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مساعي رئيس الغرفة ومطالباته الحثيثة توجت بحسم «الفتوى» عدم صحته قانونيا

المسعد لـ ةديرجلا :.موصوم بعيب لصدوره من مدير «القوى العاملة» ال رئيسها
مجلس الهيئة برئاسة وزير التجارة هو السلطة
المخولة إصدار القرارات المنظمة لعملها
حسين العبدالله

القانون أناط بمدير «القوى العاملة» مهام تنفيذية
كتمثيلها أمام القضاء وإعداد ميزانيتها وإدارة شؤونها

بعد مطالبات متكررة من رئيس غرفة التجارة
مـحـمــد ج ــاس ــم ال ـص ـقــر بـ ـض ــرورة إل ـغ ــاء ق ـ ــرار منع
ً
أذونات الستين عاما للعمالة الوافدة دون الجامعية،
ومخاطباته المتعددة لرئيس مجلس الوزراء سمو
ً
الشيخ صباح الخالد ،فضال عن الجهود الحثيثة
المكثفة التي قــام بها بــوازع حرصه على مصلحة
الكويت بلد اإلنسانية ،وسمعتها ورغبته في الحفاظ
ع ـلــى وج ـه ـهــا ال ـح ـض ــاري واإلنـ ـس ــان ــي ،وتـتــويـجــه
مساعيه النبيلة برفع القضية إلى سمو ولي العهد
الشيخ مشعل األحمد ،حيث تفهم سموه كل أبعادها،
جاء الحل ،بتأكيد إدارة الفتوى والتشريع ،أمس أن

sms
بعد أشــواط من المكابرة والعناد واإلص ــرار على تعطيل
ً
مـصــالــح الــوافــديــن ذوي الستين عــامــا ،وحــرمــان ال ـبــاد من
خبراتهم ،تبين أن خطوة عدم تجديد األذونات التي اتخذتها
هيئة «القوى العاملة» ارتكزت على قانون ملغى ...نعم ملغى!
والسؤال :ماذا بين الهيئة وبين هؤالء حتى تتعمد إيذاءهم
بكل هــذا التهجم والتعمد وبتلك الــدرجــة مــن الـتـمــادي؟! أم
ماذا بينها وبين الكويت حتى تسيء إلى سمعتها وتحرمها
خبرات هي في حاجة إليها؟!

قــرار الهيئة العامة للقوى العاملة ،الـخــاص بمنع
األذونـ ــات ،غير سليم مــن الناحية الـقــانــونـيــة ،مما
يستلزم إلغاءه.
وكشف رئيس «الفتوى» المستشار صالح المسعد،
في تصريح لـ «الجريدة» أمــس ،أن مذكرة «الفتوى»
في ردها على طلب وزير التجارة والصناعة عبدالله
السلمان الرأي القانوني ببيان صاحب االختصاص
األصيل في إصدار القرارات المنظمة الختصاصات
«ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة» ،أكـ ــدت أن مـجـلــس إدارة الهيئة
ورئـيـسـهــا (ال ــوزي ــر) ه ــو الـسـلـطــة الـمـخـتـصــة بــذلــك
ال مــديــرهــا الـعــام ،وعليه يـكــون الـقــرار الـمـشــار إليه
ً
موصوما بعيب عدم االختصاص.
وبين أن مدير الهيئة أصدر القرار رقم  ٥٢٠لسنة
 ۲۰۲۰بتعديل بعض أحكام القرار  ٥٥٢لسنة ٢٠١٨
بشأن إصدار الئحة قواعد وإجراءات منح إذن العمل
دون أن يصدر من صاحب االختصاص ،وهو رئيس
الهيئة (وزير التجارة) مما يكون قد صدر من غير
ً
مختص ،موضحا أن المدير أضاف إلى القرار األول
مادة برقم ( )۲۹مكرر بينما األخير تم إلغاؤه بحكم
المادة ( )٢من القرار رقم  ،2021/27وهو ما يعني أنه
ً
ال وجود قانونيا للقرارين األولين.
وذك ــر أن ق ــان ــون إن ـش ــاء الـهـيـئــة خــولـهــا إص ــدار
ال ـلــوائــح ال ـخــاصــة ب ـقــواعــد وإج ـ ـ ــراءات مـنــح اإلذن
بالعمل وتقدير االحتياج العمالي وكيفية انتقال
العمالة من صاحب عمل آلخر ،ونص على أن «يكون

ً ً
القرار يمس قطاعا كبيرا من أصحاب األعمال
والعمال ومن الالزم حسم الخالف القانوني بشأنه

للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية
ً
المدير العام نائبا له ،...على أن يصدر الوزير الالئحة
الداخلية للمجلس ،متضمنة تنظيم أعماله وكيفية
إصدار قراراته واعتمادها من قبل الوزير ،ويتولى
هذا المجلس رسم السياسة العامة للهيئة واإلشراف
على تنفيذها وإصدار القرارات الالزمة لذلك».
ولفت المسعد إلى أن المشرع أناط بالمدير العام
للهيئة مـهــام تنفيذية كتمثيل الهيئة أ م ــام الغير
ولدى القضاء وإدارتها وتصريف شؤونها وإعداد
ميزانيتها التي يقرها مجلس اإلدارة ،في حين جعل
من اختصاص ذلك المجلس برسم السياسة العامة
وإصدار القرارات الالزمة لذلك ووضع اللوائح المالية
ً
واإلدارية والفنية اختصاصا يتسع مفهومه ليشمل
إص ــدار الـلــوائــح الـخــاصــة بـقــواعــد وإجـ ــراءات منح
اإلذن بالعمل ،وهو ما ال يندرج في مفهوم األعمال
التنفيذية التي يباشرها المدير ،وهو ما يغدو معه
القول بأن السلطة المختصة بإصدار تلك اللوائح
هي مجلس إدارة الهيئة ورئيسها دون المدير العام.
ً
وذكر أنه استقرارا للمعامالت والمراكز القانونية
وتـعـلــق حــق الـغـيــر ب ــاآلث ــار الـمـتــرتـبــة عـلــى ق ــرارات
المدير العام للهيئة ،ال يكون أمــام مجلس اإلدارة،
ً
تصحيحا لألوضاع ،إال اعتماد صحة تلك القرارات
بوضعها الحالي وترتيب آثارها السابقة والالحقة
بحسبان أن اإلجـ ــازة الــاحـقــة ك ــاإلذن الـســابــق ،أو
إجازتها عن الفترة السابقة فقط ثم إصدار غيرها

المجلس ًاشترط أال يقل عدد وحداتها
عن  35ألفا بمساحة 400م2
● محمد جاسم

محمد الصقر
ً
وفقا الختصاصه المقرر في هذا الشأن وعلى النحو
ً
الذي يراه محققا للمصلحة العامة والعمل بها من
تاريخ اإلصدار.
وكــان الوزير السلمان طلب من «الفتوى» رأيها
القانوني بشأن تحديد صاحب االختصاص األصيل
في إصدار القرارات المنظمة لعمل «القوى العاملة»،
بعد قرارها المثير للخالف القانوني ،والذي يمس
ً
ً
موضوعه قطاعا كبيرا من أصحاب األعمال والعمال
ً
بالكويت ،مؤكدا ضرورة حسم ذلك الخالف.
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المطيري :نسعى
لمواكبة «العربي»
تطلعات القارئ

محليات

٠٣
وكيل «الصحة» بحث
«مكافآت الصفوف
األمامية» مع مديري
المناطق

رؤى عالمية

٠٧
ً
الجابر متفقدا الدبابات الجديدة أمس

أداء صناديق االستثمار يتجاوز مؤشرات
البورصة في  9أشهر
٠٨

عبداللهيان في بيروت لتوظيف
االنفتاح على سورية لمصلحة إيران
بيروت  -منير الربيع

مـ ــن ب ـي ــن كـ ــل ال ـم ـل ـف ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة
ال ـم ـت ـشــاب ـكــة ،ال ـت ــي ت ـش ـغــل الـسـيــاســة
اإليــران ـيــة ،لــم ي ـفـ ّـوت وزي ــر الـخــارجـيــة
اإلي ــران ــي حـسـيــن عـبــدالـلـهـيــان فرصة
زيارة لبنان ،ضمن جولة يقوم بها على
عدد من العواصم.
وبحسب الـمـعـلــومــات ،فــإن الــزيــارة
كانت ُستجرى قبل نحو عشرة أيــام،
لكنها أجلت لضرورات أخرى لها عالقة
بملفات اإلقليم ،السيما في أفغانستان
وأذربـيـجــان ،حيث يتصاعد منسوب
التوتر على الحدود اإليرانية الشمالية،
وســط اتـهــامــات مــن طـهــران إلسرائيل
بمحاولة زعزعة االستقرار على الحدود
اإليرانية.
وث ـم ــة ق ـنــاعــة لـ ــدى إيـ ــران 02

المضف :ال تهاون
في تطبيق اإلجراءات
االحترازية بالمدارس

١١

وافق المجلس البلدي باإلجماع على تخصيص التوسعة
الشرقية لمدينة جنوب سعد العبدالله السكنية بمساحة
 8.6كم.2
واشترط «البلدي»ً ،خالل جلسته غير العادية أمس برئاسة
أسامة العتيبي ،إضافة للشروط الخمسة التي وردت في الرأي
الفني الخاص بالطلب ،أال يقل إجمالي عدد الوحدات السكنية
ً
ً
فــي الـمــديـنــة عــن  35أل ـف ــا ،وال ـتــي يـبـلــغ عــددهــا حــالـيــا دون
التوسعة  ،24500على أال تقل مساحة كل منها عن 400م.2
وبالتزامن أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة
لـشــؤون اإلسـكــان والتطوير العمراني شــايــع الـشــايــع ،فتح
باب التخصيص لقسائم المشروع في  25الجاري ألصحاب
الطلبات اإلسكانية المسجلة حتى  31ديسمبر .2000
وقــال الشايع ،عقب ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة
الـعــامــة لـلــرعــايــة الـسـكـنـيــة ،إن ــه تـمــت الـمــوافـقــة عـلــى اتـخــاذ
اإلجــراء ات الالزمة لتوزيع قسائم المشروع على المخطط،
ً
مـشـيــرا إلــى أن تــوزيــع المرحلة األول ــى منها سيبدأ مطلع
ديسمبر المقبل.
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مسك وعنبر

الجابر :لن نتوانى في إحالة أي تجاوزات
إلى الجهات المختصة

«البلدي» يقر توسعة مدينة
جنوب سعد العبدالله

محليات

ً
عون مستقبال عبداللهيان في القصر الجمهوري أمس (رويترز)

«أسواق المال» تبحث تطوير قطاع
التكنولوجيا المالية (فنتك)

دوليات
09

انتخابات العراق 5 :تجارب «محاكاة»
وأوراق االقتراع في عهدة الجيش
●

بغداد  -محمد البصري

يـ ـنـ ـطـ ـل ــق ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ف ــي
انتخابات العراق النيابية ،اليوم ،بمشاركة
نـحــو مـلـيــون ون ـصــف الـمـلـيــون عسكري
وعنصر أمن ،كي يتفرغوا لحماية االقتراع
ي ـ ــوم األح ـ ـ ــد ،والـ ـم ــوص ــوف ب ــأن ــه أخ ـطــر
عملية ا خـتـيــار للمشرعين مـنــذ سقوط
صدام حسين ،نتيجة التوترات الداخلية
القصوى.
ً
وب ـ ــذل ـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة ج ـ ـ ـهـ ـ ــودا ك ـب ـي ــرة
الستعادة ثقة الــرأي العام باالنتخابات،
بـعــد ع ــزوف شعبي بــالــغ عــن الـمـشــاركــة،
وألول مرة أجريت خمس تجارب محاكاة
ألجـ ـه ــزة االق ـ ـتـ ــراع اإلل ـكـ ـت ــرون ــي ،آخــرهــا
الـثــاثــاء ،فــي محاولة لمعالجة الشكوك
ح ــول ت ـلــك األجـ ـه ــزة ،فــالــري ـبــة ال تنتهي
فيما يخص النواحي التقنية ،إلى جانب
انقطاع الكهرباء المعتاد وتأثيره على
ً
تعطلها ،فـضــا عــن حــديــث ي ـتــداولــه كل

جيش أوروبي في األفق
بعد إدراك االتحاد عدم
االتكال على أميركا

األطـ ـ ـ ــراف ع ــن وجـ ـ ــود ثـ ـغ ــرات ف ــي ن ـظــام
ً
التشغيل قد تتيح اختراقه إلكترونيا.
لـ ـك ــن األم ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ح ـص ـل ــت عـلــى
تفويض فوق العادة هذه المرة من مجلس
ً
األمن ،لرقابة أكثر تفصيال على االقتراع،
وت ـقــول بعثتها الــدائ ـمــة إن ـهــا تـعـمــل مع
حـكــومــة مصطفى الـكــاظـمــي ،لتقييد كل
أش ـكــال الـتــاعــب واألع ـط ــال ،الـتــي رافـقــت
ّ
ً
االقتراع السابق عام  ،٢٠١٨وولدت شكوكا
واسعة ،كما أن أوراق التصويت ستحفظ
ً
في مخازن الجيش العراقي ،منعا لحوادث
ح ــرق ص ـنــاديــق االقـ ـت ــراع ،ال ـتــي حصلت
خالل االنتخابات السابقة.
ويـبــدو أن كــل هــذه اإلج ــراءات لــم ُ
تحل
دون اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـشـ ـك ــوك فـ ــي االق ـ ـتـ ــراع
ً
اإللكتروني ،خصوصا عند حلفاء طهران
الــذيــن يـتـهـمــون ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،في
ً
الـ ـع ــادة ،ودوال عــرب ـيــة ،ب ــاخ ـت ــراق نـظــام
الـمـعـلــومــات ،لـتــزويــر الـنـتــائــج ،حـتــى لو
حـصـلــت ال ـف ـصــائــل وحـلـفــاؤهــا 02

١٣
وزير خارجية تركيا
لماكرون :لم نستعمر
الجزائر

رياضة
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األزرق األولمبي وعمان
اليوم تحصيل حاصل
في «غرب آسيا»

ةديرجلا

•
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األمير :مسيرة مشعل األحمد محل اعتزاز وثناء وحب الكويتيين

صاحب السمو هنأه بالذكرى األولى لتولي والية العهد وأشاد بإخالص سموه ومسيرته المعطاءة

إشادة سموكم
محل فخر ودافع
محفز لالقتداء
بالخصال
والمناقب النيرة
لمسيرتكم
الحافلة
بالعطاء
ولي العهد

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد برسالة تهنئة إلى أخيه سمو نائب األمير
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد بمناسبة الذكرى
األولى لتولي سموه والية العهد.
وقــال سموه ،في نص الرسالة :يطيب لي بكل
ال ـم ــودة أن أع ــرب لـسـمــوكــم عــن خــالــص التهاني
القلبية بمناسبة الــذكــرى األول ــى لتوليكم واليــة
العهد ،منتهزا هذه المناسبة العزيزة والغالية على
نفسي وعلى شعبنا الكريم لالشادة بما اتسمت
به مسيرتكم المعطاء ة في خدمة الوطن العزيز
من إخالص مطلق وتفان أكسب سموكم تقديرنا
واعتزازنا وثناء وحب ووفاء أهل الكويت لكم.
وأردف سموه :نبتهل إلى المولى عز وجل أن
يديم عليكم وافر الصحة والعافية ويسدد خطانا
جميعا لكل مــا فيه خير مصلحة الــوطــن الغالي
ونهضته ،وأن يكلل جهود أبنائه لالرتقاء بمساره
ال ـح ـضــاري عـبــر تـحـقـيــق ال ـمــزيــد م ــن اإلن ـج ــازات
الـتـنـمــويــة ال ـم ـن ـشــودة وي ــدي ــم عـلـيــه نـعـمــة األم ــن
واألمان والرخاء.
وتـلـقــى سـمــوه رســالــة شـكــر جــوابـيــة مــن أخيه
سمو الشيخ مشعل األحمد جاء نصها :تلقيت بكل
التقدير واالعتزاز التهنئة الكريمة من لدن سموكم
بمناسبة الذكرى األولى لتولينا والية العهد.
وأكـ ــد س ـمــوه أن «م ــا ع ـبــرتــم ع ـنــه س ـمــوكــم من
فيض المشاعر الطيبة ومن إشادة مقدرة هو محل
فخري واعتزازي الكبيرين ودافع محفز لالقتداء

بالخصال والمناقب النيرة لمسيرتكم الحافلة
بالعطاء والتفاني في خدمة الوطن العزيز ورعاية
أهله الكرام».
وأضـ ــاف :نـســأل الـمــولــى تـعــالــى أن يــديــم على
سموكم موفور الصحة وتمام العافية ويحفظكم
ذخرا وسندا للكويت وشعبها الكريم ،وأن يبارك
بـكــافــة ال ـج ـهــود الــرام ـيــة لتحقيق ك ــل م ــا ننشده
لوطننا الغالي مــن تقدم ورقــي وازده ــار فــي ظل
القيادة الحكيمة لسموكم.

برقية تعزية
مــن جــانــب آخ ــر ،بـعــث صــاحــب الـسـمــو ببرقية
تعزية إلى رئيس باكستان الدكتور عارف علوي،
ع ـبــر فـيـهــا س ـم ــوه ع ــن خ ــال ــص ت ـعــازيــه وص ــادق
م ــواس ــات ــه بـضـحــايــا ال ــزل ــزال الـ ــذي ض ــرب إقـلـيــم
بلوشستان جنوب باكستان ،سائال سموه الباري
ج ــل وع ــا أن يـتـغـمــد ال ـض ـحــايــا ب ــواس ــع رحـمـتــه
ومغفرته ،وأن يسكنهم فسيح جناته ،ويمن على
المصابين بسرعة الشفاء والعافية ،وأن يتمكن
المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه
الكارثة الطبيعية.
وبـعــث سـمــو نــائــب األم ـيــر ول ــي الـعـهــد الشيخ
مشعل األحمد ،ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد ببرقيتي تعزية مماثلتين.

نائب األمير يتلقى رسائل تهنئة من كبار المسؤولين والشيوخ
الغانم :مسيرة جلية تشكل مدعاة
للفخر واالعتزاز لكل أبناء الوطن
تلقى سمو نائب األمير ولي العهد الشيخ مشعل
األحـمــد عــددا مــن رســائــل التهنئة بمناسبة الذكرى
األولى لتولي سموه والية العهد.
وفي هذا السياق تلقى سموه رسالة من رئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم ،أعرب فيها عن «أزكى
آيــات التهاني وأسمى العبارات المكتوبة بمداد
من التبجيل وإخالص العهد والوالء بهذه الذكرى
المباركة ،مستذكرا ما حققه سموه خالل مسيرته
الجلية ،التي هي مدعاة للفخر واالعتزاز لكل أبناء
الوطن الغالي ،أثمر بها إخالص سموه وتفانيه
وعطاؤه عن النهضة والتقدم واالزدهار لكويتنا
الحبيبة ،سائال الله العلي القدير بكريم منه ومزيد
آالئه أن يحفظ سموه ويمتعه بالعمر المديد وهو

ً
سالم العلي :حفظكم الله عضدا لصاحب ناصر المحمد :قدوة تحتذى في العمل
الوطني واإلخالص والتفاني
السمو لالرتقاء بالكويت ألعلى مكان

ينعم بموفور الصحة وتمام العافية ،وأن يبقيه
ذخرا وعزا لوطننا العزيز الكويت ولشعبه األمين
وسندا وعضدا لصاحب السمو».

نموذج ومنارة
وتـلـقــى سـمــوه رســالــة تهنئة مــن رئـيــس الـحــرس
الــوطـنــي سمو الشيخ ســالــم الـعـلــي ،أع ــرب فيها عن
أس ـم ــى آي ـ ــات ال ـت ـهــانــي وأصـ ـ ــدق ال ـت ـبــري ـكــات بـهــذه
الـمـنــاسـبــة ،ســائــا الـمــولــى الـعـلــي الـقــديــر أن يحفظ
سموه عضدا متينا لصاحب السمو ،وأن يديم عليه
مــوفــور الصحة وتـمــام العافية ،وأن يحفظ كويتنا
الغالية بنعمتي األمن واألمان ،وأن يمن عليها بمزيد

من التقدم واالزدهــار ،مشيدا بكل فخر واعتزاز بما
تشهده الكويت العزيزة من إنجازات عديدة في شتى
الـمـجــاالت وعـلــى كــافــة الصعد المحلية واإلقليمية
والدولية ،عمت أرجاء البالد وجعلت الكويت نموذجا
يحتذى ومنارة لإلنسانية يهتدى بها ،مؤكدا أن هذه
اإلنـجــازات كانت وما زالــت ثمرة توجيهات صاحب
السمو وبـمــؤازرة سموه للوصول بوطننا الحبيب
الى أرقى مكانة بين الدول.
كما تلقى نائب األمـيــر ولــي العهد رســالــة تهنئة
من الشيخ مبارك العبدالله ضمنها أصدق التهاني
وأسمى التبريكات بالمناسبة ،مثمنا ببالغ االعتزاز
مسيرة سموه المشرفة والحافلة بالبذل والتضحيات
من أجل خدمة وطننا الغالي ،سائال المولى عز وجل

أن يحفظ سموه عضدا متينا لصاحب السمو ،وأن
يحفظ كويتنا الغالية بنعمتي األمن واألمان ،وأن يمن
عليها بمزيد من التقدم واالزدهار.
وتلقى سموه رسالة تهنئة من سمو الشيخ ناصر
المحمد ضمنها بالغ االعتزاز بمسيرة سموه المشرفة
والحافلة بالبذل والتضحيات ،من أجل خدمة وطننا
الحبيب وما قدمه سموه من جهود وعطاءات مخلصة
كــان بها خير قــدوة يحتذى بها في العمل الوطني
وبما عهد عنه من إخــاص وتفان ومثابرة في أداء
مهامه ومسؤولياته ،مما حفظ لسموه كل التقدير
والمحبة في قلوب أبناء الوطن المخلصين ،داعيا الله
عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية
ولكويتنا الغالية دوام الرفعة والرفاه.

الجابر :نجدد العهد بالدفاع عن أمن الوطن الناصر :مكانة خاصة في قلوب الكويتيين
بعث نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير
الدفاع ،الشيخ حمد الجابر ،ببرقية تهنئة
إلــى مـقــام سمو نــائــب األمـيــر وول ــي العهد
الـشـيــخ مشعل األح ـمــد ،بمناسبة الــذكــرى
األولى لتولي سموه والية العهد.
وق ــال الـجــابــر ،فــي ن ًــص برقية التهنئة:
يشرفني باسمي ونيابة عن منتسبي وزارة
الــدفــاع أن أرف ــع إل ــى مـقــام سـمــوكــم الكریم
أسـمــى آی ــات الـتـهــانــي وأج ـمــل التبريكات،
بمناسبة الــذكــرى األول ــى لـتــولــي سموكم
واليــة العهد ،والثقة الغالية التي حظيتم

بها من صاحب السمو أمير البالد.
وتابع :كما نجدد لسموكم العهد والوعد
في الدفاع ،والمحافظة على أمن واستقرار
بلدنا الـعــزيــز ،متضرعين إلــى المولى عز
شأنه أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على
سموكم بالخير والصحة والعافية ،وعلى
كويتنا الـغــالـيــة ،وشعبها الــوفــي ،بالعزة
والرفعة والرخاء ،في ظل القيادة الحكيمة
لصاحب السمو أمير البالد القائد األعلى
للقوات المسلحة وتوجيهات سموكم.

بـعــث وزي ــر الـخــارجـيــة وزي ــر الــدولــة
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور
أحمد الناصر ،برسالة تهنئة إلى سمو
نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل
األحمد بمناسبة الذكرى األولى لتولي
سـمــوه والي ــة الـعـهــد ،ق ــال فـيـهــا :نسأل
الله أن يمد سموكم بمداد عزمه ونعمه
وفـضـلــه لـمــواصـلــة الـمـسـيــرة المباركة
ف ــي ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى م ـك ـت ـس ـبــات الــوطــن
وترسيخ أركانه والعمل على رفعة شأنه

الخالد يستقبل عمدة الحي المالي للندن

ً
الخالد مستقبال عمدة الحي المالي لمدينة لندن أمس
استقبل رئـيــس مجلس الـ ــوزراء ،سمو الشيخ صـبــاح الخالد،
بحضور وزير المالية وزير الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار
خليفة حمادة ،في قصر بيان ،أمس ،عمدة الحي المالي لمدينة لندن
اللورد ويليام رسل ،والوفد المرافق له ،بمناسبة زيارته للبالد.
ح ـضــر الـمـقــابـلــة رئ ـيــس دي ـ ــوان س ـمــو رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
عبدالعزيز الدخيل.

عبداللهيان في بيروت لتوظيف...

ً
بأن ما يجري هو مالعبة لها دوليا على أرضها وعلى حدودها ،مما
سيؤدي إلى إرباكها ،ولذلك تقول إنها تريد تبريد النزاع في أذربيجان
وتشكيل حكومة تضم مختلف القوى في أفغانستان.
ً
لبنانيا ،يريد عبداللهيان تأكيد أن إيران حاضرة بقوة في الملف
ً
اللبناني ،وأن زيارته لبيروت ،آتيا من روسيا ،وتوجهه بعد ذلك إلى
دمشق ،هما تثبيت إيراني لمعادلة هذا المحور وارتباطه ببعضه.
ً
وغالبا ما تحرص إيــران على أن تكون حاضرة بشكل رسمي في
لبنان ،من خالل ملفات متعددة ،أولها الزيارات الرسمية ،السيما تلك
التي يجريها وزيــر خارجيتها للبنان مباشرة بعد تشكيل حكومة
جديدة ،وهو ما ّ
تحول إلى عرف ،ألن الزيارة يكون لها طابع تأكيدي
لحضور إيران في المعادلة وتأثيرها على عملية تشكيل الحكومة.
وال يمكن إغفال الكثير من الملفات ،التي بحثها عبداللهيان مع
المسؤولين اللبنانيين ،والتي تركزت ،وفق ما تشير مصادر رسمية،

كما تلقى سـمــوه رســالــة تهنئة مــن سمو الشيخ
صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ضمنها أصدق
التهاني وأ سـمــى التبريكات بالمناسبة .كما تلقى
برقية مماثلة من نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ
أحمد النواف.
وقــد بعث سمو نائب األمير ولــي العهد برسائل
شـكــر جــواب ـيــة ،أع ــرب فـيـهــا س ـمــوه ع ــن بــالــغ شـكــره
وتقديره على ما عبروا عنه من أصدق التهاني وأطيب
التبريكات من معان تفيض بالمشاعر الودية النبيلة،
داعيا المولى عز وجل أن يديم عليهم موفور الصحة
والعافية ولكويتنا الحبيبة المزيد من الرخاء والعز
والسؤدد في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو.

تهنئة من العبدالله وديوان ولي العهد

وازدهاره إلى مزيد من الرفعة والسؤدد.
وأضــاف أن «لسموكم مكانة خاصة
ف ــي ق ـلــوب أب ـن ــاء ال ـكــويــت المخلصين
ً
ً
تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدي ـ ـ ــرا م ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ــرا فـ ـ ـ ــي نـ ـف ــوسـ ـه ــم
ً
وضـمــائــرهــم» ،مـشـيــرا إلــى أن «الــذكــرى
األولـ ـ ــى ل ـتــولــي س ـمــوكــم والي ـ ــة الـعـهــد
جاء ت لتؤكد عمق التالحم الذي ننعم
ً
به في هذه البالد الطيبة وأتت شاهدا
وضاء على مسيرة عملكم الطويلة في
خدمة وطننا».

تلقى سمو نائب األمير وولي العهد ،الشيخ
مشعل األحمد ،برقية تهنئة من وزير شؤون
ال ــدي ــوان األم ـي ــري ،الـشـيــخ محمد العبدالله،
أعــرب فيها باسمه وبــاســم كــل العاملين في
ال ــدي ــوان األم ـي ــري ،عــن أسـمــى آي ــات التهاني
والتبريكات بمناسبة الذكرى األولــى لتولي
سموه والية العهد ،سائال المولى تعالى أن
ً
ً
يحفظ سـمــوه ع ـضــدا وس ـنــدا لـقــائــد مسيرة
الوطن العزيز ،وراعي نهضته حضرة صاحب
السمو أمير البالد ،الشيخ نواف األحمد ،وأن
يديم على سموه وافر الصحة والعافية.

كما تلقى سموه ،برقية تهنئة من رئيس
ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله،
أعــرب فيها باسمه وبــاســم كــل العاملين في
ديــوان سمو ولي العهد عن خالص التهاني
وصــادق التمنيات بمناسبة الــذكــرى األولــى
لتولي سموه والية العهد ،مبتهال إلى الباري
عز وجل أن يحفظ سموه عضدا وسندا لقائد
مسيرة الوطن العزيز ،وراعي نهضته حضرة
ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أم ـي ــر ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ ن ــواف
األحمد ،وأن يديم على سموه موفور الصحة
والعافية.

«الشباب» تكرم خريجي «مساعد المحامي القانوني»
كرمت الهيئة العامة للشباب،
بالتعاون مع جمعية المحامين،
أمس األول 48 ،خريجا وخريجة
من الشباب الكويتيين ،اجتازوا
ال ـبــرنــامــج ال ـتــدري ـبــي «مـســاعــد
الـمـحــامــي ال ـقــانــونــي» الـمــوســم
األول ،والـ ـ ـ ــذي ي ـع ــد م ـشــروعــا
فــرعـيــا ضـمــن م ـشــروع «صـنــاع
العمل».
وقــال مدير الهيئة د .مشعل
الــربـيــع ،فــي كلمة ألـقــاهــا خالل
حـ ـف ــل ال ـ ـت ـ ـكـ ــريـ ــم ،إن ب ــرن ــام ــج
«مـســاعــد الـمـحــامــي الـقــانــونــي»
استفاد منه  54متدربا ،مبينا
أن هذا البرنامج استمر شهرين،
وعمل على تأهيل هؤالء الشباب
لـلـعـمــل ف ــي م ـكــاتــب ال ـم ـحــامــاة
والــدور االستشارية القانونية
بالبالد.
وأضـ ـ ــاف د .ال ــرب ـي ــع أن هــذا
البرنامج التدريبي يعد األول

عـلــى الـبـحــث فــي ضـ ــرورة اس ـت ـعــادة ال ـعــاقــات الـلـبـنــانـيــة  -الـســوريــة
والتطبيع مع دمشق ،والمفاوضات حــول ملف ترسيم الحدود بين
لبنان وإسرائيل ،الذي تصر طهران على أن تكون حاضرة فيه.
ً
وناقش عبداللهيان أيضا مع المسؤولين اللبنانيين ومع قيادة
ً
«حزب الله» ،ملف توريد النفط اإليراني إلى الحزب ،مبديا االستعداد
ّ
لتوريده إلى الدولة اللبنانية بشكل رسمي ،إذا طلبت ذلك .وقد غلف
هذا الموقف بالقول« :نحن جاهزون لدعم لبنان والوقوف إلى جانبه
ً
إذا أراد ذلك ،والبد من الوقوف معا لمواجهة الحصار األميركي».
ً
ك ـمــا ق ــدم عـبــدالـلـهـيــان ع ــروض ــا ط ـمــوحــة لـبـنــاء مـحـطـتــي وق ــود،
والمشاركة في إعادة إعمار مرفأ بيروت.
وتــأتــي هــذه الــزيــارة فــي ظــل ضغط مــن «ح ــزب الـلــه» على حكومة
الرئيس نجيب ميقاتي حول ضرورة إعادة تطبيع العالقات مع دمشق.
وفي الجلسة األخيرة للحكومة ،تم بحث هذا األمر ،بعد أن طلب وزيرا
الصناعة والزراعة التنسيق مع دمشق للتعامل مع الصعوبات ،التي
تعترض الصناعة والزراعة اللبنانية وآلية تصديرها ،فوافق رئيس

من نوعه في الكويت ،إذ يمنح
المتدربين المهارات المطلوبة
ألداء عملهم ،السيما أنها مهنة
مستحدثة من قبل الهيئة العامة
للقوى العاملة والمجلس األعلى
لـلـتـنـمـيــة وال ـت ـخ ـط ـيــط ،بـهــدف
«تكويت» الوظائف القانونية في
الـبــاد ،وفـتــح المجال للشباب
الكويتيين للعمل بـهــا ،مؤكدا
حـ ـ ــرص ال ـه ـي ـئ ــة عـ ـل ــى تـمـكـيــن
الشباب الكويتي وتنمية ودعم
قدراتهم في مختلف المجاالت
لـ ـيـ ـك ــون ــوا ق ـ ــادري ـ ــن عـ ـل ــى أداء
واج ـب ـه ــم ومـ ـه ــام عـمـلـهــم على
أكمل وجه ،وليسهموا في تقدم
بلدهم ورفعته.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ذك ـ ــر أمـ ـي ــن ســر
جـمـعـيــة ال ـم ـحــام ـيــن الـكــويـتـيــة
عــدنــان أب ــل ،فــي كـلـمــة مماثلة،
أن ه ــذا ال ـبــرنــامــج يـعــد خـطــوة
مميزة توفر لمكاتب المحاماة

جانب من حفل تكريم هيئة الشباب لخريجي البرنامج
والــدور االستشارية القانونية
مساعدين قانونيين كويتيين،
م ـث ـن ـيــا ع ـل ــى «ه ـي ـئ ــة ال ـش ـب ــاب»
ودورها في خلق فرص وظيفية
للشباب الكويتي.
بـ ـ ــدوره ،أعـ ــرب رئ ـيــس فــريــق
«صـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاع الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل» د .ه ــاش ــم
ال ـ ـط ـ ـب ـ ـط ـ ـبـ ــائـ ــي ع ـ ـ ــن س ـ ـعـ ــادتـ ــه
باجتياز المتدربين البرنامج

الحكومة نجيب ميقاتي على تكليفهما بذلك ،في تطور بارز بالموقف
الرسمي اللبناني.
يأتي ذلك في ظل استمرار التنسيق اللبناني  -األردني  -المصري
 السوري إليصال الغاز المصري والكهرباء األردنية إلى لبنان عبرً
األراضــي السورية .هذه المفاوضات لن تدفع إيران للتراجع أبدا في
لبنان ،بل ستزيد من نسبة تدخلها وستحاول توظيف االنفتاح على
سورية لمصلحتها.
١٢

انتخابات العراق 5 :تجارب «محاكاة»...
على أصوات عالية لم يكن أحد يتنبأ بها حتى عام  ،٢٠١٨مثلما
جرى مع حركة عصائب أهل الحق ،التي كانت ممثلة بمقعد واحد،
ً
ثم حصلت على  ١٥مقعدا بنحو فاجأ الجميع ،خالل االنتخابات
ً
ً
السابقة المتهمة على نطاق واسع بأنها تضمنت خلال عميقا.
وللمرة األولــى ،قامت األمم المتحدة بنشر نحو  ٨٠٠مراقب

التدريبي الــذي يؤهلهم بشكل
احترافي ومهني لسوق العمل،
والـ ـ ــذي وفـ ــر وظ ــائ ــف لـلـشـبــاب
ف ــي مـكــاتــب ال ـم ـحــامــاة والـ ــدور
االستشارية القانونية ،متمنيا
التوفيق والنجاح لهم.
ي ــذك ــر أن ب ــرن ــام ــج «م ـســاعــد
المحامي القانوني» هو مشروع
ف ــرع ــي ض ـم ــن مـ ـش ــروع ص ـنــاع

العمل المدرج في خطة الدولة
اإلنـ ـم ــائـ ـي ــة ،الـ ـت ــي ت ـع ـم ــل عـلــى
إعداد برامج متكاملة لتنفيذها
ض ـ ـمـ ــن مـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع الـ ـسـ ـي ــاس ــة
الــوطـنـيــة لـلـشـبــاب ال ـتــي أقــرهــا
مجلس الوزراء في إطار إنجاز
المشاريع والبرامج التي ترتبط
برؤية «كويت جديدة .»2035

ً
دولــي لمتابعة انتخابات كبيرة نسبيا ،حيث يحق لنحو ٢٥
ً
مليونا المشاركة ،ر غــم تكهنات بــأن نسبة المشاركة ستبقى
ضئيلة ،مثلما حصل قبل ثالثة أعوام ،حيث لم تزد على .٪٢٠
وإذا حصل حلفاء طهران على كتلة نيابية أكبر ،فمن شأن ذلك أن
ً
طعونا واسعة من القوى المؤيدة للدولة ،كما ّأن ُّ
تعرض
يستدعي
ً
الفصائل نفسها لهزيمة قد يخلق توترا واتهامات خطيرة ،تزيد
من حدة المواجهة المعلنة بينها وبين الحكومة.
وتستفيد الفصائل مــن نسبة المشاركة المتدنية للجمهور،
وحاول قادة معتدلون استخدام هذه النقطة لحث الجمهور على
ً
التصويت ،خشية مجيء المتشددين ،لكن أحــزابــا علمانية مثل
الشيوعيين وحركات شبابية انبثقت من حراك تشرين الشعبي،
أعلنت مقاطعة منظمة لالقتراع ،قائلة إن ظروفه تمنع التنافس
العادل في ظل موجات التهديد واالغتيال ،التي تنال من معارضي
النفوذ اإليراني في البالد ،وسيطرة الميليشيات على موارد مالية
وأمنية كبيرة تهدد بشكل جدي بيئة االنتخابات.
١٢
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محليات
الجابر :لن نتوانى في إحالة أي تجاوزات إلى الجهات المختصة

ّ
تفقد مركز تدريب الدبابة الجديدة  M1A2Kوأكد أهمية مواءمة استراتيجية التسليح مع ميزانية الدولة
محمد الشرهان

فخورون
بالكفاءات
الوطنية
والدبابة
 M1A2Kتأتي
في إطار خطة
التحديث
والتطوير
الجارية

أكد نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير
ال ــدف ــاع الـشـيــخ حـمــد ال ـجــابــر ،أهـمـيــة أن
تـ ـت ــواءم اسـتــراتـيـجـيــة تـسـلـيــح الجيش
الكويتي مع الميزانية العامة للدولة وما
تتضمنه من توصيات" ،واضعين نصب
أعيننا االلـتــزام باحترام مــواد الدستور
الكويتي الـتــي نصت على حــرمــة المال
ً
العام وضرورة حمايته" ،مشددا على أنه
لــن يتوانى فــي اتـخــاذ جميع اإلج ــراءات
ال ـق ــان ــون ـي ــة ،وإحـ ــالـ ــة أي تـ ـ ـج ـ ــاوزات أو
مخالفات مالية أو إداريـ ــة إلــى الجهات
ً
ً
الـمـخـتـصــة ،بـ ـ ّـرا مـنــه بقسمه ،وتطبيقا
للدستور ،وحماية للمال العام.
جاء ذلك في كلمة للوزير الجابر خالل
زيــارتــه لمركز تــدريــب الــدبــابــة الجديدة
 M1A2Kالتابع للقوة البرية ،وك ــان في
استقباله ل ــدى وصــولــه رئـيــس األرك ــان
ال ـع ــام ــة لـلـجـيــش ال ـف ــري ــق ال ــرك ــن خــالــد
الصباح ،ونائبه الفريق الركن فهد الناصر،
وآم ــر ال ـقــوة الـبــريــة ال ـل ــواء الــركــن محمد
الظفيري وعدد من قيادات القوة البرية.
وع ـب ــر ال ـج ــاب ــر ع ــن ف ـخ ــره واع ـ ـتـ ــزازه
بالكفاء ات الوطنية مــن منتسبي القوة
البرية "عصب الجيش الكويتي" والسند
ً
لعموم قطاعاته المسلحة ،مشيرا إلى ما
يتميزون به من مستوى تدريبي رفيع،
وال ــذي يحظى بــدعــم واهـتـمــام ومتابعة
مباشرة من القيادة العليا للدولة ،بهدف

تـطــويــر قــدراتـهــم وإمـكــانــاتـهــم القتالية،
ومواكبة أحدث ما تم تصنيعه في مجال
التسليح والمعدات العسكرية ،وتمكينهم
من الوفاء بمهامهم في الدفاع عن البالد
وحـ ـف ــظ أم ـن ـه ــا واسـ ـتـ ـق ــراره ــا وس ــام ــة
أراضيها.

خطة التحديث
وأضاف أن استالم وزارة الدفاع للدبابة
 ،M1A2Kيأتي في إطــار خطة التحديث
والتطوير الجارية لعموم وحدات الجيش
ً
ال ـكــوي ـتــي ،س ـع ـيــا لـلـنـهــوض بمستوى
ً
وجاهزية منتسبيها القتالية ،وتمكينا لهم
بكل عزيمةٍ
من أداء مهامهم وواجباتهم ِ
وكفاءة واقتدار ،من خالل وضع البرامج،
وتحديد األهداف ،ورسم خريطة الطريق
المناسبة ،إلعدادهم ،وتدريبهم ،وتأهيلهم،
وبما يتالءم وينسجم مع ما يتم تنفيذه
من برامج التسليح.
وأع ــرب عــن شـكــره وتـقــديــره للجهود
التي بذلها رئيس األركان في العمل على
االرتقاء بمستوى وجاهزية القوة البرية
ً
ومنتسبيها ،مــؤكــدا أن تـقــدم الجيوش
ونهضتها فــي زمننا المعاصر أصبح
ي ـق ــاس ب ـم ـق ــدار م ــا تـمـتـلـكــه م ــن م ـعــدات
حديثة ومتطورة ،وأطقم فنية على درجة
عالية من الكفاءة والتدريب والقدرة على

ً
الجابر متحدثا لقيادات القوة البرية
أمس وخلفه الدبابة الجديدة
التعامل مع هذه المعدات وتوفير الصيانة
الدائمة لها.

جاهزية واستعداد
وأشاد بالجاهزية واالستعداد والروح
المعنوية العالية التي يتمتع بها منتسبو
ً
القوة البرية ،ناقال لهم تحيات صاحب

السمو أمير البالد القائد األعلى للقوات
المسلحة ،وسمو نائب األمير وولي العهد،
وسمو رئيس مجلس الوزراء ،وتقديرهم
للجهود والـعـطــاءات والتضحيات التي
يقدمونها في سبيل المحافظة على أمن
وسالمة وطننا الغالي والذود عن ترابه.
واسـتـمــع وزي ــر الــدفــاع خ ــال الــزيــارة
لشرح مفصل تــم مــن خــال بيان وشــرح

المواصفات الفنية للدبابة  M1A2Kوما
تتميز به من خصائص فنية ،وإمكانات
قتالية ،من شأنها أن تتكيف مع مختلف
الظروف والمواقف العملياتية ،وذلك بما
تملكه من قدرات نارية ،ومنظومة سيطرة
وحماية لألطقم العاملة عليها ،إذ صممت
لمواجهة العديد من التحديات الحالية
والمستقبلية في بيئة العمليات.

• شرط أال يقل المشروع عن  35ألف وحدة بـ  400م  • 2المجلس أحال نقل «سكراب الخشب» لـ«القانونية»
وافق المجلس البلدي على طلب
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
ت ـخ ـص ـيــص ال ـت ــوس ـع ــة ال ـشــرق ـيــة
لـ ـمـ ـش ــروع م ــدي ـن ــة جـ ـن ــوب سـعــد
العبدالله بمساحة  8.6كيلومترات
مربعة.
ووضع البلدي ،خالل جلسته
غ ـي ــر ال ـ ـعـ ــاديـ ــة ،ب ــرئ ــاس ــة أس ــام ــة
ً
ً
العتيبي ،أم ــس ،شــرطــا إضــافـيــا
ع ـلــى خ ـم ـســة شـ ـ ــروط وردت في
الــرأي الفني الخاص بالطلب؛ أال
يـقــل ع ــدد ال ــوح ــدات السكنية في
إجمالي المدينة عن  35ألف وحدة،
وال تقل مساحة كل منها عن 400
متر مربع.
وبعد تصويت إجمالي األعضاء
الحاضرين ،أحــال بند نقل موقع
سكراب شركة المخازن العمومية
المؤقت في منطقة جنوب أمغرة
بمحافظة الجهراء (سكراب الخشب)
إل ــى الـلـجـنــة الـقــانــونـيــة والـمــالـيــة
لدراسته بشكل مستفيض.
وفــي تفاصيل الجلسة ،تحدث
عدد من قيادات الجهات المعنية،
التي قامت بمتابعة ملف مدينة

دراسة بيئية
بدوره ،أكد المدير العام للهيئة
الـعــامــة للبيئة الـشـيــخ عبدالله
األحمد حرص الهيئة والتزامها
ب ـت ـح ـق ـي ــق دراسـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـم ـ ــردود

لـمـشــروع جـنــوب سعد العبدالله،
وتم تخفيضها من قبل المؤسسة
إلى  30الف وحدة سكنية ومن ثم
ً
انـخـفـضــت م ــرة أخ ـ ــرى ،مـتـســائــا
ع ــن سـبــب تخفيض نـسـبــة وع ــدد
الوحدات السكنية من قبل المؤسسة
وبقرار منفرد من أجل إيجاد مناطق
استثمارية داخل الموقع.

 6آالف وحدة
جانب من اجتماع «البلدي»
البيئي لجنوب سعد العبدالله،
واعتمادها مع السكنية إلنشاء
أح ــزم ــة ش ـجــريــة ح ــول الـمــديـنــة
ل ـم ـن ــع زح ـ ـ ــف الـ ـ ــرمـ ـ ــال ع ـل ـي ـهــا،
باإلضافة الى المراقبة الصارمة
والـ ــدق ـ ـي ـ ـقـ ــة ل ـم ـح ـط ــة م ـعــال ـجــة
المياه القريبة من المدينة ،عبر
تـطـبـيــق االشـ ـت ــراط ــات الـبـيـئـيــة
والصحية التي تقلل انبعاثات
ال ـغــازات الناتجة عــن العمليات

ً
فــي الـمـحـطــة ،وخـصــوصــا غــاز
الميثان ،حتى ال يتأثر قاطنو
المناطق الـمـجــاورة بــأضــرارهــا
وروائحها الكريهة.
ولـفــت إلــى أن المحطة القريبة
من مدينة سعد العبدالله السكنية
م ـســؤولــة ف ـقــط ع ــن إن ـت ــاج خمس
ال ـم ـي ــاه ال ـم ـعــال ـجــة الـ ــازمـ ــة ل ــري
المنتجات الــزراعـيــة فــي المناطق
ً
ال ـم ـح ـي ـطــة ،م ـض ـي ـفــا أن "ال ـب ـي ـئــة"

ستتابع دراســات المردود البيئي
في التوسعة الجديدة التي سيتم
تخصيصها شرقي جنوب مدينة
سعد العبدالله مــن قبل المجلس
البلدي ،والعمل على تحقيق أعلى
مردود بيئي للمنطقة بالتنسيق مع
الجهات الحكومية المعنية.
وذك ــر عـضــو المجلس البلدي
ح ـم ــود عـقـلــة أنـ ــه ف ــي ال ـســابــق تم
تخصيص  40ألــف وحــدة سكنية

وقال العضو مشعل الحمضان
إن ال ـم ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي ل ــم يعطل
الـمـشــاريــع اإلسـكــانـيــة ،خــاصــة أن
الطلبات اإلسكانية وصلت ل ـ 90
ً
ألف طلب ،مطالبا بالتوضيح ما إن
كان عدد الوحدات السكنية المقرر
تخطيطها في التوسعة الجديدة
لـلـمــديـنــة ت ـب ـلــغ بــال ـف ـعــل  6آالف،
ومبررات عدم توزيعها مع القسائم
السكنية التي أعلن الوزير ديسمبر
المقبل والمقدرة بـ 22الف وحدة.
م ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال الـ ـعـ ـض ــو
ع ـبــدال ـســام ال ــرن ــدي إن القضية
اإلس ـكــان ـيــة ت ـح ـتــاج إلـ ــى "ف ــزع ــة"،

الشايع :فتح باب التخصيص للقسائم  25الجاري

ً
«سهل» 4160 :مستفيدا
من خدمات «االئتمان» عبر
التطبيق خالل أسبوعين
قــال المتحدث الرسمي بــاســم التطبيق
الحكومي الموحد للخدمات اإللكترونية
(سهل) ،يوسف كاظم ،إن عدد المستفيدين
من خدمات بنك االئتمان عبر التطبيق بلغ
ً
نحو  4160مستخدما خالل أول أسبوعين
م ــن إط ــاق ــه وف ــق اإلح ـصــائ ـيــات الــرسـمـيــة
الصادرة من البنك.
وأض ـ ــاف ك ــاظ ــم ،ف ــي ت ـصــريــح ل ــ"ك ــون ــا"،
أمس ،أنه تم طرح خدمة جديدة تتمثل في
إمكانية تسجيل الحساب البنكي الدولي
للمستفيد (األيبان) عبر التطبيق للتيسير
على المواطنين.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي يقوم بها
"االئتمان" على مستوى تقديم الخدمات عبر
ً
"سهل" ،خصوصا وســط السعي المستمر
إلضافة خدمات جديدة ،فضال عن الخدمات
ً
الموجودة حاليا من البنك عبر التطبيق.
يذكر أن "سهل" تطبيق حكومي موحد
أطلق منتصف سبتمبر الماضي ،ويهدف
إلى تعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعامالت
والعمليات الحكومية ،ويمكن مستخدميه
ً
من تنفيذ معامالتهم إلكترونيا.

قسائم المشروع على المخطط ،مشيرا إلى البدء بتوزيع المرحلة
األولى من القسائم مطلع ديسمبر المقبل.
وشدد على التنسيق بين مختلف قطاعات المؤسسة للبدء
بالتوزيعات ،إذ توزع بطاقات القرعة يومي  2و 5ديسمبر المقبل،
يليه توزيع بطاقات االحتياط إن وجدت يومي  6و 7من الشهر
ذاته ،على أن يكون موعد القرعة المخصصة للدفعة األولى من
القسائم في  12ديسمبر.

