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«لندن السينمائي» يشهد العرض
األول لـ «»Belfast
ص ١٠

َّ
«الدين العام» ثمرة الحوار الوطني

الثانية

المقبل» بشرط تقديم ضمانات حقيقية
«االنعقاد
في
سنقره
البرلمانية:
«المالية»
ً

• الحمد لـ ةديرجلا :.دول كثيرة تستدين والقانون ليس عيبا ...وهناك بوادر لالنفراجة السياسية
• أبرز التعديالت مصدر االستدانة وكلفتها وطريقة سدادها وصرفها وعدم ذهابها كلها للرواتب
• نعاني أزمة عدم ثقة بشأن كيفية إدارة َّ
«الدين» ولن نكون أداة للمساس بجيب المواطن
●

فهد تركي

فيما يبدو أنه ثمرة للحوار الوطني الدائر في خلفية المشهد
السياسي ،وفي انتقال نيابي من جبهة التشدد إلى اللين ،أبدى
رئيس لجنة الشؤون المالية واالقتصادية البرلمانية النائب أحمد
الحمد مرونة بشأن تمرير قانون َّ
الدين العام من اللجنة خالل دور
ً
االنعقاد المقبل ،مؤكدا أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن قضية
ً
ً
«العفو» وما يصاحبها من حوار ،مما سينعكس إنجازا واستقرارا
ً
سياسيا بين السلطتين.
وقال الحمد ،لـ «الجريدة» إن «الجميع يرى المشهد السياسي
اإليجابي ،بعد رعاية سمو األمير للحوار الوطني ،الذي شمل الكتل
البرلمانية المختلفة والحكومة» ،وهو ما يمثل «بوادر 02

الجابر :العمل الجماعي للجهات العسكرية يحفظ أمن الوطن

03
«التحالف الوطني» :التحاق
المرأة بالجيش انتصار
على الفكر المتطرف

ق ــال الـنــائــب مـحـمــد الـمـطـيــر إن اإلصـ ــرار عـلــى إق ـحــام ال ـمــرأة
فــي السلك العسكري ال يمكن قـبــولــه« ،ول ــن نكتفي بما كتبناه
ً
ابتداء».
ناصحين
وصرح المطير ،أمس ،بأن «الواجب الشرعي والوطني يحتم
علينا تفعيل كل األدوات الدستورية ،بما فيها استجواب وزير
الدفاع الشيخ حمد الجابر ورئيس الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد ،لمنع مثل هذه الـقــرارات التغريبية الغريبة على ديننا
وقيمنا».

جــانــب مــن تـمــريــن «درع الــوطــن »4
بمشاركة وزارتي الدفاع والداخلية
والحرس الوطني الذي اختتم أمس

الفارس توقف َ
مديري «الطرق» والصيانة متلقو «أكسفورد» سيحصلون
وتحيل شركة صيانة طريق عبدالعزيز للنيابة على «التنشيطية» من «فايزر»
وجهت الهيئة إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة ومحايدة بحادث المنهول
ف ــي أعـ ـق ــاب ال ـ ـحـ ــادث الـ ـم ــأس ــاوي ال ـ ــذي راح
ض ـح ـي ـتــه م ــواط ــن ب ـس ـبــب ت ـط ــاي ــر أحـ ــد أغـطـيــة
ال ـم ـن ــاه ـي ــل فـ ــي ح ـ ـ ــارة األمـ ـ ـ ــان ب ـط ــري ــق ال ـم ـلــك
ً
عبدالعزيز الـســريــع ،وفـقــا للتحقيقات األولـيــة
ل ــوزارة الداخلية ،أعلنت الهيئة العامة للطرق
والنقل البري أن وزيــرة األشغال العامة وزيــرة
ال ـ ــدول ـ ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
المعلومات د .رنا الفارس أحالت الشركة المكلفة
بصيانة الطريق إلى النيابة العامة.
وذكـ ـ ـ ــرت ال ـه ـي ـئ ــة ،فـ ــي بـ ـي ــان ع ـل ــى مــوق ـع ـهــا

اقتصاديات

ما الجدوى االقتصادية لشراء
الخليجيين األندية األوروبية؟

٠٧

رغم المطالعات القانونية،
الـ ـ ـت ـ ــي حـ ـسـ ـم ــت ال ـ ـس ـ ـجـ ــاالت
ح ــول «الـكـتـلــة ال ـك ـبــرى» الـتــي
يمنحها الدستور العراقي حق
تشكيل حـكــومــة ،وفــق قانون
االنتخابات الساري ،فإن شبح
هـ ـ ــذا الـ ـمـ ـفـ ـه ــوم ال ـم ـن ـصــوص
ّ
وخيم على
عليه في الدستور،
االنـتـخــابــات الـتــي ج ــرت منذ
ً
 ،2010وت ــم ت ـج ــاوزه أحـيــانــا
بتوافق سياسي ،عاد 02

 %80تلقوا جرعتين ...واإلغالق والعزل أصبحا من الماضي
●

ب ــ«تــوي ـتــر» ،أن ق ـ ــرارات ال ـف ــارس ب ـشــأن ال ـحــادث
تضمنت إنهاء تكليف المديرة العامة لـ «الطرق»
م ــع إي ـقــاف ـهــا ع ــن ال ـع ـم ــل ،وإيـ ـق ــاف م ــدي ــر إدارة
ص ـيــانــة ال ـط ــرق ال ـســري ـعــة؛ لـلـمـصـلـحــة الـعــامــة
وحتى صدور نتائج تحقيقات «الداخلية» ،في
وقــت ّ
وجـهــت الهيئة إلــى تشكيل لجنة تحقيق
عاجلة ومحايدة.
وكـشـفــت م ـص ــادر مـطـلـعــة أن ال ــوزي ــرة كلفت
مديرة إدارة مكتب التخطيط في «الطرق» رجاء
المؤمن بمنصب المدير العام للهيئة.

«الوطني» :االستهالك
الخاص يعزيز االنتعاش
االقتصادي
٠٧

العراق :شبح «الكتلة األكبر»
يهدد بـ«سيناريو »2010

عادل سامي

كشفت مـصــادر صحية مطلعة ،ل ـ «الـجــريــدة» ،أن مــن تلقى اللقاح
المضاد لـ «كوفيد »19 -من منصة «أكسفورد أسترازينيكا» سيحصل
على الجرعة التنشيطية الثالثة من «فايزر» ،مؤكدة أن دمج اللقاحات
ً
آمن ،وفقا لدراسات أجريت بأكثر من دولة أوروبية.
وأضافت المصادر أن عدد المحصنين بالكامل قارب  ،%80مبينة
ً
أن انخفاض اإلصابات إلى ما دون  50إصابة يوميا يعني أن اإلغالق
والعزل الجزئي أو الكامل أصبحا من الماضي.
وفي سياق التطعيمات الميدانية ،أعلن الناطق باسم وزارة الصحة
د .عبدالله السند فتح مركز جليب الشيوخ أمــام الراغبين في تلقي
اللقاح من دون مواعيد مسبقة.
03

«بيتك» 41.2 :مليار
دينار إجمالي التسهيالت
االئتمانية
09

ً
أميركا تنجو مؤقتا
من التخلف عن سداد
ديونها
٠٨

«حزب الله» يقود لبنان إلى أزمة مفتوحة

محليات

٠٣

«الكهرباء»115 :
ألف عداد ذكي جاهزة
للتركيب

اقتصاد

٠٧

مؤشرات البورصة
ترتفع والسيولة 49.4
مليون دينار

دوليات

ّ
جمد الحكومة حتى إقالة «قاضي المرفأ» ...وأنصاره إلى الشارع
●

واشنطن :نتواصل مع الخليج
لتقييم سياستنا مع إيران
قال المبعوث األميركي الخاص إلى إيــران ،روبــرت مالي،
أمس ،إن إدارة الرئيس جو بايدن ،التي يتهمها البعض بأنها
تسعى التفاق مع إيران ولو على حساب الحلفاء التقليديين
لواشنطن ،تتواصل مع دول الخليج لتقييم سياستها تجاه
ً
طهران ،كاشفا عن جولة قريبة له على السعودية واإلمارات
وقطر.
وأكد مالي ،المحسوب من «أصدقاء إيران» في إدارة بايدن،
ً
أن واشنطن تعتقد أن أفضل سبيل للمضي قدما هو العودة
لالتفاق الـنــووي ،وبعد ذلــك مناقشة سبل تعزيزه02 ،

محليات

٠٤

المطير« :عسكرة المرأة» تعني
استجواب الخالد والجابر

تقرير اقتصادي:

الناصر ووزيرة خارجية
يبحثان العالقات
ّ
كوسوفو َ
ويوقعان مذكرتي تفاهم

كتابات تطالب بالعدالة على سور خارجي مطل على مرفأ بيروت (رويترز)

بيروت  -منير الربيع

دخ ـ ـ ــل ل ـ ـب ـ ـنـ ــان فـ ـ ــي مـ ـ ــأزق
سياسي كبير قد يصل إلى
أزم ـ ــة ح ـكــم ال أزم ـ ــة حـكــومــة
فقط ،بسبب ملف التحقيق
بــان ـف ـجــار م ــرف ــأ ب ـي ــروت في
أ غـ ـسـ ـط ــس  ،2020وا ت ـ ـخـ ــاذ
ً
ً
«حـ ــزب ال ـل ــه» ق ـ ــرارا واض ـحــا
ب ـت ـن ـح ـي ــة ال ـ ـقـ ــاضـ ــي ط ـ ــارق
البيطار وتعيين آخر مكانه.
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد خ ـ ـ ــاف ـ ـ ــات داخ ـ ـ ــل
مجلس الــوزراء ،أمس األول،
«طــارت» جلسة كانت مقررة
أم ـ ـ ـ ــس ،وبـ ـ ــاتـ ـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة
َّ
معلقة ،بعد أن اشترط «حزب
الـ ـ ـل ـ ــه» وح ـ ــرك ـ ــة أمـ ـ ــل وتـ ـي ــار
المردة ،للمشاركة ،أن تتخذ
ً
الحكومة قرارا بإقالة البيطار
من منصبه.
ووضـ ـ ــع الـ ـح ــزب شــرطـيــن
إلعادة تفعيل عمل الحكومة،
فإما أن يلجأ مجلس القضاء
األع ـل ــى إل ــى إق ــال ــة الـبـيـطــار،
وإمـ ـ ـ ــا أن ت ـت ـخ ــذ ال ـح ـك ــوم ــة
بنفسها القرار.
وإذا خضع مجلس 02

١٣
لقاء أميركي  -إسرائيلي
 إماراتي لتفعيل «مسارإبراهيم»

رياضة

١٤
الحشان عرباوي
رسميًا لمدة موسمين

ةديرجلا

•
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الثانية

رئيسي َ
نائب األمير استقبل َ
مجلسي
األمة والوزراء والناصر

ً
نائب األمير مستقبال رئيس مجلس األمة أمس
استقبل سمو نائب األمير ولي العهد الشيخ
مشعل األحمد ،في قصر بيان صباح أمس ،رئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم.
كما استقبل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس
مجلس الــوزراء ،ثم وزير الخارجية وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د .أحمد الناصر،

ونائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية بجمهورية
ك ــوس ــوف ــو دون ـي ـك ــا ج ـي ــرف ــاال شـ ــوارتـ ــز ،وال ــوف ــد
الرسمي الـمــرافــق لـهــا ،وذل ــك بمناسبة زيارتها
الرسمية للبالد.
حـضــر الـمـقــابـلــة كـبــار الـمـســؤولـيــن بــالــديــوان
األميري وديوان سمو ولي العهد.

الخالد يستقبل وزيرة خارجية كوسوفو
هنأ العراق بنجاح االنتخابات التشريعية
استقبل سمو ر ئـيــس مجلس
الـ ـ ــوزراء ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح الـخــالــد
بـحـضــور وزي ــر الـخــارجـيــة وزيــر
ال ــدول ــة ل ـشــؤون مـجـلــس الـ ــوزراء
ال ـش ـي ــخ د .أحـ ـم ــد الـ ـن ــاص ــر ،فــي
قـصــر ب ـيــان ،أم ــس ،نــائـبــة رئيس
الوزراء وزيرة خارجية جمهورية
كوسوفو دونيكا شوارتز والوفد
الـ ـم ــراف ــق ل ـه ــا ،وذل ـ ــك بـمـنــاسـبــة
زيارتها للبالد.
حضر المقابلة مساعد وزيــر
الخارجية لشؤون أوروبا السفير
ناصر الهين.
فــي مـجــال آخ ــر ،أج ــرى رئيس
مجلس ال ــوزراء ،اتصاال هاتفيا،
م ـ ـس ـ ــاء أ م ـ ـ ـ ــس األول ،ب ــر ئ ـي ــس
مجلس الوزراء العراقي مصطفى
ال ـك ــاظ ـم ــي ،ن ـق ــل خ ــال ــه تـحـيــات
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ن ـ ــواف األحـ ـم ــد ،وت ـح ـي ــات سمو
نائب األمير وولي العهد الشيخ
مشعل األحمد ،وتهاني سموهم
له بنجاح االنتخابات التشريعية
النتخاب أعضاء مجلس النواب،
كـ ـم ــا جـ ـ ــرى خـ ــالـ ــه اسـ ـتـ ـع ــراض

ً
الخالد مستقبال الناصر ووزيرة خارجية كوسوفو أمس
ال ـعــاقــات ال ــوط ـيــدة ال ـتــي تــربــط
ً
البلدين الشقيقين ،متمنيا سموه
ل ـل ـع ــراق وش ـع ـب ـهــا ال ـش ـق ـيــق كــل
التقدم واالزدهار ،وراجيا له دوام
الصحة وموفور العافية.
كـ ـم ــا أجـ ـ ـ ــرى س ـ ـمـ ــوه اتـ ـص ــاال
هاتفيا بــرئـيــس مجلس الـنــواب
ف ــي ال ـع ــراق مـحـمــد الـحـلـبــوســي،
نقل خالله تحيات صاحب السمو

كوسوفو يبحثان
في
ونظيرته
الناصر
ّ
َ
العالقات ويوقعان مذكرتي تفاهم
ع ـقــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة وزيـ ــر الــدولــة
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د .أحمد
الناصر ،أمس ،جلسة مباحثات رسمية
مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية
والجاليات في كوسوفو دونيكا جيرفاال،
وذلك في الديوان العام لوزارة الخارجية،
بمناسبة زيارتها الرسمية إلى الكويت.
وبـحــث الجانبان خــال الـلـقــاء أوجــه
العالقات التي تربط البلدين والشعبين
الصديقين وسبل تطويرها في المجاالت
كــافــة وع ـلــى مـخـتـلــف ال ـص ـعــد ،السيما
االستثمارية واالقتصادية والتجارية
مـنـهــا ،إضــافــة ال ــى مناقشة الـعــديــد من
المواضيع ذات االهتمام المشترك.
وعقب جلسة المباحثات تم التوقيع
َ
ع ـل ــى م ــذك ــرت ــي ت ـف ــاه ــم ب ـي ــن ال ـب ـلــديــن
الصديقين في عدد من مجاالت التعاون
بينهما.

www●aljarida●com

أمير البالد ،وسمو نائب األمير
وولي العهد وتهاني سموهم له
بنجاح االنـتـخــابــات التشريعية
النتخاب اعضاء مجلس النواب،
متمنيا سـمــوه ألع ـضــاء مجلس
النواب كل التوفيق والسداد ،لكل
م ــا ف ـيــه خ ـيــر ومـصـلـحــة ال ـع ــراق
الشقيق ،وتحقيق كل ما يتطلع
إل ـيــه الـشـعــب ال ـعــراقــي م ــن تـقــدم

وازده ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،وراجـ ـ ـي ـ ــا لـ ــه م ــوف ــور
الصحة ودوام العافية.
وأجـ ـ ـ ـ ـ ــرى سـ ـ ـم ـ ــوه اتـ ـص ــالـ ـي ــن
هاتفيين بزعيم التيار الصدري
ف ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق مـ ـقـ ـت ــدى ال ـ ـصـ ــدر،
وبـ ــالـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـسـ ــابـ ــق إلق ـل ـي ــم
كــردسـتــان مسعود بــرزانــي ،نقل
خاللهما تحيات سمو أمير البالد
وسمو نائب األمير وولي العهد

وت ـهــانــي سـمــوهــم لـهـمــا بنجاح
االنتخابات التشريعية النتخاب
ً
أعـضــاء مجلس ال ـنــواب ،متمنيا
سموه ألعضاء مجلس النواب كل
التوفيق والسداد ،لكل ما فيه خير
ورفعة العراق الشقيق ،وتحقيق
كل ما يتطلع إليه الشعب العراقي
مــن تـقــدم وازده ـ ــار ،راج ـيــا لهما
دوام الصحة والعافية.

العلي :دور بارز للمكتب «األممي» بالكويت
بحث مع سفير النمسا والشيخ وربيعان تعزيز التعاون
بحث وزير الداخلية الشيخ ثامر
الـعـلــي ،أم ــس ،مــع سـفـيــر جمهورية
النمسا ماريان وربــا وممثل األمين
العام لألمم المتحدة المنسق المقيم
لدى الكويت د .طارق الشيخ وممثلة
المفوضية السامية لألمم المتحدة
ل ـ ـشـ ــؤون ال ــاج ـئ ـي ــن ل ـ ــدى ال ـك ــوي ــت
نـســريــن ربـيـعــان الـمــوضــوعــات ذات
االهتمام المشترك.
وقالت وزارة الداخلية ،في بيان
صحافي ،إن الوزير العلي أكد خالل
لـقــائــه سـفـيــر الـنـمـســا عـمــق عــاقــات
الـتـعــاون بـيــن الـبـلــديــن ،إذ تــم خــال
الـلـقــاء بحث عــدد مــن الموضوعات
ذات االهـ ـتـ ـم ــام ال ـم ـش ـت ــرك الس ـي ـمــا
المتعلقة بالجانب األمني.
ورح ـ ــب وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة بـمـمـثــل
األمين العام لألمم المتحدة المنسق
ً
الـمـقـيــم ل ــدى ال ـكــويــت مـثـمـنــا ال ــدور
ال ـب ــارز الـ ــذي ي ـقــوم ب ــه مـكـتــب األم ــم

جانب من التوقيع على مذكرتي التفاهم بين البلدين

وزير الداخلية مستقبال طارق الشيخ أمس
ال ـم ـت ـح ــدة ف ــي ال ـك ــوي ــت ف ــي جـمـيــع
الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاالت سـ ـ ـ ـ ــواء الـ ـتـ ـنـ ـم ــوي ــة أو
اإلنسانية أو التعليمية ،وتــم خالل
الـلـقــاء بحث عــدد مــن الموضوعات
ذات االهتمام المشترك ممثلة في مد
آفــاق التعاون والتنسيق في برامج
التعليم والتدريب.

كما رحب وزير الداخلية بممثلة
المفوضية السامية لألمم المتحدة
ل ـ ـشـ ــؤون ال ــاج ـئ ـي ــن ل ـ ــدى ال ـك ــوي ــت
نسرين ربيعان ومرافقتها مسؤول
قسم الحماية أمل البيض ،وتم خالل
اللقاء بحث آلية تعزيز التعاون بين
وزارة الداخلية والمفوضية.

جائزة الكويت للقرآن تنطلق «أونالين»  2فبراير

السفيرة األميركية :لألمن السيبراني
ً
حياتنا
على
كبير
تأثير
الكندري :الكويت رائدة عالميا في رعاية كتاب الله
أعلن وزير األوقاف والشؤون
اإلس ــامـ ـي ــة ع ـي ـس ــى ال ـك ـن ــدري
أن ال ــدورة  21لـجــائــزة الكويت

الــدول ـيــة لـحـفــظ ال ـق ــرآن الـكــريــم
وقـ ـ ــراءات ـ ـ ــه وتـ ـج ــوي ــد ت ــاوت ــه،
ستقام خــال الـفـتــرة مــن  2إلى

نقابة «األوقاف» :التريث في إلغاء
كوادر  1100موظف
السفيرة األميركية خالل زيارتها «كلية الكويت التقنية» أمس
في إطار المساعي بين البلدين في جهودهما
ّ
ل ـم ــواج ـه ــة األم ـ ــن ال ـس ـي ـب ــران ــي ومـ ــا ي ـشــك ـلــه مــن
أخطار ،زارت السفيرة األميركية لدى البالد آلينا
رومانوسكي ،أمس ،كلية الكويت التقنية.
وأكدت رومانوسكي ،في تغريدة على «تويتر»،
بعد الزيارة ،أن «لألمن السيبراني تأثيرا كبيرا

على حياتنا ،ولذلك قمت بزيارة لكلية الكويت
التقنية للتعرف على شراكتهم مــع الجامعات
في أميركا وجهودهم لتدريب األجـيــال القادمة
مــن الطلبة الكويتيين ح ــول األ م ــن السيبراني،
ً
خصوصا أن الجامعات األميركية توفر أفضل
البرامج األكاديمية في هذا المجال».

َّ
«الدين العام» ثمرة الحوار...

ً
حقيقية لالنفراجة السياسية في البالد» ،مشيرا إلى أن هناك «تفاهمات
ً
واتفاقات تحدث على هذا الصعيد ستؤدي فعليا إلى استقرار العمل
في مجلس األمة ،وتمهد لعالقة مستقرة وتعاون بناء».
ً
وتوقع أن يكون االنعقاد المقبل دورا لالستقرار واإلنجاز وإصدار
التشريعات والقوانين الكفيلة بمعالجة مختلف القضايا في البالد،
ً
الفتا إلى أن هذا األمر يطمح إليه كل أهل الكويت ونواب األمة والحكومة
ً
أيضا.
وأك ــد الحمد أن قــانــون الــديــن الـعــام لــن يـمـ ّـر مــا لــم تـقـ ّـدم الحكومة
ً
التعديالت التي طلبتها اللجنة والضمانات الكافية ،خصوصا مصدر
َّ
الدين وآلية صرفه في الداخل ،وفي أي اتجاه ،وتحصيله ،إلى جانب
ً
طريقة سداده ،وعدم صرفه كله على الرواتب ،فضال عن تنويع مصادر
الدخل ،ومكافحة الفساد ،وتحصيل الديون الحكومية في الخارج.
ً
وأضاف الحمد أن «الدين العام» ليس عيبا ،فكثير من دول العالم،
ّ
كالواليات المتحدة ،والجوار تستدين لمعالجة وضع اقتصادي معين،
ً
مثل الواليات المتحدة ،مستدركا بأن ذلك ينبغي أن يتم وفق أسس
سليمة ومتينة.
وأكد «أننا نعاني في الكويت أزمة عدم ثقة بكيفية إدارة هذا ّ
الدين،
ً
وكوني رئيسا للجنة المالية يوجد كثير من القوانين التي نتطلع
لمناقشتها وإن ـجــازهــا ،مـثــل خـطــة ال ــدول ــة الـتـنـمــويــة وال ــدي ــن الـعــام
ً
والمشروعات الخاصة بالضرائب والرسوم» ،مجددا رفضه أن يكون
مجلس األمة أداة ّ
لمس جيب المواطن.
٠٥

العراق :شبح «الكتلة األكبر» يهدد...
ليهدد انتخابات  2021التي جرت األحد الماضي.
وعقب الخسارة القاسية التي منيت بها الفصائل الموالية
لطهران في «تحالف الفتح» الــذي خسر نحو نصف مقاعده،
ً
تصدر رئيس الــوزراء السابق نوري المالكي ،الذي حل ثالثا،

ان ـت ـقــد ن ــائ ــب رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة نـقــابــة
ال ـع ــام ـل ـي ــن فـ ــي وزارة األوقـ ـ ـ ـ ــاف وال ـ ـشـ ــؤون
اإلسالمية طراد العنزي ،صمت أعضاء مجلس
األمة تجاه إلغاء كوادر أكثر من  1100موظف
في وزارة األوقــاف ،بسبب تطبيق قرار ديوان
الخدمة المدنية بخصوص المسميات.
وق ــال الـعـنــزي فــي تصريح إن «هـنــاك عــددا
من أعضاء مجلس األمة قامت قائمتهم عندما

المشهد في مواجهة رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر،
ً
ً
الذي حل تياره أوال في االنتخابات بنحو  72مقعدا.
ّ
وفي محاولة لتكرار سيناريو  ،2010الذي مكنت فيه المحكمة
االتحادية العليا المالكي من سحب أحقية تشكيل الحكومة
من إيــاد عــاوي الــذي فــاز تكتله بأكبر عــدد من النواب آنــذاك،
ش ــدد الـقـيــادي فــي «ائ ـتــاف دول ــة ال ـقــانــون» محمد الصيهود
على أن الكتلة األكبر سوف تشكل في جلسة البرلمان األولى،
وهــي عبارة عن قــوى سياسية متحالف بعضها مع بعض»،
ً
مــوضـحــا أن «ه ــذا مــا أك ــده الــدس ـتــور وفـســرتــه بشكل واضــح
المحكمة العليا».
من ناحيته ،شدد النائب عن «ائتالف دولة القانون» كاطع
ُ
الركابي على أن «الكتلة األكبر ستشكل داخل البرلمان».
في المقابل ،قال القيادي في التيار الصدري عصام حسين،
إن «الدستور أعطى الحق للكتلة الصدرية تشكيل الحكومة
المقبلة ،ألنها الحاصلة على أعلى عدد من المقاعد».
وأضـ ــاف حـسـيــن ،أن «حـ ــراك بـعــض ال ـقــوى لتشكيل الكتلة
األكبر لمواجهة الكتلة الصدرية ،هي محاوالت للضغط علينا
باعتبارنا حصلنا على األغلبية البرلمانية لينصاع لمشروع
يشابه المشروع الذي بنى حكومة .»2010
ومنع قانون  2020االنتخابي انتقال النائب أو الحزب أو
الكتلة المسجلة ضمن قائمة مفتوحة إلى ائتالف أو حزب أو
قائمة أخرى إال بعد تشكيل الحكومة ،مما يمنح التيار الصدري
ً
أحقية التكليف بتشكيل الحكومة ،وفقا للخبير القانوني طارق
حرب الــذي شدد على أنه وفق القانون النافذ «الكتلة األكبر»
تعني التحالف المسجل الذي ينال أكبر عدد من المقاعد في
االقتراع بالتالي يجب تكليف الفائز بتشكيل حكومة ويقع على
عاتقه تأمين األغلبية النيابية لها.
جاء ذلك ،بينما اتسعت دائرة القوى الرافضة للنتائج وانضم
ً
لها عالوي ،الذي يعد معارضا إليران .وتعدلت أرقام النتائج
األولية بعد الفرز اليدوي وحصل «الفتح» على عدد إضافي من
المقاعد لكن ذلك لن يؤثر على المشهد العام.
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أعلن عن دخول المرأة الكويتية إلى الجيش،
لكننا نـقــول لـهــؤالء أيــن انـتــم مما يـحــدث في
وزارة األوقاف من مخالفات وتجاوزات نشرت
في مختلف وسائل التواصل المختلفة ،ولم نر
منكم أي تحرك او حتى تعليق تجاه ما أثير؟».
ون ــاش ــد ال ـع ـن ــزي رئ ـي ـس ــة دي ـ ـ ــوان ال ـخــدمــة
ال ـمــدن ـيــة م ــري ــم ال ـع ـق ـيــل« ،ال ـت ــري ــث ف ــي ســرعــة
التعامل مع هذه المخالفة (إلغاء الكوادر)».

واشنطن :نتواصل مع الخليج لتقييم...

ً
مبينا أن بالده «ستكون مستعدة للتكيف مع وضع جديد بكل
الخيارات ،إذا لم تكن طهران مستعدة للعودة إلى االتفاق».
وأشار المسؤول األميركي إلى أن إدارة بايدن «ترحب بالحديث
بين السعودية واإلمارات وإيران ،لكن المهم هو ما سيحدث في
المنطقة».
وبالتزامن مع لقاء إماراتي  -إسرائيلي  -أميركي على مستوى
وزراء الخارجية ،في واشنطن ،قال المبعوث األميركي إنه «توجد
ً
بعض الخالفات مع إسرائيل بخصوص طهران ،ولدينا أيضا
هدف مشترك بمنع إيران من الحصول على سالح نووي».

«حزب اهلل» يقود لبنان...
ال ـق ـضــاء األع ـل ــى ل ـق ــرار ال ـح ــزب ،فسيعني ه ــذا تـلـقــي السلطة
القضائية في لبنان ضربة قاصمة وانتهاء القضاء ،أما بحال
ً
اتـخــذت الحكومة بنفسها الـقــرار فــإن ذلــك سيعد تعديا على
السلطة القضائية وسـيــؤدي إلــى إسـقــاط الحكومة بالمعنى
ً
ً
ً
ال ــرم ــزي شـعـبـيــا ودولـ ـي ــا ،خ ـصــوصــا أن ـهــا تتعثر فــي ملفات
متعددة.
ويحاول رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة
نجيب ميقاتي البحث عــن مـخــرج يحفظ مــاء و جــه الجميع،
حية ّ
ويبقي الحكومة ّ
وفعالة ،لكن كل االتصاالت لم تنجح في
ً
الوصول إلى مخرج ،وبقي «حزب الله» مصرا على إقالة البيطار،
وهو األمر الذي يرفضه عون وميقاتي.
كل هذه التطورات تحصل على مرأى من العالم ووسط مراقبة
دولية ،وبعد صدور بيانين عن «الخارجية» األميركية واالتحاد
األوروبي حول ضرورة استكمال التحقيقات في تفجير المرفأ.
وحاول وزير العدل العمل على صيغة قانونية تحمي البيطار
وتحفظ كرامته ،وتلبي طروحات «حزب الله» ومطالبه ،لكن هذه
الصيغة تبدو متعثرة حتى اآلن .وال تزال المصادر القضائية
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سمو أمير البالد.
وق ــال ال ـك ـنــدري فــي تصريح
ص ـحــافــي إن «ال ـم ـســاب ـقــة تـقــام
ً
سـ ـن ــوي ــا ت ـح ــت رعـ ــايـ ــة كــري ـمــة
وســامـيــة وه ــو خـيــر دلـيــل على
اهتمام القيادة في البالد بحفظ
الـقــرآن الكريم ودعــم ومساندة
الحفظة وتشجيعهم وإكرامهم»،
مبينا أن «حــرص الكويت على
اس ـت ـمــرار إق ــام ــة ه ــذه الـجــائــزة
سنويا يؤكد ريادتها في العالم
ك ــدول ــة راعـ ـي ــة لـ ـش ــؤون ال ـق ــرآن
ال ـك ــري ــم ،وال ـتــأك ـيــد أي ـضــا على
رؤية وزارة األوقاف الريادة في
العمل اإلسالمي».
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى ان «ال ـ ـجـ ــائـ ــزة
س ـت ـقــام ه ــذه الـ ـ ــدورة ع ــن ُب ـعــد،
وذلـ ــك ب ـعــد ن ـجــاح ال ـ ـ ــوزارة في
ت ـج ــرب ــة ال ـت ـع ـل ـيــم ع ــن ب ـع ــد مــن
خالل مراكزها القرآنية ،وستقام

تـقـنـيــة (أون ــاي ــن) ف ــي س ـفــارات
ال ـكــويــت ب ــال ـخ ــارج» ،الف ـتــا إلــى
أن «مـ ــن أهـ ـ ــداف الـ ـ ـ ــدورة ،خلق
روح التنافس في حفظ القرآن
الكريم وإبراز الوجه الحضاري
للكويت كراعية للقرآن الكريم،
وتــرسـيــخ الـقـيــم اإلســامـيــة من
المنظور القرآني من خالل إقامة
الفعاليات الجائزة».
ولـ ـف ــت إلـ ـ ــى ان عـ ـ ــدد الـ ـ ــدول
المشاركة فــي الـجــائــزة سيبلغ
أكـ ـث ــر مـ ــن  45دولـ ـ ـ ــة ،الفـ ـت ــا ان
ال ـج ــائ ــزة تـشـمــل أرب ـع ــة ف ــروع؛
ً
األول حفظ القرآن الكريم كامال
مــع التجويد ،والـثــانــي التالوة
والترتيل ،والثالث حفظ القرآن
ال ـك ــري ــم م ــع ال ـت ـجــويــد لـصـغــار
ال ـح ـف ــاظ ،بـيـنـمــا ال ـف ــرع الــراب ــع
سيكون لجائزة أفضل مشروع
تقني لخدمة القرآن الكريم.

ً
تبدي دعمها المطلق للبيطار ،رافضة التدخل السياسي ،بينما
يصر القاضي على أنه مستمر في مهمته ولن يتراجع.
في هذا الوقت دعا الحزب وحركة أمل و«المردة» إلى وقفة،
ً
اليوم ،أمــام قصر العدل في بيروت ،تنديدا بـقــرارات القاضي
البيطار ،بينما د عــا زعيم «ا ل ـقــوات اللبنانية» سمير جعجع
ً
ّ
سلمي» ،ردا على محاولة «الفريق اآلخر
شامل
عام
إلى
ٍ
ٍ
«إقفال ٍ
استعمال وسائل أخرى لفرض إرادته بالقوة».
وسيدخل لبنان من جراء هذه القضية في أزمــات متوالية،
تتنامى معها األبعاد الطائفية لألزمة ونزعات الدعوة للفدرالية
أو توسيع الالمركزية اإلدارية والمالية .كما أن الملف هو عنوان
لشرخ كبير بين الحزب وعون ،بسبب التضارب في الحسابات
ً
وال ـتــوج ـهــات ،خـصــوصــا أن نـصــر ال ـلــه وج ــه أسـئـلــة واضـحــة
للبيطار عن سبب عدم استماعه لرئيس الجمهورية ،الذي أبدى
االستعداد لإلدالء بإفادته.
ً
«ح ــزب ال ـل ــه» يـعـتـبــر نـفـســه مـسـتـهــدفــا م ــن خ ــال مـجــري ّــات
التحقيقات ،ويصل األمــر به إلــى اتهام البيطار بأنه يحضر
ً
ً
تحقيقا معلبا التـهــام الـحــزب بالتحقيق ،أمــا معارضو عون
ً
فيتهمونه بأنه ال يهاجم البيطار ،بحثا عن مدخل للتفاوض
مع األميركيين من أجل إزالة العقوبات المفروضة على صهره
ً
ً
جبران باسيل .عون يجد نفسه محرجا أيضا ،فهو يقول إنه ال
يريد التدخل في التحقيق ،ويصر على فصل السلطات ،لكنه
في المقابل يرفض منح اإلذن لمالحقة المدير العام لجهاز أمن
الدولة اللواء طوني صليبا.

ةديرجلا
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محليات
تنشيطية من
«فايزر» لمتلقي جرعتي «أكسفورد» «التحالف الوطني» :التحاق المرأة
ً
دولة
من
أكثر
في
أجريت
لدراسات
وفقا
دمج اللقاحات آمن وفعال
بالجيش انتصار على الفكر المتطرف
عادل سامي

كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر صـ ـحـ ـي ــة
م ـط ـل ـع ــة أن م ـ ــن تـ ـلـ ـق ــى الـ ـلـ ـق ــاح
المضاد لمرض «كــوفـيــد »-19من
منصة «أكسفورد أسترازينيكا»
س ـ ـي ـ ـح ـ ـص ـ ــل ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ـجـ ـ ــرعـ ـ ــة
ال ـت ـن ـش ـي ـط ـيــة ال ـث ــال ـث ــة م ــن ل ـقــاح
«فايزر».
وقالت المصادر لـ «الجريدة»
إن دم ــج ال ـل ـقــاحــات آم ــن وف ـعــال
وف ـق ــا لـ ـل ــدراس ــات ال ـت ــي أج ــري ــت
فــي أكـثــر مــن دول ــة ،الفـتــة إلــى أن
ه ــذه ال ـطــري ـقــة ت ــم تـطـبـيـقـهــا في

بدء التسجيل لتطعيمات الشتاء
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د .عبدالله السند
فتح باب التسجيل لتلقي تطعيمات الشتاء (اإلنفلونزا وبكتيريا
االلتهاب الرئوي «نيوموكوكال») وذلك للفئة العمرية  50سنة فما
فوق ،على أن يتم فتح باب التسجيل لبقية الفئات العمرية تباعا.
وكشف السند في تصريح صحافي أمس عن فتح مركز جليب
الشيوخ لتطعيم «كوفيد »19 -الستقبال الراغبين بتلقي اللقاح
بدون مواعيد مسبقة لجميع الفئات المشمولة بالتطعيم ،والتي
تعذر حصولها على اللقاح خالل الفترة الماضية ألي سبب.
وأشار إلى استمرار حملة التطعيم الميدانية الشاملة في تقديم
الخدمة في عدد من مناطق البالد ،حيث شملت بالتغطية خالل
اليومين الماضيين منطقتي بنيد القار وحولي ،واستمرت أمس
في تقديم الخدمة في منطقة المهبولة.

أكثر من دولــة أوروبية .وأشــارت
المصادر إلــى أن مــن تلقوا لقاح
«أكـسـفــورد» ومضى عليهم أكثر
م ــن  6أش ـه ــر س ـي ـح ـص ـلــون على
الجرعة التعزيزية خالل نوفمبر
أو ديسمبر المقبل ،مشددة على
أن الجرعة التنشيطية من خالل
الدمج ستكون أكثر فعالية.
وشددت على مأمونية الجرعة
ال ـت ـن ـش ـي ـط ـيــة ب ـم ـن ـصــة «فـ ــايـ ــزر»
ل ـم ـت ـل ـق ــي ج ــرعـ ـت ــي أك ـ ـس ـ ـفـ ــورد،
ومضت عليهم المدة المطلوبة.
وفـ ـ ــي إطـ ـ ــار م ـن ـف ـص ــل ،أكـ ــدت
المصادر أن الــوصــول إلــى صفر
إص ـ ــاب ـ ــات لـ ـفـ ـي ــروس «ك ـ ــورون ـ ــا-
س ــارس -ك ــوف »2سيكون صعبا
ج ـ ـ ـ ــدا ،مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ـ ــى أن ت ـق ـل ـيــل
اإلصابات ليصل إلى أقل من 30
إصــابــة سيكون أم ــرا جـيــدا جــدا،
مع ضمان عدم ارتفاع اإلصابات،
حـ ـي ــث إن ت ـس ـج ـي ــل  30إ ص ــا ب ــة
ي ــوم ـي ــا س ـي ـك ــون س ـه ــل الـتـحـكــم
فيها ،بعكس تسجيل  1000حالة
إيجابية يوميا.
وأش ـ ــارت إل ــى أن ال ـت ـشــدد في
التقصي الوبائي على المصابين
والـ ـمـ ـخ ــالـ ـطـ ـي ــن بـ ـشـ ـك ــل صـ ـ ــارم
س ـي ـكــون ل ــه ت ــداع ـي ــات إيـجــابـيــة
على نزول اإلصابات بشكل كبير،
الف ـت ــة إل ــى أن ان ـخ ـفــاض ون ــزول

األرق ــام بشكل كبير يحتاج إلى
تعاون المجتمع عن اإلبــاغ عن
المخالطين بشكل دقيق وشفاف.
وأكـ ــدت ال ـم ـصــادر أن اإلغ ــاق
ب ـش ـك ــل كـ ــامـ ــل أص ـ ـبـ ــح أمـ ـ ـ ــرا مــن
الماضي وصعبا جدا وليس حال،
ض ــارب ــة م ـثــاال ب ــدول ــة نيوزيلند
ال ـتــي أغـلـقــت ح ــدوده ــا بــالـكــامــل
ووصـ ـلـ ــت إل ـ ــى ص ـف ــر إصـ ــابـ ــات،
وع ـ ـقـ ــب فـ ـت ــح أجـ ــوائ ـ ـهـ ــا ،عـ ــادت
اإلصابات للظهور مرة أخرى.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر ال ـ ــى أن
الـسـلـطــات الصحية فــي الكويت
مطالبة بوضع هدف للمحافظة
ع ـلــى االس ـت ـق ــرار ال ــوب ــائ ــي ال ــذي
ن ـ ـع ـ ـي ـ ـشـ ــه ،وه ـ ـ ـ ــو ع ـ ـ ـ ــدم ت ـ ـجـ ــاوز
اإلصــابــات عــن  100حــالــة يوميا
وهو أمر أكثر من ممتاز.
وأكدت المصادر أهمية اعتماد
إج ــراء المسحة السريعة «رابيد
تيست» ،خصوصا أنها ال تسبب
أي إزعاج سواء للصغار أو الكبار،
كما أ نـهــا تعطي نتائح سريعة،
ويـمـكــن إج ــراؤه ــا فــي الـمـنــزل أو
المدرسة أو أماكن العمل.
ودعــت إلــى تكثيف المسحات
الــروت ـي ـن ـيــة سـ ــواء ف ــي ال ـم ــدارس
أو أمــاكــن الـعـمــل ،وهــو مــا يــؤدي
إلـ ــى م ـن ــع ان ـت ـش ــار بـ ــؤر ج ــدي ــدة
للفيروس.

محمد جاسم

كشفت مصادر لـ «الجريدة» أن لجنة المخيمات
الربيعية ستعقد اجتماعا األسبوع المقبل العتماد
آلية التخييم النهائية ،ومن ضمنها النظر في مراجعة
رسوم التخييم أو اإلبقاء عليه كما هو في السابق.
وقالت المصادر إن اللجنة ستبحث في اجتماعها
فتح مناطق جديدة للتخييم في جنوب البالد ،وكذلك
فــي غــرب «جـنــوب سعد الـعـبــدالـلــه» ،مشيرة إلــى أن
اللجنة في طور أخذ الموافقات الكاملة من الجهات
المالكة لهذه األراضي ،ومنها وزارتا الدفاع والنفط.
وأضافت :في المقابل تم وضع بعض المناطق في
شمال البالد من ضمن المناطق الممنوع التخييم
بها ،لــوجــود بعض التحفظات عليها مــن الجهات

رح ــب ال ـت ـحــالــف الــوطـنــي
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ب ـ ـقـ ــرار نــائــب
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــدف ـ ـ ـ ـ ــاع ،ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ
حـ ـم ــد ال ـ ـجـ ــابـ ــر ،ب ـف ـت ــح ب ــاب
ال ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل ل ـ ـل ـ ـمـ ــواط ـ ـنـ ــات
الكويتيات لاللتحاق بشرف
ا لـخــد مــة العسكرية كضباط
اخ ـت ـص ــاص ،وض ـب ــاط صف
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ،وذلـ ـ ـ ــك ف ـ ــي م ـج ــال
الخدمات الطبية ،والخدمات
العسكرية المساندة.
ورأى التحالف ،في بيان،
أم ـ ــس ،أن هـ ــذا الـ ـق ــرار يمثل
ً
ان ـت ـص ــارا آخـ ــر ل ـل ـم ــرأة على
الفكر المتطرف ،بعد دخولها
ال ـس ـلــك ال ـق ـضــائــي وتــولـيـهــا
مـنـصــب قـ ــاض ،وتصحيحا
ً
لوضع خاطئ استمر عقودا
م ــن ال ــزم ــن خ ــال ــف ال ـم ـبــادئ
الدستورية التي نصت على
المساواة ،وحاربت التمييز
على أساس الجنس ،ويفتح
آفاق المشاركة للمرأة بجانب
الـ ــرجـ ــل فـ ــي ت ـط ــوي ــر ق ـ ــدرات

الـ ـجـ ـي ــش الـ ـك ــويـ ـت ــي فـ ــي شـتــى
االختصاصات.
وأكد أن التصريحات النيابية
المناهضة لـلـقــرار ص ــادرة من
مجموعة غير مؤمنة بالدستور
ً
نـصــا وال الــديـمـقــراطـيــة نهجا،
ومــارســت – والت ــزال  -اإلره ــاب
ال ـف ـكــري وال ـس ـيــاســي ف ــي أكـثــر
من محطة تاريخية ضد نضال
ال ـ ـمـ ــرأة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،لـلـحـصــول
ع ـ ـلـ ــى ح ـ ـقـ ــوق ـ ـهـ ــا الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
واالجـتـمــاعـيــة ،وحــاولــت فرض

ال ـ ــوص ـ ــاي ـ ــة الـ ــدي ـ ـن ـ ـيـ ــة ع ـلــى
المجتمع الكويتي ومصادرة
حقوقه الدستورية والمدنية.
وهنأ التحالف ،في ختام
بيانه ،المرأة الكويتية على
انـ ـضـ ـم ــامـ ـه ــا ال ـ ـ ــى الـ ـخ ــدم ــة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،م ــؤك ــدا إي ـمــانــه
بقدراتها وعطائها في خدمة
ال ــوط ــن ف ــي أك ـثــر م ــن مــوقــع،
مستذكرا بكل فخر واعتزاز
مسيرة «الكويتية» منذ القدم
ونجاحها في كل المجاالت.

«العدل» :مكافآت انتخابات «األمة»
في حسابات مستحقيها اليوم
●

محمد راشد

أكدت مصادر قيادية في وزارة
الـ ـع ــدل أن «مـ ـك ــاف ــآت ان ـت ـخــابــات
م ـج ـل ــس األمـ ـ ــة  ،2020س ـت ـكــون
ف ــي ح ـســابــات الـمــوظـفـيــن ال ـيــوم
الخميس ،على أن يكتمل الجزء
اآلخر منها األحد القادم».
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر
لـ«الجريدة» ان «الجهات المعنية
ف ــي ال ـ ـ ــوزارة أرس ـل ــت الـكـشــوفــات
الرسمية بأسماء المستحقين إلى
البنوك تمهيدا لصرفها وفق اآللية

الـمـتـبـعــة ب ـه ــذا الـ ـش ــأن» ،مـشـيــرة
إ لــى أن قيمة المكافأة للعاملين
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات م ـج ـلــس االم ــة
التكميلية عــن الــدائــرة الخامسة
تتراوح المكافأة بين  150و4000
دينار.
وب ـي ـن ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن «هـ ــذه
الخطوة جــاءت بعد صــدور قرار
وزاري مــن نــائــب رئـيــس مجلس
الــوزراء ،وزير العدل وزير الدولة
لـشــؤون تعزيز الـنــزاهــة ،عبدالله
الـ ــرومـ ــي ،ب ـش ــأن صـ ــرف م ـكــافــأة
االنتخابات لمجلس األمــة 2020

واالنتخابات التكميلية والتي ضم
ً
عــددا من المستشارين والقضاة
وقياديي الوزارة ووكالء النيابة»،
الفتة إلى ان مجلس ديوان الخدمة
ال ـم ــدن ـي ــة قـ ـ ــرر خـ ـ ــال اج ـت ـمــاعــه
الـ ـم ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى م ـن ــح ال ـم ـك ــاف ــأة
المالية المقترحة مــن قبل وزيــر
ال ـع ــدل لـكــل م ــن مــوظـفــي الـ ــوزارة
الـمـشــاركـيــن فــي انـتـخــابــات (أمــة
 - 2020االنـتـخــابــات التكميلية)
على أن يتم خصم  25فــي المئة
فقط من قيمتها ،وأن يتم الصرف
من بند المكافآت مرة واحدة فقط.

