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الكويت ُتضع كل إمكاناتها تحت أسعار النفط تقفز بعد تمسك
«شاهين»
آثار
لتجاوز
مان
ع
تصرف
«أوبك  »+بسياسة اإلنتاج

 7وفيات جديدة ترفع حصيلة ضحايا اإلعصار في السلطنة إلى 11

الفارس :قرارات المجموعة تستهدف تحقيق
االستقرار وأمن اإلمدادات
عقب اتـفــاق مجموعة "أوب ــك  "+على التمسك
بسياسة اإلنتاج الحالية ،ارتفعت العقود اآلجلة
للنفط مساء أمــس ،وكسب الخامان القياسيان
األميركي وبرنت نحو دوالرين.
وقـ ــال م ـص ــدر ف ــي "أوب ـ ــك  "+أمـ ــس ،إن لجنة
المراقبة ا لــوزار يــة المشتركة بالمجموعة التي
تـ ــراقـ ــب ال ـ ـسـ ــوق أوص ـ ـ ــت ب ـ ــأن ت ـل ـت ــزم "أوبـ ـ ـ ــك "+
بسياستها الحالية بزيادة اإلنتاج  400ألف برميل
ً
يوميا في نوفمبر ،ر غــم مطالبات المستهلكين
بالمزيد من النفط وبخفض السعر.
وات ـف ـقــت الـمـجـمــوعــة ف ــي يــولـيــو عـلــى زي ــادة
ً
اإلن ـتــاج  400أل ــف بــرمـيــل يــومـيــا كــل شـهــر حتى
ً
أبــريــل  2022على األق ــل؛ للتخلص تدريجيا من
ً
تخفيضات تبلغ  5.8ماليين برميل يوميا.
وذكر أحد المصادر لـ "رويترز" ،قبيل اجتماع
اللجنة" :هناك دعوات لمزيد من زيادة اإلنتاج من
جانب المجموعة ...نخشى من الموجة الرابعة من
كورونا ،ال أحد يريد القيام بأي تحركات كبيرة".
وبعد االجتماع ،قال وزير النفط وزير التعليم
ال ـعــالــي د .مـحـمــد ال ـف ــارس إن ق ـ ــرارات "أوبـ ــك "+
تـسـتـهــدف تحقيق االس ـت ـقــرار وأم ــن اإلم ـ ــدادات،

بتوجيهات من سمو أمير البالد الشيخ نــواف األحـمــد ،أعلنت
الكويت تضامنها مع سلطنة عمان ومساعدتها في تجاوز آثار
إعصار «شاهين».
وأعرب سمو نائب األمير ،ولي العهد ،الشيخ مشعل األحمد ،خالل
اتصال هاتفي مع السلطان هيثم بن طــارق ،عن تعاطف الكويت،
مع وضعها كل إمكاناتها تحت تصرف السلطنة للمساعدة في
مواجهة اإلعصار.
بدوره ،وخالل اتصال مماثل ،أبلغ نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ،نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع
في ُعمان شهاب بن طارق بأن صاحب السمو وجه إلى تسخير كل
إمكانات الجيش الكويتي وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة
للسلطنة.
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ً
مؤكدا أن آثارها اإليجابية ظهرت منذ بدء جائحة
كورونا في توازن األسواق بشكل متدرج.
وأشار الفارس ،في تصريح ،إلى أجواء التفاؤل
في أسواق النفط مع تحسن حذر في األساسيات
التي أسهم فيها مستوى التزام "أوبك  ،"+الذي عزز
استقرار األسواق ودعم جهود تعافي االقتصاد
وضـمــن أمــن اإلمـ ــدادات عبر االت ـفــاق على زيــادة
ً
شهرية بـ  400ألف برميل يوميا بدأ العمل بها
منذ أغسطس الماضي.
وذكــر أن العوامل اإليجابية التي تساهم في
تحسن أساسيات السوق تشمل توسع الدول في
التطعيم ضــد فـيــروس كــورونــا ،وتأثير ذلــك في
تشجيع زيادة الحركة والتنقل بأنواعها والنشاط
الصناعي واالقتصادي والتعافي في معدل تنامي
الطلب مقابل تأثر المعروض في أعقاب إعصاري
"إيدا ونيكوالس".
ولـفــت إل ــى أن "أوب ــك  "+تـتــوخــى ال ـحــذر فيما
يتعلق باستراتيجية رفع اإلنتاج وسط تحديات
ً
أســواق النفط ،والتي تتم مراجعتها شهريا في
إطار تحقيق االستقرار واألريحية لألسواق.

تسهيالت إلصدار سمات دخول إعالنات بيع العمالة تحت مراقبة
«الداخلية» ...وخط ساخن للبالغات
ألنشطة األمن الغذائي

محليات

٠٣

السفير السعودي يكتب:
 60عامًا على تعيين أول
سفير للسعودية في الكويت

محليات

٠٣

«التربية» تستقبل طلبة
«المجموعة ب» وتتشدد
في الـ PCR

قصر العدل
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زيارات تجارية وتصاريح للمزارع والمطاعم والمخابز و«األسماك» والدواجن عقوبة ناشريها تصل إلى الحبس  3سنوات
مـنـحــت الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة ل ـط ــوارئ «ك ــورون ــا» األنـشـطــة
المتعلقة باألمن الغذائي تسهيالت إلصدار سمات دخول
العاملين بها إلى البالد.
وتشمل هذه التسهيالت منح زيارات تجارية وتصاريح
عـمــل لـكــل مــن ال ـم ــزارع والـمـطــاعــم والـتـجـهـيــزات الـغــذائـيــة
والمخابز ،إلى جانب صيد وبيع األسماك ومربي المواشي
وال ــدواج ــن ومـنـتـجــي األل ـب ــان ،ومـصــانــع ومـ ــوردي الـمــواد

اقتصاديات

ً
الغذائية ،ومراكز تسوقها ،فضال عن شركات تعبئة المياه
والمرطبات.
كما تنص تلك التسهيالت على ضرورة االلتزام بأحكام
قرار مجلس الوزراء بشأن شروط وضوابط متلقي اللقاح
للقادمين إلى الكويت وتطبيق اإلجراءات الصحية الوقائية
المعمول بها في وزارة الصحة.

●

محمد الشرهان

فــي خ ـطــوة إيـجــابـيــة عـلــى طريق
مواجهة جرائم االتـجــار باإلقامات،
خصصت إدارة حماية اآلداب العامة
ومكافحة االتجار باألشخاص ،في
اإلدارة ا لـعــا مــة للمباحث الجنائية

ً
ً
خطا ساخنا برقم 1888688؛ لتلقي
البالغات والشكاوى بهذا الشأن على
مدار الساعة.
وقالت مصادر أمنية لـ "الجريدة"،
إن هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ت ـه ــدف إلـ ــى رف ــع
ً
تصنيف الكويت عالميا فــي مجال
حقوق اإلنـســان ،بعد انتقادات عدة

وج ـهــت إلـيـهــا عـلــى خـلـفـيــة انـتـشــار
إع ـ ــان ـ ــات ع ـل ــى وسـ ــائـ ــل ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي ألشـ ـخ ــاص ي ـعــرضــون
العمالة المنزلية للبيع أو التنازل
م ـق ــاب ــل م ـب ــال ــغ مـ ــاديـ ــة ،م ـم ــا ي ـســيء
ً
لسمعة البالد دوليا ،مبينة أن نشر
مثل هــذه اإلعــانــات يعتبر 02

لبنان :القاضي البيطار «يعود» ومخاوف من «تصعيد كبير»

رئاسة المرأة للدوائر
الجزائية ّ
تمهد لتوسيع
مهامها في القضاء

مسك وعنبر

١١

«حزب الله» يتشدد ضد التحقيق في «انفجار المرفأ»
●
«البورصة» ترفع لـهيئة األسواق مسودتين
لـ «صناديق المؤشرات» و«السندات» ٠٧
«الرئيسي» يستمر في الصعود ويستحوذ
على ثلثي سيولة السوق
٠٧
الودائع المصرفية تتراجع
 884مليون دينار بـ %2
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بيروت  -منير الربيع

ً
كان متوقعا أن ترفض ُمحكمة االستئناف في
ّ
ّ
لبنان دعاوى الرد ،التي قدمت لكف يد القاضي
طارق البيطار عن استكمال مهامه في التحقيق
ً
بتفجير مرفأ بيروت ،لكن ما لم يكن متوقعا هو
صدور القرار بهذه السرعة.
س ـعــت الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة إلـ ــى ك ـســب الــوقــت
ق ـب ــل قـ ـ ــرار ال ـم ـح ـك ـمــة ب ــرف ــض ال ـ ــدع ـ ــوى ،ري ـث ـمــا
يدخل مجلس النواب في حالة انعقاده العادية
ً
فيكتسب النواب الحصانة مجددا .ولو نجحت
ه ــذه ال ـم ـنــاورة ل ـكــان الـ ـ ــوزراء وال ـن ــواب الـمــدعــى
ً
عليهم احتفظوا بحصاناتهم مجددا ،مما يمنع

الجيش البريطاني يطلق «إيسكالين»
لتوصيل الوقود إلى المحطات
ً
بـ ــدأ ال ـج ـي ــش ال ـب ــري ـط ــان ــي ،أمـ ـ ــس ،االنـ ـتـ ـش ــار م ـط ـل ـقــا عـمـلـيــة
«إيسكالين» ،ال لحماية البلد من عدوان خارجي أو تهديد إرهابي
أو كارثة طبيعية ،بل لتزويد محطات الوقود التي اجتاحها سائقو
السيارات في محاولة لحل مشكلة نقص البنزين.
وبعد تدريبهم على قيادة آليات البضائع الثقيلة وملء مضخات
البنزين ،تم نشر نحو  200عسكري نصفهم سائقون ،وتم إرسالهم
ً
أوال إلى لندن وجنوب شرقي المملكة حيث تتركز المشاكل.
ورغم تأكيد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون ،أمس
األول ،أن الوضع «يهدأ» ،ال يزال  %22من محطات الوقود في لندن
ً
وجـنــوب شــرقــي إنكلترا ال تملك وق ــودا ،حسب تصريح المدير
التنفيذي لجمعية تجار التجزئة للبترول غوردون بالمر.
ومن أصل نحو  1100محطة ،نفد الوقود في بعضها منذ أكثر
من أسبوع ،وقال بالمر« :نأمل أن يتحسن الوضع هذا األسبوع»،
ً
محذرا من أن تجديد المخزونات قد يستغرق  10أيام.
ومنذ  10أيام ،تشكلت طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي
تواجه مشاكل في اإلمداد بسبب قلة سائقي الشاحنات ( 100ألف
حسب العاملين في القطاع) ،وشهد بعضها مشاجرات بين سائقي
السيارات المتوترين.
ويعد هــذا الوضع االستثنائي أحــدث نتيجة لنقص العمالة
الناجم عن وباء «كورونا» ،وخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي
ً
(بريكست) ،مــع مشاكل التوصيل التي تؤثر أيـضــا على رفــوف
محالت السوبرماركت وسالسل الوجبات السريعة وحتى الحانات.
(لندن ـ ـ وكاالت)

جندي بريطاني خالل معاينته إحدى المعدات

البيطار مــن تحديد مــواعـيــد السـتـجــوابـهــم .أما
بصدور القرار ،فالمتوقع أن يشتد النزال القضائي
بخلفيات سياسية.
وتشير مصادر قضائية إلى أن البيطار ،الذي
س ـي ـعــاود الـعـمــل عـلــى الـتـحـقـيـقــات ف ــور تبليغه
بقرار المحكمة ،يصر على تحديد سريع لمواعيد
االستجواب هذا األسبوع ،لالستفادة من الفترة
الفاصلة قبل انـعـقــاد ال ــدورة الـعــاديــة للمجلس
النيابي.
وتؤكد هذه المصادر أن قرار محكمة التمييز
م ـب ــرم وغ ـي ــر ق ــاب ــل لــاس ـت ـئ ـنــاف ،م ـمــا يـعـنــي أن
البيطار سيبقى بموقعه ،وأن محاوالت إبعاده عن
الملف بذريعة «االرتياب المشروع» ،كما حصل مع

القاضي السابق فادي صوان ،فشلت حتى اآلن.
ً
وكــان الفتا قبل أيــام موقف رئيس الحكومة
نجيب ميقاتي ،ال ــذي قــال إن لبنان ال يحتمل
ّ
للمرة ثانية،
ـاض عن التحقيق
مسألة إبعاد قـ ٍ
الس ـي ـمــا أن أي خ ـط ــوة م ــن هـ ــذا الـ ـن ــوع كــانــت
س ـتــؤدي إل ــى ح ـصــول تـحــركــات واحـتـجــاجــات
شعبية مــن قبل أهــالــي ضحايا االنـفـجــار ،كما
ً
أنها كانت ستقدم صورة سلبية جدا للمجتمع
الدولي ،في ظل تنامي نشاط قوى لبنانية في
الخارج تسعى إلى تشكيل رأي عام ضاغط في
سبيل فــرض تحقيق دولــي في االنفجار ،الذي
دمر ميناء بيروت ،والذي يعد ثاني أكبر انفجار
غير نووي في العالم.
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الفرج والفهد يستذكران
الغزو العراقي
في «بتوقيت مكة»

دوليات

١٢

شلل في العالم االفتراضي
أعطال تضرب مواقع التواصل وأبرز الخدمات اإللكترونية األميركية
 في خطوة شلت العالم االفتراضي ،سجل انقطاع
واســع النطاق في خدمات "فيسبوك" و"إنستغرام"
و"وات ـ ـ ـسـ ـ ــاب" أمـ ـ ــس ،ش ـم ــل عـ ـش ــرات ال ـم ــاي ـي ــن مــن
ً
المستخدمين بالعالم ،فضال عن اإلبالغ عن أعطال
بمواقع أمازون وغوغل وغيرها من خدمات شركات
االتصاالت األميركية دون معرفة السبب ،مما أثار
تساؤالت حول وقوع هجوم سيبراني.
وأشـ ـ ــار م ــوق ــع "داون تـ ــراكـ ــر" إل ــى
ان ـق ـط ــاع خ ــدم ــات ش ـب ـكــات ال ـتــواصــل
االجتماعي الثالث في مناطق مكتظة
بالسكان في الواليات المتحدة ،قبل أن
يتضح أن األعطال تبدو
على نطاق عالمي.
وأع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة
فيسبوك ،عبر حسابها
ع ـلــى "ت ــوي ـت ــر" ،وج ــود
ع ـطــل ف ــي تـطـبـيـقــاتـهــا
وم ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا،
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ـ ـ ــا أك ـ ـ ـ ـ ـ ــده
ً
أيـ ـض ــا "ان ـس ـت ـغ ــرام"
و"واتساب" التابعان
لـ ـ ـ "فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك" ،عـبــر
حسابيهما على "تويتر".

وق ــال حـســاب "فـيـسـبــوك"" :نـحــن ن ــدرك أن بعض
األشـ ـخ ــاص ي ــواج ـه ــون مـشـكـلــة ف ــي ال ــوص ــول إلــى
تـطـبـيـقــاتـنــا ومـنـتـجــاتـنــا .نـحــن نـعـمــل عـلــى إع ــادة
األمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ،ونعتذر
عن أي إزعاج".
وقال "واتساب"" :نحن ندرك أن بعض األشخاص
ً
يواجهون مشكالت مع واتساب حاليا .نحن
نعمل على إعادة األمور إلى طبيعتها،
ً
وسنرسل تحديثا هنا في أقــرب وقت
ممكن".
وقال "إنستغرام"" :يواجه إنستغرام
ً
بعض الوقت الصعب حاليا ،وقد تواجه
مشكالت في استخدامه.
تـ ـحـ ـم ــل م ـ ـع ـ ـنـ ــا ،ن ـحــن
نعمل على حل ذلك".
كما تم اإلبــاغ عن
أعطال في شركة "تي
م ــوبـ ـي ــل" األم ـي ــرك ـي ــة
لالتصال.

ُ ّ
طهران تخفف لهجتها
ضد باكو قبل مناورات
تركية ـ أذربيجانية
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األمير :نتطلع لالرتقاء بالتعاون مع اليابان نائب األمير يستقبل تركي بن محمد
هنأ ألمانيا وليسوتو بالعيد الوطني

نائب األمير مستقبال تركي بن محمد والوفد المرافق أمس

بعث سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى
رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا ،أعرب فيها سموه عن خالص
ً
تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا ل ــوزراء اليابان ،وتسلمه مهام
ً
منصبه ،متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.
وأشاد سموه بالعالقات الوطيدة والمتميزة التي تجمع الكويت
ً
واليابان الصديقة ،مؤكدا التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر
ه ــذه الـعــاقــات واالرت ـق ــاء بــأطــر الـتـعــاون الـمـشـتــرك بـيــن البلدين
ً
الصديقين في مختلف المجاالت إلــى آفــاق أرحــب ،راجـيــا سموه
رعاه الله له دوام الصحة والعافية ولليابان وشعبها الصديق كل
الرقي واالزدهار.
وبعث سموه ببرقية تهنئة إلــى ملك ليسوتو ليتسي الثالث،
ّ
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده،
متمنيا له موفور الصحة والعافية ،ولمملكة ليسوتو وشعبها كل
الرقي والنماء.
وب ـعــث صــاحــب الـسـمــو بـبــرقـيــة تهنئة إل ــى الــرئـيــس األلـمــانــي
الدكتور فرانك فالتر شتاينماير ،عبر فيها سموه عن خالص تهانيه
ً
بمناسبة العيد الوطني لبالده ،متمنيا له موفور الصحة والعافية،
ولجمهورية ألمانيا االتحادية وشعبها الصديق كل الرقي والنماء.
وبعث سمو نائب األمـيــر وولــي العهد الشيخ مشعل األحمد،
ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ببرقيات تهنئة
مماثلة.

ُ
توجيهات سامية بمساعدة عمان في مواجهة اإلعصار

استقبل سمو نائب األمير ولي العهد الشيخ
مشعل األحمد ،بقصر بيان ،صباح أمس ،وزير
الدولة عضو مجلس الــوزراء بالمملكة العربية
السعودية صاحب السمو الملكي األمير تركي بن
محمد بن فهد ،والوفد المرافق ،بمناسبة زيارته
الرسمية للبالد.

حضر اللقاء وزي ــر ش ــؤون الــديــوان األمـيــري
الشيخ محمد العبدالله ،ووكيل الديوان األميري،
مدير مكتب صاحب السمو أمير البالد السفير
أحمد فهد الفهد ،ومدير مكتب سمو ولي العهد
الفريق متقاعد جمال الذياب.

 ...والخالد يلتقي تركي بن محمد

• نائب األمير اتصل بالسلطان هيثم وأبلغه وضع اإلمكانات بتصرف السلطنة
• الجابر يعزي نظيره العماني بالضحايا ويعلن تسخير إمكانات الجيش للدعم
أعـلـنــت الـكــويــت تضامنها مــع سلطنة
ع ـم ــان ل ـل ـم ـســاعــدة ف ــي م ــواج ـه ــة إع ـصــار
«شاهين» وتجاوز آثاره.
فــي الـسـيــاق ،أج ــرى سمو نــائــب األمير
ً
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد اتصاال
ً
هاتفيا ،مساء أمس األول ،بسلطان عمان
هيثم بن طارق ،نقل خالله تحيات صاحب
السمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد،
وت ـم ـن ـي ــات س ـمــوه ـمــا ل ــه ب ـ ـ ــدوام الـصـحــة
وموفور العافية.
كما أبلغ سموه سلطان عمان توجيهات
صــاحــب الـسـمــو بـتـعــاطــف دولـ ــة الـكــويــت
وش ـع ـب ـه ــا مـ ــع س ـل ـط ـنــة عـ ـم ــان وش ـع ـب ـهــا
ال ـش ـق ـي ــق ،وب ــأن ـه ــا ت ـض ــع ك ــل إم ـكــانــات ـهــا
الممكنة رهن اإلشارة وتحت تصرف البلد
الشقيق للمساعدة فــي مــواجـهــة إعـصــار
«شاهين» وتجاوز آثاره.
ونـقــل تـعــازي صــاحــب السمو وتـعــازي
سموه له وللشعب العماني الشقيق وألسر
ً
ضحايا هذا اإلعصار المدمر ،سائال سموه

ال ـم ــول ــى ع ــز وجـ ــل أن ي ـت ـغ ـمــد ال ـض ـحــايــا
بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح
ّ
جناته ،وأن يمن على المصابين بسرعة
الشفاء والعافية ،وأن يحفظ سلطنة عمان
وشعبها الشقيق من كل مـكــروه ،ويحقق
ل ـهــا ال ـم ــزي ــد م ـمــا تـتـطـلــع إل ـي ــه م ــن تـقــدم
وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسلطان
عمان الشقيقة.
وأع ـ ـ ــرب ال ـس ـل ـط ــان ه ـي ـثــم ع ــن خــالــص
ش ـك ــره وب ــال ــغ ت ـق ــدي ــره ل ـصــاحــب الـسـمــو
وسمو نائب األمير ولــي العهد على هذه
المبادرة الكريمة ،وعلى ما عبرا عنه من
تعاطف أخوي ووقوف إلى جانب سلطنة
ع ـمــان وم ـ ــؤازرة ل ـهــا ،مـمــا يـجـســد أواص ــر
ال ـع ــاق ــات الـحـمـيـمــة والـ ــروابـ ــط الــوثـيـقــة
التي تربط دولــة الكويت وسلطنة عمان،
ً
سائال المولى تعالى أن يديم على صاحب
الـسـمــو أم ـيــر ال ـبــاد وس ـمــو نــائــب األمـيــر
وولي العهد موفور الصحة والعافية ،وأن
يحقق لدولة الكويت كل التقدم واالزدهار

في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البالد.

وزير الدفاع
بـ ـ ـ ــدوره ،أجـ ـ ــرى ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس
ال ــوزراء وزيــر الــدفــاع الشيخ حمد الجابر
ً
ً
ات ـصــاال هــاتـفـيــا مــع نــائــب رئـيــس ال ــوزراء
لشؤون الــدفــاع بسلطنة عمان شهاب بن
ً
طارق بن تيمور آل سعيد معزيا بضحايا
إعصار «شاهين» الذي ضرب عدة واليات
بالسلطنة.
وقالت رئاسة األركان ،في بيان صحافي
أمس ،إن الوزير الجابر نقل خالل االتصال
تحيات صاحب السمو أمير البالد القائد
األع ـل ــى ل ـل ـقــوات الـمـسـلـحــة ،وس ـمــو نــائــب
األمير وولي العهد ،وسمو رئيس مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ل ــأشـ ـق ــاء فـ ــي س ـل ـط ـنــة ع ـم ــان،
وتوجيهاتهم الكريمة بتسخير كل إمكانات
الجيش الكويتي وتقديم مختلف أشكال
الدعم والمساندة لهم.

وأكد عمق العالقات التاريخية الراسخة
ووحدة الدم والمصير المشترك الذي يجمع
ً
البلدين والشعبين الشقيقين ،داعيا المولى
تعالى أن يحفظ سلطنة عمان وأهلها من
كل سوء ومكروه.
كـمــا س ــأل الـمــولــى عــز وج ــل أن يتغمد
الـ ـضـ ـح ــاي ــا ب ـ ــواس ـ ــع رحـ ـمـ ـت ــه وم ـغ ـف ــرت ــه
ويــدخ ـل ـهــم فـسـيــح ج ـنــاتــه وي ـل ـهــم ذوي ـهــم
جميل الـصـبــر وحـســن ال ـعــزاء ويـمــن على
المصابين بالشفاء العاجل.
ب ـ ــدوره ،أجـ ــرى رئ ـيــس األرك ـ ــان الـعــامــة
لـلـجـيــش ال ـف ــري ــق ال ــرك ــن خ ــال ــد ال ـصــالــح،
ً
اتصاال هاتفيا مع نظيره من سلطنة عمان
رئ ـيــس أركـ ــان قـ ــوات الـسـلـطــان المسلحة
الفريق الــركــن بحري عبدالله بــن خميس
الــرئـيـســي ،عـ ّـبــر فيها عــن خــالــص تعازيه
ومواساته لضحايا إعصار شاهين ،سائال
الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته
ً
وفسيح جناته ،متمنيا دوام األمن واألمان
واالستقرار لسلطنة عمان الشقيقة.

الخالد مستقبال الوزير السعودي أمس
استقبل سمو الشيخ صباح
الخالد رئيس مجلس الوزراء،
ف ــي ق ـصــر بـ ـي ــان ،أم ـ ــس ،وزي ــر
الدولة وعضو مجلس الوزراء
بالمملكة العربية السعودية
األم ـ ـيـ ــر ت ــرك ــي بـ ــن م ـح ـمــد بــن
فهد والــوفــد الـمــرافــق لــه وذلــك

وزير اإلعالم يزور مؤسسة البابطين العلي :مواصلة التحصيل العلمي
تصقل قدرات منتسبي «الداخلية»

زار وزي ــر اإلعـ ــام والثقافة
عبدالرحمن المطيري مؤسسة
البابطين الثقافية ،وك ــان في
استقباله في مكتبة البابطين
المركزية للشعر العربي رئيس
المؤسسة الشاعر عبدالعزيز
البابطين.
وقـ ـ ـ ــدم ال ـب ــاب ـط ـي ــن ل ـل ــوزي ــر
ً
ً
ال ـم ـط ـيــري ش ــرح ــا واف ـ ـيـ ــا عن
تــاريــخ المؤسسة وأنشطتها
المختلفة المتعلقة بـ ــدورات
جائزة الشعر ومهرجان ربيع
الـ ـشـ ـع ــر الـ ـع ــرب ــي وال ـم ـن ـت ــدى
العالمي لثقافة السالم ومناهج
تدريس ثقافة السالم وكراسي
البابطين الثقافية فــي العالم
وكـ ــراسـ ــي ال ـبــاب ـط ـيــن لـلـســام
ف ــي أوروبـ ـ ــا وآس ـي ــا وإفــريـقـيــا
ومختلف إنـجــازات المؤسسة
فـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم وت ـ ـعـ ــاون ـ ـهـ ــا مــع
الجمعية العامة لألمم المتحدة.
ك ـمــا نــاق ـشــا كـيـفـيــة إن ـجــاز
ال ـ ــدورات الـتــدريـبـيــة لموظفي
وزارة اإلعـ ـ ـ ــام مـ ــن مــذيـعـيــن
ومعدين وغيرهم من المؤسسة

رئيس األركان بحث
التعاون العسكري
مع مسؤول روماني

َّ
ً
استقبل عددا من المواطنين وتسلم رسالة دكتوراه من الهاجري

المطيري والبابطين
وس ـبــل ال ـت ـعــاون الـمـمـكـنــة في
المستقبل.
وأعرب الوزير المطيري عن
اع ـت ــزازه بمؤسسة البابطين
الثقافية ،فيما أكــد البابطين
التزامه بخدمة الثقافة العربية
والسالم واستعداد المؤسسة
ل ـل ـت ـع ــاون مـ ــع وزارة اإلع ـ ــام

والـ ـثـ ـق ــاف ــة فـ ــي كـ ــل مـ ــا تــرغــب
ف ــي تنظيمه م ــن ب ــرام ــج عمل
مشتركة ودورات تدريب.

استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ،صباح
ً
أمــس ،في مقر وزارة الداخلية عــددا من المواطنين
أصـحــاب الـشـكــاوى والـمـعــامــات ،وبـحــث الشكاوى
المقدمة إليه في جميع قطاعات وزارة الداخلية ،ووجه
بـســرعــة حلها بـعــد عــرضـهــا عـلــى الـجـهــات المعنية
وأص ـحــاب االخـتـصــاص وف ــق الـقــانــون واإلج ـ ــراءات
المتبعة.
وأكد العلي استمرار سياسة الباب المفتوح ،التي
تنتهجها وزارة الداخلية في جميع قطاعاتها ،لتذليل
كل المعوقات التي تواجه معامالت المواطنين وتقديم
خدمات مميزة ألهل الكويت.
كما استقبل وزير الداخلية ،د .عبدالهادي الهاجري
من اإلدارة العامة لشؤون القوة ،والــذي قدم للوزير
رسالة الدكتوراه .وقد هنأه العلي على حصوله على
ً
درجــة الــدكـتــوراه ،مؤكدا أهمية مواصلة التحصيل
العلمي لمنتسبي وزارة الداخلية ،بما يسهم في صقل
قدراتهم العلمية والعملية ويؤدي إلى رفع مستوى
األداء األمني في جميع قطاعات الوزارة.

العسعوسي شارك في االجتماع الـ 13
للنواب والمدعين العامين بدول الخليج

ً
متوسطا المشاركين باالجتماع
العسعوسي
ش ــارك الـنــائــب ال ـعــام الـمـسـتـشــار ضــرار
الـعـسـعــوســي ،صـبــاح أم ــس ،فــي االجـتـمــاع
ال ـثــالــث ع ـشــر ل ـل ـنــواب ال ـع ـمــوم والـمــدعـيــن
العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج
الـعــربـيــة عـبــر االت ـصــال الـمــرئــي ،بمشاركة
األمـيــن الـعــام ل ــدول مجلس الـتـعــاون لــدول
الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.
وتناول االجتماع مناقشة الموضوعات
المدرجة على جدول األعمال ،منها مشروع

قانون استرشادي لتنظيم أجهزة النيابات
العامة ،وكذلك قواعد حماية الطفل خالل
مرحلة التحقيق ،وغيرها مــن المواضيع
ذات االهتمام المشترك.
وكرم االجتماع رئيس النيابة من الكويت
محمد ا لـقـمــاس ،بمناسبة منحه جــا ئــزة
ً
«حامد العثمان» ،تقديرا لجهوده وإنجازاته
خالل فترة عمله بالنيابة العامة.
وحضر االجتماع المحامي العام األول

المستشار سلطان بوجروه ،ومدير نيابة
التنفيذ الجنائي مشعل الغنام ،ومدير نيابة
التعاون الدولي طــال الفهد ،ومدير إدارة
مكتب النائب العام محمد الصواغ.

العلي يتسلم رسالة الدكتوراه من الهاجري

الكويت تضع كل إمكاناتها تحت...
وعلى صعيد آثار اإلعصار ،ذكر المركز الوطني إلدارة الحاالت
الطارئة في السلطنة أمس أنه تم تسجيل سبع وفيات جديدة جراء
ريــاح عاتية وأمـطــار غزيرة مصاحبة للعاصفة ،لترتفع حصيلة
الضحايا إلى  ،11أحدهم طفل.
مــن جهتها ،ذك ــرت هيئة الـطـيــران الـمــدنــي العمانية أن أحــدث
البيانات تشير إلى انحسار العاصفة ،غير أنه «من المحتمل هطول
أمطار في مناطق متفرقة» ،مشددة على السكان بضرورة توخي
الحذر في عبور األودية وتجنب المناطق المنخفضة ،السيما مع
من احتمال حدوث سيول.
وقالت السلطات العمانية إن اإلعصار حينما اجتاح اليابسة
ً
أمس األول كان مصحوبا برياح تتراوح سرعتها بين  120و150
ً
كيلومترا في الساعة ،ودفع بأمواج يصل رتفاعها إلى  10أمتار،
متوقعة هـطــول أمـطــار غــزيــرة يصل ارتفاعها إلــى  500ملليمتر
ببعض المناطق.
وعرضت محطات التلفزيونية في السلطنة لقطات لسيارات
وسط المياه وأفراد يحاولون شق طريقهم عبر الفيضانات ،كما
ً
عرض التلفزيون الرسمي طائرة هليكوبتر تنقذ أناسا في مناطق
تغمرها المياه ،مع مشاهد لمرتادي بعض الشوارع التي غمرتها
المياه.
في السياق ،خفضت هيئة األرصــاد على حسابها في «تويتر»
درجة «شاهين» إلى عاصفة مدارية بعد خروجه من المحيط ،،حيث
تفقد األعاصير عادة قوتها ،مع تقدمها في اليابسة.

إعالنات بيع العمالة تحت مراقبة...
جريمة اتجار باإلقامات والتي تصل عقوبها الــى الحبس ثالث
سنوات ،وقد تكشف عن جرائم االتجار بالبشر التي تصل عقوبتها
إلى السجن  15سنة.
وأكدت المصادر أن من ينشر مثل هذه اإلعالنات يعرض نفسه
للمساء لة القانونية ،وسيحال إ لــى القضاء بعد تسجيل قضية

بمناسبة زيارته للبالد.
حضر المقابلة رئيس ديوان
سـمــو رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
عـبــدالـعــزيــز الــدخ ـيــل ،وسفير
خ ـ ـ ــادم ال ـح ــرم ـي ــن ال ـشــري ـف ـيــن
ل ــدى ال ـكــويــت األم ـي ــر سـلـطــان
بن سعد.

اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل رئـ ـ ـي ـ ــس األركـ ـ ـ ـ ــان
الـعــامــة للجيش الـفــريــق الــركــن
خالد الصباح ،بمكتبه ،صباح
أمــس ،ملحق الــدفــاع العسكري
وال ـج ــوي وال ـب ـحــري الــرومــانــي
لدى البالد (والمقيم بالرياض)
الـعـقـيــد دوري ـ ــل س ــان ــدو ،إذ تم
خ ــال ال ـل ـقــاء ت ـبــادل األح ــادي ــث
ال ــودي ــة ،ومـنــاقـشــة أه ــم األم ــور
وال ـ ـمـ ــواض ـ ـيـ ــع ذات االهـ ـتـ ـم ــام
ال ـم ـش ـت ــرك ،الس ـي ـمــا الـمـتـعـلـقــة
بالجوانب العسكرية.
وأشــاد رئيس األركــان بعمق
العالقات الثنائية بين البلدين
الصديقين.
ح ـضــر ال ـل ـق ــاء ن ــائ ــب رئـيــس
األركــان العامة للجيش الفريق
ال ــرك ــن ف ـهــد ال ـنــاصــر ،وم ـعــاون
رئ ـيــس األركـ ـ ــان ال ـعــامــة لهيئة
العمليات والخطط اللواء الركن
ولـيــد ال ـســردي ،وع ــدد مــن كبار
الضباط القادة بالجيش.

َ ْ
وم ــن في
بحقه ،مشيرة إلــى أن الـقــانــون صنف العمالة المنزلية
حكمهم "موظفين بالمنازل" ولهم جميع الحقوق اإلنسانية والمادية
التي تكفل لهم حياة كريمة.
وشــددت على أن هــذه اإلعــانــات تحت المراقبة والترصد ،وال
تهاون في استدعاء أصحابها وإحالتهم للجهات القضائية بتهمة
االتجار باإلقامات.

لبنان :القاضي البيطار «يعود»...
إال أن ذلك ال يعني أنه يمكن االرتكاز إلى االطمئنان ،فالكثير من
العقبات ال تزال حاضرة وتعترض طريق المحقق العدلي ،بينها
أن «حزب الله» زاد استنفاره في مواجهة البيطار ،بعد الموقف
الداعم له من الكونغرس األميركي ،الــذي اتهم الحزب بالضغط
على القضاء إلضاعة التحقيق وتمييعه وعدم كشف الحقيقة.
ً
ً
وقد يمهد هذا األمر مستقبال لموقف أكثر تشددا من «حزب
الله» يتهم التحقيق بأنه مسيس وبأن الواليات المتحدة تتدخل
في مساره.
في الوقت نفسه ،تطالب جهات عديدة في لبنان بتوفير أقصى
ً
درجــات الحماية للبيطار وعائلته ،خوفا من تعرضه ألي أذى،
ً
خصوصا أنه يصر على استكمال التحقيقات حتى النهاية.
ّ
وبينما كانت محكمة التمييز ترفض دعوى الرد ،كان الوزير
السابق يوسف فينانوس ،وهو أحد الوزراء المدعى عليهم ،يحضر
دعوى قضائية جديدة بحق القاضي البيطار تتهمه بالتزوير،
بذريعة أن القاضي أصدر قرارات تخص التحقيق بعد تبلغه دعوى
ّ
الرد ،في حين لم يكن من واجبه سوى التوقف عن إصدار القرارات.
وستتفاعل قضية التحقيقات بتفجير المرفأ أكثر فأكثر في
األيام المقبلة ،وهي وصلت إلى مشارف حدود الخطر أو حدود
التصعيد الكبير ،ا ل ــذي سيكون لــه تبعات قضائية وسياسية
داخلية وخارجية.
ـادر متابعة إل ــى الـبـحــث عــن مـخــارج
ـ
ص
ـ
م
تشير
فــي األث ـن ــاء،
ّ
سياسية يتم من خاللها تجنب «الصدام الكبير».
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محليات
«التربية» تستقبل طلبة «المجموعة ب» وتتشدد في الـ PCR

السلطان :إعفاء معلمي المواد األساسية من اإلشراف وتكليف «غير األساسية»
فهد الرمضان

أولياء أمور يتركون
أبناءهم غير
المطعمين عند أبواب
المدارس لوضعها
أمام «األمر الواقع»

اكتمل صباح أمس دوام طلبة
المدارس الحكومية والخاصة ،إذ
بــاشــرت «المجموعة ب» دوامـهــا
وسط إجراءات احترازية مشددة
ل ـض ـم ــان س ــام ـت ـه ــم مـ ــن عـ ــدوى
«كورونا».
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،واصـ ـ ــل وزي ــر
التربية د .علي المضف وقياديو
ال ــوزارة جوالتهم التفقدية على
ال ـمــدارس للتأكد مــن جاهزيتها
وال ـتــزام ـهــا بـتـطـبـيــق اإلج ـ ــراءات
الصحية ،إذ تفقد الوزير مدرسة
ال ـش ـج ــاع ب ــن األسـ ـل ــم ال ـثــانــويــة
بنين التابعة لمنطقة الفروانية
التعليمية ،ومــدرســة مــريــم بنت
طــارق المتوسطة بنات التابعة
ل ـم ـن ـط ـقــة الـ ـجـ ـه ــراء الـتـعـلـيـمـيــة،

«المعلمين» :آمالنا كبيرة
بنجاح خطة العودة للدراسة
قال رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي ،إن احتفال هذا العام
بيوم المعلم يأتي بشكل مغاير ويتزامن مع عودة التعليم المباشر
ً
في المدارس بعد انقطاع أكثر من سنة ونصف السنة ،معربا عن
تقدير الجمعية البالغ واعتزازها بمكانتهم بصفتهم أصحاب
رسالة وحملة راية العلم وصناع أجيال الغد ومستقبل الوطن.
وأضـ ــاف ال ـهــولــي ل ــ«ك ــون ــا» ،أن «آمــال ـنــا كـبـيــرة بـنـجــاح خطة
العودة وبثقتنا الكاملة بــدور حملة مشاعل العلم في مواجهة
ً
كل التحديات» ،وتابع أنه «مع ما وصلنا إليه حاليا ودول العالم
ً
مــن تـجــاوز مقبول لـهــذه المحنة؛ كــان ال بــد مــن الـعــودة مـجــددا
ً
ً
إلــى ميادين العلم حضوريا وبما يتوافق تماما مع المصلحة
الوطنية».

واط ـل ــع ع ـلــى س ـيــر ال ـع ـمــل وآل ـيــة
ت ـن ـف ـيــذ االش ـ ـتـ ــراطـ ــات الـصـحـيــة
فيهما.
إلى ذلك ،منعت بعض اإلدارات
المدرسية الطلبة غير المطعمين،
الذين لم يقدموا شهادات فحص
الـ ـ ـ  PCRم ــن الـ ــدخـ ــول وح ـض ــور
ً
ال ـح ـص ــص؛ الـ ـت ــزام ــا ب ــال ـق ــرارات
ال ـخــاصــة بـ ـمـكــافـحــة «ك ــورون ــا»،
وأكــدت مـصــادر أن بعض أولياء
األمـ ـ ــور ل ـج ــأوا إلـ ــى حـي ـلــة بـتــرك
أب ـنــائ ـهــم ع ـنــد أبـ ـ ــواب الـ ـم ــدارس
وال ـ ـم ـ ـغ ـ ــادرة وع ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـ ــرد ع ـلــى
االتـ ـ ـص ـ ــاالت ال ـه ــات ـف ـي ــة ل ــوض ــع
إدارات ـ ـه ـ ــا ف ــي حـ ـ ــرج ،إذ اض ـطــر
بعضهم إلــى ادخ ــال الـطــاب إلى
الـســاحــات مــع منعهم مــن دخــول
ال ـ ـص ـ ـفـ ــوف إلـ ـ ـ ــى ح ـ ـيـ ــن انـ ـتـ ـه ــاء
الدوام أو حضور أولياء أمورهم
ل ـت ـس ـل ـم ـهــم ،الس ـي ـم ــا أن ســامــة
ال ـط ــال ــب ت ـق ــع ض ـم ــن م ـســؤول ـيــة
الـ ـم ــدرس ــة خـ ــال أوق ـ ـ ــات ال ـ ــدوام
الرسمي.

اإلشراف العام
وف ــي س ـيــاق آخ ــر ،ح ــدد وكيل
التربية المساعد للتعليم العام
أسـ ــامـ ــة ال ـس ـل ـط ــان ت ـخ ـص ـصــات
مـعـلـمــي الـ ـم ــواد ال ــدراسـ ـي ــة غير
األساسية خالل الفصل الدراسي
األول م ــن ال ـع ــام ال ـحــالــي وال ـتــي
تضمنت اإلشراف العام واإلشراف
ع ـلــى األج ـن ـحــة داخـ ــل ال ـم ــدارس
وع ـلــى حــركــة الـمـتـعـلـمـيــن بــدايــة
م ــن اسـتـقـبــالـهــم وخـ ــال الـفــرص

سلطان بن سعد
بن خالد آل سعود*

ً
 60عاما على تعيين
أول سفير للسعودية
في الكويت

المضف خالل جولته أمس
والفترات الزمنية بين الحصص
حتى نهاية اليوم الدراسي.
وأض ــاف الـسـلـطــان ،فــي نشرة
عـ ـمـ ـمـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــديـ ـ ــري عـ ـم ــوم
الـ ـمـ ـن ــاط ــق ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة الـ ـس ــت،
أن مـ ـه ــام م ـع ـل ـمــي ال ـ ـمـ ــواد غـيــر
ً
األساسية تتضمن أيـضــا كــل ما
يـكـلــف بــه مــن اإلدارة الـمــدرسـيــة
ويدخل في مصلحة العمل.
كما أكــد إعفاء معلمي المواد
الــدراسـيــة األســاسـيــة مــن المهام
اإلش ــراف ـي ــة وك ــل م ــا سـبــق ذك ــره،
ً
مشددا على ضرورة التنسيق بين
اإلدارة المدرسية مع أقسام المواد
العملية لتوزيع المهام بما يحقق
العدالة والمساواة.

ً
ً
 92066معلما وإداريا استحقوا «الممتازة»
أعلنت الوكيلة المساعدة لقطاع الشؤون
اإلدارية والتطوير اإلداري بوزارة التربية رجاء
بوعركي انتهاء فــرق العمل بالقطاع اإلداري
من عمليات البحث والمراجعة والتدقيق على
بـيــانــات المستحقين لــأعـمــال الـمـمـتــازة عن
العام الدراسي  2021 - 2020لفئات المعلمين
وال ـعــام ـل ـيــن بــال ـم ـعــاهــد وال ـ ـمـ ــدارس وري ــاض
األطفال.
وأك ــدت بــوعــركــي ،فــي تـصــريــح ،أن القطاع
اإلداري أرســل أسماء جميع المستحقين إلى
القطاع المالي الستكمال اإلج ــراء ات الالزمة

ل ـل ـص ــرف ،م ـب ـي ـنــة أن عـ ــدد ال ـم ـس ـت ـح ـق ـيــن مــن
العاملين بالمدارس والمعاهد ورياض األطفال
ً
لمكافأة األعمال الممتازة بلغ  92066معلما
ً
وإداري ــا ،فــي حين بلغ عــدد غير المستحقين
ً
 25372موظفا.
ولفتت إلى أن الموقع اإللكتروني لالستفسار
وتـقــديــم الـتـظـلـمــات سـيـبــدأ بــالـعـمــل ف ــور بــدء
الـقـطــاع الـمــالــي بـصــرف المستحقات المالية
ً
ولمدة ستين يوما ،معربة عن شكرها لتعاون
ك ــل ال ـق ـطــاعــات إلن ـج ــاز ه ــذا ال ـع ـمــل ف ــي وقــت
قياسي.

ً
«المحاسبة» :التعامل مع 1472
الصحية
الخدمات
توفير
في
إقليميا
الثانية
الكويت
ً
موضوعا بقيمة  1.75مليار دينار

ً
األولى خليجيا من حيث أقل معدالت االنتحار واألعلى وفاة بسبب التلوث
●

 %24نسبة الزيادة في
عدد المستشفيات...
والعمر للكويتيين
ً
 81.8عاما

عادل سامي

ك ـشــف ت ـقــريــر حــديــث صـ ــادر ع ــن دي ــوان
المحاسبة احـتــال الكويت المركز الثاني
على مستوى إقليم شرق المتوسط التابع
لمنظمة الصحة العالمية ،من بين  22دولة
ه ــي مـجـمــوع دول اإلق ـل ـيــم ،وف ـقــا للمؤشر
ال ـ ـخ ـ ــاص بـ ـت ــوفـ ـي ــر الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـص ـح ـي ــة
األساسية.
وأكـ ـ ــد ال ـت ـق ــري ــر وجـ ـ ــود زي ـ ـ ــادة ف ــي ع ــدد
المستشفيات العامة والتخصصية بنسبة
 ،%24وذلك خالل عام  ،2019الفتا إلى ارتفاع

نصيب الفرد الكويتي من الخدمات الصحية
بنسبة  %27عام  2019مقارنة بعام 2014
مـقــابــل ارت ـف ــاع تـكـلـفــة ال ـخــدمــات الصحية
بنسبة  %48عن ذات الفترة.
وأشار إلى وجود تطور في عدد المراكز
الصحية في وزارة الصحة ،حيث بلغ عدد
عـ ـي ــادات ال ـط ــب ال ـع ــام  104وعـ ـي ــادات طب
األسنان  91عيادة ،وبلغ عدد عيادات رعاية
األمومة  38عيادة ،بينما بلغ عدد عيادات
رع ــاي ــة ال ـط ـف ــول ــة  103ع ـ ـيـ ــادات وعـ ـي ــادات
ال ـس ـكــري  88ع ـي ــادة ،أم ــا ع ـي ــادات الصحة
الوقائية فبلغت  34عـيــادة ،فيما بلغ عدد

«األسنان» :رواتب األطباء ضعيفة وبيئة العمل طاردة
أكــد رئـيــس جمعية أطـبــاء األسـنــان
د .محمد دشـتــي ،أن العمل فــي وزارة
الصحة يعتبر بيئة ط ــاردة ،فالكثير
مــن األط ـبــاء يتجه للعمل فــي القطاع
الخاص أو جهات أخرى في الدولة أو
الهجرة خارج الكويت أو التوجة للعمل
التجاري الحر.
وهنأ دشتي ،في تصريح صحافي،

أم ـ ـ ـ ــس ،الـ ـمـ ـم ــرضـ ـي ــن وال ـع ـس ـك ــري ـي ــن
بـ ــالـ ــزيـ ــادات الـ ـت ــي أقـ ـ ــرت ل ـه ــم ال ـش ـهــر
ً
الماضي ،معربا عن أمله أن يتم إنصاف
األطـ ـب ــاء ف ــي ال ـق ــري ــب ال ـع ــاج ــل ،وع ــدم
ترديد الحجة المشهورة في كل مطالبة
ل ــأط ـب ــاء بـ ــأن ال ــوض ــع ال ـم ــال ــي للبلد
اليسمح «فهذا الكالم مأخوذ خيره».
وأض ـ ـ ــاف أن «رات ـ ـ ــب ال ـط ـب ـيــب عـنــد

تمديد إقفال مناقصة
«استشاري» محطة ً
كهرباء النويصيب شهرا
●

سيد القصاص

أعـلــن الـجـهــاز الـمــركــزي للمناقصات العامة
موافقته على طلب نشر محضر االجتماع األول
لمناقصة «اخـتـيــار مـسـتـشــار» لـمـشــروع تــوريــد
وتركيب وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل
بنظام الــدورة المشتركة إلنتاج  3600ميغاواط
كمرحلة أولى بموقع النويصيب ،والموافقة على
تمديد موعد اإلقفال لمدة شهر.
وقالت مصادر الكهرباء والماء لـ«الجريدة» ،إن
المشروع يأتي ضمن خمسة مشاريع لمحطات
جــديــدة أعلنها وزي ــر الكهرباء وال ـمــاء والطاقة
الـمـتـجــددة د .مـشـعــان العتيبي ،خ ــال مؤتمره
أمس األول حول استراتيجية الوزارة حتى ،2030
ومــن ضمنها محطة الــزور الشمالية المقرر أن
تنتج  2700ميغاواط ،ومحطة الخيران المقرر
أن تنتج  1800مـيـغــاواط ،إضــافــة إلــى تعزيزات
محطة الصبية.
وأضـ ــافـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن ال ـم ـنــاق ـصــة تـعـتـبــر
خـطــوة ج ــادة نحو الـتــوســع فــي مـشــاريــع إنتاج
الكهرباء والـمــاء التي تستهدفها ال ــوزارة خالل
السنوات القادمة لتتوافق مع المتطلبات السنوية
الستهالك الكهرباء والماء ،ضمن الجداول التي
وضعتها الوزارة لمثل هذه المشاريع الكبرى.
وكان الوزير د .العتيبي توقع أن يبدأ العمل في
محطة النويصيب في الربع األول من عام 2027
بـقــدرة إنـتــاج  75مـيـغــاواط ،وأن يـبــدأ التشغيل
المستهدف للمحطة في الربع األول من .2028

التعيين اليتجاوز الـ ــ 1700إلــى 1800
ً
ديـنــار وقــد يـظــل لنحو  17عــامــا على
ه ــذا ال ـح ــال م ــا ل ــم تـسـنــح ل ــه الـفــرصــة
ب ــالـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى قـ ـب ــول الس ـت ـك ـم ــال
الدراسات التخصصية العليا والتي قد
ينالها ما ال يتجاوز  20في المئة فقط
ً
من إجمالي الخريجين سنويا.

