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 7كويتيات رئيسات
للدوائر القضائية

ميلي بوبي تشارك
في «»Enola Holmes 2

ص ١٠

األمير يصل إلى ألمانيا في زيارة خاصة
اقتصاد

سابقة تتيح لهن منفردات إصدار أحكام بالغرامة والحبس بما ال يتجاوز  3سنوات

08

• الكندري لجنح التجارة والصغير لألحمدي والغانم للمرور والحوطي والعبدالجليل والرقدان والطبطبائي للعادية
بعد عام من أداء  8كويتيات اليمين الدستورية
ك ــأول قــاضـيــات فــي ال ـبــاد ،وف ــي ســابـقــة قضائية
بــالـكــويــت ،واف ـقــت الجمعية الـعـمــومـيــة للمحكمة
الكلية ،برئاسة المستشار عبداللطيف الثنيان،
على تولي  7قاضيات كويتيات رئاسة دوائر الجنح
الخاصة بالقضايا الجزائية ،وهــو ما سيمكنهن
م ـن ـفــردات م ــن إصـ ــدار أح ـك ــام ف ــي الـجـنــح الـعــاديــة
وجنح التجارة والمرور بالحبس مدة ال تزيد على
 3سنوات ،إلى جانب أحكام الغرامة.
والقاضيات هن :فاطمة الكندري ،لرئاسة جنح
التجارة ،وفاطمة الصغير لرئاسة جنح األحمدي،
وسـنــابــل الـحــوطــي ،وبـشــايــر عبدالجليل ،وبشاير
الرقدان ،ورؤى الطبطبائي لرئاسة الجنح العادية،
ولولوة الغانم لرئاسة جنح المرور.
وفي السياق ،أكدت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»،

 %58نسبة حفظ البالغات
المحالة إلى «نزاهة»
٠٤

تراجع محدود لمؤشرات
البورصة ...والسيولة
 61.4مليون دينار

أن تعيين القاضيات السبع من أصل  15قاضية
يعملن فــي المحكمة الكلية ج ــاء لـقــدر تـهــن على
إدارة الجلسات ولتدرجهن فــي العمل القضائي
وهو ما استحققن به إدارة قضايا الجنح ،ليحكمن
في المستقبل بقضايا أكبر ،شأنهن شأن القضاة
الرجال.
ولفتت المصادر إلــى أن إدارة المحكمة تنظر
ً
ً
إلى المسألة باعتبارها تدرجا طبيعيا ألعضاء
السلطة القضائية وكفاءتهم في خدمة العدالة من
دون النظر إلى جنس العضو ،مبينة أن عمومية
ً
المحكمة قررت عقد الجلسات في التاسعة صباحا
على أن تعقد جلسات لدوائر الجنح المستأنفة في
محاكم المحافظات ،إلى جانب إنشاء دوائر لنظر
قضايا اإلفالس وفق القانون الجديد.

وصل صاحب السمو أمير البالد ،الشيخ نــواف األحمد إلى
ألمانيا االتحادية ،في زيارة خاصة.
وك ــان سـمــوه غ ــادر ال ـبــاد ،ظـهــر أم ــس ،حـيــث ك ــان فــي وداع ــه
على أرض المطار ،سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل
األحـمــد ،ورئـيــس مجلس األمــة م ــرزوق الـغــانــم ،وكـبــار الشيوخ،
وسمو الشيخ ناصر المحمد ،ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد ،إلى جانب كبار المسؤولين في الدولة.
٠٢

الجابر :نظام الحياة العسكرية وراء نهضة الجيوش وانتصاراتها
03

ً
• الهيئة تسلمت منذ نشأتها  363بالغا
أحالت منها  52للنيابة وحفظت 161
• «التحريات» :ملتزمون بقواعد
وإجراءات التكويت ولدينا  4وافدين فقط
• «النيابة العامة» :استفسار الحجرف عن
ُّ
أسباب حفظ البالغات تدخل في سلطتنا

آخر فرصة لردع كوريا
الشمالية

فهد الرمضان ومحمد الشرهان

األنصاري لـ ةديرجلا :.إجراءات احترازية لحماية الطلبة
●

فهد تركي

طمأنت الموجهة العامة لمادة العلوم
ب ـ ــوزارة الـتــربـيــة منسقة فــريــق ال ـعــودة
اآلمنة للدراسة منى األنصاري ،الطلبة
وأول ـيــاء أمــورهــم بالجاهزية الصحية
والتربوية والتعليمية الكاملة للمدارس

هلع في العراق من عزوف شعبي
يمنح البرلمان لـ«الفصائل»
●

بغداد -محمد البصري

فـ ــي آخ ـ ــر ت ـص ــري ــح لـ ــه ح ــول
االنتخابات المقررة بعد عشرة
أيام ،قال الرئيس العراقي برهم
صــالــح إن هــذا الـحــدث سيمثل
مراجعة لمنظومة الحكم ،التي
ل ــم تـعــد صــالـحــة بـعــد مــوجــات
الـ ـغـ ـض ــب الـ ـشـ ـعـ ـب ــي الـ ـع ــارم ــة
وال ـم ـت ــواص ـل ــة ط ـ ــوال الـعــامـيــن
الماضيين ،حيث سقط خاللها

ن ـح ــو  ٣٠ألـ ــف ق ـت ـيــل وج ــري ــح،
وش ــرد فــي إطــارهــا الـمـئــات من
قـ ــادة االح ـت ـج ــاج ت ـحــت تـهــديــد
الفصائل المسلحة واالغتياالت
الـ ـمـ ـتـ ـسـ ـلـ ـسـ ـل ــة ألب ـ ـ ـ ـ ـ ــرز رمـ ـ ـ ــوز
المعارضة الشعبية.
وأكـثــر مــن يتفق مــع الرئيس
ال ـع ــراق ــي ف ــي رأي ـ ــه ه ــو ممثلو
الفصائل الموالية إليران ،حيث
تـ ـب ــدو م ـص ـم ـمــة ع ـل ــى اج ـت ـيــاح
الـ ـ ـب ـ ــرلـ ـ ـم ـ ــان الـ ـمـ ـقـ ـب ــل02 ،

ّ
القطريون يتأهبون للمشاركة
في أول انتخابات

بكل المراحل في المحافظات ،الفتة إلى
أنه تم تشكيل فرق للتدخل السريع في
ً
جميع المدارس لمساعدة الطلبة طبيا
ً
ونفسيا.
وقالت األنصاري لـ «الجريدة» ،إنه تم
اتخاذ كل التدابير االحترازية والوقائية
والطبية في المدارس ،للحفاظ 02

ي ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــد ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــريـ ـ ــون
للتصويت في أول انتخابات
لمجلس الشورى ،في خطوة
رم ــزي ــة م ــن غـيــر ال ـمــرجــح أن
تغير ميزان القوى في اإلمارة
الخليجية الثرية ،وستجرى
ً
هـ ـ ـ ــذه االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــات ،غـ ـ ـ ــدا،
ً
الخ ـت ـيــار  30عـضــوا 02

ً
انفجار مرفأ بيروت ...فرضية الضربة اإلسرائيلية تظهر مجددا

ُ
شحنة أجهزة توجيه عن بعد من إيران لـ «حزب الله» قبل أيام من الحادث
وصول
عن
معلومات
•
ً
ً
• تل أبيب اتخذت قرارا فوريا بنفي تورطها في القصف بسبب حجم الدمار والخسائر البشرية
●

القدس  -ةديرجلا

بـعــد م ــرور أكـثــر مــن ع ــام عـلــى انـفـجــار مرفأ
ب ـ ـيـ ــروت ،الـ ـ ــذي دمـ ــر أحـ ــد أهـ ــم م ــراف ــق ال ــدول ــة
اللبنانية ونصف العاصمة اإلدارية ،لم يتوصل
اللبنانيون إلى معرفة حقيقة ما جرى ،وال يزال
كثير من األسئلة من دون إجابة.
وفـيـمــا ي ـبــدو أن ــه اسـتـبـعــاد لـفــرضـيــة وق ــوع
هجوم ،يركز التحقيق في الـحــادث ،على األقل

البرميل الكويتي ينخفض
 1.63دوالر ليبلغ
 78.06دوالرًا

٠٧

ً
 947مدرسة حكومية و«عربية» تستقبل  550ألف طالب بعد غياب  18شهرا
• إطالق حملة «تعليم آمن» بالتنسيق بين  4وزارات للتوعية باالشتراطات الصحية
• أعطال التكييف ونقص عمال النظافة أبرز عوائق بداية العام الدراسي
●
ً
ً
فرق للتدخل السريع للمساعدة طبيا ونفسيا

•

08

رؤى عالمية

الحياة الطبيعية تعود للمدارس األحد

بـ ـع ــد ق ـط ـي ـع ــة ف ــرض ـت ـه ــا ج ــائـ ـح ــة كـ ــورونـ ــا
ً
واس ـت ـمــرت  18ش ـهــرا ،وبـعــدمــا استقبلت 121
مدرسة أجنبية بالبالد األسبوع الماضي 160
ألــف طالب وطالبة ،تفتح  886مــدرســة بــوزارة
ال ـتــرب ـيــة ،و 61م ــدرس ــة خ ــاص ــة عــرب ـيــة ،األح ــد
المقبل ،أبوابها الستقبال نحو  550ألف طالب
وط ــال ـب ــة بـمـخـتـلــف ال ـم ــراح ــل ال ــدراسـ ـي ــة ،على
مجموعتين ،وفق تدابير احترازية مشددة.
وب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع ال ـت ـح ـض ـي ــرات ال ـم ـي ــدان ـي ــة
السـتـعــدادات الـمــدارس ،أطلقت «التربية» أمس
حملة «تعليم آمن» ،وذلك بالتعاون مع وزارات
اإلعالم والداخلية والصحة ،وبمشاركة جهات
ومؤسسات عدة.
اليعقوب،
علي
د.
الوزارة
وقال وكيل
02

اقتصاد

في جزئه المعلن أو المسرب ،على المقصرين
والمهملين والمسؤولين عن تخزين نحو  ٣آالف
ً
طن من نيترات األمونيوم في المرفأ ،وتحديدا
في العنبر رقــم  ١٢منذ سنوات وبـظــروف غير
مالئمة.
لكن ،إلى جانب ضرورة فك األلغاز المحيطة
بكيفية وصــول شحنة اليورانيوم إلــى بيروت
فــي  ٢٠١٣ولـمـصـلـحــة مــن بـقـيــت مـخــزنــة وأيــن
اخـتـفــى نـحــو  %٢٠مـنـهــا ،يبقى ال ـســؤال األهــم

ال ــذي ال ي ــزال بــا إجــابــة حــاسـمــة ه ــو :مــا الــذي
تسبب في االنفجار؟ هل هو الحريق الناتج عن
تلحيم لبوابة العنبر ،وهي الفرضية التي
أعمال
ٍ
يبدو أن التحقيق يسير فيها ،أم هو انفجار آخر
ثانوي ناتج عن هجوم أو عن تفجير قنبلة ،وهي
الفرضية التي طرحت منذ لحظة وقوع الحادث
ثم ُسحبت بسرعة قياسية من التداول؟
وفـ ــي ت ـقــريــر ل ــوك ــال ــة ال ـص ـحــافــة الـفــرنـسـيــة،
ب ـم ـنــاس ـبــة مـ ـ ــرور عـ ــام ع ـل ــى االنـ ـفـ ـج ــار الـشـهــر

الماضي ،قال المحامي يوسف لحود ،الذي يمثل
أكثر من ألف من ضحايا الحادث وال يستبعد
فرضية وج ــود عملية تخريبية أو هـجــوم ،إن
ُ
نـقـطــة ضـعــف التحقيق ال ــذي اســتـكـمــل «ثــاثــة
أرباعه» هي عدم تحديده ُ
بعد سبب االنفجار.
وف ــي ظ ــل ال ـج ــدل الـمـحـيــط بــالـتـحـقـيــق بعد
تجميده مرتين واتهامات للمحققين بالتسييس
ً
خصوصا من جانب «حزب الله» ،عادت قضية
االنفجار إلى دائرة االهتمام اإلقليمي02 .

مسك وعنبر

١١
حياة الفهد« :بتوقيت مكة»
يجمعني برفيق الدرب سعد
الفرج بعد غياب  21عامًا

دوليات

١٢

واشنطن لن ّ
تطبع مع
دمشقً ...وموسكو وأنقرة
بحثتا «حال نهائيًا»

رياضة

14
العربي يشكو طاقم
تحكيم «الديربي»

ةديرجلا

•
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صاحب السمو يصل إلى ألمانيا في زيارة خاصة
سموه تلقى برقية تهنئة من محمد الصقر ونائب رئيس وزراء عمان والبابا تواضروس الثاني

صاحب السمو لدى مغادرته أمس وفي وداعه نائب األمير ونائب رئيس الحرس الوطني
غادر صاحب السمو أمير البالد،
الشيخ نــواف األحـمــد ،ظهر أمــس،
أرض الوطن متوجها إلى ألمانيا
االتحادية ،وذلك في زيارة خاصة.
وكـ ـ ــان فـ ــي وداع سـ ـم ــوه عـلــى
أرض ال ـم ـطــار سـمــو نــائــب األمـيــر
وولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
ورئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة مـ ـ ــرزوق
ال ـغ ــان ــم ،وك ـب ــار ال ـش ـي ــوخ ،وسـمــو
ال ـش ـي ــخ ن ــاص ــر ال ـم ـح ـم ــد ،وس ـمــو
الـ ـشـ ـي ــخ ص ـ ـبـ ــاح الـ ـخ ــال ــد رئ ـي ــس
مجلس الوزراء ،وكبار المسؤولين
بالدولة.
وقد وصل صاحب السمو إلى
أل ـمــان ـيــا م ـس ــاء أم ـ ــس ،وك ـ ــان في
استقبال سموه على أرض المطار
سفير الكويت لدى ألمانيا نجيب
البدر ،وأعضاء السفارة.
ف ــي م ـجــال آخ ــر ،تـلـقــى صــاحــب
ال ـس ـمــو بــرق ـيــة تـهـنـئــة م ــن رئـيــس
غ ــرف ــة تـ ـج ــارة وص ـن ــاع ــة ال ـكــويــت

محمد جاسم الصقر ،أعــرب فيها
ب ــاس ـم ــه وب ــاس ــم أعـ ـض ــاء ال ـغــرفــة
ومجلس إدارتها عن خالص تهانيه
بـمـنــاسـبــة ال ــذك ــرى األولـ ــى لتولي
سموه مقاليد الحكم ،كما ّ
ضمنها
خــا لــص تمنياته لسموه بموفور
الصحة والـعــافـيــة لـقـيــادة مسيرة
الخير والنماء في دولة الكويت.
وقد بعث صاحب السمو ببرقية
شكر جوابية أعرب فيها سموه عن
تقديره على ما عبر عنه من طيب
المشاعر وصــادق التمنيات بهذه
ً
المناسبة ،متمنيا سموه للجميع
دوام الصحة والعافية.
وتلقى سموه برقية تهنئة من
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس
ال ــوزراء في سلطنة عمان فهد بن
محمود آل سعيد ،أعــرب فيها عن
خالص تهانيه بمناسبة الذكرى
األولى لتولي سموه مقاليد الحكم.
وبعث صاحب السمو ببرقية

شـ ـك ــر ج ــوابـ ـي ــة أعـ ـ ـ ــرب ف ـي ـه ــا عــن
خالص شكره وتقديره على ما عبر
عنه من مشاعر طيبة ومن تمنيات
صادقة بهذه المناسبة.
وتـلـقــى صــاحــب الـسـمــو برقية
تهنئة من البابا تواضروس الثاني
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة
ال ـم ــرق ـس ـي ــة ب ـم ـصــر وس ــائ ــر ب ــاد
المهجر في مصر ،أعــرب فيها عن
خالص تهانيه بمناسبة الذكرى
األولى لتولي سموه مقاليد الحكم،
ك ـم ــا ض ـ ّـم ـن ـه ــا خ ــال ــص ت ـم ـن ـيــاتــه
لسموه بموفور الصحة والعافية
لقيادة مسيرة الخير والنماء في
دولة الكويت.
وب ـ ـعـ ــث س ـ ـمـ ــوه ب ـب ــرق ـي ــة شـكــر
ج ــواب ـي ــة أع ـ ــرب ف ـي ـهــا س ـم ــوه عــن
خالص شكره وتقديره على ما عبر
عنه من مشاعر طيبة ،ومن تمنيات
ً
صادقة بهذه المناسبة ،متمنيا له
وافر الصحة والعافية.

الغانم والمحمد والخالد والجابر والرومي والعلي في وداع األمير أمس

ّ
الناصر سلمها إلى تبون وبحث معه العالقات وتعزيز التضامن العربي
بـعــث سـمــو أمـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ نــواف
األح ـ ـمـ ــد ب ــرس ــال ــة خ ـط ـي ــة إل ـ ــى ال ــرئ ـي ــس
ّ
الـ ـج ــزائ ــري ع ـبــدال ـم ـج ـيــد تـ ـب ــون تـتـعــلــق
بالعالقات األخوية التاريخية بين البلدين
الشقيقين وسبل تعزيزها وتوطيدها.
ّ
وســلــم الــرســالــة مـبـعــوث األم ـيــر وزيــر
الـخــارجـيــة وزي ــر الــدولــة لـشــؤون مجلس
الـ ــوزراء ،الشيخ د .أحـمــد الـنــاصــر ،خالل
استقبال الرئيس الجزائري له في القصر
الرئاسي بالعاصمة الجزائر أمس.
ونقل الناصر خالل االستقبال تحيات
صاحب السمو إلى تبون وحكومة وشعب
الجزائر ،في حين حمل الرئيس الجزائري
الـنــاصــر تحياته وتـقــديــره لسمو األمير
وحكومة وشعب دولة الكويت.
وج ــرى خــال الـلـقــاء اسـتـعــراض أوجــه
العالقات التاريخية الراسخة والمتينة
التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين،
والتي ستكمل عامها القادم  60عاما منذ
تــأسـيـسـهــا ،وب ـحــث س ـبــل ت ـطــويــرهــا في
الـمـجــاالت كــافــة وعـلــى مختلف الصعد،
والمستجدات اإلقليمية والدولية وسبل
تعزيز وتوطيد التوافق والتضامن العربي
دعـمــا لمسيرة العمل الـعــربــي المشترك،
وتلبية لتطلعات وآمال الشعوب العربية،
وذلـ ـ ــك ب ـص ـفــة الـ ـك ــوي ــت رئ ـي ـس ــا لـ ـل ــدورة
الـ  156لمجلس جامعة الدول العربية على
المستوى الوزاري لألشهر الستة القادمة.

الناصر يسلم رسالة األمير إلى الرئيس الجزائري
والتقى مبعوث صــاحــب السمو وزيــر
الـ ـش ــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ـج ــزائ ــري رم ـطــان
لعمامرة ،وتم خالل اللقاء مناقشة مجمل
الـعــاقــات الــوطـيــدة والمتينة التي تربط
البلدين الشقيقين ،وبحث آخر المستجدات
على الساحتين اإلقليمية والدولية ،وسبل
تعزيز التوافق والتضامن العربي.

الحياة الطبيعية تعود...
فــي تصريح أمــس ،إن الحملة تهدف إلــى توعية الطلبة وأولـيــاء
أم ــوره ــم بــأهـمـيــة االلـ ـت ــزام بـتـعـلـيـمــات وزارة ال ـص ـحــة وتـطـبـيــق
ً
االشتراطات الصحية ،آمال نجاح العملية التعليمية.
وعن استعدادات المدارس ،قالت مصادر تربوية لـ «الجريدة» ،إن
جميع قطاعات الوزارة تعمل على سرعة االنتهاء من التجهيزات،
موضحة أن نقص عمال النظافة وبعض أعطال التكييف المفاجئة
أبرز العوائق التي واجهت الوزارة ،مما دفعها إلى وضع مهندسي
وفرق الصيانة في جاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ٠٥ .

فرق للتدخل السريع للمساعدة طبيًا...
على سالمة الطلبة ،وتحقيق تحصيلهم العلمي الجيد.
وأض ــاف ــت أن ال ـق ـي ــادات ال ـتــربــويــة وإدارات الـ ـم ــدارس تــابـعــت
االستعدادات الخاصة بانطالق العام الدراسي الجديد ،مع تطبيق
االشتراطات الصحية ،وتدريب المعلمين والطلبة وأولياء األمور
ً
على آلـيــة الــدراســة ،فـضــا عــن إط ــاق منصة «دربـنــي واستشير»
لإلجابة عن أي استفسارات خاصة حول العودة اآلمنة.
وبينما أشارت إلى أن على الطلبة والمعلمين غير المطعمين
ً
تـقــديــم فـحــص  pcrأسـبــوعـيــا ،أوضـحــت أن الـعـيــادات الطبية في
الـ ـم ــدارس ج ــاه ــزة لـلـتـعــامــل م ــع أي عـ ــارض ص ـحــي أو إصــابــات
بالفيروس قد تحدث.

هلع في العراق من عزوف شعبي...
لتغيير مـعــادالت كثيرة تـهــدد وجــودهــم منذ ان ــدالع احتجاجات
أكتوبر  ٢٠١٩وإحــراق مقراتهم ،إلى جانب استهداف القنصليات
والـمـصــالــح اإليــران ـيــة فــي جـنــوب ال ـع ــراق ذي األغـلـبـيــة الشيعية،
والمعترض على تدخالت طهران المكشوفة في الحياة السياسية
العراقية.
ويعتبر حلفاء طـهــران اقـتــراع أكتوبر اختبار لــوجــودهــم ،بعد
النكسة التي تعرضت لها سمعتهم بسبب التصادم مع الشباب
ً
المحتجين ،وانخراطهم عمليا في تنفيذ رغبات طهران بقصف
المطارات العراقية والبعثات الدبلوماسية الغربية وأه ــداف في

وعقد الوزيران خالل الزيارة الرسمية
مباحثات ثنائية للنظر في أوجه التعاون
الـمـشـتــرك لـلـسـنــوات ال ـقــادمــة ،واالرت ـق ــاء
به إلى شراكة استراتيجية بين البلدين
الشقيقين في كافة المجاالت.
وأكــد الناصر في مؤتمر صحافي مع
ل ـع ـمــامــرة ،ع ـقــب ال ـل ـق ــاء ،ع ـمــق ال ـعــاقــات

األخ ـ ـ ــوي ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة ب ـ ـيـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن
وحرصهما على تعزيزها وتوطيدها.
وقــال« :تشرفت بنقل الرسالة الخطية
مــن صــاحــب الـسـمــو إل ــى الــرئـيــس تـبــون،
ون ـق ـلــت تـ ـع ــازي س ـمــو األمـ ـي ــر وح ـكــومــة
وشعب الكويت بوفاة المغفور لهما بإذن
الـلــه تعالى الــرئـيــس الـســابــق عبدالعزيز
بوتفليقة والرئيس السابق عبدالقادر بن
صالح ،وكذلك بضحايا حرائق الغابات،
وال ـت ـم ـن ـي ــات ب ــال ـش ـف ــاء ال ـع ــاج ــل لـجـمـيــع
المصابين.
وأفاد الناصر بأنه تم خالل اللقاء مع
الرئيس الجزائري التطرق إلى ما وصلت
إل ـيــه ال ـعــاقــات الـتــاريـخـيــة المتينة بين
الـكــويــت وال ـجــزائــر مــن تـطــور فــي جميع
المجاالت وعلى مختلف الصعد.
كما تمت مناقشة ت ـطــورات األوض ــاع
في المنطقة وآخر المستجدات اإلقليمية
والدولية ،مشيرا إلى أن الكويت بصفتها
رئـيـســا ل ـل ــدورة الـ ـ  156لمجلس جامعة
ال ــدول الـعــربـيــة عـلــى الـمـسـتــوى ال ــوزاري
لألشهر الستة القادمة تسعى إلى تعزيز
وتوطيد التوافق والتضامن العربي ،دعما
لمسيرة العمل العربي المشترك وتلبية
لتطلعات الشعوب العربية وآمالها.

كردستان شمال البالد أو دول مجاورة.
ونجحت الفصائل في إعادة تعيين  ٣٠ألف مقاتل انسحبوا من
ً
صفوفها خالل حرب داعش ،وربحت بذلك ،خالفا إلرادة معظم القوى
السياسية ،عشرات اآلالف من األصوات االنتخابية ،لتضمن منافسة
قوية مع أكبر القوائم المفترضة ،وهي كتلة التيار الصدري ،الذي
يدخل مواجهة مستمرة مع حلفاء طهران إلى جانب رئيس الحكومة
مصطفى الكاظمي وقوى علمانية واسعة وحلفاء مرجعية النجف
المتحفظة بشكل علني على أجندة إيران في العراق والمنطقة.
وأعلنت قوات من المتطوعين ،تتبع السيستاني ،والءها المطلق
للدولة في كربالء ،وتبرأت من فصائل الحشد خالل مراسم األربعين
الحسيني ذات األهـمـيــة الـكـبـيــرة ل ــدى الـشـيـعــة ،وأصـ ــدر الـمــرجــع
ً
السيستاني بيانا يحث فيه على المشاركة في االنتخابات وعدم
التصويت للفاسدين ،فــي حــر كــة تعكس قلق التيار المعتدل من
العزوف الشعبي الواسع المتوقع يوم التصويت.
وينبع قلق التيار المؤيد للسياسات المعتدلة مما حصل في
انتخابات  ،٢٠١٨حين تراجعت نسبة المشاركة مــن مـعــدل ٪٤٥
المعتاد إلى أقل من  ،٪٢٠األمر الذي أتاح للمرشحين المتشددين
زيادة مقاعدهم في البرلمان بنحو ملحوظ.
وت ــراه ــن الـفـصــائــل عـلــى ع ــزوف شـعـبــي أك ـبــر ه ــذه ال ـم ــرة ،يقلل
من حجم األصــوات المطلوبة للفوز ،ويخفف مهمة أنصارها في
الحصول على كتلة كبيرة في البرلمان ،تستطيع بدورها أن تحرج
ً
التيار المعتدل أكثر من الموسم السابق وتفرض تعديال على قواعد
اللعبة يالئم إيران.
وح ــاول الـيـســار والـعـلـمــانـيــون والـتـيــار ال ـصــدري وق ــوى أخــرى
تأجيل االنتخابات إلى الربيع المقبل ،كي تنظم القوى االحتجاجية
الشبابية الواسعة صفوفها وتستعد لخوض المنافسة في أجواء
ً
أقل احتداما ،لكن الضغوط كانت كبيرة للمضي نحو موعد العاشر
من أكتوبر ،وجاء ت أكبر الضغوط من اإلدارة األميركية الجديدة،
حسب األوســاط السياسية في بغداد ،إذ يريد الرئيس جو بايدن
أن يـتـخـلــص م ــن ع ــبء االن ـت ـخــابــات وي ـس ـحــب ق ــوات ــه ب ـســرعــة من
العراق ،مما يثير مخاوف واسعة تتبلور سيناريوهاتها على وقع
االنسحاب األميركي الدراماتيكي من أفغانستان ،والذي سلم ذلك
البلد للمتشددين في حركة طالبان.
ويختصر أهــل الــرأي في بغداد مخاوفهم بالحديث عن لحظة
صعبة تتلو إعــان نتائج االنتخابات ،المقرر أن يكون بعد يوم

سفير إسبانيا هنأ األمير :نتوقع
زيادة التعاون لمصلحة بلدينا
●

ربيع كالس

ه ـنــأ الـسـفـيــر اإلس ـب ــان ــي لــدى
ال ـ ـبـ ــاد ،م ـي ـغ ـيــل أغ ـ ـيـ ــار ،أم ــس،
ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو ال ـش ـي ــخ ن ــواف
األحـ ـم ــد ،ف ــي ال ــذك ــرى الـسـنــويــة
األولـ ـ ـ ــى ل ـت ــول ــي سـ ـم ــوه مـقــالـيــد
الحكم ،كما ّ
تقدم بخالص التهاني
إل ـ ــى س ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـش ـيــخ
مشعل األحمد ،ولحكومة وشعب
الكويت.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـسـ ـفـ ـي ــر فـ ـ ــي بـ ـي ــان
بــ«الـتـقــدم ال ــذي تــم إح ــرازه خالل
هذا العام ،رغم معوقات جائحة
كورونا ،التي يتم التغلب عليها
ً
حاليا في البالد ،بفضل الجهود
المكثفة ا لـتــي تبذلها السلطات
الكويتية ،برعاية صاحب السمو».
وت ـ ــاب ـ ــع« :كـ ـم ــا ن ـ ــود ال ـتــأك ـيــد
على الــدافــع اإليجابي لعالقاتنا
الـثـنــائـيــة فــي ه ــذه ال ـف ـتــرة ،حيث
ج ـ ـ ـ ــرت مـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاورات سـ ـي ــاسـ ـي ــة،
وزي ــارات ثنائية مثمرة لوزيري
الخارجية لكل من الدولتين ،وتم
التوقيع على بعض االتفاقيات
الـ ـج ــدي ــدة» .وأع ـ ــرب ع ــن تـقــديــره
لهذا التعاون القيم تحت رعاية
صــاحــب الـسـمــو« ،كـمــا نتوقع أن
ي ــزداد هــذا األداء الممتاز قريبا
لمصلحة كال البلدين».

واحد من إجرائها ،إذ حتى لو نجحت قوى االعتدال في كسب أغلب
ً
األصــوات فإنها ستواجه طعونا واسعة من حلفاء طهران ،الذين
يشاركون ألول مرة بمعظم فصائلهم ويريدون نتيجة كبيرة ،فربما
سيخوضون حينها مواجهة تثير القلق مــع أجـهــزة الــدولــة التي
يترأسها ثنائي برهم صالح ومصطفى الكاظمي ،وهما أبــرز من
دخل مواجهة إلى جانب الحراك الشعبي ضد نفوذ الميليشيات،
منذ احتجاجات .٢٠١٩

القطريون ّ
يتأهبون للمشاركة...

في مجلس الشورى من أصل .45
ومهمة مجلس الشورى تقديم المشورة ألمير قطر بشأن مشاريع
الـقــوانـيــن ،لكنه ال يضع تشريعات خــاصــة بــه .ومــن مهامه إقــرار
الموازنة ،وسحب الثقة من وزراء ،لكن كل قــراراتــه يمكن نقضها
بمرسوم أميري.
وامتألت شوارع الدوحة ومدن قطرية أخرى بلوحات والفتات
إعالنية عليها صور للمرشحين ،مرتدين الزي الوطني القطري ،كما
ظهروا على شاشة التلفزيون الرسمي لحشد الدعم والحديث عن
ً
وعودهم االنتخابية ،فضال عن التقائهم المواطنين في الديوانيات.
ً
وصادقت وزارة الداخلية على كل المرشحين ،وفقا لمجموعة ّمن
المعايير من بينها العمر والشخصية والسجل الجنائي .وترشح
ّ
ً
 284شخصا موزعين على  30دائــرة انتخابية ،بينهم  28امــرأة،
ً
وسيعين األمير  15عضوا آخرين في المجلس.
وسيتعين عـلــى الـمــرشـحـيــن خ ــوض االنـتـخــابــات فــي الــدوائــر
االنـتـخــابـيــة الـمــرتـبـطــة بـمـكــان إق ــام ــة عــائــاتـهــم أو قبيلتهم في
الثالثينيات ،باستخدام بيانات جمعتها السلطات التي كانت
تخضع للنفوذ البريطاني آنذاك.
وتحظر قواعد االنتخابات على المرشحين تلقي الدعم المالي من
الخارج ،وكذلك «إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين
بأي شكل».
ً
وتمهيدا لالنتخابات ،تلقى المتطوعون تعليمات حول سير
العملية خـطــوة بـخـطــوة ،مــن وق ــت وص ــول الـنــاخــب حـتــى اإلدالء
بصوته ثم مغادرته ،بحسب ما أوردت صحيفة «ذا قطر تريبيون»
الصادرة باإلنكليزية.
ُ َّ
وف ــي حـيــن ت ـســلــط األض ـ ــواء عـلــى قـطــر بـشـكــل م ـتــزايــد ،بسبب

الظفيري يلتقي سفراء
أستراليا وأميركا وبريطانيا
اجتمع نائب وزير الخارجية،
السفير مجدي الظفيري،
أمس ،مع سفراء أستراليا
جوناثان جيلبرت ،والواليات
املتحدة األميركية إلينا
رومانوسكي ،واململكة املتحدة
لبريطانيا العظمى وإيرلندا
الشمالية بليندا لويس.
وقدم رؤساء بعثات الدول
الثالث ،خالل اللقاء ،نبذة عن
تحالف  AUKUSوأهدافه،
كما تم استعراض تطورات
األوضاع على الساحتني
اإلقليمية والدولية.
حضر اللقاء مساعد وزير
الخارجية لشؤون مكتب نائب
الوزير السفير أيهم العمر،
ومساعد وزير الخارجية
لشؤون األميركتني الوزير
املفوض صالح الحداد.

«التراث» تطلق أنشطة
لتنشئة الصغار تربويًا

سموه لدى وصوله إلى ألمانيا أمس

رسالة من األمير إلى الرئيس الجزائري

سلة أخبار

أطلقت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي العديد من األنشطة
الخاصة بالصغار بهدف
تنشئة جيل مبدع ملم
بمهارات التعليم األساسية
في بيئة تربوية مناسبة تدعم
الحاجات الجسدية والنفسية
واالجتماعية لألطفال وتكسبهم
بعض املهارات التقنية في
مجاالت متعددة تساهم في
نجاح األطفال وتفوقهم.
وقالت الجمعية إنها أقامت
نادي املبدعني الصغار كما
نظمت الدورة الخريفية لنادي
لينة للفتيات إضافة إلى دورة
في تحفيظ القرآن وتدريس
علومه.
ودعت أولياء األمور إلشراك
أبنائهم وبناتهم في مثل هذه
الدروس واملحاضرات ،ملا لها
من دور كبير في تعليم أمور
الدين الحنيف ،وتحقيق الفائدة
لألبناء واملجتمع.

زكاة العثمان وزعت
 7آالف وجبة

ميغيل أغيالر

وخـ ـت ــم م ـ ــورو أغ ـ ـيـ ــار ب ـيــانــه
ً
ق ــائ ــا« :ف ــي ذك ــرى وف ــاة صاحب
ال ـس ـم ــو األمـ ـي ــر الـ ــراحـ ــل الـشـيــخ
صـ ـب ــاح األ ح ـ ـم ـ ــد ،أود أن أ ن ـق ــل
مــرة أخ ــرى تقديرنا لشخصيته
وواليـ ـت ــه خـ ــال ح ـق ـبــة أســاس ـيــة
لـلـكــويــت ،والـتــي ســاهـمــت بشكل
كبير في تكوين صورتها كدولة
مـ ـعـ ـت ــدل ــة ودولـ ـ ـ ـ ــة دب ـل ــوم ــاس ـي ــة
رئ ـي ـس ـي ــة م ـل ـت ــزم ــة ب ــاالس ـت ـق ــرار
اإلقـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــي وال ـ ـ ـحـ ـ ــل الـ ـسـ ـلـ ـم ــي
ل ـل ـن ــزاع ــات ،وه ــي ع ــام ــة مـمـيــزة
وم ـع ـت ــرف ب ـهــا دول ـ ًـي ــا لـسـيــاســة
الكويت الخارجية.

وزعت زكاة العثمان التابعة
لجمعية النجاة الخيرية
 7000وجبة على األسر
املتعففة والعمالة محدودة
الدخل ضمن تنفيذ مشروع
الكفارات والنذور.
وصرح مدير زكاة العثمان
أحمد الكندري بأن الهدف
من توزيع الوجبات مساعدة
األسر املحتاجة ،والتوسعة
على الفقراء ،وتلبية رغبة
املتبرعني في إخراج الكفارات
والنذور الخاصة بهم.
وأضاف الكندري :نقوم
بتوزيع الوجبات يومي
االثنني والخميس من كل
أسبوع بواقع  200وجبة في
اليوم الواحد.
وأشار إلى الحرص على
مراعاة الضوابط الصحية،
وتعليمات األمن والسالمة
أثناء التوزيع ،وذلك حفاظًا
على صحة الجميع.
وأكد استمرار تنفيذ مشروع
الوجبات داعيا املتبرعني إلى
دعم املشروع.

استضافتها بطولة كــأس العالم لكرة القدم العام المقبل ،يقول
المحلل المختص بشؤون الشرق األوسط أندرياس كريغ إنه «من
المهم فهم أن الـطـمــوح ليس إقــامــة ملكية دسـتــوريــة ،لكن زيــادة
مشاركة المجتمع».

انفجار مرفأ بيروت ...فرضية الضربة...
ورغم كل ما قيل عما حدث في  ٤أغسطس  ،٢٠٢٠رجحت مصادر
استخباراتية إقليمية رسمية ،أن تكون إسرائيل هي من شنت
في ذلك اليوم المشؤوم غارة على المرفأ ،مستهدفة شحنة قطع
وأجهزة توجيه عن ُبعد ،كانت وصلت عبر البحر من إيــران في
سفينة شحن عليها علم أوروغواي قبل االنفجار بأيام.
وقالت المصادر إن إسرائيل كانت تعتبر وصول هذه المعدات
ُ
ً
ً
التي تستخدم في توجيه الصواريخ الدقيقة خطا أحمر وكاسرا
لمعادلة الردع اإلسرائيلية ،ولذلك قررت تدمير الشحنة في المخزن
الذي كان يحتوي كذلك على رؤوس صواريخ دقيقة.
ّ
وذكرت بقيام إسرائيل قبل انفجار المرفأ بعام واحد بقصف
ُ
آلة خلط صناعية نادرة تستخدم في صنع وقود صلب بضاحية
بـيــروت الجنوبية ،فــي عملية معقدة جــرت باستخدام طائرات
«درون».
وقــالــت إن تــل أبـيــب فوجئت بــاالنـفـجــار الـهــائــل ال ــذي سببته
أطنان مادة نيترات األمونيوم المخزنة في العنبر  ،١٢مما ّ
دمر
ّ
ً
أحياء كاملة في العاصمة بيروت ،وخلف  214قتيال ،وأكثر من
 6500جريح.
ً
وفـ ــور االن ـف ـج ــار ،أص ـ ــدرت ال ـح ـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ن ـف ـيــا عن
مسؤوليتها عنه ،وهو ما خرج على لسان مصدر رسمي آنذاك،
ثم ردده وزير الخارجية السابق غابي أشكينازي الذي رجح أن
ً
يكون الحريق قد سبب االنفجار ،محذرا من إطالق التكهنات.
وكــان الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب قال في نفس
يوم االنفجار إن جنراالت الجيش األميركي يعتقدون أن ما جرى
ً
ً
ً
«لم يكن حادثا صناعيا ،بل هجوما» ،وهو ما ناقضه بعد ذلك
بساعات مــارك أسبر ،وزيــر الــدفــاع األميركي وقتها ،الــذي أقاله
ً
ترامب الحقا.

ةديرجلا
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محليات
الجابر :نظام الحياة العسكرية سبب نهضة الجيوش وانتصاراتها

ً
زار قيادة الشرطة العسكرية وشهد عرضا في أداء مهامها وأشاد بالمهارات
محمد الشرهان

منتسبو
الشرطة قدوة
في االنضباط
وااللتزام
ووجودهم
أساس نجاح
وحدات
الجيش

أكـ ـ ـ ــد ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد
ال ـجــابــر أهـمـيــة الـضـبــط والــربــط
وال ـن ـظــام فــي الـحـيــاة العسكرية
"ف ـه ــي م ــن أهـ ــم أسـ ـب ــاب تـحـقـيــق
ن ـه ـض ــة الـ ـجـ ـي ــوش وتـ ـط ــوره ــا،
وت ـ ـح ـ ـق ـ ـي ـ ـق ـ ـهـ ــا لـ ـ ــان ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــارات
وتـ ـق ــدمـ ـه ــا ،وهـ ـ ـ ــذه ه ـ ــي رس ــال ــة
مـنـتـسـبــي ال ـش ــرط ــة ال ـع ـس ـكــريــة،
ك ــون ـه ــم ال ـ ـقـ ــدوة ف ــي االن ـض ـب ــاط
وااللتزام ،ووجودهم أساس نجاح
الواجبات والمهام لعموم وحدات
الجيش".
جــاء ذلــك خــال زيــارة قــام بها
الجابر لقيادة الشرطة العسكرية
رافقه فيها رئيس األركان العامة
ل ـل ـج ـيــش الـ ـف ــري ــق الـ ــركـ ــن خــالــد
الـصــالــح ،ونــائــب رئـيــس األرك ــان
الفريق الركن فهد الناصر ،وعدد
من قيادات الجيش.
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـجـ ــابـ ــر ،ف ـ ــي ك ـل ـمــة
لـ ــه ،ب ـج ـهــود مـنـتـسـبــي ال ـشــرطــة
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ،وم ـ ـ ـ ــا ي ـت ـم ـت ـع ــون
ب ـ ــه م ـ ــن ضـ ـب ــط وربـ ـ ـ ــط ف ـ ــي أداء
م ـخ ـت ـل ــف الـ ـمـ ـه ــام والـ ــواج ـ ـبـ ــات
ً
الـتــي يكلفون بـهــا ،داع ـيــا إيــاهــم
إل ـ ــى ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ت ـم ـيــزهــم
وم ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب وصـ ـق ــل

الـ ـمـ ـه ــارات ورف ـ ــع كـ ـف ــاء ة األداء.
وك ــان فــي استقبال وزي ــر الــدفــاع
لــدى وصــولــه آمــر قـيــادة الشرطة
الـعـسـكــريــة الـعـقـيــد ال ــرك ــن ع ــادل
ال ـ ـك ـ ـن ـ ــدري ،وع ـ ـ ـ ــدد م ـ ــن ض ـب ــاط
الـ ـقـ ـي ــادة ،واس ـت ـم ــع ال ـج ــاب ــر فــي
مستهل زيارته إلى إيجاز مفصل
تم من خالله بيان طبيعة المهام
وال ــواج ـب ــات الـمـنــاطــة بــالـشــرطــة
العسكرية ،ودورها في المحافظة
عـلــى الـضـبــط وال ــرب ــط وال ـن ـظــام،
وتــوف ـيــر ال ـح ـمــايــة لـلـمـعـسـكــرات
وال ـ ـم ـ ـيـ ــاديـ ــن ،وت ــأمـ ـي ــن األرت ـ ـ ــال
العسكرية ،والمشاركة في عمليات
ال ـت ـن ـظ ـيــم ل ـل ـعــديــد م ــن األن ـش ـطــة
والفعاليات والمناسبات الخاصة
بوزارة الدفاع.
وش ـهــد نــائــب رئ ـيــس مجلس
الوزراء وزير الدفاع خالل زيارته،
ً
ً
ع ــرض ــا خ ــاص ــا ل ـق ــوات الـشــرطــة
العسكرية ،تضمن كيفية التعامل
م ــع األح ـ ـ ـ ــداث أثـ ـن ــاء م ـه ـمــة أم ــن
وحماية الشخصيات ،وأسلوب
ال ـت ـعــامــل ف ــي ع ـم ـل ـيــات مـكــافـحــة
ـرض
الشغب ،كما جــرى تقديم عـ ٍ
لبعض المهارات والفنون القتالية
فــي أسـلــوب التعامل لحفظ أمن
الشخصيات خالل تنقلها.

الجابر والصالح مع قيادات الشرطة العسكرية
وفي ختام العرض عبر الجابر
عــن فـخــره واع ـتــزازه بما شاهده
م ــن روح مـعـنــويــة عــال ـيــة ،وبـمــا
يتمتع به منتسبو قيادة الشرطة
العسكرية من جاهزية واستعداد
وجدية ،في تنفيذ مختلف المهام
ً
والــواج ـبــات ،مـعــربــا عــن خالص

ً
العتيبي 851 :موظفا بـ «الكهرباء»
ُ
يصرف لهم بدل مناطق نائية

تقديره لدورهم الهام ،وعطائهم
المتواصل ،وجهودهم المخلصة،
في سبيل حفظ األمن والنظام في
وح ــدات الجيش ،ومتابعة تقيد
منتسبيها بتنفيذ كافة األوا مــر
والتعليمات الصادرة من الجهات
المختصة.

كما نقل نائب رئيس مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع خ ــال
زيــارتــه تحيات وتـقــديــر صاحب
السمو أمير البالد القائد األعلى
لـلـقــوات المسلحة الـشـيــخ نــواف
األحـ ـ ـم ـ ــد ،وس ـ ـمـ ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
ال ـش ـيــخ مـشـعــل االحـ ـم ــد ،وسـمــو

ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح ال ـخ ــال ــد رئ ـيــس
مجلس الوزراء ،لمنتسبي قيادة
الشرطة العسكرية على تفانيهم
وإخ ــاص ـه ــم ف ــي خ ــدم ــة وطـنـهــم
وحمايته وحفظ أمنه واستقراره.

انطالق االجتماعات التنسيقية
لـ «سهل بيزنس» برئاسة الفارس

ُ
ذكر أن العالوات االستثنائية ت ّقر وفق قرار «الخدمة المدنية»

ً
• بحضور ممثلي  20جهة حكومية ...وتعقد أسبوعيا في فصر السيف
• تسهيل إجراءات أصحاب األعمال والمبادرين والكيانات التجارية

كـشــف وزي ــر ال ـك ـهــربــاء وال ـم ــاء والـطــاقــة
ا لـمـتـجــددة ،د .مـشـعــان العتيبي ،أن هناك
 851موظفا ُيصرف لهم بدل مناطق نائية
وص ــرف ــت ل ـهــم سـ ـي ــارات ب ـغ ــرض االن ـت ـقــال
إل ــى أداء أع ـمــال ـهــم ،الف ـتــا إل ــى أن ال ـعــاوة
االستثنائية للعاملين في المناطق النائية
ت ـص ــرف ل ـه ــم اسـ ـتـ ـن ــادا إلـ ــى ق ـ ــرار مـجـلــس
ا لـ ـخ ــد م ــة ا ل ـم ــد ن ـي ــة ر ق ـ ــم  18ل ـس ـن ــة ،2012
وال ي ــوج ــد تـ ـع ــارض ب ـيــن صـ ــرف ال ـع ــاوة
التشجيعية عن العمل في المناطق النائية
ّ
وتسلم سيارة للتنقل ألداء العمل.
وأضـ ـ ــاف ال ـع ـت ـي ـبــي ف ــي رده ع ـلــى س ــؤال
النائب د .هشام الصالح ،فيما يخص مخازن
وزارة الكهرباء والـمــاء ،فــإن مخازن الــوزارة
مهيأة لحفظ أي نوع من المواد ،والمعدات
ّ
ال ـت ــي ت ـخ ــزن ف ــي أم ــاك ــن مـكـشــوفــة ال تـتــأثــر
بالعوامل الـجــويــة ،وال توجد مــن الشركات
المصنعة أي تعليمات توجب عدم حفظها
في أماكن مكشوفة.

عقدت اللجنة التنسيقية للتطبيق الحكومي الموحد للخدمات االلكترونية
لألعمال "سهل بيزنس" أول اجتماع لها برئاسة وزيــرة األشـغــال العامة
ووزيرة الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس.
وانطلقت اجتماعات اللجنة الخاصة بتطبيق "سهل بيزنس" بمشاركة 20
جهة حكومية مشاركة في المرحلة األولى للتطبيق وهي :وزارات الداخلية،
والتجارة والصناعة ،والعدل ،والخارجية ،والصحة ،والمالية ،والكهرباء
والـمــاء والطاقة المتجددة ،واألشـغــال العامة ،واإلع ــام ،وبلدية الكويت،
واإلدارة العامة للجمارك ،وقوة اإلطفاء العام ،والهيئة العامة للمعلومات
المدنية ،والجهاز المركزي للمناقصات العامة ،والمؤسسة العامة للتأمينات
االجـتـمــاعـيــة ،وال ـص ـنــدوق الــوطـنــي لــرعــايــة وتنمية الـمـشــاريــع الصغيرة
والمتوسطة ،والهيئة العامة للقوى العاملة ،والهيئة العامة للصناعة ،والبنك
الصناعي ،والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
ً
وتعقد االجتماعات التنسيقية أسبوعيا في قصر السيف للعمل على
اطــاق التطبيق بعد إعــان الوزيرة الفارس عن مشروع التطبيق الجديد
(سهل بيزنس) خــال الملتقى األول للتحول الرقمي للقيادات الحكومية
الذي عقد في منتصف سبتمبر الماضي.
يهدف التطبيق الجديد الذي تتم اجراءات التحضير له لتقديم المعامالت
والخدمات الحكومية اإللكترونية بشكل مخصص لألعمال بحيث يسهم
فــي تسهيل اإلجـ ــراء ات على أصـحــاب األع ـمــال والـمـبــادريــن على مستوى
المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات التجارية ،مما يسهم في
تنمية بيئة األعمال ويعزز من مؤشرات التنافسية.