الس ـي ـمــا أن ال ـط ـل ـبــات اإلسـكــانـيــة
وصـلــت إل ــى ع ــدد م ـهــول ،مطالبا
بتوضيح مــن "السكنية" مــن أجل
الــوصــول إل ــى معلومات حقيقية
تؤكد حرصها على توفير الوحدات
السكنية ،مع الحرص على وجود
مـحـطــات معالجة خ ــارج الموقع
بالتنسيق مع البلدية وهيئة البيئة
وشركة نفط الكويت.
وف ـ ـ ــي نـ ـف ــس ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ط ــال ــب
الـعـضــو حـمــد ال ـمــدلــج بتخطيط
مدينة جنوب سعد العبدالله بشكل
واضــح ،مع ضــرورة أن تصل عدد
الوحدات السكنية لـ  35ألف وحدة،
ً
م ـشــددا على أن المجلس البلدي
ل ــن يـقـبــل أن ت ـكــون االسـتـثـمــارات
على حساب المواطنين ،السيما
أن الـمـجـلــس ق ــام ب ــإق ــرار توسعة
المشروع وإلزامهم بزيادة الوحدات
السكنية .واستغرب العضو علي بن
ساير إعــان الوزير عن قــرار مهم،
عبر وسائل التواصل االجتماعي،
ً
ً
ً
مؤكدا أنه ليس قرارا إنشائيا ليتم
التصريح بــه بتلك الطريقة التي
انتهجها الوزير.

المحري« :البلدي» أتم
دوره بتحريك المدينة

ألصحاب الطلبات حتى  31ديسمبر  2000وبدء توزيع المرحلة األولى من القسائم مطلع ديسمبر المقبل
أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون اإلسكان
والتطوير العمراني الكويتي شايع الشايع فتح باب التخصيص
لقسائم مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله في  25الجاري،
ألصحاب الطلبات اإلسكانية المسجلة حتى  31ديسمبر .2000
وقــال الشايع ،في تصريح صحافي عقب ترؤسه االجتماع
العادي لمجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس،
إن المجلس وافق على البدء في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوزيع

وأضاف أنه وجه القطاعات المعنية كافة في المؤسسة بشكل
مباشر إلعداد البرنامج الزمني الالزم لتوزيعات المشروع ،حتى
ال يحدث أي تأخير في التنفيذ ،مبينا أن المشروع سيالقي رغبة
كبيرة من المواطنين أصحاب الطلبات اإلسكانية.
وأشــار إلى أن المشروع يحتوي على  22152وحــدة سكنية
ستوزع على المخطط ،إضافة إلى زيادة ستة آالف وحدة سكنية
بعد موافقة المجلس البلدي عليها.

أكد نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله
ال ـم ـحــري أن الـمــوافـقــة عـلــى تــوسـعــة جنوب
س ـعــد ال ـع ـبــدال ـلــه ت ــدل ع ـلــى أه ـم ـيــة الـقـضـيــة
ً
اإلسكانية ألعـضــاء المجلس ،قــائــا إن دور
األعضاء بتحريك عجلة المدينة تم على أكمل
وجــه ،ليبقى ال ــدور األكـبــر على المؤسسات
الحكومية النجاز المشروع وفك الضيق عن
المواطنين.

وكيل «الصحة» بحث «مكافآت األمامية» مع مديري المناطق
مصابو حريق شمال لبنان غادروا الكويت بعد عالجهم في مركز البابطين
●

عادل سامي

ت ـ ـ ــرأس و كـيـ ـ ــل وزارة الصحــة
د .مصطفى رضا ظهر أمس اجتماعا
لمديري المناطق الصحية وقيادات من
الوزارة لمناقشة عدد من الموضوعات
الصحية ،على رأسها تطوير العمل في
المناطق والمستشفيات ،إلــى جانب
ب ـح ــث مـ ـك ــاف ــآت الـ ـصـ ـف ــوف األم ــام ـي ــة
للعاملين في الوزارة.
وكشفت مصادر صحية مطلعة
ل ـ "ال ـجــريــدة" أن ــه تــم بـحــث بعض
ال ـم ــاح ـظ ــات ال ـســاب ـقــة ال ـخــاصــة
بالمكافآت مــن حيث عــدد األيــام
المستحقة للعاملين ،والتنسيق
فيما يخص مــوا قــع العمل خالل
فـ ـ ـت ـ ــرة ال ـ ـجـ ــائ ـ ـحـ ــة خـ ـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام
الماضي.
وشــددت المصادر على أهمية
هذا االجتماع لجميع العاملين في
الوزارة من الكوادر التي خدمت في
المستشفيات والمراكز الصحية

االحتفال باليوم العالمي
للصحة النفسية األحد
يحتفل مركز الكويت
للصحة النفسية يوم األحد
المقبل باليوم العالمي
للصحة النفسية ،تحت
شعار "الرعاية الصحية
للجميع ...لنجعل هذا
ً
الشعار واقعا" .وتبدأ
الفعالية في العاشرة
صباحا ،تحت رعاية مديرة
مركز الكويت للصحة
النفسية د .خلود العلي.

افتتاح تحويلة ًمرورية على
شارع دمشق غدا

«البلدي» يوافق على توسعة «جنوب سعد» بمساحة  8.6كيلومترات
ج ـن ــوب س ـعــد ال ـع ـبــدال ـلــه م ــن كل
ال ـع ــوائ ــق واإلزاالت .وق ـ ــال نــائــب
الـمــديــر ال ـعــام ل ـشــؤون التخطيط
والتصميم فــي المؤسسة العامة
للرعاية السكنية المهندس ناصر
خ ــريـ ـب ــط أن الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ق ــام ــت
بتجهيز البنية التحتية والتخطيط
والتصميم لمدينة جـنــوب سعد
العبدالله.
وأشار إلى أن المؤسسة ستتابع
االع ـت ــراض ــات وال ـم ـع ــوق ــات ،الـتــي
ً
تعترض بناء المشروع ،مؤكدا أن
ال ــوح ــدات السكنية فــي المشروع
تبلغ  24500وحــدة سكنية ،منها
 22150سيتم توزيعها في ديسمبر،
أم ــا بــاقــي ال ــوح ــدات فستخصص
للمطور العقاري ،وهي عبارة عن
ضاحية واحدة.

سلة أخبار

والمحاجر والمطار ومركز االتصال
وغيرها من األماكن.
وفي موضوع منفصل ،غادر الكويت
أمس المصابون اللبنانيون الذين كانوا
يعالجون من حروق في مركز البابطين
للحروق وجراحة التجميل ،جراء انفجار
خزان الوقود في مدينة عكار.
وقــال مدير منطقة الصباح الطبية
الـتـخـصـصـيــة د .أح ـم ــد ال ـش ـط ــي في
تصريح صحافي إنه ومدير مستشفى
ابــن سينا د .عباس رمـضــان كانا في
وداع الـمـصــابـيــن الـلـبـنــانـيـيــن نيابة
عن وزيــر الصحة وكافة العاملين في
الوزارة.
وأضاف الشطي أن المصابين عبروا
عــن شكرهم العميق للكويت ووزارة
الصحة على حسن الضيافة ،وقدموا
خــالــص شـكــرهــم وتـقــديــرهــم للكويت
أميرا وحكومة وشعبا على الحفاوة
والرعاية الطبية الكبيرة التي حظوا بها
طــوال فترة إقامتهم منذ  23أغسطس
وحتى أمس.

الشطي ورمضان في وداع المصابين اللبنانيين بعد عالجهم
وأش ــار إل ــى أن المصابين أش ــادوا
بالفريق الطبي المعالج والـتــواصــل
األخوي الكبير سواء من أبناء الجالية
اللبنانية أو من إخوانهم الكويتيين.
وذك ـ ــر أن ال ـك ــوي ــت اس ـت ـق ـب ـلــت في

السابق عـشــرات مــن ضحايا الحروق
سواء في العراق أو اليمن أو غيرهما،
الف ـتــا إل ــى أن ذل ــك لـيــس بـجــديــد على
إنسانية الكويت والعالقة الخاصة التي
تجمعها مع لبنان الشقيق.

يــذكــر أن الـكــويــت استقبلت فــي 23
أغـسـطــس ال ـمــاضــي سـتــة م ــن جرحى
حــادث انفجار خــزان وقــود فــي قضاء
عكار شمالي لبنان للعالج من حروق
تتراوح بين  50و 80بالمئة.

أعلنت الهيئة العامة للطرق
والنقل البري افتتاح تحويلة
مرورية بشارع دمشق بين
منطقتي الصديق وحطين
من تقاطع شارع ابراهيم
عبدالله المزين إلى تقاطع
شارع محمد حبيب المناور
غدا ضمن نطاق أعمال
مشروع العقد .257
وذكرت مصادر الهيئة
العامة للطرق والنقل البري
أن االفتتاح يعد باكورة
األعمال في هذا المشروع
الذي يعد المرحلة الثانية
من مشروع تطوير البنية
التحتية في منطقة جنوب
السرة .ولفتت إلى أن الهدف
من المشروع تسهيل حركة
المرور وتقليل الحوادث
ورفع درجة األمن والسالمة
على الطريق.

«األرصاد» :استقرار الطقس
وانخفاض الحرارة
توقعت إدارة األرصاد الجوية
ً
أن يكون طقس البالد حارا
ً
ً ً
نهارا ومعتدال ليال ،وتكون
ً
الرياح عموما متقلبة االتجاه
إلى شمالية غربية خفيفة
إلى معتدلة السرعة ،في حين
تشهد هذه الفترة االنتقالية
ً
من الخريف نوعا من استقرار
األحوال الجوية وانخفاض
درجات الحرارة بمعظم
ً
المناطق ،وخصوصا بعد
منتصف الليل .وقال مراقب
التنبؤات الجوية باإلدارة
عبدالعزيز القراوي ،لـ "كونا"،
ً
إن الطقس اليوم سيكون حارا
والرياح شمالية غربية إلى
شمالية خفيفة إلى معتدلة
ودرجة الحرارة العظمى
المتوقعة بين  39و 41درجة
مئوية والصغرى بين 23
و 25درجة .وقال القراوي إن
الطقس غدا سيكون حارا
والرياح شمالية غربية إلى
شمالية خفيفة إلى معتدلة
ودرجة الحرارة العظمى
المتوقعة بين  40و 42درجة
مئوية والصغرى بين 23
و 25درجة.

«الكهرباء» تقدم ورشتي
عمل في «إكسبو دبي»

أقامت وزارة الكهرباء والماء
والطاقة المتجددة ورشتي
عمل بعنوان "طرق الكويت
لالستدامة" و"جهود دولة
الكويت للتصدي للغازات
الدفيئة" ،ضمن مشاركتها
في جناح الكويت في "اكسبو
دبي  ."2020وقدم مدير
إدارة الحاسبات للتحكم
في الوزارة المهندس باسم
المسلم الورشة األولى،
وشملت جميع مشاريع
الطاقة المتجددة وبدايات
الطاقة الشمسية في الكويت
من عام  1970إلى ،2017
حيث إن المرحلة األولى من
مشروع الشقايا نفذ في هذا
العام ليكون محطة انطالق
للمشاريع المستقبلية في
مجال الطاقة المتجددة،
وتطرق إلى رؤية تتحقق
في عام  2030ليكون نصيب
الطاقة المتجددة  15في
المئة من الشبكة الكهربائية
بالكويت .من جانبه ،قدم
المهندس خالد ناصر الورشة
الثانية متناوالاالنبعاثات
ي تمت خالل الغزو
الضارة الت 
العراقي الغاشم وتأثيرها في
أجواء الكويت.

محليات
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المضف :ال تهاون في تطبيق اإلجراءات االحترازية بالمدارس
بحث مع قياديي «التربية» تقييم الوضع بعد أسبوع من انطالق الدراسة الحضورية
فهد الرمضان

تفعيل «التعليم
عن بعد» في حالة
التعليق الجزئي
أو الكلي للمدرسة
أو أحد الفصول

ش ــدد وزي ــر الـتــربـيــة د .علي
ال ـم ـضــف ع ـلــى أه ـم ـيــة تطبيق
اإلجراءات االحترازية والوقائية
ف ــي ال ـ ـمـ ــدارس ب ــا أي ت ـه ــاون،
لـ ـضـ ـم ــان س ــام ــة ال ـم ـت ـع ـل ـم ـيــن
وأع ـ ـضـ ــاء ال ـه ـي ـئ ــة الـتـعـلـيـمـيــة
واإلدارية.
جــاء ذلــك في اجتماع ترأسه
المضف صباح أمس مع الوكالء
ال ـم ـس ــاع ــدي ــن ومـ ــديـ ــري ع ـمــوم
المناطق التعليمية ،بحضور
وكيل الوزارة د .علي اليعقوب.
وب ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــث الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــف أبـ ـ ـ ـ ــرز
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدات عـ ـل ــى ال ـس ــاح ــة
التربوية ،السيما فيما يتعلق
بعودة المتعلمين الى الدراسة،
وتـقـيـيــم ال ــوض ــع ف ــي ال ـم ــدارس
بعد أسـبــوع مــن انـطــاق العام
الدراسي .2022 - 2021
واستمع الى أبرز التحديات
الـتــي تــواجــه الـمـيــدان التربوي
والعاملين في الـمــدارس ،حيث
وجــه الـقـيــادات التربوية بعمل

الالزم وإيجاد الحلول السريعة
التي تساهم في انسيابية العمل
وتيسير الدوام المدرسي.
من جانب آخر ،سمحت وزارة
ال ـت ــرب ـي ــة لـ ـلـ ـم ــدارس ال ـخ ــاص ــة
األجنبية باستخدام المنصات
التعليمية االلـكـتــرونـيــة وذلــك
بتقديم خدمة التعليم عن بعد
ل ـل ـمــدارس ال ـتــي تـبــاشــر ال ــدوام
الـ ـم ــدرس ــي ب ـص ـفــة ج ــزئ ـي ــة فــي
ضــوء التنظيم ال ــوارد بالفصل
األول مـ ـ ــن ا لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار ا ل ـم ـت ـع ـل ــق
بالتعليم عن بعد ونظام العمل
في المدارس الخاصة األجنبية
للعام الدراسي .2020/2021

الئحة الرسوم
وقــال وكيل التعليم الخاص
والـ ـ ـن ـ ــوع ـ ــي د .ع ـب ــدال ـم ـح ـس ــن
الحويلة في قرار أصدره بشأن
الئـ ـح ــة نـ ـظ ــام ع ـم ــل ال ـ ـمـ ــدارس
ال ـخــاصــة وال ــرس ــوم الــدراس ـيــة

ل ـل ـع ــام الـ ــدراسـ ــي 2022/2021
ان ال ـ ـمـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة بـكــافــة
أن ـظ ـم ـت ـه ــا ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ت ـل ـتــزم
ب ــاس ـت ـم ــرار تـفـعـيــل الـمـنـصــات
التعليمية االلـكـتــرونـيــة وذلــك
ب ـت ـق ــدي ــم خـ ــدمـ ــة ال ـت ـع ـل ـي ــم عــن
بعد في حالة التعليق الجزئي
أو الـ ـكـ ـل ــي لـ ـلـ ـم ــدرس ــة نـتـيـجــة
تـعـلـيــق دوام اح ــد ال ـف ـصــول أو
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات ب ــالـ ـم ــدرس ــة أو
التعليق الكلي لعملها في ضوء
نـتــائــج أع ـمــال غــرفــة العمليات
الـ ـم ــرك ــزي ــة ول ـ ـجـ ــان ال ـم ـتــاب ـعــة
والتفتيش والــرقــابــة ،الفتا الى
انه ال يجوز للمدارس الخاصة
تـحـصـيــل أيـ ــة رس ـ ــوم إضــاف ـيــة
نظير خدمات التعليم عن بعد
باستخدام المنصات التعليمية
االلكترونية.
وذكـ ــر أن ــه يـسـمــح لـلـمــدارس
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـ ـتـ ــدريـ ــس الـ ـ ـم ـ ــواد
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة الـ ـب ــدنـ ـي ــة
والتربية الموسيقية والتربية

المضف مترئسا االجتماع مع قياديي «التربية» أمس
ال ـف ـن ـي ــة والـ ـحـ ـص ــص ال ـع ـم ـل ـيــة
ل ـل ـم ــواد األخـ ـ ـ ــرى ،م ــع االلـ ـت ــزام
بتحقيق االشتراطات الصحية
أثـنــاء الحصة الــدراسـيــة وعلي
وجـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـصـ ـ ــوص ت ـح ـق ـي ــق
التباعد الجسدي بين الطالب
وال يسمح باختالطهم مع طالب
الفصول األخــرى أثناء الحصة
الدراسية ،كما ال يسمح بتداول
األدوات وال ـم ــواد المستخدمة

في المواد العملية بين الطالب.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـل ـ ــى أه ـ ـم ـ ـي ـ ــة أن
ت ـ ـل ـ ـتـ ــزم ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدارس الـ ـخ ــاص ــة
ب ـك ــاف ــة أن ـظ ـم ـت ـه ــا ال ـت ـعـل ـي ـم ـيــة
بـ ـ ــاالش ـ ـ ـتـ ـ ــراطـ ـ ــات وال ـ ـتـ ــداب ـ ـيـ ــر
االح ـتــرازيــة ال ـم ـحــددة بالدليل
اإلرش ـ ـ ــادي الـ ـص ــادر ع ــن وزارة
الصحة ،والسياسة التشغيلية
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـعـ ـ ــودة اآلم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــة لـ ـ ـل ـ ــدراس ـ ــة
ال ـح ـض ــوري ــة ل ـل ـع ــام ال ــدراس ــي

 ،2022/2021وتخضع للرقابة
والتفتيش والمتابعة مــن قبل
ال ـ ـل ـ ـجـ ــان ال ـم ـخ ـت ـص ــة ب ـ ـ ـ ــوزارة
ال ـتــرب ـي ــة وال ـل ـج ــان الـمـشـتــركــة
م ــع وزارة ال ـص ـح ـيــة ،مـضـيـفــا:
وي ـم ـن ــع اخ ـ ـتـ ــاط ال ـ ـطـ ــاب مــع
طالب فصول أخرى ،وال يسمح
بتنقلهم بين الفصول الدراسية
أو داخل مقر المدرسة دون إذن
أو عذر مقبول.

عبدالله %17 :اإلصابة
بسرطان ال جديد بفصل عمالة األفرع المستثمرة بـ «التعاونيات»
ً
الثدي للنساء أقل من  40عاما
«الهالل األحمر» نظمت محاضرة «لعمر مديد»
نظمت جمعية الـهــال األحـمــر محاضرة تحت عـنــوان «لعمر
مديد» ،في إطار الحملة التوعوية بسرطان الثدي ،تتعلق بضرورة
الكشف المبكر ،الذي يعد من أهم استراتيجيات الوقاية من هذا
المرض.
وقالت استشارية األمراض الباطنة واألورام د .منى عبدالله،
فــي كلمتها خــال الـمـحــاضــرة ،إن ســرطــان الـثــدي يعد مــن أكثر
أنواع السرطانات شيوعا عالميا وإقليميا ومحليا ،موضحة أن
سرطان الثدي يعد ثاني أكثر السرطانات انتشارا في الكويت،
بعد سرطان الرئة.
وأضافت عبدالله أن نسب الشفاء من سرطان الثدي مرتفعة،
عندما يتالزم ذلك مع إجراء فحوصات الكشف المبكر ،إذ بلغت
نسب الشفاء نحو  85في المئة ،حسب االحصائيات العالمية.
وأشارت إلى أن نسب إصابة النساء في الكويت بسرطان الثدي
الالتي تقل اعمارهن عن  40عاما بلغت نحو  17في المئة ،مبينة
ان النسب ترتفع كلما زاد عمر المرأة.
وذك ــرت أن هـنــاك مجموعة مــن الـعــوامــل المرتبطة فــي ظهور
ســرطــان الـثــدي ،منها عــوامــل وراثـيــة وجينية ،وكــذلــك التدخين
والسمنة ،موضحة أن وجــود تــاريــخ عائلي لالصابة بسرطان
الثدي في األقارب من الدرجة األولى يزيد من خطر اإلصابة به.
ً
وأك ــدت أن هـنــاك طــرقــا ع ــدة لتشخيص ســرطــان ال ـثــدي تبدأ
بفحص الثدي ذاتيا من قبل المرأة أو الطبيب ،فضال عن التصوير
اإلشعاعي للثدي أو الماموغرام ،وكذلك استخراج عينة من خاليا
الثدي لالختبار ،مؤكدة أهمية عمل الفحص المبكر للوقاية منه.

الخضير لـ ةديرجلا« :.الشؤون» تحفظت عن تحويل الرخص بأسماء المستثمرين
●

جورج عاطف

أك ــدت مــديــرة إدارة التنمية
الـتـعــاونـيــة فــي وزارة الـشــؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة ه ـي ــام الـخـضـيــر،
أن ـ ـ ـ ــه ال جـ ـ ــديـ ـ ــد ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن ف ـص ــل
ع ـ ـمـ ــالـ ــة األف ـ ـ ـ ـ ــرع ال ـم ـس ـت ـث ـم ــرة
فـ ــي الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــات عـ ــن ال ـم ـلــف
الرئيسي للجمعيات ،كاشفة أن
االجـتـمــاع ال ــذي عقد قبل فترة
وضم مسؤولي الوزارة والهيئة
ال ـعــامــة لـلـقــوى الـعــامـلــة وزارة
التجارة وبلدية الكويت وإدارة
أمــاك الدولة أفضى إلــى وضع
اق ـتــراحــات ع ــدة إلي ـجــاد حلول
جذرية أمام معوقات الفصل.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت ال ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــر لـ ـ
«الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة» ،أن «الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة»
اقـ ـت ــرح ــت أن ت ـ ـكـ ــون ال ــرخ ــص
بــأ سـمــاء المستثمرين ،غير أن
هذا االقتراح واجهته «الشؤون»
بالتحفظ ،وعللت ذلك بأن هذه
المحال واقعة على أمالك الدولة،

وال يمكن تحويلها مــن أسماء
التعاونيات إلى األشخاص.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ــى أن قـ ـط ــاع
ال ـت ـع ــاون مـسـتـمــر ف ــي تـحــديــد
نسب العمالة داخل الجمعيات
بـمــا ال ي ـت ـجــاوز مـصــروفــاتـهــا،
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن ت ـط ـب ـي ــق «ش ـ ـهـ ــادة
االس ـت ـث ـم ــار» ب ـن ــاء ع ـلــى الـعـقــد
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدق ب ـ ـيـ ــن ال ـم ـس ـت ـث ـم ــر
والتعاونية ،والـتــي توضح أن
المحل أو النشاط يدار من قبل
الغير أو مباشرة من الجمعية،
مبينة أن المستثمر يستطيع
صـ ــرف ال ـع ـم ــال ــة ال ـت ــي يـحـتــاج
إل ـي ـهــا إلدارة ن ـشــاطــه بـمـعــرفــة
«الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوى ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة» ش ــري ـط ــة
وجود العقد المصدق وشهادة
االستثمار.

 7آالف فرع مستثمر
وذك ـ ــرت أن إج ـمــالــي األف ــرع
المستثمرة فــي «الـتـعــاونـيــات»

يبلغ نحو  7آالف مــوزعــة على
ن ـح ــو  75ج ـم ـع ـي ــة ،الفـ ـت ــة إل ــى
أن لعملية فـصــل األف ــرع جملة
م ـم ـي ــزات ،مـنـهــا تـجـنــب تحمل
الـتـعــاونـيــات مخالفات األف ــرع،
وت ـح ـق ـي ــق االس ـت ـ ّق ــال ـي ــة ل ـهــذه
األن ـ ـش ـ ـطـ ــة ،وتـ ـج ــن ــب تـسـجـيــل
مخالفات على الجمعية نظير
تشغيل عمالة األفرع لدى الغير،
ً
ف ـض ــا ع ــن وقـ ــف عـمـلـيــة جلب
الـعـمــالــة مــن بـعــض الجمعيات
على اسم المستثمر ودون علمه.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أن «م ـ ـ ــن ض ـمــن
ً
الـمـمـيــزات أي ـضــا حـفــظ حقوق
ال ـع ـمــالــة الـمـتـمـثـلــة ف ــي صــرف
الراتب الشهري ،ومكافأة نهاية
ً
ال ـ ـخـ ــدمـ ــة ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن ت ــوف ـي ــر
الـحـمــايــة لـلـعــامــل فيما يتعلق
بإصابات العمل ومنازعاته».

عقد االستثمار الموحد
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ك ـش ـفــت الـخـصـيــر

هيام الخضير

ع ــن إدخ ـ ــال ب ـعــض الـتـعــديــات
ال ـب ـس ـي ـط ــة ع ـل ــى ن ـ ـمـ ــوذج عـقــد
االسـتـثـمــار الـمــوحــد ال ــذي يتم
ب ـم ــوج ـب ــه إبـ ـ ـ ـ ــرام ال ـ ـع ـ ـقـ ــود فــي
الجمعيات التعاونية ،ليتناسب
ً
مع القرار الوزاري الصادر أخيرا
رقم (/46ت) لسنة  ،2021بشأن
الئحة تنظيم العمل التعاوني.

وقـ ــالـ ــت إن ال ـع ـق ــد ال ـم ــوح ــد
ي ـت ـض ـمــن أهـ ــم ب ـن ــود ال ـ ـقـ ــرارات
ال ـ ـ ــوزاري ـ ـ ــة ال ـم ـن ـظ ـم ــة لـعـمـلـيــة
االس ـت ـث ـم ــار ،ال ـت ــي تـ ـ ــوازن بين
ح ـق ــوق وواجـ ـب ــات الـجـمـعـيــات
التعاونية وعموم المستثمرين،
ب ـمــا يـحـقــق الـمـصـلـحــة الـعــامــة
ل ـل ـطــرف ـيــن ،الفـ ـت ــة إل ـ ــى أن ـ ــه فــي
الـ ـس ــاب ــق ،وقـ ـب ــل إق ـ ـ ــرار ال ـع ـقــد،
كـ ـ ـ ــان هـ ـ ـن ـ ــاك بـ ـ ـن ـ ــود قـ ـ ــد ت ـظ ـلــم
المستثمرين أو تهضم حقوق
ال ـت ـع ــاون ـي ــات م ــن ج ــان ــب آخ ــر،
مـمــا ح ــدا ب ــال ــوزارة ،ممثلة في
ق ـ ـطـ ــاع الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ،إلـ ـ ــى إعـ ـ ــداد
مـ ــذكـ ــرة بـ ــاألمـ ــر ورفـ ـعـ ـه ــا إل ــى
وكيل ال ــوزارة ،ثــم إلــى الشؤون
القانونية للدراسة.
وب ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــت أن ـ ـ ـ ـ ــه تـ ـ ـ ــم اق ـ ـ ـ ـ ــرار
ال ـع ـقــد وت ـع ـم ـي ـمــه ع ـلــى ات ـحــاد
الجمعيات ،الــذي بــدوره عممه
ع ـل ــى الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــات ل ـم ـبــاشــرة
العمل به.

مذكرة تفاهم بين «التقنية» و«اقنشن الكويت» «مدربو كليات التطبيقي» لالستعانة
بهم لتدريس المقررات النظرية

ّ
وق ــع مــر كــز التعليم المستمر
في كلية الكويت التقنية مذكرة
تفاهم مع شركة اقنشن الكويت،
وذلك لتوعية طلبة الكلية بشكل
خاص والمجتمع بشكل عام عن
استكشاف الفضاء وإمكان العمل
في مجال الفضاء واالبتكار.
وت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدف االتـ ـ ـف ـ ــاقـ ـ ـي ـ ــة ،ال ـ ــى
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون فـ ــي الـ ـبـ ـح ــث ال ـع ـل ـمــي
وتـ ـق ــدي ــم ال ـ ـبـ ــرامـ ــج ال ـت ــدري ـب ـي ــة
وال ـت ـن ـم ــوي ــة ،ون ـش ــر ال ــوع ــي عــن
أه ـم ـيــة اس ـت ـك ـشــاف ال ـف ـض ــاء من
خ ــال الـفـعــالـيــات وورش العمل
والندوات ،وتطوير برامج ودورات
مهنية ،وتــوفـيــر فــرص التدريب
ال ـم ـيــدانــي لـطـلـبــة كـلـيــة الـكــويــت
التقنية في اقنشن.

وقــالــت رئـيـســة مــركــز التعليم
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــر ف ـ ــي الـ ـكـ ـلـ ـي ــة ن ـ ــورة
ال ـع ـص ـي ـمــي «ن ـح ــن سـ ـع ــداء ج ــدا
ب ــالـ ـش ــراك ــة مـ ــع ش ــرك ــة اق ـن ـش ــن،
ً
انطالقا من مسؤوليتنا لتوعية
ال ـم ـج ـت ـم ــع عـ ــن أهـ ـمـ ـي ــة ال ـب ـحــث
ال ـع ـل ـمــي ال ـم ـت ـنــوع واس ـت ـك ـشــاف
ال ـ ـف ـ ـضـ ــاء ،وهـ ـ ــو مـ ــوضـ ــوع مـهــم
ون ـ ــاش ـ ــئ ف ـ ــي ق ـ ـطـ ــاع الـ ـت ــدري ــب
وال ـت ـطــويــر ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـعــربــي،
ّ
ويسرنا أن نساهم بدعم الكويت
الـحـبـيـبــة ،لـيـكــون لـهــا دور فعال
وناشط في هذا المجال».
بــدوره،قــال المهندس حسين
أس ـ ـ ـ ــد (أح ـ ـ ـ ـ ــد مـ ــؤس ـ ـسـ ــي ش ــرك ــة
اقنشن)« :عندما أسسنا الشركة
أن ـ ـ ــا وال ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــدس ب ـ ـ ــدر ال ـم ــول ــة

المشاركون في توقيع المذكرة
وال ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــة أم ـ ـ ــل ال ـخ ـل ـي ـف ــي
واألس ـت ــاذ عـبــدالـلــه حـسـيــن ،قبل
سنتين ،أردنا أن نركز على أهمية
جعل الفضاء للجميع.

قبل سنتين كانت فكرة ،واليوم
أص ـب ـح ــت ح ـق ـي ـق ــة،مـتـحـمـســون
ً
كثيرا بتوقيعنا مذكرة التفاهم
مع كلية الكويت التقنية.

طالب أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريب
بالكليات التطبيقية أحمد الشمري ،إدارة الهيئة
مـمـثـلــة ف ــي مــديــرهــا ال ـع ــام بــالـتـكـلـيــف د .جــاســم
األن ـصــاري ب ـضــرورة االسـتـعــانــة بــأعـضــاء هيئة
ً
التدريب من حملة المؤهالت العليا ،وخصوصا
بقسم التربية العملية في كلية التربية األساسية
لـ ـت ــدري ــس ال ـ ـم ـ ـقـ ــررات ال ـن ـظ ــري ــة كـ ــل فـ ــي م ـجــال
تخصصه.
وقال الشمري ،في تصريح صحافي ،إن التوسع
في فتح المجال ألعضاء هيئة التدريب لتدريس
المقررات النظرية ضرورة ملحة في الوقت الراهن
لمواجهة األعداد الكبيرة من المستجدين الذين
ً
تحملت الهيئة قبولهم ،الفتا إلى أن هذه الخطوة
تساهم بشكل كبير في تقليص مشكلة الشعب

المغلقة التي يعانيها طــاب وطــالـبــات الهيئة،
و»الشــك أن أعضاء هيئة التدريب بالكليات هم
أفضل بكثير من الكوادر التي تتم االستعانة بها
من خارج الهيئة ألنهم أبناؤها وهم األقدر على
تدريس المقررات».
وأض ـ ــاف ال ـش ـمــري« ،بـ ــات م ــن الـ ـض ــرورة فتح
بــاب االنـتـقــال ألعـضــاء هيئة الـتــدريــب مــن حملة
الماجستير والدكتوراه إلى كادر التدريس لسد
العجز فــي أع ــداد الهيئة التدريسية ولمواجهة
تكدس الطلبة في القاعات الدراسية وللمساهمة
ف ــي تـنـفـيــذ خـطــة ال ــدول ــة بتطبيق االش ـتــراطــات
ً
ال ـص ـح ـيــة ض ـم ــان ــا ل ـســامــة األسـ ـت ــاذ وال ـطــالــب
وضمان جودة التعليم».

إصابة طفل وعاملة منزلية في انفجار
شقة بمنطقة جابر األحمد

السيطرة على حريق محل للمواد الغذائية بـ «أسواق القرين»
●

محمد الشرهان

أصـ ـ ـي ـ ــب ط ـ ـفـ ــل ( 4سـ ـ ـن ـ ــوات)
وعاملة منزلية بإصابات متفرقة،
جراء انفجار ناتج عن ّ
تسرب غاز
الطبخ في شقة بمنزل في منطقة
جابر األحمد ،صباح أمس ،كما
أسفر الحادث عن خسائر مادية
جسيمة لحقت بالمنزل.
وفي التفاصيل التي رواهــا لـ
«الجريدة» مدير إدارة العالقات
ال ـعــامــة واإلع ـ ــام ب ـقــوة اإلط ـفــاء
العام ،العقيد محمد الغريب ،أن
غــرفــة عـمـلـيــات «اإلطـ ـف ــاء» تلقت
ب ــاغ ــا ب ــوج ــود ح ـ ــادث ان ـف ـجــار
بأحد المنازل في منطقة جابر
األحمد ،فتم تحريك مركز إطفاء
السور الى الموقع.
وأض ـ ـ ــاف ال ـغ ــري ــب أنـ ــه تـبـيــن
لرجال اإلطفاء أن انفجارا حدث
فـ ــي شـ ـق ــة ب ـ ــال ـ ــدور الـ ـث ــان ــي مــن
المنزل نتيجة تسرب غاز الطبخ،
وتبين حدوث انهيار بأجزاء من
ديكور سقف الشقة ،إضافة الى
خ ـل ــع ب ـع ــض األبـ ـ ـ ــواب م ــن ش ــدة
االنفجار.

آثار االنفجار بالمنزل
وذكر أن رجال اإلطفاء عملوا
أوال ع ـلــى إنـ ـق ــاذ ط ـفــل وعــام ـلــة
منزلية أصيبا ج ــراء االنـفـجــار،
وتم نقلهما الى المستشفى من
قبل فنيي ال ـطــوارئ الطبية ،ثم
عملوا على تأمين موقع الحادث
وعمل اإلجراءات الالزمة في مثل
تلك الحوادث.
وفـ ـ ــي حـ ـ ـ ــادث م ـن ـف ـص ــل ،ق ــال
العقيد الغريب إن رجال اإلطفاء

فــي مــركــز مـبــارك الكبير للمواد
ّ
ال ـخ ـط ـي ــرة ت ـم ــك ـن ــوا م ــن إخ ـم ــاد
حــريــق ان ــدل ــع ف ــي م ـحــل لـلـمــواد
الغذائية بمنطقة أسواق القرين
التجارية صباح أمس.
وأضـ ـ ـ ــاف أن غ ــرف ــة عـمـلـيــات
«اإلطفاء» تلقت بالغا بالحادث،
وب ــاش ــر اإلطـ ـف ــائـ ـي ــون مـكــافـحــة
ال ـحــريــق وال ـس ـي ـطــرة عـلـيــه دون
وقوع إصابات.

سلة أخبار
«الصيدلة» تنظم اللقاء
التنويري للطلبة
نظم مكتب العميد املساعد
للشؤون الطالبية في كلية
الصيدلة بجامعة الكويت
ً
لقاء تنويريًا لطلبة السنة
الثانية في برنامج "دكتور في
الصيدلة" ،وذلك بحضور كل
من عميد كلية الصيدلة
د .بيير مورو ،والعميدة
املساعدة للشؤون األكاديمية
والطالبية ،د .دالل الطويل،
ود .فاطمة العوضي من قسم
الكيمياء الصيدالنية ،في كلية
الصيدلة بمركز العلوم الطبية.
ّ
وقدم املحاضرون ملحات
تعريفية للطلبة املقبولني عن
الكلية وتاريخها وأقسامها،
إضافة إلى شرح ألهمية
التخصص واملستقبل
الوظيفي لخريجيها.

«النجاة» تطلق مشروع
« 7سنابل ألهل القرآن»

أعلن املشرف العام إلدارة
القرآن الكريم والسنة النبوية
"ورتل" ،التابعة لجمعية
النجاة الخيرية ،الشيخ جزاع
الصويلح ،إطالق مشروع "7
سنابل ألهل القرآن" ،داعيا
املتبرعني واملحسنني إلى
املساهمة في هذا املشروع
املميز الذي يساهم في خدمة
القرآن الكريم.
وأوضح الصويلح ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أن التبرعات
ستوجه إلى  7مشاريع قرآنية
هي :كفالة حافظ ،ومحفظ،
وحلقة ،والحقيبة القرآنية،
وحلقات اإلسناد ،وتأهيل
وتطوير املعلمني ،والسهم
الوقفي.
وأكد أن هذه املشاريع تهدف
إلى تعليم القرآن الكريم
وعلومه وآدابه وفق منهجية
متميزة ،وتخريج جيل حافظ
ومتقن للقرآن الكريم ،ومتخلق
بأخالقه ،واالرتقاء بمعلمي
ومعلمات القرآن من خالل
التدريب والتطوير ،ونشر ثقافة
القرآن الكريم وتعاليمه في
املجتمع.
ّ
وبي أن مشروع  7سنابل
شهري تطلقه "النجاة" ،تلبية
لرغبات املحسنني الذين
يريدون املساهمة في حزمة من
املشاريع بتبرع واحد.

«تنمية الخيرية» تعقد
«عموميتها» بعد غد

تعقد الجمعية الخيرية العاملية
للتنمية والتطوير ،األحد املقبل،
جمعيتها العمومية العادية
وغير العادية ،ملناقشة التقارير
املالية واإلدارية ،وإجراء بعض
التعديالت على النظام األساسي،
بهدف تطوير عملها لتستمر في
تقديم خدماتها اإلغاثية النوعية
واملتميزة ،وتمضي في منافسة
مثيالتها في دعم العمل الخيري
واإلنساني داخل دولة الكويت
وخارجها.
وقالت الجمعية في بيان" ،تم
اتخاذ كل التدابير الصحية لعقد
الجمعية العمومية العادية وغير
العادية ،وفقًا لالشتراطات التي
أوصت بها وزارة الصحة".
وتقدم نائب رئيس مجلس
اإلدارة ،املدير العام لـ "تنمية
الخيرية" ناصر العجمي بالشكر
إلى "وزارة الشؤون على تعاونها
الكبير مع الجمعية" ،مؤكدا أنها
ستواصل مسيرة الخير في بلد
اإلنسانية.

ةديرجلا
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برلمانيات

نافذة نيابية

أكد للساير أن حاجة إرحية إلعادة تأهيل مرهونة بدراسة «السكنية» للمردود البيئي
الديحاني والجمهور يباركان لمستحقي
«التوزيع الورقي» لجنوب سعد العبدالله

فرز الديحاني

إطارات إرحية قبل إزالتها (أرشيف)

محيي عامر

أكـ ـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـن ـ ـفـ ــط وزيـ ـ ــر
ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــال ــي د .مـحـمــد
ال ـفــارس ان تجميع االط ــارات
بشكل عشوائي ولفترة طويلة
يـســاهــم ف ــي تـكــاثــر ال ـق ــوارض
والحشرات بأنواعها ،مشيرا
ال ــى ان ــه ال تــوجــد آثـ ــار بيئية
مـبــا شــرة ح ــول تجميعها في
مـنـطـقــة إرح ـي ــة ق ـبــل تسلمها
من الهيئة العامة للبيئة" ،لكن
ت ـج ـم ـي ـع ـهــا ب ـش ـك ــل ع ـش ــوائ ــي
يشكل خطورة بسبب الحرائق
المتكررة".
وقــال الفارس ،في رده على
سـ ــؤال لـلـنــائــب مـهـنــد الـســايــر
حصلت "الجريدة" على نسخة
م ـن ــه ،إنـ ــه "ال ت ــوج ــد أي آث ــار
بـيـئـيــة م ـب ــاش ــرة ع ـلــى الـبـيـئــة

نتيجة تجميع اإل ط ـ ــارات في
مـ ــوقـ ــع ارحـ ـ ـي ـ ــة خ ـ ـ ــال الـ ـم ــدة
الزمنية الماضية ،وهــي فترة
مــا قبل تسلم الهيئة للموقع
فــي  ،2019/10/17حيث كانت
ت ـح ــت م ـظ ـلــة ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
ل ـ ـل ـ ـص ـ ـنـ ــا عـ ــة ،إذ إن ا لـ ـ ـم ـ ــواد
الـمـصـنــوع مـنـهــا اإلطـ ـ ــارات ال
تـتـفــا عــل أو تتحلل إذا تركت
بــا لـظــروف الطبيعية العادية
واإلطـ ـ ـ ــارات مـصـمـمــة لتحمل
الظروف الطبيعية المختلفة،
ول ـهــا عـمــر طــويــل وال تتحلل
بيولوجيا".
واس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدرك بـ ـ ـ ــأن ت ـج ـم ـيــع
اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ب ـش ـك ــل ع ـش ــوائ ــي
ه ـنــاك "ش ـكــل خ ـط ــورة نتيجة
حـ ـ ـ ــوادث الـ ـح ــري ــق ال ـم ـت ـك ــررة

ال ـتــي وق ـع ــت ،وال ـت ــي تسببت
بــان ـت ـشــار الـ ـغ ــازات وتـصــاعــد
األدخ ـ ـ ـنـ ـ ــة ،وأثـ ـ ـ ــر س ـل ـب ــا عـلــى
البيئة المحيطة بالموقع ،كما
أن تجميعها بشكل عشوائي
لفترة طويلة يساهم في تكاثر
القوارض والحشرات بأنواعها،
باإلضافة إلى التلوث البصري
الناتج عن األكــوام التالفة في
الموقع".
وهــل مــوقــع إرح ـيــة بحاجة
إل ــى إعـ ــادة تــأهـيــل بـيـئــي بعد
نـقــل اإلط ـ ــارات إل ــى السالمي؟
أجــاب بــأن "ذلــك سيتضح من
خ ــال دراس ــة تقييم ال ـمــردود
الـ ـبـ ـيـ ـئ ــي ال ـ ـتـ ــي سـ ـتـ ـق ــوم ب ـهــا
ال ـم ــؤس ـس ــة الـ ـع ــام ــة ل ـلــرعــايــة
ال ـس ـك ـن ـي ــة ل ـ ـم ـ ـشـ ــروع م ــدي ـن ــة

«الداخلية» :مفتشو أمن المطار
ال يستحقون بدل شاشة
«يعملون على شاشات تفتيش الحقائب غير المتعلقة باألنظمة اآللية»
كشفت وزارة الداخلية أن مفتشي أمن
المطار ال يستحقون بــدل الـشــاشــة ،وفقا
لقرار مجلس الخدمة المدنية ،حيث إنهم
يعملون على الشاشات الخاصة بتفتيش
حقائب الركاب ،وال يعملون على الشاشات
المتعلقة باألنظمة اآللية.
وأف ـ ــادت "الــداخ ـل ـيــة" ،خ ــال رده ــا على
سؤال للنائب مرزوق الخليفة ،بأن مجلس
الـخــدمــة الـمــدنـيــة واف ــق فــي اجـتـمــاعــه رقــم
 ،2015/23المنعقد بتاريخ  ،2015/9/15على
إقامة دورة تخصص "تفتيش أمن المطار"،
على أن يتم تعيين خريجيها بالمسمى
الوظيفي "مفتش أمــن الـمـطــار" ،ومنحهم
الـ ــدرجـ ــة ال ـخ ــام ـس ــة ع ــام ــة ،أو  3عـ ــاوات
وم ـكــافــأة تشجيعية ق ــدره ــا  400دی ـنــار،
مــع عــدم ج ــواز الجمع بين هــذه المكافأة
والـبــدالت والمكافآت والـعــاوات األخــرى،
ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

واضـ ــافـ ــت ان ـ ــه ت ـم ــت م ـخ ــاط ـب ــة دي ـ ــوان
الخدمة المدنية عن مدى استحقاق مفتشي
أمن المطار للبدالت المشار إليها بالسؤال
فــي ض ــوء ص ــرف مـكــافــأة تشجيعية لهم،
وانتهى الديوان إلى جواز الجمع بين تلك
المكافأة والبدالت المقررة بقرارات مجلس
الخدمة المدنية أرقام (،2012/13 ،2012/12
 2006/28والمعدل بالقرار  ،)2012/16بشرط
استيفاء كل الشروط الواردة بهذه القرارات.
وب ـي ـن ــت أن نـ ـظ ــام ن ــوب ــة م ـف ـت ـشــي أم ــن
الـمـطــار غـيــر م ــدرج ضـمــن أنـظـمــة الـنــوبــة
المعتمدة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم
 ،2012/12ومن ثم لم يتم صرف هذا البدل
لهم لعدم االستحقاق ،ووفقا لنص المادة
 7من الـقــرار المشار إليه فــإن بــدل الطعام
يـمـنــح للمكلفين ب ــإح ــدى أن ـظ ـمــة الـنــوبــة
المشار إليها ،ومــن ثــم فــإن المذكورين ال
يستحقون هذا البدل لعدم انطباق أنظمة

النوبة عليهم ،مضيفة أن ديــوان الخدمة
وافق على صرف بدل عدوی لمسمى مفتش
أمــن المطار بــواقــع  35ديـنــارا اعتبارا من
 2021/4/1وتم الصرف لهم.
وذكـ ــرت" :أم ــا بـخـصــوص ب ــدل الشاشة
ف ــإن ــه ي ـت ـضــح م ــن قـ ـ ــرار م ـج ـلــس ال ـخــدمــة
المدنية رقــم  ،2006/28والـمـعــدل بالقرار
رقم  ،2012/16والخاص بمنح الموظفين
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ال ـع ــام ـل ـي ــن ع ـل ــى ال ـش ــاش ــات
المتصلة باألنظمة اآللـيــة ط ــوال ساعات
الـ ــدوام الــرسـمــي مـكــافــأة تشجيعية وفقا
للقيم الموضحة بالقرار ،وبتطبيق أحكام
ذل ــك ال ـق ــرار عـلــى ال ـمــذكــوريــن تـبـيــن أنـهــم
يعملون على الشاشات الخاصة بتفتيش
حقائب الركاب ومتعلقاتهم الشخصية ،وال
يعملون على الشاشات المتعلقة باألنظمة
اآلل ـي ــة ال ـم ـق ـصــودة ب ــال ـق ــرار ،وبــال ـتــالــي ال
يستحقون بدل الشاشة".

جنوب سعد العبدالله ،حيث
سـيـتــم دراس ـ ــة ال ـمــوقــع وأخ ــذ
العينات ،ومن ثم وضع أفضل
السبل للتعامل مع الموضوع".
وبشأن أسباب نقل اإلطارات
مــن ارح ـيــة إل ــى الـســالـمــي؟ ذكــر
ال ـ ـ ـفـ ـ ــارس أن ذل ـ ـ ــك ج ـ ـ ــاء ل ـع ــدة
أس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ،ف ـ ــي م ـق ــدم ـت ـه ــا ضــم
واستغالل موقع ارحـيــة ضمن
مـ ـش ــروع مــدي ـنــة ج ـن ــوب سـعــد
العبد الله السكنية وتوزيعها
على المواطنين ،كما أن موقع
ال ـســال ـمــي مـصـمــم بـشـكــل رائ ــع
في جميع النواحي الهندسية
(مـ ـ ـ ــن ح ـ ـيـ ــث تـ ـصـ ـمـ ـي ــم ال ـ ـطـ ــرق
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وت ــوفـ ـي ــر الـ ـم ــراف ــق
العامة وتــوزيــع مواقع تجميع
اإلطـ ــارات فــي ال ـمــوقــع) ،وكــذلــك
النواحي البيئية ،حيث تم عمل
دراســة تقييم للمردود البيئي
لـ ـلـ ـمـ ـش ــروع ،ل ـي ـك ــون م ـش ــروع ــا
م ـ ـت ـ ـكـ ــامـ ــا ،ولـ ـ ـي ـ ــس ك ـ ـمـ ــا كـ ــان
بالسابق في ارحية.
وأض ــاف أن مــوقــع السالمي
روع ــي فيه أن يـكــون التصميم
أكثر أمانا عبر االلتزام بشروط
وتوصيات اإلطـفــاء ،باإلضافة
إل ـ ــى ت ـس ــوي ــر الـ ـم ــوق ــع ووض ــع
كاميرات المراقبة لمنع العابثين
من دخوله ،وحل مشكلة تكدس
اإلط ــارات التالفة والمستعملة
والتي كانت متراكمة عشوائيا
بــأعــداد هــائـلــة فــي ارح ـيــة ،مما
شكل خطرا نتيجة وقــوع عدد
من حوادث الحرائق فيها ،ونجم
عنه تلوث الهواء وتأثر المناطق
ال ـس ـك ـن ـيــة الـ ـمـ ـج ــاورة لـلـمــوقــع
والبيئة بشكل عام.
ولفت الفارس إلى أن من بين
اسباب نقل موقع اإلطارات كذلك
الخسائر المادية واالقتصادية
مــن عــدم اسـتـغــال واالسـتـفــادة
مــن تلك النوعية مــن اإلط ــارات
فــي عمليات إع ــادة الـتــدويــر أو
التصدير ،مما يساهم في إنشاء
راف ــد جــديــد لتطوير االقتصاد
المحلي ،و حــل مشكلة التلوث
البصري نتيجة تكدس اإلطارات
ال ـم ـس ـت ـع ـم ـلــة ب ـك ـم ـي ــات ك ـب ـيــرة

ً
في موقع ارحـيــة ،مبينا أنــه تم
تصميم الموقع هندسيا وبيئيا
ليكون مشروعا متكامال يضم
مواقع لتخزين اإلطارات التالفة
ومصانع لتدويرها وتقطيعها
واالستفادة منها بدال من ردمها
أو تكديسها مما يشكل خطورة
بـفـعــل ال ـحــرائــق أو غ ـيــرهــا من
الحوادث.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ع ـ ــدة
م ـع ــاي ـي ــر ت ـم ــت م ــراع ــاتـ ـه ــا فــي
ه ــذا ال ـم ـشــروع ،منها أن يكون
ت ـص ـم ـي ـمــه ع ــن ط ــري ــق تـقـسـيــم
مواقع تجميع اإلطــارات بحيث
في حال حدوث حريق في أحد
الـ ـم ــواق ــع ال ت ـن ـت ـقــل الـ ـن ــار إل ــى
م ــواق ــع ال ـت ـخــزيــن ال ـبــاق ـيــة ،مع
تسوير الموقع ووضع حراسة
عليه لمنع دخول العابثين ،وتم
وضع عدد من المرافق الخدمية
مثل مركز لإلطفاء واإلسعافات
ضـمــن الـمــوقــع ،وتــركـيــب نقاط
وفـ ـ ــوهـ ـ ــات ل ـ ـم ـ ـعـ ــدات م ـكــاف ـحــة
الحرائق موزعة في الموقع.
وه ـ ـ ــل ه ـ ـنـ ــاك خـ ـط ــة إلع ـ ـ ــادة
تـ ـ ـ ـ ــدويـ ـ ـ ـ ــر تـ ـ ـ ـل ـ ـ ــك االط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات؟
أجـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـفـ ـ ــارس ب ـ ـ ــأن ال ـه ـي ـئــة
ال ـعــام ــة لـلـبـيـئــة وض ـع ــت خطة
لالستفادة من اإلطارات التالفة
والـمـسـتـعـمـلــة الـ ـم ــوج ــودة في
م ـ ــوق ـ ــع ال ـ ـسـ ــال ـ ـمـ ــي مـ ـ ــن خـ ــال
إعادة تدويرها عن طريق منح
تراخيص لمبادرين من شركات
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص والـ ـش ــرك ــات
الـمـحـلـيــة لـلـقـيــام بــأع ـمــال نقل
اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات مـ ـق ــاب ــل مـ ـن ــح ت ـلــك
الـشــركــات حــق انـتـفــاع جــزء من
األرض ا ل ـم ـخ ـص ـص ــة لـلـهـيـئــة
الن ـش ــاء مـصـنــع العـ ــادة تــدويــر
النفايات واالطــارات ،باالضافة
الـ ــى ت ــوف ـي ــر ت ــراخ ـي ــص اداري ـ ــة
ل ـب ـع ــض ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـمـ ـب ــادرة
ل ـق ـي ــام ـه ــا ب ـت ـق ـط ـيــع االطـ ـ ـ ــارات
التالفة بمنطقة السالمي والعمل
على تصديرها للخارج.