توفير  4ماليين في  ٦أشهر بسبب الرقابة السابقة

الـمـسـتـشـفـيــات ال ـعــامــة والـتـخـصـصـيــة ،21
وهو ما اعتبره التقرير مؤشرا على تطور
الوزارة في توفير التغطية الصحية الشاملة
وسهولة ويسر تقديم الخدمات المتكاملة
بمراكز الرعاية الصحية األولية.
وذكـ ــر الـتـقــريــر أن الـعـمــر الـمـتــوقــع عند
الميالد للكويتيين يبلغ  81.8عاما ،حيث
يبلغ متوسط عمر الذكور  81عاما ،وعمر
اإلناث  83عاما.
وأكد أن الكويت حلت في المرتبة األولى
ب ـيــن ج ـم ـيــع دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون ل ــدول
الخليج العربية من حيث أقل معدل حاالت
االنتحار لكل  100ألــف من السكان بمعدل
 2.3حالة انتحار ،كما أنها جاءت في المرتبة
الـثــانـيــة بـيــن دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون ل ــدول
الخليج العربية ،من حيث أعلى احتمالية
للوفاة بأمراض السرطان والسكري واألوعية
الدموية بين  30و 70عاما وبنسبة %17.4
بعد سلطنة عمان بنسبة .%17.8
وأوض ـ ــح الـتـقــريــر أن ال ـكــويــت حـلــت في
المرتبة األول ــى بين دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية من حيث أعلى معدل
للوفاة بسبب التلوث تلتها السعودية ثم
اإلمارات ثم عمان ثم قطر ،وكانت البحرين
أقــل دول مجلس التعاون في معدل الوفاة
بسبب التلوث.

عدم توافر الحجوزات على «بالسالمة»
يهدد استقدام العمالة المنزلية

أعـ ـل ــن ديـ ـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة،
أمـ ـ ــس ،أنـ ــه ت ـع ــام ــل م ــع 1472
ً
موضوعا عن طريق إبداء الرأي
فيها خالل الفترة بين  1أبريل
و 30سبتمبر الماضي بقيمة
 1.75مـلـيــار دي ـنــار (نـحــو 5.8
مليارات دوالر).
وقــالــت عضوة فريق إعــداد
التقرير السنوي لقطاع الرقابة
الـمـسـبـقــة وال ــدع ــم ال ـف ـنــي في
ال ــدي ــوان أن ـفــال البقصمي في
بيان صحافي ،إن الموضوعات
اإلي ـ ــرادي ـ ــة م ـث ـلــت ن ـح ــو  6فــي
ال ـ ـم ـ ـئـ ــة مـ ـ ــن إجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي ق ـي ـمــة
ال ـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــات الـ ـمـ ـع ــروض ــة
وب ـق ـي ـمــة  105مــاي ـيــن دي ـنــار
ً
ل ـن ـحــو  124م ــوض ــوع ــا خــال
النصف األول من العام المالي
الحالي.
وأضــافــت أن أعمال الرقابة
الـســابـقــة أس ـفــرت عــن تحقيق
وفـ ـ ـ ـ ــورات مـ ـب ــاش ــرة ل ـل ـخــزانــة
ال ـع ــام ــة ل ـل ــدول ــة بـقـيـمــة تـقــدر
بــأرب ـعــة مــايـيــن دي ـن ــار خــال
النصف األول من السنة المالية
ً
الحالية مقابل  50مليونا خالل

الفترة نفسها من العام المالي
ال ـمــاضــي ،بــانـخـفــاض نسبته
 92في المئة.
وبـ ـيـ ـن ــت أن «ال ـم ـح ــاس ـب ــة»
أصـ ـ ــدر رأيـ ـ ــه بـ ـع ــدم ال ـمــواف ـقــة
ً
على  43موضوعا خالل الفترة
ً
المشار إليها بقيمة  88مليونا
ألسباب عدة منها عدم مطابقة
عـ ـ ـ ــروض ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـم ــزم ــع
التعاقد معها لمتطلبات الجهة
الـ ـ ـ ـ ــواردة ب ــوث ــائ ــق ال ـ ـطـ ــرح أو
التعاقد باألمر المباشر.
وذكرت أن الديوان ّ
رد أوراق
ً
 443مــوضــوعــا خ ــال الـفـتــرة
المشار إليها من العام المالي
الحالي تمثل  30في المئة من
إج ـم ــال ــي عـ ــدد ال ـمــوضــوعــات
المعروضة لعدم قيام الجهات
بـ ـم ــواف ــاة ال ـ ــدي ـ ــوان ب ـ ـ ــاألوراق
وال ـم ـس ـت ـنــدات لـلـمــوضــوعــات
المعروضة ،وما يتصل بها من
وثائق وبيانات وإيضاحات.

«كان» :تدريب  3210أطباء وممرضين
للكشف المبكر عن السرطان

الشمري لـ ةديرجلا :.شح تذاكر الطيران يوقف جلب مئات العمالة
●

جورج عاطف

كـ ـ ـش ـ ــف ال ـ ـم ـ ـت ـ ـخ ـ ـصـ ــص ف ــي
شــؤون العمالة المنزلية بسام
ال ـ ـش ـ ـمـ ــري أن ث ـ ـمـ ــة اش ـك ــال ـي ــة
ح ـق ـي ـق ـيــة ت ـع ــان ـي ـه ــا ال ـم ـكــاتــب
ً
المحلية حاليا تتمثل في عدم
تـ ــوافـ ــر ال ـ ـح ـ ـجـ ــوزات ال ـخ ــاص ــة
بــاس ـت ـقــدام ال ـع ـمــالــة الـمـنــزلـيــة
عبر منصة «بالسالمة» ،مؤكدا
أن هذه االشكالية تهدد عملية
االس ـ ـت ـ ـقـ ــدام ،الس ـي ـم ــا فـ ــي ظــل
ال ـن ـقــص الـ ـح ــاد ال ـ ــذي يـعــانـيــه
ً
السوق من هذه العمالة حاليا.
وأوضح الشمري لـ «الجريدة»
أن ال ـم ـك ــات ــب ال ـم ـح ـل ـيــة لــديـهــا
م ـ ـ ـئـ ـ ــات الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال ـ ــة الـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــزة
تستطيع
لالستقدام ،غير أنها ال
ُ
ً
نظرا لتوقف الحجوزات ،وشح
تــذاكــر الـطـيــران غـيــر المتوفرة
خـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــري ـ ــن الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري
والمقبل ،مؤكدا أن عدم ايجاد
حـلــول عاجلة لـهــذه االشكالية
يعقد األمور أكثر ويتسبب في
انخفاض أعداد العمالة وارتفاع
تكاليف استقدامها.
وأضــاف أن «تأخير الحلول

بسام الشمري

قــد ي ــؤدي إل ــى ع ــزوف شــركــات
التوظيف بالخارج عن تصدير
ع ـم ــال ـت ـه ــا إل ـ ـ ــى الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،بــل
وت ـح ــوي ـل ـه ــا إلـ ـ ــى دول أخـ ــرى
م ـ ـج ـ ــاورة ،ف ـض ــا عـ ــن ارتـ ـف ــاع
ت ـك ــال ـي ــف االس ـ ـت ـ ـقـ ــدام ،وت ـك ـبــد
المكاتب خسائر مالية فادحة
تــرج ـع ـهــا إلـ ــى ال ـم ــرب ــع األول»،
الفـ ـت ــا إلـ ـ ــى أن مـ ــا يـ ـث ــار ح ــول
وج ــود خــافــات بـيــن الخطوط
الجوية الكويتية وشركة «ناس»
المسؤولة عن المنصة تسبب

في عدم توفير مقاعد الستقدام
هذه العمالة.
واسـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـم ـ ـ ــري
ً
االجتماعات التي عقدت أخيرا
ب ـيــن ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة ذات
ال ـع ــاق ــة ق ـبــل إنـ ـش ــاء الـمـنـصــة
والتي جــاء ت بحضور ممثلي
الطيران المدني ووزارة التجارة
والهيئة العامة للقوى العاملة
وال ـك ــوي ـت ـي ــة ،ومـ ــن خــال ـهــا تم
وضع إجراءات وآليات وتكاليف
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدام ،غ ـ ـيـ ــر أنـ ـ ـ ــه ع ـقــب
مباشرة العمل فوجئنا بتوقفه
دون سابق انــذار ،مما ينعكس
وب ـ ــاال ع ـلــى عـ ــدم ق ــدرت ـن ــا على
الوفاء بالتزاماتنا مع الشركات
الخارجية المصدرة للعمالة.
وتـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاءل :أي ـ ـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـهـ ــات
الحكومية التي اجتمعت إلقرار
هذه اآللية بشأن االستقدام من
الوقف الراهن وتعطل المصالح؟
ً
مطالبا ايــاهــا بإيضاح رسمي
عن سبب االشكالية التي تؤرق
المواطنين والمقيمين ،السيما
مع بدء العام الدراسي.

تـحـتـفــل س ـف ــارة المملكة
ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة بــدولــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـيـ ــوم،
بمرور  60عاما على تعيين
أول سفير معتمد فــي دولــة
الـ ـك ــوي ــت بـ ـع ــد االسـ ـتـ ـق ــال،
و هــو معالي السفير جميل
ب ـ ــن إبـ ــراه ـ ـيـ ــم الـ ـحـ ـجـ ـي ــان،
ال ـ ــذي ق ـ ـ ّـدم أوراق اع ـت ـمــاده
ً
سفيرا للمملكة إلى صاحب
الـ ـسـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخع ـب ــدال ـل ــه
الـ ـس ــال ــم الـ ـصـ ـب ــاح ب ـت ــاري ــخ
 5أ ك ـت ــو ب ــر  ،1961و ح ــرص
آن ــذاك جــالــة الـمـلــك سـعــود،
والـ ـشـ ـي ــخ ع ـب ــدال ـل ــه ال ـســالــم
 يــرحـمـهـمــا ال ـل ــه  -ع ـلــى أني ـك ــون سـفـيــر ال ـم ـم ـل ـكــة ،هو
أول سـ ـفـ ـي ــر ي ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـد م أوراق
اعـتـمــاده لــدى دول ــة الكويت
بـعــد اسـتـقــالـهــا ،مـمــا يؤكد
م ـت ــان ــة الـ ـع ــاق ــات األخ ــوي ــة
وال ــرواب ــط الـتــاريـخـيــة التي
ت ــرب ــط األس ــرت ـي ــن الـحــاكـمــة
والشعبين الشقيقين.
إن ال ـعــاقــة ال ـس ـعــوديــة -
الـكــويـتـيــة تـحـظــى بــاهـتـمــام
وت ـ ـق ـ ــدي ـ ــر م ـ ـ ــن قـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة ك ــا
ال ـب ـل ــدي ــن ،فـ ــا ي ـخ ـفــى عـلــى
ال ـج ـم ـيــع ال ـع ــاق ــة األخ ــوي ــة
الــوث ـي ـقــة ال ـتــي تــربــط مـلــوك
المملكة وحكام الكويت منذ
عـهــد الـمـلــك عـبــدالـعــزيــز بن
عبدالرحمن ،والشيخ مبارك
الصباح ،يرحمهما الله ،إلى
عصرنا الحاضر ،عهد خادم
الـحــرمـيــن الـشــريـفـيــن الملك
سلمان بن عبدالعزيز ،وأخيه
صاحب السمو الشيخ نواف
األحـ ـم ــد ال ـج ــاب ــر ال ـص ـب ــاح ـ
ح ـف ـظ ـه ـمــا الـ ـل ــه ،ودورهـ ـم ــا
الـ ـب ــارز ف ــي تـنـمـيــة وتـعــزيــز
ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة ،والـتــي
كــان آخرها إنشاء المجلس
الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـيـ ـق ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي ـ
ال ـكــوي ـتــي ،ال ـ ــذي ت ــم تــوقـيــع
مـحـضــر إن ـشــائــه فــي يوليو
ً
ً
 ،2018ل ـي ـكــون رافـ ـ ــدا مـهـمــا
ً
ً
وسندا قويا في دعم مسيرة
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ب ـيــن
المملكة والـكــويــت ،ويهدف
ال ـم ـج ـلــس إلـ ــى وضـ ــع رؤي ــة
مشتركة تعمل على تعميق
واسـ ـت ــدام ــة الـ ـع ــاق ــات بـيــن
البلدين الشقيقين.
وبـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاسـ ـ ـب ـ ــة
ا ل ـ ـس ـ ـع ـ ـيـ ــدة ،أود أن أؤ كـ ـ ــد
ل ـ ـل ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع أن ا لـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة
الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة ودول ــة
ال ـكــويــت الـشـقـيـقــة ،لــديـهـمــا
ع ـ ـمـ ــق ت ـ ــاريـ ـ ـخ ـ ــي وروابـ ـ ـ ـ ــط
دينية واجتماعية ومصير
مشترك تجاه القضايا التي
تـعـتــري الـبـلــديــن الشقيقين
والمنظومة الخليجية على
وجــه العموم ،ونستطيع أن
نقول إنها عالقة استثنائية
في جميع المجاالت ،وتسير
بخطى ثابتة لمستقبل واعد
بإذن الله تعالى.
* السفير السعودي
لدى الكويت

«أبي أتعلم»
افتتحت مقرها
الجديد بالجابرية
الصالح خالل الدورة التدريبية
كشف رئيس مجلس إدارة الحملة
الوطنية للتوعية من مرض السرطان
«كان» د .خالد الصالح عن تدريب 2046
ً
ممرضا وممرضة ،و 1164طبيب رعاية
أولية ،حتى شهر سبتمبر الماضي.
وقال الصالح في تصريح صحافي
على هامش ختام الحملة مــن الــدورة
الـ ـ ـ  74ل ـت ــدري ــب ال ـه ـي ـئــة الـتـمــريـضـيــة
بالتعاون مع إدارة الهيئة التمريضية
بوزارة الصحة ،إن حملة «كان» تعاونت
ً
أخـ ـي ــرا ل ـتــدريــب ع ــدد م ــن الـمـمــرضـيــن
والممرضات في المستشفيات األهلية،
في باكورة التعاون والتنسيق بينها
وبين المستشفيات الخاصة.
وأضاف أن دورات التدريب تلك تأتي
فــي إط ــار بــرامــج تــدريــب حـمـلــة «ك ــان»

المستمرة ،التي تتولى تدريب الطواقم
التمريضية على مهارات التواصل مع
ال ـم ــرض ــى وذويـ ـه ــم وخ ــاص ــة مــرضــى
ً
ال ـس ــرط ــان ،الف ـت ــا إل ــى إع ـ ــداد بــرنــامــج
م ـت ـك ــام ــل ي ـق ــدم ــه أخ ـص ــائ ـي ــو األورام
ً
للمتدربين يتضمن تعريفا حول مرض
السرطان ومراحله ونسبة وقوعه في
الكويت وفي العالم وطرق التشخيص
والعالج والوقاية واالكتشاف المبكر
ونسبة الشفاء.
وأكــد استمرار إقامة دورات تدريب
أطباء الرعاية األولـيــة ،حــول التقصي
عـ ـل ــى ال ـ ـعـ ــامـ ــات األول ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ــإص ــاب ــة
باألورام ،وذلك كجانب هام للتشخيص
المبكر لألورام في مراحله األولية ،مما
يساعد على رفع نسب الشفاء.

افـ ـتـ ـتـ ـح ــت جـ ـمـ ـعـ ـي ــة "أبـ ـ ــي
أتعلم" مقرها الجديد بمنطقة
الـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــري ـ ــة ،ويـ ـ ـض ـ ــم ال ـم ـق ــر
 3ف ـ ـصـ ــول دراس ـ ـي ـ ــة م ـج ـهــزة
بـ ـم ــا يـ ـتـ ـن ــاس ــب م ـ ــع ت ــدري ــس
ال ـم ــراح ــل الـ ـث ــاث :االب ـتــدائ ـيــة
والمتوسطة والثانوية ،حيث
تسعى الجمعية إلى استمرار
تعليم األطفال المرضى ،وبناء
م ـهــارات ـهــم األك ــادي ـم ـي ــة ،الـتــي
تتماشى مع قدراتهم ووضعهم
الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــي .وأك ـ ـ ـ ـ ــدت رئ ـي ـس ــة
الجمعية ،د .منى بورسلي ،أن
افـتـتــاح المقر الـجــديــد خطوة
جادة لخدمة شريحة األطفال
المرضى الــذيــن يعتبرون في
مــرح ـلــة "ت ـش ــاف ــي" بـمـنــازلـهــم،
فصحتهم العامة ومناعتهم ال
تسمح لهم باالختالط.

4

محليات

ةديرجلا

•
العدد  / 4851الثالثاء  5أكتوبر 2021م  28 /صفر 1443هـ

local@aljarida●com

جليب الشيوخ ...مالذ العمالة السائبة ومخالفي اإلقامة

الظفيري لـ ةديرجلا• :ضبط  107عمال مخالفين بالمنطقة خالل أقل من شهر
جورج عاطف

رغ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
المبذولة من اللجنة المشكلة في
أع ـقــاب ظ ـهــور ف ـيــروس كــورونــا،
لمعالجة أوضاع جليب الشيوخ،
مــا ت ــزال المنطقة ب ــؤرة للعمالة
السائبة والخارجين عن القانون،
ً
ً
وتظل شــاهــدا جليا على الفشل
الـ ـحـ ـك ــوم ــي ف ـ ــي إي ـ ـج ـ ــاد ح ـل ــول
جذرية لمشكالتها المزمنة ،التي
تــرس ـخــت وت ـج ــذرت ح ـتــى بــاتــت

ج ــزءا مـنـهــا ،س ــواء عـلــى صعيد
آالف الـعـمــالــة الـســائـبــة مخالفي
قــانــونــي اإلق ــام ـ ًـة وال ـع ـمــل ،الــذيــن
يرون فيها مخبأ آمنا ومالذا لهم،
بعيدا عن أعين الجهات األمنية
وا ل ـح ـمــات التفتيشية ،أو على
ً
صعيد غياب النظافة ،فضال عن
بحيرات الصرف الصحي ،إضافة
إلى مئات األنشطة التجارية من
المطاعم التي تقدم أغذية فاسدة

«عشش» بأسطح البنايات إليواء المخالفين!
ت ـم ـكــن أع ـ ـضـ ــاء ال ـل ـج ـن ــة مــن
اك ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاف "ع ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــش" م ـب ـن ـي ــة
باألخشاب ّ
مثبتة أعلى أسطح
ب ـع ــض الـ ـبـ ـن ــاي ــات بــال ـم ـن ـط ـقــة،
يتخذها عشرات ًالعمالة المخالفة
مأوى لهم ،بعيدا عن أعين رجال
األمــن ومفتشي الـقــوى العاملة،
حـيــث يـتــم ال ــوص ــول إلـيـهــا عبر
درج داخـلــي بــإحــدى "المناجر"
غير المرخصة الموجودة داخل
سرداب البناية.

ً
تنضح بعد نظافتها ،فضال عن
المتاجر وصالونات الحالقة غير
المرخصة ،التي تفتقر إلى أدنى
درجات األمان والسالمة المهنية.
"الجريدة" رافقت لجنة الجليب
المشتركة بقيادة الهيئة العامة
لـلـقــوى ال ـعــام ـلــة ،خ ــال جولتها
التفتيشية على المنطقة ،والتي
أسفرت عن ضبط عشرات العمالة
ال ـم ـخــال ـفــة وال ـســائ ـبــة وال ـه ــارب ــة
مــن كفالئها بالقطاعين األهلي
والمنزلي.
وكشف رئيس اللجنة محمد
الظفيري ،لـ "الجريدة" ،أن الجوالت
المتعاقبة التي أجرتها اللجنة،
خالل الفترة من منتصف الشهر
الماضي حتى أمس األول ،أسفرت
عن ضبط  107مخالفين لقانوني
اإلق ــام ــة وال ـع ـمــل ،مــوزع ـيــن على
ً
 56ع ــام ــا ف ــي ال ـق ـط ــاع األه ـل ــي
مــن حملة ال ـمــادة ( ،)18و 34من
الـعـمــالــة الـمـنــزلـيــة حـمـلــة ال ـمــادة
ً
( ،)20إضافة إلى  17عامال منتهية
إقاماتهم.
ولفت الظفيري إلى أن عمالة
ال ـق ـطــاع األه ـل ــي ي ـتــم وق ــف ملف

مطاعم مخالفة للقانون واالشتراطات الصحية في الجليب (تصوير جورج ريجي)
صــاحــب ال ـع ـمــل الـمـسـجـلــة عليه
ه ــذه ال ـع ـمــالــة ،وإمـ ـه ــاره بــالــرمــز
( ،)73إلى حين التأكد من إبعادها
ع ــن ال ـب ــاد ،ث ــم إع ـ ــادة التفتيش
عليه للتأكد من التزامه بتشغيل
العمالة لديه.
وعـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال ـ ــة الـ ـمـ ـن ــزلـ ـي ــة
الـ ـمـ ـضـ ـب ــوط ــة ،أوضـ ـ ـ ــح أنـ ـ ــه يـتــم
م ـخــاط ـبــة "ال ــداخ ـل ـي ــة" بـشــأنـهــا،
ممثلة في اإلدارة العامة لمباحث
شؤون اإلقامة ،التخاذ اإلجراءات
القانونية حيالها وبحق كفالئها.
وأضـ ـ ــاف أن ــه "ب ـش ــأن الـجــولــة
ً
التي أجرتها اللجنة أخيرا على

المنطقة فقد أسـفــرت عــن ضبط
ً
ً
 14عامال مخالفا موزعين كاآلتي:
 9ع ـم ــال م ـن ــازل و 6ف ــي الـقـطــاع
ً
األهـلــي" ،مؤكدا استمرار اللجنة
فـ ــي الـ ـحـ ـم ــات ال ـم ـف ــاج ـئ ــة عـلــى
المنطقة لضبط العمالة الهامشية
وال ـســائ ـبــة ،أو ال ـتــي تـعـمــل لــدى
الـغـيــر وإقــامــات ـهــا مـسـجـلــة على
أص ـحــاب عـمــل آخ ــري ــن ،ليتسنى
مجابهة تجار اإلقامات والشركات
ً
الـ ــوه ـ ـم ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ــن ض ـبــط
األنشطة التجارية غير المرخصة
واتـ ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة
حيالها.

«طفح» متعمد للمجاري
إلعاقة األمن والتفتيش
ماتزال مشكلة مياه الصرف
الصحي تؤرق مضاجع قاطني
هذه المنطقة المتهالكة ،حتى
بــات ال يخلو ش ــارع فيها من
"طـفــح" للمجاري يــزكــم أنــوف
سكانها ومرتاديها ،حيث أكد
البعض أن هذا األمر متعمد من
المخالفين إلعاقة حركة رجال
األمن ومفتشي القوى العاملة.

البلدية :أماكن للعربات المتنقلة بمواقع التخييم تسليم مباني اإلدارة الجامعية
بـ «الشدادية» في ديسمبر
تأجيل ّبت السماح بإقامة مخيمات للجهات الحكومية
•

محمد جاسم

عـ ـق ــدت ل ـج ـنــة دراسـ ـ ـ ــة وت ـح ــدي ــث ال ـم ــواق ــع
المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي
لـمــوســم  2022/ 2021اجـتـمــاعـهــا التمهيدي
برئاسة نائب المدير العام لشؤون محافظتي
األحـمــدي وحــولــي فــي البلدية ،فهد الشتيلي،
بحضور ممثلين من جميع الجهات الحكومية
لوضع آلية عمل لتحديد المهام المنوطة بكل
ج ـهــة واألخ ـ ــذ بـجـمـيــع ال ـتــداب ـيــر واالجـ ـ ــراءات
االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة وال ــوق ــائـ ـي ــة ل ـت ـح ـق ـيــق ال ــوق ــاي ــة
المجتمعية ومناقشة جدول األعمال.
وق ــال الشتيلي ،فــي تـصــريــح صـحــافــي ،إن
االجتماع تطرق لتحديد مواقع للعربات المتنقلة
داخل مواقع التخييم ،مبينا أن االجتماع جاء
ً
وفقا لموافقة اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا
ُّ
وتحسن الوضع الصحي بالبالد وبتوجيهات
المدير العام لبلدية الكويت ،م .أحمد المنفوحي،

بشأن استئناف موسم التخييم الربيعي في
موعده  .
ً
وأشـ ــار إل ــى أن االج ـت ـمــاع ت ـن ــاول عـ ــددا من
المواضيع ،منها اشتراطات اللجنة الــوزاريــة
ل ـ ـطـ ــوارئ كـ ــورونـ ــا وال ـت ـش ــدي ــد ع ـل ــى تطبيق
االش ـ ـتـ ــراطـ ــات ال ـص ـح ـيــة وت ـح ــدي ــث ال ـم ــواق ــع
المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم واقـتــراح
مواقع جديدة في ظل االمـتــداد العمراني ،إلى
جانب عــرض المخططات التنظيمية لمواقع
التخييم   .
ولفت إلى أن االجتماع استعرض وضع آلية
تتضمن الضوابط واالشـتــراطــات واإلج ــراءات
الخاصة بتراخيص المخيمات وتحديث برنامج
حجز مواقع المخيمات وتحديد إحداثياتها وفق
النظام اإللكتروني  .
وأضاف أنه تمت مناقشة تشكيل فرق ميدانية
على مستوى المحافظات لمسح جميع المواقع
وتجهيزها وتنظيفها ،فضال عن التنسيق بإزالة

المخيمات المقامة خارج المناطق التي تحددها
البلدية ،وأن تضع البلدية إن ــذارات ألصحاب
األغـنــام لتغيير مواقعها خــارج المواقع التي
تحددها البلدية واالبتعاد عن خطوط الضغط
ً
العالي بمسافة  100متر بدال من .500
وبـ ّـيــن أن ــه تــم تأجيل بــت الـسـمــاح للجهات
والهيئات الحكومية ومؤسسات الــدولــة ومن
فــي حكمها بترخيص إقــامــة مخيمات لحين
الرجوع للجنة الوزارية لطوارئ كورونا ،الفتا
إلى أنه تم التنسيق بشأن إقامة مواقع خدمة
"أسواق مركزية للجمعيات  -مراكز إطفاء  -مركز
أمني  -مركز صحي  -مركز إسـعــاف" لضمان
سالمة رواد البر  .
ودعــا الشتيلي المواطنين والمقيمين إلى
ال ـت ـعــاون وااللـ ـت ــزام بالتعليمات الـتــي تصدر
عــن اللجنة ،للمحافظة على الــوضــع الصحي
واسـتـكـمــال مــوســم التخييم بسهولة ويـســر،
متمنيا السالمة للجميع.

«البلدي» يناقش توسعة «جنوب
سعد العبدالله» بعد غد
أعلن رئيس المجلس البلدي ،أسامة العتيبي ،عقد جلسة غير عادية
بعد غد لمناقشة توسعة مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله اإلسكاني.
وأكــد العتيبي لـ "الجريدة" أنه ورد للمجلس البلدي طلب المؤسسة
جنوب
لمدينة
العامة للرعاية السكنية بتخصيص التوسعة الشرقية
ً
ً
سعدالعبدالله السكنية بمساحة  8.6كيلومترات مربعة ،قائال إنه نظرا
ألهمية الموضوع وحرص المجلس على اإلسهام في كل من شأنه أن
يصب باتجاه إيجاد الحلول للقضية اإلسكانية التي طالت سنوات.

•

أحمد الشمري

كشفت مـصــادر مطلعة أنــه سيتم إنـجــاز جميع
التجهيزات وتسليم مباني اإلدارة بجامعة الشدادية
إلى األمانة العامة لجامعة الكويت خالل ديسمبر
ً
المقبل؛ تمهيدا لالنتقال الكلي خالل فبراير .2022
وقــالــت الـمـصــادر ،ل ـ "ال ـجــريــدة" ،إن هــذا التوجه
يأتي ضمن إخالء المباني الجامعية القديمة تمهيدا
لتسليمها إل ــى جــامـعــة عـبــدالـلــه الـســالــم الـتــي يتم
صياغة تشريعاتها من جانب مجلسها التأسيسي
خالل الفترة المقبلة.
وذكرت أن المباني االدار يــة لجامعة الشدادية

ت ـقــع ف ــي ال ـج ـهــة الـشـمــالـيــة م ــن ال ـح ــرم الـجــامـعــي
الرئيسي وتتكون مــن مكاتب موظفي الجامعة،
وتـشـمــل االدارة الـعـلـيــا ،مــديــر الـجــامـعــة ونــوابــه
واألمـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ومـ ـس ــاع ــدي ــه ،وقـ ــاعـ ــة ل ـم ـج ـلــس
ال ـج ــام ـع ــة ،وعـ ـم ــادت ــي ش ـ ــؤون ال ـط ـل ـبــة وال ـق ـب ــول
والتسجيل ،وكلية ا لــدرا ســات العليا ا لـتــي تضم
المكاتب االدارية والمرافق التدريسية والتدريبية
ال ـم ـســانــدة ،وم ــرك ــز ال ـل ـغــات وم ــرك ــز ال ـخ ــوارزم ــي
وم ــرك ــز خــدمــة الـمـجـتـمــع وال ـخ ــدم ــات الـمـشـتــركــة
لمرتادي المدينة الجامعية من فرع بنك أو عيادة
طـبـيــة ومــركــز خــدمــات ال ـمــواطــن الـتــابـعــة ل ــوزارة
الداخلية ،اضافة إلى مواقف السيارات.

معرض الفرص الوظيفية والدراسية
بـ«التطبيقي» ينطلق  21نوفمبر
كشفت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والـتــدريــب عــن تنظيم
المعرض السنوي الرابع للفرص الوظيفية والدراسية االفتراضي خالل
الفترة بين  21و 25نوفمبر المقبل.
وأفادت المنسق العام للمعرض فاطمة الصايغ في تصريح بأن الهيئة
ً
اعتادت سنويا تنظيم هذا المعرض بمشاركة عدد من الجهات الحكومية
والخاصة والمؤسسات التعليمية المختلفة ،مضيفة أن معرض هذا العام
ً
ً
سيكون افتراضيا ،حرصا من الهيئة على تحقيق األهداف المرجوة منه
ً
ً
وحفاظا على الصحة العامة وتطبيقا لقرارات مجلس الوزراء.
وأكدت الصايغ ،أن المعرض يهدف إلى توعية الطلبة الخريجين والمتوقع
تخرجهم بمتطلبات سوق العمل من الفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين
ً
الحكومي والخاص ،إضافة إلى لفرص الدراسية تحقيقا لرغبة سمو أمير
البالد في خطابه األخير نحو فتح آفاق المستقبل أمام جيل الشباب الواعد.

ُ
ِّ
شركة علي المطوع تخرج دفعتين
من طلبة برنامج التدريب الصيفي

سلة أخبار
المزيني :مياه الشرب في
الكويت األفضل عربيًا

أكد رئيس جمعية املياه
د .صالح املزيني ،أن مياه
الشرب في الكويت تصنف
كأفضل مياه شرب على
مستوى الوطن العربي
بشهادة منظمة الصحة
العاملية ،مشيرًا إلى املستوى
املتقدم الذي وصلت إليه
عمليات إنتاج وتشغيل
وصيانة املياه في الكويت.
وقال املزيني ،خالل إطالق
جمعية املياه برنامجها
التدريبي الدولي افتراضيا
عبر تطبيق "زووم" ،تحت
شعار "تشغيل أنظمة تزويد
املياه" ،بالتعاون مع منظمة
"غرين وييف" الدولية
لالستدامة املائية وبدعم
من مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي ،إن البرنامج تم
تدشينه بحضور مشاركني من
موظفي ومهندسي الصيانة
ومديري املياه من وزارات
الدولة والقطاع الخاص في
الكويت ،وبمشاركة أكاديمية
لخبراء مياه عرب في كل
من السعودية والبحرين
واإلمارات وقطر وعمان
واألردن واملغرب وتونس
والجزائر والسودان وسورية
ولبنان وفلسطني.

جمعية البيئة تعرض التنوع
األحيائي في «إكسبو »2020
أكدت الجمعية الكويتية
لحماية البيئة أن مشاركتها
في حفل افتتاح معرض
"إكسبو  "2020املقام حاليًا في
دبي تعكس اهتمام الكويت
بجهود منظمات املجتمع
املدني والعمل التطوعي،
إبرازًا لدورها في إنماء
قطاعاتها التخصصية.
وقالت عضوة الجمعية
وعضوة الوفد ياسمني
الرامزي ،إن مشاركة الجمعية
في املعرض تدخل ضمن
املشاركة الرسمية الكويتية،
ً
وإن جناحها يشهد إقباال
كبيرًا من زوار املعرض من
الضيوف والجمهور العام.
وأوضحت أن "حماية البيئة"
شاركت في فعاليات األسبوع
األول "أسبوع التغير املناخي
 والتنوع األحيائي" ،الذيتزامن إطالق فعالياته مع
اإليذان ببدء مراسم حفل
افتتاح املعرض بحضور
عاملي لرؤساء دول وحكومات
ووزراء وخبراء دوليني وآالف
الزوار وماليني املتابعني عبر
شاشات الفضائيات ووسائط
التواصل.

فيصل المطوع :تمكينهم وتعزيز مهاراتهم وتأهيلهم لخوض سوق العمل

خريجو الدفعة األولى من البرنامج الصيفي لتدريب الطلبة لشركة علي عبدالوهاب
أعـلـنــت شــركــة عـلــي ع ـبــدالــوهــاب المطوع
التجارية اختتام برنامجها الصيفي لتدريب
يوليو وحتى سبتمبر
الطلبة ،الــذي أقيم من
ٌ
الماضي ،وشــارك فيه طلبة تتراوح أعمارهم
ً
بين  16و 20عــامــا ،بهدف تزويدهم بتجربة
عمل حقيقية وتـعــزيــز م ـهــارات البيع لديهم
وإطالعهم على أسس خدمة العمالء وتعريفهم
بكيفية إدارة الوقت واستغالله في العمل ،من
خالل دروس وورش عمل تدريبية في محال
البيع بالتجزئة التابعة للشركة منها محال
"ذي أثـلـتــس فـ ــوت" وإن ـت ــرس ـب ــورت وري ـبــوك
ونايكي ستور.
وتضمن البرنامج دورتين ،انطلقت األولى
في يوليو واستمرت حتى بداية أغسطس ،أما
الدورة الثانية فقد بدأت في األول من أغسطس
واستمرت إلى سبتمبر ،حيث حصل الطلبة
الذين أكملوا البرنامج على خبرة عملية ونالوا
ً
شـهــادة إتـمــام دورة ،تشجيعا لهم للمثابرة
والمداومة على جهودهم في االطالع والتدرب
المبكر على أسس ومبادئ العمل.

وأشــرف على البرنامج فريق إدارة تنمية
المواهب في شركة علي عبدالوهاب المطوع
التجارية ،في حين قــام كل من مديري محال
البيع بالتجزئة ومساعديهم بتدريب الطلبة
ومتابعتهم في تطوير مهاراتهم الشخصية
بالعمل وتسليمهم مهام متنوعة وتعريفهم
ع ـلــى مـخـتـلــف ال ــوظ ــائ ــف ،م ـثــل الـمـحــاسـبــة،
ً
وأي ـضــا التعرف على المنتجات وأسعارها
وكـيـفـيــة عــرضـهــا فــي الـمـحــال أو طلبها من
المخازن ،باإلضافة إلــى التعرف على أسس
خدمة العمالء.
وق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة الــرئ ـيــس
التنفيذي في الشركة فيصل المطوع" :نحن
ً
حريصون جدا في الشركة على تمكين الطلبة
وتعزيز مهاراتهم العملية وتأهيلهم وإلهامهم
لخوض ســوق العمل مــن أوس ــع أبــوابــه بثقة
وقدرات مهنية تنافسية".
وتابع" :أبارك للخريجين ،ونتمنى لهم حياة
مهنية حافلة بــاإلن ـجــازات .ونحن ملتزمون
ً
دائما بمسؤوليتنا االجتماعية خاصة تجاه

ال ـك ـفــاءات الـشــابــة ،ونسعى بشكل متواصل
لدعمهم وتقديم كل ما بوسعنا لوضعهم على
طريق النجاح في حياتهم المهنية".
من جهته ،قال الرئيس التنفيذي للموارد
البشرية والـشــؤون اإلداري ــة ،عــارف العجمي:
"أطلقنا هــذا البرنامج لتوفير فرصة للطلبة
للتعرف عن قرب على هذه القطاعات الحيوية
من جهة ولتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم
وإكسابهم خبرة أولية في هذه القطاعات من
جهة أخرى.
ُي ــذك ــر أن ال ـشــركــة ل ـهــا الـ ـت ــزام دائـ ــم بــدعــم
االسـتـثـمــار فــي ال ـطــاقــات وال ـمــواهــب الشابة
وإت ــاح ــة ال ـف ــرص الــوظـيـفـيــة ل ـه ــم .ومـ ــن تلك
الـمـبــادرات دعمها لجمعية "إنـجــاز الكويت"،
التي تهدف إلى إعداد الطالب للعمل في القطاع
ً
الخاص ،وأيضا رعايتها لبرنامج فكرة ،الهادف
إلى خلق جيل من رواد األعمال ودعم االقتصاد
المحلي ،إضافة إلى دعمها الدائم لمبادرات
وزارة الدولة لشؤون الشباب الهادفة إلى تمكين
جيل الشباب وصناعة غد أفضل بسواعدهم.

ةديرجلا
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قصر العدل

رئاسة المرأة الكويتية للدوائر الجزائية
ّ
تمهد لتوسيع مهامها في القضاء
عمومية المحكمة الكلية برئاسة الثنيان اعتبرت التدرج الوظيفي أساس التكليف
حسين العبدالله

أثبتت كفاءتها في
النيابة ...وتوسع
بتعيينها قاضية
في محاكم األسرة
المرشد
بينما لقي قرار تكليف 8
قاضيات برئاسة الدوائر
الجزائية في المحكمة الكلية
إشادة الكثيرين وترحيبهم
خطوة مهمة للمرأة
باعتباره ً
العربية ًعموما والكويتية
خصوصا ،طالب خبراء
قانونيون بالتريث في مسألة
التوسع بتعيينها في القضاء
ريثما يتم تقييم تلك التجربة
ً
أوال.

طبيعة العمل
تقتضي توزيع
الدوائر على كل
القضاة
الثنيان

في وقت أكدت مصادر مطلعة
ل ـ «الـجــريــدة» ،اسـتـمــرار المجلس
األعلى القضاء في تعيين خريجي
كليتي الحقوق والشريعة بوظيفة
وكـيــل نـيــابــة ،بـعــد نـجــاح تجربة
تـعـيـيــن ال ـم ــرأة ف ــي ه ــذا الـمـجــال،
الق ــى قـ ــرار الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة
ل ـل ـم ـح ـك ـم ــة ال ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــة ،ب ــرئ ــاس ــة
المستشار عبداللطيف الثنيان
ت ـك ـل ـيــف  8ق ــاضـ ـي ــات ،مـ ــن أص ــل
 15معينات بالمحكمة ،برئاسة
الدوائر الجزائية فيها ،ردود فعل
واسعة.
وحظي الـقــرار بأهمية كبيرة،
إذ سيعهد للقاضيات الثماني،
وفق القانون ،صالحيات منفردة
بإدارة الجلسات وإصدار األحكام
دون مـشــاركــة مــن قـضــاة آخــريــن،
إلــى جانب إصــدار قــرارات تتعلق
بضبط الجلسات والنظام قد تصل
العقوبة فيها إلى الحجز والحبس.
وي ـ ـم ـ ـنـ ــح ال ـ ـق ـ ــان ـ ــون الـ ـقـ ـض ــاة
المنفردين الذين يتولون رئاسة
الجلسات فــي القضايا الجزائية
ال ـح ــق بـ ــإصـ ــدار قـ ـ ـ ــرارات بـحـبــس
المتهمين ومنعهم من السفر على
ذمة القضية ،وأحكام بالحبس مدة
ال تتحاوز  3سـنــوات ،إلــى جانب
عــزل الموظفين وإبعاد األجانب،

مخالفات إدارية في «الخبراء»
ف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــذي
ي ـ ـح ـ ـظـ ــر فـ ـ ـي ـ ــه الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون
ت ــول ــي ال ـم ــوظ ـف ـي ــن أك ـثــر
م ــن مـنـصــب إش ــراف ــي في
الـعـمــل الـحـكــومــي ،يعهد
الوكيل المساعد لشؤون
الخبراء في وزارة العدل
إل ــى ع ــدد م ــن الـمــوظـفـيــن
ب ـ ـم ـ ـك ـ ـت ـ ـبـ ــه ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ــن
المهام ،وذلك بالمخالفة
ً
للوائح والـقــانــون ،فضال
عن تمكين الموظفين من
إصـ ـ ــدار ت ـع ـل ـي ـمــات ل ـعــدد
من المسؤولين في إدارة
ا لـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــراء دون مـ ــرا عـ ــاة
ل ـلــدرجــة الــوظ ـي ـف ـيــة عند
إص ـ ــدار ت ـلــك الـتـعـلـيـمــات
لـ ـه ــم ،وظـ ـه ــور بـعـضـهــم
بالعديد من الصالحيات
دا خ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اإلدارة تـ ـعـ ـل ــو
صـ ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــات ه ـ ـ ـ ـ ـ ــؤالء
المسؤولين.
ك ـمــا أن تـكـلـيــف ه ــؤالء
الـمــوظـفـيــن بــالـعــديــد من
الـمـهــام اإلشــراف ـيــة ينبئ
عــن الــرغـبــة فــي استبعاد

عبدالله الرومي

ال ـ ـك ـ ـفـ ــاء ات الـ ـع ــامـ ـل ــة فــي
إدارة الخبراء ،ممن لديهم
أقدمية في العمل من تقلد
ال ـم ـن ــاص ــب اإلداري ـ ـ ـ ــة فــي
اإلدارة ،وهــو األم ــر الــذي
ي ـس ـت ــدع ــي تـ ــدخـ ــل وزيـ ــر
ال ـع ــدل ع ـبــدال ـلــه ال ــروم ــي
للنظر في ذلك.

الكويتية نجحت في
العمل بالقطاعات
القانونية
والقضائية
المسعد

وإصدار الغرامات والتدابير وفق
ما تقرره أحكام القانون.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أك ـ ــد ال ـم ـس ـت ـشــار
الثنيان خالل الجمعية العمومية
أن طبيعة العمل تقتضي توزيع
كل أعضاء المحكمة الكلية ،وهو
م ــا ي ـع ـنــي أن االع ـ ـت ـ ـبـ ــارات ال ـتــي
ات ـخــذت ـهــا ال ـج ـم ـع ـيــة ن ـظ ــرت إلــى
ـاض ال إل ــى جنسه أو
مـهــام كــل ق ـ ٍ
قدرته ،فالجميع بنظر المحكمة،
طالما أنـهــم قـضــاة ،ق ــادرون على
تحمل المسؤولية ،كما أن طبيعة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــدرج ال ــوظـ ـيـ ـف ــي ف ـ ــي ال ـع ـم ــل
القضائي تقتضي تولي القضاة
ً
ً
ذك ــورا كانوا أو إنــاثــا رئاسة تلك
ال ــدوائ ــر ال ـتــي تـحـكــم ف ــي قـضــايــا
الجنح ،وبالمستقبل دوائر أخرى
أعلى منها.

تقييم
وبـيـنـمــا حـظــي ال ـقــرار بــإشــادة
مــراقـبـيــن ،أث ــار قــانــونـيــون مسألة
ال ـت ــري ــث ف ــي ت ــول ــي الـ ـم ــرأة مهنة
ال ـق ـضــاة ،وتـقـيـيــم تـجــربــة م ــن تم
ً
تعيينهن أخيرا.
وف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ،ق ــال رئيس
إدارة الفتوى والتشريع السابق
د .عبدالرسول عبدالرضا إن المرأة

قرار مهم للمرأة
العربية وال صحة
لمخالفته الوالية
العامة
الجبالي

نجحت في العديد من المجاالت
القانونية في الدولة ومنها عملها
في النيابة العامة ،غير أن تجربة
تعيينها قاضية يفضل أن تكون
فــي م ـجــاالت الـقـضــايــا الـتـجــاريــة
واألسرة ،على أن يتم تقييم أدائها
خالل مسيرة عملها في السنوات
المقبلة.

