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األمير :دماء
الكويتيين
والمصريين
في انتصار أكتوبر
ّ
جسدت روابطنا

٠٢

مشعل األحمد العضد األمين خريف ساخن على حدود
ّ
في سدة والية العهد إيران الشمالية
• طهران ويريفان تسعيان لتجنب معادلة «سيونيك  -إدلب»
• الجيش يطلع خامنئي على  3سيناريوهات لتدخل عسكري

اقتصاد

٠٩
«الوطني» يستقبل عمدة
الحي المالي لمدينة لندن

طهران  -فرزاد قاسمي

• شعاره مستقبل مشرق يحمل ديموقراطية االستقرار
وتغليب المصلحة الوطنية العليا
• سموه ساهم في تطوير الحرس الوطني واإلشراف
على وثيقته االستراتيجية لتعزيز االنتماء والتفوق
٠٢
اقتصاديات
تقرير اقتصادي

ً
هل حقا نريد للكويت
أن تكون ً كالخليج
اقتصاديا؟
07

08

٠٨
«الكابالت» :اتفاقية
شراكة مع مجموعة
كابالت الرياض
دبابات إيرانية خالل مناورات على حدود أذربيجان مطلع الشهر الجاري (رويترز)
ً
ح ــال طـلـبــت مـنـهــا يــري ـفــان ذل ــك رس ـم ـيــا .بل
إن عبداللهيان ا قـتــرح على ضيفه أن تبادر
أرمـيـنـيــا إل ــى تـقــديــم ش ـكــوى لـمـجـلــس األم ــن
ال ـ ــدول ـ ــي ضـ ــد ت ــركـ ـي ــا وأذربـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــان بـسـبــب
«التعديات على أراضي أرمينيا واحتالل جزء
منها» ،و«عدم االلتزام باتفاق وقف إطالق النار
ُ
برم برعاية روسية ،وطلب تدخل دولي
الذي أ ِ
في هذا الشأن».
وف ــي ســاب ـقــة ،أبـ ــدت ط ـه ــران اس ـت ـعــدادهــا

ً
«التطبيقي» تشترط  PCRأسبوعيا لحضور غير المطعمين
عادل سامي وأحمد الشمري

كشف طبيب الصحة الوقائية في وزارة الصحة
د .عـبــدالـلــه بـهـبـهــانــي أن نـسـبــة االن ـخ ـفــاض في
وفيات «كوفيد  »19بالكويت بلغت خالل سبتمبر
الماضي  ،%91.5مقارنة بحاالت يوليو الماضي.
وق ـ ــال بـهـبـهــانــي ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» إن ان ـخ ـفــاض
اإلشغال السريري ألجنحة «كورونا» بلغ ،%97
وتراجعت حاالت العناية المركزة  %97.7مقارنة
بمنتصف يوليو الماضي.

تحقيقات جديدة بفقدان مقتنيات المتحف الوطني

●
07

محمد راشد

كشفت مصادر معنية بملف المقتنيات
األث ــري ــة ف ــي م ـت ـحــف ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي أن
ّ
التحقيقات األولية للجنة التي شكلها وزير
اإلعــام والثقافة رئيس المجلس الوطني

ل ـل ـث ـقــافــة والـ ـفـ ـن ــون واآلداب ع ـبــدالــرح ـمــن
الـمـطـيــري فــي يــونـيــو الـمــاضــي ،بـنــاء على
تـقــريــر ص ــادر مــن لـجـنــة ج ــرد م ــواد اآلث ــار
وال ـت ــراث الـشـعـبــي المسجلة فــي المتحف
والمتاحف التابعة له ،أظهرت أن ال مقتنيات
مفقودة ،لينفي تقرير اللجنة بذلك ما أعلنه

معنيون بــاآلثــار مــن فـقــدان عــدد كبير من
القطع األثرية.
وأضــافــت الـمـصــادر أن ــه بـعــد إث ــارة هــذا
ً
الملف مجددا ،ولمزيد من التدقيق في هذا
الـمــوضــوع الـمـهــم ،اتـخــذ الــوزيــر المطيري
ً
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرارا ف ـ ــي س ـب ـت ـم ـب ــر الـ ـم ــاض ــي 02

لبنان :اختراق البيئة السنية يتصدرّ
أهداف «حزب الله» االنتخابية
●

بيروت -منير الربيع

ال مـلــف ي ـت ـقـ ّـدم عـلــى االنـتـخــابــات
النيابية في لبنان ،فقبل نحو خمسة
أشهر مــن االق ـتــراع ،تحول البلد كله
إلى خلية انتخابية.
وبـمـعــزل عــن الـخــاف الـقــائــم على
ان ـت ـخــاب الـمـغـتــربـيــن لـ ـ  6نـ ــواب في
ال ـبــرل ـمــان ،وه ــي ال ـم ــرة األولـ ــى الـتــي
يفترض أن تحصل فيها هذه الخطوة،
فــإن جميع القوى السياسية ال تزال
ت ــؤك ــد ت ـم ـس ـك ـهــا بـ ـ ــأن االن ـت ـخ ــاب ــات
سـتـجــرى فــي مــواعـيــدهــا ،فـكــل طــرف
يحتاج إلى إثبات شرعيته الشعبية

وحفاظه على قاعدته الشعبية ،بعد
سنتين مــن التحركات االحتجاجية
الـ ـ ـت ـ ــي طـ ــال ـ ـبـ ــت ب ـ ــإسـ ـ ـق ـ ــاط ال ـط ـب ـ َق ــة
السياسية كاملة ،وهو ّ
تحد لم ترض
ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة بــاالس ـت ـســام لــه،
ً
وخصوصا «حزب الله».
فــالـحــزب ف ــاز بــاألكـثــريــة النيابية
في االنتخابات السابقة ،ألول مرة في
تاريخه ،وهو بالتأكيد يريد االحتفاظ
بها في انتخابات مايو؛ لعدة أهداف:
ً
أوال إلثبات أن شعبيته في الساحة
ً
الشيعية لم تضعف ،وثانيا إيصال
رسالة واضحة للخارج ،بما في ذلك
الــدول العربية ،أنه صاحب 02

• اللقاء يعزز إمكانية تبادل السفراء بين البلدين
• اإلمارات تعلن الخروج من «كورونا»

إلى ذلك ،وبعدما أصدر المدير العام لـلهيئة
العامة للتعليم التطبيقي وا لـتــدر يــب باإلنابة
ً
د .جاسم األنصاري ،أمس ،قرارا بعودة الدراسة
ً
ً
الكاملة بكليات ومعاهد الهيئة حضوريا اعتبارا
من  17الجاري ،اشترطت «التطبيقي» على الطلبة
واألساتذة لحضور المحاضرات ودخول القاعات
الدراسية ضرورة إبراز شهادة التطعيم لمن تلقى
جرعة أو جرعتين من اللقاح ،وشهادة فحص PCR
بنتيجة سلبية في بداية كل أسبوع دراسي لغير
المطعمين.
04-03

• لجنة التحقيق الثانية :لم يتضح ُ
بعد اختفاء قطع أثرية منه
ً
• «نزاهة» تحيل قياديا وآخر في «اإلعاقة» للنيابة بتهمة التزوير
البرميل الكويتي ً
يتجاوز  80.7دوالرا

للسماح لقوات تابعة لألمم المتحدة بدخول
أرمينيا عبر األراضي واألجواء اإليرانية.
إال أن وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األرمـ ـن ــي أوض ــح
أن دخـ ــول قـ ــوات أج ـن ـب ـيــة ل ـب ــاده يـتـعــارض
مــع االتـفــاق الــدفــاعــي مــع روسـيــا ،ولــذلــك فإن
السلطات في بالده تتوقع أن تلتزم موسكو
بالدفاع عنها في حال تعرضها العتداء ،وأنه
إذا رفضت روسـيــا االلـتــزام بــاالتـفــاق عندها
يمكن ليرفان أن تطلب من إيــران أو 02

«الصحة» :وفيات «كورونا» تتراجع  %91.5بن زايد يستقبل وزير
خارجية قطر في أبوظبي
و«العناية»  %97.7خالل سبتمبر
●

«المركزي» يوقع
مذكرة تفاهم مع
«التحريات المالية»

كــانــت الـمـخــاوف اإليــرانـيــة واألرمـنـيــة من
الــوضــع األم ـنــي بمحافظة سـيــونـيــك جنوب
أرم ـي ـن ـي ــا ،الـ ـت ــي ت ـض ــم الـ ـش ــري ــط الـ ـح ــدودي
األرمـ ـ ـن ـ ــي -اإلي ـ ــران ـ ــي وت ـف ـص ــل ب ـي ــن أراض ـ ــي
أذربـ ـيـ ـج ــان وأراضـ ـ ـ ــي ج ـم ـه ــوري ــة ن ـخ ـجــوان
األذربيجانية ،أحد العناوين الرئيسية للزيارة
السريعة التي أجراها وزير الخارجية األرمني
أرارات ميرزويان لطهران االثنين الماضي قبل
توجه نظيره اإليراني حسين أمير عبداللهيان
إلى موسكو.
وأكــد مصدر رفيع بالخارجية اإليرانية،
أن عبداللهيان ،الــذي أجــرى أمــس مع نظيره
الروسي سيرغي الفروف محادثات مستفيضة
ح ـ ــول األزمـ ـ ـ ــة مـ ــع بـ ــاكـ ــو ،ك ـ ــان أك ـ ــد ل ـن ـظ ـيــره
األرمني أن القوات اإليرانية ستبقى مستقرة
ً
ومتأهبة على الحدود بين البلدين تحسبا
للسيناريو الذي عاد إلى التداول بكثافة في
اآلونة األخيرة عن مخطط تركي -أذربيجاني
الح ـت ــال مـحــافـظــة سـيــونـيــك ل ــرب ــط أراض ــي
جمهورية نخجوان بـ «الوطن األم» ،وبالتالي
يصبح ألذربيجان حدود مباشرة مع حليفتها
تركيا ،لكن في المقابل تفقد إيــران حدودها
ً
مــع أرمـيـنـيــا ،ويـصـبــح حـتـمــا عليها العبور
في أذربيجان للوصول إلى روسيا وأوروبا.
وأش ــار الـمـصــدر إل ــى أن عبداللهيان كــان
ً
واض ـحــا ب ــأن ب ــاده لــن تـقــدم عـلــى أي تحرك
ع ـس ـكــري داخ ـ ــل األراض ـ ـ ــي األرم ـن ـي ــة ،إال في

اقتصاد

محليات

٠٣

واشنطن :الكويت حليف
استراتيجي لنا وصديق
ّ
وفي ال غنى عنه

مسك وعنبر

١١

ً
محمد بن زايد مستقبال وزير خارجية قطر في أبوظبي أمس
في أول زيــارة يقوم بها وزير
خ ــارج ـي ــة ق ـط ــري إلـ ــى اإلم ـ ـ ــارات
م ـن ــذ عـ ــام  ،2017اس ـت ـق ـبــل ول ــي
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
لـ ـلـ ـق ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة اإلم ــاراتـ ـي ــة
ال ـش ـيــخ م ـح ـمــد ب ــن زايـ ـ ــد ،أم ــس،
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــوزراء
وزيـ ــر خــارج ـيــة ق ـطــر مـحـمــد بن
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن آل ث ــان ــي ،وب ـحــث
الجانبان العالقات األخوية وسبل
ت ـع ــزي ــزه ــا ب ـم ــا يـ ـخ ــدم م ـصــالــح
البلدين.
وحضر اللقاء ،الذي جرى في
قـصــر ال ـشــاطــئ بــأبــوظ ـبــي ،ومــن

شأنه تعزيز إمكانية تبادل قطر
واإلمارات للسفراء ،مستشار األمن
الوطني اإلماراتي الشيخ طحنون
ب ــن زايـ ــد آل ن ـه ـيــان ،الـ ــذي سبق
أن زار الــدوحــة ،أواخ ــر أغسطس
الماضي ،والتقى خاللها األمير
تميم بن حمد.
ويمثل االجتماع أرفــع خطوة
ق ـط ــري ــة ب ــات ـج ــاه اإلمـ ـ ـ ـ ــارات مـنــذ
إع ـ ــان ال ـم ـصــال ـحــة الـخـلـيـجـيــة،
التي توسطت بها الكويت ،خالل
«قمة العال» في السعودية يناير
الماضي.
وم ـ ـط ـ ـلـ ــع األس ـ ـب ـ ــوع 02

«عبداهلل السالم الثقافي»
ينظم فعالية
فلكية لرصد الكواكب

دوليات

١٢
انتخابات العراق:
شبح األحزاب يالحق
المستقلين

رياضة

١٤
محتجون أمام مصرف لبنان المركزي أمس

األندية الكويتية تفتح
خزائنها أمام المحترفين
وعقود المحليين إجبارية!

ةديرجلا

•
ّ
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األمير :دماء الكويتيين نائب األمير استقبل الغانم والخالد

والمصريين في انتصار
ّ
أكتوبر جسدت روابطنا

بعث صاحب السمو أمير البالد ،الشيخ نواف األحمد ،ببرقية تهنئة
إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ،أعرب فيها سموه عن خالص
تهانيه بمناسبة الذكرى الثامنة واألربعين النتصارات حرب السادس
من أكتوبر ،مستذكرا سموه البطوالت التي سطرتها القوات المسلحة
المصرية وما قدمته من شهداء أبرار لتحرير األراضي المصرية.
وأعرب سموه في هذا الصدد عن االعتزاز بامتزاج الدماء الكويتية
ً
والمصرية في هذه الملحمة المجيدة ،بصورة جسدت جليا الروابط
التاريخية واألخوية الوطيدة التي تجمع دولة الكويت ومصر الشقيقة،
متمنيا سـمــوه للرئيس الـمـصــري دوام الـصـحــة والـعــافـيــة ،ولمصر
وشعبها الكريم كل الرقي واالزدهار.
وبعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،ورئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

«األشغال» :اختبارات
«اإلشرافية»  16الجاري

نائب األمير مستقبال رئيس مجلس الوزراء أمس
استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ
مشعل األحمد ،بقصر بيان أمس ،رئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم.

ً
واستقبل سموه أيضا رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد.

ّ
مشعل األحمد ...العضد األمين في سدة والية العهد

شعاره «صورة مشرقة للمستقبل تحمل ديموقراطية االستقرار وتغليب المصلحة الوطنية العليا»
ساهم في تطوير
الحرس الوطني
واإلشراف على وثيقته
االستراتيجية لتعزيز
االنتماء والتفوق

ُمنح وسام قائد جوقة
الشرف الفرنسي
لمساهمته في بناء
صداقة البلدين على
أسس متينة

يصادف اليوم الذكرى األولى لتزكية
صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد سمو الشيخ مشعل األحمد وليا
للعهد ،لـيـكــون عـضــده األم ـيــن فــي إدارة
ش ــؤون ال ـب ــاد والـمـحــافـظــة عـلــى أمنها
واستقرارها وتعزيز التنمية واالزدهــار
في ربوعها.
ّ
ففي السابع من أكتوبر  2020زكى أمير
البالد سمو ولي العهد في ذلك المنصب،
وفـقــا لـقــانــون ت ــوارث اإلم ــارة ونـصــوص
الدستور الكويتي ،وفي صبيحة الثامن
م ــن أك ـت ــوب ــر ،أدى س ـمــو ال ـش ـيــخ مشعل
الـيـمـيــن الــدس ـتــوريــة أم ــام سـمــو األم ـيــر،
وأعقب ذلك جلسة خاصة عقدها مجلس
األمة بهذه المناسبة ،بايع خاللها أعضاء
المجلس ،بإجماع الحضور البالغ عددهم
 59عـ ـض ــوا ،س ـمــو ال ـش ـيــخ م ـش ـعــل ولـيــا
للعهد ،وأدى سموه اليمين الدستورية
أمام المجلس.
وقال سمو ولي العهد في كلمته أمام
المجلس« :أعاهد الله وأعاهد سمو األمير
وأع ــاه ــد الـشـعــب ال ـكــوي ـتــي ،م ــن خاللكم
مـمـثـلـيــن ل ــه ،أن أكـ ــون لـحـضــرة صــاحــب
السمو العضد المتين والناصح األمين،
وأن أكون المواطن المخلص الذي يعمل
الزدهار وطنه الراعي لمصالحه ،المحافظ
على وحدته الوطنية ،الساعي الى رفعته
وتـ ـق ـ ّـدم ــه ،ال ـم ـت ـم ـســك ب ــال ــدي ــن الـحـنـيــف
والثوابت الوطنية الراسخة».
وأض ــاف سـمــوه أنــه سيكون حريصا
ع ـل ــى ت ـل ـب ـيــة طـ ـم ــوح ــات وآمـ ـ ـ ــال ال ــوط ــن
وال ـمــواط ـن ـيــن« ،راف ـع ــا ش ـعــار الـمـشــاركــة
ال ـش ـع ـب ـي ــة ،وعـ ــامـ ــا ع ـل ــى إشـ ــاعـ ــة روح
المحبة والتسامح ونبذ الفرقة ،ساعيا
م ـع ـكــم وب ـك ــم إلـ ــى رسـ ــم ص ـ ــورة مـشــرقــة
لمستقبلنا تحمل ديموقراطية االستقرار
وتغليب المصلحة الوطنية العليا في
إطار الدستور منهجها العدالة ورائدها
العيش الكريم».
ولم يكن سمو ولي العهد خالل العقود
الستة الماضية بعيدا عن العمل الرسمي
أو عن مرافقة أمراء البالد ،إذ تولى عددا
من المناصب الرسمية ،السيما في وزارة
الداخلية والحرس الوطني ،كما رافق قادة
الكويت في مهماتهم الرسمية وزياراتهم
ال ـخــاصــة ،الس ـي ـمــا أم ـيــر ال ـب ــاد الــراحــل
الشيخ صباح األحمد ،طيب الله ثراه.
ول ــد الـشـيــخ مـشـعــل ف ــي ال ـكــويــت عــام

●

عبر راعي الكنيسة القبطية المصرية
في الكويت القمص بيجول األنبا بيشوي
عــن خالص التهاني لسمو ولــي العهد
الشيخ مشعل األحمد بمناسبة مرور عام

سموه لدى تسلمه الوسام الفرنسي
 ،1940وهــو االبــن السابع للشيخ أحمد
ال ـج ــاب ــر أم ـي ــر ال ـك ــوي ــت ال ـع ــاش ــر ،رحـمــه
الله ،الذي تولى الحكم في البالد ما بين
عامي  1921و ،1950وكان القدوة ألبنائه
وللحكام الذين أتوا من بعده.
وتلقى سمو و لــي العهد تعليمه في
المدرسة المباركية التي أنشئت عام 1911
ثــم تــابــع دراسـتــه فــي المملكة المتحدة،
ح ـيــث ت ـخ ـ ّـرج ف ــي كـلـيــة ه ـن ــدن لـلـشــرطــة
عام .1960
وبعد عودته من الدراسة في المملكة
المتحدة ،التحق سموه بوزارة الداخلية
التي كانت حديثة النشأة حينذاكّ ،
فتدرج
ف ــي ع ــدد م ــن ال ـم ـنــاصــب اإلداري ـ ــة فـيـهــا،
واستمر فيها نحو  20عاما عمل خاللها
في قطاعات وإدارات مختلفة.
وواص ـ ــل ت ـ ّ
ـدرج ــه ف ــي م ـنــاصــب وزارة
الداخلية حتى أصبح عــام  1967رئيسا
للمباحث العامة برتبة عقيد ،واستمر في
ذلك المنصب حتى عام  ،1980حيث عمل
على تطوير أدائها وأجهزتها وتحولت
في عهده إلى إدارة أمن الدولة.

تطوير الحرس الوطني
وفي  13أبريل ُ ٢٠٠٤ع ّين سمو الشيخ
مـشـعــل ب ـمــوجــب م ــرس ــوم أم ـي ــري نــائـبــا
لــرئـيــس ال ـحــرس الــوطـنــي بــدرجــة وزي ــر،
حيث ساهم في تطوير الحرس وتعزيز
دوره ومـكــانـتــه ،واسـتـمــر فــي شـغــل ذلــك
المنصب حتى تزكيته وليا للعهد.
وأكد سمو الشيخ مشعل ،في مناسبات
ك ـث ـي ــرة ،حـ ــرص الـ ـح ــرس ال ــوط ـن ــي عـلــى

على تولي سموه والية العهد.
وقال القمص بيجول في بيان صحافي:
نستذكر اليوم الثقة السامية التي أوالهــا
صــاحــب الـسـمــو أمـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ نــواف
األحمد ،لسمو الشيخ مشعل األحمد بتزكيته
ً
وليا للعهد والترحيب الكبير من قبل أبناء

خريف ساخن على حدود...
من مجلس األمن التدخل.
وكشف المصدر أن الجانبين ناقشا التخوف المشترك بينهما من
احتمال وجود صفقة روسية ـ تركية خلف الكواليس وضعت اللمسات
األخيرة عليها خالل قمة سوتشي األخيرة بين إردوغان وبوتين تنص
على مقايضة محافظة سيونيك األرمنية بمحافظة إدلب السورية.
على مستوى آخر ،كشف مصدر في قيادة األركان المشتركة للقوات
المسلحة اإليرانية أن القيادة جهزت عدة سيناريوهات ميدانية للتدخل
إذا حصلت على أمــر سياسي ،بينها دخــول جمهورية نخجوان أو
ً
منطقة ناغورني كــارابــاخ أو «سيونيك» وصــوال إلــى إمكانية إيجاد
ً
شريط أمني على طول الحدود األذربيجانية بعمق  40كيلومترا.
وأضاف أن اإليرانيين وضعوا كذلك الئحة أهداف مفترضة داخل
أذرب ـي ـج ــان ون ـخ ـج ــوان ،ي ـع ـت ـقــدون أن بـعـضـهــا تـشـكــل ن ـقــاط وج ــود
إسرائيلي وأخرى تؤوي عناصر جماعات معارضة ومتشددة؛ للرد
ً
على قيام طائرات «درون» إسرائيلية بشن ضربات داخل إيران انطالقا
من أذربيجان.
وذكر المصدر أنه تم إبالغ القائد العام للقوات المسلحة اإليرانية،
ً
المرشد األعـلــى علي خامنئي ،خــال اجتماع أمــس األول ،بــأن فريقا
ً
ً
ً
أمنيا إسرائيليا زار باكو أخيرا وطلب السماح للطائرات اإلسرائيلية
باستخدام قواعد عسكرية في أذربيجان ،وأنــه يجب على طهران أن
ً
ً
تعطي إن ــذارا قويا بأنها لن تقبل بــأي ترتيبات من هــذا النوع ألنها
ستعرض أمنها للخطر .وقال إن القوات اإليرانية بدأت تعد لمناورات
بحرية نوعية في بحر الخزر ،ونقلت إلى هناك زوارق سريعة تحمل
صواريخ مضادة للسفن وطائرات وأجهزة تشويش إلكترونية13 .

تحقيقات جديدة بفقدان مقتنيات...
بتشكيل لجنة تحقيق ثانية محايدة للتأكد مما أثير في هذا الشأن.

أصدر وكيل وزارة األشغال
العامة بالتكليف م .وليد
الغانم قرارًا بتحديد 16
أكتوبر الجاري موعدًا لعقد
اختبارات الوظائف اإلشرافية
في وزارة األشغال العامة في
جامعة الكويت "مدينة صباح
السالم الجامعية" مبنى كلية
الهندسة والبترول بالتنسيق
مع الجامعة.
ودعا القرار ،الذي صدر أمس،
وحصلت "الجريدة" على
نسخة منه جميع املتقدمني
إلى اختبارات الوظائف
اإلشرافية اإلطالع على املوقع
اإللكتروني Ku-exams.net
الذي يشمل جميع البيانات
واملعلومات الخاصة بموعد
كل املتقدمني لالختبار،
مع االلتزام باإلجراءات
واإلرشادات املطلوب اتباعها.
يذكر أن الوزارة أعلنت
األسبوع املاضي تأجيل
االختبارات حتى إشعار
آخر نظرًا إلى خلل تقني
بنظام االختبارات في جامعة
الكويت.

فريق عمل من «الدفاع»
للمراقبة والرصد اإليكولوجي

مـســانــدة الجيش فــي الــدفــاع عــن الوطن
ضــد كــل مــن يعتدي على تــرابــه الطاهر،
أو ي ـح ــاول اخـ ـت ــراق ح ـ ــدوده ،وم ـعــاونــة
قـ ــوات ال ـشــرطــة ف ــي ال ـح ـفــاظ عـلــى األم ــن
واالس ـت ـقــرار وحـمــايــة الجبهة الداخلية
مــن كــل األخ ـطــار الـتــي تـهــددهــا ،وتأمين
األهداف أو المنشآت الحيوية في البالد،
واالستعداد الدائم لتلبية أية مهمة أخرى
ّ
يكلفه بها مجلس الدفاع األعلى.
وسـ ــاهـ ــم سـ ـم ــوه فـ ــي اإلش ـ ـ ـ ــراف عـلــى
الوثيقة االستراتيجية للحرس الوطني،
ال ـتــي ت ـهــدف إل ــى حـمــايــة س ـيــادة الـبــاد
وشرعيتها ودستورها وشعبها وقيمها،
مـ ــن خ ـ ــال الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي ح ـف ــظ األمـ ــن
واالستقرار وإسناد الدعم لخطط وأهداف
الدفاع واألمن الوطني.
وتنص رؤية تلك االستراتيجية على
السعي نحو تحقيق التميز في العمليات
األمنية والعسكرية واإلدارة المؤسسية
م ــن خـ ــال ال ـق ـي ــادة ال ـنــوع ـيــة وال ـك ـف ــاءة
والجاهزية التامة لقوة عالية االحتراف
ف ـي ـمــا تـتـضـمــن  3ق ـيــم أوالهـ ـ ــا االن ـت ـمــاء
وال ــوالء وال ــروح الوطنية ،والثانية هي
التفوق العسكري في مجال االختصاص
والجاهزية ،والثالثة هي العدالة.

مناصب فخرية
وإضافة إلى مناصب سموه الرسمية
ال ـ ـتـ ــي ش ـغ ـل ـه ــا طـ ـ ـ ــوال ال ـ ـع ـ ـقـ ــود ال ـس ـت ــة
الماضية ،تولى الشيخ مشعل عــددا من
المناصب الفخرية ،منها تزكيته رئيسا
ف ـخ ــريــا لـجـمـعـيــة ال ـط ـي ــاري ــن الـكــويـتـيــة

ولي العهد أثناء أداء القسم أمام مجلس األمة
منذ عــام  ،1973كما كــان أحــد مؤسسي
ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة لـ ـه ــواة الــاسـلـكــي
والرئيس الفخري لها.
وفي عام ّ 1977
عين أمير البالد الراحل
الشيخ جابر األحمد ،طيب الله ثراه ،سمو
الـشـيــخ مشعل رئـيـســا لــديــوانـيــة شـعــراء
النبط التي أنشئت بهدف المحافظة على
تراث األجداد من الشعر النبطي ،وإبقائه
خالدا في نفوس األجيال.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ ـ ـم ـ ــو الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ م ـ ـش ـ ـعـ ــل ف ــي
ت ـصــري ـحــات صـحــافـيــة أه ـم ـيــة ديــوان ـيــة
شعراء النبط في الحفاظ على قيم وعادات
وتقاليد وتــراث وأخــاق اآلبــاء واألجــداد
التي تضمنتها قصائد الشعر النبطي،
وض ـ ـ ـ ــرورة ت ـط ــوي ــر ذل ـ ــك ك ـل ــه وتـعـلـيـمــه
لــأجـيــال الحالية والـقــادمــة وغــرســه في
نفوسهم.
ولطالما رافق سمو الشيخ مشعل أمير
البالد الراحل الشيخ صباح األحمد في
زيــاراتــه الرسمية والـخــاصــة ،وكــان معه

طوال رحلة العالج األخيرة الى الواليات
المتحدة التي بدأت في  22يوليو 2020
واسـتـمــرت حتى وفــاتــه فــي  29سبتمبر
من ذلك العام.

الوسام الفرنسي
وفــي الــرابــع مــن ديسمبر  2018قلدت
وزي ـ ـ ــرة ال ـج ـي ــوش ال ـفــرن ـس ـيــة ف ـلــورنــس
بــارلــي سمو الشيخ مشعل «وس ــام قائد
جوقة الشرف» الفرنسي ،باعتباره أحد
الرجال الذين بنوا الكويت وساعدوا على
بناء الصداقة بين فرنسا والكويت على
أسس متينة.
وقـ ــال س ـمــو ال ـش ـيــخ مـشـعــل ف ــي حفل
التكريم إن منحه ذلك الوسام هو «تكريم
رفيع المستوى لكافة مؤسسات الكويت
العسكرية ،واستكمال لمسيرة العالقات
الثنائية المتينة بين البلدين».

القمص بيجول :مسيرة ولي العهد ُمشرقة محافظ األحمدي :مسيرة سموه محل فخر
عادل سامي

سلة أخبار

الكويت بذلك ،والمبايعة المعبرة من مجلس
األمــة لالختيار السامي الــذي جاء تتويجا
لمسيرة ُمشرقة من العمل الوطني ُ
المشرف،
و هــي مسيرة ممتدة للمستقبل بكثير من
اإلنجازات التي يتواصل تحقيقها من أجل
رفعة دولة الكويت واستدامة التنمية فيها.

وفي هذا السياق ،أكدت رئيسة لجنة التحقيق الثانية د .معصومة
المبارك ،لـ «الجريدة» ،أن «اللجنة ما زالت تعمل على متابعة الملف
ولــم يتضح ُ
بعد إذا ما كــان ثمة مقتنيات مفقودة أم ال» ،موضحة
أن «اللجنة سترفع فور االنتهاء من التحقيق تقريرها النهائي إلى
المطيري ،الــذي سيعلن ب ــدوره ،مــن منطلق الشفافية والمصلحة
الوطنية ،نتائجه».
ومن جهة أخــرى ،أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)
إحالة قيادي وآخر في الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة إلى النيابة
العامة بتهمة التزوير في محررات رسمية.
وقــالــت الـهـيـئــة ،فــي بـيــان أم ــس ،إن تـلــك اإلحــالــة تــأتــي ب ـنـ ً
ـاء على
مــا رصــدتــه مــن معلومات حــول وقــوع شبهات فساد فــي «اإلعــاقــة»،
وبعد التحقيقات وجمع االستدالالت المؤيدة لذلك ،مؤكدة استمرار
جهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره ومالحقة مرتكبيه،
ً
تفعيال للمادة « »24من القانون  2016 /2بشأن مباشرة اختصاصاتها.

بن زايد يستقبل وزير خارجية...
الجاري ،صرح مستشار رئيس اإلمارات للشؤون الخارجية أنور قرقاش
بأن بالده تحاول إدارة التنافس الدائر منذ فترة طويلة مع إيران وتركيا
عن طريق الـحــوار لتجنب أي مواجهات جديدة في المنطقة ،بينما
تسعى للتركيز على اقتصادها في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد .»19
وقال قرقاش« :سنرى في الفترة المقبلة حقيقة ما سيحدث فيما
يتعلق بالوجود األميركي في المنطقة .ال أعتقد أننا نعرف بعد ،لكن
ً ً
ً
ً
أفغانستان كانت اختبارا بالتأكيد ،وصراحة كان اختبارا مقلقا جدا».
وأكد قرقاش ،أن اإلمــارات تعمل على «بناء الجسور» فيما تركز على
التنمية في سياستها الداخلية والخارجية.
وتغيرت خريطة التوتر اإلقليمي بعد نهاية األزمة الخليجية ،وكذا
ً
ً
بعد اتخاذ تركيا نهجا جديدا مع مصر واإلمارات.
وعقد الرئيس التركي رجــب طيب إردوغ ــان الشهر قبل الماضي

ّ
توجه محافظ األحـمــدي الشيخ فــواز الخالد
إلى مقام سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد
بــأسـمــى آي ــات الـتـهــانــي والـتـبــريـكــات ،بمناسبة
حلول الــذكــرى األولــى لتولي سموه مهام والية
العهد .وقال الخالد :في هذه المناسبة العزيزة
ع ـلــى ال ـق ـل ــوب ،نـسـتـحـضــر ب ـمــزيــد م ــن الـتـقــديــر

والفخر واالعتزاز مسيرة عطاء سموه في خدمة
وتفان ،وبصماته
وطنه وأهله باقتدار وإخالص
ٍ
ال ـم ـض ـي ـئــة الـ ـت ــي مـ ــازالـ ــت ق ــائ ـم ــة فـ ــي مـخـتـلــف
المناصب التي تقلدها والجهات البالغة األهمية
التي تولى مسؤوليتها على مدى عقود عديدة
حافلة بالبذل واإلنجاز والعمل بال كلل.

ً
ً
اجتماعا نادرا مع الشيخ طحنون بعد سنوات من التوتر بين البلدين
والخالفات الحادة في عدة نزاعات إقليمية.
وتسعى السعودية واإلمارات إلى احتواء التوترات اإلقليمية ،ومنها
التوتر مع إيــران ،فيما تقلص الــواليــات المتحدة تدخلها العسكري
في المنطقة.
إل ــى ذل ــك ،أك ــد ول ــي عـهــد أبــوظـبــي الـشـيــخ مـحـمــد بــن زايـ ــد ،أمــس،
أن الحياة بــدأت بالعودة «إلــى طبيعتها» في اإلم ــارات ،بعد جائحة
كوفيد.-19
ً
وقال بن زايد« :أريد أن أؤكد عليكم بداية عودة الحياة إلى طبيعتها
في الدولة ،سواء في العمل أو الدراسة أو العادات والممارسات اليومية
للمجتمع ،مع األخذ باألسباب االحترازية ومراعاة بعض التغيير في
سلوكياتنا الحياتية».
وأكــد أن «سنة  2020كانت صعبة وشـهــدت تحديات كبيرة ،لكن
اإلمارات ،ولله الحمد ،استطاعت أن تكون من أوائل الدول التي تخرج
من األزمة».
ً
من جانب آخر ،اعتمد مجلس الوزراء اإلماراتي قرارا بمنح موظفي
الحكومة االتحادية إجازة «استثنائية»  6أيام ،لتمكينهم وعائالتهم
من زيارة معرض (إكسبو دبي  ،)2020الذي تمتد فعالياته حتى نهاية
مارس المقبل.
(أبوظبي ـ وكاالت)

لبنان :اختراق البيئة السنية ّ
يتصدر...

األكثرية الشعبية والنيابية في البلد ،وبالتالي ال يمكن معاداته أو
شطبه ،بل يجب التعاطي معه بواقعية ،وأنه في الوقت الذي يسيطر
ً
فيه على القرار السياسي في لبنان يتمتع أيضا بأكثرية برلمانية
ومؤسساتية تحمي توجهاته وقراراته .والهدف الثالث هو القول للقوى
السياسية المحلية إنه على الرغم من كل االستهدافات ،التي تعرض
لها ،ال يزال األقوى بينها ،وهي بحاجة إليه ّ
لتؤمن فوزها.

اجتمع وكيل وزارة الدفاع
بالندب ،الشيخ فهد الجابر،
صباح أمس مع عدد من
ممثلي معهد الكويت
لألبحاث العلمية والهيئة
العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية ،وممثلي
وزارة الدفاع.
تم من خالل االجتماع
مناقشة مدى إمكان توفير
وتشكيل وزارة الدفاع
فريق عمل متخصصا
إلجراء املراقبة والرصد
اإليكولوجي وإعادة الغطاء
النباتي ،وإعادة تأهيل
األراضي الصحراوية
املتضررة من الغزو العراقي
في  6مواقع شمال الكويت
وجنوبها.
من جانبه ،أكد الجابر أنه
بتوجيهات نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير
الدفاع ،يتم تقديم كل
اإلمكانات والتسهيالت
ملختلف الجهات الرسمية
بالدولة.

«المالية» تخفض عقود
خدمات «التربية» %50
كشفت مصادر تربوية
عن تخفيض وزارة املالية
ميزانية وزارة التربية
بنسبة  10في املئة
وتخفيض ميزانية عقود
الخدمات بنسبة  50في
املئة.
وقالت املصادر إن "املالية"
أبلغت "التربية" بتخفيض
ميزانيتها السنوية لعام
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مليون دينار.
وأوضحت املصادر
أن التخفيض سيؤثر
على مشاريع الوزارة
الحيوية السيما املشاريع
اإلنشائية واألثاث املدرسي
واحتياجات املدارس.
إلى ذلك ،أكدت املصادر أن
مكافآت األعمال املمتازة
للمستحقني تم تحويلها
للبنك املركزي الفتة الى انها
ستصرف ملستحقيها خالل
أسبوعني الى ثالثة اسابيع.

ب ــدأ «ح ــزب ال ـلــه» نـشــاطــه االنـتـخــابــي بـحـمــاســة ،فـقــد شـكــل اللجنة
ً
المركزية ولجان المناطق ،وانخرط في مفاوضات مع حلفائه ،مؤكدا
لـهــم أن االن ـت ـخــابــات حــاصـلــة فــي مــوعــدهــا .وم ــن بـيــن أه ــم األه ــداف
ً
االستراتيجية ،التي يضعها الحزب حاليا ،تشكيل رافعة قوية لحلفائه،
ليتمكنوا من الوصول إلى البرلمان .وأحد التحديات التي يواجهها
هنا هو كيفية المواءمة بين حليفيه الرئيسيين المتصارعين؛ حركة
ً
«أمل» و«التيار الوطني ّ
الحر» ،خصوصا في دائرة بعبدا ،التي تضم
الضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله» ،وكذلك في جبيل وجزين
والبقاع الشمالي.
وتشير مصادر متابعة إلى أن «التيار» يحاول الضغط على الحزب،
لعدم التحالف مع «أمل» ،إال أن الحزب يعتبر المس بـ «الثنائي الشيعي»
بمثابة خط أحمر ،وبالتالي سيكون عليه البحث عن آلية لمعالجة
هذه الخالفات.
إلى جانب ذلك ،يتطلع الحزب إلى هدف أبعد ،وهو ال يسعى للفوز
باألكثرية وتأمين فوز حلفائه فحسب ،بل اختراق بيئات وصفوف
خـصــومــه ،وال ـقــول لـهــم إن ــه ال يمكنهم ال ـفــوز بــاالنـتـخــابــات مــن دون
مساعدته أو التحالف معه ،سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.
ً
في هذا السياق ،استثمر الحزب انتخابيا بجلبه سفن المحروقات
ً
اإليرانية وتوزيعه الوقود في مختلف المناطق ،وتحديدا المناطق
السنية في طرابلس ،وعكار ،وصيدا ،وبيروت .كما زار أهالي ضحايا
انفجار التليل بعكار ،وقدم لهم مساعدات مالية .وكل هذه المبادرات
تهدف إلى تركيز االختراق على البيئة السنية ،في ظل الضياع الذي
ً
ً
تعيشه شعبيا وسياسيا.
يعتبر الحزب نفسه صاحب الكتلة التصويتية األكبر في بيروت،
ِ
وال ينسى التحالفات التي يعقدها مع قوى بيروتية ستفرض على
الرئيس سعد الحريري البحث عن اعتماد سياسة تقاطع مصالح معه،
ليتمكن من الفوز ،واألمر نفسه سيسري على عكار وطرابلس من خالل
استخدام الحزب لحلفائه ومجموعات موالية له ،الهدف من ورائها
تسجيل المزيد من االختراقات في البيئة السنية.

ةديرجلا
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محليات
الجابر :العالقات مع أميركا عميقة ومتميزة بنيام :الكويت حليف استراتيجي لواشنطن
وصديق ّ
استقبل سفراء ألمانيا والواليات المتحدة وإسبانيا
وفي ال غنى عنه

سلة أخبار
«النجاة» :إجراءات
لتطوير الموارد البشرية

• اعتقلنا شبكة ممتدة بين الكويت ولبنان ينتمي أعضاؤها لحزب الله
• الدبلوماسية مع إيران لن تكون كافية لحماية الشركاء في الخليج
●

ً
الجابر مستقبال رومانوسكي أمس

محمد الشرهان

استقبل نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد
الجابر سفير ألمانيا لدى البالد
سـتـيـفــان م ــوب ــس ،يــراف ـقــه نــائــب
السفير ،رئيس القسم االقتصادي،
فرانك نويمان.
تـ ــم خ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء ب ـح ــث ع ــدد
م ــن ال ـم ــواض ـي ــع ذات االه ـت ـم ــام
الـمـشـتــرك ،وسـبــل تعزيز أواصــر
ال ـت ـعــاون وال ـع ـمــل بـيــن الـبـلــديــن،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض آخ ــر
ال ـت ـط ــورات وال ـم ـس ـت ـجــدات على
الساحتين اإلقليمية والدولية.
واسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـجـ ــابـ ــر س ـف ـي ــرة

وزير الدفاع هنأ نظيره المصري
بـعــث نــائــب رئـيــس مجلس الـ ــوزراء وزي ــر ال ــدف ــاع ،الشيخ
حمد الجابر ،ببرقية تهنئة إلى القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع واإلنتاج الحربي بمصر الفريق أول محمد زكي،
بمناسبة الذكرى الـ 48النتصارات حرب السادس من أكتوبر.
وعـ ّـبــر الـجــابــر فــي بــرقـيـتــه عــن خــالــص الـتـهــانــي وأص ــدق
التبريكات لمصر بهذه المناسبة الغالية ،التي سطر فيها
الجيش العربي المصري ،بمساندة أشقائه من جيوش الدول
العربية ،أروع صور البطولة والتضحية والفداء ،دفاعا عن
الكرامة واألرض العربية.
ودعـ ــا إل ــى ال ـمــولــى ع ــز وج ــل «أن يـحـفــظ م ـصــر الشقيقة
وقيادتها الحكيمة وشعبها الكريم من كل شر ومكروه ،وأن
يديم عليها وعلى األمتين العربية واإلسالمية نعمة األمن
واألمان والعزة والرفعة».

الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة
ل ــدى ال ـبــاد ألـيـنــا رومــانــوسـكــي،
وتم خالل اللقاء تبادل األحاديث
الــوديــة واسـتـعــراض أهــم األمــور
والـ ـ ـم ـ ــواضـ ـ ـي ـ ــع ذات االه ـ ـت ـ ـمـ ــام
المشترك ،إضافة إلى بحث سبل
تعزيز التعاون والعمل الجماعي
ب ـيــن ال ـب ـلــديــن ،وق ــد أشـ ــاد وزي ــر
الــدفــاع بعمق الـعــاقــات الوثيقة
والمتميزة التي تربط بين الكويت
والواليات المتحدة.
واستقبل نائب رئيس مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ـ ــر الـ ـ ــدفـ ـ ــاع س ـف ـيــر
إسـ ـب ــانـ ـي ــا لـ ـ ــدى ال ـ ـبـ ــاد مـيـغـيــل
خوسي أغيالر.
تـ ـ ـ ــم خ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء ت ـ ـب ـ ــادل
األح ــادي ــث ال ــودي ــة واس ـت ـعــراض
أه ـ ــم األمـ ـ ـ ــور والـ ـم ــواضـ ـي ــع ذات
االهـ ـتـ ـم ــام ال ـم ـش ـت ــرك ،ك ـم ــا ق ـ ّـدم
السفير اإلسباني للجابر الملحق
العسكري إلسبانيا لدى الكويت،
ال ـم ـق ـي ــم فـ ــي الـ ـ ــريـ ـ ــاض ،ال ـع ـق ـيــد
خ ــوس ــي م ــاري ــا ثـ ـيـ ـن ــارو ،وذل ــك
بمناسبة تعيينه في منصبه.
ورح ـ ـ ـ ــب ال ـ ـجـ ــابـ ــر ب ــال ـم ـل ـح ــق
ً
ال ـع ـس ـكــري ال ـج ــدي ــد ،مـتـمـنـيــا له
الـ ـت ــوفـ ـي ــق وال ـ ـن ـ ـجـ ــاح فـ ــي م ـه ــام
عـمـلــه ،ولـلـعــاقــات بـيــن البلدين
ال ـصــدي ـق ـيــن ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـت ـقــدم
والنماء.
ح ـض ــر االسـ ـتـ ـقـ ـب ــاالت رئ ـيــس
األركـ ــان الـعــامــة للجيش الفريق
الركن خالد الصالح.

ربيع كالس

وصف نائب مساعد الوزير لشؤون شبه
الـجــزيــرة العربية فــي مكتب ش ــؤون الشرق
األوسط بوزارة الخارجية األميركية ،دانيال
ب ـن ـي ــام ،زي ــارت ــه ل ـل ـب ــاد ،ال ـت ــي ت ـعــد األولـ ــى
ً
مــن نوعها ،ب ـ «الـمـثـمــرة» ،موضحا فــي لقاء
صـ ـح ــاف ــي ،أنـ ـه ــا «جـ ـ ـ ــاءت ل ـب ـن ــاء ال ـع ــاق ــات
االستراتيجية القوية في مجاالت التعاون
ً
الثنائي كافة» ،والفتا الى أن «الكويت أثبتت
أن ـهــا حـلـيــف اسـتــراتـيـجــي وصــديــق وف ـ ّـي ال
غنى عنه».
وردا على س ــؤال بـشــأن تسليم الــواليــات
المتحدة أسماء عدد من المتورطين في خلية
حــزب الـلــه ،اعتبر بنيام أن «الـكــويــت شريك
جيد جدا لنا في مواجهة ومكافحة اإلرهاب،
وقد ألقينا القبض أخيرا على شبكة ممتدة
بين الكويت ولبنان ينتمي أعضاؤها لحزب
الله ،ويمتلكون تمويال بماليين الــدوالرات،
ولــدي ـنــا ت ـع ــاون ق ــوي م ــع ال ـكــويــت ف ــي هــذا
المجال».
وأشار الى أنه التقى مجلس رجال األعمال
ب ـغ ـيــة اإلنـ ـع ــاش االقـ ـتـ ـص ــادي ب ـعــد جــائـحــة
«كــورونــا» ،ســواء على مستوى المشروعات
الـكـبـيــرة أو الـصـغـيــرة ،إضــافــة إلــى عــدد من
ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ،مشيرا
الى أن التعاون االقتصادي بين البلدين يحتل
حيزا كبيرا من عالقاتنا االستراتيحية ،حيث
إن هـنــاك اسـتـثـمــارات أمـيــركـيــة فــي الكويت
وأخرى كويتية في بالدنا.
وجدد تأكيده على أن العالقات الكويتية
 األميركية قريبة باألساس ،ويظهر معدنهافي وقت الشدائد.
وكـ ـش ــف أن ع ـم ـل ـيــة إج ـ ـ ــاء ال ـم ــواط ـن ـي ــن
األميركيين واألفغان في أغسطس الماضي
الى الكويت ،تؤكد عمق الشراكة التي مازالت
مـسـتـمــرة ،مـشـيــدا ب ـق ــرار سـمــو أم ـيــر الـبــاد
بتعاون بالده في هذا الصدد الذي هو فخر
لنا بتعاونها والـشــركــاء فــي المنطقة بهذه
العملية.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ــه بـ ـح ــث م ـ ــع ال ـ ـشـ ــركـ ــاء فــي
ال ـك ــوي ــت عـ ـ ــددا م ــن الـ ـم ــوض ــوع ــات؛ أهـمـهــا
الحوار االستراتيجي والتعاون االقتصادي

ً
بنيام متحدثا إلى الصحافيين
والتعليمي والـصـحــي ،فضال عــن القضايا
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك،
وأب ــرزه ــا تـعــزيــز ال ـم ـش ــاورات الــوثـيـقــة بين
البلدين فيما يخص إيران وسورية والعراق
واليمن ،الفتا الى لقائه نائب وزير الخارجية
مجدي الظفيري ،حيث ّ
تطرقا الى التحديات
التي تواجه البلدين واستتباب األمن والسلم،
وإمكانية العمل معا في هذا اإلطار.