فايز الجمهور

عقب إعالن مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية للسكنية
توزيع قسائم جنوب سعد العبدالله على المخطط ديسمبر
ً
المقبل ،والمعروف إعالميا بالتوزيع الــورقــي ،قــال أمين سر
مجلس األمة النائب فرز الديحاني " :كل الشكر والتقدير لوزير
اإلسكان شايع الشايع وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة
للرعاية السكنية على موافقتهم على تــوز يــع قسائم جنوب
سعد العبدالله على المخطط ونبارك لمستحقي هذه القسائم".
من جهته ،قال رئيس لجنة شؤون اإلسكان البرلمانية النائب
فايز الجمهور" ،عملنا واجتهدنا وسعينا بكل ما أوتينا من
قوة ،واستخدمنا كل صالحياتنا الدستورية ،كي نخرج بهذه
النتيجة ،التي يسعد بها كل منتظري الرعاية السكنية لمنطقة
جنوب سعد العبدالله".
وأضاف الجمهور في تصريح أمس ،ألف مبروك بالموافقة
على التوزيع على المخطط بقرار من مجلس إدارة المؤسسة
ورقابتنا مستمرة حتى االستالم الفعلي.

هشام الصالح :سأستجوب وزير الصحة
أعلن النائب هشام الصالح
عزمه تقديم استجواب لوزير
الـ ـصـ ـح ــة الـ ـشـ ـي ــخ د .ب ــاس ــل
الـ ـصـ ـب ــاح مـ ــن عـ ـ ــدة مـ ـح ــاور،
مؤكدا أنه استجواب مستحق
في ضوء إدارة البالد الصحية
ألزمــة كــورونــا ،وه ــدره للمال
العام ،والتناقضات الصارخة
التي مارسها مع المواطنين
في قضايا الحجر.
هشام الصالح

الشاهين 931 :مليون طن طعام
مهدر حول العالم
أكد مراقب مجلس األمة النائب أسامة الشاهين أن جهود الفائزات
بجائزة الكويت لإلنتاج واالستهالك المستدام تتماشى مع أهداف
ترشيد اإلنفاق ومحاربة الهدر وتعزيز االستهالك اإليجابي ،حيث
تصل كمية الطعام المهدر في النفايات حول العالم إلى  931مليون
طن في السنة.
وكان الشاهين استقبل ،في مكتبه بمجلس األمة ،أمس ،الفائزات
بجائزة الكويت لإلنتاج واالستهالك المستدام ،عن محور فرز وإعادة
تدوير الطعام المهدر ،ويتكون فريق مشروع إعــادة تدوير الطعام
المهدر إلنتاج الوقود الحيوي (إيثانول) من خريجات كلية الهندسة
والبترول بجامعة الكويت ،وهن زينب الشمالي ،وشيخة السبيتي،
وأب ــرار بحريني ،والـبـنــدري المطيري ،كما حضر اللقاء د .شهاب
العثمان ،والمستشارة خالدة الخراز ،وأعضاء اللجنة االستشارية
لبرنامج الكويت الشبكة اإلقليمية للمسؤولية المجتمعية.
وقام الشاهين ،في ختام اللقاء ،بتكريم عضوات المشروع الفائز
بجائزة الكويت لإلنتاج واالستهالك المستدام عن محور فرز وإعادة
تدوير الطعام المهدر.

نواب لـ ةديرجلا• :تحقيق اإلصالح الشامل ضرورة
•

فهد تركي

شدد عدد من نواب مجلس األمة على ضرورة تحقيق
اإلص ــاح الشامل ،وأنـهــم سيحملون على عاتقهم هذا
األمر خالل دور االنعقاد الثاني ،محذرين الحكومة من
عدم االستجابة لذلك.
وقال النواب ،في تصريحات متفرقة لـ "الجريدة" ،إنهم
ثابتون على مواقفهم باستخدام أدواتهم الدستورية تجاه
كل عضو في الحكومة يقصر من أداء عمله ،مطالبين
الحكومة بعدم التهاون مع قضايا الشعب.
من جهته ،أكد النائب حمد المطر ،أن المرحلة المقبلة
تتطلب التعاون بين السلطتين على أجندة مشتركة ،داعيا
الحكومة إلى انجاز القضايا ،والتعاون مع المجلس من
أجل مشهد سياسي ذي إنجاز.
ورف ــض المطر تحصين أي عضو فــي الحكومة من
ً
ابتداء من رئيس الوزراء.
االستجواب

الحوار الوطني
وعــن الـحــوار الوطني ،أكــد أنــه يجب أن يكون مبنيا
على التوافق بين كل األطراف ذات الصلة ،مضيفا "نتطلع
إلنجاز عفو كريم خاص عن االبطال في تركيا ،وبعدها
نتطلع الى هدوء ومناخ سياسي يمهد لالنجاز ،ألن المناخ
السياسي الجيد بوابته العفو الكريم والخاص".
وبدوره ،قال النائب عبدالله المضف" :يجب ان نشرك
ال ـمــواطــن الـكــويـتــي ف ــي ق ـضــايــاه ،ألن ــه م ـحــور العملية
السياسية" ،معتبرا ذلك واجبا وطنيا.
وأك ــد المضف "أن كتلة ال ـ  6تملك نحو  39مقترحا
ب ـقــانــون سـتـقــدمـهــا ال ــى مـجـلــس االمـ ــة لترجمتها إلــى
قوانين جديدة بالتعاون مع أهل الميدان واالكاديميين
والناشطين السياسيين ،تمهيدا لتشكيل لوبي سياسي-
نيابي لسرعة إقرار هذه القوانين المهمة".
وشدد على "أننا نحتاج الى مؤسسة برلمانية تحمي
القوانين التي سنقدمها" ،مشيرا الى ان النواب سيحاربون
من اجل هذه القوانين أمال في االصالح المرتقب.
وتابع "لعدم وجود أرضية سياسية تحاسب وتراقب

قالوا

• المطر :نرفض تحصين أي عضو بالحكومة من المساءلة ويجب تهيئة المناخ السياسي المناسب
• عبدالله المضف :نحتاج إلى مؤسسة برلمانية تحمي القوانين وسنحارب من أجلها
• الساير :الخالد ال يملك رؤية ...ونتطلع إلى دور انعقاد جديد بأهداف جديدة
• مهلهل المضف :من الصعب التفاهم مع الحكومة ...ونتطلع إلى أخرى تعبر عن اإلرادة الشعبية
ً
• جوهر :العفو قضية استحقاق كبير ونأمل بداية لمرحلة جديدة واعدة للكويتيين جميعا
تــراجـعــت المؤسسات فــي ال ـبــاد" ،مــؤكــدا ان "االص ــاح
السياسي هو النافذة والبوابة الرئيسية لإلصالح الشامل،
ونحن عازمون على إقرار قوانين االصالح السياسي".

حماية الدستور
وأكد ضرورة التزام رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة
بالدستور ،الفتا الى ان "حماية الدستور واجب وطني،
وسنعمل كنواب من خالل الجناحين الرقابي والتشريعي،
وتطبيق الدستور وعدم التنازل عن اي حرف به".
وذك ــر أن ال ـكــرة فــي ملعب الـحـكــومــة خ ــال المشهد
السياسي القادم ،وال توجد مشكالت دستورية مع أحد،
مطالبا الحكومة باحترام الدستور ،واالخالص في العمل
لتنمية البلد" ،ولن نسمح بالفشل".
ومن جانبه ،قال النائب حسن جوهر" :نحن اليوم أمام
مفترق طرق ،واذا تقاعست الحكومة عن تقديم المبادرات
والقوانين الكفيلة بمعالجة قضايا الشعب فنحن كنواب
على استعداد ان نقوم بهذا الدور من منطلق المسؤولية

الوطنية والسياسية" ،مؤكدا ان "الشعب الكويتي يملك
من الطاقات والرؤى ما نفتخر به جميعا ،فالمجلس من
الشعب وإليه ،ونحاول ان نترجم هذه الرؤى على ارض
الواقع".
وأوضح "قدمنا كنواب رؤى كثيرة على شكل قوانين
وتصورات استراتيجية للدولة إلنجازها ،وهــذه بداية
الطريق ،ونحتاج الى جهد وحشد شعبي لترجمة تلك
القوانين ،وأن تكون هناك آليات ضغط على الجميع إلقرار
القوانين االصالحية بعد إنجازها من اللجان البرلمانية".
وأشــار إلــى "أننا نمر بمنعطف خطير جــدا ،ولدينا
كثير من االستحقاقات السياسية ،ونحن نتكلم عن الشق
البرلماني والتشريعي ،ونعمل على إيجاد رؤى وحلول
لمشاكل مستعصية ومستمرة ،في ظل تجاهل حكومي
واضح ،ونحاول تغطية هذا الجانب".

حزم وقوة
وتابع "لدينا استحقاقات أخرى ،علينا التصدي لها

بكل حزم وقــوة ،بما يليق بطموحات الشعب الكويتي،
مثل الحريات التي تعتبر قضية أساسية ومهمة جدا،
والمحافظة على المكتسبات الدستورية والوطنية ،وهذا
أمر ال يمكن ان نسمح بأن يكون عرضة للتنازل والصفقات،
ألنه صمام االمــان لترجمة الشق التشريعي ،لذلك نحن
متمسكون بالمحافظة على الــدسـتــور والـتـصــدي لكل
محاوالت النيل منه وتفريغه من محتواه".
وأكد أن "قضية العفو قضية استحقاق كبير ومدخل
أساس لالستقرار السياسي للتفرغ للمشاريع االخرى،
ودائـمــا كنا مرحبين بالعفو الخاص من سمو االمير،
أو من خــال المجاالت االخــرى بالتشريعات ،والحلول
م ــوج ــودة والـمـقـتــرحــات م ـقــدمــة" ،مضيفا "نتطلع الــى
انفراجات حقيقية قادمة ،وبداية لمرحلة جديدة واعدة
للكويتيين جميعا".
أما النائب مهلهل المضف فقال ،إن اإلصالح السياسي
تعطل  60عــامــا ،وه ــذا اإلص ــاح ك ــان مــن المفترض ان
يبدأ العمل به منذ مجلس  ،63وفكرة أعضاء المجلس

التأسيسي هــي أن الـنـظــام البرلماني هــو ال ــذي يهيئ
الساحة السياسية لخلق توازن بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية ،على أن تخرج الحكومة من رحــم الشعب،
وتحقيق االستقرار السياسي.
واستدرك المضف ،لكن مع األســف تم إيقاف العمل
بهذا النظام منذ وفاة الشيخ عبدالله السالم ،إذ من كانت
له سلطة القرار آنذاك كان رافضا لمشروع عبدالله السالم
فانقلب على الدستور ،واصبحت هناك ردة ديموقراطية
من خالل االتجاه للعبث بالدستور واالنتخابات والعبث
بالتركيبة السكانية ،وايقاف العمل بالدستور وتفريغه
من محتواه ،والعبث بالنظام االنتخابي ،بهدف تأخير
االص ـ ــاح ال ـس ـيــاســي ،ك ــي تـبـقــى الـطـبـقــة الـحــاكـمــة هي
المسيطرة على مفاصل الدولة والثروة بالبلد.

التوازن السياسي
ولفت إلى أن "هذه االشكالية التي اوصلتنا إلى مرحلة
التراجع في ظل بعد مجلس الوزراء عن المجتمع الكويتي،
لذلك نحن نتجه لالصالح السياسي لخلق نوع من التوازن
السياسي واالسـتـقــرار لــدفــع عجلة االص ــاح للوصول
إلى النظام البرلماني وسلطة تنفيذية تعبر عن االرادة
الشعبية ،وأن يكون المواطن شريكا في القرار السياسي".
وبين أنه في ظل االزمة السياسية الحالية من الصعب
ان يكون هناك تفاهم مع الحكومة ،اذا لم توضع الحلول
ال ـنــاج ـعــة ل ــازم ــة الـسـيــاسـيــة الـعـمـيـقــة ب ـيــن المجلس
والحكومة ،السيما فيما يتعلق بتأجيل استجوابات
رئيس الوزراء ،والذي يمثل اعتداء صارخا على الدستور.
من جانبه ،قال مهند الساير ان رئيس الوزراء ال يملك
برنامجا واضحا أو رؤية لالصالح .ودون نزع فتيل األزمة
السياسية لن يكون هناك عمل مشترك ،مشيرا الى "اننا
على مشارف دور انعقاد جديد ،ونتطلع الى ان يكون بحلة
جديدة وأه ــداف جديدة ،ونحن نقدم مشروعا حقيقيا
لبرنامج حكومي برلماني يختلف عن تجربتنا السياسية
منذ  ،62عبر طرح قوانين مهمة صاغها متخصصون من
أجل انجاز االصالح في المرحلة المقبلة".

إضافات

٦

استفزاز المواطن
د .نبيلة شهاب
لألسف الشديد كثرت التصريحات المستفزة من قلة من االقتصاديين
أو السياسيين والـتــي تنم عــن جهلهم بــاألوضــاع الحقيقية للشعب
ومستوى المعيشة والمعاناة التي يعيشها الكثير منهم ،أو تجاهلهم
عن عمد تلك الظروف ،وإن كانوا قليلين إال أن تصريحاتهم في وقت
وجود أزمة كورونا الصحية والتي شملت آثارها جميع جوانب الحياة،
تعد استفزازا موجها ومنظما ومقصودا للمواطن ومحاولة لزيادة
معاناته النفسية.
ّ
المحزن في األمر أن هذه التصريحات القبيحة فيها تجن وادعاءات
كاذبة على المواطن المسحوق ،وانتقاص من مجهوده ومساس بأموره
المادية واالجتماعية األساسية ،خــاف أنها تضع المواطن بموقف
الجاني على نفسه والجاني على مجتمعه ،كما تدعي أن ردات فعل
المواطن مبالغ فيها وينقصها تقدير دور الحكومة وإنجازاتها!
ومن أخطر هذه التصريحات أن يقوم أحدهم بإلغاء دور المواطن
البسيط والعادي في بناء وطنه ،وذلك عند االدعاء بأن الكويت بناها
التجار فقط ،وكــأن التجار يعيشون وحدهم ويقومون بكل األعمال
وحدهم ،وكأن كل أسرة ال تحتوي على التاجر والغني ومتوسط الحال
ً
والفقير ،أو كأن لم يكن هناك في الكويت قديما إال طبقة واحدة فقط!!
ً
ً
ً
ورغــم أن هذا الــرأي مغلوط فإنه يعتبر تصريحا مضحكا مبكيا في
آن!! فال ُيبنى مجتمع على جهد طبقة واحــدة ولن يتطور أي مجتمع
ٍّ
إال بتضافر الجميع في تأدية كل منهم دوره المنوط به ،وال يعني ذلك
ً
ً
ً
انتقاصا من دور التجار قديما أو حديثا في تطوير وطنهم ومساندة
ً
وخدمة أبناء وطنهم .لنتذكر دائما أن تصريحات كهذه من شأنها
أن تــزرع الفتنة والتنافر والبغضاء بين أفــراد المجتمع الواحد حتى
ً
مع قلتها ،وهذا ينقلنا إلى نقطة مهمة جدا أال وهي :هل تعتبر هذه
التصرفات والتصريحات خطة موجهة وممنهجة ومقصودة لشق
الصف الكويتي؟ ولمصلحة من؟ هذا ما يستحق التفكير والتحليل
الموضوعي الصحيح ،والمؤسف أن يكون لتلك التصريحات االستفزازية
آذان مصغية وهناك من يصدقها ويدافع عنها وإن كانوا قلة .ومن هنا
يأتي دور العقالء والوطنيين في المجتمع الذين لهم التأثير األكبر
على اآلخرين ،والذين يجب عليهم رأب أي صدع قد يحدث ،وتقريب
وجهات النظر وإظهار الحق وتبيان أهمية ودور كل طبقة من الطبقات
االجتماعية ،واألهم من ذلك كله السعي الحثيث النصهار الجميع في
ً
بوتقة الوطن كنسيج واحد متماسك مترابط متحاب يشد بعضه بعضا
ويسود بينهم االحترام والتقدير.
ً
أخيرا ،تلك الغربان الناعقة لن تسكت وإن سكتت سيأتي غيرها،
فهم ال يشعرون بالسعادة إال بنشر التعاسة وإيذاء اآلخرين وتحقيق
خططهم العدائية لتدمير المجتمعات ،ولذلك الترفع عنهم وتجاهلهم
وتحجيمهم هو الحل األمثل للتخلص من أذاهم.

هل العيب فينا؟
محمد العويصي
كشفت دراسة أعدها الباحث البريطاني بول هوسفورد عن أكثر
الدول تطبيقا لتعاليم ومبادئ اإلسالم ،وشملت الدراسة ( 208دول)،
فجاءت أيرلندا بالمرتبة األولى والدنمارك بالمرتبة الثانية والسويد
بالمرتبة الثالثة ،وجاءت ماليزيا في المرتبة الـ ،33أما بالنسبة إلى
الــدول العربية فقد حلت الكويت في المرتبة ال ــ 48والبحرين الــ61
واإلمارات في المرتبة الـ 64في حين جاءت السعودية في المرتبة الـ93
وقطر في المرتبة الـ 111والسودان في المرتبة الـ!190
والسؤال الذي يطرح نفسه :لماذا احتلت الدول العربية واإلسالمية
الشخصي أن السبب يعود إلى عدم تمسكنا
مراتب متأخرة؟! برأيي ّ
وتطبيقنا لـلـقــرآن والـســنــة ،فرسولنا الـكــريــم عليه أفـضــل الصالة
ً
والتسليم قد قال منذ  1443عاما" :تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن
تضلوا بعدي أبدا ،كتاب الله وسنتي".
ومن المعلوم لدى العامة من الناس أن الدين اإلسالمي  %5منه
عبادات ،و %95منه معامالت وأخالق وسلوك ،فأين نحن من الـ%95؟
يقول شيخ اإلسالم محمد عبده "عندما زرت بالد أوروبا لفت نظري
أن الناس هناك يحترمون بعضهم بعضا ويؤدون عملمهم بإخالص
ودقة وأمانة ،وال ينال أحدهم من حرية اآلخر ،فعقدت مقارنة سريعة
بين أخالق األوروبيين وأخــاق المسلمين ،فوجدت أن األوروبيين
المسيحيين يتخلقون بأخالق اإلسالم في معامالتهم وأعمالهم ،في
حين أن المسلمين بعيدون عن أخالق دينهم".
الشافعي حين قال:
َصدق اإلمام
َ
َ
نـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ُـب زم ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــا َوال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـب ف ـ ـي ـ ـنـ ــا
َ
َ
ـان ـ ـ َـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َ َع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـب ِس ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـا ِلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
َ
ـان َِبـ ـ ـ ـ ــغ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ِـر ذن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـب
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َ
ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ل ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــا هـ ـ ـج ـ ــان ـ ــا
ُ ُ َ
َ
َول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـذئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـب َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ُلـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ َـم ِذئـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
ُ
ٍ ً
ُ
َ
َو َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل َب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــض ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا َب ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ـ ـ ــا
أعتقد أن مــا قاله اإلم ــام الشافعي ،رحمه الـلــه ،فــي األبـيــات التي
ً
ذكرتها آنفا ينطبق على واقعنا المعاصر واألدلة والبراهين كثيرة
ال تعد وال تحصى ،ولكن سيأتي اليوم الذي نعود به إلى فهم ديننا
فهما صحيحا وتطبيقا والتزاما ،وسنكون بأحسن حال من اآلن،
بمشيئة الله ،فهل من مدكر؟ آمل ذلك.

بيروقراطية الحكومة
تهاني الرفاعي
منذ صغري وأنا أسمع كلمة "الفساد" تتردد كثيرا على ألسنة الكبار،
كنت أتضجر من رتابة حواراتهم وتكرار المواضيع ،فآثرت الجلوس
مع الصغار واللعب معهم ،عسى أن أخرج من سوداوية عالم البالغين
المقيت ،وليتني لم أكبر ،فحياة الراشدين مزعجة أو ربما أكثر واقعية
وأقرب للحقيقة التي لطالما أردنا التملص منها ،حيث ستصل بك الحال
إلى أن يستعصي عليك الرجوع للوراء أو حتى الحلم ،فمعظم ما يحيط
بك فاسد! حتى الصغار الذين كنت تتحجج بالجلوس معهم كبروا،
ولن يعود هنالك عالم تفر إليه ،أو شيء يلهيك عما ال تريد مجابهته
سوى واقع علقم.
ستعمل في مؤسسات تقتات على الركود والخمول ،ستصبح وكأنك
ً
تعيش جسدا بال روح ،روتينية بحتة وبيروقراطية مميتة ووظائف
تزيدك تخمة وتبرما ال يشبعان فيك شهية اإلنجاز والعمل ،كل شيء
ينذرك باالستسالم ،فالواقع العملي مغاير تماما للعالم االفتراضي
ال ــذي درس ـنــاه ،ال شــيء أصــا يشبه مثالية مــا كنا نتخيله ،فالواقع
الحكومي وبالتحديد الوظائف الحكومية تعاني بطئا شــديــدا في
ّ
و"يسود الوجه"! فالدورة
إجراءاتها وغباء إداريــا مستفحال و"يفشل"
المستندية تتطلب مئة توقيع وختم وموافقة وتسافر لـمليوني قسم
وإدارة حتى يتسلم المراجع ورقته .ما زلت أجهل سبب هذا التخلف
السافر! هل يعقل أننا في سنة  ٢٠٢١ومازالت هنالك جهات تعتمد دفاتر
الــوارد والصادر؟ هل يعقل أن يكون الربط بين أجهزة بعض الدوائر
الحكومية ال تزال بين أيادي مراسلين ومناديب؟ كيف لبعض إدارات
الدولة "المهمة" والحساسة أن تعمل في مدرسة حكومية مهترئة؟ ال
ً
يمكنني استيعاب الرجعية المتأخرة جدا وكأن ساعة الزمن توقفت في
الثمانينيات ،وكأن الموظفين أيضا أصابهم نعاس لسنوات ،فما لبثوا
يعرفون للتمدن سبيال! فآلية العمل أشبه بـالمثل الهندي الذي يقول:
"يضع يده فوق رأسه ليتمكن من حك أنفه" .ما الذي يبقي هذه الحال
رغم تطور كل شيء؟ هل الهدف هو خلق فساد ،لخلق هيئات بتمويل
حكومي وميزانية ضخمة حتى تصلح الفساد ذاته؟ يعني بالكويتي
"صبه حقنه لبن" .أشعر بالخزي كلما قرأت "مانشيتا" عن تطور الدول
المجاورة والتقدم الذي يسبقنا بمراحل ،أشعر بالحسرة كلما قارنت
بين الدول وجهاتها الحكومية التي تعتبر واجهة ألي دولة ،وال تعليق
سوى "حسافة على الكويت والله"!

ةديرجلا
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من صيد الخاطر :ابن
العلقمي

يوسف عبدالكريم الزنكوي

بقايا خيال :اشكروا تاجر اإلقامات
فئة المهاجرين الجدد والمقيمين بصورة غير شرعية تكثر وتحظى
بقبول لدى المواطنين ،ألنها تعمل بأجور منخفضة ،وتنجز أي عمل
وبأي ثمن ،بغض النظر عما إذا كانت تؤدي أعمالها بإتقان أم ال ،فهي
مستعدة للتعلم من جديد برؤوس قرعان الكويت ،ألن هذه الفئة بحاجة
ألي دينار يروي عطشها ويسد جوعها بعد أن نقلها تجار اإلقامات
من بلدانها بعقود وهمية ورموا بها في شوارع الكويت ،ناهيك عن
أنها ال تدفع أجــور مكاتب وال رواتــب موظفين ،على عكس الشركات
التي تقد م خدمات مماثلة ولكن بتكاليف باهظة.
ولو كانت الكويت تطبق أسلوب الدول المتقدمة في توفير أعمال
الحرف اليدوية من خالل شركات محترفة ،لما عرفنا العمال الهامشيين
الذين لم تستفد بلدانهم منهم حتى يأتي بهم تجار اإلقامات ليقدموا
لنا خــدمــات "أي ك ــام" ،ففي ال ــدول المتقدمة ال تجد تـجــار "شنطة"
متجولين يقدمون خدمات متنوعة للمواطنين ،مثل غسال سيارات أو
بائع فوط أو ورود أو ماء باردة على اإلشارات الضوئية ،وغيرها من
الوظائف البسيطة ،مقابل أن يتلقوا خدمات صحية وتعليمية عالية
المستوى ،وبنية تحتية تقدمها لهم الدولة بدون مقابل.
هناك في الدول المتقدمة التي تقدر أمنها الوطني توكل كل األعمال،
حتى لــو كــانــت يــدويــة بسيطة ،إلــى شــركــات متخصصة ومحترفة،
يديرها أبناء البلد ،وهم الذين يقومون بهذه األعمال وليس وافدين
"عليمية" أقل ما يقال عنهم أنهم عمالة هامشية يمكن االستغناء عنهم،
وألننا نفتقر إلى مثل هذه الشركات الوطنية ،فقد صارت هذه العمالة
ً
الهامشية هي المالذ اآلمن حتى إن اتخذت قارعة الطريق مقرا لها،
سواء في المناطق السكنية النموذجية الراقية أو بين العمارات ،تجدهم
ينتظرون الفرج بعد أن دفع كل منهم ألفي دينار لتاجر اإلقامات لكي
يحصل على عقد عمل وهمي يدخل به إلى الكويت.

طالل عبد الكريم العرب

ولهذا فنحن نشكر تجار اإلقامات الذين جلبوا لنا مثل هذه
ً
ً
العمالة دون أن تتكبد الحكومة فلسا واحدا من خالل المناقصات
أو العطاءات المليونية لجلب هذه العمالة ،فمن بين هذه العمالة
الهامشية وهم بالطبع بالماليين بيننا من مختلف الجنسيات،
تجد أصحاب مهن يدوية ال تخطر ال على البال وال على الخاطر.
واسأل نفسك :ماذا كنت ستفعل لو لم يسهم تجار اإلقامات في
توفير كل هذه العمالة الهامشية في شوارع الكويت؟ فما عليك
إال التوجه إلى المهبولة أو جليب الشيوخ أو حولي أو السالمية
أو الرميثية القديمة أو أي مكان توجد فيه هــذه العمالة لتجد
مطلبك قد تحقق خالل دقائق ،ولهذا فإن تجار اإلقامة هم الذين
يوفرون كل هذه الخدمات للناس مثل السمكرة وحفر اآلبار وتقليم
األشجار وزراعتها وتوفير النباتات والزهور ونقل األثاث وبرمجة
الستاليت وما إلى هنالك ،ولو لم يلق تجار اإلقامة بهم على قارعة
الطريق لتقديم خدماتهم للمواطنين ،الضطر المواطن أو المقيم
إلى اللجوء إلى شركات تتحكم في مصاير الناس من خالل تقديم
هذه الخدمات بأسعار خيالية.
 وال عليك من الكالم "الداير" عن تردي الخدمات الصحية بسبب
العمالة الهامشية ،فقد ألقت الحكومة "الله يعافيها" بمواطنيها
إلى المستشفيات الخاصة مستعينة بمشروع "عافية" ،وأفرغت
المستشفيات والعيادات الحكومية للوافدين لكي يتلقوا العالج
بالمجان ،وال عليك من تردي الخدمات التعليمية فالكويتي كسالن
ال يحب العمل ،وال يجيد الجد وال االجتهاد ،ولهذا وفــر تجار
اإلقامات عمالة هامشية للكويتي لتقوم بأداء كل الوظائف نيابة
عنه ،ولم يتبق شيء تقدمه هذه العمالة للكويتي إال أن "توضيه"،
ً
فشكرا كبيرة يا يا تجار اإلقامات.

د .مبارك العبدالهادي

شوشرة« :فكفكة» وحلحلة
الـ ـ ـب ـ ــوادر ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــاد ل ـل ـت ـن ـف ـيــس بـعــد
استمرار األزم ــات والتصعيد وغيرها من
المشاكل الكثيرة بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية من شأنها أن تزرع عالقة متينة
لــانـطــاقــة بــالـكــويــت إل ــى مستقبل يحرك
الـمـيــاه ال ــراك ــدة اقـتـصــاديــا ويـعـيــد هيكلة
ً
ال ــوض ــع ال ـم ـتــراجــع ع ـنــدنــا ،خ ـصــوصــا أن
ً
طاولة الحوار ستشمل عــددا من القضايا
ً
الـ ـت ــي أش ـغ ـل ــت ال ـ ـشـ ــارع ال ـك ــوي ـت ــي ك ـث ـي ــرا،
وي ـن ـت ـظــر إقـ ــرارهـ ــا بـ ـف ــارغ ال ـص ـبــر خــاصــة
ف ــي م ـل ــف ال ـع ـف ــو ،ولـ ـك ــن ي ـج ــب أال يـنـســى
ال ـم ـج ـت ـم ـعــون ال ـق ـضــايــا ال ـم ـص ـيــريــة الـتــي
تمس المواطن البسيط الــذي لفظ أنفاسه
األخ ـي ــرة بـسـبــب ال ــدي ــون الـمـتــراكـمــة عليه.
إن ط ـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــاف ـ ــات بـ ـي ــن ال ـس ـل ـط ـت ـيــن
ومـعــالـجــة كــل ال ــرواس ــب وإن ـه ــاء القضايا
ال ـعــال ـقــة وف ـتــح األبـ ـ ــواب الـمـغـلـقــة سيتيح
فرصة لغربلة المشاكل بعد أن مللنا من
س ـيــاســة ال ـش ــد وال ـ ـجـ ــذب ،وك ــأن ـن ــا نعيش
عـ ـل ــى ص ـف ـي ــح سـ ــاخـ ــن وب ـ ــرك ـ ــان ال يـ ـه ــدأ،
وث ــورة مـتـجــددة ال ـصــراع ،وعـلــى الطرفين
ً
أن يكونا أكـثــر ه ــدوء ا وتسامحا وتـنــازال
ح ـتــى ال ن ـعــود إل ــى ال ـمــربــع األول ف ــي ظل

مـســاعــي بـعــض الـمـنــدسـيــن الــذيــن ال يهدأ
لهم بال في زعزعة الوضع وعدم استقراره
ألن ـه ــم ال ي ـت ـق ـب ـلــون ال ـع ـيــش بـ ـه ــدوء بـقــدر
اس ـت ـمــرار مــوجــة ال ـعــواصــف ال ـتــي تـضــرب
ب ـن ــا عـ ـ ــادة م ــن ك ــل صـ ـ ــوب ،وت ـج ـع ـل ـنــا فــي
دوام ـ ـ ـ ــة غـ ـي ــر م ـن ـت ـه ـي ــة الـ ـص ــاحـ ـي ــة ،وم ــا
عـ ـشـ ـن ــاه خ ـ ـ ــال الـ ـم ــرحـ ـل ــة الـ ـم ــاضـ ـي ــة مــن
ت ـ ـجـ ــاذبـ ــات كـ ـ ــان خـ ـي ــر ش ــاه ــد عـ ـل ــى ذلـ ــك.
ولعل طاولة الحوار تكشف عن النوايا
اإلصالحية ،ومن سيقودنا إلى بر األمــان،
أو من يعمل على استمرار الخالفات ،حتى
ً
يعرف الشارع الكويتي جيدا كل من يعمل
مــن أجـلــه ويسعى إلــى نفض الـغـبــار الــذي
خلفته األيام الحزينة ،ومن يرغب في تأجيج
الــوضــع ويــرفــض أن نعيش ب ـســام ،ولعل
األسماء التي تعمل على معالجة الملفات
المطروحة هي من الشخصيات المعروفة
ب ــدوره ــا اإلص ــاح ــي ومـســاعـيـهــا لفكفكة
ً
وحلحلة كل القضايا العالقة نظرا ألهدافهم
السامية في العمل من أجــل كويت أفضل.
الـجـمـيــع يـنـتـظــرون ويـتــرقـبــون ال ـبــوادر
اإلصالحية والدعوة السامية للحوار بين
السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى

تلتقي كل األطراف في دور االنعقاد المقبل
مــن أج ــل اإلن ـجــاز بـعــد أن تــراكـمــت العديد
م ــن الـقـضــايــا والـمـل ـفــات الـعــالـقــة وتــأجـيــل
إقـ ــرار الـمــواضـيــع الـمـهـمــة ال ـتــي ينتظرها
أب ـن ــاء ال ـكــويــت ،فــاالن ـفــراجــة ه ــي بصيص
األمـ ــل الـمـتـبـقــي إلعــادت ـنــا إل ــى ال ـن ــور بعد
أن ع ـش ـنــا ف ــي ظ ـ ــام دام ـ ـ ــس ،ولـ ـك ــن يـجــب
أن تـكــون وف ــق ضــوابــط وشـ ــروط ال تمنح
السلطة التنفيذية حــق تـجــاوز الــدسـتــور.
فهل سنحتاج فــي كــل مــرة إلــى طــاوالت
ح ــوار إلن ـقــاذ مــا يـمـكــن إن ـق ــاذه مـمــا تبقى
م ــن أحـ ـ ــام م ـش ـت ـتــة؟ وهـ ــل ال ـق ـض ــاي ــا ذات
األهـمـيــة الـقـصــوى ستكون ج ــزء ا أساسيا
ف ـي ـه ــا إلنـ ـ ـه ـ ــاء م ـ ـعـ ــانـ ــاة بـ ـش ــر ك ــإخ ــوان ـن ــا
غ ـيــر مـ ـح ــددي ال ـج ـن ـس ـيــة؟ أم أن الـمـســألــة
م ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ـص ـف ـق ــة مـ ـق ــاب ــل ال ـت ـح ـص ـي ــن؟
ك ــل هـ ــذه األس ـئ ـل ــة ال ـم ـش ــروع ــة سـتـكــون
م ـح ــل م ـت ــاب ـع ــة ورص ـ ـ ــد مـ ــن ال ـم ـخ ـت ـص ـيــن
ال ـ ــذي ـ ــن سـ ـيـ ـجـ ـل ــدون أي نـ ــائـ ــب مـ ـع ــارض
سـيـتـخــاذل فــي مــوقـفــه ال سيما أن الــرؤيــة
بـ ــدت ت ـت ـضــح ل ـب ـعــض ال ــذي ــن ل ـع ـب ــوا عـلــى
س ـ ـيـ ــاسـ ــة دغـ ـ ــدغـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـشـ ــاعـ ــر واإلثـ ـ ـ ـ ـ ــارة
واألك ـشــن وهــم فــي الحقيقة مـجــرد أوه ــام.

ناجي المال

خريطة إلى عوالم السعادة
أسعار األراضــي والبيوت وقيمة اإليجارات للسكن والمحالت
التجارية وأسعار أعمال البناء كلها فوق طاقة المواطن ،إضافة إلى
ارتفاع أسعار السيارات واألجهزة والمعدات والسلع االستهالكية
ً
المختلفة وال ـمــواد الـغــذائـيــة ،مــع أن الـشــركــات المصنعة محليا
ً
ـوردة ال تــدفــع ضــرائــب نـهــائـيــا ورس ــوم عالية
وال ـشــركــات ال ـم ـس ـتـ ِ
وبعضها منحته ا لــدو لــة قسائم صناعية وتجارية يدفع مقابل
استغاللها مبالغ زهيدة كما تأتي هذه الشركات بأرخص عمالة
أجنبية ال تكلفها الكثير والدولة تتحمل تكاليف عالج هذه العمالة
مع دعم األغذية والوقود والماء والكهرباء.
فعدم دفع القطاع الخاص الضرائب وعدم وجود الرسوم العالية
ومجانية العالج لعمالته وعدم توظيف هذا القطاع للعمالة الوطنية
وعدم تحمل أي مسؤولية اجتماعية قد أدى إلى اعتماد الميزانية
العامة في مواردها على بيع النفط الذي أدى بدوره إلى بروز شبح
العجز المالي ،واألمر األشد مرارة تحمل المواطن ارتفاع األسعار
في وضع يفترض معه أن تكون األسعار هي األقل في العالم ،واألمر
األخـطــر إذا سلطنا الـضــوء على ارتـفــاع أسـعــار السكن مــع توافر
األراضي بمساحات واسعة في البالد ،فالمستغل منها حتى اآلن
ً
ً
أقل من  %10توفر ساحال بطول  325كيلومترا غير سواحل الجزر
تكفي إلقــامــة مــدن بحرية تحوي عـمــارات توفر مئات اآلالف من
الشقق الكبيرة الفخمة ،الشقة تكلف المواطن إذا استرشدنا برؤية
الوزير األسبق لإلسكان الدكتور عادل الصبيح ما بين  48إلى 70
ألف دينار حسب المساحة ،فإذا افترضنا أن المواطن اقترض 70
ً
ألفا أو اقترض مئة ألف كثمن للشقة والتأثيث وغيره مع مرابحة
 %3بأقساط شهرية تمتد  30سنة فإن القسط الشهري يصل ما بين
ً
ً
ً
 295دينارا إلى السبعين ألفا أو  425دينارا للمئة ألف ،أما لو كانت
األقساط بال نسبة  %3مرابحة فتخيلوا أن يكون القسط الشهري

ً
 194دينارا للسبعين ألف دينار ،أما المئة ألف دينار فيصل القسط
ً
إلى  278دينارا شهريا لعقار سيمتلكه ،في حين هو اآلن يدفع ما
ً
ً
بين  350دينارا إلى  450دينارا كإيجار لعقار لن يملكه.
طبعا هذه الشقق يشتريها المواطن فور زواجه وتكون كما يلي:
ً
توفر الدولة األراضــي الخام للمطورين العقاريين مجانا والذين
سيقومون بتوفير البنية التحتية ومرافقها من مــدارس ومراكز
صحية وخدمية مختلفة وبناء العمارات والشقق وبيعها شاملة
التكالف وهــامــش الــربــح ،فتكون األسـعــار حسب مــا ذكــرنــا ســواء
للشقق أو للقروض وعلى مدى  30سنة.
ّ
مصر على الشقق ألنها ستكلف صيانة وكهرباء وماء وأثاث
وأنا
ومستلزمات وعمالة منزلية أقل بكثير من البيوت (الفلل) وستكون
مرغوبة من المواطن لفورية الشراء ،وألنها تكون بمساحات وعدد
غرف متعددة ومناسبة ،وفيها خصوصية باستقالل المداخل أو
المصاعد وتــوافــر مـصــاف الـسـيــارات ووج ــود الـحــدائــق ووســائــل
الترفيه ،وال ننسى قربها من البحر والشواطئ التي ستحتضن
المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشمل المطاعم والمقاهي
وأماكن الترفيه ووسائله المختلفة وأماكن ممارسة الرياضة بكل
أنواعها على أن تدار بعمالة كويتية بنسبة .%70
وأن ــا أض ـيــف لــو أن ال ــدول ــة قــد خصخصت الـقـطــاع التعليمي
والصحي والجمعيات التعاونية ونزعت يدها من الكهرباء والماء
واالتصاالت الثابتة فإن ذلك سينعكس على انخفاض أسعار الشقق
ً
ألن المطور العقاري يبيع المدارس والمراكز الصحية مثال على
القطاع الخاص أو يبني القطاع الخاص هذه المرافق.
على حياتنا إذا نفذنا هذه
أي عالم وراحة وسعادة ستنبسط ُ
المشاريع يا حكوماتنا ويا نوابنا ويا نشطائنا ويا منظماتنا
االجتماعية وتكتالتنا السياسية؟!!

محمد الرويحل

بالعربي المشرمح :الحوار الوطني مخرج أم تخريجة؟
ب ـم ـن ــاس ـب ــة الـ ـ ـح ـ ــوار ال ــوطـ ـن ــي أت ــذك ــر
ف ــي ب ــداي ــات ال ـح ــراك الـشـعـبــي وال ـخــاف
ا لـسـيــا ســي بـعــد المجلس المبطل األول
ومـ ــرسـ ــوم الـ ـص ــوت الـ ــواحـ ــد وم ـ ــا تـبـعــه
مــن حــالــة ال ــا اسـتـقــرار والـعـبــث مـبــادرة
الزمالء في كتلة العمل الشعبي آنذاك وهم
المرحوم رحيل الثنيان ومحمد الهمالن
وعبدالله المجرن بإطالق الحوار الوطني
لـجـمــع ال ـف ــرق ــاء ح ــول الـمـصـلـحــة العليا
للبالد والعباد ،وإنهاء الخالف عبر ورشة
عمل تتفق عليها الشخصيات الوطنية
وال ـس ـيــاس ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة وال ـت ـي ــارات
والكتل للخروج بخطة عمل تحدد اإلطار
ً
الوطني ومـحــاور وأه ــداف الـحــوار وفقا
للمبادئ الدستورية والمصلحة العامة،
إال أن الـمـبــادرة لــم تــر الـنــور رغــم الجهد
الجبار ال ــذي بــذلــه الــزمــاء ،كما أذك ــر أن
األخ عبيد الوسمي وبعد مبادرة الزمالء
ً
بفترة دعا إلى الحوار أيضا ،وعقد عدة
ندوات جمع خاللها شخصيات سياسية
وإعالمية لطرح أفكارهم ورؤيتهم حول
ً
ال ـف ـكــرة لـكـنـهــا أي ـض ــا فـشـلــت ،وس ـبــق أن
كتبت وقتها عــدة مـقــاالت حــول الــدعــوة

للحوار للخروج من حالة العبث السياسي
التي نعانيها دون أي اكتراث من القوى
السياسية لمثل هذه الفكرة الحضارية.
وكلنا نعرف أن الحوار الوطني وسيلة
دي ـم ــوق ــراط ـي ــة وحـ ـض ــاري ــة ت ـس ـعــى إل ــى
تفاهمات ورؤى لحل المشاكل والخالفات
العالقة لما فيه مصلحة البالد والعباد
ت ـ ـحـ ــدد م ـ ــن خـ ــالـ ــه األف ـ ـ ـكـ ـ ــار واأله ـ ـ ـ ــداف
المرجوة لحل المعضالت محل الخالف
وت ـخ ــرج ب ـن ـتــائــج إي ـجــاب ـيــة وإصــاح ـيــة
يـتــم تـنـفـيــذهــا خ ــال ف ـتــرة زمـنـيــة تنهي
بها أوجــه الـخــاف للبدء بعملية البناء
والتقدم.
الـ ـح ــوار ال ـحــالــي الـ ــذي يــأمــل الجميع
أن يـخــرج بما هــو مــرجــو منه مــن إنهاء
كــل الـمـشــاكــل الـعــالـقــة والـمـتــراكـمــة دارت
حــو لــه الشبهات بعد حـصــره بسلطتين
(التشريعية والتنفيذية) ،حدد الدستور
م ـه ــام ـه ـم ــا وأقـ ـسـ ـمـ ـت ــا ع ـل ـي ـه ــا ،كـ ـم ــا أن
ال ـغ ـم ــوض ش ــاب ــه ح ـيــث ال ي ــوج ــد طــرف
من أطرافه خرج ليبين أو يحدد محاور
الحوار وأهدافه األمر الذي جعل الخوف
والغموض يعتريه واإلشاعات واألقاويل

ً
تعصف بــه ،ليصبح ج ــداال فــي الساحة
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـب ـعــض ج ـعــل م ـنــه ســاحــا
لـت ـص ـف ـيــة خ ـص ــوم ــات ــه وال ـب ـع ــض اآلخ ــر
استغله كإنجاز سياسي له.

يعني بالعربي المشرمح:
ت ـم ـن ـيــت ك ـم ـع ـظــم ال ـم ــواط ـن ـي ــن لـ ــو أن
هــذا الحوار قد حــددت محاوره وأهدافه
بشكل واضــح وشـفــاف وجمع أكبر عدد
من الساسة واالقتصاديين واإلعالميين
واألكاديميين والناشطين في الشأن العام
والكتل ومؤسسات الدولة المدنية لطرح
األفكار والحلول والتوافق حولها للخروج
برؤية كاملة وشاملة تكون خريطة طريق
للخروج من كل ما هو عالق من مشاكل
وخ ــاف ــات لـنـنـهــض بــوطـنـنــا م ــن جــديــد
ونطوي صفحة الماضي ونتمنى النجاح
ألطراف الحوار الحالي لما فيه مصلحة
ً
الــوطــن والـمــواطـنـيــن وأن يـكــون مخرجا
وب ـ ــاك ـ ــورة خ ـي ــر ل ـل ـج ـم ـيــع ال ت ـخــري ـجــة،
فالكويت تستحق األفضل.

talalalarab@yahoo.com

واإلسالمي أسماء لخونة مجرمين ال يمكن
في تاريخنا العربي
ّ
أن تنسى ،وكيف تنسى وقــد أث ــروا فــي مجرى تاريخنا ،وبطريقة
مأساوية كارثية ،ال تزال ،حتى يومنا هذا تعانيها أمتنا ،وقد كتبنا
سابقا عن "أبــورغــال" الــذي اعتبر تاريخيا أشهر خائن عربي ،أما
الخائن اآلخر فهو ابن العلقمي الذي غير بخيانته تاريخ األمة العربية
حتى يومنا هذا.
إنه مؤيد الدين األسدي البغدادي ،المعروف بابن العلقمي ،كان
ً
وزيرا للخليفة العباسي المستعصم ،فهو من رتب مع هوالكو قتل
ّ
الخليفة واحتالل بغداد ،آمال أن يعينه الغزاة على إمارة بغداد ،إال
أن هوالكو ولخيانته لبني قومه لم يعد يثق به ،فمن يخن أهله فلن
يتوانى عن خيانة غيره.
وبترتيب من ابن العلقمي أحاط هوالكو ببغداد ،ثم خدع الخليفة
بــأن هــوالكــو يرغب فــي تــزويــج ابنته البنه أبــي بكر على أن يبقيه
على كرسي الخالفة ،وأن يصرف عنه جيوشه الغازية ،وبموافقته
ستحقن دماء المسلمين .وثق الخليفة بما قاله ابن العلقمي ،فخرج
ومعه طوائف من األعيان لمالقاة هوالكو ،فأنزل الخليفة في خيمة،
ثم دخل الوزير فاستدعى الفقهاء وأصحاب الرأي فخرجوا من بغداد
فضربت أعناقهم ،حتى أتى على معظمهم ،ثم طلب أوالد الخليفة
فضربت أعناقهم ،وأما الخليفة فقيل إنه قتل رفسا داخل بساط بناء
على نصيحة نصير الدين الطوسي ،حتى ال يراق دمه ،فتحل اللعنة
عليهم ،ألنه من ساللة عم الرسول صلى الله عليه وسلم.
قام هوالكو بتدمير بغداد ،وإتالف كتبها ومخطوطاتها ،ويقال إنه
أعمل السيف في أهلها لبضعة وثالثين يوما ،قتل خاللها ثمانمئة
ألف نفس أو أكثر ،وجرت سيول من الدماء ،أما الخائن ابن العلقمي
فكان مصيره اإلهانة ثم القتل على يد من باع أمته له.
ال يزال اسم ابن العلقمي يتداول كرمز للخيانة ،ويا لها من خيانة،
فقد دمرت خالفة عربية إسالمية ،ومحت صفحة من صفحات أمة
العرب ،وفتحت أبواب الغزو لما بعد بغداد ،فما أكثر أبناء العالقمة
بيننا ،فهم من دمروا ديارهم ،وسلموا مقاليد أوطانهم للغزاة من أجل
منصب زائل ،ومال حرام.

