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آية ناكامورا تنضم ألريانا
غراندي في «فورتنايت» ص ١٠

األمير يوجه إلى حوار وطني يجمع السلطتين

اقتصاد

٠٩

«لنبذ الخالفات وحل المشاكل وتجاوز العقبات المانعة لخدمة المواطنين ورفعة راية الوطن»
• «نتطلع إلى أن يحقق أهدافه لتعزيز مسيرة العمل الديموقراطي في إطار الدستور والثوابت»
قبل أقل من شهر على بداية دور االنعقاد الثاني
للفصل التشريعي السادس عشر ،وجه سمو أمير
البالد الشيخ نواف األحمد" ،إلى حوار وطني يجمع
السلطتين الـتـشــريـعـيــة والـتـنـفـيــذيــة ،بـغـيــة تهيئة
األجــواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون،
وتوجيه كــل الـطــاقــات واإلمـكــانـيــات لخدمة الوطن
العزيز ونبذ الخالفات ،وحل جميع المشاكل وتجاوز
العقبات الـتــي تـحــول دون ذل ــك ،خــدمــة للمواطنين
الكرام ورفعة لراية الوطن العزيز ومكانته السامية".
ً
وأع ــرب سـمــوه ،وفـقــا لما صــرح بــه وزي ــر شــؤون
الديوان األميري الشيخ محمد العبدالله أمس ،عن
تطلعه الـســامــي إلــى أن يحقق هــذا ال ـحــوار أهــدافــه
المنشودة ،لتعزيز مسيرة العمل الديموقراطي "الذي
هو محل الفخر واالعـتــزاز لــدى الجميع" ،في إطار
التمسك بالدستور والثوابت الوطنية.

« »AUMتستضيف رائد الفضاء
في «ناسا» مايكل ماسيمينو

●

جــدد ن ــواب كتلة الـ ـ  6تأكيدهم عدم
موافقتهم على تحصين رئيس الحكومة
أو ال ـ ـ ــوزراء م ــن ال ـم ـســاء لــة الـسـيــاسـيــة،

ترحيب نيابي بدعوة صاحب السمو
●

محيي عامر وفهد تركي

ُ
ما إن نشر بيان وزير الديوان األميري الذي
ّ
أع ـلــن فـيــه أن صــاحــب الـسـمــو وج ــه إل ــى ح ــوار
وطني يجمع السلطتين ،حتى أعرب عدد كبير
من النواب عن ترحيبهم بدعوة سموه الكريمة،
متمنين أن ينجح ذلك الحوار في طي كل الملفات
ورأب الصدع ،بما يحقق المصلحة العامة.

وأكد نائب رئيس مجلس األمة النائب أحمد
الشحومي أن الــدعــوة األميرية «خطوة مباركة
ً
تستوجب منا جميعا إعــانــة سمو األمـيــر على
ً
ً
تحقيق أهدافها» ،مضيفا في تصريح« :سمعا
وطاعة يا صاحب السمو ،وستجد منا كل التأييد
والدعم لتحقيق ما يطمح له سموكم من العمل
ً
ً
أوال وأخيرا لخدمة البالد وتوجيه كل الجهود
واإلخالص من أجل تطور الكويت ورفعتها».

وشـ ـ ـ ــدد الـ ـشـ ـح ــوم ــي عـ ـل ــى أن ال ـم ــرح ـل ــة
المقبلة تتطلب مــن الجميع نبذ الخالفات
والعمل على اسـتـقــرار األوض ــاع العامة في
ً
الـبــاد وخصوصا مــا يتعلق بالعالقة بين
السلطتين ،وتسليط جميع الجهود المخلصة
من أجل تنمية البالد وتطويرها واالنطالق
ن ـحــو أفـ ــق واس ـ ــع م ــن تـحـقـيــق ال ـط ـمــوحــات
واإلنجازات.
02

تقرير اقتصادي

06

كتلة الـ  :6تحصين رئيس الوزراء
أخطر من االنقالب على الدستور
فهد تركي

«استهالكية» ...تحت
نظر هيئة األسواق

رافضين القفز على الثوابت الدستورية.
واع ـت ـبــر ال ـن ــواب ،خ ــال اخ ـت ـتــام أعـمــال
مؤتمر شركاء في اإلصــاح والبناء أمس،
أن التحصين من االستجوابات أخطر من
االنقالب على الدستور.
02

دوليات

13
قمة «صعبة» بين بوتين
وإردوغان تجدد
لـ «حلف الضرورة»

البورصة ...خيارات وأدوات بال مبادرات!
ّ
١٤
َ
ألمانيا تضيف الكويت
«الصحة» :ال تخلي عن تطبيق االشتراطات
● عادل سامي
إلى قائمة البلدان اآلمنة
٠٨

سمحت للمطعمين بدخول أراضيها دون فحص
أضافت السلطات األلمانية
دولـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت إل ـ ــى قــائـمـتـهــا
للدول اآلمنة من وباء «كورونا»،
وهو ما يعني سماحها بدخول

المطعمين القادمين من الكويت
إلى ألمانيا بدون قيود.
وأوضـحــت وزارة الداخلية
األلمانية ،أن الكويت 02

ن ـفــت وزارة ال ـص ـحــة م ــا ُيـ ـت ــداول
بـ ـش ــأن ال ـت ـخ ـل ــي عـ ــن االش ـ ـتـ ــراطـ ــات
ال ـص ـح ـي ــة ،مـ ــؤكـ ــدة االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فــي
ت ـط ـب ـي ـق ـهــا وغـ ـي ــره ــا مـ ــن ال ـت ــداب ـي ــر
االحـ ـت ــرازي ــة ف ــي مـخـتـلــف األن ـش ـطــة
ً
حاليا ،السيما في األماكن المغلقة
ومنها دور العبادة.

وجددت «الصحة» ،في بيان أمس،
تأكيد أهمية الحرص على المبادرة
ل ـل ـت ـط ـع ـيــم وت ـط ـب ـي ــق االشـ ـت ــراط ــات
الس ـي ـمــا ال ـت ـبــاعــد ال ـبــدنــي وتغطية
الفم واألنف ونظافة وتطهير اليدين،
الفتة إلى أن ذلك ال يعوق الفرد عن
أداء عمله ،ويساهم في عودة الحياة
إلى طبيعتها.
03

رياضة

هيئة الرياضة تمنع دخول
الجماهير مجددًا
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َ
األمير استقبل ولي العهد ورئيسي السلطتين ولي العهد التقى الغانم والخالد
استقبل صاحب السمو أمير
الـ ـب ــاد ،ال ـش ـيــخ ن ـ ــواف األح ـم ــد،
بقصر بيان ،صباح أمس ،سمو
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
ك ـم ــا اس ـت ـق ـبــل س ـم ــوه رئ ـيــس
م ـج ـلــس األمـ ـ ــة م ـ ـ ــرزوق ال ـغ ــان ــم،
ثــم رئيس مجلس ال ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد.
وفي مجال آخر ،تلقى صاحب
السمو رسالة تهنئة من الرئيس
الـمــوريـتــانــي محمد ولــد الشيخ
الغزواني ،أعرب فيها عن خالص
تهانيه لسموه بمناسبة الذكرى
األول ـ ـ ــى ل ـت ــول ــي سـ ـم ــوه مـقــالـيــد
الـ ـحـ ـك ــم ،مـ ــؤكـ ــدا ال ـ ـحـ ــرص عـلــى
تطوير وتعزيز العالقات الطيبة
ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن ال ـش ـق ـي ـق ـيــن ،كـمــا
ضمنها خالص تمنياته لسموه
بموفور الصحة والعافية ،وبدوام
التوفيق والسداد لقيادة مسيرة
الخير والنماء في دولة الكويت.
وق ـ ــد ب ـع ــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو
برسالة شكر جوابية للغزواني،

ً
األمير مستقبال الغانم أمس
ض ـم ـن ـه ــا سـ ـم ــوه ب ــال ــغ ش ـك ــره
وتـقــديــره على مــا عـ ّـبــر عنه من
مـ ـش ــاع ــر أخـ ــويـ ــة طـ ـيـ ـب ــة ،وم ــن
تمنيات صادقة بهذه المناسبة،

مشيدا سموه بأواصر العالقات
الـ ــوط ـ ـيـ ــدة الـ ـت ــي ت ـج ـم ــع دولـ ــة
الكويت والجمهورية اإلسالمية
الـمــوريـتــانـيــة الـشـقـيـقــة ،سائال

س ـ ـم ـ ــوه الـ ـ ـم ـ ــول ـ ــى ت ـ ـعـ ــالـ ــى أن
يـ ــديـ ــم عـ ـل ــى ف ـخ ــام ـت ــه م ــوف ــور
الـصـحــة والـعــافـيــة ،وأن يحقق
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ال ـم ــوري ـت ــان ـي ــة

الشقيقة كل الرقي واالزدهار.
وتلقى صاحب السمو برقية
تهنئة مــن سلطان عـمــان ،هيثم
بن طــارقّ ،
عبر فيها عن خالص
ت ـ ـهـ ــان ـ ـيـ ــه وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادق ت ـم ـن ـي ــات ــه
بمناسبة الــذكــرى األولــى لتولي
س ـم ــوه م ـقــال ـيــد ال ـح ـك ــم ،ســائــا
الـ ـم ــول ــى ت ـع ــال ــى أن ي ــدي ــم عـلــى
سموه موفور الصحة والعافية،
ويحقق لدولة الكويت المزيد من
التقدم والرقي واالزدهار في ظل
القيادة الحكيمة لسموه.
وق ـ ــد بـ ـع ــث صـ ــاحـ ــب ال ـس ـمــو
ببرقية شكر لسلطان عمانّ ،
عبر
فيها عن بالغ شكره وتقديره على
ما أبداه من صادق التهاني ومن
طيب المشاعر بهذه المناسبة،
مبتهال س ـمــوه إل ــى ال ـب ــارئ جل
وع ــا أن يـمـتــع ال ـس ـل ـطــان هيثم
بوافر الصحة وتمام العافية ،وأن
يـحـقــق لسلطنة عـمــان الشقيقة
وشعبها الكريم كل الرقي والنماء
في ظل قيادتها الرشيدة.

ً
ولي العهد مستقبال الخالد أمس
استقبل سمو ولــي العهد ،الشيخ مشعل األحمد ،بقصر بيان
صباح أمس ،رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم.
ً
واسـتـقـبــل سـمــوه أي ـضــا ،رئـيــس مجلس الـ ــوزراء سـمــو الشيخ
صباح الخالد.

مجلس الوزراء :امتنان للتوجيهات السامية بحوار السلطتين

ناقش مشروع تطوير جزيرتي جسر جابر وطالب بوضع تصورات لتطوير وتنمية الجزر

المجلس أعرب عن
تقديره للجهود
المبذولة إلنجاز ميناء
مبارك لتنمية جزيرة
بوبيان وتعزيز دور
الكويت كمحطة
في منظومة النقل
اإلقليمي والدولي

أعـ ـ ـ ــرب م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء عــن
التقدير واالمـتـنــان للتوجيهات
الـ ـس ــامـ ـي ــة ب ـع ـق ــد حـ ـ ـ ــوار وط ـن ــي
يجمع بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية؛ بغية تهيئة األجواء
من أجل توحيد الجهود ،وتعزيز
ال ـت ـع ــاون وتــوج ـيــه ك ــل ال ـطــاقــات
واإلمكانيات لخدمة الوطن.
واط ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــع ال ـ ـم ـ ـج ـ ـل ـ ــس ،خ ـ ــال
اج ـت ـم ــاع ــه االس ـت ـث ـن ــائ ــي أمـ ــس،
فــي مــوقــع م ـشــروع مـيـنــاء مـبــارك
الـكـبـيــر بــرئــاســة رئ ـيــس ال ـ ــوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد ،على
الـتــوجـيـهــات الـســامـيــة لصاحب
السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد لعقد الحوار الوطني بين
السلطتين ،ونبذ الخالفات وحل
كــل الـمـشــاكــل ،وت ـجــاوز العقبات
الـ ـت ــي تـ ـح ــول دون ذل ـ ـ ــك ،خــدمــة
للمواطنين ورفـعــة لــرايــة الوطن
العزيز ومكانته السامية.
وأعـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ــن أس ـ ـمـ ــى م ـعــانــي
التقدير واالمـتـنــان للتوجيهات
ً
الـ ـس ــامـ ـي ــة ،مـ ـعـ ـب ــرا عـ ــن م ـشــاعــر

االرت ـي ــاح وال ـت ـفــاؤل لـبــدء مرحلة
جديدة من العمل اإليجابي بين
السلطتين ،في ظل ما ُجبل عليه
المجتمع الكويتي من قيم ومبادئ
راسخة وروح المسؤولية ضمن
إط ــار أحـكــام الــدسـتــور والالئحة
الداخلية لمجلس األمــة ،وكــل ما
من شأنه التوفيق فيما يعود على
هــذا البلد الطيب وشعبه الوفي
بالخير والتقدم واالستقرار.
وب ـ ـح ـ ــث ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس مـ ـسـ ـي ــرة
الـعــاقــة بـيــن الـحـكــومــة ومجلس
األم ـ ـ ــة ،وال ـس ـب ــل ال ـك ـف ـي ـلــة ب ــإزال ــة
كــافــة ال ـع ــوائ ــق وأوج ـ ــه الـقـصــور
ا لـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــول دون ت ـح ـق ـي ــق
التعاون الحقيقي المنشود بين
الـسـلـطـتـيــن ،وك ــذل ــك آل ـيــة الـعـمــل
الـكـفـيـلــة بـتـجـسـيــد ال ـت ـع ــاون مع
م ـج ـلــس األمـ ـ ــة ،وت ـك ـث ـيــف الـعـمــل
الجاد لترسيخ أسس الديمقراطية
وحماية مسار العمل البرلماني،
والعمل كفريق واحد لمواجهة كل
التحديات التي تواجه البالد على
مختلف الصعد والمجاالت ودفع

جانب من اجتماع مجلس الوزراء أمس
مسيرة البناء والتنمية ،وتسريع
اإلن ـ ـجـ ــاز ل ـل ـم ـش ــاري ــع ال ـت ـن ـمــويــة
واالرت ـق ــاء بـخــدمــات المواطنين،
وكــل مــا فيه مصلحة الــوطــن في
الحاضر والمستقبل

تنفيذ المشاريع
وفـ ــي ضـ ــوء اه ـت ـم ــام وح ــرص

الناصر يتسلم أوراق اعتماد  4سفراء
ّ
تسلم وزيــر الخارجية وزيــر الــدولــة لـشــؤون مجلس ال ــوزراء،
الشيخ الدكتور أحمد الناصر ،نسخا من أوراق اعتماد سفراء
كل من رومانيا موجوريل ايوان ستانسكو ،والتشيك ياروسالف
سـيــرو ،وبلجيكا م ــارك ترنتسو ،وغــانــا الـحــاج أبــوبـكــر صــادق
عبدالله المعينين لدى الكويت.
وتـمـنــى وزي ــر الـخــارجـيــة خ ــال ال ـل ـقــاءات ال ــذي تـمــت صباح
أمس في الديوان العام للوزارة للسفراء الجدد التوفيق في مهام
عملهم ،وللعالقات الثنائية التي تجمع بلدانهم بالكويت المزيد
من التقدم واالزدهار.
وش ــدد وزي ــر الـخــارجـيــة ،خــال لـقــاء السفير الــرومــانــي ،على
مطالبة السلطات الرومانية بإيالء موضوع المواطن الكويتي
محمد البغلي المختفي في رومانيا منذ  2015المزيد من االهتمام،
وضرورة استمرار العمل للوصول إلى معرفة وتحديد مصيره.
ً
يــذكــر فــي هــذا الـسـيــاق أن قضية الـمــواطــن البغلي تعد بندا
ً
ثابتا في كل المباحثات بين الطرفين الكويتي والروماني ،كما
زار العاصمة بوخارست العديد من الوفود األمنية والمختصة،
لبحث هذا الموضوع اإلنساني المهم.

سمو رئيس مجلس الوزراء على
المتابعة الشخصية الستكمال
تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى
ووضعها موضع التنفيذ ،وعلى
هامش الزيارة التي قام بها سموه
والـ ـ ــوزراء لـمــوقــع م ـشــروع ميناء
م ـب ــارك الـكـبـيــر ،فـقــد اط ـلــع سمو
الـشـيــخ صـبــاح الـخــالــد والـ ــوزراء
خالل الجولة على مختلف المرافق

والمنشآت التي شملها المشروع،
واسـ ـتـ ـم ــع بـ ـه ــذا ال ـ ـصـ ــدد ل ـشــرح
قــدم ـتــه وزيـ ـ ــرة األشـ ـغ ــال الـعــامــة
ووزيرة الدولة لشؤون االتصاالت
وت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
والمسؤولون عن المشروع حول
مكونات المشروع والمراحل التي
تم إنجازها.
وع ـ ـبـ ــر ال ـم ـج ـل ــس عـ ــن ش ـك ــره

راع حكيم للقيم
القمص بيجول :األمير ٍ

●

عادل سامي

ّ
عبر راعــي الكنيسة القبطية المصرية في الكويت،
القمص بيجول األنـبــا بـيـشــوي ،عــن خــالــص التهاني
لـصــاحــب الـسـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد،
بمناسبة مــرور عــام على تولي سموه مقاليد الحكم
في البالد.
وقال القمص بيجول في تصريح صحافي« :كثيرة
هي المشاهد التي نستحضرها في هذه المناسبة ،يأتي
على رأسها ذلك اإلجماع الجميل من شعب الكويت على
ً
ً
اختيار سمو الشيخ نواف األحمد أميرا للبالد وقائدا
للسفينة ،وثــانـيـهــا هــو مشهد انـتـقــال مسند اإلم ــارة
ً
لسموه ،خلفا لألمير الراحل الشيخ صباح األحمد ،رحمه
الله ،في إجراءات سلسة وتوافقية وراقية تعكس الطبيعة
التي نشأ عليها هذا الشعب األصيل وتقاليده الرصينة
ومستوى التفاهم بين أطيافه كافة ،كما يبين بشكل ّ
جلي
اتحاد الرؤية بين الشعب وقياداته ،وهو مشهد لطالما

ً
الناصر مستقبال سفير رومانيا أمس

وت ـ ـقـ ــديـ ــره ل ـل ـج ـه ــود ال ـم ـب ــذول ــة
إلن ـجــاز ه ــذا الـمـشــروع الـحـيــوي،
الـ ــذي م ــن ش ــأن ــه إح ـي ــاء وتـنـمـيــة
ج ــزي ــرة ب ــوبـ ـي ــان ،وت ـع ــزي ــز دور
الـ ـك ــوي ــت ك ـم ـح ـطــة رئ ـي ـس ـي ــة فــي
منظومة النقل اإلقليمي والدولي،
إضافة إلــى منافع هــذا المشروع
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
وأه ـ ـ ـم ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــه ل ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت

واقـتـصــادهــا الــوطـنــي فــي نطاق
استكمال متابعة خريطة طريق
تنفيذ بعض المشاريع.
كـمــا نــاقــش المجلس توصية
ل ـج ـنــة الـ ـخ ــدم ــات ال ـع ــام ــة ب ـشــأن
مـ ـش ــروع االس ـت ـث ـم ــار ف ــي مــواقــع
جـســر الـشـيــخ جــابــر األح ـمــد بما
فيها الجزيرتان االصطناعيتان،
ً
وأحيط المجلس علما باإلجراءات
التي قام بها فريق العمل المكلف
اإلشــراف على اإلج ــراءات الالزمة
لطرح وترسية المشروع وتسهيل
كل اإلجــراءات المتعلقة به ،إذ تم
طرح المشروع بمزايدة عامة.
وت ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
مشروع تطوير جزيرة فيلكا ،وقرر
تكليف الوزير المشرف على جهاز
تطوير مدينة الحرير (الصبية)
وجزيرة بوبيان وضع التصورات
المناسبة واآللـيــة الفاعلة إلدارة
وتطوير وتنمية الجزر الكويتية،
ً
والسبل الكفيلة بجعلها معلما
ً
ً
سياحيا جاذبا للزوار.

ّ
عبرت كثير من الــدول والدوائر العالمية عن إعجابها
به وأثنت عليه ،كما أن هذين المشهدين يصطحبان
معهما مسيرة حافلة من العمل والعطاء لسمو األمير.
وأض ــاف أن مسيرة سمو األمـيــر امـتــدت على مــدار
أكثر من  5عقود ّقدم خاللها إضافات بالغة األهمية في
كل المواقع التي تبوأها ،وقد ُعرف عن سموه خاللها
اتسامه بالحكمة واإلخالص والكفاءة والتفاني ،وحرصه
الشديد على مصلحة الكويت وأمنها واستقاللها ،إضافة
إلى اهتمامه الواضح بتعزيز الفضائل والقيم النبيلة،
ً
كما أنه في كل األوقات نجده قريبا من أبناء شعبه ،لذلك،
فإن الكويت في عهده الميمون على موعد مع إنجازات
تنموية رائعة تواصل وتكمل جهود حكامها السابقين».
واس ـتــذكــر الـقـمــص بـيـجــول األن ـبــا بـيـشــوي «بــوفــاء
وعرفان عظيمين األمير الراحل الشيخ صباح األحمد،
يرحمه الله ،الذي سجل بأحرف من نور مسيرة حاكم
أحبته وقدرته كل الشعوب العربية ،وسوف تبقى ذكراه
في عقولنا ومكانته في قلوبنا مهما طال الزمن».

القمص بيجول

الصين تشيد بسياسة الكويت الخارجية  ...واألمم المتحدة تثمن مبادراتها لمعالجة هدر الطعام
أشاد نائب وزير الشؤون الخارجية في اللجنة
المركزية للحزب الشيوعي الصيني ،زهيو روي،
باتزان سياسة دولة الكويت الخارجية ،وحكمتها
إزاء كــل الـقـضــايــا اإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة ،السيما
خصوصية عالقاتها مع مختلف الدول.
واعتبر روي عقب استقبال السفير الكويتي
لــدى الصين ،سميح حيات ،في المقر الرئيسي
لـلـحــزب ال ـحــاكــم ف ــي وس ــط الـعــاصـمــة بـكـيــن ،أن
الجهود التي قامت وتقوم بها الكويت تعمل على
ترسيخ دعائم حفظ األمن والسلم الدوليين في
المنطقة ،مؤكدا استراتيجية العالقات الثنائية
التي تربط الصين بالكويت ،وضرورة تعزيزها
في كل المجاالت.
مــن جــانـبــه ،ق ــال السفير حـيــات ان ــه بـحــث مع

ترحيب نيابي بدعوة...

روي أطر تعزيز العالقات الثنائية االستراتيجية
«الوثيقة والمتينة» بين البلدين ،وأوجه التعاون
وال ـشــراكــة الـمـتـمـيــزة بـيــن الـبـلــديــن فــي مختلف
المجاالت الحيوية والمهمة ،إضافة الى التطرق
ال ــى ك ــل ال ـت ـط ــورات ع ـلــى الـســاحـتـيــن اإلقـلـيـمـيــة
والدولية.
وقدم حيات التهاني ،بمناسبة قرب احتفاالت
الصين بالذكرى الـ 72لتأسيسها ،قائال ان «هذه
ال ــذك ــرى تـعــد فــرصــة حـقـيـقـيــة الس ـتــذكــار ال ــدور
الكبير الذي تقوم به الصين عالميا في مختلف
المجاالت ،السيما المجال االقتصادي».

ً
وأكــد أن التوجيهات السامية دائـمــا مــا تصب فــي مصلحة
الوطن والمواطنين الذين هم أولى أولويات القيادة السياسية
ً
المتمثلة في سمو األمير ،وسمو ولي العهد ،مشيرا إلى أنها
تستوجب من الجميع إدراك تحديات المرحلة المقبلة« ،التي
نحتاج فيها إلى االجتماع على كلمة سواء من أجل رفعة الوطن».
وفي السياق ،أعرب أمين سر المجلس النائب فرز الديحاني
عن شكره لسمو األمير على دعوته الكريمة للحوار الوطني
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية تهيئة األ ج ــواء
ً
ونبذ الخالفات ،مشددا على أن «هذه الدعوة الكريمة تأتي لطي
كل ملفات االختالف في وجهات النظر لتعزز الجهود التي كنا
ومازلنا ماضين فيها ومنها عودة إخواننا المهجرين»ّ .
وبينما قــال النائب أســامــة الـمـنــاور« :الحمد لله الــذي وفــق
صاحب السمو لذلك ،فالحوار الوطني برعايته في هذه المرحلة
ً
ّ
بسموه تجعل الجميع متفائال بحلحلة أمور
ضــرورة ،والثقة
ّ
مهمة ينتظر الشعب الكويتي نتائجها» ،اعتبر زميله النائب

●

ربيع كالس

قال ممثل األمين العام لألمم المتحدة،
الـمـنـســق الـمـقـيــم ل ــدول ــة ال ـكــويــت ط ــارق
ال ـش ـيــخ ،إن ح ـكــومــة ال ـكــويــت وال ـق ـطــاع
ال ـخ ــاص وال ـن ـش ـطــاء وال ـم ـن ـظ ـمــات غير
الحكومية ،اقترحوا ،في سلسلة نقاشات
بـقـمــة أن ـظ ـمــة األغ ــذي ــة ل ــأم ــم الـمـتـحــدة
األخـ ـي ــرة ،ع ــددا م ــن ال ـح ـلــول ب ـشــأن فقد
الطعام وهدره.
وفي بيان ،حمل عنوان «أوقفوا هدر
وفقد الغذاء ألجل البشر والكوكب» ،قال
الشيخ ،أمــس ،بمناسبة اليوم العالمي
للتوعية بشأن هدر الغذاء ،إن المزارعين

خليل الصالح دعوة األمير خطوة مباركة من سموه لتوحيد
ً
ال ـج ـهــود ون ـبــذ ال ـخــافــات ،داع ـي ــا جـمـيــع األط ـ ــراف إل ــى تحمل
المسؤولية الوطنية والسياسية للظرف الراهن والسعي إلى
حوار بناء ،وتغليب المصلحة الوطنية.
أما النائب عبدالله الطريجي ،فأكد أن «الحوار الوطني خطوة
مهمة ل ــرأب ال ـصــدع وتــوحـيــد الـجـهــود وال ـتــوصــل إل ــى تــوافــق
ً
يحقق المصلحة ا لـعــا مــة بـعـيــدا عــن أي مصالح شخصية أو
أجندات خاصة عانت منها الكويت في اآلونة األخيرة وحالت
ُ
دون تحقيق المجلس إلنجازات تذكر ،فكل الشكر لهذه الرعاية
األميرية السامية» ،في وقت اكتفى النائب أسامة الشاهين بقوله:
«دعوة كريمة من أمير كريم».
من ناحيته ،رحــب النائب فايز الجمهور بالدعوة السامية
ً
لحوار يجمع بين السلطتين ،متمنيا أن تتحقق فيه تطلعات
الشعب ،وتغلق الملفات المختلف حولها« ،وتدفع فيه الجهود
لعودة إخواننا المهجرين».
بدوره ،قال النائب د .حمد المطر« :نرحب بدعوة سمو األمير
إلج ــراء حــوار وطني شامل لمعالجة القضايا الشائكة وطي

المحليين في الكويت يزرعون أغذيتهم
العضوية والخضراوات على مدار العام
وقـ ــامـ ــوا ب ـ ــدراس ـ ــات زراع ـ ـيـ ــة ع ــن حـجــم
ً
محاصيلهم على مــدار الـعــام ،مبينا أن
ه ــذا ال ـف ـعــل ي ـن ــدرج ف ــي صـمـيــم ال ـهــدف
الـ ـ ــ 12الـمـتـعـلــق بــاالس ـت ـهــاك واإلن ـت ــاج
َ
ً
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن ،ف ـ ـضـ ــا عـ ــن م ـس ــؤول ـي ــة
االستدامة لألجيال القادمة.
وأضـ ـ ــاف أن األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة تبحث
في طــرق التأثير اإليجابي على الناس
لـ ـيـ ـك ــون ل ــديـ ـه ــم وع ـ ـ ــي كـ ــامـ ــل بــأه ـم ـيــة
اإلنـتــاج واالسـتـهــاك وإدارة المخلفات
ً
الـغــذائـيــة ،مــوضـحــا أن الـكــويــت شهدت
ً
ً
اهتماما متزايدا من األفــراد والشركات

وحتى المنظمات الحكومية بمبادرات
م ـث ــل إع ـ ـ ــادة ت ــدوي ــر م ـخ ـل ـفــات ال ـط ـعــام
السـتـخــدامـهــا كــأس ـمــدة وتـصـفـيــة مياه
الـ ـص ــرف ال ـص ـح ــي« ،وهـ ـ ــذه اإلج ـ ـ ــراءات
الصغيرة كان لها تأثير كبير».
وذكــر أن جهود الكويت واضـحــة في
هذا المجال من خالل سلسلة الحوارات
الوطنية بالتعاون مع القطاعين العام
وال ـخ ــاص ومـجـمــوعــات الـشـبــاب الــذيــن
يستثمرون في تحسين إمدادات األغذية».
من ناحيته ،قــال ممثل برنامج األمم
المتحدة للبيئة والمدير اإلقليمي لغرب
آسيا سامي ديماسي ،إن «فقد األغذية
وه ــدره ــا ي ـقــوضــان اس ـتــدامــة أنظمتنا

صفحة الماضي ،وكلنا ثقة بأن يكون العفو الكريم في المقدمة».
أما النائب محمد الراجحي فوصفها بدعوة كريمة من والد
كريم ،وفرصة تاريخية« ،نتطلع من خاللها لحل كل الملفات
العالقة ،وعودة إخواننا المهجرين».

كتلة الـ  :6تحصين رئيس الوزراء...
وقال عضو الكتلة النائب مهند الساير لـ «الجريدة» ،إن اإلصالح
ً
السياسي هو البوابة األساسية لإلصالحات العامة ،مشيرا إلى أن
الكتلة ستتقدم للحكومة ببرنامج عمل إصالحي لتنفيذه.
ومن جهته ،كشف النائب عبدالله المضف لـ «الجريدة» عن تشكيل
ً
لوبي سياسي مجتمعي نيابي لسرعة إقرار قوانين اإلصالح ،مؤكدا
«لن نكون مكشوفي الظهر».
أمــا الـنــائــب د .حسن جــوهــر فــأكــد ض ــرورة اإلص ــاح السياسي
ً
المستدام ،رافضا القفز على الثوابت الدستورية بتحصين رئيس
الحكومة ،والذي اعتبره أخطر قضية سياسية مرت على الكويت،
وأخطر من االنقالب على الدستور.
٠٥

الغذائية ،فعندما ُيفقد الطعام أو ُيهدر،
فإن جميع الموارد التي تم استخدامها
إلن ـتــاجــه ،بـمــا فــي ذل ــك الـمـيــاه واألرض
والـطــاقــة والعمالة ورأس الـمــال ،تذهب
هباء» ،وإضافة إلى ذلك« ،يؤدي التخلص
من الفاقد والمهدر من الطعام في مقالب
القمامة إلى انبعاثات غازات االحتباس
الحراري ،ما يساهم في تغير المناخ ،كما
أن هــدر األغــذيــة يــؤثــر سلبا على األمــن
الغذائي ،ويرفع تكلفة الغذاء».

ألمانيا تضيف الكويت إلى قائمة...
وروانـ ـ ــدا وتـشـيـلــي بــاتــت ضـمــن الـقــائـمــة اآلم ـن ــة ،ويـمـكــن لجميع
القادمين من البلدان الثالثة ،الذين تلقوا اللقاح ضد «كوفيد ،»19
دخــول البالد دون حاجة إلى اتباع القيود الصارمة ،كاختبار الـ
 PCRأو العزل عند الوصول.
ً
ووفقا للقرار فإن المطعمين بحاجة إلى شهادة تثبت تلقيهم
اللقاح عند الوصول ،أما غير المطعمين فيمكنهم الدخول بشهادة
فحص  PCRأو مــا يثبت تعافيهم مــن اإلصــابــة بالفيروس خالل
األشهر الستة السابقة على تاريخ الوصول.
يذكر أن السلطات األلمانية تعتمد  5لقاحات للسفر حتى اآلن،
هي :فايزر ،وجونسون ،وموديرنا ،وأسترازينيكا وكوفيشيلد.

ةديرجلا
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محليات
«الصحة» :غير صحيح التخلي عن تطبيق االشتراطات

باسل الصباح التقى نقابة العاملين بالوزارة ووعد بالمساواة في توزيع مكافآت «األمامية»
عادل سامي

إدراج أمناء المراكز
ومساعدي مديري
المستشفيات ضمن
الهيكل التنظيمي
الجديد للوزارة

د عـ ـ ـ ــت وزارة ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة إ لـ ــى
اس ـت ـم ــرار تـطـبـيــق االش ـت ــراط ــات
الـصـحـيــة ،وغـيــرهــا مــن التدابير
االحترازية في مختلف األنشطة
ب ــال ــوق ــت الـ ـح ــال ــي ،الس ـي ـم ــا فــي
األمـ ــاكـ ــن ال ـم ـغ ـل ـقــة وم ـن ـه ــا دور
العبادة ،نافية ما تم تداوله حول
التخلي عنها.
ولـ ـفـ ـت ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ف ـ ــي ب ـي ــان
صحافي الى المتابعة المستمرة
لتقييم الوضع الوبائي في البالد،
وما طرأ من تحسن بفضل تعاون
ووعي المواطنين والمقيمين عبر
الحرص على تطبيق االشتراطات
الـصـحـيــة وال ـم ـب ــادرة للتطعيم،
مؤكدة أن التباعد البدني وتغطية
ال ـف ــم واألن ـ ــف ون ـظ ــاف ــة وتـطـهـيــر
اليدين تعد من أبرز االشتراطات
ال ـص ـح ـيــة ال ـت ــي ال ت ـع ـيــق ال ـف ــرد
عن أداء عمله ،أو مزاولة نشاطه
ال ـيــومــي ،والـمـســاهـمــة فــي عــودة
الحياة فيه إلى طبيعتها.
وأوضـ ـح ــت أن ال ـل ـجــان الفنية
المختصة تواصل تقييم الوضع

الــوبــائــي فــي ال ـبــاد اسـتـنــادا إلــى
منهجية ومعايير علمية.

مكافآت الصفوف األمامية
وفي مجال آخــر ،استقبل وزير
الصحة د .باسل الصباح مجلس
إدارة نقابة العاملين فــي ال ــوزارة
لبحث أهــم القضايا والمعوقات
التي تخص العاملين في الوزارة.
وق ـ ــال رئ ـي ــس ال ـن ـقــابــة حسين
السبيل إن اللقاء مــع الــوزيــر كان
ً
مثمرا ،وانتهى بعدد من الوعود
التي تخص العاملين في الــوزارة،
مشيرا الــى مناقشة صــرف بدالت
"عـ ـ ــدوى وخ ـط ــر" لـفـئــة اإلداريـ ـي ــن
العاملين في المستشفيات والمراكز
الصحية ،حيث أكد الوزير الصباح
ً
ً
أنـ ــه ق ـطــع ش ــوط ــا ك ـب ـيــرا ف ــي هــذا
الـمــوضــوع بالتنسيق مــع دي ــوان
الخدمة المدنية ،ووعد بمتابعته
حـتــى تـتــم ال ـمــواف ـقــة عـلــى صــرف
ً
الـ ـب ــدالت ل ــإداري ـي ــن ت ـق ــدي ــرا لهم
ووظائفهم التي تعرضهم للخطر
والعدوى.

ً
نقابة العاملين في وزارة الصحة تقدم درعا تذكارية للوزير باسل الصباح
وأضاف أنه تمت مناقشة إدراج
أمناء المراكز الصحية ومساعدي
مديري المستشفيات ضمن الهيكل
التنظيمي الجديد لوزارة الصحة،
بحيث يـتــم تغيير مسماهم إلــى
رئـ ـي ــس ق ـس ــم ل ــأمـ ـن ــاء وم ــراق ــب
لمساعدي المديرين ،واعتمادها في

الهيكل التنظيمي وديوان الخدمة
ال ـم ــدن ـي ــة ،ووع ـ ــد وزي ـ ــر الـصـحــة
بإدراج تلك المسميات في الهيكل
التنظيمي.
وذك ــر رئ ـيــس نـقــابــة العاملين
ف ــي "ال ـص ـح ــة" أن ــه ت ـمــت مناقشة
موضوع مكافآت الصفوف األمامية

للعاملين ب ــوزارة الصحة ،ومدى
الظلم الــذي يتعرض له العاملون
بمختلف الفئات الوظيفية ،مشيرا
إلى أن وزير الصحة وعد بإنصاف
ال ـج ـم ـيــع وت ـط ـب ـيــق مـ ـب ــدأ ال ـع ــدل
والـ ـمـ ـس ــاواة ف ــي ت ــوزي ــع مـكــافــآت
الصفوف األمامية.

«كان» %80 :الشفاء من سرطان الثدي عند االكتشاف المبكر
•

الصالح والشاهين خالل إطالق حملة التوعية
(تصوير جورج رجي)

عادل سامي

أك ــد رئـيــس مجلس إدارة الحملة الوطنية
للتوعية مــن م ــرض ال ـســرطــان "كـ ــان" د .خالد
ً
الصالح أن سرطان الثدي يعد األكثر انتشارا بين
السيدات في الكويت والعالم ،مشيرا إلى احتالله
المركز األول بعدد اإلصابات حول العالم بنحو
 2.1مليون حالة وبما يمثل  %24.2من مجموع
األورام لدى النساء في العالم.
وقال الصالح في كلمة له مساء أمس األول
خالل إطالق حملة التوعية من سرطان الثدي
تحت شعار "الكشف المبكر لسرطان الثدي" ،إنه

بسبب زيادة جرعات التوعية أصبحت السيدات
المصابات يصلن بالمراحل األولى التي يحقق
فيها العالج نتائج إيجابية وترتفع فيها نسبة
الشفاء إلى أكثر من .%80
وأشار إلى أنه حسب سجل السرطان بمركز
الـكــويــت لمكافحة ال ـســرطــان ل ـعــام  2017بلغ
عدد اإلصابات بسرطان الثدي بين الكويتيات
وغير الكويتيات  602حالة ،مشيرا إلى أن نسبة
اإلصابة بين الكويتيات بلغت ( %37.1بمعدل
معياري للعمر يبلغ  61.0لكل مئة ألف نسمة)،
أما نسبة اإلصابة بين غير الكويتيات فبلغت
( %40.2بمعدل  41.3لكل مئة ألف نسمة).

«األشغال» :لجنة جديدة للتحقيق في انهيار «المطار »٢
•

سيد القصاص

أص ــدر وكـيــل وزارة األش ـغــال بالتكليف،
م .وليد الغانم ،قرارا بتشكيل لجنة تحقيق
جــديــدة لـتـحــديــد الـمـســؤولـيــة واألش ـخــاص
وال ـج ـه ــات الـمـتـسـبـبــة ف ــي حـ ــادث االن ـه ـيــار
ال ــرم ـل ــي ب ـم ـش ــروع م ـب ـنــى ال ــرك ــاب ال ـجــديــد
" ،"T2على ضوء ما ورد في التقرير النهائي
ّ
ال ـص ــادر م ــن لـجـنــة الـتـحـقـيــق ال ـتــي شــكـلــت
للتحقيق في الحادث.
وأشار القرار ،الذي حصلت "الجريدة" على
ّ
نسخة مـنــه ،إلــى أن اللجنة تشكل برئاسة
رئيس مكتب التفتيش والتدقيق في الوزارة،
د .غنيم الـمـطـيــري ،وعـضــويــة عبدالرحمن
األنصاري بإدارة الفتوى والتشريع (نائبا)،
والمهندس راشــد العازمي بقطاع الشؤون

اإلنشائية ،وفاطمة فليطح بالمكتب الفني
للوكيل ،والمهندسة دالل الصميم بقطاع
الرقابة والتدقيق ،وأحمد المطيري بقطاع
الشؤون القانونية.
ّ
وبين القرار أن اللجنة تختص بتحديد
نـطــاق الـمـســؤولـيــة واألش ـخ ــاص والـجـهــات
ال ـم ـت ـس ـب ـبــة ف ــي ال ـ ـحـ ــادث ،وت ـح ــدي ــد أوج ــه
القصور "إن وجدت" ،في أداء المهام المنوطة
ب ـمــوظ ـفــي "األش ـ ـ ـغـ ـ ــال" ،ورفـ ـ ــع ال ـتــوص ـيــات
المتعلقة بــاإلجــراء ات القانونية واإلداري ــة
ال ــواج ــب ات ـخــاذهــا ت ـجــاه الـمـتـسـبــب فــي أي
قصور ،إن وجد.
وأكــد الـقــرار أن للجنة الحق فــي االطــاع
على كل المستندات والمرفقات والمراسالت
المتعلقة بالحادث محل التحقيق ،واالطالع
على أعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري

رقم  57لسنة  2021المعدل بالقرار الوزاري
رقم  59لسنة  ،2021واالنتقال وسماع أقوال
الشهود ،وطلب ما تراه الزما من اإليضاحات
من جميع الجهات المعنية إلنجاز األعمال،
ولها الحق في التحقيق عن أي وجه من أوجه
القصور التي قد تتكشف لها أثناء أدائها
المهام المنوطة بها.
ودعــا الـقــرار اللجنة إلــى "إنـهــاء أعمالها
ومـهــامـهــا خ ــال أسـبــوعـيــن مــن تــاريــخ أول
اجـتـمــاع لـهــا ،ويـحــق لـهــا طـلــب تـمــديــد بعد
تقديم طلب رسمي بذلك ،ورفع تقرير ّ
مفصل
يتضمن نتيجة أعمالها وتوصياتها".
يذكر أن الوزارة لم تعلن نتائج التحقيقات
ّ
التي قامت بها اللجنة األولــى ،التي شكلت
بقرار وزاري فور وقوع الحادث ،بالرغم من
رفعها تقريرها إلى وزيرة األشغال منذ أيام.