الوساطة الكويتية
ّ
وثمن بنيام الدور الدبلوماسي الذي أدته
الكويت في المحافظة على وحــدة وتماسك
مجلس التعاون الخليجي ،قائال إن «الكويت
أدت دورا مهما في إنهاء األزمــة الخليجية،
ونحن فخورون بذلك» ،والوساطة الكويتية
كان لها التأثير اإليجابي إلنهاء هذه األزمة.
وأضاف« :من المهم جدا أن ترى الواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ت ـح ــال ـف ــا قـ ــويـ ــا بـ ـي ــن ح ـل ـفــائ ـهــا
الخليجيين ،ونعمل معا نحو هذا االتجاه،
ورأي ـنــا بـعــد ه ــذا االت ـفــاق تـغـ ّـيــرا عـلــى أرض
الـ ــواقـ ــع ،وه ـ ــذا م ــا أك ـ ــده (وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
أنتوني) بلينكن عند اجتماعه بدول مجلس
ال ـت ـع ــاون ف ــي نـ ـي ــوي ــورك ،ح ـيــث ات ـف ـقــا على
كيفية مواجهة التحديات التي تواجه هذه
الــدول والــواليــات المتحدة ،وخصوصا في
أفغانستان واليمن وسورية والعراق.
وأشــار الى أن دعم الكويت ودول مجلس

التعاون يعزز التعاون الجماعي لمواجهة
التحديات ومحاربة اإلرهاب.
وردا على ســؤال حول مستقبل العالقات
مع إيران والملف النووي ،قال بنيام« :الرئيس
جو بايدن أكد ،في أكثر من موضع ،أنه يريد
منع إيــران من حيازة سالح نــووي ،ويهدف
الـ ــى ت ـح ـج ـيــم اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ال ـ ـنـ ــووي لـ ّمـنــع
تهديدها لجيرانها ،وضـمــان عــدم تدخلها
ف ــي ش ــؤونـ ـه ــم ،مـ ـش ــددا ع ـل ــى أن ال ـت ــواص ــل
الدبلوماسي لن يكون كافيا لحماية الشركاء
ف ــي ال ـخ ـل ـي ــج ،وم ـض ـي ـفــا «إن ح ـل ـف ــاء ن ــا فــي
المنطقة متفهمون لما نبديه حول هذا الملف
ّ
واإلجراءات التي نتخذها ،ألن لدينا عالقات
أمـنـيــة وط ـي ــدة م ــع هـ ــؤالء ال ـح ـل ـفــاء ،ومنهم
الكويت ،وهم قادرون على الدفاع عن أنفسهم
وعن مصالحهم».
ون ـف ــى ب ـن ـيــام أن ت ـك ــون ب ـ ــاده ق ــد فـقــدت
اهتمامها بالمنطقة ،معتبرا أنــه «كــام عار
عــن الـصـحــة ،حيث إن هــذه المنطقة شريك
مهم لبالدنا».
وب ـخ ـصــوص االت ـص ــال ال ــذي أجـ ــراه ملك
األردن عبدالله الثاني مع الرئيس السوري
بـشــار األس ــد ورؤيـتـهــم لمستقبل العالقات
بين دول المنطقة والنظام السوري ،أجاب:
«الواليات المتحددة لن ّ
تطبع عالقاتها مع
نظام األسد ،ونحن على اتصال مع شركائنا
فــي المنطقة لمناقشة ه ــذا األ م ــر ولمعرفة
حقيقة األوضاع».

بهبهاني %91.5 :انخفاض وفيات «كورونا» «التربية» :إصابات «كورونا» نادرة...
وإجراءات «اإلرشادي» تضبط الوضع
 %97نسبة التراجع في أجنحة «كوفيد» بلغت خالل سبتمبر
●

الوضع
الوبائي
في الكويت
بأفضل حاالته
أكثر من أي
وقت مضى

عادل سامي

أكد طبيب الصحة الوقائية في
وزارة الصحة د .عبدالله بهبهاني
أن الــوضــع الــوبــائــي فيما يخص
جائحة «كورونا» في الكويت هو
في أفضل حاالته أكثر من أي وقت
مضى ،إذ بلغت نسبة االنخفاض
فــي ال ـحــاالت المسجلة والمعلنة
من وزارة الصحة أمس األول 97.5
فــي المئة مقارنة بأعلى عــدد من
الحاالت التي سجلتها البالد في
الرابع من يوليو المنصرم.
وقـ ــال بـهـبـهــانــي ل ــ»ال ـج ــري ــدة»،
إن نسبة االنخفاض في اإلشغال
السريري ألجنحة «كوفيد» بلغت
 97فــي المئة ،بينما بلغت نسبة
االن ـخ ـف ــاض ف ــي ح ـ ــاالت الـعـنــايــة
الـمــركــزة  97.7فــي الـمـئــة ،مقارنة
بمنتصف يوليو الماضي.
وأشار إلى أن نسبة االنخفاض
في وفيات «كوفيد  »19في الكويت
خالل سبتمبر الماضي بلغت 91.5

«الكهرباء» تضيء مطار T2
قبل نهاية الشهر الجاري
العتيبي :بدأنا في إنشاء محطات ميناء مبارك الكبير
الكهرباء والـمــاء حاليا ،لتزويد
● سيد القصاص
كشف الوكيل المساعد لقطاع
شبكات النقل في وزارة الكهرباء
والماء مطلق العتيبي عن تشغيل
أولى محطات التحويل الرئيسية
في مطار الكويت الدولي ،والتي
تـ ـغ ــذي مـ ـط ــار  ،T2ق ـب ـيــل نـهــايــة
ً
أكتوبر ال ـجــاري ،مضيفا «وبعد
تـشـغـيـلـهــا بــأس ـبــوع ـيــن سـنـقــوم
بتشغيل المحطة الثانية الخاصة
كذلك بتشغيل المطار».
وقـ ــال الـعـتـيـبــي ،ف ــي تـصــريــح
ص ـ ـحـ ــافـ ــي« ،بـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل ه ــات ـي ــن
المحطتين نـكــون قــد حققنا ما
ال ـتــزم ـنــا ب ــه م ــع وزارة األش ـغــال
العامة والهيئة العامة للطيران
ال ـمــدنــي ب ـتــزويــد م ـطــار الـكــويــت
الدولي  T2بالطاقة الكهربائية».
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن ه ـ ـنـ ــاك ع ــدة
م ـش ــاري ــع ه ــام ــة ت ـن ـفــذهــا وزارة

ال ـم ـش ــاري ــع الـمـخـتـلـفــة بــالـطــاقــة
الكهربائية ،مثل مـشــروع ميناء
بــوبـيــان ،ال ــذي ب ــدأت الـ ــوزارة في
بناء محطته الرئيسية وخطوطه
الهوائية ،لتشغيل ميناء مبارك
الكبير.
وتــابــع :ســوف نقوم فــي الربع
األول م ــن عـ ــام  2023بـتـشـغـيــل
ا لـمـحـطــات الرئيسية فــي مدينة
المطالع السكنية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـع ـ ـت ـ ـي ـ ـب ـ ــي :ف ــي
الصيف نخرج للمناطق النائية
لـصـيــانــة ال ـم ـح ـطــات الــرئـيـسـيــة،
مثل المناطق النفطية وغيرها،
وفــي الشتاء ندخل في المناطق
السكنية ونــزيــد عــدد المجاميع
ل ـص ـي ــان ــة أكـ ـب ــر ع ـ ــدد م ـم ـكــن مــن
تلك المحطات ،لضمان استمرار
وص ـ ـ ـ ــول ال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة
للجميع بالشكل الصحيح.

في المئة ،مقارنة بوفيات يوليو
المنصرم.
وأضـ ــاف أن ع ــدد الــوف ـيــات في
شهر سبتمبر بلغ  30حالة ،فيما
بلغ عدد الوفيات في أغسطس 99
حالة ،بينما بلغت حاالت الوفيات
جراء مرض «كوفيد  »19في الكويت
خالل يوليو الماضي  351حالة.
مــن جانب آخــر ،تــواصــل وزارة
الصحة إعطاء تطعيم األنفلونزا
الـمــوسـمـيــة بــال ـتــوازي مــع تقديم
الجرعة المنشطة الثالثة للفئات
ال ـم ـس ـت ـه ــدف ــة وه ـ ــم ك ـ ـبـ ــار ال ـس ــن
وال ـمــرضــى ،الــذيــن يـعــانــون جــراء
األم ـ ـ ـ ــراض ال ـم ـن ــاع ـي ــة الـمـخـتـلـفــة
وال ـعــام ـل ـيــن ف ــي وزارة ال ـص ـحــة،
باعتبارهم أكثر عرضة لإلصابة
بـ»كوفيد» ومضاعفاته الخطيرة.
وأك ــد أس ـت ـشــاري طــب األط ـفــال
بمستشفى جابر د .خالد كلندر
عدم وجود تعارض بين اللقاحين،
إذ يتم إعطاء لقاح في كل يد ،لذلك
ال تــوجــد أي م ـخــاطــر م ــن إع ـطــاء

بينها حالة لمعلمة لم تباشر عملها وأخرى لطالب مخالط
●

عبدالله بهبهاني

التطعيمين في ذات الوقت.
ف ــي مـ ـج ــال آخ ـ ــر ،أك ـ ــد ال ـمــديــر
اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية
لشرق المتوسط د .أحمد المنظري
أن العدوى بفيروس «كورونا» بين
األطـفــال والمراهقين تتسبب في
اإلصــابــة بــأمــراض أقــل حــدة وفي
وقوع وفيات أقل مقارنة بالبالغين.

فهد الرمضان

كشفت مـصــادر تــربــويــة أن الــوضــع الصحي في
الـ ـم ــدارس خ ــال األي ـ ــام األربـ ـع ــة االول ـ ــى م ــن ال ـعــام
الدراسي الجديد تحت السيطرة فيما يخص إصابات
«كورونا» ،بحيث لم تتجاوز بعض الحاالت النادرة
جـ ــدا ،وال ـت ــي ت ــم اح ـت ــواؤه ــا بــالـتـنـسـيــق م ــع وزارة
الصحة.
وقالت المصادر لـ «الجريدة» ،إن «التربية» تتعامل
مع الوضع وفق اجراءات الدليل االرشادي الذي وضع
بالتعاون والتنسيق مــع «الـصـحــة» ،لضبط االمــور
وإحكام السيطرة على المدارس لضمان عدم انتقال
العدوى من خاللها.
وأوضحت أن بعض الـتــداوالت االلكترونية عن
وجود اصابات في المدارس غير دقيق ،إذ لم تسجل
الوزارة خالل األيام األربعة الماضية من دوام الطلبة
إال حاالت نادرة ،بينها حالة واحدة لمعلمة في احدى
المدارس االبتدائية ،والتي تم االبــاغ عنها قبل أن
تحضر إلى الدوام ولم تختلط مع الطلبة أو زميالتها
الـمـعـلـمــات ،فــي حـيــن كــانــت الـحــالــة الـثــانـيــة لطالب

«الشؤون» :مخاطبة «المعلومات
المدنية» لتفعيل خدماتنا على «سهل»
●

جورج عاطف

ك ـش ــف وكـ ـي ــل وزارة ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
ع ـبــدال ـعــزيــز ش ـع ـيــب ،أن ــه «ب ـن ــاء ع ـلــى تعليمات
وتــوج ـي ـهــات مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ال ـخــاصــة بتنفيذ
وتطبيق منصة الخدمات اإللكترونية في الكويت
«س ـه ــل» ت ــم تـشـكـيــل لـجـنــة بــرئــاس ـتــه ،وعـضــويــة
الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير اإلداري،
والوكيل المساعد للتنمية االجتماعية ،ومدير
مـكـتــب اإلن ـم ــاء االج ـت ـمــاعــي ،وب ـعــض الـمــديــريــن
والموظفين ،إلضــافــة بعض الـخــدمــات الخاصة
ً
بالوزارة على التطبيق ،التي هي موجودة حاليا
على أنظمتنا اآللية وسيتم نقلها إلى سهل».
وق ــال شعيب ل ــ«ال ـجــريــدة» ،إن هـنــاك خــدمــات
ً
آلية عدة تقدمها الــوزارة حاليا لشرائح متنوعة
ف ــي الـمـجـتـمــع ،ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ال الـحـصــر،
للمستفيدين من المساعدات العامة ،والمسنين،
ً
ومـســاهـمــي الـجـمـعـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة ،ف ـضــا عن
الـخــدمــات النفسية واالجـتـمــاعـيــة الـتــي يقدمها
ً
مكتب اإلنماء االجتماعي ،كاشفا أنه تمت مخاطبة

الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـمـعـلــومــات الـمــدنـيــة (الـبـطــاقــة
المدنية) لتفعيل الخدمات السالف ذكرها عبر
تطبيق «سهل» وفق النماذج المعتمدة من جانب
الهيئة.
ولفت إلى أن الموقع يضم قسمين (البيانات
وال ـخــدمــات) حيث يحتوي قسم الـبـيــانــات على
الملف الشخصي للمتنقع وبيانات المساعدات
ً
(حال تلقيه) ،فضال عن هويات المسنين وبيانات
مساهمي الجمعيات التعاونية وبأي جمعية يحق
له التصويت .وأضاف «أما قسم الخدمات فيضم،
خدمات إصــدار شهادة لمن يهمه األمــر ،الرعاية
األسرية ،وطلب إصدار بطاقات أولوية لكبار السن،
وطلب االستشارات النفسية واالجتماعية الخاصة
ً
ـار حاليا
بمكتب اإلن ـم ــاء» .وبـيــن شعيب أن ــه ج ـ ٍ
التنسيق مع مسؤولي البطاقة المدنية إلدخال
وإضافة العديد من الخدمات األخرى على سبيل
المثال الخاصة بفتح ملف لطالبي المساعدات.
وأكــد حــرص ال ــوزارة الـجــاد على التوسع في
استخدام األنظمة اآللية ،والتحول الرقمي لتحقيق
متطلبات المرحلة الراهنة.

مخالط لشقيقه الـمـصــاب ،وقــد تــم االب ــاغ عنه من
خالل التنسيق بين «التربية» و»الصحة» وتم منعه
من الحضور إلى المدرسة لحين التأكد من سالمته
وإحضار شهادة  PCRتثبت خلوه من المرض.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق
مع «الصحة» من خالل غرف العمليات في المناطق
التعليمية الست واالدارة العامة للتعليم الخاص
وادارة التعليم الديني والتربية الخاصة من أجل
تـطـبـيــق االشـ ـت ــراط ــات ال ـص ـح ـيــة ب ـح ــزم ،وااللـ ـت ــزام
بالتعامل مع أي حاالت اشتباه أو اصابة من خالل
اجــراءات الدليل االرشــادي الذي حدد آلية التعامل،
وكيفيتها ،بما يضمن منع انتقال العدوى.
وأضــافــت الـمـصــادر أن التعليمات الـ ــواردة في
الــدلـيــل االرشـ ــادي تــم اعـتـمــادهــا بـعــد التنسيق مع
«الـصـحــة» وفــق الـضــوابــط الـتــي تضعها السلطات
الصحية لضمان عدم انتقال العدوى ،الفتة إلى أن
مسؤولي «التربية» على متابعة دائمة لما يحدث في
الميدان ،إذ يتم التواصل مع غرف العمليات لرصد
أي تطورات واتخاذ االج ــراء ات الصحية بناء على
الدليل االرشادي.

«المحاسبة»« :المواصالت»
لم تستفد من مبنى «الترددات»
●

محمد راشد

عـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــت «ال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــدة» م ــن
مصادر مطلعة ،أن تقرير ديوان
الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة لـ ـلـ ـسـ ـن ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة
 ،2020/2021ا لـ ـخ ــاص بـ ـ ــوزارة
ال ـ ـم ـ ــواص ـ ــات ،كـ ـش ــف ع ـ ــن ع ــدم
استفادة الوزارة من مشروع مبنى
الـ ـت ــرددات والـمـحـطــة الساحلية
واألرضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ج ــاب ــر
األحمد.
وقالت المصادر إن هذا األمر
أدى إلــى عــدم تحقيق المشروع
لــأهــداف المرجوة منه ،السيما
ان «المحاسبة» ذكــر في تقريره،
ان ــه تبين مــن الـفـحــص والــزيــارة
الميدانية لموقع المشروع نهاية
العام الماضي ،عدم االستفادة من
المشروع الــذي أنجزته بالكامل
الهيئة العامة للرعاية السكنية،
و تــم تسلمه النهائي فــي يونيو
.2014
وذكــرت أن «المحاسبة» أشار

إل ـ ـ ــى أن وك ـ ـيـ ــل «الـ ـ ـم ـ ــواص ـ ــات»
خ ــاط ــب رئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
لــاتـصــاالت وتقنية المعلومات
ف ــي نــوف ـم ـبــر  ،2020لـلـمـطــالـبــة
بــاتـخــاذ ع ــدة إج ـ ــراءات ،وأهمها
ض ــرورة الـتـسـلــم الـفـعـلــي لمبنى
الطيف الترددي في ارض محطة
الرقابة في منطقة جابر األحمد،
وال ـبــدء بفصل الـعـقــود الخاصة
بالمباني التابعة للهيئة بالموقع
وفـ ـق ــا ل ـ ـ ــإج ـ ـ ــراءات ال ـق ــان ــون ـي ــة،
ب ـح ـي ــث ت ـ ـكـ ــون ع ـ ـقـ ــود الـ ـ ـ ـ ــوزارة
تخص المباني التابعة لها فقط
بالموقع ،وكذلك التنسيق الكامل
بين الوزارة والهيئة فيما يخص
األ م ــور التشغيلية بالمستقبل،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى مـخــاطـبــة وزارة
الكهرباء والـمــاء إلج ــراء مــا يلزم
لفصل ع ــدادات الـكـهــربــاء والـمــاء
الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـم ـب ــان ــي ال ـت ــاب ـع ــة
لهيئة االت ـصــاالت ،عــن الـعــدادات
الخاصة بالمباني التابعة للوزارة
بالموقع المذكور.

أعلنت جمعية النجاة الخيرية
تنفيذ عدد من اإلجراءات لتطوير
املوارد البشرية واملالية بالتعاون
مع املعهد العربي للتخطيط،
حرصًا منها على توفير بيئة
عمل مميزة ملوظفيها تمكنهم
من القيام بعملهم الخيري
واإلنساني من خالل بيئة
متناغمة وآمنة للجميع.
وصرح رئيس قطاع الخدمات
املساندة بالتكليف في الجمعية
يوسف خليفوه ،أمس ،بأن
املؤسسات الخيرية له دور
غير محدود في بناء املجتمع،
وتحقيق رؤية الكويت ،2035
وأهداف األمم املتحدة ،من خالل
فريق عمل متحفز ذاتيا يحقق
الخطط املستقبلية ويحول
الرؤية الى واقع عملي وكذلك
احكام الرقابة املالية بالتعاون
مع مكتب عاملي للتدقيق املالي.
وأكد خليفوه حرص القطاع
على توفير الوقت والجهد
للعاملني بالجمعية في العمل
واإلنجاز والتعلم والتطوير من
خالل ميكنة املعامالت وتقليص
اإلجراءات الروتينية من خالل
برامج ذكية وطرق مبتكرة غير
تقليدية وغير معقدة.

«السالم» تزكي العون
رئيسًا لمجلس إدارتها

عقدت جمعية السالم لألعمال
اإلنسانية والخيرية جمعيتها
العمومية العادية للسنة
املالية املنتهية في ديسمبر
 ،2020واملؤجلة بسبب جائحة
"كورونا" ،بحضور مدير إدارة
الجمعيات الخيرية واملبرات
بوزارة الشؤون االجتماعية
والتنمية املجتمعية عبدالعزيز
العجمي ،مساء أمس األول ،في
منطقة الزهراء.
كما ناقشت عمومية الجمعية
التقرير اإلداري لعام ،2020
وعرضت التقرير املالي لعام
 ،2020واطلعت على امليزانية
التقديرية للعام الحالي .2021
وأعلن رئيس مجلس إدارة
الجمعية الجديد ،د .نبيل العون،
عن اجتماع مجلس اإلدارة كامال
بأعضائه الـ ،9لتشكيل مجلس
اإلدارة الجديد ،وتزكيته ملنصب
رئيس مجلس اإلدارة ،خلفا
لرئيسها السابق جاسم العون.
وقال العون إنه تمت عملية
وانتخاب خالد الفريج نائبًا
للرئيس ،وعبدالله الشايجي
أمينًا السر ،وطارق العسكر أمينا
للصندوق ،وذلك تحت إشراف
وزارة الشؤون االجتماعية.

المطيري« :كونا» دورها
تاريخي في دعم الصحافة
أكد وزير اإلعالم والثقافة
وزير الدولة لشؤون الشباب
عبدالرحمن املطيري ،أمس،
على دور وكالة األنباء "كونا"
التاريخي والريادي في دعم
الصحافة واإلعالم الكويتي
والدفاع عن قضايا الكويت
العادلة وإبرازها إقليميا
ودوليا.
وقال الوزير املطيري لـ "كونا"
بمناسبة ذكرى مرور 45
عاما على تأسيس الوكالة إن
"كونا" أثبتت خالل العقود
املاضية دورها الكبير في دعم
الصحافة واإلعالم الكويتي
محليا في مختلف املجاالت
وعلى جميع الصعد ،معبرا
عن خالص تهانيه وتبريكاته
الخوانه واخواته العاملني
بالوكالة بهذه املناسبة،
متمنيا لهم دوام التميز
واإلبداع.
وأعرب عن اعتزازه بدور "كونا"
التاريخي والريادي في الدفاع
عن القضايا ورسم صورة
مشرقة عن اإلعالم والثقافة
الكويتية أمام العالم.
وأضاف :إنني بهذه املناسبة
أؤكد أهمية دور الوكالة في
نشر املعلومات الرسمية
الصادرة عن الدولة وما تتمتع
به من أرشيف معلوماتي
ضخم نتيجة للعمل االحترافي
واملوضوعي واملهني املستمر
من قبل جميع العاملني فيها
منذ تأسيسها.
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«االستئناف» فصلت في  %90من القضايا الواردة خالل «كورونا»
• المحكمة نظرت  3182قضية إيجارات و 3409دعاوى جزائية • قيد  6124قضية إدارية و 11326لألسرة
حسين العبدالله

كشفت إحصائية صــادرة عن
م ـح ـك ـمــة االس ـت ـئ ـن ــاف أن نـسـبــة
إنجاز القضايا التي فصلت فيها
دوائـ ــر الـمـحـكـمــة خ ــال الـمــوســم
القضائي السابق ،حيث انتشار
جــائ ـحــة ك ــورون ــا ،بـلـغــت  90في
المئة.
وأكـ ــدت إحـصــائـيــة المحكمة،
التي يترأسها المستشار محمد
ب ـ ــن ن ـ ــاج ـ ــي ،أن ع ـ ــدد ال ـق ـض ــاي ــا
الـمـقـيــدة أم ــام "االس ـت ـئ ـنــاف" بلغ
 40949قـضـيــة ،فــي حـيــن نظرت
المحكمة في  ،43432وفصلت في

 39263قضية ،خــال الـفـتــرة من
 2020/ 9/1إلى .2021/ 8/31
وأشــارت إلى أن عدد القضايا
ال ـت ــي ق ـي ــدت ب ــدوائ ــر اسـتـئـنــاف
العاصمة بلغ  ،27871فــي حين
نـ ـظ ــرت ال ـم ـح ـك ـم ــة فـ ــي ،30353
وفصلت في  26395قضية ،مبينة
أن ال ـق ـضــايــا ال ـم ـق ـيــدة بمحكمة
ح ــول ــي بـلـغــت  2015ق ـض ـيــة ،تم
نظر  1775منها ،والفصل بـ 1818
قضية.
أم ـ ـ ــا الـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ـ ـتـ ــي ق ـي ــدت
بمحكمة األحمدي فبلغت ،1764

نظر في  1652منها ،وفصل في
 ،1652بينما بلغت المقيدة في
محكمة الفروانية  ،8984نظر في
 9237مـنـهــا ،وف ـصــل ف ــي ،9189
وقـ ـي ــدت م ـح ـك ـمــة الـ ـجـ ـه ــراء 315
ق ـض ـي ــة ،ونـ ـظ ــرت  415وفـصـلــت
في .209
وذك ـ ــرت اإلح ـصــائ ـيــة أن عــدد
القضايا التجارية ا لـتــي فصلت
فيها "اسـتـئـنــاف الـعــاصـمــة" بلغ
 ،8276ف ــي ح ـيــن ب ـل ـغــت قـضــايــا
الـتـجــاري الـمــدنــي  3781قضية،
والعمالية  2525قضية ،واإلدارية

إحصائية بالقضايا المقيدة والمنظورة والمفصول بها في محكمة
االستئناف خالل الفترة من  2020/9/1حتى 2021/8/31

لألفراد والموظفين  ،6124منها
 3119ألفراد و 3005لموظفين.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن عـ ـ ـ ــدد الـ ـقـ ـض ــاي ــا
ال ـجــزائ ـيــة ال ـتــي وردت لمحكمة
االس ـت ـئ ـن ــاف ب ـلــغ  ،3409نـظــرت
 ،3124وفصلت في  3271قضية،
أمــا قضايا البلدية التي فصلت
فيها فبلغت  1657قضية من أصل
 4326مقيدة ،وبـلــغ عــدد قضايا
اإليـ ـج ــارات  3182قـضـيــة ،فصل
في  2133قضية ،في جميع دوائر
االستئناف في كل المحافظات.
وكشفت أن عدد القضايا التي

رف ـعــت أم ــام مـحـكـمــة األسـ ــرة في
جميع المحافظات خالل الجائحة
بلغ  11326قضية ،تم نظر 11281
منها ،والفصل في  ،10976بنسبة
إنجاز .%97.3
وس ـ ـج ـ ـل ـ ــت م ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة أسـ ـ ـ ــرة
ً
حولي ارتفاعا في عدد القضايا
المرفوعة أمامها بـ  2462قضية
ث ــم مـحـكـمــة ال ـعــاص ـمــة ب ـ ـ 2143
قضية ،والفروانية بـ  2083قضية،
ثـ ــم األح ـ ـمـ ــدي بـ ـ ـ  1864ق ـض ـيــة،
ومـبــارك الكبير ب ـ  1406قضايا،
ً
وأخيرا الجهراء بـ  1368قضية.

محمد بن ناجي

إحصائية بالقضايا المقيدة والمنظورة والمفصول فيها لمحكمة استئناف
األسرة خالل الفترة من  2020/9/1حتى 2021/8/31

المحكمة

المقيد

المنظور

المفصول

النسبة

العاصمة

27871

30353

26395

87.0

حولي

2015

1775

1818

102.4

األحمدي

1764

1652

1652

100.0

الفروانية

8984

9237

9189

99.5

الجهراء

315

415

209

50.4

المجموع

40949

43432

39263

90.4

المقيد
2143
2462
1864
2083
1406
1368
11326

المحكمة
العاصمة
حولي
األحمدي
الفروانية
مبارك الكبير
الجهراء
المجموع

المفصول
1864
2529
1822
2167
1303
1291
10976

المنظور
2143
2458
1846
2090
1391
1353
11281

النسبة
87.0
102.9
98.7
103.7
93.7
95.4
97.3

«الشهيد» يفوز بـ «فضية اإلعالم العربي» سفارة الهند تحتفل بذكرى ميالد غاندي
الخضر :مواقف الكويت «الثابتة» تجاه دعم حقوق الفلسطينيين محل تقدير
ف ــاز مكتب الشهيد الـتــابــع لـلــديــوان
األميري بالجائزة الفضية في مهرجان
األردن ل ــإع ــام ال ـع ــرب ــي ال ــراب ــع ال ــذي
اختتمت فعالياته أمس األول بمشاركة
شخصيات ومؤسسات إعالمية وفنية
عربية.
وج ــاء ح ـصــول مـكـتــب الـشـهـيــد على
ال ـج ــائ ــزة ع ــن عـمـلــه "م ــن ري ـح ــة أب ــوي"
ض ـم ــن ف ـئ ــة "الـ ـب ــرام ــج ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة -
اإلعـ ــام األم ـن ــي" ال ـتــي ش ـهــدت حصول
عمل القوات المسلحة األردنية "جيشنا
العربي" على الجائزة الذهبية ،وعمل
مــديــريــة األمـ ــن ال ـع ــام األردنـ ـي ــة "الـعـيــن
الساهرة" على "البرونزية".
كما شاركت وزارتا الدفاع والداخلية
في الكويت بالمهرجان بعمل من إعداد
مديرية التوجيه المعنوي والعالقات
العامة التابعة لرئاسة األركــان العامة
للجيش بعنوان "مشاركة القوة الجوية
الـكــويـتـيــة ف ــي ال ـع ـمــل اإلغ ــاث ــي" وفـيـلــم
"الـســوار االلكتروني" من إعــداد االدارة
الـعــامــة لـلـعــاقــات واالعـ ــام األم ـنــي في

"ال ــداخـ ـلـ ـي ــة" إلـ ــى ج ــان ــب ع ـم ــل كــويـتــي
آخــر مــن إع ــداد مكتب الشهيد بعنوان
"الشهيدات".
وق ــال الـمـسـتـشــار اإلعــامــي السابق
فــي ال ــوزارت ــي الـفــريــق الــركــن المتقاعد
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز الـ ــريـ ــس ،ل ـ ـ "كـ ــونـ ــا" ،عـقــب
تسلمه جائزة العمل الفائز إن المشاركة
الكويتية هذا العام تهدف إلى تسليط
الـضــوء على دور اإلع ــام المتخصص
وال ـ ـمـ ــدروس ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع قـضــايــا
المجتمع وتــوجـيــه أف ــراده ضمن إطــار
من المسؤولية والوعي.
وأضاف الريس أن األعمال الكويتية
الـمـنـتـقــاة تـضـمـنــت رس ــائ ــل ارش ــادي ــة
عـمـلــت عـلـيـهــا كـ ــوادر وزارتـ ــي الــدفــاع
والداخلية ومكتب الشهيد وأثمرت عن
فوز إحداها وسط منافسة من أعمال
عربية عدة.

مشاركة ناجحة
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أشـ ـ ــاد ع ـض ــو ال ـل ـج ـنــة
ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـم ـهــرجــان د .زي ـ ــاد الـخـضــر

ب ــالـ ـمـ ـش ــارك ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة "الـ ـن ــاجـ ـح ــة"
ف ــي ال ـم ـه ــرج ــان وإث ــرائـ ـه ــا ف ـعــال ـيــاتــه
وأ نـ ـشـ ـطـ ـت ــه ،مـ ـشـ ـي ــرا إ لـ ـ ــى أن ا ل ـع ـم ــل
ال ـكــوي ـتــي "م ــن ري ـحــة أبـ ــوي" اسـتـحــق
فـعـلـيــا ح ـصــد ال ـج ــائ ــزة نـظـيــر تـكــامــل
ع ـنــاصــره الـمـتـسـمــة بــاالت ـقــان وتـفــوق
محتواه االبداعي.
وعن اختيار "القدس" عنوانا للدورة
الـ ـح ــالـ ـي ــة لـ ـلـ ـمـ ـه ــرج ــان ،أكـ ـ ــد ال ـخ ـضــر
أه ـم ـيــة ب ـل ــورة رؤيـ ــة إع ــام ـي ــة عــربـيــة
فــي مواجهة اال ع ـتــداء ات اإلسرائيلية
المستمرة على المقدسات في القدس،
داع ـي ــا إل ــى أه ـم ـيــة تــوظ ـيــف ال ـج ـهــود
ا لـعــر بـيــة لــد عــم ا لـقـضـيــة الفلسطينية
إعالميا وإبراز "القدس" في الصناعة
اإلعالمية العربية.
وثمن باسم اللجنة العليا المنظمة
ل ـل ـم ـه ــرج ــان دعـ ـ ــم الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـق ـض ـيــة
الفلسطينية على جميع المستويات
الرسمية والشعبية واإلعالمية ،مشيدا
بمواقفها "الثابتة" تجاه دعم حقوق
الفلسطينيين في المحافل الدولية.

•

على خطى وزارة التربية ،اشترطت الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب على الطلبة واألساتذة
والقاعات الدراسية ضرورة
لحضور المحاضرات
ّ
إبراز شهادة التطعيم لمن تلقى جرعة أو جرعتين
م ــن ال ـل ـق ــاح ع ــن ط ــري ــق الـتـطـبـيـقــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة
ّ
المطعمين فعليهم
المعتمدة في الدولة ،أما غير
إحضار شهادة فحص  PCRفي بداية كل أسبوع
دراسي.
وأصدر المدير العام للهيئة باإلنابة ،د .جاسم
ً
األن ـص ــاري ،أم ــس ،قـ ــرارا ب ـعــودة ال ــدراس ــة الكاملة
حضوريا بكليات ومعاهد الهيئة للفصل األول من
ً
العام الدراسي  2022 /2021اعتبارا من  17الجاري،
ً
وفقا لضوابط محددة.
وق ـ ــال األن ـ ـصـ ــاري ،ف ــي ت ـص ــري ــح ،إن ال ـم ـق ــررات
ً
النظرية والتطبيقية التي سيتم تدريسها حضوريا
في القاعات الدراسية يجب أال يزيد عــدد الطلبة

احتفلت سـفــارة الهند لــدى الكويت بالذكرى
الـ ـ  152لـمـيــاد المهاتما غــانــدي الـتــي صــادفــت
الثاني من أكتوبر الجاري.
وفي هذه المناسبة ،قام سفير الهند سيبي
ج ــورج بــوضــع إكـلـيــل مــن الــزهــور عـلــى تمثال
الـمـهــاتـمــا غ ــان ــدي ،ورحـ ــب بــأع ـضــاء الـجــالـيــة
الهندية وممثلي الجمعيات الهندية في الكويت،
كما ألقى كلمة بالمناسبة سلط فيها الضوء

المسجلين فيها على  30طــا لـبــا ،ويمكن ألستاذ
المقرر أن يقسم الطلبة إ لــى مجموعتين أو أكثر
حسب السعة المكانية ،مع مراعاة تطبيق جميع
االشتراطات الصحية.
وتــابــع" :فــي حــال زاد عــدد الطلبة عــن ذلــك ،تتم
الـ ــدراسـ ــة ع ــن ُب ـع ــد ع ــن ط ــري ــق م ـن ـصــات الـتـعـلـيــم
اإللكتروني المعتمدة من الهيئة ،أما بالنسبة إلى
آلية الدراسة بالمقررات العملية التي يتم تدريسها
ً
في المختبرات والورش ستكون حضوريا ،ويمكن
ألسـتــاذ المقرر أن ّ
يقسم الطلبة إلــى مجموعتين
أو أكثر ،حيث السعة المكانية للقاعة المخصصة
للمقرر".
وأشار إلى أن جميع االختبارات الفصلية والنهائية
لجميع ا ل ـم ـقــررات ا لـنـظــر يــة والتطبيقية والعملية
للفصل ال ــدراس ــي األول سـتـكــون بـنـظــام الـحـضــور،
مشددا على ضرورة االلتزام باالشتراطات الصحية
الـتــي وضعتها وزارة الصحة مــن ارت ــداء الكمامات
واستخدام أدوات التعقيم والتباعد الجسدي.

على أهمية مبادئ غاندي لاليثار والالعنف.
وتم خالل الحفل عرض مقاطع فيديو الغنية
"فايشناف جان تو تيني كاهي" التي قام بغنائها
فنانون كويتيون وأوروبيون .وتم توزيع الجوائز
على الفائزين بمسابقة "كــأس السفير لمسابقة
الخطابة" التي أقيمت بالسفارة مؤخرا.
وقام فنانان هنديان مقيمان في الكويت بتقديم
لوحة بصورة المهاتما غاندي للسفير جورج.

•

أحمد الشمري

أعلن عميد القبول والتسجيل بالهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،د.
مشعل المنصوري ،أسـمــاء المقبولين
للفصل التدريبي األول  2021/2022في
دورات عقود مقاول ،بالتعاون مع شركة
نفط الكويت لعدد " "7دورات بإجمالي
" "230متدربا ومتدربة عبر موقع الهيئة
اإللكتروني www.paaet.edu.kw
وأوض ـ ــح ال ـم ـن ـصــوري ،ف ــي تـصــريــح
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،أم ـ ـ ـ ـ ــس" ،أن ال ـم ـق ـب ــول ـي ــن
الـمـسـتـجــديــن بـ ـ ــدورات ع ـقــود الـمـقــاول
ع ـل ـي ـهــم م ــراج ـع ــة م ـع ــاه ــده ــم الـ ـت ــي تــم
قبولهم بها حسب المواعيد" ،متمنيا
لـهــم الـتــوفـيــق وال ـن ـجــاح فــي مسيرتهم
التعليمية.

وفــي مجال آخــر ،أعلن رئيس رابطة
أع ـ ـض ـ ــاء هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــس ل ـل ـك ـل ـيــات
التطبيقية فــي الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب ،د .يوسف العنزي،
مــوافـقــة الــراب ـطــة فــي اجـتـمــاعـهــا ،الــذي
ً
عقد مؤخرا ،على إجراء االنتخابات في
موعدها خــال الشهرين المقبلين ،مع
االلتزام بجميع اإلجراءات االحترازية في
حال عقدت في الكليات أو مقر الرابطة،
وتطبيق إجــراء ات الالئحة التي نصت
على إجراء االنتخابات كل سنتين.
وأشار العنزي ،في تصريح صحافي،
أم ــس ،إل ــى أن مــوافـقــة الـهـيـئــة اإلداريـ ــة
جــاء ت باإلجماع على قبول االستقالة
م ــن ع ـضــو الـهـيـئــة اإلداريـ ـ ـ ــة ،د .ف ــارس
المطيري ،والذي تحفظ فيها عن إبداء
األسباب لخصوصيتها.

«الزكاة» 2.2 :مليون دينار مساعدات في سبتمبر «تدريس الجامعة» :عدم اختيار مدير
للجامعة إلى اآلن ...أمر خطير
المري :شملت  6.842أسرة داخل البالد
أكد مراقب اإلعالم والمتحدث الرسمي لـ"بيت
الزكاة" ،حمد المري ،أن البيت مستمر في تقديم
المساعدات المالية والعينية لألسر المستحقة
للمساعدة داخل البالد.
وقــال المري ،في تصريح صحافي ،إن البيت
يستقبل طلبات المساعدة من األســر من طريق
موقعه على اإلنترنت خالل أوقات العمل الرسمية
الصباحية من األحد إلى الخميس ،بحيث تقوم
ه ــذه األس ــر بتقديم الـطـلــب وإرفـ ــاق المستندات
الرسمية من بطاقات مدنية أو أمنية للمقيمين
ب ـصــورة غـيــر قــانــونـيــة (الـ ـب ــدون) ،وع ـقــد ال ــزواج
وتـقــريــر الــراتــب وكـشــف حـســاب مــن الـبـنــك آلخــر
 4أشهر ،وعقد اإليجار ،وااللتزامات المالية من
أقـســاط أو دي ــون واجـبــة الـســداد بموجب تنفيذ
أحكام.
وأضاف المري أن هذه الطلبات تتم دراستها
من قبل باحثين اجتماعيين ،ومن ثم يتم التدقيق
عليها من قبل متخصصين ،للتأكد من صحتها
ومطابقتها للوائح وأنظمة البيت المعتمدة ،وبعد
الـتــأكــد مــن صـحــة الـطـلــب يـتــم ص ــرف المساعدة

المناسبة وتحويلها إلى حساب طالب المساعدة.
وأوض ــح أن الـبـيــت ق ــدم خ ــال شـهــر سبتمبر
الماضي مليونين ومائتين وواحد وعشرين ألف
ومئة دينار لعدد ( )6.842أســرة ،مبينا أن هذه
المساعدات تنقسم الى شهرية لألرامل واأليتام
والمطلقات وكبار السن ،والعجزة ممن ال دخل
مالي لهم وال معيل ،وقــد بلغت عــدد هــذه األسر
( )614أســرة ،كما تشمل مساعدات مقطوعة كل
 3أو  4أو  6أو  12شهرا مخصصة لألسر التي
تعاني ضعفا في الدخل ،وتتعرض ألزمات مالية
مــؤق ـتــة ،وق ــد ب ـلــغ ع ــدد ه ــذه األسـ ــر خ ــال شهر
سبتمبر الماضي ( 6.228أسرة).
وشدد المري على أن "بيت الزكاة" يحمل عبء
تــوصـيــل الــزكــاة وال ـصــدقــات لمستحقيها ،وفــق
عمل مؤسسي تكنولوجي يخضع لرقابة األجهزة
الــرقــابـيــة فــي ال ــدول ــة ،ول ـهــذا فـهــو حــريــص على
تحقيق األهداف الخيرية التي أنشئ من أجلها،
وأهمها خدمة فريضة الــزكــاة لتحقيق التكافل
واألمن االجتماعي.

أكدت أن قبول أعداد تفوق الطاقة االستيعابية سيؤثر على جودة التعليم
•

حمد المري

كشفت جمعية "الصفا
الخيرية" اإلنسانية ،عن
تدشني مستشفى الكويت
التخصصي لعالج سرطان
األطفال في جمهورية
قيرغيزيا ،الذي تم افتتاحه
خالل رحلة شركاء الخير
العاشرة ،برعاية وحضور
رئيس قيرغيزيا صادير
جباروف.
وقال املدير العام للجمعية ،د.
محمد الرشيدي ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن "هذا
الحدث الكبير يعد مفخرة
للعمل الخيري الكويتي ،إذ
يعتبر أول وأضخم وأحدث
مستشفى تخصصي لعالج
سرطان األطفال" ،مشيرا إلى
أنه أقيم على مساحة إجمالية
قدرها  4500متر مربع،
وهي مقسمة على  5طوابق،
وسيستفيد منه سنويًا أكثر
من  6000طفل مصاب بمرض
السرطان.
وأضاف الرشيدي" :الحلم
أصبح حقيقة على أرض
الواقع ،بإنشاء هذا املستشفى
الذي يخدم أطفال جمهورية
قيرغيزيا وما حولها من
الدول املجاورة ،الذين هم
بأمس الحاجة إلى مثل هذه
املستشفيات ،التي تقدم أحدث
األساليب العالجية وأكثرها
فاعلية في عالج هذا املرض
الفتاك".

السفير جورج يضع الزهور على تمثال غاندي

ً
ً
األنصاري :الدراسة حضوريا ألقل من  30طالبا ...واألكثر «عن ُبعد» الموافقة على إجراء انتخابات الهيئة اإلدارية
أحمد الشمري

«الصفا» تدشن مستشفى
لعالج السرطان بقيرغيزيا

«إحياء التراث» :وزعنا 2226
وجبة على العمالة في القرين

ً
ً
جامعة الكويت
دبي»تشارك فحص  PCRلغير متلقي اللقاح أسبوعيا «التطبيقي» :قبول  230متدربا
في «إكسبو
«التطبيقي»
بـ
الحضور
شرط
بعقود النفط
أعلنت جامعة الكويت مشاركتها
ف ـ ــي م ـ ـعـ ــرض "إكـ ـسـ ـب ــو دبـ ـ ـ ــي" 2020
ال ـعــال ـمــي ف ــي ج ـن ــاح ال ـك ــوي ــت ،تحت
شعار "كويت جديدة ...فرص جديدة
لالستدامة" ،مشيرة إلــى أن الجامعة
فــي أسـبــوع الفضاء "تــواصــل العقول
وصنع المستقبل" ،خــال الفترة من
 17حتى  23الجاري من خالل مشاركة
كلية ا لـعـلــوم ببحث فـضــا ئــي متميز
ً
أنـتــج مـشــروعــا لــه أهمية ب ــارزة ،تعد
إض ــاف ــة ج ــدي ــدة إل ــى إنـ ـج ــازات دول ــة
الكويت في تطوير األبحاث العلمية،
التي تحفظ مستقبل أجيالها.
ولفتت الجامعة ،في بيان صحافي،
أمــس ،إلــى أن مشاركة الجامعة بهذا
المعرض تأتي لمواكبة التطور العلمي
العالمي ،وإبراز مكانتها بين مثيالتها
وتـعــزيــز حـضــورهــا ،ولـمــا تميزت به
دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت ف ــي االه ـت ـم ــام ال ــدائ ــم
باألبحاث والمشاريع العلمية.

سلة أخبار

حمد العبدلي

أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في
جامعة الكويت د .إبراهيم الحمود ،أن عدم إصدار
مرسوم تعيين مدير الجامعة حتى اآلن يعتبر أمرا
خطيرا في ظل التحديات التي تواجه الجامعة،
مشيرا إلــى أن هناك عـشــرات المناصب الشاغرة
باألصالة.
وق ـ ــال ال ـح ـم ــود ،خـ ــال ال ـمــؤت ـمــر ال ـص ـحــافــي،
الذي عقدته الجمعية أمس في مقرها بالشويخ،
إن الـجــامـعــة قـبـلــت أعـ ــدادا كـبـيــرة ت ـفــوق طاقتها
االستيعابية وقدرة الجامعة وأساتذتها ،موضحا
أن ذلــك سيؤثر على ج ــودة التعليم ،ألن الكثافة
الطالبية في القاعات الدراسية ستمنع التعليم
التفاعلي بين الطالب واالستاذ.
ودعا مجلس الوزراء إلى إصدار مرسوم لتعيين
مــديــر للجامعة بــاألصــالــة ،ألن تــأخـيــر هــذا األمــر

ترتب عليه فراغ العشرات من المناصب األكاديمية
باألصالة ،مبينا أن لجنة اختيار مدير الجامعة
فيها الكثير من المثالب ،ومن أهمها سرية السيرة
الذاتية وأسماء المرشحين للمنصب.
وم ـ ــن ج ــان ـب ــه ،ق ـ ــال ال ـن ــاط ــق ال ــرس ـم ــي بــاســم
الجمعية د .أنور الشريعان" :نؤكد تمسك الجمعية
بــالـمـكـتـسـبــات ال ـتــي حـقـقـتـهــا ،وس ـن ـقــدم مقترحا
لـمـجـلــس الـجــامـعــة ب ـشــأن تـعــديــل الئ ـحــة الفصل
الـصـيـفــي ل ـض ـمــان ع ــرض أك ـبــر ع ــدد م ــن الـشـعــب
الدراسية الستيعاب االعــداد الكبيرة من الطلبة،
وضـ ـم ــان م ـش ــارك ــة أك ـب ــر ل ــأس ــات ــذة ف ــي الـفـصــل
الصيفي".
َ
وأضاف الشريعان "يجب أن يكون المدير القادم
بـعـيــدا عــن الـشـبـهــات السياسية والـحــزبـيــة ،وأال
يكون له أي تبعات سياسية أو مشاكل في القسم
العلمي الذي ينتمي إليه ،إذ سيؤثر هذا االنتماء
على قراراته في المستقبل".

أعلنت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،توزيع أكثر
من  2226وجبة في أماكن
تجمعات العمالة في منطقة
القرين ،ضمن مشروع "وجبة
العامل" ،مشيرة إلى أنه يتم
حاليا تنفيذ املشروع في أكثر
من ( )10مواقع أسبوعيًا.
وكشف تقرير للجمعية ،أمس،
أن مركز الهداية للتعريف
باإلسالمي في محافظتي
ّ
األحمدي ومبارك الكبير وزع
املاء على العمالة من خالل
مشروع "سقيا املاء البارد"،
باإلضافة إلى نحو  860وجبة
من تبرع فاعلي الخير لفرع
الفيحاء التابع للجمعية.
وقال نائب رئيس "الهداية"
خالد األحمد ،إن املركز باشر
تنفيذ هذين املشروعني في
وقت واحد ،مردفا" :نحن
مستمرون طوال العام تنفيذ
هذين املشروعني ،حيث قمنا
مؤخرًا بتوزيع ( )1348وجبة
عامل".

«نماء» :وزعنا  11مليون
عبوة مياه على العمالة

أعلنت "نماء" الخيرية
بجمعية اإلصالح االجتماعي،
انطالق مشروع "مصرف
تسبيل املياه" ،بالشراكة
االستراتيجية مع إدارة
املصارف الخاصة في األمانة
العامة لألوقاف ،تنفيذًا
لشروط الواقفني التي نصت
عليها الحجج الوقفية ،بهدف
توفير ماء صحي في عبوات
مبردة وجاهزة للعمال.
وقال مدير إدارة العمليات
والتمكني في "نماء" وليد
البسام ،في تصريح صحافي،
أمس ،إن "نماء" وزعت منذ
بداية  2021إلى  30أغسطس
منه أكثر من  11مليون عبوة
مياه في أكثر من  600موقع
في الكويت ،مشيرا إلى اننا
"نستهدف من خالل التعهد
الجديد لألمانة العامة توزيع
أكثر من مليون و 700ألف
عبوة إلى نهاية العام".
ودعا البسام أهل الكويت
إلى دعم املشاريع الخيرية
التي تقوم عليها "نماء"،
ليصل خير الكويت وبلد قائد
اإلنسانية إلى املحتاجني
والفقراء في جميع أنحاء
البالد.

ةديرجلا

•
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الغانم :متفائل بـ «الحوار» وما يدعو له األمير ينتهي بالخير

5

برلمانيات

نافذة نيابية

االتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب كرم رئيس مجلس األمة بمناسبة منحه الرئاسة الفخرية
فهد التركي

في الوقت الذي كرمت فيه
األمانة العامة لالتحاد
الكشفي للبرلمانيين العرب
رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم بمناسبة منحه الرئاسة
الفخرية لالتحاد الكشفي
للبرلمانيين العرب ،اعرب
الغانم عن تفاؤله بالحوار
الوطني الذي دعا إليه سمو
أمير ًالبالد الشيخ نواف األحمد
مؤكدا أن أي حوار يدعو له
صاحب السمو
ال ينتهي إال بالخير.