العوضي لـ ةديرجلا  :تقديم مواعيد اللجان الطبية لصغار المعاقين
•

●

جورج عاطف

أطلقت الهيئة العامة لشؤون
ذوي اإلعاقة ،بالتعاون مع معهد
ال ـب ـنــاء ال ـب ـشــري ،أم ــس ،بــرنــامــج
الدفعة الثالثة من خدمة العمالء
ل ـت ــدري ــب ذوي اإلع ــاق ــة وت ـكــريــم
ال ـمــوهــوب ـيــن مـنـهــم الـمــرشـحـيــن
للفوز بجائزة «عمار» التي ستقام
في المملكة العربية السعودية.
وكشف ـ ـ ـ ــت مد ي ـ ــرة الهي ـ ـئـ ـ ـ ـ ـ ــة
د .شفيقة العوضي ،لـ «الجريدة»
عن وضع خطة متكاملة يتسنى
مـ ـ ــن خـ ــال ـ ـهـ ــا ت ـ ـقـ ــديـ ــم م ــواعـ ـي ــد
اللجان الطبية التطورية المعنية
بتشخيص وتحديد نوع ودرجة
وشـ ـ ـ ـ ـ ــدة اإلع ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــة ،وال ـ ـخـ ــاصـ ــة
بــالـمـعــاقـيــن ال ـص ـغــار( ،ق ـبــل سن
ً
دخ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس) ،خ ـص ــوص ــا
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة وال ــذهـ ـنـ ـي ــة م ـن ـهــا،
لـتــافــي تــأخـيــر بـعــض المواعيد
الذي تزامن وتطبيق االشتراطات
الصحية واالح ـتــرازيــة المتخذة
لمجابهة «كوفيد .»19
وقــالــت الـعــوضــي ،إن «الهيئة
تـعـمــل عـلــى ق ــدم وس ـ ــاق ،لــوضــع
خطة عمل متكاملة يتم بموجبها
ت ـح ــوي ــل ج ـم ـيــع إج ــراءاتـ ـه ــا مــن
ورق ـي ــة إل ــى آل ـي ــة» ،الف ـتــة إل ــى أن
ً
هـنــاك إج ـ ــراءات ع ــدة يـتــم حاليا
إنـ ـج ــازه ــا «أون ـ ـ ــاي ـ ـ ــن» ،غ ـي ــر أن
ال ـط ـم ــوح ال ـح ــال ــي ب ـل ــوغ تجنب

«سهل» :تفعيل وإضافة
خدمات جديدة لـ «الداخلية»

التصريحات المناهضة للقرار صادرة من مجموعة غير مؤمنة بالدستور

اآللية النهائية للمخيمات األسبوع المقبل «اإلعاقة» تطلق «شركاء لتوظيفهم»
●مناطق جديدة للتخييم في غرب «جنوب سعد العبدالله» والجنوب لتدريب ذوي االحتياجات
الـحـكــومـيــة ،خــاصــة تـلــك الـقــريـبــة م ــن الـمـعـسـكــرات
ومشاريع النفط والمناطق السكنية الجديدة.
وأوضحت أنه تم تخصيص  5مواقع لكل منطقة
م ــن مـنــاطــق الـتـخـيـيــم ف ــي ش ـمــال ال ـب ــاد وجنوبها
وطــريــق كـبــد ،والـتــي تشمل منطقة خــدمــات ومنها
طوارئ اإلسعاف ومكتب للشرطة ،فضال عن السماح
للعربات المتنقلة ،والجمعيات التعاونية بالوجود
فــي ه ــذه ال ـمــواقــع .وبـيـنــت أن الـلـجـنــة تــأخــذ بعين
االع ـت ـبــار إي ـجــاد تـسـهـيــات ومــزيــد مــن اإلج ـ ــراءات
التي تضمن سالمة الناس أثناء تخييمهم ،إضافة
إلى توسيع رقعة التخييم لكونه موسما محدودا،
مضيفة أن مناطق التخييم لن تخلو من المراقبة
التي ستخللها بعض حمالت التفتيش أثناء موسم
التخييم.

سلة أخبار

جانب من تكريم المعاقين المشاركين في مسابقة «عمار» بالسعودية
طلب المستندات الورقية التي قد
ّ
تعطل بعض اإلجــراءات أو تكبد
ذوي اإلعاقة مشقة الحضور إلى
مقر الهيئة ،السيما فــي القطاع
التعليمي.
وأشارت إلى أن الهيئة تسعى
من خالل حملة شركاء لتوظيفهم
إل ــى تــأهـيــل وتــوظ ـيــف وتشغيل
األ شـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص مـ ـ ــن ذوي ا ل ـه ـم ــم
ودمجهم في المجتمع كأشخاص
فــاع ـل ـيــن وم ـســاه ـم ـيــن ف ــي خطة
الدولة اإلنمائية.
وأضــافــت أن «شــركــاء الحملة
قاموا بتحويل الحلم إلى حقيقة
ً
وكانوا سببا في توحيد الرؤى،
ً
مما كان سببا في تخريج الدفعة

ً
األولى التي كانت تضم  29طالبا
تـ ــم ت ــوظ ـي ــف  6م ـن ـه ــم وال ــدف ـع ــة
ً
ال ـثــان ـيــة ال ـت ــي ض ـمــت  30طــالـبــا
وت ــم تــوظ ـيــف  6مـنـهــم بــالـقـطــاع
الحكومي و 24بالخاص».

منارة التدريب المهني
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت رئ ـي ـســة
ف ــري ــق ال ـب ـن ــاء ال ـب ـش ــري عــواطــف
ال ـس ـل ـم ــان« ،ن ـف ـت ـخ ــر ب ـ ــأن ن ـكــون
أحــد أذرع معهد البناء البشري
لـ ـلـ ـت ــدري ــب الـ ـ ـ ــذي ي ـم ـث ــل إح ـ ــدى
مـنــارات التدريب المهني لفئات
الرعاية االجتماعية وذوي اإلعاقة
فــي وطننا مــن أجــل بـنــاء إنسان

كــوي ـتــي يـحـمــل رســال ـتــه ب ـكــل ما
ت ـت ـض ـم ـنــه مـ ــن دعـ ـ ـ ــوة لـلـتـنـمـيــة
الـ ـبـ ـش ــري ــة والـ ـتـ ـط ــوي ــر ال ـم ـه ـنــي
وخدمة المجتمع».
بـ ـ ـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ـ ـ ــا ،أع ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ــت كـ ـبـ ـي ــر
م ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــاري األم ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
بالكويت رابعة مكي عن شكرها
ل ـل ـقــائ ـم ـيــن ع ـل ــى هـ ــذه ال ـش ــراك ــة،
مـ ــؤكـ ــدة أن ذوي االح ـت ـي ــاج ــات
فاعلين في المجتمع ،وأن اإلعاقة
ليست جسدية ،إنما إعاقة العقل
عن التفكير والعطاء ،مضيفة أن
«األم ــم المتحدة وبالتنسيق مع
ال ـح ـكــومــة الـكــويـتـيــة ه ــي شــريــك
أســاســي فــي دع ــم ه ــذه الـفـئــة من
فئات المجتمع».

«الكهرباء» 115 :ألف عداد ذكي جاهزة للتركيب

ً
العجمي لـ ةديرجلا  :تركيب  600عداد يوميا واستبدال  3آالف وجار االستكمال

ذكر المتحدث الرسمي
باسم تطبيق «سهل»
الحكومي الموحد للخدمات
اإللكترونية يوسف كاظم أنه
تم تفعيل وإضافة خدمات
جديدة من وزارة الداخلية
لتكون متاحة لمستخدمي
التطبيق .وقال كاظم،
لـ«كونا» ،أمس ،إن «الداخلية»
قدمت عبر التطبيق خدمة
حصرية تتمثل في إمكانية
دفع قيمة تذاكر المبعدين
عن البالد عبر خانة خدمات
الوزارة في التطبيق ،مبينا
أن من الخدمات األخرى
المقدمة أيضا نقل اإلقامة
المؤقتة إلى المادة السابقة،
من خالل إدخال الرقم المدني
للمكفول ورقم الهاتف النقال
للكفيل.
وأشار إلى أن تعاون
«الداخلية» في إضافة المزيد
من الخدمات لمستخدمي
تطبيق «سهل» يسهم كثيرا
في زيادة عدد المستفيدين
من الخدمات اإللكترونية،
مضيفا أن الوزارة ماضية في
تجهيز المزيد من الخدمات
اإللكترونية التي ستكون
متاحة الحقا للمستخدمين
من المواطنين والمقيمين.

حظر استيراد الطيور
من التشيك وغانا
أصدرت الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة
السمكية قرارا بفرض حظر
مؤقت على استيراد جميع
أنواع الطيور الحية وبيض
التفريخ والصيصان عمر
يوم واحد للدجاج البياض
والالحم ،من كل من التشيك
وغانا ،بسبب ظهور مرض
إنفلونزا الطيور عالي
الضراوة (.)H5N1
وقال المتحدث الرسمي
باسم الهيئة طالل الديحاني،
في تصريح أمس ،إن القرار
أكد ضرورة أن تخضع
جميع اإلرساليات حسب
نوعها للشروط والضوابط
التي تصدرها إدارة
الصحة الحيوانية بالهيئة،
وفق إجراءات المنظمة
العالمية للصحة الحيوانية
واإلجراءات المنصوص
عليها في الئحة الحجر
البيطري بالكويت ودول
مجلس التعاون الخليجي.
وأشار الديحاني إلى أنه تقرر
رفع الحظر على استيراد
جميع أنواع الطيور الحية
وبيض التفريخ والصيصان
من المملكة المتحدة.

«الرحمة العالمية» عقدت
جمعيتها العمومية

•

●

الوزارة تدرس
المديونيات
الكبيرة على
المستهلكين...
وهناك آلية
لتصفيتها
والتعامل
معها

سيد القصاص

كـ ـش ــف م ــدي ــر إدارة م ـتــاب ـعــة
الـ ـعـ ـق ــود والـ ـصـ ـي ــان ــة فـ ــي ق ـطــاع
خــدمــات الـعـمــاء ،رئـيــس الفريق
الفني الستبدال وتركيب العدادات
ال ــذكـ ـي ــة فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،م .م ـلــوح
الـعـجـمــي ،عــن تــركـيــب  600عــداد
يــومـيــا فــي الـســالـمـيــة بالمناطق
االستثمارية ،استعدادا لالنتقال
إلى القطاعات األخرى ،مشيرا إلى
توافر  115ألف عداد ذكي بمخازن
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ي ـت ــم ف ـح ـص ـهــا ح ــال ـي ــا،
تـمـهـيــدا لـتــركـيـبـهــا ،حـيــث تخدم
تلك العدادات الوزارة والعميل في
سهولة ال ـقــراءات ّودفــع الفواتير
إلكترونيا دون تدخل بشري.
وقـ ــال ال ـع ـج ـمــي ،ف ــي تـصــريــح
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،إن ـن ــا ب ــدأن ــا خطة
اسـتـبــدال ال ـعــدادات الميكانيكية
ال ـم ــوج ــودة ف ــي ال ـكــويــت بــذكـيــة،
حيث تم توقيع عقد توريد 200
ألف عــداد ذكي كمرحلة أولــى في
مارس الماضي.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :أطـ ـلـ ـقـ ـن ــا مـ ـش ــروع
تركيب ال ـع ــدادات فــي  5الـجــاري،
وبدأنا التركيب في اليوم التالي

بمحافظة حولي ،وتــم حتى اآلن
استبدال نحو  3آالف عداد ،وجار
اسـتـكـمــال االس ـت ـب ــدال ،مبينا أن
االسـتـبــدال فــي المرحلة الحالية
سيكون في النشاط االستثماري
والتجاري ،حيث ستحول الوزارة
ه ــذه ال ـع ــدادات إل ــى عـ ــدادات دفــع
مسبق.
وتابع أن لهذه العدادات العديد
مـ ــن الـ ـمـ ـمـ ـي ــزات؛ أول ـ ـهـ ــا س ـهــولــة
تـحـصـيــل الـ ـ ــوزارة مستحقاتها،
إضافة إلى سهولة متابعة العمالء
لفاتورة استهالكهم للكهرباء ،عن
طــريــق الــدخــول على التطبيقات
الـخــاصــة ب ــال ــوزارة ،أو مــن خــال
موقع الوزارة.

فرق المتابعة
وقال العجمي ،بعد االنتهاء من
النشاط التجاري واالستثماري
في محافظتي حولي ،والفروانية،
سيتم االنتقال تباعا إلى المراحل
الـ ـت ــالـ ـي ــة وال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــال ـق ـط ــاع
ال ـص ـنــاعــي وال ـح ـك ــوم ــي ،وبـقـيــة
األنـ ـشـ ـط ــة وصـ ـ ــوال إلـ ـ ــى ال ـس ـكــن
ال ـخ ــاص ،مبينا أن ال ـفــرق تعمل

ملوح العجمي

حاليا في منطقة السالمية ،بمعدل
استبدال يومي من  500إلى 600
عداد ،ولدينا فرق خاصة بمتابعة
أع ـم ــال ال ـتــرك ـيــب ،وفـ ــرق خــاصــة
تتابع ما بعد التركيب عمل هذه
ال ـع ــدادات ووص ــول ال ـق ــراءات من
ال ـع ــدادات إلــى الـنـظــام عــن طريق
شرائح االتصال.
وأردف :م ـ ــن خ ـ ـ ــال ش ــرا ئ ــح
االت ـص ــال يـتــم نـقــل الـبـيــانــات من
ال ـعــداد إل ــى ال ـن ـظــام ،حـيــث تطلع
هذه القراءة من العداد إلى نظام

جانب من عدادات ركبت بإحدى عمارات السالمية
سـتـهــاك مـبــاشــرة مــن دون أي
اال ّ
تــدخــل ب ـشــري ،وبــالـتــالــي تسهل
عملية إصدار الفواتير ،ومتابعة
تـحـصـيــل ه ــذه ال ـمــديــون ـيــات عن
طريق التطبيقات الذكية الخاصة
بالوزارة.
وأشــار إلى أنه عن طريق هذه
الـعــدادات نستطيع معرفة ما إذا
كـ ــان ه ـن ــاك عّـطــل ف ــي ال ـ ـعـ ــدادات،
أو مــا إذا تــوقــف عــن الـعـمــل ،عن
طريق البرامج الذكية المربوطة
مع األنظمة تصل الينا إشعارات

بوجود مشكلة في العداد ،وتنزل
الفرق مباشرة إلى العداد ،للتأكد
م ــن حــال ـتــه ،وإص ـ ــاح ال ـع ـطــل إن
وجد.

تحصيل المديونيات
ول ـفــت إل ــى أن ــه م ــن خ ــال هــذا
النظام تستطيع وزارة الكهرباء
والماء تحصيل المديونيات على
العمالء ،حيث توجه لهم رسائل
ل ـل ـســداد ،مــوضـحــا أن ــه فــي حالة

وج ـ ــود م ــدي ــون ـي ــات ك ـب ـيــرة على
بعض العمالء ،فإن الوزارة بصدد
دراسة هذه المديونيات ،وإيجاد
طريق ّ
معينة لحل هذه المشاكل
عـ ــن ط ــري ــق ال ـم ـك ـت ــب ال ـم ـخ ـتــص
بهذه األمور.
وأكد أن استبدال هذه العدادات
سـيـتــم م ــن دون أي ــة تـكـلـفــة على
ال ـع ـم ـي ــل ،ب ــل سـ ــوف ت ـس ـهــل لهم
عمليات التعامل مــع فواتيرهم،
وم ـتــاب ـعــة ال ـم ـبــالــغ ال ـت ــي عليهم
نتيجة االستهالك.

عقدت جمعية الرحمة
العالمية جمعيتها
العمومية العادية مساء
أمس األول ،في مقرها
الكائن بمنطقة حولي،
وفقا لالشتراطات الصحية
واإلجراءات االحترازية،
لمناقشة واعتماد التقرير
الختامي المالي واإلداري
عن الفترة المنتهية في
 ،2020/12/31بحضور
أعضاء مجلس اإلدارة
وممثلين عن وزارة الشؤون
االجتماعية ومسؤولين
بمكتب العصيمي والعيبان
للتدقيق المحاسبي .وخالل
اللقاء تمت تزكية الشيخ
يحيى سليمان العقيلي
رئيسا لمجلس إدارة جمعية
الرحمة العالمية ،خلفا
للشيخ جاسم المهلهل
الياسين ،الذي تمت تسميته
بإجماع الحضور رئيسا
فخريا للجمعية ،بعد
سنوات حافلة بالعمل
والعطاء وإدارة شؤون
المؤسسة بالحكمة والخبرة.
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الجابر :العمل الجماعي للجهات العسكرية يحفظ أمن الوطن

أكد أن تمرين «درع الوطن  »4يترجم جهود تنمية قدرات ومهارات منتسبيها

جانب من التمرين

وزير الدفاع محييا المشاركين في تمرين «درع الوطن »4

محمد الشرهان

مواكبة التطور
في التسليح
والوصول إلى
أقصى درجات
الجاهزية

أكـ ـ ــد نـ ــائـ ــب رئـ ـيـ ــس مـجـلــس
ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدف ــاع ،الـشـيــخ
ح ـم ــد الـ ـج ــاب ــر ،أه ـم ـي ــة ال ـع ـمــل
الجماعي المشترك ،والتعاون
والـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق الـ ـ ــدائـ ـ ــم بـ ـي ــن كــل
الـجـهــات الـعـسـكــريــة فــي الـبــاد
(ال ـج ـيــش وال ـش ــرط ــة وال ـح ــرس
ال ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي) ،ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف ت ـح ـق ـي ــق
التجانس واالنسجام والمرونة
ف ـ ــي ت ـن ـف ـي ــذ م ـخ ـت ـل ــف ال ـم ـه ــام
والــواجـبــات الموكلة إليها في

الدفاع عن الوطن ،وحفظ أمنه
واستقراره وسالمة أراضيه.
جاء ذلك خالل حضور الوزير
الـجــابــر ،أم ــس ،فـعــالـيــات ختام
ت ـمــريــن "درع ال ــوط ــن  ،"4ال ــذي
تــم تنفيذه عـلــى مرحلتين في
ل ــواء صــالــح المحمد اآلل ــي،94/
بـ ـمـ ـش ــارك ــة ع ـ ـ ــدد م ـ ــن وح ـ ـ ــدات
ا لـ ـجـ ـي ــش ا ل ـ ـكـ ــو ي ـ ـتـ ــي ،ووزارة
الــداخ ـل ـيــة ،وال ـح ــرس الــوطـنــي،
ح ـيــث ك ــان ف ــي اسـتـقـبــالــه لــدى

وص ــول ــه إل ـ ــى م ــوق ــع ال ـت ـمــريــن
رئيس األرك ــان العامة للجيش
ال ـفــريــق الــركــن خــالــد الـصـبــاح،
ونــائــب رئـيــس األركـ ــان الفريق
الــركــن فهد الـنــاصــر ،وآم ــر لــواء
صالح المحمد اآللي 94/العميد
الركن محمد الخرينج ،وعدد من
ضباط اللواء.
وقال الجابر إن "درع الوطن
 "4ي ـ ــأ ت ـ ــي تـ ــر ج ـ ـمـ ــة ل ـل ـج ـه ــود
الـ ـ ـمـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــة بـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـج ـ ـهـ ــات

ً
اجتماعات «أساتذة التطبيقي» حضوريا
•

أحمد الشمري

أصدر المدير العام للهيئة للتعليم التطبيقي
ً
وال ـت ــدري ــب بــاإلنــابــة د .جــاســم األنـ ـص ــاري ق ــرارا
بضرورة حضور أعضاء هيئة التدريس والتدريب
االجتماعات واللجان في كليات ومعاهد الهيئة
ً
اعتبارا من األحد المقبل ،وفق ضوابط العودة إلى
الدراسة بالنظام المدمج للفصل الدراسي األول
 2022-2021وبما يتفق مع اللوائح المعمول بها.
من جانب آخر ،أنهى القطاع اإلداري والمالي
فــي "التطبيقي" جميع اإلج ـ ــراء ات الـخــاصــة من
توفير جميع المستلزمات الوقائية من فيروس

كــورونــا قـبــل ب ــدء الـفـصــل ال ــدراس ــي األول ،الــذي
ي ـن ـط ـلــق األحـ ـ ــد ال ـم ـق ـب ــل ،ف ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـك ـل ـيــات
والمعاهد.
وأشـ ـ ــارت ال ـم ـص ــادر إل ــى أن ادارة ال ـخــدمــات
العامة واإلدارة الهندسية وإدارة األمن والسالمة
وإدارة التوريدات والحساب قامت بالتنسيق مع
مختلف إدارات الكليات والمعاهد بتوفير جميع
االح ـت ـيــاجــات والـمـتـطـلـبــات لـتـسـهـيــل إج ـ ــراءات
ال ـع ــودة الـتـقـلـيــديــة السـتـقـبــال الـطـلـبــة مــن خــال
عملية تعقيم المواقع الدراسية ووضع اللوحات
اإلرشادية إلى القاعات الدراسية وتوفير أجهزة
فحص الحرارة وتوفير عمال النظافة والخدمات.

مصري وهندي حاوال االنتحار من جسر جابر
•

محمد الشرهان

شهد جسر الشيخ جابر ،مساء أمس
األول ،محاولتي انـتـحــار أق ــدم خاللهما
واف ـ ــدان م ـصــري وه ـنــدي عـلــى الـقـفــز من
أعلى الجسر إلى المياه ،فأصيب المصري
بجروح وكسور متفرقة بعد أن اصطدم
باليابسة ،حيث كان البحر بحالة جزر،
فــي حين أنـقــذ مــواطـنــان كــانــا يمارسان
هــوايــة ال ـح ــداق ال ــواف ــد ال ـه ـنــدي ،بـعــد أن
أشرف على الغرق.
وفي تفاصيل الحادث األول ،قال مدير
إدارة ال ـع ــاق ــات ال ـعــامــة واإلعـ ـ ــام بـقــوة

اإلطفاء العام ،العقيد محمد الغريب ،إن
ً
غرفة عمليات اإلطفاء تلقت بالغا بوجود
شخص ألقى نفسه من أعلى جسر الشيخ
ً
جابر ،بعد أن نزل من سيارة أجرة ،مشيرا
إلـ ــى تــوج ـيــه م ــرك ــزي ال ـش ــوي ــخ لــإط ـفــاء
واإلنقاذ البحري والبحث واإلنقاذ لموقع
الـبــاغ ،وعمد رجــال اإلطـفــاء إلــى النزول
مــن أ عـلــى الجسر بعملية نوعية إلنقاذ
الشخص وتسليمه للطوارئ الطبية ،وهو
بحالة حرجة.
وف ـ ــي ت ـفــاص ـيــل ال ـ ـحـ ــادث اآلخ ـ ـ ــر ،ق ــال
مصدر أمني لـ"الجريدة" إن غرفة عمليات
ً
الداخلية تلقت بالغا من مواطن من هواة

الحداق ،أفاد خالله بأنه وصديقه كانا في
رحلة بحرية بالغرب من جسر جابر ،وقد
ً
ً
شاهدا وافدا آسيويا يشرف على الغرق،
بـعــد أن أل ـقــى بنفسه مــن اع ـلــى الـجـســر،
وتمكنا من إنقاذه ونقله معهما.
وأض ـ ـ ــاف ال ـم ـص ــدر أن دوريـ ـ ـ ــات خـفــر
السواحل توجهت إلى الموقع وتسلمت
اآلس ـ ـيـ ــوي مـ ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،ونـ ـق ــل إل ــى
المستشفى للتأكد من حالته الصحية،
ً
الفتا إلى أن رجال خفر السواحل أبلغوا
وكيل النائب الـعــام ،الــذي أمــر بتسجيل
قضية شــروع باالنتحار بحق اآلسيوي
والتحفظ عليه.

ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي الـ ـب ــاد ،بـهــدف
ت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرات وم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــارات
مـنـتـسـبـيـهــا ل ـمــواك ـبــة ال ـت ـطــور
ال ـس ــري ــع ف ــي مـ ـج ــال الـتـسـلـيــح
والـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــز ،والـ ـ ــوصـ ـ ــول بـهــم
إل ــى أقـصــى درج ــات الجاهزية
واالس ـت ـعــداد وال ـك ـفــاءة ،والـتــي
تمكنهم من القيام بواجباتهم
على أكمل وجه.
وأش ـ ـ ــاد بـ ــالـ ــروح الـمـعـنــويــة
ا ل ـ ـعـ ــا ل ـ ـيـ ــة ،واألداء ا ل ـم ـت ـم ـي ــز

للمشاركين في التمرين ،والذي
يعكس حجم الـقــدرة والمهارة
ا لـمـيــدا نـيــة لمنتسبي الجيش
الكويتي ،و"الداخلية" والحرس،
ً
داعيا المشاركين إلى مواصلة
العمل والبذل والعطاء ،لتحقيق
األهـ ـ ــداف ال ـم ــرج ــوة م ــن تنفيذ
مثل هــذه التمارين المشتركة،
والـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
وكفاء ة األداء لمنتسبي قواتنا
المسلحة.

وتــوجــه إلــى الـبــارئ عــز وجل
بالدعاء بأن يحفظ وطننا العزيز
مــن كــل شــر وم ـك ــروه ،وأن يديم
عليه نعمة األمن واألمان والعزة
والرفعة في ظل القيادة الحكيمة
لـصــاحــب الـسـمــو األم ـيــر القائد
األعلى للقوات المسلحة الشيخ
ن ـ ـ ــواف األحـ ـ ـم ـ ــد ،وسـ ـم ــو نــائــب
األمير وولي العهد الشيخ مشعل
األح ـم ــد ،وسـمــو الـشـيــخ صباح
الخالد رئيس مجلس الوزراء.

«البيئة» وفريق «عدسة» يوقعان
مذكرة لحصر الكائنات الفطرية
األحمد :التعاون يشمل محميات البالد ورصد التعديات البيئية
وق ـعــت الـهـيـئــة ال ـعــامــة للبيئة
وفريق "عدسة البيئة" أمس ،مذكرة
تعاون للمحافظة على البيئة في
البالد وزيــادة الوعي البيئي لدى
المجتمع وحصر الكائنات الفطرية
في المحميات والبيئة الكويتية.
وقـ ـ ــال رئ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة
المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله
األحمد لـ"كونا" بهذه المناسبة ،إن
المذكرة تهدف إلى تعزيز وترسيخ
روح التعاون المثمر بين الجانبين
في المجال البيئي وتبادل الخبرات
عـ ـ ـ ــاوة ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ ال ـم ـش ــاري ــع
لتحقيق أهداف الهيئة.
وأض ـ ــاف األح ـم ــد ،أن الـتـعــاون
يشمل محميات الـبــاد ،إذ سيتم
ال ـ ـتـ ـعـ ــاون فـ ــي اس ـت ـق ـب ــال الـ ـ ــزوار
وتعريفهم على التنوع األحيائي
فــي الـبــاد واالس ـهــام فــي التكامل
مع الضباط القضائيين في الهيئة
لرصد التعديات البيئة.
وأوضــح أنــه من خــال المذكرة
سيتم رصد األحياء البرية والطيور
ً
الـعــابــرة مـفـيــدا بــأن فــريــق "عدسة
ال ـب ـي ـئ ــة" اس ـت ـط ــاع ح ـص ــر أع ـ ــداد

تبادل وثيقة االتفاق بين «البيئة» و«عدسة»
الطيور المهاجرة وأنواعها لخلق
منظومة كــامـلــة للحياة الفطرية
في البالد.

تقارير المراقبة
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال رئ ـيــس فــريــق
عــدســة الـبـيـئــة راش ــد الـحـجــي ،إن
المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات
والمسؤوليات واألهداف المشتركة
ف ـ ــي شـ ـت ــى ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت ال ـب ـي ـئ ـيــة

والـعـلـمـيــة وال ـت ـع ــاون ف ــي مــراقـبــة
ورصد التنوع األحيائي ومشاركة
الصور واألفالم الوثائقية الخاصة
بالتنوع األحيائي عند طلبها.
وبـ ـي ــن ال ـح ـج ــي ،أن ـ ــه بـمــوجــب
الـ ـم ــذك ــرة س ـي ـتــم ت ــزوي ــد الـهـيـئــة
بتقارير المراقبة الدورية للطيور
ع ـنــد طـلـبـهــا أو االح ـت ـي ــاج إلـيـهــا
إلــى جانب إجــراء دورات تدريبية
وحلقات عمل لموظفي الهيئة بشأن
الرصد والتوثيق.

«اإلطفاء» :تعزيز ثقافة الحد من مخاطر الكوارث
المكراد :دعم الجزائر وتركيا واليونان في إخماد الحرائق عزز عالقاتنا الدولية
•

محمد الشرهان

أكد رئيس قوة اإلطفاء العام ،الفريق خالد
المكراد ،أن «اإلطفاء» تركز في استراتيجيتها
على تعزيز ثقافة الحد من مخاطر الكوارث،
وزيادة األنظمة والمعلومات الخاصة بذلك.
وقال المكراد ،في تصريح أمس ،بمناسبة
ذكرى إحياء اليوم العالمي للحد من مخاطر
الكوارث ،الذي يوافق  13أكتوبر من كل عام،
إن ال ـه ــدف م ــن إح ـي ــاء ه ــذا ال ـي ــوم ه ــو تــوعـيــة
المجتمعات بكيفية ا تـخــاذ التدابير الالزمة
للحد من ّ
تعر ضهم لمخاطر ا لـكــوارث ،مبينا
أن "اإل ط ـفــاء" تشجع جميع ا لـمــؤ سـســات على
مراجعة غايات إطار "سنداي" العالمي للحد
مــن مـخــا طــر ا لـ ـك ــوارث ،وا ل ـع ـمــل عـلــى تطبيقه
على أرض ا لــوا قــع للحد مــن مخاطر ا لـكــوارث
في الكويت.

وأشـ ـ ــار إلـ ــى ال ـت ــوج ـي ــه ال ـس ــام ــي م ــن سـمــو
أمـيــر الـبــاد الشيخ نــواف األحـمــد الــذي وجه
بـضــرورة إرس ــال فــرق إطـفــاء مــن قــوة اإلطـفــاء
العام لمساندة زمالئهم في أجهزة الطوارئ
في تركيا واليونان ،وتقديم الدعم اللوجستي
في مواجهة
إلى الجزائر لدعم أجهزة الطوارئ ّ
ح ــرائ ــق ال ـغ ــاب ــات ال ـم ــدم ــرة ال ـت ــي أثـ ـ ــرت عـلــى
م ـســاحــات ج ـغــراف ـيــة واس ـع ــة ،وت ـك ـبــدت فيها
خسائر هائلة ،الفتا إلى أنه كان لذلك أثر طيب
في تعزيز العالقات الدولية.
بدوره ،قال ضابط اتصال الكويت مع مكتب
األم ــم ال ـم ـت ـحــدة لـلـحــد م ــن م ـخــاطــر ال ـك ــوارث،
المقدم د .مشاري الفرس ،إن عدم االستثمار
ف ــي ال ـح ــد م ــن م ـخــاطــر الـ ـك ــوارث ه ــو ال ـعــامــل
الــرئ ـي ـســي الـ ــذي يــزيــد م ـخــاطــرهــا ،الف ـتــا إلــى
أ نــه فــي عــام  ،2020تــم إ جــاء نحو  30مليون
شخص بسبب الكوارث.

خالد المكراد

«اإلطفاء» أنهت استعداداتها لألمطار
 10مضخات بقدرة سحب للمياه تصل إلى  246ألف لتر في الدقيقة

أعلن مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء العام
العقيد محمد الغريب جاهزية جميع مراكز اإلطفاء للتعامل مع
أي حوادث وبالغات خالل موسم األمطار القادم.
وقال الغريب ،في تصريح صحافي ،على هامش االستعراض
ً
الذي أقيم صباح أمس في مدينة صباح األحمد البحرية تزامنا
مع ذكرى اليوم العالمي للحد من الكوارث والمخاطر بحضور
رئيس قوة اإلطفاء العام الفريق خالد المكراد ،إن كبار القادة
ً
ومديري محافظات اإلطفاء شهدوا عرضا ضم معدات األمطار

مــن آلـيــات وقــوة بشرية التي تستخدم فيها مضخات لسحب
المياه بجميع أنواعها.
وذكــر أن العرض تضمن تشغيل  10مضخات هيدروليكية
تعتبر األحــدث في العالم ،ولها قــدرة عالية على سحب المياه
ً
تصل إلى  246ألف لتر في الدقيقة الــواحــدة ،الفتا إلى أن هذه
المضخات تستخدم في حــال وجــود منشآت أو طــرق مغمورة
بــالـمـيــاه ،إضــافــة إل ــى ع ــرض آل ـيــات اإلن ـق ــاذ ال ـمــائــي وال ـ ــزوارق
المحمولة والمقطورة.

سلة أخبار
األشغال» :سحب مياه الصرف
بـ «غرب عبدالله المبارك»
أكد املتحدث الرسمي في
وزارة األشغال ،م .عبدالله
العجمي ،متابعة الوزارة
لطفح مياه الصرف الصحي
بمنطقة غرب عبدالله
ّ
املبارك ،نتيجة تعطل إحدى
محطات الضخ واملعالجة
املؤقتة باملنطقة.
وقال العجمي ،في تصريح
لـ "الجريدة" ،جار الكشف
على املنطقة بالكامل وعمل
اإلجراءات لسحب مياه
الطفح واملحافظة على
سالمة املنطقة من الروائح
والترسبات التي قد تحدث
من شبكة الصرف ،الفتا إلى
أن هناك تنسيقا مع "اإلسكان"
ووزارة األشغال و"متابعة
األداء الحكومي" حول بعض
املشاكل التي تحدث في
املناطق الجديدة.
وكانت منطقة غرب عبدالله
ّ
املبارك قد شهدت تعطل إحدى
محطات الضخ ،مما أدى إلى
طفح املجاري في أجزاء من
املنطقة ،وجار إصالح الخلل
الذي أصاب املحطة.

«التراث» 133 :مهتديًا
منذ بداية ٢٠٢١

أفادت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،في تقرير لها
حول أعداد املهتدين الجدد
واألنشطة التي تقدمها
لهم من خالل مراكز الهداية
التابعة لها ،بأن عدد املهتدين
الجدد منذ بداية هذا العام
في محافظة الجهراء فقط بلغ
 45مهتديا ومهتدية ،وهم 18
رجال ،و 27امرأة من مختلف
الجنسيات ،من خالل مركز
الهداية للتعريف باإلسالم
وتوعية الجاليات .وأضافت
الجمعية" :أما في محافظتي
األحمدي ومبارك الكبير فقد
بلغ  88مهتديا ومهتدية من
جنسيات مختلفة ،من خالل
مشروع بلغني اإلسالم ،الذي
يشرف عليه مركز الهداية
للتعريف باإلسالم ،وهم 25
رجال ،و 63امرأة".

«زكاة سلوى» لكفالة
 100يتيم بالخارج

دعا مدير زكاة سلوى ،التابعة
لجمعية النجاة الخيرية ،ثامر
السحيب املحسنني وأصحاب
األيادي البيضاء إلى املساهمة
في كفالة  100يتيم خارج
الكويت ،نظرا لوجود عدد
كبير من األيتام غير املكفولني
حتى اآلن .وأوضح السحيب
أن زكاة سلوى تحرص
على إرسال تقارير األيتام
إلى الكفالء بشكل منتظم،
وإحاطتهم بحالة اليتيم
الصحية والدراسية ،وفي
حالة رغبة الكافل في تقديم
هدية أو كسوة لليتيم يتم
تسليمها له .وأشار إلى أن
كفالة األيتام تتم بالتعاون مع
عدد من الجمعيات الخيرية
املرخصة في الدول التي
يعيشون بها ،مضيفا أن زكاة
سلوى" ،ونكفل ما يقرب من
 5000يتيم خارج الكويت".

«الصفا»« :دفء الشتاء»
في قرغيزيا
أطلقت جمعية الصفا الخيرية
اإلنسانية مشروع "دفء
الشتاء" لهذا العام ،الذي
يعد من املشاريع املوسمية
التي تنفذها الجمعية في
قرغيزيا ،ويهدف إلى توفير
الفحم ومواد التدفئة وكسوة
الشتاء لألرامل واأليتام
والفقراء واملساكني الذين هم
في ّ
أمس الحاجة إلى مد يد
العون واملساعدة .وقال رئيس
مجلس إدارة الجمعية ،محمد
الشايع ،إن "املشروع يستهدف
 3آالف أسرة من األرامل
واأليتام واملساكني ،وسيتم
توزيع مواد التدفئة من الفحم
وكسوة الشتاء والبطانيات
عليهم" ،داعيا "املحسنني إلى
املساهمة في إغاثة إخوانهم
في قرغيزيا ،للتخفف عنهم،
تطبيقا ملبدأ التكافل ،وتعزيزا
ملد يد العون واملساعدة لكل
محتاج".

ةديرجلا

•
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برلمانيات

نافذة نيابية

الحمد لـ ةديرجلا  :أبرزها «الدين العام» بضمانات حكومية والخطة التنموية واإلصالحات االقتصادية
•

فهد تركي

الحوار
الوطني
برعاية سامية
ّ
سيمهد للعفو
واستقرار
العالقة بين
السلطتين

جيب المواطن
خط أحمر
ولن نسمح
بتعويض
عجز الميزانية
أو تنويع
مصادر الدخل
من خالله

ال إنجازات في
دور االنعقاد
الماضي
ونتطلع
إلى انطالقه
تشريعية
حقيقية
واستقرار
سياسي

الكندري يطالب بإعالن
العودة للحياة الطبيعية
أحمد الحمد
في الوقت الذي كشف رئيس اللجنة المالية واالقتصادية
في مجلس األمة ،النائب أحمد الحمد ،عن مؤشرات إيجابية
في قضية العفو ومــا يصاحبها من حــوار وطني برعاية
أميرية سامية ستنعكس إيجابيا على اإلنجاز واالستقرار
السياسي بين السلطتين في المجلس ،أكد أن قانون َّ
الدين
يمر في دور االنعقاد المقبل ما لم ّ
العام لن ّ
تقدم الحكومة
الضمانات الكافية التي طلبتها اللجنة ،ال سيما فيما يتعلق
بمصدر الدين العام وآلية صرفه بالداخل وتحصيله وسداده،
وأال ُيصرف كله على الرواتب.
ً
وقال الحمد لـ "الجريدة" إن الدين العام ليس عيبا ،وكثير
من دول العالم والجوار تستدين لمعالجة وضع اقتصادي
ّ
معين ،لكن يجب أن يكون ذلك على أسس سليمة ومتينة.
وأش ــار الــى أن اللجنة ترفض الضرائب والــرســوم على
المواطنين ،مؤكدا أن جيب المواطن خط أحمر ،والفتا الى
أن مجلس األمة ممثال باللجنة المالية لن يسمح بتعويض
عجز الميزانية وتنويع مصادر الدخل من جيب المواطن.
وقال :الجميع يرى ويشاهد المشهد السياسي اإليجابي
بعد الرعاية السامية لسمو أمير البالد والحوار الوطني
الـ ّـذي شمل الكتل البرلمانية المختلفة والحكومة ،فهذه
تمثل بوادر حقيقية لالنفراجة السياسية في البالد ،مشيرا
الى تفاهمات واتفاقات تحدث على هذا الصعيد ستؤدي
ّ
وتمهد لعالقة
فعليا إلى استقرار ّ العمل في مجلس األمة،
مستقرة وتعاون بناء.
ّ
وتوقع الحمد أن يكون دور االنعقاد المقبل دورا لالستقرار
واإلنجاز وإصدار التشريعات والقوانين الكفيلة بمعالجة
ً
مختلف القضايا في البالد ،الفتا الى أن هذا األمر يطمح إليه
كل أهل الكويت ونواب األمة والحكومة أيضا ،وأنه متى ما
تحقق االستقرار تحقق اإلنجاز بين السلطتين ،مما سيعود
بالنفع واإليجاب على البلد والمواطنين.
وأضاف أن الجميع شهد ما حدث في مجلس األمة خالل
دور االنعقاد الماضي من شد وجذب بين النواب والقوى
السياسية والكتل البرلمانية من جانب ،ومن الحكومة من
ّ
الجانب اآلخر ،مما أدى الى تعطل عجلة اإلنجاز والقوانين
ً
في مجلس األمة ،حتى يكاد اإلنجاز يكون معدوما في دور
االنعقاد األول الذي لم يكن بطموح أهل الكويت وال النواب،
ً
ال سيما مع عدد الجلسات المعدودة جدا ،التي لم تتجاوز
 5جلسات عادية وجلستين خاصتين.
وكشف أن عدم االستقرار السياسي للمجلس وعدم عقد

لجنة الشؤون المالية واالقتصادية
ً
الجلسات انعكس سلبيا على عجلة اإلنجاز للجان المجلس
التي تعتبر "مطبخ التشريعات" ،مؤكدا أن هذا المشهد لم يكن
محبذا أو محبوبا للجميع.
وتــابــع أن الـمــؤشــرات السياسية تتجه نحو اإلص ــاح
واإلنجاز ،السيما بعد التفاهمات الخاصة بالحوار الوطني،
والتي من المتوقع أن تكون إيجابية جــدا ،على أن يشهد
افتتاح دور االنعقاد يــوم  26الجاري استقرارا كبيرا بين
السلطتين.
ولفت إلى أن المطلوب من الحكومة خالل دور االنعقاد
ً
الجديد هو إنجاز عدد من القوانين المهمة جدا والتعاون
ً
م ــع ال ـم ـج ـل ــس ،م ـض ـي ـفــا :ك ــون ــي رئ ـي ـس ــا لـلـجـنــة الـمــالـيــة
واالقتصادية لمجلس األمة ،يوجد كثير من القوانين التي
نتطلع لمناقشتها وإنجازها ،مثل خطة الدولة التنموية
ومــاحـظــاتـنــا عليها وق ــان ــون الــديــن ال ـعــام وم ــا طــالــه من
مالحظات كبيرة ،فضال عن القوانين الخاصة بالضرائب
والــرســوم ،والـتــي أكــدنــا م ــرارا وت ـكــرارا فــي اللجنة المالية
رفضها وعدم المساس بجيب المواطن الذي ُي ّ
عد خطا أحمر،
ونرفض أن يكون مجلس األمــة أداة ّ
لمس جيب المواطن،
ً
مبينا أن "الضرائب من القضايا الحاسمة جدا التي ال يمكن
القبول بها في الكويت".
وأضــاف :إذا كانت الحكومة تسعى الى تنويع مصادر
الدخل ،فيجب أال تفكر مجرد تفكير في عمل ذلك من خالل
مـ ّـس جيب المواطن ،وال يمكن أن يكون ذلــك أســرع طريق
لتنويع م ـصــادر ال ــدخ ــل ،رغ ــم ال ـت ــزام الـكــويــت باتفاقيات
مجلس التعاون بشأن ضريبة القيمة المضافة ،لذلك ال ّبد
أن تكون هناك ضمانات من الحكومة بأال ّ
تمس الضرائب
جيب المواطن.
وفي حديثه عن الدين العام ،قال الحمد :ال يمكن أن ّ
يمر
هذا القانون عن طريق مجلس األمة بطريقته الحالية ،إنما
ً
يجب أن يواكبه إصالحات حقيقية اقتصاديا وماليا ،وتنويع
مصادر الدخل ومكافحة الفساد وتحصيل ديــون الدولة
في الخارج ،فقبل الحديث عن الدين العام ال ّ
بد أن توضح
الحكومة مبرراتها آللية هذا الدين؛ من أين ستحصل عليه
وكيف يتم السداد.
وحول التعديالت التي طلبتها اللجنة في المجلس قال إن
أبرز تلك التعديالت هي أن تتقدم الحكومة بخطة ّإصالحات
اقتصادية منشودة تـنـ ّـوع مـصــادر الــدخــل وتــوضــح كيف
سيتم صرف مبالغ ّ
الدين العام ،وفي أي اتجاه ،وتحصيل

ّ
هذا الدين ،وأل يكون صرفه كله على الرواتب ،وأن يواكب
ذلك مكافحة الفساد ،وبيان كيف سيتم ترجمة الدين في
خطة تنويع مصادر الدخل ،فضال عن كيف ستكون خطة
تحصيل الديون الحكومية في الخارج ،وهذه كانت مطالبنا
كلجنة مالية من الحكومة حول تطوير مشروع الدين العام،
ولم تصلنا اإلجابة ونحن في انتظارها.
ً
وأكد أن الدين العام ليس عيبا ،فكل دول العالم تستدين،
وهذه الواليات المتحدة األميركية ،أكبر دول العالم ،تستدين،
ودول الجوار أيضا ،لكن الكويت تعاني أزمــة عدم ثقة في
كيفية إدارة هذا ّ
الدين ،لذلك أنا كرئيس للجنة المالية وكنواب
َّ
في المجلس نطالب بخطة واضحة إلدارة الدين ،خاصة مع
بد من وجود ضمانات ّ
وجود أزمة عدم الثقة ،وال ّ
تقدمها
الحكومة للجنة المالية بشكل خاص والمجلس عامة ،كي
ً
يتم إقناعنا بخطة الحكومة للدين العام ،وإقناع  50نائبا كي
تتم الموافقة ،لكن بال ضمانات حقيقية لن ّ
يمر "الدين العام".
وأضـ ـ ــاف :ن ـحــن نـعـلــم كـلـجـنــة مــال ـيــة أن خ ـطــة ال ــدول ــة
التنموية الممتدة حتى عام  ،2035ستكون خريطة طريق
ّ
للتنمية ،خاصة فيما يتعلق بتطوير المنطقة الشمالية
االقتصادية ،لكن ذلك ال ّبد أن يكون من خالل خطة واضحة
تضمن التطوير الحقيقي لهذه المنطقة المهمة ،وأن تتقدم
الحكومة بآلية عمل ومستقبل هذا المشروع الحيوي ،وما
هي التشريعات المطلوبة على هذا الصعيد ،والعوائد التي
من الممكن أن تجنيها الدولة ،والتي ستوفرها هذه المنطقة،
وكيف يتم جلب المستثمرين للبالد ،فضال عن دعم تنويع
مـصــادر الــدخــل على هــذا الصعيد ،فمن غير المعقول أن
يتوقف دخل الكويت فقط على النفط ،فهذا ال يوفر االستدامة
أو االستمراية لهذا الدخل ،السيما مع الظروف العالمية
ّ
وتقلب أسعار النفط.
وقال :مع الحديث الحكومي عن خطط االستدامة المالية
واالقتصادية للدولة ،فال بد أن يكون لدى الحكومة رؤية
فعالة وخطة طموحة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ّ
تمهد
الستدامة الموارد المالية ،من خالل تنويع مصادر الدخل،
ً
مطالبا الحكومة بأن تتقدم بهذه الخطة في أسرع وقت ،وال
ّ
ّبد أن يتحلى النواب بجدية العمل والقبول بالرأي والرأي
اآلخر ،والتعاون بين جميع الكتل البرلمانية في المجلس،
ّ
وأن ّ
يفعل عمل لجان مجلس األمة ،وأل يكون العمل البرلماني
ّ
نسخة من دور االنعقاد الماضي الــذي لم يلب طموحات
أهل الكويت.