•

سيد القصاص

وبـ ّـيــن أن مـخــازن ال ــوزارة مــزودة بنظام
كــامـيــرات الـمــراقـبــة " "CCTVوأنـظـمــة إنــذار
وم ـكــاف ـحــة ح ــري ــق ،وف ـقــا الش ـت ــراط ــات قــوة
اإلطفاء ،وتتم صيانتها بصفة دورية ،الفتا
إلى أن تلك المخازن بنيت بمواد غير قابلة
ّ
لتحمل العوامل الجوية،
لالشتعال ،ومهيأة
وال ـت ـق ـل ـب ــات ال ـم ـن ــاخ ـي ــة ،ك ـم ــا أن ال ـ ـ ــوزارة
تعمل على توعية العاملين فــي المخازن
وإلزامهم باتباع اشتراطات األمن والسالمة
ف ــي ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـخ ــزي ــن ،وي ـت ــم الـمـكــافـحــة
المستمرة للقوارض والزواحف والحشرات
للحفاظ على المخزون من التلف.
وأ ك ــد العتيبي أ نــه ال يــو جــد تـكــدس في
مـخــازن وزارة الكهرباء وا لـمــاء مــن المواد
االستهالكية وقطع الغيار ،حيث إن طلب
هــذه ا ل ـمــواد يـتــم بحسب ا لـحــا جــة الفعلية
مــن االس ـت ـهــاك ،مــع الـحـفــاظ عـلــى مـخــزون
الطوارئ ،وال يطلب شراء مواد استهالكية
جديدة إال بعد استخدام المواد المتوافرة
بالمخزن ،وقبل نفاد مخزون الطوارئ.

مشعان العتيبي

رنا الفارس

وزير األوقاف :استمرار التعاون مع األجهزة الرقابية البلدية :ال زيادة في ضرائب ورسوم
الخدمات بالميزانية المقبلة
أكـ ــد وزي ـ ــر األوق ـ ـ ــاف وال ـ ـشـ ــؤون اإلس ــام ـي ــة عيسى
الكندري ضــرورة استمرار تعاون الــوزارة مع الجهات
الرقابية والحرص على تطبيق التعميم الــوزاري رقم
 1لسنة  2020والذي اصدره بشأن ضرورة االلتزام بما
جاء في النصوص الدستورية والقانونية الحاكمة لعمل
كــل مــن دي ــوان المحاسبة وجـهــاز المراقبين الماليين
والخدمة المدنية في سبيل حماية وصون المال العام
ومكافحة الفساد.
جاء ذلك خالل اجتماع الوزير مع مدير مكتب جهاز
المراقبين الماليين بالوزارة يوسف الثويني ،وعضو
جهاز المراقبين الماليين عايض العتيبي ،بحضور

وكيل الوزارة فريد عمادي والوكيل المساعد للشؤون
اإلدارية والمالية إبراهيم الخزي.
مــن جانبه ،أشــار الوكيل عـمــادي إلــى "أهمية الــدور
الرقابي الذي يقوم به جهاز المراقبين الماليين» ،مؤكدا
ان «الجهاز يمثل عين الوزارة على أجهزتها التنفيذية"،
ً
ً
مبينا أن الوزارة ،انطالقا من توجيهات الوزير ،تتعاون
مع مكتب جهاز المراقبين في ضبط العمليات المالية
داخل الوزارة".

«الصحة» :استمرار اإلجراءات االحترازية
لكبح الوباء يخدم مراحل االنفتاح

ً
الجارالله :التقصير في االشتراطات سيكون مكلفا على الجميع
•

عادل سامي

أك ــد رئـيــس الـلـجـنــة االسـتـشــاريــة
لـ ـم ــواجـ ـه ــة "كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا" ف ـ ــي وزارة
الـ ـصـ ـح ــة ،د .خ ــال ــد الـ ـج ــارالـ ـل ــه ،أن
تقصير البعض في التقيد بتطبيق
اإلجراءات االحترازية سيكون مكلفا
على الجميع.
وشدد الجارالله ،في تغريدة على
ح ـســابــه ب ـ ـ "ت ــويـ ـت ــر" ،ع ـلــى ضـ ــرورة
تطبيق اإلحترازات الوقائية الصحية
على مسافة واحدة بجميع القطاعات،
وذلك حرصا على استمرار االنحسار
الــوبــائــي وســامــة الجميع ،مضيفا
أن رفع نسب التطعيم ،سيعمل على
اس ـت ـم ــرار ك ـبــح ال ــوب ــاء وب ـمــا يـخــدم
مراحل االنفتاح.

م ــن ج ــان ــب آخـ ــر ،رح ـب ــت منظمة
ال ـص ـح ــة ال ـعــال ـم ـيــة ب ــإض ــاف ــة ع ــاج
آخ ــر لـتــرســانــة الـعــالــم ضــد فـيــروس
"كوفيد."19 -
وحثت المنظمة الشركات المنتجة
والحكومات على التصدي الرتفاع
ّ
س ـع ــر مـ ــركـ ــب األجـ ـ ـس ـ ــام ال ـم ـض ــادة
"ريدجينيرون" وإنتاجه المحدود،
وض ـمــان ال ـت ــداول اآلم ــن والمناسب
للدواء.
وق ــال الـمــديــر اإلقـلـيـمــي لمنظمة
الصحة العالمية لشرق المتوسط ،د.
أحمد المنظري ،في إفادة صحافية،
إن ـ ــه نـ ـظ ــرا الرت ـ ـفـ ــاع ت ـك ـل ـفــة ال ـع ــاج
ّ
الـ ـم ــرك ــب وقـ ـل ــة تـ ــوافـ ــره ،ي ـت ـفــاوض
الـمــرفــق ال ــدول ــي ل ـشــراء األدويـ ــة مع
شــركــة ال ـمــواد الصيدالنية "روش"،

ُ ِّ
ً
حاليا للحصول
التي ت َصنع الــدواء
ع ـلــى أس ـع ــار أق ــل وض ـم ــان تــوزيـعــه
ً
تــوزيـ ًـعــا عـ ــادل فــي جـمـيــع األقــالـيــم،
خـصـ ً
ـوصــا فــي ال ـب ـلــدان المنخفضة
والمتوسطة الدخل.
وأضاف ً أن منظمة الصحة العالمية
تـجــري أيــضــا مـنــاقـشــات مــع الشركة
وتوزيعه عن
من أجل التبرع بالعقار ً
طريق منظمة يونيسيف ،وفقا لمعايير
التخصيص التي وضعتها المنظمة.
وأشار إلى أنه بالتوازي مع ذلك،
وجهت المنظمة ً
نداء إلى المصنعين
الـ ـ ــذيـ ـ ــن قـ ـ ــد يـ ــرغ ـ ـبـ ــون فـ ـ ــي ًت ـق ــدي ــم
منتجاتهم الختبارها مسبقا ،مما
سيسمح بتكثيف اإلنتاج ،وبالتالي
زيــادة توافر العالج وتوسيع نطاق
الحصول عليه.

أنجزت مشروع ميزانيتها  ٢٠٢٣/٢٠٢٢بـ  178مليون دينار
•

محمد جاسم

ان ـت ـه ــت ب ـل ــدي ــة ال ـك ــوي ــت م ــن إعـ ــداد
م ـ ـش ـ ــروع مـ ـي ــزانـ ـي ــة الـ ـسـ ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة
 2022/2023للبلدية والمجلس البلدي،
ً
وبلغت الميزانية التقديرية  178مليونا
و 837أل ــف دي ـن ــار ،وإيـ ـ ــرادات متوقعة
ً
ً
بقيمة  59مليونا و 757ألفا.
والتزمت البلدية بمشروع الميزانية
الـ ـج ــدي ــدة ب ــال ـق ـي ـم ــة اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة بـيــن
المصروفات واإليرادات على أال تتجاوز
ً
المصروفات على اإليرادات  119مليونا
و 80ألف دينار.
ً
ولم تشمل الميزانية رسوما إضافية
متعلقة بالضرائب والرسوم عن السنة
الـمــالـيــة ال ـمــاض ـيــة ،فــوضـعــت الـبـلــديــة
ميزانية إيرادات تقديرية تبلغ مليوني
دينار كتحصيل رسوم منح تراخيص
البناء وتراخيص زيــادة نسبة البناء،
ً
في حين كانت عام  269 2021/2020ألفا
ً
و 836دينارا فقط.
وأخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذت ال ـ ـ ـ ـ ـ ــروات ـ ـ ـ ـ ـ ــب واألجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
وال ـت ـع ــوي ـض ــات ال ـخ ــاص ــة لـلـمــوظـفـيــن
ال ـح ـصــة األك ـب ــر م ــن م ـيــزان ـيــة الـبـلــديــة
ً
ً
إذ ب ـل ـغــت  137م ـل ـي ــو ن ــا و 817أ لـ ـف ــا ،
ً
بـيـنـمــا ح ــددت  35مـلـيــونــا و 200ألــف
لمصروفات السلع والخدمات.
وفـيـمــا يتعلق ب ــاإلي ــرادات األخ ــرى،
وضعت البلدية إي ــرادات تحصيل 22
مـلـيــون دي ـنــار كنتيجة الـمــوافـقــة على
ن ـش ــر اإلع ـ ــان ـ ــات ب ـم ـخ ـت ـلــف أن ــواع ـه ــا
بالشوارع والطرق والميادين والمحالت
وغـيــرهــا  ،فيما كــانــت المحصل منها
ً
ً
عام  17 ،2021/2020مليونا و 759ألفا.

كـمــا وض ـعــت الـبـلــديــة مـبـلــغ مليون
ً
دينار تقديريا لرسوم المبالغ المحصلة
م ــن مـبـيـعــات الـمـخـطـطــات وال ـخــرائــط
ً
والمواصفات القياسية والجداول وفقا
ل ـق ــرار رئ ـيــس ال ـب ـلــديــة ب ـشــأن الــرســوم
المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها
البلدية.
وتــوقـعــت الـبـلــديــة زيـ ــادة اإلي ـ ــرادات
بواقع  9ماليين و 100ألف خالل السنة
ال ـم ــال ـي ــة ال ـم ـق ـب ـلــة ،ب ـح ـســب ت ـق ــدي ــرات
ً
الميزانية بعدما كانت  50مليونا و657
ً
ألفا في السنة المالية .2022/2021
من جهته ،حدد تعميم وزير المالية
ر قـ ـ ــم ( )5ل ـس ـن ــة  2021بـ ـش ــأن إ عـ ـ ــداد
تقديرات ميزانيات الوزارات واإلدارات
الحكومية والهيئات الملحقة واألسس
وال ـق ــواع ــد ال ـت ــي يـنـبـغــي ات ـبــاع ـهــا في
ً
إ ع ــداد ه ــا و ف ـقــا لتصنيفات الميزانية
للسنة المالية  ،2023/2022بأن الوضع
ً
ال ـم ــال ــي ل ـل ــدول ــة ال ـح ــال ــي حـ ــدد سـقـفــا
لــإ نـفــاق لجميع ا لـجـهــات الحكومية،
ً
مبينا فــي خطابه للبلدية أن السقف
المحدد لمشروع ميزانية البلدية يبلغ
 119.080.000دي ـن ــار لـلـسـنــة الـمــالـيــة
ً
 ،2023/2022مضيفا "على أن يتم تسليم
مشروع ميزانية جهتكم للسنة المالية
 2023/2022حسب المواعيد المقررة
في هذا التعميم لوزارة المالية وبموعد
أقصاه يوم الخميس الموافق  14أكتوبر
ً
الجاري ،ويكون مطابقا لما تم إدخاله
بنظام إدارة مالية الحكومة ،GFMIS
ً
عـلـمــا أن ــه سـيـتــم رد جـمـيــع الـمـشــاريــع
المقدمة للوزارة في حال عدم االلتزام
بهذا السقف كما هو وارد بالمادة رقم

 25بالقواعد العامة من التعميم المشار
إليه أعاله" .
وطــالــب التعميم بــاألخــذ باالعتبار
ح ـيــن إع ـ ــداد م ـش ــروع م ـيــزان ـيــة الـسـنــة
الـمــالـيــة  ،2023/2022تــرشـيــد اإلنـفــاق
وضـ ـب ــط الـ ـمـ ـص ــروف ــات دون اإلخ ـ ــال
بالخدمات التي تقدمها البلدية وذلك
ً
ع ـمــا ب ـق ــرارات مـجـلــس ال ـ ــوزراء رقمي
 51ل ـس ـنــة  2014و 728ل ـس ـنــة ،2020
ً
وخصوصا في ظل الظروف االقتصادية
الحالية التي تمر بها البالد والمتمثلة
ً
بشح السيولة مما ينعكس سلبا على
ً
الميزانية الـعــامــة لـلــدولــة مــؤكــدا على
ترشيد المشاركة في جميع المعارض
والـ ـم ــؤتـ ـم ــرات ال ـم ـح ـل ـيــة وال ـخ ــارج ـي ــة
ب ـن ـس ـبــة  50فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـ ــن الـمـعـتـمــد
بميزانية السنة المالية ،2022/2021
وتـعـلـيــق الـعـمــل بــالـتــدريــب الـخــارجــي
والمحلي ،وترشيد المهمات الرسمية
ب ـن ـس ـبــة  50فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـ ــن الـمـعـتـمــد
بميزانية السنة المالية .2022/2021

«المالية» حددت 119
ً
مليونا سقف زيادة
المصروفات على
اإليرادات

سلة أخبار
«االتصاالت» َّكرم العميري

ّ
كرم املعهد العالي
لالتصاالت واملالحة،
نائب املدير العام لشؤون
التدريب السابق طارق
العميري في مبنى املعهد
بالشويخ ،بحضور نائب
املدير العام لشؤون
التدريب باإلنابة فيصل
ضاحي ،ونائب املدير
العام للشؤون اإلدارية
واملالية باإلنابة ،ومدير
إدارة شؤون أعضاء هيئة
التدريس والتدريب حسن
الفجام.
وأكد مدير املعهد ،منذر
الكندري ،أن تكريم العميري
جاء نظير ما قام به من
جهود ّ
جبارة ساهمت
في رفعة قطاع التدريب
بشكل خاص ،والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب بشكل عام.

تحويلة مرورية جديدة
ضمن «الدائري »6.5

أعلنت الهيئة العامة للطرق
والنقل البري ،بالتنسيق
مع اإلدارة العامة للمرور،
افتتاح تحويلة مرورية
جديدة ضمن أعمال
الدائري  6.5وتحويل السير
من طريق الغزالي بمنطقة
دوار الضجيج الذي تم
إلغاؤه وذلك للقادم من
منطقة الضجيج باتجاه
طريق الغزالي ونفق
الغزالي إلى الطريق الفرعي
واملنعطف الذي تم إنشاؤه
ضمن أعمال املشروع.
وأشارت الهيئة ،في بيان،
إلى أنه سيتم افتتاح هذه
التحويلة املرورية فجر
اليوم الجمعة الستكمال
أعمال طريق الدائري ،6.5
داعية مرتادي منطقة
الضجيج إلى الدخول
والخروج من خالل املدخل
واملخرج املستحدث على
الطريق الفرعي ضمن
أعمال املشروع.

«تنمية الخيرية» وزعت
حقائب دراسية

نظمت الجمعية الخيرية
العاملية للتنمية والتطوير
"تنمية الخيرية" حملة
توزيع الحقيبة الدراسية
على األسر املتعففة
واأليتام ،وذلك في مقر
الجمعية بمنطقة الزهراء.
واستهدفت الحملة
 250أسرة من األيتام
واملتعففني ،وتضمنت
توزيع حقيبة مدرسية
متكاملة تحتوي على
جميع املستلزمات
الدراسية التي يحتاج
إليها الطالب ،السيما
في ظل عودة الطلبة
الى مقاعدهم الدراسية
بعد توقف دام نحو عام
ونصف العام بسبب
جائحة كورونا.
وعلى هامش الحملة،
أكدت رئيسة اللجنة
النسائية بالجمعية،
منيرة الهاجري ،أن رعاية
األيتام واالهتمام بهم
محور رئيسي في عمل
"تنمية الخيرية" ،الفتة
الى أن الجمعية تترجم
هذه الرعاية عبر كفالة
اليتيم من خالل مساعدات
شهرية لسد احتياجاتهم
املعيشية ،باإلضافة إلى
الكفالة الدراسية من خالل
سداد الرسوم الدراسية.

4

برلمانيات

ةديرجلا

•
العدد  / 4848الجمعة  1أكتوبر 2021م  24 /صفر 1443هـ

majles@aljarida●com

البالغات المحالة إلى «نزاهة»
حفظ
نسبة
%58
ً

نافذة نيابية

• الهيئة تسلمت منذ نشأتها  363بالغا أحالت  52منها للنيابة وحفظت 161
ُّ
• النيابة العامة :استفسار الحجرف عن أسباب حفظ البالغات تدخل في سلطتنا

ً
 25نائبا يرحبون بالحوار الوطني
أعربوا عن تطلعاتهم أن ينهي الملفات العالقة

ّ
مع ترقب الشارع الكويتي بدء جلسات الحوار
الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،
ً
ترجمة لتوجيهات سمو أمير البالد ،والمرجح أن
ُ َ
تعقد منتصف األسبوع المقبل ،بلغ عدد النواب
ً
المرحبين به حتى أمس  25نائبا.
وأعـ ــرب ال ـن ــواب ،فــي تـصــريـحــات مـتـفــرقــة ،عن
تـطـلـعــاتـهــم أن ي ـن ـهــي الـ ـح ــوار ال ـمــرت ـقــب جميع
ً
الملفات العالقة سياسيا بما يحقق أهداف الشعب
وتطلعاته ،وعلى رأسها ملف العفو وعودة النواب
السابقين والشباب الموجودين في تركيا.
ّ
ورحب بالحوار حتى أمس ،كل من نائب رئيس
مجلس األمة النائب أحمد الشحومي ،وأمين سر
المجلس النائب فرز الديحاني ،ومراقب المجلس
النائب أسامة الشاهين ،إضافة إلى النواب خليل

ً
الساير يمطر  5وزراء بـ  13سؤاال

مبنى «نزاهة»

علي الصنيدح
كـشـفــت ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة لـمـكــافـحــة
الفساد (نزاهة) أن إجمالي البالغات
التي تلقتها منذ إنشائها بالقانون
ً
ر ق ــم  2لـسـنــة  2016بـلــغ  363بــا غــا ،
ً
أح ـيــل مـنـهــا  52ب ــاغ ــا إل ــى الـنـيــابــة
ال ـعــامــة ،و 13لـجـهــات االخ ـت ـصــاص،
ً
فــي حـيــن ُحـفــظ  161بــاغــا ،ويـجــري
ا ل ـت ـح ـق ـي ــق وا ل ـ ـ ــدرا س ـ ـ ــة ب ـ ـشـ ــأن 110
بــاغــات ،مــوضـحــة أنــه بـمــوجــب تلك
األرقـ ــام تـبـلــغ نـسـبــة حـفــظ الـبــاغــات
 58.4في المئة.

وزارة الداخلية
وقـ ــالـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ،فـ ــي رده ـ ـ ــا ع ـلــى
ســؤال برلماني للنائب د.عبدالكريم
الكندري ،إن عــدد البالغات المقدمة
إليها ضد خاضعين بوزارة الداخلية
ً
 15بالغا  ،أحيل  3منها إلى النيابة،
وحفظت  ،6وتجري دراســة  6أخرى،
مبينة أنها تلقت خالل أبريل الماضي
 3بالغات ضد الهيئة العامة للزراعة
والـ ـث ــروة الـسـمـكـيــة ،وجـمـيـعـهــا غير
مـسـتــوفـيــة ل ـش ــروط ق ـبــول ال ـبــاغــات
الـ ـ ـ ـ ـ ــواردة بـ ـقـ ــانـ ــون إنـ ـ ـش ـ ــاء "ن ـ ــزاه ـ ــة"
والئحته التنفيذية.
وأض ــاف ــت :رغ ــم ذلـ ــك ،ف ــإن الـهـيـئــة
ت ـ ـ ـحـ ـ ــرص عـ ـ ـل ـ ــى إنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز أع ـ ـمـ ــال ـ ـهـ ــا
والـ ـتـ ـص ــرف فـ ــي ال ــواقـ ـع ــة بــال ـســرعــة
الممكنة ،مع عدم اإلخالل بالضوابط
ال ـ ـم ـ ـقـ ــررة ب ــالـ ـق ــان ــون الـ ـمـ ـش ــار إل ـي ــه
والئحته التنفيذية.
وفـ ـ ــي رده ـ ـ ــا عـ ـل ــى س ـ ـ ــؤال ل ـل ـنــائــب

الصالح ،وعبدالله الطريجي ،وعلي القطان ،وبدر
الحميدي ،وحمد المطر ،وخالد العنزي ،وأحمد
مطيع ،وم ـبــارك ال ـعــرو ،وعـبــدالـعــزيــز الصقعبي،
وأسامة المناور ،وفايز الجمهور ،ومحمد الراجحي،
وع ـب ـيــد ال ــوس ـم ــي ،وم ـح ـمــد ال ـح ــوي ـل ــة ،وس ـعــود
بوصليب ،وحمود مبرك.
ويضاف إلى ذلك أعضاء كتلة الـ  ،6التي تضم
ً
كــا مــن الـنــواب مهند الساير ،ومهلهل المضف،
وعـبــدالـلــه الـمـضــف ،وحـســن جــوهــر ،وب ــدر المال،
ً
وحمد روح الدين ،الذي قال أمس ،نقال عن الكتلة:
" ّ
نثمن ونقدر الدعوة الكريمة من سمو أمير البالد
إلــى حــوار وطني شامل ،ونتطلع أن يكون بداية
جديدة لعمل السلطتين في ظل األطر الدستورية
والثوابت الوطنية وبوابتها المصالحة الوطنية".

أســامــة ال ـم ـنــاور ،أف ــادت الـهـيـئــة بأنه
وف ـق ــا ل ـقــانــون ـهــا واألحـ ـك ــام الـخــاصــة
بالكشف عن الذمة المالية ،فإن الفئات
المنصوص عليها في المادة  ،2ومنها
الــوزراء ،تلتزم بتقديم إقــرارات الذمة
ال ـمــال ـيــة خـ ــال س ـت ـيــن ي ــوم ــا ،وال ـتــي
تتضمن ما للخاضع وأوالده القصر،
وم ــن ي ـكــون ول ـيــا أو وص ـيــا أو قيما
عـلـيـهــم م ــن أم ـ ــوال ن ـقــديــة أو عـقــاريــة
أو منقولة دا خ ــل ا لـكــو يــت وخارجها
والــوكــاالت أو التفويضات ذات األثر
ال ـمــالــي الـ ـص ــادرة م ـنــه لـلـغـيــر أو من
الغير لمصلحته وحقوق االنتفاع.
وأضافت أن لجان الفحص بالهيئة
تقوم بفحص اإل قــرار ،وإذا تبين لها
وجود ما يثير الشبهة تجاه مقدمه،
ً
فإنها تعد تـقــر يــرا بذلك تتم إحالته
إلى النيابة العامة بعد تحليل اإلقرار
وبيان عناصر الشبهة المرصودة.

قواعد التكويت
ع ـلــى صـعـيــد م ـت ـصــل ،وف ــي رده ــا
على ســؤال برلماني للنائب مهلهل
ال ـم ـض ــف ،أفـ ـ ــادت وح ـ ــدة ال ـت ـحــريــات
بــأن ـهــا م ــن ال ـج ـه ــات ال ـم ـط ـبـقــة ل ـقــرار
مجلس الخدمة المدنية رقم 2017/11
ب ـ ـشـ ــأن ق ـ ــواع ـ ــد واج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ت ـك ــوي ــت
الوظائف الحكومية تطبيقا صحيحا
للسنة الرابعة.
و قـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــت إن عـ ـ ـ ـ ــدد ا ل ـ ـمـ ــو ظ ـ ـف ـ ـيـ ــن
ا ل ـ ـكـ ــو ي ـ ـت ـ ـي ـ ـيـ ــن  36م ـ ــو ظـ ـ ـف ـ ــا و غ ـ ـيـ ــر
الكويتيين  4موظفين ،مشيرة الى
ان عدد اعالنات التوظيف منذ انشاء
الوحدة وحتى تاريخ ورود السؤال
 7اعالنات.

وأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ان ج ـ ـم ـ ـيـ ــع ا لـ ـع ــا مـ ـلـ ـي ــن
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـي ـ ـيـ ــن بـ ـ ــالـ ـ ــوحـ ـ ــدة م ـ ـ ــن م ــن
الموظفين الكويتيين.

النيابة العامة
وع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـت ـصــل بــال ـج ـهــات
الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـ ـع ـ ــدل ،اعـ ـت ــذرت
ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة ع ــن ت ــزوي ــد الـنــائــب
مبارك الحجرف بما طلبه في سؤاله
بـ ـش ــأن صـ ـ ــورة ض ــوئ ـي ــة مـ ــن جـمـيــع
البالغات المقدمة من النيابة العامة
من الهيئة العامة للرياضة في شأن
جرائم األموال العامة حسب القانون
ر ق ــم  1993/1م ــن ت ــار ي ــخ 2016/1/1
وحتى تاريخ ورود السؤال ،والقرار
الصادر من النيابة العامة بعد اجراء
التحقيق في هذه البالغات ،ومن ثم
اخطار جميع اصحاب الشأن مجلس
الوزراء ومقدم البالغ والمبلغ ضده
ب ـ ـقـ ــرار ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة مـ ــن إج ـ ــراء
التحقيق ،والبالغات التي حفظتها
ا لـنـيــا بــة ا لـعــا مــة ،و ه ــل ت ــود تظلمات
م ـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ــرارات ال ـ ـح ـ ـفـ ــظ ،وال ـ ـبـ ــاغـ ــات
ال ـتــي اح ـي ـلــت لـلـمـحـكـمــة ب ـعــد اج ــراء
التحقيق.
وأف ـ ـ ــادت ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة ب ـت ـعــذر
االجابة عن هــذا السؤال البرلماني،
وما ورد فيه ،ألنه ال يتفق وضوابط
ال ـس ــؤال الـبــرلـمــانــي ال ـتــي وضـعـتـهــا
الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة ف ـ ــي ط ـلــب
التفسير رقم  2004/3الصادر بجلسة
 ،2005 /5/11ألن هـ ــذا ا لـ ـس ــؤال جــاء
م ـج ـهــا ول ـ ــم ي ـت ـض ـمــن بـ ـي ــان واق ـع ــة
م ـحــددة او ا س ــم مـتـهــم مـعـيــن ،حتى
يمكن الموافاة بالبيانات المطلوبة،

فضال عن تدخله في شأن من شؤون
ال ـس ـل ـط ــة ال ـق ـض ــائ ـي ــة ،ف ـي ـمــا يـتـعـلــق
ببيان ا سـبــاب حفظ النيابة العامة
لـلـبــا غــات المتعلقة بــاال ع ـتــداء على
ال ـم ــال ال ـع ــام ،وه ــو االم ــر الـمـحـظــور
دستوريا ،ومرفق رد النيابة العامة
كامال.
وأ ض ـ ـ ــا ف ـ ـ ــت أن ا ل ـ ـن ـ ـيـ ــا بـ ــة ا لـ ـع ــا م ــة
تـبــاشــر اخـتـصــاصــاتـهــا الـمـقــررة في
تـحـقـيــق ال ـبــاغــات وال ـش ـكــاوي الـتــي
تــرد اليها وا تـخــاذ مــا يـلــزم بشأنها
من اجراء ات وقرارات ،وفق ما يمليه
عليها واجبها الدستوري والقانوني
وضميرها القضائي ،دون ان تخضع
فــي ذ لــك ألي ر قــا بــة او تقييم مــن اي
جهة او سلطة اخرى.

أم ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب مـ ـهـ ـن ــد
ً
الـســايــر  5وزراء ب ـ  13س ــؤاال
ً
ب ــرل ـم ــان ـي ــا ،وج ـه ـه ــا إلـ ــى كــل
مـ ـ ــن ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر الـ ـع ــدل وزي ــر
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـ ـ ــروم ـ ـ ــي ،ووزي ـ ـ ــر
الداخلية الشيخ ثامر العلي
الصباح ،ووزير المالية وزير
الــدولــة للشؤون االقتصادية
واالس ـت ـث ـمــار خليفة ح ـمــادة،
ووزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة د .ع ـل ــي
الـ ـمـ ـض ــف ،ووزي ـ ـ ـ ــر الـ ـتـ ـج ــارة
والصناعة د .عبدالله السلمان.
ووج ـ ـ ــه الـ ـس ــاي ــر  5أس ـئ ـلــة
ل ـ ـلـ ــوزيـ ــر ال ـ ـ ــروم ـ ـ ــي ،ض ـم ـن ـهــا
طـ ـ ـ ـل ـ ـ ــب عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد األشـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص
الــذيــن يملكون أراض ــي تبلغ
مساحتها أكثرمن  5آالف متر
م ــرب ــع ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـم ـســايــل
ومنطقة الصديق ،هل زودت
إدارة ا ل ـت ـس ـج ـي ــل ا لـ ـعـ ـق ــاري

مهند الساير

وزارة المالية بأسماء جميع
األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ال ـ ــذي ـ ــن ي ـت ـعـ ّـيــن
عليهم دف ــع رس ــوم األراض ــي
الفضاء بناء على القانون رقم
 8لسنة  2008بتعديل عنوان
وبعض أحكام القانون رقم 50
لسنة  1994فــي شــأن تنظيم

استغالل األراضي الفضاء ،أم
أن هناك أسـمــاء لــم تــزود بها
وزارة المالية؟
وأضـ ـ ـ ـ ــاف :مـ ــا اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
التي اتخذتها إدارة التسجيل
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري مـ ــن أجـ ـ ــل تـطـبـيــق
الدستور؟ وهل أجري تدقيق
ع ـل ــى ع ـم ــل إدارة ا لـتـسـجـيــل
ال ـع ـق ــاري لـلـتـثـبــت م ــن صحة
البيانات التي تزودها لوزارة
الـ ـم ــالـ ـي ــة بـ ـش ــأن األشـ ـخ ــاص
الذين يملكون أكثر من  5آالف
القطاع السكني؟
متر مربع في ُ
وت ـ ــاب ـ ــع :ه ـ ــل ن ـ ـفـ ــذ ال ـح ـكــم
الـ ـق ــاض ــي ب ــإلـ ـغ ــاء الـ ـق ــراري ــن
ال ـم ـشــار إلـيـهـمــا أعـ ــاه؟ وهــل
أع ـي ــدت الـمـطـعــون ف ــي حقها
تنفيذا لما
إلدارتـهــا السابقة
ُ
جــاء فــي الـحـكــم؟ وهــل أرفـقــت
جـمـيــع ال ـش ـه ــادات الــدراس ـيــة
ل ـل ـخ ـب ــراء ال ـم ـق ـبــول ـيــن ضـمــن
دفعة سنة 2020؟

العتيبي يستفسر عن صحة شراء
آليات التدخل السريع باألمر المباشر
ملتزمون بقواعد
وإجراءات
التكويت ولدينا
 4وافدين فقط

«التحريات»

«التعليمية» تزور جامعة الكويت
قام رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد
البرلمانية ،النائب د .حمد المطر ،وعضوها النائب
د .حسن جوهر بزيارة ميدانية الى جامعة الكويت
في منطقة الشويخ أمس.
وأوضـ ـ ــح رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة أن الـ ـه ــدف م ــن ال ــزي ــارة
الميدانية الــى مبنى عمادة شــؤون الطلبة بجامعة
الكويت كان االستماع الى آخر مستجدات العمادة،
إضــافــة ال ــى االس ـت ـمــاع لـهـمــوم ومــاح ـظــات موظفي
جامعة الكويت.
وأكـ ـ ــدا أن ح ـق ــوق ال ـمــوظ ـف ـيــن م ـح ـفــوظــة ،وأنـهـمــا
يرفضان أي ظلم يقع على أي مــو ظــف ،مبينين أنه
بإمكان موظفي جامعة الكويت فــي حــال ّ
تعرضهم
للظلم ،إرسال شكوى رسمية الى اللجنة التعليمية،
حتى يتسنى لها اتخاذ اإلجراء الالزم.
تأتي هذه الزيارة بعد كثرة الشكاوى والتحويل الى
التحقيق بين عميد شؤون الطلبة من جهة وموظفي
العمادة من الجهة المقابلة.

ّ
وجه النائب فارس العتيبي
ً
ً
س ـ ـ ـ ــؤاال ب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــا إلـ ـ ــى وزيـ ــر
الــداخـلـيــة الـشـيــخ ثــامــر الـعـلــي،
بـ ـش ــأن شـ ـ ــراء آل ـ ـيـ ــات ال ـت ــدخ ــل
ال ـ ـسـ ــريـ ــع بـ ـ ــاألمـ ـ ــر الـ ـمـ ـب ــاش ــر،
بالمخالفة لشروط المناقصات
والممارسات.
وق ـ ــال ف ــي م ـقــدم ـتــه "حـســب
ال ـم ـت ـع ــارف ع ـل ـيــه ف ــي ال ـن ـظــام
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـص ـ ـ ــات
والممارسات الحكومية تكون
اإلجــراءات المتبعة من الجهات
المستفيدة بعمل طلب لمنتج
معين ،و يـمــر بجميع المراحل
اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة وال ـف ـن ـي ــة وال ـم ــال ـي ــة،
ليتم بعد ذلــك أخــذ الموافقات
م ــن ال ـج ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة ب ـطــرح
المناقصة أو الممارسة ،وبعد
ذل ـ ــك ي ـت ــم ج ـل ــب ال ـ ـعـ ــروض مــن
الـ ـش ــرك ــات ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة لـكــل
مـنـتــج ،ويـتــم المفاضلة بينها
من الناحية الفنية ،ومطابقتها
لـلـشــروط والـمــواصـفــات الفنية
وأفـضــل األسـعــار والتعاقد مع
الـفــائــز لتوفير المنتج بالمدة
المحددة".
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :وإذ إن وزارة
الداخلية ،ممثلة باإلدارة العامة
ل ـق ــوات األمـ ــن ال ـخــاصــة ،طلبت
آلـ ـ ـي ـ ــات مـ ـتـ ـع ــددة االسـ ـتـ ـخ ــدام
وال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــواص ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــات ،ووضـ ـ ـع ـ ــت
الـ ـم ــواصـ ـف ــات ال ـم ـط ـل ــوب ــة لـكــل

المناور للشايع :هل التزمت «السكنية»
بإخضاع كل مناقصاتها لقانون المناقصات؟
ً
ً
وجه النائب أسامة المناور سؤاال برلمانيا إلى
وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون
اإلسـكــان والتطوير العمراني شايع الشايع ،عن
مــدى ال ـتــزام المؤسسة الـعــامــة للرعاية السكنية
بإخضاع كل مناقصاتها لقانون المناقصات.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـن ـ ــاور فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــدمـ ــة س ـ ـ ــؤال ـ ـ ــه" :فـ ــي
2021/03/31م انتهت المدة المحددة في القانون
رقــم ( )14لسنة  2016بــإضــافــة فـقــرة جــديــدة إلى
المادة رقم ( )5من القانون رقم ( )47لسنة  1993في
شأن الرعاية السكنية ،التي أعفت أعمال المؤسسة
من الخضوع ألحكام قانون المناقصات العامة".
وت ـ ــاب ـ ــع ،عـ ـل ــى ضـ ـ ــوء مـ ــا سـ ـب ــق ،هـ ــل ال ـت ــزم ــت
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة مـ ـن ــذ ذل ـ ــك ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ب ــإخـ ـض ــاع كــل
مناقصاتها لقانون المناقصات العامة؟ وهل قدمت
لمجلس األمة التقارير السنوية عن الحالة المالية
لمشاريعها عن السنوات منذ صدور القانون رقم
( )14لسنة 2016؟ ،مطالبا بتزويده بنسخ عن تلك
التقارير.
وطلب تزويده بالتقارير نصف السنوية عن

السنوات الخمس الماضية الملزم تقديمها لمجلس
األمة وفق نص المادة ( )34من القانون رقم ()113
لسنة  2014عن الخطط والسياسيات اإلسكانية.
وتـســاء ل ،مــا صحة قيام "السكنية" بمخاطبة
وزارة التجارة والصناعة لتأسيس شركة مساهمة
مقفلة تعنى بتطوير األصول العقارية الخاصة؟
وه ــل ت ــم تـقــديــم طـلــب لـتــأسـيــس ش ــرك ــات أخ ــرى؟
وما أنشطة تلك الشركات والغاية منها ودراسات
الجدوى؟
وأضاف ،ما هي المساحات التي تم تخصيصها
م ــن ال ـمــؤس ـســة ألن ـش ـطــة اس ـت ـث ـمــاريــة وصـنــاعـيــة
وتجارية؟ وما السند القانوني لطرح مناقصات أو
التعاقد المباشر مع شركات إلقامة مناطق وقسائم
صـنــاعـيــة؟ وم ــن يـتــولــى تــوزيـعـهــا؟ وه ــل حصلت
"السكنية" على موافقة الهيئة العامة للصناعة؟
ومــا رد دي ــوان المحاسبة على تــولــي المؤسسة
تأسيس شركات في مجال تطوير األصول العقارية
الخاصة وفي طرح إنشاء قسائم صناعية؟

آل ـيــة بـحـســب طـبـيـعــة اإلدارات
المختلفة واختصاصاتها ،فإنه
ع ـل ــى ض ـ ــوء م ــا س ـب ــق طـلــب
إجابته عن اآلتي:
هــل تمت مخاطبة الشركات
ذات ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط وال ـت ـخ ـص ــص
وتأهيلها وعمل المقارنة؟ وهل
تمت تجربة آلية التدخل السريع
الفرنسية المزمع التعاقد معها
فــي معسكر ال ـق ــوات الـخــاصــة؟
ومــا التجارب التي تمت؟ وفي
أي سنة تمت التجربة؟ اذا كانت
اإلج ــاب ــة بنعم يــرجــى تــزويــدي
بصورة ضوئية من تقرير الفني
الـمـعـتـمــد ل ـفــريــق ال ـت ـجــربــة مع
أسماء الفريق ،وهل تمت تجربة
ساللم االقتحام على آلية شاربا
الفرنسية؟ وآلية نقل الجنود في
بلد المنشأ؟ وما التجارب التي
تـمــت؟ إذا كــانــت اإلج ــاب ــة بنعم
يرجى تزويدي بصورة ضوئية
من التقرير الفني المعتمد لفريق
التجربة.
وت ــاب ــع :ه ــل آلـ ـي ــات الـتــدخــل
ال ـســريــع وآل ـي ــة ال ـس ــام وعــربــة
ن ـق ــل ال ـج ـن ــود ك ـل ـهــا م ــن نـفــس
الشركة؟ وهل تمت تجربتها في
بلد المنشأ؟ وما التجارب التي
تمت؟ وهل تمت تجربة األلواح
الزجاجية والصفائح بالرماية
عليها بمعسكر القوات الخاصة؟
وف ــي أي س ـنــة ت ـمــت الـتـجــربــة؟

فارس العتيبي

اذا كــانــت اإلجــابــة بنعم يرجى
ت ــزوي ــدي بـنـسـخــة ضــوئـيــة من
التقرير الفني المعتمد لفريق
التجربة مع أسماء الفريق ،وهل
ت ــم رف ــع ك ـتــاب مــن ق ـطــاع األمــن
الـخــاص الــى لجنة المشتريات
فـ ــي اإلدارة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـشــؤون
المالية أو لوزير الداخلية يفيد
(بناء على أوامر وزير الداخلية
يـ ـت ــم ش ـ ـ ــراء مـ ـب ــاش ــر ل ــآل ـي ــات
ال ـفــرن ـس ـيــة آلـ ـي ــة ش ــارب ــا )4*4
لـلـتــدخــل ال ـســريــع ،وك ــذل ــك آلية
الـســالــم؟ ومــا الـشــركــة التركية
م ـ ــدرع ـ ــات (اوتـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ــار) كـ ـش ــراء
مباشر؟ إذا كانت اإلجابة بنعم
يرجى تزويدنا بصورة ضوئية
من الكتاب.
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محليات

ً
يعودون إلى مقاعدهم الدراسية في مجموعتين بعد غياب  18شهرا وسط إجراءات مشددة
فهد الرمضان
ومحمد الشرهان

انطالق الحملة
الوطنية للعودة
اآلمنة تحت شعار
«تعليم آمن»
بالتعاون مع
جهات عدة

بعد انقطاع فرضته تداعيات
"كورونا" منذ مطلع مارس ،2020
تستعيد  886مدرسة من مدارس
وزارة ال ـتــرب ـيــة ،ب ـعــد غ ــد األح ــد،
ح ـ ــوال ـ ــي نـ ـص ــف مـ ـلـ ـي ــون ط ــال ــب
حـضــوريــا عـلــى مـقــاعــد الــدراســة،
وذلك للمرة األولى منذ  18شهرا،
حيث يلتزم الطلبة في المجموعة
(أ) بالدوام صباح األحد ،ليتبعهم
زمالؤهم من المجموعة (ب) بدوام
يوم االثنين.
واسـ ـتـ ـع ــدادا ل ـل ـيــوم ال ــدراس ــي
الحكومي األول ،انطلقت ،أمــس،
حملة وزارة التربية (تعليم آمن)
بالتعاون والتنسيق مع وزارات
اإلعـ ـ ـ ــام وال ــداخـ ـلـ ـي ــة وال ـص ـح ــة،
وبمشاركة جهات ومؤسسات عدة.
وقـ ــال وك ـي ــل وزارة ال ـتــرب ـيــة،
د .عـلــي الـيـعـقــوب ،فــي تصريح
صـ ـح ــاف ــي ،إن ال ـح ـم ـل ــة ت ـه ــدف
إل ــى تــوعـيــة ال ـطــاب والـطــالـبــات
وأولياء أمورهم بأهمية االلتزام

بـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة
وتطبيق االشتراطات الصحية،
إلى جانب تعاونهم مع اإلدارات
المدرسية في تنفيذ اإلجــراء ات
االحـ ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة ل ـت ـح ـق ـي ــق األمـ ـ ــان
والسالمة والوقاية المجتمعية.
وأكـ ـ ــد ال ـي ـع ـق ــوب أن الـحـمـلــة
تــأتــي ف ــي إطـ ــار ح ــرص ال ـ ــوزارة
على ســا مــة الطلبة والعاملين
فــي اإلدارة الـمــدرسـيــة والهيئة
التعليمية ،آمال في تطبيق تعليم
آمـ ــن ،وتـحـقـيــق ن ـج ــاح العملية
الـتـعـلـيـمـيــة ،إل ــى ج ــان ــب تنفيذ
توصيات مجلس الــوزراء بشأن
التعامل مع وباء كورونا.
وثـ ّـمــن الــوك ـيــل الـ ــدور الكبير
لـ ـل ــوزارات وال ـج ـهــات الـمـشــاركــة
ف ــي ال ـح ـم ـلــة ،وال ـت ـع ــاون الـبـنــاء
فـ ــي إي ـ ـصـ ــال رسـ ــائـ ــل ال ـت ــوع ـيــة
ل ـل ـج ـم ـه ــور ،م ـت ـم ـنـ ًـيــا ال ـتــوف ـيــق
لـلـجـمـيــع ف ــي تـحـقـيــق األه ـ ــداف
المنشودة.

ّ
توزيع الطلبة وتعنت بعض اإلدارات

بـيـنـمــا أك ــد ع ــدد مــن ق ـيــاديــي «الـتــربـيــة»
أهـمـيــة م ــراع ــاة ظ ــروف بـعــض األس ــر عند
توزيع الطلبة إلى مجموعات في المدارس،
فـ ــإن ب ـع ــض اإلدارات ا ل ـم ــدر س ـي ــة ضــر بــت
عــرض الـحــائــط بـهــذه الـتـعـلـيـمــات ،مــؤكــدة

أن ت ــوزي ــع ال ـط ـل ـبــة ي ـتــم ب ـح ـســب الـتــرتـيــب
األبـ ـج ــدي ،مـعـتـبــريــن أن وج ــود أب ـن ــاء في
مدارس أخرى وحاجة بعض أولياء األمور
لنقل أبنائهم «ليست مشكلتهم ،ولن ّ
نغير
وضع أي طالب».

ً
«التطبيقي» :قبول  885متدربا
في الدورات التدريبية الخاصة
أع ـ ـ ـلـ ـ ــن ع ـ ـم ـ ـيـ ــد ال ـ ـق ـ ـبـ ــول
والـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل فـ ـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة
العامة للتعليم التطبيقي
وا لـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدر ي ـ ـ ـ ــب د .مـ ـشـ ـع ــل
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـصـ ــوري قـ ـ ـب ـ ــول 885
م ـ ـ ـتـ ـ ــدربـ ـ ــا ومـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدرب ـ ـ ــة ف ــي
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاه ـ ـ ــد والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــدري ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة
ل ـل ـف ـصــل الـ ـت ــدريـ ـب ــي األول
 ،2022/2021مشيرا إلى أن
عــدد المقبولين في دورات
قوة اإلطفاء العام وعددها
 6دورات بلغ  371متدربا
موزعين في خمس دورات
منها رقـبــاء ودورة واحــدة
مــن حـمـلــة ش ـهــادة الـتــاســع
ودورة وكيل عريف.
وت ــاب ــع ال ـم ـن ـص ــوري في
تـ ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي أم ــس
إن األع ــداد التي تم قبولها
ف ـ ــي الـ ـمـ ـع ــاه ــد وال ـ ـ ـ ـ ــدورات

الـتــدريـبـيــة الـخــاصــة حملة
الشهادات ما دون الثانوية
العامة والمستوفين لشروط
االل ـت ـحــاق بـمـعــاهــد الهيئة
بلغ عددهم  388من البنين
و 126من البنات.
وط ـ ـ ــال ـ ـ ــب ال ـ ـم ـ ـن ـ ـصـ ــوري
ال ـم ـق ـبــول ـيــن الـمـسـتـجــديــن
بـ ــدورات اإلط ـفــاء بمراجعة
إدارة الشؤون الصحية لقوة
اإلطـ ـف ــاء الـ ـع ــام السـتـكـمــال
إجـ ـ ــراء ات ال ـق ـبــول بمنطقة
الري ،والمقبولين بالمعاهد
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات ال ـ ـتـ ــدري ـ ـب ـ ـيـ ــة
الخاصة لما دون الثانوية
بـمــراجـعــة مـعــاهــدهــم الـتــي
ت ـ ــم ق ـب ــول ـه ــم ف ـي ـه ــا حـســب
الـ ـم ــواعـ ـي ــد ال ـم ـع ـل ـن ــة عـلــى
الموقع االلكتروني للهيئة.

وأعلنت "التربية" أن الحملة
تهدف إلى تأكيد التزام الطلبة
وأولـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاء األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور والـ ـهـ ـيـ ـئ ــة
اإلدار ي ـ ــة والتعليمية بتطبيق
االش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراطـ ـ ـ ــات واإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
االحـ ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة والـ ـصـ ـحـ ـي ــة مـنــذ
ً
ال ـ ـخ ـ ــروج مـ ــن الـ ـمـ ـن ــزل مـ ـ ـ ــرورا
بجميع مرافق المدرسة ،حيث
وفرت الوزارة "بوت" خاص بها
ف ــي "األف ـي ـن ـي ــوز" ل ـع ــرض خطة
الـ ـ ـع ـ ــودة وتـ ـع ــري ــف ال ـج ـم ـه ــور
بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،إضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ــوزي ـ ــع
كـتـيـبــات الـتـعـلـيـمــات الـخــاصــة
باالشتراطات وآلية دوام الطلبة.
وحـ ــول اس ـت ـع ــدادات الـ ـ ــوزارة،
أكدت مصادر تربوية لـ "الجريدة"
أن ج ـم ـيــع ق ـط ــاع ــات الـ ـ ـ ــوزارة ال
تــزال تعمل على سرعة االنتهاء
من تجهيزات عــودة الطلبة إلى
مدارسهم صباح األحد ،موضحة
أن أكبر عائق واجــه ال ــوزارة هو
نقص عمال النظافة ،إضافة إلى
بعض أعطال التكييف المفاجئة،
والـتــي قــد تحصل فــي أي وقــت،
والف ـتــة إل ــى أن ال ـ ــوزارة وضعت
مهندسي وف ــرق الـصـيــانــة على
جاهزية كاملة للتعامل مــع أي
طـ ـ ــارئ ف ـي ـمــا ي ـخ ــص الـتـكـيـيــف
وال ـ ـص ـ ـيـ ــانـ ــات ،مـ ــؤكـ ــدة وجـ ــود
م ـتــاب ـعــة شـخـصـيــة م ــن الــوك ـيــل
اليعقوب ووكيل قطاع المنشآت
ال ـت ــرب ــوي ــة م .يــاس ـيــن الـيــاسـيــن
لـجــاهــزيــة الـ ـم ــدارس والـتــوجـيــه

جانب من حملة «التربية» في األفينيوز
ب ــالـ ـتـ ـع ــام ــل الـ ـمـ ـب ــاش ــر م ـ ــع أي
معوقات تواجهها.
بدورها ،تقوم وزارة الداخلية
بتسخير جهودها لتحقيق أعلى
مـ ـع ــدالت األم ـ ـ ــان واالن ـس ـيــاب ـيــة
ل ـل ـحــركــة الـ ـم ــروري ــة ف ــي محيط
المدارس ،لضمان وصول الطلبة
إلــى فصولهم الــدراسـيــة بــأمــان،
كما تعمل قطاعاتها الميدانية
على بسط مظلة األم ــن واألم ــان

وال ـ ـق ـ ـضـ ــاء عـ ـل ــى االخـ ـتـ ـن ــاق ــات
المرورية والتصدي ألي ظواهر
سلبية تـعــوق تحقيق األه ــداف
المرجوة.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،سـتـعـمــل وزارة
اإلعالم على بث رسائل توعوية
وتثقيفية إرشــاديــة ،بالتنسيق
مع النوافذ اإلعالمية المقروء ة
والمسموعة والمرئية ومنصات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل ،ل ـ ـض ـ ـمـ ــان وصـ ـ ــول

البقاعين لـ ةديرجلا  :عودة التعليمً التقليدي
في «العلوم والتكنولوجيا» تدريجيا
•

ً
الدراسة حضوريا في المقررات العملية
●

فيصل متعب

أكد رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا
د .خالد البقاعين أن العودة للدراسة التقليدية في
ً
الكلية ستكون تدريجية ،الفتا إلى أن الدراسة في
المقررات العملية (المختبرات) ستكون حضورية،
على أن تـبــدأ "الـنـظــريــة" مــع الـعــودة التدريجية،
وتواصل اإلحصائيات الخاصة بتطعيم الطلبة.
وق ــال الـبـقــاعـيــن ،ل ـ "ال ـجــريــدة" ،إن ــه "ت ــم إج ــراء
ً
إحصائية بشأن تطعيم الطلبة ،ووجدنا أن عددا
ً
منهم لم يتلقوا اللقاح إلى اآلن" ،مؤكدا أنه "رغم
تحسن الــوضــع الــوبــائــي فــي الـكــويــت فــإن هناك
ً
ً
خطرا قائما يهدد صحة الطلبة ،التي تعتبرها
الكلية أولوية لها".