نتطلع أن
تساهم
رئاسة الغانم
لالتحاد في
زيادة عضوية
الدول العربية
به إلى 22
دولة

الطريجي

الساير يستفسر عن وثائق باندورا

الغانم خالل حفل تكريمه
أع ـ ــرب رئ ـي ــس م ـج ـلــس األم ــة
م ـ ـ ـ ـ ــرزوق ال ـ ـغـ ــانـ ــم ع ـ ــن تـ ـف ــاؤل ــه
ب ــالـ ـح ــوار ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـ ــذي دع ــا
إليه صاحب السمو أمير البالد
ً
الشيخ نــواف األحمد ،مؤكدا أن
أي حوار يدعو له صاحب السمو
ال ينتهي إال بالخير.
وصرح الغانم ،عقب احتفالية
تكريمية ،امس االول ،على مسرح
جـمـعـيــة ال ـم ــرش ــدات الـكــويـتـيــة،
بمناسبة منحه من قبل األمانة
ال ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـ ــات ـ ـح ـ ــاد الـ ـكـ ـشـ ـف ــي
لـلـبــرلـمــانـيـيــن ال ـع ــرب الــرئــاســة
ال ـف ـخ ــري ــة ل ــاتـ ـح ــاد" :ال يـمـكــن
لدعوة من حضرة صاحب السمو
يجمع فيها أبناءه أن تنتهي إن
ً
شاء الله إال بخير" ،معقبا" :أنا
عـلــى ت ـفــاؤلــي ال ـســابــق ،وال ـيــوم
(أم ــس األول) كــانــت أول جلسة،
وهناك جلسات مقبلة ،وعندما
تنتهي ا لـجـلـســات نستطيع أن
نتحدث بالتفاصيل أكثر ،لكنني
متفائل ،وإن شاء الله ال ينتهي
أي حوار دعا إليه صاحب السمو
إال بالخير".
مــن جـهــة أخ ــرى ،عـبــر الغانم
ع ــن ش ـك ــره وام ـت ـنــانــه لــاتـحــاد
ال ـك ـش ـفــي لـلـبــرلـمــانـيـيــن ال ـعــرب
"عـلــى منحي الــرئــاســة الفخرية
ل ـه ــذا ال ـك ـي ــان ال ـع ــرب ــي ال ـم ـه ــم"،
ً
مؤكدا أن "هذا التكريم شرف له
وشرف لدولة الكويت".

مطيع لتمكين حملة الشهادات
العليا من العمل في «التطبيقي»
ق ـ ــدم ال ـن ــائ ــب د .أحـ ـم ــد مطيع
اق ـتــراحــا بــرغـبــة بــإتــاحــة الفرصة
لـلـمــواطـنـيــن م ــن حـمـلــة ش ـهــادات
الدكتوراه والماجستير للعمل في
هيئة الـتــدريــس بجامعة الكويت
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال ـت ــدري ــب ،ون ــص االقـ ـت ــراح على
"ت ـم ـك ـيــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن م ــن حملة
شـهــادات الدكتوراه والماجستير
من العمل ضمن الهيئة التدريسية
بجامعة الكويت والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب".
وع ـ ــزا مـطـيــع االق ـ ـتـ ــراح الـ ــى أن
"ال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـك ــوي ـت ــي مـ ــن أرقـ ــى
المجتمعات على الصعيد العلمي،
وتتفاخر الكويت بالعدد الكبير من
مواطنيها حملة الشهادات العلمية
العليا (الــدك ـتــوراه  -الماجستير)
الذين يعدون ثروة بشرية وطنية
م ـم ـيــزة ل ـمــا يـمـلـكــون م ــن خ ـبــرات
علمية وعـمـلـيــة واس ـع ــة وقـ ــدرات
كبيرة في مجاالت البحث العلمي
وتحليل المشكالت واستعراض
النتائج واستنباط الحلول ،فهم
ج ـيــل ق ــادرع ـل ــى قـ ـي ــادة مستقبل

أحمد مطيع

الـكــويــت لـتـكــون تطلعاتنا واقـعــا
ملموسا يصنعه أب ـنــاؤنــا ،ولكن
ولألسف هناك الكثير من العراقيل
تـقــف حـجــر عـثــرة فــي طــريــق هــذه
الطاقات الشابة وتكبح جماحها
وتحطم طموحاتها ،وأب ــرز هذه
العراقيل تلك المتمثلة في شروط
قبولهم ضمن الهيئات التدريسية
في جامعة الكويت والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب".

 ...ويتسلم صورة تذكارية له
كما قدم شكره لكل من تحمل
مشقة العناء والسفر للمشاركة
في هــذه االحتفالية ،إلــى جانب
"الشكر الجزيل لرئيس االتحاد
النائب د .عبد الله الطريجي"،
ً
مهنئا إياه بثقة الجمعية العامة.
وأعرب الغانم عن فخره بأنه
"م ـن ــذ تـسـلـمــت ال ـكــويــت رئــاســة
االتحاد زاد عدد الدول األعضاء
ً
من  6إلى  ،"16متمنيا انضمام
كل الدول العربية إلى هذا الكيان.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـغـ ــانـ ــم إن "الـ ـكـ ـي ــان
ال ـك ـش ـف ــي ك ـ ـيـ ــان مـ ـه ــم ي ـس ــاه ــم
فــي غ ــرس الكثير مــن الفضائل
واألمـ ـ ـ ــور ال ـم ـه ـمــة ف ــي ال ـش ـبــاب
العربي ،وغرس الكثير مما هو

فــي ديننا الحنيف وشريعتنا
السمحاء من خالل إبعاد الشباب
عن األخطار األخــرى" ،مؤكدا أن
"االتحاد هو امتداد للحركة التي
أخرجت الكثير من القادة ومنهم
أمــراء الكويت السابقون ،رحمة
الله عليهم ،والقادة الذين غيروا
التاريخ".
وتمنى الغانم لالتحاد رئيسا
وأع ـضــاء ،والــذيــن ح ـضــروا إلــى
ال ـك ــوي ــت ك ــل ال ـتــوف ـيــق ،مـعـقـبــا:
ً
"ح ـل ـل ـت ــم أه ـ ـ ــا ون ــزلـ ـت ــم س ـهــا،
ونـســأل الـلــه أن تنعم كــل الــدول
والشعوب العربية باالستقرار
واألمـ ـ ـ ـ ـ ــان ،وأن ت ـب ـق ــى م ـت ـحــدة
مـتـعــاضــدة أم ــام كــل الـتـحــديــات

واألخطار التي تواجه األمة".
وأعـ ـ ـ ــرب رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد د.
ع ـب ــدال ـل ــه ال ـط ــري ـج ــي ف ــي كـلـمــة
لــه خــال االحـتـفــالـيــة عــن شكره
وتقديره للغانم الرئيس الفخري
لــات ـحــاد ،عـلــى ج ـهــوده ودعـمــه
لالتحاد ،متطلعا إلى أن تساهم
رئاسة الغانم لالتحاد ،وبحكم
عـ ــاقـ ــاتـ ــه الـ ـطـ ـيـ ـب ــة م ـ ــع ال ـ ـ ــدول
العربية ،في زيادة عضوية الدول
العربية باالتحاد في اجتماعها
المقبل وصوال إلى  22دولة.
وألقى نائب رئيس المجلس
ال ــوط ـن ــي االت ـ ـحـ ــادي اإلم ــارات ــي
حمد الــرحــومــي كلمة أكــد فيها
أهمية هذه االحتفالية "لتكريم

مستحق لقائد استثنائي وقامة
برلمانية عربية شامخة ساهمت
ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ف ــي دعـ ــم ال ـحــركــة
الكشفية وقـضــايــا الـشـبــاب في
دول ــة الـكــويــت والــوطــن العربي
الكبير".
واعتبر الرحومي أن اختيار
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ب ـ ــإجـ ـ ـم ـ ــاع أعـ ـض ــائ ــه
الــرئـيــس الـغــانــم رئـيـســا فخريا
له "نقلة نوعية في دعم الحركة
ال ـك ـش ـف ـيــة ف ــي دولـ ـن ــا ال ـعــرب ـيــة،
تـقــديــرا لـ ــدوره فــي دع ــم قضايا
األم ـ ـ ـ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
المحافل البرلمانية اإلقليمية
ً
وال ــدولـ ـي ــة" ،م ـع ــرب ــا ع ــن يقينه
بأن قبول الغانم بهذه الرئاسة
سـيـشـكــل داف ـع ــا قــويــا لــاتـحــاد
لمواصلة أداء رسالته وأهدافه
فـ ـ ــي دعـ ـ ـ ــم الـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة ال ـك ـش ـف ـي ــة
وقضايا الطفولة والشباب.
وأثنى على دور دولة الكويت
الكبير والبارز في دعم الحركة
ال ـك ـش ـف ـي ــة وقـ ـض ــاي ــا ال ـط ـف ــول ــة
وال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ،السـ ـيـ ـم ــا ال ـج ـه ــود
الحثيثة والمتواصلة فــي دعم
اال ت ـحــاد الكشفي للبرلمانيين
فــي مختلف األزمـ ــات واألوق ــات
ال ـص ـع ـبــة ،س ـ ــواء ح ـيــن تــوقـفــت
أن ـش ـط ــة االت ـ ـحـ ــاد م ـ ــدة عــام ـيــن
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ت ـ ـ ــداعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات ان ـ ـت ـ ـشـ ــار
"كورونا".

الحميدي يسأل عن الديوان الوطني لحقوق اإلنسان
وجه النائب بدر الحميدي
س ــؤاال ال ــى وزي ــر الـخــارجـيــة
وزير الدولة لشؤون مجلس
ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ا لـ ـشـ ـي ــخ د .ا ح ـم ــد
الـنــاصــر ،حــول مــا تــم تــداولــه
في وسائل اإلعالم والتواصل
االج ـت ـم ــاع ــي ل ـم ـق ـطــع فـيــديــو
ل ـ ـل ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر جـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ـغـ ـنـ ـي ــم
فـ ــي ج ـل ـس ــة األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
لـ ـمـ ـن ــاقـ ـش ــة تـ ـق ــري ــر الـ ـك ــوي ــت
ال ـخ ــاص ف ــي ل ـج ـنــة ال ـح ـقــوق
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
والثقافية.
وبين الحميدي في سؤاله
أن ا لـسـفـيــر ا لـغـنـيــم ل ـفــت في
ا لـ ـجـ ـلـ ـس ــة إ ل ـ ـ ــى أن ا ل ـ ــد ي ـ ــوان
ال ــوطـ ـن ــي لـ ـحـ ـق ــوق اإلنـ ـسـ ــان
ال د و ر ل ـ ـ ــه و ال مـ ـس ــا هـ ـم ــة
فـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــريـ ــر دول ـ ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
واصفا الديوان بالجهة غير
الــرس ـم ـيــة وغ ـيــر الـحـكــومـيــة،
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـ ــرغـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــن صـ ـ ـ ــدور
القانون ر قــم  67لسنة 2015
ف ــي شـ ــأن الـ ــديـ ــوان الــوط ـنــي
ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ،ث ــم تـبـعــه
مـ ـ ــرسـ ـ ــوم ب ـت ـع ـي ـي ــن أع ـ ـضـ ــاء

م ـج ـلــس إدارة ا ل ـ ــد ي ـ ــوان فــي
عام .2018
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ــوء م ـ ـ ــا س ـب ــق
ق ــال ا ل ـح ـم ـيــدي :ك ـيــف يصف
السفير الديوان بالجهة غير
الــرس ـم ـيــة وغ ـي ــر الـحـكــومـيــة
على الرغم من صدور قانون
عام  2015بإنشائه؟
وفـ ـ ــي ذات الـ ـسـ ـي ــاق ،وج ــه
ال ـح ـم ـيــدي س ـ ــؤاال إلـ ــى نــائــب
رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء وزيــر
ال ـع ــدل وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
ت ـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـ ـ ـنـ ـ ــزاهـ ـ ــة عـ ـب ــدالـ ـل ــه
ال ــروم ــي ،ق ــال فـيــه :مــا أسـبــاب
عــدم حضور وفــد من الديوان
الـ ــوط ـ ـنـ ــي لـ ـحـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان
إلـ ـ ــى ج ـل ـس ــة ل ـج ـن ــة ال ـح ـق ــوق
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة
وال ـث ـقــاف ـيــة ال ـم ــذك ــورة أع ــاه؟
وما أسباب عدم تقديم الديوان
تقريرا إلى اللجنة المختصة؟
وهــل أص ــدر الــديــوان الوطني
تقارير محلية ودولية خاصة
بـقـضــايــا ح ـقــوق اإلن ـس ــان في
ال ـك ــوي ــت؟ إذا ك ــان ــت اإلج ــاب ــة
ب ــاإليـ ـج ــاب ي ــرج ــى ت ــزوي ــدي

الحميدي في جلسة سابقة
ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة ضـ ــوئ ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن ت ـلــك
اإلصدارات.
وت ـ ــاب ـ ــع :مـ ــا أس ـ ـبـ ــاب ع ــدم
ت ـع ـي ـيــن أم ـي ــن عـ ــام ل ـل ــدي ــوان
الوطني لحقوق االنسان الى
هـ ــذا الـ ـي ــوم ،خ ـصــوصــا بـعــد
تـقــديــم  40شـخـصــا أوراق ـهــم

لـشـغــل الـمـنـصــب وت ــم إج ــراء
ا لـمـقــا بــات المطلوبة ،ثــم تم
ال ـت ـفــاضــل ب ـيــن  7مــرشـحـيــن
تنطبق عليهم شــروط شغل
ذل ـ ــك ال ـم ـن ـص ــب ،واس ـت ـب ـع ــاد
ا لـ ـ ـف ـ ــا ئ ـ ــز األول دون س ـب ــب
واضح؟

وجــه النائب مهند الساير
ً
س ـ ـ ــؤاال إلـ ــى وزيـ ـ ــر الــداخ ـل ـيــة
الشيخ ثامر العلي عن وثائق
"باندورا".
وجـ ـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي ن ـ ـ ــص س ـ ـ ــؤال
ال ـس ــاي ــر :ب ــال ـت ــزام ــن م ــع نشر
وثائق باندورا وما القته من
تفاعل شعبي واس ــع ودولــي
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـحـ ـك ــوم ــات
ف ــي ال ـعــديــد م ــن ال ـ ــدول بفتح
ت ـح ـق ـي ـق ــات ح ـ ـ ــول األنـ ـشـ ـط ــة
ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــا ل ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــع م ـ ـ ـ ــن وردت
أس ـ ـمـ ــاؤهـ ــم م ـ ــن م ــواط ـن ـي ـه ــم
ال ـ ـبـ ــارزيـ ــن ،ف ـه ــل تـ ــم تـكـلـيــف
الـ ـجـ ـه ــات األمـ ـنـ ـي ــة بــال ـب ـحــث
والـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــري ح ـ ـ ــول األنـ ـشـ ـط ــة
المالية والمعلومات الــواردة
ضمن وثائق باندورا؟.
وتابع :هل رصدت الجهات
األمنية معلومات حول ورود
أس ـمــاء مــواطـنـيــن كويتيين؟
ح ـ ـ ـ ــال اإلجـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة بـ ــاإلي ـ ـجـ ــاب
تزويدنا بكشف موضحة به
أسماؤهم والمراكز الوظيفية
لـهــم ف ــي ح ــال ك ــان م ــن ضمن
الموظفين العامين القيادات
فــي الــدولــة ،وفــي حــال وجــود

مهند الساير

مــواط ـن ـيــن وردت أس ـمــاؤهــم
في الوثائق المشار إليها ،هل
ت ــم اس ـت ــدع ــاؤه ــم والـتـحـقـيــق
معهم؟ حال اإلجابة باإليجاب
تزويدنا بصور عن محاضر
التحقيق إن وجدت؟.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف :هـ ــل تـ ــم اتـ ـخ ــاذ
أي إج ـ ـ ـ ــراء ات ق ــان ــون ـي ــة ضــد
مـ ـ ــن وردت أ س ـ ـم ـ ــاؤ ه ـ ــم فــي
تلك ا لــو ثــا ئــق بأنشطة مالية
م ـش ـب ــوه ــة أو غـ ـي ــره ــا؟ ح ــال
اإلج ــاب ــة بــاإلي ـجــاب تــزويــدنــا
بالمستندات الدالة؟.

الجمهور للشايع :هل صدر قرار
توزيع  22152وحدة سكنية؟
قدم النائب فايز الجمهور
سـ ـ ـ ـ ــؤاال الـ ـ ـ ــى وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة
لـشــؤون البلدية وزيــر الدولة
ل ـش ــؤون اإلس ـك ــان والـتـطــويــر
العمراني شايع الشايع بشأن
تصريحه االخير حول توزيع
مشروع جنوب سعد العبدالله
اإلسكاني.
وقــال الجمهور في سؤاله:
قام الوزير الشايع بالتصريح
ع ـبــر ح ـســابــه الـشـخـصــي في
"تويتر" االثنين الماضي بأنه
سيتم تــوزيــع وح ــدات مدينة
جـنــوب سـعــد الـعـبــدالـلــه على
الـمـخـطــط أس ــوة بــالـمـشــاريــع
اإلسكانية السابقة ،وأعلن أنه
سـيـتــم تــوزيــع  22152وحــدة
سـكـنـيــة ف ــي مـ ـش ــروع جـنــوب
س ـع ــد ال ـع ـب ــدال ـل ــه اإلس ـك ــان ــي
ً
اعتبارا من  2021-12-12على
الـمـخـطــط إس ــوة بــالـمـشــاريــع
اإلسكانية السابقة ،باإلضافة
َ
إ ل ـ ـ ــى ز يـ ـ ـ ـ ــادة  6ا الف و ح ـ ــدة
ً
سكنية تقريبا على المشروع
بعد موافقة المجلس البلدي.
وقــال الجمهور في سؤاله:
هـ ــل ص ـ ــدر قـ ـ ــرار مـ ــن مـجـلــس
إدارة ا ل ـ ـمـ ــؤ س ـ ـسـ ــة ا لـ ـع ــا م ــة
ل ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة ب ـتــوزيــع
 22152و ح ـ ـ ــدة س ـك ـن ـي ــة فــي
مشروع جنوب سعد العبدالله
اإلسكاني بمساحة 400م 2؟
إن كــان ال ـجــواب بنعم يرجي

فايز الجمهور

ت ـ ــزوي ـ ــدي ب ـ ـصـ ــورة ضــوئ ـيــة
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار ،وفـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال لــم
يصدر قــرار من مجلس إدارة
ال ـمــؤس ـســة ال ـع ــام ــة لـلــرعــايــة
الـسـكـنـيــة ب ـتــوزيــع ال ـ ـ 22152
وحدة ،فما األسس واألسباب
الـ ـت ــي اس ـت ـن ــد إل ـي ـه ــا ال ــوزي ــر
ف ــى ت ـصــري ـحــه ع ـلــى حـســابــه
الشخصي عن بدء توزيع تلك
الوحدات؟
وت ـ ــاب ـ ــع :ي ــرج ــى ت ــزوي ــدي
َ
ب ــااللـ ـي ــات واألسـ ـ ــس وال ـن ـظــم
الـ ـت ــي س ـي ـت ــم ع ـل ــى أس ــاس ـه ــا
ت ــوزي ــع ت ـلــك الـ ــوحـ ــدات ،وهــل
تاريخ  12-12-2021المذكور
في تصريح الوزير هو تاريخ
البدء في توزيع تلك الوحدات
أم تــاريــخ الـبــدء فــي فتح باب
التخصيص؟

الشاهين يشيد بالدور اإلنساني
لجمعية «أبي أتعلم»

السويط لعزل القياديين في حال عدم إقرار ميزانيات جهاتهم
قدم النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون بإضافة
ً
مادة جديدة برقم ( 15مكررا) إلى المرسوم بالقانون
رقم  15لسنة  1979في شأن الخدمة المدنية ،نصت
على ان "يعزل شاغلو الوظائف القيادية في حالة عدم
إقرار مجلس األمة لميزانية الجهة التي يعملون بها
أو اعتماد حسابها الختامي لمدة سنتين متتاليتين
أو متفرقتين خالل فترة شغلهم المنصب ،وال يجوز
تقليدهم أي وظيفة قيادية أخرى في الدولة لمدة ال
تقل عن خمس سنوات".
ً
وجاء في المذكرة اإليضاحية لالقتراح :انطالقا
من مبدأ تعزيز وتفعيل الرقابة المالية لمجلس األمة

على أعمال السلطة التنفيذية والواردة في الدستور
الكويتي ،يأتي هذا االقتراح بقانون بحيث يعد شاغلو
الــوظــائــف القيادية معزولين بحكم الـقــانــون إذا لم
يعتمد مجلس األمة ميزانية الجهة التي يعملون فيها
أو حسابها الختامي لسنتين متتالين أو متفرقتين.
وتتمثل أهمية هذا التعديل بمساهمته في تأصيل
الجانب الرقابي لمجلس األمة ليتماشى مع فلسفة
ورؤى اآلباء المؤسسين.
وأضافت :ولما كانت السلطة التشريعية صمام
األمان ألي تجاوزات مالية قد تعتري أعمال السلطة
التنفيذية ،وحيث إن أصحاب المناصب القيادية الذين

الخليفة يقترح مساواة
المهندسين «البدون» بالخليجيين
أعلن النائب مرزوق الخليفة تقدمه باقتراح برغبة بمساواة المهندسين
والفنيين من فئة غير محددي الجنسية العاملين بالحكومة بزمالئهم
الخليجيين من حيث الراتب والبدالت ومكافأة نهاية الخدمة.
وجاء في االقتراح :لما كان هنالك مهندسون وفنيون من فئة من غير
محددي الجنسية منهم أبناء الكويتيات ومن لهم صلة قرابة مع كويتيين،
ً
وكذلك أبناء رجال الجيش والشرطة يعملون جنبا الى جنب مع إخوانهم
الكويتيين في بعض وزارات ومؤسسات الهيئات الحكومية في جميع
تخصصاتهم اال ان رواتبهم ال تفي بحاجاتهم المعيشية.
وتابع :لذا أدعو الى مساواة المهندسين والفنيين من فئة غير محددي
الجنسية العاملين في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بزمالئهم
من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الراتب والبدالت ومكافأة
نهاية الخدمة.

عــادة ما يكونون خــارج نطاق المساءلة السياسية
ً
وفقا ألحكام الدستور ال يتأثرون بقرارات المجلس
المالية فإن هذا االقتراح بقانون يأتي لمعالجة هذا
الخلل القائم.
من جهة اخــرى ،وجه النائب السويط ســؤاال الى
وزير التربية د .علي المضف في ما يخص اختيار
العمداء المساعدين بكلية التربية األساسية في الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وطلب السويط في سؤاله صورة ضوئية من تقرير
لجنة اختيار مساعد العميد للشؤون األكاديمية ،مع
بيان نتائج درج ــات المرشحين الثالثة للمنصب،

وص ــورة ضوئية مــن تقرير لجنة اخـتـيــار مساعد
العميد للشؤون الطالبية "بنين" ،مــع بيان نتائج
درجات المرشحين الثالثة للمنصب.
كما طلب صورة ضوئية من تقرير لجنة اختيار
مساعد العميد للشؤون الطالبية "بنات" ،مع بيان
نتائج درجات المرشحين الثالثة للمنصب ،وصورة
ضــوئـيــة مــن تـقــريــر لجنة اخـتـيــار مـســاعــد العميد
للشؤون الطالبية (ف ــرع الـجـهــراء) ،مــع بيان نتائج
درجات المرشحين الثالثة للمنصب.

المناور الستقدام العمالة المنزلية دون وسيط
قدم النائب أسامة المناور اقتراحا بقانون بشأن
إضافة فقرة للمادة الثالثة من القانون رقم  68لسنة
 2015في شأن العمالة المنزلية.
ون ـصــت ال ـف ـقــرة عـلــى ان ــه "ويـسـتـثـنــى م ــن الحظر
المواطن أو المواطنة الكويتي متى كــان االستقدام
خــاصــا ل ــأس ــرة ،وت ـعــد وزارة الــداخ ـل ـيــة أو الجهة
المختصة نـمــوذج عقد يــرفــق مــع تأشيرة الــدخــول،
ويعتبر العقد ساري المفعول ويحظى بقبول ورضا
العامل منذ مباشرته العمل ،وال يجوز تقييد حق
صاحب العمل بالتعاقد دون وسيط".
وجــاء في المذكرة االيضاحية لالقتراح :لما كان
نص الـمــادة الثالثة من القانون رقــم  68لسنة 2015
في شــأن العمالة المنزلية "يحظر استقدام العمالة
المنزلية دون ترخيص س ــاري المفعول يصدر عن

وزارة الداخلية" ،وكانت الجهات اإلداري ــة ســواء في
وزارة الداخلية أو الهيئة العامة للقوى العاملة تشترط
إلتـمــام إجـ ــراءات اسـتـخــراج تأشيرة الــدخــول للبالد
للعمالة المنزلية على كفالة صاحب العمل وجود عقد
من أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية ،مما ترتب
عليه تحميل المواطن نفقات مالية يتحصل عليها
مكتب استقدام العمالة المنزلية دون وجه حق ،بالرغم
من أن المواطن الكويتي أو المواطنة الكويتية يرغب
في استقدام العامل المنزلي دون وساطة أو تدخل من
مكاتب العمالة المنزلية توفيرا للوقت وتوفيرا للمال،
متى تحمل وتكفل بتكاليف االستقدام .وإن مثل هذه
اإلج ــراءات أدى إلى ارتفاع تكاليف استقدام العمالة
المنزلية ،وجعل المواطن والمواطنة رهنا باالحتكار
الموجود لمسألة االستقدام.

ً
الشاهين متوسطا أعضاء جمعية «أبي أتعلم»

أشاد رئيس لجنة المرأة واألسرة والطفل في مجلس األمة
النائب أسامة الشاهين بجمعية "أبي أتعلم" ،قائال :فخور بما
رأيته في جمعية "أبي أتعلم"من جهد تطوعي متقن ومتواصل،
يغطي ويخدم قضية وحاجة إنسانية مهمة بتعليم األطفال
المرضى المصابين باألمراض المزمنة وأمراض السرطان.
وأضاف الشاهين عقب زيارته للجمعية :قد يتعرض أي طفل
مــن أطفالنا لهذه االم ــراض ،ويضطر لالنقطاع عــن الحضور
لـلـمــدرســة لـمــوانــع طبية أو ع ــوارض صـحـيــة ،ل ــذا نثمن قيام
الجمعية مشكورة عن طريق كادرها المتطوع والمؤهل بتقديم
المنهج الدراسي المعتمد لهم للطفل المريض في مقر الجمعية
أو جناح المستشفى أو سريره الطبي بحسب حالته الصحية
وأوامر األطباء.
وأع ـل ــن الـشــاهـيــن تـقــدمــه بــاق ـتــراح بــرغـبــة يــدعــو الـحـكــومــة
لتخصيص إحـ ــدى الـ ـم ــدارس ألغـ ــراض "جـمـعـيــة أب ــي أتـعـلــم"
التعليمية؛ وذلك لتمكين األطفال المرضى المصابين باألمراض
المزمنة وأمراض السرطان من مواصلة تعليمهم الدراسي وفق
المناهج المعتمدة ،باعتبارها جمعية أهلية كويتية مشهرة،
يقوم عليها مجموعة من المتطوعين من األطباء االستشاريين،
واألساتذة التربويين واألكاديميين ،وأولياء األمور ،والمهتمين
المتطوعين لخدمة تعليم األطفال المرضى.
وكــان في استقبال النائب كل من د .منى بورسلي رئيسة
الجمعية ،و د .سلمان الالفي أمين السر ،و د .منى بورحمه أمينة
الصندوق ،و د .مها بورسلي ،ود .نبال بورسلي.

زوايا ورؤى

٦

ارفقوا بطلبة المدارس
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
لله الحمد عادت الدراسة إلى بيتها الصحيح ،المدارس والفصول
التعليمية والتعليم المباشر وا لـتـقــاء الطلبة بأقرانهم ونموهم
النفسي والعقلي والجسدي واالجتماعي في مجتمعهم المناسب
بعد تعطل جائحة كورونا المرير ،وكم هو مؤسف تخاذل بعض
ً
مسؤولي التربية مــن بــدايــة الجائحة م ــرورا بالعام الماضي عن
تحملهم لــدورهــم الوطني المفترض ،وغيابهم عــن أداء أمانتهم
الواجبة تجاه حماية التعليم ،ولجوئهم إلى الحل األسهل والقاتل
بتعطيل التعليم فــي ال ـم ــدارس ،وتـمــديــد نـظــام الــدراســة عــن بعد
ً
ليظلموا أ ج ـيــاال مــن المتعلمين ويظلموا البلد بما ا ت ـخــذوه من
قرارات غير موفقة ،وعدم مواجهتهم لألزمة بحرفية ومهنية واقتدار،
وإلقائهم باللوم على وزارة الصحة التي حسب ما نعلم أنها لم
ً
تمانع من عودة التعليم الحضوري للسنة الماضية وفقا الشتراطات
صحية معينة ،وإننا لنشد على يدي وزير التربية ووكيل الوزارة
لالرتقاء بالوزارة والتعليم والهيئة التعليمية بالتحديد من أجل
الكويت وأبنائها ومستقبلها.
ُ
عودة الطالب إلى المدارس لم تخل من مالحظات أولياء األمور
والمعلمين والطلبة ،فباإلضافة الستمرار الشكاوى سنة بعد سنة
من نواقص المدارس في العمالة والصيانة والتكييف والنظافة هناك
أمور مهمة تتعلق بسالمة الطلبة خاصة ،وأهمها قضية منعهم من
الحركة طوال اليوم وإلزامهم بالبقاء على كرسي الدراسة ساعات
متصلة ،وه ــذا أمــر خطير لصحة الـطــاب وال أدري كيف تتخيل
بقاء طلبة وطالب بمختلف األعمار خصوصا المرحلة االبتدائية
ً
والمتوسطة جلوسا في غرفة مغلقة  6ساعات متصلة دون مراعاة
األضرار الجسدية الواضحة من هذا األمر؟
القضية األخ ــرى المرتبطة بها إلـغــاء (الـفــرصــة) بين الساعات
وحبس الطلبة بين الحوائط األربعة للفصل وهم يرتدون الكمام
ودون منحهم دقائق معدودة للحركة والركض والضحك والحديث
بحرية مــع بعضهم ليتحول الفصل التعليمي إ لــى غــر فــة كئيبة
تحاصر نفسية الطلبة ،وتكبت مشاعرهم وطاقاتهم المفترض
تفريغها في مثل هذه األيام.
الغريب تباين هذه القرارات بين المدارس الخاصة والمدارس
الحكومية ،ففي المدارس الخاصة يمنح الطلبة فرصتين إحداهما
لـلـصــاة ،كـمــا أن ـهــم ال يـج ـبــرون عـلــى لـبــس الـكـمــام أث ـنــاء الـســاعــة
ً
الدراسية وأيضا تخصص لهم حصص لمادة األلعاب والتربية
البدنية ليحققوا التوازن الصحي المطلوب ،وكل هذه األمــور من
أساسيات دور المدرسة تجاه المتعلمين.
نناشد وزارة التربية إعادة النظر في بعض قراراتها التنظيمية
فــي ال ـمــدارس كما نستغل هــذه الـفــرصــة لنوجه الشكر إلخواننا
وأخواتنا المعلمين والمعلمات والهيئات اإلداريــة على جهودهم
وقيامهم بأمور ليست من اختصاصهم بتهيئة المدارس وتجهيزها
ً
ً
ً
ً
وتوليهم أم ــورا إداري ــة مرهقة تكلفهم وقـتــا ومـجـهــودا مضاعفا،
ونذكرهم بــأن هــذا العمل إذا أخلصوا نيته وأحسنوا أداء ه فهو
خـيــر واج ــب يـنــالــون بــه ال ـث ــواب ،وأك ــرم هــديــة يقدمونها للكويت
وأهلها وأبنائها فال أزهى من العلم والتعلم وال أعظم من التربية
والتأديب ،والله الموفق.
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«إيران الكبرى» والسقوط المؤجل!
كانت األعين مفتوحة على أذربيجان طيلة
األسـبــوعـيــن الماضيين واألن ـظــار شاخصة
نـحــو إي ــران وم ــاذا ستفعل مـعـهــا ،حـيــال ما
يتردد عن استدارة هذا البلد اآلسيوي نحو
تركيا وإسرائيل ،وما التصريح الــذي صدر
عن وزارة الخارجية اإليرانية الذي اتهم فيه
ً
سفيرهم المعين فــي بــاكــو وتحميله جــزء ا
من المسؤولية ،ما هو إال صورة واقعية عن
العالقة المتشابكة والملتبسة بين "األتــراك
األذريـيــن" أنفسهم والمنتشرين في واليــات
متقاربة على حدود الدولتين!
أف ـض ـل ـيــة إي ـ ــران ت ــأت ــي م ــن ح ـيــث الـمــوقــع
الجغرافي ،وهــو مــا يجعلها بالغة األهمية
لـ ـ ـ ــدول آس ـ ـيـ ــا ال ــوسـ ـط ــى غـ ـي ــر ال ـس ــاح ـل ـي ــة،
ً
وت ـحــديــدا لـلـبـلــدان الـتــي خــرجــت مــن عـبــاءة
حكم االتحاد السوفياتي عامي 1991-1990
إلتاحة الوصول إلى المياه الدافئة ،وفي هذه
األجواء وجدت نفسي أبحث عن كتاب سبق
ً
أن تناولته فــي مـقــاالت لــي وأعتبره مرجعا
مـهـمــا ،وهــو "انـتـقــام الـجـغــرافـيــا" مــن تأليف
روب ــرت كــابــان ،وال ـصــادر عــن سلسلة عالم
المعرفة ،فـمــاذا تخبرنا حقائق الجغرافيا
والتاريخ عن هذا الجانب؟
يعود "كــابــان" إلــى الغزو المغولي الذي
ق ـض ــى ع ـل ــى ت ـط ـل ـع ــات طـ ـه ــران ن ـح ــو آس ـيــا
ً
الوسطى ،وإن كان النفوذ اإليراني بقي هائال
فيها بسبب وجود أبناء العرقية نفسها في
الشمال ،وهو ما قد يؤدي إلى زعزعة الدولة
اإليرانية إذا ما اتجهت هذه المجموعة إلى
االنفصال! فهذه الكتلة العرقية تضم نحو 8
ماليين من األتــراك األذريين ،ويوجد ضعف
ه ــذا ال ـع ــدد ف ــي الـمـحــافـظـتـيــن اإليــرانـيـتـيــن
ال ـم ـجــاورت ـيــن ،أذرب ـي ـج ــان وطـ ـه ــران ،ووف ــق
تـحـلـيــل روبـ ـ ــرت ك ــاب ــان أنـ ــه ك ـل ـمــا أتـ ــى في
ً
الـمـسـتـقـبــل أنـظـمــة أق ــل قـمـعــا فــي "المنطقة
ً
السوفياتية" سابقا ،ازداد النفوذ اإليــرانــي

ً
عـمـقــا ،لـكــن تـفـسـيــرات الـتــاريــخ والجغرافيا
تشير إلــى وجــود اخـتــراق إيــرانــي في جميع
االت ـجــاهــات! فطموحات الـحـكــام اإليرانيين
ال ـجــدد لــم تـتــراجــع ورجـ ــال الــديــن يشبهون
ال ـشــاه بكثير مــن ال ـنــواحــي ،وعـنــدمــا كانت
إي ـ ــران تـحــاصــر ال ـيــونــان ال ـقــديــم "انـبـسـطــت
مثل ذيل التنين حتى وصلت إلى "جيحون
وأفغانستان ووادي السند".
هناك ما يسميه المؤرخ البريطاني مايكل
إك ـســورذي "الـفـكــرة اإليــرانـيــة" والـتــي تتعلق
بــالـثـقــافــة وال ـل ـغــة ب ـقــدر م ــا تـتـعـلــق بــالـعــرق
واألرض ،إن ل ـغــات "ال ـ ـ ــداري" والـطــاجـيـكـيــة
واألردية والهندية والبنغالية وحتى العربية،
معظمها تــأثــر باللغة الـفــارسـيــة ،فقد كانت
"إمبراطورية العقل اإليــرانـيــة" كما يسميها
"إك ـس ــورذي" هــي الـفـكــرة الـقــويــة الـتــي عملت
على تضخيم مــوقــع إي ــران الـجـغــرافــي الــذي
تحسد عليه بحيث كانت إيران الكبرى ظاهرة
ً
طبيعية تاريخيا.
الثورة اإلسالمية عام  1979لم تفكك الدول
اإليرانية ولكنها ربطت نفسها بها ،من وجهة
نظر صاحب كتاب "انتقام الجغرافيا" يتضح
ومــن زاوي ــة التاريخ والجغرافيا ،أن الشرق
األوس ـ ــط ال ـك ـب ـيــر ،سـيـتــأثــر ب ـشــدة بــالـتـطــور
السياسي الداخلي في إيران ،سواء كان ذلك
لــأ فـضــل أو لــأ ســوأ ،فالطبيعة الجغرافية
إليــران تمنحها واجهة على آسيا الوسطى
بــالــدرجــة نفسها الـتــي تطل فيها على بالد
ما بين النهرين والشرق األوسط ،لكن تفكك
االتحاد السوفياتي لم يجلب سوى مكاسب
محدودة لها.
فكلمة "س ـت ــان" ال ـتــي تنتهي بـهــا أسـمــاء
ال ــدول الـتــي خــرجــت عــن ع ـبــاءة الـســوفـيــات،
تـعـنــي "م ـك ــان" وه ــي لـفـظــة فــارس ـيــة ،كـمــا أن
قنوات األسلمة والحضارة في آسيا الوسطى
في اللغة والثقافة منبتها فارسي ،وبالرغم

د .سلطان ماجد السالم
م ــن ذل ــك فـقــد اع ـت ـمــدت أذرب ـي ـج ــان بـعــد عــام
 1991األبجدية الالتينية ،واتجهت إلى تركيا
للتحالف معها.
ينقل صاحب كتاب "انتقام الجغرافيا" عن
هـنــري كيسنجر عندما ا لـتـقــاه بعد سقوط
الشاه عــام " 1979أنــه لو كانت إدارة جيمي
كارتر قد تعاملت مع التمرد ضد الشاه في
أواخـ ــر الـسـبـعـيـنـيــات ب ـصــورة أك ـثــر فعالية
فـلــربـمــا ك ــان ال ـشــاه قــد ن ـجــا ،ولـكــانــت إي ــران
ً
اآلن مثل كوريا الجنوبية ،بامتالكها نظاما
ديناميكيا وديموقراطية متطورة على نحو
ً
غير مكتمل" ..كان نظام الشاه في رأيه قادرا
على اإلصالح لكنه لم يفعل!
تفرض الجغرافيا أن تمتلك إيــران أهمية
مـحــوريــة لـخـطــوط االت ـجــاهــات الـســائــدة في
ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط لـكـنـهــا ال تـسـتـطـيــع إم ــاء
ال ـغ ــرض ال ــذي سـتـكــون م ــن أج ـلــه مـحــوريــة،
ويـخـلــص إلــى ال ـقــول إن إمـبــراطــوريــة العقل
اإليــرانـيــة "الحالية تحكم فــي الغالب بدافع
ً
الخوف والترهيب من خالل االنتحاريين بدال
من الشعراء وسيؤدي هذا إلى تقليص قوتها
وينذر بسقوطها في الوقت نفسه!".
أكـثــر مــن ذل ــك يــذهــب إل ــى ال ـقــول ،إذا كــان
للمرء أن يستفرد بمحور واحد عند التفكير
فــي مصير إي ــران ،فسيكون الـعــراق ،ألن هذا
ال ـب ـلــد ك ـمــا يـخـبــرنــا ال ـت ــاري ــخ وال ـج ـغــراف ـيــا،
مـكـتـنــف ف ــي ال ـس ـيــاســة اإلي ــران ـي ــة ب ــدرج ــة ال
تحظى بـهــا أي دول ــة أجـنـبـيــة أخ ــرى ،وكما
يرى ،إذا تمكنت الديموقراطية العراقية من
ضمان الحد األدنــى من االستقرار فستؤثر
في السياسة اإليرانية خصوصا بوجود مناخ
فكري أكثر حرية في المدن العراقية المقدسة.
التشابه بين البلدين وبحدودهما الطويلة
والمشتركة سيعمالن على تقويض األ شــد
ً
قمعا من النظامين ،من الممكن للجغرافيا أن
ً
ً
تمثل عامال محرضا لتأثير العراق في إيران.

حين ارتأت حكومتنا الرشيدة أن ترشد اإلنفاق وتثري خزينة
الدولة توجهت مباشرة إلى الحلقة األضعف ،المواطن وتموينه
وجيبه!! ولم تفكر بآلية حقيقية السترداد ما نهب من أموال
التأمينات أو غيرها من المنهوبات على مر الزمن.
تسربت وثيقة األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط
المؤرخة في  15سبتمبر والتي تضمنت أربعة بنود ونقاط
رئيسة تشمل :الدين العام ،والضرائب االنتقائية والمضافة
(غير العادلة) ،وقانون السحب من صندوق األجيال القادمة
كــذلــك (فـ ــوق ال ـب ـي ـعــة) ،وإنـ ــي وك ـمــا ه ــي ال ـح ــال م ــع غ ـيــري من
المواطنين المتفرجين (المتطمشين) على مجريات األحداث،
فإننا جميعا على قناعة بأن تسريب كتاب التخطيط لم يكن
ً
عبثيا ولــم يكن حتى محض مـصــادفــات ،بــل هــو أمــر متعمد
ومفتعل لتهيئة الشارع لما هو قادم األيام.
وبالمناسبة أمثالي (الغالبا) أيضا يعتقدون أن تسريب
أخبار في وسائل التواصل االجتماعي عن خفض مخصصات
(األسرة) أو غيرها من أخبار هي أيضا وسائل لقياس حرارة
ونبض الشارع ،فال يوجد من يلعب النرد مع الرأي العام هنا
في الكويت ،أو على األقل هكذا اعتقادنا نحن البسطاء ،فكل
ً
أمر قد تمت هندسته بأدق تفاصيله على ما يبدو ،إذا فالدور
الباقي على وعــي الـشــارع الكويتي وتعبئة الــرأي العام ضد
هذا النهج والتوجه القادم والذي يمس جيب المواطن ويفتك
بجيوب أبنائنا في الغد.
حـيــن ارت ــأت حكومتنا الــرشـيــدة أن تــرشــد اإلن ـفــاق وتـثــري
خزينة الدولة توجهت مباشرة إلى الحلقة األضعف ،المواطن
وتموينه وجيبه!! ولم تفكر بآلية حقيقية السترداد ما نهب من
أموال التأمينات أو غيرها من المنهوبات على مر الزمن ،طبعا
ولم تفكر في فرض ضرائب على أصحاب الدخول العالية أو
ضرائب تصاعدية ،بل ذهبت إلينا نحن -المواطنين -بما في
ذلك دخلنا (المنتف) المتهالك من القروض والديون واإليجارات.
عـمــومــا ع ــزاؤن ــا األخ ـيــر والــوح ـيــد أن مـثــل ه ــذه الـمـشــاريــع
(المرفوضة شعبيا) ستمر من خالل مجلس األمة (إن استمر)
وحينها يتم التصدي له من خالل ممثلي الشعب ،وغير ذلك،
فإنها ستكون كارثة على دخل المواطن في بلد قرر أن يتبرع
بأمواله وعلى مدى سنين وميزانيات ليسترد تلك األموال من
جيب الغلبان ،ويبقى السؤال الحقيقي :ماذا لو لم تقر الزيادات
هذه من خالل المجلس أو تم إعطاؤها مسمى كرسوم أو ما
شابه ،فماذا نحن فاعلون كشعب؟!
على الهامش:
كـنــت قــد تكلمت عــن ال ـضــرائــب بــإسـهــاب فــي مـقــال سابق
لي نشر في  4فبراير  2021في (الـجــريــدة) وبما أن موضوع
الضرائب بدأ يطرح على الساحة من جديد وبأسلوب تهديدي
فأذكر بالنظرة الطبيعية لها وهــي أال تكون أصــا موجودة
إال إذا كانت تصاعدية عــادلــة ،وال تفرض إال من بعد وجود
تمثيل شعبي للحكومة ومن بعد ما تتحقق خدمات حقيقية
راقية ملموسة للمواطنين ،واألجدر اآلن هو بالطبع استرداد
األموال المنهوبة!!!

علي رضا نادر ونافيد محبي*

طهران تنظر إلى انتصار «طالبان»
بفرح وريبة!

