ــل كـ ــابـ ــات
وأالف ـ ـكـ ــو ،وكـ ـ ــان ابـ ـ ــرز األس ـه ــم

أخبار الشركات
«أبيار» :حكم ضد تابعة بـ  1.4مليون دينار
ذكـ ـ ـ ــرت شـ ــركـ ــة أبـ ـ ـي ـ ــار ل ـل ـت ـطــويــر
العقاري ،بخصوص الدعوى المقامة
مــن شــركــة رم ــال الـكــويــت الـعـقــاريــة،
ضد شركة تابعة للتطوير العقاري،
أن المحكمة حكمت في مادة تجارية
بفسخ عقد اإليـجــار الـمــؤرخ فــي 24

سبتمبر  ،2012وإلزام المدعى عليها
بــأن تــرد للمدعية مبلغ  1.4مليون
دينار ،والزامها بالمصروفات و100
دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية،
وأنه جار استئناف الحكم االبتدائي.

تابعة لـ«معادن» ترفع رأسمالها %150
كشفت شركة المعادن والصناعات
التحويلية عن زيادة رأسمال شركتها
التابعة "المتحدة للخدمات الهندسية"
م ــن م ـل ـيــونــي ديـ ـن ــار إلـ ــى  5مــاي ـيــن،
بزيادة قدرها  3ماليين ،وبنسبة 150
في المئة.
وقالت "معادن" ،إن زيادة رأس المال

تمت من حساب االحتياطي االختياري
للشركة التابعة بــوا قــع  339.14ألف
دينار ،وكامل حساب األرباح ُ
المرحلة
للشركة التابعة بمبلغ  2.66مليون.
وأوضـحــت فــي بـيــان أن المعلومة
السابقة ال يوجد لها أثر جوهري على
المركز المالي للشركة.

اتفاق بين «الطيران املدني» وتابعة لـ«أجيليتي»
لعودة العمالة املنزلية
قــا لــت شــر كــة أجيليتي للمخازن
العمومية ،إن اإلدارة العامة للطيران
المدني اتفقت مع شركة ناشيونال
لـخــدمــات ال ـط ـيــران (نـ ــاس) ،التابعة
ل ــ"أج ـي ـل ـي ـتــي"؛ إلدارة عـمـلـيــة ع ــودة
العمالة المنزلية إلى الكويت.
وأض ــاف ــت "أجـيـلـيـتــي" ،ان "ن ــاس"
ستوفر جميع الخدمات اللوجستية
ً
والـفـنـيــة للعائدين ب ــدء ا مــن عملية
التسجيل عبر المنصة اإللكترونية

ال ـت ــي س ـت ـعــدهــا "نـ ـ ـ ــاس" ،إلـ ــى حـيــن
االنـتـهــاء مــن الحجر الـصـحــي ،وفق
اشتراطات وزارة الصحة الكويتية.
وأوضـحــت "أجيليتي" ،فــي بيان،
أن مدة هذا العقد  4أشهر ،وسيبدأ
تنفيذه خالل شهر ديسمبر .2020
وتوقعت الشركة أن تكون إيرادات
هذا العقد حوالي  10ماليين دينار
( 32.9مليون دوالر)ً ،
بناء على عدد
العمالة العائدة إلى الكويت.

الكندري نائبًا لرئيس مجلس إدارة «البورصة»
أفادت شركة بورصة الكويت لألوراق المالية ،أنه بعد
استيفاء متطلبات التسجيل من هيئة أسواق المال تم
تعيين بدر الكندري نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة.

«عربي القابضة» :رفع دعوى استئناف
قالت شركة مجموعة عربي القابضة ،إنه تم رفع
دعوى استئناف من شركة مشفى للخدمات الطبية
عـلــى الـحـكــم ال ـصــادر بـتــاريــخ  12نوفمبر الـمــاضــي،
ومحدد له جلسة بتاريخ  28الجاري.

إيقاف «المدينة» و«جياد» لحين
التحقق من معلومات جوهرية
قالت بورصة الكويت إنه تم وقف التداول على أسهم
شركة المدينة للتمويل واالستثمار ،وشركة اجياد القابضة
ً
اعتبارا من أمس إلى حين التحقق من معلومة جوهرية.

«السكب» :عدم إعادة هيكلة األرض
المقام عليها مصنع الشركة
ق ــرر مـجـلــس إدارة ش ــرك ــة ال ـس ـكــب الـكــويـتـيــة في
ً
اجتماعه ،عــدم ُ
المضي قدما في خطة إعــادة هيكلة
األرض ُ
المقام عليها مصنع الشركة.
وقالت "السكب" ،إن إلغاء عملية إعادة الهيكلة جاء
بعد اطــاع مجلس اإلدارة على الخطة ُ
المقدمة من
المستشار ُ
المستقبل الذي تم تعيينه بهذا الخصوص.

االس ـت ـث ـمــاريــة أع ـي ــان واألولـ ــى
واالمتياز وتسهيالت الذي حقق
 6في المئة بنشاط استثنائي
لـ ـلـ ـسـ ـه ــم ،لـ ـتـ ـنـ ـتـ ـه ــي ال ـج ـل ـس ــة
إي ـج ــاب ـي ــة ب ــام ـت ـي ــاز واألفـ ـض ــل
خليجيا.
وفي المقابل مالت مؤشرات
أس ـ ــواق دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي الى اإليجابية ،حيث
ربحت  5مؤشرات مقابل تراجع
مــؤشــري الـسـعــوديــة وأبوظبي
فـقــط ،وبنسب م ـحــدودة ،وكــان
الكويتي األفضل بنمو  1.8في
المئة ،تاله دبي وقطر والبحرين
ب ـم ـك ــاس ــب م ـت ــوس ـط ــة ،وك ــان ــت
أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط ت ـ ـتـ ــداول ح ــول
مستوى  48دوالرا للبرميل.

السوق األول السوق الرئيسي
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وجهة نظر

االقتصاد والسياسة صنوان

نمو تدريجي في األسعار وعمليات الشراء منذ بداية الجلسة إلى نهايتها
سـجـلــت م ــؤش ــرات بــورصــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،أمـ ـ ـ ــس ،وف ـ ـ ــي آخ ــر
جلسات األسبوع االستثنائي
نـ ـم ــوا ك ـب ـي ــرا وقـ ـف ــزة بـنـسـبــة
 1.47في المئة لمؤشر السوق
العام ،أي  80.41نقطة ،ليقفل
عـلــى مـسـتــوى  5542.6نقطة
ب ـس ـي ــول ــة كـ ـبـ ـي ــرة ضـ ـع ــف مــا
شـ ـه ــد ت ــه أ مـ ـ ــس األول ب ـل ـغــت
 85.1م ـل ـيــون د ي ـن ــار تــداو لــت
 302.1مليون سهم من خالل
 12953صفقة ،وتم تداول 124
سـهـمــا ر ب ــح مـنـهــا  75وخسر
 ،38فــي حـيــن ثـبــت  11سهما
دون ّ
تغير.
ور بــح مؤشر السوق األول
ن ـس ـب ــة  1.85فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة ،أي
 111.1نـ ـقـ ـط ــة ،ل ـي ـق ـف ــل ع ـلــى
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى  6123.67ن ـق ـط ــة
ب ـس ـيــولــة ك ـب ـيــرة ب ـل ـغــت 75.2
مليون دينار ،تداولت 175.6
مليون سهم مــن خــال 8716
صفقة وربح  16سهما مقابل
تراجع واستقرار سهمين لكل
فئة ،وقاربت مكاسب رئيسي
ن ـس ـبــة  1ف ــي ا ل ـم ـئ ــة ،ب ـع ــد أن
ق ـف ــز ب ـ ـ  42.29ن ـق ـط ــة ،لـيـقـفــل
على مستوى  4495.89نقطة
بسيولة كبيرة هي األعلى له
منذ أكثر من شهرين بلغت 9
ماليين دينار تداولت 111.4
مليون سهم مــن خــال 3299
ص ـ ـف ـ ـقـ ــة ،ور ب ـ ـ ـ ــح  27س ـه ـم ــا،
م ـ ـقـ ــا بـ ــل تـ ـ ــرا جـ ـ ــع  14س ـه ـم ــا

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

محمد حمد الجوعان
نـشــرت مجموعة مــن األكــاديـمـيـيــن الشباب
منهم من تشرفت بمزاملتهم عند انخراطي فيالعمل النقابي الطالبي في الواليات المتحدة
األمـيــركـيــةّ -ورق ــة علمية عنوانها "قـبــل فــوات
األوان" تـشــخــص الـحــالــة االق ـت ـصــاديــة للبلد،
وتعرض المعالجات لإلشكاليات التي يعانيها.
ً
وحذوا لهذه المبادرة الطيبة القاصدة لفتح
آفاق الحوار حول مستقبل هذا البلد الجميل،
في ظل التحديات االقتصادية التي تواجهها
ال ـكــويــت ال ـي ــوم ،فــإنـنــي أض ـيــف إل ــى م ــا ح ــرره
مؤلفو تلك الورقة ما يلي:
من المسلم به في علوم اإلدارة واالقتصاد
أن القيمة الحقيقية ألي منشأة تجارية تكمن
بـشـكــل كـبـيــر فــي إدارتـ ـه ــا؛ أي فــي األش ـخــاص
ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ع ــن ت ـق ــدي ــم ال ـخ ـط ــط وال ـب ــرام ــج
التجارية الخاصة بالمنشأة ،ومن ثم مباشرة
تنفيذها واإلشــراف على أعمالها ،على النحو
الـ ــذي يـحـقــق أه ــداف ـه ــا ال ـم ــرج ــوة .ك ـمــا أن من
المستقر في أدبيات كليات التجارة واألعمال
أن الحوكمة الرشيدة هي قوام وأساس لتفوق
أي شركة رائدة من خالل خلق توازنات محكمة
بين قاعدة المالك واإلدارة وأصحاب المصالح
المختلفة .ومــن المتفق عليه كذلك أن إرســاء
ق ــواع ــد تـكــافــؤ ال ـف ــرص بـيــن الـمـتـنــافـسـيــن في
ال ـســوق وتحكيم قــواعــد الـعــدالــة فيما بينهم
يــرفـعــان أداء الـشــركــات الـمـشــاركــة فــي الـســوق
ويفضيان إلى اإلبداع واالبتكار.
وبإسقاط ما تقدم على واقع البلد السياسي،
بــاع ـت ـبــار أن ال ـس ـيــاس ـيــة تــرت ـبــط بــاالق ـت ـصــاد
ً
ً
ارت ـبــاطــا وثـيـقــا ال يـقـبــل الـتـجــزئــة ،سـنـجــد أن
اإلشـكــالـيــة الرئيسية الـتــي تواجهنا ال تكمن

«األشغال» تطرح مناقصة تطوير
مبنى الركاب بمطار الكويت
أع ـل ـنــت وزارة األش ـغ ــال ال ـعــامــة ،طــرح
مـنــاقـصــة لتنفيذ أع ـم ــال إن ـش ــاء وإن ـجــاز
وتأثيث وصيانة الحزمة رقــم  3لمواقف
وم ـم ــرات ال ـط ــائ ــرات وال ـم ـبــانــي الـخــدمـيــة
لـمـبـنــى ال ــرك ــاب ال ـجــديــد بـمـطــار الـكــويــت
الــدولــي (الـمـبـنــى  ،)2فيما ح ــددت نهاية
ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري ك ـمــوعــد أق ـص ــى لـتـقــديــم
العطاءات.
ُ
ويعد مشروع الحزمة  3أحــد المشاريع
المهمة في خطة تنمية مطار الكويت الدولي،
إذ يضم إنشاء مدرج طائرات وتطوير البنية
التحتية للمطار وإنشاء برج مراقبة جوي
لــرفــع مـسـتــوى ســامــة الـحــركــة الـجــويــة في
المطار.
ويتضمن أربعة مشاريع رئيسة تتمثل
بــإنـشــاء م ــدرج ط ــائ ــرات جــديــد هــو الـمــدرج
الـثــالــث ،وتـطــويــر البنية التحتية للمطار،
وإن ـش ــاء ب ــرج مــراقـبــة ج ــوي جــديــد ،إضــافــة
إلى إعــادة تطوير وإنشاء المدرج الشرقي.
وس ـي ـســاهــم ال ـم ـش ــروع ف ــي تـشـغـيــل مبنى
الــركــاب الجديد (تــي  ،)2إضــافــة إلــى تزويد
منظومة المالحة الجوية بأحدث األجهزة
التكنولوجية ،ليواكب المواصفات العالمية.
وس ـي ـس ــاع ــد مـ ـش ــروع ت ـط ــوي ــر الـبـنـيــة
التحتية لمطار الكويت الــدولــي في ربط
ال ـم ـش ــاري ــع الـ ـج ــدي ــدة ب ـع ـض ـهــا بـبـعــض،
وتـشـغـيـلـهــا ،وت ــزوي ــد أنـظـمـتـهــا بــأحــدث
األنظمة العالمية ،حيث سيتضمن المبنى
اإلداري الجديد ل ــإدارة العامة للطيران
المدني محطتين لإلطفاء ومدينة الشحن

الجوي و"تي  ،"2إضافة إلى مشروع إنشاء
مواقف لطائرات األسطول األميري.
وك ــان ــت "األش ـ ـغـ ــال" أع ـل ـنــت ف ــي أغسطس
الماضي متابعة بــدء مباشرة أعـمــال تنفيذ
الحزمة رقم  2لمشروع مبنى الركاب الجديد في
مطار الكويت الدولي ( .)T2وتبلغ المساحة 120
ألف متر مربع ،وتنفذها شركة ليماك التركية،
بقيمة  169مليون دينار ( 552مليون دوالر).
وبينت الوزارة ،في بيان ،أن الحزمة الثانية
في المشروع تتكون من مبنى مواقف للسيارات
متعدد األدوار ،بطاقة استيعابية تبلغ  5آالف
موقف للسيارات ،ونظام شبكات الطرق.
ً
ً
وتـ ـشـ ـم ــل أي ـ ـضـ ــا ج ـ ـس ـ ــورا ل ـل ـم ـغ ــادري ــن
مبان
والقادمين بعدد  4حارات ،إضافة إلى
ٍ
خــدمـيــة أخـ ــرى ،مــن مـحـطــة مـعــالـجــة لمياه
الصرف الصحي ،وخزانات مياه األمطار.
وأشـ ــارت "األش ـغ ــال" إل ــى أن الـمـشــروع
يحتوي على ســا حــات مسطحة خضراء
تجميلية لمشروع مبنى الركاب الجديد،
ً
مؤكدة أنها ال تألو جهدا في الحرص على
االنتهاء من أعمال الحزمة الثانية ألعمال
الـمـشــروع بالتاريخ المتزامن مــع إنجاز
الحزمة األولى لمشروع مبنى الركاب ()T2
الجديد في مطار الكويت الدولي.
جدير بالذكر ،أن مطار الكويت الدولي
تــأســس فــي ع ــام  ،1962وكــانــت ه ــذه هي
المرحلة األولــى ،وفي عام  1980تم البدء
بالمرحلة الثانية ،وأنشئ المبنى الرئيسي
للمطار الــذي كــان على شكل طائرة على
األرض.

فــي ث ــروات البلد وإمكانيتها المالية ،بــل في
ال ـقــائ ـم ـيــن ع ـلــى إدارة ت ـلــك ال ـ ـثـ ــروات وحـســن
ً
توظيفها ،وفقا للتشخيص المقدم في الورقة
ســالـفــة ال ـب ـيــان .وع ـنــدمــا نـنـظــر إل ــى االخ ـتــال
الذي أصاب التوازن ما بين السلطات الثالث،
وب ــاألخ ــص ،هـيـمـنــة الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة على
السلطة التشريعية ،ومــا تــرتــب على ذلــك من
االن ـت ـق ــاص م ــن ال ـس ـي ــادة ال ـبــرل ـمــان ـيــة ،فــاألمــر
يعود إلى عدم االمتثال إلى "قواعد الحوكمة"
المنصوص عليها في المواد  ،50و ،55و 56من
الــدسـتــور ،والـتــي ق ــررت مـبــدأ فصل السلطات
وكيفية تشكيل الحكومة ورسمت الطريق الذي
ي ـمــارس فـيــه رئـيــس الــدولــة صــاحـيــاتــه .ولما
استعاضت السلطة التنفيذية بنظام األصوات
ً
األربعة ،الذي أقر تتويجا لحراك "نبيها خمس"،
الذي كانت جل مطالبه تمكين األمة من اختيار
أعضائها على النحو الذي يتماشى مع األصول
وال ـم ـم ــارس ــات ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـس ـل ـي ـمــة ،بـنـظــام
الصوت الواحد ،فوأدت بذلك العمل السياسي
الجماعي وحلت محلها النزعة الفردية ومرشح
المحاصصة الفئوي العائلي القبلي الطائفي.
ه ــذا ه ــو ب ـيــت ال ـق ـص ـي ــد ...وم ـت ــى م ــا ق ــررت
ال ـس ـل ـطــة االب ـت ـع ــاد ع ــن الـ ـب ــدع الــدخ ـي ـلــة على
الــدسـتــور فــي اخـتـيــارهــا ل ـلــوزراء والقياديين
في الدولة ،وجعلت الكفاء ة نبراسها في ذلك،
وامتثلت الحترام السيادة البرلمانية ،وعملت
بمواد الدستور المعطلة وطبقتها على النحو
ال ـ ــذي ق ـص ــده واض ـ ـعـ ــوه ،ون ـ ــأت بـنـفـسـهــا عن
التدخل في التأثير باختيار أعضاء البرلمان؛
ويكون اإلصالح
نكون قد حققنا مراد
األولينً ،
ً
االقتصادي المنشود واردا ومهيأ للتطبيق.

هيئة األسواق :إلغاء
نقل الملكية في «فيرست
تريدرز العقارية»
أعلنت هيئة أسواق المال التزامها بإلغاء
عملية نقل الملكية ا لـتــي تمت على شركة
فيرست تــريــدرز العقارية ،إحــدى الشركات
الـ ـت ــي ت ـم ـلــك ح ـص ــة ف ــي الـ ـب ــري ــق ال ـقــاب ـضــة
المدرجة في البورصة.
وق ــال ــت ال ـه ـي ـئــة ،ف ــي تـعـمـيــم إلـ ــى جميع
األش ـخــاص الـمــرخــص لـهــم ،إنــه مــن منطلق
أه ـ ـ ــداف ه ـي ـئــة أس ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال الـ ـت ــي تـنــص
على "توفير حماية المتعاملين في نشاط
األوراق المالية" ،وكذلك اختصاصات مجلس
المفوضين التي تنص على "توفير النظم
المالئمة لحماية المتعاملين ،والعمل على
الـحــد مــن الـمـمــارســات غير المالئمة وغير
القانونية وغير العادلة في نشاط األوراق
ا لـمــا لـيــة ،فإننا نــود أن نسترعي انتباهكم
إلى ما وردنا من وزارة التجارة والصناعة
بــأن ـهــا ق ــد أل ـغ ــت الـمـعــامـلــة ال ـخــاصــة بنقل
الملكية في شركة فيرست تريدرز العقارية
بموجب العقد الصادر بتاريخ 2020 /9 /17
برقم ( 1430العقود والشركات) ،رقم المعاملة
 ،4626751وت ــم إخ ـطــار وزارة ال ـعــدل لعمل
الـ ــازم إلل ـغ ــاء عـقــد الـتـعــديــل ســالــف الــذكــر،
وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعديل
المذكور.
وشـ ـ ــددت ال ـه ـي ـئــة ع ـلــى أنـ ــه يـتـعـيــن على
جـمـيــع األشـ ـخ ــاص ال ـم ــرخ ــص ل ـه ــم ،وعـلــى
وج ــه الـخـصــوص جميع األش ـخــاص الــذيــن
ي ـت ـع ــام ـل ــون م ـ ــع شـ ــركـ ــة فـ ـي ــرس ــت تـ ــريـ ــدرز
العقارية ،ضرورة العمل بموجب إفادة وزارة
التجارة والصناعة المشار إليها أعاله.

صادرات «أوبك» تتراجع قبل محادثات خفض اإلنتاج
«بلومبرغ» :الكويت تشهد أكبر انخفاض في المنطقة
شـحــن م ـص ــدرو دول "أوب ـ ــك" م ــن الخليج
ال ـعــربــي نـفـطــا أق ــل الـشـهــر ال ـمــاضــي مـقــارنــة
بأي وقت آخر منذ يونيو ،عندما قام  3منهم
بتخفيضات إنتاجية أعمق مما كان مخططا
له .وتأتي هذه الخطوة قبل محادثات لتقرير
ما إذا كانت ستخفف التخفيضات بـ ً
ـدء ا من
يناير ،وهي المناقشات التي علقت دون حل
يوم االثنين الفائت.
وانخفضت الشحنات المجمعة من الخام
والـمـكـثـفــات  -وه ــو شـكــل خـفـيــف مــن النفط
المستخرج من حقول الغاز  -من السعودية
والعراق واإلمارات والكويت في نوفمبر بأكثر
ً
يوميا عما كانت عليه
مــن  400ألــف برميل
في أكتوبر.
وكانت اليابان هي الوحيدة من بين العمالء
اآلسـيــويـيــن األرب ـع ــة الــرئـيـسـيـيــن فـ ًـي المنطقة
الذين شهدوا تدفقات متزايدة ،وفقا لبيانات
تتبع الناقالت التي رصدتها بلومبرغ .في حين
والهند وكوريا
تراجعت الشحنات إلى الصين ً
الجنوبية على أســاس شـهــري ،وفــقــا إلشــارات
الوجهة األولية من السفن.

ون ـق ـل ــت دول ال ـخ ـل ـي ــج الـ ـع ــرب ــي األربـ ـ ـ ــع مــا
ً
يوميا من الخام
مجموعه  13.36مليون برميل
والمكثفات الشهر الماضي .مع  26مليون برميل،
ً
يوميا ،على متن
أي ما يعادل  900ألف برميل
السفن التي لــم تشير بعد إلــى وجهة نهائية،
ويمكن أن ترتفع الكميات التي يتم تسليمها
إلى البلدان الفردية بشكل كبير.
وجــاء أكبر انخفاض من الكويت ،حيث بدا
أن سوء األحوال الجوية في الجزء الشمالي من
الخليج العربي قد أعاق عمليات التحميل في
نهاية الشهر .فيما عانى الـعــراق المجاور من
انقطاع مماثل في الشحنات من مرفأ البصرة
الـنـفـطــي ،الـ ــذي يـتـعــامــل م ــع ال ـج ــزء األك ـب ــر من
صادرات النفط الخام للبالد.
كما تراجعت الشحنات القادمة من السعودية
إلى أدنى مستوى لها في  3أشهر .في المقابل،
رفعت اإلمارات صادراتها إلى  2.5مليون برميل
ً
يوميا ،وهــو أعلى مستوى لها منذ أغسطس.
ويخوض البلدان نـ ً
ـزاعــا بشأن مستقبل اتفاق
إنتاج أوبك  +العام المقبل ،حيث تدعم اإلمارات
تأجيل إضــافــة المزيد مــن اإلم ــدادات فـقــط ،في

ظل شروط يرى السعوديون أنها غير مقبولة.
وت ــم اس ـت ـب ـعــاد ال ـتــدف ـقــات ال ـم ــرص ــودة مــن
إيـ ــران ،حـيــث ال ي ــزال مـعـظــم أس ـطــول نــاقــات
النفط في البالد ال يمكن تتبعه .وانخفضت
الشحنات من تلك الدول الخليجية األربع إلى
الصينً ،
بناء على إشارات الوجهة األولية من
الناقالت ،إلى أد نــى مستوى لها منذ مارس.
وم ــن غ ـيــر الـمـحـتـمــل أن ت ـت ـجــاوز ال ـص ــادرات
إ لــى أكبر مستورد للخام في العالم مستوى
أكتوبر ،حتى بعد تحديد الوجهات النهائية
للسفن المتجهة إ لــى مــوا نــئ لــم يـتــم الكشف
عنها بعد.
وشحنت الكويت فقط المزيد من النفط إلى
الـصـيــن الـشـهــر الـمــاضــي ،حـتــى مــع انخفاض
إجمالي صادراتها إلى جميع الوجهات.
واستمرت التدفقات إ لــى كوريا الجنوبية
بــاالن ـخ ـفــاض ف ــي نــوف ـم ـبــر ،ح ـيــث انـخـفـضــت
ً
يوميا وسجلت مستوى
بنحو ً 45000برميل
مـنـخـفــضــا ج ــدي ـ ًـدا ف ــي ال ـس ـجــات ي ـع ــود إلــى
بــدايــة عــام  .2017وقــد تــم تـعــويــض الــزيــادات
الصغيرة فــي الشحنات الشهر ا لـمــا ضــي من

العراق واإل مــارات بأكثر من تراجع التدفقات
من الكويت .وقامت الدولة اآلسيوية بتنويع
واردات ا لـ ـخ ــام بـ ـعـ ـي ـ ًـد ا ع ــن ا ل ـخ ـل ـي ــج ،حـيــث
تراجعت الشحنات مــن ا لــدول األر بــع إ لــى 56
بالمئة من إجمالي الواردات الشهر الماضي،
مقارنة بـ  66بالمئة في مايو.
وانخفض إجمالي تدفقات النفط الخام من
الخليج العربي إلى الهند في نوفمبر ،حيث
تركت أ نـمــاط الطلب المتباينة على البنزين
والــوقــود الـمـقـطــر مـصــافــي الـنـفــط فــي الـبــاد،
المصممة لزيادة إنتاج الديزل ،تعمل بأقل من
طاقتها .كانت الشحنات في نوفمبر ما يقرب
ً
يوميا ،أو  11بالمئة ،أقل
من  270.000برميل
من المتوسط المسجل العام الماضي.
و تـجــاوز تدفقات النفط الخام والمكثفات
إل ــى ال ـيــابــان ت ــراج ــع أك ـتــوبــر ،ح ـيــث ارتـفـعــت
إلــى أعـلــى مـسـتــوى لـهــا مـنــذ م ــارس .ارتـفـعــت
الشحنات من اإلمارات بمقدار  416ألف برميل
ً
يوميا ،أو  84بالمئة ،وتقترب اآلن من  50ألف
ً
برميل يوميا أعلى من متوسطها لعام .2019
وانتعشت التدفقات إلى الواليات المتحدة

م ـ ــن ركـ ـ ــودهـ ـ ــا ف ـ ــي أك ـ ـتـ ــوبـ ــر ،حـ ـي ــث أرسـ ـل ــت
السعودية والعراق المزيد من الشحنات عبر
المحيط األطلسي في نوفمبر .ومع ذلك ،كانت
الشحنات المتجهة إلى الواليات المتحدة في
نوفمبر ال تــزال ثاني أد نــى مستوى منذ بدء
تخفيضات إنتاج أوبك  +في يناير  ،2017ومن
غير المرجح أن يتغير ذلك مع أي مراجعات
الحقة لوجهات السفن الفردية .كانت المراجعة
التصاعدية لشحنات أكتوبر  30ألف برميل
فقط في اليوم ،أي ما يعادل ناقلة واحدة من
سويز ماكس.
وق ــد ت ــم رص ــد ه ــذه ال ـب ـيــانــات ب ـمــا تـشـمــل
ال ـ ـصـ ــادرات م ــن ش ـم ــال الـ ـع ــراق ع ـبــر جـيـهــان
ف ــي تــرك ـيــا وال ـتــدف ـقــات ال ـخ ــارج ــة م ــن ســاحــل
اإلم ــارات عـلــى الـمـحـيــط الـهـنــدي ومــن مــوانــئ
السعودية على البحر األحمر .وتشمل النفط
الخام والمكثفات ،وهو شكل خفيف من النفط
المستخرج من حقول الغاز .وقد تكون األرقام
الـخــاصــة بــالـتــدفـقــات إل ــى الــوج ـهــات الـفــرديــة
عرضة للتغيير ،ال سيما عندما تمر السفن
بنقاط عبور مثل سنغافورة وقناة السويس.

البرميل الكويتي ً
ينخفض  48سنتا
انخفض سعر برميل
ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي 48
سـ ـنـ ـت ــا ،ل ـي ـب ـل ــغ 46.78
دوالرا في تداوالت أمس
األول ،مـ ـق ــا ب ــل 47.26
دوالرا فـ ـ ــي تـ ـ ـ ـ ــداوالت
ي ــوم الـثــاثــاء الـمــاضــي،
وف ـ ـقـ ــا ل ـل ـس ـع ــر ال ـم ـع ـلــن
مـ ــن م ــؤس ـس ــة ال ـب ـت ــرول
الكويتية.

10
اقتصاد
الماجد :للبنوك دور محوري في استقرار المنظومة االقتصادية
ةديرجلا
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ً
الدعيج 640 :مليون دينار قيمة مساهمات المصارف بالمسؤولية المجتمعية خالل  30عاما

بمناسبة اختيار األمم ً
المتحدة  4ديسمبر يوما
ً
عالميا للمصارف ،أكد عادل
الماجد ،أن اتحاد مصارف
الكويت حرص على إبراز الدور
المحوري للبنوك في استقرار
المنظومة االقتصادية ودفع
عجلة النشاط االقتصادي،
بما يضمن أعلى مستويات
الرفاهية لألفراد والمجتمع.

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف
ال ـكــويــت عـ ــادل ال ـمــاجــد ،إن اخ ـت ـيــار األم ــم
ً
ً
المتحدة الرابع من ديسمبر يوما عالميا
للمصارف يؤكد اإلمكانيات الكبيرة للبنوك
في تمويل التنمية االقتصادية المستدامة.
وأضاف الماجد ،أن االتحاد منذ نشأته
حرص على إبراز الدور المحوري للبنوك
في استقرار المنظومة االقتصادية ودفع
عجلة النشاط االقتصادي ،بما يضمن أعلى
مـسـتــويــات الــرفــاهـيــة لــأفــراد والمجتمع،
كما يحرص على التعاون الوثيق مع بنك
الكويت المركزي لتطوير القطاع المصرفي
وتعزيز قدراته وتثبيت دعائم االستقرار
المالي عن طريق أدوات السياسة النقدية.
ولـفــت إل ــى ح ــرص االت ـحــاد عـلــى تعزيز
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
وال ـت ـشــري ـع ـيــة ل ـخــدمــة األهـ ـ ــداف الــوطـنـيــة
وتـ ـفـ ـعـ ـي ــل دور ال ـ ـم ـ ـصـ ــارف ف ـ ــي م ـس ـي ــرة
االقتصاد الوطني.
ً
وأضـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ــه إدراك ـ ـ ـ ـ ــا ل ـم ـســؤول ـيــات ـهــا
الوطنية ،قامت البنوك بدور مهم في مؤازرة

«المتحد» يعلن فائزي السحب
األسبوعي لـ «الحصاد»
م ـ ــع االلـ ـ ـت ـ ــزام
الـ ـ ـت ـ ــام ب ـج ـم ـيــع
اإلرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات
ال ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة
م ـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـهـ ــات
ال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة،
أج ـ ـ ــرى ال ـب ـنــك
األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــد،
أ مـ ـ ــس األول،
ال ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــب
األسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــي
ع ـلــى جــوائــز
الحصاد اإلسالمي ،حساب
الـسـحــب عـلــى الـجــوائــز اإلســامــي األول فــي الـكــويــت،
وال ـحــاصــل ع ـلــى «ج ــائ ــزة أف ـضــل بــرنــامــج ادخـ ــار في
ال ـكــويــت ل ـعــام  »2019مــن مـجـلــة بــانـكــر م ـيــدل إيـســت
المرموقة ،نظرا للعديد من المميزات التي ينفرد بها،
حيث يـقــدم لعمالئه أ كـبــر عــدد مــن فــرص للفوز على
مدار العام ،من خالل ما يزيد على  800جائزة سنويا،
واستطاع أن يعيد رسم حياة اآلالف من الرابحين من
سعداء الحظ.
وأس ـفــر الـسـحــب عــن حـصــول  20فــائــزا عـلــى 1000
دي ـ ـنـ ــار لـ ـك ــل مـ ـنـ ـه ــم ،وه ـ ـ ــم :م ـش ـع ــل ح ـ ـمـ ــود ال ـل ـم ـي ــع،
عبدالمجيد زايد العنزي ،رقية إدريس سعيدي ،تركي
خلف الدوسري ،عبدالله عبدالعزيز المطيري ،فيصل
أحمد العصفور ،مشعل علي الرشيدي ،و فــاء محمد
االر بــش ،حمود عبدالله الهاجري ،عبدالعزيز خضر
الخضر ،عبدالرحمن يوسف المطيري ،حسن محمود
ح ـس ــن ،ل ــول ــوة ج ــاب ــر أح ـم ــد ،ه ــدى أح ـم ــد الـمـطـيــري،
عبدالهادي جابر الهاجري ،سنية طه يوسف ،عادل
عبدالوهاب العيسى ،سهل عبد راشد ،مدحت محمد
حالق ،وحسين أحمد الطبطبائي.

جهود الحكومة ودعم احتياجاتها العاجلة
في اتخاذ كل التدابير لمواجهة تداعيات
ً
انتشار فيروس كورونا المستجد ،حرصا
منها على سالمة كل المواطنين والمقيمين
في البالد والحفاظ على صحتهم ،من خالل
استجابتها السريعة للمبادرة التي أطلقها
مـحــافــظ بـنــك الـكــويــت ال ـمــركــزي د .محمد
الهاشل لتأسيس صندوق خاص بتمويل
م ــن ال ـب ـنــوك الـكــويـتـيــة بـمـبـلــغ  10ماليين
دي ـن ــار ،كـمــا تحملت تكلفة مــالـيــة قــدرهــا
ً
 360مليونا من أموالها االحتياطية جراء
تأجيل أقساط القروض لكل عمالئها لمدة
 6أشـهــر لتخفيف تــداعـيــات أزم ــة كــورونــا
على العمالء.
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
إدارة اتـ ـح ــاد مـ ـص ــارف الـ ـك ــوي ــت ال ـش ـيــخ
أح ـمــد الــدع ـيــج ال ـص ـب ــاح ،إن الـمـســؤولـيــة
االجتماعية إحــدى السمات المميزة لدور
ً
ال ـب ـنــوك االق ـت ـص ــادي واالج ـت ـمــاعــي ،نـظــرا
لعطائها البارز والمتميز في هذا المجال
سواء على المستوى المحلي أو الخارجي،

لتعزيز التأثيرات اإليجابية على المجتمع
بما يتسق مع مبادئ التكافل االجتماعي.
وأكد الشيخ أحمد الصباح ،أن االتحاد
ً
ً
يبدي اهتماما كبيرا بالنشاط االجتماعي
وال ـث ـقــافــي والـعـلـمــي وال ــري ــاض ــي والـعـمــل
ً
الخيري واإلنـســانــي فــي المجتمع إيمانا
منه بدوره في التنمية االجتماعية ،إضافة
إلى دعمه للفعاليات الوطنية في مختلف
الـمـجــاالت ،ومساهماته وتمويله للعديد
من األنشطة ،وتبني األفكار والمشروعات
الجيدة ذات األثر اإليجابي العميق وطويل
المدى.
وأضاف أن مساهمات البنوك الكويتية
ً
في غضون الثالثين عاما الماضية بلغت
نحو  640مليون دينار ما يعادل ملياري
ً
دوالر م ــؤك ــدا أن ال ـق ـط ــاع ال ـم ـصــرفــي في
طليعة الـقـطــاعــات فــي مـجــال المسؤولية
المجتمعية ويتصدر القمة من حيث هذا
اإلنفاق االجتماعي الذي يقوم به بمبادرات
منه أو بالتعاون مع بنك الكويت المركزي
ومؤسسات المجتمع المدني.

أحمد الدعيج

عادل الماجد

«زين» تساهم في جهد عالمي مشترك مع اتحاد «»GSMA
تحاول مع عدد من شركات االتصاالت العالمية سد الفجوة الرقمية
أعـ ـلـ ـن ــت م ـج ـم ــوع ــة زي ـ ــن أن ـه ــا
ساهمت في جهد عالمي مشترك
مــع االت ـحــاد العالمي لالتصاالت
ال ـم ـت ـن ـق ـلــة « ،»GSMAوع ـ ـ ــدد مــن
كيانات االتصاالت العالمية إلطالق
إطـ ــار عـمــل ب ـع ـنــوان «م ـب ــادئ دفــع
عجلة اإلدمـ ــاج الــرقـمــي ألصـحــاب
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة» ،وذلـ ــك
بمناسبة االحتفال باليوم العالمي
ل ــذوي االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة ،إذ
ت ـه ــدف ه ــذه ال ـم ـب ــادئ إل ــى إل ـهــام
صناعة االت ـصــاالت المتنقلة كي
ت ـســاعــد ف ــي س ــد ف ـج ــوة أص ـحــاب
االح ـت ـيــاجــات الـخــاصــة فــي قطاع
االتصاالت.
وق ــال ــت ال ـم ـج ـمــوعــة ،ف ــي بـيــان
ً
صـحــافــي أمـ ــس ،إن ه ـنــاك حــالـيــا
مليار شخص يعيشون بإعاقات،
ً
وفـ ـق ــا ل ـب ـيــانــات مـنـظـمــة الـصـحــة
العالمية ،وهــو الــرقــم الــذي يشكل
ن ـحــو  15ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إجـمــالــي
ً
سكان العالم ،كما أن واح ــدا فقط
من بين كل  10أشخاص يعانون
اإلعاقة لديه إمكانية الوصول إلى
التقنيات المساعدة التي يحتاج
إليها ليعيش حياة مستقلة.
وأفادت «زين» بأن تلك «المبادئ»
ترسم إط ــار عمل موحد للتعاون
ً
جـ ـنـ ـب ــا إلـ ـ ــى جـ ـن ــب مـ ــع األن ـش ـط ــة
الموصى بها للمساعدة في تذليل
ال ـ ـعـ ــوائـ ــق الـ ـت ــي ت ـم ـن ــع أص ـح ــاب
ً
االحـتـيــاجــات الـخــاصــة حــالـيــا من
الوصول إلى استخدام المنتجات
وال ـخ ــدم ــات ال ـتــي تــدعــم األج ـهــزة
المتنقلة.