«القوى العاملة» 12 :ألف طالب استفادوا
من برامج التدريب الصيفية منذ 2004
•

جورج عاطف

اختتمت الهيئة العامة للقوى
الـ ـع ــامـ ـل ــة ال ـ ـمـ ــوسـ ــم الـ ـت ــدريـ ـب ــي
ال ـص ـي ـفــي ل ـل ـط ـل ـبــة لـ ـع ــام ،2021
بـعــد أن تــوقــف ال ـم ـشــروع السنة
الماضية بسبب تفشي جائحة
ً
ك ـ ــورون ـ ــا وت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذا ل ـ ـل ـ ـقـ ــرارات
الصادرة من مجلس الوزراء بشأن
اإلج ــراءات االح ـتــرازات الصحية
لمكافحة تفشي الوباء.
ومع عودة األوضاع لطبيعتها
ً
تدريجيا تم تنفيذ مشروع تدريب
ال ـط ـل ـبــة لـ ـه ــذا ال ـ ـعـ ــام ،إذ ي ـهــدف
ال ـم ـش ــروع إلـ ــى ت ـعــريــف الـطـلـبــة
الذين هم في مراحلهم الدراسية
النهائية على طبيعة العمل في
القطاع الخاص من خالل التدريب
ال ـم ـيــدانــي ل ــدى ش ــرك ــات الـقـطــاع
الـ ـخ ــاص ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،ف ــي سبيل
كسر الحاجز النفسي وتأهيلهم
ً
وتشجيعهم لالنخراط مستقبال
ب ـعــد ت ـخــرج ـهــم ف ــي ال ـع ـمــل لــدى
ال ـج ـه ــات غ ـي ــر ال ـح ـك ــوم ـي ــة بـعــد
أن خ ــاض ــوا ت ـج ــرب ــة ال ـع ـم ــل فــي

جانب من ختام أحد برامج التدريب
ً
القطاع الـخــاص واطلعوا فعليا
على طبيعة العمل والمزايا التي
ي ـقــدم ـهــا هـ ــذا ال ـق ـط ــاع لـلـعـمــالــة
الوطنية ســواء مــن حيث الراتب
أو مــن خــال ســرعــة الـتــرقــي لمن
يثبت وجوده وكفاءته في العمل.
وأف ـ ــادت الـهـيـئــة ب ــأن مـشــروع

يوم وظيفي بالتعاون مع «»KDD
أقامت الهيئة العامة للقوى العاملة يوما وظيفيا ،بالتعاون
مع شركة األلبان الكويتية الدنماركية ( ،)KDDوتم عقد مقابالت
وظيفية مع حملة مؤهالت الثانوية والدبلوم والجامعي ،حيث
كانت الـفــرص المعروضة  13فرصة شــاغــرة ،وقــد شــارك في
المقابالت  122باحثا عن عمل.

تدريب الطلبة في الصيف انطلق
ألول مـ ــرة ف ــي عـ ــام  2004وبـلــغ
إجمالي عــدد الطلبة المتدربين
أكثر من  12ألف طالب من 2004
وحتى تاريخه.
أمـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة لـ ـلـ ـجـ ـه ــات
المستهدفة من هذا المشروع فهم
الطلبة بــالــدرجــة األول ــى ،إضافة
إلى الجهات غير الحكومية مثل
ال ـب ـن ــوك وقـ ـط ــاع ــات االس ـت ـث ـمــار
والتجزئة والتأمين والجمعيات
التعاونية واالتـصــاالت وغيرها
من القطاعات.
وذك ــرت أن قبل بــدء المشروع
تمت مخاطبة أكـثــر مــن  72جهة
غ ـي ــر ح ـك ــوم ـيــة ل ـح ـصــر ال ـف ــرص
الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة ل ــديـ ـه ــا ل ـل ـم ـش ــارك ــة
فـ ـ ــي م ـ ـ ـشـ ـ ــروع تـ ـ ــدريـ ـ ــب ال ـط ـل ـب ــة

لـ ـع ــام  ،2021مـ ــع ال ـت ــأك ـي ــد عـلــى
مـ ــراعـ ــاة االشـ ـت ــراط ــات الـصـحـيــة
والمحافظة على ســامــة الطلبة
من خالل تطبيق متطلبات التباعد
االج ـت ـم ــاع ــي ووسـ ــائـ ــل الـتـعـقـيــم
المختلفة في أماكن تدريب الطلبة.
وأوضحت أن تم توفير حوالي
 293ف ــرص ــة تــدري ـب ـيــة ف ــي أكـثــر
مــن  19جـهــة غـيــر حـكــومـيــة ،لكن
ً
عــدد مــن تــم تدريبهم فعليا بلغ
ً
 77ط ــالـ ـب ــا وط ــالـ ـب ــة ب ـق ـطــاعــات
م ـت ـن ــوع ــة تـ ـض ــم  13جـ ـه ــة غ ـيــر
حكومية ،ويــرجــع تــدنــي االع ــداد
إلــى تخوف بعض أولياء األمــور
ع ـلــى أب ـنــائ ـهــم بـسـبــب اس ـت ـمــرار
الجائحة.

وشدد الصالح على أهمية الفحص الدوري
للثدي والذي أثبتت أهميته في اكتشاف اإلصابة
بالورم خالل مراحل مبكرة ،مؤكدا أن سرطان
الثدي من السرطانات القابلة للشفاء في حال
تم اكتشافه في المرحلتين األولى والثانية ،علما
بأن هذا الورم يمر بأربع مراحل.
من جانبها ،أكدت عضوة مجلس إدارة "كان"
عـضــوة الهيئة التنفيذية د .حصة الشاهين
ضرورة االهتمام بالمرأة لما لدورها الكبير في
مجتمعاتنا العربية.

«الفتوى» :إبقاء التباعد في المساجد
ً
التزاما بمبدأ «ال ضرر وال ضرار»
أفتت هيئة الفتوى بضرورة االلتزام بتطبيق اإلجــراءات الصحية
الوقائية وبقاء التباعد في المساجد بين المصلين حفاظا على الصحة
العامة وحماية للناس من وباء كورونا ،مستندة في فتواها إلى القواعد
الفقهية المعتبرة شرعا والقائمة على مبدأ "ال ضرر وال ضرار".
وقالت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،في بيان صحافي أمس،
إن هذه الفتوى التي صدرت من الهيئة في اجتماعها الطارئ المنعقد
مساء أمس األول وتحمل رقم  2021 /57قدرت أن وجود الضرر وعدمه
يعود أســاســا إلــى السلطات الصحية بــالـبــاد ،فــي ظــل أن المساجد
ّ
المحصن وغير المحصن.
يدخلها
وأضــافــت ال ــوزارة أن السلطات الصحية أكــدت أن هــذه اإلج ــراءات
هــدفـهــا حـمــايــة المصلين مــن انـتـقــال ال ـعــدوى فــي ض ــوء وج ــود عــدد
كبير مــن كبار السن فــي كــل المساجد وهــم األكـثــر ُعــرضــة لإلصابة،
داعية الجميع إلى االلتزام بالتعليمات الصحية واتباع كل اإلجراءات
االحترازية للمحافظة على صحة الجميع.

«السكنية» :استحداث نظام
إلكتروني ألداء المهام اإلدارية
•

محمد جاسم

انتهى قطاع التخطيط والتصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية
من استحداث نظام إلكتروني ألداء المهام اإلدارية ،وقام وزير الدولة لشؤون
البلدية وزير الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني شايع الشايع
بتكريم إدارة التنسيق والمتابعة.
وذكر خالل حفل التكريم أمس أن هذه الجهود تحقق ما هو مطلوب من
ً
المؤسسة والموظفين بشكل أكثر تطورا وسرعة ودقة ،عالوة على أهميتها
في تقليل المصروفات والحفاظ على المال العام ،واالستفادة من التطور
التكنولوجي الذي تتمتع بها أنظمة المؤسسة اإللكترونية.
بــدورهــا ،قالت مــديــرة إدارة التنسيق والـبــرامــج فــي "السكنية" رشا
العدساني إن قطاع التخطيط والتصميم كان نقطة االنطالقة لهذا التطور،
ً
ً
إذ انه يقوم حاليا بممارسة كافة االختصاصات المنوطة إليه إلكترونيا.
وأضافت العدساني أن هذا التحول الرقمي مر بعدة مراحل ،وشملت
ً
المرحلة األولــى أرشفة كافة الوثائق والمستندات إلكترونيا ،ومــن ثم
وضعت خطة دقيقة ومفصلة لتصنيفها بما يتناسب مع مهام القطاع
لتسهيل عملية إدارة هذه المستندات والتأكد من دقتها وسهولة الوصول
إليها عند الحاجة .وأوضحت أن القطاع يقوم بصفة يومية بمتابعة
التدقيق والتحديث لكافة الوثائق والمستندات والمخططات المتعلقة بكل
مشروع على حدة من خالل هذا البرنامج لضمان جودة المخرجات ،مشيرة
إلى أن النظام الجديد يتيح للمسؤولين قياس مؤشرات أداء الموظفين
مما يحقق بيئة تنافسية ومنتجة األمر الذي انعكس إيجابيا على مهام
المؤسسة ،ويعطي متخذي القرار رؤية واضحة لتطوير العمل.

محليات
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ً
ً
«التخطيط» يكرم  112موظفا متميزا

●

محمد جاسم

ً
أق ــام المعهد الـعــربــي للتخطيط ،أم ــس ،حفال
ً
لتكريم  112متميزا من المشاركين في المرحلة
األولــى من خطة التدريب الشامل في التخطيط
اإلن ـم ــائ ــي واإلدارة ال ـع ــام ــة ،والـ ـت ــي اسـتـهــدفــت
مجموعة من موظفي القطاعين العام والخاص،
بـحـضــور رئـيـســة ديـ ــوان الـخــدمــة الـمــدنـيــة مريم

العقيل واألمين العام للمجلس األعلى للتخطيط
والتنمية د .خالد مهدي والمدير العام للمعهد
د .بدر مال الله.
وقال مهدي ،في كلمته خالل الحفل ،إن المرحلة
األولى من خطة التدريب الشامل ركزت على ثالثة
محاور رئيسية هي التدريب اإلنمائي وبناء قدرات
الموظفين الـجــدد وتمكين الـشـبــاب ،إضــافــة إلى
التدريب في مجال اإلدارة العامة.

local@aljarida●com

«المنبر» لـ ةديرجلا « :وطن آمن ديمقراطي»
انطالقة رئيسية لحلحلة القضايا العالقة
•

ً
الخيران :توفير أجواء مصالحة تتواءم فيها القوى السياسية حتى يكون الحوار هادفا

●

محمد راشد

أك ــد رئ ـيــس الـلـجـنــة الـمــركــزيــة
في المنبر الديمقراطي الكويتي
بـ ـن ــدر الـ ـخـ ـي ــران أن «م ـ ــا ي ـحــدث
ال ـ ـيـ ــوم خـ ــافـ ــات ال اخـ ـت ــاف ــات،
وهــذه الخالفات عطلت المشهد
الدستوري في مجلس التشريع»،
ً
مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن هـ ـ ـ ــذا األم ـ ـ ـ ــر دع ــا
المنبر للتحرك إليجاد المخرج
ال ــدسـ ـت ــوري اآلم ـ ــن ل ـكــل أع ـضــاء
السلطتين الموجودين داخل قبة
البرلمان من خالل مبادرة «وطن
آمن ديمقراطي».
وأضاف الخيران ،لـ «الجريدة»،
أنــه «تــم التواصل مع نــواب األمة
ً
ح ــول ه ــذه ال ـم ـبــادرة ،خصوصا
كتلة األغلبية أو الـ ( ،)31ولمسنا
م ـ ـن ـ ـهـ ــم أنـ ـ ـ ـ ــه فـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ــال وجـ ـ ــود
تجاوب للتعاون الدستوري ،لن
يعترضوا» ،مبينا أن بيان المنبر
د ع ــا ا لـسـلـطــة التنفيذية لسحب
طـلـبـهــا بـتــأجـيــل االس ـت ـجــوابــات
المزمع تقديمها ،وليس تأجيل
االسـتـجــوابــات القائمة الحالية،
ألن أي استجواب قائم بناء على
ح ـ ــدث ،يـعـتـبــر روح ال ـم ـســاء لــة،
ومجلس األمــة دوره فــي الرقابة
والتشريع والمساءلة على حدث
معين ارت ـكــب ،ولــأمــة الـحــق في
ان تـســأل الــوزيــر المختص عبر
نوابها».
ولـ ـف ــت إلـ ـ ــى «وج ـ ـ ـ ــود ق ـضــايــا
كـ ـثـ ـي ــرة م ـع ـط ـل ــة وه ـ ـن ـ ــاك ش ـبــه
تــوافــق عـلــى إن ـجــازهــا مــن خــال
ال ـم ـبــادرة الـمـطــروحــة والـتـعــاون
الـ ـ ـ ـ ــذي ن ـ ــأم ـ ــل أن تـ ـ ـك ـ ــون هـ ـن ــاك
ً
مـصــداقـيــة ف ــي تـطـبـيـقــه» ،مبينا
أن «ال ـم ـن ـبــر الــدي ـم ـقــراطــي يعمل
على المبادرة منذ أكثر من ثالثة
أشهر ،ولمسنا تعاونا جديا من
خ ــال ال ـن ــواب ال ــذي ــن التقيناهم
ودعموا المبادرة ،وكذلك الطرف
اآلخـ ــر ،وه ــو ال ـط ــرف الـمـتـصــادم
بين الجهتين سواء كان السلطة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة أو رئـ ـي ــس الـسـلـطــة
التشريعية».
وزاد« :ه ـنــاك سلسلة لـقــاء ات
ً
مـجــددا مــع الـنــواب لتحديد آلية
الـ ـتـ ـح ــرك وت ـب ـن ــي ال ـم ـش ــروع ــات

الخيران وجمعة والزميل محمد راشد خالل اللقاء
ً
األخ ــرى ،خـصــوصــا أن المشاكل
ُ
ال ـم ـتــراك ـمــة ال ت ـح ـص ــى ،وه ـنــاك
قضايا متوافق عليها يمكن أن
تـفـتــح أطـ ــراف ال ـح ــل ،ج ــزء منها
تــداع ـيــات الـتــوتــر الـسـيــاســي في
الفترة الماضية ،األمر الذي ترتب
ع ـل ـيــه اع ـت ـق ــال وح ـب ــس وه ـج ــرة
كـثـيــر م ــن أب ـن ــاء ال ــوط ــن» ،مــؤكــدا
ان «مسألة العفو مهمة جدا ومن
القضايا المتوافق عليها بشكل
شبه تام ،إذ يجب ان تتحقق هذه
االن ـفــراجــة ،ومــن ضمن القضايا
ال ـت ــي ن ـطــرح ـهــا ك ـث ـي ــرا ضـ ــرورة
ت ــوفـ ـي ــر أج ـ ـ ـ ــواء مـ ـص ــالـ ـح ــة ،كــي
ت ـت ــواء م فـيـهــا ال ـقــوى السياسية
والمجتمعية والمدنية ،إلى جانب
التعاون بين السلطتين ،بحيث
يكون الحوار بناء وهادفا».
وأردف« :توجد قضايا أخرى
مـ ـهـ ـم ــة ،مـ ـث ــل إلـ ـ ـغ ـ ــاء الـ ـق ــوانـ ـي ــن
الـ ـمـ ـقـ ـي ــدة لـ ـلـ ـح ــري ــات ،وت ـغ ـي ـيــر
ق ـ ــان ـ ــون االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب الـ ـ ـ ــذي م ــزق
ال ـم ـج ـت ـم ــع ،رغـ ـ ــم ان ال ـم ـج ـت ـمــع
أوص ـ ـ ـ ـ ــل رس ـ ـ ــال ـ ـ ــة سـ ــاخ ـ ـطـ ــة ف ــي
االنتخابات األخيرة بزيادة عدد
ً
ال ـم ـعــارض ـيــن ل ـل ـح ـكــومــة» ،الف ـتــا
إلى «أهمية القضايا االقتصادية
والـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـعـ ـي ــة ،وقـ ـضـ ـي ــة غ ـيــر
مـ ـح ــددي ال ـج ـن ـس ـيــة ،ف ــإل ــى متى
تبقى هذه القضية عالقة ويستمر
المتاجرة بها ،فالمطلوب حسم
الـقـضــايــا وإع ـط ــاء المستحقين
حـ ـ ـق ـ ــوقـ ـ ـه ـ ــم ،وإيـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاد م ـ ـخـ ــرج
مـلـمــوس وكــريــم لـمــن يـعــانــي من

تعطيل الــدولــة حسم هــذا الملف
والتراكمات المترتبة عليه».
وأكـ ـ ــد أن «ال ـش ـع ــب ال ـكــوي ـتــي
مـنــذ تــولــي سـمــو األم ـيــر مقاليد
ا لـحـكــم متفائل بعهد جــد يــد من
خـ ــال اإلص ـ ــاح ـ ــات ،وقـ ــد تـبـنــى
سـمــوه فــي خطابه السامي أمــام
م ـج ـلــس األمـ ـ ــة أه ـم ـي ــة ال ـت ـع ــاون
بين السلطات لمحاربة الفساد
ً
وإصـ ــاح ال ــوط ــن» ،الف ـتــا إل ــى أن
ً
«هــذا التفاؤل مهم جــدا ليدفعنا
بــالـتـحــرك فــي اإلن ـجــاز ،ونحتاج
ت ـعــاو نــا مـلـمــو ســا لتحقيق مثل
هــذه اإلن ـج ــازات بين اإلخ ــوة في
السلطات ومن هم خارجها ،ومن
المهم ذكر المبادرات التي تقدمت
ب ـهــا ب ـعــض ال ـك ـتــل الـمـجـتـمـعـيــة،
م ـثــل (أك ــادي ـم ـي ـي ــن) ،وم ــن الـمـهــم
الـسـمــاع ب ــآذان مصغية وتفكير
جــدي فــي أفـكــار أبـنــاء المجتمع،
ل ــذا ت ـبــرز أهـمـيــة ال ــدع ــوة لـحــوار
وطني عبر مؤتمر وطني أو من
خالل تقديم مبادرات من جهات
المجتمع المعنية والمتخصصة
فــي تـقــديــم الـمـقـتــرحــات ،وأيـضــا
تأجيل الخالف الشخصاني على
حساب القضايا الملحة ،فال بأس
باالختالف لكن ليس على حساب
قضايا الوطن».

واقع سياسي
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال ع ـض ــو ال ـل ـج ـنــة
المركزية ،ولجنة الـمـبــادرات في

المنبر الديمقراطي ،أنــور جمعة
إن «الـ ـمـ ـب ــادرة تـعـتـبــر انـعـكــاســا
ل ــواقـ ـعـ ـن ــا الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ـح ــال ــي،
الس ـ ـي ـ ـمـ ــا أن ـ ـن ـ ــا ن ـ ـمـ ــر ب ـم ــرح ـل ــة
سياسية معقدة جدا ،وهناك عدم
توافق وانسجام بين السلطتين
الـتـنـفـيــذيــة والـتـشــريـعـيــة بشكل
ك ـب ـيــر ،أدى إلـ ــى تـعـطـيــل شــامــل
ألعمال السلطات».
وأضاف جمعة أنه «انطالقا من
دوره التاريخي بــوجــود أرضية
سـ ـي ــاسـ ـي ــة إيـ ـج ــابـ ـي ــة ت ـت ـعــاطــى
م ـع ـهــا ج ـم ـيــع األطـ ـ ـ ـ ــراف ،ت ـحــرك
المنبر وفق هذا الدور والمشهد
السياسي المعطل ،وعقد سلسلة
م ــن ال ـل ـق ــاءات م ــع الـمـعـنـيـيــن في
السلطتين وشخصيات مستقلة
وأط ـ ـ ــراف ذات تــأث ـيــر بــالـمـشـهــد
ً
ال ـس ـي ــاس ــي» ،مــوض ـحــا «أن ـن ــا لم
نستثن طرفا ،ولم نقسم الساحة
السياسية مع أو ضد ،بل حرصنا
ع ـل ــى االسـ ـتـ ـم ــاع ل ـل ـج ـم ـيــع ،وت ــم
ال ـت ـح ــاور م ــع ك ــل األطـ ـ ــراف دون
ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى ت ــوج ــه أو صبغة
سـيــاسـيــة مـعـيـنــة ،وف ــي ك ــل هــذه
االجتماعات كانت رسالتنا ثابتة
وواح ـ ـ ــدة ،بــأن ـنــا نـعـيــش مــرحـلــة
سياسية مفصلية والبلد بحاجة
إل ـ ــى إص ـ ـ ــاح س ـي ــاس ــي حـقـيـقــي
ووقـفــة وفــق معطيات االقتصاد
الحديث ،وكذلك بحاجة إلى نظرة
شــامـلــة ح ــول الـقــوانـيــن المقيدة
ل ـل ـحــريــات وغ ـيــرهــا م ــن تعطيل
ل ـم ـل ـف ــات أخ ـ ـ ــرى مـ ـث ــل اإلسـ ـك ــان

والـتـعـلـيــم وال ـص ـح ــة ،وغ ـيــرهــا».
وأكــد أن «االنطالقة الرئيسية
لـلـمـبــادرة هــي حلحلة القضايا
العالقة ،فهناك قضايا سياسية
واق ـت ـصــاديــة وغ ـي ــره ــا ،ونـعـتـقــد
انــه يجب ان تكون هناك أرضية
سياسية جيدة إلقــرار جملة من
الـتـشــريـعــات إم ــا تصحيحية أو
إصــاحـيــة ت ـجــاه ه ــذه الـقـضــايــا،
وهـ ـن ــا ك ــان ــت انـ ـط ــاق ــة مـ ـب ــادرة
التوافق بين السلطتين ،وكانت
مطالبنا دائـمــا متكررة مــع هذه
الشخصيات المتعلقة بحل العقد
السياسية بين الطرفين وإيجاد
أر ضـيــة لجلوسهما على طاولة
واح ــدة وتحقيق مــا يــؤكــد عليه
الدستور وهــو تعاون السلطات
بشرط فصلها».
وأضاف أن «أحد أهم المطالب
م ـ ــن الـ ـسـ ـلـ ـط ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة ،هــو
سـحــب الـطـلــب ال ـخــاص بتأجيل
االستجوابات المزمع تقديمها،
فـنـحــن نـعـتـقــد ان ـهــا خ ــارج إط ــار
الدستور» ،مشيرا إلى ان «السلطة
الـتـشــريـعـيــة يـجــب عـلـيـهــا أيـضــا
تمكين مجلس األمة من االنعقاد
وف ــق الـنـظــم وال ـلــوائــح المعمول
بها في هذا الشأن ،والتعاون مع
الحكومة وفق قوانين وتشريعات
مـعـيـنــة تـعـتـبــر أول ــوي ــة لـلـشــارع
الكويتي وكذلك التعاون إليجاد
أجندة عمل مشتركة في المرحلة
القادمة وفق أولويات يتم االتفاق
بين السلطتين حولها».

نعيش مرحلة
سياسية
مفصلية والبلد
بحاجة إلى
إصالح سياسي
حقيقي
جمعة
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برلمانيات

نافذة نيابية

«البيئة» البرلمانية ترفع اجتماعها
وتهاجم الحكومة لعدم حضورها

ً ً
المطر للخالد :سل وزراءك عما نشرته ةديرجلا عن تلوث جون الكويت كيميائيا وبيئيا
•

قال رئيس لجنة شؤون البيئة البرلمانية
النائب د .حمد المطر ،إنه رفع أمس اجتماع
اللجنة ،الذي كان مخصصا لمناقشة تكليف
ال ـم ـج ـلــس ل ـهــا بـمـنــاقـشــة ال ــوض ــع الـبـيـئــي
الراهن ،وأسباب تلوث جون الكويت وطرق
ً
مـعــالـجـتـهــا ،ن ـظ ــرا ل ـع ــدم ح ـض ــور ال ـ ــوزراء
المعنيين.
واعتبر المطر ،في تصريح أمس ،أن عدم
حضور الحكومة إشارة إلى عدم اهتمامها
بــال ـشــأن الـبـيـئــي ،وعـلـيــه ف ــإن محاسبتها
ً
واجبة في القادم من األيام ،الفتا إلى أن نهج
الحكومة الحالية ا م ـتــداد لنهج حكومات
متعاقبة من حيث عدم الجدية في االهتمام
بالبيئة.
وأوض ـ ــح أن االج ـت ـم ــاع ك ــان سـيـتــم من
خالله توجيه الدعوة لسمو رئيس مجلس
الوزراء أو النائب األول للتعرف على حجم
المشكلة الحقيقية والضرر الواقع في جون
ً
ال ـكــويــت ،مـضـيـفــا" :رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء يــوجــد
حاليا (ظهر أمس) في حزيرة بوبيان وبحر
الكويت ،وليسأل الوزراء الذين هم معه اآلن

الثالثاء

www.aljarida.com
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األمير :إنجازات
المطيري وسرور
والشهاب
مصدر فخر
بشبابنا

الحكومة« :جون الكويت» م َّلوث كيميا ً ً
َّ ئيا وبكتيريا
«البيئة» :انعدام الميزانية أوقف 15

هشام الصالح إللغاء إذن العمل
للمواطنين في «الخاص»

٠٢

محطة رصد وعرضها ألعمال تخريبية

• الوصالت على شبكة تصريف األم

محليات

طار تمثل المشكلة األكبر في تلوث مياه الشواطئ

علي الصنيدح

في خضم
ً
ش ـب ـكــة صـ ـ الحديث عن مدى جاهزية النفطية
مــن السفن و المنشآت ،فضال
ـرف
م ـي ــاه األمـ ـط ــار لـمــوســم عن
ا لـشـتــاء
الملوثات المجهولة المصدر سواء
للبيئة المقبل ،كشفت الهيئة العامة من
داخل المياه اإلقليمية أو خارجها،
عن تلوث
ال ـص ــرف الـصـ جون الكويت بنفايات مؤكدة ً أن
مخلفات الشبكة هي األكثر
ح
ـ
ـي
وا
ل
ـ
ً
ص ـنــاعــي ال ـمــارة ت ــأثـ ـي ــرا
وح ـ ــدوث ـ ــا ،ت ـل ـي ـهــا ال ـم ـج ـهــولــة
عبر تلك الشبكة ،إ لـ
ـى جانب مخلفات المصدر.
السفن النفطية
والتجارية،
و
التسربات
وفي
مذكرة أرفقها وزير النفط وزير

التعليم
العالي د .محمد الفارس برده
ع ـلــى سـ
ــؤال بــرل ـمــانــي لـلـنــائــب م ـبــارك
ال ـخ ـج ـم
ــة ،ق ــال ــت ال ـه ـي ـئــة" :إنـ ـه ـ ًـا تملك
15
محطة رص ــد عــائـمــة ،ون ـظــرا لعدم
موافقة
الجهات
المعنية على التعاقد
الـمـبــاشـ
ـر م ــع الــوك ـيــل الـمـحـ ّلــي ،وع ــدم
توفر
الميزانية المالية ،تــوقــف العمل

بـتـلــك ال ـم ـح ـطــات وت ـعــرضــت
لــأضــرار توقف متابعة تلك
واألع ـم ـ
المحطات ومواقعها
ً
ـال الـتـخــريـبـيــة مــن بـعــض رواد
البحر والصيادين ،إضافة إلى الظروف وصعوبة مراقبتها ،فضال عن الخطورة
تـالمالحية لذلك االنجراف ،موضحة أنه
المناخية والمتغيرات
البيئية".
ـم الـتـنـ
سـيــق مــع مـجـمــوعــة العمليات
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت إل ـ ـ ـ ــى ت ـ ـع ـ ـ
ـرض
م
ـ
ح
ـ
ط
ـ
ت
ـ
ي
ـ
ـن
ا
ل
ـ
ب
ـ
ح
ـ
ـر
ي
ـ
ـة
لالنجراف عن
فــي شــركــة نـفــط الـكــويــت وتــم
ببرامج " eموقعهما ،وتوقف العمل نقل تلك
المحطات خالل عام ً 2020ألحد
 ،"Softwarوهو ما تسبب في
المواقع التابعة للشركة مؤقتا.

ً
أحمد الع
بدالله
رئيسا
ديوياان و
حكومة
ومن لفمك
الكويت،
عن تلوث جون
لي العهد
ً
• مجلس الوزراء
اعتمد
26
أ
كتوبر

ادينك ،فهي تقول موعدا
رسمياللدور
فيالتشريعي ال
الجريدة
جريدةجديد
• تكليف «المواصالت» التنسيق مع «الشراكة» لال ًستفادة من ا ً
ستثمار"«.االتصاالت»
وبيئيا
●الجون ملوث كيميائيا
واس ـت ـغــرب ع ــدم ت ـحــرك الـحـكــومــة رغــم
تصريحاتها خالل الفترة الماضية بأن جون
ً
ً
الكويت ملوث كيميائيا ،موضحا أن هناك
ً
أيضا تلوثا للمياه الجوفية ،وتــم إخطار
فهد تركي

خـ ـ
ـالل اج ـت ـم ــاع ــه األسـ ـب ــوع ــي أم ــس
ابرئاسة رئيسه بــاإلنــابــة وزيــر الــدفــاع
لـشـيـ
ـخ حـمــد ال ـجــابــر ،اعـتـمــد مجلس
الوزراء مشروع
مرسوم بتعيين الشيخ
ً
أحمد
العبدالله رئيسا لديوان سمو ولي
العهد
بدرجة وزيــر مــدة أربــع سنوات،
وقرر رفعه إلى سمو األمير.
كما
اعتمد المجلس مشروع مرسوم
بــدعـ
ا ـوة مجلس األم ــة لــالنـعـقــاد لـلــدور
لـعـ
ـادي الثاني مــن الفصل التشريعي

الـ ـس ـ
أ ـادس ع ـش ــر ،ص ـب ــاح ال ـث ــالث ــاء 26
كـتــوبـ
ـر الـمـقـبــل ،وق ــرر رفـعــه لصاحب
السمو.
ونــا
ًقــش ت ـطــورات الــوضــع الصحي،
م ــؤك ـ
ـدا
ض
ـ
ـ
ـرورة
ت
ـ
ـ
ع
ـ
ـاون ال ـج ـم ـيــع فــي
استمرار االلتزام باالشتراطات الصحية،
وتطبيقها على الحاضرين لالنتخابات،
و
اجتماعات الجمعيات العمومية بكل
أنواعها في القطاعين العام والخاص.
وق ـ ـ
ـرر تـكـلـ ًيــف وزارة ال ـم ــواص ــالت
بــالـمـ
ا ضــي قــدمــا فــي ات ـخــاذ اإلجـ ــراءات
لـ
ـالز
م
ـ
ـة
ب
ـ
ش
ـ
ـأن
اال
س
ـ
ـ
ت
ـ
ـ
ف
ـ
ـادة م ــن قـطــاع

القطاعات
االقتصادية ً
تشكو قرار الـ « 60عاما»

ا
التصاالت ،وذلــك بالتنسيق مع هيئة
مشروعات
الشراكة بين القطاعين العام
ً
والخاص ،وفقا للنصوص واإلجراءات
المعمول بها في هذا الشأن.
وكـ ـ
ل ــف ال ـم ـج ـل ــس ال ـه ـي ـئ ــة ال ـعــامــة
للغذاء
والتغذية ،بعد نقل اختصاص
األغذية المستوردة من بلدية الكويت
إليها،
بالتنسيق مع الجهات المعنية
لتوفير
الكوادر
الوطنية
الم
تخصصة،
والعمالة الــالزمــة ،بما يضمن تشغيل
وإدارة
المختبرات التابعة للهيئة وفق
أعلى المعايير·

أحمد العبدالله

٠٧
«صناعات الغانم» و«إنجاز
الكويت» ...جهود مستمرة
لتأهيل الشباب للعمل في
القطاع الخاص

02

«التربية» ترجئ المناهج
الجديدة للعام المقبل

محليات

06

بذلك.
العامة
للبيئة ً
ُ َّ
الهيئة تأخرت
بسبب الجائحة وتطبق تجريبيا في  12مدرسة
وأشــار إلــى أن ●مخلفات صناعية ترمى
ناحية محمية الجهراء وفقا الكويت األكثر
خصوبةالمواليدتؤكد
لتقارير
واألقل وفيات بين
ً
واألمهات في
بالمتابعةاإلقليمالجادة
ذلك ،مطالبا رئيس الوزراء
لعمل الجهات الحكومية التي تتسبب في
اقتصاد
رقيب.
تلوث البحر من دون حسيب أو
٠٩
فهد الرمضان

ك ـش ـف ــت م ـ ـصـ ــادر ت ــرب ــوي ــة
ر ف ـ ـي ـ ـعـ ــة ،أن وزارة ا ل ـت ــر ب ـي ــة
قررت تأجيل تطبيق المناهج
الجديدة المبنية على المعايير
إلى العام الدراسي ،2023/2022
موضحة أن ظــروف «كــورونــا»
وتطبيق خطة ال ـعــودة اآلمنة
دفـعــا ال ـ ــوزارة إل ــى ات ـخــاذ هــذا
القرار.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادر لـ ـ ـ
«ال ـجــريــدة» ،إن «الـتــربـيــة» بعد
أن قررت تطبيق هذه المناهج
ف
ــي  12م ــدرس ــة م ــوزع ــة على
ا
ل ـم ـن ــاط ــق ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ال ـســت
فــي عــام ،2022-2021

02

مؤتمر شركاء في اإلصالح والبناء ينتهي بـ  39توصية
ً
يؤثر سلبا على األنشطة والمشاريع
والعمالة المغادرة ال يمكن تعويضها

شركات كثيرة أبدت
استعدادها لتغطية
تكاليف التأمين الصحي

المال

نحتاج إلى
قطاع ال خبرات عاملي القرار سيضر القطاع
ًالعقاري المطاعم تضررت منه
مقاوالت ومواد
وتأثيره سيكون سلبيا
بشكل كبير
البناء

خالفات أعضاء «القوى

حيدر

النوري

األربش

قرار سيئ يؤثر على
الصناعة بصورة بالغة

العاملة» حول تعديالت القرار ال تزال مستمرة

العبدالغني

ً
الكويت األولى خليجيا في الشفاء من «كوفيد  »19أميركا تستقبل ال ّ
مطع
مين
مطلع نوفمبر
«الصحة» :تطعيم كل المسجلين يلغي ال
●

عادل سامي

ب ـن ـ س ـ
ب ــة تـ ـ ـع ـ ــادل  ،%99.2ح ـلــت
الكويت
ً والبحرين في المركز األول
خليجيا
بمعدالت الشفاء من مرض
«كوفيد .»19
وكشف
المركز اإلحصائي التابع
لدول
مجلس
التعاون
ا
لخليجي ،في
تقرير له أمس األول ،عن تقدم
الكويت
ً
لـلـمــركــز
األول ب ـعــدمــا ك ــان ــت راب ـع ــة
قبل
في نحو عــام وثانية قبل أسابيع،
حين
حلت قطر ثانية واإلمــارات
ثالثة،
ثم السعودية فسلطنة عمان.

حجز المسبق

بـ ـ ـ ـ ـ ـ
اال ـدوره ،أش ـ ـ ـ ــار رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـل ـج ـن ــة
س ـ ـت ـ ـ
شـ ــار يـ ــة ف ـ ــي وزارة ا ل ـص ـحــة
لمواجهة «كورونا» د .خالد الجارالله
إلـ ــى اسـ ـ
تـ ـم ــرار االنـ ـحـ ـس ــار الــوبــائــي
ً
مــع ت ـ
ـدرج
م
ـ
ـرا
ح
ـ
ـل
اال
ن
ـ
ف
ـ
ت
ـ
ـاح،
مــؤكــدا،
في
أن تغريدة على حسابه بـ «تويتر»،
إ تـمــام
تطعيم جميع المسجلين
ّ
ب ــال ـم ـن ـ
ص ــة يـ ـم ــه ــد لـ ـت ــوس ــع م ــراك ــز
التطعيم مــن دون الحجز المسبق،
أن
كما تطعيم العمالة
غير النظامية
ُ
يمنع جـ
يــوب التفشي ويـســاهــم في
انحسار الوباء.

تضامن أوروبي مع فرنسا
في «أزمة الغواصات»

غوتيريش

اقتصاد

١٠

١١

فرضت فحص
«كورونا» وارتداء الكمامة ووضعت نظام تتبع
أعلنت
الواليات ً المتحدة ،أمــس ،أنها
س ـت ـس ـمــح
اعـ ـتـ ـب ــارا م ــن م ـط ـلــع نــوفـمـبــر
الـمـقـبــل لـ
جـمـيــع ال ـم ـســافــريــن الـقــادمـيــن
من
الخارج بدخول أراضيها ،بشرط أن
يكونوا
مطعمين
بشكل
كامل
ضد فيروس
كورونا.
ودعا
منسق عملية مكافحة الوباء في
البيت
ال ـق ـ األبيض جيف زينتس ،المسافرين
ـادم ـي ـ
ـن م ــن ال ـ ـخـ ــارج إلـ ــى ال ـخ ـضــوع
ل ـف ـحــص ا
ل ـك ـش ـ ًـف ع ــن كـ ــورونـ ــا ،ووض ــع
الـكـمــامــة،
مـبـيـنــا أن ــه سيتم وض ــع نظام
لتتبعهم.
ويشكل
تخفيف ا لـقـيــود على السفر،

ال ـتــي فــرضـهــا الــرئـيـ ًـس الـ
ســا ًبــق دو ًنــالــد
ّ
تــرامــب
منذ  18شـهــرا ،تـحــوال كبيرا من
جانب
اس ـت إدارة الرئيس جو بــايــدن ،ويأتي
ـج ــاب ـ
ـة ل ـم ـط ــال ــب األوروبـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن ،فــي
وقــت تشهد
عالقاتهم الدبلوماسية مع
ً
واشنطن توترا.
ّ
س
ـ
ـب
وت ـ ـ
ـب «ك ــورون ــا» فــي وف ــاة مــا يزيد
على 4.6
أبلغ ماليين شخص حول العالم ،منذ
مكتب منظمة الصحة العالمية في
الصين
عن ظهور المرض نهاية ديسمبر
ً
،2019
على كما تأكدت إصابة  228.5مليونا
األقل.

«المركزي»%6.25 :
تراجع فائض الحساب
الجاري في الربع األول

دوليات

(واشنطن  -وكاالت)

١٦

قمة بين بوتين
وإردوغان تبحث الملف
السوري

يدعو إلى
تجنب حرب باردة جديدة أخطر من سابقتها

بـعــد أن وج ــدت
فــرنـســا نفسها وح ـيــدة خــالل
األيام الماضية في
أزمتها المفتوحة مع الواليات
المتحدة جراء
خسارة صفقة غواصات ضخمة مع
أستراليا بعد
إعالن
تحالف
«أوكوس»
األميركي-
األسترالي -ال
كــان ـب ـيــرا ع ـلـ بريطاني ،الذي ستحصل ًبموجبه
ـى 8
غ ــواص ــات ن ــووي ــة بـ ــدال م ــن 12
غــواصــة فرنسية
تسير بــالــديــزل ،ظهر تضامن
أوروبي بالحد
األوروب ـي ــة األدنى أمس ،مع اعتبار المفوضية
أن
م
ـ
ـا
جــرى مــع بــاريــس غير مقبول،
مطالبة بمعرفة السبب.
وبانتظار
اتصال بين الرئيس األميركي جو
بايدن ونظيره
الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي
ً
ال ـتــزم الـصـمــت عـلـ
نــا بـشــأن األزمـ ــة ،ش ــدد رئيس
الحكومة البريطاني بــوريـ
ـس جــونـســون أمــس،
ً
ً
على أن «أوكوس»
ليس موجها ضد أحد ،متجاهال

«أسواق المال» تدرس
تعديالت لحفظ حقوق
أصحاب المحافظ

االن ـت ـقــادات الــالذ
عــة الـتــي وجهتها بــاريــس إلــى
بالده.
ّ
و ســلــط تحقيق
أ جــر تــه صحيفة «فاينانشال
تايمز» الضوء
الصفقة مع على أسباب قــرار أستراليا إلغاء
ًفرنسا واختيار صفقة مع واشنطن
ولندن،
مبرزا أن هناك ميزتين ،أوالهما
تتعلق
َ
بالفارق في تقنية
الدفع بين الغواصات المتعاقد
عليها مع
أما واشنطن ولندن والغواصات الفرنسية.
الثانية ،فهي
أن الصفقة مع واشنطن ولندن
ستزيد قدرات
إذ ستحصل أستراليا التسليحية بشكل كبير،
على
صواريخ توماهوك التي يمكن
أن تستهدف
كيلومتر) ،منشآت على بعد ألــف ميل (1600
مما
سيمنحها ق ــدرة مضاعفة على
ضــرب أهــداف
ماكرون
بـيـنـهـمــا ،و بالصين في حــال نشوب أي نزاع
برفع يتحدث إلى أحد قادة «الحركيين
ه ــو أم ــر م ـهــم،
الجزائريين» الذين قاتلوا إلى
معاشات
ً
جانب الجيش الفرنسي خالل
ألن واشـنـطــن 02
المقاتلين القدامى ومساعدة أوالدهم.
حرب استقالل الجزائر ،واعدا

رياضة

١٨
األبيض يستضيف السلط
األردني اليوم لحسم بطاقة
النهائي اآلسيوي

جانب من ٔ
الموتمر قبيل اختتام ٔاعماله ٔامس

●

فهد تركي

فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ــذي اخ ـت ـت ــم ف ـي ــه مــؤتـمــر
شركاء في اإلصــاح والبناء أعماله ،أمس،
بعقد جلسته الختامية بـشــأن "اإلص ــاح
السياسي" ،كشف نــواب كتلة الــ 6تأكيدهم
ع ـلــى عـ ــدم تـحـصـيــن رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة أو
الــوزراء من المساءلة السياسية ،منتقدين
مواقف الحكومة في التعاطي مع القضايا
ال ـتــي يـعــانـيـهــا ال ـم ــواط ــن ،فـهــو ف ــي جــانــب
والبلد في آخر.
ورفض نواب الكتلة القفز على الثوابت
الــدسـتــوريــة ،مــؤكــديــن أن تحصين رئيس
ال ـح ـكــومــة م ــن االسـ ـتـ ـج ــواب ــات أخ ـط ــر من
االنقالب على الدستور.
وانتهى المؤتمر إلى  39توصية ستترجم
الى مشاريع قوانين يتقدم بها النواب الى
المجلس إلنجازها وإقــرارهــا خــال الفترة
المقبلة.
وقال النائب د .حسن جوهر إن الجلسة
تـ َّـوجــت جـهــد أب ـنــاء الـكــويــت وه ــي ترجمة

لمفهوم أن مجلس األمة شريك في اإلصالح،
مـشـيــرا ال ــى أن ال ــواق ــع الـحــالــي مــؤلــم ،وأن
ً
الشباب يعاني نـظــرا للتأخر فــي مشاريع
التنمية وبطء حل المشاكل ،رغم التطور في
البلدان المحيطة بالكويت.
وأضاف جوهر" :ال يمكن تحقيق ذلك إال
بإصالح سياسي مستدام ،فال يجوز القفز
على الثوابت الدستورية ،كما حدث في دور
االنعقاد الماضي بتحصين رئيس مجلس
الوزراء من االستجوابات المزمع تقديمها.
واعتبر أن مجلس الــوزراء من األولــى أن
يكون البيت الثاني للشعب ،ال مجلس األمة
ً
فقط ،مؤكدا أنه ال يمكن تحقيق هذه الجهود
اال بإصالح سياسي مستدام ،ألنه المظلة
والبوصلة ،فكثير من القضايا تقدمنا بها
مثل تعديل النظام االنتخابي والحريات،
ولكن ليس لدينا إرادة سياسية تتوافق مع
االرادة الشعبية التي عليها عاتق المحاسبة.
وتــابــع" :فنحن نمر بمرحلة سيئة في
العمل السياسي ،وال يجوز تجاوز الدستور"،
ً
مضيفا" :يجب ان تكون هناك رقابة مستمرة،

الساير :سنتقدم للحكومة
ببرنامج عمل مشترك
اعتبر النائب مهند الساير أن اإلصــاح السياسي هو البوابة
ً
األساسية لإلصالحات العامة ،مشيرا إلى تقديمه وعدد من النواب
مقترحات عدة تصب في هذا االتجاه.
وقال الساير لـ«الجريدة» ،إن مؤتمر شركاء اإلصالح والبناء هو
بداية العمل البرلماني الحقيقي والكشف عن اإلخالالت وصياغة
ً
القوانين الكفيلة باإلصالح الشامل ،مشيرا إلى أن كتلة الـ  6توجت
ً
ً
اليوم عمال جــديــدا على صعيد السلطة التشريعية وهــو إشــراك
المجتمع في قضايا الوطن.
واكد أن ما انتهى إليه المؤتمر من توصيات هو بمنزلة برنامج
ً
ً
عمل للحكومة ونتطلع ألن يكون ذلــك برنامجا مشتركا بسبب
ً
المجلس والحكومة وأعتقد أن كثيرا من النواب يشاركوننا بنفس
الهموم والقضايا ورؤيتنا واحدة نحو كويت جديدة.
وأكد أن اإلصالح السياسي هو األرض الخصبة ألي إصالح وقد
قدمنا كتاب عدم تعاون مع رئيس الوزراء «وهذا الموقف كان يمكن
ً
أن يعرض كراسينا للخطر « لكننا اتخذناه عندما وجدنا تجاوزا.