ّ
رحــب النظام اإليــرانــي في البداية بانتصار حركة "طالبان" على
ـات المتحدة،
الحكومة المركزية فــي كــابــول ،فاحتفل بإهانة الــواليـ ّ
ّ
عدوتهما المشتركة ،ومع أن إيران الشيعية و"طالبان" السنية تحمالن
معتقدات دينية مختلفة ،فقد ّ
طور الطرفان عالقات قوية منذ هزيمة
"طالبان" األولى على يد القوات األميركية في عام  ،2001حيث ّ
يفسر
العداء المشترك للواليات المتحدة هــذه الشراكة فيحاول الفريقان
أنحاء العالم اإلسالمي.
كبح النفوذ األميركي في الشرق األوسط وفي
َ
ً
لكن قد تتجدد االضطرابات التقليدية بين الطرفين قريبا ،ال سيما
إذا تابعت "طالبان" اضطهاد جماعات الطاجيك والـهــزارة ّ الناطقة
ّ
باللغة الفارسية (تشكل أقلية شيعية في أفغانستان) ،أو إذا أثرت على
ّ
وصــول إيــران إلى مــوارد المياه القيمة ،أو سمحت ألفغانستان بأن
تصبح منطقة نفوذ لباكستان أو تركيا أو قطر ،خصوم الجمهورية
اإلسالمية في المنطقة.
ً
تاريخيا ،نشأت عــاقــات عدائية ّ
وودي ــة بين طـهــران و"طــالـبــان"،
ّ
بحسب تغير الظروف القائمة ،فقبل هزيمة الحركة أمام األميركيين
فــي عــام  ،2001كــاد الطرفان يخوضان الـحــرب غــداة إق ــدام "طالبان"
على قتل دبلوماسيين إيرانيين في عــام  1998وتعاملها الوحشي
مع جماعة الهزارة.
ً
لقد ُس َّرت الجمهورية اإلسالمية حتما بسقوط "طالبان" في عام
 ،2001لكن عالقة طهران مع الحكومات األفغانية المدعومة من الواليات
ً
المتحدة الحقا بقيت مضطربة ،حيث كان التعاون الوثيق بين كابول
والغرب وعدائية طهران تجاه أوروبا والواليات المتحدة يعنيان أن
ً
إيران وأفغانستان لن ُت ّ
المتبادلة يوما.
طورا أي شكل
من الثقة َ َ
ً
أعلنت طهران صداقتها للبلد ظاهريا لكنها بنت في المقابل شبكة
منفصلة مــن النفوذ الديني والسياسي فــي أفغانستان ،وسلحت
ومولت المتمردين في "طالبان" ،وحاولت إضعاف سيطرة الحكومة
األفغانية على نهر هلمند الذي تعتبره طهران مصلحة استراتيجية
ً
ً
نظرا إلى ّ
ّ
شح المياه الذي تواجهه محليا ،فقد أدى نقص
متوسعة
ً
ً
ً
ّ
المياه أيضا إلى توسع االحتجاجات في إيران ،وسيبقى سببا أساسيا
لالضطرابات التي يواجهها النظام الديني ،لذا سيكون تأمين المياه
من نهر هلمند على رأس أولويات الجمهورية اإلسالمية ،وتبدو طهران
مستعدة لفعل كل شيء لتحقيق هدفها.
ّ
اتهمت السلطات األفغانية إيــران بتقديم رشــوة إلــى المسؤولين
األفـغــان لتأجيل بناء سد كمال خــان في نهر هلمند كونه سيعوق
تدفق المياه إلى إيــران ،وادعــى أحد قــادة "طالبان" في عام  2011أن
إيران عرضت عليه  50ألف دوالر لتفجير السد ،ويظن عدد كبير من
األفغان أن اعتداءات "طالبان" المتكررة على السد في السنوات األخيرة
بأمر من النظام في إيران.
(أسفر بعضها عن مقتل
عناصر أمن) حصلت ٍ
من المتوقع أن يؤدي ّ
تجدد اضطهاد أقليات الطاجيك والهزارة في
أفغانستان إلى إثارة استياء طهران أكثر من أي شيء آخر ،ال سيما إذا
أصبحت الحملة جماعية ،ففي الشهر الماضي ،ذكرت تقارير منظمة
العفو الدولية أن "طالبان" قتلت تسعة رجال من الهزارة في شهر يوليو
بعد سيطرتها على محافظة غزنة األفغانية.
كذلك ،تضع طهران باكستان وقطر وتركيا في خانة خصومها،
ومن الطبيعي أن تشعر بالقلق من دعم "طالبان" لها ،حيث أقدمت
باكستان على تسليح وتمويل "طالبان" ومنحتها التوصيات حول
طريقة االستيالء على السلطة ،في حين حافظت قطر وتركيا على قناة
تواصل بين الحركة والعالم الخارجي عبر خطوات مثل إبقاء مطار
ً
كابول مفتوحا .للضغط على "طالبان" ودفعها إلى احترام المصالح
ّ
"جبهة المقاومة
اإليرانية ،قد تقدم طهران التمويل واألسلحة إلــى ّ
ً
ً
الوطنية" في أفغانستان بقيادة أحمد مسعود الذي يمثل عددا كبيرا
من الطاجيك الذين يحاربون "طالبان" في وادي بنجشير ،على افتراض
أن مسعود يستطيع أن يصمد لفترة كافية كي يتلقى المساعدات
اإليرانية .مسعود هو ابن زعيم المقاومة األسطوري والمعادي لحركة
ً
ً
"طالبان" ،أحمد شاه مسعود ،وقد تلقى دعما من النظام الديني أحيانا.
كذلك ،تستطيع طهران أن تضغط على "طالبان" وتتصدى لنفوذها
اإلقليمي عبر "ل ــواء فاطميون" :تتألف هــذه الميليشيا العميلة من
آالف المسلحين الشيعة األفغان الذين ّ
تدربوا على يد الحرس الثوري
اإليراني وقد اكتسبوا خبرة واسعة من المعارك في سورية والعراق،
ً
قد تحاول إيران أيضا أن ترسلهم إلى أفغانستان لمحاربة "طالبان".
ُ
تعتبر الهزيمة األميركية فــي أفغانستان دعـمــا للنظام الديني
ً
اإليراني ،حتى اآلن على األقل ،لكن قد تثبت "طالبان" قريبا أنها ليست
شريكة ثابتة ،فإذا عجز الطرفان عن تجاوز خالفاتهما ،فقد يكتشفان أن
َ
أي َ
َ
متشددين قد يحمالن اختالفات دينية وثقافية
إسالميين
نظامين
ّ
وجيوسياسية كافية كي يتحوال إلى أشرس األعداء.
* «واشنطن إكسامينير»

كتاب «التخطيط» والحوار
الوطني

جيمس زغبي*

ذكريات عن «حل الدولتين»

آن ماري سلوتر*

أميركا يجب أن تكون نزيهة
وافق شهر سبتمبر الماضي حلول عام جديد في التقويم اليهودي،
للمدارس في مختلف أنحاء المعمورة ،وعالم الدبلوماسية مع انعقاد
ُ َ
الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك ،حيث تـستـق َـبـل األعوام
الجديدة ،كما ينبغي لها ،بقرارات جديدة ،والتي تنطوي عــادة على
تجديد التزام المرء بأهداف محددة ،ولكن في حين أن األفراد هم عادة
من ينخرطون في هذه الممارسة ،فإن المنظمات أو حتى الدول القومية
من الممكن أن تفعل الشيء ذاته.
الــواقــع أن فكرة قــرار الـعــام الجديد هــي إحــدى الـطــرق لفهم خطاب
الرئيس األميركي جو بايدن أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في
الحادي والعشرين من سبتمبر .قال بايدن إن الواليات المتحدة "تفتتح
حقبة جديدة من الدبلوماسية الدؤوبة؛ واستخدام قوة مساعدات التنمية
لالستثمار في طرق جديدة للنهوض بأحوال الناس في مختلف أنحاء
العالم؛ وتجديد الديموقراطية والدفاع عنها" ،وقد رسخ هذه األهداف
في القيم "المختومة في الحمض النووي" للواليات المتحدة واألمم
المتحدة" :الحرية ،والمساواة ،والفرصة ،واإليمان بالحقوق العالمية
لكل الناس" ،كما استحضر احترام كرامة اإلنسان ،واإلمكانات الفردية،
و"اإلنسانية المتأصلة التي توحدنا جميعا".
َ
َع َـرض خطاب بايدن مجموعة واسعة من القرارات لتجديد القيادة
األميركية في العالم في ما يتصل بقضايا تشمل الصحة ،وتغير المناخ،
ومنع االنتشار النووي ،ومكافحة اإلرهاب ،ومنع الصراعات ،والبنية
األساسية في البلدان النامية ،واألمــن الغذائي ،والمساواة ،ومكافحة
الـفـســاد ،وقــد أوض ــح أن مالحقة هــذه األهـ ــداف ستكون فــي إط ــار من
العالمية والتعددية.
لكن شيئا ما غاب عن هذا الخطاب ،ولكي تأخذ هذه القرارات مجراها،
يجب أال تكون مرتكزة على رؤى المستقبل فقط بل أيضا على الصدق
والنزاهة بشأن الماضي ،فكان بايدن واضحا في تناوله للعديد من أكبر
المشكالت التي تواجه العالم ،وأعلن بعزم ثابت أن الواليات المتحدة ،إلى
جانب حلفائها ،ستؤدي دورا رائدا في التصدي لهذه المشكالت ،لكن كان
ينبغي له أن يشير إلى انصراف حقيقي عن ممارسات الماضي من خالل
التعبير عن قدر أعظم من االستعداد للتعلم من إخفاقات أميركا األخيرة.
على سبيل المثال ،في الترويج لمساهمة الواليات المتحدة بمبلغ
 15مليار دوالر في االستجابة العالمية للجائحة فضال عن  160مليون
جرعة من اللقاح ،التي أسميت "جرعات األمــل" ،لآلخرين في مختلف
أنحاء العالم ،كان بوسع بايدن أن يعترف بأن أكثر من  4.7ماليين وفاة
مسجلة بمرض فيروس كورونا (كوفيد )19كانت في الواليات المتحدة،
الواقع أن حصة أميركا الكبيرة بشكل غير متناسب تعكس عجزها عن
محاربة فيروس كورونا طوال القسم األعظم من عام  ،2020وحتى يومنا
هذا ،تستمر االنقسامات السياسية الصارخة في ضمان بقاء جيوب
المرض في البالد أرضا خصبة لظهور متحورات جديدة من الفيروس.
عالوة على ذلك ،عندما تحدث بايدن عن التزام إدارته الصادق الذي
يستحق اإلعجاب بالتعامل مع تغير المناخ ،كان بإمكانه أن يعترف
بأن الواليات المتحدة تتحمل نصيبا كبيرا بدرجة غير متناسبة من
المسؤولية عن المشكلة ،فقد كانت أميركا مصدرا رئيسا لالنبعاثات
الغازية المسببة لالحتباس الحراري الكوكبي ألكثر من قرن من الزمن،
وتسبب نظامها السياسي المعيب في منعها من االلتزام باالتفاقيات
الدولية لمدة تزيد عن أربع سنوات في كل مرة.
عندما أثار بايدن قضية "الحروب األميركية األبدية" ،كان بوسعه أن
يعترف بأن هذه الحروب قتلت من المدنيين في العراق وأفغانستان
أع ــدادا أكبر كثيرا من كل من قتلتهم من الجنود ،حتى عندما كانت
الواليات المتحدة تغادر أفغانستان ،قتل مشغلو الطائرات األميركية
المسيرة بدون طيار عن طريق الخطأ أحد عمال اإلغاثة وسبعة أطفال.

عندما وصف بايدن الفساد بأنه "تهديد لألمن القومي" وأنه "يغذي
فـجــوات التفاوت بين الـنــاس ،ويختلس م ــوارد الــدولــة ،وينتشر عبر
الـحــدود ،ويعمل على توليد المعاناة اإلنسانية" ،ربما كــان ليضيف
أن مليارات الدوالرات التي ضختها الواليات المتحدة في أفغانستان
والعراق عملت عمل الوقود للفساد ذاته الذي يدينه ،وكان بوسعه أن
يعترف بأن حكومة الواليات المتحدة كانت تعلم في وقت مبكر (ربما
منذ عام  )2011مدى الفساد الذي أصبحت عليه الحكومة األفغانية،
لكنها قررت عدم فضح أو محاكمة الفاسدين.
الـسـبــب وراء ضـ ــرورة ت ـحــري ال ـص ــدق ب ـشــأن ه ــذه الـقـضــايــا ليس
االنغماس فــي تعديد عيوب أميركا وإخفاقاتها ،بــل هــو إدراك مدى
تعقيد المشكالت التي تواجه أميركا ،وضلوعها كسبب وراء تفاقمها،
فمن خالل توضيح أن الواليات المتحدة تدرك مدى صعوبة إحراز أي
تقدم ،وأن الكثير سيعتمد على قدرتها على تغيير سلوكها ،يستطيع
بايدن أن يشير إلى نية صادقة في تجاوز الخطابة إلى العمل الحقيقي.
بعد مقتل جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس في مايو ،2020
أص ــدرت العديد مــن الشركات والمؤسسات األميركية بيانات تدين
العنصرية الجهازية ،وكأنها مشكلة شاذة غير معتادة وليست متأصلة
في المجتمع ،لكن كما ســارع العديد من الملونين إلــى اإلش ــارة ،فإن
معالجة المشكلة تتطلب أن يعترف القادة بالعنصرية ويتصدون لها
داخل منظماتهم ،وينطبق المنطق ذاته على الدول القومية التي توجه
أنظارها صوب مشاكل عالمية.
سبب آخر يجب أن يدفعنا إلى تحري الصدق والنزاهة هو أن نقود
الرغم
من خالل "قوة مثالنا" ،كما قال بايدن في خطاب تنصيبه ،فعلى َ
من أن خطابه في الجمعية العامة لألمم المتحدة لم يذكر الصين قـط
وتنصل صراحة من أي نية للسعي إلى حرب باردة جديدة ،فإنه رسم
خطا واضحا بين الديمقراطيات (غير الكاملة باعتراف الجميع) التي
تسعى إلى إعالء قيم األمم المتحدة والدول االستبدادية التي تنتهكها
متى شاءت.
هذا الخط ال يفصل بين البلدان العامرة بأناس صالحين والبلدان
المليئة بأشخاص طالحين ،أو بين الحكومات الصالحة والطالحة
(فالعديد من الديموقراطيات تقودها حكومات رديئة ،بما في ذلك في
المدن والواليات وأجزاء من الحكومة الفدرالية في الواليات المتحدة)،
وبدال من ذلك ،يجب أن يكون التمييز بين البلدان المخلصة في حماية
الحقوق الفردية وتلك التي تتقاعس عن حمايتها.
الصين على سبيل المثال ،وكما ينص دستورها بوضوح ،ملتزمة
صراحة بالنظام االشتراكي ،الذي يضع السلطة والملكية في يد جموع
الشعب ،ومع ذلك ،في الممارسة العملية ،يكمن الفارق الرئيس بين الدول
الحرة والــدول غير الحرة في قــدرة الناس على محاسبة حكوماتهم،
وبالتالي تضييق الفجوة بين ما تقوله الحكومة وما تفعله.
يجب أن يكون أي عام جديد مناسبة لتقييم تلك الفجوة بكل نزاهة
وصدق ،واستخدام هذا التقييم لتوجيه التزام متجدد بالمثل العليا
المعلنة ،وإذا فعل قادتنا هذا فستبدو الجمعية العامة السنوية لألمم
المتحدة مختلفة تماما.
* مديرة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية األميركية سابقا،
وحاليا المدير التنفيذي لمركز أبحاث «نيو أميركا» ،وأستاذة
السياسة والشؤون الدولية الفخرية في جامعة برينستون ،ومؤلفة
كتاب «التجديد :من األزمة إلى التحول في حياتنا ،وفي العمل،
والسياسة».
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»

ً
قبل ربع قرن ،حين كان حل الدولتين ممكنا ،كنت أشارك في رئاسة
مـشــروع «بـنــاة مــن أجــل الـســام» ال ــذي دشنه آل غ ــور ،نائب الرئيس
األميركي في ذاك الوقت ،في حقبة ما بعد أوسلو ،لدعم عملية السالم
من خــال دعــم التنمية االقتصادية وتوفير الوظائف في األراضــي
الفلسطينية المحتلة.
وهدفنا لم يكن استبدال النمو االقتصادي مكان السالم بل تحقيق
الرخاء واألمل المطلوبين الستمرار العملية حتى يتم التوصل إلى
«مفاوضات الوضع النهائي» التي كــان من المأمول التوصل إليها
في الفترة االنتقالية المحددة بخمس سنوات ،لكن الزيارات المتكررة
ً
إلى المنطقة جعلتني قلقا للغاية ،فقد ُوضعت صعوبات جديدة أمام
الفلسطينيين بسبب عمليات اإلغالق وتوسع نطاق نقاط التفتيش
التي أقامتها إسرائيل بعد أن قتل متطرف فلسطينيين في المسجد
اإلبراهيمي.
وتعمق العداء بسبب معاملة الجنود اإلسرائيليين للفلسطينيين
بإهانة في نقاط التفتيش وفي مدينة الخليل ،وفتر الحماس الذي
كان لدى األنشطة االقتصادية األميركية في بداية لالستثمار في غزة
أو الضفة الغربية بعد أن أدركــت هذه األنشطة أن اإلسرائيليين لن
يسمحوا للفلسطينيين باستيراد المواد الخام أو تصدير المنتجات
أو ال ــوص ــول إل ــى ال ـم ــوارد الطبيعية ،وف ــي الــوقــت نـفـســه ،توسعت
المستوطنات بإيقاع ســريــع ،وفــي مرحلة ،مــا التقيت الرئيس بيل
ً
كلينتون الــذي سألني عــن مــدى تقدم الـمـشــروع ،وقــدمــت لــه تقييما
ً
ً
صادقا ،وقلت حينها «منذ أوسلو ،أصبح الفلسطينيون أكثر فقرا
وبطالة وأقل حرية وخسروا أراضيهم لمصلحة المستوطنات ،ولم
يحصلوا على فوائد من السالم وفقدوا األمل».
وكان أكثر ما يثير القلق أن مفاوضيه تجاهلوا مناشداتنا لحمل
مشكلة الـعــراقـيــل الـتــي يفرضها اإلســرائـيـلـيــون عـلــى رخ ــاء وحــريــة
ً
الفلسطينيين محمل الجد بل نظروا إلــى عملنا باعتباره إزعاجا
ً
وتشتيتا لالنتباه عن «مفاوضات السالم المهمة» التي قاموا بها،
وحذرت الرئيس كلينتون بأنه إذا استمر تجاهل حقوق الفلسطينيين،
فسيفقد الفلسطينيون الثقة فينا وفي العملية وسيفقدون األمل في
التحرر من االحتالل.
وحين شعر الرئيس كلينتون بالقلق مما ذكرته ،طلب مني مذكرة
ً
مفصلة ،لكن شيئا لم يحدث لتصحيح هذا التوجه المتدهور الذي
استمر حتى اآلن ،وحــدث تـطــوران فــي اآلون ــة الحديثة دفعاني إلى
تذكر هذا:
األول ،هو مناقشة حدثت في إسرائيل بعد االجتماع بين وزير
الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود
عباس وخطة رئيس الوزراء نفتالي بينت من أجل «تقليص الصراع»
بتقديم مسكنات لتحسين الحياة للفلسطينيين الخاضعين لالحتالل
وإحالل معادلة «المنافع االقتصادية مقابل األمن» محل صيغة أوسلو
ً
الخاصة بمعادلة «األرض مقابل السالم» .وبــدال من إنهاء االحتالل،
ً
يطرح مقترح «بينت» و«غانتس» المشترك تصورا عن تيسير سبل
الحياة للفلسطينيين ،وهــي حيلة تستهدف بها إسرائيل توطيد
سيطرتها داخل األراضي التي احتلتها عام .1967
والتطور الثاني هو مشروع «قانون حل الدولتين» تقدم به بعض
األعضاء التقدميين في الكونغرس يطالبون فيه الواليات المتحدة
بأن تعلق المساعدات إلسرائيل على التوقف عن توسعة المستوطنات
وانتهاكات حقوق اإلنسان الفلسطيني ،والبادرة حسنة النوايا لكنها
جاءت متأخرة للغاية.
فمشروع القانون يتجاهل الــواقــع الناتج عــن عقود مــن اإلهمال
األميركي ،والقانون ربما يجعل رعاته يشعرون بالراحة باتخاذهم
ً
موقفا على أساس مبدأ تجاه حقوق اإلنسان وأنا أحيي شجاعتهم،
ً
لكن الحقيقة الحزينة هي أن حل قيام الدولتين لم يعد ممكنا ،في
ً
ظل االستيطان اإلسرائيلي ،وبعد  25عاما من مذكرتي التي قدمتها
للرئيس كلينتون ،مازالت حقوق الفلسطينيين يتم تجاهلها ،والرؤساء
وأعضاء الكونغرس المتعاقبون في الواليات المتحدة اقترحوا تحسين
حياة الفلسطينيين لكن في الواقع لم يتحقق ذلــك ،وبعض أعضاء
الكونغرس يعتقدون أنهم يقومون بما هو صواب اآلن باقتراح مشروع
ً
قانون -لن يجري إقراره أبدا -إلنقاذ حل الدولتين الذي ال يمكن إنقاذه.
* رئيس المعهد العربي األميركي في واشنطن

ةديرجلا
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اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

الـديـنـار الـكـويـتـي

السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٦.٨٧١

٧.٤٧٨

٥.٦٨٣

2.441 2.872 3.316

ً
ً
هل حقا نريد للكويت أن تكون كالخليج اقتصاديا؟

تقرير اقتصادي

• إنفاق غير مسبوق لدبي وقطر على استضافة «إكسبو  »2020ومونديال 2022
ّ
• استقطاب المناسبات العالمية الضخمة يعمق اختالالت التركيبة السكانية وال يستقطب إيرادات غير نفطية
محمد البغلي

الكويت تحتاج إلى
تحول اقتصادي
جوهري ال شكلي
فقط لمعالجة
االختالالت
ً
الحقيقية بدال من
تعميقها

كلما شـهــدت دو ل ــة خليجية حدثا
استحوذ على اهتمام وتغطية وسائل
االعـ ـ ـ ــام؛ راج ـ ــت ف ــي ال ـك ــوي ــت دعـ ــوات
الى تبني مشاريع وفعاليات مماثلة،
ً
وصــوال إلى نقد اإلدارة الحكومية ،أو
حتى جلد ال ــذات بأحاديث -معظمها
ص ـح ـيــح -ع ــن ت ــده ــور أوض ـ ــاع لــؤلــؤة
الخليج لدرجة تذيلها ترتيب المنافسة
مع دول اإلقليم في معظم المجاالت.
فبينما شهدت منطقة الخليج ،هذا
األسبوع ،انطالق معرض إكسبو 2020
دب ــي ،تـتــرقــب المنطقة فــي مــوقــع آخــر
ً
بعد نحو  13شهرا بداية مسابقة كأس
العالم لكرة القدم (مونديال قطر ،)2022
و فــي الفعاليتين بلغ اإل ن ـفــاق المالي
على التجهيز مستويات غير مسبوقة
على صعيد البنى التحتية واالستعداد
ً
لها ،فما أنفقته إمــارة دبــي استعدادا
لمعرض إكسبو  2020يبلغ  9مليارات
دوالر ،أي مــا ي ـعــادل  3.4أض ـعــاف ما
أنـفـقـتــه مــديـنــة مـيــانــو اإليـطــالـيــة في
تنظيمها آلخ ــر م ـعــرض إكـسـبــو عــام
 .2015أما مونديال قطر  2022فتكاليفه
تاريخية وقياسية ،إذ من المتوقع ان
تصل الــى  200مليار دوالر ،فــي حين
ان تكاليف مونديالي البرازيل 2014
وروس ـيــا  2018لــم تـتـجــاوز  14مليار
دوالر لكل منهما.

بالضرورة) في اقتصادها؟
اإلجابة إذا اخذناها في هذا التقرير
من زاويــة االحــداث المهمة في مناطق
االقليم (دبي وقطر) فيجب أال تستند
إلــى ارتـفــاع الكلفة المالية للفعاليات
الـضـخـمــة ،ألن ـهــا قــد ت ـكــون م ـبــررة إذا
نتج عنها عوائد مالية أو اقتصادية
او تـنـمــويــة ،ك ــأن تـفـضــي ال ــى تعريف
العالم بالبلد سياحيا او تخلق فرص
عمل مؤقتة ودائمة ،وتجلب استثمارات
اجنبية كما حدث في موندياالت جنوب
افــري ـق ـيــا وال ـب ــرازي ــل وروسـ ـي ــا ،أو في
مـعــارض اكسبو شانغهاي وميالنو،
وهـ ــي أم ـ ــور ح ـتــى اآلن غ ـيــر واض ـحــة
المعالم بالنسبة لدبي وقطر ،واألرجح
ان تـكــون استفادتهما مــن الفعاليات
ال ـك ـب ــرى مـ ـ ـح ـ ــدودة ،ألن ن ـمــوذج ـه ـمــا
االق ـت ـصــادي وال ـمــالــي مختلف تماما
ع ـ ــن أي م ــديـ ـن ــة أخ ـ ـ ـ ــرى اس ـت ـض ــاف ــت
ً
نفس الـفـعــالـيــات ...خصوصا أن مدن
اإل قـلـيــم تفتقد لعمالة و طـنـيــة تغطي
الـ ـف ــرص ال ـم ـتــاحــة م ــن ال ـف ـعــال ـيــات او
أوع ـي ــة ضــريـبـيــة تـسـتـفـيــد م ــن عــوائــد
المناسبات.

رغم االنفتاح
االقتصادي الكبير
في قطر وإنفاق
المليارات على
رهانات دبي
المشاريع فإنها
فــإمــارة دبــي مثلت لسنوات طويلة
صورة المدينة المتطورة البعيدة عن
ال تزال تعتمد
االعتماد على النفط ،من خالل شركاتها
مدى االستفادة
بصورة أساسية
الضخمة ،غير أن ازمتها المالية في عام
وه ـن ــا يـظـهــر ال ـ ـسـ ــؤال :ه ــل نــريــد  2009والـتــي تمتد آثــارهــا الــى الـيــوم،
على الغاز كمصدر
ً
َّ
حقا للكويت أن تستنسخ النماذج بينت عــن اخـتــال فــي الـنـمــوذج تــركــز
أحادي للدخل
الخليجية الباهرة (وليست الناجحة فــي المبالغة فــي الــرهــان على الديون

«كفيك» :تأسيس شركة تمويل
برأسمال  15مليون دينار

فصل النشاط عن االستثمار لتعزيز اإليرادات
•

عيسى عبدالسالم

أعلنت الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار "كفيك"
حصولها على موافقة بنك الكويت المركزي لتأسيس
شركة تابعة في قطاع التمويل بملكية تبلغ  100في المئة
ً
من إجمالي أسهم الشركة ،علما أن هذه الموافقة صالحة
لمدة  6أشهر يتعين عليها استيفاء الشركة للمتطلبات
الرقابية.
وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" ،إن "كفيك" اتخذت
خ ـط ــوات جـ ــادة نـحــو إن ـج ــاز ك ــل اإلجـ ـ ـ ــراءات المتعلقة
باستيفاء كــل متطلبات الجهات الرقابية بخصوص
تأسيس شركة متخصصة في قطاع التمويل برأسمال
اليقل عن  15مليون دينار كحد أدنى لرأس المال الرقابي
الــذي يجب استيفاؤه عند عملية التأسيس ،إذ ستركز
الشركة جهودها في توفير الحلول التمويلية للشركات
واألف ـ ـ ــراد لتلبية اح ـت ـيــاجــات ال ـق ـطــاعــات االقـتـصــاديــة
المختلفة.
وبينت ال ـم ـصــادر ،أن الـشــركــة تستهدف المحافظة
على أمــوالـهــا مــن خــال اقتناص الـفــرص االستثمارية
واالسـتــراتـيـجـيــة الـتــي ت ـ ّ
ـدر عــوائــد جـيــدة عـلــى الشركة
ً
ومساهميها خصوصا وســط التداعيات االقتصادية
السلبية نتيجة أزمة كورونا والتغيرات التي تطرأ على
االقتصاد العالمي ،مشيرة إلى أن النتائج المالية المحققة

خالل الفترة الماضية تؤكد نجاح استراتيجية "كفيك"
ومتانة مركزها المالي ،كما تظهر االحترافية العالية
في التعامل مع الظروف االستثنائية بفضل السياسة
المتحفظة للشركة وكفاءة خططها االستراتيجية.
وذكرت أن "كفيك" مستمرة في استراتيجيتها القائمة
على تنويع مصادر الدخل من أوعية استثمارية مختلفة،
واالعتماد على توليد إيرادات وتدفقات نقدية من أنشطة
خدمات التمويل وإدارة األصول واالستثمارات المدرة،
وليس االعتماد على المضاربة في أســواق المال فقط،
إضافة إلى إيجاد منتجات وأدوات استثمارية متنوعة
تحقق عــوائــد جيدة بمخاطر مـحــدودة تلبي تطلعات
المساهمين والعمالء ،وتنويع المحفظة االستثمارية
لديها في قطاعات جغرافية متعددة لتقليل المخاطر،
عالوة على استمرار الشركة في تنفيذ خطط التخارج من
بعض االستثمارات غير المدرة للدخل.
ولـفـتــت ال ـم ـصــادر إل ــى أن فـصــل ن ـشــاط االسـتـثـمــار
عــن التمويل مــن شركة "كفيك" سيسهل طريقة عملها
ويخلصها من ضغوط رقابية تخص جمع أكثر من نشاط
في كيان واحد ،إضافة إلى التفرغ للنشاط التمويلي عبر
الحصول على تسهيالت ائتمانية من البنوك على اعتبار
أنها شركات متخصصة وخاضعة لرقابة صارمة من
"الـمــركــزي" ،بالتالي ستكون هناك ثقة من البنوك عند
منحها التسهيالت االئتمانية لممارسة نشاطها.

لتحقيق الـنـمــو ،وأيـضــا المبالغة في
توقعات الرواج االقتصادي في تسويق
عقاراتها وخدماتها ،فضال عن اإلفراط
ف ــي االع ـت ـمــاد عـلــى اخ ـت ــال الـتــركـيـبــة
السكانية في قيادة االعمال (نحو 90
في المئة من سكانها وافــدون) ،وهذه
كلها رهانات بالغة الخطورة ال تقل عن
خطورة احادية االعتماد على النفط...
ولعل اختالل نموذج دبي ّ
تجسد خالل
أزمتها المالية في كياناتها التجارية
ال ـض ـخ ـمــة ،م ـثــل طـ ـي ــران اإلم ـ ـ ـ ــارات أو
موانئ دبي او اعمار العقارية أو دبي
القابضة ،التي لم تستطع تمويل ديون
اإلمارة ،التي فاقت قيمتها  120مليار
دوالر ،فيما قــد مــت عضيدتها إ م ــارة
أبوظبي الغنية بالنفط الدعم المالي،
كي تتجاوز دبي عثرتها.

إفراط وارتهان
أمــا دولــة قطر ،التي بــدأت منذ عام
 1995خطتها في االنفتاح على العالم
وال ت ــزال تـسـتـهــدف فـعــالـيــات عالمية
وق ـ ــاري ـ ــة وحـ ـت ــى س ـي ــاس ـي ــة ض ـخ ـمــة،
فـتـتـشــارك مــع إم ــارة دب ــي فــي اإلف ــراط
ب ــاالعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى اخ ـ ـتـ ــال ال ـتــرك ـي ـبــة
السكانية فــي قـيــادة األع ـمــال ،فنسبة
الـ ــوافـ ــديـ ــن  80فـ ــي ال ـم ـئ ــة م ـق ــاب ــل 20
ف ــي الـمـئــة لـلـمــواطـنـيــن ،وه ــو اخـتــال
عميق جعل قطر ،و هــي البلد المنظم
ل ـ ـل ـ ـمـ ــونـ ــديـ ــال ،ت ـس ـت ـس ـه ــل االعـ ـتـ ـم ــاد
ع ـل ــى م ـن ـت ـخــب م ــن ال ـم ـج ـن ـس ـيــن دون
المواطنين ،والـخــاف هنا ليس على
التجنيس بحد ذاته بل في استخدامه

ك ـبــديــل ع ــن ن ـم ــاء ال ـم ــواط ــن وت ـطــويــر
إمكانياته ومواهبه ،كذلك تراهن قطر،
رغـ ــم ان ـف ـتــاح ـهــا االقـ ـتـ ـص ــادي الـكـبـيــر
وإنفاق المليارات على مشاريع البنية
الـتـحـتـيــة وال ـت ـطــويــر ال ـس ـيــاحــي ،على
الغاز كمصدر أحــادي للدخل ،بنسبة
تصل الــى  85في المئة من إيراداتها،
كما فــي ميزانيتها لـعــام  ،2020وهي
بالتالي ال تختلف كثيرا عــن الكويت
الفقيرة في تنوعها االقتصادي ،والتي
تعتمد على النفط بنسبة تناهز  90في
المئة ،بل إن قطر تستهدف زيادة إنتاج
الغاز بنسبة  64في المئة بحلول عام
 ،2027أي ان خططها المستقبلية تتجه
نحو مزيد من التركيز وربما االرتهان
لـ ـلـ ـغ ــاز ،رغـ ـ ــم اإلنـ ـ ـف ـ ــاق ال ـض ـخ ــم عـلــى
األحداث والمناسبات العالمية األخرى.
كــذلــك تنفق قـطــر  56فــي الـمـئــة من
مـصــروفــاتـهــا عـلــى الـنـفـقــات الـجــاريــة
كالرواتب والدعوم ،وهي نسبة أفضل
من انفاق الكويت المماثل والبالغ 75
في المئة من مصروفات الميزانية ،لكنه
بالتأكيد ال يعبر عــن حجم االنفتاح
االقتصادي السريع المفترض انعكاسه
على اقتصاد قطر وماليتها.

ماذا نريد؟!
إن ما يحتاج إليه اقتصاد الكويت،
بــالـمـقــاربــة مــع دول الـخـلـيــج األخ ــرى،
هــو ت ـحــول اق ـت ـصــادي فــي ال ـجــوهــر ال
الشكل ،يستهدف معالجة االختالالت
الـحـقـيـقـيــة ال تـعـمـيـقـهــا او االل ـت ـفــاف
عليها ،ال سيما تجاه خطورة االعتماد

2.37
البرميل الكويتي يرتفع ً
دوالر ليبلغ  80.76دوالرا
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  2.37دوالر ،ليبلغ 80.76
دوالرا للبرميل فــي ت ــداوالت أمــس ،مقابل  78.39دوالرا في
تداوالت أمس األول ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،تراجعت أسعار النفط صباح أمس،
متخلية عن مكاسب حققتها في وقت سابق ،وسط مخاوف
من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى قيام بنوك مركزية مختلفة
بإعالن مزيد من رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.
وتراجعت العقود اآلجلة لخام برنت القياسي بنسبة 0.3
بالمئة إلى  82.28دوالرا للبرميل ،كما تراجعت العقود اآلجلة
لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة طفيفة بلغت  0.2بالمئة
إلى  78.78دوالرا.
وأظهرت بيانات حديثة لمعهد البترول األميركي ارتفاع
م ـخــزونــات الـنـفــط ال ـخــام فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،مـمــا يثير
مخاوف جديدة بشأن تباطؤ الطلب على الوقود.
وأعـ ـلـ ـن ــت ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـص ـن ــاع ـي ــة ال ـل ـي ـل ــة ال ـم ــاض ـي ــة أن
المخزونات األميركية ارتفعت بـ  951ألف برميل في األسبوع
ال ــذي انـتـهــى أول أكـتــوبــر ،كـمــا ارتـفـعــت مـخــزونــات البنزين
ونواتج التقطير.
ومن المقرر أن يتم اإلعالن عن األرقام الرسمية للمخزونات
من إدارة معلومات الطاقة في وقت الحق اليوم.
وخفضت "أرامكو" السعودية ،التي تقول إن أزمة إمدادات
الغاز تزيد بالفعل الطلب على النفط ،تقريبا جميع أسعار
البيع الرسمية لشهر نوفمبر آلسيا والبحر المتوسط وأوروبا
والواليات المتحدة.
(كونا)

عـلــى الـنـفــط بـنـســب تـصــل ال ــى  90في
المئة ،فالكويت والسعودية تعتبران
ً
من األكثر اعتمادا على النفط والغاز،
إذا اح ـت ـس ـب ـنــا م ـب ـي ـع ــات ال ـم ـن ـت ـجــات
ال ـب ـتــرول ـيــة والـ ـمـ ـك ــررة ،وك ــذل ــك األم ــر
نـفـســه بــالـنـسـبــة ال ــى قـطــر واالم ـ ــارات،
مما يجعل الجهد الـمـبــذول واإلنـفــاق
العالي تجاه المشاريع والمناسبات،
وكذلك "الرؤى" ،بال قيمة ،إن لم تصب
مثال في اتجاه خلق رديــف اقتصادي
مستدام يمول ميزانيات دول الخليج،
ويعالج اختالالت التركيبة السكانية
فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ،ويـ ـخـ ـل ــق فـ ـ ــرص عـمــل
تستوعب معدالت البطالة المتنامية
في المنطقة ،والتي تبدأ من نصف الى
 15في المئة ،حسب البيانات المتوافرة
لمرحلة ما قبل كورونا (الكويت  2.5في
المئة ،والسعودية  10في المئة) ،وأن
يكون استقطاب الفعاليات العالمية
ال ـض ـخ ـمــة ض ـمــن مـ ـش ــروع اق ـت ـصــادي
يـكــون الـنـجــاح او الـفـشــل فـيــه بحسب
ما تحققه من فوائد اقتصادية تعالج
االختالالت ،ال مجرد إقامتها بصورة
كرنفالية تنفق فيها مليارات الدوالرات
بال عائد اقتصادي واضح.
وهذا كله ال يتحقق اال بالتزام اإلدارة
في دول الخليج ببيانات ربع سنوية
وف ـص ـل ـيــة ت ـب ـيــن مـ ــدى اتـ ـس ــاق الـعـمــل
التنفيذي مــع األه ــداف الـمـحــددة ،إلى
جانب هيئات تقييم ورقــابــة مستقلة
سـيــاسـيــة واق ـت ـصــاديــة ،لـضـمــان عــدم
انحراف النتائج أو اعتبار ما ليس من
ً
ً
األولويات نجاحا أو تميزا.

«منشآت» تعلن تطورات منازعة لشركة «تابعة» بالسعودية
كشفت شــر كــة منشآت للمشاريع العقارية
عن آخر التطورات بشأن المنازعة بين إحدى
ال ـشــركــات الـتــابـعــة وال ـم ـق ــاول الــرئـيـســي ألحــد
مشاريع الشركة في المملكة العربية السعودية.
ً
وقالت "منشآت" ،إن المنازعة كان محددا لها
جلسة  4أكتوبر 2021؛ لنظر د ع ــوى البطالن
المقامة من الشركة على حكم التحكيم ،مشيرة
إلــى أن الــدعــوى المشار إليها أعــاه تم تأجيل
الـنـظــر فـيـهــا إل ــى جـلـســة  13أك ـتــوبــر ال ـج ــاري؛
لتقديم المذكرات.
كما أعلنت الشركة بأمر تنفيذ جزئي يتعلق
بقيمة المستخلص الختامي للمقاول نفسه

«استهالكية» :استقالة السري
أف ـ ـ ـ ـ ــادت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
االستهالكية القابضة بأن عضو
م ـج ـل ــس اإلدارة فـ ـه ــد ا لـ ـس ــري
ً
م ـم ـثــا ع ــن "س ـنــات ـكــو" الــدول ـيــة
للتجارة العامة قــدم استقالته
مـ ـ ــن ع ـ ـضـ ــو يـ ــة م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة
ً
ا لـشــر كــة ،ا ع ـت ـبــارا مــن  5أكتوبر
الجاري.

ً
ً
ّ
ردا على دراسة يعدها مجلس الوزراء حاليا
شــدد اتحاد العقاريين على أهمية تأني الحكومة
فـيـمــا يتعلق بـمــوضــوع تمكين األج ــان ــب مــن امـتــاك
األصول العقارية ملكية تامة مع فرض الضرائب ذات
الصلة.
وفي هذا الصدد ،قال عضو اتحاد العقاريين ،أحمد
ً
ً
اللهيب ردا على رسالة يعدها مجلس الــوزراء حاليا
بـهــذا ال ـشــأن ،إن مــوضــوع تمليك ال ـع ـقــارات لألجانب
يعد أحد المواضيع المهمة التي لطالما نادى االتحاد
ب ـض ــرورة تـطـبـيـقـهــا ،ب ـهــدف دع ــم االق ـت ـصــاد المحلي
وإنعاش السوق العقاري الكويتي وتطويره بعيدا عن
السكن الخاص ،وهي فرصة لحماية السكن الخاص من
المتاجرة وتحويل رؤوس األموال من السكن الخاص
للقطاع االستثماري ،لكنه يأتي في المرتبة الثانية بعد
ّ
توفير السكن للمواطنين وحل المشكلة اإلسكانية التي
ما زال المواطن الكويتي يعانيها.
ولـفــت إلــى أنــه ينبغي أن يسبق تطبيق هــذا األمــر
نـقـطـتــان أســاسـيـتــان ،األولـ ــى هــي حــل مشكلة السكن
الخاص للمواطنين الكويتيين ،وتوفير الرعاية السكنية
المناسبة لهم ،والثانية هي تنظيم سوق شقق التمليك،

خاصة أن الكويت ما زالت تفتقر حتى يومنا هذا إلى
قانون لتنظيم شقق التمليك التي انتشرت في عدد من
مناطق الكويت دون أن يحكمها قانون ينظم عملها
بالطريقة الصحيحة.
وتابع أنه يمكن للحكومة في حال جديتها بتطبيق
ّ
قــانــون تملك غير الكويتيين ان تقوم فــي بــدايــة األمــر
بتحديد منطقة واحدة كتجربة ّأولية ،وفي حال نجاح
التجربة يتم تعميمها على بقية المناطق االستثمارية
بــالـكــويــت ،مــع تـحــديــد "ك ــوت ــة" مـعـ ّـيـنــة مــن الـشـقــق في
العقارات االستثمارية ،مثال ال تتجاوز نسبة  20بالمئة
من كل منطقة استثمارية.
وفي حديثه عن الفوائد التي يمكن أن يجنيها
ّ
اال قـ ـتـ ـص ــاد ا ل ـك ــو ي ـت ــي م ــن وراء ا لـ ـسـ ـم ــاح ب ـت ـمــلــك
غ ـيــر الـكــويـتـيـيــن لـلـشـقــق الـسـكـنـيــة ف ــي ال ـع ـقــارات
االس ـت ـث ـم ــاري ــة ،ق ــال ال ـل ـه ـيــب إن ذل ــك األمـ ــر يـمـكــن
أن يـ ـحـ ـق ــق ا ل ـ ـعـ ــد يـ ــد م ـ ــن ا لـ ـمـ ـن ــا ف ــع اال قـ ـتـ ـص ــاد ي ــة
واالجـتـمــاعـيــة ل ـلــدولــة ،فـهــو مــن جـهــة سـيـعــزز من
ا ل ــدورة اال قـتـصــاد يــة ودورة ا لـعـقــار على الصعيد
المحلي ،ومن جهة أخرى سيزيد من ثقة وارتباط

كيانات دبي
الضخمة لم
تستطع تمويل
ديون اإلمارة خالل
أزمتها المالية
2009

أخبار الشركات

اتحاد العقاريين :ضرورة ُّإصالح الرعاية السكنية
قبل تمكين األجانب من تملك األصول العقارية
ا ل ـم ـق ـي ــم بـ ـه ــذه األرض ،ب ـع ــد أن ي ـش ـع ــر ب ــاأل م ــان
واالستقرار على المدى الطويل.
وأوض ــح أن الـبـيــانــات الــرسـمـيــة تشير إل ــى ارتـفــاع
تحويالت الوافدين السنوية للخارج ،التي بلغت بنهاية
عام  2020وفق بيانات بنك الكويت المركزي ،نحو 5.29
مليارات دينار ( 17.63مليار دوالر) ،وهي التحويالت
ّ
التي تتم بسبب عدم قدرة الوافدين على تملك شقق في
الكويت ،وبالتالي يمكن االستفادة من هذه التحويالت
ّ
في حال تم السماح بتملك الوافدين ،وبخاصة لبعض
ّ
الجنسيات التي تتطلع إلى تملك عقار داخل الكويت.
وزاد :إن السماح للوافدين بالتملك من شأنه أن يدفع
بالنشاط االقتصادي لألمام ،حيث يمكن أن ينعكس
ذلــك على قـطــاع البنوك والـتـمــويــل ،إضــافــة إلــى قطاع
البناء والمقاوالت الذي سيستفيد من عمليات تمويل
شراء األراضي والتطوير وبيع الشقق ،وهو ما سيخلق
فرصا وظيفية جديدة للمواطنين والتي ستدخل إلى
السوق في قطاعات المصارف والتأمين والمقاوالت
والتطوير ا لـعـقــاري والمكاتب الهندسية والوساطة
وإدارة المشاريع.

albaghli74@gmail.com

أحمد اللهيب

بنحو  9.5ماليين ريــال سعودي ( 2.54مليون
دوالر) ،إضافة إلى مبلغ بنحو  23مليون ريال
س ـعــودي ( 6.14مــايـيــن دوالر) مـحـتـجــز لــدى
ً
ال ـشــركــة ،وف ـق ــا لـلـعـقــد كـضـمــان لـحـســن تنفيذ
األعمال ،والواردة في الحكم المطعون عليه.
وســوف تقوم الشركة باالعتراض على هذا
ً
األمــر ،وفقا لألنظمة القانونية ذات الصلة في
السعودية.
ولفتت إلى أن المعلومة الجوهرية السابقة
ال يوجد لها أثر مالي على الشركة ،في حال تم
سداد المبالغ المذكورة ،إذ انها ضمن تكاليف
المشروع المسجلة بدفاتر الشركة.

رفض دعوى تابعة لـ«المدينة»
مرفوعة ضد رئيس هيئة األسواق
أشــارت شركة المدينة للتمويل واالستثمار إلى صدور
حكم أول درجة في الدعوى المرفوعة من شركة القلم العربي
التعليمية ،التابعة للمجموعة ،ضد رئيس مجلس مفوضي
هيئة أسواق المال الكويتية بصفته وآخرين.
وقالت "المدينة" ،إن حكم أول درجة صدر بقبول الدعوى
ً
ً
شكال ورفضها موضوعا ،الفتة إلى أن أثر الحكم السابق ال
يمكن تحديده في الوقت الحالي؛ إذ ستقوم الشركة التابعة
بالطعن على الحكم خالل المواعيد المقررة.

استقرار الدوالر واليورو
وارتفاع اإلسترليني
استقر سعر صــرف الـ ــدوالر أم ــام الــديـنــار ،أم ــس ،عند 0.301
دينار ،كما استقر سعر صرف اليورو عند  0.349دينار ،مقارنة
بأسعار أمس األول.
وقــال بنك الكويت المركزي ،في نشرته اليومية على موقعه
اإللكتروني ،إن سعر صرف الجنيه اإلسترليني ارتفع إلى 0.410
ديـنــار ،في حين انخفض الفرنك السويسري إلــى  0.324دينار،
بينما استقر الين الياباني عند  0.003دينار.
ً
وعالميا ،ارتفع الدوالر ،وسط قلق من أن يحفز ارتفاع أسعار
الطاقة التضخم ورفع أسعار الفائدة ،وذلك في الوقت الذي ينتظر
المتعاملون بيانات الوظائف األميركية الستقاء مؤشرات حول
توقيت تشديد مجلس االحتياطي االتحادي للسياسة.
وتراجع الــدوالر النيوزيلندي  0.9بالمئة إلــى  0.6891دوالر،
وانخفض الدوالر األسترالي  0.7بالمئة إلى  0.7265دوالر.
وع ـلــق ال ـي ــورو تـحــت مـسـتــوى  1.16دوالر ،وب ـلــغ ف ــي أح ــدث
تعامالت  1.1567دوالر ،ليكون أعلى قليال من أدنى مستوى في
 14شهرا البالغ  1.1563دوالر الذي سجله األسبوع الماضي.
وانخفض الين إلــى أدنــى مستوياته في أسبوع إلــى 111.79
لـلــدوالر بالتزامن مع ارتـفــاع عوائد سندات الخزانة األميركية،
والتي يمكن أن تجتذب تدفقات استثمار ّمن اليابان.
وح ـص ــل ال ـ ـ ــدوالر ع ـلــى ال ــدع ــم م ــع ت ــرق ــب ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن بــدء
االحتياطي االت ـحــادي فــي تقليص مشترياته مــن األص ــول هذا
الـعــام ،وتمهيد الطريق للخروج مــن مستويات أسـعــار الفائدة
المرتبطة بالجائحة قبل فترة طويلة من البنوك المركزية في
أوروبا واليابان.
وصعد مؤشر الدوالر  0.1بالمئة إلى .94.082
وتراجع الدوالر الكندي عن أعلى مستوى له في شهر ،وهبطت
الكرونة النرويجية عن أعلى مستوى لها في  3أشهر.
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«الكابالت» :اتفاقية شراكة مع «كابالت الرياض»
الخرافي :تحقيق أقصى استفادة ممكنة بتنويع منتجاتنا ومصادر اإليرادات

قيمة مضافة
للمنتجات المحلية
بـ  320مليون دينار
خالل السنوات
الـ  3األولى

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة ال ـخ ـل ـي ــج
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـكـ ـ ــابـ ـ ــات وال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــات
الـ ـ ـكـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ـ ــي م ـ ـجـ ــال
تـصـنـيــع ال ـكــابــات واألس ــاك
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــائ ـ ـيـ ــة وال ـ ـهـ ــات ـ ـف ـ ـيـ ــة
ووص ــات الـكـيـبــل عـلــى مــدى
ً
أكثر من  46عاما في الكويت
ت ــوق ـي ــع ات ـف ــاق ـي ــة ش ــراك ــة مــع
شـ ــركـ ــة مـ ـجـ ـم ــوع ــة "كـ ــابـ ــات
الـ ـ ــريـ ـ ــاض" م ـ ــن الـ ـسـ ـع ــودي ــة،
بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور كـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن رئ ـ ـيـ ــس
م ـج ـل ــس اإلدارة ا ل ـم ـه ـن ــدس
بدر ناصر الخرافي ،والمدير
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــذي ل ـ ـل ـ ـم ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــات
والتسويق وتطوير األعمال
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ــدس ع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدالـ ـ ـ ــرزاق
ا ل ـض ـب ـيــان ،وأ ع ـض ــاء مجلس
اإلدارة و مـ ـ ــا ل ـ ـ ـكـ ـ ــي شـ ــر كـ ــة
م ـج ـمــوعــة ك ــاب ــات ال ــري ــاض
سـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــزعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم وفـ ـ ـ ـ ـ ــراس
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــات ،إلنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء م ـص ـن ــع
محلي متخصص فــي إنتاج
ك ــا ب ــات ذات ا ل ـج ـهــد ا لـعــا لــي
أو ما يعرف بكابالت الضغط
العالي ُ
ويعد األول من نوعه
في الكويت.
و قــال المهندس ا لـخــرا فــي،
إن تــو ق ـيــع اال ت ـف ــا ق ـي ــة يـحـقــق
اس ـ ـ ـتـ ـ ــرات ـ ـ ـي ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة
التوسعية من خالل التعاون
ال ـم ـش ـتــرك ،الـ ــذي ي ـه ــدف إلــى
تـ ـحـ ـقـ ـي ــق أقـ ـ ـص ـ ــى اس ـ ـت ـ ـفـ ــادة
ممكنة من إمكانيات السوق
ب ـت ـن ــوي ــع م ـن ـت ـج ــات ال ـش ــرك ــة
ومصادر إيراداتها بما يخدم

● الهاشل :خطوة لتعزيز التعاون المستمر بين الجانبين
● الهارون :وضع منظومة للتحقق من التزام جميع الوحدات بالرقابة

بعد توقيع اتفاقية الشراكة
م ـصــالــح وأهـ ـ ــداف مـســاهـمــي
الشركة.
وأضــاف أن هــذا الـنــوع من
الصناعة سيساهم في تنمية
ال ـق ـط ــاع ال ـص ـنــاعــي الـمـحـلــي
ور فــع مستوى اإلنتاجية من
خالل تطبيق استخدام أحدث
ال ـت ـق ـن ـي ــات وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
الـ ـح ــديـ ـث ــة ،ن ــاه ـي ــك ع ــن أث ــره
فــي رف ــع نـسـبــة إس ـهــام قـطــاع
الصناعة في الناتج المحلي،
ك ــذل ــك ت ـق ــدي ــم ق ـي ـمــة م ـضــافــة
للمنتجات المحلية بحوالي
 320م ـ ـل ـ ـيـ ــون د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار خـ ــال
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات ال ـ ـ ـثـ ـ ــاث األولـ ـ ـ ــى
وان ـ ـطـ ــاقـ ــة واع ـ ـ ـ ــدة ل ـل ـق ـط ــاع
الـ ـصـ ـن ــاع ــي ودع ـ ـ ــم ل ـل ـت ـن ـم ـيــة

لقطة جماعية عقب توقيع مذكرة التفاهم
الـ ـبـ ـش ــري ــة مـ ــن خ ـ ــال تــوف ـيــر
فرص عمل للشباب الكويتي
ح ــدي ـث ــي ال ـت ـخ ــرج وخ ــدم ــات
تـ ـ ــدريـ ـ ــب ون ـ ـ ـشـ ـ ــاطـ ـ ــات ب ـح ــث
ع ـل ـم ــي " ،م ـت ـم ـن ـي ــن أن ت ـكــون
لدينا حصة كبيرة من حجم
المشاريع المستقبلية".
وي ـ ـ ـعـ ـ ــد هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوع م ــن
ً
الصناعات التحويلية مهما
ً
وأس ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي م ـ ـشـ ــاريـ ــع
البنية التحتية واإل نـشــاء ات
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ــة
ً
وخصوصا المتعلقة بوزارة
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء وال ـط ــاق ــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــددة والـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة
العامة للرعاية السكنية ،إذ
تسعى الكويت إلى تطويرها

قيمته  750مليون دوالر وحظي بإقبال دولي واسع

جانب من اجتماع اللجنة
أن تــأخــر الـبــواخــر فــي عــدد مــن الموانئ
الـعــالـمـيــة أدى ال ــى ازدح ـ ــام غـيــر معتاد
ع ـلــى ال ـش ـحــن ع ــال ـم ـي ـ ًـا ،ب ــاإلض ــاف ــة الــى
الــزيــادة الكبيرة التي ط ــرأت على أجــور
االي ــدي العاملة بسبب جائحة كــورونــا
وتداعياتها.
كما أثنت اللجنة على التعاون الكبير
الــذي التمسته من الهيئة العامة للغذاء
والـتـغــذيــة ،بـشــأن مـنــح مهلة للشركات
والسماح لها بتجديد تصاريح وسائل
النقل عن طريق التوجيه لمراجعة مراكز

وإن ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا وف ـ ـ ـ ـ ـ ــق خـ ـط ــة
الشراكة بين القطاعين العام
والخاص المبنية على أساس
رؤية "كويت جديدة ."2035
ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك يـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزز الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون
وال ـ ـشـ ــراكـ ــة بـ ـي ــن ال ـق ـط ــاع ــات
الـصـنــاعـيــة أواص ــر الـعــاقــات
االقـتـصــاديــة والـتـجــاريــة بين
الكويت والشقيقة السعودية
مـ ــن خ ـ ــال ت ـح ــري ــر ال ـت ـج ــارة
وال ـ ـتـ ــوسـ ــع ف ـ ــي الـ ـصـ ـن ــاع ــات
ا لـ ـمـ ـشـ ـت ــر ك ــة ذات اال هـ ـتـ ـم ــام
ً
المشترك ،التي ستكون داعما
ً
أساسيا للتنمية بالمنطقة.