المنصات اإللكترونية
وأضاف أن الطلبة باشروا دراستهم في الكلية

منذ  26سبتمبر ،وقامت الكلية على مدى أسبوع
كامل بتدريب جميع المستجدين على المنصات
اإللكترونية الخاصة بالدراسة فيها.
وأفاد بأن "عدد المقبولين في الكلية لهذا العام
ً
فاق الـ  550طالبا ،ليبلغ بذلك إجمالي الدارسين
ً
فــي مختلف التخصصات  ،"1600الفـتــا إلــى أن
"ال ـع ـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا" تستعد خ ــال الـفـتــرة
القادمة إلى تخريج عدد ال بأس به من الطلبة.

احتياجات سوق العمل
وذك ـ ـ ـ ــر أن الـ ـكـ ـلـ ـي ــة ت ـن ـت ـظ ــر ال ـ ـمـ ــواف ـ ـقـ ــة ع ـلــى
ً
التخصصات الـتــي رفعتها ســابـقــا إلــى مجلس
الـجــامـعــات الـخــاصــة ،ال ــذي طـلــب ب ــدوره دراس ــة
دق ـي ـقــة ع ــن س ــوق ال ـع ـمــل ومـ ــدى اح ـت ـيــاجــه لـهــا،
ً
مبينا أن الكلية ستقدم درا س ــات شاملة بشأن
التخصصات المطروحة ليتم اعتمادها بشكل
كلي.

خالد البقاعين

●

ً
طارق الشيخ مشاركا في
عملية التشجير أمس

أكد الممثل المقيم لألمين العام لألمم
المتحدة في الكويت طارق الشيخ أن "األمم
المتحدة حرصت هذا العام على التعاطي
فــي كيفية التعامل مــع البيئية ومختلف
ال ـت ـح ــدي ــات وال ـت ـغ ـي ــرات ال ـم ـنــاخ ـيــة الـتــي
يشهدها العالم".
وقال الشيخ ،في تصريح صحافي على
ه ــام ــش حـمـلــة تـشـجـيــر ق ــام ب ـهــا مــوظـفــو
مكتب األمم المتحدة في الكويت بمشرف،
أمس ،إنه خالل نوفمبر المقبل ،ستعقد قمة
المناخ" ،ويهمنا أن تكون للكويت ومكتب
األم ــم المتحدة مشاركة بـمـبــادرات تعنى
بالتعامل والتعاطي مع التغيرات المناخية
ّ ً
مشددا
وأهمها التعامل من خالل الزراعة"،
على أن "التشجير والــزراعــة من العناصر
األ ســا س ـيــة لـكــي لتحقيق بيئة مستدامة
وصحية".
وأضاف" :ما نقوم به اليوم هو جزء من
مبادرة دعمتها مستشارة الشراكات رابعة

«الشباب» :الموسم ًالجديد لمشاريع
الهيئة ينطلق قريبا
أعرب المدير العام للهيئة العامة للشباب
د .مشعل الــربـ ّـيــع عــن شـكــره لمجلس ال ــوزراء
على ما تضمنه بيانه األخير من دعم ومساندة
لجهود الهيئة فــي بـنــاء المنظومة الشبابية
واالهتمام بتنمية الشباب في مجاالت التعليم
واالبتكار.
ّ
الربيع ،في تصريح ،إن مجلس الــوزراء
وقــال
اسـ ـتـ ـع ــرض فـ ــي اج ـت ـم ــاع ــه األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ال ـم ــاض ــي
خريطة الـطــريــق الـتــي وضعتها الهيئة لتفعيل
مــراكــز الشباب فــي جميع المحافظات مــن خالل
المشروعات الشبابية المدرجة في الخطة اإلنمائية
ل ـل ــدول ــة" ،دوري اإلب ـ ــداع ال ـش ـبــابــي" ،و"ال ـم ـب ــادر
المحترف" و"مالعبنا" و"أكاديمية الحكام" و"دوري
المناطق" و"صناع العمل" و"التوجيه األكاديمي"
و"مدينة األعمال التكنولوجية".
ّ
الربيع أن المرحلة التجريبية ألربعة من
وذكر

ربيع كالس

ً
هذه المشروعات بدأت إلكترونيا مطلع عام 2020
وأعقبها إضــافــة مشروعين جديدين خــال هذا
العام ،هما مدينة األعمال التكنولوجية بالشراكة
مع شركة بوينغ للطيران ضمن برنامج األوفست
ال ـ ــذي ت ـش ــرف عـل ـيــه هـي ـئــة تـشـجـيــع االس ـت ـث ـمــار
المباشر ،ومشروع التوجيه األكاديمي بالشراكة
مع وزارة التعليم العالي والجهاز الوطني لالعتماد
األكاديمي وضمان جودة التعليم ،مشيرا إلى أنه
ـار االعـ ــداد لـمـشــروع جــديــد فــي مـجــال الثقافة
جـ ٍ
والفنون.
وأضاف أن هذه المشروعات تم توطينها اآلن
في مراكز الشباب المنتشرة في مختلف محافظات
الدولة وسيتم إعالن بداية انطالقة الموسم الجديد
ً
لكل مشروع خالل أكتوبر الجاري ،داعيا الشباب
إلــى االسـتـفــادة مــن هــذه البرامج والمشاركة في
تطويرها وتحسين أدائها.

حسين مكي جمعة لمساهمتها بمجموعة
مــن األش ـجــار فــي ه ــذه ال ـم ـبــادرة األمـمـيــة،
التي هي جزء من مجموعة من المبادرات
واألن ـش ـط ــة وال ـب ــرام ــج ال ـت ــي س ـن ـقــوم بها
ً
بالتعاون مع المجتمع الكويتي وخصوصا
ال ـش ـب ــاب م ــن أجـ ــل ال ـت ـص ــدي لـلـتـحــديــات
ال ـم ـن ــاخ ـي ــة ووضـ ـ ــع الـ ـخـ ـط ــوات الـعـمـلـيــة
للتعامل مع هذه التحديات".
ولفت إلى وجود مجموعة من األنشطة
وضـعـهــا مكتب األم ــم الـمـتـحــدة بالكويت
"ت ـت ـع ـلــق ب ـت ـح ـف ـيــز ال ـش ـب ــاب بــال ـم ـشــاركــة
بـ ـمـ ـب ــادرات ف ــي ال ـت ـح ــول ب ــاس ـت ـخ ــدام ــات
الطاقة والتخلص مــن المخلفات وإعــادة
ً
ال ـتــدويــر وم ـحــاربــة الـتـصـحــر ،ف ـضــا عن
البرامج المختلفة المتعلقة بأنشطة الزراعة
والتشجير".
وأش ــار إل ــى أنـهــم يطمحون "النـضـمــام
شــركــاء كـثــر س ــواء مــن المجتمع المحلي
ومؤسسات المجتمع المدني أو من القطاع
الـخــاص والفاعلين فــي مـجــال البيئة في
الكويت".

 61مدرسة عربية تبدأ الدراسة
من جانب آخر ،ينتظم صباح
ً
ب ـع ــد غ ــد األح ـ ــد  81064طــال ـبــا
وطــال ـبــة مـقـيــديــن ف ــي ال ـم ــدارس
العربية الخاصة البالغ عددها

«التعليم العالي» :لجنة ٍّ
تقص
حول فيديو «ثقافي إسكندرية»
أع ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة
المساعدة لشؤون البعثات
وال ـ ـم ـ ـع ـ ــادالت وال ـ ـعـ ــاقـ ــات
الثقافية ،الناطقة الرسمية
ل ـ ـ ـ ــوزارة ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـع ــال ــي،
ف ــاطـ ـم ــة ال ـ ـس ـ ـنـ ــان ،ت ـش ـك ـيــل
وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــي
ل ـج ـن ــة ل ـت ـق ـصــي ال ـح ـق ــائ ــق،
ل ـ ـلـ ــوقـ ــوف عـ ـل ــى م ــاب ـس ــات
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدث ،ورفـ ـ ـ ــع ت ـق ــري ــره ــا
ب ــال ـس ــرع ــة ال ـم ـم ـك ـن ــة إل ـي ــه،
التخاذ اإلجراء ات المطلوبة
ح ـ ــول الـ ـفـ ـي ــدي ــو الـ ـمـ ـت ــداول
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــب الـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــاف ـ ــي
باإلسكندرية التابع لسفارة
دولة الكويت في مصر عبر
مواقع التواصل االجتماعي.
يـ ــأتـ ــي ذل ـ ـ ــك ب ـ ـنـ ــاء ع ـلــى
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــوى الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــدم ـ ــة م ــن
الـ ـم ــواطـ ـن ــات الـ ـم ــوج ــودات
في مصر.

وأش ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـس ـ ـنـ ــان ،فــي
ب ـيــان ص ـحــافــي ،أم ــس ،إلــى
ح ـ ــرص "ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـع ــال ــي"
على التعامل بشفافية وفق
األ طــر القانونية مــع جميع
األحـ ـ ـ ـ ــداث ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـه ــا،
م ــوض ـح ــة ف ــي ال ــوق ــت ذات ــه
م ـت ــاب ـع ــة وحـ ـ ــرص ال ـ ـ ــوزارة
على كل الطلبة المبتعثين
في الخارج" ،فهم على رأس
أولوياتها".
كـ ـم ــا ش ـ ـ ــددت عـ ـل ــى ع ـمــق
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــة ب ـ ـيـ ــن ال ـش ـع ـب ـي ــن
ال ـكــوي ـتــي والـ ـمـ ـص ــري ،وان
أي ت ـص ــرف فـ ــردي ال يــؤ ثــر
عـلــى مـتــانــة ه ــذه الـعــاقــات
األخوية في البلدين.

ُ
العثور على شخص فقد في بحر
الخيران أثناء ممارسة الغوض

«األمم المتحدة» :نتطلع لمبادرات كويتية في قمة المناخ
حملة تشجير لموظفي مكتب المنظمة في مشرف

الرسالة اإلعالمية لحملة "تعليم
آم ــن" إل ــى الـشــرائــح المستهدفة
كافة.

 61مدرسة خاصة عربية أهلية
ونموذجية ،إذ سيبدأون بالدوام
ح ـض ــوري ــا ف ــي م ــدارسـ ـه ــم عـلــى
مجموعتين.
وبــذلــك تكتمل انطالقة العام
الـ ـ ــدراسـ ـ ــي ،ب ـع ــدم ــا ك ــان ــت 121
م ـ ــدرس ـ ــة أجـ ـنـ ـبـ ـي ــة خـ ــاصـ ــة مــن
م ـخ ـت ـلــف األنـ ـظـ ـم ــة الـتـعـلـيـمـيــة
فتحت أبوابها لطالبها ال ـ 160
ألفا حضوريا األحد الماضي.

●

محمد الشرهان

نجح رجال اإلطفاء واإلنقاذ
البحري ،مساء ُأمس ،في العثور
عـ ـل ــى شـ ـخ ــص ف ـ ـقـ ــد ف ـ ــي ب ـحــر
الخيران ،أثناء ممارسته رياضة
الغوص الحر مع مجموعة من
أصدقائه.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،ق ــال مــديــر
إدارة العالقات العامة واإلعالم
بـ ـق ــوة اإلط ـ ـفـ ــاء ال ـ ـعـ ــام ال ـع ـق ـيــد
محمد الغريب إن غرفة عمليات
ً
قوة اإلطفاء العام تلقت بالغا،
ص ـ ـبـ ــاح أمـ ـ ـ ــس ،ي ـف ـي ــد ب ـف ـق ــدان
ش ـخ ــص ع ـن ــدم ــا ك ـ ــان ي ـم ــارس
هـ ــوايـ ــة ال ـ ـغـ ــوص مـ ــع زم ــائ ــه،
مـ ـق ــاب ــل م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـخ ـ ـيـ ــران فــي
ً
البحر ،مشيرا إلى أنه فور تلقي
البالغ تم توجيه مركز المهلب
البحري إلى موقع البالغ.
وذكـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـغ ـ ــري ـ ــب أن رجـ ـ ــال
اإلط ـ ـ ـفـ ـ ــاء ال ـ ـب ـ ـحـ ــري ف ـ ــي م ــرك ــز

دوريات اإلطفاء البحري أثناء عملية البحث
ال ـم ـه ـل ــب ،ب ـع ــد وص ــول ـه ــم إل ــى
الـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــع بـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــروا ع ـم ـل ـي ــات
ال ـب ـحــث وال ـم ـســح والـتـمـشـيــط،
ً
مشيرا إلى أنهم ورجال اإلنقاذ
الـبـحــري ع ـثــروا عـلــى المفقود،
بعد ساعتين من تلقي البالغ،
عـلــى شــاطــئ ال ـخ ـيــران ،ويبعد

عــن منطقة ال ـغــوص  400متر،
وهو بحالة جيدة ،وتم إيصاله
الى زمالئه.
ونـ ــاشـ ــد الـ ـغ ــري ــب أصـ ـح ــاب
الهوايات البحرية اتخاذ تدابير
ً
األم ــن وال ـســامــة ،حـفــاظــا على
سالمتهم من أي حوادث.

ً
ضبط  85مخالفا لإلقامة في حملة أمنية بالجهراء

●

محمد الشرهان

بناء على تعليمات وكيل وزارة الداخلية
الفريق الشيخ فيصل النواف ،نفذت مديرية
أم ــن محافظة ال ـج ـهــراء ،مـســاء أم ــس األول،
حملة أمنية لضبط العمالة السائبة ،بهدف
تكثيف الجهود األمنية لضبط المخالفين
والخارجين عن القانون.
وأشـ ــرف عـلــى الـحـمـلــة الــوكـيــل المساعد
ل ـشــؤون األم ــن ال ـعــام ال ـل ــواء ف ــراج الــزعـبــي،
بـمـتــابـعــة مـيــدانـيــة م ــن ال ـمــديــر ال ـع ــام ألمــن
الـجـهــراء ال ـلــواء ســالــم األحـيـمــر ،ومـســاعــده
العميد عـبــدالــواحــد الــرشــود ،وأس ـفــرت عن
ً
ضبط  85مخالفا لقانون اإلقــامــة والعمل،
و 9أشخاص ال يحملون إثباتات شخصية،
وتمت إحالتهم إلى جهة االختصاص التخاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم.

العمال المخالفون خالل الحملة

إضافات

٦

شوشرة :الهرم المقلوب
د .مبارك العبدالهادي
يومان على بدء العام الدراسي الجديد الذي سينطلق مع إجراءات
احترازية مشددة وضوابط من شأنها حماية طلبتنا ،مع التنبيه إلى
تهاون البعض سواء من المعلمين أو اإلداريين أو األسر ،فكل ذلك لن
تتضح معالمه إال على أرض الــواقــع ،ورغــم تراجع نسب اإلصابات
لدينا فإن األمر ال يستهان به ،فال بد أن تكون هناك عقوبات مشددة في
المدارس على كل من ال يلتزم حتى ينتهي هذا الوباء والبالء وتعود
الحياة إلى طبيعتها ،فأي انتكاسة ستعود بنا إلى مرحلة الخطر.
ومع عودة الطلبة إلى فصولهم التي حرموا منها على مدار عامين
ً
فإن طريقة التعليم تتطلب من المعلمين مجهودا أكثر إلعادة تنشيط
األذهان وطي فترة التدريس عن بعد رغم استمراره جزئيا ،األمر الذي
سيخلط األوراق عند بعض الطلبة الذين سيكونون ما بين السبورة
وخلف الشاشات ،وقد تكون هذه اللخبطة فرصة إلعادة صياغة ملف
التعليم وغربلته ومعالجة مثالبه والقضاء على سلبياته المتعددة
ومناهجه الرثة ،فضال عن إعادة تقييم أداء المعلمين خاصة الوافدين
الذين قد يكونون جزءا رئيسا في تدهوره.
والـســؤال لماذا ال يتم تكويت مدارسنا بنسبة مئة في المئة في
ظل األعداد الكبيرة من الخريجين الذين ينتظرون قبولهم في كليات
التربية األساسية وغيرها التي تهيئهم للتعليم ،بدال من أزمة القبول
المستمرة لبعض التخصصات رغم وجود الوافدين فيها؟ ولماذا ال
ُ
تحدد التخصصات التي تواجه عجزا من الكويتيين حتى تحفز طلبتنا
لها ،وبالتالي توضع خطة واضحة المالمح حول رؤية تكويت قطاع
التعليم ألن "أهل مكة أدرى بشعابها"؟
قبل سنوات صدر قرار بشأن تشكيل لجنة إلعادة النظر في المناهج،
إال أننا لم نر حتى اآلن نتائج ملموسة لدورها في معالجة الوضع
وتوصياتها ونظرتها المستقبلية ،وإن واقعنا التعليمي مع استمرار
بعض المناهج الرثة وعدم تطويرها سيسهم في استمرار التراجع
الذي ال تخفى مخرجاته على أحد.
الوزير األسبق د .أحمد الربعي ،رحمه الله ،كان تشخيصه لواقعنا
التعليمي عميقاعندما تولى حقيبة هذه الوزارة التي وصفها بالهرم
المقلوب ،ألنه صدم بواقع ظاهره جميل وباطنه دمار.
فالعملية التعليمية تنهض وترتقي بالشعوب وتخلق جيال صاعدا
يبني مستقبال ويخطط لتطويره ،وبالتالي أمامنا ّ
تحد كبير يستدعي
من أصحاب القرار أن يبادروا في اتخاذ قرارات جريئة للعالج ،وعلى
اللجنة التعليمية البرلمانية أن تتخلى عن التصريحات غير الواقعية
والرؤى الوهمية ،وأن تلتقي بالمختصين من أصحاب الفكر الذين ال
يلتفت لهم أحد ،ألننا نعاني مرض الحسد والواسطة والمحسوبية،
في ظل وجود حكومات تخضع ألي ضغوط للبقاء على الكراسي حتى
لو وصل التخلف إلى العقول.

بالعربي المشرمح:
المهجرون والعفو ونحن!!
محمد الرويحل
ً
البعض ينتقدني بأنني لم يسبق لي أن كتبت مقاال عن إخوتنا
المهجرين وعن معاناتهم ،وهــذا النقد يثبت أن معظمنا ال يقرأ ،أو
أن ذاكرتنا معدومة ،وألنني أعتبر قضية المهجرين قضية سياسية
وإنسانية ،وعادت بقوة لتكون القضية األهم على محطات التواصل
ُ
مؤيد
االجتماعي فإنني أستغرب وجــود فريقين حتى اآلن أحدهما
ً
للعفو وعودتهم ،واآلخــر ما زال مصرا على رفضه ويضع العراقيل
أمام عودتهم.
ً
بعد كل هذه السنوات اكتشفنا جميعا أن كل الحجج التي تضرع بها
الفريق المعارض لعودة المهجرين اضمحلت وتالشت ،وأن رفضهم أو
عرقلتهم ألي مسعى كان ألمرين :فجور في الخصومة ،وأسباب سياسية
وانتخابية ،ونجح هــذا الفريق طــوال تلك الفترة حتى انكشف أمره
ووصل لمرحلة حرجة أمام جماهيره التي اقتنعت بوجوب عودتهم.
كلنا نعلم أن الدستور وضــح أمــر العفو بطريقتين :األولــى وهي
العفو العام وأسنده لمجلس األمــة ،والثاني العفو الخاص وأسنده
لسمو أمير البالد ،وكالهما ال أحد يعترض عليه إال من في قلبه مرض،
وهنا نتساءل :من يضع العراقيل والمطبات لكال الطريقتين وبحجج
واهية ،لماذا ال تريدون عودتهم وأنتم تعلمون أن ما حصل كان بسبب
األوضــاع السياسية وقتها وما صاحبها من تضخم أرصدة النواب
وتعطيل الجلسات؟
البعض يروج لخالفات بين المهجرين بمحاولة دق إسفين الشقاق
بينهم وصناعة فريقين جديدين ،وهــذا األمــر مكشوف والمراد منه
إشغال األمة عن الهدف الرئيس وهو عودتهم ،وليثبتوا لمن بيده العفو
ً
بأنهم مختلفون حتى يكسبوا من الوقت متسعا لهم ،وهو األمر الذي
أعتقد أنه سيفشل للرغبة الحقيقية لمن منحهم الدستور هذا الحق
ً
بعودة المهجرين وإنهاء معاناتهم ،وهو ما جبلت عليه الكويت حاكما
ومحكومين لذلك نقول لكل من يحاول عرقلة المساعي الحميدة لعودة
المهجرين وأصحاب الرأي :لن تنالوا مرادكم بعد أن انكشفت حقيقتكم.
يعني بالعربي المشرمح:
جميعنا كشعب متعاطفون مع إخوتنا المهجرين وأصحاب الرأي،
ونتمنى عودتهم لوطنهم وذويهم ونعلم أن الدستور قد منح العفو
لسمو األمير وهو والد الجميع ،واآلخر بيد ممثلي األمة ،ونجزم بأن
األمرين سيكونان أولوية ،ونطوي صفحة مؤلمة من تاريخنا ،ونصنع
صفحات مــزدهــرة لوطننا الـغــالــي ،ونتوحد لرفعة رايـتــه وتنميته
ً
وتطوره قريبا.

المناطق اآلمنة
حبيب السنافي
على مشارف المناطق الحدودية الساخنة بالصراعات والنزاعات
بين الــدول تقام مناطق عازلة تهدئ من فرص نشوب القتال ،الفكرة
يمكن بلورتها وتطبيقها بين العديد من األفكار والمشاريع المتنازع
أو المختلف حولها ،لتجنب األضرار وعواقب الصدامات والتجاذبات
الحادة والمباشرة بين األطراف أو الجهات المحلية ،بحسبانها مناطق
جــدال ونقاش ومفاوضات البد من توافرها لتقريب وجهات النظر،
وبذر أسس تفاهمات مشتركة تنطلق منها المحادثات والتطلعات
لرحب أوسع.
لو طبقنا هذه الرؤية على الوضع السياسي المحلي ألدركنا مس
الحاجة إليها ،فجمود الوضع السياسي الحالي جاء نتيجة افتقار
الحكومة والمعارضة البرلمانية لتفعيل مثل تلك المساحة الحيوية
والمرنة ،وعجزهما عن إيجاد أرضية مشتركة تنطلق منها الــرؤى
المستقبلية المشتركة لــأوضــاع السياسية واالقتصادية وغيرها
للنهوض بالبلد من كبواته المزمنة.
يفتقر الطرفان الحكومي والمعارضة لمواهب متوثبة طموحة
تهيئ مناطق آمنة فيما بينها ينتزع منها فتيل االنفعالية والمشاكسة
والعصبية والـعـنــاد بغير ح ــق ،فــالـلـقــاءات المتواصلة وال ــدؤوب ــة-
تدفق بالدافعية واالستمرارية لقواسم وطنية مشتركة -التي تتكلل
بالمفاوضات والتنازالت المتبادلة لتحقيق الحد األدنى من المكتسبات
في معادلة ال غالب وال مغلوب ،تؤتي ثمارها وترسو بالنظام السياسي
على بر األمان .المعارضة ذاتها بحاجة ملحة إلى المناطق اآلمنة مع
السلطة ،واللقاءات والـحــوارات واستعراض اآلليات لمواجهة عناد
السلطة ،والتخلي عن الشروط المسبقة للحوار ،أساليب مثلى للضغط
عليها بحنكة وحكمة ،دون الولوج في نزاعات جانبية توهن تعاضد
المعارضة وتماسكها.
تطبيق نظرية المناطق اآلمنة بجدالنا اليومي ،في األسرة والعمل
والديوانية ،وهجرنا لنوازع الشخصانية والمصالح الذاتية ،يكلل
جهودنا بالنجاح المضمون.

ةديرجلا

•
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أحمد الخطيب...
المعلم األكبر

يوسف عبدالكريم الزنكوي

َ
بقايا خيال« :عاند ت ُسد»
"ف ــرق تـســد" ( )Divide and Conquerأو ()Divide and rule
ليست مقولة إنكليزية المنشأ كما يشاع ،بل هي مقولة متجذرة
في التاريخ اإلنساني ،وقديمة قدم السياسة نفسها ألنها برزت
ومورست بشكل أو بآخر في كل الحضارات القديمة التي سادت
ثم بادت ،بعد أن طبقها السومريون والمصريون والفرس والهنود
والصينيون واليونانيون القدماء لتفكيك وتحييد قوة أعدائهم،
ً
وإضعافها بتوجيهها داخليا واحدة ضد أخرى ،وطبقه االستعمار
منذ نشأته في بداية سبعينيات القرن التاسع عشر من أجل إضفاء
الشرعية على احتالله لبلد ما ،فطبقها في أسوأ صورها ،واليوم
تمارسها كل األنظمة االستبدادية وتفرضها على شعوبها في
مجاالت السياسة واالقتصاد وفي زمن الحرب والسلم ،ولم تستثن
منها الحياة االجتماعية.
وفي كل األحوال فإن مبدأ ّ
"فرق تسد" يعمل على تفتيت قدرات
األعـ ــداء وتقليل إمـكــانــات المنافسين الـتـجــاريـيــن وتحطيم قــوة
ً
ً
ً
الشعوب لتسهل على مستخدمها ،عدوا كان أو محتال أو ممسكا
ً
ً
بزمام السلطة ليمنع إقامة أي اتحاد قد يشكل تهديدا اقتصاديا أو
ً
سياسيا للسلطة الحاكمة ،لتتمكن من فرض سيطرتها العسكرية
أو السياسية أو االقتصادية على مقدرات الشعوب وثروات األوطان،
وليس بالضرورة أن تكون هذه السلطة دخيلة على المجتمع من
أجل أن تحكمه أو أن تفرض سيطرتها عليه ،فقد تكون جزءا أصيال
مــن هــذا المجتمع ،ألنها تعرفه وتـخــاف مــن قــوة اتـحــاده وتهاب
ثورته عليها ،فتحاول أن تتحكم فيه وتفرض سيطرتها عليه قبل
استيقاظه ،يعني "اتغدى بالناس قبل ما يتعشوا بيك" ،ولهذا فإن
األنظمة االستبدادية تعمل أي شــيء ضد اإلرادة الشعبية حتى

د .نوري أحمد الحساوي
ً
لو كان الشعب مواليا للسلطة ،وحتى لو كان هذا الشعب تحت
سيطرة الحكم والسلطة ،وكأن عملية االستبداد ضرب من العناد
وال شيء غيره.
وم ـب ــدأ "ف ـ ـ ّـرق ت ـســد" يـعـمــل عـلــى خـلــق االن ـق ـســامــات بـيــن أف ــراد
الشعب ،وتشجيع اختراق التحالفات السياسية أو االقتصادية
أو االجتماعية التي ينظر لها وكأنها ٍّ
تحد للسلطة أو الحاكم،
لترسيخ مشاعر عدم الثقة بين فئات المجتمع وطبقاته ،وتقريب
ً
وتعزيز الفئات التي تبدي استعدادا للتعاون مع صاحب السيادة،
ومساعدتهم ومدهم بكل أشكال الدعم لتنفيذ أجندة السلطة ،ومن
أساليب العناد تشجيع اإلنفاق غير المبرر أو التي ال معنى لها ،إما
من أجل تقليل وإضعاف القدرة على اإلنفاق العسكري ،أو المبالغة
في اإلنفاق العسكري وشراء آليات ومعدات غير ذات أهمية أو ال
تستخدم من قبل الجيش أو الشرطة.
وال تستغرب إن تحول مبدأ ّ
"فرق تسد" إلى "عاند تسد" ،عندما
تقوم السلطة بتطبيق أسلوب العناد ضد الرغبة العامة ،أو السير
عكس الـتـيــار الشعبي لترسيخ حــالــة مــن اإلح ـبــاط وال ـيــأس لدى
عــامــة الشعب إمــا مــن خــال تأخير المشاريع التنموية أو بعدم
االستماع للمطالب الشعبية أو بمحاربة الـكـفــاء ات حتى تفشل
ً
ً
وتدعم الفاسدين إداريا وماليا عن سابق إصرار وترصد ال محض
مـصــادفــة ،ف ــإذا مــا بــث ال ـنــاس شـكــواهــم مــن س ــوء ح ــال الـخــدمــات
التعليمية أو الصحية وطالبوا السلطة بالتعديل ،ازدادت بالتالي
ً
حالة التذمر واالستنكار ،وبدال من تنفيذ مشاريع تنموية معطلة،
تتحدث السلطة عن نيتها تنفيذ مشاريع تنموية مستقبلية أضخم
بكثير من المشاريع المعطلة.

صالح غزال العنزي

وجهة نظر :جار السوء بين الموروث والواقع
يــزخــر تــراثـنــا الـعــربــي بــوصــايــا حسن
ال ـج ــوار ،فـقــد ت ـكــررت ه ــذه الــوصــايــا عبر
األجيال حتى شملت الجار السابع ،لكن
أثر ذلك على أرض الواقع ال يتناسب مع
حـجــم تـلــك الـمـثــالـيــات واألدبـ ـي ــات س ــواء
على صعيد األفراد أو على صعيد الدول،
فالعالقات بين العديد من الدول العربية
ً
الـ ـج ــارة م ـث ــا ت ـعــانــي م ـشــاكــل جـغــرافـيــة
وسياسية وصراعا على الثروات وأسبابا
ً
أخ ــرى أغـلـبـهــا يـعـكــس ع ـجــزا عــن تفعيل
الـمـشـتــركــات وال ـم ـصــالــح ،كـمــا أن معظم
ال ـم ـشــاكــل ب ـيــن األف ـ ـ ــراد ال ـج ـي ــران تـحــدث
بسبب تــوافــه األمـ ــور الـتــي ربـمــا ينطلق
م ـع ـظ ــم أص ـح ــاب ـه ــا مـ ــن شـ ـع ــور ال ـن ـقــص
ومحاولة تعويضه بالتنمر على الجار
ً
ال على أحد غيره ،والذي يتحطم سريعا
على صخرة سوء تقدير قوة الجار وخطأ
تفسير طيبته وحلمه فتصبح المسألة
ح ــال ــة ص ـ ـ ــدام م ـس ـت ـم ــر ،ح ـي ــث ال يــوجــد
ضـعـيــف فــي ه ــذا الــزمــن وال يــوجــد قــوي
ً
ً
(دوال وأفرادا) ،فأسباب القوة لدى المدافع
كـثـيــرة وأس ـب ــاب الـضـعــف ل ــدى المتنمر
ً
ً
كثيرة أ يـضــا  ،والمعادلة خاضعة غالبا
لقدرة الــدول واألفــراد على االستفادة من
عــوامــل الـقــوة وعــوامــل ضعف الخصوم،

وأما حكايات الجار األول والجار السابع
فتبقى مـجــرد حـكــايــات تــزيــن المجالس
ً
ً
ً
وال تـ ـعـ ـك ــس واق ـ ـ ـعـ ـ ــا عـ ــرب ـ ـيـ ــا ح ـق ـي ـق ـي ــا.
وقـ ـ ــد ت ـ ـعـ ــودنـ ــا ،مـ ــن خـ ـ ــال ال ـت ـج ــرب ــة،
ً
أن جـ ـ ــار ال ـ ـسـ ــوء أقـ ـ ــل إضـ ـ ـ ـ ـ ــرارا ب ــال ـج ــار
ال ـســابــع م ــن ال ـج ــار األول بـكـثـيــر ،س ــواء
كــانــت الـجـيــرة بين أف ــراد أو دول ،وربما
يـ ـع ــود ذل ـ ــك إل ـ ــى غـ ـي ــاب ال ـت ـن ــاف ــس عـلــى
الـجـغــرافـيــا وال ـح ـي ــازات الجيوسياسية
ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدول وغ ـ ـ ـيـ ـ ــاب ال ـ ـت ـ ـنـ ــافـ ــس ع ـلــى
الـحـيــازات الجيواجتماعية بين األف ــراد.
فعلى صعيد ال ــدول لعل جــار الكويت
الـمـقـبــور ص ــدام حـسـيــن خـيــر م ـثــال على
ال ـت ـنــاقــض ب ـيــن اإلرث ال ـع ــرب ــي وال ــواق ــع
ال ـف ـع ـلــي لـ ـلـ ـج ــوار ،ف ـل ــم ي ـك ــن لـ ـ ــإرث دور
ف ــي فـ ــرض االح ـ ـتـ ــرام أو ل ـل ـم ـصــالــح دور
فـ ــي ت ـف ـع ـيــل الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــات ،فـ ــي ح ـي ــن أن
م ـف ـهــوم ال ـج ـيــرة غ ـيــر م ـط ــروق ب ـق ــوة في
اإلرث األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ،وم ـ ــع ذل ـ ــك ف ـ ــإن دولـ ــة
صـغـيــرة مـثــل ســوي ـســرا حـظـيــت بتقدير
جيرانها الكبار واحترامهم الستقاللها
وس ــام ــة أراض ـي ـه ــا طـ ــوال قـ ــرون مـضــت.
ً
واألمـ ــر ال يختلف كـثـيــرا عـلــى صعيد
ً
األف ــراد ال ـعــرب ،فغالبا مــا يحظى الجار
األول بـ ـقـلــة أدب ج ـ ــاره أك ـث ــر م ــن ال ـجــار

السابع ،في حين أن الجار ما بعد السابع
وم ــن يليه ال يــواجـهــون مـشــاكــل مــع جــار
ال ـســوء كـمــا األقـ ــرب ف ــاألق ــرب ،وه ــو مــا ال
ي ـح ــدث ب ـيــن الـ ـجـ ـي ــران ف ــي دوس ـ ـلـ ــدورف
ً
أو مـيــانــو أو نـيــوكــاســل ك ــراك ــوف مـثــا.
ورغ ــم أنــي وط ــوال الـسـنــوات الماضية
والـحــاضــرة لــم أج ــاور جــار ســوء إال مرة
أو مرتين على األكثر ،فإن جار السوء لم
يستطع أن يجرني إلى هبوط اضطراري
قــريــب مــن مـسـتــواه ،فـقــد وجــدتــه أضعف
مــن أن يضر وأق ــل مــن أن أعــامـلــه بالمثل
أو أن أ ضـ ـ ـح ـ ــي ب ـس ـم ـع ـت ــي ل ـ ـ ــدى ب ـق ـيــة
ال ـج ـيــران الـطـ ًيـبـيــن مــن أج ــل كـبــح جماح
ســوئــه ،خــاصــة وأن اإله ـمــال والــامـبــاالة
كافيان ووافيان في مواجهة هــؤالء دون
ال ـح ــاج ــة ل ـل ـخ ــروج ع ــن األدب والـ ــوقـ ــار.
ول ـ ـعـ ــل ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ـي ــن ال ـ ـ ـ ــدول تـبـقــى
ً
محكومة بالجغرافيا التي تفرض واقعا
ال يقبل التغيير ،حيث ال تستطيع دولة
أن تــرحــل إل ــى إقـلـيــم آخ ــر فتتخلص من
جارتها السيئة ،في حين أن األمر مختلف
بين األفراد ،فالذي يبيع بيته بسبب جار
السوء هو في حقيقة األمر لم يبع البيت
إن ـمــا ب ــاع ج ــار ال ـس ــوء واس ـت ـبــدلــه بـجــار
ً
آخر إن لم يكن خيرا منه فلن يكون أسوأ.

سالم الشريع

غير محددي الجنسية ...قضية محلولة
عملية تهريب المهاجرين ليست مجرمة في القانون الكويتي ،فقد
ورد تعريف تهريب المهاجرين في تقرير التقييم المشترك الصادر
بتاريخ  5مايو  ٢٠١١عن مكافحة غسل األمــوال وتمويل اإلرهاب
لدولة الكويت" :تدبير الدخول غير المشروع ألحد األشخاص إلى
أي دولة طرف ال يكون ذلك الشخص من مواطنيها أو ال يكون لذلك
الشخص إقامة دائمة فيها ،من أجل الحصول بصورة مباشرة أو
غير مباشرة على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى".
ومن هذا التعريف لتهريب المهاجرين تتضح صفة المهاجر
والمدبر ،لكن ما شد انتباهي ليس التعريف! إنما هناك فقرة في
التقرير تقول" :بموجب القانون الكويتي ،يتم تناول االتجار في
البشر وتهريب المهاجرين بنفس الطريقة في نص واحــد وهو
المادة  185من قانون العقوبات "الجزاء ات" ،إال أن البروتوكولين
المتعلقين بــاتـفــاقـيــة بــالـيــرمــو ي ـفــرقــان بـيــن االت ـج ــار فــي البشر
وتهريب المهاجرين بشكل واضــح ،فالفرق بين الجريمتين هو
أنــه فــي حــالــة االتـجــار فــي البشر يتواجد دائـمــا عنصر استغالل
الضحية بينما ليس من الضرورة وجــود هذا العنصر في حالة
تهريب المهاجرين ،بعبارة أخــرى رغــم أن الجريمتين يمكن أن
تتداخال فإنهما ال تتطابقان دائما ،مما يدعو إلى تبني مفهومين
منفصلين للجريمتين".
وفي حالة دولة الكويت ،يبدو أن تعريف المقرر في المادة 185
من قانون العقوبات يتعلق باالتجار في البشر أكثر منه بتهريب
الـمـهــاجــريــن ،وبـنــاء على مــا سبق يــرى فــريــق التقييم أن تهريب
المهاجرين ليس مجرما في القانون الكويتي ،وهذا استدعى الى
ذهني إحصائيات سابقة منذ فترة الغزو بتزايد أعداد غير محددي
الجنسية بشأن هذا المسمى التعريفي الذي صدر في فترة زمنية

تم الخلط فيها بين مهاجرين ترتب دخولهم للبالد بطرق غير
مشروعة وطمست الهويات األصلية مع غيرهم ،فمن كان مهاجرا
ترتبت عملية دخوله للبالد بطرق غير مشروعة تساوى بالحظوظ
مع من كان بالكويت (أصال).
وبرأيي الشخصي أن هناك انتقائية مختارة ،فال يصح التعلل
بوجود تاريخ يسبق  1991يكون هو الحجة التي يستحق بها
ً
ً
أن يكون معيارا للتقييم خصوصا من يزعم بإحصاء  1965الذي
انطمس وانتهى أثره خصوصا أن الحكومة أسقطت كل ما سبق
من ديون وجرائم وتسامحت وتبقى األصل في المسامحة واإلعفاء.
وبــات من غير الصحيح أال يعتبر المهاجر والمهرب والمدبر
غير مجرمين في قانون الكويت وال يعتبر العمل المذكور إجراما
طوال كل تلك السنين السابقة ،ال سيما أن دولة الكويت أصدرت
القانون رقم  91لسنة  2013في شأن مكافحة االتجار باألشخاص
ً
وتهريب المهاجرين الذي افتقرت الكويت كثيرا إليجاده وتحقيقه
وتنفيذه ،فليس من الصحيح أن يختلط وجودهم ومزاعمهم مع
أفــراد في المجتمع الكويتي عــرف عنهم والؤهــم وحسن سيرهم
وسلوكهم مــن قبل الـغــزو ومــا لحق "بــاالتـصــال" وأعـنــي بذلك كل
من حضر ودخل بعد "فترة الغزو" بتلك الطريقة غير المشروعة،
فاختلطت أوراقهم بأوراق مهاجرين مجرمين ،واألصل أن المالحقة
الجنائية مطلوبة وواجبة بتكوين مركز لتنفيذ المشروع وإنشاء
وحدة مكافحة الهجرة غير الشرعية.
فالحقيقة التي ثبتت أن المهاجر معلوم والمواطن (غير محدد
الجنسية) أيـضــا مـعـلــوم ،ولـيــس الصحيح الـقـيــاس عـلــى وجــود
قرابة أو عالقة أسرية لدول مجاورة كعذر لطمس وتأخير إصدار
وثائقهم الشرعية.

محمد واني *

دولة مفككة وغير متجانسة!
مشكلة المؤسسات العراقية األساسية
ال ـت ــي تـشـكــل مـنـهــا ن ـظ ــام "االت ـ ـحـ ــادي" في
ال ـ ـع ـ ــراق ،أنـ ـه ــا م ـف ـك ـكــة وغـ ـي ــر مـتـجــانـســة
والي ـك ـمــل ب ـع ـض ـهــا ب ـع ـضــا ك ـم ــا ف ــي دول
الديموقراطية ،الهيئات التشريعية مستقلة
تماما عن الهيئات التنفيذية وهي بدورها
مستقلة عن المحاكم والهيئات القضائية،
وعندما نقول إنها مستقلة ال نقصد بذلك
المعنى اإليجابي للكلمة كما فياألنظمة
الــديـمــوقــراطـيــة الـتــي ت ـمــارس كــل مؤسسة
فـيـهــا دوره ـ ــا ال ـفــاعــل وال ـم ــؤث ــر ف ــي ق ـيــادة
البالد بتعاون ومشاركة سلسلة طبيعية
مــع الـمــؤسـســاتاألخ ــرى مــن أج ــل تحقيق
هدف واحد وغاية واحدة ،وهي توفير األمن
واالستقرار والحياة الكريمةللمواطنين،
فــالـسـلـطــات الــرقــابـيــة فــي ال ـع ــراق ضعيفة
ويتخللها الـفـســادوال ــوه ــن وع ــدم الـقــدرة
عـلــى الـمـحــاسـبــة والـمـعــاقـبــة ،رغ ــمتشكيل
هيئة النزاهة الوطنية عام  ،2005وأدرجت
في الدستور ،فإنها وقفت عاجزة تماما عن
طــوفــان الـفـســاد ال ــذياجـتــاح ال ـعــراق الــذي
مازال منذ ذلك التاريخ يتصدر الدول األكثر
فسادا وخطرا في العالم ،على الرغم من أن

الــدسـتــورالـعــراقــي تبنى النظام البرلماني
لقيادة الدولة ،وكانمن المفروض أن تهيمن
هذه المؤسسة التشريعية المهمة على مرافق
الدولة الحيوية وتمارس دورها في مراقبة
ومحاسبة المؤسسات التنفيذية التي أخطأت
كثيرا فيسياساتها الداخليةوالخارجية
وفشلت في مواجهة الفساد واإلرهاب ،ولكنها
أخفقت في أداء مهامها ،واقتصر دوره على
تصديق بعضالقوانين الهامشية ،في حين
ظلتالقوانين المصيرية مثل إقــرار قانون
النفط والغاز وقانون األحزاب وتفعيل المادة
140الخاصة باألراضي المتنازع عليها مع
الكرد وغيرها مركونة على رفوف مكاتبها..
وإزاءغياب الدور الرقابي للبرلمان وانحراف
مرافق قضائية مهمة كمجلس القضاء األعلى
وتـسـيـيـســه ،دخ ــل ال ـع ــراق ف ــي أتـ ــون أزم ــات
خانقة لم يخرج منها حتى اآلن ،وقد اليخرج
منها إال على حساب وحدته الوطنية!.
وم ـم ــا زاد األم ـ ــر ق ـتــامــة وسـ ـ ــوء ا هيمنة
ميليشيات الحشد الشعبي ا لـتــي تأسست
بفتوى من المرجع "السيستاني" عام 2014
على مـقــدرات البلد واهــم مؤسساتها وهي
الـبــرلـمــان وج ــزء مـهــم مــن تشكيل الحكومة

الرسمية التي يقودها "مصطفى الكاظمي"،
االم ــر ال ــذي ب ــدا وكــأن ـهــا دول ــة "قــويــة"داخــل
دولة"ضعيفة"وهي كذلك!
وفي المقابل هناك دولــة غير رسمية في
الـشـمــال الـعــراقــي اسـمـهــا "إقـلـيــم كــردسـتــان"
ل ـهــا ك ــل م ـقــومــات ال ــدول ــة ت ـقــودهــا حـكــومــة
وبــرلـمــان ولكنها ليست مستقلة بــل تابعة
للعراق الفدرالي ،مؤسساتها أكثر تنظيما
وتـ ـم ــاسـ ـك ــا م ـ ــن م ــؤسـ ـس ــات ال ـ ـع ـ ــراق ال ـت ــي
تتفشى فيها ظاهرة الفساد وتهيمن عليها
الطائفية الميليشياوية ..يتولى الحكم فيها
رئ ـيــس ش ــاب مـحـنــك "نـيـجـيــرفــان ب ــارزان ــي"
يـتـمـتــع ب ـن ـشــاط دب ـلــومــاســي وع ــاق ــة قــويــة
م ــع دول الـ ـج ــوار ول ــه ص ــداق ــة م ــع الــرئـيــس
ال ـف ــرن ـس ــي"اي ـم ــان ــوي ــل مـ ــاكـ ــرون" وال ــرئ ـي ــس
التركي" رجب طيب اردوغان" ،وكثيرا ما قام
بـ"تهدئة الـتــوتــرات بين تركيا وبعض دول
الخليج ،بحسب موقع المونيتور األميركي
مـثــا ..فشتان بين الــدولـتـيــن :دول ــة طائفية
فاشلة وفاسدة آيلة للسقوط في أي لحظة
ودولة ناشئة غير رسمية تحمل في طياتها
كل مقومات الحياة!
* كاتب عراقي

الدكتور أحمد الخطيب أحــد أبــرز نــواب مجلس األمــة الكويتي
السابقين والطبيب اإلنسان الذي كان له دور كبير ومثمر وفعال
ً
فــي تــوعـيــة وتثقيف الكثير مــن أف ــراد الـشـعــب الـكــويـتــي سياسيا
ً
وديموقراطيا ،نحن في هذا المقال ال نريد أن نسلط الضوء على
شخصية الدكتور أحمد الخطيب ،فباعتقادي أنه ال يحتاج إلى ذلك،
فالمعرفة ال تعرف ،إنما نحاول أن نبرز ذلك الدور الذي قام به في
فترة من فترات تجربتنا الديموقراطية.
فترة استقالل الكويت في سنة ١٩٦١م والدعوة إلنشاء المجلس
التأسيسي إلقامة نظام ديموقراطي كانت فترة مفصلية في تاريخ
تجربتنا الديموقراطية ،قبل هذا التاريخ وتلك الفترة مرت الكويت
بعدة تجارب صبغت بلون تلك المرحلة والوعي السائد حينذاك،
نذكر في هــذا المقام مجلس  ١٩٢١ومجلس  ،١٩٣٨في تلك األيــام
لــم يـكــن لـلـســواد األع ـظــم مــن الـشـعــب الـكــويـتــي دور فــي المشاركة
الديموقراطية ،إنما اقتصرت على طبقة التجار واألعيان ومن يدور
في فلكهم في حين كان باقي الشعب ساعين إلى كسب لقمة عيشهم
وإعالة عائالتهم.
في النصف األول من فترة الستينيات من القرن الماضي كان
الكثير من الشعب الكويتي ممن عاصروا فترة الغوص وقد تركوه
بعد انتهائه وأقبلوا على األعمال والوظائف التي ظهرت بعد ظهور
النفط ،بدأ الدكتور أحمد الخطيب يستهدف هذه الفئة من الشعب
الكويتي في البدايه لتوعيتهم بحقهم في المشاركة الديموقراطية،
وحقهم في تشكيل مستقبل أبنائهم ،وكــان ذلك من خالل لقاء اته
المباشرة معهم ،أو بزيارته إلى دواوينهم أو من خالل المحاضرات
والندوات التي كان يقوم بها من فترة إلى أخرى ،حتى أقبل الكثير
منهم بحماس ليؤدوا دورهم في المشاركة الديموقراطية.
هذا الدور الفعال والمؤثر الذي قام به الدكتور الخطيب والذي
كرس فيه العمل الديموقراطي والشعبي في المشاركة في بدايات
تجربتنا الديموقراطية هو العمل الــذي يجب أن يقابله نــوع من
التكريم والتقدير ألحد أبناء الكويت من خالل تسمية شارع أو طريق
يؤدي إلى مجلس األمة باسم الدكتور أحمد الخطيب ،أو أي مبنى أو
قاعة في مجلس األمة تسمى باسمه ،كما هي الحال بتسمية القاعة
الرئيسة بقاعة عبدالله السالم ،والله الموفق.