الخليفة يقترح أكثر من مشرف
للتخصصات التربوية
أعلن النائب مــرزوق الخليفة تقدمه باقتراح برغبة بشأن تعيين
أكـثــر مــن مـشــرف لبعض الـتـخـصـصــات فــي وزارة الـتــربـيــة ،مــن أجــل
تطوير العمل.
وقــال الخليفة ،في معرض اقتراحه" ،تعتبر الوظائف اإلشرافية في
وزارة التربية ،خصوصا في التعليم العام بجميع مراحله الدراسية ،من
أهم أسباب االستقرار الوظيفي وتطوير العمل في المدارس ،ونظرا لزيادة
أعداد المعلمين في بعض التخصصات ،كالتربية البدنية واللغة العربية
والتربية اإلسالمية وغيرها ،بحاجة الى أكثر من مشرف لهذه المواد".

الجمهور :قصر
الجيش على الذكور
ً
ً
تطوعا وتعيينا

فايز الجمهور

تقدم النائب فايز الجمهور
بمقترح نيابي يقضي بقصر
االلـتـحــاق بالجيش عــن طريق
الخدمة العسكرية على الذكور
فقط ،سواء بالتطوع أو التعيين.
ويقضي المقترح في المادة
األول ــى بــاسـتـبــدال نــص الـمــادة
( )5من القانون رقم ( )32لسنة
 1967ب ـشــأن ال ـج ـيــش ،الـمـعــدل
الـ ـمـ ـش ــار إلـ ـي ــه الـ ـن ــص ال ـت ــال ــي
مـ ـ ـ ــادة (" :)5ي ـ ـكـ ــون االلـ ـتـ ـح ــاق
بالجيش للذكور فقط عن طريق
ا لـخــد مــة العسكرية أو التطوع
أو الـتـعـيـيــن ،وذلـ ــك بــال ـشــروط
واألوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـح ــدده ــا
القوانين والمراسيم والقرارات
التنفيذية".
وجاء في المادة الثانية على
رئيس مجلس الوزراء والوزراء
–ك ــل فيما يـخـصــه -تنفيذ هــذا
الـقــانــون ،ويعمل بــه مــن تاريخ
نفاذه.
واعتبر الجمهور فتح الباب
أمام اإلناث لاللتحاق بالجيش،
ً
فتحا للباب أمام شر ُمستطير،
م ــؤك ــدا أن ال ـبــدعــة ال ـم ـث ــارة ما
هي إال عدوان على قيمنا وقلة
تـبـصــر لـيـســت غــريـبــة عـلــى من
يحاولون تقليد الغرب ،ضاربين
عرض الحائط بقيم مجتمعنا
المسلم ذي الطابع المحافظ.

أك ــد الـنــائــب د .عبدالكريم
الـ ـكـ ـن ــدري ،أنـ ــه "ب ـع ــد ت ــراج ــع
ح ـ ـ ــاالت اإلصـ ـ ــابـ ـ ــة ،وارت ـ ـفـ ــاع
نسبة المطعمين ،على مجلس
ال ـ ـ ــوزراء االك ـت ـف ــاء ب ــإج ــراءات
الـ ـتـ ـب ــاع ــد ،وإعـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـعـ ــودة
ال ـكــام ـلــة لـلـحـيــاة الـطـبـيـعـيــة،
وإل ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــاء م ـ ـن ـ ــع س ـ ـف ـ ــر غ ـي ــر
المطعمين ،وإلغاء فحوصات
 pcrعــن الطلبة والمعلمين،
وإعادة اليوم الدراسي لوضعه
الطبيعي".

عبدالكريم الكندري

المناور يقترح  %5ضريبة
على التحويالت المالية للخارج
ّ
تقدم النائب أسامة المناور بمقترح نيابي بقانون بشأن ضريبة
التحويالت المالية ،يقضي في مادته األولــى بأن يتولى كل بنك أو
مؤسسة مالية تعنى بالعمليات المصرفية والتحويالت المالية وما
يتعلق بإدارة الضريبة المالية عن التحويالت إلى خارج الكويت من
ّ
غير المواطنينّ ،
المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتورد الضرائب
وقالت المادة الثانية :يصدر وزيــر المالية قــرارا بتحديد نسبة
الضريبة عن التحويالت المالية للخارج بما ال يقل عن  5بالمئة من
قيمة التحويالت إذا تجاوزت  50بالمئة من الدخل السنوي.
ويـعــد الــدخــل السنوي كــل مــا يتحصل عليه المقيم وي ــودع في
حساباته البنكية منذ بداية العام الميالدي وحتى اليوم األخير ،وفق
ما يثبت بموجب القانون  9لسنة  2019بشأن تنظيم تبادل المعلومات
االئتمانية وللجهات التي يرخص لها وفقا ألحكامه ،ولها أن تتولى
إدارة الضريبة.
أمــا الـمــادة الثالثة ،فــأشــارت إلــى أنــه مــع نهاية كــل عــام تحتسب
الضريبة المستحقة ،ويكون أداؤها مستحقا ،وال يسقط حق الدولة
فــي استيفائها بالتقادم ،ويستثنى مــن احتساب الـمــدة فــي السنة
األولى لتطبيق أحكام القانون ما يكون ناقصا عن إتمام عام ميالدي
كامل ،فيحتسب الدخل السنوي على المدة المتبقية حتى بدء السنة
الميالدية.
وقالت المادة الرابعة :ال تسري أحكام هذا القانون على من يقل
راتبه عن  350دينارا.

الطريجي يسأل الشايع
عن تجاوزات «الزراعة»
وجه النائب د .عبدالله الطريجي سؤاال إلى وزير الدولة لشؤون
البلدية وزيــر الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني شايع
الشايع ،قال فيه" :هل تمت إحالة تقرير لجنة الفحص والتحقق من
بعض التجاوزات والمخالفات المالية واإلدارية في الهيئة العامة
للزراعة إلى النيابة العامة أو هيئة مكافحة الفساد؟".
وأض ــاف الطريجي أن اللجنة التي تضم فــي عضويتها علي
البرجس ،ومجبل الديحاني ،وعبدالله عمادي ،وفيصل الكندري،
ونايف المطيري ،وعبدالكريم الدخيل ،رفعت تقريرا تضمن جميع
ال ـت ـجــاوزات والـمـخــالـفــات المالية واإلداريـ ــة والـتــاعــب ،وأوصــت
بإحالته والمرفقات إلى النيابة العامة ،فما هي إجراءاتكم بعد ذلك؟
وإن تمت إحالة التقرير إلى النيابة أو هيئة مكافحة الفساد ،متى
تمت هذه اإلحالة؟ مع تزويدي بصورة من كتاب اإلحالة ،وإذا لم
تتم إحالة التقرير يرجى إفادتي عن سبب ذلك تنفيذا لتوصيات
لجنة التحقيق.

زوايا ورؤى
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انحدار التعليم ثقب أسود
في مستقبل الوطن
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com

اليوم نحن أمام واقع صعب يحتاج ثورة تربوية عالية
تصحح االنحراف الكبير في وضع التعليم في الكويت،
الذي كان يعاني من األساس في مختلف المستويات
ً
والمراحل التمهيدية وصوال إلى الجامعة التي خرجت
من نطاق التصنيفات العالمية المحترمة حالها حال
جامعات الدول القابعة في حروب أهلية ،لتكملها
لنا وزارة التربية وتضرب مركز التعليم من مراحله
التأسيسية.
تقرير تعليمي مروع نشرته "الجريدة" هذا األسبوع،
بـ ـ ــأن ط ـل ـب ـةال ـ ـصـ ــف الـ ـث ــالـ ـث االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـي فـ ــي ال ـك ــوي ــت
ال يجيدون كتابة أسمائهم ،و  %30ال يعرفون كيفية
اإلمساك بالقلم ،هذه ثمرات سوء إدارة الملف التعليمي
أثناء جائحة كورونا وا لـقــرارات العبثية التي تبنتها
وزارة التربية على مدى عام ونصف العام لتظهر لنا
حـجــم ا ل ـمــأ ســاة فــي أ ح ــد أ ه ــم ر كــا ئــز بـنــاء المجتمعات
واألوطان وهو التعليم.
ً
ً
لقد تكلمنا وكتبنا مــرارا وتكرارا من بداية جائحة
كــورونــا أن وزارة الـتــربـيــة تـقــود الـبـلــد إلــى الـمـجـهــول،
وأن تـعــا مـلـهــا مــع ظ ــروف ا لـجــا ئـحــة أد ن ــى مــن مستوى
الحدث بشكل وا ضــح ،وفقدت التربية ز مــام المبادرة،
تقتد
وعجزت عن التكيف مع الظروف المستجدة ،ولم
ِ
ح ـتــى بــأب ـســط ال ـت ـجــارب م ــن حــول ـنــا ،ول ـج ــأت لـلـحـلــول
الـسـهـلــة ال ـمــدمــرة مـثــل الـعـطــل الـمـمـتــدة والـتـعـلـيــم عن
بعد واختبارات األونالين ،وتعطيل عام دراسي كامل،
لتجني الكويت ا لـيــوم بـمــرارة تبعات هــذه التخبطات
المحزنة وهو وضع لم تعانه الكويت حتى في كارثة
الغزو العراقي الغادر  1990أو في إعادة التعليم بعد
التحرير سنة .1991
الـيــوم نـحــن أم ــام واق ــع صـعــب يـحـتــاج ث ــورة تربوية
عالية تصحح االنحراف الكبير في وضع التعليم في
ال ـك ــوي ــت ،الـ ــذي ك ــان ي ـعــانــي م ــن األسـ ــاس ف ــي مختلف
ً
المستويات والمراحل التمهيدية وصوال إلى الجامعة
التي خرجت من نطاق التصنيفات العالمية المحترمة
حالها حال جامعات ا لــدول القابعة في حــروب أهلية،
وال حول وال قوة إال بالله ،لتكملها لنا وزارة التربية
وتضرب مركز التعليم من مراحله التأسيسية ،وتعمق
معاناة البلد في هذا الجانب الحيوي للدولة.
ال تـ ــو جـ ــد م ـش ـك ـل ــة بـ ــا حـ ـ ــل ،وال تـ ــو جـ ــد م ـع ـضــات
مستعصية ،ومهما كانت األو ضــاع صعبة فباإلمكان
تدارك األمور وتصحيح المسار وإعادة قطار التعليم
للسكة السليمة ،ولكن ال تأتي الحلول بسهولة ،إنما
تحتاج إ لــى قــرارات شجاعة و خـطــوات حقيقية تصدر
م ــن ج ـهــات ت ـقــدر ع ـظــم ال ـم ـســؤول ـيــة وقـ ـي ــادات تــربــويــة
وأك ــادي ـم ـي ــة مـتـخـصـصــة ف ــي ه ــذا ال ـق ـط ــاع ت ـعــي حـجــم
التدهور في الجانب التعليمي ،وتمتلك رؤ يــة وطنية
إلنقاذ التعليم.
نـحــن ال نـطــا لــب بالكثير بــل نـطــا لــب بــأ بـســط حقوق
المواطن وحقوق أبناء الكويت التي أوجبها الدستور
لكل كويتي في المادة ( )40التي نصت على أن "التعليم
ً
حق للكويتيين تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود
ً
ا ل ـن ـظــام ا ل ـعــام واآلداب ،"...وال نـمـلــك أن ن ـقــول إال أ م ــرا
ً
وا ح ــدا  :أ بـنــاؤ نــا ومستقبل بــاد نــا أ مــا نــة فــي أعناقكم،
وأي أمانة هذه؟! والله الموفق.

opinion@aljarida●com

حمزة عليان

hamzaolayan@icloud.com

قرار «الـ »60سقط بضربة الصقر
ً
قـ ــرار ال ـ ـ ــ" 60ع ــام ــا" س ـقــط بــالـضــربــة
ال ـ ـقـ ــاض ـ ـيـ ــة وعـ ـ ـل ـ ــى يـ ـ ــد رئـ ـ ـي ـ ــس غ ــرف ــة
ال ـت ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة األسـ ـت ــاذ مـحـمــد
جــاســم الـصـقــر ،هــذا فـحــوى مــا وصلت
ً
إل ـيــه ال ـج ـهــود ال ـتــي بــذلـهــا ت ـبــاعــا بعد
أن رف ـع ـه ــا إلـ ــى أصـ ـح ــاب ال ـ ـقـ ــرار ،وم ــا
أقدم عليه رئيس الغرفة محمد الصقر
و نـجــح فــي تحقيقه عـجــز عـنــه مجلسا
األم ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـج ـت ـم ـع ـيــن بـ ـع ــد أن
استنزف القرار الكويت وعلى مدى سنة
ً
ونصف تقريبا .
"ال ـ ـت ـ ـخـ ــري ـ ـجـ ــة" الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة لـ ـلـ ـق ــرار
اإلداري ا ل ـص ــادر مـنــذ أ غـسـطــس 2020
و ع ـلــى ي ــد ا ل ـف ـتــوى وا ل ـت ـشــر يــع حفظت
ماء الوجه للذين وقفوا خلف إصداره
ً
السنة والنصف
وإ بـقــا ئـ ًـه معلقا طــوال ُ
ت ـق ــر ي ـب ــا دون حـ ــل ،ف ـق ــد أ شـ ـب ــع ا ل ـق ــرار
ً
ً
ن ـق ــاش ــا وب ـح ـث ــا وأثـ ـ ــار زوابـ ـ ــع ل ــم تـكــن
ال ـكــويــت تـسـتـحـقـهــا ،بـحـجــة أن ال ـقــرار
يــأتــي "لـمـعــالـجــة ال ـخ ـلــل ف ــي الـتــركـيـبــة
ال ـس ـكــان ـيــة" ،لـكـنــه ف ــي ال ــواق ــع أب ـعــد ما
يكون عن تحقيق هذه الغاية الوطنية
والمستحقة.
لـ ـق ــد ذهـ ـ ـب ـ ــوا إلـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـكـ ــان ال ـخ ـط ــأ،
فـ ـ ــا ا لـ ـت ــر كـ ـيـ ـب ــة ح ـ ـلـ ــت وال األو ض ـ ـ ـ ــاع
ت ـ ـح ـ ـس ـ ـنـ ــت ،بـ ـ ــل ك ـ ــان ـ ــت مـ ـ ــن أس ــاسـ ـه ــا
ت ـح ـم ــل بـ ـ ــذور "ال ـت ـع ـط ـي ــل" ،وم ـعــال ـجــة
الخلل في التركيبة السكانية معروفة
وال ت ـح ـت ــاج إلـ ــى اجـ ـتـ ـه ــادات وتـكـســب
ل ـل ـش ــارع أو ت ـحــريــض ع ـلــى ال ــواف ــدي ــن
وت ـصــويــر ال ـكــويــت وكــأن ـهــا ب ـلــد ط ــارد
لهؤالء وجاحد بحقوقهم ومعيشتهم
واستقرارهم.

أ ك ـث ــر م ــن  450أ لـ ــف وا ف ـ ــد تـخـلـصــت
مـنـهــم ال ـكــويــت بـفـعــل ك ــورون ــا وه ــؤالء
أس ـق ـط ــت إق ــام ــات ـه ــم وهـ ــم ف ــي ال ـخ ــارج
ودون ا ل ـح ــا ج ــة إ لـ ــى قـ ـ ـ ــرارات صــا ع ـقــة
ً
ع ـل ــى غـ ـ ــرار قـ ـ ــرار ال ـس ـت ـيــن عـ ــامـ ــا ،وم ــا
ي ــؤل ــم ف ــي الـ ـم ــوض ــوع أن ي ـت ـح ــول إل ــى
أداة لـلـتـحــر يــض ض ــد ا لـمـقـيـمـيــن ،فقد
أثـ ــار الـضـغـيـنــة ع ـلــى هـ ــؤالء وبـطــريـقــة
ً
تخلو مــن ا لـحــس اإل نـســا نــي ،و ب ــدال من
اإلس ـه ــام فــي تـعــديــل الـخـلــل الـسـكــانــي،
ج ـ ــاء ال ـ ـقـ ــرار ل ـي ــؤج ــج م ـش ــاع ــر ال ـح ـقــد
والكراهية ضد المقيمين وجعلهم في
مرمى المتصيدين في المياه العكرة،
وبــال ـتــالــي تـقــديـمـهــم بـكــونـهــم ،الـسـبــب
في "استنزاف الموارد المالية للدولة"،
وو قــوع الميزانية في حالة عجز دائم،
وأ ن ـهــم وراء كــل ا لـمـشــا كــل ا لـتــي تحدث
في المجتمع.
س ـن ــة ونـ ـص ــف والـ ـك ــوي ــت م ـش ـغــولــة
بقرار الستين ،من صحافة وتلفزيون
وسوشيال ميديا وتقارير واقتراحات
وركـ ــوب لـلـمــوجــة ال ـش ـع ـبــويــة ،وتــدخــل
م ــن ق ـبــل م ـن ـظ ـمــات ح ـقــوق ـيــة وعـمــالـيــة
وإنـ ـ ـس ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،كـ ـلـ ـه ــا تـ ـشـ ـك ــو وت ـن ـت ـق ــد
وتتساء ل عن "الغاية النبيلة" من وراء
هذا القرار اإلداري.
ال ـح ـل ـقــة األض ـ ـعـ ــف ،وهـ ــم الـ ــوافـ ــدون
ً
باللغة الدارجة ،غالبا ما يتم تحميلهم
وزر المشاكل المستعصية لذلك تجد
السهام تصوب نحو هذه الفئة ووضع
الجميع فــي سـلــة وا ح ــدة ،أي يضعون
مدير شركة قطاع خاص أمضى عشرين
أو ثالثين سنة ولديه خبرات متراكمة،

د .سلطان ماجد السالم
و عـنــده د خــل مالي وفير يصرف ثلثي
رات ـبــه عـلــى إي ـجــار بـيـتــه والـتـســوق من
الجمعية التعاونية ودفع أقساط أبنائه
فــي ال ـمــدارس الـخــاصــة وثـمــن الـسـيــارة
والـ ـخ ــدم ــات األخـ ـ ــرى ،وفـ ــي ال ـم ـس ـتــوى
ن ـف ـس ــه وع ـ ـلـ ــى الـ ـ ــدرجـ ـ ــة ن ـف ـس ـه ــا وف ــي
مــرمــى الـتـحــريــض واإلسـ ــاء ة مــع عمال
بنغال هاربين من كفالئهم يتكدسون
فوق بعضهم في غرفة واحدة في أحد
السراديب في منطقة جليب الشيوخ.
ال ي ـجــوز ا لـتـعــا طــي مــع فـئــة الستين
وغيرهم مــن المقيمين بـهــذا األ سـلــوب
و ت ـلــك ا ل ـن ـظــرة ا ل ـقــا صــرة ا ل ـتــي ال تميز
بـيــن عــامــل ف ــي ج ــاخ ــور كـبــد م ــع كــامــل
احترامنا لحقوقه كإنسان ومقيم آخر
لديه خبرات أتى الكويت قبل  40أو 50
سنة يمتلك القدرة المالية واإلنتاجية
الكافية وكأنهما حالة واحدة متشابهة!
أضم صوتي إلى الزميل حسن علي
كرم في الزميلة "السياسة" في دعوته
إلى أنه ال يجوز إلدارة حكومية االنفراد
بإصدار قرارات بحكم قانون وال يجوز
أن تكون صالحية مدير إدارة أقوى من
صالحيات الوزير أو مجلس الوزراء.
ق ـ ـ ــرار ال ـ ـ ـ ـ ــ" "60كـ ـش ــف أخ ـ ـطـ ــاء ك ــان ــت
ا ل ـكــو يــت ف ــي غ ـنــى ع ـن ـهــا ،و ل ـكــن لعلها
ت ـك ــون م ــن الـ ـ ــدروس ال ـت ــي ي ـتــم الـتـعـلــم
م ـن ـه ــا ،وب ــالـ ـت ــال ــي ت ـخ ـض ــع لـ ـل ــدراس ــة،
و ت ـ ـ ـكـ ـ ــون مـ ـبـ ـنـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى و قـ ـ ــا ئـ ـ ــع وذات
م ـص ــداق ـي ــة ب ـع ـي ــدة عـ ــن ال ـش ـخ ـصــان ـيــة
والشعبوية.

د .بالل عقل الصنديد

في ظالل الدستور :نصر أكتوبر ...ملحمة األمة العربية ()3-2

تناولنا في مقال االثنين الماضي تحت العنوان
ذات ــه مــا يجب أن تعرفه األج ـيــال الحالية عــن هذا
الـنـصــر الـعـظـيــم ال ــذي ك ــان أح ــد أرك ــان ــه األســاسـيــة
التضامن العربي واجتماع كلمة العرب على تحقيق
هــذا النصر ،والمساعدات العسكرية التي قدمتها
الكويت وغيرها من الدول العربية إلى مصر وسورية
واألردن ،قبل حرب أكتوبر وأثناءها ،والممر المائي
الذي عبرته القوات المصرية والمحفوف بـ 31فتحة
على ضفاف القناة الشرقية ألنابيب النابالم.
كما تناولنا فــي المقال كيف أدخـلــت الــدراســات
االستراتيجية العسكرية ،نوعية المقاتل ،بسبب
الـمـفــاجــأة الـتــي أذهـلــت الـعــالــم كله بعبور الجنود
المصريين ممر قناة السويس المحفوف بأنابيب
ال ـنــابــالــم وتـحـطـيــم خ ــط ب ــارل ـي ــف ،ف ــي ال ـم ـقــارنــات
التي كانت تعقدها بين جيوش الدول والتي كانت
تعتمد على عدد المعدات واألسلحة التي تمتلكها
هــذه الـجـيــوش فـقــط ،فــأظـهــرت قبل الـحــرب التفوق
اإلســرائـيـلــي ،فــأدخـلــت فــي ه ــذه الـمـقــارنــات نوعية
المقاتل.
ونستكمل الـحــديــث فــي ه ــذا الـمـقــال عــن نوعية
المقاتل في حــرب االستنزاف من غــارات جوية في
العمق اإلســرائـيـلــي وإغ ــراق الـمــدمــرة إي ــات وبناء
حائط الصواريخ وغيرها من البطوالت.

الرادارات البشرية
عـ ـن ــدم ــا سـ ـئ ــل مـ ــوشـ ــي دايـ ـ ـ ـ ــان وزي ـ ـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ب ـعــد الـ ـح ــرب قـ ــال إن م ــا هــزم ـنــا هو
ال ــرادارات البشرية المصرية التي انتشرت في كل
سيناء دون أن ندري ،فلم يكن عبور القوات المصرية
للمانع المائي ،واقتحامها لخط بارليف ،إال نتيجة
لتدريب مكثف للقوات المصرية وتخطيط دقيق،
ووع ــي بــإمـكــانــات الـعــدو البشرية وقــواتــه العاملة
واالحـتـيــاطـيــة ،وت ــواف ــر الـمـعـلــومــات الــدقـيـقــة حــول
انتشار وتسليح وتحركات قواته ،وهي المعلومات
ال ـتــي ك ــان يــوفــرهــا أب ـط ــال الـصــاعـقــة ال ــذي ــن كــانــوا
يتسللون تحت جنح الـظــام فــي خفة وه ــدوء إلى
دروب س ـي ـنــاء ورم ــالـ ـه ــا ،يـتـحـسـســون خـطــواتـهــم
وســط حقول األلغام وينصبون الفخاخ والكمائن
ويسددون ضرباتهم الواحدة تلو األخرى إلى القوات

اإلسرائيلية المحتلة عائدين الــى الضفة الشرقية
لقناة السويس ،حاملين معهم ما تيسر من أسرى
وخطط وخرائط ومعلومات وأسرار تكشف قدرات
العدو ،وتحدد نقاط ضعفه ومكامن قوته.

التحام الشعب بقياداته
وق ــد ك ــان ل ـبــدو سـيـنــاء دور ال يـنـكــر ف ــي تقديم
الـخــدمــات اللوجستية ل ـقــوات الـصــاعـقــة مــن طعام
وشراب وإيواء ،وعندما جمع "دايان" مشايخ قبائل
سيناء وحــاول إقناع مشايخها بــأن تكون سيناء
دولـ ــة مستقلة تـحــت االحـ ـت ــال ،ق ــال الـشـيــخ ســالــم
الهرش شيخ مشايخ سيناء من قبيلة البياضية" :إن
سيناء مصرية ،وقطعة من أرض مصر ،وال نرضى
ً
بديال عن مصر ،وما أنتم إال احتالل ونرفض التدويل
ً
ً
وال نملك شبرا واحدا في سيناء يمكن التفريط به"،
وقد استطاعت المخابرات المصرية ،أن تنقله إلى
مصر لحمايته من بطش اليهود.
والــواقــع أن الشعب المصري قــد التحم بجيشه
ً
الظافر فــي ملحمة رائـعــة ال نكاد نجد لها نظيرا،
فلقد اختفت الجرائم الجنائية تقريبا ولــم تحدث
اختناقات تموينية فقد رشدت الحرب السلوك العام
للمواطن العادي الذي كان يشعر في ذلك الوقت بأن
العبور العظيم هو تحول كبير في كيانه وأسلوب
حـيــاتــه بــل سـلــوكــه ال ـعــام بـعــد أن تـخـلــص مــن عــار
الهزيمة وذاق حالوة النصر.

معركة رأس العش
وال يمكن إنكار دور حرب االستنزاف في السنوات
السابقة على نصر أكتوبر ،والتي حققت فيها القوات
ً
المسلحة المصرية عددا من االنتصارات التي كان
من شأنها رفع الروح المعنوية للمقاتل المصري،
والتي كــان قد فقدها لألسف بعد هزيمة  67ومن
أهـمـهــا مـعــركــة رأس ال ـعــش ،حـيــن حــاولــت ال ـقــوات
اإلسرائيلية شــرق القناة ،التقدم في اتجاه مدينة
بورسعيد لالستيالء على مدينة بور فؤاد فتصدت
لها مجموعة صغيرة من القوات المسلحة المصرية،
ً
وأوقـ ـف ــت ت ـق ــدم ق ـ ــوات الـ ـع ــدو ،ف ـك ــان نـ ـص ــرا ت ــذوق
المصريون حــاوتــه ،وأغ ــارت الـقــوات الجوية على
العدو في عمق سيناء لتؤكد قدرتها على التصدى
ألسطورة جيش الدفاع اإلسرائيلي المتمثلة بقواته
الجوية.

إغراق المدمرة إيالت
ثم كانت الضربة القاتلة للبحرية اإلسرائيلية،
بإغراق المدمرة اإلسرائيلية إيــات ،كبرى قطعهم
الـبـحــريــة أم ــام س ــواح ــل مــديـنــة بــورس ـع ـيــد ،وطـلــب
اإلسرئيليون آنذاك من القيادة المصرية السماح لهم
بانتشال القتلى والغرقى من الجنود اإلسرائيليين
كعملية إنسانية.
ويقول الخبراء العسكريون إن تاريخ العمليات
ً
البحرية سيتوقف طويال أمام عملية إغراق المدمرة
إي ـ ــات ،بـلـنـشــات ال ـص ــواري ــخ الـمـصــريــة الـصـغـيــرة

ً
ارتبط الكرم والضيافة خصوصا في مجتمعاتنا الشرق
أوسـطـيــة بمسألة الـطـعــام وال ــوالئ ــم وب ــذخ ال ـصــرف على
المظاهر في الموائد ومــا شابه ،فتراثنا مليء بقصص
ف ــان وعـ ــان وه ــو ي ـكــرم ض ـيــوفــه ،وف ــي ك ــل م ــرة تــرتـبــط
القصة بالطعام بصورة أو بأخرى ،لذلك نجد اليوم في
مجتمعاتنا االستهالكية الريعية أعلى معدالت (ونسب)
للنفاية البلدية وهي على صورة نفاية طعام تفوق نصف
الكيلوغرام للفرد وبمعدل يومي.
تراكم النفايات من األطعمة ،وهي بالمناسبة عادة ما
تكون مناسبة لالستهالك اآلد م ــي ويتم التخلص منها
قبيل إع ــادة تــدويــرهــا واالسـتـفــادة منها ،تسبب مشاكل
جمة على دورات الحياة الطبيعية والصناعية للمواد
المنتجة ،ولكن األهم ،في هذا السياق ،هو استمرار تراكم
"فائض القيمة" لكبرى الشركات الرأسمالية بهدف زيادة
الربح ،والعالم يعاني مشكلة تزايد الفقر والفقراء ممن
يصنفون "تحت خط الفقر" أو "يعانون من سوء التغذية"
نتيجة شح الموارد.
ً
ولكن ليصبح الكالم مدعما بلغة األرقام التي ال تكذب،
فلنتدارس بعض اإلحصائيات المهمة في المسألة :ينتج
العالم قرابة الـ 3.1مليارات طن من نفاية الطعام الصالحة
لالستخدام اآلدمي ،وعلى شكل منتجات متنوعة سنويا،
ومن الجهة األخرى يوجد ،حسب آخر اإلحصاءات ،قرابة
الــ 700مليون نسمة ممن يصنفون كجياع أو بشكل أدق
مهددون بالفناء من جــراء الجوع ،ولكن هل هــذه األرقــام
منطقية ألي إن ـســان عــاقــل صــاحــب أدن ــى مــراتــب الحس
اإلنساني؟!
بــال ـط ـبــع ال ،وم ـ ــع اح ـ ـتـ ــرام ال ـلــوج ـس ـت ـيــات وال ـت ــوزي ــع
الـجـيــوغــرافــي لنفاية الـطـعــام نـجــد أن المشكلة مــا زالــت
موجودة بل في تزايد ملحوظ ،فكبرى الشركات تستأثر
بطبيعة الحال بــاألربــاح ولكنها "تستخسر" في الجياع
بقايا األطعمة ،ولها رغبة حقيقية في حرمان الشعوب
من االستفادة من فوائض الطعام واألغذية التي تباع ،وكل
ذلك طبعا من أجل االستئثار بفائض القيمة الناجم من
عملياتها ،فالطعام المجاني "ال يربي الزبون"!! وفي معقل
ً
الرأسمالية تحديدا في الواليات المتحدة األميركية ورغم
إعالن كبرى شركات األطعمة واألغذية سياساتها الخضراء
وتحمل مسؤولياتها المجتمعية تجاه الفقراء ،نجد أن
قرابة الـ 40مليون مواطن أميركي هم في الواقع مهددون
بقوت يومهم على مستوى الغذاء ،كما نجد ونسمع عن
قصص أكثر وحشية فيما يخص طرد موظفين في سلسلة
مطاعم كبيرة ومعروفة حول العالم فقط ألنهم وزعوا ما
تبقى من طعام في آخر الليل على الفقراء ممن يحتاجونه.
لألمر اتصال أيضا بمسألة استغالل الموارد البيئية
والثروات الطبيعية كذلك ،فمن المتعارف عليه أيضا أن
إنتاج األطعمة سواء من المصانع أو إنتاج المواد الحافظة
لـهــا ،أو حتى االسـتـغــال الــزراعــي على مستويات كبرى
ً
للشركات ،مضر جدا بالبيئة ويؤدي إلى استنزاف موارد
ً
طبيعية كانت تشكل شيئا من التوازن الطبيعي في الحياة.
ً
ً
إن أردت ــم عــدالــة فــي التوزيع وتقسيما ع ــادال للثروات
بحيث تضمحل نسبة ا لـجـيــاع تــدر يـجـيــا ،و ج ــب عليكم
الــوقــوف عـنــد اإلن ـتــاج والـمـخـلـفــات الـنــاجـمــة عــن نفايات
الطعام!!
على الهامش:
انتقادك للوضع الراهن ليس ازدراء للنعم كما يروج له
البعض ،بل هو حق مشروع لتعديل وضع "مائل" وجب
الوقوف عليه وانتقاده.

المستشار شفيق إمام

خالل حرب االستنزاف تم بناء حائط الصواريخ
المضاد للطائرات الذي أصبح بعد أكتوبر
 1973رمزا من رموز تطوير الفكر العسكري
في العقائد القتالية حول العالم ،األمر الذي
أدى بالعدو الى تحذير قواته «بعدم االقتراب
من قناة السويس لمسافة  15كم» ،كما شل
قدرة سالح الجو اإلسرائيلي على دعم قواتهم
على األرض ،محطما بذلك أسطورة «اليد
الطولى» إلسرائيل.

عن االغتراب البيئي ...وحشية
الرأسمالية ونفايات الطعام

الحجم ،وهو ما دفع مراكز الدراسات االستراتيجية
في العالم كله ،ومراكز البحوث العسكرية ،إلى دراسة
وتحليل هــذا العمل العسكري غير النمطي ا لــذي
ً
أ حــدث تغييرا في المفاهيم الخاصة بفكر تنظيم
وتسليح القوات البحرية.
وفي المؤتمر السنوي للمعهد الدولي للدراسات
االستراتيجية في لندن  ،llssتم اإلعالن عن المفهوم
ال ـج ــدي ــد ،الـ ــذي سـيـعـتـمــد ع ـلــى ال ـ ـ ــزوارق ولـنـشــات
ال ـصــواريــخ الـســريـعــة ،وال ــذي سـيــركــز عـلــى تطوير
الـ ــزوارق الـصــاروخـيــة ،الـتــي حقق بها المصريون
هذه المعجزة وانتهاء عصر بناء البوارج وحامالت
ال ـ ـطـ ــائـ ــرات ،والـ ـف ــرق ــاط ــات ذات ال ـت ـس ـل ـيــح ال ـعــالــي
والمتميز.

تدمير ميناء إيالت
واس ـت ـط ــاع ــت م ـج ـمــوعــة ص ـغ ـيــرة م ــن ال ـض ـفــادع
البشرية بالقوات البحرية المصرية أن تدمر ثالث
بوارج حربية ،بميناء إيالت ،وأن تدمر الميناء ذاته،
حيث انطلقت هــذه المجموعة ،تسبح فــي المياه
حاملة المتفجرات التي حققت للعرب هذا النصر،
ً
وعــادت المجموعة سالمة عدا واحــدا استشهد في
هذه العملية فسبح زمالؤه بجثته إلى الشاطئ.

حائط الصواريخ
وخـ ــال ح ــرب االس ـت ـن ــزاف ال ـتــي اس ـت ـمــرت نحو
خمس سنوات تم بناء حائط الصواريخ المضاد
للطائرات الــذي أصبح بعد أكتوبر  1973رمــزا من
رموز تطوير الفكر العسكري ،في العقائد القتالية
حول العالم ،األمر الذي أدى بالعدو الى تحذير قواته
"بعدم االقتراب من قناة السويس لمسافة  15كم" ،كما
شل قدرة سالح الجو اإلسرائيلي على دعم قواتهم
على األرض ،محطما بذلك أسطورة "اليد الطولى"
إلسرائيل التي طالما تغنوا بها بعد نجاح ضربتهم
الجوية في .1967

يوم كيبور أسود في إسرائيل
وهو عيد الغفران الذي يحتفل به اليهود في كل
عــام ،وقــد اخـتــارتــه العبقرية العسكرية المصرية،
ل ـع ـبــور ال ـق ـنــاة وتـحـطـيــم خ ــط بــارل ـيــف واسـ ـت ــرداد
األرض المحتلة حيث صادف  6أكتوبر  ،1973وفي
االيوم التالي للعبور قال موشي دايان وزير الدفاع
اإلسرائيلي لغولدا مائير رئيسة الوزراء إنه يخشى
أن تـكــون ه ــذه نـهــايــة إســرائ ـيــل ،وأص ـيــب باكتئاب
في اليوم الثالث ،بعد انهيار العقيدة اإلسرائيلية
بجيشها الذي ال يقهر.
وف ــي ال ـيــوم الـثــالــث للعبور وقـفــت غــولــدا مائير
رئيسة وزراء إسرائيل وبجانبها موشي دايان وزير
الدفاع ،في مؤتمر صحافي يوم التاسع من أكتوبر
لتعلن هزيمة إسرائيل وأن الدولة تصارع اآلن من
أجل البقاء.
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

bilalsandid@hotmail.com

ً
هل دائما األصل في األشياء اإلباحة؟
يتمسك الكثيرون من أهل الــرأي والمجتمع
ب ــال ـق ــاع ــدة األص ــول ـي ــة ذات ال ـم ـن ـبــت ال ـشــرعــي
وم ـف ــاده ــا أن "األصـ ـ ــل ف ــي األشـ ـي ــاء اإلب ــاح ــة"،
فيتعلقون بها إلنقاذ ما يضعف من مواقفهم،
م ـت ـجــاه ـل ـيــن م ـق ــاص ــده ــا وحـ ـ ـ ــدود تـطـبـيـقـهــا،
وفاتحين المجال أمام سيل من إجازة الممنوع
واستسهال المسموح.
ً
معنى هذه القاعدة شرعا أن االنتفاع بكل ما
على األرض وما استخلصه اإلنسان منها هو
مباح ما لم يقم دليل على تحريمه ،وقد استند
فقهاء اإلسالم لتأسيس هذه القاعدة إلى عدد
مــن اآليـ ــات الـقــرآنـيــة َّمــن مـثــل قــولــه تـعــالــى في
َّ َ َ
َ ُ ْ َ
َ َ
ات
الجاثية" :وســخـ ً َـر لــكـ ْـم ُمــا ِفــي الــســمــو ِ
ســورة ْ َ
ال ْ
ض َجـ ِـمـيــعــا ِم ــن ــه" ،كـمــا ارت ـكــزوا
ر
َو َمـ ــا ِف ــي
ِ
على بعض مــا نقل عــن رس ــول الـلــه صلى الله
َّ
عليه وسلم القائل "مـا أحـل الله في كتابـه فهو
الحالل ،ومــا َحـ َّـرم فهو الـحــرام ،ومــا سكت عنه
ْ
فهو َعف ٌو" .واإلباحة وفق هذا المفهوم الشرعي
تنقسم من حيث المنشأ الى قسمين ،فإما تكون
ً
تعبيرا عن حكم الشارع للعباد بتخييرهم بين
الفعل والترك كاليقظة والرقاد والطعام ،وإما
تكون بالرخصة الذي يمنحها العباد لبعضهم
ً
ً
تصريحا أو سكوتا.
وفي القانون ،استخدمت هذه القاعدة بشكل
رئيس للتعزيز مــن موقع الحقوق والحريات
ً
الـعــامــة ،ففي الـقــانــون المدني مثال األصــل في
َّ
والصحة ،وال يبطل
العقود والشروط الجواز
منها إال ما ثبت بالدليل على عدم جوازه ،وفي
قانون العقوبات "ال جريمة وال عقوبة اال بنص"،
و"األصل في األفعال البراءة" ،ومفاد ذلك أن كل
فعل لــم يـجـ ّـرم بنص صــريــح ال يعتبر جريمة
وال تجوز المعاقبة عليه ،وذلك حتى لو خرج
على القواعد األخالقية وقيم المجتمع ،ويتفرع
ع ــن ذلـ ــك أن ــه ال ي ـج ــوز -ت ـحــت رق ــاب ــة الـقـضــاء
ال ــدسـ ـت ــوري -أن تـتـضـمــن ال ـت ـشــري ـعــات قــرائــن
قانونية تتعارض مع أصل البراء ة كما أنه "ال
ً
يلزم المتهم بإثبات براء ته" ودائما ما "يفسر
الشك لصالحه" ،حتى أنه يجوز االستناد الى
دلـيــل استخلص بـطــريــق غـيــر قــانــونــي للحكم
بالبراء ة بينما ال يجوز االستناد الــى الدليل
نفسه للحكم باإلدانة.
إال أنه لكل قاعدة استثناء في الشريعة وفي
الـقــانــون ،فعلى نقيض قــاعــدة اإلبــاحــة كأصل
ث ــاب ــت ،تـمـســك بـعــض الـفـقـهــاء ب ــأن األصـ ــل في
األشياء هو التحريم حتى يسطع الدليل على
اإلبــاحــة ،ورغ ــم أهمية قــاعــدة اإلبــاحــة فــي فقه
التيسير ،لم ُيستسغ منطق إطالقها ،فأي إباحة
شــرعـيــة حـ ّـدهــا ال ـقــاعــدة األخـ ــرى "ال ض ــرر وال
ض ــرار" ،فــإذا كــان األصــل أن الطعام مباح فإنه
ً
ال يجوز اإلســراف فيه ،وإذا كان المرء حــرا في
صرف أمواله ،فإن الشارع لم يبح التبذير ّ فيه
ّ
ّ
َ
حيث نبهنا عز وجل في سورة األعراف "إنه ال
ْ
َ
ُي ِح ُّب ال ُم ْس ِر ِفين".
وفــي استثناء واض ــح على قــاعــدة اإلبــاحــة،

استنبط الفقه اإلســامــي عــدة قواعد معاكسة
أخرى ،نذكر منها" :األصل في األبضاع التحريم"
و"األصـ ـ ــل ف ــي ال ـع ـب ــادات ال ـم ـنــع" و"األصـ ـ ــل في
الذبائح التحريم" ناهيك عن قاعدة "ال يصح
التصرف في ملك الغير إال بإذنه" .وقد جاء في
كـتــاب "معالم السنن" لــإمــام الخطابي" :وأمــا
الـشــيء إذا كــان أصـلــه الـحـظــر ،وإنـمــا يستباح
على شرائط وعلى هيئات معلومة؛ كالفروج
ال تحل إال بعد نكاح أو ملك يمين ،وكالشاة ال
يحل لحمها إال بذكاة ،فإنه مهما شك في وجود
ً
تلك ا لـشــرا ئــط ،وحصولها يقينا على الصفة
ً
ً
التي جعلت علما للتحليل كان باقيا على أصل
الحظر والتحريم".
أمـ ــا ف ــي الـ ـق ــان ــون ،ف ــال ـق ــاع ــدة ف ــي الـتـفـسـيــر
واالستنباط والقياس في النصوص الدستورية
هي المنع والحذر ،فاألصل أن أحكام الدستور
ً
ال تفسر إال في أضيق الحدود ،والثابت أيضا
أنــه ال يجوز للقوانين أو للقرارات اإلداري ــة أن
تـتـجــاوز ح ــدود الــدسـتــور وال أن تـتـعــدى على
أحكامه ،ولو لم ينص على ذلك صراحة .فإذا ما
أغفل الدستور اإلشارة إلى حكم أو حق فليس
ب ــال ـض ــرورة أن ــه ق ــرر إبــاح ـتــه ،وإذا صـمــت عن
منح صالحية معينة ألي سلطة دستورية فال
يعني ذلك -بالمبدأ -جواز التوسع في إباحتها،
وهــذا ما ذهــب إليه واقــع التطبيق في الكويت
عندما لم يعمل بمبدأ "التفويض التشريعي"
ال ــذي أش ــارت إلـيــه -بصريح الـعـبــارة -المذكرة
التفسيرية للمادة ( )50من الدستور في حين
ّ
التحوط سيد
أغفله نص المادة نفسها ،فكان
الموقفّ ،
فرج ّح الرأي الغالب كفة السكوت في
النص على كفة الصراحة في التفسير ،فأخذ
بعدم اإلباحة كأصل.
مــن جــانــب آخ ــر ،ورغ ــم أن األص ــل هــو حرية
القول والفعل ،فإن حرية المرء تقف عند حدود
ح ــري ــة اآلخـ ــريـ ــن ،ف ـي ـن ـبــذ ك ــل قـ ــول أو ت ـصــرف
فيهما ّ
تعد على حقوق وحريات اآلخرين ولو
لم يرد نص صريح في تحريم أو تجريم ذلك،
ً
واستتباعا لهذا المنطق يحظر على المحـامين
واألطبـاء والموظفين إفشاء مـا علموا به عـن
طر يـق مهنـتهم أو صـفتهم و لـ ــو بعـد انتهـاء
الخدمـة أو زوال الـصفة ،فالمبدأ هنا هو المنع،
ولو سكت النص عن الحظر أو التقييد.
خالصة القول أن التعامل مع قاعدة "األصل
ف ــي األشـ ـي ــاء اإلبـ ــاحـ ــة" ي ـجــب أن ي ـك ــون ضمن
حدود المنطق والشرع والقانون واألخالق ،وإال
فتح مـجــال االجـتـهــاد الــذي ال يحترم الثوابت
الـمـشــروعــة والـقـيــم الـثــابـتــة ،وت ـضــاربــت اآلراء
المستفيدة من غياب النص الصريح.
* كاتب ومستشار قانوني.
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.874

7.459

5.737

2.435 2.869 3.312

تقرير اقتصادي

ما الجدوى االقتصادية لشراء الخليجيين األندية األوروبية؟
• نافذة تسويقية ال يمكن االستهانة بها رغم محدودية العوائد المالية
• التحدي الحقيقي في االستفادة من الخبرات األجنبية لتطوير الرياضة المحلية
محمد البغلي

أرباح محدودة
ألندية برشلونة
وسيتي وبايرن
وخسائر ليونايتد
ويوفنتوس

الكويت غير
مؤهلة لالستثمار
في األندية
العالمية ألنها
ستنقل الصراع
الذي دمر
رياضتها إلى
الخارج

فتح استحواذ صندوق االستثمارات العامة
ال ـس ـع ــودي ع ـلــى ن ـ ــادي ن ـيــوكــاســل اإلن ـك ـل ـيــزي،
بقيمة تصل إلــى  300مليون جنيه إسترليني،
الـبــاب أم ــام مجموعة مــن األسـئـلــة حــول جــدوى
السيادية الخليجية لألندية
استمالك المؤسسات ّ
األوروب ـي ــة ،وم ــدى تحقق الـفــائــدة الـمــرجــوة من
النواحي ّالمالية واالقتصادية ،وكذلك الرياضية،
ع ـنــد ض ــخ م ـئ ــات ال ـمــاي ـيــن ف ــي ه ــذا ال ـن ــوع من
االستثمارات.
وفي الحقيقة ،فإن استثمار المؤسسات المالية
ال ـس ـيــاديــة الـخـلـيـجـيــة ،ال ـتــي سـبـقــت الـصـنــدوق
السيادي السعودي في نادي نيوكاسل ،كصندوق
أبــوظـبــي الـسـيــادي فــي ن ــادي مانشستر سيتي
اإلنكليزي ،أو صندوق قطر السيادي في نادي
باريس سان جرمان الفرنسي ،ليس االستثمار
الوحيد عربيا ،وإن كان الوحيد سياديا ،أي أنه
مـمـلــوك لــدولــة م ــا ،مـبــاشــرة ،إذ تنتشر ملكيات
مـ ـلـ ـي ــاردي ــرات الـ ـع ــرب ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن األن ــدي ــة
األوروبـيــة ،كملكية الملياردير المصري محمد
الفايد ،الذي كان أول عربي يقتحم عالم االستثمار
الرياضي بشرائه نــادي فولهام اإلنكليزي عام
 ،1997ثــم رجــل األع ـمــال الـمـصــري عــاصــم عــام،
الذي استثمر بنادي هال سيتي اإلنكليزي ،وكذلك
األمير السعودي عبدالله بن مساعد آل سعود،
الــذي اشـتــرى "شيفيلد يونايتد" اإلنكليزي في
درجة الـ "تشامبيونشيب" ،التي ينتمي لها نادي
ّ
نوتيغهام فورست ،عندما تملكه رجــل األعمال
الكويتي فواز الحساوي أكثر من موسم.