وقع بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات
المالية الكويتية مذكرة تفاهم ،في مقر البنك
أمــس ،تعنى بالتعاون وتـبــادل المعلومات في
مجال مكافحة غسل األموال والجرائم األصلية
ً
المرتبطة بها ومكافحة تمويل اإلرهاب ،سعيا
منهما لتعزيز التعاون والتنسيق بين
في إطار القانون رقم  106لسنة  2013في شأن
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
وقال محافظ "المركزي" د .محمد الهاشل ،في
بيان صحافي مشترك للبنك والوحدة ،إن توقيع
المذكرة يعتبر خطوة إضافية في سبيل تعزيز
التعاون المستمر بين الجانبين.
ً
وأضاف الهاشل ،أن البنك يحرص دوما على
تقديم كل الدعم لترسيخ استقاللية عمل وحدة
ا لـتـحــر يــات المالية الكويتية ،وتسهيل أدا ئـهــا
للمهام واألدوار المنوطة بها ،بحكم رئاستها
للجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل

اإلرهاب ،وبحكم الصالحيات المخولة للوحدة
بموجب قانون إنشائها.
مــن جــانـبــه ،قــدم رئـيــس «الـتـحــريــات المالية»
ب ــاس ــل ال ـ ـهـ ــارون ال ـش ـكــر لـلـبـنــك ال ـم ــرك ــزي على
ت ـعــاونــه ودع ـم ــه ال ـم ـتــواصــل ل ـلــوحــدة ف ــي أداء
م ـهــام ـهــا ،ودوره ف ــي وضـ ــع م ـن ـظــومــة رقــاب ـيــة
مـتـكــامـلــة للتحقق مــن ال ـت ــزام جـمـيــع الــوحــدات
الخاضعة لرقابته بالمتطلبات القانونية في
مجال مكافحة غسل األمــوال وتمويل اإلرهــاب،
كـمــا أش ــاد بــالـتــواصــل الــوثـيــق والـمـسـتـمــر بين
الجانبين في هذا الشأن.
وتتضمن المذكرة ،التي دخلت حيز التنفيذ
ً
ب ــدء ا مــن تــاريــخ توقيعها ،عقد ل ـقــاء ات دوريــة
بين الطرفين بغرض المراجعة الدورية لتحقيق
مزيد من التكامل في آليات العمل وإجراءاته بين
أجـهــزة الــدولــة ،وتـعــزيــز الـجـهــود الـمـبــذولــة في
مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

«أبيكورب» :نجاح اإلصدار األول من السندات الخضراء

«نقل الغرفة» تناقش أسعار المواد
االستهالكية واإلنشائية والشحن

عقدت لجنة التجارة والنقل المنبثقة
عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة
الكويت اجتماعها الرابع لعام  2021أمس،
برئاسة خالد الخالد وبحضور أعضائها،
وذل ـ ــك ل ـم ـنــاق ـشــة ع ـ ــدد م ــن ال ـمــواض ـيــع
المدرجة على جدول أعمالها.
وناقشت اللجنة أسباب ارتفاع أسعار
ال ـس ـلــع وخ ــاص ــة الـ ـم ــواد االسـتـهــاكـيــة
واالنشائية من مصدرها ،وكذلك ارتفاع
أجور الشحن بشكل حاد ،حيث إن هناك
نقصا كبيرا بأعداد حاويات الشحن ،كما

«المركزي» يوقع مذكرة تفاهم
مع وحدة التحريات المالية

التفتيش بالمحافظات التابعة لها ،وذلك
تماشيا مع اإلج ــراءات الصحية الــواردة
ً
في الجداول الملحقة بالقرار اإلداري رقم
 63لسنة  2018حول االشتراطات الخاصة
ببعض وسائل نقل المواد الغذائية في
الكويت.
وأكـ ــدت اللجنة فــي نـهــايــة االجـتـمــاع
أهمية استمرار العمل مع الجهات المعنية
لتحسين وتسريع الخدمات االرضية ،مما
سينعكس على سرعة عمليات اإلفساح
الجمركي على البضائع الواردة.

أعلنت الشركة العربية لالستثمارات
البترولية "أبيكورب" ،نجاح إصدارها
األول من السندات الخضراء البالغة
قيمته  750مليون دوالر.
وح ـظــي ه ــذا اإلص ـ ــدار ،الـ ــذي يعد
أول إص ــدار للسندات الخضراء على
مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا لمؤسسة مالية تعمل في قطاع
الطاقة بإقبال واسع من المستثمرين
من مختلف أنحاء العالم ،إذ تخطت
طلبات الشراء  2.2مليار دوالر من أكثر
ً
ً
ً
من  80مستثمرا مؤسسيا وسياديا
وبنسبة تغطية بلغت  300في المئة
ً
تقريبا.
وسـتـكــون جميع الـمـشــاريــع التي
تمولها "أبيكورب" من هذه السندات
مـتــوافـقــة مــع أهـ ــداف األم ــم المتحدة
ً
لـلـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة ،وخ ـصــوصــا
مشاريع الطاقة المتجددة ،والمباني
الخضراء ،والحد من التلوث ،والتقنيات
منخفضة الكربون.
وسـ ـتـ ـش ــرف ع ـل ــى ع ـم ـل ـيــة تـقـيـيــم
ال ـم ـشــاريــع لـجـنــة مـخـتـصــة لضمان
االمتثال مع إطار السياسات البيئية
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة والـ ـح ــوكـ ـم ــة وإطـ ـ ــار
الـسـنــدات الـخـضــراء اللذين تبنتهما
ً
"أبيكورب" أخيرا ومواكبتها ألفضل

الـمـمــارســات الـعــالـمـيــة ،وكــذلــك األثــر
الـ ـمـ ـت ــوق ــع لـ ـتـ ـل ــك ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع ع ـلــى
استراتيجيات اسـتــدامــة الطاقة لكل
دول ــة ،كما تعتزم "أبـيـكــورب" إصــدار
تقرير سنوي عام يبين األثــر البيئي
للمشاريع الـتــي يتم تمويلها بهذه
السندات.
إلــى ذلــك قــال د .أحمد علي عتيقة
الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي ل ــ"أب ـي ـك ــورب" ،إن
الشركة تسعى بشكل جاد إلى تسريع
عملية التحول إلــى حلول طاقة أكثر
ً
استدامة في المنطقة ،مبينا أن النجاح
الذي حققه أول إصدار سندات خضراء
ً
ألب ـي ـك ــورب يـفـتــح آف ــاق ــا اسـتـثـمــاريــة
جديدة أمــام الشركة لإلسهام الفاعل
والملموس في إرساء أسس مستقبل
مستدام وتمكين ماليين األشخاص في
العالم العربي من الوصول إلى طاقة
ً
أكثر أمانا ونظافة وأقل كلفة.
تجدر اإلشارة إلى أن المستثمرين
مــن خ ــارج المنطقة الـعــربـيــة شكلوا
 93في المئة من إجمالي المساهمين
فــي اإلص ـ ــدار ،معظمهم مــن المملكة
ال ـم ـت ـحــدة وأوروب ـ ـ ـ ــا بـنـسـبــة  45في
المئة ،فيما شكل المستثمرون الذين
ً
يــركــزون حصريا على االستثمارات
ال ـم ـس ـتــدامــة ن ـحــو  63ف ــي ال ـم ـئــة من

أحمد عتيقة

شريف أيوب

إجمالي المساهمين .من جهته ،أكد
د .شريف السيد أيوب ،كبير المديرين
ال ـمــال ـي ـيــن ف ــي أبـ ـيـ ـك ــورب أن ن ـجــاح
ال ـس ـن ــدات ال ـخ ـض ــراء يـعـكــس الطلب
الكبير والمتنامي على االستثمارات
ً
ال ـم ـس ـت ــدام ــة ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن إق ـبــال
المستثمرين المؤسسيين والسياديين
المرموقين على هذا اإلصدار،
ال سيما المستثمرين المهتمين
بــاالس ـت ـث ـمــارات ال ـم ـس ـتــدامــة ،يعتبر
ً
مؤشرا على مكانة أبيكورب وثقتهم
العالية في قــدرة الشركة على إحداث

األثـ ـ ـ ــر اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي وت ــرسـ ـي ــخ أف ـضــل
ال ـم ـمــارســات الـبـيـئـيــة واالجـتـمــاعـيــة
والحوكمة في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا.
تجدر اإلشــارة إلى أن أن أبيكورب
ً
أعلنت أخيرا عزمها تخصيص نحو
مـلـيــار دوالر لــدعــم م ـشــاريــع الـطــاقــة
الخضراء والمتجددة خالل العامين
المقبلين.

«زين» تشارك في تدشين منظومة العدادات الذكية

« »stcترعى الحملة الوطنية «تعليم
صحية
بيئة
لتوفير
آمن»
خالل حفل أقيم بمركز جابر الثقافي بحضور وزير الكهرباء

أحمد النويبت خالل تكريم رجال «الداخلية» العقيد العبدالسالم وبوصليب ويوسف مرشد
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
الكويتية ( )stcرعايتها للحملة
الوطنية "تعليم آمن" ،والتي تهدف
إلى توفير بيئة تعليمية وصحية
آم ـنــة ،بمشاركة وزارات التربية
والصحة والداخلية واإلعالم.
وتأتي رعاية الحملة الخاصة
بعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة
ً
تـحــت ه ــذا الـشـعــار اع ـت ـبــارا من
اليوم وتستمر على مــدار العام،
وف ـ ـ ــق اشـ ـ ـت ـ ــراط ـ ــات وإج ـ ـ ـ ـ ــراءات
صحية صارمة ،في إطار مبادارت
 stcفـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة
المجتمعية للشركات .وتهدف
الـ ـمـ ـب ــادرة إل ـ ــى دع ـ ــم الـمـجـتـمــع
الكويتي بشكل خ ــاص لتوفير
أعلى مستويات الوقاية للطالب
والطالبات العائدين إلى المدارس
ً
ً
مـ ـج ــددا ،ت ــزام ـن ــا م ــع ب ــدء ال ـعــام
الدراسي الجديد (،)2022 - 2021
ب ـعــد ان ـق ـط ــاع دام أك ـث ــر م ــن 18
شهرا ،بسبب ما فرضته "كورونا"
من قيود.
م ــن جـهـتـهــا ،ت ـســاهــم  stcفي
دع ــم وزارات الـتــربـيــة والـصـحــة
والــداخ ـل ـيــة واإلع ـ ــام الـمـشــاركــة
فــي الحملة ،مــن خــال استغالل
منصاتها وإمكاناتها الرائدة في
قطاع االتصاالت ،لنشر التوعية

بـشــأن سبل ال ـعــودة اآلم ـنــة ،بما
يشتمل على إرسال رسائل نصية
ت ــوع ــوي ــة وإرشـ ــاديـ ــة لعمالئها
مـ ــن أولـ ـ ـي ـ ــاء األمـ ـ ـ ـ ــور ،والـ ـط ــاب
والطالبات.
وتسهم  stcفي نشر معلومات
توعوية قيمة عبر مختلف قنوات
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي الخاصة
بـ ـه ــا ،ب ـم ــا ي ـس ـه ــم فـ ــي ت ـعــريــف
المتابعين بالممارسات الصحية
والسليمة خــال فترة الــدراســة،
كما تتضمن الحملة قيام الشركة
بعمل زيـ ــارات مـيــدانـيــة لبعض
ال ـمــدارس ،بـهــدف نشر التوعية
وت ـق ــدي ــم الـ ـه ــداي ــا الـتـشـجـيـعـيــة
للطالب .وبهذه المناسبة ،قالت
دان ــة فـيـصــل ال ـجــاســم ،الـمــديــرة
العامة إلدارة اتصاالت الشركات
ف ـ ــي " :stcل ـ ـيـ ــس بـ ـج ــدي ــد عـلــى
الـشــركــة مـشــاركــة المجتمع في
مختلف المناسبات والفعاليات
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـعـ ـي ــة ،لـ ـ ـ ـ ــذا ح ــرص ــت
بمناسبة الـعــودة إلــى الـمــدارس
ع ـلــى دعـ ــم الـمـجـتـمــع الـمـحـلــي،
بـمــا يـتـمــاشــى م ــع الـتــوجـيـهــات
الحكومية بهذا الشأن ،عبر تعزيز
وتــأكـيــد ال ـت ــزام الطلبة وأول ـيــاء
األمـ ـ ــور بـتـطـبـيــق االش ـت ــراط ــات
واإلجراءات االحترازية والصحية

دانة الجاسم

منذ الخروج من المنزل ،لضمان
سير العملية التعليمية بأمان".
وأضـ ــافـ ــت الـ ـج ــاس ــم" :نـسـعــى
فـ ــي  stcم ـن ــذ ت ـف ـشــي ال ـجــائ ـحــة
الــى دعــم الـمـبــادرات المجتمعية
التي تساعد على تعزيز الوعي
والمعرفة لدى الفئات المستهدفة
من خالل رسائل توعوية تنطلق
عبر مواقع التواصل االجتماعي
لـ ـلـ ـش ــرك ــة ،وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال ارس ـ ـ ــال
رسـ ــائـ ــل ن ـص ـي ــة عـ ـب ــر الـ ـه ــات ــف،
للتذكير بضرورة وأهمية تنفيذ
الـتـعـلـيـمــات الـصـحـيــة واألم ـنـيــة
لحماية أبنائنا وبناتنا".

شاركت شركة زين بحفل تدشين منظومة العدادات الذكية،
وذلك خالل الحفل الخاص الذي أقيم في مركز الشيخ جابر
األحـمــد الثقافي ،بحضور وزيــر الكهرباء والـمــاء والطاقة
المتجددة ،د .مشعان العتيبي ،والرئيسة التنفيذية لشركة زين
الكويت ،إيمان الروضان ،وذلك ضمن شراكة "زين" مع الوزارة
إلدارة أنظمة عدادات قراءة المياه والكهرباء الذكية في البالد.
وخالل الكلمة التي ألقتها في الحفل ،قالت الروضان" :إنه
ً
ً
واعتزازنا أن تكون زين شريكا استراتيجيا
لمن دواعي فخرنا
ّ ً
للقطاع الحكومي ُممثال في وزارة الكهرباء والماء ،وداعمة
لنجاح وإطالق مشروع العدادات الذكية الذي بدأناه عام 2017
ّ
التحول الرقمي الحقيقي في الكويت".
ليكون من أولى ثمار
وأضافت الروضان" :إن مشروع العدادات الذكية يعد من
أكبر المشاريع في قطاع الطاقة واالتصاالت وتكنولوجيا
مستوى الدولة ،حيث يبرز الرؤية الجادة
المعلومات على ّ
لـلـحـكــومــة ن ـحــو ت ـبــنــي ال ـم ــزي ــد م ــن تـطـبـيـقــات الـحـكــومــة
اإللكترونية ،واالستفادة من خبرات القطاع الخاص لتقديم
قيمة ُمضافة للمواطنين".
وأش ــارت إلــى أن الـمـشــروع سيوفر مــرونــة وسهولة في
التعامالت مع العميل والمستهلك لخدمات الوزارة ،وسيقدم
أيضا المزيد من المعلومات الخاصة بمعدالت االستهالك
وكيفية تقنين أو التحكم في معدالت االستهالك ،إذ ستضيف
هذه المنظومة قيمة كبرى للدولة لمتابعة وتحفيز سداد
فواتير الكهرباء والـمــاء عــن طريق الــدفــع اإللكتروني بكل
ً
سهولة ُ
ويسر ،خصوصا مع نضج السوق الكويتي في تبني
واستخدام التطبيقات اإللكترونية وقنوات الدفع اإللكتروني.
ً
وتابعت" :نحن اليوم ،ولله الحمد ،نجني معا ثمار مشاركة
القطاع العام ووزارة الكهرباء والماء في رحلة التحول الرقمي،
."2017
التي بدأناها معا
عام ّ
ً
ّ
وبينت أنه "إيمانا منا بدور التكامل بين القطاعين العام
والخاص في دفع عجلة التحول الرقمي بالدولة ،بدأنا في
زين بتسخير إمكاناتنا التكنولوجية لخدمة أهداف التحول
الرقمي الحكومية منذ فترة ليست قصيرة ،فنحن نؤمن بأن
ً
ً
للتكنولوجيا دورا متزايدا في جميع نواحي الحياة".
ً
ً
وأضافت" :باعتبارنا مزودا رائدا ألحدث الحلول الرقمية،
فقد شاركنا القطاع العام في العديد من المشاريع الحيوية
بمختلف المجاالت ،لعل أبرزها تطويرنا لمنصة "شلونك"
لمتابعة الحجر الصحي المنزلي بالتعاون مع وزارة الصحة،
وتقديمنا حلول المناطق اآلمنة بالتعاون مع الجمعيات
التعاونية ،وتطويرنا تطبيق  Kuwait TVالمبتكر بالتعاون
مــع وزارة اإلع ــام ،إضــافــة إلــى دعمنا لجهود الــدولــة أثناء
الجائحة ،من خالل تزويد حلول االتصال عن ُبعد ،وغيرها
من األمثلة".

د .مشعان العتيبي يتوسط إيمان الروضان ووليد الخشتي ومالك الصباح خالل الحفل
وأردفــت "أود أن أنتهز هذه الفرصة ألشكر جميع الفرق
التي عملنا معها في وزارة الكهرباء والماء منذ بداية العمل
بهذا المشروع ،وأؤكــد التزامنا الكامل بتسخير إمكاناتنا
البشرية وخبراتنا بالشكل الذي يعزز شراكاتنا مع الجهات
والمؤسسات المختلفة في المجتمع الكويتي".
ً
واختتمت قائلة" :إن زيــن مستعدة دائـمــا لطرح أحــدث
ّ
الحلول الذكية التي تمكن مــن تحقيق األه ــداف التنموية
لـلــدولــة ،خــاصــة فيما يتعلق بــرفــع ك ـفــاءة البنى التحتية
للمؤسسات الحكومية للمساهمة في رفعة وازدهار وطننا
الغالي تحت قيادة سمو أمير البالد وولــي عهده األمين،
حفظهما الله ورعاهما".
ّ
ويتمثل دور زين في هذا المشروع الحيوي بإدارة أنظمة
العدادات الذكية المتوافقة مع أعلى المواصفات العالمية،
وإدارة قاعدة بيانات ضخمة مخصصة للمشروع ،إلى جانب
توفير وإدارة نظام فوترة إلكتروني آمن وسهل لتحصيل
المبالغ عن طريق الموقع الرسمي للوزارة ،أو من خالل تطبيق
 MEWالمجاني للهواتف الذكية بنظامي  iOSوAndroid
لمراقبة استهالك الماء والكهرباء ودفع المبالغ المستحقة،
وتذكير المستخدم بدفع المبلغ عن طريق اإلشعارات ،كما
ابتكرت زين أنظمة دفع شبيهة بتلك التي تقدمها الشركة
لعمالئها ،حيث سيتمكن المواطنون والمقيمون من دفع
ً
مستحقات الماء والكهرباء مسبقا أو بشكل آجل ،وذلك وفق
ما ُيناسب احتياجاتهم.

يذكر أن مشروع العدادات الذكية يهدف إلى التخلص من
اإلجراءات الحالية لقراءة عدادات الكهرباء والمياه ،والمتمثلة
في ترتيب موعد لزيارة موظف الوزارة إلى العقارات السكنية
والتجارية ،وغيرها ،ألخذ قراءة العداد ،ومن ثم ّ
توجه صاحب
العقار إلى مبنى الوزارة لتسديد المبالغ المستحقة.
وسيتم اسـتـبــدال الـطــرق التقليدية بمنصة إلكترونية
حديثة ،حيث تتم أخذ قراءة العدادات آليا ،مع إمكانية مراقبة
القراءة بشكل مباشر لمعرفة استهالك الكهرباء والماء في أي
وقت ،ودفع المبالغ المستحقة من خالل البوابة اإللكترونية
الشخصي أو
بكل سهولة ويسر ،من غير الحاجة للحضور ّ
القراءة بشكل يدوي ،إلى جانب إبالغ الفريق الفني الخاص
ً
ّ
بالوزارة أوتوماتيكيا في حال تعطل العدادات أو احتياجها
إل ــى الـصـيــانــةّ ،إضــافــة إل ــى تمكين ال ـ ــوزارة مــن التخطيط
ً
المستقبلي لتوقع األحمال المتوقعة والتجهيز لها ُمسبقا.
ويعكس هذا التعاون دور "زين" الرئيسي في تزويد أحدث
الحلول والخدمات التكنولوجية لكبرى المؤسسات والجهات
من القطاعين العام والخاص ،وذلك بما ُيسهم في االرتقاء
برفعة وازده ــار الكويت على جميع المستويات والصعد،
خاصة أن زين جزء من القطاع الخاص الكويتي الذي يعتبر
ً
ً
شريكا استراتيجيا في خطط التنمية للدولة ،بل وإحدى
ركائزها األساسية.

٩
«الوطني» يستقبل عمدة الحي المالي لمدينة لندن
ً
ةديرجلا

•
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اقتصاد

الساير :عالقات قوية تربط مجتمعات األعمال في البلدين امتدت عقودا وأثمرت نجاحات تجارية ومالية

ّ ً
مرحبا باللورد راسل
عصام الصقر

ً
الساير مستقبال اللورد وليام راسل
اسـ ـتـ ـض ــاف بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
الوطني ،فــي مقره الرئيسي،
ع ـمــدة ال ـحــي ال ـمــالــي لمدينة
لـ ـن ــدن ،الـ ـل ــورد ولـ ـي ــام راسـ ــل،
والوفد المرافق له على مأدبة
غ ـ ـ ـ ـ ــداء ،وذل ـ ـ ـ ــك ع ـ ـلـ ــى ه ــام ــش
زيارته السنوية للكويت ،التي
ً
ي ـحــرص خــالـهــا دائ ـم ــا على
زيارة البنك.
وكــان رئيس مجلس إدارة
ال ـ ـب ـ ـنـ ــك وعـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن أع ـ ـضـ ــاء
المجلس واإلدارة التنفيذية
ف ــي اس ـت ـق ـبــال راس ـ ــل وال ــوف ــد

المرافق لــه الــذي ضــم سفيرة
ب ـ ــريـ ـ ـط ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
ب ـي ـل ـنــدا ل ــوي ــس وال ـع ــدي ــد من
المسؤولين في المدينة.
وب ـ ـهـ ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،أل ـقــى
رئ ـيــس مـجـلــس إدارة الـبـنــك،
ن ــاص ــر الـ ـس ــاي ــر ،ك ـل ـمــة ّ
رح ــب
خاللها بالحضور ،وأعرب عن
تقديره للدور الرائد الذي يقوم
به عمدة الحي المالي لمدينة
لندن في دعم أواصر العالقات
بـيــن الـكــويــت والـمــديـنــة التي
تـ ـض ـ ّـم الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ك ـب ــري ــات

المؤسسات المالية الكويتية.
وأكــد الساير قــوة الــروابــط
الـ ــراس ـ ـخـ ــة بـ ـي ــن م ـج ـت ـم ـعــات
األع ـم ــال فــي الـبـلــديــن ،والـتــي
اسـ ـتـ ـم ــرت ع ـل ــى م ـ ـ ــدار ع ـقــود
وأثـ ـ ـم ـ ــرت عـ ــن بـ ـن ــاء ع ــاق ــات
تجارية ومالية ناجحة طالما
ام ـت ــدت إل ــى ت ـب ــادل ال ـخ ـبــرات
والـ ــرؤى ،وســاهـمــت بـقــوة في
تـعــزيــز الـمـصــالــح المشتركة
للبلدين.
وأشار إلى حرص «الوطني»
ع ـل ــى الـ ــوجـ ــود فـ ــي األسـ ـ ــواق

 ...وشيخة البحر
المالية الرئيسية ،التي يأتي
ف ــي م ـقــدم ـت ـهــا مــدي ـنــة ل ـنــدن،
وذلك ضمن استراتيجية البنك
لــدعــم ال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري بين
االقـتـصــادات المتقدمة ودول
الـمـنـطـقــة ،إل ــى جــانــب تقديم
الـخــدمــات المصرفية لعمالء
الـبـنــك ح ــول ال ـعــالــم وتــوطـيــد
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاق ـ ـ ــات م ـ ـ ــع الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات
العالمية الكبرى التي تتخذ
ً
من المدينة مقرا لها ،وترغب
في تدشين أعمالها بالكويت
والمنطقة.

كـ ــان «ال ــوطـ ـن ــي» ق ــد أس ــس
ف ـ ـ ــرع ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدن أواخ ـ ـ ـ ـ ــر
سبعينيات ال ـقــرن الـمــاضــي،
ل ـ ـي ـ ـعـ ــد بـ ـ ــذ لـ ـ ــك أول ا ل ـ ـب ـ ـنـ ــوك
الـخـلـيـجـيــة ال ـتــي دخ ـلــت إلــى
الـســوق البريطانية فــي إطــار
استراتيجيته للتوسع الدولي.
ي ـ ـل ـ ـت ـ ـقـ ــي الـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــورد راسـ ـ ـ ــل
خ ــال زي ــارت ــه لـلـكــويــت كـبــار
ال ـم ـس ــؤول ـي ــن االق ـت ـصــادي ـيــن
ل ـ ـب ـ ـحـ ــث تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات
االقـتـصــاديــة والـتـجــاريــة بين
ال ـب ـل ــدي ــن ،إض ــاف ــة إلـ ــى بحث

آفـ ـ ــاق الـ ـف ــرص االس ـت ـث ـمــاريــة
وأوجـ ــه ال ـت ـعــاون ف ــي الـعــديــد
مـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات ومـ ـن ــاقـ ـش ــة
آخ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورات الـ ـم ــالـ ـي ــة
واالقتصادية على الساحتين
المحلية والعالمية.
ويـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــز «ال ـ ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــي»
ب ــانـ ـتـ ـش ــار جـ ـغ ــراف ــي عــال ـمــي
مـ ـ ـت ـ ــرام ـ ــي األط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ،ي ـض ــم
ف ــروع ــا وش ــرك ــات تــاب ـعــة في
ك ـ ــل م ـ ــن ال ـ ـص ـ ـيـ ــن ،وجـ ـنـ ـي ــف،
ولندن ،وباريس ،ونيويورك،
وس ـ ـن ـ ـغـ ــافـ ــورة ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى

وجودها اإلقليمي في لبنان،
واألردن ،ومـصــر ،والبحرين،
والـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي ـ ـ ــة ،والـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــراق،
واإلمارات.

اإلدارة التنفيذية لـ «الوطني» في لقطة جماعية مع وفد الحي المالي

«وربة» يعلن فائزي سحب «الحصالة»
أع ـلــن بـنــك ورب ــة فــائــزي سـحــوبــات «»Bloom
األسبوعية ،وهو الحساب الخاص بالشباب الذين
تتراوح أعمارهم بين  15و 25سنة .ويجري البنك
سحبا أسبوعيا كل يوم أربعاء طوال العام على
جميع عمالء شريحة  Bloomوممن لديهم حصالة
رق ـم ـيــة س ــاري ــة طـ ــوال ال ـش ـهــر األس ـب ــق للسحب،
ويتم السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة
والصناعة وموظفي «وربــة» لتتويج  5رابحين
بـ  100دينار لكل منهم .كما يقوم البنك في أول
يوم أربعاء من بداية كل شهر ،بعمل سحب خاص
لـعـمــاء  Bloomمـمــن قــامــوا بـتـحــويــل الـمـكــافــأة
الطالبية التي يتسلمونها من الدولة إليه لتتويج
ً
 5رابحين شهريا بمبلغ  200دينار لكل منهم.
وبارك «وربة» لفائزي سحب «الحصالة الرقمية

العيسى :أكثر من  28وكالة سيارات و44
عالمة تجارية تحت سقف KFH Auto

تمويل للسيارات حتى  25ألف دينار بنسب أرباح تنافسية
األسبوعي» لعمالء  Bloomالسابع والعشرين لهذا
العام وهم كل من :غدير عزمي أحمد عبدالرزاق،
وريم بسام أحمد لبده ،ويعقوب فيصل إبراهيم
ي ــوس ــف ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري ،وم ـح ـم ــد ف ـي ـص ــل ع ـبــدال ـلــه
الدوسري ،ومحمد حسان علي.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

قـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
لـلـسـيــارات وال ـم ـعــدات فــي بيت
ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ،ع ــاه ــد
ال ـع ـي ـس ــى ،إن ت ـج ــرب ــة «ب ـي ـتــك»
بـ ـمـ ـج ــال الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات ارت ـب ـط ــت
بمسيرته منذ نشأته وواكبت
مــراحــل تـطــوره ،بــدأت بالسعي
ل ــدى وك ــاء ال ـس ـيــارات لتوفير
احتياجات العمالء من السيارات
على تعدد أنواعها وفق البيوع
اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وب ـ ـش ـ ـكـ ــل فـ ـ ــردي
محدود.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـعـ ـيـ ـس ــى ،خ ــال
مقابلة مــع مجلة «الـمـصــارف»،
أن العالقة تـطــورت مــع وكــاالت
السيارات ،فتم استئجار معرض
صغير لعرض بعض السيارات
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة وال ـم ـس ـت ـع ـم ـل ــة فــي
منطقة شــرق ،ثم ارتــأى «بيتك»
إنـشــاء معرض مستقل لعرض
أن ـ ـ ـ ــواع ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة
بالتعاون مع الوكالء وتسميته
«م ـعــرض ال ـم ـعــارض» ألن ــه كــان
يـضــم جـمـيــع وك ــاء ال ـس ـيــارات
ً
تـقــريـبــا تـحــت سـقــف واحـ ــد ،ثم
الـ ـح ــق ب ــه مـ ـع ــرض ل ـل ـس ـيــارات
المستعملة.
وأوض ـ ـ ــح أن ه ـ ــذا األسـ ـل ــوب
كان األول من نوعه في المنطقة
والشرق األوسط ،مما يوفر على
العمالء الوقت والجهد ،ويتيح
لـهــم بـسـهــولــة فــرصــة الـمـقــارنــة
ب ـي ــن الـ ـم ــزاي ــا واالسـ ـ ـع ـ ــار ،كـمــا
يجمع بين العميل «المشتري»
والـ ــوكـ ــالـ ــة «ال ـ ـبـ ــائـ ــع» وم ـص ــدر
التمويل «بيتك».

معرض بيتك للسيارات
KFH Auto

أسعار المعادن الثمينة والنفط

وذ ك ـ ـ ـ ـ ــر أن م ـ ـ ـعـ ـ ــرض ب ـي ـت ــك
للسيارات  KFH Autoهو األكبر
واألح ــدث على مستوى الشرق
األوس ـ ـ ــط ،وي ـق ــع ع ـلــى مـســاحــة
 38ألف متر مربع ،منها صالة
ً
عرض مساحتها  17ألفا ،تتسع
ألكـثــر مــن  200س ـي ــارة ،ويضم
ال ـم ـع ــرض أك ـث ــر م ــن  28وكــالــة
سيارات و 44عالمة تجارية بين
سيارات ودراجات نارية ومائية
وقــوارب بحرية ،ويمثل مدينة
م ـت ـكــام ـلــة ت ـض ــم ك ــل مــايـتـعـلــق
ببيع وشراء السيارات الجديدة
والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـعـ ـمـ ـل ــة وال ـ ـمـ ــرك ـ ـبـ ــات
االخـ ــرى ،إضــافــة إل ــى منتجات
ال ـتــأج ـيــر والـتـثـمـيــن وخــدمــات

ال ـمــرور والـتــأمـيــن ،إضــافــة إلــى
قسم خــاص للسيدات ،ويعمل
المبنى بنظام المباني الذكية،
ويضم مواقف لشحن السيارات
الكهربائية.
وأوض ـ ـ ــح أن هـ ــذه ال ـت ـجــربــة
غير المسبوقة نقلها كثيرون
فيما بعد بمعارض شبيهة في
منطقة الخليج والشرق األوسط،
ل ـكــن ظ ــل ل ــ«ب ـي ـتــك» ال ـس ـبــق في
تقديم وتحقيق الفكرة المتميزة،
ً
وتعد قيمة مضافة وإنجازا غير
مسبوق في سوق السيارات في
الكويت.
وأضــاف أن «بيتك» استطاع
أن يصنع لنفسه عالمة متميزة
في مجال تمويل شراء السيارات
واس ـت ـئ ـج ــاره ــا ،واسـ ـتـ ـف ــاد مــن
مــزايــاه المتعددة مـئــات اآلالف
من العمالء ،ونجح بدعم التاجر
الـكــويـتــي ووكـ ــاالت ال ـس ـيــارات،
وت ـ ـحـ ــريـ ــك ع ـج ـل ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد،
وي ــوف ــر ل ـل ـع ـمــاء س ـل ـعــة مهمة
وهـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارة ،ب ـت ـس ـه ـيــات
ً
ائتمانية متميزة وآمنة ،مبينا
أن «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» ي ـ ــواص ـ ــل ت ـط ــوي ــر
خدماته ومنتجاته بشكل جعل
ً
ً
مـنــه مـحــركــا أســاس ـيــا للسوق،
حتى احـتــل مــوقــع الــريــادة وله
الحصة األكبر في السوق رغم
تزايد المنافسة.

منصة إلكترونية لخدمات
وعروض السيارات
ولفت العيسى إلى أن «بيتك»
ي ـن ـف ــرد ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـس ــوق
بـ ـت ــوفـ ـي ــر م ـن ـص ــة إل ـك ـت ــرون ـي ــة
تضم مجموعة من االختيارات
ال ـم ـت ـم ـي ــزة حـ ـ ــول ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات،
ً
وتـ ـتـ ـضـ ـم ــن عـ ـ ــروضـ ـ ــا ومـ ــزايـ ــا
للسيارات الجديدة والمستعملة
والتأجير بنوعيه «التأجير مع
المواعدة بالتملك والتأجير مع
الصيانة» مــع بعض الخدمات
وال ـم ـن ـت ـجــات األخ ـ ــرى الــوثـيـقــة
الـصـلــة بـمـجــال ال ـس ـيــارات مثل
التأمين وعرض السيارة للبيع
م ــن ال ـع ـم ــاء ،وأف ـض ــل ع ــروض
الـسـيــارات المتاحة والحاسبة
اإللكترونية لمعرفة األقـســاط،
ً
ً
إذ تلقى المنصة إ ق ـبــاال كبيرا
من العمالء والمهتمين بسوق
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارت وال ـ ـبـ ــاح ـ ـث ـ ـيـ ــن عــن
التطورات في هذا المجال.
وأضـ ـ ـ ــاف أن «بـ ـيـ ـت ــك» دش ــن

عاهد العيسى

المنصة اإللكترونية الخاصة
ب ـخــدمــات وعـ ــروض ال ـس ـيــارات
على موقعه على اإلنترنت kfh.
 ،com/autoفـ ــي خـ ـط ــوة تـعــد
األولى من نوعها على مستوى
ال ـكــويــت ،إذ يستطيع الـعـمــاء
الـتـعــرف مــن خــالـهــا عـلــى آخــر
ع ــروض ال ـس ـيــارات مــن «بيتك»
واختيار ما يناسبهم ،والتقدم
بطلب شراء أو تأجير ،من خالل
نموذج إلكتروني على الموقع.
وأشـ ــار إل ــى أن ــه بــذلــك تكون
المنصة بمنزلة البوابة األولى
لـ ـك ــل م ـ ــن يـ ــرغـ ــب ب ــاقـ ـتـ ـن ــاء أو
تأجير سيارة ،كما يقوم فريق
مـتـخـصــص وم ــؤه ــل بـتـحــديــث
البيانات ومتابعة العمالء من
بداية تقديم طلب الخدمة وحتى
إتمام عملية البيع أو التأجير.
وذكـ ــر الـعـيـســى أن المنصة
تعبر عن توجه «بيتك» لتوسيع
خــدمــاتــه اإللـكـتــرونـيــة ،لتوفير
الـ ـ ــوقـ ـ ــت وال ـ ـج ـ ـه ـ ــد ،إذ ي ـم ـكــن
الدخول إلى المنصة من خالل
متصفح اإلنترنت أو الموبايل،
ومصممة لتناسب استخدامات
األجـ ـه ــزة ال ـم ـح ـمــولــة بـسـهــولــة
وبـ ــأع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوي ــات األم ـ ـ ــان
والدقة ولتعزيز القيمة الكبيرة
للمنصة اإللكترونية kfh.com/
 ،autoوت ـ ــم ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى أن
تتميز بالبساطة في التصميم
وسهولة االستخدام مع عرض
أف ـ ـضـ ــل ال ـ ـح ـ ـلـ ــول ال ـم ـص ــرف ـي ــة
لتمويل شراء السيارات الجديدة
أو المستعملة أو اختيار أحد
عــروض التأجير مــع المواعدة
بالتملك أو التأجيرمع الصيانة
ال ـم ـت ــواف ــرة ب ـم ـع ــارض «ب ـي ـتــك»
للسيارات بحيث يتمكن العميل
م ـ ــن اتـ ـ ـخ ـ ــاذ أف ـ ـضـ ــل ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات

وتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم ال ـ ـط ـ ـلـ ــب ب ـ ـكـ ــل ي ـســر
وسهولة.
وأوض ـ ـ ــح أن مـ ـع ــرض بـيـتــك
للسيارات  KFH Autoيصنف
من المباني الذكية التى تجمع
بين عناصر االستدامة والتقنية
الـ ـح ــديـ ـث ــة ،وتـ ـلـ ـع ــب ال ـم ـب ــان ــي
ً
ً
الذكية دورا أساسيا في عوامل
االس ـ ـتـ ــدامـ ــة الـ ـث ــاث ــة اإلنـ ـس ــان
والبيئة واالقتصاد ،لكن الذكاء
األك ـب ــر ك ــان ف ــي ن ـجــاح «بـيـتــك»
في تجميع كل عناصرالعملية
البيعية في مكان واحد» البائع
والـمـشـتــري ومـصــدر التمويل،
إضافة إلى اإلجراءات المتعلقة
بالبيع والشراء للسيارات التي
تقدمها الجهات الرسمية مثل
الـ ـم ــرور وال ـتــأم ـيــن وغـ ـي ــره ،ما
جعل من عملية الشراء متعة.

خدمات ومنتجات
وقال العيسى« :من الخدمات
التى تقدم من خــال المعرض:
بـ ـي ــع س ـ ـي ـ ــارات الـ ـ ــوكـ ـ ــاء ،بـيــع
السيارات المستعملة المكفولة
التي حظيت بصيانة دورية لدى
الوكالء ،بيع الدراجات النارية
والدراجات المائية الجت سكي
والـ ـط ــراد وال ـم ـع ــدات الـبـحــريــة،
«ت ـمــويــل ال ـس ـيــارات واالس ـتــام
بالخارج» ،التاجير التشغيلي
والتمويلي للسيارات «لالفراد
والشركات» ،خدمات السيدات،
تمويل الـسـيــارات مــن المكاتب
الـ ـتـ ـج ــاري ــة واألفـ ـ ـ ـ ـ ــراد بـجـمـيــع
أنواعها وأحجامها ،سواء كانت
جـ ــديـ ــدة أوم ـس ـت ـع ـم ـل ــة ،خــدمــة
ت ـمــويــل ق ـطــع غ ـي ــار ال ـس ـي ــارات
واإلكـ ـسـ ـس ــوارات ،وخ ــدم ــة بيع
االمانة.

التسهيالت والمزايا
وأش ــار إلــى أن «بـيـتــك» يلبي
احتياجات العمالء من تمويل
ب ـي ــع وت ــأجـ ـي ــر ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات مــن
خ ــال ب ــرام ــج م ـي ـســرة تـنــاســب
المركز المالي للعمالء ،وحسب
الضوابط والتعليمات والشروط
واالحكام ،لكن ثمة مزايا عديدة
نوفرها لعمالئنا منها تواجد
«بـ ـيـ ـت ــك» لـ ـ ــدى م ـع ـظ ــم وكـ ـ ــاالت
ال ـس ـي ــارات ،وان ـت ـشــار مـعــارض
«بيتك» باهم المناطق.
وأكـ ـ ــد ح ـ ــرص «بـ ـيـ ـت ــك» عـلــى

خــدمــة الـعـمــاء بــأفـضــل الـطــرق
ال ـت ـم ــوي ـل ـي ــة مـ ــن خ ـ ــال ب ــرام ــج
بيعية وتمويلية ميسرة (نقدا -
التمويل  -التثمين  -بيع األمانة
– التأجير) .
وأضــاف ان من ابــرز الحلول
والمزايا التمويلية التى يقدمها
«بيتك»  :كفالة ومزايا الوكيل-
ً
البيع نقدا أوباألقساط وبأسعار
تنافسية ،فترة ســداد مناسبة،
مرونة في طريقة السداد (خصم
راتـ ـ ــب -ت ـحــويــل بـ ـن ــوك) ،كـفــالــة
المقيم للمقيم.
وعن خدمة تمويل السيارات
بالكويت واالسـتــام بالخارج،
أوضـ ـ ــح ال ـع ـي ـســى أن ـه ــا تـشـمــل
السيارات الجديدة والمستعملة،
وتتيح خدمة «ادفع في الكويت
واسـتـلــم الـسـيــارة فــي ال ـخــارج»
التي يقدمها «بيتك» حصريا،
ل ـشــرائــح م ـت ـعــددة م ــن الـعـمــاء
اقتناء السيارات التي تناسبهم ،
واستالمها في  4دول هي :مصر
واألردن والـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
وتركيا ،بالتعاون مع موردين
معتمدين في الكويت.
وتـ ـت ــواف ــر الـ ـخ ــدم ــة لـجـمـيــع
الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء مـ ـ ـ ــن ال ـ ـكـ ــويـ ـتـ ـيـ ـيـ ــن
أوالمقيمين ،وال يشترط تحويل
روات ـب ـه ــم  ،ب ــل ي ـك ـفــي ان ـط ـبــاق
الشروط والضوابط االئتمانية.
وتسهل الخدمة اقتناء السيارات
التي يرغب العمالء في شرائها،
واستالمها مباشرة في الــدول
الـ ـم ــذك ــورة ،ب ـي ـن ـمــا ي ـت ــم س ــداد
اقـ ـس ــاط ـه ــا مـ ــن خـ ـ ــال «ب ـي ـت ــك»
فــي الكويت ،مما يجعلها أحد
الحلول التمويلية السهلة على
العمالء.
وت ـ ـنـ ــاسـ ــب ال ـ ـخـ ــدمـ ــة اب ـ ـنـ ــاء
ال ـ ـ ـ ــدول االرب ـ ـ ـ ــع ال ـع ــام ـل ـي ــن فــي
الكويت ،وكــذلــك رجــال األعمال
والمستثمرين الكويتيين في
تلك الدول  ،باالضافة الى الطلبة
الكويتيين الدارسين فيها.
ومن المزايا االخرى ،تمويل
ل ـغــايــة  25الـ ــف ديـ ـن ــار ،وف ـتــرة
سداد حتى  5سنوات مع نسب
أربـ ـ ــاح ت ـنــاف ـس ـيــة ،ومـتـطـلـبــات
إنجاز المعاملة ال تختلف عن
إنجاز أي معاملة شراء سيارة
داخل الكويت.

«نتفليكس» تعدل مشاهد في «»Squid Game
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انـ ـه ــال ــت آالف ال ـم ـك ــال ـم ــات
والرسائل النصية المازحة على
امرأة كورية جنوبية ،إثر ظهور
رقم هاتفها ضمن حبكة مسلسل
" "Squid Gameأو (لعبة الحبار)،
ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـبـ ـث ــه شـ ـبـ ـك ــة ن ـت ـف ـل ـي ـكــس
ويحظى بنجاح كبير.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت "ن ـت ـف ـل ـي ـك ــس" وش ــرك ــة
اإلنتاج المحلية سيرين بيكتشرز،
أم ـ ــس ،أن ـه ـمــا س ـت ـع ــدالن ال ـم ـشــاهــد
لحذف رقــم الهاتف الـ ُـذي يظهر على
بطاقة دعــوة غامضة تمنح لالعبين
الـمـحـتـمـلـيــن ف ــي سـلـسـلــة م ــن أل ـعــاب
األطفال المميتة.

وأخـ ـب ــرت الـ ـم ــرأة ق ـن ــاة إس.بـ ـ ـ ــي.إس،
الشهر الماضي ،أنه كان من المستحيل
أن تغير رقمها بسبب اتصاالت العمالء،
ً
ورفضت عرضا بتعويضها.
ويــدور المسلسل التشويقي المؤلف
من  9حلقات حول متسابقين يعانون من
ضائقة مالية يتنافسون حتى الموت في
محاولة للفوز بمبلغ  38.31مليون دوالر،
ً
ً
وحقق نجاحا مدويا على مستوى العالم
عند عرضه ألول مــرة على خدمة البث
التلفزيوني الشهر الماضي.
(رويترز)
لقطة من المسلسل

ً
ً
أديل تطرح إعالنا تشويقيا
ألولى أغانيها منذ ً2015

لوحات األسطورة كالي بأضعاف التقديرات

أحد أعماله

أكدت أنها ستطلق ألبومها الجديد قريبا

تم بيع رسم بالقلم اللباد (الفلوماستر) عن
رياضة المالكمة ،رسمه المالكم الراحل محمد
علي كالي ،بأكثر من  425ألف دوالر في مزاد
بنيويورك أقيم أمس األول ألعماله الفنية غير
الـمـعــروفــة على نـطــاق واس ــع ،والـتــي تجاوز
بعضها عدة أضعاف التقديرات.
كانت اللوحة المسماة "ستينغ اليك بي" أو
"السع كنحلة" ،والتي رسمها على ورقة عام
 ،1978أكثر األعـمــال المطلوبة بين أكثر من

 20لوحة ورسما لبطل الوزن الثقيل السابق،
عكست اهتمامه بالدين والعدالة االجتماعية
وبمسيرته كمالكم .وكــانــت التقديرات التي
سبقت عملية البيع تشير إلى سعر يتراوح
بين  40و 60ألف دوالر.
وذك ـ ــرت دار بــون ـهــامــز لـ ـلـ ـم ــزادات أن 26
لوحة فنية من عمل محمد علي بيعت مقابل
 945524دوالرا إجماال ،أي أكثر من  3أضعاف
الحد األدنى للتقديرات األولية( .رويترز)

«يوتيوب» يحذف القناتين الرسميتين
للمغني آر.كيلي
ق ــال مــوقــع يــوتـيــوب الـتــابــع لشركة ألفابت
إنــه حــذف قناتي المغني آر.كيلي من منصته
للمقاطع المصورة لينأى بنفسه عن المغني
المدان في الشهر الماضي باالعتداء الجنسي.
وأدانــت محكمة اتحادية كيلي في سبتمبر
بتهمة االتجار بالبشر ،ووجه له االدعاء تهمة
اسـتـغــال شهرته على م ــدى  25عــامــا إلغ ــواء
النساء والفتيات القاصرات.
وذك ــر "يــوتـيــوب" فــي بـيــان أرسـلــه فــي وقت
متأخر أمس االول بناء على طلب من "رويترز"
للتعقيب أنه حذف قناتي المغني" ،آر.كيلي تي
في" و"آر.كيلي فيفو" من على منصته ،إحدى أكبر
منصات المقاطع المصورة في العالم ،مضيفا
أن المغني لن يتسنى له إنشاء أي قنوات مجددا
على "يوتيوب" .لكن قائمة بأغانيه ال تزال متاحة
على "يوتيوب ميوزيك" ،خدمة البث الصوتي
التابعة ليوتيوب ،كما ال تزال مقاطعه المصورة
التي نشرها مستخدمون آخرون على يوتيوب
(رويترز)
متاحة.