حدث تاريخي
أمـ ــا رئ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس االع ـل ــى
للقضاء ر ئـيــس محكمة التمييز
رئـ ـي ــس ال ـم ـح ـك ـم ــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة
السابق المستشار فيصل المرشد،
فــأكــد أن تعيين ال ـمــرأة الكويتية
قــاض ـيــة ت ـتــولــى رئ ــاس ــة ال ــدوائ ــر
ال ـج ــزائ ـي ــة ف ــي ال ـم ـح ـك ـمــة الـكـلـيــة
يعد حدثا تاريخيا ،وهو الوضع
الطبيعي الــذي يمكن حدوثه في
القضاء.
وأض ـ ــاف الـمـسـتـشــار الـمــرشــد
ل ــ«ال ـجــريــدة» أن «الـنـيــابــة الـعــامــة
نجحت في إعدادهن لدخول العمل
في المحكمة الكلية ،والعمل الى
جانب القاضي ،وهــذا أمــر حسن،
وكل سنة سيكون لدينا قاضيات
في المحكمة الكلية».
وذكر أنه قد تتولى القاضيات

يفضل تعيينها
في قضايا األسرة
والتجارية مع
تقييم تجربتها
عبدالرضا

في المستقبل رئاسة دوائر األسرة،
باعتبار القاضية قريبة من قضايا
ال ـم ــرأة ،وتـفـهــم طـبـيـعــة الـطـلـبــات
التي تعرض أمــام محاكم األســرة
كموضوع الحضانة مثال.
وأوض ــح أن «ال ـصــورة اكتملت
اآلن ب ـش ــأن ع ـم ــل ال ـ ـمـ ــرأة ف ــي كــل
المجاالت السياسية واالجتماعية
والقضائية ،وأتمنى لها ان تعمل
فـ ــي كـ ــل ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت ال ـق ـض ــائ ـي ــة،
وال يقتصر عملها عـلــى الــدوائــر
ال ـجــزائ ـيــة ،شــأنـهــا ف ــي ذل ــك شــأن
الرجل».
وأعـ ـ ــرب ال ـم ــرش ــد ع ــن أم ـل ــه أن
تتبوأ المرأة المناصب القضائية،
إذ تـ ــم ت ـع ـي ـي ـن ـهــا مـ ــؤخـ ــرا نــائــب
مــديــر ن ـيــابــة ،وق ــد يـتــم تعيينها
ف ــي الـمـسـتـقـبــل رئ ـي ــس ن ـيــابــة أو
محاميا عاما ،وتتولى المناصب
االدارية في المحاكم وهو الوضع
الطبيعي.

الفتوى
بدوره ،أكد رئيس ادارة الفتوى
والـ ـتـ ـش ــري ــع ال ـم ـس ـت ـش ــار ص ــاح
ال ـم ـس ـعــد ،ان تـكـلـيــف الـقــاضـيــات
بـ ــرئـ ــاسـ ــة الـ ـ ــدوائـ ـ ــر ال ـق ـض ــائ ـي ــة
الـجــزائـيــة خـطــوة مهمة فــي عمل
المحاكم ،وتأتي بعد تــدرج عمل
المرأة الكويتية في النيابة العامة،
ومـ ــن ث ــم الـ ـقـ ـض ــاء« ،ون ـت ـم ـن ــى ان
تحصل على العديد من المناصب
والدوائر القضائية بعد أن أثبتت
التجربة قدرتها على ذلك».
وأوضح المسعد لـ «الجريدة»،
ان ال ـم ــرأة الـكــويـتـيــة نـجـحــت في
ال ـع ـمــل بــال ـعــديــد م ــن ال ـق ـطــاعــات
الـقــانــونـيــة ،ومـنـهــا ادارة الفتوى
والـ ـتـ ـش ــري ــع ،الفـ ـت ــا الـ ـ ــى أن أه ــم
ق ـط ــاع ــات ف ــي «الـ ـفـ ـت ــوى» يـتــولــى
إدارتها مستشارون من السيدات
ف ــي ق ـط ــاع ال ـق ـض ــاي ــا وال ـت ـشــريــع
والمكتب الفني ،فضال عن تفوق
الـعــديــد مــن ال ـك ـفــاءات الـقــانــونـيــة
داخل اإلدارة في العمل.

ان «الكويت من أهم معالم التطور
الـحـضــاري الـعــربــي ،ولـهــا دورهــا
المميز الثقافي والتقدمي».
وأك ـ ــدت ال ـج ـبــالــي أن «وص ــول
المرأة في الكويت لرئاسة الدوائر
القضائية الجزائية هو امر مهم،
واستكمال لــدورهــا فــي اي مجال
وخطوة كبيرة وتطور اجتماعي،
ودور ع ـظ ـيــم ل ـل ـم ــرأة ال ـع ــرب ـي ــة»،
مضيفة «نـهـنــئ أنـفـسـنــا وال ـمــرأة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ب ـم ــا ت ـح ـق ــق ل ـه ــا فــي
هــذا االنـجــاز الوطني المهم على
مستوى دولة الكويت ،التي تؤثر
على المحيط الخليجي والعربي،
ألن ل ـه ــا ت ــأثـ ـي ــرا ث ـق ــاف ـي ــا م ـه ـمــا.
وأع ـت ـقــد ان ه ــذه ال ـخ ـطــوة عــامــة
ف ــارق ــة ل ـت ـطــور الـ ـم ــرأة الـكــويـتـيــة
والعربية».

الكفاءة
وتــابـعــت «أتـمـنــى الـتــوســع في
تـعـيـيــن الـ ـم ــرأة ف ــي ك ــل ال ــدوائ ــر
القضائية ،ألن القضاء الحديث
ه ــو قـ ـض ــاء م ــؤس ـس ــي ،والـ ـم ــرأة
حين تتواجد فإن ذلك يعود إلى
عنصر الكفاءة ،وإزاء توافر عدد
من المعايير الموضوعية لألداء
الخاص بها ،وذلك ألن التصنيف
في كل المرافق القضائية يعتمد
على جملة من المعايير ،وال مجال
للتمييز بين الرجل والمرأة فيها».
وأك ـ ـ ـ ــدت أنـ ـ ــه «مـ ـ ــن ال ـم ـف ـت ــرض
أن ن ـف ـتــح ل ـل ـم ــرأة الـ ـب ــاب إلث ـبــات
اج ـت ـهــادهــا وق ــدرت ـه ــا وكـفــاء تـهــا
العلمية ،خصوصا أنها تحصل
على ش ـهــادات عليا فــي الـقــانــون،
وتـ ـت ــرأس دوائ ـ ــر قــانــون ـيــة مهمة
على المستوى االقليمي والعالمي،
وال مـجــال للتشكيك فــي قــدرتـهــا
ع ـل ــى ت ــول ــي أي ن ـ ــوع مـ ــن ان ـ ــواع
العمل القضائي ،ويجب أن تأخذ
ف ــرص ـت ـه ــا فـ ــي رئـ ــاسـ ــة الـ ــدوائـ ــر
والهيئات بالكفاءة واالقدمية ،وفق
مــا يتم العمل بــه فــي كــل الــدوائــر
القضائية».

عالمة فارقة

الوالية الشرعية

مــن جهتها ،قالت المستشارة
تهاني الجبالي العضوة السابقة
بــال ـم ـح ـك ـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة الـعـلـيــا
ال ـم ـصــريــة ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة»« :يـثـلــج
ص ــدورن ــا أي خ ـط ــوة ال ــى االم ــام
تتعلق بالمرأة العربية» ،معتبرة

وعــن رأيـهــا بـمــوضــوع الــواليــة
الشرعية واقتصارها على الذكور
ً
ق ــال ــت ال ـج ـبــالــي ،إن ه ـن ــاك فـهـمــا
غـيــر دقـيــق فــي مــوضــوع الــواليــة،
ف ــال ــوالي ــة اآلن ل ـل ــدول ــة الـحــديـثــة
وال ـس ـل ـطــات وم ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة

نتمنى تقلدها
العديد من المناصب
ومنها عضوية
مجلس القضاء
الكريوين
ال لـ ــأفـ ــراد ،وك ــان ــت ف ــي ال ـســابــق
لــأفــراد عـنــدمــا كــان الـقــاضــي هو
ال ـم ـف ـتــي وي ـق ـضــي ب ـمــا أف ـت ــى بــه،
ل ـكــن اآلن ال ــدول ــة ال ـعــرب ـيــة فيها
السلطة التشريعية ،ا لـتــي تضع
القوانين وفيها السلطة التنفيذية،
ً
وأيـضــا السلطة القضائية ،لذلك
فالسلطات هي التي لها الوالية،
واألفــراد هم داخــل هــذه السلطات
ً
ً
يـ ـ ّ
ـؤدون دورا معينا وف ــق أحـكــام
الــدسـتــور والـقــانــون ،وه ــذا وضع
ً
يختلف تماما عــن وضــع الوالية
التي يتحدثون عنها والتي كانت
بـ ـص ــدر اإلسـ ـ ـ ــام وف ـ ــي ال ـم ــراح ــل
ً
األولـ ــى لــوظـيـفــة الـقـضــاء ســابـقــا،
لكن اآلن الدولة الحديثة تقوم على
الوالية العامة للسلطات.
وأضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــت أنـ ـ ـ ـ ـ ــه ح ـ ـ ـتـ ـ ــى ف ــي
القضاء نحن ال نميز بين مسلم
وم ـس ـي ـحــي ،أو ب ـيــن مـ ــرأة ورج ــل
فــي إط ــار الـتـشــريــع ال ــذي يطبقه
القاضي ،بالتالي يتعين مراجعة
هــذا ال ــرأي بـشــأن طبيعة الــواليــة
وفق الدولة الحديثة ،كما أن فهم
ف ـقــه ال ــوالي ــة ال ـحــدي ـثــة ه ــو ال ــذي
سيخرجه من إطار الفهم الضعيف
إلى الوالية الخاصة بالدولة ،وأن
األ ف ــراد فيها ،وال يمكن التمييز
ف ـي ـه ــا بـ ـي ــن رجـ ـ ــل وم ـ ـ ـ ــرأة وب ـي ــن
المسلم وغير المسلم.

مجلس القضاء
أمـ ـ ـ ــا األم ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام الت ـ ـحـ ــاد
المحامين العرب المحامي ناصر
الكريوين ،فـقــال ،إن ت ـ ّ
ـدرج المرأة
الكويتية للعمل في النيابة العامة
و مــن العمل كقاضية هــو نتيجة
لتقلدها رئاسة الدوائر القضائية
الجزائية وغيرها في القضاء.
ولفت الكريوين إلــى أن المرأة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة أث ـب ـت ــت ك ـف ــاء ت ـه ــا فــي
العديد من القطاعات القانونية،
واآلن ا ل ـ ـق ـ ـضـ ــا ئ ـ ـيـ ــة ،و سـ ـتـ ـك ــون
مـشــاركـتـهــا إل ــى جــانــب اخــوانـهــا
الرجال مثرية في تحقيق العدالة،
كـمــا أتـمـنــى أن تتقلد الـعــديــد من
المناصب فــي المستقبل ،ومنها
عضوية مجلس القضاء لتساهم
ف ــي اإلشـ ـ ــراف وت ـطــويــر منظومة
العمل فــي المحاكم والقضاء مع
ب ــاق ــي أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس ال ـق ـضــاء،
ً
وهـ ــو أمـ ــر ي ـع ـت ـبــر ط ـب ـي ـع ـيــا إزاء
فكرة التدرج الوظيفي في الجهاز
القضائي.

«أمر التداول المتطابق» في بورصة الكويت
عـلــى عـكــس الـقــاعــدة الـعــامــة بـتـ ًـاقــي أوام ــر
التداول في سجالت البورصة بيعا أو شـ ً
ـراء،
ف ــإن ه ـنــاك حــالــة اسـتـثـنــائـيــة تـمـنــح الــوسـيــط
َ
المرسلة إليه من
إمكانية مقابلة األوامر
المالي
ً
بيعا أو ً
شراء ،قبل إرسالها إلى البوصة
عمالئه
لتنفيذها فقط.
ً
ً
فمثال قد يرسل أحد العمالء للوسيط أمرا
ـس ،فــي حين
لـشــراء  100سهم بسعر  100فـلـ ً
ي ـكــون عـمـيــل آخ ــر ق ــد أرسـ ــل أم ـ ــرا لـبـيــع 100
من هذا األسهم على ًالسعر نفسه ،وبالتالي
يصبح الوسيط ق ــادرا على مطابقة األمرين
في سجالته.
وقــد سمحت بــورصــة الـكــويــت بـهــذا النوع
االستثنائي مــن ال ـت ــداوالت ،فقد جــاء تعريف
قــواعــد البورصة الكويت ل ـ «األم ــر المتطابق»
بأنه:
واحد
«أمر واحد يتم إدخاله من خالل
ٍ
وسيط ٍ
َّ
ـدد من األوراق
يتضمن أمـ َـر شــراء وأمـ َـر بيع عـ ٍ
المالية ُم َت َطابقةٍ من حيث الكمية والسعر ويتمُّ
ً ِ
تنفيذه فورا» (م .)1/
بالتالي ،نستطيع تحليل األمــر المتطابق
للتداول ،وفق النقاط التالية:
َ َ• ي ـقــوم الــوس ـيــط ال ـمــالــي ب ــإرس ــال أم ـ َـر ْي ــن
ُ
ْ
أمر
متط ِابقين إلى نظام البورصة على شكل ٍ
واحد؛ بغاية تنفيذه في نظام التداول ،ويكون
ٍ
هذا التنفيذ خارج منظومة التداول المستمر
في يوم التداول.
ً
ُ َ َ
المتط ِابق فوريا؛ فهو
• يكون تنفيذ األمر

ال َي ـح ـتـ ُ
ـاج إل ــى ان ـت ـظـ َـار َأوامـ ــر مـتـقــابـلــة مـعـَـه،
َ
ُ
ُ
ٌ
ق
صاد
م
ينتظر
ق
اب
ط
ت
م
ـر
ـ
م
أ
ـه
ـ
ت
ذا
فهو بحد
ةِ
ِ
البورصة فقط.
ّ
لـكــن الــواقــع يشير إلــى إمكانية استخدام
األمــر المتطابق للتالعب بسعر السوق؛ فقد
بأسعار
تداول
أوامر
ٍ
ٍ
يقوم متالعبان ًبإرسال ً
متسلسلةٍ صعودا أو هبوطا؛ بغرض اصطناع
ُ َّ
مخالف لسعر السوق الطبيعي.
ف
ٍ
سعر مزي ٍ
ٍ
عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ،ق ـ َّـد يـهـبــط سـعــر أحــد
بشكل ســريـ ٍَـعَ ،فيتفق متالعبان على
األسـهــم
ٍ
وسيط ٍّ
مالي
تداول ُمتط ِابقة إلى
أوامر
إرسال
ٍ
ٍ
واحـ ٍـد بأسعار متسلسلةٍ ؛ سعر  100فلس ،ثم
 ،150ثم  ،200وهكذا.
الجمهور أن سعر ًهذا السهم
لذا ،قد ًيشعر ً
يخفي قيمة إيجابية ستظهر قريبا ،فيندفع
ِ
الـجـمـهــور نـحــو الـطـلــب عـلــى الـسـهــم ،ويرتفع
ٍّ
فجائي.
بشكل
سعره
ٍ
والـمـشـكـلــة أن ال ـ ُـم ـت ـض ـ ِّـرر األك ـب ــر م ــن هــذه
الممارسة هم المتعاملون الصغار في البورصة،
يندفعون نحو التداول بطريقة التقليد
الذين َّ
دون خــطــة استثمارية مــدروســة؛ فيخسرون
سيولتهم.
أموالهم وتفقد البورصة ً
تعد هذه الممارسة جريمة وفق قانون إنشاء
هيئة األســواق المالية الكويتية رقم ،2010 /7
يمكن أن تصل عقوبتها إلــى الحبس مــدة ال
تتجاوز  5سـنــوات والـغــرامــة مــن  10إلــى 100
هاتين العقوبتين (م.)122 /
ألف د.ك ،أو بإحدى ِّ
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ك ــل ه ــذه ال ـم ـخــاطــر ،فقد

سمحت بورصة الكويت بتنفيذ األمر المتقابل
ِّ
الماليين ،على أن َّ
يتم إدخاله في
من الوسطاء
جلسة ال ـتــداول المستمر فقط وعلى الحدود
السعرية التي تضمن عدم ُّ
تحرك سعر السوق
بعمق ً(م ً ،)4-10-9/أي بحدود نسبة  10بالمئة
ٍ
صـعــودا أو هبوطا مــن سعر الـســوق السابق
(م .)12-9/
َّ
بــاإلضــافــة إلــى ذ َل ـ َـك ،ف ــإن بــورصــة الكويت
َّ
ُ
األسعار
قيدت سعر األمر المتق ِابل بالنظر إلى ُ َ َ
المتق ِابل
السوقية ،فيجب أن ًيكون سعر األمر
ً
أسعار الشراء المتوافرة،
متجاوزا
ً
مساويا أو ً
أو أن مساويا أو منخفضا عن أسعار البيع
المتوافرة؛ كل ذلك بغرض تنفيذ التداول على
أسعار ُممكنةٍ (نفس المادة).
أفضل
ٍ
َّ إال أن المشكلة األساسية في هذه الضمانات،
أنها لم تأخذ بعين االعتبار األوامــر الوهمية
ٍّ
حقيقي لملكية األوراق
نقل
التي ال
تحتوي َعلى ٍ
َ
المتداولة؛ بهدف التأثير على األسعار
المالية
على أعلى حد ممكن وفق الحدود السعرية دون
الدخول في نظام ِّالسوق المفتوح.
نستنتج من كل ما سبق ،أن األمر المتقابل
هــو أم ـ ٌـر خطير على ت ــوازن الـســوق وشفافية
البورصة ،ويسمح بتنفيذ الصفقات الوهمية،
ويـفـتــح ال ـم ـجــال ل ـح ــدوث ت ــواط ـ ٍـؤ بـيــن بعض
الوسطاء الماليين مع المتالعبين.
لذلك يبدو لنا ضرورة إلغاء األمر المتقابل
مــن بــورصــة ال ـكــويــت؛ حـتــى تـعـكــس األس ـعــار
العرض والطلب ،وليس أهواء المتالعبين!

هشام عماد العبيد

مرافعة

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

طلبات المحامين
وحقوق الدفاع!
ال ـعــاقــة بـيــن المحامين
وال ـ ـ ـه ـ ـ ـي ـ ـ ـئـ ـ ــات الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة
شابتها حــالــة مــن التراجع
مــن حيث التفاهم وتثبيت
الطلبات وتلبيتها من قبل
بـعــض ال ــدوائ ــر القضائية،
وال ـت ــي يـنـظــر بـعـضـهــا إلــى
ت ـل ــك ال ـط ـل ـب ــات ب ـع ـيــن ع ــدم
الجدية أو عدم األهمية ،أو
أن غايتها إطالة أمد النزاع
أو سعي الدفاع الى تشتيت
الـمـحـكـمــة ع ــن ن ـظــر ال ـن ــزاع
ال ـح ـق ـي ـقــي ،أو ال ـس ـعــي إلــى
كسب مزيد من الوقت.
ومـهـمــا كــانــت المفاهيم
الـتــي تــراهــا بعض الــدوائــر
ت ـج ــاه ط ـل ـبــات الـمـحــامـيــن،
ت ـب ـق ــى الـ ـق ــواع ــد ال ـم ـن ـظ ـمــة
للتقاضي أمام المحاكم أمرا
ّ
يتعين التمسك به
جوهريا
من قبل المحامين وقبوله
وتـفـ ُّـهـمــه مــن قـبــل الـهـيـئــات
القضائية.
ك ـم ــا ال ي ـم ـكــن أن ي ـكــون
تـجــاهــل طـلـبــات المحامين
ودفــاعـهــم أو ع ــدم تلبيتها
سـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـب ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ــي اخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار
التقاضي أو عبئا إضافيا
ي ــراه الـقــاضــي فــوق األعـبــاء
والمهام الملقاة على عاتقه،
وإنـمــا حقا أصيال مرتبطا
بضمانات المحاكمة العادلة
الـ ـ ـت ـ ــي أوالهـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ــدس ـ ـتـ ــور
اه ـت ـمــامــا بــال ـغــا بــأحـكــامــه
عـنــدمــا كـفــل حــق التقاضي
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــاك ـ ـ ـمـ ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــادلـ ـ ــة
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ورغ ـ ـ ــم ك ـف ــال ــة الـ ـق ــان ــون،
وت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــدا الـ ـ ـم ـ ــرافـ ـ ـع ـ ــات،
للمحكمة أ مــر تقدير قبول
الـ ـطـ ـلـ ـب ــات ال ـ ـتـ ــي ي ـق ـ ّـدم ـه ــا
أط ـ ـ ــراف الـ ــدعـ ــوى م ـبــاشــرة
أو عـ ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق وك ــائـ ـه ــم
للمحاكم ،فــإن ذلــك التقدير
م ـ ـشـ ــروط ب ـ ــأال يـ ـك ــون عـلــى
ح ـســاب إهـ ــدار ح ــق الــدفــاع
للمتقاضين أو مــا يتصل
بـحـقـيـقــة ال ـ ـنـ ــزاع ،وهـ ــو مــا
يستدعي من المحاكم النظر
بجدوى حقيقة تلك الطلبات
وأثــرهــا عـلــى مقطع الـنــزاع
الـمـتـصــل ب ــال ــدع ــوى وال ــرد
عليها بالحكم.
كـ ـ ـم ـ ــا أن أ مـ ـ ـ ـ ــر ت ـث ـب ـي ــت
الـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة
ب ــالـ ـمـ ـح ــامـ ـي ــن ودفـ ــاع ـ ـهـ ــم
يستحق البحث والنقاش،
بعد أن أثبت الواقع العملي
عـ ـ ــدم ت ـث ـب ـي ــت الـ ـع ــدي ــد مــن
ال ـط ـل ـب ــات مـ ــن ق ـب ــل بـعــض
الهيئات القضائية لكل ما
يـ ـ ـ ّ
ـدون م ــن ط ـل ـبــات ودفـ ــوع
الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــامـ ـ ـي ـ ــن بـ ـمـ ـح ــاض ــر
الجلسات ،وهي مسألة ذات
أهـمـيــة للمحامي لـضــرورة
الرد عليها من قبل المحكمة
التي تنظر الدعوى ،وكذلك
لـ ـلـ ـمـ ـح ــاك ــم الـ ـعـ ـلـ ـي ــا الـ ـت ــي
ستراقب حكم هذه المحكمة.
وتـ ـبـ ـق ــى مـ ـس ــأل ــة أخـ ـي ــرة
أ ت ـ ـم ـ ـنـ ــى أن يـ ـنـ ـظ ــر ا ل ـي ـه ــا
الـ ـس ــادة ال ـق ـض ــاة ورؤس ـ ــاء
ال ـ ـم ـ ـحـ ــاكـ ــم ،وه ـ ـ ــي ت ـم ـك ـيــن
المحامين من الترافع وشرح
دعـ ـ ــاواهـ ـ ــم أم ـ ـ ــام ال ـم ـحــاكــم
ك ــاف ــة ،ف ــاألص ــل ف ــي ال ــدف ــاع
هو الشفوي أمام المحاكم،
كـ ـم ــا أن وظـ ـيـ ـف ــة ال ـق ــاض ــي
األس ــاسـ ـي ــة هـ ــي اإلنـ ـص ــات
واالس ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ـ ــى ش ـك ــاوى
الـنــاس ومظلوميتهم ،بعد
أن ك ـش ــف الـ ــواقـ ــع الـعـمـلــي
رفـ ـ ـ ـ ـ ــض ب ـ ـ ـعـ ـ ــض ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــادة
الـ ـقـ ـض ــاة وال ـم ـس ـت ـش ــاري ــن،
وحتى َمن هم في المحاكم
العليا ،سماع تلك الشكاوى
شفاهة ،واالكـتـفــاء بما هو
م ـك ـتــوب ف ــي ال ـم ــذك ــرات ،أو
بما يعرضه المحامون في
صحفهم المرفوعة.
وال يمكن القبول بمبررات
ك ـث ــرة ال ــدع ــاوى أو ارت ـف ــاع
«رول» القضايا أمام الدوائر
لـ ـلـ ـقـ ـب ــول بـ ـ ــذلـ ـ ــك ،ل ـك ــون ـه ــا
تـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادم مـ ـ ــع ضـ ـم ــان ــات
ال ـم ـح ــاك ـم ــة الـ ـع ــادل ــة ال ـتــي
أوجــب الدستور ومن بعده
ال ـقــانــون ضـمــانـهــا ،كـمــا أن
ال ـم ـح ــاك ـم ــة ال ـس ــري ـع ــة هــي
األخـ ــرى غـيــر مـقـبــولــة على
حساب حق الدفاع وجودة
ال ـح ـكــم وس ــام ـت ــه ،لكونها
ض ـمــانــات أواله ـ ــا ال ـقــانــون
اهـتـمــامــا أك ـبــر م ــن تحقيق
المحاكمة العاجلة ،والتي
يمكن تحقيقها بــاأل ســاس
إزاء تــوفـيــر كــل الضمانات
ً
والحقوق معا.

زوايا ورؤى
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نصف الكوب المآلن
قيس األسطى
مــا زال بعضنا يعتقد أن مــن يهاجمون الحكومة لديهم ٌ
بطر
بالنعمة ،وأنهم ال يحسون بالجهد الكبير الذي تبذله في خدمة
المواطنين والمقيمين ،لــدر جــة أن أ حــد المغردين للتدليل على
وجهة النظر ذاتها ذكر المنتقدين أن اإلنسان في الكويت ال يتحمل
كلفة جنازته.
لألمانة األمر صحيح ،وإذا أردنا أن نستطرد في السياق نفسه
ً
ّ
أذكــر نفسي وإياكم أننا نملك نظام خدمة اجتماعية متماسكا،
ً
ونظام عافية لالستشفاء الطبي للمتقاعدين مميزا ،ولدينا خدمة
صحية أولية جيدة ،ولدينا خدمة تعليمية مجانية تحملك على
جناحين من ريــاض األطـفــال إلــى أن ينتهي بك األمــر في جامعة
الكويت أو التعليم التطبيقي.
ل ــدي ـن ــا أي ـض ــا ت ـم ــوي ــل ج ـي ــد ألصـ ـح ــاب ال ـم ـش ــاري ــع ال ـص ـغ ـيــرة
ً
والمتوسطة ،وإن كانت أحــداث كــورونــا قد أثــرت فيه ،خصوصا
أص ـح ــاب ال ـم ـطــاعــم وال ـم ـقــاهــي ،ف ــي ال ـم ـقــابــل مـنـتـقــدو الـحـكــومــة
مستشر نخر معظم أجهزة الدولة ،ويتحدثون
يتحدثون عن فساد
ٍ
عن غسل أموال تتهمنا به جهات دولية موثوقة ،ولدينا شبكة طرق
كلما تفاءلنا أنها أصلحت أعادتنا أمطار قوية إلى نقطة الصفر،
أال وهي الحصى المتطاير الذي هشم زجاج سياراتنا ،لدينا نظام
تعليمي ال يتناسب مع العصر الحديث ،ولدينا انحدار أكاديمي
غير مسبوق وشـهــادات مــزورة ،واألدهــى واألمـ ّـر أن الحكومة في
أغلب األحيان تعين أصحاب الشهادات المضروبة وتترك خريجي
الجامعات العريقة على قارعة الطريق ،كما أنها لم تتخذ إجراءات
حقيقية رادعة لمزوري الشهادات.
لدينا أيضا دورة مستندية تعتمد فكرتها الرئيسة على مبدأ
ً
كتابنا وكتابكم ،وهو مبدأ متخلف أعاد البلد عقودا إلى الخلف،
ولدينا تعيينات في جهاز الدولة لألقرباء والمناصرين والمفاتيح
االنتخابية لنواب محددين يرفعون يدهم لدعم الحكومة في كل
وقت.
أعتقد أن كال الفريقين سواء كان مع الحكومة أو ضدها مطالبان
بالتطلع إلــى األفضل ألن اإلنـســان ،أي إنسان ،يتصف بالطموح
ً
ً
دائما ،ولن أزايد على أحد عندما أقول إن الجميع يأمل غدا أفضل
للبلد الــذي لــم يقصر مــع أبـنــائــه ،ولكننا نسأل األسئلة مــن باب
الغيرة على بلد تطالعنا فيه وسائل اإلعالم عن عمليات الفساد
صباح مساء ،بلد قاد المنطقة لعقود مضت وها هو يتأخر عن
الركب بشكل كبير.
بمناسبة الحديث عن التقدم نبارك لإلخوة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة االفتتاح األسـطــوري إلكسبو  2020آملين لهم
ً
ً
ً
مزيدا من التقدم ،فأي إنجاز لهم يعتبر إنجازا لنا ،ونبارك مقدما
لإلخوة في قطر الحبيبة إقامتهم كأس العالم في العام القادم ،وهو
أمر أدى إلى إنشاء مطار جديد وشبكة طرق وسكة قطارات وفنادق
جديدة ومنشآت رياضية أسطورية ،بل إن اإلخوة في قطر حولوا
أجواء بعض األسواق والمنشآت المكشوفة من حارة بحكم فصل
الصيف إلى باردة كشتاء قارس.
وكنا في مقال سابق قد تحدثنا عما يجري في المملكة العربية
السعودية ومشاريع كـ"نيوم" و"العال" ،وها هي عسير تنضم إلى
التطوير والحداثة الذي يقوده ولي العهد السعودي سمو األمير
محمد بن سلمان ،أما نحن فالحمد لله على كل حال ما زال الدفن
عندنا ببالش .فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.
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الوزير وسعادة المستشار

نتائج االنتخابات األلمانية ...مصدر إلهام مرتقب لليسار الوسطي في أوروبا

أ .د .فيصل الشريفي

تحمل االنتخابات األلمانية العامة دالئــل
كبرى تتجاوز انتهاء عهد أنجيال ميركل ،فقد
ً
ينتج هذا االستحقاق في نهاية المطاف ائتالفا
ً
ً
حكوميا وسطيا آخر على األرجح ،لكن ال يمكن
اعتبار الوضع استمرارية للعهد السابق بكل
ب ـســاطــة ،إذ م ــن الـمـتــوقــع أن تـتـخــذ الحكومة
الجديدة بضع خطوات نحو المجهول .تتعدد
الدروس المرتقبة والعواقب السياسية الدائمة
ً
في ألمانيا أوال ،وفي القارة األوروبية ككل ،حيث
ً
تبقى بريطانيا جزءا منها مهما حصل.
رغـ ــم غ ـي ــاب م ـيــركــل ع ــن الـ ـس ــاح ــة ،ال ت ــزال
ألمانيا أهم قوة اقتصادية في أوروبا والالعبة
ً
األساسية إقليميا ،ولن يتغير هذا الوضع في
جميع األحوال ،لكن بما أن أي حزب لم يتجاوز
عتبة  %26من األصوات بعد سباق يوم األحد
قبل الماضي ،فتح الناخبون األلـمــان المجال
ً
أمام نظام سياسي جديد وأكثر انقساما ،فهم
يــواجـهــون للمرة األول ــى خـيــار إنـشــاء ائتالف
حكومي مؤلف مــن ثالثة أح ــزاب بــدل َ
حزبين
كما جرت العادة ،ومن المتوقع أن يقود أوالف
شولتس من "الحزب االشتراكي الديموقراطي"
ّ
َ
الحزبين اللذين سيتكل
الحكومة الجديدة ،لكن
عليهما (حزب الخضر والحزب الديموقراطي
سي ّ
الحر) ُ
صعبان عقد الصفقات ،فعلى المدى
القصير ،قد يشير هذا الوضع إلى استمرار الشلل
ً
ألسابيع في برلين ،تزامنا مع استالم ألمانيا
رئاسة مجموعة الدول الصناعية السبع .بصورة
ُ
عــامــة ،قــد تشكك ه ــذه ال ـظــروف ب ــدور ألمانيا
المألوف في عهد ميركل كأهم داعمة لالستقرار
وإص ــدار األح ـكــام فــي االت ـحــاد األوروب ـ ــي ،وقد
تجد فرنسا من جهتها فرصة لترسيخ نفسها
كزعيمة أوروبا.
إذا أصـ ـب ــح ش ــول ـت ــس م ـس ـت ـشــار أل ـمــان ـيــا،
فسينضم على األرجــح إلى رؤســاء الحكومات
اليسارية الوسطية فــي الـســويــد ،والــدنـمــارك،

وفنلندا ،وإسبانيا ،والبرتغال ،وربما فرنسا أو
ً
النروج قريبا ،ويثبت سجله الشخصي كزعيم
"الحزب االشتراكي الديموقراطي" ورئيس ناجح
ً
عموما لبلدية "هامبورغ" أنه قد ال يكون ّ
مجرد
مسؤول يضمن استمرارية عهد ميركل.
ّ
لـكــن الـفــوز بأكثر مــن ربــع األصـ ــوات بقليل
ً
ُ
ُيفترض أال يعتبر انتصارا ألحد ،بل إنه نتيجة
ّ
مـبــاشــرة السـتـمــرار تـشــتــت الــدعــم االنتخابي
وضعف طبيعة الهوية السياسية التي تطبع
ً
ً
ع ــددا كبيرا مــن الديموقراطيات بعد العصر
ال ـص ـنــاعــي ،ال سـيـمــا ف ــي ظ ــل تـطـبـيــق أنظمة
ّ
التصويت النسبية ،لكن نظام األغلبية البسيطة
ف ــي بــريـطــانـيــا ال يـخـفــي ت ــراج ــع ق ــوة الـهــويــة
ً
السياسية هناك أيضا ،فقد واجه كير ستارمر
من "حزب العمال" البريطاني مشكلة مشابهة
قبل أيام.
على مستويات عدة ،يتعلق أبرز جانب من
نـتــائــج االنـتـخــابــات األلـمــانـيــة بـتــاشــي نفوذ
الـتـحــالــف الــديـمــوقــراطــي المسيحي ،وحصد
حزب ميركل أدنى نسبة أصــوات على اإلطالق
واقـتـصــرت حصته على  .%24لقد خسر هذا
المعسكر دع ــم الـنــاخـبـيــن فــي جميع مناطق
ألمانيا ،ومن الواضح أن "االتحاد الديموقراطي
ال ـم ـس ـي ـح ــي" وح ـل ـي ـف ــه ال ـ ـبـ ــافـ ــاري" ،االت ـ ـحـ ــاد
االجتماعي المسيحي"ُ ،ص ِدما بالنتائج.
ب ـمــا أن ت ـحــالــف "االت ـ ـحـ ــاد الــدي ـمــوقــراطــي
المسيحي" و"االتـحــاد االجتماعي المسيحي"
هيمن على السياسة األلمانية بعد حقبة الحرب،
ثــم تـ ّ
ـرســخ غ ــداة إع ــادة توحيد البلد فــي عهد
ُ
هلموت كول في عام  ،1990يعتبر هذا الرفض
ً
المستجد الفتا ،لكنه يعكس في الوقت نفسه
ّ
وضع أحزاب يمينية وسطية تبدو محصنة في
أماكن أخرى من أوروبا ،مثل الحركة الديغولية
في فرنسا والديموقراطيين المسيحيين في
إيطاليا.

لـكــن يـجــب أال ي ـســيء أح ــد فـهــم خصائص
ان ـه ـيــار الـتـحــالــف الــدي ـمــوقــراطــي المسيحي،
فمن الشائع اليوم أن ُيقال إن تراجع األحــزاب
َ
معسكري اليمين واليسار ينجم
الوسطية في
عن إخفاقات سياسية مشتركة أدت إلى صعود
ّ
اليمين المتطرف األصلي ،لكن هذه النظرية لم
تتحقق في ألمانيا بأي شكل.
بدل أن تتحسن نتائج حزب "البديل من أجل
ً
ألمانيا" اليميني تزامنا مع تراجع التحالف
الــديـمــوقــراطــي المسيحي ،انخفضت أرقــامــه
بنسبة  ،%2.3وسـ ّـجــل "ح ــزب الـيـســار" نتائج
أسـ ــوأ م ـنــه ،فـخـســر نـصــف أص ــوات ــه ومـقــاعــده
ً
ً
تقريبا وأصبح هامشيا أكثر من أي وقت مضى،
وفــي المقابل ،انتقل ناخبو اليمين الوسطي
المصابون بخيبة أمل كبرى إلى دعم المعسكر
الوسطي ،أي "الحزب االشتراكي الديموقراطي"
وحزب "الخضر" و"الحزب الديمقراطي الحر"،
بدل تأييد أصحاب التوجهات المتطرفة.
فــي المحصلة ،يـبــدو أن الناخبين األلـمــان
يبحثون عــن حـلــول وسطية تقدمية وفاعلة
أكثر من تلك التي يطرحها خلفاء ميركل ،فهذه
النزعة ليست غريبة أو غير منطقية ،وال تتبناها
ألمانيا وحدها.
ّ
ـدول فـيـهــا أغـلـبـيــات
ت ـعــج أوروب ـ ــا ال ـي ــوم ب ـ ـ ٍ
وتتراجع هناك النزعة التقدمية
كامنة أو فعلية ً
ُ
الم َه ْي ِمنة مقارنة بتلك التي حاولت األحــزاب
الشائعة في الحقبة الصناعية الماضية دعمها،
ً
فقد كان غوردون براون محقا هذا الشهر حين
قــال إن بريطانيا واح ــدة مــن تلك الـ ــدول ،وإذا
أثـبــت شولتس أنــه النحات السياسي الـبــارع
الــذي يستطيع إعــادة إحياء األغلبية الناشئة
من داخل الكتل االنتخابية في بلده ،فسيكتشف
ً
ً
ً
سريعا أن عددا كبيرا من المسؤولين اآلخرين
يتوقون إلى تقليده.
* «الغارديان»

الــوزيــر يأخذ رأي مستشاره الـخــاص حــول أدائ ــه وكفاء ته
خالل األشهر الماضية التي قضاها في منصبه ،وهل لديه أي
مالحظات أو نصائح يقدمها إليه؟
ً
المستشار :نعم سأكون صريحا معك سيدي فبرغم نزاهتك
وتفانيك في العمل فإن أداءك لم يكن بالمستوى المطلوب بسبب
تفردك بالقرار وإصرارك على تمرير أفكارك من خالل مساعديك
الضعفاء الذين اخترتهم أو ألنك توقعت بأن الحزب ورئيس
الوزراء سيقفان إلى جانبك.
ً
الوزير :إذا بماذا تنصحني يا صديقي؟
المستشار :لقد قلت ما لدي يا سعادة الوزير.
الوزير :سأقوم بتقديم استقالتي تاركا المجال لغيري.
انتهى اللقاء،،،

في بالد التعيينات البراشوتية
الــوزيــر يـســأل صديقه المقرب سـيــادة المستشار عــن سير
أعمال الوزارة وعن كفاءته؟
ً
المستشار :كنت مبدعا في كل شيء ،فقد استطعت خالل فترة
قصيرة أن تسيطر على مفاصل الوزارة وتحكمها كيفما تشاء،
وقد تمكنت من كسب ثقة النواب بعد تمرير أغلب معامالتهم،
وأيضا تمكنت من تسكين المناصب القيادية بالطريقة التي
ً
أردت ،وقد كنت مرنا مع الضغوط االجتماعية والسياسية.
الوزير :أشكرك على صراحتك صديقي المخلص وعلى رأيك
الصريح.
المستشار :تحت أمرك طال عمرك ،وستجدني إن شاء الله
من الصادقين والناصحين.
الوزير :بارك الله فيك ،وكثر الله من أمثالك.
انتهى اللقاء،،،
بكل تأكيد المستشار والــوزيــر فــي بــاد القانون يتمتعان
باألخالق والصدق ،في حين في بالد "جزاك الله خير ،وأحسنت"
لن تجد فيها سوى الصنف الثاني من المستشارين والوزراء،
فهم صناعة وطنية فاخرة الجودة ،لقد أثبت الكرسي وما فيه
ً
من مميزات أنه أهم كثيرا من الوطن وما فيه.

بعض الــوزراء يعتقد أنه إذا ّ
صور "سلفي" من قلب الحدث
صــار وزي ــر م ـيــدان! يــا أخــي أنــت فــاهــم الـمــوضــوع غـلــط ،وزيــر
الميدان هو القيادي الذي يواجه المشاكل ويعمل على حلها،
فهو القيادي الذي يضع الخطط والبرامج لمستقبل أفضل ،وهو
القيادي الذي يعمل على تحسين األداء ويمكن المستحقين من
تحقيق مطالب التنمية.
وعندما يسند األمر لغير أهله فال تتوقع أي شيء ،فبعض
الوزراء ال يستحقون أي فرصة بعد أن أثبتت التجارب فشلهم
المرة تلو المرة من خالل قراراتهم المتخبطة التي كشفت عن
مكنون قدراتهم اإلدارية والفنية ناهيك عن مهاراتهم السياسية
وفهمهم لبرامج التنمية.
لقد حذرنا من سوء االختيار وتبعات هذه االختيارات السيئة
في مواكبة األوضاع السياسية التي تمر بها الكويت من تراجع
على المستويات الخدمية واالقتصادية كافة ،وقــد يكون من
المناسب جــدا التفكير بصوت عــال والتخلص منهم مع أول
تعديل وزاري قادم والنظر إلى الكفاءات الوطنية التي يمكنها
المشاركة في اإلصالح والتنمية.
لقد عفا الزمن على وزراء وقياديي المحاصصة والصندوق
الضيق ،بحيث لم يعد باإلمكان المغامرة بسبب فقدانهم أدنى
مقومات القيادة إن كــان الـهــدف مواكبة األح ــداث والتخطيط
للمستقبل.
نقطة أخيرة :ما ال تعرفه هذه النوعية من الوزراء والقياديين
أنهم أول من يتم التخلي عنهم وعند أول محطة والشاطر يفهم،
وال عزاء للوطن.
ودمتم سالمين.

حكومة مودي تستعرض
قوتها ضد معارضيها

المشاركات في
في عام  ،2020لكنها اعتبرت في المقابل جميع النساء
ِ
«معاديات للقومية».
احتجاجات «شاهين باغ» السلمية في العاصمة
ِ
رغــم إص ــرار م ــودي على بــث ص ــورة إيجابية عــن الـهـنــد ،الحظ
المجتمع الــدولــي تراجع الحقوق الديموقراطية وهامش الحرية
في البلد وأبدى قلقه من الوضع ،وخالل زيارة مودي األخيرة إلى
الــواليــات المتحدة ،دعــت نائبة الرئيس األميركي كاماال هاريس
رئـيــس ال ـ ــوزراء الـهـنــدي إل ــى الــدفــاع عــن الــديـمــوقــراطـيــة و»حـمــايــة
الــدي ـمــوقــراط ـيــات وتـقــويـتـهــا» ،ف ـقــالــت« :ي ـجــب أن ن ـقــوي الـمـبــادئ
والمؤسسات الديموقراطية في َ
بلدينا».
لكن طالما تملك حكومة «حــزب بهاراتيا جاناتا» األغلبية في
البرلمان والمجالس التشريعية فــي الــواليــات وتتابع الـفــوز في
االستحقاقات االنتخابية ،فمن المستبعد أن تطلق المسار الذي
يحتاج إليه البلد إلصالح الوضع.
* «دبلومات»

في بالد القانون

صور من وزراء الورق

كافيتا شودهوري *

هاجم أكثر من  600شخص ،منهم ناشطون بارزون ومحامون
ومفكرون« ،تكتيكات الترهيب» التي تستعملها حكومة ناريندرا
مودي إلسكات كل من ينتقد سياساتها وتحركاتها ،وأصدرت هذه
ً
المجموعة بيانا في األسبوع الماضي لدعم الناشط في مجال حقوق
اإلنسان ،هــارش ماندر ،بعد ساعات على مداهمة منزله ومكتبه،
وحتى منازل األطفال التي يديرها في نيودلهي ،من جانب مسؤولين
ُ
في مديرية التنفيذ الحكومية التي تعنى بمكافحة الجرائم المالية.
ّ
كان ماندر من أشرس منتقدي حكومة مودي ،فسلط الضوء على
مشاكل العمال المهاجرين كونهم ّ
تحملوا أعباء اإلقفال التام الذي
فرضه مودي الحتواء تفشي فيروس كورونا.
حاولت حكومة مودي على مر عهدها القائم منذ سبع سنوات
ً
ّ
وتنوعه وسعت إلى زيادة ازدهاره،
أن تؤكد على اكتفاء البلد ذاتيا
وحاول البعض دحض هذه االدعاءات وفضح األكاذيب المنتشرة،
منهم ناشطون ،وإعالميون ،وصحافيون ،وممثلون ،وطالب ،لكنهم
ُ ً
واج ـهــوا فــي المقابل قبضة الحكومة الـحــديــديــة وتـ َـهـمــا جنائية
واعتقاالت لمدة غير محدودة وأشكال أخرى من الترهيب.
ال يهدف هذا الشكل من الترهيب إلى إسكات النقاد فحسب بل
توجيه تحذير جـ ّـدي إلــى اآلخرين كي يدركوا ما ينتظرهم إذا لم
يؤيدوا كل ما تفعله الحكومة،
إذ تسعى الحكومة التي يقودها «حــزب بهاراتيا جاناتا» منذ
ً
فترة إلــى تطبيق استراتيجية مــزدوجــة لتقسيم المجتمع دينيا
ونشر الكراهية بين المناطق من جهة ،وإنشاء بيئة يشوبها الخوف
من جهة أخــرى ،وتؤجج هــذه الحكومة المخاوف وســط األقليات
الدينية في الهند وحتى النقاد الذين يرفعون الصوت ضد أجندتها
التقسيمية.
ً
لجأت هذه الحكومة أيضا إلى المقاربة الجينغوية التي تشير
إلى شكل عدائي من السياسة الخارجية ،واستعملتها كأداة مفيدة
لتصوير منتقديها كأشخاص غير وطنيين وتطبيق «قانون منع
ُ
ً
عمل هذا القانون مثال لتوجيه
األنشطة غير المشروعة» عليهم ،فاست ِ
ُ
الت َهم إلى الطالب عمر خالد بعدما شكك في قوانين المواطنة المثيرة
للجدل وناشطين آخرين رفضوا إساءة استعمال حقوق القبائل .لقد
ُّ
ّ
مرت سنة كاملة منذ أن ات ِهم خالد بنشر الفتنة ،ورغم عدم إثبات
أي تهمة حتى اليوم ،ال يزال يقبع في سجن «تيهار» في نيودلهي
ُ
وينتظر الجلسة التي ستحدد طريقة محاكمته.
ً
َ
م ـ ّـرت سنة أيـضــا منذ أن أق ـ ّـرت حكومة م ــودي قوانين الــمــزارع
األدنى
المثيرة للجدل في البرلمان ،حيث تلغي هذه القوانين الحد
ً
من الدعم المالي الذي كانت ّ
تقدمه الحكومة للمحاصيل ،ونتيجة
لذلك ،سيصبح المزارعون أكثر عرضة لالستغالل من جانب الشركات
الكبرى .استعملت حكومة مودي القوة إلسكات معارضي قوانين
المزارع ،لكن رغم محاوالتها المتكررة لقمع االحتجاجاتُ ،ي ّ
خيم آالف
ً
المزارعين على طول حدود نيودلهي منذ سنة تقريبا ويطالبون
بــإلـغــاء تلك الـقــوانـيــن بــالـكــامــل ،حتى اآلن م ــات  700م ــزارع خالل
االحتجاجات ،ويتعلق جزء من هذه الحوادث بممارسات الشرطة.
لم يتردد مودي في استعمال آليات الدولة إلسكات النقاد وإخماد
المعارضة ،وامتنعت حكومته عن التحرك ضد شخصيات
األصوات
مثل السياسي ِكابيل ميشرا من «حزب بهاراتيا جاناتا» مع أنه ّ
حرض
ّ
وتسبب في أعمال شغب في شمال شرق دلهي
على الكراهية والعنف

faisal.alsharifi@hotmail.com

جولز كورتنهورست*

تخضير القطاعات األصعب
يجب على الحكومات
الوطنية والصناعات
العالمية العمل بشكل
فوري لتخفيض االنبعاثات،
وإن االكتفاء بالتعهد
للتصرف مستقبال فقط
لم يعد أمرا مقبوال ،فكلما
فشلنا في تأمين المزيد من
مسارات التنمية المستدامة
أصبح من الصعب
المحافظة على درجات
الحرارة العالمية بمستوى
آمن.