عبدالله المضف :لوبي سياسي
مجتمعي إلقرار قوانين اإلصالح
أكــد الـنــائــب عبدالله المضف وج ــود حــرص نيابي على طرح
ً
مقترحات اإلصــاح السياسي بكل شفافية ووضــوح ،معتبرا أن
تعديل النظام االنتخابي بقوائم نسبية من أبرز متطلبات العملية
اإلصالحية.
ً
وقال المضف لـ «الجريدة» :مجازا انتهى مؤتمر اإلصالح والبناء
ً
الذي نظمته كتلة الـ  6نواب لكن في الحقيقة العمل بدأ فعليا إلنجاز
المقترحات واألطروحات التي قدمها المشاركون في المؤتمر.
وأكــد أن اإلصــاح السياسي الـيــوم هــو نــافــذة وبــوابــة رئيسية
إلصالح جميع مؤسسات الدولة ،بالتالي نحن عازمون على إقرار
قوانين اإلصالح السياسي وبنفس العزم والحماس إلقرار قوانين
اإلصالح السياسي لتكون الدرع المهمة أمام كل مشاريع القوانين
التي سنتقدم بها ،كاشفا عــن تشكيل لوبي سياسي مجتمعي
إلقرار قوانين اإلصالح.
ولفت إلى أن إقــرار القوانين فقط وتركها سيجعلها مكشوفة
الظهر ونحن ال نترك قوانيننا مكشوفة الظهر.

فما حصل هو اخطر قضية سياسية على
الكويت أكثر من ازمات  ٦٧و ،٧٦لذلك فقضية
اإلصالح السياسي مطلوبة ،بشرط أن تكون
هناك ادارة سياسية مؤتمنة تقبل بالرقابة،
فمجلس الوزراء أولى أن يكون بيت الشعب
وليس فقط مجلس األمة ،ويجب أن يتمتع
مجلس الوزراء بأغلبية نيابية".
م ــن ج ـه ـتــه ،أكـ ــد ال ـن ــائ ــب د .بـ ــدر ال ـمــا،
أن اإلص ـ ــاح الـسـيــاســي ه ــو ب ــواب ــة العمل
الديموقراطي ،وأن الحفاظ على المكتسبات
ً
الــدسـتــوريــة خــط أح ـمــر ،مـشـيــرا إل ــى "أنـنــا
تقدمنا بــاقـتــراحــات تتعلق بــاإلصــاحــات
ً
ال ـس ـي ــاس ـي ــة خـ ـص ــوص ــا تـ ـع ــدي ــل ال ـن ـظ ــام
االنتخابي ،ولــم يتم إق ــرار تلك التعديالت
حتى اآلن".
وقــال الـمــا" ،نحن عند موقفنا وبشكل
م ــوح ــد م ــن رفـ ــض تــأج ـيــل االس ـت ـجــوابــات
المقدمة والمزمع تقديمها وحتى نتجاوز
خالفاتنا البد أن يتم اإليمان بالفصل بين
ال ـس ـل ـطــات ،وأن ي ـح ـتــرم ك ــل ط ــرف حـقــوق
وصالحيات الطرف اآلخر وفق الدستور".

بـ ــدوره ،أكــد الـنــائــب مهلهل المضف أن
الدفاع عن الدستور والثوابت الدستورية
ً
أم ــر م ـهــم ،الف ـتــا إل ــى أن مـقــولــة إن مجلس
الـ ـ ــوزراء يـجــب أن ي ـكــون بـيــت الـشـعــب هي
فكرة المؤسسين حينما تحدثوا عن النظام
البرلماني.
وأشـ ــار الـمـضــف إل ــى أن ال ـن ــواب الستة
تـقــدمــوا بــاقـتــراح تنظيم العمل السياسي
الذي هو بوابة لإلصالح السياسي والنظام
الـبــرلـمــانــي ،كـمــا ت ـقــدمــوا بـتـعــديــل الـنـظــام
االنتخابي وقانون المحكمة الدستورية.
ورأى أن إصـ ـ ــاح ال ـن ـظ ــام االن ـت ـخــابــي
سـ ـي ــؤدي إلـ ــى إص ـ ــاح ال ـع ـمــل الـبــرلـمــانــي
السياسي ،وأن اإلصالح السياسي هو مبدأ
ثابت لدى النواب الستة.
م ــن ج ـه ـتــه ،أكـ ــد ال ـن ــائ ــب د .ح ـمــد روح
الدين أهمية اإلصــاح السياسي لتحقيق
ً
االستقرار ،مشيرا إلى أن العمل الجاد على
تحقيق اإلصالح يتطلب وجود نية صادقة
لمحاربة الفساد ووجود عقوبات رادعة لمن
يتعدى على المال العام.

قــدم النائب هشام الصالح اقتراحا برغبة بشأن إلغاء شرط
تقديم طلب اإلذن بالعمل بالنسبة للمواطنين الكويتيين في القطاع
ً
الخاص ،مشيرا إلى أن القرار اإلداري رقم  27لسنة  2021الصادر عن
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة خصص فصله الخامس
ألحكام تسجيل وإلغاء إشعارات تسجيل العمالة الوطنية.
وقــال الصالح إن المادة  51ضمن االحكام العامة لهذا القرار
نـصــت عـلــى أحـقـيــة الـهـيـئــة ،لــدواعــي المصلحة الــوطـنـيــة ،رفــض
التصريح او االذن بالعمل او تجديده او تحويله ،فضال عن أحقيتها
في طلب إلغاء تصريح العمل أو االذن بالعمل.
وأض ــاف أن األحـكــام ال ــواردة فــي هــذا الـقــرار اإلداري إذا كانت
مستحقة وذات أهمية قصوى وجدوى في ضبط وتحديد قواعد
وإجراءات منح االذن بالعمل بالنسبة للعمالة الوافدة ،فإن بعض
الشروط والقيود التي وردت في هذه الالئحة فيها مس بحقوق
مكفولة للمواطن بصريح المادة  41من الدستور ،والتي نصت على
حق كل كويتي في العمل ،وفي اختيار نوعه ،وأوجبت على الدولة
توفيره للمواطن وعلى عدالة شروطه.

هشام الصالح

المناور الستئناف صرف مكافآت
العاملين في «عمليات الداخلية»
ّ
تقدم النائب أسامة المناور باقتراح برغبة باستئناف صرف
إيقافها عن العاملين في قطاع عمليات
السابق
والمكافآت
البدالت
ّ
وزارة الداخلية القائمين على تلقي البالغات ومتابعتها ،باعتبارها
مستحقة ،وفــق ما قــرره ديــوان الخدمة المدنية ،واعتبار الصرف
مستحقا بأثر رجعي من تاريخ إيقافها ،بعد ثبوت صحة الجمع
بشأنها وفــق كتاب الــديــوان ،وتعميم ذلــك اإلج ــراء على أي قطاع
بوزارة الداخلية يكون قد أوقفت البدالت والمكافآت بحجة عدم جواز
الجمع بشأنها متى ثبت أن اإليقاف مخالف لقرار "الخدمة المدنية"
في تفسيره القانوني الصحيح وكتاب ديوان الخدمة.
ً
ً
من جهة أخرىّ ،
وجه المناور سؤاال برلمانيا إلى وزير التجارة
والصناعة عبدالله السلمان ،عن اختصاصه ال ــوزاري في شؤون
وزارته واختصاصه في اإلشراف والرقابة والمتابعة ألعمال جهاز
حماية المنافسة.
وتساءل المناور« :ما اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن قيام
إحدى شركات السيارات بنشر إعالن تحذيري لعمالئها ،والتنويه
فيه إلى أن السيارات المبيعة من الشركة لهم مخصصة لالستعمال
داخل الكويت وال يجوز بيعها أو إعادة تصديرها إلى الخارج؟».

أسامة المناور

الشاهين يحذر من تخصيصات
«غير شفافة» في المنطقة الحرة

أسامة الشاهين

ّ
حـ ـ ـ ـ ـ ــذر ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب أس ـ ــام ـ ــة
ال ـ ـشـ ــاه ـ ـيـ ــن وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة
والصناعة عبدالله السلمان
مـ ـ ــن إب ـ ـ ـ ـ ــرام الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
ل ـل ـص ـنــاعــة ل ـع ـقــد تـخـصـيــص
 16ألف متر مربع من أراضي
ش ـ ــاغ ـ ــرة ب ــال ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـح ــرة
لشركة ال تملك قرار تخصيص
مـ ــن "ال ـ ـت ـ ـج ـ ــارة" ،وال تـمـتـلــك
ً
عـقــدا مبرما ســابـقــا مــع هيئة
ال ـص ـن ــاع ــة ،وال ت ـق ــوم ب ـســداد
ً
اإليجارات شهريا للهيئة مثل
باقي قسائم المنطقة الحرة.

وأوضــح الشاهين أن قرار
مجلس ال ــوزراء -المعتمد من
المجلس البلدي -يقضي بنقل
اإلشراف على قسائم المنطقة
الـحــرة القائمة مــن "الـتـجــارة"
إ لــى هيئة الصناعة ،وتغيير
تـخـصـيـصـهــا م ــن "ص ـن ــاع ــي"
إلى "خدمي" ،ال يجب أن يكون
ً
مبررا أو غطاء لالستيالء على
أمالك الدولة دون وجه حق أو
مزايدة تحفظ حق المال العام.
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محليات
« »AUMتستضيف رائد الفضاء في «ناسا» مايكل ماسيمينو
ةديرجلا
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ّ
وجه رسالة لطلبتها وخريجيها وشاركهم خبراته وتجاربه وتحديات رحلته المهنية

ماسيمينو خالل توجيه رسالته إلى طلبة «»AUM

طلبة «»AUM

ماسيمينو صاحب الرقم القياسي للسير في الفضاء بمهمة مكوك فضائي واحدة
مــع انـطــاق الـعــام األكــاديـمــي
ا لـ ـ ـ ـج ـ ـ ــد ي ـ ـ ــد ،2 0 2 2 – 2 0 2 1
اس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــت جـ ــام ـ ـعـ ــة ال ـ ـشـ ــرق
األوسط األميركية ( ،)AUMأمس،
رائــد الفضاء السابق في وكالة
نــا ســا مايكل ماسيمينو ،ا لــذي
ّ
وجه رسالة لطلبتها وخريجيها،
وشاركهم خبراته وتجاربه.
وشهدت الفعالية التي تحمل
عنوان "Follow Your Dreams,
 "Reach for the Starsإ قـبــال
وحضور اآلالف من طلبة AUM
وخــريـجـيـهــا ال ــذي ــن تـفــاعـلــوا
ّ
م ــع مــاسـيـمـيـنــو الـ ــذي تــكـلــم
عن مسيرته الناجحة كرائد
فضاء وعــن التحديات التي
واجهها خالل رحلته المهنية
وأثناء مهامه في الفضاء.
وت ـ ـ ـهـ ـ ــدف اس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــة م ـثــل
ه ــذه الـفـعــالـيــات فــي  AUMإلــى
إل ـهــام الـطـلـبــة والـخــريـجـيــن من
خ ــال مـنـحـهــم الـفــرصــة
لالستماع والتفاعل مع
األشخاص الذين أحدثوا
ً
فرقا في العالم.

مايكل ماسيمينو

يذكر أن ماسيمينو شارك في
مهمتين لمكوك الفضاء "shuttle
 "missionsوأربــع عمليات سير
في الفضاء"  ،"spacewalksوهو
أول شـخــص غـ ـ ّـرد عـبــر تطبيق

تــويـتــر مــن الـفـضــاء .كـمــا يحمل
الرقم القياسي لعملية السير في
الفضاء في مهمة مكوك فضائي
واح ـ ـ ــدة ،إض ــاف ــة إلـ ــى أنـ ــه أكـمــل
ً
تعقيدا للسير
بنجاح أكثر عملية

حرم الجامعة

ً
جمعية الدراسات تطالب الحمود بتحديد «األسترالية» نظمت لقاء تنويريا
رؤية واضحة لجامعة عبدالله السالم للموظفين الجدد عن النظم واللوائح

دعــا رئيس جمعية الــدراســات
العليا د .محمد العتيبي رئيسة
ال ـم ـج ـلــس ال ـتــأس ـي ـســي لـجــامـعــة
عبدالله السالم د .موضي الحمود
الى وضع األسس لتحقيق التميز
الـعـلـمــي لـتـكــون جــامـعــة عبدالله
السالم أحد صروح التعليم العالي
في المنطقة ،وذلك عن طريق تقديم
تـعـلـيــم مـتـمـيــز وب ـي ـئــة أكــاديـمـيــة
إيجابية تساعد على تنمية وصقل
شخصية الطالب وتنمية قدراته
الفكرية واالبداعية ليكون عنصرا
فعاال في المجتمع.
وشـ ــدد الـعـتـيـبــي ف ــي تصريح
صـحــافــي أم ــس عـلــى ضـ ــرورة أن
تكون الرؤية واضحة حول نوعية

ال ـك ـل ـي ــات وال ـت ـخ ـص ـص ــات ال ـتــي
تـضـمـهــا الـجــامـعــة مـنــذ ال ـبــدايــة،
لـتـتـبـعـهــا خ ـط ــوات وآلـ ـي ــات عمل
لتنفيذ الخطط واالستراتيجات
التي يضعها المجلس التأسيسي.
وق ـ ــال إن أزم ـ ــة ال ـق ـب ــول ال ـتــي
ت ـع ــان ـي ـه ــا م ــؤسـ ـس ــات ال ـت ـع ـل ـيــم
ال ـ ـع ـ ــال ـ ــي ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن ج ــامـ ـع ــة
الكويت والهيئة العامة للتعليم
التطبيقي وال ـتــدريــب والبعثات
الداخلية والـخــارجـيــة تستوجب
على المجلس التأسيسي سرعة
االنتهاء من وضع الخطط الفتتاح
الـ ـج ــامـ ـع ــة ،وإن ـ ـ ـشـ ـ ــاء أول كـلـيــة
الستقبال الطلبة للعام الدراسي
 2023/2022لـلـقـضــاء عـلــى أزم ــة

الـقـبــول ،والمساهمة فــي مشكلة
التعليم التي يعانيها البلد.
وأضـ ـ ــاف أن جــام ـعــة عـبــدالـلــه
الـ ـس ــال ــم ل ــديـ ـه ــا مـ ــن ال ـم ـق ــوم ــات
األس ــاس ـي ــة م ــن الـبـنـيــة التحتية
لمباني وقــاعــات جامعة الكويت
القديمة الـتــي آلــت إليها بحسب
قــانــون الجامعات الحكومية 76
ل ـس ـن ــة  ،2019حـ ـي ــث خـصـصــت
مواقع جامعة الكويت في الشويخ
وكيفان والخالدية لتكون لجامعة
عبدالله السالم ،ما يؤهلها لوضع
خطة الستقبال الطلبة في أقرب
وقت ممكن.

نظم قسم ال ـمــوارد البشرية لدى
ً
لقاء
الكلية األسترالية فــي الكويت
ً
تنويريا لتعريفهم بالكلية والترحيب
بـهــم فـيـهــا .وك ــان مــن بـيــن الحضور
مــوظ ـفــون ج ــدد مــن خ ــارج الـكــويــت،
ح ـضــروا عــن طــريــق منصة «تـيـمــز»،
إض ــاف ــة إلـ ــى مــوظ ـف ـيــن ف ــي ال ـكــويــت
ً
حضروا إلى حرم الكلية شخصيا.
وعقد اللقاء على مدى يومين ،إذ
رك ــزت الجلسة األول ــى على تعريف
الموظفين الجدد بالكلية عن طريق
إعطائهم نظرة عامة عنها ونظمها
ولوائحها ،وبــدأت بمقدمة من قسم
الـ ـ ـم ـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة ،ت ـل ـت ـهــا كـلـمــات
ترحيب من رئيس الكلية د .عصام
زعبالوي ،ونائبه للشؤون األكاديمية
د .حسين عبدالله.
وشاهد الحضور لمحات عامة عن
أقسام الكلية  -األكاديمية واإلدارية-
كما تم شرح البروتوكوالت الخاصة
بـ «كوفيد »-19من جانب موظفي قسم
ً
الصحة والسالمة ،حرصا من الكلية
على صحتهم وصحة زمالئهم أثناء
عملهم.
أمـ ــا ال ـج ـل ـســة ال ـث ــان ـي ــة فــاسـتـهــدفــت

جانب من اللقاء
أعضاء هيئة التدريس ،اذ شملت شرحا
لـنـظــرة الـكـلـيــة للتعليم وال ـت ـع ـلــم ،إلــى
جانب لوائح وقواعد الفصول الدراسية.
كما تم تعريف هيئة التدريس ببرامج
الـبـحــث الـعـمـلــي ل ــدى الـكـلـيــة ،وكيفية
االس ـت ـخــدام الـفـعــال لـمـنـصــات التعليم
عن ُبعد.
واختتم اللقاء بكلمة من د .حسين
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،ب ـي ــن ف ـي ـه ــا رؤي ـ ـ ــة ال ـك ـل ـيــة

ضبط آسيويين ألقيا بطفل
حديث الوالدة في حاوية قمامة
●

فـ ــي الـ ـفـ ـض ــاء ،إلصـ ـ ــاح مــرصــد
هابل الفضائي" Hubble Space
."Telescope
ّ
وت ـ ـ ـجـ ـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى أن
ماسيمينو هو أستاذ محاضر
ف ــي كـلـيــة الـهـنــدســة ف ــي جامعة
ك ـ ــول ـ ــومـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــا ،وح ـ ـ ــاص ـ ـ ــل ع ـل ــى
بـ ـ ـك ـ ــال ـ ــوري ـ ــوس فـ ـ ــي الـ ـهـ ـن ــدس ــة
الصناعية وماجستير ودكتوراه
ف ـ ــي الـ ـهـ ـن ــدس ــة ال ـم ـي ـكــان ـي ـك ـيــة.
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي ،فـ ـ ــإن هـ ـ ــذا الـ ـح ــدث
ه ـ ـ ــو إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ن ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــة ل ـط ـل ـب ــة
وخــري ـجــي الـهـنــدســة ف ــي AUM
وخاصة الهندسة الميكانيكية
وال ـه ـنــدســة الـصـنــاعـيــة وأول ـئــك
الذين يشاركون في األنشطة في
مــركــز البحث واالبـتـكــار ونــادي
الروبوتات.

محمد الشرهان

ألقى رجال أمن محافظة الفروانية القبض على مقيم
ومـقـيـمــة م ــن جـنـسـيــة آس ـيــويــة بـتـهـمــة ال ـش ــروع ف ــي قتل
والحمل السفاح ،وذلك بعد أن ضبطا متلبسين بالتخلص
مــن طفل حديث ال ــوالدة وضــع داخــل حقيبة إللقائه في
إحــدى حاويات القمامة بمنطقة الفروانية صباح امس
االول.
وف ـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل الـ ـت ــي رواه ـ ـ ــا مـ ـص ــدر امـ ـن ــي مـطـلــع
لـ «الجريدة» أن وافــدا آسيويا أبلغ غرفة عمليات وزارة
الداخلية أ نــه شاهد فتاة وشابا يحمالن حقيبة كبيرة
يـصــدر منها صــوت طفل حــديــث ال ــوالدة وألقيا بها في
حــاويــة قـمــامــة ،مـشـيــرا ال ــى ان ــه ف ــور تلقي ال ـبــاغ توجه
رجال امن محافظة الفروانية الى موقع البالغ ،وتمكنوا
من ضبط الشخصين ،وفتح الحقيبة التي كانت داخل
الحاوية ،وتبين ان بها طفال اليزال على قيد الحياة.
وأضاف المصدر أن رجال األمن استدعوا فنيي الطوارئ
الطبية ،وتم نقل الطفل الى المستشفى وتقديم الرعاية
الصحية لــه ،الفتا الــى أن رجــال األمــن أحــالــوا المتهمين
الى جهات التحقيق ،واعترفا بأنهما على عالقة محرمة،
وأن هذا الطفل نتيجة العالقة ،وأنهما قررا التخلص منه.
من جانب آخر ،وفي قضية منفصلة أبلغ مواطن غرفة
عمليات وزارة الداخلية بوجود جمجمتين بشريتين على
طريق السالمي عند الكيلو  6على خط االرتال ،وأشارت
المعاينة االولية للطبيب الشرعي للجمجمتين الى احتمال
أن تكونا لبقايا جثتين من مخلفات الغزو العراقي الغاشم.

وأ هــدا ف ـهــا وخططها االستراتيجية
ً
للمستقبل ،مـقــد مــا شـكــره للحضور
وال ـم ـن ـظ ـم ـي ــن ع ـل ــى جـ ـه ــوده ــم ال ـتــي
ساهمت في نجاحه.

ضبط «بدون» وخليجي
يتاجران بالمخدرات
تـمـكــن ق ـطــاع االمـ ــن الـجـنــائــي مـمـثــا في
اإلدارة الـعــامــة لمكافحة الـمـخــدرات (إدارة
ال ـم ـكــاف ـحــة ال ـم ـح ـل ـيــة) م ــن ض ـبــط متهمين
أحدهما مقيم بصورة غير قانونية ،واآلخر
خليجي الجنسية ،بتهمة حيازة مواد مخدرة
بقصد االت ـجــار ،وعـثــر بحوزتهما على 13
كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة.
وقـ ـ ــال م ـص ــدر أم ـن ــي إن اإلدارة ال ـعــامــة
لمكافحة ا لـمـخــدرات تلقت معلومات تفيد
بحيازة شخصين لكمية كبيرة مـن المواد
الـمـخــدرة بقصد االت ـجــار ،وإنهما يخفيان
المخدرات في اسطبل للفروسية بمحافطة
ال ـج ـه ــراء ،ف ـتــم اس ـت ـص ــدار اإلذن الـقــانــونــي
ومداهمة االسطبل وتوقيف المتهمين بعدما
عثر خالل التفتيش على  13كيلوغراما من
مــادة الحشيش المخدرة ،وميزان حساس،
وأدوات لتجزئة الـمـخــدرات قبـل ترويجها
وتوزيعها.
وذكـ ـ ــر الـ ـمـ ـص ــدر أن ال ـم ـت ـه ـم ـيــن اع ـتــرفــا
بحيازتهما للمضبوطات بقصد اال تـجــار،
وت ــم ات ـخــاذ اإلج ـ ــراءات الـقــانــونـيــة بحقهما
وإح ــال ـت ـه ـم ــا وال ـم ـض ـب ــوط ــات إل ـ ـ ــى ج ـهــات
االختصاص.

ةديرجلا
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خلصونا من بدع كورونا
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
ً
وزيــر الصحة أعلن مــؤخــرا أن "الحياة تعود بشكل كامل إلى
طبيعتها بحلول فصل الربيع المقبل" والحمدلله ،لقد مر على
الـبـشــريــة ع ــام ونـصــف ال ـعــام لــم نـشــاهــد مثلهما فــي حياتنا من
قبل تحت جائحة فيروس كورونا ،واتخذت األجهزة الحكومية
ع ـ ّـدة قـ ــرارات وأع ـمــال تنظيمية غـيــر مـسـبــوقــة للتعامل مــع هــذه
ً
الـظــروف المستجدة ،والـيــوم ونحن نعود تدريجيا ألوض ــاع ما
قبل الجائحة نطالب مجلس الــوزراء الموقر باالستعجال بإلغاء
بعض القرارات التنظيمية التي لم نعد في حاجة لها وأصبحت
ً
عبئا على المجتمع.
أول هذه القرارات إعادة صفوف الصالة كما هي بال تباعد وال
ً
إلزام للمصلين بإحضار سجاداتهم ويكفي ،داعيا لذلك ما شهدته
المجمعات واألسواق ومباريات كرة القدم ،حيث تجمع األلوف في
مكان واحد بال تباعد وال كمامات.
ثاني هــذه الـقــرارات إلغاء حجز المواعيد إلنجاز المعامالت،
ً
فبعد عودة الدوام كامال في المؤسسات الحكومية ليس هناك من
داع إلجبار المواطنين على أخذ موعد مسبق ،حيث أصبحت هذه
ً
شماعة للجهات الكسولة التي ال ترغب فعال في تقديم خدماتها
للعامة بيسر وحضور طبيعي.
ثالث هــذه الـقــرارات إلغاء التعليم عن بعد في الجامعة كلها،
ً
ً
وكذلك عودة التعليم كامال للمدارس بفترة واحدة بدال من تقسيم
األي ــام الـحــالــي ،وإن ــي ألسـتـغــرب كـيــف ي ــدرس ال ـطــاب فــي بعض
الـكـلـيــات الـجــامـعـيــة عــن بـعــد مـثــل كـلـيــة اآلداب وبـعــض الكليات
ً
ً
حـضــوريــا وهــم فــي جامعة واح ــدة ،وأي ـضــا كيف بــاشــرت بعض
ً
ً
المدارس الخاصة التعليم كامال حضوريا في حين اتخذت المدارس
الحكومية نظام التقسيم الــذي كان يمكن القبول به أثناء األزمة
وليس بعد انجالئها القريب بحول الله تعالى ولطفه؟
ً
لقد كانت هناك أيضا قرارات حكومية موفقة أثناء األزمة نطالب
باستمرارها والـتــوســع فيها وعلى رأسـهــا االهـتـمــام بالخدمات
اإللكترونية والتوسع في إعداد التطبيقات اآللية ،وال شك أن هذه
الطفرة ستعود بــاإليـجــاب على المجتمع والـجـهــات الحكومية،
كــذلــك مــن ال ـق ــرارات المناسبة تخفيض ســاعــات الـعـمــل مــن س8
ً
صباحا إلى س 1بعد الظهر ،فقد كانت هذه المدة كافية للجهات
الحكومية لتقديم خدماتها للمراجعين ،وال أعلم ما سبب تمسك
ً
ديوان الخدمة المدنية بتحديد ساعات العمل من ( 7صباحا حتى
 2بعد الظهر) رغم نجاح تجربة تخفيض ساعات العمل وبنسب
حضور ال تتجاوز  ٪50في بعض الجهات ،وهو موضوع سبق
أن كتبت عنه إلعادة النظر في ساعات وأنظمة العمل الحكومية
ً
وتطويرها وفقا للتجارب الناجحة والدراسات العلمية الحديثة.
ً
جائحة كورونا قلبت الدنيا رأســا على عقب ،وشاهدنا فيها
مآسي حكومية عجيبة مثل أسعار الكمامات وفوضى المحاجر
وســوء بــدايــات حملة التطعيم وتـضــارب ق ــرارات السفر والـعــودة
للبالد ،وتنظيم المنافذ والمطار والحظر الكلي والجزئي واإلغالق
والحجر وشهادات وأسعار فحص  PCRوأزمــات مفتعلة ال نعلم
كيف صارت مثل نقص البيض والبصل قبل سنة ،وأزمة استقدام
ً
العمالة المنزلية حاليا ،وقصص مكافآت الصفوف األولــى ،وكل
هذا على رأس المواطن الي ضاع بالطوشة ال من كورونا وال من
قرارات الحكومة وال من البرلمان الغائب والمغيب ...والله الموفق.

حمزة عليان

الخطوة أم أنــه بــالــون اخـتـبــار؟ والمياه
الــواردة من إيــران تشكل نسبة  %15من
ال ـم ــوارد الـمــائـيــة الـعــراقـيــة والـبــاقــي من
تركيا ،بمعنى أن  %90من مياه األنهار
التي تجري فــي الـعــراق تأتي مــن خــارج
ً
أراضيه وتحديدا من تركيا وإيران.
حجر الزاوية يكمن في "اتفاقية الشط"
التي انقلب عليها صــدام وكانت فاتحة
خير إلي ــران! ولــم تجرؤ حكومة عراقية
منذ التسعينيات إلى اليوم على المطالبة
بإعادة النظر في البنود "المجحفة" التي
دفــع الشعب العراقي ثمنها ،ففي 1975
تنازل العراق عن نصف المجرى المائي
لـشــط ال ـع ــرب ،ووافـ ــق عـلــى اع ـت ـبــار خط
ً
ابتداء
"الثالوك" هو خط منتصف النهر،
من شمال المحمرة حتى مصب الشط في
الخليج العربي عند "رأس بيشة".
أحد أهداف الحرب العراقية – اإليرانية
كــان أن صــدام حسين يريد أن يتخلص
من تلك االتفاقية في أول فرصة تسنح
له ،وهذا ما تم بإشعال الحرب عام 1980
واس ـت ـغــال ظ ــروف "ال ـث ــورة اإلســامـيــة"
الذي أزاحت الشاه عن عرش الحكم.
كان اتفاق الجزائر عام  1975يقضي
بــإجــراء تخطيط نهائي للحدود البرية
وتـحــديــد ال ـحــدود النهرية بحسب خط
"ال ـثــالــوك" وبـعــد تشكيل الـلـجــان الفنية
المختصة تــم التوقيع على المعاهدة،
وال ـبــروتــوكــوالت الـثــاثــة الملحقة بها،
كان من المفروض أن تسلم إيران للعراق
أراضيه التي تحققت عراقيتها بموجب
الـمـعــاهــدات ،لكنها تــأخــرت وتلكأت في
تـنـفـيــذ ذلـ ــك ،إل ــى أن تـغـيــر ال ـن ـظــام عــام

د .سلطان ماجد السالم
 1979وانــدل ـعــت ال ـح ــرب بـعــدهــا بسنة!
تـ ــم اإلخـ ـ ـ ــال ب ـب ـن ــود االتـ ـف ــاقـ ـي ــة مـمــا
جعلها عــرضــة لــإلـغــاء مــن قـبــل الـعــراق
لعدة أسباب :منها عدم تسليم الجانب
اإليراني لألراضي العراقية والتحرشات
العسكرية على الحدود ،وما زاد الطين
بلة توجه إيران باتباع سياسة خارجية
تقوم على ما يعرف "بتصدير الثورة" إلى
خارج أراضيها!
الحكومة العراقية طرحت ملف اتفاقية
شط العرب على الطاولة ،بعدما وقعت
مذكرة تفاهم مع تركيا عام  2014تتيح
لها الحصول على حصة كاملة من المياه
وهــو أمــر لــم يتحقق بـعــد ،وفــي األنـهــار
ً
الـعــابــرة للحدود غالبا مــا تتحول دول
ال ـم ـصــب إلـ ــى "ض ـح ـي ــة" وت ـب ـقــى رهـيـنــة
ً
للخارج ،فموازين القوى تؤدي دورا هنا
في صياغة االتفاقيات الملزمة وهذا ما
نراه في أزمة "سد النهضة" في إثيوبيا
تجاه دولتي المصب ،السودان ومصر.
إيــران وتركيا وإثيوبيا تطوق العالم
العربي بمصادر المياه والتحكم فيها
ً
إلى جانب إسرائيل طبعا ،وهذا الحزام
المائي ستكون تبعاته عسيرة على األمن
الغذائي والمائي للشعوب العربية التي
تعاني موجات الجفاف والشح وزيــادة
الملوحة فــي الـتــربــة ،وبالتالي تقليص
اإلن ـتــاج الــزراعــي وال ــذي سيترتب عليه
مــوجــات مــن ال ـه ـجــرات الـجـمــاعـيــة نحو
المناطق األكثر استقرارا من حيث توافر
المياه ...ضعنا بين اإليرانيين واألتراك
وبتنا محاصرين بالمياه واالحتالالت
والجيوش!

كاليب فرانز*

ً
التغير المناخي ،كان ومازال ،أمرا يشغل عموم المهتمين في
الشأن البيئي على مستوى العالم ،فكل ما يتعلق بهذا الشأن
ً
أعـيــد إحـيــاؤه مــؤخــرا وعـلــى ضــوء آخــر التقارير ال ـصــادرة من
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الـمــؤرخ في
 7أغسطس The Intergovernmental Panel on Climate 2021
ً
 Change (IPCC) - The Physical Science Basisوالذي تناول عددا
من الظواهر البيئية باألخص تلك المناخية "العالمية" والمرتبطة
ً
بانبعاثات ال ـغــازات الــدفـيـئــة ،م ـجــددا بــذلــك الـتـحــذيــرات بعواقب
ومشاكل عدة تتزامن مع الظواهر المرتبطة بمسألة التغير المناخي
ً
ومناقشة أسبابه وبوضوح ،وقد كان من المتوقع بل البدهي جدا
صدور هذا التقرير وفي هذا الوقت بالذات عالوة على أنه تقرير
علمي مستحق ومهم للغاية.
ً
ً
نعم ،فإن صدور هذا التقرير كان متوقعا في هذا الوقت نظرا
القـتــراب مــوعــد المؤتمر العالمي للتغير المناخي أواخ ــر العام
الجاري في مدينة "غالسكو" البريطانية والتوصيات المتوقعة أن
تصدر منه والملزمة للعديد من الدول ،والتي ستكون أيضا مؤثرة
في استراتيجيات وعمليات إنتاج الطاقة واآلثار البيئية المصاحبة
لها ،لكن ما ال يدركه الكثير من مدعي االختصاص والسياسيين
حول العالم (إال من رحم ربي) هو ارتباط العمل ومناهضة أسباب
التلوث البيئي بــاألخــص ،مع مصالح أكبر التيارات والمصالح
"اليمينية" حول العالم للحفاظ على رجعية الوضع القائم المستفيد
من ثروات الطبيعة.
أما فيما يخص مسألة التغيير المناخي ،فهناك ارتباط واضح
وصريح ما بين رجعية حكومات أو تيارات في شتى بقاع المعمورة
وتمسكها بالوضع الراهن القائم الذي عادة ما يقوم على استغالل
رأسمالي متوحش للثروات والمواد الطبيعية والخيرات دون أي
اعتبار للفجوة التي يخلقها هذا العمل بين الطبقات االجتماعية
مــن جــراء استغالل "فــائــض القيمة" أو مــا يترتب عليه مــن تلوث
واغتراب بيئي سيؤدي بحياة البشرية والناس إلى حال أسوأ ،وقد
يكون أيضا من أهم األسباب لدى الكثير من الناس عدم درايتهم
بنوايا مثل تلك التيارات والتحالفات الطبقية وأسباب تشبثهم
بالوضع االجتماعي والسياسي ،وال سيما البيئي الراهن ،ولكن
وجب التنبيه والتوعية حول هذه المسألة وبوضوح.
يتم استغالل معظم الثروات الطبيعية من خالل مباركة حكومات
وبالتعاون مع شركات عالمية عدة دون االكتراث بالتلوث الناجم
عن تلك األعمال ،ولعل أبــرز تلك األمثلة يتشكل في نطاق أعمال
النفط والـغــاز ،بحيث جنت أعلى إي ــرادات في التاريخ المعاصر
لقطاع صناعي ما بين أعوام  2000و 2010للشركات الخمس الكبرى
في المجال (دون ذكر أسماء) وبقيمة تزيد على  900مليار دوالر
أميركي (من كتاب -هذا سيغير كل شيء لـ"نايومي كالين" .ص .)111
وعليه تكون ها هنا المسألة متداخلة وباستخدام المثال السابق
نفسه ،نجد أن من مصلحة أكبر القطاعات الرأسمالية أن تدعم
حكومات تسهل أعمالها لزيادة "فائض القيمة" أكثر وأكثر ،دون
استشعار المشاكل البيئية الناجمة من هذا كله ،ومن هنا أيضا
وجب االنتباه إلى أن التلوث البيئي الناجم عن العديد من القطاعات
حول العالم لن يستمر دون ثمن حقيقي مرتب في دعم سياسات
رجعية تخدم مصالح البعض ،وعليه اآلن أصبح إدراك وتعبئة رأي
ً
ً
ً
ً
ً
الشارع أمرا أساسيا ،خصوصا أن لدى الكثيرين تصورا مغلوطا
بأن التغيير المناخي هو في الواقع مسألة ليست تدريجية ،بمعنى
أنها لن تكون كوارث وتبعات تدريجية على الكوكب األزرق ،ولكن
يتوقع أن تكون فجائية من جراء تراكمات عدة ،وحينها (لي فات
الفوت ما ينفع الصوت).
على الهامش:
ج ــون الـكــويــت واع ـت ــراف الـحـكــومــة بتلوثه فــي األي ــام األخـيــرة
الماضية ،هو خطوة باالتجاه الصحيح وجب تصحيحها بوضع
خطة مستدامة تحفظ األمــن البيئي والغذائي ووضعهما نصب
العين.

من ّ
يتحمل اللوم في أفغانستان؟
ً
يعتبر معظم الناس االنسحاب األميركي من أفغانستان كارثيا،
فخالل أيام معدودة ،استرجعت حركة "طالبان" سيطرتها شبه الكاملة
على البلد ،ووجد المواطنون األميركيون صعوبة في الهرب في الوقت
المناسب ،لكن ال تتعلق أهم مسألة اليوم بفاعلية تنفيذ االنسحاب
بل بتحديد الجهات المسؤولة عن الفوضى األخيرة ،ولهذا السبب،
ً
بدأ الكونغرس يجري تحقيقا حول أداء إدارة بايدن لتحديد األخطاء
المرتكبة.
ً
بايدن هذه
إدارة
وأثبتت
طبعا
شائبة
االنسحاب
عمليات
تصبح
قد
ّ
ّ
الحقيقة على أكمل وجه ،لكن المعسكر الذي يؤيد إطالة مدة التدخل في
أفغانستان يغفل عن واقع أساسي :لم ُيحقق االحتالل األميركي الذي
امتد على َ
ً
مستوى
عقدين أي نتيجة ،حتى أن قادتنا العسكريين أثبتوا
ً
ُ
حادا من اإلهمال ويفترض أن يثير هذا الوضع قلق جميع األميركيين.
ّ
المشرعين في الكونغرس هذا الواقع ،حيث
لم يالحظ عدد كبير من
قال وزير الخارجية األميركي ،أنتوني بلينكن ،أثناء اإلدالء بشهادته
أمــام لجنة مجلس الـنــواب للشؤون الخارجية إن الجمهوريين في
الكونغرس استغلوا هذه الفرصة لمهاجمته ،وبرأي عدد كبير من هؤالء
الجمهوريين ،لم تكن طريقة االنسحاب سيئة فحسب ،بل إنها تعكس
ً
ً
ً
إخفاقا سياسيا شامال ،مما يعني أنه قرار غير صحيح منذ البداية.
احتدم الجدل حول االنسحاب من أفغانستان على مر الحرب كلها،
ّ
ّ
المشرعون والمحللون الذين يؤيدون استعمال القوة نتائج
وتوقع
ً
قاتمة في حال ّ
طبقت الواليات المتحدة سياسة خارجية أكثر انضباطا
ّ ً
وأقل تدخال ،ويبدو أن الفوضى التي رافقت االنسحاب األخير جاءت
لتؤكد التحذيرات التي يطلقونها منذ سنوات.
ً
يجب أن ُت َ
حاسب إدارة بــايــدن طبعا على طريقة االنسحاب من
ً
أفغانستان ،لكن كان حدس بايدن األولي صحيحا ،ففي شهر أغسطس
ّ
تعل ُ
مت بأصعب طريقة
أعلن الرئيس األميركي" :بعد مرور عشرين سنة،
ً
أن سحب القوات األميركية لن يكون مناسبا في أي وقت من األوقات"،
ً
وإنــه تقييم دقيق ،ومــا كــان الوقت ليصبح مناسبا إلعــادة الجنود
إلى ديارهم من دون إحــداث ّ
تحول صاخب في بنية السلطة ،وبعد
عشرين سنة على تالحق المواقف المعاكسة من اإلدارات األميركية
َ
الحزبين الجمهوري والديمقراطي ،لم تصبح "طالبان"
المحسوبة على
على شفير الهزيمة ،وما كان استمرار االحتالل لعشرين سنة أخرى
ّ
ليغير هذا الوضع.
ً
اعتبر الكثيرون أن االنسحاب كان رديئا لهذه الدرجة ألنه "سريع"
ّ
أكثر من اللزوم ،ويظن المعلقون والسياسيون في معسكر اليسار أن
ّ
هذا الوضع ينجم عن المهلة النهائية التي حددها الرئيس دونالد
ُ
َ
ستعمل هذه الحجة للدفاع عن الفكرة
ترامب ،وفي معسكر اليمين ،ت
ً
القائلة إن األميركيين ما كان ُيفترض أن يغادروا البلد مطلقا ،وال يمكن
ً
ُ
رضيا في مطلق األحوال.
اعتبار هذا التفسير م ِ
حصل البنتاغون على عشرين سنة كي يبدأ العمل على استراتيجية
مناسبة للرحيل من أفغانستان ،بما يضمن سالمة جميع األميركيين
وحلفائهم األفغان ،ولقد ّ
مرت  15سنة منذ أن أعلن جورج بوش االبن
في عــام  2006أن "أيــام طالبان انتهت" ،ومـ ّـرت عشر سنوات منذ أن
خاطب الرئيس السابق باراك أوباما األمة وأعلن مقتل أسامة بن الدن
على يد القوات األميركية ،ولم يكن أي جزء من الوجود األميركي في
ً ً
أفغانستان متسرعا إذا ،بل إننا لم نضع خطة مناسبة لضمان سالمة
األميركيين ومعداتهم ألن القادة العسكريين والمسؤولين المحترفين
في البنتاغون لم يستعدوا لهذه المرحلة بالشكل المناسب.
ً
ً
تتحمل إدارة بايدن جزءا كبيرا من اللوم على التحركات الحاصلة
ُ
في الشهر الماضيُ ،
ويفترض أال ي َ
ترك أي جندي أميركي أو معدات
ُ
دقيقة أو حلفاء يرغبون في طلب اللجوء لمصيرهم ،لكن ت ِرك بعضهم
ً
فعال وهذا الوضع غير مقبول ،فال يتعلق السبب باالنسحاب بحد ذاته،
بل بغياب الجاهزية من جانب القيادة العسكرية التي رفضت التعامل
ّ
بجدية مع االنسحاب إلى أن فات األوان.
هذا الفشل االستراتيجي غير مقبول وال يليق بقادتنا العسكريين
ويفترض أال ّ
ُ
يتقبله أحد ،وتكشف الوثائق المرتبطة بملف أفغانستان
أن المسؤولين لم يضعوا استراتيجية واضحة على مر الحرب ،وقد
ّ
الواقع ،ويجب أن يثق
جاء االنسحاب العسكري المتخبط ليؤكد هذا ّ
ُ
الرئيس بحدسه ويتابع التشكيك بسياسة التدخل ،لكن يفترض أن
ً
يدرك أيضا أن هذا النوع من االنسحاب العشوائي قد يبقي المجال
ً
ً
مفتوحا أمام عودة الواليات المتحدة إلى المنطقة مستقبال .للحفاظ
ّ
على سالم دائم ،يجب أن تكون االستراتيجية العسكرية التي يطبقها
ُ
ضعفها.
الرئيس متناسقة مع سياسته الخارجية بدل أن ت ِ
* «ريل كلير»

عن االغتراب البيئي ...اليمين
«الرجعي» والتغير المناخي

hamzaolayan@icloud.com

«شط العرب» إلى الواجهة من جديد
ّ
فـ ــي ع ـ ــام  1975وقـ ـ ــع صـ ـ ــدام حـسـيــن
اتـفــاقـيــة ال ـجــزائــر ال ـخــاصــة بـمـيــاه شط
العرب والحدود البرية وتنظيم إمدادات
المياه ،وأخطر ما فيها أنها تعطي نصف
ه ــذا الـمـجــرى الـمــائــي إل ــى إيـ ــران ،ولـهــذا
ً
ال ـس ـبــب وغ ـي ــره خ ــاض ح ــرب ــا تــدمـيــريــة
اس ـت ـمــرت ثـمــانــي س ـن ــوات بـعــدمــا ألـغــى
االتفاقية التي وقعها ولم تقدم الحكومات
المتعاقبة بعد سقوطه عــام  2003إلى
العمل بها.
حــاول الـعــراق تعديل بنود االتفاقية
مــع طـهــران لكنه لــم يفلح فــي ذل ــك ،فهم،
أي ال ـع ــراق ـي ـي ــن ،ي ـع ـت ـب ــرون أن ـه ــا كــانــت
مجحفة بحقهم وعلى حسابهم ،واليوم
يعاد طرح هذا الملف الصعب والمأزوم،
فهي ال تعطي لإليرانيين الحق في بناء
أنفاق تحت األنهر وال تمنحهم الحق في
تحويل مجاري األنهار كما يحصل مع
نهر "سـيــروان" ،ونهر "الــزاب األسفل" أو
تغيير مجرى "نهر الكارون" الذي يصب
في شط العرب.
خبراء المياه بالشأن العراقي يعتقدون
أن المشكلة الكبرى تتمثل بخسارتهم
لــأراضــي واعتماد خــط "الـثــالــوك" الــذي
ان ـق ـس ــم الـ ـش ــط ب ـم ــوج ـب ــه إل ـ ــى نـصـفـيــن
م ـ ـت ـ ـسـ ــاوي ـ ـيـ ــن ،وه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـخ ـ ــط ان ـس ـح ــب
إل ـ ــى داخـ ـ ــل األراضـ ـ ـ ــي ال ـع ــراق ـي ــة بـنـحــو
كيلومترين ،مـمــا يعني حـســب الخبير
الـجـيــولــوجــي ظــافــر عـبــدالـلــه أن "مـيـنــاء
العمية" سيصبح إليران!
الـ ـع ــراق ي ـع ـتــزم رف ــع ه ــذا ال ـم ـلــف إلــى
محكمة الـعــدل الــدولـيــة وتـقــديــم شكوى
بـهــذا ال ـشــأن ،لكن هــل سيقدم على هذه

٧

زوايا ورؤى

نانسي تشيان*

الحياد الكربوني بخصائص صينية
إذا تمكنت الصين من بناء
 350إلى  1000مفاعل
نووي بأمان ،فستكون قد
أنشأت سلسلة إمداد تمكن
من اإلنتاج بكميات ضخمة
ومن تزويد البلدان األخرى،
ال سيما االقتصادات ذات
الدخل المتوسط مثل الهند
وإندونيسيا والمكسيك،
بالتقنيات نفسها وبتكلفة
أقل.