أديل أثناء تتويجها بجوائز غرامي
ً
ً
طرحت المغنية البريطانية أديل إعالنا تشويقيا ألول عمل موسيقى لها منذ ألبومها
( )25الحائز جائزة غرامي عام  ،2015وهو أغنية (.)easy on me
واشتهرت أديل بتصدر أعمالها قوائم األغاني األكثر مبيعا مثل "هالو" ،و"ساموان اليك
يو" ،وبثت المقطع المصور باألبيض واألسود على صفحتها على "تويتر" وإنستغرام أمس
األول بعنوان "إيزي أون مي -15أكتوبر".
وتظهر أديــل في المقطع المصور ،وهي تضع شريطا في مشغل الشرائط بسيارتها،
ُ
وتنظر في مرآة الرؤية الخلفية ،وترفع الصوت ثم تنطلق بالسيارة ،وتسمع في الخلفية
موسيقى بيانو ناعمة ،بينما تتطاير أوراق النوتة الموسيقية من النافذة.
كما أكــدت المغنية الشهيرة "أديــل" الشائعات بــأن ألبومها القادم على وشــك الصدور
ً
ً
عاجال وليس آجال بعد غياب منذ  ،2015بعد أن تحدثت حساباتها على مواقع التواصل
االجتماعي الخاصة بها ،والتي تشمل فيسبوك وإنستغرام وتويتر.
ً
وقامت "أديــل" ،البالغة من العمر  33عاما ،بتغيير صورتها على حساباتها الخاصة،
حيث غيرت صورة الملف الشخصي "البروفايل" إلى زرقاء وفيروزي .أما عن موقعها فقد
استبدلته برابط يحث المعجبين على التسجيل للحصول على معلومات.
وبحسب موقع " "BBCيأتي ذلك بعد أن بدأت اللوحات اإلعالنية المكتوبة عليها الرقم
" "30الظهور على المباني في جميع أنحاء العالم.
وعلى خطى ألبوماتها القديمة ،توقع المعجبون أن هذا الرقم هو عنوان ألبومها الجديد،
حيث حملت البوماتها السابقة األرقام  19و 21و.25
ويرجع تسمية "أديل" أللبوماتها باألرقام بحسب أعوام محورية في حياتها.
وقد تم رصد هذه العروض الغامضة على برج "إيفل" في باريس ،الكولوسيوم في روما،
بوابة براندنبورغ في برلين ،متحف نيمو في أمستردام ومبنى إمباير ستيت في نيويورك.
كما ورد أن الشعار ظهر أيضا في روسيا ،والبرازيل ،والمكسيك ،وبولندا ،وايرلندا،
وإيطاليا ،وكندا ،وماليزيا ،وكوريا الجنوبية ،والمملكة المتحدة.
وكانت "أديل" قد َّلمحت في السابق إلى أن ألبومها الرابع سيكون عنوانه " "30في منشور
على انستغرام في عام  ،2019حيث قالت مازحة للمعجبين 30" :سيكون بمنزلة أسطوانة
من نوع درام آند بيس ليغيظكم جميعا".
جاء ذلك بعد أن صرحت "أديل" سابقا أنها ستتوقف عن الغناء ،مؤكدة انها ستركز على
الحياة األسرية ،لكنها انفصلت عن زوجها السابق "سايمون كونيكي" قبل  3أعوام وكانت
بعيدة عن األضواء إلى حد ما منذ ذلك الوقت ،وكان االستثناء الوحيد لذلك هو ظهورها
في البرنامج الكوميدي األميركي " "Saturday Night Liveوتقديمها له العام الماضي.
كان آخر ألبوم لـ"أديل" بعنوان  ،"25والذي باع أكثر من  3.5ماليين نسخة في المملكة
ً
المتحدة وحدها ،مما أدخله قائمة األلبومات األكثر مبيعا في البالد عبر التاريخ.
كما حطم سجالت المبيعات في الواليات المتحدة ،وفاز بجائزة غرامي أللبوم العام،
والتي حاولت "أديــل" بشكل ال ُينسى منحها لـ"بيونسي" ،وقالت وهي تبكي" :ال يمكنني
(رويترز)
قبول هذه الجائزة ،ففنانتي المفضلة هي بيونسي".

آر .كيلي

« »Deezerتقدم موسيقى تتوافق
مع مزاج المستمعين

أديل

ب ــدأت خدمة البث العالمية ""Deezer
في تقديم موسيقى تتطابق مع العواطف
اليومية ،والحاالت المزاجية المتغيرة ،من
خالل خدمة "."Flow
وقالت "ديــزر" ،في بيان أصدرته أمس،
إن خــاصـيــة " "Flowالـمـمـيــزة ،هــي مزيج
غير محدود من المقطوعات الموسيقية
واألغاني المفضلة لدى المستخدم ،التي
تتوافق تماما مع الحالة المزاجية.
وتتيح الخدمة للمعجبين استخدام
 Flow Moodsكمساحة لموسيقى عاطفية،
لتشغيل الموسيقى القائمة على الحالة
المزاجية فقط.
وتتضمن ح ــاالت الـتــدفــق الـســت لــدى
 ،Flow Moodsالحالة الرومانسية من خالل
مقطوعات تشعر المستخدم بالسعادة،
والحالة الرياضية عندما يحتاج الشخص
إلى الطاقة مع الحركة ،وحالة االسترخاء،
وكذلك الحالة المزاجية الحزينة ،وحالة

التركيز التي تساعد في تحقيق الهدف،
وأخ ـي ــرا "ال ـح ـف ـلــة" حـيــث ال ـمــزيــج الـ ــذي ال
نهاية له من الموسيقى الممتعة للجمهور
لتجعله يرقص.
(د ب أ)

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :تحتار من المساهمة في عمل كبير ،مهنيا :استفد من التغيير الحاصل في
عملك وحاول إنجاز المشاريع العالقة.
فاطلب مساعدة االختصاصيين.
ً
ً
ً
عاطفيا :واجها المشاكل معا بعزيمة قوية عاطفيا :قد تجبر على تنفيذ وعد كنت
ً
قد قطعته للحبيب.
وال تستسلما أبدا.
ً
ً
تصر على ّ
اجتماعيا :ال ّ
تحدي اآلخرين ولو اجتماعيا :تحاول منذ مدة تفادي بعض
القرارات العائلية ألسباب خاصة.
كنت على حق واعتمد الدبلوماسية.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :لم تعد الظروف تسمح لك بتأجيل
االستحقاقات المهنية.
ً
عاطفيا :ال وقت لديك لالهتمام بالشريك
فأنت مشغول بوضعك المادي.
ً
اجتماعيا :عليك قرض ينبغي تسديده
ً
قبل أن يتفاقم الموضوع قانونيا.
رقم الحظ.39 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :أصبحت مجبرا على التصرف
بحزم وسرعة لتنقذ وضعك المهني.
ً ّ
عاطفيا :فكر بما يعانيه الشريك عندما
ً
ً
تبقى مشغوال وبعيدا عنه.
ً
اجتماعيا :مجموعة من معارفك تفكر
بإقامة ندوة ثقافية تشركك بها.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :بعض اآلراء التي يقدمها الزمالء قد
تكون مفيدة لتطوير عملك.
ً
عاطفيا :ال تسمح لمشاعر الخيبة أن تؤثر
في عالقتك مع الشريك.
ً
اجتماعيا :ســوف تتبدل ظروفك العائلية
ً
فما هــو مستحيل الـيــوم سيصبح ممكنا
ً
غدا.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً ُ
مـهـنـيــا :تـفــاجــأ ه ــذه األي ــام بــالـعــديــد من
العقبات التي تحول دون تنفيذ مشروعك.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـبـحــث ف ــي داخ ـل ــك ع ــن حبيب
تستطيع العيش معه بهدوء.
ً
اجتماعيا :ال تتعلق بأشياء قد تفقدها
بأي وقت ،بل استمتع بها.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
ً
مهنيا :تتلقى الـيــوم ع ــددا مــن الـعــروض
للدخول في استثمار جديد.
ً
ً
عاطفيا :ادرس خياراتك العاطفية جيدا
ً
ً
تفاديا للندم الحقا.
ً
اجتماعيا :قــد يلجأ إليك بعض األقــارب
الذين ّ
يمرون في محنة.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
َ
توخ الحذر ألنك قد ّ
تتعرض ألزمة
مهنيا:
مالية مفاجئة.
ً
عاطفيا :أحلى األيام تلك التي تمضيها
برفقة حبيب تثق به.
ً
اجتماعيا :ال ّ
تفرط في حماية أحبابك
واترك لهم حرية التصرف والتعبير.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
م ـه ـن ـيــا :ن ـجــاح ف ــي عـمـلــك ل ــم ي ـكــن في
ً
ً
الحسبان يؤمن لك مدخوال جيدا.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـت ـفــاجــأ ب ـب ـعــض ال ـح ـقــائــق
المريرة عن الحبيب فتعيد النظر في
موقفك.
ً
ً
اجتماعيا :حين تـعــرف بــأن قريبا لك
يعاني من مشكلة فعليك مساعدته.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تحاول منذ مدة تأجيل القرارات
وال سيما ما يتعلق باألمور المالية.
ً
ّ
بأمس الحاجة الى وجود
عاطفيا :انت
ً
ً
الشريك الى جانبك قوال وفعال.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال تــرفــض م ـســاعــدة األه ــل
عندما تكون بحاجة الى مساندتهم.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
ً
مهنيا :كن صريحا ومنفتحا أثناء خوضك
المناقشات مع المسؤولين.
ً
عاطفيا  :تشعر باضطراب في عالقتكما
وينبغي أن تبحث عن األسباب.
ً
اجتماعيا :أخرج الى الطبيعة وتأمل فيها
فأنت تحتاج الى الهدوء.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا  :تـحــاول منذ مــدة تأجيل بعض
االستحقاقات المهنية وقد انتهى الوقت.
ً
عــاطـفـيــا :تــؤكــد للحبيب أن ــك تحبه وال
تفعل أي شيء لتحسين الوضع.
ً ّ
اج ـت ـمــاع ـيــا :خ ــف ــف م ــن ان ـف ـعــاالتــك أم ــام
والديك فالواجب يدعوك الى احترامهما.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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«كيلو  »300يرصد حياة رجل فقد بصره ال بصيرته
«سينسكيب  »360احتضنت العرض الخاص للفيلم بحضور عدد من النجوم
فضة المعيلي

يرصد فيلم «كيلو »300
حياة رجل يفقد بصره خالل
حادث مؤلم ،فيشعر باإلحباط
واليأس والبؤسّ ،
لكن ثمة
موقفا يحدث له يدفعه إلى
طرد كل هذه الهواجس من
رأسه ويسكن التفاؤل في
أعماقه.

الفيلم تضمن أغنية
«خادع ومخدوع»
للفنان عبدالكريم
عبدالقادر

اح ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــت س ـ ـ ـي ـ ـ ـن ـ ـ ـمـ ـ ــا
" س ـي ـن ـس ـك ـي ــب  "360ا لـ ـع ــرض
الخاص لفيلم "كيلو  ،"300الذي
حضره فريق العمل ،ومجموعة
م ــن اإلع ــام ـي ـي ــن ،وال ـض ـي ــوف،
وال ـ ـف ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــن ،وهـ ـ ـ ــو ل ـل ـم ـن ـتــج
وال ـكــاتــب ب ـنــدر الـسـعـيــد ،ومــن
إخراج ثامر العسالوي ،ويشارك
في بطولته نجوم من الساحة
الـفـنـيــة ه ــم :إبــراه ـيــم الـحــربــي،
مرام البلوشي ،عبدالله الخضر،
يوسف المطر ،جاسم البلوشي،
محمد الفيلكاوي ،هبة العبسي،
إل ـ ــى ج ــان ــب ضـ ـي ــوف الـ ـش ــرف،
منهم الـفـنــان يـعـقــوب عبدالله
وأحمد العونان.
وت ــدور أح ــداث الفيلم حــول
فـ ـ ــرد يـ ـتـ ـع ــرض ل ـ ـحـ ــادث م ــؤل ــم
فيفقد نعمة ا لـبـصــر ،فيكتئب
ويسيطر عليه اإلحـبــاط ،إذ إن
الـعـتـمــة ال ـت ــي اكـتـسـبـهــا فـجــأة
أصبحت مسيطرة على حياته،
فـ ـل ــم يـ ـع ــد يـ ـ ــرى غـ ـي ــر ال ـ ـسـ ــواد
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاؤم وال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــأس ،ل ـك ـنــه
يـصــادف فــي م ـشــواره شخصا
من ذوي االحتياجات الخاصة
فيدفعه ذلك إلى اكتشاف الحياة
من جديد ،فيرى أشياء جميلة
لم يكن يشاهدها وهو مبصر،
فيسكن التفاؤل أعماقه فيشعر
بالنور.
وتضمن الفيلم أغنية للفنان
الـقــديــر عـبــدالـكــريــم عـبــدالـقــادر
بـعـنــوان "خ ــادع وم ـخــدوع" من
كـ ـلـ ـم ــات م ــؤل ــف ال ـف ـي ـل ــم ب ـن ــدر
الـسـعـيــد ،وم ــن أل ـحــان مـشــاري
العوضي.
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مسك وعنبر

«لعبة السعادة» كوميديا هادفة
تصور في البحرين

من ذوي االحتياجات الخاصة،
و خ ـ ـ ـ ـ ــال  24سـ ـ ــا عـ ـ ــة ت ـت ـغ ـي ــر
المفاهيم بالنسبة لهذا الرجل
من البؤس والقلق إلى متفائل".

ضائقة مالية

الحربي والخضر في مشهد من فيلم «كيلو »300
من جانبه ،تمنى السعيد أن
ينال الفيلم إعجاب الجمهور،
الفتا إلــى أن "كيلو  "300فيلم
إن ـس ــان ــي ي ـح ـكــي ق ـصــة عــاقــة
العبد بربه سبحانه وتعالى،
ومـ ــن خـ ــال ال ـع ـمــل ت ــم تـقــديــم
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات
جسدها نخبة من الفنانين.
وأضـ ـ ـ ــاف" :هـ ـ ــذه ال ـت ـجــربــة
ستنال الــرضــا ،وسـعــداء بــردة
الفعل ،لكونه أول فيلم كويتي
يعرض مباشرة على المنصات
الرقمية ،ومن ثم على السينما".
وأمــا عــن مشاريعه القادمة
ف ـ ـقـ ــال "ل ــديـ ـن ــا م ـج ـم ــوع ــة مــن
الـتـحـضـيــرات أهـمـهــا مسلسل
لــرمـضــان ال ـق ــادم ،واتـفـقـنــا مع
مجموعة مــن الفنانين ،ولكن
ال ن ـس ـت ـط ـيــع أن نـ ـص ــرح اآلن
باألسماء".

مــن جــانـبــه ،قــال العسالوي
إن "ا ل ـع ـمــل را ئـ ــع واستمتعنا
بتصويره" ،الفتا إلى أن الفيلم
كان " "Top movieمدة  4أو 5
أشهر في " ،"OSNمضيفا أنهم
"ل ــم ي ـتــوق ـعــوا أن يـلـقــى إقـبــاال
بهذا الحجم".
وعن أعماله الجديدة يقول
ال ـ ـع ـ ـسـ ــاوي هـ ـن ــاك "م ـس ـل ـســل
وفيلم في رمضان".
أما الفنان إبراهيم الحربي
فـ ـق ــال "س ـع ـي ــد ب ـ ــوج ـ ــودي فــي
ا فـتـتــاح الفيلم ،وسعيد بهذه
ال ـت ـج ــرب ــة وأول م ـ ــرة أح ـضــر
افتتاح فيلم لي ،وإن شاء الله
يكون النجاح حليف العمل".
أما عن دوره في الفيلم فقال
"أجـســد دور الــرجــل الــذي زهد
وك ـ ـ ــره الـ ـحـ ـي ــاة ب ـع ــد ت ـعــرضــه
لحادث إلى أن يلتقي بشخص

بـ ـ ــدوره ،ق ــال ال ـف ـنــان محمد
ال ـف ـي ـل ـكــاوي :أج ـســد دور الـعــم
"أبــوعـيـســى" ،والفيلم يشتمل
على الكثير من األحداث ،منها
المرور في آخر الفيلم بضائقه
م ــال ـي ــة ،الف ـت ــا إلـ ــى أنـ ــه سعيد
ب ـم ـشــارك ـتــه ف ــي ال ـع ـم ــل" ،فـهــو
إضافة إلى رصيدي الفني ،فقد
مثلت في التلفزيون والمسرح
واإلذاعة وأخيرا السينما" ،وانه
يـشـكــر الـمـنـتــج ال ــذي أعـطــاهــم
هذه الفرصة.
وعـ ـ ـن ـ ــد سـ ـ ــؤالـ ـ ــه أيـ ـ ـ ــن ي ـجــد
نفسه في السينما أو األعمال
الدرامية ليجيب "الممثل الجيد
ي ـج ــد ن ـف ـســه بـ ــالـ ــدور وال ـن ــص
الـحـلــو ،س ــواء كــان مسرحا أو
سينما أو بالتلفزيون ،فالممثل
يبحث عن فكرة جديدة ،ونص
ً
أيضا جيد يستطيع أن يقول
ويـ ـعـ ـب ــر مـ ــن خـ ــالـ ــه وي ـع ـجــب
الجمهور".
و ي ــرى الفيلكاوي أن حركة
السينما في السنوات األخيرة
نـ ـشـ ـيـ ـط ــة ،والـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب بـ ـ ـ ــدأوا
ي ـ ـف ـ ـكـ ــرون أك ـ ـثـ ــر ف ـ ــي اإلن ـ ـتـ ــاج
الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائ ــي ،الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى أن
يشجع أي منتج وطني.

نجوم المسلسل
يــواصــل الـمـخــرج البحريني جـمـعــان الــرويـعــي
تصوير مشاهد المسلسل الكوميدي "لعبة السعادة"
في مملكة البحرين .والعمل من انتاج شركة أبيز
بــرودكـشـنــز ،وم ــن تــألـيــف ولـيــد ك ـمــال ،وسـيـنــاريــو
وح ــوار محمد جـمــال ،ومــن بطولة خــالــد البريكي
وعبدالمحسن القفاص وأحمد العونان وميس كمر
وريم ارحمه وأميرة محمد وامل محمد ونورا محمد
ومحمد صفر وآخرين.
المسلسل اجتماعي كوميدي تدور أحداثه بين
عائلتين؛ "مسعود" الذي يجسد شخصيته الفنان
خالد البريكي ،و"مسعد" الــذي يجسد شخصيته
الفنان عبدالمحسن ا لـقـفــاص ،بعد أن يعثرا على
خريطة سحرية بــأن هـنــاك كـنــزا كبيرا ينتظرهم،
ولكن هناك شروط للحصول عليه ،وعندما بحثت
العائلتان عن كيفية الحصول على ذلك الكنز وجدوا
ان هناك نبوءة تقول إنه سيولد للعائلة ابنان في
نفس اليوم والساعة والدقيقة ،وواحد منهما فقط
هو من سيصل إلــى سر السعادة ،ويكشف مالمح
الخريطة ،ويحظى بالكنز الكبير.
ويـعـيــش أفـ ــراد الـعــائـلـتـيــن تـحــت سـقــف واح ــد،
وبمجرد أن تتحقق النبوء ة ويرزقون بابن وابنة؛

سعيد الذي يجسده الفنان محمد صفر ،وسعيدة
التي تجسدها الفنانة نــورا محمد ،ينقسمون الى
نصفين ،كل واحد فيهما يفكر في مصلحته بكيفية
مساعدة ابنه ليحظى بسر السعادة حتى يفوز بذلك
الكنز الكبير المحسوس والملموس.
وفي ضوء صراع العائلتين يظهر "أبو سرور"
ال ـ ــذي يـجـســد شـخـصـيـتــه ال ـف ـن ــان اح ـم ــد ال ـعــونــان
غير المتعلم ويحب المال ومصلحته وزوجته "أم
سرور" التي تجسدها الفنانة ميس كمر التي تمتلك
"بسطة" ولم يسلم أحد من لسانها الطويل ،هؤالء
يحاوالن التقرب إلى العائلتين لالستفادة منهما
واستغاللهما.
المسلسل قصته تهدف إلى توضيح أن السعادة
يمكن الحصول عليها بتعاملنا مع اآلخرين بحب
واخــاص ،وأن المال ال يجلب السعادة ما لم تكن
النفوس صافية والقلوب خالية من الحقد والحسد.
شركة ابيز برودكشنز المنتجة للعمل وفرت له
جميع عناصر النجاح حتى يظهر بالشكل المطلوب،
وال ـع ـم ــل ي ـع ــد ب ـم ـثــابــة ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى الـمـسـلـســات
االجتماعية الكوميدية التي تعتمد على كوميديا
الموقف.

ً
الفهد انتهت من تصوير «بتوقيت مكة» التركماني ّ
تعرض لحادث مرور جورج صليبا ضيفا على «الجوهر»
●

●

عزة إبراهيم

ان ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــت س ـ ـ ـيـ ـ ــدة الـ ـ ـش ـ ــاش ـ ــة
الخليجية الفنانة حياة الفهد من
تصوير مشاهدها في المسلسل
الـ ـج ــدي ــد "ب ـت ــوق ـي ــت مـ ـك ــة" الـ ــذي
يجمعها بــالـفـنــان ال ـقــديــر سعد
الفرج ألول مرة منذ  20عاما.
وكـشـفــت الـفـهــد أن ـهــا أوشـكــت
على مغادرة مكة المكرمة بعد أن
انتهت من تصوير مشاهدها في
المسلسل ،مقدمة الشكر لزميل
الدرب سعد الفرج وفريق العمل.
وقالت الفنانة في ملصق عبر
حسابها بـ "انستغرام" إلى جانب
ص ــورة جمعتها بــالـفــرج ومــديــر
أع ـمــال ـهــا ي ــوس ــف ال ـغ ـي ــث" :بـعــد
االن ـت ـهــاء مــن تـصــويــر مـشــاهــدي
ل ـم ـس ـل ـس ــل بـ ـت ــوقـ ـي ــت م ـ ـكـ ــة ،مــع
أخــي الـفـنــان سعد الـفــرج ومدير
أعمالي يوسف الغيث ومن أطهر
بقاع األرض بيت الله الـحــرام ال
يسعني إال أن أقدم الشكر الجزيل
ألهل مكة الكرام وأهــل جدة على
االستقبال والكرم والطيب الذي

الفرج والغيث والفهد
رأيناه منهم ونودعكم بكل محبة
وتقدير" .وأضــافــت" :وكــل الشكر
أيـضــا لـلـكــادر اإلخــراجــي بقيادة
المخرج مناف عبدال والمصور
الفوتوغرافي غربللي الغربللي
والـ ـ ـك ـ ــادر اإلنـ ـت ــاج ــي مـ ــن شــركــة
االن ـ ـتـ ــاج وال ـف ـن ـي ـيــن وال ـف ـنــان ـيــن
وال ـس ـيــد مـحـمــد حـسـيــن عـلــى ما
قدموه لنا من دعم".
ويأتي مسلسل "بتوقيت مكة"

فــي  7حـلـقــات ،وهــو عمل درامــي
ي ـح ـم ــل ال ـك ـث ـي ــر م ـ ــن ال ـت ـش ــوي ــق
واإلثارة ،ومن بطولة سعد الفرج
وحياة الفهد والممثلة السعودية
شــوق محمد ،وتجسد شخصية
هنادي بنت الفنان القدير سعد
ال ـ ـفـ ــرج ،وه ـ ــو مـ ــن إن ـ ـتـ ــاج "أب ـي ــز
بـ ــرودك ـ ـش ـ ـنـ ــز" وإخ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج م ـن ــاف
عبدال ،ويجير التصوير محمود
الحوساني.

عزة إبراهيم

ت ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـرض ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ع ـب ــدال ـل ــه
التركماني لحادث مرور أسفر عن
إصابات طفيفة دخل على أثرها
المستشفى.
واطمأن عدد من الفنانين على
زميلهم بعد تـعـ ّـرضــه للحادث،
بــالـتــواصــل مــع زوج ـتــه الكاتبة
واإلع ــام ـي ــة حبيبة الـعـبــدالـلــه،
نظرا لعدم قدرة التركماني على
التواصل.
وفي اتصال هاتفي مع زميله
الفنان خالد أمـيــن ،أكــد ّ
تعرض
التركماني لحادث مــرور خضع
ع ـل ــى أثـ ـ ــره لـلـمـتــابـعــة ف ــي أح ــد
المستشفيات ،مضيفا أن حالته
اآلن مستقرة .ويشارك التركماني،
إلى جانب أمين ،بطولة مسلسل
ديستوبيا؛ وهو أول عمل درامي
م ــن ك ـتــابــة زوجـ ـت ــه ال ـع ـبــدال ـلــه،
ك ـمــا ي ـعــد أول مـسـلـســل درامـ ــي
م ــن إخ ـ ـ ــراج م ـخ ــرج ال ـم ـنــوعــات
والكليبات أحمد عبدالواحد.

«عبدالله السالم الثقافي» ينظم فعالية
فلكية لرصد الكواكب
قال مدير متحف الفضاء في
مــركــز الـشـيــخ عـبــدالـلــه الـســالــم
ال ـث ـقــافــي ،خ ــال ــد ال ـج ـم ـعــان ،إن
المتحف نظم أمس األول فعالية
ف ـل ـك ـي ــة تـ ـح ــت شـ ـع ــار "ع ــال ـم ــي
للرصد" بالتنسيق مع االتحاد
الفلكي الدولي.
وأضاف الجمعان أن المتحف
هـ ــو م ـن ـس ــق االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـف ـل ـكــي
ال ــدول ــي لـلـتــوعـيــة الـفـلـكـيــة في
الكويت ،مشيرا إلــى أن تنظيم
ال ـف ـعــال ـيــة ج ــاء بــالـتـنـسـيــق مع
الدول المنتسبة لالتحاد الفلكي
الدولي ،الذي يضم  132دولة.
وأكد أهمية التعاون الدولي،
الذي يساهم في إبراز دور دولة
الـكــويــت فــي المحافل الــدولـيــة،
خصوصا في المجاالت العلمية
ً
والثقافية ،الفتا إلى في الوقت
ذات ـ ـ ـ ــه إلـ ـ ـ ــى حـ ـ ـض ـ ــور عـ ـ ـ ــدد مــن
المهتمين بهذا النوع من العلوم
والثقافة للفعالية.
وي ـع ـت ـب ــر "االتـ ـ ـح ـ ــاد الـفـلـكــي
ً
ال ــدول ــي" واحـ ـ ــدا م ــن  4مـكــاتــب

مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي
وم ـ ـب ـ ــادرات أط ـل ـق ـهــا االتـ ـح ــاد،
بهدف نشر التوعية بعلوم الفلك
محليا وإقليميا على مستوى
العالم.

يذكر أن المركز ينظم فعالية
دولـ ـ ـي ـ ــة أخـ ـ ـ ــرى لـ ــرصـ ــد ال ـق ـم ــر
بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع أحـ ــد ال ـب ــرام ــج
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ــوك ــال ــة

الـفـضــاء األمـيــركــي (نــاســا) يوم
 13الجاري ،تحت شعار "اليوم
الدولي لرصد القمر".
(كونا)

الفضالة :الحساسية منعتني
من تصوير يومياتي
كشفت الممثلةإلهام الفضالة عن سبب
غيابها عن متابعيها في اآلونة األخيرة ،عبر
فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على
موقع التواصل االجتماعي.
وأكـ ــدت إل ـهــام أن مــا منعها مــن تصوير
يومياتها لمتابعيها هو تورم وجهها بسبب
الحساسية التي أصابت عينيها.
ً
وقـ ــالـ ــت" :مـ ـس ــاء ال ـخ ـي ــر والـ ـ ـن ـ ــور .طـبـعــا
ُ
أصبت
غبت عنكم هــل تعلمون ل ـمــاذا؟ لقد

بحساسية في عيني ،لقد استيقظت من النوم
وجدتها كذلك".
وأضـ ــافـ ــت" :مـ ــا حـ ــدث أن ـن ــي اسـتـخــدمــت
عــدســات وال ــرم ــوش ،ش ـعــرت بـعــدهــا بــاأللــم
ً
ً
ُ
وفركت عيني كثيرا ،ووضعت
فأزلتها سريعا،
ك ـمــادات عـلــى عيني لـكــي تتحسن ،ولكنها
ب ــدون ج ــدوى ،ربـمــا ج ــاءت الحساسية من
العدسات التي ارتديتها ،ولكن هــذه ليست
المرة األولى التي أرتدي فيها عدسات".

إلهام الفضالة

عبدالله التركماني
ويشارك في بطولة المسلسل
الفنانون فيصل العميري ،وشهد
ي ــاس ـي ــن ،وع ـب ــدال ـل ــه ال ـ ـطـ ــراروة،
وعبدالله عبدالرضا ،وياسة ،وهو
من إنتاج "كتويل لإلنتاج الفني"
للفنان عبدالله عبدالرضا.

يستضيف برنامج "الجوهر"
للتدريب اإلعــامــي فــي ورشته
ال ـخــام ـســة م ــن ال ـس ـنــة الـثــانـيــة
الن ـط ــاق ـت ــه ،ال ـم ـف ـكــر والـ ـم ــؤرخ
ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي الـ ـ ــدك ـ ـ ـتـ ـ ــور ج ـ ـ ــورج
صليبا ،أستاذ العلوم العربية
واإلس ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي جـ ــام ـ ـعـ ــة
كولومبيا ،يوم  30الجاري.
وس ـ ـي ـ ـحـ ــاوره خـ ـ ــال ال ـل ـق ــاء
مـ ـنـ ـتـ ـسـ ـب ــو الـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ع ـق ــب
انتهائهم من ورشة مكثفة تحت
إشراف اإلعالمي المرموق زافين
قـيــومـجـيــان ،لـيـتـعـلـمــوا كيفية
إجراء بحث ّ
معمق عن شخصية
ال ــدكـ ـت ــور ص ـل ـي ـبــا وإنـ ـج ــازات ــه
وبحوثه وآرائــه ،باإلضافة إلى
ت ـط ــوي ــر م ـه ــارات ـه ــم ف ــي إعـ ــداد
ً
حلقة حــوار ناجحة ،تحضيرا
للمقابلة.
الـجــديــر بــالــذكــر أن الــدكـتــور
صليبا أصدر العديد من الكتب
واألبـ ـح ــاث الـمـهـمــة ع ــن تــاريــخ
العالم العربي ،وتميزت أبحاثه
بـعـمـقـهــا وت ــرك ــز بـعـضـهــا على
ن ـش ــأة ال ـف ـكــر الـعـلـمــي ال ـعــربــي،

جورج صليبا

زافين قيومجيان

ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى إم ـك ــان ـي ــة نـقــل
ال ـع ـل ــوم ال ـم ـعــرف ـيــة م ــن ال ـعــالــم
اإلسـ ــامـ ــي إلـ ــى أوروبـ ـ ـ ــا خ ــال
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرن ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــام ـ ـ ــس ع ـش ــر
والسادس عشر ،كما حاز العديد
م ــن ال ـج ــوائ ــز ،أب ــرزه ــا "ت ــاري ــخ
ال ـف ـل ــك" م ــن م ــؤس ـس ــة ال ـكــويــت
لتنمية العلوم عام .1996
وي ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـر "ال ـ ـ ـجـ ـ ــوهـ ـ ــر" فــي
ً
منح الـشـبــاب فــرصــا لمحاورة

شخصيات عربية ريادية تحت
إشـ ــراف نـخـبــة مــن اإلعــامـيـيــن
العرب بعد تدريبهم على قواعد
ال ـ ـحـ ــوار واألس ـ ـ ــس اإلع ــام ـي ــة،
لـ ـط ــرح ق ـض ــاي ــا وم ــوض ــوع ــات
مـ ـه ـ ّـم ــة ت ـث ـي ــر الـ ـفـ ـك ــر الـ ـنـ ـق ــدي،
وبالتالي تساهم في خلق جيل
واع وم ـث ـق ــف م ــن اإلعــام ـي ـيــن
ٍ
واإلعالميات.

ةديرجلا

•
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انتخابات العراق :شبح األحزاب يالحق المستقلين

سلة أخبار
تونس :إغالق قناة
مقربة من «النهضة»

كتل سنية تطالب برئاسة الجمهورية
مع انطالق سباق االنتخابات
البرلمانية العراقية ّ
المقرر في
 10الشهر الجاري ،تسعى
كتل سياسية ُسنية إلى إجراء
تغييرات في توزيع المناصب
الرئيسية ،والحصول على
منصب رئاسة الجمهورية،
في وقت يحوم شبح األحزاب
الكبرى حول المرشحين
«المستقلين» في هذه
االنتخابات.

بعد مرور عامين على انطالق
احتجاجات شعبية غير مسبوقة
ش ـه ــده ــا الـ ـ ـع ـ ــراق ،ك ـ ــان يـفـتــرض
ّ
المقررة
باالنتخابات التشريعية
فــي  10أكـتــوبــر ال ـجــاري أن تعزز
موقع المرشحين غير التقليديين
أو «المستقلين» ،لكن قــد ينتهي
ال ـم ـط ــاف بـ ـه ــؤالء إلـ ــى االل ـت ـحــاق
ب ــاألح ــزاب الـتـقـلـيــديــة ،ال ـتــي كــان
ً
ً
بعضهم جزءا منها سابقا.
ففي ظــل التنافس الـحــاد بين
األط ـ ـ ـ ــراف ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ال سـيـمــا
الكتل البرلمانية الكبيرة دا خــل
ً
الـ ـب ــرلـ ـم ــان الـ ـح ــال ــي ،خ ـص ــوص ــا
ت ـحــالــف «سـ ــائـ ــرون» ال ـ ــذي يمثل
الـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدري ،وتـ ـح ــال ــف
«الفتح» الذي يضم مرشحين عن
«الحشد الشعبي» ،يسعى الفرقاء
السياسيون الى الفوز بأكبر عدد
من مقاعد البرلمان البالغة .329
ّ
وتشكل هذه االنتخابات ،التي
كان موعدها الطبيعي عام ،2022
ً
واح ـ ـ ـ ــدة م ــن الـ ـتـ ـن ــازالت الـقـلـيـلــة
ال ـتــي قـ ّـدمـتـهــا الـسـلـطــة لـلـشــارع،
إثـ ــر ال ـم ــوج ــة االح ـت ـجــاج ـيــة غير
المسبوقة في  2019التي خرجت
ض ـ ّـد الـفـســاد وه ــدر ال ـمــال الـعــام،
وطالب مشاركون فيها بإسقاط
ً
النظام كامال.
ً
وت ـ ـجـ ــرى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات وف ـق ــا
لقانون انتخابي جديد قائم على
نظام دائرة الفرد الواحد ،في حين
ّ
رفــع عــدد الــدوائــر إلــى  83وقلص
حـجـمـهــا ب ـمــا ي ــزي ــد م ــن حـظــوظ
مــرشـحـيــن ذوي شـعـبـيــة محلية
كشيوخ العشائر.
ومـ ـ ـ ــن ب ـ ـيـ ــن أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن 3240
ً
مــرشـحــا ،ق ـ ّـدم كـثــر أنفسهم على
أن ـهــم «م ـس ـت ـق ـلــون» ،عـبــر حـمــات
انطلقت مطلع يوليو .لكن العديد
ّ
من العراقيين يشككون في تخلي
ً
ه ـ ـ ـ ــؤالء ف ـ ـعـ ــا ع ـ ــن انـ ـتـ ـم ــاءاتـ ـه ــم
السياسية األصلية.
ويـقــول رئـيــس «مــركــز التفكير

الـسـيــاســي» إح ـســان الـشـمــري إن
«ل ـ ـجـ ــوء ال ـم ــرش ـح ـي ــن لـمـصـطـلــح
شـخـصـيــات مستقلة ي ـهــدف الــى
الـ ـن ــأي بــأن ـف ـس ـهــم ع ــن إخ ـف ــاق ــات
أح ــزاب ـه ــم ،وه ــم ي ـح ــاول ــون بــذلــك
تقديم ص ــورة جــديــدة عنهم غير
مسؤولة عن الفساد وسوء اإلدارة»،
ً
واصـ ـ ـف ـ ــا الـ ـتـ ـص ــرف بـ ـ ـ «م ـ ـنـ ــاورة
سياسية».
وي ـس ـي ـطــر الـ ـي ــأس واإلحـ ـب ــاط
ع ـلــى ال ـعــراق ـي ـيــن ال ــذي ــن ش ــارك ــوا
في االحتجاجات الشعبية ،التي
قوبلت بحملة قمع دامية خلفت
مئات القتلى وآالف الجرحى ،مما
يعني أن العديد منهم قد يقاطعون
االنتخابات ،وهــي الخامسة منذ
الغزو األميركي للعراق في .2003
وسـ ـ ــط هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،وع ـل ــى
خـلـفـيــة أزم ـ ــة اق ـت ـص ــادي ــة حـ ــادة،
يرجح بعض المراقبين بأن تكون
المقاطعة واسـعــة مــن الناخبين
الذين يقدر عددهم ب ــ 25مليونا،
ّ
يصب في صالح األحزاب
مما قد
السياسية الكبيرة .وتبدو ظاهرة
المرشحين «المستقلين» الذين
لديهم تبعية حزبية سابقة واسعة
االن ـت ـشــار وتـشـمــل أط ــراف ــا وكتال
سـيــاسـيــة مـخـتـلـفــة ،م ـثــل الـتـيــار
الصدري بزعامة رجل الدين النافذ
مقتدى الصدر ،و«القائمة الوطنية»
ال ـت ــي ي ـتــزع ـم ـهــا رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
الـســابــق أي ــاد عـ ــاوي ،و«تـحــالــف
دولة القانون» الذي يرأسه رئيس
الوزراء السابق نوري المالكي.
وتـجــري الـعــادة قبل وبـعــد كل
انتخابات ،أن تخوض الكيانات
السياسية مـفــاوضــات متواصلة
بهدف تشكيل التحالفات النهائية
ع ـن ــد دخ ـ ـ ــول الـ ـب ــرلـ ـم ــان ،وال ـت ــي
قــد تتغير فــي الـلـحـظــة األخ ـيــرة.
ول ـح ـجــم ال ـت ـحــال ـفــات الـسـيــاسـيــة
ال ـن ـهــائ ـيــة وت ـش ـك ـيــات ـهــا أهـمـيــة
تتخطى الفوز ،كونها ترسم الشكل
النهائي لالعبين األبرز في تشكيل

أغلقت األجهزة األمنية
التونسية ،أمس ،مقر تلفزيون
"الزيتونة" المقرب من حركة
"النهضة" اإلسالمية وحجزت
تجهيزات البث .وأفادت القناة
عبر "فيسبوك" بأن "قوات األمن
معززة بأعضاء من الهيئة العليا
المستقلة لالتصال السمعي
البصري ،اقتحمت مقر القناة
وفضاءات التصوير وأتلفت
التجهيزات".

ّ
صور لمرشحين أكراد الى االنتخابات البرلمانية في مدينة زاخو شمال العراق (اي بي آي)
الحكومة .وبين الـتـيــارات األوفــر
ً
ح ـظــا لـلـفــوز« ،ال ـت ـيــار ال ـص ــدري»،
ص ــاح ــب الـ ـق ــاع ــدة ال ـجـمــاهـيــريــة
الواسعة ،والذي يملك أكبر عدد من
مقاعد البرلمان الحالي.
وي ـض ــاف إل ـي ــه ك ــذل ــك «ال ـف ـتــح»
الذي يضم مرشحين عن «الحشد»،
تـ ـح ــال ــف الـ ـفـ ـص ــائ ــل ال ـم ـس ـل ـحــة
ال ـمــوال ـيــة إلي ـ ـ ــران ،والـ ـت ــي تشكل
جزءا من القوات العراقية الرسمية.
ودخل هؤالء البرلمان للمرة األولى
في عام  ،2018إثر االنتصار على
تنظيم «داع ــش» ال ــذي ش ــارك فيه
«الحشد».
وتــرجــح الباحثة لهيب هيغل
من «مجموعة األزمات الدولية» أن
«تحتفظ األحزاب الموالية إليران
ً
بالنسبة نفسها تقريبا من مقاعد
البرلمان».
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،تـ ـسـ ـع ــى ك ـتــل
سـ ـي ــاسـ ـي ــة ُس ـ ـن ـ ـيـ ــة ،إل ـ ـ ــى إج ـ ـ ــراء
تـغـيـيــرات ف ــي ت ــوزي ــع الـمـنــاصــب
الرئيسية ،والحصول على منصب
رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،ف ــي حـيــن
تتمسك الكتل الكردية بهذا الموقع
ّ
الحساس.

وجرى ُعرف غير مكتوب ،منذ
سـقــوط نـظــام ص ــدام حسين عــام
 ،2003ع ـلــى ت ــوزي ــع ال ـم ـنــاصــب،
وف ــق ال ـم ـكــونــات ،لـيـكــون منصب
رئاسة ال ــوزراء للمكون الشيعي،
وال ـج ـم ـهــوريــة لـلـمـكــون ال ـك ــردي،
ورئاسة البرلمان للسنة.
وال تخفي أح ــزاب سنية ،هذه
الـ ـ ـم ـ ــرة ،رغ ـب ـت ـه ــا فـ ــي ال ـح ـص ــول
عـلــى رئــاســة الـجـمـهــوريــة ،كنوع
مــن التغيير فــي الــوضــع الـقــائــم،
واختراق «التابوهات» السياسية،
رغم أن منصب رئاسة الجمهورية،
ٌ
فخري دون صالحيات واسعة،
هو
مثل رئاستي البرلمان والحكومة.
ويعد تحالف «تـقــدم» برئاسة
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي،
هو الراعي الرسمي ،لهذا المسار،
لجملة اعتبارات.
وقال قيادي بارز في التحالف
إن «رغ ـب ـت ـنــا ف ــي ال ـح ـصــول على
منصب رئاسة الجمهورية يأتي
إلحداث تغيير وخضة في الوضع
السياسي ،للخروج من السياقات
ال ـق ــدي ـم ــة ،ال ـت ــي ت ــواط ــأ الـجـمـيــع
عليها فــي فـتــرة ســابـقــة ،م ـ ّـر بها

ال ـعــراق ،وهــي فرصة أول ــى لكسر
ك ــل االت ـف ــاق ــات ال ـســاب ـقــة ،وإن ـهــاء
ً
هــذا العرف ،وصــوال إلــى إمكانية
أن يتولى ك ــردي رئــاســة ال ــوزراء،
وشيعي رئاسة البرلمان ،وهذا من
حق الجميع».
وتسلم الـعــرب السنة ،منصب
رئاسة الجمهورية ،لمرة واحــدة
فقط ،بعد عام  ،2003عندما تسلم
ال ـم ـن ـصــب ،ال ـش ـيــخ غـ ــازي عجيل
الياور ،خالل حكومة أياد عالوي
االن ـت ـقــال ـيــة ،ل ـي ـجــري ات ـف ــاق بين
الجميع على تسلم المناصب وفق
ّ
المكوناتي.
التقسيم
وأبدت األطراف الكردية ،رفضها
إلجـ ــراء أي تـحــول فــي المناصب
الرئيسية ،وأكدت رغبتها بالحفاظ
على النسق الحالي ،وهو ما ينذر
بـخــافــات قــد تـكــون عميقة ،بعد
االن ـت ـخ ــاب ــات ،ف ــي حـ ــال تمسكت
ال ـك ـتــل ال ـك ــردي ــة وال ـس ـن ـيــة بـهــذه
الرغبة.
ول ــدى الــرئـيــس الـحــالــي برهم
صالح ،رغبة بالحصول على والية
ثانية ،حيث قال في حوار سابق:
«مهمتي األولى إجراء االنتخابات

بسالم ،وأتطلع إلى الحصول على
واليــة ثانية ،فلدي الكثير ألقدمه
في هذا المنصب».
لكن االنقسامات داخل األحزاب
ً
ً
الكردية ،تمثل تحديا بارزا أمامها،
قد تستغله الكتل السنية ،إلبــرام
صفقة تبادل المناصب.
وخ ــال انـتـخــابــات ع ــام ،2018
لـ ــم ي ـت ـف ــق ال ـ ـحـ ــزبـ ــان الـ ـكـ ــرديـ ــان،
«ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي ال ـك ــردس ـت ــان ــي»
و«االتحاد الوطني» ،على ترشيح
شخصية واحدة لهذا المنصب ،إذ
ّ
رشح «الديموقراطي الكردستاني»،
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـح ــال ــي ف ــؤاد
حسين ،فــي حين رشــح «االتـحــاد
الــوط ـنــي» بــرهــم صــالــح ،ليختار
مجلس النواب الرئيس صالح.
وأث ـ ـ ــار ه ـ ــذا ال ـ ـخـ ــاف حـيـنـهــا
تساؤالت عن طبيعة تمثيل الشعب
ال ـك ــردي ،إذا كــانــت األحـ ــزاب غير
متفقة على الشخصية المرشحة،
وهـ ـ ــو مـ ــا ي ــرج ــح ح ـص ــول ــه بـعــد
االنتخابات الحالية ،في حال عدم
حصول المكون السني على هذا
المنصب.
(بغداد ـ ـ وكاالت)

قذاف الدم« :اجتماع
القاهرة» يدفع المصالحة

ذكر المسؤول السياسي لـ"جبهة
النضال الليبي" ،أحمد قذاف
الدم ،أن اجتماع القاهرة ،الذي
جمع شخصيات ورموز نظام
السابق معمر القذافي ،بعضو
المجلس الرئاسي عبدالله
الالفي ،شكل خطوة إيجابية
لفتح الطريق أمام المصالحة
الكبرى .إلى ذلك ،أعلن مجلس
ً
النواب الليبي ،بطبرق ،تعديال
على االنتخابات المرتقبة ،فقرر
ُ
أن تجرى االنتخابات الرئاسية
في موعدها ،على أن تؤجل
االنتخابات التشريعية إلى
يناير.

رسالة من بايدن لعون وخريطة طريق لكهرباء األردن
ميقاتي ناقش مع وزير ألماني خطة الكهرباء وإعمار المرفأ
وجه الرئيس األميركي جو بايدن رسالة
إلى رئيس اللبناني ميشال عون ،تمنى فيها
الـعـمــل مـعــا لـتــأمـيــن مـسـتـقـبــل لـلـعــالــم مفعم
باألمل.
وقالت الرئاسة اللبنانية ،في بيان أمس ،إن
بايدن شكر عون على تقديمه التهنئة بذكرى
استقالل الواليات المتحدة.
وك ـ ــان عـ ــون أكـ ــد أم ـ ــس ،خـ ــال اسـتـقـبــالــه
ً
ف ــي قـصــر ب ـع ـبــدا ،وفـ ــدا م ــن الـمـكـتــب الــدولــي
لــاسـتـشــارات الـقــانــونـيــة «جــوتـيـلـيــب ستين
وه ــامـ ـلـ ـت ــون» ،أن «خـ ـط ــة ال ـت ـع ــاف ــي ال ـمــال ـيــة
واالق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـم ـصــرف ـيــة
ستعرض فور إنجازها على مجلس الــوزراء
العتمادها فــي التفاوض مــع صـنــدوق النقد
ً
الــدولــي» ،مـشــددا على ضــرورة تزامن دراســة
الخطة مع تنفيذ خطة الكهرباء وتطوير مرفأ
بيروت وتنفيذ التدقيق المالي الجنائي.
جــاء ذلــك بينما اتفق وزراء طاقة األردن

وس ــوري ــة ول ـب ـن ــان ،ف ــي خ ـت ــام اج ـت ـم ــاع عقد
فــي عمان أمــس ،على خريطة طريق لتزويد
الـمـمـلـكــة ل ـل ـب ـنــان ،الـ ـغ ــارق ف ــي أسـ ــوأ أزمــاتــه
االق ـت ـص ــادي ــة ،بــالـكـهــربــاء م ـ ــرورا ب ــاألراض ــي
السورية.
وك ــان ــت ال ـقــاهــرة قــالــت أم ــس االول ،لــدى
اسـتـضــافـتـهــا وزيـ ــر ال ـطــاقــة الـلـبـنــانــي ،إنـهــا
ستبدأ بإيصال الغاز الى لبنان الستخدامه
في توليد الكهرباء خالل اسابيع.
ً
وحضر هذا الملف أيضا خالل لقاء جرى
أمس في بيروت ،بين وزير الخارجية اللبناني
عبدالله بوحبيب مع نظيره القبرصي نيكوس
كريستودوليدس.
وأكـ ــد الـ ــوزيـ ــران أن «ال ـب ـلــديــن يـتـشــاركــان
اهتمامات مشتركة ،مثل التغيرات التي تجري
شرق البحر المتوسط ،خصوصا في سورية،
وعملية نقل الغاز إلى لبنان من أجل توليد
الكهرباء».