عوائد مالية محدودة
وم ـ ــن خ ـ ــال ال ـن ـت ــائ ــج ال ـم ــال ـي ــة ألكـ ـب ــر أن ــدي ــة
الـعــالــم ،التي تسيطر عليها األنــديــة األوروب ـيــة،
ن ـجــد ال ـع ــوائ ــد ال ـمــال ـيــة لــاس ـت ـث ـمــار الــريــاضــي
بشكل عام غير مجدية ،فحسب النتائج المالية
ل ـم ــو س ــم  ،2018 /2017أي ق ـب ــل أز م ـ ــة ك ــورو ن ــا
التي ّ
كبدت مختلف األنشطة في العالم ،ومنها
النشاط الرياضي ،خسائر قياسية نتيجة ظرف
ناد في
استثنائي ،نجد أن أعلى إيرادات حققها ٍ
العالم كانت مــن نصيب نــادي برشلونة ،حيث

بلغت إيــراداتــه  914مليون ي ــورو ،فــي حين بلغ
ً
صافي أرباحه  13مليونا فقط ،أي بنسبة 1.42
في المئة من إجمالي اإليرادات ،وهو عائد ضئيل
مقارنة بأي عائد استثماري آخر ،في حين ّ
سجل
مـنــافـســه الـتـقـلـيــدي ن ــادي ري ــال مــدريــد إيـ ــرادات
بلغت  750.9مليون يورو ،في وقت كانت أرباحه
 43مـلـيــونــا ت ـســاوي  5.7فــي الـمـئــة مــن إجمالي
اإليرادات.
أم ــا ع ـلــى صـعـيــد ال ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي ،فـكــان
ً
أعلى األندية تحقيقا لإليرادات نادي مانشستر
يونايتد بقيمة  590مليون إسترليني ،إال أنه
سـ ّـجــل فــي ذلــك الـعــام خسائر صافية بنحو 37
مليونا!
وبــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى األن ــدي ــة األكـ ـث ــر شـعـبـيــة في
الدوريات األوروبية األخرى ،نجد أن نادي بايرن
ميونيخ فــي ال ــدوري األلـمــانــي حقق فــي موسم
 2018 /2017أرباحا صافية بـ  29مليون يورو ،من
أصل إيــرادات بلغت  657مليونا ،أي بنسبة 4.4
في المئة ،أما نادي يوفنتوس اإليطالي فقد حقق
إي ــرادات قيمتها  504ماليين يــورو في الموسم
نفسه ،نتج عنها خسارة بنحو  19مليونا.

«باريس» و«سيتي»
أما على صعيد االستثمار السيادي الخليجي
في األندية األوروبية ،فنجد أن نادي مانشستر
س ـي ـت ــي ح ـق ــق إي ـ ـ ـ ـ ــرادات بـ ــواقـ ــع  535.2م ـل ـيــون
إسترليني ،في حين بلغت أرباحه  10.1ماليين،
بنسبة  1.8في المئة ،مقابل إيرادات قيمتها 542
ً
مليون يورو لنادي باريس سان جيرمان ،مسجال
ً
أرباحا بـ  31.5مليونا بنسبة  5.8في المئة.
وتتنوع إيرادات األندية األوروبية بين عائدات
بيع الالعبين والنقل التلفزيوني والتذاكر وبيع
المنتجات والرعاية والتسويق ،أما المصروفات
فأهمها شراء الالعبين وتطوير البنية التحتية
للنادي.

اللعب النظيف
السيادية الخليجية
وصحيح أن االستثمارات
ّ
فــي األنــديــة األوروب ـي ــة تعني ض ــخ أم ــوال أكـثــر،

م ـقــارنــة بـمــا يـنـفـقــه الـمـسـتـثـمــرون األف ـ ــراد على
ّ
أنديتهم ،إال أن المسألة ليست بهذه السهولة،
فقانون اللعب المالي النظيف ،الذي أقره االتحاد
األوروب ــي لكرة الـقــدم (يــويـفــا) يضع العديد من
ال ـض ــواب ــط ،وح ـتــى ال ـع ـقــوبــات ،ال ـتــي تـضـمــن أن
تكون مصروفات الـنــادي متسقة بشكل معقول
مع إيــراداتــه وفــق نسب تضمن عدالة المنافسة
بين األم ــوال السيادية واالستثمارات الخاصة،
ولتحد من الضخ ُ
المبالغ فيه لألموال على حساب
ً
المنافسة الرياضية ،رغم أن "يويفا" خفف أخيرا
بعض الضوابط في قانون اللعب المالي النظيف،
بسبب الظروف الصعبة التي فرضتها "كورونا"
َ
على عالم الرياضة.

تسويق وانتشار

بالطبع ال ُيقاس االستثمار الرياضي بالعائد
الـمــالــي ف ـقــط ،فـثـ ّـمــة مـنــافــع يـمـكــن تحقيقها إذا
استغلت بشكل جيد ،فاألندية األوروبية ،السيما
فيما ُيعرف بالدوريات الخمسة الكبرى (إنكلترا
 إسبانيا  -إيطاليا  -فرنسا  -ألمانيا) ،تتمتعً
بقاعدة جماهيرية عابرة للقارات ،خصوصا في
الواليات المتحدة وشرق آسيا ،وبالتالي يمكن
استثمار هــذه األنــديــة كنافذة معتبرة لتسويق
ً
دول الخليج التي لديها مشاريع سياحية مثال،
أو شركات كبرى كشركات الطيران الخليجية ،أو
فعاليات ومشاريع كبرى ضمن خطط اقتصادية
أشـمــل ...فمن ي ــدري ،فقد يكون نــادي نيوكاسل
ن ــاف ــذة تـســويـقـيــة ل ـم ـش ــروع بـحـجــم "نـ ـي ــوم" في
السعودية!!
وق ــد رع ــت شــركــة الـخـطــوط الـجــويــة القطرية
أندية متعددة؛ مثل برشلونة اإلسباني ،وروما
اإلي ـط ــال ــي ،وب ــاري ــس س ــان ج ـيــرمــان الـفــرنـســي،
وبوكا جونيورز األرجنتيني ،أما طيران االتحاد
اإلماراتي ،فيرعى نادي مانشستر سيتي ،في حين
ترعى "طيران اإلمارات" نادي أرسنال ،ووضع اسم
اإلم ــارات على ملعب الـنــادي المسمى ب ـ "استاد
اإلمـ ـ ـ ــارات" ،وه ــي رع ــاي ــة ذات ع ــوائ ــد تسويقية
ممتازة ،كرعاية شركة شيفروليه للسيارات لنادي
مانشستر يونايتد ،أو بنك ستاندرد تشارترد

مؤشرات البورصة ترتفع والسيولة  49.4مليون دينار
مكاسب لمعظم األسهم في السوق األول
•

النفط يتراجع مع مخاوف
آثار التضخم على الطلب
ارتـفــع سعر برميل النفط الكويتي  9سنتات،
ليبلغ  83.32دوالرا للبرميل في تداوالت أمس األول،
مقابل  83.23دوالرا في تداوالت االثنين الماضي،
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وف ــي األسـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة ،انـخـفـضــت أس ـعــار
ال ـن ـفــط ص ـب ــاح أمـ ــس ب ـعــد ن ـهــايــة مـتـبــايـنــة في
الجلسة السابقة ،وسط مخاوف أن يزيد ارتفاع
أسعار الفحم والغاز الطبيعي في الصين والهند
وأوروبا التضخم ،ويبطء وتيرة النمو العالمي،
مما يحد من الطلب على النفط.
وأثر على األسعار أيضا ارتفاع سعر الدوالر
الــذي وصــل قــرب أعلى مستوى له في عــام ،مما
يجعل النفط أغلى ثمنا لحائزي العمالت األخرى.
وانخفضت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس
األميركي  71سنتا أو  0.9في المئة إلــى 79.93
دوالرا للبرميل ،بعد ارتفاعها  12سنتا أمس
األول.
أما عقود مزيج برنت فتراجعت  70سنتا أو
 0.8في المئة إلى  82.72دوالرا للبرميل ،موسعة
خسائرها التي بلغت  23سنتا أمس األول.

رعاية أم شراء أم تطوير؟
وهنا يظهر سؤال جديد :هل دخول الصناديق
السيادية الخليجية مع شركاتها الكبرى (الطيران)
في رعاية األندية العالمية الكبرى ،واستغاللها
كمنافذ تسويقية ،أكثر جدوى من االستثمار في
ملكيات األندية بعوائدها المالية المحدودة؟
رب ـمــا ي ـكــون االس ـت ـث ـمــار ف ــي ال ـت ـســويــق أكـثــر
فائدة من االستثمار في الملكية ،غير أن الفائدة
ّ
ّ
والمرجوة ،التي يجب أل تغفل عنها
الحقيقية
دول الخليج ،هي كيفية االستفادة من الخبرات
األوروبـ ـي ــة الـمـتـقــدمــة فــي تنمية ك ــرة ال ـقــدم في
ال ـب ـلــدان الخليجية الـمـسـتـثـمــرة ،وال ـع ـمــل على
االنـتـقــال إل ــى االح ـت ــراف الــريــاضــي الـكــامــل ،الــى
جانب عمل توأمة مع األندية األوروبية لتدريب
وتنمية مهارات منتخبات الناشئين والشباب
فــي هــذه ال ــدول الخليجية ،فالعائد هنا يكون
باالستثمار فــي الـنــشء واالس ـت ـفــادة مــن آليات
اإلدارة المتطورة ،لتنمية الرياضة الخليجية،
بما يسمح بمنافسة أقوى المنتخبات في العالم،
فاالستثمار عندما يكون بمئات الماليين من
ال ــدوالرات يفترض أن يحقق عوائد تنموية أو
بشرية ،إن لم يحقق العوائد المالية.

ماذا عن الكويت؟
يتساء ل البعض عن سبب عدم دخول الكويت
منافسات شراء األندية األوروبية ،وفي الحقيقة
في
ّ
فــإنــه بـغــض النظر عــن الـعــائــد الـمــالــي الـمـحــدود،
ّ
فــإن الكويت غير مؤهلة ألن تنتفع مــن مثل هذا
النوع من االستثمارات ،فال فرص سياحية يمكن
التسويق لها ،وال رياضة طبيعية يمكن تطويرها
في مناخ يغلب عليه النزاع والمصالح ...الشيء
الوحيد ا ل ــذي يمكن أن يحدثه استثمار كويتي
لناد أوروبي أو عالمي هو نقل الصراع الذي دمر
ٍ
الرياضة الكويتية إلــى الـخــارج ،وهــو األمــر الذي
لن تسمح به مؤسسات تلك البلدان ،التي تحترم
رياضتها كاستثمار مالي وكقيمة جماهيرية.

قانون اللعب
النظيف يضع
العديد من
الضوابط
والعقوبات التي
تضمن عدالة
المنافسة بين
األموال السيادية
واالستثمارات
الخاصة

أصحاب العربات المتنقلة :أصبحنا
ضحية تضارب الجهات الحكومية

•

ارتدادها وارتفاع وتيرة نشاطها واستطاعت مجموعة مهمة
ً
ً
منها أن تسجل ارتفاعات ونشاطا الفتا كان أبرزها سهم عقار
الــذي ربح نسبة  10في المئة كما ارتفعت وتيرة تعامالت
وأسعار أسهم تجارة وجي إف إتش ووثاق وأعيان ومينا
للمرة األولى يظهر في القائمة وبعض أسهم كتلة المدينة
مثل آن ومستثمرون وبتروغلف لتدعم نشاط السوق الرئيسي
وتؤكد خروجه من كبوة االثنين الماضي وعودة اإليجابية
وتطلعات ارتفاع مجموعة من األسهم قبل البت في نتائجها
المالية التي أصبحت على األبواب.
في المقابل ،ارتفعت معظم مكونات السوق األول باستثناء
ً
أربـعــة أسهم مهمة كأكبر األسـهــم وزن ــا سهم بيتك ،كذلك
ً
أجيليتي وهيومن سوفت األكبر سعريا في السوق وسهم

متكاملة لتقلص من إيجابية تعامالت السوق الرئيسي والذي
ربحت معظم شركاته وبرعاية ودعم البنك الوطني وأسهم
بنك وربة وصناعات وبنك الخليجي لتنتهي الجلسة إيجابية
ومبشرة ألداء أفضل خالل الفترة القادمة.
ً
خليجيا ،سيطر الـلــون األخـضــر على معظم مــؤشــرات
أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي وبقيادة مؤشر
"تاسي" الذي بلغ مستوى  11600نقطة وبدعم من استقرار
ً
أسعار النفط فوق مستوى  82.8دوالرا لبرنت ،كما ربحت
مؤشرات قطر وعمان والبحرين والكويت وكانت التراجعات
في اإلمارات حيث خسر مؤشرا أبوظبي ودبي ولكن بنسب
محدودة.

جراح الناصر

طالب أمين سر اتحاد العربات التجارية المتنقلة،
ثامر الحبشي ،بمنح المزيد من المميزات ألصحاب
العربات المتنقلة عبر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية
المشروعات الصغيرة ،وإعطاء المزيد من الصالحيات
والـتـسـهـيــات ،وفـتــح ب ــاب التمويل وشمولهم فيه،
وتقديم الدعم وجلب المزيد من العمالة.
وأشار ،في تصريحه لـ "الجريدة" ،الى أن أصحاب
ال ـع ــرب ــات الـمـتـنـقـلــة م ـح ـ َـارب ــون حــالـيــا م ــن الـجـهــات
الحكومية ،حيث ّ
تشعبت الرقابة بالمزيد من الجهات
ّ
التي تخالف تلك السيارة الوحيدة ،والتي تعد مصدر
رزق للمبادر والمتقاعد والعديد من األسر.
ولفت الــى أن عــدد الرخص المــس حاجز ال ـ ٣٠٠٠
رخصة ،بينما عــدد األماكن المسموح العمل عليها
ً
انخفض الى  ٣٠٠موقع بدال من  ،٤٠٠موضحا أن العدد
قابل لالنخفاض كذلك ،حيث تم إلغاء مواقع كثيرة،
لعدم وجود التنسيق بين التجارة والبلديةّ ،
وبين أن
أصحاب العربات المتنقلة أصبحوا هم ضحية عدم
التنسيق بين الجهات الحكومية وتقليص المواقع
وإي ـق ــاف ال ـ ُّـرخ ــص وال ـع ـمــالــة ،حـيــث إن ـهــم أصـبـحــوا
يواجهون الخسائر والمخالفات من عدة جهات ،على
الرغم من ترخيصها القانوني.
واستغرب منح ترخيص واحد فقط لصاحب العربة

ّ
المتنقلة ،مشيرا الى أن إيقاف التراخيص يعطل طموح
ّ
وتوجه الدولة وفق
الشباب ويعرقل التنمية االقتصادية
خطة الكويت  2035إلشراك األسر والشباب الكويتيين
في االنخراط بسوق العمل ،والبدء بمشروع صغير
وتخفيف الضغط عن التوظيف في القطاع الحكومي.
وبـ ّـيــن أنــه كــان يفترض بــدال مــن إيـقــاف الــرخــص،
تقنينها ،وتمييز أصحاب الباب الخامس ومنحهم
مزيدا من االمتيازات ،مشيرا الى أن هناك فئة كبيرة
ال تستطيع فتح أنشطة تجارية وتكاليف المحال،
الى جانب إشــراك المتقاعدين في هذا العمل ،مبينا
أن اإليـقــاف يعني قطع سبل العمل أمامهم وزي ــادة
نسبة البطالة.
يذكر أن بلدية الكويت وافـقــت علـى ق ــرار مجلس
الــوزراء بشأن تخصيص أرض بمساحة مليون متر
مربع بصفة مؤقتة ،خالل الفترة من  1نوفمبر المقبل
إلى  1أبريل  2022لمصلحة الصندوق الوطني لرعاية
وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقـة
الصبية ،الستقطاب العربات المتنقلة وإنشاء سينما
السيارات ،وتمت إحالة الـقــرار إلــى المجلس البلدي
العتماده ،كما سيتم التوجه لتدشين تطبيق إلكتروني
ألصحاب مشاريع المركبات المتنقلة الراغبين في حجز
أماكن لمشاريعهم في الصبية لفترة محددة فقط ،وذلك
إلعطاء فرصة الستفادة أكبر عدد من المشاريع.

«الوطني» :االستهالك الخاص يعزز االنتعاش االقتصادي
يتعافى االقـتـصــاد الكويتي بـبــطء مــن آثــار
جائحة العام الماضي ،وهو العام الــذي اتسم
بــاالن ـخ ـفــاض ال ـح ــاد ف ــي االس ـت ـه ــاك ال ـخــاص
واإلنفاق االستثماري الحكومي ،وإغالق أنشطة
ً
األعمال ،وتسريح العمالة الــوافــدة ،تزامنا مع
االنخفاض الحاد في أسعار النفط.
وحـ ـس ــب ت ـق ــري ــر ص ـ ــادر عـ ــن ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت
الــوط ـنــي ،انـكـمــش ال ـنــاتــج الـمـحـلــي اإلجـمــالــي
بـنـسـبــة  8.9بــال ـم ـئــة ،فـيـمــا ي ـع ـ ّـد أك ـب ــر تــراجــع
ّ
يـشـهــده مـنــذ ع ــام  ،2009نتيجة انـكـمــاش كــل
مــن الـقـطــاعـيــن الـنـفـطــي وغ ـيــر الـنـفـطــي بنحو
 8.9بالمئة ،فــي ظــل خفض "أوب ــك" وحلفائها
إلن ـت ــاج الـنـفــط وف ــرض تــداب ـيــر حـظــر الـتـجــول
ودع ــم السياسة المالية الـمـحــدود للقطاعات
االقـتـصــاديــة المختلفة .وعـلــى الــرغــم مــن ذلــك،
ّ
تحسنت آف ــاق النمو بــدعــم مــن ارتـفــاع أسعار
النفط ونجاح برامج اللقاحاتُ .
ويعزى الفضل
لـلـطـلــب الـمـحـلــي ال ــذي ك ــان الـسـبــب الــرئـيـســي
ً
لــانـتـعــاش ،إذ أظ ـهــرت أح ــدث الـبـيــانــات نـمــوا
ً
قويا في اإلنـفــاق االستهالكي (وفقا لـ كي نت

albaghli74@gmail.com

الحبشي لـ ةديرجلا َ :
محاربون وسط غياب الدعم والتمويل والعمالة
•

علي العنزي

واص ـلــت مــؤشــرات بــورصــة الـكــويــت ارت ــداده ــا للجلسة
الثانية على التوالي في محاولة الستعادة ما فقدته خالل
جلسة االثنين الماضي ،وربح مؤشر السوق العام أمس نسبة
 0.28في المئة أي  19.47نقطة ليقفل على مستوى 6874.44
نقطة بسيولة جيدة وأعلى من معدالت الشهر اقتربت من
ً
 50مليون دينار وكانت تحديدا  49.4مليون دينار تداولت
عدد أسهم كبير بلغ  342.2مليون سهم عبر  12659صفقة،
ً
وتم تداول  139سهما ربح منها  86وخسر  33بينما استقر
 20دون تغير.
ورب ــح مــؤشــر ال ـســوق األول نسبة أق ــل بــالــرغــم مــن عدد
ً
األسهم الرابحة من مكوناته والبالغة  19سهما بينما سجل
ً
نموا بنسبة  0.22في المئة فقط أي  16.63نقطة ليقفل على
مستوى  7459.36نقطة بسيولة كبيرة تجاوزت سيولة السوق
الرئيسي أمس ،وبلغت  27.6مليون دينار تداولت  70.8مليون
سهم عبر  4123صفقة ،وخسرت أمس  4أسهم فقط في السوق
ً
األول ،منهما سهمان ثقيالن وزنيا هما بيتك وأجيليتي ،كما
خسر متكاملة وهيومن سوفت واستقر سهمان دون تغير.
في المقابل واصل مؤشر السوق الرئيسي تفوقه على األول
وربح نسبة  0.47في المئة أي  26.69نقطة ليقفل على مستوى
 5737.78نقطة بسيولة تراجعت إلى حدود  21.3مليون دينار
تداولت  271.3مليون سهم عبر  8536صفقة ،وتم تداول 114
ً
سهما ربح منها  67وخسر  29بينما استقر  18دون تغير.
بعد جلسة إلى النسيان هي جلسة يوم االثنين الماضي
واصلت األسهم الصغيرة ومعظم مكونات السوق الرئيسي

لـنــادي ليفربول ،والعديد مــن الشركات الكبرى
لمختلف األندية في العالم.

 23 +بالمئة عـلــى أس ــاس س ـنــوي) واالئـتـمــان
الشخصي ( +11بالمئة على أســاس سنوي).
ً
ومــن الـمـقــرر أيـضــا أن تـتـســارع وتـيــرة أنشطة
ً
تنفيذ المشاريع ،نظرا إلعطاء الحكومة األولوية
لـمـشــاريــع الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ال ـخــاصــة بــالـطــرق
والمستشفيات والمطارات.
وتراجعت أنشطة الشركات في ظل حالة عدم
اليقين التي ّ
تعرضت لها أنشطة األعمال والبيئة
التنظيمية والسياسية ،إذ نما ائتمان الشركات
عام  2021على نحو باهت ( +0.3بالمئة ،على
أســاس سنوي ،في أغسطس) ،كما تأثر سوق
العمل برحيل اآلالف من العمالة الوافدة ،خاصة
من ذوي المهارات المنخفضة خالل الجائحة،
في حين تراجع معدل توظيف المواطنين في
القطاع الخاص عن مستويات عام -2.7( 2019
بالمئة إلــى  62.296في النصف األول من عام
 .)2021وســوف تحرص السلطات على عكس
ً
هذا االتجاه ،كما تشير تصورات الحكومة أيضا
إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص ضمن خطط
التنمية االقتصادية.

وت ـس ـب ـب ــت الـ ـص ــدم ــة ال ـ ـمـ ــزدوجـ ــة لـجــائـحــة
كوفيد  19 -وانخفاض أسعار النفط في ارتفاع
مستوى العجز المالي ،ليصبح بذلك سادس
عجز تسجله الموازنة على التوالي ،إذ وصل
إلــى مستوى قياسي بلغ  10.8مليارات دينار
( 33بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي) في
السنة المالية ( 2021 /2020الرسم البياني .)5
وانخفضت اإليرادات بشكل حاد ( -39بالمئة،
لتصل إلــى  10.5مليارات ديـنــار) ،بينما نمت
النفقات بمعدل هامشي ( +0.7بالمئة ،لتصل
إلى  21.2مليار دينار).
وس ــاه ــم تـقـلـيــص اإلنـ ـف ــاق ال ــرأس ـم ــال ــي في
ت ـعــويــض ارتـ ـف ــاع ال ـن ـف ـقــات الـمــرتـبـطــة بصفة
رئيسية بجهود احتواء الجائحة .أما بالنسبة
إلى النظرة المستقبلية ،فبالرغم من أن ميزانية
السنة المالية  2021/2020تعد توسعية ،إال أننا
نرى أن تخفيض النفقات هو االحتمال األقرب
إلى التطبيق ،إذ تبدو الحكومة جادة في البحث
عن سبل للوصول إلى رفع فعالية اإلنفاق ،وذلك
ً
في ظل قيامها أخيرا بدراسة عدد من اآلليات

التي من شأنها أن تخفض النفقات وترفع من
اإليرادات غير النفطية من خالل زيادة الرسوم،
وحتى خفض الدعم ،إضافة إلى بعض الخطط
التي تقترح إعادة هيكلة القطاع العام بصورة
ً
شاملة .ونرى من وجهة نظرنا أنه وفقا للتصور
ً
األساسي ،ستستغرق بعض اإلصالحات وقتا
أطــول حتى تتحقق ،إال أنه من المتوقع زيادة
اإليرادات غير النفطية ،التي سوف تقتصر في
ب ــادئ األم ــر عـلــى عــوائــد الـضــريـبــة االنتقائية
وضريبة القيمة المضافة (قد تصل إلى حوالي
 1.5بالمئة من الناتج ّ المحلي اإلجمالي) بحلول
عام  .2023لذلك ،نتوقع انخفاض العجز المالي
إلى نحو نصف القيمة التي تم تسجيلها في
العام الماضي ،ليصل مستوى العجز إلى نحو
 4.2مـلـيــارات دي ـنــار ( 10.3بالمئة مــن الناتج
المحلي اإلجمالي) ،قبل أن ينخفض بشكل أكبر
إلــى  9.5بالمئة مــن الناتج المحلي اإلجمالي
عام .2024

الموافقة لـ «وربة» على
إصدار صكوك بـ250
مليون دوالر
حصل بنك وربة على موافقة
هـيـئــة أسـ ــواق ال ـم ــال الكويتية
ع ـل ــى إص ـ ـ ـ ــدار ال ـب ـن ــك ص ـكــوكــا
ضمن الشريحة األولى اإلضافية
لــرأس المال بقيمة  250مليون
دوالر ،أو ما ُيعادلها بالعمالت
األخرى.
وق ـ ــال "وربـ ـ ـ ــة" ،إنـ ــه ف ــي حــال
ت ـق ــرر ط ــرح ه ــذه ال ـص ـكــوك في
دولة الكويت ،فإنه سيتم إعداد
ً
نـ ـش ــرة اكـ ـتـ ـت ــاب وف ـ ـقـ ــا ألح ـك ــام
الـ ـق ــان ــون رق ـ ــم  7ل ـس ـن ــة 2010
والئحته التنفيذية وتعديالتها.
ُ وأكـ ـ ــد ال ـب ـن ــك أن ـ ــه سـيـمـضــي
ً
قـ ــدمـ ــا ف ــي إج ـ ـ ـ ــراءات اإلصـ ـ ــدار
ً
واإلفـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاح الح ـ ـ ـق ـ ـ ــا ع ـ ـ ــن أيـ ــة
م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ج ـ ــوه ـ ــري ـ ــة بـ ـه ــذا
الخصوص.

8
اقتصاد
ً
أميركا تنجو مؤقتا من التخلف عن سداد ديونها
ةديرجلا
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سقف الدين العام للبالد سيرتفع إلى نهاية السنة بمقدار  480مليار دوالر
أقـ ـ ّـر ال ـكــون ـغــرس األم ـي ــرك ــي ،أمــس
األول ،مـ ـش ــروع ق ــان ــون ي ــرف ــع سقف
ّ
الــديــن الـعــام لـلــواليــات الـمـ ّـتـحــدة ّإلى
نهاية السنة ،في إجراء مؤقت يجنب
أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر
الــوقــوع ،ألول مــرة فــي تاريخها ،في
ّ
وهدة التخلف عن السداد.
وبعدما كــان مجلس الشيوخ أقـ ّـر
مـشــروع القانون األسـبــوع الماضي،
وافق مجلس النواب أمس األول ،على
ّ
النص بفضل أغلبيته الديموقراطية،
ً
ّ
إذ صـ ــوت  219نــائ ـبــا م ــع الـمـشــروع
وّ 206
ضده.
ويــرفــع ال ـنــص سـقــف الــديــن الـعــام
للبالد بمقدار  480مليار دوالر ،مما
سـيـسـمــح لـهــا بــالــوفــاء بــالـتــزامــاتـهــا
الـمــالـيــة حـتــى نـهــايــة ديـسـمـبــر ال بل
ّ
حتى مطلع العام المقبل.

وبــإقــراره فــي الكونغرس ُ
سيحال
ّ
ـص إلــى الرئيس جــو بــايــدن الــذي
الـنـ ّ
سيوقعه على الفور ،بحسب ما أعلن
البيت األبيض.
ُ
ويبعد هــذا الـقــانــون عــن الــواليــات
ّ
ً
الـمـتـحــدة مــؤقـتــا شـبــح الـتـخــلــف عن
السداد وعواقبه الكارثية على القوة
االق ـت ـصــاديــة الـعـمــاقــة وس ــائ ــر دول
العالم.
ول ـ ـ ــم ُي ـ ـ ـحـ ـ ـ َـرز ه ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم ب ـ ــدون
ّ
إن ّ
النص كان موضع
اضطرابات ،إذ
نقاشات ال تنتهي في مجلس الشيوخ،
ً
ال ـ ـ ــذي ص ـ ـ ــادق أخـ ـ ـي ـ ــرا ع ـل ــى ت ـســويــة
الخميس الماضي.

ً
مناورة خطيرة جدا

فــي الــواقــع ،رفــض الجمهوريون

«الوطني» :شبكة نقاط البيع بتقنية التواصل
قريب المدى األكبر في الكويت

«بيتك» يعلن الفائزين بحملة
«اربح مع حسابي» للشباب
أ عـلــن بيت التمويل الكويتي
(بيتك) أسماء الفائزين بالسحب
العاشر لحملة «اربح مع حسابي»
ل ـل ـش ـبــاب ،ال ـت ــي ت ـم ـنــح ال ـع ـمــاء
فــرصــة ال ـفــوز ب ــ 3س ـيــارت Jeep
 Wrangler Sportخـ ــال فـتــرة
الـحـمـلــة ،وج ــوائ ــز نـقــديــة بقيمة
 250دينارا لــ 10فائزين شهريا،
وجرى السحب بالمقر الرئيسي
للبنك تحت إشــراف ممثل وزارة
التجارة والصناعة.
وال ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــزون هـ ـ ـ ـ ـ ــم :ح ـ ـنـ ــان
ب ـن ــدر ال ـص ـل ـي ـلــي ،ش ـي ـخــة ول ـيــد
ال ـس ـل ـي ـط ـي ــن ،ف ــاطـ ـم ــة خ ـش ـمــان
الـهــاجــري ،منيرة ع ــادل الـشــرف،
عـ ـ ــايـ ـ ــدة ه ـ ــان ـ ــي ال ـ ـص ـ ـقـ ــر ،ف ـجــر
مـ ـب ــارك ال ـم ـح ـج ــان ،أمـ ــل نــاصــر
أحـمــد نــاصــر ،عبدالرحمن حمد
الكندري ،آمنة ناصر الهاجري،
عبدالرحمن عبدالله الفضلي.
وي ــأت ــي إط ـ ــاق هـ ــذه الـحـمـلــة
ب ـم ـم ـي ــزات ـه ــا اإلضـ ــاف ـ ـيـ ــة ضـمــن
استراتيجية «بيتك» باالهتمام
بـ ـعـ ـم ــائ ــه ،حـ ـي ــث ي ـ ـقـ ــدم ال ـب ـن ــك
مميزات مختلفة لعمالء برنامج
«ح ـس ــاب ــي» م ــن ح ـم ــات خــاصــة
وخـصــومــات وجــوائــز ومـكــافــآت
حصرية.

وب ـم ـج ــرد ت ـح ــوي ــل ال ـم ـكــافــأة
االجتماعية على البرنامج ،يدخل
العمالء بالسحب الشهري على
جــائــزة قيمتها  250ديـنــارا لــ10
فائزين شهريا ،باإلضافة الى 3
سحوبات على  3سيارات Jeep
 Wrangler Sportخـ ــال فـتــرة
الحملة.
وتــؤكــد ه ــذه الـحـمـلــة اهـتـمــام
الـبـنــك بـعـمــائــه مــن الـشـبــاب مع
الموازنة بين مختلف شرائحهم،
ح ـ ـسـ ــب طـ ـبـ ـيـ ـع ــة كـ ـ ــل ش ــريـ ـح ــة،
والـ ـح ــرص ع ـلــى ال ـس ـعــي ال ــدائ ــم
لتقديم افضل المزايا لهم.
وي ـ ـط ـ ــرح الـ ـبـ ـن ــك «حـ ـس ــاب ــي»
لـلـشـبــاب ب ـمــزايــا نــوع ـيــة ،ضمن
االه ـت ـم ــام ال ـم ـت ــواص ــل ب ـشــرائــح
العمالء المختلفة ،وابتكار صيغ
منتجات وخدمات جديدة يتم من
خاللها ا لــو فــاء باحتياجات كل

الـ ـم ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى أي خـ ـط ــوة لــرفــع
س ـقــف ال ــدي ــون ألن ـه ــم ي ــؤك ــدون أن
ذلك سيكون بمنزلة منح جو بايدن
ً
شيكا على بياض لتمويل خطتيه
االستثماريتين الضخمتين.
والخطتان لم ّ
يقرهما الكونغرس
ّ
بعد ،ورفع سقف الدين سيخصص
ً
أس ــاس ــا لـتـســديــد مـبــالــغ مقترضة
بينها آالف مليارات الدوالرات التي
ّ
أنفقت في ظل رئاسة دونالد ترامب.
عـ ـ ـن ـ ــد عـ ـ ـ ـ ــرض ال ـ ـ ـحـ ـ ــل ال ـ ـمـ ــوقـ ــت
ّ
لـتـجـنــب أزمـ ــة ال ــدي ــون ،ح ــث زعـيــم
الجمهوريين فــي مجلس الشيوخ
ميتش مــا كــو نـيــل الديموقراطيين
على التوصل إلى حل دائم بأنفسهم
بحلول ديسمبر باستخدام مسار
تشريعي معقد.
لكن معسكر الرئيس بايدن رفض

حتى اآلن استخدام هــذه المناورة
ً
«الخطيرة جدا» بالنسبة للدين.
ّ
ّ
والنص الذي أقر أمس األول ،يؤجل
ف ـق ــط ح ـت ــى ن ـه ــاي ــة نــوف ـم ـبــر مـعــركــة
برلمانية تعد بأن تكون صعبة حول
الشؤون المالية للواليات المتحدة.
وال يـسـمــح االح ـت ـمــال الـكـبـيــر بــأن
ً
تغرق الــواليــات المتحدة مـجــددا في
المشكلة نفسها في ديسمبر ،بطمأنة
المؤسسات واألسواق.
وأوضحت وزيرة الخزانة األميركية
جانيت يلين عبر شبكة «سي إن إن»
األسبوع الماضي ،أن ديسمبر «مهلة
قصيرة» و«الريبة مستمرة على األمد
الطويل».
من جانبهاّ ،
وجهت رئيسة مجلس
النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي
ً
تحذيرا أمــس األول ،قبل التصويت،

شريحة ،بما يالئم خصائصها
العمرية واهتماماتها المتعددة،
بحيث تتناسب مــع كــل شــرائــح
العمالء ،وتلبي احتياجاتهم في
ال ـح ـص ــول ع ـلــى خ ــدم ــة مـتـمـيــزة
وف ــق مـعــايـيــر وأس ــال ـي ــب ال تقل
عن نظيرتها العالمية من حيث
الجودة والدقة والسرعة.
ومـ ــن أهـ ــم ال ـم ــزاي ــا ال ـت ــي يتم
تقديمها ضمن «حسابي» للشباب
حصول عمالء شريحة الشباب
عـلــى بـطــاقــة «حـســابــي» للسحب
اآللي ( )ATMذات تصميم شبابي
مميز ،باإلضافة إلى تمكينهم من
الحصول على بطاقة «حسابي»
مـسـبـقــة ال ــدف ــع وفـ ــق ال ـضــوابــط
االئتمانية لـ «بيتك» ،والتي يمكن
استخدامها تماما مثل البطاقة
االئـتـمــانـيــة ل ـح ـجــوزات الـفـنــادق
والطيران.

يحرص بنك الكويت الوطني
على توفير أحدث حلول الدفع
ً
وأك ـث ــره ــا تـ ـط ــورا ،ب ـمــا يضمن
لعمالئه الحصول على تجربة
مصرفية أكثر راحة وسرعة.
وفي ذلك اإلطار ،يوفر البنك
أكـ ـب ــر ش ـب ـكــة مـ ــن نـ ـق ــاط ال ـب ـيــع
ال ـحــدي ـثــة ،ال ـتــي تـعـمــل بتقنية
التواصل قريب المدى  NFCعلى
مستوى الكويت.
وقد عمد «الوطني» إلى زيادة
ح ـص ـتــه ال ـس ــوق ـي ــة م ــن أج ـه ــزة
نقاط البيع الحديثة التي تعمل
بـ ـه ــذه ال ـت ـق ـن ـيــة ،والـ ـت ــي وص ــل
ع ــدده ــا إل ــى أك ـث ــر م ــن  15ألــف
نقطة بيع حــاز بها البنك أكبر
حصة سوقية بين البنوك على
مستوى الكويت.
وتـعـتـمــد خــدمــات  NFCعلى
إت ـم ــام ال ـم ــدف ــوع ــات ع ــن طــريــق
ت ـم ـك ـيــن ال ـب ـط ــاق ــة ال ـم ـصــرف ـيــة
مــن الـتــواصــل مــع أجـهــزة نقاط
البيع ،أو أجهزة السحب اآللي،
مــن خ ــال تـمــريــر الـبـطــاقــة دون
إدخالها في الجهاز.
وت ــدع ــم نـ ـق ــاط ال ـب ـي ــع ،ال ـتــي

ت ـع ـم ــل ب ـت ـق ـن ـيــة  NFCوس ــائ ــل
الدفع المتطورة بدون تالمس،
والتي ال يستخدم فيها العمالء
البطاقات االئتمانية مثل التي
تـعـتـمــد عـلــى ال ـســاعــات الــذكـيــة
والموبايل ،والتي كان «الوطني»
أول من أطلقها في الكويت.
وك ــان الـبـنــك قــد أطـلــق الـعــام
ا لـ ـم ــا ض ــي خ ــد م ــة Fitbit Pay
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام س ـ ــاع ـ ــات Fitbit
الذكية ،وكذلك خدمة Garmin
 Payباستخدام ساعة Garmin
الذكية ،كما أطلق البنك خدمة
 Samsung Payا لـ ـت ــي ت ــر ب ــط
بطاقة ا لــو طـنــي االئتمانية مع
مــوبــايــل  Samsungالـمـتــوافــق
مع الخدمة.
وبهذه المناسبة ،قــال مدير
أول فـ ــي م ـج ـم ــوع ــة ال ـخ ــدم ــات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة فــي
«ال ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي» سـ ـ ـن ـ ــد ال ـ ـش ـ ـطـ ــي:
«نحرص على تقديم وسائل دفع
متطورة توفر للعمالء والمتاجر
خدمة تتميز بالراحة والسرعة،
ولذلك نسعى إلى زيادة تغطية
شبكتنا مــن نـقــاط البيع ،التي

«برقان» يحصل على ثالث شهادات آيزو
أع ـ ـلـ ــن بـ ـن ــك بـ ــرقـ ــان ح ـصــولــه
على ثالث شهادات من المنظمة
الــدولـيــة للمعايير  -آي ــزو ()ISO
ت ـ ـقـ ــديـ ــرا ل ـ ـج ـ ـهـ ــوده ال ـم ـس ـت ـم ــرة
لـ ـتـ ـق ــد ي ــم أداء ا سـ ـتـ ـثـ ـن ــا ئ ــي فــي
أعمال جميع إداراتــه ،وقد حصل
الـبـنــك عـلــى ش ـهــادة آي ــزو :2013
 27001ا ل ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ـن ـظــم إدارة
أم ــن الـمـعـلــومــات ،وش ـهــادة آيــزو
 20000:2018ا ل ـم ـع ـن ـيــة ب ـ ــإدارة
خدمات تكنولوجيا المعلومات،
وشهادة آيزو  9001:2015للتميز
في نظام إدارة الجودة.
وت ـ ــؤك ـ ــد الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــادات الـ ـث ــاث
امـ ـتـ ـث ــال ب ـن ــك بـ ــرقـ ــان الـمـسـتـمــر
ألعلى المعايير الدولية ،والتزامه
الراسخ بتحسين جودة خدماته
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة وت ـ ـعـ ــزيـ ــز ت ـج ــرب ــة
الـ ـعـ ـم ــاء ب ـش ـك ــل ع ـ ــام ،وي ـع ـكــس
الحصول على شهادة نظام إدارة
الجودة وشهادة نظام إدارة أمن
ال ـم ـع ـل ــوم ــات جـ ـه ــود ال ـب ـن ــك فــي

رائد الهقهق يتوسط فريق البنك عند تسلم الشهادات
به ،لما يثبته من كفاءة البنك من
حيث االلتزام المهني ،فضال عن
تميزه في تنفيذ عملياته بأعلى
معايير الجودة».
وأضـ ـ ــاف ال ـه ـق ـه ــق« :ي ـح ــرص

ج ـم ـي ــع م ــوظ ـف ـي ـن ــا ع ـل ــى تـنـفـيــذ
أفضل االستراتيجيات المعتمدة
دول ـي ــا ل ـلــوفــاء بــوعــدنــا بـتـقــديــم
أفضل تجربة مصرفية لعمالئنا،
مــن خ ــال تــوفـيــر خــدمــات عالية

سند الشطي

تعد األكبر في الكويت بتقنية
 ،NFCلما لها من مميزات عديدة،
إضافة إلى حرصنا على كونها
وسيلة آمنة إلتمام المدفوعات».
وأض ـ ـ ــاف «نـ ـت ــواص ــل بـشـكــل
مـسـتـمــر م ــع عـمــائـنــا للتعرف
على احتياجاتهم ،والتي نسعى
إ ل ــى تلبيتها مــن خ ــال توفير
أحـ ــدث تـكـنــولــوجـيــا الـصـنــاعــة
المصرفية التي تضاهي أكثر
ً
الـمـسـتــويــات الـعــالـمـيــة ت ـطــورا،

الـجــودة وضـمــان بيئة مصرفية
رقـمـيــة أك ـثــر أم ــان ــا .لـقــد نجحنا
فــي تنفيذ هــذه االستراتيجيات
وهو ما يشهد به إسناد شهادات
اآليزو لبنك برقان.