كيف ينمو األطفال؟
نوال الصالح
لعل لفهم األم طريقة نمو طفلها والعوامل األساسية التي تسهم في
تطور نموه دورا كبيرا في فهم طريقة التعامل مع طفلها ومساعدته
في تطوير قدراته والوصول إلى أقصى درجات القدرة والسيطرة على
أدائه وتفاعله مع البيئة من حوله ،وأهم تلك العوامل:
 الدماغ :ينمو بشكل محدد ومتكامل بطريقة تساعد الطفل فيالتحكم في عمليات التنفس واالمتصاص والهضم وتدفق الدم ،وهي
عمليات نمت لديه في فترة الحمل وولد مكتمال بها ،وتعتبر هذه
العمليات مهمة لمساعدة الطفل في التحكم في العمليات اإلراديــة
التي تظهر عليه في سنوات عمره األولــى التي بدورها تساعد في
نمو اللغة والذاكرة وعمليات اإلدراك والتفكير ،فتنمو المهارات عند
األطفال من األعلى إلى األسفل ،حيث تنمو مهارات الفم واللسان قبل
أن يتمكن الرضيع من رفع عنقه الى األعلى ،وكذلك يقوى أعلى الظهر
في دعم نفسه قبل أسفل الظهر.
 نمو التنفس والحركة :يعمل التنفس بمستويين مختلفين ،األولتلقائي ويستجيب لحاجات الجسم ،أما الثاني فهو إرادي يتحكم فيه
الفرد ،حيث يستخدم في التحدث والغناء والمشي والسباحة ،فهو
الذي يسمح لنا بإجراء محادثة طويلة دون انقطاع النفس أو التحدث
أثناء المشي أو الركض.
 الحب والرعاية :يعتمد نمو األطفال بشكل ملحوظ على البيئةالمحيطة بهم ومدى تحفيز األهل لتطوير قدراتهم ،فالرعاية والحب
تخلق طفال سعيدا قادرا على أن ينمو بشكل سليم.
 أسرة فعالة :هي األسرة التي تحفز أطفالها على اكتشاف األشياءبأنفسهم مهما استغرقوا من وقت ،تساعدهم في التعلم بالتجربة
والخطأ ،مع التفكير فيما تعلموه وأثره في حياتهم اليومية.
فكيف يمكننا مساعدة الطفل؟
كل األطفال فضوليون ،ولكن األطفال الذين يوفر لهم آباؤهم البيئة
المحفزة هم الذين يصلون إلى أهدافهم بسرعة وسهولة ويشبعون
فضولهم وبالتالي يتعلمون بسهولة من خالل تهيئة بيئة محفزة،
وحب ورعاية ،فيصلون إلى تعلم سريع وقدرات متطورة.

الغزو التركي
بشاير يعقوب الحمادي
نالحظ في السنوات األخيرة انتشار المسلسالت التركية أو
الدراما التركية بشكل عام في وطننا العربي ،وهوس الكثيرين
ب ـم ـشــاهــدت ـهــا وان ـت ـظ ــاره ــا أس ـبــوع ـيــا ب ـش ـغــف ،وح ـت ــى ل ــو كــان
ً
المضمون وا ح ــدا تقريبا لمعظم المسلسالت إال أ نـهــا محببة
ً
ومرغوبة كثيرا ،حتى الحظنا انتشار الثقافة التركية في بالدنا
العربية بكثرة ،بل أصبحت كالغزو في عدة مجاالت ،كالموضة
وال ـفــن وااله ـت ـمــام بـمـعــرفــة تــاريــخ األتـ ــراك وال ــدول ــة العثمانية
وحقباتها و ســا طـيـنـهــا ،و مــا يتعلق بثقافة ا لـطـعــام مــن مأكل
ومشرب وغيرها.
والحق يقال أن هذه البالد مشهورة بلذة طعامها ومناخها
وتضاريسها وإ طــاال تـهــا ا لــرا ئـعــة ،و جـمــال المناظر والطبيعة
ً
ً
المطلة على جسر البسفور لـيــا و ن ـهــارا  ،و نــا حــظ الكثير من
الكويتيين والخليجيين والعرب كذلك يختارون وجهة تركيا
ً
وشتاء ،فارتفعت نسبة شراء
ومدنها للسياحة ،والسفر صيفا
الـعـقــارات فــي تركيا فــي عــدة مــدن إمــا للسياحة أو لالستثمار،
فالحياة فيها مناسبة الثمن مقارنة بــأورو بــا ،وأول مميزاتها
ً
أن أسعار عقاراتها مناسبة جدا للجميع مقارنة بأسعار العقار
المحلي.
األ ج ــواء لطيفة ومنعشة و ب ــاردة في أغلب المناطق التركية
الشمالية حتى في الصيف كطربزون وأوردو ،وكذلك المناطق
ً
الجنوبية مناسبة جدا لمحبي السباحة في الصيف المشمس
الجميل كأنطاليا وبودرم وفتحية ومرمريس وغيرها.
وهـنــاك تـقــارب فــي الثقافة والـحـيــاة واالعـتـقــادات وال ـعــادات،
فاألتراك خليط من العربية والفارسية والسلجوقية ،وبعد تغيير
حروفهم الى الالتينية دخلت عليهم بعض الكلمات اإلنكليزية
لكن أكثرهم ضعيف فيها ،إال أنه في اآلونــة األخيرة أصبح من
اهتمامهم تعليم أبنائهم اللغة اإلنكليزية ،ويالحظ أيضا كثرة
ا لـبــدع القديمة فــي حياتهم واال عـتـقــادات الجاهلية ،ويكثر في
مسلسالتهم التي تابعت العشرات منها ،ولفت انتباهي الكثير
من العادات القديمة المشتركة التي ربما اختفت عندنا إال أنهم
ما زالوا محافظين عليها ويمارسونها.
وفي بالدهم أصوات المآذن تسمع في كل مكان ،فترد الروح
وتسر القلب ،وزاد االهتمام بالشعائر الدينية بعد فــوز حزب
العدالة والتنمية واالهتمام أكثر بالمساجد وقراءة القرآن وعلوم
الدين وعودة الحجاب بكثرة في إسطنبول وأغلب المدن التركية،
وأصبح له سلطة وقوة وتأثير ،هذه حقيقة مع بيان اختالفي مع
ً
هذا الحزب كثيرا ،فهذا موضوع آخر.
وفي الختام تركيا بلد جميل يستحق الزيادة مرة تلو األخرى
ال يمل منه ،فيه كل ما يحتاجه الكبار والصغار من متعة وراحة.

ةديرجلا

•
العدد  / 4848الجمعة  1أكتوبر 2021م  24 /صفر 1443هـ

opinion@aljarida●com

7

رؤى عالمية
آخر فرصة لردع كوريا الشمالية
فيكتور تشا – فورين
أفيرز

تعمد كوريا الشمالية في
العادة إلى إطالق عدد
من االختبارات النووية أو
الصواريخ البالستية ألن نظام
كيم جونغ أون يرغب في اختبار
القادة األميركيين الجدد ،لكن
لم يواجه الرئيس جو بايدن
هذا الوضع قبل األسبوع
الماضي ،علما أن الواليات
المتحدة شاركت في أحداث
تثير استياء كوريا الشمالية
في العادة.

بسبب الوضع
االقتصادي السيئ
في كوريا اضطرت
بيونغ يانغ للتركيز
على شؤونها
الداخلية

جاءت اختبارات األسلحة في
األس ـبــوع الـمــاضــي لتكسر فترة
هــادئــة وغير مألوفة على جبهة
ُ ّ
كــوريــا الـشـمــالـيــة ،ولــتــذكــر إدارة
الرئيس األميركي جو بايدن بأن
ح ـمــاســة ال ـب ـلــد لـتـطــويــر أسـلـحــة
ً
ً
نووية تستحق انتباها خاصا من
البيت األبيض في نهاية المطاف.
بحلول هذه المرحلة من عهد أي
إدارة أميركية جديدة ،تعمد كوريا
الـشـمــالـيــة فــي ال ـع ــادة إل ــى إطــاق
ع ــدد مــن االخ ـت ـبــارات ال ـنــوويــة أو
الصواريخ البالستية ألن نظام كيم
جونغ أون يرغب في اختبار القادة
األميركيين الجدد ،لكن لم يواجه
الرئيس جو بايدن هذا الوضع قبل
األسبوع الماضي ،مع أن الواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة شـ ــاركـ ــت فـ ــي أح ـ ــداث
تثير استياء كوريا الشمالية في
العادة ،منها تنظيم قمة مع كوريا
الجنوبية وتنفيذ تدريبات عسكرية
مشتركة في األشهر الماضية.
ّ
لكن االختبارات األخيرة ليست
المؤشرات الوحيدة التي تثير القلق
فــي الــوقــت الــراهــن .يـقــول رافاييل
غــروســي ،رئـيــس الــوكــالــة الدولية
للطاقة الذرية ،إن البرنامج النووي
ال ـكــوري الشمالي يتقدم بأقصى
سرعة ،فقد أصبحت وجهة البلد
واضحة :تريد كوريا الشمالية أن
ُ
تـطـ ّـور قــوة معاصرة وق ــادرة على
خ ــوض حـ ــروب ن ــووي ــة ،وتـهــديــد
الواليات المتحدة بصواريخ تحمل
ً
رؤوسا حربية متعددة وتستطيع
ال ـص ـم ــود وال ـت ـص ــدي ل ـلــدفــاعــات
الصاروخية الباليستية والرد على
أي اع ـت ــدءات أميركية استباقية،
وإذا حققت كوريا الشمالية هذه
ْ
األهداف ،فلن يكون َعكس مسارها
ً
النووي ممكنا ولو بالقوة.
ل ـهــذا ال ـس ـبــب ،ستضطر إدارة
بايدن في نهاية المطاف التخاذ
قرار حاسم حول كيفية ردع كوريا
الـشـمــالـيــة ق ـبــل أن ت ـت ـجــاوز هــذه
الـعـتـبــة ال ـخ ـط ـيــرة ،فـثـمــة خ ـيــاران
محتمالن للخروج من هذا المأزق:
تستطيع واشنطن أن تنتظر وقوع
أزمة أخرى وتجازف باندالع الحرب
كما حصل مع ترامب في عام ،2017
أو يمكنها أن تتحرك اآلن وتعيد
الجهود الدبلوماسية إلى مسارها
الطبيعي عــن طــريــق المساعدات
اإلنسانية التي تشمل اللقاحات
األم ـي ــرك ـي ــة الـ ـمـ ـض ــادة ل ـف ـيــروس
«كوفيد »19والمساعدات الغذائية،
فقد أصـبــح البلد بــأمـ ّـس الحاجة
ً
إليهما معا.

معظم المراقبين في
واشنطن يرصدون
ً
شيئا من الحذر ال
الحماسة من جانب
ّ
التريث يناسب الجميع ...حتى
اإلدارة األميركية في اآلن!
ّ
لم يتضح بعد ما تنوي إدارة
ما يخص عالقتها
ب ــاي ــدن ف ـع ـلــه لـلـتـعــامــل م ــع هــذه
مع بيونغ يانغ
األزمــة ،فلطالما كانت سياستها

جانب من اختبارات األسلحة والصواريخ البالستية في كوريا الشمالية األسبوع الماضي ،وفي اإلطار كيم جونغ أون
ً
ضـمـنـيــة ع ـم ــدا ،مـمــا يـعـنــي أنـهــا
ال تعطي األول ــوي ــة لـهــذا الملف،
وال ت ـس ــارع إل ــى االس ـت ـف ــادة من
االتـ ـف ــاقـ ـي ــات ال ـس ــاب ـق ــة واب ـت ـك ــار
الـمـســار الــدبـلــومــاســي المناسب
لـلـمــرا حــل المقبلة ،حـيــث يتعلق
السبب األساسي بأعضاء فريق
األم ــن الـقــومــي فــي إدارة بــايــدن،
ً
فقد اكتسبوا جميعا خبرة واسعة
فــي هــذا الملف خــال عهد بــاراك
أوباما ،وهم يشككون باستعداد
ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ل ـل ـت ـخ ـلــي عــن
أسـلـحـتـهــا ال ـنــوويــة وينشغلون
في الوقت الراهن بمسائل كثيرة
أخرى.
ْ
لــم ُيــلـ ِـق أي مـســؤول فــي اإلدارة
ً
األمـ ـي ــركـ ـي ــة حـ ـت ــى اآلن خ ـط ــاب ــا
لـتــوضـيــح ال ـس ـيــاســة الـمـعـتـمــدة،
باستثناء السكرتيرة الصحافية
في البيت األبيض ،جين بساكي،
ال ـت ــي ت ـع ـهــدت بـ ــأال ي ـلـجــأ بــايــدن
إلــى تنظيم قمة استعراضية كما
فعل تــرامــب وأال يتحلى بالصبر
االسـتــراتـيـجــي مـثــل أوب ــام ــا ،وفــي
المقابل أعلن سونغ كيم ،المبعوث
األمـ ـي ــرك ــي ال ـ ـخـ ــاص إل ـ ــى ك ــوري ــا
ال ـش ـم ــال ـي ــة ،اسـ ـتـ ـع ــداده لـمـقــابـلــة
الكوريين الشماليين «في أي زمان
ومكان» ،لكن معظم المراقبين في
ً
واشنطن يرصدون شيئا من الحذر،
ال ال ـح ـمــاســة ،م ــن ج ــان ــب اإلدارة
األميركية في ما يخص عالقتها مع
بيونغ يانغ ،فبعد انتهاء العمليات
العسكرية األميركية في أفغانستان،
ُ ّ
بدأت وزارة الخارجية تركز بالكامل
ع ـلــى ال ـم ـه ــام الــدب ـلــومــاس ـيــة في
ذل ــك ال ـب ـلــد ،مـمــا يـعـنــي أن الــوقــت

ال يـسـمــح ل ـهــا بــإع ـطــاء األول ــوي ــة
لكوريا الشمالية .بعبارة أخرى ،ال
يستطيع المسؤولون الخارجيون
الزائرون الحصول على وقت طويل
لمقابلة كبار المسؤولين في وزارة
الخارجية أو مجلس األمن القومي
إال إذا أرادوا مـنــاقـشــة مــوضــوع
أفغانستان.
في المقابل ،ينشغل كيم جونغ
أون بمشاكله الـخــاصــة ،وبسبب
الوضع االقتصادي السيئ (نتيجة
الفيضانات ،وتدابير اإلقفال التام
ع ـلــى طـ ــول ال ـ ـحـ ــدود ب ـيــن كــوريــا
ال ـش ـم ــال ـي ــة والـ ـصـ ـي ــن طـ ـ ـ ــوال 21
ً
شـهــرا بعد تفشي وب ــاء كــورونــا)،
اضطرت بيونغ يانغ للتركيز على
شؤونها الداخلية ،كذلك ،ال يهتم
النظام بالرد على دعــوات الحوار
مــن الـحـكــومــة المنتهية واليتها
في كوريا الجنوبية ،وفي غضون
ذل ـ ــك ،ل ــم ت ـب ــذل ال ـص ـيــن أي جهد
لتعزيز المساعي الدبلوماسية ،بل
إن إصرارها على ربط التعاون في
ملف كوريا الشمالية بالتنازالت
األميركية في عالقاتها الثنائية مع
بكين يعني أن الصين لن تتخذ أي
خطوات لكسر الجمود القائم ،فعلى
المدى القريب ،دفعت هذه العوامل
كلها بايدن إلى وضع ملف كوريا
ً
الشمالية جانبا.
ل ـكــن م ــن ال ـم ـتــوقــع أن تنتهي
ً
هذه الفترة الهادئة نسبيا بحلول
نهاية السنة ،أو ربما قبل ذلك ،ألن
كيم سيعود إلى أساليبه القديمة
على األرجــح ،وفي النهايةُ ،يعتبر
أس ـلــوب اإلك ـ ــراه الـنـهــج الطبيعي
للتفاعل مــع العالم الخارجي في

كــوريــا الشمالية ،وف ــي الماضي،
ك ــان ــت الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة تتكل
عـ ـل ــى ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة لـتـخـفـيــف
التوتر الـســائــد ،لكن الــوضــع هذه
ال ـم ــرة يختلف ألن االس ـت ـف ــزازات
قــد تتوسع وت ــزداد خـطــورة فيما
تتجه كــوريــا الشمالية إلــى كسب
ق ــدرات نــوويــة كــامـلــة .قــد تحصل
ً
كوريا الشمالية مثال على مركبة
بشكل
عائدة وقابلة لالستهداف
ٍ
مستقل وتـخـتـبــرهــا ،وق ــد تنجح
ّ
التهرب من أنظمة
هــذه األداة في
الدفاع األميركية .أو ربما يستحوذ
البلد على صاروخ باليستي عابر
لـ ـلـ ـق ــارات أو ص ـ ـ ــاروخ بــالـيـسـتــي
ينطلق من الغواصات.
على صعيد آخر ،قد يتردد فريق
بــايــدن فــي مـنــع تصعيد الــوضــع
من دون إحــراز ّ
تقدم حقيقي ،ولن
يـ ّ
ـرد ه ــذا الـفــريــق على التحركات
االس ـت ـف ــزازي ــة عـبــر عـقــد قـمــة بين
َ
َ
رئيسي الدولتين أو تقديم عروض
شخصية إلى كيم ،ولتجنب مسار
الدبلوماسية ُ
المخففة ،قد تشعر
إدارة بــايــدن بأنها مضطرة للرد
ً
ب ـقــوة ،فتقرر مـثــا منع االنتشار
ّ
النووي عبر فرض حصار معين،
لكن كــوريــا الشمالية لــن تتراجع
ف ــي مـطـلــق األح ـ ـ ـ ــوال ،م ـمــا يعني
أنها ستتابع االختبارات النووية
وتدريباتها العسكرية االستفزازية،
وقد تنشأ أزمة مشابهة لتلك التي
انــدلـعــت خ ــال أول سنة مــن عهد
ترامب.

فرص ناشئة بفضل أزمة كورونا

ً
أهال بكم في روسيا الجديدة!
•

ستيفان مايستر – إنترناشيونال بوليتيك

انـتـهــت انـتـخــابــات الـبــرلـمــان الــروســي ي ــوم األحــد
 19سـبـتـمـبــر ا ل ـمــا ضــي ،و ك ــا ن ــت نتيجتها متوقعة
حيث فــاز حــزب «روسـيــا الـمـ ّ
ـوحــدة» الحاكم فــي هذا
االستحقاق ،إذ يشتق هذا التصويت من انتخابات
ً
قد تكون األكثر تنظيما واألقل تنافسية في حقبة ما
بعد االتحاد السوفياتي ،وبعد اعتقال أهم سياسي
معارض روسي ،ألكسي نافالني ،أصبحت انتخابات
ِ
ً
ً
مجلس الدوما تعبيرا واضحا عن التحول المحوري
للدولة الروسية من كيان شبه استبدادي إلى دولة
استبدادية بالكامل.
ُ
ُيـفـتــرض أن تـمـ ّـهــد ه ــذه االنـتـخــابــات البرلمانية
لالنتخابات الرئاسية في عام  ،2024ومن المتوقع
حينها أن ُيعاد انتخاب الرئيس فالديمير بوتين أو
أن يفوز شخص آخــر مــن اختياره خــال انتخابات
مدروسة بالقدر نفسه ،ففي السنوات األخيرة ،شهدت
ً
ً
المعارضة
روسيا قمعا واسعا للشخصيات الروسية
ِ
ً
األكثر تأثيرا ،وإغالق آخر وسيلة إعالمية مستقلة،
وتطبيق سياسة منهجية لقمع المجتمع المدني،
ً
ً
وأدى تصنيف كــل مــن يتلقى تمويال أجنبيا أو له
ّ
م ـعــارف فــي ال ـخــارج كــ»عـمـيــل خــارجــي» إل ــى تـصــدع
ّ
المجتمع المدني الــروســي .لقد تعلم النظام كيفية
السيطرة على اإلنترنت والتحكم بمواقع التواصل
االجتماعي وتحديد أماكن المشاركين في التظاهرات،
َ
وج َعل أي مراقبة مستقلة لالنتخابات شبه مستحيلة.

المجتمع المدني تحت الضغط
حتى عام  ،2024من المتوقع أن تتراجع المساحة
المتاحة أمــام وســائــل اإلع ــام المستقلة فــي روسيا
بدرجة إضافية ،في المقابل ،ستزيد صعوبة التعاون
مع المجتمع المدني واألكاديميين وكل من يعارض
ً
النظام ،حتى أن هــذا التبادل قد يصبح مستحيال،
ويـسـهــل أن نـتــوقــع مـنــذ اآلن تــوافــد الـمـهــاجــريــن من
روسيا إلى أوروبــا ،ولن تقتصر وجهتهم على دول
البلطيق و بــو لـنــدا والمملكة المتحدة ،بــل ستشمل
ً
ألمانيا وفرنسا أيـضــا ،فـبــدأت روسـيــا تنغلق على
نفسها وسيغادر عدد إضافي من المنظمات الدولية
ُ
ً
ـات غير
الناشطة راه ـنــا فــي البلد ألنـهــا تعتبر جـهـ ٍ
مرغوب فيها.
ُيعتبر «مركز الحداثة الليبرالية» في برلين ومنظمة
«التبادل األلماني الروسي» التي تنشط في مجاالت
اجتماعية متنوعة منذ عقود في روسيا من أحدث

يـ ـقـ ـض ــي ال ـ ـح ـ ــل االعـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــادي

لـهــذه الـمـشــاكــل بـفــرض عقوبات
إضــاف ـيــة ع ـلــى ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
إلج ـ ـبـ ــارهـ ــا عـ ـل ــى وق ـ ـ ــف ب ــرام ــج
ّ
ً
الـتـســلــح ول ــو مــؤقـتــا ،وق ــد يكون
ً
هذا الخيار إيجابيا من الناحية
الـسـيــاسـيــة ف ــي واش ـن ـط ــن ،لكنه
غير فاعل على أرض الــواقــع ألن
ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ف ــرض ــت عـلــى
نـفـسـهــا أسـ ــوأ أن ـ ــواع الـعـقــوبــات
ف ــي تــاريـخـهــا حـيــن ق ــررت إبـقــاء
حــدودهــا مغلقة مع الصين منذ
يناير  2020لمنع انتشار فيروس
كورونا ،وبما أن العقوبات فقدت
أهـمـيـتـهــا ،تـبـقــى الــدبـلــومــاسـيــة
الـحــل الــوحـيــد لكبح الـتـهــديــدات
النووية ،لكن لبلوغ هذه المرحلة،
تقضي أفضل طريقة باستعمال
الجهود اإلنسانية التي تساعد
كوريا الشمالية في منع انتشار
ً
ال ـ ـ ــوب ـ ـ ــاء ،تـ ــزام ـ ـنـ ــا م ـ ــع ت ـق ـل ـيــص
تداعيات النقص الغذائي الحاد
ال ـ ـ ــذي ي ـج ـت ــاح الـ ـبـ ـل ــد ،وب ـف ـضــل
بروتوكوالت التحقق المناسبة،
لن تنتهك المساعدات اإلنسانية
ً
ً
أيا من العقوبات المفروضة راهنا
عـلــى ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة بـمــوجــب
قـ ــرارات مجلس األم ــن والـقــانــون
األميركي.
ال أحـ ـ ـ ـ ــد ي ـ ـ ـعـ ـ ــرف بـ ـ ـع ـ ــد ع ـ ــدد
اإلصـ ــابـ ــات أو ال ــوف ـي ــات بـسـبــب
ف ـ ـي ـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا ف ـ ــي ك ــوري ــا
ا ل ـ ـش ـ ـمـ ــا ل ـ ـيـ ــة ،فـ ـحـ ـت ــى اآلن ،ل ــم
ً
ّ
يسجل البلد ر سـمـيــا أي إصابة
ويشكك المسؤولون األميركيون
والـ ـك ــوري ــون ال ـج ـنــوب ـيــون بـهــذه
ً
ال ـم ـع ـلــومــة ط ـبّ ـع ــا ،ل ـكــن الـشـعــب
في المقابل تأثر بالتدابير التي

ات ـخ ــذه ــا ال ـب ـلــد لـتـجـنــب وص ــول
الفيروس ،فتراجعت التجارة مع
الصين بنسبة وصلت إلى %90
وبـ ــدأت أس ـعــار ال ـم ــواد الـغــذائـيــة
تــرتـفــع ،لـكــن سـبــق أن رفــض كيم
ً
عرضا بتلقي ثالثة ماليين لقاح
صيني عـبــر م ـبــادرة «كــوفــاكــس»
ال ـم ــدع ــوم ــة م ــن األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
ل ـت ــوزي ــع ال ـل ـق ــاح ــات إلـ ــى الـ ــدول
األكـثــر حاجة إليهاّ ،
وادع ــى كيم
أن ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ال تـحـتــاج
إلى ّ اللقاحات بقدر الــدول األكثر
ً
تـ ــأثـ ــرا ب ــال ــوب ــاء ،ل ـك ــن ال ـت ـقــاريــر
ت ـف ـيــد بـ ــأن ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ال
تهتم باللقاحات الصينية ألنها
ُ
تشكك بفاعليتها ،وحين رفض
ً
كـيــم ه ــذا الـ َصـيــف عــرضــا بتلقي
حوالى مليوني جرعة من لقاحات
«أك ـس ـفــورد– أسـتــرازيـنـيـكــا» عبر
ً ّ
مـبــادرة «كوفاكس» أيـضــا ،تعلق
ال ـس ـب ــب ب ــاح ـت ـم ــال ظـ ـه ــور آثـ ــار
جانبية معينة ،فقد يعطي هذا
الوضع فرصة للواليات المتحدة
ألن لقاحاتها (فايزر – بيونتيك،
ومـ ـ ـ ـ ــودرنـ ـ ـ ـ ــا ،وجـ ـ ــون ـ ـ ـسـ ـ ــون أنـ ــد
ُ
ً
جــون ـســون) تـعـتـبــر األك ـثــر أمــانــا
وفاعلية.
على صعيد آخرُ ،يعتبر انعدام
األمن الغذائي في كوريا الشمالية
فرصة إلطالق جهود دبلوماسية
ف ــاعـ ـل ــة ،ف ـق ــد ان ـع ـك ـس ــت ت ــداب ـي ــر
اإلقـ ـف ــال الـ ـت ــام ل ـم ـنــع الـعـمـلـيــات
التجارية الحدودية والفيضانات
الموسمية الكبرى على المخزون
ال ـغ ــذائ ــي ف ــي ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة،
فــوفــق تـقــديــرات منظمة األغــذيــة
والزراعة التابعة لألمم المتحدة،

يـصــل حـجــم الـنـقــص هــذه السنة
إلى  850ألف طن ،وتذكر تقارير
إعالمية أن نظام توزيع األغذية
الـعــام انـهــار بالكامل ،فقد تصل
إم ـ ــدادات األغ ــذي ــة واألس ـم ــدة من
كوريا الجنوبية التي تتوق إلى
َ
تحسين العالقات بين الكوريتين
ً
وجعل هذا اإلنجاز إرثا للحكومة
الراهنة في آخر سبعة أشهر من
عهدها.
ق ــد ت ـبــدو ال ـل ـقــاحــات وال ـم ــواد
ال ـ ـ ـغـ ـ ــذائ ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ّـرد خ ـ ـط ـ ــوات
بسيطة وبعيدة عــن جـهــود نزع
األسلحة النووية ،لكن قد تسمح
ال ـم ـســاعــدات اإلن ـســان ـيــة بتلبية
الحاجات العاجلة للشعب الكوري
الشمالي ،وتعزيز التضامن مع
كـ ــوريـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،وتـخـفـيــض
ا ح ـ ـت ـ ـم ـ ــال أن ي ـ ـط ـ ـلـ ــق ك ـ ـيـ ــم أي
ّ
استفزازات مسلحة كبرى ،كذلك،
سيسمح أي اتفاق يضمن وصول
المساعدات األميركية بتقليص
النفوذ الصيني في بيونغ يانغ.
ً
أخيرا ،قد يزيد هذا الوضع زخم
الجهود الدبلوماسية.
إذا لم تكن الــواليــات المتحدة
م ـس ـت ـع ــدة ل ـت ـق ــدي ــم هـ ـ ــذا الـ ـن ــوع
م ــن الـ ـمـ ـس ــاع ــدات ،فـيـمـكـنـهــا أن
ت ــأخ ــذ م ـج ــازف ــة أخ ـ ــرى وتـنـتـظــر
االخـ ـتـ ـب ــار ال ـ ـنـ ــووي ال ـم ـق ـبــل مــن
جانب كوريا الشمالية ،على أمل
أن تنقذ ا لـجـهــود الدبلوماسية
التقليدية الــوضــع ،لـكــن فــي ظل
تـصــاعــد الـمـشــاكــل الـتــي يتعامل
معها بايدن اليوم ،آخر ما يريده
الرئيس األميركي هو نشوء أزمة
خطيرة أخرى.

األمثلة األلمانية على التغيير الحاصل ،إذ تثبت هذه
عالم مغاير اليوم ،حيث
األحداث كلها أننا نعيش في ٍ
أصبحت روسيا مختلفة بالكامل ،مما يعني أنها ال
ً
ترغب في تقليد الديمقراطية أصال بل يحكمها نظام
يهتم بصموده بأي ثمن ،وتكشف استراتيجية األمن
ً
القومي الروسية المنشورة حديثا إلى أي حد يشعر
ً
ً
النظام بالضعف ،فهو يتخذ موقفا دفاعيا ويحصر
ُ ّ
ويركز على االستقرار
بالشؤون الداخلية
اهتماماته
ً
الـمـحـلــي ،ونـتـيـجــة لــذلــك تـتــراجــع مـظــاهــر اإلص ــاح
والتقدم المتوقعة.

نهاية عالقة مميزة
كانت ألمانيا طــوال عقود الالعبة األساسية في
سياسة االتحاد األوروبي تجاه روسيا بصفتها أهم
دولة في االتحاد ،لطالما ارتبطت الحكومة األلمانية
بعالقة خاصة مع الكرملين ،وقد حددت مفاهيم مثل
«الشراكة من أجل الحداثة» طبيعة المقاربة األوروبية
تـجــاه روس ـيــا ،لكن ّ
تغير هــذا الــوضــع فــي السنوات
الـقـلـيـلــة الـمــاضـيــة ول ــم تـعــد ألـمــانـيــا شــريـكــة بنظر
تستهدفها
الكرملين بل عــدوة ،فأصبحت أول جهة َ
حمالت التضليل الروسية في أوروب ــا ،فش ِهد عهد
المستشارة أنجيال ميركل أكبر شــرخ في العالقات
األلمانية الروسية منذ سقوط االتحاد السوفياتي ،لم
تعد ألمانيا الجسر الذي تستعمله روسيا للوصول
إلى أوروبا ،بل البلد الذي يمكن إضعافه لكبح مسار
االتحاد األوروبي والنظام الديموقراطي الليبرالي.
في هذا السياق ،يبدو أن الهدف من مشروع «نورد
ستريم  »2ال يتعلق بزيادة إمدادات الغاز إلى ألمانيا
واالتحاد األوروبي بقدر ما يصبو إلى تقسيم أوروبا
ً
وإفساد العالقات العابرة لألطلسي تزامنا مع إضعاف
مـصــداقـيــة أل ـمــان ـيــا ،إن ــه ت ـح ـ ّـول بـ ــارز ف ــي الـعــاقــات
األلمانية الروسية ،وهو يتطلب إعادة النظر بسياسة
ألمانيا تجاه روسيا .لقد أصبح االعتماد المتبادل
نقطة ضعف ويبدو أن ألمانيا ،بروابطها االقتصادية
الوثيقة مع روسيا ،أصبحت
واالجتماعية والسياسية
ّ
من أضعف الدول في وجه التدخل الروسي.
بـعــد االن ـت ـخــابــات ال ـفــدرال ـيــة ف ــي ألـمــانـيــا ف ــي 26
سـبـتـمـبــر ،سـيـضـطــر الـمـسـتـشــار األل ـمــانــي الـجــديــد
والبوندستاغ للتعامل مع نسخة مختلفة ومنغلقة
وق ـم ـع ـيــة م ــن روسـ ـ ُي ـ َـا ،ل ـكــن رغ ــم جـمـيــع الـمـصــاعــب
المطروحة ،تبحث النخب األلمانية عن مجاالت معينة
للتواصل مع روسيا ،فمن بين المسائل التي تخضع
ألوسع النقاشات اليوم ،تبرز تحديات مشتركة مثل

ألكسي نافالني
التغير الـمـنــاخــي ،واالن ـت ـقــال إل ــى اسـتـعـمــال الطاقة
الخضراء ،ومواضيع أمنية مثل أفغانستان وسورية
وليبيا ،ويبقى التبادل بين جماعات المجتمع المدني
ً
نقطة ال ـتــواصــل األك ـثــر ت ـط ــورا ،لكنه الـ ّمـجــال الــذي
ترغب القيادة الروسية في منع أي تدخل خارجي
فيه ،ويثبت الهجوم األخير على األسس السياسية
ً
لضغوط
األلـمــانـ ُيــة أن هــذا الـمـجــال أيـضــا يـتـعــرض
ّ
ً
شديدة .أعيق مسار «حوار بطرسبرغ» مثال ألن ممثلي
المجلس والمنظمات التابعة لهم بــا تــوا ُي َ
عتبرون
ً
ال ـيــوم أشـخــاصــا غـيــر مــرغــوب فيهم داخ ــل روسـيــا،
ف ـهــذا ال ـم ـبــدأ يــدخــل ف ــي صـلــب ال ـعــاقــات األلـمــانـيــة
الروسية التي تتمثل بشبكة واسعة من الشراكات
بين البلديات ،والمشاريع االجتماعية ،والتبادل بين
الشباب ،والتعاون األكاديمي والثقافي.

ال شريك لتكثيف التعاون
أمام هذا الوضع ،سيصبح هامش المناورة الذي
ً
يملكه أي مستشار ألماني جديد محدودا ،فال مجال
ً
ـاب َالـشــركــاء في
للتواصل مــع روسـيــا نـظــرا إلــى غـيـ ُ
الفريق اآلخــر ،لقد أصبحت عقلية النخب الروسية
مختلفة بالكامل عن عقلية األلمان ،وفي ملف التغير
ً
ال ـم ـنــاخــي م ـث ــا ،ب ـ ــدأت أل ـمــان ـيــا تـتـخـلــى ع ــن عصر
استعمال الكربون ،حتى أن قطاع صناعة السيارات

جانب من انتخابات البرلمان الروسي التي أجريت في  19سبتمبر الماضي
فيها سيضطر للتأقلم مــع هــذا التغيير عبر وقف
استخدام محركات االحتراق ،وفي غضون ذلك ،ال تزال
القيادة الروسية تتكلم عن وجود منافع لالحتباس
ال ـحــراري ،منها غـيــاب الجليد فــي الـطــريــق البحري
الشمالي وظهور فرص جديدة في قطاع الزراعة ،فال
شيء يثبت حتى اآلن أن دور تصدير الغاز والنفط
والفحم سيتراجع في اقتصاد روسيا وميزانيتها
خالل السنوات المقبلة.
بالعودة إلــى االنتخابات األلمانية ،سيكون أداء
حزب «الخضر» وعدد بنوده في االتفاق على االئتالف
ً ً
الحكومي مؤثرا جدا على العالقات الروسية األلمانية،
حيث ُيعتبر أعضاء حزب «الخضر» من أبرز منتقدي
نظام بوتين ومشروع «نــورد ستريم  »2وانتهاكات
ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ف ــي روسـ ـي ــا ،ل ـكــن ح ـتــى ل ــو أصـبــح
أوالف شولتس من «الحزب االشتراكي الديموقراطي»
الـمـسـتـشــار األل ـم ــان ــي وأراد ال ـت ــواص ــل م ــع ال ـق ـيــادة
الــروسـيــة ،لــم تعد الثقة مــوجــودة بين الطرفين وال
مجال إلقامة عالقات مبنية على التعاون المشترك.
ُ
ً
تعتبر انتخابات مجلس الدوما األخيرة تعبيرا عن
ً
أصبح
حقبة جديدة في السياسة الروسية إذا ،فقد
َ ً
ً
وبات أكثر ش َبها
البلد اليوم أكثر انغالقا على نفسه
َ
باالتحاد السوفياتي ،فال تزال معظم النخب األلمانية
قيم الوضع ً
ُت ّ
بناء على تجارب الماضي ،لكنها تحتاج

ّ
التكيف مع الواقع الجديد ،وإال سيتراجع تأثير
إلى
ألمانيا على روسيا بدرجة إضافية ،ومن الضروري
أن تتعامل الحكومة األلمانية الجديدة ّ
بجد ية مع
ً
ال ـت ـحــديــات ال ــروس ـي ــة ،وت ـص ـبــح أق ــل ان ـف ـتــاحــا على
نقاط ضعف ألمانيا.
العالقات غير الرسمية ،وتعالج
ّ
لكن لألسف ،ال يبدي ٌّ
أي من المرشحين الحاليين
استعداده لقيادة أوروبا
لمنصب المستشار األلماني
ُ َ
في ملف روسيا ،وإذا لم تتأقلم النخب األلمانية مع
الوضع الجديد في روسيا ومحيط االتحاد األوروبي،
ً
فستضعف قدرة البلد على رسم التطورات إقليميا
ً
وعالميا أكثر من أي وقــت مضى ،وبسبب اإلصــرار
على إنكار الواقع الجديد ،ستخسر ألمانيا واالتحاد
األوروبــي ككل الجماعات الروسية التي تسعى إلى
إنشاء نسخة مختلفة وأكثر ديموقراطية من روسيا،
وإذا حصل ذلك فسينتصر «نظام بوتين» المبني على
المصالح الخاصة.

حتى عام  2024من المتوقع أن
تتراجع المساحة المتاحة أمام
وسائل اإلعالم المستقلة في
روسيا بدرجة إضافية

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

7.٤٩٦

٦.٨٦٤

٥.618

2.٤٦٣ 2.٨٦٣ 3.٣١٥

تراجع محدود لمؤشرات البورصة ...والسيولة  61.4مليون دينار

ً
سيولة السوق الرئيسي تتجاوز  31.9مليونا وارتفاع عدد كبير من «الصغيرة» إلى أسعار قياسية
علي العنزي

صعود معظم
مؤشرات األسواق
المالية بدول مجلس
التعاون والتراجع
في أبوظبي
ومسقط فقط

أقـ ـفـ ـل ــت م ـ ــؤش ـ ــرات ب ــورص ــة
ال ـك ــوي ــت الــرئ ـي ـس ـيــة ت ـعــامــات
الربع الثالث على اللون األحمر
بـعــد جـلـســة صــاخ ـبــة ،وانـتـهــى
مؤشر السوق العام إلى خسارة
بنسبة  0.12في المئة أي 8.04
ن ـ ـقـ ــاط ل ـي ـق ـف ــل عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
 6864.83نقطة بسيولة كبيرة
ت ـع ـت ـبــر مـ ــن أعـ ـل ــى م ـس ـتــويــات
ال ـس ـي ــول ــة فـ ــي ش ـه ــر سـبـتـمـبــر
ال ـم ـن ـصــرم بـلـغــت  61.4مـلـيــون
دينار تداولت  371مليون سهم
عبر  14939صفقة ،وتــم تــداول
عــدد أكبر مــن األسـهــم بلغ 145
ً
سهما ربح منها  64بينما خسر
 66واستقر  15دون تغير.
ك ــذل ــك خ ـســر م ــؤش ــر ال ـســوق
األول ن ـس ـبــة قــري ـبــة م ــن ال ـعــام
بـلـغــت  0.11ف ــي ال ـم ـئــة ت ـعــادل
 8.4نـقــاط ليقفل على مستوى
 7496.5نـقـطــة بـسـيــولــة كبيرة
بـ ـلـ ـغ ــت  29.5م ـ ـل ـ ـيـ ــون د ي ـ ـنـ ــار
ت ــداول ــت عـبــر  81مـلـيــون سهم
ت ـمــت م ــن خـ ــال  4398صـفـقــة،
وربح  8أسهم بينما تراجع 12
واستقر .5
وسـ ـ ـ ـج ـ ـ ــل م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق

ً
الرئيسي خسارة مماثلة أيضا
بنسبة  0.13في المئة أي 7.46
ن ـ ـقـ ــاط ل ـي ـق ـف ــل عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
 5618.67نقطة بسيولة كبيرة
هي األعلى له خــال آخــر ثالثة
أشهر بلغت  31.9مليون دينار
ً
تقريبا تداولت  290مليون سهم
عبر  10541صفقة ،وتــم تــداول
ً
 120سهما ربح منها  56بينما
خسر  54واستقر  10دون تغير.

األع ـ ـلـ ــى مـ ـن ــذ األزم ـ ـ ـ ــة ال ـم ــال ـي ــة
العالمية عام .2008
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،تـ ــراجـ ــع أداء
األسـ ـه ــم ال ـق ـي ــادي ــة ،ولـ ــم يظهر
م ـن ـه ــا س ـ ـ ــوى أس ـ ـهـ ــم ب ــوب ـي ــان

بـتــروكـيـمــاويــات وزي ــن إضــافــة
إلى االمتياز خالل اول ساعتين
ً
تقريبا ،وسيطر اللون األخضر
ع ـل ــى ق ــائ ـم ــة األفـ ـض ــل س ـيــولــة،
لكن تغير الحال خــال الساعة

األخ ـ ـيـ ــرة وفـ ـت ــرة ال ـ ـمـ ــزاد ال ـتــي
تــراجــع خــالـهــا معظم األسـهــم
القيادية قبل الــدخــول بالمزاد
الذي سجل تعامالت كبيرة على
اسهم بيتك ووطني ودفع بهما

إلى أعلى قائمة األفضل سيولة
ل ـكــن ب ـتــراجــع  3ف ـل ــوس لبيتك
وفـلـسـيــن لـلــوطـنــي .واسـتـمــرت
تـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري
بسيولة كبيرة بلغت  3ماليين

جلسة إقفاالت فصلية
بـ ـ ـ ـ ــدأت ت ـ ـع ـ ــام ـ ــات بـ ــورصـ ــة
الكويت أمس ،في آخر تعامالت
الـ ــربـ ــع الـ ـث ــال ــث ع ـل ــى ع ـم ـل ـيــات
شــراء متواصلة على مجموعة
ك ـب ـيــرة م ــن األسـ ـه ــم الـصـغـيــرة
والمتوسطة في مقدمتها أسهم
عـ ـ ـق ـ ــارات الـ ـك ــوي ــت وإن ــوف ـس ــت
واسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة وظ ـ ـهـ ــر أمـ ـ ــس،
سـ ـه ــم وربـ ـ ـ ــة ك ــابـ ـيـ ـت ــال ل ـل ـمــرة
األولى ،كذلك أسهم خصوصية
ومـ ـنـ ـت ــزه ــات ،والـ ـبـ ـي ــت ل ـتــدعــم
سيولة السوق الرئيسي خالل
ال ـج ـل ـســة وت ـس ـج ــل م ـس ـتــويــات
سـعــريــة ج ــدي ــدة لـبـعـضـهــا هي

ً
دينار وبقي مستقرا دون تغير،
واسـتـقــرت أسـهــم الخصوصية
وبنك الخليج وعقارات الكويت
بـعــد تحقيق مـكــاســب واضـحــة
فـ ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة وخـ ـ ـس ـ ــر أع ـ ـيـ ــان
وص ـن ــاع ــات وأج ـل ـي ـتــي وارزان
ومزايا.
بـيـنـمــا ك ــان سـهــم مـنـتــزهــات
نجم التعامالت أمس ،إذ واصل
الـ ـنـ ـم ــو راف ـ ـق ـ ــه سـ ـه ــم اإلن ـ ـمـ ــاء
وان ـت ـه ــت ال ـج ـل ـســة ع ـلــى ال ـلــون
األحـ ـم ــر ل ـك ــن ب ـط ـعــم األخ ـض ــر،
وإقفاالت جيدة لمعظم األسهم
الـصـغـيــرة بعضها حـقــق أعلى
إقفال له خالل سنوات.
ً
خ ـل ـي ـج ـي ــا  ،مـ ـ ــال األداء إ ل ــى
اإلقـ ـ ـف ـ ــال األخ ـ ـضـ ــر ورب ـ ـحـ ــت 4
مــؤشــرات مـقــابــل تــراجــع  3هي
الكويت وأبوظبي وعمان ،فيما
س ـج ـلــت م ــؤش ــرات ال ـس ـعــوديــة
ً
ودبي وقطر والبحرين ارتفاعا،
وكـ ــانـ ــت أسـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط بــرنــت
ً
تتداول حول مستوى  78دوالرا
للبرميل بعد ارتفاع مخزونات
ال ـن ـفــط األم ـي ــرك ــي م ـس ــاء أمــس
األول.

أخبار الشركات
رفض دعوى «بورتالند»
بخصوص «اإلغراق»

«أسس» :بنك يطلب سداد 501ألف دينار

أعلنت شركة أسمنت بــورتــانــد كويت صــدور حكم
برفض دعوى الشركة ضد أطراف حكومية بخصوص
«اإلغراق» في القضية رقم ( 2284/2020إداري .)2
وقــالــت «ب ــورت ــان ــد» ،إن الـمـحـكـمــة اإلداريـ ـ ــة أص ــدرت
حكمها برفض الدعوى التي تم رفعها من الشركة ضد
وزيــر التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة للصناعة والمدير العام لإلدارة العامة للجمارك.
ولفتت إلى أن الحكم صدر لمصلحة المدعى عليهم
المشار إليهم أعاله والخصوم ُ
ُ
المدخلين.

«وربة للتأمين» توقع اتفاقية صانع
سوق مع «ثروة»
وقعت شركة وربــة للتأمين اتفاقية صانع سوق مع
شركة ثروة لالستثمار.
وقالت «وربة» ،إن اإلجراء السابق يأتي في إطار حرص
المجموعة ورغبتها فــي تعزيز المحفظة االستثمارية
للشركة ،والمحافظة على رأس المال وتعظيم الربحية.

أفادت شركة مجموعة أسسس القابضة بقيام أحد البنوك المحلية
ً
بإعالن الشركة على يد مندوب اإلعالن لدى المحكمة ،بصفتها كفيال
ً
ً
ضــامـنــا مـتـضــامـنــا لتسهيالت بنكية ممنوحة إل ــى إح ــدى الـشــركــات
ً
وجار العمل
الزميلة مطالبا بذلك تحصيل مبلغ قدره  501ألف دينار،
ٍ
على اتخاذ اإلجــراء ات القانونية الالزمة من الشركة ،وسيتم اإلفصاح
عن المستجدات في حينها.

«استهالكية» :توصية بزيادة
رأس المال إلى  30مليون دينار
أوصــى مجلس إدارة الشركة الوطنية االستهالكية القابضة في اجتماع
ً
ً
عقد أمس ،بزيادة رأسمال الشركة من  9ماليين دينار إلى  30مليونا ،علما
أن هذه االقتراحات تخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة
غير العادية ،الذي سيتم عقده لمناقشة هذه المقترحات.

«بيت الطاقة» تبيع حصتها في «تابعة» بـ  3.46ماليين دينار
وقعت شركة بيت الطاقة القابضة عقد بيع
حصة الـشــركــة فــي إح ــدى شركاتها التابعة
بالسودان ،بقيمة إجمالية تبلغ  3.46ماليين
دينار.
وقالت «بيت الطاقة» ،إنه سيتم االنتهاء من
تنفيذ عملية البيع بعد إتمام كل اإلجــراء ات
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ال ـم ــواف ـق ــات م ــن ال ـج ـهــات
الحكومية في السودان وتحويل ملكية الشركة
ُ
للمشتري.

وأوضحت الشركة ،أنه سيتم تحديد األثر
المالي النهائي فور االنتهاء من إتمام عملية
البيع واالنتهاء من كل اإلجراءات ،والحصول
ع ـل ــى الـ ـم ــوافـ ـق ــات م ــن ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
السودانية ،وتحويل ملكية الشركة التابعة
ُ
للمشتري.