الصين تمتلك
ً
ً
حاليا  50مفاعال
ً
قابال للتشغيل
وهو ما يمثل ٪4
من إجمالي توليد
الكهرباء

قوبل التزام الصين بتحقيقها هدف
الـحـيــاد الـكــربــونــي بـحـلــول ع ــام ،2060
وهو التزام أصبح منصوصا عليه اآلن
فــي خطتها الخمسية الــرابـعــة عـشــرة،
بـحـمــاس دولـ ــي ،وإذا نجحت الصين،
ف ـي ـم ـك ـن ـهــا ب ـم ـف ــرده ــا خ ـف ــض درج ـ ــات
ال ـح ــرارة العالمية بـمـقــدار  0.25درجــة
مئوية ،مقارنة بارتفاعها المتوقع ،لكن
هل خطتها واقعية؟
الكربوني
الحياد
إلى
يعد الوصول
ً
ً
تحديا هائال بالنسبة ألي بلد ،خاصة
ال ـب ـل ــدان ال ـتــي تـتـمـتــع بــاق ـت ـصــاد كبير
ومتطور ،وهناك بعدان لهذه المشكلة:
الحد من األنشطة االقتصادية التي تنتج
انبعاثات غ ــازات االحـتـبــاس الـحــراري،
وان ـخ ـفــاض االن ـب ـعــاثــات إم ــا م ــن خــال
تعويضات الكربون مثل إعادة التحريج
أو عــن طريق استبدال مـصــادر الطاقة
المتجددة بالوقود األحفوري.
وفي حالة الصين ،من غير المرجح
أن ت ـن ـخ ـفــض األنـ ـشـ ـط ــة االق ـت ـص ــادي ــة
الـمـسـبـبــة الن ـب ـعــاثــات غـ ــازات الــدفـيـئــة،
فالصين دولة ذات دخل متوسط يبلغ
عــدد سكانها  1.4مليار نسمة ،يعيش
نصفهم تقريبا على دخل يساوي أو يقل
عن نظيره في إفريقيا جنوب الصحراء،
وح ـتــى لــو تمكنت الـصـيــن مــن تطوير
قطاعات التكنولوجيا الفائقة (وهو ما
تهدف إليه الخطة الخمسية الجديدة)،
فسيظل مئات الماليين من األشخاص
فــي حــاجــة إل ــى وظــائــف فــي القطاعات
ذات االس ـت ـخــدام الـكـثـيــف لـلـطــاقــة مثل
التصنيع.
وفـضــا عــن ذل ــك ،عـلــى الــرغــم مــن أن
النمو االقتصادي في الصين سيكون
أبطأ مما كان عليه في أوائل العقد األول
من القرن الحالي ،فإن استهالك الطاقة
المنزلية سيستمر في الــزيــادة ،بسبب
ارتفاع الطلب على السيارات واألجهزة
الـمـنــزلـيــة األخ ـ ــرى ال ـتــي ت ـنــاســب ذوي
الدخل المتوسط ،ففي عــام  ،2020بلغ
عدد السيارات  281مليون سيارة (204
لكل  1000شخص) في الصين ،مقارنة
ب ــ 279مليون ( 816لكل  1000شخص)
فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،و 78.9مليون
( 649لـكــل  1000شـخــص) فــي الـيــابــان.
وإذا وصــل معدل ملكية الـسـيــارات في
الصين إلى المستوى نفسه في الواليات
المتحدة أو اليابان ،فإن عدد السيارات
هناك سيتضاعف ثالث مرات.
وأكـيــد أنــه مــن المتوقع أن ينخفض
عدد سكان الصين إلى أقل من  1.2مليار
بـحـلــول ع ــام  ،2065وم ــع ذلـ ــك ،سيظل
إجمالي استهالكها من الطاقة مرتفعا،

وعـلــى سبيل الـمـقــارنــة فــي ع ــام ،2019
استهلك األميركيون  26291تـيــراواط/
ســاعــة (ت ـي ــراواط ســاعــة) سـنــويــا بعدد
سكان يبلغ  328.2مليون نسمة ،بينما
اس ـت ـه ـلــك ال ـي ــاب ــان ـي ــون إج ـم ــال ــي 5187
ت ـ ـيـ ــراواط /س ــاع ــة س ـنــويــا وي ـب ـلــغ عــدد
سكانها  126.3مليون نسمة ،وإذا شارك
 1.2مليار صيني عام  2065في األنشطة
نفسها التي يمارسها نظراؤهم األغنى
ال ـي ــوم ،فسيستهلكون سـنــويــا ف ــي أي
مكان مــن  48،050ت ـيــراواط /ساعة (إذا
تصرفوا مثل اليابانيين) إلــى 93.725
ت ـ ـ ـيـ ـ ــراواط /س ــاع ــة (إذا تـ ـص ــرف ــوا مـثــل
األميركيين).
إن ق ـ ــدرة ال ـص ـي ــن ع ـل ــى ال ـ ـتـ ــدرج فــي
م ـصــادر ال ـطــاقــة الـمـتـجــددة تــدعــو إلــى
قدر أكبر من التفاؤل ،فقد قامت الدولة
بــالـفـعــل بــاسـتـثـمــارات هــائـلــة فــي بـنــاء
نـظــام نـقــل ع ــام ال يعتمد عـلــى الــوقــود
األحفوري ،وهي تتقدم بسرعة في مجال
السيارات الكهربائية المزدهر ،وأكثر ما
نجهله هو ما إذا كانت الصين ستكون
ق ــادرة على توليد طاقة كافية لجميع
احتياجاتها المنزلية والصناعية بدون
استخدام الوقود األحفوري.
وهـنــاك عــامــات إيجابية تشير إلى
إمكانية حــدوث ذلــك ،إذ تهدف الخطة
الخمسية الجديدة إلى زيادة مساهمة
ط ــاق ــة ال ــري ــاح وال ـط ــاق ــة الـكـهــرومــائـيــة
والشمسية إلى  ٪25من مزيج الكهرباء
بحلول عام  ،2030وهو ارتفاع من ٪15
فــي الـسـنــوات الخمس الـســابـقــة ،وعلى
ال ــرغ ــم م ــن أن هـ ــذا هـ ــدف طـ ـم ــوح ،فــإن
التطورات التكنولوجية الحديثة جعلت
منه غاية قابلة للتحقيق الوشيك.
فعلى سبيل المثال ،نظرا ألن موارد
ال ـص ـيــن م ــن ال ـطــاقــة الـشـمـسـيــة وطــاقــة
ال ــري ــاح وال ـطــاقــة الـكـهــرومــائـيــة تتركز
فـ ــي م ـق ــاط ـع ــات ـه ــا الـ ـغ ــربـ ـي ــة فـ ــي حـيــن
ي ـتــركــز مـعـظــم اس ـت ـخــدام ـهــا لـلـكـهــربــاء
فــي مناطقها الساحلية الشرقية ،فقد
أدى نـقــل ال ـك ـهــربــاء لـمـســافــات طــويـلــة،
وهــي عملية غير فعالة إلــى حــد كبير،
إلــى الحد مــن إمكانات مـصــادر الطاقة
المتجددة ،ولكن بعد االستثمار بكثافة
فــي حــل ه ــذه الـمـشـكـلــة ،أتـقـنــت الصين
عملية نقل الكهرباء ذات التوتر العالي
ج ــدا ،مـمــا يمكن مــن نـقــل الـكـهــربــاء في
جميع أنحاء البالد بتكلفة منخفضة،
وهــذه التكنولوجيا المتقدمة هي اآلن
أساسية لخطة البنية التحتية الجديدة
لـلـحـكــومــة ،وال ـت ــي ت ـهــدف إل ــى تحويل
هيكل قطاع الطاقة في الصين على مدى
السنوات الخمس المقبلة.

والمصدر اآلخر للطاقة المتجددة هو
الطاقة النووية ،إذ تمتلك الصين حاليا
ً
ً
 50مفاعال قابال للتشغيل ،وهو ما يمثل
 ٪4من إجمالي توليد الكهرباء ،وهناك
 18شركة أخــرى قيد اإلن ـشــاء ،ووعــدت
بــزيــادة الحصة إلــى حوالي  ،٪6ومنذ
عــام  ،2016وافـقــت السلطات الصينية
على  6إلى  8مفاعالت جديدة كل عام،
وهو معدل من شأنه أن يرفع اإلجمالي
إلى حوالي  350بحلول عام .2060
ولكي تحل الطاقة النووية وحدها
محل الفحم ،الذي يمثل  ٪66من مزيج
الـكـهــربــاء ،سـتـحـتــاج الـصـيــن إل ــى بناء
أكثر من  500مفاعل بحلول عام .2060
وإذا احـتــاجــت إل ــى مـضــاعـفــة طاقتها،
فـسـتـحـتــاج إل ــى ح ــوال ــي  1000مـفــاعــل
إضافي ،مما يمنحها نسبة المفاعل إلى
عــدد السكان تشبه تلك الموجودة في
فرنسا ،حيث تنتج  56محطة  ٪70من
الطاقة التي يستخدمها سكانها البالغ
عددهم  67مليون نسمة.
وقد يبدو بناء  1000مفاعل إضافي
ً
في األربعين سنة القادمة أمرا مستحيال
م ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـمــال ـيــة والـلــوجـيـسـتـيــة،
ولكن ربما ال ينطبق ذلــك على الصين
ً
الـتــي غـيــرت بالفعل أش ـكــاال أخ ــرى من
البنية التحتية خالل فترة مماثلة ،فعلى
سبيل المثال ،بين عامي  1988و،2019
وسعت نظام الطرق السريعة الوطنية
من حوالي  35000كيلومتر ( 22000ميل)
إلى  161000كيلومتر ،متجاوزة بذلك
الواليات المتحدة.
ً
كما أن الصين أقل تقييدا بالتحدي
الــرئـيـســي ال ــذي تــواجـهــه معظم ال ــدول
األخـ ـ ـ ــرى ع ـن ــدم ــا ي ـت ـع ـلــق األمـ ـ ــر ب ـب ـنــاء
مـفــاعــات نــوويــة ،وه ــو ال ـخــوف الـعــام،
فبعد كــار ثــة فوكوشيما اليابانية في
ع ــام  ،2011ق ــررت ألـمــانـيــا التخلي عن
الطاقة النووية ،على الرغم من أنها تمثل
 ٪29من مزيج الطاقة لديها (اعتبارا من
االنهيار الجزئي الذي
 .)2014كذلك ،بعد ْ
ح ــدث فــي جــزيــرة "ث ــري مــايــل" فــي عــام
 ،1979كاد إنشاء محطات نووية جديدة
في الواليات المتحدة أن يتوقف ،وتمثل
ال ـطــاقــة ال ـن ــووي ــة اآلن  ٪20م ــن مــزيــج
الكهرباء في الواليات المتحدة ،وال تزال
تواجه مقاومة شديدة من تحالف غير
ع ــادي ضــد مصالح الــوقــود األحـفــوري
والمنظمات البيئية.
ومع ذلك ،هناك إجماع في المجتمع
العلمي على أن الطاقة النووية فعالة
من حيث التكلفة وصديقة للبيئة .كما
أن م ـفــاعـًـات ال ـج ـيــل ال ـثــالــث ال ـجــديــدة
أكثر أمانا وفعالية من مفاعالت الجيل

األول التي أصبحت مرتبطة بحوادث
مثل كارثة "تشيرنوبيل" ،واآلن ،يمكن
مقارنة عواقب حادث أو هجوم إرهابي
بعواقب العديد من المخاطر المشتركة
األخرى التي نعتبرها ببساطة بدهية،
وفي سعي الصين لتحقيق أهداف إزالة
ً
الكربون ،يمكنها أن تتبع البيانات ،بدال
من المصالح الخاصة.
ن ـعــم ،ال يـ ــزال م ــن الـمـمـكــن أن تخلق
ال ـس ـي ــاس ــة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ل ـل ـص ـيــن بـعــض
العقبات ،ال سيما إذا كان عدم االستقرار
في مناطقها الغربية يحبط نمو طاقة
الــريــاح والطاقة الكهرومائية والطاقة
الشمسية ،لكن الحكومة الصينية لديها
حيز سياسي أكـبــر مـقــارنــة مــع غيرها
عندما يتعلق األمر بفرض خياراتها.
وإذا تمكنت الصين من بناء  350إلى
 1000مـفــاعــل ن ــووي ب ــأم ــان ،فستكون
ق ــد أنـ ـش ــأت س ـل ـس ـلــة إم ـ ـ ــداد ت ـم ـكــن مــن
اإلن ـت ــاج بـكـمـيــات ضـخـمــة وم ــن تــزويــد
ً
البلدان األخرى -خصوصا االقتصادات
ذات الـ ــدخـ ــل الـ ـمـ ـت ــوس ــط مـ ـث ــل ال ـه ـنــد
وإ نــدو نـيـسـيــا ،والمكسيك -بالتقنيات
نفسها وبتكلفة أقل.
ً
وإجماال ،تدعم الحقائق هدف الصين
الطموح المتمثل في الوصول إلى حياد
الكربون بحلول عام  ،2060وسيستفيد
العالم بأسره من نجاحها في تحقيق
ذلك.
* أستاذة االقتصاد اإلداري وعلوم
القرار في كلية (كيلوغ) لإلدارة
بجامعة (نورث وسترن) ،هي المديرة
المؤسسة لمختبر االقتصاد الصيني
ومختبر (نورث وسترن) الصيني.
«بروجيكت سنديكيت»2021 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

الطاقة النووية تمثل اآلن
 ٪20من مزيج الكهرباء
في الواليات المتحدة
وال تزال تواجه مقاومة
شديدة

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.872

5.626

7.504

2.463 2.848 3.316

تقرير اقتصادي

البورصة ...خيارات وأدوات بال مبادرات!

إهمالها ّ
يثبط تحويل السوق
من طبيعته الفردية إلى المؤسسية
«صانع السوق»
و«إفصاحات
األجانب» مطبقان
وبحاجة إلى
مزيد من التطوير
والشفافية

بينما تستعد هيئة أسواق المال لترقية بورصة
الـكــويــت إلــى مستوى األس ــواق الناشئة المتقدمة
يبدو العديد من األدوات االستثمارية المتطورة،
الـتــي أقــرتـهــا الهيئة وأص ــدرت الـلــوائــح التنفيذية
ً
ً
بشأنها ،مهجورة كليا أو نسبيا ،في صورة سلبية
لواقع السوق المالي.
فبورصة الكويت ،التي تحولت إلــى شركة عام
 ،2016لم يكن الغرض من خصخصتها مجرد نقل
الملكية من القطاع العام إلى الخاص فقط ،بل إحداث
ً
ف ــارق فــي أداء الـســوق وقيمته وأدواتـ ــه ،فـضــا عن
دوره كقناة تمويلية واستثمارية للمتداولين األفراد
والشركات والمؤسسات على حد ســواء ،كي يمكن
تقديم نموذج ناجح للخصخصة في بلد يفتقر إلى
نماذج نجاح من هذا النوع ،األمــر الــذي يستوجب
نجاح األدوات االستثمارية المتاحة للمرخصين
ً
والمحترفين أو مراجعتها ،تمهيدا لمعالجة بعض
الثغرات والعيوب التي منعت تحقيق هذه األدوات
ألغراضها االستثمارية أو التمويلية.

أدوات مهملة

الخصخصة ليست
مجرد نقل للملكية
بل إحداث فارق في
أداء السوق وقيمته
وأدواته

فـخــال الـسـنــوات القليلة الماضية ،أق ــرت هيئة
أس ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ش ــرك ـت ــي ب ــورص ــة
ً
الـكــويــت والـكــويـتـيــة لـلـمـقــاصــة ،عـ ــددا مــن األدوات
ال ـم ـه ـمــة ،ال ـت ــي تـعـلــي م ــن قـيـمــة ال ـب ــورص ــة مهنيا
وتدعم عوامل ترقيتها ،لكن إقبال الشركات عليها
ً
وتحديدا االستثمارية كان معدوما كخدمة إقراض
واق ـت ــراض األس ـهــم "الـبـيــع عـلــى ال ـم ـك ـشــوف" ،التي
تتيح للمساهمين ميزة تحقيق المكاسب في فترات

البيع على المكشوف والمارجن واألسهم التوزيعات النصفية وصناديق «»REITs
وخدمة الـ  NETTINGمطبقة بشكل خجول
الممتازة ...معتمدة بال مستفيدين
ً
تراجع األسهم والمؤشرات ،فضال عن الحصول على
عوائد أو فوائد عن إقراض األسهم ،إلى جانب خدمة
المارجن التي تعتبر الفكرة األساسية لما يعرف
سابقا بسوق "األجل والبيوع" ،بكل ما توفره هذه
الخدمة من سيولة إضافية للتعامالت في البورصة
تصل إلى  3أو  4أضعاف محفظة العميل النقدية،
وهذا المارجن بالتحديد تأخر تطبيقه لخالف حول
تعريف هذه األداة ،إن كانت استثمارية أو تمويلية!
ً
فـضــا عــن خـيــار إص ــدار األسـهــم الـمـمـتــازة على
رؤوس أم ــوال الشركات المدرجة كخيار تمويلي،
ول ـت ـن ــوي ــع مـ ـص ــادر ال ــدي ــن م ــن خ ـ ــال مـســاهـمـيــن
يتمتعون بـمـيــزة الـحـصــول عـلــى عــوائــد أعـلــى من
بقية المساهمين ،نظير إقراضهم للشركة او البنك،
وكذلك خدمة صفقات المبادلة التي تتيح مبادلة
ورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين
بشكل مباشر ،وكذلك خيار عرض الشراء لنسبة ال
تقل عن  5وال تزيد على  30في المئة كإحدى األدوات
التي تقلل من مخاطر التداول الوهمي أو التجميع
المبالغ فيه في السوق.

إقبال ضعيف
أما األدوات أو القنوات االستثمارية ،التي طرحت
ق ـبــل س ـن ــوات ف ــي ال ـب ــورص ــة وكـ ــان اإلقـ ـب ــال عليها
ضعيفا ،فأبرزها كان الصناديق العقارية المتداولة
المدرة للدخل ( ،)REITsإذ تم تأسيس صندوق واحد
فقط وإدراجه في البورصة ،مع أن هذه النوعية من
الصناديق تتيح لمستثمرها الحصول على حصة
من الدخل الناتج عن ملكية العقار ،من دون الحاجة

إلــى بيع أصــول ،باالضافة الــى خدمة صافي قيمة
التداوالت  NETTINGالتي لم تفعلها أغلبية شركات
االستثمار الكبيرة ،مع أنها تتيح عمليات شراء بما
يصل الى  100في المئة من األسهم في المحفظة،
دون شــرط توفير "ك ــاش" جــديــد ،فضال عــن ضآلة
تطبيق خيار التوزيعات الربعية أو نصف السنوية
على المساهمين بكل ما فيهما من توفير العوائد
والسيولة في الـســوق ،إذ لم تطبقهما إال شركتان
مدرجتان فقط في البورصة.

صانع السوق
وحـتــى خــدمــة صــانــع ال ـســوق ،الـتــي تعد األكثر
إق ـب ــاال م ــن الـمــرخـصـيــن ،ل ــم تـسـتـقـطــب أك ـثــر م ــن 5
مشغلين مــن أص ــل  61شــركــة تقليدية وإســامـيــة
مــرخ ـصــة م ــن هـيـئــة أس ـ ــواق ال ـم ــال (م ــدرج ــة وغـيــر
مدرجة) يحق لها تقديم خدمة صانع السوق ،ولـ 19
ً
ً
سهما من أصل  165سهما مدرجة ،مع األخذ بعين
االعتبار ضرورة تطوير هذه األداة وزيادة الشفافية
فـيـهــا ،لـمـعــرفــة حــركــة صــانــع ال ـس ــوق ،والـشـفــافـيــة
المطلوبة هـنــا تنسحب عـلــى إفـصــاحــات ملكيات
ً
األجــانــب فــي أسـهــم الـبـنــوك الـتــي تنشر أسبوعيا،
لتكون على كل أسهم السوق االول وبشكل يومي،
تمهيدا لبلوغ مستوى اإلفـصــاح اليومي الشامل
لملكيات األجانب في جميع األسهم المدرجة.

مسؤولية ومبادرة
ال ش ــك ف ــي أن مـعـضـلــة ع ــدم اس ـت ـغــال األدوات

والخيارات االستثمارية بالشكل األمثل تقع على
عاتق مختلف مكونات السوق ،بما فيها هيئة أسواق
المال ،لكن المسؤولية المباشرة تقع أكثر على شركة
بــورصــة الـكــويــت ،التي تطرح األدوات والـخــدمــات،
وشركات االستثمار واتحادها باعتبارها المشغلة
لها ،مما يحملها مسؤولية تقديم صــورة القطاع
الخاص المبادر ،خصوصا ان العديد من االدوات
سالفة الذكر غير موجودة في العديد من االسواق
االقليمية االخرى ...وحتى الدور الحكومي المطلوب
ف ــي ت ـطــويــر ال ـب ــورص ــة ال يـقـتـصــر أبـ ــدا ع ـلــى ضخ
األمــوال ،بل ايضا من خالل تقديم المبادرات التي
تخلت عنها شركات االستثمار ،كأن تتولى الهيئة
العامة لالستثمار أو ادواتـهــا االستثمارية تقديم
خدمات المارجن مثال ،كأول مشغل للخدمة.

محمد البغلي

تسويق وجذب

albaghli74@gmail.com

مــا تحتاج إلـيــه الـبــورصــة فــي المرحلة القادمة
يتطلب الـعـمــل عـلــى تـســويــق األدوات وال ـخ ـيــارات
االستثمارية ،ومعالجة أي ثغرات تعيق تقديمها
للمرخصين ،وا لـعـمــل على تعظيم وزن البورصة
ً
في المؤشرات العالمية ،وخصوصا من جهة إدراج
ش ــرك ــات ذات قـيـمــة ،كـمــا وع ــدت ف ــي أك ـثــر م ــن مــرة
بـشــأن جــذب الـشــركــات العائلية الكبرى والنفطية
والعمل ،الى جانب طرح منتجات جديدة وتسويقها
كصناديق المؤشرات ( )etfأو االوبشن وغيرهما،
بغية جعل االدوات المتاحة والجديدة اساسية في
التعامالت اليومية ،بما يدعم تحويل السوق من
الطبيعة الفردية الى المؤسسية.

تعظيم وزن
البورصة يتطلب
التعجيل بإدراج
شركات ذات قيمة

محافظ «التأمينات» تستهدف أسهم البنوك زيادة المخزونات تضغط على أسعار النفط
ً
البرميل يرتفع  1.18دوالر ليبلغ  79.69دوالرا

زادت ملكيتها في «األهلي الكويتي» و«الخليج»
●

محمد اإلتربي

ت ـع ـكــس الـ ـتـ ـح ــرك ــات ال ـن ـش ـي ـطــة لـمـحــافــظ
التأمينات االجتماعية في البورصة سياسة
اس ـت ـث ـمــاريــة قــائ ـمــة ع ـلــى االه ـت ـم ــام بــالـســوق
المحلي من خالل االستهداف المستمر ألسهم
ً
الشركات التشغيلية ،إذ تقوم دوري ــا بتعزيز
ملكياتها وفق آلية شراء هادئة وانتقائية.
ً
وأخيرا زادت التأمينات االجتماعية ملكيتها
ف ــي الـبـنــك األه ـل ــي الـكــويـتــي بـنـحــو  0.58في
المئة ،إذ ارتفعت من مستوى  10.64في المئة

إلــى  11.18في المئة .في حين زادت ملكيتها
ً
أيـضــا فــي بنك الخليج بنحو  0.54فــي المئة
من مستوى  6.65في المئة إلى  7.23في المئة.
تجدر اإلشارة إلى أن نمو حصص التأمينات
في السوق المالي المحلي بشكل ربع سنوي
تعطي عدة رسائل أبرزها الثقة في البورصة
وال ـشــركــات الـقـيــاديــة والتشغيلية وترسيخ
االسـتـثـمــار طــويــل األج ــل ولـيــس الـمـضــاربــي،
قناعة بأن مستويات األسعار الحالية للعديد
مــن الـشــركــات الـجـيــدة ذات الـعــوائــد واألرب ــاح
الت ــزال أسـعــارهــا مقنعة للشراء وبـنــاء مراكز

استثمارية طويلة ومتوسطة األجل.
من جهة أخرى ،كشفت مصادر استثمارية
أن الفترة الحالية مع إقتراب نهاية الربع الثالث
والــدخــول فــي الــربــع األخـيــر مــن الـعــام الحالي
ً
غــالـبــا مــا يشهد ال ـســوق ت ـحــوالت كـبـيــرة في
بناء المراكز وضخ سيولة وأموال استثمارية
للمستثمرين الباحثين عــن عــوائــد مــزدوجــة
استثمارية ونقدية من الشركات التشغيلية،
التي تتفاعل أسعارها مع األداء المالي الجيد
لها كذلك تمنح مساهميها توزيعات نقدية
مؤكدة.

حماية المستهلك
الئحة
تعديالت
ً
تدخل حيز التنفيذ غدا
ربط سعر السلع في المواقع والتطبيقات باألسعار العالمية
●

جراح الناصر

يدخل القرار الوزاري الخاص بالتعديالت
على بعض بنود الالئحة التنفيذية لحماية
المستهلك حيز التنفيذ غــدا للعمل بــه وفق
تعديالته الجديدة.
وشمل القرار رقم  174لسنة  ،2021الصادر
ع ــن وزي ـ ــر ال ـت ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة د .عـبــدالـلــه
السلمان ،بشأن تعديل بعض أحكام الالئحة
التنفيذية للقانون رقم  39لسنة  2014بشأن
حماية المستهلك عددا من التعديالت ،حيث
إن المادة األولى ألزمت بضرورة تقديم صورة
من نموذج كل اإلعالن.
أمــا المادة الثانية فتعدل البند رقــم  3من
المادة  32لتلزم بوضع بطاقة سعر على كل
ً
السلع المشمولة بالعرض ،موضحا عليها
السعر قبل وأثناء العرض والمطابق للبيان
ً
المعتمد من الوزارة ،وفقا لآللية التي تحددها
اإلدارة المختصة.
ً
ونص القرار ،في مادته الثالثة أيضا ،على
إضافة البند رقم  8للفقرة أ من المادة  38من
الالئحة التنفيذية للقرار نفسه ،لتصبح أي
مستندات أ خ ــرى تطلبها اإلدارة المختصة
ً
ب ـيــانــا لـلـسـلــع الـمـشـمــولــة بــال ـعــرض ونـسـبــة
التخفيض.
أما المادة الرابعة فتضمن أن نص المادة
ً
 32مكررا من الالئحة التنفيذية والمستحدثة
بالقرار الــوزاري رقم  361لسنة  2015ليكون
ع ـلــى ال ـن ـحــو ال ـت ــال ــي :بــاس ـت ـث ـنــاء م ــن أح ـكــام
المواد  34 ،33 ،32 ،31من هذه الالئحة ،يجوز
للمحال والشركات والمؤسسات التجارية التي
تمارس التجارة في الكويت ،من خالل المتاجر
ونقاط البيع ،أو من خالل المواقع والتطبيقات
اإللكترونية ،للعروض الموسمية والطارئة،
كما يجوز لها الترخيص لربط سعر سلعها
في المواقع والتطبيقات اإللكترونية بأسعار
الـمــواقــع والتطبيقات األجـنـبـيــة والعالمية،
وذلك بناء على طلب يقدم إلى وزارة التجارة
ً
والـصـنــاعــة وف ـقــا لـلـشــروط وال ـضــوابــط التي
َ
ي ـص ــدر ب ـهــا ق ـ ــرار م ــن وك ـي ــل الـ ـ ـ ــوزارة أو مــن

ّ
يفوضه ،وتكون مدة الترخيص في هذه الحالة
 6أشهر قابلة للتمديد.
ون ــص الـ ـق ــرار ف ــي الـ ـم ــادة ال ـخــام ـســة على
إض ــاف ــة الـ ـم ــادة رقـ ــم  32م ـك ــرر إلـ ــى الــائـحــة
التنفيذية لقانون حماية المستهلك على أن
يكون نصها" :يجب على المحال والشركات
والـمــؤسـســات الـتـجــاريــة الـتــي ت ـقـ ّـدم عــروض
االس ـتــرداد النقدي ،الحصول على ترخيص
مــن اإلدارة المختصة ،بـنــاء على طلب ّ
يقدم
ً
إلى وزارة التجارة وفقا للشروط والضوابط
التي يصدر بها قرار من وكيل الوزارة أو من
يفوضه ،وتكون مدة الترخيص في هذه الحالة
 6أشهر قابلة للتمديد.
وفي المادة السادسة أضاف مادة رقم 32
ً
مكررا (ب) إلى الالئحة حول رسوم الترخيص
للعروض الموسمية الطارئة ،حيث تقرر أن
تكون  250دينارا لكل محل أو معرض أو موقع
إلكتروني ،و 50دينارا عن كل نقطة بيع تابعة
للمرخص ل ــه ،و 25دي ـنــارا عــن كــل نقطة من
نقاط البيع لدى الغير ،أما ربط السعر المحلي
بــأ سـعــار ا لـمــوا قــع والتطبيقات اإللكترونية
األجنبية والعالمية فبلغ  250دينارا ،و250
دينارا لكل شهر عن عروض االسترداد النقدي،
على أن يصدر الترخيص بالنموذج المعتمد
ً
من الوزارة ،مبينا به أي اشتراطات وضوابط
خاصة متعلقة بنوع الترخيص المطلوب.
أما المادة السابعة فتضاف المادة رقم 34
ً
مـكــررا إلــى الالئحة بشأن حماية المستهلك
وال ـص ــادرة بــالـقــرار الـ ــوزاري  27لسنة 2015
نصها اسـتـثـنــاء مــن أح ـكــام الـبـنــد رق ــم  1من
المادة  59من هذه الالئحة ،يجوز منح العميل
خصما شخصيا أو كــوبــون خـصــم أو رمــزا
إلكترونيا ترويجيا للخصم ،شريطة وجود
سياسة خطية معلنة للعمالء المميزين وعدم
التمييز بينهم.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  1.18دوالر ،ليبلغ  79.69دوالرا
للبرميل فــي ت ــداوالت أمــس األول ،مقابل  78.51دوالرا فــي ت ــداوالت
االثنين الماضي ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية تراجعت أسعار النفط صباح أمس ،مع ارتفاع
مخزونات الخام األميركية بشكل غير متوقع ،إثر ظهور شكوك بشأن
الطلب مـجــددا ،فــي حين تــواصــل حــاالت اإلصــابــة بمرض كوفيد19-
االرتفاع على مستوى العالم ،وتشهد بعض المناطق نقصا في البنزين.
وهبط سعر خام برنت  1.34دوالر ،أو ما يعادل  1.7في المئة إلى
 77.75دوالرا للبرميل ،وكــان قد هبط بمقدار دوالري ــن تقريبا أمس
األول ،بعد أن المس أعلى مستوياته في نحو  3سنوات عند 80.75
دوالرا للبرميل.

أخبار الشركات

وانخفض سعر الخام األميركي  1.38دوالر ،أي بنسبة  1.8في المئة
إلى  73.91دوالرا للبرميل ،بعد انخفاضه  0.2في المئة أمس األول.
وكانت أسعار النفط قد بدأت الصعود في الوقت الذي تتعافي فيه
االقتصادات من إغالقات الجائحة ،ويرتفع فيه الطلب على الوقود ،في
حين شهدت بعض الدول المنتجة اضطرابات في اإلنتاج.
وارتفعت مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير في الواليات
ً
المتحدة األسبوع الماضي ،وفقا لمصادر بالسوق استندت إلى بيانات
من معهد البترول األميركي أمس األول.
ُ
وتوقع محللون في مسح أجرته "رويـتــرز" أن تظهر بيانات إدارة
معلومات الطاقة األميركية ،المتوقع صدورها في وقت الحق ،انخفاضا
في المخزونات األميركية.

أسعار صرف العمالت العالمية

ً
«أعيان ع» تدير جزءا من عقارات
األوقاف االستثمارية
قالت شركة أعيان العقارية إنه تم االنتهاء من توقيع عقد
إدارة جزء من عقارات األمانة العامة لألوقاف االستثمارية
بمناقصة رقم  ،2021/2وذلك لمدة سنة واحدة.
وأكدت «أعيان» ،في بيان للبورصة ،أن العقد سينعكس
أثــره المالي في البيانات المالية للشركة من خــال زيــادة
اإليرادات التشغيلية الناتجة عن إدارة المحفظة.

«بورتالند» تزيد استثمارها
في «الند العقارية»

أسعار صرف العمالت العربية

قامت شركة أسمنت بورتالند كويت بزيادة نسبة استثمارها
في شركة الند المتحدة العقارية لتصبح  20بالمئة.
وقالت «بورتالند» ،في إفصاحها ،إنها أعادت تصنيفها من
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
إلى شركة زميلة.

«وربة ت» بصدد التعاقد مع إحدى
شركات «صناعة السوق»
أعـلـنــت شــركــة ورب ــة للتأمين أنـهــا بـصــدد الـتـعــاقــد مع
إحدى الشركات الرائدة في صناعة السوق والمرخص لها
ً
من هيئة أ ســواق المال بالكويت ،وذ لــك وفقا لما تحدده
ضوابط شركة بورصة الكويت.
ً
وقــالــت «ورب ــة» إن اإلج ــراء الـســابــق تماشيا مــع تنفيذ
خـطــة االسـتـثـمــار الـمـقــرة مــن مجلس اإلدارة ،ويــأتــي في
إط ــار ح ــرص الـمـجـمــوعــة ورغـبـتـهــا فــي تـعــزيــز المحفظة
االستثمارية للشركة ،والمحافظة على رأس المال وتعظيم
الربحية.

ّ
«أركان» توقع عقود مناقصة مع «األوقاف»

ّ
وق ـع ــت شــركــة أرك ـ ــان ال ـكــويــت ال ـع ـقــاريــة ال ـع ـقــود الـخــاصــة
بمناقصة األمانة العامة لألوقاف إلدارة العقارات التجارية
مناقصة رقم (.)2021/2
وقالت «أركان» إن العقد سينعكس أثره المالي في البيانات
المالية للشركة من خالل زيادة اإليــرادات التشغيلية الناتجة
عن إدارة المحفظة.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ةديرجلا
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اقتصاد

«استهالكية» ...تحت نظر هيئة األسواق

• الشركة نفت االثنين الماضي وجود تطورات جوهرية ...وأمس أعلنت «زيادة رأس المال»!
• سعر سهمها قفز  %37منذ بداية األسبوع الجاري
عيسى عبدالسالم

ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر اس ـت ـث ـمــاريــة ان
هيئة اسواق المال اطلعت على ملف
تضمن إفصاحين للشركة الوطنية
االس ـت ـه ــاك ـي ــة الـ ـق ــابـ ـض ــة ،أول ـه ـم ــا
يتعلق بـعــدم وج ــود تـطــورات تؤثر
على التعامالت ا لـتــي تمت االثنين
الماضي ،والثاني صدر أمس ويعلن
مناقشة مجلس االدارة لزيادة رأس
المال.
وف ــي الـت ـفــاصـيــل ،فــرغــم إعــانـهــا
االثنين الماضي في بورصة الكويت
ً
«عدم وجود أي تطورات حدثت أخيرا

مــن شأنها التأثير على الشركة أو
مــن شــؤونـهــا بالشكل ال ــذي يترتب
عليه هذا النشاط غير االعتيادي في
التداول» ،أفصحت الشركة الوطنية
االسـتـهــاكـيــة ال ـقــاب ـضــة ،أمـ ــس ،عن
عقد اجتماع لمجلس إدارتها اليوم
لمناقشة زيــادة رأسمال الشركة من
ً
 9ماليين دينار إلى  30مليونا منها
ً
 9ماليين مدفوعة نقدا.
ويـ ـ ـكـ ـ ـش ـ ــف إف ـ ـ ـصـ ـ ــاحـ ـ ــا ال ـ ـشـ ــركـ ــة
«االسـتـهــاكـيــة» لـلـبــورصــة اخـتــافــا
ً
واضـ ـ ـح ـ ــا فـ ــي عـ ـ ــرض ال ـم ـع ـل ــوم ــات

«الكويتية» تشارك في «إكسبو دبي»
تـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك شـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط
ال ـجــويــة الـكــويـتـيــة ف ــي مـعــرض
اكـسـبــو دب ــي  ،2020الـ ــذي يـبــدأ
ً
غـ ــدا ويـسـتـمــر ح ـتــى  31م ــارس
 ،2022ت ـح ــت عـ ـن ــوان «ت ــواص ــل
العقول وصنع المستقبل» ،من
خ ــال ج ـنــاح خ ــاص بـهــا ضمن
جناح دولة الكويت ،والذي يشمل
ً
أيضا مشاركة جهات عديدة من
القطاعين الحكومي والـخــاص،
وأص ـحــاب الـمـشــاريــع الصغيرة
الكويتية.
وفــي هــذا الـصــدد ،قــال رئيس
مجلس إدارة الـشــركــة بــاإلنــابــة،
الـمـسـتـشــار فـيـصــل ال ـغـ ّ
ـريــب ،إن
«م ـش ــارك ــة ال ـخ ـط ــوط الـ ًكــويـتـيــة
في المعرض تأتي تلبية لدعوة
وزارة اإلعالم في الكويت ،ونتقدم
لها بجزيل الشكر على جهودها
الحثيثة ،وحــرصـهــا عـلــى اب ــراز
الكويت في أفضل صورة ،حيث
سـ ـتـ ـش ــارك الـ ـخـ ـط ــوط فـ ــي ع ــدد
مــن فـعــالـيــات الـمـعــرض بجناح
ً
مميز ،سيكون مكمال لزمالئها

في القطاعات األخرى الحكومية
وغـ ـي ــره ــا ال ـم ـش ــارك ــة مـ ــن دولـ ــة
ً
الكويت ،ونتطلع أيضا أن يكون
ً
ً
فاعال ومساهما في انجاح ذلك».
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن «ال ـكــوي ـت ـيــة»
م ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــدة إل سـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــال ّ
رو اد
المعرض مــن خــال مــا ستقدمه
فـ ــي ج ـن ــاح ـه ــا ال ـ ـخ ـ ــاص ،الـ ــذي
يتضمن عرض مقتنيات خاصة
ومميزة ،باإلضافة إلى التعريف
ب ـت ــاري ــخ ال ـش ــرك ــة ال ـع ــري ــق مـنــذ
تــأسـيـسـهــا ف ــي  ،1954وأهـ ــم ما
حققه الطائر األزرق على مدار 67
ً
عاما ،والدور اإلقليمي والعالمي،
فضال عــن اإلن ـجــازات والجوائز
ً
ال ـت ــي حـقـقـتـهــا مـ ــؤخـ ــرا ،وال ـتــي
ً
ً
تـ ـب ــوأت ب ـهــا م ـق ـع ــدا م ـه ـمــا بين
شركات الطيران العالمية.
ّ
الغريب« :أتت مشاركة
وأضاف
الخطوط في إطار حرص مجلس
اإلدارة على الوجود في مثل هذا
المحفل العالمي ،ولوعيه التام
بأهميته البالغة والذي سيشهد
مشاركة عدد كبير من الدول من

الجوهرية للمساهمين ،التي تؤثر
على قــرارات وخيارات المساهمين،
إذ ي ـطــرح ت ـس ــاؤالت ح ــول مــا حــدث
خالل يومين ،خصوصا ان اي فكرة
لزيادة رأس المال تحتاج إلى دراسة
وبيانات عميقة.
وكـ ــان س ـهــم «اس ـت ـهــاك ـيــة» شهد
ً
زخ ـمــا عـلــى صعيد جـلـســات ت ــداول
األسـ ـب ــوع الـ ـج ــاري ،إذ ارت ـف ــع سعر
السهم بنسبة  37في المئة خالل 4
جـلـســات فـقــط ،مــن مـسـتــوى سعري
ً
بلغ  126فلسا فــي إغــا قــات جلسة

يوم الخميس الماضي إلى  173في
إغالق جلسة أمس.
ف ــي ح ـي ــن ب ـل ـغــت ك ـم ـيــة ت ـ ــداوالت
السهم ،منذ مطلع األسبوع الحالي،
نحو  88مليون سهم بقيمة تداوالت
ً
بلغت  14.7مـلـيــونــا ،مـمــا يعني أن
تعامالت السهم خالل  4أيام تداول
فقط اقتربت من عدد جميع االسهم
المصدرة البالغ  90مليون سهم.
وي ـعــد ال ـت ـنــاقــض ف ــي إف ـصــاحــات
الشركات من الممارسات التي طويت
ف ــي ال ـب ــورص ــة بـفـضــل رق ــاب ــة هيئة

أس ـ ــواق ال ـم ــال وات ـخ ــاذه ــا عـقــوبــات
ت ــأدي ـب ـي ــة ب ـح ــق ال ـم ـخ ــال ـف ـي ــن ،مـمــا
يجعل المسؤولية مضاعفة عليها
فــي متابعة الملف لرفع الـحــرج عن
الهيئة وإزالة الحيرة عن المتداولين
في مسألة تتعلق باإلفصاح وأهمية
تــدفــق المعلومات الـجــوهــريــة ،دون
ت ــأخ ـي ــر ي ـض ــر ب ـس ـم ـعــة ال ـ ـسـ ــوق أو
مصالح المتعاملين فيه.
يذكر أن بورصة الكويت شهدت
ل ـس ـن ــوات ط ــوي ـل ــة ع ـم ـل ـيــات تــاعــب
بــالـتــداول ،لكن انـشــاء هيئة اســواق

ّ
المال وقيامها بدورها قلص عمليات
ال ـتــاعــب َ
وردع الـمـخــالـفـيــن وجعل
ً
سوق المال أكثر انضباطا.