أسعار صرف العمالت العالمية

في السياق تظهر أبحاث أجراها
االت ـ ـح ـ ــاد الـ ـع ــالـ ـم ــي ل ــاتـ ـص ــاالت
المتنقلة « »GSMAأن احـتـمــاالت
ام ـ ـتـ ــاك أص ـ ـحـ ــاب االح ـت ـي ــاج ــات
ال ـخ ــاص ــة ألجـ ـه ــزة ه ــوات ــف ذكـيــة
واستخدام اإلنترنت عبر الهاتف
ال ـن ـق ــال ه ــي أق ـ ــل ب ـك ـث ـيــر م ـقــارنــة
بنظرائهم من األشخاص غير ذوي
االحتياجات الخاصة ،ومن خالل
الجمع بين العديد مــن التقنيات
ال ـم ـســاعــدة ف ــي ج ـهــاز واحـ ــد ،فــإن
ُ
أج ـه ــزة ال ـه ــوات ــف ال ـن ـقــالــة تعتبر
أدوات ف ـعــالــة م ــن ح ـيــث الـتـكـلـفــة
ألص ـحــاب االح ـت ـيــاجــات الخاصة
لـتـمـكـيــن إدم ــاج ـه ــم ومـشــاركـتـهــم
بدرجة أكبر.
وال ـ ــواق ـ ــع أن ـ ــه م ـط ـل ــوب ات ـخ ــاذ
إجـ ــراء ات عملية لتذليل العوائق
وتلبية متطلبات األشخاص ذوي
االحـتـيــاجــات الـخــاصــة ،وتشجيع
االبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار ،ووض ـ ـع ـ ـهـ ــم ف ـ ــي قـلــب
عملية التصميم ،وإتاحة الفرصة
االجتماعية والتجارية للوصول
إلـ ـ ــى هـ ـ ــذه ال ـش ــري ـح ــة ال ـس ـكــان ـيــة
المحرومة ،ومن خالل القيام بذلك،
يمكن لصناعة االتصاالت المتنقلة
إحــداث تغيير هــادف ،والمساعدة
بــالـتــالــي فــي ضـمــان ع ــدم ت ــرك أي
ً
شخص متخلفا عن الركب في هذا
العالم الرقمي بشكل متزايد.
وق ــال ــت رئ ـيــس االس ـت ــدام ــة في
مجموعة «زين» جينيفر سليمان،
«إن زيـ ــن ت ـ ــدرك مـ ــدى الـمـســاهـمــة
الحقيقية واإليجابية التي يمكن
ألصحاب االحتياجات الخاصة أن

يقدموها إلــى المجتمع إذا ما تم
توفير الفرصة الحقيقية».
وأضــافــت سليمان ،أنــه «لــذلــك،
ن ـف ـخــر ف ــي زي ـ ــن ب ــال ـم ـش ــارك ــة فــي
هــذه الـمـبــادرة العالمية التي وفر
لـهــا نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة
والــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي للمجموعة
بدر الخرافي كل الدعم واالهتمام،
مما سمح لنا بالوجود مع كبرى
شركات االتصاالت في هذا الجهد
العالمي».
وأوض ـح ــت أن «ه ــذه ال ـم ـبــادرة
ال ـت ــي ت ـب ـنــاهــا االتـ ـح ــاد الـعــالـمــي
ل ــات ـص ــاالت الـمـتـنـقـلــة «»GSMA
بمنزلة امـتــداد لجهود نقوم بها،
إذ قمنا بابتكار وتنفيذ مجموعة
من األنشطة في إطار مبادرتنا WE
 ABLEالخاص باشتمال واحتواء
أص ـحــاب االح ـت ـيــاجــات الـخــاصــة،
وهي المبادرة التي تتعهد «زين»
بموجبها بــأن تــوفــر اإلدم ــاج لهم
عبر جميع عملياتها التشغيلية
بحلول عام .»2022
وذكرت أن هذا البرنامج العالمي
م ـبــادرة نبيلة ،ومـجـمــوعــة «زي ــن»
ً
حريصة على المساهمة فيه ،جنبا
إل ــى جـنــب م ــع ال ـك ـيــانــات األخ ــرى
ذات الفكر المشابه سواء من داخل
قـطــاعـنــا أو مــن خ ــارج ــه ،مــن أجــل
تفعيل المبادرات التي من شأنها أن
تساعد في تسريع وتيرة تضييق
الفجوة مع أصحاب االحتياجات
الخاصة في صناعة االتصاالت».
وأشـ ـ ــارت إل ــى أن «زي ـ ــن» تـبــدي
ً
ً
اهتماما متزايدا بالمبادرات التي

تركز على كيفية إدم ــاج واحـتــواء
أص ـحــاب االح ـت ـيــاجــات الـخــاصــة،
ً
إذ ان ـض ـم ــت أخـ ـ ـي ـ ــرا إلـ ـ ــى قــائ ـمــة
« ،»THE VALUABLE 500و هــي
م ـب ــادرة دول ـي ــة تـسـعــى إل ــى إب ــراز
قـيـمــة األش ـخ ــاص ال ــذي ــن يـعــانــون
العجز ،والعمل على احتواء ودمج
أص ـحــاب االح ـت ـيــاجــات الـخــاصــة،
كما وقعت المجموعة على ميثاق
الشبكة العالمية لألعمال واإلعاقة
الـتــابـعــة لمنظمة الـعـمــل الــدولـيــة،
ل ـت ـع ــزي ــز جـ ـه ــوده ــا فـ ــي م ـج ــاالت
التنوع واالشتمال ،ودمج أصحاب
االحتياجات الخاصة في العمل».
وأفـ ـ ـ ــادت بـ ــأن ان ـض ـم ــام «زيـ ــن»
إل ــى ق ــادة األع ـمــال الــذيــن يمثلون
الشركات العالمية ليكونوا قدوة في
قيادة التغيير االجتماعي من خالل
هذه المبادرة جاء لتسليط الضوء
على أصحاب االحتياجات الخاصة،
ً
ً
وإبــراز كيف يمثلون قطاعا مهما
في المجتمع.
وأك ـ ــدت سـلـيـمــان أن مجموعة
«زين» تركز على توفير بيئة أعمال
تمتاز بالتنوع واالشـتـمــال ،وهي
تركز في مجاالت االستدامة التي
تحقق لها هذه األهداف ،ومن خالل
مبادرة  WE ABLEنستهدف تعزيز
ج ـه ــودن ــا ف ــي تـحـقـيــق ال ـم ـس ــاواة
الشاملة.
من ناحيته قال ماتس غرانريد
الـمــديــر التنفيذي الـعــام لـالتحاد
ال ـعــال ـمــي ل ــات ـص ــاالت الـمـتـنـقـلــة،
«إن عـمـلـيــة إزال ـ ــة ال ـح ــواج ــز الـتــي
ي ــواجـ ـهـ ـه ــا ذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات

الـ ـخ ــاص ــة ت ـت ـط ـل ــب اتـ ـخ ــاذ
خـ ـط ــوات عـمـلـيــة م ــدروس ــة
مــن جــانــب جميع األط ــراف
المعنية ،وقد آن األوان كي
تخطو صناعة االتصاالت
المتنقلة خطوات في سبيل
ضمان إمكانية وصولهم
إلى منتجاتنا وخدماتنا،
وإطـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـعـ ـن ــان ل ـق ــوة
االت ـ ـصـ ــاالت ك ــي ي ــزده ــر
جميع األشخاص».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف غ ــران ــري ــد:
«ي ـس ـعــدنــي أن شــركــات
«دي ـ ــال ـ ــوغ أك ـس ـي ــات ــا »PLC
و«أوب ـت ــاس» و«مجموعة أوران ــج»
و«ســافــاري ـكــوم  »PLCو«مجموعة
تليفونيكا» و«تركسل» و«فوداكوم
س ــاوث أفــريـكــا» و«مجموعة زيــن»
قــد اشتركت بالفعل فــي مبادئنا،
وات ـط ـل ــع إلـ ــى ان ـض ـم ــام م ــزي ــد من
كيانات صناعة االتـصــاالت إلينا
كشركاء في هذا االلتزام».
وتـحــدد الـمـبــادرة التي أطلقها
االت ـ ـح ـ ــاد ال ـع ــال ـم ــي ل ــات ـص ــاالت
المتنقلة ثــاثــة م ـبــادئ أســاسـيــة
للنهوض باإلدماج الرقمي لذوي
االحتياجات الخاصة ،وهي :اعتناق
م ـب ــدأ إدم ـ ــاج ذوي االح ـت ـيــاجــات
ال ـخ ــاص ــة ع ـل ــى ك ــل م ـس ـت ــوى مــن
مستويات المؤسسات ،وفهم كيفية
ال ــوص ــول إل ــى هـ ــؤالء األش ـخــاص
وخدمتهم بشكل أفـضــل ،وتوفير
الـمـنـتـجــات وال ـخ ــدم ــات ال ـتــي من
ش ــأن ـه ــا أن ت ـل ـب ــي االح ـت ـي ــاج ــات
المتنوعة.

وبات مفهوم «سهولة الوصول
ً
ال ــرقـ ـم ــي» ُم ـع ـت ــرف ــا بـ ــه ك ــأول ــوي ــة
رئيسية على مستوى سلسلة من
االلتزامات العالمية ،بما في ذلك:
«اتـفــاقـيــة حـقــوق األش ـخــاص ذوي
اإلعاقة» « ، »CRPDو«أهداف التنمية
المستدامة» « ،»SDGوإستراتيجية
األم ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة إلدم ـ ـ ـ ـ ــاج ذوي
أصحاب االحتياجات الخاصة.
وي ـت ـم ـث ــل الـ ـطـ ـم ــوح األس ــاس ــي
لجميع هــذه المشاريع في العمل
على ضـمــان عــدم تخلف أحــد عن
ال ــرك ــب ف ــي ه ـ ــذا ال ـع ــال ــم الــرق ـمــي
بـشـكــل م ـت ــزاي ــد ،وك ـخ ـطــوة مهمة
ن ـحــو تـحـقـيــق هـ ــذا الـ ـه ــدف ،فــإنــه
ينبغي التسجيل لـلـمـشــار كــة في
«مبادئ دفع عجلة اإلدماج الرقمي
ألصـحــاب االحتياجات الخاصة»
ال ـتــي أطـلـقـتـهــا االت ـح ــاد الـعــالـمــي
لالتصاالت المتنقلة.

«بيتك» %90 :تباطؤ نسب إشغال «االستثماري»
تباين متوسط القيم اإليجارية بين المناطق والمساحات المختلفة في الربع الثالث

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

قـ ــال ت ـقــريــر ل ـب ـيــت ال ـت ـمــويــل الـكــويـتــي
«ب ـي ـتــك» ،إن ن ـســب اإلش ـغ ــال ت ـبــاطــأت عن
معدالتها السابقة لكل مستويات أ نــواع
العقارات االستثمارية بنسبة  90في المئة،
كما تراجعت في العقارات التجارية السيما
في المكاتب التي تقع في المناطق المغلقة
ً
ً
جزئيا أو كليا بسبب إج ــراء ات الحد من
انتشار مرض «كوفيد .»19
فــي التفاصيل ،يتباين متوسط القيم
اإليـ ـج ــاري ــة ب ـيــن ال ـم ـنــاطــق وال ـم ـســاحــات
ً
المختلفة مسجال زيــادة في الربع الثالث
لمعظم المناطق عــن الــربــع الثاني وعلى
أســاس سـنــوي ،إذ ارتـفــع متوسط القيمة
اإليـجــاريــة فــي ال ــدور األرض ــي ثــاث غرف
وصـ ــالـ ــة م ـس ــاح ــة 135م 2فـ ــي م ـحــاف ـظــة
ً
ً
العاصمة مسجال  497دينارا بنهاية الربع
الثالث .2020
وكذلك في بناء السكن الخاص مساحة
 400متر بــزيــادة  1فــي المئة على أســاس
ربع سنوي وبنسبة  3في المئة عن الربع
الثالث  ،2019ويصل في بعض المناطق
ً
مثل منطقة الدعية إلــى  460ديـنــارا وفي
منطقة الـقــادسـيــة  500دي ـنــار ،وإل ــى 570
ً
دي ـنــارا فــي بعض المناطق المتميزة في
الـمـحــافـظــة مـثــل ال ـف ـي ـحــاء ،ال ـتــي ارتـفـعــت
بـنـسـبــة  6ف ــي الـمـئــة عـلــى أس ــاس سـنــوي
وب ـن ـس ـبــة  2ف ــي ال ـم ـئــة ع ـلــى أس ـ ــاس ربــع
سنوي.
في حين ارتفع متوسط القيمة اإليجارية
في محافظة حولي على أساس سنوي إلى
ً
 489دينارا في نهاية الربع الثالث أي 10
في المئة على أساس سنوي و 2في المئة
عن الربع الثاني ،ويتراوح متوسط القيمة
ً
اإليجارية من  430إلى  490دينارا ،ويصل
ً
إلى  500و 535دينارا في بعض المناطق
المتميزة مثل الشعب مرتفعة  3في المئة
والـصــديــق الـتــي ارتـفـعــت  2فــي الـمـئــة عن
الربع الثاني.
ويـبـلــغ مـتــوســط القيمة اإلي ـجــاريــة في
ً
محافظة الفروانية  367دينارا دون تغير
عن الربع الثاني وبزيادة  2في المئة على
أس ــاس سـنــوي ،ويسجل متوسط القيمة
ً
اإليجارية  350دينارا لهذه المساحة في
أغلب مناطق المحافظة ،فيما يفوق 375

ً
دي ـنــارا فــي بعض المناطق المميزة مثل
العمرية وإشبيلية.
وعلى مستوى محافظة مبارك الكبير
يصل متوسط القيمة اإليجارية إلى 357
ً
ديـ ـن ــارا لـ ــذات ال ـم ـســاحــة دون تـغـيــر على
أساس سنوي ،إذ يبلغ المتوسط في العدان
ً
 360ديـنــارا ويزيد في صباح السالم إلى
ً
حوالي  385دينارا دون تغير ،ويصل في
ً
منطقة المسايل إلى  440دينارا
واستقر متوسط القيمة اإليجارية لهذه
المساحة في محافظة األحمدي على أساس
ً
ً
سنوي مسجال  396دي ـنــارا ،ويسجل في
ً
منطقة المنقف  360دينارا ويصل إلى 480
ً
دينارا في منطقة الفنطاس.
أم ــا ف ــي مـحــافـظــة ال ـج ـهــراء فـقــد ارتـفــع
مـتــوســط القيمة اإلي ـجــاريــة بنسبة  1في
الـمـئــة عـلــى أس ــاس رب ــع سـنــوي بينما لم
ً
يـسـجــل ت ـغ ـيــرا عـلــى أس ــاس س ـنــوي حين
ً
ً
بلغ  350دي ـنــارا ،ويـصــل إلــى  360ديـنــارا
في بعض مواقع مناطق الجهراء القديمة
بنهاية الربع الثالث.
القيمة اإليجارية للدور الكامل األرضي
من عقار السكن الخاص مساحة  400متر،
يصل متوسط القيمة اإليجارية لهذه الفئة
ً
فــي مـحــافـظــة الـعــاصـمــة إل ــى  897دي ـنــارا
بنهاية الربع الثالث بزيادة  2في المئة على
ً
أساس سنوي ولم تشهد تغيرا عن الربع
الثاني ،وتصل إلى  900دينار في القادسية.
وفــي المناطق المتميزة مثل العديلية
والـفـيـحــاء زادت الـقـيـمــة األي ـجــاريــة  4في
المئة على أس ــاس سـنــوي مسجلة 1040
ً
دينارا ،في حين استقرت في الروضة عند
حدود  1000دينار ،وارتفعت على مستوى
ً
محافظة حولي مسجلة  860دينارا بنسبة
 3في المئة على أساس سنوي دون تغير
عــن الــربــع الثاني ،وتصل إلــى  800دينار
في الجابرية .
وفي المناطق المميزة بالمحافظة مثل
السالم وحطين والصديق إلى  900دينار
بزيادة  9في المئة على أساس سنوي.
وتبلغ القيمة اإليـجــاريــة فــي محافظة
ً
الفروانية  678ديـنــارا بزيادة  5في المئة
على أساس سنوي ودون تغير عن الربع
الـثــانــي ،وتـصــل إلــى  640ديـنــار فــي أغلب

مـنــاطــق الـمـحــافـظــة مـنـهــا منطقة الــرابـيــة
والـ ــرحـ ــاب ب ـي ـن ـمــا ت ـب ـلــغ  700ديـ ـن ــار فــي
الـعـمــريــة واألن ــدل ــس وتــزيــد فــي إشبيلية
ً
إلــى  760ديـنــارا التي تعد من أعلى القيم
اإليجارية على مستوى المحافظة للدور
األرضي من السكن الخاص.
واس ـت ـق ــر م ـتــوســط ال ـق ـي ـمــة اإلي ـج ــاري ــة
ف ــي مـحــافـظــة األح ـم ــدي عـنــد حـ ــدود 660
ً
دينارا في الربع الثالث  2020على أساس
سـنــوي ،ويبلغ متوسط تلك القيمة 640
ً
دي ـنــارا فــي معظم الـمـنــاطــق ،بينما تصل
إلى  700دينار في مناطق أخــرى متميزة
مثل منطقة العقيلة ،كما استقر متوسط
القيمة اإليجارية في محافظة مبارك الكبير
ً
ً
ً
مسجال  580دينارا ويسجل  640دينارا في
أغلب مناطقها مثل العدان والقرين ،كما
استقر في أبو فطيرة وفي صباح السالم
ً
مسجال  700دينار.
وفــي محافظة الـجـهــراء يبلغ متوسط
ً
القيمة اإليجارية  600دينار منخفضا 3
في المئة على أســاس سنوي ،ويصل في
منطقة سعدالعبدالله إلى  600دينار ،بينما
يزيد على ذلك في الجهراء القديمة إلى 640
ً
دينارا بنهاية الربع الثالث من عام .2020

على أس ــاس سـنــوي وحــوالــي  1فــي المئة
ً
عــن الــربــع ال ـثــانــي ،فيما لــم تشهد تغيرا
في الجابرية عن حدود  300دينار مقارنة
بالعام الماضي.
ولـ ـ ــم ت ـس ـج ــل ال ـق ـي ـم ــة اإلي ـ ـجـ ــاريـ ــة فــي
ً
محافظة الفروانية تغيرا ويبلغ متوسطها
ً
 283دي ـن ــارا مــع زيـ ــادة طـفـيـفــة عــن الــربــع
الثاني في منطقة الفروانية وخيطان إلى
ً
 283دينارا دون تغير على أساس سنوي،
ً
وانـخـفـضــت فــي الــرقـعــي إل ــى  290دي ـنــارا
بنسبة  1في المئة على أساس سنوي.
في حين تراجعت على مستوى محافظة
ً
األحمدي حين بلغت  253دينارا منخفضة
 1في المئة على أساس سنوي مع انخفاض
م ـمــاثــل ألغ ـل ــب م ـنــاطــق ال ـم ـحــاف ـظــة منها
الفنطاس وأبوحليفة وتصل فيها إلى 247
ً
دينارا فيما انخفضت في المهبولة بنسبة
 2في المئة حين بلغت  245دينار.
واسـتـقــرت فــي محافظة مـبــارك الكبير
ً
مسجلة  285دينارا كما في منطقة صباح
الـســالــم ،فــي حين انخفضت فــي محافظة
ً
الجهراء إلى حدود  283دينارا بنسبة  1في
المئة على أساس سنوي وبنسبة مقاربة
عن الربع الثاني.

السكن االستثماري

قيمة إيجارات العقارات التجارية

تراجع متوسط القيمة اإليجارية للشقة
المكونة من غرفتين وصالة مساحة 60م2
ع ـل ــى أس ـ ــاس س ـن ــوي وان ـخ ـف ــض بـنـسـبــة
مقاربة على أســاس ربــع سنوي في أغلب
المناطق ،ففي محافظة العاصمة انخفض
ً
مـتــوســط الـسـعــر إل ــى ح ــدود  312دي ـن ــارا
ً
فــي الــربــع ال ـثــالــث مـنـخـفـضــا  1فــي المئة
على أســاس سنوي وبحدود تلك النسبة
عــن الــربــع الثاني ،مــع انخفاض فــي أغلب
المناطق االستثمارية بالمحافظة ،بينما
يبلغ لنفس المساحة في محافظة حولي
ً
ً
 295ديـ ـن ــارا مـنـخـفـضــا ب ـح ــدود رب ــع في
المئة على أس ــاس سـنــوي دون تغير عن
ال ــرب ــع ال ـث ــان ــي ،ف ــي ح ـيــن م ــازال ــت تسجل
فــي مناطق قليلة منها منطقة السالمية
ً
 295دي ـنــارا ،بينما انخفضت فــي منطقة
ً
حولي إلى  270دينارا بنسبة  2في المئة

أما متوسط قيمة إيجار المتر التجاري
لـلـ ــدور األرضـ ــي ف ـي ـتــراوح مــن  11إل ــى 30
ً
دي ـن ــارا فــي أغـلــب الـمـنــاطــق عـلــى مستوى
ً
المحافظات ويزيد على ذلك إلى  37دينارا
في مواقع متميزة ،ويصل المتوسط في
منطقة وسط المدينة بمحافظة العاصمة
ً
إلــى  30ديـنــارا للمتر المربع ودون تغير
على أساس ربع سنوي ،وفي حولي يصل
ً
ً
إلى  30دينارا في مواقع عدة منخفضا 8
فــي المئة على أســاس سـنــوي ويـصــل في
ً
ً
السالمية إلى  31دينارا منخفضا  11في
المئة على أساس سنوي و 2في المئة عن
الربع الثاني.
وتراجع في الفروانية بنسبة تراوحت
بين  8في المئة و 9في المئة على أساس
ً
سنوي حين بلغ  30دينارا في خيطان و37
ً
دينارا في منطقة الفروانية.

ثقافات

om

t

c
bil@aljarida.
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ً
ً
شارك  50فنانا تشكيليا من  13دولة
في معرض افتراضي بعنوان «أمير
اإلنسانية في قلوب الفنانين».
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مسك وعنبر
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مسك وعنبر

وضع الصوت الجريح ،الفنان القدير
عبدالكريم عبدالقادر ،اللمسات النهائية
لألغنية الوطنية «نواف الخير» ،للشاعر
ساهر والملحن جاسم الخلف.

13

تولي الفنانةأحال م المناسبات واألعياد
ً
ً
الوطنية في اإلمارات اهتماما خاصا،
ً
حيث تفاجئنا دائما بأغنيات وطنية.

تايلور سويفت «أيقونة العام» في
«»Attitude Awards 2020
دوا ليبا حصدت جائزة الموسيقى
قبل نهاية عام  2020ما زالت تايلور سويفت
تحصد ا لـجــوا ئــز ،إذ استولت هــذه ا لـمــرة على
جــا ئــزة  Attitudeعــن فـئــة أ يـقــو نــة ا ل ـعــام ،بعد
أن حصدت أخيرا جائزة فنان العام بمهرجان
 ،American Music Awardsللمرة السادسة،
وه ــو رق ــم ق ـيــاســي ،ح ـيــث اخ ـتــارهــا الـجـمـهــور
لـ ـلـ ـف ــوز ب ــالـ ـج ــائ ــزة فـ ــي حـ ـف ــل تـ ــوزيـ ــع ج ــوائ ــز
الموسيقى األ مـيــر كـيــة ا ل ــذي أ قـيــم عـلــى ا لـهــواء
مباشرة في لوس أنجلس ،وسط قيود صارمة،
بسبب فيروس كورونا.
وفي حفل توزيع جوائز ،Attitude Awards
قـ َّـد م تــودر يــك هــول ا لـجــا ئــزة لتايلور سويفت،
ضمن الفعاليات التي أقيمت على مــدى ستة
أيام في  Camden Roundhouseبلندن ،وهو
الحدث األول الذي ُيقام هناك منذ أشهر ،وتم
تصوير الحفل وبثه "أون الين" ،بسبب انتشار
الفيروس الوبائي.

ضمن حفل جوائز  ،Attitude Awardsوقدمها
لها مارك رونسون ،وهو ما ُيعد إنجاز كبيرا
لها في تاريخها.
وذهبت جائزة الثقافة من Attitude Awards
إلى راسل توفي ،وكانت جائزة رجل العام من
نصيب لوك إيفانس ،وذهبت جائزة اإللهام من
 Attitudeإلى اليوتيوبر  .Nikkie de Jagerأما
جائزة الحليف ،أو  ،Ally Awardفذهبت إلى
الدي جي اإلذاعية ميشال فيزاج.
كـمــا حـصــد فـيـلــم The Boys in the Band
ً
جائزة أفضل فيلمُ ،
ويعرض الفيلم حاليا علي
منصة نتفليكس ،وذ هـبــت جــا ئــزة الكوميديا
لهذا العام لـ"روزي جونز" ،وقدمها لها تومي
آلن.

دوا ليبا
وبعد ترشيحها فــي ا ل ــدورة ا ل ـ  63مــن حفل
ت ــوز ي ــع ج ــوا ئ ــز ا ل ـ ـ  ،Grammy 2021حـصــدت
النجمة دوا ليبا جائزة الموسيقى لهذا العام،

نيكول شيرزينغر

تايلور سويفت

جاستن بيبر

نيكول شيرزينغر تبحث عن منزل
يبدو أن النجمة نيكول شيرزينغر ستنتقل بعالقتها إلى المستوى التالي مع صديقها
توم ايفانز ،بعد عالقة بدأت قبل عام وشهرين ،حيث التقطت عدسات المصورين عدة صور
للثنائي معا أثناء رحلتهما في لوس أنجلس ،بهدف البحث عن منزل جديد يقيمان به.
وتحاول نيكول وتوم أن يستقرا في لوس أنجلس ،بعدما قضيا أغلب العام الجاري
داخل مدينة لندن مسقط رأس توم.
ويأتي هذا الظهور بعدما أكدت نيكول ،في تصريحات سابقة لصحيفة بريطانية ،أنها
تريد عائلة مع توم ،حيث قالت نيكول عنه إنه رجل أحالمها.
وظهرت مع صديقها ،البالغ  35عاما ،أثناء بحثهما عن منزل لشرائه ،وهــي ترتدي
فستانا طويال ،وكمامة.

ً
ً
حفل تسليم «أوسكار  »2021ليس «افتراضيا» جاستن بيبر :أسدل شعري تيمنا بـبراد بيت
أفاد تقرير أوردته مجلة فارايتي ،بأن حفل تسليم جوائز األوسكار لعام  2021لن يكون حدثا
افتراضيا ،وسيجري تنظيمه كالمعتاد بحضور فعلي.
وأضــاف التقرير أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تسلم جوائز األوسكار
َّ
أجلت حفل تسليم الجوائز إلى  25أبريل  2021عندما تفتح دور السينما من جديد في الربيع،
بما يسمح بمشاركة المزيد من األفالم في المسابقة.
وعادة ما يقام حفل تسليم جوائز األوسكار في مسرح دولبي ،الذي يضم  3400مقعد ،في
لوس أنجلس ،لكن بسبب تفشي جائحة كورونا لم يتضح بعد عدد من سيسمح لهم بالحضور.
ونقل التقرير عن مسؤول دعاية مطلع على الموقف قوله" :األكاديمية قامت بجولة في مسرح
(رويترز)
دولبي في الفترة األخيرة ،لتفقد جميع الخيارات المتعددة".

فــاز جاستن بيبر بقلوب محبيه ،لصراحته خــال ظهوره األخير في برنامج إيلين
ديجينيريس ،حيث قارن تسريحة شعره بإطاللة نجم هوليوود براد بيت.
وظهر المغني الشهير ( 26عاما) في البرنامج وأذهل الجماهير بإجاباته المفاجئة،
وكشف أنه يسدل شعره تيمنا بمظهر براد بيت ،ويأمل أن يشبهه في أحد أفالمه المعروفة.
وسأل جاستن إيلين" :شعري يطول نوعا ما ،أليس كذلك؟ إنه يستغرق وقتا طويال جدا،
أنا أطيل شعري مثل براد بيت في فيلم  Lengends Of The Fallهذا ما سأفعله" ،وسألته
ّ
كتفي".
إيلين" :هل هذا ما تريده؟" ،وأجاب" :أريد أن أطيله حتى
وشــارك بيبر أيضا حقائق مثيرة لالهتمام حول زوجته هيلي ،وانفتح على إنجاب
األطفال ،كما جعل الجمهور يضحك من خالل مشاركة تفاصيل حول وشمه.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
ً
مهنيا :يمكنك التفكير مليا في األساليب
التي يجب اعتمادها لتحسين وضعك.
ً
عاطفيا :تصيبك خيبة أمل تدفعك إلى
تجاهل الحبيب لوقت قصير.
ً
اجتماعيا  :ال تستطيع و قــف أي شيء
م ـمــا يـحـصــل م ــع أف ـ ــراد ال ـعــائ ـلــة ســوى
التفهم.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :تثير بعض األمــور السلبية
البلبلة وعدم االستقرار في عملك.
ً
عاطفيا :وضعكما العاطفي يستدعي
اتخاذ موقف إنفاذ وتفهم.
ً
اجتماعيا :تضطر إلى اتخاذ بعض
ال ـتــداب ـيــر االق ـت ـصــاديــة ،مـمــا يــزعــج
أهل البيت.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تصادف بعض المشاكل التي البد
منها للوصول إلى هدفك.
ً
عاطفيا :ينتظرك الحبيب التخاذ القرار
المناسب لوضعكما العاطفي.
ً
ً
اجتماعيا :الظروف األخيرة كانت فعال
صعبة ،لكن التهور والغضب لن يجديا
ً
نفعا.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تجد نفسك تحت وطأة بعض
ال ـت ـغ ـي ـيــرات ،فــاعـتـمــد ال ـمــواج ـهــة ،وال
ً
تكن جبانا.
ً
عاطفيا :أصبحت عالقتكما تشبه عالقة
ّ
الهر بالفأر ،فانتبها للنتيجة.
ً
اجتماعيا :ال تتردد في طلب مساعدة
األهل إذا دعتك الضرورة.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
م ـه ـن ـيــا :يـحـصــل س ــوء ت ـفــاهــم ق ــوي في
محيط العمل قد ال تنجو منه.
ً
عــاط ـف ـيــا :بـعــد مــرحـلــة حــافـلــة بــالـنـقــاش
ً
تتوصالن معا إلى حلول جيدة.
ً ِّ
اجتماعيا :ركــز على حياتك الشخصية،
وحاول تنظيم المسائل العالقة.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تحقيق النجاح في كل عمل ليس
ً
سهال ،وعليك االجتهاد والمثابرة.
ً
عاطفيا :تشعر ببعض االرتباك ،نتيجة
للتبدالت بمشاعر الشريك.
ً
اجتماعيا :حافظ على رباطة جأشك ،وال
ّ
تنفعل عند أي موقف ال يعجبك.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـي ــا :تـ ـح ــدث ب ـع ــض الـ ـتـ ـط ــورات
ً
المخيبة لآلمال ،فتتأثر بها سلبا.
ً
عاطفيا :يعذرك الشريك على غضبك،
ألنه أخطأ تجاهك عن غير قصد.
ً
اجتماعيا :يمكنك معالجة المشاكل
العائلية بعطف ولباقة كالسابق.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
ً
م ـه ـن ـيــا :تـتـلـقــى ع ــرض ــا م ــذه ــا ،مما
يدفعك إلى إعادة النظر في وضعك.
ً
عــاط ـف ـيــا :يـنـظــر ش ــري ــك ال ـ ُـع ـم ــر إلـيــك
بتقدير ومحبة ال تلقاهما عند الغير.
ً
اجتماعيا :محادثات عائلية بسيطة
ً
ً
تتطور إلى نقاش يخلق جوا عاصفا.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـت ـح ـ َّـم ــل فـ ــي ب ـع ــض األوق ـ ـ ــات مهنيا :تعتبر أن تولي بعض المسائل
ً
منفردا أفضل من توزيعها على الغير.
مسؤولية أمور ليست من واجباتك.
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :عــاق ـتــك ال ـعــاط ـف ـيــة تـتـعــرض ع ــاط ـف ـي ــا :م ــواق ــف ص ـع ـبــة تـ ـم ــران بـهــا،
ً
لمشاكل عدة ينبغي عليك مواجهتها .لكن محبتكما لبعضكما بعضا سوف
ً
اجـتـمــاعـيــا :حــافــظ عـلــى ربــاطــة جأشك تنتصر.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ســاعــد نـفـســك ع ـلــى تغيير
بالصبر ،وال تنفعل في وجه األهل.
الروتين اليومي الذي تعيشه منذ زمن.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :ال يمكنك فعل الكثير للتخلص
من المسائل غير العادلة التي تطرأ.
ً
ً
عاطفيا :تواجهان معا إشاعة خبيثة
تعلمان أنها كاذبة.
ً
اجتماعيا :اعلم أن التغييرات الفلكية
المرتقبة ستؤمن لك االرتياح.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :تـ ــواجـ ــه هـ ـ ــذه األي ـ ـ ـ ــام بـعــض
المشاكل المهنية التي تربكك.
ً
عاطفيا  :تعاونا في التفكير لتنسيق
ً
أموركما معا والذهاب إلى وضع جيد.
ً
ً
اجتماعيا  :ينبغي عليك النظر جديا
بأسلوب حياتك ،لتنطلق نحو األفضل.
رقم الحظ.22 :

ثقافات ١٢

توابل ةديرجلا
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المؤدب :الرواية سجنتني في عوالمها المدهشة

أديب تونسي تنويري اتهمه متطرفون بالكفر ومعاداة اإلسالم

حصاد

ً
 50فنانا شاركوا في معرض
«أمير اإلنسانية في قلوب الفنانين»

الرواية سجنته في عوالمها المدهشة،
يكتب قلم األديب التونسي محمد عيسى والرواية العديد من الجوائز ،ووصلت
ً
ّ
التكفيريين
االكتراث ًآلراء ً
المؤدب بمداد تنويري ،وهو دائم البحث روايته الشهيرة «حمام الذهب» للقائمة داعيا إلى عدم ً
والمفلسين فكريا وإنسانيا ،ورافعا شعار
عبر أعماله عن الحرية وإضاءة المناطق الطويلة لـ «البوكر» .2020
«إما أن نكتب بشجاعة أو نتوقف عن
المعتمة في التاريخ ،لذا فقد استفاد نصه وفي حوار أجرته معه «الجريدة» من
ً
الكتابة» ...وفيما يلي نص الحوار:
كثيرا بدراسته للغة والحضارة ،وحصدت القاهرة ،قال المؤدب الذي اتهمه
متطرفون بالكفر ومعاداة اإلسالم ،إن
أعماله المتنوعة بين القصة القصيرة
القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

لن نسلم من
التكفيريين
ً
والمفلسين فكريا
ً
وإنسانيا...
والقارئ الصادق
هو كنز الروائي

ّ
يتنوع إبداعك بين القصة
•
والــروايــة ،فكيف تختار القالب
األدبي المناسب لنصك؟
 ال ـقــالــب األدب ـ ــي يستجيبلـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـم ـ ـ ــو ض ـ ـ ــوع أو ا ل ـ ـق ـ ـض ـ ـيـ ــة
ّ
فالقصة القصيرة ال
المتناولة،
ّ
ّ
النصية
تتحمل في مساحتها
ال ـق ـض ــاي ــا ال ـك ـب ــرى أو األزم ـن ــة
واألمكنة المتشابكة ،هي ّ
نص
ّ
الـ ـح ــدث ال ــواح ــد والــش ـخ ـص ـيــة
الواحدة والبناء الفني الموجز
والـ ـمـ ـخـ ـص ــوص ،أمـ ـ ــا الـ ــروايـ ــة
فهندستها ُمغايرة ً
تماما.
ُ ّ
في الواقع ،لم أفكر في كتابة
الرواية ،لكن في األيام األولى بعد
ثورة  14يناير في تونسُ ،
عدت
ّ
قصصية ُمنعت
إ ل ــى مجموعة
من النشر سنة  2000وفي نيتي
إعـ ــادة كـتــابـتـهــا ،ف ــإذا بــي أكتب
رواي ـت ــي األول ـ ــى ،وه ــي بـعـنــوان
"في المعتقل" ،وهي صادرة عن
دار األطلسية بتونس عام .2013
وب ـع ــد ذلـ ــك ف ـك ــرت ف ــي م ـشــروع
روائ ـ ــي م ـت ـك ــامــل ،ل ـقــد شـ ّـدت ـنــي
ً
الــروايــة فـعــا ،بــل سجنتني في
عوالمها ُ
المدهشة.
ّ
ُ
• اتهمت بالكفر ألنــك كتبت
ّ
واتهمتَ
عن األقلية اليهودية،
بـمـعــاداة اإلس ــام لـتـحـ ّـدثــك عن
اإلس ــامـ ـيـ ـي ــن وك ــذبـ ـه ــم ب ــاس ــم
الـ ـ ــديـ ـ ــن ...ك ـي ــف ت ـس ـت ـق ـبــل ه ــذه
االتهامات؟
 حدث ذلك مع رواية ّ"حمام
ّ
ال ـ ــذه ـ ــب" ،وق ـبــل