نحن بحاجة الى
وجود قادة عالميين
في كل مكان
يدركون فداحة هذه
األزمة الملحة التي
نواجهها

يقوم قــادة العالم بشكل متزايد بعمل
التزامات طموحة بخفض انبعاثات غاز
االحتباس الـحــراري والحد من التأثيرات
الكارثية للتغير المناخي ولكن مــن أجل
تحويل االلتزامات الى نتائج ،يجب عمل
المزيد مــن أجــل إزال ــة الـكــربــون مــن جميع
قطاعات االقتصاد العالمي سريعا ،فهذه
العملية ستكون أسهل نسبيا لقطاعات
مثل الكهرباء وسـيــارات الــركــاب ،حيث إن
حلول الطاقة النظيفة جاهزة لالستخدام
ع ـلــى ن ـط ــاق واس ـ ــع ول ـك ــن س ـي ـكــون األم ــر
أصعب بكثير بالنسبة للطيران واألسمنت
والشحن والصلب وغيرها من القطاعات
صعبة التخفيف.
إن تحقيق صافي صفر انبعاثات في تلك
القطاعات يتطلب إضفاء الطابع التجاري
على التقنيات والـتــي تعتبر غير جاهزة
بعد لالستخدام على نطاق واسع علما أن
إضفاء مثل هذا الطابع التجاري سيتطلب
التنسيق بين الصناعات ،إذ يحتاج موردو
المنتجات مثل الصلب الى وجــود توافق
بينهم وبين زبائنهم والشركاء الماليين
وصناع السياسات وغيرهم من أصحاب
المصلحة لالتفاق على مسار لنزع الكربون
بالنسبة إلى صناعاتهم.
إن مـثــل ه ــذا الـتــوافــق يعتبر ضــروريــا
للتحقق من أن الجميع يفهمون ما التقنيات
التي تتقدم ،وما وتيرة ذلك التقدم ،وبوجود
تلك المعرفة يمكن للجميع التوافق على
عملية االستثمار فــي األص ــول منخفضة
الكربون ذات دورات الحياة الطويلة ،مثل
مصانع الصلب ومصانع األسمنت والسفن
والطائرات.
وتحقيق هذا المستوى من التوافق عبر
الـصـنــاعــات الـعــالـمـيــة لـيــس سـهــا ،ولكن
يمكن تحقيقه ،فمثال هناك صناعة الشحن
التي ط ـ ّ
ـورت بالفعل مسارا عالميا إلزالــة
الكربون تحت قيادة ائتالف الوصول الى
الصفر التابع للمنتدى البحري العالمي،
وإن عملية التوافق التي تتألف من أربع
خ ـطــوات وال ـتــي تــم تكريسها فــي مـبــادئ
بوسايدن يتم حاليا تقليدها في قطاعات
صعبة التخفيف وبقيادة تحالف شراكة
المهمة المستحيلة.
وتحالف شراكة المهمة المستحيلة هو
ائتالف عالمي للقادة الصناعيين وقــادة
ّ
المناخ يــركــز على تكثيف الجهود إلزالــة
الكربون من بعض أكثر صناعات العالم
انبعاثا في السنوات العشر القادمة علما

أن األولوية الفورية هذا العام هي تسليط
الضوء على القطاعات الصعبة التخفيف
في مؤتمر تغير المناخ في غالسكو (مؤتمر
األطراف  )26في نوفمبر القادم.
ّ
وف ـ ـ ــي حـ ـي ــن ركـ ـ ـ ـ ــزت مـ ــؤت ـ ـمـ ــرات األم ـ ــم
المتحدة للتغير المناخي السابقة بشكل
أساسي على االلتزامات الوطنية وصناعة
السياسات فإن هناك حاجة لتفعيل آليات
إضافية من أجــل تسريع وتيرة تخفيض
االنـ ـبـ ـع ــاث ــات ،وإن األهـ ـ ـ ـ ــداف ال ـم ـنــاخ ـيــة
الطموحة لن تكون في متناول اليد حتى
يـقــوم ق ــادة الصناعات الـتــي تنتج معظم
االن ـب ـعــاثــات ب ــإزال ــة ال ـكــربــون مــن سالسل
ال ـتــوريــد الـعــالـمــي بــأكـمـلـهــا ،وك ـمــا يحب
زميلي السابق بول بودنار من شركة بالك
روك أن يـقــول" :االقـتـصــاد الحقيقي ليس
مـســألــة ثــانــويــة" ،وإن رف ــع الـصـنــاعــة الــى
المستوى نفسه من األهمية مثل الحكومات
الوطنية هو أمر حيوي.
وهـنــاك بضع تقنيات رئيسة ستكون
ضرورية لنجاح جهود إزالــة الكربون في
جميع القطاعات التي يصعب تخفيفها،
ومـ ــن أهـ ــم ت ـلــك ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـه ـيــدروج ـيــن
األخ ـضــر ال ــذي يـتــم إنـتــاجــه مــع الكهرباء
المتجددة والتحليل الكهربائي ،وهناك
جهود جارية بالفعل لتوسيع نطاق إنتاج
ال ـه ـيــدروج ـيــن األخ ـض ــر وذل ـ ــك م ــن خــال
كاتابيولت"،
برامج مثل "غرين هيدروجين
ُ
وبرنامج وزارة الطاقة األميركية الذي أعلن
عنه مؤخرا "هيدروجين شوت" والذي تم
تصميمه على غــرار برنامج "ســن شــوت"
الذي نجح بشكل سريع في خفض تكاليف
األلواح الشمسية وباإلضافة الى ذلك فإن
هناك إش ــارات مبكرة على ارتـفــاع الطلب
ال ـص ـنــاعــي ع ـلــى الـمـنـتـجــات المنخفضة
االن ـب ـعــاثــات ال ـتــي يــوفــرهــا الـهـيــدروجـيــن
األخضر ،فعلى سبيل المثال أعلنت شركة
فولفو لصناعة السيارات أنها ستحصل
على الصلب الخالي من الوقود األحفوري
م ــن م ـشــروع الـصـلــب األخ ـضــر الـســويــدي
"هابريت".
وإن التقنيات لتحسين الفعالية هي من
المكونات الرئيسة (وإن كانت أقــل إثــارة
لالهتمام) في إزالة الكربون من القطاعات
الصعبة التخفيف ،وسواء تحسين الفعالية
يعني نشر طائرات خفيفة الوزن أو إنشاء
أبنية باستخدام كميات أقــل من الصلب،
فـكـلـمــا اس ـت ـخــدمــت ال ـص ـنــاعــة ط ــاق ــة أقــل
بشكل عام أصبحت العملية أكثر سهولة،

وإن التحليل األخير من مفوضية تحوالت
الطاقة يظهر أن الخطوة األولى في إنشاء
اقتصاد عالمي على أســاس صافي صفر
من االنبعاثات بحلول سنة  2050هي بكل
بساطة استخدام طاقة أقل يليها توسيع
نطاق مصادر الطاقة النظيفة وتعميمها.
ّ
تسلط مفوضية تحوالت الطاقة كذلك
الضوء على أهمية احتجاز الكربون وعزله
وال ــذي لــن يكون ضــروريــا للتعويض عن
العمليات الصناعية الـتــي ال يمكن إزالــة
ال ـكــربــون مـنـهــا بــالـكــامــل ف ـقــط ،ب ــل أيـضــا
لـتـقـلـيــل م ـس ـتــوى ثــانــي أك ـس ـيــد ال ـكــربــون
المنبعث بالفعل في الغالف الجوين وإن
ح ـس ــاب االن ـب ـع ــاث ــات ال ـتــاري ـخ ـيــة عملية
معقدة لــم يتمكن معظم قــادة الصناعات
مــن وضعها بعين االعتبار بشكل كامل،
ولكن من األفضل لهم البدء بالتفكير في
ذلك اآلن ألن أي مسار واقعي للحفاظ على
االحـ ـت ــرار الـعــالـمــي ف ــي حـ ــدود  1.5درج ــة
مئوية من مستويات ما قبل الصناعة يجب
أن يشمل تقليل ثاني أكسيد الكربون في
الغالف الجوي.
نحن ال نحتاج فقط الــى إزال ــة كميات
ضخمة من ثاني أكسيد الكربون من الغالف
الجوي ،بل يجب علينا كذلك إيجاد حلول
تخزين طويلة المدى إلبقائها مغلقة لمئات
أو حتى آالف السنين ،وهنا تكمن الفجوة
الكبرى بين هدف صافي صفر انبعاثات
والتقنيات الحالية.
م ــن الـ ـ ــذي ي ـج ــب أن ي ـت ـح ـمــل تـكــالـيــف
التصدي للمشكلة؟ من المؤكد أن الكثير
من الناس يجادلون بأن البلدان والشركات
المسؤولة عن الحصة األكبر من االنبعاثات
ال ـعــال ـم ـيــة ال ـتــاري ـخ ـيــة ي ـجــب أن تتحمل
مسؤولية مماثلة عــن إزال ــة ثــانــي أكسيد
ال ـك ــرب ــون ،وف ــي م ـقــال قـ ــادم سيستكشف
م ـج ـل ــس ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل الـ ـت ــاب ــع ل ـل ـم ـن ـتــدى
االقتصادي العالمي هذه القضية ويصف
المقاربات المختلفة لكيف يمكن الوصول
الـ ــى ت ــواف ــق ع ــن م ـس ــؤول ـي ــة االن ـب ـع ــاث ــات
التاريخية.
وفـ ــي ح ـيــن نـتـطـلــع ق ــدم ــا الـ ــى مــؤتـمــر
األطــراف  ،26يجب علينا االهتمام بشكل
كــاف بجميع تلك التحديات ،حيث يجب
ع ـلــى ال ـح ـكــومــات الــوط ـن ـيــة وال ـص ـنــاعــات
العالمية على حد سواء العمل بشكل فوري
لتخفيض االنبعاثات ،وإن االكتفاء بالتعهد
للتصرف مستقبال فقط لم يعد أمرا مقبوال،
وكلما فشلنا في تأمين المزيد من مسارات

التنمية الـمـسـتــدامــة أص ـبــح مــن الصعب
المحافظة على درجــات الحرارة العالمية
بمستوى آمن ،علما أنه حتى لو تمكنا من
تخفيض االنبعاثات السنوية قليال ،فإن
الكمية التراكمية من ثاني أكسيد الكربون
في الغالف الجوي هي ما يهم فعال ،ولو
أن هذه الكمية ال تــزال تنمو فإن المشكلة
ستبقى بدون حل.
نحن بحاجة الى وجــود قــادة عالميين
فــي كــل مـكــان يــدركــون فــداحــة هــذه األزمــة
الملحة الـتــي نــواجـهـهــا ،والـمـطـلــوب اآلن
تـعــاون جــذري وعمل منسق مــن الجميع،
علما أنه ليس األجيال القادمة التي تعتمد
علينا فقط ،بــل أيضا مئات الماليين من
البشر الذين يعانون بالفعل من موجات
ال ـحــر الـمــريـعــة وال ـح ــرائ ــق والـفـيـضــانــات
وال ـج ـفــاف وال ـع ــواص ــف ،وم ــن كالفورنيا
وتكساس الى مناطق بأكملها في إفريقيا
وآس ـي ــا والـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط ،ف ــإن ال ـعــواقــب
الكارثية لألزمة المناخية تتضاعف ،وفي
حين تـكــون كاليف تخفيض االنبعاثات
كـبـيــرة ف ــإن ه ــذه الـتـكــالـيــف ال ت ـكــاد تذكر
مقارنة بتكاليف الفشل في تحقيق ذلك.
* الرئيس التنفيذي لمعهد
ماونتن
روكي
ِ
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

يجب عمل المزيد من
أجل إزالة الكربون من
جميع قطاعات االقتصاد
ً
العالمي سريعا

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

6.878

السوق األول السوق الرئيسي

7.497

5.662

2.439 2.852 3.318

«البورصة» تقترح مسودتين لـ «صناديق المؤشرات» و«السندات»
إلطالقهما بالتزامن مع المرحلة الثالثة من تطوير السوق
عيسى عبدالسالم

كـشـفــت م ـص ــادر مـطـلـعــة ،أن شــركــة
بورصة الكويت ل ــأوراق المالية رفعت
إلى هيئة أسواق المال مسودتين إلطالق
سوق السندات والصكوك ،باالضافة إلى
مسودة أخــرى تتعلق بإطالق صناديق
المؤشرات.
وأوض ـح ــت ال ـم ـصــادر لـ ـ «ال ـجــريــدة»،
أن ال ـه ـي ـئــة تـعـكــف حــال ـيــا ع ـلــى دراسـ ــة
المقترحات المقدمة من شركة البورصة،
إذ تركز الجهود على اطالق هذه الخدمات
بالتزامن مع االنتهاء من المرحلة الحالية
(الثالثة) من مراحل تطوير السوق المالي.
وأضــافــت أن خطة العمل تستهدف
إدراج السندات والصكوك ضمن منصة
األس ـهــم غير الـمــدرجــة بـســوق الـ ـ «،»otc
ً
قبل إدراج ـهــا فــي الـبــورصــة رسـمـيــا من
خالل المرحلة األخيرة من خطة تطوير
ال ـســوق الـمــالــي ،إذ سيحافظ ذل ــك على
ـادل ،األمــر الــذي يطمئن
التداول بسعر عـ ّ
المستثمرين ويحفزهم نحو التوجه إلى
التعامل عليها ضمن األطــر التنظيمية
لهذا السوق ،بما ّ
يسهل التعامل عليها
وخلق سوق ثانوي نشيط لتداولها.
ولفتت الــى أن حجم ســوق السندات
الحالي صغير وال يتجاوز  5في المئة من
حجم السوق الحالي ،وأن أغلب الجهات

التي تشتري السندات ال تبيع مرة ثانية.
ورج ـحــت اقـتـصــار تـ ــداول التجارية
منها ال الحكومية في المراحل األولــى،
مشيرة الى أن تنظيم سوق خاص لتداول
السندات والصكوك سيساعد على تدعيم
السوق المالي وجلب رؤوس األموال إلى
السوق الكويتي ،مما سيكون له تأثير
إيجابي على السوق المالي واالقتصاد
ً
عموما.
وأكدت أنه يجب اإلسراع في فتح هذا
ال ـس ــوق ،لـكــي يـضــم قــاعــدة متنوعة من
المستثمرين المحليين واألجانب ،الفتة
ال ــى أن تـطــويــر س ــوق ثــانــوي للسندات
والصكوك وتشجيع اإلص ــدارات األولية
للشركات المالية أصبحا ضرورة ّ
ملحة،
السـيـمــا فــي ظــل األوض ـ ــاع االقـتـصــاديــة
ال ـح ــال ـي ــة ،إذ أص ـب ـح ــت الـ ـسـ ـن ــدات أداة
أساسية في تنويع األصول ّ
ألي محفظة
استثمارية ،باالضافة الى أنها تعد إحدى
األدوات التمويلية المهمة فــي السوق
ال ـمــالــي ،وال ـتــي تسعى الـيـهــا الـشــركــات
والـحـكــومــة بصفة خــاصــة لـســد العجز
الحاصل لديها في مستويات السيولة،
وتفادي ّ
أي مشكالت تتعلق بالحصول
على التمويل.
وعـلــى صعيد صـنــاديــق الـمــؤشــرات

الـ ـمـ ـت ــداول ــة ( )ETFsت ــواصـ ـل ــت شــركــة
ال ـبــورصــة م ــع شــركـتــي «ن ــاس ــداك أو إم
إكس» ،و«تاتا الهندية العالمية» ،من أجل
بحث البرامج التطويرية لتجهيز البنية
التحتية الخاصة بإطالق تداول صناديق
المؤشرات في السوق المالي حسب الخطة
الزمنية الموضوعة الستكمال مراحل
خطة تطوير البورصة.
وب ـي ـن ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن «ص ـن ــادي ــق
المؤشرات» عبارة عن صناديق مفتوحة
تـتـبــع أحـ ــد الـ ـم ــؤش ــرات وي ـت ــم تــداول ـهــا
ً
ً
يــومـيــا ،وتــوفــر فــرصــا عــديــدة ومتنوعة
لــاس ـت ـث ـمــار ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن األسـ ـ ــواق
المتطورة والناشئة ،وذل ــك فــي األسهم
وأدوات الدخل الثابت والسلع ،إذ تساعد
على تخفيف وقــت االستثمار وتكلفته،
وكذلك تخفيف الوقت الالزم لتحليل كل
ً
سهم على حدة ،وتعتبر بديال أكثر فاعلية
ً
وقانونية عن المحافظ ،فمثال إذا أردت
االستثمار في قطاع البنوك اإلسالمية،
ولــم تــرد أن تتكبد عناء تحليل السوق
وبناء المحفظة وتنويعها ،فيمكن ذلك من
خالل تملك وحدة من رأسمال الصندوق
الــذي يستثمر في أكثر من سهم ،فضال
عن تحرير االستثمار بسوق األسهم من
قبضة األفـ ــراد ،الــذيــن يسيطرون بشكل

كبير عـلــى ال ـس ــوق ،ألن ـهــم أك ـثــر الفئات
ً
المستثمرة من خــال التحول تدريجيا
نحو االستثمار المؤسسي.
كـمــا تـمـتــاز بالتقييم المستمر من
مدير الصندوق خالل فترات التداول مما
يسهل على مالك وحدات هذه الصناديق

معرفة أدائـهــا مــن خــال أداء المؤشرات
الـتــي تتبعها أو تحاكيها ،ويـتــم شــراء
وبيع الوحدات عن طريق عروض البيع
والشراء خالل فترات التداول في البورصة،
فـضــا ع ــن أن ـهــا تـتـمـيــز بـشـكــل رئيسي
ً
بشفافيتها ،إذ تتبع هذه الصناديق دائما

حركة المؤشرات وتتطابق استثماراتها
م ــع م ـك ــون ــات ه ـ ــذه ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات ،كــذلــك
يـلـتــزم م ـصــدرو ه ــذه الـصـنــاديــق بنشر
معلومات اإلفصاح كاملة عن صناديقهم
والمؤشرات التي تتبعها.

«الرئيسي» يستمر بالصعود ويستحوذ «عقارات الكويت» تنتهي من
«المركز» :مكاسب األسواق الكويتية
على ثلثي سيولة السوق
المرحلة األولى لمشروع «دومس» مستمرة للشهر السادس على التوالي
●

علي العنزي

تباين أداء مــؤشــرات بــورصــة الكويت فــي ثاني
جلسات شهر أكتوبر والربع األخير من هذا العام،
وسجلت تغيرات متفاوتة ،إذ تراجع مؤشر السوق
ً
العام بنسبة مـحــدودة جــدا كانت بنسبة  0.02في
المئة أي  1.1نقطة ليبقى على مستوى 6878.42
ً
نقطة بسيولة جـيــدة ونــامـيــة قـيــاســا على جلسة،
أمس األول ،أو معدالت الشهر الماضي ،إذ ارتفعت
إلى  55.7مليون دينار تداولت كمية أسهم من األعلى
ً
خالل عام تقريبا تجاوزت نصف مليار سهم كانت
ً
تحديدا  534.5مليون سهم عبر  16597صفقة ،وتم
ً
ً
تــداول  144سهما ربــح منها  74سهما وتراجعت
أسعار  53سهما واستقر  17سهما دون تغير.
وكان الضغط من السوق األول ،الذي خسر مؤشره
نسبة ُعشر نقطة مئوية تـعــادل  7.72نقاط ليقفل
على مستوى  7497.25نقطة بسيولة متراجعة دون
ً
ً
 20مليون دينار تحديدا  19.6مليونا ،تداولت 70.4
مليون سهم عبر  3688صفقة ،وارتفعت أسعار 10
أسهم مقابل انخفاض  11واستقرار .4
وكـ ــان الـ ـت ــداول وال ـن ـش ــاط م ــن مـصـلـحــة ال ـســوق
الــرئ ـي ـســي ال ـ ــذي ن ـمــا م ــؤش ــره بـنـسـبــة ربـ ــع نقطة
مئوية أي  14.34نقطة ليقفل على مستوى 5662.7

نقطة بسيولة مرتفعة ناهزت ثلثي سيولة السوق
اإلجمالية ،وبلغت  36.1مليون دينار تداولت عدد
ً
أسهم قياسي أيضا بلغ  464مليون سهم عبر 12909
ً
صفقات ،وتم تداول  119سهما ربح منها  64وخسر
 42واستقر  13دون تغير.
وارتفعت وتيرة تعامالت األسهم الصغيرة بشكل
كبير وأع ــادت إلــى األذه ــان تعامالت أبــريــل ومايو
الماضيين والذي حققت خاللهما بعض األسهم التي
ً
ً
أعلنت نتائج فصلية جيدة للربع األول نموا كبيرا
زاد على  100في المئة في بعضها ،وابتدأ هذا الشهر
بنمو كبير للنشاط وتركز السيولة على تعامالت
أسهم صغيرة أو أسهم كبرت وأصبحت متوسطة
ً
سعريا وبشكل شبه جماعي خالل جلستين.
وتـصــدر النشاط أمــس ،آن وصـكــوك إضــافــة إلى
عقارات الكويت الذي مازال يتصدر تعامالت السوق
ً
األول وبسيولة عالية جدا ،ولحقت بها أسهم األولى
مستفيدة من خبر إدراج الصفاة مرة أخرى االثنين
القادم كذلك البيت وجي إف إتش وعربية عقارية
وكلها باللون األخضر بينما تراجع سهم رمال بقوة
أمس ،وارتفعت أسهم الخصوصية ووطنية دق بقوة.
وانـتـعـشــت أس ـهــم االم ـت ـيــاز وال ـس ــام والـســاحــل
ووث ــاق ومستثمرون ومــزايــا وصلبوخ وسنرجي
وتجارة ومعدات والعديد من األسهم الصغيرة.

أعلنت شركة عقارات الكويت االنتهاء من المرحلة األولــى من
مشروعها السكني "دومس" ،في دبي ،وهو عبارة عن مجمع سكني
عـلــى مـسـتــوى عــالـمــي وط ــراز حــديــث ،يـهــدف لتلبية احتياجات
موظفي قـطــاع الضيافة المتنامي فــي تلك اإل مـ ــارة ،عبر توفير
السكن المالئم لهم.
ومع التطور والتركيز على رفع مستوى المعيشة لموظفي قطاع
الضيافة ،يــوفــر مـشــروع "دوم ــس" العديد مــن الـمــزايــا لناحية راحــة
المستأجرين وتزويدهم ببيئة آمنة لالسترخاء ،كذلك توفير العديد
من األنشطة ،ومجموعة واسعة من الخيارات الترفيهية منها حمام
سباحة ،وملعب كــرة سلة ،ومالعب كريكيت ،ومالعب كــرة الطائرة
وغيرها ،لالستمتاع في مكان معيشتهم وتشجيعهم على اإلقامة
الطويلة في المشروع.
وق ــال فهد الـشـمــان ،نــائــب الرئيس لالستثمار واالسـتـحــواذ في
الشركة ،إن مساحة المبنى تبلغ  200ألف قدم مربع مشيد على مساحة
 44ألف قدم مربعة ،ويستوعب  1000مستأجر كحد أقصى.
وأوضح الشمالن أن نية الشركة منذ بداية المشروع لم تكن االلتزام
بالمعايير الدولية السكنية لموظفي قطاع الضيافة فقط ،بل تجاوزها،
وأتى هذا بثماره ،حيث القبول الكبير الذي حظيت به المرحلة األولى
من المشروع من مديري الموارد البشرية والشركات الكبرى وشركات
قطاع ضيافة ،علما أن المبنى مؤجر بالكامل قبل افتتاحه.
وذكر أن هذه المرحلة تأتي ضمن خمس مراحل من المقرر تسليمها
خالل السنوات القادمة ،بهدف استيعاب  4000ساكن ،مع االستمرار
في تطوير هذا النوع من المباني والمشاريع لما لها من أهمية وعائد
مجز للشركة.

أخبار الشركات
استمرار إيقاف التداول
على أسهم «المدن»
أعلنت بورصة الكويت استمرار
إ يـقــاف ا لـتــداول على أسهم الشركة
ً
بناء على
العالمية للمدن العقارية؛
قرار هيئة أسواق المال.
وأو ض ـحــت ا ل ـبــور صــة أن الهيئة
ق ــال ــت ف ــي ح ـي ـث ـي ــات اإلي ـ ـقـ ــاف ،إن ــه
م ـس ـت ـمــر ع ـل ــى أس ـه ــم "ال ـ ـمـ ــدن" إل ــى
ح ـي ــن ت ـق ـي ـيــم الـ ـش ــرك ــة االس ـت ـث ـم ــار
في شركة منتجات لندن القابضة
بأسلوب وآلية ومعطيات تمكنها
مــن إدرا ج ـهــا فــي بياناتها المالية
بقيمة تعكس القيمة العادلة لها.

قــال المركز المالي الكويتي "الـمــركــز" ،في تقريره
الـشـهــري عــن أداء أسـ ــواق األس ـهــم الخليجية لشهر
سبتمبر  ،2021إن أســواق األسهم الكويتية واصلت
تحقيق الـمـكــاســب للشهر ال ـس ــادس عـلــى ال ـتــوالــي،
مدعومة بارتفاع أسعار النفط.
ووفق التقرير ،ارتفع المؤشر العام إلى  1.1في المئة
خالل الشهر ،ليصل بمكاسبه منذ بداية العام إلى 23.8
ً
في المئة ،وقد تجاوز سعر نفط خام برنت  80دوالرا
خالل سبتمبر ،بعد تعافي الطلب وتخفيف إجراءات
مواجهة جائحة كورونا.
في التفاصيل ،ومن بين القطاعات الكويتية ،كان
مؤشر قطاع السلع االستهالكية في بورصة الكويت
ً
أفضل القطاعات ً
أداء ،إذ سجل ارتفاعا نسبته  5.9في
المئة ،يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة  4.7في المئة،
بينما سجل مؤشر قطاع التكنولوجيا أكبر تراجع
بنسبة  2في المئة خالل الشهر.
وارتفع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة  1في المئة
في سبتمبر.
ومن بين شركات السوق األول ،حقق سهم هيومان
سوفت وسهم زين أكبر مكاسب في سبتمبر؛ بارتفاع
نسبته  3.1في المئة و 2في المئة على التوالي.
وكانت بورصة الكويت أطلقت في سبتمبر دليل
إعـ ــداد تـقــاريــر الـحــوكـمــة والـمـســؤولـيــة االجتماعية

والبيئية ( ،)ESGللتوعية بمفهوم االستدامة المؤسسية
لدى الشركات المدرجة في سوق المال الكويتي.
من جهة أخرى ،توقع معهد التمويل الدولي أن يصل
نمو الناتج المحلي غير النفطي في الكويت إلى  3.4في
ً
المئة هذا العام ،مدعوما بتقدم البالد في حملة التطعيم
ضد فيروس كورونا وارتفاع أسعار النفط والتوسع
في سياسات اإلنفاق.
وعلى صعيد المنطقة ،لفت تقرير "المركز" إلى أن
مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون
الخليجي ( )S&P GCCحقق مكاسب بنسبة  1.5في المئة
خالل سبتمبر ،بدعم من أسعار النفط.
وحققت أغلب األس ــواق الخليجية مكاسب الفتة
خالل الشهر ،عدا سوقي دبي وعمان.
وكانت الصدارة لسوق البحرين بمكاسب بلغت 3.7
في المئة .وحصدت أسواق قطر والسعودية وأبوظبي
مكاسب نسبتها  3.5في المئة و 1.6في المئة و 0.2في
المئة على التوالي في سبتمبر ،بينما تراجع سوق
دبي بنسبة  2في المئة.
وأشار تقرير "المركز" إلى أن شركة صناعات قطر
تصدرت أفضل الشركات القيادية ً
أداء في دول مجلس
التعاون الخليجي ،بمكاسب بلغت  20.2في المئة خالل
الشهر ،يليها بنك أبوظبي األول بمكاسب قدرها 4.6
في المئة.

أسعار صرف العمالت العالمية

«الصالحية» توقع اتفاقية تمويل بـ  15مليون دينار
و قـعــت شــر كــة الصالحية العقارية
عـ ـل ــى اتـ ـف ــاقـ ـي ــة تـ ـم ــوي ــات ائ ـت ـمــان ـيــة
مصرفية بقيمة  15مليون دينار مدة
 7سنوات ،مع أحد البنوك اإلسالمية
في الكويت.
وق ــال ــت "ال ـصــال ـح ـيــة" ،إن الـتـمــويــل
سـيـتــم سـ ــداده خ ــال م ــدة  6س ـنــوات،
بعد فترة سماح مدتها عام من تاريخ
توقيع االتفاقية ،مشيرة إلى أن المبلغ
سيتم استخدامه في تمويل متطلبات
الـ ـنـ ـفـ ـق ــات الـ ــرأس ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة والـ ـتـ ـط ــوي ــر
العقاري.

وب ـي ـنــت أنـ ــه س ـي ـتــم رس ـم ـلــة تـكـلـفــة
الـ ـتـ ـم ــوي ــل مـ ــن اتـ ـف ــاقـ ـي ــة ال ـت ـم ــوي ــات
االئتمانية المصرفية عند استخدام
مبلغ ا لـتـمــو يــل فــي تـمــو يــل متطلبات
الـ ـنـ ـفـ ـق ــات الـ ــرأس ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة والـ ـتـ ـط ــوي ــر
العقاري.
ول ـف ـت ــت إلـ ــى أنـ ــه س ـي ـتــم االعـ ـت ــراف
ب ــأي ج ــزء ُمـسـتـخــدم مــن الـتـسـهـيــات
فــي تمويل أنشطة ا لـشــر كــة كتكاليف
ت ـمــويــل إس ــام ــي ف ــي قــائ ـمــة األرب ـ ــاح
والخسائر.

«المغاربية» تزيد ملكيتها
في «السراج» إلى %84.98
أف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة
الـمـغــاربـيــة الـقــابـضــة ب ــزي ــادة نسبة
ملكيتها في شركة مجموعة السراج
الـقــابـضــة ال ــى  84.98ف ــي الـمـئــة من
خــال ش ــراء عــدد  8.9ماليين سهم،
بنسبة  21.7في المئة ،بإجمالي مبلغ
قدره  1.59مليون دينار.
ول ـف ـتــت إل ــى أن ــه سـيـتــم انـعـكــاس
حـصــة "الـخـلـيـجـيــة" عـلــى الـبـيــانــات
المالية للشركة في الربع الرابع من
العام الحالي.

أسعار صرف العمالت العربية

«نفط الكويت» :تحويل  %90من
الحقول إلى رقمية العام المقبل
●

أشرف عجمي

ّ
علمت "الجريدة" من مصدر نفطي مطلع أن شركة
ّ
نفط الكويت تمكنت أخيرا من ربط نحو  1000بئر
نفطية بمشروع الحقل الرقمي الذكي.
وقال إن هناك خططا موضوعة من قبل الشركة
لــرفــع نسب التحول فــي الحقول النفطية الرقمية
الذكية إلى ما يقارب  90بالمئة خالل العام المقبل،
الفـتــا ال ــى وج ــود اسـتــراتـيـجـيــة م ـحــددة لتضمين
كل اآلبــار ضمن المنظومة الرقمية في المستقبل،
ومشيرا الى أن ما يزيد على  50بالمئة من آبار النفط
التابعة لشركة نفط الكويت تعمل حاليا تحت مظلة
التحول الرقمي.
وقال إن هذه النوعية من الحقول تتمتع بمزايا
عــالـيــة الــدقــة فــي تـحــديــد ك ـفــاءة الـحـقــول النفطية،
وتحسين إنتاجية اآلب ــار والـتـعـ ّـرف الـســريــع على
ّ
المشاكل وحلها ،وأوضح المصدر أن تعميم التجربة
في كل حقول النفط بالبالد سيكون نواة أساسية
لتنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة ،والوصول
باإلنتاج إلى أهداف الخطط الموضوعة.

ول ـفــت إل ــى أن ال ـت ـحــول ال ــذك ــي والـتـكـنــولــوجــي
سيساعد بشكل كبير فــي خفض الكلفة النهائية
إلنتاج برميل النفط ،السيما أن التوسع في التحول
الرقمي لآلبار يعكس صورة كاملة حول كمية المياه
فــي اآلب ــار وتحسين اإلنـتــاجـيــة ،موضحا أن كلفة
إنتاج برميل النفط الواحد تتراوح حاليا بين  5و10
دوالرات للبرميل.
على صعيد متصل ،كشف المصدر أن الشركة
تقوم حاليا بدراسات من شأنها العمل على تحديث
كافة مرافق الشركة ،وخاصة مرافق النفط الخفيف؛
متوقعا أن يغطي نـطــاق العمل بعد االنـتـهــاء من
الدراسات ،وأن تقوم الشركة بتركيب خطوط األنابيب
وأنظمة التحكم وتطوير نظام تحميل النفط وإنشاء
المرافق المرتبطة بها.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة تهدف من وراء
ذلك إلى زيادة إنتاج البالد من هذه النوعية من النفط
الخفيف لتصل الــى  300ألــف برميل يوميا ،خالل
السنوات الخمس المقبلة.

«التجارة» ًتحجب مواقع إلكترونية
تؤجر قطعا ثمينة دون ترخيص
●

جراح الناصر

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة
ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة ت ـنـ ّـســق مع
الجهات ذات العالقة لحجب مواقع
وتطبيقات إلكترونية وحسابات
فــي مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
تقوم بتأجير ساعات ثمينة وقطع
ذه ــب وح ـلــي ،إضــافــة إل ــى توقيع
المستأجرين على إيصال أمانة أو
"كمبيالة".
وبينت المصادر ،لـ "الجريدة"،
أن تلك الممارسات مخالفة لقوانين
"الـ ـتـ ـج ــارة" ،م ـش ـيــرة إل ــى الـ ـ ــوزارة
ستخالف تلك الشركات والمحالت
وسـتـتـخــذ اإلجـ ـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة
ت ـجــاه ـهــا وت ـحــول ـهــا إلـ ــى جـهــات
االخ ـت ـصــاص ،إذ رص ــدت العديد
مــن تلك المخالفات خ ــال اآلون ــة
األخيرة دون حصول تلك المواقع
على ترخيص بالتأجير إضافة الى
عــدم قانونية توقيع العميل على
إيصال أمانة.

وأكدت الحاجة إلى تنظيم سوق
التجارة اإللكترونية ومراقبة تلك
توقع العميل في
الحسابات ،التي ِ
فــخ شبهات االحـتـيــال ،مشيرة أن
التجارة والبيع عن طريق اإلنترنت
أصبحا من أكثر األنشطة المطلوبة
ً
ً
حاليا من جانب المستثمرين ،علما
ً
أن ال ــوزارة تقوم حاليا ،بالتعاون
مع جهات حكومية أخرى ،بإعداد
قانون لتلك التجارة.
ً
يذكر أن "التجارة" أعلنت سابقا
قيامها بعمليات التنسيق مع هيئة
االتصاالت والجرائم اإللكترونية
ل ـت ـطــويــر ال ـت ـعــامــل م ــع الـ ـم ــزادات
اإللـكـتــرونـيــة ،نتيجة الـتـطــور في
االقتصاد والتحول من التقليدي
إل ــى الــرق ـمــي وه ــو م ــا يـتـطـلــب أن
تتماشى معه ال ــوزارة السيما في
ظل وجود مزادات مرخصة وأخرى
غير مرخصة.

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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«بيتك كابيتال» ترتب صكوك استدامة لـ «بيتك تركيا»
بقيمة  350مليون دوالر وتغطية تجاوزت  4مليارات

اإلصدار هو
األول من نوعه
لمؤسسة
مالية إسالمية
ً
واألول عالميا
للشريحة
الثانية لرأس
المال

المرزوق

قال الرئيس التنفيذي في شركة
"بيتك كابيتال" الذراع االستثمارية
لمجموعة بيت التمويل الكويتي
(بيتك) ،عبدالعزيز ناصر المرزوق،
إن "ال ـش ــرك ــة نـجـحــت ف ــي تــرتـيــب
عملية إص ــدار صكوك االستدامة
لـمـصـلـحــة "ب ـي ـتــك ت ــرك ـي ــا" ضمن
الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة
 350مليون دوالر ،ويعتبر اإلصدار
األول من نوعه لصكوك مستدامة
تم إصداره من قبل مؤسسه مالية
ً
إسالمية ،واألول عالميا لصكوك
مـ ـسـ ـت ــدام ــة ل ـل ـش ــري ـح ــة ال ـث ــان ـي ــة
ل ـ ــرأس الـ ـم ــال ،وس ـي ـتــم اس ـت ـخــدام
مـتـحـصــات اإلص ـ ــدار فــي تمويل
المشاريع المستدامة ذات األنشطة
الخضراء والمشاريع ذات المنافع
ً
االجتماعية ،وفقا إلطــار التمويل
المستدام.
وأوضــح المرزوق ،في تصريح
صحافي ،بأن "بيتك كابيتال" قامت
بدور المنسق العالمي ومستشار
الهيكلة المشترك ،باإلضافة إلى
أحد مديري االكتتاب الرئيسيين
ً
ً
لإلصدار ،والذي شهد طلبا كبيرا
من مستثمرين إقليميين ودوليين

تـجــاوز عــددهــم  ،180حيث بلغت
التغطية عـلــى مبلغ اإلص ـ ــدار ما
يــزيــد على  12ضعفا ،وتـجــاوزت
الـطـلـبــات  4م ـل ـيــارات دوالر ،وتــم
إصــدار الصكوك بعائد  6.125في
المئة سنويا ،وقد تم إدراجها في
سوق ايرلندا لألوراق المالية.
ونـ ـ ــوه إلـ ـ ــى أن مـ ـ ــدة اإلصـ ـ ــدار
 10سنوات و 3أشهر من تاريخه،
مع وجود خيار استرداد الصكوك
بعد  5سنوات من تاريخ اإلصدار،
حيث حصد تغطية كبيرة في وقت
قياسي ،مستقطبا المستثمرين من
المنطقة وحول العالم ،األمر الذي
يؤكد أهمية هذا المنتج الشرعي،
ال ـ ــذي ي ــوف ــر ال ـت ـم ــوي ــل ال ـم ـســانــد
لعمليات النمو والتوسع للشركات
والحكومات والمشاريع التنموية
الـ ـكـ ـب ــرى ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن "بـيـتــك
كــاب ـي ـتــال" حــرصــت عـلــى تحقيق
تغطية متوازنة ومتنوعة وشاملة
لإلصدار ،بما يحقق بناء عالقات
ث ـقــة وتـ ـع ــاون م ــع الـمـسـتـثـمــريــن،
وضمان أقصى انتشار وأكبر إقبال
على منتج الصكوك.
ويعتبر اإلصدار إضافة جديدة

إلـ ــى س ـج ــات "ب ـي ـتــك ت ــرك ـي ــا" في
سوق الصكوك ،واستمرارا لسلسلة
اإلصدارات الناجحة التي قام بها،
والتي تساهم بصورة كبيرة في
نمو الـبـنــك ،وتعكس قــدرتــه على
اسـتـقـطــاب األم ـ ــوال م ــن األسـ ــواق
العالمية ،األم ــر ال ــذي يــؤكــد الثقة
فــي مـتــانــة وض ــع الـبـنــك وخططه
التوسعية.
وي ـن ـس ــب إلـ ـ ــى "ب ـي ـت ــك ت ــرك ـي ــا"
الـ ـفـ ـض ــل بـ ـ ــإصـ ـ ــدار أول ص ـك ــوك
دولية لمؤسسة تركية في ،2010
وف ـت ــح بـ ــاب إص ـ ـ ـ ــدارات ال ـص ـكــوك
لـلـبـنــوك وال ـم ــؤس ـس ــات الـتــركـيــة،
ََ ْ
تــلــتــه إصـ ـ ــدارات عــديــده بــالــدوالر
وإصدارات رأس المال للشريحتين
األولـ ــى وال ـثــان ـيــة ،بــاإلضــافــة إلــى
إصدار بعملة الرينجيت الماليزي
ف ــي عـ ــام  2015م ــن خـ ــال إن ـشــاء
برنامج للصكوك بقيمة  2مليار
رينجيت ،وساهمت هذه اإلصدارات
في ترسيخ مكانة الشركة في سوق
الصكوك العالمي ،وحيازته اهتمام
المستثمرين فى أنحاء العالم.
كما يـعــزز ه ــذا اإلصـ ــدار ال ــدور
البارز لـ "بيتك كابيتال" في أسواق

عبدالعزيز المرزوق

رأس المال والصكوك ،ويؤكد الثقة
التي يوليها المصدرون للشركة
والخبرات والكفاءات واإلمكانات
لــديـهــا ،الـتــي تـســاهــم فــي تحقيق
النتائج اإليجابية لعمالئها من
الشركات والحكومات فــي جميع
أنحاء العالم ،ويعزز ريادة مجموعة
"بيتك" ودورهــا المتميز في إدارة
وترتيب إصدارات الصكوك.

«الخليج» يهنئ بعودة الدراسة بالمدارس
البنك أطلق أغنية ترحيبية بالحروف األبجدية للطلبة والمعلمين
ب ــالـ ـت ــزام ــن م ـ ــع ب ـ ــداي ـ ــة الـ ـع ــام
الدراسي الجديد ،الذي انطلق هذا
ً
األس ـبــوع حـضــوريــا بعد انقطاع
ً
حوالي  18شهرا ،أطلق بنك الخليج
أغ ـن ـي ــة ت ـت ـض ـمــن ج ـم ـيــع حـ ــروف
األبجدية العربية ،ليسهل تعلمها
على الصغار.
ً
وتــأتــي ه ــذه األغـنـيــة تشجيعا
للطلبة والمعلمين وأولياء األمور،
ً
وترحيبا بعودتهم إلى واقع أقرب
للحياة الطبيعية.
وت ـ ـبـ ــدأ كـ ــل ك ـل ـم ــة مـ ــن ك ـل ـمــات
األغنية بحرف من حروف األبجدية
العربيةَ ،ليسهل حفظها .فكانت
َ َ
عد تأن َ
جهد...
ثمار
كلماتها :أ ًرى ب ً ٍ
ً َ
ٍ َ
درب ــا ًذا ِرف ـعــةٍ ّ ،زيــن
ـارقــا،
َحلما خـ ُ
ً
كات
س
مائي ،شكرا صــادقــاِ ٌ ،
ضح ِ
طالب َظ َه ْ
رتٌ ،
فوز ٌ
عود ٌ
قادم،
غانم،
َ
ُ ٍ ُ
علم ،نراها هي والء يدوم.
كل لهفةِ م ٍ
وقالت نائبة مدير عام الخدمات
المصرفية لألفراد (إدارة التسويق)
ف ــي ال ـب ـن ــك ن ـج ــاء ال ـع ـي ـس ــى ،في
حديثها عن البرنامج التسويقي:
"مــع بداية العام الــدراســي ،نتمنى
للطلبة وأولـيــاء أمــورهــم وأعضاء
ً
هيئة التدريس ً
ً
دراسيا حافل
عاما
بالعلم والعمل والنجاحات.

اختتم بنك برقان حملة "تحدي المليونير" ،التي
تم تنظيمها لتعزيز تجربة العمالء المصرفية من
خالل مكافأتهم بنقاط برنامج مكافآت برقان.
وتــم بعد إجــراء قسم إدارة البطاقات السحب

 ...ويعلن الفائز
بـ «الثريا للراتب»
أعـ ـ ـل ـ ــن "بـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــان" فـ ـ ـ ــوز ب ــوالب ــارامـ ـبـ ـي ــل
س ــوده ــاك ــاران ف ــي سـحــب ح ـســاب "ال ـثــريــا"
لـلــراتــب الـشـهــري ال ــذي ف ــاز بـجــائــزة بقيمة
 10.000د.ك.
وأوض ـ ــح الـبـنــك أن ــه يـمـكــن فـتــح حـســاب
"الثريا" للراتب ،بالدينار ،أو غيره من العمالت،
ّ
المميزات،
وأن ــه يمنح صاحبه العديد مــن
ومنها الحصول على قرض أو بطاقة ائتمانية
تناسب احتياجاته ،باإلضافة الى االستفادة
من العروض والخصومات على مدار العام.

ً
بـحـضــور عـبــدالـعــزيــز أشـكـنــانــي مـمـثــا لـ ــوزارة
الـتـجــارة ،إع ــان أسـمــاء الفائزين الثالثة بنقاط
المكافآت.
وأطلق البنك الحملة في يوليو الماضي
لمنح حاملي بطاقات برقان االئتمانية فرصة
دخول السحب والفوز بثالثة ماليين نقطة من
برنامج مكافآت برقان.
وأتـ ــاحـ ــت ال ـح ـم ـلــة ل ـل ـع ـمــاء ك ـس ــب ن ـقــاط
برنامج الوالء وزيادة فرصهم في الفوز مع كل
عملية شراء باستخدام بطاقاتهم االئتمانية
داخل الكويت أو خارجها.
ً
وأ يـضــا البرنامج مصمم ليوفر لحاملي
ً
بطاقات "برقان" تجربة مصرفية جديدة كليا
عبر مجموعة كبيرة ومتنوعة من المزايا في
عدة مجاالت منها السفر والتسوق.
ً
ويتم تسجيل حاملي تلك البطاقات تلقائيا في
البرنامج ليكسبوا نقاط المكافآت مع كل دينار
ينفقونه باستخدام بطاقتهم.
ويقدم البرنامج العديد من خيارات االسترداد
لتناسب احتياجات العمالء وأساليب حياتهم

نجالء العيسى

ي ـكــون الـبـنــك ال ــرائ ــد ف ــي الـكــويــت،
ويشرك موظفيه في العمل ببيئة
شــامـلــة ومـتـنــوعــة لـتـقــديــم خدمة
عـمــاء مـمـتــازة ،مــع الـحــرص على
خدمة المجتمع بشكل مستدام.
وبفضل الشبكة الــواسـعــة من
الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة،
يتمكن بنك الخليج من منح عمالئه
حــق اخـتـيــار كيفية ومـكــان إتمام
معامالتهم المصرفية ،مع ضمان
االسـ ـتـ ـمـ ـت ــاع ب ـت ـج ــرب ــة مـصــرفـيــة
بسيطة وسلسة.