طرح مناقصة معالجة تربة الكويت
بـ  500مليون دوالر قبل نهاية العام
ي ـ ـق ـ ــوم الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز ال ـ ـمـ ــركـ ــزي
للمناقصات في الكويت ()CAPT
بمراجعة المناقصة الرئيسية
الثالثة إلصالح التربة في البالد،
ومن المقرر إصدار دعوة لتقديم
ً
ع ـطــاء قـبــل نـهــايــة ال ـع ــام ،وفـقــا
لمصادر صناعية.
وت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدر ق ـ ـي ـ ـمـ ــة مـ ـن ــاقـ ـص ــة
ال ـم ـشــروع ،ال ــذي ت ـق ــوده شــركــة
ن ـفــط ال ـكــويــت ( )KOCإلص ــاح
التربة ،بنحو  500مليون دوالر.
وبـ ـحـ ـس ــب «م ـ ـيـ ــد» قـ ـ ــال أح ــد
الـمـصــادر :ان «عـطــاء المعالجة
الرئيسي الثالث في يد الجهاز
المركزي للمناقصات في الوقت
ال ـح ــال ــي» .وس ـي ـتــم ات ـخ ــاذ ق ــرار
إص ـ ـ ــدار ال ـم ـن ــاق ـص ــة .وأضـ ـ ــاف:
«مــن المقرر طرحها قبل نهاية
الـعــام» .ومــن المتوقع أن يشمل
نطاق العطاء القادم معالجة ما
بين ثمانية وتسعة ماليين متر

مكعب من التربة الملوثة.
وعـ ـل ــى غ ـ ــرار ال ـم ـنــاق ـص ـت ـيــن
األولــى والثانية ،سيتم تقسيم
الـ ـعـ ـط ــاء الـ ـث ــال ــث إلـ ـ ــى م ـنــاطــق
وب ـ ـ ــاق ـ ـ ــات مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،وس ـي ـت ــم
تــرس ـي ـتــه ع ـلــى عـ ــدة م ـقــاول ـيــن.
و تــر كــز المناقصة الثالثة على
ال ـ ـتـ ــربـ ــة الـ ـمـ ـل ــوث ــة ف ـ ــي ج ـن ــوب
الكويت.
وأشـ ــار مـصــدر إل ــى أن «هــذه
المناقصة الرئيسية الثالثة هي
الثانية التي تركز على التلوث
في جنوب البالد .ففي الجنوب
ك ـم ـيــة ع ــال ـي ــة ج ـ ــدا م ــن ال ـتــربــة
الـمـلــوثــة ،لــذا تــم تقسيمها إلــى
مناقصتين منفصلتين».
الجدير بالذكر انه خالل عام
 ،2021تم تأخير وإلغاء العديد
مــن الـمـنــاقـصــات الـمـخـطــط لها
ل ـش ــرك ــة ن ـف ــط الـ ـك ــوي ــت بـسـبــب
م ـش ـك ــات ال ـم ـي ــزان ـي ــة ،وتــأث ـيــر

 .Covid-19ومن غير المتوقع أن
تـتــأخــر مناقصة اإلصـ ــاح ،ألن
األموال تأتي من األمم المتحدة،
و لــن تتأثر بضغوط الميزانية
ف ــي ش ــرك ــات ال ـن ـفــط الـمـمـلــوكــة
للدولة بالكويت.
وأوضحت المصادر« :وضعت
األ م ــم ا لـمـتـحــدة تقييما بقيمة
 2.9مليار دوالر على مشاريع
اإلصالح».
وهـ ـ ـ ــذه األم ـ ـ ـ ـ ــوال م ـخـص ـصــة
ل ـم ـشــاريــع اإلصـ ـ ــاح ،وال شــيء
ُ
غير ذلك «تستخدم هذه األموال
فــي تـمــويــل مـشــاريــع اإلص ــاح،
ول ـي ــس م ــن ال ـم ـتــوقــع أن تـكــون
هناك أي مشاكل في التمويل».
وتم تقديم العطاءات الخاصة
ب ـ ـع ـ ـقـ ــديـ ــن ك ـ ـب ـ ـيـ ــريـ ــن آخـ ـ ــريـ ـ ــن،
يتألفان من إجمالي خمس حزم
منفصلة ،في نهاية  ،2020وتم
ت ــرس ـي ــة ال ـع ـق ــود خ ـ ــال .2021

«بتكوين» تقفز  %5وتتجه لتسجيل
خسارة شهرية منذ مايو
ارتفعت العمالت االفتراضية الرئيسية بقوة
خــال تعامالت أمــس ،لتقفز البتكوين أعلى 43
ألف دوالر ،لكنها ال تزال تتجه نحو تسجيل أكبر
خسارة شهرية منذ مايو.
وارتـفـعــت البتكوين بنسبة  5فــي الـمـئــة إلــى
ً
ً
 43265دوالرا ،وفقا لبيانات «كوين باس» ،لكنها
ال ت ــزال منخفضة بـحــوالــي  10فــي الـمـئــة خــال
سبتمبر .كـمــا صـعــد كــل مــن اإلي ـثــريــوم  6.9في
المئة عند  3004.05دوالر ،والريبل  2.5في المئة
ً
إلى  93.9سنتا.
يــذكــر أن الـبـتـكــويــن تــراجـعــت خ ــال سبتمبر
ب ـس ـبــب عـ ــدم االسـ ـتـ ـق ــرار ف ــي األسـ ـ ـ ــواق ال ـمــال ـيــة
ال ـعــال ـم ـيــة ،وال ـم ـخ ــاوف الـتـنـظـيـمـيــة ،وتـصــريــح

المركزي الصيني بــأن كــل المعامالت المتعلقة
بتلك العمالت غير قانونية ويجب حظرها.
وأكد «غاري جينسلر» رئيس لجنة البورصات
واألوراق الـمــالـيــة األمـيــركـيــة أن مـنـصــات تــداول
العمالت المشفرة ممن تعد المستثمرين بعوائد
على استثماراتهم أو تسمح بــإقــراض العمالت
المشفرة لن يمكنها اإلفالت من اللوائح التنظيمية
التي تطبقها لجنة البورصات.
وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»،
ق ــال «جـيـنـسـلــر» إن الـمـسـتـثـمــريــن ف ــي الـعـمــات
المشفرة يستحقون نفس الحماية التي يحظى
بها المستثمرون فــي الـصـنــاديــق المشتركة أو
األشخاص الذين يودعون أموالهم في البنوك.

«نور» تسدد الدفعة األخيرة من قرض «صناعات»

وستكون المناقصة الثالثة هي
الرئيسية النهائية لهذه المرحلة
مــن م ـشــروع اإلصـ ــاح ،بحسب
المصادر.
ومـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـتـ ــوقـ ــع أن تـ ـك ــون
الـمـنـطـقــة الـمـغـطــاة فــي الـعـطــاء
الـثــالــث أكـثــر صـعــوبــة ،وتشمل
مناطق بها مستويات أعلى من
ال ـت ـلــوث .وتـعـتـبــر الـمـنــاقـصــات
ً
ج ـ ـ ـ ــزءا مـ ــن ب ــرن ــام ــج اإلصـ ـ ــاح
البيئي الكويتي ( ،)KERPالذي
تبلغ تكلفته مليارات الدوالرات.
ويعد مشروع إصالح التربة
في الكويت  KERPأكبر مشروع
إص ــاح بـيـئــي فــي ال ـعــالــم ،وقــد
تـ ـ ــم إنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاؤه مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ل ـج ـنــة
ال ـت ـع ــوي ـض ــات ال ـت ــاب ـع ــة لــأمــم
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ل ـل ـس ـم ــاح ل ـل ـكــويــت
ب ـم ـع ــال ـج ــة األض ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـب ـي ـئ ـيــة
الـ ـن ــاتـ ـج ــة ع ـ ــن ح ـ ـ ــرب ال ـخ ـل ـيــج
.1991-1990

إنهاء وقف ترخيص أنشطة
األوراق المالية لـ «المال»
قرر مجلس مفوضي هيئة أســواق المال
إنهاء وقف ترخيص أنشطة األوراق المالية
ً
لشركة المال لالستثمار اعتبارا من تاريخ
اليوم التالي لصدور هذا القرار ،لقيام الشركة
بمعالجة حالة االضطراب اإلداري.
كـمــا عينت الـشــركــة ب ــدر الـغــانــم بوظيفة
كبار التنفيذيين واجبة التسجيل بمنصب
ً
الرئيس التنفيذي لالستثمار ،اعتبارا من
أمس.

كشفت شــركــة ن ــور لالستثمار الـمــالــي عــن س ــداد الدفعة
األخيرة بمبلغ  1.5مليون دينار من قرض متحصل عليه من
الشركة األم.
وقالت «نــور» ،إن القرض المذكور أعــاه بقيمة إجمالية
تبلغ  16مليون دينار ،وتم الحصول عليه من «صناعات»
عام .2018
وأوضحت الشركة ،أن سداد آخر دفعة من القرض ُ
المشار
إليه سيترتب عليه انخفاض رصيد المديونيات بمبلغ 1.5
مليون دينار ،وكذلك انخفاض السيولة بنفس القيمة.

ترسية مناقصة على «كابالت» بـ  2.45مليون دينار
تسلمت شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية
كتاب ترسية لمناقصة تابعة لوزارة الكهرباء والماء الكويتية،
بمبلغ إجمالي قدره  2.45مليون دينار.
وقالت «كــابــات» ،إن المناقصة التي تمت ترسيتها على
الشركة برقم (و ك م )2020/7300/خاصة بتوريد كابالت ضغط
منخفض لمصلحة «الكهرباء».
وذكرت أنه ستتم مراجعة وزارة الكهرباء والماء في الشأن
السابق؛ إلنهاء إجــراء ات توقيع العقد ُ
المتعلق بالمناقصة
المذكورة أعاله.

البرميل الكويتي ينخفض  1.63دوالر
تباين أداء النفط بعد ارتفاع مفاجئ للمخزونات األميركية
انخفض سعر برميل النفط الكويتي
 1.63دوالر ليبلغ  78.06دوالرا للبرميل
ف ــي تـ ـ ــداوالت أم ــس األول م ـقــابــل 79.69
دوالرا في تــداوالت الثالثاء وفقا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وت ـبــايــن أداء أس ـع ــار ال ـن ـفــط أمـ ــس ،إذ
انحسرت عمليات بيع كانت تلقت دفعة
م ــن زي ـ ــادة غ ـيــر مـتــوقـعــة ف ــي م ـخــزونــات
ا لـخــام بــا لــوال يــات المتحدة ،فيما يتوقع
م ـح ـل ـلــون اح ـت ـم ــال أال يـلـبــي ال ـم ـعــروض
الطلب الذي يتعافى.
و ن ــزل خــام بــر نــت ثمانية سنتات إلى
 78.56دوالرا لـلـبــرمـيــل بـحـلــول الـســاعــة
 0615بتوقيت غرينتش ،بعد أن تراجع
 0.6بــالـمـئــة أم ــس االول .وارت ـف ــع ال ـخــام
األ م ـي ــر ك ــي  11سـنـتــا إ ل ــى  74.94دوالرا
للبرميل بعد أن نزل أيضا  0.6بالمئة في
الجلسة السابقة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة األميركية
أمس األول إن مخزونات النفط والوقود
ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة زادت األس ـب ــوع
الماضي.

وارتفعت مخزونات الخام  4.6ماليين
ب ــرم ـي ــل ف ــي األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ـن ـت ـهــي ف ــي 24
سـبـتـمـبــر إل ــى  418.5مـلـيــونــا ،وف ـقــا لما
كشفته بـيــا نــات إدارة مـعـلــو مــات الطاقة
األميركية مقارنة بتوقعات المحللين في
استطالع أجرته «رويترز» النخفاض 1.7
مليون برميل.
وارت ـ ـ ـفـ ـ ــع ال ـ ـخـ ــامـ ــان الـ ـقـ ـي ــاسـ ـي ــان فــي
وق ــت ســابــق م ــن ال ـج ـل ـســة ،ع ـقــب يــومـيــن
مــن الـخـســائــر ،فـيـمــا يـتـطـلــع الـمــراهـنــون
على ارتـفــاع النفط للحاجز الـقــادم الذي
سـيـخـتــرقــه الـسـعــر بـعــد أن ارت ـف ــع بــرنــت
ف ــوق  80دوالرا لـلـمــرة األولـ ــى ف ــي ثــاث
سنوات الثالثاء.
وت ـت ــوق ــع «س ـي ـت ــي غـ ـ ــروب» أن تـسـجــل
حسابات النفط عجزا  1.5مليون برميل
يوميا فــي المتوسط على مــدى األشهر
الستة القادمة ،حتى مع استمرار زيادة
اإلمدادات.
وفــي األسـبــوع الـقــادم ،من المتوقع أن
ُ
تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول
(أوبك) وحلفاء بينهم روسيا ،المجموعة

ال ـم ـعــروفــة ب ــاس ــم «أوبـ ـ ـ ــك ،»+ع ـلــى ات ـفــاق
إلضـ ــافـ ــة  400أل ـ ــف ب ــرم ـي ــل ي ــوم ـي ــا إل ــى
إنتاجهم في نوفمبر.
و يــأ تــي ار تـفــاع المخزونات األميركية
في الوقت الــذي يعود اإلنتاج في خليج
المكسيك بــا لــوال يــات المتحدة إ لــى قرب
المستويات التي سجلها قبل اإلعصار
«أي ــدا» قبل نحو شهر .وزاد اإلنـتــاج إلى
 11.1م ـل ـي ــون ب ــرم ـي ــل ي ــوم ـي ــا األسـ ـب ــوع
ا لـمــا ضــي ،لكن شــر كــات الحفر األميركية
ل ــم ت ـس ــارع بـشـكــل كـبـيــر لـفـتــح صـنــابـيــر
الـ ـنـ ـف ــط بـ ـع ــد أن تـ ـع ــرض ــت الن ـ ـت ـ ـقـ ــادات
م ــن ال ـم ـســاه ـم ـيــن ب ـس ـبــب ت ــوس ــع ســريــع
وفضفاض في السابق.

اليابان %9.2 :تراجع واردات الخام
ارتفاع سعر البيع الرسمي ً
لخام عمان إلى  72.78دوالرا الكويتي في أغسطس
ً
أظهرت حسابات أجرتها «رويـتــرز» ،استنادا إلى بيانات
بــورصــة دبــي للطاقة ،أم ــس ،أن سعر البيع الرسمي للخام
ً
العماني في نوفمبر سيزيد  3.40دوالرات إلى  72.78دوالرا
للبرميل.
وسعر البيع الرسمي لشحنات نوفمبر من الخام العماني
هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام على مدار سبتمبر
لعقد شهر أقرب استحقاق.
وتفيد الحسابات بأن سعر البيع الرسمي لخام دبي تحدد
ً
عند  72.58دوالرا للبرميل في نوفمبر ،بعدما تقرر أن يكون
بخصم  0.20دوالر للبرميل عــن سـعــر ال ـخــام الـعـمــانــي في
بورصة دبي للطاقة.
(رويترز)

أظـهــرت بيانات حكومية فــي الـيــابــان ،أمــس ،أن
الواردات من النفط الخام الكويتي تراجعت بنسبة
 9.2في المئة في أغسطس الماضي مقارنة بالفترة
نفسها من العام الماضي ،لتصل إلى  5.69ماليين
ً
برميل ،أي ما يعادل  183ألف برميل يوميا ،في أول
انخفاض لها منذ شهرين.
وقالت البيانات ،التي أصدرتها وكالة الموارد
الطبيعية والـطــاقــة اليابانية فــي تقرير أول ــي ،إن
الكويت وباعتبارها ثالث أكبر مزود نفطي لليابان
قامت بتوريد  6.7في المئة من إجمالي وارداتها من
النفط الخام ،مضيفة أن واردات اليابان اإلجمالية
ً
من النفط الخام شهدت في أغسطس تناميا بنسبة
 15.5في المئة ،وعلى أساس سنوي إلى  2.73مليون

ً
برميل يوميا في أول ارتفاع لها منذ شهرين.
وأش ــارت إلــى أن الشحنات مــن الـشــرق األوســط
شكلت  92.1في المئة من إجمالي الواردات بزيادة
 4في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وتصدرت اإلمارات قائمة مزودي اليابان بالنفط
بعدما ارتفعت وارداتـهــا بنسبة  85فــي المئة عن
ً
العام السابق لتصل ًإلى  1.08مليون برميل يوميا،
تلتها السعودية ثانية بشحنات بلغت  1.01مليون
ً
برميل يوميا ،بانخفاض بلغت نسبته  5.6في المئة،
في حين احتلت قطر المرتبة الرابعة بشحنات بلغت
ً
 165ألــف برميل يــومـيــا .وتعد الـيــابــان ثالث أكبر
مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والواليات
المتحدة.
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ً
العمر« :بيتك» قطع أشواطا كبيرة في تحويل
إدارة الموارد البشرية نحو الرقمنة

اعتماد
التكنولوجيا
الحديثة
في القطاع
المصرفي
سيسفر عن
مجموعة من
التطورات
والمزايا
الجديدة

ذكر رئيس الموارد البشرية
لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ب ـ ـيـ ــت الـ ـتـ ـم ــوي ــل
الـكــويـتــي "ب ـي ـتــك" ،زيـ ــاد العمر
أن القطاع المصرفي في العالم
يمر بمرحلة التحول نحو بيئة
ذكية ،وتنفيذ التحول الرقمي
في كافة قطاعات البنك ،مبينا
أنه من الضروري تحويل ادارة
الموارد البشرية نحو الرقمنة
والتركيز على أتمتة العمليات
وتحقيق األهداف االستراتيجية
في أقرب فرصة ممكنة ،و"بيتك"
ق ـطــع أش ــواط ــا ك ـب ـيــرة ف ــي هــذا
المجال.
ولـفــت الـعـمــر خ ــال مقابلته
م ــع م ـج ـلــة الـ ـمـ ـص ــارف ال ـ ــى ان
الـتـكـنــولــوجـيــا الـحــديـثــة ب ــدأت
تــأخــذ مـحــل الـعـمــل الــروتـيـنــي،
مبينا أنه من المتوقع أن يسد
البشر الـفـجــوات فــي العمليات
المتخصصة التي ال يستطيع
ال ـن ـظــام اآللـ ــي ال ـع ــادي فهمها،
باإلضافة إلى أنهم بحاجة إلى
أن يكونوا قادرين على توجيه
عملية تنفيذ تلك األنظمة حتى
ً
نستوعب تـمــامــا الـمــزايــا التي
تتسم بها هذه التقنيات.
وأض ـ ـ ـ ــاف :مـ ــن ال ـم ــرت ـق ــب أن
ً
نشهد تحوال في المهارات التي
تـسـتـلــزم االن ـت ـق ــال م ــن الـنـطــاق
الـتـشـغـيـلــي إلـ ــى أولـ ـئ ــك الــذيــن
يتمتعون بخبرات تقنية عالية،
حيث يحتاج هؤالء إلى التدريب
لالضطالع باألعمال الجديدة.
وزادت ال ـتــوق ـعــات بـشـكــل عــام
لإلنتاجية بعد أن وفرت األنظمة
ال ـك ـث ـي ــر م ــن ال ــوق ــت لـمـعــالـجــة
العديد من األنشطة وفي بعض
الحاالت جعلتها فورية.

زياد العمر

وأك ـ ــد ال ـع ـمــر الـ ـت ــزام "بـيـتــك"
بتقديم الدعم الالزم للموظفين
ل ــان ـت ـق ــال إلـ ــى نـ ـم ــوذج الـعـمــل
ال ـج ــدي ــد ال ـ ــذي ي ـم ـثــل الـمـعـيــار
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ل ـم ـس ـت ـق ـب ــل الـ ـعـ ـم ــل،
الف ـتــا ال ــى أن ــه م ــن ش ــأن زي ــادة
اسـتـخــدام روبــوتــات المحادثة
االحترافية في مراكز االتصال
واستخدام أجهزة التفاعل XTM
ومراكز الخدمة الذاتية أن يعزز
نوعية الموظفين المعينين في
المستقبل.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا عـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاد
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا الـ ـح ــديـ ـث ــة فــي
القطاع المصرفي سيسفر عن
مجموعة من التطورات والمزايا
الجديدة على هــذا القطاع ،اما
ب ـشــأن ال ـت ـطــورات ف ــإن التقنية
ب ـ ـ ــا ش ـ ـ ــك ت ـ ـسـ ــاهـ ــم ف ـ ـ ــي خ ـل ــق
نــوعـيــات جــديــدة مــن الوظائف
لــم تكن مـعــروفــة أو مهمة على
نطاق واسع ،مثل التدقيق على
األن ـظ ـمــة وحـمــايـتـهــا ،وهيكلة
خدمات ومنتجات تعتمد على

التقنية بشكل كامل ،باالضافة
الى االمن السيبراني والتسويق
االل ـك ـتــرونــي وال ـب ـيــع ع ــن بـعــد،
وال ـت ــواص ــل غ ـيــر ال ـم ـبــاشــر مع
الـ ـعـ ـم ــاء وصـ ـي ــان ــة ال ـش ـب ـكــات
وت ـ ـ ـعـ ـ ــزيـ ـ ــز الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــى الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة وغـ ـي ــره ــا مــن
الوظائف ذات الطابع الخاص.
وتـ ــابـ ــع :وف ـ ــي ن ـف ــس ال ــوق ــت
سيتطلب الــوضــع الـجــديــد من
الـمــوظـفـيــن الـتـحـلــي ب ـم ـهــارات
وإمـ ـ ـك ـ ــانـ ـ ـي ـ ــات ربـ ـ ـم ـ ــا لـ ـ ــم ت ـكــن
مطلوبة مــن قبل وبـمــا يـتــواء م
مع مهامهم والوظائف الجديدة
االمر الذي يستتبع من الموارد
الـ ـبـ ـش ــري ــة اعـ ـ ـ ـ ــداد ال ـت ــوص ـي ــف
الــوظ ـي ـفــي ال ـم ـنــاســب وتـحــديــد
ال ـم ـهــام الــوظـيـفـيــة بــدقــة لمنع
الـ ـ ـت ـ ــداخ ـ ــل أو الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــارض فــي
االع ـ ـمـ ــال م ــع ت ـط ـب ـيــق مـعــايـيــر
جديدة تتعلق باالمان وقياس
الكفاء ة وتقييم االداء في وقت
ي ـتــم وض ــع مـنـظــومــة متكاملة
وم ـ ـحـ ــددة لـ ـل ــروات ــب واالج ـ ـ ــور
والمكافآت والمزايا والترقيات،
ب ـغ ـيــة اس ـت ـق ـط ــاب الـمـتـمـيــزيــن
ف ــي ال ـم ـجــاالت ال ـســابــق ذكــرهــا
وتـعـظـيــم دوره ـ ــم ف ــي م ـجــاالت
االعمال المختلفة.
وق ـ ـ ــال الـ ـعـ ـم ــر ان االعـ ـتـ ـم ــاد
المتزايد على التقنية الحديثة
ورقـ ـمـ ـن ــة االعـ ـ ـم ـ ــال واالن ـش ـط ــة
وال ـخ ــدم ــات وال ـم ـن ـت ـجــات على
امـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداد ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـم ـص ــرف ــي
بــأك ـم ـلــه م ــن ش ــأن ــه الـمـســاهـمــة
بـ ـ ـ ـ ـ ــدور رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي فـ ـ ـ ــي خ ـف ــض
الـنـفـقــات وزي ــادة االي ـ ــرادات مع
تحسين جودة الخدمة وتوفير
عوامل السرعة والدقة واالمان،

باالضافة الى تفريغ الموظفين
خــاصــة فــي الـخـطــوط االمــامـيــة
وف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـفـ ـ ــروع لـ ـلـ ـقـ ـي ــام ب ـ ــدور
ت ـس ــوي ـق ــي مـ ــن ش ــأن ــه تـحـقـيــق
االهـ ـ ــداف ال ـمــوضــوعــة وزيـ ــادة
الـ ــرب ـ ـح ـ ـيـ ــة وت ـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـح ـص ــة
السوقية واالبتعاد عن االعمال
ال ــروت ـي ـن ـي ــة ش ـب ــه اآللـ ـي ــة ال ـتــي
تـسـتـهـلــك م ــن ق ـ ــدرات الـمــوظــف
وتـ ـحـ ـتـ ـم ــل ال ـ ـخ ـ ـطـ ــأ وت ـخ ـض ــع
لالعتبارات البشرية من حيث
الكم والكيف في االنجاز.
وأك ـ ــد أن ال ـع ـن ـصــر ال ـب ـشــري
م ــن ذوي الـ ـ ـق ـ ــدرات ال ـم ـت ـم ـيــزة
والكفاءات المتخصصة ال يمكن
االس ـت ـغ ـنــاء ع ــن دوره ـ ــم الـمـهــم
والـ ـمـ ـح ــوري ف ــي أداء االع ـم ــال
س ـ ــواء ك ــان ــت ت ـتــم ع ـبــر انـظـمــة
وب ـ ــرام ـ ــج آلـ ـي ــة أو ب ـص ــورت ـه ــا
التقليدية المعهودة والتي من
الـمـتــوقــع أن تـبـقــى ف ـتــرة نـظــرا
النه مازالت شريحة من العمالء
ال ت ـ ـ ـتـ ـ ــواء م بـ ـشـ ـك ــل كـ ــامـ ــل مــع
استخدام الوسائل التكنولوجية
ال ـح ــدي ـث ــة وال ت ـع ـت ـمــد عـلـيـهــا
بشكل كامل ،لذا علينا ان نواكب
قـ ـ ــدرات ع ـمــائ ـنــا وإم ـكــانــات ـهــم
واالعتماد على التقنية الحديثة
بشكل يضمن استخدامها على
الـنـحــو االم ـثــل واالك ـث ــر جــدوى
من العمالء من خــال استمرار
نـمــوذج االعـتـمــاد على التقنية
م ـ ــع ال ـع ـن ـص ــر ال ـ ـب ـ ـشـ ــري م ـع ــا،
وسيظل للموظف دور ،تختلف
أهميته مــن فـتــرة ومــرحـلــة الى
أخرى.
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اقتصاد

وجهة نظر
تطورات مشروع
قانون البنية التحتية
حسان فوزي بيدس
وافـ ــق مـجـلــس ال ـش ـيــوخ األم ـي ــرك ــي ،الـشـهــر
الماضي ،على مشروع قانون البنية التحتية
البالغ  1.2تريليون دوالر ،والذي يعد من أكبر
مشاريع قوانين االستثمار في البنية التحتية
منذ عقود في دعم االقتصاد األميركي.
فحسب التوقعات ،سيوفر مشروع القانون
حوالي  650ألف وظيفة في قطاعات المقاوالت
واالتـ ـص ــاالت وال ـم ــواص ــات ،وسـيــدعــم معظم
الدورات التدريبية المتعلقة بذلك ،إضافة إلى
تطوير البنية التحتية األ ســا سـيــة فــي البالد
كــال ـطــرق وال ـج ـس ــور ،وال ـن ـقــل ال ـع ــام ،والـسـكــك
ال ـح ــدي ــدي ــة ،والـ ـمـ ـط ــارات وال ـن ـط ــاق ال ـعــريــض
ل ــإن ـت ــرن ــت .نــاه ـي ــك بـتـحـسـيــن ب ـي ـئــة ال ـعــائ ـلــة
األميركية والدخل السنوي العائد لها.
يذكر أن التمويل لمشروع قانون البنية التحتية
لم يرفع الضرائب على الفرد األميركي ،بل سيأتي
من مساعدات اإلغــاثــة غير المصروفة لجائحة
"ك ــورون ــا" وإع ــان ــات الـبـطــالــة غـيــر المستعملة،
والضرائب المحصلة من أرباح العمالت الرقمية،
ومبيعات النفط من الصندوق االحتياطي.
وســوف يتوزع اإلنفاق على مــدار السنوات
على النحو التالي:
•  110مليارات دوالر للطرق والجسور.
•  39مليارا للنقل العام.
•  66مليارا للسكك الحديدية.
•  65مليارا لتوسيع النطاق العريض لإلنترنت.
•  25مليارا إلصالح المطارات الرئيسة.
•  7.5مليارات شبكة لمحطات شحن السيارات
الكهربائية.
•  21مليارا لالستجابة لهواجس البيئة.
•  17مليارا للموانئ.
•  55مليارا لتطوير شبكات المياه.

تـجــدر اإلش ــارة الــى أن مـشــروع الـقــانــون
سـيـتـضـمــن رس ــوم ــا ع ـلــى ع ــدد م ــن ال ـمــواد
الكيميائية ،مثل الميثان والبيوتان الضارة
ل ـل ـب ـي ـئــة ،م ـمــا س ـي ـك ـلــف ق ـط ــاع ال ـص ـنــاعــات
ا لـكـيـمــا ئـيــة  1.2مـلـيــار دوالر س ـنــو يــا .كما
سيخصص مـشــروع ا لـقــا نــون  100مليون
سـ ـن ــو ي ــا حـ ـت ــى عـ ـ ــام  2024عـ ـل ــى ت ـط ــو ي ــر
وم ـع ــال ـج ــة الـ ـمـ ـع ــادن ال ـح ـي ــوي ــة لـتـصـنـيــع
البطاريات ،وسيتم تخصيص  30بالمئة
ع ـلــى األق ــل ل ـم ـشــاريــع إعـ ــادة ال ـت ــدوي ـّـر ،مع
إ عـطــاء األ لــو يــة فقط ألي مـشــروع ينفذ في
الواليات المتحدة،
وا لـ ـ ـه ـ ــدف ا لـ ـم ــر ج ــو أن ت ـب ـل ــغ م ـب ـي ـعــات
الـ ـسـ ـي ــارات ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ن ـص ــف م ـب ـي ـعــات
ا ل ـ ـس ـ ـيـ ــارات ب ـح ـل ــول  .2030ك ـم ــا سـيـضــع
م ـشــروع ال ـق ــرار إجـ ــراء ات مـتـشــددة لقطاع
العمالت الرقمية لدفع الضرائب من أرباحه
الهائلة.
وأ خ ـيــرا ليصبح ه ــذا ا ل ـم ـشــروع قــا نــو نــا
يـ ـج ــب أن يـ ــوا فـ ــق ع ـل ـي ــه م ـج ـل ــس ا ل ـ ـنـ ــواب
األميركي قبل وصوله إلى مكتب الرئيس
ل ـل ـتــوق ـيــع ع ـل ـي ــه ،وه ـن ــا ت ـك ـمــن ال ـم ـع ـض ـلــة،
حيث إن موافقة مجلس ا لـنــواب مشروطة
بتمرير مـشــروع قــا نــون إ نـفــاق إ ضــا فــي من
م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ ل ـل ـت ـســويــة االج ـت ـمــاع ـيــة
بقيمة  3.5ترليونات دوالر ،وا لــذي يعالج
الرعاية االجتماعية والتعليم لذوي الدخل
المحدود وتغيير المناخ ،وهذا سيستغرق
وقتا طويال.
وقــد ص ـ ّـوت مـجـلــس ال ـنــواب بـتــاريــخ 27
الجاري بشأن هذا األمر.

«األهلي» يقدم «فيزا» طيران اإلمارات
ً
مجانا للسنة األولى

 Ooredooتشارك في الحملة
الوطنية «تعليم آمن»

أط ـلــق ال ـب ـنــك األه ـل ــي ال ـكــوي ـتــي حـمـلــة ج ــدي ــدة ت ـقــدم ب ـطــاقــة فـيــزا
ً
سيجنتشر طيران اإلمارات االئتمانية مجانا للسنة األولى ،بالتعاون
مع سكاي واردز طيران اإلمارات ،برنامج الوالء لطيران اإلمارات وفالي
دبي الحائز على جوائز تقديرية من طيران اإلمارات.
ً
ويسري هذا العرض الحصري اعتبارا من اليوم حتى  31ديسمبر
ال ـم ـق ـبــل .وس ـي ـتــم خ ــال ه ــذه ال ـف ـت ــرة ،إص ـ ــدار جـمـيــع ب ـطــاقــات فـيــزا
سيجنتشر االئتمانية الجديدة من البنك األهلي وطيران اإلمــارات
بدون رسوم سنوية للسنة األولى باإلضافة إلى جميع مزايا البطاقة
المشتركة الحالية.
وسيتمتع للمرة االولى في الكويت حاملو بطاقات فيزا من البنك
األهلي وطيران اإلمارات بامتياز ترقية عضويتهم في طيران اإلمارات
من خــال كسب أميال فئة العضوية ،وذلــك عند اإلنفاق باستخدام
ً
ً
بـطــاقـتـهــم مـحـلـيــا ودولـ ـي ــا .وي ــؤك ــد ه ــذا ال ـع ــرض ال ـفــريــد ال ـتــزامــات
البنك األهلي تجاه عمالئه بتوفير تجربة مميزة ترقى لطموحهم
واحتياجاتهم .وستكون هذه الميزة الحصرية متاحة للعمالء حاملي
بطاقات ائتمان فيزا إنفينيت وسيجنتشر الصادرة من البنك األهلي
وط ـيــران اإلمـ ــارات ،حتى  31ديسمبر  ،2021وتشمل كــافــة عمليات
االن ـفــاق المؤهلة فــي جميع فـئــات الـعـضــويــة ،بما فــي ذلــك التسوق
عبر اإلنترنت ،ومدفوعات فواتير الخدمات العامة ،ومحالت البقالة،
والرسوم التعليمية ،وأكثر من ذلك بكثير.
كما يتيح هذا العرض لحملة البطاقات الفرصة لكسب ميل واحد
لفئة العضوية مقابل كــل  4أمـيــال سـكــاي واردز يحصلون عليها.
وللوصول إلى الفئة التالية بشكل أسرع ،يحتاج حاملو البطاقات إلى
استخدام بطاقتهم أكثر ،واالستفادة من مزايا فئة النخبة مثل أميال

بالتعاون مع وزارات الداخلية واإلعالم والصحة والتربية

المكافآت أثناء السفر مع طيران اإلمارات وفالي دبي ،وكذلك الدخول
إلى صاالت طيران اإلمارات ،وأولوية الحجز ،واختيار المقاعد مجانا،
وبدل أمتعة إضافي ،والعديد من االمتيازات.

وتــأتــي شــراكــة البنك األهـلــي اإلستراتيجية مــع سكاي
ً
واردز طيران اإلم ــارات تأكيدا على التزام البنك بتحسين
تجربة التعامل المصرفي لعمالئه من خالل تقديم عروض
شخصية حصرية وتقديم مكافآت مجزية وتجارب تسوق
تعود عليهم بالكثير من المكاسب القيمة.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

أع ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة
 Ooredooلالتصاالت،
مشاركتها في الحملة
ال ـتــوعــويــة ،ال ـتــي اطلق
عليها شعار "تعليم آمن"،
وال ـت ــي كــانــت نـتـيـجــة ال ـج ـهــود الحثيثة
لـ ـل ــدول ــة وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ب ـي ــن أربـ ـ ــع وزارات
رئيسية هي :الداخلية واإلعالم والصحة
والتربية ،والتي تم اطالقها في األول من
أكتوبر .2021
وج ـ ــاءت حـمـلــة "تـعـلـيــم آمـ ــن" بـغــرض
توعية وتشجيع جميع أ ف ــراد المجتمع
ودعوتهم إلى المشاركة في دعم الجهود
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ف ـ ــي م ـج ــال
االستعداد والتجهيز لعودة الطلبة إلى
مقاعد الدراسة ،مع بداية العام الدراسي
 ،2022-2021فقد رصدت الدولة والوزارات
المشاركة مسارات الحملة ،والتي يصب
تركيزها في تحقيق مجموعة من األهداف
التي تحقق انطالقة آمنة للعام الدراسي
الجديد ،أهمها تعزيز ثقة الطالب بنفسهم
وج ـع ــل الـ ـم ــدرس ــة ال ـم ـك ــان اآلمـ ـ ــن لـبـنــاء

«وربة» يعلن فائزي سحب «السنبلة»

أع ـل ــن ب ـن ــك وربـ ـ ــة أسـ ـم ــاء ال ـف ــائ ــزي ــن ب ـس ـح ــوب ــات الـسـنـبـلــة
األس ـبــوع ـيــة ،مــؤكــدا اس ـت ـمــراره فــي عـمــل الـسـحــوبــات لعشرة
ً
رابحين أسبوعيا بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
وموظفي البنك.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم الحظ خالل سحب السنبلة
األسبوعي الــرابــع والثالثين ،فقد تــوج  10رابحين من عمالء
البنك حصل كل منهم على  1000دينار وهــم :يعقوب السيد
يوسف السيد هاشم الرفاعي ،وابتسام أحمد يعقوب المسلم،
ومتعب معتق سفر العازمي ،ومناحي سعيد حبيب الخالدي،
ونواف ربيع عيسى النومس ،ومشاري سعود حمد النجدي،
وعبدالله حمد محمد العتل ،ومنال تركي علي العنزي ،وطارق
قالط مصبح العازمي ،ودليل سعد فهد الهاجري.
ويمثل حساب السنبلة الخيار األمثل لكل الراغبين في توفير
األموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت
نفسه باإلضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
وحول الشروط ،يتطلب وجود  100دينار لدخول سحوبات
ً
السنبلة األسبوعية والسحوبات الكبرى ،علما بأن العميل مازال
يحصل على فرصة واحدة مقابل كل  10دنانير في الحساب،
والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خالل
الشهر .لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل
فــي الـحـســاب لـلـتــأهــل للسحب األس ـبــوعــي ،وش ـه ــران كــامــان
لـلـسـحــوبــات الـكـبــرى الحـتـســاب ال ـف ــرص .وال تــوجــد ق ـيــود أو
حدود للسحب واإليــداع ،كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص
العميل للربح.
والجدير بالذكر أن بنك وربة أطلق أحدث حلوله المصرفية
 Customer Onboardingوفق بنود استراتيجيته الخمسية
الطموحة التي تمكن غير عمالء بنك وربــة من التقدم بطلب
فـتــح ح ـســاب الـسـنـبـلــة بـطــريـقــة إلـكـتــرونـيــة سـهـلــة عـبــر موقع
البنك االلكتروني دون الحاجة لــزيــارة أي فــروع البنك ،وفي
غضون خمس دقائق فقط -من خالل النظام اآللي الجديد الذي
يستخدمه لتطبيق هذه الخدمة وينفرد به في القطاع المصرفي
الكويتي -سيتمكن العمالء الجدد من استكمال طلب فتح حساب
السنبلة في أي وقت وأي مكان.

ال ـصــداقــات بـيــن األط ـف ــال ،بــاإلضــافــة إلــى
رفــع مستوى الــوعــي لــدى األهــل بتنشئة
ً
األط ـف ــال ب ـع ـيــدا ع ــن األســال ـيــب السلبية
والمؤثرات العقلية.
ومن جهتها ،تهدف مشاركة Ooredoo
ب ـه ــذه ال ـح ـم ـلــة إلـ ــى إب ـ ـ ــراز دور ال ـشــركــة
ً
الفعال في المجتمع المحلي ،فضال عن
مساندة الجهات الحكومية وتوجهاتهم
وأنشطتهم ،لذلك قامت الشركة بابتكار
خ ـطــة ات ـص ــال اسـتــراتـيـجـيــة ت ـه ــدف إلــى
نقل الرسالة الرئيسية والهدف األسمى
ل ـل ـح ـم ـل ــة ف ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع وس ـ ــائ ـ ــل اإلع ـ ـ ــام
الصحافية والرقمية والــراديــو ،تتضمن
عرض الشعار والفيديو الخاص بالحملة
ع ـلــى ب ــرج  ،Ooredooوإرسـ ـ ــال رســائــل
نصية توعوية إلى جميع عمالئها.
وتـشـمــل الـحـمـلــة تصميم فـيــديــوهــات

مصورة تحاكي العودة اآلمنة للمدارس،
ونشر نصائح ورسائل توعوية متنوعة
ً
خاصة تجسد أهداف الحملة ،فضال عن
تفعيل جميع قنوات التواصل االجتماعي
الـخــاصــة بــالــدولــة والـ ـ ــوزارات المشاركة
والرعاة لدعم مسارات الحملة.
وفي سياق متصل ،أعلنت الدولة عن
تعزيز إج ــراء ات الوقاية داخــل المدارس
وال ـف ـصــول ،ومـنـهــا الـتـبــاعــد االجـتـمــاعــي
ب ـيــن الـ ـط ــاوالت وال ـك ــراس ــي م ـســافــة متر
واحد ،وتوفير أدوات التعقيم والكمامات
ً
داخل الفصول ،علما بأن العدد اإلجمالي
للطالب داخــل الفصل الــواحــد ال يتعدى
العشرين (.)20

«المتحد» يجري السحب ربع السنوي
لـ «الحصاد»
أعـ ـل ــن ال ـب ـن ــك األه ـ ـلـ ــي ال ـم ـت ـح ــد نـتـيـجــة
السحب ربع السنوي على الجائزة الكبرى
م ــن بــرنــامــج ج ــوائ ــز ال ـح ـصــاد اإلس ــام ــي،
ورب ـحــت الـجــائــزة وقـيـمـتـهــا  250أل ــف د.ك
العميلة هدية داود الشمري ،وأقيم السحب
ع ـبــر إذاعـ ــة ن ـبــض ال ـكــويــت ف ــي  360م ــول،
امس االول.
وبهذه المناسبة ،قدمت هنادي خزعل
ر ئـيـســة إدارة ق ـنــوات ا لـتــوز يــع المصرفية
لــأ فــراد بالبنك التهنئة للفائزة ،متمنية
لها دوام التوفيق ،معربة في الوقت ذاته
عن سعادتها البالغة بالثقة الغالية التي
يضعها العمالء في البنك.
وأ كـ ـ ـ ــدت خ ــز ع ــل أن «األ هـ ـ ـل ـ ــي ا ل ـم ـت ـح ــد»
حرص منذ إطالق برنامج جوائز الحصاد
اإلس ــام ــي ع ـلــى ت ـقــديــم بــاقــة ح ـصــريــة من
ا لـجــوا ئــز بـمــا يسهم فــي تحقيق تطلعات
عمالئه ،ويعمل على تعزيز ثقافة االدخار،
ً
مـشــددا على ا لـتــزام البنك بتوفير الحلول
الـمـصــرفـيــة ال ـحــدي ـثــة ،وال ـتــي تـنـسـجــم مع
متطلبات العمالء المختلفة.
ويتميز حساب الحصاد اإلسالمي بأنه
ح ـســاب الـسـحــب عـلــى ال ـجــوائــز اإلســامــي
األول ف ــي ال ـكــويــت ،والـ ــذى ي ـقــدم م ــا يــزيــد
على  750جائزة سنويا ،وينفرد بالعديد
م ــن ال ـم ـم ـي ــزات ،م ـن ـهــا أن ــه أب ـس ــط وأس ـهــل
برنامج اد خــار وا لــذي يقدم أكبر قيمة من
الجوائز إلى أكبر عدد من الفائزين ،فضال
عن ميزة فتح الحساب عبر االنترنت بكل
سهولة ويسر مع ميزة اإليداع الفوري في
الحساب.
وتتضمن سحوبات الحصاد العديد من
الجوائز ،من بينها جائزة بقيمة  100ألف
د.ك في كل من عيد الفطر وعيد األضحي،
وتبقى الجائزة ربع السنوية الكبرى بقيمة
 250أ لــف د.ك أ هــم مــا يطمح إ لـيــه العمالء
لـتـحـقـيــق تـطـلـعــاتـهــم .كــذلــك ت ـقــدم جــوائــز

الحصاد  20جــا ئــزة أسبوعية بقيمة ألف
د.ك لكل رابح .وكذلك ،ألول مرة في الكويت،
تم تقديم "سحب األفضلية" ربع السنوي
بقيمة  25ألف د.ك حصريا للعمالء الذين
لم يحالفهم الحظ من قبل بأي من جوائز
الحصاد اإلسالمي خالل السنوات الخمس
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ب ـ ـشـ ــرط ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى رص ـي ــد
حسابهم لمدة عــام على األ قــل ،وتتيح كل
 50د.ك في حساب العمالء ضمن هذه الفئة
فرصة واحدة للدخول في السحب.
وباإلضافة إلى هذه الباقة من الجوائز
ا لـمـمـيــزة ،يحظى ا لـعـمــاء بــأر بــاح سنوية
متوقعة على أساس عقد الوكالة ضمن هذا
الحساب ،وهو ما يجعل حساب الحصاد
اإلس ــام ــي ف ــري ــدا م ــن ن ــوع ــه وج ــذاب ــا لـكــل
أ فــراد المجتمع الراغبين فــي التوفير من
خالل تحقيقه للعديد من المميزات سواء
على المدى القصير أو على المدى الطويل.

ميلي بوبي تشارك في «»Enola Holmes 2
إلى جانب النجمين هيلينا بونهام وهنري كافيل
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شعبية « »Bridgertonتخطت
مسلسل «»The Witcher
ك ـش ـفــت الـ ـش ــرك ــة الـمـنـتـجــة
لـمـسـلـســل  ،Bridgertonعــن
إحصائيات مشاهدة الموسم
األول للسلسلة ،الـتــي طرحت
ً
فــي ديسمبر الـمــاضــي تــزامـنــا
م ــع ت ـصــويــر ال ـمــوســم الـثــانــي
واق ـ ـ ـتـ ـ ــراب طـ ــرحـ ــه ،لـيـتـخـطــى
شعبية مسلسل The Witcher
الـ ـ ـ ـ ــذي ن ـ ـجـ ــح فـ ـ ــي ح ـ ـصـ ــد 76
مليون مشاهدة في نفس المدة
الزمنية.
ً
ووف ـق ــا لــإحـصــائـيــات التي
نقلتها صحيفة «د ي ـلــي ميل»
البريطانية ،فإن الموسم األول
لمسلسل  Bridgertonنجح في
حصد عدد مشاهدات وصلت لـ
 82مليون مشاهدة خــال أول
ً
 28يوما من عرض الحلقات عبر
إحدى المنصات الرقمية.
وتستهدف الشركة المنتجة
مـ ـش ــاه ــدات ل ـل ـم ــوس ــم ال ـثــانــي
تتخطى  100مليون مشاهدة في
ً
الشهر األول من طرحه ،اعتمادا
عـلــى شـعـبـيــة الـمـسـلـســل ال ــذي
وصل الكثير من بلدان العالم.

فيبي دينيفور
تدور أحداث المسلسل حول
دافـنــي بــريــدجـتــون وتجسدها
النجمة «فيبي دينيفور» ،وهي
كبرى بنات عائلة Bridgerton
ذات النفوذ بينما تظهر ألول
مرة في مجتمع ريجينسي لندن
ً
ً
للزيجات لتجد شريكا مناسبا
لها ،المسلسل يظهر الكثير من
جوانب طريقة الــزواج فى هذه
الفترة على وجه الخصوص.