دعوة كريمة وفرصة مؤاتية
حبيب السنافي
اإلعالن عن الدعوة الكريمة من صاحب السمو الشيخ نواف األحمد
للسلطتين التشريعية والتنفيذية ،بغية تهيئة األجواء من أجل توحيد
الجهود وتقرير التعاون ،لفتة أبوية سامية ،وزخــم معنوي محفز
للسلطتين من أجل دفع عجلة التعاون والتصالح لالنطالق ،وفرصة
ثمينة ال تعوض ،ومفتاح لحل وفك وجهات النظر المتشابكة بأدنى
الخسائر ،والتوصل إلرضاء كل األطراف والجهات بأبخس ثمن.
الــدعــوة السامية حقنة منشطة للحراك السياسي الــراكــد بسبب
"القطيعة المؤقتة" بين السلطتين المنوط بهما تسيير وتوجيه دفة
الحياة السياسية ،وأثر ذلك في تعطيل وإقرار التشريعات القانونية
الملحة بمراعاة األوضاع الحالية .الحياة السياسية الرسمية تعاني
ً
اليوم جمودا وانغالق أفق ،ولعدة عوامل أهمها اإلطالة في وصد باب
الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،بسبب الدوغمائية/
األنــانـيــة مــن الجانبين فــي اتـخــاذ ال ـق ــرارات ،مما أفقدهما المرونة
السياسية ،وتأخرهما عــن متابعة ومـســايــرة المتغيرات المحلية
واإلقليمية .رئيس الــوزراء صباح الخالد من الشخصيات المؤثرة
والفاعلة ،يتجشم االستماع آلراء ومقترحات مختلف الفرقاء ،وتعقد
ٌ
عليه آمال عريضة إلنجاح وإنجاز الرغبة األميرية وتحقيق غاياتها،
ً
وهذا بال شك إضافة لرصيده السياسي (إن تحقق) ،وسيسنده شعبيا
ً
ً
ّ
وإعالميا باستحقاق ،وسيسطر له التاريخ إنجازا ال ينسى.
رئيس السلطة التشريعية النائب مرزوق الغانم ،أمام اختبار جاد
لكفاءته السياسية ،ومقدرته على المناورة بنظرية الغالب وال مغلوب،
وأفضلية التجاوب مع الدعوة الحكيمة ،دون الولوج في الصراعات
ً
الجانبية التي تستنزف وقته وجهده ،وهو الذي يعلم يقينا أن أصحاب
ً
المصالح السياسية واالقتصادية لم يوفروا يوما ما خططهم لخدمة
األهداف الوطنية في اإلصالح والتنمية .أعضاء مجلس األمة مهمتهم
شاقة ،لكنها ليست مستحيلة ،فإصرارهم على تلبية المطالب الشعبية،
وحرصهم على االلتفات إلى مصالح الشعب المعطلة ،دافــع ووقود
للحوار مع السلطة التنفيذية بالشروط مسبقة ،أو نوايا وأغــراض
شخصية مبيتة ،وعليهم أن يدركوا أن الشعب الواعي يتابع ّ
ويقيم
أداء نوابه ،ولن يبخل عليهم بالنصيحة والنقد ،والقدح والذم ،متى
ما حان موعدهما.
إن السمو األخالقي بالتسامح والمؤاخاة ،من شيم النفوس العفيفة،
ً
والعقول المستنيرة ،وال يقلل أبدا من مكانة ووجاهة السلطة ،التي
عهدناها متفانية في ّ
ودها لقواعدها الشعبية الوفية والمخلصة لتراب
وطنها واألسرة الحاكمة.

مرثية إلى أمي
جاسم كلمد
ّ
عيني بــوابــات عالم الموتى ،كي
قطعت الـقــارات وحيدا ونصب
أستعيد أمي التي تأخرت هناك أكثر مما يجب ،لعل تأخيرها سببه
شاغل طرأ ،أو لعلها ببساطة أضاعت طريق العودة ،كانت أختي قد
ً
هاتفتني من عاصمة األنوار كما يطلقون عليها زورا ،وقالت بصوت
ّ
أسرع ،فتساقطت كلماتها
مذعور بأن أمي في غيبوبة ،عجل إليناِ ،
حولي كنقوش عصية على الفهم ،وامتأل فمي بالتراب.
تم تشخيص أمي بسرطان الثدي من المرحلة الرابعة ،وهي مرحلة
تتضاءل فيها نسبة الشفاء ،إال أنه ليس بالمستحيل ،فكتب لها الله
عالج بالكيماوي
الشفاء بفضله أول األمر ،لكن بعد ثالث سنوات من
ٍ
ترك جسدها منهكا ،وأسبغ على مالمحها حزن راهبة مؤرقة ،تدهورت
حالها من جراء انتشار الخاليا السرطانية إلى أن بلغت منها المخ،
فما عاد من دواء إال الدعاء.
ُ
دخلت إلى مبنى صغير بدا وكأنه سقط من ذاكرة المدينة الحديثة،
ترقد في باحته الخلفية مقبرة صغيرة تحفها أشجار كسولة ،وجدت
ّ
مسجى في تابوت،
أمي في غرفة يتردد فيها نذير السكون وجثمانها
بدت وكأنها تنعم في نوم عميق ،قرأت على روحها سورة التين ،التي
أخفى الله فيها ّ
سر نشأة البشر ،ثم ودعتها.
ويوم جلست في الطائرة لرحلة العودة لم تكن أمي بجانبي ،بل
ً
كانت في األسفل في شحن الطائرة ،مغمضة عينيها تنتظر سفرا
ما بين أبدية زائلة وأخرى سرمدية ،وفي الشهر الذي أنجبتني فيه
أرض كانت بيوم قد احتضنت إيكاروس بجناحيه.
أودعتها جوف
ٍ
ً
ُ
وجدت أمي في غرفتي ،ال أدري متى جاءت وال كيف ،ورأيتها
الحقا
تتجه بحزم إلى النافذة لتفتح الستائر على اتساعها فسطع ضياء
ُ
واستيقظت.
الشمس في عيني،
أحيانا يوقظنا الموتى من منامنا لنكف عن التمسك بهم ونتركهم
ً
يرحلون ،أو لعلها أيقظتني ألواجه واقعا تطالعني فيه إحصائيات
ّ
مخيفة من موقع منظمة الصحة العالمية ،وأرقام مدونة بحبر الموت
تحكي عن :تشخيص ثالثة ماليين ومئتي ألف امرأة بسرطان الثدي
حول العالم في عام  2020وحده ،وأن هناك سبعة ماليين وثمانمئة
ألف امرأة في السنوات الخمس األخيرة أصابها المرض الذي انتشل
بمخالبه روح أمي.
قريبا سأذهب ال محالة إلى العالم الذي غابت فيه أمي ،وسأقف أمام
بواباته التي تنتصب شامخة وراء بحر الظلمات ،ربما لن يكون بين
ّ
يدي قيثارة أورفيوس ألرسل بألحانها الوحش ذي الثالثة رؤوس إلى
النوم ،لكنني سأتمكن على األقل من سؤالها عن السبب الذي شاغلها
كل هذا الوقت ،وجعلها تتأخر عن العودة إلى البيت حتى اليوم.

ةديرجلا
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رؤى عالمية

جيش أوروبي في األفق بعد إدراك االتحاد عدم االتكال على أميركا
جويل ويكجينانت  -بيغ
ثنك

يجب أن يضطلع السياسيون
في أوروبا الغربية بدور مهم،
ّ
وقد اتضح هذا الدور بعد
ُصدمة أفغانستان األخيرةً
ويفترض أن يزداد وضوحا في
ظل االضطرابات السياسية
التي تشهدها الواليات
المتحدة على الطرف اآلخر من
األطلسي.

األطراف التي تعطي
األولوية لتحسين
القدرات الدفاعية
َ ّ
ت ِقل في أوساط
السياسة داخل
أوروبا الغربية
اليوم

في العمق األوروبي
تتوقف أي رؤية
دفاعية متماسكة
على االختيار بين
آليات الناتو أو
االتحاد األوروبي
كإطار عمل للمضي
ً
قدما

ً
اقـ ـتـ ـنـ ـع ــت فـ ــرن ـ ـسـ ــا أخـ ـ ـي ـ ــرا
بــأه ـم ـيــة الـتـجـنـيــد الـعـسـكــري
بفضل عــوا مــل متنوعة ،منها
الـ ـخـ ـب ــز األب ـ ـ ـيـ ـ ــض ،والـ ـحـ ـس ــاء
الـ ـ ـل ـ ــزج ،والـ ـ ـح ـ ــرب ال ـفــرن ـس ـيــة
ً
البروسية في عام  ،1870علما
أن نابليون بــونــابــرت كــان قد
فرض التجنيد اإلجباري للمرة
األول ــى فــي عــام  ،1789والحــظ
نابليون مجموعة من الحاجات
ال ـن ــاش ـئ ــة :ال يـتـطـلــب الــوضــع
تـ ـح ــدي ــث ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة
المحلية فـحـســب ،بــل تحويل
الـ ـف ــاحـ ـي ــن الـ ـف ــرنـ ـسـ ـيـ ـي ــن فــي
المناطق النائية إلى مواطنين
فرنسيين حقيقيين ،إنه عنوان
ك ـت ــاب يــوج ـيــن وي ـب ــر الـشــامــل
Peasants into Frenchmen
(م ــن فــاحـيــن إل ــى فرنسيين)،
وهو يصف رحلة شاقة ّ
حولت
ُ
مجندين عسكريين ا عــتـ ِـبــروا
ً
كيانا شبه أجنبي إلى مدافعين
حقيقيين عن الوطن.
َ
ـصـ ـ ــف ويـ ـ ـب ـ ــر فـ ـ ــي ك ـت ــاب ــه
يـ ـ ـ ِ
ج ـم ـي ــع ال ـم ـص ــاع ــب ال ـنــاش ـئــة
ع ـلــى م ــر هـ ــذه ال ـم ـس ـي ــرة ،فقد
ً
ً
خسر الـمــزارعــون ج ــزء ا كبيرا
مــن قيمتهم االقـتـصــاديــة بعد
استدعاء أبنائهم إلــى القوات
ال ـم ـس ـل ـحــة ل ــدرج ــة أن يــزدهــر
قـ ـط ــاع ال ـص ـن ــاع ــات ال ـم ـنــزل ـيــة
الذي ّيتطلب توظيف بدالء عن
المجندين ،وكان نابليون يأمل
أن يـتـعـلــم ال ـم ـج ـن ــدون بعض
ً
الفرنسية أو يكتسبوا ج ــزء ا
مــن ال ـعــادات العالمية ،لكنهم
ّ
كــانــوا ينسون كــل مــا تعلموه
ب ـعــد ع ــودت ـه ــم إلـ ــى م ـنــازل ـهــم،
وب ـق ـي ــت الـ ـطـ ـق ــوس ال ـخ ــراف ـي ــة
ال ـم ـع ـي ــار الـ ـس ــائ ــد فـ ــي ال ـب ـلــد،
وكــان المواطنون الفرنسيون
األك ـثــر ث ـ ً
ـراء يـنـفــرون مــن فكرة
أن يختلط أوالدهـ ــم مــع أبـنــاء
الـطـبـقــات الــدنـيــا فــي الثكنات
العسكرية.
لكن برزت إيجابيات أخرى
ل ـه ــذا ال ــوض ــع :ك ــان ــت ال ـح ـيــاة
فــي الجيش أسهل مــن الحياة
ف ــي الـ ـم ــزرع ــة ،وكـ ـ ــان ال ـط ـعــام
أفضل هناك ،وأدت سلسلة من
اإلصالحات على مر السنوات
إ لــى تحسين سمعة التجنيد
ً
ال ـع ـس ـك ــري ت ــدريـ ـج ــا ،وت ـقـ ّـبــل
ال ـج ـم ـيــع ال ـم ـف ـه ــوم الـ ـ ــذي ب ــدأ
ع ـل ــى ش ـك ــل مـ ـش ــروع نـخـبــوي
حين واجه الفرنسيون هزيمة
حــاس ـمــة ف ــي الـ ـح ــرب ع ـلــى يد
ألمانيا التي كانت تتكل على
منظمة عسكرية أكثر حداثة،
وعناصر أكثر احترافية ،وبنية
ً
تحتية أ كـثــر تنظيما  ،و هـكــذا
ّ
ات ـض ـحــت ال ـحــاجــة إل ــى نـشــوء
ج ـه ــاز أم ـن ــي ك ـف ــؤ وم ـع ــاص ــر،

ً
ً
على أن يشمل نظاما متطورا
مــن التجنيد ا ّلـشــامــل ،ومــع أن
الفرنسيين تبنوا هذا المفهوم،
لـ ـ ـك ـ ــن ب ـ ـق ـ ـيـ ــت مـ ـ ـ ـ ــدة ال ـ ـخـ ــدمـ ــة
العسكرية أقصر من العادة.
تـ ـثـ ـب ــت ه ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـج ــرب ــة أن
الوضع الجيوسياسي أعطى
مفعوله فقد تزامنت المساعي
الرامية إلى بناء مؤسسة فاعلة
وإنشاء مجتمع سليم على مر
أجـيــال مــع األح ــداث اإلقليمية
الصاخبة والمفاجئة.

أوروبا ودفاعها العسكري
الباهت

بالعودة إلى الزمن الحاضر،
نـحــن نـعـيــش ال ـيــوم فــي حقبة
مختلفة حيث تحتاج أوروبــا
إلـ ـ ـ ــى م ـ ـف ـ ـهـ ــوم أمـ ـ ـن ـ ــي جـ ــديـ ــد،
ف ـق ــد انـ ـتـ ـش ــرت ه ـ ــذه ال ـق ـنــاعــة
ً
ت ـ ــدريـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــا ،بـ ـع ــدم ــا ت ــاب ـع ــت
اإلدارات األميركية المتالحقة
ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى ح ـل ـف ــائ ـه ــا فــي
ال ـن ــات ــو ل ـت ـحـ ّـمــل م ـســؤول ـيــات
إضافية وتحسين قدرتها على
الــدفــاع عــن نفسها ،ثــم تأكدت
ً
هـ ــذه ال ـح ــاج ــة ف ـ ـجـ ــأة ،بـعــدمــا
ك ـش ــف االنـ ـسـ ـح ــاب األم ـي ــرك ــي
الفوضوي من أفغانستان عجز
القوات المتحالفة مع الواليات
المتحدة عن التحكم بالوضع
وح ـمــايــة مـصــالـحـهــا ف ــي ذلــك
البلد ،ووصفت وزيــرة الدفاع
األلـ ـم ــانـ ـي ــة ،أنـ ـغ ــري ــت ك ــرام ــب
كارينباور ،المشكلة بعبارات
ص ــري ـح ــة فـ ــي م ـق ــال ــة ق ـص ـيــرة
لصالح «المجلس األطلسي».
كتبت كرامب كارينباور التي
كــانــت زعـيـمــة ح ــزب «االت ـح ــاد
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي الـ ـمـ ـسـ ـيـ ـح ــي»
ل ـف ـتــرة ق ـص ـي ــرة« :ل ـق ــد عـجــزنــا
ع ــن م ـقــاومــة ال ـق ــرار األمـيــركــي
باالنسحاب من البلد ألننا لم
نكن نملك الـقــدرات العسكرية
الــازمــة للبقاء هـنــاك مــن دون
الوجود العسكري األميركي».
ثم دعت الــدول األعضاء في
االتحاد األوروبي إلى تصحيح
الـ ـ ــوضـ ـ ــع ،ف ـ ـقـ ــالـ ــت« :ال ي ـم ـكــن
أن ت ــزي ــد قـ ــوة األم ـ ــن وال ــدف ــاع
فــي االت ـح ــاد األوروب ـ ــي إال إذا
اشـتـقــت تـلــك ال ـق ــوة م ــن ال ــدول
األعضاء وعواصمها ،فالموارد
ت ـك ـمــن هـ ـن ــاك ،وي ـم ـكــن ات ـخــاذ
القرارات المرتبطة باستعمال
ً
ال ـقــوة ه ـنــاك أي ـض ــا .تستطيع
ال ـمــؤس ـســات ف ــي بــروك ـســل أن
ً
تقدم المساعدة طبعا ،لكن من
مـســؤولـيــة ال ــدول األع ـضــاء أن
تـتـكــاتــف وتـنـهــي أداء أوروب ــا
الباهت في مجال الدفاع».
كـ ــان م ــوق ــف وزي ـ ـ ــرة ال ــدف ــاع
ً
األلـمــانـيــة م ـبــررا :بــدأ موضوع

علم االتحاد األوروبي
ت ـ ـح ـ ــدي ـ ــث دف ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــارة
األوروب ـي ــة يـ ــزداد أهـمـيــة خــال
ً
العقد الماضي ،وتحديدا منذ أن
اتفق أعضاء حلف الناتو ،خالل
قمة مشتركة في عام  ،2014على
زيـ ـ ــادة اإلنـ ـف ــاق ال ـع ـس ـكــري في
بلدانهم كي يبلغ  %2من الناتج
الـمـحـلــي اإلج ـمــالــي عـلــى األق ــل
(ي ـن ـفــق ال ـج ـيــش األم ـي ــرك ــي في
المقابل بين  3و %4من الناتج
المحلي اإلجمالي) .تهدف خطط
مــؤسـســات االت ـحــاد األوروبـ ــي،
ّ
مثل مـبــادرة «الـتـعــاون المنظم
الـ ــدائـ ــم» ،إل ــى ت ـحــديــث جـيــوش
االتحاد ودمجها.
لكن التاريخ الفرنسي يثبت
أن ه ــذا ال ـم ـش ــروع ال يـمـكــن أن
ً
يبقى نخبويا بكل بساطة ،ففي
نهاية المطاف ،يجب أن يشتق
ً
من التصويت العام ألن شيئا ال
ُي ّ
عبر عــن جوهر األوط ــان أكثر
من القدرات العسكرية ،والهوية
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة مـ ـ ــرادفـ ـ ــة ل ـل ـج ـيــش
الـفــرنـســي ،والـهــويــة األوروب ـيــة
م ـ ــرادف ـ ــة ل ـل ـج ـي ــش األوروبـ ـ ـ ـ ــي،
َ ّ
لكن تـ ِقــل األط ــراف الـتــي تعطي
األول ـ ــوي ـ ــة ل ـت ـح ـس ـيــن ال ـ ـقـ ــدرات
الدفاعية في أوســاط السياسة
داخـ ــل أوروبـ ـ ــا الـغــربـيــة ال ـيــوم.
ي ـجــب أن ي ـط ــرح ال ـس ـيــاس ـيــون
األوروبيون رؤية واضحة أمام
ناخبيهم حــول معنى التحرك
ّ
الجدي.
الدفاعي

ل ــن ي ـكــون تـغـيـيــر تــوجـهــات
ً
ال ــرأي الـعــام سـهــا بــأي شكل،
فمن المعروف أن الجيل الذي
أص ـ ـبـ ــح ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي مـنـتـصــف
الـعـمــر ف ــي أبـ ــرز دول االت ـحــاد
األوروبي ،مثل فرنسا وألمانيا
وإيـ ـط ــالـ ـي ــا ،ه ــو ال ـج ـي ــل ال ــذي
شـ ـه ــد عـ ـل ــى إن ـ ـهـ ــاء ال ـت ـج ـن ـيــد
ً
اإلج ـب ــاري مـحـلـيــا ،وال تتمتع
أصغر األجـيــال بــأي خبرة في
هذا المجال ،في الوقت نفسه،
تــراجــع اإلن ـفــاق الـعـسـكــري في
ألـمــانـيــا مــن  %2.6مــن الناتج
ال ـم ـح ـل ــي اإلجـ ـم ــال ــي فـ ــي ع ــام
( 1988في ألمانيا الغربية) إلى
 %1.1في عام  ،2015وفق أرقام
«م ـع ـهــد اس ـتــوك ـهــولــم ال ــدول ــي
ألب ـحــاث ال ـس ــام» (بـلـغــت هــذه
النسبة  %1.4في عــام ،)2020
ّ
يسجل اإلنفاق
و فــي المقابل،
ً
العسكري فــي فرنسا ارتفاعا
ً
ملحوظا وقد تجاوز عتبة الـ2
فــي المئة فــي عــام  ،2020لكنه
كــان يبلغ ضعف هــذه النسبة
في أواخر الثمانينيات ،يعني
ً
توسيع الميزانيات عموما أن
يــزيــد اإلن ـف ــاق الـحـقـيـقــي ،لكن
تبقى تلك الزيادات ضئيلة عند
مقارنتها بميزانيات خصوم
محتملين مثل روسيا والصين
وتركيا التي تزداد عدائية.
ت ـ ـتـ ــزامـ ــن هـ ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـغـ ـي ــرات
كلها مــع ظـهــور جيل أوروب ــي

ل ــم يـنـشــأ وه ــو يـفـكــر بأهمية
ّ
الدفاع العسكري ،إال إذا تعلق
الـ ـم ــوض ــوع ب ـم ـصــالــح ف ــردي ــة
مـ ـعـ ـيـ ـن ــة ،إذ يـ ـتـ ـكـ ـل ــم م ـح ـل ـلــو
السياسة الخارجية عــن وهم
ّ
«ن ـهــايــة ال ـت ــاري ــخ» الـ ــذي ضــلــل
ً
ً
جـ ـ ـي ـ ــا كـ ـ ــامـ ـ ــا مـ ـ ــن ص ــان ـع ــي
ُ
الـ ـسـ ـي ــاس ــة ،وي ـع ـت ـب ــر تــاشــي
الـفـكــر الـعـسـكــري بـهــذا الشكل
نسخة شائعة من تلك الظاهرة.
بــدت هــذه الفكرة مناسبة في
تـلــك الـحـقـبــة :أصـبــح التجنيد
اإلجـ ـب ــاري م ـج ـ ّـرد خ ـيــار قــديــم
ومـ ـكـ ـل ــف ،واخـ ـتـ ـف ــى االت ـ ـحـ ــاد
السوفياتيّ ،
ورسـخــت أوروبــا
ً
دوره ـ ــا ف ــي ال ـعــالــم ب ـن ــاء على
م ـبــادئ ـهــا األخ ــاق ـي ــة ،وتــركــت
مهمة اإلنـفــاق العسكري على
عاتق الواليات المتحدة.
لـ ـه ــذا الـ ـسـ ـب ــب ،ال ت ـت ـعــامــل
األطــراف المؤثرة مع المسائل
ال ـع ـس ـكــريــة وك ــأن ـه ــا جـ ــزء من
ال ـم ـبــادئ الـتـنـظـيـمـيــة األول ـيــة
ل ـم ـن ـص ــات ـه ــا ،وف ـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل،
تتعدد الجهات التي تدعو إلى
االنسحاب من حلف الناتو أو
التخلي عن األسلحة النووية،
ً
وغالبا ما يبقى هذا المعسكر
عـ ـل ــى الـ ـ ـه ـ ــام ـ ــش ،لـ ـك ــن ت ــول ــى
ج ـي ــري ـم ــي ك ــوربـ ـي ــن ل ـس ـنــوات
رئاسة المعارضة البريطانية،
وخــاض حــزب «فرنسا األبية»
ب ـق ـي ــادة ج ــان ل ــوك مـيـلـنـشــون

ّ
حملة أقوى مما توقع الكثيرون
ف ــي آخـ ــر ان ـت ـخ ــاب ــات فــرنـسـيــة
كـ ـ ـب ـ ــرى ،وح ـ ـتـ ــى كـ ـت ــاب ــة ه ــذه
ال ـ ـس ـ ـطـ ــور ،ق ـ ــد ي ـص ـب ــح ح ــزب
ً
«ال ـي ـســار» جـ ــزءا مــن االئ ـتــاف
الحاكم المقبل في ألمانيا.

أمل جديد بنشوء جيش
أوروبي؟
رغـ ـ ـ ـ ــم ك ـ ـ ــل شـ ـ ـ ـ ـ ــيء ،تـ ـتـ ـع ــدد
المؤشرات التي تثبت استعداد
األوروب ـ ـي ـ ـي ـ ــن لـ ـلـ ـتـ ـج ــاوب مــع
ال ــواق ــع ال ـجــديــد الـ ــذي يـفــرض
تهديدات كثيرة على قارتهم،
حـ ـي ــث ي ـن ـط ـب ــق هـ ـ ــذا ال ــوض ــع
ً
ت ـحــديــدا عـلــى أط ـ ــراف ال ـق ــارة،
فقد فرضت دول مثل السويد
ً
ال ـت ـج ـن ـيــد اإلجـ ـ ـب ـ ــاري مـ ـج ــددا
(ول ـ ــم ت ــوق ــف دول أخ ـ ــرى هــذا
ً
التجنيد ي ــوم ــا) .كــذلــك ،تتوق
بـ ـل ــدان م ـثــل ب ــول ـن ــدا إلـ ــى صـ ّـد
التهديد الروسي على حدودها،
ّ
لـ ـك ــن ع ـم ــق أوروب ـ ـ ـ ــا ال ـغــرب ـيــة
(م ــن فــرنـســا وأل ـمــان ـيــا اللتين
تحركان االتحاد األوروبي إلى
األعضاء األصليين في االتحاد
والناتو) هو الذي يحدد حركة
ال ـق ــارة كـكــل ،وف ــي ذل ــك العمق
األوروب ـ ـ ـ ــي ،ت ـتــوقــف أي رؤي ــة
دفاعية متماسكة على االختيار
بين آلـيــات الـنــاتــو أو االتـحــاد
األوروبــي كإطار عمل للمضي
ً
ق ـ ــدم ـ ــا .ب ـش ـك ــل عـ ـ ـ ــام ،ل ـطــال ـمــا

شددت أحزاب اليمين المتطرف
ً
على الشؤون الوطنية حصرا،
مما أدى إلى نشر الحذر وسط
الناخبين.
يـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــب أ ن ي ـ ـ ـض ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــع
السياسيون في أوروبا الغربية
ّ
بـ ـ ـ ــدور م ـ ـهـ ــم ،إذ اتـ ـ ـض ـ ــح ه ــذا
الــدور بعد صدمة أفغانستان
األخـ ـي ــرة ُ
وي ـف ـت ــرض أن ي ــزداد
ً
وضوحا في ظل االضطرابات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـهــدهــا
الواليات المتحدة على الطرف
اآلخر من األطلسي ،وقد كانت
كرامب كارينباور محقة حين
قالت إن التغيير يكمن في عالم
السياسة الوطنية ،وبالتالي
من واجــب الـقــادة السياسيين
ا لـ ــو ط ـ ـن ـ ـي ـ ـيـ ــن أن ُي ـ ـ ـخـ ـ ـ ِـر جـ ـ ــوا
ن ـ ـقـ ــاشـ ــات ـ ـهـ ــم م ـ ـ ــن مـ ـنـ ـت ــدي ــات
االتحاد األوروبي ويطرحوها
أمام ناخبيهم بطريقة تضمن
تشجيعهم وزيادة حماستهم.
يجب أال يحتاج األوروبيون
إلــى أجـيــال عــدة قبل االلتفاف
حول هذا المفهوم ،كما حصل
في بداية التجنيد اإلجـبــاري،
ألن الـعــالــم فــي ال ـقــرن الـحــادي
والـ ـعـ ـش ــري ــن بـ ـ ــات أسـ ـ ـ ــرع مــن
أن ي ـن ـت ـظ ــره ــم ...ع ـل ــى أمـ ــل أن
تـحـصــل ال ـت ـغ ـيــرات الـمـطـلــوبــة
قبل أن تفرضها الوقائع على
األوروبيين بالقوة.

أزمة أفغانستان ...مؤشر على تراجع النفوذ األميركي
•

نيها داغيا – دبلومات

بعد عشرين سنة على نجاح الواليات المتحدة
في إسقاط نظام «طالبان» ،استرجعت هذه الجماعة
ال ـم ـت ـم ــردة ال ـس ـل ـطــة ف ــي ك ــاب ــول ف ــي  15أغـسـطــس
الماضي ،فسمح انهيار حكومة أشرف غني وقوات
األمن األفغانية بطريقة صادمة لمقاتلي «طالبان»
باالستيالء على عــواصــم المقاطعات ،واح ــدة تلو
األخرى ،خالل فترة عشرة أيام ،حتى أنهم سيطروا
على كابول من دون خوض أي معركة.
بعد االستيالء على كابول ،بدأت عمليات إجالء
الدبلوماسيين والمواطنين األجانب ،وحتى األفغان
ً
الذين عملوا سابقا مع التحالف الذي قادته الواليات
المتحدة أو مع حكومة غني ألنهم يخشون من انتقام
«طــال ـبــان» اآلن .ب ــدت مـشــاهــد اإلج ــاء مــن الـسـفــارة
األميركية في كابول عشية استيالء «طالبان» على
المدينة مشابهة لسقوط سايغون في عام .1975
لـكــن رف ــض وزي ــر الـخــارجـيــة األم ـيــركــي أنـتــونــي
بلينكن إقامة هذا النوع من المقارنات بين عمليات
اإلجالء األميركية في سايغون وكابول وقال« :كابول
ً ّ
ليست سايغون» .قد يكون بلينكن محقا ،لكن هزيمة
الواليات المتحدة ،هذه القوة العالمية التي تملك
ً
ً
جيشا هو األكثر تطورا في تاريخ البشر من الناحية
التكنولوجية ،على يــد بضعة آالف المقاتلين في
«طــالـبــان» أمـعــن فــي إضـعــاف الـنـفــوذ األمـيــركــي في
المنطقة ككل.
خ ــال األس ــاب ـي ــع ال ـتــي ت ـلــت س ـقــوط ك ــاب ــول بيد
«ط ــال ـب ــان» ،ت ـعـ ّـرض الــرئـيــس األم ـيــركــي جــو بــايــدن
ً
النتقادات الذعة عالميا ،بما في ذلك من أقرب حلفاء
واشنطن ،إذ يشكك هؤالء اليوم بمصداقية الواليات
المتحدة كحليفة وبقدرتها على تنفيذ التزاماتها
القديمة.
األمنية ّ
لكن يفضل مايكل كوغلمان ،نائب مدير «برنامج
آسيا» وشريك بارز في ملف جنوب آسيا في «مركز
وودرو ويلسون» ،انتقاد طريقة األميركيين في تنفيذ
قرار سحب القوات العسكرية بدل انتقاد القرار بحد
ّ
فصرح كوغلمان لصحيفة «دبلومات»« :كان
ذاتــه،
ً
ً
قرار االنسحاب منطقيا ،لكن نظرا إلى طريقة تنفيذه
ً
الكارثية ،من الطبيعي أن يبدو االنسحاب قرارا أسوأ
مما هو عليه».
برأي كوغلمان ،بدأ النفوذ األميركي في المنطقة
يـتــاشــى قـبــل االن ـس ـحــاب م ــن أفـغــانـسـتــان بكثير:
«ترتبط الواليات المتحدة بعالقة عميقة مع الهند،

لكن باستثناء هذه العالقة ،انحسرت بصمتها في
جنوب آسيا وآسيا الوسطى منذ وقت طويل بسبب
ّ
توسع نفوذ الصين وبعدها روسيا».
ً
كــانــت «طــالـبــان» جماعة منبوذة دولـيــا فــي آخر
َ
العقدين
مــرة وصلت فيها إلــى السلطة ،لكن خــال
َ
األخيرين ،صمد عناصرها في ظل جماعة متمردة
ً
ونـ ـضـ ـج ــوا س ـي ــاس ـي ــا وب ـ ــات ـ ــوا أكـ ـث ــر ب ــراغ ـم ــات ـي ــة،
لـكــن مــن دون أن يـصـبـحــوا معتدلين مــن الناحية
األيديولوجية ،فهذه المرة ،تتعدد الدول التي تحاول
التقرب من «طالبان».
ً
تزامنا مــع انشغال إدارة بــايــدن بسحب القوات
األميركية من أفغانستان ،استضافت بكين وموسكو
ُ
ً
وفـ ـ ــدا م ــن «ط ــالـ ـب ــان» ل ـض ـمــان أال تـ ـه ــدد الـجـمــاعــة
ّ
المسلحة المصالح الروسية والصينية في المنطقة،
وبعد أقل من شهر على عودة «طالبان» ،استضافت
ً
باكستان اجتماعا لوزراء خارجية الصين ،وإيران،
وط ــاج ـي ـك ـس ـت ــان ،وأوزبـ ـكـ ـسـ ـت ــان وت ــرك ـم ــان ـس ـت ــان.
يقول المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية،
تشاو ليجيان ،إن جميع المشاركين في االجتماع
كانوا مقتنعين بــأن الــواليــات المتحدة وحلفاء ها
مسؤولون عن األزمة في أفغانستان ،كما تعمد دول
متزايدة الـيــوم إلــى التواصل مــع «طــالـبــان» ،لكن ال
يعني ذلك أن الواليات المتحدة خسرت كل تأثيرها
على الحركة.
ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،صـ ـ ّـرح ال ـبــاحــث عـبــدالـبــاســط
مــن «م ــدرس ــة راج ــارات ـن ــام ل ـلــدراســات الــدول ـيــة» في
سـنـغــافــورة لصحيفة «دب ـلــومــات»« :يتكل اقتصاد
أفغانستان على المساعدات الخارجية ،وتستطيع
الــواليــات المتحدة أن تضغط على «طــالـبــان» عبر
المؤسسات المالية ووكاالت اإلغاثة الدولية ،لكن قد
ُ
ص ّر «طالبان» على عنادها رغم هذه الضغوط وقد
ت ِ
تستغل القوى اإلقليمية هذا الوضع لمصلحتها».
يضيف كــوغـلـمــان« :ل ــم يشكك أح ــد فــي احتمال
أن يحصل خصوم الــواليــات المتحدة على فرصة
استراتيجية ّ
قيمة غــداة انسحاب قــوات التحالف،
لـكــن هــل ستستفيد ه ــذه الـجـهــات مــن الــوضــع في
ظ ــل ال ـت ـحــديــات الـمــراف ـقــة لـمـســاعــي تـعــزيــز الـنـفــوذ
واالستثمار في دولة غارقة في الحرب»؟
ب ـ ـ ــرأي روس ـ ـيـ ــا والـ ـصـ ـي ــن وب ــاكـ ـسـ ـت ــان ،ي ـت ــراف ــق
االنسحاب األميركي مع الفرص والمخاوف في آن،
وتشعر موسكو بالقلق من احتمال تصدير ّ
تطرف
«طــال ـبــان» إل ــى حـلـفــائـهــا فــي آس ـيــا الــوس ـطــى ،مثل
أوزبكستان وطاجيكستان ،وفــي المقابل ،تخشى

كاماال هاريس
الصين وباكستان ّ
تمدد أعمال العنف من أفغانستان
وإعاقة «مبادرة الحزام والطريق» ومشاريع «الممر
االقتصادي الصيني الباكستاني».
يضيف كوغلمان« :بما أن الحرب انتهت ،في الوقت
الراهن على األقــل ،تبدو الظروف مؤاتية القتناص
الفرص ،لقد تراجعت المخاوف األمنية التي تحملها
ً
روسيا والصين ،حتى أنهما تعرفان متحدثا في
ً
«طالبان» وسيكون هــذا األخير مستعدا للتواصل
معهما على األرجح».
افـ ـت ــرض ب ــاي ــدن أن إنـ ـه ــاء الـ ــوجـ ــود األم ـي ــرك ــي
العسكري في أفغانستان سيسمح له بتحويل تركيزه
من صراعات الشرق األوسط إلى خصوم مثل الصين،
ً
ّ
التحول ،زارت نائبة الرئيس كاماال
وتأكيدا على هذا
هــاريــس دول جـنــوب شــرق آسـيــا فــي ظــل الفوضى
السائدة في أفغانستان لطمأنة أهم الشركاء حول
استمرار االلتزامات األميركية في المنطقة.
لكن قــد تــواجــه م ـحــاوالت بــايــدن تـحـ ّـدي الصين
في منطقة آسيا والمحيط الهادئ انتكاسة معينة
بسبب طريقة تعامله مع االنسحاب من أفغانستان،
ً
ّ
يقول عبدالباسط« :سيفكر أي بلد مليا قبل الوثوق
ّ
بــالــواليــات الـمـتـحــدة غ ــداة تـخــلــي األمـيــركـيـيــن عن
األفغان».
س ـخ ــرت ص ـح ـي ـفــة «غـ ـل ــوب ــال ت ــاي ـم ــز» الـصـيـنـيــة
الحكومية مــن مستشار األم ــن الـقــومــي فــي البيت

جو بايدن
األبيض ،جايك سوليفان ،بعد تعليقه على االلتزام
األميركي بملف تايوان ،فاعتبرت تطمينات واشنطن
ل ـت ــاي ــوان ص ــادم ــة ب ـعــد ان ـس ـحــاب ـهــا ال ـم ـفــاجــئ من
ً
أفغانستان ،وزاد الوضع سوءا بعدما أنهت الواليات
المتحدة حربها في أفغانستان بإطالق صاروخ نحو
منطقة سكنية في كابول ،مما أسفر عن مقتل عشرة
مدنيين ،منهم سبعة أوالد.
فــي آسـيــا الوسطى وجـنــوب آسـيــا ،يحمل الفرد
ً
الــذي ُيعتبر عميال لألميركيين وصمة عــار كبرى
في أفضل األحوال أو يتعرض للقتل في أسوئها ،إذ
ّ
يتضح هذا الواقع في مشاهد األفغان وهم يلتصقون
بطائرات سالح الجو األميركي في محاولة يائسة
منهم للهرب من البلد.
ً
يقول كوغلمان « :لــن يتخطى األميركيون يوما
ّ
مـشــاهــد األف ـغ ــان المعلقين ب ـطــائــرات س ــاح الجو
األمـيــركــي لـلـهــرب ،فـقــد أدت ال ـت ـطــورات المتالحقة
في أفغانستان خــال األشهر األخيرة إلــى تخييب
أمل حلفاء واشنطن وزيادة جرأة خصومها ،وكان
إقـ ــدام واش ـن ـطــن عـلــى إب ـع ــاد بــاك ـس ـتــان ،شريكتها
االستراتيجية القديمة ،أشبه بناقوس خطر ينذر
بتالشي النفوذ األميركي فــي المنطقة ،وللحفاظ
ً
على هذا النفوذ إقليميا ،يجب أن تعترف الواليات
المتحدة بحكومة «طالبان» في الحد األدنى.
إذا حققت إدارة بايدن هدفها ّ
وجددت التحالفات

أنتوني بلينكن
األم ـي ــرك ـي ــة وعـ ـ ــادت إلـ ــى تـطـبـيــق م ـب ــدأ ال ـت ـعــدديــة،
فستصمد رغــم جميع المصاعب وستتراجع ّ
حدة
التداعيات على المدى الطويل ،لكن تبقى األحداث
األخيرة لطمة موجعة في وجه المصداقية األميركية،
على المدى القريب على األقل.
م ــن خـ ــال إط ـ ــاق الـ ـح ــرب ع ـلــى اإلره ـ ـ ــاب ودف ــع
تريليونات ال ــدوالرات الحـتــواء األعـمــال اإلرهابية،
أعطت الواليات المتحدة الوقت الــازم للصين كي
تصبح قــوة عالمية ،ولــروسـيــا كــي تبني قدراتها،
وبـعــد االن ـس ـحــاب األخـ ــرق مــن أفـغــانـسـتــان ،أســدت
واشنطن خدمة أخرى لخصومها.
ً
أخـيــرا ،يستنتج عبدالباسط« :لكل شــيء نهاية،
وربـمــا حــان وقــت انتهاء عصر الــواليــات المتحدة
كقوة عظمى».

محاوالت بايدن ّ
تحدي الصين
في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
تواجه انتكاسة معينة بسبب
طريقة تعامله مع االنسحاب من
أفغانستان

ةديرجلا

•
العدد  / 4854الجمعة  8أكتوبر 2021م  2 /ربيع األول 1443هـ

8

economy@aljarida●com

الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق األول السوق الرئيسي

السوق العام

7.478

6.883

5.723

2.436 2.866 3.315

أداء صناديق االستثمار يتجاوز مؤشرات البورصة في  9أشهر

• «كامكو» االستثماري األعلى بعائد  • %27.77األسهم المتوسطة دفعت السوق لمواصلة التداوالت الجيدة
محمد اإلتربي

نوع الصندوق

صناديق تقليدية

تتوقع مصادر مالية ،أن يحافظ
السوق على زخمه ،خالل
المرحلة المتبقية من العام،
البنوك
بدعم من أرباح قطاع ً ً
المنتظر أن تشهد نموا جيدا
إضافة إلى مواصلة الشركات،
التي أعلنت عن أرباح جيدة في
النصف األول لتلك النتائج
بنمو أفضل.

صناديق إسالمية

حققت الصناديق االستثمارية
المحلية أفضل أداء بنهاية الربع
الثالث مــن الـعــام الحالي متفوقة
عـ ـل ــى ك ـ ــل م ـ ــؤش ـ ــرات الـ ـب ــورص ــة
س ــواء ال ـســوق األول أو الرئيسي
وال ــرئ ـي ـس ــي  ،50إذ تـ ـ ـ ــراوح أداء
صندوق كامكو االستثماري ،الذي
تصدر الصناديق األعلى أداء من
بداية العام بنسبة  27.77في المئة،
و 15.72في المئة لصندوق ثروة
االستثماري.
وتجني الصناديق هــذا العام
األداء ال ـج ـيــد ل ـل ـس ــوق ،إذ ق ــادت
السهم القيادية السوق في األشهر
األولى من العام الحالي ،فيما قادت
الشركات الصغيرة والمتوسطة أداء
سبتمبر ،بالتالي حافظت البورصة
على أداء جيد بجناحي األسهم
الممتازة والمتوسطة المرتقب لها
تعديل أوضاعها المالية أو التي
حظيت بــدعــم مــن كـبــار الـمــاك أو
التي شهدت عمليات هيكلة.
وتـ ـت ــوق ــع م ـ ـصـ ــادر م ــالـ ـي ــة ،أن
يحافظ الـســوق على زخمه خالل
المرحلة المتبقية من العام بدعم
مــن أرب ــاح قطاع البنوك المنتظر
ً
ً
أن تشهد نـمــوا جـيــدا إضــافــة إلى
مواصلة الشركات ،التي أعلنت عن
أرباح جيدة في النصف األول لتلك
النتائج بنمو أفضل.
وأشـ ــارت الـمـصــادر إل ــى أن في
السوق وفرة سيولة كبيرة وهناك
ع ـم ـل ـيــات ت ـق ـي ـيــم وإعـ ـ ـ ـ ــادة ق ـ ــراءة
ً
لــأس ـهــم ال ـت ــي تـسـتـحــق أسـ ـع ــارا
أفضل ،مقارنة ببعض المجاميع

ال ـس ـي ـئــة ال ـم ـع ــروف ــة بــالـتــاعـبــات
وال ـ ـتـ ــربـ ــح عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب ص ـغ ــار
المساهمين ،إذ استقرت أسهمها
"مكانك راوح" ولم تستفد من طفرة
الـ ـس ــوق بـسـبــب فـ ـق ــدان ال ـث ـقــة في
أسهمها.
وب ــاألرق ــام ،شـهــد أداء بــورصــة
الكويت للشهر السابع على التوالي
ً
ً
أداء جيدا بمكاسب الفتة وإيجابية
إذ بلغت العوائد بنهاية سبتمبر
 ،2021مسستويات قياسية وجاءت
المكاسب التي شهدها سبتمبر
 2021م ــدف ــوع ــة بـصـفــة رئـيـسـيــة
ب ــأداء أسهم الشركات المتوسطة
والصغيرة ،وانعكس ذلك على أداء
مــؤشــر ال ـس ــوق الــرئ ـي ـســي ،وســط
تسجيل مؤشر رئيسي  50لمكاسب
ً
بنسبة  1.5في المئة متفوقا على
مؤشر الـســوق األول ،ال ــذي سجل
مكاسب بنسبة  0.9في المئة.
في حين سجل مؤشر السوق
ً
الرئيسي األوسع نطاقا مكاسب
ب ـم ـعــدالت أع ـلــى بـلـغــت نسبتها
 2.0في المئة مما أدى إلى ارتفاع
مؤشر الـســوق الـعــام بنسبة 1.1
في المئة.
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ال ـم ـكــاســب
ً
ال ـم ـت ــواض ـع ــة ن ـس ـب ـي ــا الـ ـت ــي تــم
تـسـجـيـلـهــا ف ــي سـبـتـمـبــر ،2021
احتفظت بورصة الكويت بمركزها
كثالث أفضل األس ــواق أداء على
م ـس ـتــوى دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
الـخـلـيـجــي م ــن ح ـيــث الـمـكــاســب
منذ بداية عام  2021حتى نهاية
الـ ــربـ ــع الـ ـث ــال ــث ،ب ـن ـمــو إج ـمــالــي

أداء الصناديق االستثمارية من بداية العام حتى نهاية سبتمبر 2021
الصندوق
صندوق كامكو االستثماري
صندوق كامكو لمؤشر السوق األول
صندوق المركز لالستثمار والتطوير
صندوق الساحل
صندوق فرصة المالي
صندوق الوطنية االستثماري
صندوق األهلي الكويتي
صندوق المركز للعوائد الممتازة
صندوق الرائد لالستثمار
صندوق وفرة
صندوق الرؤية
صندوق الوسم
صندوق ثروة االستثماري
صندوق الدرة اإلسالمي
صندوق المركز اإلسالمي
صندوق الفجر اإلسالمي
صندوق الكويت االستثماري
صندوق الدارج االستثماري
صندوق ثروة اإلسالمي
صندوق كاب كورب المحلي
صندوق الهدى اإلسالمي

لمؤشر السوق العام بنسبة 23.8
في المئة ،في حين ارتفع مؤشر
رئيسي  50بنسبة  27.0في المئة

منذ بــدايــة الـعــام مقابل مكاسب
بـلـغــت نـسـبـتـهــا  23.9ف ــي الـمـئــة
لمؤشر السوق األول.

ارتفاع متفاوت لمؤشرات البورصة والسيولة  45مليون دينار

مدير الصندوق
كامكو إنفست
كامكو إنفست
شركة المركز المالي الكويتي
شركة الساحل للتنمية واالستثمار
شركة المركز المالي الكويتي
شركة االستثمارات الوطنية
شركة أهلي كابيتال لالستثمار
شركة المركز المالي الكويتي
الشركة الكويتية لالستثمار
شركة وفرة لالستثمار الدولي
شركة الكويت والشرق االوسط لالستثمار
الشركة الكويتية للتمويل و االستثمار
شركة ثروة لالستثمار
كامكو إنفست
شركة المركز المالي الكويتي
شركة وفرة لالستثمار الدولي
الشركة الكويتية لالستثمار
شركة االستثمارات الوطنية
شركة ثروة لالستثمار
شركة كاب كورب لالستثمار
شركة الكويت والشرق االوسط لالستثمار
ً
واعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارا مـ ـ ــن األسـ ـ ـب ـ ــوع
ا لـحــا لــي يـتــر قــب المستثمرون
ف ــي ال ـبــورصــة أربـ ــاح ونـتــائــج

عودة الشراء األسهم
لــم ينقطع ال ـشــراء على األسـهــم الصغيرة والمتوسطة
سوى جلستين فقط الثالثاء واألربعاء الماضيين وعادت
أمس عمليات الشراء على األسهم الصغيرة ســواء الجيدة
ً
ماليا أو حتى المتعثرة وذات الخسائر المتراكمة ،وسجلت
بداية الجلسة ارتفاع أسعار العديد من األسهم الصغيرة وفي
مقدمتها أسهم صكوك ومنازل وإنوفست ومزايا وجي إف
إتش ومساكن وفيوتشر كيدز.

إلى بعض االستحواذات التي
ً
ً
ستمثل و ق ــودا إيجابيا لعدد
من األسهم.

تأجيل موعد إلغاء إدراج «أجوان»
ما قدمت به مستندات والتأكد من استيفاء الشركة
للمتطلبات الواردة في قرار الهيئة الصادر بتاريخ
 8يونيو الماضي.

«ريم» :استدعاء عضو االحتياط
ً
ذكرت شركة ريم العقارية أنه نظرا إلى تغيب
عـضــو مجلس اإلدارة خــالــد الـمـنـيــع ب ــدون عــذر
سيتقدم مجلس اإلدارة بكتاب إلى وزارة التجارة

ً
والصناعة الستدعاء العضو االحتياط نظرا إلى
ً
تغيب العضو عن ثالث جلسات متتالية وفقا لما
نص عليه النظام األساسي.

«الوطني» استقالة الخرافي
قــال بنك الكويت الــوطـنــي ،إن عضو مجلس اإلدارة طالل
الخرافي قدم استقالته من منصبه.