غالف روا

ية حذاء إسباني

ذلــك مــع رواي ـتـ ْـي "فــي المعتقل"
ّ
و"ج ـ ـ ـهـ ـ ــاد نـ ـ ــاعـ ـ ــم" .ه ـ ـنـ ــاك ق ــل ــة
ّ
متطرفة ،من دعاة الثقافة ال عمل
لـهــم غـيــر قـتــل الـفـكــر الـتـنــويــري
ّ
يقرأون
وإجهاض ُالحرية .هم ّال ّ
ً
شيئا ّ
مما ينشر تونسيا ،لكنهم
يـســارعــون إلــى اتـهــامــات باطلة
ومتشنجة.
وقـ ـ ــد وصـ ـ ــل األم ـ ـ ـ ّـر إلـ ـ ــى ح ـ ّـد
ت ـك ـف ـي ــري ل ـم ـج ــرد أن ـ ـ ــي ك ـت ـبـ ُـت
عــن الـيـهــود وع ــن محنهم التي
عـ ــاشـ ــوهـ ــا فـ ـ ــي ت ـ ــون ـ ــس خـ ــال
ـة ،أو
الـ ـح ــرب ال ـعــال ـم ـيــة ال ـث ــان ـي ـ ّ
ح ـ ــرب األي ـ ـ ــام ال ـس ـت ــة ،أو ألن ــي
كـتـبـ ُـت ع ــن ال ـت ـطـ ّـرف واإلره ـ ــاب
يجري
والمتاجرة بالدين ،مثلما ّ
في تونس بعد الـثــورة .وألنهم
ّ
ورويـ ــة ،فإني
ال ُي ـقــرأون بعمق
ال أع ـيــر لـهــم اهـتـمــامــا ،فـفــي كل
الحاالت لن نسلم من التكفيريين
ً
ً
والمفلسين فـكــريــا وإنـســانـيــا.
الكتابة موقف حاسم ،ال يحتمل
الخوف أو الـتـ ّ
ـردد أو المجاملة
واالن ـ ـ ـح ـ ـ ـنـ ـ ــاء ،فـ ــإمـ ــا أن ن ـك ـتــب
بشجاعة أو نتوقف عن الكتابة.
لـكــن ،مـقــابــل ه ــذه االتـهــامــات
القاسية هـنــاك رســائــل عظيمة
ً
يوميا من ّ
القراء ،القارئ
تصلني
ّ
الصادق هو كنز الروائي.
• ح ـ ـص ـ ــدت ج ـ ـ ــوائ ـ ـ ــز ِع ـ ـ ـ ــدة،
ووصلت روايتك ّ
"حمام الذهب"
للقائمة الطويلة لـ "البوكر" ،2020
مـ ــاذا تـعـنــي ال ـج ــوائ ــز بالنسبة
إليك؟

 ...وروا

ية حمام الذهب

 الـجــوائــز مهمة ألي كــاتــب،ف ـه ــي ت ـق ــدم ــه ل ــإع ــام ول ـل ـقــراء
بشكل واسع .مع األسف القارئ
ّ
عربيا ال يتهافت إال على
اليوم
الكتب التي حصلت على جوائز،
رغم قيمة المئات من الكتب التي
ُ
لــم تنصفها ا لـجــوا ئــز المحلية
والعربية ،الجوائز التي حصلتُ
ع ـل ـي ـهــا فـ ــي ال ـق ـص ــة ال ـق ـص ـيــرة
(جائزة أدب الشباب في تونس
مجموعتي القصصية األولى
عن
ّ
"ع ـ ــرس ال ـ ــن ـ ــار")ّ ،وفـ ــي ال ـ ّـرواي ــة
(جائزة الكومار الذهبي للرواية
التونسية  2017عن رواية "جهاد
ناعم" ،والقائمة الطويلة لجائزة
ال ـبــوكــر ّدورة  2020ع ــن رواي ــة
ً
ّ
"حمام الــذهــب") أفادتني كثيرا
من حيث االنتشار العربي.
ّ
لكن األه ــم مــن كــل ذل ــك ،على
ال ـ ـكـ ــاتـ ــب أال يـ ـكـ ـت ــب مـ ـ ــن أجـ ــل
الجوائر ،فهي تأتي بطبيعتها،
إن كـ ــانـ ــت الـ ـتـ ـج ــرب ــة ص ــادق ــة
وحــرفـ ّـيــة ومـتـمـيــزة ،وال يحدث
هذا إال بعد عمل دؤوب وشاق.
• إ ل ـ ـ ــى أي م ـ ـ ــدى ا سـ ـتـ ـف ــدت
ّ
م ــن دراس ـت ــك لــلـغــة وال ـح ـضــارة
فــي نـســج رواي ـت ــك ذات الـطــابــع
التاريخي "حذاء إسباني"؟
ّ
 دراس ـ ــة الــل ـغــة وال ـح ـضــارةالعربية ضــروريــة فــي الكتابة،
ُ
ّ
التعمق في األبحاث
فهي تتيح
ّ
وإثــراء التجربة ،وهــذا ما جرى
ف ـ ـعـ ــا فـ ـ ــي روايـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي األخـ ـ ـي ـ ــرة
"حـ ــذاء إس ـبــانــي" الـ ـص ــادرة عن
"مسكيلياني ومسعى".
ُ
أمضيت قرابة السنة في
فقد
البحث عن تفاصيل من الحرب
األهـلـيــة اإلسـبــانـيــة ال ـتــي دارت
خالل الفترة ما بين عامي 1936
و 1939في قراء ة كتب وترجمة
مقاالت باإلسبانية ،إضافة إلى
االط ــاع عـلــى أح ــداث تاريخية
أخرى ّ
تهم أحداث الرواية .فليس
م ــن ال ـس ـهــل أن أك ـتــب ع ــن إط ــار
ح ـض ــاري وث ـقــافــي واجـتـمــاعــي
ودي ـ ـنـ ــي م ـج ـه ــول لـ ـ ـ ّ
ـدي إال إذا
تـسـ ّـلـحـ ُـت بـمـعــرفــة ثـ ّ
ـريــة وعمق
ّ
اطالع على التاريخ.
ُ
• ق ـلــت إن ا ل ـقـ ّـصــة القصيرة
ّ
ً
ّ
التونسية متأخرة  80عاما عن
الـ ـغ ــرب ،م ــا س ـبــب ذل ـ ــك ،وكـيــف
يمكن تقليص هذه الفجوة؟

أحد األعمال المعروضة

محمد المؤدب
 بل ّربما أكثر من  80سنة،
والسبب أن الكثير من التجارب
استسهلت الكتابة القصصية،
ُ ّ
فإما أنها تقلد الغرب بال وعي
وحـ ــرفـ ـ ّـيـ ــة ،أو أنـ ـه ــا ت ـس ـتــدعــي
ال ـت ــراث ال ـعــربــي ب ــا روح وبــا
م ـ ـنـ ــاخـ ــات إبـ ــداع ـ ـيـ ــة تــون ـس ـيــة
خاصة .الوحيد حسب اعتقادي
ال ــذي أخـلــص للقصة القصيرة
هو األديب علي ّ
الدوعاجي ،لذلك
أ عـتـبــره كما يعتبره الكثيرون
أبا للقصة القصيرة التونسية.
ولتقليص هذه الفجوة ُ
المخيفة
ُ
علينا أن نبدع محليا ،وهذا ما
ّ
تفعله الكثير من األقالم الشابة
اآلن.
ّ
• هل تأثرت طقوس الكتابة
ل ــدي ــك بـجــائـحــة ك ــورون ــا ،وهــل
ً
على نصك؟
تركت أصداء ّ
ُ
 الـ ـغ ــري ــب أنـ ـ ـ ــي كـ ـتـ ـب ــت عــناإلنـ ـ ـفـ ـ ـل ـ ــون ـ ــزا اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ـ ّـي ـ ــة فــي
رواي ـ ـ ـ ــة "ح ـ ـ ـ ــذاء إس ـ ـبـ ــانـ ــي" قـبــل
ظ ـه ــور "كـ ــورونـ ــا" ف ــي ال ـص ـيــن،
ثـ ّـم استفحالها في العالم وفي
ت ــون ــس .ك ـن ـ ُـت أعـ ــرف م ــن خــال
البحث الذي أجريته بالتأثيرات
ال ـن ـف ـس ـ ّـي ــة والـ ـ ـم ـ ـ ّ
ـادي ـ ــة ل ـل ــوب ــاء
ع ـل ــى ح ـي ــات ــي ال ـخ ــاص ــة وع ـلــى
ً
اإلنسانية عموما ،ومع ذلــك ،ال
أن ـك ـ ُـر أن أيـ ــام الـحـجــر الصحي
ال ـط ــوي ـل ــة أف ــادتـ ـن ــي ف ــي إن ـه ــاء
كـتــابــة ال ــرواي ــة ومــراجـعـتـهــا ثم
تسليمها للناشرّ .
تم كل ذلك في
ظــروف نفسية ومــاديــة صعبة،
ً
وك ـ ــان صـ ــدى ك ــل ذلـ ــك ح ــاض ــرا
في الرواية ،فالكتابة كما أراها
ُ
تجربة مقاومة ،ال بـ ّـد أن تنجز
ّ
في كل الظروف.

ً
بالقراءة الرواية أو األدب عموما
ف ـق ــط .ال ـ ـقـ ــراءة تـعـنــي الـفـلـسـفــة
واألديـ ـ ــان وال ـح ـض ــارة واآلداب
وا ل ـف ـنــون ،بقديمها وحديثها.
الــروائــي أيـضـ ًـا هــو باحث ّ
جيد
ّ
ومـعــايــش وم ـجـ ّـرب ومــطـلــع .لم
ً
يـعــد زم ــن الـكـتــابــة ع ـفــويــا ،لقد
صــار زمــن الـحـجــاج واالقـتـحــام
ّ
والتشظي بكل ما تعنيه الكلمة
ـان .فــالـكـتــابــة الـجــديــدة
م ــن م ـع ـ ٍ
تحتاج اليوم إلى رصيد معرفي
وبحثي غزير حتى ننطلق في
جديد باعتباره
هندسة أي عمل
ّ
مغامرة مضنية وشاقة.
ً
• أخيرا ،حدثنا عن مشروعك
الروائي الجديد؟
 مشروعي الــروائــي الجديدُ
انطلقت في البحث عن عوالمه
مـنــذ ثــاثــة أش ـهــر ،وأن ــا أمضي
ً
سـ ــاعـ ــات ي ــومـ ـي ــا فـ ــي ال ـ ـقـ ــراءة
ّ
وال ـب ـح ــث ،ه ــو ُم ــرت ـب ــط بــأقـلــيــة
عاشت في تونس في زمن شائك
وصعب ،وأعتذر للقراء األعــزاء
إن لــم أق ـ ّـدم تفاصيل كـبــرى عن
هذا العمل الجديد.

الكتابة تجربة
مقاومة ال بد
ُ
أن تنجز في
كل الظروف...
والجوائز أفادتني
في االنتشار

•

حمزة عليان

ع ـن ــدم ــا ُ
زرت ك ــوب ــا ق ـب ــل سـ ـن ــوات،
َّ
وتعرفت على مدنها وأهلها ،والتقيت
شخصيات سياسية ومثقفين فيها،
كانت صور غيفارا وفيدل كاسترو ال
تفارقني ،أينما ذهبت تجد "تشي" ،هذا
ً
الرمز بزيه الشهير ،مرتديا "البيريه"
وال ـن ـجـمــة ال ـح ـم ــراء ال ـمـم ـيــزة وشـعــره
المتدلي على كتفيه.
لــم تـتــح لــي زيـ ــارة ابـنـتــه وال بيته،
وك ـنــت أت ـحـ َّـيــن ال ـفــرصــة لــالـتـقــاء بها
وال ـت ـح ــدث إل ـي ـهــا ،ألس ـت ـمــع مـنـهــا عن
"سيرة المناضل".
شـ ــاء ت ال ـص ــدف أن يـكـتــب السفير
اللبناني جــان مـعـكــرون مقالة لــه عن
قصة واقعية سمعها من أحد الكوبيين
ً
مــن أص ــل لـبـنــانــي عـنــدمــا ك ــان سـفـيــرا
لبالده في هافانا.

درس لمن يستغل منصبه
ينقل البروفيسور المؤرخ ريكاردو
سلمان ،أنــه خــال تولي تشي غيفارا
ً
وزارة الصناعة زار معمال للبسكويت
ف ــي مــديـنــة ســانـتــا كـ ــارا ،وفـيـمــا كــان
يتفقد العمال ،أهدى مدير المعمل أربع
علب بسكويت إلى سائقه ،كي يضعها

في صندوق السيارة ،وعندما انتهى
من الزيارة أخبره السائق بهدية مدير
المعمل ،فقام باستدعائه ،ليوجه له
ً
سؤاال" :هل تعطي لكل َمن زار المعمل
هــديــة مـمــاثـلــة" ،فــأجــاب ب ـ "ال" عندها
طلب إعادة العلب إلى المعمل.
هـ ــذا ال ـت ـص ــرف ي ـض ــرب ب ــه ال ـم ـثــل،
ل ـتــواض ـعــه ون ـظ ــاف ــة ي ــدي ــه ،وال ـت ــزام ــه
ً
ب ــاألم ــان ــة ،وكـ ــان درسـ ـ ــا ل ـمــن يستغل
مـنـصـبــه ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى "رش ـ ـ ــوة" أو
"منفعة خاصة" ،وما أكثرهم في عالمنا
العربي.

السفير خلف وابنة غيفارا

ف ــي ه ـ ــذا الـ ــوقـ ــتَّ ،
زودنـ ـ ـ ــي الـسـفـيــر
الكويتي لدى كوبا السيد محمد فاضل
خلف بمجموعة صــور وحكايات عن
زي ــارة اسـتـطــاعـيــة ق ــام بـهــا األسـبــوع
الماضي ،إلى البيت الشخصي لغيفارا،
وكانت فرحتي غامرة ،وشعرت كم أن
الـمـنــاسـبــة فـيـهــا اس ـتــذكــار لــرجــل مأل
ً
الدنيا ولم يغب عنها يوما.
ي ـ ـقـ ــول الـ ـسـ ـفـ ـي ــر خـ ـل ــف إن ال ـب ـي ــت
ً
المتواضع جدا تعيش فيه ابنته أليدا
غيفارا مــارش وأرملته ،وفيه مكتبته
الخاصة ،وما زالوا يحتفظون بالطاولة
والكرسي الذي كان يجلس عليه.

منزل غيفارا

ش ـ ــارك  50ف ـن ــا ن ــا ت ـش ـك ـي ـل ـيــا م ــن  13دو ل ـ ــة ف ــي م ـعــرض
ا فـتــرا ضــي بـعـنــوان "أ مـيــر اإل نـســا نـيــة فــي قـلــوب الفنانين"،
برعاية المدير العام للمكتبة الوطنية األردنية أ .د نضال
ال ـع ـيــاصــرة ،والـ ــذي نـظـمـتــه وأش ــرف ــت عـلـيــه م ـنــارة الـعــرب
للثقافة والفنون ومقرها األردن.
وأكد د .العياصرة أن المعرض جاء كلمسة وفاء ومحبة
وتخليدا لذكرى الراحل سمو األمير الشيخ صباح األحمد،
الذي عرف عنه التسامح والوفاء والمحبة ،ونشر السالم
في العالم أجمع.
مــن جــا نـبــه ،قــال ر ئـيــس مـنــارة ا لـعــرب للثقافة وا لـفـنــون
اإل عــا مــي نصر ا لــز يــادي إن "لسمو األ مـيــر ا لــرا حــل الشيخ
صباح األحمد ،رحمه الله ،محبة كبيرة في قلوب الفنانين،
وقلوب الماليين في شتى أنحاء العالم ،ولمكانة الكويت
الشقيقة ،بقيادة سمو األمير الشيخ نواف األحمد ،وولي
عهده سمو الشيخ مشعل األحمد ،وحكومة وشعب الكويت
الـشـقـيــق ف ــي ق ـلــوب دول ال ـعــالــم وق ـيــادات ـهــا وحـكــومــاتـهــا
وشعوبها ،كــان لــزا مــا على إدارة مـنــارة ا لـعــرب أن تترجم
هذه المحبة على أرض الواقع".
وذكرت رئيسة قسم الفنون التشكيلية في منارة العرب
الفنانة التشكيلية سلوى حجر أن الراحل صاحب الروح
المحبة للسالم ولفعل الخير ،مضيفة" :رحل األمير الذي
يتشبه بــه شعبه كــر مــا و حـبــا للخير ،صــا حــب االبتسامة
الدائمة".
وش ـ ــارك م ــن ال ـك ــوي ــت ت ـس ـعــة ف ـنــان ـيــن تـشـكـيـلـيـيــن ،هــم:
ابتسام العصفور ،وهيثم الجوهر ،ومريم البشر ،وعبدالله
الغبيشان ،وحوراء محمد ،وفاتن العريج ،ومريم المريخي،
وجميلة حسين ،وهدى كريمي.
وعبرت لوحات المشاركين بالعمق ،كما طغت المشاعر
اإلنسانية النابعة من جوانب متعددة تميز بها الراحل،
وخصوصا االبتسامة الجميلة التي كانت ال تفارقه ،كما
ش ــارك بـعــض الـفـنــانـيــن بـلــوحــات فـنـيــة تـنــاولــت مــواضـيــع
وطنية.
والجميل في المعرض أن كل فنان انفرد برسم ما يجيش
في مخيلته عن الراحل مستخدما أساليب مختلفة بألوان
تنوعت بين الزيتية والمائية والباستيل واألحبار وغيرها،
لـكــن أجـمـعــت الـلــوحــات عـلــى أنـهــا تـبــرز إنـســانـيــة الــراحــل،
وحبه الكبير في نفوس الفنانين المشاركين.

إصدار

• برأيك ،الروائي الجيد يقرأ
أم يكتب أكثر؟
 ال ــروائ ــي ال ـجـ ّـيــد والـنــاجــحوال ـم ـت ـط ـ ّـور م ــن ع ـمــل إلـ ــى آخــر
هــو ال ــذي يـقــرأ أك ـثــر ،وال أعني

حكايات مؤثرة يرويها سفيرا الكويت ولبنان حول غيفارا
أمضى السفير خلف ساعات وهو
ي ـت ـج ـ َّـول ف ــي أركـ ـ ــان ال ـم ـن ــزل م ــع ابـنــة
غ ـي ـفــارا ،والـتـقــط ع ــدة ص ــور تــذكــاريــة
أم ــام الـسـيــارة الـتــي كــان يستخدمها،
وهي من نوع شيفروليه موديل ،1956
ُيقال إنها ُص ــودرت من "أثــريــاء" كوبا
الهاربين من الثورة.
ت ــروي ابـنـتــه قـصــة اغـتـيــال والــدهــا
عندما كان في بوليفيا ،وتعرض البيت
الشيوعي الواحد فيها إلى انقسامات،
ولــم تكن بعد مهيأة لـلـثــورة .فــي تلك
الفترة انقطعت االتصاالت بينه وبين
َّ
الــرفــاق الشيوعيين ،حتى تمكن أحد
الفالحين من التعرف عليه واالستدالل
على مكان وج ــوده ،ليتم إبــاغ عمالء
ل ـل ـم ـخ ــاب ــرات الـ ـم ــرك ــزي ــة األم ـي ــرك ـي ــة،
وتـنـتـهــي ح ـيــاتــه ب ــإط ــاق ال ـن ــار على
ً
جسده ،حيث سقط أرضا بوشاية من
ذاك المزارع البوليفيُ ،
ويدفن هناك في
مكان سري لم يفصح عنه؟
وبعد سنوات من حادثة االغتيال،
َّ
ت ـم ــك ــن ف ــري ــق خ ـ ــاص مـ ــن ال ـكــوب ـي ـيــن
ورفاقهم في بوليفيا من العثور على
ً
رفاته ،وتم نقله إلى مدينة سانتا كالرا،
ُ
ودفن فيها.
وتضيف السيدة أليدا في الجلسة
ال ـتــي جمعتها مــع الـسـفـيــر خ ـلــف ،أن

•

فضة المعيلي

«أموال األطفال ّ
القصر»...
إصدار جديد

غالف اإلصدار

السفير خلف وابنة غيفارا
والـ ــدهـ ــا لـ ــم ي ـك ــن ي ـس ـت ـس ـيــغ األك ـ ــات
الكوبية ،بل ُيكثر من أكل لحم الخنزير
والـ ـف ــاص ــولـ ـي ــا ال ـ ـ ـسـ ـ ــوداء وال ـب ـط ــاط ــا

ً
الــرمــاديــة ،وإن ك ــان مطبخهم مـتــأثــرا
بالمطبخ األرجنتيني ،وهو األكثر غنى
باللحوم واألسماك.

 ...وسيارته

صـ ـ ـ ـ ـ ــدر حـ ـ ــدي ـ ـ ـثـ ـ ــا كـ ـ ـت ـ ــاب
بـ ـ ُعـ ـن ــوان "أمـ ـ ـ ـ ــوال األط ـ ـفـ ــال
ال ــق ـ َّـص ــر ..أم ــان ــة وت ـن ـم ـيــة"،
أع ـ ــده ن ــائ ــب ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام
فـ ُـي الـهـيـئــة الـعــامــة لـشــؤون
الــقـ ّـصــر وال ـبــاحــث الـشــرعــي
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـق ـ ـ ـضـ ـ ــايـ ـ ــا ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة
د .ع ـب ــدا ل ـل ـط ـي ــف ا لـ ـسـ ـن ــان،
وي ـ ـ ـعـ ـ ــرض دراسـ ـ ـ ـ ــة ع ـل ـم ـيــة
مقارنة بين الكويت وغيرها
من الدول اإلسالمية.
وجـ ـ ــاء الـ ـكـ ـت ــاب فـ ــي 230
صفحة من القطع المتوسط
م ــن ب ــا ب ـي ــن :األول ي ـت ـنــاول
ماهية الطفل اليتيم ومجمل
ح ـقــوق اإلن ـســان ـيــة وأن ـمــاط
ال ـ ـتـ ــدخـ ــل ال ـم ـج ـت ـم ـع ــي فــي
وض ـع ــه وأث ــره ــا ف ــي بـقــائــه
ونمائه وحماية مصالحه،
ويـتـطــرق أيـضــا إلــى حقوق
ال ـ ـ ـي ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــم ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــريـ ـ ـع ـ ــة
اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة ق ـ ـبـ ــل والدتـ ـ ـ ــه
وب ـ ـ ـعـ ـ ــدهـ ـ ــا ،وح ـ ـ ـقـ ـ ــوقـ ـ ــه ف ــي
القانون الوضعي ،والتطور
ال ـت ــاري ـخ ــي ل ـح ـقــوق الـطـفــل
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ــدول ـ ــي،
وع ـ ـ ـ ــرض أب ـ ـ ـ ــرز الـ ـم ــواثـ ـي ــق

واالتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة
المرتبطة بحقوق الطفل.
وفي الباب الثاني ،تناول
الـ ـ ـك ـ ــات ـ ــب تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارب ال ـ ـ ـ ــدول
ال ـعــرب ـيــة ف ــي م ـجــال ش ــؤون
ال ـق ـصــر ،وال ـ ــدروس والـعـبــر
ال ـم ـس ـت ـفــادة م ـن ــه ،وت ـحــدث
عـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة
ف ــي م ـج ــال شـ ــؤون ال ـق ـصــر،
وال ـت ـج ــرب ــة ال ـس ـع ــودي ــة فــي
م ـج ــال ال ــوالي ــة ع ـلــى أم ــوال
القاصرين ومن في حكمهم،
وال ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة األردنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة فــي
مجال تنمية أموال األيتام،
وال ـك ـتــاب مـعـتـمــد مــن إدارة
الثقافة اإلسالمية في وزارة
األوقاف.

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

عبدالكريم عبدالقادر« :نواف الخير»ً ...إهداء لسمو األمير

«أغنية وطنية من كلمات ساهر وألحان جاسم الخلف وأصورها قريبا»
عزة إبراهيم

ُ
• بـ ـ ـ ـ ــدايـ ـ ـ ـ ــة ...ه ـ ـ ــل ت ـط ـم ـئ ــن
جمهورك على حالتك الصحية
بعد الوعكة األخيرة؟
 مـ ـ ـ ــررت بـ ـ ـظ ـ ــروف صـحـيــةحـ ـ ــرجـ ـ ــة ق ـ ـبـ ــل ع ـ ـ ـ ــام تـ ـق ــريـ ـب ــا،
وسافرت للعالج في العاصمة
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة ل ـ ـ ـنـ ـ ــدن ،وبـ ـع ــد
الـ ـخـ ـض ــوع ل ـب ــرن ــام ــج عــاجــي
تـجــاوزت هــذه المحنة ،الحمد
لله ،وأطمئن جمهوري الحبيب
بأن صحتي على ما يرام ،وأنا
حاليا في أفضل حال.

وضع الصوت الجريح الفنان
عبدالكريم عبدالقادر اللمسات
النهائية لألغنية الوطنية
«نواف الخير» للشاعر ساهر
والملحن جاسم الخلف ،حول
هذه األغنية وغيرها من اآلراء
تحدث عبدالقادر في الدردشة
التالية:
متابعة طبية

• وهـ ـ ــل ت ـخ ـض ــع ل ـم ـتــاب ـعــة
طبية مستمرة إلبـقــاء الوضع
تحت السيطرة؟
 ال ،فلقد تـجــاوزت محنتيالصحية بالكامل ،وأنــا حاليا
أعيش حياة طبيعية ،وأمارس
ع ـم ـلــي دون م ــرا ج ـع ــات طبية
مـسـتـمــرة ،وال ـل ــه ه ــو الـحــافــظ،
وت ـك ـف ـي ـنــي دع ـ ـ ــوات ج ـم ـهــوري
الطيب الذي يحيطني بالرعاية

يجب أن
أشارك
جمهوري
المنتشر
بدول الخليج
مناسباتهم
المختلفة
وأفراحهم
وأحزانهم

الخالصة من القلب والمتابعة
المستمرة ،ولذلك أنــا أدعوهم
إلـ ـ ــى االطـ ـمـ ـئـ ـن ــان ،ف ــأن ــا طـيــب
والحمد لله.
• رغــم قـيــود الحظر وحالة
ّ
الـ ــركـ ــود الـ ـت ــي خــل ـف ـت ـهــا أزمـ ــة
كورونا على الوسط الغنائي،
فإنك حريص على أن تكون في
مكتبك بشكل يومي.
 إل ــى حــد كـبـيــر ،فــأنــا فـنــان،وع ـطــائــي ال ي ـتــوقــف ،وأحـ ــاول
بين الحين واآلخــر إطالق عمل
غ ـن ــائ ــي أؤنـ ـ ــس ب ــه ج ـم ـه ــوري،
وأتـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل مـ ـعـ ـه ــم بـ ـشـ ـك ــل ال
ينقطع ،وخاصة بعد طرح آخر
ألبوماتي «بالحيل أحبك» العام
الـمــاضــي ،متضمنا  6أغنيات،
فـ ــي ت ـ ـعـ ــاون م ـث ـم ــر مـ ــع إذاعـ ـ ــة
الكويت ،والشاعرين الكبيرين
خ ــال ــد الـ ـ ـب ـ ــذال وع ـب ــدال ـل ـط ـي ــف
الـ ـبـ ـن ــاي ،الـ ـل ــذي ــن أعـ ـت ــز دائ ـم ــا
بــالـتـعــاون مـعـهـمــا ،إل ــى جانب
الملحنين سليمان المال وجاسم
الخلف وأنور عبدالله ورحال.

• ه ــل ت ـج ـهــز ل ـع ـمــل جــديــد
خالل الفترة المقبلة؟
 أع ـم ــل ع ـلــى عـ ــدة أغ ـن ـيــاتبالفترة الحالية تصدر تباعا،
لكن انتهيت فعليا قبل أيام من
تسجيل أحدث أعمالي الفنية،
وه ـ ـ ــي أغـ ـنـ ـي ــة وطـ ـنـ ـي ــة إه ـ ـ ــداء
ل ـس ـمــو األم ـ ـيـ ــر ال ـش ـي ــخ نـ ــواف
األح ـ ـمـ ــد ،الـ ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر ب ـشــرة
طيبة وإشــراقــة أمــل لمستقبل
كــويـتــي أف ـضــل ،ولــذلــك وجــدت
أن ـ ــه م ــن ال ـم ـن ــاس ــب وال ــواج ــب
ال ــوطـ ـن ــي إط ـ ـ ــاق هـ ـ ــذا ال ـع ـمــل
المميز خالل أيام ،وتعاونت من
خــال األغنية ،وتحمل عنوان
«نواف الخير» مع الشاعر ساهر
والملحن جاسم الخلف ،وهي
اآلن ف ــي م ــرح ـل ــة ال ـت ـج ـه ـيــزات
الـنـهــائـيــة اس ـت ـع ــدادا لطرحها
قريبا.
• وهــل تفكر في تصويرها
بطريقة الفيديو كليب؟
 نـ ـع ــم سـ ـيـ ـت ــم ت ـص ــوي ــره ــاب ـ ـطـ ــري ـ ـقـ ــة الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــو كـ ـلـ ـي ــب،

بالتعاون مع تلفزيون الكويت
للعرض عبر الـشــاشــة ،وشــيء
ي ـس ـع ــدن ــي أن ت ـص ــل األغ ـن ـي ــة
الــوط ـن ـيــة إلـ ــى ال ـج ـم ـهــور بكل
الوسائط المسموعة والمرئية
في أفضل صــورة ،وهو أقل ما
ن ـقــدمــه ل ـلــوطــن وق ــائ ــده سمو
األمير الشيخ نواف األحمد.

العيد الوطني
• أطلقت أ مــس األول تحية
ل ـ ــإم ـ ــارات ب ـم ـنــاس ـبــة ع ـيــدهــا
الــوط ـنــي وم ــن قـبـلـهــا سلطنة
عمان ،مما تفاعل معه جمهور
الـ ـبـ ـل ــدي ــن بـ ـح ــب ش ـ ــدي ـ ــد ،هــل
تـ ـح ــرص ع ـل ــى ال ـم ـش ــارك ــة فــي
ال ـم ـن ــاس ـب ــات ال ــوط ـن ـي ــة لـ ــدول
الخليج مــن منطلق و طـنــي أم
فني أم إنساني؟
 ال ـثــاثــة م ـعــا ،فــأنــا كفنانيـ ـج ــب أن أشـ ـ ـ ـ ــارك ج ـم ـه ــوري
ال ـم ـن ـت ـشــر ب ـك ــل دول الـخـلـيــج
مناسباتهم المختلفة؛ أفراحهم
وأح ــزان ـه ــم ،فــال ـف ـنــان ال ب ـ ّـد أن

عبدالقادر والخلف أثناء التجهيز لألغنية
يكون قريبا من جمهوره يشعر
بهم ويبادلهم المحبة ،وهو من
منطلق إنساني أيـضــا ،فضال
عن شعوري الوطني بأن دول
الخليج كتلة واحدة وأعيادهم
أعـيــاد لـنــا ،ويـجــب مشاركتهم
وتهنئتهم ،ولذلك أطلقت فيديو
بصوتي أهنئ الشعب العماني
بعيده الوطني ،وسعيد باألثر
الكبير ،ســواء ألبناء السلطنة
أو الكويت ،والــذي تلقيته بعد
نشر هــذا الفيديو عبر مواقع
الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،فــأنــا
أحب سلطنة عمان ّ
وقدمت لها
أكثر من أغنية ،نفس الشعور
تجاه دولة اإلمارات التي قدمت
لها التهنئة بمناسبة عيدها
الــوطـنــي أم ــس األول ،وأتمنى
أن يشمل الله بالدنا بالمحبة
والمودة.

توقف الحفالت
ّ• كيف تصف شعورك مع
توقف الحفالت والتجمعات
وتأثير ذلك على األغنية؟
 ه ــو تــأث ـيــر عــال ـمــي ليسعلى الكويت فقط ،لكن بجميع

عبدالكريم عبدالقادر في أحد األوبريتات

أحالم تنشر «علومك الغانمة»
عبر مواقع التواصل
ت ــول ــي الـ ـفـ ـن ــان ــةأح ـ ـ ــا م اهـ ـتـ ـم ــام ــا خ ــاص ــا
بالمناسبات واألعياد الوطنية في اإلمــارات،
حيث تفاجئنا دائما بأغنيات وطنية بصوتها،
تمجيدا لهذه المناسبات ولحكام الدولة
على حد سواء.
ونشرت أحالم ،في صفحاتها على
مواقع التواصل ،مقطع فيديو من أغنية
وطنية لها بعنوان «علومك الغانمة»،
اح ـت ـف ــاء ب ــال ـي ــوم ال ــوط ـن ــي اإلمـ ــارات ـ ـي،
مرفقة بمشاهد من األماكن المعروفة في
اإلمارات وصور لحكامها ،وعلقت عليه:
«علومك غانمه دايم
وعزك عـزي يـا بـالدي
ومجدك منهو ْيطوله
ومن مـثـله ومـن ّ
قده؟
نـ ـ ـف ـ ــاخ ـ ــر ب ــاسـ ـم ــك
ورسمك
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
واالمجاد
وكلنا في الرخا
شعبك
وجندك ساعة
الـشـدة
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
منشور آخر

مدحت أحالم الشيخمحمد بن زايد آل نهيان،
وأر فـقــت مقطع فيديو جمعت فيه لقطات له
وعلقت عليه« :هذا الهمام ابن الهمام ابن
الهمام ان فكر بفكره ...قنصها ويابها
ه ــذا ول ــد زايـ ــد اذا وق ــف و ...قــام
تخضع له الدنيا ...وكل ...رقابها».
واحتفل الكثير من الفنانين
ب ــال ـع ـي ــد ال ــوطـ ـن ــي اإلم ـ ــارات ـ ــي،
وع ـبــروا عــن جميل مشاعرهم
في هذه المناسبة.

أحالم

ال ـ ـ ـ ـ ــدول ،وب ـ ـكـ ــل الـ ـقـ ـط ــاع ــات،
فالجميع أصابه الركود جراء
انـ ـتـ ـش ــار ف ـ ـيـ ــروس كـ ــورونـ ــا،
ول ـ ـيـ ــس ف ـ ــي وسـ ـعـ ـن ــا س ــوى
االلتزام باإلجراء ات الوقائية
والتباعد االجتماعي وارتداء
الكمام للحفاظ على صحتنا،
حتى يزيل الله الغمة ،ويذهب
هذا الوباء دون أن نفقد أحد
أحبائنا.
• ت ـ ـحـ ــرص ف ـ ــي لـ ـق ــاء ات ــك
اإلعــام ـيــة عـلــى الـحــديــث عن
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ب ـش ـك ــل م ـس ـت ـم ــر...
لماذا؟
 جيل الشباب من الفنانينأشعر بأنهم جــزء مني ،وأنــا
جــزء منهم ،ولــذلــك فــأنــا دائــم
ال ـحــديــث عـنـهــم أحـبـهــم وهــم
يـ ـلـ ـج ــأون إلـ ـ ـ ّـي ك ـ ــأب وم ـع ـلــم،
وأع ـت ـب ــره ــم أبـ ـن ــائ ــي ،ول ـه ــذا
ف ــأن ــا دائ ـ ـ ــم الـ ــدعـ ــم ل ـه ــم ول ــو
حـتــى بــالـكـلـمــة الـط ـيـبــة ،فهم
مـ ــن س ـي ـح ـم ـل ــون ال ـ ــراي ـ ــة مــن
بـعــدنــا ،ويستحقون مـنــا كل
التشجيع والتأييد والمحبة،
كـمــا يـبــادلــونـنــا ذات المحبة
والتقدير.

القاهرة  -محمد قدري

تعرضت اإلعالمية ريهام سعيد إلى هجوم كبير خالل الساعات الماضية،
على خلفية حلقة قدمتها من برنامجها «صبايا الخير» على شبكة تلفزيون
النهار ،بعد أيــام قليلة من عودتها للشاشة مجددا ،بسبب تصوير حلقة
عن نشاط صيد الحيوانات ،والتي ظهرت بشكل مخالف لحقوق الحيوان،
واعتبر الكثير أن ذلك خارج عن اإلنسانية.
وطالب عدد كبير من رواد التواصل االجتماعي بوقف برنامج اإلعالمية
الشهيرة ،بسبب ما قدمته ،مما دفع القناة العارضة لالعتذار ،وأصدرت
بيانا ،قالت فيه« :تعلن شبكة قنوات النهار اعتذارها للمشاهدين عن حلقة
أمس من برنامج صبايا الخير ،والتي كان هدفها فقط هو تسليط الضوء
على نشاط صيد الحيوانات في مصر ،وتصديرها للخارج ،وكذلك لكليات
الطب في الجامعات».
وأضــافــت القناة فــي بيانها« :تــؤكــد شبكة قـنــوات النهار أن الحلقة
تم رفعها من جميع المنصات التابعة للشبكة ،بما فيها (يوتيوب)
والسوشيال ميديا ،وتشير الشبكة إلى أنها تأخذ بعين االعتبار
وتدعم حقوق الحيوانات ،لما لها من قيمة متأصلة في الحياة،
أبــرزهــا العيش دون قسوة ومـعــانــاة ،وحرصها كذلك على
ال ــدع ــوة الت ـخــاذ أي تــدابـيــر اح ـتــرازيــة مــرتـبـطــة بحقوق
الحيوانات ،بهدف حمايتها وعــدم ترويعها ،وكانت
الشبكة تابعت باهتمام كبير ما نقله رواد مواقع
التواصل خالل الساعات الماضية ،وتقدر غضبهم
على عرض مشهد الصيد».