ّ
«ضمان» تشغل المرحلة األولى من «الصحي الموحد»

القناعي :إنجاز متميز يتماشى مع أهداف الشركة الطبية والتشغيلية

ّ
الغريب
فيصل

كل أنحاء العالم ،ومــن المتوقع
ً
أيـضــا أن يشهد عــددا كبيرا من
ً
ال ـ ــزوار» ،الف ـتــا إل ــى أن الخطوط
ً
«دائما ما تكون حاضرة في مثل
هـ ــذه ال ـف ـعــال ـيــات وال ـم ـنــاس ـبــات
الـضـخـمــة ،السـيـمــا ان ـهــا تحمل
اسم الناقل الوطني ،وتمثل دولة
ال ـكــويــت ب ـيــن ال ـج ـهــات األخ ــرى
المشاركة في المعرض».

أع ـل ـنــت ش ــرك ــة مـسـتـشـفـيــات
ال ـ ـض ـ ـمـ ــان الـ ـصـ ـح ــي (ض ـ ـمـ ــان)
ت ـش ـغ ـيــل ال ـم ــرح ـل ــة األول ـ ـ ــى مــن
نـظــام الملف الصحي الموحد
( ،)EMRامتدادا الستراتيجيتها
ال ـم ـت ـك ــام ـل ــة ل ـت ـط ــوي ــر ال ـب ـن ـيــة
ال ـت ـح ـت ـي ــة ل ـل ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة
الرقمية في سبيل تقديم أفضل
الخدمات.
ً
وتعد هذه المرحلة جزءا من
اسـتــراتـيـجـيــة شــامـلــة لتطوير
نـظــام الملف الصحي الموحد
لـتــزويــد مختلف مــراكــز شركة
ض ـ ـ ـمـ ـ ــان ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ب ـ ــأح ـ ــدث
التقنيات والتطبيقات لتلبية
احـ ـتـ ـي ــاج ــات ش ـب ـك ــة ال ــرع ــاي ــة
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة وال ـ ـط ـ ــاق ـ ــم ال ـط ـب ــي
والـ ـم ــرض ــى ،إذ ت ـت ـض ـمــن ه ــذه
ال ـم ــرح ـل ــة م ـن ـظ ــوم ــة مـتـكــامـلــة
لـ ـل ــرب ــط ف ـي ـم ــا بـ ـي ــن الـ ـخ ــدم ــات

صورة جماعية خالل االحتفال
والمالية.
الصحية واإلدارية
ّ
وك ــان ــت «ض ـم ــان» ق ــد وقـعــت
خــال م ــارس الـمــاضــي اتفاقية
نـظــام الملف الصحي الموحد
مـ ـ ـ ــع شـ ـ ــركـ ـ ــة إنـ ـت ــرسـ ـيـ ـسـ ـتـ ـم ــز
 ،InterSystemsو ه ــي وا ح ــدة
من كبريات الشركات العالمية

الــرائــدة فــي مـجــال تكنولوجيا
األنظمة الصحية.
وتـ ـ ـق ـ ــوم «ض ـ ـ ـمـ ـ ــان» ب ـت ـن ـف ـيــذ
وتطوير الملف الصحي الموحد
ع ـ ـلـ ــى م ــرحـ ـلـ ـتـ ـي ــن وت ـت ـض ـم ــن
األولـ ـ ـ ــى  -الـ ـت ــي دخـ ـل ــت ن ـطــاق
ال ـت ـش ـغ ـي ــل  -م ـ ــراك ـ ــز ال ــرع ــاي ــة

ال ـص ـح ـيــة األولـ ـي ــة ف ــي مـنــاطــق
حولي والفروانية والضجيج،
وغيرها من المراكز ،أما المرحلة
الثانية فسيتم تطبيق منظومة
ضمان للرعاية الصحية تباعا
ف ــي مـسـتـشـفـيــاتـهــا بــاألح ـمــدي
والجهراء.

وخـ ـ ــال احـ ـتـ ـف ــال ب ـم ـشــاركــة
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ،ق ــال
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي بــالــوكــالــة
ف ــي ش ــرك ــة ضـ ـم ــان ،د .مـحـمــد
ا لـقـنــا عــي ،إن تشغيل المرحلة
نظام الملف الصحي
األولى من ّ
الـمــوحــد يـمــثــل إن ـجــازا متميزا
للشركة بما يتماشى مع تحقيق
أهدافها الطبية والتشغيلية ،إذ
تم االنتهاء من هذه المرحلة في
زمن قياسي ال يتجاوز  6أشهر،
وذلك بفضل التعاون والتنسيق
ب ـي ــن م ـخ ـت ـلــف الـ ـقـ ـط ــاع ــات فــي
ال ـشــركــة ال ــذي ــن يـعـمـلــون ب ــروح
الفريق الواحد في سبيل تحقيق
«رعاية صحية ...لكويت جديدة»
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا أحـ ـ ــد ال ـم ـش ــاري ــع
االستراتيجية في خطة التنمية
الوطنية (كويت جديدة .)2035

«أولى للوقود» تحصل على جائزة التميز الذهبي «المطاحن» تقدم وجبة خفيفة
في البيئة والصحة والسالمة للعام الثالث على التوالي
ومتوازنة لطلبة المدارس
بعد إنجازاتها ،التي حققتها خالل هذا
ال ـع ــام ف ــي دع ــم الـمـجـتـمــع ،حـصـلــت «أول ــى
ل ـلــوقــود» عـلــى جــائــزة الـتـمـيــز الــذهـبــي في
مـجــال الـبـيـئــة والـصـحــة وال ـســامــة للسنة
الثالثة على التوالي على مستوى مجلس
التعاون الخليجي لعام  2021من مؤسسة
.ASSP
وتـحـقـقــت ه ــذه ال ـج ــائ ــزة واإلنـ ـج ــاز من
خالل الجهود المشتركة ألفراد ومستثمرين
وشــركــاء الـشــركــة األول ــى فــي مـجــال البيئة
والـ ـصـ ـح ــة والـ ـ ـس ـ ــام ـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـث ــل اه ــم
العناصر في مسيرة الشركة نحو المزيد
من التقدم والتطوير على نطاق عالمي في
كل القطاعات.
وقال رئيس مجلس اإلدارة عبدالحسين
السلطان« :إننا مستمرون في توفير بيئة

نظيفة ،ونسعى جاهدين من أجل مستقبل
مـسـتــدام أفـضــل وإرضـ ــاء الـعـمــاء ،وأيـضــا
توفير الطاقة في تجديد محطاتنا للوقود».
وأض ـ ــاف «نـتـمـنــى ون ــأم ــل ان نـسـيــر في

خ ـطــوات مـتـطــورة ومـتـقــدمــة فــي الـسـنــوات
الـ ـ ـق ـ ــادم ـ ــة ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة والـ ـصـ ـح ــة
والسالمة».

«األهلي» يعلن فائزي «التحويل تغيير»
أع ـل ــن ال ـب ـنــك األه ـل ــي أس ـمــاء
الـ ـف ــائ ــزي ــن األربـ ـ ـع ـ ــة بــال ـس ـحــب
السابع لحملة «التحويل تغيير»
ألص ـ ـحـ ــاب حـ ـس ــاب ــات الـ ــرائـ ــد،
والبرستيج ،وحسابات الراتب،
مــن عـمــاء الـنـخـبــة .وت ــم إج ــراء
ال ـس ـحــب ب ـتــاريــخ  23ال ـج ــاري،
ت ـحــت إش ـ ــراف وزارة ال ـت ـجــارة
والـ ـصـ ـن ــاع ــة ،والـ ـف ــائ ــزي ــن ه ــم:
محمد مرزوق مطلق المطيري،
وسعد حمدان الديحاني ،وريم
مـحـمــد س ــودان ــي ،وعـبــدالـكــريــم
سالم مهيدي.
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن السحب
ال ـق ــادم ي ــوم  19أكـتــوبــر ،2021
وفضال عن ذلك ،سيكون هناك
 4فـ ــائـ ــزيـ ــن ك ـ ــل شـ ـه ــر ل ــدي ـه ــم
فــرصــة لـلـفــوز بــاس ـتــرداد قيمة
رواتـبـهــم ( 2مــن الكويتيين و2
من الوافدين).

أعلنت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية
دعـمـهــا لطلبة مـ ــدارس الـكــويــت ولـجـمـيــع الـفـئــات
ال ـع ـمــريــة ،م ــن خ ــال اب ـت ـكــار وج ـبــة ف ـطــور خفيفة
ومتوازنة أطلق عليها «برنش المطاحن».
وقال الرئيس التنفيذي للشركة ،مطلق الزايد،
إن «الـمـطــاحــن تـسـعــى لتسخير قــدرات ـهــا لتوفير
منتجات جــد يــدة ومبتكرة تناسب جميع أذواق
الطلبة بجميع الفئات العمرية ،إليماننا بضرورة
ً
وجــودنــا جنبا إلــى جنب مــع عــودتـهــم لـلـمــدارس،
لكونهم النشء ،وثمرة الغد لبلدنا الكويت» .وأضاف
الزايد «نظرا لقدوم العام الدراسي ،وما ندركه من
حجم الوقت الذي تقضيه األم في اختيار الوجبة
المدرسية المناسبة ألبنائها ،وما يشكله من تحد
يــومــي آخــر يــواجـهـهــا ،فقد ابتكرنا فـكــرة «برنش

ً
المطاحن» ،تسهيال على أولياء األمــور ،ورفع هذا
العبء اليومي من على عاتقهم».
وأشار إلى أن «برنش المطاحن» يتكون من وجبة
خفيفة ومتنوعة شاملة كــل المقومات الغذائية،
ً
سواء كانت إفطارا أو برنش في بوكس ذات تصميم
جذاب سهل الحمل ،بأسعار تنافسية لتمد الطلبة
بالطاقة التي تكفيهم لليوم الدراسي.
ولفت إلى أن البرنش يتميز بأنه يناسب جميع
األعمار ومختلف األذواق ،بهدف اإلسهام في تجديد
روح الـنـشــاط واإلق ـبــال عـلــى الـيــوم الــدراســي بكل
ً
ً
حماس لعام دراســي أكثر نجاحا وتميزا ،مؤكدا
أنه سيتم طرحه في الجمعيات التعاونية واألسواق
ً
الموازية ومنافذ بيع الشركة قريبا.

«بوبيان» يطلق برنامج القادة من «ديوك األميركية»
أولى فعاليات Boubyan Business School

ولـلـتــأهــل ل ــدخ ــول الـسـحــب،
يحتاج العمالء إلى إيداع راتب
واحد في حسابهم قبل شهر من
تاريخ السحب.
وب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ذل ـ ــك ،فــإنــه
عـنــد فـتــح ح ـســاب ال ــرات ــب لــدى
البنك ،يستطيع العمالء اختيار
إحــدى المكافآت التالية :هدية
نقدية تصل إ لــى  1.000دينار

ل ـل ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ،وق ـ ـ ـ ــرض ب ـ ــدون
فوائد يصل إلى  10.000دينار
ل ـل ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ،وق ـ ـ ـ ــرض ب ـ ــدون
فــوائــد يـصــل إل ــى  5.000ديـنــار
ل ـل ــواف ــدي ــن ،عـلـمــا ب ــأن ال ـعــرض
مـفـتــوح لـعـمــاء ال ــرات ــب الـجــدد
فقط.

أع ـ ـ ـلـ ـ ــن «ب ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان» إط ـ ـ ــاق
ال ـبــرنــامــج ال ـتــدري ـبــي ال ـخــاص
ً
بــإعــداد الـقــادة داخـلـيــا ،لتعزيز
مهاراتهم القيادية بالتعاون مع
جامعة ديوك األميركية ،والذي
يــأتــي فــي إط ــار توقيع شراكته
ً
االستراتيجية التي جاءت سعيا
لتحفيز كوادره البشرية ،وتبني
أفضل الممارسات الــرائــدة في
سبيل تطوير موارده البشرية.
وقال المدير التنفيذي إلدارة
ت ـط ــوي ــر وإدارة الـ ـم ــواه ــب فــي
البنك ،عبدالعزيز الرومي «أعلنا
أن بويبان بصدد اعتماد برامج
تدريبية مكثفة عالية الكفاء ة،
بالتعاون مع كبرى مؤسسات

الـتــدريــب والـتـطــويــر العالمية،
األمـ ــر الـ ــذي ي ـســاعــد ع ـلــى دعــم
اسـتــراتـيـجـيــة الـبـنــك نـحــو دعــم
ورف ــع ك ـف ــاءات ق ـيــاداتــه وصقل
مهارات موظفيه».
وأض ـ ــاف أن «إع ـ ــداد ال ـق ــادة»
يعد أول البرامج ضمن الشراكة
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة مـ ـ ــع «ديـ ـ ـ ــوك
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة» ،حـ ـي ــث ُيـ ـس ــاع ــد
ال ـبــرنــامــج عـلــى تـمـكـيــن ال ـقــادة
ا لـحــا لـيـيــن والمستقبليين من
الـ ـنـ ـج ــاح ،فـ ــي ظـ ــل الـ ـتـ ـط ــورات
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــارع ـ ــة وال ـ ـم ـ ـتـ ــاح ـ ـقـ ــة
ال ـتــي يـشـهــدهــا ق ـطــاع األع ـمــال
ً
ال ـم ـصــرفــي الــرق ـمــي حــال ـيــا في
دولة الكويت وحول العالم.

«وربة» يجري سحب الحصالة األسبوعي
أعـ ـل ــن ب ـن ــك ورب ـ ـ ــة أس ـ ـمـ ــاء ف ــائ ــزي
سحوبات « »Bloomاألسبوعية ،وهو
ال ـح ـســاب ال ـخ ــاص بــال ـش ـبــاب الــذيــن
تـتــراوح أعمارهم بين  15و 25سنة.
وي ـجــري الـبـنــك سحبا أسـبــوعـيــا كل
يــوم أربـعــاء ط ــوال الـعــام على جميع
عمالء شريحة  Bloomوممن لديهم
حصالة رقمية ســاريــة ط ــوال الشهر
األسـ ـ ـب ـ ــق ل ـل ـس ـح ــب ،وي ـ ـتـ ــم ال ـس ـحــب
بـحـضــور مـمـثــل ع ــن وزارة الـتـجــارة
والصناعة وموظفي البنك لتتويج 5
رابحين بـ  100دينار لكل منهم.
كما يقوم البنك في أول يوم أربعاء
م ــن ب ــداي ــة ك ــل شـ ـه ــر ،ب ـع ـمــل سـحــب
خ ــاص لـعـمــاء  Bloomمـمــن حـ ّـولــوا

المكافأة الطالبية التي يتسلمونها
م ــن ال ــدول ــة إلـ ــى «ورب ـ ـ ــة» ل ـت ـتــويــج 5
ً
راب ـح ـيــن ش ـهــريــا بمبلغ  200ديـنــار
لكل منهم.
وب ـ ـ ـ ـ ــارك ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ل ـ ـفـ ــائـ ــزي س ـحــب
«الـ ـحـ ـص ــال ــة ال ــرقـ ـمـ ـي ــة األسـ ـب ــوع ــي»
لعمالء  Bloomالـســادس والعشرين
لهذا الـعــام ،وهــم كــل مــن تركي طالل
ال ـع ـت ـي ـب ــي ،وخـ ــالـ ــد أحـ ـم ــد ال ـع ـن ــزي،
وريما ماجد الرحماني ،ومريم قيس
التميمي ،وعبدالرحمن خالد العنزي.
يذكر أن «وربة» ّ
ميز شريحة عمالء
 Bloomب ـت ـجــربــة م ـصــرف ـيــة رقـمـيــة
فريدة من نوعها ترتقي لطموحاتهم
وت ــوج ـه ــات ـه ــم الـ ـت ــي ت ـع ـت ـبــر رك ـي ــزة

ال ـت ـطــور م ــن خ ــال تـطـبـيــق مصرفي
خـ ــاص واألول م ــن ن ــوع ــه ل ـي ــس فــي
ال ـك ــوي ــت ف ـح ـس ــب؛ ب ــل ف ــي الـمـنـطـقــة
ب ــأس ــره ــا ،مـسـتــوحــى م ــن تطبيقات
ً
وسائل التواصل ،األكثر استخداما
مــن حيث تصميم والــواجـهــة وطــرق
ً
التصفح واختيار األلــوان خصيصا
للشباب.
مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،ي ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم ال ـب ـن ــك
مكافأة تقديرية للطالب المتفوقين
والحاصلين على معدل فصلي  3.5أو
أكثر من أصل  4نقاط بمبلغ  50دينارا
ت ــودع عـلــى هيئة نـقــاط فــي برنامج
الوالء (المخبة) المتوافرة على تطبيق
بنك وربة ،إضافة إلى إصدار وتجديد

مجاني لبطاقة  VISAالمسبقة الدفع
بـنـسـبــة اس ـت ــرج ــاع  3بــال ـم ـئــة ،بحد
استرجاع شهري بقيمة  150دينارا
على هيئة نقاط في «المخبة».

وأوض ـ ـ ــح الـ ــرومـ ــي «س ـنــركــز
خالل هذا البرنامج على مواكبة
تـ ـط ــورات وت ـح ــدي ــات الـمــرحـلــة
الحالية ،والتي تعزز استخدام
الـ ـخ ــدم ــات ال ــرق ـم ـي ــة لـتـحـقـيــق
تطلعات البنك االستراتيجية»،
ً
م ـ ـنـ ــوهـ ــا أن أول ـ ـ ـ ــى فـ ـع ــالـ ـي ــات
ال ـب ــرن ــام ــج س ـت ـقــام ف ــي ال ـف ـتــرة
ً
الـحــالـيــة اف ـتــراض ـيــا عــن طريق
ال ـتــدريــب عــن بـعــد عـبــر منصة
ً
ديـ ـ ــوك ال ــرق ـم ـي ــة ،ت ـم ــاش ـي ــا مــع
الظروف الحالية.
وحول برنامج القادة أوضح
الــرومــي أنــه يـهــدف إلــى تأهيل
الـكــوادر البشرية في «بوبيان»
خصوصا في قطاع المنتجات

المصرفية الرقمية ،وذلــك عبر
االطالع على أحدث التطبيقات
اإلداري ــة والـقـيــاديــة فــي البنوك
الرقمية.
وأضـ ـ ــاف أن هـ ــذا ال ـبــرنــامــج
يعد المرحلة األول ــى مــن رحلة
ال ـت ـط ــور لـ ـق ــادة ال ـب ـن ــك ،وال ـت ــي
تـ ـه ــدف إل ـ ــى خ ـل ــق ف ــري ــق عـمــل
قيادي فعال يسعى إلى إنجاح
االستراتيجية التوسعية للبنك،
وتعزيز قيمه لتقديم منتجات
وخدمات أفضل للعمالء.
عبدالعزيز الرومي

«برقان» يقدم قهوة لعمالئه
بالتعاون مع Syra Coffee
بمناسبة ال ـيــوم الـعــالـمــي للقهوة  1أكـتــوبــر،
يقدم «برقان» ،بالتعاون مع مقهى ،Syra Coffee
قهوة مجانية لجميع عمالئه في حملة حصرية
مدة يوم واحد.
ويــأتــي تنظيم ه ــذا ال ـعــرض ال ـخــاص باليوم
الـعــالـمــي لـلـقـهــوة فــي إط ــار اسـتــراتـيـجـيــة البنك
الهادفة إلــى االقـتــراب أكثر من عمالئه ،وتطوير
عالقات مستدامة معهم من خالل مجموعة واسعة
من العروض ّ
القيمة والمميزة التي تناسب أسلوب
حياتهم.
ويمكن لعمالء البنك االستمتاع بمذاق القهوة
الــرائـعــة فــي  ،Syra Coffeeمــن أفـضــل المقاهي
بــالـكــويــت ف ــي ب ــرج الـمــديـنــة عـنــد تـقــديــم أي من
بطاقات «برقان» الخاصة بهم.
وهذا العرض متاح طوال اليوم ،أو حتى نفاد

الكمية ،مع تطبيق الـشــروط واألحـكــام الخاصة
بالعرض.
يتعاون البنك مع أفضل العالمات التجارية
في مختلف المجاالت لتقديم مجموعة واسعة
من المزايا والعروض لقاعدة عمالئه ،وسيواصل
تطوير وتنويع منتجاته وخــدمــاتــه إلــى جانب
العروض الخاصة للوفاء بوعده بضمان تجربة
مصرفية متميزة ومجزية لعمالئه.

لوحة تاريخية لألميرة
ديانا على شقتها بلندن
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تم تكريم األميرة الراحلة ديانا في لندن بوضع لوحة زرقاء على شقتها السابقة ،أمس ،فيما
ً
يعتبر تسليطا للضوء على شخصية تاريخية رئيسية في بريطانيا.
وذكرت وكالة األنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن األميرة ديانا عاشت في العقار رقم  60في
منطقة كولهيرن كورت بالقرب من منطقة كينغز رود الراقية في تشيلسي ،عندما استقرت في
العاصمة البريطانية بينما كانت شابة قبل الزواج من األمير تشارلز في عام .1981
ً
وكانت ديانا قد وصفت الفترة التي قضتها في الشقة بأنها "أسعد أوقات حياتها" ،وفقا لكتاب
أندرو مورتون "ديانا ،بكلماتها الخاصة".
وتم ترشيح الراحلة ديانا ،من جانب مؤسسة التراث اإلنكليزي لتفانيها فى مجال األعمال الخيرية
وكانت المؤسسة قد قامت بإدارة حملة تطلب من سكان لندن اقتراح نساء تستحق التكريم بلوحة
ً
زرقاء تحيي ذكرى االرتباط بين الموقع والفرد الذي كان ُيعتبر بارزا في مجاله.
(د ب أ)

آية ناكامورا تنضم ألريانا غراندي
في «فورتنايت»
كأول فنانة فرنسية تقدم تجربة تفاعلية

األميرة ديانا

تشوبرا وجوناس في جولة سياحية بأوروبا
انطلقت النجمة الهندية بريانكا تشوبرا
وزوج ـهــا الممثل والمغني نيك جــونــاس في
جولة سياحية بأوروبا ،وشاركت مع متابعيها
لحظات قضها في لندن عبر صفحتها الخاصة
على موقع التواصل االجتماعي "إنستغرام".
وتألقت بريانكا بإطالالت ساحرة في شوارع
لندن واألماكن التي فيها مناظر طبيعية خالبة.
ون ـش ــرت بــريــان ـكــا ق ـبــل أيـ ــام قـلـيـلــة ص ــورة
فــي صفحتها الـخــاصــة على مــوقــع التواصل
اإلجـتـمــاعــي ،أطـلــت فيها مــن عــاصـمــة فرنسا
باريس ،وخلفها أحــد أبــرز المعالم السياحية
الفرنسية برج إيفل.
وأطلت بريانكا بفستان طويل الفت بألوان
زاهـيــة ضيق عــن الـصــدر ،وواس ــع عند أسفله،
والقت إطاللتها إعجاب عدد كبير من متابعيها.
وتــأتــي تـلــك الـجــولــة بــالـتــزامــن مــع احتفال
تشوبرا بعيد ميالد زوجها نيك جوناس الـ ،29
حيث نشرت ملصق غازلته فيه ووصفته بأنه
ً
"حب حياتها" ،تعليقا على صــورة رومانسية
ً
لهما معا.

تشوبرا وجوناس

«أوبرا متروبوليتان» في نيويورك
تحتضن جمهورها

ناكامورا في إحدى أغنياتها
أعلنت شركة "وورنر" لإلنتاج الموسيقي أمس األول ،أن المغنية آية ناكامورا ستصبح "أول
فنانة فرنسية ستقدم تجربة تفاعلية" عبر لعبة الفيديو "فورتنايت" ،لتنضم إلى قائمة مشاهير
عالميين خاضوا هذا الغمار في األشهر األخيرة.
وتلتحق آية ناكامورا بآخر الفنانات الالتي دخلن قائمة ألعاب الفيديو وهي المغنية األميركية
أريانا غراندي التي أطلت في أغسطس الفائت ،على "فورتنايت" طوال إحدى فترات نهاية األسبوع
من خالل صورة رمزية (أفاتار) تظهرها وهي تؤدي بعض أغانيها .وتمكن الالعبون من اختبار
مغامرة افتراضية مع نجمة موسيقى البوب والـ"آر إن بي" التي ظهرت على شكل شخصية نصف
ً
ً
بشرية ونصف خيالية ترتدي زيا قصيرا.
ً
وأوضحت "وورنر" أن ناكامورا ،وهي الفنانة الفرنسية األولى عالميا لناحية عدد االستماعات
عبر خدمات البث التدفقي" ،اختيرت من شركة "إبيك غايمز" (المطورة للعبة الفيديو) للظهور ضمن
لعبة "فورتنايت" في إطار إطالق السلسلة الحدث "ساوندوايف سيريز" مع خمسة فنانين دوليين".
وقال رئيس "وورنر ميوزيك فرنسا" في تصريحات أوردها البيان إن تاريخ الحدث والمعلومات
ً
المرتبطة به ُ
سيعلن عنها الحقا ،مضيفة أن "لعب الفيديو جزء من محاور عدة للتنويع والتطوير
تعمل عليها "وورنر ميوزيك فرنسا" بصورة فاعلة لتوفير مواكبة أكثر إبداعا لفنانيها".
وكانت "إبيك غايمز" أطلقت تجارب مماثلة ،من خالل إدخال شخصيات افتراضية تمثل نجم
الراب األميركي ترافيس سكوت في أبريل العام الماضي  ،2020أو نجم كرة القدم البرازيلي نيمار
في وقت سابق من هذا العام.
وتهدف هذه االستراتيجية إلى جعل "فورتنايت" التي تضم حوالي  350مليون مستخدم حول
العالم ،منصة ترفيهية من دون االكتفاء بكونها مجرد لعبة فيديو إلطالق النار والبقاء.
وجاء اختيار آية ناكامورا ،لتلتحق بقائمة فناني "فورتنايت" نتيجة أعمالها الغنائية التي
تجذب أكبر عدد من المستمعين حول العالم.
ومن األرقام المذهلة بالفعل ،هو ما حققه ألبومها الثالث "آية" وتم تحميله أكثر من  12مليون
مرة عبر ّ
ّ
منصة "سبوتيفاي" بعد  4أيام من صدوره.
وباتت هذه المجموعة الموسيقية ثالث أسطوانة تحصد أكبر عدد من المستمعين في العالم،
بعد أعمال "إيه سي/دي سي" ،وفق بيانات "سبوتيفاي".
ّ
ً
وتعبر الشابة البالغة من العمر  25عاما " عن المشاعر الغرامية بكل نواحيها" على طريقتها
ً
ّ
المطعم بأسلوب البوب.
الخاصة طبعا ،في ألبومها الجديد
ّ
غير ألبومها الثاني "ناكامورا" ( )2018حياتها ،وبيعت منه أكثر من مليون نسخة بدفع من
األغنيتين الناجحتين "بوكي" و"دجــادجــا" التي حصدت  700مليون مشاهدة على "يوتيوب".
وتروي آية ناكامورا بلغة دارجة في هذه األغنية مشاكلها العاطفية مع شريك سابق لها تحاسبه
على أفعاله.
ّ
ً
ً
ّ
حتى قائمة أفضل األغنيات في هولندا ،وذلك ّ
للمرة
وتصدرت
ولقيت "دجادجا" نجاحا باهرا،
األولى منذ إديت بياف .واستعادها في نسخة خاصة المغني الكولومبي مالوما الذائع الصيت
في أميركا الالتينية والواليات المتحدة الذي سبق له أن تعاون مع مادونا وشاكيرا( .أ ف ب)

تيرينس بالنشارد

عــاودت "أوبــرا متروبوليتان" في نيويورك
ً
احتضان جمهورها بعد وقــف نشاطها عاما
ونصف العام بسبب جائحة كوفيد ،19 -ورفعت
ّ
ستارتها عــن ع ــرض شــكــل سابقة فــي تاريخ
الدار كونه من تلحين الموسيقي عازف البوق
تيرينس بالنشارد ،والذي وصلت أصداؤه إلى
حي هارلم.
فالمؤسسة المرموقة لم تشهد على مدى 138
ً
ً
عاما من وجودها ،خالفا لدور األوبرا األخرى
ّ
ّ
في الواليات المتحدة ،أي عرض ألف موسيقاه
أميركي من أصل إفريقي ،رغم وجــود عدد من
الملحنين السود الكبار كويليام غرانت ستيل.
ّ
لكن هــذا الواقع ّ
تغير مع أوبــرا "فاير شات
آب إن مــاي بــونــز" ،وهــو عمل معاصر ومبهج
ّ
مطعم بلمسات من موسيقى الجاز والبلوز،
ّ
لحنه عازف البوق الشهير ذو األصول اإلفريقية
ّ
تـيــريـنــس ب ــان ـش ــارد ال ـ ــذي أل ـ ــف الـمــوسـيـقــى
التصويرية لعدد من أفالم سبايك لي( .أ ف ب)

إيطاليا تسمح للسينما والمسرح
بالعمل بطاقة كاملة

أريانا غراندي

ق ــررت الـسـلـطــات اإليـطــالـيــة الـسـمــاح لــدور
السينما والمسارح في إيطاليا بالعمل بكامل
سعتها االستيعابية قريبا مجددا في المستقبل،
بعد أن دعت لجنة خبراء بشأن ملف فيروس
ك ــورون ــا إل ــى اس ـت ـخــدام  80بــالـمـئــة م ــن طاقة
المؤسسات الثقافية ،و 100بالمئة في الفعاليات
المقامة باألماكن المفتوحة.
والشرط المسبق لذلك هو أن تقع المؤسسات
الـثـقــافـيــة فـيـمــا يـسـمــى بــالـمـنــاطــق الـبـيـضــاء،
أي الـمـنــاطــق ال ـتــي تـسـجــل أعـ ـ ــدادا منخفضة
لإلصابات بـ "كوفيد ،"19 -وأن يكون لكل زائر
"جــواز سفر أخضر" ســار ،وهــي شهادة تثبت
ال ـح ـصــول عـلــى الـتـطـعـيــم أو الـتـعــافــي من
"كــوف ـيــد ،"19 -أو فـحــص سـلـبــي لـفـيــروس
كورونا .ورغــم ذلك انتقدت جمعية المؤلفين
والناشرين قرارات اللجنة ،باعتبارها "غير كافية
وغير مبررة بشكل موضوعي"" ،ومن المفارقات
أن لدينا في إيطاليا أعلى معدالت التطعيم ،لكن
(د ب أ)
لدينا أكثر التدابير تقييدا أيضا".

دار عرض

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
ـط ن ـص ـي ـحــة إل ـ ــى زم ـيــل
مهنيا :احــرص على التفكير في تفاصيل م ـه ـن ـي ــا :ال تـ ـع ـ ِ
ينافسك في مهنتك.
عملك للتأكد من صوابيتها.
ً
ً
ً
عاطفيا :الغيرة تأكل صدر الحبيب بسبب عــاطـفـيــا :يـفـكــر الـشــريــك كـثـيــرا بطريقة
يستطيع بها تخفيف المسؤولية عنك.
نظراتك التائهة.
ً
ً
اجتماعيا :تتجاهل تفاصيل ما يحدث في اجتماعيا :أصابتك خيبة أمل من قريب
لك فلم تعد تهتم بأمره.
العائلة وهذا أمر سيئ.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :ما تعانيه اليوم بسبب الظروف
ً
لن يدوم فكن متفائال.
ً
عــاطـفـيــا :عــاقـتــك بــالـحـبـيــب ستشهد
ً
ً
ً
تطورا إيجابيا الفتا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يطلب منك أحــد الــوالــديــن
ّ
ّ
عائلي.
االهتمام الجدي بموضوع
رقم الحظ.39 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
ً
مهنيا :تسمع كالما مهنيا غير مقنع
ّ
فتصرف تجاهه بدراية وحكمة.
ً
ً
عاطفيا :تــواجــه تجاهال مــن الحبيب
ً
ألنه لم يكن راضيا عن أحد قراراتك.
ً
ً
ّ
التريث قليال
اجتماعيا :ينبغي عليك
قبل اختيارك لألصدقاء.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
م ـه ـن ـيــا :أحـ ــد ال ــزم ــاء ف ــي ورط ـ ــة ف ـحــاول
بهدوئك وحكمتك أن تخرجه منها
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ف ــي الـ ـح ــب ت ـج ــد ب ـع ــض ال ـف ــرح
ً
والسعادة مما يخفف تعبك قليال.
ً
اجتماعيا :أنت شديد الحرص على التأكد
من جميع ما يحدث في العائلة.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :يسير عملك باالتجاه الصحيح فال
ً
تخف أبدا عما تنجزه.
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :عــاق ـتــك ال ـم ـت ــوت ــرة ق ـل ـيــا مع
الشريك تدفعك إلى التفكير بإيجابية.
ً
اجـتـمــاعـيــا :رغبتك فــي تحسين وضعك
ً
ً
المادي عائليا سيتحقق قريبا.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا  :تأتيك بعض ا ل ـعــروض المهنية
التي تدفعك الى إعادة النظر في وضعك.
ً
ً
عــاطـفـيــا :ال تكن عـنـيــدا عندما يعارضك
الحبيب وهو على حق.
ً
اجتماعيا :احــرص على عــدم التدخل في
األمور الشخصية كي ال ّ
يرتد اللوم عليك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :التراكمات القديمة لن ّ
تقدم ولن
ّ
تؤخر فتجاوزها وتابع عملك.
ً
عــاط ـف ـيــا :يـنـتـظــر ال ـشــريــك إش ـ ــارة منك
ليؤمن لك كل ما يريحك.
ً
اجتماعيا  :في أحضان العائلة ستجد
ّ
األمان والراحة وأنت تستحقهما.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
مهنيا :كن حذرا في الفصل بين مشاكل
الزمالء واعتمد المصداقية.
ً
عــاطـفـيــا :اذه ــب مــع الحبيب فــي نزهة
مهما كانت قصيرة ألنه يحتاجها.
ً
اجتماعيا :حان الوقت لتستعيد راحتك
فال تتردد في أخذ إجازة قصيرة.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :أنــت في حاجة إلــى التفكير في
مشروع مهم يعرض عليك.
ً
ً
عاطفيا  :ينزعج الشريك كثيرا عندما
يجدك تبتعد عنه وتهتم باآلخرين.
ً
اجتماعيا :ال تمتنع عن تلبية الدعوات
االجتماعية ففيها متنفس لك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تفاؤل كبير في أجواء العمل بعد
وقت طويل من الركود.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :عـ ـن ــوان ال ـمــرح ـلــة ال ـق ــادم ــة مع
الشريك وفاق وتفاهم ّ
تامين.
ً
اجتماعيا :ال تأخذ على عاتقك تصحيح
مسار المجتمع واعمل بحسب قناعتك.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا :مستقبل مشاريعك بأمان فال تفقد
الثقة بالله وبنفسك.
ً
ً
عاطفيا :يضع القدر أمامك شخصا من
الطرف اآلخر قد تربطكما عالقة.
ً
اجتماعيا :يستحق جسمك االهتمام به
إن بالراحة أو بالرياضة.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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معرض
تدشن
واإلعالميين
الفنانين
نقابة
ً
«في ذكرى أمير اإلنسانية» بمشاركة  ٦٠فنانا
عزة إبراهيم

بحضور جماهيري كبير
انطلقت فعاليات معرض
«في ذكرى أمير اإلنسانية»
الذي تنظمه نقابة الفنانين
واإلعالميين برعاية المجلس
الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،في جسر مجمع مارينا
مول وعلى مدى  3أيام ابتداء
من أمس.

المعرض يعتبر
لمحة وفاء
لسمو األمير
الراحل الشيخ
صباح األحمد
بدر الدويش

دش ـ ـنـ ــت نـ ـق ــاب ــة ال ـف ـن ــان ـي ــن
واإلعالميين أمــس ،المعرض
الـتـشـكـيـلــي "فـ ــي ذك ـ ــرى أمـيــر
اإلن ـســان ـيــة" بـمـنــاسـبــة م ــرور
عــام على وفــاة األمير الراحل
الشيخ صباح األحمد.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك فـ ـ ـ ــي ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات
ً
ً
المعرض  60فنانا تشكيليا
من أعضاء النقابة ،بإجمالي
ً
ً
ً
 60ع ـمــا فـنـيــا مـتـنــوعــا بين
صـ ـن ــوف الـ ــرسـ ــم ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة،
التي تعكس حالة من التنوع
وال ـج ـم ــال ـي ــة والـ ــوفـ ــاء لـسـمــو
األمير الراحل في ذكراه األولى.
وتـ ـ ـ ــم افـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح الـ ـمـ ـع ــرض
ً
ف ــي ال ـحــاديــة ع ـشــرة صـبــاحــا
ويستمر ثالثة أيام في جسر
مجمع مارينا مول ،من خالل
أعـ ـ ـم ـ ــال م ـ ـخ ـ ـتـ ــارة تـ ـعـ ـب ــر فــي
مجملها عن حب سمو األمير
الراحل.
وحـ ـ ـض ـ ــر ح ـ ـفـ ــل اإلف ـ ـت ـ ـتـ ــاح
األمين العام المساعد لقطاع
ال ـف ـنــون بــالـمـجـلــس الــوطـنــي
ل ـل ـث ـق ــاف ــة وال ـ ـف ـ ـنـ ــون واآلداب
د .بـ ـ ــدر الـ ـ ــدويـ ـ ــش ،ورئـ ـي ــس
قطاع الفنون التشكيلية في
نقابة الفنانين واإلعالميين
عـ ـل ــي الـ ـ ـع ـ ــوض ،والـ ـفـ ـن ــان ــون
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــون بـ ــال ـ ـم ـ ـعـ ــرض
والـجـمـهــور ال ــذي تــوافــد على
المعرض منذ العاشرة مساء
وقبل االفتتاح الرسمي.
مــن جــانـبــه ،ق ــال األم ـيــن الـعــام
المساعد لقطاع الفنون بالمجلس
الوطني للثقافة د .بــدر الدويش

لـ"الجريدة" إن المعرض يعتبر
ل ـم ـح ــة وفـ ـ ـ ــاء ل ـس ـم ــو األمـ ـي ــر
الراحل الشيخ صباح األحمد
الـ ـ ــذي ي ـس ـت ـحــق ك ــل اإلشـ ـ ــادة
والـتـقــديــر وال ـحــب حـتــى بعد
رحيله.
وأش ـ ـ ـ ــار ال ـ ــدوي ـ ــش إلـ ـ ــى أن
جـهــود األم ـيــر الــراحــل خالدة
وباقية رغم رحيله ،فبصماته
اإلنـســانـيــة وي ــده الـبـيـضــاء ال
تزال واضحة في كل المجاالت
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـم ـح ـل ــي
والخليجي والعالم كله ،لذلك
فإن تلك الفعالية إنما تعتبر
أقل ما يمكن تقديمه لمسيرة
سموه الخالدة.
من ناحيته قال رئيس قطاع
الفنون التشكيلية فــي نقابة
الـفـنــانـيــن واإلعــام ـي ـيــن علي
الـعــوض ،إن أعـمــال المعرض
تعكس حالة من التنوع الفني
ال ـك ـب ـيــر م ــن خـ ــال  60لــوحــة
ً
تشكيلية لـ  60فنانا وفنانة،
"جميعهم اتـفـقــوا عـلــى هــدف
واحـ ــد ه ــو ح ــب س ـمــو األم ـيــر
الراحل ،وتمجيد ذكراه في تلك
المناسبة المهمة".
وأشــاد العوض بالحضور
الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــري ال ـ ـ ــذي يـعـكــس
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األمـ ـ ـ ــور ال ـه ــام ــة
واإليـ ـ ـج ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ،وه ـ ـ ــي ش ـغــف
وتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوق ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ل ـت ـل ــك
الـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ـ ــروي
ت ـع ـط ـش ـهــم ال ـف ـن ــي ،والـ ـع ــودة
للحياة الطبيعية ،كما يعكس
هذا الحضور الحب الحقيقي

من أجواء المعرض

بدر الدويش وعلي العوض
وال ـ ـ ــذك ـ ـ ــرى الـ ـطـ ـيـ ـب ــة ل ــأم ـي ــر
ال ــراح ــل ف ــي ن ـف ــوس الـجـمـيــع
س ـ ـ ـ ــواء مـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن أو
المقيميين.
ودعا الجمهور للمزيد من
اإلقـ ـب ــال ف ــي األي ـ ــام المتبقية
ً
للمعرض وهي اليوم وغدا من
ً
الساعة العاشرة صباحا حتى
ال ـع ــاش ــرة م ـســاء لــاسـتـمـتــاع
باألعمال الفنية الراقية التي
تخاطب الذوق الرفيع والحب
وال ــوف ــاء واإلخـ ـ ــاص لــذكــرى
األمير الراحل.
وعـ ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـشـ ـ ــارك ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا ف ــي
المعرض قالت عضو المرسم
ال ـ ـحـ ــر الـ ـفـ ـن ــان ــة ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة
ابـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــام ال ـ ـع ـ ـص ـ ـفـ ــور ،إنـ ـه ــا
تشارك في المعرض من خالل
لوحة تصور التكريم األممي
لألمير الراحل الشيخ صباح
األحـ ـ ـم ـ ــد ،وتـ ـت ــويـ ـج ــه كــأم ـيــر
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ن ـت ـي ـجــة ج ـه ــوده
الخيرية لمساعدة الشعوب
على مستوى الـعــالــم ،مؤكدة
أن المعرض وقفة وفاء لذكرى
األم ـي ــر الـطـيـبــة ،وه ــو أق ــل ما
يمكن أن نقدمه له.