«ثروة» صانع سوق على «الند»
كـمــا ع ــاد سهما ورب ــة كــابـيـتــال واالسـتـهــاكـيــة للنمو
فيما تماسكت أسهم مجموعة الخصوصية (الخصوصية
ً
ووطنية د ق والساحل) وسجلت أداء جيدا ،وارتــد سهم
منتزهات بقوة وربح حوالي  5في المئة بعد أربع جلسات
ً
جني أرباح مدعوما بنمو سعر وتعامالت سهم التجارية
ً
العقارية ،كما كــان الفـتــا حجم الـتــداول على سهم البنك
ً
األهلي ،الذي حقق نموا بنسبة  0.9في المئة وصعد نور
بنسبة  5.5فــي المئة ليتم دعــم مؤشر الـســوق الرئيسي
بقوة أمس ويزيل بعض القلق ويبث الثقة مرة أخرى على
تعامالت وأسعار األسهم النشيطة وذات السيولة.
في المقابل ،استمر ضعف أداء األسهم القيادية
في السوق األول وكان أفضلها بنك الخليج الذي
ً
أقفل مستقرا لكنه األفضل سيولة فيما ربح بيتك
ً
وخسر الوطني لكن بسيولة ضعيفة نسبيا مقارنة

مع معدل سيولتهما خالل هذا العام.
وربح عقارات الكويت فلسا فيما استقر سهم الصناعات
الوطنية وتراجع بقية أسهم السوق األول وكانوا خارج
قائمة األفضل سيولة العشرين في السوق أمس ،لتنتهي
الـجـلـســة إيـجــابـيــة عـلــى مـسـتــوى ال ـم ــؤش ــرات واس ـت ـقــرار
السيولة حــول مـعــدالت هــذا األسـبــوع وبانتظار أسبوع
حافل إذ ستبدأ إعالنات نتائج الربع األول وستكون البداية
لسهم المغاربية الذي أعلن أن اجتماعه سيكون بعد غد.
ً
خليجيا ،تباين أداء مؤشرات األســواق المالية بدول
مجلس الـتـعــاون الخليجي ،إذ ربـحــت مــؤشــرات سوقي
اإلم ـ ـ ـ ــارات والـ ـك ــوي ــت وعـ ـم ــان ف ـي ـمــا ت ــراج ـع ــت م ــؤش ــرات
السعودية وقطر والبحرين وكانت أسعار النفط قد قلصت
ً
مكاسبها لهذا األسبوع وكانت تتداول بحدود  80دوالرا
للبرميل على مستوى برنت القياسي.

وقعت شركة الند المتحدة العقارية اتفاقية صانع سوق مع
ً
شركة ثروة لالستثمار ،علما أن األخيرة لن تقوم بالتسجيل
كصانع ســوق على أسـهــم شــركــة النــد المتجدة العقارية إال
بعد مرور مدة التقل عن  3أشهر من إدراج السهم في بورصة
الكويت لألوراق المالية.

وق ــال ــت إدارة م ـع ـل ــوم ــات ال ـطــاقــة
األم ـيــرك ـيــة ،إن م ـخــزونــات ال ـخــام في
الــواليــات المتحدة ارتفعت األسبوع
الـمــاضــي  2.3مليون بــرمـيــل ،مقارنة
بتوقعات النـخـفــاض مـتــواضــع قــدره
 418ألفا.
وارتفعت مخزونات البنزين أيضا
فــي حين تــراجـعــت مـخــزونــات نواتج
التقطير قليال.
وقفزت أسعار النفط العالمية هذا
العام أكثر من  50في المئة ،مما زاد من
الضغوط التضخمية التي قد تبطئ
التعافي من جائحة كوفيد ،19-وتؤثر
في طلب العمالء.
وقــالــت منظمة ال ـب ـلــدان الـمـصــدرة
لـلـبـتــرول وح ـل ـفــاؤهــا (أوب ـ ـ ــك ،)+إنـهــا
ستتمسك باتفاقها على زيادة انتاج
النفط بالتدريج ،ما أدى إلــى ارتفاع
أسعار الخام ألعلى مستوياتها منذ
سنوات.
وقالت مصادر مقربة من المجموعة
لـ"رويترز" ،إن قرار "أوبك "+زيادة انتاج
النفط باعتدال وبالتدريج ،رغم ارتفاع
األسـ ـع ــار هـ ــذا الـ ـع ــام ،ي ــرج ــع جــزئـيــا
إل ــى م ـخ ــاوف م ــن أن ي ـتــراجــع الطلب
وتنخفض األسعار.

تتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينجز"
وصــول مستويات الدين العالمي إلى نحو  260في
المئة مــن الناتج المحلي اإلجـمــالــي بحلول نهاية
الـعــام ،لكن معدالت الفائدة المتدنية ستساعد في
خدمة تلك الديون.
وصرحت فيرا تشابلين ،المديرة اإلدارية بالوكالة
في منتدى "آسيا بريفينج اليــف" ،الــذي استضافته
"بلومبرغ" و"آسيا سوسيتي أستراليا" ،أمــس ،بأن
تراكم الديون كان ضروريا ،نظرا الستجابة السياسة
خالل الوباء.

وقعت المجموعة المشتركة للمقاوالت باإلمارات
التابعة بنسبة  49في المئة للمجموعة المشتركة
للمقاوالت عقد مناقصة تتبع وزارة الطاقة والبنية
التحتية بقيمة  194.8مليون درهم ما يعادل 15.96
مليون دينار.
وتتعلق المناقصة بتطوير ورفع كفاءة الطريق

وأش ــارت تشابلين إلــى أن االنتعاش االقتصادي
لن يكتمل حتى تنتشر التطعيمات بصورة واسعة
تكفي لجعل األفراد يشعرون بالراحة أكثر في التنقل.
كما صــرح بــروس جوسبر ،نائب الرئيس لدى
بنك التنمية اآلس ـيــوي ،فــي المنتدى ،بــأن تعافي
آسيا مستمر ،وأن التجارة مستمرة في االنتعاش،
ومع ذلك فإن الحد من الفقر توقف نسبيا إلى حد
ما في جميع أنحاء المنطقة.

«بتكوين» تقفز  %7في يوم واحد
ص ـعــدت عـمـلــة بـتـكــويــن ال ـم ـش ـفــرة أم ــس األول،
لتتجاوز  55000دوالر ،وتصل إلى أعلى مستوى
لها منذ منتصف مايو.
وتراجعت المخاوف التنظيمية هــذا األسبوع،
بعد أن قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين ،ورئيس
لجنة األوراق المالية والبورصات غاري جينسلر،
إنــه ليس لديهما خطط لـفــرض قـيــود على تــداول
العمالت المشفرة.
وتم تداول العملة المشفرة األشهر على ارتفاع
بنسبة  7.6في المئة عند  54873.02دوالرا ،وفقا

تابعة لـ«كميفك» تؤسس
شركتين
ك ـش ـفــت ش ــرك ــة ال ـك ــوي ــت والـ ـش ــرق
األوســط لالستثمار المالي أن إحدى
ال ـش ــرك ــات ال ـتــاب ـعــة ق ــام ــت بتأسيس
شركتين هما «كميفك» األولى العقارية
برأسمال وقدره مليون دينار ،وشركة
كميفك ري ــت الـعـقــاريــة رأس ـم ــال قــدره
مليون دينار.

«املشتركة» :تابعة توقع عقد مناقصة بـ  15.9مليون دينار

ً
يرتفع  99سنتا الدين العالمي قد يصل إلى %260
البرميل الكويتي ً
ليبلغ  81.75دوالرا
من الناتج المحلي بنهاية العام

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي
ً
 99سنتا ،ليبلغ  81.75دوالرا للبرميل
في تداوالت أمس األول ،مقابل 80.76
ً
دوالرا ف ــي تـ ـ ــداوالت ال ـث ــاث ــاء ،وف ـقــا
للسعر المعلن مــن مؤسسة البترول
الكويتية.
وفي األســواق العالمية ،انخفضت
أس ـ ـع ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط ل ـل ـج ـل ـس ــة ال ـث ــان ـي ــة
ص ـب ــاح أم ــس ت ـحــت ض ـغ ــوط نــاجـمــة
عــن زيـ ــادة غـيــر مـتــوقـعــة لـمـخــزونــات
الخام األميركي أثارت مخاوف بشأن
الطلب ،بعد ارتفاع األسعار إلى أعلى
مستوياتها في سنوات عديدة.
ون ـ ــزل الـ ـخ ــام األم ـي ــرك ــي  0.67في
المئة ،أو  52سنتا ،إلى  76.91دوالرا
لـلـبــرمـيــل ،بـعــد ص ـعــود ال ـســوق أمــس
األول إلــى  79.78دوالرا ،األعـلــى منذ
نوفمبر .2014
وخـســر خ ــام بــرنــت  0.1فــي المئة،
أو ث ـمــان ـيــة س ـن ـت ــات ،إلـ ــى  81دوالرا
للبرميل.
وق ـ ــال ـ ــت "إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه.إن.زد" ف ـ ــي م ــذك ــرة
"ارتفعت المخزونات التجارية للخام
األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،وف ـق ــا لـبـيــانــات
إدارة معلومات الطاقة ،وزادت أيضا
مخزونات البنزين ،مما أثار مخاوف
من ضعف الطلب".

األشـ ـ ـه ـ ــر الـ ـتـ ـسـ ـع ــة م ـ ــن الـ ـع ــام
الحالي لقطاع البنوك األسرع
ً
إع ــان ــا ع ــن ن ـتــائ ـج ـهــا إضــافــة

قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال تأجيل
ال ـبــت بــإلـغــاء إدراج أس ـهــم شــركــة أجـ ــوان الخليج
العقارية من بورصة الكويت لألوراق المالية إلى حين
انتهاء الهيئة من التدقيق على البيانات وفحص

علي العنزي

أقفلت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية تعامالتها
األخـيــرة لـهــذا األسـبــوع باللون األخـضــر ،وسـجــل مؤشر
ً
ً
السوق العام نموا جيدا بنسبة  0.18في المئة أي 12.3
نقطة ليقفل على مستوى  6883.51نقطة بسيولة مستقرة
ً
حول  45مليون دينار تقريبا تداولت  365.1مليون سهم
ً
عبر  12953صفقة ،وتم تــداول  145سهما ربح منها 80
ً
سهما وخسر  42بينما استقر  23دون تغير.
واستقر مؤشر السوق األول على المنطقة الخضراء لكن
دون تحقيق أي مكاسب واضحة وارتفع فقط  0.35نقطة
ليقفل على مستوى  7478.45نقطة بسيولة مستمرة في
التراجع إلى حدود  17.2مليون دينار تداولت  58.9مليون
سهم عبر  2938صفقة ،وارتفعت أسعار  8أسهم فقط بينما
تراجعت أسعار  10واستقرت  7دون تغير.
وكان االرتفاع الكبير لمصلحة السوق الرئيسي الذي نما
بنسبة كبيرة بلغت  0.71في المئة أي  40.61نقطة ليبلغ
مستوى  5723.74نقطة بسيولة جيدة هي أقــل من معدل
ً
هذا الشهر لكنها مرتفعة قياسا على الجلستين الماضيتين
وعلى حساب سيولة السوق األول ،إذ بلغت  27.7مليون دينار
تداولت  306.1ماليين سهم عبر  10015صفقة ،وتم تداول 120
ً
سهما ربح منها  72وخسر  32بينما استقر  16دون تغير.

أداء الشهر
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أخبار الشركات

عودة عمليات الشراء على األسهم الصغيرة وفتور «القيادية»
•

األداء منذ بداية العام
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لـ  ،Coin Metricsوارتفعت عملة إيثر ،التي تحتل
المرتبة الثانية ،أيضا ،بنسبة  2.8في المئة إلى
 3575.73دوالرا.
وصـعــدت بتكوين إلــى  55499دوالرا فــي وقت
ســا بــق مــن الجلسة ،و هــي مرتفعة بنسبة  13في
المئة هذا األسبوع وحده ،و 87في المئة لهذا العام.
ويــأتــي االرت ـف ــاع وس ــط سلسلة مــن الـتـطــورات
الصغيرة في واشنطن العاصمة ،والتي وفرت بعض
الراحة للمستثمرين المؤسسيين الحريصين على
القفز إلى سفينة العمالت المشفرة.

االتحادي الشارقة – النيذ – مسافي المرحلة الثالثة،
ً
حيث تصل مدة التنفيذ  730يوما إضافة إلى 30
يوم تحضير.
ً
وأفـ ــادت الـشــركــة ب ــأن الـعـقــد ُ
سيحقق أربــاحــا
تشغيلية سيتم إدراجها ضمن البيانات المالية
للشركة بالسنوات القادمة.

أسعار عقارات دبي ترتفع
واإليجارات تواصل التراجع
قالت "سي.بي.آر.إي غروب" لالستثمار
في العقارات ،إن متوسط أسعار العقارات
السكنية في دبي ارتفع  4.4في المئة في
ال ـ  12المنتهية فــي أغسطس ،فــي أعلى
زيادة سنوية منذ فبراير ،2015
ّ
لـكــن تــراجـعــا مستمرا فــي اإلي ـجــارات
يـشـيــر إل ــى ض ـعــف مـسـتـمــر ف ــي الـقـطــاع
الـ ــذي ي ــواج ــه مـتــاعــب مـنــذ وق ــت طــويــل.
وذك ـ ــرت "سـ ـ ــي.بـ ـ ــي.آر.إي" ان اإليـ ـج ــارات
فــي دب ــي واص ـلــت االت ـج ــاه لــانـخـفــاض،
وتراجعت  2.7في المئة بالمتوسط في
العام المنتهي في أغسطس.
وأوردت "رويترز" في مارس أن القطاع
الـفــاخــر فــي ســوق الـعـقــارات بــدبــي شهد
دفعة بعد تراجع حاد ناجم عن جائحة
كوفيد ،19-لكن الطريق إلى تعافي القطاع
اليزال طويال.
وح ـت ــى ق ـبــل ال ـجــائ ـحــة ،ك ــان االت ـج ــاه
االق ـت ـص ــادي ط ــوي ــل األمـ ــد ف ــي اإلم ـ ــارات
بـطـيـئــا م ـنــذ ان ـه ـي ــار أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط في
عامي  2015و .2014وتجاوز المعروض
م ــن ال ـم ـن ــازل وال ـش ـقــق ال ـج ــدي ــدة الـطـلــب
لـسـنــوات فــي ســوق معظم الـسـكــان فيها
من األجانب ،الذين غادر عدد كبير منهم
خالل الجائحة.
وأظ ـه ــرت بـيــانــات "سـ ــي.بـ ــي.آر.إي" أن
ات ـج ــاه ــات الـ ـس ــوق ت ــواص ــل ال ـم ـيــل إلــى

مـصـلـحــة ال ـف ـيــات ع ــن ال ـش ـقــق ،والتـ ــزال
األسعار أقل من مرتفعاتها التاريخية.
وفــي حين ارتفعت أسعار الشقق 2.5
فــي الـمـئــة ،وزادت أس ـعــار الـفـيــات 17.9
ً
فــي الـمـئــة فــي االث ـنــي عـشــر ش ـهــرا حتى
أغسطس ،كانت التــزال أقــل بنسبة 30.4
في المئة ،و 20.5في المئة على الترتيب
من ذرى بلغتها في .2014
وتراجع استئجار الشقق  5.2في المئة
عـلــى أس ــاس سـنــوي فــي أغـسـطــس ،بينما
ارتفع متوسط إيـجــارات الفيالت  15.5في
المئة ،وهو أعلى معدل نمو مسجل للقطاع.
وشـ ـه ــدت سـ ــوق ال ـم ـكــاتــب زيـ ـ ــادة في
اإلشـغــال ،إذ ارتفعت  28.8فــي المئة في
الربع الثالث من العام الحالي من 77.1
في المئة في الربع السابق .وفي الوقت
نـفـســه ،ت ــراج ــع مـتــوســط اإليـ ـج ــارات في
الـفـئــات الـمـمـتــازة وال ــدرج ــات مــن األولــى
حتى الثالثة بين  4.1في المئة ،و 6.5في
المئة على أساس سنوي في الربع الثالث.
وقــالــت "س ـ ــي.ب ـ ــي.آر.إي" إن الـضـغــوط
عـلــى األس ـع ــار ج ــاءت مــن واف ــدي ــن جــدد،
مثل شركات تكنولوجيا دولية ومحلية،
وشـ ــركـ ــات ت ـك ـنــولــوج ـيــا م ــال ـي ــة وأخـ ــرى
صينية .ويميل طلب هذه الشركات إلى
المكاتب الممتازة ومكاتب الفئة األولى.
(رويترز)

٩
«أسواق المال» تبحث تطوير قطاع التكنولوجيا المالية (فنتك)
ةديرجلا
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خالل استقبالها عمدة حي لندن المالي والوفد المرافق

اللورد وليام راسل
ناقش مع وزير
المالية دور الكويت
كبوابة لالستثمار
العالمي والتمويل
األخضر

«المصارف»:
عطلة المولد
النبوي  21الجاري
صـ ـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــرة
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة فــي
اتـحــاد مـصــارف الكويت
ش ـي ـخ ــة ال ـع ـي ـس ــى ،بــأنــه
ب ـم ـن ــاس ـب ــة ق ـ ـ ــرب ح ـل ــول
ذك ـ ـ ــرى الـ ـم ــول ــد ال ـن ـب ــوي
الشريف للسنة الهجرية
1443ه ـ ـ ستعطل البنوك
الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة أعـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـه ـ ــا
ا لـ ـخـ ـمـ ـي ــس  21أ كـ ـت ــو ب ــر
الـجــاري باعتباره عطلة
رسـمـيــة ،عـلــى أن تباشر
أع ـم ــال ـه ــا األحـ ـ ــد  24مــن
الـشـهــر ذاتـ ــه ،وذل ــك بناء
ع ـل ــى ال ـت ـع ـم ـيــم الـ ـص ــادر
من بنك الكويت المركزي
بهذا الشأن.

اسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس م ـج ـل ــس
م ـف ــوض ــي ه ـي ـئــة أس ـ ـ ــواق ال ـم ــال،
المدير التنفيذي ،د .أحمد الملحم،
في مقر الهيئة أمس ،وفدا برئاسة
عمدة الحي المالي لمدينة لندن،
اللورد وليام راسل ،بمرافقة عمدة
الـحــي الـمــالــي ال ـق ــادم فينسينت
كيفني ،والسفيرة البريطانية في
الكويت بليندا لويس.
تـ ــأتـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة ض ـمــن
جـ ــولـ ــة ل ـ ـعـ ــدد مـ ــن ال ـم ــؤس ـس ــات
الـ ـم ــالـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وكـ ـب ــار
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن االقـ ـتـ ـص ــاديـ ـي ــن،
وهـ ـ ــي امـ ـ ـت ـ ــداد ل ـل ـع ــاق ــات ال ـت ــي
تربط البلدين في عــدة مجاالت،
وفــرصــة للتباحث ح ــول العديد
مــن ا لـمـشــار يــع المستقبلية بين
البلدين والمتعلقة باالستثمار
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــدام ،وحـ ـ ـ ـ ـ ــول تـ ـط ــوي ــر
التحكم فــي قـطــاع التكنولوجيا
الـمــالـيــة (فـنـتــك) ،وتـعــزيــز البيئة
التنظيمية الرقمية ،إضــافــة الى
ت ـع ــزي ــز الـ ـع ــاق ــات االق ـت ـص ــادي ــة
واالستثمارية ،خاصة أن الكويت
ت ـعـ ّـد مــن أق ــدم الـمـسـتـثـمــريــن في
المملكة المتحدة.
وقــد أع ــرب عـمــدة لـنــدن ،خالل
الزيارة ،عن اهتمامه بعملها الذي
ساهم باالرتقاء بسوق المال في
الكويت ،وما ترتب عليه من ارتقاء
تصنيفها الــى مـصــاف األس ــواق
الناشئة في عدة مؤشرات ،معربا
ع ــن اه ـت ـمــامــه ب ـم ـش ــروع تـطــويــر
السوق والمراحل التي اجتازها
ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ق ـ ـيـ ــاسـ ــي ،وأثـ ـ ـ ـ ــره فــي
تحسين كـفــاء ة بيئة االستثمار
الـمـحـلــي وف ــق أحـ ــدث الـمـعــايـيــر
والممارسات العالمية المطبقة.

اقتصاد

بوخمسين :العالقات الكويتية -
البريطانية عميقة الجذور
استقبل اللورد وليام راسل والوفد المرافق في ديوانه

الملحم خالل استقباله اللورد وليام راسل والوفد المرافق أمس
كـمــا ت ــم ال ـت ـطــرق خ ــال الـلـقــاء
الــى عـضــويــة الهيئة فــي منظمة
األيسكو منذ  2017واستيفائها
لـمـبــادئ المنظمة بنسبة تصل
الى  95بالمئة ،كذلك تم التطرق
الى استراتيجية الهيئة الحالية
وما تتضمنه من مشاريع وبرامج
وأعمال تطويرية ،في حين أعرب
ال ـم ـل ـحــم ع ــن ط ـم ــوح ال ـه ـي ـئــة في
االرت ـق ــاء بـســوق ال ـمــال بالكويت
ال ــى م ـص ــاف األس ـ ـ ــواق الـنــاشـئــة
المتطورة ،وفقا لمؤسسة FTSE
 ،Russellكما طرحت الهيئة مسألة
فتح قنوات التواصل والتنسيق
مع  FCAالبريطانية.
ً
أي ـضــا ،استقبل وزي ــر المالية
وزير الدولة للشؤون االقتصادية
واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار خ ـل ـي ـف ــة ح ـ ـمـ ــادة،
ال ـ ـلـ ــورد راس ـ ـ ــل وك ـي ـف ـن ــي ،الـ ــذي
س ـي ـت ـس ـلــم مـ ـه ــام ال ـم ـن ـص ــب فــي
نوفمبر المقبل ،والسفيرة لويس،

والــوفــد االقـتـصــادي الـمــرافــق له،
وتــم خــال االجـتـمــاع بحث سبل
ت ـع ــزي ــز الـ ـع ــاق ــات االق ـت ـص ــادي ــة
واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة بـ ـي ــن ال ـك ــوي ــت
والمملكة المتحدة ،وأهمية العمل
على تطويرها.
كما تم خالل االجتماع مناقشة
ع ــدد مــن الـمــواضـيــع أهـمـهــا دور
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ك ـ ـبـ ــوابـ ــة ل ــاس ـت ـث ـم ــار
ال ـع ــال ـم ــي ،وال ـت ـم ــوي ــل األخ ـض ــر،
واالقتصاد المتوافق مع البيئة،
واالبتكار والتكنولوجيا المالية،
إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـخ ــدم ــات ال ـمــال ـيــة،
وتشجيع نمو قطاع االستثمارات
الصديقة للبيئة ،كما تمت اإلشارة
الــى مؤتمر األمــم المتحدة لتغير
المناخ  COP26الــذي سيعقد في
نوفمبر الـقــادم  ،2021والتمويل
المستدام ،والمساندة فــي تلبية
خطط االلـتــزامــات الوطنية فيما
يـتـعـلــق بــال ـت ـعــامــل م ــع الـتـغـيـيــر

الـ ـمـ ـن ــاخ ــي ،وانـ ـ ــدمـ ـ ــاج األس ـ ـ ــواق
ال ـنــاش ـئــة م ــع س ـيــاســات ال ـصــون
البيئي ،ودعــم القطاع التمويلي
ل ـل ـم ـش ــاري ــع ال ـص ــدي ـق ــة لـلـبـيـئــة،
والرغبة بزيادة التبادل التجاري
القائم بين البلدين.
حضر االجتماع كل من العضو
المنتدب للهيئة العامة لالستثمار
الكويتية ،غانم الغنيمان ،ووكيل
وزارة المالية المساعد للشؤون
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة بــال ـت ـك ـل ـيــف ،ط ــال
النمش ،ومدير إدارة َّ
الدين العام
ف ــي وزارة ال ـم ــال ـي ــة ع ـبــدال ـعــزيــز
المال ،وممثلين عن الهيئة وقطاع
ال ـش ــؤون االق ـت ـصــاديــة فــي وزارة
المالية .يذكر أن هذا اللقاء يأتي
ضمن زيارة رسمية سنوية لعمدة
الحي المالي لمدينة لندن ،اللورد
ويليام راسل ،والوفد االقتصادي
المرافق له لدولة الكويت.

ً
مستقبال راسل والوفد المرافق
بوخمسين
أك ـ ــد رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
مجموعة بوخمسين القابضة،
جواد بوخمسين ،أن العالقات
الكويتية  -البريطانية عميقة
وجـ ـ ـي ـ ــدة عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوي ـي ــن
ً
الرسمي والشعبي ،موضحا أن
بريطانيا تعد من أهم الوجهات
ال ـس ـي ــاح ـي ــة واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
للكويتيين.
جــاء ذلــك خــال حفل عشاء
أقامه بوخمسين لعمدة الحي

«بيتك» يختتم الموسم الثالث من «فيفا  »21لعمالء حسابي
اختتم بيت التمويل الكويتي (بيتك) الموسم الثالث من
بطولة باليستيشن "فيفا  "21لعمالء "حسابي" للشباب،
التي أقيمت في معرض  ،KFH Autoوشهدت إقباال كبيرا
ومشاركة واسعة ،وضمت أكثر من  60العبا ضمن  32فريقا.
وجــاءت البطولة في إطــار برنامج شامل من األنشطة
والـفـعــالـيــات والـمـســابـقــات المخصصة لـعـمــاء حسابي،
وت ــأكـ ـي ــدا ع ـل ــى اه ـت ـم ــام "ب ـي ـت ــك" ب ـع ـمــائــه م ــن ال ـش ـب ــاب،
والـحــرص على السعي الــدائــم لتقديم أفضل المزايا التي
تالئم احتياجاتهم وتلبي تطلعاتهم ،السيما أن االهتمام
بالشباب من أبرز محاور استراتيجية "بيتك" ،ويندرج ضمن
إطــار المسؤولية االجتماعية واستراتيجية االسـتــدامــة.
وتضمنت البطولة جــوائــز نقدية تفوق قيمتها 1000
دي ـن ــار لـلـفــرق ال ـفــائــزة بــال ـمــراكــز ال ـثــاثــة األول ـ ــى ،إضــافــة لقطة جماعية
ال ــى جــوائــز وه ــداي ــا لـلـجـمـهــور .وتـ ـ ّـوج الـمــديــر التنفيذي
لــإعــام والـعــاقــات الحكومية فــي "بيتك" محمد الفارس إطــاق العديد مــن الحمالت الحصرية ،مثل حملة "اربــح
ال ـف ــائ ــزي ــن ب ــال ـم ــراك ــز األولـ ـ ـ ــى ،وال ــذي ــن أشـ ـ ـ ــادوا ب ــدوره ــم مع حسابي" ،التي تمنح العمالء فرصة الفوز بـ 3سيارات
بالتنظيم المتميز للبطولة ،وأثنوا على جهود "بيتك" في  Jeep wranglerسنويا ،و 120جائزة نقدية بقيمة 250
دعــم اهتمامات الشباب عبر أنشطة وفعاليات مختلفة .ديـنــارا لعشرة فائزين شهريا ،وكــذلــك حملة "خلها على
حسابي" ،بالتعاون مع عصير الضاحية ومطاعم ،Pick
وال ـت ــي بـمــوجـبـهــا يـمـكــن لـعـمــاء حـســابــي الـطـلــب مجانا
حمالت حصرية للشباب
كــل أرب ـعــاء مــن عصير الـضــاحـيــة ،وكــل خميس مــن ،Pick
وي ــول ــي "ب ـي ـتــك" اه ـت ـمــامــا ك ـب ـيــرا بــال ـش ـبــاب ،م ــن خــال والقت الحملة ترحيبا كبيرا من الشباب وتفاعال ايجابيا

على حسابات "بيتك" على قـنــوات التواصل االجتماعي.
ونظم "بيتك" لعمالء حسابي ولشريحة الشباب النسخة
الرابعة من مسابقة "قد التحدي" ،التي أقيمت في نادي "فلير
فتنس" الرياضي بمنطقة الشويخ بمشاركة أكثر من 100
متسابق ،وجــرى تكريم الفائزين بالمراكز الثالثة األولى
بجوائز نقدية من "بيتك" ،إضافة إلى حصول الفائز بالمركز
الثالث على اشتراك بوجبات صحية لمدة شهر من "."Macro

 Ooredooتفتح باب الطلبات
المسبقة ألجهزة iPhone13
أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة
 Ooredooل ــا ت ـص ــاالت،
ف ـ ـ ـتـ ـ ــح بـ ـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــات
المسبقة ألحدث مجموعة
مـ ــن أ ج ـ ـهـ ــزة iPhone13
عبر ا لـمــو قــع اإللكتروني
ً
ابتداء من اليوم
للشركة،
في منتصف الليل.
وت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــات
ال ـج ــدي ــدة أحـ ــدث إضــافــة
إل ـ ـ ـ ــى س ـ ـل ـ ـس ـ ـلـ ــة ه ـ ــوات ـ ــف
 iPhoneالذكية ،وتتميز
ب ـت ـص ــام ـي ـم ـه ــا الـ ــرائ ـ ـعـ ــة
والـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـث ـ ــة وأل ـ ــوانـ ـ ـه ـ ــا
ال ـ ـ ـنـ ـ ــاب ـ ـ ـضـ ـ ــة ب ـ ــالـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة،
ً
وأ حــدث أنظمة الكاميرا ،
وشاشات Super Retina
 XDRم ــع ،ProMotion
لـ ــاس ـ ـت ـ ـم ـ ـتـ ــاع بـ ـتـ ـج ــرب ــة
مـ ـش ــاه ــدة أك ـ ـثـ ــر ح ـيــويــة
ووضوح.
وت ـ ــم تـ ــزويـ ــد األغ ـط ـي ــة
األمـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــوات ـ ــف
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ك ـل ـي ــا ب ـط ـب ـقــة
 ،Ceramic Shieldلتحقق
ق ـفــزة ف ــي ا ل ـم ـتــا نــة ضمن
ه ـ ــوا ت ـ ــف  iPhoneع ـلــى
اإلط ـ ــاق ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
شـ ــر ي ـ ـحـ ــة A15 Bionic
ا ل ـت ــي صـمـمـتـهــا ،Apple
و تـعــد أ ســرع شريحة في
أي هاتف ذكي.
وف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق،
ق ــال ا لـمــد يــر األول ،إدارة
االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــي
لــدى  Ooredooالكويت،
م ـج ـبــل األي ـ ـ ــوب" :نـتـبـنــى
مبدأ االستباقية كإحدى
الـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــز الـ ــرئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة
الس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـش ــرك ــة،
ً
ف ـ ــدائـ ـ ـم ـ ــا نـ ـسـ ـع ــى لـ ـط ــرح

مجبل األيوب

ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدث قـ ـ ـب ـ ــل ح ـ ــدوث ـ ــه
الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــوقـ ـ ــع
فـ ـ ــي سـ ـ ـ ــوق الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة،
مـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـع ـ ـطـ ــي ع ـ ـمـ ــاء نـ ــا
األول ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ــال ـ ـت ـ ـم ـ ـتـ ــع
ب ـ ـ ـ ــأح ـ ـ ـ ــدث الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــات
واألج ـ ـهـ ــزة ،ال ـت ــي ت ـهــدف
لتلبية متطلبات العميل
الـ ـ ـعـ ـ ـص ـ ــري الـ ـمـ ـتـ ـن ــامـ ـي ــة
والمتغيرة".
األبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواب م ـ ـف ـ ـتـ ــوحـ ــة
ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــز ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــق
ل ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة ه ـ ـ ــوات ـ ـ ــف
 iPhone13 Miniو
 iPhone13وiPhone13
 Proو iPhone13 Pro
 Maxا لـ ـ ـج ـ ــد ي ـ ــدة كـ ـل ـ ًـي ــا،
ً
عـلـمــا بــأ نــه سـيـتــم توفير
األجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــزة ف ـ ـ ـ ـ ــي أف ـ ـ ـ ـ ــرع
م ـخ ـتــارة ،و ع ـلــى المتجر
اإللكتروني للشركة.

ال ـمــالــي لـمــديـنــة ل ـنــدن ال ـلــورد
وليام راســل ،والــوفــد المرافق،
على هامش زيارته للكويت.
ورحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ب ـ ــوخـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــن
ً
بالضيوف ،مؤكدا أن الكويتيين
منفتحون على الجميع ،وقال
إن جائحة "كــورونــا" أثــرت في
التواصل بين الناس.
مــن نــاحـيـتــه ،أعـ ــرب ال ـلــورد
ولـ ـ ـي ـ ــام راس ـ ـ ـ ــل ع ـ ــن س ـع ــادت ــه
ل ـ ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ـ ــوده فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت،

والس ـ ـت ـ ـضـ ــاف ـ ـتـ ــه فـ ـ ــي ديـ ـ ـ ــوان
بوخمسين.
وقال إن زيارته ليست األولى
ً
للكويت ،مشيرا إلى أنه زارها
في فبراير الماضي ،وأن لبالده
عـ ــاقـ ــات جـ ـي ــدة ووثـ ـيـ ـق ــة مــع
ُ
و"أجريت لقاءات عدة،
الكويت،
سواء بمسؤولين كويتيين أو
رجال أعمال ومتخصصين في
المجال المالي والبنكي أو من
المجتمع المدني".

«البترول الوطنية» تقترع لتوزيع
مشغلين جدد للمصافي
أجرت شركة البترول الوطنية الكويتية قرعة لتوزيع 79
ً
ً
موظفا جــد يــدا من خريجي تخصص تكنولوجيا تشغيل
المصافي بكلية الدراسات التكنولوجية ،الذين تم قبولهم
لسد حاجة العمل فــي مصفاتي الشركة بميناء األحمدي
وميناء عبدالله ،ولتغطية الشواغر لدى شركة الصناعات
البترولية المتكاملة (كيبيك) بناء على طلبها.
وأكدت الشركة ،في بيان صحافي ،أن القرعة تمت عبر نظام
إلكتروني ،لضمان الشفافية والحيادية في عملية االختيار
والتوزيع ،والتي تجري وفق شروط واضحة ومحددة ،كما
جرت على دفعتين لضمان تطبيق االشتراطات الصحية،
ً
والتزاما بإجراءات التباعد االجتماعي.
وأوضحت أن أفــراد هذه المجموعة سيلتحقون ببرامج
تــدريـبـيــة متخصصة ومكثفة لكسب ال ـم ـهــارات وال ـقــدرات
الفنية ،التي تساعدهم على أداء أعمالهم بحرفية ومهنية
عالية.
َ
ونوهت الشركة إلى أن لديها خطة سنوية لتعيين خريجي
التخصص ال ـمــذكــور ،فــي إط ــار اتـفــاقـيــة مـبــرمــة مــع الهيئة
ً
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،ووفقا لحاجة العمل
في مصافي تكرير النفط التابعة لها.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

«»The Harder They Fall
يفتتح مهرجان لندن السينمائي

مع ترقب عرض « »Spencerلكريستين ستيوارت
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دانيال كريغ ينضم إلى نجوم
ممر المشاهير بهوليوود

دانيال كريغ
ً
حصل النجم العالمي دان ـيــال كــريــغ أخ ـيــرا على نجمة فــي ممر
المشاهير في هوليوود أمس األول.
ويعد فيلم "ال وقت للموت" هو الخامس واألخير في سلسلة األفالم
التي لعب فيها كريغ دور العميل البريطاني األنيق ،لينهي الدور الذي
ً
لعبه على مدى  15عاما.
وج ــاءت نجمة كــريــغ فــي الترتيب الـ ـ  2704فــي ممر المشاهير،
ووضعت إلى جانب نجمة الراحل روجــر مور الــذي لعب دور بوند
في  7أفالم في الفترة بين  1973و .1985مراسم تكريم كريغ ،الذي قال
ً
"وجودي على هذا الممر ،محاطا بكل هؤالء األساطير ،يجعلني رجال
ً ً ً
سعيدا جدا جــدا" ،حضرها منتجا الفيلم باربارا بروكولي ومايكل
ويلسون ،وكذلك رامي مالك الذي لعب دور الشرير سافين في الفيلم.
وحصد الفيلم  121مليون دوالر من مبيعات التذاكر عند عرضه
األول في العطلة األسبوعية في بريطانيا ودور السينما الدولية بعد
تأجيل العرض  3مرات بسبب جائحة كورونا ،وسيلعب كريغ دور
(رويترز)
ماكبث على مسارح برودواي في مارس القادم.

افتتح مهرجان لندن السينمائي بفيلم الوسترن
" ،"The Harder They Fallال ــذي يـتــولــى بطولته
الممثل البريطاني إدريس إلبا مع مجموعة ممثلين
ســود بــارزيــن ،ويصبح هــذا الـشــريــط ،ال ــذي شــارك
ً
ف ــي إن ـتــاجــه مـغـنــي الـ ــراب ج ــاي زي م ـت ــواف ــرا على
ً
"نتفليكس" اعتبارا من  3نوفمبر.
ً
وتعرض النسخة الـ  65من المهرجان  159فيلما
ُ
ً
من بينها  21تعرض ألول مرة على مدى  12يوما،
ومن بين األفالم المرتقبة بشدة في المهرجان فيلم
" "Spencerبطولة كريستين ستيوارت ،التي تؤدي
دور األميرة الراحلة ديانا.
وتختتم ا لـ ــدورة ا لـ ـ  65للمهرجان بفيلم "The
 "Tragedy of Macbethلـلـمـخــرج جــويــل كــويــن،
وتؤدي دور الليدي ماكبث فيه زوجة كوين الممثلة
ال ـم ـع ــروف ــة ال ـح ــائ ــزة ج ــائ ــزة أوسـ ـك ــار فــرانـسـيــس
ماكدورماند.
ويشارك في فيلم االفتتاح "The Harder They
 "Fallالنجوم ريجينا كينغ الفائزة بجائزة األوسكار
وإدري ـ ـ ــس إل ـب ــا ن ـجــم مـسـلـســل (ل ــوث ــر) وج ــون ــاث ــان
ميجورز ،وتدور قصة الفيلم عن أحد الخارجين على
القانون الذي يتحالف ُمع عصابته القديمة لمالحقة
زعيم عصابة إجرامية أفرج عنه من السجن مؤخرا.
كما يشارك في الفيلم الممثلة زازي بيتز ،والكيث
ستانفيلد المرشح لجائزة األوسكار ،وهو مستوحى
من حياة رعاة بقر أميركيين من أصل إفريقي.
ويلعب إلبا ،الــذي انضم إليه في حفل االفتتاح
نجوم الفيلم ومغني الراب جاي زي ،دور روفوس
ب ــاك زعـيــم الـعـصــابــة اإلجــرام ـيــة ،وه ــو دور وصفه
ً
بأنه "مختلف تماما" عن دوره كمحقق جنائي في
مسلسل "لوثر" التلفزيوني الشهير.

ً
ً
وقال إلبا ( 49عاما) مازحا ّفي مؤتمر صحافي
ً
قبل العرض "لقد نشأنا معا وكنا نقوم بأمور غبية
وها نحن نقدم فيلم وسترن".
ً
وكان المخرج البالغ  42عاما ،جيمس سامويل
ً
ّ
وملحن ومنتج موسيقى،
مغن وشاعر
وهو أيضا ً ٍ
قد عمل سابقا مع جاي زي في تأليف بعض ألحان
فيلم "ذي غرايت غاتسبي" في عام  .2013وأعرب عن
ً
سعادته بالتعاون مجددا مع نجم الراب.
ورأى سامويل ،أن "المثير لالهتمام هو أن جاي
زي هاوي سينما" .وأضاف "عندما يفكر الناس في
ً
اسم جاي زي ،يتبادر إلى أذهانهم تلقائيا ارتباطه
بالموسيقى" .لكنه الحظ لديه معرفة واسعة بأفالم
ً
الوسترن و"السينما عموما".
وأب ــرز ســامــويــل أن "ذي ه ــاردر ذاي ف ــول" يضم
"ف ــري ــق أحـ ــام م ــن الـمـمـثـلـيــن"  ،إذ تـ ــؤدي الممثلة
والمخرجة ريجينا كينغ شخصية شريكة حياة
باك "الخائنة" ترودي سميث ،فيما يتولى جوناثان
ميجرز دور غريمه.
وق ــال ســامــويــل ،ال ــذي نـشــأ وه ــو يـشــاهــد أف ــام
ال ــوس ـت ــرن ع ـلــى ال ـت ـل ـفــزيــون ال ـبــري ـطــانــي إن ــه وجــد
ً
ً
دائـمــا هــذا النوع من األفــام "جــذابــا" ،لكنه أراد أن
يقدم "المزيد" من خالل مقاربة مختلفة لهذا اللون
ً
ً
السينمائي في فيلمه تجعله أكثر شموال وتنوعا.
ُ
وق ــال إن "اإلط ـ ــار ال ــذي كــانــت ت ـع ـ َـرض فـيــه هــذه
ً
ً
ً
القصص كــان ضيقا ج ــدا" ،مــؤكــدا أن "الـنـســاء من
ً
ّ
مختلف األعراق كن دائما خاضعات" فيه .وأضاف
ُ
"إذا كــان شخص ذا بـشــرة مـلــونــة ،كــان يعتبر أقل
من إنسان".
(أ ف ب)
كريستين ستيوارت

تينا تيرنر تبيع حقوق موسيقى
ألبوماتها لشركة «بي إم جي»

سيلفستر ستالون وجيسون ستاثام تيمبرليك يعرض قصره
بـ  35مليون دوالر
في «»Expendables 4

لوحتان لبيكاسو في مزاد
الخريف بنيويورك
سـتـكــون لــوحـتــان لبيكاسو،
إح ــداه ـم ــا ظـلــت  6ع ـقــود ضمن
ُ
م ـج ـمــوعــة خ ــاص ــة ول ـ ــم ت ـط ــرح
ســابـقــا لـلـبـيــع ،م ــن أبـ ــرز القطع
المعروضة في مــزادات الخريف
لدى دار كريستيز في نيويورك
نوفمبر المقبل.
وأوضحت الــدار العريقة ،في
بيان ،أن لوحة "الـمــرأة الجالسة
الـ ـق ــرفـ ـص ــاء ب ـ ــال ـ ــزي الـ ـت ــرك ــي -
جــاك ـل ـيــن" ،ال ـت ــي ت ـق ــدر قيمتها
بمبلغ يتراوح بين  20و 30مليون
دوالر ،من بين بورتريهات كثيرة من المعروضات
رسمها بيكاسو لجاكلين روك،
ثاني زوجات الفنان ،والتي كان متزوجا منها عند وفاته في موجنس،
جنوب فرنسا ،عام  .1973وتطرح األعمال في مزاد الخريف للدار في
نيويورك بين  8و 12نوفمبر ،وكذلك تطرح لوحة ثانية لبيكاسو
تحمل عنوانا مشابها ،في مزاد لدار كريستيز أيضا ،وكانت قيمتها
ُ
تقدر بـ 30مليون دوالر سنة  .2007وخالل مزاد الخريف المقبل ،تطرح
لوحة أخرى لبيكاسو بعنوان "الفارس ذو الغليون" للبيع ،وقدرت
(أ ف ب)
"كريستيز" سعرها بـ 30مليون دوالر.

ستالون وستاثام
ش ــارك النجمان العالميان سيلفستر ستالون وجيسون ستاثام،
المتابعين بأول صور من كواليس تصوير الجزء الرابع من سلسلة األفالم
 ،Expendablesالتي انطلقت منذ أيام.
ً
وتفاعل المتابعون مع الصورة التي تكشف استمرار النجمين سويا
في الجزء الرابع من الفيلم بعد شائعات حول تغييرات جديدة مع توقعات
باستكمال النجاحات التي حققتها األجزاء األولى.
وظهر ستاثام بجوار ستالون في الصورة التي نشرها عبر حسابه
الشخصي بموقع إنستغرام ،ويرتديان مالبس باللون األسود ،ليعلن في
تعليقه على الصورة "العودة للعمل مع الرجل المهم".
ولم تكشف شركة  Lionsgateالمنتجة لـ  ،Expendables 4عن تفاصيل
الحبكة الدرامية للجزء الجديد من العمل ،ومن المتوقع أن يصل العمل
الجديد نهاية العام المقبل  .2022ويخرج " Expendables 4سكوت وو"،
ً
الذي أخرج سابقا أفالم  Need for Speedو.Acts of Valor

تيمبرليك وزوجته
قرر الممثل والمغني جاستين تيمبرليك ،باالتفاق مع زوجته النجمة
جيسيكا بيل ،بيع قصره الفخم الذي يعتبر ضمن القصور األغلى في
العالم.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الخبر ،موضحة أن تيمبرليك
اشترى القصر عام  2002مقابل  8ماليين دوالر ،ويعرضه للبيع بسعر
 35مليونا ،حيث يعتبر تحفة معمارية مبنية على أكثر من  10أفدنة في
هوليوود هيلز.
ً
ويتكون القصر من  7غــرف نــوم ،و 13حماما في المنزل الرئيسي،
ً
وغرفتي نوم أخريين في وحدة الضيوف ،كما تم تجديده مؤخرا من قبل
المصمم الشهير إستي ستانلي ،ليتضمن مزجا بين العناصر الحديثة
والريفية بكل جنباته .وعلى المستوى الفني احتفل تيمبرليك مؤخرا
باستمرار نجاح كليب " ،"Can’t Stop The Feelingالذي يعد واحدا من
أهم وأشهر كليبات النجم العالمي.

تينا تيرنر
باعت المغنية تينا تيرنر ،نجمة موسيقى السول وال ــروك ،حقوق
موسيقى ألبوماتها لشركة اإلنتاج الموسيقي (بي إم جي) ،لتصبح أحدث
نجم غنائي يبرم مثل هذه الصفقة.
وقالت "بي إم جي" ،المملوكة لشركة اإلعالم األلمانية برتلسمان إيه
جي ،في بيان أمس األول ،إنها ستصبح "شريكا في جميع شؤون تينا
تيرنر الموسيقية" .وتشمل الصفقة حصة تيرنر ( 81عاما) في تسجيالتها،
وحصة ناشر موسيقاها وحقوق البث والدعاية واالسم والصور ،ولم
تكشف "بي إم جي" عن الثمن الذي دفعته في الصفقة.
وك ــان المغني األمـيــركــي بــوب دي ــان ،والموسيقي البريطاني ميك
فليتوود ،أبرما صفقتين مماثلتين العام الماضي ،في حين اقتنصت
شركة هيبنوزيس سونجس فند حقوق عــدد من الفنانين ،منهم نيل
يونج وشاكيرا ،مستفيدة من ازدهار البث في ظل جائحة فيروس كورونا.
(رويترز)

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنياّ :
تطورات زاهــرة بعد فترة خمود
وتطلعات نحو األفضل.
ً ّ
يكن الحبيب لك عواطف ّ
جياشة
عاطفيا:
ّ
تعبر ّ
عما في قلبه تجاهك.
ً
اجتماعيا :أخبار حلوة تأتيك من بعيد
مما يفرح قلب العائلة.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :كل عمل تنجزه باطل ان لم تكن
فيه فائدة للمجتمع.
ً
عاطفيا :ليس ثمة من ّ
حب سوى الذي
يجلب السعادة للحبيب.
ً
اجتماعيا :إذا شئت اال ينسى الناس
ّ
ّ
أعمالك الخيرة فكررها.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـيــا :اص ـب ــر ع ـلــى ال ـم ـصــاعــب الـتــي
تواجهك الستعادة ثقة المسؤولين.
ً
ً
عــاطـفـيــا :مهما كــان الــوضــع سيئا فإن
ً
ّ
يتحمله ان كنت عطوفا معه.
الشريك
ً
ً
اجتماعيا :محبة القريب ليست واجبا
فقط ،بل هي تنبع من القلب.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :ما من شخص نال جائزة اال على
عمل ممتاز قد أنجزه.
ً
عاطفيا :أحبب ولو ّ
لمدة قصيرة خير لك
ّ ً
من أال تحب أبدا.
ً
اجتماعيا :اجعل فمك في قلبك وال تضع
قلبك في فمك كالحمقى.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ّ
ً
مـهـنـيــا :يـتـطــلــب عـمـلــك الـكـثـيــر مــن الـحــرص
ً
ّ
والسرية فال تخبر أحدا ّ
عما تفعله.
ً
عاطفيا :إذا ثابرت على عدم اهتمامك فستفقد
محبة الشريك لك.
ً
اجتماعيا  :تعجز عــن تلبية بعض مطالب
العائلة في هذه الظروف الصعبة.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

مـهـنـيـ ًـاّ :
رب زمـيــل فــي عملك يـكــون أفضل
من أخ لك.
ً
ً
عاطفيا :انطلق من الحب ّأوال في تعاملك مع
ً
الشريك فتستمر سعيداُ.
ً
اجتماعيا :إذا أردت أن تحسن الى شخص
ّ
ً
فال تتأخر أبدا.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تحصل في عملك تطورات جديدة
تستدعي منك الحكمة واالنتباه.
ً
ً
عاطفيا :ال تبدو مهتما بما يفعله الشريك
ً
علما أنه يستنير برأيك.
ً
اجتماعيا :تميل إلى تغيير بعض األمور
المنزلية فباشر اليوم قبل الغد.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
مهنيا :ليكن اختيارك صحيحا لمن تريد
أن يعاونك في مهنتك.
ً
عاطفيا :تذكر الحبيب أينما ّ
توجهت فهو
يشغل عقلك وقلبك.
ً
اجتماعيا :ان أحسنت الى الناس استعبدت
قلوبهم وصاروا لك أوفياء.
رقم الحظ.2 :

األسد

العذراء

 23يوليو  22 -أغسطس

 23أغسطس  22 -سبتمبر

مـهـنـيـ ًـا :تـنـطـلــق ف ــي أع ـمــالــك بـحـيـ ّ
ـويــة
كبيرة على أن تبدأ باألولويات.
ً
عــاطـفـيــا :قــد تـمـ ّـر بكثير مــن انفعاالت
ال ـغ ـي ــرة وال ـغ ـض ــب لـكـنـهــا ل ـي ـســت في
مكانها.
ً
ً
اجتماعيا :تبدو واثقا من نفسك ،وهذا
ما يطمئن جميع أفراد العائلة.
رقم الحظ.27 :

ً
مهنيا :تسعى في عملك إلى اإلمساك بزمام
األمور لكنك تحتاج الى مساعدة.
ً
عاطفيا :قد يساعدك شريك حياتك ببعض
األمور العالقة ان استشرته.
ً
اجتماعياّ :ال يجوز تحميل نفسك أكثر من
ً
طاقتها فرفه عنك قليال.
رقم الحظ.11 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
ً
مهنيا :ال تكن في عملك ّلينا فتعصر وال
ً
قاسيا فتكسر.
ً
ً
عاطفيا :الحب هو بداية حياتكما معا
ً
فاجعاله نضرا باستمرار.
ً
اجتماعيا :قيمة كل انسان ما يستطيع أن
يفعله من الخير لآلخرين.
رقم الحظ.56 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :إذا كنت ال تستطيع كتمان اســرار
مهنتك فالفشل على األبواب.
ً
عاطفيا :بمقدار ما ّ
تتقدم في ّ
حبك للشريك
يصبح أسير محبتك.
ً
اجتماعياّ :
تتعدد حاجات األهل وتعجز عن
تلبيتها بسبب الظروف القاهرة.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

المطيري :نسعى لمواكبة «العربي» تطلعات القارئ
«فخورون بالطاقات الكويتية الشابة في المجلس الوطني صاحبة مقترح المعرض الدائم للمجلة»
قام وزير اإلعــام وزير الدولة لشؤون
ال ـش ـبــاب عـبــدالــرحـمــن ال ـم ـط ـيــري ،أم ــس،
بزيارة لمقر مجلة العربي للوقوف على
الجهود الهادفة إلى تطويرها.
وقال المطيري ،في تصريح خاص
ل ـ "ال ـجــريــدة" خــال زيــارتــه مقر المجلة:
"عقدنا اجتماعا في مجلة العربي العريقة
لـلـتــأكـيــد ع ـلــى س ـيــر خـ ـط ــوات الـتـطــويــر
ضمن مسارها الصحيح ،سواء من خالل
ً
محتوى المجلة ليكون مواكبا للتطور
التقني ،أو مكونات هذا المبنى في إقامة
معرض دائم في أروقة المجلة يمنح الزوار
فرصة االطــاع على عراقة مجلة العربي
وتاريخها الممتد ألكثر من  60عاما ،كما
أكد أن المعرض سيتضمن لمحة تاريخية
ووثائق مهمة عن المجلة».