تهدف مذكرة التفاهم
الموقعة بين المجلس الوطني
للثقافة ووزارة الشباب إلى
رصد قدرات ومهارات الشباب
والكشف عنها وتوجيهها
واحتضانها.

وق ـ ـ ـ ــع ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــي
للثقافة والفنون واآلداب ،أمس،
مــذكــرة تـفــاهــم مــع مكتب وزيــر
الدولة لشؤون الشباب.
وقال األمين العام للمجلس
ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة والـ ـفـ ـن ــون
واآلداب ك ــام ــل الـعـبــدالـجـلـيــل
إن ال ـمــذكــرة ت ـهــدف إل ــى رصــد
ق ـ ـ ـ ـ ــدرات وم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــارات الـ ـشـ ـب ــاب
والـ ـكـ ـش ــف ع ـن ـه ــا وتــوج ـي ـه ـهــا
واحتضانها ،وإب ــراز إمكانات
ومـهــارات المبدعين في مجال
اآلداب وا لـ ـثـ ـق ــا ف ــة وا لـ ـفـ ـن ــون،
وتوفير وسائل الدعم المادي
والمعنوي للشباب المبدعين
ورعــايــة أفـكــارهــم ومـبــادراتـهــم
وت ـش ـج ـي ــع اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ال ـث ـقــافــي
والـ ـفـ ـن ــي ال ـم ـب ـنــي ع ـل ــى أس ــس
ع ـل ـم ـي ــة ،واإلس ـ ـ ـهـ ـ ــام فـ ــي نـشــر
اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ال ـ ـف ـ ـكـ ــري ال ـم ـب ـت ـك ــر،
وثقافة التميز واإلبداع في جو
المنافسات اإليجابية.
وتتلخص مجاالت التعاون
التي نصت عليها المذكرة في
المادة  4في  12محورا ،هي:
 - 1تـ ـ ـشـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــع ا لـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب
وإعــدادهــم وتأهيلهم وتوجيه
طاقاتهم ،واكـتـشــاف مواهبهم
الثقافية والفنية واألدبية.

كامل العبدالجليل مع مشعل الربيع
ب ــاألنـ ـشـ ـط ــة م ـ ــن خ ـ ــال إنـ ـت ــاج
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـبـ ــوعـ ــات والـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــورات
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــالـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن فــي
األنشطة والفعاليات المشتركة
وفق ضوابط محددة.
 - 9دع ــم الـمـشــاريــع الفكرية
م ـ ـ ـثـ ـ ــل «كـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاب ـ ـ ــة الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــوص
المسرحية والقصص والروايات

والـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــاري ـ ــو ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي
والتلفزيوني واإلذاعي واألعمال
الدرامية».
 - 10ت ـ ــو فـ ـ ـي ـ ــر ا لـ ـ ـخ ـ ــد م ـ ــات
ال ـلــوج ـس ـت ـيــة واالسـ ـتـ ـف ــادة من
ال ـم ـن ـشــآت وال ـم ـب ــان ــي الـتــابـعــة
ل ـ ـل ـ ـطـ ــرف ـ ـيـ ــن ،لـ ـعـ ـق ــد األنـ ـشـ ـط ــة
وال ـبــرامــج الـمـشـتــركــة بينهما،

وفقا للنظم واللوائح المعمول
بها لدى الطرفين.
 - 11التنسيق حول مشاركة
مسؤولي الطرفين في البرامج
والـ ـمـ ـش ــاري ــع الـ ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف
الشباب في المجاالت الثقافية
والفنية واألدبية داخل الكويت
وخارجها.

خطفت الديفا سميرة سعيد
األنظار ،وتألقت خالل جلسة
تصوير ذهبية ،حيث ظهرت
فى إطاللة شبابية مميزة،
في جلسة سيطر عليها
اللون الذهبي بالمالبس
والديكورات ،ونشرت
الصور عبر منصاتها
المختلفة بمواقع التواصل
االجتماعي ،ولم تعلق سوى
بإيموجي «قلب أحمر».
ونعت سعيد مؤخرا شيخ
األغنية المغربية الفنان
محمود اإلدريسي ،الذي
توفي الخميس الماضي،
مؤكدة أنه أثرى األغنية
المغربية بأعماله وأنه من
أنبل الفنانين وأكثرهم خلقا.
وطرحت سعيد مؤخرا
أغنية مسلسل «لما كنا
صغيرين» كتب كلماتها
أمير طعيمة ،ولحنها
مدين ومن توزيع نادر
حمدي ،باإلضافة إلى
كليب «قط وفار» ،التي
تعاونت خاللها ألول مرة
مع الموزع البريطاني ذي
األصول المصرية محمد
النابلسي.

حال شيحة ومعز مسعود
يعترفان بحبهما

تدشين «القاهرة السينمائي»
وسط إجراءات احترازية
ريهام سعيد

مذكرة تفاهم بين «المجلس الوطني» ووزارة الشباب
 - 2دعـ ـ ــم ورع ـ ــاي ـ ــة اإلب ـ ـ ــداع
الـ ـفـ ـك ــري والـ ـثـ ـق ــاف ــي واألدبـ ـ ـ ــي
المحلي.
 - 3دعـ ـ ــم ورع ـ ــاي ـ ــة اإلب ـ ـ ــداع
الفني والموسيقي والتشكيلي
والمسرحي المحلي.
 - 4ا ل ـ ـت ـ ـع ـ ــاون فـ ـ ــي مـ ـج ــال
المكتبات واألنشطة والخدمات
الموجهة للشباب والمجتمع.
 - 5المساهمة فــي توفير
الـتـسـهـيــات ال ــازم ــة إلقــامــة
األن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة والـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــات،
وع ـقــد ال ـبــرامــج والـمـشــاريــع
المشتركة أو التي يرعاها أو
يعقدها أحد الطرفين ،وفقا
ل ـل ـن ـظــم ال ـم ـع ـم ــول ب ـه ــا ل ــدى
الطرفين.
 - 6ا لـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــق حـ ـ ـ ــو ل
ت ـف ـع ـيــل اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـت ـق ـن ـيــات
التكنولوجية لتوفير التعليم
ع ــن بـعــد ومــواك ـبــة مـسـتـجــدات
التحول الرقمي.
 - 7التنسيق حول مساهمة
الطرفين فــي تسويق األنشطة
والـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة ،أو
الـتــي يــرعــاهــا أو يـعـقــدهــا أحــد
الطرفين.
 - 8التنسيق حول مساهمة
الـطــرفـيــن فــي دع ــم المشاركين

سميرة سعيد تخطف
األنظار بجلسة تصوير ذهبية

بعد فترة من الشائعات
واألخبار عن ارتباطهما
أعلنت الفنانة حال شيحة
عالقتها مع الداعية
اإلسالمي معز مسعود،
عبر حسابها بموقع
«إنستغرام» ،بعد إهدائه
لها أغنية بصوته بعنوان
«المقاتل» ،حيث قال «لقد
سجلت أغنيتي التي كتبتها
عام  2007وهي إهداء لكي
يا فتاة ...رحلتنا واحدة
بعيدون عن الجميع اآلن».
وقامت حال بإعادة نشر
األغنية ،معلقة عليها «أشعر
بكل كلمة في أغنيتك ...نعم
رحلتنا واحدة وأنا فخورة
أنك كرستها لي ...لديك
الكثير لتقدمه ...ال يمكنني
االنتظار لرؤية كل شيء».
وبدأ العديد من المتابعين
لحال ومعز وضع التعليقات
وعالمات اإلعجاب معربين
عن سعادتهم بتأكيد الخبر
مؤخرا واعتراف حال ومعز
بعالقة حب بينهما أمام
المأل.

ريهام سعيد في ورطة جديدة
بسبب «صبايا الخير»
●

خبريات

 - 12ت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادل ا لـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــرات
االستشارية والفنية في نطاق
الـتـعــاون الـبـنــاء بين الطرفين،
في مجاالت التدريب والتطوير،
وإقــامــة الـمـبــادرات والمشاريع
ال ـ ـه ـ ــادف ـ ــة لـ ـتـ ـط ــوي ــر مـ ـ ـه ـ ــارات
وإبداعات الشباب.
وم ـ ـثـ ــل الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ــوط ـن ــي
للثقافة والفنون واآلداب األمين
العام كامل العبدالجليل ،فيما
مثل مكتب وزير الدولة لشؤون
الشباب د .مشعل الربيع .جدير
بالذكر أن المذكرة تسري لمدة
 3أع ــوام ،وتـجــدد تلقائيا لمدة
مماثلة.
حـ ـض ــر حـ ـف ــل الـ ـت ــوقـ ـي ــع مــن
الـ ـم ـ ـجـ ـلـ ــس ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي األم ـ ـيـ ــن
العام المساعد لقطاع الثقافة،
وق ـ ـطـ ــاع الـ ـفـ ـن ــون بـ ــاإلنـ ــابـ ــة د.
ع ـي ـس ــى االن ـ ـ ـصـ ـ ــاري ،واألمـ ـي ــن
الـعــام المساعد لقطاع المالية
واإلداري ــة د .تهاني الـعــدوانــي،
بـيـنـمــا حـضــر ع ــن مـكـتــب وزي ــر
الدولة لشؤون الشباب د .عبير
ال ـع ـم ـيــري نــائــب رئ ـيــس دوري
اإلب ـ ـ ــداع ،ود .لـمـيــس الـبـسـتــان
وحـ ـس ــن ال ـب ـح ــران ــي م ــن فــريــق
دوري اإلبداع ،ومشاعل الفضلي
من اإلدارة القانونية.

دشنت وزيرة الثقافة
المصرية د .إيناس
عبدالدايم مساء أمس
األول فعاليات الدورة
 42لمهرجان القاهرة
السينمائي الدولي ،بحضور
عدد من صانعي السينما
في مصر والعالم ،وبمشاركة
 84فيلما ،ووسط إجراءات
صحية احترازية.
وقالت عبدالدايم ،في كلمة
خالل حفل االفتتاح ،إن
مصر أكدت أهمية إقامة
المهرجان رغم ظروف
جائحة كورونا «حتى
تنتصر لعودة الحياة
ذاتها» ،معتبرة أن الفنون
نجحت ،ومن بينها
السينما ،على مدار أشهر،
في أن تكون «المتنفس»
للشعوب.
وجرى تكريم عدد من
الفنانين بينهم الكاتب
والسيناريست المصري
وحيد حامد ،والسيناريست
البريطاني كريستوفر
هامبتون ،والممثلة
المصرية منى زكي ،ثم جرى
عرض فيلم االفتتاح «األب».
ومن المقرر أن تستمر
فعاليات المهرجان حتى
 10الجاري في دار األوبرا
المصرية.
(كونا)

ةديرجلا
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رؤى عالمية

في ظل عدم تأثر نظام األسد بالعقوبات ...على بايدن
النظر في ممارسة ضغوط إقليمية أوسع

بشار األسد

كينيث أر .روزين-
واشنطن إنستيتوت

يمكن إلدارة بايدن-هاريس
إعادة النظر في سالمة
أولئك الذين يواجهون
أعباء العقوبات األميركية
على المدى القصير في حين
ّ
يتم السعي إلى إيجاد حل
أطول أمدا ،ورغم ثقة اإلدارة
الحالية الواضحة بأن األزمة
االقتصادية ستؤدي إلى إذعان
مماثل للقوى الغربية ،فإن
تغيير سلوك النظام السوري
يعد قضية خاسرة.

رغم أن إدارة بايدن
ً
ّ
ستركز حتما على
القضايا المحلية
فإنها ستحظى
ً
أيضا بفرصة
إلعادة تقييم
فعالية العقوبات
المفروضة على
النظام السوري

في  29يوليو ،احتفل وسيم القطان– رجل
أعـمــال ُس ــوري يملك العديد مــن الـشــركــات في
دمشق أرسيت عليه عقود بناء لتطوير مراكز
تـســوق وف ـنــادق مملوكة للنظام ال ـســوري في
أرجاء المدينة– على موقع "فيسبوك" بما أسماه
"وسامه الوطني" األحدث.
وكتب "كم هو عميق اليوم شعورنا بالسعادة
ونحن نتلقى الحزمة الثالثة من األوسمة ،في
الترجمة الوطنية لمصطلح العقوبات" ،مضيفا:
"أوسمة نتقاسمها مع مؤسسة كبرى فاعلة في
قــوام جيشنا البطل" ،وكــان القطان يشير إلى
النظام والشركات التي تدعم أعمال التطوير
وإع ــادة األعـمــار ما بعد الـحــرب ،إن كــان يمكن
استخدام مصطلح مماثل وسط دخول الحرب
األهلية السورية عامها العاشر.
وكــانــت كلمة الشكر هــذه إش ــارة إلــى إدراج
وزارة ال ـخ ــزان ــة األم ـيــرك ـيــة اس ـمــه م ــؤخ ــرا في
الجولة األولى من عقوبات "قانون قيصر" ،أو ما
أشار إليه القطان بوزارة "خزانة الحقد" ،وأعادت
الرسالة التذكير بنبرة طغت على تعليق مماثل
نشره على موقع "فيسبوك" في فبراير بعدما
ف ــرض عـلـيــه االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي عـقــوبــات إلــى
جانب كيانات ورجال أعمال سوريين آخرين.
وتتناقض زيادة الموالين للنظام جرأة تماما
مع الهدف المرجو من هذه العقوبات ،فوزارة
الخارجية األميركية تؤكد كل شهر أن أهداف
اإلدارة فــي ســوريــة ال تــزال على حالها :إن أي
ضغوط ممارسة على الدولة ترمي إلى إرغام
األسد على وضع ّ
حد سياسي للحرب من خالل
قرار األمم المتحدة رقم  ،2254لكن إدارة بايدن-
ّ
هاريس المقبلة ،ورغم أنها ستركز حتما بشكل
أساسي على القضايا المحلية ،ستحظى أيضا
بفرصة إلع ــادة تقييم فعالية هــذه العقوبات
المفروضة مؤخرا.
ومن الجدير بالذكر أن عقوبات قانون قيصر
وما يماثلها من األوامر التنفيذية ،التي لم تعد
مؤذية كما كانت ،ليست بحاجة إلى استبدال،
حيث إنها تعمل على نبذ الشركاء الشرعيين
الذين قد يكونون مهتمين باالنخراط مع نظام
األســد الــذي يـحــاول إع ــادة تأهيل نفسه حتى
ً
يصبح حكومة معترفا بها دوليا.
ّ
م ــا يـسـتــوجــب إع ـ ــادة ت ـص ــور ه ــو ال ـت ـعــاون
األمـيــركــي مــع شــركــاء فــي المنطقة ،والـتــراجــع
خطوة إلى الوراء فيما يخص التركيز المباشر
على الـنـظــام ،نـظــرا إلــى أن خـيــار إقـنــاع األســد
أص ـبــح مــن ال ـمــاضــي ،فــا ف ــرض ع ـقــوبــات وال
الوعد برفعها وحده ُ
سيحدث تغييرا إيجابيا،
وم ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،م ــن ش ــأن تـمـكـيــن وتـقــويــة
الشراكات اإلقليمية الضغط على النظام بشكل
أسرع وتشجيع عامة الشعب الذي بدأ بجدية
عام  2011بإحداث التغيير الذي ترغب الواليات
المتحدة واألمم المتحدة برؤيته اآلن.
ومن ثم ،فإن مراجعة األدوات المختلفة التي
تظل تحت تصرف اإلدارة القادمة يمكن أن يضع
الواليات المتحدة في موقف أفضل ّ
يخولها منع
أي استثمارات إضافية فــي ســوريــة مــن خالل
تنويع الضغوط الممارسة وتقديم المساعدة
إلــى ال ــدول الـمـجــاورة لسورية .وسيكون أمــام
إدارة ب ــاي ــدن أي ـضــا فــرصــة لـبـنــاء ال ـمــزيــد من
العالقات التي يمكنها االستفادة منها من أجل
الضغط على األسد وفق مقاربة "عبر ومع ومن
خالل" لحل النزاع ،مما سيساعد على فهم نقاط
الـضـعــف الـحــالـيــة فــي عـقــوبــات قــانــون قيصر
وعلى إب ــراز أهمية هــذه الـشــراكــات اإلقليمية،
وما يمكن توقعه باعتباره السيناريو األفضل
والمقبول لسورية اليوم.

المبرر المنطقي للعقوبات

قانون قيصر دخل
حيز التنفيذ في
 17يونيو وسط
تفشي جائحة
عالمية ووصفت
إدارة ترامب هذه
العقوبات بأنها
انتصار كبير ضد
حكومة األسد

إن مشروع "قانون قيصر"– الذي ّ
سمي تيمنا
عسكري حكومي منشق كشف عن 50
بمصور
ّ
ألف صورة توثق االنتهاكات المروعة والجرائم
التي نفذتها حكومة بشار األسد– ّ
أقر ليصبح
قانونا في ديسمبر  ،2019ودخل حيز التنفيذ
فــي  17يــونـيــو وس ــط تفشي جــائـحــة عالمية،
ووص ـفــت إدارة تــرامــب ه ــذه الـعـقــوبــات بأنها
انتصار كبير ضد حكومة األسد ،وتقوم وزارة
الخزانة كل بضعة أسابيع بإعالن أسماء جديدة
ألفراد ومؤسسات تندرج في قائمة العقوبات
في محاولة لقطع التمويل عن النظام.
يمكن لقانون قيصر أن يستهدف أي شخص-
بـغــض الـنـظــر ع ــن لــدول ـتــه أو ان ـت ـمــاء -يشتبه
ف ــي أنـ ــه ي ـع ـمــل لـمـصـلـحــة م ـس ــؤول ــي حـكــومــة
الجمهورية العربية السورية من خالل صناعات
النفط أو الـطـيــران أو التقنيات أو غيرها من
الخدمات ،في حين تسمح األوام ــر التنفيذية
للرئيس بمعاقبة األفراد والمؤسسات األميركية

ً
طوابير السوريين تزداد يوما بعد يوم على المواد التموينية
الـتــي تتعامل مــع الكيانات الـســوريــة الـتــي تم
إدراجها في قائمة العقوبات األميركية.
ّ
لكن نادرا ما تشكل هذه الكيانات المسؤولة
عـمــومــا ع ــن اس ـت ـمــرار سـيـطــرة ال ـن ـظــام الئـحــة
ال ـع ـقــوبـ ُـات ب ـمــوجــب "ق ــان ــون ق ـي ـصــر" :فحتى
تاريخه ،فرضت عقوبات على  11كيانا بموجب
هذا القانون وأربعة أفــراد ،بمن فيهم القطان،
كما تم اتخاذ قرارات مشكوك في تنفيذها ،حيث
تضمنت العقوبات التي تم اإلعالن عنها كرادع
للشركات ،ابن وزوجة األسد ،اللذين على الرغم
من كونهما مهمين سياسيا ال يمتلكان كيانات
تجارية حقيقية ،في حين تجاهلت العقوبات
رجال األعمال المرتبطين بالنظام والمعروفين
بتهريبهم بأكثر من  14طنا من األمفيتامينات
إلى إيطاليا.
وم ــن ب ـيــن األهـ ـ ــداف األخ ـ ــرى الـمـعـلــن عنها
لـلـقــانــون تشجيع دول أخ ــرى عـلــى ال ـحـ ّـد من
تعاونها المالي مــع ســوريــة ،ومــع ذلــك ،كانت
آثــار العقوبات األخيرة المفروضة على نظام
األسد نفسه محدودة نظرا ألن هؤالء األفراد قد
تم بالفعل معاقبتهم من قبل الواليات المتحدة
واالتـحــاد األوروب ــي قبل تنفيذ قــانــون قيصر
الذي يضع تلقائيا أعضاء الحكومة السورية
على الالئحة السوداء ،وفي المقابل ،كان لتلك
العقوبات آث ــار كبيرة أدت الــى زي ــادة معاناة
المواطن السوري.
ُ
وفــي حين أن مـقــاربــة الـقــوة الناعمة تبقي
الجنود األميركيين بمنأى عن األذى ووجود
الواليات المتحدة في سورية عند حده األدنى،
إال أن العقوبات تحمل تداعيات أخــرى ،حيث
إنها تحظر على الجهات الفاعلة العازمة على
المشاركة في االقتصاد العالمي األوسع ،العمل
مع األســد ،وحاليا تؤثر هــذه اآلثــار الجانبية
بشكل عكسي على األهــداف المستمرة لوزارة
الخارجية كما تلحق الـضــرر أيـضــا بالشعب
السوري.
إضــافــة الــى ذلــك ،فشل هــذان المسعيان في
وضع مخطط أشمل مما يبقي األسد وأزالمه
م ــرت ــاح ـي ــن ،وص ـح ـي ــح أن ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـتــي
ت ـق ــدم خ ــدم ــات لـلـشـعــب الـ ـس ــوري (ال ـم ـصــارف
والمجموعات اإلنسانية) واصلت عملها بشكل
مقيد إنما لم ّ
يتم منعها من العمل ،وفي هذا
الـسـيــاق ،أخـبــرنــي شخص يعيش فــي منطقة
خ ــاض ـع ــة ل ـس ـي ـطــرة ال ـح ـك ــوم ــة أن ال ـع ـقــوبــات
تضاغف الوضع الذي كان أساسا سيئا لفترة
ّ
تتعد
طويلة قبلها .فعلى سبيل ا لـمـثــال ،لــن
الـتـغــذيــة بــالـتـيــار الـكـهــربــائــي األربـ ــع ســاعــات
ال ـش ـهــر الـمـقـبــل بـسـبــب ال ـض ـغــوط الـخــارجـيــة
المستمرة.
وأضاف هذا الشخص السوري أن المفهوم
ال ـ ــذي ت ـت ـب ـنــاه اإلدارة األم ـيــرك ـيــة وح ـل ـفــاؤهــا
والذي يسلم بأن األسد والحكومة السورية في
ظل الضغط على االقتصاد المحلي السوري
سيبحثان عن األفضل لناخبيهم ويتصالحان
مع المجتمع الدولي ،هو مفهوم مضلل ،حيث
سيتطلب أوال من الحكومة السورية االكتراث
لشعبها ،وهو أمر أثبتت أنها ال تقوم به.

دعم حملة األسد الدعائية
كــل ذل ــك ال يعنى أن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة لم
تحرص على التأكد من أن العقوبات المفروضة
ل ــن ت ـل ـحــق الـ ـض ــرر ب ــال ـم ـس ــاع ــدات اإلن ـســان ـيــة
المقدمة إلى السوريين ،حيث يشير المسؤولون
األميركيون إلى أنهم حرصوا على ّ
ضم أحكام
تـتـعـلــق ب ــال ـم ـس ــاع ــدات ف ــي ك ــل أرجـ ـ ــاء ال ـبــاد
وبالتالي ال يمكن إلقاء اللوم على العقوبات
بسبب نقص المواد الغذائية أو الوقود أو حتى
انهيار الليرة السورية ،التي خسرت أكثر من
ثلثي قيمتها منذ فصل الربيع.
لكن األسد والمسؤولين في نظامه يصرون
على اعتبار العقوبات– سواء المفروضة حديثا
أو م ـنــذ وقـ ــت ط ــوي ــل– س ـبــب م ـع ــان ــاة ال ـب ــاد،

عقوبات «قيصر»
وما يماثلها من
األوامر التنفيذية
تعمل على نبذ
الشركاء الشرعيين
الذين قد يكونون
مهتمين باالنخراط
مع نظام األسد

في الوقت الراهن
يتعرض األسد
للضرر في لبنان
فقط حيث يتم
ّتجميد ودائع
سورية هناك تصل
إلى  20مليار دوالر

األسد والمسؤولون
في نظامه يصرون
على اعتبار
العقوبات سبب
معاناة سورية
محملين الغرب
مسؤولية الضائقة
االقتصادية الفظيعة
ً
بدال من إخفاقاتهم

محملين الغرب ،بدال من إخفاقاتهم في الحكم،
مسؤولية الضائقة االقتصادية الفظيعة التي
تـشـهــدهــا س ــوري ــة ،وت ـعـ ّـد ه ــذه ال ـســرديــة أكثر
فعالية حتى بما أن عددا قليال من السوريين
يمكنهم الـنـفــاذ بـسـهــولــة إل ــى مـحـتــوى نــوايــا
العقوبات أو وصفها الواضح ،وقد اعتاد نظام
األس ــد على الـحـ ّـد مــن األم ــوال الـمـتــوافــرة التي
بإمكان المنظمات اإلنسانية استخدامها من
أجــل دعــم روايـتــه بــأن العقوبات تقلص حجم
المساعدات اإلنسانية في سورية.
وب ـغــض الـنـظــر ع ــن تـلــك ال ـت ـحــديــات ،تـجــدر
الـمــاحـظــة أن ال ـســوري ـيــن بـحــاجــة مــاســة إلــى
ه ــذه ال ـم ـســاعــدات اإلن ـســان ـيــة ،فـتــوزيــع السلل
الغذائية الحكومية ازداد بواقع الضعف العام
الفائت ،في استجابة لوضع يعيش فيه  28في
المئة من السوريين عاطلين عن العمل ونسبة
كبيرة تصل إلــى  80فــي المئة فــي فقر مدقع،
بحسب مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
ُ
اإلنسانية .وبالتالي ،فإن العقوبات تفرض في
ظل أزمة إنسانية مستفحلة أساسا ،ورغم أن
مجلسي الـشـيــوخ وال ـنــواب عمال على تجنب
فرض نوع العقوبات نفسها التي دمرت العراق
ف ــي ال ـف ـتــرة ال ـتــي سـبـقــت ال ـح ــرب عـلـيــه ،يمكن
ُ
بسهولة اعتبار أن العقوبات تظهر القساوة
نفسها تجاه شعب تمزقه الحرب أساسا .وكما
جاء في تقرير "لجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغرب آسيا" :إن فــرض عقوبات
اقـتـصــاديــة شــامـلــة أث ــر سـلـبــا عـلــى االقـتـصــاد
وعـلــى الـشـعــب ال ـع ــادي ،حـيــث ح ـ ّـد مــن الـقــدرة
على تلبية الحاجات األساسية وحل المشاكل
اإلنسانية الملحة".
في الموازاة ،نجح نظام األسد في المناطق
التي يسيطر عليها ومن خالل إحباط الشعب
ال ـس ــوري الـ ــذي أنـهـكــه شـبــح الـمـجــاعــة وأزم ــة
مصرفية تسببت بإقفال كــل أجـهــزة الصراف
اآللي في البالد حتى فترة ليست ببعيدة ،كما
نهشت الـحــرائــق الهائلة أشـجــار الحمضيات
الخاصة بالمزارعين ودفع العجز المستمر عن
شــراء القمح بالمدنيين إلــى العودة إلــى كنف
النظام الذي يبيع خبزا مدعوما.
لكن هذا ال يعني أن السوريين غير قادرين
ع ـلــى م ـعــرفــة الـحـمـلــة الــدعــائ ـيــة ال ـتــي يشنها
نظام األســد على حقيقتها ،ففي مدينة نوى،
ُيمنح جنود األسد األولوية في الحصول على
الخبز ،وعلى ّ
حد تعبير أحد السكان" :الجيش
أوال ،وال يهم إن حصلنا على الخبز أو ال ألننا
لسنا أبناء هذا البلد" ،لكن حتى هذا االمتعاض
من الحكومة لن يــؤدي إلى تحرك مدني حين
يـضـطــر ال ـم ـيــاومــون ،ال ــذي ــن يـشـكـلــون أغلبية
القوى العاملة في البالد ،إلى العمل في ثالث
وظائف للتمكن من شراء الخبز وغاز الطهي،
وقد جعل اليأس المسيطر على الناس حلفاء
النظام يـعــززون دعمهم لــه ،مــن خــال االدع ــاء
بأنهم يساعدون الشعب السوري.
وح ـت ــى ل ــو ل ــم ي ـكــن ن ـظ ــام األس ـ ــد يـسـتـخــدم
الـعـقــوبــات كـ ــأداة دعــائ ـيــة ،ال ي ـبــدو أن نظرية
فرض العقوبات على الدولة ككل ستؤثر بشكل
مناسب على اقتصاد البالد المعزول أساسا،
فسورية دولة ال يمكن معاقبتها كسائر الدول؛
فهي لم تكن قط مرتبطة باالقتصاد العالمي
وم ــا م ــن دل ـيــل ق ــوي يـشـيــر إل ــى أن الـعـقــوبــات
تتسبب بـشــرخ بين النظام وأ ه ــم حلفائه في
موسكو وطهران.
كما لــم تمنع الـعـقــوبــات رج ــال األع ـمــال من
روسيا وإيران والدول العربية الحليفة لنظام
األسد من العمل داخل سورية ،حيث أصبحت
م ــذك ــرات الـتـفــاهــم بـيــن الـحـلـفــاء واالت ـفــاق ـيــات
ال ـت ـجــاريــة عـلـنـيــة بـشـكــل م ـت ــزاي ــد ،وق ــد تـكــون
الصين االستثناء الوحيد للفائدة المحدودة
ال ـنــات ـجــة ع ــن ال ـت ـهــديــد ب ــال ـع ـق ــوب ــات ،رغـ ــم أن
يبد رغبة كبيرة بالتدخل
العمالق التجاري لم ِ
ف ــي االسـ ـتـ ـع ــراض ال ـج ــان ـب ــي ال ـج ـيــوس ـيــاســي
لالستثمارات السورية.

و فــي ا ل ـحــاالت ا لـتــي يـتــم فيها ردع جهات
فاعلة شرعية عن إقامة عالقات اقتصادية مع
سورية ،ال تزال القنوات غير الرسمية تعمل،
حيث ثابرت تركيا على استخدام أراضيها
فــي ا لـشـمــال ا لـشــر قــي لتشغيل ســوق ســوداء
للسماد والقطن والقمح ،حيث كانت تبيع من
خالل قنوات كردية الضروريات التي وصلت
حتما إلى مناطق خاضعة لسيطرة النظام،
كـمــا خـصـصــت الـحـكــومــة الـتــركـيــة أراضـيـهــا
م ــن أجـ ــل اس ـت ـي ــراد الـ ـسـ ـي ــارات وال ـشــاح ـنــات
عبر حلب.
وفي الوقت الراهن ،يتعرض األسد للضرر
ف ـق ــط ف ــي ل ـب ـن ــان ح ـي ــث ي ـت ــم ّت ـج ـم ـيــد ودائـ ــع
ســور يــة تـصــل قيمتها إ لــى  20مـلـيــار دوالر،
وذلك ليس بسبب العقوبات ،بل بسبب األزمة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي يـخـتـبــرهــا ل ـب ـنــان وال ـتــي
فرضت قيودا متشددة على السحوبات ،كما
أن الحدود بين البلدين تمثل مركزا تجاريا
غـيــر مقيد أ شـبــه بــا لـســوق ا ّل ـســوداء ال يمكن
لـلـعـقــو بــات لـمـســه ،مـمــا يـمــثــل نعمة إضافية
لالقتصاد السوري.
و محلل إقليمي أن "العقوبات ليست ورقة
م ـســاومــة جـ ـي ــدة" ،م ـش ـيــرا إل ــى أن الـضـغــوط
العسكرية هي "النفوذ الوحيد ا لــذي تفهمه
دم ـش ــق" ،وأضـ ــاف أن ــه ف ــي ه ــذا ال ـخ ـصــوص،
"يـ ـمـ ـك ــن ل ـ ــأك ـ ــراد مـ ـق ــاوم ــة الـ ـضـ ـغ ــوط ال ـت ــي
تمارسها دمشق ،فكلما كان األ كــراد وشمال
ش ــرق س ــوري ــة م ـحــرريــن م ــن هـيـمـنــة دم ـشــق،
ازدادت صعوبة األمر".

توسيع الجهود
وصـحـيــح أن اسـتـمــرار الــوجــود األمـيــركــي
ف ــي س ــوري ــة ي ـب ــدو م ـس ـت ـب ـعــدا ب ـعــد مــاحـظــة
وز يــر ا لــد فــاع بالوكالة كريستوفر ميلر إلى
ال ـم ــوظ ـف ـي ــن وال ـع ـن ــاص ــر األم ـي ــرك ـي ـي ــن ال ـتــي
ج ــاء ف ـي ـهــا" :ل ـق ــد قــدم ـنــا ك ــل م ــا ل ــدي ـن ــا ،اآلن
حــان وقــت الـعــودة إلــى الــوطــن" ،فهذه رسالة
كررها المبعوث الخاص إلى سورية جيمس
جيفري الذي استقال في وقت سابق من هذا
ا لـشـهــر ،و خــال مـغــادر تــه ،أ شــار جيفري إلى
أن السياسة األميركية في سورية لن تتغير
بغض النظر عن اإلدارة المقبلة.
مــن ش ــأن مـســا عــدة ا لـحـلـفــاء فــي المنطقة-
إزالة تركيا من األراضي التي تحتلها حاليا
في الشمال الشرقي الكردي ،وتعزيز مساعي
اإلغ ــاث ــة الـمـقــدمــة إل ــى لـبـنــان وإع ـ ــادة تــأكـيــد
االل ـت ــزام ــات ت ـجــاه األردن مــن أج ــل الـتـصــدي
للمصالح المرتبطة باألعمال التي أظهرتها
المملكة الهاشمية في سورية– إلحاق الضرر
بنظام األ ســد على صعيد روابطه اإلقليمية
ا ل ـ ـتـ ــي ت ـ ـ ــؤدي دورا حـ ـي ــو ي ــا ف ـ ــي ا قـ ـتـ ـص ــاده
المعزول.
ومع ذلك ،يمكن إلدارة بايدن-هاريس إعادة
النظر في سالمة أولئك الذي يواجهون أعباء
ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة ع ـلــى ال ـم ــدى الـقـصـيــر
فــي حـيــن يـتـ ّـم الـسـعــي إل ــى إي ـجــاد حــل أطــول
أمـ ــدا ،ورغ ــم ثـقــة اإلدارة الـحــالـيــة الــواضـحــة
بــأن األزم ــة االقـتـصــاديــة سـتــؤدي إلــى إذعــان
مماثل للقوى الغربيةُ ،يعتبر تغيير سلوك
ا لـنـظــام قضية خــا ســرة ،وبالنظر إ لــى ا لــدول
المجاورة لسورية ،أي المناطق التي واجهت
صـعــو بــات حتى قبل ا ن ــدالع حــرب أهلية في
ال ــدول ــة الـ ـمـ ـج ــاورة ل ـهــا وت ـق ــدي ــم ال ــدع ــم إلــى
تــركـيــا ولـبـنــان وال ـعــراق وش ـمــال ال ـعــراق ،قد
ال يــؤدي ذ لــك إ لــى االنفصال عن نظام األسد
فحسب ،بل قد يتماشى أيضا بشكل وثيق مع
األهداف األميركية المعنوية والدبلوماسية
في المنطقة.
وأخـ ـ ـي ـ ــرا ،ي ـت ـط ـلــب م ـس ـت ـق ـبــل أكـ ـث ــر يـقـيـنــا
للمنطقة رؤ ي ــة ا سـتــرا تـيـ ّجـيــة تـعـكــس ا لـنــزاع
المتعدد الجنسيات المعقد ،وإلى ذلك الحين،
ستستمر معاناة الشعب السوري.
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ما السياسة المرجوة من إسرائيل إزاء تجديد المفاوضات مع إيران؟
داني سيترينوفيتش-
واشنطن إنستيتوت

سيصطدم أي مسعى تبذله
اإلدارة األميركية المقبلة لبدء
مفاوضات جديدة مع إيران
بعقبات كبيرة ،فمن الجانب
اإليراني ثمة عدد من العقبات
ّ
ستصعب
الجوهرية التي
استئناف المفاوضات ،فالبيئة
السياسية الحالية في طهران
ال تسمح بإبرام اتفاق على
غرار «خطة العمل المشتركة
الشاملة» كما حصل في
الماضي.