ً
«األهلي» يطرح عروضا حصرية
على «بورشه كاين »٢٠٢١

«برقان» يختتم حملة «تحدي المليونير»
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك االس ـ ـتـ ــرداد ال ـن ـقــدي
واستبدال النقاط بتذاكر الطيران وحجوزات
الفنادق والقسائم اإللكترونية أو أميال الطيران
لشركة الخطوط الجوية القطرية.
وهنأ ساكت جاجو رئيس إدارة البطاقات في
البنك ،في تصريح بختام الحملة ،الفائزين الثالثة
بتحدي المليونير ،وهم أنور عبدالله عبدالرضا،
واريفاهار طوخمانيان ،وجابر أسامة الكاظمي.
وأضاف جاجو ،أن حملة "تحدي المليونير"،
ت ــأك ـي ــد آخـ ــر ع ـل ــى ج ـه ــود ال ـب ـن ــك ال ـم ـتــواص ـلــة
"ل ــارتـ ـق ــاء ب ـت ـجــربــة ع ـمــائ ـنــا وت ـع ــزي ــز مــزايــا
بطاقاتنا من خالل مكافآت فريدة تضيف قيمة
استثنائية ألسلوب حياة عمالئنا".
مــن جــان ـبــه ،ق ــال عـبــدالـلــه الـمـقـصـيــد رئـيــس
وحــدة منتجات البطاقات فــي "بــرقــان"" :يمنح
البنك لحاملي بطاقاته االئتمانية مجموعة
ً
متنوعة من المزايا ،بما في ذلك قبولها محليا
ً
وعالميا ،وأعلى مستويات األمــان ،إضافة إلى
المرونة وسهولة استخدامها فــي المعامالت
المالية ســواء السحب النقدي أو التسوق في

وأضافت العيسى :في تحضيرنا
لهذا العمل الغنائي ،أردنا أن نقدم
ً
ً
ً
ومفيدا ،يعكس فرحة
إيجابيا
عمل
الـجـمـيــع ب ـهــذه ال ـع ــودة الحميدة
لـلـمــدارس ،ويساعد الـطــاب على
تعلم أبجديات اللغة العربية.
ً
ً
سريعا
اختبارا
وتابعت :أجرينا
عـ ـل ــى ع ـ ـ ــدد م ـ ــن األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص مــن
مختلف الفئات العمرية ،ووجدنا
أن أغلب مــن سألناهم ال يعرفون
األبجدية العربية بشكل صحيح،
ل ـهــذا ق ــررن ــا إطـ ــاق ه ــذه األغـنـيــة
التثقيفية حول الحروف األبجدية
والـتــرحـيــب بــالـطــاب والمعلمين
وأول ـ ـيـ ــاء األم ـ ـ ــور م ــن خـ ــال عمل
يعكس سعادتهم الحقيقية بانتهاء
التعليم عــن بعد ،والـعــودة بشكل
تــدري ـجــي لـلـحـيــاة ال ـت ــي اع ـت ــادوا
عليها قبل تفشي الوباء.
ولفتت إلى حرص بنك الخليج
على مشاركة أهــل الكويت جميع
المناسبات التي تعيشها البالد،
"وكـ ــان ل ـ ً
ـزام ــا علينا أن نشاركهم
ف ــرح ــة هـ ــذا ال ــرج ــوع ال ـســالــم إلــى
مقاعد الدراسة ،مثل ما عودناهم
دوم".
وتتمثل رؤيــة "الخليج" فــي أن

المحالت وعبر اإلنترنت" .وأضاف المقصيد ،أنه
ً
ّ
"تماشيا مع استراتيجيتنا التي تركز على رضا
الـعـمــاء وراحـتـهــم ،نــواصــل تطوير منتجاتنا
الـمـصــرفـيــة وت ـنــويــع عــروض ـنــا لـتـقــديــم حـلــول
مميزة ورائدة إضافة إلى الراحة واألمان لتلبية
احتياجات عمالئنا وضمان تجربة مميزة تالئم
مستوى توقعاتهم".
وتـ ــؤكـ ــد ح ـم ـل ــة تـ ـح ــدي ال ـم ـل ـي ــون ـي ــر ن ـجــاح
برنامج مكافآت برقان الذي يشهد على التزام
البنك بالوفاء بوعده بالتميز في تقديم تجربة
م ـصــرف ـيــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة م ــن خـ ــال الـمـنـتـجــات
والخدمات المبتكرة والخدمات الرقمية وحلول
ً
الدفع المتطورة ،فضال عن الحمالت والعروض
المتنوعة التي تضيف قيمة مميزة للعمالء.

أعلن البنك األهلي الكويتي تعاونه مع مركز
"بورشه" الكويت ،شركة بهبهاني للسيارات،
لطرح عروض ومزايا مالية حصرية لعمالئه
على كمية محدودة من سيارات بورشه كاين
.2021
وب ـ ـهـ ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،ق ــال ــت الـ ـم ــدي ــرة ال ـع ــام
للخدمات المصرفية لألفراد باإلنابة في البنك
جهير معرفي ،إن "من دواعي سرورنا إبرام هذه
الشراكة مع مركز بورشه الكويت ،شركة بهبهاني
لـ ـلـ ـسـ ـي ــارات" ،م ــؤك ــدة ان ـن ــا "فـ ــي ال ـب ـن ــك نـسـعــى
باستمرار إلى تقديم عروض مميزة ّ
وقيمة بهدف
االرتقاء بمستوى تجربة عمالئنا المصرفية إلى
آفاق جديدة" ،مشيرة الى أن "هذه الشراكة ستتيح
لنا تزويد عمالئنا بأفضل الحلول المالية ،في
حال أرادوا شراء سيارة أحالمهم".
ويسري هذا العرض حتى نفاد الكمية ،ويتوفر
للعمالء الحاليين والجدد ،سواء الذين يتم تحويل
رواتبهم أو ال يتم تحويلها إلى البنك.

جهير معرفي

«الوطني» يعلن الفائز بـ  250ألف دينار في «الجوهرة» ربع السنوي

ً
ً
خالل فعالية مميزة باألفنيوز القت إقباال وتفاعال من الحضور
ي ــواص ــل ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي ع ـقــد ال ـف ـعــال ـيــات
المميزة لسحوبات حساب الجوهرة ربع السنوية،
فــي إ طــار حــر صــه على حـصــول عمالئه على تجربة
استثنائية تتضمن مجموعة حصرية من السحوبات
والجوائز التي تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم.
وفي ثالث سحب ربع سنوي هذا العام ،أقام البنك
فعالية تضمنت مجموعة مــن األ نـشـطــة التفاعلية
مــع العمالء وا لـحـضــور ،واختتمت بــإ جــراء السحب
فــي مـجـمــع األف ـن ـيــوز ،وت ــم إع ــان ف ــوز عـبــدالــرحـمــن
حمد غانم آل علي بمبلغ  250.000دينار ،بحضور
ً
ع ـبــدا ل ـعــز يــز أ ش ـك ـنــا نــي م ـم ـثــا ع ــن وزارة ا ل ـت ـجــارة
وال ـص ـنــاعــة ،إل ــى جــانــب مـمـثـلــي ال ـب ـنــك ،ومـمـثــل عن
شركة "ديلويت" العالمية.
وب ــدأت الـفـعــالـيــة مــن خ ــال إط ــاق مـســابـقــة على
حـســاب " تــو يـتــر" ا لـخــاص بالبنك لـلــرد على تساؤل
ب ـع ـنــوان" :م ــن الـشـخــص ال ــذي سـتـقــوم بــدعــوتــه إلــى
العشاء في حال فزت بسحب الجوهرة ربع السنوي
على جــا ئــزة  250.000د.ك؟" ،وتقديم جــوا ئــز نقدية
ً
تـبـلــغ قيمتها  250د ي ـنــارا لـلـفــا ئــز يــن ،و ف ـقــا لسحب
عشوائي على اإلجابات.
وصاحب السحب الذي تم إ جــراؤه في "األفنيوز"
ً
فعالية مميزة القت تفاعال غير مسبوق من الحضور
مــن زوار المجمع ،حيث فــو جــئ ا لـحـضــور بتواصل
اإلعــام ـيــة بـيـبــي الـخـضــري مـعـهــم مــن خ ــال شاشة
ال تـحـمــل عــامــة تـجــاريــة ت ــدل عـلــى الـبـنــك وتــوجـيــه
بعض األ سـئـلــة لهم ليدخلوا فــي مسابقة و يـفــوزوا
بجوائز متنوعة.
وك ــان ال ـب ـنــك ق ــد أج ــرى خ ــال سـبـتـمـبــر الـمــاضــي
سـحــوبــات الـجــوهــرة األسـبــوعـيــة ،حـيــث ف ــاز بمبلغ
ٌ
 5,000د يـنــار كــل مــن :أحمد غسان مــا علي ،ر حــاب
سيد أبوغريبه ،والقاصر خالد حسن الكندري.
و ب ـهــذه ا لـمـنــا سـبــة ،ق ــال ا لـمــد يــر ا ل ـعــام لمجموعة

خالل إجراء السحب

محمد العثمان
الـخــدمــات الـمـصــرفـيــة الـشـخـصـيــة فــي الـبـنــك محمد
ال ـع ـث ـمــان" :ي ـع ــد ح ـس ــاب ال ـج ــوه ــرة إحـ ــدى الــركــائــز
األســاس ـيــة لـبــرنــامـجـنــا ال ـخــاص بـمـكــافــأة عـمــائـنــا،
وا ل ــذي يــأ تــي ضمن استراتيجيتنا إل ث ــراء التجربة
الـمـصــرفـيــة ال ـتــي ت ـضــم خ ــدم ــات مـصــرفـيــة مـتـمـيــزة
وحلول رقمية متطورة ومكافآت استثنائية".
وأضاف العثمان" :نلتزم بتلبية كل ما نقدمه من
مكافآت وخدمات الحتياجات عمالئنا وتطلعاتهم،
لذلك نحرص على التواصل المستمر للوقوف بدقة
على تلك االحتياجات والتطلعات".
وأكد أن الفعاليات المميزة التي يعقدها "الوطني"
تعكس حرص البنك على االحتفاظ بمكانته الرائدة
بوصفه األقرب إلى عمالئه ،كما أعرب عن سعادته

العثمان أثناء تسليم الجائزة للفائز

ً
كنت عضوا
بنادي أصدقاء
ً
«زينة» وعميال
للبنك منذ
1995

الفائز بالجائزة

ب ــال ـع ــودة ل ـع ـقــد ال ـف ـعــال ـيــات ال ـم ـت ـم ـيــزة وال ـت ــواص ــل
المباشر معهم مرة أخرى.
ً
واخ ـت ـت ــم ال ـع ـث ـمــان ق ــائ ــا" :ف ـعــال ـيــات ـنــا ال ـخــاصــة
بالسحب ربع السنوي لحساب الجوهرة تأتي ضمن
استراتيجيتنا لتحقيق ا لـشـمــول ا لـمــا لــي وترسيخ
ثقافة االدخار".
و م ــن جــا ن ـبــه ،أ عـ ــرب ا ل ـفــا ئــز ع ــن س ـعــاد تــه بتسلم
ال ـجــائــزة ،وتــوجــه بــالـشـكــر إل ــى "ال ـكــويــت الــوطـنــي"،
ً
مـتـمـنـيــا ل ــه دوام ال ـن ـجــاح واالزده ـ ـ ــار ،ك ـمــا أك ــد أنــه
ً
عـمـيــل لـلـبـنــك م ـنــذ  1995ح ـيــن ك ــان ع ـض ــوا ب ـنــادي
أصدقاء "زينة".
ً
هذا ،ويدخل عمالء الجوهرة تلقائيا في السحب
ً
على جوائز بقيمة  5.000دينار أسبوعيا ،و125.000

ً
د ي ـنــار شـهــر يــا  ،وا ل ـجــا ئــزة ا لـكـبــرى بقيمة 250.000
دي ـن ــار رب ــع س ـن ــوي ،ح ـيــث إن ك ــل  50ديـ ـن ــارا يـقــوم
العميل بإيداعها في "الجوهرة" تمنحه فرصة ليكون
الفائز التالي.
ويمكن فتح حـســاب "ا لـجــو هــرة" بكل سهولة من
خالل خدمة الوطني عبر اإلنترنت ،وخدمة الوطني
عبر الموبايل ،أو من خالل زيارة أقرب فروع البنك.
ويـبـلــغ الـحــد األدن ــى لـفـتــح الـحـســاب  400ديـنــار،
وال ـح ــد األق ـص ــى لـلـمـبـلــغ ال ــذي يـمـكــن االح ـت ـفــاظ به
ل ـك ــل ع ـم ـيــل ه ــو  500.000د ي ـ ـنـ ــار .و فـ ــي حـ ــال ع ــدم
ق ـيــام الـعـمـيــل بـعـمـلـيــة سـحــب ن ـقــدي أو تـحــويــل من
حساب الجوهرة خالل الفترة المطلوبة ،فإن فرص
ا لـفــوز تتضاعف مقابل كــل  50د يـنــار فــي الحساب.
ويقدم البنك منذ  2012مكافآت لعمالئه من خالل
ا لـسـحــو بــات األ سـبــو عـيــة وا لـشـهــر يــة ور ب ــع السنوية
لحساب الجوهرة ،بجوائز تبلغ قيمتها اإلجمالية
ً
 2.200.000دينار سنويا.

«الجوهرة» ركيزة أساسية
لمكافأة العمالء ضمن
استراتيجيتنا إلثراء تجربتهم
المصرفية

العثمان

جانب من الفعالية

٩
 %2تراجع الودائع المصرفية بواقع  884مليون دينار
ةديرجلا

•
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اقتصاد

ّ
البنوك ضخت  1.4مليار تسهيالت جديدة في  8أشهر
محمد اإلتربي

ودائع الحكومة
تنخفض %8.3
بقيمة  659مليون
دينار

بــالــرغــم م ــن ال ـت ـحــديــات االق ـت ـص ــادي ــة وال ـتــداع ـيــات
الخاصة بــاإلغــاق ،ضخت البنوك نحو  1.434مليار
دينار في عــدة مفاصل اقتصادية مختلفة منذ بداية
الـعــام وحتى نهاية أغسطس ،مــؤكــدة الكفاء ة والقوة
المالية التي أكد مرارا محافظ البنك المركزي ،في أكثر
من مناسبة ،أن المصارف الكويتية تتمتع بقوة وكفاءة
مالية تنافسية ،ووضعها المالي مريح.
وتعكس األرق ــام الرسمية ال ـصــادرة عــن "الـمــركــزي"
أن إجمالي التسهيالت بنهاية أغسطس بلغت 41.2
مليار دينار ،بزيادة  1.434مليار ،حيث بلغت في نهاية
ديسمبر  2020نحو  39.766مليارا ،وتبلغ نسبة النمو
 3.6بالمئة ،وهي نسبة جيدة برغم البيئة التشغيلية
الصعبة اقتصاديا ،واعتمادا على القوة المالية الذاتية

دون أي كـلـفــة مــال ـيــة أو ض ــخ م ـبــالــغ ك ـب ــرام ــج وح ــزم
تحفيزية أسوة بكل دول العالم.
عمليا ،يمكن تأكيد أن مؤشرات القطاع المصرفي
نــامـيــة وج ـي ــدة ،وب ــات ــت األزم ـ ــة خـلـفـهــا ،خـصــوصــا أن
عجلة النشاط لمختلف القطاعات األساسية اقتصاديا
مواز حققت قطاعات كثيرة نموا جيدا
عادة ،وفي خط
ٍ
ومطمئنا ،ولــم تظهر خــال المرحلة الماضية بــوادر
ّ
تعثر ،كما كان وقت األزمة المالية العالمية.
وقطاعيا ،استأثرت التسهيالت الشخصية بنصيب
األسد ،حيث بلغت  18.404مليار دينار بنمو  6.6بالمئة،
حيث كان رصيدها في ديسمبر يبلغ  17.250مليارا.
وبـلـغــت الـتـسـهـيــات لـلـقـطــاع اإلس ـكــانــي مـنــذ بــدايــة
العام وحتى نهاية أغسطس نحو  936مليون دينار

من مستوى  12.711مليارا الــى  13.647مليارا ،بنمو
 7.3بالمئة.
وحصل القطاع االستهالكي على  129مليونا جديدة،
حيث قفزت من مستوى  1.607مليار دينار إلى 1.736
مليار ،بالرغم من تأجيل األقساط ووفرة السيولة ،غير
أن مصادر مصرفية أشارت إلى أن تلك المبالغ الجديدة
ضخها مقترضون جدد ممن تنطبق عليهم الشروط.
وحصل قطاع شراء األوراق المالية على  33مليون
دينار جديدة ،حيث ارتفعت من مستوى  2.5مليار إلى
 2.6مليار ،بنمو  1.2بالمئة ،إذ يشهد السوق المالي
نشاطا غير مسبوق منذ بداية العامّ ،
وثمة انفتاح من
البنوك على تمويل عمليات شراء األوراق المالية.
وبلغت السيولة الجددية للقطاع العقاري  77مليون

دينار ،حيث ارتفعت من مستوى  9.226مليارات إلى
 9.303مليارات ،بنمو  0.8بالمئة.
من جهة أخرى ،انخفضت الودائع في القطاع المصرفي
بنحو  884مليون دينار ،كما في نهاية أغسطس ،وبلغت
نسبة التراجع نحو  2بالمئة ،وبــررت مصادر مصرفية
األمر بأن الفائدة على الودائع منخفضة حالياّ ،
وثمة وفرة
عالية فــي سيولة الشركات عموما ،وتـقــوم باستغاللها
في فرص بمختلف أسواق المال التي تشهد نشاطا الفتا
هذا العام.
أيضا سحبت الحكومة نحو  659مليون دينار حتى
نهاية أغسطس ،حيث تراجعت ودائع الحكومة من 7.943
ماليين دينار إلى  7.284ماليين بنسبة  8.3بالمئة.

«زين» ترعى المعرض المصاحب للعرض األول لفيلم No Time To Die
أع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة "زيـ ـ ـ ـ ــن"
رع ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــرض
ا ل ـم ـص ــا ح ــب ل ـل ـع ــرض األول
م ـ ـ ــن ف ـ ـي ـ ـلـ ــم No Time To
 Dieف ـ ــي " غـ ـ ــرا نـ ـ ــد س ـي ـن ـم ــا"
بـمـجـمــع ا ل ـح ـمــراء ،بحضور
س ـف ـي ــرة ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـت ـحــدة
لـ ــدى دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت بـلـيـنــدا
لويس ،والرئيس التنفيذي
ل ـل ـعــاقــات واالت ـ ـصـ ــاالت فــي
وليد الخشتي،
"زين الكويت"
ّ
ومجموعة مــن عــشــاق أ فــام
جيمس بوند.
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـش ــرك ــة ،فــي
بـيــان صـحــا فــي ،أن رعايتها
لـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــة أتـ ـ ـ ــت م ــن
ُمـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــق حـ ـ ــرص ـ ـ ـهـ ـ ــا عـ ـل ــى
دع ـ ـ ـ ــم وت ـ ـش ـ ـج ـ ـيـ ــع م ـخ ـت ـل ــف

ال ـج ـهــود والـ ـمـ ـب ــادرات الـتــي
ُ
ت ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم م ـ ـح ـ ـتـ ــوى ت ــرف ـي ـه ـي ــا
واجتماعيا ُمميزا للجماهير
بشكل عام ،والشباب بشكل
ّ
خـ ـ ــاص ،ل ـك ــون ـه ــم ُي ـش ــك ـل ــون
الـ ـفـ ـئ ــة األكـ ـ ـث ـ ــر حـ ـي ــوي ــة فــي
الـمـجـتـمــع ،خـصــوصــا خــال
هـ ــذه ال ـمــرح ـلــة ال ـت ــي تـشـهــد
االنفتاح التدريجي لألنشطة
ال ـت ــرف ـي ـه ـي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة
المختلفة وا ل ـعــودة للحياة
الطبيعية ما بعد "كورونا".
وبـ ّـيـنــت "زي ــن" أن الـعــرض
األول وا لـحـصــري لفيلم No
 ،Time To Dieا ل ـ ــذي ط ــال
انـ ـتـ ـظ ــاره قـ ــد ش ـه ــد تـنـظـيــم
م ـعــرض مـمـيــز اح ـتــوى على
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن مـ ـقـ ـتـ ـنـ ـي ــات

شـ ـخـ ـصـ ـي ــة ج ـ ـي ـ ـمـ ــس ب ــون ــد
الـشـهـيــرة وس ـيــاراتــه األكـثــر
ً
شهرة في عالم األفالمّ ،حيث
استمتع عدد كبير من عشاق
أفالمه بالمعرض قبل دخول
صــا لــة ا لـعــرض واالستمتاع
بالفيلم ،الذي انطلق عرضه
ب ـع ــد فـ ـت ــرة انـ ـتـ ـظ ــار طــوي ـلــة
بسبب الجائحة.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة أنـ ـه ــا
ً
تحرص دائما على الوجود
ف ــي ال ـف ـع ــال ـي ــات ال ـتــرف ـي ـه ـيــة
ّ ً
تميزا لتضيف إليها
األكثر
لمستها ا لـخــا صــة ،وتعكس
مـ ــن خ ــال ـه ــا ق ـي ــم عــام ـت ـهــا
التجارية ،حيث تؤمن "زين"
أنـ ـ ــه لـ ـم ــا ل ـل ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص
ا ل ـكــو ي ـتــي دور ك ـب ـيــر و م ـهــم

فـ ــي دف ـ ــع ع ـج ـل ــة االقـ ـتـ ـص ــاد
ال ــوط ـن ــي ،وت ـطــويــر الـحــركــة
الـتــرفـيـهـيــة فــي ال ــدول ــة ،فقد
ً
حـ ــر صـ ــت أن ت ـ ـكـ ــون دا ع ـ ـمـ ــا
ً
رئيسيا لهذا الحدث.
ُ
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرك "زيـ ـ ـ ـ ـ ــن" أهـ ـمـ ـي ــة
دور م ـ ــؤ سـ ـ ـس ـ ــات ا ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع
الـ ـخ ــاص ف ــي ت ـش ـج ـيــع مـثــل
ه ــذه ال ـم ـبــادرات ال ـتــي تــدفــع
م ـ ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة الـ ـت ــرفـ ـيـ ـهـ ـي ــة
ف ــي الـ ــدولـ ــة ،وتـ ـق ــدم الـبـيـئــة
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــاب،
خـ ـص ــوص ــا ل ـك ــون ـه ــا إحـ ــدى
أك ـ ـبـ ــر ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ــوط ـن ـي ــة
الرائدة في القطاع الخاص.

سفيرة بريطانيا بليندا لويس تتوسط الخشتي وفريق «زين» في المعرض

«إسكان الغرفة» تناقش مشاريع «وربة» يطلق حملة «العودة
الخطة السنوية لـ  2023 /2022للمدارس» ألبناء موظفيه
عـ ـق ــدت ل ـج ـن ــة ال ـم ـش ــاري ــع
ا لـعــا مــة واإل س ـكــان ،المنبثقة
عن مجلس إدارة غرفة تجارة
وصناعة الكويت اجتماعها
ال ـث ــال ــث ل ـل ـع ــام الـ ـح ــال ــي ،فــي
مبنى الغرفة أ مــس ،برئاسة
ط ـ ـ ــال الـ ـ ـخ ـ ــراف ـ ــي وح ـ ـضـ ــور
ال ـ ـ ـسـ ـ ــادة األعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ،وتـ ـم ــت
مناقشة عــدة مــوا ضـيــع على
أجـ ـن ــدة أع ـم ــال ـه ــا ،وك ـ ــان مــن
أب ـ ـ ــرزه ـ ـ ــا مـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ال ـ ــدول ـ ــة
الـعــامــة الـمــزمــع إدراج ـهــا في
خطة التنمية السنوية لعام
 ،2023 /2022حيث تم عرض
مـشــاركــة "الـغــرفــة" فــي ورشــة
ال ـع ـم ــل االف ـت ــراض ـي ــة ب ــدع ــوة
مــن األ مــا نــة العامة للمجلس
األعـ ـ ـل ـ ــى ل ـل ـت ـخ ـط ـي ــط ،وذل ـ ــك
ل ـغــرض تـقـيـيــم ال ـم ـشــروعــات
ال ـجــديــدة ب ـعــد االطـ ــاع على
ال ـع ــروض ال ـمــرئ ـيــة الـمـقــدمــة
من الجهات
وال ـمــؤس ـســات ال ـعــامــة في
الدولة ،والتي اشتملت على
وص ــف ال ـم ـش ــروع وب ـيــانــاتــه

ومدى ارتباطه بركائز خطة
التنمية.
وأ كـ ـ ـ ـ ــدت ا لـ ـلـ ـجـ ـن ــة أن دور
ً
ً
ال ـغــرفــة سـيـظــل دائ ـم ــا داع ـمــا
لـ ـلـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ،ذلـ ـ ـ ــك م ـ ـ ــن خـ ــال
حرصها المستمر على تفعيل
دور القطاع الخاص وتوضيح
أث ـ ــر م ـش ــارك ـت ــه ب ــال ـم ـش ــاري ــع
العامة لتحقيق رؤ يــة "كويت
جـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــدة" مـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــال نـ ـق ــل
الـخـبــرات وتـطــويــر الـخــدمــات
ب ـ ـ ـجـ ـ ــودة عـ ــال ـ ـيـ ــة وت ـح ـس ـي ــن
بيئة االستثمار والمساهمة
بتحقيق التنمية المستدامة
لالرتقاء باالقتصاد الوطني.
وخ ـت ـمــت الـلـجـنــة اجـتـمــاعـهــا
ب ــإجـ ـم ــاع الـ ـ ـس ـ ــادة األعـ ـض ــاء
على أهمية إنجاز العديد من
المشاريع من أبرزها مشاريع
ا لـبـنـيــة التحتية وا لـمـشــار يــع
اإل س ـ ـ ـكـ ـ ــا ن ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وأن تـ ـط ــو ي ــر
آل ـي ــة ع ـم ــل ال ـق ـطــاع ـيــن ال ـع ــام
ً
والـ ـخ ــاص ،ج ـن ـبــا ال ــى جـنــب،
سـتـجـنــي ث ـمــاره ال ــدول ــة على
جميع الصعد.

ّ
زو د ب ـ ـنـ ــك ور ب ـ ـ ـ ـ ــة م ــو ظ ـف ـي ــه
الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن م ـ ــن أول ـ ـ ـيـ ـ ــاء األم ـ ـ ــور
بــاالحـتـيــاجــات الـمــدرسـيــة ،وذلــك
ً
تزامنا مع عودة المدارس وعودة
الحياة إلى طبيعتها ،وتأتي هذه
الـ ـمـ ـب ــادرة م ــن بـ ــاب ال ـم ـســؤول ـيــة
االجتماعية وتعزيز روح الفريق
ال ــواح ــد ف ــي ال ـب ـن ــك ،وتـ ــم تــوزيــع
صندوق مدرسي متكامل لكل ولي
أمر من الموظفين ،يحتوي على
كــافــة االحـتـيــاجــات والقرطاسية
والمستلزمات المدرسية للفصل
الدراسي األول لعام ،2022/2021
والق ـ ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـب ـ ــادرة اس ـت ـح ـس ــان
الموظفين الذين عبروا عن شكرهم
وامتنانهم.
وحــول الموضوع ،أكــد المدير
الـتـنـفـيــذي لــات ـصــال المؤسسي
أيـمــن الـمـطـيــري أن تـلــك الخطوة
ً
تــأتــي تــوافـقــا مــع ع ــودة الـمــدارس
إلـ ــى طـبـيـعـتـهــا وبـ ـ ــدء ال ـح ـضــور
الرسمي للفصول الدراسية ،وهي
م ـبــادرة إلشـعــار كــافــة الموظفين
بالتعاون والمسؤولية ،مضيفا
أن "مثل تلك الخطوات اإليجابية

أيمن المطيري

ً
تـمـثــل مـ ـس ــارا ل ـل ـن ـجــاح ،وتــوجــد
كافة االحتياجات التي يحتاجها
الطالب ضمن هذه الخطة" .وتابع
المطيري :مضى عام ونصف العام
دون تواصل الطالب بشكل مباشر
مع زمالئهم في المدرسة بسبب
جائحة كورونا التي نسأل الله أن
تنتهي في القريب العاجل ،مضيفا:
يسعدنا أن تـكــون هــذه الـمـبــادرة
ً
تحفيزا ألبنائنا الطلبة إلعادتهم
إلى الحياة الطبيعية.

«التجاري» يعلن
فائزي حساب
«»YOU

أجــرى "الـتـجــاري" السحب
ع ـل ــى حـ ـس ــاب " "YOUأ م ــس
األول فـ ـ ـ ــي م ـ ـب ـ ـنـ ــى ا لـ ـبـ ـن ــك
ال ــرئ ـي ـس ــي ،ب ـح ـض ــور مـمـثــل
وزارة ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة
أحمد البصمان ،وسط االلتزام
بـ ـ ــاالش ـ ـ ـتـ ـ ــراطـ ـ ــات ال ـص ـح ـي ــة
والـ ــوقـ ــائ ـ ـيـ ــة ال ـم ـت ـم ـث ـل ــة فــي
التباعد االجتماعي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك ب ـت ـغ ـط ـي ــة
الـ ـسـ ـح ــوب ــات مـ ـب ــاش ــرة عـبــر
وسائل التواصل االجتماعي،
وف ــاز بالسحب ض ــاري غانم
ح ـمــد غ ـن ــام ،وال ـش ـيــخ راك ــان
بدر الصباح ،بجائزة قيمتها
 250دينارا لكل منهما .ومن
الـمـعــروف أن " "YOUحساب
مخصص لفئة الشباب الذين
يحولون المكافأة االجتماعية
ال ـش ـهــريــة إلـ ــى ال ـب ـن ــك ،حيث
تتاح لهم الفرصة لالستفادة
م ـ ــن م ـ ـم ـ ـيـ ــزات ع ـ ــدي ـ ــدة ع ـنــد
فتحهم له بـ  10دنانير فقط،
والحصول على هدية نقدية
بقيمة  50دينارا عند تحويل
المكافأة إلى البنك ،باإلضافة
إلى فرص لدخول السحوبات
الشهرية للفوز بجوائز قيمة.،

أفالم الرعب تتصدر إيرادات السينما األميركية
« »Venomو« »The Addams Familyبالمقدمة

ثيرون تتوسط نجوم فيلم The Addams Family
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راتاجكوفسك ي تتهمروبن ثيك
بالتحرش بها
اتهمت الـعــارضــة والممثلة
األميركيةإميلي راتاجكوفسكي
المغني األميركي الكنديروبن
ثي ك بالتعدي عليها والتحرش
ً
بها جنسيا أثناء تصوير مقطع
الفيديو الشهير ""blurred lines
عام .2013
وق ــال ــت صـحـيـفــة "ص ـن ــداي
تـ ــاي ـ ـمـ ــز" ،إن إمـ ـيـ ـل ــي وج ـه ــت
اتهامات أن ثيك الذي يبلغ من
ً
العمر  44عــامــا اعـتــدى عليها
قبل  8سنوات.
وروت إي ـم ـي ـل ــي فـ ــي ك ـتــاب
ج ــدي ــد ي ـص ــدر ع ـن ـهــا ،أن ثيك
أثـ ـن ــاء هـ ــذه ال ــواق ـع ــة ق ــد "ع ــاد
ً
ً
إلــى التصوير مـخـمــورا قليال،
ً
ّ
ليصور مشهدا معي وحدي".
وبـ ـع ــد ات ـه ــام ـه ــا ش ــوه ــدت
إميلي بالساعات الماضية في
ال ـش ــارع بــرفـقــة ابـنـهــا بإطاللة
عفوية من دون ماكياج وضجت
ص ـ ــوره ـ ــا م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي.
كما تألقت إميلي ،بفستان
ذه ـ ـبـ ــي قـ ـصـ ـي ــر عـ ـل ــى م ـن ـصــة

إميلي راتاجكوفسكي
عرض فيرساتشي ،في أسبوع
ال ـ ـمـ ــوضـ ــة بـ ـمـ ـي ــان ــو ،ال ـش ـهــر
ال ـمــاضــي حـيــث ظ ـهــرت بـقــوام
ً
ً
رش ـ ـيـ ــق ج ـ ـ ـ ــدا خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن
ظهورها جاء بعد  6أشهر فقط
من الوالدة.
وأكـ ـمـ ـل ــت عـ ــارضـ ــة األزي ـ ـ ــاء
والـمـمـثـلــة ،الـبــالـغــة مــن العمر
ً
 30عاما ،إطاللتها بارتداء عقد
ذهبي من فيندي.

ً
غوتييه يجهز معرضا عن قوة
النساء في السينما والموضة
يـنـطـلــق الـمـصـمــم الـفــرنـســي
ال ـعــال ـمــي ،ج ــان ب ــول غــوتـيـيــه،
نـ ـح ــو آفـ ـ ـ ــاق جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،ب ـع ــدم ــا
ضاق به عالم األزيــاء ،ولم يعد
يرغب في أن يحصر نفسه فيه،
ومــن هــذا المنطلق يتولى هذا
األسـبــوع تحضير معرض في
باريس عن صعود قوة النساء
َ
في مجالي السينما والموضة.
ً
وقـ ــال الـمـصـمــم ( 69ع ــام ــا):
ً
ّ
نسوي التوجه.
"لقد كنت دائما
أردت أن أظ ـه ــر ت ـط ــور ال ـم ــرأة
والرجل في السينما واألزيــاء ،جان بول غوتييه
حـيــث اكـتـسـبــت ال ـم ــرأة المزيد
من السلطة والحرية".
ويتولى غوتييه الذي صمم أزياء ألفالم بيدرو ألمودوفار ولوك
بيسون مهمة أمين المعرض الــذي يحمل عنوان "سينيه مود"،
ُ
ويفتتح في السينماتيك الفرنسية غدا.
ّ
ويتناول المعرض موضوع تحرر المرأة من خالل صور وأزياء
ومقتطفات من أفالم سينمائية ،ويتضمن مواد تتعلق بعدد من
النجمات ،من أبرزهن مارلين مونرو وبريجيت بــاردو ومارلين
ديتريش وكاترين دونــوف وفاني أردان وســواهــن .كذلك تشمل
المجموعة شخصية السفاحة في فيلم تيتان لجوليا دوكورنو،
الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان.
(أ ف ب)

تصدرت أعمال الرعب إيرادات السينما األميركية
لهذا األسبوع ،ومنها فيلما  VenomوThe Addams
 Familyاللذان احتال المركزين األول والثاني ،في
مقابل تــراجــع فيلم الحركة واإلث ــارة "Shang-Chi
 "and the Legend of the Ten Ringsالذي تصدر
اإليرادات باكتساح خالل األسابيع األخيرة.
واس ـت ـطــاع فـيـلــم ال ـحــركــة وال ـم ـغــامــرة والـخـيــال
الـعـلـمــي ال ـجــديــد بسلسلة  ،Venomوالـ ــذي يأتي
بعنوان  Let There Be Carnageتـصــدر إي ــرادات
الـسـيـنـمــا ف ــي أم ـيــركــا الـشـمــالـيــة ف ــي عـطـلــة نـهــايــة
ً
األسبوع مسجال  90مليونا و 100ألف دوالر.
والفيلم من بطولة توم هاردي ،وميشيل ويليامز،
ووودي هــارل ـســون ،وجـيـنــي سـلـيــت ،وري ــز أحـمــد،
ومــارس ـيــا بــراج ـيــو ،وري ــد س ـكــوت ،ومـيـشـيــل لــي،
وسكوت هيز ،وماك براندت ،وإخراج روبن فاليشر،
وتأليف مجموعة متنوعة من الشخصيات ،وهم:
كيلي مارسيل ،وسكوت روزنبرغ ،وتود مكفارلين،
وجيف بينكنر ،وديفيد ميشليني.
وجـ ــاء فـيـلــم ال ــرس ــوم الـمـتـحــركــة ال ـجــديــد "The
 "Addams Family 2فــي الـمــركــز الـثــانــي بــإيــرادات
ً
بلغت  18مليونا و 7000دوالر.
وتصدى لبطولة الفيلم النجمة العالمية تشارليز
ثيرون إلى جانب نجوم هوليوود أوسكار إسحق
وكلوي غرايس موريتز ونيك كرول والمغني سنوب
دوغ ،وفين وولفهارد ،وبيت ميدلر ،وإلسي فيشر
وأليسون جاني.
و ي ــأ ت ــي  The Addams Familyكـفـيـلــم ر س ــوم
متحركة ثــاثــي األب ـعــاد ،بــه كوميديا رعــب وروح
دعابة سوداء ،على أساس العمل الذي يحمل نفس
االس ــم ،وتــم إن ـشــاؤه بــواسـطــة تـشــارلــز أدام ــز ،ومن
إخراج كونراد فيرنون وجريج تيرنان ،وتم عرض
الجزء االول في الــواليــات المتحدة في  11أكتوبر
.2019
وفــي المقابل تــراجــع فيلم المغامرات والحركة

""Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
"شانج  -شي وأسطورة الخواتم العشرة" من المركز
األول إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت ستة ماليين
و 37000ألف دوالر.
وكان فيلم ّأوّل بطل خارق صيني من استديوهات
"م ــارف ــل" ق ــد حــقــق ب ــداي ــة م ـ ّ
ـدوي ــة ف ــي صـ ــدارة شـبــاك
التذاكر في أميركا الشمالية ،بحسب ما أظهرت األرقام
الموقتة الصادرة عن مجموعة "إكزيبتر رياليشنز"
ّ
المتخصصة في هــذا المجال ،حاصدا  71.4مليون
دوالر من العائدات في أول  3أيــام من انطالقه فقط
وهو مستوى قياسي.
ّ
متخيلة
وهذا الفيلم الذي تدور أحداثه في صين
تنتشر فيها مخلوقات عمالقة وممارسات روحانية
وأســال ـيــب كــونــغ-فــو الـقـتــالـيــة ،وم ــن إخ ــراج ديستن
دانييل كريتون ،هو أول إنتاج لــ"مــارفــل" تكون فيه
أغلبية الممثلين من أصــول آسيوية ،وعلى رأسهم
الكندي من أصل صيني سيمو ليو والنجمة األميركية
ذات األصول الصينية فاال تشين ،ويشارك بالبطولة
النجوم توني لونغ تشيو واي ،وأوكوافينا ،وميشيل
يوه ومنغر تشانغ ،وغيرهم من النجوم.
وفــي المركز الــرابــع ،جــاء فيلم الجريمة والــدرامــا
الـجــديــد (" )The Many Saints of Newarkالكثير
مــن القديسين فــي ن ـيــوآرك" ب ــإي ــرادات بلغت خمسة
ماليين دوالر.
والفيلم من إخراج آالن تايلور وبطولة أليساندرو
نيفوال وليزلي أودوم جونيور وجون بيرنثال.
وتــراجــع الفيلم الــدرامــي الموسيقي "Dear Evan
 ،"Hansenالـمــأخــوذ عــن مسرحية موسيقية رائعة
عرضت في بــرودواي من المركز الثاني الــذي حققه
ً
األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي إل ــى ال ـمــركــز ال ـخــامــس مـسـجــا
مليونين و 450ألف دوالر.
وأخ ـ ــرج الـفـيـلــم سـتـيـفــن تـشــوبـسـكــي ول ـعــب دور
البطولة فيه بن بالت وجوليان مور وكاتلين دنفر.
(رويترز)

جنيفر لورانس تبرز حملها
في شوارع نيويورك

جورج كلوني يحضر العرض األول إعالن طريف يجمع كابور وزوجها
وطفلهما على «إنستغرام»
لـ The Tender Bar

جنيفر لورانس
بدت مالمح الحمل واضحة على النجمة العالمية جنيفر لورانس ،للمرة
األولى ،أثناء سيرها في شوارع نيويورك ،وهو ما ظهر في الصور التي
نشرها موقع "ديلي ميل" خالل تقرير.
وأكـ ــدت الصحيفة البريطانية أن النجمة الـشـهـيــرة حــرصــت على
االستمتاع بوقتها ،وإب ــراز مالمح الحمل على بطنها الــذي كشف ذلك
بصورة جلية خالل الصور األخيرة.
ظهرت لورانس ،في الصور التي تناقلتها عدة صحف ،برفقة الممثلة
الكوميدية إيمي شومر.
يذكر أن "فوربس" اختارت لورانس كأعلى ممثلة مدفوعة األجر بالعالم
في عامي  2015و ،2016بأرباح سنوية ّ
تقدر بـ  52و 46مليون دوالر قبل
الضرائب على التوالي .وفازت لورانس بجائزة األوسكار عن أدائها في
فيلم  Silver Linings Playbookلعام  ،2012الذي لعبت دور البطولة فيه
ً
جنبا إلى جنب مع برادلي كوبر.

تشارليز ثيرون

أمل وجورج كلوني
حضر النجم العالميجــورج كلوني وزوجـتــه المحامية اللبنانية
األصلأمل علم الدي ن كلوني العرض األول لفيلم  The Tender Barفي
لوس أنجلس.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل البريطانية" صور الحفل وقد تأنق النجم
ً
البالغ من العمر  60عاما ببدلة إلى جانب زوجته منذ  7سنوات ،أمل ،التي
تألقت بفستان جميل باللونين األبيض واألسود.
ً
وحضرت أيضا الحفل النجمة العالمية جنيفر لوبيز ،ونجم العمل ِبن
أفلي ك الذي التقط الصور مع كلوني منتج ومخرج الفيلم هو يعتمد على
مذكرات عام  2005التي تحمل االسم نفسه للمؤلف جيه آر مورينجر.
وت ــدور قصة الفيلم حــول صبي نشأ في لونغ آيالند يحاول تقفي
شخصية والده وذلك بين الرعاة السكارى في حانة عمه تشارلي ،فيما
تكافح والــدة الطفل إليصال ابنها لمستقبل أفضل عبر مغادرة منزل
والدها المتهدم.

كابو ر وزوجها وولدهما
نشرت النجمة الهنديةكارينا كابور ،في صفحتها الخاصة على
ً
ً
موقع إنستغرام ،مقطعا طريفا من إعالن صورته.
وكشفت كابور في الفيديو تفاصيل حياتها مع زوجها سيف
علي خان وطفلهما واللحظات الطريفة التي تواجههما والمواقف
العفوية المضحكة التي يعيشونها.
والفيديو جزء من إعالن ألحد المنتجات صورته النجمة التي
تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة ،ويواكب أخبار حياتها الماليين.
وتعد كابور من أغنى النجمات في بوليوود ،وزوجها صاحب
مسيرة طويلة من األعمال التمثيلية ،وتقدر ثروته بالماليين ،ولم
ً
ً
يكن مستغربا تقديمه لزوجته خاتما باهظ الثمن عندما تزوجا
عام .2012
ويصل سعر الخاتم ،حسبما رجحت الصحف العالمية ،إلى نحو
ً
 102ألف دوالر وحجرته األساسية كبيرة جدا.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
ً
مهنيا :أصبحت واث ـقــا مــن التعديالت
الواجب اتخاذها لتطوير عملك.
ً
ً
عاطفيا :األمل كبير جدا بتحقيق الحلم
الذي يراودكما منذ زمن بعيد.
ً
اجتماعيا :تنضم إلى حلقة من األصحاب
ً
ً
وتمضي معهم وقتا طيبا.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مـهـنـيــا :تـقـلــق مــن بـعــض المنافسين
الذين بدأوا يؤثرون على عملك.
ّ
ً
عاطفيا :تتمتع مــع الحبيب بــأوقــات
طيبة تنسيك متاعب العمل.
ً
اجتماعيا :تحصل أمور سيئة مع أحد
ً
المعارف وتأخذ وقتا للتحسن.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تـحــرر مــن القيود المزعجة وال
تلتزم بأي روتين كنت تمارسه.
ً
عاطفيا :بعض اإلشكاالت مع الحبيب ال
ّ
تعني أن الوضع متأزم بينكما.
ً
اجتماعيا :تنتفض ّ على الوضع العائلي
الذي تعيشه وتتطلع الى األفضل.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :االلتزام بمواعيد تسليم أعمالك
يزيد من سمعتك الطيبة.
ً
ً
عاطفيا :تسمع من الحبيب أخبارا ملفقة
ّ
تمس بمشاعرك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :اج ـعــل عــاقــاتــك ج ـيــدة مع
الجميع لتبقى مرتاح البال.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مـهـنـيــا :تفتقد إل ــى بـعــض الـشـجــاعــة للبدء
بمشروع ضخم يعرض عليك.
ً
عاطفيا :تدعى مع شريك عمرك إلى مناسبة
ً
عائلية حميمة جدا.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ابـ ـح ــث عـ ــن هـ ــوايـ ــة تـسـتـطـيــع
االستمرار بها لتمضية وقت فراغك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ثمة بوادر إيجابية في محيط عملك
ّ
ستتحول إلى منافع.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ـصــراحــة عـنــد ك ــل س ــوء تفاهم
يحصل هي بداية المصالحة.
ً
اجتماعيا :ال تقطع التواصل بينك وبين
ُ
معارفك بدون سبب يذكر.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـيــا :ال تـ ـت ــردد ف ــي ط ـلــب م ـســاعــدة
االختصاصيين لتنفيذ أهدافك.
ً
عــاطـفـيــا :ليست األف ــاك الـتــي تـقــف في
دربكما بل عدم التخطيط لحياتكما.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :أج ـم ــل األوق ـ ـ ــات ه ــي الـتــي
ّ
تجمعك بالعائلة فال تتخل عنها.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :جميع زمالء العمل على استعداد
لتنفيذ طلباتك بأسرع وقت.
ً
عاطفيا :أنت سعيد ألن عالقتك العاطفية
تسير بشكل جيد.
ً
اجتماعياّ :
يخيم بعض التوتر بينك وبين
صديق ألسباب تافهة.
رقم الحظ.2 :

األسد

العذراء

 23يوليو  22 -أغسطس

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :أحــرص على تحديد أولوياتك
بوضوح قبل االنطالق في مشاريعك.
ً
عاطفيا :يحدث أمر بينكما يجعلك تفكر
ً
جذريا بالعالقة التي تربطكما.
ً
ً
اجتماعيا :كدت تفقد األمل أخيرا بسبب
المشاكل الكثيرة التي اعترضتك.
رقم الحظ27 :

ً
مهنيا :يحالفك الحظ فــي عملك وتتلقى
تهاني كثيرة من المسؤولين.
ً
ً
عاطفيا :كن صريحا في عالقتك مع الشريك
وال تخش التعبير عما في خاطرك.
ً
اجتماعيا :خـ ّـصــص بعض الــوقــت ألفــراد
ال ـع ــائ ـل ــة واح ـ ـ ــرص ع ـل ــى اإلصـ ـ ـغ ـ ــاء إل ــى
مشاكلهم.
رقم الحظ.11 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :تتمنى أن تتبوأ مركز أفضل لكنك
ً
ال تسعى جديا من أجله.
ً
عــاطـفـيــا :الـمـشــاحـنــات بينكما ال تفيد
والمهم البحث عن الحلول.
ً
اجتماعيا :الثرثرة في مختلف المواضيع
ال تنفع واالختصار أجدى.
رقم الحظ.56 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
ً
مـهـنـيــا :تـتـسـلــم ع ــرض ــا م ــن شــركــة خــاصــة
وتنكب على دراسته باهتمام.
ً
عاطفيا :بعض الموانع تقف عقبة في تحقيق
ما اتفقتما عليه.
ً
اجتماعيا :تطلب مساعدة قد تكون مادية من
أحدهم فال يستجيب لك.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

الفرج والفهد يستذكران الغزو العراقي في «بتوقيت مكة»

ً
العمل كتبه عبدالمحسن الروضان ويخرجه مناف عبدال ويصور حاليا بأزقة المدينة العتيقة
يواصل فريق عمل مسلسل
«بتوقيت مكة» تصوير أحداثه
في السعودية ،بمشاركة
قطبي الفن الخليجي سعد
الفرج ،وحياة الفهد.