بريتني سبيرز تحتفل بتحررها
من وصاية والدها
لجأ المشاهير والمعجبون
بالمغنية األ مـيــر كـيــة ،بريتني
سـ ـبـ ـي ــرز ،وهـ ـ ــي ن ـف ـس ـه ــا ،إل ــى
وســائــل الـتــواصــل االجتماعي
أمس األول األربعاء ،لالحتفال
ب ـق ــرار الـمـحـكـمــة ال ـنــافــذ ال ــذي
يـقـضــي ب ــرف ــع وص ــاي ــة جيمي
س ـب ـي ــرز ،وال ـ ــد ن ـج ـمــة ال ـب ــوب،
عـلـيـهــا ،ب ـعــد سـيـطــرتــه عليها
ً
لمدة  13عاما.
وكتبت بريتني على موقع
"إن ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرام"" ،أن ـ ـ ــا فـ ــي غــايــة
السعادة اآلن" ،إلى جانب نشر سبيرز وأصغري
مقاطع فيديو لها و هــي تقود
طائرة صغيرة ألول مرة.
وا حـتـفــل حـشــد مــن المعجبين أ م ــام مبنى محكمة "ستانلي
موسك" في وسط مدينة لوس أنجلس ،حيث رفعوا الفتات تحمل
عبارة "حرروا بريتني" ،وغنوا أغنيتها المعروفة "توكسيك" (سام)
في الشوارع .أما عبر اإلنترنت ،فقد أعرب عدد من مشاهير صناعة
ً
الترفيه عن دعمهم لبريتني  39عاما.
ً
ً
ون ـش ــر خـطـيــب بــري ـت ـنــي  39ع ــام ــا ،س ــام أص ـغ ــري  27ع ــام ــا،
ً
ً
الــذي يرتبط بها منذ أكتوبر عام  ،2016منشورا احتفاليا على
"إنستغرام" بعد دقائق من صدور الحكم ،ثم نشر صورة تظهر بها
يد بريتني وهي تحمل وردة زهرية .وكتب "حرروا بريتني! مبروك!
(د ب أ)

تعود النجمة األميركية ميلي بوبي براون من
جديد في الجزء الثاني من فيلم ،Enola Holmes
إذ ت ـشــارك فــي الـبـطــولــة مــع الـمـمـثـلــة الشهيرة
هيلينا بونهام كارتر ،والنجم العالمي هنري
ً
كافيل ،وفقا للتقرير المنشور بمجلة ""variety
األميركية.
وتلعب كــارتــر دور يــودوريــا هــولـمــز ،والــدة
عــائ ـلــة ال ـت ـج ـســس ال ـش ـه ـي ــرة ،ف ــي ال ـف ـي ـلــم ال ــذي
يستند إل ــى كـتــب نــانـســي سبرينجر ،إذ يــدور
ح ــول ق ـصــة إي ـن ــوال (ب ـ ـ ــراون) ،األخـ ــت الـمــراهـقــة
المتمردة لشارلوك هولمز (كافيل) ،وهي محققة
ً
ذكية موهوبة وغالبا ما تتفوق على أشقائها
المشهورين.
ويشارك في بطولة الجزء الثاني من الفيلم
كل من ديفيد ثيوليس وسوزان ووكوما وعديل
أخ ـت ــار وشـ ـ ــارون دن ـك ــان بــروس ـتــر وه ــان ــا دود
وآب ــي ه ـيــرن وجــابــري ـيــل تـيــرنــي وس ـيــرانــا سو
لينج بليس.
وأعلنت منصة نتفليكس الرقمية أن لويس
ب ــارت ــري ــدج سـيـعـيــد دوره  ،Tewksburyوفـقــا
لـلـتـقــريــر الـ ــذي نـشــر بـ ـ " ،"varietyول ــم تكشف
الشبكة المنتجة إلى اآلن عن موعد محدد لطرح
العمل الجديد على المنصة ،وكان الجزء األول
من الفيلم قد طرح في  23سبتمبر من عام .2020
وفيلم  Enola Holmesيــدور في إطــار دراما
وتـشــويــق فــي إنـكـلـتــرا فــي ع ــام  ،1884إذ يكون
ال ـع ــال ــم ع ـلــى ح ــاف ــة ال ـت ـغ ـي ـيــر ،ف ــي ص ـب ــاح عيد
ميالدها السادس عشر ،تستيقظ إينوال هولمز
(ميلي بوبي بــراون) ،لتجد أن والدتها (هيلينا
بونهام كارتر) اختفت ،تاركة وراء ها مجموعة
غريبة من الهدايا ،ولكن ال يوجد دليل واضح
ع ـل ــى مـ ـك ــان ذه ــاب ـه ــا أو ل ـ ـمـ ــاذا ،وبـ ـع ــد طـفــولــة

شجاعة وجدت إينوال نفسها فجأة تحت رعاية
شقيقيها شــارلــوك (هـنــري كافيل) وميكروفت
(ســام كالفلين) ،ويـحــاول كالهما إرسالها إلى
مدرسة للسيدات الشابات.
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،تـ ـت ــرق ــب ب ـ ـ ـ ــراون ط ــرح
مسلسلها الجديد " ،"Stranger Thingsإذ طرحت
"نتفليكس" اإلعالن التشويقي للموسم الرابع من
مسلسل الغموض والفانتازيا والمقرر طرحه
العام المقبل.
فــي اإلع ــان الـجــديــد ،نلقي نـظــرة أول ــى على
" "Creel Houseأو مـنــزل الشخصية الجديدة
فيكتور كــريــل ،الـتــي قدمها الممثل الـقــديــر في
الثمانينيات رو ب ــرت إنجلوند مــن خــال فيلم
" ،"A Nightmare on Elm Streetإذ يتم سجن
ُكريل في مستشفى لألمراض النفسية منذ أن
قتلت عائلته بعنف في الخمسينيات من القرن
ال ـمــاضــي ،والـ ــذي أل ـقــى كــريــل بــالـلــوم فـيــه على
قوى شريرة.
وتدور أحداث المسلسل في مدينة صغيرة،
ح ـيــث ي ـعــرف بـعـضـهــم ب ـع ـضــا ،وت ـب ــدأ سلسلة
غامضة من حوادث اختفاء األطفال ،فتبث القهر
والدموع داخل مجتمع المدينة الطيب السلمي،
وفي ظل هذا يتالقى ظالم الوكاالت الحكومية
الفاسدة مع قوى خارقة حاقدة ليعمان المدينة،
بينما يحاول عدد قليل من السكان المحليين
إدراك أن هناك أكثر مما تــراه عيونهم يتسبب
في كل هذه األحداث الغامضة.
وي ـشــارك فــي الـبـطــولــة :ميلي بــوبــي ب ــراون،
وكاليب ماكلوجلين ،وجاتين ماتارازو ،وناتاليا
داير ،وفين وولفارد ،وديفيد هاربر ،ومن ﺇﺧﺮاﺝ
روس ومات دوفر.

ديليتا ليوتا بعد انفصالها
عن جان يامان :مازلت أحبه

بوبي

مشاهدات قياسية لـ «Squid
 »Gameعلى «نتفليكس»

ليوتا ويامان
كشفت مقدمة البرامج اإليطاليةديليتا ليوتا سبب انفصالها
ً
عن النجم التركيجان ياما ن مؤكدة األمر رسميا وقالت" :إن القصة
ً
ً
انقطعت بوقت قصير جدا وكانت سريعة جدا".
وقالت ديليتا في مقابلتها مع برنامج  Verissimoأمس األول ،إن
"العالقة خلف الشاشة تختلف عما يراه الناس عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،فقالت" :أحب مشاركة حياتي ولكن هناك حياة حقيقية
ً
خلف الشاشة وكان من الصعب إبقاء كل شيء حميميا".
ً
ً
وأضافت" :كان كل شيء سريعا وجميال فاألمر معقد عندما تقع
ُ
في حب رجــل مشهور وتقوم بحساب كل شــيء قبل أن تقدم بأي
خطوة في العالقة".
وعن رغبتها بالعودة إلى يامان قالت" :أنا مازلت مغرمة بجان
يامان ولكني فقدت الوضوح واليقين وال أعرف ماذا سيحدث في
المستقبل فالحب ال يمكن التنبؤ به".

أنجلينا جولي تدافع عن حقوق
المراهقين

مشهد من المسلسل
حقق المسلسل الكوري الجنوبي" "Squid Gameمشاهدات قياسية
بعرضه عبر منصة "نتفليكس" ،في  9حلقات مــدة الــواحــدة منها
 60دقيقة ،ومن بين أبطاله لي جونغ جاي ،ولي بيونغ هون ،وكونغ يو
وبارك هاي سو.
وصرح الرئيس التنفيذي لـ "نتفليكس" تيد ساراندوس في تقرير نشرته
صحيفة "غــارديــان" البريطانية بأن المسلسل مرشح بقوة ألن يصبح
السلسلة األكثر شعبية على المنصة منذ إنشائها.
وأضاف أن مسلسل التشويق والرعب تصدر قائمة مشاهدة األعمال
غير الناطقة باللغة اإلنكليزية ،بعدما أزاح المسلسل البوليسي الفرنسي
"لوبين" عن القائمة .ويعتبر " "Squid Gameالصيغة الجديدة للفيلم
األميركي " "Hunger Gamesوتــدور قصته حول  456شخصا يعانون
جميعهم مشاكل مادية ،تتم دعوتهم للمشاركة في لعبة لألطفال ،يكسب
الفائز النهائي  38.5مليون دوالر ،أما الخاسرون فيفقدون حياتهم.

أنجلينا جولي
عملت الممثلة األميركية أنجلينا جولي مع منظمة العفو الدولية
 ،Amnestyعلى إصدار كتاب يهدف إلى تمكين المراهقين ومساعدتهم
بالدفاع عن حقوقهم.
ونـشــرت النجة العالمية عبر وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي غالف
الكتاب بعنوان  Know your rights and claim themمعلقة على الصور:
"الشباب هــم فــي الخطوط األمامية للنزاع والـنــزوح واالضـطـهــاد على
مستوى العالم .في الوقت نفسه ،هم من أكثر األصوات فعالية في الدفاع
عن حقوق اإلنسان" .وعلى المستوى الفني تترقب جولي عرض فيلمها
الجديد  Eternalsفي  5نوفمبر المقبل ،حيث نشرت صورة اإلعالن الدعائي
له على صفحتها الخاصة ،وظهرت فيه بطلتاه النجمتانسلمى حايك
ً
وأنجلينا جولي .ويضم الفيلم أيضا بطلي مسلسل "Game of Thrones
ريتشارد مادن" وكيت هارينغتون ،ومن إخراج كلوي تشاو ،ويروي الفيلم
قصة كائنات خالدة تحمي األرض من األشرار.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مـهـنـيــاّ :ع ــدم إيـفــائــك بــوعــودك للزبائن
ً
سوف يكلفك كثيرا.
ً
عاطفيا :الورود دليل محبة وهي تنعش
ّ
قلب الشريك إن قدمتها له.
ً
اجتماعيا :الــوقــت أغلى مــن الــذهــب فال
تهدره ألسباب تافهة.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ًّ
ً
حاليا هو
مهنيا :مشروعك المفضل
السفر لكن الظروف تمنعك عنه.
عــاطـفـيـ ًـا :الـتـفــاهــم ال ـت ـ ّ
ـام مــع الحبيب
ًّ ًّ
ً
يمنحك دعما معنويا قويا.
ً
ً
اجتماعيا :أصبحت قادرا على مواجهة
أحد األصدقاء الذي طعنك في ظهرك.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ّ
تضطر إلى استعمال أساليب
مهنيا :قد
جديدة لم تكن تؤمن بها.
ً
عاطفيا :كلفة الصدق مع الحبيب أقل من
كلفة الكذب وعليك الخيار.
ً
اجتماعيا :أكرم والديك وخصص لهما
ً
وقتا فهما يأمالن ذلك.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :ينبغي عليك ان تدافع بشراسة عن
إنجازاتك الناجحة.
ً
عاطفيا :االختالف باآلراء مع الشريك أمر
ً
طبيعي فكن مرنا معه.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :أغ ـلــق عـيـنـيــك واسـتـحـضــر
ً
تجربة جميلة حدثت معك سابقا.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :تحقق بعض النجاح بعد طول انتظار
للظروف التي مررت بها.
ً
ً
عاطفيا :بعض الصالبة أحيانا تجاه الحبيب
تجعله يعود إلى صوابه.
ً
اجتماعيا :في الرياضة إفادة للعقل والجسم
فمارسها باستمرار.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنياّ :
تسجل خطوة إلى األمــام من خالل
اندفاعك ومهارتك في العمل.
ً
عاطفياّ :
وحد النظر مع الحبيب إلى هدف
ّ
معين واسعيا إلى تحقيقه.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال ـس ـع ــادة ل ـي ـســت ف ـقــط إزالـ ــة
للمشاكل لكنها تنمية أحوالنا وتحسينها.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :يجب أن تكون حذرا في تصرفاتك
المهنية ألنك موضع مراقبة.
ً
عاطفيا :المبالغة في انتقاد الحبيب قد
تؤدي إلى ّعواقب وخيمة.
ً
ً
اجتماعيا :قلت لقاءاتك كثيرا باألصدقاء
ّ
فعوض عنها باالتصاالت.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :حاول تحسين شروط عملك إذا كنت
ً
مقتنعا بإنجازاتك.
ً
عاطفيا :ال ّ
تحمل شريك العمر مسؤولية
ّ
فشلك فالعالقة معه ال تعو
ضّ .
ً
ً
اجتماعيا :يصعب عليك كثيرا التخلص من
بعض العالقات التي تزعجك.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :ال تقلق مــن انـخـفــاض مدخولك
ً
ّ
وتمسك بحبل الصبر قليال.
ً
ّ
عاطفيا :شريك حياتك يحبك وهو على
ً
استعداد للوقوف الى جانبك دوما.
ً
اجتماعيا :قد تمر بوعكة صحية طارئة
بفعل اإلرهاق في العمل.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :مشروعك القديم لتوسيع أعمالك قد
تأجل تحقيقه لظرف أنسب.
ً ّ
ً
عاطفيا :تتخذ قرارا لمواجهة شريك حياتك
ً
بأمور عدة وهذا ليس سهال.
ً
ً
بدال من النوم على الماضي ّ
فعل
اجتماعيا:
مهارة الرضا التي في داخلك.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ّ
ً
مهنيا :كـثـيــرون يـتــرقـبــون وقــوعــك في
خطأ لالنقضاض على مركزك.
ً
عاطفيا :مضى وقــت طويل لــم تــأت به
للحبيب بهدية متواضعة.
ً
اجتماعيا :المواقف السعيدة التي مررت
ً
بها تشكل دافعا الستمرار تفاؤلك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :الشراكة في العمل سيف ذو ّ
حدين
ً
وعليك أن تكون متيقظا.
ً
عاطفيا :انتبه إلى عالقتك بالشريك فقد
ً
غدت روتينية جدا.
ً
اجتماعيا :مارس الرياضة قدر ما يسمح
وقتك بذلك فأنت بحاجة لها.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

حياة الفهد« :بتوقيت مكة» يجمعني برفيق إبراهيم دشتي يطرح النسخة الكاملة
ً
من ألبوم «ليتك معي»
الدرب سعد الفرج بعد غياب  21عاما
المسلسل يصور بالسعودية ويعرض خارج السباق الرمضاني
أعربت الفنانة حياة الفهد عن
سعادتها بالعمل مع الفنان
سعد الفرج من خالل مسلسل
«بتوقيت مكة» عقب فترة
انقطاع استمرت  21عاما.

نشرت الفنانة حياة الفهد صــورة ألحدث
أ عـمــا لـهــا ا ل ــذي يحمل عـنــوان " بـتــو قـيــت مكة"
سيجمعها بالفنان الكبير سعد الفرج.
وق ــال ــت ال ـف ـهــد ع ـبــر م ـن ـشــور ل ـهــا ب ـمــواقــع
التواصل ،إن المسلسل الجديد يتم تصويره
فــي مــديـنــة ج ــدة ال ـس ـعــوديــة ،كـمــا ع ـبــرت عن
س ـعــادت ـهــا بــال ـت ـعــاون م ــن جــديــد م ــع الـفـنــان
سعد الفرج .وكتبت":ونلتقي مجددآ أنا وأخي
ورف ـي ــق دربـ ــي وذك ــري ــات ال ـمــاضــي م ــن الـفــن
الجميل الفنان القدير سعد الفرج في مسلسل
مــوسـمــي (بـتــوقـيــت م ـكــة) يـتــم تـصــويــره اآلن
في مدينة جدة المملكة العربية السعودية".

«سوق المقاصيص»

«سنوات الجريش»
يعرض للفنانة في
رمضان المقبل

وعن العمل الجديد قالت :مسلسل "بتوقيت
مكة" هو عمل درامي موسمي سوف يعرض
خ ـ ـ ــارج الـ ـسـ ـب ــاق ال ــرمـ ـض ــان ــي ،مـ ـشـ ـي ــرة إل ــى
أن ت ـعــاون ـهــا م ــع ال ـف ـن ــان س ـعــد ال ـف ــرج يــأتــي
ً
ب ـعــد غ ـي ــاب  21ع ــا م ــا ع ــن ت ـقــد يــم أي أ ع ـمــال
ً
درام ـي ــة مـعــا وت ـحــديــدا مـنــذ مـسـلـســل "ســوق
المقاصيص".
يــذكــر أن الـمـسـلـســل تــأل ـيــف عـبــدالـمـحـســن
الروضان ،ومن إخراج مناف عبدال ،وإشراف
عام محمد حسين.
وفــي الـسـيــاق ذات ــه ،ت ـشــارك الـفـنــانــة حياة

ملصق المسلسل
الـفـهــد فــي عـمــل درامـ ــي خ ــال شـهــر رمـضــان
ال ـم ـق ـبــل ي ـح ـمــل عـ ـن ــوان "سـ ـن ــوات ال ـجــريــش"
ويشارك في بطولته كل من ستيفاني صليبا
ورجاء بلمير وهبة الحسين وغيرهم والعمل
من تأليف محمد النابلسي ،وإ خــراج مناف
عبدال ،وأشراف عام يوسف الغيث.

أطلق الفنان اإلماراتيحسين
الجسمي أغنية منفردة جديدة
بعنوان
"ف ـتــاك" مــن ألـحــانــه وكلمات
نهيان بن زايد آل ّ
الشيخ ّ
نهيان
عـ ـب ــر يـ ــوت ـ ـيـ ــوب ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
ن ـشــرهــا ع ـبــر جـمـيــع اإلذاع ـ ــات
اإلماراتية والخليجية والعربية،
وجميع المكتبات والمنصات
الـ ـم ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة

الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي عـ ـ ــرض
األغنيات وسماعها.
األغـ ـنـ ـي ــة مـ ــن تـ ــوزيـ ــعول ـي ــد
فايد ،غيتارات فارشيد أدهمي،
إي ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــات س ـ ـم ـ ـيـ ــر ال ـ ـق ـ ـطـ ــان،
ومكساج وماستر جاسم محمد.
وكـ ـت ــب ال ـج ـس ـم ــي لــأغ ـن ـيــة
عبر حسابه بموقع للتواصل
ً
االجـتـمــاعــي ،قــائــا ":جــديــدنــا...
ي ــا رف ـيــع ال ـ ـ ــذوق ...ل ــك ضـنــانــي

شيماء علي تكسر حاجز الخوف
كشفت الممثلةشيماء علي عن خوفها من الحيوانات
األليفة ،لكنها تحدت مخاوفها من أجل أبنائها ،إذ تسعى
ً
لجعلهم أكثر رحمة ورفقا بالحيوانات.
ونشرت شيماء صــورة عبر صفحتها الخاصة على
أحــد مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،وهــي تحمل "قـطــة"،
وعلقت قائلة ":صباح الخير ،صباح الجمال اللي شايلته،
أقولكم شي ،قبل كنت أخاف منهم وأخاف من الحيوانات
األليفة ،لكن عقب أن رزقت باألوالد حاولت اضغط على
نفسي وأكسر حاجز الخوف ألن أريــد أال يكون أوالدي
مثلي يخشون الحيوانات األليفة ،كما أود أن يكونوا
أكثر رحمة ورفق بالحيوانات ،والحمدلله انكسر حاجز
الخوف".
ّ
وتشارك شيماء في مسلسل "كف ودفوف" الذي يبث
عبر منصة "شاهد" ،وتدور أحداثه في فترة الثمانينيات،
حــول صــراع بين فرقتين موسيقيتين؛ األولــى نسائية
تقودها سليمة ،والثانية للرجال ،وتقع بينهما منافسة
وصراع على من سيستحوذ على إحياء حفالت األعراس.
المسلسل تأليف حمد الرومي ،وبطولة هدى حسين
وش ـي ـمــاء ع ـلــي وإب ــراه ـي ــم ال ـح ـس ــاوي وخ ــال ــد الـبــريـكــي
وعبدالله ملك ،وإخراج منير الزعبي.

شيماء علي

●

فضة المعيلي

ت ـ ـشـ ــارك ف ــرق ــة ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء فــي
"معرض إكسبو  2020دبي" الذي
يـنـطـلــق ال ـي ــوم ح ـتــى  31م ــارس
 2022تـ ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان "ت ــواص ــل
العقول وصنع المستقبل".
وبـهــذه المناسبة قــال رئيس
الفرقة فهد األمير ،إن المشاركة
ج ـ ـ ـ ــاء ت ت ـل ـب ـي ــة ل ـ ــدع ـ ــوة وزارة
ً
اإلعــام ،مغتنما الفرصة "لشكر
وكـيـلــة وزارة اإلع ــام المفوضة
الـعــامــة لـمـشــاركــة دول ــة الـكــويــت
ف ــي إك ـس ـب ــو  2020دبـ ــي مـنـيــرة
الـ ـه ــوي ــدي ،وق ـ ـيـ ــادات الـمـجـلــس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب

●

عزة إبراهيم

أطلق المطرب إبراهيم دشتي
ال ـن ـس ـخ ــة ال ـك ــام ـل ــة مـ ــن أل ـبــومــه
الـعــاطـفــي ال ـجــديــد "لـيـتــك معي"
عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.
وأعـ ـ ـ ــرب دشـ ـت ــي عـ ــن ت ـفــاؤلــه
بـحـجــم االس ـت ـم ــاع إل ــى األل ـب ــوم
ً
ً
كــامــا مـسـتـنــدا إل ــى الـمــؤشــرات
اإليـجــابـيــة الـتــي تلقاها نتيجة
طـ ــرح عـ ــدد م ــن أغ ــان ــي األلـ ـب ــوم
مـ ـنـ ـف ــردة ع ـل ــى م ـ ــدى األس ــاب ـي ــع
ً
ً
الماضية محققة نجاحا الئقا.
وأوضـ ــح أن األل ـب ــوم الـجــديــد
يـ ـ ـض ـ ــم  12أ غـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة مـ ـتـ ـن ــو ع ــة،
وه ــي" :ليتك مـعــي" و"تـمــاديـنــا"،
و"ال ـك ــرام ــة" ،و"ي ــا قـلـبــي" ،و"الـلــه
يشفيني" ،و"أن ــا زعلته" ،و"أيــام
الـ ـح ــب" ،و"ب ــدي ــت أش ـ ــك" ،و"ه ــذا
وقته" و"قراري الصعب" ،و"شنو
تروح" و"تعال".
ولفت إلى أنه تعاون من خالل
أغ ـن ـيــات األل ـب ــوم م ــع ع ــدد كبير
من صناع األغنية على مستوى
التأليف والتلحين ،منهم محمد
ال ـش ــري ــدة ،وأن ـي ــن ،وع ــز ،وسـعــد
المسلم ،وفهد الناصر ،وظافر بن

ّ
سواد الدوسري ،وخالد الغامدي،
وع ـب ــدال ـل ــه ال ـع ـم ــان ــي ،وم ـي ـشــال
فاضل ،وغيرهم الكثير.
ً
وأش ـ ــار إل ــى أن ــه ط ــرح أخ ـيــرا
أغ ـن ـيــة "ي ــا ق ـل ـبــي" ،وه ــي إح ــدى
أغـنـيــات ألـبــومــه الـجــديــد "ليتك
م ـع ــي" ،وح ـق ـقــت أص ـ ــداء ج ـيــدة،
وه ـ ــي مـ ــن ت ــأل ـي ــف ي ــون ــس آدم،
وألحان محمد الرفاعي ،وتوزيع
وم ـكــس مــاس ـتــر حـ ــازم ال ـغ ــازي،
وغ ـ ـي ـ ـتـ ــار يـ ــاس ـ ـيـ ــن بـ ـنـ ـفـ ـض ــول،
ومهندس صوت هاني اآلرتيست.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ــه ط ـ ـ ــرح ال ـش ـه ــر
الماضي  3أغنيات أخرى ضمن
األل ـ ـ ـبـ ـ ــوم ال ـ ـجـ ــديـ ــد ه ـ ــي أغ ـن ـي ــة
"تمادينا" كلمات خالد الغامدي،
ألحان فهد الناصر ،مكس ماستر
جاسم محمد ،وأغنية "الكرامة"
كلمات ّ
الصالل ،ألحان شخص،
ت ــوزي ــع ي ـع ـق ــوب ،م ـكــس منتظر
ال ــزاي ــر ،مــاس ـتــر ج ــاس ــم مـحـمــد،
واألغ ـن ـي ــة الــرئ ـي ـس ـيــة بــاألل ـبــوم
ّ
"ليتك معي" كلمات فهد الــتــوم،
وألحان أصيل ،وتوزيع سيروس،
ومكس ماستر جاسم محمد.
وأكــد دشتي سعادته بعودة
ً
ال ـح ـي ــاة إلـ ــى طـبـيـعـتـهــا جــزئ ـيــا

إبراهيم دشتي

بعد حالة الــركــود التي خلفتها
الـجــائـحــة ،مــا جعله يشعر بــأن
ً
الــوقــت أص ـبــح مـنــاسـبــا إلطــاق
األلـ ـ ـب ـ ــوم ال ـ ـ ــذي ط ـ ــال انـ ـتـ ـظ ــاره،
والــذي تم اختيار أغنياته بدقة
لتعويض الجمهور فترة طويلة
من الغياب.
وأعـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ــن شـ ــوقـ ــه لـ ـع ــودة
الحفالت الغائية بالكويت حتى
تـتـسـنــى ل ــه ال ـف ــرص ــة لـمــواجـهــة
الجمهور الذي اشتاق له بشدة.

على جهودهم وإبــرازهــم صورة
الكويت الجميلة".
وبــالـنـسـبــة لـلـفـقــرات المقدمة
أوضـ ـ ـ ــح األمـ ـ ـي ـ ــر أن ـ ـهـ ــا س ـت ـك ــون
متنوعة ،وسيشارك فيها حوالي
 20ف ـن ــان ــا ه ــم أعـ ـض ــاء ال ـف ــرق ــة،
ً
الذين أبــدوا استعدادهم جميعا
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة وح ـ ــرصـ ـ ـه ـ ــم ع ـلــى
الحضور مــع الجمهور فــي هذه
المناسبة إلضفاء أجواء من الفرح
وال ـس ـع ــادة وت ـعــريــف الـجـمـهــور
بالتراث الغنائي األصيل.
وأكـ ــد أن ال ـفــرقــة وأع ـضــاء هــا
س ـي ـب ــذل ــون مـ ــا ب ــوس ـع ـه ــم ألداء
ً
دورهم بالشكل المطلوب ،مبينا
أن ال ـف ــرق ــة مـتـخـصـصــة بـتـقــديــم

الـ ـفـ ـن ــون ال ـش ـع ـب ـي ــة ،واش ـت ـه ــرت
ب ـت ـق ــدي ــم الـ ـع ــرض ــة ،وه ـ ــذا ال ـفــن
يعتبر أحد أهم الفنون الشعبية
ال ـ ـقـ ــدي ـ ـمـ ــة وت ـ ــرافـ ـ ـق ـ ــه ال ـ ـط ـ ـبـ ــول،
وي ـ ــؤدي ـ ــه أع ـ ـضـ ــاء الـ ـف ــرق ــة عـلــى
ش ـكــل صـفـيــن مـتـقــابـلـيــن يحمل
أحد الصفين "الطيران" والثاني
ي ــؤدي الـتـصـفـيــق ،أم ــا بالنسبة
المجيلسي يشبه الفريسني لكنه
ً
يختلف في تأديته جلوسا على
شكل صفين متقابلين يتحركون
ً
ً
يمينا وشماال.
وأكــد األمـيــر أن الفرقة تهدف
إل ـ ــى ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ال ـ ـتـ ــراث،
وت ـت ــول ــى م ـه ـمــة احـ ـي ــاء الـ ـت ــراث
الشعبي الكويتي منذ أمد طويل.

فهد األمير

فرقة الجهراء للفنون الشعبية

سعداء الدعاس تنشر «لمن يقف خلف الباب» الهزاع يستعد إلصدار «حان الوداع»

نتاج الورش التي أقامتها «عن ُبعد» في بداية جائحة كورونا
يتضمن كتاب «لمن يقف
خلف الباب» ،مجموعة
من النصوص القصصية،
والنقدية ،لعدد من طلبة
النقد واألدب المسرحي.

الورش انطلقت
في أبريل
واختتمت في
أغسطس وكانت
بصورة شبه
يومية
سعداء الدعاس

●
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أصـ ــدرت رئـيـســة قـســم النقد
واألدب ال ـم ـســرحــي ،د .سـعــداء
ً
ال ــدع ــاس ،كـتــابــا بـعـنــوان «لمن
ي ـ ـقـ ــف خ ـ ـلـ ــف الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاب» ،ي ـض ــم
مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــوص
القصصية ،والنقدية ،لمجموعة
م ــن ط ـل ـبــة ق ـســم ال ـن ـقــد واألدب
المسرحي وآخرين ،نتاج ورش
ح ــرة مـجــانـيــة أقــام ـت ـهــا لطلبة
القسم في بداية جائحة كورونا،
ً
ب ـ ـ ـ ــدءا مـ ــن شـ ـه ــر أبـ ــريـ ــل حـتــى
أغسطس الماضيين ،وبصورة
شبه يومية.
وأشــارت الدعاس لذلك على
الغالف الخلفي للكتاب ،قائلة":
اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــازة ج ـع ـل ـنــي
أستشعر خطورتها على أبنائي
ُ
فبدأت البحث عن آلية
الطلبة،
تـســاهــم ف ــي م ــلء وق ــت فــراغـهــم
ُ
ب ــال ـم ـف ـي ــد ،وتـ ـنـ ـع ــش أدوات ـ ـهـ ــم
ُ
ومهاراتهم ،فقررت إقامة ورش
ع ــن ب ـع ــد ف ــي م ـج ــال ــي ال ـك ـتــابــة
والنقد شارك بها طلبة من قسم
النقد واألدب المسرحي ،وطلبة
مـ ــن :ق ـســم ال ـت ـم ـث ـيــل ،الـجــامـعــة
األميركية ،ومدرسة النور".
واس ـت ـك ـم ـلــت ق ــائ ـل ــة" :مـعـظــم
ط ـل ـب ـت ــي ي ـ ـتـ ــوقـ ــون ل ـل ـم ـع ــرف ــة،
ي ـع ـش ـق ــون الـ ـنـ ـق ــاش ،ي ـم ـل ـكــون
الكثير مــن األدوات ،ويرغبون
باالنطالق ،لكنهم بانتظار من
ً
أوال ...وأنــا قـ ُ
ـررت
يطرق الـبــاب
أن أطرق الباب".
ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب يـ ـض ــم أحـ ـ ـ ــد ع ـشــر
ً
ً
نـ ـ ـ ـص ـ ـ ــا ق ـ ـص ـ ـص ـ ـي ـ ــا ،وع ـ ـش ـ ــرة
ن ـصــوص نـقــديــة ،بـقـلــم كــل مــن:
آالء ال ـب ـح ــران ــي ،ال ـح ــر ع ـب ــدال،
بــدر األسـتــاد ،جــوري العازمي،
حسن حاجية ،حصة التميمي،
حنين سالمة ،رنا حافظ ،فاطمة

ال ــزه ــراء ع ــاش ــور ،عـلــي صــالــح،
محمد القالف ،مصعب السالم،
م ـن ـي ــرة الـ ـعـ ـب ــدالـ ـج ــادر ،مـهـنــد
الشوحطي ،يوسف العصفور.
ً
وان ـطــاقــا مــن أهـمـيــة تـعـ ّـرف
ا لـطــا لــب على المشهد الثقافي
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـلـ ــي والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب ـ ـ ــي ،ب ـ ـ ــدأت
ال ــدع ــاس بـتـمــريــن الـ ـق ــراءة في
الورشتين ،حيث اطلع الطلبة
ع ـل ــى الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـن ـص ــوص
ال ـكــوي ـت ـيــة وال ـع ــرب ـي ــة ب ـصــورة
فردية وجماعية ،لمجموعة من
أب ــرز كـتــاب الـقـصــة ،مـثــل :ليلى
العثمان ،استبرق أحمد ،تسنيم
الحبيب ،جميلة سيد علي ،زيد
خلف ،وزياد خداش.
ثم خاض طلبة ورشــة النقد
تـ ـم ــر يـ ـنـ ـه ــم األول وا لـ ـ ـخ ـ ــاص
ب ــاألس ــس ال ـن ـقــديــة بــالـتـطـبـيــق
عـ ـ ـل ـ ــى ن ـ ـ ــص ق ـ ـص ـ ـيـ ــر ألسـ ـ ـم ـ ــاء
الـ ــدعـ ــاس ،إلـ ــى أن ب ــات ــوا أكـثــر
جاهزية لخوض تجربة القراءة
النقدية بالتطبيق على نصوص
قصصية قـصـيــرة لخمسة من
الـكـتــاب :بــاسـمــة الـعـنــزي ،ثريا
ال ـب ـق ـص ـم ــي ،ط ــال ــب ال ــرف ــاع ــي،
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ال ـ ـع ـ ـت ـ ـي ـ ـبـ ــي ،ومـ ـن ــى
الشمري.
ول ـعــل ال ـخ ـطــوة األه ــم تكمن
فـ ــي إرسـ ـ ـ ــال الـ ـنـ ـت ــاج ال ـن ـهــائــي
ل ــورش ــة ال ـن ـق ــد ،ل ـكــل ك ــات ــب من
الكتاب الخمسة ،للتعرف على
رأيهم بمستوى المقاالت ،األمر
ً
ً
الذي ترك أثرا كبيرا في نفوس
ال ـط ـل ـبــة ،وم ـن ـح ـهــم ال ـك ـث ـيــر من
الـثـقــة ،وتــم نشر تلك اآلراء في
ً
الكتاب أيضا.
وتـ ـ ـق ـ ــول الـ ـ ــدعـ ـ ــاس ف ـ ــي ه ــذا
الـ ـش ــأن" :ال ـط ــال ــب يـتـمـنــى نشر
مـنـجــزه لـمـعــرفــة آراء اآلخــريــن
ً
فيما يكتب ،خصوصا إن كان
لـتـلــك اآلراء ش ــأن فــي مجالها،

غالف اإلصدار
ّ
وهذا ما جعلني أراسل الكتاب
الــذيــن تـجــاوبــوا معي بحماس
يشكرون عليه .األمر ذاته يتكرر
بصورة أخــرى ،وبتعاون كبير
مــن رئيس الصفحة الفنية في
جريدة األنباء (مفرح الشمري)
ً
ال ــذي أرس ــل ل ــه دائـ ـم ــا ،مـقــاالت
يكتبها أبنائي الطلبة ،وأسعى
ً
لـنـشــرهــا تـشـجـعــا لـهــم ،فتكون
جــريــدة األن ـبــاء أول مــن يرحب
بهم".
من الجدير بالذكر أن كتاب
(ل ـم ــن ي ـقــف خ ـلــف ال ـ ـبـ ــاب) ،هو
اإلصدار الثاني لسلسلة ُ(منجز
الطلبة) ،التي بدأتها الدكتورة
سعداء الدعاس ،بكتاب (غربة...
فيلم وفستان) نتاج طلبة مادة
فن كتابة ،للفرقة الرابعة لقسم
النقد واألدب المسرحي ،الــذي
صدر في عام  ،2017وتم تقديم
أح ـ ـ ــد نـ ـص ــوص ــه عـ ـل ــى خ ـش ـبــة
المسرح بعنوان (راوية األفالم)
من إخراج عدنان بالعيس ،في
عام .2018

محمد هنيدي في أزمة
بسبب بطلة مسرحيته

 12أغنية متنوعة بالتعاون مع باقة من الشعراء والملحنين

حسين الجسمي يطلق أغنية «فتاك» فهد األمير :فرقة الجهراء تقدم فقرات
متنوعة في «إكسبو دبي»
الـشــوق ...ومــا احتملت البين...
ّ
رمشك الـ فتاك  ...يذبح وهلك...
من حالت العين".
يـ ـ ـ ــذ كـ ـ ـ ــر أن آ خ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أ عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال
"الجسمي" أغنية "درب الشعر"
أشـ ـع ــار س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ح ـم ــدان
بن محمد بن راشــد آل مكتوم،
ألـ ـح ــان ف ــاي ــز ال ـس ـع ـيــد ،تــوزيــع
نور هاشم.

خبريات

يستعد الشاعر واإلعالمي حيدر مرداس
الـ ـ ـه ـ ــزاع إلصـ ـ ـ ــدار ديـ ـ ـ ــوان ش ـ ـعـ ــري ج ــدي ــد
بعنوان "حان الوداع" يعد الرابع عشر له
خالل مشواره الشعري.
وي ـق ــول الـ ـه ــزاع ب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،إأن ــه
يتأهب لتقديم هــذا اإل ص ــدار خــال األ يــام
المقبلة عـقــب اال نـتـهــاء مــن عملية انتقاء
الـ ـنـ ـص ــوص ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ال ـ ـحـ ــرص عـلــى
إي ـج ــاد ن ـصــوص جـمـيـلــة ت ـجــذب ال ـق ــارئ،
كذلك السعي إلى تضمين اإلصدار أعمال
متنوعة ترضي كل األذواق.
ً
ً
وب ـ ّـي ــن أنـ ــه اس ـت ـغ ــرق وقـ ـت ــا ط ــوي ــا فــي
انـ ـتـ ـق ــاء ال ـق ـص ــائ ــد وج ـم ـع ـه ــا ض ـم ــن ه ــذا
ّ ً
مشددا على ضرورة العمل ضمن
الديوان،
م ـقــاي ـيــس واض ـح ــة ت ـض ـمــن ن ـج ــاح الـعـمــل
ورواجـ ـ ـ ــه ع ـن ــد الـ ـنـ ـش ــر ،ويـ ـ ــرى أن دي ـ ــوان
ال ـش ـعــر ي ـح ـتــاج إل ــى ع ـنــايــة خــاصــة أث ـنــاء
االنتقاء ألن وضع عدد كبير من القصائد
ً
ضـمــن ا ل ــد ي ــوان ح ـبــا فــي تـضـخـيــم حجمه
ً
ليس مهما بالنسبة لــي بــل المهم تقديم
األج ـمــل واألف ـضــل مــن الـنـصــوص السيما
أن القارئ اعتاد على مدى العقود السابقة
تقديم قصائد تحترم ذائقته الفنية إضافة
إلى وجود جماليات الحرفة الشعرية في
األعمال.
وع ــن ت ـفــاص ـيــل الـ ــديـ ــوان ،ق ــال ":ع ـن ــوان
ً
ال ــدي ــوان يــأتــي ات ـســاقــا مــع قـصـيــدة "حــان
الـ ـ ــوداع" ال ـت ــي لـحـنـهــا وشـ ــدا ب ـهــا ال ـف ـنــان
الكبير خالد الشيخ ،ويتضمن ونصوص
أخرى جميلة ال أود ذكرها لتكون مفاجأة
للقارئ الكريم".

البرنامج ،وجذب العديد من المستمعين،
ً
ً
السيما أن إلذاعة الكويت جمهورا عريضا
في مختلف الدول العربية.
وتقول كلمات قصيدة "حان الوداع":
حان ا لــوداع وخاطري منك ما طاب
ـوداع
ـ
ـ
ـ
ـ
ل
وا
يـ ــا ش ـي ــن ل ـح ـظ ــات ال ـب ـك ــا
ِ
سافر في أ مــان الله يا أعز األحباب
بــاص ـبــر ع ـلــى ف ــرق ــاك رغ ــم الـتـيــاعــي
ّ
ي ــوم ــك ب ـك ـيــت وح ـ ـ ّـدر ال ــدم ــع ســكــاب
دمعك على الوجنات سبب ضياعي
ال ـ ـلـ ــه يـ ـ ـ ــردك ي ـ ــا بـ ـع ــد ك ـ ــل األح ـ ـبـ ــاب
وأسـ ـع ــد م ـع ــاك ــم ف ــي ل ـق ــا واج ـت ـم ــاع

رشة عطر
وع ـلــى صـعـيــد مـتـصــل ،يــواصــل ال ـهــزاع
ت ـس ـج ـيــل ح ـل ـق ــات جـ ــديـ ــدة مـ ــن بــرنــام ـجــه
الشعري "رشة عطر" ،الذي يبث عبر أثير
ً
إذاعة الكويت ،منتقيا العديد من القصائد
الـجـمـيـلــة ألب ــرز ال ـش ـعــراء ،وال ـبــرنــامــج من
إع ـ ـ ــداد وتـ ـق ــدي ــم حـ ـي ــدر م ـ ـ ــرداس ال ـ ـهـ ــزاع،
وإخراج صابرين بولند.
ويحرص الهزاع على التنويع في انتقاء
القصائد لشعراء مختلفين ،ينتمون إلى
م ــدارس شـعــر يــة مختلفة ،إل ث ــراء محتوى

حيدر الهزاع

يبحث الفنان محمد
هنيدي حاليًا عن بطلة
مسرحيته الجديدة التي
تعرض خالل أيام ضمن
موسم الرياض باململكة
العربية السعودية بعد
التعاقد عليها خالل األيام
املاضية.
وتسبب انسحاب
الفنانة هالة صدقي من
املسرحية بعد االتفاق
على التفاصيل األولى
في أزمة لهنيدي الذي
اقترب من العرض حيث
طالب املخرج خالد يوسف
الفنانة هالة صدقي
بالتفرغ من أجل تصوير
فيلم "أهال بكم في باريس"
خالل أيام بني القاهرة
وبيروت.
ويقدم محمد هنيدي
دور مطرب شعبي في
مسرحيته الجديدة التي
ينوي تقديم مواسم عرض
في القاهرة لها بعد انتهاء
عروض موسم الرياض،
لكن تبقى بطلة العمل
التي تتطلب مواصفات
خاصة أهمها أن تكون
كوميدية.

محمد ثروت يعود بأغنيتين
ويجهز الثالثة

قرر املطرب محمد ثروت
باالتفاق مع نجله املنتج
أحمد ثروت العودة
للجمهور بقوة خالل
الفترة القادمة بعد النجاح
الكبير الذي حققته
آخر أغنياته باسم "يا
مستعجل فراقي" العام
املاضي.
وانتهى ثروت من تسجيل
األغنية األولى التي
يتعاون فيها مع الشاعر
الغنائي أحمد املالكي
وامللحن محمد عبية،
واملوزع أحمد أمني في
التعاون األول بني الطاقم
وثروت.
واستقر النجم محمد
ثروت على األغنية الثانية
له وهي من كلمات أحمد
املالكي أيضًا ومن توزيع
عمار ويسجلها خالل
الساعات القادمة على أن
يطرح أولى األغنيات خالل
أيام والثانية بعدها بأيام،
كما عقد جلسات عمل مع
امللحن محمد رحيم لتقديم
أغنية جديدة أيضًا تسجل
خالل أيام.

حنان ماضي تغسل أحزانها

تعود النجمة حنان
ماضي للجمهور من
جديد وتستأنف حفالتها
الغنائية التي توقفت
بسبب حزنها ،بعد رحيل
والدها عازف الكمان
الشهير محمد ماضي،
الذي رحل عن عاملنا مطلع
أغسطس املاضي.
وتوجد حنان ماضي،
مساء اليوم الجمعة ،في
دار األوبرا املصرية في
حفل نفدت تذاكرها نظرًا
إلى انتظار الجمهور
للفنانة املبتعدة عن
الساحة خالل الفترة
املاضية.
ومن املقرر أن تقدم حنان
ماضي خالل الحفل
مفاجآت كبيرة لجمهورها
منها أغنية" ،زمانك
حداق" ،وهي آخر أعمال
مؤلفها الشاعر حسن
رياض ،الذي توفي في
أغسطس املاضي وهي
آخر أغنياتها ،وهي
من ألحان علي يوسف،
وتوزيع زناتي باإلضافة
إلى عدد من األغنيات
املفضلة لدى الجمهور.

ةديرجلا
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دوليات

ً
ً
ّ
واشنطن لن تطبع مع دمشق ...وموسكو وأنقرة بحثتا «حال نهائيا»

أزمة أفغانستان تفرض نفسها على «جنيف  ...»2وأميركا ترغب في استخدام قواعد روسية
تتزايد التحركات على خط
األزمة السورية دون أن تفضي
حتى اآلن الى خريطة طريق
ُ
واضحة تظهر بأي اتجاه يسير
الملف .وقالت أنقرة وموسكو،
وهما طرفان مؤثران في
ً
المشهد ،إنهما بحثتا حال
ً
نهائيا لألزمة ،في حين جددت
واشنطن رفضها للتطبيع مع
دمشق ،رغم إرسالها إشارات
إيجابية لحلفائها ُ
للمضي
َ
بحذر لفتح قنوات كانت مقفلة
مع سورية.

رغم المؤشرات الكثيرة على
ت ـس ــاه ــل أم ـي ــرك ــي م ــع دم ـش ــق،
واي ـعــاز لبعض الـحـلـفــاء بفتح
ق ـ ـ ـنـ ـ ــوات ،ول ـ ـ ــو مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودة ،مــع
سورية كانت مغلقة منذ اندالع
ال ـحــرب األهـلـيــة فــي  ،2011أكــد
متحدث باسم وزارة الخارجية
األميركية أن «واشنطن ليست
لــديـهــا خـطــط للتطبيع أو رفــع
مستوى العالقات الدبلوماسية
مع الحكومة السورية».
ً
وردا ع ـ ـلـ ــى أ س ـ ـئ ـ ـلـ ــة حـ ــول
ترحيب «الخارجية» األميركية
بإعالن األردن فتح الحدود مع
س ــوري ــة ،ث ــم تــراج ـعــه ع ــن ذل ــك،
قــال المتحدث إن «واشـنـطــن ال
تشجع اآلخرين على التطبيع»
مع دمشق.
وقـ ــام األردن بـفـتــح ال ـحــدود
وإعادة الطيران مع سورية ،في
خ ـطــوة ب ــدا أن ـهــا حـصـلــت على
ً
ضوء أميركي أخضر ،خصوصا
ف ــي ظ ــل «ق ــان ــون ق ـي ـصــر» ال ــذي
يعاقب المتعاملين مع دمشق.
وقبل ذلك ،سمحت واشنطن
ب ــاسـ ـتـ ـج ــرار ال ـ ـغـ ــاز ال ـم ـص ــري
والكهرباء األردنية عبر سورية
ال ــى لـبـنــان ،بــل طــرحــت نفسها
أنـهــا صــاحـبــة ه ــذه الـفـكــرة ،في
مواجهة سفن النفط اإليرانية
الـ ـت ــي اس ـت ـج ـل ـب ـه ــا حـ ـ ــزب ال ـل ــه
ال ــى ل ـب ـنــان ،الـ ــذي يـشـهــد أزم ــة
ً
مالية وانهيارا اقتصاديا غير
مسبوق.

تفاهمات سوتشي

ال تراجع عن
«إس »400
وندرس مع
روسيا إنشاء
محطتين
نوويتين
الرئيس التركي

جاء ذلك ،بالتزامن مع إعالن
موسكو وأنـقــرة عــن تفاهمات،
فــي حين يعاني الـبـلــدان توتر
عالقاتهما مع واشنطن.
وق ــال الرئيس التركي رجب
طـيــب إردوغ ـ ــان ،خ ــال مـغــادرة
منتجع سوتشي الذي استضافه
به نظيره الروسي ،أمس األول،
ً
ً
إنه بحث مع بوتين «حال نهائيا
ً
فــي ســوريــة» ،مضيفا أنــه على
األم ـيــرك ـي ـيــن «ت ــرك ـه ــا لشعبها
عاجال أم آجال».
وات ـ ـ ـهـ ـ ــم إردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـن ـســق
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ل ـل ـش ــرق
األوسط وشمال إفريقيا ،بريت
مــاكـغــورك ،بــأنــه منسق تنظيم
«حـ ــزب ال ـع ـم ــال ال ـكــرد ّس ـتــانــي»
االنفصالي ،الذي تصنفه أنقرة
ً
ً
تنظيما إرهابيا.
ورأى أن الوقت حان لتطبيق

سلة أخبار
رئيس حكومة األردن
في زيارة دعم للبنان

أجرى رئيس الوزراء األردني
بشر الخصاونة زيارة
الى لبنان ،التقى خالها
المسؤولين اللبنانيينّ ،
معبرا
عن دعم بالده لبيروت التي
تشهد انهيارا اقتصاديا
ّ
ً
وماليا غير مسبوق .وسلم
الخصاونة رسالة من عاهل
األردن الملك عبدالله الثاني
الى الرئيس اللبناني ميشال
ثمن مواقف ّ
عون ،الذي ّ
عمان
الداعمة لبالده .كما أعرب
الخصاونة عن تضامن بالده
ً
مع لبنان ،مؤكدا اهتمام األردن
بدعم استقرار لبنان وتلبية
احتياجاته وإعادة نهضته،
وذلك خالل مؤتمر مشترك مع
نظيره اللبناني نجيب ميقاتي
عقب مباحثات تناولت عملية
تسريع حصول لبنان على
الكهرباء من األردن والغاز
المصري الذي ّ
يمر عبر األردن
وسورية إلى لبنان.

ً
رسميا (أ ف ب)
شاحنات تدخل إلى سورية من األردن أمس األول مع فتح الحدود
«حــل نهائي ومـسـتــدام» للنزاع
ف ـ ـ ــي سـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة ،وخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة ف ــي
محافظة إدلب .ولفت إلى تحديد
«خـ ــري ـ ـطـ ــة طـ ـ ــريـ ـ ــق» س ـي ـع ـت ـمــد
عليها وزراء الدفاع والخارجية
للتعامل مع الوضع في «منطقة
خفض التصعيد» ،حيث كثفت
المقاتالت الــروسـيــة ضرباتها
ع ـلــى م ــواق ــع ن ـفــوذ الـمـعــارضــة
الـســوريــة الـمــدعــومــة مــن تركيا
بشمال سورية.
م ــن جـهـتــه ،أك ــد «الـكــرمـلـيــن»
أن ب ــوتـ ـي ــن وإردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان أك ـ ــدا
التزامهما باالتفاقات المبرمة
بشأن ض ــرورة إخــاء إدلــب من
اإلرهابيين.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث بـ ــاسـ ــم
الــرئــاســة ال ــروس ـي ــة ،ديـمـيـتــري
ب ـ ـي ـ ـس ـ ـك ـ ــوف ،أن ا ل ـ ـ ـنـ ـ ــزا عـ ـ ــات
اإلقليمية ،منها أزمــات سورية
ول ـي ـب ـيــا وأف ـغــان ـس ـتــان وإقـلـيــم
قــره بــاغ األذربـيـجــانــي ،اتخذت
مـكــانــة مـلـمــوســة ضـمــن أجـنــدة
المحادثات في سوتشي.