وبينما أعلن موقع «تانكر تراكرز» لتتبع
حــركــة ال ـن ــاق ــات أمـ ــس ،وصـ ــول ثــالــث نــاقـلــة
إيرانية محملة بالوقود المخصص للبنان،
إلــى مرفأ بانياس في ســوريــة ،ناقش رئيس
مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أمس
مع وزير الدولة للشؤون الخارجية األلمانية
نيلز آنن بالسراي الحكومي في بيروت خطة
الكهرباء وإعــادة إعمار مرفأ بيروت .وكانت
ألـمــانـيــا قــدمــت عــرضـيــن منفصلين إلصــاح
الكهرباء وبناء الميناء الذي تهدم بانفجار 4
أغسطس .2020
وق ــال مـيـقــاتــي إن م ــن أول ــوي ــات حكومته
«تـحـقـيــق اإلصـ ــاح ال ـمــالــي ،وزيـ ــادة ســاعــات
ً
التغذية الكهربائية ،ودعم األسر األكثر فقرا،
وتأمين المستلزمات الحياتية لها» .وشـ ّـدد
ع ـلــى «الـ ـت ــزام ال ـح ـكــومــة بــاع ـت ـمــاد الـشـفــافـيــة
المطلقة في كل المشاريع اإلنمائية ،وبشكل
خاص إعادة إعمار مرفأ بيروت».

محكمة إسرائيلية تسمح لليهود بـ «صالة
صامتة» في «األقصى»
جنود إسرائيليون داخــل باحات الحرم القدسي الشهر
الماضي (أ ف ب)

ف ــي قـ ـ ــرار ه ــو األول م ــن ن ــوع ــه ،أق ــرت
محكمة إسرائيلية بالحق المحدود لليهود
ف ــي أداء صـ ـل ــوات ف ــي ب ــاح ــات الـمـسـجــد
األقصى.
وقــررت محكمة القدس الجزئية ،أمس
ـود مصلين يهود في الحرم
األول ،أن وجـ ّ
القدسي ال يمثل عمال إجــرامـيــا ،مادامت
صلواتهم تظل صامتة.

وأمرت المحكمة الشرطة بإلغاء مذكرة
اإلبعاد الصادرة بحق الحاخام أرييه ليبو
لمنعه مــن زي ــارة الـحــرم الـقــدســي ،بسبب
إقامته صلوات صامتة هناك.
وي ـن ــص ال ـح ـك ــم ع ـل ــى أن زيـ ـ ـ ــارات ه ــذا
الحاخام اليومية إلى الحرم القدسي تشير
إلى أنه "يعتبرها أمرا مهما جدا ومبدئيا".
وأع ـ ــرب ال ـم ـحــامــي مــوش ـيــه بــولـسـكــي،

ّ
الذي يمثل ليبو ،عن ترحيبه وموكله بهذا
ً
الحكم ،مـشــددا على أنــه "يــؤكــد مــا يجري
بالفعل في الحرم القدسي بالعام األخير".
وأبـ ـ ــدى ال ـم ـحــامــي أم ـل ــه ف ــي أال تـعــود
الشرطة لتتخذ إج ــراء ات بحق المصلين
اليهود الـمــوجــوديــن فــي الـحــرم القدسي،
مما سيمثل "اعتداء على حرياتهم المدنية
األساسية".

ةديرجلا
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دوليات

مشاورات روسية  -إيرانية حول أزمة طهران وباكو
عبداللهيان :مخاوفنا من وجود إسرائيل في القوقاز جدية ولن نقبل بأي تغيير جيوسياسي
بحث وزير الخارجية اإليراني
حسين عبداللهيان ،في
موسكو ،األزمة المستجدة
بين بالده ًوجارتها أذربيجان،
مستعرضا مخاوف بالده التي
يكمن حصرها بثالث نقاط:
التغيير في الحدود مع أرمينيا،
والوجود المزعوم إلسرائيل
وجماعات معارضة على
حدودها الشمالية ،وتحول
باكو إلى خاصرة رخوة لها أو
رأس جسر للضغوط الدولية.

وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــد لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوت ـ ـ ــرات
الجيوسياسية بمنطقة القوقاز ،التي
تتشابك بها مصالح إ ي ــران وأرمينيا
وجارتها الشمالية أذربيجان وحليفتها
تركيا ،ناقش وزير الخارجية اإليراني
حسين عبداللهيان األزمــة بين طهران
وباكو في روسيا ،التي مازالت تحتفظ
بحضور ونفوذ في المنطقة ،التي كانت
تـخـضــع لـسـطـلــة االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي
حتى عام .1990
وشـ ــدد ع ـبــدال ـل ـه ـيــان ،خ ــال مــؤتـمــر
مـشـتــرك مــع نـظـيــره ال ــروس ــي سيرغي
الفـ ــروف فــي مــوسـكــو ،عـلــى أن طـهــران
"لــن تتسامح بكل تأكيد مع أي تغيير
جيوسياسي في خريطة القوقاز ،ولدينا
مخاوف جدية حيال تواجد اإلرهابيين
والصهاينة في هذه المنطقة".
وقال إنه ناقش مع الجانب الروسي
ملف القوقاز ،قائالّ :
"عبرنا لالفروف عن
قلقنا من األوضاع في المنطقة ،السيما
تجاه بعض اإلجراءات غير القانونية".
وأضاف" :لدينا خيبة أمل من بعض
ال ــدول ال ـم ـجــاورة ل ـنــا" ،فــي إش ــارة إلــى
أذربيجان .وتابع" :نود منهم أن يتبعوا
سياسة ودية".
وجاء موقف طهران ،الذي يشير إلى
ات ـه ــام أن ـق ــرة وب ــاك ــو بـجـلــب مـتـمــرديــن
وإرهابيين ومنح موطئ قدم إلسرائيل
بـ ـه ــدف ش ــن ع ـم ـل ـيــات ت ـخــري ـب ـيــة ضــد
ب ــرن ــامـ ـجـ ـه ــا الـ ـ ـن ـ ــووي ،غـ ـ ـ ــداة مـنـعـهــا
الطائرات العسكرية األذربيجانية من
العبور باتجاه إقليم جنجوان المتاخم
لـتــركـيــا ،بــالـتــزامــن مــع ق ـيــام السلطات
األذرب ـي ـج ــان ـي ــة ب ــإغ ــاق م ـك ـتــب مـمـثــل
المرشد اإليراني علي خامنئي في باكو.
وت ــزام ــن ال ـم ـنــع واإلغـ ـ ـ ــاق م ــع نـفــي
الــرئ ـيــس األذرب ـي ـجــانــي إل ـه ــام علييف
وجود "أي قوى أجنبية" ،في إشارة إلى
إسرائيل ،على حــدود بــاده المتاخمة
إليـ ــران ،ورف ـضــه فــي الــوقــت نفسه ألي
تدخل بشؤون باكو ،التي تقيم عالقات
جيدة مع إسرائيل وتركيا.
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس
االس ـت ــرات ـي ـج ــي ل ـل ـعــاقــات ال ـخــارج ـيــة
اإليرانية كمال خــرازي المسؤولين في
جمهورية أذربيجان إلى "التخلص من
وهم شراء األمن من القوات األجنبية"،
ً
داعیا إیاهم إلی االعتماد على شعبهم،
في اشارة مزدوجة إلى أنقرة وتل أبيب
أبرز مزودي باكو بالسالح.

أنقرة تدعم
باكو وتسعى
نفي ومقاربة
للتوسط
ومــع إصــرار المسؤولين اإليرانيين
لتهدئة التوتر
عـ ـل ــى ات ـ ـه ـ ــام أذرب ـ ـي ـ ـج ـ ــان ب ــال ـس ـم ــاح
لــإســرائ ـي ـل ـي ـيــن بــال ـت ـمــركــز ب ـحــدودهــا
مع طهران
الشمالية ،و صــف السفير اإلسرائيلي
مسؤول تركي في موسكو ألكسندر بن تسفي الحديث

سلة أخبار
بوتين ّ
يحمل أوروبا مسؤولية
أزمة أسعار الغاز

ّ
حمل الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،أمس،
أوروبا المسؤولية عن أزمة
الطاقة الحالية ،بعدما
تسبب ارتفاع أسعار الغاز
بتوجيه اتهامات إلى
موسكو بأنها ّ
تحد من
اإلمدادات للضغط على
ّ
وصرح بوتين خالل
الغرب.
لقاء مع قادة قطاع الطاقة
الروسي ،بأن األوروبيين
"ارتكبوا أخطاء" .وقال إن
أحد العوامل التي أثرت على
األسعار إنهاء "عقود طويلة
األجل" لمصلحة السوق
الفوري .وأضاف "تبين،
وهذا واضح تماما اآلن ،أن
هذه السياسة خطأ".

تشيلي :المعارضة تباشر عزل
الرئيس بسبب «باندورا»
الفروف وعبداللهيان خالل مؤتمر مشترك في موسكو أمس
عــن تــواجــد ب ــاده فــي منطقة كــاربــاخ،
الـتــي اسـتـعــادت بــاكــو أج ــزاء منها من
أرمينيا ،خالل حرب استمرت  44يوما
العام الماضي ،بأنه "هراء".
وقـ ـ ــال ب ــن ت ـس ـف ــي" :أع ـت ـق ــد أن ه ــذا
هراء كبير ،ألنه إذا تحدثنا عن منطقة
كارباخ ،فهناك عسكريون روس وأتراك"،
ً
مـضـيـفــا أن ل ــدى اإليــرانـيـيــن "تخيالت
وب ــوس ـع ـه ــم الـ ـق ــول إن ه ـن ــاك ت ــواج ــدا
لكائنات من المريخ أيضا".
ً
وأخيرا ،صعدت السلطات اإليرانية
لهجتها بشأن روابط باكو وإسرائيل،
ب ـعــد ت ـق ــاري ــر ع ــن اس ـت ـخ ــدام األراض ـ ــي
األذرب ـي ـج ــان ـي ــة ك ـق ــاع ــدة خ ـل ـف ـيــة لـشــن
ال ـعــديــد م ــن الـهـجـمــات عـلــى الـمـنـشــآت
النووية والعلماء اإليرانيين ،في حين
ت ــواص ــل الـ ــدولـ ــة ال ـع ـب ــري ــة ضـغــوطـهــا
ومطالبتها لموسكو بالمساهمة في
إنـهــاء مــا تصفه بــ"تـمــوضــع" إي ــران في
سورية.
وت ـن ـظــر ط ـه ــران بـعـيــن الــري ـبــة إلــى
اح ـت ـم ــال ق ـي ــام روسـ ـي ــا بـمـقــاي ـضــة مع
االتراك تسمح لهم بالتمدد في القوقاز
والوصول إلى بحر قزوين على حساب
إيـ ــران ،مـقــابــل الـحـصــول عـلــى تـنــازالت
إلنـهــاء الــوضــع القائم بمحافظة إدلــب
شمال سورية.

ف ــي هـ ــذه األث ـ ـنـ ــاء ،أكـ ــد ال ـن ــائ ــب عــن
حزب "العدالة والتنمية" الحاكم ،خليل
أوزجان ،أن تركيا قد تلعب دور الوسيط
بين أذربيجان وإي ــران ،في حــال تفاقم
الوضع بين البلدين ،ووصوله إلى حافة
ً
االش ـت ـبــاك الـعـسـكــري ،مـشـيــرا فــي ذات
الوقت ،إلى أن أنقرة تدعم موقف باكو
حيال توترها مع طهران.

فيينا والسعودية
وب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــودة إل ـ ـ ــى م ــؤتـ ـم ــر الف ـ ـ ــروف
وع ـب ــدال ـل ـه ـي ــان ،جـ ــدد وزي ـ ــر خــارج ـيــة
إيـ ـ ــران تــأك ـيــد ب ـ ــاده ع ـلــى أن ـه ــا تضع
اللمسات األخيرة قبل العودة إلى طاولة
ً
الـتـفــاوض فــي فيينا قــريـبــا ،لمناقشة
إحياء االتفاق النووي المبرم عام ،2015
ً
لكنه لم يحدد موعدا.
ولفت إلى أن طهران تنتظر مقترحات
م ــن الـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـل ــوك ــال ــة ال ــدول ـي ــة
ً
للطاقة ،رافائيل غروسي ،مشيرا إلى أن
السلطات اإليرانية تنتظر تعليق الوكالة
وإدانتها للهجوم اإلرهابي ،الذي طال
منشأة كرج.
وأفاد بأن طهران تلقت إشارات تفيد
بأن الواليات المتحدة ،التي انسحبت
مــن االت ـفــاق فــي عـهــد الــرئـيــس السابق

دونالد ترامب" ،مهتمة من جديد بتنفيذ
االتفاق".
وفـ ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات م ـن ـف ـص ـل ــة ،أك ــد
عـبــدالـلـهـيــان أن ال ـجــولــة الـســابـعــة من
ال ـم ـفــاوضــات ي ـجــب أن ت ـعــود بنتائج
"ع ـم ـل ـيــة وم ـل ـم ــوس ــة" ،ف ــي ح ـيــن تــوقــع
م ـســؤول إي ــران ــي أن تعقد الـمـحــادثــات
مع القوى الغربية خالل األيام المقبلة.
مــن جهة ثــا نـيــة ،اعتبر عبداللهيان
أن الـحــوار اإلقليمي مــن شأنه تحقيق
ً
االس ـت ـقــرار بـيــن دول الـمـنـطـقــة ،مــؤكــدا
أن بالده تتواصل مع السعودية إلزالة
الخالفات.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن ال ـ ـم ـ ـحـ ــادثـ ــات ت ـس ـيــر
ً
بشكل بـنــاء ،كاشفا أن بــاده مستعدة
الستئناف العالقات مع المملكة وتنتظر
موقف الرياض.
من جانبه ،دعا الفروف إلى التوصل
ً
لحل ألزمــة االتـفــاق الـنــووي ،مــؤكــدا أن
ٍ
ج ـم ـيــع األفـ ــرقـ ــاء ال ــدول ـي ـي ــن مـلـتــزمــون
بـتـحـقـيــق ه ــذا ال ـه ــدف .ك ـمــا أشـ ــار إلــى
رفض روسيا وإيران "إمالءات الغرب".
وق ــال إن مــوسـكــو وط ـه ــران تــؤيــدان
اس ـت ـئ ـنــاف م ـف ــاوض ــات فـيـيـنــا بــأســرع
ً
وق ــت مـمـكــن ،مـشـيــرا إل ــى أن المجتمع
الدولي ينتظر عودة الواليات المتحدة
إلى عملية التفاوض و"رفــع العقوبات

(رويترز)

غير القانونية" المفروضة على إيــران
وشركائها التجاريين.
وأك ــد أن األولــويــة الرئيسية لبالده
ً
هي إحياء االتفاق النووي ،مشددا على
"ضرورة تنفيذ االتفاق دون أي مواضيع
إضافية".
وفـ ـ ـ ــي نـ ـف ــس الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،قـ ـ ـ ــال وزي ـ ــر
الـخــارجـيــة الــروســي إن مــوسـكــو تحث
األصـ ــدقـ ــاء الـ ـع ــرب واإلي ــرانـ ـيـ ـي ــن عـلــى
المضي قدما في سبيل التقارب.

بلينكن والفروف
وبـ ــرز أمـ ــس ،ق ـيــام وزيـ ــر الـخــارجـيــة
األمـ ـي ــرك ــي أنـ ـت ــون ــي ب ـل ـي ـن ـكــن ب ـت ـبــادل
وج ـه ــات ال ـن ـظــر ح ــول إم ـكــان ـيــة إح ـيــاء
"االت ـفــاق ال ـنــووي" اإليــرانــي مــع نظيره
الروسي قبيل محادثته مع عبداللهيان.
وأمس األول ،أبلغ مستشار الرئيس
األم ـيــركــي ج ــو ب ــاي ــدن لــأمــن الـقــومــي،
ج ـيــك ســول ـي ـفــان ،ن ـظ ـيــره اإلســرائ ـي ـلــي
إيال حوالتا ،بأن "الدبلوماسية أفضل
سبيل للحد من برنامج إيران النووي"،
غير أنه أكد من جديد تحذير الرئيس
بايدن لطهران من أن واشنطن قد "تلجأ
لخيارات أخــرى إذا بــاء ت المفاوضات
(موسكو ـ وكاالت)
بالفشل".

أعلن نواب المعارضة
التشيلية أنهم سيباشرون
عملية قد تؤدي إلى عزل
الرئيس سيباستيان بينيرا،
بعد أن كشفت "وثائق
باندورا" عن بيع شركة تعدين
من قبل شركة تعود ألبنائه.
وصرح النائب من "الحزب
االشتراكي" ،خايمي نارانخو،
أن "المعارضة بمجملها
وافقت على بدء اإلجراء الذي
يدعى االتهام الدستوري
ضد الرئيس بينيرا" .وتهدف
هذه الخطوة إلى الكشف عن
مسؤولية كبار الموظفين،
وقد تؤدي في حال نجاحها
إلى عزل بينيرا ،قبل 6
أسابيع من الجولة األولى من
االنتخابات الرئاسية.

ألمانيا :خطوة نحو
ائتالف ثالثي

ً
تايوان :التوتر العسكري مع الصين عند أعلى مستوى منذ  40عاما
ب ـي ـن ـمــا ت ـع ـيــش تـ ــايـ ــوان ت ـح ــت ال ـت ـهــديــد
الـمـسـتـمــر ب ـغ ــزو م ــن ال ـص ـيــن ال ـت ــي تعتبر
الجزيرة جزء ا من أراضيها يجب أن يعود
إليها وبالقوة إذا لزم األمر ،حذر وزير الدفاع
الـتــايــوانــي تشيو كــووتـشـنــغ ،أم ــس ،مــن أن
التوتر العسكري بين ب ــاده والصين بلغ
أ عـلــى مستوياته منذ  4عـقــود ،معتبرا أن
بكين ستكون ق ــادرة على القيام باجتياح
كامل للجزيرة في .2025
و ق ــدم تشيو تقييمه للوضع فــي أعقاب
قيام  150طائرة حربية صينية بخرق غير

مسبوق لمنطقة الدفاع الجوي لتايوان بدءا
من الجمعة الماضي.
وقال أمام البرلمان إنه "بالنسبة للجيش
فإن الوضع الحالي هو األكثر قتامة خالل
أكثر من  40عاما منذ انضمامي للخدمة".
وحذر من أن "أدنى إهمال" أو "سوء تقدير"
من شأنه أن يثير "أزمة" في مضيق تايوان،
مضيفا أن بكين سـتـكــون فــي وضــع يتيح
لها شن هجوم كاسح في غضون  4سنوات.
وقال "إنها قادرة اآلن لكن عليها احتساب
الكلفة التي ستتكبدها والنتيجة التي ترغب

فــي تحقيقها .بعد  2025تنخفض الكلفة
والخسائر إلى أدناها" ،من دون اإلدالء بمزيد
من التفاصيل.
وع ـ ـ ـ ــززت ب ـك ـي ــن الـ ـضـ ـغ ــوط ال ـع ـس ـك ــري ــة
والدبلوماسية واالقتصادية منذ انتخاب
تساي إينغ وين رئيسة لتايوان في ،2016
إذ تعتبر الرئيسة الجزيرة "مستقلة بالفعل"
وليست جزءا من "صين واحدة".
وقالت تساي أمس ،إن "األعمال التي تقوم
بها الصين أضرت كثيرا بالسالم واالستقرار
في المنطقة" .وأضافت :أريد أن أبلغ السلطة

في بكين بانه عليها أن تمارس ضبط النفس
لتجنب نزاعات محتملة ناجمة عن خطأ في
الحسابات أو حوادث.
واسـ ـت ــدع ــت ال ـ ـخـ ــروقـ ــات ان ـ ـت ـ ـقـ ــادات مــن
واشنطن.
وردا على سؤال عن الوضع ،قال الرئيس
األميركي جو بايدن للصحافيين أمس األول،
إنه بحث وضع تايوان مع الرئيس الصيني
شي جينبينغ.
وأض ــاف :تحدثت مع شي بشأن تايوان
واتفقنا ،وسنلتزم باتفاقية تايوان .هذا هو

المكان الذين نحن فيه ،وأوضحنا أنني ال
أعتقد أنه يجب أن يفعل أي شيء آخر غير
االلتزام باالتفاق.
وفـ ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،وصـ ــل وفـ ــد ي ـضــم 4
أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة
وزير دفاع سابق إلى تايوان للقاء الرئيسة
تساي ،رغم معارضة السفارة الصينية في
فرنسا.
(تايبيه ـ ـ وكاالت)

أزمة جديدة تنفجر في وجه ماكرون
زمور يتقدم على لوبن في استطالعات الرأي
بعد "أزم ــة الـغــواصــات" مــع أميركا
وأس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــا وب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ،و"أزمـ ـ ـ ــة
التأشيرات" مع دول المغرب العربي
ال ـ ـ ـثـ ـ ــاث ،و"أزم ـ ـ ـ ـ ــة تـ ـص ــريـ ـح ــات" مــع
الـجــزائــر ،يبدو أن الرئيس الفرنسي
إي ـم ــان ــوي ــل مـ ــاكـ ــرون ي ـخ ــوض حــربــا
مـ ـتـ ـع ــددة الـ ـجـ ـبـ ـه ــات عـ ـل ــى ال ـم ـس ــرح
الـ ــدولـ ــي ،ق ـب ــل عـ ــام م ــن االن ـت ـخ ــاب ــات
الرئاسية.
فقد اختار الرئيس الشاب مواصلة
"سياسة التأزيم" التي يقول مراقبون
إن حساباتها انتخابية مئة بالمئة،
هذه المرة استفزاز مالي ،التي يملك
ً
ً
فيها وجودا عسكريا ،والتي استعانت
أخيرا بـمقاتلين من "مجوعة فاغنر"
الـ ـت ــي ي ـع ـت ـقــد ال ـب ـع ــض أنـ ـه ــا واج ـه ــة
لنشاط عسكري لموسكو.
ّ وأعـلـنــت وزارة الـخــارجـيــة المالية
أنـهــا اسـتــدعــت السفير الفرنسي في
باماكو لالحتجاج على "التصريحات
غير ّ
الودية والمهينة" لماكرون ،وأنها
السلطات الفرنسية إلى "ضبط
دعت
ّ
النفس وتجنب إطالق أحكام تقييمية".
وكان ماكرون قال أمس األول" :يجب
أن تعود الدولة بقضائها وتعليمها
وشرطتها في ّكل مكان ،وال ّ
سيما في
مالي" ،حيث ال تزال مساحات شاسعة
مــن األراضـ ــي خ ــارج سـيـطــرة الـقــوات
ً
ّ ً
تمردا إرهابيا
الحكومية التي تواجه
وتوترات إتنية وعمليات تهريب.

وقبل ذلك ،هاجم ماكرون بشدة
رئـيــس الـ ــوزراء الـمــالــي تشوغويل
ّ
ك ــوك ــاال مــاي ـغــا بـسـبــب االت ـه ــام ــات
ّ
"المخزية" التي ساقها ضد بالده
من على منبر األمم المتحدة ،وقال
ّ
فـيـهــا إن فــرنـســا ب ـصــدد "الـتـخــلــي"
عن مالي.
وب ـ ـ ــاش ـ ـ ــرت بـ ـ ــاريـ ـ ــس فـ ـ ــي ي ــون ـي ــو
إعادة تنظيم وجودها العسكري في
منطقة ا لـســا حــل ،ال ّ
سيما مــن خالل
مغادرة القواعد في كيدال وتمبكتو
وتيساليت الواقعة في أقصى شمال
م ــال ــي ،والـتـخـطـيــط لـتـقـلـيــص عــديــد
قــوات ـهــا فــي الـمـنـطـقــة بـحـلــول 2023
ليتراوح بين  2500و 3آالف عنصر،
ً
مقابل أكثر من  5آالف حاليا.
ويأتي التصعيد مع مالي عشية
اس ـت ـض ــاف ــة ف ــرن ـس ــا ق ـ ّـم ــة ف ــي غ ـيــاب
رؤساء الدول اإلفريقية.
ويـتــوقــع أن يـحـضــر نـحــو  3آالف
ش ـخــص ب ـمــن فـيـهــم أك ـثــر م ــن 1000
ً
شــاب مــن الـقــارة ،القمة المقررة غــدا
ف ــي مــدي ـنــة مــونـبـيـلـيـيــه الـجـنــوبـيــة،
بينهم المجتمعات األهلية اإلفريقية
والفرنسية والشتات لبحث قضايا
اقتصادية وثقافية وسياسية.
وف ـ ـ ــي الـ ـ ــواقـ ـ ــع اسـ ـتـ ـبـ ـع ــد رؤس ـ ـ ــاء
ال ـ ــدول اإلفــري ـق ـيــة ل ـل ـمــرة األول ـ ــى في
تــار يــخ اجتماعات القمة بين القارة
وفرنسا التي تشهد منذ عــام 1973

على العالقات المتقلبة بين إفريقيا
والقوة االستعمارية السابقة.
وتــم اختيار هــذه المجموعة بعد
حـ ـ ــوارات أج ــراه ــا ألش ـهــر ف ــي ال ـقــارة
المفكر الـكــامـيــرونــي أشـيــل مبيمبي
المكلف تنظيم القمة.
وغ ـ ـ ـ ـ ــداة ض ـ ـغـ ــوط ف ــرنـ ـسـ ـي ــة ع ـلــى
االت ـحــاد األوروبـ ــي العـتـمــاد سياسة
ً
أك ـث ــر ت ـ ـشـ ــددا م ــع ل ـن ــدن ف ـي ـمــا خــص
أزمة الصيد ،اتهم مسؤول بريطاني
حـكــومــي ل ــم يــذكــر اس ـم ــه ،ف ــي تقرير
لصحيفة ذا صــن ،فرنسا ب ـ "ســرقــة"
 5ماليين جــر عــة لـقــاح أسترازينيكا
متجهة إلى المملكة المتحدة ،واصفا
ذلك بأنه "عمل حربي يمكن أن يؤدي
إلى إزهاق األرواح".
إلى ذلك ،وقبل نحو نصف عام من
االنتخابات الرئاسية ،أظهر استطالع
ً
جــديــد ل ـلــرأي اس ـت ـقــرارا فــي توقعات
الـتـصــويــت ،أم ــا االسـتـثـنــاء الــوحـيــد،
فـكــان للصحافي وا ل ـكــا تــب اليميني
المتشدد والمثير للجدل ،إريك زمور،
الــذي قفز من  7بالمئة في استطالع
شهر سبتمبر ،ليصل إلى حــدود 15
بالمئة من نوايا التصويت الجديدة،
م ـم ــا ت ـس ـ ّـب ــب ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ـ ــى فــي
إضعاف زعيمة حزب التجمع الوطني
اليميني المتطرف مارين لوبن.
وحـ ـس ــب فـ ــريـ ــدريـ ــك داب ـ ـ ـ ــي ،م ــدي ــر
المعهد الفرنسي لـلــرأي الـعــام ،الــذي

يبدأ االشتراكيون
الديموقراطيون وحزب
الخضر والحزب
الديموقراطي الحر
الليبرالي في ألمانيا
محادثات أولى لمحاولة
تشكيل ائتالف غير
مسبوق من دون مشاركة
المحافظين ،رغم أن
زعيمهم أرمين الشيت لم
يعترف بعد بهزيمته.
وأعلن حزب الخضر ،الذي
ّ
ً
حل ثالثا في انتخابات
 26سبتمبر ،رغبته في
تعميق المحادثات مع
االشتراكيين والليبراليين.
وتلقف الليبراليون اليد
الممدودة من "الخضر"،
رغم أنهم لم يخفوا في
األسابيع األخيرة توجههم
نحو تشكيل ائتالف مع
المحافظين.

«شيوخ» أميركيون يطالبون
بطرد  300دبلوماسي روسي

ماكرون يرحب برئيسة وزراء أستونيا خالل القمة األوروبية غير الرسمية في قلعة بردو أمس (أ ف ب)
أجرى االستطالع ،فإن "المرحلة التي
تسبق الحمالت الرئاسية تسارعت
من خالل ظاهرة زمــور ،وهي بالفعل
ً
ظاهرة وليست ً
بناء إعالميا وحسب".
وأضـ ـ ــاف" :هـ ــذا إن ـج ــاز غ ـيــر مـسـبــوق
قـ ـب ــل  6أش ـ ـهـ ــر م ـ ــن الـ ـتـ ـص ــوي ــت مــن
جانب شخص ال ينتمي إلــى الطبقة
السياسية ،وال يزال غير مرشح بشكل
رسمي".
وتـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ّـب ـ ـ ــب ص ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــود زم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ف ــي
استطالعات الرأي إلى إضعاف لوبن

وكــذلــك مــرشـحــي الـيـمـيــن الـتـقـلـيــدي،
من خــال استحواذه على  18بالمئة
من الناخبين المحتملين لـ "التجمع
ال ــوطـ ـن ــي" ،و 24بــال ـم ـئــة م ــن نــاخـبــي
حــزب "الجمهوريون" .وهبطت لوبن
نحو  6نقاط فــي شهر واح ــد ،لتصل
إلى ما دون حاجز الـ  20بالمئة ،بينما
يحتفظ الــرئـيــس إيـمــانــويــل مــاكــرون
بموقعه على رأس قائمة المرشحين
مـ ــع  24إلـ ـ ــى  27ب ــال ـم ـئ ــة مـ ــن ن ــواي ــا
التصويت.

وع ـلــى يـمـيــن الـمـشـهــد الـسـيــاســي،
ال يــزال كزافييه بــرتــران يحافظ على
تـ ـق ـ ّـدم ــه ضـ ــد خ ـص ــوم ــه مـ ــن قـ ـي ــادات
الـيـمـيــن ال ـت ـق ـل ـيــدي ،وبــال ـتــالــي يـبــدو
أنــه األكثر قــدرة على "احـتــواء زمــور".
ّ
أما بالنسبة إلى اليسار ،فإن تشرذم
المشهد وتــوزعــه عـلــى ع ــدة خـيــارات
تبدو متناقضة ،ال يسمح للمرشحين
باالستفادة من أي زخم.
(عواصم ـ وكاالت)

طالب  4أعضاء نافذين في
مجلس الشيوخ األميركي،
إدارة الرئيس جو بايدن
بالتفكير في طرد نحو
 300دبلوماسي روسي
ُ
إذا لم تصدر موسكو
ً
مزيدا من التأشيرات
لموظفي السفارة
األميركية .وفي رسالة إلى
بايدن قال السناتورات،
وهم ديموقراطيان
ً
وجمهوريان ،هناك حاليا
نحو  400دبلوماسي
روسي في الواليات
المتحدة مقابل 100
دبلوماسي أميركي في
ّ
روسيا ،معتبرين أن "هذا
التفاوت في التمثيل
الدبلوماسي غير مقبول".
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رياضة

األندية الكويتية تفتح خزائنها للمحترفين ...وعقود المحليين إجبارية!
• األبيض فوق السحاب والعنابي تجاوز الكبار والبرتقالي تحرك في الوقت القاتل
• رحلة التنقيب وصلت إلى أميركا الشمالية وأوروبا وإفريقيا والالعبون العرب حطوا الرحال
أحمد حامد

تجاوزت الفرق الكويتية في
رحلتها للبحث عن العبين
محترفين الحدود المتعارف
عليها في السنوات الماضية،
بعدما فتحت تلك األندية
خزائنها على مصراعيها
وصرفت مبالغ طائلة لم تعتد
عليها على أمل الظهور
القوي في المنافسات المحلية
في الموسم الجديد.

رفعت أندية الممتاز الكويتية تطلعاتها في
الموسم الكروي الجديد بصورة غير مسبوقة،
مما انعكس على مساعيها في سوق االنتقاالت
الصيفية التي أسدل الستار عنها ،أمس األول،
ً
ً
بالتعاقد مع قرابة  36محترفا جديدا ،وبعدد
إجمالي للمحترفين  ،49في حين يمتد تسجيل
الالعبين المحليين حتى  13أكتوبر الجاري.
ووجدت األندية الكويتية نفسها مجبرة على
إبرام عقود مع الالعبين المحليين ،بعد أن ّ
شد
أكثر مــن العــب الــرحــال باتجاه الحصول على
البطاقة الدولية ،وسط حماية من االتحاد الدولي
للعبة ،ووجود بعض العروض المغرية من أندية
ً
رأت في ميثاق "الشرف" حبرا على ورق.
ولــم تـهــدأ الجهود المبذولة منذ فتح باب
االنتقاالت الصيفية في الرابع عشر من يوليو
ال ـم ــاض ــي ،أو ب ــاألح ــرى م ـنــذ ن ـهــايــة الـمــوســم
الماضي ،وسط رغبة غمرت األندية لتعويض
م ــا ف ــات م ــن ت ـعــاقــدات ل ــم تـلــب ال ـط ـمــوح خــال
الفترة التي صاحبت جائحة فيروس كورونا،
وامتدت مساعي األندية في رحلة التنقيب عن
محترفين إلــى أميركا الشمالية حيث تعاقد
القادسية مع الالعب الجامايكي روماريو ،وإلى
أوروبا "إسبانيا ،وفرنسا ،وهولندا" ،وإلى جانب
ً
أستراليا ،وأيضا أدغال إفريقيا ،كما كان لالعبين
العرب سوق رائج من خالل بعض التعاقدات بعد
النجاح الالفت للسنوسي الهادي مع العربي،
وع ــدي الصيفي مــع الـقــادسـيــة ،وم ــن قـبــل مع
السالمية ،ولم تقف تحركات الفرق الكويتية حتى
الساعات األخيرة التي شهدت تسجيل بعض
الصفقات المميزة كالغيني سيدوبا في الكويت،
والـســوري عمر ميداني مع النصر ،إلـى جانب
البرازيلي إدواردو في كاظمة ،في حين تعثرت
بعض التحركات والتي كان أبرزها للقادسية
بعدم قيد األنغولي اري بابل رغــم اإلعــان عن
الصفقة ،والعربي الذي لم يتحصل على بطاقة
سيف الحشان.

األبيض خارج المنافسة
كعادته ن ــادي الكويت غــرد خ ــارج السرب
متجها في تعاقداته إلــى جلب أسماء رنانة

كالنيجيري جون أوبي ميكيل العب تشلسي
السابق ،والكونغولي ديوميرسي مبوكاني،
إلى جانب األسترالي رايان مكغوان ،والمغربي
الـمـهــدي بــرحـمــة ،وم ــن ثــم الـغـيـنــي سـيــدوبــا،
ً
عـلــى حـســاب األوزب ـك ــي راش ـي ــدوف ،عـلـمــا أن
األخير حصل على قيمة عقده والتي تجاوز
المليون دوالر.

ظهور قوي للنصر
مـ ــن ج ــان ـب ــه  ،ت ـ ـجـ ــاوز ن ـ ـ ــادي ال ـن ـص ــر فــي
تجهيزاته للموسم الجديد العديد من الفرق
الـكـبـيــرة ،بعد أن نجح فــي استقطاب أفضل
المحترفين في الموسم الماضي األردني عدي
ً
الصيفي ،إلى جانب الغامبي سان بير ،وأخيرا
تعاقد مــع الـســوري عمر الميداني كما أبقى
على النيجيري دنينيس ،واإليفوراي روبن.

اجتهاد القادسية
في حدود اإلمكانات المتاحة تحركت إدارة
الـقــادسـيــة فــي اتـجــاه جلب العبين مميزين،
متسلحة بذلك برغبتها في تعويض جماهير
ال ـن ــادي ع ــن رح ـيــل األردنـ ـ ــي ع ــدي الـصـيـفــي،
وسلطان العنزي ،ورضا هاني ،وهو ما أسفر
ع ــن ص ـف ـقــات الــاع ـب ـيــن ال ـع ــراق ــي ع ـلــي فــائــز،
والجامايكي روماريو ،والبوسني تاتار ،إلى
جانب األلباني تراشي.

تحرك متأخر
م ــن ج ـه ـتــه ،ل ــم ي ـفــرط كــاظ ـمــة ف ــي فــرصـتــه
األخيرة لتدعيم صفوفه بعدد من المحترفين،

ونجح في استقطاب محترف الساحل السابق
البرازيلي إدواردو ،إلى جانب الجزائري عماد
الــديــن ع ــزي ،واألردن ـ ــي أحـمــد ع ــرس ــان ،ومــن
قبلهم السويسري ميشال ،ومايكون سانتانا.

جديد العربي
ح ـ ــل الـ ـت ــونـ ـس ــي أي ـ ـمـ ــن مـ ـحـ ـم ــود مـ ــدافـ ــع،
والـ ـك ــروات ــي ج ــوس ـي ــب ،إل ــى ج ــان ــب م ــاردي ــك
مارديكيان على صفوف األخـضــر بــدايــة من
الموسم الـحــالــي ،ليكونا إلــى جانب الليبي
السنوسي الهادي ،والسوري عالء الدالي.

عقوبة السالمية
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى،
ل ـ ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـت ـ ـسـ ــن
لـ ـلـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة
االستعانة
بمحترفين
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
بـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــب ع ـ ـ ـقـ ـ ــوبـ ـ ــة
االتحاد الدولي بحرمان
النادي من التعاقدات ،وهو
ما أبقى على محترفي الموسم
الماضي البرازيليين باتريك فابيانو
مـهــاجــم ،الـيـكــس ليما م ــداف ــع ،ودوغـ ــاس دا
سيلفا ،رونيرو سوزا ،واإلسباني انطونيو.

تــدعـيــم ال ـص ـفــوف ،وك ــرر أب ـنــاء األح ـمــدي
فــريــق الـشـبــاب تـجــربــة الـمــوســم الـمــاضــي
بالتعاقد مــع العبين سنغاليين " عــر فــان
أبــوب ـكــر ،ويــوســف فــايـيــه ،اوسـيـنــو نــداي
المستمر من الموسم الماضي" ،إلى جانب
الفرنسي زكريا ديالو ،والنيجيري جيمس
أو كــو شــا ،و فــي الفحيحيل تعاقد ا لـنــادي
مــع الـبــرازيـلـيـيــن الـيـســن مــايــا ،ومــواطـنــه
لويز فرناندو ،واإلسباني اجاي ديمبلي،
واإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــواري س ـ ـيـ ــدريـ ــك
ه ـ ـنـ ــري ،إل ـ ــى جــانــب
الـ ـس ــوري عـبــدالـلــه
ال ـش ـمــالــي ،واتـجــه
الـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــن
إلـ ـ ــى ال ـب ـح ــري ــن
وتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــد مـ ــع

مساع منطقية
ٍ

ل ــم ي ـت ــرك ال ـش ـب ــاب ،وال ـف ـح ـي ـح ـيــل ،إلــى
جـ ــانـ ــب ال ـ ـت ـ ـضـ ــامـ ــن ،والـ ـ ـي ـ ــرم ـ ــوك ف ــرص ــة

أغلى صفقات أندية دوري STC
النادي
الكويت
الكويت
الكويت
النصر

الالعب
جون أوبي ميكيل
مبوكاني
سيدوبا
عدي الصيفي

قيمة الصفقة
 2مليون دوالر
مليون دوالر
 750ألف دوالر
 500ألف دوالر

أوبي ميكيل

ً
ً
 28العبا في قائمة أزرق الشباب استعدادا لـ«غرب آسيا»
•

حازم ماهر

وقع اختيار الجهاز الفني لمنتخبنا للشباب تحت  19سنة
لكرة القدم ،بقيادة المدرب اإلسباني كارلوس مارتينيز على 28
ً
ً
العبا الستئناف التدريبات مجددا في الساعة السابعة مساء بعد
ً
غد على ملعب المرحوم عبدالرحمن البكر باتحاد الكرة ،استعدادا
لخوض منافسات بطولة غرب آسيا ،المقررة في أربيل العراقية
خالل شهر نوفمبر المقبل.
والــاع ـبــون الــذيــن وق ــع عليهم االخ ـت ـيــار ه ــم :ب ــدر العجمي،

وبدر المطيري ،وطالل الحجرف ،وعمر العنزي ،عاصم الشمري
(الـجـهــراء) ،وأســامــة العنزي (خيطان) ،ومعاذ العنزي ،ومحمد
الدوسري ،وسعد العجمي (الساحل) ،وعبدالعزيز ياسر ،وفهد
العازمي (السالمية) ،ومحمد العازمي (الشباب) ،وحسين محمد،
وعبدالرحمن الخضر ،وعبدالرضا شهاب (العربي) ،وسالم الختالن،
وصالح المحطب ،وطالل الريش ،وعمر السليم ،وفهد العميري،
ويوسف الفجي (كاظمة) ،وحمود السنعوسي ،وصالح البناي،
وعبدالهادي العنزي ،وعلي وليد جمعة ،ومحمد الراشد ،وعمر
المطر (الكويت) ،وعبدالرحمن الرشيدي (النصر).

فيما تقدم أحمد صالح الشمري ،ومعاذ الكندري ،وفهد الغنام،
ومحمد الكندري ،وطالل الشمري باعتذار عن االنضمام إلى ظروف
متباينة منها الدراسة.
يذكر أن تدريبات منتخب الشباب انطلقت منذ ثالثة أشهر،
ً
ً
وخــاض الفريق في شهر أغسطس معسكرا تدريبيا في مدينة
أزميت التركية في شهر أغسطس الماضي تخللته  6مباريات
تجريبية ،كما لعب مباراتين مــع المنتخب اإلمــاراتــي فــي دبي
الشهر الماضي.

تدريب سابق لمنتخب الشباب

«طائرة الكويت» يخسر من غلطة
سراي ...والعربي يواجه أكيانوس
خسر الفريق األول للكرة الطائرة بنادي الكويت أمام فريق
غلطة سراي التركي بنتيجة ثالثة أشواط مقابل شوطين،
أمــس األول ،في ثاني مبارياته التجريبية ضمن معسكره
ً
ً
التدريبي المقام حاليا في تركيا ،استعدادا لخوض منافسات
ال ـمــوســم ال ـجــديــد ال ـم ـقــرر أن يـنـطـلــق ب ـم ـبــاراتــه م ــع نظيره
القادسية في بطولة كأس السوبر في  20الجاري.
وك ــان األب ـيــض قــد لـعــب م ـبــاراتــه التجريبية األولـ ــى في
معسكره الخارجي مع بيكاديش بلدياسبور التركي.
وقال مدير الفريق األول لطائرة الكويت منصور الشمري
إن الـمـبــاراة كــانــت جـيــدة ،واسـتـفــاد منها الــاعـبــون بشكل
كبير ،خصوصا على مستوى التطبيق الخططي والتكتيكي
لطرق اللعب الذي يسعى المدرب الجديد إلى االستقرار على
ً
األفضل منها لالعتماد عليه خالل الموسم الجديد ،مشيرا
إلى أن المعسكر بصفة عامة يسير بشكل جيد حسب الخطة
الموضوعة.

العربي وأكيانوس كوليج
من جانب آخر ،يلتقي اليوم الفريق األول للكرة الطائرة
بــا لـنــادي العربي مــع فــر يــق أ كـيــا نــوس كوليج التركي في
ثــالــث م ـبــاريــاتــه الـتـجــريـبـيــة ،ضـمــن مـعـسـكــره الـتــدريـبــي
ً
ً
ال ـم ـقــام حــال ـيــا فــي مــديـنــة إسـطـنـبــول الـتــركـيــة اس ـت ـعــدادا
للموسم الجديد.
وكان األخضر قد لعب مباراتين تجريبيتين في المعسكر
التركي؛ األولى مع أبابا سبورت ،والثانية مع أزميت ،بنتيجة
 3أشواط مقابل شوط واحد.

أعـلــن رئـيــس مجلس إدارة اتـحــاد الـكــرة،
الشيخ أحمد اليوسف ،أن استاد جابر األحمد
الدولي سيستضيف نهائي كأس سمو األمير
يــوم  23ديسمبر المقبل ،بين فريقي الكويت
والقادسية.
وقــال اليوسف ،في تصريح له نشره الموقع
اإللكتروني لالتحاد" :تقرر تغيير الموعد إلى
يوم  23ديسمبر ،ليتسنى للجمهور الحضور
ً
بـجـمـيــع ف ـئ ــات ــه ،وفـ ـق ــا لــاش ـتــراطــات
الصحية".
يــذكــر أن الـيــوســف ذك ــر عـلــى موقع
االت ـ ـحـ ــاد ،ص ـب ــاح أم ـ ــس ،أن ال ـم ـب ــاراة
ال ـن ـه ــائ ـي ــة ل ـل ـب ـطــولــة س ـت ـق ــام ي ـ ــوم 21
ديسمبر.
وكان الموعد المحدد من قبل هو 30
سبتمبر الماضي ،ثم تم تحديد موعدين
آخرين يومي  23نوفمبر و 2ديسمبر ،ثم
استقر األمر على  23ديسمبر.
وتقدم اليوسف بالشكر إلى سمو أمير
البالد الشيخ نواف األحمد ،لرعايته الكريمة
ل ـل ـم ـب ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة ،ودعـ ـم ــه ال ــام ـح ــدود
للرياضيين.

محمد عبدالعزيز

عـمــق فــريــق كــاظـمــة جـ ــراح غــريـمــه بــرقــان
بــال ـفــوز عـلـيــه بـنـتـيـجــة  24-28ف ــي ال ـم ـبــاراة
التي جمعتهما أمس على صالة الشيخ سعد
العبدالله فــي ضاحية صـبــاح السالم ضمن
الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة اليد.
وفــي مباراتين أخريين جرتا أمــس األول
ضمن الجولة ذاتها ،نجح فريق السالمية في
ً
مواصلة انتصاراته وأوقف قطار العربي مبكرا
ب ـفــوزه عليه  ،22-26كـمــا انـتـفــض القادسية
وتخطي القرين بنتيجة .25-31
ً
وبذلك ،اعتلى فريق كاظمة الصدارة مؤقتا
بفارق األهــداف عن السماوي ولكل منهما 4
نقاط بينما ارتـقــى القادسية للمركز الرابع
والـعــربــي للخامس برصيد واح ــد نقطتين،
وظ ــل بــرقــان والـقــريــن فــي الـمــركــزيــن السابع
والثامن بدون رصيد.
واتـسـمــت م ـبــاراة كاظمة وبــرقــان بالندية
واالث ـ ــارة وبــأفـضـلـيــة طفيفة لـلـبــرتـقــالــي من
البداية للنهائية بفضل االنضباط التكتيكي
الـمـمـيــز بــالــدفــاع الـصـلــب وم ــن الـخـلــف تألق
الـحــارس تركي الـخــالــدي الــذي ساهم بشكل
مباشر في فوز فريقه بعدما نجح في إغالق
م ــرم ــاه وتـنـفـيــذ ال ـه ـجــوم ال ـم ـعــاكــس ،وكــذلــك
ت ـص ــوي ـب ــات واخ ـ ـتـ ــراقـ ــات ال ـب ـح ــري ـن ــي عـلــى
عبدالقادر وعبدالعزيز نجيب وابراهيم االمير
مستفيدين من القيادة الجيدة لمشاري طه.
وعلى الجانب اآلخر ،قدم برقان اداء جيدا

حسين كرم يحاول المرور من مدافعي كاظمة ( تصوير جورج ريجي)
ل ـكــن ك ـثــرة االخـ ـط ــاء الـشـخـصـيــة الـهـجــومـيــة
ووجـ ــود الـمـســاحــات بـيــن الـمــدافـعـيــن منحا
البرتقالي الفرصة في حسم اللقاء.