الفي الشمري

شدد وزير اإلعالم وزير الدولة
لشؤون الشباب عبدالرحمن
المطيري على أهمية تطوير
لمواكبة
مجلة العربي ّ
طموحات وتطلعات القارئ
العربي أينما ُوجد.

واستطرد المطيري في الحديث عن
ال ـق ــاع ــات ال ـت ــي ي ـجــب أن ت ـتــوافــر خــال
مشروع تطوير البنية التحتية للمجلة،
وق ــال ضمن هــذا الـسـيــاق" :قــاعــة لــورش
ال ـتــدريــب ،وق ــاع ــات خــاصــة للمؤتمرات
ال ـص ـحــاف ـيــة والـ ـلـ ـق ــاءات ،وت ـحــدثــت مع
المسؤولين عــن الـمـشــروع عــن ضــرورة
إنـجــازه بسرعة ،ألن عنصر الوقت مهم
ً
ج ـ ــدا ،وس ـي ـتــم ت ـحــديــد ال ـف ـتــرة الــزمـنـيــة
ً
الحقا".

العربي مستمرة
وحول أهمية المجلة قال" :العربي" قال
عنها سمو األمير الراحل الشيخ صباح
األحمد إنها هدية الكويت للعرب ،وهذه
الـهــديــة ستستمر ،لـكــن نـحــن فــي بحث
دائم للتطوير ،وأن تكون المجلة مواكبة
لتطلعات القارئ العربي ،وكذلك ّ
نسهل
لهم وصول المجلة في أمكنتهم وأينما
كانوا من خالل التقنيات الحديثة".
وأضـ ـ ـ ــاف" :هـ ـن ــاك اه ـت ـم ــام ك ـب ـيــر من
الـقـيــادة السياسية فــي الـكــويــت بمجلة
العربي وتطويرها بشكل مستمر".
وأجرى المطيري جولة في أروقة مجلة
العربي ،واستمع إلــى شــرح مفصل عن
محتوى المعرض من رئيس تحريرها
إبرهيم المليفي ،حيث ّ
تجول في قاعة
المعرض الدائم ،ثم قاعة فضاء العربي

فخر واعتزاز
وأع ـ ــرب ال ــوزي ــر ع ــن ف ـخ ــره واعـ ـت ــزازه
بالطاقات الشابة فــي المجلس الوطني
ال ـت ــي ق ـ ّـدم ــت م ـق ـت ــرح مـ ـش ــروع تصميم
معرض مجلة العربي الدائم ،وحماسهم
الـكـبـيــر ف ــي تــرج ـمــة خـطـطـهــم الـجـمـيـلــة،
ً
م ـطــال ـبــا ب ـت ـحــديــد ف ـت ــرة زم ـن ـيــة وخـطــة
مدروسة لتنفيذ المشروع عقب اعتماده
بالشكل النهائي ،وإجراء بعض التصورات
ً
األف ـضــل لـيـكــون مـنــاسـبــا للمجلة خــال
المرحلة الراهنة.

الوزير أثناء الجولة (تصوير :عوض التعمري)
الصغير ،وقاعة قرطبة ،وقاعة أرشيف
ال ـص ــور ،وق ــاع ــة اإلخ ـ ــراج وفـ ــرز األلـ ــوان
والتصحيح .بدوره ،قال الناطق الرسمي
لـلـمـجـلــس ال ــوط ـن ــي ل ـل ـث ـقــافــة وال ـف ـنــون
واآلداب ،األمـيــن الـعــام المساعد لقطاع
الثقافة ،د .عيسى األن ـصــاري ،فــي بيان
ص ـحــافــي :إن "ال ـع ــرب ــي" م ـن ــارة ثقافية
ّ
ت ــزخ ــر بــالـمـثـقـفـيــن والـ ـك ــت ــاب واألدبـ ـ ــاء

لقطات من الجولة
• وص ــل وزي ـ ــر االعـ ـ ــام إل ــى م ـقــر مجلة
العربي بمنطقة حطين في الساعة العاشرة
ً
ً
وال ـن ـص ــف ص ـب ــاح ــا ،وع ـق ــد اج ـت ـم ــاع ــا مع
المسؤولين في المجلس الوطني للثقافة
ال ـف ـنــون واآلداب ورئ ـي ــس تـحــريــر المجلة
إبراهيم المليفي.
• مجلة العربي كانت أشبه بخلية نحل
تنتظر قدوم وزير اإلعالم.
• قدمت المهندستان من قطاع الهندسة
في المجلس الوطني دالل الـفــارس ومريم
ً
ً
زامــل شرحا مفصال للعرض المرئي الذي
شاهده الوزير.

• ق ـ ّـدم رئيس تحرير "الـعــربــي" إبراهيم
المليفي معلومات ّقيمة للوزير أثناء الجولة
بصفته العارف بأمور المجلة وتاريخها.
ً
• نـظـمــت الـمـجـلــة م ـعــرضــا ض ــم أعـمــال
الفنان محمد الحجي وانتقى المشرفون
ً
على المعرض عددا من أعماله المميزة منها
"الديك األس ــود" ،و"إلهة القمر" ،و" الشمس
ال ــوردي ــة" ،و"الـسـمـكــة الـ ــزرقـ ــاء" .واستلهم
الحجي أعماله من األحالم وتفاسير الرؤى
ً
وما كان يراه في المنام سواء إن كان جميال
ً
أو قبيحا.

 8عروض تتنافس على جوائز
«الكويت المسرحي» الـ 21
أكد مدير ادارة المسرح في المجلس
الوطني للثقافة والفنون واالداب فالح
المطيري ان اللجنة العليا التحضيرية
لمهرجان الكويت المسرحي بدورته
ال ـ ـ  21بــرئــاســة االم ـيــن الـمـســاعــد لقطاع
الفنون د.بدر الدويش اعتمدت  8عروض
مسرحية ستتنافس على جوائز المهرجان.
والعروض هي "الساعة التاسعة" لفرقة
المسرح الكويتي من تأليف مريم نصير
وإخ ــراج بــدر الشعيبي ،و"زه ــور القبور"
لفرقة مسرح الشباب من تأليف وإخــراج
فيصل العبيد ،و"الموت االبيض" لشركة
فــران ـكــو لــان ـتــاج الـمـســرحــي م ــن تأليف
س ـع ـيــد م ـح ـمــد س ـع ـيــد وإخ ـ ـ ـ ــراج مشعل
السالم ،و"الطابور السادس" لفرقة المسرح
الشعبي من تأليف فاطمة العامر وإخراج
علي البلوشي ،و"مطلوب مهرجين" تأليف
ت ـغــريــد ال ـ ــداود وإخ ـ ــراج عـيـســى الـحـمــر،
و"فــوب ـيــا" تــألـيــف مــريــم ال ـقــاف وإخ ــراج
عبدالله المسلم ،و"المشنوق الذي ضحك"
لفرقة المسرح العربي من اعــداد واخــراج
أحمد البناي ،و"الـبــروة" من تأليف فلول
الفيلكاوي وإخراج عبدالعزيز التركي.
وأشــار المطيري إلى أن حفل االفتتاح
سيكون من اخ ــراج يوسف البغلي ،ومن
تأليف فاطمة المسلم ،وبعنوان "رسالة

فالح المطيري

فنان" ،وأن قرعة العروض المسرحية ستقام
الثالثاء المقبل في مسرح الشامية الساعة
الثانية عشرة ظهرا.
وبـ ـخـ ـص ــوص الـ ـ ـن ـ ــدوة ال ـف ـك ــري ــة ذك ــر
مدير ادارة المسرح فالح المطيري أنها
ستكون بعنوان "التجريب فــي المسرح
الـكــويـتــي" ،وستتضمن مـحــوريــن :االول
"التجريب فــي النص المحلي" ،والثاني
"الــرؤيــة االخــراجـيــة" ،موضحا انــه سيتم
الحقا نشر االسماء المشاركة في محاور
الندوة الفكرية.

ً
متحدثا للزميل الفي الشمري
الوزير

ال ــذي ــن يـ ـث ــرون مـجـتـمـعـنــا ال ـع ــرب ــي من
ّ
خ ــال كــل مــا هــو مفيد ويـشــكــل إضــافــة
نوعية لــأدب العربيّ ،
وبين األنصاري
أن ال ــوزي ــر الـمـطـيــري يـسـعــى م ــن خــال
اهـتـمــامــه المستمر لـلــوقــوف عـلــى آخــر
مستجدات االنطالقة الجديدة المرتقبة
ل ـم ـج ـلــة الـ ـع ــرب ــي ،الـ ـم ــواكـ ـب ــة ل ـل ـت ـحــول
الرقمي العالمي ،لكسب مزيد من القراء
وال ـم ـه ـت ـم ـيــن ،وإع ـ ـ ــادة إنـ ـش ــاء مــوقـعـهــا
اإللـكـتــرونــي لـيـكــون حلقة وص ــل تقنية
لجمهورها ومحبيها" .وأض ــاف" :اطلع
الوزير على عرض مرئي حول المعرض
ال ــدائ ــم لـمـجـلــة ال ـعــربــي ال ـ ــذي سـ ُـيـطـلــق
لـلـجـمـهــور بـعــد االن ـت ـهــاء م ــن تـجـهـيــزه،
وال ــذي يتكون مــن عــدة أقـســام تتضمن
تــاريــخ المجلة ومقتنياتها المختلفة،
لتكون في متناول الزائرين ،وليكون مقر
ً
ً
المجلة مكانا جاذبا للجمهور ،وتم إطالع
الوزير من خالل جولة تفقدية على طبيعة
عمل أقسام المجلة المختلفة ومستجدات
تـطــويــرهــا ،وم ــن ذل ــك بنيتها التحتية
المتمثلة في الطباعة والنشر والتوزيع،
وتوفير مساحات لتخزين أرشيف المجلة
منذ بدء إصدارها أواخر عام  ،1958ورسم
خطط لتوزيعها في دول أوروبية ،لتوسع
رقعة انتشارها ،إضــافــة إلــى دراس ــة كل

جوانب التطوير الــازمــة في الـقــادم من
الــزمــن ،بما يتيح إش ــراك جهات جديدة
تسهم في رسم شراكة تنهض بالمجلة
بنسختيها الورقية والرقمية ،إضافة إلى
قناتها التلفزيونية".
وأض ــاف األنـصــاري أن "زي ــارة الوزير
واه ـت ـمــامــه الـمـسـتـمــر بــالـمـجـلــة يعكس
نظرته وتقديره الكبير لمكانتها الريادية
الـتــي ك ــان لسمو األم ـيــر ال ــراح ــل الشيخ
ص ـبــاح األح ـم ــد ،طـ ّـيــب ال ـلــه ثـ ــراه ،ال ــدور
الرئيسي في إنجازها وإصدارها ،ورغبته
فــي تذليل الكثير مــن العقبات مــن أجل
النهوض بها وتطويرها ،لتستعيد دورها
في المشهد الثقافي العربي ،خاصة مع
قرب افتتاح المعرض الدائم للمجلة ،الذي
يعكس تاريخ المجلة بمقتنياتها النادرة
وإصداراتها المصاحبة".
شارك بالجولة األمين العام المساعد
لـقـطــاع ال ـث ـقــافــة ،د .عـيـســى األنـ ـص ــاري،
واألمينة العامة المساعدة لقطاع اآلثار
والمتاحف والشؤون الهندسية ،د .تهاني
العدواني ،ورئيس تحرير المجلة إبراهيم
المليفي ،واألمين العام المساعد للشؤون
ال ـم ــال ـي ــة واإلداري ـ ـ ـ ـ ــة بــال ـت ـك ـل ـيــف مـحـمــد
العجمي ،وعدد من العاملين في المجلة
وقطاع الشؤون الهندسية في المجلس.

الزعبي :فنانو «كف ودفوف» تحدوا أنفسهم
●

فضة المعيلي

قال المخرج منير الزعبي ،إنه راهن
على الفنان فهد البناي وكسب الرهان،
الف ـت ــا إل ــى أن ــه ل ـمــا أخ ـب ــره الخ ـت ـيــاره
لـتـجـسـيــد ش ـخ ـص ـيــة م ـخ ـت ـل ـفــة ،وأن ــه
يريده ضمن فريق عمل مسلسل "كف
ودفوف" فرح البناي ،ألن الزعبي أعطاه
الثقة بعمل ثان فيه تحد مختلف عن
مسلسل "الروح والرية" ،وأنه كان يحب
وجــود البناي أثناء تصوير كواليس
"كف ودفــوف" ،ألنه كان يبعث الطاقة
اإليجابية.
وأضاف "بعد انتهاء المسلسل نحن
على عالقة طيبة وتواصل".
وت ـح ــدث ع ــن الـفـنــانــة شـيـمــاء علي
فقال الزعبي "كانت ضمن فريق عمل
"الــروح والرية" ،وتتصف شخصيتها
بــأنـهــا نــرجـسـيــة ،ومـتـسـلـطــة" ،شايفه
نفسها" ،وتعاني حالة نفسية بسبب
طالقها من زوجـهــا ،الفتا إلــى أنــه في
"كف ودفوف" قال للفنانة شيماء علي
إن شخصيتها تختلف وفيها تحد،
ولكن "انت قدها".
وأشـ ــار إل ــى أن الـمـسـلـســل تضمن
نـقــات زمنية استدعت وضــع رتــوش
خـفـيـفــة ف ــي الـمـكـيــاج ق ــام بـهــا محمد
المحميد بدون مبالغة.

نجمات مسلسل «كف ودفوف»

منير الزعبي

أمـ ـ ـ ــا عـ ـ ــن ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــة هـ ـ ـ ــدى ح ـس ـيــن
وتــدخ ـل ـهــا م ـعــه ف ــي اخ ـت ـي ــار األدوار
فــأجــاب الــزعـبــي "نـهــائـيــا فـقــط أعطت
لــي مطلق الـحــريــة ،والحمدالله كانت
سعيدة بكل الشخوص التي جسدت
األدوار ،و هـ ــدى حـسـيــن ت ـثــق بمنير
وحمد الرومي وانتقاءاتنا ،وتعرف أن
منير مستحيل أن يختار شيئا أو أن
يختار أحدا ال يركب على الشخصية".
وعن عالقة المسلسل بالفنانة نوره
ي ـج ـيــب ال ــزع ـب ــي ،أنـ ــه عـ ــرف مــوضــوع
نوره بعد انتهاء التصوير ،حيث قال
لــه مهندس الـصــوت وســألــه هــل قصة

المسلسل مقتبسة من قصة حقيقية،
لتكون إجابته بالنفي وأنه ال يعرفها.
من ناحية أخرىّ ،بين الزعبي أن الكاتب
حمد الرومي دكتور ،وعندما يكتب عن
شخصية فـيـهــا حــا لــة نفسية معينة
فإنها يكتبها بحرفية ودراسة.

الشخصية المرعبة
وأض ـ ــاف أن ال ـم ــوض ــوع بـعـيــد عن
الـجــن ،وأن الشخصية المرعبة ،التي
جـســدهــا الـفـنــان الـبـحــريـنــي ،منصور
ال ـج ــداوي ،الـتــي ظـهــرت خ ــال أح ــداث

ال ـم ـس ـل ـســل أع ـط ــت ردود أفـ ـع ــال لــدى
المشاهدين.
الـجــديــر بــالــذكــر أن المسلسل لقي
صدى واسعا بين المشاهدين ونجاحا
كـ ـبـ ـي ــرا ،وت ـ ـصـ ــدر مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي بسبب أحداثه الشيقة ،وهو
من سيناريو وحــوار د .حمد الرومي،
وإخ ــراج منير الزعبي ،وإنـتــاج شركة
"إي ـغــل ف ـي ـلــم" ،وب ـطــولــة ه ــدى حسين،
وإبــراه ـيــم ال ـح ـســاوي ،وف ـهــد الـبـنــاي،
وخالد البريكي ،وشيماء علي ،وروان
مـهــدي ،ولــولــوة الـمــا ،وفـهــد الصالح
وغيرهم من الفنانين.

مشبب الشيباني :لوحاتي عالج نفسي ...ولدي ملكة فنية
«أستخدم ألوان طالء األظافر وأوراق الشجر في تنفيذ األعمال»
يرى عضو هيئة التدريس في الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي بكلية التربية االساسية قسم
الفنية الدكتور مشبب الشيباني أن للفن
ً
التربية ً
دورا مهما في االرتقاء بالنفس البشرية باعتباره

●

من أعماله

رسالة فكرية روحانية تساهم في عالج الروح
وسكينتها .ومن خالل اللقاء التالي يحدثنا
الشيباني عن عمق مفهوم فنه في رسم الحروف.
وفيما يلي التفاصيل:

مريم طباجة

ّ
• ه ــا حــدثـتـنــا عــن عـمـلــك فــي رســم
الفن العربي؟
 ال ـت ـكــويــن ل ــه دور ف ــي اس ـت ـخــراجعمل لــوحــة جميلة ،ويـجــب أن يمتلك
ً
ً
الفنان أسلوبا تناغميا في أبعاد رسم
الحروف وصغر حجمها حتى يساهم
فــي الحفاظ على مقامها ،لذلك عالم
كهاو لفن
ثان
الفن بالنسبة لي عالم ٍ
ٍ
الرسم في الخط.
• كـيــف وظ ـفــت عـمـلــك كـفـنــان في
العالج؟
 لـ ـ ـ ـ ـ ّـدي مـ ـلـ ـك ــة فـ ـنـ ـي ــة فـ ـ ــي رسـ ــم
ال ـحــروف ،وهــي مـيــزة تــأخــذنــي إلى
عالم ملئ بــاإلبــداع والـجـمــال ،وفي
ال ـ ــواق ـ ــع ج ـم ـي ـع ـنــا نـ ـح ــب ال ـت ــوج ــه
ب ـق ـلــوب ـنــا ل ـل ــدع ــاء ومـ ـن ــاج ــاة ال ـلــه
تـعــالــى ،ومـنــذ بــدايــاتــي ع ــام 2000

ّ
تأثرت بلوحة كتب فيها "صل إلى ربك
قبل الممات" ومنذ تلك اللحظة وبالرغم
مــن أ عـمــا لــي الفنية المختلفة إال أنني
في ذلك الوقت حتى اليوم انغمست في
رسم كتابة الحروف التي تعبر عن لفظ
الجاللة ،والتي تشعرني بالراحة لحظة
كتابتها.
• أال تخشى الوقوع في التكرار؟
 ب ـ ـ ـ ـ ــدأت ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــز ع ـ ـلـ ــى رسـ ـمـ ـه ــاً
وتـشـكـيـلـهــا أي ـض ــا بــأدع ـيــة واب ـت ـهــاالت
تحمل في عمقها عالقتنا الروحية مع
الخالق جل جالله ،لذلك الرؤية المباشرة
لكلمات الـجــا لــة والـتـعـمــق بمفهومها
حالة خاصة متناغمة مع الروح والفكر،
ولوحاتي تساهم بعالج جميع الحاالت
النفسية ،وبدليل أن القرآن شفاء لما في
الصدور ،وقراءة آيات الله وتسبيحاته
طمأنينة للروح وراحة ،وهذا ما يميزني
بما أملكه من ملكة فنية.

• مـ ـ ــا األلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـمـ ـي ــل إلـ ــى
استخدامها أكثر وأنواعها؟
 كفنان أمـيــل إلــى اسـتـخــدام اللونً
األس ـ ــود ،إض ــاف ــة الس ـت ـخــدامــي أل ــوان ــا
أخ ـ ـ ــرى ت ـن ــاس ــب م ـح ـب ــي ع ـم ـل ــي ،كـمــا
ً
أستخدم ألوانا غير معتادة منها ألوان
طــاء األظــافــر وأدوات اخ ــرى توفرها
الـطـبـيـعــة م ــن ورق ش ـجــر ومـنـتـجــات
تتناسب والبيئة التي أوجد فيها في
حال لم تتوفر أدوات األلوان المطلوبة،
وفــن الـكــوالج عالم آخــر ملئ بــاإلبــداع
وه ــو نـهــج تـمـيــزت ف ـيــه ،لــذلــك تتميز
أعـمــالــي بقيمة وج ــودة كونها تحمل
ف ــي وج ــدان ـه ــا ل ـفــظ ال ـج ــال ــة ،وال ـل ــون
األبيض له دور في تأثيره على تخفيف
األلـ ـ ـ ـ ــوان األخـ ـ ـ ــرى الـ ـت ــي أس ـت ـخــدم ـهــا
ً
وأحضرها ،وأحيانا أكتب على الماء
من خالل ورقة سوداء أتركها في الماء
وأك ـتــب عليها بــألــوان مــائـيــة ،وبقيت
فترة طويلة أعمل على هــذه الطريقة
وب ـمــراحــل مـخـتـلـفــة ،وأص ـب ـحــت أمـلــك
خبرة في رسم لوحة بغضون دقيقة.
• من أين تستوحي أعمالك في رسم
الحروف؟
 اب ـ ـت ـ ـهـ ــاالت إخـ ــوان ـ ـنـ ــا ال ـي ـم ـن ـي ـيــنجميلة تلهمني بلحظات تأمل جميلة،
فأستوحي منها لوحات فائقة الجمال،

مشبب الشيباني
وكــذلــك هـنــاك أم ــور كثيرة مــن الحياة
تلهمني في تقديم فن جميل في رسم
الـ ـح ــروف ،إل ــى ج ــان ــب اق ـت ـب ــاس آي ــات
قــرآنـيــة وأدع ـيــة هــي أس ــاس عملي في
رسم الحروف.
• ب ــرأي ــك م ــا تــأثـيــر أع ـمــالــك الفنية
ً
عموما على المجتمع؟
 لها تأثير كبير على محبي أعماليال ـف ـن ـيــة ك ـمــا وي ـش ــاط ــرون ـن ــي أع ـمــالــي
التي يرون أنها تحفزهم على التعمق

أ كـثــر فــي ا لـفــن التشكيلي وتشجعهم
على تجربة الرسم ،ومنهم أرسلوا لي
ً
أع ـم ــاال فـنـيــة قــامــوا بعملها كتجربة
وأرسـلــوهــا لــي ألخــذ رأي ــي ،إن للكلمة
مساحة أساسية في اللوحة ،وتساعد
على مساعدة المتلقي في استشفاف
محتوى الموضوع.
• كلمة تود قولها؟
 أن نتوحد بكلمة الدعاء وأن نتمنىالخير لبعضنا.

خبريات
ياسمين صبري كاتبة للمرة
األولى في رمضان

بدأت الفنانة ياسمني
صبري التحضيرات
النهائية ملسلسلها
الرمضاني الجديد بعد
غيابها العام املاضي ،إذ
لم تجد سيناريو يجعلها
تخوض املغامرة.
الجديد في األمر هذا العام
أن ياسمني تشارك في
كتابة سيناريو املسلسل
املستند على قصة حقيقية
مع ورشة كتابة ،وتدخل
في تفاصيل كل جملة
حوارية في العمل ،وتعقد
جلسات عمل إلكترونية
مع فريق الكتابة ،الذي
قارب على االنتهاء ،والتي
قد بدأ اإلعداد لها قبل
عدة أشهر بإشرافها
مباشرة .وتدخل ياسمني
التصوير خالل الشهر
القادم من أجل االنتهاء
منه مبكرًا ،خصوصا أنها
مرتبطة بمشاريع دعائية،
وأمور ترويجية أخرى
تستدعي سفرها.

ماجد الكدواني شيف
شهير في «موضوع عائلي»

انتهى الفنان ماجد
الكدواني من تصوير كل
مشاهد مسلسله الجديد
"موضوع عائلي" ،الذي
يقدم فيه بطولة مطلقة
تدخله عالم املنصات
من خالل العرض على
"شاهد" .ويدخل الكدواني
باملسلسل الجديد عالم
تحضير الطعام من خالل
شخصية شيف شهير
على غرار املوجودين على
الساحة اإلعالمية الحالية،
وسط مشكالت مع أفراد
األسرة ،ويحاول التغلب
عليها .وينتظر ماجد عودة
الفنان أحمد عز من الخارج
بعد انتهاء تصوير فيلم
"كيرة والجن" للدخول
إلى التجربة السينمائية
الكوميدية الجديدة "صقر
وكناريا" ،بمشاركة الفنانة
نيللي كريم أيضًا ،للعرض
العام القادم.

وفاء عامر تتعرض لهجوم
بسبب «الخيانة الزوجية»

تعرضت املمثلة املصرية
وفاء عامر لهجوم عنيف
وانتقادات حادة من
رواد مواقع التواصل
االجتماعي ،بسبب
تصريحات لها أطلقتها
عبر برنامج "الحكاية"،
الذي يعده ويقدمه
اإلعالمي املصريعمرو
أديب ،حول ردة فعلها إذا
ما قام زوجها بخيانتها.
وحول احتمال طلب
الطالق من زوجها في حال
تعرضها للخيانة الزوجية
ردت عامر على سؤال أديب
قائلة" :أنا عمري ما أطلب
الطالق من جوزي حتى لو
عمل إيه ...حتى لو خانني
هبقى أنا السبب ،ألن
زوجي له حاجات كتيرة
تشفع له ،وأنا الحمد الله
جوزي املنتجمحمد فوزي
ليس خائنًا".
ولم ينل هذا التصريح
قبول لدى الكثير من
املتابعني ،فشنوا هجومًا
شرسًا عليها عبر تعليقات
حادة جدًا.
ّ
وعبرت عامر عن رغبتها
بارتداء الحجاب واعتزال
الفن ،إال أنها تراجعت عن
قرارها ،ألن زوجها جعلها
تغير طريقة تفكيرها ،وفق
ما قالت ،إذ إنه ترك الحرية
ّ
لها ،لكنه علق بـ "إذا فكرت
تتركي الفن فما راح تقدري
ترجعي تاني ،وإذا لبست
الحجاب ما راح تخلعيه"!

ةديرجلا
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دوليات

عبداللهيان في لبنان يقدم عروض إعمار ...والسعودية حاضرة

نرحب بأي مساعدة في إطار الدولة
ميقاتي:
●
المنطقة
دول
بين
التقارب
ندعم
عون:
●
ً
َ
● طهران تعرض بناء محطتي كهرباء خالل  ١٨شهرا وإعادة بناء مرفأ بيروت

ُ
بينما تتهم بالده وحلفاؤها
بأنها أحد أسباب تسريع
االنهيار االقتصادي في لبنان،
التي تقول قوى سياسية لبنانية
أنه وقع بالكامل تحت نفوذ
طهران ،قدم وزير الخارجية
خالل زيارته إلى
اإليراني ً
بصفقات تجارية
عروضا
بيروت
ً
طموحة ،متحدثا عن كسر
الحصار المفروض على لبنان.

فــي أول زي ــارة رسمية لــه إلى
ب ـيــروت ،بــدا أن وزي ــر الخارجية
اإلي ــران ــي يـسـعــى إل ــى «تـكـيـيــش»
الـ ـنـ ـف ــوذ ال ـس ـي ــاس ــي ال ـم ـس ـت ـجــد
ً
لبالده في لبنان ،متقدما بعروض
تـجــار يــة طموحة لبناء محطات
ك ـهــربــاء لـحــل أزم ــة ال ـطــاقــة الـتــي
يعيشها هــذا البلد ،كذلك إعــادة
إع ـمــار مــرفــأ ب ـيــروت ال ــذي تـ ّ
ـدمــر
ب ــا نـ ـفـ ـج ــار  4أ غـ ـسـ ـط ــس ،2020
فــي حـيــن ك ــان ال ـحــوار اإلي ــران ــي ـ
الـسـعــودي الـحــاضــر األك ـبــر على
ل ـســان الـمـســؤولـيــن اللبنانيين،
بينما يرى مراقبون أن التوازنات
الــدقـيـقــة فــي ب ـيــروت بـيــن الـعــرب
وإيـ ـ ـ ـ ـ ــران ق ـ ــد اخـ ـتـ ـل ــت مـ ـن ــذ م ــدة
لمصلحة الثانية.

عين التينة

ّ
قائد الجيش يحذر
من «عودة سيطرة
الميليشيات»

بعدها ،انتقل عبداللهيان إلى
عين التينة ،للقاء رئيس مجلس
الـ ـن ــواب نـبـيــه بـ ــري ،ف ــي حـضــور
السفير اإليراني في لبنان محمد
جالل فيروزنيا.
وبـ ـعـ ــد ل ـ ـقـ ــاء اسـ ـتـ ـم ــر س ــاع ــة،
قــال الــوزيــر اإليــرانــي« :كــان هناك

الدبيبة يدعو قطر
للمشاركة بمؤتمر ليبيا
ً
مستقبال عبداللهيان في القصر الجمهوري أمس (رويترز)
عون
تأكيد مشترك على ضرورة تعزيز
التعاون بين البلدين الشقيقين
ف ــي م ـخ ـت ـلــف الـ ـمـ ـج ــاالت .وك ــان
ً
ه ـنــاك أي ـضــا تــأكـيــد عـلــى أهمية
ال ـ ــدور الـ ــذي ت ـقــوم ب ــه الـمـقــاومــة
اللبنانية الباسلة فــي التصدي
للكيان الصهيوني ،وأكدت لدولة
الرئيس االستعداد الدائم والثابت
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية
ف ــي ال ــوق ــوف إلـ ــى ج ــان ــب لـبـنــان
داعمة وم ــؤازرة له في مقابل كل
ال ـص ـع ــوب ــات وال ـم ـش ـك ــات الـتــي
تواجهه في هذه المرحلة».
ً
أض ـ ـ ـ ــاف« :كـ ـ ـ ــان هـ ـن ــاك أيـ ـض ــا
تشاطر فــي وجـهــات النظر على
أن كل الملفات اإلقليمية ينبغي
أن تحل على أيــدي أهل المنطقة
ً
ب ــأن ـف ـس ـه ــم ،وق ـ ّـيـ ـمـ ـن ــا إي ـج ــاب ـي ــا
اسـ ـتـ ـم ــرار وتـ ـي ــرة ال ـم ـف ــاوض ــات
اإلي ــرانـ ـي ــة  -ال ـس ـع ــودي ــة ون ـحــن
نعتبر أن وجــود الـقــوى الغريبة
في المنطقة هو العامل األساسي
الـ ــذي يـعـمــل ع ـلــى زع ــزع ــة األم ــن
واالس ـت ـقــرار وإي ـجــاد المشكالت
في ربوع المنطقة».

السراي
ومن عين التينة ،انتقل الوزير
اإليراني إلى السراي للقاء رئيس
الحكومة نجيب ميقاتي ،الذي
هنأ عبداللهيان بتوليه مهامه،

وقال« :إن لبنان بأمس الحاجة
اليوم ،وأكثر من أي وقت مضى،
إلـ ـ ــى ت ـع ــزي ــز ث ـق ــة ال ـل ـب ـنــان ـي ـيــن
بالدولة ومؤسساتها ،من خالل
ع ــاق ــات ط ـب ـي ـع ـيــة ب ـي ــن ال ـ ــدول
ت ـقــوم عـلــى االح ـت ــرام الـمـتـبــادل
والـ ـمـ ـص ــال ــح ال ـم ـش ـت ــرك ــة فـيـمــا
ب ـي ـن ـه ــا بـ ـم ــا ي ـ ـخـ ــدم ت ـط ـل ـع ــات
شعوبها».
وشدد ميقاتي على «ترحيب
لـ ـبـ ـن ــان بـ ـ ــأي جـ ـه ــد م ـ ــن الـ ـ ــدول
الشقيقة والصديقة والمجتمع
الدولي مــادام يندرج في سياق
مـ ـس ــاع ــدت ــه فـ ــي الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
م ـن ـطــق الـ ــدولـ ــة ومــؤس ـســات ـهــا
الدستورية ودورها في الحماية
والرعاية وتقوية قواها الشرعية
األمنية والعسكرية».
ّ
ورحـ ـ ـ ـ ــب «ب ـ ــاس ـ ــم ال ـح ـك ــوم ــة
اللبنانية بالمناخات واألجواء
اإليجابية الـتــي س ــادت جــوالت
الحوار بين إيــران والسعودية،
ً
التي استضافها العراق» ،مؤكدا
«أن التالقي وال ـحــوار بين دول
الـ ـ ـج ـ ــوار الـ ـع ــرب ــي واإلسـ ــامـ ــي
هــو ق ــدر شـعــوب ه ــذه المنطقة
ال ـطــام ـحــة إلـ ــى ال ـع ـيــش بـســام
ً
وأخوة» مشددا «على أن «الخدمة
الـفـضـلــى ال ـت ــي يـمـكــن أن تـقــدم
ً
ل ـل ـم ـن ـط ـقــة ع ـ ـمـ ــومـ ــا ،ول ـل ـب ـن ــان
ً
خ ـص ــوص ــا ف ــي ه ـ ــذه ال ـمــرح ـلــة
ال ـحــرجــة ،هــي أن تـثـمــر ل ـقــاءات

الحوار والتفاوض بين الجوار
ً
ً
العربي واإليراني توافقا كامال
إلرس ـ ــاء دع ــائ ــم األمـ ــن وال ـت ـقــدم
واالستقرار».
وف ــي خ ـتــام ل ـقــاء اتــه ،اجتمع
عبداللهيان مع نظيره اللبناني
عـبــدالـلــه بــوحـبـيــب ،أك ــد بعدها
أن «الشركات اإليرانية مستعدة
ً
خــال  18شـهــرا لبناء معملين
إلنـ ـ ـت ـ ــاج الـ ـط ــاق ــة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة
بقوة ألــف ميغاوات في بيروت
والجنوب».
ولفت إلى أنه «توافقنا حول
انـ ـعـ ـق ــاد ال ـل ـج ـن ــة االق ـت ـص ــادي ــة
الـ ـ ـمـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــة بـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن
ومـ ـل ــف ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـس ـيــاح ـيــة
ً
واالقتصادية مازال مفتوحا أمام
الجانبين».
من ناحية أخرى ،قال الوزير
اإلي ــران ــي ،إن ال ـم ـحــادثــات بين
ً
إيران والسعودية قطعت «شوطا
ً
جيدا».
ومن وزارة الخارجية ،انتقل
عـبــدالـلـهـيــان إل ــى مـقــر الـسـفــارة
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة فـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت ،حـيــث
اج ـت ـم ــع م ــع م ـم ـث ـلــي ال ـف ـصــائــل
والقوى الفلسطينية مساء.
وكـ ـ ـ ــان عـ ـب ــدالـ ـلـ ـهـ ـي ــان وص ــل
ً
فجر أمــس ،إلى بيروت آتيا من
موسكو.
وق ـ ــال فـ ــور وص ــول ــه« :أه ـنــئ
ال ـ ـش ـ ـعـ ــب الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ال ـش ـق ـي ــق

ل ـم ـن ــاس ـب ــة ت ــألـ ـي ــف ال ـح ـك ــوم ــة
الجديدة».
أض ــاف«:أود في هــذه الزيارة
الرسمية إلى لبنان الشقيق أن
ً
ً
ً
أعلن موقفا صريحا وحازما بأن
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
ً
وكـ ـم ــا كـ ــانـ ــت ،س ـت ـب ـقــى دائـ ـم ــا
تقف بكل حزم وقوة إلى جانب
الجمهورية اللبنانية الشقيقة
مــن أج ــل كـســر الـحـصــار الظالم
ال ــذي تتعرض لــه فــي مثل هذه
المرحلة الحساسة من تاريخها،
ول ــن تبخل ب ــأي أم ــر فــي مجال
م ـســاعــدة لـبـنــان وم ــؤازرت ــه في
حال طلب أي مساعدة تقدم في
هذا اإلطار».

مواقف معارضة
وسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــق وص ـ ـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر
اإلي ــران ــي إل ــى لـبـنــان تـظــاهــرات
ً
احـ ـتـ ـج ــاجـ ـي ــة اعـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــا ع ـلــى
الزيارة.
وقال المشاركون في مسيرة
انطلقت إلى مقر وزارة الخارجية
اللبنانية ،إن الزيارة غير مرحب
بـ ـه ــا ،وي ـ ـ ــرى ال ـم ـج ـت ـم ـع ــون أن
الـهــدف مــن الــزيــارة هــو اإليحاء
ب ـ ـ ــأن لـ ـبـ ـن ــان ام ـ ـ ـتـ ـ ــداد ل ـل ـن ـظ ــام
والنفوذ اإليراني.
وف ـ ـ ـ ــي ب ـ ـي ـ ــان مـ ـ ـ ـ ّ
ـوحـ ـ ـ ــد ،رأت
الـمـجـمــوعــات أن «إيـ ــران تـكـ ّـرس

وج ــوده ــا ف ــي ل ـب ـنــان بــواسـطــة
ذراع ـهــا الـعـسـكــريــة ميليشيات
ح ـ ــزب الـ ـل ــه الـ ـ ــذي س ـي ـطــر عـلــى
م ــؤس ـس ــات الـ ــدولـ ــة ومــراف ـق ـهــا
الشرعية».
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،غـ ـ ـ ـ ّـرد الـ ــوزيـ ــر
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ري ـ ـش ـ ــار ق ـي ــوم ـج ـي ــان
ال ــذي ينتمي إلــى «ح ــزب الـقــوات
ً
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة» ،ق ـ ــائ ـ ــا« :ت ـك ــري ــس
احتالل ،وصاية ،هيمنة ،تدخل،
ممانعة ،مقاومة ،محور التسمية
ال ّ
تهم .األهم أال نستسلم لحلف
ّ
األقليات ومحور الذمية في عهد
الذل».
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،غـ ـ ـ ـ ّـرد وزيـ ـ ـ ــر الـ ـع ــدل
ً
السابق اللواء أشرف ريفي قائال»:
على وزير خارجية إيران أن يعلم
أن ح ـل ــم ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى لـبـنــان
ً
س ـي ـس ـقــط ك ـم ــا س ـق ـطــت ســاب ـقــا
أوهام الطغاة والمحتلين».
ً
عـلــى صعيد آخ ــر ،ك ــان الفـتــا،
أمـ ـ ـ ــس ،تـ ـح ــذي ــر قـ ــائـ ــد ال ـج ـي ــش
الـعـمــاد جــوزيــف عــون مــن عــودة
سيطرة الميليشيات بقوله في
كلمة ب ــوزارة الــدفــاع« :نقف على
مسافة واحــدة من الجميع ،ولن
نسمح بزعزعة الــوضــع األمني،
وال بــإيـقــاظ الفتنة .الجيش هو
األمان والضمانة للبنان وشعبه،
وإال فــال ـم ـي ـل ـي ـش ـيــات الـمـسـلـحــة
ستستعيد سيطرتها».
(بيروت ـ ـ وكاالت)

حوار إيراني  -تركي ...وأذربيجان تدرس شراء «حيتس  »3اإلسرائيلية
في محاولة على ما يبدو لوقف تدهور العالقات ومنع
انـ ــزالق الـتــوتــر ال ـح ــدودي بـيــن إيـ ــران وجــارت ـهــا الشمالية
أذربيجان ،الحليف الوثيق لتركيا ،إلــى مواجهة مسلحة،
أع ـل ـنــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـت ــرك ـي ــة ،أن ال ـعــاص ـمــة أن ـقــرة
ستستضيف مشاورات سياسية مع طهران اليوم.
وأشارت الوزارة ،إلى أن المشاورات السياسية ستجري
برئاسة نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال ،ونظيره
اإليــرانــي علي باقري كني ،وستتناول العالقات الثنائية،
ووجهات النظر حول التطورات اإلقليمية والدولية.
وتأتي المشاورات التركية ـ اإليرانية ،التي يتوقع أن تكون
صعبة ،بعد تشديد وزيــر الخارجية اإليراني حسين أمير
عبداللهان ،خالل وجوده في روسيا ،على أن طهران لن تسمح
بـ»تغييرات جيوسياسية تشمل تعديل الحدود ومنح باكو
إسرائيل منصة للتحرك» في منطقة القوقاز.
واختتمت ،أمس ،القوات التركية واألذربيجانية مناورات
عسكرية في إقليم نخجوان ،الذي تفصله أراضي ،خاضعة

إصابة  4في اعتداء
حوثي على مطار أبها

ُ
أصيب  4من العاملين
في مطار أبها الدولي
بالسعودية ،إثر اعتراض
ّ
مسيرة مفخخة (درون)
أطلقتها جماعة أنصار
الله الحوثية المتمردة ،من
اليمن ،في محاولة الستهداف
المطار جنوب المملكة .وذكر
بيان لـ "تحالف دعم الشرعية"
أن الحادث الذي وقع مساء
أمس األول أسفر عن "تناثر
وسقوط شظايا اعتراض
المسيرة في محيط المطار
الداخلي".

عون
وعـ ـل ــى وق ـ ــع رف ـ ــض ق ـس ــم مــن
الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة الـم ـنــاهـضــة
لطهران للزيارة ،بدأ عبداللهيان
ج ــوالت ــه ع ـلــى ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ،من
القصر الرئاسي في بعبدا حيث
اسـتـقـبـلــه الــرئ ـيــس مـيـشــال عــون
ال ــذي أبـلــغ ضيفه بـ ـ «دعــم لبنان
ل ـل ـج ـه ــود الـ ـت ــي ت ـب ــذل ـه ــا إيـ ـ ــران
لتعزيز التقارب بينها وبين دول
الـمـنـطـقــة ،السـيـمــا ال ـعــاقــات مع
الــدول العربية ،من خالل الحوار
ً
الـقــائــم لـهــذه الـغــايــة» ،معتبرا أن
«مثل هذا الحوار يمكن أن يقرب
وج ـه ــات ال ـن ـظــر ح ـيــال الـقـضــايــا
المختلف عليها».
ونــوه عــون بـ «التضامن الذي
تبديه إيران مع لبنان في مواجهة
أزم ـ ــات ـ ــه ،وب ــالـ ـمـ ـس ــاع ــدات ال ـتــي
قدمتها بعد انفجار مرفأ بيروت».
وكـ ــان ع ـبــدال ـل ـه ـيــان جـ ـ ّـدد في
مـسـتـهــل ال ـل ـقــاء م ــع عـ ــون« ،دع ــم
إيــران الثابت للبنان ،واستعداد
الـ ـحـ ـك ــوم ــة اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــة ل ـت ـق ــدي ــم
كـ ــل ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤازرة الـ ـت ــي يـحـتــاجـهــا
ً
ل ـب ـنــان خ ـص ــوص ــا ف ــي ال ـظ ــروف
االقـتـصــاديــة الـصـعـبــة الـتــي يمر
بها».

سلة أخبار

لـسـيــادة أرمـيـنـيــا ،عــن جمهورية أذربـيـجــان األم ،بعد أيــام
من مناورات إيرانية على الجهة المقابلة صاحبها تلويح
بــالـلـجــوء للتدخل الـعـسـكــري فــي حــال سـعــت إح ــدى الــدول
لتغيير الحدود.
وفـ ــي وقـ ــت ي ـب ــدو أن طـ ـه ــران وي ــريـ ـف ــان ت ـت ـخ ــوف ــان مــن
احتمال شن باكو بدعم من أنقرة عملية جديدة الستعادة
الـمــزيــد مــن األراضـ ــي الـتــي تحتلها أرمـيـنـيــا بـهــدف وصــل
نخجوان بأذربيجان األم ،وهو ما سيمنح األتراك إمكانية
ال ــوص ــول مـبــاشــرة إل ــى بــاكــو وب ـحــر قــزويــن وسـيـقـطــع في
المقابل الـتــواصــل بين إي ــران وأرمـيـنـيــا ،شــرح نــائــب وزيــر
الطرق اإليــرانــي خيرالله خادمي تفاصيل االتـفــاق الموقع
ً
بـيــن بـ ــاده وأرم ـي ـن ـيــا أخ ـي ــرا لـتـعــزيــز الـبـنــى الـتـحـتـيــة في
ً
م ـجــال تــرانــزيــت ال ـس ـلــع .وأفـ ــاد خ ــادم ــي بــأنــه سـيـتــم وفـقــا
لــاتـفــاق «إن ـش ــاء طــريــق تــرانــزيــت جــديــد فــي غـضــون شهر
واحــد داخــل األراض ــي األرمنية ،ليتم تسهيل عملية عبور
الـشــاحـنــات االيــران ـيــة؛ وبـمــا يغنيها عــن اسـتـخــدام الـطــرق

الـســابـقــة ودف ــع ال ـضــرائــب اإلضــاف ـيــة إل ــى سـلـطــات بــاكــو».
ً
في غضون ذلك ،أفادت تقارير عبرية نقال عن مصدر مطلع
بأن أذربيجان تدرس شراء منظومة «حيتس  »3اإلسرائيلية
في ظل التوتر الجديد بالقوقاز.
ُونقلت صحيفة «إسرائيل هيوم» عن مصدر مطلع قوله:
«إذا أنجزت الصفقة ،فستنضم منظومة حيتس إلى الوسائل
العسكرية المتنوعة من صنع إسرائيل لدى باكو ،ومن بينها
طائرة هاروب االنتحارية وصواريخ لورا».
ّ
ورأت أن درس شراء كهذا يمكن أن يدل على «تغيير في
العقيدة العسكرية األذربيجانية» ،بعد حرب كاراباخ.
من جانب آخر ،أكد نائب قائد حرس الثورة اإليراني علي
ّ
فدوي ،أن إيران ستدعم كل من يقف في وجه إسرائيل« ،حتى
ّ
وإن غضب كل األعداء من هذا الدعم».
ونقل عن فدوي وصفه تصريحات رئيس األركان العامة
للجيش اإلسرائيلي ،الجنرال أفيف كوخافي ،بشأن تدمير
قدرات إيران بأنها مجرد «هراء».