مناف عبدال في موقع التصوير
ان ـط ـل ـق ــت ع ـم ـل ـيــة ت ـصــويــر
مسلسل "بتوقيت مكة" في حي
العتيبية بمدينة مكة المكرمة
في المملكة العربية السعودية،
وي ـضــم ال ـع ـمــل ن ـجــومــا ك ـبــارا
م ـ ــن ال ـ ـ ـطـ ـ ــراز ال ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــع ،ح ـيــث
اسـتـطــاعــت الـشــركــة المنتجة

المسلسل  7حلقات
مليئة باألحداث
الدرامية المشوقة
والمثيرة

نرمين أحمد

ان ـط ـل ـق ــت دورة اإلخ ـ ـ ــراج
الـمـســرحــي لـشــركــة "تـيــاتــرو
ب ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــس" ،وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي يـ ـق ــدمـ ـه ــا
ال ـم ـخ ــرج األك ــاديـ ـم ــي هــانــي
الـنـصــار ،بعد اكـتـمــال العدد
الـمـطـلــوب ،وسـتـكــون مدتها
أسبوعين ،حيث تقدم الكثير
مــن الــراغـبـيــن فــي التسجيل
واالنضمام إليها ،وتم اختيار
 5مشتركين فقط ،ويشترط
أن يـكــونــوا أص ـحــاب تجربة
واحــدة على األقــل ،وسيكون
بــرنــامــج ال ــدورة على النحو
التالي :األسبوع األول عبارة
ع ــن ج ــان ــب ن ـظ ــري ب ــواق ــع ٣
أيام في األسبوع ،واألسبوع
الثاني وفيه الجانب العملي
 ٥أيام في األسبوع.
وقال النصار" :يسعدنا أن
نعلن انـطــاق دورة اإلخــراج
ال ـ ـم ـ ـسـ ــرحـ ــي ،وت ـ ـ ــم اخـ ـتـ ـي ــار
الـمـنـتـسـبـيــن إل ـي ـهــا ب ـشــروط
محددة ،ونتمنى أن يستفيد
المتقدمون بـخـبــرات ورؤيــة
جـ ــديـ ــدة فـ ــي ع ــال ــم اإلخ ـ ـ ــراج
المسرحي".

"أبـ ـي ــز ب ــرودكـ ـشـ ـن ــز" لــإن ـتــاج
الـفـنــي الـجـمــع بـيــن عمالقين
مـ ـ ــن نـ ـ ـج ـ ــوم الـ ـ ـف ـ ــن الـ ـك ــويـ ـت ــي
والخليجي الفنان سعد الفرج
والفنانة حياة الفهد ،عقب آخر
لقاء لهما في مسلسل "سوق
المقاصيص" ،الذي عرض في

أثناء التصوير في حي العتيبية

هاني النصار يقدم دورة
في اإلخراج المسرحي
●

الفهد والفرج

وأض ـ ــاف" :س ـي ـكــون هـنــاك
دورات ق ــادم ــة ف ــي الـتـمـثـيــل
ال ـ ـم ـ ـسـ ــرحـ ــي لـ ـلـ ـصـ ـغ ــار فــي
ن ـ ــو فـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــر ،وأ يـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا دورة
التمثيل المسرحي للكبار في
ديسمبر ،ونتمنى أن ينضم
لنا فــي هــذه ال ــدورات جميع
مـحـبــي الـتـمـثـيــل م ــن الـكـبــار
والصغار ،لنكتشف مواهب
جــديــدة تـصـبــح غ ــدا نجوما
في عالم الفن".

الغزو العراقي
وي ـ ـت ـ ـكـ ــون الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل مــن
 7ح ـل ـق ــات م ـل ـي ـئــة ب ــاألح ــداث
الدرامية المشوقة والمثيرة،
ال ـت ــي ح ــدث ــت كـلـهــا "بـتــوقـيــت
ً
م ـكــة" ،وت ـحــديــدا قـبــل ي ــوم من

●

كـشـفــت ا ل ـف ـنــا نــة التشكيلية
اب ـ ـت ـ ـسـ ــام ال ـ ـع ـ ـص ـ ـفـ ــور أن آخـ ــر
أع ـم ــال ـه ــا فـ ــي ت ــوث ـي ــق الـ ـت ــراث
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــي ،ي ـ ـع ـ ـنـ ــى ب ـم ـب ـن ــى
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـقــافــة
وا ل ـ ـف ـ ـنـ ــون واآلداب فـ ــي حـقـبــة
الستينيات ،حينما كــان مبنى
وزارة اإلرشاد واألنباء ،وأنشئ
بـمــرســوم أم ـيــري ص ــدر ف ــي 17
يــو ل ـيــو  1973كـهـيـئــة مستقلة
تابعة للدولة تعمل على تهيئة
المناخ المناسب لإلبداع الثقافي
والفني والتنمية الفكرية ضمن
رؤية واضحة تعمل على رعاية

مبنى المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

«أبيز برودكشنز»
تسعى إلى تقديم
عمل متقن

فضة المعيلي

كشف المخرج محمد الفرج
فــي تـصــريــح لـ ـ "ال ـجــريــدة" أنــه
ب ـ ــدأ فـ ــي م ــرحـ ـل ــة ال ـم ــون ـت ــاج
للفيلم الجديد "العثرة" عقب
انـ ـتـ ـه ــاء ع ـم ـل ـي ــة ال ـت ـص ــوي ــر،
وه ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــن إن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاج شـ ــركـ ــة
"ه ـ ـ ـيـ ـ ــوج" لـ ــإن ـ ـتـ ــاج الـ ـفـ ـن ــي،
وس ـ ـ ـي ـ ـ ـعـ ـ ــرض عـ ـ ـب ـ ــر ص ـ ـ ــاالت
السينما الكويتية ،ولكنه لم
ي ـتــم ت ـحــديــد ال ـتــوق ـيــت ال ــذي
سيعرض فيه حتى اآلن.
وع ــن تـفــاصـيــل الـعـمــل قــال محمد الفرج
الفرج" :الفيلم يصنف ضمن
ً
فئة الرعب ،ويدور في جو من واح ـ ـ ــد فـ ــي بـ ـي ــت ق ــدي ــم جـ ــدا
ً
ا لـتـشــو يــق واإل ثـ ــارة ،وأتمنى تماشيا مع فكرة العمل".
أن يـحــوز إ عـجــاب الجمهور،
لكون النوعية من هذه األفالم قصص واقعية
لها قاعدة جماهيرية كبيرة"،
مؤكدا أن الهدف تقديم عمل
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال صــاحــب
راق.
الفكرة المخرج وليد سراب،
وت ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــع" :أش ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــر فـ ــريـ ــق إن ف ـي ـلــم "ا لـ ـعـ ـث ــرة" ع ـم ــل فــي
ً
ً
العمل الذي بذل جهدا كبيرا ال ـس ــاب ــق م ـس ــرح ـي ــة ف ــي ع ــام
أث ـنــاء الـتـصــويــر ،السـيـمــا أن  ،2008مـ ــن بـ ـط ــو ل ــة ا ل ـف ـن ــان
ال ـت ـص ــوي ــر ج ـ ــرى فـ ــي مــوقــع ال ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــر م ـ ـح ـ ـمـ ــد ال ـ ـم ـ ـن ـ ـيـ ــع،

النبهان وزهرة عرفات أثناء التصوير
والـ ـفـ ـن ــان ــة ط ـ ـيـ ــف ،وال ـط ـف ـل ــة
أريج ،الفتا إلى أن المسرحية
آ ن ـ ـ ـ ــذاك ح ـ ـصـ ــدت  4جـ ــوا ئـ ــز،
وكـ ــانـ ــت مـ ــن ت ــألـ ـي ــف م ـح ـمــد
الفرج وإخراجه.
و ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــق قـ ـ ـ ــا ئـ ـ ـ ــا " ف ـ ـ ـكـ ـ ــرة
ال ـم ـس ــرح ـي ــة ح ـي ـن ـئــذ جـ ــاء ت

تأمل أن تكون لوحاتها التشكيلية ذاكرة مرئية للمتلقي
فضة المعيلي

ويشارك في العمل مجموعة
مـ ــن ال ـم ـم ـث ـل ـيــن ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
الفنانين سعد ا لـفــرج وحياة
ال ـف ـهــد ومـ ــن بـيـنـهــم الـمـمـثـلــة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة شـ ـ ـ ــوق م ـح ـم ــد،
وت ـج ـس ــد ش ـخ ـص ـيــة ه ـن ــادي
بنت الفنان القدير سعد الفرج،

العمل في مرحلة المونتاج وسيعرض بالسينما الكويتية

العصفور :أهتم بتوثيق هوية الكويت وتاريخها
ال ـث ـق ــاف ــة والـ ـفـ ـن ــون وال ـن ـه ــوض
بها وإفساح المجال للتواصل
مع الثقافة العربية والعالمية،
ً
وي ـع ـم ــل ج ـن ـب ــا إل ـ ــى ج ـن ــب مــع
الوزارات والمؤسسات الحكومية
وجمعيات النفع ا لـعــام لتكون
ً
ً
الـكــويــت م ـصــدرا حـيــويــا للفكر
والثقافة والفنون بالتواصل مع
الساحتين العربية والعالمية.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـف ـ ـ ــور
لـ"الجريدة" ،عن سعادتها "بأن
أص ــور هــذه األع ـمــال لتستخدم
كمصادر للباحثين فــي تاريخ
والبعض اآلخــر تم اقتناؤه من
ال ـم ـه ـت ـم ـيــن ،وأن ي ـك ــون ذاكـ ــرة
مـ ــرئ ـ ـيـ ــة ل ـل ـم ـت ـل ـق ــي ت ـس ـت ــدع ــي

فريق العمل

«العثرة» فيلم رعب مليء باإلثارة والتشويق
●

هاني النصار

رمضان  ،2000وكان من إنتاج
تلفزيون الكويت.
العمل الـجــديــد ،ال ــذي كتبه
عـ ـب ــدالـ ـمـ ـحـ ـس ــن ال ـ ـ ــروض ـ ـ ــان،
ويخرجه مناف عبدال ،يصور
ً
حاليا في أزقة مكة وحواريها
ً
ال ـع ـت ـي ـقــة ،ك ـم ــا س ـي ـتــم الح ـق ــا
تـصــويــر بـعــض الـمـشــاهــد في
مــدي ـنــة جـ ــدة ،وس ـت ـكــون لـهــذا
الـعـمــل فــرصــة تـقــديــم الـعــراقــة
واألصـ ـ ــالـ ـ ــة وال ـ ـتـ ــاريـ ــخ لـمـكــة
ال ـم ـك ــرم ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى رؤي ــة
الـمـخــرج ال ــذي أث ـبــت جــدارتــه
خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة فــي
أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن ت ـ ـجـ ــربـ ــة حـ ـص ــدت
الـنـجــاح والـتـمـيــز ،السيما أن
فريق العمل يضم نجوما من
ط ــراز رف ـيــع ،وف ـضــا عــن ذلــك
حرصت "أبيز برودكشنز" على
توفير جميع مــا يحتاج إليه
فــريــق الـعـمــل لـضـمــان التميز
والـ ـنـ ـج ــاح؛ وأب ــرم ــت ال ـشــركــة
ً
عـ ـق ــدا م ــن م ــؤس ـس ــة ال ـعــدســة
ال ــامـ ـع ــة ل ــإنـ ـت ــاج اإلع ــام ــي

لـتـتــولــى مـهـمــة إن ـج ــاز العمل
كـجـهــة مـنـفــذة للمسلسل في
السعودية.
وتأتي هذه الخطوة رغبة
في توفير سبل النجاح للعمل
فـ"أبيز برودكشنز" ال تــود أن
تفرط في هذه الفرصة الثمينة
التي جمعت بين قطبي الفن
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي ال ـ ـ ـفـ ـ ــرج والـ ـفـ ـه ــد
ً
ض ـمــن ع ـمــل ال ي ـت ـكــرر ك ـث ـيــرا،
وتأمل تقديم عمل متقن ينال
استحسان الجمهور ،السيما
أ ن ــه ينتمي إ ل ــى المسلسالت
الـقـصـيــرة ،ال ـتــي ب ــدأت تشهد
ً
ً
رواج ــا حــالـيــا بسبب تكثيف
الحدث ،وعدم المط والتطويل.

ال ـغــزو ال ـعــراقــي الـغــاشــم على
أرض الكويت ،أحــداث عام 90
ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـح ـمــل ال ـصــدمــة
والغرابة ،وكل ذلك سيشاهده
عشاق الدراما ليتعرفوا على
مصير عبدالستار ،الشخصية
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي يـ ـ ـجـ ـ ـس ـ ــده ـ ــا الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان
الـقــديــر سـعــد ال ـفــرج ،ونــوضــة
ال ـش ـخ ـص ـيــة الـ ـت ــي تـجـســدهــا
الفنانة الـقــديــرة حـيــاة الفهد،
وماذا يخبئ لهما الزمن ،فهل
ي ـص ـلــح ال ــوق ــت ال ـم ـت ـب ـقــي من
حياتهما إلعـ ــادة األمـ ــور إلــى
مجراها السليم؟

التي لها خط درامي مميز في
أحداث العمل ،وقد شاركت في
السابق مع الفنان تامر حسني
فــي أحــد أعماله ،ويعتبر هذا
ال ـع ـمــل بــال ـن ـس ـبــة ل ـهــا فــرصــة
إلثبات نفسها أكثر.
وحـ ـ ـ ــرص الـ ـمـ ـخ ــرج م ـن ــاف
عبدال على التعامل مع مدير
ال ـت ـص ــوي ــر ال ـم ـم ـي ــز م ـح ـمــود
ال ـ ـحـ ــوسـ ــانـ ــي ،حـ ـي ــث اج ـت ـمــع
ال ـث ـن ــائ ــي فـ ــي أكـ ـث ــر مـ ــن عـمــل
ناجح.

استحضار الذكريات المرتبطة
ب ـ ـ ـهـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــانـ ــي ألش ـ ـخـ ــاص
وأحـ ـ ـ ــداث رحـ ـل ــوا وب ـق ـي ــت ه ــذه
ً
ً
المباني شاهدا تاريخيا".
وأض ــاف ــت ،أن "هــويــة الــوطــن
وت ــاريـ ـخ ــه ه ــو ج ـ ــزء ال يـتـجــزأ
مــن اهـتـمــامــي بتوثيق ال ـتــراث،
وال ـ ـكـ ــويـ ــت زاخ ـ ـ ـ ــرة بــال ـم ـب ــان ــي
التاريخية ،التي تم إنشاؤها في
الفترة مــا قبل اكتشاف النفط،
فكل مبنى يحمل قصة أ حــداث
وأشـخــاص صنعوا تــاريــخ هذا
ال ــوط ــن ،ووثـ ـق ــوا حـقـبــة زمـنـيــة
انـ ـعـ ـكـ ـس ــت ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف ال ـب ـي ـئ ـيــة
واالجتماعية والسياسية على
هندسة بنائه.
وأوضـحــت أن "هــذه المباني
ب ـع ـض ـهــا ت ـع ــرض ل ـل ـت ـق ــادم مــع
ً
م ـ ــرور ال ــزم ــن ،ف ـب ــات ض ــروري ــا
ت ــوث ـي ـق ـه ــا ب ــأعـ ـم ــال تـشـكـيـلـيــة
بـ ـ ـص ـ ــورتـ ـ ـه ـ ــا كـ ـ ـم ـ ــا كـ ـ ــانـ ـ ــت ف ــي
ً
ً
السابق وتكون مرجعا تاريخيا
للباحثين واألج ـيــال الـجــديــدة،
والمحافظة على هــذه المباني
وص ـ ـيـ ــان ـ ـت ـ ـهـ ــا م ـ ـ ــن أول ـ ـ ــوي ـ ـ ــات
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـقــافــة
وا لـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون واآلداب ب ـم ــو ج ــب
المرسوم األميري  11لسنة 1960
الخاص باآلثار".
وتابعت أنه "من هذا المنطلق

ت ــول ـي ــت ال ـت ـن ـس ـيــق لـمـعــرضـيــن
للمباني التاريخية بالتعاون مع
المجلس الوطني للثقافة ،األول
ً
فــي نــوفـمـبــر ع ــام  2018تــزامـنــا
م ــع مـ ـع ــرض الـ ـكـ ـت ــاب ال ــدول ــي،
وال ـثــانــي فــي ف ـبــرايــر  2020في
مركز ديكسون الثقافي ،إضافة
إل ــى ثــاثــة م ـعــارض افـتــراضـيــة
للتراث والعمارة ،هي المعرض
الـتــراثــي الـعـمــرانــي االفـتــراضــي
بالتعاون مع المجلس الوطني
للثقافة في  15سبتمبر ،2020
و م ـعــرض "رؤى تشكيلية" في
المباركية مــع شركة المباركي
ب ـت ــاري ــخ  24ف ـب ــراي ــر ال ـمــاضــي،
و"آف ـ ــاق تشكيلية ف ــي الـعـمــارة
اإلسالمية" في  4مايو الماضي
بــر عــا يــة مجلة تشكيل للثقافة
والفنون البصرية.

المباني التاريخية
وت ـ ـطـ ــرقـ ــت الـ ـعـ ـصـ ـف ــور إل ــى
المباني التي قامت بتوثيقها
وه ـ ــي "قـ ـص ــر ال ـش ـي ــخ ع ـبــدال ـلــه
الـ ـمـ ـب ــارك فـ ــي م ـ ـشـ ــرف ،وق ـصــر
الـ ـسـ ـي ــف ال ـ ـعـ ــامـ ــر ،واسـ ـت ــراح ــة
الشيخ أحمد الجابر في فيلكا،
وال ـق ـصــر األح ـمــر فــي ال ـج ـهــراء،
وم ـ ـت ـ ـحـ ــف الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ال ــوطـ ـن ــي

ابتسام العصفور

(ق ـص ــر ال ـش ـيــخ ج ــاب ــر ال ـم ـبــارك
ً
وديـ ــوان خــزعــل ســابـقــا ،ومــركــز
ديكسون الثقافي ،ومخفر فيلكا،
وال ـمــرســم ال ـحــر (ب ـيــت الـغــانــم)،
وق ـ ـصـ ــر الـ ـ ـس ـ ــام (ال ـ ـض ـ ـيـ ــافـ ــة)،
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروازة (سـ ـ ـ ــور الـ ـك ــوي ــت)،
وب ـي ــت عــائ ـلــة ال ـش ــاي ــع ال ـقــديــم،
ً
ومسجد األحـمــدي قديما ،وتل
سعد في جزيرة فيلكا ،ومدخل
سوق السالح ،وسكة بن دعيج-
وس ــوق ال ـت ـمــر ،وس ــوق واج ــف،
ومـ ـكـ ـتـ ـب ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ــوطـ ـنـ ـي ــة،
ومبنى المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب (وزارة الثقافة
ً
واإلرشاد سابقا)".

مـ ـ ـ ــن قـ ـ ـص ـ ــص واق ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــة م ــن
ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة م ـ ــن واقـ ـ ـ ــع ت ـج ــرب ــة
ألص ــدق ــائ ــي وال ـم ـقــرب ـيــن لــي،
وعملت هذه الفكرة مسرحية،
ونجحنا فيها نجاحا باهرا
ف ــي ال ـم ـه ــرج ــان ال ـم ـســرحــي،
ونتيجة لــذ لــك قمنا بالعمل

ك ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــم ،وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــن ت ــألـ ـي ــف
وإ خــراج محمد الفرج أيضا،
وبطولة النجم القدير جاسم
الـ ـنـ ـبـ ـه ــان ،والـ ـفـ ـن ــان ــة زه ـ ــرة
عرفات ،وياسر العماري.

خبريات
هاجر أحمد تثير أزمة بسبب
تصريحاتها عن «كورونا»

أثارت املمثلة املصرية هاجر
أحمد أزمة مع الشركة
املنتجة ملسلسل "إال أنا" بعد
تصريحات عن إجبارها
من الشركة املنتجة على
النزول وتصوير مشهد مهم
بالحلقة الرابعة من حكاية
"بدون ضمان" التي تشارك
في بطولتها وهي مصابة
بفيروس كورونا.
وقالت هاجر ،في تصريحات
تليفزيونية ،إن الشركة
املنتجة أجبرتها على النزول
رغم علمهم بإصابتها
بفيروس كورونا وحجزها
في أحد املستشفيات للعزل
وتلقي العالج من أجل
تصوير مشهد شديد األهمية
بالحلقة حيث يجري تصوير
حكايات املسلسل بالتزامن
مع عرضه على الشاشات.
وطلبت الشركة املنتجة من
هاجر االعتذار عما بدر
منها ،خصوصًا أن هذه
التصريحات التي أذيعت
تلفزيونيًا أغضبت مسؤولي
الشركة املنتجة ،الذين أكدوا
أنهم لن يتعاونوا معها
مجددًا.

وفاء عامر بطلة حكاية
«إن كبر ابنك»

بدأت الفنانة وفاء عامر
تصوير دورها في
حكاية "إن كبر ابنك" التي
ستعرض على الشاشات
ضمن حكايات مسلسل "زي
القمر" املعروض حاليًا ،إذ
تقوم وفاء بدور البطولة
في الحكاية الجديدة املقرر
عرضها على الشاشات
الشهر املقبل.
الحكاية التي تدور حول
عالقة أم مع أبنائها
يشاركها في بطولتها
حجاج عبدالعظيم وعدد
من الفنانني الشباب وكتبها
حسن صالح ويتولى
إخراجها معتز حسام ،فيما
سيتم تصويرها بغضون 3
أسابيع على أقصى تقدير.
وحدد املخرج معتز حسام
مواقع تصوير الحكاية
الجديدة لتكون بني ديكور
أحد الشقق بمنطقة غاردن
سيتي
وبالتوهات مدينة اإلنتاج
اإلعالمي ،إضافة إلى أحد
النوادي الرياضية حيث
سيجري تصوير األحداث
الرئيسية في املسلسل
الجديد.

ةديرجلا
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دوليات

طهران تخفف لهجتها ضد باكو قبل مناورات تركية ـ أذربيجانية

رفض أميركي  -ألماني لشروط إيران الستئناف مفاوضات فيينا
تراجعت لهجة التصعيد
ً
اإليرانية قليال تجاه
جمهورية أذربيجان ،بعد
إعالن األخيرة استعدادها
إلجراء مناورات مشتركة مع
تركيا بمنطقة متنازع عليها
مع أرمينيا ،ونفيها المزاعم
اإليرانية عن وجود عناصر
إسرائيلية بالمنطقة المتاخمة
للجمهورية اإلسالمية ،في
حين أوقفت اليونان «عمالء
لالستخبارات اإليرانية»
بتهمة التخطيط الغتيال
إسرائيليين على أراضيها.

عـ ـشـ ـي ــة انـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاق مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاورات
ع ـس ـك ــري ــة ت ــرك ـي ــا أذرب ـي ـج ــان ـي ــة
مشتركة تستمر  3أيام ،في منطقة
متاخمة إليران ،خففت السلطات
اإليرانية حدة تصعيدها الكالمي
ض ـ ــد بـ ــاكـ ــو ال ـ ـتـ ــي ن ـ ـفـ ــت ،أم ـ ــس،
الـ ـم ــزاع ــم اإليـ ــران ـ ـيـ ــة عـ ــن وجـ ــود
نـ ـش ــاط ــات إس ــرائ ـي ـل ـي ــة م ـعــاديــة
لطهران بالمنطقة الحدودية التي
ً
استعادتها أخيرا من أرمينيا.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث بـ ــاسـ ــم
«ال ـخ ــارج ـي ــة» اإلي ــرانـ ـي ــة ،سعيد
خـطـيــب زادة ،إن ط ـهــران أعــربــت
ل ـجــارت ـهــا ال ـش ـمــال ـيــة ع ــن قلقها
م ــن ال ـت ـص ــري ـح ــات وال ـت ـح ــرك ــات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ال ـت ــي ت ـن ـط ـلــق مــن
أذربيجان.
وأض ــاف« :أبلغنا بــاكــو قلقنا
ونـحــن باستطاعتنا الــدفــاع عن
أم ـن ـن ــا ب ـ ـصـ ــورة م ـن ــاس ـب ــة ،لـكــن
نطلب منها العمل بالتزاماتها
بهذا الشأن».
وتابع قائال« :منذ بداية حرب
ك ـ ــارب ـ ــاخ اط ـل ـع ـن ــا ع ـل ــى ت ـق ــاري ــر
حـ ــول وج ـ ــود ع ـن ــاص ــر إره ــاب ـي ــة
ف ــي أذربـ ـيـ ـج ــان ،وأب ـل ـغ ـنــا بــاكــو،
ونحن نتابع األمــر عبر القنوات
الدبلوماسية».
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد زادة« :ال نـ ـحـ ـت ــاج
إل ـ ــى الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات اإلع ــامـ ـي ــة
المؤسفة فيما يتعلق بالخالف
م ــع أذربـ ـيـ ـج ــان ،وأب ـل ـغ ـن ــا بــاكــو
أنـ ـن ــا نـ ـحـ ـت ــرم وحـ ـ ــدة األراضـ ـ ــي
األذرب ـي ـج ــان ـي ــة ،ك ـمــا أبـلـغـنــاهــم
احتجاجنا حول احتجاز سائقي
شاحنات إيــرانـيــة ،ونتابع األمــر
عبر الطرق الدبلوماسية» .وأردف
المتحث« :الواضح أن أذربيجان
يـجــب أال تـسـمــح ل ـحــدودهــا بــأن
ي ـســيء اسـتـعـمــالـهــا ط ــرف ثــالــث
ضد إيران».

التفاف أرميني

وفد هندسي إيراني
يصل إلى أرمينيا
لبحث طريق بديل
للتجارة من دون
الحاجة للمرور
بأذربيجان

من جانب آخر ،أشار زادة ،إلى
ب ــدء وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األرمـيـنــي
أرارات ميرزويان زيــارة لطهران
أمـ ـ ـ ـ ــس ،ق ـ ــائ ـ ــا إنـ ـ ـ ــه «س ـي ـن ــاق ــش
الـ ـقـ ـض ــاي ــا الـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة وت ـط ــوي ــر
العالقات في مختلف المجاالت».
ون ـ ـفـ ــى الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث أن ت ـك ــون
الـ ــزيـ ــارة األرم ـي ـن ـي ــة ع ـلــى عــاقــة
بالتوتر بين طهران وباكو التي
لـ ّـوحــت بــإدخــال أط ــراف إقليمية
ودولية بعد إجراء إيران مناورات
ب ـ ــري ـ ــة حـ ـ ـ ــدوديـ ـ ـ ــة ،وت ـل ــوي ـح ـه ــا
بالتوغل في كــارابــاخ لمنع قطع
الـتــواصــل بينها وبـيــن أرمينيا.
وق ــال زادة إن ال ــزي ــارة القصيرة
ً
«كــانــت مخططة مـسـبـقــا» .ولفت
ً
إلى أن لطهران عالقات جيدة جدا

بن سلمان يجري
مباحثات مع لودريان

أجرى ولي العهد السعودي،
األمير محمد بن سلمان،
مباحثات مع وزير الخارجية
الفرنسي ،جان إيف لودريان.
وأفادت وكالة األنباء السعودية
(واس) ،أمس ،أن المباحثات
التي تمت خالل زيارة الوزير
الفرنسي للمملكة "استعرضت
العالقات الثنائية بين البلدين
وسبل تعزيزها" ،كما تم "بحث
المستجدات اإلقليمية والدولية
والجهود المبذولة تجاهها".

تقرير أممي عن
جرائم الحرب في ليبيا

جنود اذربيجانيون وأتراك خالل مناورة سابقة
ً
مع كل من باكو ويريفان ،متابعا
«عالقاتنا مع أي دولة ال تتعارض
مع عالقاتنا بدولة ثانية».
وبــال ـتــزامــن م ــع وص ــول وزي ــر
الخارجية األرميني ،للقاء نظيره
اإليراني حسين أمير عبداللهيان،
وزي ـ ـ ـ ــارة وف ـ ــد ه ـن ــدس ــي إي ــران ــي
ألرم ـي ـن ـي ــا ل ـب ـح ــث ط ــري ــق بــديــل
للتجارة من دون الحاجة للمرور
بأذربيجان ،سعى رئيس الوزراء
األرمـ ـيـ ـن ــي ،ن ـي ـك ــول بــاش ـي ـن ـيــان،
لـتـطـمـيــن إي ـ ـ ــران بـ ــأن بـ ـ ــاده «ل ــم
ً
ولــن تـكــون ج ــزءا مــن أي مــؤامــرة
ض ـ ــده ـ ــا» .وق ـ ـ ــال ب ــاش ـي ـن ـي ــان إن
يــاريـفــان «تثمن بـشــدة العالقات
ال ــداف ـئ ــة م ــع طـ ـه ــران ،وال تنسى
ال ـم ـس ــاع ــدات اإلي ــرانـ ـي ــة ل ـهــا فــي
أوائل التسعينيات خالل الحرب
م ــع أذربـ ـيـ ـج ــان .وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن
«الـ ــرئ ـ ـيـ ــس اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي إب ــراهـ ـي ــم
رئـيـســي وص ــل إل ــى س ــدة الحكم
فــي أغـسـطــس  2021وكــذلــك أنــا،
وبعد انتهاء االنتخابات تقابلنا
مــرتـيــن بــالـفـعــل ،وه ــو م ــا يظهر
تقدير الجانبين الكبير للعالقات
بين البلدين».
وتـشـهــد ال ـعــاقــات بـيــن إي ــران
وأذرب ـ ـي ـ ـجـ ــان تـ ــوتـ ــرا فـ ــي األي ـ ــام

األخيرة ،بعد فرض حكومة باكو
تعريفات مشددة على الشاحنات
الـتــي تنقل الــوقــود اإليــرانــي إلى
م ــدي ـن ــة س ـت ـي ـبــان ـك ـيــرت عــاصـمــة
جـمـهــوريــة ك ــارب ــاخ الـمـعـلـنــة من
ج ــان ــب واح ـ ـ ــد ،وال ـم ــدع ــوم ــة مــن
أرمينيا.

يوماّ ،
قدمت بعض األطراف مثل
هــذه المزاعم التي ال أســاس لها
من الصحة .لقد قلنا آنذاك ،ونكرر
اآلن ،أن هذه المزاعم ال أساس لها
مــن الـصـحــة ،ول ــم يـتــم تـقــديــم أي
دلـيــل إلــى الـجــانــب األذربيجاني
حتى اآلن».

نفي أذربيجاني

قضية قبرص

فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،ن ـ ـفـ ــت وزارة
الخارجية في أذربيجان أي وجود
إسرائيلي قــرب حــدود البالد مع
إيــران .وقالت «الخارجية» هناك:
«ن ـحــن ال نـقـبــل االدع ـ ـ ــاءات حــول
وجود أي قوات ثالثة بالقرب من
الحدود األذربيجانية  -اإليرانية»،
في إشارة إلى إسرائيل التي خال
البيان من ذكرها.
ووص ـ ــف الـ ـبـ ـي ــان االتـ ـه ــام ــات
اإلي ــرانـ ـي ــة ب ــأن ـه ــا ال أسـ ـ ــاس مــن
الصحة ،مضيفا« :بشكل عــام ،ال
يـمـكــن حـتــى مـنــاقـشــة وج ــود أي
قوات في أراضــي أذربيجان ،بما
في ذلك العناصر اإلرهابية ،والتي
يمكن أن تشكل تهديدا لدولتنا أو
الدول المجاورة» .وأضاف البيان:
«لـ ـس ــوء الـ ـح ــظ ،خـ ــال حـ ــرب 44

إلـ ـ ــى ذلـ ـ ــك ،سـ ـ ــادت ح ــال ــة مــن
الغموض حول محاولة استهداف
الـمـلـيــارديــر اإلســرائ ـي ـلــي ،تـيــدي
ســاغــي ،فــي قـبــرص أم ــس .وذكــر
مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي
ن ـف ـت ــال ــي ب ـي ـن ـيــت أن ال ـس ـل ـطــات
ً
القبرصية أوقفت أشخاصا تبين
أن «طـ ـه ــران أرس ـل ـت ـهــم الغ ـت ـيــال
رجال أعمال إسرائيليين يقيمون
ف ــي ن ـي ـقــوس ـيــا» .وادع ـ ــت تـقــاريــر
عبرية أن محاولة اغتيال ساغي
س ـعــت إي ـ ــران إل ــى تـنـفـيــذهــا ،في
حين تحدثت تـقــاريــر أخ ــرى عن
أن القضية كانت محاولة تصفية
ف ــي إطـ ــار ع ــاق ــات ت ـجــاريــة بين
شـ ــركـ ــاء روس ورج ـ ـ ــل األعـ ـم ــال
اإلســرائ ـي ـلــي .ف ــي ال ـم ـقــابــل ،نفت
ال ـس ـف ــارة اإلي ــران ـي ــة ف ــي ق ـبــرص،

ّ
شرق السودان يلوح بعصيان واشتباكات عنيفة بالخرطوم
إغالق بورتسودان يهدد بنفاد األدوية والقمح والوقود
بـ ـع ــد ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء الـ ـمـ ـهـ ـل ــة ال ـ ـتـ ــي م ـن ـح ـهــا
ا لـمـحـتـجــون لـلـحـكــو مــة لتنفيذ مطالبهم
وع ــدم ال ــرد عليها ،أعـلــن ق ــادة االحـتـجــاج
فــي اإلق ـل ـيــم ال ـشــرقــي ل ـل ـس ــودان ،دخــولـهــم
ً
ف ــي تـصـعـيــد ج ــدي ــد اعـ ـتـ ـب ــارا م ــن ال ـي ــوم،
يبدأ بإغالق عــدد من الشركات والمرافق
الـحـكــومـيــة ح ـتــى ال ــوص ــول إل ــى عـصـيــان
مدني.
وك ـ ــان ال ـم ـح ـت ـجــون أم ـه ـل ــوا الـحـكــومــة
 10أي ــام لـلــرد عـلــى مـطــالـبـهــم ،فيما أقــرت
ال ـح ـكــومــة ،ب ـم ـطــالــب أه ــل الـ ـش ــرق ،وســط
جدل بين الطرفين حول منع دخول الدواء
والمواد الغذائية الضرورية.
وقــال عبدالله أوب ـشــار ،مقرر المجلس
األع ـ ـلـ ــى ل ـ ـن ـ ـظـ ــارات الـ ـبـ ـج ــا ،الـ ـ ـ ــذي ي ـق ــود
االحـتـجــاجــات فــي ال ـشــرق ،إن «التصعيد
بــالـمـنـطـقــة س ـي ـتــواصــل ب ــإغ ــاق شــركــات
ومرافق حكومية أخرى حتى الوصول إلى
العصيان المدني».
وأضـ ــاف ،أن «الـحـكــومــة االنـتـقــالـيــة في
السودان ،لم ترد على المطالب التي دفعنا
بـهــا رغ ــم انـتـهــاء الـمـهـلــة الـمـمـنــوحــة لهم،
ونأسف على أن يكون الرد الحكومي عبر
بيان هزيل ذكرت فيه الحكومة قيام قادة
االحتجاج بحجز األدوية المنقذة للحياة».
وأفـ ــاد بــأنـهــم «م ـنــذ ب ــدء الـتـصـعـيــد في
شــرق الـســودان أعلنا عن سماحنا بمرور
األدوي ـ ـ ـ ـ ــة وكـ ـ ــل مـ ــا لـ ــه عـ ــاقـ ــة ب ــالـ ـح ــاالت
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ،وأن األدوي ـ ـ ـ ـ ــة ال ـم ـح ـج ــوزة
مرتبطة بــإجــراء ات قانونية ال عالقة لها
باالحتجاجات ،وأن الحكومة أرادت بهذا
الـحــديــث تــألـيــب ال ـشــارع ضــد ال ـحــراك في
شرق السودان».
ً
ً
وأكد أوبشار ،أن «هناك تراخيا وتهاونا
من الحكومة مع قضية الشرق ،لذلك فإن
التصعيد متواصل».
ّ
وتسلم عضو مجلس السيادة الفريق
أول ركــن شـمــس الــديــن كـبــاشــي ،فــي وقــت
سابق خــال زيــارتــه لمدينة بــورتـســودان
ع ـل ــى رأس وفـ ــد ح ـك ــوم ــي رفـ ـي ــع ،م ــذك ــرة

سلة أخبار

تحوي مطالب أهل شرق السودان سلمها
له رئيس المجلس األعلى لنظارات البجا
ال ـن ــاظ ــر س ـيــد م ـح ـمــد األمـ ـي ــن ت ـ ــرك ،قــائــد
االحتجاج .وفي بيان أصــدره مساء أمس
األول ،أعلن مجلس الــوزراء في الخرطوم،
أن «مخزون البالد من األدويــة الضرورية
والقمح والوقود يوشك على النفاد بسبب
إغالق ميناء بورتسودان» ،الميناء الرئيس
في البالد.
وقال المجلس ،إن قضية محتجي شرق
البالد «عادلة» وأكد على الحق في التعبير
السلمي ،ولكنه حــذر مــن أن إغــاق ميناء
بورتسودان والطرق الرئيسية التي تربط
بين الشرق وبقية البالد «يضر بمصالح
جميع السودانيات والسودانيين».
وحذر مجلس الوزراء من تبعات إغالق
م ـي ـن ــاء ب ــورتـ ـس ــودان وال ـ ـطـ ــرق ال ـقــوم ـيــة،
الـ ــذي ق ــال إن ــه «ي ـع ـطــل ال ـم ـســار الـتـنـمــوي
ً
ف ــي الـ ـب ــاد» ،م ـش ـيــرا إل ــى م ـخ ــزون ال ـبــاد
مــن األدويـ ــة الـمـنـقــذة للحياة والمحاليل
الوريدية على وشك النفاد بسبب اإلغالق.
ً
وأشــار المجلس أيضا إلــى تعثر عــدد من
السلع االستراتيجية األخــرى ومن بينها
ً
ال ــوق ــود وال ـق ـمــح ،الف ـت ــا إل ــى أن اسـتـمــرار
عملية اإلغــاق سـيــؤدي إلــى «انـعــدام تــام»
ً
لهذه السلع ،فضال عن التأثير الكبير على

محادثات السعودية
في شأن منفصل ،أكدت وزارة
ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ـي ــة ،أمـ ــس ،أن
ال ـ ـم ـ ـحـ ــادثـ ــات م ـ ــع الـ ـسـ ـع ــودي ــة،
متواصلة على أفـضــل وج ــه ،وال
توجد شروط مسبقة.
وقــال المتحدث باسم الــوزارة
إن ال ـ ـم ـ ـفـ ــاوضـ ــات بـ ـي ــن طـ ـه ــران
وال ــري ــاض مـسـتـمــرة ف ــي ب ـغــداد،
وشملت قضايا إقليمية.
جـ ــاء ذلـ ــك غ ـ ــداة ت ــأك ـي ــد وزي ــر
الخارجية الـسـعــودي فيصل بن
فرحان إجــراء الرياض  4جوالت
اس ـت ـك ـش ــاف ـي ــة ت ــرم ــي لـتـخـفـيــف
الـ ـت ــوت ــر وإع ـ ـ ـ ــادة الـ ـع ــاق ــات مــع
طهران.

رفض نووي
إلى ذلك ،رفضت برلين ،أمس،
طـلــب ط ـهــران أن تـفــرج واشنطن
عـ ـ ــن أصـ ـ ـ ـ ــول إي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة م ـج ـم ــدة
ك ـشــرط الس ـت ـئ ـنــاف ال ـم ـحــادثــات

توافق مصري روسي
على ليبيا وسد النهضة
●

محتجون قادمون من مدينة ودمدني على متن قطار للمشاركة في تظاهرة داعمة للحكم المدني (أ ف ب)
تــولـيــد وإمـ ــداد الـكـهــربــاء بــالـبــاد .وأغـلــق
ً
ال ـم ـح ـتـ ّـجــون ال ـم ـي ـنــاء ال ــرئ ـي ـس ــي ،وع ـ ــددا
م ــن ال ـم ــوان ــئ وم ـن ـع ــوا ع ـب ــور الـ ـص ــادرات
ً
والواردات السودانية ،احتجاجا على عدم
إلغاء مسار الشرق بمفاوضات السالم في
أكتوبر الماضي .ويطالب المجلس األعلى
لنظارات البجا والعموديات ،بإلغاء مسار
الشرق في اتفاق سالم السودان الموقع في
أكتوبر الماضي ،وتنفيذ مقررات مؤتمر
ً
سنكات ،فضال عن منبر تفاوضي منفصل
وجديد حول قضايا الشرق بين الحكومة
والمجلس .مــن جهته ،قــال عضو مجلس
السيادة الهادي إدريس ،إن التحول المدني
في البالد يحتاج إلى شراكة حقيقية بين
األطراف المدينة والعسكرية.
وأضاف إدريس ،خالل مؤتمر صحافي
ع ـق ــد ل ـم ـنــاس ـبــة الـ ــذكـ ــرى األول ـ ـ ــى الت ـف ــاق
س ــام ج ــوب ــا ،أن «ه ــذه ال ـشــراكــة يـجــب أن
تكون مبنية على االحـتــرام الحقيقي بين
جميع األطراف» .وكانت مكونات سياسية
ً
ً
وحــركــات مسلحة أعـلـنــت أخ ـي ــرا ،ميثاقا
ً
ج ــدي ــدا ل ـتــوس ـيــع ال ـحــاض ـنــة الـسـيــاسـيــة
للثورة ،وسط اتهام لقوى الحرية والتغيير
بــالـسـعــي لـلـتـفــرد ب ـم ـشــاركــة ال ـج ـيــش في
السلطة وإقصاء باقي التيارات.
ً
وعقدت هذه القوى والحركات مؤتمرا

مزاعم إسرائيل عن تدبير محاولة
االعـتــداء ،مؤكدة أنها «ال أساس
لها».

في الخرطوم أمس األول ،أعلنت فيه «ميثاق
ال ـت ــواف ــق ال ــوط ـن ــي» لـتــوسـيــع «الـحــاضـنــة
السياسية» للثورة .وخالل المؤتمر ،أعلن
ً
ً
ً
أكثر من  20كيانا سياسيا وحزبيا وحركة
مسلحة منشقة عن قوى الحرية والتغيير
وم ــن خ ــارج ـه ــا ،إطـ ــاق م ـي ـثــاق «ال ـتــوافــق
الوطني» .ويطالب الميثاق بالعودة إلى
منصة الـتــأسـيــس لـتـحــالــف ق ــوى الحرية
والتغيير ال ــذي قــاد ال ـثــورة الـتــي أطاحت
بحكم الرئيس المعزول عمر البشير.
وب ـعــد أس ـبــوع مــن مـقـتــل  5ض ـبــاط من
جهاز المخابرات في العاصمة السودانية،
اندلعت ،أمس ،اشتباكات جديدة بين قوات
األمن ومسلحين في حي جبرة في جنوب
الخرطوم ،مما دفع قوات األمن الى إغالق
ال ـش ــوارع الـمــؤديــة إلـيـهــا .وأك ــدت وســائــل
ً
ً
اإلعالم الرسمية ،أن "اشتباكا مسلحا وقع
ً
مع خلية إرهابية تتخذ من حي جبرة وكرا
لها" ،مشيرة إلى أن "إرهابيين يحتجزون
ً
مدنيين ويستخدمونهم دروعا بشرية".
وذكــر مصدر أمني ،أن االشتباك أسفر
عن مقتل  4عناصر من المجموعة المسلحة
وعـنـصــر م ــن قـ ــوات األم ـ ــن ،فـيـمــا تـحــدثــت
مصادر أخرى عن القبض على  4عناصر
إرهابية.
(الخرطوم  -وكاالت)

النووية التي تستضيفها فيينا،
والمتوقفة منذ يونيو الماضي.
وفي وقت سابق ،قال متحدث
باسم وزارة الخارجية األميركية،
إن بـ ـ ـ ــاده «تـ ـسـ ـع ــى إل ـ ــى ع ـ ــودة
متبادلة لمتابعة االتفاق النووي»،
لـكـنــه ش ــدد عـلــى أن ــه «إذا طلبت
إيران المزيد أو عرضت األقل ،فلن
تنجح المحادثات».
وأعلنت «الخارجية» األميركية
أن «الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ال ت ــزال
ملتزمة باستئناف المحادثات
واخـتـتــامـهــا الـســريــع قـبــل إغــاق
نافذة فرصة العودة إلى االتفاق
النووي».
وجاء رفض واشنطن وبرلين
ً
ردا على ما قاله وزير الخارجية
اإليراني ،بأنه طالب باإلفراج عن
 10م ـل ـي ــارات دوالر م ــن األمـ ــوال
الـمـجـمــدة ح ــول الـعــالــم كـمـبــادرة
حسن نية الستئناف المفاوضات.
فــي ال ـس ـيــاق ،أوض ـحــت وزارة
الخارجية اإليرانية أن استئناف
المفاوضات لــن يتأخر أكثر من
ً
 90يوما اعتبارا من تاريخ تولي
الرئيس اإليراني الجديد منصبه،
أي قبل مطلع نوفمبر المقبل.
(طهران  -وكاالت)

القاهرة  -حسن حافظ

وسط تفاهمات إقليمية ودولية على ضرورة إجراء االنتخابات
في ليبيا ديسمبر المقبل ،توافقت المواقف الروسية ـ المصرية
على دعم إجراء االنتخابات في ليبيا ،وسحب القوات األجنبية من
ً
هذه الدولة العربية ،وبدا التفاهم واضحا حول القضايا اإلقليمية
فــي المباحثات التي أجــراهــا وزيــر الخارجية المصري سامح
شكري مع نظيره الروسي سيرغي الفروف في موسكو أمس.
وقال الفروف ،في مؤتمر صحافي مشترك ،إنه بحث مع نظيره
المصري التطورات في ليبيا ،وتم التوافق على دعم االنتخابات
في ليبيا وتعزيز الهيئات الحكومية وتشكيل القوات المسلحة
الموحدة ،والموقف الواحد من ضرورة سحب القوات األجنبية
ً
من ليبيا تدريجيا وعلى مراحل.
وتحدث الفروف عن التوافق مع مصر حول التسوية السياسية
لألزمة السورية بما يحفظ األراضي السورية ووحدتها ،وأشار
إلى الموقف الموحد بين البلدين لحل القضية الفلسطينية على
ً
أساس حل الدولتين ،معلنا دعم موسكو لمباحثات مباشرة بين
الفلسطينيين واإلسرائيليين ،وأشــاد بالدور المصري إلنهاء
الخالف الفلسطيني الداخلي.
بـ ــدوره ،ق ــال ش ـكــري ،إن ــه بـحــث مــع الفـ ــروف مـلـفــات األزم ــات
ً
اإلقـلـيـمـيــة خـصــوصــا فلسطين وس ــوري ــة ولـيـبـيــا ،وأن ــه ناقش
ً
تطورات قضية سد النهضة اإلثيوبي ،موجها الشكر لموسكو
بسبب موقفها في األزمة ،وتابع« :أتوجه بالشكر لروسيا بسبب
الــدعــم ال ــذي لقته مصر مــن جانبها ،لـتـنــاول هــذه القضية في
مجلس األمــن ،ونتطلع للتعاون مع موسكو في هــذه القضية،
ً
والتوصل لحل قانوني ملزم يضمن حقوق كافة األطراف بعيدا
عن أي سياسات أحادية».
وح ــول ملف الـعــاقــات الثنائية ،قــال شـكــري ،إنــه نــاقــش مع
الفروف «أوجه العالقات الثنائية ،وأعربنا عن ارتياحنا لدورية
ال ـل ـقــاءات الـمـشـتــركــة بـيــن الـبـلــديــن ،وتفعيل م ـجــاالت الـتـعــاون
ً
الثنائي ،وهي مجاالت كبيرة ،وتعد مثاال للتعاون المثمر سواء
ك ــان فــي محطة الضبعة ال ـنــوويــة ،أو المنطقة الـصـنــاعـيــة ،أو
المقاصد السياحية ،ونرغب في عودة التبادل التجاري بشكل
كبير والذي تأثر بسبب جائحة كورونا».
إلى ذلك ،بدأت أولى جلسات التباحث بين وفد حركة حماس
برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية ،مــع رئيس
المخابرات المصرية عباس كامل ،والمسؤولين عن الملف في
األجهزة السيادية في القاهرة ،أمــس ،لبحث مستجدات الملف
ً
الفلسطيني ،خصوصا تطور األوض ــاع فــي قطاع غــزة ،وملف
ً
االنتخابات المؤجلة ،وتثبيت الهدنة ،فضال عن الملف األبرز
والمتعلق بتبادل األسرى بين إسرائيل وحماس.