التحالف بين
إسرائيل والدول
الخليجية من
شأنه أن يؤدي
ً
دورا أكبر في
الضغط على اإلدارة
األميركية لمواصلة
ممارسة الضغوط
االقتصادية
والدبلوماسية على
إيران

في حال قررت
إسرائيل أن تصبح
جهة فاعلة مؤثرة
وتتعاون مع إدارة
بايدن المستقبلية
ربما تتمكن
من تجنب أسوأ
السيناريوهات

قد يعني وصــول إدارة جديدة بقيادة بايدن في الواليات
المتحدة عودة إلى المفاوضات بين إيــران والمجتمع الدولي
بشأن مواصلة تطوير برنامجها النووي ،وفي حال حصول هذه
المفاوضات يتعين على إسرائيل االختيار بين ما إذا كانت تريد
قيادة دفة هذه المفاوضات كما فعلت مع "خطة العمل المشتركة
الشاملة" ،فترفض االستسالم لألمر الواقع وتشجب المحادثات،
أو ترغب في أن تكون جهة فاعلة مؤثرة في صياغة اتفاق جديد،
على أمل أن تضمن معالجة بعض مصادر قلقها على األقل.
ويكشف تاريخ "خطة العمل المشتركة الشاملة" وبرنامج إيران
النووي النقاب عن مجموعة معقدة من العوامل التي يتعين على
إسرائيل التعامل معها عند مقاربة مسألة إبــرام اتفاق نووي
جديد بين المجتمع الدولي وإيران.
ففي تسعينيات القرن الماضي سعت إيران في عهد المرشد
األعلى آية الله خامنئي إلى الحصول على سالح نووي ،وشاركت
حتى عام  2003على ما يبدو في مسعى لتطويره ،غير أن الغزو
األميركي للعراق والضغوط الدولية الكبيرة عقب كشف حقائق
متعددة متعلقة ببرنامجها النووي ،أرغمت طهران على مراجعة
حساباتها واختارت بدال من ذلك توسيع عمليات التخصيب
محليا ،مركزة على تطوير منشآت تحت األرض وعلى محاولة
بناء مفاعل ذري في أراك.
وعلى الرغم من الضغوط الدولية الهائلة وعدد من الهجمات
الغامضة على منشآت التخصيب ،واصلت إيران تطوير البنية
التحتية ألجهزة الطرد المركزي خــال العقد األول من القرن
الـحــالــي ،غير أنـهــا حــرصــت على أال تـتـجــاوز "الـخــط األحـمــر"
الذي رسمته إسرائيل والمجتمع الدولي على صعيد مستوى
التخصيب وحجم اليورانيوم العالي التخصيب الذي راكمته،
ّ
وتشكل مواصلة إيران تطوير برنامجها النووي في ظل هذه
الضغوط الهائلة دليال على إجماع القيادة اإليرانية على حق
الجمهورية اإلسالمية فــي تطوير برنامج نــووي (مــدنــي في
الظاهر).
وفي عام  ،2013وصل العدد المتزايد من األحداث المترافقة
مع التوتر األميركي-اإليراني إزاء تطوير إيران برنامجها النووي
إلى "درجته القصوى"،م ما ّأدى إلى إطالق مفاوضات مباشرة
ُ
بين إيــران والواليات المتحدة ،بوساطة من ُعمان ،ت ّوجت في
نهاية المطاف باالتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل
المشتركة الشاملة" .وعليه ،أفضى استعداد الواليات المتحدة
لالعتراف بحق إيران في التخصيب وانتخاب الرئيس اإليراني
حسن روحاني ،واستعداد المرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية
غير المسبوق للمضي قدما بمثل هذه المحادثات المباشرة،
ُ
إلى إبرام االتفاق التاريخي ،الذي لم تخل المفاوضات المتعلقة
به من تحديات كبيرة.
وبموجب االت ـفــاق ،قبلت إي ــران بفرض قيود مـشــددة على
برنامجها ال ـنــووي لفترة م ـحــدودة مــن الــزمــن ،اسـتـنــادا إلى
االفتراض بأنه عند انقضاء هذه الفترة ،ستتمكن من توسيع
برنامجها النووي على أن يكون خاضعا للمراقبة ،وأن تستفيد
مــن المكاسب االقـتـصــاديــة لــاتـفــاق ،الـتــي كــان مــن المفترض
أن تنتشل اقتصادها مــن كبوته ،وفــي م ــوازاة ذل ــك ،عارضت
إسرائيل المفاوضات وحــاولــت منع "مجموعة الخمس زائد
واحد" (الواليات المتحدة والصين وفرنسا والمملكة المتحدة
وروسيا وألمانيا) من إبرام أي اتفاق مع إيران ،حتى أن رئيس
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ذهب أبعد من ذلك وتدخل
في السياسة األميركية الداخلية بغية وقف االتفاق ،وأسفرت
هذه المقاربة اإلسرائيلية عن منعها من التأثير في المفاوضات
وتركت القدس لتتعامل مع إيران بمفردها.
وعليه ،وبعد فترة قصيرة ،تلقت إسرائيل بسرور قرار الرئيس
دونالد ترامب القاضي بانسحاب الواليات المتحدة من "خطة
العمل المشتركة الشاملة" ،وكان ثمة توافق كامل بين إدارة ترامب
وإسرائيل في ما يتعلق بالحاجة إلى ممارسة ضغوط اقتصادية
على إيران والتخلي عن الخطة.
في تلك اللحظة ،واجهت إيران حقيقة قاسية ،فمن جهة،
كــان برنامجها النووي محدودا للغاية من حيث حجم
ومستوى التخصيب المسموح به في منشآتها النووية،
ومن جهة أخــرى ،لم تكن تستفيد من المزايا االقتصاية
لــاتـفــاق ،وفــي ظــل هــذه ال ـظــروف ،لــم يبق أم ــام الرئيس
روحاني سوى خرق بنود االتفاق النووي.
وعلى الرغم من الجهود المتكررة التي بذلها كبار المسؤولين
في المجتمع الدولي ،واصلت إدارة ترامب تعنتها في االنسحاب
مــن االتـفــاق ،حتى أنها اخـتــارت زي ــادة الضغوط االقتصادية

المفاعل النووي في أراك
على طهران على افتراض أنها ستدفع بإيران إلى التخلي عن
برنامجها النووي ككل ،وعليه دفعت هذه األفعال بإيران إلى
إظهار ّرد فعل عنيف سواء في الخليج العربي أو في ما يتعلق
ببرنامجها الـنــووي ،واتـخــذت إي ــران موقفا "ثابتا" لــم تعتزم
بموجبه القيام بأي تنازالت تتعلق ببرنامجها النووي.
واليوم الوضع االقتصادي في إيــران خطير بعدما ضاعفه
تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد ،)19حيث تعتمد قدرة إيران
على "انتزاع" تنازالت كبيرة من المجتمع الدولي قد تؤدي إلى
رفع العقوبات األميركية وعودة الواليات المتحدة إلى طاولة
المفاوضات ،بشكل شبه كامل على قدرة التخصيب لديها ،ومن
خالل تعزيز نشاط التخصيب يمكن إليران أن ّ
تبين للمجتمع
الدولي الثمن الذي سيدفعه في حال عدم عودة مختلف األطراف
إلى "خطة العمل المشتركة الشاملة".

عقبات
إلى ذلك ،سيصطدم أي مسعى تبذله اإلدارة األميركية الجديدة
لبدء مفاوضات جديدة بعقبات كبيرة ،فمن الجانب اإليراني،
ّ
ستصعب استئناف
ثمة ع ــدد مــن العقبات الـجــوهــريــة الـتــي
المفاوضات ،إذ إن البيئة السياسية الحالية في طهران ال تسمح
بإبرام اتفاق على غرار "خطة العمل المشتركة الشاملة" كما حصل
في الماضي ،فبعد حــوادث متعددة كاغتيال قاسم سليماني،
تراجعت ثقة المسؤولين اإليرانيين المحدودة أساسا بالواليات
المتحدة إلى ّ
حد كبير .فضال عن ذلك خسرت القوى السياسية
المحافظة المعتدلة ،مثل الرئيس روحاني ،التي ّ
سهلت إبرام
االتفاق نفوذها ،ومع اقتراب االنتخابات الرئاسية في إيران ،من
المرجح أن ّ
تشدد بيئة سياسية جديدة أكثر تحفظا على الطلبات
الصارمة أساسا في أي مفاوضات ،وتشمل هذه الطلبات رفع
العقوبات بالكامل والتعويض عن الخسائر المتكبدة بسبب
العقوبات والسماح باحتفاظ إيران بقدراتها النووية القائمة
التي يعتبرها اآلن الكثير من أعضاء النظام اإليراني من مختلف
األطياف السياسية أساسية ألمن البالد.
غير أن جو بايدن يبدو ملتزما بإمكانية إجــراء مفاوضات
جــديــدة ،ولحسن الحظ مــن المرجح أن تدفع الضغوط التي
تمارسها "مجموعة ال ــدول الخمس" واسـتـعــداد إدارة بايدن،
فضال عن ضغوط وباء فيروس كورونا (كوفيد ،)19بالطرفين
إلى تخطي العوائق والعودة إلى طاولة المفاوضات.
وفي مواجهة هذ العوامل المعقدة ،على إسرائيل التفكير في

ما إذا كانت ستواصل اعتماد السياسة ّالتي انتهجتها خالل عهد
إدارة الرئيس أوباما أو تضطلع بدور بناء حقيقي في رسم معالم
اتفاق يجري التفاوض بشأنه مع إيران ،وبما أن الجميع يدرك
أن إيران والمجتمع الدولي سيرغبان على األرجح في التوصل
ّ
إلــى اتفاق آخــرُ ،يعتبر وجــود إسرائيل ،أقله خلف الكواليس،
ضروريا لضمان أن يكون أي اتفاق مستقبلي متوائما إلى ّ
حد
ما مع متطلباتها وحاجاتها.
ولـســوء الـحــظ ،قــد تكون نقطة االنـطــاق الوحيدة فــي هذه
المفاوضات التي ستقبل بها إيــران تمديد قيود "خطة العمل
المشتركة الشاملة" .ورغ ــم ازدي ــاد ق ــدرات إي ــران الـنــوويــة ،من
المستبعد أن توافق على أي قيود أكثر صرامة ،عالوة على ذلك،
لن ّ
تبدل على األرجح إيران رأيها بشأن رفض مناقشة قضايا
معينة على غرار ترسانة الصواريخ التي تمتلكها وأنشطتها
اإلقـلـيـمـيــة ك ـجــزء م ــن االتـ ـف ــاق ،ول ـكــن بـغــض الـنـظــر ع ــن هــذه
الصعوبات ،قد يؤدي عدم انخراط إسرائيل في هذه المفاوضات
إلى اتفاق ينعكس بشكل أسوأ بعد على مصالحها.
أما المواقف التي على إسرائيل تقديمها إلى "مجموعة الدول
الخمس زائد واحد" ،فال ّبد من أن تكون واقعية ،فمطلب تفكيك
البرنامج النووي اإليراني يتماشى مثال مع سياسة إسرائيل
ولكن من المستبعد أن توافق عليه القوى العظمى ،وال سيما
أنــه سبق للواليات المتحدة والمجتمع الــدولــي أن أقــرا بحق
إيران في التخصيب ،وبالتالي ،على إسرائيل اإلصرار على عدد
من المبادئ األساسية والواقعية وتشمل بشكل أساسي تمديدا
كبيرا لشروط االتفاق النووي ،واستمرار العمل بنظام عمليات
التفتيش الفضولية ،ووضع قيود كبيرة على قدرات إيران في
مجال األبحاث والتطوير في المجال النووي بشكل خاص ،بحيث
ال تتمكن من تطوير أجهزة طرد مركزي متطورة ستسهل إلى ّ
حد
كبير عملية إخفاء التخصيب عن اإلشراف الدولي في المستقبل.
وعلى صعيد مسألة القيود على قــدرات إيــران الصاروخية
ونشاطها اإلقليمي ،من غير المؤكد إن كان على إسرائيل اإلصرار
على إدراج هاتين المسألتين في إطار االتفاق ،فأي مطلب مماثل
قد ُيعتبر محاولة إسرائيلية لتخريب المفاوضات ،ولكن من
الضروري التذكير أن تهديد إيــران المباشر إلسرائيل هو في
المقام األول نتاج قدراتها النووية .ومن دون أخذ "حزب الله" في
الحسبان ،فإن قدرة إيران على تهديد إسرائيل فعليا بترسانتها
الصاروخية مـحــدودة للغاية نظرا إلــى البعد الجغرافي بين
البلدين ،ومنظومة إسرائيل المتطورة المضادة للصواريخ .فضال

عن ذلك ،وفي حال أصبحت هذه المسائل جزءا من اتفاق محتمل
مع إيــران ،فمن المرجح أن تكون حلولها محدودة للغاية وأال
تلبي مطالب إسرائيل ،كما أن إدراج هذه المسائل في االتفاق من
شأنه أن ّ
يحد من قدرة إسرائيل على التصدي لها في المستقبل،
بما أن خطوة مماثلة ستسمح إليران بانتهاك االتفاق النووي
بسبب ارتباط مختلف هذه المسائل ببرنامج إيــران النووي.
ّ
سيقوض قدرات إيران النووية بشكل
فاالتفاق المستقبلي الذي
كبير سيمنح إسرائيل الوقت والموارد للتعامل بشكل مستقل
مع جوانب أخرى من قدرات إيران.

تعديل المطالب
وبافتراض أن إسرائيل تسعى إلى التأثير في االتفاق النووي،
يتعين عليها تعديل مطالبها لتتواءم مع المهمة الدبلوماسية
الـصـعـبــة أس ــاس ــا ال ـتــي سـتـقــوم ب ـهــا ،ف ــإن ت ـق ـ ّـدم الـمـفــاوضــون
اإلسرائيليون بمطالب متطرفة أو متشددة ،فقد ُيتهمون بأن
هدفهم الفعلي هو عرقلة المفاوضات وتعقيدها ،كذلك على
المسؤولين اإلسرائيليين استغالل فرصة المفاوضات الجديدة
في ظل المناخ السياسي الحالي لبناء تحالف "عربي-إسرائيلي"
مع الدول الخليجية ،في خطوة قد تضفي المزيد من الشرعية
على جهود المفاوضين اإلسرائيليين.
فالتحالف بين إسرائيل والدول الخليجية من شأنه أن يؤدي
دورا أكبر في الضغط على اإلدارة األميركية المنتخبة حديثا
لمواصلة ممارسة الضغوط االقتصادية والدبلوماسية على
إيــران عند بدء المفاوضات ،وقد يطرح هذا التحالف إمكانية
تشكيل جبهة عسكرية مشتركة تشمل الواليات المتحدة ،لتكون
بمثابة رادع أمام مواصلة إيران تطوير برنامجها النووي ،وقد
يسعى التحالف إلى وضع "خطوط حمراء" يجب أال تتخطاها
بنود االتفاق الجديد ،وسيساهم هذا التحالف بالحصول على
دعم المجتمع الدولي لهذه المساعي.
وف ــي ح ــال قـ ــررت إســرائ ـيــل أن تصبح جـهــة فــاعـلــة مــؤثــرة
وتتعاون مع إدارة بايدن المستقبلية ،فقد تتمكن من تجنب
أسوأ السيناريوهات التي يبرم فيها أكبر حلفائها اتفاقا مع أحد
ّ
ويضر بمصالحها بشكل كبير ،ولالضطالع بدور
أكبر أعدائها
مماثل في هذه المفاوضات ،على المسؤولين اإلسرائيليين البدء
بإرساء األساس اآلن ،والعمل مع الدول الخليجية لضمان إدراج
مصالحها األمنية في أي مفاوضات مستقبلية في ظل إدراك أنه
لن ّ
تتم تلبية مطالبها كافة على األرجح.

دوافع السياسة الخارجية الفرنسية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا
•

تــشــارلــز ثــيــبــوت -مــركــز التحليل
التاريخي وبحوث الصراع

ً
اإلرث اإلمـبــريــالــي الـفــرنـســي شبكة
أنـشـًـأ
َّ ً
ب ـشــريــة م ـعــقــدة بـيــن فــرنـســا وب ـل ــدان شـمــال
إفــري ـق ـيــا أو ل ـب ـنــانُ ،يـسـتـمــد مـنـهــا ع ــدد من
األبـعــاد االجتماعية واالقتصادية واألمنية
ّ
والسياسية ،ويـشــكــل الـمــواطـنــون الثنائيو
القومية والمواطنون الفرنسيون ًالمرتبطون
ً
شـخـصـيــا ب ـهــذه ال ـب ـلــدان دع ــام ــة لمجموعة
كبيرة من العالقات الثنائية في مجال العلوم
ُ
وت َ
عتبر شبكة المدارس
والتجارة والثقافة،
ً
والـمــؤسـســات الثقافية أيـضــا سمة مركزية
لهذا االتصال البشري ،ففي عامي 2018-2017
وجدت نسبة  ٪39من المدارس الفرنسية في
َ
العالم في شمال إفريقيا والـشــرق األوســط،
تلميذ في  128مدرسة ،وما
مع نحو 136000
ٍ
يعزز هذه العالقات الثنائية أكثر فأكثر هو
التبادالت والمشاريع الثقافية ،مثل "متحف
ّ
ال ـل ــوف ــر أب ــوظـ ـب ــي" ،ك ـمــا أن مـنـطـقــة ال ـشــرق
األوســط وشمال إفريقيا هي منطقة رئيسة
لـلـصــادرات الفرنسية والـتــوســع الصناعي.
وتتعاون شركات صناعة السيارات أو شركات
المترو الفرنسية مع شركات شمال إفريقيا
في مشاريع استراتيجية في طنجة أو وهران،
ً
ً
ّ
ويشكل لبنان مـثــاال جـيــدا حيث تتفاعل
ٍّ
ـام،
هـ ُـذه األب ـعــاد مــع ً ٍ
مشهد جيوسياسي حـ ٍ
كبير وحيوي
لمجتمع
وتعد فرنسا موطنا
ٍ
ٍ
من األشـخــاص الذين يحملون الجنسيتين
ً
الفرنسية واللبنانية ،مما ُينشئ جمهورا

مــن األنـصــار يتوقع اهتمام فرنسا بلبنان،
بــاإلضــافــة إل ــى ذلـ ــك ،ت ــرى دوائـ ــر الـسـيــاســة
ّ
أن لبنان ٌ
ٌّ
أساسي
بلد
الخارجية الفرنسية
لتحقيق التوازن اإلقليمي؛ لذا فإن الزيارتين
ال ـل ـت ـيــن قـ ــام ب ـه ـمــا م ــاك ــرون إلـ ــى ل ـب ـنــان في
أع ـ ـقـ ــاب ت ـف ـج ـيــر ال ـ ــراب ـ ــع مـ ــن أغ ـس ـط ــس فــي
بيروت قد ُبنيتا على السياسات الفرنسية
ّ
التقليدية ،بما فيها الدفع باتجاه اإلصالحات
االقتصادية من خالل "مؤتمر سيدر" في عام
 2018أو المقاربة الفرنسية المزدوجة تجاه

«حزب الله» ،من أجل إحداث دفعة دبلوماسية
متجددة لتجنب انهيار االقتصاد اللبناني
ودعم حركة االحتجاج.
ّ
وف ــي حـيــن تـشــكــل الـمـجـتـمـعــات الثنائية
ّ
القومية العربية واليهودية مكونات أساسية
من الروابط الفرنسية بمنطقة الشرق األوسط
وش ـم ــال إفــريـقـيــا ،ف ــإن ذل ــك يـجـعــل المجتمع
ً
س ــا ب ـش ـكـ ٍـل خـ ــاص لـلــوضــع
ال ـفــرن ـســي ح ـس ــا ّ
فــي المنطقة ،وت ــأث ــرت فرنسا بشكل مباشر
بالحرب األهلية في الجزائر في التسعينيات،
على سبيل المثال عبر مجموعة من الهجمات
اإلرهابية التي خططت لها "الجماعة اإلسالمية
ّ
المسلحة" الجزائرية في عــام  ،1995وال يزال
ً
الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني عنصرا آخر من
االستقطاب داخل المجتمع الفرنسي ،وتؤدي
هذه األبعاد الداخلية إلى جعل قضية االستقرار
في المنطقة مصلحة أمنية رئيسة لفرنسا.
وقد ّ
جسد صعود تنظيم «الدولة اإلسالمية»
هـ ــذه اآلل ـ ـيـ ــة ،ف ـقــد انـ ـض ـ ّـم م ـئ ــات الـمــواطـنـيــن
الفرنسيين إلــى التنظيم اإلرهــابــي ،الــذي أمر
بمهاجمة قاعة "باتاكالن" للحفالت في نوفمبر
 ،2015وتسببت اآللية الجهادية الجديدة التي
ُ
بتشابك األمن الداخلي
أنشأها تنظيم «داعش»
والسياسة الخارجية بصورة أكبر ،وتعاونت
فرنسا بنجاح مع الواليات المتحدة والمملكة
المتحدة ضد تنظيم «الــدولــة اإلسالمية» في
ســوريــة والـ ـع ــراق ولـيـبـيــا ،وف ــي ه ــذا ال ـصــدد،
ُ
تعتبر القواعد العسكرية الفرنسية في األردن
واإلمارات ضرورية الستعراض القوة الفرنسية
في المنطقة ،بشكل مستقل إذا لزم األمر ،حتى
ّ
لو ظلت القدرات األميركية أساسية في مكافحة
اإلرهاب.
وفي حين يتخطى ُ
البعد العسكريُ ،ينظر
إلــى االستقرار السياسي في باريس على أنه
أساسي لمعالجة جذور اإلرهــاب ،واستثمرت
باريس في الجهود اإلنسانية وجهود تحقيق
االستقرار في العراق وسورية منذ عام ،2014
َ
لكنها تعتبر أن هذه الجهود ال يمكن أن تنجح
على المدى الطويل بدون حلول سياسية ،لذلك،
تحاول باريس توضيح ُ
البعد األمني القصير

إيمانويل ماكرون
المدى لمكافحة اإلرهاب بجهود طويلة األمد
للمساهمة في العمليات السياسية المتعددة
األطراف في ليبيا أو سورية أو العراق.
وتتوافق زيارات ماكرون األخيرة إلى لبنان
(أغسطس وسبتمبر  )2020أو العراق (سبتمبر
 )2020مع هذه الجهود وكذلك مع التقليد القائم
ّ
والتوس ًط
على الحفاظ على العالقات الثنائية
اإلمكان ،ففي العراق ،كانت فرنسا شريكة
عند
ً ٍّ
ملتزمة لكل من بغداد وأربيل منذ عام 2014
عـلــى األق ـ ــل ،فـقــد ق ــام وزيـ ــر ال ــدف ــاع الفرنسي
السابق ووزير الخارجية الحالي جان إيف لو
دريــان بعدة رحــات إلى العراق .كما ساهمت
فرنسا فــي "التحالف الــدولــي ّ لهزيمة تنظيم
«ال ــدول ــة اإلســام ـيــة» ،حيث وف ــرت المدفعية،
والدعم الجوي ،والتدريب لقوات األمن العراقية.
باإلضافة إلى ذلك ،دعمت فرنسا إعادة اإلعمار
في سنجار والموصل في مرحلة ما بعد تنظيم
«داعش» وأقرضت العراق مبلغ  512مليون دوالر
في عام .2017
وي ـ ــدع ـ ــم اإلطـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ال ـف ــرن ـس ــي
هـ ــذا ال ـن ـش ــاط الــدب ـلــومــاســي م ــن خـ ــال َمـنــح
الرئيس التفاعلية والمرونة ،وتحمل الثقافة

جان إيف لو دريان
الدبلوماسية الفرنسية قيمة خاصة للمبادرات
ُ
َ
ستخدم صالحية الــدعــوة إلى
الجديدة كما ت
االجتماعات إلعـطــاء زخــم سياسي أكثر قـ ّـوة
لــأطــر الـمـتـعــددة األط ـ ــراف ،وب ـن ـ ً
ـاء عـلــى ذلــك،
جمع الرئيس ماكرون الجهات الفاعلة الليبية
الرئيسة والمبعوث الخاص لألمم المتحدة إلى
ً
ليبيا في عامي  2017و  ،2018لكنه دعم أيضا
الجهود األوروبية إلنقاذ «خطة العمل الشاملة
المشتركة» من خالل محاولتها تنظيم اجتماع
بين الرئيس ترامب والرئيس روحاني لفتح
مـفــاوضــات جــديــدة بـشــأن الـبــرنــامــج الـنــووي
ً
اإليــرانــي فــي سبتمبر  ،2019وقــد نشأ أيضا
تشديد ماكرون األخير على السيادة العراقية
الخوف من أن يتسبب المزيد من الهجمات
من
ّ
التي تشنها الميليشيات المدعومة من إيران
على األصول األميركية بترسيخ موقع العراق
كمنطقة شديدة التأثر بالتوترات األميركية-
اإليرانية.
وتجممع باريس بين الصالحيات الرئاسية
ف ــي ال ـس ـيــاســة ال ـخ ــارج ـي ــة ونـ ـف ــوذه ــا ضمن
ً
المؤسسات المختلفة المتعددة األطراف اعتمادا
على موضوع وفعالية كل إطار عمل ،ويتوافق

الـ ُـبـعــد األوروبـ ــي مــن السياسة الفرنسية في
بشكل خاص مع رغبة أوسع
الشرق األوســط
ٍ
ً
نطاقا في تعزيز السياسة الخارجية األوروبية،
ّ
وع ـ ــزز م ــاك ــرون س ـي ــادة "االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي"
وتضامنهّ ،مع التركيز على الحدود ،منذ عام
 ،2017ويؤثر ذلك على ردود الفعل الفرنسية
على األزمــات في ليبيا وسورية وبلدان شرق
ّ
المتوسط ،التي تشكل مفترق طرق لجغرافية
أوروبا ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
وفي حين ُي َ
عتبر "حلف شمال األطلسي" إطار
ّ
عمليات ّ
فعال للعمل العسكري ،إل أن العديد
من الـمـبــادرات الفرنسية تشمل التركيز على
ّ
دور "مجلس األمن الدولي" ،الذي تشكل فرنسا
ُ
ً
ً
عضوا دائما فيه ،وتظهر أمثلة مثل التحالف
المناهض لتنظيم «الدولة اإلسالمية» أو "مهمة
المراقبة البحرية األوروبية في مضيق هرمز"
(الــوعــي البحري األوروبـ ــي فــي مضيق هرمز
ً
 )EMASoHأن ــه يمكن أيـضــا اسـتـخــدام األطــر
ً
المخصصة إذا كانت توفر مزيدا من المرونة.
وي ـح ــاك ــي هـ ــذا ال ـ ُـب ـع ــد ال ـم ـت ـعــدد األط ـ ــراف
الـتـقـلـيــد الـفــرنـســي ل ــان ـخ ــراط الــدبـلــومــاســي
الـثـنــائــي األطـ ـ ــراف ف ــي ب ـل ــدان منطقة الـشــرق
األوس ــط وشـمــال إفريقيا وكــذلــك عالقاته مع
جهات فاعلة محلية محددة ،على سبيل المثال
ّ
شركاء مكافحة اإلرهاب .وتشكل سورية وليبيا
مثلين جيدين عــن األزم ــات التي تجمع فيها
فرنسا كل هــذه األبـعــاد ،ففرنسا تدعم إدخــال
«قــوات سورية الديمقراطية» ،شريك التحالف
الـمـنــاهــض لتنظيم «ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة» في
سورية ،في العملية الدبلوماسية التي تقودها
"األم ــم المتحدة" فــي ســوريــة ألن بــاريــس ترى
أنه من الضروري أن تتفاوض جميع األطراف
واألق ـل ـيــات ال ـســوريــة عـلــى تـســويــة سياسية.
ّ
وفي ليبيا ،قـ ّـدرت باريس أن الجهات الفاعلة
العسكرية الليبية على غرار حفتر ،الذي تتعاون
ّ
المخرب
معه فرنسا في مكافحة اإلرهاب ،كانت
األكبر للعملية بقيادة "األمم المتحدة" عندما تم
استبعادها منها ،وبالتالي حاولت دفعها إلى
المفاوضات .هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى،
ً
تم تشكيل موقف فرنسا في ليبيا أيضا وبشكل

متزايد من خالل ديناميكية أوروبية أكثرة ّ
قوة
مع ألمانيا ،وإيطاليا ،و"الدائرة األوروبية للعمل
الخارجي" (التابعة لالتحاد األوروبي) منذ بدء
"عملية برلين".
وي ـت ــواف ــق الـتـسـلـســل ال ــزم ـنــي ل ـل ـتــوتــرات
الفرنسية-التركية في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا مع هذه اآلليات ،فبعد فشل
ال ـم ـحــاوالت الـثـنــائـيــة والـمـتـعــددة األط ــراف،
ال سـيـمــا مــع بــرلـيــن مــن خ ــال اجـتـمــاع قمة
ف ــي ع ــام  ،2018لـلـعـمــل م ــع أن ـق ــرة لمعالجة
الهواجس األمنية التركية ّالمتعلقة بـ«قوات
ً
ســوريــة الديمقراطية» ،تبنت بــاريــس نهجا
أعلى نبرةُ ،
وينظر إلــى أردوغ ــان في فرنسا
على أنــه يستغل جميع االحـتـمــاالت لتأكيد
موقفه على الرغم من العروض الحقيقية من
حلفاء مثل الواليات المتحدة ،أو فرنسا ،أو
حوار
ألمانيا .وتواصل باريس محاولة فتح
ٍ
ّ
ّ
بن ٍاء أكثر مع أنقرة ،إل أن عدد نقاط التوتر
ً
ف ــي ت ــزاي ــد ،ابـ ـت ــداء م ــن ال ـعــاقــات الـغــامـضــة
م ــع ال ـج ـمــاعــات ال ـج ـهــاديــة ف ــي ش ـمــال غــرب
ً
س ــوري ــة ،ووص ـ ــوال إل ــى اب ـت ــزاز أوروب ـ ــا عبر
ّ
الالجئين ،ويشكل االنتقاد الفرنسي للتدخل
ً
ً
التركي في ليبيا درسا مباشرا استخلصته
سورية في هذا الصدد ،حيث ّ
قوض التدخل
ًّ
المتزامن للروس واألتــراك كل من المصالح
األمـيــركـيــة واألوروب ـي ــة .وت ــرى بــاريــس كيف
ي ـم ـكــن اسـ ـتـ ـخ ــدام ت ـم ــرك ــز أنـ ـق ــرة ف ــي لـيـبـيــا
كابتزاز خاص بالهجرة ّ
ضد أوروبا بالطريقة
نفسها التي استفادت بها تركيا من إدلــب،
لذلك ،تسعى فرنسا إلى التضامن العسكري
مــع الـيــونــان والـعـمــل عـلــى جـهــود الــوســاطــة
مــع تــركـيــا داخ ــل حـلــف "ال ـنــاتــو" و"االت ـح ــاد
األوروبي".
وبالتالي ،يتم تحديث السياسة الخارجية
الفرنسية في شمال إفريقيا والشرق األوسط
بشكل منتظم ولكنها تبقى قائمة على خمسة
عوامل رئيسة :المصالح األمنية ،والعالقات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ،والـ ـنـ ـش ــاط
الدبلوماسي ،والـتــواصــل الثقافي ،وتعزيز
قدرات أوروبا على حماية نفسها.

ةديرجلا
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دوليات

ً
ظريف يتوقع تواصال مع دول الخليج فور رحيل ترامب

بادرت واشنطن إليها
حال
في
»2015
«اتفاق
اللتزامات
بالعودة
التزامها
تجدد
طهران
•
ً
• روحاني للمتشددين :ال تتدخلوا بالسياسات النووية ...الوقت ال يزال مبكرا على االنتخابات
رأى الوزير ظريف أن
جيران بالده سيعودون إلى
التواصل معها بعد رحيل
الرئيس األميركي دونالد
ترامب ّعن السلطة ،وجدد
قوله إن طهران ملتزمة
بالعودة إلى االتفاق النووي
إذا فعلت واشنطن المثل.

قال وزير الخارجية اإليراني،
مـحـمــد ج ــواد ظــريــف ،أم ــس ،إنــه
«عـ ـلـ ــى ثـ ـق ــة بـ ـ ــأن ج ـ ـيـ ــران إيـ ـ ــران
سيريدون العودة للتواصل معها،
بمجرد أن يترك الرئيس األميركي
دون ــال ــد ت ــرام ــب م ـن ـص ـبــه» ،وأك ــد
خ ــال مـشــاركـتــه بـمـنـتــدى ح ــوار
المتوسط ،إن «طـهــران مستعدة
ل ـل ـت ـع ــاون م ــع ج ـم ـيــع ج ـيــران ـهــا
الخليجيين لتحقيق السالم في
المنطقة».
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا بـ ـ ـ ـ ــدا أنـ ـ ـ ـ ــه رد ع ـل ــى
الـمـقــابـلــة ال ـتــي أج ــراه ــا الــرئـيــس
األم ـيــركــي الـمـنـتـخــب جــو بــايــدن
مع الصحافي األميركي المرموق
تــومــاس فريدمان فــي «نيويورك
تــاي ـمــز» ،وق ــال فـيـهــا إن ــه ال ي ــزال
يــؤيــد إعـ ــادة ال ــوالي ــات المتحدة
الى االتفاق النووي ،قال ظريف،
أمــس ،إن بــاده مستعدة للعودة
الى التزاماتها الكاملة في االتفاق
الـ ـ ـن ـ ــووي إذا «أوف ـ ـ ـ ــت واش ـن ـط ــن
بتعهداتها فــي االت ـفــاق الـنــووي
دون شروط وأظهرت حسن النية».
وشدد ظريف على أن بالده لن

تعيد التفاوض بشأن ما توصل
إليه فياالتفاق ،مضيفا أن بالده
يـمـكــن أن ت ـت ــراج ــع ع ــن ال ـقــانــون
الـ ـ ــذي أقـ ـ ــره ال ـب ــرل ـم ــان اإلي ــران ــي
وأقــره مجلس صيانة الدستور،
والذي يلزم الحكومة وقف أنشطة
األمم المتحدة لتفتيش مواقعها
النووية ورفع مستوى تخصيب
اليورانيوم عن الحد المنصوص
عـلـيــه ف ــي االت ـف ــاق ال ـن ــووي لـعــام
ُ
 2015إذا ل ــم ت ـخ ـفــف الـعـقــوبــات
خالل شهرين.
وأوض ــح ظريف أن العقوبات
االقتصادية التي فرضتها إدارة
ترامب كلفت اإليرانيين  250مليار
دوالر ،و جـعـلــت مــن المستحيل
شراء األدوية واللقاحات الالزمة
لمكافحة فيروس كــورونــا ،الذي
تسبب في خسائر فادحة لبالده.
وأردف ق ــائ ــا «إنـ ـه ــا جــريـمــة
ضـ ــد اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة» ،م ـض ـي ـف ــا أن
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ت ـم ـنــع
الشركات األوروبية من العمل في
إيران ،لتحطم اآلمال التي تولدت
بخصوص حدوث انتعاش هائل

ف ــي ال ـت ـجــارة بـعــد تــوقـيــع اتـفــاق
.2015
وق ـ ـ ــال ظ ــري ــف «األوروبـ ـ ـي ـ ــون
يقولون إنهم يلتزمون باالتفاق
ب ـش ـكــل ك ــام ــل ،ل ـك ـن ـهــم بـبـســاطــة
ليسوا كذلك ...ال نرى أي شركات
أوروبية في إيران ،ال نرى أي دولة
ً
أوروبية تشتري نفطا من إيران،
ال نــرى أي بنوك أوروبـيــة تحول
أموالنا لنا».
وإذ جـ ــدد ات ـه ــام ــه إلســرائ ـيــل
ب ــال ـض ـل ــوع فـ ــي اغـ ـتـ ـي ــال ال ـع ــال ــم
ال ـ ـنـ ــووي م ـح ـس ــن فـ ـخ ــري زاده،
ً
اعـتـبــر ظــريــف الـهـجــوم «ع ــدوان ــا
ً
دولـيــا مــا زلنا بانتظار أن تندد
به بريطانيا وفرنسا وألمانيا»،
مـ ـتـ ـس ــائ ــا« :ه ـ ـ ــل جـ ـي ــرانـ ـن ــا فــي
ال ـم ـن ـط ـقــة م ـس ـت ـع ــدون لـلـتـنــديــد
بالفظائع التي ترتكبها إسرائيل
ً
ضدنا؟» ،الفتا إلى أن جيران إيران
ال يرغبون في السماح إلسرائيل
بنقل المعركة قرب حدودهم.
وفـ ـ ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة أج ـ ـ ــراه ـ ـ ــا مــع
ف ــري ــدم ــان ،ون ـش ــرت ـه ــا صـحـيـفــة
«نـ ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز» ،أم ـ ــس ،قــال

ً
بـ ــايـ ــدن إن ـ ـ ــه ،ال ي ـ ـ ــزال م ـت ـم ـس ـكــا
بالعودة الى االتفاق النووي مع
إي ــران ،وذل ــك رغــم دع ــوات حلفاء
واشنطن التقليديين في المنطقة
الى عدم العودة إلى االتفاق الذي
تم التوصل إليه في .2015
وف ــي إشـ ــارة مـحـتـمـلــة ال ــى أن
اغـتـيــال الـعــالــم ال ـنــووي الدفاعي
اإليــرانــي محسن فـخــري زاده لم
يغير خططه ،قال بايدن« :سيكون
ً
األمر صعبا ،لكن نعم» ،وذلك ردا
عـلــى س ــؤال عـمــا إذا ك ــان ال يــزال
ً
مقتنعا بـتـصــريــح لــه يـعــود الــى
سبتمبر الـمــاضــي قــال فـيــه« :إذا
عادت إيران إلى االمتثال الصارم
بــاالتـفــاق ال ـنــووي ،فــإن الــواليــات
المتحدة ستعود لالنضمام إلى
االتفاقية كنقطة انطالق لمتابعة
ال ـم ـفــاوضــات» ،ورف ــع الـعـقــوبــات
ال ـت ــي فــرض ـهــا ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد
ترامب على إيران.
وكان ظريف قد أشار قبل أيام
الى أن العودة إلى التنفيذ الكامل
م ــن ق ـبــل ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
وإيـ ــران لــاتـفــاق الـنــووي

يمكن أن تتم «بشكل تلقائي وال
تحتاج إلى مفاوضات».
م ــن نــاح ـي ـتــه ،ط ــال ــب الــرئـيــس
اإليــرانــي حـســن روحــانــي ،أمــس،
ال ـم ـت ـشــدديــن ال ــذي ــن يـسـيـطــرون
على مجلس الـشــورى اإلسالمي
(الـ ـب ــرلـ ـم ــان) ،ب ـع ــدم ال ـت ــدخ ــل في
السياسة الـنــوويــة للبالد ،وذلــك
بـعــدمــا بـعــد أقــر ال ـنــواب مـشــروع
ق ـ ــان ـ ــون م ـث ـي ــر لـ ـلـ ـج ــدل ي ـت ـع ـلــق
بالملف النووي للبالد.
وقال روحاني عبر التلفزيون
ا ل ــر س ـم ــي« :ال يـنـبـغــي أن يتخذ
إخـ ـ ـ ــوان ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا (ف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــرل ـ ـ ـمـ ـ ــان)
قـ ــرارات مـتـســرعــة ...دع ــوا خـبــراء
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ي ـت ـع ــام ـل ــون مــع
هــذه القضايا بالنضج والهدوء
واالهتمام المطلوب».
وأك ـ ـ ــد روح ـ ــان ـ ــي ضـ ـ ـ ــرورة أال
يـصـبــح االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي بــوجــه
خاص ضحية لصراعات داخلية
على السلطة.
ويرى مراقبون أن المتشددين
ي ــري ــدون ق ـطــع ال ـطــريــق ع ـلــى أي
مـ ـف ــاوض ــات قـ ــد ي ــدخ ــل فـيـهــا

الــرئـيــس اإلصــاحــي روحــانــي
مع بايدن ،وذلك بهدف تقليل
فــرص فــوز القوى اإلصالحية
ال ـم ـع ـت ــدل ــة فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الرئاسية المقررة العام المقبل.
وأضاف روحاني« :زمالئي
األعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاء ،الـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــت ال يـ ـ ـ ــزال
م ـب ـك ــرا ج ـ ــدا لـ ـب ــدء ال ـح ـم ــات
االنتخابية».
وأق ـ ــر ال ـب ــرل ـم ــان ،ال ـث ــاث ــاء،
قانونا يتضمن إنهاء عمليات
ال ـت ـف ـت ـي ــش ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـقـ ــوم ب ـهــا
مفتشو األمم المتحدة للمواقع
ال ـنــوويــة اإلي ــران ـي ــة ب ــداي ــة من
ال ـش ـه ــر ال ـ ـقـ ــادم إذا لـ ــم تــرفــع
الــواليــات المتحدة العقوبات
الرئيسية.
وصـ ـ ـ ــادق م ـج ـلــس ص ـيــانــة
الدستور ،وهو الجهة المخولة
م ــراج ـع ــة ال ـت ـش ــري ـع ــات ،أمــس
األول ،على القانون.