من جهة ثانية ،أفادت «القناة  ،»12أن حكومة إسرائيل
ً
أص ـ ــدرت إن ـ ـ ــذارا لـبـعـثــاتـهــا الــدب ـلــومــاس ـيــة ف ــي ال ـخ ــارج
بخصوص مخاطر أمنية مزعومة من قبل إيران.
وجـ ــاء ذل ــك ف ــي ظ ــل اع ـت ـقــال م ــواط ــن أذرب ـي ـجــانــي في
قبرص تدعي تل أبيب أن طهران مولته لتنفيذ عمليات
اغتيال بحق رجال أعمال إسرائيليين في الجزيرة ،منهم
الملياردير تيدي ساغي.
في سياق آخر ،نفى مصدر في «البنتاغون» حصول أي
احتكاك بين زوارق حربية أميركية وإيرانية في الخليج،
وأضاف المصدر أن مقطع الفيديو الذي بثته إيران ،أمس،
ً
قديم وربما أعيد بثه تزامنا مع االحتفال بيوم البحرية
اإليرانية كنوع من «البروباغاندا».
وفي وقت سابق ،أعلن التلفزيون الرسمي اإليراني ،أن
زوارق سريعة تابعة لـ»الحرس الثوري» اعترضت سفينة
أميركية في الخليج.
(طهران ـ وكاالت)

انتخابات العراق تنطلق بالتصويت الخاص

جندي يحمي لجنة مخصصة للتصويت الخاص في بغداد (أ ف ب)

يبدأ اليوم التصويت الخاص بقوات الجيش والشرطة
وح ـ ــرس الـ ـح ــدود واألج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة ونـ ـ ــزالء ال ــدوائ ــر
اإلصالحية والنازحين في االنتخابات التشريعية العراقية
المقرر أن تجرى بعد غــد ،في حين دعــا رئيس حكومة
تصريف األعمال مصطفى الكاظمي العراقيين للمشاركة
باالقتراع من أجل «صناعة التغيير» .وذكرت المفوضية
ً
ُ
العليا المستقلة لالنتخابات ،أمس ،أن مليونا و 75ألفا
و 727مــن الـجـيــش وقـ ــوات الـشــرطــة واألج ـه ــزة األمنية
سيدلون بأصواتهم في الساعة السابعة من صباح غد
ً
ً
في  595مركزا انتخابيا تضم  2584محطة اقتراع في
ً
التصويت الخاص .وأشــارت إلى أن  120ألفا و 126من
ً
ً
النازحين سيدلون بأصواتهم في  86مركزا انتخابيا تضم
 309محطات اقتراع.
بينما يدلي  671من السجناء المودعين في الدوائر
اإلصالحية بأصواتهم في  6محطات انتخابية موزعة
على عدد من المحافظات.
وأعـلــن المتحدث باسم قـيــادة العمليات المشتركة
ال ـلــواء تحسين الخفاجي أن جميع ال ـقــوات المسلحة
ً
دخلت فــي حالة اإلن ــذار اسـتـعــدادا إلج ــراء االنتخابات

وتــم نشر ال ـقــوات على شكل أط ــواق أمنية فــي محيط
ً
الـمــراكــز االنتخابية وال ـش ــوارع ،فـضــا عــن االستعانة
بقوات احتياط.
وذك ــر أن الناخبين بالتصويت ال ـخــاص سيدلون
بأصواتهم بحرية.
وت ــاب ــع أن «سـيـتــم غـلــق جـمـيــع الـمـنــافــذ ال ـحــدوديــة
والـمـطــارات وغـلــق الـمــوالت والـمــراكــز التجارية وغلق
ال ـت ـن ـق ــل ب ـي ــن ال ـم ـح ــاف ـظ ــات وحـ ـظ ــر عـ ـج ــات ال ـح ـمــل
والـ ــدراجـ ــات ي ــوم االق ـ ـتـ ــراع» .وم ــن الـمـنـتـظــر أن تشهد
االنتخابات العراقية مشاركة نحو  900مراقب دولي من
األمــم المتحدة واالتـحــاد األوروب ــي والجامعة العربية
والممثليات الدبلوماسية العربية واألجنبية العاملة في
العراق لمراقبة سير العملية االنتخابية.
في غضون ذلك ،أكد رئيس حكومة تصريف األعمال
أن االنتخابات البرلمانية المقبلة مسار وطني لحماية
وب ـنــاء ال ـع ــراق .وكـتــب الـكــاظـمــي ،عبر «تــوي ـتــر»« :أنهى
ً
مجلس الـنــواب الـيــوم فترته النيابية ،تمهيدا إلجــراء
االنتخابات العامة البرلمانية يوم األحد المقبل».
وقال« :شعبنا على امتداد الوطن الغالي ،االنتخابات

هي المسار الوطني إلنتاج مجلس نواب جديد ،ولحماية
وطننا وبناء الدولة».
ً
وخاطب الكاظمي العراقيين قائال« :اختاروا من يمثلكم
بحرية وعلى أساس قيم العراق الوطنية واصنعوا التغيير
بإرادتكم» .من جهته ،رحب رئيس حكومة إقليم كردستان
مسرور بارزاني بالدعم الدولي لالنتخابات التشريعية
ً
العراقية المبكرة ،معبرا عن االستعداد لتقديم التسهيالت
للمراقبين الدوليين خالل سير االنتخابات في اإلقليم.
وش ــدد على أن حكومة كــردسـتــان ستضمن الحرية
التامة للفرق الدولية في التنقل كما تشجعها على إجراء
مراقبة كافية في جميع أرجاء البالد بما في ذلك «المناطق
المتنازع» عليها ،مع الحكومة المركزية ببغداد ،خاصة
أن هذا الدعم حاسم لنزاهة العملية االنتخابية برمتها.
إلــى ذلــك ،أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات
المسلحة ال ـل ــواء يـحـيــى رسـ ــول ب ــدء ان ـس ـحــاب ال ـقــوات
األميركية القتالية مــن ال ـعــراق ،وفــق مخرجات الحوار
االسـتــراتـيـجــي م ــع واش ـن ـطــن وح ـتــى اسـتـكـمــال عملية
االنسحاب في  31ديسمبر المقبل.
(بغداد ـ وكاالت)

ّ
وجه رئيس الحكومة الليبية
عبدالحميد الدبيبة ،أمس،
الدعوة إلى قطر للمشاركة في
مؤتمر استقرار ليبيا ،المدعوم
من األمم المتحدة ،نهاية الشهر
الجاري .جاء ذلك خالل استقبال
أمير قطر تميم بن حمد
للمسؤول الليبي ،ضمن أول
زيارة له للدوحة ،برفقة محافظ
مصرف ليبيا المركزي ،الصديق
الكبير ،ووزيرة الخارجية نجالء
المنقوش ،ووزير المالية خالد
المبروك .وتطرق الجانبان
إلى آخر التطورات السياسية
في ليبيا ،وأكد أمير قطر أن
دور بالده "سيكون إيجابيا
في الملف الليبي وداعما
لالنتخابات في موعدها متى
ّ
طلب منا ذلك".

مستوطنون أدوا «صلوات
صامتة» بـ «األقصى»

أدى مستوطنون إسرائيليون،
أمس" ،صلوات صامتة" ،أثناء
اقتحامهم للمسجد األقصى،
بمدينة القدس الشرقية المحتلة.
وتداول نشطاء مقاطع فيديو
لمستوطنين يهود ،وهم
يؤدون "صلوات صامتة" أثناء
اقتحامهم المسجد بحراسة
الشرطة اإلسرائيلية .ودانت
دائرة األوقاف والمرجعيات
اإلسالمية بالقدس القرار
القضائي اإلسرائيلي ،الذي صدر
الثالثاء الماضي ،ونص على أن
"الصالة الصامتة لليهود ليست
ً
ُجرما" .ودعت المرجعيات الدول
ّ
العربية واإلسالمية لـ "تحمل
مسؤوليتها تجاه أولى القبلتين
وثاني المسجدين ومسرى
الرسول الكريم".

تعيينً دي ميستورا
مبعوثا للصحراء الغربية

أعلن األمين العام لألمم
المتحدة ،أنطونيو غوتيريش،
مساء أمس األول ،تعيين
ستيفان دي ميستورا مبعوثا
خاص لألمم المتحدة إلى
الصحراء الغربية المتنازع
عليها بين المغرب وجبهة
البوليساريو .ويخلف اإليطالي/
السويدي دي ميستورا في هذا
المنصب األلماني هورست
كوهلر ،الذي استقال في 22
مايو  .2019وأفاد موقع منظمة
األمم المتحدة بأن "المبعوث
الشخصي الجديد سيبذل
مساعيه الحميدة نيابة عن
األمين العام ،وسيعمل مع
جميع األطراف المعنية ،بما في
ذلك البلدان المجاورة وأصحاب
المصلحة اآلخرون".
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اليونان تربط التحالف الجديد مع فرنسا بتهديدات أنقرة بحرب في البحر المتوسط
مع عودة التوترات في
«المتوسط» بين تركيا من
جهة وفرنسا واليونان
رد
أخرى،
وقبرص من جهة
ً
وزير الخارجية التركي متأخرا
عدة أيام بشكل الذع على
تصريح الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون عن الجزائر،
والذي تطرق فيه إلى الوجود
العثماني.

بعد أيام من الصمت الرسمي،
وردود ا لـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــل ا لـ ـسـ ـي ــا سـ ـي ــة
والـشـعـبـيــة ال ــراف ـض ــة ،رد وزي ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي مـ ــولـ ــود
جاويش أوغلو على تصريحات
ال ــرئ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي اي ـمــانــويــل
ماكرون األخيرة والمثيرة للجدل
حول الجزائر والتي تطرق فيها
الى االمبراطوية العثمانية.
واثـ ـ ـ ــار م ـ ــاكـ ــرون ال ـك ـث ـي ــر مــن
ردود الـفـعــل بـعــدمــا ت ـســاء ل إذا
ما كانت هناك أمة جزائرية قبل
ً
االستعمار الفرنسي ،معتبرا أن
تركيا كانت مستعمرة للجزائر
خالل فترة الحكم العثماني بين
عامي  1514و.1830
وقـ ــال ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق« :أن ــا
مفتون بــرؤيــة ق ــدرة تركيا على
ً
جعل الناس ينسون تماما الدور
الذي ّأدته في الجزائر ،والهيمنة
التي مارستها ،ولتوضيح أننا
الـمـسـتـعـمــرون ال ــوح ـيــدون ،هــذا
رائع .الجزائريون يؤمنون بذلك».
ورد جاويش أوغلو على كالم
الرئيس الفرنسي ،مـشــددا على
أنه «من الخطأ جدا إقحام تركيا
فــي ه ــذه الـنـقــاشــات ،فتاريخها
ـال م ــن أي وصـ ـم ــة عـ ــار مـثــل
خـ ـ ـ ٍ
االستعمار».
وخ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ــؤت ـ ـمـ ــر صـ ـح ــاف ــي
مـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك عـ ـ ـق ـ ــده مـ ـ ـ ــع نـ ـظـ ـي ــره
األوك ـ ـ ــران ـ ـ ــي دمـ ـيـ ـت ــرو ك ــول ـي ـب ــا،
بمدينة لفيف األوكرانية ،توجه
ال ــى الــرئـيــس الـفــرنـســي بطريقة
غـيــر مـبــاشــرة بــال ـقــول« :إذا كــان
لديه كالم يخصنا فنحن نفضل
أن تـ ـق ــول ــه لـ ـن ــا م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ب ــدل
الحديث من خلفنا».
وأشار جاويش أوغلو إلى أن
فرنسا تدخل «األجواء االنتخابية
وماكرون يستخدم هذه الطريقة
بسبب االنتخابات».
وأضـ ـ ـ ــاف :ل ـك ـن ـنــا ف ــي فــرنـســا
ودول أخ ــرى رأيـنــا أن مثل هذه
األساليب الرخيصة ال تساعد في
ً
االنتخابات أيضا لذلك بدال من
مثل هــذه األســالـيــب الشعبوية،
سيكون من األفضل له أن يتخذ
خطوات لكسب ثقة شعبه.

ماكرون
شعبوي
ويصعد بسبب
االنتخابات
«العدالة والتنمية»
الرئاسية
جاويش أوغلو

وكان المتحدث باسم حزب

سلة أخبار
«فايزر» تطلب تطعيم
األطفال بين  5و 12عامًا

أعلنت شركة "فايزر" ،أمس،
ً
ً
تقديمها طلبا طارئا إلى
إدارة الغذاء والدواء األميركية
للحصول على تصريح للقاح
ضد "كورونا" لألطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين  5و12
ً
عاما .وقالت الشركة ،إنه "مع
استمرار وجود حاالت جديدة
في األطفال في الواليات
عال،
المتحدة على مستوى ٍ
يعد هذا الطلب خطوة مهمة
في جهودنا المستمرة ضد
الفيروس".
وأضافت "نحن ملتزمون
بالعمل مع إدارة الغذاء والدواء
بهدف نهائي وهو المساعدة
في حماية األطفال من هذا
التهديد الخطير للصحة
العامة".

روسيا ستدعو «طالبان»
إلى مؤتمر دولي
الرئيس التركي يصل إلى البرلمان أمس األول (أ ف ب)
«الـ ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة» ال ـتــركــي
الحاكم عمر تشليك ،قال أمس
األول ،إن ماكرون يهاجم تركيا،
«للتهرب من مواجهة إرث بالده
ً
االس ـت ـع ـم ــاري» ،م ـض ـي ـفــا« :إذا
كنتم ستدلون بتصريح بشأن
دول ـ ــة م ـع ـي ـنــة ،لـ ـم ــاذا تــزجــون
باسم تركيا وفخامة رئيسنا
والدولة العثمانية بهذا األمر».

لعمامرة
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ــر
الخارجية الـجــزائــري ،رمطان
ل ـ ـع ـ ـمـ ــامـ ــرة ،إن ت ــركـ ـي ــا الع ــب
دولي مهم جدا ونرتبط معها
بـ ـ «عــاقــات تــاريـخـيــة عميقة»،
ً
واص ـف ــا تـصــريـحــات مــاكــرون،
بـ«الخطأ الجسيم».
وع ـ ـلـ ــى هـ ــامـ ــش االجـ ـتـ ـم ــاع
الـ ــوزاري الـثــالــث بـيــن إيطاليا
وإف ــري ـق ـي ــا ف ــي روم ـ ـ ــا ،أض ــاف

لـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــام ـ ــرة ،فـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح لـ ـ
«األناضول» ،أن الجزائر وتركيا
ت ـم ـت ـل ـكــان عـ ــاقـ ــات تــاري ـخ ـيــة
عـ ـمـ ـيـ ـق ــة ورواب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط م ـع ـن ــوي ــة
ق ــوي ــة ،وت ـس ـع ـيــان إل ــى تـعــزيــز
ً
عالقاتهما المشتركة ،مؤكدا أن
تركيا ساهمت بشكل مهم في
عملية التنمية بالجزائر خالل
الـسـنــوات األخ ـيــرة ،وأن بــاده
تتطلع إلى المزيد من عالقات
الشراكة واالستثمارات التركية
خالل األيام القادمة.
وأردف أن بالده تدعم إقامة
ع ـ ــاق ـ ــات ش ـ ــراك ـ ــة ن ــوعـ ـي ــة مــع
تركيا ،بحيث تشمل المجاالت
ً
كــافــة ،معربا عــن تفاؤله بهذا
الصدد.
وحـ ـ ــول ال ـ ـ ــدور ال ـت ــرك ــي فــي
ليبيا ،قــال إن «تركيا بــا شك
ً
العب مهم جدا ،ولديها عالقات
قوية مع ليبيا ،ونأمل أن تقوم
كل األطراف بمساعدة الليبيين

على صياغة مستقبل مشترك
دون الـ ـت ــدخ ــل فـ ــي ش ــؤون ـه ــم
الداخلية».

محور باريس ـــ اثينا
إل ــى ذل ــك ،ش ــدد كـيــريــاكــوس
مـيـتـســوتــاكـيــس رئ ـي ــس وزراء
اليونان ،أمــس ،على أن االتفاق
الــدفــاعــي الجديد بين اليونان
وفـ ــرن ـ ـسـ ــا س ـي ـس ـم ــح لـ ـك ــل مــن
البلدين ،بــأن يهب لدعم اآلخــر
فـ ـ ـ ــي حـ ـ ــالـ ـ ــة تـ ـ ـع ـ ــرض ـ ــه ل ـخ ـط ــر
خارجي.
والشهر الماضي وقع البلدان
ال ـع ـض ــوان ف ــي ح ـلــف «ال ـنــاتــو»
ً
ات ـ ـفـ ــاقـ ــا لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون ال ـع ـس ـك ــري
والدفاعي اإلستراتيجي يشمل
طـ ـل ــب شـ ـ ـ ــراء ثـ ـ ــاث ف ــرق ــاط ــات
فــرن ـس ـيــة قـيـمـتـهــا ن ـح ــو ثــاثــة
مليارات يورو ،وسبق أن طلبت
أثينا نحو  24طائرة مقاتلة من

ً
ً
ّ
« »CIAتشكل مكتبا خاصا للصين
ّ
مع اشتداد التوتر بين البلدين بسبب
سـ ـل ــوك ال ـص ـي ــن حـ ـي ــال تـ ــايـ ــوان وق ـ ــرار
الواليات المتحدة بيع غواصات نووية
الدفع إلى أستراليا والخالفات التجارية
وانتهاكات حقوق اإلنسان ،خصوصا
تلك التي تطول األويغور في شينغيانغ،
أعلنت وكــالــة االسـتـخـبــارات المركزية
ّ
األم ـيــرك ـيــة ( ،)CIAأمـ ــس ،أن ـهــا شــكـلــت
ّ
مجموعة جديدة تركز بشكل مطلق على
الصين والتحديات التي تشكلها على
األمن القومي ،واصفة إياها بأهم تهديد
تواجهه الواليات المتحدة.
وذكــرت ،في بيان ،أن المركز المعني
بــال ـص ـيــن أس ـ ــس «ل ـم ــواج ـه ــة ال ـت ـحــدي
الـعــالـمــي ال ــذي تشكله الـصـيــن ،وال ــذي
يتداخل مع مجاالت عمل الوكالة كافة».
وأك ــد مــديــر « ،»CIAول ـيــام بـيــرنــز ،أن
الـتـهــديــد يــأتــي م ــن حـكــومــة الـصـيــن ال
شعبها ،وأن الهدف هو توحيد العمل

دوليات

الذي تقوم به الوكالة بشأن الصين.
وقـ ـ ــال« :س ـي ــزي ــد ال ـم ــرك ــز م ــن تـعــزيــز
ع ـم ـل ـنــا ال ـج ـم ــاع ــي بـ ـش ــأن أه ـ ــم تـهــديــد
جيوسياسي نواجهه في القرن الحادي
وال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن ،وهـ ـ ــو حـ ـك ــوم ــة صـيـنـيــة
متزايدة العداء».
ويأتي اإلعــان عن هذا المركز ،في وقت
أفـ ــاد م ـس ــؤول رف ـيــع ال ـم ـس ـتــوى ف ــي الـبـيــت
األبيض بــأن الرئيس األميركي جو بايدن
ونظيره الصيني شي جينبينغ يعتزمان
ع ـقــد ل ـق ــاء «افـ ـت ــراض ــي» ق ـبــل ن ـهــايــة الـسـنــة
الحالية.
وأشار المسؤول إلى «وجود اتفاق مبدئي
على عقد هــذا اللقاء االفـتــراضــي» ،مضيفا
أن «الــرئـيــس أع ــرب عــن رغبته بــرؤيــة شي،
وهــو أمــر لم يحصل منذ سـنــوات .ونتوقع
أن يتمكنا من إجــراء اللقاء ،حتى ولــو كان
افتراضيا».
وأش ــار الـمـســؤول إلــى تـقــاريــر صحافية

ذكرت أن شي لن يحضر إلى قمة قادة دول
مجموعة العشرين المقبلة في رومــا ،التي
كــا نــت لتشكل فــر صــة للقاء بين الرئيسين
األميركي والصيني.
اإلعالن عن هذا اللقاء االفتراضي تزامن في
وقت التقى مستشار األمن القومي األميركي
ج ــاك ســولـيـفــان فــي زي ــورخ بـســويـســرا ،أمــس
األول ،مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ
جيتشي ،الذي أبلغ سوليفان أن المواجهة بين
بلديهما «ستلحق أضــرارا جسيمة بالبلدين
والعالم».
وقال يانغ ،عضو المكتب السياسي للحزب
ال ـش ـي ــوع ــي ال ـص ـي ـن ــي ،إن بـ ـ ــاده والـ ــواليـ ــات
جــراء ات إلدارة
المتحدة «اتفقتا على اتخاذ إ ّ
الـخــافــات بشكل صحيح وتجنب الـصــراع»،
ً
واصـ ـف ــا م ـحــادثــاتــه ال ـت ــي تــواص ـلــت ل ـم ـ ّـدة 6
ساعات مع سوليفان بأنها «شاملة وصريحة».
وأضـ ـ ـ ــاف ي ــان ــغ أن ب ـك ـي ــن «تـ ــولـ ــي أه ـم ـيــة
للتصريحات اإليجابية التي أدلى بها حديثا

طراز رافال في العام الحالي.
وقال ميتسوتاكيس للنواب
الـ ـي ــون ــانـ ـيـ ـي ــن ق ـ ـبـ ــل ت ـص ــوي ــت
بــرلـمــانــي عـلــى االت ـف ــاق «لـلـمــرة
األول ــى يـقــول نــص صــراحــة إنه
ستكون هناك مساعدة عسكرية
في حالة اعتداء طرف ثالث على
ً
أي من البلدين» ،مضيفا «وكلنا
نعلم من يهدد من بالحرب في
ال ـب ـحــر ال ـم ـتــوســط» ف ــي إش ــارة
واضحة إلى تركيا.
وهناك خالفات بين اليونان
وتــركـيــا على الــرصـيــف الـقــاري
لكل منهما وال ـحــدود البحرية
في مياه البحر المتوسط.

قبرص تشكو
وأمس ،تحدث الناطق باسم
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة الـقـبــرصـيــة
ديميتريس صامويل عن «عودة
االستفزازات التركية في البحر

الرئيس األميركي جو بايدن حــول العالقات
الصينية  -األميركية» خالل المحادثة الهاتفية
بينهما في  10سبتمبر.
بدورها ،وصفت وزارة الخارجية الصينية،
ل ـقــاء زي ــوري ــخ بــأنــه «ات ـس ــم بــالـطــابــع الـبـنــاء،
وساعد على تحسين التفاهم المتبادل بين
الطرفين».
وأش ــارت إلــى أن الجانبين« ،تـبــادال بشكل
شامل وصريح وعميق ،وجهات النظر حول
ال ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة ،وك ــذل ــك ح ــول الـقـضــايــا
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك».
وأوض ـح ــت أن ال ـطــرف ـيــن «ات ـف ـقــا ع ـلــى ات ـخــاذ
التدابير واإلجراءات الالزمة ،لتنفيذ االتفاقات
ال ـتــي تــوصــل إلـيـهــا رئـيـســا الــدول ـت ـيــن خــال
االتصال األخير بينهما ،وتعزيز االتصاالت
االسـتــراتـيـجـيــة ،ومــراقـبــة الـخــافــات بالشكل
المطلوب ،ومنع وقوع النزاعات والمواجهة،
وال ـ ـس ـ ـعـ ــي ل ـت ـح ـق ـي ــق ال ـم ـن ـف ـع ــة ال ـم ـت ـب ــادل ــة
وال ـم ـس ــاع ــدة ف ــي عـ ــودة ال ـع ــاق ــات الـصـيـنـيــة

المتوسط» ،وقال في مقابلة مع
قناة «العربية»« :تركيا تتدخل
وتـعـتــرض عـمــل م ـشــروع شــرق
المتوسط المتصل بالتنقيب
عن الغاز واستخراجه وترفض
الحل االتـحــادي لقضية شمال
قبرص وتعرض حل الدولتين
ال ـ ــذي ي ـت ـع ــارض م ــع الـ ـق ــرارات
األممية».
ك ـم ــا اع ـت ـب ــر الـ ـن ــاط ــق بــاســم
الخارجية القبرصية أن «أنقرة
تتمسك بـطــروحــات عثمانية...
وتـ ـ ـتـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب بـ ـ ـمـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــات ف ــي
المنطقة».
وأع ـل ـن ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة
التركية انتهاء جولة المحادثات
الـتـشــاوريــة رقــم  63بين تركيا
واليونان التي عقدت في أنقرة
وبحثت في مشاكلهما المتصلة
بالبحر المتوسط.
(عواصم ـ ـ وكاالت )

أعلن موفد الكرملين إلى
أفغانستان زامير كابولوف
أمس ،أن روسيا ستدعو حركة
«طالبان» إلى محادثات دولية
حول أفغانستان في موسكو
في  20الجاري .لكن كابولوف
لم ّ
يحدد من هم المسؤولون
في نظام «طالبان» الذين ستتمّ
دعوتهم إلى هذه المحادثات.
ُ
ودعيت الصين وإيران
وباكستان والهند التي تشكل
مع «مجموعة موسكو من
أجل أفغانستان» ،إلى هذه
المحادثات الدولية التي لم
ّ
يتم تحديد جدول أعمالها وال
مستوى التمثيل فيها.

البرلمان األوكراني يقيل
رئيسه بأغلبية األصوات

 األم ـي ــرك ـي ــة ،إلـ ــى ط ــري ــق ال ـت ـط ــور الـصـحــيوالمستقر».
وكان البيت األبيض قد أفاد بأن سوليفان
أث ــار م ـخــاوف ب ــاده مــن تـصــرفــات بـكـيــن في
اجتماعه مع يانغ.
وأض ـ ـ ــاف ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض أن «ســول ـي ـفــان
أوض ــح أن ــه بينما سـنــواصــل االسـتـثـمــار في
قوتنا الوطنية والعمل عن كثب مع حلفائنا
وش ــرك ــائ ـن ــا ،س ـن ــواص ــل أي ـض ــا ال ـت ـعــامــل مع
جمهورية الصين على مستوى رفيع لضمان
المنافسة المسؤولة».
في غضون ذلك ،اتفق وزيرا خارجية اليابان
توشيميتسو موتيجي والــواليــات المتحدة
أنتوني بلينكن ،أمــس ،على تعزيز التحالف
الثنائي بين البلدين ،ومواصلة الجهود من
أجل منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة
والـمـفـتــوحــة ،بعد أن أصـبــح فوميو كيشيدا
رئيسا للحكومة اليابانية هذا األسبوع.
(عواصم  -وكاالت)

«أوكوس» يخيم على اجتماع لـ «الناتو»

بعد خالف مع الرئيس
األوكراني فولوديمير
زيلينسكي ،أقال البرلمان
في كييف رئيسه دميترو
رازومكوف .وينظر إلى
السياسي البارز ،الذي يطوي
عامه الثامن والثالثين اليوم،
على أنه منافس محتمل
لزيلينسكي في االنتخابات
الرئاسية عام  .2024وصوت
ً
نحو  284نائبا في البرلمان
(رادا) ،أمس ،بالموافقة على
إقالته ،وهو رقم أعلى بكثير من
األصوات المطلوبة إلقالته وهي
ً
 226صوتا .وبرر زيلينسكي
اإلجراء ضد رازومكوف على
أساس أن رئيس البرلمان
أدلى بتصريحات علنية حول
خالفات داخلية.

تعيدان
ألمانيا والدنمارك ً
«داعشيات» وأطفاال من سورية

موسكو تنفي الضغط على أوروبا بالغاز للموافقة على «نورد ستريم »2
ّ
حـ ــذر األم ـي ــن ال ـع ــام لحلف
ش ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال األط ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــي يـ ـن ــس
سـ ـ ـت ـ ــولـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــرغ أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،م ــن
أن الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاف ب ـ ـيـ ــن بـ ــاريـ ــس
وواشـنـطــن الـنــاجــم عــن حلف
«أوك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس» ب ـ ـيـ ــن الـ ـ ــواليـ ـ ــات
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدة وأسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا
وبــريـطــانـيــا ،يجب أال يسبب
ً
انقساما في الحلف.
وق ـ ـ ـ ــال سـ ـت ــولـ ـتـ ـنـ ـب ــرغ ،فــي
مؤتمر صحافي بعد اجتماع
فــي بروكسل مــع مستشارين
أمـنـيـيــن ف ــي ال ـ ــدول الـثــاثـيــن
األعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء فـ ـ ــي الـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــف ،إن
ً
«أوك ـ ــوس لـيــس مــوج ـهــا ضد
ً
أوروبا أو الناتو» ،مضيفا أن
ً
ً
«هناك اتفاقا واسعا على أنه
ال يـنـبـغــي لـنــا ال ـس ـمــاح لـهــذه
القضية بــإحــداث انقسام في
التحالف عبر األطلسي».
وأع ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ــدد م ـ ــن ال ـ ـقـ ــادة
األوروبـيـيــن عــن خيبة أملهم
إزاء ع ـ ــدم إب ــاغـ ـه ــم ب ــات ـف ــاق
«أوك ـ ـ ـ ـ ــوس» أو اس ـت ـش ــارت ـه ــم
بشأنه.
وف ــي رد فـعــل غــاضــب على
ه ـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق قـ ـ ــررت ب ــاري ــس

سـ ـ ـ ـح ـ ـ ــب س ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــري ـ ـ ـهـ ـ ــا ل ـ ـ ــدى
الواليات المتحدة وأستراليا
ً
ب ـعــد أن أل ـغــت كــان ـب ـيــرا ع ـقــدا
لـ ـ ـش ـ ــراء غـ ـ ــواصـ ـ ــات فــرن ـس ـيــة
ت ـق ـل ـي ــدي ــة م ـق ــاب ــل ح ـصــول ـهــا
على غواصات تعمل بالطاقة
النووية بتكنولوجيا أميركية
في إطار «أوكوس».
وع ـ ـلـ ــق سـ ـت ــولـ ـتـ ـنـ ـب ــرغ فــي
المؤتمر الصحافي على هذه
التطورات بالقول« ،إنني أتفهم
خيبة أ مــل فرنسا لكنني في
ال ــوق ــت نـفـســه عـلــى ثـقــة تــامــة
مـ ــن أن ال ـح ـل ـف ــاء ال ـم ـع ـن ـي ـيــن
ً
س ـ ـي ـ ـجـ ــدون طـ ـ ــرقـ ـ ــا ل ـل ـم ـضــي
ً
قدما».
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن االج ـت ـمــاع
ً
نــاقــش أي ـضــا ال ـ ــدروس ،التي
ي ـ ـم ـ ـكـ ــن اس ـ ـت ـ ـخـ ــاص ـ ـهـ ــا م ــن
انخراط الحلف في أفغانستان
ً
عـ ـل ــى م ـ ـ ــدى عـ ـش ــري ــن عـ ــامـ ــا،
ً
مضيفا« :لقد بحثنا ضرورة
قيام الناتو بدوره للمساعدة
ف ــي ال ـح ـفــاظ ع ـلــى الـمـكــاســب
التي تحققت في الحرب على
اإلرهاب في أفغانستان».
وذكر أن االجتماع كان يمثل

ً
أيـ ـض ــا «خـ ـط ــوة م ـه ـمــة» نحو
قمة الحلف المقرر عقدها في
مدريد العام المقبل.
وبـيـنـمــا ب ــرر سـتــولـتـنـبــرغ
ق ـ ــرار ال ـح ـلــف ب ـس ـحــب أوراق
اعـ ـتـ ـم ــاد ث ـم ــان ـي ــة أف ـ ـ ـ ــراد مــن
البعثة الروسية في بروكسل
وتخفيض عدد المناصب التي
يمكن لموسكو اعتمادها لدى
الحلف إلى عشرة من عشرين
ً
سابقا ،بـ «ضرورة التحرك في
مواجهة الزيادة في األنشطة
الروسية الخبيثة في أوروبا»،
قـ ــالـ ــت م ــوسـ ـك ــو ،إن ال ـح ـلــف
ب ــره ــن عـ ـل ــى رفـ ـض ــه تـطـبـيــع
ال ـعــاقــات مـعـهــا ،مـضـيـفــة أن
ً
الـخـطــوة تـقــوض تـمــامــا آمــال
عودة العالقات إلى طبيعتها
واستئناف الحوار مع التكتل.
ج ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ــك ،ب ـي ـن ـم ــا ن ـف ــذت
سفن من أسطول بحر قزوين
الـ ـ ــروسـ ـ ــي ،خـ ـ ــال ت ــدريـ ـب ــات،
ع ـم ـل ـي ــات «ن ــاجـ ـح ــة» إلطـ ــاق
صــواريــخ مــن ط ــراز «كاليبر»
على أهداف ساحلية.
ف ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،قـلـلــت
روسيا من أهمية اتهامات يتم

توجيهها لها بأنها تستغل
صادرات الغاز الطبيعي كأداة
لتسريع الموافقة على تشغيل
خط أنابيب «نورد ستريم »2
المثير للجدل إلى أوروبا.
ونـقـلــت وك ــال ــة «بـلــومـبــرغ»
لألنباء عن ديمتري بيسكوف
ال ـم ـت ـحــدث ب ــاس ــم الـكــرمـلـيــن،
ال ـقــول ،إن الــزيــادة المحتملة
ف ــي اإلم ـ ـ ــدادات الــروس ـيــة إلــى
الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ت ـ ـتـ ــوقـ ــف ع ـلــى
الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـ ـلـ ــى مـ ــواف ـ ـقـ ــات
لـ ـب ــدء عـ ـم ــل الـ ـخ ــط الـ ـج ــدي ــد،
وإنـمــا تعتمد على «الطلبات
واالل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزامـ ـ ـ ــات الـ ـتـ ـع ــاق ــدي ــة
واالتفاقيات التجارية».
وكـ ـ ـ ــان الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ــروسـ ــي
فــادي ـم ـيــر بــوت ـيــن قـ ــال ،أمــس
األول ،إن روسيا ربما تتمكن
من إرسال كميات قياسية من
ال ـغــاز إل ــى أوروبـ ــا ه ــذا الـعــام،
وه ــو تـصــريــح أدى إل ــى وقــف
سـلـسـلــة م ــن االرتـ ـف ــاع ــات في
األسعار.
وك ــان نــائــب رئـيــس ال ــوزراء
الروسي ألكسندر نوفاك ،قال
إن من السبل لتحقيق مثل هذه

تدريبات لقوات «يوفور» في سراييفو أمس (أي بي أيه)
الزيادة هو الترخيص السريع
لعمل «نورد ستريم .»2
وتم االنتهاء من مد خط نقل
ا لـغــاز البحري المثير للجدل
بين روسيا وألمانيا ،لكن عمله
ي ـتــوقــف ع ـلــى عـمـل ـيــة طــويـلــة
ومـعـقــدة وشــديــدة التسييس
الستخراج التصاريح.
وكانت صادرات «غازبروم»

الــروسـيــة تقترب مــن تسجيل
مـسـتــوى قـيــاســي فــي النصف
األول م ــن هـ ــذا ا لـ ـع ــام ،لكنها
تراجعت في سبتمبر ،في وقت
ك ــان ــت أوروبـ ـ ــا تـعـمــل جــاهــدة
إلع ـ ـ ــادة م ـ ــلء خ ــزان ــات ـه ــا قـبــل
الشتاء.
وتعمل روسـيــا على إعــادة
ملء مواقعها التخزينية ،مما

أثـ ــار ان ـت ـق ــادات بــأنـهــا تتعمد
إنـ ـق ــاص اإلمـ ـ ـ ـ ــدادات لـتـســريــع
إص ـ ـ ـ ـ ـ ــدار الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاري ـ ــح ل ـخ ــط
األنابيب الجديد.
وت ــرد غ ــازب ــروم بــأنـهــا تفي
بجميع االلتزامات التعاقدية،
وت ـ ـ ـهـ ـ ــدف ح ـ ـتـ ــى إلـ ـ ـ ــى زيـ ـ ـ ــادة
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرات ك ـل ـم ــا ك ـ ـ ــان ه ــذا
ً
ممكنا.

أعادت ألمانيا والدنمارك
ً
من شمال سورية عددا من
النساء اللواتي انضممن
ً
إلى تنظيم «داعش» وأطفاال
في أكبر عملية من نوعها
تنفذها برلين منذ  2019بدعم
لوجستي من الجيش األميركي.
وأعلنت ألمانيا ليل أنها
أعادت من شمال سوريا ثماني
ً
«داعشيات» و 23طفال.
وأوضحت وزارة الخارجية
األلمانية في بيان أنه خالل
العملية نفسها أخرجت
الدنمارك من سورية  3نساء
ً
و 14طفال ،مشيرة إلى «إنجاز
مهم» .وقال وزير الخارجية
األلماني هايكو ماس ،في بيان،
ّ
إن «األطفال ليسوا مسؤولين
عن وضعهم واألمهات
سيحاسبن أمام القضاء
الجزائي عن األعمال التي
ً
ً
ارتكبنها» ،موضحا أن «عددا
ً
ّ
كبيرا منهن ُوضع في الحبس
ّ
بعد وصولهن إلى ألمانيا».

ةديرجلا
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األزرق األولمبي وعمان اليوم
تحصيل حاصل في «غرب آسيا»
حازم ماهر

يـخـتـتــم مـنـتـخـبـنــا األول ـم ـبــي
لكرة القدم مبارياته في بطولة
كأس غرب آسيا ،المقامة حاليا
في الــدمــام ،اليوم حينما يلتقي
م ـ ــع الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ـعـ ـم ــان ــي فــي
الـ  8:45مساء على استاد سعود
بــن ج ـلــوي ،فــي الـجــولــة الثالثة
من منافسات المجموعة األولى.
ويدخل منتخبنا مباراة اليوم
م ــن أج ــل تـحـقـيــق ف ــوز مـعـنــوي،
بعدما فقد األم ــل فــي المنافسة
على التأهل ،ففي حال فوزه على
سيحصل عـلــى الـمــركــز الـثــانــي،

ً
«الشباب» يتدرب غدا

يباشر منتخبنا للشباب تدريباته في الساعة السابعة
ً
مساء غد على ملعب المرحوم عبدالرحمن البكر ،استعدادا
لخوض منافسات بطولة غــرب آسـيــا ،التي تقام فــي مدينة
أربيل العراقية خالل شهر نوفمبر المقبل.
وك ــان الـجـهــاز الفني بـقـيــادة ال ـمــدرب اإلسـبــانــي كــارلــوس
ً
مارتينيز اختار  28العبا للتدريبات ،بعد اعتذار  5العبين
من القادسية ألسباب متباينة.

وعـنــد دخــولــه فــي حسبة أفضل
مركز ثان ،سيتم شطب نتيجته
مع عمان ،ليصبح نقطة واحدة!
أمـ ـ ــا فـ ـ ــوز ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـع ـمــان ــي
ف ـس ـيــؤه ـلــه إلـ ــى دور الـثـمــانـيــة
مـتــربـعــا ع ـلــى ال ـق ـمــة بــرص ـيــد 6
نـ ـق ــاط ،وذل ـ ــك ف ــي ح ــال ــة واحـ ــدة
هي انتهاء مباراة اليمن واألردن
بــا ل ـت ـعــادل ،إذ سيصبح رصيد
األول  5نقاط والثاني  4نقاط.
وف ـ ـشـ ــل ال ـ ـم ـ ــدرب اإلسـ ـب ــان ــي
لـمـنـتـخـبـنــا األول ـم ـب ــي كــارلــوس
غ ــون ــزالـ ـي ــس فـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل مــع
مباراة أمس األول مع المنتخب
األردن ــي والـتــي خسرها الفريق
بهدفين لهدف ،في التعامل مع
مجريات اللقاء ،ففي الوقت الذي
أنهى األزرق الشوط األول متقدما
ب ـ ـهـ ــدف عـ ـي ــد الـ ــرش ـ ـيـ ــدي ،لـعــب
الشوط الثاني بأسلوب دفاعي
بـحــت دون م ـبــرر ،وبـعــد اهـتــزاز
الـ ـشـ ـب ــاك دف ـ ــع ب ـب ـن ــدر ال ـســامــة
ويـ ــوسـ ــف الـ ــرش ـ ـيـ ــدي وم ـ ـبـ ــارك
الفنيني في مركز الهجوم ،لكن
اعتمد أيضا على الدفاع.
ويولي الجهاز الفني مباراة

جانب من لقاء المنتخب األولمبي واألردن
الـيــوم ،إلــى جانب مباراتي قطر
بالدوحة يومي  15و 18الجاري،
أه ـم ـيــة خــاصــة ل ـل ـغــايــة ،كــونـهــم
يسبقون ،المجموعة الرابعة التي
تستضيفها الكويت خالل الفترة
من  25إلى  31الجاري.

مباراة ثالثة للناشئين
مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،يستأنف

العميد يواجه النصر اإلماراتي اليوم
يواجه فريق الكويت لكرة القدم مساء اليوم
فريق النصر اإلمــاراتــي ،في أولــى المباريات
ال ــودي ــة بـمـعـسـكــره ال ـقــائ ــم حــال ـيــا ف ــي دب ــي،
اسـتـعــدادا لمواجهة الـمـحــرق البحريني في
نـهــائــي ك ــأس االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي ل ـفــرق غــرب
القارة ،والمقررة  20الجاري في المنامة ،وكان
معسكر األبيض انطلق في دبي أمس األول،
على أن تكون المغادرة مباشرة إلى البحرين
 17الجاري استعدادا لمواجهة المحرق.
ومن المقرر أن يعول الجهاز الفني للكويت،
بقيادة التونسي فتحي الجبال ،على التوليفة

األساسية ،لإلبقاء على جاهزيتها كاملة قبل
النهائي اآلسيوي.
وقال نائب رئيس جهاز الكرة رئيس الوفد
ع ــادل عقلة إن األب ـيــض سـيـخــوض مواجهة
ودي ـ ــة أخ ـ ــرى أم ـ ــام الـ ـج ــزي ــرة اإلم ـ ــارات ـ ــي 13
الجاري ،على أن تكون تلك المباراة األخيرة
قـبــل مــواجـهــة ال ـم ـحــرق ،مضيفا أن األبـيــض
اس ـت ـهــل تــدري ـبــاتــه أمـ ــس ،ع ـلــى أن تـتــواصــل
التدريبات عقب المباراة الودية المقررة اليوم
أمام النصر.
وثمن نائب رئيس جهاز الكرة في الكويت

ال ـج ـهــود الـمـبــذولــة مــن إدارة ن ــادي الـكــويــت
لتوفير كل السبل لتجهيز األبيض للنهائي
اآلسيوي.
مــن جــانــب آخ ــر ،أعـلــن ن ــادي السالمية أن
ً
الفريق األول لكرة القدم بالنادي سيلتقي غدا
نظيره األهلي السعودي في مباراة ودية على
استاد الجوهرة المشعة في جدة.
واختتم الـسـمــاوي تدريباته فــي الكويت
مساء أمس ،على أن تكون المغادرة إلى جدة
ظهر اليوم ،لخوض تدريب مسائي على استاد
الجوهرة ،ثم مواجهة األهلي غدا.

منتخبنا للناشئين تـحــت 16
سنة تدريباته عصر اليوم على
اس ـتــاد ذي ــاب عــوانــة بــاالتـحــاد
اإلماراتي لكرة القدم ،استعدادا
لبطولة غرب آسيا التي ستقام
بمدينة جدة خالل الفترة من 15
إلى  25الجاري.
وك ـ ـ ـ ــان ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز الـ ـفـ ـن ــي قــد
مـ ـ ـن ـ ــح ال ـ ــاعـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن راحـ ـ ـ ـ ـ ــة م ــن
ال ـتــدري ـبــات أمـ ــس ،وأخـضـعـهــم

ً
دوري الكرة النسائية ينطلق غدا

●

جانب من مباراة الكويت مع بوفاريك الجزائري

ي ـخــوض فــريــق ال ـكــويــت فــي 8:30
م ـس ــاء ال ـي ــوم م ـنــاف ـســات ال ـ ــدور قبل
الـنـهــائــي للبطولة الـعــربـيــة لألندية
ل ـك ــرة ال ـس ـل ــة ،ع ـن ــدم ــا ي ـل ـت ـقــي فــريــق
الـ ــزهـ ــراء ال ـت ــون ـس ــي ،ب ـي ـن ـمــا يـلـتـقــي
ف ــي ال ـج ــان ــب اآلخ ـ ــر فــري ـقــا االت ـح ــاد
ال ـس ـك ـن ــدري واأله ـ ـلـ ــي ال ـم ـص ــري ــان،
وسيلتقي الفائزان غــدا في المباراة
الـنـهــائـيــة ،عـلــى أن يلتقي الـفــريـقــان
الخاسران في مباراة تحديد المركزين
الثالث والرابع قبل انطالق المباراة
النهائية.
ويطمح الكويت إلى عبور الزهراء
التونسي للوصول إلى النهائي ،ثم
الفوز باللقب ،بعدما توج قبل شهرين
بلقب البطولة الخليجية.
وي ـم ـل ــك م ـم ـثــل ال ـس ـل ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
األوراق التي تمكنه من الوصول الى
النهائي ،ممثلة في جهاز فني مستقر
منذ فترة مع الفريق ،برئاسة األلماني
بيتر شومرز ،إضافة إلى محترفين

مـ ـمـ ـي ــزي ــن أم ـ ـ ـثـ ـ ــال العـ ـ ـ ــب االرت ـ ـ ـكـ ـ ــاز
ال ـبــوس ـنــي ال ـم ــادي ــن كـيـكــانــوفـيـتــش
واألمـيــركــي جيمس ،الــذي يلعب في
مركز قيادة الهجمات والجناح.
وي ـت ـم ـيــز ف ــري ــق ال ـك ــوي ــت بــوجــود
العبين محليين على مستوى عــال،
أمثال األخوين حمد ومحمد عدنان

وع ـ ـلـ ــي ال ـ ـهـ ــدهـ ــود وت ـ ــرك ـ ــي ح ـم ــود
والكسندر الغيص وعبدالله الشمري
وحسين الخباز ويوسف الحمدان.
وكــان الكويت تأهل للدور نصف
الـنـهــائــي لـلـبـطــولــة بـعــد تغلبه على
مـنــافـســه وداد بــوفــاريــك ال ـجــزائــري
ب ـن ـت ـي ـجــة  ،77-98خـ ـ ــال ا لـ ـمـ ـب ــاراة

الرويح يعلن انطالق دوري «المصارف»
أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس ن ـ ـ ــادي ال ـم ـص ــارف
ي ـ ــوس ـ ــف ال ـ ـ ــروي ـ ـ ــح ان ـ ـ ـطـ ـ ــاق دوري
المصارف لكرة القدم للموسم الجاري
بمشاركة  9بنوك ،إذ تحقق مثل هذه
األن ـش ـطــة الـمـنــافـســة الــريــاض ـيــة بين
الموظفين.
وأك ــد ال ــروي ــح أن مــن أه ــم أه ــداف
النادي توفير األنشطة المفيدة التي

تـخـلــق الــرفــاه ـيــة لـمــوظـفــي ال ـب ـنــوك،
وتحقق الـتـعــارف بين زمــاء المهنة
الواحدة ،كما تسهم في الحفاظ على
لياقة الموظفين البدنية وصحتهم.
وأوضــح أن اللجنة الرياضية في
"الـمـصــارف" عقدت اجتماعا لسحب
قرعة بطولة الدولي ،بمشاركة ممثلين
عن البنوك التسعة المشاركة.

«طائرة» البرتقالي يلتقي ناخون التايلندي
يلتقي فــي الـســاعــة  11.30صـبــاح الـيــوم بتوقيت
الـكــويــت الـفــريــق األول للكرة الـطــائــرة بـنــادي كاظمة
مــع نظيره نــاخــون راتشاسيما التايلندي "صاحب
الضيافة" ،ضمن الجولة االفتتاحية للمجموعة االولى
في البطولة اآلسيوية لألندية للرجال التي تستضيفها
تايلند حتى  15الجاري.
ويقام اليوم ضمن الجولة األولى  3مباريات ،ففي
المجموعة االول ــى يلعب غــاز الـجـنــوب الـعــراقــي مع
الماتي الكازاخستاني ،بينما يلتقي في المجموعة
الثانية ريبيسكو الفلبيني مع فوالد سيرجان االيراني،
وديموند فود التايلندي مع واجمك األوزباكستاني.
وسـتـقــام البطولة بنظام ال ــدوري مــن دور واحــد،
ويتأهل األول والثاني من كل مجموعة للدور نصف
الـنـهــائــي ،ثــم يـتـنــافــس الـفــريـقــان ال ـفــائــزان عـلــى لقب
البطولة.
ويتطلع الـبــرتـقــالــي إلــى تحقيق بــدايــة قــويــة في

الـبـطــولــة وحـصــد أول فــوز يـضــع بــه قــدمــه فــي الــدور
الـثــانــي ،رغ ــم أن ــه ي ــدرك صـعــوبــة الـلـقــاء فــي مواجهة
ناخون صاحب االرض والجمهور والساعي كذلك إلى
حصد النقاط الثالث ،والتقدم خطوة في المجموعة
االولى.
وك ــان كــاظـمــة اسـتـعــد بشكل جـيــد للبطولة عبر
معسكر تدريبي في تركيا مدة  15يوما ،خاض خالله 4
مباريات تجريبية قوية بهدف االحتكاك مع مستويات
عالية ،والتطبيق التكتيكي لطرق اللعب التي سيعتمد
عليها في البطولة.
وسيخوض مــدرب البرتقالي البرازيلي فابيانو
ً
ريبيرو اللقاء مدعوما بتألق العبيه المخضرمين،
وعـلــى رأس ـهــم مشعل الـعـمــر وعـبــدالــرحـمــن المطوع
والمعد موسى بحروه والليبرو عبدالعزيز شاكر إلى
جانب المحترف الدوميكاني سانتوس.

تنطلق مـنــافـســات دوري  URCلـكــرة ال ـقــدم النسائية
للموسم الرياضي  ،2022-2021غدا بثالث مباريات تجمع
نادي الكويت مع نادي فتيات العيون ،ونادي الفتاة مع
نادي السالمية ،وتختتم المواجهات بلقاء يجمع النادي
العربي مع نادي سلوى الصباح.
وتقام منافسات البطولة على الصالة المغطاة بنادي
الكويت ،وذلك على غرار الموسم الماضي.
وكانت مراسم قرعة البطولة قد أجريت مساء أمس األول
بمقر اتحاد الكرة ،بحضور عضوة مجلس إدارة االتحاد،
رئيسة لجنة الكرة النسائية فاطمة حيات ،وعضوة اللجنة
فرح بودي ،إضافة إلى ممثلي األندية المشاركة.

من قرعة الدوري النسائي

«سلة األبيض» يواجه الزهراء التونسي
جابر الشريفي

لتدريب استشفائي في الفترة
الصباحية ،بعد مشاركتهم في
م ـبــاراتــي اإلم ـ ــارات الــوديـتـيــن،
اللتين اقيمتا خــال  48ساعة،
وخسرهما الفريق  ،4-0و.1-0
وأكد مدرب المنتخب محمد
الفيلكاوي أن أنه تولى المهمة
مـنــذ أس ـبــوع وال ـفــريــق بحاجة
إلــى عمل جــاد ألن الالعبين لم
يـشــاركــوا فــي مـبــاريــات رسمية

م ـن ــذ ع ــام ـي ــن ب ـس ـب ــب ف ـي ــروس
ك ـ ــورون ـ ــا ،م ـض ـي ـفــا أن ال ـفــريــق
ي ـعــانــي ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ــدف ــاع،
وم ـع ــدل الـلـيــاقــة الـبــدنـيــة لــديــه
ً
منخفض جدا.
وأشــار إلى أن الجهاز الفني
يـعـمــل ك ــل م ــا ف ــي وس ـعــه خــال
الفترة المقبلة ،لتجهيزه لبطولة
غــرب آسـيــا ،موضحا أنــه طلب
لـعــب م ـب ــاراة وديـ ــة م ــع النصر

أو الوصل اإلماراتيين يــوم 12
الجاري ،مع الوضع في االعتبار
أن ال ـم ـن ـت ـخ ــب ق ـ ـ ــدم م ـس ـت ــوى
أفضل في المباراة الثانية أمام
المنتخب اإلماراتي.

ال ـتــي جـمـعـتـهـمــا أم ــس األول ضمن
منافسات دور الثمانية للبطولة التي
يستضيفها نادي االتحاد السكندري،
وقــدم العبو الكويت أداء مميزا منذ
انطالق المباراة عكسوا به تفوقهم
على الفريق الجزائري.