ذكر محققون باألمم
المتحدة ،أمس ،أن كل
األطراف في الصراع الليبي،
ومنهم المرتزقة الروس،
ارتكبت انتهاكات قد تشمل
جرائم حرب .وأضافوا أنهم
أعدوا قائمة سرية بالمشتبه
فيهم .وقالت بعثة تقصي
الحقائق التابعة لألمم
المتحدة ،التي يقودها محمد
أوجار "أشارت التحقيقات
إلى أن عدة أطراف في
الصراع انتهكت القانون
اإلنساني الدولي".
وفي السنوات األخيرة
ً
شهدت ليبيا قتاال بين
فصائل تدعم حكومة
بطرابلس ،وأخرى موازية في
بنغازي وتحظى كل منهما
بدعم قوى إقليمية ومقاتلين
أجانب ومرتزقة.

عباس يلتقي وزيرين
إسرائيليين في رام الله

استقبل الرئيس الفلسطيني،
محمود عباس ،مساء أمس
األول ،وزيرين إسرائيليين ،في
مدينة رام الله ،وسط الضفة
الغربية المحتلة .وذكرت
وكالة األنباء الفلسطينية
(وفا) ،أن عباس استقبل بمقر
ً
الرئاسة في رام الله ،وفدا من
حزب "ميرتس" يقوده رئيس
الحزب وزير الصحة نيتسان
هوروفيتش ،بمشاركة وزير
التعاون اإلقليمي عيساوي
فريج ،وعضو "الكنيست"
ميخال روزين.

تنصيب آبي أحمد
لوالية ثانية

أقيمت ،أمس ،مراسم تنصيب
رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي
أحمد لوالية ثانية ّ
مدتها
 5سنوات ،في وقت تواجه
حكومته سلسلة تحديات
بينها نزاع إقليم تيغراي
المتواصل منذ أشهر .وأدى
ً
أحمد ،الذي حقق فوزا
ً
كاسحا في انتخابات يونيو
الماضي ،اليمين الدستورية
أمام كبير قضاة المحكمة
العليا ميزا أشينافي ،بعدما
قام بذلك كل من رئيس
مجلس النواب ونائبه.
وكان وصول أحمد إلى
السلطة بمنزلة محطة
مهمة في التاريخ اإلثيوبي،
فهو أول رئيس حكومة من
قومية األومورو ،وهي أكبر
مجموعة عرقية في البالد،
وكانت تقود االحتجاجات
المناهضة للحكومة السابقة
على مدار  3سنوات.

ةديرجلا

•
 / 4851الثالثاء  5أكتوبر 2021م  28 /صفر 1443هـ

foreigndesk@aljarida●com

13

ُ
«وثائق باندورا» تحدث هزة
وقادة دول يرفضونها

سلة أخبار
السويد :مصرع صاحب
الرسوم المسيئة

ً
• لبنان «المفلس» األول عالميا في «األوفشور»
• العاهل األردني :نتعرض لحملة
• عمران خان يتعهد بالتحقيق والمحاسبة
بعد ورود أسماء مقربين منه

بعد «أوراق بنما» و«فضيحة
باراديز» ،أثارت «وثائق
باندورا» التي تعتبر األكبر
ً
حجما في الكشف عن فضائح
المالذات الضريبية ،هزة على
مستوى عالمي ،لكن قادة دول
سارعوا إلى نفي االتهامات
التي وجهت اليهم.

التحقيق شمل
ً
 35زعيما و330
ً
سياسيا في  91دولة

شاكيرا وكلوديا
شيفر ونجم
الكريكت الهندي
تندولكار ضمن
الالئحة

أكدت الشرطة السويدية ،أن
رسام الكاريكاتور السويدي
الرس فيلكس ،الذي أثار
ضجة عاملية في  2007برسوم
ّ
مسيئة للنبي محمد (صلى
ّ
الله عليه وسلم) لقي مصرعه
في حادث سيارة قرب مدينة
ماركاريد الجنوبية ،أمس
األول.
وكان فيلكس " 75عامًا" ،الذي
يعيش تحت حماية الشرطة
منذ نشر الرسوم ،مسافرًا في
سيارة تابعة للشرطة عندما
اصطدمت بشاحنة .وأسفر
الحادث أيضًا عن مصرع
اثنني من ضباط الشرطة.
وقالت الشرطة ،في بيان
أمس" ،هذا حادث مأساوي"،
مستبعدة أن يكون نتيجة
"نوايا شريرة مبيتة".

توالت ردود الفعل المنددة ،أمس ،بتحقيق نشره
«االت ـحــاد الــدولــي للصحافيين االستقصائيين»
ً
وأش ـ ــار إل ــى أن نـحــو  35زع ـي ـمــا م ــن قـ ــادة ال ــدول
ال ـحــال ـي ـيــن وال ـس ــاب ـق ـي ــن ،ب ـي ـن ـهــم رؤس ـ ـ ــاء كـيـنـيــا
واإلكـ ــوادور وأذربـيـجــان ورؤس ــاء وزراء تشيكيا
وباكستان وساحل العاج ولبنان ورئيس وزراء
بريطانيا السابق توني بلير والعاهل األردنــي،
ً
ً
ً
إضافة إلى أكثر من  330سياسيا ومسؤوال عاما
ً
في  91دولة وإقليما ،أخفوا ماليين الدوالرات عبر
شركات خارجية «أوفشور» في مالذات ضريبية.

الـســابــق أمــل أبــوزيــد ،ووزي ــر ســابــق ورئـيــس حالي
لمجلس إدارة مصرف هو مروان خيرالدين ،وغيرهم
من أصحاب محطات تلفزيونية كتحسين خياط،
ومصرفيين مثل سمير حنا.

روسيا
وف ــي مــوس ـكــو ،رف ــض ال ـنــاطــق بــاســم الـكــرمـلـيــن
دميتري بيسكوف ،أمس« ،تسريبات وثائق باندورا
التي انـطــوت على مجموعة مــن االتـهــامــات التي ال
ً
أســاس لـهــا» ،وذلــك ردا على اتـهــامــات جــاء فيها أن
امرأة تدعى سفيتالنا كريفونوغيخ ،كانت على عالقة
ً
بالرئيس فالديمير بوتين اشترت عقارا في موناكو
بقيمة  4ماليين دوالر عبر حسابات «أوفشور».
وأضاف بيسكوف« :ال أفهم كيف يمكن اعتبار هذه
المعلومات موثوقة».
وح ـ ـس ـ ــب «االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي ل ـل ـص ـح ــاف ـي ـي ــن
االستقصائيين» ،فإن أحد المقربين المزعومين من
الرئيس ا لــرو ســي ،بيوتر كولبين ،مرتبط بتجمع
مربح في الخارج يضم غينادي تيموشينكو المقرب
ً
من بوتين أيضا.
ً
ويزعم التحقيق أيضا أن كونستانتين إرنست،
الــرئـيــس التنفيذي للقناة التلفزيونية األول ــى في
روسيا ،حصل بشكل مثير للشك على قطعة أرض
ضخمة في موسكو عبر شركة أوفشور.

الديوان األردني
وفــي عـمــان ،أعلن الــديــوان الملكي االردن ــي في
بـيــان ،أمــس ،أن التقارير الصحافية التي نشرت
حــول عــدد مــن عـقــارات الملك عبدالله الثاني في
الــواليــات المتحدة وبريطانيا «احـتــوى بعضها
معلومات غير دقيقة ،وتم توظيف بعض آخر من
المعلومات بشكل مغلوط ،شــوه الحقيقة و قـ ّـد م
مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها ،وما قامت
به بعض وسائل اإلعالم من إشهار لعناوين هذه
الشقق والـبـيــوت هــو خــرق أمني صــارخ وتهديد
ألمن وسالمة جاللة الملك وأفراد أسرته».
ً
وأوضح البيان ،أن الملك ّ
تحمل شخصيا كلفة
ً
عقاراته في الخارج ،مشيرا إلى أن «عدم اإلعالن عن
هذه العقارات يأتي من باب الخصوصية وليس
من باب السرية أو بقصد إخفائها».
وأش ــار الــديــوان الملكي ،إلــى «اعـتـبــارات أمنية
أســاس ـيــة ت ـح ــول دون اإلع ـ ــان ع ــن أم ــاك ــن إقــامــة
ً
جاللته وأفراد أسرته ،خصوصا في ضوء تنامي
المخاطر األمنية».
ً
وأك ــد كــذلــك أن الملك «يمتلك ع ــددا مــن الشقق
والبيوت في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة،
وهــذا ليس بأمر جديد أو مخفي ،وهو يستخدم
بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي
الضيوف الرسميين فيها ،كما يستخدم وأفــراد
أسرته البعض اآلخر في الزيارات الخاصة».
وأكد البيان أن «كلفة هذه الممتلكات وجميع
التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها
على نفقة جاللة الملك الخاصة ،وال يترتب على
ً
موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية» ،رافضا
«أي ادعــاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال
العام أو المساعدات».
ُي ــذك ــر أن األردن م ــن أك ـب ــر ال ـ ـ ــدول الـمـتـلـقـيــة
للمساعدات األميركية والغربية بالنسبة لعدد
سكانها.
ق ــال الـمـلــك عـبــدالـلــه ،خ ــال زي ــارة إل ــى منطقة
ال ـبــاديــة الــوس ـطــى ج ـنــوب ال ـعــاصـمــة ع ـم ــان ،إن
«هـ ـن ــاك ح ـم ـلــة ع ـل ــى األردن وه ـن ــال ــك م ــن يــريــد
ال ـت ـخــريــب وي ـب ـنــي ال ـش ـك ــوك» ،مـضـيـفــا« :األردن
سيبقى أقوى ،فهذه ليست المرة األولى التي يتم
فيها استهدافه» ،وفقا لما نقلته وســائــل إعــام
محلية أردنية.
وأك ـ ــد ال ـع ــاه ــل األردن ـ ـ ــي ضـ ـ ــرورة أن ي ـتــزامــن

دوليات

تحقيق
اإلص ـ ــاح االق ـت ـص ــادي م ــع اإلص ـ ــاح الـسـيــاســي
واإلصالح اإلداري.

لبنان
وبالنسبة الى لبنان ،كشف موقع «درج» اللبناني
ّ
تصدر الئحة عدد
الذي شارك في التحقيق ،أن لبنان
شركات «األوفشور» التي ّأسست عبر شركة Trident
 ،Trustعـلـمـ ًـا ّأن األخ ـيــرة هــي أكـبــر م ـ ّ
ـزود للوثائق
ّ
المسربة في سياق «وثائق باندورا».
وكـتــب الـمــوقــع أن «الـمـفــارقــة اللبنانية فــي هــذه
الملفات ال تقتصر على ذل ــك ،إنـمــا بحقيقة أخــرى
مذهلة كشفتها الوثائق ،وتتمثل في أن لبنان المنهار
ً
ً
ماليا واقتصاديا ،والذي المست الكارثة فيه حدود
الـمـجــاعــة وأصــابــت كــل قـطــاعــاتــه ،وأف ـضــى الفساد
فيه إلى ثاني أكبر انفجار غير نــووي في التاريخ،
لبنان هذا ،يسابق دول العالم لجهة لجوء سياسييه
ومصرفييه ورجال أعماله إلى تسجيل شركاتهم في
الجنات الضريبية ،فبينما حلت بريطانيا في المرتبة
ً
الثانية فــي قائمة زبــائــن الـشــركــة ب ـ  151مـلـفــا ،حل
ً
لبنان في المرتبة األولى بـ  346ملفا ،لجأ أصحابها
اللبنانيون إلى  Trident Trustلتسجيل شركاتهم في
ً
ً
المالذات الضريبية .والعراق حل ثالثا بـ  85ملفا».
ّ
لرئيسي حكومة
وفــي «وثــائــق بــانــدورا» أسـمــاء
لبنانيين ،حالي وسابق ،هما نجيب ميقاتي وحسان
دي ــاب ،ومستشار لرئيس الجمهورية ،هــو النائب

وكان تحقيق نشره «االتحاد الدولي للصحافيين
االستقصائيين» ،كشف أن الكثير مــن قــادة الــدول،
أخ ـف ــوا مــاي ـيــن الـ ـ ـ ــدوالرات ع ـبــر ش ــرك ــات خــارجـيــة
(أوفشور) في مالذات ضريبية.
ويستند التحقيق الذي أطلق عليه اسم «وثائق
باندورا» ،في إشارة إلى أسطورة صندوق باندورا
الـ ــذي ي ـحــوي ك ــل الـ ـش ــرور ،وس ــاه ــم فـيــه نـحــو 600
صحافي ،إلى نحو  11.9مليون وثيقة ،ما يعادل نحو
 2.94تيرا بايت ،مصدرها  14شركة للخدمات المالية
في دول منها قبرص وبيليز وإحدى الدول العربية
وسنغافورة وسويسرا وجزر فيرجين.
وس ـل ــط الـ ـض ــوء ع ـل ــى أك ـث ــر م ــن  29ألـ ــف شــركــة
«أوفشور».
وورد ذكـ ــر ن ـحــو  35م ــن الـ ـق ــادة وال ـم ـســؤول ـيــن
ال ـحــال ـي ـيــن وال ـســاب ـق ـيــن ف ــي ال ــوث ــائ ــق ال ـت ــي حللها
«االتحاد» في إطار ادعاءات تراوح بين الفساد وغسل
األموال والتهرب الضريبي.
وجاء في هذه الوثائق أن العاهل األردني أسس
سلسلة من شركات الـ»أوفشور» 30 ،منها على األقل
ً
ً
ً
في بلدان أو مناطق تعتمد نظاما ضريبيا متساهال.
ً
ً
ومن خالل هذه الشركات اشترى  14عقارا فخما
في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة بقيمة تزيد
على  106ماليين دوالر.
ونفى رئيس وزراء ساحل الـعــاج باتريك أتشي
ً
أيضا الذي كان يدير شركة في جزر الباهاماس حتى
ً
 2006على األقل وفقا للتحقيقات ،االثنين أن يكون

قام بأي «عمل غير قانوني».
ً
وأظهرت الوثائق أيضا أن رئيس وزراء تشيكيا
آندريه بابيس الذي يخوض انتخابات في وقت الحق
من األسبوع الحالي ،تخلف عن التصريح عن شركة
استثمار «أوفشور» استخدمها لشراء قصر بيغو،
وهو دارة شاسعة في موجان جنوب فرنسا بسعر
 22مليون دوالر.
ً
وعلق بابيس في تغريدة «لم أقدم يوما على أي
فعل غير قانوني .لكن هــذا ال يمنعهم من محاولة
التشهير بي والتأثير على االنتخابات التشريعية
التشيكية» المقررة الجمعة والسبت.
ً
وأودع رئيس اإلكوادور غييرمو السو أمواال في
صندوقين مقرهما في واليــة داكوتا الجنوبية في
الواليات المتحدة.
وأق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام «االت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي لـ ـلـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن
االسـتـقـصــائـيـيــن» روابـ ــط بـيــن أصـ ــول ف ــي شــركــات
«أوف ـ ـشـ ــور» و 336م ــن ق ـ ــادة الـ ـ ــدول وال ـم ـســؤول ـيــن
السياسيين الكبار ومن بينهم سفراء ووزراء الذين
أنـشــأوا نحو ألــف شــركــة ،أكثر مــن ثلثيها فــي جزر
فيرجين البريطانية.
واع ـت ـبــر م ــدي ــر «االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي لـلـصـحــافـيـيــن
االستقصائيين» جيرارد رايل في مقطع فيديو ،أن
التحقيق «يظهر أن األشخاص الذين يمكنهم وضع
حد لسرية الشركات األوفشور ،لوضع حد لما يجري
ً
عبرها ،يستفيدون منها أيضا».
وأضاف «األمر يتعلق بتريليونات الدوالرات».
ومن بين الشخصيات الواردة أسماؤها المغنية
الكولومبية شاكيرا وعارضة األزياء األلمانية كلوديا
شيفر ونجم الكريكت الهندي ساشين تندولكار.
كما أظهرت الوثائق أن رجل األعمال الهندي أنيل
أمباني وممثليه امتلكوا  18شركة خارجية على
األقل في جيرزي وجزر فيرجن البريطانية وقبرص
ً
ً
وفقا لصحيفة «إنديان إكسبرس» ،وهي أيضا ضمن
«اتحاد الصحافيين االستقصائيين».
وشدد «االتحاد» على أنه في معظم الدول ال تعاقب
القوانين على هذه األفعال .لكن على صعيد القادة
السياسيين ،أورد «االتحاد» خطابات البعض منهم
المتعلقة بمكافحة الفساد في مقابل استثماراتهم
في مالذات ضريبية.
وبين األسـمــاء ال ــواردة توني بلير الــذي اشترى
ً
عقارا في لندن عبر شركة في الخارج.
وكشفت الوثائق أن عائلة رئيس أذربيجان إلهام
علييف وشركاء له ضالعون في صفقات عقارية تبلغ
قيمتها مـئــات الماليين فــي بريطانيا ،فيما يملك
رئيس كينيا اوه ــورو كنياتا و 6مــن أف ــراد عائلته
مجموعة من شركات األوفشور.
ً
وأظـهــرت وثــائــق أورده ــا التحقيق أن أف ــرادا من
أوسـ ــاط رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء الـبــاكـسـتــانــي ع ـم ــران خــان
ً
المقربة بينهم وزراء وعائالتهم يملكون سرا شركات
وصناديق تبلغ قيمتها ماليين الدوالرات.
ووعـ ـ ـ ـ ـ ــد خ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ـ ـ ــ«إج ـ ـ ـ ـ ــراء تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ح ـ ـ ـ ــول ك ــل
الباكستانيين الواردة اسماؤهم في الوثائق وباتخاذ
اإلجراءات المناسبة في حال ثبوت التهم عليهم».
(عواصم ـ ـ وكاالت)

األزمة بين الجزائر وفرنسا قد تطول

روسيا تختبر صاروخًا
أسرع من الصوت

اختبرت روسيا ،أمس ،بنجاح
إطالق صاروخ "تسيركون"،
وهو صاروخ "كروز" أسرع
من الصوت ،من غواصة للمرة
األولى وأشاد به الرئيس
فالديمير بوتني باعتباره
ً
"جيال جديدًا من منظومة
سالح ال مثيل لها".
وأكدت وزارة الدفاع ،أن
الغواصة "سيفيرودفينسك"
أطلقت الصاروخ بنجاح في
بحر بارنتس ،وأنه أصاب
الهدف املحدد له .وكانت
وزارة الدفاع أجرت اختبار
إطالق للصاروخ ذاته من
سفينة حربية في يوليو.

«طالبان» تعلن تدمير
خلية لـ«داعش» في كابول

أعلنت حركة "طالبان" ،أمس،
إنها دمرت خلية تابعة
لتنظيم "داعش" في شمال
العاصمة األفغانية ،بعد
ساعات من هجوم على مسجد
يشتبه في أن التنظيم وراءه
أسفر عن مقتل  5أشخاص.
وقال الناطق باسم "طالبان"
ذبيح الله مجاهد" :نتيجة
للعملية التي كانت حاسمة
وناجحة ،تم تدمير مركز
تنظيم داعش بالكامل وقتل
جميع العناصر فيه".
وسمع شهود وصحافيون
انفجارات وإطالق نار في
العاصمة وقت العملية،
وأظهرت صور نشرت على
الشبكات االجتماعية انفجارًا
كبيرًا وحريقًا في املكان.

الهند :مقتل  8خالل
تظاهرة لمزارعين

عبدالرحمن :بالدنا أكبر من تصريحات غير مقبولة
وسط موجة غضب في الجزائر من
تصريحات للرئيس الفرنسي اعتبرت
مسيئة ،قال رئيس وزراء الجزائر أيمن
عبدالرحمن ،أمــس ،إن الـجــزائــر "أكـبــر"
م ــن ت ـص ــري ـح ــات إي ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون
"غـيــر المقبولة الـتــي تـحــاول المساس
بـتــاريـخـنــا" فــي حـيــن ق ــدرت الصحافة
ال ـج ــزائ ــري ــة بـ ــأن األزمـ ـ ــة ب ـيــن ال ـجــزائــر
وف ــرنـ ـس ــا "م ـ ــن ال ـم ـح ـت ـمــل أن تـ ـط ــول"،
مؤكدة على الطبيعة "غير المسبوقة"
لهذا الخالف.
وجاء في صحيفة "لوسوار دالجيري"
الصادرة بالفرنسية "يبدو أن العالقات
ال ـج ــزائ ــري ــة ال ـفــرن ـس ـيــة دخ ـل ــت مــرحـلــة
حــرجــة ،بعد أرب ــع وعـشــريــن ســاعــة من
نشر التصريحات الخطيرة التي أدلى
ب ـهــا م ــاك ــرون ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ــاض ــي في
اإلليزيه .تم اتخاذ إجراءات ،ويمكن أن
ً
ً
تتخذ أخــرى قريبا ج ــدا .بين الجزائر
وباريس اآلن أزمة غير مسبوقة".
وق ـ ــررت ال ـج ــزائ ــر ال ـس ـبــت الـمــاضــي
"االس ـ ـتـ ــدعـ ــاء ال ـ ـفـ ــوري" ل ـس ـف ـيــرهــا فــي
ً
بــاريــس ،ردا عـلــى تـصــريـحــات نقلتها
صحيفة "لوموند" اعتبر فيها ماكرون
أن الجزائر أنشئت بعد استقاللها عام

 1962على نظام يقوم على "ريع للذاكرة"
كــرســه "الـنـظــام الـسـيــاســي-الـعـسـكــري"،
وش ـك ــك ف ــي وجـ ــود أم ــة ج ــزائ ــري ــة قبل
االستعمار الفرنسي.
كـ ــذلـ ــك أش ـ ـ ـ ــارت م ـ ـصـ ــادر ع ـس ـكــريــة
فــرنـسـيــة أم ــس األول ،إل ــى أن الـجــزائــر
منعت الـطــائــرات العسكرية الفرنسية
ً
مــن التحليق ف ــوق أراض ـي ـهــا ردا على
تصريحات ماكرون.
من جهتها ،قدرت صحيفة "ليبرتيه"
ال ـنــاط ـقــة بــال ـفــرن ـس ـيــة أن تـصــريـحــات
ماكرون "ال تزال تثير الغضب والسخط
فــي ال ـجــزائــر .تـصــريـحــاتــه ( )...أدخـلــت
البلدين في مرحلة توتر من المحتمل
أن تطول".
وأضافت "لم يسبق ( )...أن تدهورت
العالقات بين العاصمتين إلى هذا الحد،
ً
رغ ــم أنـهــا كـثـيــرا مــا تـتــأثــر بــالـعــواطــف
ً
الـجـيــاشــة ن ـظــرا إل ــى الـبـعــد الـتــاريـخــي
والـ ـثـ ـق ــاف ــي واإلن ـ ـسـ ــانـ ــي ال ـ ـ ــذي ي ــرب ــط
الـبـلــديــن ،ورغ ــم االض ـطــرابــات الموقتة
التي تشهدها من حين آلخر".
وعنونت صحيفة "الوطن" الصادرة
بالفرنسية أن "األزمة ترسخت"ّ ،
وقدرت
أن حال العالقات الثنائية بين الجزائر

ً
وفرنسا "يمكن أن تصبح أكثر تعقيدا
ف ــي األي ـ ـ ــام ال ـم ـق ـب ـلــة ،بــال ـن ـظــر إل ـ ــى أن
التصريحات (ماكرون) تستمر في إثارة
ردود فعل".
كـ ــذلـ ــك دانـ ـ ـ ــت ال ـط ـب ـق ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة
الجزائرية باإلجماع انتقادات ماكرون
للسلطات ال ـجــزائــريــة .واعـتـبــر رئيس
حركة مجتمع السلم (حمس) عبد الرزاق
مقري التصريحات بمنزلة "إعالن حرب
ً
على الجزائر دولة وشعبا".
وان ـ ـت ـ ـشـ ــر عـ ـل ــى م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي وسم يدعو إلى طرد السفير
الـفــرنـســي فــي ال ـجــزائــر ،وق ــد ص ــار من
ً
أكثر الوسوم انتشارا بين مستخدمي
اإلنترنت الجزائريين على "تويتر" منذ
أمس األول.
رغم ذلك ،قلل مدير األبحاث بمعهد
الــدراســات االستشرافية وأم ــن أوروب ــا
فـ ــي بـ ــاريـ ــس ،ق ـ ــادر ع ـب ــدال ــرح ـي ــم ،مــن
حجم األزمةّ .
وشبه البلدين بـ «زوجين
عجوزين لم يعودا يطيقان العيش معا،
لكنهما يعلمان أ نـهـمــا ال يستطيعان
االن ـف ـص ــال» ،مـشـيــرا إل ــى م ــدى تشابك
المصالح بينهما.
وأض ــاف عـبــدالــرحـيــم أن ردود فعل

ً
مركزا لحماية الحيوانات في غراي أمس (أ ف ب)
ماكرون يزور
«ال ـج ــزائ ــر ال يـمـكــن ال ـت ـك ـهــن ب ـه ــا .لكن
الجانب الفرنسي سيسعى بعد فترة إلى
ّ
ّ
تجنب القطيعة ،ألن الجالية (الجزائرية)
التي تعد ما يقرب من مليوني شخص
قد تجد نفسها ممزقة» بين البلدين.
من ناحيته ،يرى الخبير الجزائري
ف ــي ش ـ ــؤون ال ـه ـج ــرة ،ح ـســن قــاس ـمــي،
أن إي ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون ل ــدي ــه ق ـبــل كل
شيء هدف انتخابي مع اقتراب موعد
االنتخابات الرئاسية في أبريل .2022
وأضــاف أن «السياسيين في فرنسا
ف ــي خ ـضــم الـحـمـلــة االن ـت ـخــاب ـيــة ،ومــن
بـيـنـهــم م ــاك ــرون أي ـض ــا» ،ورب ــط ذل ــك بـ

«طغيان الخطاب اليميني المتطرف على
األجواء» في فرنسا.
وت ــاب ــع أن «الـ ـع ــاق ــات ب ـيــن فــرنـســا
والـجــزائــر لــم تـخــرج أب ــدا عــن المنظور
ال ـع ـن ـصــري مـسـتـعـ ِـمــر/مـسـتـعـ َـمــر ال ــذي
ل ـط ــال ـم ــا ع ــوم ـل ــت الـ ـج ــزائ ــر فـ ــي ظ ـلــه،
بازدراء».
ل ـكــن ع ـبــدالــرح ـيــم خ ـفــف م ــن وجـهــة
ال ـن ـظــر هـ ــذه ،م ـش ــددا ع ـلــى أن ــه «لـلـمــرة
األولـ ـ ـ ــى ل ــدي ـن ــا رئـ ـيـ ـس ــان (ف ـ ــي فــرن ـســا
والجزائر) لم يعاصرا حرب الجزائر».
ب ــدوره ،يــرى الدبلوماسي والــوزيــر
الجزائري السابق عبدالعزيز الرهابي

أن ف ــي ت ـص ــري ـح ــات مـ ــاكـ ــرون أه ــداف ــا
«انـتـخــابـيــة» ،واعـتـبــر أنــه فــي السنوات
األرب ــع األول ــى مــن أي والي ــة أي رئيس
فرنسي ُ«ينظر إليها (الجزائر) على أنها
ّ
شريك أمني ،قبل أن تتحول إلى فزاعة
في العام األخير» من الوالية.
أما مدير «مركز الدراسات واألبحاث
حــول العالم العربي ودول المتوسط»
(سيرمام) في جنيف ،حسني عبيدي،
فهو مقتنع بأن التصريحات «انحراف
محسوب للرئيس الفرنسي» أسسه على
«تــراكـيــب لـغــويــة وضـعـهــا مستشاروه
المقربين».

في تصعيد دام الحتجاجات
املزارعني الهنود املستمرة
منذ عام ضد قوانني زراعية
جديدة مثار جدل ،قتل 8
أشخاص على األقل خالل
تظاهرة ملزارعني في شمال
الهند.
وكان املزارعون تجمعوا
للتظاهر في منطقة الخيمبور
خيري بوالية أوتار برادش،
التي كان مقررًا أن يزورها
وزير الشؤون الداخلية أجاي
ميشرا ونائب رئيس الوزراء
في الوالية كيشاف براساد
موريا.
لكن أعمال عنف سرعان ما
اندلعت حول موكب سيارات
قيل إنه تابع مليشرا ،مما
أسفر عن مصرع الـ  8وفق
ما صرح موكول غويل ،قائد
شرطة أوتار برادش.

ةديرجلا
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الشرجي :اليد الكويتية في االتجاه الصحيح والحصاد لن يطول

ً
كشف أن خطة إعداد األزرق تتضمن  4مراحل استعدادا لـ «الخليجية» و«اآلسيوية»
محمد عبدالعزيز

متسارعة ،للحاق بالركب اآلسيوي المتطور وإعادة كرة اليد الكويتية
يسير العمل في اتحاد كرة اليد بوتيرة ً
إلى وضعها الطبيعي ،وهو ما كان ملحوظا خالل الفترة الماضية.
ولتسليط الضوء على هذا الموضوع وعلى خطط االتحاد لتحقيق التطور المنشود على صعيد جميع
المنتخبات من األشبال وحتى المنتخب األول ،إضافة إلى المنتخب النسائي ،كان لـ «الجريدة» وقفة مع المدير
الفني التحاد اليد د .خالد الشرجي.
وكشف الشرجي عن برامج وخطط العمل المقننة والمعسكرات الخارجية لجميع المنتخبات ،لرفع الكفاءة
وتجهيز أبناء الكويت بالصورة التي يستحقونها ليتسنى لهم مواكبة المنتخبات الكبيرة ،والعودة إلى
موقعهم الطبيعي على مستوى القارة الصفراء ،الفتا إلى أن كرة اليد في الكويت تسير في االتجاه الصحيح.
داخل اتحاد اليد وصل إلى الطاقة الكاملة ،رغم الصعوبات خالل الفترة الماضية بسبب
وأضاف أن العمل ً
جائحة «كورونا» ،مشيرا إلى أن خطة تجهيز المنتخبات تشهد برامج طويلة وقصيرة األمد ،تتركز على
إعداد وتأهيل الالعبين والالعبات على كل المستويات.
وعن النتائج المتراجعة لمنتخب السيدات بالبطولة اآلسيوية الـ  18للمنتخبات التي أقيمت في األردن ،أكد
أن الحصاد قادم للمنتخب الحديث التكوين ،إلى جانب كل المنتخبات حال استمر العمل على نفس الوتيرة
الحالية لالتحاد ،وفيما يلي التفاصيل:
• ف ــي ال ـب ــداي ــة ،ه ــل حـقـقــت خـطــة إع ــداد
األزرق أهدافها في المرحلة الماضية؟
 نـعــم حققت أهــداف ـهــا ،رغ ــم أنـهــا بــدأتمتأخرا في يوليو الماضي ،بعدما أجبرتنا
تداعيات انتشار فيروس كورونا على العمل
وفق خطة قصيرة المدى على أربع مراحل،
ً
استعدادا للبطولتين الخليجية في الكويت
واآلسيوية المؤهلة لكأس العالم بالسعودية
ً
في يناير المقبل ،بــدال من الخطة طويلة
األج ــل الـتــي كــانــت مستمرة حتى
.2024
وك ــان ــت ال ـمــرح ـلــة األول ــى
ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن ت ـج ـم ــع قـصـيــر
لــاعـبـيــن ال ـم ـخ ـتــاريــن في
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،ث ـ ــم م ـع ـس ـكــر
خ ــارج ــي ف ــي ال ـبــوس ـنــة
مـ ــدة  15ي ــوم ــا ب ـهــدف
ت ـع ــرف ب ـيــن الـجـهــاز
الفني الجديد بقيادة
السلوفيني بوريس

خالد الشرجي

والالعبين وتمت بشكل جيد وناجح.
• ما باقي مراحل الخطة التدريبية؟
 ال ـمــرح ـلــة ال ـثــان ـيــة س ـت ـكــون لـمـتــابـعــةالالعبين مع أنديتهم في الــدوري المحلي،
ثم تنطلق المرحلة الثالثة مطلع نوفمبر
الـمـقـبــل بـمـشــاركــة األزرق فــي بـطــولــة قطر
ال ــدول ـي ــة ،وسـيـلـعــب فـيـهــا الـمـنـتـخــب  3أو
 4م ـبــاريــات ،و 10ديـسـمـبــر ت ـبــدأ المرحلة
الرابعة واألخيرة على هيئة معسكر أوربي
يلعب فيها األزرق  6مـبــار يــات تجريبية،
ثم يخوض دورة األلعاب الخليجية من 4
حتى  10يناير ،وعقب انتهائها بأسبوع
ينتظم الفريق في معسكر أوربي ثان وأخير
لمدة أسـبــوع إلع ــادة تأهيل الالعبين قبل
المشاركة في البطولة اآلسيوية بالدمام.
• ما تقييمك لبرنامج إعداد منتخبات
المراحل السنية؟
 تم وضع خطة طويلة المدي لمنتخباتال ـمــراحــل الـسـنـيــة "ال ـش ـبــاب  -الـنــاشـئـيــن -
واألش ـ ـبـ ــال" ،هــدف ـهــا اس ـت ـمــراريــة ال ـتــدريــب

العربي والسالمية يسعيان للمحافظة
على انطالقتهما الناجحة في «اليد»
يـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــى فـ ـ ــري ـ ـ ـقـ ـ ــا الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي
وال ـس ــال ـم ـي ــة ل ـل ـم ـحــاف ـظــة عـلــى
بدايتهما الناجحة في الــدوري
الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـي ـ ــد ،ع ـنــدمــا
ي ـل ـت ـق ـيــان ف ــي  7:30م ــن م ـســاء
اليوم ،ويسبقها في  5:30مساء
مباراة أخرى لن تقل أهمية بين
القادسية والقرين ،ضمن الجولة
الثانية مــن المسابقة ،وتجرى
ال ـم ـبــاراتــان عـلــى صــالــة الشيخ
سعد العبدالله بصباح السالم.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــاراة ال ـ ـ ـعـ ـ ــربـ ـ ــي
وال ـس ــال ـم ـي ــة ،ي ــدخ ــل ال ـفــري ـقــان
بـ ــرص ـ ـيـ ــد واح ـ ـ ـ ـ ــد (ن ـ ـق ـ ـط ـ ـتـ ــان)،
نتيجة فوز األخضر الرابع على
الفحيحيل ،والـسـمــاوي الثالث
ع ـل ــى الـ ـق ــادسـ ـي ــة ،فـ ــي ال ـج ــول ــة
االفـ ـتـ ـت ــاحـ ـي ــة ،وبـ ـ ـه ـ ــدف واح ـ ــد
أيضا هو االستمرار على درب
االن ـت ـصــارات والـمـحــافـظــة على
ً
سجلهما خاليا من الهزائم.
وس ـي ـح ــاول مـ ــدرب األخ ـضــر
الكرواتي نيناد استغالل خبرة
الع ـب ـي ــه ف ــي ال ـت ـص ــدي ل ـســرعــة
العـ ـب ــي ال ـ ـس ـ ـمـ ــاوي فـ ــي تـنـفـيــذ
ً
ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم ال ـ ـخـ ــاطـ ــف ،م ــرتـ ـك ــزا
على دفــاعــه الصلب ومــن خلفه
ح ــارس ــه ال ـم ـم ـيــز م ـه ــدي خ ــان،

السالمية في لقاء سابق
بينما سيعتمد مدرب السماوي
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي فـ ــاضـ ــل آل سـعـيــد
على نفس أسلوبه في المباراة
األولى وهو الهجوم السريع مع
تفعيل دور األجنحة وتصويبات
التونسيين محمد فراد وأنور بن
عبدالله من الخط الخلفي.

القادسية والقرين
وفي المباراة األخرى ،يتطلع
الـقــادسـيــة (ال ـس ــادس) والـقــريــن
(الـ ـس ــاب ــع) بـ ـ ــدون رصـ ـي ــد ،إل ــى

يغادر لمعسكر دبي
األبيض ً
ً
غدا استعدادا للمحرق
●

أحمد حامد

ً
يغادر غــدا فريق الكويت لكرة القدم إلــى دبــي للدخول في معسكر
ً
مغلق مدته  10أيام استعدادا لمواجهة المحرق البحريني في نهائي
غرب كأس االتحاد اآلسيوي.
وكان الكويت تأهل للمباراة النهائية بفوزه على السلط األردني في
الدور قبل النهائي ،على أن يكون نهائي البطولة ككل في الكويت ،الذي
يجمع بين فريق نهائي الغرب ،ونظيره في الشرق حال تجاوز األبيض
عقبة المباراة.
ً
ويعول الكويت بقيادة المدرب التونسي فتحي الجبال كثيرا على
معسكر دبي لعالج السلبيات ،التي ّ
دونها من خالل تجارب األبيض منذ
بداية الموسم ،كما يتطلع األبيض إلى االستقرار على توليفة المباراة
النهائية وسط عدم استقرار في الجانب خالل المباريات التي خاضها
الفريق سواء في كاس االتحاد اآلسيوي ،أو في كأس األمير ،وكالهما
حجز فيهما الكويت بطاقة الدور النهائي.
ومن المقرر أن يخوض األبيض أكثر من مباراة ودية خالل معسكر
دبــي ،للحفاظ على لياقة المباريات ،على أن يغادر إلى البحرين قبل
كاف للتعود على ملعب المباراة والتقاط األنفاس
المباراة النهائية بوقت ٍ
بصورة مكتملة .في سياق متصل ،اتفق الكويت مع المحترف الغيني
سيدوبا سوماه على اللحاق بوفد الفريق في دبي ،ليكون ضمن توليفة
المباراة النهائية ،على أن يتم إنهاء إجراءات قيد الالعب في كشوفات
الفريق اليوم ،وقبل إغالق باب االنتقاالت الصيفية بساعات.

جانب من تدريب سابق لمنتخب اليد

تعويض تعثرهما فــي الجولة
األول ــى وتحقيق أول فــوز لهما
في الدوري ،للدخول في معترك
ً
المنافسة مبكرا.
وت ـقــام ال ـيــوم م ـبــاراتــان على
صالة االتـحــاد بالدعية ،ضمن
ال ـ ـجـ ــولـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة م ـ ــن دوري
الدرجة األولى ،حيث يلتقي في
 5:30م ـســاء الـصـلـيـبـيـخــات مع
النصر برصيد واحــد نقطتين،
ويليها في  7:30مساء اليرموك
(ن ـق ـط ـت ــان) وال ـت ـض ــام ــن بـ ــدون
رصيد.

ً
طــوال الموسم ،ومــن دون توقف ،موضحا
أن الخطة التدريبية بدأت منتصف يوليو
بالكويت ،بعدها خــاض منتخبا الشباب
والناشئين معسكرا تدريبيا في البوسنة،
لعب خالله عدد من المباريات التجريبية
القوية ،مما انعكس على تحقيق األهــداف
الموضوعة للمرحلة األو ل ــى بشكل كبير،
بينما استمر تدريب منتخب األشبال في
الكويت حتى نهاية أغسطس.
وذك ـ ــر ال ـش ــرج ــي أن ت ــدري ــب مـنـتـخـبــات
ال ـمــراحــل الـسـنـيــة سـيـكــون مـسـتـمــرا طــوال
الموسم على هيئة تجمعات شهرية لمدة
أسبوع على مدار العام ،وفي عطلة الربيع
ً
ربما تمد الفترة  15يوما أو أكثر ،وهناك
فرصة لخوض معسكرات خارجية.
• هل حقق منتخب السيدات أهدافه من
المشاركة في "اآلسيوية"؟
 نعم حقق منتخب سيدات األزرق الهدفمن مشاركته في البطولة اآلسيوية ،والذي
كــان يتمثل في المشاركة الرسمية األولــى

الكويت تأهل لدور الثمانية
واليرموك ودع «عربية السلة»
●

جابر الشريفي

ت ـ ــأه ـ ــل ال ـ ـكـ ــويـ ــت لـ ـ ــدور
الـثـمــانـيــة لـبـطــولــة األنــديــة
العربية لكرة السلة ،المقامة
فـ ــي م ــدي ـن ــة اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة،
بعد تغلبه أمس األول على
مـنــاف ـســه ال ـغ ــراف ــة الـقـطــري
بـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة  ،90-69وذ لـ ـ ــك
ضمن منافسات المجموعة
ال ــرابـ ـع ــة مـ ــن الـ ـ ـ ــدور األول
للبطولة.
وتصدر األبيض مؤقتا
جـ ــدول تــرتـيــب المجموعة
ال ــراب ـع ــة بــرص ـيــد  6ن ـقــاط،
جمعها من الفوز في ثالث
مـبــاريــات متتالية ،على أن
تحسم مباراته مــع بيروت
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي الـ ـ ـت ـ ــي أق ـي ـم ــت
مـ ـ ـس ـ ــاء أمـ ـ ـ ــس (االثـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــن)،
الـ ـ ـص ـ ــدارة ب ـش ـك ــل ن ـه ــائ ــي،
ومن ثم تحديد الفريق الذي
سيواجهه في دور الثمانية
من المجموعة الثالثة.
وس ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت
عـ ـل ــى مـ ـج ــري ــات الـ ـمـ ـب ــاراة
م ـ ـنـ ــذ انـ ـ ـط ـ ــاقـ ـ ـه ـ ــا ،ب ـف ـضــل
ج ـم ـيــع الع ـب ـيــه الـمـحـلـيـيــن

والـمـحـتــرفـيــن بـشـكــل الفــت
للنظر.
على الجانب اآلخر ،ودع
ال ـي ــرم ــوك ال ـم ـنــاف ـســات من
الـ ــدور األول لـلـبـطــولــة ،اثــر
خسارته في المباراة التي
ج ـم ـع ـتــه أم ـ ــس األول أم ــام
ال ــزه ــراء الـتــونـســي ،95-65
وذلك في المجموعة الثانية.
واس ـت ـطــاع ال ـيــرمــوك أن
يـجــاري منافسه فــي الربع
األول ،غير أن الزهراء فرض
سيطرته على اللقاء تماما،
ونجح في إحداث فارق كبير
م ــن ال ـن ـقــاط ،وذلـ ــك ف ــي ظل
استسالم العـبــي اليرموك،
الــذيــن فـشـلــوا فــي إن ـقــاذ ما
يمكنه إنقاذه.
ول ـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ــؤث ـ ـ ــر نـ ـتـ ـيـ ـج ــة
اللقاء الــذي أقيم أمــس بين
اليرموك والشارقة االماراتي
على موقف الفريقين بعد أن
ضمن الشارقة التأهل.

ووض ــع س ـي ــدات ال ـكــويــت ضـمــن الـخــريـطــة
اآلسـ ـي ــوي ــة ل ـل ـع ـبــة وب ـش ـك ــل مـ ـش ــرف ،بـعــد
المستوى المقبول من االنضباط التكتيكي
ال ـ ـ ــذي ظـ ـه ــرت بـ ــه الـ ــاع ـ ـبـ ــات ،ب ــال ـم ـق ــارن ــة
بالمنتخبات صاحبة الـتــاريــخ األكـبــر في
اللعبة بشهادة وإشادة جميع المتابعين.
وكشف الشرجي أن المنتخب سينضم
كذلك لبرنامج أعداد المنتخبات الوطنية ألن
أغلب العباته من الشابات صغار السن ،مما
يؤهلهن للمشاركة في البطولة اآلسيوية
المقبلة للشابات في كازاخستان ،وسوف
يستمر تدريب المنتخب بشكل مقنن ،حتى
نتمكن الصعود ضمن منتخبات الوسط
في آسيا إلى المرتبة الخامسة أو السادسة
في .2023
ً
وأكـ ـ ـ ــد د .الـ ـش ــرج ــي أن ه ـ ـنـ ــاك خ ـط ـطــا
مستقبلية لتطوير اللعبة ،أبرزها مشروع
ك ــرة الـيــد الـمــدرسـيــة ،وسـيـبــدأ عـقــب عــودة
تدريس مادة التربية البدنية في المدارس
مــرة أخ ــرى ،بالتعاون مــع االتـحــاد الدولي

قرعة متوازنة لكأس الطائرة

جانب من إجراء القرعة
أوقعت قرعة بطولة كأس االتحاد للكرة الطائرة،
الـتــي ج ــرت أم ــس األول ،فــي مـقــر االت ـحــاد بصباح
السالم ،الكويت حامل لقب النسخة الماضية على
رأس المجموعة الـثــانـيــة ،وبـجــانـبــه أنــديــة كاظمة
والساحل وبرقان والصليبيخات ،بينما جاء فريق
القادسية بطل ال ــدوري في الموسم الماضي على
رأس المجموعة األولى ،وضمت إلى جانبه العربي
والجهراء والشباب والتضامن واليرموك ،وستبدأ
البطولة في  23أكتوبر الجاري.
و سـتـقــام البطولة مــن قسمين األول يتم خالله
توزيع الفرق  11المشاركة على مجموعتين تتنافس
فيما بينها بنظام ال ــدوري مــن دور واح ــد ،بحيث
تتأهل الفرق األربعة األوائل من كل مجموعة لدور
الثمانية الذي سيقام بنظام خروج الملعب.
كما أجــرى االتـحــاد قرعة بـطــوالت ال ــدوري لفئة
العمومي بدرجتيه الممتاز والدرجة األولى على أن

●

حازم ماهر

ن ـجــح م ـس ــؤول ــو كــاظ ـمــة ف ــي ال ـت ـعــاقــد مع
المهاجم البرازيلي إدواردو ،لتدعيم صفوف
الفريق األول لكرة القدم بالنادي.
وشـ ـ ــارك إدواردو ف ــي ال ـم ــوس ــم ال ـمــاضــي
مــع ال ـســاحــل ،وك ــان ال ــورق ــة الــراب ـحــة لـلـمــدرب
محمد دهيليس ،ورفض الالعب تجديد عقده،
ليتوصل إلى اتفاق يقضي بانتقاله إلى أحد
األنــديــة اإلمــارات ـيــة ،غير أن اختالفا وقــع بين
الطرفين في نصوص العقد أدى إلى التراجع
عن إتمام الصفقة.
كما تعاقد مسؤولو النادي مع المدافع عماد
الدين عزي ( 23عاما) ،العب نادي نصر حسين
داي الجزائري.
ولعب عزي في بداية مشواره الكروي لنادي
مولودية الجزائر ،ثم انتقل في عام  2018إلى
ناد
نادي نصر حسين داي ،ويعد كاظمة أول ٍ
خارجي ينضم له عزي.
َ
وبالالعبين إدواردو وعــزي يختتم كاظمة
صفقاته في فترة االنتقاالت الصيفية الحالية،
التي تغلق أبوابها  13الجاري.