سلة أخبار
بومبيو يستعد إلعالن
«أنصار الله» إرهابية

أفادت مصادر أميركية
لصحيفة «واشنطن بوست» بأن
وزير الخارجية ،مايك بومبيو،
قد يعلن في غضون أسبوع
ميليشيات جماعة «أنصار الله»
الحوثية منظمة إرهابية.
وبحسب المصادر ذاتها،
فإن بومبيو يضع اللمسات
األخيرة على تصنيف الجماعة
المدعومة من إيران على أنها
منظمة إرهابية أجنبية.
وتحدثت «واشنطن بوست»
عن أن إعالن الجماعة اليمنية
المتمردة إرهابية يأتي في إطار
سياسة الضغط القصوى التي
تواصل إدارة الرئيس دونالد
ترمب اتباعها في التعامل مع
طهران ،إضافة لفرض محتمل
لمزيد من العقوبات خالل األيام
القليلة المقبلة.

 ...و«الكونغرس» يدرس
تصنيف «اإلخوان» إرهابية

أعلن السيناتور األميركي
الجمهوري تيد كروز ،عضو
لجنة العالقات الخارجية
بمجلس الشيوخ ،تقديم
مشروع قانون ،بالتعاون مع
أعضاء آخرين بالمجلس،
لتصنيف جماعة «اإلخوان
المسلمين» كـ«منظمة إرهابية».
وأفاد بيان صادر عن كروز أن
مشروع القانون يطالب وزارة
الخارجية باستخدام سلطتها
القانونية لتصنيف الجماعة
كـ «منظمة إرهابية أجنبية»،
وأن اإلجراء يتطلب من الوزارة
تقديم تقرير لـ«الكونغرس» حول
ما إذا كانت المعايير القانونية
للتصنيف تنطبق عليها.

اشتباكات عنيفة بين
قوات هادي و«الجنوبي»

إسرائيل تستقبل الزورق الحربي «ساعر  »6األلماني الصنع في مرفأ حيفا أمس األول

(أ ف ب)

سفير أذربيجان لـ ةديرجلا  :لم تعبر وزير بحريني من إسرائيل :نحن في جبهة
أي «درون» من أراضينا إلى إيران موحدة ضد تهديد إيران
•

نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
األذربـيـجــانـيــة فــي الكويت
عبور أي طائرات درون من
بالدها إلى إيران.
وق ـ ــال ال ـس ـف ـيــر إي ـل ـخــان
ق ـهــرمــان ،فــي ك ـتــاب وجـهــه
أمــس األول إلــى «الجريدة»
ً
مستندا إ لــى معلومات من
حكومة بالده ،إن ما يتداول
عــن مـشــاركــة طــائــرتـيــن من
دون ط ـ ـيـ ــار أ قـ ـلـ ـعـ ـت ــا ق ـبــل
أسابيع من بالده في عملية
اغـ ـتـ ـي ــال الـ ـع ــال ــم اإليـ ــرانـ ــي
م ـح ـســن فـ ـخ ــري زاده غـيــر
صحيح.
وأكـ ـ ـ ــد ق ـ ـهـ ــرمـ ــان أن ـ ـ ــه لــم
تـعـبــر أي «درون» ال ـحــدود
األذرب ـي ـج ــان ـي ــة إلـ ــى داخ ــل
األراض ـ ــي اإلي ــران ـي ــة ،خــال
ً
النزاع الذي استمر  44يوما
بين باكو ويريفان.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر رف ـ ـيـ ــع
بــال ـم ـج ـلــس األعـ ـل ــى لــأمــن
الـ ـ ـق ـ ــوم ـ ــي اإلي ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي ،قـ ــال
ً
ً
لـ «الجريدة» إن تقريرا أوليا
لألجهزة األمنية اإليرانية
ُرف ـ ـ ـ ـ ــع لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـل ــس ت ـض ـم ــن
م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات عـ ـ ــن اخـ ـتـ ـف ــاء
طائرتي درون قبل أسابيع
كانتا ضمن سرب طائرات

اإلمارات ّ
تفعل تأشيرات دخول سياحية لإلسرائيليين

إيلخان قهرمان
أق ـل ــع م ــن أذربـ ـيـ ـج ــان ،وتـبـيــن
أنهما شاركتا في العملية.
وذ كـ ـ ــر ا ل ـم ـص ــدر أن وزارة
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــارات اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة
ً
ً
أص ــدرت تنبيها رسـمـيــا إلــى
جميع الجهات المعنية ،حول
ً
ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــة ،خـ ـص ــوص ــا
الشخصيات التي تتردد على
م ـن ـط ـقــة دم ـ ــاون ـ ــد ،الـ ـت ــي قـتــل
فيها زاده وكان يتردد عليها
ً
أسبوعيا وبشكل منتظم.
وت ــداول ــت وس ــائ ــل اإلع ــام

اإلي ــرانـ ـي ــة ال ـك ـب ـيــرة تـقــريــر
«الجريدة» ،ولم يصدر حتى
الـ ـس ــاع ــة أي ن ـف ــي إي ــران ــي
رس ـم ــي ل ـل ـم ـع ـلــومــات الـتــي
وردت فيه ،باستثناء محطة
«عصر إيران» غير الرسمية،
التي نقلت عن مصدر مطلع
نفيه أن تكون طائرات درون
إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ش ـ ــارك ـ ــت فــي
الهجوم.

قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة
البحريني زاي ــد الــزيــانــي« :إن ـنــا فــي جبهة
مــوحــدة بــوجــه الـتـهــديــد اإلي ــران ــي مــن أجــل
البشرية وقيمها» ،وتعهد بصد كل من تسول
له نفسه استهدافها.
وف ـ ــي أول م ـق ــاب ـل ــة أج ــرتـ ـه ــا م ـع ــه ق ـنــاة
إسرائيلية ،وردا على ســؤال حول التعاون
مـ ــع إس ــرائـ ـي ــل فـ ــي ال ـم ـل ــف اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،أك ــد
الوزير البحريني أن بالده تنسق مع الدول
الصديقة لها في هذه القضية ،بما في ذلك
في المجال األمني.
ويــزور الزياني إسرائيل على رأس وفد
رفيع يضم رجال أعمال ،وفي إطار الزيارة
وق ـع ــت إس ــرائ ـي ــل وال ـب ـحــريــن أم ــس مــذكــرة
تفاهم للتعاون في القطاع السياحي ،وجرت
مراسم التوقيع في القدس ،بحضور وزيرة
ال ـس ـيــاحــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة أوريـ ـ ــت هـكــوهـيــن
والــوزيــر البحريني ،وفقا لما ذكرته هيئة
البث اإلسرائيلي «مكان».
وق ـ ـ ــال وزي ـ ـ ــر الـ ـتـ ـج ــارة ال ـب ـح ــري ـن ــي ،إن
واردات البحرين من إسرائيل لن تميز بين
المنتجات المصنعة داخــل إسرائيل وتلك
المنتجة في مستوطنات باألراضي المحتلة،
في تصريحات أثارت حنق الفلسطينيين.
وق ــال الــزيــانــي لـ ـ «روي ـت ــرز» ،إن البحرين
ستعامل المنتجات اإلسرائيلية باعتبارها
م ـن ـت ـج ــات إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عــن
مصدرها.
وبموجب توجيهات االتـحــاد األوروب ــي

يـتـعـيــن وض ــع إش ـ ــارة ت ــدل ع ـلــى مـنـتـجــات
الـمـسـتــوطـنــات ع ـنــد ال ـت ـصــديــر إل ــى ال ــدول
األعـضــاء في التكتل .وألغت إدارة الرئيس
األمــريـكــي دونــالــد تــرامــب تمييز الـجـمــارك
األمريكية بين السلع المصنوعة في إسرائيل
وتلك المصنوعة فــي المستوطنات .وقــال
الزياني ،إن شركة طيران الخليج البحرينية
تـخـطــط ل ـب ــدء رح ــات ـه ــا إلـ ــى ت ــل أب ـي ــب في
السابع من يناير ويعقب ذلك بدء خدمات
الشحن.
وقلل مــن أهمية التكهنات فــي إسرائيل
ب ــاح ـت ـم ــال تـ ـع ــرض اإلس ــرائ ـي ـل ـي ـي ــن ال ــذي ــن
يزورون البحرين لالنتقام بعد اغتيال أكبر
عــالــم ن ــوي إي ــران ــي ي ــوم الـجـمـعــة الماضية
والــذي تتهم طهران إسرائيل بالمسؤولية
عنه.
وق ــال الــزيــانــي ،إن الـبـحــريــن ال ت ــرى أي
ت ـهــديــدات ،وم ــن ثــم ال ت ــرى ض ــرورة لمزيد
من إجراءات األمن أو توفير معاملة خاصة
لإلسرائيليين.
إل ــى ذل ــك ،أعـلـنــت اإلم ـ ــارات أم ــس تفعيل
تأشيرات سياحية لمواطني إسرائيل بشكل
مؤقت ،لحين المصادقة على اتفاقية اإلعفاء
المتبادل من متطلبات التأشيرات للبلدين.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي،
فــي بـيــان ،إنــه «فــي سبيل تسهيل إجــراء ات
السفر إلى اإلمــارات في الوقت الحالي ،فقد
تــم تفعيل ال ـتــأش ـيــرات الـسـيــاحـيــة لــدخــول
اإلم ـ ـ ــارات ع ـبــر ش ــرك ــات ال ـط ـي ــران ومـكــاتــب

الـسـفــر والـسـيــاحــة لحملة ج ـ ــوازات السفر
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،لـحـيــن اسـتـكـمــال اإلج ـ ــراءات
الدستورية للمصادقة على اتفاقية اإلعفاء
المتبادل مــن متطلبات تــأشـيــرات الدخول
بين الدولتين» .وبحسب البيان فإنه يتوقع
أن تدخل اتفاقية تفعيل إجراءات السفر حيز
التنفيذ «في وقت قريب».
وفي  20أكتوبر الماضي ،اتفقت الدولتان
بعد عدد محدود من الرحالت المباشرة في
طائرات تجارية على إعفاء مواطنيهما من
تأشيرات السفر ،لتكون اإلمــارات أول دولة
عربية يستثنى مواطنوها من هذا اإلجراء
لدخول إسرائيل.
وصـ ــادق مـجـلــس ال ـ ــوزراء فــي اإلمـ ــارات
عـلــى االتـفــاقـيــة فــي أول نــوفـمـبــر الـمــاضــي،
وف ــي  26نــوفـمـبــر الـمــاضــي انـطـلـقــت رحلة
تابعة لشركة «فالي دبي» إلى تل أبيب ،في
أول رحـلــة مـبــاشــرة منتظمة بين البلدين،
وحـطــت الـثــاثــاء أول رحـلــة تـجــاريــة تابعة
لشركة «إسرآير» اإلسرائيلية في مطار دبي.
وكانت اإلمارات وقعت في سبتمبر اتفاقا
برعاية الواليات المتحدة لتطبيع العالقات
مع إسرائيل ،في أول خطوة من نوعها لدولة
خليجية ،ثم تلتها البحرين،
واإلمــارات ثالث دولة عربية توقع اتفاق
تطبيع للعالقات مع الدولة العبرية ،والرابعة
هــي الـبـحــريــن ،بـعــد األردن ( )1994ومصر
(.)1979
(القدس ،دبي  -وكاالت)

اندلعت اشتباكات مسلحة بين
قوات موالية للرئيس اليمني
عبد ربه منصور هادي وقوات
تابعة لـ«المجلس االنتقالي
الجنوبي» في منطقة شقرة
بمحافظة أبين جنوب اليمن
أمس .وأسفرت المواجهات
التي وصفت بالعنيفة عن
سقوط عدد من القتلى
والجرحى من كال الجانبين.
وتأتي االشتباكات وسط حالة
من الجمود المسيطرة على
«اتفاق الرياض» ،الموقع بين
الجانبين ،منذ أكثر من عام.

تونس :إضراب
عام بالقيروان

تتسارع وتيرة االحتجاجات
االجتماعية في تونس ،حيث
شهدت محافظة القيروان،
كبرى محافظات الوسط،
ً
ً
أمس ،إضرابا عاما ،تعطلت
خالله جميع المرافق اإلدارية
والحيوية ،وسط حالة من
الغضب بين األهالي .وجاء
اإلضراب العام بدعوة من
ّ
الموسع
المكتب التنفيذي
التحاد الشغل ،للمطالبة بحق
المحافظة في التنمية وتنفيذ
القرارات الحكومية الخاصة
بالمحافظة ،والتي تم تبنيها
خالل المجالس الوزارية
لسنتي  ،2015و .2017وأكدت
عدة منظمات وطنية وجمعيات
مدنية ،مساندتها للحراك
االحتجاجي ،بسبب تدهور
الوضع التنموي بالجهة
واحتالل محافظة القيروان
المرتبة األولى في نسب الفقر.

ةديرجلا
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واشنطن تقلص دبلوماسييها ببغداد ...تأهب أم إجازات؟

• طهران تزيد نفوذها بتوسعة «العتبة الحسينية» • قوى ترفض طلب الكاظمي تمويل االنتخابات
قلصت واشنطن وجودها
الدبلوماسي في بغداد ،مع
قرب حلول الذكرى األولى
لقتلها قائد «فيلق القدس»
اإليراني قاسم سليماني ،وسط
ترقب الحتمال أن تشهد
األسابيع األخيرة من والية ً
الرئيس دونالد ترامب تصعيدا
ضد الفصائل العراقية الموالية
لطهران ،في حين ُسلطت
أضواء على توسع النفوذ
اإليراني بالعراق عبر توسعة
العتبة الحسينية.

القوات االتحادية
تتولى حفظ األمن
بقضاء سنجار
بعد مغادرة جميع
المسلحين

مــع اق ـتــراب الــذكــرى السنوية
األولـ ــى لـمـقـتــل ال ـقــائــد اإلي ــران ــي
قاسم سليماني قرب مطار بغداد
في غارة أميركية ،ذكرت مصادر
أم ـيــرك ـيــة وع ــراق ـي ــة م ـط ـل ـعــة ،أن
ً
واشنطن ستسحب جــزء ا كبيرا
(الـ ـنـ ـص ــف) م ــن ال ـم ــوظ ـف ـي ــن فــي
السفارة األميركية في بغداد.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال أحـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـي ـ ـيـ ــن إن االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب
سيحدث في الفترة التي تسبق
الــذكــرى السنوية األول ــى لمقتل
سليماني ،فــي  3يـنــايــر ،بسبب
مـ ـخ ــاوف ب ـش ــأن االن ـت ـق ــام ال ــذي
ً
يمكن أن يكون مزدوجا ،ويشمل
ً
ردا على اغتيال العالم النووي
الدفاعي محسن فخري زاده.
وردد مصدر ُمطلع بــأن قــرار
االنـ ـسـ ـح ــاب الـ ـج ــزئ ــي ال ـم ــؤق ــت
ت ــم ت ـحــديــده ف ــي اج ـت ـمــاع لجنة
ت ـن ـس ـيــق الـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـث ــاث ــاء
الماضي.
ووص ــف م ـصــدر دبـلــومــاســي
االنـسـحــاب بــأنــه طفيف ،وأشــار
إل ــى أن ــه يــأتــي ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
يأخذ الناس إجازة بسبب أعيداد
الميالد ورأس السنة ،ويسمحون
لمزيد من األشخاص بالمغادرة
في هذا الوقت.
في موازاة ذلك ،أفاد مسؤوالن
ّ
عــراق ـيــان ك ـب ـيــران بـ ــأن الـخـطــوة
ت ـهــدف إل ــى "تـقـلـيــص الـمـخــاطــر
األمنية".
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ً
ط ــالـ ـب ــا ع ـ ــدم ن ـش ــر اسـ ـم ــه" ّ :إن ـ ــه
خفض بسيط ً
بناء على تحفظات
أم ـن ـيــة م ــن ال ـج ــان ــب األم ـي ــرك ــي.
ي ـم ـكــن أن ّيـ ـ ـع ـ ــودوا ،إن ـ ــه إج ـ ـ ّـراء
أمـ ـن ــي مـ ــؤقـ ــت" .وأضـ ـ ـ ــاف" :ك ــن ــا
ً
نعلم بذلك سلفا ،وسيبقى طاقم
دبلوماسي رفيع المستوى من
ً
بـيـنــه الـسـفـيــر .ه ــذا لـيــس قطعا
للروابط الدبلوماسية".

تباين ٍّ
وتأن

ووس ـ ـ ـ ــط ت ـ ـبـ ــايـ ــن ب ـت ــوق ـع ــات
األوس ـ ـ ــاط األم ـيــرك ـيــة الــرسـمـيــة
ً
ً
لتوجيه طهران انتقاما محتمال

مــع حلول الــذكــرى ،قــال مسؤول
ب ــوزارة الــدفــاع (الـبـنـتــاغــون) ،إن
اإلي ــرانـ ـيـ ـي ــن يـ ــريـ ــدون االن ـت ـق ــام
"ولن يستسلموا" ،لكن الواليات
المتحدة تعلم أن اإليــرانـيـيــن ال
يستعجلون األ م ـ ــور ،ويمكنهم
التخطيط لعدة أشهر أخرى.

حبس أنفاس
ّ
وفي ظل ترقب وحبس أنفاس
ً
من قبل البعض تحسبا إلمكانية
أن ّ
يقدم الرئيس األميركي دونالد
ترامب على خطوات تصعيدية
ضد الفصائل العراقية الموالية
لطهران خــال األسابيع القليلة
المتبقية من واليته التي تنتهي
 20يناير المقبل ،رفض متحدث
باسم وزارة الخارجية األميركية
التعليق على خـطــوة التقليص
الدبلوماسي.
ّ
وش ـ ـ ـ ـ ّـدد الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث عـ ـل ــى أن
ســامــة دب ـلــومــاس ـيــي ال ــوالي ــات
المتحدة ومواطنيها ومنشآتها
ّ
"تظل أولويتنا القصوى".
ّ
وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق ،ح ــم ـل ــت
واشنطن جماعات موالية إليران
م ـس ــؤول ـي ــة إط ـ ـ ــاق الـ ـص ــواري ــخ
والهجمات بعبوات مزروعة على
جــانــب الـطــريــق الـتــي استهدفت
ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة وأرت ـ ـ ـ ــاال
ل ــوج ـس ـت ـي ــة ل ـ ـقـ ــوات "ال ـت ـح ــال ــف
ال ــدول ــي"ّ ،
وردت بقصف ّ
مقرين
لـ ـ "ك ـتــائــب ح ــزب ال ـل ــه" ال ـعــراقــي.
ومــع تــواصــل الـهـجـمــات ،حـ ّـددت
واشنطن مهلة لبغداد إليقافها،
ّ
وهددت بإغالق سفارتها.
ّ
وأد ى ذ لـ ـ ـ ـ ــك إ لـ ـ ـ ـ ــى مـ ــوا ف ـ ـقـ ــة
الجماعات الموالية إليــران على
"هـ ــدنـ ــة" ف ــي م ـن ـت ـصــف أك ـت ــوب ــر،
تــوقـفــت بـعــدهــا ال ـه ـج ـمــات ،لكن
صـ ــواريـ ــخ س ـق ـطــت ع ـل ــى أح ـي ــاء
عدة في بغداد منتصف نوفمبر
الماضي ،مما أدى إلى مقتل فتاة.
وإضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـخـ ــاوف
بـشــأن "ضــربــة ال ـم ـطــار" ،يخشى
ال ـع ــراق ـي ــون أن ي ـك ــون ه ـن ــاك رد
إيراني (على األراضــي العراقية)
على اغتيال العالم فخري زاده،

إيرانيون داخل موقع عمل ضمن توسعة «العتبة الحسينية» في كربالء سبتمبر الماضي
خاصة أن العراق يعد الخاصرة
األمـ ـنـ ـي ــة األض ـ ـعـ ــف فـ ــي ال ـش ــرق
األوس ـ ـ ــط ،م ـمــا ق ــد ي ـف ـتــح ال ـبــاب
عـلــى مــواجـهــة يـكــون الـعــراقـيــون
الضحية فيها.
ويستبعد رئيس قسم الشرق
األوسـ ـ ـ ــط وش ـ ـمـ ــال إف ــري ـق ـي ــا فــي
م ــؤس ـس ــة "غ ـ ــال ـ ــوب" األم ـي ــرك ـي ــة
لــأب ـحــاث ،منقذ داغ ــر ،إمكانية
رد إي ــران فــي الـعــراق أو فــي دول
ً
الخليج ،مضيفا أن أي رد إيراني
ً
خ ــارج ح ــدودهــا سيشكل خــرقــا
للقانون الدولي ،وبالتالي فالرد
ً
اإلي ـ ــران ـ ــي ق ـ ــد ي ـ ـكـ ــون مـ ـ ـح ـ ــدودا
ً
وإعالميا.
أما أستاذ العالقات الدولية في
جامعة بيان ،علي أغوان ،فيعتقد
أن ك ــل م ــا ت ـقــوم ب ــه واش ـن ـطــن ال
يخرج عن كونه استنزافا للقدرات
اإليرانية في العراق وسورية ،أو
استهدافا للداخل اإليــرانــي دون
أن يكون لدى طهران القدرة على
الرد لحفظ ماء وجهها على أقل
تقدير.

بـ ـ ـ ـ ــدوره ،يـ ـق ــول الـ ـب ــاح ــث فــي
الـشــأن السياسي الـعــراقــي غانم
العابد إن رد طهران على اغتيال
ً ً
سليماني كان خجوال جدا ،رغم
أن الـ ـظ ــروف ال ـت ــي ك ــان ــت إي ــران
تعيشها وقتذاك أفضل مما هي
ً
عـلـيــه اآلن ،مـسـتـبـعــدا أن تـكــون
هناك أي مواجهة في العراق أو
في الخليج .ويعزو العابد ذلك
إلى إدراك إيران أن الحرب القادمة
قد تندفع إلى الداخل اإليراني.
يــذكــر أن ت ــرام ــب ه ــدد أخ ـيــرا
بتوجيه "رد مدمر" في حال قتل
أي أم ـيــركــي بـهـجــوم عـلــى صلة
بإيران في العراق.

نفوذ إيراني
وم ــع اش ـت ــداد الـتـنــافــس على
ال ـســاحــة ال ـعــراق ـيــة ،أج ــرى قــائــد
إيراني كبير يدعى حسن بالرك
زي ــارة غير معلنة ،فــي سبتمبر
الماضي ،لمرقد اإلمام الحسين،
الذي ّ
يعد من أقدس المواقع عند

الـمـسـلـمـيــن ،فــي مــديـنــة كــربــاء،
ب ـه ــدف زي ـ ــادة "ال ـن ـف ــوذ ال ـنــاعــم"
للجمهورية اإلسالمية في البلد
العربي.
ـذي
وج ـ ــاءت زي ـ ــارة ب ـ ــارك ،ال ـ ّ
يخضع لعقوبات أميركية ،لتفقد
مشروع إنشائي تتولى تنفيذه
ش ــرك ــة ،يـمـلـكـهــا م ــع آخ ــري ــن من
رجال "الحرس الثوري" ،تربطها
صـ ــات بــال ـمــرشــد األعـ ـل ــى علي
خامنئي ،وهي مؤسسة تفرض
عليها واشنطن عقوبات أيضا.
وس ـيــؤدي مـشــروع التوسعة
الــذي تبلغ تكاليفه  600مليون
دوالر في "العتبة الحسينية" إلى
زيادة الطاقة االستيعابية ألكبر
موقع في العالم للزيارات الدينية
السنوية ،لتتضاء ل إلــى جانبه
أعداد الحجاج إلى مكة المكرمة
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،وه ـ ـ ـ ــذه أك ـب ــر
تــوسـعــة للعتبة مـنــذ  300عــام.
وقــال مصدر إيراني في كربالء،
إن إسماعيل قــآنــي ،ال ــذي خلف
سليماني في منصبه ،قام بزيارة

(رويترز)
غير معلنة للعتبة المقدسة بعد
أسبوعين من زيارة بالرك.
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ه ــاجـ ـم ــت أطـ ـ ــراف
سياسية عراقية رئيس الحكومة
مـصـطـفــى ال ـكــاظ ـمــي ،الـ ــذي دعــا
ً
البرلمان أخيرا إلى إقرار قانون
لـتـمــويــل االن ـت ـخ ــاب ــات ،كـخـطــوة
لـتــوفـيــر الـغـطــاء الـمــالــي إلكـمــال
االستعدادات المطلوبة لخوض
االنتخابات البرلمانية المزمع
إجراؤها في السادس من يونيو
الـمـقـبــل ،إذ رف ـضــت تـلــك الـقــوى
تمرير القانون ،داعية الحكومة
إلى ّ
تحمل مسؤوليتها بتوفير
االلـ ـت ــزام ــات ال ـم ـط ـلــوبــة إلت ـم ــام
عملية االنتخابات.
فـ ـ ــي شـ ـ ـ ــأن مـ ـنـ ـفـ ـص ــل ،أكـ ـ ــدت
ال ـس ـل ـطــات ال ـع ــراق ـي ــة أن جميع
المظاهر المسلحة غادرت قضاء
سنجار ،وأن الـقــوات االتحادية
تولت مهمة حفظ األمن بالمنطقة
الواقعة ضمن إقليم كردستان.
(بغداد ـ أ ف ب ،رويترز،
د ب أ)

أميركا تحتفظ بقاعدتين كبيرتين في أفغانستان
مرحلة جديدة من المفاوضات بين «طالبان» وكابول

صورة أرشيفية لجنود أميركيين في مقاطعة باتيكا في أفغانستان (أ ف ب)

في إطار تنفيذ المسؤولين أوامر الرئيس األميركي
دونالد ترامب بخفض مستوى القوات في أفغانستان
إلى  2500بحلول  15يناير المقبل ،أعلن رئيس هيئة
األركــان األميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي أن
وزارة الدفاع "البنتاغون" أقرت خطط االنسحاب من
أفغانستان لكنها ستحتفظ بقاعدتين كبيرتين هناك،
ً
واصفا الوضع على األرض في هذا البلد بأنه "مأزق
استراتيجي".
وجاء قرار ترامب عقب االنتخابات الشهر الماضي
ً
بخفض ال ـقــوات المنتشرة حــالـيــا فــي أفغانستان
ً
وعددها  4500تقريبا إلى النصف قبل أن يتمكن القادة
العسكريون من وضع خطط لتنفيذ االنسحاب ،مما
ترك أسئلة عدة من دون إجابة بشأن مستقبل المهمة
العسكرية األميركية بعد مغادرة ترامب السلطة في
 20يناير.
وخ ــال لـقــاء افـتــراضــي نظمه "معهد بروكينغز
لألبحاث" في واشنطن أمس األول ،قال الجنرال ميلي
ً
الــذي عــارض سابقا تقليص الـقــوات األميركية في
افغانستان ،إن بالده نجحت "إلى حد كبير" في هدفها
األساسي بعد هجمات  11سبتمبر  2001وهو ضرب
تنظيم "القاعدة".
وأضاف أن الواليات المتحدة ذهبت إلى أفغانستان
ً
عام  2001لضمان أال تصبح هذه البالد ثانية معقال
ً
لإلرهابيين لشن هجمات انطالقا منها ضد أهداف
تابعة للواليات المتحدة.
وتابع ميلي" :كنا على األقل حتى اليوم ناجحين
في منع هذا من أن يحدث ثانية إلى حد بعيد ،ونعتقد
ً
أنه بعد  20عاما ،وبعد عقدين من الجهد المستمر
ً
ً
هناك ،حققنا جزءا يسيرا من النجاح".
وأشار الجنرال األميركي إلى أنه "كان من الواضح

في السنوات الخمس أو السبع الماضية أن الوضع
ً
ً
على األرض تـحــول مــأزقــا اسـتــراتـيـجـيــا ،فــا قــوات
الحكومة األفغانية قــادرة على الحسم وال متمردي
طالبان".
وأوضح أنه مع استمرار المفاوضات الحالية في
الدوحة للوصول إلى اتفاق سالم ،قررت إدارة ترامب
ً
خفض عدد الجنود الذي كان نحو  13ألفا قبل عام
إلى  2500بحلول يناير.
ولـفــت إل ــى أن ه ــذا الـمـسـتــوى يسمح لـلــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة ب ــاالح ـت ـف ــاظ "ب ـق ــاع ــدت ـي ــن" رئـيـسـيـتـيــن
والعديد من القواعد األصغر المخصصة لألقمار
االصطناعية.
ُ
غير أن ميلي لم يكشف عن القواعد التي ستغلق
أو القدرات التي ستتأثر بعد سحب ألفي جندي من
البالد .ورفض توقع القرار الذي قد يتخذه الرئيس
المنتخب جو بايدن حيال األمر.
وقال" :ما يأتي بعد ذلك سيكون بيد إدارة جديدة".
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،قـ ــال مـمـثـلــون ع ــن الـحـكــومــة
األفغانية وحركة "طالبان" ،إنهم توصلوا في الدوحة
ً
إلى اتفاق مبدئي للمضي قدما في محادثات السالم،
وهو أول اتفاق مكتوب بينهما منذ انــدالع الحرب
ً
قبل  19عاما وقوبل بترحيب من واشنطن باعتباره
فرصة لوقف أعمال العنف.
وفي حين أن االتفاق ال يتجاوز تحديد اإلجراءات
الكفيلة بإجراء المزيد من المناقشات ،فإنه يعتبر
خطوة كبيرة ألنه سيسمح للمفاوضين باالنتقال إلى
قضايا أساسية ،بما في ذلك المحادثات حول وقف
النار رغم أن هجمات "طالبان" على القوات الحكومية
األفغانية تواصلت دون هوادة.
وأص ـب ـح ــت م ـح ــادث ــات الـ ـس ــام ب ـيــن "ط ــال ـب ــان"

ً
فرنسا« :حملة تفتيش» تستهدف  76مسجدا

والحكومة األفغانية جــاهــزة للتقدم إلــى المرحلة
التالية ،بعد االتفاق على قواعد المحادثات.
والمحادثات التي انطلقت في سبتمبر ،سرعان ما
تعثرت بسبب الخالفات حول جدول األعمال واإلطار
األساسي للمناقشات والتفسيرات الدينية.
ورحــب وزيــر الخارجية األميركي مايك بومبيو
باالتفاق الذي أعلن عنه فريقا التفاوض األفغانيين،
ً
أم ــس األول ،ف ــي ال ــدوح ــة ،مـهـنـئــا الـجــانـبـيــن على
"مثابرتهما واستعدادهما إليجاد أرضية مشتركة"
بهدف التوصل إلــى تسوية سياسية للصراع في
أفغانستان.
وقال بومبيو ،في بيان ،إن "االتفاق بين الحكومة
األف ـغــان ـيــة وح ــرك ــة طــال ـبــان يـعــد عــامــة ب ـ ــارزة في
م ـفــاوضــات ال ـس ــام األفـغــانـيــة ال ـتــي بـ ــدأت مـنــذ 12
سـبـتـمـبــر  ."2020وأضـ ـ ــاف أن ـ ــه "ي ـن ـظ ــم ال ـق ــواع ــد
واإلج ـ ـ ــراءات الـتــي يـتـفــاوض عليها الـجــانـبــان منذ
ً
بدء المحادثات" مشيرا إلى اتخاذ "عدد من القرارات
المهمة التي ستوجه المفاوضات بشأن خريطة طريق
ً
سياسية ووقف شامل إلطالق النار" ،معربا عن "شكر"
الواليات المتحدة لقطر "على دورها كمضيف وميسر
للمحادثات".
وف ــي ح ـيــن رح ــب األم ـي ــن ال ـع ــام لـحـلــف شمالي
األطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ باالتفاق ،وبينما
اعتبرته وزارة الخارجية القطرية أنه "يشكل عالمة
بــارزة في مفاوضات السالم األفغانيةّ ،
رحــب ،أمس،
الناطق باسم وزارة الخارجية اإليرانية ،باالتفاق،
ً
معربا عن أمله "بأن انطالق المحادثات بين الجانبين
بهدف إعالن وقف النار والذي هو مطلب لكافة الشعب
األفغاني ،أن يفضي إلى الحصول على االتفاق النهائي
واستتباب استقرار مستدام في البالد".

ً
ً
طرد  66أجنبيا «متطرفا» ...وإغالق جمعية مناهضة لإلسالموفوبيا
ّ
في اطار مخطط الحكومة الفرنسية منذ فترة
ْ
ُ
طويلة لسن قانون ضد ما يع َرف باالنفصالية،
ً
ً
الـ ــذي س ـي ـكــون مــوج ـهــا فـعـلـيــا ض ــد "اإلسـ ــام
الفرنسي
ال ــرادي ـك ــال ــي" ،أع ـلــن وزي ــر الــداخـلـيــة ّ
جيرالد دارمــانــان أن أجهزة الدولة ستنفذ في
ً
ً
ضخما وغير مسبوق ّ
ضد
األيام المقبلة "تحركا
ً
االنفصالية" يستهدف " 76مسجدا".
وكـتــب دارم ــان ــان فــي تـغــريــدة على "تويتر"
ُ
أم ــس األول" ،ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى تعليماتي ،ستطلق
ً
ّ ً
ضخما وغير مسبوق ضدّ
تحركا
أجهزة الدولة
االنفصالية"ّ .
ّ
"سيتم في األيام المقبلة تفتيش
وأضاف أنه
ً
 76مسجدا يشتبه بأنها انفصالية ،وتلك التي
ّ
يجب إغالقها سيتم إغالقها".
ً
ووف ـ ـ ـقـ ـ ــا لـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات نـ ـش ــرتـ ـه ــا صـحـيـفــة
ّ
ّ
ّ
"لوفيغارو" ،وأكد صحتها مقربون من الوزير،
ّ
فإن دارمانان أرسل في  27نوفمبر مذكرة إلى
توضح
مــديــري األم ــن فــي ســائــر أنـحــاء الـبــاد
ّ
ّ
بالتفصيل اإلج ــراءات الواجب اتخاذها بحق
ّ
هذه المساجد التي تتوزع على  16في باريس
ومنطقتها و 60في سائر أنحاء البالد.

ومن بين دور العبادة اإلسالمية هذه ،هناك
ً
 18مسجدا سيتم استهدافها ،بناء على تعليمات
الــوزيــر" ،بــإجــراءات فورية" يمكن أن تصل إلى
ّ
حد إغالقها.
ّ
وأوضـ ـح ــت الـ ـمـ ـص ــادر ،أن ث ــاث ــة م ــن هــذه
المساجد الـ 18تقع في نطاق بلدية سين سان
ّ
دوني ،مشيرة إلى أن أحدها رفض االلتزام بقرار
البلدية وقضى بإغالقه ،والثاني
أصدره رئيس
ّ
ّ
استمر في إقامة الصالة،
أغلق في  2019لكنه
ّ
ـدر قــرار أمني بإغالقه لكن أجهزة
والثالث صـ ّ
ً
تتحقق ّ
مما إذا كان قد أغلق فعال أم ال.
الدولة لم
ويأتي اإلعالن عن هذه العملية األمنية قبيل
أيام من الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء
األربعاء المقبل للنظر في مشروع قانون يرمي
إل ــى "تـعــزيــز ال ـم ـبــادئ الـجـمـهــوريــة" مــن خــال
ّ
والتطرف اإلسالمي.
محاربة "االنفصالية"
ّ
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أكد في مقال
نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية
ً
ّ
حربا ّ
ضد
في مطلع نوفمبر أن "فرنسا تخوض
ّ
ّ
ّ
االنفصالية اإلسالمية وليس ضد اإلسالم".
الى ذلك ،قال وزير داخلية الفرنسي في حديث

ً
لمحطة  RTLأمس ،إنه "تم طرد  66أجنبيا من
فرنسا خالل شهر ونصف الشهر الماضي بعد
ً
االشتباه باعتناقهم أفكارا متطرفة ،ويوجد 50
ً
شخصا في مراكز االعتقال اإلداري في انتظار
الطرد".
ً
ووفقا للوزير ،تبقى عملية الترحيل معقدة
ألن "فرنسا أغلقت االتصاالت الجوية مع عدد من
الدول ،بسبب وباء فيروس كورونا المستجد".
وفي منتصف أكتوبر ،أفادت وزارة الداخلية
الفرنسية ،بأن السلطات تراقب أكثر من 4000
أجنبي مشتبه بتطرفهم ،وتستعد لطرد 231
منهم.
ً
وأمس األول أيضا ،قرر مجلس الوزراء إغالق
جمعية "التجمع ضد اإلسالموفوبيا بفرنسا"
 CCIFالـمـنــاهـضــة للعنصرية والـتـمـيـيــز ضد
المسلمين.
وأعلن وزير الداخلية ،أن "الجمعية تم حلها
بـنــاء عـلــى تعليمات الــرئـيــس م ــاك ــرون ،وق ــرار
مجلس الوزراء".
وأك ــد دارم ــان ــان أن الجمعية كــانــت تمارس
دعاية "إسالمية" منذ أعوام.

سلة أخبار
اليابان :استجواب آبي
بسبب حفالت عشاء

سعى االدعاء العام في اليابان
إلى استجواب رئيس الوزراء
السابق شينزو آبي ،بشأن
اتهامات بأن مجموعته
السياسية غطت بشكل غير
قانوني نقصا في األموال
الالزمة ،لإلنفاق على وجبات
عشاء ألنصارها.
وأفادت وكالة "كيودو"
اليابانية لألنباء ،أمس ،بأن
االدعاء العام قرر إقامة دعوى
بشأن سكرتير حكومي تابع
آلبي ،بسبب عدم تسجيل
الدخل والنفقات المتعلقة
بحفالت العشاء .وقال
االدعاء إن إجمالي اإليرادات
والتكاليف غير المعلنة في
تقارير الصناديق السياسية
ربما تتجاوز  40مليون ين
( 383ألف دوالر).

الهند :النجم راجنيكانث
يدخل عالم السياسة

أعلن النجم السينمائي
الهندي التاميلي راجنيكانث،
امس ،دخوله المعترك
السياسي ،وتدشين حزبه
السياسي في يناير ،منهيا
سنوات من التكهنات
بشأن هذه الخطوة .وقال
راجنيكانث عبر "تويتر"
باللغة التاميلية ،وفقا
لترجمة نشرتها وسائل إعالم
محلية" :دعونا نغير كل شيء
إن لم يكن اآلن ،فلن يكون
أبدا" .من ناحية أخرى ،قال
مسؤولون أمس ،إن الشرطة
في والية أوتار براديش
ألقت القبض على شخص
مسلم لمحاولته إقناع فتاة
هندوسية باعتناق اإلسالم.
وسيكون الطالب الجامعي
( 20عاما) أول شخص يتم
ً
محاكمته وفقا لقانون
مكافحة التحول الذي يهدف
لمواجهة ما يطلق عليه
"جهاد الحب" ،وهو مصطلح
تستخدمه الجماعات
الهندوسية التهام الرجال
المسلمين بالعمل على جعل
النساء الهندوسيات يعتنقن
اإلسالم من خالل الزواج.

بنغالدش تنقل الروهينغا
إلى جزيرة في «البنغال»

بدأت بنغالدش أمس نقل أكثر
من ألف الجئ من الروهينغا
إلى جزيرة باسان شار ،التي
تضربها أعاصير وفيضانات
باستمرار ،في عملية مثيرة
للجدل تواجه انتقادات األمم
المتحدة وجماعات حقوق
اإلنسان .وغادر نحو  922من
الروهينغا مخيمات كوكس
بازار في حافالت متجهة إلى
ميناء تشيتاغونغ قبل نقلهم
إلى سفن تابعة للبحرية
الجمعة الماضي ،في باسان
شار في خليج البنغال.

واشنطن تجدد دعمها
لغوايدو عشية «البرلمانية»

وزير الداخلية الفرنسي يعاين التحضيرات األخيرة لما بعد «بريكست» في كاليه (أ ف ب)
وكانت  CCIFأعلنت الشهر المنصرم أن وزير
الداخلية الذي رضخ لضغوط اليمين المتطرف،
ً
أرسل إخطارا إليها بشأن بدء إجراءات الحل.
وأشارت في بيان إلى أنها نقلت معظم أعمالها
إلــى الـخــارج ،عقب وفــق أنشطتها في  29أكتوبر
الماضي .ولفتت إلى أن إقدام اإلدارة الفرنسية على

دوليات

خطوة حل الجمعية ال قيمة له في ظل نقل مقر
الجمعية الرئيسي إلى الخارج.
وأضــافــت" :سـتــواصــل الجمعية تقديم الدعم
القانوني لضحايا اإلسالموفوبيا ،وستتم إحاطة
الهيئات الدولية بجميع مراحل مكافحة التمييز
من أجل المساواة في فرنسا"( .باريس ـ ـ وكاالت)

أعادت الواليات المتحدة
تأكيد ،دعمها لزعيم المعارضة
الفنزويلي خوان غوايدو
قبيل االنتخابات البرلمانية
المقررة بعد غد األحد ،والذي
من المتوقع أن يفقد السيطرة
على الهيئة الحكومية الوحيدة
الخاضعة لسيطرة المعارضة
في البالد.
وقالت الحكومة األميركية
و"الحكومة المؤقتة" لفنزويال
بقيادة غوايدو ،إنهما
"يعترفان بتدهور سيادة
القانون ،بسبب نظام نيكوالس
مادورو غير الشرعي.
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النصر يهزم الساحل ويواصل
تربعه على قمة التصنيف
حازم ماهر

تخطى النصر الساحل بنتيجة
-1صفر في الجولة العاشرة
من منافسات دوري التصنيف،
التي تختتم اليوم بمواجهة
القادسية واليرموك في
الساعة  6.30على استاد
الصداقة والسالم.

ف ــاز الـفــريــق األول لـكــرة الـقــدم
ب ـ ـنـ ــادي ال ـن ـص ــر ع ـل ــى ال ـس ــاح ــل
ب ـ ـهـ ــدف نـ ـظـ ـي ــف ،ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة
ال ـ ـتـ ــي ج ـم ـع ـت ـه ـم ــا ،أمـ ـ ـ ــس ،عـلــى
اسـتــاد نــاصــر العصيمي ،ضمن
منافسات الجولة العاشرة لدوري
التصنيف.
ب ـهــذه الـنـتـيـجــة ارت ـفــع رصيد
ال ـن ـصــر إل ــى  23نـقـطــة لـيــواصــل
ً
تـغــريــده عـلــى الـقـمــة م ـن ـفــردا ،في
حـ ـي ــن تـ ــوقـ ــف رص ـ ـيـ ــد ال ـس ــاح ــل
عند  13نقطة ومــازال في المركز
ً
السابع مؤقتا.
س ــار ال ـشــوط األول مــن اللقاء
ع ـلــى وتـ ـي ــرة واح ـ ـ ــدة ،بــالـضـغــط
الهجومي من الساحل الــذي بدا
ً
واضحا على العبيه الظفر بنقاط
ال ـم ـب ــاراة ال ـث ــاث ــة ،وقــاب ـلــه دف ــاع
مـنـظــم مــن الـنـصــر ،مــع االعـتـمــاد
على الهجمات المرتدة.
وم ـ ــن إحـ ـ ــدى ه ـ ــذه ال ـه ـج ـمــات
وضع المتألق مشعل فواز النصر
في المقدمة بتسديدة متقنة في
الدقيقة  16سكنت الزاوية اليمنى
لحارس الساحل نواف المنصور.
ً
لم يشهد الشوط الثاني تغييرا
ً
ملحوظا إال بتحسن طفيف في
مستوى النصر ،وذهـبــت جميع
ال ـفــرص ال ـتــي أتـيـحــت للفريقين

منح العبي كاظمة يومين راحة
وبيانكي سعيد بالفوز على العربي

جانب من مباراة النصر والساحل (تصوير نوفل ابراهيم)
أدراج الرياح لينتهي اللقاء بفوز
النصر بهدف من دون رد.

القادسية واليرموك
وف ـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ي ـســدل
الـ ـي ــوم ال ـس ـت ــار ع ـل ــى م ـنــاف ـســات
الـجــولــة ،بـمــواجـهــة الـيــرمــوك مع
الـقــادسـيــة فــي الـســاعــة السادسة
والـنـصــف مــن م ـســاء ال ـيــوم على
استاد الصداقة والـســام بنادي
كاظمة.
ت ـبــدو ال ـف ــوارق كـبـيــرة للغاية

بين الفريقين فــي مـبــاراة الـيــوم،
وهـ ـ ـ ــي ب ـ ـكـ ــل تـ ــأك ـ ـيـ ــد ت ـ ـصـ ــب فــي
مصلحة القادسية.
ي ــدخ ــل األص ـ ـفـ ــر الـ ـلـ ـق ــاء وف ــي
رصيده  18نقطة ،والفريق يتوق
للعودة إلى القمة التي فقدها في
الجوالت السابعة ،بعد الخسارة
عـلــى ي ــد ال ـعــربــي بـثــاثــة أه ــداف
مقابل هدفين.
ومـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــؤك ـ ــد ،فـ ـ ــإن الـ ـ ــروح
المعنوية لالعبي القادسية عالية
جدا ،بعد الفوز في الجولة الفائتة
على الكويت بهدفين مقابل هدف،

و ه ــي نتيجة مستحقة لألصفر
الذي أجاد كثيرا في هذه المباراة.
وت ـت ـج ــه ال ـن ـي ــة ل ـ ــدى الـ ـم ــدرب
اإلسباني بابلو فرانكو إلجراء 6
تغييرات في التشكيل األساسي،
لمنح الالعبين األساسيين قسطا
من الراحة ،ومن ثم منح الفرصة
لبعض الالعبين للمشاركة اليوم.
أما اليرموك الذي يحتل المركز
األخير برصيد نقطة واحدة ،فإن
الـخـســارة الـيــوم تعني مشاركته
في دور الدرجة األولى ،خصوصا
أن الفريق تتبقى لــه  3مباريات

العصفور :المستوى ضعيف في دوري
التصنيف ...واألزرق حقل تجارب

م ـج ـمــوع ـهــا  9نـ ـق ــاط ،فــي
ح ــال ح ـصــدهــا جـمـيـعــا لن
ت ـم ـك ـن ــه مـ ــن اح ـ ـتـ ــال ال ـم ــرك ــز
العاشر ،والــذي يشارك صاحبه
م ــع أصـ ـح ــاب الـ ـم ــراك ــز الـتـسـعــة
األخرى في الدوري الممتاز.
وشـهــدت التدريبات األخـيــرة،
لـلـفــريــق اع ـت ـمــاد الـ ـم ــدرب أحـمــد
حيدر ،بالدفع على جميع أوراقه
الــراب ـحــة بـغـيــة اقـتـنــاص الـنـقــاط
الـ ـث ــاث ،ف ــي م ـحــاولــة إلن ـق ــاذ ما
يـمـكــن إن ـق ــاذه ف ــي مــوقــف شــديــد
الصعوبة.

كاراسكو يطالب بأدوات تدريب
وبرنامج لتحليل أداء الالعبين
ً
عقد الجهازان الفني واإلداري لمنتخبنا الوطني األول لكرة القدم ،اجتماعا
في السادسة من مساء أمس األول ،بمقر اتحاد الكرة ،وذلك لمناقشة متطلبات
األزرق في الفترة الماضية.
وحــدد مــدرب األزرق كاراسكو مطالبه وسيتولى مدير المنتخب رفع
طب بها إلى اللجنة الفنية ،والتي تتمثل في أدوات تدريب ،وبرنامج خاص
بتحليل أداء الالعبين.
كما تطرق االجتماع إلى القائمة التي سيقوم كاراسكو بضمها
ً
إلى صفوف الفريق ،والتي ستضم  28العبا ،ومناقشة حالة الالعبين
المصابين.
ويعكف كاراسكو والجهاز المعاون له على حضور جميع مباريات
دوري التصنيف ،للوقوف على مستوى جميع الالعبين قبل اختيار
القائمة.
وينتظر الجهاز الفني قــرار اتـحــاد الـكــرة بشأن مـبــاراة العراق
المقرر لها يــوم  27من شهر يناير المقبل ،إذ ينتظر االتـحــاد رد
قرار وزارة الصحة بشأن منح وفد المنتخب استثناء قبل التجمع
يوم  26الجاري لالتفاق على المباريات التجريبية التي سيلعبها
األزرق ،استعدادا لخوض مباراتي استراليا واألردن في التصفيات
اآلسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم  2022بقطر،
وكأس آسيا  2023بالصين.

«فرصة المنتخب لبلوغ نهائيات التصفيات اآلسيوية صعبة»
ابتعاد األبيض
واألصفر
غير مبرر...
والعمل اإلداري
في النصر وراء
التفوق الحالي

●

أحمد حامد

اس ـت ـب ـع ــد ال ـم ـح ـل ــل ال ـ ـكـ ــروي
والــريــاضــي صالح العصفور أن
يكون غيابه عــن استديو القناة
الـ ـث ــالـ ـث ــة ،م ـن ــذ بـ ــدايـ ــة ال ـم ــوس ــم
ال ـحــالــي ،بفعل فــاعــل ،مــؤكــدا أن
عــاق ـتــه ال ـطــوي ـلــة بــالـجـمـيــع في
تلفزيون الكويت والقناة الثالثة،
والـ ـت ــي ب ـ ــدأت م ـن ــذ  ،1986عـلــى
أحسن ما يكون.
وقــال العصفور في وقفة مع
"الـجــريــدة" ،إنــه ليس موظفا في
تلفزيون الكويت
ليكون ظهوره

إج ـ ـبـ ــاريـ ــا ،السـ ـيـ ـم ــا أن ال ـف ـت ــرة
الماضية فرضت تحديات كبيرة
بسبب فيروس كورونا.
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن م ــا يـ ـث ــار عــن
وجود عقوبة خفية بحقه تمنعه
من الظهور على خلفية إشادته
بــالـقــادسـيــة ،وال ـقــول إن األصـفــر
ه ــو األف ـض ــل عـلــى صـعـيــد األداء
ال ـكــروي ،أمــر بعيد عــن المنطق،
السـيـمــا ان جميع الـضـيــوف في
الـكــويــت وف ــي الـقـنــوات المحلية
يتمتعون باالستقاللية والحرية
ف ــي إب ـ ـ ــداء وج ـه ــة ن ـظ ــره ــم ،وم ــا
يـ ـ ــرونـ ـ ــه صـ ـحـ ـيـ ـح ــا مـ ـ ــن وجـ ـه ــة
نظرهم.
ولفت إلى أنه لم يصادف يوما
أي إم ـ ـ ــاء ات أو ت ـل ـم ـي ـحــات بما
يجب أن يقوله داخ ــل االستديو
التحليلي ،وهو ما يفخر به على
ال ــدوام ،ويجعله يعتز باالنتماء
لتلفزيون الكويت ،وال يسعى أن
يتواجد في أي مكان آخر.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـع ـ ـ ـص ـ ـ ـفـ ـ ــور بـ ـم ــا
تـ ـ ـق ـ ــوم بـ ـ ــه وزارة اإل عـ ـ ـ ـ ـ ــام فــي
ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة عـلــى صعيد
االس ـ ـتـ ــوديـ ــوهـ ــات ال ـت ـح ـل ـي ـل ـيــة،
وال ـبــرامــج الــريــاضـيــة ،والـطـفــرة
الكبيرة التي شهدتها القناة
الـثــالـثــة بـفـضــل الـعـمــل الـجــاد
من الجميع ،وعلى رأسهم وزير
اإلعالم ،ومدير القناة الثالثة عادل
عطا الله.

مستوى ضعيف
وعن مستوى دوري التصنيف
ح ـت ــى ال ـج ــول ــة ال ـت ــاس ـع ــة ،ش ــدد
ال ـع ـص ـف ــور ع ـل ــى أن ال ـم ـس ـتــوى
هابط ،ولم يرتق للمطلوب ،وسط

تراجع للمردود الذي يقدمه فارس
النسخ الماضية فــر يــق الكويت،
ومـنــافـســه الـتـقـلـيــدي الـقــادسـيــة،
وب ـ ّـي ــن أن األب ـي ــض واألصـ ـف ــر لم
ي ــدخ ــا ف ــي أج ـ ـ ــواء ال ـم ـنــاف ـســات
ً
بالقوة المطلوبة ،انـتـظــارا لبدء
ً
معركة ال ــدوري الممتاز اعتبارا
من يناير المقبل ،وهو ما انعكس
ع ـل ــى الـ ـتـ ـع ــاق ــدات ع ـل ــى صـعـيــد
ال ـم ـح ـت ــرف ـي ــن ،وال ـ ـتـ ــي لـ ــم تــرتــق
لمستوى الطموح.
وشدد على أن األداء المتراجع
لـ ــأص ـ ـفـ ــر واألبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض ال ي ـم ـكــن
تـ ـب ــري ــره ،الس ـي ـم ــا أن ال ـح ـمــاس
مـ ـفـ ـق ــود ف ـ ــي ص ـ ـفـ ــوف األص ـ ـفـ ــر،
وهـنــاك نــوع مــن الــامـبــاالة حتى
وقــت الـخـســارة ،وهــو مــا ينطبق
على الكويت ،السيما أن األخير
يقدم على مستوى العمل اإلداري
عمال جبارا ال يضاهيه عمل في
بقية األندية.
وأكد أن دخول النصر على خط
ً
المنافسات أمــر إيجابي ،مشيدا
بــالـعـمــل اإلداري داخـ ــل ال ـن ــادي،
معتبرا إياه السبب الحقيقي وراء
النهوض األخير.
وأض ـ ـ ــاف أن األهـ ـ ــم بــالـنـسـبــة
للنصر والشباب لكونهما األفضل
حتى اآلن ،مواصلة العطاء طوال
الموسم ومــع دخــول المنافسات
الجادة في الدوري الممتاز.

السماوي مميز ولكن
وأش ــاد الـعـصـفــور بـمــا يقدمه
فريقه السابق السالمية حتى اآلن
في الــدوري ،ونجاحه في تجاوز
عقبتي القادسية والكويت ،مشيرا
إلى أن األهم هو مواصلة العمل،

مـنــح الـجـهــاز الـفـنــي للفريق األول لـكــرة ال ـقــدم ب ـنــادي كاظمة
التدريبات ،أمس واليوم ،من أجل التقاط أنفاسهم،
الالعبين راحة من ّ
السيما أن القرعة جنبت البرتقالي المشاركة في الجولة الحادية
عشرة.
وكــان كاظمة حقق الفوز على العربي ،أمس األول ،في الجولة
العاشرة بهدف من دون رد أحرزه عمر الحبيتر ،وهي النتيجة التي
منحت االرتياح لمجلس اإلدارة وجهاز الكرة بالنادي.
وأشاد مدرب كاظمة اإلسباني روبرتو بيانكي بالمستوى الذي
ً
قدمه الالعبون في اللقاء ،مهنئا في تصريح لـ "الجريدة" الالعبين
بالفوز على فريق رائع ،حسب قوله.
وقال بيانكي" :المباراة كانت صعبة ،وهذا أمر متوقع ،ألن للعربي
ً
ً
فريقا ممتازا والعبين يتمتعون بخبرات كبيرة ،لكن كاظمة تم
تجهيزه بشكل جيد لمثل هذه المباريات".
ً
وأض ــاف" :أجــريــت تغييرا على تكتيك الفريق ،مــن أجــل فرض
سيطرتنا على مجريات األمــور ،وإلبطال مفعول األوراق الرابحة
في العربي ،مع األخذ بعين االعتبار أن بعض المشكالت واجهتنا
في اللقاء ،وسببها قلة الخبرة عند العبي كاظمة ،لكن هذا ال يقلل
من عطائهم داخل المستطيل األخضر وتنفيذ التعليمات بالحرف
الواحد".
وش ــدد بيانكي أن النتيجة ظلت
مـعـلـقــة ح ـتــى الــدق ـي ـقــة األخـ ـي ــرة من
زمــن الـلـقــاء ،وف ــوز أي مــن الفريقين
ً
كــان واردا بقوة قبل وخ ــال اللقاء،
لكن التوفيق حالف العبي البرتقالي
وجعلهم يحصدون  3نقاط غالية.
وأكـ ـ ـ ــد ب ـي ــان ـك ــي أن كــاظ ـمــة
سيقاتل في دوري التصنيف
م ــن أج ــل ال ـح ـلــول ف ــي مــركــز
الئق بجدول الترتيب ،وبعد
ذلك سيتم التفكير في بطولة
كـ ـ ــأس سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
والدوري الممتاز.

وايجاد حلول تضمن استمرارية
التفوق خــال الفترة المقبلة مع
انطالق الدوري الممتاز.
وأضاف أن السالمية يبقى من
األنــديــة الـتــي تسعى دائـمــا نحو
ال ـق ـمــة ،وه ــو م ــا يـتـطـلــب الـنـفــس
الطويل ،ومواصلة الدعم اإلداري
بكل قوة.

حقل تجارب
وعـ ــن ح ـظ ــوظ األزرق لـبـلــوغ
نـ ـه ــائـ ـي ــات كـ ـ ـ ــأس آس ـ ـي ـ ــا ،ش ــدد
الـعـصـفــور عـلــى أن األم ــور تبدو
ص ـع ـب ــة وس ـ ــط أف ـض ـل ـي ــة ك ـب ـيــرة
ألستراليا ،ومن ثم منتخب األردن
ع ـل ــى حـ ـس ــاب األزرق ،وأض ـ ــاف
أن األزرق ب ــات ح ـقــا لـلـتـجــارب
منذ سنوات طويلة على صعيد
األجـهــزة الفنية منذ التعاقد مع
الصربي غوران ،وصوال للمدرب
الحالي اإلسباني كراسكو.
وشدد على أن منتخب الكويت
يستحق مدربا على قدر كبير من
ال ـك ـفــاءة ،وس ــط إم ـكــانــات كبيرة
ودعم من الدولة وهيئة الرياضة،
بخصوص الميزاينات المعتمدة
لهذا الجانب.

غيابي عن
تلفزيون
الكويت ليس
بفعل فاعل
وأنا ابن القناة
الثالثة

البناي :االختيار قرار المدرب
أكد طبيب المنتخبات الوطنية د .عبدالمجيد البناي أن حارس
العربي سليمان عبدالغفور تعرض لكدمة في "الحوض" تحتاج
إلى عالج مدة أربعة أيام للعودة إلى التدريبات مجددا ،بينما العب
كاظمة شبيب الخالدي تعرض لتمزق في إحدى عضالت "البطن"،
والتي تحتاج إلى عالج لفترة تتراوح بين  7و 10أيام.
وأشار البناي إلى أن العب الجهراء خالد صباح يحتاج كذلك إلى
فترة من أسبوعين لـ  3أسابيع للتعافي من إصابته ،وتم تحديد برنامج
ً
عالجي مكثف لالعب ،مؤكدا أن اختيار هؤالء الالعبين من عدمه في
التجمع المقبل يبقى قرارا في يد الجهاز الفني ،ووفقا لتعافيهم من
إصابتهم.

خالص العزاء
يتقدم القسم ا لــر يــا ضــي بخالص التعازي
وص ــادق الـمــواســاة إلــى ف ــواز نــايــف الشمري،
مدير مكتب نائب المدير العام للهيئة العامة
للرياضة ،لوفاة المغفور له بإذن الله "والده"،

و"عم" مدرب المنتخب األولمبي السابق ماهر
الـشـمــريّ ...
تغمد الله الفقيد بــواســع رحمته،
وألهم أهله الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"

مواجهتان من العيار الثقيل في ثاني جوالت «ممتاز اليد»
●

محمد عبدالعزيز

تختتم الـيــوم الـجــولــة الثانية مــن ال ــدوري الممتاز
لكرة اليد بمباراتين من العيار الثقيل على صالة نادي
ال ـكــويــت ،حـيــث يلتقي الـقــادسـيــة مــع بــرقــان فــي 5.30
مساء ،ويليها المباراة الثانية بين العربي والسالمية
في  7.15مساء.

القادسية وبرقان

جانب من لقاء سابق بين العربي والسالمية

ويتطلع الـقــادسـيــة ،المتصدر بـفــارق األه ــداف عن
الكويت والعربي ،برصيد نقطتين ،إلى المحافظة على
موقعه ،وتأكيد تفوقه على برقان ،بينما يأمل برقان
السادس بدون رصيد في "ثوبه الجديد" الثأر وتعويض
الخسائر التي مني بها في آخــر ثــاث مواجهات بين
الفريقين ،ليعيد ترتيب االوراق ويظهر بشكل جديد.
وس ـي ـحــاول مـ ــدرب األص ـف ــر ول ـيــد ف ـي ــروز اسـتـغــال
معنويات العبيه المرتفعة لتحقيق الفوز ،معتمدا على

خبرة العبيه الوافد الجديد سعد سالم وباقر خريبط
وناصر بوخضرا ،وربما تشهد المباراة عودة النجم
مهدي القالف بعد شفائه من اإلصابة.
على الـجــانــب اآلخ ــر ،يــأمــل م ــدرب بــرقــان الـجــزائــري
محمد مسعودان تقديم مستوى جيد ،ومعالجة مشكلة
عدم االنسجام السريع بين العبيه الـ  11الجدد الذين
دعم بهم الفريق في فترة االنتقاالت ،مرتكزا على خبرة
عبدالعزيز نجيب وعبدالله الحجرف في الخط الخلفي
والحارس مهدي خان.

العربي والسالمية
ولن تختلف المباراة الثانية كثيرا عن سابقتها ،إذ
يطمح األ خـضــر الثالث بنقطتين فــي المحافظة على
سجله خاليا من الهزائم ،وإثبات تفوقه على السماوي،
حيث إن الفريقين تقاسما الفوز في آخــر مواجهتين
بـ ــدور الـسـتــة ال ـك ـبــار ال ـمــوســم ال ـمــاضــي ،بـيـنـمــا يــأمــل
السالمية الخامس بنقطة واحدة تعويض تعادله مع

كاظمة في اللقاء األول ،وتحقيق أول فوز له في البطولة.
ومرة أخرى سيعمل مدرب األخضر الجزائري سعيد
ح ـجــازي عـلــى كـبــح جـمــاح شـبــاب ال ـس ـمــاوي بــالــدفــاع
المتقدم والـهـجــوم الـســريــع ،مدعوما بتألق المصري
محمد مجدي وعبدالرحمن نشمي ويوسف حيدر.
في المقابل ،سيضرب مدرب السالمية المصري أحمد
سليمان بكل قوة لحصد النقطتين ،مرتكزا على دفاع
المنطقة المقترن بالهجوم السريع وتصويبات العبي
الخط الخلفي سلمان حيدر وبـشــار تقي واختراقات
بندر الشمري وعلي البلوشي.

الشباب والصليبيخات
وفي ختام الجولة الثانية من دوري الدرجة االولى
تقام مباراتان على صالة االتحاد بالدعية ،حيث يلعب
فــي  5.30مساء الشباب مــع الصليبيخات ،وفــي 7.15
اليرموك مع التضامن.

١٩
مصير سان جرمان ومان يونايتد واليبزيغ يتأجل
ةديرجلا
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أرجأ باريس سان جرمان
الفرنسي حسم هوية
المتأهلين عن المجموعة
الثامنة لدور الـ 16بدوري
األبطال للجولة األخيرة ،إثر
فوزه الثمين والصعب ()1-3
خارج قواعده على حساب
مانشستر يونايتد اإلنكليزي
أمس األول على ملعب أولد
ترافورد.

اشتعلت المنافسة على بطاقتي
الــدور ثمن النهائي في المجموعة
الـثــامـنــة مــن دوري أب ـطــال أوروب ــا،
بـ ـع ــد فـ ـ ــوز بـ ــاريـ ــس سـ ـ ــان ج ــرم ــان
الفرنسي على مضيفه مانشستر
يونايتد اإلنكليزي  ،1-3واليبزيغ
األلماني القاتل والمثير على باشاك
ش ـه ـيــر ال ـت ــرك ــي  ،3-4ف ــي ال ـجــولــة
الخامسة أ مــس األول ،بينما بلغه
ب ــوروسـ ـي ــا دورت ـ ـمـ ــونـ ــد األل ـم ــان ــي
بتعادله مع التسيو األيطالي .1-1
فــي الـمـجـمــوعــة الـثــامـنــة ،تجمد
رصـيــد يــونــايـتــد ،ال ــذي كــان يكفيه
التعادل لبلوغ األدوار االقصائية،
عند  9نقاط ،حيث التحق به سان
جرمان واليبزيغ ،بينما بقي رصيد
باشك شهير بثالث نقاط ،وستشهد
الجولة األخيرة منافسة محتدمة ،إذ
ستكون المهمة األسهل على فريق
العاصمة الفرنسية الذي يستضيف
باشاك شهير على ملعب "بارك دي
بــرا نــس" ،فيما يحل يونايتد على
اليبزيغ في ألمانيا.
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،أكـ ـم ــل
يونايتد ،الــذي كان يكفيه التعادل
لبلوغ ثمن النهائي ،اللقاء بعشرة
العبين منذ الدقيقة  70بعد طرد
البرازيلي فريد ،وسجل البرازيليان
نـيـمــار ( 6و )1+90ومــاركـيـنـيــوس
( )69أهداف الضيوف ،بينما أحرز
ماركوس راشـفــورد هــدف يونايتد
الوحيد (.)32
وفـ ــي وقـ ــت س ــاب ــق م ــن األم ـس ـيــة
حـقــق اليـبــزيــغ ف ــوزا قــاتــا ومـثـيــرا
على مضيفه باشك شهير بنتيجة
 ،3-4وس ـج ــل ال ــدن ـم ــارك ــي يــوســف
بــول ـســن ( ،)26وال ـفــرن ـســي ن ــوردي
موكييليه ( ،)43واإلسـبــانــي دانــي
أولمو ( ،)66والنرويجي ألكسندر
سورلوث ( )2+90أهداف الضيوف،

بـيـنـمــا تــألــق عــرفــان ج ــان قهوجي
بهاتريك ألصحاب االرض (،3+45
 72و.)85

دورتموند يتأهل
وبلغ بوروسيا دورتموند األلماني
الـ ــدور ثـمــن الـنـهــائــي بـتـعــادلــه  1-1مع
ضيفه التسيو اإليطالي بغياب مهاجمه
الـ ـن ــرويـ ـج ــي ارلـ ـيـ ـن ــغ هـ ــاالنـ ــد بـسـبــب
اإلصــابــة ،ضمن منافسات المجموعة
ال ـســادســة ،وس ـجــل الـبــرتـغــالــي رافــايــل
غ ـيــريــرو ( )44ه ــدف أص ـحــاب األرض،
فـيـمــا أح ــرز ال ــدول ــي اإلي ـطــالــي تشيرو
ايـمــوبـيـلــي ه ــدف ال ـت ـعــادل ضــد فريقه
السابق ( 67من ركلة جزاء).
ورفع الفريق األلماني رصيده الى 10
نقاط في صدارة المجموعة أمام التسيو
ال ـثــانــي ( )9وك ـل ــوب بـ ــروج البلجيكي
الثالث ( )7الذي أسقط ضيفه زنيت سان
بطرسبرغ الروسي بثالثية نظيفة الذي
بقي بنقطة يتيمة ،ويلتقي في الجولة
االخـ ـي ــرة ف ــري ــق ال ـع ــاص ـم ــة االي ـطــال ـيــة
مــع ضيفه ب ــروج فــي م ـبــاراة مصيرية
لتحديد هــويــة المتأهل الـثــانــي ،فيما
يحل دورتموند على زنيت في مواجهة
مهمة له لضمان صدارة المجموعة.

سوبر هاتريك لجيرو
وفـ ـ ــي إسـ ـب ــانـ ـي ــا ،سـ ـج ــل ال ـف ــرن ـس ــي
أوليفييه جيرو "سوبر هاتريك" ليقود
فريقه تشلسي اإلنكليزي لفوز كاسح
على مضيفه إشبيلية -4صفر وصدارة
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـخ ــام ـس ــة ،ال ـت ــي شـهــدت
تــأهــل كــراس ـنــودار الــروســي ل ــدور ال ــ32
ل ـلــدوري األوروبـ ــي ب ـفــوزه عـلــى ضيفه
ريــن الفرنسي -1ص ـفــر ،وسـجــل جيرو
الرباعية فــي الدقائق  8و 54و 74و83
(من ركلة جزاء).

بيرلو :سعداء بموراتا
في يوفنتوس

بيرلو

رياضة

نيمار نجم باريس سان جرمان يسجل هدفه في مرمى مان يونايتد
وكـ ـ ــان ف ــري ـق ــا ت ـش ـل ـســي وإش ـب ـي ـل ـيــة
حسما بطاقتي المجموعة في الجولة
الماضية ،ورفع النادي اللندني رصيده
إلى  13نقطة ،مقابل  10نقاط إلشبيلية،
و 4لكراسنودار ،ونقطة وحيدة لرين.
وضمن "البلوز" صــدارة المجموعة
بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة
األخ ـي ــرة ال ـثــاثــاء الـمـقـبــل ض ــد ضيفه
كـ ــراس ـ ـنـ ــودار ،ف ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي يـحــل
إشبيلية ضيفا على رين.

برشلونة يعزز صدارته
وعــزز برشلونة اإلسـبــانــي صدارته

للمجموعة السابعة بفوزه على مضيفه
فرينسفاروش المجري -3صفر ،فيما فاز
يوفنتوس اإليطالي على ضيفه دينامو
كييف األوكراني بالنتيجة ذاتها.
ورفـ ــع ال ـف ــري ــق ال ـك ـتــالــونــي رص ـيــده
إل ــى  15نـقـطــة مـقــابــل  12لـيــوفـنـتــوس،
ف ـي ـمــا اس ـت ـق ــر رصـ ـي ــد دي ـن ــام ــو كـيـيــف
وف ــرن ـت ـس ـف ــاروش ع ـن ــد ن ـق ـطــة واح ـ ــدة
مــع أفضلية للفريق األوك ــران ــي بفارق
األهـ ـ ـ ــداف ،وس ـت ـك ــون مـ ـب ــاراة ال ـثــاثــاء
بـيـنـهـمــا حــاس ـمــة ل ـمــن س ـي ـنــال جــائــزة
الترضية باالنتقال إلــى دور ال ــ 32من
الدوري األوروبي.
ويـ ـكـ ـف ــي ب ــرشـ ـل ــون ــة الـ ـ ـت ـ ـع ـ ــادل مــع

يوفنتوس في الجولة األخيرة الثالثاء
ل ـح ـســم ال ـ ـصـ ــدارة أو ح ـت ــى ال ـخ ـس ــارة
بـفــارق هــدف ،علما أن الـمـبــاراة األولــى
بينهما انتهت بفوز كتالوني -2صفر
في تورينو.
وسجل الفرنسي أنطوان غريزمان
( ،)14والــدن ـمــاركــي م ــارت ــن بـيــرثــوايــت
( ،)20والفرنسي االخر عثمان ديمبيلي
( 28مــن ركـلــة ج ــزاء) اه ــداف برشلونة
الــذي خــاض المباراة بتشكيلة رديفة،
حيث أراح ال ـمــدرب الـهــولـنــدي رونــالــد
كومان العديد من العبيه ابرزهم النجم
االرجنتيني ليونيل ميسي.
وواص ـ ـ ــل ال ـب ــرت ـغ ــال ــي كــري ـس ـت ـيــانــو

رونالدو كتابة التاريخ بتسجيله أحد
األهداف الثالثة لفريقه ،ليرفع رصيده
التهديفي إلى  750هدفا في مسيرته مع
منتخب بالده واالندية التي مثلها في
المسابقات الرسمية.
وكانت بــاكــورة أهــداف رونــالــدو في
المسابقة األوروبية قبل  13عاما و25
يوما في مرمى دينامو كييف بالذات
في نوفمبر  ،2007وهي الفترة األطول
لالعب يسجل في مرمى الفريق نفسه.
ودخلت الفرنسية ستيفاني فرابار
التاريخ بعد قيادتها المباراة لتصبح
أول امرأة تقود لقاء في دوري األبطال.