«الوطني للثقافة» يشارك بأنشطة
فنية متنوعة في «إكسبو دبي»
ي ـ ـشـ ــارك ال ـم ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي لـلـثـقــافــة
وال ـف ـنــون واآلداب ف ــي فـعــالـيــات مـعــرض
"اكسبو دبي  ،"2020الذي تنطلق فعالياته
وأنشطته في األول من أكتوبر المقبل في
إمارة دبي ،ويستمر حتى  31مارس ،2022
بعد أن تم تأجيل افتتاحه العام الماضي
بسبب "كورونا".
وحـ ـ ـ ــول ذلـ ـ ــك قـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ــرس ـم ــي
للمجلس ،األمين العام المساعد لقطاع
الثقافة د .عيسى األنصاري :إن "مشاركة
ال ـم ـج ـلــس س ـت ـكــون م ـم ـيــزة ون ــوع ـي ــة في
إكسبو دبــي  ،2020وقــد حرصت قيادات
ال ـم ـج ـل ــس ب ـت ــوج ـي ــه مـ ــن وزي ـ ـ ــر اإلعـ ـ ــام
والـثـقــافــة وزي ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون الـشـبــاب
ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـم ـط ـيــري ،واألمـ ـي ــن ال ـعــام
لـلـمـجـلــس كــامــل سـلـيـمــان الـعـبــدالـجـلـيــل
ع ـلــى ت ـنــويــع اخ ـت ـيــار األن ـش ـطــة ال ــرائ ــدة،
ال ـت ــي ت ـع ـكــس ه ــوي ــة ال ـك ــوي ــت الــوط ـن ـيــة،
خصوصا في المجاالت الثقافية والفنية
واألدبية ،وفي التراث الوطني ،الذي يعد
على رأس سلم أولويات أنشطة المجلس
واهتماماته".
ً
وق ـ ـ ــال إن ال ـم ـج ـل ــس أع ـ ــد  25ن ـش ــاط ــا
ً
ً
مختلفا ومتنوعا تغطي كل اختصاصات
واهتمامات ونطاق أعماله ،منها أنشطة

خ ــاص ــة بــال ـط ـفــل ،والـ ـح ــرف ال ـي ــدوي ــة من
خالل مشاركة "بيت السدو" ،والفنون من
خــال فــرق الفنون الشعبية ،والتصوير
الفوتوغرافي ،ومسرح الكبار واألطـفــال،
والـمــوسـيـقــي ،وال ـشـعــر وال ـخــط الـعــربــي،
فضال عن عدد مختار من الدورات والورش
وال ـم ـح ــاض ــرات ،ال ـتــي تـغـطــى مـنــاسـبــات
وقضايا فكرية وثقافية متعددة ،ومن ذلك
االحـتـفــال بـيــوم اللغة العربية بمشاركة
مجلة العربي ،واالحتفال بيومي الوطني
والـتـحــريــر  25-26فـبــرايــر  ،2022وال ــذي
س ـي ـصــاح ـب ـهــا ع ـ ــرض لـ ـج ــداري ــة وطـنـيــة
ونشاط مصاحب لفن الخط العربي.
وسيتخلل برنامج المشاركة احتفاالت
موسيقية ستقيمها الفرقة الموسيقية

الكويتية بقيادة الفنانين الكويتيين د.
بسام البلوشي ،ون ــواف الغريبة ،وحفل
التخت العربي بقيادة د .أيوب خضر.
كما ستشارك ا لـفــرق الفنية الشعبية،
التي تعكس الطابع الفني الوطني للغناء
الـشـعـبــي الـكــويـتــي ،فــي أكـثــر مــن فعالية
تقيمها فرقتا الجهراء للفنون الشعبية،
والماص للفنون الشعبية.
أما األنشطة المتعلقة بالطفل فستكون
م ــن خ ــال ف ـعــال ـيــات إب ــداع ـي ــة وتـفــاعـلـيــة
وورش محببة لألطفال ،بقيادة عدد من
المختصصين ا لـكــو يـتـيـيــن ،ودار اآل ث ــار
اإلسالمية.
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق بــال ـن ـشــاط الـمـســرحــي
فيشمل عرضين لمسرحية "ذي تالنت"
لـ ــأط ـ ـفـ ــال ل ـ ـفـ ــرقـ ــة ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح الـ ـشـ ـعـ ـب ــي،
ومسرحية "عطسه" للكبار لفرقة المسرح
الكويتي.
وف ــي ال ـش ـعــر س ـت ـكــون ه ـنــاك أمـسـيــات
نــوعـيــة ومـتـمــزة لـتـقــديــم ه ــذا ال ـفــن ،ومــن
ذل ــك أمـسـيــة شـعــريــة للشاعرين عبدالله
ال ـ ـف ـ ـي ـ ـل ـ ـكـ ــاوي ،وج ـ ــاب ـ ــر الـ ـنـ ـعـ ـم ــة ،ورج ـ ــا
القحطاني.

داود حسين :الرقابة تقيد اإلبداع الفني
أكد فنانون عرب ،أمس األول،
أهـمـيــة تــوفـيــر ال ــدع ــم الــرسـمــي
ل ـص ـن ــاع ــة ال ـ ــدرام ـ ــا ال ـع ــرب ـي ــة،
بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــارهـ ــا م ـ ـن ـ ـبـ ــرا ث ـق ــاف ـي ــا
مــؤثــرا فــي المجتمع ،وســط ما
تشهده الحياة من تطور سريع
ومتغيرات جديدة.
ج ــاء ذل ــك ف ــي ن ــدوة بـعـنــوان
"آفاق الدراما العربية الجديدة"،
شـ ـ ــارك ف ـي ـهــا ال ـف ـن ــان ــون ،داود
ح ـ ـس ـ ـيـ ــن ،وال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــة ت ـق ــا
شـ ـمـ ـع ــون ،واألردنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان زه ـيــر
النوباني ونادرة عمران ،ضمن
ال ـبــرنــامــج ال ـث ـقــافــي لـمـهــرجــان
جرش للثقافة والفنون بدورته
الـ .35
وت ــواف ــق ال ـف ـن ــان ــون ع ـلــى أن
الـ ـ ــدرامـ ـ ــا تـ ــواجـ ــه ت ــراجـ ـع ــا فــي
المستوى العام ألسباب عديدة،
أهـمـهــا غ ـيــاب ال ــدع ــم الــرسـمــي،
وغ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاب ب ـ ـع ـ ــض ال ـ ـع ـ ـنـ ــاصـ ــر
اإلبـ ــداع ـ ـيـ ــة لـ ــان ـ ـتـ ــاج ،وفـ ــرض
بعض الجهات الخاصة رغباتها
التجارية على حساب المحتوى.
وفي هذا السياق ،شدد داود
حسين على ضرورة رفد صناعة
الـ ــدرامـ ــا ال ـعــرب ـيــة بــاإلم ـكــانــات

داود حسين
ال ــازم ــة وال ـت ـم ــوي ــل الـمـنــاســب
لــارتـقــاء بـهــا ،وجـعــل تأثيرها
"إيجابيا" على تنشئة المجتمع
وت ــوجـ ـي ــه وع ـ ــي أف ـ ـ ـ ـ ــراده ،وف ــق
عادات وتقاليد وثقافة المجتمع
العربي.
ودعـ ـ ـ ــا ح ـس ـي ــن إلـ ـ ــى أه ـم ـيــة
ابـتـكــار مـضـمــون فـنــي ودرام ــي
يحاكي واقع المجتمعات التي
تأثرت كثيرا بالتطور المعرفي
وال ـت ـك ـنــولــوجــي ،الف ـت ــا إل ــى أن
"كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا" كـ ـشـ ـف ــت ع ـ ــن م ــدى
تــراجــع جــاذبـيــة الــدرامــا مقابل

توجه المشاهد العربي لمتابعة
الدراما الغربية والشرقية على
المنصات الرقمية.
أم ــا عــن الـقـيــود الـتــي تــواجــه
اإلبداع الفني العربي فأشار إلى
أن الرقابة التي تفرضها بعض
الـجـهــات الحكومية فــي بعض
الــدول "قد تقيد اإلبــداع الفني"،
مــوضـحــا أن الـفـنــان "الـنــاضــج"
ً
ً
ينبغي أن يكون حرا ومسؤوال
عما يقدمه ضمن حدود الرقابة
الذاتية.
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ـهـ ــا ،قـ ـ ــالـ ـ ــت ت ـق ــا

ش ـم ـع ــون ،إن "تـ ـط ــور صـنــاعــة
الـ ـ ــدرامـ ـ ــا فـ ــي الـ ــوطـ ــن ال ـع ــرب ــي
ي ـح ـتــاج إلـ ــى "رأس ـ ـمـ ــال داع ـ ــم"،
م ــوج ـه ــة الـ ــدعـ ــوة ل ـل ـح ـكــومــات
العربية إلى االستثمار في هذه
الصناعة ،ومواجهة ما اعتبرته
"اخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراق" الـ ـ ــدرامـ ـ ــا ال ـغ ــرب ـي ــة
والشرقية لعقول أفراد المجتمع
العربي".
مـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،رأى ال ـف ـن ــان
الـ ـن ــوب ــان ــي أن الـ ـف ــن الـ ـع ــرب ــي،
وتحديدا الدراما العربية ،يشهد
"تراجعا كبيرا" في المستوى،
مشيرا إلى أن المنطقة العربية
لديها من اإلمكانات واإلضاءات
المبشرة "لكن غياب التخطيط
وسوء اإلدارة أثرا على تطورها
وساهما في تراجعها".
فيما تحدثت الفنانة عمران
ع ـ ـ ــن ق ـ ـ ـيـ ـ ــام بـ ـ ـع ـ ــض الـ ـ ـقـ ـ ـن ـ ــوات
الـفـضــائـيــة ال ـخــاصــة المنتجة
لـ ــأع ـ ـمـ ــال الـ ـ ــدرام ـ ـ ـيـ ـ ــة بـ ـف ــرض
شـ ــروط ـ ـهـ ــا وإم ـ ــاءات ـ ـه ـ ــا ع ـلــى
الـعـمــل" ،مــا أف ــرغ قيمته الفنية
وأذاب ال ـخ ـصــائــص الـجـمـيـلــة
لالنسان العربي".
(كونا)

م ــن جــان ـب ـهــا ،ق ــال ــت عضو
نقابة الفنانين واإلعالميين
ا لـفـنــا نــة التشكيلية عــوا طــف
كــاكــولــي":أتـشــرف بمشاركتي
الـ ـ ـي ـ ــوم ف ـ ــي م ـ ـعـ ــرض األمـ ـي ــر
ال ـ ـ ـ ــراح ـ ـ ـ ــل ،وأق ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ف ـ ـ ــي ت ـل ــك
ال ـم ـن ــاس ـب ــة ل ــوح ــة تـعـبـيــريــة
تـ ـعـ ـك ــس ال ـ ـهـ ــويـ ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
وهي مطعمة بالذهب والذي
يعبر عــن األصــالــة والفخامة
والجمال".
م ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه قـ ـ ـ ـ ــال أح ـ ــد
المشاركين بالمعرض الفنان
التشكيلي ايليا بو شعيا ،إن
لوحته المشاركة بالمعرض
تم رسمها باأللوان المائية مع
بعض عناصر الغرافيك ومع
إضافة حمامات السالم التي
تعبر عن الترابط والتماسك
وال ـس ــام ،وت ــم تـصــويــر سمو
األمـيــر الــراحــل باسما حالما
ينظر ألعلى ،كما تمت إضافة
جملته الشهيرة على اللوحة
والـ ـ ـت ـ ــي قـ ـ ــال فـ ـيـ ـه ــا" :س ــام ــة
ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــة إنـ ـ ـم ـ ــا تـ ـكـ ـم ــن فــي
وحدتها وإن قوتها إنما تكمن
في تماسكها".
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وزير اإلعالم يشكل لجنة جائزتي
الدولة التقديرية والتشجيعية
أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام
والثقافة ،وزير الدولة لشؤون
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـم ـج ـل ــس
ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة وال ـف ـن ــون
واآلداب ،عبدالرحمن المطيري،
ً
ً
قــرارا وزاري ــا بتشكيل اللجنة
الـ ـعـ ـلـ ـي ــا ل ـ ـجـ ــائـ ــزتـ ــي ال ـ ــدول ـ ــة
التقديرية والتشجيعية لعام
.2021
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ــرسـ ـم ــي
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام
الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـقـ ـط ــاع ال ـث ـق ــاف ــة،
د .عـ ـيـ ـس ــى األ نـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاري ،إن
"الـمـجـلــس مـنــذ إنـشــائــه يقوم
بـ ـ ــدور م ـه ــم ف ــي دعـ ــم اإلبـ ـ ــداع
وال ـم ـبــدع ـيــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن في
م ـخ ـت ـل ــف مـ ـ ـج ـ ــاالت ال ـث ـق ــاف ــة
والـ ـفـ ـن ــون واآلداب ،م ــن أج ــل
تـشـجـيـعـهــم ع ـلــى ال ـمــزيــد من
الـ ـعـ ـط ــاء ،ب ـم ــا ي ـغ ـنــي ال ـح ـيــاة
ال ـث ـقــاف ـيــة وال ـف ـن ـيــة ف ــي دول ــة
الكويت".
وأضـ ـ ــاف د .األن ـ ـصـ ــاري أن
ً
"تشكيل اللجنة و ف ـقــا للقرار
الصادر تكون برئاسة الوزير
الـمـطـيــري ،وعـضــويــة كــل مــن:

عبدالرحمن المطيري

األم ـيــن ال ـعــام للمجلس كامل
ً
العبدالجليل (نائبا للرئيس)،
ً
ود .عيسى األنصاري (عضوا)،
وعائشة المحمود (مديرة إدارة
الثقافة) ،ومن خارج المجلس
أ .د .موضي الحمود (عضوة)،
ً
ود .سـعــود الحربي (عـضــوا)،
ً
وأ.د .سليمان الشطي (عضوا)،
وس ـ ـعـ ــاد ع ـب ــدال ـل ــه (ع ـ ـضـ ــوة)،
ً
وسـ ـ ــامـ ـ ــي مـ ـحـ ـم ــد (عـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوا)،
وباسمة العنزي (عضوة).

ً
ويبدأ عمل اللجنة اعتبارا
من تاريخ صدور القرار حتى
 31مارس .2022
يـ ــذكـ ــر أن ج ـ ــائ ـ ــزة الـ ــدولـ ــة
الـتـقــديــريــة أنـشـئــت ب ـقــرار من
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء عـ ــام ،1999
وتختص بمنح الجوائز لمن
ل ـه ــم دور ك ـب ـيــر ف ــي ال ــري ــادة
والتأسيس الثقافي ،وتأصيل
جـ ـ ـ ــذور الـ ـثـ ـق ــاف ــة بـ ـي ــن أبـ ـن ــاء
الوطن.
فيما تختص جائزة الدولة
ال ـت ـش ـج ـي ـع ـيــة ،الـ ـت ــي صـ ــدرت
بقرار من المجلس عام 1988
ب ــدع ــم إبـ ــداعـ ــات الـمــوهــوبـيــن
مـ ـ ـ ــن أب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ع ـل ــى
إنجازاتهم فــي مجال الفنون
واآلداب ا لـعـلــوم االجتماعية
واإلنسانية.

البناي :ضربات هدى حسين لم تؤلمني
●

فضة المعيلي
ن ـش ــر الـ ـفـ ـن ــان ف ـه ــد ال ـب ـنــاي
ً
م ـ ـش ـ ـهـ ــدا مـ ـ ــن مـ ـسـ ـلـ ـس ــل "كـ ــف
ودفوف" يتعرض فيه للضرب
م ـ ــن الـ ـفـ ـن ــان ــة ه ـ ـ ــدى ح ـس ـي ــن،
وعلق بأن "حسين شعرت أنها
ضربتني بشدة وتألمت لذلك".
وأوضـ ـ ـ ــح الـ ـبـ ـن ــاي أن "هـ ــذا
الـمـشـهــد ك ــان أث ـنــاء التصوير
وحينها قلت إن الضرب الذي
ت ـعــرضــت ل ــه ي ـشــابــه ضــربــات
محمد علي كالي ،وهنا شعرت
هدى بالضيق بسبب ما حدث
وتألمت أللمي ،لكن في الحقيقة
ً
كنت أشكو آالما في الظهر".
ك ـم ــا ن ـش ــر صـ ـ ــورة تـجـمـعــه
مع المخرج منير الزعبي على
ً
حسابه في "إنستغرام" ،معلقا:

ً
ً
"دائما وأبدا أحرص في حياتي
عـ ـل ــى أن أش ـ ـكـ ــر ك ـ ــل ش ـخــص
يضيف لي ،فمن ال يشكر الناس
ال يشكر الـلــه ...المخرج واألخ
الـكـبـيــر مـنـيــر الــزع ـبــي ســأظــل
أش ـك ــرك ،وأف ـت ـخــر أيـنـمــا أكــون
بعملي مع مخرج متمكن".
ي ـ ــذ ك ـ ــر أن مـ ـسـ ـلـ ـس ــل " كـ ــف
ودف ـ ـ ــوف" م ــن تــأل ـيــف د .حمد
الرومي وإخراج منير الزعبي،
وبـطــولــة ه ــدى حسين وخــالــد
البريكي وإبــراهـيــم الحساوي
وشـيـمــاء علي وروان المهدي
وأح ـمــد شـعـيــب ول ــول ــوة المال
ومي البلوشي ولطيفة المجرن
وغيرهم ،ويتناول حياة الفرق
الشعبية النسائية والصعوبات
ال ـ ـت ـ ــي تـ ــواج ـ ـه ـ ـهـ ــا ف ـ ــي فـ ـت ــرة
الثمانينيات.

فهد البناي

ةديرجلا
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دوليات

َّ
لبنان :هل تؤجل االنتخابات بذريعة اإلصالحات؟
 3ملفات تنزلق إلى «البازار» االنتخابي :البطاقة التمويلية وتحقيق المرفأ واقتراع المغتربين

سلة أخبار
رئيس األركان الجزائري:
المغرب «يجند خونة»

هاجم رئيس أركان الجيش
الجزائري ،الفريق السعيد
شنقريحة ،املغرب ،متهما إياه
بالضلوع في مؤامرات و"تجنيد
خونة" ضد بالده.
وقال شنقريحة ،في خطاب
ألقاه خالل زيارة إلى الناحية
العسكرية الثانية في وهران،
إن "ثبات الجزائر على مبادئها
وتصميمها على عدم الحياد
عنها أصبح يزعج نظام املخزن،
ويعوق تجسيد مخططاته
املريبة في املنطقة".
وأضاف أن "هذا النظام يتمادى
بتوسع في املؤامرات والدسائس،
وإطالق حمالت من الدعاية
الهدامة ،من أجل تحجيم دور
الجزائر في املنطقة واستنزاف
قدراتها وتعطيل مسار
تطويرها ،ومحاولة ضرب وحدة
شعبها".

مقتل  100في معارك
جديدة حول مأرب
ً
تظاهر مئات اللبنانيين يتقدمهم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمس ،أمام قصر العدل في بيروت ،احتجاجا
على تعليق التحقيق في القضية ،على خلفية تدخالت سياسية وشكاوى قانونية تطالب بتنحية المحقق العدلي
القاضي طارق البيطار .وأعربت فرنسا "عن أسفها" أمس لتعليق التحقيقّ ،
مقدرة أن اللبنانيين لديهم "حق
معرفة" ما جرى ،وأن القضاء اللبناني يجب ان يكون قادرا "على العمل بشفافية تامة بعيدا عن أي تدخل سياسي".
وفي الصورة جانب من التظاهرات أمس (رويترز)

بيروت  -منير الربيع

على خطين مـتــوازيـيــن ،تعمل القوى
السياسية اللبنانية ،األول ،هو البحث في
برنامج اإلصالح والتفاوض مع صندوق
ّ
النقد الدولي ،والثاني هو افتتاح مبكر
ّ
للمعركة االنتخابية ،لكن الغرابة أن الهدف
هو جعل الخطين يلتقيان في النهاية عند
مصلحة واحدة هي المصلحة االنتخابية.

أي خطة إصالحية؟
على المسار األول أفــادت المعلومات
بأنه بعد زيــارة الرئيس نجيب ميقاتي
إلــى فــرنـســا ،أوف ــدت بــاريــس إلــى بيروت
ّ
المستشار المكلف متابعة مقررات "مؤتمر

واشنطن تعاقب خليجيين
بسبب «حزب الله»
أعلنت وزارة الخزانة األميركية على موقعها اإللكتروني فرض
عقوبات جديدة لها عالقة بـ "حزب الله" اللبناني.
وق ــال ــت ال ـ ـ ـ ــوزارة إن ال ـع ـق ــوب ــات ت ـس ـت ـهــدف م ــواط ـن ـي ــن م ــن قـطــر
والسعودية والبحرين عالوة على فلسطيني.

سـيــدر" لمساعدة سفيرها بـيــار دوكــان
في مواكبة مسار اإلصالح ووضع خطة
واضحة للتفاوض مع صندوق النقد.
وت ــواج ــه الـخـطــة أسـئـلــة ك ـث ـيــرة ،فهل
ستتمكن الحكومة من توزيع الخسائر
ً
على الـمــودعـيــن والـمـصــارف مـعــا؟ وهل
ستنجح في العودة إلى "خطة الزار" التي
ّ
حملت الخسائر للمصارف وحــدهــا؟ أم
أن َمن سيتحمل الخسائر هم المودعون؟
وه ـ ــل س ـي ـت ــم إقـ ـ ـ ــرار قـ ــانـ ــون ال ـكــاب ـي ـتــال
ك ــون ـت ــرول لـحـمــايــة الـ ـن ــاس ،ول ــو بشكل
متأخر؟ أم أن الحماية ستكون للقطاع
المصرفي؟
وبـ ـحـ ـس ــب مـ ـ ـص ـ ــادر حـ ـك ــومـ ـي ــة ،ف ــإن
االنقسام ال يزال على حاله حول الوجهة
التي يجب تحميلها الخسائر ،والعنوان
العريض لـهــذا االنـقـســام هــو أن البعض
يــريــد تـحـمـيــل ال ـم ـســؤول ـيــة لـلـمـصــارف،
والبعض اآلخر يريد حمايتها.

بطاقة تمويلية أم رفع أجور؟
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،وعـ ـلـ ــى إي ـ ـقـ ــاع ال ــرف ــع
ً
التدريجي للدعم ،ال يــزال الخالف قائما
حول البطاقة التمويلية ،التي يفترض أن
يتم إقرارها لتوفير الحماية االجتماعية

تونس ...أول رئيسة حكومة عربية

للمواطنين ذوي الدخل المحدود .وهناك
رفض من رئيس الحكومة لفكرة البطاقة،
فـهــو يـفـضــل إصـ ــاح ال ــروات ــب واألجـ ــور
ً
بشكل كامل ،األمر الذي قد ينعكس سلبا
على الــوضــع االقـتـصــادي ،ألنــه سيؤدي
إلــى زي ــادة منسوب التضخم ،وسيؤثر
على ارتـفــاع سعر صــرف ال ــدوالر مقابل
الليرة اللبنانية.
وفي كلتا الحالتين ،سواء أقرت البطاقة
التمويلية ،أم تــم رفــع الــرواتــب واألجــور
ّ
بنسبة  50بالمئة أو أكثر ،إال أن الغاية
األساسية ستكون انتخابية ،فكل طرف
س ـيــاســي يـسـعــى إل ــى ب ـيــع ه ــذا اإلجـ ــراء
إل ــى بيئته الـحــاضـنــة لـتـعــزيــز شعبيته
ً
ً
انتخابيا ،خصوصا أن السباق االنتخابي
ً
قد افتتح باكرا.
وق ــد بـ ــدأت جـمـيــع ال ـق ــوى السياسية
تتحضر بقوة إلى االنتخابات ،وأي ملف
م ـط ــروح ع ـلــى ال ـســاحــة سـتـتــم مـقــاربـتــه
ً
انطالقا من حسابات انتخابية.

البيطار وتحقيق المرفأ
تـتـعــاطــى ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة مــع هــذه
االنتخابات على أنها معركة وجــوديــة،
ً
خصوصا بعد كل التطورات منذ "ثورة

ً
 17تـشــريــن" إل ــى ال ـيــوم ،مـ ــرورا بتفجير
مرفأ بيروت ،والذي ستكون التحقيقات
حول أسبابه ومع المتهمين به أو المدعى
ً
ً
عليهم ب ـنــدا أســاس ـيــا مــن ب ـنــود خــوض
المعركة االنتخابية.
فالمدعى عليهم أصبحوا يعتبرون أن
استهدافهم من خالل التحقيقات له أبعاد
سياسية ،أما َمن يناصرون القاضي طارق
البيطار فهم يرفعون السقف الستهداف
خصومهم.

انتخابات المغتربين
في الوقت نفسه ،تلجأ القوى المختلفة
تسعير للخطاب المذهبي والطائفي ،كما
اع ـتــادت قبل أي استحقاق انتخابي .ال
ينفصل ذلــك عــن فتح ب ــازار االنتخابات
ً
انطالقا من اإلضاءة على مسألة انتخاب
المغتربين اللبنانيين فــي ال ـخــارج ل ـ 6
نواب يمثلون "االنتشار" داخل البرلمان
التي ينص عليها القانون.
وهنا تفيد المعلومات بــأن االنقسام
ً
بلغ منتهاه ،إذ إن أطرافا عديدة ترفض
تـنـفـيــذ ه ــذا اإلج ـ ـ ــراء ،وت ـطــالــب بتعديل
القانون لتأجيله ،ال سيما أن هناك قناعة
لدى هذه القوى السياسية بأن انتخابات

السيستاني يحض على المشاركة
في انتخابات العراق رغم «النواقص»
وسط شكوك تحيط باندفاع العراقيين إلى صناديق االقتراع في
االنتخابات المقررة في  10اكتوبر المقبل ،أصدر المرجع الديني األعلى
في العراق علي السيستاني ،أمس ،بيانا شجع على المشاركة فيها.
وق ــال السيستاني فــي الـبـيــان ال ــذي أورده مكتبه ،إن "المرجعية
ّ
تشجع الجميع على المشاركة الواعية والمسؤولة في
الدينية العليا
االنتخابات القادمة ،فإنها وإن كانت ال تخلو من بعض النواقص،
لكنها تبقى هي الطريق األسلم للعبور بالبلد الى مستقبل يرجى أن
يكون أفضل مما مضى ،وبها يتفادى خطر الوقوع في مهاوي الفوضى
واالنسداد السياسي".
وحــث الناخبين على أن "يــأخــذوا الـ ِـعـ َـبــر والـ ــدروس مــن التجارب
الماضية ويعوا قيمة أصواتهم ودورها المهم في رسم مستقبل البلد،
فيستغلوا هذه الفرصة المهمة إلحداث تغيير حقيقي في ادارة الدولة

في خطوة غير مسبوقة بتاريخ تونس والدول
ّ
ّ
سعيد ،أمس ،نجالء
العربية ،كلف الرئيس قيس
بــودن حــرم رمـضــان ،تشكيل الحكومة الجديدة
"في أقرب اآلجال".
وذكر بيان رئاسي أن التكليف يأتي استنادا
إل ــى الـفـصــل الـ ــ 16بــالـتــدابـيــر االسـتـثـنــائـيــة التي
ّ
سعيد في  25يوليو الماضي ،وتضمنت
اتخذها
تعليق البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي.
وق ــال سعيد ل ـبــودن ،خــال استقباله لها في
قـصــر قــرطــاج بــالـعــاصـمــة" :ن ـحــن نتحمل الـيــوم
مسؤولية تاريخية ،وهذه لحظة تاريخية ،فللمرة
ً
األولى تكون امرأة رئيسة للحكومة ال عضوا فيها
فقط ،وهذا شرف لتونس وتكريم للمرأة التونسية
ال ـق ــادرة عـلــى ال ـق ـيــادة بنفس ال ـقــدر مــن النجاح
والرؤية الواضحة".
ّ
سعيد" :أضعنا الكثير من الوقت ،وال
وأوضح
ّ
بد من العمل بسرعة وفق ما تنص عليه التدابير
االستثنائية واألوا مـ ــر المنظمة لـهــا ،وسيكون
ً
الفريق الذي تتولين رئاسته متجانسا يعمل على

وإبعاد األيــادي الفاسدة وغير الكفوءة عن مفاصلها الرئيسة ،وهو
أمر ممكن إن تكاتف الواعون وشاركوا في التصويت بصورة فاعلة
وأحسنوا االختيار ،وبخالف ذلك فسوف تتكرر إخفاقات المجالس
النيابية السابقة والحكومات المنبثقة عنها ،والت حين مندم".
وأضاف أن "المرجعية الدينية العليا تؤكد اليوم ما ّ
صرحت بمثله
قبيل االنـتـخــابــات الماضية مــن أنـهــا ال تساند ّ
أي مــرشــح أو قائمة
انتخابية على االطالق ،وأن األمر كله متروك لقناعة الناخبين".
وأكدت المرجعية ،وفق البيان ،على "القائمين بأمر االنتخابات
أن يعملوا على اجرائها في أجــواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات
الجانبية للمال او السالح غير القانوني أو التدخالت الخارجية،
وأن يراعوا نزاهتها ويحافظوا على أصوات الناخبين فإنها أمانة
في أعناقهم".

بينيت يؤجل إخالء
قرية فلسطينية مجددًا

قررت محكمة إسرائيلية،
أمس ،تأجيل إخالء قرية الخان
األحمر البدوية الواقعة شرق
مدينة القدس املحتلة ،وذلك
بناء على طلب من الحكومة
اإلسرائيلية التي يترأسها
نفتالي بينيت لـ«تفادي أزمة
سياسية مع املجتمع الدولي».
وقالت صحيفة «يديعوت
أحرونوت» إن املحكمة العليا
اإلسرائيلية صادقت على طلب
الحكومة عبر ممثلها الخاص،
وقررت تأجيل إخالء قرية
الخان األحمر ملدة  6أشهر.
وبحسب الصحيفة العبرية،
انتقد قاضي املحكمة طلب
الحكومة اإلسرائيلية تأجيل
إخالء القرية الفلسطينية أكثر
من مرة.

نائب قائد الحرس الثوري يهاجم علييف

قيس وبودن في تونس العاصمة أمس (أ ف ب)
مقاومة الفساد ومحاربة هذه اآلفة واالستجابة
لمطالب التونسيين".
ً
وأكـ ـ ــد" :س ـن ـع ـمــل م ـع ــا ف ــي الـمـسـتـقـبــل ب ـ ــإرادة
وعزيمة ثابتة للقضاء على الفساد والفوضى
التي ّ
عمت الدولة في مختلف المؤسسات ،هناك
ً
ً
صــادقــون وصــادقــات يعملون ليال ون ـهــارا ،لكن
ً
هناك أيضا من هم على نقيض هــؤالء يعملون
على إسقاط الدولة".
وع ـق ــب اإلع ـ ــان ع ــن تـكـلـيــف ب ـ ــودن ،تـبــايـنــت
ردود فعل السياسيين بتونس ،فقد رحبت أغلب
األصـ ـ ــوات ال ـحــزب ـيــة وال ـن ـقــاب ـيــة بــاخ ـت ـيــار ام ــرأة
للمنصب ،و ّعـ ّـبــرت عــن فخرها بالخطوة ،إال أن
الـبـعــض ح ــذر مــن أن تكليفها وفـقــا ل ــإج ــراء ات
االسـتـثـنــائـيــة يجعلها "مـنـقــوصــة الـصــاحـيــات
وواجهة تحمل أعباء فشل محتمل بسبب الوضع
االقتصادي الحرج".
(تونس ـ وكاالت)

ً
المغتربين ستعطي انطباعا حول تراجع
شعبية القوى السياسية ،وهي غير قادرة
على التأثير على قرار الناخبين بخالف
م ــا س ـي ـكــون ال ــوض ــع ع ـل ـيــه ف ــي ال ــداخ ــل
ً
اللبناني .أيضا تفيد معلومات بأن حزب
الله سيرفض انتخابات المغتربين ،ألنه
بـسـبــب ال ـع ـقــوبــات ال ـم ـفــروضــة عـلـيــه لن
ّ
يتمكن من القيام بالحمالت االنتخابية
ولن يجرؤ المؤيدون له الذهاب النتخابه.
أكـ ـث ــر َم ـ ــن ي ـت ـح ـمــس إل ـ ــى ان ـت ـخــابــات
المغتربين هـمــا ال ـقــوى المسيحية ،أي
التيار الوطني ّ
الحر والقوات اللبنانية،
وك ــذل ــك بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى قـ ــوى الـمـجـتـمــع
المدني ،يراهن هؤالء على معيار نتائج
انتخابات المغتربين إلثبات شرعيتهم
وشعبيتهم.
وفي كل االحوال ،فإن إلغاء انتخابات
المغتربين يحتاج إلــى تعديل للقانون،
وب ـحــال فـتــح ب ــاب الـتـعــديــات ستطالب
قوى أخرى بإدخال المزيد من التعديالت
ال ـت ــي تـسـعــى إل ـي ـهــا كــاع ـت ـمــاد صــوتـيــن
ً
تفضيليين بدال من صوت واحد .وسط كل
ّ
هذا الصخب ،هناك من يعبر عن خشيته
من اتخاذ هذه الخالفات كذريعة لتأجيل
االنتخابات وتطييرها ،فيما هناك إصرار
شعبي ودولي على إجرائها في مواعيدها.

قتل  100مقاتل من القوات
املوالية للحكومة اليمنية
واملتمردين الحوثيني في
معارك جديدة حول مدينة
مأرب االستراتيجية في
شمال اليمن.
وذكر مصدر عسكري في
القوات املوالية للحكومة
املعترف بها دوليًا ،أمس،
أنه «في الساعات الثماني
واألربعني املاضية ،قتل 68
من املتمردين و 32من القوات
الحكومية في مواجهات
وغارات جوية في جبهات
مأرب».
من جانبها ،ادعت قناة
«املسيرة» التابعة للمتمردين
شن مقاتالت «تحالف دعم
الشرعية» بقيادة السعودية
 59غارة جوية في مأرب خالل
اليومني املاضيني.

• عودة انهيار الريال اإليراني • «الجهاد» :تحالفنا مع طهران هدفه مواجهة إسرائيل فقط
●

طهران  -فرزاد قاسمي

وســط تــوتــر سياسي وأمـنــي غير مسبوق بين إيــران
ّ
وأذربـيـجــان ،شــن الـلــواء علي ف ــدوي ،نائب قائد الحرس
ً
ً
الثوري ،هجوما الذعا خرج فيه عن األصول الدبلوماسية،
واللياقات على رئيس أذربيجان إلهام علييف.
ً
وردا عـلــى س ــؤال ألح ــد الصحافيين عــن تصريحات
علييف لوكالة "األنــاضــول" التركية قبل أيــام ،اتهم فيها
إيران بانتهاك سيادة بالده ووجه انتقادات لطهران ،قال
اللواء فدوي "علييف صغير ويجب على الكبار أن يمسحوا
على رأسه".
وكــان علييف اعتبر الـمـنــاورات األخـيــرة التي أجراها
ال ـحــرس ال ـثــوري عـلــى ال ـحــدود اإليــران ـيــة -االذربـيـجــانـيــة
تحرشا بباكو ،وتمسك بخطوة بــاده فــي فــرض رســوم
جمركية على الشاحنات اإليرانية المتجهة إلى ارمينيا.

في سياق آخــر ،بــدأت العملة اإليرانية تتراجع مقابل
الدوالر األميركي والعمالت الصعبة األخرى ،خالل األسبوع
الماضي ،بعد الخالفات التي بــرزت بين ايــران والوكالة
الدولية للطاقة الذرية.
وفي حين كان سعر صرف الريال اإليراني بدأ يتحسن
بعد االتفاق الذي ابرم مع المدير العام للمنظمة الدولية
للطاقة الذرية في الثاني عشر من سبتمبر الجاري وصل
إلى نحو الـ  27000تومان للدوالر الواحد ،انهارت اسعار
العملة في طهران بعد إعالن الخالفات بين ايران والمنظمة
الــدولـيــة للطاقة الــذريــة بنسبة تصل إلــى أكثر مــن  5في
المئة خالل اقل من اسبوع ،لكي يصل سعر صرف العملة
الى  28500تومان ايراني مقابل الدوالر يوم االربعاء في
السوق الحرة.
وعزا بعض الصرافين سبب انهيار سعر العملة لتخوف
السوق من عقوبات جديدة ممكن أن تفرض على إيــران،

والحديث عن تراجع إيــران من المشاركة في مفاوضات
فـيـيـنــا ،وعـ ــدم وصـ ــول ال ـم ـفــاوضــات ب ـيــن إي ـ ــران والـ ــدول
الخليجية الى أي نتيجة.
وقال بعض الصرافين ،الذين لم يريدوا ذكر أسمائهم
ان وزيـ ــر االق ـت ـص ــاد ال ـجــديــد يـمـيــل إل ــى تـخـفـيــض سعر
العملة اإليرانية ،والتالعب بسعر صفر العملة األجنبية،
لالستفادة من الفروقات وتغطية عجز الحكومة ،ريثما
تستطيع الحكومة اإليرانية أن تجد سبيال لحل مشاكلها
المالية ،وهذا األمر بات مكشوفا في األسواق.
ال ــى ذلـ ــك ،قــالــت حــركــة ال ـج ـهــاد اإلس ــام ــي( ،الـفـصـيــل
الفلسطيني األقرب الى إيران) ،إن تحالفها مع طهران هدفه
«مواجهة االحتالل اإلسرائيلي وال يرتبط بأي هدف آخر»،
ً
وذلك ردا على تصريح ألحد قادة الحرس الثوري اإليراني
قال فيه إن «المقاومة في فلسطين (بما فيها حركة الجهاد
اإلسالمي) ،هي للدفاع عن الجمهورية اإلسالمية».

ةديرجلا
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قمة «صعبة» بين بوتين وإردوغان تجدد لـ «حلف الضرورة»
سورية تتصدر «أجندة سوتشي» ...وحضور ملفات «النووي» التركي والـ  S400والدرون األوكرانية وليبيا
التقى الرئيس الروسي
فالديمير بوتين نظيره
التركي رجب طيب إردوغان،
في قمة حضورية خيم
عليها الخالف بشأن الملف
السوري والمواقف المتباينة
والمتشابكة بعدة قضايا.

عشية الذكرى السادسة لتدخل
روسيا العسكري ،الذي رجح كفة
القوات الحكومية السورية بالنزاع
األهـ ـل ــي ال ـ ــذي ان ــدل ــع ف ــي ،2011
عقد الرئيس الــروســي فالديمير
بوتين لقاء قمة مع نظيره التركي
رجــب طيب إردوغـ ــان ،فــي مدينة
ســوت ـشــي ال ــروسـ ـي ــة ،ي ـعــد األول
بين الزعيمين منذ عــام ونصف
العام ،لبحث التوصل إلى حلول
وسـ ـ ـ ــط ورسـ ـ ـ ـ ــم حـ ـ ـ ـ ــدود الـ ـنـ ـف ــوذ
المتشابكة والتجديد لما يطلق
عليه المراقبون "حلف الضرورة"
ب ـي ــن ال ـخ ـص ـم ـي ــن ال ـتــاري ـخ ـي ـيــن
ً
اللذين يجمعهما حاليا التوتر
مع واشنطن.
وتـ ـ ـص ـ ــدرت م ـل ـف ــات رئ ـي ـس ـيــة
القمة ،أبرزها األوضاع في شمال
سـ ــوريـ ــة ،ح ـي ــت ت ــرغ ــب مــوسـكــو
في إغــاق ملف إدلــب ،وذلــك بعد
نـجــاحـهــا فــي ادخ ــال دمـشــق الــى
درعا في الجنوب ،واألوضاع في
ليبيا حـيــث يـتـنــافــس الـجــانـبــان
على تعزيز نفوذهما.
وقـ ـ ـ ــال ب ــوتـ ـي ــن ،ف ـ ــي م ـسـتـهــل
مـ ـح ــادث ــات ــه مـ ــع إردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان" :إن
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــادثـ ـ ــات بـ ـيـ ـنـ ـن ــا تـ ــواجـ ــه
صعوبات أحيانا ،لكنها تفضي
إل ـ ــى ن ـت ــائ ــج ن ـه ــائ ـي ــة إي ـج ــاب ـي ــة،
وتعلمت مؤسساتنا المختصة
إيـ ـج ــاد ح ـل ــول وسـ ــط ت ـصــب في
مصلحة كال الجانبين".
وأشاد الرئيس الروسي بـ"واقع
الـعــاقــات بين موسكو وأن ـقــرة".
وذكر أنه كان على تواصل مستمر
مـنــذ آخ ــر ل ـقــاء م ــع إردوغـ ـ ــان في
مارس .2020
ً
وتطرق ،في كلمته ،خصوصا
إلى التعاون بين موسكو وأنقرة
فــي مـلـفــات دول ـيــة مـلـحــة ،قــائــا:
"ن ـت ـعــاون بـشـكــل نــاجــح إل ــى حد
ك ـب ـي ــر عـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد الـ ــدولـ ــي،
وأقصد بذلك سورية واتصاالتنا
ال ــرام ـي ــة إلـ ــى تـنـسـيــق ال ـمــواقــف
ب ـشــأن لـيـبـيــا ،كـمــا يـعـمــل بشكل
نـشــط الـمــركــز ال ــروس ــي ـ الـتــركــي
الخاص بالرقابة على وقف إطالق
النار عند الحدود بين أذربيجان
وأرمـيـنـيــا ،ويـمـثــل ه ــذا الـتـعــاون
ً
ضـ ـم ــان ــا مـ ـلـ ـم ــوس ــا ل ــاس ـت ـق ــرار
وتنسيق مواقف الطرفين بشأن
الـخـطــوات الـجــديــدة الــرامـيــة إلى
تحقيق المصالحة".
كما أشاد بالتعاون في المجال

سلة أخبار
ميركل تهنئ شولتز بالفوز

هنأت المستشارة األلمانية
أنجيال ميركل مرشح "الحزب
الديموقراطي االشتراكي" SPD
للمنافسة على المستشارية،
أوالف شولتز ،االثنين "على
نجاحه االنتخابي".
وحتى تشكيل حكومة
اتحادية جديدة ،يجب أن تظل
الحكومة القديمة في منصبها
لتصريف األعمال إذا طلب
الرئيس االتحادي ذلك.

خالف بين روسيا و«يوتيوب»
بعد تعليق «»RT
إردوغان وبوتين خالل المحادثات الثنائية في سوتشي أمس (رويترز)
االقـتـصــادي بين روسـيــا وتركيا،
ً
الفتا إلــى الديناميكية اإليجابية
في التبادل التجاري واالستثمارات،
باإلضافة إلى مشروع خط األنابيب
"السيل التركي".
وأك ــد بــوتـيــن أن أن ـقــرة تشعر
بالثقة واالستقرار حتى في ظل
االضطرابات في سوق الغاز في
ً
أوروبا ،الفتا إلى أن نمو التجارة
بين البلدين في أقل من  9أشهر
أك ـث ــر م ــن  %50م ـق ــارن ــة بــال ـعــام
الماضي ،وهــو مــا يعني أننا لم
ن ـعــوض فـقــط م ــا فـقــد خ ــال عــام
ال ــوب ــاء ،ب ــل زدنـ ــا حـجــم الـتـبــادل
التجاري بأكثر من .%30
وتابع الرئيس الروسي الذي
أن ـ ـهـ ــى ،أم ـ ــس ،فـ ـت ــرة ع ـ ــزل ذاتـ ــي
فرضها على نفسه ،بعد إصابة
ع ـ ـ ــدد م ـ ــن ح ــاشـ ـيـ ـت ــه بـ ـفـ ـي ــروس
كــورونــا" :بطبيعة ال ـحــال ،هناك
العديد مــن المسائل المتراكمة،
ً
ويسرني ج ــدا أن أرح ــب بكم في
روسيا ،ألنه ال يمكن مناقشة كل
شيء هاتفيا".

تركيز تركي
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،صـ ــب إردوغـ ـ ـ ـ ــان،
ال ـ ــذي ي ـق ــف ب ـم ــواج ـه ــة مــوسـكــو

وإن ب ـ ـ ــدرج ـ ـ ــات م ـ ـت ـ ـفـ ــاوتـ ــة فــي
ليبيا وأوكــران ـيــا ،اهتمامه على
الملف السوري ،في ظل تصعيد
ال ـم ـق ــات ــات ال ـح ــرب ـي ــة ال ــروس ـي ــة
غــاراتـهــا على مــواقــع للمعارضة
السورية بمناطق نفوذ تركيا في
إدلب وحلب بشمال سورية.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـتـ ــركـ ــي إن
"ال ـ ـ ـسـ ـ ــام ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــة م ــرت ـب ــط
بــالـعــاقــات الـقــائـمــة والـخـطــوات
التي تتخذها أنقرة وموسكو".
وأعرب عن ثقته بوجود فائدة
ك ـب ـي ــرة م ــن اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـع ــاق ــات
ال ـتــرك ـيــة ال ــروس ـي ــة وت ـعــزيــزهــا،
معربا عن شكره للرئيس بوتين
على تضامن موسكو مــع أنقرة
في إخماد حرائق الغابات التي
ش ـه ــدت ـه ــا ت ــرك ـي ــا ص ـي ــف ال ـع ــام
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،وتـ ــرحـ ــم عـ ـل ــى أرواح
الـطـيــاريــن الـ ــروس الــذيــن قضوا
جراء تحطم طائرتهم أثناء إخماد
ح ــري ــق ب ــوالي ــة ق ـه ــرم ــان مــرعــش
التركية.
وتـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرق إلـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات
االقتصادية القائمة بين البلدين
ق ـ ـ ــائ ـ ـ ــا" :رغـ ـ ـ ـ ـ ــم حـ ـ ـ ـ ـ ــدوث ب ـع ــض
ال ـت ــذب ــذب ــات ف ــي ح ـج ــم ال ـت ـب ــادل
ً
التجاري ،إال أنه بحالة جيدة جدا

فــي الــوقــت ال ـحــالــي ،وأعـتـقــد أنــه
سيكون في وضع أفضل".
وعـ ـ ـل ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،أك ـ ــد
إردوغ ـ ـ ــان أن إن ـش ــاء "م ـح ـطــة أق
قويو النووية" بتركيا ،يسير وفق
ً
الخطة المرسومة ،مضيفا" :أعتقد
أننا سنفتتح المفاعل األول العام
ال ـقــادم ،وه ــذا الـمـشــروع الضخم
يساهم بتعزيز العالقات القائمة
بين أنقرة وموسكو".
ولم يتطرق إردوغان لتقارير
عــن اسـتـعــداد بــاده لعقد صفقة
جديدة لشراء المزيد من صواريخ
" "S400الدفاعية الــروسـيــة ،بعد
تهديد أميركي بـفــرض عقوبات
جــديــدة عـلــى أن ـق ــرة ،الـعـضــو في
تحالف شـمــال األطلسي "نــاتــو"،
إذا أقدمت على الخطوة.
وقـبــل ســاعــات مــن عـقــد القمة
ف ــي ال ـم ـن ـت ـجــع الـ ــروسـ ــي الـمـطــل
ع ـلــى ال ـب ـحــر األسـ ـ ــود ،أك ــد وزي ــر
الخارجية التركي مولود جاويش
أوغلو أن المباحثات ستركز على
الملف السوري.
وأوضـ ـ ــح ج ــاوي ــش أوغ ـل ــو أن
من المرجح مناقشة ملف دخول
المساعدات إلى سورية ،والملف
الليبي وأفغانستان ،حيث سعت

تركيا من دون أن تلقى الكثير من
الـنـجــاح الــى ادارة مـطــار كــابــول،
وهو ما رفضته "طالبان".

غياب وردع
وعشية انـعـقــاد الـلـقــاء ،نفت
م ـ ـ ـصـ ـ ــادر ت ـ ـقـ ــاريـ ــر عـ ـ ــن دعـ ـ ــوة
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي إب ــراهـ ـي ــم
رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ،الـ ـ ـ ــذي تـ ــدعـ ــم ب ـ ــاده
ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة ،لـحـضــور
"قـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة س ـ ـ ــوتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــي" ،فـ ـ ـ ــي ظ ــل
الـ ـت ــوقـ ـع ــات الـ ـمـ ـت ــواضـ ـع ــة عــن
احـتـمــال تمكن الـلـقــاء بتجاوز
ال ـ ـخـ ــافـ ــات ح ـ ـ ــول ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة خ ـفــض
الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد ب ـ ـش ـ ـمـ ــال سـ ــوريـ ــة
وخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي إدلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ،ح ـي ــث
ت ـش ـت ـكــي م ــوس ـك ــو مـ ــن ت ــداخ ــل
ن ـش ــاط ج ـم ــاع ــات إره ــاب ـي ــة مع
م ـس ــار ال ـت ـس ــوي ــة الـ ـ ــذي ت ــرع ــاه
بين حكومة دمشق والمناطق
الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وأف ـ ــادت م ـص ــادر ب ــأن أنـقــرة
جهزت خطط هجومية لـ"ردع أي
تحرك من شأنه تغيير خريطة
الـمـنـطـقــة ش ـمــال غ ــرب ســوريــة
بإدلب ،في حال فشل اللقاء بين
إردوغان وبوتين".

ونقلت "رويترز" عن القيادي
في "الجيش الوطني" ،المدعوم
من تركيا ،الرائد يوسف الحمود
قــولــه" :أن ـقــرة دفـعــت بتعزيزات
شملت  30آلية ومدافع ودبابات
لتعزيز نقاطها بمناطق ريفي
حلب وإدلب ،خالل األيام القليلة
الـمــاضـيــة" ،بـهــدف صــد هجوم
محتمل للقوات النظامية.

«درون» أوكرانيا
مــن جــانــب آخ ــر ،أكــد الناطق
ب ـ ــاس ـ ــم ال ـ ـكـ ــرم ـ ـل ـ ـيـ ــن دمـ ـيـ ـت ــري
ب ـي ـس ـك ــوف أن م ــوس ـك ــو تـعـيــر
اهتماما لتعاون كييف وأنقرة
ف ــي ال ـم ـجــال ال ـع ـس ـكــري ،ألنـهــا
ال تــريــد أن "يـسـتـخــدم الـســاح
ال ـ ـتـ ــركـ ــي السـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف سـ ـك ــان
دونـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاس بـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوب ش ــرق ــي
أوكرانيا" ،الــذي تسكنه أغلبية
ن ــاطـ ـق ــة بـ ــالـ ــروس ـ ـيـ ــة .وت ـش ـهــد
مناطق جـنــوب شــرق أوكــرانـيــا
ح ــرك ــة تـ ـم ــرد ان ـف ـص ــال ـي ــة ضــد
س ـل ـط ــات أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ال ـم ــوال ـي ــة
لـ ـلـ ـغ ــرب ،وال ـ ـت ـ ــي أب ـ ــرم ـ ــت ع ــدة
صفقات لشراء طائرات مسيرة
هجومية "درون" تركية الصنع.
(موسكو -وكاالت)

ً
بكين« :أوكوس» سيطلق حربا باردة توافق واشنطن والقاهرة حول ليبيا

ّ
حذر وزير الخارجية الصيني ،وانغ يي،
من أن تحالف "أوكوس" األميركي ـ األسترالي
البريطاني فــي منطقة المحيطين الهندي
والهادئ ،والذي حصلت استراليا بموجبه
على غواصات نووية أميركية ،قد يؤدي إلى
اندالع حرب باردة ،وسباق للتسلح ،ويعزز
االنتشار النووي.
وقــال يي خالل لقاء ،عبر تقنية الفيديو،
مع الممثل األعلى لالتحاد األوروبي للشؤون
ال ـخــارج ـيــة والـسـيــاسـيــة واألم ـن ـيــة جــوزيــب
بـ ــوريـ ــل ،ض ـم ــن ال ـج ــول ــة الـ ـ ـ ــ 11م ــن الـ ـح ــوار
االستراتيجي الرفيع المستوى بين الصين
واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي ،إن "المجتمع الــدولــي
قلق إزاء هــذا التطور ،خصوصا دول آسيا
والمحيط الهادئ".
وذك ــر أن "بـكـيــن تعتقد أن ه ــذه الخطوة
تجلب  3مخاطر كامنة رئيسية تهدد السالم
ً
واالستقرار اإلقليميين والنظام الدولي ،أوال،
ع ــودة ان ــدالع الـحــرب ال ـبــاردة ،حيث رسمت
الدول الثالث خطوطا أيديولوجية ،وأنشأت
كتلة عسكرية جديدة ،ما سيؤدي إلى تفاقم
التوترات الجغرافية".
وأضاف" :أن الخطر الثاني هو التوجه إلى
سباق تسلح ،ما سيدفع بعض دول المنطقة
إلى تعزيز تطورها العسكري ،ويزيد مخاطر
الصراع العسكري".
وخ ـتــم" :أن الـخـطــر الـثــالــث هــو االنـتـشــار

دوليات

ً
ال ـن ــووي ،مــا سـيــؤثــر سـلـبــا فــي ن ـظــام حظر
االنتشار النووي ،وسيلحق الضرر بمعاهدة
إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في
جنوب المحيط الـهــادئ ،وسيقوض جهود
رابطة دول جنوب شرق آسيا ،آسيان".
ودعا الوزير يي واشنطن ولندن وكانبيرا
إلى القيام بدور بناء في السالم واالستقرار
اإلق ـل ـي ـم ـي ـيــن ،وال ـت ـخ ـلــي ع ــن هـ ــذه ال ـشــراكــة
األمـنـيــة .وك ــان االت ـحــاد االوروبـ ــي أعـلــن أنــه
ل ــم ي ـتــم اس ـت ـش ــارت ــه ق ـبــل اع ـ ــان "اوك ـ ـ ــوس"،
كما تضامن مع فرنسا التي خسرت صفقة
غواصات مع استراليا مقابل تزويد واشنطن
كانبيرا بـ 8غواصات تعمل بالدفع النووي
وصواريخ "توماهوك" لنشرها في المحيطين
الـهــادئ والهندي على مقربة مــن السواحل
الصينية.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،ط ــال ــب ن ــائ ــب وزي ــر
الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ،أمس،
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة واس ـتــرال ـيــا
وب ــري ـط ــان ـي ــا ،ب ـت ـقــديــم اس ـت ـف ـس ــارات ب ـشــأن
"أوكوس" .
والتقى مسؤولون أميركيون وأوروبيون
في مجال التجارة ،أمــس ،في محاولة لرأب
الـ ـص ــدع ب ـيــن الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وفــرنـســا
العضو الرئيسي بالتكتل األوروبــي ،لكن ال
يبدو أن فرنسا مستعدة للتنازل بعد.
(بكين ،واشنطن ـ وكاالت)

سوليفان يبلغ السيسي التزام الواليات المتحدة باألمن المائي لمصر
أجرى مستشار األمن األميركي لألمن القومي،
جيك سوليفان ،مباحثات مــع الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي ،في القاهرة ،أمــس ،تناولت
ملفات عدة ،أبرزها ليبيا ،واالنتخابات المزمعة في
الدولة الجارة لمصر ،وعملية السالم المتأزمة بين
اإلسرائيليين والفلسطينيين ،وملف سد النهضة.
وجــاء اللقاء في وقت يطمح الرئيس السيسي
لعالقات أكثر حميمية مع إدارة الرئيس األميركي
ً
جو بايدن ،خصوصا بعد إعالن واشنطن نيتها
حجز جزء من المساعدات العسكرية لمصر ،لحين
اتـخــاذ األخ ـيــرة خـطــوات مـحــددة تتعلق بحقوق
اإلنسان.
المتحدث باسم الرئاسة المصرية ،بسام راضي،
صـ ــرح بـ ــأن ال ـل ـقــاء ش ـهــد ال ـت ـبــاحــث حـ ــول مجمل
مستجدات القضايا اإلقليمية ،خصوصا تطورات
األوضاع في كل من ليبيا وتونس وسورية واليمن
والـعــراق ،حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق
المشترك بين الجانبين ومع الشركاء الدوليين بشأن
الترتيبات المتعلقة باالنتخابات المقبلة في ليبيا،
وملف سحب القوات األجنبية والمرتزقة ،وتوحيد
المؤسسات العسكرية واألمنية.
وأك ــد الرئيس المصري األهمية التي توليها
مصر إلنجاح المسار السياسي في ليبيا ،وسحب
كــل ال ـقــوات األجنبية مــن ليبيا الشقيقة ،مـشـ ً
ـددا

على أهمية إجراء االنتخابات الوطنية بليبيا في
موعدها المقرر في ديسمبر المقبل ،وأن السبيل
الفعال لتحقيق االستقرار في المنطقة ،هو عودة
الدول التي تعاني أزمات إلى إطار الدولة الوطنية
بالمفهوم الشامل.
ويأتي النقاش المصري -األميركي حول الوضع
الليبي ،بعدما ص ــوت مجلس ال ـنــواب األميركي
بالموافقة على مشروع قانون يفرض عقوبات على
معرقلي الحل السياسي في ليبيا ،في ضوء تشديد
أميركي على ضــرورة إنجاح الحل السياسي في
ليبيا ،وهــو األمــر الــذي تــرى واشنطن أن القاهرة
يمكن أن تلعب دورا فيه باعتبارها أحد الفاعلين
الرئيسيين.
وتطرقت المباحثات إلــى قضية ســد النهضة
في ضوء صدور البيان الرئاسي األخير لمجلس
األط ــراف
األم ــن ،ومــا تضمنه مــن ض ــرورة امتثال ً
للتوصل إلى اتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونا خالل
فترة وجيزة.
وأكــد السيسي مــدى االلـتــزام الــذي أبدته مصر
تجاه مسار المفاوضات ،وأن المجتمع الدولي عليه
القيام بدور مؤثر لحل تلك القضية البالغة األهمية،
وشدد على أن مصر لن تقبل اإلضرار بمصالحها
المائية أو المساس بها.
بدوره ،أبدى سوليفان تفهما أميركيا للمخاوف

المصرية ،قائال إن اإلدارة األميركية ملتزمة ببذل
الجهود من أجل ضمان األمن المائي المصري ،وهي
تصريحات تتزامن مع تحركات إقليمية ودولية
تقودها دولــة الكونغو (الرئيس الحالي لالتحاد
اإلفــريـقــي) إلع ــادة إط ــاق المفاوضات بين مصر
والسودان وإثيوبيا خالل الشهر المقبل.
وأع ــرب مستشار األم ــن القومي األمـيــركــي عن
تقدير ب ــاده البالغ تـجــاه الجهود المصرية في
احتواء الوضع في قطاع غزة ،ومنع تفاقم الموقف،
إلى جانب إطالق المبادرة الخاصة بإعادة إعمار
غ ــزة ،حيث تــم الـتــوافــق بـشــأن اسـتـمــرار التشاور
والتنسيق في هذا الخصوص ،لضمان مواصلة
تثبيت وقف إطالق النار واستمرار التهدئة الحالية،
من أجل تحسين األوضــاع اإلنسانية والمعيشية
للفلسطينيين.
من جهته ،قال الرئيس المصري ،إن حل القضية
الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية ،واستعادة
الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة سيكون له
مــردود كبير سينعكس على تطور وتغيير واقع
المنطقة بــأســرهــا لــأفـضــل ،ويفتح آف ــاق السالم
والتعاون والتنمية.
القاهرة  -حسن حافظ

ً
ُ
لوبن على خطى ترامب« ...فرنسا أوال»

ّ
هددت هيئة االتصاالت
الروسية "روسكومنادزور"،
أمس ،بحجب موقع يوتيوب
إذا لم يرفع األخير تعليق
الحسابات األلمانية لقناة
روسيا اليوم ( )RTالحكومية،
في أحدث مثال على اختبار
القوة المتزايد بين موسكو
والعمالقة الرقميين.
وحذرت الحكومة األلمانية
موسكو من مثل هذه الخطوة.
وطلبت "روسكومنادزور" من
مجموعة غوغل األميركية،
الشركة األم لموقع الفيديو،
"رفع القيود المفروضة على
قناتي يوتيوب آر تي دي اي
ودير فهلندي بارت في أقرب
فرصة".
وحظر "يوتيوب" أمس األول،
القناتين النتهاك قواعده من
خالل نشر "معلومات خاطئة"
حول فيروس كورونا ،ثم
محاولة االلتفاف على تعليق
التحميل.
وشجبت وزارة الخارجية
الروسية "العمل العدواني غير
المسبوق الذي ّ
يجسد حرب
معلومات ضد روسيا" .كما
قالت إن السلطات األلمانية
"شجعت ،بل وأصرت" على
هذه العقوبةّ .
ورد المتحدث
باسم الحكومة األلمانية،
ستيفن زايبرت ،بأن برلين
"ال عالقة لها" بالخطوة التي
قررها "يوتيوب" ،وأشار إلى
أن التهديدات الروسية تظهر
عدم احترام لحرية الصحافة.

«طالبان» تتعقب «داعش»

أعلن الناطق باسم حكومة
"طالبان" ،بالل كريمي،
أمس ،أنه تم تكليف القوات
الخاصة ّالتابعة للحركة
بمهمة تعقب مقاتلي
"داعش" في أفغانستان.
وأوضح أن قوات الحركة
قتلت بالفعل وألقت القبض
على عدد من عناصر داعش.
وأضاف أنه ال توجد
معاقل مادية لـ "داعش" في
أفغانستان ،إال أن مقاتلي
"طالبان" سيعملون على
القضاء تماما على وجودهم
"غير المرئي".

حكومة اليابان بيد كيشيدا

رويال ال تستبعد خوض «رئاسية  »2022بحزب جديد

لوبن لدى وصولها لبدء مؤتمرها الصحافي في باريس أمس األول
(ا ف ب)

ُ
على خطى الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب،
ً
ً
الذي رفع شعار "أميركا أوال" ،واعتبره الكثيرون انعزاليا،
ّ
المتطرف في فرنسا ،مارين لوبن،
قالت زعيمة اليمين
إنها ستجري  -إذا ما فازت في االنتخابات الرئاسية
ً
ً
دستوريا ّ
ّ
يكرس "األولوية
المقررة العام المقبل  -تعديال
الوطنية".
ّ
التجمع الوطني) في
ووع ــدت لوبن (زعيمة حــزب
في باريس ،في إطار حملتها
مؤتمر صحافي عقدته ّ
االنتخابية ،بأن تلغي حق اكتساب الجنسية بسبب
رابط األرض ،وأن تحرم غير الفرنسيين من اإلعانات
العائلية.
ّ
وتـســاء لــت المرشحة التي تأهلت لـلــدورة الثانية
ً
بــاالنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة فــي  ،2017وال ـتــي هــي وفقا
الستطالعات الرأي ،في وضع ّ
جيدّ ،
لتكرر األمر نفسه في
ّ
كانت فرنسا ستبقى فرنسا
االنتخابات
المقبلة عما "إذا ّ
ً
أم سيجرفها بعيدا السيل المتدفق من الهجرات المهولة
التي ستمحو ثقافتنا وقيمنا وأساليب حياتنا؟".
وف ــي إش ــارة ال ــى اتجاهها نحو مــا و ّصـفــه بعض
المراقبين بـ "االنعزالية" ،أوضحت لوبن أنها في حال
انتخبت رئيسة للجمهورية ستطرح على استفتاء
"لضبط الهجرة يــرمــي لتحقيق
عــام مـشــروع قــانــون
ّ
 3أهـ ــداف ه ــي :ضـبــط تــدف ـقــات الـمـهــاجــريــن وحماية

ّ
وسمو الدستور والقانون
الجنسية والمواطنة الفرنسية
الفرنسيين على القانونين األوروبـ ــي والــدولــي ،بما
في ذلك المعاهدة األوروبية لحقوق اإلنسان وقرارات
محكمة العدل األوروبية".
ّ
وشددت على أن مشروعها "يرمي لتضمين الدستور
ً
ب ـن ــودا تـنــص عـلــى مــراق ـبــة دخـ ــول األج ــان ــب وإب ـعــاد
الذين يدانون منهم بارتكاب جرائم أو جنح خطيرة
أو ّ
ّ
وتكرس األولوية الوطنية
يقوضون النظام العام،
وتحظر كل منحى طائفي".
وأضــافــت أن مشروعها االنتخابي يتضمن كذلك
"إل ـغ ــاء حــق األرض (ح ــق اكـتـســاب الجنسية بسبب
االرت ـبــاط بــاألراضــي الفرنسية) وإخـضــاع التجنيس
لشروط اندماج صارمة ومثبتة".
ً
وتعهدت مرشحة اليمين المتطرف أيضا "وقف العمل
بمبدأ ّ
لم الشمل ،وجعل بعض التقديمات الحكومية،
ً
مثل اإلعانات العائلية ،مخصصة للفرنسيين حصرا".
كما وعــدت لوبن بــأن يصبح منع التسويات "هو
القاعدة" ،وكذلك األمــر بالنسبة إلى "ترحيل األجانب
الجانحين".

رويال

إل ــى ذلـ ــك ،ورغـ ــم االن ـت ـكــاســة ال ـت ــي ُم ـن ـيــت بها

ّ
ف ــي ان ـت ـخــابــات مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ال ــذي ــن يـمــثـلــون
الفرنسيين في الخارج ،أعلنت الوزيرة السابقة،
سيغولين روي ــال ،أنـهــا ت ــدرس إمكانية الترشح
لالنتخابات الرئاسية لعام  ،2022رغم إعالن عمدة
باريس ان هيدالغو ترشيحها.
وقــالــت" :لــن أستسلم ،ألنــه يوجد حولي رجال
ون ـس ــاء م ـل ـت ــزم ــون" ،م ـش ـيــرة إل ــى أن ـه ــا سـتـحـ ّـول
جمعيتها "الرغبة في المستقبل" إلى حزب سياسي
لنقل وإع ــداد جيل سياسي جــديــد سيكون لديه
مرشحون تشريعيون للرئاسة.
وأوضحت الوزيرة االشتراكية السابقة "بما أن
الحزب يمنحني حريتي ،وإذا كنت أعتبر أنه من
الضروري في النقاش السياسي تمثيل األشياء
بشكل مختلف وا لـجـمــع بشكل مختلف ،فــأ نــا ال
أستبعد أي شيء".
وف ــي ال ـس ـيــاق ن ـف ـســه ،اخ ـت ــار "حـ ــزب الـخـضــر"
يانيك جــادو ( 54عاما) عضو
المعتدل الفرنسي
ّ
البرلمان األوروبي ليمثل الحزب في االنتخابات
الرئاسية ،بعدما فاز بفارق ضئيل على منافسته
ســانــدريــن روسـيــو الـيـســاريــة فــي التصويت بين
أعضاء الحزب والمؤيدين له.
(باريس  -أ ف ب ،د ب أ)

ُ
انتخب المعتدل فوميو
ً
كيشيدا ،أمس ،رئيسا
للحزب الليبرالي
الديموقراطي اليميني
الحاكم في اليابان بأغلبية
كبرى مقابل منافسه تارو
ً
كونو ،على أن ُي ّ
عين رئيسا
للوزراء بتصويت للبرلمان
يوم  4أكتوبر المقبل.
وحصل وزير الخارجية
ً
السابق ،كيشيدا 64( ،عاما)،
ً
على  257صوتا في الدورة
الثانية من االنتخابات
الداخلية للحزب الحاكم،
مقابل  170لكونو (58
ً
عاما) الذي ُيعد من بين
الشخصيات السياسية
ً
األكثر شهرة في األرخبيل.

ةديرجلا

•
العدد  / 4847الخميس  30سبتمبر 2021م  23 /صفر 1443هـ

١٤

sports@aljarida●com

رياضة

«تجريبية» مهمة لألزرق األولمبي مع شقيقه العماني اليوم

ً
استعدادا لبطولة غرب آسيا في السعودية
حازم ماهر

يلتقي منتخبنا األولمبي لكرة
القدم نظيره العماني في
الـ  7:00من مساء اليوم ًعلى
استاد السيب ،استعدادا
لبطولة غرب آسيا التي تنطلق
في الدمام  4أكتوبر المقبل.

يحل منتخبنا األولمبي لكرة
ً
القدم ضيفا على شقيقه العماني،
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـت ـجــري ـب ـيــة ال ـتــي
ً
مساء على
تجمعهما في الـ 7:00
اس ـتــاد ن ــادي السيب بالعاصمة
مسقط.
تأتي المباراة ضمن استعدادات
الـمـنـتـخـبـيــن ل ـخــوض مـنــافـســات
بطولة غــرب آسيا ،التي تقام في
مــديـنــة ال ــدم ــام ال ـس ـعــوديــة خــال
الفترة من  4إلى  12أكتوبر المقبل.
وكــانــت قــرعــة البطولة أوقعت
المنتخبين في المجموعة األولى
مع منتخبي األردن واليمن.
وكان منتخبنا األولمبي تدرب
أمـ ـ ــس عـ ـل ــى ف ـت ــرت ـي ــن ص ـبــاح ـيــة
وم ـس ــائ ـي ــة ع ـل ــى أح ـ ــد ال ـم ــاع ــب
الفرعية بمجمع السلطان قابوس
الرياضي ببوشر ،وذلك ً
بناء على
رغبة الجهاز الفني بقيادة المدرب
اإلس ـبــانــي ك ــارل ــوس غــونــزالـيــس
ومساعديه محمد العزب وطارق
الخليفي.
ّ
وركز الجهاز الفني على تدريب
الالعبين على بعض الجمل الفنية
والـتـكـتـيـكـيــة خـ ــال ال ـتــدري ـب ـيــن،
فــي حين خضع الـحــراس الثالثة
للتدريبات تحت قـيــادة مدربهم
سمير دشتي.
ويولي الجهاز الفني ،المباراة
أه ـم ـي ــة خـ ــاصـ ــة ،ك ــون ـه ــا ب ــروف ــة

جانب من تدريب األولمبي أمس بمجمع السلطان قابوس
أخيرة لبطولة غــرب آسيا ،ورغم
ً
ً
ً
أن الفوز يعد أمــرا معنويا مهما،
فإن الجهاز الفني ال يشغل تفكيره
على اإلطالق بالنتيجة ،إذ يسعى
في المقام األولى إلى الوقوف على
مستوى الالعبين ،خصوصا أن 9
منهم لم يشاركوا مع أنديتهم منذ
مباراة فلسطين التجريبية التي

أقيمت  9الجاري ،على أن يتم الدفع
بهم لتجهيزهم للبطولة.
وسيشهد التشكيل األساسي
الذي لعب به الفريق أمام فلسطين
ت ـغ ـي ـي ــرا ،إذ اع ـت ـم ــد غــونــزال ـيــس
على خالد العجاجي في حراسة
ال ـ ـمـ ــرمـ ــى ،وع ـ ـلـ ــي عـ ـب ــدال ــرس ــول
ويــوســف الـحـقــان وجــاســم عتيق

وفـ ـ ـ ــواز ال ـص ـع ــب ب ـخ ــط الـ ــدفـ ــاع،
وعبدالله الجزاف ومحمد الهويدي
ومـهــدي دشتي ومـبــارك الفنيني
بخط الوسط ،ويوسف الرشيدي
وفواز المبيلش في خط الهجوم.
وتتمثل التغييرات في االعتماد
على حمد الـقــاف كـمــدافــع أيسر
ً
بدال من علي عبدالرسول ،وراشد

ً
الــدوســري كمدافع أيمن بــدال من
فــواز الصعب الــذي تم استبعاده
مــع محمد الـهــويــدي بسبب عدم
الجاهزية ،إلى جانب الدفع ببندر
الـ ـس ــام ــة وعـ ـي ــد ال ــرشـ ـي ــدي مــن
ً
بداية المباراة ،بحثا عن الفاعلية
الهجومية.
ويسعى مدربا المنتخبان إلى

ع ــدم ال ـك ـشــف ع ــن أوراق ـه ـم ــا قبل
انـطــاق بطولة غــرب آسـيــا بأيام
قالئل ،ولذلك فهناك توجه لإلبقاء
على بعض الالعبين على مقاعد
ً
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ،خـ ـص ــوص ــا أن ه ـنــاك
ً
تــوج ـهــا لنقلها عـبــر الـتـلـفــزيــون
العماني.

ً
هيئة الرياضة تمنع دخول الجماهير مجددا استقالة العجمي والشمري من الجهراء
فليطح :رفع استراتيجيتنا إلى مجلس الوزراء إلقرارها

حمود فليطح

أعلنت الهيئة العامة للرياضة منع دخول الجماهير
لجميع المالعب الرياضية لكرة القدم ،إلى حين وضع
خطة متكاملة لحضورهم مــن جــانــب اتـحــاد الكرة
تتماشى مــع تعليمات السلطات الصحية لضمان
سالمة مرتادي منشآتها.
وأكدت الهيئة ،في بيان أمس ،حرصها على تطبيق
االشتراطات الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا
بكل المنشآت الرياضية ،مبينة أن هــذا القرار "جاء
على خلفية ما شهدته مباراة القادسية والعربي في
قبل نهائي كأس سمو األمير من عدم االلتزام بنسبة
الحضور الجماهيري وعدم تطبيق التباعد الجسدي".
وأضافت الهيئة أنها خاطبت االتحاد بالمالحظات
ال ـم ــرص ــودة ف ــي ال ـم ـب ــاراة ،وأبـلـغـتــه مـنــع الـحـضــور

الجماهيري في المالعب للمباريات المقبلة إلى حين
االتفاق على تنفيذ خطة واضحة بهذا الشأن تتناسب
مع تعليمات السلطات الصحية في البالد.
مــن جانب اخ ــر ،ك ـ ّـرم المدير الـعــام للهيئة العامة
للرياضة ،د .حمود فليطح ،نيابة عــن وزيــر اإلعــام
والثقافة وزيــر الــدولــة لشؤون الشباب ،عبدالرحمن
ال ـم ـط ـيــري ،فــريــق عـمــل اسـتــراتـيـجـيــة الـهـيـئــة ،عقب
انتهاء الحلقة النقاشية األخيرة ،التي ُعقدت صباح
أمـ ــس ،وذلـ ــك ف ــي ح ـضــور م ـســؤولــي الـهـيـئــة .وأعـلــن
فليطح استعراض مجلس إدارة الهيئة االستراتيجية
العتمادها ،ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء إلقرارها.
وقال" :سيتم عقد مؤتمر صحافي شامل خالل األسبوع
المقبل ،من أجل الحديث عن أبرز مالمح االستراتيجية".

الجهراء إلى القاهرة  ١٠أكتوبر
●

عبدالرحمن فوزان

حــددت إدارة الفريق األول لكرة الـقــدم بنادي
الجهراء يوم  ١٠اكتوبر المقبل موعدا لمغادرة
ال ـفــريــق ال ــى مـعـسـكــره ال ـخــارجــي ف ــي الـعــاصـمــة
المصرية القاهرة ،والــذي يستمر حتى  ٢٦منه،
استعدادا النطالق منافسات دوري الدرجة األولى،
ويسعى الفريق الى التتويج بلقبه والعودة مجددا
الى مصاف أندية الدوري الممتاز.

 ...والصليبيخات اختتم معسكره
اخـتـتــم فــريــق الصليبيخات
لكرة القدم ،أمس األول ،معسكره
ال ـتــدري ـبــي ف ــي ال ـق ــاه ــرة ،ال ــذي
استمر أسبوعين خاض فيهما
 3مباريات ودية ،على أن يباشر

ً
الصليبيخات تدريباته اعتبارا
مــن الـيــوم تحت قـيــادة الـمــدرب
ناصر العمران.
وقـ ــال مـ ــدرب الـصـلـيـبـيـخــات
ناصر العمران لــ"الـجــريــدة" ،إن

مصر يواجه
منتخب ً
ليبيريا وديا اليوم
يـخــوض مـنـتـخــب مصر
األول لـ ـك ــرة ا ل ـ ـقـ ــدم ا ل ـي ــوم
أول ـ ـ ــى مـ ـب ــاري ــات ــه ال ــودي ــة
أ مــام ليبيريا تحت قيادة
ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز الـ ـفـ ـن ــي ال ـج ــدي ــد
الـ ـ ــذي يـ ـق ــوده ال ـبــرت ـغــالــي
ك ـ ـ ــارل ـ ـ ــوس كـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروش ،ف ــي
إطـ ـ ــار اإلعـ ـ ـ ــداد ل ـم ـب ــارات ــي
ليبيا ا لـمـقــرر لهما يومي
 8و  11أكتوبر المقبل في
الجولتين الثالثة والرابعة
للتصفيات المؤهلة لكأس
العالم  2022بقطر.
وي ـس ـع ــى ك ـ ـيـ ــروش فــي
مهمته األولى مع الفراعنة
إلـ ــى اس ـت ـك ـش ــاف م ـس ـتــوى
ال ــاعـ ـبـ ـي ــن عـ ــن قـ ـ ــرب ب ـعــد
ً
ا خ ـت ـيــار  24ال ع ـب ــا لـلـ ُـحـكــم
ع ـل ــى م ـس ـت ــوا ه ــم ،إذ عـقــد
عدة جلسات معهم ،مؤكدا
أنــه لــن يـعـتــرف إال ب ــاألداء
وااللـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــزام فـ ـ ــي ال ـم ـل ـع ــب

واألفضل هم من سيستمر
معه.
وقال كيروش لالعبيه،
إ ن ــه تــو لــى ق ـي ــادة منتخب
الفراعنة لتحقيق حلم 105
م ــاي ـي ــن م ــواط ــن م ـص ــري،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أنـ ـ ـ ــه ي ـس ـت ـه ــدف
الـ ـ ـت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــز وب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء جـ ـي ــل
جديد يساهم فــي تحقيق
تـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــات وط ـ ـ ـمـ ـ ــوحـ ـ ــات
الشعب المصرى.
وأ ضـ ــاف "أ م ــا م ــي مهمة
ك ـب ـي ــرة ،ول ـك ـن ــي ســأس ـعــي
ج ـ ـ ــاه ـ ـ ــدا ب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون م ــع
زم ــائ ــى ب ــال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي
عـلــى اج ـت ـيــازهــا وتـحـقـيــق
الهدف".
واس ـت ـق ــر كـ ـي ــروش عـلــى
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار مـ ـ ـن ـ ــح م ـح ـم ــد
صـ ـ ـ ـ ــاح نـ ـ ـج ـ ــم ل ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول
شارة قيادة الفراعنة خالل
الفترة المقبلة.

سرور العجمي

حسن الشمري

وش ـ ـ ـهـ ـ ــد الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ال ـ ـمـ ــاضـ ــي
اس ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــة ع ـ ـض ـ ــوي م ـج ـل ــس
االدارة م ـ ـح ـ ـمـ ــد ا ل ـ ـعـ ــا طـ ــي

وول ـيــد ال ـســامــة لـيــرتـفــع عــدد
المستقيلين من المجلس الى
أربعة.

الكويتية ألطاف تستعد لتحقيق إنجاز غير مسبوق

وتعمل إدارة الفريق حاليا على إنهاء اإلجراءات
الخاصة باستخراج سمة الدخول (فيزا) الخاصة
بمحترفي الفريق ،ليتمكنوا من مرافقته دون أي
إرباك في مخططات الجهاز الفني.
وسيغادر الفريق الى القاهرة ببعثة تضم ٣٢
شخصا يترأسها نائب رئيس النادي عبدالعزيز
ال ــذاي ــدي ،وتـضــم  ٢٢الع ـبــا ،إضــافــة ال ــى أعـضــاء
الجهازين الفني واإلداري والمنسق اإلعالمي.

فــريـقــه اس ـت ـفــاد مــن الـمـبــاريــات
ال ـ ـ ــودي ـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي خـ ــاض ـ ـهـ ــا فــي
القاهرة ،السيما أن المواجهات
ال ـ ــودي ـ ــة ك ــان ــت ع ـل ــى م ـس ـتــوى
الطموح.

ت ـق ــدم ع ـض ــوا مـجـلــس ادارة
نــادي الجهراء ســرور العجمي
وحسن الشمري باستقالتيهما
مـ ــن ع ـض ــوي ــة م ـج ـل ــس االدارة
أمس االول.
وأرجع الشمري استقالته الى
حكم محكمة االستئناف الذي
ص ــدر قـبــل شـهــريــن بــاالمـتـنــاع
عن عقوبة رئيس النادي وأمين
الـســر الـعــام وكـفــالــة ألــف دينار
ب ـش ــأن الـقـضـيــة ال ـمــرفــوعــة من
الهيئة العامة للرياضة بتزوير
محاضر جلسات مجلس االدارة،
فيما لم يبد العجمي أي أسباب،
ولـ ــم ي ـب ــت م ـج ـلــس االدارة فــي
االستقالتين حتى اآلن.

ألطاف سليمان

تستعد الكويتية ألـطــاف سليمان
لـتـسـجـيــل إن ـج ــاز كــويـتــي وخـلـيـجــي،
وذل ـ ـ ــك ع ـن ــد م ـش ــارك ـت ـه ــا فـ ــي س ـب ــاق
ماراثون بوسطن الذي سيقام في 11
أكتوبر المقبل.
وش ــارك ــت ألـ ـط ــاف ف ــي  5م ــن هــذه
الـ ـسـ ـب ــاق ــات ،وف ـ ــي ح ـ ــال أك ـم ـل ــت ه ــذا
السباق ستكون أول كويتية وخليجية
تتمكن من تحقيق هذا اإلنجاز.
وكــانــت قــد استلهت مـشــوارهــا في
سباقات الماراثون بسباق نيويورك
خالل نوفمبر  ،2014وأكملت مشوارها
عبر سـبــاقــات لـنــدن فــي أبــريــل ،2016
وطوكيو في فبراير  ،2017وبرلين في
سبتمبر  ،2018وشيكاغو في أكتوبر
 ،2019وأخيرا سيكون سباق بوسطن
فرصة أللطاف لتحقيق هــذا اإلنجاز
على مستوى الكويت والخليج ،وهو
ما كانت تسعى اليه منذ سنوات.

ُيذكر أن هناك الكثير من سباقات
الماراثون (مسافة  42.2كم) التي تقام
في عدة مدن حول العالم كمناسبات
ريـ ــاض ـ ـيـ ــة سـ ـن ــوي ــة ي ـ ـت ـ ـشـ ــارك ف ـي ـهــا
ال ـم ـت ـس ــاب ـق ــون ال ـم ـح ـت ــرف ــون إض ــاف ــة
الــى الـهــواة ،ومــن بين هــذه السباقات
هناك  6تعتبر األكثر شهرة وإقباال،
وتتمتع بتغطية واسعة حول العالم،
وهــي ،ماراثون نيويورك ،وشيكاغو،
وبوسطن ،ولندن ،وبرلين وطوكيو،
والتي تسمى "الماراثونات" الرئيسية
في العالم (.)Majors
وي ـع ــد اس ـت ـك ـمــال هـ ــذه ال ـس ـبــاقــات
الـسـتــة إن ـج ــازا عـظـيـمــا لـلـمـشــاركـيــن،
س ــواء لـلـمـحـتــرفـيــن أو الـ ـه ــواة ،ويـتـ ًـم
ت ـق ــدي ــم م ـي ــدال ـي ــة الـ ـ ــ 6نـ ـج ــوم (دالل ـ ــة
عـلــى الـ ــ 6م ــدن) لـلـمـشــاركـيــن فــي هــذه
السباقات ،كما يتم ضمهم الــى قاعة
المشاهير (.)Hall of Fame

ً ً
العربي ينتزع فوزا ثمينا من الفحيحيل في افتتاح «ممتاز اليد»

●

محمد عبدالعزيز

ً
ان ـ ـتـ ــزع ف ــري ــق الـ ـع ــرب ــي ف ـ ــوزا
ً
ص ـع ـب ــا م ــن غ ــري ـم ــه الـفـحـيـحـيــل
بنتيجة  26-27في المباراة التي
جمعتهما أمس على صالة الشيخ
سعد العبدالله بصباح السالم في
افـتـتــاح الـجــولــة األول ــى لـلــدوري
الممتاز لكرة اليد.
وكـ ـ ــان الـ ـش ــوط األول ان ـت ـهــى
بالتعادل  12-12ليحصد األخضر
أول نقطتين فــي سباق ال ــدوري،
بينما ظل األحمر من دون رصيد.