أعلن البنك األهلي الكويتي
إبـ ـ ـ ــرام شـ ــراكـ ــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
مــع الجامعة الــدولـيــة للعلوم
والتكنولوجيا ،فــي استمرار
لـ ـجـ ـه ــوده ال ــرامـ ـي ــة إل ـ ــى دع ــم
وتعزيز التعليم وتقديم حلول
مالية رقمية فائقة التطور.
وأق ـي ــم حـفــل الـتــوقـيــع على
الـ ـش ــراك ــة ف ــي حـ ــرم ال ـجــام ـعــة
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ،بـ ـحـ ـض ــور رئ ـي ــس
مجلس أمناء الجامعة الدولية
د .بركات الهديبان ،والرئيس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي لـ ـلـ ـبـ ـن ــك األه ـ ـلـ ــي
الكويتي لؤي مقامس ،والمدير
الـ ـع ــام ل ـل ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة
ل ـل ـش ــرك ــات يــاس ـم ـيــن س ــام ــة،
وال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام ل ـل ـخ ــدم ــات
المصرفية لــأفــراد (بــاإلنــابــة)
جهير معرفي ،وفرقهم المعنية
من البنك.
وم ـ ــن ش ـ ــأن ه ـ ــذا ال ـت ـع ــاون
أن ي ــوح ــد ال ـق ـي ــم ال ـم ـش ـتــركــة

ّ
«التجاري» يعلن فائزي «بر /بحر» و«أكثر من راتب»
أعلن البنك التجاري أسماء الفائزين
في حملة ّ
«بر /بحر» في بث مباشر عبر
أث ـيــر إذاعـ ــة نـبــض الـكــويــت ،FM 88.8
برنامج «ديوانية الياقوت واألنصاري»،
بحضور ممثل وزارة التجارة ،لضمان
شفافية عملية السحب واإلشراف عليه.
وضـ ـم ــن الـ ـب ــث ال ـم ـب ــاش ــر لـلـسـحــب
ت ــم اسـتـضــافــة ك ــل م ــن بـ ــدور مـنـصــور
بوخمسين  -المديرة التنفيذية لقطاع
الخدمات المصرفية لألفراد ،ومحمد
عدنان عبدالغفور – مسؤول حسابات
الرواتب -إدارة التسويق.
وقـبــل إع ــان الـفــائــزيــن فــي السحب
تـحــدثــت ب ــدور عــن الـحـمـلــة والـجــوائــز
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـق ــدمـ ـه ــا لـ ـح ــامـ ـل ــي بـ ـط ــاق ــات
«ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري» االئ ـت ـم ــان ـي ــة وال ـم ـس ـب ـقــة
ال ــدف ــع ،م ـنــوهــة أن اس ــم الـحـمـلــة جــاء
ً
متماشيا مــع الـجــوائــز الـتــي تقدمها،
والتي تناسب أجواء البحر في الصيف،
وكذلك الخريف والشتاء.
وتابعت شارحة أن كل دينار ينفقه
ال ـع ـم ـيــل داخـ ـ ــل الـ ـك ــوي ــت بــاس ـت ـخــدام
ال ـب ـطــاقــات الـمــؤهـلــة ل ــدخ ــول السحب
ً
يوفر له فرصا متعددة للفوز بالجوائز
ال ـق ـي ـم ــة الـ ـت ــي ت ــوف ــره ــا ال ـح ـم ـل ــة ،مــع
تـضــاعــف ال ـفــرص عـنــد اإلن ـفــاق خــارج

جانب من إعالن الفائزين
الكويت ،مؤكدة في هذا الصدد المزايا
والـ ـمـ ـك ــاف ــآت الـ ـت ــي ت ــوف ــره ــا ب ـطــاقــات
التجاري االئتمانية من دخول قاعات
الـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــارات ح ـ ـ ــول الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،وخ ــدم ــة
ال ـك ــون ـس ـي ــرغ ،واالس ـ ـ ـتـ ـ ــرداد ال ـن ـق ــدي،
وغيرها من المزايا األخرى المصممة
لتلبية احتياجات العمالء.
وفــي نـطــاق الـحــديــث عــن الحمالت
وال ـع ــروض الـتــرويـجـيــة الـتــي يقدمها
«الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري» لـ ـعـ ـم ــائ ــه ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــدار
الـسـنــة ،وحملة أكـثــر مــن رات ــب تحدث

ً
عـبــدالـغـفــور ،كــاشـفــا ال ـمــزايــا الـعــديــدة
التي يقدمها البنك للعمالء الكويتيين
الذين يحولون رواتبهم على «التجاري»
والهدايا النقدية عند تحويل الرواتب
أو المديونية ،ومنها إمكانية حصول
العميل الكويتي على قرض بدون فوائد
حتى  70.000دينار ،أو الحصول على
هــديــة نـقــديــة مــع تطبيق كــل الـشــروط
واالحكام.
وت ـ ــم إعـ ـ ــان أسـ ـم ــاء ال ـف ــائ ــزي ــن فــي
الحملة ،وهم:

ضياء محمود عبدالجليل  -مركبة
بوالريس ريــزر ،فهد يوسف الميلم –
دراجة كهربائية ،بينما فاز بلوح تزلق
كـهــربــائــي ع ــادل ســالــم الـعـبــد الـ ــرزاق،
راجح عبدالله القحطاني ،وائل محمد
العتيقي.
عـلـمــا ب ــأن الـحـمـلــة مـسـتـمــرة حتى
نـهــايــة أك ـتــوبــر الـ ـج ــاري ،حـيــث سيتم
إجراء السحب األخير على عدة جوائز
قيمة ومنها سيارة Polaris Slingshot
 LTEالرياضية.

في إطار استراتيجيتنا للتحول
ً
ال ــرقـ ـم ــي ،وتـ ــأك ـ ـيـ ــدا ل ــري ــادت ـن ــا
فـ ــي م ـ ـجـ ــال تـ ـق ــدي ــم الـ ـخ ــدم ــات
المصرفية الرقمية المتميزة في
الكويت والمنطقة».
وأكد الشطي أن حلول الدفع
المتطورة تمثل ركيزة أساسية
ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار اسـ ـتـ ـه ــدافـ ـن ــا إثـ ـ ــراء
الـتـجــربــة الـمـصــرفـيــة للعمالء،
م ـش ـي ــرا إلـ ــى س ـع ــي «ال ــوط ـن ــي»
ل ـت ـق ــدي ــم م ــزي ــد مـ ــن ال ـخ ــدم ــات
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورة والـ ـتـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــات
ال ـم ـس ـت ـمــرة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى كــل
ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة الرقمية
المتميزة ا لـتــي يــو فــر هــا البنك
لعمالئه.
ويواصل البنك تعزيز موقعه
الـ ــريـ ــادي ف ــي ال ـس ــوق الـمـحـلــي
م ــن خـ ــال شـبـكـتــه الـمـصــرفـيــة
األك ـبــر عـلــى مـسـتــوى الـكــويــت،
حـيــث يـمـتــد ان ـت ـشــار مجموعة
ً
«ال ــوط ـن ــي» م ــن خ ــال  68فــرعــا
على مستوى الكويت ،باإلضافة
إلى شبكة واسعة تتخطى أكثر
م ــن  15ألـ ــف ج ـه ــاز نـقـطــة بيع
تعمل بتقنية جميعها بتقنية

الـ ـت ــواص ــل ق ــري ــب ال ـ ـمـ ــدى ،كـمــا
يتمتع البنك بأكبر شبكة من
أجهزة السحب اآللي المملوكة
له على مستوى الكويت.
ويـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــع عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء ال ـ ـب ـ ـنـ ــك
بإمكانية االختيار بين بطاقات
الوطني االئتمانية التي توفر
ً
أسلوب حياة مميزا ،وبرنامج
مكافآت يعد األول واألكـبــر من
نوعه في الكويت ،والذي يشارك
فيه أكثر من  900محل تجاري،
هذا باإلضافة إلى شبكة فروع
البنك المنتشرة فــي كــل أنحاء
ً
الـ ـك ــوي ــت ،فـ ـض ــا ع ــن ال ــوج ــود
في  15دولــة بكل أنحاء العالم،
إضافة إلى أجهزة السحب اآللي
واإليـ ـ ــداع ال ـن ـقــدي ،حـيــث يـقــدم
«الوطني» للعمالء أفضل تجربة
ً
ً
مصرفية وأكثرها تطورا وأمانا.

«األهلي» يبرم شراكة مع الجامعة
الدولية للعلوم والتكنولوجيا

تؤكد التزام البنك بأعلى معايير الجودة واألمان
تـطـبـيــق مـعــايـيــر إدارة ال ـج ــودة
فــي جميع عملياته ،إضــافــة إلى
اع ـت ـمــاده أع ـلــى مـعــايـيــر خــدمــات
تكنولوجيا المعلومات من أجل
ض ـم ــان الـ ـج ــودة واالس ـت ـم ــراري ــة
واألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان لـ ـجـ ـمـ ـي ــع الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ،ك ـمــا
تؤكد شهادة نظام إدارة خدمات
تـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات ال ـتــزام
ف ــري ــق ال ـب ـن ــك ب ـح ـم ــاي ــة ب ـيــانــات
ال ـع ـم ــاء م ــن خـ ــال دمـ ــج أح ــدث
تقنيات األمن السيبراني وأكثرها
ك ـفــاء ة لمنع أي خ ــرق للبيانات
الشخصية والمصرفية.
وأعـ ـ ــرب رائـ ــد ال ـه ـق ـهــق ،نــائــب
رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــاز الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
للمجموعة والــرئـيــس التنفيذي
– الـكــويــت ،عــن فـخــر الـبـنــك بهذا
اإلنجاز قائال «إن الحصول على
الـشـهــادات الـثــاث بـعــد التدقيق
في معايير الجودة الصارمة التي
حددتها اآليــزو هو إنجاز نفخر

فقالت إنه إذا لم ّ
يتم رفع سقف الدين
ّ
على المدى الطويل بشكل متسق ،فإن
ً
التأثير سيكون «هــائــا» والــواليــات
ً
المتحدة ستشهد خصوصا «خسارة
ستة ماليين وظيفة».
ً
وأض ــاف ــت أن «تـخـلـفــا ع ــن ال ـســداد
س ـي ـح ــدث م ــوج ــة ص ــدم ــة فـ ــي كــافــة
األسواق المالية العالمية».
ً
وأعربت بيلوسي أيضا عن أملها
بــال ـتــوصــل إلـ ــى اتـ ـف ــاق ط ــوي ــل األم ــد
«بمشاركة الحزبين» .لكنها أ شــارت
ّ
«سنصوت على
إلى أن في هذه األثناء
قانون اليوم سيرافقنا حتى ديسمبر،
مع األمل بأن يكون الناس قد أدركوا
حينها التحديات».
واعتبرت كبيرة خبراء االقتصاد
فـ ــي ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـق ــد ال ـ ــدول ـ ــي غـيـتــا
غوبينات أنــه ينبغي على الــواليــات

ً
الـمـتـحــدة أن تـجــد «ح ــا عـلــى الـمــدى
الطويل» إلدارة دينها.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ف ـ ـ ــي مـ ــؤت ـ ـمـ ــر صـ ـح ــاف ــي
بمناسبة نشر التوقعات االقتصادية
العالمية لـلـصـنــدوق ،إن «ذل ــك يمكن
أن يحصل مــن خــال استبدال سقف
الدين بنوع من هدف للميزانية على
المدى المتوسط» أو عبر «رفع تلقائي
لسقف الدين».
وأض ــاف ــت أن «الـ ـتـ ـك ــرار الـمـسـتـمـ ّـر
(لهذه المشكلة في الكونغرس) ليس
ً
ً
أمـ ـ ــرا م ـف ـي ــدا بــال ـط ـبــع» ل ـح ـســن سير
ً
االقـتـصــاد ،مشيرة إلــى أن هــذا األمــر
ً
ي ـخ ـل ــق ان ـ ـع ـ ــدام ث ـق ــة خـ ـص ــوص ــا فــي
األسواق.
ً
وختمت بالقول «أعتقد إذا أن هذا
األمر يجب أن ّ
يتم إصالحه».
«العربية .نت»

وفـ ـ ــي خـ ـت ــام الـ ـلـ ـق ــاء ت ـم ـن ــى ال ـب ـنــك
للجميع حظا سعيدا في السحوبات
ال ـ ـقـ ــادمـ ــة ،وم ـنـ ـه ــا ب ــال ـط ـب ــع ال ـس ـحــب
الكبير عـلــى جــائــزة الـمـلـيــون ونصف
مـلـيــون دي ـن ــار ،ال ـتــي يـقــدمـهــا حـســاب
ً
ال ـن ـج ـمــة ،داعـ ـي ــا ج ـم ـيــع ال ـع ـم ــاء إلــى
متابعة منتجات وخدمات «التجاري»
الـمـصــرفـيــة عـلــى الـمــوقــع اإللـكـتــرونــي
للبنك وتطبيقه على الهواتف الذكية،
وصـ ـفـ ـح ــات ــه عـ ـل ــى مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي المختلفة.

مقامس والهديبان
للمؤسستين ،والـتــي تــركــز على
االمتياز والقيادة والخدمة والثقة،
إلحداث تأثير إيجابي في طالب
الجامعة وأعضاء هيئة التدريس
والموظفين ،فضال عــن ذلــك فإن
الـبـنــك األه ـلــي الـكــويـتــي سيدعم
ط ــاب ال ـجــام ـعــة بـمـجـمــوعــة من
الخدمات ،بما في ذلك الخدمات
الـ ـت ــي س ـي ـق ــدم ـه ــا داخ ـ ـ ــل ال ـح ــرم
الجامعي خــال فترة التسجيل،

وم ـ ـ ـ ــزاي ـ ـ ـ ــا تـ ـ ـح ـ ــوي ـ ــل ال ـ ــرات ـ ــب
ال ـح ـصــريــة ع ــن ط ــري ــق الـبـنــك
وتوفير أجهزة الصراف اآللي
والعديد من الخدمات األخرى.
وق ـ ــال ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
لـلـبـنــك األه ـلــي الـكــويـتــي لــؤي
مـ ـ ـق ـ ــا م ـ ــس «إن م ـ ـ ــن دوا عـ ـ ـ ـ ــي
ســرورنــا إب ــرام هــذه االتفاقية
مــع الجامعة الــدولـيــة للعلوم
والتكنولوجيا».

٩
التسهيالت االئتمانية
إجمالي
دينار
مليار
41.2
«بيتك»:
ّ
ةديرجلا
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اقتصاد

سجلت زيادة سنوية بنسبة  %3.8في أغسطس ...و«الشخصية» تمثل %44.7

ارتفعت أرصدة التسهيالت
االئتمانية الشخصية على
أساس سنوي بحوالي 1.7
مليار دينار ،أي بنسبة 10.2
بالمئة في أغسطس ،أي
أعلى نسبة زيادة خالل نحو
وتجاوز حجمها
 6سنوات،
ً
حاجز  18.4مليارا مدفوعة
بزيادة االئتمان االستهالكي
والقروض المقسطة.

ت ـتــواصــل ال ـج ـهــود ال ـم ـبــذولــة لـلـحــد م ــن ان ـت ـشــار ع ــدوى
الفيروس مصحوبة بــإجــراء ات حكومية لتحفيز النشاط
ً
االقـتـصــادي ،وانعكس هــذا إيجابيا على رصيد االئتمان
ال ـم ـم ـن ــوح م ــن ال ـب ـن ــوك ال ـكــوي ـت ـيــة ف ــي ب ـع ــض ال ـق ـطــاعــات
االقتصادية ،في ظل إجــراء ات التحفيز والسياسة النقدية
ً
التوسعية ،مرتفعا بنهاية أغسطس بحدود  3.8بالمئة مقابل
نمو سنوي قريب من ذلك بنهاية يوليو ،وفق بيانات بنك
الكويت المركزي ،وتخطى االئتمان حاجز  41.2مليار دينار
في أغسطس ،مقابل  40.9مليارا فى يوليو ،و 39.9مليارا
خالل أغسطس .2020
وحسب تقرير صــادر عن بيت التمويل الكويت (بيتك)،
حصلت القطاعات االقتصادية على تمويل بحوالي 382
مليونا فــي أغسطس ،فــي الــوقــت الــذي نجحت البنوك في
ج ــذب ودائـ ــع بـنـحــو  663مـلـيــونــا خ ــال ال ـش ـهــر ،ف ــي حين
انخفضت الودائع بنسبة  2.4بالمئة في أغسطس للشهر
ً
الخامس على التوالي التي تسجل تراجعا ،فيما يواصل
النمو السنوي في االئتمان ّ
تفوقه على نمو الودائع ،بعد
ً
أن سجلت الودائع نموا أكبر من نمو االئتمان في األشهر
الخمسة األخيرة من .2020
ّ
تحسن إجـمــالــي االئـتـمــان الممنوح بشكل شهري
وقــد
طفيف  0.7بالمئة ،أي بحوالي  297مليون ديـنــار ،بينما
ارتفعت الودائع بنسبة  1.1بالمئة ،أي بنحو  492مليونا
خالل أغسطس على أساس شهري.
وارتفعت أرصدة التسهيالت االئتمانية الشخصية على
أســاس سنوي بحوالي  1.7مليار ديـنــار ،أي بنسبة 10.2
بالمئة فــي أغـسـطــس ،أي أعـلــى نسبة زي ــادة خــال نحو 6

سنوات ،وتجاوز حجمها حاجز  18.4مليارا مدفوعة بزيادة
االئتمان االستهالكي والقروض المقسطة.
وارتفع االئتمان الممنوح إلى قطاعي العقار واإلنشاء
بنسبة طفيفة حوالي  5ماليين ،أي نصف بالمئة مع اقتراب
رصيد االئتمان لهذين القطاعين من  11.1مليارا.
ارتـفــع االئـتـمــان الممنوح لقطاع الصناعة بنسبة 8.9
بالمئة ،أي  184مليونا إلــى حــوالــي  2.3مليارا ،وارتفعت
أرصدة االئتمان إلى النفط الخام والغاز الى نحو  2.1مليار
للمرة الثانية ،بنمو  251مليونا بنسبة  13.8بالمئة ،وهو
مستوى مرتفع من النمو خالل عامين ،بعد أن كانت تزيد
بمعدالت تفوق  30بالمئة قبل هذه الفترة ،في حين ارتفع
االئتمان الممنوح لقطاعات "أخــرى" بنحو  90مليونا ،أي
 2.9بالمئة ،ويقترب االئتمان الممنوح لهذه القطاعات من
 3.2مليارات (تمثل  7.7بالمئة من إجمالي االئتمان) ،ولم
يشهد االئتمان إلــى قطاع الــزراعــة وصيد األسـمــاك البالغ
ً
ّ ً
تغيرا سنويا في أغسطس.
 18.3مليونا
وتــراجـعــت التسهيالت الـمــوجـهــة لـقـطــاع الـتـجــارة على
أساس سنوي بحوالي  454مليونا بنسبة  12.6بالمئة ،وهو
ثاني أعلى تراجع ّمنذ  ،2003وانخفض رصيدها إلى حوالي
 3.1مليارات (يمثل أدنــى حصة لها من إجمالي االئتمان
وقدرها  7.6بالمئة) ،وتراجع رصيد االئتمان إلى المؤسسات
ً
المالية غير البنوك ألدنى مستوى مقتربا من  923مليون
ً
د يـنــار ،منخفضا بنحو  277مليونا ،بنسبة سنوية غير
مسبوقة قدرها  23.1بالمئة .وفــي قطاع الخدمات العامة
تراجع االئتمان الممنوح له على أســاس سنوي إلــى 120
مليونا بنسبة  4.8بالمئة وبقيمة  6.1ماليين.

 stcتطلق البث المباشر للحدث
النهائي لبطولة stc Masters
أعـ ـلـ ـن ــت ش ــرك ــة االت ـ ـصـ ــاالت
ال ـك ــوي ـت ـي ــة  stcان ـ ـطـ ــاق ال ـبــث
المباشر للحدث النهائي الكبير
ل ـب ـط ــو ل ــة  stc Mastersعـلــى
الصفحة المخصصة للمسابقة
ع ـل ــى م ــوق ــع  stcاإلل ـك ـت ــرون ــي
 ،masters.stc.com.kwوالـتــي
س ـي ـت ــاب ــع ف ـي ـه ــا الـ ـمـ ـش ــاه ــدون
التحديات بين األبطال الفائزين
فــي مسابقة األ ل ـعــاب المنظمة
بالتعاون مع .Zawaya Gaming
وفـ ـ ــي بـ ـي ــان لـ ـه ــا ،دعـ ـ ــت stc
جميع ا لـمـشــا هــد يــن المهتمين
بالبث المباشر للعرض النهائي
يومي الجمعة والسبت المقبلين
إلـ ــى م ـتــاب ـعــة نـتـيـجــة ال ـت ـحــدي
ال ـم ـش ـت ـع ــل ب ـي ــن  176م ـتــأهــا
للتصفيات النهائية ،ليتنافسوا
على اللقب لهذا الموسم.
وتتكون المسابقة من أربعة
ألـقــاب على ألـعــاب  FIFAوCall
 of Dutyو PUBGو،Fortnite
ح ـ ـيـ ــث ح ـ ـصـ ــل الـ ـمـ ـتـ ـس ــابـ ـق ــون
النهائيون على فرصة للتأهل
للمرحلة النهائية ا لـكـبــرى من
خ ـ ــال الـ ـبـ ـط ــوالت األس ـبــوع ـيــة
التي أقيمت على مــدار الشهور
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،م ـ ــن أجـ ـ ــل ال ـت ــأه ــل
للنهائي الضخم.
م ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي لقطاع مبيعات األفراد
في  stcالمهندس عامر عطوي:
"إن عدد الالعبين المشاركين في

الموسم األول من stc Masters
يـ ـع ــد ش ـ ـه ـ ــادة عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
اإلقبال المتميز على مثل هذه
المسابقات في الكويت ،مضيفا:
"نـ ـح ــن ف ـ ـخـ ــورون بــاس ـت ـضــافــة
النهائي الكبير ال ـقــادم فــي 15
و 16أك ـتــوبــر ،والـ ــذي سيشهد
ت ـتــويــج األبـ ـط ــال ال ـفــائــزيــن في
م ـســا ب ـقــة  ،stc Mastersو م ــن
ه ــذا الـمـنـطـلــق نــرحــب بجميع
الالعبين والمهتمين بمشاهدة
ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن أف ـ ـ ـضـ ـ ــل ال ــاعـ ـبـ ـي ــن
ف ــي ال ـك ــوي ــت وهـ ــم يـتـنــافـســون
للحصول على الجائزة النقدية
في النهائي الضخم".
وأردف ع ـ ـ ـطـ ـ ــوي " :ت ـع ـك ــس
ال ـن ـت ـي ـجــة ال ـن ــاج ـح ــة لـلـمــوســم
األول مــن  stc Mastersرؤيتنا
ب ــأن نـصـبــح م ــرك ــز الــريــاضــات
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـفـ ـض ــل فــي
الكويت .وسيكون الموسم األول
بمنزلة نقطة انطالق رحلة stc
في عالم الرياضة اإللكترونية،
وسـ ـن ــواص ــل س ـع ـي ـنــا م ــن أج ــل
تحسين أ نـمــاط حياة عمالئنا
وتقديم مفاهيم جديدة تهدف
إلى تحويل السوق المحلي عبر
مختلف الصناعات".
وتوفر  stc Mastersلالعبين
ف ــرص ــة ال ـت ـنــافــس ع ـلــى جــائــزة
مالية كبيرة تصل إلــى 50000
دوالر ،تمنح للفائزين النهائيين
فــي الـمـســابـقــات ال ـتــي شــاركــوا

عامر عطوي

ف ـي ـهــا ط ـ ــوال ال ـم ــوس ــم ،وتــأهــل
الالعبون لنيل أربعة ألقاب بعد
خــوض منافسات فــي أكـثــر من
 16بطولة للوصول إلى النهائي
الضخم.
وم ــع نـهــايــة ال ـمــوســم األول،
ت ـ ـبـ ــدأ الـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات ل ـم ـســاب ـقــة
 stc Mastersف ـ ــي نـسـخـتـهــا
الثانية ،وسيشهد المتابعون
وال ـم ـت ـســاب ـقــون مــوس ـمــا أط ــول
وأكثر شموال ،مع الحرص على
المحافظة على نفس المعيار
والـ ـ ـ ـج ـ ـ ــودة ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـم ـي ــز ب ـهــا
المسابقة للمشتركين المحليين
إلث ـ ـب ـ ــات م ـ ـهـ ــارات ـ ـهـ ــم ك ــأف ـض ــل
العبين في الكويت.

«زاك سلوشنز» تعقد ورشة عن «حلول
حماية الشبكات» لنفط الكويت

جانب من ورشة العمل
فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـحـ ـ ــرص ع ـلــى
رف ــع ق ـ ــدرات وكـ ـف ــاء ات جميع
الـ ـ ـمـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدسـ ـ ـي ـ ــن واك ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــاب
الـمـهــارات والـخـبــرات الــازمــة،
ق ــا م ــت ش ــر ك ــة زاك س ـلــو ش ـنــز
ألن ـ ـظ ـ ـمـ ــة الـ ـكـ ـمـ ـبـ ـي ــوت ــر Zak
 ،Solutionsا لـشــر كــة الوطنية
الـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــدة فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال ت ـق ـن ـيــة
ال ـم ـع ـل ــوم ــات وال ـم ـت ـخ ـص ـصــة
ف ــي ت ـقــديــم ال ـح ـلــول الــرق ـم ـيــة،
بالتعاون مع شركة Paloalto
العالمية المتخصصة بتقديم
الـحـلــول األمـنـيــة ،بعقد ورشــة
ع ـ ـ ـمـ ـ ــل ل ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت
والـ ـشـ ـبـ ـك ــات فـ ــي ش ــرك ــة نـفــط
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان "الـ ـحـ ـل ــول
ال ـح ــدي ـث ــة ل ـح ـمــايــة ال ـش ـب ـكــات
باستخدام تقنية التعلم األلي
 Machine Learningوالــذكــاء
اال صـ ـ ـطـ ـ ـن ـ ــا ع ـ ــي Artificial
 ،intelligenceف ـ ــي ف ـن ــدق
الجميرا.
وافـ ـتـ ـت ــح ال ـ ــورش ـ ــة ال ـم ــدي ــر
ال ـع ــام لـلـشــركــة خــالــد سـلـطــان

ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــرحـ ـ ـي ـ ــب ب ـ ــالـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور،
وشـ ـك ــر "نـ ـف ــط الـ ـك ــوي ــت" عـلــى
ً
ال ـح ـض ــور ،م ــذك ــرا بــال ـشــراكــة
القائمة بين الطرفين منذ ما
يزيد على عقدين من الزمان،
وكذلك بالتأكيد على الشراكة
اال سـ ـت ــرا تـ ـيـ ـجـ ـي ــة بـ ـي ــن "زاك"
و"بالو ألتو" منذ عقد.
وتناول سلطان في حديثه
أه ـم ـيــة ع ـقــد هـ ــذه ال ـف ـعــال ـيــات
وورش ا ل ـع ـم ــل لـلـمـهـنــد سـيــن
والعاملين بالشركة ،لما لها
م ــن تــأثـيــر إي ـجــابــي ف ــي صقل
ال ـم ـعــارف بـكــل م ــا ه ــو جــديــد،
ال سـيـمــا ف ــي عــا لـمـنــا المتغير
واك ـ ـت ـ ـسـ ــاب الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــارات ال ـت ــي
تساهم في ر فــع كفاء ة العمل،
بـمــا يـضـمــن تحقيق األه ــداف
المنشودة.
وأقيمت محاضرتان األولى
ع ــن أج ـه ــزة ح ـمــايــة الـشـبـكــات
الحديثة ،والثانية عن المفهوم
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد ألمـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـش ـ ـب ـ ـكـ ــات
باستخدام تقنية .Levo Trust

و ت ـهــدف اإلدارة بــا لـشــر كــة
م ـ ــن خـ ـ ــال تـ ـل ــك ال ـف ـع ــال ـي ــات
تـ ـ ــزويـ ـ ــد ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق الـ ـك ــويـ ـت ــي
وال ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـم ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــزيـ ـ ــن
بــاس ـت ـقــدام أح ــدث الـتـقـنـيــات
العالمية ،وتدريب واكتساب
م ـ ـه ـ ـنـ ــدس ـ ـي ـ ـهـ ــا وال ـ ـف ـ ـن ـ ـي ـ ـيـ ــن
الـمـتـخـصـصـيــن لــدي ـهــا عـلــى
مهارات فنية لتلك التقنيات،
لمواكبة التطور السريع في
مثل تلك المجاالت.
وتخلل الورشة العديد من
الـمـســابـقــات واألنـشـطــة التي
تـهــدف إ لــى تنمية روح عمل
الـ ـف ــري ــق ال ـ ــواح ـ ــد ،وأع ـق ـب ـهــا
تقديم سلطان در عــا لتكريم
رئيس فريق عمل االتصاالت
والشبكات في "نفط الكويت"
ض ـ ـ ـمـ ـ ــن مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة تـ ـقـ ـنـ ـي ــة
المعلومات د .جمال العنزي.

ّ
تشكل التسهيالت االئتمانية الشخصية ،إ ضــا فــة إلى
ال ـمــوج ـهــة لـقـطــاعــي ال ـع ـقــار واإلنـ ـش ــاء ال ـح ـصــة األك ـب ــر من
حجم التسهيالت االئتمانية ،ومــازالــت حصة التسهيالت
االئتمانية الشخصية عند أعلى مستوياتها ،فبلغت 44.7
بالمئة في أغسطس مقابل  44.3بالمئة لشهر يوليو من
إجمالي االئتمان الممنوح ،وتعد أعلى من حصة  42.1بالمئة
في يوليو  ،2020في حين انخفضت حصة قطاعي العقار
ً
واإلنشاء معا إلى  27بالمئة في أغسطس مقابل  28بالمئة
من إجمالي االئتمان الممنوح في نفس الشهر العام الماضي،
بالتالي استقرت حصة القطاعات الثالثة عند حوالي 71.6
بالمئة من إجمالي االئتمان الممنوح في شهري أغسطس
ً
ويوليو الماضيين ،فيما تعد أعلى قليال من حصة شكلت
بالمئة في أغسطس .2020
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ّ
وتمثل التسهيالت االئتمانية الشخصية ذلك التمويل
الممنوح لألشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف
باختالف احتياجاتهم المتنوعة ،ويمكن تقسيمها بحسب
الغرض الممنوحة له إلى  4أنواع كما يلي:
ّ
النوع األول يضم التسهيالت المقسطة ،وتمثل الحجم
األكبر من التسهيالت االئتمانية الممنوحة لألفراد ،وتمنح
لتمويل حاجات غير تجارية على وجــه الخصوص شراء
أو ترميم السكن الخاص ،استقرت عند  74.2بالمئة خالل
ً
األشهر الثالثة الماضية ،فيما تعد أعلى قليال مقارنة مع
حصة  73.5بالمئة في أغسطس  ،2020بينما شكل النوع
الثاني من حيث حجم التمويل الموجه لشراء أوراق مالية،
ُ
وهي تسهيالت شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية
حوالي  14.3بالمئة في أغسطس ويوليو من التسهيالت

االئتمانية الشخصية ،وهي أدنى من  15بالمئة في أغسطس
العام الماضي.
أما التمويل االستهالكي النوع الثالث ،فيمثل حوالي 9.4
بالمئة من التسهيالت االئتمانية الشخصية في أغسطس
دون تغير عن الشهر نفسه من العام الماضي ،وهي تمنح
للعميل لتمويل حــا جــا تــه الشخصية ا لـتــي تغطي نفقات
التعليم والـعــاج ،وكــذلــك احتياجاته مــن السلع المعمرة.
ّ
وتمثل القروض الشخصية األخــرى بنهاية أغسطس 2.2
بالمئة من التسهيالت االئتمانية الشخصية دون ّ
تغير عن
نفس الشهر من العام الماضي.
وقد تخطت التسهيالت االئتمانية المقسطة حاجز 13.6
مليار دينار بنهاية أغسطس ،مرتفعة بحوالي  1.4مليار،
بنسبة  11.2بالمئة سنويا ،أي نفس القيمة للشهر الثاني
على التوالي ،وهي ثاني أعلى زيادة خالل ما يقترب من 6
سنوات ،مدفوعة بإقبال األفراد للحصول نحو تمويل شراء
السكن الخاص ،وخصوصا في المدن الجديدة ،وارتفعت
حصة االئتمان المقسط إلى أعلى مستوياتها حين مثلت
 33.1بالمئة كنسبة من إجمالي االئتمان .أما على أساس
شهري فقد ارتفعت بحدود  196مليون دينار في أغسطس
ً
ً
ً
أو  1.5بالمئة عن يوليو الذي سجل نموا شهريا أدنى قليال.
تصل التسهيالت الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية
إلى حوالي  2.6مليار دينار ،بزيادة  4.4بالمئة على أساس
سنوي في أغسطس ،وبنسبة  1.4بالمئة على أساس شهري.
وبالتالي استقرت حصتها مسجلة  6.3بالمئة من إجمالي
اال ئـتـمــان بنهاية أغسطس عند أد ن ــى مستوياتها مقابل
الشهر السابق له ونفس الشهر من العام الماضي.

الوزان :أهمية التعريف ببيئة األعمال في كوسوفو
بحث مع وزيرة خارجيتها سبل تطوير التبادل التجاري
ا سـ ـتـ ـقـ ـب ــل ا لـ ـ ـن ـ ــا ئ ـ ــب األول
لرئيس غرفة تجارة وصناعة
الكويت ،عبدالوهاب الــوزان،
والنائب الثاني للرئيس ،فهد
الجوعان ،أمس نائبة رئيس
الــوزراء وزيــرة الخارجية في
كــوســوفــو ،دون ـي ـكــا شــوارتــز،
ورافقها سفير كوسوفو لدى
ال ـس ـعــوديــة ،لــولــزيــم مـيـيـكــو،
وح ـضــر الـلـقــاء نــائــب الـمــديــر
الـ ـع ــام ل ـل ـغــرفــة ح ـم ــد ال ـع ـمــر،
ومسؤولو اإلدارة التنفيذية.
بـ ـ ـ ـ ــدايـ ـ ـ ـ ــة ،رح ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزان
بالوزيرة والوفد المرافق لها،
ثم ّ
تطرق الى طبيعة العالقات
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة
وسبل تطوير وتنمية عجلة
ً
التبادل التجاري ،مشيرا إلى
أهمية تعريف قطاع األعمال
الـكــويـتــي بـبـيـئــة األع ـم ــال في
ك ــوس ــوف ــو ،وعـ ـ ــرض ال ـف ــرص
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة والـ ـتـ ـج ــاري ــة
ال ـ ـم ـ ـتـ ــاحـ ــة فـ ـيـ ـه ــا مـ ـ ــن خـ ــال
إقامة الفعاليات االقتصادية
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،مـ ـث ــل الـ ـ ـن ـ ــدوات
وال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــرات وال ـ ـم ـ ـعـ ــارض
ً
ال ـت ـجــاريــة ،م ــؤك ــدا اس ـت ـعــداد
ا لـغــر فــة لتقديم كــل خدماتها
ا ل ـم ـتــا حــة ف ــي سـبـيــل تحقيق
األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة
المنشودة.
من جانبها ،أعربت الوزيرة

عن امتنانها لـ "الغرفة" على
ً
ُحسن االستقبال ،مشيرة الى
اهتمامها بااللتقاء بالقطاع
الخاص الكويتي واالستماع
الـ ـ ـ ــى مـ ــرئ ـ ـيـ ــاتـ ــه حـ ـ ـ ــول س ـبــل
تطوير العالقات االقتصادية
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة ،كـ ـم ــا أكـ ـ ـ ــدت أن
حكومة بالدها تعمل جاهدة
ع ـلــى تـحـسـيــن بـيـئــة األع ـمــال
واستغالل الثروات الطبيعية
ال ـتــي تـتـمـتــع ب ـهــا كــوســوفــو،
خــاصــة فــي المجال الــزراعــي،
ح ـ ـ ـيـ ـ ــث ت ـ ـم ـ ـت ـ ـلـ ــك مـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــات
زرا عـيــة كبيرة غير مستغلة،
ّ
وتطرقت الى بعض األولويات
ا لـحـكــو مـيــة كتخفيض نسبة
الـبـطــالــة وتــوفـيــر ف ــرص عمل
م ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرة ال ـ ـ ــى أن
غالبية شعب كوسوفو دون
ً
الـ  35عاما ،وهم ذوو مستوى
تعليمي مرتفع وكفاء ة عالية،
األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـج ـعــل الـعـنـصــر
البشري أحد أهم الموارد التي
ي ـم ـكــن تــوظ ـي ـف ـهــا ف ــي م ـجــال
التصنيع.
بـ ـ ــدوره ،أوض ـ ــح ال ـجــوعــان
أن إ ح ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاء ات ا لـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة
الرسمية تشير ا لــى أن حجم
التبادل التجاري بين الكويت
وك ــوس ــوف ــو دون ال ـم ـس ـتــوى
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــأم ـ ـ ــول ،وه ـ ـ ـ ـ ــذا ي ـت ـط ـل ــب
مضاعفة الجهود المشتركة

ً
ً
بدر الغانم مديرا إداريا
لـ «طلبات» الكويت
أعلنت شركة "طلبات" انضمام
بدر الغانم مديرا إداريا لـ«طلبات»
الـكــويــت ،خلفا للمدير الحالي
مـحـمــد يـ ـل ــدرم ،ال ـ ــذي سيتولى
م ـن ـص ـبــا إق ـل ـي ـم ـي ــا فـ ــي ال ـف ـت ــرة
الـ ـق ــادم ــة ،ل ـي ـكــون مـ ـس ــؤوال عن
عمليات التطوير االستراتيجية
في "طلبات".
وقـ ــالـ ــت الـ ـش ــرك ــة ،فـ ــي ب ـيــان
صحافي ،إن الغانم ينضم اليوم
إل ــى فــريــق طلبات الـكــويــت بعد
خ ـبــرة طــويـلــة وم ـعــرفــة واسـعــة
فــي ال ـســوق الـمـحـلــي والـتـجــارة
اإللكترونية السريعة ،والذي قاد
بنجاح إطــاق "طلبات م ــارت" -
ذراع طلبات للتجارة السريعة
 فـ ــي كـ ــل مـ ــن الـ ـك ــوي ــت وق ـط ــروالبحرين كمدير عام.
وأوضـ ـح ــت أن ال ـغــانــم يملك
رص ـي ــدا حــافــا م ــن اإلنـ ـج ــازات،
ولــديــه اهـتـمــام كبير بالشركاء
وت ـ ـطـ ــويـ ــر وتـ ـحـ ـسـ ـي ــن ت ـج ــرب ــة
ال ـم ـس ـت ـخ ــدم ،ك ـم ــا أن ل ــه ق ــدرة
عـظـيـمــة ف ــي ت ـطــويــر وتحسين
الكفاءة التشغيلية على العديد
من المستويات ،مؤكدة أن الشركة
تثق بخبرته الستكمال مسيرة
مـحـمــد يـ ـل ــدرم وقـ ـي ــادة ال ـســوق
الـكــويـتــي .بـهــذه المناسبة ،قال
الـغــانــم" :خ ــال السنة الماضية
حقق فريق عمل طلبات إنجازات
عظيمة رغم الظروف االستثنائية
التي مــر بها العالم بشكل عــام،
وال ـم ـعــوقــات وال ـت ـحــديــات التي
مرر بها قطاع توصيل الطلبات
االستهالكية بشكل خ ــاص في
الكويت ،حيث قام الفريق بقيادة
مـحـمــد ي ـل ــدرم وبـ ـ ــروح ال ـق ـيــادة
التي يتمتع بها بتجاوز كل تلك
العقبات ،وتقديم أفضل تجربة
لمستخدمينا ،والمساهمة في
المحافظة على سالمتهم والبقاء
في منازلهم آمنين".

بدر الغانم

وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ك ـ ــونـ ـ ـن ـ ــا ش ــرك ــة
ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا وال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة
اإللكترونية الرائدة في الكويت
والـمـنـطـقــة ف ــإن مــوقـعـنــا يحتم
ع ـل ـي ـنــا الـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ال ـج ـهــات
الحكومية المختلفة المنظمة
للسوق ،ومد يد التعاون لالرتقاء
بالسوق آلفاق أوسع لخلق فرص
أك ـب ــر ل ـشــركــائ ـنــا م ــن الـمـطــاعــم
ومحالت التجزئة المختلفة ،حيث
سـنـتـقــدم ب ـعــدد م ــن ال ـم ـب ــادرات
للجهات الحكومية والمجتمع
المدني ،تهدف إلــى تطوير هذا
القطاع وتنظيمه وخلق فرص
أعمال جديدة".
وسيستمر محمد يلدرم في
دع ـمــه فــريــق «ط ـل ـبــات» الـكــويــت
أثناء انتقاله إلى دوره في المكتب
اإلقليمي بــدبــي ،حيث سيكون
مـســؤوال عــن عمليات النمو في
أرجاء اإلقليم ،وقال في كلمة له:
«أود أن ّ
أعبر عن شكري وامتناني
لجميع من زاملتهم أثناء فترتي
في طلبات الكويت ،وعلى رأسهم
زم ـ ــائ ـ ــي فـ ــريـ ــق عـ ـم ــل ط ـل ـبــات
الكويت ،وكذلك جميع شركائنا
مــن المطاعم ومـحــات التجزئة
وش ـ ــرك ـ ــات ت ــوص ـي ــل ال ـط ـل ـبــات
االستهالكية".

جانب من اللقاء
ف ـ ـ ــي س ـ ـب ـ ـيـ ــل رف ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزان
الـ ـتـ ـج ــاري ،م ــؤك ــدا اس ـت ـعــداد
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص ال ـك ــوي ـت ــي
فـ ــي ع ـم ــل شـ ــراكـ ــات ت ـج ــاري ــة
واس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة مـ ـ ــع ن ـظ ـي ــره
ال ـك ــوس ــوف ــي ف ــي حـ ــال تــوافــر
بيئة األعمال المناسبة.
م ــن جــان ـبــه ،أوضـ ــح سفير

ك ــوس ــوف ــو أن ب ـ ـ ــاده ت ــدخ ــل
في عضوية اتفاقية التجارة
ال ـح ــرة ف ــي أوروب ـ ــا الــوسـطــى
( )CEFTAا لـ ـت ــي تـ ـه ــدف ا ل ــى
تـسـهـيــل ح ــرك ــة ال ـت ـج ــارة مــع
دول أوروب ـ ــا ال ـغــرب ـيــة ،األم ــر
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـب ــر مـ ـ ـي ـ ــزة ي ـم ـكــن
اسـتـغــالـهــا ف ــي حــركــة النقل

التجاري ،و مــن ناحية أخرى
ً
أشـ ـ ــار ال ـ ــى أن ـ ــه ي ـت ــم س ـن ــوي ــا
ً
إد خـ ـ ـ ـ ــال ن ـ ـحـ ــو  35أ ل ـ ـ ـفـ ـ ــا مــن
الـعـنـصــر الـشـبــابــي فــي ســوق
ا لـعـمــل ،مما يجعل كوسوفو
وجـ ـه ــة واعـ ـ ـ ــدة فـ ــي م ـج ــاالت
التصنيع المختلفة.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

« »squid gameاألعلى مشاهدات في «نتفليكس»
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قــالــت خــدمــة نتفليكس للبث عـبــر اإلن ـتــرنــت ،إن المسلسل الـكــوري
ً
الجنوبي الناجح " "squid gameأو (لعبة الحبار) أصبح رسميا صاحب
أكبر عدد من المشاهدين بين مسلسالتها األصلية.
المسلسل المثير المؤلف من تسع حلقات يلعب فيه متنافسون يمرون
ً
بضائقة مالية ألعاب أطفال لكن لها تبعات مميتة سعيا للحصول على
جائزة قدرها  38مليون دوالر ،ويثير المسلسل ضجة في العالم منذ بداية
بثه قبل أقل من شهر.
وذكرت «نتفليكس» على "تويتر" أمس األول" :وصل عدد متابعي سكويد
ً
ً
جيم رسميا إلى  111مليونا مما يجعله صاحب أكبر انطالقة لمسلسل لنا
على اإلطالق!".
ً
وج ــذب المسلسل هــذا الـعــدد خــال  27يــومــا فـقــط ،منذ بــدايــة بثه فــي 17
ً
سبتمبر ،متجاوزا بسهولة المسلسل التاريخي ،الذي تدور أحداثه في المملكة
ً
المتحدة "بريدجرتون" الذي تابعه  82مليون مشترك في أول  28يوما.
(رويترز)

لقطة من المسلسل

ً
أنتوني هوبكنز بطال لفيلم «»The Son

«لندن السينمائي» يشهد العرض
األول لـ «»Belfast
ً

انضم النجم العالمي أنتوني هوبكنز الحائز
جائزة األوسكار ،إلى طاقم تمثيل فيلم The Son
ليتولى دور البطولة ،بعد نجاحه الكبير في
فيلمه األخير  The Fatherوحصوله على جائزة
األوسكار الثانية في مسيرته الفنية عن تجسيده
شخصية رجل مصاب بالخرف.
وجاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل"
البريطانية ،أن النجم العالمي صاحب ال ـ 83
ً
عــامــا ،يتصدى للفيلم الجديد ال ــذي يشاركه
فيه هيو جاكمان ولورا ديرن وفانيسا كيربي،
إضافة إلى النجم األسترالي زين مكجريث.
ً
وش ــارك حــائــز األوس ـك ــار ،أخ ـي ــرا ،متابعيه
وجمهوره بمقطع فيديو يظهر من خالله وهو
يكشف عن جانبه اآلخر في حب الموسيقي ،وهو
يجلس على بيانو ويعزف إحدى المقطوعات
الموسيقية .كما شارك متابعيه صورة مع النجم
العالمي بيرس بروسنان ،صاحب شخصية
جيمس بوند الشهيرة.

استعدادا لخوضه المنافسة على «األوسكار»

أنتوني هوبكنز

ً
مؤلفة «هاري بوتر» تصدرت كتابا
ً
جديدا لألطفال
نجوم الفيلم في المهرجان
يأخذ الممثل والمخرج السينمائي كينيث براناه الجماهير إلى المدينة التي ولد
فيها وشهدت طفولته من خالل فيلم " ،"Belfastالقريب من أفالم السيرة الذاتية ،والذي
عرض ألول مرة في أوروبا ،أمس األول ،عبر مهرجان لندن السينمائي.
ويتناول الفيلم األبيض واألسود في معظمه حياة بادي ( 9سنوات) وعائلته التي
ً
تقطن حيا تسكنه الطبقة العاملة في شمال بلفاست ،حيث يعيش البروتستانت
ً
والكاثوليك جنبا إلى جنب.
وتدور األحداث عام  1969مع بداية الصراع الذي دام  3عقود في أيرلندا الشمالية.
وتـنـتـهــي أي ــام طـفــولــة ب ــادي الـخــالـيــة م ــن ال ـه ـمــوم عـلــى نـحــو مـفــاجــئ عـنــدمــا تــأتــي
اال ضـطــرا بــات وأ عـمــال الشغب إ لــى بــاب منزله ،لتهدد المشكالت المالية والصحية
حياة أسرته الهادئة.
ً
وقــال بــرانــاه لـ "رويـتــرز" على البساط األحـمــر" :إنها قصة حدثت لي حقا عندما
كنت في التاسعة من عمري وغيرت حياتي إلى األبد حين أثرت لحظة من التغيير
العنيف على هويتي ومنزلي وعائلتي ..وهذه قصة ذلك التغيير" ،مضيفا أن استرجاع
ً
الذكريات أثناء صناعة الفيلم والترويج له "كان وال يزال مؤثرا جدا".

جيه كيه رولينغ

أصدرت مؤلفة سلسلة مغامرات "هاري بوتر"
التي بيعت منها نصف مليار نسخة في العالم
ً
الــروائـيــة البريطانية جيه كيه رولينغ كتابا
ً
جديدا لألطفال بعنوان "ذي كريسمس بيغ"،
استوحته من نجلها.
ً
خطرت فكرة القصة لرولينغ ،البالغة  55عاما،
مــن دمـيــة محشوة على شكل خنزير أهدتها
ً
البنها ديفيد عندما كــان طـفــا ،وســرعــان ما
أصبحت حيوانه المحشو المفضل.
ً
وسعيا إلى تجنب نوبة بكاء في حال فقد
ديفيد دميته المحبوبة ،اشترت رولينغ نسخة
ثانية مطابقة لها ،عثر عليها ابنها ذات مرة،
ومن هنا استوحت فكرة الكتاب الجديد.
يصدر "ذي كريسمس بيغ" في أكثر من 20
غرار مغامرات الساحر المبتدئ
لغة ،وهو على ُ
هاري بوتر التي نشرت منها سبعة كتب بين
عــامــي  1997و ،2007يتناول "الـعــالــم الخفي"
ً
و"السحر" لكنهما "مختلفان تماما".
(أ ف ب)

انطالق فعاليات المعرض الدولي
للكتاب في إسبانيا

ترشيح مبكر لـ «األوسكار»
ومدينة بلفاست هي كل ما يعرفه بــادي ،لذلك فقد استبد به الرعب حينما بدأ
والداه ،ويلعب دورهما جيمي دورنان وكاترينا بالف ،التفكير في بداية جديدة في
الخارج .وبينما تنقلب حياته رأسا على عقب ،يساعد جداه ،ويلعب دورهما جودي
ديـنــش وك ـيــران هــايـنــدز ،بدفئهما وذكــائـهـمــا فــي الـحـفــاظ عـلــى إحـســاســه بالحياة
الطبيعية.
وق ــال دورن ــان ال ــذي نشأ فــي ضــواحــي بلفاست" :أع ــرف مــا يعنيه ذل ــك ،أن تضع
األ ســرة في المقام األول .لقد وضعت عائلتي أوال على حساب سماتي الشخصية
وحياتي كلها".
ومنذ فوزه بجائزة الجمهور في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في سبتمبر
الماضي ،أصبح فيلم " "Belfastمن أوائل األفالم المرشحة لنيل جائزة األوسكار.
و قــال براناه ( 60عاما) عندما ُسئل عن الضجة المتعلقة بترشيحات األوسكار
"نحن سعداء جــدا في الوقت الحالي ألن الفيلم يبدو وكأنه سيصل إ لــى الجمهور
ً
مضيفا "أ هــم شيء أن يشاهد الناس الفيلم ُ
ويعجبوا به...
وسيتجاوز التوقعات"،
وأي شيء أكثر من ذلك فهو أمر جيد غير متوقع".
وسيبدأ عرض فيلم "بلفاست" في دور السينما األميركية  12نوفمبر المقبل .يذكر
أن فيلم الممثل والمخرج كينيث براناه الشهير  Belfastالذي صور بتقنية األبيض
واألسود فاز بجائزة الجمهور في ختام النسخة  48من مهرجان تورنتو السينمائي
الدولي ،حيث نال استحسان الجمهور في أكثر من محفل فني ،وينتظره مستقبل
باهر في موسم الجوائز الحالي الذي ينتهي بالتكريم األكبر في األوسكار.
وعرض  Belfastفي مهرجان تيلورايد ،قبل عرضه في تورنتو ،وعبر مخرجه عن
سعادته وامتنانه الستقبال الجمهور والنقاد لفيلمه الخاص بهذا الترحاب الكبير.
(رويترز)

كاترينا بالف

انطلقت أمس ،فعاليات المعرض الدولي
لـلـكـتــاب ف ــي إس ـبــان ـيــا ب ـم ـشــاركــة  10دول
أجنبية.
وتشارك في الحدث الثقافي ،الذي يقام
فــي أرض الـمـعــارض بالعاصمة (مــدريــد)
مؤسسات ودور نشر من اإلمارات العربية
المتحدة وألمانيا وقبرص وكوبا والواليات
الـمـتـحــدة األم ـيــرك ـيــة وروس ـي ــا وإيـطــالـيــا
والمكسيك وكوريا وإسبانيا.
وقــرر القائمون على المعرض اختيار
مدينة (غواداالخارا) المكسيكية للمشاركة
بصفتها ضـيـفــة ال ـش ــرف ف ــي ض ــوء أنها
العاصمة العالمية للكتاب لعام .2022
ويشهد المعرض الــدولــي للكتاب الــذي
ً
س ـي ـخ ـت ـتــم ف ـع ــال ـي ــات ــه غـ ـ ـ ــدا حـ ـض ــور 300
مؤسسة ودار نشر إلــى جانب  300ضيف
وكاتب ومتحدث دولــي لتناول التحديات
التي يواجهها القطاع والتقنيات الجديدة
والتغييرات في عادات القراء وكذلك الحديث
عن آفاق التنمية االجتماعية والثقافية ،مع

جانب من المعرض
تنظيم عدد من ورش العمل وجلسات النقاش
حول تأثير الجائحة على نشاط المؤلفين
واآلفاق المستقبلية لصناعة الكتاب( .كونا)

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
ً
مـهـنـيــا :اقـنــع بـمــا لــديــك أوال ثــم اس ــع إلــى
تطوير أعمالك.
ً
عاطفياّ :
تبرر بعض أخطاء الحبيب تجاه
اآلخرين ألنك مغرم به.
ً
اجتماعيا :تشعر بأن ثمة من يريد تصعيب
حياتك ألنه حسود.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :نفاذ الرأي في العمل أجدى من
ّ
والتهرب.
إضاعة الوقت
ّ
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ــوق ــف ع ــن غـيــرتــك الـعـمـيــاء
وانظر حواليك بصبر وهدوء.
ً
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :قــد تستقبل ضيفا عــزيــزا
طالما تمنيت أن يقوم بزيارتك.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :أنت وبرجك في عراك هذا اليوم
لكن إرادتك هي أقوى.
ً
عاطفيا :الوحدة الحقيقية أن تكون خارج
قلب من تحب.
ً
اجتماعيا :أنت سليم من تعديات الناس
ً
ً
لفظيا وجسديا ألنك خلوق.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :عليك بالمثابرة في عملك فهي
أسرع الطرق للوصول.
ً ُ
عــاطـفـيــا :ت ـكــره عـلــى معاتبة الحبيب
ً
بسبب أمور أزعجتك كثيرا.
ً
اجتماعياّ :
تمسك بأصدقائك األوفياء
ّ
وال تتخل عنهم فقد أصبحوا نادرين.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ّ
ً
مـهـنـيــا :كـلـمــا خــفــت مـشــاكــل الـعـمــل يــزيــد
اطمئنانك وتنتج أكثر.
ً
عاطفيا :سوف تنجح في الحب ألنك على
استعداد للتضحية والتفاهم.
ّ
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـخــلــص م ــن م ـخــاوفــك تـجــاه
المستقبل لتعيش حياة أفضل.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ّ
ً
مهنيا :ال تتنكر لمن علمك أصول المهنة
ً
إنما ابق وفيا.
ً
ـاس عليك مثل
عــاطـفـيــا :قـلــب الحبيب ق ـ ٍ
الحجر ألنه قاسى منك الكثير.
ً
اجتماعيا :ال تحب أفعال بعض المقربين
منك وال تستطيع مصارحتهم.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :حاول أن تكون معنوياتك مستقرة
ً
لتنجز أعماال أفضل.
ً
عاطفيا :تشعر بأن كل شيء قد يزول ما
عدا حبكما لبعضكما.
ً ّ
اجتماعيا :عزز شعور االمتنان في نفسك
ألن ما لديك أفضل من الغير.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :ينبغي أن تعرف مقامك في عملك
ّ
وتقف عند حده.
ً
ّ
عاطفيا :الخصام بينكما أولــه كالم وال
يعرف أحد كيف ينتهي.
ً
اجـتـمــاعـيــا :الـقـنــاعــة مــن أه ــم الفضائل
عندما ال تعترض طموحك.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ّ
ً
مهنيا :استشر من ينيرك عندما تتعقد
أمور العمل وال تخجل.
ً
ً
عــاطـفـيــا :أن ــت دائ ـمــا فــي قـلــب الشريك
حتى في قمة غضبك عليه.
ً
اجتماعيا :ابحث عن الذكريات المفيدة
تجد فيها الكثير من السعادة.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ال ت ــدع ال ـت ـش ــاؤم والـسـلـبـيــات
تتغلب عليك فأنت صاحب عزيمة.
ً
عــاط ـف ـيــا :كــل أش ـيــاء ال ـح ـيــاة إل ــى زوال
ويبقى حب الشريك لك.
ً
ً
اجتماعيا :كن قويا في مواجهة تحديات
الحياة وال تبال فقد ّ
تمر.
ِ
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :ثمة مشكلة في عملك تضطرك الى
التعامل مع شخص ال تريده.
ً
عاطفياُ :ر َّب مشكلة أصبحت مستعصية
بينكما وكان سببها كلمة.
ً
اجتماعيا :الحديث بينك وبين األصدقاء
أمانة فال ّ
تفرط بها.
رقم الحظ.56 :

َ
ً
مهنيا :ال ترض أن تكون عبد عملك ولو
كان في قائمة أولوياتك.
ً
عــاطـفـيــا :يـطــرق الـحــب ب ــاب قلبك بــدون
استعداد وال استئذان.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــاّ :ادخ ـ ــر ب ـعــض ال ـم ــال لــأيــام
السود فأنت ال تعلم متى تنقلب.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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«كاب» تستعرض المعاناة اإلنسانية في «وجه لوجه »2
فضة المعيلي

يركز معرض «وجه لوجه
 »2على المعاناة اإلنسانية
عبر مجموعة أعمال لفنانين
تشكيليين ينتمون إلى ثقافات
مختلفة واتجاهات فنية
متباينة.

المنصة قدمت
لوحتين لبيكاسو
وأعمال أخرى
لفنانين ينتمون إلى
ثقافات مختلفة

اح ـت ـف ـلــت م ـن ـصــة ال ـف ــن ال ـم ـعــاصــر "كـ ــاب"
ب ـم ـنــاس ـبــة مـ ـ ــرور  10سـ ـن ــوات ع ـل ــى ذك ــرى
تأسيسها ،وأقــامــت معرضا بـعـنــوان "وجــه
لــوجــه  ،"2تـضـمــن  58عـمــا فـنـيــا لـنـحــو 52
ف ـن ــان ــا ،مـتـضـمـنــا م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـلــوحــات
والمنحوتات النادرة التي تسلط الضوء على
القيم الجمالية.
وفــي بيان لمنصة كــاب" :فــي  10سنوات
ف ـت ـح ــت م ـن ـص ــة الـ ـف ــن الـ ـمـ ـع ــاص ــر أب ــوابـ ـه ــا
للجمهور ألول مرة ،لتخطو خطوة كبيرة في
المشهد الفني والثقافي في الكويت ،واحتفاء
بهذه الذكرى المميزة تستعيد منصة الفن
المعاصر (كاب) ذكرى أول معارضها الفنية،
الذي أقيم تحت عنوان وجها لوجه ،ويتضمن
المعرض مجموعة مختارة من األعمال الفنية
ال ـتــي ركـ ــزت عـلــى ال ـبــورتــريــه والـتـشـخـيــص
المباشر ،التي تمت استعارتها من عدد من
مقتني األعمال الفنية البارزين في الكويت،
حـيــث يـمـتـلــك مـقـتـنــو األع ـم ــال الـفـنـيــة ع ــددا
كبيرا من أشهر أعمال الفن المعاصر ،والتي
تتضمن قطعا وأعماال فنية هامة وثمينة من
حيث قيمتها وجدارتها الفنية".
وأضافت" :تم تنسيق األعمال في المعرض
وفقا إلطار زمني يربط بين الحقب الزمنية
من جهة وبين األساليب والـمــدارس الفنية
من جهة أخرى ،حيث نبدأ بالفنان األيقوني
ب ـي ـك ــاس ــو ،ث ــم ن ـت ــوج ــه ب ـك ــم ل ـت ـت ـبــع م ــراح ــل
تـ ـط ــورات ف ـنــانــي الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط وبـعــض
الفنانين العالميين المشاهير مثل بانكسي،
وياي كوساما".
وت ــابـ ـع ــت" :ال ـ ـغـ ــرض م ــن ه ـ ــذا ال ـم ـعــرض
لـيــس فـقــط تــوضـيــح كـيـفـيــة عـمــل الـفـنــانـيــن
على التقاط مالمح من الحاالت األساسية،
وموضوع الهوية على مر الزمن ،ولكن أيضا
لــدعــوة ال ــزوار وجـهــا لــوجــه للقاء مجموعة
واسـ ـع ــة م ــن األع ـ ـمـ ــال ال ـف ـن ـيــة ف ــي ال ـك ــوي ــت،

الجمعية التشكيلية تعلن الفائزين
بجائزة إبراهيم الشطي
●

عمالن للفنان سامي محمد
وربــط عشاق الفن معا خــال هــذه الفعالية،
واالحـ ـتـ ـف ــال ب ـت ـتــويــج م ـس ـيــرة م ـن ـصــة الـفــن
الـمـعــاصــر الـعـشــريــة مــن ال ـم ـعــارض الفنية،
والبرامج الثقافية ،والتفاني في دعم الفنون
بالكويت والمنطقة".
وي ـق ــدم ال ـم ـعــرض عـمـلـيــن لـلـفـنــان بــابـلــو
بيكاسو ،األولى لوحة بعنوان "المرأة الباكية"
رسمت عــام 1937م ،وتعتبر سلسلة المرأة
الباكية استمرارا موضوعيا للمأساة التي
تم تصويرها في لوحة بيكاسو الملحمية
غيرنيكا ،وبــالـتــركـيــز عـلــى الـلــوحــة ن ــرى أن
الـفـنــان لــم يـعــد يــرســم آث ــار ال ـحــرب األهـلـيــة
اإلسبانية بشكل مباشر ،بل يشير إلى صورة
عالمية فردية للمعاناة ،أما اللوحة الثانية
التي جاءت بعنوان "Buste De Femme Nue
 "Faceفقد رسمت عام .1963
وهناك عمالن للفنان سامي محمد ،الذي
اشـتـهــر بمنحوتاته الـبــرونــزيــة ومعالجته
لمشاعر المعاناة اإلنسانية من خالل فلسفة
تـشـكـيـلـيــة مـ ـتـ ـج ــددة ،وي ـ ـ ــدور عـ ـم ــاه ح ــول
المفاهيم المستمرة للهجرة والحالة العقلية
والبدنية االنتقالية لمغادرة مكان.

وتـضـمــن ال ـم ـعــرض عـمــا لـلـفـنــانــة تحية
حليم ،وهي واحدة من أهم الفنانات الرائدات
في الفن التشكيلي بالشرق األوسط المعروفة
بـ"عاشقة الـنــوبــة" ،إضــافــة إلــى عمل للفنان
ح ـســن سـلـيـمــان الـ ــذي يـعـتـبــر أح ــد ال ــرم ــوز
التشكيلية المهمة التي ظهرت في الحركة
التشكيلية المصرية في نهاية خمسينيات
القرن الماضي .ونرى في لوحة الفنان مروان
قصاب باشي ،الــذي تعد أعماله الفنية من
أب ــرز الـتـجــارب التعبيرية األلـمــانـيــة ،والتي
جــاء ت بعنوان "دمـيــة" ،أنــه يعالج القضايا
اإلن ـســان ـيــة م ــن خ ــال ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى الــوجــه
اإلنساني الــذي يتحول أحيانا في لوحاته
إلى مشهد من الطبيعة مع األرض والصخور.
ومـ ــن األع ـ ـمـ ــال ال ـف ـن ـيــة ل ــوح ـت ــان لـلـفـنــان
حلمي التوني ،الذي اشتهر بفنه الفلكلوري
للبيئة المصرية الغنية بثقافتها ،ويتضمن
المعرض كذلك عمال للفنانة عفيفة لعيبي
بعنوان "الصداقة" ،وعرفت لعيبي بارتباطها
باإلنسانية والثقافات المختلفة ،مما جعل
التضامن عبر الحدود الجغرافية والثقافية
موضوعا مهما في عملها.
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مسك وعنبر

فضة المعيلي

أعلنت الجمعية الكويتية للفنون
التشكيلية الفائزين بجائزة إبراهيم
الشطي للتراث الكويتي .وكانت
الـجـمـعـيــة أط ـل ـقــت أع ـم ــال الـ ــدورة
األولى من الجائزة بحضور أسرة
ال ــراح ــل إب ــراه ـي ــم الـشـطــي وجـمــع
كـبـيــر م ــن الـفـنــانـيــن التشكيليين
والـمـهـتـمـيــن ،وتـضـمــن الـمـعــرض
أكثر من  100عمل فني ،شارك في
تقديمها  60فنانا وفنانة.
وبـهــذه المناسبة ،قــال رئيس
الجمعية عبدالرسول سلمان" :الفن
يعد من أهم مكونات أي حضارة،
فال تنهض دولة وتتميز بحضارة
عــري ـقــة إال ووجـ ـ ــدت ال ـف ــن داخ ــا
ضـمــن تــركـيــب المجتمع وبـقــوة،
والـ ـت ــراث ه ــو م ـي ــراث اإلنـســانـيــة
وتراث األمة هو ثروتها الحضارية،
وهو قــراءة للمستقبل ،ومن أجل
صياغة رؤيــة جديدة مستقبلية،
وأن نضع هذا التراث دون النظر
فـيــه فــإنـنــا لــن نـتـحــرك ،وم ــن هــذا
ال ـم ـن ـط ـلــق أخ ـ ــذ األس ـ ـتـ ــاذ قصي
الشطي وأسرته الكريمة في رعاية
ودعـ ــم ه ــذا ال ـم ـهــرجــان ،م ــن أجــل
صياغة رؤيــة جديدة مستقبلية،
ل ـكــي ن ـضــع هـ ــذا الـ ـت ــراث لـتــأويــل
جــديــد ،مــن خ ــال صـيــغ وأن ـمــاط
جديدة".
من جانبه ،توجه قصي الشطي،
ن ـجــل ال ــراح ــل إب ــراه ـي ــم الـشـطــي،
بالشكر إل ــى الجمعية الكويتية

من أجواء حفل االفتتاح
للفنون التشكيلية على احتضانهم
جــائــزة إبــراه ـيــم الـشـطــي للتراث
الكويتي ،وعلى ما بذلوه من جهود
رائعة في التنظيم.
وقبل اإلع ــان عــن الجائزة قال
نائب رئيس مجلس اإلدارة الفنان
سالم الخرجي إن تطوير الفنون
ض ـ ــرورة ح ـضــاريــة تـسـعــى إليها
الجمعية بكل جدية واهتمام لتقديم
فنون عصرية متقدمة تتوافق مع
الحاجة الماسة إلى استمرارها بما
يتالءم مع أحــدث معطيات فنون
المعاصرة وينسجم مع األصالة
بالمعايير المتطورة.
واجـ ـتـ ـمـ ـع ــت ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـك ـيــم
األربعاء الماضي الختيار األعمال
الفائزة ،وهي مكونة من الفنانين
نائب رئيس مجلس اإلدارة سالم
ال ـخ ــرج ــي ،وأم ـي ــن ال ـســر عـبــدالـلــه
ال ــراش ــد ،وع ـضــو مـجـلــس اإلدارة

أمـيــرة أشـكـنــانــي ،وبـعــد الـجــوالت
وحـ ـ ـ ـ ـ ــوارات حـ ـ ــول ال ـم ـع ــروض ــات
ضمن رؤي ــة فنية وجمالية أقــرت
اللجنة باإلجماع اآلتي :أوال جائزة
إبــراهـيــم الشطي الكبرى فــاز بها
ك ــل م ــن :ع ـط ــارد تــوف ـيــق ال ـثــاقــب،
وعبدالله بريكان العتيبي ومريم
محمد البشر بالمناصفة ،وآثــار
أح ـم ــد األن ـ ـصـ ــاري وف ـج ــر محمد
خالد بالمناصفة ،ثانيا :الجوائز
التقديرية فــاز بها كــل مــن :بدرية
هاشم اشكناني ،فضيلة يعقوب
عيادة ،عبد اإلله محمد آل الرشيد،
هناء محمد البلوشي ،علي طالب
ال ـش ـي ــرازي .وع ـلــى هــامــش تكريم
الفائزين بالجائزة تم تكريم الفنانة
ال ـقــديــرة فــاطـمــة الـشـطــي لــدورهــا
في إثــراء الفن التشكيلي ،والفنان
م ـح ـمــود ال ـق ـطــان ل ـج ـهــوده خــال
عضويته في مجلس اإلدارة.

ً
ً
«الوطني للثقافة» والسفارة الهندية يعلنان برنامجا مشتركا

ّ
وقــع المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب مــع الـسـفــارة الهندية لــدى الـبــاد،
أم ـ ــس ،ج ـ ــدول ب ــرن ــام ــج ال ـت ـع ــاون الـثـقــافــي
المشترك ،ضمن فعاليات االحتفال بالذكرى
الـ  60إلنشاء العالقات الكويتية -الهندية،
وذلك في مكتبة الكويت الوطنية.
وقــال الناطق الرسمي للمجلس ،األمين
الـعــام المساعد لقطاع الـثـقــافــة ،د .عيسى
األنصاري ،في كلمته خالل توقيع برتوكول
البرنامج الثقافي ،إن "للهند مكانة خاصة
لــدى الكويت وارتـبــاطــا منذ الـقــدم ،يتمثل
ذلــك بخطوط الـتـجــارة العالمية ،والـتــزود

بكل السلع التي تتطلبها الحياة في البالد".
وأض ـ ــاف أن تــوق ـيــع ال ـبــرنــامــح الـثـقــافــي
ً
ً
ي ـع ـت ـب ــر مـ ـ ــؤشـ ـ ــرا واض ـ ـ ـحـ ـ ــا عـ ـل ــى ال ــرغ ـب ــة
الـمـشـتــركــة ف ــي تـعــزيــز ال ـعــاقــات الثقافية
والفنية والتراثية بين البلدين ،مشيرا إلى
أن المجلس ،ممثال بقطاع الثقافة ،حريص
جــدا على تفعيل هــذا الـبــرنــامــج ،وإظـهــاره
بشكل راق.
وأوضـ ــح أن ج ــدول فـعــالـيــات الـبــرنــامــج
مليء باألنشطة الثقافية والفنية ،ويمتد
إلى منتصف يونيو المقبل ،الفتا إلى أنه
سيحظى بــاهـتـمــام كـبـيــر ،خـصــوصــا لــدى

أفــراد الجالية الهندية في الكويت ،والتي
تأتي في المرتبة األولى من ناحية العدد.
مــن جــانـبــه ،ق ــال الـسـفـيــر الـهـنــدي سيبي
جـ ــورج ،فــي كـلـمـتــه ،إن "ال ـبــرنــامــج الثقافي
سيتضمن تعاونا ثقافيا وفنيا متنوعا مع
المجلس بمناسبة ذكرى مرور  60عاما على
العالقات بين البلدين" ،مستعرضا فقرات
البرنامج الممتد لمنتصف العام المقبل.
وأض ــاف جــورج أن ذكــرى مــرور  60عاما
على ا لـعــا قــات الثنائية مناسبة مهمة في
م ـج ــال ال ـص ــداق ــة وال ـت ـع ــاون ب ـيــن الـبـلــديــن،
ومبنية على رؤى قيادتيهما العليا وتقارب

الشعبين الصديقين ،معربا عن الشكر لألمين
العام للمجلس والعاملين فيه ،لدورهم في
تنمية أشكال التعاون الثقافي والفني بين
الطرفين.
وت ــا تــوقـيــع الـبــرنــامــج مــن األم ـيــن الـعــام
والسفير تبادل الدروع والهدايا التذكارية،
واستعراض فيلم ثقافي وتراثي حول الحياة
فــي الـهـنــد ،وتــوزيــع كـتــاب تــاريــخ العالقات
ال ـكــوي ـت ـيــة  -ال ـه ـنــديــة ،وهـ ــو م ــن إصـ ـ ــدارات
المجلس باللغتين العربية واإلنكليزية على
الجمهور الحاضر.

العبدالجليل والسفير الهندي

ةديرجلا

•
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دوليات

سجال بين «الصدريين» والمالكي حول «الكتلة األكبر»

الفرز اليدوي يظهر تغيرات طفيفة في نتائج االنتخابات العراقية وعالوي ينضم للرافضين
وسط أجواء متوترة وأنباء
عن توجه الفصائل المسلحة
الموالية إليران إلعالن حالة
الطوارئ لتدرك خسارتها
المدوية في االنتخابات
العراقية ،عاد السجال حول
الكتلة األكبر وحقها في
تشكيل الحكومة الجديدة.

الصدر يدعو
المعترضين وعلى
رأسهم الفصائل
المسلحة إلى
«ضبط النفس»
وعدم اللجوء إلى
«ما ال تحمد عقباه»

مع اتساع دائرة االعتراض
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ـن ـ ـ ـتـ ـ ــائـ ـ ــج األول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
لـ ــان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة
ال ـع ــراق ـي ــة الـ ـت ــي جـ ــرت األح ــد
الماضي ،عاد الخالف يتمحور
ً
ُمـ ـج ـ ّـد دا ح ــول تفسير مفهوم
«الكتلة األكـبــر» ،التي منحها
دس ـ ـتـ ــور  2005حـ ــق تـشـكـيــل
الـحـكــومــة ال ـجــديــدة خ ــال 15
ً
يوما من تاريخ انتخاب رئيس
الجمهورية.
وق ـ ـ ـ ــال مـ ـحـ ـم ــد ال ـص ـي ـه ــود
الـ ـقـ ـي ــادي ف ــي «ائ ـ ـتـ ــاف دول ــة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون» الـ ـ ـت ـ ــي ي ـت ــزع ـم ـه ــا
رئيس الحكومة السابق نوري
المالكي الذي حلت كتلته في
الـمــرتـبــة الـثــالـثــة فــي النتائج
األولية ،إن «الكتلة األكبر هي
التي ســوف تشكل فــي جلسة
البرلمان األولــى ،وهــي عبارة
عن قوى سياسية متحالفة مع
ً
بعضها» ،موضحا أن «هذا ما
أكده الدستور العراقي وفسرته
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل واضـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة
االتحادية العليا».
ورد الـ ـقـ ـي ــادي فـ ــي ال ـت ـيــار
الصدري ،عباس حسين على
ذل ـ ــك ب ــالـ ـق ــول ،إن «ال ــدس ـت ــور
أعطى الحق للكتلة الصدرية
بـتـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة الـمـقـبـلــة،
كونها الحاصل على أعلى عدد
مــن الـمـقــاعــد فــي االنـتـخــابــات
البرلمانية المبكرة».
وكانت المحكمة االتحادية
العليا فسرت مفهوم «الكتلة
االكبر» في  2010قائلة« :تعبير
ً
الكتلة الـنـيــابـيــة األك ـثــر ع ــددا
يعنيّ :إم ــا ا لـتــي تكونت بعد
االن ـت ـخ ــاب ــات ب ـقــائ ـمــة واحـ ــدة
بــاســم ورق ــم معينين وحــازت
العدد األكثر من المقاعد ،وإما
ال ـت ــي تـجـمـعــت م ــن قــائـمـتـيــن
أو أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ال ـ ـقـ ــوائـ ــم ال ـت ــي
دخ ـلــت االن ـت ـخــابــات بــأسـمــاء
وأرقام مختلفةّ ،
ثم تكتلت في
كتلة واح ــدة ذات كـيــان واحــد
فـ ــي م ـج ـلــس الـ ـ ـن ـ ــواب ،أي ـه ـمــا
ً
أك ـث ــر ع ـ ـ ــددا ،ف ـي ـتــولــى رئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة تـكـلـيــف مــرشــح
الكتلة التي أصبحت مقاعدها
النيابية فــي الجلسة األو ل ــى
لـمـجـلــس الـ ـن ــواب أك ـث ــر ع ــددا
مــن الكتلة أو الـكـتــل األخ ــرى،
ب ـت ـش ـك ـي ــل مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
استنادا إلى أحكام المادة 76
من الدستور».
وس ـ ـح ـ ـبـ ــت ع ـ ـلـ ــى أثـ ـ ـ ــر هـ ــذا
ال ـت ـف ـس ـي ــر م ـ ــن إيـ ـ ـ ــاد ع ـ ــاوي
تشكيل الحكومة عــام ،2010
ً
رغم حصد قائمته  91مقعدا،
ل ـم ـص ـل ـح ــة خ ـل ـي ـف ـت ــه نـ ـ ــوري
المالكي ،الذي حصلت قائمته
ً
على  89مقعدا ،بعد تحالفه مع
قوى مختلفة.

المنقوش تبحث في لندن
«االنتخابات» و«المرتزقة»

نقل صناديق االقتراع إلى المنطقة الخضراء في بغداد أمس
لكن بعد منع قانون 2020
ان ـ ـت ـ ـقـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب أو الـ ـح ــزب
أو ال ـك ـت ـل ــة ال ـم ـس ـج ـلــة ضـمــن
قــائ ـمــة مـفـتــوحــة إل ــى ائ ـتــاف
أو ح ـ ـ ــزب أو قـ ــا ئ ـ ـمـ ــة أ خـ ـ ــرى
إال ب ـع ــد ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة،
يمنح التيار الـصــدري أحقية
التكليف بتشكيل الحكومة،
ً
وفقا للخبير القانوني طارق
حــرب ال ــذي يـقــول إنــه بحسب
الـ ـق ــان ــون الـ ـن ــاخ ــب أص ـب ـحــت
الكتلة األكـبــر هــي الـتــي تفوز
بأكبر عــدد مــن الـنــواب والتي
يجب تكليف زعيمها بتشكيل
الـحـكــومــة ويـقــع عـلــى عاتقها
تشكيل تحالف فــي البرلمان
لتنال الغالبية.
ويرى النائب السابق ظافر
ا ل ـعــا نــي أن تـفـسـيــر المحكمة
ً
االتحادية ما زال قائما حتى
ً
اآلن ،م ـتــو ق ـعــا أن ت ـج ــري في
ال ـن ـه ــاي ــة ت ـف ــاه ـم ــات إلي ـج ــاد
تسوية شبيهة بـ  2014و.2018

تغير بالنتائج
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،أظـ ـهـ ــرت ن ـتــائــج
ج ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـفـ ـ ــرز الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدوي
ل ــأص ــوات بـعــض الـتـغـيـيــرات
غـيــر ال ـمــؤثــرة ب ـمــراكــز الـقــوى

والتحالفات ،مشيرة إلى زيادة
 3مقاعد لكتلة الفتح الموالية
إليران برئاسة هادي العامري
ً
من  14إلى  17مقعدا والحزب
الــدي ـمــوقــراطــي الـكــردسـتــانــي
مـقـعــديــن م ــن  32إل ــى  ،34في
مقابل خسارة التيار الصدري
بزعامة مقتدى الصدر لمقعد
واحد وتحالف ّ
«تقدم» بقيادة
رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــان الـ ـس ــاب ــق
مـحـمــد الـحـلـبــوســي  4مقاعد
و»دولة القانون» بقيادة رئيس
الوزراء السابق نوري المالكي
مقعدين.
ً
وبناء على تحليل لألرقام
األولـيــة ال ــواردة مــن مفوضية
االنتخابات ،فإنه هناك بعض
ال ـم ـت ـغـ ّـيــرات بـنـسـ ّبــة  3إل ــى 4
مقاعد لكنها لن تؤثر ذلك على
المشهد بشكل كبير.
وأكد مدير اإلعالم واالتصال
بمفوضية االنتخابات حسن
ّ
سلمان ،أن  8547محطة ،من
أصـ ــل  ،12228فـيـهــا بـيــانــات
وأصوات لم تعلن مع نتائجها
األولية لحاجتها إلى تسوية
ومطابقة جــد يــدة إلضافتها،
ً
مبينا أن مجموعة ثانية فيها
 3681م ـح ـط ــة حـ ــد ثـ ــت فـيـهــا
معرقالت باإلرسال وتم فرزها

(رويترز)
وسيتم نقلها لبغداد إل عــادة
العد والفرز اليدوي لها.

اعتراضات
فــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ،تــواصـلــت
االع ـ ـتـ ــراضـ ــات ع ـل ــى ال ـن ـتــائــج
ّ
يتقدمها
األولية من كتل عـ ّـدة
ت ـح ــال ــف ال ـ ـعـ ــامـ ــري ،ال ـم ــوال ــي
إليران ،وشدد المتحدث باسمه
أح ـم ــد األسـ ـ ــدي ع ـلــى أنـ ــه «لــن
يفرط بصوت واحد من أصوات
الـحـشــد الشعبي وال تــراجــع».
وق ــال« :لــديـنــا أشــرطــة لجميع
المحطات وهناك مليون صوت
لم ُيفرز وندعو للتدقيق بشكل
ش ـفــاف ألن الـنـتــائــج ستتغير
بعد فــرز أص ــوات أكـثــر مــن 12
ألف محطة».
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،اع ـ ـتـ ــرض ت ـحــالــف
«العقد الوطني» برئاسة رئيس
هـيـئــة ال ـح ـشــد الـشـعـبــي فــالــح
الـفـيــاض أم ــس ،على النتائج،
ً
معربا عن أسفه الكبير «لغياب
ال ـ ـح ـ ـيـ ــاديـ ــة والـ ـم ــوض ــوعـ ـي ــة،
وحـ ـ ـ ــدوث خ ـ ــروق ـ ــات ك ـث ـي ــرة»،
ً
م ـط ــال ـب ــا ال ـم ـفــوض ـيــة ب ــإع ــادة
النظر وتدارك الخطأ والحكومة
باتخاذ موقف.
وف ـي ـم ــا اتـ ـه ــم أمـ ـي ــن حــركــة

عرضت على طهران غرفة تنسيق ثالثية مع «طالبان»
●

ب ـع ــد ن ـح ــو ش ـه ــر مـ ــن ت ـف ـج ــر أزم ـ ـ ــة ب ـي ــن إي ـ ــران
وأذربـيـجــان وقـيــام كــل منهما بتحركات عسكرية
حدودية وتلويح مسؤولين إيرانيين بالتوغل في
األراضي التي استعادتها باكو بإقليم كاراباخ من
أرمينيا العام الماضي ،أفاد مصدر رافق قائد أركان
ال ـقــوات المسلحة اإليــرانـيــة ال ـلــواء محمد حسين
باقري ،في زيارته لباكستان ،بأن القيادة العسكرية
الباكستانية أكــدت له أن المصالح االستراتيجية
ب ـيــن ط ـه ــران وإس ـ ــام آبـ ــاد خــاصــة ف ــي ال ـم ـجــاالت
األمنية والعسكرية أولوية قصوى ،وأنه ليس لديها
أي انحياز أو «تحالف عسكري» مع أذربيجان ضد
الجمهورية اإلسالمية.
وكشف المصدر لـ»الجريدة» ،أن القادة العسكريين
ال ـبــاك ـس ـتــان ـي ـيــن أك ـ ـ ــدوا ل ـب ــاق ــري أنـ ـه ــم أوضـ ـح ــوا
لآلذربيجانيين موقف باكستان الصريح بأنها
ً
ً
لن تدخل أي صــراع عسكريا كان أم سياسيا بين
دولـتـيــن مسلمتين وأن ال ـم ـنــاورات األخ ـيــرة التي
استضافتها باكو وشارك بها الجيشان الباكستاني
والتركي كان الهدف منها فقط تدريبات روتينية
وتــأك ـيــد ب ــأن إسـ ــام أبـ ــاد تـقــف إل ــى جــانــب ال ــدول
اإلسالمية األخــرى؛ إذا ما واجهت هجمة من قبل
دول غير مسلمة .في إشارة إلى أرمينيا.
وحسب المصدر ،فــإن الباكستانيين أوضحوا
ل ـبــاقــري أن مـخــاوفـهــم االن تـنـصــب عـلــى الجبهة
األفغانية وأنهم يتخوفون من قيام عناصر إرهابية
تمكنت من الوصول إلى أفغانستان بعد االنسحاب
األميركي بشن عمليات ضد دول الجوار.
ولفت المصدر إلى أن الباكستانيين زودوا باقري

«التحالف» يدمر زورقين
ّ
ملغمين للحوثيين

أعلن تحالف دعم الشرعية ،الذي
تقوده السعودية ضد الحوثيين
في ّ اليمن ،تدمير زورقين
ملغمين في جنوب البحر
األحمر ،استخدمتهما الجماعة
اليمنية المتمردة المتحالفة
مع إيران .وذكر "التحالف" أنه
أحبط هجومين بالبحر األحمر
أمس .وأكد "انتهاك الميليشيات
الحوثية اتفاق استوكهولم
بإطالق العمليات العدائية من
محافظة الحديدة".

باكستان تؤكد حيادها بين إيران وأذربيجان
طهران  -فرزاد قاسمي

سلة أخبار

بــو ثــا ئــق تــؤ كــد أن «تنظيمات انفصالية بلوشية
ً
بدأت عمليا بالتحرك في المثلث الواقع بين إيران
وباكستان وأفغانستان» ،وأنهم عرضوا مشاركة
إي ــران بغرفة مشتركة تضم إس ــام أب ــاد وطـهــران
وحركة طالبان األفغانية.
من جانب آخر ،لم يخف الباكستانيون انزعاجهم
مــن فتح إي ــران الـمـجــال للتحركات الهندية تجاه
كابول عبر االستفادة من ميناء شابهار أو األجواء
اإلي ــرانـ ـي ــة ،مـتـهـمـيــن ن ـيــودل ـهــي ب ـعــدم الــرغ ـبــة في
استباب األمــن واالسـتـقــرار بأفغانستان لإلضرار
ً
بباكستان و»هو ما يضر بإيران أيضا».
إلــى ذلــك ،أكــدت إيــران وأذربيجان خــال اتصال
هاتفي بين وزيري الخارجية ،أولوية الحوار بين
البلدين الجارين لحل الخالفات التي تهدد بحرب
بينهما.
ونـقـلــت ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ـي ــة ع ــن الــوزيــر
ح ـس ـيــن أمـ ـي ــر ع ـبــدال ـل ـه ـيــان ت ــأك ـي ــده خ ــال
االت ـ ـ ـصـ ـ ــال ضـ ـ ـ ـ ــرورة «االح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرام الـ ـمـ ـتـ ـب ــادل
واالستقالل والسيادة ووحدة أراضي الدول».
ورأى الوزير اإليراني أن لـ»طهران وباكو أعداء
وال ينبغي للبلدين أن يمنحا ا لـفــر صــة لــأ عــداء
لإلخالل بالعالقات بينهما ويتوجب حل وتسوية
الهواجس عن طريق الحوار والتعاون».
األذربيجانية إقرار
من جهتها ،أكدت الخارجية ّ
الـطــرفـيــن ب ــأن «ال ـخ ـطــاب ال ــراه ــن أض ــر بــالـعــاقــات
الثنائية ،وأي تباينات يجب أن يتم حلها
بالحوار».
إلــى ذل ــك ،وصــف رئيس
أذرب ـي ـجــان إل ـهــام علييف،
اتـ ـه ــام ــات إلي ـ ـ ــران لـبــاكــو

ب ـ «اجـتــذاب إسرائيل إلــى إقليم كــاربــاخ لتقترب من
الحدود مع إيران» بأنها «ضرب من الهراء والسخافة،
و»محاولة لتشويه سمعة أذربيجان في نظر المجتمع
اإليراني».

مناورات واختبار
إلى ذلك ،اختبرت إيران ،أمس ،ألول مرة منظومتين
للدفاع الجوي من طرازي «جوشن» و»خاتم» محليتي
الـصـنــع خ ــال م ـن ــاورات جــويــة مـشـتــركــة بـيــن قــوات
الـجـيــش و»ال ـح ــرس ال ـث ــوري» انـطـلـقــت ،أم ــس األول،
وســط البالد .وقــال قائد مقر الدفاع الجوي العميد
الركن قــادر رحيم زادة ،إن المنظومتين التابعتين
للجيش «نجحتا في إصابة األهداف المفترضة لها»
خالل المناورات.

صورة وزعتها السلطات اإليرانية الختبار صاروخ دفاعي خالل مناورات مشتركة بين الجيش و»الحرس الثوري» انطلقت أمس األول

«ال ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ــاء» عـ ـ ــدنـ ـ ــان الـ ـ ــزرفـ ـ ــي،
الـ ـمـ ـف ــوضـ ـي ــة بـ ـ ــ»س ـ ــرق ـ ــة آالف
األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات» ل ـم ـص ـل ـح ـت ــه فــي
النجف ،هاجمها رئيس الوزراء
األسبق حيدر العبادي وأمهلها
إل ـ ـ ـ ــى «ال ـ ـ ـص ـ ـ ـبـ ـ ــاح ل ـت ـص ـح ـي ــح
ً
األخطاء» ،مؤكدا أنها «أضعفت
الثقة باالنتخابات وأصبحت ال
جامعة وال مانعة للفرقة».

ائتالف عالوي
ول ـ ـل ـ ـيـ ــوم الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،أصـ ـ ــدر
ائتالف الوطنية بقيادة غياد
ً
عـ ــاوي ب ـيــانــا شــديــد اللهجة
ح ـمــل ال ـح ـكــومــة والـمـفــوضـيــة
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة ال ـ ـكـ ــام ـ ـلـ ــة ع ــن
«شبهات التالعب والـتــزويــر»،
ً
ً
معتبرا أنــه «وضــح جليا لدى
ال ـج ـم ـي ــع أن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات لــم
تختلف عن سابقاتها بل أسوأ
ون ـتــائ ـج ـهــا ال ـم ـش ــوه ــة وغ ـيــر
ال ـم ـق ـبــولــة ب ـع ـيــدة ع ــن ال ــواق ــع
وأقصت مرشحين نالوا الثقة».
وحذر ائتالف عالوي من أن
«اإلصرار على النتائج الحالية
ل ــن يـحـقــق ال ـغ ــرض الـمـطـلــوب
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـث ــل ب ـ ـ ــإص ـ ـ ــاح مـ ـس ــار
العملية السياسية وقد يدخل
الـعــراق في فوضى وتعقيدات

جـ ــديـ ــدة ال ت ـح ـم ــد ع ـق ـب ــاه ــا».

موقف الصدر
ووس ـ ـ ـ ـ ـ ــط الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاوف م ــن
ً
ان ـ ـ ـ ــدالع م ــواجـ ـه ــة خ ـص ــوص ــا
مــع تـ ــوارد األن ـب ــاء عــن اق ـتــراب
فصائل «المقاومة» من إعالن
حــالــة ال ـط ــوارئ بسبب نتائج
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ،دعـ ـ ـ ــا ال ـ ـصـ ــدر
ال ـم ـع ـتــرض ـيــن وعـ ـل ــى رأس ـه ــم
الفصائل المسلحة إلى «ضبط
النفس» وعدم اللجوء إلى «ما
ً
ال تحمد عـقـبــاه» ،موضحا أن
«المهم ليس الفائز بــل خدمة
الـ ـشـ ـع ــب وأمـ ـ ـن ـ ــه والـ ـخ ــاف ــات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة عـ ـل ــى صـ ـن ــادي ــق
االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع وت ــأخـ ـي ــر ال ـن ـت ــائ ــج
والـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى ال ـم ـفــوض ـيــة
سيكون أول نتائجها السلبية
ه ــو ت ـض ــرر ال ـش ـع ــب ال الـكـتــل
واستفحال اإلرهاب وغيره».
وتــابــع« :كــل هــذه األساليب
قـ ــد ت ـن ـت ــج زيـ ـ ـ ــادة فـ ــي م ـقــاعــد
ّ
الكتلة األكبر بل وإن تراجعها
ّ
ال ي ـض ــره ــا ف ـه ــي ال ت ــري ــد إال
نفع العراق وشعبه وال يهمها
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح ال ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ع ـل ــى
اإلطالق».
(بغداد -وكاالت)

أنقرة ّ
تحمل موسكو وواشنطن
مسؤولية هجمات «أكراد سورية»
حـ ّـمــل وزي ــر الـخــارجـيــة الـتــركــي مــولــود جــاويــش أوغلو
الــواليــات المتحدة وروس ـيــا المسؤولية عــن عــدم الــوفــاء
بــالـتــزامــاتـهـمــا ب ـشــأن كـبــح ج ـمــاح الـمـقــاتـلـيــن األكـ ــراد في
سورية.
وأش ــار أوغ ـلــو ،أث ـنــاء مــؤتـمــر مـشـتــرك عـقــده فــي أنـقــرة،
أمس ،مع نظيره من نيكاراغوا ،دينيس كوليندرس ،إلى
أن «وحدات حماية الشعب» الكردية ،التي تعتبرها أنقرة
ً
ً
تنظيما إر هــا بـيــا مرتبطا ب ـ « حــزب العمال الكردستاني»
المتمرد ،كثفت هجماتها ضد بالده ،وبدأت بإطالق قذائف
يصل مداها إلى  30كيلومترا باتجاه األراضي التركية.
وش ـ ــدد الـ ــوزيـ ــر ال ـت ــرك ــي ع ـل ــى أن واش ـن ـط ــن ومــوس ـكــو
ً
ّ
تتحمالن المسؤولية عن الهجمات ،متهما إياهما بعدم
تطبيق التزاماتهما بإبعاد المقاتلين األكراد عن الحدود
التركية لمسافة ال تقل عن  30كلم.
ول ـفــت إل ــى أن ــه ف ــي ه ــذه الـ ـظ ــروف يـنـبـغــي لـتــركـيــا حل
المسألة بنفسها وضمان أمنها ،متعهدا باتخاذ الخطوات
الالزمة إلزالة المخاطر التي تأتي من سورية.
وشن الوزير على وجه الخصوص هجوما على الواليات
ً
المتحدة ،مشيرا إ لــى أنها «تدعم ا لــو حــدات الكردية وفي
الوقت نفسه تعلن التضامن مع تركيا بشأن هجمات تنفذ
بأسلحة أميركية».
و تــأ تــي النبرة التركية الغاضبة غــداة إدا ن ــة المتحدث
بــاســم «الـخــارجـيــة» األمـيــركـيــة نيد بــرايــس «الـهـجــوم عبر
الحدود ضد تركيا» حليفة واشنطن في «ناتو» ُوتقديمه
«ال ـت ـع ــازي ألس ــر ال ـشــرط ـي ـيــن ال ـتــرك ـي ـيــن ال ـلــذيــن ق ـت ــا في
سورية».
وكــان الــرئـيــس الـتــركــي رجــب طيب إردوغـ ــان ،قــد صرح
ً
االثنين الماضي ،بأن هجوما ،ألقت أنقرة مسؤوليته على
«و حــدات حماية الشعب» المدعومة من واشنطن بشمال
ســوريــة ،وأس ـفــر عــن مقتل الـشــرطـيـيــن ،ك ــان «الـقـشــة التي
قصمت ظهر البعير» ،وأن أنقرة عازمة على القضاء على
التهديدات القادمة من شمال سورية.
وباإلضافة التوتر بين تركيا واألكــراد ،تشهد «مناطق
خـفــض ا لـتـصـعـيــد» ،ا لـتــي تسيطر عليها أ ن ـقــرة وفصائل
ســوريــة مــوالـيــة لـهــا ،بـشـمــال ســوريــة ،تـحــركــات عسكرية
لـقــوات دمـشــق النظامية وغ ــارات لـمـقــاتــات روسـيــة ضد
مواقع لجماعات إرهابية بشكل مكثف في اآلونة األخيرة.

ناقشت وزيرة الخارجية
البريطانية ،ليز تروس ،أمس
في لندن ،مع نظيرتها الليبية
نجالء المنقوش سبل دعم إجراء
االنتخابات بليبيا في موعدها
المقرر  24ديسمبر المقبل ،إلى
جانب قضية خروج المرتزقة
والقوات األجنبية من البالد.
وفي وقت اتهم نواب وزيرة
الخارجية الليبية بالسعي إلى
تعطيل إجراء االنتخابات ،نفت
الرئاسة التركية صحة تقارير
مفادها أن الرئيس رجب طيب
إردوغان سيزور طرابلس غدا.
ّ
وتعقدت األمور في ليبيا ،أخيرا،
بسبب عدم التوافق حول قوانين
االنتخابات ،فقد طالب رئيس
المجلس األعلى للدولة ،خالد
المشري ،أمس األول ،المفوضية
العليا لالنتخابات بإيقاف
قوانين االنتخابات البرلمانية
والرئاسية التي ّ
أقرها مجلس
النواب أخيرا إلى حين التوافق
حولها.

الحكم على سعيد
بوتفليقة بالسجن عامين

حكمت محكمة الجنايات
االبتدائية الجزائرية ،مساء
أمس األول ،بالسجن عامين
وغرامة مالية قدرها  727دوالرا،
في حق شقيق الرئيس الراحل
ومستشاره سعيد بوتفليقة،
بعدما دانته بتهمة "عرقلة سير
العدالة" .وقضت المحكمة ،بعد
محاكمة ماراثونية استغرقت
 3أيام متتالية ،بتسليط عقوبة
 6سنوات سجنا وغرامة مالية
نافذة قدرها 1450 ،دوالرا ،في
حق وزير ّالعدل األسبق الطيب
لوح .ويمثل حكم السجن بحق
سعيد بوتفليقة أحدث خطوة
في سلسلة قضايا الفساد التي
يحاكم بها منذ توقيفه في مايو
.2019

سحب مسؤولين أمميين
من إثيوبيا بسبب تسجيالت

ذكر متحدث باسم صندوق
األمم المتحدة للسكان ،أنه تم
سحب اثنين من كبار مسؤولي
األمم المتحدة من إثيوبيا ،بعد
نشر تسجيالت صوتية تتضمن
انتقادات لكبار مسؤولي
المنظمة الدولية على اإلنترنت.
وفي التسجيالت ،تقول امرأتان
لصحافي حر ،إنهما تعمالن
لحساب األمم المتحدة في
إثيوبيا دون ذكر أسماء ،وإن
بعض كبار مسؤولي المنظمة
على المستوى العالمي،
يتعاطفون مع قوات من إقليم
تيغراي الشمالي تحارب حكومة
أديس أبابا.

ةديرجلا
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لقاء أميركي ـ إسرائيلي ـ إماراتي لتفعيل «مسار إبراهيم»
مجموعتا عمل لربط حلفاء واشنطن في المنطقة وسط الحديث عن «انكفاء» أميركي
وسط تساؤالت عن سياسات
اإلدارة األميركية الحالية تجاه
الشرق االوسط وإذا كانت
الواليات المتحدة ستحتفظ
بوجودها العسكري واألمني
التقليدي في المنطقة أم
ستلجأ إلى خطوات تشبه ما
جرى في أفغانستانُ ،عقد لقاء
ثالثي في واشنطن ضم أميركا
وإسرائيل واإلمارات بهدف
تفعيل «اتفاقات إبراهيم»
وإعادة الزخم إلى المسار.

قبل أشهر مــن موعد انسحاب الـقــوات األميركية
القتالية من العراق ،وتزايد المؤشرات إلى تغيير في
سياسة واشنطن بسورية قد يقود إلى سحب قواتها
من هذا البالد ،عقد لقاء ثالثي في واشنطن ضم وزراء
ّ
خارجية أميركا وإسرائيل واإلمارات ،ركز على إمكانية
إعادة الزخم إلى مسار اتفاقيات إبراهيم ،التي كان أحد
اهدافها ربط حلفاء واشنطن في المنطقة في تحالف
إقليمي قادر على الرد على التحديات؛ مما يسهل الدور
األميركي ويساعد واشنطن على تخفيض وجودها
بالمنطقة لنقل موارد إلى محور المواجهة في آسيا
األكثر حماوة مع الصين.
والتقى وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن
ً
نظيره اإلسرائيلي يائير البيد ،ثم عقد لقاء منفصال
مع نظيره اإلماراتي عبدالله بن زايد ،قبل لقاء ثالثي.
وكـشــف م ـســؤول رفـيــع الـمـسـتــوى فــي الخارجية
األميركية ،أنه تم االتفاق على العمل على محاولة ربط
حلفاء أميركا في المنطقة.
وأوضح أن بلينكن أكد خالل اللقاء مع البيد على
العالقات القوية بين الواليات المتحدة وإسرائيل ،ودعم
أميركا الثابت ألمن إسرائيل والتزامها بتجديد "القبة
الحديدية" اإلسرائيلية.
وأشار المسؤول األميركي إلى أنه تم التطرق بين
بلينكن والبيد إلى الوضع في المنطقة من إيران إلى
سورية ،والتنمية االقتصادية وعالقة إسرائيل بالصين.
وكشف أن وزيــر الخارجية األميركية أعــاد تأكيد
قناعة الواليات المتحدة بأن "حل الدولتين هو الطريق
األفـضــل لضمان مستقبل إســرائـيــل كــدولــة يهودية
تعيش بسالم إلى جانب دولة فلسطينية ديموقراطية
وقابلة للحياة".

تعميق التعاون

وزير العدل
السوداني يجتمع
َ
بمسؤولين
َ
إسرائيليين في
أبوظبي

وفيما يتعلق باجتماع بلينكن بنظيره اإلماراتي،
قـ ــال مـ ـس ــؤول آخـ ــر ف ــي ال ـخ ــارج ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة ،إن
"الجانبين ناقشا قضايا ثنائية وإقليمية متعددة،
مثل التوصل إلى وقف للنار بشكل دائــم في اليمن
وضمان الوحدة بين القوات المتعددة التي تقف في
وجه الحوثيين".
وأوض ــح أن "الــوزيــريــن بحثا الرغبة المشتركة
في تطبيق إصــاحــات إلنقاذ االقتصاد المتدهور
فــي لـبـنــان ،كما أك ــد بلينكن أن التركيز األميركي
ً
يبقى منصبا على تخفيف معاناة الشعب السوري،
والعمل مع الحلفاء للدفع نحو حل سياسي للصراع
مع تطبيق المحاسبة حيال األعمال الوحشية التي
ارتكبها نظام األسد".
وكشف أنه "تم اإلعالن بعد اللقاءات عن تشكيل
مجموعتي عـمــل ،تضم ال ــدول ال ـثــاث ،واح ــدة عن
التعايش الديني ،والثانية عن قضايا تتعلق بالمياه
وال ـطــاقــة".وقــال إن "ه ــذا ي ــدل على قناعة الــواليــات
المتحدة بأن هذه االتفاقات يمكنها أن تساعد على
ً
ً
تحقيق شرق أوسط أكثر سالما وازدهارا".
وأشار إلى أن "مجموعتي العمل ستعمالن على

يهود هنود يصلون إلى مطار بن غوريون
(رويترز)
أمس للعيش في إسرائيل
تحقيق هذا الوعد عبر ربط حلفاء الواليات المتحدة
في العالم العربي ،وإيجاد سبل جديدة لحل المشاكل
ً
معا في إسرائيل واإلمارات والمنطقة وأبعد من ذلك".
وكــانــت نائبة الرئيس األمـيــركــي كــامــاال هاريس،
عبرت عند استقبالها البيد ،أمس األول ،عن "دعم حازم"
التفاقات االعتراف بإسرائيل التي وقعت في سبتمبر
 2020في ظل رئاسة دونــالــد تــرامــب ،الــذي جعل من
"اتفاقيات إبراهيم" أحد أبرز نجاحاته الدبلوماسية.
واليومّ ،قرر بايدن ،الذي ال يرى أي تقدم محتمل على
المدى المتوسط بشأن النزاع اإلسرائيلي  -الفلسطيني
أن يسير بحزم على خطى سلفه وأن يتبنى الدينامية
التي خلقتها هذه االتفاقات التاريخية.
مــن ناحية أخ ــرى ،التقى وزي ــر الـعــدل الـســودانــي،
ن ـصــرالــديــن ع ـب ــدال ـبــاري ،ف ــي أبــوظ ـبــي ،نــائــب وزي ــر
الـخــارجـيــة اإلســرائـيـلــي إي ــدان رول ،ووزي ــر الـشــؤون
اإلقليمية عيساوي فريج.
ونـقـلــت وزارة الـخــارجـيــة اإلســرائـيـلـيــة عــن وزيــر
"بالنسبة لـنــا الـتـعــاون في
ال ـعــدل ال ـســودانــي قــولــه:
ّ
مجاالت التعليم والثقافة يمثل أهمية ال تقل قيمة،
بل وتزيد عن أهمية التعاون االقتصادي .لذلك اتفقنا
على اتخاذ إجــراءات لتعزيز المشاريع المشتركة في
التعليم والثقافة".

ونــاقــش الـجــانـبــان ال ـت ـعــاون فــي م ـجــال الـتــدريــب
التكنولوجي والتعليم والثقافة.

إرهاب عمالقة ال ترتاح ولو للحظة" .وفي كلمة ألقاها
خالل مراسم تولي رونين بار ،رئاسة جهاز األمن العام
ً
اإلسرائيلي (الشاباك) خلفا لناداف أرغمان ،قال بينيت:
"لن نسمح للعدو بتعزيز قدراته العسكرية ولن نسمح
للتنظيمات اإلرهابية بالتحول إلى دول إرهابية لها
جيوش وعشرات اآلالف من الصواريخ".
وبينما قال بار ،إن "التهديد اإليراني سيبقى في
جوهر عملنا ،في البالد وخارجها وفي حلبة السايبر"،
أكد أرغمان ،إن "إيــران هي الحجر األساس ألي حدث
خطير في الشرق األوسط ،من اإلرهاب وحتى النووي،
وإيران تحرك وتغذي اليوم عجالت اإلرهاب بواسطة
المال ،السالح ،التوجيه وإنشاء التعاون بين حماس،
الجهاد اإلسالمي وحزب الله ،وتستخدم ميليشيات
مسلحة في العراق واليمن .والمطلوب هو تحرك حازم
من أجل التضييق على خطواتها في الشرق األوسط".
م ــن نــاحـيـتــه ،اعـتـبــر نــائــب رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن في
كلمته باليوم الثاني لمنتدى األم ــن العالمي 2021
المنعقد في الدوحة ،أن "اتفاقيات إبراهيم ال تتالءم مع
ً
سياسة الدوحة الخارجية" ،مشددا على أنه "ال يمكن
االعتماد على التطبيع االقتصادي مع إسرائيل ما دام
ً
(واشنطن ،القدس  -وكاالت)
االحتالل قائما".

ضمانات
إلى ذلك ،وفيما تأخرت الجهود الدبلوماسية التي
تبذلها إدارة بــايــدن مــن أجــل إنـقــاذ االتـفــاق النووي
اإليراني في إعطاء نتائج ،يسعى البيد في واشنطن
ً
أيضا ،للحصول على ضمانات في مواجهة إيران.
وخ ــال ل ـقــاء ،أم ــس األول ،ق ــال مستشار الرئيس
األميركي لشؤون األمن القومي جايك سوليفان ،إنه
يجب أن تكون هناك "خطة بديلة لالتفاق" المبرم عام
 2015بين القوى الكبرى وطهران والذي انسحبت منه
الواليات المتحدة بشكل أحادي الجانب فيما تعتبره
إسرائيل على الدوام بأنه غير كاف.
وقال مايكل سينغ ،من معهد واشنطن لألبحاث ،إن
الحكومة اإلسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت
"ال تريد تكرار تجربة  ،2015حين وقــع األميركيون
االتـفــاق رغــم معارضة إســرائـيــل ،وتـحــاول التنسيق
بشكل أكثر فاعلية مع الواليات المتحدة في الكواليس".
وفي إشارة إلى "حزب الله" ،اعتبر رئيس الحكومة
اإلسرائيلية ،نفتالي بينيت ،أمس ،أنه "تقف أمامنا آلة

ّ
تحركات لمنع طائفة يهودية من «اللجوء السياسي» إلى إيران
أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ،أمس،
بــأن "إســرائـيــل وواشـنـطــن تعمالن على منع
أعضاء طائفة يهودية أرثوذكسية من االنتقال
إلى إيــران ،وسط مخاوف من أن تستخدمهم
طهران كورقة مساومة".
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أن "أع ـ ـضـ ــاء ج ـمــاعــة ليف
ط ــاه ــور ال ـم ـنــاه ـضــة لـلـصـهـيــونـيــة ت ـقــدمــوا
بطلب ل ـجــوء سـيــاســي فــي إيـ ــران فــي ،2018
إذ أظـهــرت الــوثــائــق الـتــي قــدمــت فــي محكمة
فدرالية أميركية عــام  ،2019أن قــادة الطائفة

الحريدية المتطرفة طلبوا اللجوء من إيران،
وأقسموا الوالء للمرشد األعلى ،علي خامنئي،
في حين أن هناك مخاوف من أن المئات من
أعـضــاء المجموعة ،المتمركزين أســاســا في
غواتيماال ،ربما يحاولون االنتقال إلى إيران،
بعد أن تم رصــد عشرات العائالت في مطار
غواتيماال ،على ما يبدو في طريقها إلى حدود
كردستان -إيران".
وكشفت أن "أقارب أعضاء الطائفة اليهودية
اتصلوا بوزارة الخارجية ووزارة العدل ،وطلبوا

منهما االتصال على وجه السرعة بنظرائهم
الغواتيماليين لمنع العائالت من المغادرة،
حـيــث ق ــدم أق ـ ــارب األع ـض ــاء األمـيــركـيـيــن في
الطائفة طلبات مماثلة إلى وزارة الخارجية
األميركية".
وأوض ـ ـحـ ــت "ت ــاي ـم ــز أوف إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل" ،أن
"السلطات الغواتيمالية احتجزت بالفعل عددا
من أعضاء الطائفة الذين يحملون الجنسية
األميركية ،ويزعم أنهم كانوا في طريقهم إلى
إي ــران في األي ــام األخـيــرة ،بناء على طلب من

السلطات األميركية" ،مشيرة إلى أن "الجماعة
كانت تخطط في البداية لالنتقال إلى منطقة
أرب ـيــل فــي ال ـع ــراق ،المتاخمة إليـ ــران والـتــي
يؤمنون أنها بابل التوراتية".
وفي السياق ،نقل موقع "واينت" اإلخباري
عــن الحاخام تسفي غـلــوك ،مدير "عموديم"،
وه ــي منظمة حــريــديــة تعمل عـلــى مساعدة
العائالت ،إن "الطائفة تضم نحو  280عضوا
يحملون الجنسية اإلسرائيلية أو األميركية
أو الكندية ،معظمهم يحمل جنسية مزدوجة".

من ناحيته ،قال والد إحدى أعضاء الطائفة،
إنــه "قلق على سالمة عائلته ،خصوصا إذا
انتقلت ابنته وأطفالها إلى إيران".
وأض ـ ـ ـ ــاف" :أنـ ـ ــا ق ـل ــق بـ ـش ــأن حـ ـي ــاة ابـنـتــي
وأحـ ـف ــادي ،وف ــي كــل لحظة تـ ــزداد الـخـطــورة
عليهم .إيران ستشكل تهديدا أكبر على حياتهم
من الوضع الذي يتواجدون فيه حاليا" ،الفتا
إل ــى أن "أحـ ـف ــاده يـقـيـمــون ف ــي المعسكر في
غواتيماال ،لكنهم كانوا يشكون آالما في المعدة
وأحاسيس مختلفة بالتنميل في أجسامهم".

ً
زمور يقلب رئاسية فرنسا رأسا على عقب
ّ
سلطت صحيفة "إلباييس" اإلسبانية الضوء
ّ
على الفرنسي اليميني المتطرف المثير للجدل
إي ــري ــك زمـ ــور ،ال ــذي بـ ّ ّـيـنــت اس ـت ـطــاعــات ال ــرأي
ّ
تقد مه الملحوظ كمرشح محتمل لالنتخابات
ّ
المقررة في أبريل .2022
الرئاسية
وأوض ـح ــت ،أن "ه ــذا ال ـت ـقـ ّـدم ُيـعـقــد تطلعات
زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن الرئاسية
ويقوض اليمين التقليدي".
ون ـق ـلــت ع ــن زمـ ــور ق ــول ــه ف ــي حـ ــوار م ـع ــه ،إن
"الفرنسيين مطالبون بالكفاح من أجل الدفاع
عــن فــرنـســا ومـبــادئـهــا الـمـعــروفــة مـنــذ زم ــن ،إذ
أص ـب ـحــت ال ـح ـض ــارة ال ـفــرن ـس ـيــة ع ـلــى ال ـم ـحــك،
وهناك خطر استبدال شعب بأكمله".
وأوضحت "إلباييس" ،أن الكاتب والصحافي
َ َ
ً
زمـ ـ ــور قـ ــلـ ـ َـب س ـي ــاس ــة بـ ـل ــده رأس ـ ـ ــا ع ـل ــى ع ـقــب،
بتصريحه "أن هناك حرب حضارات تجري على
أرضنا .وإذا واصلنا على النحو ،فسنتجه إلى
حرب أهلية".
وأشـ ــارت إل ــى أن زم ــور أنـهــى فــي  5أكـتــوبــر،
ً
اج ـت ـمــاعــا م ــع ح ـشــد ك ـب ـيـ ٍـر م ــن الـمـتــابـعـيــن لــه،
فــي ســاعــات مـتــأخــرة مــن الـلـيــل ،راف ـقــه خاللها
أقـ ــرب دائ ـ ــرة ل ــه ،م ــن مـسـتـشــاريــه الـسـيــاسـيـيــن
واإلعالميين وحراسه الشخصيين.
ً
وخـ ــال ه ــذا االج ـت ـم ــاع ،نــاقــش زمـ ــور أمـ ــورا
ع ــدة ألكـثــر مــن ســاعـتـيــن مــع مـيـشــال أون ـفــراي،
الفيلسوف الشهير القادم من اليسار "المعادي
ً
لليبرالية" الذي برز أخيرا تقاربه مع القوميين.
في وقت الحق ،أمضى أكثر من ساعتين في
توقيع نسخ من كتابه األ خـيــر" :فرنسا لم تقل
كلمتها األخيرة".
وهذا العنوان يبدو وكأنه نسخة فرنسية من
الشعار ا لــذي رفعه الرئيس األميركي السابق
دون ــال ــد ت ــرام ــب" :لـنـجـعــل أم ـيــركــا عـظـيـمــة مــرة
أخرى".
وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما وصل إلى
الحشد ،هتف مئات األشخاص":زمور ،رئيس".
أض ــاف ــت ،أنـ ــه م ـنــذ ب ـض ـعــة أس ــاب ـي ــع ،أصـبــح
المشهد من حشود المؤيدين ،وقوائم االنتظار
للتوقيع ،وسرب الصحافيين ،يعيد نفسه حيث
يمر زمور ،سواء في مدن نيس أو تولون أو ليل.
ومــع ذل ــك ،لــم يـقــدم اليميني الـمـتـطــرف بعد
ً
رس ـم ـي ــا ،تــرش ـحــه ل ــإل ـي ــزي ــه ،ول ـك ـن ــه ،يـتـعــامــل
ً
معه جمهوره كما لو أنه أقدم فعليا على هذه
الخطوة.

وذكـ ـ ــرت ال ـص ـح ـي ـفــة أن زم ـ ــور ل ــم ي ـظ ـهــر فــي
استطالعات الرأي ،أو كان يمثل فقط نحو  5في
المئة من توقعات التصويت ،قبل شهر فقط ،أي
قبل بدء الجولة الترويجية لكتابه.
أما اآلن ،فهو يملك فرصة ليكون ثاني أكثر
ً
المرشحين تصويتا في الجولة األولى ،بالتالي
التأهل إلى الجولة الثانية.
وأضـ ــافـ ــت ال ـص ـح ـي ـفــة أن اس ـت ـط ــاع "مـعـهــد
هاريس" ،وضع زمور مطلع أكتوبر في المركز
الـثــا نــي للمرة األو ل ــى ،بنسبة ت ـتــراوح بين 17
ً
و 18في المئة من األصوات ،متقدما على لوبن،
المرشحة عن حزب "التجمع الوطني" اليميني
المتطرف .وأوضـحــت "إلباييس" ،أنــه إذا تأكد
ّ
التحول
اتجاه االستطالع األخير ،فقد يمثل هذا
نهاية لوبن.
فـ ــي األث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ،س ـي ـح ـص ــل ال ــرئـ ـي ــس ال ـح ــال ــي
إيمانويل ماكرون ،حسب االستطالع ،على ما
بين  24و 27في المئة من األص ــوات ،وهــو رقم
مثالي إلعادة انتخابه بغض النظر عن منافسه.
ونـ ــوهـ ــت ال ـص ـح ـي ـفــة ب ـ ــأن زم ـ ـ ــور ،وه ـ ــو اب ــن
أس ــرة ي ـهــوديــة ج ــزائ ــري ــة ،أت ــت إل ــى فــرنـســا في
الخمسينيات و تــر عــر عــت فــي ضــوا حــي الطبقة
العاملة في باريس" ،لن يكون مجرد مرشح".
من ناحية ثانية ،يهدد نجاح زمور بتقويض
اليمين التقليدي ،أي "حزب الجمهوريين" ،الذي
ينتمي إليه الرئيس السابق نيكوال ساركوزي.
وه ــذا ال ـحــزب األخ ـيــر بــا زع ـيــم ومـنـقـســم بين
جـنــاح مـعـتــدل ومنسجم مــع م ــاك ــرون ،وجـنــاح
آخر يغريه زمور.
وفــي جميع األح ــوال ،يحلم زمــور بــأن يكون
الـ ـم ــرش ــح ال ـ ـ ــذي ي ـج ـم ــع مـ ــا ي ـس ـم ـي ــه "ال ـي ـم ـي ــن
الوطني".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الكاتب ال يملك
ً
ً
برنامجا انتخابيا وال ينتمي إلى أي حزب.
واع ـت ــرف ب ــأن كــل ش ــيء س ــار بـســرعــة كبيرة
ل ــدرج ــة أن ـ ــه ل ـي ــس ف ــي وض ـ ــع ي ـم ـك ـنــه ب ـع ــد مــن
ً
االنخراط حقا في الحملة االنتخابية.
وبينت الصحيفة أن نهج زمور ،يرتكز على
ف ـكــرة أن فــرنـســا فــي حــالــة ان ـح ــدار وت ـغــرق في
الهاوية.
ويلقي بــا لـلــوم على التحالف ا لـمــز عــوم بين
ال ـن ـخــب االق ـت ـص ــادي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة والـثـقــافـيــة
األصلية و"المهاجرين المسلمين وأحفادهم".

دوليات
سلة أخبار
تدريبات لـ«األمن الجماعي»
على حدود أفغانستان

أكد الكرملين ،أمس،
أهمية التدريبات التي
ستجريها قوات «منظمة
معاهدة األمن الجماعي»
قرب حدود أفغانستان.
وقال المتحدث باسم
الرئاسة الروسية دميتري
ً
بيسكوف ،معلقا على
تدريبات قوات الرد السريع
التابعة للمنظمة ،التي
ستجري خالل يومي 22
و 23أكتوبر الجاري قرب
حدود أفغانستان« :إنها
ً
تدريبات ضرورية جدا».
وذكر بيسكوف ،أن رؤساء
الدول األعضاء في منظمة
معاهدة األمن الجماعي
وهي روسيا ،أرمينيا،
طاجيكستان ،قرغيزستان،
كازاخستان ،وروسيا
البيضاء ،أعربوا خالل
آخر لقاء لهم عن قلقهم
إزاء تطورات الوضع في
أفغانستان .وأضاف أن
«صعوبة التنبؤ بتطور
هذا الوضع يتطلب من
المنظمة التأهب والمضي
ً
قدما بتحسين طرق
وأساليب التعاون بين
العسكريين».

تحذير أممي من خطر
مجاعة بكوريا الشمالية

ّ
حذر مقرر األمم المتحدة
الخاص لحقوق اإلنسان
توماس أوخيا كينتانا،
أمس ،من أن فئات من شعب
كوريا الشمالية «تواجه خطر
المجاعة» مع تدهور الوضع
االقتصادي بسبب اإلغالق
الذي فرضته البالد في
ً
مواجهة وباء «كورونا» داعيا
إلى تخفيف العقوبات األممية
المفروضة على البالد بسبب
برامجها النووية.

كوبا :المعارضة ّ
تتمسك
بالتظاهر في نوفمبر

أبقت المعارضة الكوبية
على دعوتها للتظاهر في 15
ّ
متحدية في
نوفمبر المقبل،
ً
ذلك قرارا أصدرته الحكومة
في اليوم نفسه وقضت فيه
بحظر هذه التظاهرة بدعوى
ّ
ّ
أن منظميها يسعون ،بدعم
من الواليات المتحدة ،إلطاحة
النظام .وفي منشور على
صفحتها في موقع فيسبوك
قالت «آرتشيبييالغو»
(أرخبيل) ،مجموعة النقاش
السياسي التي كانت ّأول من
دعا لهذه التظاهرة ،إنه «في
 15نوفمبر ،قرارنا الشخصي
سيكون التظاهر بطريقة
مدنية وسلمية من أجل
حقوقنا».

هولندا :يمكن لوريث العرش
الزواج من نفس الجنس

أعلن ،أمس ،رئيس الوزراء
الهولندي الموقت مارك روته
في خطاب إلى البرلمان أنه
يمكن ألفراد األسرة الملكية
الهولندية الزواج من نفس
الجنس من دون الحاجة
للتخلي عن حقهم في تولي
العرش .وهذا يعني أن وريثة
العرش ولية العهد كاتارينا
ً
أماليا ( 17عاما) يمكنها
الزواج من رجل أو امرأة
وسيظل بإمكانها أن تصبح
الملكة القادمة .يشار إلى أن
القليل معروف عن الحياة
الشخصية لولية العهد وهي
االبنة الكبرى للملك فيليم
أليكسندر.

ةديرجلا
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رياضة

ً
الحشان عرباوي رسميا
عبدالرحمن فوزان

لجنة
أوضاع
الالعبين
أنصفت
الالعب
والنادي
اتش

سجل الـنــادي العربي أم ــس ،النجم سيف
الحشان في كشوفاته لدى اتحاد الكرة المحلي
ً
ً
ليكون بذلك العبا رسميا بالفريق األول لكرة
الـقــدم بــاألخـضــر فــي صفقة انـتـقــال حــر لمدة
موسمين.
واستند العربي في تسجيل الحشان إلى
قــرار لجنة أوضــاع الالعبين بشطب الالعب،
مساء أمس األول ،من كشوفات فريق القادسية
ً
اس ـت ـن ــادا إل ــى قــوانـيـنـهــا ،ال ـتــي تـتـمــاشــى مع
قوانين االتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
من جانبه ،أكد عضو مجلس إدارة النادي
عـلــي ات ــش ،أن الـصـفـقــة تـمــت بـشـكــل قــانــونــي
ولـجـنــة أوضـ ــاع الــاعـبـيــن انـصـفــت الـحـشــان
والنادي العربي بعد تعرقل الصفقة أثر تأخر
في إرسال البطاقة الدولية للحشان.
وتابع :بعد تعثر إتمام الصفقة في الساعات
األخ ـيــرة قـبــل إغ ــاق ب ــاب انـتـقــاالت الالعبين
ً
الـمـحـتــرفـيــن مـحـلـيــا ،تـمـســك ال ـن ــادي الـعــربــي
باتفاقه مع الحشان وبصحة إتمام الصفقة
فقرر اللجوء إلى لجنة أوضاع الالعبين باتحاد
ً
ال ـكــرة مــرفـقــا جـمـيــع األوراق والـتــوضـيـحــات
ً
المطلوبة ابتداء من تقديم الالعب لطلب انتقال
ً
رسمي في  26سبتمبر الماضي وصــوال إلى
كــونــه يملك بطاقته الــدولـيــة فــي وقــت سابق
بعد انتقاله لصفوف الشباب السعودي موسم
ً
 2016/2015في عملية انتقال حر أيضا ،لتوافق

«يد» برقان يستعيد اتزانه
على حساب القادسية
●

محمد عبدالعزيز

ً
استعاد فــريــق بــرقــان لـكــرة الـيــد ج ــزءا مــن بريقه وحـقــق أول
انـتـصــار لــه ه ــذا الـمــوســم فــي الـ ــدوري الـمـمـتــاز لـكــرة الـيــد على
حساب نظيره القادسية بنتيجة  21-24في المباراة ،التي جمعت
الفريقين ،أمس األول ،على صالة الشيخ سعد العبدالله بصباح
السالم ،في ختام منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.
بهذه النتيجة تساوي القادسية في المركز الخامس مع برقان
في المركز السادس برصيد نقطتين.
ً
وعلى الجانب اآلخر ،قدم القادسية أداء جيدا لكن عانى الفريق
من وجود مساحات بين المدافعين وغياب الحلول الهجومية في
كثير من األحيان مما منح برقان الفرصة لحسم اللقاء لمصلحته.

الصليبيخات هزم خيطان
من جانب آخــر ،فاز فريق الصليبيخات على خيطان 31-35
وتغلب التضامن على الساحل  18-24في المباراتين اللتين جرتا
أمس األول ،على صالة الشهيد فهد األحمد بالدعية في ختام
المرحلة الثالثة من دوري الدرجة األولى.
بذلك حافظ الصليبيخات على الصدارة بفارق األهــداف عن
ً
اليرموك ولكل منهما  6نقاط يليهما خيطان ثالثا بـ  4نقاط
ً
ً
ً
والتضامن سادسا بنقطتين والساحل ثامنا وأخيرا بدون رصيد.

النصر يستعجل «الكرة» إلرسال
النظام األساسي إلى هيئة الرياضة
أرس ـ ــل ن ــادي
ً
ال ـن ـص ــر ك ـتــابــا
إل ـ ـ ــى االتـ ـ ـح ـ ــاد
الكويتي لكرة
ال ـ ـقـ ــدم يـطـلــب
فيه استعجال
إشهار النظام
األساسي بعد
تعديل المواد
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـم ــت
ال ـ ـ ـمـ ـ ــواف ـ ـ ـقـ ـ ــة
عـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا
بـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوج ـ ـ ــب
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة
ال ـع ـمــوم ـيــة
ال ـم ـن ـع ـقــدة
في التاسع
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
أغ ـس ـط ــس
صورة ضوئ
ية
من
ك
تا
ب
للماضي.
ا
لن
صر
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــر
«الـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــر» فـ ــي
ً
ك ـت ــاب ــه أن ـ ــه عـ ـم ــا ب ــال ـف ـق ــرة ال ـث ــان ـي ــة م ــن الـ ـ ـم ـ ــادة ( )11مـ ـ ـ ـ ـ ــن
قانون الرياضة رقم  87لسنة « ،2017يجب نشر أي تعديل على
النظام األســاســي للهيئة الرياضية بــذات الطريقة وذلــك دون
ً
استحقاق أي رسوم تتعلق باإلشهار ،وفي غضون ستين يوما
مــن تــاريــخ تقديم هــذه التعديالت إلــى الهيئة مــن قبل الهيئة
الرياضية».

الـلـجـنــة عـلــى شـطـبــه مــن ص ـفــوف الـقــادسـيــة،
بالتالي إمكانية تسجيله في كشوفات العربي
كالعب محلي.
وأشــاد اتش بصفقة الحشان وقدرته على
خــدمــة األخ ـضــر مــن خ ــال اإلم ـكــانــات الفنية
ً
والخبرة الميدانية الكبيرة التي ستشكل عامال
ً
إيجابيا للعربي مع انطالق حملة الدفاع عن
ً
لقبه بطال للدوري الممتاز.
وعـلــى صعيد مـخـتـلــف ،وص ــل إل ــى الـبــاد
مساء أمس نجم األخضر السوري عالء الدين
الدالي بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بالده
في التصفيات اآلسيوية المؤهلتين لمونديال
قطر  ،2022ومن المقرر أن يصل اليوم النجم
الليبي السنوسي الـهــادي بعد مشاركته مع
مناخب بالده في التصفيات اإلفريقية المؤهلة
للمونديال.
يذكر أن األخضر استأنف تدريباته ،مساء
أمــس ،على اسـتــاد نــادي الشباب بعد انتهاء
الراحة السلبية التي منحها المدرب الكرواتي
ً
انـتــي ميشا لالعبين وذل ــك تــزامـنــا مــع غياب
الفريق عن المشاركة في الجولة الثانية من
منافسات المجموعة األول ــى لـكــأس االتـحــاد
بحكم جــدول المسابقة وسيعود الفريق في
الجولة الثالثة ويلعب أمام الساحل  18الجاري.

سيف الحشان

غموض في «األولمبي» ...وتركيز في التدريبات
●

حازم ماهر

ي ـ ـ ـعـ ـ ــانـ ـ ــي الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاز ال ـ ـف ـ ـنـ ــي
لمنتخبنا األولـمـبــي لـكــرة القدم
م ــن ال ـغ ـمــوض الـ ــذي اك ـت ـنــف في
ال ـعــديــد مــن األم ـ ــور ،أهـمـهــا عــدم
إع ــان االت ـحــاد اآلس ـيــوي الــدولــة
الـ ـت ــي س ـت ـس ـت ـض ـيــف م ـنــاف ـســات
المجموعة الرابعة من التصفيات
الـمــؤهـلــة لـنـهــائـيــات ك ــأس آسـيــا
تحت  23سنة ،بعد اعتذار االتحاد
ال ـكــوي ـتــي ع ــن ع ــدم االس ـت ـضــافــة
بسبب منتخب بنغالدش ،الذي
لم يحصل على المصل الخاص
بفيروس كورونا المستجد.
وشـهــد مــوقــف الـجـهــاز الفني
ً
تغييرا خالل  24ساعة ،ففي وقت
كانت تتجه النية إلــى المغادرة
من قطر إلى الدولة المستضيفة
مـ ـب ــاش ــرة ،ي ـ ــرى ال ـجـ ـه ــاز ال ـف ـنــي
ضـ ــرورة ال ـم ـغــادرة مــن قـطــر إلــى
ال ـكــويــت لـلـبـقــاء  3أيـ ــام السـيـمــا
ف ــي ح ــال اس ـت ـضــافــة الـسـعــوديــة
ً
ل ـل ـت ـص ـف ـيــات ،نـ ـظ ــرا إل ـ ــى ق ـضــاء
فـتــرة غير قصيرة خــارج الـبــاد،

مما سيتسبب بإصابة الالعبين
بالملل.
وكان وفد الفريق قد غادر يوم
 27سبتمبر الماضي إلى سلطنة
عـ ـم ــان ،ال ـت ــي ق ـض ــى ب ـه ــا أرب ـع ــة
أي ــام تخللتها م ـب ــاراة ودي ــة مع
المنتخب العماني يــوم  29منه،
ثم المغادرة في الثاني من أكتوبر
الجاري إلى الدمام للمشاركة في
بطولة غــرب آسـيــا ،وبعد خــروج
المنتخب توجه في اليوم التالي
إلـ ــى ق ـطــر ل ـل ــدخ ــول ف ــي معسكر
تدريبي يستمر حتى  19الجاري،
تتخلله مـبــاراتــان مــع المنتخب
القطري.

مصير الالعبين األربعة
الغموض لم يقتصر عند هذا
األمــر ،حيث لم ُيتخذ قــرار بشأن
الــاعـبـيــن األرب ـع ــة ،الــذيــن ع ــادوا
إل ــى ال ـب ــاد وه ــم مـحـمــد الــربـيــع
وح ـم ــد الـ ـق ــاف ومـ ـه ــدي دشـتــي
وعبدالرحمن كميل النتهاء التفرغ
الرياضي ،بالتالي الموقف غير

غونزاليس مع الالعبين في التدريب
واضــح من عودتهم أو استدعاء
العبين آخرين.
وب ـح ـث ــا ع ــن االسـ ـتـ ـق ــرار ،ق ــرر
ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز الـ ـفـ ـن ــي الـ ـت ــركـ ـي ــز فــي
التدريبات فقط ،وعدم االنشغال
بكل هذه األمور ،في الوقت الراهن.

التدريب في صالة الحديد
وأجرى منتخبنا صباح أمس
ً
تدريبا في صالة الحديد الخاصة

بمقر إقامة الــوفــد ،لليوم الثالث
على التوالي ،من أجل رفع معدل
الـلـيــاقــة الـبــدنـيــة عـنــد الــاعـبـيــن،
الس ـي ـم ــا أن ب ـط ــول ــة غـ ــرب آس ـيــا
كـشـفــت ضـعــف لـيــاقــة ع ــدد كبير
من الالعبين.
وقـ ــرر ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي بـقـيــادة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي كـ ــارلـ ــوس
غــونــزال ـيــس وم ـســاعــديــه محمد
العزب وطــارق الخليفي االكتفاء
اليوم بتدريب الفترة المسائية،

لتفادي إصابة الالعبين باإلجهاد
واإلره ـ ــاق ،قـبــل ال ـم ـبــاراة الــوديــة
األولــى أمــام منتخب قطر ،مساء
غد.
يذكر أن الجهاز الفني يتدرب
مـكـتـمــل الـ ـع ــدد ب ـعــد ع ـ ــودة عيد
الــرش ـيــدي لـلـتــدريـبــات ،لتعافيه
مــن اإلصــابــة الـتــي لحقت بــه في
«غرب آسيا».

«نسائية الطائرة» تستعد للموسم الجديد
●

محمد عبدالعزيز

عـ ـق ــدت ال ـل ـج ـنــة ال ـن ـســائ ـيــة
ل ـ ـل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرة اجـ ـتـ ـم ــاع ــا
أمــس األول فــي مقر االت ـحــاد،
لـمـنــاقـشــة خـطــة عـمــل اللجنة

في المرحلة المقبلة ،ووضع
ت ـ ـ ـصـ ـ ــور ل ـ ـش ـ ـكـ ــل وم ـ ــواعـ ـ ـي ـ ــد
مـســابـقــات ال ـمــوســم الـجــديــد،
وكذلك استكمال ما تبقي من
بـ ـط ــوالت ال ـم ــوس ــم ال ـمــاضــي،
ال ـ ـ ــذي تـ ـع ــذر إق ــامـ ـت ــه بـسـبــب

تـ ــداع ـ ـيـ ــات انـ ـتـ ـش ــار فـ ـي ــروس
كورونا.
حـضــر االج ـت ـمــاع عـضــوات
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة الـ ـمـ ـشـ ـكـ ـل ــة ح ــدي ـث ــا
ب ــرئ ــاس ــة د .اسـ ـتـ ـق ــال ال ــرق ــم
ونــائـبـتـهــا حـمـيــدة اليوسفي

جانب من اجتماع اللجنة النسائية للكرة الطائرة

والشيخة لولوة سالم الصباح
وريـ ـ ـ ــم ال ـ ــزع ـ ــاب ـ ــي وس ـك ــرت ـي ــر
اللجنة علي الشرقاوي.
وع ـق ــب االجـ ـتـ ـم ــاع ،كشفت
الـ ــرقـ ــم أن ـ ــه س ـي ـت ــم اس ـت ـك ـمــال
مـســابـقــات ال ـمــوســم الـمــاضــي
بإقامة بطولة كــأس االتـحــاد،
وبعدها ستقام بطولة السوبر
للموسم الجديد .2022-2021
وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ال ـل ـج ـنــة
س ـت ـن ـظــم هـ ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم ع ــدة
مـ ـس ــابـ ـق ــات عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى
الـمـحـلــي ،ال ــذي ي ـشــارك فـيــه 4
أندية «سلوى الصباح والفتاة
وال ـع ـيــون وال ـن ــادي ال ـعــربــي»،
ل ـل ـف ـئ ـت ـي ــن ال ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة األولـ ـ ـ ــى
وال ـن ــاش ـئ ــات ت ـحــت  17سـنــة،
وهي «الدوري وكأس االتحاد».
وأث ـن ــت ع ـلــى دع ــم االت ـحــاد
للجنة النسائية ،وعلى رأسه
رئيس االتحاد د .عبدالهادي
الشبيب ،وأمين السر عبدالله
الغرير.

الفودري إلى البحرين للمشاركة في اجتماع
اللجنة التنظيمية للشراع والتجديف
غادر البالد متوجها إلى البحرين أمين السر
الـعــام فــي الـنــادي البحري الرياضي الكويتي
خالد الفودري ،للمشاركة في االجتماع الثامن
عـشــر للجنة التنظيمية لـلـشــراع وا لـتـجــد يــف
بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،وبناء
على الدعوة التي وجهها األمين العام للجنة
الـتـنـظـيـمـيــة ن ـع ـمــان راش ـ ــد ال ـح ـســن لـحـضــور
االجتماع الذي سيعقد من  14إلى  15الجاري.
وسيتم في االجتماع مناقشة البرنامج العام
للبطوالت التي ستنظمها اللجنة ،وتواريخها
والدول المستضيفة ،إلى جانب ما يستجد من
أعمال ،فيما أشار الفودري إلى أن هذا االجتماع
يــأتــي بـعــد تــوقــف دام سنتين تـقــريـبــا بسبب

تداعيات كورونا ،وان عجلة البطوالت الخليجية
ستعود من جديد في ظل االهتمام الكبير الذي
توليه اللجنة ولتعويض فترة التوقف.
وأ ض ــاف أ ن ــه سيتقدم ببعض المقترحات
الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي مـ ــن ش ــأن ـه ــا أن ت ـس ــاه ــم فــي
االرت ـقــاء بمسيرة ريــاضــة الـشــراع والتجديف
الخليجية ،وت ـعــزز ال ـفــرص لــاعـبــي والعـبــات
الـشــراع والتجديف فــي دول مجلس التعاون
للمزيد من المشاركات واالحتكاك ،خاصة في
المونديال واألولمبياد والبطوالت الدولية ،إلى
جانب مقترح بشأن تعزيز مجاالت التواصل
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ل ـل ـت ـعــرف ع ـل ــى أن ـش ـط ــة الـلـجـنــة
ودورها.

خالد الفودري

سلة أخبار
أديلم القادسية
إلى التضامن
حظي نادي التضامن بصفقة
الالعب مشعل أديلم قادما من
القادسية على سبيل اإلعارة،
لتدعيم صفوف الفريق
األول لكرة القدم ،ليكون
آخر صفقات أبناء الفروانية
قبل إغالق باب االنتقاالت
الصيفية لالعبين المحليين،
والذي أسدل الستار عنه
مساء أمس ،ووافق القادسية
على انتقال اديلم بشكل
رسمي للتضامن ليواصل
الالعب مشواره بعيدا عن
األصفر ،حيث سبق أن تمت
إعارته للتضامن والشباب.
في سياق متصل ،وافق
القادسية على إعارة الالعب
محمد القحطاني إلى
صفوف نادي الشباب ،إال أن
الالعب حسب مصادر في
نادي الشباب ،لـ«الجريدة»،
لم يتواجد في تدريبات
أبناء األحمدي حتى أمس
األول ،األمر الذي ينذر بعدم
استكمال الصفقة.

«خليجية السلة لألندية»
بنظام الذهاب واإلياب
قرر االتحاد اآلسيوي لكرة
السلة أن تكون البطولة
الخليجية المقبلة لألندية
التي ستقام في البحرين،
خالل مايو المقبل ،آخر
نسخة للبطوالت المجمعة.
جاء ذلك خالل االجتماع ،الذي
عقده االتحاد مع أمناء سر
االتحادات األهلية في دول
الخليج العربي بدبي ،أمس
األول.
وعلمت «الجريدة» أن
«اآلسيوي» رفض بشكل قاطع
محاوالت بعض االتحادات
الخليجية اإلبقاء على
ً
البطوالت المجمعة ،مشددا
على ان نظام التجمع قد ألغي
من جميع االتحادات القارية،
بناء على طلب االتحاد
الدولي للعبة (الفيبا).
وستؤهل البطولة الخليجية،
التي تستضيفها البحرين،
صاحبي المركزين األول
والثاني إلى جانب صاحبي
المركز الثاني لبطولة الدوري
الممتاز في بلديهما للبطولة
المقبلة التي ستقام بنظام
الذهاب واإلياب ،والتي ستقام
أواخر عام  2022بمشاركة
 8أندية.

الحمدان وبوجبارة
إلى «سلة برقان»
نجحت إدارة نادي برقان
في ّ
ضم العبي الفريق األول
لكرة السلة في نادي الكويت
يوسف الحمدان وحسين
بو جبارة ،على سبيل
اإلعارة لمدة موسم واحد
لتدعيم صفوف الفريق األول
ً
استعدادا لمنافسات الموسم
المقبل الذي ينطلق األحد.
ويعتبر الالعبان إضافة
إلى سلة برقان ،في ظل ما
يملكانه من مهارات ،ال سيما
الحمدان الذي يتميز بالسرعة
وقدرته العالية في الدفاع،
مما يمنح المدرب الوطني
للفريق طالل القالف خيارات
أكثر خالل الموسم المقبل.

طائرة كاظمة تواجه ديموند
التايلندي في «الترضية»
يلتقي في  8.30صباح اليوم
فريق نادي كاظمة للكرة
الطائرة مع نظيرة فريق
ديموند فود التايلندي،
ضمن مباراتي دور الترضية
لتحديد المراكز من ( )5-8في
البطولة اآلسيوية لألندية
ً
للرجال المقامة حاليا فى
تايلند.
وفي مباراة أخرى ،تقام اليوم
ضمن دور الترضية يلعب
ً
في  6.00صباحا فريق غاز
الجنوب العراقي مع نظيره
اجمك األوزباكستاني.
وعلى ضوء نتيجة
المباراتين ،يلعب الفريقان
الفائزان على المركزين
الخامس والسادس ،بينما
يتنافس الخاسران على
المركزين السابع والثامن.
ويسعى البرتقالي لتحقيق
الفوز على الفريق ديموند
ً
التايلندي طمعا في الحصول
على أفضل مركز ممكن في
نهاية المطاف.
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رياضة

الدنمارك ّإلى مونديال قطر
وإنكلترا تعقد مهمتها
بات المنتخب الدنماركي ثاني
المتأهلين لمونديال قطر 2022
أمس األول ،بعد نظيره األلماني،
عقب فوزه على النمسا -1صفر،
ضمن منافسات
الجولة
الثامنة
للمجموعة
السادسة.

حسم المنتخب الدنماركي
ّ
بسجل نــا صــع عـبــوره إلى
ن ـه ــائ ـي ــات ك ـ ــأس ال ـع ــال ــم
فـ ــي قـ ـط ــر عـ ـ ــام ،2022
بـ ـع ــد ت ـح ـق ـي ــق ف ـ ــوزه
ً
الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــام ـ ـ ــن تـ ـ ــوال ـ ـ ـيـ ـ ــا
فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــات
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى
حـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـنـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــا
-1ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ض ـ ـ ـمـ ـ ــن
م ـ ـ ـنـ ـ ــاف ـ ـ ـسـ ـ ــات ال ـ ـج ـ ــول ـ ــة
ال ـ ـثـ ــام ـ ـنـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي شـ ـه ــدت
ً
ت ـع ـق ـي ــدا ل ـم ـه ـمــة اإلن ـك ـل ـيــز
ب ـت ـعــادل غـيــر مـنـتـظــر أمــام
المجر  1-1امس األول.
م ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى،
ح ــافـ ـظ ــت ص ــربـ ـي ــا ع ـلــى
صدارة المجموعة األولى
أ م ــام ا لـبــر تـغــال بفوزها
عـلــى أذرب ـي ـجــان ،1-3
فـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا انـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزع ـ ـ ــت
الـ ـس ــوي ــد صـ ـ ــدارة
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـثـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة م ــن

إس ـب ــان ـي ــا ع ـق ــب ف ــوزه ــا عـلــى
ضيفتها اليونان -2صفر.
وبات المنتخب الدنماركي
ث ــان ــي ال ـم ـتــأه ـل ـيــن ل ـمــونــديــال
ق ـ ـ ـطـ ـ ــر  2022ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ن ـ ـظ ـ ـيـ ــره
األلماني.
وتدين الدنمارك بهذا الفوز
إل ــى الع ــب أتــاالن ـتــا اإلي ـطــالــي
يــواكـيــم مــايـهـلــي ،ال ــذي سجل
هـ ــدف الـ ـمـ ـب ــاراة ال ــوح ـي ــد فــي
ا لــد قـيـقــة  ،53ليحقق منتخب
ال ـ ـ ــ"فـ ـ ــاي ـ ـ ـك ـ ـ ـي ـ ـ ـن ـ ـ ـغـ ـ ــز" الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة
الكاملة بــ 24نقطة من ثماني
انتصارات.
وسـبــق لـلــدنـمــارك أن فــازت
عـ ـل ــى الـ ـنـ ـمـ ـس ــا عـ ـل ــى أرضـ ـه ــا
بـ ـ ــربـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة نـ ـ ـظـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة ضـ ـم ــن
منافسات الجولة الثالثة.
ومع ضمانه التأهل ،تبقى
م ـس ــاعــي اس ـك ـت ـل ـنــدا لـلـحـفــاظ
عـلــى مــر كــز هــا ا ل ـثــا نــي ،بعدما
ع ـ ـ ــززت ـ ـ ــه ال ـ ـ ـثـ ـ ــاثـ ـ ــاء ب ـ ـفـ ــوزهـ ــا
الـ ـصـ ـع ــب عـ ـل ــى جـ ـ ــزر ال ـ ـفـ ــارو
-1صفر.

رونالدو نجم منتخب البرتغال

فرحة العبي منتخب الدنمارك بعد احراز هدف في مرمى النمسا
وب ـهــذا ال ـهــدف ال ــذي سجله
ل ـي ـنــدون داي ـك ــس ف ــي الــدقـيـقــة
 ،86رفعت اسكتلندا رصيدها
إلى  17نقطة.

تعادل المجر وإنكلترا
فرمل المنتخب المجري نظيره
ومضيفه اإلنكليزي بعدما فرض
عليه التعادل .1-1
وح ـ ــاف ـ ــظ م ـن ـت ـخ ــب "األس ـ ـ ـ ــود
الثالثة" على صــدارة المجموعة
ب ــرص ـي ــد  20ن ـق ـط ــة ،ل ـك ـن ــه عـقــد
مهمته فــي حـجــز بـطــاقــة التأهل
ال ـم ـبــاشــر إل ــى ال ـع ــرس ال ـك ــروي،
ح ـيــث ل ــم ي ـعــد ي ـت ـقــدم إال ب ـفــارق
 3نقاط عــن بولندا الـفــائــزة على
مضيفتها ألبانيا -1صفر ،التي
ابتعدت أكثر عن دائرة المنافسة
ح ـيــث ب ــات ــت ت ـتــأخــر ف ــي الـمــركــز
الثالث مع  15نقطة.
على ملعب "ويمبلي" الشهير
ف ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدن ،اف ـ ـت ـ ـت ـ ـحـ ــت الـ ـمـ ـج ــر
ال ـت ـس ـج ـيــل م ــن رك ـل ــة ج ـ ــزاء بعد
خـطــأ مــن ل ــوك شــو عـلــى لويسي
نيغو أكدتها تقنية حكم الفيديو
ال ـم ـس ــاع ــد "ف ـ ــي اي ـ ــه آر" ،نـفــذهــا
بنجاح مهاجم فرايبورغ روالند
ساالي (.)24
ور ف ـ ـ ـ ـ ـ ــض أ ص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب األرض
العودة إلى غرف تبديل المالبس
متأخرين ،فأدركوا التعادل بفضل
رأس ـ ـيـ ــة ج ــون ــز ب ـع ــد ركـ ـل ــة ح ــرة
نفذها فــودن تحولت مــن الدفاع
المجري (.)37

كاسيميرو يعود للمران الجماعي للريال
تدرب ظهير ريال مدريد ،البرازيلي كاسيميرو مع
باقي زمالئه بعدما تعافى من عدوى قوية باألسنان
كانت قد منعته من االنضمام إلى منتخب بالده.
ب ــدوره ،بــدأ الفرنسي إدواردو كامافينجا إجــراء
تدريبات بالكرة على العشب في إطار خطة تعافيه
من اإلصابة التي تعرض لها في  3أكتوبر الجاري
في المباراة التي خسرها فريقه ( )2-1أمام إسبانيول.
كما تعافى الويلزي غاريث بيل من اإلصابة التي
كان يعانيها بالساق اليمنى ،وأجرى تدريبات بصالة
األل ـع ــاب الــريــاضـيــة وكــذلــك عـلــى الـعـشــب بالمدينة
الرياضية لريال مدريد ،حيث قام بالركض حاله حال

داني كاربخال وماركو أسينسيو وماريانو دياز.
وبــذلــك ،قــاد مــدرب الــريــال كارلو أنشيلوتي مران
فــريـقــه ،ال ــذي غ ــاب عـنــه الــاعـبــون الــدولـيــون
الــذيــن انـضـمــوا إل ــى منتخبات بــادهــم:
الفرنسي كريم بنزيمة وتيبو كوروتوا
(ب ـل ـج ـي ـك ــا) وأالب ـ ـ ـ ــا (الـ ـنـ ـمـ ـس ــا) ول ــوك ــا
مودريتش (كرواتيا) ويوفيتش (صربيا)
وف ـي ـن ـي ـس ـي ــوس ج ــونـ ـي ــور وم ـي ـل ـي ـتــاو
(الـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل) وف ـي ــدي ــري ـك ــو ف ــال ـف ـي ــردي
(أوروغواي).

بيدري سيجدد لبرشلونة حتى 2026
يـسـتـعــد ع ــدد م ــن الع ـب ــي بــرش ـلــونــة لـتـجــديــد
عـقــودهــم مــع الـفــريــق الـكـتــالــونــي ،وسـيـكــون أول
هؤالء الالعبين بيدري غونزاليس ،الذي سيجدد
عقده حتى يونيو عــام  ،2026مــع خيار تجديد
لـعــام إضــافــي ،وش ــرط جــزائــي تــزيــد قيمته على
 400مليون يورو.
ووصلت مفاوضات تجديد عقد العب الوسط
الشاب ( 18عاما) ،الذي ينتهي عقده الحالي في
يــونـيــو  ،2024إل ــى مــراحـلـهــا الـنـهــائـيــة وق ــد يتم
االنـتـهــاء مــن االت ـفــاق واإلع ــان عنه رسميا بين
ً
يــومــي الخميس والـجـمـعــة الـقــادمـيــن ،وف ـقــا لما
نشرته صحيفة "سبورت".
ويـعــد بـيــدري مــن أب ــرز الــاعـبـيــن فــي صفوف
البرشا بعد ظـهــوره الــرائــع مــع الفريق الموسم
الماضي ،ليثبت اسمه في الفريق األول ،وليقنع
م ـ ـ ــدرب ال ـم ـن ـت ـخ ــب اإلسـ ـب ــان ــي ل ــوي ــس إن ــري ـك ــي
باالعتماد عليه دوليا.

وه ــو ال ـهــدف الـثــالــث للمدافع
بقميص منتخب "األسود الثالثة".
واشتبك "هولينغز" مجريون
مع الشرطة اإلنكليزية ومراقبي
ملعب ويمبلي بعد فترة قصيرة
من صافرة البداية ،قبل أن تفرض
ال ـشــرطــة الـمـحـلـيــة الـ ـه ــدوء بعد
اشتباك استمر عدة دقائق.
وفي المجموعة نفسها ،فازت
أندورا على سان مارينو -3صفر.

السويد تهزم اليونان
وان ـ ـتـ ــزعـ ــت الـ ـس ــوي ــد صـ ـ ــدارة
المجموعة الثانية مــن إسبانيا
عقب فوزها على ضيفتها اليونان
-2صفر.
واعـتـلــى المنتخب الـســويــدي
الـصــدارة بفوزه الخامس مقابل
خسارة برصيد  15نقطة وبفارق
نـقـطـتـيــن ع ــن ن ـظ ـيــره اإلس ـبــانــي
الجريح بعد خسارته في نهائي
دوري األمم األوروبية أمام فرنسا
 2-1األح ــد ،وال ــذي لــم يـلـعــب في
هذه الجولة.
وتجمد رصيد اليونان التي
خـ ـس ــرت أم ـ ـ ــام الـ ـس ــوي ــد ل ـل ـمــرة
الثانية في المواجهات الثماني
األخـ ـي ــرة ب ـي ـن ـه ـمــا ف ــي مـخـتـلــف
ال ـم ـســاب ـقــات ،ع ـنــد  9ن ـق ــاط فــي
ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـ ـثـ ــالـ ــث مـ ـ ــن فـ ــوزيـ ــن
و 3تعادالت وهزيمة.
وف ــي مـ ـب ــاراة هــامـشـيــة ضمن
المجموعة ذاتها ،حققت جورجيا
فـ ــوزهـ ــا األول فـ ــي ال ـت ـص ـف ـيــات،

ب ـ ـعـ ــدمـ ــا اس ـ ـق ـ ـطـ ــت م ـض ـي ـف ـت ـه ــا
كوسوفو .1-2
وواص ـ ــل الـمـنـتـخــب الـصــربــي
ّ
ت ـم ـس ــك ــه بـ ـ ـص ـ ــدارة ال ـم ـج ـمــوعــة
األولى بفوزه على أذربيجان 1-3
الـثــاثــاء ،رغــم اكتساح البرتغال
لضيفته لوكسمبورغ بخماسية
نظيفة سجل منها كريستيانو
رونالدو "هاتريك".
وسـ ـ ـ ـج ـ ـ ــل ثـ ـ ــاث ـ ـ ـيـ ـ ــة صـ ــرب ـ ـيـ ــا
م ـه ــاج ــم ف ـيــورن ـت ـي ـنــا اإلي ـط ــال ــي
دوس ـ ـ ـ ـ ــان ف ــاوفـ ـيـ ـت ــش ( 30مــن
ركلة جــزاء ،و )53وجناح أياكس
الهولندي دوس ــان تاديتش (83
من ركلة جــزاء) ،فيما أحــرز أمين
م ـ ـح ـ ـمـ ــودوف هـ ـ ــدف أذربـ ـيـ ـج ــان
الوحيد (.)2+45

اعتقال  6أشخاص في ملعب ويمبلي
ُ
ألقي القبض على ستة أشخاص في ملعب
ويمبلي أثناء مباراة إنكلترا والمجر في إطار
تصفيات كأس العالم بسبب توجيههم إهانات
عنصرية واشتباكهم مع الشرطة.
واندلعت اشتباكات مع الشرطة في مدرجات
جـمـهــور الـمـجــر ،بـعــد أن ح ــاول األم ــن اعتقال
مشجع بتهمة إهانة "مضيف" بطريقة عنصرية.
ً
ووفقا لما أوضحته شرطة لندن ،فإن المشكلة
كــانــت "بـسـيـطــة" لـكــن ك ــان عـلــى رجـ ــال الـشــرطــة
استخدام الهراوات الحتواء الجمهور الغاضب.
وتـ ــم إلـ ـق ــاء ال ـق ـبــض ع ـلــى ال ـم ـش ـجــع بتهمة

ذكرت تقارير صحافية ،أمس ،أن ولي عهد السعودية،
محمد بن سلمان ،يرغب في شــراء نــادي إنتر ميالن
اإليطالي بمبلغ قد يصل إلى مليار يورو.
ب ـع ــد ن ـح ــو أس ـ ـبـ ــوع مـ ــن اسـ ـتـ ـح ــواذ ص ـن ــدوق
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات الـ ـع ــام ــة الـ ـسـ ـع ــودي ع ـل ــى ن ــادي
نـيــوكــاسـيــل يــونــايـتــد اإلنـكـلـيــزي ،تشير تقارير
إخـبــاريــة إلــى أن المؤسسة ذاتـهــا مهتمة أيضا
بالسيطرة على إنتر ميالن.
وأش ــارت صحيفة "بيروديكو ليبيرو" إلــى أن
اجتماعا قد انعقد في سبتمبر الماضي ،وأن بطل
الدوري المحلي أصبح لديه عرض على الطاولة بالفعل.

يومية سياسية مستقلة

وذكرت الصحيفة أن الصندوق الذي يتحكم فيه محمد
بــن سلمان ،لديه اآلن هــدف جديد فــي دوري الدرجة
األولى اإليطالي.
وبحسب نفس المصدر ،فإنه إذا كانت صفقة
نيوكاسيل قد بلغت  350مليون يورو ،فإن سعر
إنتر ميالن قد يصل إلى مليار يورو.
وإذا تم المضي قدما في هذه الصفقة بالفعل،
فسيشكل إنتر ميالن تهديدا ألندية أخرى كبرى
بــالـسـيــري آ مـثــل يــوفـنـتــوس وم ـيــان ورومـ ــا ،مع
وجود موارد مالية ضخمة تحت امرته.

تياغو سيلفا يدافع عن نيمار

ميالن يعلن إصابة ثيو
هرنانديز بـ «كورونا»
أعلن نــادي ميالن اإليطالي لكرة الـقــدم ،أمــس ،إصــابــة مدافعه
الدولي الفرنسي ثيو هرنانديز بفيروس كورونا.
ً
وعاد الظهير األيسر البالغ من العمر  24عاما إلى صفوف فريقه
بعد تتويجه مع منتخب بالده بلقب النسخة الثانية من مسابقة
دوري األمم األوروبية بالفوز على إسبانيا  1-2في المباراة النهائية
في ميالنو ،وقبلها على بلجيكا  2-3في دور األربعة في تورينو.
وشهد معسكر المنتخب الفرنسي في إيطاليا إصابة العب وسط
يوفنتوس أدريان رابيو بفيروس "كوفيد "19-ما اضطره إلى الغياب
عن المباراة النهائية.
وقال ميالن أمس ،في بيان ،إن "ثيو هرنانديز العائد من معسكر
منتخب بــاده ،خضع لفحص فيروس كــورونــا في منزله جاء ت
ً
نتيجته إيجابية" ،موضحا أن الالعب في "حالة جيدة".
وتألق ثيو ،الذي استدعي إلى صفوف المنتخب برفقة شقيقه
لوكاس ،مدافع بايرن ميونيخ األلماني ،في نصف النهائي بتسجيله
هدف الفوز في مرمى بلجيكا.

الضيف بمخالفة بروتوكوالت الفيروس.
ويتأهل أول  4منتخبات مباشرة لنهائيات
كأس العالم ،فيما يخوض الخامس ملحقا دوليا.
وبعد خوضه المباراة األخيرة في ظل حرارة
ً
مرتفعة في بارانكيا ،سيكون الوضع مماثال في
ً
ً
ماناوس ،علما بأن تيتي استخدم  19العبا من
ً
أصــل  25متاحا في المباراتين األخيرتين ضد
فنزويال وكولومبيا.
وق ــد يــدفــع تيتي بالظهير األي ـمــن إيـمــرســون
ً
بدال من دانيلو ،المدافع لوكاس فيريسيمو بدال
من ماركينيوس والجناح رافينيا على حساب
غابريال باربوسا.

دا فــع تياغو سيلفا عن زميله في المنتخب
البرازيلي نيمار ،ووصف االنتقادات الموجهة
ل ـم ـهــاجــم ب ــاري ــس س ــان ج ــرم ــان بــأن ـهــا مـبــالــغ
ف ـي ـهــا ،م ـش ـيــرا إل ــى أن ـه ــا مــرت ـب ـطــة بـتـصــرفــاتــه
خارج الملعب.
وق ــال فــي مــؤتـمــر صـحــافــي ب ـمــانــاوس ،حيث
تـلـعــب ال ـب ــرازي ــل أمـ ــام أوروغ ـ ـ ــواي الـخـمـيــس في
تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر
" 2022إنــه وضــع صعب ،رغــم أننا جميعا تحت
ضغط ،لكن يبدو أنه (نيمار) تحت ضغط من نوع
مختلف ،يبدو موجها ،وشخصيا".
وأكــد سيلفا ( 37عاما) أن نيمار ينتقد نفسه
ذاتيا ،ولكن االنتقادات التي توجه له مبالغ فيها.
وقال "إنه فتى مميز ،ويؤدي بشكل رائع".
وع ــن م ـبــاراة أوروغـ ـ ــواي ،ق ــال إنـهــا "ل ــن تكون
سـهـلــة" ،بـعــد ال ـت ـعــادل مــع كــولــومـبـيــا ،وخ ـســارة
أوروغواي  3-0أمام األرجنتين.

نيمار

تاباريز :أتمنى أن نحظى بالتوفيق
قال مدرب منتخب أوروغواي األول لكرة القدم ،أوسكار تاباريز،
إنه يأمل أن يقدم مباراة جيدة ،وأن يحظى بالتوفيق أمام البرازيل،
منافسه القادم في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال
قطر .2022
وصرح تاباريز خالل مؤتمر صحافي عشية المباراة "لن نعتمد
على كون البرازيل تمر بتوقيت سيئ ،ألني ال أرى ذلك ،أو العتبار
فقط أنها لــم تقدم أفضل مستوياتها أمــام فنزويال وكولومبيا،
لكنني آمل فقط أن نقدم مباراة جيدة ،وأن نحظى بالتوفيق والحظ،
وأن نخرج بنتيجة إيجابية".
وبخصوص مدى تأثير الخسارة الكبيرة بثالثية نظيفة أمام
األرجنتين على مواجهة أوروغواي أمام "السيليساو" ،أكد المدرب
أن فريقه لعب بشكل منظم وبأسلوب هجومي في النصف ساعة
األولى من المباراة ،إال أنه "افتقد للمسة األخيرة".

األرجنتين تستقبل بيرو
وبعد خمسة أيــام مــن اسقاطها األوروغ ــواي
بثالثية نظيفة ،تنوي األرجنتين التي لم تخسر
بعد فــي هــذه التصفيات بقيادة ميسي ،أفضل
الع ــب فــي ال ـعــالــم ســت مـ ــرات ،تـعــزيــز وصافتها
عندما تستقبل البيرو سابعة الترتيب ( 11نقطة)
وصاحبة النتائج المتقلبة.

مباريات اليوم
دي بول والوتارو مارتينيز نجما المنتخب األرجنتيني

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

تــوجـيـهــه إه ــان ــات عـنـصــريــة ،واث ـن ـيــن آخــريــن
بسبب شجار مع الشرطة في المدرجات ،وثالثة
أشخاص خارج االستاد بسبب "إثارة الفوضى"
و"السكر".
وتعد هذه هي الحادثة الثانية التي تحدث
ف ــي م ـل ـعــب وي ـم ـب ـلــي ف ــي الـ ـمـ ـب ــاري ــات ال ـث ــاث
األخيرة ،بعدما تمكن العشرات من المشجعين
اإلنكليز فــي يوليو الماضي فــي نهائي كأس
أمم أوروبــا من التسلل إلى الملعب مخترقين
الحواجز األمنية.
(إفي)

إنتر ميالن تحت رادار «االستثمارات السعودي»

البرازيل واألرجنتين لالقتراب أكثر من تأهل متوقع
تستضيف البرازيل غريمتها األوروغواي اليوم
ضمن الجولة  12من تصفيات أميركا الجنوبية
الـمــؤهـلــة لـمــونــديــال قـطــر  2022فــي ك ــرة ال ـقــدم،
أمام جماهيرها المحلية بعد طول غياب بسبب
"كورونا" ،وهي مدركة أن تأهلها غير المنقطع إلى
الحدث الرياضي الكبير ليس سوى مسألة وقت.
وحققت البرازيل ،بطلة العالم خمس مرات (رقم
قياسي) ،بداية صاروخية في التصفيات ،ففازت 9
مرات قبل أن تفرملها مضيفتها كولومبيا بتعادل
سلبي األحد الماضي.
ّ
يتصدر منتخب "سيليساو" ترتيب المجموعة
ال ـمـ ّ
ـوحــدة مــع  28نـقـطــة أم ــام أرجـنـتـيــن ليونيل
ً
ميسي ( ،)22فيما يبدو الـفــارق كبيرا مــع باقي
المطاردين االكوادور واالوروغواي (.)16
هـ ــذا ،وخ ــاض ــت جـمـيــع مـنـتـخـبــات مـجـمــوعــة
"كونميبول"  11مـبــاراة حتى اآلن مــن أصــل ،18
باستثناء األرجنتين والبرازيل اللتين خاضتا
 10مباريات ،بعدما توقفت المواجهة بينهما في
 5سبتمبر بعد دقائق معدودة على انطالقها في
ساو باولو ،بسبب اتهام بعض العبي المنتخب

وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت صـ ــرب ـ ـيـ ــا ان ـ ـتـ ــرعـ ــت
الـ ـص ــدارة ف ــي ال ـجــولــة الـمــاضـيــة
بـ ـف ــوز صـ ـع ــب عـ ـل ــى مـضـيـفـتـهــا
لوكسمبورغ -1صفر.
وبفوزها اليوم على أذربيجان
التي منيت بخسارتها السادسة
من سبع مباريات مع نقطة يتيمة
في قعر المجموعة ،رفعت صربيا
رصيدها إلــى  17نقطة من سبع
مباريات في القمة.
وب ـ ــال ـ ـت ـ ــال ـ ــي ،ب ـ ـ ـ ــات م ـن ـت ـخ ــب
"سـيـلـيـســاو" فــي ال ـمــركــز الـثــانــي
بفارق نقطة ( )16ولكن مع مباراة
أقـ ـ ــل ،بـ ـع ــد فـ ـ ــوزه -5ص ـ ـفـ ــر عـلــى
لوكسمبورغ بينها ثالثية لنجم
المنتخب رونالدو.
وسجل أهداف البرتغال نجمي

مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد اإلنـكـلـيــزي
رونالدو ( 8و 13من ركلتي جزاء
و )87وبرونو فيرنانديش (،)18
والعــب سبورتنغ جــواو بالينيا
(.)69
وف ــي م ـب ــاري ــات أخ ـ ــرى ،ف ــازت
سويسرا -4صفر على ليتوانيا،
لـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادل إي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــا مـ ـتـ ـص ــدرة
المجموعة الثالثة مع  14نقطة،
فيما خـســرت إيــرلـنــدا الشمالية
أمام بلغاريا .1-2
وف ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة،
استفادت فرنسا التي ال تخوض
الـ ـج ــول ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة ،مـ ــن تـ ـع ــادل
أوكرانيا مع البوسنة  ،1-1فيما
ف ــازت فـنـلـنــدا عـلــى كــازاخـسـتــان
وأحيت آمالها بالمنافسة.

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

اإلعالنات:

بوليفيا  -باراغواي beINSPORTS PR1
11:00
 12:00منتصف الليل كولومبيا  -االكوادور beINSPORTS PR2
األرجنتين  -بيرو beINSPORTS PR1
2:30

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

الشكاوى والتوزيع:

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

ةديرجلا

•
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يوسف الجاسم

رموز وبصمات

Yousef@6ala6.com

"بين صرخة الــوالدة األولى وحشرجة الموت ،هذه هي رحلة اإلنسان
في الحياة وبها تكتب صحائفه".
بهذه الجملة ،استهل المرحوم الدكتور أحمد الربعي اللقاء التلفزيوني
الذي أجريته معه في سبتمبر  ٢٠٠٦بعد عودته من أول رحلة عالج له في
الواليات المتحدة ،إثر إصابته بالمرض الخبيث ،وكان ذلك أول وآخر لقاء
تلفزيوني له ،رحمه الله ،بعد عودته من رحلة العالج إلى أن وافاه األجل
يوم األربعاء الخامس من مارس .٢٠٠٨
اسـتـعــادت الــذاكــرة ذلــك الـحــديــث مــع الــراحــل الـعــزيــز بوقتيبة ،بعدما
ً
ّ
غيب الموت عزيزا آخــر يــوم الجمعة الماضي ،الثامن من أكتوبر ،٢٠٢١
ً
هو المرحوم فيصل الحجي ،الــذي رثيناه جميعا ،وبكته قلوب وعيون
ً
محبيه مثلما الحال مع أحمد الربعي قبل ثالثة عشر عاما ،ورموز أخرى
تركوا بصمات بعد مماتهم ال تخطئها البصائر واألبصار ،نحزن عليهم
ً
ال اعتراضا على إرادة الخالق ،بل على فقدهم كنماذج جمعتهم قواسم
مشتركة في نبل الصفات وصدق السرائر ونزاهة السلوك ومحبة األوطان.
وحين تــداعــت لخاطري كلمات المرحوم أحمد الربعي حــول مــا بين
اللحظتين ،شرد بي التفكير إلى وجوب استلهام الدروس والعبر مما مر
ويمر أمامنا من أحداث تتسارع مع تسارع وتيرة األيام ،ولنتوقف ما أمكن
أمام حقيقة أن التاريخ ال يغفر لمن يهدر فرص إضاءة اإلشراقات هنا أو
ً
هناك ،تأسيا بنماذج سبقته من الرجال أو النساء من ذوي الهمم العالية.
وت ــداع ــت أم ــام ــي قــائـمــة الــراح ـل ـيــن م ــن األه ــل واألص ــدق ــاء وال ـم ـعــارف
ً
ً
والشخوص العامة محليا وخــارجـيــا ،وكــم منهم عــاش حياته وكرسها
ألعمال الخير وإسعاد اآلخرين وخدمة األوطان ،فخلدهم التاريخ وافتخر
ً
ً
متأبطا شروره ُ
ومشعال
الناس بعطاءاتهم ،وكم من البشر أمضى حياته
نيرانها من حوله ،وخان أماناته وأساء لوطنه وأهله ،فراكم رصيده الرديء
ً
ليزدريه الناس والتاريخ معا.
الدول واألمم والحضارات قامت ونهضت على أيدي القدوات والنزهاء
والمخلصين والمبدعين ،وانهارت أمم ودول وحضارات وشقت البشرية
ًّ ّ
مصبا للعنات.
بفعل أشرار ال يزالون
ومفاهيم
ـل
ـ
م
األ
وزرع
اآلخرين،
إلسعاد
نفسه
يجهد
السعيد فينا من
ُُ
الخير والعطاء والـنــزاهــة ،ونشر العلم والفكر المستنير وطيب الخلق
ُ ّ
والمعشر فتخلد األيام ذكراه ،والشقي من يكرس حياته إليذاء من حوله،
ً
ً
فال يجني سوى االزدراء حيا وميتا.
ً
برموز يصنعون الفارق
رحم الله رموزا غادرونا بحسن ذكراهم ،وبارك
ٍ
عطاءاتهم ،وتبارك القائل:
بجميل
ُ
َ
َ
َّ
َ َّ
َ"و َأ ْن َلـ ْـيـ َـس ِلـ ْـإ ْنـ َ
ـان ِإل َمــا َسـ َـعــىَ ،وأن َسـ ْـعـ َـيـ ُـه َس ـ ْـوف ُي ـ َـرى ،ثـ َّـم ُيـ ْـجــز ُاه
ـ
ـس
ِ
ِ
ْ َ َْ َ
ال َجز َاء ال ْوفى".

وا أسفاه
أية معارضة هذه؟
ً
الـمـعــارضــة الـمـكــونــة مــن  31نــائـبــا،
وال ـت ــي واف ـق ــت ع ـلــى الـ ـح ــوار الـنـيــابــي
الحكومي ،والــذي كــان من اشتراطاته
"شيلة رئيس ال ــوزراء" وشيلة "رئيس
مجلس األمة"...
ً
وأيضا من مطالبها العفو الشامل!!!
فـجــأة وبـعــد ذلــك الحماس للتوافق
"الوطني" والدعوة للحفاظ على مصالح
الوطن والمواطنين ...نعم ،فجأة تبخرت
تـلــك الـمـطــالــب وان ـح ـصــرت بـتــوســات
ً
عدد ليس قليال من هؤالء المعارضين

د .ناجي سعود الزيد
ب ــأن ي ـقــوم رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء بـتــوزيــرهــم
فــي حكومته القادمة وهــم مــن طالبوا
ً
بشيلته تماما وتناسوا شيلة رئيس
ً
مجلس األمة أيضا!!!
هــذا ما نشرته وأوحــت به الصحف
منذ األحــد الماضي حتى قبل انتهاء
الحوار "البايخ" و"الساذج"!!!
ارسوا لكم على بر...
وفهمونا؟
من تبقى ليمثل األمة في المجلس؟
ً
ً
خصوصا أن  17نائبا أو أكثر في جيب
ً
الـحـكــومــة أص ـ ــا ،فـكـيــف بــالـلــه عليكم

سـتـكــون ورق ــة الـمـعــارضــة راب ـحــة بــأي
حال من األحوال؟
وك ـ ـيـ ــف س ـي ـن ـج ــح الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـج ــدد
ً
باالستمرار ليس كوزراء فقط بل أيضا
ً
كمرشحين مستقبال؟!!
إلى متى ستستمر هذه المسرحية؟
وإلى متى سيصبح التغريد بالوطنية
والوالء للوطن مجرد أهزوجة ال يؤمن
بها أحد؟!!!
وا أسفاه على هكذا ديمقراطية!!!

***

تغريدة:
ً
ً
ً
تداولت وسائل التواصل تصريحا ال نعلم مدى صحته بأن نائبا سابقا
أنكر اإلسهامات الجزيلة التي قدمتها الكويت ودول الخليج إلعمار لبنان،
وأشاد بإسهامات إيران هناك ،بعد أن دمرته بمعاولها.
ونأمل أال يصدق ذلك الخبر ألنه من العيب أن يصح!

دورة مركب

حسن العيسى

اختناق غير معقول للدولة ،وقيود بيروقراطية مستبدة
ال معنى لها ،وحين تسأل لماذا وضعت تلك القيود؟ ولماذا
ه ــذا اإلرهـ ــاق والـتـعـنــت لـلـنــاس؟ ي ــردون عليك بـكــل بساطة،
الـمـصـلـحــة الـعــامــة تتطلب ه ــذا! مــا هــي الـمـصـلـحــة الـعــامــة؟
وكيف تفسرونها يا أصحاب السيادة والقرار؟ ال أحد يدري،
هم أبخص!
لجنة من مجلس الوزراء مشكلة من وزراء الدفاع والداخلية
والصحة وآخرين ،مهمتها "الكبرى" النظر في األمور الصحية
في البلد ،وتفصل في جواز إحضار األجانب العاملين للبلد
ً
للعمل في شركة أو عند أف ــراد ،طبعا اليد العاملة الوطنية
ال تستطيع توفير مثل اختصاصات المطلوب دعوتهم ،وال
يرضى أهل البلد بالقيام بتلك األعمال ...هذه اللجنة إما توافق
على منح األجنبي الدخول أو ال ،فإذا انتهى قرارها بالموافقة...
هنا ال تنتهي الحكاية ،فهناك مهمة صعبة ثانية على صاحب
المصلحة متابعتها.
عـلــى طــالــب الـمـعــامـلــة أن ي ــراج ــع وك ـيــل وزارة الــداخـلـيــة،
حتى تتم الموافقة حسب الشروط الصحية ،ثم يقوم الوكيل
ً
بتحويلها لشؤون الهجرة ،أيضا "حسب الشروط الصحية"...
وه ـكــذا تـظــل األم ــور تـتـمــدد وت ـطــول وتــرفــع ضـغــط أصـحــاب
المصلحة وتغثهم من غير مبرر.
رجــل أعمال يسأل لماذا لفة المركب هــذه ،ولـمــاذا اللجنة
الوزارية ومركزيتها ،بعد أن بدأ وباء كورونا يتقلص ،والدول
أخذت باالنفتاح ،وبدأت األعمال تعود لسابق عهدها ،وكل دول
الخليج عدا دولة "كتابنا وكتابكم" الكويتية فتحت أبوابها
للعمل وعـ ــودة الـحـيــاة الطبيعية فـيـهــا؟! ويـضـيــف الـشــاكــي
ً
متسائال :ال أفهم ضرورة توقيع وزير الداخلية لجلب بعض
الجنسيات ،مثل البنغال والباكستانيين ،هل هناك ضرورة
لهذه المركزية؟ وهل المطلوب الواسطة والمحسوبية حتى
تمشي األم ــور؟ وفــي النهاية تتكلمون عــن االنـفـتــاح وعــودة
الـكــويــت كمركز مــالــي ت ـج ــاري ...أي ع ــودة وأي مــركــز قـهــري..
خلصونا!
مالحظة :للمعترضين من دعاة حزب "خصوصيتنا وعاداتنا
وتقاليدنا" على قرار وزير الدفاع بفتح الباب للمرأة الكويتية
ً
للعمل بالجيش ،أوال :اسألوا السفارة األميركية عن الطلعات
الجوية التي قامت بها "نساء" ضباط من الجيش األميركي في
عاصفة الصحراء لتحرير الكويت.
ً
ثانيا :وزارة الدفاع لن تضع البندقية فوق رؤوسكم إلجباركم
لتترك الـمــرأة عندكم شــؤون الطبخ والنفخ وتربية األطفال،
دعوها تحت وصايتكم وحمايتكم كشيء من منقوالت المنزل...
ً
ولوقت الحاجة ...وأخيرا( :ومن عاداتنا وتقاليدنا) هناك كوكا
"عبلة" في فيلم عنتر بن شداد هزمت عمارة الزيادي و"شلحته"
سيفه ورمحه ،إذا لم تتعلموا من عاصفة الصحراء يا سادة...
فتعلموا من نيازي مصطفى وسراج منير ...الله يوفقكم.

«الشارقة للكتاب» يسمي طالب الرفاعي
شخصية العام الثقافية
يحتفي معرض الشارقة الدولي للكتاب
في دورته األربعين بالروائي الكويتي طالب
الرفاعي شخصية العام الثقافية للمعرض،
ً
تقديرا لمسيرته اإلبداعية في كتابة الرواية،
والقصة القصيرة ،والنقد األدبي ،وتدريس
فنون الكتابة اإلبداعية.
وب ـه ــذا ال ـص ــدد ق ــال ال ــرف ــاع ــي" :شـ ّـرفـنــي
وأسـ ـع ــدن ــي إع ـ ـ ــان ت ـك ــري ـم ــي ب ــاخ ـت ـي ــاري
شخصية العام الثقافية في المعرض ،وإذا
كان هذا التكريم قد جاء بمباركة من سمو
الـشـيــخ د .سـلـطــان الـقــاسـمــي ،حــاكــم إمــارة
الـشــارقــة ،عضو المجلس األعـلــى لالتحاد
ف ــي دولـ ــة اإلم ـ ـ ــارات الـحـبـيـبــة ،ف ــإن تهنئة
طيبة ورقيقة جاء تني باتصال هاتفي من
أخي األستاذ أحمد العامري ،رئيس هيئة
الشارقة للكتاب.
واعتبر الرفاعي أن "هــذا التكريم ،بقدر
م ــا ي ـخـ ّـص ـنــي ،فــإنــه ي ـخـ ّـص ت ـكــريــم ب ــادي
ال ـكــويــت ،ومــؤكــد أن ــه يـعـنــي تـكــريــم جميع
زم ــائ ــي األدب ـ ـ ــاء وال ـم ـث ـق ـف ـيــن ،ف ـمــا أنـ ــا إال
نـتــاج تـلــك النهضة الـفـكــريــة الـكـبـيــرة التي
عاشتها الكويت منذ صدور مجلة العربي
عام مولدي في  ،1958وما تالها من حركة
فكرية وإبداعية كبيرة ،وصل تأثيرها ّ
النير
إلى أقاصي أقطار وطني العربي الحبيب".

صورة ضوئية من خطاب تسمية
الرفاعي شخصية العام الثقافي
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن "تـ ـك ــريـ ـم ــي م ـ ــن الـ ـش ــارق ــة
ً
تـحــديــدا ،شــارقــة الفكر واإلب ــداع والثقافة،
اإلمـ ــارة الـتــي فــرضــت إش ـعــاع فـكــرهــا على
العالم العربي والعالم ،واستحقت بجدارة
اخ ـت ـيــارهــا عــاص ـمــة عــالـمـيــة لـلـكـتــاب عــام
 ،2019يمثل مسؤولية كبيرة سأسعى ما
أمـكـنـنــي لـتـحـ ّـمـلـهــا ،وتــأكـيــدهــا بـمــزيــد من
العمل والعطاء اإلبداعي والثقافي بصفتي
الشخصية ،وبأمسيات الملتقى الثقافي
الذي أسسته وأديره منذ عام  ،2011وكذلك

النرويجيون يطالبون
بـ «طبلتهم» المقدسة
ي ـط ــال ــب ب ـع ــض ال ـس ـك ــان
فـ ــي الـ ـن ــروي ــج ب ــاس ـت ــرج ــاع
طـبـلــة "م ـق ــدس ــة" صــادرت ـهــا
ال ـ ــدنـ ـ ـم ـ ــارك بـ ـع ــد م ـحــاك ـمــة
بتهمة استخدام السحر عام
 ،1691ون ـش ــدوا الـمـســاعــدة
مــن الـمـلـكــة الــدنـمــاركـيــة في
هذا الشأن.
وق ـ ــال م ــوق ــع سـبــوتـنـيــك،
ً
أمس ،إن الطبلة كانت ملكا
ألن ـ ـ ـ ــدرس بـ ــول ـ ـسـ ــون ،الـ ــذي
ً
تــم اعـتـقــالــه وسـجـنــه ،وفـقــا
لـسـجــات المحكمة ،وتمت
مـ ـ ـص ـ ــادرتـ ـ ـه ـ ــا وأص ـ ـب ـ ـحـ ــت
ً
جــزء ا من المجموعة الفنية
للعائلة المالكة الدنماركية
ق ـب ــل ن ـق ـل ـهــا إل ـ ــى ال ـم ـت ـحــف
الــوطـنــي فــي الــدن ـمــارك عــام
.1849
و م ـ ـ ـنـ ـ ــذ ع ـ ـ ـ ــام  ،1979ت ــم
اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــارة ال ـ ـط ـ ـب ـ ـل ـ ــة م ــن
ال ــدن ـم ــارك ـي ـي ــن إل ـ ــى مـتـحــف
"سـ ـ ــامـ ـ ــي" ف ـ ــي كـ ــاراس ـ ـجـ ــوك
ب ــالـ ـن ــروي ــج لـ ـم ــدة مـ ـح ــددة،
وت ـن ـت ـه ــي ات ـف ــاق ـي ــة اإلع ـ ـ ــارة

فـ ـ ــي  1ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر الـ ـمـ ـقـ ـب ــل،
وم ــن الـمـتــوقــع أن تـعــود إلــى
الدنمارك.
وق ـ ـ ــال أحـ ـ ــد ال ـم ـط ــال ـب ـي ــن:
"ه ــذا شــيء احتفالي مقدس
ذو قـ ـيـ ـم ــة ثـ ـق ــافـ ـي ــة ع ــالـ ـي ــة،
يستخدم للتنبؤ بالمستقبل
والتواصل مع عالم الروح".
وال يوجد سوى عدد قليل
من هــذه الطبول ،ومعظمها
أيد أوروبية ،بما في ذلك
في ٍ
ال ـط ـب ــول ال ـت ــي يـحـتـفــظ بها
المتحف البريطاني.
ً
ون ـظ ــرا ألن الـطـبـلــة كانت
ً
جزءا من المجموعة الملكية
فــي الــدن ـمــارك قـبــل أن تكون
ً
جــزء ا من المتحف الوطني،
يــأمــل ال ـم ـطــال ـبــون أن تلعب
ملكة الدنمارك دور الوسيط
في إعادة الطبلة.

"جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية"،
الـ ـت ــي أش ـ ـ ــرف ب ـ ــأن أك ـ ـ ــون رئـ ـي ــس مـجـلــس
أمنائها".
وتابع أن "للشارقة الحبيبة ،وللقاسمي،
وألصدقائي أهل الشارقة واإلمارات الكرام
جزيل االمتنان والتقدير ،ولكم وعـ ٌـد مني
بمزيد من العطاء اإلبداعي والثقافي".

وفيات
محمد صالح بشر الرومي

ً
 82عاما ،شيع ،ت97888300 ،55655612 :

رقية غلوم علي دشتي

ً
 69عاما ،شيعت ،ت66369650 :

فهد منير العتيبي
منير
ً

 69عاما ،شيع ،ت99822520 ،96050509 :

حسنة حبير ساير

أرملة شويص وسمي علي
ً
 85عاما ،شيعت ،ت55554143 ،66141144 :

جاسم يوسف محارب المحارب

ً
 53عاما ،شيع ،ت50804192 ،66699324 :

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:30

العظمى 36

الشروق

05:49

الصغرى 20

الظهر

11:34

ً
أعلى مد  08:55صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:51

 10:45م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:18

ً
أدنى جزر  03:22صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:35

 04:22م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