تنطلق البطولة مطلع نوفمبر المقبل ،ثم تتوقف في
منتصفه بسبب استعدادات المنتخب الوطني األول
لدورة األلعاب الخليجية.
وسيلتقي في الجولة األولى من الدوري الممتاز
الكويت مع القادسية ،والتضامن مع برقان والجهراء
مع العربي ،بينما يلعب في الدرجة األولى الشباب
مع الساحل واليرموك مع منتخب الشباب ،كذلك
سحبت قرعة بطولة االتحاد التنشيطية التي ستقام
مبارياته خالل فترة توقف الدوري.
وأج ــرى االتـحــاد قرعة بـطــوالت ال ــدوري لجميع
المراحل السنية بداية من األشـبــال تحت  15سنة
والناشئين تحت  ،17والشباب تحت  20سنة .

مباراتان في ختام الجولة
األولى لـ «التنشيطية» اليوم

كاظمة يتعاقد مع إدواردو وعزي
ومن المقرر ،وصول إدواردو إلى
الـ ـب ــاد ع ـقــب اس ـت ـخ ــراج ال ـتــأش ـيــرة
لــان ـض ـمــام إلـ ــى ت ــدري ـب ــات كــاظـمــة
الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة ،عـ ـ ـل ـ ــى أن ي ــدش ــن
مـ ـش ــارك ــات ــه ف ـ ــي بـ ـط ــول ــة ك ــأس
االتحاد التنشيطية.
وكــان نــادي كاظمة أعلن على
صفحته الخاصة بموقع التواصل االجتماعي
أمــس األول ،التعاقد بشكل رسـمــي مــع العب
القادسية السابق رضا هاني ،في وجود أمين
السر العام يوسف بوسكندر ،وعضو مجلس
اإلدارة رئيس جهاز الكرة فواز بخيت.
الـ ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن رض ـ ــا ه ــان ــي رف ــض
االستمرار مع القادسية بعد فشل مفاوضاته
م ــع م ـســؤولــي الـ ـن ــادي لـتــوقـيــع ع ـقــد يحصل
بمقتضاه على مقابل مادي جيد ،لكن المقابل
الــذي عرضه عليه مسؤولو كاظمة دفعه إلى
خـ ــوض ت ـجــربــة احـ ـت ــراف خ ــارج ـي ــة "وه ـم ـيــة"
حصل بمقتضاها على البطاقة الدولية،
وتم تسجيله بالفعل في سجالت اتحاد
هاو.
الكرة في قائمة البرتقالي كالعب ٍ

للعبة واللجنة األولمبية الكويتية ووزارة
التربية ،وسيكون العمل فيه على محورين؛
األول تــأهـيــل مــدرســي وم ــدرس ــات التربية
البدنية لتعليم وتدريب كرة اليد ،والثاني
وجــود مراكز لتدريب كرة اليد بالمدارس،
تحت إشراف االتحاد الكويتي للعبة كجهة
فنية.
وأض ــاف :وهـنــاك كــذلــك مـشــروع تطوير
ال ـمــدرب ـيــن ،م ــن خ ــال إق ــام ــة دورة إلع ــداد
المدربين الجدد وأخــرى لصقل المدربين،
االولــى في يناير المقبل على هامش دورة
األلعاب الخليجية ،والثانية في فبراير خالل
استضافة نادي الكويت للبطولة الخليجية
ً
اب ـط ــال الـ ـك ــوؤس ،ونـنـتـظــر حــال ـيــا اعـتـمــاد
االت ـحــاديــن اآلس ـي ــوي وال ــدول ــي لـلــدورتـيــن
بحيث يحصل الدارسون فيهما على رخصة
التدريب .D

إدواردو

ت ـخ ـت ـت ــم الـ ـ ـي ـ ــوم م ـن ــاف ـس ــات
ال ـجــولــة األول ـ ــى لـبـطــولــة كــأس
االتحاد التنشيطية لكرة القدم،
إذ يلتقي السالمية مع اليرموك
فــي الـ ـ  6:00مـســاء عـلــى اسـتــاد
ن ــاي ــف الـ ــدبـ ــوس ،وال ـن ـص ــر مع
التضامن على اسـتــاد عبدالله
الخليفة في الـ .8:00
ي ـ ـ ــذ ك ـ ـ ــر أن لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ا ل ـ ـن ـ ـصـ ــر
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـض ـ ـ ــام ـ ـ ــن ي ـ ـ ــأت ـ ـ ــي ضـ ـم ــن
منافسات المجموعة الثانية،
والـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة والـ ـ ـيـ ـ ــرمـ ـ ــوك فــي
المجموعة الثالثة.
وتشارك األندية في البطولة،
فـ ــي غ ـ ـيـ ــاب الع ـ ـبـ ــي ال ـم ـن ـت ـخــب
ً
األولمبي ،الذين يشاركون حاليا
مع األزرق في بطولة غرب آسيا.
مـ ــدرب الـســالـمـيــة الـتــونـســي
حــاتــم ال ـمــؤدب يعتبر البطولة
خ ـي ــر إع ـ ـ ــداد ل ـب ـطــولــة الـ ـ ــدوري
ال ـم ـم ـت ــاز ،إذ ي ـع ـمــل ع ـلــى منح
الـ ـف ــرص ــة ل ــاع ـب ـي ــن الـ ــذيـ ــن لــم

يشاركوا في بطولة كأس سمو
األمـ ـي ــر ،وذلـ ــك ابـ ـت ــداء م ــن لـقــاء
اليوم مع اليرموك ،كما يبحث
ع ـ ــن العـ ـبـ ـي ــن ج ـ ـ ــدد ف ـ ــي ف ــري ــق
الشباب ،لالعتماد على بعضهم
في الموسم الحالي.
ومــن جانبه ،سيمنح مــدرب
الـيــرمــوك أحـمــد حـيــدر الفرصة
لـمـحـتــرفـيــه ال ـخ ـم ـســة ف ــي لـقــاء
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،وه ـ ـ ــم ال ـ ـمـ ــالـ ــي م ــاك ــان
سامبالي واإليطالي كوسدافو
وك ــاري ــونـ ـي ــري ،وال ـكــول ـم ـب ـيــان
كـ ــارلـ ــوس غ ــوم ـي ــز وداروي ـ ـنـ ــغ،
والبرازيلي اولفيرا ،لتجهيزهم
للفترة المقبلة.
ك ـم ــا ي ـس ـعــى م ــدرب ــا الـنـصــر
والتضامن سلمان عواد السربل
وروم ـ ــان بـيـفــارنـيــك إل ــى إع ــداد
الالعبين للفترة المقبلة بشكل
الئـ ـ ــق ،خ ـص ــوص ــا أن هــدفـهـمــا
يتمثل في احتالل مركز متقدم
بجدول الدوري الممتاز.

ةديرجلا
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رياضة

نابولي بالعالمة الكاملة وميالن يطارده
ً
حقق نابولي المتصدر انتصارا
ً
صعبا على فيورنتينا ،بينما
واصل ميالن مالحقة نابولي
بفوزه على أتاالنتا ،أمس
األول ،في المرحلة السابعة
من الدوري اإليطالي لكرة
القدم.

واصل نابولي تألقه بالعالمة
ً
الـكــامـلــة ،مـحـقـقــا ف ــوزه الـســابــع
ً
ت ــوال ـي ــا ف ــي ال ـ ـ ــدوري اإلي ـطــالــي
لكرة القدم ،عندما قلب الطاولة
على مضيفه الصعب فيورنتينا
وا ن ـ ـت ـ ـصـ ــر عـ ـلـ ـي ــه  ،1-2ض ـمــن
المرحلة السابعة من الـ"سيري
أ" أمس األول ،فيما ّ
ضيق ميالن
الخناق عليه بتخطي أتاالنتا
.2-3
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـل ـ ـعـ ــب "أرت ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــو
ف ــرن ــاك ــي" ،اف ـت ـت ــح ف ـيــورن ـتـي ـنــا
التسجيل عن طريق األرجنتيني
ل ــوك ــاس ك ــورات ــا ( ،)28ق ـبــل أن
ي ــدرك نــابــولــي ال ـت ـعــادل بـهــدف
ال ـم ـك ـس ـي ـك ــي إرفـ ـيـ ـن ــغ لـ ــوزانـ ــو
( ،)39ويخطف الفوز عن طريق
الكوسوفي أمير رحماني (.)50
وبـهــذا الـفــوز ،سجل نابولي
ن ـق ـط ـتــه ال ـ ـحـ ــاديـ ــة وال ـع ـش ــري ــن
بــال ـعــامــة ال ـكــام ـلــة ف ــي ص ــدارة
الترتيب ،في حين ّ
تجمد رصيد
فيورنتينا عند النقطة  12في
المركز الخامس.
وكان نابولي ،الذي يأمل في
الـتـتــويــج بـلـقــب ال ـ ــدوري للمرة
األولى منذ عام ّ ،1990
تكبد أول
خـســارة لــه هــذا الموسم عندما
س ـق ــط أم ـ ـ ــام ض ـي ـف ــه س ـب ــارت ــاك
موسكو الروسي  3-2الخميس
ف ــي ال ـج ــول ــة ال ـث ــان ـي ــة م ــن دور
المجموعات لمسابقة الــدوري
األوروبي "يوروبا ليغ".
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب نـ ـ ــابـ ـ ــولـ ـ ــي
لوتشيانو سباليتي "لقد عانينا

ً
قليال بعدما تقدمنا ،لكن كانت
ً
لدينا أيـضــا فــرص كنا قادرين
فيها على التقدم  1-3ولم ننجح
في استغاللها".
وأضاف "نحن في حاجة إلى
العمل على ذلك ،ألننا سنحتاج
إلى الفوز في بعض المباريات
التي نحن جاهزون لخوضها".

ميالن إلى الوصافة
وفي المباراة الثانية ،ارتقى
ميالن إلى وصافة الترتيب على
حساب مضيفه أتاالنتا .2-3
وأح ــرز أه ــداف مـيــان دافـيــد
كــاالبــريــا ( ،)1ســانــدرو تونالي
( ،)43والـبــرتـغــالــي رفــايــل لياو
( ،)78فـيـمــا سـ ّـجــل الـكــولــومـبــي
دوفان زاباتا ( 86من ركلة جزاء)
وال ـكــرواتــي مــاريــو باشاليتش
( )90+3هدفي أتاالنتا.
وبـ ـ ـه ـ ــذا الـ ـ ـف ـ ــوز رف ـ ـ ــع م ـي ــان
رصيده إلى  19نقطة في المركز
الـ ـث ــان ــي ،ف ـي ـم ــا ت ـج ـم ــد رص ـيــد
أتاالنتا عند  11نقطة في المركز
الثامن.
وب ـ ـ ــدأ مـ ـي ــان الـ ـلـ ـق ــاء ب ـق ــوة،
ون ـجــح فــي الــدقـيـقــة األولـ ــى من
افتتاح التسجيل ،عندما نجح
كــاالبــريــا فــي مـتــابـعــة ك ــرة ثيو
هيرنانديز التي أبعدها الحارس
داخل الشباك.
وف ـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة  ،43ضــاعــف
تــو نــا لــي النتيجة عندما انفرد
بالحارس ووضعها بهدوء في
المرمى.

فرحة العبي ميالن بعد انتهاء المباراة
وفي الدقيقة  ،78سجل لياو
ث ــال ــث أهـ ـ ــداف ال ــ"روس ــون ـي ــري"
بطريقة رائعة بعد هجمة مرتدة
سريعة ولعبة جماعية ممتازة،
إذ أطلق تسديدة قوية مباشرة
وبلمسة واحدة في زاوية صعبة.
واح ـت ـســب حـكــم ال ـل ـقــاء ركـلــة
جــزاء لمصلحة أتــاالنـتــا ،تمكن

زاباتا من تحويلها لهدف (.)86
ّ
وقلص باشاليتش النتيجة
ألتــاالن ـتــا ( ،)90+3بـعــد هجمة
مرتدة وصلت إلــى زابــاتــا الذي
انطلق من الجهة اليمنى ومرر
عــرض ـيــة ان ـب ــرى ل ـهــا ال ـكــرواتــي
وأسكنها الشباك.
ّ
مــن جهة أخ ــرى ،تغلب رومــا

إشادة عالمية
بسحر محمد صالح

تغري

دة محمد صالح

تلقى النجم المصري محمد صالح هالة من اإلشادة
وع ـب ــارات ال ـث ـنــاء مــن مـخـتـلــف الـصـحــف والــريــاضـيـيــن
حول العالم ،وذلك بعد األداء المميز الذي ظهر به خالل
مواجهة مانشستر سيتي التي انتهت بالتعادل بهدفين
لكل منهما.
ً
ً
ً
وسجل صالح هدفا رائعا خالل المباراة راوغ فيه عددا
الشباك
من العبي
"السيتيزنس" قبل أن يــودع الكرة في ً
ً
بمهارة عالية جــدا ،كما صنع النجم المصري هدفا آخر
لساديو ماني.
وك ـت ـبــت صـحـيـفــة "ديـ ـل ــي إك ـس ـب ــري ــس" ف ــي صـفـحـتـهــا
الرئيسية" :هدف صالح العظيم يضيء صراع الجبابرة"،
بينما عنونت "الغارديان"" :هدف لكل العصور ...كلوب يشيد
بهدف صالح المميز".
من جانبه ،غرد صالح عبر حسابه في "تويتر"" :كنا نريد
الفوز برغبة كبيرة ،مازلنا في المنافسة وسنواصل الصراع
على اللقب" ،في حين غرد نادي ليفربول" :محمد صالح في
الحقيقة ال يصدق في عالم كرة القدم" ،ليرد على التغريدة
ليبرون جيمس نجم كرة السلة األميركية بقوله "نعم إنه كذلك".

مواجهتي تركيا
من
ينسحب
هاالند
ً
ً
ومونتينيغرو :حظا سعيدا يا رفاق
تـلـقــى الـمـنـتـخــب ال ـنــروي ـجــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم ضــربــة
قاسية بإعالن نجمه وهدافه مهاجم بوروسيا
دورت ـمــونــد األلـمــانــي إرلـيـنــغ ب ــراوت هــاالنــد
امـ ــس ان ـس ـحــابــه م ــن م ـب ــارات ـي ــه ض ــد تــركـيــا
وم ــونـ ـتـ ـيـ ـنـ ـيـ ـغ ــرو فــي
التصفيات المؤهلة
لكأس العالم 2022
في قطر ،وذلك بسبب
معاناته من مشاكل في
العضالت.
وكتب هاالند

هاالند

كلوب وغوارديوال راضيان بالتعادل
قال يورغن كلوب مدرب ليفربول ،إن فريقه
لعب أس ــوأ  45دقيقة فــي الـشــوط األول خالل
الـمــوقـعــة أم ــام مانشستر سـيـتــي ،الـتــي انتهت
بالتعادل  2-2في قمة المرحلة
الـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال كـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوب ب ـع ــد
الـمـبــاراة ،إن "المستوى في
ً
الـشــوط األول كــان متوسطا
م ــن ج ـه ـت ـنــا ،ربـ ـم ــا أق ـ ــل من
المتوسط ،كنا سلبيين
مــع الـكــرة ومــن دونها،
وكـ ـن ــا ت ـح ــت رح ـمــة
س ـي ـت ــي ،أسـ ـ ــوأ 45
دق ـي ـق ــة لـعـبـنــاهــا
ضدهم".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف "ك ـن ــت
أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن س ـع ـيــد

كلوب

اإلسبانية موغوروسا تتوج
بدورة شيكاغو

ً
الـبــالــغ مــن الـعـمــر  21عــامــا عـلــى "تــويـتــر" :مــرحـبــا يا
ً
رف ــاق ،آســف كــونــي لست جــاهــزا لـخــوض المباريات
ً
ً
مع المنتخب .كنت متلهفا للعب .على أي حال ،حظا
ً
سعيدا للنرويج.
وحــرمــت اإلص ــاب ــة هــاالنــد مــن خ ــوض الـمـبــاريــات
الثالث األخيرة مع فريقه دورتموند ،وكان الشك يحوم
حول مشاركته في تصفيات كأس العالم.
وقالت طبيبة المنتخب
ال ـ ـنـ ــروي ـ ـجـ ــي أوال
س ــان ــد فـ ــي ب ـيــان
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر ع ـ ـ ــن
االت ـحــاد "اإلصــابــة
بـ ـ ـ ـ ــدت ك ـ ــأنـ ـ ـه ـ ــا ي ـم ـك ــن
ع ــاج ـه ــا ،ل ـكــن ال ـت ـح ـســن كــان
ً
ً
بـطـيـئــا ج ــدا ل ــأس ــف" ،مـضـيـفــة :هناك
ً
أيـ ـض ــا م ـخ ــاط ــر حـ ـ ــدوث م ـض ــاع ـف ــات إذا
اس ـتــأنــف ال ـل ـعــب ب ـســرعــة ك ـب ـيــرة .وان ـضــم
هــاالنــد إلــى قائمة كبيرة مــن الغيابات في
ص ـفــوف ال ـنــرويــج بـسـبــب اإلص ــاب ــة أبــرزهــم
ألكسندر سورلوث وجوشوا كينغ.

ع ـلــى ض ـيــف إم ـب ــول ــي بـهــدفـيــن
نظيفين على الملعب األولمبي
األحد.
وس ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــل ث ـ ـ ـنـ ـ ــائ ـ ـ ـيـ ـ ــة رومـ ـ ـ ـ ــا
لــوري ـن ـت ـســو بـيـلـيـغــريـنــي ()42
واألرم ـن ــي هـنــريــك مـخـيـتــاريــان
(.)48
وب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـف ـ ــوز ،بـ ـ ــات رجـ ــال

أحرزت اإلسبانية غاربيني موغوروسا ،المتوجة
مــرتـيــن ب ــإح ــدى ب ـط ــوالت "غ ــران ــد سـ ــام" ،لـقــب دورة
شيكاغو األميركية ،إحدى دورات الـ  500نقطة بحسب
رابطة محترفات كرة المضرب ،على حساب
تصنيف ُ
التونسية أنس جابر ،أمس األول ،بنتيجة ،3-6 ،6-3
و-6صفر.
وهــذا اللقب هــو التاسع لإلسبانية ،التي تحتفل
بعيدها الثامن والعشرين الجمعة ،في بطوالت رابطة
المحترفات ،والثاني العام الحالي بعد دورة دبي في
مارس الماضي.
وحجزت موغوروسا ،المصنفة ثانية في الــدورة،
بطاقتها إ لــى النهائي مــن دون أن تلعب فــي نصف
النهائي عقب انسحاب منافستها التشيكية ماركيتا
ف ــون ــدروس ــوف ــا وص ـي ـفــة أول ـم ـب ـي ــاد طــوك ـيــو بـسـبــب
اإلصابة.
فــي المقابل ،فشلت جابر التي أطــاحــت المصنفة
أولى األوكرانية إيلينا سفيتولينا في ربع النهائي،
في أن تحقق لقبها الثاني في مسيرتها في دورات
المحترفات بعدما كانت افتتحت رصيدها في يونيو
فــي بــرمـنـغـهــام ،بــأفـضــل مــواسـمـهــا حـيــث بلغت ربــع
ً
نهائي ويمبلدون ،علما أنها بلغت ال ــدور عينه في
أستراليا عام .2020

مانشيني مدرب منتخب إيطاليا

أوروبـ ــا األخ ـي ــرة ،عـنــدمــا تـفــوق رج ــال مانشيني
بــركــات الترجيح عقب انتهاء الوقتين األصلي
واإلضافي بالتعادل .1-1
ً
وكانت إيطاليا في أوجها بعدما بدأت صيفا
ً
رياضيا ال ُينسى لألمة المتوسطية ،بفوزها على
إنكلترا في المباراة النهائية في عقر دارها ملعب
"ويمبلي" في العاصمة لندن.
تمسك مانشيني إلى حد كبير بأبطال "يورو
ً
 ،"2020فمن بين  26العبا كانوا في عداد تشكيلة
ً
المنتخب اإليطالي ،ضم في البداية  22العبا منهم،
باإلضافة الى العب وسط روما المتألق لورنتسو
بيليغريني ،الذي غاب عن البطولة القارية بسبب
اإلصابة.

إصابة إيموبيلي
لكن الـمــدرب اإليطالي أجبر على التخلي عن
خدمات مهاجم التسيو تشيرو إيموبيلي ،الذي
تـعــرض إلصــابــة فــي الفخذ ،فاستدعى بــدال منه
مهاجم يوفنتوس مويز كين ،الذي تألق في آخر
مباراة إليطاليا في التصفيات األوروبية المؤهلة
لنهائيات كأس العالم  ،2022بتسجيله ثنائية في
مرمى ليتوانيا (-5صفر) الشهر الماضي.
كـمــا سـيـغـيــب م ــداف ــع أتــاالن ـتــا راف ــاي ــل تــولــوي
ً
بسبب اإلصابة أيضا ،ووجه مانشيني الدعوة إلى
مدافع ميالن دافيدي كاالبريا لتعويضه.

عندما سمعت صفارة نهاية الشوط األول ،ألننا كنا بحاجة
لضبط الكثير من األشياء".
وتابع "الشوط الثاني كان مختلفا تماما ،ولو لعبنا
هكذا فقط ألحببت الفوز ،لكن بعدما حدث في الشوط األول
أنا سعيد بالنقطة".
من جهته ،قال غوارديوال "إذا ما ُسئلت عن النقطة التي
كسبناها ،فمن الواضح أنني سعيد ،وإذا ما ُسئلت عن
راض ،عدنا من -1صفر و ،1-2والفريق
األداء ،فأنا أكثر من
ٍ
أظهر شخصية كبيرة".
وتابع "يا لها من مباراة .لهذا السبب يتنافس سيتي
وليفربول في السنوات األخيرة ،ألننا نحاول اللعب بهذه
الطريقة ،لألسف لم نتمكن من الفوز لكننا لم نخسر".
وأضاف "لهذا السبب يبقى الدوري اإلنكليزي األفضل.
كانت مباراة مذهلة".
وتـحــت ق ـيــادة الـمــدربـيــن اإلس ـبــانــي بـيــب غ ــواردي ــوال
واأللماني يورغن كلوب ،أصبح مانشستر سيتي وليفربول
القوتين المهيمنتين في كرة القدم اإلنكليزية ،حيث سيطرا
على األل ـقــاب األرب ـعــة األخ ـيــرة فــي الـ ــدوري بينها ثالثة
لمانشستر سيتي.

مبابي :طلبت الرحيل في يوليو الماضي
كي يستفيد النادي نظير انتقالي
كشف المهاجم الفرنسي كيليان
مـبــابــي أن ــه طـلــب م ــن ب ــاري ــس ســان
ج ــرم ــان ال ـس ـم ــاح ل ــه بــالــرح ـيــل في
يوليو الماضي حتى يتمكن النادي
مـ ــن الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى أمـ ـ ـ ــوال نـظـيــر
انتقاله وبالتالي سيكون قدم خدمة
للفريق الذي "قدم له الكثير".
وق ــال الــاعــب الـشــاب فــي مقابلة
م ــع إذاعـ ــة "أر إم س ــي س ـب ــورت" تم
نشر جزء منها امس" ،طلبت الرحيل
ألنني في الوقت الــذي لم أرغــب في
التجديد ،كنت أود أن يحصل النادي
على تعويض عن انتقالي ليحصل
على بديل جيد".
وأكـ ــد م ـبــابــي ،الـ ــذي سـيـبـلــغ من
العمر  23عاما في ديسمبر القادم،
أنــه قــدم هــذا الطلب "فــي وقــت مبكر
ب ـمــا يـكـفــي ل ـكــي يـسـتـطـيــع ال ـن ــادي
ضبط أموره وفقا لذلك".
وفـ ــي ال ـم ـق ــاب ـل ــة ،الـ ـت ــي أج ــراه ــا

معه الالعب السابق جيروم روتن،
ن ـفــى ب ـطــل ال ـع ــال ــم م ــع فــرن ـســا فــي
مــو نــد يــال رو س ـيــا  2018أن يـكــون
انـتـظــر حـتــى األس ـبــوع األخ ـيــر من
الـمـيــركــاتــو الـصـيـفــي الـمــاضــي
إلخـ ـب ــار الـ ـن ــادي بــرغ ـب ـتــه فــي
ال ــرحـ ـي ــل "ق ـ ـلـ ــت إن ـ ـنـ ــي أريـ ــد
الرحيل ،وقلت ذلك في وقت
مبكر بما يكفي".
وأ ض ــاف :لــم يعجبني
كثيرا ترديد عبارة
"يأتي األسبوع
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر م ــن
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
أغسطس"،
ألن ه ـ ــذا
ي ـج ـع ـلــك
تـ ـ ـب ـ ــدو
ك ـ ــأن ـ ــك
ل ـ ـ ـ ــص.

أول اختبار حقيقي لـ«ملوك» أوروبا منذ التتويج القاري
تواجه إيطاليا أول اختبار حقيقي لها منذ
تتويجها بكأس أوروب ــا  2020هــذا الصيف،
عـنــدمــا يستضيف رج ــال ال ـم ــدرب روبــرتــو
ً
مانشيني إسبانيا غ ــدا  ،على ملعب سان
سيرو في ميالنو ،بالدور نصف النهائي
لمسابقة دوري األمم األوروبية لكرة القدم.
وتـسـتـضـيــف إيـطــالـيــا األدوار الـنـهــائـيــة
لـلـنـسـخــة الـثــانـيــة لـلـمـســابـقــة الـقــاريــة
الـحــديـثــة،
بـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا
تـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــت
البرتغال
ب ـ ـ ـ ــاألول ـ ـ ـ ــى
فـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ــورت ـ ـ ــو
عـ ـل ــى حـ ـس ــاب ه ــولـ ـن ــدا (-1
صفر) ،حيث تلتقي بلجيكا المصنفة
أول ــى عــالـمـيــا مــع فــرنـســا بـطـلــة الـعــالــم
الخميس ،على ملعب "أليانز ستاديوم"
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ب ـ ـ ـنـ ـ ــادي يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس ،الـ ـ ــذي
يستضيف مباراة تحديد المركز الثالث
األحد المقبل ،وهو اليوم ذاته الذي تقام
فيه ا لـمـبــاراة النهائية على ملعب سان
سيرو.
وستكون مواجهة إيطاليا وإسبانيا
إ ع ــادة للقائهما فــي نصف نهائي كأس

ال ـ ـم ـ ــدرب الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ج ــوزي ــه
مورينيو في المركز الرابع مع
 15نقطة ،في حين حل إمبولي
ً
عاشرا مع تسع نقاط.
وقال مورينيو "لعبنا بشكل
جيد .كنا متماسكين".
وأضـ ــاف الـبــرتـغــالــي "أعـتـقــد
أن ـنــا كـنــا نـسـتـحــق ال ـف ــوز ،فمن

ً
الجيد دائما الفوز بعد الهزيمة.
فمع  15نقطة من سبع مباريات،
نحن على ما يرام".
وف ـ ــي مـ ـب ــاري ــات أخـ ـ ـ ــرىّ ،
دك
فيرونا شباك سبيتسيا برباعية
نظيفة ،فيما تعادل سمبدوريا
م ــع أودي ـن ـي ــزي ب ـثــاثــة أه ــداف
لكل منهما.

وتــدخــل فــرنـســا األدوار الـنـهــائـيــة ل ــدوري األم
األوروب ـي ــة ،وهــي ال ت ــزال تحت صــدمــة خروجها
المخيب من الــدور ثمن النهائي لنهائيات كأس
أوروبا على يد سويسرا ،وعروضها المخيبة في
تصفيات كأس العالم الشهر الماضي.
كــان فوزها على فنلندا -2صفر ،في تصفيات
ك ــأس الـعــالــم هــو األول بـعــد سلسلة مــن خمسة
تعادالت ،وهي نتائج غير توقعة من منتخب مليء
ببعض أفضل الالعبين في العالم.
وسيفتقد مدربها ديدييه ديشامب إلى خدمات
نجم وسطه وتشلسي اإلنكليزي نغولو كانتي،
بسبب إصابته بفيروس كورونا.
وتــأمــل إسبانيا إفـســاد احـتـفــاالت اإليطاليين
ً
بــالــريــادة ال ـقــاريــة عـلــى أرض ـه ــم ،خـصــوصــا بعد
مخالفتها للتوقعات في كأس أوروبا وبلوغها دور
األربعة ،حيث كانت الطرف األفضل أغلب فترات
المباراة قبل أن تسقط في فخ ركالت الترجيح أمام
الطليان وتودع البطولة.
وسيغيب عن إسبانيا نجم برشلونة الواعد
ب ـيــدري ،ال ــذي ك ــان متألقا فــي ك ــأس أوروبـ ــا ،عن
مباراة نصف النهائي بسبب اإلصابة.

قلت في يوليو إنني أريد المغادرة.
وذك ـ ـ ــر مـ ـب ــاب ــي أنـ ـ ــه كـ ـ ــان ي ــري ــد
الـ ــرح ـ ـيـ ــل بـ ـشـ ـك ــل ج ـ ـيـ ــد عـ ـ ــن "بـ ــي
إس ج ـ ـ ـ ـ ـ ــي" ،وأن ت ـ ـكـ ــون
ه ـن ــاك مـنـفـعــة بــالـنـسـبــة
ل ـل ـطــرف ـيــن ،م ـض ـي ـفــا أن
"ه ـ ــذا ال ـ ـنـ ــادي قـ ــدم لــي
ال ـك ـث ـيــر ،ل ـطــال ـمــا كـنــت
سعيدا طوال السنوات
األر بــع ا لـتــي قضيتها
ه ـن ــا وم ــازال ــت
كذلك".

رود يحرز لقب دورة سان دييغو
أح ـ ــرز ال ـن ــروي ـج ــي كــاسـبــر
رود ال ـم ـص ـن ــف ث ــانـ ـي ــا لـقــب
ب ـ ـطـ ــل دورة س ـ ـ ـ ــان د يـ ـيـ ـغ ــو
األميركية فــي كــرة المضرب،
بفوزه السهل على البريطاني
كاميرون نوري -6صفر و2-6
األحد في المباراة النهائية.
واللقب هو السادس لرود
ف ـ ــي مـ ـسـ ـي ــرت ــه االح ـ ـتـ ــراف ـ ـيـ ــة،
وال ـخــامــس ه ــذا ال ـعــام بينها
ثالثة ألقاب في ثالثة أسابيع
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـم ـ ــاع ـ ــب ال ـ ـتـ ــراب ـ ـيـ ــة
بــاشـتــاد الـســويــديــة وغشتاد
ا لـســو يـســر يــة وكيتسبوهيل
النمسوية في يوليو الماضي،
واألول على المالعب الصلبة.
وبات رود اول العب يتوج
بخمسة ألقاب هذا العام.
وتــوج رود مـشــواره الرائع
ف ــي الـ ـ ــدورة االم ـيــرك ـيــة حيث
ت ـخ ـط ــى م ـن ــاف ـس ـي ــن أقـ ــويـ ــاء
أب ــرزه ــم ال ـب ـل ـغ ــاري غــري ـغــور
دي ـم ـي ـت ــروف ال ـث ــال ــث عــالـمـيــا
سابقا في نصف النهائي.
و سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــي رود ا ل ـ ـ ــى
ال ـمــركــز ال ـثــامــن فــي تصنيف

را بـطــة الالعبين المحترفين
منعشا آماله في حجز إحدى
ال ـب ـطــاقــات الـمــؤهـلــة لبطولة
الماسترز الختامية في مدينة
تورينو اإليطالية في الفترة
بين  14و 21نوفمبر المقبل.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

الكويت...
إلى أين؟

د .نجم عبدالكريم

ً
ً
ً
ُ
سألت سياسيا كويتيا ُمخضرما:
س :إلى أين تسير الكويت؟
ج :ليس لها من طريق ،غير االعتماد على سعر البرميل،
والبرميل فقط!
س :يــا ال ـلــه ...سعر البرميل هــو ال ــذي يـحــدد مستقبل
الوطن؟
ج :نعم ...وأكرر ،سعر البرميل فقط!
ً
س :إذا ،أين ذهبت الدراسات والبحوث واألصوات التي
كانت ومازالت تنادي بتعدد مصادر الدخل في البالد؟
ج :هل لك أن تذكر لي تلك المصادر التي سيتعدد دخل
البالد منها؟
ُ
س :ألــم تتخذ إج ــراء ات لمشاريع ،كمشروع التخطيط
للتنمية ،الذي ُرصدت له مليارات الدنانير ،وأوكلت مهمة
القيام به إلى الشيخ أحمد الفهد؟
ً
ً
ج :أعطني دليال واحدا على أن ذلك المشروع دخل حيز
التنفيذ ،ثم أين هي تلك المليارات التي ُرصدت له؟
س :طـيــب ...مــاذا عــن مـشــروع طريق الحرير الــذي كان
ً
الشيخ ناصر صباح األحمد  -رحمه الله ُ -متحمسا له،
ً
وهو مشروع تبلغ كلفته مليارات الدنانير أيضا؟
ج :الحماس شيء ،والواقع شيء آخر .وقل لي بربك :هل
هناك مؤسسة رسمية لديها كوادرها البشرية التي تتابع
تنفيذ مشروع بهذه الضخامة ،بحيث تجعل الكويت ال
تعتمد على مصدرها الوحيد؟
س :هل تريد القول إنها مشاريع غير قابلة للتطبيق؟
بمعنى آخر :أليس هناك خطط مستقبلية لمراحل ما بعد
نضوب النفط؟
ج :خطط مستقبلية مثل ماذا؟
س :صناعة ،زراعة ،سياحة.
ج :يا عزيزي ...لن تستطيع الكويت أن تلحق بمن سبقها
في الصناعة أو الزراعة ،ولي رأي في موضوع السياحة.
س :هل من الممكن شرح األسباب؟
ج :فــي الصناعة هـنــاك دول متقدمة علينا منذ قــرون
ومــن الصعب اللحاق بها ،ال منافستها ،ومناخ الكويت
ً
ليس زراعيا إذا قورنت بالبالد التي تصدر زراعتها منذ
سنين إلى العالم.
س :ماذا بشأن السياحة؟
ً
ً
ج :إذا رغبت أن تتخذ من الكويت بلدا سياحيا فالبد لك
أن تسير على نهج ُدبي أو غيرها من البلدان التي بها سقف
عال ومفتوح للحرية ،بحيث يتم فتح الباب على مصراعيه.
ٍ
س :وهل في ذلك صعوبة؟
ج :بل صعوبات وعوائق ال حصر لها!
س :مثل ماذا؟
ج :أن تسمح ببيع الخمور ،وتمنح تراخيص للمنتديات
ً
الليلية ،فضال عن التسهيالت التي يجب أن تتمتع بها
الفنادق! فهل سيرضى أهل الكويت بذلك؟
***
ً
س :فما الحل إذا؟
ج :الحلول كثيرة ،وتم التنظير لها ...وما كتبه جاسم
السعدون وغيره من الخبراء يحتوي على الكثير منها.
س :هل من الممكن طرح أمثلة لتلك الحلول؟
ج :الترشيد االقتصادي الـمــدروس ،وتشجيع اإلنتاج
الـمـحـلــي لـيـغـطــي االك ـت ـفــاء ال ــذات ــي ،ك ــي يـتــم الـتـقـلـيــل من
االستهالك الخارجي .وهناك دراسات كتبها أبناء الكويت
ً
مهمة جدا في هذا الشأن.
س :وهل من الممكن تطبيقها والعمل بها؟
ً
ج :ممكن جدا إذا توقف التسيب واالرتجال والتجاوزات
واالعتداء على المال العام.
س :يبدو أنك شديد التفاؤل.
ج :ألنني مؤمن بأن سعر البرميل وحده ال يبني حضارة
إذا لــم يـسـ َـع إلـيـهــا اإلن ـســان بالقيم األخــاقـيــة والـمـبــادئ
اإلنسانية ...وهذا ما أتمناه لوطني الكويت.

أعيدوا النظر ً
رجاء
هـ ـن ــاك ق ـ ـ ـ ــرارات ب ـ ـ ــودك أال ي ـت ـس ــرع أي
مسؤول بالموافقة عليها ،والتوقيع على
مـضـمــونـهــا ،ألنـهــا ال تمثل اسـتـثـنــاء ،بل
ً
تـكــون شاملة للجميع ،وغــالـبــا مــا تكون
مرتبطة بحادث معين ،أو مخالفة ما من
ً
النوع الذي نادرا ما يحدث!!
آخر هذه القرارات هو التالي:
"منع ممارسة رياضة المشي ،وركوب
الدراجات الهوائية وغيرهما من الهوايات
البريئة على جسر جابر ...إلخ إلخ إلخ"!!
ما يعرفه الكثيرون عن الشيخ فيصل

د .ناجي سعود الزيد
النواف ،وكيل وزارة الداخلية ،أنه إنسان
ٍّ
عـمـلــي ومـ ـت ــأن ،وال يستعجل ف ــي اتـخــاذ
القرار.
إال أن ذ ل ـ ــك ال ي ـم ـنــع مـ ــن ط ـ ــرح رأي
الكثيرين ممن ينظرون إلى جسر جابر
وغيره من األماكن كمتنفس وترويح عن
ً
الـنـفــس ،والـتــريــض مشيا على األق ــدام،
أو م ـم ــارس ــة ه ــواي ــة قـ ـي ــادة الـ ــدراجـ ــات
الهوائية...
كـ ــان ب ــإم ـك ــان وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة إي ـجــاد
ط ــرق وس ـبــل وح ـ ــارات لـمـمــارســة ريــاضــة

المشي والتريض ،وحتى قيادة الدراجات
الهوائية ،دون الحاجة إلى المنع التام.
الجو االجتماعي والنفسي خانق في
البلد ،وليس هناك حاجة للتضييق أكثر
مـمــا هــو حــاصــل ،فــالـنــاس تــريــد الـخــروج
من قوقعة الممنوعات ،ولكون القرار ربما
ً
اتـخــذ ألن حــادثــا وق ــع ،فــذلــك ال يمنع من
إص ــدار إرش ــادات ،ووضــع ترتيبات لمنع
الحوادث ،ولكن التعميم بالمنع التام ليس
ً
ض ــروري ــا ،ولــن يمنع ال ـح ــوادث ،فالرجاء
إعادة النظر بالقرار.

«هابل» يلتقط مجرة حلزونية كريستالية
ك ـش ــف هـ ــابـ ــل ،أق ـ ـ ــوى ت ـل ـس ـكــوب
ً
فضائي تابع لناسا ،صورا جديدة
لمجرة حلزونية "كريستالية" تبعد
عن األرض  130مليون سنة ضوئية.
وقــال موقع "سكاي نيوز" أمس،
إن صور هابل أظهرت مجرة NGC
 ،5728التي بــدت بشكل "حلزوني"
مبهر وسط السماء.
والتقط هابل الصور باستخدام
كــامـيــرا "هــابــل واي ــد فيلد  ،"3وهي
ً
حـ ـس ــاس ــة جـ ـ ـ ــدا لـ ـلـ ـض ــوء ال ـم ــرئ ــي
واألشعة تحت الحمراء.
وفــي ال ـصــورة ،بــدت NCG 5728
م ـج ــرةح ـلــزون ـيــة أن ـي ـقــة ومـضـيـئــة

بشكل كريستالي خــاب ،لكن ما ال
تظهره الصورة هو أن NGC 5728
ت ـع ـت ـبــر مـ ــن الـ ـمـ ـج ــرات ال ـن ـش ـي ـطــة،
والمعروفة باسم مجرةسيفرت.
وت ـت ـم ـي ــز م ـ ـجـ ــرات س ـي ـف ــرت عــن
الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــرات األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ذات الـ ـن ــوى
ال ـم ـج ــري ــة ال ـن ـش ـي ـطــة ألن ال ـم ـجــرة
ُ
نفسها ترى بوضوح.
أم ــا ال ـن ــوى ال ـم ـجــريــة الـنـشـيـطــة
األخرى فتبعث الكثير من اإلشعاع
لدرجة أنه يكاد يكون من المستحيل
مراقبة المجرة التي تضمها.

يومية سياسية مستقلة

وفيات
علي عبدالخالق بدر الشايع
 48عاما ،شيع ،ت99522244 :

منال سبت محمد بن سبت
زوجة بدر محمد البالول
 51عاما ،شيعت ،ت99820713 ،90048858 :

حبيب راضي العيوس
 84عاما ،شيع ،ت99608048 :

علي راشد علي الرمح
 60عاما ،شيع ،ت51133570 ،99731314 :

مواعيد الصالة

الحمض النووي الريبي المرسال (إم
آر إن إيــه) والـبـحــوث المرتبطة بعمل
الجهاز المناعي وخبراء في التصاق
الـخــايــا أو فــي عـلــم الـتـحـلــق ،بحسب

خبراء في الجوائز العلمية استطلعت
آراءهم وكالة فرانس برس.
ُ
ومـنـحــت جــائــزة نــوبــل للطب العام
ً
الماضي إلى  3علماء فيروسات تقديرا

لبحث مرتبط بفيروس التهاب الكبد
الوبائي "سي".
ويـتــواصــل مــوســم نــوبــل مــع جائزة
ً
الـفـيــزيــاء ال ـيــوم ،و"الـكـيـمـيــاء" غ ــدا ،ثم

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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ً
ل ـي ـكــن ع ـن ــوان ـه ــا أيـ ـ ــا كـ ـ ــان ،م ـ ـفـ ــاوضـ ــات ،ح ـ ــوار،
"إم ــاء ات" ،صفقة سياسية ،المطلوب "الــزبــدة" في
النهاية ،وليس جعجعة من دون طحين متى اتفقنا
على واقعنا الصعب! أ صـحــاب القضية مــن بعض
النواب السابقين ورفاق لهم في المهجر اإلجباري،
وش ـ ـبـ ــاب ع ـ ـ ّـب ـ ــروا ب ـك ـل ـم ــات ب ـس ـي ـطــة عـ ــن أف ـك ــاره ــم
بـتـغــريــدات عــاديــة "طـفـشــوا" مــن الــدولــة أو سجنوا
ً
لقوانين اعتباطية
بعد صدور أحكام قاسية تنفيذا
ّ
ال دستورية ،الحكومة ،بدورها ،وهي تمثل السلطة،
متورطة في إيجاد المخرج ألزمة مستنقع استوائي
لالقتصاد المالي كل يوم يمضي على الدولة تغطس
فيه أكثر.
أغـلـبـيــة ال ـج ـم ـهــور ال ف ــي ال ـع ـيــر وال ف ــي الـنـفـيــر،
مـ ــادامـ ــت الـ ــرواتـ ــب "م ــاشـ ـي ــة" ،ب ـي ـن ـمــا ي ــراه ــن على
وعي جمهورنا الفيتنامي "الثوري" ريــاء أصحاب
ّ
العضالت مــن الحالمين المنظرين حين يتسلون
ب ـت ـن ـظ ـي ــرات م ـض ـح ـك ــة عـ ـب ــر أجـ ـ ـه ـ ــزة ت ـل ـفــونــات ـهــم
وكمبيوتراتهم عن رفض المبادرة األميرية ،وكأنهم
يملكون ألف حل غيرها.
ماذا يمكن أن يخرج به المتحاورون المفاوضون
من الجانب النيابي مع مــرارة حكمة سلطة فيروز
الـصـغـيــرة لـمــا قــالــت "ان ــت مــامــا وبــابــا وك ــل حاجة
بحياتي"! هي سلطة حكم أنور وجدي التي تحتكر
االقتصاد والسياسة والقمع ،وتمارسه بكل سهولة،
حالها من حال شقيقاتها العربيات مع فروق شكلية!
الرأي الحكومي حول مبادرة اإلصالح االقتصادي
فــي دعــوت ـهــا ل ـل ـحــوار هــو تــرقـيــع مــؤقــت "وتــره ـيــم"
لماكينة معطوبة من األساس ،لكن يظل في النهاية
ال ـجــود مــن ال ـمــوجــود اآلن ،وأكـ ــرر اآلن ،وبـعــد ذلــك
ً
ليفكر الجميع سلطة ونخبا واعية في حلول جدية
لالقتصاد والسياسة للمدى الطويل ،فهناك مئات
األلوف القادمين لسوق العمل خالل سنوات بسيطة،
ْ
وال يوجد هذا السوق إال في وهم المنتظرين.
ً
ف ـل ـي ـبــدأ "الـ ـ ـح ـ ــوار" ح ـ ـ ــاال ،ول ـي ـك ــن خ ـ ــال ج ــدول
زمني محدد ال يمتد وال يتأجل ككل األطــروحــات
ـرض ولو
الحكومية ،وليخرج المتحاورون بحل ُمـ
ٍ
كان فيه الكثير من التحفظات ،لكنه يحل اآلن أزمة
ً
ّ
ّ
َ
والمطاردين ويسكن األزمة المالية مؤقتا،
المهجرين
ال تنخدعوا بصعود برميل النفط اليوم ،وتتناسون
الغد ،سيفوه ليس السلطة فقط ،هو وعينا السياسي
قبل ذل ــك ،ول ــواله لما وصلنا إلــى هــذه الـحــال منذ
عقود طويلة.

«نوبل الطب» ألميركي ومواطنه من أصل لبناني أرمني
فاز العالم األميركي ديفيد جوليوس
وم ــواطـ ـن ــه م ــن أصـ ــل ل ـب ـنــانــي أرم ـن ــي
أرديرم باتابوتيان بجائزة نوبل للطب
ً
لهذا العام؛ تقديرا الكتشافاتهما على
صعيد مستقبالت الحرارة واللمس.
وقــالــت اللجنة الـمـســؤولــة عــن هذه
ال ـم ـكــافــآت ال ـعــري ـقــة ف ــي سـتــوكـهــولــم،
َ
أمس ،إن "االكتشافات الرائدة" للفائزين
بجائزة نوبل هــذا العام "سمحت لنا
بفهم كـيــف يمكن ل ـل ـحــرارة وال ـبــرودة
والقوة الميكانيكية أن تحفز النبضات
العصبية التي تسمح لنا بإدراك العالم
والتكيف معه".
ً
واستخدم جوليوس ( 65عاما) ،وهو
أستاذ في جامعة كاليفورنياّ ،
مكون
كابساييسين النشط في الفلفل الحار
ً
ً
ال ــذي يسبب إحـســاســا ح ـ ّـراق ــا ،لرصد
وجود أحد المستقبالت في النهايات
العصبية الجلدية يتفاعل مع الحرارة.
أمـ ــا م ــواط ـن ــه أردي ـ ـ ــرم بــاتــابــوت ـيــان
المولود في بيروت سنة  ،1967وهو
أستاذ في معهد "سكريبس ريسرتش"
فــي كاليفورنيا ،فقد اسـتـخــدم خاليا
حساسة على الضغط ال كـتـشــاف فئة
جــديــدة مــن المستقبالت تـتـفــاعــل مع
ال ـم ـح ـف ــزات الـمـيـكــانـيـكـيــة ف ــي الـجـلــد
واألعضاء الداخلية.
وقد جرى التداول بأسماء علماء
ُ
كثر لنيل هــذه الـجــائــزة التي تمنح
ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام فـ ــي ذك ـ ــراه ـ ــا ال ـس ـنــويــة
الـعـشــريــن بـعــد الـمـئــة ،بينهم رواد
فــي البحوث المتعلقة باللقاحات
الـ ـمـ ـض ــادة ل ـ ـ "ك ــوفـ ـي ــد "19 -بـتـقـنـيــة

ّ
اخرجوا لنا بحل

حسن العيسى
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"اآلداب" الخميس و"الـســام" الجمعة،
على أن ينتهي بمنح جائزة االقتصاد
االثنين  11الجاري.
(أ ف ب)

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:24

العظمى 38

الشروق

05:43

الصغرى 21

الظهر

11:37

ً
أعلى مد  01:14صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:59

 02:10م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:30

ً
أدنى جزر  07:57صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:46

 08:07م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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