الكويت يحافظ على صدارة «اليد»
حـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــظ فـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــق ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــت عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى قـ ـم ــة
الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـي ـ ــد ،إث ـ ـ ــر ف ـ ــوزه
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى نـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـي ـ ـ ــره الـ ـ ـفـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــل بـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة
 ،32-39في المباراة التي جمعت الفريقين أمس
األول على صالة الشيخ سعد العبدالله بصباح
السالم ،في ختام الجولة الثانية من المسابقة.
ورفع األبيض رصيده إلى  4نقاط في صدارة
الـتــرتـيــب ب ـفــارق األهـ ــداف عــن كــاظـمــة الثاني
والـســالـمـيــة الـثــالــث بنفس الــرصـيــد ،ويليهم
القادسية رابعا ،والعربي خامسا بنقطتين لكل
منهما ،بينما ظل الفحيحيل سادسا وبرقان
سابعا والقرين ثامنا وأخيرا بدون رصيد.
وأسفرت مباراتا دوري الدرجة األولى ،اللتان
جــرتــا أمــس األول ،فــي خـتــام الجولة الثانية،
عن فوز خيطان على الجهراء بنتيجة ،28-34
والشباب على الساحل بنتيجة .21-35
وبهذه النتائج تصدر الصليبيخات الترتيب
بـفــارق األه ــداف ورصـيــد  4نـقــاط عــن خيطان
ال ـثــانــي وال ـي ــرم ــوك ال ـثــالــث ،وارت ـق ــى الـشـبــاب
للمركز الرابع ،وتراجع النصر للمركز الخامس،
ولكل منهما نقطتان ،وبقي التضامن سادسا
وال ـس ــاح ــل ســاب ـعــا وال ـج ـه ــراء ثــام ـنــا واخ ـيــرا
بدون رصيد.

افشين صادقي يصوب على مرمى الكويت (تصوير جورج ريجي)

 6شركات وطنية ترعى دوري اليد
العدواني :انعكاسات إيجابية لشراكة الرياضة والقطاع الخاص
●

محمد عبدالعزيز

عـقــد االت ـح ــاد الـكــويـتــي ل ـكــرة الـيــد
أمـ ــس م ــوت ـم ــرا ص ـحــاف ـيــا ف ــي مجمع
صـ ــاالت ال ـش ـيــخ س ـعــد ال ـع ـبــدال ـلــه في
صباح الـســالــم ،لتقديم الـشــركــات الــ6
ال ــراع ـي ــة ألن ـش ـطــة االتـ ـح ــاد (الـ ـ ــدوري
والمنتخبات الوطنية) هــذا الموسم،
وهــي بنك بــوبـيــان وشــركــات الخليج
للتأمين ،ووينرز العالمية ،والمواشي،
وحديد الكويت ،وكوت الغذائية.
حضر المؤتمر أمـيــن ســر االتـحــاد
قايد العدواني ،وعضو مجلس إدارة
االتـ ـح ــاد م ـش ـعــل ال ـق ـب ـن ــدي ،ومـمـثـلــو
الشركات الراعية ،حيث أثنى العدواني،
ف ــي ب ــداي ــة ال ـم ــؤت ـم ــر ،ع ـلــى مـســاهـمــة
الشركات الراعية لمسابقات االتحاد
هذا الموسم ،معتبرا أن الشراكة بين
الرياضة والقطاع الخاص ستنعكس
اي ـج ــاب ــا ع ـل ــى أن ـش ـط ــة االت ـ ـحـ ــاد عـلــى
الصعيد المحلي ،و سـتــر فــع مستوى
الدوري والمنتخبات الوطنية.
وقــال العدواني" :نحن بحاجة الى
هذا الدعم من الشركات ،ومفخرة لنا
أن تدعم الـشــركــات الكويتية شبابنا
الــريــاضــي ،وه ــذه ب ــادرة تحسب لها،

جانب من المؤتمر الصحافي التحاد «اليد»
وس ـي ـكــون لـهــا مـ ــردود اي ـجــابــي كبير
مستقبال" ،وأ عـلــن تخصيص جائزة
ألف ـض ــل الع ــب ف ــي ن ـهــايــة ك ــل مــرحـلــة
من مراحل ال ــدوري الممتاز ،وجوائز
وم ـكــافــآت مــالـيــة ومـعـنــويــة لالعبين
والـ ـحـ ـك ــام ال ـم ـم ـيــزيــن ف ــي ك ــل ج ــول ــة،
وف ـع ــال ـي ــات وم ـس ــاب ـق ــات لـلـجـمــاهـيــر
الحاضرة للمباريات ،وذلك من خالل
دعم الشركات الراعية لالتحاد.

استثمار في الرياضة
من جانبه ،أعرب المدير التنفيذي
إلدارة اال ت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاالت وا ل ـ ـ ـعـ ـ ــا قـ ـ ــات

الـمــؤسـسـيــة ف ــي ب ـنــك بــوب ـيــان قتيبة
البسام عن سعادة البنك بالشراكة مع
االتحاد ،مشددا على أنها استثمار في
الرياضة ،خصوصا أن الدور المنوط
للبنك ليس تجاريا أو مصرفيا فقط
بل يمتد الى الجانب االجتماعي ،وآمال
االسـتـمــرار بـهــذا الـجــانــب ،وأن يشهد
موسم دوري اليد النجاح المنشود.
بدوره ،قال نائب الرئيس التنفيذي
ل ـم ـج ـمــوعــة ال ـخ ـل ـي ــج ل ـل ـتــأم ـيــن عـلــي
ال ـه ـنــدال إن شــركـتــه مــؤمـنــة ب ــأن دعــم
الــريــاضــة ،ومـنـهــا ك ــرة ال ـيــد ،ج ــزء من
مسؤوليتها االجـتـمــاعـيــة ،مــؤكــدا أن
الـشـخــص الــريــاضــي دائ ـمــا مــا يحقق

النجاح لذلك فهو جزء من مبادراتنا
مستقبال.
وف ــي ال ـخ ـت ــام ،أك ــد رئ ـيــس مجلس
إدارة "ويـ ـن ــرز" الـعــالـمـيــة ف ـهــد الـبـكــر
أن شــركـتــه كــانــت مهتمة بشكل دائــم
بالجانب الرياضي ،بداية بكرة القدم،
وحاليا كرة اليد.
وأش ـ ــاد ال ـمــديــر الـتـنـفـيــذي لـقـطــاع
الـتـســويــق والـمـبـيـعــات الـتـجــاريــة في
شــركــة ال ـمــواشــي ع ـبــدال ـهــادي بولند
باألداء الرائع وإنجازات لعبة كرة اليد
الـتــي رفـعــت رأس الــريــاضــة الكويتية
فــي جميع المحافل الــدولـيــة ،وأســس
اتحادها لمنتخب نسائي واعد.
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ثنائية توريس في إيطاليا تقود
إسبانيا لنهائي «األمم األوروبية»
حجز المنتخب اإلسباني
المقعد األول في المباراة
النهائية لبطولة دوري األمم
األوروبية لكرة القدم ،وحرم
نظيره اإليطالي من التتويج
بثاني ألقابه القارية في غضون
 3أشهر ،ومواصلة أرقامه
القياسية التي حققها في
الفترة األخيرة ،بعدما تغلب
عليه  1-2أمس األول في
الدور قبل النهائي للمسابقة.

ثــأرت إسبانيا مــن مضيفتها
إيـطــالـيــا ،بـطـلــة أوروب ـ ــا ،وبلغت
المباراة النهائية للنسخة الثانية
من مسابقة دوري األمم األوروبية
ف ــي كـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،ع ـن ــدم ــا تـغـلـبــت
عليها  ،2-1أمس األول ،على ملعب
ســان سـيــرو فــي ميالنو أمــام 37
ألف متفرج في نصف النهائي.
وسـ ـج ــل م ـه ــاج ــم مــان ـش ـس ـتــر
سيتي اإلنكليزي فيران توريس
( 17و )2+45ه ــد ف ــي إ س ـبــا ن ـيــا،
ف ـي ـمــا س ـج ــل ال ـب ــدي ــل لــورن ـت ـســو
بيليغريني ( )83ه ــدف ا لـشــرف
ألص ـحــاب األرض الــذيــن أكـمـلــوا
الـ ـمـ ـب ــاراة ب ـع ـش ــرة الع ـب ـي ــن مـنــذ
ال ــدق ـي ـق ــة  42إث ـ ــر ط ـ ــرد قــائــدهــم
ليوناردو بونوتشي.
وردت إسبانيا ومدربها لويس
إنريكي االعتبار لخسارتها أمام
إيطاليا فــي نصف نهائي كأس
أوروبـ ـ ــا األخـ ـي ــرة ،ع ـنــدمــا تـفــوق
رجال المدرب روبرتو مانشيني
ب ــرك ــات ال ـتــرج ـيــح ع ـقــب انـتـهــاء
ال ــوقـ ـتـ ـي ــن األص ـ ـلـ ــي واإلضـ ــافـ ــي
بالتعادل .1-1
وأوقـ ـف ــت إس ـبــان ـيــا الـسـلـسـلــة

سلة أخبار
«فرانس فوتبول» تعلن اليوم
قائمة المرشحين للكرة الذهبية

القياسية إليـطــالـيــا فــي الحفاظ
على سجلها خــال مــن الخسارة
ع ـنــد  37م ـ ـبـ ــاراة ،وأل ـح ـق ــت بـهــا
الخسارة األولــى في ســان سيرو
منذ عــام  ،1927محققة أول فوز
لها على ايطاليا فــي عقر دارهــا
في مباراة رسمية.

رقم قياسي لغافي
ودفـ ــع م ــدرب ــه لــويــس أنــريـكــي
بــاعــب وس ــط بــرشـلــونــة الــواعــد
غافي ( 17عاما) ،الذي بات أصغر
الع ــب فــي ال ـتــاريــخ يـحـمــل أل ــوان
إسـبــانـيــا محطما رقـمــا قياسيا
عمره  85عاما.
وح ـطــم غــافــي ( 17عــامــا و60
يوما) رقم أنخل ثوبيتا ريدوندو
ال ـ ــذي ح ـم ــل ق ـم ـيــص الـمـنـتـخــب
اإلسـبــانــي للمرة األول ــى فــي سن
 17عاما و 284يوما ،في مباراة
دولية ودية ضد تشيكوسلوفاكيا
(1-صفر) عام .1936
ونجحت إسبانيا في افتتاح
ال ـت ـس ـج ـي ــل عـ ـن ــدم ــا مـ ـ ــرر مـيـكــل
اويـ ــارسـ ــابـ ــال كـ ــرة ع ــرض ـي ــة مــن
الجهة اليسرى تابعها توريس

فيران توريس يحرز الهدف الثاني في مرمى إيطاليا
بـيـمـنــاه "ع ـلــى ال ـطــايــر" ارتـطـمــت
بالقائم االيسر وعانقت الشباك
(.)17
وكـ ـ ـ ـ ـ ــادت إس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا ت ـض ـيــف
الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي ب ـعــد دقـيـقـتـيــن،
عـنــدمــا س ــدد م ــارك ــوس ألــونـســو
ك ــرة "ع ـلــى ال ـط ــاي ــر" ب ـي ـســراه من
حــافــة الـمـنـطـقــة أفـلـتــت م ــن يــدي
جانلويجي دوناروما ،وارتطمت
بالقائم األيمن وشتتها بونوتشي

م ــن ب ــاب ال ـمــرمــى ال ــى رك ـن ـيــة لم
تثمر (.)19
وزادت م ـحــن إي ـطــال ـيــا بـطــرد
قائدها وقطب دفاعها بونوتشي
لتلقيه اإلنذار الثاني (.)41
وتابع إنسيني مسلسل إهدار
الفرص السهلة ،عندما تلقى كرة
من ماركو فيراتي داخل المنطقة
سددها بيمناه من مسافة قريبة
بين يدي سيمون (.)45

مانشيني :ليو ارتكب سذاجة
أعرب مدرب إيطاليا
روب ـ ــرت ـ ــو مــان ـش ـي ـنــي،
أمس األول ،عن خيبة
أمله بسبب الخسارة
أمــام إسبانيا ،وتوقف
سلسلة عدم الهزيمة التي
استمرت  37مباراة متتالية،
لكنه اعتبر أنه من األفضل أن
تسقط اآلن مــن أن تخسر "في
نهائي أمم أوروبا أو كأس العالم".
وق ــال مانشيني "كـنــا نعلم أن الهزيمة
ستأتي عاجال أم آجــا .خسارة الليلة أفضل

اعـتـبــر م ــدرب إسـبــانـيــا ،لــويــس إنريكي
مارتينيز ،أن السبب وراء الفوز على إيطاليا
فــي نـصــف نـهــائــي دوري األم ــم األوروب ـي ــة
يكمن في "الشخصية" التي أظهرها العبوه،
و"ال ـجــرأة" التي تحلو بها في ملعب سان
سيرو ،حيث أوقف الماتادور سلسلة عدم
الهزيمة للمنتخب المضيف استمرت 37
مباراة متتالية دون خسارة.
وق ـ ــال ال ـ ـمـ ــدرب اإلسـ ـب ــان ــي ،ف ــي مــؤتـمــر

صـحــافــي ،عـقــب ال ـم ـبــاراة ،إن "سـبــب الـفــوز
هــو الشخصية وال ـج ــرأة الـتــي تحلى بها
الالعبون لدى خوض المباراة منذ البداية".
وتابع" :لقد كنا مخلصين لما نحن عليه
كفريق ،وكــان الالعبون جيدين .لقد كانوا
س ـعــداء ،واآلن علينا أن نــرتــاح ونفكر في
المباراة النهائية".
بالنسبة إلى لويس إنريكي ،فإن األرقام
ال ـتــي سـجـلـتـهــا إي ـطــال ـيــا دون خ ـس ــارة "ال

ميسي :لم أخطئ بالتعاقد مع باريس
كسر المهاجم األرجنتيني،
ليونيل ميسي ،حاجز الصمت
م ـ ـنـ ــذ رح ـ ـي ـ ـلـ ــه عـ ـ ــن ب ــرشـ ـل ــون ــة
ال ـ ـص ـ ـيـ ــف ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ب ـس ـب ــب
األزم ــات المالية التي يعانيها
النادي الكتالوني ،وانتقاله إلى
صفوف باريس سان جرمان.
وق ـ ـ ـ ــال مـ ـيـ ـس ــي ف ـ ــي م ـق ــاب ـل ــة
أجــرت ـهــا مـعــه صـحـيــة "فــرانــس
ف ــوت ـب ــول" ال ـفــرن ـس ـيــة الـعــريـقــة
ستنشرها بالكامل يوم غد "لم
أخ ـطــئ بــاالنـتـقــال إل ــى بــاريــس
سان جرمان".
وش ـ ـ ـ ـ ـ ــرح "الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــرغ ـ ـ ـ ــوث" ف ــي
المقابلة األسباب التي أدت إلى
االنتقال لـ"بي إس جــي" بعدما
كان قريبا من تجديد عقده مع
البرشا.
وج ــاء تـصــريــح مـيـســي على
غـ ـ ـ ــاف الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة الـ ـع ــريـ ـق ــة
صاحبة جائزة "الكرة الذهبية"،
الصادر امس.
ويعاني برشلونة أزمة على
م ـس ـتــوى ال ـن ـتــائــج م ـنــذ رحـيــل

ميسي ويــواجــه مــدرب الفريق،
الـ ـه ــولـ ـن ــدي رونـ ـ ــالـ ـ ــد كـ ــومـ ــان،
خطورة اإلقالة.
وك ـ ـ ــان كـ ــومـ ــان قـ ــد أقـ ـ ــر قـبــل
أسابيع "ميسي كان يخفي كل
العيوب .كان يحيط به العبون
جـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدون ،لـ ـكـ ـن ــه كـ ـ ـ ــان ي ـص ـنــع
الفارق .كنا نبدو أفضل بفضل
وجوده ،هذا ليس انتقادا ولكنه
ملحوظة ينبغي ذكرها".
(إفي)

كيليني :نمر بمرحلة نمو

من السقوط في نهائي بطولة أمم أوروبا أو كأس
العالم".
وتـعـقــدت األمـ ــور بالنسبة إليـطــالـيــا ،البطلة
الحالية لــ"يــورو  ،"2020والـفــائــزة  4مــرات بكأس
الـعــالــم ،عـنــدمــا ط ــرد ل ـيــونــاردو بــونــوتـشــي عقب
الـحـصــول على البطاقة الـصـفــراء الثانية خالل
الشوط األول.
وفي هذا الصدد ،قال "ليو ارتكب سذاجة ،وفي
هذه المباريات ال يمكنك ارتكابها .رغم حقيقة أن
إسبانيا فريق رائع ويلعب بشكل جيد ،فقد أتيحت
لنا فــرص .إنــه ألمــر مخز ،ألننا كنا ننافس بقوة
حتى النهاية".

إنريكي :الفوز سببه الشخصية والجرأة
تصدق" ،لكن كان "واضحا أن الهزيمة ذات
يوم يجب أن تأتي".
ويــرى الـمــدرب اإلسباني أن المباراة لم
ت ـكــن األف ـض ــل ل ـفــري ـقــه ،وأش ـ ــار إل ــى وج ــود
بعض األخطاء التي سيحللها لتصحيحها
في النهائي.
ً
وتابع" :غــدا سأحلل المباراة ،ألن هناك
أشياء يجب تحسينها في مسألة التموضع.
لكن أداء الالعبين يولد الكثير من الرضا".

قال جيورجيو كيليني ،قائد منتخب إيطاليا ،امس األول ،إن الخسارة
أمام إسبانيا  1-2تأتي في "مرحلة نمو" بالنسبة لفريقه في طريقه نحو
المشاركة في كأس العالم  2022في قطر.
وصرح الالعب عقب اللقاء "نشعر باألسى للخسارة في ميالنو ،لكننا
فخورون بما قدمناه .فريقنا لديه هامش للتحسن .يجب االعتراف بأنه
في بعض لحظات المباراة الخصم وضعنا في مواقف صعبة .إنها
مرحلة نمو نمر بها في طريقنا نحو المونديال" .وقال المدافع المخضرم
بفريق يوفنتوس "استطعنا تحسين األداء في بعض األوقات ،ألننا في
النهاية لعبنا بطريقة مفتوحة رغم النقص العددي .لم يكن لدينا الصبر
الكافي ،لو لم نتسرع لكننا قد حققنا نتيجة أفضل".

إيمرسون :أداء غابي أبهرني
أكــد إيمرسون ،ظهير المنتخب اإليطالي لكرة
القدم ،عقب الخسارة أمام إسبانيا  2-1في نصف
نهائي دوري األمم األوروبية ،أنه انبهر بأداء غابي
الذي بات وهو في الـ 17من عمره أصغر العب يشارك
في مباراة رسمية مع منتخب إسبانيا.
وق ــال إيـمــرســون فــي تصريحات لمحطة "راي"
اإليطالية عقب المباراة ،التي أقيمت في مدينة ميالنو
الليلة الماضية "نعم جابي أبهرني .لم أكن أعرفه.
قدم مباراة رائعة .يبدو أنه يتمتع بإمكانات هائلة".

إبراهام :ربحت الرهان باالنتقال إلى روما
أع ـ ــرب ت ــام ــي ابـ ــراهـ ــام العــب
روما اإليطالي عن امتنانه لعدم
اختيار الحل األسهل من خالل
الـ ـبـ ـق ــاء فـ ــي صـ ـف ــوف تـشـلـســي
اإلنكليزي ،وسعادته بالحصول
ع ـل ــى ث ـق ــة ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ج ــوزي ــه
مورينيو المدير الفني لنادي
العاصمة اإليطالية.
وان ـت ـق ــل ابـ ــراهـ ــام (24ع ــام ــا)
إل ــى رومـ ــا ق ــادم ــا م ــن تشلسي
قبل شهرين مقابل  40مليون
يورو ،بعد أن خرج من حسابات
تــومــاس توخيل الـمــديــر الفني
للنادي اإلنكليزي.
وسـ ـ ـج ـ ــل ابـ ـ ـ ــراهـ ـ ـ ــام ه ــدف ـي ــن
وص ـنــع مـثـلـهـمــا ف ــي أول سبع
مباريات خالل الموسم الحالي
من الدوري اإليطالي.
وقال ابراهام امس "كان لدي
خـ ـي ــارات م ـخـتـلـفــة .دخ ـل ــت في
محادثات مع عــدة أندية خالل
تلك الفترة".
وأضاف "تحدثت إلى جوزيه.
ك ــان لــديــه ه ــدف .ك ــان بإمكاني

وع ــزز تــوريــس تـقــدم إسبانيا
ب ــرأس ـي ــة م ــن م ـســافــة قــري ـبــة إثــر
تمريرة عرضية من أويارسابال
أسـكـنـهــا ع ـلــى يـمـيــن دون ــاروم ــا
(.)2+45
ودفـ ــع مــانـشـيـنــي بـلــورنـتـســو
ي ـل ـي ـغــري ـنــي مـ ـك ــان جــورج ـي ـن ـيــو
( ،)64قبل أن يلعب ورقته األخيرة
بدفعه بدافيدي كاالبريا بدال من
نيكولو باريال (.)71

ونجحت إيطاليا في تقليص
ال ـفــارق مــن هجمة مــرتــدة خطف
ال ـ ــى إثـ ــرهـ ــا ك ـي ـي ــزا ك ـ ــرة رأس ـي ــة
لـلـبــديــل يـيــريـمــي بـيـنــو ال ــى بــاو
توريس ،فتالعب باألخير وانطلق
مــن وســط الملعب وتــوغــل داخــل
المنطقة ومررها إلى بيليغريني
القادم من الخلف فتابعها بيمناه
داخل المرمى الخالي (.)83

ومن ناحية أخرى ،امتدح إيمرسون أداء منتخي
إسبانيا قائال "إسبانيا جيدة ويجب اإلعجاب بها.
تقدم كرة قدم جيدة".
وك ــان غــابــي ،الع ــب وس ــط بــرشـلــونــة ،قــد شــارك
أساسيا مع إسبانيا أمام إيطاليا في المباراة التي
أنهى فيها "الماتادور"سلسلة من  37مباراة دون
هزيمة لألتزوري.
(إفي)

تصفيات أوروبا لمونديال 2022
التوقيت

القناة الناقلة

المباراة

مباريات اليوم

إبراهام ومورينيو
رؤية الهدف الذي رسمه لروما،
ً
وأردت أن أك ــون ج ــزء ا مــن هــذا
المسار".
وأوض ــح النجم الـشــاب "لقد
وض ــع حـقــا ثـقـتــه فــي شخصي
لذا كان له دور بارز في اختياري
لروما".
وخ ـ ـ ـتـ ـ ــم اب ـ ـ ـ ــراه ـ ـ ـ ــام ب ــالـ ـق ــول
"ل ـقــد تعلمت مـنــه الـكـثـيــر على

المستوى التكتيكي ...الخيار
األس ـ ـهـ ــل كـ ـ ــان االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فــي
تشلسي ،وهو ناد كبير ،يحاول
ال ـم ـنــاف ـســة وال ـ ـفـ ــوز ب ــاألل ـق ــاب،
لكنني اكتشفت أنني في حاجة
للخروج وإثبات ذاتــي .اتخذت
القرار وكان صحيحا".
(د ب أ)

9:45

التفيا  -هولندا

beINSPORTS PR2

9:45

تركيا  -النرويج
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9:45

ألمانيا  -رومانيا
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9:45

قبرص  -كرواتيا
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9:45

التشيك  -ويلز
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مباريات الغد
7:00

السويد  -كوسوفو
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9:45

لوكسمبورغ  -صربيا

beINSPORTS EN2

9:45

سويسرا -ايرلندا الشمالية
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9:45

مولدوفا  -الدنمارك

beINSPORTS PR3

9:45

أندورا  -انكلترا

beINSPORTS PR1

10:15

البرتغال  -قطر

beINSPORTS

ألمانيا لمواصلة انتصاراتها وهولندا للصدارة في تصفيات المونديال

العبو المنتخب األلماني خالل التدريبات

ت ـعــود عـجـلــة تـصـفـيــات الـ ـق ــارة الـعـجــوز
المؤهلة لمونديال قطر  2022إلــى ال ــدوران
اليوم ،مع مسعى ألمانيا وهولندا ًإلى مواصلة
زخميهما في حسم العبور مبكرا.
وتعافت ألمانيا بطلة العالم  4مــرات ،من
هزيمتها الصادمة أمــام مقدونيا الشمالية
فــي م ــارس ال ـمــاضــي ،لـتـتــربــع عـلــى ص ــدارة
تــرتـيــب المجموعة الـعــاشــرة مــع  15نقطة،
مذ تسلم هانسي فليك قيادة الجهاز الفني
الشهر الماضي ،ليسجل الـ"مانشافت" ثالثة
انتصارات في ثالث مباريات ،بينها سداسية
نظيفة في مرمى أرمينيا ثانية المجموعة
مع  11نقطة.
وس ـت ـح ـظــى أل ـمــان ـيــا ب ـفــرصــة ل ـل ـثــأر من
خسارتها أمام المقدونيين في  11أكتوبر في
سكوبي ،بعد ثالثة أيام من مواجهة رومانيا
التي تحتل المركز الثالث والتــزال في دائرة
المنافسة ،لكنها خسرت في المواجهة األولى
أمام الماكينات صفر -1في مارس الماضي.
ألمانيا
ومن شأن االنتصارات التي حققتها ً
على أرضها وخارجها أن تضمن لها مكانا في
كأس العالم  ،2022ما لم تحصد أرمينيا نقاط

مباراتيها المقبلتين مع أيسلندا الجمعة،
ورومانيا األسبوع المقبل.

هولندا والتفيا
مــن جهتها ،تسعى هــولـنــدا إل ــى تجديد
فوزها على التفيا بعد الثنائية النظيفة في
مارس الماضي ،ومحاولة االبتعاد في صدارة
المجموعة السابعة ،إذ إنها تتساوى بالنقاط
مع النرويج ( 13نقطة) ،لكنها تتصدر بفارق
األهداف.
وإذ تعتبر طريق منتخب الطواحين ّ
معبدة
ً
نوعا ما الجمعة ،فإن الضغط على النرويج
لكأس العالم للمرة األولى منذ
الساعية للتأهل ً
 1998سيكون كبيرا ،إذ إنها ستواجه تركيا
في غياب مهاجمها هــداف فريق بوروسيا
دورتموند األلماني إرلينغ ًبراوت هاالند.
وك ــان هــاالنــد ( 21عــامــا) كتب قبل ثالثة
ً
"مرحبا يا رفاق،
تويتر
أيام عبر حسابه على ً
آسف كوني لست جاهزا ًلخوض المباريات
كنت متلهفا إلى اللعب .على أي
مع
المنتخبً .
ً
حال ،حظا سعيدا للنرويج".
وح ــرم ــت اإلصـ ــابـ ــة ه ــاالن ــد م ــن خ ــوض

المباريات الثالث األخيرة مع فريقه دورتموند،
وكان الشك يحوم حول مشاركته في تصفيات
كــأس الـعــالــم ،لينضم إلــى قائمة كبيرة من
الغيابات في صفوف النرويج بسبب اإلصابة،
أبرزهم ألكسندر سورلوث وجوشوا كينغ.
وفي المجموعة نفسها ،تلعب مونتينيغرو
ال ـتــي التـ ــزال ف ــي دائـ ــرة الـمـنــافـســة بالمركز
الرابع مع ثماني نقاط ،مع جبل طارق متذيل
الترتيب بصفر نقاط.
وفي المجموعة الثامنة ،تواجه سلوفاكيا
روسيا في مسعى لإلبقاء على حظوظها ،فيما
ستكون مهمة المنتخب الكرواتي وصيف بطل
العالم المتصدر بفارق األهداف عن الروس (13
نقطة) ،سهلة على الورق أمام قبرص األخيرة.
وإذ يغيب المنتخب البلجيكي عن هذه
الـجــولــة مــن الـتـصـفـيــات ،النـشـغــالــه بنصف
نهائي دوري األم ــم األوروب ـي ــة أم ــام فرنسا
الخميس ،سيكون ال ـصــراع فــي المجموعة
ال ـخــام ـســة ب ـيــن مـنـتـخـبــي تـشـيـكـيــا ووي ـلــز
المتساويان بالنقاط ( ،)7وسبق لرفاق غاريث
بايل أن تخطوا التشيكيين 1-صفر في مارس
الماضي.

ستكشف مجلة "فرانس
فوتبول" الفرنسية اليوم عن
لجائزة
املرشحني الثالثني ُ
الكرة الذهبية ،التي ستمنح
في  29نوفمبر املقبل ،إضافة
إلى املرشحات لنفس الجائزة
في فئة كرة القدم للسيدات،
وجائزة أفضل حارس مرمى
وأفضل العب تحت  21سنة.
وجرى اختيار القائمة التي
للفوز بهذه
تضم  30مرشحًا
ُ
الجائزة املرموقة ،ولم تمنح
العام املاضي بسبب جائحة
فيروس كورونا املستجد ،بناء
على أصوات  180صحافيًا من
جميع أنحاء العالم.
وكان آخر من فاز بالجائزة
هو األرجنتيني ليونيل
ميسي ،الذي حصدها
للمرة السادسة في عام
 ،2020ويعد املرشح األوفر
حظًا للفوز بالسابعة ،وفقًا
لدور املراهنات ،متقدمًا
على البولندي روبرت
ليفاندوفسكي واإليطالي
جورجينيو .أما املرشحات
العشرين لجائزة الكرة
الذهبية للسيدات ،والتي فازت
بها األميركية ميغان رابينو
في نسختها الوحيدة حتى
اآلن ،فسيجري اختيارها من
لجنة تحكيم مكونة من 50
صحافيًا متخصصًا في كرة
القدم النسائية.

لوك شو يشيد باحترافية
رونالدو

أشاد لوك شو مدافع
مانشستر يونايتد باحترافية
كريستيانو رونالدو ،بعد
عودة املهاجم البرتغالي إلى
أولد ترافورد ،وقال إنه ّ
طور
عقلية الالعبني في النادي
املشارك بالدوري اإلنكليزي
املمتاز لكرة القدم .وعاد
رونالدو إلى يونايتد هذا
املوسم ،وسجل بالفعل خمسة
أهداف في  6مباريات في كل
املسابقات ،رغم غيابه عن
انطالقة الفريق في الدوري
املمتاز ودوري األبطال .وقال
شو لهيئة اإلذاعة البريطانية
(بي.بي.سي) "أنت تعرف مدى
نجوميته ،وما يفعله على
مدار عدد من السنوات .أمر
ال يصدق مشاركة األجواء
معه في غرفة الالعبني".
وأضاف "أنت ترى طريقة
تصرفه ومدى احترافيته .من
الواضح بالنسبة لي ملاذا هو
على القمة على مدار سنوات
عديدة .عقليته مذهلة" .وتابع
"أعتقد أنه نجح بالفعل في
تحسني األجواء في غرفة
الالعبني".

داني ألفيش يقترب
من إستوديانتيس
يقترب املدافع البرازيلي
املخضرم ،داني ألفيش،
من االنتقال إلى صفوف
إستوديانتيس األرجنتيني،
بعد أسابيع من فسخ عقده
مع نادي ساو باولو.
وأكدت شبكة "تي ان
تي سبورتس" أن مدرب
إستوديانتيس ،خوان
سباستيان فيرون ،تواصل مع
ألفيش ،الالعب األكثر تتويجا
باأللقاب في تاريخ كرة القدم،
وأخبره برغبته في الحصول
على خدماته ،لكن الدولي
البرازيلي املخضرم أخبره أنه
سيدرس العرض خالل هذا
األسبوع.

ليفانتي يعلن بيرييرا
مدربًا جديدًا للفريق
أكد ليفانتي توصله التفاق
مع اإلسباني خابيير بيرييرا
لتدريب الفريق حتى يونيو
 2022مع احتمالية تمديد
العقد موسمني إضافيني.
وجاء إعالن ليفانتي ،في بيان
أمس ،بعدما فسخ بيرييرا،
الذي يخلف باكو لوبيز الذي
أقيل هذا األسبوع من تدريب
ليفانتي لسوء النتائج،
عقده مع هينان سونجشان
الصيني .وأعلن النادي
الصيني على موقعه الرسمي
وكذلك بيرييرا على حسابه
بشبكة "تويتر" توصلهما
التفاق ودي لفسخ العقد الذي
كان يستمر حتى نهاية العام
الحالي.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

درايش

مستقبل الشباب
الوظيفي

المعارضة (أ)،
المعارضة (ب)

د .ناجي سعود الزيد

ً
ً
هناك  319.189موظفا حكوميا موزعين على المجاالت
التالية:
 71.688تدريس وتعليم وتدريب.
 64.999الدعم اإلداري.
 53.772وظائف هندسية.
 29.078مالية واقتصاد وتجارة.
 18.802قانون وسياسة وشؤون إسالمية.
 17.810خدمات طبية وصحية.
 16.119معلومات نظم وتقنية.
 13.213خدمات اجتماعية وتربوية ورياضة.
 10.534آداب وفنون وعالقات عامة.
 9.921أدلة جنائية ووقاية وإنقاذ.
 7.985خدمات.
بعض هــذه الــوظــائــف لها مسميات ليست دارج ــة أو
يمكن تعريفها بأنها عــاديــة ،ومــع ذلــك سنعتبر أن تلك
ً
المسميات تشكل جزء ا أو أجزاء في التصنيف الوظيفي
الحكومي!!!
ً
هذه األرقام صادرة رسميا من ديوان الخدمة المدنية،
وبــاإلمـكــان استخدامها كمؤشرات للمستقبل الوظيفي
للشباب الكويتي...
بما أ نـنــا مقبلون على حقبة تتسم بأهمية الرعاية
ً
ال ـص ـح ـيــة ،ب ـعــد ت ـجــربــة "ك ـ ــورون ـ ــا" ،وأيـ ـض ــا ع ـلــى عـلــوم
تكنولوجيا المعلومات ،ورغــم أهمية بقية الوظائف إال
ً
أنـهــا ،كما بينت األرق ــام ،تشكل تضخما وتخمة ،لربما
ً
ً
ستشكل سببا للكثير من الصعاب مستقبال.
بناء عليه تأتي الــدعــوة إلنشاء كليات فنية ومهنية
ً
معنية بالتكنولوجيا بدال من التعليم الكالسيكي ،الذي
لربما سيؤدي إلى المزيد من التضخم الوظيفي والبطالة
المقنعة!!
فـســارعــوا إلــى إنـشــاء تعليم فني وتقني مهني ،لكي
يواكب النظرة المستقبلية المرجوة للكويت.

الطموح اللي انتهى بـ "منصب وزير"
ال الـ ـشـ ـع ــب قـ ــالـ ــه وال ّ
أحـ ـ ـ ــد ف ــارض ــه
وه ــال ـ َـم ـط ــال ــب ...ال ـلــه يـجــزيـكــم بخير
ّ
ج ــن ـه ــا "ض ــرب ــة ج ـ ـ ـ ــزا" ...بــال ـعــارض ــه!

الهنود في صدارة ضحايا «السيلفي»

غالف «بلوتو» الجوي يتحول إلى جليد
وج ـ ـ ــدت دراسـ ـ ـ ــة جـ ــديـ ــدة أن ال ـ ـغـ ــازات
المحيطة بكوكب بلوتو تتالشى ،وتعود

م ــرة أخ ــرى إل ــى الـجـلـيــد ،بينما ينجرف
ً
الكوكب القزم بعيدا عن الشمس.

سـ ـب ــوتـ ـنـ ـي ــك أمـ ـ ـ ـ ــس ،وجـ ـ ــود
المركب فــي أوراق الريحان،
بحسب نتائج البحث التي
نشرت .وتوضح الدراسة أن
الفينشول ق ــادر على تقليل
مـسـتــوى الـسـمـيــة العصبية
في الدماغ.

التنزاني عبدالرزاق غورنا يفوز بـ«نوبل األدب»

ً
لقي  20شخصا على األقل مصرعهم،
وأصيب العشرات بجروح في زلزال ضرب
منطقة نائية فــي جنوب غــرب باكستان
ف ـجــر أمـ ــس ،وب ـل ـغــت ق ــوت ــه  5.9درجـ ــات،
وتـسـبــب فــي انـهـيــار م ـنــازل عـلــى رؤوس
أصحابها أثناء نومهم.
وبين القتلى  6أطـفــال ،وشمل الزلزال
 6م ــدن وبـ ـل ــدات ف ــي إق ـل ـيــم بـلــوشـسـتــان،
ً
واألم ـ ــاك ـ ــن األك ـ ـثـ ــر ت ـ ـضـ ــررا هـ ــي مـنـطـقــة
هارناي الجبلية ،التي يصعب على فرق

وثيقة لها تاريخ

بريطانيا تكلف «هايفالير» بالتحرك للبحث والقبض
على القراصنة بالتعاون مع الشيخ مبارك والشيخ خزعل
لــم ننته مــن التقرير اإلنكليزي ،الــذي أشــرنــا إليه في
المقال السابق ،والذي طلب موافقة الحكومة البريطانية
عـلــى ات ـخ ــاذ إجـ ـ ــراءات ح ــازم ــة م ــن الـحـكــومــة اإليــران ـيــة،
بخصوص التعاون للعثور على قراصنة سفينة النوخذة
علي بن حمد الفضالة .واستعرضنا بعض فقرات هذا
التقرير ،حيث أشرنا إلى أنه أوصى باالستعداد للدخول
إلى المياه اإلقليمية اإليرانية ،وإنزال قوات مسلحة في
حال عدم اتخاذ الحكومة اإليرانية أية إجراءات فعالة.
ك ـمــا أوصـ ــى ال ـت ـقــريــر ب ـعــدم ال ـس ـمــاح لـلـشـيــخ م ـبــارك
بـتـخـصـيــص سـفـيـنــة مـسـلـحــة لـلـبـحــث ع ــن الـمـجــرمـيــن
القراصنة ومعاقبتهم ألسباب سياسية توضحها الفقرة
التالية من التقرير" :نعتبر رغبة (الشيخ مبارك) ال تخدم
مصالحنا ومـصــالــح الـكــويــت ،ألن ــه ،فــي ح ــال موافقتنا
ومساعدتنا ،إن قام بتجهيز سفينة للبحث في الخليج
فإن األتــراك قد ينظرون إلى هذا األمــر على أنه استقالل
متنام ،مما يدفعهم إلى الشكوى ومحاولة تغيير الوضع
ٍ
الراهن".
وأض ــاف التقرير "مــرة أخــرى الحكومة الفارسية قد
ً
تنظر إلى األمر على أنه أمر معاد ،خصوصا أن الشيخ
مبارك قدم مساعدة منذ فترة قريبة إلى شيخ المحمرة".
وخـلــص الـتـقــريــر إلــى أن "مــراقـبــة الخليج الـفــارســي من
قبل الشيخ مبارك ترقى إلى مخالفة اللتزامنا (نحو أمن
ً
الكويت) ،ولذلك ال يمكن السماح بذلك" ،مؤكدا أن نجاح
بريطانيا في العثور على القراصنة ومعاقبتهم سيكون
له أثر بالغ في تعزيز األمــن في مياه الخليج ،وسيثبت
للكويتيين وشيخهم التزام بريطانيا باتفاقية الحماية
الموقعة بينها وبين الكويت.
بعد ذلك صدرت أوامر واضحة من الحكومة البريطانية

يومية سياسية مستقلة

اإلغاثة الوصول إليها ،لعدم وجود طرق
ّ
ّ
معبدة ،كما أن شبكات الكهرباء والهاتف
فيها بدائية.
وت ـسـ ّـبــب ال ــزل ــزال ف ــي ان ــزالق ــات تــربــة،
وبالتالي عرقلة عمليات اإلنقاذ.
ً
وتعمل السلطات أيـضــا على إصــاح
أعطال في شبكات الكهرباء والهاتف.
وقال وزير الداخلية في حكومة إقليم
بلوشستان ،ضـيــاء الـلــه الن ـغــاو ،لوكالة
"فرانس برس"" :المعلومات التي وردتنا

ً
ّ
تـفـيــد بـ ــأن  20ش ـخ ـصــا ق ـت ـلــوا م ــن ج ـ ّـراء
الــزلــزال .عمليات اإلنـقــاذ الت ــزال جــاريــة"،
مشيرا إلى سقوط نحو  100جريح.
وأضاف أن معظم الضحايا سقطوا في
انهيار منازلهم المبنية من الطوب.
وقال مسؤول محلي في هارناي سهيل
أنور هاشمي "أصيب أكثر من  200شخص
بجروح".
(أ ف ب)

وفيات
مجبل فهد حمد الغريب

 71عاما ،شيع ،ت51000160 ،65010006 :

إبراهيم مبارك جديعان العجمي

 80عاما ،شيع ،ت60000598 ،99887713 :

إبراهيم سيد علي سيد أحمد الشماع

 77عاما ،شيع ،ت66577486 ،67736739 :

نهى جالل الدين السيد طالب النقيب

أرملة سعود عبدالعزيز العتيقي
 61عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،ت90001336 :

عبدالحميد علي حسين القامس

 77عاما ،شيع ،ت99401411 ،66599797 :

عبير عبداللطيف ياسين المسباح

 43عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العصر ،ت97778031 :

فاطمة بشير إبراهيم بشير

 21عاما ،شيعت ،ت51101401 :

مواعيد الصالة
خاتمة التقرير البريطاني بخصوص حادث قرصنة سفينة النوخذة علي بن حمد الفضالة

بتحريك سفينة حربية اسمها "هايفالير" ،للتوجه إلى
الـمـنـطـقــة ال ـتــي يـشـتـبــه فــي أن ال ـقــراص ـنــة ل ـجــأوا إلـيـهــا،
وأعطت األوامــر الحرية لقائد السفينة بإنزال قــوات في
تلك المنطقة أو منطقة أخرى قريبة منها ،بهدف البحث
عــن المجرمين القتلة ومحاكمتهم واس ـت ــرداد األم ــوال
والممتلكات المنهوبة.
ً
أيضا قام الوكيل السياسي البريطاني في الكويت بلقاء
الشيخ مبارك ،وطلب منه تزويده برجال كويتيين للتعرف
على المجرمين خالل عمليات البحث ،كما التقى المقيم
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أك ــد خ ـبــراء فــي الـشــركــة
البريطانية المتخصصة
في تقييم األخطار واألمان
 ،Rhino Safetyأن 352
ً
ش ـ ـخ ـ ـصـ ــا لـ ـ ـق ـ ــوا ح ـت ـف ـهــم
م ـنــذ  ،2011م ـنــذ الـظـهــور
ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــي لـ ـلـ ـك ــامـ ـي ــرات
األم ــامـ ـي ــة ع ـل ــى ال ـه ــوات ــف
الــذكـيــة ،فــي محاولة لنيل
إعجاب الجميع عن طريق
الـ ـتـ ـق ــاط ص ـ ــور ال ـس ـي ـل ـفــي
(ال ـصــور الــذاتـيــة) القاتلة،
وه ـن ــاك ع ــدد أك ـب ــر بكثير
َ
لمن بقوا على قيد الحياة
ب ـعــد إصــاب ـت ـهــم ب ـج ــروح،
ً
س ـع ـيــا إل ــى ال ـت ـقــاط صــور
ذاتية مثيرة.
وقـ ـ ـ ــال مـ ــوقـ ــع "روس ـ ـيـ ــا
الـ ـي ــوم" أم ـ ــس ،إن ال ـه ـنــود
احـ ـتـ ـل ــوا ال ـم ـك ــان ــة األول ـ ــى
فـ ــي ال ـت ـص ـن ـيــف ال ـعــال ـمــي
ل ـل ـس ـي ـل ـفــي ال ـق ــات ـل ــة (184
ً
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا) ،وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــده ـ ـ ــم
ً
األميركيون ( 25حادثا)،
أمـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ــروس ف ــاح ـت ـل ــوا
الـ ـ ـم ـ ــرتـ ـ ـب ـ ــة الـ ـ ـث ـ ــالـ ـ ـث ـ ــة ف ــي

ً
ال ـت ـص ـن ـيــف ( 17حـ ــادثـ ــا)،
بعدهم الباكستانيون (13
ح ـ ــادث ـ ــا) ،وت ــأت ــي الـصـيــن
فـ ــي خـ ـت ــام ال ـت ـص ـن ـيــف (5
حوادث).
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ــن
الـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــص م ـ ــدهـ ـ ـش ـ ــة ف ــي
س ـخــاف ـت ـهــا ،ف ـع ـلــى سبيل
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـث ـ ـ ــال ،ل ـ ـ ـقـ ـ ــي رجـ ـ ـ ــان
مـصــرعـهـمــا أث ـنــاء الـتـقــاط
ص ـ ــورة ا لـسـيـلـفــي بقنبلة
يدوية بعد سحب الدبوس
مـ ـنـ ـه ــا .والـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة ال ـت ــي
ت ــم ال ـت ـقــاط ـهــا ق ـبــل وق ــوع
االن ـ ـف ـ ـجـ ــار م ـح ـف ــوظ ــة فــي
ه ــات ــف ذك ـ ــي ل ــم يـتـعــرض
ألضرار.

اهتزت األرض فماتوا وهم نيام

ق ــال ــت األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ال ـس ــوي ــدي ــة
الـمــانـحــة لـجــوائــز نــوبــل ،أم ــس ،إن
الروائي التنزاني عبدالرزاق غورنا
ً
" 72عاما" هو الفائز بجائزة نوبل
َّ
لألدب لعام " 2021عن تبحره الثاقب
وال ـح ـس ــاس ف ــي آث ـ ــار االس ـت ـع ـمــار
ومصير الالجئين" في كتاباته.
وغــورنــا ،المقيم فــي بريطانيا،
ه ـ ــو أول روائـ ـ ـ ـ ــي إفـ ــري ـ ـقـ ــي ي ـف ــوز
بالجائزة منذ فوز دوريس ليسنيغ

باسم اللوغاني

لترشيحي وترشيح عملي" .وأضاف
"إنه شيء عظيم ،إنها جائزة كبيرة
ً
ح ـقــا وقــائ ـمــة ضـخـمــة م ــن الـكـتــاب
الرائعين ،ما زلت أستوعب األمر".
وولـ ــد غ ــورن ــا ع ــام  1948ونـشــأ
فــي جــزيــرة (زنـجـبــار) فــي المحيط
ً
ال ـه ـنــدي ،ولـكـنــه وص ــل الج ـئــا إلــى
إنكلترا فــي نهاية الستينيات من
القرن الماضي.
(رويترز)

وقـ ـ ــال م ــوق ــع "روس ـ ـيـ ــا الـ ـ ـي ـ ــوم" ،أم ــس
األول ،إن الغالف الجوي لـ"بلوتو" يتكون
بـشـكــل كـبـيــر مــن الـنـيـتــروجـيــن مــع بضع
قطرات من الميثان وأول أكسيد الكربون.
وم ـ ــع ان ـخ ـف ــاض درج ـ ـ ــات الـ ـ ـح ـ ــرارة عـلــى
السطح ،يبدو أن هــذا يتسبب في تجمد
النيتروجين مــرة أخ ــرى ،مــا يتسبب في
تالشي الغالف الجوي.
وأجــري التقييم باستخدام نجم بعيد
كإضاءة خلفية للتلسكوبات على األرض،
إللقاء نظرة على ما يحدث على "بلوتو".
إن ـه ــا تـقـنـيــة م ــراق ـب ــة م ـجــربــة ومـخـتـبــرة
تستخدم على نطاق واسع في علم الفلك.
وف ــي ال ـس ـنــوات األخـ ـي ــرة ،تــأكــد علماء
الفلك من وجود جبال مغطاة بالثلوج على
"بلوتو" ،ومحيطات سائلة تحت سطحه -
اكتشافان يمكن أن يخبرانا عن المزيد عن
كيفية عمل الغالف الجوي للكوكب القزم.
وشـ ـ ــوركـ ـ ــت الـ ـنـ ـت ــائ ــج ف ـ ــي االجـ ـتـ ـم ــاع
السنوي للجمعية الفلكية األميركية لعلوم
الكواكب.

من زيمبابوي بها في  2007وهو
ثاني فائز ملون من إفريقيا جنوب
الـ ـصـ ـح ــراء ب ـع ــد ال ـن ـي ـج ـي ــري ول ــي
سويينكا الذي فاز بها عام .1986
ووصــف غــورنــا فــوزه بالجائزة
ً
بأنه أمر رائــع حقا ،وقــال إن منحه
َّ
جائزة نالها عدد هائل من الكتاب
البارعين شرف كبير له.
ً
وقال":أعتقد أنه أمر رائع حقا...
ً
أنا ممتن جدا لألكاديمية السويدية
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انـ ـقـ ـل ــوه ــم (بـ ـ ـ ـ ــاء) ب ــالـ ـص ــف األخـ ـي ــر
يـ ـمـ ـك ــن ن ـل ـم ـل ــم ب ـ ـقـ ــايـ ــا ْ"مـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــه"

الريحان يحمي من الزهايمر
أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة م ــن
العلماء األميركيين والهنود
دراس ــة حديثة وج ــدوا فيها
أن مركب الفينشول الطبيعي
يمكن أن يساعد فــي حماية
الدماغ من مرض ألزهايمر.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاء ،ف ــي
الـ ـ ــدراسـ ـ ــة الـ ـت ــي نـ ـش ــرت فــي
صـحـيـفــة ""Science Daily
اإللـكـتــرونـيــة ،ونقلها موقع

ّ
وضاح

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

البريطاني فــي بوشهر بأمير بني كعب فــي عربستان
الشيخ خزعل ،وطلب منه المساعدة في البحث ،وأبدى
الشيخ خزعل كل تعاون ،وقدم كل ما يستطيع أن يقدمه
من أجــل القبض على القراصنة .ولألسف لم أعثر على
وثائق أخرى توثق ما حصل بعد ذلك ،ولعل البحث في
المستقبل يوصلني إلى نهاية القصة التاريخية التي كان
ً
ضحيتها حياة  29كويتيا على ظهر سفينة النوخذة علي
بن حمد بن فضالة عام .1907
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