فوز الصليبيخات واليرموك
وأسـفــرت نتيجة مباراتين ضمن الجولة
الـثــانـيــة لـ ــدوري ال ــدرج ــة األولـ ــي جــرتــا أمــس

مبوكاني

ً
 23ديسمبر موعدا لنهائي
كأس األمير

كاظمة ّعمق جراح برقان في «ممتاز اليد»
•

عـبــدالـلــه ال ـهــزاع ،وعـلــي ح ــرم ،إلــى جانب
الـ ـه ــولـ ـن ــدي رول ـ ـ ــي نـ ــونـ ــاتـ ــو ،وم ــواطـ ـن ــه
كوينسي هوي ،والتوغولي أولوج بالكا،
وجـ ــدد ال ـي ــرم ــوك ال ـعــائــد لـلـمـمـتــاز جـلــده
بالتعاقد مع  5محترفين جدد هم المالي
مــاكــان ســام ـبــالــي ،واإلي ـطــالــي كــوســدافــو
ك ــارب ــونـ ـي ــري ،وال ـك ــول ـم ـب ـي ــان ،ك ــارل ــوس
غوميز ،وودارو يـنــغ جوهان ،والبرازيلي
راف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
أوليفيرا.

األول عـلــى صــالــة االت ـحــاد بــالــدعـيــة عــن فــوز
الصليبيخات على النصر  18-24واليرموك
على التضامن .21-27
وبذلك تساوى الصيبيخات األول بفارق
ً
األهــداف واليرموك الثاني مؤقتا بـ  4نقاط،
وظل النصر بنقطتين والتضامن بدون رصيد.

مشاركة  15دولة في بطولة
الكويت للريشة الطائرة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال أ مـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـسـ ـ ــر
ال ـع ــام ب ــال ـن ــادي الـكــويـتــي
ل ـلــري ـشــة الـ ـط ــائ ــرة مـحـمــد
عـ ـب ــدا لـ ـه ــادي ،إن ب ـطــو لــة
ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــوح ـ ــة
للريشة الطائرة ستنطلق
 15ا لـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري بـ ـمـ ـش ــار ك ــة
 15دو ل ـ ـ ـ ـ ــة ،مـ ــو ض ـ ـحـ ــا أن
البطولة ستقام كل جمعة
ع ـلــى م ــدى  3أس ــاب ـي ــع ،إذ
ستقام البطولة النسائية
ا ل ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــة  22ا لـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــر
الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاري ،ومـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات
الشباب تحت  17عاما في
 29من الشهر ذاته.
وذكـ ـ ــر عـ ـب ــدالـ ـه ــادي أن
منافسات البطولة ستقام
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـ ــاع ـ ـ ــب ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة
األول ـ ـ ـم ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة
بمنطقة جابر األحمد من
ً
الساعة التاسعة صباحا
ً
حتى الواحدة ظهرا .
وأعـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ــن سـ ـع ــادت ــه
ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــاف ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
لـ ـلـ ـبـ ـط ــو ل ــة ب ـ ـح ـ ـضـ ــور 15
دولة ،مؤكدا قدرة الكويت

محمد عبدالهادي

على استضافة البطوالت
ب ـش ـك ــل الف ـ ـ ــت ،خ ـصــوصــا
فــي ظــل الــدعــم الـكـبـيــر من
الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلــريــاضــة
واللجنة األولمبية.

ةديرجلا
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فرنسا وبلجيكا لتعويض خيبة «اليورو» وبلوغ نهائي «األمم»
تدخل فرنسا بطلة العالم مواجهتها ضد بلجيكا
فــي ال ــدور نصف النهائي ل ــدوري األم ــم األوروبـيــة
في تورينو اليوم ،ساعية لتوجيه رسالة قوية في
أعقاب خروجها المفاجئ والمبكر من كأس أوروبا
هذا الصيف.
وكان أبطال العالم من أبرز المرشحين للتتويج
القاري منذ بضعة أشهر ،لكنهم فشلوا في إظهار
بريقهم رغم ضمهم مجموعة من أبرز نجوم
الـلـعـبــة .وخـلــف خــروجـهــم مــن دور ال ــ16
ضـ ــد س ــويـ ـس ــرا بـ ــركـ ــات ال ـتــرج ـيــح
بعدما كانوا متقدمين  1-3قبل
 15دق ـي ـق ــة م ــن ن ـه ــاي ــة ال ــوق ــت
األصلي ،صدمة كبيرة وأدى
ال ـ ــى ان ـش ـق ــاق ــات ف ــي ص ـفــوف
المعسكر الفرنسي.

ونـشــرت صحيفة "لـيـكـيــب" الفرنسية الــواسـعــة
االنتشار ،أمــس األول ،مقابلة ّ
مطولة مع المهاجم
كيليان مبابي الذي أهدر ركلة الترجيح الخامسة
واألخيرة ضد سويسرا مما أدى الى إقصاء الديوك
من البطولة ،حيث كشف أنــه كــان يأمل أن يحظى
بـ"دعم أكبر" على إثر ما حصل.
وت ـش ـكــل ال ـم ـب ــاراة م ــع بـلـجـيـكــا إع ــادة
ل ـن ـصــف ن ـهــائــي م ــون ــدي ــال  2018في
روس ـي ــا ع ـنــدمــا ت ـف ــوق ال ــدي ــوك على
الشياطين الحمر بهدف دون رد
في طريقهم الى اللقب.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــا
الـمــواجـهــة ال ـيــوم بفورمة
غـ ـي ــر مـ ـقـ ـنـ ـع ــة ،بـ ـع ــد ف ــوزه ــا
-2صـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــر ع ـ ـ ـلـ ـ ــى فـ ـ ـنـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــدا ف ــي
الـتـصـفـيــات األوروبـ ـي ــة الـمــؤهـلــة
لمونديال قطر  2022الشهر الفائت،
كـ ـ ــان االول بـ ـع ــد س ـل ـس ـل ــة مــن
خمسة تعادالت.
وسيغيب عن صفوف
المنتخب العب االرتكاز
الـمـتــألــق نـغــولــو كانتي
بـعــد إصــاب ـتــه بـفـيــروس
كورونا قبل مباراة فريقه
تشلسي اإلنكليزي التي
خسرها أمــام يوفنتوس
االيطالي في دوري أبطال
أوروبا األسبوع الفائت.
وقال مدرب فرنسا ديدييه
ديـشــان "ال يجب أن نقلل من
ّ
أهمية هــذه البطولة ،لقد حلت
مكان المباريات الــوديــة التي لم
تكن تحظى بشعبية .نحن هنا من
أجل هدف محدد وعلى عكس البطوالت
األخرى ،نحن في نصف النهائي اآلن".

حلم النهائي لبلجيكا
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،سـتـتـطـلــع بـلـجـيـكــا لـتـعــويــض
خـيـبـتـهــا ال ـق ــاري ــة ع ـلــى أرض ال ـم ـن ـت ـخــب ال ــذي
أخرجها مــن ال ــدور ربــع النهائي قبل أن يمضي
ويحقق اللقب.
صـحـيــح أن رج ــال ال ـم ــدرب اإلس ـبــانــي روبــرتــو

فيتسل وغريزمان

مارتينيز بلغوا مرحلة متقدمة أكثر من فرنسا في
البطولة القارية ،إال أن الخيبة كانت كبيرة للمنتخب
الذي يتصدر ترتيب المنتخبات في العالم بحسب
تصنيف االتحاد الدولي للعبة (فيفا).
وقــال مارتينيز "ليس هناك من ثــأر ،ولكن رغبة
في التقدم والوصول إلى النهائي واإلفادة من هذه
المباراة الكبيرة".
ويعود اللقب الوحيد لبلجيكا في تاريخها الى
ذهبية أولمبياد  1920على أرضها في أنتويرب ،في
حين فشل الجيل الذهبي الحالي في تحقيق نتائج
مميزة بعد اكتفائه ببرونزية مونديال روسيا على
حساب إنكلترا.
وستشهد المباراة على ملعب أليانز ستاديوم
ال ـخــاص بيوفنتوس أم ــام  20أل ــف مشجع بسبب

بروتوكوالت جائحة كــورونــا ،مواجهات بين أبرز
نحوم الكرة المستديرة على مثال العبي الوسط بول
بوغبا وكيفن دي بروين ،والمهاجمين كريم بنزيمة
وروميلو لوكاكاو ،ومبابي وإيدين هازارد وغيرهم.
ّ
وع ــل ــق دي ـش ــان "لــدي ـهــم س ـتــة أو سـبـعــة العـبـيــن
خاضوا أكثر من مئة مباراة دولية وهم مع المنتخب
منذ فترة طوية .ال يتصدرون ترتيب المنتخبات من
ال شيء .إنهم منظمون جـ ًـدا ،لديهم العبون شباب
مميزون إضافة الى نواة من الالعبين المخضرمين
مما يجعلهم أحد أفضل الفرق في أوروبا والعالم".
وتابع قائد المنتخب الفرنسي السابق المتوج
بكأس العالم  1998وببطولة اوروبا عام " 2000إنهم
جيل رائع من الالعبين الذين لم يختبروا بعد فرحة
الفوز بلقب بطولة ما".

مبابي :ال أريد أن يقول الناس ميسي الم يعارض فكرة إقامة كأس العالم كل سنتين

جاء ولم نفز بدوري األبطال
ت ـح ــدث ال ـم ـهــاجــم الـفــرنـســي
كـيـلـيــان مـبــابــي فــي مـقــابـلــة مع
إذاعة (آر إم سي) عن مدربيه في
بــاريــس س ــان جــرمــان وعالقته
م ــع األرج ـن ـت ـي ـنــي ل ـيــو مـيـســي،
واإلس ـبــانــي سيرخيو رام ــوس
والرياضيين الذين ألهموه في
مسيرته المهنية.
وف ــي المقابلة الـتــي أجــراهــا
العب كرة القدم السابق جيروم
روتين ،قال مبابي حول ميسي
"إن ـ ـ ــه ع ـب ـق ــري فـ ــي ك ـ ــرة الـ ـق ــدم،
ليس لديه سمعة مبالغ فيها.
مـنــذ ال ـيــوم األول ،عـنــدمــا كنت
ت ــراه دون إي ـقــاع تـنــافـســي ألنــه

خاض للتو بطولة كوبا أميركا،
كـنــت ت ــرى مــوهـبـتــه .إن ــه شــيء
ال يصدق".
ويفترض مبابي أن عدم فوز
ب ــاري ــس سـ ــان ج ــرم ــان بـ ــدوري
أب ـ ـطـ ــال أوروب ـ ـ ـ ــا ه ـ ــذا ال ـمــوســم
فــي ظــل وج ــود ميسي سيكون
محبطا ،قائال" :إذا لم نفز بها،
فأنا ال أريد أن يقول لنا الناس:
ميسي جاء ولم نفز بالبطولة.
لقد أبهج الجمهور عندما سجل
(ضــد السيتي) ،وضــج االستاد
من التصفيق".
و تـحــدث المهاجم الفرنسي
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا ع ـ ــن صـ ـفـ ـق ــات ج ــدي ــدة

مباريات اليوم
التوقيت

القناة الناقلة

المباراة

نصف نهائي دوي األمم األوروبية
بلجيكا  -فرنسا

9:45

beINSPORTS PR1

تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022
2:00
فجر الجمعة

أوروغواي  -كولومبيا

beINSPORTS PR3

2:30

فنزويال  -البرازيل

beINSPORTS PR1

3:00

باراغواي  -األرجنتين

beINSPORTS PR2

3:30

االكوادور  -بوليفيا

beINSPORTS xtra1

4:00

بيرو  -تشيلي

beINSPORTS xtra2

أخ ــرى لـلـنــادي الـبــاريـســي ،بما
في ذلك سيرخيو راموس ،الذي
لم يتمكن بعد من الظهور ألول
مــرة مع الــ"بــي إس جــي" بسبب
مشكالت بدنية.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــداف ـ ـ ـ ــع
اإلسباني"عندما يعود ،سيكون
قائدا في الميدان ،وسيمنحنا
كل ما يعرف فعله".

أعرب فيليب الم قائد منتخب
ألمانيا الفائز بكأس العالم عام
 ،2014ورئيس اللجنة المنظمة
لـكــأس أوروبـ ــا  2024فــي ب ــاده،
أمس األول ،عن معارضته اقتراح
االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
إقامة كأس العالم كل سنتين.
ك ــام الم ج ــاء خ ــال احـتـفــال
للكشف عن شعار كــأس أوروبــا
 2024فــي الملعب األولمبي في
برلين ،وقال في هذا الصدد" :أنا
ً
مقتنع تماما أ نــه يتعين علينا
المحافظة على االيقاع المعتمد
ً
ً
حاليا .عندما كنت العـبــا ،كنت
ً
أج ــد ذل ــك جـيــد جـ ــدا ،وكمشجع
ً
أجد أنه أمر جيد أيضا أن تقام
بـطــولــة ك ـبــرى ك ــل سـنـتـيــن" ،في
إش ــارة إلــى ال ـم ــداورة المعتمدة

ً
حــالـيــا بين كــأس الـعــالــم وكــأس
أوروبا.
وكــان فيفا اقترح إقامة كأس
ً
العالم كل سنتين اعتبارا من عام
 2028تترافق مع إقامة بطوالت

ق ــاري ــة ك ــل سـنـتـيــن ف ــي األع ـ ــوام
المفردة ،لكن هذا االقتراح واجه
اع ـت ــراض ــات وانـ ـتـ ـق ــادات كـثـيــرة
ال سيما مــن االت ـحــاد االوروب ــي
للعبة واتحاد كونميبول (أميركا

الجنوبية) ،إضافة الــى االتحاد
األلماني.
ومن المتوقع أن ينشر "فيفا"
ً
تقريرا في نوفمبر المقبل حول
هذا الموضوع على أن يعقد قمة
ً
عالمية بـهــذا ال ـشــأن أي ـضــا قبل
نهاية العام الحالي.
وعن استضافة بالده للبطولة
القارية بعد أقل من ثالث سنوات
قــال الم الـمـعـتــزل فــي عــام 2017
"س ـت ـك ــون ك ـ ــأس أوروب ـ ـ ـ ــا 2024
ب ـطــولــة ق ــاري ــة لـلـجـمـيــع ،ونـحــن
س ـع ــداء ف ــي أل ـمــان ـيــا السـتـقـبــال
جـمـيــع أن ـص ــار الـمـنـتـخـبــات من
جـمـيــع أن ـح ــاء ال ـق ــارة ومختلف
ً
العالم لالحتفال معا بهذا العيد
الكروي الكبير".

برشلونة يحتاج إلى  5سنوات الستعادة التوازن المالي
كـشــف ن ــادي بــرشـلــونــة أن ــه بـحــاجــة إلــى
خمس سـنــوات على األق ــل مــن أجــل "تعديل
الـعـجــز ف ــي ح ـســابــاتــه" واس ـت ـع ــادة ال ـت ــوازن
المالي مرة أخرى ،وفقا لما أكده المدير العام
للنادي الكتالوني ،فيران ريفيرتر ،وذلك وفقا
لخطة الجدوى الحالية والخطة االستراتيجية
الجديدة.
وأوض ــح الـمـســؤول للصحافيين ،أمــس،
أن هــذا العجز ال يعني أن النادي "ال يمكنه
التعاقد (مع العبين) ،أو أن يصبح لديه فريق
تنافسي".
وأكــد ريفيرتر أنــه إذا استمر الـنــادي في

أداء التزاماته وخفض حجم رواتب الالعبين
"فـسـيـكــون ق ــادرا عـلــى الـتـعــاقــد مــع الع ــب أو
اثنين" خالل المواسم القادمة.
وأضــاف أنــه فيما يخص قــدرة الالعبين
ال ـقــادم ـيــن م ــن أكــادي ـم ـيــة المــاس ـيــا "ال ـم ـيــزة
الـكـبـيــرة لــديـنــا هــي أنـنــا لسنا بـحــاجــة إلــى
التعاقد مع  10أو  15العبا".
مــن جهة أخ ــرى ،أكــد أن ميزانية النادي
لموسم  2022-2021تنص على تحقيق أرباح
صافية بنهاية العام تصل إلى  5ماليين يورو.
ولتحقيق هذه التوقعات ،شدد المسؤول
على ضــرورة االستمرار في سياسة خفض

األج ـ ـ ـ ــور ،وفـ ـت ــح ال ـم ـل ـعــب أم ـ ــام ال ـج ـم ـهــور،
وإدارة الالعبين بشكل جيد وقت فتح سوق
االن ـت ـق ــاالت .وأك ــد الـمــديــر ال ـعــام أن الـنــادي
يخطط بالفعل هذا الموسم لخفض ديونه،
مشيرا إلى أن الحد األقصى للديون ،هي التي
كان وصل إليها النادي في مارس الماضي
ولــن يتم تـجــاوزهــا ،والـبــالـغــة مـلـيــارا و350
مليون يورو .وكان نادي برشلونة قد حصل
على قرض من بنك جولدمان ساكس بقيمة
 595مليون يــورو تــرد في غضون  10أعــوام
بفائدة تصل إلى  1.98في المئة.

البرازيل تسعى لمواصلة سجلها المثالي في تصفيات المونديال
تـسـعــى ال ـب ــرازي ــل بـطـلــة ال ـعــالــم  5م ــرات إلــى
مواصلة سجلها المثالي في تصفيات أميركا
الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر  ،2022عندما
تحل ضيفة على فنزويال متذيلة الترتيب فجر
الجمعة.
وحققت البرازيل العالمة الكاملة بفوزها ًفي
مبارياتها الثماني حتى اآلن (سجلت  19هدفا
ومنيت شباكها بهدفين فقط) ،بانتظار إعالن
مصير نتيجة مباراتها ضد الغريم التقليدي
على زعامة الكرة األميركية الجنوبية المنتخب
االرج ـن ـت ـي ـنــي وال ـت ــي تــوق ـفــت ال ـش ـهــر الـمــاضــي
بعد مرور دقائق معدودة جراء البروتوكوالت
الـصـحـيــة ف ــي والي ــة س ــاو ب ــاول ــو حـيــث أقيمت
المباراة.
وس ـت ـش ـهــد ال ـمــواج ـهــة ض ــد ف ـن ــزوي ــا ع ــودة
العبين عدة يدافعون عن ألــوان أندية إنكليزية
كانوا ُحرموا من المشاركة في المباريات الثالث
التي خاضها المنتخب البرازيلي الشهر الماضي
في التصفيات ،وذلك بسبب بروتوكول "كورونا"،
ً
صحيا مدة عشرة أيام
الذي يفرض عليهم عزال
عند عودتهم الى بريطانيا.
ومن أبــرز العائدين حــارس المرمى أليسون
ب ـي ـكــر (لـ ـيـ ـف ــرب ــول) ،والـ ـم ــداف ــع ت ـي ــاغ ــو سـيـلـفــا
(تشلسي) والمهاجم غابريال جيزوس ،وحارس
ال ـمــرمــى إي ــدرس ــون (مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي) ،كما
استدعى مدرب البرازيل تيتي أربعة آخرين هم:
فريد (مانشستر يونايتد) ،وإيمرسون (توتنهام)،

ورافينيا (ليدز يونايتد) ،وفابينيو (ليفربول)،
في حين سيغيب مهاجم إيفرتون ريتشارليسون
بسبب اإلصابة.
وي ـغ ـي ــب ع ــن الـ ـب ــرازي ــل ن ـج ــم س ـ ــان ج ــرم ــان
الفرنسي نيمار بداعي اإليقاف لتراكم البطاقات
في التصفيات.
ويغيب أيضا عن صفوف منتخب السامبا في
العبو البرازيل خالل مباراة سابقة

مبارياته الثالث العب وسطه المؤثر كازيميرو
لمعاناته "التهابا في األسنان".

باراغواي تستقبل األرجنتين
ً
في المقابل ،يحل المنتخب االرجنتيني ضيفا
على البارغواي في أسونسيون.

ّ
ويعول مــدرب األرجنتين ليونيل سكالوني
عـلــى نـجـمــه لـيــونـيــل مـيـســي ال ــذي وج ــد نفسه
ً
مؤخرا في صفوف "ألبيسيليستي" ،حيث قاده
الــى إح ــراز أول ألـقــابــه الـقــاريــة منذ عــام ،1993
ك ـمــا ب ــات "ال بــول ـغــا" أف ـضــل هـ ــداف ف ــي تــار ًيــخ
المنتخبات األميركية الجنوبية مع  79هدفا،
مـحـطـ ًـمــا ال ــرق ــم ال ـق ـيــاســي ال ـســابــق لــاس ـطــورة

ً
البرازيلي بيليه ( 77هدفا).
ويملك المنتخب األرجنتيني  18نقطة من 5
انتصارات وثالثة تعادالت.
و يـخــوض المنتخب األرجنتيني مبارياته
الثالث المقبلة في غياب مهاجميه باولو ديباال
من يوفنتوس اإليطالي ،وسيرخيو أغويرو من
برشلونة اإلسباني بداعي اإلصابة.

أوروغواي وكولومبيا
وتبرز مباراة األوروغــواي وكولومبيا في
مونتيفيدو ،ألن المنتخب األول يحتل المركز
ً
متقدما بفارق نقطتين
الثالث مع  15نقطة
عن منافسه.
وي ـعــود ال ــى تشكيلة األوروغ ـ ـ ــواي ثنائي
ّ
المكون من لويس سواريس من
خط الهجوم
أتلتيكو مدريد اإلسباني وإدينسون كافاني
من مانشستر يونايتد اإلنكليزي.
في المقابل ،يستمر غياب نجمي كولومبيا
صانع األلعاب خاميس رودريغيس المنتقل
ح ــدي ـث ــا الـ ــى الـ ــريـ ــان ال ـق ـط ــري م ــن إي ـف ــرت ــون
االنكليزي ،وخوان كوادرادو جناح يوفنتوس،
وبالتالي يتعين على المدرب رينالدو رويدا
البحث عن بديلين لهما.
وتلتقي أيضا البيرو مع تشيلي واالكوادور
ال ــراب ـع ــة م ــع بــولـيـفـيــا صــاح ـبــة ال ـمــركــز قبل
األخير.

رياضة
سلة أخبار
ليوناردو ينتقد ريال
مدريد بشدة

انتقد البرازيلي ليوناردو
دي أراوجو املدير الرياضي
لباريس سان جرمان بشدة،
رئيس ريال مدريد فلورنتينو
بيريز ،بسبب تصريحاته عن
نجم الـ"بي إس جي" كيليان
مبابي ،واعتبرها عدم احترام
جديد للنادي الباريسي
والالعب نفسه.
وقال ليوناردو في تصريحات
لصحيفة "ليكيب" الرياضية
"في نفس األسبوع ،تحدث
العب ريال مدريد (كريم
بنزيمة) واملدرب (كارلو
أنشيلوتي) ورئيس ريال مدريد
اآلن عن كيليان كما لو كان
أحد العبيهم .إنه قلة احترام ال
يمكننا التسامح بشأنها".
وجاءت تصريحات البرازيلي
بعد أن قال فلورنتينو بيريز
لصحيفة "الديباتي" اإلسبانية
إنه ستكون هناك "أنباء بشأن
مبابي" في يناير ،وعلى
الرغم من أنه تراجع الحقا عن
هذه التصريحات عبر إذاعة
فرنسية ،فإن زعيم النادي
املدريدي أثار غضب فريق
ناصر الخليفي باريس سان
جرمان.

بالتر وبالتيني يقتربان من
المحاكمة في سويسرا
يقترب رئيس االتحاد الدولي
السابق لكرة القدم (فيفا)
السويسري جوزيف بالتر ونائبه
الفرنسي ميشال بالتيني من
املحاكمة في سويسرا ،بتهمة
"االحتيال" و"خيانة األمانة" ،في
قضية الدفع غير املشروع التي
أدت في عام  2015إلى إنهاء
مسيرتهما املهنية ،وفق ما أفاد
مكتب املدعي العام لوكالة فرانس
برس امس.
وأبلغ مكتب املدعي العام في
أغسطس الفائت الرجلني "نيته
توجيه التهم" ضدهما ،تاركا
لهما مجال "تقديم طلبات
اإلثبات املحتملة" قبل استكمال
تحقيقه ،وفق ما قاله متحدث
رسمي ،مؤكدا ما كشفته سابقا
ًصحيفة "لو موند".
إذا ،بعد ست سنوات من
اإلجراءات ،ستتم محاكمة
الرجلني في سويسرا أمام
املحكمة الجنائية الفيدرالية في
بيلينزون ،في مؤشر واضح إلى
التوجيه الذي أعطته النيابة
العامة لهذا امللف ،والذي يمهد
لحصول املحاكمة.
ّ
وعلق بالتر في تصريح وصل
الى فرانس برس "إذا كانت هناك
بالفعل الئحة اتهامات ،فأنا
أتطلع إلى املحاكمة بتفاؤل.
وأخيرًا ،ستتاح لنا الفرصة
لطرح جميع الحقائق على
الطاولة وتوضيح القضية".

سانشيز يعود
لتدريب خيتافي
أعلن رئيس نادي خيتافي ،أنخل
توريس ،تعيني كيكي سانشيز
فلوريس مدربا جديدا للفريق
خلفا للمقال ،خوسيه ميغل
غونزاليس مارتني "ميتشل"،
بعقد يستمر لنهاية املوسم.
وستكون هذه املرة الثالثة التي
يتولى فيها فلورس قيادة
خيتافي بعد موسم 2005-2004
الذي احتل فيه مع الفريق املركز
الـ ،13وموسم  2015-2014حينما
تولى مسؤوليته مدة شهرين،
خلفا للروماني كوسمني كونترا
قبل أن يترك منصبه ألسباب
شخصية.
ويعود فلوريس ( 56عاما) بعد
 6أعوام ونصف لتولي قيادة
خيتافي الذي يمر بمرحلة
صعبة ،حيث حصد نقطة وحيدة
من أصل  24ممكنة بعد التعادل
في مباراة والخسارة في .7
وسبق لكيكي فلوريس تولي
منصب عدة أندية إسبانيا
مثل أتلتيكو مدريد ،فالنسيا
وإسبانيا ،وكذلك بنفيكا في
البرتغال ،واألهلي والعني
باإلمارات ،وواتفورد اإلنكليزي،
وشنغهاي شنهوا الصيني.
(إفي)

مالكو مان يونايتد يطرحون
 %8من أسهمهم للبيع
طرحت عائلة غليزر ،مالكة نادي
مانشستر يونايتد ،للبيع 9.5
ماليني سهم ،بقيمة إجمالية 137
مليون جنيه إسترليني (حوالي
 160مليون يورو) ،ما يمثل 8
في املئة من حصتهم في النادي
اإلنكليزي.
وسيظل آل غليزر من أكبر
مساهمي النادي ،بنسبة  69في
املئة من الحصص ،ولن تذهب
عائدات بيع هذه األسهم للفريق.
يشار إلى أن هذه العائلة تسيطر
على مان يونايتد منذ عام ،2005
عندما اشتروه مقابل حوالي 790
مليون جنيه إسترليني.
(إفي)

ةديرجلا
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«ف ِر َجت»

يوسف الجاسم
Yousef@6ala6.com

ف ــي ي ــوم الـجـمـعــة  ،2018/٤/6وف ــي مـقــالـتــي ب ــزاوي ــة ""6/6
وعنوانها "ع ــودة ووداع" ،أعلنت توقفي المؤقت عــن الكتابة
وأنشطتي اإلعالمية األخــرى ألتفرغ في حينه لشؤون رئاسة
مجلس إدارة الـنــاقــل الــوطـنــي ،وختمتها بـعـبــارة :أتطلع إلى
ً
لقاء يتكرر مستقبال معكم عبر "الجريدة" الغراء حين تالئمني
الظروف.
 وبعد انقطاع دام نحو ثالثة أعوام ونصف العام ،وحيث
الء متني الظروف اليوم ،فإنني أتشرف بالعودة لزاويتي
ً
" "6/6لإلطاللة عليكم مجددا يوم الخميس من كل أسبوع،
ً
شاكرا لـ "الجريدة" إتاحة هذه الفرصة لي.
مشاعر مختلطة تراوحت بين السعادة والوجل انتابتني بعد
انقطاع ليس بقصير ،ولكن التوق للعوم في بحور الكلمة بين
فرسان القلم الكبار في الصفحة األخيرة بـ "الجريدة" ،وااللتقاء
بالقراء األعزاءّ ،
تفوق على هذه وتلك ،وباسم الله نبدأ من جديد.
وكثيرة هي العناوين التي يمكن اختيارها حين العودة،
لكنني لم أشأ تجاوز حدث التوجيه األميري السامي بانطالق
الحوار الوطني ،والذي تزامن مع االحتفاء بالعام األول لوالية
صــاحــب الـسـمــو وس ـمــو ول ــي الـعـهــد مـقــالـيــد حـكــم ال ـبــاد بعد
الـمـغــادرة األبــديــة الحزينة ألمـيــر اإلنـســانـيــة -رحـمــه الـلــه -قبل
ُ
ض ـع ــت ش ــؤون ال ـب ــاد ف ــي عـهــدة
ع ــام م ــن ه ــذه األي ـ ــام ،حـيــث و ِ
القيادة الجديدة التي استشعرت في خضم األحــداث المحلية
واإلقليمية والعالمية الصاخبة ،أنــه ال سبيل النتشال البالد
مــن حــال الجمود التنموي واالحـتـقــان السياسي واالحتباس
االقتصادي ،إال بمصالحة وطنية يسبقها حوار وطني تتشارك
فيه األطــراف المختلفة تحت رعاية أبوية من صاحب السمو
باعتباره مرجعية المتخاصمين والمالذ اآلمــن ألبناء الوطن
ٌّ
وه ــم يـجـتـهــدون ،ك ــل مــن مـنـظــوره ،لتحقيق تـقــدمــه وازدهـ ــاره
وإقالة عثراته.
المبادرة األميرية بانطالق الحوار الوطني ليست بمستغربة
ً
على الحكم الرشيد ،الــذي يؤكد دائما قربه من هموم الناس،
وفزعهم المستحق من استمرار حاالت االحتقان بين السلطتين
ً
التشريعية والتنفيذية ،الذي بلغ حدودا غير مستساغة ،وسأم
الجميع حــدة الـخـصــومــات بين الـفــرقــاء ،كما يشكل استمرار
ابتعاد المحكومين في القضايا السياسية خارج أسوار الوطن
ً
ً
ً
قلقا عــامــا نـظــرا لما يحمله مــن م ــآالت وتــراكـمــات سلبية في
الشارع الكويتي.
البد أن يكون الحوار الوطني المنتظر بوابة لالنفراج ،بعدما
حلقاتها ،ولكنها بــإذن الله
اتسعت دوائــر األزمــة واستحكمت ّ
ُ
وبصدق النوايا واألفعال سنقول إنها "ف ِر َجت".
***
تغريدة:
"إكسبو دبي" قصة نجاح يتجدد لدار الحي ،وجناح الكويت
فيه يبرز مقولة "من جد وجد".
تحية كبيرة لدبي على التميز المتوالي ،ومثلها لسواعد
وعقول شباب وزارة اإلعالم ممن صمم ونفذ وأدار جناح الكويت
في "اإلكسبو" المتفرد.

«نوبل الكيمياء» ألميركي وألماني
ُم َ
نحت جائزة نوبل للكيمياء،
أمس ،لأللماني بنيامين ليست،
واألم ـي ــرك ــي ديـفـيــد مــاكـمـيــان،
البتكارهما أداة جــديــدة لبناء
الجزيئات أتاحت جعل الكيمياء
"خ ـض ــراء" ،وتـحـسـيــن البحوث
الصيدالنية.
وأعلنت اللجنة القائمة على
هذه المكافأة في استكهولم أن
ليست وماكميالن حصال على
الجائزة عن إنجازهما المتمثل
في "تطوير التحفيز العضوي
غير المتماثل".
ّ
ُ
وت ـع ـت ـب ــر الـ ـمـ ـحـ ـف ــزات ،وه ــي
ّ
م ـ ـ ـ ــواد تـ ـتـ ـح ــك ــم ب ــالـ ـتـ ـف ــاع ــات
الكيميائية و تـسـ ّـر عـهــا ،لكنها
ً
لـ ـيـ ـس ــت جـ ـ ـ ـ ـ ــزءا مـ ـ ــن م ـن ـت ـج ـهــا
النهائي ،من األدوات األساسية
للكيميائيين.

ً
ّ
لـكــن الباحثين كــانــوا دائـمــا
ّ
يظنون أن ثمة نوعين فحسب،
ً
مبدئيا ،من المحفزات المتاحة،
هي المعادن واإلنزيمات.
و حـصــل ليست وماكميالن،
وكــاهـمــا فــي الـ ـ  53مــن العمر،
على جائزة نوبل ألنهما ّ
طورا
ّ
عـ ـ ــام  ،2000كـ ـ ــل م ـن ـه ـمــا عـلــى
ً
ً
حدة" ،نوعا ثالثا من التحفيز،
هـ ــو ال ـت ـح ـف ـيــز الـ ـعـ ـض ــوي غـيــر
المتماثل" ،وفق لجنة التحكيم
ال ـتــي الح ـظــت أن ه ــذا الـمـجــال
"تـ ـ ـط ـ ـ ّـور ب ـس ــرع ــة م ــذه ـل ــة مـنــذ
العقد األول مــن الـقــرن الـحــادي
والعشرين".
(أ ف ب)

مسطرة القانون
عادي...
ً
ً
وغ ــال ـب ــا م ــا ي ـك ــون ال ـخ ـبــر م ـق ـبــوال
ً
وم ـقــروء ا ...وذلــك عندما يحاول لص
أو مختلس أو معتد على المال العام،
أو ّ
مزور ،أو أي مرتكب لجرائم العنف،
أو ال ـت ـهــديــد ب ــال ـس ــاح وغ ـي ــره ــا من
الجرائم!!!
تلك الجرائم مكانها المعتاد والمناسب
هــو ال ـق ـضــاء ،ول ـيــس لـهــا م ـكــان آخ ــر غير
تطبيق القانون ،الذي يجب أن يخضع له
الجميع بعدالة وسواسية.
ولكن عندما تفاجأ بخبر أن "نــزاهــة"

د .ناجي سعود الزيد
ً
تحيل عنصرا في التحقيقات إلى النيابة
العامة ،فإنك بالشك ستفكر في هذا الخبر
عدة مرات!!
ألن أي عنصر في التحقيقات بإمكانه
زج بريء في السجن دون ذنب اقترفه ،كما
أنه ،أي ذلك العنصر الذي يعمل في إدارة
التحقيقات ،بإمكانه تبرئة شخص ارتكب
جريمة واضحة ،مما أدى إلى إعاقة سير
العدالة!!
هذا النوع من الجرائم يعتبر من أخطر
السلوكيات الخاطئة ،فميزان العدالة أعمى،
وينظر فقط في األدلة التي أمام المحكمة،

ً
وهي ما تنتج عنه التحقيقات غالبا!!
أمــا إذا أتــت تـلــك التحقيقات خاطئة،
وبتعمد وعلى يد من هو مؤتمن على سير
العدالة بالطريق المستقيم ،فإنها تبقى
ً
ً
مــؤشــرا خطيرا على الظلم والـتـهــاون في
تطبيق القانون بحذافيره.
ف ـيــا ح ـبــذا ل ــو ت ــم ال ـتــدق ـيــق ع ـلــى هــذا
الـ ـم ــوض ــوع ،واعـ ـتـ ـب ــاره أولـ ــويـ ــة ح ـت ــى ال
ُيظلم أحد ...مع ثقتنا التامة بأن الغالبية
العظمى من العاملين في إدارة التحقيقات
ي ـت ـح ـلــون ب ــاألم ــان ــة وال ـ ـصـ ــدق وجـ ـ ــادون
بتطبيق القانون.

الـكــويــت تعيش حــاجــة مـلـ ّـحــة مـنــذ فـتــرة من
الــزمــن إلــى مصالحة وطنية شاملة ،مصالحة
ً
ت ــؤدي إل ــى ط ـ ّـي مـلـفــات أره ـقــت الـبـلــد سياسيا
ً
ً
ً
وشعبيا واقـتـصــاديــا واجـتـمــاعـيــا ،نجمت عن
ّ
فترة تفردت فيها السلطة بإدارة شؤون الدولة
وبالقرار فيها وتم على أثرها تقييد الحريات
ً
بــل ومصادرتها أحيانا مــن خــال التشريعات
الـظــالـمــة الـتــي أصــدرهــا مجلس األم ــة كـمــا هو
الشأن في قوانين الجرائم اإللكترونية ،وجرائم
ً
المرئي والمسموع ،وتم أثناءها أيضا مالحقة
الـكـثـيــر مــن أص ـحــاب الـ ــرأي وم ــن السياسيين،
األم ـ ــر ال ـ ــذي أدى إلـ ــى ظ ــاه ــرة ج ــدي ــدة ل ــم تكن
ً
مـعــروفــة فــي الـكــويــت ســاب ـقــا ،أال وه ــي ظــاهــرة
"السجناء السياسيين" أو ظاهرة "المهجرين"،
ً
والتي بدأت تزداد يوما تلو اآلخر حتى وصلت
إلــى أرقــام ال يمكن تصديقها لبلد صغير مثل
ً
الكويت ،كما أنها شهدت ،أي تلك الفترة ،إفراغا

أ .د .محمد المقاطع
ّ
للسلطات من أدوارها الطبيعية وشل مؤسسية
الدولة وأجهزتها ،وسادت محل ذلك حاالت من
السيطرة واالستحواذ السياسي أو التنفيذي،
والـ ــذي ت ـعــاونــت فـيــه أطـ ــراف سـيــاسـيــة عــديــدة
وتمكنت من التحكم في مفاصل الدولة في جميع
شؤونها ،وقد أسعفت تلك األطراف في تحقيق
سيطرتها حالة الضعف والتشتت السياسي
السائد لدى القوى السياسية والمجتمع المدني
ً
ً
ً
الــذي كــان دائـمــا يلعب دورا مهما للتوازن في
ال ـكــويــت ،إل ــى ج ــوار غ ـيــاب ال ـت ــوازن السياسي
واالقتصادي في األطراف التي كانت تحافظ على
تلك المعادلة طــوال عقود سابقة ،وقد أفــرز كل
َ
مجلسي أمة متتاليين وانتخبا عامي 2013
ذلك
و 2016على التوالي ،وقد كان كالهما من أسوأ
المجالس التي شهدتها البالد طوال تاريخها،
بـم ـســاوم ـت ـهـمــا ع ـلــى ث ــواب ــت ال ـب ـلــد ومـكــاسـبــه
ودس ـ ـتـ ــوره وح ــري ــات ــه ،فـتـحـقــق ذلـ ــك ال ـتــراجــع

يومية سياسية مستقلة

المخيف فــي الـسـنــوات القليلة الـمــاضـيــة ،وقد
تزامن مع ذلــك تراجع في الحريات الصحافية
واإلع ــامـ ـي ــة ،وهـ ــو م ــا أوج ـ ــد ح ــال ــة م ــن الــذعــر
والخوف لدى الصحف المحلية ،والتي تراجعت
عن دعمها للحريات والنظام الديموقراطي كما
كانت تفعل في الماضي.
ف ــي أع ـط ــاف ك ــل تـلــك ال ـظ ــروف والـمـعـطـيــات،
ّ
ّ
الملحة إلــى مصالحة وطنية،
تــولــدت الحاجة
ً
خـصــوصــا مــع تـفــاقــم األزم ــة السياسية والـتــي
انعكست في مجريات أعمال مجلس األمة ،حيث
تــو جــد أغلبية كاسحة تـ ّـم تجريدها مــن مكنة
التصرف والقرار رغم أنها تمثل ثالثة أخماس
أع ـض ــاء ال ـبــرل ـمــان الـمـنـتـخـبـيــن ،وح ـكــومــة غير
متعاونة قفزت على أحكام الدستور وتجاوزت
ركائزه الراسخة كما حــدث في شــأن ما ُيسمى
ّ
بــاالس ـت ـجــوابــات ال ـمــزم ـعــة ،وف ــي ظ ــل مـثــل هــذا
الـجــو الـسـيــاســيُ ،و ِئـ ــدت مـلـفــات عــديــدة ،وعلى

رأسها تحقيق العفو وإطالق الحريات وإصالح
الـنـظــام االن ـت ـخــابــي ،وتــراج ـعــت الـقـيــم وال ـحـ ّـس
الوطني وانتشر الفساد وزادت جرائم االعتداء
ً
على األموال العامة ،فكان لزاما أن تتم مصالحة
وطنية.
ومــا يتم الـيــوم تحت مسمى "ح ــوار وطني"
هــو تسمية ال تتفق مــع الحقيقة ،فــا لـحــوار له
طبيعته وشروطه وأطرافه وموضوعاته التي
ال تصدق على ما يتم اليوم ،إذ إن ما يتم اليوم
هو مساومات سياسية أو ربما يعتبر مفاوضات
ً
منه حوارا
سياسية
لحلحلة أزمة سياسية أكثر ّ
ً
ً
وطنيا شامال ،ومع ذلك نأمل أن يتمخض عن
ّ
هــذه الـمـفــاوضــات حــل حقيقي يحقق مصلحة
الــوطــن والمواطنين ويـطــوي كــل الملفات التي
أرهقت وترهق البلد ،وعلى رأسها إعادة االعتبار
للسلطات ومؤسسية الدولة وإطــاق الحريات
وتحقيق العفو العام.

وفيات
لينا محمود المحمود أرملة عبدالرحمن عبدالوهاب العصفور
 61عاما ،شيعت ،ت98066999 ،94443566 :

محمود حاجي غلوم حسين

 59عاما ،شيع ،ت65891145 ،96941081 ،60023606 :

ناصر أحمد حسين ملك آل هيد
 67عاما ،شيع ،ت66774926 :

فاطمة عبدالرحمن محمد العوضي

 72عاما ،شيعت ،ت66446619 ،99019805 :

عبدالله مرهون يوسف المرهون

 62عاما ،شيع ،ت99544365 :
هيا عيد مرشد العازمي زوجة فالح مرضي مرشد شنيتير العازمي
 74عاما ،شيعت ،ت99896321 :

مواعيد الصالة

ً
الـطـعــام الحـقــا بــالــزبــائــن الــذيــن يقبلون
بنهم على تناوله.
وقـ ــال أح ــد ال ــزب ــائ ــن ،وي ــدع ــى محمد
ُ
المريسي ،عن الزربيان" :وجبة أساسية
ن ـح ــن ن ـت ـن ــاول ـه ــا ب ـش ـك ــل ش ـب ــه ي ــوم ــي،

وفــي األع ــراس والمناسبات والــرحــات.
نتناولها فــي ال ـغــداء والـعـشــاء وفــي كل
األوقـ ـ ـ ــات .ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـع ــدن ــي نحن
ن ـس ـت ـخ ــدم الـ ــزرب ـ ـيـ ــان ب ــإض ــاف ــة بـعــض
ً
المكونات التي تجعله مميزا وتعطيه

ً
ً
ً
طـعـمــا وم ــذاق ــا رائ ـع ــا" .وت ـت ــراوح تكلفة
وجـبــة الــزرب ـيــان ،الـتــي تتكون مــن ثالث
ح ـص ــص ،ف ــي عـ ــدن ب ـي ــن س ـت ــة وع ـش ــرة
دوالرات حسب نوع اللحم المستخدم.
(رويترز)

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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ُ
اكتب عن هذا! ُّ
أي هذا؟ من يكون هذا؟! هذا موضوع الساعة،
ً
ه ــذا حــديــث ال ـنــاس اآلن! أي ن ــاس؟ ال أرى نــاســا يتحدثون
ويـبـتـسـمــون ،أرى س ـي ــارات مــزدحـمــة تـتـســابــق فــي الـطــريــق،
وسيارات غيرها كثيرة واقفة على الشارع أمام بيوت الناس
تضايق سيارات أخرى تسير في الطريق ...أي ناس تتحدث
عنهم؟ الناس مرتاحون ،لديهم سيارات كثيرة ،وخدم وحشم،
ه ــم أك ـث ــر م ــن مــرتــاح ـيــن ،ه ــم ه ــان ـئ ــون ،يــأك ـلــون وي ـشــربــون،
وي ـنــامــون ،وي ـص ـلــون ،والـكـثـيــر منهم يكتبون فــي الـجــرائــد،
ولهم صور مبتسمة تنم عن ارتياحهم للحال قرب زواياهم،
"كله تمام".
ً
أي مقاالت هذه؟ قلت لك مكررا :لماذا ال تكتب عن موضوع
الساعة؟ لماذا تنسى ما قلته لك؟!
أي موضوع؟ انتهت كل المواضيع عندنا والحمد لله ،لماذا
ال تسمع؟ آسف ،لماذا ال تنصت؟ إنصات ...فيها إيقاع تعبيري
أكثر من سماع ...ال يوجد جديد تحت الشمس ،هكذا يقولون
ً
دائ ـمــا ،وشمسنا مـصــدر الـحـيــاة ،عندنا فــي مثلث السعادة
ً
والخير هي مصدر جهنمي ،ملتهبة ال تغيب أبدا إال في الطوز،
لنستجير من لهيب باختناق ،لكن الحمد الله نحن أفضل من
غيرنا ،عندنا مكيفات في كل مكان ،ورحم الله الراحل كارير...
ً
ال تقل رحمه الـلــه ...فلم يكن مسلما ...هــذا مـكــروه ،إن لم
ً
يكن حراما ...ويحك ...ال تقل ويحك ...كلمة دمها ثقيل مثل كل
شيء هنا ،كأنها دبلجة لفيلم كرتوني أجنبي للغة العربية
ً
الفصحى ...مثل :يــا إلـهــي ،مــا هــذا؟ قــل :يــا ويـلــك ...أخــف دمــا
ً
نوعا ما...
يــاه ،ويــا هــذا تعبت من الكالم معك ،أطلب منك أن تكتب
عن موضوع الساعة وحديث الناس ،فترد ّ
علي عن صموئيل
بيكيت ،وماذا قال عن ستراغون وفالديمير ،وهما ينتظران
ً
غودو ...ومن يكون غودو؟ ...ومن هو بيكت أساسا؟ هل هما
بائعا باجال ونخي في فرع جمعيتكم؟
ً
ال أبدا ،ال أقصد هذا وال ذاك ،وال يهم من أقصد ،فربما يساء
تفسير كالمي وأذهب في زيارة مقررة ألمن الدولة ،وبعدين
تعرف البقية ...موضوعي هو عن ستراغون وفالديمير ،وهذا
األخير ليس فالديمير بوتين ،وال فالديمير لينين ،هما من
ينتظر غودو...
فالديمير ومعه رفيقه ستراغون يعمالن مع مجموعة
كبيرة من المستشارين من أفضل خريجي "هارفارد بيزنس
سكول" ،يخططون باجتهاد لمسيرة المستقبل الباهر ،إن شاء
الله ،هما يعمالن في مكتب وزير أو نائب نسيت أسماءهما...
وينتظران من سنوات طويلة من يأتي ويضبط الساعة ...هل
هذا حديث الساعة اآلن ،الــذي تطلب مني الكتابة عنه؟ ...كم
الساعة اآلن؟ أتصور أنها لم تتغير ...هي واقفة من عشر أو
عشرين أو خمسين سنة ...األمر طيب وبخير ...ارتح ...اخمد...
ً
اسحب الغطاء ونم مطمئنا.

مفاوضات أم ...مساومات؟

البرياني الهندي في اليمن… زربيان
الــزرب ـيــان وجـبــة شـهـيــرة فــي اليمن،
ال سـيـمــا فــي ع ــدن ج ـنــوب ال ـب ــاد ،وهــي
مستوحاة من مكونات وجبة البرياني
الـهـنــديــة ،مــع إضــافــة بـعــض الـمـكــونــات
ً
الـيـمـنـيــة ال ـت ــي تـعـطـيـهــا نـكـهــة وم ــذاق ــا
ً
ً
محليا مميزا.
ُ
وي ـق ــدم ال ــزرب ـي ــان ،الـ ــذي يـتـكــون من
اللحم والبطاطا (البطاطس) والبهارات
واألرز ،م ــع ص ـل ـصــة إض ــاف ـي ــة وح ـلــوى
محلية.
ـاه في
وق ــال مقبل أب ــو رع ــد ،وه ــو ط ـ ٍ
مطعم النور ،إن الزربيان هندي األصل،
ُ
وعـ ـ ــرف ف ــي ال ـي ـمــن ب ـعــد وص ـ ــول جـنــود
بريطانيين من أصل هندي إلى عدن في
ثالثينيات القرن العشرين.
وأض ــاف أبــو رع ــد" :الــزرب ـيــان يتكون
مــن اللحم والبطاطا والـبـهــارات واألرز،
وبعد طبخه نضيف إليه اللون والزبيب"،
ً
مــوضـحــا أن ــه فــي األص ــل وجـبــة هندية،
لكنها انتشرت في محافظة عدن".
وتحضر وجبة الزربيان بطهي اللحم
في دهنه ،فترة طويلة ،على نــار هادئة
قبل إضافة األرز والزعفران إليه.
ُ
وتـ ــرص أوان ضـخـمــة ف ــوق صــف من
ال ـمــواقــد ،حـيــث يجهز طـهــاة فــي مطعم
الـ ـن ــور ال ــزربـ ـي ــان ،بـيـنـمــا ت ــزدح ــم قــاعــة
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