وت ــاب ــع« :ت ــم تــأك ـيــد ض ــرورة
تطبيق اتفاقاتهما بخصوص
إخ ـ ـ ـ ـ ــاء م ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة إدل ـ ـ ـ ـ ــب م ــن
الـعـنــاصــر اإلرهــاب ـيــة المتبقية
هـ ـن ــاك ،والـ ـت ــي م ــن ش ــأن ـه ــا أن
ّ
تشكل خـطــرا وات ـخــاذ خطوات
هجومية معادية ضد الجيش
السوري».
ف ـ ـ ــي مـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــات أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ق ـ ــال
إردوغان إن بالده لن تتراجع عن
صفقة منظومة الدفاع الجوي
الروسية  S400التي تعارضها
واشنطن بشدة.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن ب ــوتـ ـي ــن أبـ ــدى
م ــوافـ ـقـ ـت ــه لـ ـ ــدراسـ ـ ــة إم ـك ــان ـي ــة
ال ـت ـع ــاون ف ــي إنـ ـش ــاء محطتي
طــاقــة نــوويــة ثانية وثــالـثــة في
تركيا ،بجانب محطة «آق قويو».

«جنيف »2
الـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،وفـ ـ ـ ــي مـ ـح ــاول ــة
لـ ـلـ ـح ــد مـ ـ ــن ال ـ ـ ـخـ ـ ــافـ ـ ــات الـ ـت ــي
تقوض العالقات بين القوتين

الـنــوويـتـيــن األبـ ــرز ف ــي الـعــالــم،
استأنفت موسكو وواشـنـطــن،
أم ـ ـ ـ ــس ف ـ ـ ــي ج ـ ـن ـ ـيـ ــف ،ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار
االسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــذي ب ـ ـ ــدأه
الرئيسان بوتين وبــايــدن على
ضفاف بحيرة ليمان في يونيو.
وعقد االجتماع الجديد خلف
األب ـ ـ ــواب ال ـم ـغ ـل ـقــة وفـ ــي غـيــاب
وسائل اإلع ــام ،برئاسة نائبة
وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي،
ويـ ـن ــدي شـ ـي ــرم ــان ،ون ـظ ـيــرهــا
الروسي سيرغي ريابكوف.
وي ـ ـ ـبـ ـ ــدو أن األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع فــي
أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان ف ــرض ــت نـفـسـهــا
ً
على االجتماع ،خصوصا بعد
أن ك ـش ـف ــت م ـج ـل ــة بــول ـي ـت ـي ـكــو
عن مفاوضات أميركية مكثفة
الس ـ ـت ـ ـخـ ــدام قـ ــواعـ ــد ع ـس ـكــريــة
روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل ع ـم ـل ـي ــات
مكافحة اإلرهاب في أفغانستان.
ول ـف ـتــت ،ف ــي ت ـقــريــر ،إل ــى أن
ج ـل ـس ــة اس ـ ـت ـ ـمـ ــاع سـ ــريـ ــة ب ـيــن
قـ ـ ــادة «الـ ـبـ ـنـ ـت ــاغ ــون» وأعـ ـض ــاء
فــي مجلس الـشـيــوخ تـمــت هــذا

األسبوع ،وتحدث المسؤولون
خــال ـهــا ع ــن ال ـم ـحــادثــات الـتــي
جـ ـ ـ ــرت مـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـم ـح ـي ـط ــة
بأفغانستان حول إمكانية شن
عـمـلـيــات مـكــافـحــة إرهـ ـ ــاب ،في
األفـ ــق ،أو عــن بـعــد بــاسـتـخــدام
الـ ـ ـ ــرادار الـ ـق ــادر ع ـلــى اك ـت ـشــاف
ورصـ ـ ــد الـ ـح ــرك ــات واألهـ ـ ـ ــداف،
بشكل يسمح للقوات األميركية
بمراقبة وضرب أهداف في البلد
الذي باتت تسيطر عليه حركة
طالبان المتشددة.
وأوضح أعضاء في «الشيوخ»
أن ال ـق ــواع ــد ق ــد ت ـش ـمــل قــواعــد
ع ـس ـكــريــة ي ــدي ــره ــا الـ ـ ــروس في
هذه البلدان.
وبـعــد تقديم شـهــادات عامة
أمام لجنة القوات المسلحة في
المجلس ،الثالثاء الماضي ،قدم
القادة العسكريون الثالثة ،وزير
ال ــدف ــاع لــويــد أوس ـت ــن ،ورئـيــس
هيئة األرك ــان المشتركة ،مايك
ميلي ،وقائد القيادة المركزية،
كينيث ماكينزي ،إيجازا للنواب

خ ـلــف األب ـ ـ ــواب ال ـم ـغ ـل ـقــة حــول
النقاشات الدائرة مع حكومات
ط ــاج ـي ـك ـس ـت ــان وأوزبـ ـكـ ـسـ ـت ــان
وقــرغـيــزسـتــان وغ ـيــرهــا .وجــاء
الكشف للمشرعين بعد ساعات
من اعتراف الوزير أوستن بأن
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة طـلـبــت من
م ــوسـ ـك ــو ت ــوضـ ـيـ ـح ــات ب ـش ــأن
ع ـ ـ ــرض م ـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ب ــوت ـي ــن
الس ـت ـق ـب ــال ع ـم ـل ـيــات مـكــافـحــة
اإلرهــاب األميركية في القواعد
ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ــروسـ ـي ــة بــوســط
آسيا.
وأخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء م ـج ـل ــس
الشيوخ الذين حضروا الجلسة
السرية أن العرض تم التعامل
ّ
المشرعون
معه بـجــديــة .وق ــال
إن ماكينزيّ ،
قدم تفاصيل حول
ال ـم ـقــاتــات الـعـسـكــريــة ون ـقــاط
اإلطالق التي يمكن استخدامها
لـ ـض ــرب أهـ ـ ـ ــداف إره ــابـ ـي ــة فــي
أفغانستان.
(جنيف  -وكاالت)

الحوثيون يحاصرون
ثكنة جوبة بمأرب

أفاد مصدر عسكري يمني
بسقوط  90قتيال بمعارك عنيفة
تدور بين مقاتلي جماعة أنصار
الله الحوثية ،والجيش اليمني
في مديرية ُ
الجوبة المتاخمة
لمدينة مأرب مركز المحافظة
التي تحمل االسم نفسه ،إثر
هجمات مكثفة شنتها الجماعة
المتمردة بغطاء صاروخي
ومدفعي وإسناد جوي
بطائرات ُمسيرة .وأضاف أن
مقاتلي الجماعة ّ
تقدموا باتجاه
ثكنة للقوات الحكومية وباتوا
يحاصرونها من محورين ،عقب
سيطرتهم على موقع عسكري
مؤد إليه،
ومفترق طرق ٍ

السودان :تظاهرة مدنية
ووساطة مع العسكر

حشود إيرانية عسكرية جديدة على حدود أذربيجان

باريس تعتمد على بكين إلعادة طهران إلى المحادثات النووية
ال ي ــزال ال ـتــوتــر يـتـصــاعــد بـيــن إيـ ــران وأذرب ـي ـج ــان على
خلفية فرض باكو ضرائب على شاحنات ايرانية تمر الى
أرمينيا عبر طريق سيطر عليه االذربيجانيون في حرب
العام الماضي ،وكذلك بسبب مناورات تركية ـ أذربيجانية ـ
باكستانية أثارت حفيظة إيران التي ردت بمناورة للحرس
الثوري على حدودها الشمالية.
وتـ ـب ــادل م ـس ــؤول ــون م ــن ال ــدول ـت ـي ــن ال ـج ــارت ـي ــن الـلـتـيــن
تسكنهما أغلبية من المسلمين الشيعة االتهامات واالهانات
والتهديدات في االيام الماضية .وأمس ،أعلن الجيش اإليراني
أنه سيجري مناورات عسكرية في شمال غرب البالد اليوم
رغم انتقاد باكو للخطوة.
ونقلت وكالة األنباء الرسمية «إرنا» عن قائد القوات البرية

للجيش العميد كيومرث حيدري قوله أمس إن المناورات
«ستنطلق بمشاركة وحدات مدرعة ومدفعية وطائرات مسيرة
وبدعم من مروحيات الجيش» .وأشار إلى أن هدف المناورات
«االرتقاء بالجاهزية القتالية للقوة البرية في هذه المنطقة»،
من دون أن يحدد مداها الزمني أو الجغرافي.
وكــان رئيس أذربـيـجــان إلـهــام علييف ،الحليف الوثيق
للرئيس التركي رجب طيب إردوغان ،انتقد في حوار االثنين
ً
الماضي ،إجراء طهران مناورات قرب حدود بالده ،معتبرا
ً
أنها «حدث مفاجئ جدا» .وأضاف «هذا حقهم السيادي .ولكن
لماذا اآلن ،ولماذا عند حدودنا؟» .وردت الخارجية اإليرانية
بالتأكيد أن إجراء مناورات عسكرية هو «قرار سيادي».
وأل ـم ـحــت ال ـخــارج ـيــة إل ــى ال ـعــاقــة الــوثـيـقــة ال ـتــي تــربــط

أذربيجان ،ذات الغالبية الشيعية ،بإسرائيل ،مؤكدة أن طهران
«لن تتسامح مع أي شكل من أشكال تواجد الكيان الصهيوني
بالقرب من حــدودهــا .وفــي هــذا المجال ،ستتخذ ما تجده
مناسبا ألمنها القومي» .وتعيش في إيــران جماعة كبيرة
من السكان من القومية االذرية ،التي تتبع أغلبها المذهب
الشيعي وتتشارك قــواســم مــع اللغة التركية ،وخــاصــة في
المحافظات الشمالية الغربية المحاذية ألذربيجان وأرمينيا.
وفي هذه األثناء ،ذكرت متحدثة باسم وزارة الخارجية
الفرنسية أن الوزارة تعول على الصين في استخدام «أكثر
ً
حججها إقناعا» مع إيران إلعادتها إلى طاولة المحادثات
النووية.
وتزامن ذلك مع تصريح مسؤول السياسة الخارجية في

االتحاد األوروبي جوزيب بوريل بأنه يعتقد أن المحادثات
ال ـنــوويــة م ــع إيـ ــران سـتـسـتــأنــف «ف ــي غ ـضــون ف ـتــرة زمنية
مـقـبــولــة» .وك ــان م ـســؤولــون أمـيــركـيــون وأوروبـ ـي ــون قــالــوا
إن الــواليــات الـمـتـحــدة تــواصـلــت مــع الـصـيــن بـشــأن خفض
مـشـتــريــاتـهــا م ــن ال ـن ـفــط ال ـخ ــام اإلي ــران ــي ف ــي ح ـيــن تسعى
واشنطن إلقناع طهران باستئناف المحادثات المتوقفة منذ
يونيو الماضي بعد الجولة السابعة.
وفي سياق قريب ،أفادت تقارير في النرويج باتهام عالم
ألماني إيراني بمشاطرة معلومات عن مواد دفاعية مع أربعة
باحثين زائرين إيرانيين في معمله التابع لجماعة نرويجية
حكومية ،وذلك بالمخالفة للعقوبات المفروضة ضد طهران.
(طهران ـ وكاالت)

البيد يزور البحرين ويفتتح سفارة إسرائيلية
افتتح وزيــر الخارجية اإلسرائيلي ،يائير البـيــد ،أمــس،
فــي البحرين سـفــارة ل ـبــاده ،فــي أول زي ــارة رسمية لــه إلى
المنامة ،بعد اتفاق تطبيع العالقات الذي أبرم العام الماضي
بين إسرائيل والبحرين برعاية أميركية في إطار «اتفاقات
إبراهيم».
واستقبل ولــي عهد البحرين األمير سلمان بن حمد آل
خليفة ،وزي ــر الـخــارجـيــة اإلســرائ ـي ـلــي ،ال ــذي ق ــال« :التقيت
سمو ولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة،
وأت ـشــرف أن أك ــون هـنــا ،وأن أخـطــو معكم خـطــوة إضافية
ً
في بناء صــرح العالقات بيننا ،وفقا لنموذج من الشراكة
والـتـعــايــش بـيــن ثـقــافــات وأدي ـ ــان» .وفــي وقــت ســابــق حظي
البيد باستقبال حافل من قبل وزيــر الخارجية البحريني
عبداللطيف الزياني ،وسط إجراءات أمنية مشددة.
وبحث الرجالن «التعاون المشترك بين البلدين ،وسبل
تحويل الـســام الــرسـمــي إلــى ســام تفاعلي بين الشعبين
وال ـت ـعــاون فــي ال ـم ـجــاالت االق ـت ـصــاديــة األمـنـيــة السياسية
والمدني» ،حسب الخارجية اإلسرائيلية.
وت ــم خ ــال ال ــزي ــارة الـتــوقـيــع عـلــى  5م ــذك ــرات تـفــاهــم في
مجاالت التكنولوجيا واالقتصاد ،وفق مسؤولين إسرائيليين
أشــاروا أيضا إلــى أن االتفاقات الموقعة شملت مؤسسات
مثل الشركة الوطنية اإلسرائيلية للمياه ،ومستشفى «شيبا»
اإلسرائيلي.
وقال سفير البحرين لدى إسرائيل ،خالد الجالهمة ،في

تـغــريــدة ،إن ذلــك يمثل «لحظة تاريخية .وصــول أول وزيــر
خارجية إسرائيلي إلــى مملكة البحرين .نرحب بمعاليكم
في المملكة».
وفور وصوله ،كتب البيد على «تويتر» باللغتين العربية
والعبرية «وصلنا إلى البحرين .فخور جدا بتمثيل إسرائيل
فــي أول زي ــارة رسمية وتــاريـخـيــة إلــى المملكة» .وانتقدت
الفصائل الفلسطينية الزيارة.
وكانت الطائرة التي تقل البيد هبطت في مطار المنامة،
وانطلقت من المطار بعد وقت قصير طائرة تابعة لشركة
«طـيــران الخليج» البحرينية ،في أول رحلة جوية مباشرة
بين البلدين.
وبعد نحو  3ساعات ،هبطت الطائرة في مطار بن غوريون
في تل أبيب ،حيث أقيم لها استقبال رسمي .وحملت الرحلة
الرقم  ،972وهو رمز الهاتف الدولي إلسرائيل.
يذكر أن إسرائيل طبعت عالقاتها مع  4دول عربية العام
ً
الـمــاضــي بـ ــدءا ب ــاإلم ــارات ،وم ــن ثــم الـبـحــريــن ،وال ـس ــودان،
والـمـغــرب ،بــرعــايــة الــواليــات المتحدة إب ــان والي ــة الرئيس
دونالد ترامب ،تعرف باسم «اتفاقات ابراهيم» .وأصبحت
هناك رحالت تجارية جوية بين إسرائيل وكل من اإلمارات
والمغرب.
وبينما ،قتل  3فلسطينيين برصاص إسرائيلي في حوادث
متفرقة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة ،في
شــأن آخــر ،أفــادت تقارير عبرية بــأن السلطات اإلسرائيلية

خرجت تظاهرة حاشدة في
العاصمة السودانية الخرطوم،
أمسن دعما لـ "االنتقال المدني
واستكمال مهام الثورة" بدعوة
من ّ
"تجمع المهنيين" و"لجان
المقاومة" وبدعم من "قوى
الحرية والتغيير" المشاركة في
االئتالف الحاكم.
وكشفت هيئة سكك حديد
السودان عن ّ
تعرض خط
السكك الحديدية بين الخرطوم
وعطبرة لحادث تخريب
متعمد ،يعتقد أن الهدف منه
منع وصول المئات للمشاركة
بتظاهرة العاصمة.
ّ
المكونين
ووسط توتر بين
المدني والعسكري داخل
مجلس السيادة الحاكم ،أعلن
حزب األمة تشكيل لجنة وساطة
ّ
لحل األزمة بين المكونين.

تونس« :العمال» ينتقد
تكليف بودن

ً
مستقبال البيد في المنامة أمس (رويترز)
ولي عهد البحرين
بــادرت ،أمس ،إلى إغالق ميناء يافا ،بعد اكتشاف صاروخ
في المياه.
وأكـ ـ ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر ل ـص ـح ـي ـف ـتــي «ي ــديـ ـع ــوت أح ـ ــرون ـ ــوت»،
ً
و»جـيــروزالـيــم بــوســت» ،أن غــواصــا أبـلــغ الـشــرطــة أنــه رصد
ً
صاروخا في المياه قرب الميناء ،ما دفع السلطات إلى إغالقه.
وأشارت التقارير إلى أن وحدة تابعة للجيش اإلسرائيلي
من خبراء المفرقعات لتفكيك الصاروخ .كما أعلنت الشرطة

اإلسرائيلية اكتشاف عبوة ناسفة في شجيرات قرب متنزه
عام في يافا ،وتم تفكيكها وفتح تحقيق في الحادث.
فــي حــادثــة أخ ــرى ،أعـلــن الـجـيــش اإلســرائـيـلــي أنــه يحقق
بمالبسات سقوط «درون» تابعة له فوق جنوب لبنان ،وفي
وقت الحق تبنى حزل »الله» اسقاطها.
(المنامة ،تل أبيب ـ وكاالت)

هاجم حزب العمال التونسي،
بزعامة حمة الهمامي تكليف
الرئيس قيس سعيد ،أمس
األول ،نجالء بودن لرئاسة
الحكومة الجديدة.
وقال األمين العام للحزب إن
حكومة بودن "صنيعة سعيد،
وهي استكمال لالنقالب،
وستكون مجرد موظفة لدى
الرئيس".

ةديرجلا
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بكين تستعرض تكنولوجيتها العسكرية ...هل بدأ سباق تسلح؟
محادثات «صريحة» بين الجيشين األميركي والصيني بعد إعالن «أوكوس» واجتماع «كواد»

بعد «عرض العضالت»
التكنولوجية التي قامت به
الصين في معرض تشوهاي
الجوي ،بدا أن بكين مضت
ً
بعيدا في التخلي عن
استراتيجية الحد األدنى من
الردع ،وأن التحذيرات من
سباق تسلح دولي ليست مجرد
تقديرات متشائمة.

خالفاتها التجارية مع واشنطن.

«تكنولوجيا الرقائق»
وك ــان ــت صـحـيـفــة "واش ـن ـطــن
بوست" ذكرت في أبريل الماضي،
أن الصين تعمل على إنتاج أنظمة
أسلحة متقدمة من شأنها تهديد
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،مستخدمة
تكنولوجيا الرقائق اإللكترونية
األميركية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين
أم ـيــرك ـي ـيــن ســاب ـق ـيــن ومـحـلـلـيــن
غ ــرب ـي ـي ــن ،أن ـ ــه ت ــم رص ـ ــد مـنـشــأة
عسكرية سرية في جنوب غربي
الصين لتجربة أنظمة صاروخية
ت ـفــوق ســرعـتـهــا ســرعــة ال ـصــوت،
وحذروا من إمكان أن تستهدف تلك
الصواريخ ذات يوم حاملة طائرات
أميركية أو تايوان.
وقال محللون ،إنه يتم تشغيل
أنظمة كمبيوتر ضخمة تستخدم
في تشغيل تلك األسلحة بواسطة
رقــائــق صـغـيــرة صممتها شركة
صينية تدعى "فيتيوم تكنولوجي"
بــاس ـت ـخــدام ب ــرام ــج أم ـيــرك ـيــة ،تم
بناؤها في مصنع الرقائق األكثر
ً
تقدما في العالم في تايوان ،والذي
يحاكي دقة اآلالت األميركية.
وذكــرت الصحيفة أن "فيتيوم"
ّ
تصور نفسها أنها شركة تجارية
ً
ً
تطمح ألن تصبح عمالقا عالميا
للرقائق مثل "إنتل" ،لكنها ال تعلن
صــاتـهــا بـ ــأذرع الـبـحــث للجيش
الصيني.

صناعة الدرون
وفي مطلع سبتمبر الماضي،
أعـلـنــت الـشــرطــة اإلي ـطــال ـيــة ،أنها
داهمت شركة محلية متخصصة

بكين تترقب أزمة كهرباء
بدأت الشركات الصينية الصغيرة ،التي تواجه
أزمة طاقة منذ فترة طويلة ،التحول إلى مولدات
الديزل أو إغالق أبوابها ،في حين عبر مسؤولون
في قطاع النفط عن مخاوفهم بشأن المخزونات
قبيل فصل الشتاء وتراجع التصنيع في ثاني
أكبر اقتصاد عالمي.
وتـســابــق بـكـيــن الــزمــن لـتــوصـيــل الـمــزيــد من
الفحم إلــى محطات الكهرباء الستعادة التيار،
في حين يواجه شمال شرقي البالد أسوأ انقطاع
لـلـكـهــربــاء م ـنــذ أع ـ ــوام ال سـيـمــا ف ــي مـقــاطـعــات
لياونينغ وهليونغجيانغ وجيلين التي يقطنها
قرابة  100مليون نسمة.
وكشفت بيانات رسمية أن نشاط المصانع
فــي الصين انكمش فــي سبتمبر للمرة األو لــى
منذ فبراير  .2020ومنذ األسبوع الماضي أبلغت

أكثر من  100شركة ،تشمل شركات إلكترونيات
وصناعات تحويلية ومناجم ذهب ،البورصات
بأنها ستعلق اإلنـتــاج ،لكن بعضها قالت إنها
استأنفت العمل في اليومين الماضيين.
يأتي ذلك في وقت حذرت الجمعية الوطنية
الصينية للفحم مــن أنها "غير متفائلة" بشأن
اإلمـ ـ ــدادات قـبـيــل ال ـش ـتــاء ،مــوســم ذروة الـطـلــب،
م ـض ـي ـف ــة أن م ـ ـخـ ــزونـ ــات مـ ـحـ ـط ــات ال ـك ـه ــرب ــاء
"منخفضة بوضوح" اآلن.
وت ـ ـقـ ــول الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،الـ ـت ــي ت ـس ـع ــى ل ـت ـهــدئــة
المخاوف ،إن األولوية بالنسبة لها هي ضمان
توفير الكهرباء وإمدادات التدفئة للمنازل خالل
الشتاء ،وتعهدت الشركة الصينية للصناعات
البتروكيماوية "سينوبك" التي تديرها الدولة
بزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال.

ف ــي إن ـت ــاج ال ـط ــائ ــرات العسكرية
م ــن دون ط ـي ــار (درون) ،يشتبه
ف ــي أن ال ـص ـيــن اش ـتــرت ـهــا بشكل
غير قانوني عبر شركة خارجية
(أوفشور).
ً
ووف ـقــا للتحقيق ال ــذي أجــراه
ال ـمــدعــي ال ـع ــام ف ــي بــوردي ـنــونــي
بـشـمــال شــرقــي إيـطــالـيــا ،فـقــد تم
شراء الشركة اإليطالية التي يجب
إبـ ـ ــرام ع ـقــودهــا م ــن خـ ــال وزارة
ال ــدف ــاع اإلي ـطــال ـيــة ،بنسبة تصل
إل ــى  75فــي الـمـئــة ع ــام  2018من
قبل شركة مقرها في هونغ كونغ
مقابل "سعر مرتفع ومثير للريبة".
وتخضع األراضـ ــي الصينية
إل ــى مــراق ـبــة م ـش ــددة م ــن األق ـمــار
االص ـط ـنــاع ـيــة وب ــاق ــي الــوســائــل،
ل ـم ـعــرفــة م ــا يـ ـ ــدور م ــن ت ـط ــورات
ع ـس ـكــريــة ل ـل ـع ـمــاق االق ـت ـص ــادي
والبشري اآلسيوي.
وكشفت الصور الفضائية ،في
يــولـيــو ،قـيــام الحكومة الصينية
بحفر موقع جديد لما يبدو أنه
 110مـنـصــات إلطـ ــاق صــواريــخ
نـ ــوويـ ــة ،ع ـل ــى ُبـ ـع ــد ن ـح ــو 2100
كيلومتر غرب العاصمة بكين.
وتـعــد هــذه الـقــاعــدة الـتــي يتم
إن ـش ــاؤه ــا ت ـحــت األرض ،حسب
صحيفة "نيويورك تايمز" ،الثانية
من نوعها التي يكشفها المحللون
العاكفون على دراسة صور األقمار
االصطناعية في األسابيع األخيرة.
ويعبر هذا الكشف عن "توسع

هائل في ترسانة األسلحة النووية
ال ـص ـي ـن ـي ــة" ،ف ــي م ــا ي ـم ـثــل رغ ـبــة
صـيـنـيــة ف ــي امـ ـت ــاك قـ ــوة فــائـقــة
اقتصادية وتكنولوجية توضح
أنها باتت جاهزة المتالك ترسانة
نووية بحجم ترسانة واشنطن أو
موسكو.
وط ـ ــرح ال ـم ـع ــرض الـعـسـكــري
الـصـيـنــي الـكـبـيــر تـ ـس ــاؤالت عما
ّ
اذا ك ــان ــت بـكـيــن ق ــد تـتـخــلــى عن
اسـتــراتـيـجـيــة "ال ـح ــد األدن ـ ــى من
ال ــردع" ،التي كانت تنتهجها ،أو
سـتـنـضــم إل ــى "س ـب ــاق الـتـسـلــح"،
أم أن ـ ـهـ ــا ت ـت ـط ـل ــع إل ـ ــى اإلم ـ ـسـ ــاك
ببطاقة تفاوض جديدة ،في حال
اضطرت إلى الجلوس على طاولة
مفاوضات الحد من التسلح.

محادثات معقمة
وفــي وقــت تشهد العالقة بين
ً
البلدين تــوتــرا بشأن عــدة ملفات
منها منطقة المحيطين الهندي
وال ـ ـهـ ــادئ ،أع ـل ـنــت وزارة الــدفــاع
األميركية "البنتاغون" أن الجيشين
األم ـ ـيـ ــركـ ــي والـ ـصـ ـيـ ـن ــي أجـ ــريـ ــا،
ّ
ومتعمقة" هذا
محادثات "صريحة
األسبوع تتعلق بعدد من القضايا
الدفاعية.
وأوضحت الوزارة ،في بيان ،أن
الجانبين "جــددا تأكيد توافقهما
على إبقاء قنوات االتصال مفتوحة،
إذ أبــدت واشنطن التزامها بدعم

ال ـم ـبــادئ الـمـشـتــركــة مــع الحلفاء
والـشــركــاء فــي منطقة المحيطين
الهندي والهادئ".
ُ ولفت البيان إلى أن المحادثات
نظمت يومي  28و 29مــن الشهر
ً
الماضي ،مؤكدا أن االجتماع يعد
ً
ّ ً
"مكونا مهما من الجهود المستمرة
إلدارة الرئيس جــو بــايــدن إلدارة
ال ـم ـنــاف ـســة ب ـش ـكــل مـ ـس ــؤول بين
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة والـصـيــن من
خالل الحفاظ على خطوط اتصال
مفتوحة".
وكــان زعـمــاء مجموعة "كــواد"
(ال ـ ـحـ ــوار األمـ ـن ــي ال ــرب ــاع ــي ال ــذي
ي ـت ــأل ــف م ــن ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
والـ ـي ــاب ــان وال ـه ـن ــد وأس ـت ــرال ـي ــا)
تعهدوا األسبوع الماضي بجعل
منطقة المحيطين الهندي والهادئ
"حرة ومفتوحة" ،في أول اجتماع
ّ
فـعـلــي ل ـهــم ،شــكــل جـبـهــة مــوحــدة
وسـ ــط مـ ـخ ــاوف م ـش ـتــركــة بـشــأن
الصين ،وذلك بعد ايام على إعالن
ت ـحــالــف "أوك ـ ـ ـ ــوس" ب ـيــن ام ـيــركــا
وبريطانيا وأستراليا التي حصلت
بموجب ذلك على غواصات نووية
أميركية قادة على تهديد الصين.

تايوان
فــي غـضــون ذل ــك ،عبر جيرمي
ك ــورن ـف ــورث نــائــب مــديــر المعهد
األم ـيــركــي فــي ت ــاي ــوان عــن ال ـتــزام
الواليات المتحدة بتوسيع نطاق

م ـش ــارك ــة تــاي ـب ـيــه ع ـل ــى ال ـســاحــة
الدولية ،وذلك خالل اجتماع عبر
اإلنـ ـت ــرن ــت حـ ـض ــره أيـ ـض ــا وزيـ ــر
الخارجية التايواني ونائب السفير
األميركي لدى األمم المتحدة.
وت ـم ـنــع ال ـص ـيــن ،ال ـت ــي تعتبر
تايوان إقليما تابعا لها ،الجزيرة
مــن المشاركة فــي أغـلــب الهيئات
الدولية مثل األمم المتحدة قائلة
إنها يجب أال تحظى بمعاملة دولة.

ّ
عي الزعيم الكوري الشمالي،
كيم جونغ أون ،شقيقته كيم يو
جونغ ،وهي من الشخصيات
النافذة ،في أعلى هيئة لصنع
القرار في البالد.
وذكرت وكالة األنباء املركزية
الكورية الرسمية ،امس ،أن نواب
مجلس الشعب األعلى (البرملان)،
في بيونغ يانغ انتخبوا كيم
يو جونغ عضوة بلجنة شؤون
الدولة ،ضمن آخرين .ويترأس
زعيم البالد هذه اللجنة.
وعمر كيم يو جونغ ،كما هو
مقدر في كوريا الجنوبية34 ،
عامًا ،وهي مستشارة مقربة منذ
أعوام من شقيقها الذي يكبرها
بعدة سنوات.

مذبحة في سجن باإلكوادور
والرئيس يعلن الطوارئ

الفلبين وأميركا
فــي سـيــاق مـتـصــل ،ق ــال وزيــر
الدفاع الفلبيني دلفين لورنزانا،
أم ـ ـ ـ ــس ،إن الـ ـصـ ـي ــن ع ـ ـ ّـب ـ ــرت عــن
معارضتها لسعي بالده لمراجعة
اتفاقية دفاع مع الواليات المتحدة
ً
عمرها  70عاما بسبب قلقها من
أن يكون ذلك محاولة لتحجيمها.
وتريد الفلبين تعديل اتفاقية
ال ـ ــدف ـ ــاع الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك لـ ـع ــام 1951
لتوضيح إلــى أي مــدى ستحمي
واشنطن حليفتها وتــدافــع عنها
إذا تعرضت لهجوم.
وف ــي ح ــدث لمناسبة الــذكــرى
ال ـ ـ  70لــاتـفــاقـيــة ،ق ــال لــورنــزانــا،
السفير الصيني السابق لدى
إن
ّ
بــاده حضه عــام  2018على عدم
مراجعة االتفاقية ،مضيفا" :قــال
الـسـفـيــر ،رجـ ــاء ال تـمــس اتـفــاقـيــة
الدفاع المشترك ،دعها كما هي".
(عواصم  -وكاالت)

ارتفعت حصيلة قتلى
االشتباكات الدموية بني
عصابات متناحرة ،يعتقد
أنها مرتبطة بعصابات
مكسيكية لتهريب املخدرات ،في
مجمع السجون في غواياكيل
باإلكوادور إلى  116مع إصابة
نحو  80آخرين ،كما أعلن
الرئيس غييرمو السو فرض
حال الطوارئ ،فيما حاصر
الجنود املنشأة التي تعد من
أكثر السجون اكتظاظًا ،والتي
تعاني نقصا في العاملني.
ووصف السو املذبحة التي
حصلت في السجن بأنها
«حدث مؤسف».
وأعمال العنف هذه هي األحدث
في سلسلة اشتباكات دامية في
السجون أسفرت عن مقتل نحو
 200سجني في اإلكوادور حتى
اآلن هذا العام.

إثيوبيا تطرد  7مسؤولين
أمميين تدخلوا في شؤونها

لودريان :علينا إعادة النظر في عالقاتنا مع بريطانيا وأستراليا
بعد  7أشهر من إدانته بتهمة الفساد في قضية
ّ
"تنصت" ،قضت المحكمة الجنائية في باريس
ً
ً
ً
أمــس ،بالسجن عاما واحــدا نافذا على الرئيس
الفرنسي السابق نيكوال ساركوزي ،في أقصى
ُ
عقوبة يمكن أن تفرض بحقه ،بعد إدانته بتمويل
حملته االنتخابية بصورة غير قانونية في إطار
مسعاه للفوز بوالية ثانية في انتخابات الرئاسة
ُ
عام  ،2012في قضية تسمى "بيغماليون".
لكن مــن المستبعد أن يدخل ســاركــوزي (66
ً
عاما) السجن ،إذ سيستأنف الحكم في خطوة
ً
تعني عمليا إيقاف تنفيذه.
وواص ـلــت رئيسة المحكمة كــارولـيــن فيغيه
ً
تــاوة الحكم ظـهــرا قبل النطق بالعقوبة بحق
الرئيس السابق واألشخاص الـ  13الذين مثلوا
ً
إلى جانبه في إطار هذه القضية ،ودينوا جميعا
بــالـمـســاعــدة عـلــى تـمــويــل غـيــر م ـشــروع لحملة
انتخابية.
وأضافت فيغيه ،أن ساركوزي الذي تغيب عن
جلسة أمس" ،واصل تنظيم تجمعات بعد أن تلقى
ً
تحذيرا خطيا من خطر تجاوز السقف القانوني".
وتابعت":لم تكن حملته األولى فقد كانت لديه
خبرة كمرشح".
وواج ـ ــه س ــارك ــوزي عـقــوبــة الـسـجــن ه ــذه مع
ُ
غــرامــة قــدرهــا  3750ي ــورو ،بـعــد أن طـلــب إن ــزال

أنباء عن حشد طاجيكستان
وأفغانستان قوات على الحدود

شقيقة «الزعيم» الكوري
الشمالي في أعلى منصب

السجن سنة مع النفاذ لساركوزي
عقوبة السجن بحقه لتلك المدة منها  6أشهر
مع وقف التنفيذ.
وقالت القاضية ،إنه يمكن أن ينفذ العقوبة في
منزله مع استخدام جهاز مراقبة إلكتروني عبر
سوار في الكاحل.
لكن الحكم الثاني الصادر على ساركوزي هذا
العام أفقده مكانته ،بعد أن قاد فرنسا في الفترة
بين عامي  2007و 2012وظل يتمتع بنفوذ بين
المحافظين.
وقد يدفع الحكمان ساركوزي إلى لعب دور
محدود في االنتخابات الرئاسية العام المقبل.
فهو ال يعتزم الترشح لكن من المتوقع أن يدعم
مرشح حزبه باعتباره من أعمدة التيار اليميني.
وقال االدعاء ،إن الحزب المحافظ الذي ينتمي
َ
له ساركوزي أنفق نحو ُمثلي مبلغ  22.5مليون
يورو ( 19.2مليون دوالر) المسموح به على حملة
انتخابية اتسمت بالبذخ ،ثم عين شركة عالقات
عامة إلخفاء التكلفة.
ونـفــى س ــارك ــوزي ارت ـكــاب أي مـخــالـفــة ،وقــال
للمحكمة في يونيو ،إنه لم يشارك في ترتيبات
حملته االنتخابية أو في كيفية إنفاق المال.
كـمــا أك ــد للمحكمة حينها" :ه ــل تـتـصــورون
ً
اجتماعا لبحث ثمن األعــام؟ كان ّ
لدي
أن أدخل
ُ
الكثير ألقوم به" .وأضاف" :من اللحظة التي أبلغت

سلة أخبار

أعلنت موسكو ،أمس ،أنها علمت
بأنباء إرسال طاجيكستان
إلى منطقة
وأفغانستان قوات ّ
الحدود بينهما ،وحضتتهما
على حل الخالف بأسلوب يقبله
الطرفان.
ورفض إمام علي رحمان ،رئيس
طاجيكستان ،االعتراف بحكومة
«طالبان» في كابول.
ّ
وعبر وزير الدفاع األميركي،
لويد أوسنت ،أمس األول ،عن
قلقه بشأن احتجاز طيارين
أفغان دربتهم الواليات املتحدة،
وأفراد آخرين في طاجيكستان
بعد فرارهم عبر الحدود من
أفغانستان.
كما نقل أفراد القوات الجوية
األفغانية عشرات الطائرات
الحربية عبر الحدود إلى
طاجيكستان وأوزبكستان وتم
احتجازها هناك.

الرئيس الصيني خالل المعرض الجوي أمس بمناسبة اليوم الوطني (أ ف ب)
قـ ـ ّـدمـ ــت ال ـص ـي ــن ع ــرض ــا فـيــه
قدر كبير من البذخ ،استعرضت
ف ـيــه تـكـنــولــوجـيـتـهــا الـعـسـكــريــة
الـ ـمـ ـتـ ـط ــورة الـ ـت ــي ك ــان ــت ســريــة
ف ــي وقـ ــت مـ ــا ،وذل ـ ــك خـ ــال أكـبــر
م ـ ـ ـعـ ـ ــرض جـ ـ ـ ـ ــوي أق ـ ــام ـ ـت ـ ــه ه ـ ــذا
األس ـ ـبـ ــوعّ ،
وروجـ ـ ـ ــت ف ــي ال ــوق ــت
نـفـســه لـطـمــوحــاتـهــا الـمـتـنــامـيــة
في استكشاف الفضاء ،وتحقيق
االك ـت ـف ــاء ال ــذات ــي م ــن ال ـط ــائ ــرات
التجارية.
ومـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ــأن قـ ـ ـي ـ ــود ال ـس ـف ــر
المرتبطة بجائحة "كــورونــا" أن
تجعل "معرض الصين الجوي"
ف ــي م ــدي ـن ــة ت ـش ــوه ــاي بـجـنــوب
ً
البالد محليا إلى حد كبير ،لكن
المراقبين األجــانــب تــابـعــوا عن
كثب التطورات عن بعد.
وتـجـتـهــد الـصـيــن لتحسين
أداء ا لـمـحــر كــات محلية الصنع
التي تتخلف عــن التكنولوجيا
ال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة .وخـ ـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـع ــرض
اخـتـبــرت طـيــران مـقــاتــات "جيه
 "20باستخدام محركات صينية
بدال من الروسية للمرة األولى.
ك ـم ــا س ـت ـخ ـت ـبــر ن ــوع ـي ــن مــن
ال ـم ـحــرك ــات الـمـحـلـيــة ل ـطــائــرات
النقل من طراز "واي  "20حسبما
صرح رئيس الفريق الذي صمم
الطائرة لصحيفة "غلوبال تايمز".
وأعـلـنــت الـصـيــن أيـضــا أنها
ت ـتــوقــع إط ـ ــاق ال ـج ـيــل ال ـجــديــد
من الصواريخ شديدة التحمل،
الـ ـ ـق ـ ــوي ـ ــة ب ـ ـمـ ــا يـ ـكـ ـف ــي إلرس ـ ـ ـ ــال
مركبة فضاء مأهولة إلى القمر
ف ــي  ،2028أي ق ـبــل عــام ـيــن من
المتوقع.
وب ـ ــالـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات
التجارية ،تكثف بكين جهودها
لتصبح أك ـثــر اكـتـفــاء ذات ـيــا في
ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــات م ـه ـم ــة فـ ــي ظــل

دوليات

فيها بأن كل األمور تسير على ما يرام لم يكن لدي
ما يدعوني للتفكير في األمر".

الحكم الثاني
وأدين ساركوزي في قضية أخرى في مارس
تتعلق بمحاولته تقديم رشوة لقاض واستغالل
نفوذه للحصول على معلومات سرية في تحقيق
قضائي.
ونفى كذلك ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية
التي حكم عليه فيها بالسجن  3سنوات مع وقف
تنفيذ سنتين من العقوبة .وطعن ساركوزي على
ً
هذا الحكم ،ولم يسجن انتظارا للبت في الطعن.
وبدأ ساكوزي ،وهو ابن لمهاجر مجري ،حياته
ً
السياسية رئيسا لحي نويي الراقي قبل أن يعينه
ً
الرئيس األسبق جاك شيراك وزيرا للمالية.
وبعد توليه الرئاسة استقطب نشاطه وأسلوبه
الحاد الناخبين .وكانت محاوالته المتواضعة
إلصـ ـ ــاح الـ ـض ــرائ ــب وسـ ـ ــوق ال ـع ـم ــل ون ـجــاحــه
ال ـم ـحــدود فــي تــوفـيــر وظــائــف جميعها عــوامــل
أحبطت الناخبين من أنصار السوق الحرة ومن
المنتمين للتيار الوسطي على حد سواء.
وخ ــارج فــرنـســا تــوســط س ــارك ــوزي فــي وقــف
إلط ــاق الـنــار بين روسـيــا وجــورجـيــا فــي حرب

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي في براغ
أمس لتوقيع صفقة بيع مدافع هاوتزر (أ ف ب)
دارت رحاها عام  ،2008وفي  2011دافع عن تدخل
عسكري في ليبيا قاده حلف شمال األطلسي لدعم
انتفاضة على حكم معمر القذافي.
إلــى ذلــك ،قــال وزيــر الخارجية الفرنسي جان
إيــف لــودريــان ،إن على باريس إعــادة النظر في
عالقاتها التجارية مع بريطانيا وتعاونها مع
أستراليا على خلفية "أزمة الغواصات".
وأضــاف وزيــر الخارجية الفرنسي" :في هذه
المرحلة يمكنني القول ،إن األزمة التي نمر بها
ً
حاليا خطيرة ،وهي لم تنته فقط ألن الحوار قد
استؤنف .إنها مستمرة ،وللخروج منها ال بد من
ً
إجراءات جادة وليس أقواال".
وقــال لــودريــان فى جلسة استماع برلمانية،
إن أس ـتــرال ـيــا ل ــم ت ـعــرب ع ــن ش ـكــوك ب ـشــأن عقد

الغواصات مع فرنسا قبل كسر االتفاقية .وأضاف
ً
أن شركة  Naval Groupالفرنسية تلقت خطابا
فــي نفس الـيــوم الــذي فسخ فيه العقد يـقــول ،إن
أستراليا "راضية" عن المراجعة االستراتيجية
لـلـغــواصــات ،وإن ـهــا مستعدة للتوقيع السريع
للمرحلة الثانية من البرنامج.
ورأى ال ــوزي ــر الـفــرنـســي أن حـلــف "أوك ـ ــوس"
الثالثي بين اميركا وبريطاني واستراليا "خسارة
كاملة لـلـسـيــادة" ألسـتــرالـيــا ،وق ــال" :لـيــس األمــر
مـجــرد خ ــرق لـعـقــد ،إن ــه خـيــانــة وخـيــانــة للثقة"،
وأشار الى أن استراتيجية الواليات المتحدة في
منطقة المحيطين الهندي والـهــادئ تقوم على
"المواجهة العسكرية".
(باريس ـ ـ رويترز ،أ ف ب)

أعلنت إثيوبيا ،أمس ،أنها
طردت  7مسؤولني رفيعي
املستوى باألمم املتحدة
«لتدخلهم في شؤون البالد».
وذكرت وزارة الشؤون
الخارجية ،في بيان ،أن
املسؤولني السبعة ،وبينهم
أفراد من منظمة األمم املتحدة
للطفولة (يونيسف) ومكتب
األمم املتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية ،أمامهم
 72ساعة ملغادرة البالد.
على صعيد آخر ،أجرت
إثيوبيا التي مزقتها
الصراعات أمس ،انتخابات
لعشرات املقاعد البرملانية
الفدرالية ،في الجولة األخيرة
من عملية التصويت قبل
أن يشكل رئيس الوزراء
أبيي أحمد حكومة جديدة
األسبوع املقبل.

ةديرجلا
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رياضة

العربي يشكو طاقم تحكيم «الديربي»
مسؤولوه اتهموا الجمالي بالتنمر ضد السنوسي والتأثير على النتيجة
اشتكى مسؤولو العربي طاقم
حكام مباراة الديربي في نصف
نهائي كأس سمو األمير،
مطالبين بالتحقيق مع هؤالء
الحكام ،وأال يسند إليهم ًأي
مباراة يكون األخضر طرفا
فيها لجميع المراحل السنية.

ق ــدم م ـســؤولــو الـعــربــي
شكوى إلــى مجلس إدارة
ات ـح ــاد ال ـك ــرة ،ض ــد طــاقــم
تـحـكـيــم م ـب ــاراة الــديــربــي
التي جمعت األخضر مع
الـقــادسـيــة مـســاء االثنين
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي عـ ـل ــى اسـ ـت ــاد
ج ــاب ــر األحـ ـم ــد ال ــدول ــي،
في الدور نصف النهائي
ل ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة كـ ـ ـ ـ ــأس س ـم ــو
األم ـي ــر ،وال ـت ــي حسمها
األصفر لمصلحته بهدف
مـ ـ ــن دون رد ،أ حـ ـ ـ ــرزه
المحترف العراقي علي
فائز.
يـ ـ ـ ــذ كـ ـ ـ ــر أن ا ل ـ ـح ـ ـكـ ــم
الـ ـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـل ـ ــه
الجمالي (حكم ساحة)
أدار الـمـبــاراة وساعده
سـ ـي ــد عـ ـل ــي مـ ـحـ ـم ــود،
وأح ـم ــد الـ ـص ــادق قبل
أن ي ـت ـعــرض لــإصــابــة
ً
ويـ ـ ـت ـ ــول ـ ــى الـ ـمـ ـهـ ـم ــة بـ ـ ـ ـ ــدال م ـنــه
ع ـب ــدال ـه ــادي ال ـع ـن ــزي ،إل ــى جــانــب
ً
عبدالله ا لـكـنــدري (حكما لتقنية الفيديو
المساعد .)V A R
وقــال مسؤولو الـنــادي فــي شكواهم إن
اح ـت ـجــاج ـهــم ع ـلــى ط ــاق ــم الـتـحـكـيــم يــرجــع
لسوء إدارتهم للمباراة ،وارتكاب العديد من
األخطاء غير المقبولة ،والظالمة والمجحفة
ضد العبي العربي ،الذين تم حرمانهم من
حقوقهم ،األمر الذي أثر على نتيجة اللقاء.

الجمالي يتنمر ضد السنوسي
وأكدوا أن الحكم الجمالي تنمر ضد

وفد منتخب ً الناشئين
إلى دبي غدا
●

حازم ماهر

يغادر وفد منتخبنا للناشئين لكرة القدم تحت  16سنة إلى دبي
ً
ً
غدا لدخول معسكر تدريبي يستمر حتى  12الجاري ،استعدادا لبطولة
غرب آسيا ،التي تستضيفها مدينة جدة السعودية خالل الفترة من
 15إلى  25من الشهر ذاته.
ويتخلل المعسكر مباراتان وديتان سيلعبهما الفريق مع شقيقه
اإلماراتي َ
يومي االثنين واألربعاء المقبلين على ملعب ذياب عوانة
باتحاد الكرة في دبي.
ً
ويتشكل وفد المنتخب من مدير المنتخب محمد الحريص (رئيسا
ً
ً
للوفد) ،وعلي العتيبي (إداري ــا) ،والزميل عبدالعزيز جاسم (منسقا
ً
ً
إعالميا) ،ومحمد الفرج (مسؤوال للعالقات العامة) ،ومحمد الفيلكاوي
ً
ً
ً
ً
(مدربا) ،وماجد الظفيري (مدربا مساعدا) ،واإلسباني ديفيد (مدربا
ً
لحراس المرمى) ،ويورجا رامــون (مــدربــا للياقة البدنية) ،ود .ماهر
الحلوة (اختصاصي إصــابــات المالعب والـعــاج الطبيعي) ،وهاني
ً
ً
حسن (مدلكا) ،إضافة إلى  ٢٣العبا وقع عليهم اختيار الفيلكاوي.
ّ
وكــانــت الـلـجـنــة الـفـنـيــة بــاتـحــاد ال ـكــرة صــعــدت ال ـمــدرب المساعد
الفيلكاوي إلى منصب المدرب ،بعد استبعاد مدرب الفريق السابق
اإلسباني اندريس كاراسكو ،لعدم اقتناع اللجنة بما قدمه للفريق
في الفترة السابقة ،ال سيما في معسكر ازميت التركي الذي تخللته 4
مباريات ودية مع أندية.
وتقع على كاهل الفيلكاوي ،مسؤولية مضاعفة من أجل الظهور
بمستوى جيد ،وتحقيق النتائج المأمولة في غرب آسيا ،وذلك عبر
تجهيز الفريق في مباراتي اإلمارات .يذكر أن الوفد خضع للمسحات
صباح أمس الخميس ،بمركز الدرن تحت إشراف وزارة الصحة.