القادسية والسالمية
وت ـقــام ال ـيــوم م ـبــاراتــان على
الصالة نفسها في ختام المرحلة
األولى للدوري الممتاز ،إذ يلتقي
فــي الـ ـ  5.30مـسـ ً
ـاء الـقــادسـيــة مع
السالمية ،ويليه في الـ  7.30مساءً
مباراة القرين مع كاظمة.
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة األولـ ـ ــى يــدخــل
ال ـفــري ـقــان؛ األص ـف ــر وال ـس ـمــاوي،
الـ ـلـ ـق ــاء ب ـط ـم ــوح وه ـ ـ ــدف واحـ ــد
وه ــو ت ـقــديــم أوارق اعـتـمــادهـمــا

م ـن ــاف ـس ـي ــن عـ ـل ــى لـ ـق ــب الـ ـ ــدوري
ً
مبكرا ،وسيحاول مدرب القادسية
الــوط ـنــي ول ـيــد ف ـي ــروز اسـتـغــال
طموح العبيه وصفوفه المكتملة
ل ـت ـقــديــم م ـس ـتــوى ج ـيــد وحـصــد
ً
النقطتين مرتكزا على المحترفين
الـ ـبـ ـح ــريـ ـنـ ـيـ ـي ــن مـ ـحـ ـم ــد ح ـب ـيــب
وأحمد المقابي ،ونجوم الفريق
باقر خريبط ،وناصر بوخضرا،
والحارس سلمان مزعل.
وفــي المقابل ،يتطلع المدرب
الـسـعــودي فــاضــل ال سعيد إلــى
تقديم نفسه بشكل جيد في أول
ظـهــور لــه فــي الـ ــدوري الـكــويـتــي،
ً
م ـع ـت ـم ــدا ع ـل ــى الع ـب ـي ــه ال ـش ـبــاب
وخبرة الثالثي؛ التونسيان محمد
فــراد وأنــور بن عبدالله ،والوافد
الجديد سعود الضويحي.

كاظمة والقرين
ولن تقل المباراة الثانية إثارة
ً
وندية عن سابقتها نظرا لحرص
الـفــريـقـيــن كــاظـمــة وال ـقــريــن على
حصد نقطتي الفوز.
ويـ ــأمـ ــل ال ـب ــرت ـق ــال ــي ب ـق ـي ــادة

جانب من مباراة العربي والفحيحيل (تصوير جورج ريجي)
المصري مروان رجب في الظهور
ً
ب ـم ـس ـتــوى م ـم ـيــز ،م ـع ـت ـمــدا على
ت ــول ـي ـف ــة مـ ـمـ ـي ــزة مـ ــن ال ــاع ـب ـي ــن
ال ـم ـخ ـض ــرم ـي ــن ،وك ــذل ــك يـسـعــى
المونتنيغري راتكو دوركوفيتش
م ـ ــدرب ال ـق ــري ــن ل ـت ـقــديــم ش ـه ــادة

م ـ ـيـ ــاده الـ ـج ــدي ــدة فـ ــي ال ـ ــدوري
ً
الـكــويـتــي مــدعــومــا بـتــألــق معظم
العبيه.

الدرجة األولى
وف ـ ــي دوري الـ ــدرجـ ــة األول ـ ــى

تقام اليوم مباراتان على صالة
االتحاد بالدعية في ختام الجولة
األول ـ ـ ــى ،ح ـيــث يـلـتـقــي ف ــي 5.30
مساء التضامن مع الصليبيخات،
ويـلـيـهــا ف ــي  7.30م ـســاء م ـبــاراة
النصر مع الجهراء.

باختصار
الناشي :تأجيل الدوري
الممتاز إلى  17أكتوبر

أكد رئيس لجنة المسابقات في
اتحاد كرة السلة
د .عبدالرحمن الناشي أن
اللجنة قررت تأجيل انطالق
الدوري الممتاز إلى  17أكتوبر
ً
المقبل بدال من األحد المقبل،
ً
مشيرا إلى أن هذا التأجيل
يأتي استجابة لطلبات األندية
ومن باب التعاون معها .وقال
الناشي ،في تصريح ،إن العديد
من األندية تقدمت بطلبات
لتأجيل انطالق الدوري بسبب
عدم وصول محترفيها بعد
قرار االتحاد بعودة مشاركة
الالعب األجنبي في المسابقات
المحلية بسبب تأخر إجراءات
سمة الدخول (الفيزا) لبعض
األندية .ولفت إلى أن دوري
الدرجة األولى سيكون في
موعده  4اكتوبر المقبل ،ولن
ً
يشهد تأخيرا ،إذ لم تطلب
أنديته تأجيل مبارياتها.

اليرموك خسر من الوكرة
القطري في «عربية السلة»
خسر فريق نادي اليرموك من
نظيره الوكرة القطري بنتيجة
 ،80-58خالل المباراة التي
جمعتهما أمس في افتتاح
منافسات المجموعة الثانية
للبطولة العربية لألندية في
السلة ،التي يستضيفها نادي
االتحاد السكندري المصري
حتى  9أكتوبر المقبل.
ولم يقدم اليرموك ،خالل
ً
المباراة ،مستوى الفتا
يجاري من خالله منافسه
القطري ،بعدما سيطر الوكرة
على مجريات المباراة منذ
بدايتها .وكان الكويت لعب
في وقت متأخر من مساء
أمس مع البطائح اإلماراتي،
في افتتاح منافسات
المجموعة الرابعة من عمر
البطولة .ويلتقي اليرموك
مع اليوناني السوداني في
الثانية ظهر اليوم ،كما يلعب
الكويت مع المنامة البحريني
قي تمام السادسة مساء،
وتشهد منافسات اليوم
ً
الثاني من البطولة أيضا
مباريات الوكرة القطري مع
الشارقة اإلماراتي ،ووداد
بوفاريك الجزائري مع
الفتح السعودي ،والبطائح
اإلماراتي مع بيروت
اللبناني ،وشعب حضرموت
اليمني مع األهلي المصري.

ً
السالمية يواجه الشباب غدا
يستضيف فريق السالمية
ً
لكرة القدم غدا عند السادسة
مساء على استاد ثامر نظيره
فريق الشباب في مباراة ودية
ضمن استعدادات الفريقين
لمباريات البطولة التنشيطية
التي تنطلق في السابع
من الشهر المقبل .وواجه
ً
السماوي وديا خالل األيام
الماضية وبعد أن ودع كأس
األمير من دور الستة عشر
التضامن ونجح في الفوز
بهدفين من دون رد ،كما فاز
على الساحل .1-3

الصولة يشارك في اجتماعات
«آسيوي الجمباز» بطشقند
يغادر اليوم رئيس اتحاد
الجمباز فهد الصولة إلى
العاصمة األوزبكية طشقند،
للمشاركة في اجتماعات
االتحاد اآلسيوي للعبة،
ومناقشة خطة االتحاد القاري
لتطوير مسابقاته ،وكذلك
التنسيق مع جميع االتحادات
الوطنية بشأن انتخابات
االتحاد الدولي ،والتي ستقام
في نوفمبر المقبل .وعلى
هامش اجتماعات االتحاد
القاري ،سيلتقي رؤساء
اتحادات الجمباز في دول
الخليج العربي للتنسيق
فيما بينهم لهذه االنتخابات،
وكذلك مناقشة استضافة
الكويت لبطولة الخليج
المزمع إقامتها في سبتمبر
 ،2022وإطالق بطوالت
الجمباز للسيدات بفئتيه
الفني واإليقاعي.
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رياضة

ميسي يسجل لباريس والريال يتلقى
هزيمة تاريخية وفوز قاتل ألتلتيكو
سـ ـ ـج ـ ــل األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــي
ل ـ ـيـ ــون ـ ـيـ ــل م ـ ـي ـ ـسـ ــي ه ــدف ــه
األول م ــع فــري ـقــه ال ـجــديــد
بـ ــاريـ ــس سـ ـ ــان ج ــرم ــان
ال ـفــرن ـســي وق ــاده
الـ ــى فـ ــوز مثير
عـ ـ ـل ـ ــى حـ ـس ــاب
مـ ـ ــان ـ ـ ـش ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــر
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
اإلنـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــزي
-2ص ـفــر ،بينما
سـ ـ ـق ـ ــط ريـ ـ ـ ــال
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
االسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان ـ ـ ــي
سقوطا مدويا
ع ـ ـل ـ ــى أرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه أمـ ـ ـ ــام
ش ـيــريــف ت ـيــراس ـبــول
المولدوفي المتواضع
.2-1
فـ ـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
االول ـ ـ ـ ــى ،ان ـت ـه ــت قـمــة
ســان جــرمــان وسيتي
على ارض "بارك دي
برينس" باريسية
و ش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدت اول
اه ــداف ميسي
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

الفريق الفرنسي منذ انتقاله من
برشلونة اإلسباني هذا الصيف.
ورفع سان جرمان رصيده الى
أربع نقاط في صدارة المجموعة،
ً
مـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاوي ـ ــا م ـ ــع ك ـ ـل ـ ــوب ب ـ ــروج
البلجيكي الذي فاز على اليبزيغ
االلماني  ،1-2بينما يحتل سيتي
المركز الثالث بثالث نقاط.
وافتتح السنغالي إدريسا غي
التسجيل للنادي الباريسي بعد 7
دقائق من صافرة البداية بتسديدة
سكنت الزاوية العليا.
وح ـم ـل ــت ال ــدق ـي ـق ــة  74لـحـظــة
منتظرة من قبل الكثيرين بعدما
افتتح ميسي رصيده من االهداف
مع سان جرمان ،بعد تمريرة خلفية
من كيليان مبابي ّ
ليسدد "البرغوث"
االرجنتيني صاروخية في الزاوية
العليا من المرمى ،ليضاعف تقدم
فريقه الى -2صفر.
وجـ ــاء ه ــدف مـيـســي االول في
ّ
اربــع مباريات خاضها حتى اآلن
مع النادي الباريسي منذ انضمامه
من برشلونة هذا الصيف.
وفــي المجموعة ذاتـهــا ،واصــل
كلوب بروج عروضه القوية وهزم
الي ـب ــزي ــغ وصـ ـي ــف ب ـط ــل أل ـمــان ـيــا
بنتيجة  1-2على ملعب الثاني في
"ريد بول ارينا" ،بعدما كان تعادل

الصحافة اإليطالية تصف فوز
أتلتيكو على ميالن بـ «السرقة»
وصفت بعض العناوين الرئيسية التي
احتلت أغلفة الصحف الرياضية اإليطالية،
أ مــس ،فــوز أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف
على ميالن في دوري األبطال ،بفضل ركلة
جــزاء تــم احتسابها للفريق اإلسباني في
الــدقـيـقــة  ،96بــأنــه "س ــرق ــة" و"ض ــرب ــة جــزاء
وهمية".
وك ـ ــان عـ ـن ــوان صـحـيـفــة (الغ ــازيـ ـت ــا ديـلــو
س ـبــورت) "ســرقــة الـمـيــان" ،كما اعـتـبــرت أن
ُ
ضربة الجزاء التي احتسبت ألتلتيكو بسبب
لمسة بيد على الفرنسي بيير كــا لــو لــو في
منطقة ال ـجــزاء وسـجــل منها األوروغ ــوائ ــي
لويس سواريز هدف الفوز ،عقوبة غير عادلة.
ً
كـمــا شككت أي ـضــا فــي الـبـطــاقــة الـصـفــراء
الثانية ،التي حصل عليها اإليفواري فرانك
كيسي ،وطرد على أساسها العب خط وسط
مـ ـي ــان ب ـع ــد مـ ـ ــرور ن ـص ــف س ــاع ــة م ــن عـمــر

ّقرر أسطورة المالكمة الفلبينية
ماني باكياو أمس اعتزال المالكمة
بعد أع ــوام طويلة على الحلبات
فــي "أصـعــب ق ــرار" فــي حياته كما
وصـفــه ،للتفرغ للعمل السياسي
عقب اعالنه ترشحه لالنتخابات
الرئاسية في بالده.
ّ
مصور
وقال باكياو في فيديو
نشره على "تــويـتــر"" :مــن الصعب
بالنسبة لي ّ
تقبل فكرة أن مسيرتي
ً
كمالكم انتهت" ،مضيفا "اليوم ،أعلن
اعتزالي".
ويــأتــي ق ــرار الـمــاكــم الفلبيني
مـغــادرة حلبات المالكمة بعد 10
أي ــام مــن إع ــان أيـقــونــة المالكمة
واألسـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــورة ال ـ ـحـ ـ ّـيـ ــة ت ــرش ـح ــه
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ال ـت ــي
ستجري في  22مايو .2022
ً
وك ــان بــاكـيــاو ( 42عــامــا) الــذي
ّ
ترعرع في شوارع الفلبين وتحول
إلى نجم عالمي ،أعلن ترشحه بعد
أســابـيــع عــدة مــن خـســارتــه لنزاله
االحترافي األخير في  22أغسطس
ال ـمــاضــي ف ــي الس ف ـي ـغــاس أم ــام
الكوبي يوردينيس أوغاس.

سقوط ريال مدريد
وفي المجموعة الرابعة ،سقط
الريال المتوج بلقب مسابقة دوري
ً
أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا  13مـ ــرة ،سـقــوطــا
ً
م ــدوي ــا عـلــى أرض ــه أم ــام شيريف
تيراسبول المولدوفي المتواضع
.2-1
وخـ ـل ــط ش ـي ــري ــف ت ـي ــراس ـب ــول
األوراق بتصدره للمجموعة مع 6
نقاط بالعالمة الكاملة بعدما كان
فاز على شاختار بهدفين نظيفين
ً
في الجولة االولــى ،متقدما بثالث
نـقــاط عــن ال ـنــادي الملكي ،بينما
يحتل إنتر ميالن المركز الثالث
ً
بنقطة متساويا مع شاختار ،لكن
م ــع فـ ــارق األه ـ ــداف لـصــالــح بطل
إيطاليا.
ً
ح ـقــق ب ـطــل مــولــداف ـيــا إن ـج ــازا
ً
تاريخيا بفرض نفسه في العاصمة
مدريد بعدما كان افتتح التسجيل
ع ـبــر األوزب ـك ـس ـتــانــي ال ـم ـعــار من
ل ـي ـج ـي ــا ف ــرص ــوفـ ـي ــا الـ ـب ــولـ ـن ــدي
ياسوربيك ياخشيبويف ( ،)25قبل
أن يقتنص هدف الفوز في الوقت
ال ـقــاتــل بـفـضــل الـلــوكـسـمـبــورغــي
سيباستيان ثيل (.)90

وكــان المهاجم الفرنسي كريم
بنزيمة أدرك الـتـعــادل للريال من
ركلة جزاء في الدقيقة .65
وف ـ ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ثـ ــان ـ ـيـ ــة ،ضـمــن
ال ـم ـج ـم ــوع ــة ذات ـ ـه ـ ــا ،ف ـش ــل إن ـتــر
اإليطالي في تعويض خسارته في
مستهل حملته القارية في مسابقة
دوري أبـطــال أوروب ــا بعد تعادله
الـسـلـبــي أم ـ ــام مـضـيـفــه شــاخـتــار
دانيتسك االوكراني.

ليفربول يسحق بورتو
وفي المجموعة الثانية ،تصدر
ل ـي ـف ــرب ــول الـ ـف ــائ ــز ع ـل ــى مـضـيـفــه
بــورتــو  1-5المجموعة بالعالمة
الكاملة بعدما كان فاز في مستهل
مشواره على ميالن  2-3الذي يقبع
في قاع الترتيب من دون أي نقطة

أكد النجم األرجنتيني ليونيل ميسي ،العب باريس سان جرمان
الفرنسي ،عقب تسجيل هدفه األول بقميص الفريق الباريسي في
انتصار فريقه على مانشستر سيتي اإلنكليزي ( ،)0-2أنه كان يرغب
بشدة في تدشين أهدافه مع فريقه.
وقال ميسي ،في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة التي احتضنها
ملعب "حــديـقــة األم ـ ــراء"" :كـنــت أرغ ــب بـشــدة فــي التسجيل ،ه ــذه هي
مباراتي الثانية ،ولكني في طريقي للتأقلم مع الفريق ومع زمالئي
داخل الملعب".
وأضاف نجم برشلونة اإلسباني سابقا" :كنت أعلم أن هذه المباراة
مهمة جدا ،ولكن علينا مواصلة العمل ،وهناك مباريات أخرى كثيرة
قادمة في الموسم".
وبات ليو ميسي أول العب ،إلى جانب الفرنسي كريم بنزيمة قائد
ريال مدريد ،يسجل في  17موسما متتاليا في الكأس "ذات األذنين".
كما أكد أن التعاون مع زميليه النجمين في الخط األمامي ،كيليان
مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا ،يتحسن "تدريجيا" ،معقبا" :بدأنا
لتونا اللعب معا ،واعتياد بعضنا على بعض ،ومتأكد أننا سنتحسن،
علينا أن نتطور كفريق ،لعبنا بشكل طيب الليلة ،ولكن علينا بذل
المزيد من الجهد ،والسيطرة بشكل أكبر على المباريات".
(إفي)

بعد سقوطه فــي الــدقــائــق القاتلة
أم ــام أتلتيكو  ،2-1ليرفع األخير
رص ـي ــده إل ــى  4ن ـقــاط ف ــي الـمــركــز
ً
الثاني متقدما بفارق  3نقاط عن
بورتو الثالث.
وع ـل ــى م ـل ـعــب "ال ـت ـن ــان ـي ــن" في
بورتو ،تناوب على تسجيل أهداف
"ال ــري ــدز" نجمه الـمـصــري محمد
ص ـ ــاح ص ــاح ــب ال ـه ــدف ـي ــن األول
ً
والثالث ( 18و ،)60رافعا رصيده
إل ــى  3أهـ ــداف فــي الـمـســابـقــة هــذا
الموسم وإلى  31في مسيرته.
وأضاف السنغالي ساديو ماني
ال ـه ــدف ال ـثــانــي ( )45والـبــرازيـلــي
روبرتو فيرمينو الذي دخل بديال
"ل ـص ــاح ف ــي الــدقـيـقــة  ،66الــرابــع
والخامس ( 77و.)81
وسجل الفريق المضيف هدف

وحـ ـ ـ ّـدد ال ـم ـج ـل ــس اإلسـ ـب ــان ــي ال ـم ـش ـتــرك،
وهــو الهيئة التي تجمع الـقــادة السياسيين
المسؤولين عــن الـقـطــاع الصحي مــن جميع
المناطق االسبانية ،عدد الحضور في الدوري
المحلي وك ــرة الـسـلــة و"غـيــرهــا مــن األح ــداث
الــريــاضـيــة بنسبة تـصــل إل ــى  100فــي المئة
في الهواء الطلق و 80في المئة داخل قاعات"،
بحسب ما جاء في بيان.
ومع ذلك ،تم اإلبقاء على تدابير أخرى مثل
االلتزام بارتداء القناع واحترام مسافة  1.5متر

تشاكا يغيب حتى نهاية العام
أعلن نادي أرسنال االنكليزي لكرة القدم
أمس أن العب وسطه السويسري غرانيت
تشاكا سيغيب عــن الـمــاعــب ثــاثــة أشهر
عقب ّ
تعرضه الصابة في ركبته خالل دربي
شمال لندن أمام توتنهام االسبوع الجاري.
وأصيب تشاكا خالل التحام مع مهاجم
"سبيرز" البرازيلي لوكاس مورا ،وبات من
الـمــرجــح أن يغيب عــن بقية الـعــام الحالي

بعد ما خضع لفحوصات على يد اخصائي.
وأفــاد نــادي "المدفعجية" في بيان بأنه
"عالوة على إصابته في ركبته اليمنى خالل
مباراة األحد ضد توتنهام هوتسبر ،أكدت
التقييمات والفحوصات أن غرانيت تشاكا
تـعــرض إلصــابــة خطيرة فــي أربـطــة ركبته
الوسطى".
وت ــاب ــع "أك ـ ـ ــدت اسـ ـتـ ـش ــارة مـتـخـ ّـصـصــة

الـشــرف بفضل مهاجمه اإليــرانــي
مهدي طارمي (.)75

ميالن يخسر على أرضه
وف ــي ال ـم ـب ــاراة الـثــانـيــة ،وعلى
م ـل ـعــب "ج ـي ــوزي ـب ــي مـ ـي ــات ــزا" في
ميالنو ،قلب أتلتيكو تخلفه بهدف
ً
إلـ ــى فـ ــوز  ،1-2مـسـتـغــا الـنـقــص
العددي في صفوف منافسه الذي
لعب بعشرة العبين منذ الدقيقة
 30اثر طرد العاجي فرانك كيسييه
بالبطاقة الصفراء الثانية.
ّ
وفــي الدقيقة  84هــز غريزمان
الشباك بقدمه اليسرى من داخل
المنطقة ،بينما أض ــاف ســواريــز
هــدف الـنـقــاط الـثــاث فــي الدقيقة
السابعة من الوقت المحتسب بدل
الضائع من ركلة جزاء بعدما لمس

البديل الفرنسي بيار كالولو الكرة.
وفي المجموعة الثالثة ،تقاسم
ب ــوروس ـي ــا دورتـ ـم ــون ــد االل ـمــانــي
وأيـ ــاكـ ــس أمـ ـسـ ـت ــردام ال ـهــول ـنــدي
ال ـ ـص ـ ــدارة ب ـع ــد ف ـ ــوز االول عـلــى
سـبــورتـيـنــغ ال ـبــرت ـغــالــي -1ص ـفــر
والـثــانــي على بشيكتاش التركي
-2صفر.
وبـ ــات ف ــي رص ـيــد الـفــريـقـيــن 6
ن ـق ــاط ،حـيــث ف ــاز دورت ـم ــون ــد في
الجولة األولى على بشيكتاش ،1-2
بينما فاز اياكس على سبورتينغ
 ،1-5وذلــك ّقبل الموقعة المرتقبة
بينهما لفض الشراكة في الجولة
الـثــالـثــة ،فيما يـتـ ّ
ـذيــل سبورتينغ
وبشيكتاش ترتيب المجموعة من
دون نقاط بعد جولتين.

بنزيمة يتجاوز راؤول في
ترتيب هدافي الشامبيونز ليغ
واصـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــي كـ ــريـ ــم
بـنــزيـمــة ال ـح ـفــاظ عـلــى سلسلة
الـتـهــديــف الــرائ ـعــة ال ـتــي بــدأهــا
ه ـ ــذا ال ـم ــوس ــم -ت ـس ـع ــة أه ـ ــداف
وس ـب ــع ت ـم ــري ــرات حــاس ـمــة في
تسع مباريات -بهدفه رقــم ،72
الذي سجله أمس االول من ركلة
جزاء في المباراة التي خسرها
فريقه ريال مدريد أمام شيريف
تـيــراسـبــول الـمــولــدوفــي (،)2-1
م ـمــا جـعـلــه ي ـت ـجــاوز أس ـط ــورة
مدريدية أخــرى مثل اإلسباني
راؤول غــونــزالـيــس عـلــى قائمة
الهدافين في الشامبيونز ليغ.
وبذلك تجاوز بنزيمة العب
الـ ــريـ ــال ال ـس ــاب ــق راؤول ال ــذي
تــوقــف رص ـيــده عـنــد  71هــدفــا،

إسبانيا ترفع القيود على دخول الجماهير
ُ
سيسمح لألندية اإلسبانية بفتح أبواب
مالعبها بسعة ا سـتـيـعــاب  100فــي المئة
ً
بدءا من األسبوع الحالي ،عقب رفع القيود
الوطنية في الصراع ضد جائحة فيروس
كورونا أمس.
ورغـ ــم قـ ــرار ال ــرف ــع ،ف ــإن ال ـق ـيــود المحلية
سـتـبـقــى ســاريــة الـمـفـعــول مــا سـيـمـنــع نــادي
برشلونة الــذي يعاني ضائقة مالية ويــرزح
تحت الديون من تشريع أبواب ملعب "كامب
نو" بسعة كاملة لدخول الجماهير.

باكياو الملقب بـ"باك مــان" هو
المالكم الوحيد في التاريخ الذي
حقق لقب بطولة العالم في ثماني
ً
فئات أوزان مختلفة ،ويعتبر فخرا
للفلبينيين.
ب ــدأ بــاكـيــاو مسيرته فــي عالم
المالكمة المحترفة في يناير 1995
مقابل منحة قدرها ألف بيسوس
ً
( 22دوالرا) ،قبل أن يجمع ثــروة
تقدر بأكثر من  500مليون دوالر.

ميسي نجم باريس يحتفل بهدفه في مرمى السيتي

ليونيل :كنت أرغب في التسجيل

اللقاء ،عندما كان فريقه يتقدم بهدف نظيف
ويسيطر على المباراة.
وبحسب الصحيفة اإليطالية ،دفع ميالن
ثمن أخـطــاء الحكم الـتــركــي كونيت شاكير
وكذلك أخطاء حكم الفيديو المساعد ،الذي
ل ــم ي ـت ــدخ ــل ب ـح ـســب ال ـص ـح ـي ـفــة لـتـصـحـيــح
قرارات الحكم.
ك ـمــا ان ـت ـقــدت صـحـيـفــة (ك ــوري ـي ــري ديـلــو
سـبــورت) التحكيم بـشــدة ،واعـتـبــرت ضربة
جزاء التي احتسبت ألتلتيكو "ال أساس لها"،
ً
ووفـقــا لهذه الصحيفة ،كــان العــب األتلتي،
الفرنسي توماس ليمار ،أول من لمس الكرة
بيده قبل أن يفعلها كالولو.
وكـتـبــت صـحـيـفــة (ت ــوت ــوس ـب ــورت) ،وهــي
صـحـيـفــة إي ـطــال ـيــة عـ ــادة م ــا ت ـك ــون مــدافـعــة
عن فريق يوفنتوس ،على صفحتها األولى
"سرقة الميالن".

باكياو يعتزل للتفرغ للسياسة

مــع س ــان جــرمــان  1-1فــي الجولة
األولى.

ً
بين كــل شـخــص ،مما يـقـ ّـوض منطقيا فكرة
إقامة المباريات في مالعب مكتملة.
وسيعتمد تطبيق هذا التسهيل بناء على
مــوافـقــة الـسـلـطــات الصحية فــي كــل مقاطعة
تـتـمـتــع بــالـحـكــم ال ــذات ــي ف ــي إس ـبــان ـيــا .فيما
أعلنت مقاطعة كاتالونيا ،موطن برشلونة
ُ
ستبقي ّ
حد الحضور
وإسبانيول ،أمس أنها
بنسبة  60في المئة في المالعب المفتوحة
ال ـتــي تـصــل ق ــدرة اسـتـيـعــابـهــا إل ــى أك ـثــر من
 10000شخص.

ُ
أجريت في لندن مساء الثالثاء أن غرانيت
ال يحتاج إلــى جــراحــة" و"سيبدأ برنامجه
للشفاء والتأهيل على الفور ،ونهدف إلى
عودته إلــى اللعب في غضون ثالثة أشهر
تقريبا".
وخ ـتــم بــال ـقــول ان الـجـمـيــع ف ــي ال ـنــادي
سيدعمونه اآلن ،ويعملون بجد إلعادته إلى
أرض الملعب في أقرب وقت ممكن.

بنزيمة
ليصعد الـفــرنـســي إل ــى المركز
الرابع في التصنيف التاريخي
لـ ـ ـ ــدوري أب ـ ـطـ ــال أوروب ـ ـ ـ ــا الـ ــذي
يتصدره البرتغالي كريستيانو
رونالدو بـ  136هدفا.
وفــي الــوصــافــة برصيد 121
هدفا ،يحل األرجنتيني ليونيل
ميسي.
وفـ ــي ال ـم ــرك ــز ال ـث ــال ــث ،يحل

البولندي روبرت ليفاندوفسكي
برصيد  75هدفا.
وهــز بنزيمة الشباك في 17
نسخة متتالية من التشامبيونز
ليغ ،وسجل  12هدفا مع فريقه
الـســابــق أوليمبيك ل ـيــون ،و60
بقميص الملكي.
(إفي)

مباريات اليوم
التوقيت

القناة الناقلة

المباراة

الدوري األوروبي
7:45

ريال سوسييداد  -موناكو

beINSPORTS HD2

7:45

ليغا وارسو – ليستر سيتي

beINSPORTS EN1

7:45

نابولي – سبارتاك موسكو

beINSPORTS PR1

10:00

سيلتيك – بايرن ليفركوزن

beINSPORTS xtra1

10:00

التسيو – لوكوموتيف موسكو beINSPORTS xtra2

10:00

مرسيليا – غالطة سراي

beINSPORTS PR3

10:00

وست هام – رابيد فيينا

beINSPORTS PR2

10:00

فرينكفاروزي – ريال بيتيس

beINSPORTS EN2

دوري المؤتمر األوروبي
7:45

زوريا لوهانكس  -روما

beINSPORTS xtra2

10:00

توتنهام  -مورا

beINSPORTS PR1

التسيو للتعويض على حساب لوكوموتيف في «يوروبا ليغ»

العبو التسيو خالل مباراة سابقة

ً
يبدو التسيو روما اإليطالي مرشحا لتعويض خسارته
االفتتاحية ،عندما يستقبل لوكوموتيف موسكو الروسي
اليوم ،في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة
الدوري األوروبــي (يوروبا ليغ) التي تشهد مواجهة قوية
بين مواطنه نابولي والقطب اآلخر في العاصمة الروسية
سبارتاك.
ُ
وتـعـ ّـد المجموعة الثالثة مــن بين األق ــوى هذا
الموسم ،فبعد فوز ليغيا وارســو البولندي على
سبارتاك -1صفر وتعادل نابولي مع ليستر سيتي
ـدوري
اإلنـكـلـيــزي ً ،2-2يـبــدو نــابــولــي متصدر ال ـ ّ
اإليطالي مرشحا لتخطي سبارتاك ،فيما يحل
ليستر على ليغيا.
ويعيش نابولي بداية موسم خارقة في إيطاليا،
حيث فاز  6مرات في  6مباريات ضمن "سيري أ".
ّ
ويعول الفريق الجنوبي ،بقيادة مدربه الجديد
لوتشيانو سباليتي ،على مهاجمه النيجيري
فيكتور أوسـيـمـهــن صــاحــب  6أهـ ــداف فــي 10
مباريات ،باإلضافة إلى لورنستو إنسينيي بطل
أوروبا مع منتخب بالده.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

وف ــي المجموعة الـخــامـســة ،يــأمــل التـسـيــو فــي تعويض
خسارته االفتتاحية أمام غلطة سراي التركي بهدف ،عندما
يستقبل لوكوموتيف الذي أحرج مرسيليا الفرنسي افتتاحا
بتعادل إيجابي .1-1
وستكون زيارة غلطة سراي إلى مرسيليا تحت المجهر ،بعد
سلسلة من األحداث العنفية في المالعب الفرنسية األسبوع
الماضي .وكــان النادي المتوسطي تعرض األحــد لخسارته
ّ
مشجعة.
األولى في الدوري المحلي أمام لنس بعد بداية

موناكو وريال سوسييداد

ّ
وفي المجموعة الثانية ،يحل الفريق الفرنسي ًاآلخر موناكو
على ريال سوسييداد اإلسباني ،بعد فوزه افتتاحا بهدف على
الهولندي
شتورم غراتس النمسوي الــذي يالقي أيندهوفن
ً
سوسييداد وصيف الدوري اإلسباني راهنا .1-1
المتعادل مع
ً
وبعد سقوطه افتتاحا أمام برشلونة ،لم يخسر سوسييداد
ّ
ويعول
في ست مباريات ،ويبتعد بفارق نقطة عن ريال مدريد.
الفريق الباسكي على مهاجمه ميكل أويارسابال صاحب 5
أهداف في "الليغا" في  7مباريات.
وبعد فوزه المفاجئ في عقر دار سلتيك االسكتلندي 3-4

اإلعالنات:

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

ّ
بعد أن كــان متأخرا بهدفين ،يحل ريــال بيتيس اإلسباني،
متصدر المجموعة السابعة ،على فرنتسفاروش المجري
الخاسر بدوره أمام باير ليفركوزن وصيف الدوري األلماني
والذي يبحث عن فوزه الثاني على أرض سلتيك.
ويحقق ليفركوزن بداية جيدة في البوندسليغا ،فخسر
القوي.
مرة واحدة في  6مباريات أمام بوروسيا دورتموند ً
الفرنسي امتحانا أمام
وفي المجموعة األولى ،يخوض ليون
ً
ضيفه بروندبيً الدنماركي المتعادل افتتاحا مع سبارتا براغ
التشيكي ،باحثا عن فوزه الثاني بعد األول الهام على رينجرز
االسكتلندي  -2صفر.
وطرأت تعديالت كثيرة على نظام التأهل إلى دور الـ 16من
في "يوروبا
المسابقة القارية ،حيث كانت الفرق المشاركة ّ
ليغ" تــوزع على  12مجموعة في السابق ،بينما ُوزعــت هذه
المرة على ثماني مجموعات وسيتأهل بطل كل مجموعة إلى
دور الــ ،16في حين تخوض الفرق التي تحتل المركز الثاني
في كل مجموعة الملحق مع الفرق صاحبة المركز الثالث في
المجموعات الثماني في مسابقة دوري ابطال اوروبا الكمال
عقد دور الـ.16

الشكاوى والتوزيع:

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

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

ً
قليال من
اإليضاح ً
رجاء

ما أحلى الرجوع إليه!

د .ناجي سعود الزيد

عندما يأتي األمر لقضايا االعتداء أو التنفع من وراء
المال العام ،فإن األحكام النهائية التي تصدر غير قابلة
للنقاش ومعظمها يستحق اإلعجاب والتمعن.
حكم المحكمة األخير الذي قضى بسجن وكيل وزارة
الصحة السابق خالد السهالوي  7سنوات ومثلها للوكيل
ً
المساعد للشؤون "القانونية!!" سابقا محمود عبدالهادي...
خالد السهالوي كان لسنوات اآلمر الناهي في وزارة
الصحة ويا ويل اللي يعارضه في أي أمر من األمور !
كما أن محمود عبدالهادي كوكيل مساعد للشؤون
القانونية ال تمر ش ــاردة أو واردة فــي ال ــوزارة دون إذنــه
وتوقيعه ،وكــان يختال كالطاووس المزركش في أروقــة
الوزارة ،ولم يجرؤ أحد على إبداء رأي مناقض لرأيه فهو
"القانون" في الوزارة وهو اآلمر الناهي وهو الحاكم بأمره
ً
دون أن يكون قاضيا أو وكيل نيابة!!
ن ـ ــود أن ن ـس ـت ـف ـســر :م ــن أت ـ ــى ب ـ ـهـ ــؤالء؟ وم ـ ــن تــوســط
لتعيينهم وبقائهم بتلك المناصب؟ ومن أجرى تحريات
وجمع معلومات عن خلفياتهم وأمانتهم وكفاء تهم قبل
تعيينهم؟!
هـ ــؤالء ال ــذي ــن تــوس ـطــوا لـهــم وأب ـقــوهــم ف ــي الـمـنــاصــب
ً
يستحقون المساءلة أيضا...
نـحــن بــانـتـظــار األج ــوب ــة فــا يـجــوز أن يـمــر ذل ــك دون
اإليضاح العلني لمالبسات تلك القضايا!

األفيون إلى ارتفاع في ظل «طالبان»

وفيات
معالي نجم الدين سيد طالب النقيب أرملة خالد علي الخرافي
 82عاما ،شيعت ،ت99712233 ،99857979 :
حصة عبداللطيف عبدالله العتيقي أرملة خليل عبدالله المصيبيح
 89عاما ،شيعت ،ت99774041 ،99047531 :

جازي متعب شداد المطيري

 81عاما ،تم التشييع ،ت51470444 ،55518488 ،96630456 :

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

04:21
05:40
11:38
03:02
05:36
06:52

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

39
23
ً
 04:04صب ــاحـ ـ ــا
 08:30م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 12:33ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

قــا لــت صحيفة ،The Times of India
إن س ـي ـطــرة "ط ــال ـب ــان" ع ـلــى أفـغــانـسـتــان
تسببت في ارتفاع حاد بأسعار األفيون
والـمـخــدرات األخ ــرى فــي الـســوق الـســوداء
بالبالد.

وأضافت الصحيفة في تقريرها ،الذي
نقله موقع "روسيا اليوم" ،أمس ،أن قيمة
األفيون في أفغانستان تضاعفت  3مرات
منذ  15أغسطس ،عندما سيطرت "طالبان"
على كابول.

وذك ـ ـ ــرت أن ال ـم ـهــرب ـيــن ي ــدف ـع ــون اآلن
لمنتجي األ ف ـي ــون المحليين  100دوالر
للكيلوغرام الواحد ،وفي السوق السوداء
ب ــأوروب ــا يـتـجــاوز سـعــر ه ــذا الـمـخــدر 50
ً
دوالرا للغرام الواحد.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن األحـ ـ ـ ـ ــوال ال ـج ــوي ــة،
والــوضــع غـيــر المستقر فــي أفغانستان،
وإغالق الحدود الخارجية ،كان لها تأثير
على تكلفة المخدرات األفغانية.
وتربط الصحيفة زيــادة هــذه األسعار
بتصريح ممثل "طالبان" ذبيح الله مجاهد
فــي أغسطس ،الــذي أشــار إلــى أن الحركة
ت ـع ـتــزم ،بــدعــم دولـ ــي ،ال ـب ــدء ف ــي مكافحة
إنتاج وتهريب المخدرات في البالد.
ودفـ ـ ـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك تـ ـ ـج ـ ــار ال ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــدرات فــي
أفغانستان إلــى تــوخــي الحيطة ،وشــراء
كميات أكبر من األفـيــون ،مما زاد الطلب
عليه ،وأدى إلى زيادة أسعاره المحلية.

حسن العيسى

ً
أخ ـيــرا ع ــادت تــونــس إلــى الـحـضــن الـعــربــي الــدافــئ ،ع ــادت إلــى بيت
شقيقاتها العربيات في الحكم األوتوقراطي ،أي حكم القلة االستبدادية،
ما لم نفهم أن النظام هناك كان بحدود اختصاصات الرئيس ،وأن الحالة
االستثنائية للدولة  -حسب الدستور كما يريده النظام عندهم -تبرر
إجراءاته األخيرة بتحديد اختصاصات البرلمان ،فهناك فساد وتجاوزات
من األغلبية البرلمانية ...إلخ وإلخ.
عادت تونس إلى مكانها العروبي الشرق أوسطي الصحيح ،وانتهت
اآلمال العريضة التي حملها الربيع العربي عام  2011بالديموقراطية
ً
والحرية ،مثلما كتب ديفيد غاردنر مقاله يائسا من حالنا في الفايننشال
تايمز ،باألمس ،وكأن بوعزيزي لم يحرق نفسه ولم تشعل تونس شرارة
الربيع العربي.
ّأي ــا ك ــان عليه األم ــر ،فــرغــم ادعـ ــاءات ال ــدول األوروب ـي ــة عــن ض ــرورة
ً
ً
الديموقراطية لبالدنا ،تبقى قياداتها تفضل استبداديا تعرفه ،ال صديقا
ً
ً
ً
إسالميا ديموقراطيا "أيضا" تعرفه أكثر!
ً
فهذا اإلسالمي اإلخواني إذا فتح له باب االنتخابات فسيفوز حتما
في معظم دولنا العربية ،وعندها وتحت ذريعة حكم إرادة الشعب سيتم
تهميش واستبعاد كــل اآلخــريــن المختلفين مـعــه ،وسيثير المواجع
للعالقات مــع دول الـغــرب تحت شـعــار مثاليات صعبة عــن فلسطين
وتحرير األرض ،وغيرها من أمور تهدد الجار الشمالي األوروبي (شمال
البحر المتوسط) ،والمثاليون الحالمون هم في آخر األمر يقودون دولهم
إلى البطش واالستبداد ،وكأنك يا أبو زيد ما غزيت ،رغم أن حزب النهضة
ً
اإلسالمي بتونس أبدى سابقا مرونة كبيرة في تشكيل الحكومات وتفهم
واقع بالده ،لكن من يضمن النهاية!
ً
ونعود إلى حدوتة أن بالدنا العربية محتاجة أوال إلى مؤسسات
وقواعد حكم القانون قبل الدعوة للديموقراطية الليبرالية ،وهو الشكل
الوحيد للديموقراطية كما ولدت وتطورت في الغرب مع بداية عصر
التصنيع.
جديد الدجاجة قبل البيضة أم العكس؟! المؤسسات القانونية
ومن
ٍ
ً
أوال أم الديموقراطية؟ فالحكم األوتــوقــراطــي االسـتـبــدادي ،ولــو تحت
بند "المستبد العادل" الذي تحلم به الثقافة العربية ،هو حفر بئر في
ً
الماء ،فالمستبد متى وصل إلى الحكم سيبقى مستبدا للنهاية ويقبر
اآلخرين ،ويستحيل عندها أن تصدق خرافة شعار المستبد العادل ،ولنا
في تجارب الشقيقات العربيات أسوة "سيئة" أو "جيدة" ،لنفهمها كما
نفهمها ويفهمها الغربيون.
ً
فــالـثـقــافــة الـعــربـيــة اإلســام ـيــة بـعـيــدة ج ــدا عــن الـثـقــافــة الـلـيـبــرالـيــة
الديموقراطية الغربية وتاريخها ،هكذا يقول الغربيون ،وأهمهم فرنسا
التي تستند إلى رجل الميليشيات المدمرة حفتر في ليبيا ،كما ذكر
الكاتب اإلنكليزي غاردنر.
عادت تونس للحضن العربي أو "لم تعد" ،سيظل مشوار الديموقراطية
ً
والتنمية والحريات بعيدا عن عالمنا ،فلننتظر عشر سنوات أو مئتين،
حتى نصل لبر األمان في صحاري النهب والغزو وفوق الخيل يا شقرا.
ً
المـؤكد أن شعوبنا كانت تريد خبزا ونهاية للجوع والفقر ،حين
ً
ثارت في الربيع العربي ،أما صناديق االنتخابات فتلك جاءت عرضا
وبالمصادفة .عادت ورجعت تونس لنا ،فما أحلى الرجوع إليه!