راض عن األداء أمام فرينسفاروش
نيمار يرغب في اللعب مع ميسي كومانٍ :

أكد أندريا بيرلو ،المدير الفني ليوفنتوس اإليطالي ،عقب انتصار
فريقه على دينامو كييف األوكراني بثالثية نظيفة ،أمس األول ،في
الجولة الخامسة بدور مجموعات دوري األبطال ،أن المهاجم
اإلسباني ألفارو موراتا "يشعر وكأنه في بيته" داخل صفوف
"البيانكونيري" ،مؤكدا أنه عنصر مهم بالنسبة لهم.
وتألق النجم اإلسباني الدولي في انتصار فريقه على
الفريق األوكراني ،حيث سجل الهدف الثالث ،كما صنع
الهدف الثاني للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأكد بيرلو عقب المباراة ،التي شهدها ملعب أليانز
ستاديوم" :نعلم موراتا جيدا ،لقد جاء إلى يوفنتوس
في  2013وهو صغير في السنَّ ،
ومر بفترة جيدة من
التطور ،ثم عاد إلينا بعد تجربتين مع تشلسي ثم
أتلتيكو مدريد ،وتطور مستواه كثيرا .هو يشعر
وكأنه في بيته معنا ،وسعيد كونه جزءا من هذه
المجموعة".
وأضاف نجم وسط الفريق السابق" :كنا نريده
بأي ثمن ،وسعداء بوجوده معنا اآلن".
ُ
ويعد صاحب الــ 28عاما هو هــداف فريقه في
دوري األبطال برصيد  5أهداف ،بفارق هدف وحيد
خلف هــداف البطولة ونجم بوروسيا دورتموند
(إفي)
األلماني ،إيرلينغ هاالند.

أطلق النجم البرازيلي نيمار تصريحا الفـتــا ،إثــر فــوز فريقه
باريس سان جرمان الفرنسي على مانشستر يونايتد اإلنكليزي
 1-3في دوري أبطال أوروبــا ،أمس األول ،أكد فيه رغبته الجارفة
باللعب مجددا مع نجم برشلونة األرجنتيني ليونيل ميسي.
وجاء كالم نيمار في تصريحات لشبكة "اي اس بي أن" األميركية:
"ما أريده أكثر من أي شيء آخر ،هو االستمتاع مجددا بالتواجد
معه على أرضية الملعب .أرغب جدا في اللعب مجددا معه ،يتعين
علينا القيام بذلك العام المقبل".
وتابع مازحا" :أنا مستعد للتخلي له عن مركزي داخل الملعب".
ولعب نيمار إلى جانب ميسي على مدى أربع سنوات ،قبل أن
ينتقل إلــى ســان جــرمــان عــام  ،2017مقابل صفقة قياسية بلغت
 222مليون يورو.
وحــاول الفريق الكتالوني استعادة خدمات نيمار عام ،2019
لكنه لم ينجح في إقناع اإلدارة الباريسية .أما اآلن ،فإن برشلونة
يعاني ضائقة مالية ،بسبب تفشي فيروس كورونا ،وقام النادي
بالتفاوض مع العبيه لتخفيض أجورهم ،بما يوفر على خزائن
النادي مبلغا مقداره  122مليون يــورو ،وبالتالي من المستبعد
قيامه بأي خطوة الستعادة نجمه البرازيلي.
لكن في المقابل ،يستطيع ميسي ،الذي ينتهي عقده مع برشلونة
في يونيو المقبل ،ترك فريقه ،بعدما حاول ذلك في نهاية الموسم
الماضي ،لكن رئيس النادي آنذاك (استقال الحقا) جوزيب ماريا
بــارتــومـيــو رف ــض التخلي عـنــه ،ول ــن تـعــرف هــويــة خلفه إال بعد
االنتخابات الرئاسية المقررة في  24يناير المقبل.

ق ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـه ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدي رون ـ ــال ـ ــد
كومان ،المدير الفني لبرشلونة
اإلسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان ـ ـ ــي ،ع ـ ـقـ ــب انـ ـتـ ـص ــار
ف ــري ـق ــه ب ـث ــاث ـي ــة ن ـظ ـي ـفــة عـلــى
فرينسفاروش الـمـجــري ،أمس
األول ،ف ــي ال ـج ــول ــة الـخــامـســة
بدور مجموعات دوري األبطال،
إن فريقه بــات يمتلك الفاعلية
التي غابت عنهم في مباريات
سابقة.
وذكر كومان ،في تصريحات
عقب اللقاء" :نريد بشكل خاص
أن نـقــدم مستوى متميزا ،وأن
نصنع فرصا كثيرة .غابت عنا
الفاعلية الهجومية في مباريات
ســاب ـقــة .ه ــذا ه ــو ال ـف ــارق ال ــذي
يجعلنا نحصد النقاط الثالث".
وأب ـ ــدى الـ ـم ــدرب الـهــولـنــدي
رضاه عن أداء الالعبين الذين ال
يشاركون بصفة مستمرة ،وقال
فــي هــذا الـصــدد" :مــن المالحظ
أنـنــا نمتلك قــائـمــة ج ـيــدة ،وأن
هـ ـ ـن ـ ــاك مـ ـن ــافـ ـس ــة طـ ـيـ ـب ــة ب ـيــن
الالعبين .منحنا راحة لبعض

كومان
الالعبين ،بسبب موقفنا المريح
في دوري األبطال".
وأك ـ ـ ـ ـ ــد ك ـ ـ ــوم ـ ـ ــان أن الـ ـف ــري ــق
"ض ـغ ــط بـشـكــل ج ـيــد ع ـلــى دف ــاع
ف ــريـ ـنـ ـسـ ـف ــاروش الـ ـمـ ـك ــون مـ ــن 5
العبين" ،وأنــه تمكن من تسجيل
"أه ــداف أكـثــر فــي الـشــوط األول"،
لكنه أبدى ضيقه من "عدم وجود
فاعلية كبيرة في الشوط الثاني،
إضــافــة ل ـف ـقــدان الــاعـبـيــن للكرة
بشكل كبير".

وح ـ ـ ــول ال ـم ـه ــاج ــم ال ـفــرن ـســي
أنـ ـط ــوان غ ــري ــزم ــان ،الـ ــذي سجل
ه ــدف الـتـقــدم فــي ال ـل ـقــاء ،ق ــال إن
أهـ ــدافـ ــه "ت ـم ـن ـح ــه الـ ـثـ ـق ــة" ،وإنـ ــه
مقتنع بـشـكــل أ ك ـبــر بإمكانياته
بفضل األهداف ،وهذا "أمرر مهم
ألي العب" ،في الوقت الذي أثنى
أيضا على الفرنسي اآلخر عثمان
دي ـم ـب ـي ـلــي ،ال ـ ــذي س ـجــل ال ـهــدف
الثالث من ركلة جزاء.

انخفاض موازنة ريال مدريد  300مليون يورو المالعب اإلنكليزية تفتح أبوابها أمام الجمهور
تسببت جائحة "كوفيد "19-وتداعياتها في
التأثير على الوضع االقتصادي لريال مدريد
خ ــال ال ـمــوســم ال ـمــاضــي وم ــوازن ــة الـمــوســم
الجاري ،التي شهدت خفضا بـ 300مليون يورو.
واجتمع مجلس إدارة ريــال مــدريــد ،أمس
األول ،ودعــا إلى اجتماع الجمعية العمومية
االعتيادية للنادي في  20ديسمبر ،من أجل
تقديم نتائج موسم  2020 /2019والتصويت
على موازنة الموسم الجاري.
ون ـتــج ع ــن ال ــوض ــع الـ ــذي يـشـهــده الـعــالــم،
بسبب جائحة "كوفيد ،"19-والتي أثــرت على
كرة القدم سلبا بشدة ،انخفاض عائدات ريال
مدريد بالموسم الماضي  13في المئة ،فضال
عن خسارة في العائدات بـ 106ماليين يورو.
ومع عدم احتساب  16مليونا تكاليف مرتبطة

مباشرة بهذه العائدات ،يكون حجم الخسارة
 91مليون يورو.
ورغ ـ ـ ــم كـ ــل ذل ـ ـ ــك ،أعـ ـل ــن الـ ـن ــادي
اإلس ـب ــان ــي ،ف ــي ب ـيــان ل ــه ،أن ــه "فــي
وضــع مالي جـيــد" ،بفضل وجــود
"صــافــي  533مليون ي ــورو ،و125
مليون يورو في الخزانة".
أما بالنسبة لموسم /2020
 ،2021فـ ـهـ ـن ــاك ت ــو قـ ـع ــات
بـ ـخـ ـس ــائ ــر ع ـ ـ ــائ ـ ـ ــدات 300
مليون يورو مقارنة باألعوام
السابقة للجائحة.
بــال ـم ـثــل ،ذكـ ــر ال ــري ــال أن
أع ـم ــال اإلن ـ ـشـ ــاءات ف ــي ملعب
س ــان ـت ـي ــاغ ــو ب ــرن ــابـ ـي ــو وص ـل ــت

تكلفتها إلى " 113.7مليون يورو استثمارا
تراكميا".
ول ـت ـخ ـف ـي ــف آثـ ـ ـ ــار خ ـســائــر
العائدات ،اتبع النادي "سلسلة
من اإلجراءات لترشيد اإلنفاق"،
حيث تـقــرر استقطاع  10في
المئة من رواتــب الالعبين
ومدربي الفرق األولى في
ألعاب كرة القدم والسلة،
وكذلك رواتب اإلداريين
الـ ـكـ ـب ــار ف ـ ــي مـخـتـلــف
الجهات بالنادي ،فضال
ع ــن تـقـلـيــص "ال ـن ـف ـقــات
العملياتية" بـ 8في المئة.
(إفى)

مــع انـتـهــاء اإلغ ــاق فــي إنكلترا األربـعــاء،
يعود المشجعون تدريجيا إلى المالعب في
األقسام الدنيا بدوريات كرة القدم اإلنكليزية.
ومع انتظار إعادة فتح الدوري اإلنكليزي
الممتاز للمالعب أمــام الجماهير في نهاية

هذا األسبوع ،سيستمتع بعض المشجعين
ب ــام ـت ـي ــاز أن ي ـك ــون ــوا أول م ــن ي ـج ـلــس فــي
مدرجات منذ مارس الماضي ،عندما تفشى
فيروس كورونا المستجد (كوفيد .)19
وفي بطولة دوري القسم الثاني اإلنكليزي

المبارد :جيرو محترف وأداؤه مذهل
أثـنــى فــرانــك الم ـب ــارد ،الـمــديــر
الفني لتشلسي اإلنكليزي ،على
أداء العبيه ،عقب االنتصار الكبير
على إشبيلية اإلسباني برباعية
نظيفة ،أمــس األول ،فــي الجولة
ال ـخــام ـســة ب ـ ــدور ال ـم ـج ـمــوعــات،

ومن ثم ضمان صدارة المجموعة
الخامسة.
وأكـ ــد مـ ــدرب "الـ ـبـ ـل ــوز" ،خــال
المؤتمر الصحافي بعد المباراة
ال ـتــي أقـيـمــت عـلــى مـلـعــب رام ــون
ســانـشـيــز بـيـثـخــوان ،أن "ال ـهــدف

ليكرز يواجه جاره كليبرز في افتتاح «»NBA
يفتتح لــوس أنجلس ليكرز حملة الدفاع
عن لقبه بطال للدوري األميركي في كرة السلة
للمحترفين  ،NBAبمواجهة قوية ضد جاره
ل ــوس انـجـلــس كليبرز فــي  22ديـسـمـبــر ،كما
أعلنت رابطة الدوري التي كشفت عن مباريات
األيام الثالثة االولى فقط من برنامج الموسم،
في الوقت الذي ظهرت فيه  48حالة ايجابية
بفيروس كورونا بين مختلف األندية.
ويــأتــي ان ـطــاق الـمــوســم الـجــديــد بـعــد 10
اسابيع على انتهاء الموسم الماضي ا لــذي
ت ــوق ــف ف ــي مـ ــارس ال ـمــاضــي بـسـبــب جــائـحــة
كوفيد ،-19قبل ان يعاود نشاطه اواخر يوليو،
وش ـهــد احـ ــراز لـيـكــرز ب ـق ـيــادة نـجـمــه لـيـبــرون
جيمس الـلـقــب ب ـفــوزه عـلــى مـيــامــي هـيــت في
الدور النهائي.
وتـقــام م ـبــاراة اخ ــرى فــي  22ديسمبر بين
غ ــول ــدن س ـتــايــت ووريـ ـ ــرز وبــروك ـل ـيــن نـتــس،
ستشهد عودة نجم االول كيفن دورانت الذي
لــم يـخــض أي م ـب ــاراة مـنــذ خـضــوعــه لعملية
جراحية في وتر اخيل في يونيو .2019
ويشهد يــوم  23مــن الشهر الـحــالــي أيضا
مواجهة قــويــة بين ميلووكي بــاكــس بقيادة
نجمه اليوناني يانيس انتيتوكونمبو في

(تـشــامـبـيــونـشـيــب) ،سـيـحـضــر أل ــف مشجع
م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ل ـ ــوت ـ ــون ض ـ ــد نـ ــوروي ـ ـتـ ــش س ـي ـتــي
وسيحضر نفس العدد لقاء ويكومب-ستوك
سيتي.

مواجهة بوسطن سلتيكس ونجمه الصاعد
جايسون تاتوم ،باإلضافة إلى مباراة اخرى
بين داالس مافريكس وفينيكس صنز.
ولن تقام أي مباراة يوم  ،24لكن تاريخ 25
سيشهد اقامة  5مباريات أبرزها مواجهات
ل ـي ـكــرز م ــع م ــاف ــري ـك ــس ،وم ـي ــام ــي ه ـيــت ضد
بـيـلـيـكــانــز ن ـيــو اورل ـي ــان ــز ،وغ ــول ــدن سـتــايــت
ووريرز مع ميلووكي باكس.
ومع استمرار تفشي "كوفيد ،"19-سيغيب
الجمهور عن المدرجات في مستهل الموسم
ال ـجــديــد ل ـكــن األن ــدي ــة سـتـلـعــب ع ـلــى أرض ـهــا
عوضا عن التجمع في مكان واحد ،وسينتهي
الموسم المنتظم في  16مايو.
وسـيـلـعــب ك ــل ف ــري ــق ث ــاث م ـب ــاري ــات ضد
كــل مــن منافسيه فــي نـفــس المنطقة ،مقابل
مباراتين ضد كل من منافسيه في المنطقة
األخرى (شرقية أو غربية).

 48حالة كورونا
كما أعلنت الرابطة وجود  48حالة فيروس
ك ــورون ــا ب ـيــن الع ـب ــي االن ــدي ــة ال ـم ـشــاركــة في
الـ ـ ــدوري األم ـي ــرك ــي ،اث ــر ن ـتــائــج  546فحصا

حصلت بين  24و 30نوفمبر ،وهو رقم مرتفع
مقارنة بــالـحــاالت القليلة التي ظهرت خالل
وجود الفرق في فقاعة اورالندو لدى معاودة
النشاط في أواخر يوليو الماضي.
وكــان غولدن ستايت ووريــرز ومقره سان
فرنسيسكو اعلن أنه قام بتأخير موعد عودة
الـفــريــق ال ــى الـتــدريـبــات ال ـفــرديــة لـيــوم واحــد
هــذا األسـبــوع ،نظرا لــوجــود حــاالت ايجابية
في صفوفه.
وسيقتصر حـجــم وف ــود ال ـفــرق المسافرة
للمباريات خارج ملعبها بـ  45شخصا ،بينهم
 17العبا.
ي ــذك ــر ان فـ ــرق ال ـ ـ ــدوري ب ـ ــدأت تــدريـبــاتـهــا
خ ــال االس ـب ــوع ال ـحــالــي ،وبــإمـكــانـهــا خــوض
مباريات تجريبية للموسم الجديد اعتبارا
من  11الحالي.
وتـ ــم االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى اق ــام ــة  72م ـ ـبـ ــاراة فــي
الموسم المنتظم بدال من  ،82وسيسمح ذلك
بــإقــامــة األدوار اإلقـصــائـيــة فــي مــايــو وال ــدور
النهائي في يوليو ،قبل انطالق دورة األلعاب
األولمبية في طوكيو ( 23يوليو  8 -أغسطس).

األب ــرز للفريق اآلن ،هــو الحفاظ
على استمرارية األداء" ،وبشكل
خ ــاص "خ ــال ال ـمــراحــل المقبلة
األصعب في األدوار اإلقصائية"،
التي ستبدأ في فبراير .2021
وك ــال الم ـب ــارد ال ـمــديــح أيضا

ل ـل ـم ـهــاجــم ال ـف ــرن ـس ــي أول ـي ـف ـي ـيــه
جيرو ،الذي سجل رباعية الفريق
(سوبر هاتريك) ،مؤكدا أنه "العب
محترف جــدا ،ولديه تأثير كبير
داخـ ـ ــل ال ـم ـج ـم ــوع ــة" ،لـ ـه ــذا فـهــو
"سعيد بأدائه المذهل"( .إفي)

مباريات الغد
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري اإلنكليزي
3:30

بيرنلي  -إيفرتون

beINSPORTS HD2

6:00

مانشستر سيتي  -فولهام

beINSPORTS HD2

8:30

وست هام – مان يونايتد

beINSPORTS HD2

11:00

تشلسي  -ليدز

beINSPORTS HD2

الدوري اإلسباني
6:15

اشبيلية – ريال مدريد

beINSPORTS HD3

8:30

أتلتيكو مدريد – بلد الوليد

beINSPORTS HD3

11:00

قادش  -برشلونة

beINSPORTS HD3

الدوري اإليطالي
5:00

سبيتزا  -التسيو

beINSPORTS HD4

8:00

يوفنتوس  -تورينو

beINSPORTS HD4

10:45

إنتر ميالن  -بولونيا

beINSPORTS HD4

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

نقطة

الله ياقيكم
شر الكورونا

باجر العرس...

د .ناجي سعود الزيد

عندما يستيقظ الناخب الكويتي العادي صباح الغد
ويتوجه إلى مركز االقتراع ،لن يدور في ذهنه أنه يؤدي
ً
ً
واجبا وطنيا ،يمكن األقلية تشعر بذلك ،أما األغلبية
اللي ما قبضت رشوة أو موعودة بتلبية طلبات فإنها
ذاهـبــة ،ألن الــربــع َو ّص ــوه على فــان ،أو "الـمــرة" عطته
أوامر بانتخاب فالن أو البنات على طريقة "تكفى يبه"
الله يخليك ال تنسى فالن ...وما يشابه تلك الطرق.
وبعد ظهور النتائج ،نفس الناخب تلقاه من الصبح
ّ
يتحلطم :تكفون هذا مجلس؟ ول بذمتكم هذيله كفو
من ينتخبهم؟!
إنزين ليش رحت انتخبت وانت تدري أن المثل ّ
"صبه
حقنه لبن" ينطبق على أي انتخابات تجري في الكويت،
ديمقراطيتنا "بربس" وما تودي وال تجيب.
وتدري أن َ
وراح "نقزرها" أربع سنين "قرقة" وأسئلة برلمانية
ً
والتهديد باستجوابات "ابتزازا" واستجوابات تنتهي
ب ـتــوص ـيــات أو بـتـشـكـيــل لـ ـج ــان ،وب ــاآلخ ــر "ســام ـتــك
وتعيش" ال تصحيح وال إصالح ،ومعظم الوقت تتغلب
المصالح الشخصية واألنانية المطلقة ،وتستمر األمور
بنفس األح ــداث ،وبنفس الوتيرة ،وال يتعلم أحــد من
التجربة المريرة التي مروا بها.
ً
على كل توكلوا على الله ،وانتخبوا غدا ،والله ياقيكم
شر عدوى الكورونا.

ً
«شانغي  »5جمع صخورا قمرية
أعلنت وكالة الفضاء الوطنية الصينية ،أمس ،أن مسبارها
"شانغي  ،"5الذي أرسلته إلى القمر ،أنهى عملية جمع عينات
من سطح منطقة غير مستكشفة بعد منه ،ويستعد للعودة
بها إلى كوكب األرض.
ً
ووفقا للخطة المقررة ،حمل "شانغي  "5في حاوية خاصة
العينات التي جمعها بعد هبوطه على سطح القمر الثالثاء
الماضي.
وأكدت وكالة الفضاء ،أن "عملية الحفر العلمي سارت كما
ً
هو مخطط لها" ،من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.
وتـ ـق ــوم م ـه ـمــة ال ـم ـس ـب ــار ع ـل ــى ج ـم ــع ع ـي ـنــات م ــن ال ـغ ـبــار
وال ـص ـخــور الـقـمــريــة يـصــل وزن ـه ــا إل ــى نـحــو كـيـلــوغــرامـيــن،
ً
خصوصا عبر سبر السطح إلى عمق مترين.
(أ ف ب)

شعيرات مظلمة تنبع من كوكب األرض
أصـ ــدرت وكــالــة "ن ــاس ــا" ص ــورة مثيرة
لالهتمام تظهر األرض تنشر "شعيرات
المادة المظلمة" في تطور محير آخر لهذا
الموضوع بعيد المنال.
ومــا يقرب مــن  27فــي المئة مــن الكون
عبارة عن مادة مظلمة ،لكن ما هي عليه
ً
ما يزال لغزا بعيد المنال حتى اآلن .ومع
ذلــك ،يعرف العلماء أنها موجودة ألنها
تمتلك كتلة وجاذبية.
وق ــال مــوقــع "روس ـي ــا ال ـي ــوم" أم ــس ،إن
عـلـمــاء مــن وكــالــة "نــاســا" كـشـفــوا اآلن أن
األرض قد تحتوي على خيوط من المادة
المظلمة "المشعرة" تنبع من الكوكب.
وف ـ ــي صـ ـ ــورة ت ــم إنـ ـش ــاؤه ــا بــواس ـطــة
ً
الكمبيوتر ،يمكن للمرء أن يرى آالفــا من
هذه الشعيرات تخرج من سطح كوكبنا.
ووجــد غــاري بريزو ،من مختبر الدفع
الـنـفــاث الـتــابــع ل ــ"نــاســا" فــي "بــاســاديـنــا"
بـكــالـيـفــورنـيــا ،أن ه ــذه ال ـت ـيــارات تتكثف
في خيوط شديدة الكثافة ،أو "شعر" من
المادة المظلمة.
ً
وفـقــا للعلماء ،فــإن الشعر لــه "ج ــذور"
ع ـنــدمــا ي ـمــر ع ـبــر كــوكــب س ـي ـكــون ال ـجــزء

ً
 20حراميا يسرقون خزنة فارغة!
شهدت البرازيل ،أمس األول،
ع ـم ـل ـي ــة س ـ ـطـ ــو ضـ ـخـ ـم ــة ع ـلــى
مصرف هي الثانية في يومين،
ح ـص ـل ــت ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة كــام ـي ـتــا
بشمال البالد ،وتخللها احتجاز
ره ــائ ــن واس ـت ـخ ــدام مـتـفـجــرات
وأسـلـحــة ،غ ــداة عملية مماثلة
ً
جـ ـن ــوب ــا ،ل ـك ــن الـ ـجـ ـن ــاة ع ـ ــادوا
أدراجهم خائبين ،ألنهم "سرقوا
الخزنة الخطأ".

وثيقة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

وأس ـف ــرت العملية الـجــديــدة
عـ ـ ـ ــن مـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــل أح ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ــرهـ ـ ــائـ ـ ــن
الـ ــذيـ ــن اح ـت ـج ــزه ــم ال ـل ـصــوص
بــالــرصــاص ،فيما أصـيــب أحــد
سكان مدينة كاميتا في ساقه،
وفق ُّ
السلطات المحلية التي ما
زالت تبحث عن الجناة.
وأوضـ ـح ــت إدارة األمـ ــن في
ً
بـ ــارا ،أن أك ـثــر م ــن  20شخصا
"مدججين باألسلحة" اقتحموا

األكـ ـث ــر ك ـثــافــة ف ــي ال ـت ـي ــار .وك ـ ــان الـشـعــر
ً
ً
يتدفق عبر الكوكب ،تاركا "أطرافا" تخرج
من السطح.
وقال بريزو" :إذا تمكنا من تحديد موقع
ج ــذر ه ــذه الـشـعـيــرات ،فـمــن المحتمل أن

ً
نرسل مسبارا هناك ونحصل على وفرة
من البيانات حول المادة المظلمة".
ومن خالل إثبات وجود هذه الشعيرات،
يـمـكــن أن يـســاعــد ذل ــك ف ــي رس ــم خريطة
لباطن عوالم بعيدة.

قتلى ومفقودون في انهيار باإلسكندرية

ً
فرعا لمصرف "بنكو دو برازيل"
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي ،ل ـك ـن ـه ــا لـ ـ ــم ت ـشــر
إل ــى قـيـمــة الـمـبـلــغ الـ ــذي ســرقــه
المهاجمون.
وقـ ـ ــال ح ــاك ــم ب ـ ـ ــارا ،هـيـلــديــر
بــاربــال ـهــو ،إن الـمـهــاجـمـيــن لم
ّ
يحصلوا على الغلة المنشودة،
إذ "سرقوا الخزنة الخطأ".
(أ ف ب)

لقي  ٦أشخاص مصرعهم في
انهيار مبنى سكني متداع وسط
مدينة اإلسكندرية ،شمال مصر.
وقال مصدر أمني إن عناصر
من قوات الدفاع المدني ما زالوا
يبحثون عــن ناجين محتملين
تحت أنقاض هذا المبنى الواقع
ف ــي مـنـطـقــة م ـحــرم ب ــك ،مضيفا
أنه حتى اآلن "تم إخراج طفلين
فقط".

ل ـك ــن ق ـس ـمــا ك ـب ـي ــرا مـ ــن ه ــذه
ال ـم ـبــانــي ،سـ ــواء ف ــي الـعــاصـمــة
أو فــي ثــانــي كـبــرى مــدن الـبــاد،
أصبح متداعيا أو مهجورا.
ووفقا للمصدر ،فــإن المبنى
ً
الــذي انهار أمس األول كان آيال
للسقوط ،وصــدرت ثالثة أوامــر
ً
بهدمه ظلت حبرا على ورق.
(أ ف ب)

«بيت الفحم» مبنى مربع بناه الشيخ مبارك
قبل تأجيره أرض الشويخ لإلنكليز
مــا زلـنــا نـتـحــدث عــن تــاريــخ جــزيــرة الـشــويــخ ،التي
أشرنا في مقالين سابقين إلى استقرار فرع من قبيلة
ً
ً
الرشايدة فيها قبل  250عاما تقريبا ،وأوضحنا بعض
التفاصيل الـتــي تتعلق بـهــذا ال ـفــرع ،مــن خــال روايــة
المرحوم العم مبارك مداد الشويخ.
وفــي المقال األخـيــر تحدثنا عــن استخدام عائالت
مــن قبيلة ال ـعــوازم لـجــزيــرة الـشــويــخ لنصب "حـظــور"
صيد األسماك حولها ،وذكرنا أسماء عديدة مارست
ه ــذه الـمـهـنــة ح ــول ال ـجــزيــرة حـتــى ف ـتــرة خمسينيات
القرن العشرين.
واليوم ،سنتحدث عن "بيت الفحم" ،أو قصر الفحم،
الــذي ارتبط اسمه بمنطقة الشويخ منذ عهد الشيخ
مبارك الصباح.
هــذا البيت ،ال ــذي بـنــاه الشيخ مـبــارك فــي منتصف
ً
فترة حكمه تقريبا ،لم ُيستخدم للسكن والمعيشة ،بل
كان مبنى لتخزين الفحم الذي يستخدم كوقود لبعض
ً
السفن .وقد ورد ذكر قصر الفحم أوال في اتفاقية ُتأجير
أرض الشويخ لبريطانيا عام 1907م ،وهي اتفاقية ذكرتْ
ِ
تفاصيلها للمرة األولى في مقاالت متسلسلة نشرتها
مع نسخة من االتفاقية في هذه الزاوية األسبوعية في
عام 2011م.
ً
االتـفــاقـيــة تــؤكــد أن قصر الفحم كــان مــوجــودا قبل
توقيعها بقليل ،وأن َمن بناه هو الشيخ مبارك ،ففي
ً
ال ـس ـطــريــن ال ـخ ــام ــس وال ـ ـسـ ــادس وت ـح ــت ب ـنــد "أوال"،
الــذي يتحدث عــن حــدود األرض الـتــي تــريــد الحكومة
البريطانية استئجارها ،ورد في النص ما يلي" :جهة
األرض من شمال طول سبعت (سبعة) آالف وخمسمايت
(خمسمئة) ذراع بخط مستقيم وواقع عليه البيت الذي

حــق الـفـحــم ال ــذي عـمــرتــه ان ــا يــا شـيــخ مـبــارك
الصباح في هذه األيام في األرض المذكورة".
كما أشارت االتفاقية إلى أن بيت الفحم ليس
ً
ج ــزء ا مــن األرض الـمـسـتــأجــرة ،رغ ــم أن ــه يقع
ضمنها ،وأن ما يقابله من ساحل وبحر يعود
الستخدام الشيخ مبارك .يقول نص االتفاقية
حول هذا األمر في البند الثاني ..." :ومن هذه
األرض يصير منها لــي ان ــا يــا شـيــخ مـبــارك
الصباح حاكم الكويت ولــورثـتــي مــن بعدي
قطعة من جهت (جهة) الشمال الــذي عليها
بيت الفحم المذكور من أربــع الجهات طول
كل جهة ثالثمايت (ثالثمئة) ذراع الجميع عن
ألف ومايتين ذراع غير مساحة البيت وعدال
هذه القطعة من الشمال لي انا يا شيخ مبارك
الصباح حاكم الكويت ولورثتي من بعدي".
مــن الــوصــف السابق يتضح لنا أن بيت
الفحم أو قصر الفحم هو مبنى مربع الشكل
ط ــول ك ــل ضـلــع مـنــه  300ذراع ،وأنـ ــه يقع
فــي الـجـهــة الشمالية وداخ ــل األرض التي
استأجرتها الحكومة البريطانية آ ن ــذاك.
كرو
كي
ي
كما أشارت االتفاقية إلى جزيرة الشويخ،
عود
إ
ل
ـ
ـى
ع
ـ
ـام
6
193
يوضح موقع جزيرة الشويخ
وذكرت أن الجزيرة وما حولها من حظور
(القرين) ومعالم أخرى حولها
ل ـص ـي ــد ال ـس ـم ــك ل ـي ـس ــت ض ـم ــن األراض ـ ـ ــي
المستأجرة .وقد حاولت أن أتحقق من موقع قصر
الـفـحــم بــالـتـحــديــد ،فـلــم أوف ــق فــي ذل ــك ،ول ــم أعـثــر على االعتماد البريطاني بالكويت في عام  1936يحدد بعض
مخطط أو صورة جوية توضح شكل القصر وموقعه المعالم الرئيسية في الشويخ وما حولها ،ويشير إلى
الفعلي ،لكنني عثرت قبل سنوات عديدة على وثيقة في اســم الجزيرة بأنه "الـقــريــن" ،وهــو ما يتفق مع إحدى
األرشيف البريطاني عبارة عن "كروكي" رسمه مكتب الروايات التاريخية.
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اإلعالنات:

فهد البسام

يـتـمـيــز ال ـكــوي ـت ـيــون ب ــإط ــاق األسـ ـم ــاء واألل ـ ـقـ ــاب على
ً
مناسباتهم ومرشحيهم وسياسييهم ،فيطلقون مثال على
االنتخابات البرلمانية "عرس ديمقراطي" ،وهو مصطلح
ً
كويتي بحت ال تجد له مثيال في انتخابات مجلس العموم
البريطاني أو الكونغرس األميركي .لكنك بعد أن تكتشف
أن العرس لدينا يتكون عادة من مرحلتين ،األولى استقبال
للمهنئين ال يختلف فيها عن العزاء في مراسمه وتقاليده،
واألخرى التي تعرفونها جميعكم ،عندها ستعرف سبب
ً
تسمية االنـتـخــابــات بــالـعــرس ،وأي الطرفين أكـثــر شبها
بحالة الناخب والنائب السياسية.
الـمـطــالـبــة الـمـتـكــررة بحسن االخ ـت ـيــار ص ــارت مبتذلة
ومملة ،ولم تؤثر ،ال على تغيير األوضاع العامة وال على
ارتفاع معدالت نسب الطالق من جهة أخرى ،فكأن الناس
ّ
تتعمد العناد حين يتم التشكيك باختياراتهم ،ويعتبرون
ً
دعوتهم الختيار األفضل نوعا من الوصاية عليهم ،فألن
الكل راض بعقله ،فهو متيقن أنه قد أحسن االختيارَّ ،
وعداه
العيب ،ألنه اختار نائبه وفق أفضل المعايير واالشتراطات
التي يظنها في عقله السليم ،والعيب فقط في اختيارات
اآلخرين ،الذين ال يقدرون مصلحة الوطن كما يقدرها هو،
ً
لذلك بما أن سنوات طواال من حسن االختيار أوصلتنا إلى
ما نحن فيه اآلن ،فأقترح من باب التغيير ،وألن كل شيء
ممكن في سنة  ٢٠٢٠المجيدة ،أن تختاروا األسوأ في هذه
االنتخابات ،لعل وعسى التغيير يأتي من حيث ال نحتسب.
ال تستسهلوا األمر ،فمعيار األسوأ غزير ،وعمقه يفوق
ارتفاع سقف األفضل بكثير ،وتعداد مساوئ المرشحين
الختيار أسوأهم أصعب بكثير من ذكر محاسنهم لتختار
ً
أسوأهم أيضا ،فقائمة معايير المحاسن المحلية الختيار
ً
المشرع الـقـ ُـادم مـحــدودة بالنهاية كما بــالــزواج تقريبا،
وربما لذلك أطلق عليه عرس ديمقراطي ،فتبدأ بالرؤية،
حيث يعجبك شكل المرشح وأسلوبه حين ُيبرز لك أفضل
مــا يملك مــن مقومات لفظية وتصويرية ،وتصل بعدها
للخطوبة ،حيث تتأكد أن المرشح "مصلي" و"مسمي" ،وال
ً
تنقصه رومانسية إلهاب الخيال بالوعود واألحالم ،وصوال
إل ــى ســرعــة إن ـجــازه مـعــامــاتـنــا ونـقــل أبـنــائـنــا ،ليستحق
بــاألخـيــر صــوتـنــا ال ـغــالــي ،ولـتـبــدأ بـعــدهــا س ـنــوات الـنــدم
الطويلة ،وذلــك بعكس المساوئ والعيوب التي ال يمكن
حصرها وتخيلها ،فهي متجددة كسمة عصرنا الحالي،
وتتطلب عقلية إبداعية فذة فيمن يملكها ،فتمثيل أدوار
الشرف واألمانة أسهل بكثير من الشر والفساد ،واألهم أن
سوء التقدير باختيار األسوأ سيكون ،بال شك ،أرحم من
الخطأ باختيار من نظنه األفـضــل ،فــأن تختار من تظنه
ً
ً
ً
ً
قبيضا أو مجرما سابقا أو تاجر إقامات مثال ،وتكتشف
ّ
بعدها أنه مجرد مخلص معامالت وعالجات بالخارج ،أو
طامح بمزرعة بعيدة ،خير لك ولنفسيتك من أن تنتخب
البطل الصالح كثير الحديث عن دولة القانون ومحاربة
ً
الفساد ،وسوء اإلدارة ،وصراعات الشيوخ ،وتكتشف الحقا
أنه قبيض منهم ،ونصاب ،ومزور ،ومشتري أصوات ،وبائع
ّ
تصويتات ،ومخلص معامالت فــا ســدة لعلية الشركات،
ً
ويريد مزرعة أيضا.
ً
من جانب آخر ،فإن اختيار المرشح األسوأ مريح نفسيا،
ً
وقد يشيع جوا من االستقرار تحتاج إليه البالد في المرحلة
القادمة ،وذلك بعكس اختيار األفضل ،فالمرشح السيئ ال
ً
ننتظر منه شيئا ،ولن نصاب معه بخيبة األمل المؤدية
لإلحباط ،وإن ّ
خيب ظننا وأحسن بشيء فسنفرح للمفاجأة،
ً
أمــا المرشح األفـضــل فغالبا مــا سيصقعنا على صخرة
الواقع األليم ،وسيجد لنفسه ألف تبرير وتخريجة لبياته
البرلماني وانقالباته السياسية والمبدئية ،وسوء أدائه
طوال سنوات كبيسة وبسيطة قضاها تحت قبة عبدالله
ً
السالم فــوق كــراســي الـعــز ،فــاخـتــاروا األس ــوأ غــدا لترتاح
ضـمــائــركــم ،وت ـهــدأ أنـفـسـكــم ،وال أعـتـقــد أنـكــم ستشعرون
باالختالف والفارق عن اختياراتكم السابقة ،بل لعل الخير
يكمن في الشر ،وتوقع األسوأ هذه المرة يأتيكم باألفضل.

وفيات
بسام شايع عبدالله المفلح

 50عاما ،شيع ،ت99886603 ،66060863 :

هيفاء نجم سعد الخضر

 63عاما ،شيعت ،ت99160646 ،99898361 :

فهد مبارك فالح راعي الفحماء

 57ع ــا م ــا ،ش ـيــع ،ت،50666333 ،50090009 ،99796040 :
94918884

سارة عطاالله السميران المطيري

أرملة محمد مانع هزاع المطيري
 65عاما ،شيعت ،ت55556272 :

سالم عبدالله سالم الرفاعي

 39عاما ،شيع ،ت99063022 :

سالم حمد إبراهيم الراشد

 72عاما ،شيع ،ت25390969 ،99880588 ،99604311 :

فضة ياسين حسن األمير

زوجة إبراهيم علي عبدالله األمير
 80عاما ،شيعت ،ت99500477 ،99687215 :

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

05:03

العظمى 21

الشروق

06:27

الصغرى 10

الظهر

11:38

ً
أعلى مد  12:44صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:30

 03:01م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

04:49

ً
أدنى جزر  08:33صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:11

 08:23م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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