شكوى العربي
م ـح ـت ــرف الـ ـع ــرب ــي ،ال ـل ـي ـبــي ال ـس ـنــوســي
الـ ـ ـه ـ ــادي ،مـ ــن خ ـ ــال نـ ـظ ــرات ــه الـمـخـيـفــة
وتعنيفه لالعب ،موضحين أن هذا األمر
ً
ظـهــر عـلــى ش ــاش ــات ال ـت ـل ـفــاز ،عـلـمــا َبــأن
ال ــاع ــب ت ـعــرض ل ــاع ـت ــداء ،ول ــم يـعــاقــب
العـبــو المنافس إال فــي واقـعــة االعـتــداء
السادسة.
وأش ـ ـ ـ ـ ــاروا إلـ ـ ــى أن هـ ـ ــدف ال ـق ــادس ـي ــة
جــاء من تسلل واضــح ،كما أغفل الحكم
ومـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــداه اح ـ ـت ـ ـسـ ــاب ركـ ـلـ ـت ــي ج ـ ــزاء
واضـحـتـيــن وبـشـكــل مـتـعـمــد ،لمصلحة
الالعبين بندر السالمة وعلي خلف ،دون
االستعانة بتقنية الـ  ،V A Rإلى جانب

غض النظر عن إشهار البطاقة الحمراء
ألحد العبي القادسية.

التحقيق مع طاقم الحكام
وطــالــب مـســؤولــو الـعــربــي فــي شكواهم
بالتحقيق مــع طــا قــم التحكيم ،وال سيما
الكندري ،وبعدم إسناد أي مباراة للفريق
األول أو المراحل السنية بالنادي إليهم؛
لعدم حياديتهم ،وترجيح كفة فريق على
آخ ــر مــن خ ــال قــرارات ـهــم ،وه ــو أم ــر يسيء
ً
لـلــريــاضــة الـكــويـتـيــة ع ـمــومــا ول ـك ــرة الـقــدم
ً
خصوصا.

«يد» السالمية ينتزع الفوز من القادسية

●

محمد عبدالعزيز

ان ـتــزع فــريــق الـســالـمـيــة فــوزا
ث ـم ـي ـنــا م ــن ب ـي ــن أنـ ـي ــاب غــريـمــه
ا لـ ـ ـق ـ ــاد سـ ـ ـي ـ ــة بـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة 25-27
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـت ــي جـمـعـتـهـمــا
أم ــس عـلــى صــالــة الـشـيــخ سعد
الـعـبــدالـلــه فــي "ص ـبــاح الـســالــم"،
ضمن الجولة األولى من الدوري
الممتاز لكرة اليد.
وبذلك حصل السماوي على
ن ـق ـط ـتــي الـ ـ ـف ـ ــوز ،وتـ ـ ـس ـ ــاوى مــع
ال ـك ــوي ــت والـ ـع ــرب ــي ف ــي ال ـمــركــز
األول ،بينما ظــل الـقــادسـيــة من
دون رصيد.

الكويت فاز على برقان
وفي مباراة أخرى جرت أمس
األول على مجمع صاالت الشيخ
سـعــد الـعـبــدالـلــه ،ضـمــن الجولة
ذات ـ ـهـ ــا ،اس ـت ـه ــل ف ــري ــق ال ـكــويــت
حملة دفاعه عن لقبه في الدوري
ال ـم ـم ـت ــاز بـ ـف ــوز م ـس ـت ـحــق عـلــى
ن ـظ ـيــره ب ــرق ــان بـنـتـيـجــة 27-34
لـحـصــد األ ب ـي ــض أول نقطتين،
ويعتلي قمة ترتيب فرق الدوري

جانب من لقاء السالمية والقادسية (تصوير جورج ريجي)
بفارق األهداف عن العربي ولكل
منهما نقطتان ،بينما ظل برقان
بال رصيد.
يــذكــر أن العــب بــرقــان المعار
هــذا الـمــوســم مــن ن ــادي الكويت
خــالــد الـغــربـلـلــي ل ــم ي ـش ــارك في
ً
ال ـم ـب ــاراة ط ـب ـقــا ل ـش ــروط الـعـقــد
المبرم بين الطرفين ،والتي تنص

على عــدم مـشــاركــة الــاعــب أمــام
فريقه األصلي الكويت.

فوز خيطان واليرموك
أس ـ ـف ـ ــرت ن ـت ـي ـج ــة مـ ـب ــارات ــي
الجولة األولي من دوري الدرجة
األولــى ،اللتين جرتا أمس األول

«سلة» الكويت يكتسح البطائح اإلماراتي
●

جابر الشريفي

اكتسح فــريــق ن ــادي الكويت
م ـن ــاف ـس ــه ال ـب ـط ــائ ــح اإلم ـ ــارات ـ ــي
بنتيجة  ،60-112خالل المباراة
التي جمعتهما أمس األول على
صالة االتحاد السكندري ،ضمن
م ـنــاف ـســات ال ـجــولــة االفـتـتــاحـيــة
للمجموعة الرابعة من البطولة
العربية لألندية لكرة السلة التي
يستضيفها االتحاد السكندري
حتى  9أكتوبر الجاري.
وقــدم األبيض ،الــذي اقتنص
أول نقطتين لــه فــي المجموعة،
مـ ـسـ ـت ــوى الف ـ ـتـ ــا أش ـ ـ ـ ــرك خ ــال ــه
ال ـمــدرب األلـمــانــي للفريق بيتر
شومرز جميع العبيه ،ومنحهم
الفرصة الكافية .كما قدم محترفا
الكويت البوسني كيكانوفيتش،
واالميركي فيلدين مستوى مميزا
أمام الفريق اإلماراتي.
ويـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــارك الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ف ــي
الـمـجـمــوعــة الــراب ـعــة ال ــى جــانــب
أنـ ـ ــديـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـنـ ــامـ ــة الـ ـبـ ـح ــريـ ـن ــي،
والـبـطــائــح االم ــارات ــي ،والـغــرافــة
الـ ـقـ ـط ــري ،وب ـ ـيـ ــروت ال ـل ـب ـنــانــي.
والتقى األبيض في وقت متأخر
م ــن م ـســاء أم ــس فــريــق الـمـنــامــة
البحريني.
ويـ ـت ــأه ــل عـ ــن كـ ــل م ـج ـمــوعــة
فــريـقــان على أن يـقــام نـظــام دور
الثمانية بالمقص.

جــانــب مــن مـبــاراة
العربي والقادسية

أمـ ــا ال ـم ـم ـثــل ال ـث ــان ــي لـلـسـلــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة فـ ــي ال ـب ـط ــول ــة فــريــق
اليرموك فالتقى فريق اليوناني
الـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي ف ـ ــي وق ـ ـ ــت م ـت ــأخ ــر
م ــن م ـس ــاء أمـ ــس ف ــي مـنــافـســات
المجموعة الثانية.
وكـ ـ ـ ــان ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك سـ ـق ــط فــي
الـجــولــة االفـتـتــاحـيــة أم ــام فريق
الـ ــوكـ ــرة ال ـق ـط ــري ب ـن ـت ـي ـجــة -80
 58خ ـ ـ ــال مـ ـن ــافـ ـس ــات اف ـت ـت ــاح
المجموعة.

راحة للكويت واليرموك
وتـ ـشـ ـه ــد مـ ـن ــافـ ـس ــات الـ ـي ــوم
الثالث من عمر البطولة مواجهة
ب ـل ـي ــدة الـ ـج ــزائ ــري م ــع ال ـم ـي ـنــاء
ال ـي ـم ـنــي ،وال ــوك ــرة ال ـق ـط ــري مع
اليوناني الـســودانــي ،والشارقة
اإلماراتي مع الزهراء التونسي،
واالت ـح ــاد الـسـكـنــدري المصري
مع االتحاد المغربي ،والبطائح
االماراتي مع المنامة البحريني،
وب ـي ــروت الـلـبـنــانــي م ــع الـغــرافــة
الـقـطــري ،فــي حين يخلد ممثال
الـسـلــة الـكــويـتـيــة ل ـلــراحــة الـيــوم
ً
على أن يلتقي غــدا اليرموك مع
الــزهــراء التونسي ،والكويت مع
الغرافة القطري.

عـلــى صــالــة مــركــز الـشـهـيــد فهد
األحمد بالدعية ،عن فوز خيطان
ع ـلــى ال ـش ـبــاب بـنـتـيـجــة ،23-30
واليرموك على الساحل .20-24
وبذلك تساوى خيطان األول
بفارق األهداف ،واليرموك الثاني
برصيد واحد نقطتين ،بينما ظل
الشباب والساحل بال رصيد.

«الطائرة» اعتمد خطة إعداد
األزرق لـ «الخليجية»
اعتمد مجلس إدارة االتحاد
الكويتي للكرة الطائرة برنامج
ً
إعداد المنتخب األول؛ استعدادا
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي دورة األل ـع ــاب
ا لـخـلـيـجـيــة ا ل ـت ــي تستضيفها
الكويت في يناير المقبل ،إضافة
إلـ ـ ــى تـ ـح ــدي ــد شـ ـ ـ ــروط ونـ ـظ ــام
مسابقات الموسم الجديد ،وذلك
خالل اجتماعه الذي عقد مؤخرا
برئاسة د .عبدالهادي الشبيب،
وحضور أغلب األعضاء.
وعقب االجـتـمــاع ،قــال أمين
س ــر االتـ ـح ــاد ع ـبــدال ـلــه ال ـغــريــر
ف ــي ت ـص ــري ــح ،إن خ ـط ــة إعـ ــداد
المنتخب ستبدأ في  15نوفمبر
الـمـقـبــل ،وتـسـتـمــر حـتــى نهاية
الدورة.
وأوضـ ــح الـغــريــر أن الخطة
ستنقسم إلى عدة مراحل ،على
أن تبدأ المرحلة األولــى من 15
ح ـتــى  21نــوفـمـبــر الـمـقـبــل في
الكويت ،ثم يخوض المنتخب
مـعـسـكــرا خــارج ـيــا ف ــي أوروبـ ــا
من  22نوفمبر حتى  3ديسمبر
المقبل ،ثــم يعود للتدريب في

الكويت مــدة  10أيــام استعدادا
للمرحلة األخيرة التي ستكون
على هيئة معسكر أوروبي ثان
خ ــال ال ـف ـتــرة م ــن  16ديسمبر
حتى  5يناير المقبلين.
وأ ضـ ـ ـ ــاف ان م ـج ـل ــس ادارة
االتـحــاد يسعى جاهدا لتوفير
ك ــل م ــا ي ـلــزم إلع ـ ــداد المنتخب
االول بالمستوى الذي يمكنه من
المنافسة على اللقب الخليجي.

قرعة بطوالت االتحاد
وذكـ ــر أن ال ـمــوســم الـجــديــد
سـيـبــدأ بـبـطــولــة ال ـســوبــر الـتــي
ستقام في االسبوع الثالث من
الشهر الجاري ،وسيتم تحديد
مــواع ـيــد ب ــداي ــة ون ـهــايــة جميع
ً
بطوالت الموسم الجديد قريبا،
ً
كاشفا عن أن االتحاد سيجري
قــرعــة جميع ب ـطــوالت الموسم
الجديد في السادسة من مساء
بعد غد (األحد) في مقره بمجمع
صاالت الشيخ سعد العبدالله.

طائرة األبيض تضم ناصر الرفاعي
نـ ـج ــح نـ ـ ـ ــادي ال ـ ـكـ ــويـ ــت فــي
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى خ ــدم ــات نـجــم
فريق نــادي كاظمة والمنتخب
الوطني السابق للكرة الطائرة
ناصر الرفاعي في صفقة انتقال
ح ــر مـ ــدة م ــوس ــم واحـ ـ ــد ،وذل ــك
لــدعــم ص ـفــوف طــائــرة األبـيــض
في الموسم الجديد المنتظر أن
يبدأ في أواخر الشهر الجاري.
ويعتبر النجم الرفاعي ،الذي
يلعب في مركز  ،3إضافة كبيرة
ً
ل ـل ـكــويــت ،نـ ـظ ــرا ل ـل ـخ ـبــرة الـتــي
يـتـمـتــع ب ـهــا ع ـلــى الـمـسـتــويـيــن
المحلي والخارجي.
وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،وصــل
أمــس وفــد فريق الكويت للكرة
الـطــائــرة إل ــى تــركـيــا لــانـخــراط

ناصر الرفاعي ومدير فريق الكويت منصور الشمري
في معسكره التدريبي الخارجي
الـ ـمـ ـق ــرر أن ي ـس ـت ـمــر ح ـت ــى 14
ال ـج ــاري ،وسـيـخــوض األبـيــض

خالله  4مباريات تجريبية قوية
ً
استعدادا للموسم الجديد.

 ...واألخضر يغادر إلى تركيا

حسين الخباز يسجل على طريقته خالل لقاء البطائح

غادر ،أمس ،وفد الفريق األول
للكرة الطائرة بالنادي العربي،
ً
متجها إ ل ــى مــد يـنــة إسطنبول
ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة ،لـ ـ ـخ ـ ــوض م ـع ـس ـكــر
تــدري ـبــي خ ــارج ــي ه ـن ــاك حتى
ً
 11أكـتــوبــر الـمـقـبــل ،اسـتـعــدادا
لـ ـخ ــوض م ـن ــاف ـس ــات ال ـم ــوس ــم
الجديد المنتظر أن يبدأ أواخر
أكتوبر الجاري.
وي ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرأس وف ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق
مــديــر الـلـعـبــة أح ـمــد اإلبــراه ـيــم

والجهاز الفني للفريق بقيادة
المدرب اإليراني جواد شمامي،
ً
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى  14العـ ـب ــا مــن
ضمنهم محترف الفريق الجديد
الدمنيكاني هنري عمر.

 4مباريات تجريبية
وم ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر أن ي ـخ ــوض
األخـضــر  4مـبــاريــات تجريبية
قوية مع فرق تركية من الصف

األول ،بهدف التطبيق التكتيكي
والـخـطـطــي لـطــرق الـلـعــب الــذي
س ـي ـع ـت ـم ــد ع ـل ـي ــه ال ـ ـفـ ــريـ ــق فــي
الـمــوســم الـجــديــد ،ال ــذي يطمح
ف ـي ــه أب ـ ـنـ ــاء ال ـم ـن ـص ــوري ــة إل ــى
المنافسة على جميع البطوالت
المحلية.

ةديرجلا
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يوفنتوس يطيح بحامل اللقب ورونالدو
ينقذ يونايتد وبايرن يستعرض

15

رياضة

برشلونة يخسر ثاني مبارياته بدوري أبطال أوروبا
أطاح يوفنتوس اإليطالي
بضيفه تشلسي اإلنكليزي
حامل اللقب ،عندما تغلب
عليه -1صفر ،وأنقذ البرتغالي
كريستيانو رونالدو فريقه
مانشستر يونايتد اإلنكليزي
من فخ التعادل أمام ضيفه
فياريال اإلسباني بتسجيله
هدف الفوز  ،1-2أمس األول،
في الجولة الثانية من دور
المجموعات لمسابقة دوري
أبطال أوروبا في كرة القدم.

هز فيدريكو كييزا الشباك بعد
عـشــر ثـ ــوان م ــن ال ـش ــوط الـثــانــي،
لـيـمـنــح يــوفـنـتــوس فـ ــوزا صعبا
-1ص ـ ـفـ ــر عـ ـل ــى ت ـش ـل ـس ــي ح ــام ــل
ال ـل ـقــب ف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة الـثــامـنــة
بدوري أبطال أوروبــا لكرة القدم
أمس األول.
ومـ ـن ــي ب ــرش ـل ــون ــة اإلس ـب ــان ــي
بـ ـخـ ـس ــارة مـ ــذلـ ــة أمـ ـ ـ ــام مـضـيـفــه
بنفيكا البرتغالي صفر ،3-فيما
ح ـقــق ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ األل ـمــانــي
ً
ً
فوزا كاسحا على ضيفه دينامو
كييف األوكراني -5صفر.
في المباراة األولى على ملعب
"أل ـيــانــز س ـتــاديــوم" فــي تــوريـنــو،
ي ـعــود الـفـضــل فــي ال ـفــوز الـثــانــي
لـ ـن ــادي "الـ ـسـ ـي ــدة الـ ـعـ ـج ــوز" إل ــى
مهاجمه الدولي فيديريكو كييزا
الــذي سجل الـهــدف الوحيد بعد
 10ث ـ ـ ــوان مـ ــن ان ـ ـطـ ــاق ال ـش ــوط
الثاني.
وه ـ ــو ال ـ ـفـ ــوز الـ ـث ــان ــي ت ــوال ـي ــا
لـيــوفـنـتــوس فــي الـمـســابـقــة ،بعد
األول بثالثية نظيفة على مضيفه
مالمو الـســويــدي ،فــرفــع رصيده
إلى  6نقاط بوفض شراكة صدارة
المجموعة الثامنة مع تشلسي،

ال ــذي تــراجــع الــى الـمــركــز الثاني
بفارق المواجهات المباشرة عن
زينيت سان بطرسبورغ الروسي
الذي أكرم وفادة الفريق السويدي
برباعية نظيفة فــي وقــت سابق
اليوم.
ورغ ــم الـغـيــابــات ال ـمــؤثــرة في
صفوفه خصوصا صانع العابه
الدولي األرجنتيني باولو ديباال،
وهدافه الدولي اإلسباني الفارو
م ــورت ــا وال ــوي ـل ــزي أرون رامـســي
بسبب اإلصابة ،نجح يوفنتوس
في كسب ثــاث نقاط ثمينة كرر
بها سيناريو المواجهة األخيرة
له مع تشلسي ،في تورينو حين
اكتسح الـنــادي اللندني 3-صفر
فـ ـ ــي ن ــو فـ ـمـ ـب ــر  2012فـ ـ ــي دور
ً
المجموعات أيضا.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ت ـ ـش ـ ـل ـ ـسـ ــي صـ ــاحـ ــب
األف ـض ـل ـي ــة واالس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ ال ـتــي
بلغت نسبته  70فــي المئة ،لكن
ي ــوف ـن ـت ــوس ع ـ ــرف ك ـي ــف ي ـن ـتــزع
النقاط الثالث بهجماته المرتدة
التي كــان بإمكانه رفــع غلته من
األهداف عبرها.
ون ـج ــح ك ـي ـيــزا األك ـث ــر نـشــاطــا
في المباراة في افتتاح التسجيل

سولشاير :كنا محظوظين
أشـ ــاد ال ـنــروي ـجــي أولـ ــي ج ــون ــار ســول ـشــايــر ،م ــدرب
مانشستر يونايتد ،بــأداء العبه كريستيانو رونالدو،
الذي سجل هدف الفوز على فياريال ( )1-2مساء أمس
ً
األول ،مــؤكــدا أنــه عـنــدمــا يــوجــد فــي صـفــوف الـفــريــق،
ً
ي ـكــون ه ـنــاك دائ ـم ــا فــرصــة لتحقيق االن ـت ـصــار حتى
اللحظة األخيرة.
وقال سولشاير في تصريحات لقناة (بي تي سبورت)
الرياضية بعد المباراة" :كنا محظوظين في النهاية".
وتابع":عندما يكون لديك كريستيانو رونالدو
ً
ف ــي الـمـل ـعــب ،فــأنــت لــديــك دائ ـم ــا فــرصــة"
للفوز.
وقـ ــال ســول ـشــايــر":ع ـل ـيــك ف ـقــط أن
ت ـ ــرى ال ـت ــأث ـي ــر ال ـ ـ ــذي أحـ ــدثـ ــه هـنــا
على الجماهير والــاعـبـيــن ،وفي
الجميع".

فرحة العبي يوفنتوس بعد الفوز على تشلسي
م ـط ـلــع الـ ـش ــوط الـ ـث ــان ــي ،عـنــدمــا
تلقى كــرة بينية داخ ــل المنطقة
من برنارديسكي فسددها قوية
بيسراه في الزاوية اليمنى العليا
لمندي (.)46

فوز متأخر لمان يونايتد
وفي الثانية على ملعب "أولد
ت ــراف ــورد" فــي مــانـشـسـتــر ،أهــدى
ً
رونــالــدو فريقه ف ــوزا فــي النفس
األخـيــر على ضيفه فـيــاريــال 1-2
ضـ ـم ــن مـ ـن ــافـ ـس ــات ال ـم ـج ـم ــوع ــة
ً
الـ ـس ــادس ــة الـ ـت ــي شـ ـه ــدت أي ـض ــا

ً
ً
انتصارا صعبا ألتاالنتا اإليطالي
على ضيفه يونغ بويز السويسري
-1صفر وانتزاعه للصدارة.
واف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــح ب ـ ــاك ـ ــو أل ـ ـكـ ــاس ـ ـيـ ــر
الـتـسـجـيــل ل ـف ـيــاريــال ( ،)53قبل
أن ُي ـ ـ ـ ـ ــدرك ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي أل ـي ـك ــس
التعادل للشياطين الحمر (،)60
ليحسم رونــالــدو الـنـقــاط الثالث
ً
للشياطين الحمر ( )90+5معززا
رقـمــه الـقـيــاســي فــي ع ــدد األلـقــاب
في المسابقة برصيد  136هدفا
ّ
ومـ ـت ــوج ــا أم ـس ـي ـت ــه الـ ـت ــي حــطــم
ً
ً
ً
خ ــال ـه ــا رقـ ـم ــا ق ـي ــاس ـي ــا ج ــدي ــدا
ً
ليصبح أكثر الالعبين ظهورا في

المسابقة القارية مع  178مباراة.
وتخطى رونالدو زميله السابق
في ريال مدريد اإلسباني حارس
المرمى العمالق إيكر كاسياس.

برشلونة يواصل خيباته
تواصلت نكسة فريق برشلونة
ع ـنــدمــا م ـنــي ب ـهــزي ـم ـتــه الـثــانـيــة
ً
ت ــوالـ ـي ــا فـ ــي دور ال ـم ـج ـمــوعــات
بـخـســارتــه ال ـمــذلــة أم ــام مضيفه
ب ـن ـف ـي ـك ــا الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ب ـث ــاث ـي ــة
نـظـيـفــة ،ت ـنــاوب عـلــى تسجيلها
األوروغــويــانــي داروي ــن نونيس

( 3و 79م ــن رك ـل ــة ج ـ ــزاء) ورافـ ــا
سيلفا (.)69
وسبق للنادي الكاتالوني أن
سقط بثالثية نظيفة في الجولة
األول ـ ــى ع ـلــى أرضـ ــه أمـ ــام بــايــرن
ميونيخ ،ليبقى بالتالي في قعر
الترتيب ب ــدون رصـيــد فــي أســوأ
انطالقة له في المسابقة القارية
العريقة.

خماسية لبايرن ميونيخ

ب ـخ ـمــاس ـيــة ن ـظ ـي ـفــة ع ـل ــى مـلـعــب
"أليانز أرينا" في ميونيخ.
وسجل أهداف الفريق البافاري
البولندي روبرت ليفاندوفسكي
( 12و )27را ف ـ ـعـ ــا ر ص ـ ـيـ ــده ا ل ــى
 77هــدفــا فــي الـمـســابـقــة الـقــاريــة
ال ـعــري ـقــة ،س ـيــرج غ ـنــابــري (،)68
لوروا سانيه ( ،)74والكاميروني
إري ــك مــاكـسـيــم تـشــوبــو موتينغ
(.)87

وفــي الـمـبــاراة الثانية ،سحق
ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ دي ـنــامــو كييف

أليغري :هذا االنتصار خطوة لألمام

إيمري :حصلوا
على الكثير بالقليل
قال مدرب فياريال ،أوناي إيمري ،بعد الهزيمة 2-1
أ مــام مانشستر يونايتد ،أ مــس األول ،إن فريقه يغادر
"بوجه عابس" ألن الكتيبة اإلنكليزية حصلت "بالقليل"
على "الكثير" مــن ا لـفــوا ئــد فــي الجولة الثانية مــن دور
المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وشدد إيمري ،في تصريحات بعد المباراة ،على أنه
إذا تناسى النتيجة ،فهناك جوانب كثيرة يجب أن نفخر
ً
بها فــي أداء فـيــار يــال ،مضيفا  " :لـقــد تنافسنا مــن أجل
الفوز ألننا عطلناهم وصنعنا الفرص".
ً
وأش ـ ـ ــار إي ـ ـمـ ــري أي ـ ـضـ ــا إل ـ ــى أن ف ــري ــق "الـ ـغ ــواص ــات
ً
ً
الصفراء" سجل هدفا واحدا فقط ،لكن العبيه طوال 90
د قـيـقــة قـبــل هــدف كريستيانو رو نــا لــدو (ق ،)94قــد مــوا
ً
مستوى جيدا ".

س ـلــط مــاسـيـمـلـيــانــو أل ـي ـغــري
الـمــديــر الـفـنــي لـفــريــق يوفنتوس
اإليطالي لكرة القدم ،الضوء على
أهمية الفوز على تشلسي ،بعدما
تصدر فريقه المجموعة الثامنة
ببطولة دوري أبطال أوروبا محققا
العالمة الكاملة.
واسـتـمـتــع ألـيـغــري بالنتيجة
حيث يواصل يوفنتوس النمو في
فترته الثانية لقيادة الفريق ،بعد
أن حل بديال ألندريا بيرلو بنهاية
الموسم الماضي.
وقال أليغري للصحافيين :كان
من المهم حصد النقاط الثالث ،هذا
االنتصار خطوة لألمام لعبور دور
المجموعات .وأضاف أنه "انتصار
مهم أيضا لالعبين ،ألنهم فــازوا

أليغري
أم ــام بطل أوروب ـ ــا .ه ــذه النتيجة
جيدة لنا كلنا حيث إنها ترفع من
الروح المعنوية للفريق".
وأك ــد :لعبنا بشكل جيد أمــام
فريق قوي جدا بدنيا ،الفريق كان

منظما للغاية في الدفاع .لم نتلق
الكثير ،وأتيحت لنا بعض الفرص
في بعض اللحظات ،ويمكننا أن
نفعل ما هو أفضل عندما نستحوذ
على الكرة.

إدارة برشلونة اجتمعت لبحث مستقبل كومان أرسنال يسعى لمقايضة الزكازيت بالنصيري
عـ ـق ــد م ـج ـل ــس إدارة ن ـ ـ ــادي ب ــرش ـل ــون ــة
ً
ً
اجـتـمــاعــا ط ــارئ ــا ،فـجــر أم ــس ،بـعــد وصــول
بعثة الـفــريــق مــن لشبونة عـقــب الـخـســارة
أمام بنفيكا بثالثية نظيفة في ثاني جوالت
دوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا ل ـكــرة ال ـق ــدم ،لبحث
مستقبل المدرب الهولندي رونالد كومان.
ومني الفريق الكتالوني بثاني هزيمة
له في الشامبيونز ليغ ،وهو األمر الذي لم
يحدث من قبل إال في مرة وحيدة ،وقبلها
ً
كــان قــد خسر أيـضــا بنفس النتيجة على
ملعبه كامب نو أمام بايرن ميونيخ.
وكشفت صحيفة "ماركا" أنها ال تستبعد
إقــالــة ال ـم ــدرب ال ـهــول ـنــدي ،رغ ــم أن اق ـتــراب
موعد مواجهة أتلتيكو مدريد يوم السبت
على ملعب واندا متروبوليتانو قد يؤجل
ه ــذا ال ـقــرار لعطلة نـهــايــة األس ـب ــوع ،حيث
ستتمتع األنــديــة بعدها بفترة من الراحة
ً
نظرا للتوقف الدولي.
من جانبها ،أوضحت صحيفة "سبورت"

كومان

أن االجتماع استمر حتى فجر أمس برئاسة
ج ـ ــوان البـ ــورتـ ــا ،ب ـح ـضــور ك ــل م ــن مــاتـيــو
أليماني ،وراف ــا يوستي وإنــريــك ماسيب،
وذلك عقب وصول طائرة الفريق قادمة من

العاصمة البرتغالية.
وت ـع ــد ال ـهــزي ـمــة ه ــي األث ـق ــل لـبــرشـلــونــة
أم ــام مـنــافــس بــرتـغــالــي ط ــوال تــاريـخــه في
المنافسات األوروبية.
كما فشل برشلونة فــي تسديد أي كرة
على مرمى المنافس خالل أول مباراتين من
دوري األبـطــال ،ليواصل نتائجه المخيبة
لآلمال مع كومان.
ويعد مستقبل كومان في مهب الريح منذ
فترة السيما مع تراجع نتائج الفريق أيضا
فــي "الـلـيـغــا" ،الـتــي فــاز فــي ثــاث مباريات
منها وتعادل في مثلها أمام بلباو وغرناطة
وقادش.
وصــرح المدير الفني عقب المباراة" :ال
أعلم إذا كنت أحظى بدعم من النادي أم ال.
لن أناقش مستوى هذا الفريق ،الكل يعلم
المشكالت التي يعيشها البرشا هذه األيام.
ال يمكن ال ـقــول ب ــأن ه ــذا الـفــريــق لـيــس هو
فريق األعوام الماضية".

ذكــرت تقارير صحفية أمس أن نــادي ارسنال اإلنكليزي يستهدف
إجراء صفقة مقايضة مع اشبيلية اإلسباني.
وبحسب صحيفة "ال رازون" اإلسبانية فإن ارسنال يسعى لمقايضة
مهاجمه الفرنسي ألكسندر الكازيت بالمهاجم المغربي ألشبيلة يوسف
النصيري.
ونال النصيري إعجاب أرسنال بعد تسجيله  24هدفا على مستوى

قطر تنضم إلى بطولة العالم للفورموال1
أعلنت بطولة الـعــالــم لـلـفــورمــوال 1أم ــس ،أن قطر
ستكون مقرا إلحدى مراحل البطولة خالل السنوات
العشر المقبلة باستثناء عام .2022
وجــاء على الموقع الرسمي للفورموال 1أن حلبة
لوسيل ستستضيف هذا العام في الفترة من  19إلى
 21نوفمبر سباق جائزة قطر الكبرى ،الذي سيكون
المرحلة الـ 20في بطولة العالم ،وسيحل محل سباق
جائزة أستراليا الذي ألغي بسبب جائحة كورونا.

أتلتيكو الستغالل انتكاسة البرشا في قمة الغد
يسعى أتلتيكو مدريد الى استغالل الحالة المعنوية السيئة التي يمر بها نادي
برشلونة ،عندما يستقبله غدا في قمة المرحلة الثامنة من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وتنتظر برشلونة سادس الترتيب حاليا بـ 12نقطة ،مهمة صعبة في أقوى منافسات
الجولة ،التي تتوقف بعدها البطولة بسبب االرتباطات الدولية ،حيث يحل ضيفا على
حامل اللقب أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع بـ 14نقطة.
وتأتي هــذه المواجهة في خضم األزمــة التي يشهدها الـنــادي الكتالوني بسبب
األداء الباهت ،السيما بعد خسارته على يد بنفيكا األربعاء بثالثية نظيفة في دوري
األبطال ،ليسقط للمباراة الثانية على التوالي في البطولة وبنفس النتيجة ،بعدما
خسر أمام بايرن ميونيخ في الجولة األولى.
في المقابل يخوض أتلتيكو المباراة منتشيا بالفوز على ميالن  2-1في
دوري األبطال .وفي هذا اللقاء يصطدم الفرنسي أنطوان غريزمان ألول مرة
مع برشلونة الذي رحل عنه في بداية الموسم معارا للروخيبالنكوس.
وتنطلق الجولة اليوم بلقاء أتلتيك بلباو-أالفيس ،وتستكمل
السبت بمواجهات أوساسونا-رايو فاييكانو ،ريــال مايوركا-
ليفانتي ،قادش-فالنسيا.
وتأتي هذه الجولة بعد قرار وزارة الصحة اإلسبانية
ا لـسـمــاح بحضور السعة الكاملة مــن الجماهير خالل
مباريات كرة القدم التي تستضيفها المالعب اإلسبانية،
وذلك للمرة األولى منذ بداية أزمة جائحة كورونا.
وسيعتمد تطبيق هذا التسهيل بناء على موافقة السلطات الصحية
فــي كــل مقاطعة تتمتع بالحكم الــذاتــي فــي إسـبــانـيــا .فيما أعلنت مقاطعة
حد الحضور بنسبة  60في
ستبقي ّ
كاتالونيا ،موطن برشلونة وإسبانيول ،أنها ُ
المئة في المالعب المفتوحة التي تصل قدرة استيعابها إلى أكثر من  10000شخص.

الدوري اإلنكليزي
من جانب آخر ،ستتجه األنظار يوم غد الى استاد "أولد ترافورد" ،حيث يستقبل
مانشستر يونايتد ضيفه ايفرتون ضمن منافسات المرحلة السابعة من الدوري

غريزمان

يومية سياسية مستقلة

التوقيت

الدوري اإليطالي
وفي ايطاليا ،يستعد يوفنتوس المنتشي بفوزه
على تشلسي بدوري االبطال لخوض مواجهة ديربي
مدينة تــوريـنــو الـسـبــت ،ويسعى عـمــاق ايطاليا
الى مواصلة صحوته ،وتحقيق نتائج ايجابيه
الستعادة موقعه الطبيعي في قمة ترتيب الدوري
اإليطالي.
وي ـح ـتــل يــوف ـن ـتــوس حــال ـيــا ال ـم ــرك ــز الـعــاشــر
برصيد  8نقاط وبفارق  10عن المتصدر نابولي،
بينما يحتل تورينو المركز التاسع بنفس
الرصيد.
وفــي م ـبــاراة أخ ــرى ،يلعب انـتــر ميالن
أمام مضيفه الصعب ساسولو في مباراة
لــن تـكــون لقمة ســائـغــة لـلـنـيــراتــزوري ،كما
يلعب السبت أيضا ساليرنيتانا وجنوى.

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

اإلعالنات:

وهـكــذا ستختتم ثــاث دول عربية بطولة العالم
ً
للفورموال 1هذا العام بدءا من قطر ،ثم السعودية التي
تنضم ألول مرة للبطولة من  3إلى  5ديسمبر قبل أن
تختتم البطولة بسباق أبوظبي من  10إلى  12ديسمبر.
ولــن تنظم قطر السباق عــام  2022الستضافتها
مونديال كرة القدم ،إال أنها ستعود وتنظمه اعتبارا
من  2023حتى  ،2032مع احتمالية بناء حلبة جديدة
لتستضيف سباق الفورموال 1مدة عقد.

مباريات غد

االنكليزي الممتاز .ويدخل "الشياطين الحمر" هذه المباراة منتشيا بفوزه االربعاء
الماضي على فياريال في مسابقة دوري ابطال اوروبا .2-1
وأحرز النجم البرتغالي رونالدو هدف الفوز على فياريال ،لينهي سلسلة الالهزيمة
للفريق اإلسباني أوروبيا ،والتي امتدت إلى  17مباراة على التوالي لم يعرف فيها
طعم الخسارة.
وقال رونالدو بعد المباراة" :لهذا السبب عدت ،ألنني أفتقد النادي .صنعت التاريخ
هنا وأريد أن أفعل هذا مجددا".
وفـ ـ ــي ب ــاق ــي م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـس ـب ــت ي ـل ـع ــب ت ـش ـل ـس ــي مــع
ساوثامبتون ،وليدز مع واتـفــورد ،وولفرهامبتون مع
نيوكاسل ،وبيرنلي مع نورويتش سيتي ،وبرايتون
مع ارسنال.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

جميع المسابقات في موسم .2020-2021
ولم يشارك الكازيت سوى في مباراة واحدة في الموسم الحالي من
الدوري اإلنكليزي الممتاز.
وبعد الفشل في التأهل إلحدى البطوالت األوروبية للمرة األولى منذ
 26عاما ،يسعى ارسنال لتعزيز صفوفه بهدف العودة إلى المشاركة
القارية.

المباراة

القناة الناقلة

الدوري اإلنكليزي
2:30

مانشستر يونايتد  -إيفرتون beINSPORTS PR1

5:00

تشلسي  -ساوثامبتون

beINSPORTS PR1

5:00

ليدز – واتفورد

beINSPORTS PR2

5:00

وولفرهامبتون  -نيوكاسل

beINSPORTS PR3

5:00

بيرنلي  -نورويتش

beINSPORTS xtra1

7:30

برايتون  -أرسنال

beINSPORTS PR1

الدوري اإلسباني
3:00

أوساسونا – رايو فايكانو

beINSPORTS HD1

7:30

قاديش  -فالنسيا

beINSPORTS HD1

10:00

اتلتيكو مدريد  -برشلونة

beINSPORTS HD1

الدوري اإليطالي

فاتي

4:00

ساليرنيتانا  -جنوى

7:00

تورينو  -يوفنتوس

9:45

ساسولو – انتر ميالن

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

الشكاوى والتوزيع:

Seria A YouTube

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

ةديرجلا
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آخر كالم
الله بالنور

نقطة

على إيش نتفاهم؟!

فهد البسام

نأمل أن يكون الحوار الوطني فرصة مواتية للتفاهم
واالتفاق على إيجاد حلول مناسبة لقضايانا وأزماتنا
التي تعانيها الـبــاد منذ عقود طويلة ومــن قبل دخــول
البالد في نفق الربيع العربي والصوت الواحد واالقتحام
والعفو والباركودات وتحصين الرئيس وتخوين اآلخر.
ً
ً
آفة الكويت العموميات التي أمضينا زمنا طويال بينها،
فالخطاب مشترك واللغة واحــدة والكل ّ
يدعي رغبته في
اإلصالح والتنمية ومحاربة الفساد والدفاع عن الحريات
وبقية الشعارات المتداولة بكثافة في السنوات األخيرة،
ً
ً
مــن سـعــدون حماد شــرقــا حتى شعيب الـمــويــزري غربا،
ً
ً
ومن مساعد العارضي شماال إلى سعد الخنفور جنوبا،
ً
وما بينهم نحن جالسون نسمع تطابقا باألقوال وال نرى
ً
ً
اختالفا كبيرا في الممارسات واألفعال.
واليوم الطاولة المستديرة أو المستطيلة التي سيجتمع
حــولـهــا ال ـم ـت ـحــاورون عـلـيـهــا أال تنسينا حـجــم قضايا
واحتياجات المواطن الــذي يقضي نصف عمره ينتظر
ً
سكنا يؤويه في وطنه ،ويؤرقه مستقبل أبنائه في بلد
ً
يكافح شهرا بشهر لسداد رواتــب موظفيه العالقين في
ازدحامات الشوارع المزمنة ،أما إذا كان األمر لن يتجاوز
ّ
المهجرين
الخروج بصيغة للتهدئة النيابية نظير عودة
 فــك الـلــه عوقهم  -دون إيـجــاد حـلــول جــذريــة للحاجاتوالمتطلبات الحقيقية للمواطنين ،فإن الرسالة لنا ستكون
بأن التصعيد الفائت لم يكن سوى ابتزاز سافر عن قضايا
غير مستحقة ،ولن نستفيد في نهاية المطاف وبعد ضياع
ّ
المهجرين ومعهم
كل هذه السنوات من عمر البلد إال عودة
ريما لعادتها القديمة.

وفيات

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله يرحمك ويرحم أيامك يا صالح شهاب
شــركــة الـمـشــروعــات السياحية اسمها أكبر
منها...
حتى اسمها باللغة اإلنجليزية (Touristic
 )interprises companyيوحي بالفخامة وبأنها
شيء عجيب وباهر وبها كل ما يحلم به السائح
والمقيم لتقضية وقت ممتع وجميل!!
 Touristic Interprises Companyوكأن لدينا
ً
فعال ما سيبهر السائح والمقيم بدليل التالي:
 -1مدينة ترفيهية( ...مغلقة)
 -2صالة تزلج( ...مغلقة)
 -3نافورة راقصة( ...مغلقة )
 -4األبراج( ...مغلقة)
 -5الحدائق العامة( ...مهملة)

باسم اللوغاني

فنيده حماد سعد العجمي
ثامر مطلق عبدالله الجدعي

 64عاما ،شيع ،ت60464645 ،99594141 ،50103777 :

محمد هادي محمد صالح عبدالله الخضر

 61عاما ،شيع ،ت66941419 ،94000064 :

لولوه محمد الرومي

أرملة عبدالله عبدالرحمن الرشود
 91عاما ،شيعت ،ت66685109 ،99766674 :

د .ناجي سعود الزيد

هـ ــذه أم ـث ـل ــة ع ـل ــى م ــا ت ـش ــرف ع ـل ـيــه شــركــة
المشروعات السياحية باإلمكان إضافة حديقة
ال ـح ـيــوان ودي ــوان ـي ــة ش ـع ــراء الـنـبــط وديــوان ـيــة
البحار وغيرها...
ً
عفوا...
ً
نسيت أن لدينا أرضــا للمعارض ليس بها
أي م ـعــرض لـكــي تـصـنــف كـمـعـلــم سـيــاحــي ألن
معارضها موسمية ومـحــدودة ،إال إذا اعتبرنا
ً
ً
ً
ما يحدث بها حاليا معرضا سياحيا يستحق
الزيارة لمشاهدة طوابير المشاة لتلقي تطعيم
ال ـك ــورون ــا وك ــذل ــك م ـشــاهــدة "ع ـف ـســة" الـمــواقــف
البعيدة عن مدخل مركز التطعيم!
أما الخمسة معالم التي ذكرتها في البداية

والتي تشكل العمود الفقري لشركة المشروعات
ً
السياحية فإنها جميعا مغلقة وبعضها مغلق
حتى قبل جائحة الكورونا فيما عــدا الحدائق
العامة (يالله من فضلك) فبعض هذه الحدائق
أص ـب ـحــت داثـ ـ ــرة وم ـه ـم ـلــة وم ـل ـي ـئــة ب ــاألوس ــاخ
ومسببة للغثيان ،وليس بها نبتة واحدة معتنى
بها ،ومعظمها يبدو كنبتات شيطانية!!
وف ــروا األم ــوال وأغلقوا شركة المشروعات
السياحية وعــودوا إلــى الماضي الجميل الذي
مثله فــي ذلــك الــوقــت الـمــرحــوم األس ـتــاذ صالح
شـهــاب ،أه ــون وأب ــرك للكويت وأهـلـهــا والـنــادر
من سواحها!

وثيقة لها تاريخ اإلنكليز يطالبون بتعاون إيران لضبط قراصنة سفينة الفضالة

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

زوجة سعود فراج عبدالله العجمي
 79عاما ،شيعت ،ت60753555 ،67008892 :

درايش

ب ـعــد أن ك ـتــب ال ـش ـيــخ م ـب ــارك ال ـص ـب ــاح إل ــى الــوك ـيــل
ّ
السياسي البريطاني فــي الكويت رسالته التي تتعلق
بحادثة القرصنة ،التي وقعت على سفينة النوخذة علي
بن حمد الفضالة ،والتي تناولناها في مقالنا السابق ،قام
الوكيل السياسي من فوره بإبالغ المقيم البريطاني في
ّ
تسلم الرسالة ّ
ورد عليها بالقول إنه أبلغ
الخليج الذي
حكومة الهند البريطانية باألمر ،وإنه ينتظر الجواب.
ف ــي هـ ــذه األث ـ ـنـ ــاء ،ت ـنــاقــش ال ـش ـيــخ م ـب ــارك والــوك ـيــل
السياسي حول ما يمكن اتخاذه من إجراء للقبض على
القراصنة ،حيث أبدى الشيخ مبارك استعداده لتجهيز
سفينة مسلحة وتكليفها بمهمة البحث عن المجرمين،
ّ
ً
إل أن الوكيل السياسي فــي الكويت كــان م ـتــرددا تجاه
هذا االقتراح ،بسبب خوفه من دخول السفينة الكويتية
إلى المياه اإليرانية أو العثمانية ،ووقــوع تعقيدات في
الموضوع.
وف ــي ت ـقــريــر بــالـلـغــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،م ــرف ــوع إل ــى وزي ــر
الخارجية البريطاني في الهند بتاريخ  12سبتمبر ،1907
ً
ورد أن عدد القتلى في سفينة علي بن حمد  29شخصا،
وأنــه لم ُيعثر على جثثهم بالسفينة ،مما يشير إلى أن
الجثث تــم التخلص منها فــي الـبـحــر .وقــد أكــد التقرير
المرفوع للوزير أن بريطانيا "تعتبر نفسها تحت التزام
(نحو الكويت) في هذه الحالة ،بسبب القتل والنهب الذي
ت ـعـ ّـرض لــه رعــايــا تــابـعــون لشيخ الـكــويــت ال ــذي ترتبط
بريطانيا معه باتفاقية  23يناير ."1899
كما اقترح التقرير على الوزير أن تتناول بريطانيا
األم ــر بكل حــزم مــع الحكومة الـفــارسـيــة ،بـهــدف العثور

على المجرمين ومعاقبتهم .يقول التقرير "إننا نتقدم
بالتوصية للقيام بتمثيل قوي إلى الحكومة الفارسية
بهدف تأمين القبض ومعاقبة مرتكبي الجريمة ،إضافة
إل ــى اس ـت ـعــادة الـمـنـهــوبــات وتـعــويــض الـمـتـضــرريــن في
الحالة الكويتية".
ولم يتردد التقرير في القول إنه يجب إبالغ الحكومة
الفارسية أنه في حالة الفشل باالمتثال لمطالب حكومة
جــالــة الـمـلــك خ ــال ف ـتــرة م ـح ــددة ،ف ــإن ال ـق ــوة الـبـحــريــة
البريطانية ستتخذ إجراء ضد المنطقة التي لجأ إليها
المجرمون وهي "الداير".
وب ـع ــد ذلـ ــك ي ــوض ــح ال ـت ـقــريــر ل ـل ــوزي ــر أنـ ــه ف ــي حــالــة
الموافقة على هذه المقترحات ،فإنه ال ّ
يتعين على القوات
البريطانية أن تدخل المياه اإلقليمية الفارسية فقط ،بل
ً
ّ
يتعين عليها أيضا إنزال قوات مسلحة على سواحل إيران.
ّ
يتعلق ّ
برد فعل إيران على ذلك ،يقول التقرير إنه
وفيما
سبق لحكومة فــارس أن استنكرت بشدة دخــول سفينة
عسكرية بريطانية مياهها اإلقليمية عام  ،1903عندما
ّ
ّ
ح ــاول مجرمون شــن هـجــوم منظم على الـكــويــت ،إل أن
الحكومة البريطانية أبلغت الحكومة الفارسية أنه رغم
أنها تحترم سيادة الحكومة اإليرانية ،وعلى استعداد
للتعاون الكامل معها ،فإنها في حال غياب أية إجراءات
فعالة من قبل الـقــوات البحرية اإليــرانـيــة ،فــإن الحكومة
البريطانية تحتفظ بحقها في اتخاذ اإلجراءات المناسبة،
وعلى مسؤوليتها الكاملة لردع القراصنة ومعاقبتهم.
ن ـتــوقــف ع ـنــد ه ــذا ال ـح ــد ف ــي م ـقــال ـنــا الـ ـي ــوم ،ونـكـمــل
التفاصيل في المقال المقبل إن شاء الله تعالى.

عض األصابع

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

إذا الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــب ب ـ ــوس ـ ــط الـ ـ ـي ـ ــم ط ــاب ــع
وال ل ـ ـ ـ ـ ــك قـ ـ ـ ـل ـ ـ ــب ل ـ ـ ـل ـ ـ ـغـ ـ ـ ّـبـ ـ ــه يـ ـبـ ـيـ ـع ــه
تـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي ب ـ ــالـ ـ ـس ـ ــواح ـ ــل وال ـ ـ ـمـ ـ ــرابـ ـ ــع:
دن ـ ــا الـ ـم ــرك ــب مـ ــن ال ـ ـهـ ـ ّـوه الــوس ـي ـعــه
ت ـ ـ ـنـ ـ ــادي والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدا مـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـلـ ــب ن ــاب ــع
ّ
ول ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ُـصـ ـ ـمـ ـ ــخ ف ـ ـي ـ ـهـ ــم ط ـب ـي ـع ــه
فـ ـ ـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـت ـ ـ ــم ل ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـ ـ ــزوابـ ـ ـ ـ ـ ــع
ّ
ت ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ــد ...واألم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ي ـ ـ ــات ـ ـ ــي ربـ ـيـ ـع ــه
ي ـ ـ ـ ـ ـ ــرد يـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــور فـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاب ـ ــع
وال بـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــك و مـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــه قـ ـطـ ـيـ ـع ــه
وإذا الـ ـمـ ـتـ ـب ــوع ص ـ ــار الـ ـ ـي ـ ــوم ت ــاب ــع
َّ
تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــذر ...ال تـ ـ ـش ـ ــارك ف ـ ــي ال ـخ ــدي ـع ــه
وسـ ـي ــاسـ ـتـ ـه ــم إذا عـ ـ ــض األص ـ ــاب ـ ــع
ف ـ ــا ت ـس ـح ـب ـه ــا ف ـ ــي خ ـط ـف ــه س ــري ـع ــه
ك ــره ــت الـ ـل ــي اك ـت ـب ــه ح ـب ــر ال ـم ـطــابــع:
إذا مـ ـ ــا طـ ـ ــاوعـ ـ ــك ه ـ ــال ـ ــوق ـ ــت ِط ـي ـع ــه
ّ
ألن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــه ل ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــذالن ط ـ ــاب ـ ــع
وال ي ـق ـن ــع س ـ ــوى ال ـن ـف ــس الـمـطـيـعــه

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

04:22
05:41
11:38
03:02
05:34
06:51

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

39
22
ً
 05:01صب ــاحـ ـ ــا
 09:38م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 00:34صب ــاحـ ـ ــا
 02:31م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءً

