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داخل العدد

عمر سي وفانيسا كيربي بعقود
استثنائية مع « »Netflixص 13

حرب أهلية مصغرة في بيروت

 6قتلى باشتباكات خالل تظاهرة لـ «الثنائي الشيعي» ضد المحقق في «انفجار المرفأ»

• «حزب الله» و«أمل» يتهمان جعجع ...و«القوات» ِّ
تحمل نصرالله المسؤولية

الثانية

مجلس الوزراء :تذليل
معوقات تطوير ساحلي
الصليبيخات والجهراء

الثانية

الناصر :نثمن جهود
«أونروا» ونواصل
دعمها
مسلحان خالل االشتباك في الطيونة أمس

بيروت  -منير الربيع

شهد لبنان ،أمس ،االشتباك األعنف
مـنــذ «أحـ ــداث  7أي ــار» الـتــي وقـعــت عــام
 ،2008حين اجتاح «حزب الله» العاصمة
ب ـ ـيـ ــروت ومـ ـن ــاط ــق فـ ــي الـ ـجـ ـب ــل ،وه ــو
االشتباك األول الــذي يقع بين الحزب
و«القوات اللبنانية» بشكل مباشر ،ففي
الـحــرب األهلية (1975ـ ـ ـ  ،)1990لــم تقع
مواجهات بين الطرفين ،ويمكن لهذا
االشتباك ،القابل للتجدد في أي لحظة،
إدخ ـ ــال لـبـنــان فــي منعطفات 02

الكويت ّ
تودع المؤرخ سيف مرزوق الشمالن

الثانية

السفارة الكويتية تدعو رعاياها لمغادرة لبنان
دعت السفارة الكويتية في لبنان رعاياها إلى مغادرته ،مع ضرورة تريث
الراغبين في السفر إليه.
وأهابت السفارة بهم ،في بيان لها أمــس ،أخذ الحيطة والحذر ،واالبتعاد
عن مواقع التجمعات واالضطرابات األمنية في بعض المناطق ،مع التزام مقار
السكن والتقيد بتعليمات السلطات المحلية ،داعية الكويتيين الموجودين هناك
إلى التواصل معها في حال الحاجة إلى مساعدة أو الرغبة في أي استفسار.

٠٥

رحيل خالد الصديق ّعراب
السينما الكويتية
١٤

 ...وجندي يساعد في إجالء طفلة من مدرستها

«التعليمية» البرلمانية تؤكد فقدان
آثار وطنية منذ عامين

السفيرة األميركية:
الكويت تتميز بنظام
ديموقراطي صحي

َُ
• المطر :لجان تحقيق وزارية أقرت بوجود «علبها» فارغة!
• «بحثنا مع وزير اإلعالم اختفاء  21قطعة أو أقل أو أكثر»! رؤى عالمية
وعقب اجتماع اللجنة أمس ،مع وزير اإلعالم وزير
● فهد تركي
09
الــدولــة لـشــؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ،قال

ً
تعقيبا عـلــى م ــدى صـحــة ف ـقــدان آث ــار بــالـكــويــت،
كشف رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد
الـبــرلـمــانـيــة ،الـنــائــب د .حـمــد الـمـطــر أن هـنــاك لجان
تحقيق وزاريـ ــة شكلت ع ــام  2019وتـبـيــن لـهــا بعد
الجرد وجود علب فارغة ،واآلثار نفسها غير موجودة.

وزير التجارة يوقف مدير
«القوى العاملة» عن العمل

ً
 7سنوات سجنا ألستاذ شريعة
وشقيقه لتمويلهما اإلرهاب

المطر إنه بحث مع الوزير "فقدان  21قطعة أثرية أو
ً
أقل أو أكثر من المتحف الوطني" ،مبينا أن المطيري
تعهد بعقد مؤتمر صحافي ،خالل أسبوعين ،للوقوف
على مجريات القضية وتبيان الحقيقة.
لبحث
وأضــاف أن الــوزيــر شكل لجنة
02

الكويت تتجه إلى إلغاء
الحجر المؤسسي

لماذا انقلب المحافظون
على الجيش األميركي؟

ً
»
عاما
لحين انتهاء التحقيق معه على خلفية قرار الـ «60
ً
«التمييز» :مع حبس متهم ثالث  5أعوام لجمعهم أمواال لـ «النصرة السورية» االكتفاء بـ «المنزلي» حتى إشعار آخر
أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة  3أش ـه ــر ،أو إل ــى ح ـيــن انـتـهــاء
ً
واالكـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاء ب ــالـ ـمـ ـن ــزل ــي حـتــى دوليات
والصناعة د .عبدالله السلمان التحقيق معه ،على خلفية القرار
● عادل سامي
ألفا
211
بـ
تبرعات
على
استيالئه
بعد
خيرية
مبرة
لرئيس
سنوات
5
•
ً
قـ ـ ـ ــرارا ب ــإي ـق ــاف ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام ال ــذي ص ــدر عـنــه بـمـنــع إص ــدار
ً
إشعار آخر.
ً
ً
للهيئة الـعــامــة للقوى العاملة أذونات العمل لمن بلغ  60عاما • النيابة تحفظ بالغا ضد  3مسؤولين في الديوان األميري
وقالت المصادر إن الجرعة
تزامنا مع التحسن الوبائي
أحمد الموسى عن العمل ،بناء
ع ـل ــى ط ـل ــب م ــن إدارة ال ـف ـتــوى
والتشريع.
وأوض ـح ــت م ـص ــادر "ال ـقــوى
العاملة" أن قرار السلمان تضمن
إيـ ـ ـق ـ ــاف الـ ـم ــوس ــى ع ـ ــن ال ـع ـمــل

م ــن ال ــواف ــدي ــن حـمـلــة ال ـش ـهــادة
الـثــانــويــة وم ــا دون ـه ــا ،وإع ــان
"الـ ـفـ ـت ــوى" ع ـ ــدم ص ـح ــة الـ ـق ــرار
ً
لصدوره خالفا لألصول.

اقتصاديات

نفطيون لـ ةديرجلا :.االنفتاح السريع
بعد تراجع «كورونا» يسبب أزمة طاقة
عالمية رغم تنوع مصادرها
11

رفضت محكمة التمييز الجزائية ،برئاسة المستشار صالح المرشد،
الطعن الـمـقــام مــن عضو هيئة تــدريــس بكلية الشريعة والــدراســات
اإلسالمية واثنين آخرين ،وأيدت حكم محكمة االستئناف بحبس أستاذ
الشريعة وشقيقه  7سنوات ،في حين قضت بحبس المتهم الثالث 5
سنوات ،كما أمرت بتغريمهم  700ألف دينار ،ومصادرة 02 668

ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي ت ـش ـه ــده ال ـب ــاد،
وبـ ـ ـت ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــة م ـ ـ ــن الـ ـسـ ـلـ ـط ــات
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ،كـ ـشـ ـف ــت م ـ ـصـ ــادر
مطلعة ،لـ «الجريدة» ،أن اللجنة
العليا لمكافحة «كورونا» تتجه
إل ــى إل ـغ ــاء الـحـجــر الـمــؤسـســي

مؤشرات البورصة
تواصل االرتداد بقيادة
«الرئيسي»
10

التنشيطية ا لـثــا لـثــة ستتوافر
في جميع المراكز الصحية ،إلى
جــانــب مــركــز الكويت للتطعيم
في أرض المعارض بمشرف.

مطورو العقارات الصينيون
يهيمنون على نصف ديون
العالم الخطيرة
١٢

١٧
«فصائل إيران»
في سورية تتهم إسرائيل
بضربها من «التنف»

رياضة

الصدر :تسمية رئيس الحكومة محسومة
ً
ً
ّ
المالكي يطلق تحالفا من  85نائبا والكاظمي يحذر «الفصائل»

تمسك «التيار الصدري» في العراق بزعامة
رجــل الــديــن الـنــافــذ مقتدى الـصــدر بأحقية
تشكيل الحكومة العراقية المقبلة ،بعد فوزه
بأكبر عدد من المقاعد.
وقــالــت «الـكـتـلــة ال ـصــدريــة» ،إن ــه بموجب
قــانــون االنـتـخــاب الـجــديــد أصـبـحــت مسألة
تسمية رئيس جديد للحكومة «محسومة

وال ن ـقــاش فـيـهــا لتشكيل حـكــومــة صــدريــة
بامتياز».
وس ـ ّـم ــى الـ ـص ــدر ،أمـ ــس ،لـجـنــة لـلـتـفــاوض
مــع األطـ ــراف الـسـيــاسـيــة إلن ـشــاء التحالفات
ً
البرلمانية؛ تمهيدا لتشكيل الحكومة تضم
ً
ً
كال من حسن العذاري رئيسا ،وعضوية نصار
الــربـيـعــي ،ونـبـيــل ال ـطــرفــي ،وحــاكــم الــزامـلــي،

ً
مؤكدا أن لها كامل الصالحيات ،وال يحق ألحد
التدخل بعملها ،بشرط أن تتجنب التحالف مع
من عليهم مالحظات.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،م ـضــى زع ـي ــم ائ ـت ــاف دول ــة
ال ـق ــان ــون نـ ــوري ال ـمــال ـكــي ،الـ ــذي هـيـمــن على
ً
منصب رئاسة الوزراء مدة  13عاما ،في مساره
ال ـهــادف لـلـعــودة لـتـصـ ّـدر المشهد السياسي

ً
فــي ال ـعــراق بــإعــانــه المبكر تـحــالـفــا ضم
ً
 85نائبا من أتباعه والقوى المحسوبة
على إيران.
ووفـ ــق ال ـنــائ ـبــة ف ــي االئ ـت ــاف
عــال ـيــة ن ـص ـيــف ،ف ــإن كـتـلــة دول ــة
ال ـق ــان ــون ض ـ ّـم ــت ع ــدة تـحــالـفــات
بـيـنـهــا «الـ ـفـ ـت ــح» ب ـق ـيــادة 02

١٨
الالعب المحلي يقتحم
االحتراف من بوابة
«الغصب»!

ةديرجلا

•
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مجلس الوزراء :تذليل معوقات تطوير ساحلي الصليبيخات والجهراء

قرر إحالة المشروعين إلى لجنة الخدمات العامة مع إعطائهما صفة االستعجال
المجلس استكمل
الخالد يستقبل مفوض وكالة «أونروا»
متابعة تنفيذ
المشاريع التنموية
والسبل الكفيلة
ووزير خارجية فنزويال
بتذليل جميع
المعوقات التي
تعترضها

افتتاح مشروع
الصبية
لـ «المشروعات
الصغيرة» بداية
ديسمبر المقبل

ق ـ ــرر م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء إح ــال ــة
م ـ ـشـ ــروعـ ــي ت ـ ـطـ ــويـ ــر الـ ــواج ـ ـهـ ــة
البحرية لساحلي الصليبيخات
وال ـج ـه ــراء إل ــى لـجـنــة ال ـخــدمــات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة م ـ ــع إعـ ـط ــائـ ـهـ ـم ــا ص ـفــة
االستعجال والمتابعة المباشرة
لـتــذلـيــل جـمـيــع ال ـم ـعــوقــات الـتــي
تعترضهما.
وعـ ـ ـب ـ ــر الـ ـمـ ـجـ ـل ــس عـ ـ ــن ب ــال ــغ
الشكر والتقدير لقياديي بلدية
ال ـك ــوي ــت وف ـ ــرق ال ـع ـمــل الـمـكـلـفــة
ت ـ ـطـ ــويـ ــر الـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة الـ ـبـ ـح ــري ــة
لساحلي الصليبيخات والجهراء
عـ ـل ــى جـ ـه ــوده ــم الـ ـمـ ـب ــذول ــة فــي
ً
ه ــذا ال ـم ـجــال ،مـتـمـنـيــا مــواصـلــة
جـهــودهــم الـمـشـكــورة فــي سبيل
ً
دعم مشروعات التنمية تحقيقا
لرؤية الكويت .2035
وعقد مجلس الوزراء ،اجتماعا
ً
اسـتـثـنــائـيــا ،م ـســاء أم ــس األول،
فــي قـصــر الـسـيــف بــرئــاســة سمو
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد ،رئـيــس
مجلس ال ــوزراء ،وبعد االجتماع
صرح وزير الخارجية وزير الدولة
ل ـشــؤون مجلس ال ـ ــوزراء الشيخ
د .أح ـم ــد ال ـن ــاص ــر بـ ــأن مـجـلــس
ا لـ ــوزراء استكمل متابعة تنفيذ
ال ـم ـش ــاري ــع ال ـت ـن ـم ــوي ــة وال ـس ـبــل
الكفيلة لتذليل جميع المعوقات
التي قد تعترضها ،حيث ناقش
ال ـم ـج ـلــس ال ـم ـش ــاري ــع الـمـتـعـلـقــة
ب ـت ـط ــوي ــر الـ ــواج ـ ـهـ ــات ال ـب ـحــريــة

الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـخـ ـض ــع ت ـ ـحـ ــت إشـ ـ ـ ــراف
بـلــديــة الـكــويــت فــي ضــوء الــرؤيــة
السياحية والتنموية الواردة في
خطة التنمية.
واط ـل ــع مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء على
الـ ـ ـع ـ ــرض ال ـ ـمـ ــرئـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــدم مــن
ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـب ـلــديــة ال ـكــويــت
م .أح ـم ــد ال ـم ـن ـفــوحــي وعـ ــدد من
ق ـي ــادي ــي ب ـل ــدي ــة ال ـك ــوي ــت ب ـشــأن
تطوير المخطط الهيكلي لخليج
ً
الـصـلـيـبـيـخــات وتـض ـمــن شــرحــا
لـ ـم ــراح ــل ومـ ـك ــون ــات ال ـم ـش ــروع
ً
الذي يقع على طول  38كيلومترا
ويضم منطقة االبتكار ومنطقة
رياضية كما تضمن الشرح آلية
ت ـن ـف ـيــذ الـ ـمـ ـش ــروع والـ ـخـ ـط ــوات
القادمة.

كورنيش الجهراء

ً
ً
كـ ـم ــا ق ـ ــدم ـ ــوا ع ـ ــرض ـ ــا م ــرئ ـي ــا
لمشروع تطوير الواجهة البحرية
بالجهراء "كورنيش الجهراء" على
مساحة تـقــارب  7.3كيلو مترات
م ــرب ـع ــة ،وتـ ــم ت ـط ــوي ــر الـمـخـطــط
الرئيسي لتحقيق ا ل ـتــوازن بين
رؤية التنمية المنشودة وجدوى
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ل ـت ـح ـس ـي ــن ال ـم ــوق ــع
والـخـصــائــص البيئية والسياق
االج ـت ـمــاعــي لـيـصـبــح ال ـم ـشــروع
وجـ ـ ـه ـ ــة سـ ـي ــاحـ ـي ــة وت ــرف ـي ـه ـي ــة
رئيسية.
ً
ك ـمــا ت ـض ـمــن الـ ـع ــرض شــرحــا

لمكونات المشروع الذي يحتوي
عـ ـل ــى مـ ـ ــراكـ ـ ــز ت ـ ـسـ ــوق ومـ ــواقـ ــع
ترفيهية وحوض األحياء المائية
باإلضافة إلى تجمعات رياضية
ً
ت ـض ــم ن ـ ـ ــادي ك ـ ــرة ق ـ ــدم وف ـن ــدق ــا
وأنـ ـشـ ـط ــة مـ ـس ــان ــدة كـ ـم ــا يـضــم
ال ـم ـش ــروع ق ــري ــة بـيـئـيــة تشتمل
على أنشطة خضراء مثل حديقة
النباتات الصحراوية.

مشروع الصبية
من جهة أخرى ،تدارس مجلس
ال ــوزراء توصية لجنة الخدمات
ال ـع ــام ــة ب ـش ــأن ال ـم ـع ــوق ــات الـتــي
تواجه الصندوق الوطني لرعاية
وتـنـمـيــة الـمـشــروعــات الصغيرة
والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة ب ـ ـشـ ــأن مـ ـش ــروع
تجهيز مساحة مؤقتة من األرض
ب ـم ـن ـط ـقــة ال ـص ـب ـي ــة الس ـت ـق ـطــاب
شــاح ـنــات ال ـم ـشــاريــع الـصـغـيــرة
وال ـم ـت ــوس ـط ــة ،وأحـ ـي ــط مـجـلــس
الـ ـ ــوزراء عـلـمــا بــال ـعــرض الـمـقــدم
م ــن ال ـص ـنــدوق الــوط ـنــي لــرعــايــة
وتـنـمـيــة الـمـشــروعــات الصغيرة
وال ـم ـتــوس ـطــة ب ـش ــأن اإلج ـ ــراءات
التي اتخذها الصندوق بالتعاون
والتنسيق مع الوزارات والجهات
المعنية بشأن المشروع والجدول
الزمني الخاص للخطة التنفيذية
ال ـخ ــاص ــة ب ــه والـ ـم ــوع ــد ال ـم ـقــرر
ل ــاف ـت ـت ــاح ال ــرسـ ـم ــي ل ـل ـم ـشــروع
بتاريخ .2021/12/1

أجرى اتصالين بالمالكي والحكيم لتهنئتهما بنجاح االنتخابات التشريعية العراقية
اس ـت ـق ـبــل رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء سمو
ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح الـ ـخ ــال ــد ،ب ـح ـض ــور وزيـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة وزي ـ ــر ال ــدول ــة لـ ـش ــؤون مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـشـ ـي ــخ د .أحـ ـم ــد ال ـ ـنـ ــاصـ ــر ،فــي
قـصــر ب ـيــان أم ــس ،ال ـم ـفــوض ال ـع ــام لــوكــالــة
األم ــم الـمـتـحــدة إلغــاثــة وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونــروا)،
فيليب الزاريـنــي ،والــوفــد المرافق لــه ،وذلك
بمناسبة زيارته للبالد.
حضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس
مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ،ومساعد
وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية
عبدالعزيز الجارالله.
ك ـمــا اسـتـقـبــل ال ـخ ــالــد ،ب ـح ـضــور الــوزيــر
الـنــاصــر ،وزي ــر خــارجـيــة فـنــزويــا فاليكس
غونزاليس والوفد المرافق له ،وذلك بمناسبة
زيارته للبالد.
حـضــر الـمـقــابـلــة الــدخ ـيــل وم ـســاعــد وزي ــر
الخارجية لشؤون األميركتين صالح الحداد.
من جانب آخــر ،أجــرى الخالد ،اتصالين

ً
الخالد مستقبال مفوض «أونروا» بالشرق األدنى أمس
هاتفيين برئيس ائتالف دولــة القانون في
العراق نوري المالكي ،ورئيس تيار الحكمة
الوطني عمار الحكيم ،نقل خاللهما تحيات
سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ،وسمو
نائب األمير ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
وتهاني سموهما لهما بنجاح االنتخابات

«أونروا» ونواصل دعمها
جهود
نثمن
الناصر:
ّ

أجرى مباحثات مع نظيره الفنزويلي ووقعا اتفاقية ثقافية
التقى وزي ــر الخارجية وزي ــر الــدولــة لشؤون
مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر مع
مفوض عام وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين (األونـ ـ ــروا) فــي الشرق
األدن ــى فيليب الزاري ـنــي بــديــوان عــام الخارجية
صباح أمس ،وذلك خالل زيارته الرسمية للكويت.
وأعــرب وزيــر الخارجية خــال اللقاء عن بالغ
شكر وتقدير الكويت للجهود المثمنة التي تبذلها
وكالة األون ــروا عبر تقديم خدماتها التعليمية
والصحية واإلغاثية والحماية ألكثر من خمسة
ماليين وسبعمئة ألف الجئ فلسطيني ،ولرفع
المعاناة عنهم في مناطق عمل الوكالة الخمس،
م ـجــددا اسـتـمــرار دع ــم ومـســانــدة الـكــويــت لكافة
األنشطة والبرامج التي تقدمها الوكالة.
من جانبه ،ثمن مفوض عــام األون ــروا موقف
الكويت الثابت والمبدئي الداعم للوكالة ،معربا
عن بالغ تقديره وامتنانه للدور اإلنساني والرائد

المتميز الذي تقوم به للوقوف بجانب الالجئين
الفلسطينيين وباقي الشعوب المنكوبة األمر الذي
أكسبها مكانة مرموقة على صعيد العمل اإلنساني
إقليميا ودوليا.
وعـ ـق ــد وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ج ـل ـســة م ـبــاح ـثــات
رسمية ،أمس ،مع وزير خارجية فنزويال فيليكس
بــاس ـي ـن ـس ـيــا غ ــون ــزالـ ـي ــس ،وبـ ـح ــث ال ـجــان ـبــان
خــال اللقاء أوجــه العالقات التي تربط البلدين
والشعبين ،وسبل تطويرها فــي كــل المجاالت،
وع ـلــى مختلف الـصـعــد ،السـيـمــا االسـتـثـمــاريــة
واالقـتـصــاديــة والـتـجــاريــة منها ،بــاإلضــافــة إلى
مـنــاقـشــة الـعــديــد مــن الـمــواضـيــع ذات االهـتـمــام
المشترك.
ّ
ووقع الجانبان عقب جلسة المباحثات الرسمية
على اتفاقية تعاون في المجال الثقافي والفني بين
الكويت وفنزويال.

السفيرة األميركية :الكويت تتميز
بنظام ديموقراطي صحي
• ربيع كالس
أكدت السفيرة األميركية لدى البالد آلينا رومانوسكي أن "الكويت تتميز
بتعزيزها للحرية الدينية".
جــاء ذلــك فــي تغريدة بحسابها على "تــويـتــر" ،بعد زيــارتـهــا ،أمــس،
مقر الكنيسة الكاثوليكية في سلوى .وكتبت رومــانــوسـكــي" :التقيت
األرشمندريت بطرس غريب في كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك ،التي
يعود وجودها في الكويت إلى عام  ،"1960مضيفة" :تتميز الكويت منذ
زمن طويل في المنطقة بتعزيزها للحرية الدينية ،وهي إحدى السمات
المميزة لنظام ديموقراطي صحي ومجتمع تعددي".

حرب أهلية مصغرة في...
أمنية وسياسية خطيرة ،قــد تصل إلــى حــد طــرح تعديل النظام
السياسي.
وتحولت شوارع بيروت ،أمس ،إلى ما يشبه ميدان معركة ،ففي
منطقة الطيونة الفاصلة بين الشياح وعين الرمانة ،خط التماس
التاريخي ،اندلعت اشتباكات بين مناصرين لـ «القوات اللبنانية»
وأنصار الثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة أمل ،أدت إلى سقوط
 6قتلى وعدد من الجرحى.
ورغ ــم أن األرض ـي ــة غـيــر مـهـيــأة لـلــدخــول فــي ح ــرب أهـلـيــة ،فــإن
المشاهد المصورة على الهواء مباشرة أعــادت ذكريات الحرب،
ً
وارتفعت خطوط التماس مجددا ،في ظل اشتباك أمني وسياسي
بلغ مداه األقصى ،وهو ما ينذر بالمزيد من التصعيد.
واندلعت االشتباكات على خلفية محاولة مجموعات تابعة
للحزب والحركة اقتحام منطقة عين الرمانة التي تسكنها أغلبية
مسيحية وفيها نفوذ لـ «القوات» ،فتصدت مجموعات من األهالي
لها ،وحصل إطالق نار واشتباكات باألسلحة الرشاشة والقذائف
الصاروخية ،في حين سارع الجيش اللبناني إلى التدخل لضبط
الوضع ،وانتشر بين المنطقتين.
«حزب الله» و«أمل» اعتبرا أن ما جرى عملية مدبرة مسبقة هدفها
استدراج األول الستخدام سالحه في الداخل ،في حين اعتبر أهالي
منطقة عين الرمانة أنهم يدافعون عن منطقتهم.
خلفية اإلش ـكــال ج ــاء ت بـعــد تصعيد ال ـحــزب فــي سبيل إقــالــة
القاضي طــارق البيطار الــذي يتولى التحقيقات في تفجير مرفأ
بيروت ،إذ يعتبر «حزب الله» و«أمــل» نفسيهما مستهدفين بهذه
التحقيقات ،وسط معطيات لديهما بأن البيطار يتجه إلى اتهام
الحزب وتحميله مسؤولية التفجير ،وهو أمر لن يرضى به األخير،
وعليه عطل الحكومة بانتظار صدور قرار منها بتنحية البيطار
قاض آخر.
عن القضية وتعيين
ٍ
«حزب الله» و«أمل» اتهما القوات بشكل علني ومباشر بإطالق
النار على المتظاهرين ،وبحسب ما تؤكد مصادر قريبة من الثنائي
الشيعي ،فإنه بعد االشـتـبــاك ،الــذي أدى إلــى وقــوع شــرخ طائفي
ً
ً
إسالمي ـ ـ مسيحي ،ويعتبره الحزب استهدافا مباشرا له واعتداء
على جمهوره ومناصريه ،لم يعد من المسموح العمل على إيجاد
حلول ترقيعية أو تسويات ،فالحزب لن يتنازل عن مطلبه إقالة
البيطار الــذي يتهمه صــراحــة بأنه تسبب فــي إيـصــال الـبــاد إلى
مشارف الحرب األهلية.
قبل االشتباك ،كــان العمل يجري للوصول إلــى صيغة ترضي

ً
الناصر مستقبال نظيره الفنزويلي أمس

التشريعية النتخاب أعضاء مجلس النواب،
متمنيا سموه للنواب كل التوفيق والسداد
لـكــل م ــا فـيــه خـيــر ورف ـع ــة ال ـع ــراق الـشـقـيــق،
وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب العراقي
من تقدم وازدهار ،راجيا لهما دوام الصحة
وموفور العافية.

حجي :مكاسب المرأة الكويتية تزداد
ً
انطالقا من دعمها وتعزيز حقوقها
أكدت الكويت أمام األمم المتحدة أن مكاسب المرأة الكويتية تزداد عاما بعد عام،
انطالقا من إيمان الكويت التام بأهمية دعمها وتمكينها وتعزيز حقوقها وزيادة
مشاركتها في كل المجاالت ،بما فيها السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتنموية.
جاء ذلك خالل مداخلة الكويت التي ألقاها السكرتير األول فهد حجي مساء امس
االول ،في الحوار التفاعلي االفتراضي للجنة الثالثة للجمعية العامة لألمم المتحدة،
مع المقرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين دييغو غارسيا سيان.
وقال حجي إن الكويت أحرزت تقدما كبيرا في إطار أجندة تمكين المرأة ،من
خالل التحاقها بالسلك القضائي وضمان مشاركتها في هذه المهنة خالل عامي
 2020و ،2021حيث تم الول مــرة في تاريخ الكويت تعيين ثماني قاضيات في
عام .2020
وأضاف أن "هذا العدد ازداد الى الضعف حتى يومنا هذا ،كما تم مؤخرا تعيين
المرأة في مناصب قيادية بالسلك القضائي ،بما فيها رئاستها لعدد من الدوائر
فــي المحكمة" ،مبينا أن مــا تضمنه التقرير فــي ا لـفـقــرة  35مــن مالحظة المقرر
الخاص بعدم إحراز تقدم يذكر في عدد من الدول بما فيها الكويت بشأن مسألة
التحاق المرأة بمهنة القضاة وذلك حتى عام  2019يعد غير محدث.
وأع ــرب عــن الـتـقــديــر لـجـهــود ديـيـغــو غــارسـيــا ســايــان فــي إع ــداد الـتـقــريــر محل
المناقشة في هذا الحوار التفاعلي المعنون "استقالل القضاة والمحامين" ،كما
أعرب عن أمله من المقرر الخاص أن يعكس هذا التقدم الهام المحرز في الكويت
بما يتعلق بالتحاق المرأة بمهنة القضاء في تقاريره القادمة.

ديوان حقوق اإلنسان :دعم مهارات منتسبينا بالتشريعات الدولية
ق ــال رئـيــس ال ــدي ــوان الوطني
لحقوق اإلنسان الكويتي السفير
ج ــاس ــم ال ـم ـب ــارك ــي إن ال ــدي ــوان
يسعى إلى دعم مهارات منتسبيه
في مجال حقوق اإلنسان ،إيمانا
مـنــه بأهمية دور العاملين في
مجال تنفيذ القانون اإلنساني
في حماية الحقوق بما يتواء م
مع تشريعات القانون الدولي.
جاء ذلك في تصريح للسفير
المباركي عقب لقائه أمــس مع

الجميع وتحفظ ماء وجههم؛ فيبقى البيطار بمنصبه ،لكن يحقق
مع المدنيين ،في حين يتم التحقيق مع الرؤساء والنواب والوزراء
مــن جــانــب المجلس األع ـلــى لمحاكمة ال ــرؤس ــاء والـ ـ ــوزراء ،إال أن
ً
هذه التسوية ،بعد االشتباك ،أصبحت صعبة جــدا ،و لن يقبلها
ً
«حــزب الله» ،خصوصا أنه يتهم خصومه بمحاولة نصب فخ له
الستدراجه إلى الشارع واستخدام سالحه بالداخل ،لزيادة الضغط
ً
عليه خارجيا.
هــذا الـخــاف حــول التحقيقات أدى إلــى وق ــوع شــرخ كبير في
المواقف بين الحزب ورئيس الجمهورية ميشال عون.
وتسارعت وتيرة االتصاالت السياسية ،فــزار رئيس الحكومة
نجيب ميقاتي وزارة الدفاع ،حيث استقبله وزيرها موريس سليم
وقائد الجيش العماد جوزيف عون ،ثم انتقلوا إلى غرفة عمليات
قيادة الجيش لمتابعة مجريات األوضاع من قائد الجيش وأعضاء
مجلس القيادة.
وقال ميقاتي« :الجيش ماض في إجراءاته الميدانية لمعالجة
األوض ــاع وإع ــادة بسط األمــن وإزال ــة كل المظاهر المخلة باألمن
وتــوقـيــف المتورطين فــي هــذه األح ــداث وإحــالـتـهــم على القضاء
المختص».
كذلك انعقد اجتماع لمجلس األمن المركزي ،صرح بعده وزير
ً
الــداخـلـيــة مـعـلـنــا عــن س ـقــوط  6قـتـلــى وع ــدد كـبـيــر مــن الـجــرحــى،
ً
متهما «القوات اللبنانية» ،بشكل غير مباشر ،بإطالق النار على
المتظاهرين السلميين ،في موقف تعتبره «القوات» بأنه محاولة من
وزير الداخلية لذر الرماد في العيون وتسديد فواتير لـ «حزب الله».
ً
ونفت «القوات» رسميا مشاركتها في االشتباكات ،وقالت إنها
نتيجة الـشـحــن ال ــذي مــارســه األم ـيــن ال ـعــام لـ ـ «ح ــزب ال ـلــه» حسن
نصرالله ضد البيطار منذ أشهر.
وتتخوف «القوات» من أن يتحول األمر إلى محاولة الستهدافها
في السياسة ،وتكرار تجربة االتهام الذي وجه إلى سمير جعجع
بتفجير كنيسة سيدة النجاة ،أي أن «القوات» تتخوف من نصب
فخ سياسي أمني قضائي لها ،لتوجيه ضربة قاصمة ،بما أنها
الطرف الوحيد الذي يعلن مواجهة «حزب الله».
وتقول مصادر القوات إنه ال يجب إضاعة البوصلة ،فـ «حزب
ال ـلــه» هــدفــه إطــاحــة التحقيقات فــي تفجير ال ـمــرفــأ ،وه ــو يفتعل
اإلشـكــاالت األمنية ويستفز الـنــاس الستدراجهم إلــى اشتباكات
مسلحة ،بـهــدف اإل طــا حــة بالتحقيقات وتخيير اللبنانيين بين
استمرار التحقيق أو اهـتــزاز االسـتـقــرار .وص ــدرت مــواقــف دولية
ع ــدي ــدة شـ ــددت عـلــى ض ـ ــرورة ضـبــط الـنـفــس ووج ـ ــوب اسـتـكـمــال
التحقيقات ،من دون أي محاوالت لعرقلة مسار التحقيق أو تخويف

األم ـي ــن ال ـع ــام لـلـجـنــة الــوطـنـيــة
الـ ـ ــدائ ـ ـ ـمـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـ ــدول ـ ــي
اإلنـ ـس ــان ــي ال ـم ـس ـت ـش ــار عـ ــادل
العيسى.
وأض ـ ــاف أن دي ـ ــوان «ح ـقــوق
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان» ي ـع ـم ــل عـ ـل ــى وض ــع
برنامج تدريبي سنوي يهدف
من خالله إلى تأهيل منتسبيه
للعمل في مجال تدريب الكوادر
المتخصصة بالقانون الدولي
اإلنساني.

مــن جــانـبــه ،ذك ــر المستشار
العيسى أن اللجنة بحثت مع
مسؤولي الديوان أوجه التعاون
الـمـشـتــرك بـمــا يـتـعـلــق بجميع
األنشطة والتقارير التي تقدم
ل ـل ـم ـفــوض ـيــة االم ـم ـي ــة لـحـقــوق
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ،م ـض ـي ـف ــا أنـ ـ ــه لـمــس
حرص ديوان «حقوق اإلنسان»
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون مـ ـ ــع ال ـل ـج ـن ــة
الوطنية الدائمة للقانون الدولي
اإلنساني.

اللبنانيين ،وهــذه مواقف أكــدت عليها فرنسا وأميركا واالتحاد
األوروبي واألمم المتحدة.
دخل لبنان في مدار خطر ومتفجر؛ صحيح أن المساعي تبذل
ً
للملمة تداعيات االشتباك ،لكن الصراع السياسي سيبقى قائما،
ً
ً
ً
واحـتـمــال التفجير سيبقى قــائـمــا أي ـضــا ،خـصــوصــا أن الـخــاف
السياسي الكبير بين الفرقاء سيقود إلى طروحات كثيرة ،منها ما
يتعلق برفع منسوب الدعوات للذهاب إلى الفدرالية أو التقسيم ،أو
طرح مصير البلد ونظامه على طاولة البحث في أي لحظة يحين
فيها موعد انعقاد حوار داخلي شامل برعاية خارجية.
إنها مرحلة جديدة محفوفة بالمخاطر ،سيساكنها لبنان من
اآلن حتى موعد االنتخابات النيابية.
١٦

«التعليمية» البرلمانية تؤكد فقدان...
فقدان تلك القطع األثرية في يونيو الماضي" ،ونحن بانتظار النتائج،
لكن األهم أنه كانت هناك لجنة جرد وزارية سابقة في ،2019/9/17
قبل مجيء الوزير الحالي ،وكانت تضم مختصين ،ويجب الوقوف
على تقريرها ،إلقرارها بوجود مشاكل".
ولفت إلى أن تلك اللجنة ذكرت أنه "تم العثور على علب عديدة تحمل
ً
ً
رقما متحفيا الحتواء القطع األثرية ،إال أن ِقطعها غير موجودة ،وهذا
ً
يؤكد فقدانها" ،مؤكدا "ال نعرف بالتحديد عدد المفقود ،وال نقبل بهذا
ً
األمر ،ولمسنا حرصا من الوزير المطيري في هذا الشأن".
٠٧

 7سنوات سجنًا ألستاذ شريعة...

ً
ألفا ،على خلفية إدانتهم بجرائم تمويل اإلرهاب.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهمة تمويل اإلرهاب ،إذ
قاموا بإرادتهم ،بشكل غير مشروع ،بجمع األموال المبينة ،التي بلغت
 668ألف دينار ،لمصلحة جبهة النصرة ألهل الشام التابعة لتنظيم
القاعدة اإلرهابي ،والمدرجة منظمة إرهابية وفق قرار مجلس األمن،
ومارسوا نشاط جمع التبرعات ،من دون ترخيص ،وتداولوها بين
حساباتهم البنكية.
على صعيد متصل ،رفضت المحكمة ذاتها الطعن المقام من رئيس
مبرة خيرية ،وقضت بحبسه  5سنوات مع الشغل والنفاذ ،بعد إدانته
بجريمة غسل أموال تقدر بـ  291ألف دينار ،وبأنه حصل بالتدليس على
تلك األموال غير المشروعة ،بأن استغل حسن نية عدد من المتبرعين،
واستولى على أموالهم ،كما حصل ،بصفته رئيس المبرة ،على أموال
ً
متبرعين بقيمة  211ألفا ،دون وجود ترخيص من وزارة الشؤون.

وأكد العيسى أن اللجنة ومنذ
إن ـش ــائ ـه ــا ت ـع ـمــل ع ـل ــى ت ــدري ــب
ال ـمــدرب ـيــن ف ــي م ـجــال ال ـقــانــون
الدولي اإلنساني على مستوى
المحامين واإلعالميين وغيرهم،
وتعمل على تعزيز تنفيذ أحكام
القانون الدولي بمجاالت حقوق
اإلن ـ ـس ـ ــان ،م ــن خ ـ ــال ال ـت ـع ــاون
التدريبي مع الجهات المعنية
فــي الـكــويــت بـمـجــاالت القانون
الدولي االنساني.

يذكر أن اللجنة أسست عام
 ،2018و ت ـضــم ف ــي عضويتها
أعضاء ممثلين عن وزارة العدل
ومـ ـعـ ـه ــد الـ ـك ــوي ــت لـ ـل ــدراس ــات
الـقـضــائـيــة والـقــانــونـيــة وإدارة
ال ـف ـت ــوى وال ـت ـش ــري ــع ووزارات
الــدفــاع والخارجية والداخلية
واإلعـ ـ ــام وال ـص ـحــة وال ـتــرب ـيــة،
وم ـم ـث ـل ـيــن ع ــن ك ـل ـيــة ال ـح ـقــوق
بجامعة الكويت وجمعية الهالل
األحمر.

من جانب آخر ،قررت النيابة العامة حفظ البالغ المقام من هيئة
مكافحة الفساد (نزاهة) ضد مسؤولين في الديوان األميري ،لعدم وجود
شبهة الجريمة بوقائع التزوير واالستيالء على األموال العامة ،وذلك
في البالغ المقام من «نزاهة» على خلفية تعامالت أبرمها مسؤولون
بالديوان ألحد المشاريع.
وأكد دفاع عدد من المسؤولين ،الذين صدر لمصلحتهم قرار الحفظ
مــن النيابة ،المحامي هشام الـمــا ،أن الـقــرار جــاء ليؤكد عــدم صحة
الوقائع المنسوبة إلــى موكليه في الواقعة ،والتي كانت تهدف إلى
اإلضرار واإلساءة لهم من دون التثبت.

الصدر :تسمية رئيس الحكومة...
هادي العامري أكبر الوجوه الخاسرة في االنتخابات ،مبينة أن
«تشكيل الحكومة سيكون عبر اال تـفــاق السياسي ،كالحكومات
السابقة».
وشدد القيادي في االئتالف عبدالسالم المالكي على أن «دولة
ـاض فــي حـ ــوارات مـفـتــوحــة ومـبـكــرة مــع بــاقــي الـقــوى
ال ـقــانــون» م ـ ٍ
السياسية الوطنية المؤمنة بالبرنامج االنتخابي للمالكي في
ً
تشكيل الكتلة األكبر برلمانيا ،وسيعمل على تشكيل حكومة قادرة
على تلبية تطلعات الشعب وفرض هيبة الدولة والقانون.
ّ
وفي استحضار لسيناريو  ،2010الذي مكن المالكي من سحب
أحقية تشكيل الحكومة من زعيم «ائتالف الوطنية» إياد عالوي،
أكد المالكي أن المحكمة االتحادية الملزمة فسرت أن تكوين الكتلة
األكبر يشمل جميع التحالفات المكونة قبل االنتخابات وبعدها،
ً
مـشـيــرا إل ــى أن تقييد قــانــون  2020انـتـقــال أي نــائــب أو كتلة أو
حزب إلى أخرى فائزة؛ يشير بوضوح لعدم اإلخالل بحق القوائم
المفتوحة أو المنفردة من االئتالف مع قوائم أخرى بعد االنتخابات
وقبل تشكيل الحكومة.
وفــي حين واصلت الفصائل الموالية إليــران وأبــرزهــا «الفتح»
وكتائب «حزب الله» و«عصائب أهل الحق» ،الضغط لتغيير نتائجها
ً
الـصــادمــة ،وجــه الكاظمي رســائــل شــديــدة اللهجة ،مـحــذرا مــن أي
محاولة للخروج على األطر القانونية.
وه ــدد مـسـتـشــار رئـيــس ال ـ ــوزراء بمعاملة «م ــن يـسـتـقــوي على
الدولة معاملة زعيم داعــش السابق أبوبكر البغدادي» ،في حين
اتهم القيادي بكتائب «حزب الله» أبوعلي العسكري الكاظمي بأنه
ً
«عراب التزوير» ،مؤكدا أنه «تجرأ مع بعض أتباعه بالمخابرات على
تغيير النتائج باالتفاق مع أطراف سياسية نافذة».
(بغداد-وكاالت) ١٧

ةديرجلا

•
العدد  / 4860الجمعة  15أكتوبر 2021م  9 /ربيع األول 1443هـ

local@aljarida●com

3

محليات
الجابر :نطمح لبناء جيش عماده العلم وبناؤه اإلبداع
• هنأ ضباط الدفعتين  36و 43بترقيتهم وثمن جهودهم المخلصة
• استكمال تطوير وحدات الجيش والنهوض بمستوى تأهيل وجاهزية المنتسبين
محمد الشرهان

ه ـن ــأ ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد
الجابر الضباط مــن الدفعتين
 36و 43بـنـيـلـهــم ث ـقــة صــاحــب
السمو أمير البالد القائد األعلى
القوات المسلحة الشيخ نواف
األحمد وذلك بصدور المراسيم
األميرية بترقيتهم.
وأكـ ـ ــد ال ـج ــاب ــر ف ــي تـصــريــح
ب ـهــذه الـمـنــاسـبــة أن الـتــرقـيــات
تــأتــي ثـمــرة للجهد والـمـثــابــرة
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل ال ـم ـخ ـل ــص الـ ـ ـ ــدؤوب
الذي بذله الضباط في مختلف

الـ ـبـ ـن ــاء والـ ـتـ ـط ــوي ــر لـ ــوحـ ــدات
الـجـيــش وال ـن ـهــوض بمستوى
الـتــأهـيــل واإلعـ ــداد والـجــاهــزيــة
لمنتسبيها.
وأضـ ـ ــاف أن «وزارة ال ــدف ــاع
ال ـي ــوم تـطـمــح إل ــى ب ـنــاء جيش
يـكــون ع ـمــاده الـتـسـلــح بالعلم،
وبناؤه يقوم على دعــم اإلبــداع
وم ـ ـ ـكـ ـ ــافـ ـ ــأة ال ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز ورعـ ـ ــايـ ـ ــة
الـ ـم ــوهـ ـب ــة ،ب ـ ـهـ ــدف ال ـن ـه ــوض
ب ـم ـس ـت ــوى ق ــواتـ ـن ــا ال ـم ـس ـل ـحــة
وتحقيق اآلمال والغايات التي
نتطلع إليها جميعا».

الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــام وال ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـب ـ ـ ــات الـ ـت ــي
ٌ
ك ـل ـف ــوا ب ـه ــا كـ ــل ح ـس ــب مـجــالــه
واختصاصه ،وتحملهم لألمانة
والمسؤولية المناطة بهم.
وتـ ـمـ ـن ــى وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـ ــدفـ ـ ــاع أن
ً
«تكون الترقيات حافزا للضباط
ً
ودافـ ـع ــا ل ـهــم ل ـبــذل ال ـمــزيــد من
الجهد والعطاء لخدمة وطننا
ً
ال ـم ـع ـط ــاء» ،داعـ ـي ــا إي ــاه ــم إلــى
م ــواص ـل ــة ال ـت ـع ـل ـيــم وال ـت ــدري ــب
والتعاون مع قياداتهم ،ورعاية
وتوجيه مرؤوسيهم ،للمضي
ً
قـ ــدمـ ــا فـ ــي اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال م ـس ـيــرة

فهد الجابر :تسخير إمكانات «هندسة
المنشآت» لدعم الجهات العسكرية
أكــد وكيل وزارة الــدفــاع بالندب الشيخ
د .فـهــد ال ـجــابــر ،تسخير جـمـيــع إمـكــانــات
قطاع هندسة المنشآت العسكرية للقيام
بــواج ـبــات ـهــا ع ـلــى أك ـم ــل وجـ ــه وت ـعــاون ـهــا
ودعمها للعمل في مثل هذه المجال الهام
وال ـح ـي ــوي وال ـ ــذي ي ـخــدم ب ـ ــدوره الـجـهــات
العسكرية.
جاء ذلك خالل تفقد الوكيل الجابر ،أمس،
مصنع الـســاح والــذخـيــرة والمستودعات
الجنوبية التابعين لقيادة السالح والذخيرة
بهيئة اإلمداد والتموين في منطقة الجليعة،
تـنـفـيــذا لـتــوجـيـهــات نــائــب رئ ـيــس مجلس
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد الجابر.
واس ـت ـم ــع ال ـج ــاب ــر إليـ ـج ــاز م ـف ـصــل مــن
ض ـبــاط هـيـئــة اإلم ـ ــداد وال ـت ـمــويــن لمعرفة
آخر التطورات في آلية العمل ،واإلجــراء ات
المتبعة ،واالطالع على المعدات واألجهزة
المستخدمة في خط سير االنتاج ،ومتابعة
الـ ـ ــدور ال ـ ــذي ت ـق ــوم ب ــه ه ـنــدســة الـمـنـشــآت

ً
فهد الجابر متفقدا مصنع السالح والذخيرة
الـعـسـكــريــة بـتـقــديــم جـمـيــع أش ـك ــال الــدعــم
والمساندة لمختلف القطاعات العسكرية
والمدنية بوزارة الدفاع.
وشـمـلــت ال ــزي ــارة تـفـقــد آل ـيــات وم ـعــدات

«نقابة الكهرباء» :حققنا
 4مطالب عمالية لمنتسبينا

ً
قطع التيار عن  14بيتا وقسيمة في األحمدي
● سيد القصاص
أعلن مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة
المتجددة سعي النقابة إلى تحقيق مطالب الموظفين.
ولفت المجلس ،في بيان أمس ،إلى تحقيق جزء من تلك المطالب ،التي
تم بحثها من خالل اللجنة التي شكلها وزير الكهرباء والماء والطاقة
المتجددة ووزيــر الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية د .مشعان
العتيبي ،مشيرة إلى وجود تنسيق بينها وبين قيادات الوزارة والجهات
المعنية على تحقيق بقية المطالب.
وقال إن النقابة حققت  4مطالب عمالية مع التوصية بتشكيل لجنة
أو فريق لمتابعة باقي المطالب مع ديوان الخدمة المدنية ،والتأمينات
ً
االجتماعية ،والصحة المهنية ،موضحا أن من ضمن المطالب التي وافقت
عليها اللجنة «تحويل نظام العمل في الوزارة من  8ساعات إلى  12ساعة،
واستحقاق أصحاب الوظائف اإلشرافية لبدلي النوبة والطعام ،وعدم
وقف المكافأة الشهرية «بدل العيار» عند االنتقال من قسم إلى قسم بذات
اإلدارة وبنفس االختصاص».
من جانب آخر ،أعلن رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء
والماء عدنان دشتي ،أن الفريق بالتنسيق مع بلدية الكويت قطع التيار
ً
الكهربائي عن  14بيتا وقسيمة بالسكن الخاص في محافظة األحمدي
لوجود عزاب بها.

فريق طوارئ األمطار التابع لوزارة الدفاع
بالمنطقة الجنوبية لتقديم اإلسناد والدعم
الهندسي لــوزراة األشغال العامة لتحقيق
كل ما من شأنه خدمة هذا الوطن.

وفي ختام تهنئته ،دعا نائب
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الدفاع الضباط المرقين الى أن
ً
يكونوا دائما قدوة في تعاملهم،
ومـثــاال يحتذى بــه فــي أقوالهم
وتصرفاتهم ،وأن يعملوا بكل
إخــاص وتفان لخدمة وطنهم
وح ـم ــاي ـت ــه والـ ـ ـ ــذود ع ــن ت ــراب ــه
ً
الـ ـغ ــال ــي ،س ــائ ــا «الـ ـم ــول ــى عــز
وجل أن يديم علينا نعمة األمن
واألمـ ـ ــان وال ـع ــزة وال ــرف ـع ــة ،في
ظــل القيادة الحكيمة لصاحب
السمو أمير البالد القائد األعلى

للقوات المسلحة ،وسمو نائب
األمير ولي عهده األمين وسمو
رئيس مجلس الوزراء».
وصــدرت المراسيم األميرية
بترقية الضباط من الدفعة 36
مــن رتـبــة رائ ــد إلــى رتـبــة مقدم،
وترقية الضباط من الدفعة 43
م ــن رت ـبــة م ــازم أول إل ــى رتـبــة
نقيب.

حمد الجابر

رئيس األركان التقى سفيرة بريطانيا
اس ـت ـق ـب ــل رئـ ـي ــس األرك ـ ـ ــان
العامة للجيش الفريق الركن
خالد الصالح ،بديوان رئاسة
األرك ــان صباح أمــس سفيرة
بريطانيا لدى الكويت بليندا
لويس والوفد المرافق لها.
وت ـ ــم خ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء ت ـب ــادل
األح ــادي ــث الــوديــة ومناقشة
أهـ ــم األمـ ـ ــور وال ـمــوضــوعــات
ذات االهتمام المشترك ،وقد
أشاد الصالح بعمق العالقات
ال ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة بـ ـ ـي ـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن
الصديقين.
حضر اللقاء نائب رئيس
األرك ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـل ـج ـيــش
ال ـفــريــق ال ــرك ــن ف ـهــد الـنــاصــر
ومـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون رئـ ـ ـي ـ ــس األركـ ـ ـ ـ ــان
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـه ـي ـئ ــة ال ـع ـم ـل ـي ــات
والـخـطــط ال ـلــواء الــركــن وليد
ال ـس ــردي وآم ــر ال ـقــوة الـبــريــة
اللواء الركن محمد الظفيري
وعدد من كبار الضباط القادة
بالجيش.

ً
الصالح مستقبال سفيرة بريطانيا أمس

أكد لـ ةديرجلا قرب افتتاح توسعة مستشفى البحر للعيون
•

●

عادل سامي

كشف مدير منطقة األحمدي
الصحية ،د .أحمد الشطي ،عن
وج ــود مـشــروع صـحــي مشترك
ب ـيــن أق ـس ــام ال ـع ـيــون ف ــي وزارة

تدشين تطبيق إلكتروني لـ «الصحة النفسية»

ّ
دش ـن ــت ال ــراب ـط ــة الـكــويـتـيــة لـتـعــزيــز الـصـحــة
ً
ً
واإلع ـ ــام الـصـحــي تـطـبـيـقــا إلـكـتــرونـيــا خــاصــا
بـ «الصحة النفسية» ،وهــو تطبيق «كلنا معك»،
ً
وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية،
وبالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وقالت رئيسة الرابطة ،د .غالية المطيري ،إن
تدشين تطبيق «كلنا معك» جاء مع انطالق حملة
توعية شاملة بالصحة النفسية ،تنفذها الرابطة

بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للوقاية والتصدي
لألمراض المزمنة غير السارية.
وأوض ـح ــت أن تـطـبـيــق «كـلـنــا م ـعــك» متكامل
ُيعنى بالصحة النفسية ،ليكون منصة للرجوع
إليها للتشخيص ّ
األولي واالستشارات النفسية
ّ
والتعرف على
دون الخجل من مواجهة الطبيب،
المعلومات األساسية حــول األمــراض النفسية،
ّ ً
وتجنبا للمضاعفات التي قد تترتب عليها.

سـيـتـخـلـلــه م ـســوحــات مـيــدانـيــة
ت ـه ــدف إل ــى االك ـت ـش ــاف الـمـبـكــر
لمشاكل العيون لطالب المدارس،
ومـ ـ ـ ـ ــن ث ـ ـ ــم ال ـ ـ ـتـ ـ ــدخـ ـ ــل ال ـ ـسـ ــريـ ــع
لعالجها.
وأعلن الشطي افتتاح توسعة
مستشفى البحر للعيون قريبا،
الفتا إلى إضافة أجنحة إضافية
على مستوى المركز ،معربا إلى
سعادته بتدفق الكوادر المؤهلة
من أكثر من مدرسة طبية؛ سواء
في أوروبــا أو كندا للتعامل مع
جميع اض ـطــرابــات الـعـيــون في
الكويت.
وحـ ــول االح ـت ـفــال الـ ــذي أقـيــم
ص ـب ــاح أمـ ــس ف ــي م ــرك ــز الـبـحــر
ل ـل ـع ـيــون ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع إدارة
تعزيز الصحة ،احتفاال باليوم
العالمي لإلبصار ،أكد الشطي أن
احتفالية هذا العام جاءت تحت

ش ـع ــار «ح ــب ع ـي ـن ـيــك» ،وت ـهــدف
إلــى تسليط الضوء على رعاية
الـعـيــون واإلب ـص ــار ،والـسـيـطــرة
على أمراض العيون.
من جانبها ،أكدت مديرة إدارة
تعزيز الصحة د .عبير البحوة
أن  90بالمئة مــن حــاالت فقدان
البصر يمكن عالجها والوقاية
منها في حال اكتشفت مبكرا.
وقــالــت الـبـحــوة ،فــي تصريح
لـ ـلـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن ع ـ ـلـ ــى ه ــام ــش
االح ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــال ،بـ ـ ــال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون م ــع
إدارة ت ـعــزيــز ال ـص ـحــة احـتـفــاال
الـ ـي ــوم ال ـع ــال ـم ــي ل ــإبـ ـص ــار ،إن
ال ـم ـحــاف ـظ ــة ع ـل ــى ال ـف ـحــوصــات
الروتينية وإعطاء فحص العين
والـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة ع ـل ـي ـه ــا أولـ ــويـ ــة
بالنسبة لألطفال والكبار يجب
أن تكون أولوية في حماية النظر
والمحافظة على صحة العيون.

موظفو «اإلعاقة» طالبوا بالبدالت ...والعودة إلى «الشؤون»
العوضي لـ ةديرجلا  :مطالباتهم باالنتقال للوزارة مستحقة ورفعنا مخاطبات عدة بشأنها
•

●

جورج عاطف

ّ
ن ــف ــذت مـجـمــوعــة م ــن موظفي
وموظفات إدارات التأهيل المهني
والرعاية النهارية والمعاقين في
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة،
ص ـبــاح أمـ ــس ،وق ـفــة احتجاجية
بالساحة الخارجية لمقر الهيئة
في منطقة حولي ،مطالبين بنقل

ً
دراسة المطالب قانونيا
أكد مدير إدارة الشؤون القانونية المتحدث الرسمي للهيئة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة مبارك البداح ،أنه تم االستماع
إلى مطالبات الموظفين منفذي الوقفة االحتجاجية ،على أن
ً
تتم دراستها من الناحية القانونية ،مشددا على «التزام الهيئة
بالقرارات والتعاميم الصادرة عن الجهات الرقابية في الدولة،
السيما التي تنظم عملنا من الناحية اإلدارية».
وقــالــت الـبــداح ل ـ «الـجــريــدة» إن «الهيئة بقيادة العوضي
حريصة كل الحرص على عدم تعرض أي من موظفيها للظلم،
ً
ومنح كل ذي حق حقه ،وفقا للقوانين والقرارات الصادرة عن
ديوان الخدمة».

ً
تبعيتهم مجددا إلى وزارة الشؤون
االجتماعية ،وإقرار بدلي العدوى
ً
والـخـطــر ،فـضــا عــن إي ـقــاف قــرار
دوام ـهــم يــومــي الجمعة والسبت
وخالل العطل الرسمية ،مؤكدين أن
«هذا القرار غير انساني ومخالف
لقانون العمل ،السيما أنه من حق
كل موظف ،على األقــل ،يــوم راحة
أسبوعيا».
ً
وت ـ ـع ـ ـق ـ ـي ـ ـب ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ــوقـ ـ ـف ـ ــة
االحتجاجية ،أكدت مديرة الهيئة
العــام ـ ـ ـ ـ ــة لشـ ـ ــؤون ذوي اإلعـ ــاقـ ـ ــة
د .شفيقة العوضي لـ «الجريدة» أن
«مطالبات الموظفين بالعودة إلى
تبعية وزارة الـشــؤون مستحقة،
خ ـصــوصــا أن ـنــا رف ـع ـنــا أك ـثــر من
مخاطبة لنقل تبعية ثالث إدارات
هــي «المعاقين» ،والمركز الطبي
التأهيلي ،وخدمات دور الرعاية
ً
إلـ ــى وزارة ال ـ ـشـ ــؤون ،ف ـض ــا عن
إلـ ـح ــاق إدارة ال ـتــأه ـيــل الـمـهـنــي
للمعاقين بالهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب».
ولفتت إلى أنه بشأن المطالبة
ً
بـمـنـحـهــم يـ ــوم راحـ ـ ــة أس ـبــوع ـيــا

فــاألمــر محكوم بقوانين وقــرارت
ديوان الخدمة المدنية ،التي قضت
بدوام الموظفين الذين يحصلون
على بدلي نوبة (أ) و(ب) طوال أيام
األسبوع ،مؤكدة أن األمر ليس من
صــاحـيــات الـهـيـئــة ،وتـعــديـلــه أو
ال ـغــاؤه يقع ضمن اختصاصات
الديوان.

تنظيم منح البدالت
وبـشــأن منح الـبــدالت المالية،
ومـنـهــا الـخـطــر والـ ـع ــدوى ،قــالــت
ال ـع ــوض ــي إن «الـ ـم ــراق ــب ال ـمــالــي
ّ
سجل ،منذ فترة ،مالحظات عدة
ً
عـلــى الـهـيـئــة بـلـغــت  12امـتـنــاعــا
ُ
فيما يخص الـبــدالت التي تمنح
ل ـب ـع ــض م ــوظ ـف ــي دور ال ــرع ــاي ــة
االجتماعية ،غير أنــه من منطلق
الـحــرص على حقوق الموظفين،
وع ــدم وقــف بدالتهم دون دراســة
ً
األمـ ــر بــاسـتـفــاضــة تـجـنـبــا لظلم
أحد ،قابلت رئيس جهاز المراقبين
الـمــالـيـيــن ح ـي ـنــذاك ،وت ــم إيـضــاح
ً
األم ـ ــر ل ـ ــه ،خـ ـص ــوص ــا أن هـ ــؤالء

جانب من الوقفة االحتجاجية لموظفي «اإلعاقة» أمس
ال ـمــوظ ـف ـيــن قـ ــادمـ ــون م ــن وزارة
ال ـ ـش ـ ــؤون» ،م ـض ـي ـفــة أن «رئ ـي ــس
الـ ـجـ ـه ــاز أب ـ ــدى تـ ـع ــاون ــا واس ـع ــا
مـعـنــا وأوقـ ـ ــف ه ــذه االم ـت ـنــاعــات
وال ـم ــاح ـظ ــات ،ال ـســالــف ذكــرهــا،
مدة  6أشهر إلى حين االنتهاء من
دراسة األمر من الجوانب كافة».
وأوضحت العوضي أنه «خالل
هذه الفترة خاطبنا ديوان الخدمة

«بلد الخير» تطلق مشروع
«تسبيل المياه»

أعلنت جمعية بلد الخير،
توقيع تعهد إلنجاز مشروع
«مصرف تسبيل المياه»،
بالشراكة االستراتيجية مع
إدارة المصارف الخاصة
في األمانة العامة لألوقاف،
ً
تنفيذا لشروط الواقفين
التي نصت عليها الحجج
الوقفية ،بهدف توفير
ماء صحي في عبوات
مبردة وجاهزة .وقال
المدير العام في الجمعية،
عثمان الثويني ،في
تصريح صحافي ،أمس ،إن
«المشروع يهدف إلى توفير
ماء صحي في عبوات مبردة
وجاهزة ،حيث تنقل سيارات
متخصصة المياه إلى
مؤسسات الدولة والمساجد
وأماكن وجود العمال وفي
األسواق العامة ،إضافة
إلى العديد من المؤسسات
واألماكن األخرى ،لنصل من
خالله إلى األكثر حاجة في
المناطق المختلفة داخل
الكويت».

«إحياء التراث» تنظم ملتقى
«االحتفال بالمولد النبوي»

الشطي :مشروع لحماية الطالب من مشاكل اإلبصار
الصحة وإدارة الصحة المدرسية
للتدخل المبكر لحماية العيون،
يـهــدف إل ــى حـمــايــة األط ـفــال في
المدارس من مشاكل اإلبصار.
وق ـ ــال ال ـش ـط ــي ،ف ــي تـصــريــح
ل ـ «ال ـجــريــدة» ،إن هــذا المشروع

سلة أخبار

المدنية الذي قام بدراسة وعرض
األمر على إدارة رعاية المعاقين،
ثم إيفادنا بكل مسمى الموظفين
والبدل المالي المستحق» ،الفتة
إل ــى أن الـهـيـئــة ق ــام ــت بمناقشة
الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ف ـ ــي لـ ـجـ ـن ــة ش ـ ــؤون
الموظفين ،واالتـفــاق على تنفيذ
تعليمات وقرارات الديوان ،شريطة
ال ـتــرت ـيــب م ـعــه ل ـل ـق ـيــام ب ــزي ــارات

ل ــإدارات األخ ــرى الكتمال عملية
م ـن ــح ال ـ ـبـ ــدالت ،ث ــم رفـ ــع محضر
االجـ ـتـ ـم ــاع إل ـ ــى وزي ـ ـ ــر الـ ـش ــؤون
االجتماعية الذي وافق عليه وتم
اعتماده ،مؤكدة أنه حتى تاريخه
فإن عملية صرف البدالت مستمرة
دون ت ـ ــوق ـ ــف ،وذل ـ ـ ـ ــك إل ـ ـ ــى حـيــن
ُ
تنظيمها لتمنح فقط للمستحقين
وفق قرارات وضوابط الديوان.

تنظم جمعية إحياء التراث
اإلسالمي في الجهراء
دورة علمية في شرح كتاب
«وصية العالم الجليل موفق
الدين ابن قدامة المقدسي»،
يحاضر فيها الشيخ د .سعد
الخثالن من السعودية ،من
خالل الواتساب والتلغرام،
أيام السبت واالثنين
واألربعاء من كل أسبوع،
ابتداء من الغد ولمدة شهر.
كما تقيم الجمعية في
منطقة الجهراء أيضا ملتقى
علميا حول «حكم االحتفال
بالمولد النبوي» ،والذي
يبدأ غدا ويستمر  3أيام،
حيث ستكون محاضرة
اليوم األول بعنوان
«خير الهدي هدي محمد
صلى الله عليه وسلم»،
وسيحاضر فيها الشيخ د.
عمر العمر من السعودية،
أما اليوم الثاني فستكون
فيه محاضرة حول «حكم
االحتفال بالمولد النبوي»
للشيخ د .صالح عبدالكريم
من البحرين ،ومحاضرة
اليوم األخير ستكون
بعنوان «شبهات وردود
حول المولد النبوي» للشيخ
د .فرحان الشمري.

«النجاة» 351 :أسرة متعففة
مستفيدة من «العشيات»

أعلنت جمعية النجاة
الخيرية تقديم المساعدات
الغذائية لـ 351أسرة متعففة
داخل الكويت لمدة  6أشهر،
بدءا من أكتوبر الجاري،
ضمن مشروع «مصرف
العشيات  ،»3بدعم كريم من
األمانة العامة لألوقاف.
وقال مدير إدارة المساعدات
بالجمعية محمد الخالدي،
في تصريح صحافي،
أمس ،إن الجمعية توفر من
خالل مشروع «العشيات»
االحتياجات الغذائية
لألسر المستحقة ،بالتعاون
مع األسواق المركزية،
حيث يتم توزيع بطاقات
ممغنطة على األسر ،وشحن
هذه البطاقات بالمبلغ
المخصص لألسرة بداية كل
شهر لشراء احتياجاتها.
وأضاف أن المشروع
يستفيد منه قرابة 1800
شخص شهريا من شريحة
األرامل ،والمطلقات ،وكبار
السن ،والمرضى والمعاقين،
والعاطلين عن العمل،
وضعاف الدخل ،والمهتدين
الجدد.
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«التربية» تطلب عمال نظافة بالتعيين المباشر لمواجهة أزمة نقص العمالة
فهد الرمضان

اجتمع وزيــر التربية د.علي
الـ ـمـ ـض ــف مـ ــع وفـ ـ ــد مـ ــن وزارة
ال ـص ـح ــة ،ض ـمــن أطـ ــر ال ـت ـعــاون
ال ـم ـش ـت ــرك ال ـ ـخـ ــاص بـتـطـبـيــق

االش ـ ـ ـتـ ـ ــراطـ ـ ــات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة فــي
ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــدارس .وث ـ ـم ـ ــن ال ـم ـض ــف
«ال ـج ـهــود الـكـبـيــرة ال ـتــي قــامــت
بها وزارة الصحة وممثلوها

وأثــرهــم على الميدان التربوي
ومساهمتهم في العودة اآلمنة
للمدارس».
وتطرق االجتماع إلى بعض

الكويت سباقة في حصد الجوائز
كــرم الوكيل المساعد للتنمية التربوية
واألنشطة فيصل المقصيد الفائزين بجائزة
مؤسسة حمدان بن راشــد آل مكتوم لــأداء
التعليمي المتميز.
وثمن المقصيد الجهود المبذولة للفرق
المشاركة في المسابقة رغم جائحة كورونا،
مبينا ان "وزارة التربية استطاعت تجاوز
ه ــذه األزم ــة بــاق ـتــدار مــن خ ــال ت ـعــاون أهــل
الميدان التربوي الممثل بمديري المناطق
والـهـيـئــة الـتـعـلـيـمـيــة واإلداريـ ـ ــة ،بــاإلضــافــة
إلى جهود أولياء األمور وتشجيعهم الدائم
ألبنائنا الطلبة للوصول لهذه النجاحات
لتحقيق الجانب التعليمي المتميز".
وأكد أن "الكويت ما زالت سباقة في حصد

هــذه الجوائز من خــال مشاركاتنا الفعالة
لرفع اسمها دائما في المحافل الدولية".
م ــن ج ـه ـت ــه ،ع ـب ــر الـ ـمـ ـش ــرف الـ ـع ــام عـلــى
المسابقة ،المدير الـعــام لمنطقة األحـمــدي
التعليمية منصور الديحاني عن "سعادته
وفخره بهذاالتكريم للمتميزين بالجائزة
ال ـ  23لمؤسسة حمدان بن راشــد آل مكتوم
لألداء التعليمي المتميز بأن تتوج الكويت
ممثلة بجميع العاملين بالميدان التربوي
ليتم تكريمهم في هذه الجائزة المتميزة".

أولمبياد علوم األرض
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،كـ ــرم ال ــوك ـي ــل الـمـســاعــد

«طلبة األردن» إلقالة
المرشدين المقصرين
●

فيصل متعب

طــالــب التجمع المستقل لطلبة الـكــويــت فــي األردن
رئيس المكتب الثقافي د .حمود القشعان بإقالة بعض
المرشدين والمرشدات االكاديميين واستبدالهم بآخرين
نتيجة تقصيرهم أمــام الطلبة الكويتيين الدارسين في
االردن .وذكر التجمع في بيان صحافي أمس أنه «سيتم
إرسال کتاب رسمي لمكتب وزير التعليم العالي د .محمد
الفارس والمكتب الثقافي بأسماء المرشدين والمرشدات
المقصرين بعملهم مستندين للشكاوى الطالبية عليهم».
وقال التجمع «لن يسمح للمكتب الثقافي بالتدخل بقائمة
المناديب واعتماد القائمة القديمة وعدد المناديب والتي
بها  13مندوبا فقط ال غيره» ،مبينا أن «قائمة المناديب
المعتمدة لدينا منذ اكثر من  11سنة» .وأفــاد بأن هناك
الـعــديــد مــن المطالبات أبــرزهــا ع ــدم الـتــدخــل فــي العمل
الطالبي وشؤون العمل النقابي من قبل المكتب الثقافي،
مشيرا إلى أنه «سيتم ارسال كتاب آخر بأهم المطالب التي
يجب تحقيقها لطلبتنا على أرض الواقع».

الـمـســاعــد للتعليم ال ـعــام أســامــة السلطان
طالبات مسابقة األولمبياد الــدولــي لعلوم
األرض ال ـم ـقــامــة ب ـمــدي ـنــة ت ـيــومــن روس ـيــا
االت ـح ــادي ــة ف ــي ال ـف ـتــرة م ــن  25إل ــى  30من
شـهــر أغـسـطــس ال ـمــاضــي ،وذلـ ــك بحضور
وكيل وزارة التربية الدكتور علي اليعقوب.
وق ــال ــت ال ـمــوج ـهــة ال ـف ـن ـيــة ال ـع ــام ــة لـلـعـلــوم
م ـن ــى األنـ ـ ـص ـ ــاري ان "ال ـم ـس ــاب ـق ــة ت ـع ــد مــن
أق ــوى المنافسات العلمية لـطــاب مــدارس
المرحلة الثانوية التي تعنى بعلوم األرض
والجيولوجيا" ،موضحة انها "تهدف إلى
تعزيز الـتـعــاون الــدولــي فــي ت ـبــادل األفـكــار
وإقامة جسور الصداقات والعالقات الودية
بين المتعلمين".

األمــور المتعلقة باالشتراطات
الصحية والمستجدات فيها.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــرم ال ـ ـم ـ ـض ـ ــف م ـم ـث ـل ــي
وزارة الـصـحــة عـلــى جـهــودهــم
وم ـشــارك ـت ـهــم ف ــي خ ـطــة وزارة
ال ـت ــرب ـي ــة لـ ـلـ ـع ــودة اآلم ـ ـنـ ــة إل ــى
المدارس.
من جهة أخرى ،أعلنت وزارة
التربية عن حاجتها لتوظيف
عـ ـ ــدد مـ ــن عـ ـم ــال الـ ـنـ ـظ ــاف ــة مــن
الذكور واإلناث ،عن طريق عقد
الراتب المقطوع.
جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي إع ـ ــان حــاجــة
اعـتـمــده وكـيــل ال ـ ــوزارة د .علي
ال ـ ـي ـ ـع ـ ـقـ ــوب أمـ ـ ـ ـ ــس ،وح ـص ـل ــت
"الجريدة" على نسخة منه.
وحـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـي ـ ـع ـ ـقـ ــوب شـ ـ ــروط
الـتــوظـيــف ب ــأن ي ـكــون الـمـتـقــدم
أو المتقدمة من حملة الشهادة
الـمـتــوسـطــة أو أق ــل ،وأن تكون
ل ــدي ــه إقـ ــامـ ــة ص ــال ـح ــة وق ــاب ـل ــة
لـ ـلـ ـتـ ـح ــوي ــل ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى أن ــه
يـ ـفـ ـض ــل أن يـ ـجـ ـي ــد ا ل ـل ـغ ـت ـي ــن
العربية واإلنكليزية ،ويجتاز
مـ ـق ــابـ ـل ــة الـ ـت ــوظـ ـي ــف م ـ ــن ق ـبــل

وزير التربية مكرما بثينة المضف
جـهــات االخـتـصــاص ،موضحا
أن التقديم سيكون عبر الموقع
الرسمي للوزارة.
وتأتي خطوة اليعقوب بعد

ُّ
تأخر تعيين مدير «التطبيقي» يعطل منظومة العمل
●

أحمد الشمري

فيما ينطلق الفصل الدراسي األول لعام -2021
 2022المقبل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال ـتــدريــب بـعــد غــد األح ــد ،علمت «ال ـجــريــدة» من
مـصــادر مطلعة فــي «التطبيقي» ،أن تــأخــر إعــان
تعيين المدير العام للهيئة إلى اآلن يعطل الكثير
مــن ال ـقــرارات المصيرية الـتــي تساهم فــي تطوير
عجلة الهيئة ،أبــرزهــا اختيار نــواب المدير العام
للهيئة المنتهية مدة عملهم.
وذكرت المصادر أن المكلفين بقيادة المناصب
اإلشرافية في مناصب نواب المدير يعملون على
ت ـصــريــف ال ـعــاجــل م ــن األمـ ـ ــور ،وأن ال ـتــأخ ـيــر في
تسكين المناصب القيادية بالتعيين يؤثر على
منظومة العمل في «التطبيقي» ،ألن هناك الكثير من
القرارات في الكليات والمعاهد مرتبطة بموافقات
مــن نــواب المدير .وأش ــارت إلــى «أن اختيار نــواب
المدير المنتهية مدتهم يكون بعد اختيار مدير
جديد للهيئة» ،مبينة أن هناك  4مناصب قيادية
رئيسية تدار بالتكليف« :هي المدير العام للهيئة

باإلنابة د .جاسم األنصاري خلفا لوزير التربية ،د.
علي المضف ،ونائب مدير الهيئة لقطاع التدريب
باإلنابة م .فيصل المطيري ،وذلك بعد انتهاء مدة
عمل م .طارق العميري ،ونائب مدير الهيئة لقطاع
التخطيط والتنمية بالتكليف د .جاسم االستاد،
ال ــذي يشغل منصب نــائــب الـخــدمــات األكــاديـمـيــة

المساندة ،وذلــك بعد انتهاء مــدة عمل د .فاطمة
الـكـنــدري الـتــي كــانــت تشغل منصب نــائــب قطاع
التخطيط والتنمية ،وأخ ـيــرا نــائــب مــديــر الهيئة
لقطاع الشؤون اإلدارية والمالية باإلنابة ،د .حسن
ال ـف ـجــام ،وذل ــك بـعــد ان ـت ـهــاء م ــدة عـمــل م .حـجــرف
الحجرف.

األزم ــة الـتــي واجهتها التربية
وتــواج ـه ـهــا م ــع ب ــداي ــة ك ــل عــام
دراس ـ ـ ــي ،ب ـن ـقــص أعـ ـ ــداد عـمــال
النظافة في الـمــدارس ،وهــو ما

دف ــع "الـتــربـيــة" إل ــى االسـتـعــانــة
بعمال بلدية الكويت لتنظيف
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدارس مـ ـ ــع بـ ـ ــدايـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــام
الدراسي الحالي.

«تدريب الهيئة» :فريق لمتابعة
االعتماد األكاديمي لـ «المهني»
كـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف م ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــر مـ ـعـ ـه ــد
التدريب المهني في الهيئة
ا لـعــا مــة للتعليم التطبيقي
والتدريب فاضل بوشهري
عـ ـ ــن تـ ـشـ ـكـ ـي ــل ف ـ ــري ـ ــق ع ـم ــل
لمتابعة إ جـ ــراء ات برنامج
االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد األكـ ــادي ـ ـمـ ــي فــي
المعهد ،مشيرا إلى اعتماد
 9ت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات درا س ـ ـ ـيـ ـ ــة
ً
بـ ــرام ـ ـج ـ ـيـ ــا م ـ ــن أك ــاديـ ـمـ ـي ــة
باريس خالل زمن قياسي.
و قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ان ذ ل ـ ـ ـ ـ ــك ث ـ ـمـ ــرة
تــوح ـيــد ال ـن ـم ــاذج الـخــاصــة
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرة والـ ـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ـ ــة
واإلنـ ـ ـت ـ ــاج ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
اع ـت ـم ــاد نـ ـم ــاذج ال ـك ـفــايــات

لجميع المقررات الدراسية
وال ـ ــوص ـ ــف ال ــوظـ ـيـ ـف ــي لـكــل
ش ـع ـبــة ب ــاألقـ ـس ــام الـعـلـمـيــة
وصـيــاغــة وتـقــويــم الــوصــف
ً
الوظيفي طبقا لمتطلبات
ً
س ـ ـ ـ ـ ــوق الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل ،مـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــدا
بـ ـ ــال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــود الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــوم
ب ـه ــا إدارة ض ـب ــط ا لـ ـج ــودة
واالعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاد األكـ ـ ــادي ـ ـ ـمـ ـ ــي
لالرتقاء بالعملية العلمية
وت ـح ـس ـيــن ج ـ ــودة خــريـجــي
الهيئة.

ةديرجلا
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ّ
الكويت تودع المؤرخ سيف مرزوق الشمالن

محليات

ّ
صاحب السمو ونائب األمير عزيا أسرته وثمنا مناقبه وأعماله الجليلة في خدمة وطنه

سيف مرزوق الشمالن

خالل استقباله من قبل سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد

محمود يوسف

ترك مقاعد الدراسة
رغم تفوقه ليبدأ
رحلته مع الكتابة
وحاز دبلوم
الصحافة بالمراسلة

ّقدم برنامج
«صفحات الكويت»
التلفزيوني ّ
وعرف
األجيال برجاالت
الوطن الذين كافحوا
للدفاع عنه

ف ـ ـقـ ــدت ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـ ـمـ ــؤرخ
س ـ ـيـ ــف مـ ـ ـ ـ ـ ــرزوق ال ـ ـش ـ ـمـ ــان،
ب ـعــد ح ـي ــاة حــاف ـلــة بــالـعـطــاء
والـبـحــث والـتــوثـيــق ألح ــداث
ال ـ ـ ـتـ ـ ــاريـ ـ ــخ الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي ،م ـم ــا
ســاهــم فــي حـفــظ أه ــم تــاريــخ
ك ــويـ ـت ــي ل ــأجـ ـي ــال الـ ـق ــادم ــة
ّ
ي ـت ـع ــل ــق ب ــال ـس ـف ــر والـ ـغ ــوص
عـلــى ال ـلــؤلــؤ ،فــاسـتـحــق لقب
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــؤرخ ،ب ـ ـش ـ ـغ ـ ـفـ ــه وح ـ ـبـ ــه
ل ـلـ ـت ــاري ــخ وتـ ـف ــانـ ـي ــه ل ـخــدمــة
ه ــذا الـتـخـصــص ال ــذي أحـبــه
مـنــذ ص ـغــره ،و ه ــو مــا جعله
مشغوفا بالتراث والماضي
ومبدعا في حفظه.
و قــد بـعــث صــا حــب السمو
أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ــواف
األح ـم ــد ب ـبــرق ـيــة ت ـعــزيــة إلــى
أسـ ـ ــرة الـ ــراحـ ــل ،أعـ ـ ــرب فـيـهــا
س ـم ــوه ع ــن خ ــال ــص ت ـعــازيــه
وص ـ ـ ـ ــادق مـ ــواسـ ــاتـ ــه ب ــوف ــاة
أحد رجاالت الوطن األوفياء،
م ـ ـس ـ ـتـ ــذكـ ــرا سـ ـ ـم ـ ــوه م ـن ــاق ــب
ال ـف ـق ـي ــد وأع ـ ـمـ ــالـ ــه ال ـج ـل ـي ـلــة
وإس ـ ـهـ ــامـ ــاتـ ــه الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ـ ّـدرة فــي
خــد مــة و طـنــه خ ــال مسيرته
ال ـح ــاف ـل ــة ب ــال ـع ـط ــاء ب ـم ـجــال
توثيق التاريخ الكويتي عبر
إجـ ـ ــراء الـ ـلـ ـق ــاء ات ال ـح ــواري ــة
مع كوكبة من الرعيل األول،
ومؤلفاته الثرية بالمعلومات
الــوط ـن ـيــة ال ـتــاري ـخ ـيــة ،وذل ــك
ب ـش ـكــل م ـت ــواص ــل ع ـلــى مــدى
ع ـ ـ ـشـ ـ ــرات ال ـ ـس ـ ـن ـ ـيـ ــن ،س ــائ ــا
ّ
س ـ ـمـ ــوه ال ـ ـمـ ــولـ ــى ج ـ ـ ــل وع ــا
أن ي ـت ـغ ـمــده ب ــوا س ــع ر حـمـتــه
ومغفرته ،وأن يسكنه فسيح
جناته ،ويلهم أسرته الكريمة
وذويه جميل الصبر وحسن
العزاء.
كـ ـ ـم ـ ــا بـ ـ ـع ـ ــث سـ ـ ـم ـ ــو ن ــائ ــب
األمـ ـي ــر ول ـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـش ـيــخ
مشعل األحمد ببرقية تعزية
إ لــى أ ســرة الشمالنّ ،
ضمنها
سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوه خ ـ ـ ــال ـ ـ ــص تـ ـ ـع ـ ــازي ـ ــه

ي ـ ـع ـ ـم ـ ـلـ ــون ب ـ ــالـ ـ ـغ ـ ــوص ع ـل ــى
الـ ـ ـل ـ ــؤل ـ ــؤ وال ـ ـ ـس ـ ـ ـفـ ـ ــر ،ف ـم ـن ـه ــم
ال ـ ـغـ ــواصـ ــون وال ـ ـطـ ــواشـ ــون،
وك ـ ـ ـ ـ ــان لـ ـ ــذلـ ـ ــك ت ـ ــأثـ ـ ـي ـ ــر ع ـل ــى
مشواره في الحياة ،فانطلق
ع ــام  1942فــي ر حـلــة بحرية
مـ ـ ــع جـ ـ ـ ـ ــده؛ هـ ـ ــي األول ـ ـ ـ ـ ــى ل ــه
ف ــي م ـس ـيــرتــه ،ووصـ ـل ــت الــى
مغاصات الكويت واألحساء
والبحرين ،ومع بدء تأسيس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات والـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات
الـحـكــومـيــة فــي ال ـكــويــت ،بــدأ
مسيرته العملية عــام 1953
بوظيفة صغيرة في المخازن
ب ــإدارة الـصـحــة ،وفــي أواخــر
عام  1954تم تعيينه مسؤوال
عــن الـعــاقــات الـعــامــة ،ليترك
"ال ـص ـحــة" بـعــد ذل ــك ،ويـعـمــل
مـ ــديـ ــرا ل ـل ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة
(الـ ـك ــوي ــت الـ ـي ــوم) ح ـت ــى ع ــام
.1975

برنامج «صفحات الكويت»
مــع الشيخ حمد الجابر فــي معرض
«الكويت جميلة» للصور الفوتوغرافية
وص ـ ـ ـ ــادق مـ ــواسـ ــاتـ ــه ب ــوف ــاة
ال ــراح ــل ،م ـش ـيــدا س ـمــوه بما
قـ ـ ّـدمـ ــه ل ــوطـ ـن ــه مـ ــن خ ــدم ــات
ج ـل ـي ـلــة ع ـب ــر م ـس ـي ــرة حــافـلــة
بالعطاء ،ال سيما في مجال
توثيق تاريخ الوطن العزيز،
سائال سموه المولى تعالى
أن ي ـت ـغ ـمــده ب ــوا س ــع ر حـمـتــه
ويسكنه فسيح جناته ويلهم
أسرته الكريمة وذويه جميل
الصبر وحسن العزاء.
ك ـمــا ب ـعــث رئ ـي ــس مـجـلــس
ا ل ــوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد ببرقية تعزية مماثلة.

الميالد والتعليم
ُو ل ـ ـ ــد ا ل ـ ــرا ح ـ ــل عـ ـ ــام 1926

فــي فــر يــج ا ل ـش ـمــان بمنطقة
شـ ــرق ،وت ـت ـحــدر عــائ ـل ـتــه مــن
ع ــائ ـل ــة الـ ــرومـ ــي ،وجـ ـ ـ ّـده هــو
الـ ـم ــرح ــوم شـ ـم ــان بـ ــن عـلــي
آل سيف ،ا لــذي كــان من أكبر
تجار اللؤلؤ.
ب ـ ــدأ ت ـع ـل ـي ـمــه ف ــي م ــدرس ــة
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي أسـ ـسـ ـه ــا
ُج ــده ،و هــي مــدر ســة مجانية
خ ـ ـ ـص ـ ـ ـصـ ـ ــت ل ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــة أهـ ـ ــل
الـ ـك ــوي ــت ،ث ــم أكـ ـم ــل تـعـلـيـمــه
فــي مــدرســة ح ـمــود مــا علي
اإلب ـ ـ ــراهـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم ،وف ـ ـي ـ ـهـ ــا ح ـف ــظ
ا لـقــرآن الكريم ،انتقل بعدها
لمدرسة عبدالله عبداللطيف
ّ
العثمان ،حيث تعلم الكتابة
ومـبــادئ الـحـســاب ،وفــي عام
 1937التحق بأولى المدارس

ال ـح ـكــوم ـيــة ،وه ــي ال ـمــدرســة
ا لـ ـش ــر قـ ـي ــة ،قـ ـب ــل أن ي ـل ـت ـحــق
بالمدرسة المباركية وهو في
سن الـ  22عاما ،ليحصل على
الشهادة االبتدائية ،وفي عام
 1952ت ــرك مـقــا عــد ا ل ــدرا س ــة،
ر غـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـفـ ـ ــو قـ ـ ــه فـ ـ ـ ــي دروس
ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ وال ـ ـلـ ـغـ ــة ال ـع ــرب ـي ــة
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواد الـ ــدي ـ ـن ـ ـيـ ــة ،ل ـي ـب ــدأ
ر حـلــة مــع ا لـكـتــا بــة فــي مجلة
اسمها البعثة يصدرها طلبة
الكويت في مصر ،و حــاز من
خ ــالـ ـه ــا دبـ ـ ـل ـ ــوم ال ـص ـح ــاف ــة
بالمراسلة.

واكب علوم البحر
والبيئة الصحراوية
وراقب مواسم الطيور
وأثرى الباحثين
الحياة العملية
بمعلومات مهمة
نـ ـ ـش ـ ــأ فـ ـ ـ ــي ب ـ ـي ـ ـئـ ــة أهـ ـلـ ـه ــا
عنها

فـ ـ ــي بـ ـ ــدايـ ـ ــة ال ـس ـت ـي ـن ـي ــات
اخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاره الـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ــل الـ ـشـ ـي ــخ
ج ــاب ــر ال ـع ـلــي (وزي ـ ــر اإلع ــام
آ نــذاك) ،مستشارا له لشؤون
التلفزيون ،وتم تكليفه إعداد
وت ـقــديــم بــرنــامــج «ص ـف ـحــات
م ــن ت ــار ي ــخ ا ل ـك ــو ي ــت» ،فجمع
ا لـمـعـلــو مــات ب ـل ـقــاء ات كثيرة
خــاصــة مــع ك ـبــار ال ـســن ومــع
أش ـخــاص حــاربــوا وشــاركــوا
فـ ــي م ـع ــرك ــة الـ ـص ــري ــف سـنــة
 ،1901و ك ـ ـ ـ ـ ــان لـ ـلـ ـب ــر ن ــا م ــج
صــدى كبير ،و عـ ّـر ف األجيال
بـ ـ ــرجـ ـ ــاالت ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ــذيـ ــن
س ــاه ـم ــوا وك ــاف ـح ــوا ل ـلــدفــاع
عن الكويت ،وأبرز البرنامج
شـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاع ـ ـ ــة أه ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت
وت ـف ــان ـي ـه ــم فـ ــي خ ــدم ــة ه ــذه
األرض و حـ ـ ـف ـ ــا ظـ ـ ـه ـ ــم ع ـل ــى
التراث.
فــي ع ــام  1955تــم تكليفه

باإلشراف على رحلة خاصة
بــال ـت ـصــويــر وال ـت ـق ــاط صــور
ف ــي ال ـب ـح ــر ،وال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
ح ـي ــاة ال ـغ ــواص ـي ــن ،نـظـمـتـهــا
دائ ــرة الـمـطـبــوعــات والـنـشــر،
وليقوم فــي السنة التي تلي
الرحلة بتأليف كتابه «تاريخ
الكويت» عام  ،1956وبعدها
ت ــوال ــت ال ـم ــؤل ـف ــات ال ـخــاصــة
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ وتـ ـ ـ ـ ــراث الـ ـكـ ــويـ ــت،
ليستقيل  -ر حـمــه ا لـلــه  -من
اإلع ـ ــام وي ـع ــود ب ـعــدهــا الــى
وزارة ا ل ـص ـحــة ح ـتــى تـقــا عــد
منها.

الدواوين القديمة
انـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــض ،يـ ــرح ـ ـمـ ــه ال ـ ـلـ ــه،
عندما علم بــأن هـنــاك أوا مــر
م ـ ــن بـ ـل ــدي ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ـه ــدم
ال ـ ـ ـ ــدواوي ـ ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــدي ـ ـمـ ــة ع ـل ــى
الـ ـبـ ـح ــر ،ف ــذه ــب ال ـ ــى ال ـش ـيــخ
ج ــاب ــر األحـ ـم ــد ،ل ـي ـط ـلــب مـنــه
إيـ ـق ــاف الـ ـه ــدم ،ل ـمــا ف ــي ذلــك
م ــن تــدم ـيــر ل ـل ـت ــراث ال ـقــديــم،
ف ــأم ــر األم ـ ـيـ ــر ،ي ــرح ـم ــه ال ـل ــه،
بإيقاف الهدم ،لتبقى دواوين
ال ـ ـش ـ ـمـ ــان ،والـ ـعـ ـسـ ـع ــوس ــي،
والـنـصــف ،وال ـب ــدر ،والـخــالــد
وال ــروض ــان ،ت ــروي لــأجـيــال
حكايات رويت بين جدرانها،
كـ ـ ـم ـ ــا تـ ـ ـع ـ ـ ّـب ـ ــر عـ ـ ـ ــن ت ـص ـم ـي ــم
ال ـع ـمــارة الـكــويـتـيــة الـقــديـمــة،
أما ديوانه الكائن في منطقة
الدعية ،فقد ّ
حوله إلى متحف
لـجـمــع ا لـمـقـتـنـيــات الكويتية
ال ـ ـنـ ــادرة ع ـل ــى م ــر ال ـت ــاري ــخ،
ليكون متحفا شعبيا افتتحه
عام  1972تحت اسم متحف
الـ ـشـ ـم ــان ،ول ـت ـن ـط ـل ــق ب ـعــده
إنشاء متاحف شعبية أخرى
تـ ـ ـع ـ ــود إلـ ـ ـ ــى م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ــن
المولعين بالتراث.

فيلم َبس يا بحر

كان له دور كبير في فيلم
«بس يا بحر» ،إذ فتح ديوانه
ومـنــزلــه لـلـتـصــويــر ،وتــزويــد
الـ ـمـ ـخ ــرج ب ـك ــل مـ ــا ل ــدي ــه مــن
ال ـق ـطــع األث ــري ــة ال ـتــي تـخـ ّـص
ا لـبـحــر ،وأ م ــده بالمالحظات
وا لــذ كــر يــات ا لـخــا صــة بمهنة
الغوص للحفاظ على تاريخ
اآلب ـ ـ ـ ــاء واألج ـ ـ ـ ـ ــداد ول ـخ ــدم ــة
الغوص والبحر.
لــم يـكـتــف الــراحــل بــدراســة
علوم البحر والغوص ،فأحب
البيئة الصحراوية الكويتية،
ورا قـ ــب حــر كــة ا ل ـط ـيــور فيها
ومواسمها ،وأثرى الباحثين
فيها بمعلومات مهمة عنها.

الراحل مع د .أحمد الخطيب

انتفض في مواجهة
أوامر بلدية الكويت
بهدم الدواوين
القديمة على البحر
ّ
وحول ديوانه إلى
متحف

 ...ومع د .هالل الساير

السيرة الذاتية

مؤلفات وجوائز

• االسم :سيف بن مرزوق بن شمالن بن علي آل سيف
• الميالد( 1926 :فريج الشمالن) منطقة شرق
•  1952نال دبلوم الصحافة بالمراسلة من مصر.
•  1953موظف في وزارة الصحة.
•  1965معد ّ
ومقدم البرنامج التاريخي «صفحات من تاريخ الكويت».
•  1965عضو مؤتمر األدباء الخامس في بغداد.
•  1977عضو مؤتمر المؤرخين العرب واألجانب بالدوحة.
•  1980عضو مؤتمر التراث الشعبي في بغداد.
•  2000نال جائزة الدولة التقديرية عن عام .2000

كـتــب ،يــرحـمــه ال ـلــه ،الـعــديــد مــن الـمــؤلـفــات
والكتب ،ومن أبرزها:
 «من تاريخ الكويت» عام .1959 «تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويتوالخليج العربي» عام .1975
 «األلعاب الشعبية الكويتية» عام .1970كما قام بالتعليق والتقديم لكتاب «أربعون
ع ــام ــا فـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ...م ـ ــذك ـ ــرات ف ـيــول ـيــت
دي ـك ـس ــون» ،رغ ـبــة م ـنــه ف ــي إثـ ــراء الـمـكـتـبــة
العربية ،و قــام بالكتابة عن الغوص على
ال ـلــؤلــؤ وتــرج ـم ـتــه ال ــى ال ـل ـغــة اإلنـكـلـيــزيــة
وطباعته في لندن ،وقد أثنى عليه األمير
ال ــراح ــل الـشـيــخ جــابــر األح ـمــد لـهــذ العمل
الـكـبـيــر ،كــذلــك عـمــل عـلــى مــراجـعــة الـعــديــد

من الكتب العربية القديمة والحديثة ،وله
مقاالت كثيرة عن الكويت وقطر نشرها في
مجلة البعثة ،التي كانت تصدر في مصر
منذ عام  ،1946ثم توقفت.
نـ ــال ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـج ــوائ ــز ،م ـن ـهــا ج ــائ ــزة
الــدولــة الـتـقــديــريــة عــن ع ــام  ،2000تـقــديــرا
لمجهوداته وخدماته للكويت.
و«الجريدة» التي آلمها هذا المصاب تتقدم
إلى أسرة الفقيد بأحر التعازي ،سائلة الله
تعالى أن يسكنه فسيح جناته ،ويلهم أهله
وذوي ــه الـصـبــر وال ـس ـلــوان ،و»إن ــا لـلــه وإنــا
إليه راجعون».

من تاريخ الكويت
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«عاصمة البلدي» تبحث طرح «القرية التراثية» األحد «نزاهة» و«المحاسبة» يبحثان مبادرة
«القانونية» تناقش الحضانات في «الحكومي» و«الخاص» وتعديل الئحة «المظالت» تنفيذ منهجية موحدة للتدقيق الرقابي
محمد جاسم

تعديل لوائح
المخيمات الربيعية
ومظالت السيارات
واإلعالنات ومشروع
ميزانية البلدية على
جدول أعمال اللجنة

تناقش لجنة العاصمة في
المجلس البلدي إمكانية إعادة
ط ــرح م ـشــروع الـقــريــة الـتــراثـيــة
ال ــواق ــع ف ــي مـنـطـقــة شـ ــرق ،كما
تناقش اللجنة فــي اجتماعها
األحــد المقبل اقـتــراح الخريطة
الزلزالية لدولة الكويت.
وس ـ ـت ـ ـت ـ ـطـ ــرق الـ ـلـ ـجـ ـن ــة إلـ ــى
تخصيص موقع نقعة الشمالن
الـكــائـنــة بــالــواج ـهــة الـبـحــريــة -
المرحلة الثالثة لصالح مؤسسة
ال ـ ـمـ ــوانـ ــئ الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،وط ـل ــب
ت ـخ ـص ـي ــص وزارة ا ل ـك ـه ــر ب ــاء
والماء محطة تحويل ثانوية في
منطقة ضاحية عبدالله السالم.
وس ـت ـت ـن ــاول ال ـل ـج ـن ــة ك ـتــاب
مـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــظ الـ ـ ـع ـ ــاصـ ـ ـم ـ ــة بـ ـش ــأن
ت ـس ـم ـي ــة م ـن ـط ـق ــة شـ ـم ــال غ ــرب
ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات ،وط ـل ــب وزارة
االشـ ـ ـغ ـ ــال الـ ـع ــام ــة تـخـصـيــص
مسار مياه معالجة مغذ لمنطقة
ال ــدوح ــة وال ـمــدي ـنــة الترفيهية
ومرافق أخرى.
وسـتـبـحــث الـلـجـنــة االق ـتــراح
المقدم بشأن عمل دوار وإشارة
ضوئية بين القطعتين  5و 6في
منطقة كـيـفــان والتنسيق بين
وزارتي االشغال والداخلية ،كما
ستبحث عـمــل مــدخــل ومـخــرج
يخدم األهالي.
مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،ت ـن ــاق ــش

اجتماع «نزاهة» و«المحاسبة»
ال ـل ـج ـنــة ال ـق ــان ــون ـي ــة وال ـمــال ـيــة
االق ـتــراح المقدم بـشــأن إضافة
م ـ ــادة ف ــي الئ ـح ــة ال ـب ـن ــاء ت ـلــزم
المؤسسات والجهات الحكومية
وال ـ ـخـ ــاصـ ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ــزيـ ــد ع ــدد
العامالت بها عن  50عاملة أو
يتجاوز عدد العاملين بها 200
عامل إنشاء دور حضانة لها.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا س ـ ـت ـ ـب ـ ـحـ ــث الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
االق ـتــراح الـمـقــدم بـشــأن تعديل
الـبـنــد ال ــراب ــع مــن ق ــرار اللجنة
بـخـصــوص الئ ـحــة المخيمات
الــرب ـي ـع ـيــة ،ك ـمــا ت ـنــاقــش طلب
م ـنــاق ـشــة اآلث ـ ـ ــار ال ـن ــات ـج ــة عــن

حكم محكمة التمييز الجزائية
الخاص بعدم معاقبة المقاول
والمهندس إال إذا انهار البناء.
وس ـت ـت ـنــاول الـلـجـنــة تعديل
الئحة مظالت السيارات والئحة
اإلعـ ـ ــانـ ـ ــات وعـ ـ ـ ــرض مـ ـش ــروع
ميزانية البلدية للسنة المالية
 ،2023-2022والـكـتــاب المقدم
ب ـ ـشـ ــأن وضـ ـ ــع الئ ـ ـحـ ــة خ ــاص ــة
بالمداخن المستخدمة بالسكن
ً
الـ ـ ـخ ـ ــاص ،فـ ـض ــا عـ ــن ت ـعــديــل
قــانــون الـبـلــديــة  ،2016/33كما
سـتـطـلــع عـلــى الئ ـحــة االسـ ــواق
العامة.

و سـتـطــرح اللجنة للنقاش
الـ ـطـ ـل ــب الـ ـمـ ـق ــدم م ـ ــن أعـ ـض ــاء
البلدي حــول تقصي الحقائق
بشأن تنفيذ قــرارات المجلس
البلدي المتعلقة بمواقع جنوب
س ـعــد ال ـع ـبــدال ـلــه ،إض ــاف ــة إلــى
اطــاعـهــا عـلــى م ـشــروع إنـشــاء
الـ ـم ــديـ ـن ــة ال ــذكـ ـي ــة وم ـن ــاق ـش ــة
ال ـســؤال الـمـقــدم بـشــأن مكاتب
م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــات وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض تـ ــأج ـ ـيـ ــر
ال ـس ـي ــارات ،واالقـ ـت ــراح الـمـقــدم
ب ـ ـشـ ــأن إنـ ـ ـش ـ ــاء مـ ــركـ ــز ش ـب ــاب
ج ـنــوب ا ل ـســرة بالتنسيق مع
الهيئة العامة للشباب.

بـحـثــت ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـمـكــافـحــة الـفـســاد
(نــزاهــة) مــع دي ــوان المحاسبة ،أمــس ،مبادرة
جمعية المدققين الداخليين المتعلقة بتنفيذ
منهجية مــوحــدة لـنـشــاط الـتــدقـيــق الــداخـلــي
للجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان.
وأع ـل ـنــت "نـ ــزاهـ ــة" ،ف ــي ب ـي ــان ص ـحــافــي ،أن
الجانبين ناقشا في االجتماع تنفيذ مبادرة
الجمعية الهادفة إلى تفعيل مبادئ الحوكمة
وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عبر الئحة
م ــوح ــدة م ــن اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي أع ــده ــا ديـ ــوان
المحاسبة كمنهجية لنشاط التدقيق الداخلي
للجهات الحكومية.
وأوضـحــت انــه تم تدريب عــدد من الجهات
ال ـح ـكــوم ـيــة وال ـعــام ـل ـيــن ف ــي م ـج ــال الـتــدقـيــق

الداخلي على تطبيقها ،إذ تعد خطوة مهمة
تهدف الى إنجاز األعمال وفق أفضل األساليب
المهنية.
وأكدت "نزاهة" أن النتائج المرجوة من هذه
المبادرات من شأنها االسهام في ضمان جودة
وفاعلية أنشطة التدقيق الداخلي وتعزيز مبدأ
المساءلة في الجهات الحكومية وتحييد نسب
مخاطر الفساد ورفع كفاءة وجودة الخدمات
الحكومية.
وأفـ ـ ـ ــادت بــأن ـه ــا ت ـش ـجــع وت ــدع ــم مـ ـب ــادرات
المجتمع المدني في مجال الرقابة المجتمعية
ومـ ــؤازرة الـجـهــات الحكومية فــي أداء دورهــا
الرقابي الوارد في استراتيجية الكويت لتعزيز
النزاهة ومكافحة الفساد (.)2021-2019

ً
َّ
قطاع المرور طبق أجهزة «راصد» ميدانيا في «صناعية» شرق

خالل حملة أمنية كشفت عن دراجات مسروقة ومركبات بدون بيانات
●
قطع الكهرباء عن 53
ورشة وتحرير 42
محضر مخالفة
من «التجارة»

محمد الشرهان

واصــل قطاع شــؤون المرور
وال ـع ـم ـل ـي ــات ت ـن ـف ـيــذ ال ـح ـمــات
الميدانية على الورش المخالفة
ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة،
ب ـت ـع ـل ـي ـمــات مـ ــن وكـ ـي ــل وزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـم ـس ــاع ــد ل ـش ــؤون
المرور والعمليات اللواء جمال
الصايغ ،وبإشراف ميداني من
مـســاعــد ال ـمــديــر ال ـع ــام لـ ــإدارة

العامة للمرور للشؤون الفنية
الـ ـعـ ـمـ ـي ــد مـ ـحـ ـم ــد الـ ـ ـع ـ ــدوان ـ ــي،
ومساعد المدير العام لشؤون
الـتـعـلـيــم الـعـمـيــد ال ـش ـيــخ ف ــواز
الخالد ،ومساعد المدير العام
لـلـتـخـطـيــط وال ـب ـح ــوث العميد
خ ـ ــال ـ ــد مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــود ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون
والـتـنـسـيــق مــع االدارة الـعــامــة
لـلـمـبــاحــث الـجـنــائـيــة واالدارة
العامة لمباحث اإلقامة ووزارة
ال ـ ـت ـ ـج ـ ــارة وال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـع ــام ــة

ل ـل ـص ـنــا عــة ووزارة ا ل ـك ـه ــر ب ــاء
والماء وبلدية الكويت.
واسـتـهــدفــت الحملة ،مساء
أ مـ ـ ـ ــس األول ،مـ ـنـ ـطـ ـق ــة شـ ــرق
الصناعية ،وأسفرت عن تحرير
 376مخالفة مــرور يــة متنوعة
وح ـ ـجـ ــز  6مـ ــرك ـ ـبـ ــات م ـ ــن ق ـبــل
مفتشي إدارة الفحص الفني.
وق ــال مساعد الـمــديــر العام
لـ ـ ـلـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـع ـم ـي ــد
محمد العدواني ،في تصريح

 28حالة وفاة نتيجة حوادث خالل شهر
ق ـ ــال ض ــاب ــط ق ـس ــم الـ ـع ــاق ــات ال ـعــامــة
والتوعية المرورية باالدارة العامة للمرور
الرائد عبدالله بوحسن ان محكمة المرور
أص ــدرت خــال االشـهــر الثالثة الماضية
ً
أح ـكــامــا بــالـحـبــس ع ـلــى  24م ـخــال ـفــا تم
ض ـب ـط ـه ــم مـ ــن دوريـ ـ ـ ـ ــات قـ ـط ــاع الـ ـم ــرور
والعمليات ،وأحيلوا الى محكمة المرور
بناء على مذكرات اتهام صادرة من قسم
ادعـ ـ ــاء ال ـم ـخــال ـفــات ال ـم ــروري ــة ف ــي ادارة
تحقيق المخالفات.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف بـ ــوح ـ ـسـ ــن أن مـ ـخ ــالـ ـف ــات
المستهترين تنوعت بين التسابق على
الطريق ،واالستهتار والرعونة وإصــدار
أص ـ ــوات مــزع ـجــة م ــن ع ـ ــوادم ال ـمــرك ـبــات،

وق ـ ـيـ ــادة م ــرك ـب ــات دون ال ـح ـص ــول عـلــى
رخ ـصــة س ــوق ،الف ـتــا ال ــى ان قـســم ادع ــاء
ال ـ ـمـ ــرور وث ـ ــق ج ـم ـيــع ه ـ ــذه ال ـم ـخــال ـفــات
والتي صور بعضها بالصوت والصورة،
وقدمها كدليل مادي امام محكمة المرور
ال ـتــي اصـ ــدرت احـكــامـهــا بــالـحـبــس لــردع
المخالفين.
مــن جــانــب آخ ــر ،قــال بــوحـســن إن عــدد
الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية
خالل الشهر الماضي بلغ  28حالة وفاة
منها  23حالة لوافدين ومقيمين بصورة
غير قانونية و 5حاالت لمواطنين ،مشيرا
الى أن الوفيات ناتجة عن  9حوادث دهس
و 19حادث تصادم.

وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــق بـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة رس ـ ــائ ـ ــل
«الواتساب» التي أطلقتها االدارة العامة
ل ـل ـمــرور لـتـلـقــي ال ـمــاح ـظــات وال ـبــاغــات
وال ـم ـق ـتــرحــات واالس ـت ـف ـس ــارات م ــن قبل
الـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن ،تـلـقــت  15الـفــا
و 586بالغا خالل الشهر الماضي ،منها
 2118بالغا تعاملت معه دوريات المرور
ً
ودوريـ ـ ـ ــات ش ــرط ــة ال ـن ـج ــدة ،و 24بــاغــا
تعاملت معها ادارة هندسة المرور ،و23
ب ــاغ ــا ت ـعــام ـلــت م ـع ـهــا غ ــرف ــة الـعـمـلـيــات
الـمــروريــة «التحكم ال ـمــروري» فيما تمت
ً
احالة  13بالغا الــى وزارة االشـغــال و16
ً
بالغا الى بلدية الكويت.

صندوق التنمية 21.5 :مليون دوالر
لتقديم الخدمات لالجئين الفلسطينيين
وقع الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
العربية اتفاقية منحة بين وكالة األمم المتحدة
إل غ ــا ث ــة و تـشـغـيــل ا لــا جـئـيــن الفلسطينيين في
ال ـ ـشـ ــرق األدنـ ـ ـ ــى (األن ـ ـ ـ ـ ـ ــروا) ،ويـ ـق ــدم الـ ـصـ ـن ــدوق
بمقتضاها منحة مـقــدار هــا مـلـيــون وخمسمئة
ألف دوالر لإلسهام في تمويل برنامج األونــروا
الصحي في لبنان الذي يهدف إلى ضمان استمرار
خدمات الرعاية الصحية لالجئين الفلسطينيين.
كما وقع الطرفان اتفاقية منحة أخرى بقيمة
 20مليون دوالر لدعم الموازنة البرامجية العامة
للوكالة للسنوات  2021و ،2022وسيساعد هذا

الدعم المالي غير العادي الوكالة على االستمرار
في توفير الخدمات اإلنسانية الحيوية لالجئي
فلسطين في لبنان وسورية واألردن وغزة والضفة
الغربية ،التي تشمل القدس الشرقية.
ووقع اتفاقية المنحة نيابة عــن وكــالــة األمــم
المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
ف ــي الـ ـش ــرق األدنـ ـ ــى وك ـي ــل األمـ ـي ــن الـ ـع ــام لــأمــم
المتحدة والمفوض العام للوكالة فيليب الزاريني،
بـيـنـمــا وق ـع ـهــا ن ـيــابــة ع ــن ال ـص ـن ــدوق الـكــويـتــي
للتنمية االقتصادية العربية المدير العام مروان
الغانم.

ل ـ ـ ـ «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ،إن ال ـح ـم ــات
ال ـ ـمـ ــروريـ ــة ال ـم ـش ـت ــرك ــة بـ ــدأت
تـ ـجـ ـن ــى ثـ ـ ـم ـ ــاره ـ ــا ،والحـ ـظـ ـن ــا
ً
انـ ـضـ ـب ــاط ــا أكـ ـب ــر بــال ـم ـنــاطــق
الصناعية ،خاصة فيما يتعلق
بمخالفات تصليح المركبات
دون إذن م ـ ـس ـ ـبـ ــق ،و كـ ــذ لـ ــك
مخالفات تركيب معدات خاصة
على أجهزة عوادم المركبات.
وأضاف أن الجديد في هذه
الحملة هو تزويد رجال األمن
ال ـم ـش ــارك ـي ــن ب ـج ـه ــاز راص ـ ــد،
والـ ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر مـ ــن األجـ ـه ــزة
الـ ـح ــديـ ـث ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ــوفـ ــر ع ـلــى
رجـ ــل األم ـ ــن ال ـج ـهــد وال ــوق ــت،
بـحـيــث يمكنه االس ـت ـعــام عن
األشـ ـ ـخ ـ ــاص والـ ـم ــركـ ـب ــات مــن
خـ ـ ــال هـ ـ ــذا الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـي ــدوي
وت ـحــديــد ح ــال ــة ال ـش ـخــص إذا
كان مطلوبا أو مخالفا لقانون
اإلقــامــة ،وكــذلــك حالة المركبة
وســريــان تأمينها ،واذا كانت
م ـط ـلــوبــة ألي ج ـهــة أم ـن ـيــة أو
قضائية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان ـ ـ ــي إل ـ ــى
أن رجـ ـ ــال األمـ ـ ــن ال ـم ـشــارك ـيــن
بــالـحـم ـلــة ت ـم ـك ـنــوا ،م ــن خــال
جهاز «راصد» ،من الكشف عن
دراجتين ناريتين موجودتين
بـ ــأحـ ــد الـ ـ ـك ـ ــراج ـ ــات وم ـس ـج ــل
بحقهما قـضــا يــا ســر قــة ،على
ال ــرغ ــم م ــن أن صــاحــب ال ـكــراج

استخدام جهاز «راصد» لكشف المخالفات في «صناعية» شرق (تصوير عوض التعمري)
غـ ّـيــر ال ـمــواص ـفــات الـخــارجـيــة
للدراجتين.
و فــي تفاصيل الحملة ،قال
ضــابــط قسم الـعــاقــات العامة
واإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاإلدارة الـ ـع ــام ــة
للمرور الرائد عبدالله بوحسن
ً
إن الـحـمـلــة أس ـفــرت أي ـضــا عن
ت ـح ــري ــر  42م ـح ـضــر مـخــالـفــة
مـ ـ ــن ج ـ ــا ن ـ ــب مـ ـفـ ـتـ ـش ــي وزارة
ال ـت ـجــارة ،بــاإلضــافــة إل ــى قطع
التيار الكهربائي عن  53ورشة

ً
وكاراجا من قبل مفتشي وزارة
ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء ،ف ـضــا عن
تـحــريــر  29محضر ضـبــط من
الهيئة العامة للصناعة.
وأشار بوحسن إلى أن رجال
م ـبــاحــث اإلق ــام ــة ال ـم ـشــارك ـيــن
فــي الحملة تمكنوا مــن ضبط
 6م ـخــال ـف ـيــن ل ـق ــان ــون االق ــام ــة
والعمل ،في حين وضع مفتشو
ب ـلــديــة ال ـكــويــت  1100ملصق
إن ــذار على المركبات المهملة

«البيئة» تزرع القرم
بمحمية الجهراء

أعلنت الهيئة العامة للبيئة استكمال المرحلة
الثالثة لزراعة نبات المانغروف (القرم) في محمية
الجهراء الطبيعية ضمن جهود الهيئة ومشاريعها
في إعادة تأهيل وتشجير بعض المناطق في البالد.
وقال رئيس مجلس االدارة والمدير العام للهيئة
الشيخ عبدالله األحمد لـ «كونا» إن فريقا من إدارة
التنوع األحـيــائــي بالهيئة قــام بــزراعــة شـتــات من
نبات المانغروف في المختبرات الخاصة بالهيئة
ثم نقلها وغرسها امس في المحمية.
وأضاف أن الفريق قام أيضا بغرس هذه الشتالت
في سواحل أخرى في البالد تتناسب مع طبيعتها،
مؤكدا استمرار جهود الهيئة في توفير كل ما يسهم
في زيادة التنوع االحيائي والمحافظة على البيئة
ومكوناتها.

وأوضـ ــح أن اس ـت ـمــرار ه ــذه ال ـح ـمــات يـسـهــم في
تخفيف آثار التغير المناخي على الكويت ،اذ توفر
هذه النباتات موائل للكائنات الفطرية والالفقارية
واالسـ ـ ـم ـ ــاك والـ ــرب ـ ـيـ ــان فـ ــي ال ـم ـح ـم ـيــة والـ ـس ــواح ــل
واعتبارها مصدرا غذائيا لها.
من جانبه ،قال مدير ادارة التنوع االحيائي في
الهيئة الدكتور عبدالله الزيدان لـ «كونا» إن لنبات
المانغروف فوائد عدة منها تثبيت التربة الساحلية
من عوامل التعرية وازدياد عكارة المياه واحتباس
غ ــاز ثــانــي اكـسـيــد ال ـكــربــون ف ــي ال ـتــربــة ع ــن طــريــق
ا ل ـجــذور ا لـهــوا ئـيــة والتقليل مــن كمياته فضال عن
أنها تتمكن من العيش على ضفاف البحر وتتحمل
ملوحته العالية.

و حـ ــرروا  22محضر مخالفة،
باإلضافة الى ضبط مركبتين
ل ـي ــس ل ــدي ـه ــا أي بـ ـي ــان ــات فــي
الحاسب اآلل ــي ،مشيرا الــى أن
هذه المركبات تم ضبطها من
رج ــال مـبــاحــث إدارة مكافحة
ال ـتــزي ـيــف والـ ـت ــزوي ــر بـ ـ ــاالدارة
العامة للمباحث الجنائية.

«اإلطفاء» تخمد حريق
مدرسة في جليب الشيوخ
●

محمد الشرهان

ان ــدل ــع ح ــري ــق مـ ـح ــدود ص ـب ــاح أمـ ــس في
مدرسة خديجة بنت الزبير الثانوية للبنات
في منطقة جليب الشيوخ ،ولم يسفر الحادث
عن أي إصابات بين الطالبات وأعضاء الهيئة
التدريسية ،واقتصر على الخسائر المادية.
وفي التفاصيل ،قال مدير إدارة العالقات
العامة واإلعــام بقوة اإلطفاء العام ،العقيد
محمد الغريب ،إن غرفة عمليات القوة تلقت
بالغا صباح أمــس يفيد بــانــدالع حريق في
ث ــان ــوي ــة ل ـل ـب ـنــات بـمـنـطـقــة جـلـيــب ال ـش ـيــوخ،
فـتــم تـحــريــك مــركــزي إط ـفــاء جـلـيــب الـشـيــوخ
والعارضية الى موقع البالغ.
وأضـ ـ ــاف ال ـغ ــري ــب أنـ ــه ع ـنــد وص ـ ــول فــرق
اإلطـ ـف ــاء ت ـبـ ّـيــن أن ال ـحــريــق ان ــدل ــع ف ــي غــرفــة
بمبنى إدارة المدرسة ،فشرع اإلطفائيون في
مكافحة الحريق والسيطرة عليه ،وحالوا دون
امتداده الى مواقع أخرى من المدرسة.
وذكـ ـ ــر أن ال ـ ـحـ ــادث ل ــم ي ـس ـفــر ع ــن وق ــوع
إصـ ــابـ ــات ب ـي ــن الـ ـط ــالـ ـب ــات وأع ـ ـضـ ــاء هـيـئــة
التدريس ،الفتا الى أن ضباط مراقبة التحقيق
في حوادث الحريق انتقلوا الى موقع البالغ،
وباشروا التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.
من جانب آخــر ،وفــي حــادث منفصل ،قال
الغريب إن رجال اإلطفاء بمركز إطفاء البدع
ّ
تمكنوا من إخماد حريق مركبة في منطقة
الـســالـمـيــة دون وق ــوع إص ــاب ــات ،وذل ــك بعد
تلقي غرفة العمليات بالغا بالحادث مساء
أمس األول.
ولفت إلى أن مركز البحث واإلنقاذ تعامل
مــع ب ــاغ ان ـح ـشــار شـخــص سـقــط مــن ال ــدور
ال ـثــالــث ف ــي أح ــد ك ــراج ــات مـنـطـقــة الـشــويــخ
الصناعية ،وتبين لــرجــال اإلط ـفــاء أن وافــدا
عــربـيــا انـحـشــر بـيــن ج ــداري ــن بـعــد سـقــوطــه،
وت ـم ـك ـنــوا م ــن إخ ــراج ــه وتـسـلـيـمــه ال ــى فني
الـ ـط ــوارئ الـطـبـيــة ،بـعــد إصــاب ـتــه بــرضــوض
وكسور نتيجة السقوط.

ةديرجلا
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الفارس :حلول عاجلة ودائمة لمعالجة األضرار
ُّ
البيئية الناتجة عن تجمع مياه «صباح األحمد»

تنفيذ مجرور رئيسي لصرف األمطار بالمنطقة الجنوبية كحل جذري العام المقبل

فهد تركي

انتهت وزارة األشغال
والهيئة العامة للطرق والنقل
البري من وضع استراتيجية
حلول عاجلة ودائمة لمعالجة
األضرار البيئية التي تسببت
بها تجمعات المياه في مدينة
صباح األحمد.

كشفت وزيرة األشغال العامة،
وزيــرة الدولة لشؤون االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات ،د .رنا
ال ـ ـفـ ــارس ،أن ق ـط ــاع ــات األش ـغ ــال
المعنية بالصيانة وهيئة الطرق
ات ـخــذت كــل اإلجـ ـ ــراءات لمعالجة
تجمع الـمـيــاه فــي مــديـنــة صباح
األحـ ـم ــد ،وذل ـ ــك م ــن خ ــال حـلــول
عاجلة لمعالجة األوضاع الطارئة
والدائمة.
وق ــال ــت ال ـف ــارس ف ــي مذكرتها
للرد على السؤال المقدم من النائب
محمد الحويلة ،بشأن اإلجــراءات
ال ـم ـت ـخــذة وال ـح ـل ــول الـمـطــروحــة
من الهيئة العامة للطرق والنقل
البري حول معالجة تجمع المياه
في «صباح األحمد» السكنية ،منذ
صدور قرار مجلس الوزراء المعني
حتى تاريخ ورود هذا السؤال ،إن
هناك حلوال عاجلة وأخرى دائمة
بشأن معالجة تجمع المياه في
المدينة.
وأضافت :أوال الحلول العاجلة
ال ـتــي ت ــم تـكـلـيــف الـهـيـئــة الـعــامــة
للطرق الـبــري بها مــن قبل لجنة
الخدمات العامة بمجلس الوزراء
ف ــي اج ـت ـمــاع ـهــا رقـ ــم ()2018/18
الـمـنـعـقــد ب ـتــاريــخ ()2018/4/23
إليجاد الحلول اآلنية والسريعة
لحل المشكلة البيئية التي تعاني
منها مدينة صباح األحمد ،حيث
ً
قامت الهيئة بالمضي قدما نحو
تنفيذ هذه الحلول التي تتمثل في
أعمال الممارسة رقم (هـ ط)287 /
التي تمت إعادة طرحها في ضوء
ع ــدم مــواف ـقــة ديـ ــوان الـمـحــاسـبــة،
اسـتـنــادا إل ــى ق ــرار المجلس رقــم
( )251بموجب كتابه رقــم (-120
 )2020-9258المؤرخ (،)2020/2/19
وال ــذي ينص على تأكيد سالمة
رأي «الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة» بـ ـش ــأن ع ــدم
موافقته على الـمـمــارســة رقــم (هـ
ً
ط ،)287/ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ـم ـمــارســة

الهدف من المشروع
 - 1نقل المياه المعالجة عن طريق استحداث مضخات من
نهاية المجارير القائمة تضخ المياه عبر خط أنابيب قطر400
مم إلى خزان الري الرئيسي.
 - 2نقل مياه األمـطــار اإلضافية فــي حالة زي ــادة معدالت
األمطار إلى حفرة تجميع سطحية بعيدة عن المدينة بواسطة
خط قطر ( 1200مم).

الفارس خالل متابعتها
األعمال حسب البرنامج الزمني،
وسيتم االنـتـهــاء مــن المشروع
بتاريخ (.)2022/1/4

مجرور رئيسي
وقالت إن الحلول الدائمة تتمثل
في تنفيذ مجرور رئيسي لصرف
مياه األمطار بالمناطق الجنوبية
م ـ ــن ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،وض ـم ـن ـه ــا م ــدي ـن ــة
صباح األحـمــد كحل جــذري دائــم
لصرف مياه األمطار ،والحيلولة
دون ت ـج ـم ـع ـهــا ك ـم ــا ه ــو ح ــادث
ً
فــي الــوقــت الـحــالــي ،وج ــار حاليا
تصميم المجرور المشار إليه من
قبل استشاري االتفاقية (أ هـ /ط/
 )228الخاصة «بدراسة وتصميم
واع ـ ــداد ال ـم ـس ـت ـنــدات الـتـعــاقــديــة
واإلشراف على التنفيذ والصيانة
لـنـظــم ص ــرف األمـ ـط ــار للمناطق
الحضرية الشمالية والجنوبية
ل ــدول ــة ال ـك ــوي ــت» ،وم ــن الـمـتــوقــع
طرحه في العام المقبل.
وف ــي مــذكــرة لمجلس الـ ــوزراء
فقد اطلع المجلس في اجتماعه
رق ــم ( )2020/6الـمـنـعـقــد بـتــاريــخ
 2020/2/10على التوصية الواردة
ضمن محضر االجـتـمــاع رقــم (/7
 )2020للجنة ال ـخــدمــات الـعــامــة
المنعقد بتاريخ  2020/2/5بشأن
الموضوع المشار إليه أعاله ،حيث
اط ـلــع عـلــى ك ـتــاب وزي ــر األش ـغــال
الـ ـع ــام ــة الـ ـ ـم ـ ــؤرخ 2019/11/28
المرقم ( )568المتضمن طلب نظر

«التعليمية» :الحكومة تقر بفقدان
آثار وطنية منذ عامين

مجلس الــوزراء للبت في الخالف
ب ــال ــرأي ب ـيــن «األش ـ ـغـ ــال ال ـعــامــة»
و«ال ـم ـحــاس ـبــة» ح ــول الـمـمــارســة
رقــم (ه ـ ط )287 /تــوريــد وتركيب
وتشغيل مضخات وانشاء انابيب
لنقل المياه إلى خزانات «الزراعة
وال ـث ــروة السمكية» لـحــل مشكلة
ت ـج ـمــع الـ ـمـ ـي ــاه ب ـم ــدي ـن ــة ص ـبــاح
األحمد.
وع ـل ـي ــه ف ـ ــإن الـ ـ ـ ـ ــوزارة ت ـعــرض
ب ـي ــان ــا ب ـ ـ ــاإلج ـ ـ ــراءات الـ ـت ــي تـمــت
فــي الـمـمــارســة ال ـمــذكــورة ونـقــاط
ال ـ ـخـ ــاف ب ـي ــن وج ـه ـت ــي ن ـظــرهــا
و»ال ـم ـح ــاس ـب ــة» ف ــي هـ ــذا ال ـش ــأن،
ح ـيــث ان مـشـكـلــة تـجـمــع الـمـيــاه
ف ــي الـمـنـطـقــة الـمـحـيـطــة بجنوب
مــدي ـنــة ص ـب ــاح األحـ ـم ــد تسببت
فــي بعض األض ــرار البيئية التي
تمثلت في انبعاث الروائح الكريهة
الناتجة عن المياه الراكدة ،وتكاثر
الـ ـحـ ـش ــرات ب ــال ـق ــرب م ــن مـســاكــن
قاطني المدينة.
وتجدر اإلشارة الى أن مصدر
تلك المياه ناتجة عن مياه الصرف
الصحي المعالجة في المحطات
وم ـ ـيـ ــاه األم ـ ـط ـ ــار ال ـ ـخـ ــارجـ ــة مــن
م ـجــرور األم ـط ــار ،وكــذلــك الـمـيــاه
ال ـج ــوف ـي ــة ،ول ـت ـل ــك األس ـ ـبـ ــاب تــم
طــرح الممارسة لتوريد وتركيب
وتـ ـشـ ـغـ ـي ــل م ـ ـض ـ ـخـ ــات ،وإن ـ ـشـ ــاء
انابيب لنقل المياه الــى خزانات
الهيئة الستخدامها في األغراض
الــزراع ـيــة ،وري ال ـحــزام الشجري
المحيط بمدينة صباح األحمد.

الخليفة يطالب بضم
مفتشي أمن المطار
إلى «الجمارك»

فهد تركي

تعقيبا على مدى صحة فقدان
آث ـ ــار م ــن دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت ،كشف
النائب د .حمد المطر ان هناك
ت ـق ــاري ــر ل ـج ــان تـحـقـيــق وزاريـ ــة
شكلت عام  2019تبين لها بعد
الجرد والتحقيق أن هناك علب
آث ــار فــارغــة ،لـكــن اآلث ــار نفسها
غير موجودة.
وقـ ــال ال ـم ـطــر ،ع ـقــب اجـتـمــاع
ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة م ــع وزي ــر
اإلع ـ ـ ــام وزي ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
الشباب عبدالرحمن المطيري،
والذي بحث فيه موضوع فقدان
نحو  21قطعة أثرية من المتحف
الوطني ،ان الــوزيــر تعهد بعقد
مؤتمر صحافي خالل اسبوعين
ل ـلــوقــوف عـلــى حـقـيـقــة القضية
وتبيان الحقيقة.
وأض ـ ــاف ان ال ـم ـط ـيــري شكل
لجنة لبحث ف ـقــدان تـلــك القطع
االث ـ ــري ـ ــة فـ ــي ي ــون ـي ــو ال ـم ــاض ــي
«ونـحــن بــانـتـظــار الـنـتــائــج ،لكن
األهم أنه كانت هناك لجنة جرد
وزاري ـ ــة ســابـقــة فــي 2019/9/17
ق ـب ــل مـ ـج ــيء ال ـ ــوزي ـ ــر ال ـح ــال ــي،
وكانت تضم مختصين ،ويجب
الوقوف على تقرير هذه اللجنة
وال ـتــي اق ــرت بــوجــود مـشــاكــل»،
ً
مـبـيـنــا أن تـلــك الـلـجـنــة القديمة
ذكرت في تقريرها أنه «تم العثور
ً
عـلــى عـلــب ع ــدي ــدة تـحـمــل رقـمــا
ً
متحفيا الحتواء القطع األثرية،

مرزوق الخليفة

اجتماع اللجنة التعليمية أمس
اال أن ِق ـط ـع ـهــا غ ـي ــر م ــوج ــودة،
وهــذا يؤكد فقدانها ،وال نعرف
بالتحديد عدد المفقود ،وال نقبل
ً
بهذا األمر ،وتلمسنا حرصا من
الوزير المطيري».
وت ـســاءل« :هــل وصــل الفساد
إلى سرقة قطع أثرية بما تعنيه
مـ ــن تـ ــاريـ ــخ وح ـ ـ ـضـ ـ ــارة ،ف ـم ــاذا
ً
ت ـب ـقــى؟» ،م ــؤك ــدا أن «مـســؤولـيــة
ال ـ ــوزي ـ ــر كـ ـبـ ـي ــرة رغـ ـ ــم ح ــرص ــه،
ونـ ـنـ ـتـ ـظ ــر بـ ـع ــد اسـ ـب ــوعـ ـي ــن ان
يعطينا نتائج التحقيق ،ويجب
ان ي ـ ـكـ ــون مـ ــا ذكـ ـ ــر فـ ــي ت ـقــريــر
ال ـل ـج ـنــة الـ ــوزاريـ ــة حـ ــول ف ـقــدان
ً
اآلثار في  2019جزءا من مؤتمره
الصحافي».
واستنكر الـمـطــر« :هــل يعقل
لمنطقة الصبية التي تحوي 13
ً
موقعا اثريا ومــدنــا من العصر

الحجري منذ  6آالف سنة قبل
الميالد ،وتحدثت عنها البي بي
سي أن يحيطها ويحميها فقط
سياج ،في وقت تقول الحكومة
إنها بانتظار مناقصة للمراقبة»،
معقبا« :سيكون بإمكان من يريد
س ــرق ــة ق ـطــع م ــن ه ــذه الـمـنـطـقــة
حاليا أن يفعل مــا يــريــده حتى
انجاز المناقصة ،فمن المسؤول
اذا حدث ذلك؟».
وتابع« :أقول لرئيس الحكومة
ل ـ ــدي ـ ــك مـ ــدي ـ ـنـ ــة اثـ ـ ــريـ ـ ــة ق ــري ـب ــة
م ــن ال ـج ـس ــر الـ ـ ــذي ذهـ ـب ــت ال ـيــه
وحكومتك محاطة بسياج حديد
وتـنـتـظــرون مناقصة ،لــذلــك من
اآلن يجب ان تكون هناك مراقبة
عاجلة عــن طــريــق شــركــة ،وهــذا
مــا وعـ َـدنــا بــه وزيــر االع ــام ألنه
من الممكن في الوضع الحالي

المناور يسأل الشايع عن مستشار وافد

ان يـعـبــث أي شـخــص ب ــاآلث ــار».
واسـتـغــرب الـمـطــر :كيف لثقافة
كبرى وحضارة في دولة الكويت
أن تهدما وتسرقا بهذه الطريقة،
ل ـك ـن ـنــا س ـن ـق ــف ع ـل ــى ال ـح ـق ـي ـقــة
الكاملة وسأطلب تشكيل لجنة
ت ـح ـق ـيــق ب ــرل ـم ــان ـي ــة فـ ــي ب ــداي ــة
دور االن ـع ـقــاد الـمـقـبــل لـلــوقــوف
عـلــى ه ــذه الـقـضـيــة ،ول ــن أنتظر
ً
ل ـج ــان ال ـح ـك ــوم ــة» ،مـتـمـنـيــا من
رئيس الحكومة ان يعين وزير
اإلعـ ـ ــام ع ـلــى م ــراق ـب ــة وتــرك ـيــب
اجـهــزة الحماية والـحــراســة في
الـصـبـيــة لـلـحـفــاظ ع ـلــى مــدنـهــا
التاريخية ا لـتــي ال يحميها إال
سياج حديدي ،وكأننا نقول لمن
يــريــد ان يـســرق او يعبث اذهــب
الى هناك ...فهل نضحك العالم
علينا؟!».

في وزارة (اإلسـكــان) ومؤسسة
الــرعــايــة السكنية ،مــع المؤهل
الدراسي ،واسم الجامعات التي
حصل فيها على شـهــاداتــه مع
التقدير الحاصل عليه والسيرة
الذاتية عن الخبرات ومجاالت
العمل السابقة والــرواتــب التي
يـتـحـصــل عـلـيـهــا ك ــل مـنـهــم أو
ال ـم ـك ــاف ــآت أو م ـب ــال ــغ األع ـم ــال
اإلضافية واللجان المشتركين
فيها ومهام كل منهم سواء كان
بالتعاقد أو بقرار.
وأضاف المناور :هل تم منح
أي مــن المستشارين الوافدين
ب ــال ــوزارة أو المؤسسة العامة
للرعاية السكنية مكافآت أعمال
ً
ً
م ـم ـتــازة؟ م ـس ـت ـطــردا أن «ق ـ ــرارا
ً
سابقا من د .الفارس صدر إبان
توليها وزارة (اإلسكان) بتشكيل
ً
ً
فــريــق م ــن  ٤٠مــوظ ـفــا كــويـتـيــا
وتكليفهم بعمل إضافي لتسليم
أوامر البناء ،لكنهم فوجئوا اآلن
بالتضييق عـلــى عـمــل الـفــريــق
وتخفيض المكافآت واقتطاع
 ٣٠٠دينار من كل موظف بحجة
عدم كفاية المخصصات المالية،
ما مدى صحة ذلك؟».

المال يستفسر عن مناقصة
بجامعة صباح السالم
وجـ ــه ال ـن ــائ ــب د .بـ ــدر ال ـمــا
ً
ً
سؤاال برلمانيا إلى وزير النفط
وزيــر التعليم العالي د .محمد
الـ ـف ــارس ع ــن مـنــاقـصــة خــاصــة
بـ ـت ــوري ــد وت ــركـ ـي ــب وت ـش ـغ ـيــل
وصيانة أجهزة البنية التحتية
لـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
واالت ـ ـص ـ ــاالت ب ـمــدي ـنــة ص ـبــاح
السالم الجامعية.
وطلب إجابته عن اآلتي ،هل
تمت دراس ــة إمكانية الشركات
ال ـم ـح ـل ـيــة ل ـم ـطــاب ـقــة الـ ـش ــروط
المذكورة في المناقصة وخلق
مـ ـن ــافـ ـس ــة ت ـ ـصـ ــب ف ـ ــي خ ــدم ــة بدر المال
المصلحة العامة؟ وما األسس
والمعايير ،التي تم على أساسها الكويت ()KUCP/CTC/ICT/14/21
تقييم الـشــركــات؟ ومــا الشروط الـمــرســل إل ــى الـجـهــاز الـمــركــزي
اإلل ــزام ـي ــة ،ال ـتــي ت ــم طلبها في للمناقصات العامة بتاريخ 29
ش ـ ــروط ال ـم ـنــاق ـصــة وأدت إلــى أغسطس  )2021الــذي نص أنه
اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد كـ ـ ـب ـ ــرى الـ ـش ــرك ــات على الشركة تقديم المزيد من
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـج ــال ال ــوث ــائ ــق ال ـخــاصــة لمتطلبات
مركز البيانات االحتياطي بغية
وترشيح شركة واحدة فقط؟
وتـ ــابـ ــع ال ـ ـمـ ــا :هـ ــل امـتـثـلــت التأكد من التزام إحدى الشركات
جميع الـشــركــات بتقديم مركز بمعايير (.)TierIII
وأض ـ ـ ـ ــاف ،ت ـض ـم ـنــت وثـي ـقــة
الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـ ـخـ ــاص لـمـعــايـيــر
وم ــواصـ ـف ــات م ــراك ــز ال ـب ـيــانــات الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاقـ ـ ـص ـ ــة وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود شـ ـ ــرط
المصنفة من المستوى الثالث تعسفي فــي الـشــروط اإللزامية
( Tier III Of Uptime.TIA-942 orبـ ـخـ ـص ــوص ت ـط ـب ـي ــق م ـعــاي ـيــر
 )Higherبوقت تسليم العطاء؟ ( )TIA-942-BICSI-002حيث إن
وه ــل تـقــديــم ش ـهــادة تفيد ذلــك هذه المعايير تطبق في الواليات
وقت تسليم العطاء حسبما جاء المتحدة األميركية وكندا ،فهل
في كراسة المواصفات؟ ولماذا تم اعتمادها من الجهاز المركزي
ً
ق ــدم ــت جــام ـعــة ال ـك ــوي ــت طـلـبــا لتكنولوجيا المعلومات ()CAIT
للجهاز الـمــركــزي للمناقصات داخــل دولــة الكويت في تطبيق
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ألخـ ـ ــذ ك ـ ـتـ ــاب ال ـ ـتـ ــزام المعايير؟ ولـمــاذا لــم يتم طلب
م ــن ال ـش ــرك ــة ال ـ ـمـ ــراد ال ـتــرس ـيــة اعتماد شهادات الـ ( )ISOالدولية
عليها بناء على (كتاب جامعة ال ـم ـع ـت ـمــدة عــال ـم ـيــا؟ وكـ ــم عــدد

الـشــركــات المستبعدة مــن هذه
المناقصة لهذا الشرط؟
وق ـ ــال الـ ـم ــا ،ل ــوح ــظ وج ــود
شرط آخر تعجيزي في الشروط
اإللـ ــزام ـ ـيـ ــة فـ ــي ال ــوث ـي ـق ــة وه ــو
اش ـت ــراط م ـعــدل مـ ــردود سنوي
ودوران رأس الـمــال لمبلغ (50
مليون دينار) عن كل سنة لمدة
( )3سـ ـن ــوات ،أي ( 150مـلـيــون
ً
دينار) لمدة ( )3سنوات ،علما أن
الميزانية التقديرية للمناقصة
التي رصدت للمشروع هي (20
مـلـيــون ديـ ـن ــار) فـقــط ع ــن كــامــل
مــدة المشروع وفـتــرة الصيانة
ال ـخــاص بـهــا ( 3س ـن ــوات) ،فكم
عــدد الـشــركــات المستبعدة من
ه ــذه الـمـنــاقـصــة ل ـهــذا ال ـشــرط؟
وهـ ـ ــل تـ ــم ط ـل ــب اع ـ ـت ـ ـمـ ــادات أو
كـفــاالت بنكية للتأكد مــن قــدرة
الشركات على الوفاء بااللتزامات
التعاقدية؟ وهل حجم المبيعات
السنوية يعكس مالءة الشركات
المالية؟
وت ـ ـسـ ــاءل :ه ــل ت ـمــت دراسـ ــة
األسـ ــس والـمـعــايـيــر ال ـتــي على
أس ــاسـ ـه ــا وضـ ـ ــع هـ ـ ــذا ال ـش ــرط
واألخـ ـ ــذ بـعـيــن االع ـت ـب ــار لـعــدد
الشركات المحلية المتخصصة
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـمـ ـن ــاقـ ـص ــة ال ـت ــي
ت ـس ـتــوفــي الـ ـش ــرط؟ وهـ ــل تمت
مـنــاقـشــة ال ـش ــرط ال ـمــالــي خــال
االجتماع التمهيدي للمناقصة؟
وهل تم االعتراض عليه من قبل
ال ـش ــرك ــات ال ـم ـش ــارك ــة؟ وم ــا رد
جامعة الكويت عليه؟

العنزي :سنتابع ملف واجهة
«الصليبيخات» البحرية

• المطر :لجنة تحقيق برلمانية ووزير اإلعالم سيكشف الحقائق خالل أسبوعين
• «مدن أثرية عرضة للنهب والفساد وصل إلى سرقة حضارة  6آالف سنة»
●

نافذة نيابية

ّ
وجــه النائب أسامة المناور
ً
ً
سؤاال برلمانيا إلى وزير الدولة
ل ـش ــؤون الـبـلــديــة وزيـ ــر الــدولــة
لـ ـش ــؤون اإلس ـ ـكـ ــان وال ـت ـطــويــر
ال ـع ـمــرانــي ش ــاي ــع ال ـشــايــع قــال
في مقدمته« :سبق أن أصــدرت
وزيـ ــرة األش ـغ ــال الـعــامــة د .رنــا
الـ ـف ــارس خـ ــال تــول ـي ـهــا وزارة
(اإلس ـ ـكـ ــان) ع ــام  2020قـ ــرارات
ب ــإنـ ـه ــاء عـ ـق ــود ال ـم ـس ـت ـشــاريــن
الوافدين ،وبعضهم تجاوز سن
ً
ً
 70عاما وآخرين  60و 65عاما،
فـمــا م ــدى صـحــة إع ــادة تعيين
ً
أحدهم
مستشارا ويزيد عمره أسامة المناور
ً
على  70عاما مرة أخرى وبراتب
مواز لراتبه السابق البالغ ثالثة ال ـم ـس ـت ـشــاريــن ال ـس ــاب ــق إن ـهــاء
ٍ
ت ـع ــاق ــده ــم ،وبــال ـم ـكــات ـبــات مع
آالف دينار؟».
وتساءل المناور« :ما صحة ديوان الخدمة المدنية والردود
مـ ـن ــح م ـس ـت ـش ــار وافـ ـ ـ ـ ــد ،م ـع ــاد بـ ـ ـش ـ ــأن ط ـ ـلـ ــب إعـ ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـع ـي ـيــن
ً
تعيينه حــد ي ـثــا بـعــد أن سبق مـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــن واف ـ ــدي ـ ــن س ـبــق
ً
إنـهــاء عـقــده عــام  ،2020أعـمــاال إنهاء التعاقد معهم أو التعاقد
إضافية تصل إلــى  100ساعة؛ م ــع مـسـتـشــاريــن واف ــدي ــن جــدد
يتحصل بموجبها على مبالغ بالتعيين الـمـبــاشــر أو بالنقل
مالية عالية الكلفة دون ضرورة من وزارات ومؤسسات وهيئات
لذلك ،وبشكل يتجاوز ما يحصل أخـ ــرى ،أو مــن خ ــال ال ـن ــدب أو
التكليف سواء براتب أو بمكافأة.
عليه الموظف الكويتي؟».
كـمــا طـلــب ت ــزوي ــده ،بأسماء
وط ـل ــب ت ــزوي ــده ب ــال ـق ــرارات
الصادرة بإعادة تعيين أي من المستشارين الوافدين العاملين

تجمع لمياه األمطار (أرشيف)
المذكورة خاصة بتوريد وتركيب
وتشغيل مضخات وإنشاء أنابيب
لنقل المياه إلــى خــزانــات الهيئة
الـعــامــة لـشــؤون الــزراعــة والـثــروة
ال ـس ـم ـك ـيــة ،ل ـح ــل م ـش ـك ـلــة تجمع
ال ـم ـيــاه بــالـمــديـنــة ،وال ـغ ــرض من
ال ـم ـشــروع االس ـت ـفــادة مــن المياه
المجمعة بــالـخــزان فــي األغ ــراض
الــزراع ـيــة ،وري ال ـحــزام الشجري
ال ـم ـح ـيــط ب ــال ـم ــدي ـن ــة ،إل ـ ــى حـيــن
االنـ ـتـ ـه ــاء مـ ــن ت ـص ـم ـيــم وتـنـفـيــذ
ال ـ ـم ـ ـج ـ ــرور الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي لـ ـص ــرف
المياه بالمدينة وباقي المناطق
الجنوبية بشكل دائ ــم ومـنــه إلى
البحر.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت أنـ ـ ـ ــه ت ـ ـمـ ــت إعـ ـ ـ ــادة
ط ــرح الـمـمــارســة ال ـمــذكــورة من
م ـن ـط ـل ــق حـ ـ ــرص ال ـه ـي ـئ ــة عـلــى
تنفيذ التكليف ال ـصــادر إليها
بـ ـح ــل م ـش ـك ـل ــة ت ـج ـم ــع ال ـم ـي ــاه
ً
ب ــال ـم ــدي ـن ــة ،تـ ـف ــادي ــا ل ــأض ــرار
البيئية وتــأثـيــرهــا الـبــالــغ على
قــاط ـن ـي ـهــا ،ح ـيــث ت ــم الـحـصــول
عـلــى مــوافـقــة الـجـهــاز الـمــركــزي
لـ ـلـ ـمـ ـن ــاقـ ـص ــات عـ ـل ــى األعـ ـ ـم ـ ــال
كممارسة عامة عن طريق وزارة
األش ـغــال ،وذل ــك باجتماعه رقم
( )2020/23ال ـم ـن ـع ـقــد ب ـتــاريــخ
( ،)2020/4/8وتـ ــم إع ـ ــان طــرح
الممارسة بالموقع اإللكتروني
لـ»األشغال» بتاريخ (،)2020/4/20
وتـحــدد بــه تــاريــخ ()2020/4/26
لعقد االجتماع التمهيدي ،وتم
السير باإلجراءات ،حيث فضت
الـعـطــاء ات للشركات المتقدمة
بتاريخ ( ،)2020/5/7وتــم إجــراء
ال ـ ـم ـ ـفـ ــاوضـ ــة ب ـج ـل ـس ــة ع ـل ـن ـيــة
حسب شــروط الممارسة ،وبعد
الـحـصــول على مــوافـقــة الجهاز
الـمــركــزي للمناقصات الـعــامــة،
وذلك بتاريخ (.)2020/5/9
وذكرت :تمت إحالة العطاءات
للجنة الفنية المشكلة لدراستها
وت ـ ـق ـ ـي ـ ـي ـ ـم ـ ـهـ ــا وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي رف ـ ـعـ ــت
تــوص ـي ـت ـهــا الـ ــى ل ـج ـنــة ال ـش ــراء
بـ ــالـ ــوزارة ،وت ــم ال ـح ـصــول على
ال ـت ــرس ـي ــة مـ ــن ق ـب ــل «الـ ـم ــرك ــزي
لـلـمـنــاقـصــات» ال ـعــامــة ،وم ــن ثم
ت ـم ــت م ـخــاط ـبــة «ال ـم ـح ــاس ـب ــة»،
والـحـصــول عـلــى مــوافـقـتــه على
التعاقد حيث تــم توقيع العقد
بتاريخ ( ،)2021/3/4وتــم البدء
بـ ـمـ ـب ــاش ــرة األع ـ ـ ـمـ ـ ــال بـ ـت ــاري ــخ
( )2021/4/4ع ــن طــريــق الهيئة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـط ــرق ،وجـ ـ ــار تنفيذ
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برلمانيات

طالب النائب مــرزوق
الخليفة وزير الداخلية،
الشيخ ثامر العلي ،بضم
مفتشي أمن المطار إلى
اإلدارة العامة للجمارك،
ل ــإيـ ـف ــاء بــال ـم ـت ـط ـل ـبــات
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـلـ ـي ــة ،ومـ ـن ــح
مفتشي المطار المزايا
المالية وصفة الضبطية
الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة ل ـم ــواج ـه ــة
جرائم التهريب.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح ال ـخ ـل ـي ـف ــة،
فـ ــي ت ـص ــري ــح أمـ ـ ــس ،أن
المتطلبات المستقبلية
ال ـ ـم ـ ـتـ ــزايـ ــدة ف ـ ــي م ـج ــال
الـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــارك سـ ـتـ ـتـ ـي ــح
الـفــرص لتوظيف أعــداد
كبيرة مــن أبـنــاء وبنات
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ك ـم ـف ـت ـش ـي ــن
جـمــركـيـيــن ،مـشـيــرا إلــى
تـ ـق ــديـ ـم ــه اقـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــا فــي
ه ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن ب ـتــأس ـيــس
شركة مساهمة كويتية
بــاســم شــركــة «الـمـخــازن
الوطنية».

أكد النائب د .خالد العنزي أنه مستمر في متابعة ملف تطوير
الواجهة البحرية لمنطقة الصليبيخات حتى دخول المشروع
حيز التنفيذ.
وقال العنزي تعليقا على قرار مجلس الوزراء بإحالة مشاريع
تطوير الواجهة البحرية لساحلي الصليبيخات والجهراء الى
لجنة الخدمات العامة مع إعطائهما صفة االستعجال والمتابعة
المباشرة لتذليل كافة المعوقات التي تعترضهما ،إن األسئلة
البرلمانية التي ُوجهت منذ يناير الماضي أثمرت بشأن «تطوير
الواجهة البحرية لمنطقة الصليبيخات» ،مستدركا بالقول :ها
هي عجلة اإلنجاز تتحرك ،وسنستمر بمتابعة هذا الملف حتى
يدخل حيز التنفيذ.
خالد العنزي

الشاهين يقترح بناء مسنات بحرية عامة
فــي اقـتــراح برغبة تقدم بــه النائب أســامــة الشاهين ،قــال إن
هواية صيد األسماك الحداق وباقي الهوايات واألنشطة البحرية
يمارسها الكثير في الكويت ،ولها جــذور تاريخية جميلة في
الوطن العزيز ،لكن أهل البحر والحداق يعانون قلة المسنات
البحرية المجهزة ،والموجودة حاليا ال تتم صيانتها ،والخدمات
الخاصة بقوارب الصيد محدودة.
وعلى ضوء ما سبق اقترح الشاهين أن تقوم الهيئة العامة
للزراعة والثروة السمكية ،بالتعاون مع بلدية الكويت وغيرها،
بـبـنــاء وتـطــويــر مـسـنــات بـحــريــة عــامــة فــي أمــاكــن مختلفة في
جميع شواطئ الكويت ،مجهزة بأحدث الخدمات لرواد البحر،
يراعى فيها المحافظة على البيئة البحرية ،وأن تكون مجانية
أو رمزية األسعار.
أسامة الشاهين

إضافات

٨

شوشرة :اختبار الحوار
د .مبارك العبدالهادي
بعض األطراف المنزعجة من عمليات الحوار ومحاولة ترميم ما تبقى
من أمل لعالج األمراض المستعصية لدينا واستئصال السرطان المتفشي
بدأت بضرب اإلصالحيين وتحويل القضية إلى أشبه بالتخوين والخروج
ً
عن إطارهم األعوج ،ألنهم ال يريدون االستقرار ومعالجة قضايانا خوفا من
أن يختفوا من المشهد واألكشن الذي اعتادوا عليه بالظهور في بطوالت
وهمية للضحك على المتابع والمشاهد ألفالمهم المكشوفة وتصريحاتهم
البالونية ومفرقعاتهم الهوائية والهرج والمرج الذي يعتاشون عليه،
فليس لديهم أهداف أو قضايا حقيقية من أجل الوطن والمواطن بقدر
محاوالتهم المستمرة للخروج ببطوالت مصطنعة ،خصوصا أن بعضهم
أصبح مريض أضواء واختالق أزمات والخروج عن المألوف لتطبيق المثل
القائل "خالف تعرف" ،وما إن يجد من يعترض توجهه وفكره حتى يبدأ
عمليات الهجوم والتشويه والتجريح والضرب تحت الحزام بمساندة
صبيانه عبر وسائل التواصل االجتماعي وغيرها ممن يستمدون قوت
يومهم من األموال المشبوهة.
ننتظر الوصول إلى حلول واقعية وخريطة طريق مستقبلية وسير
األمــور في أجــواء أكثر انسيابية لحين االنتهاء من الملفات المقترحة
ً
ووضع آلية واضحة المعالم يمكن تطبيقها على أرض الواقع بعيدا عن أي
تالعب أو الخروج عما هو متفق عليه حتى ال نعود إلى المربع األول في
العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،وبالتالي "ال طبنا وال غدا
الشر" ،مقابل ذلك سيستمر مسلسل التصعيد والتلويح والتهديد والفر
والكر وغيرها من األمور التي نعيشها في كل دور انعقاد ،علما أن نجاح
األطراف في هذا الحوار سيكون له قصب السبق في عالج الملفات الشائكة
ً
التي طال انتظارها .ولكن وفقا لكل ذلك فالمطلوب من هذه األطراف أيضا
عدم الخروج عن المبادئ الدستورية أو االستهانة في محاسبة السلطة
التنفيذية حتى ال تسجل عليها نقاط ضعف والسماح للحكومة بالتهاون
في قدرة المجلس على المحاسبة والرقابة والتشريع.
الكل ينتظر ويتابع ويترقب اإلعالن عن االتفاق ،وما سيتم تطبيقه
عمليا على أرض الواقع وما سيتم تنفيذه من السلطة التنفيذية وما
ستؤول إليه التشكيلة الحكومية المقبلة ،ألن الكثير من االتفاقات كانت
عبارة عن تصريحات غير قابلة للتنفيذ بسبب عدم االلتزام بما هو متفق
عليه ،وهو ما يزيد الطين بلة في العالقة بين السلطتين في أكثر من أزمة.
واالختبار الذي تخضع له السلطتان سيكون بمنزلة تقييم من غالبية
الشعب لفحوى النتائج التي سيتم التوصل لها والتوصيات والحلول،
ً
خصوصا أن االختبار األصعب سيكون لبعض النواب الذين عقدت اآلمال
عليهم في نقلنا من واقع إلى آخر وفي مدى تمسكهم بمواقفهم الوطنية من
ً
عدمه ،وهل سينصدم الجميع بحقيقتهم أم ال يزال الرهان عليهم قائما؟!

عودة طالبان
حبيب السنافي
اإلمكانات العسكرية األميركية الهائلة ال تتناسب مع سياستها
ً
الفاقدة لــاتــزان ،يبدو ذلــك جليا بما حــدث في أفغانستان ،فأميركا
لــم تحصد س ــوى الـفـشــل واالن ــدح ــار ،وم ــراك ــز األب ـح ــاث وال ــدراس ــات
االستيراتيجية لم تسعف اإلدارة األميركية بالسيناريوهات المتوقعة
بعد عقدين من االحـتــال ،ليتخبط بايدن بتصريحاته المتناقضة،
ً
وكأن جدول االنسحاب وتوقيته بيد حركة طالبان ،فوصلوا مباشرة
من الــدوحــة إلــى كابول العاصمة! لم يكن هناك مشروع أميركي في
أفغانستان ،فالهدف كان ترضية الشعب األميركي وتشفية غليله من
تداعيات أحداث  11سبتمبر ،ولم يخطر لإلدارة األميركية ترسية نظام
ديموقراطي هناك ،فالديموقراطية السياسية الشكلية ال تغني بحال
عن الديموقراطية االجتماعية التي ال يمكن ترويجها بمجتمع تنخره
القبلية والطائفية والعشائرية .الشعب األفغاني لم يرحب باألميركيين
واعتبرهم قوة احتالل رغم أن تريليوني دوالر هدرت على تجار الحروب
وزعماء القبائل والعشائر ،فلم تبن مدارس ولم تنشأ مستشفيات أو
خدمات البنى التحتية ،فأميركا تحكمها المصالح الرأسمالية ،وال تأبه
لالعتبارات اإلنسانية ،وقاسى الشعب من سياط الفقر والحرمان .سيطرة
طالبان بقوات ال تتجاوز  160ألف مقاتل ،مقابل أكثر من ربع مليون من
رجال الجيش والشرطة الوطنية ،يبرز حجم الفساد المستشري خالل
عهد االحتالل في المؤسسة السياسية الحاكمة وقواتها المسلحة،
واضمحالل الروح الوطنية الجامعة ،وتواطؤ قيادات الحكم المحلي
بالواليات األفغانية مع قيادة طالبان على تسليم والياتهم بال مقاومة.
وعود طالبان بالديموقراطية والحريات والسالم األهلي من العسير
تمريرها ،فطالبان حركة سياسية دينية راديكالية سيطرت بالقوة
والقهر على مقدرات البلد وهي مؤدلجة تنحو للتشدد والقسوة المفرطة
وال تعترف بالقانون المدني ،وتطبق العقوبات الدينية بحذافيرها ،مما
يحيل نمط الحياة إلى العصور الوسطى.
دول الجوار األفغاني ال تأبه للمصير المجهول للشعب األفغاني،
فلمصالحها األولوية ،وستعترف بالواقع المستجد ،وتقيم عالقاتها
معه على عدة مستويات ،وستنأى عن الصراعات الداخلية األفغانية،
تاركة الشعب يناضل من أجل تقرير مستقبله ومصيره.
الجهادية
الدينية
سيطرة طالبان على السلطة قد تعيد بث الروح
ً
في الوجدان العربي واإلسالمي ،موهمة أن الحريات والحقوق عامة ال
تأتي إال مع النظام اإلسالمي ،وهذا نقيض ما حصل في إيران والسودان
والجزائر وغيرها ،فالسياسة لعبة مصالح بالدرجة األولى ،بال أدنى شك.

أزمة ثقة في الجهاز
اإلداري الحكومي ()1
د .هشام كلندر
ً
عندما تكون الكثير من الوعود من المسؤولين الحكوميين حبرا على
ورق فذلك ينعكس سلبا على الثقة بهذا الجهاز لدى المواطنين ،وعندما
نفكر في السنوات العشرين الماضية ،فإن مجموعة من العوامل تسببت
في تراجع ثقة المواطنين في الجهاز الحكومي ،بما في ذلك الجمود واألداء
الضعيف للحكومة ،وانتشار الفساد باعتراف الكثير من المسؤولين ،حتى
تم إنشاء ما يسمى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
يجب أن يفهم أن ثقة المواطنين بالحكومات أمــر ض ــروري لصنع
السياسات الفعالة على جميع المستويات ،فبدون الثقة يصعب دعم
اإلصالحات ،وغالبا يتم تجاهل هذا العنصر في صنع السياسات ،ويؤدي
انخفاض الثقة إلى انخفاض معدالت االمتثال للوائح والقوانين ،من قبل
الشركات والمواطنين ،ويصبحون أكثر تجنبا للمخاطر ،مما يؤخر
ً
االستثمار واالبتكار ،والذي يعتبر ضروريا الستعادة القدرة التنافسية
والبدء بالنمو ومواكبة التطور ،فرعاية الثقة استثمار ناجح لتحقيق
االنتعاش االقتصادي وتعزيز التماسك االجتماعي وتحقيق الرفاهية،
لذلك يجب أن يكون االستثمار في الثقة نهجا لإلدارة الحكومية ،فكيف
يمكن للحكومة الكويتية إعادة بناء الثقة المتدهورة؟
في البداية ،يجب أن تكون استعادة الثقة من أولويات الجهاز الحكومي،
مع الفهم العميق لمعنى ثقة المواطن في الحكومة ،ببساطة ثقة المواطن
بالحكومة هي ثقته بتصرفاتها للقيام بما هو صواب ومتوقع ،ويمكن
للحكومة بناء ثقة المواطنين من خالل التركيز على الشفافية ،والقدرة،
والموثوقية على إعــادة بناء الثقة في خضم تعقيد العمليات والمهام
الحكومية .تشير الشفافية إلى أن الحكومة تشارك المعلومات والدوافع
واالختيارات المتعلقة بالسياسات والميزانيات والقرارات بشكل علني
وبلغة واضحة ،أما القدرة فهي تعكس اإليمان بأن الحكومة لديها القدرة
ُ
على تلبية التوقعات بشكل فعال ،أما الموثوقية فهي تظهر أن الحكومة
يمكن أن تقدم باستمرار وبشكل موثوق برامج وخدمات عالية الجودة.
هناك سمتان أساسيتان على الحكومات التركيز عليهما ،وهما الوفاء
بالوعد بكفاءة ،والقيام بذلك بحسن نية ،وتشير الكفاءة إلى القدرة على
التنفيذ ومتابعة ما تقول إنــك ستفعله ،أمــا النية فتشير إلــى المعنى
الكامن وراء تصرفات الحكومات ،مــن خــال اتـخــاذ اإلجـ ــراءات بأمانة
ورعاية حقيقية لرغبات واحتياجات الدولة والمواطنين ،وللحديث بقية
إن شاء الله.
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يوسف عبدالكريم الزنكوي

بقايا خيال :دور اإلعالم في ازدهار التأمين
أحد مرتكزات اقتصادات الدول المتقدمة هو صناعة التأمين لتسير
مشاريعها التنموية بخطى ثابتة ،ألن هذه الدول تعرف أن االقتصاد
المتطور ال يرتقي إال بقطاع تأمين متطور ،وال يتحقق التطور المنشود
لهذا القطاع الحيوي إال في مجتمع يعرف ويقدر أهمية التأمين حق
قدره ،وعلى هذا األساس يمارس الغربيون حياتهم بكل مراحلها من
خالل ارتباطهم بالتأمين بجميع منتجاته وخدماته ،ولهذا فهم لم
يصلوا إلــى هــذه الدرجة من التعلق بصناعة التأمين ،ولــم يتفهموا
دوره في استتباب األمن المجتمعي واالستقرار االقتصادي لتحقيق
االتزان العام في حياة الشعوب ،إال بجهود إعالمية مدروسة بعناية
بهدف توعية المجتمع ،وبخبرات عريقة تفهم كيف تستخدم كل أشكال
االتصال بالجماهير بكثافة متواصلة ال ترتبط بمدة زمنية وال تقف
عند حاجز معين.
هذا الوضع التأميني السليم الذي يمارسه الغربيون في حياتهم
اليومية ،تقف على نقيضه غالبية المجتمعات الخليجية المعتمدة
على اإلنفاق الحكومي الريعي ،فإذا كانت الحكومات الخليجية ترعى
مواطنيها من المهد إلــى اللحد ،وتقدم لهم كل الخدمات بالمجان،
وإذا كانت اقـتـصــادات هــذه ال ــدول تتصف بالريعية ،بكل مــا تحمله
الكلمة مــن معاني التكاسل واالتكالية الفردية على سلطة تسيطر
على كل مفاصل االقتصاد ،فكيف تستطيع شركات التأمين العاملة
في منطقة الخليج أن تقنع شعوبها بأهمية التأمين في تحديد مسار
مستقبلها ،واستبدال الخدمات الحكومية المجانية باإلنفاق الذاتي
على التأمين ،إذا كانت الحكومات الخليجية تنافس شركات التأمين
المحلية في ضمان مستقبل المواطن الخليجي بالمجان؟ وبناء على
هذه المعطيات ،كيف تستطيع وسائل اإلعالم أن تنجز دورها التوعوي
فــي مـجــال الـتــأمـيــن فــي مـثــل هــذه ال ـظــروف؟ ومــا الــرســائــل اإلعــامـيــة
التأمينية القادرة على اإلقناع في مجال التوعية لمنافسة الحكومات

الريعية في جذب المواطن والمقيم إليها؟ مثل هذه األسئلة لطالما
بحثت عن أجوبة بين أطالل الكوارث الطبيعية ،التي تمر على صناعة
التأمين الخليجية مرور الكرام ،دون أن يكون لقطاع التأمين دور فاعل
في التخفيف من حدة آثار هذه الكوارث ،بسبب الرفاهية التي يمنحها
النظام الريعي لشعوب المنطقة ،وهو ما يجعل قطاع التأمين الخليجي
ً
ً
ً
عموما ،والكويتي تحديدا ،من أقل القطاعات االقتصادية استخداما
لوسائل اإلعالم المرئية منها والمسموعة والمقروءة ،العتقاد كثير
من العاملين في التأمين أن استخدام اإلعالم في هذا الوقت لن يجدي
ً
نفعا ،بسبب قيام الريعية بـ"إشغال" الناس ولفت أنظارهم عن االهتمام
بالتأمين ،األمر الذي يجعل من مسألة تنمية الوعي بأهمية التأمين
ً
في المجتمعات الخليجية أمرا في غاية التعقيد ،وإذا أخذنا مسألة
تجاهل مناهج التعليم لدور التأمين االجتماعي واالقتصادي واألمني
في حياة الشعوب ،فإننا نستطيع القول إن مثل هذه األوضاع تبعد
صناعة التأمين عن المساهمة في اقتصاد الدولة ،ناهيك عن التسبب
في ضياع ممتلكات األفراد والمؤسسات المنقولة والثابتة.
وإذا كنا نرى أن اإلسهام في تنمية الوعي التأميني يعد من واجبات
ً
كل األطراف المعنية بالتأمين ،سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات ينتمون
إلى القطاع الحكومي أو األهلي ،فإن الدور الرئيسي لتحقيق أهداف
التوعية التأمينية ومن أقصر الطرق ،تقع مسؤوليته على عاتق وحدات
التأمين المحلية ،حتى لو اضطرها األمر إلى البدء من نقطة الصفر
أو من المربع األول ،لترميم جسور الثقة بين المجتمع بكل طوائفه،
وبين شــركــات التأمين المحلية .وإذا مــا تحقق هــذا الـهــدف حينها،
تستطيع شركات التأمين وبدعم من وحدة التأمين واالتحاد الكويتي
لشركات التأمين أن تفرض صفة االستخدام اإللزامي لبعض الخدمات
والمنتجات التأمينية الرئيسة ،ولنا مع دور اإلعالم في ازدهار صناعة
التأمين وقفة أخرى إن شاء الله.

نايف صنيهيت شرار

المغرب عزيز
شهد الـمـغــرب يــوم  8سبتمبر الماضي
انتخابات تشريعية وجهوية وبلدية هي
الثالثة من نوعها في عهد الدستور المغربي
الجديد ،والخامسة فــي عهد الملك محمد
ال ـ ـسـ ــادس ،فـبـلــغ عـ ــدد ال ـنــاخ ـب ـيــن ف ــي هــذه
االنتخابات الثالثية ،التي تنافس فيها 32
ً
حزبا  17983490ناخبا ،وانصبت المنافسة
البرلمانية على  395مقعدا برلمانيا ،منها
مستوى
 305مقاعد مخصصة للفائزين على
ُ
َ
النتائج ثالثة
الدوائر المحلية  ،90وتصدرت
أحزاب رئيسة؛ وهي حزب التجمع الوطني
لألحرار ،وحزب األصالة والمعاصرة ،وحزب
االستقالل.
وع ـق ــب صـ ــدور ال ـن ـتــائــج الـنـهــائـيــة عين
ال ـعــاهــل ال ـم ـغــربــي ال ـم ـلــك مـحـمــد ال ـســادس
رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة مـ ــن الـ ـح ــزب
الـمـتـصــدر لــانـتـخــابــات وه ــو الـسـيــد عزيز
أخ ـ ـنـ ــوش ،ويـ ـتـ ـش ــارك فـ ــي ه ـ ــذه ال ـح ـكــومــة
األح ـ ــزاب الـثــاثــة األول ـ ــى ،وه ــو مــا يـتــوقــع،
بحسب ا لـمــرا قـبـيــن ،أن يسمح بانسيابية
ُ
م ـ ــرور م ـش ــاري ــع ال ـق ــوان ـي ــن ال ـت ــي تـحـيـلـهــا
الحكومة ،ويعزز الثقة البرلمانية.
و يـعــد  8سبتمبر  2021يــو مــا تاريخيا
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـم ـغ ــرب ،ح ـي ــث ت ـم ـيــز ب ــإج ــراء
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات عـ ــامـ ــة -ت ـش ــري ـع ـي ــة وج ـه ــوي ــة
وبلدية -بلغت نسبة المشاركة فيها على
المستوى الوطني  50.35فــي المئة ،وهي

نسبة قياسية مقارنة باالقتراعات السابقة
رغم القيود التي فرضتها جائحة كورونا،
وقد سجلت المشاركة في هذه االنتخابات
باألقاليم الجنوبية للمملكة نسبا مهمة،
منها  66.94في المئة بجهة العيون-الساقية
الحمراء ،و 58.30في المئة بجهة الداخلة-
وادي الذهب.
وتبين تبعا لذلك أن معدالت المشاركة في
هذا االستحقاق الثالثي بالصحراء المغربية
كانت األعلى على المستوى اإلقليمي ،وهو
ما يؤكد ،ومرة أخرى عبر صناديق االقتراع،
ت ـش ـب ــث م ــواطـ ـن ــي ه ـ ــذه األق ــالـ ـي ــم ال ــراس ــخ
بمغربيتهم وبممارسة حقهم الديموقراطي
لشؤونهم المحلية ،في إطار سيادة المغرب
ووحدته الترابية.
وقــد حظيت هــذه االنـتـخــابــات بمتابعة
ومالحظة اتسمت باستقاللية وحيادية من
قبل  5020مالحظا وطنيا ودوليا ،وهم 4891
مالحظا وطنيا ،من بينهم  568مالحظا من
المجلس الوطني لحقوق اإلنـســان ،فضال
عن  129مالحظا دولـيــا ،يمثلون عــدة دول
من إفريقيا وأوروبا وآسيا والعالم العربي،
الــى جــانــب المنظمات الــدولـيــة واإلقليمية
والبرلمانات الوطنية والدولية والمجتمع
المدني ،وأكد المالحظون الدوليون أن هذه
االنتخابات جرت بطريقة ديموقراطية وفقا
للمعايير الدولية.

وك ــان جــالــة الـمـلــك محمد ال ـســادس قد
عـيــن ي ــوم الـخـمـيــس  2021 /10 /7حكومة
جديدة ،ضمت  24وزيرا بينهم سبع نساء،
وت ــرأس جــالــة الملك بالقصر الملكي في
ف ـ ــاس ،م ــراس ــم ت ـع ـي ـيــن أعـ ـض ــاء ال ـحـكــومــة
ال ـج ــدي ــدة ب ــرئ ــاس ــة ع ــزي ــز أخـ ـن ــوش ،وزي ــر
الــزراعــة الـســابــق ،ويــأتــي تعيين الحكومة
الـجــديــدة بعد انـتـخــابــات مني فيها حزب
الـ ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة ب ـهــزي ـمــة م ــدوي ــة بـعــد
هيمنته على السلطة عشر سنوات.
وفي ظل نظام ملكي المرجع في القرارات
المفصلية هو جاللة الملك ،ستكون المهمة
الرئيسة للحكومة الجديدة تنفيذ نموذج
ت ـن ـمــوي يـسـتـهــدف خ ـفــض م ـع ــدالت الـفـقــر
وتعزيز فرص النمو.
ومن بين أبرز التوجيهات التي تضمنها
خطاب الملك إلى أعضاء البرلمان ،بمناسبة
افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية
األول ــى مــن الــواليــة الـحــاديــة عـشــر ،تشديد
ج ــال ـت ــه ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة ت ـن ــزي ــل ال ـن ـم ــوذج
التنموي وإطالق جيل جديد من المشاريع
الـمـتـكــامـلــة ،وه ــو م ــا يــؤكــد م ــرة أخـ ــرى أن
جــالـتــه يـضــع كــرامــة ال ـمــواطــن فــي صميم
األولويات ،مترجما بذلك إرادة المواطنين
وانتظاراتهم مــن الحكومة الـجــديــدة التي
صوتوا لها من خالل صناديق االقتراع.

ناجي المال

القضايا المحورية للحوار مع الحكومة
الحكومات المتعاقبة وقعت في غرام إدارة القطاع اإلنتاجي وتوسعت
ً
ً
فيه ،طبعا في البداية كان ُمغريا إال أنه ما لبث مع األيام أن ظهرت أعطاله
ً
وزادت تكاليفه ،واألخطر صار صعبا حتى التخلص من سحره ،فهو
يوفر األبهة عبر التحكم بموظفيه وقياداته ،وأصبح أداة إلظهار القوة
والضبط وأداة لممارسة الضغط ،ولكن األعطال تكاثرت وعتقت اآلليات
فيه والقيادات وتضخمت التكاليف ،ولكن الحكومات متشبثة به وال تريد
التفريط به ألنها ترى أنها ستفقد مصدر قوتها.
ً
ً
ً
هذا الوضع جعل الحكومة والمجتمع يواجه عجزا ماليا مخيفا ال
الدين العام وفرض الضرائب ورفع قيمة الرسوم وكشط كل أشكال
يسده إال َ
والمنح ،ولكن إذا تجاوزنا الصورة الخارجية لألزمة فسنجد أن هذه
الدعم ِ
األزمة شكلية مفتعلة على الرغم من تلبسها لغة األرقام والبيانات كيف؟
لو أن الحكومة أزاحت عن كاهلها القطاع العام وتركته إلدارة القطاع
الخاص من صحة وتعليم وكهرباء ومــاء ومــواصــات وهواتف ثابتة
وبريد وموانئ وصناعة الخبز والطحين وإدارة المطار ،وانتقلت هذه
القطاعات وقسم كبير من عمالتها إلى القطاع الخاص ،ولو قامت الحكومة
ً
عوضا عن ذلك بتقديم تأمين صحي لكل مواطن ،وتقديم تغطية لرسوم
أرقى مدارس في القطاع الخاص لجميع الطلبة بدال من تقديم الخدمات
الرديئة والرواتب العالية لوظائف وموظفين يزيدون على الحاجة ،إذ
بلغت البطالة المقنعة ما بين  %60إلى  %80فضال عن أن هذه الرواتب
ً
والمؤسسات ال تحقق ربـحــا بــل تسجل خسائر ســافــرة وخــدمــات في
أسوأ صورها.
ً
طبعا ستكون قيمة التأمين الصحي  1000دينار لكل مواطن وتغطية
رسوم المدارس إلى حد  3000لكل طالب ،ولو منحت كل العاملين في
القطاع الخاص والحكومي  600دينار للموظف و 500دينار للموظفات،
وخفضت مبلغ الدعوم الى مليار ونصف بدال مما هي عليه اآلن أربعة
ً
مليارات ووزعت الدعوم نقدا فإن لكل مواطن  83دينارا كل شهر ،ووزعت
كل سنة  %25من صافي أرباح الصناديق السيادية التي تبلغ أرصدتها
ما ال يقل عن  200مليار دينار وسنقدر أن هذه النسبة مليار ونصف.

المواطن األعــزب الــذي يعمل في القطاع الخاص براتب  300دينار
ً
سيصل راتبه إلى  1066دينارا والموظفة العزباء براتب  300دينار في
القطاع الخاص سيكون راتبها  966لنفترض أن الموظف السابق رب
ً
ً
أســرة ولــه خمسة أبناء فــإن راتبه يصل إلــى  1896ديـنــارا ،طبعا لدينا
وزارات وهيئات ومؤسسات لن تخصخص كــالــوزارات والمؤسسات
األمنية والمالية والقضائية والرقابية ،وفيها من كانت رواتبه تزيد على
الحسبة السابقة سواء لطبيعة عمله أو منصبه فقد أخذناها بالحسبان
وزيادة وبناء عليه ستكون الموازنة حسب التالي :خمسة مليارات رواتب
وأجور شاملة دعم العمالة وزيادات رواتب الوظائف في الوزارات والهيئات
غير القابلة للتخصيص /مليار مستلزمات سلعية وخدمات مليار دعم/
مليار ونصف منح /مليار ونصف تأمين صحي /مليار ونصف رسوم
تعليم /مليار ونصف مساهمة خزينة الدولة لدعم التأمينات االجتماعية/
مليار ونصف مصروفات رأسمالية /مليار إعانات /المجموع15.5 :
مليارا /الفائض أو الفارق عن الموازنة الحالية  7.5مليارات.
وإذا تمت الخصخصة حسبما سبق فــإن اإلي ـ ــرادات غير النفطية
ستصل إلى  4مليارات على أقل تقدير مما سيكون الفائض معها 3.5
مليارات دينار.
بهذا نتوجه لإلخوة النواب وباألخص من انتدبوا من قبلهم للتحاور
مع الحكومة بأن يكون ما سبق على رأس أولوياتهم مع حل القضية
اإلسكانية كما ورد في مقالنا الفائت وفرض تكويت الوظائف في القطاع
الخاص ،للوصول في أربع سنوات إلى  %70والقضاء على حوادث المرور
بخفض نسب الوفيات إلى  %3حيث يبلغ عدد وفيات الحوادث 428
ً
وفاة سنويا ،وترشيق الجسم الحكومي واستئصال البطالة المقنعة
على األقل بنسبة .%60
ً
فبرنامج عمل الحكومة يجب أن يتضمن أهدافا محكومة بمعايير
كمية وزمنية ال أمان هالمية ،وقد أشرت مرارا إلى أن برنامج العمل بهذه
المواصالت سيكون األداة والفلتر الذي ال يسمح إال للعباقرة بدخول
الحكومة والمناصب اإلدارية.

محمد السداني

سدانيات :من سرق المصحف؟!
في كل كلمة أخطها في مقالي هذا تراجعت
أل ــف م ــرة ،وأن ــا أعـلــم خطورتها ووقـعـهــا على
المتلقي ،ولعل الكلمة التي أخــاف وقعها هي
الكلمة التي خاف الكثير من قولها أو البدء بها
أو حتى التفكير فيها ،إننا نجلس على ضفاف
هذا الوقت المتسارع ،في عالم متغير ومتحول
يفرض علينا كل يوم قوانينه وأحكامه ،وما زلنا
في الكويت نظن أننا نمتلك الوقت لكي نفكر
َّ
ونخطئ ونتعثر ،لقد ولت سنوات كثيرة كان
المال فيها يستر الفساد ،ويخبئ الفشل ،ويداوي
الجراح ،لتأتي سنوات عجاف تطل برأسها علينا
كل يوم ،دون أن نعلم من المسؤول عن تسريع
مجيئها ،في هذا المقال ال أود أن ألقي لوما على
مجهول وال على مسؤول ،فالجميع شركاء في
هذا التقهقر الذي وصلنا إليه.
ودعوني أقسم المشهد إلى ثالثة أقسام:
أولها الحكومة ،أو إذا صح التعبير «جهاز
تنفيذ التوجيهات والــرغ ـبــات» ،فــا يمكن أن
نسمي مــا ي ــدور فــي مجلس الـ ــوزراء وقــراراتــه

المضحكة عمال تنفيذيا أو إداريــا يقوم على
التخطيط ،فنحن نملك في كل مرة فريقا غير
مـتـجــانــس مـتـفــرق الـ ــرؤى ال يملك رؤيـ ــة وال
رغبة وال قــدرة على اإلصــاح ،وهــذا ما يثبت
العجز تلو العجز في تنفيذ خطط إصالحية
حقيقية تـحــول بـلــدا ك ــان ي ــوزع ثــروتــه على
شكل روات ــب وأراض ــي ومناقصات ،إلــى بلد
حقيقي يملك اقتصادا متنوعا ،خطط حقيقية
فــي م ـجــاالت التعليم واالق ـت ـصــاد والصحة
والبنية التحتية والتوسع الحضري .أما ثاني
مشهد فهو مجلس األمة الذي قدر له أن يكون
متنفس ممثلي األمة ،وفيه يقدمون أسئلتهم،
ويرفعون صوتها ،وينتفخون غضبا لما يخدم
شرائحهم االنتخابية ،إال من رحم ربي ،وهم
قلة جــدا جــدا جــدا ،لقد ّ
أصــل الـنــواب على مر
السنوات قــدرة السلطة على اللعب بالعملية
الديموقراطية دون أن يكون لهم تحرك حقيقي
في إعادة بنائها على أساس صحيح ،فكلما
تقدمنا سنة في عمر الديموقراطية رجعنا

سنوات وسنوات في الممارسة والمضمون،
فكأن السلطة أعطتنا سيارة فارهة وسحبت
منا مفتاحها ،وتركت لنا المنبه نلهو به إذا
مــا شعرنا بالملل ،فمؤسسة مثل مجلسنا
هذا ال يمكن أن يحاسب أو يشارك في تشريع
حقيقي لبناء دول ــة ألن ــه ،وبـكــل أس ــف؛ غــارق
فــي صــراعــات وت ـجــاذبــات محركها الرئيس
المصلحة الخاصة ،وقضايا شعبويةز أما
المشهد الثالث فهو الشعب الذي ال بد عليه أن
يؤمن بأن السماء لن تمطر ذهبا وال دنانير،
وأن زمن الرفاهية الذي قيل إنه سينتهي انتهى
ً
فعال ،وأننا سندفع ثمن سكوتنا وتقصيرنا
واختياراتنا من جيوبنا ألننا لم نقف فقط
موقفا حقيقيا مــن اإلص ــاح ،وجاملنا على
حساب مستقبل بلد كان من المقدر أن يكون
جنة على هذا الكوكب.
خـ ـ ـ ــارج الـ ـ ـن ـ ــص :فـ ــي كـ ــل م ـش ــاه ــد ال ـن ـقــد
واالمتعاض أتذكر قول أبي حنيفة« :كلكم يبكي
فمن سرق المصحف؟».

المنازعات البحرية
والتحكيم البحري
د .عبد األمير الفرج
للنقل البحري أهمية كبيرة في العصر الحالي ،فهو وسيلة من
ً
ً
وسائل النقل المختلفة ،التي تؤثر تأثيرا كبيرا في النشاط االقتصادي،
ويمثل  %90من وسائل النقل للبضائع التجارية ونقل النفط الخام
ً
ومشتقاته ونقل المواشي ،حتى أنه أصبح يشكل شريانا لالقتصاد
العالمي .وعلى الرغم من أهمية هــذا النشاط البحري ،فإنه يشهد
ً
كثيرا من المنازعات ،التي تنشأ بسبب الحوادث البحرية أو العقود
التجارية البحرية المبرمة وااللتزام بها أو الخالف بين أطراف النقل
البحري ...إلخ ،وهو ما يفرض ضرورة وجود تحكيم بحري يختص
بفض المنازعات البحرية وحماية االستثمارات ،سواء الخاصة باألفراد
ً
أو الشركات أو المؤسسات الحكومية ،خصوصا في منطقة الخليج
العربي بشكل عام ،والكويت بشكل خاص؛ حيث تعتمد على النقل
البحري في صادراتها من النفط والغاز ،ومن هنا أرى من الضروري
أن تكون هناك مراكز متخصصة في تسوية المنازعات الناشئة في
العالقات البحرية التعاقدية وغير التعاقدية؛ وذلك لحل هذه المنازعات
بسرعة ،وبشكل سري ،بين أطراف النقل البحري؛ حيث تكون جنسية
كل طرف مختلفة عن الطرف اآلخــر ،ويختلفون في تحديد القانون
ً
الواجب تطبيقه ،نظرا الرتباط األنشطة البحرية بانتقال البضائع
واألموال والخدمات من دولة إلى أخرى ،وقد ال تتوافر فيها كثير من
المحاكم الوطنية.
ومــن أبــرز االتفاقيات الخاصة بعقود التجارة البحرية وقواعد
المسؤولية عن البحرية اتفاقية بروكسل  1924واتفاقية هامبورغ ،1978
وقد انضمت إليهما معظم دول العالم ومنها دول الخليج العربي؛ حيث
تنص معظم قوانين االتفاقيات على ضرورة السالمة البحرية والحد
من التلوث البحري .وأعتقد أننا في الكويت في أمس الحاجة لتوفير
خبرات وطنية في مجال التحكيم البحري ،وتأهيل كوادر متخصصة
وفق معايير دولية في مجال المنازعات البحرية ،وتقديم االستشارات
القانونية في المجال البحري عن طريق برنامج يشمل عدة مستويات.
وقفة :في نوفمبر المقبل ،سيقام عبر الـ"أونالين" برنامج لمدة 6
أشهر ،وهو معتمد من جامعة كولورادو بلودر والمحكمة األوروبية
للتحكيم وغرفة التجارة لالتحاد األوروبي ،ولكوني الممثل القانوني
ً
لها ورئيس فرعها في الكويت ،سأشارك محاضرا ،ومعي عدد من
القباطنة واألكاديميين المختصين في المجال البحري ،وسيسلط
الضوء على المنازعات والعقود البحرية والتأمين البحري ،وهدفه
"إعداد وتأهيل خبراء في المنازعات البحرية".

كابوس مخيف
د .منيرة عبدالكريم العجالن
"أنت يدي اليمين ،وعيوني اللي أشوف فيها" ،هذا ما قالته أمي لحظة
ِ
فجعي بخبر وفاة والدي ،لحظتها ،ضممتها وتوسلتها "ال تتركيني"،
لتمر سبعة أشهر فقط وتسلمي الروح للبارئ ،وتكوني بجوار والدي
الحبيب ،لم تجف دموعي بفقدان والدي إلى اآلن ،إلى حد كنت أتساءل:
عنك؟
ماذا سأقول لوالدي إذا سألني ِ
ألملم مشاعري فتخنقني العبرة ،أستدعي الكلمات فيعتصرني األلم
ويدمرني اليأس وتندثر شجاعتي التي كنت أستمدها منك ،رحلت ورحل
معك كل الحنان واألمان ،ال يغيب صوتك عني ،وال صورتك من ذهني.
جعلت أحالمي حقيقة ،ال دموع تضاهي حزني،
حبيبتي أمي ،يا من
ِ
بكيت والــدي طيلة
وال بكاء يساوي الغربة المخيفة التي سأعيشها،
ِ
فترة الحداد ،وكل يوم تفتقدينه ،وكل يوم تبتسمين ،وأعرف أن خلف
ً
ً
ً
ً
ً
ابتسامتك حزنا ثقيال ،وحمال كبيرا ،وهما ال يوصف ،فأصبح الحزن
ابتسامتك ،وأصبحت ذكــراه عالمك .أستذكر عندما تطلبين أن أجلب
عباءتك في المناسبات االجتماعية ،وكيف كنت أميزها بشمها (ريحة
أمي) ،أستذكر أنيني في الليل وكيف تقرئين المعوذات ،كنت سبب كل
فدعاؤك المستمر لم يتركني ،في كل حفل تفوق في مراحل
نجاحاتي،
ِ
المدرسة ،وفي كل حفل تخرج بجميع المراحل ،لم تتوقفي عن (اليباب)،
أخجل من نفسي حين كنت أطلب (ال تيببين ،فشلة) ،وكنت ترددين (ما
ً
ً
فخورا َّ
ّ
مثلك ،لم
علي من أحد ،أنا فرحانة) ،لن أجد في العالم شخصا
في ِ
ولن يبقى أحد ،إال وأخبرته (بنتي دكتورة) .اعلمي يا حبيبتي أني لوالك،
لما وصلت إلى ما أنا عليه اآلن ،مع دخولك المستشفى ،وقبل تدهور
كنت
صحتك ،همست لك "سامحيني إذا أذيتچ بشي"،
واكتفيت بـ"ال حشا"ِ ،
ِ
نسمة خفيفة ،تحب الضحك والسوالف والجمعات ،سأفتقد وقت شرب
الشاي معك ،فشاي ماما حصة غير ،وطبخك غير ،وكالم ماما حصة غير،
وتحليلك الكلمات الكويتية غير.
ونطقك للهجة الكويتية القديمة غير،
ِ
حبيبتي وغاليتي ،لن يجف لساني عن ترديد األدعية لك ،وأعلم أنك
ترينني وتسمعينني ،البيت موحش بعدك ،وأهلك والفريج والجيران
أجمع يفتقدونك ،خبر وفاتك فاجعة ،خطفك المرض بثالثة أسابيع،
وكم تمنيت أن أستيقظ من هذا الكابوس المخيف ،ولكن قدر الله وما
شاء فعل ،يقول لي فريق األطباء ،والدتك قوية محاربة ما شاء الله ،تتألم
قبرك روضة من رياض الجنة ،الله يصبرني
بصمت ،الله
يرحمك ويجعل ً ِ
ِ
وسأبقى أردد "لو سجدت شكرا لكونك أمي ،لمضى عمري وأنا ساجد"،
ارقدي بسالم بجوار والدي الحبيب.

كاريزما اإلنسان
ناصر بدر ناصر
«كاريزما» كلمة يونانية تعني «هدية» أو«مصلحة إلهية» بحيث تصف
شخصية نــادرة الفتة لالنتباه ،يتميز بها اإلنسان سواء في المظهر
الخارجي أو التمكن من فن التواصل وقدرة اإلقناع ،فصاحب الكاريزما
يتمتع بالثقة والتركيز والطاقة اإليجابية والشخصية الجاذبية.
عند قدماء اإلغريق تعتبر الكاريزما «نعمة» وهي ِهبة فطرية من
اإلله مرتبطة باإلنسان ،ولذلك فهي مؤثرة بشكل مباشر بين األفراد
وعلى المجتمع ،ففي وقتنا الحاضر أخذت الكاريزما تتطور وأصبحت
محط أنظار علماء االجتماع من خالل دراســة خصائصها وأنواعها
وكيفية االستفادة منها لتطوير الــذات في شتى المجاالت ،ودخلت
الوسط اإلعالمي والفني في نقل األخبار بصور جاذبة وأشكال متعددة،
وانتشارها في المسرح وصناعة األفالم.
تناقلت وسائل اإلعــام موهبة الطفلة مريم أمجون التي اشتهرت
بفوزها في مسابقة تحدي القراءة العربية عندما سألها الصحافيون
عن القراءة أجابتهم وهي ال يتجاوز عمرها تسع سنوات ،بأن «القراءة
مستشفى العقول ،ألنها تطرد الجهالة والبالدة والتفاهة» ،فهذه الطفلة
قد أبهرت الجمهور وأصبحت خير مثال يفسر لنا كيف يمتلك الشخص
كاريزما تجذب اآلخــريــن ،بدليل أنها ّ
تفوقت على  300ألــف متسابق
ً
في المغرب و 16متسابقا في الدور نصف النهائي ،و 5متسابقين في
النهائي .هناك كاريزما الجاذبية الفكرية ،تميز بها أدباء وفالسفة وعلماء
في مختلف إنجازاتهم الفكرية ،وأدى ذلك بدوره إلى بروز شخصيات
عملوا اليوم على تطوير ما قدمه أسالفهم لخدمة المصلحة العامة،
وفيما يخص القادة نجد أن السلطة الكاريزمية ممن يمتلكون الحنكة في
فن القيادة التي تضفي لهم الطاعة والوالء ،مثل رجال الدين أو السلطة
السياسية ،ويقول عالم االجتماع «ماكس ويبر» إن السلطة الكاريزمية
ال تعزى إلى حد كبير إلى سمات شخصية القائد الكاريزمي بل إنها
تتطور من عالقة القائد وأتباعه.
ً
كيف يمكننا إذا اكتشاف الكاريزما لدينا؟ هناك الكثير من الناس ال
تعرف ما نوع الكاريزما لديه ،من المهم مالحظتها بداخلنا والعمل على
تعزيزها عن طريق الرغبة الداخلية ،فالشخص الذي لديه صفات مميزة
وجميلة سيعرفها من خالل مالحظة الناس المحيطين به واإلطــراء
عليه ،وكيفية تقبلهم له من خالل المظهر الخارجي ولغة الجسد أو
نبرة الصوت وطريقة الكالم بأسلوب فريد ،وفي قول عالم االجتماع
علي الوردي «ولعلنا ال نغالي إذا قلنا إن الشخصية الناجحة هي التي
تتخيل النجاح الذي تريده».
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رؤى عالمية
لماذا انقلب المحافظون على الجيش األميركي؟
رونالد كريبز ،روبرت
رالستون – فورين أفيرز

يستطيع السياسيون
الجمهوريون أن يتجنبوا
تفجير أزمة الثقة في وجه
الجيش عبر تخفيف مواقفهم
العلنية ،فال شيء أسوأ من
الجيش المفرط إال
تبجيل
َْ
مهاجمته وشتمه ،ويؤدي
تبجيل القوات المسلحة
بطريقة غير مبررة إلى انتشار
شكل من الرضوخ المدني
ٍ
للجيش وتهديد رقابة
المدنيين.

منذ نهاية الحرب
الباردة أساء كبار
الضباط العسكريين
إلى سمعة الجيش
ً
المعروف تقليديا
بابتعاده عن
السياسة

ال يزال الجمهوريون
والمستقلون
األقرب إلى الحزب
الجمهوري
يثقون بالجيش
ً
عموما أكثر من
الديموقراطيين
والمستقلين
األقرب إلى الحزب
الديموقراطي

ف ــي خ ـض ــم الـ ـج ــدل الـمـسـتـمــر
حول «النظرية العرقية النقدية»،
أي اإلطـ ــار ال ــذي يسمح بتحليل
ال ـع ـن ـص ــري ــة ب ـع ــدم ــا ك ــان ــت ه ــذه
ً
العملية حكرا على أوساط مغلقة
ف ــي ال ـم ــاض ــي ،أص ـب ـحــت ال ـق ــوات
ً
المدافعة
المسلحة األميركية فجأة
ِ
األولى عن أهمية أن تتعلم األجيال
م ـظ ــاه ــر ال ـع ـن ـصــريــة الـمـنـهـجـيــة
فــي الــواليــات الـمـتـحــدة ،فقد أثــار
الجنرال مارك ميلي ،رئيس هيئة
األركان المشتركة ،غضب عدد كبير
من الجمهوريين في يوليو 2020
حين اعتذر ألنه ّ
تجول مع الرئيس
دونالد ترامب في ساحة «الفاييت»
ً
في واشنطن تزامنا مع احتجاجات
حركة «حياة السود مهمة».
ثم أحدث ميلي ردة فعل أقوى
وس ـ ــط ال ـم ـحــاف ـظ ـيــن ف ــي يــونـيــو
ال ـم ــاض ــي ،ح ـيــن أدلـ ــى بـشـهــادتــه
أمام لجنة الخدمات المسلحة في
مجلس ال ـن ــوابّ ،
وأيـ ــد أن يــدرس
الـ ـط ــاب ال ـع ـس ـكــريــون «ال ـن ـظــريــة
العرقية النقدية» ،فبرأيه ستكون
هــذه النظرية مفيدة لفهم سبب
«سخط البيض» وهجوم  6يناير
على مبنى الكابيتول.
ً
جاء الرد عليه سريعا ،فاعتبر
تــرامــب تعليقات ميلي «مؤسفة»
و«مثيرة للشفقة» ،وأضاف أنه كان
َ
«سيتخلص منهم خالل دقيقتين»،
ف ــي إش ـ ـ ــارة إلـ ــى م ـي ـلــي وض ـب ــاط
عسكريين آخرين يعطون أهمية
للنظرية الـعــرقـيــة الـنـقــديــة ،وفــي
الفترة األخيرة ،دعا الجمهوريون
إل ــى اس ـت ـقــالــة مـيـلــي ب ـعــدمــا ذكــر
ب ــوب ودوورد وروبـ ـ ــرت كوستا
فــي كتابهما «الـخـطــر» ( )Perilأن
مـيـلــي ات ـص ــل ب ـن ـظ ـيــره الـصـيـنــي
قبل انتخابات عام  2020وبعدها
لطمأنته إلى أن الواليات المتحدة
ً
لن تهاجم الصين فجأة ،فكتب راند
ب ــول ،السيناتور الجمهوري عن
والي ــة كنتاكي ،قبل أي ــام تغريدة
ّ
عبرت عن آراء الكثيرين في حزبه،
ف ـقــال« :إذا كــانــت ه ــذه المعلومة
صـ ـحـ ـيـ ـح ــة ،ي ـ ـجـ ــب أن ي ـخ ـضــع
لمحاكمة عسكرية».
يـبــدو أن الـتـقــارب الـقــديــم بين
ال ـج ـم ـهــوري ـيــن وال ـج ـيــش انـتـهــى
ً
أخيرا ،وبما أن السياسيين والنقاد
الـمـحــافـظـيــن بـ ــدؤوا يستهدفون
الجيش األميركي ،ال سيما كبار
ال ـ ـقـ ــادة فـ ـي ــه ،ف ـم ــن ال ـم ـن ـط ـقــي أن
يــاحــظ مـنــاصــروهــم مــا يحصل،
فـقــد تـكــون عــواقــب ه ــذه األح ــداث
مــريـعــة عـلــى الـجـيــش األم ـيــركــي،
فطوال عقود ،كانت المودة سائدة
بين المحافظين والجمهوريين
وال ـ ـق ـ ــوات ال ـم ـس ـل ـح ــة ،ول ـطــال ـمــا
ع ـ ّـب ــر ال ـج ـم ـه ــوري ــون ع ــن ثقتهم
بالجيش وتقديرهم لــه أكـثــر من
الديمقراطيين ،وحاول المرشحون

ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــون ألي م ـن ــاص ــب
سياسية أن ينالوا دعم الجنراالت
المتقاعدين وكبار الضباط.
ل ـكــن ان ـت ـهــت ق ـصــة ال ـحــب بين
الطرفين بأسوأ طريقة ،فقد بدأت
ه ـ ــذه ال ـن ـه ــاي ــة م ــع تـ ــرامـ ــب ،عـلــى
غــرار معظم التغيرات التي طالت
الـحــزب الجمهوري فــي السنوات
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،حـ ـي ــث ع ـ ّـب ــر ال ــرئ ـي ــس
ً
األمـ ـي ــرك ــي ال ـس ــاب ــق س ــري ـع ــا عن
ازدرائ ــه بالجنراالت المتقاعدين
الذين ّ
عينهم بنفسه وأساء معاملة
مـسـتـشــاريــه ال ـج ـن ــراالت ،وامتنع
تــرامــب خــال معظم فـتــرات عهده
ع ــن ان ـت ـق ــاد ال ـج ـيــش أم ـ ــام الـ ــرأي
العام حتى سبتمبر  ،2020حين
اتهم خــال مؤتمر صحافي كبار
ال ـج ـن ــراالت ف ــي فــريـقــه بــالـفـســاد،
فقال« :كل ما يريدونه هو خوض
ال ـح ــروب إلرضـ ــاء تـلـ ّـك الـشــركــات
ُ
الـمــدهـشــة ال ـتــي تـ َـصــنــع الـقـنــابــل
وال ـ ـطـ ــائـ ــرات وج ـم ـي ــع ال ـم ـع ــدات
األخرى» ،ومنذ ذلك الحين ،اعتاد
ترامب على مهاجمة الجيش وكبار
ّ
واتهمهم ُ
بالجبن السياسي
قادته
وقلة الكفاءة في العمليات.
يـ ـب ــدو أن هـ ـج ــوم الـمـحـلـلـيــن
وال ـس ـي ــاس ـي ـي ــن ال ـي ـم ـي ـن ـي ـيــن ب ــدأ
ّ
يغير آراء الناخبين الجمهوريين
ّ
ال ـع ــادي ـي ــن ،ف ـقــد ت ــراج ــع تعلقهم
ب ــال ـق ــوات الـمـسـلـحــة وإع ـجــاب ـهــم
بها ،فوفق استطالعات الرأي في
َ
الماضيين،
أواخر يونيو ويوليو
ح ـصــل تـ ـح ـ ّـول ب ـ ــارز ف ــي مــواقــف
ّ
الـ ـ ـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام ،ول ـ ــم ي ــت ـض ــح ه ــذا
التغيير عبر أه ــم س ــؤال تطرحه
استطالعات الرأي حين تطلب من
َ
ـصـفــوا مستوى
األمـيــركـيـيــن أن يـ ِ
ثقتهم بــالـقــوات المسلحة ،حيث
تكشف األجــوبــة عــن هــذا الـســؤال
أن ث ـقــة الـجـمـهــوريـيــن بالجيش
ً
تــراج ـعــت ق ـل ـيــا ،ف ــي ح ـيــن زادت
ثـقــة الــديـمــوقــراطـيـيــن ب ــه بــدرجــة
معينة ،لكن لطالما تزامنت هذه
التحوالت الحزبية مع ّ
تغير هوية
الحزب الحاكم في البيت األبيض،
ُفي ّ
عبر الحزب الخاسر عن تراجع
ثقته بجميع مــؤسـســات الــدولــة،
ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك ال ـج ـي ــش ،ك ــذل ــك ،ال
يــزال الجمهوريون والمستقلون
األق ـ ــرب إل ــى ال ـح ــزب الـجـمـهــوري
ً
يثقون بالجيش عموما أكثر من
الديمقراطيين والمستقلين األقرب
إلى الحزب الديمقراطي.
ل ـكــن ال يـقـتـصــر ال ــوض ــع على
ذلــك ،حيث تكشف االستطالعات
األخـ ـ ـي ـ ــرة أن ال ـج ـم ـه ــوري ـي ــن مــا
ّ
جـيــش فــي عــام
ع ــادوا ي ـق ــدرون الـ ّ
 2021بقدر ما يتوقع الكثيرون،
فبعد وص ــول تــرامــب إل ــى البيت
ً
األب ـي ــض ،ك ــان مـفــاجـئــا أن يبدي
ً
ً
الــديـمـقــراطـيــون ت ـقــديــرا إضــافـيــا
ل ـ ـل ـ ـقـ ــوات ال ـم ـس ـل ـح ــة ويـ ـلـ ـج ــؤوا

٩

ً
الجنرال مارك ميلي مع الرئيس دونالد ترامب في ساحة «الفاييت» بواشنطن تزامنا مع احتجاجات حركة «حياة السود مهمة»
إلـ ــى ال ـج ـي ــش لـلـتـحـقــق م ــن أداء
ترامب ،وفي غضون ذلــك ،أصبح
ً
الجمهوريون أكثر ميال إلى دعم
ت ـفـ ّـوق الـسـلـطــة الـمــدنـيــة ،إذ كــان
ً
متوقعا أن يؤدي فوز جو بايدن
فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات األخـ ـ ـي ـ ــرة إل ــى
تبديل المواقف الحزبية ،فيصبح
ً
ً
الجمهوريون مجددا أكثر تقديرا
للجيش والــديـمــوقــراطـيــون أكثر
ً
دعما للسلطة المدنية.
لـ ـك ــن ل ـ ــم ي ـت ـح ـق ــق إال ن ـصــف
التوقعات المنتظرة ،فوفق أحدث
استطالع ،أصبح الديموقراطيون
ً
أقــل تقديرا للجيش بعد وصول
حزبهم إلــى البيت األبـيــض ،لكن
ل ــم يـسـتــرجــع ال ـج ـم ـهــوريــون في
المقابل تقديرهم السابق للقوات
المسلحة ،حيث سألنا المشاركين
عــن صــوابـيــة أن يــوافــق الرئيس
على مهمة عسكرية تحظى بدعم
الضباط العسكريين األميركيين
«ح ـتــى ل ــو كــانــت ت ـلــك الـمـهـمــة ال
تستحق الـعـنــاء ب ــرأي الــرئـيــس».
في عام  ،2019أجــاب  %46.5من
ـاإلي ـجــاب عن
الــديـمــوقــراطـيـيــن بـ ً
هـ ــذا الـ ـس ــؤال م ـق ــارن ــة بـ ـ ــ%30.3
مـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـه ــوريـ ـي ــن ،وفـ ـ ــي ه ــذه
ال ـس ـن ــة ،اق ـت ـص ــرت ال ـن ـس ـبــة على
 %32.8وس ــط الــديـمــوقــراطـيـيــن،
ويتماشى هذا التراجع البارز مع
مصالحهم السياسية وميولهم
األيديولوجية ،لكن أجاب %36.1
من الجمهوريين باإليجاب ،مما

يـعـنــي أن ال ـ ًـزي ــادة تـقـتـصــر على
 %5.8مقارنة بالعام .2019
يـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدو أن تـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ــع تـ ـق ــدي ــر
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوريـ ـي ــن لـ ـلـ ـجـ ـي ــش ،ب ـمــا
ي ـت ـع ــارض م ــع ف ـكــر الـمـحــافـظـيــن
وم ـ ـ ـصـ ـ ــالـ ـ ــح حـ ـ ــزب ـ ـ ـهـ ـ ــم ،ي ــرتـ ـب ــط
ً
فعليا بـتـحـ ّـول ب ــارز آخ ــر :ال يثق
األم ـي ــرك ـي ــون بــال ـج ـيــش ألس ـبــاب
م ـخ ـت ـل ـفــة عـ ــن تـ ـل ــك الـ ـت ــي ك ــان ــوا
ي ـح ـم ـلــون ـهــا فـ ــي الـ ـم ــاض ــي ،فـقــد
عـ ّـبــر  %15م ــن الــديـمــوقــراطـيـيــن
و %12م ــن ال ـج ـم ـهــوري ـيــن فقط
بدرجة
عــن عــدم ثقتهم بالجيش
ً
مـعـيـنــة ف ــي عـ ــام ( 2021م ـق ــارن ــة
ب ـ ــ %21لـلــديـمــوقــراطـيـيــن و%10
للجمهوريين في عام  .)2019لكن
من بين األصــوات التي ّ
عبرت عن
ع ــدم ثـقـتـهــا بــال ـقــوات المسلحة،
اعترف  %64.6من الجمهوريين
ب ـ ــأن ال ـس ـب ــب ي ـت ـع ـلــق بـتـسـيـيــس
الـ ـجـ ـي ــش .اقـ ـتـ ـص ــرت ن ـس ـب ــة مــن
يحملون هــذا ال ــرأي على %35.8
من الجمهوريين في عام  ،2019وال
تــزال نسبة الديموقراطيين التي
تعتبر الجيش غير جدير بالثقة
ألنــه ّ
مسيس شبه ثابتة (%31.3
فـ ــي عـ ـ ــام  2019م ـق ــاب ــل %28.2
فــي ع ــام  ،)2021لـكــن عـلــى عكس
ّ
المسجلة في عام ،2019
المواقف
يـبــدو أن الـجـمــاعــات الـتــي ال تثق
بالجيش بسبب تسييسه لم تعد
ّ
تكن له االحترام كما في السابق.
ّ
بعبارة أخرى ،مهدت المخاوف من

تسييس الجيش لتراجع التقدير
الذي يحظى به.
ً
ت ــاري ـخ ـي ــا ،كـ ــان ال ـس ـيــاس ـيــون
الـيـمـيـنـيــون يـمـيـلــون إل ــى تــأيـيــد
ال ـض ـب ــاط الـعـسـكــريـيــن أك ـث ــر من
مهاجمتهم ،وبعدما أقال الرئيس
هــاري ترومان الجنرال دوغــاس
ماك آرثر من منصبه القيادي في
كــوريــا بسبب عصيانه لــأوامــر،
اعـتـبــره ك ـبــار الـجـمـهــوريـيــن عند
عودته إلى بلده «قيصر أميركا».
ت ـت ـع ـلــق م ـق ــارن ــة ت ــاري ـخ ـي ــة أك ـثــر
ً
وضـ ــوحـ ــا ب ــال ـي ـس ــار ال ـس ـيــاســي:
ّ
س ــرع ــان م ــا ت ـحــولــت الـمـعــارضــة
ل ـ ـحـ ــرب ف ـي ـت ـن ــام إل ـ ـ ــى ن ـ ـفـ ــور مــن
الـ ـضـ ـب ــاط ال ـع ـس ـ ّك ــري ـي ــن كــون ـهــم
الواجهة التي تمثل الـحــرب أمــام
الرأي العام ،ومع ذلك ،تالشت هذه
العدائية الواسعة تجاه الجيش مع
نهاية المهمة العسكرية في عام
 1973وإعادة إحياء الحرب الباردة
وقت الحق من ذلك العقد.
في ٍ
ل ـك ــن ُي ـع ـت ـبــر ال ــوض ــع ال ــراه ــن
ً
ّ
ويتحمل
غير مسبوق تــاريـخـيــا
ً
الجيش جزءا من اللوم ،فمنذ نهاية
الحرب الباردة ،أساء كبار الضباط
العسكريين إ ل ــى سمعة الجيش
ً
تقليديا بابتعاده عن
الـمـعــروف
ً
أصبح
ـك،
ـ
ل
ـذ
ـ
ل
ونتيجة
السياسة،
ّ
ً
انـتـقــادهــم ممكنا ألنـهــم يمثلون
مجموعة ذات مصالح سياسية
ع ـل ــى غـ ـ ــرار ال ـج ـم ــاع ــات األخ ـ ــرى
فــي واشـنـطــن ،ومــن خــال خوض

مـعـتــرك ال ـس ـيــاســة ،ف ــاز الـضـبــاط
ً
أحيانا بمعارك سياسية معينة،
مثل الموافقة على زي ــادة القوات
العسكرية في أفغانستان في عام
 ،2009لكن كانت التكاليف التي
تـكـ ّـبــدتـهــا ال ـمــؤس ـســة الـعـسـكــريــة
ً
والوطن عموما هائلة على المدى
الطويل.
يجب أن يزيد الجيش األميركي
الـتــزامــه بديموقراطية العالقات
ً
الـمــدنـيــة العسكرية حـفــاظــا على
ً
سمعته وعلى مصلحة البلد أيضا،
ويجب أال يزعم الجنراالت أنهم لم
ً
يـشــاركــوا فــي االنـتـخــابــات يــومــا،
ً
كما فعل جورج مارشال سابقا ،بل
ّ
ُيفترض أن يتذكر الضباط الذين
يـتــابـعــون خــدمـتـهــم أن ال ـق ــرارات
المرتبطة باستعمال القوة بالشكل
المناسب تكمن في يد السياسيين
َ
الـ ُـمـنـتــخـبـيــن كــون ـهــم يخضعون
ً
لمحاسبة الشعب مـبــاشــرة ،فمن
م ـس ــؤول ـي ــة ال ـ ـقـ ــادة الـعـسـكــريـيــن
األميركيين أن ّ
يعبروا عن آرائهم
االحـ ـت ــرافـ ـي ــة ب ـك ــل ّ ص ــراح ــة أم ــام
القائد األعلى وممثليه ،لكن تعوق
أي أســالـيــب أخ ــرى للتأثير على
الـسـيــاســات الـمـعـتـمــدة السيطرة
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة وت ــزي ــد ارتـ ـب ــاك
الـ ــرأي ال ـع ــام ح ــول دور الـجـيــش،
وينطبق هذا المبدأ على الجنرالت
المتقاعدين ونشاطاتهم السياسية
وكتبهم وإطالالتهم التلفزيونية:
ال ي ـس ـت ـط ـيــع ه ـ ـ ــؤالء أن ي ـع ـطــوا

ألنفسهم الحق بالتكلم ً
بناء على
ً
صفتهم المدنية المستجدة تزامنا
م ــع االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ام ـت ـيــازات ـهــم
العسكرية ،وال عجب في أن تكشف
االسـتـطــاعــات أن األمـيــركـيـيــن ال
يـمـ ّـيــزون بـيــن العسكريين الــذيــن
يـتــابـعــون خــدمـتـهــم وال ـج ـنــراالت
المتقاعدين الــذيــن يشاركون في
نقاشات سياسية علنية.
لكن سيكون استرجاع مكانة
ً
الم ّ
الجيش غير ُ
سيسة مشروعا
ً
ط ــوي ــل األم ـ ــد وعـ ــابـ ــرا لــأج ـيــال،
فعلى ال ـمــدى القصير ،يستطيع
ال ـس ـي ــاس ـي ــون ال ـج ـم ـه ــوري ــون أن
يتجنبوا تفجير أزم ــة الـثـقــة في
وجه الجيش عبر تخفيف مواقفهم
العلنية ،فال شيء أسوأ من تبجيل
ال ـ َج ـي ــش ال ـم ـف ــرط إال مـهــاجـمـتــه
ْ
وشــتـمــه ،وي ــؤدي تبجيل الـقــوات
ال ـم ـس ـل ـحــة ب ـطــري ـقــة غ ـي ــر م ـب ــررة
إل ــى ان ـت ـشــار ش ـكـ ٍـل م ــن الــرضــوخ
الـمــدنــي للجيش وتـهــديــد رقــابــة
المدنيين ،وفــي المقابل يجازف
تشويه سمعة ال ـقــوات المسلحة
بإضعاف قدرات الجيش األميركي
ً
ع ـم ــوم ــا ،ف ــا ي ـطــالــب ال ـنــاخ ـبــون
الجمهوريون بمهاجمة مؤسسة
ً
كــانــوا يحترمونها تـقـلـيــديــا ،بل
إن ـهــم بـ ــدؤوا ي ـف ـقــدون الـثـقــة بها،
ً
حتى أنـهــم يـ ــزدرون بها أحـيــانــا،
ً
إذا يجب أن يوقف القادة والنقاد
المحافظون هجومهم السياسي
قبل فوات األوان.

فنزويال وأزمتها الالمتناهية
•

موزيس نعيم وفرانسيسكو تورو – فورين
أفيرز

يظن الفنزويليون العاديون أن أداء النظام في
بلدهم كارثي على أقل تقدير ،فقد اختفت الطبقة
الوسطى التي كانت كبيرة وقابلة للنمو ،فأصبح
 %96م ــن الـشـعــب تـحــت خ ــط ال ـف ـقــر ،وف ــي الــوقــت
نفسه ،انهار االقتصاد بطريقة دراماتيكية ،فتراجع
المحلي اإلجمالي للفرد الواحد بنسبة الربع
الناتج
ً
ً
تقريبا ،مقارنة بما كان عليه قبل بدء األزمة في عام
 ،2013ووفق بعض التقديرات ،انكمش االقتصاد
الفنزويلي منذ عام  2012أكثر من أي اقتصاد آخر
في زمن السلم.
خالل فترة معينة ،بين العامين  2017و،2018
افترض النظام الفنزويلي أنه يستطيع االلتفاف
على العقوبات النفطية المفروضة عليه عبر االتكال
صديقة ،فكان المسؤولون في
على قوى خارجية ّ
فنزويال يأملون تــدخــل شــركــات النفط الصينية
والروسية لتقوية القطاع المنهار ،لكن بعد سلسلة
من المفاوضات الطويلة والشاقة ،رفضت الشركات
ً
ً
الصينية والروسية معا عروضا باستالم مجمع
«أمواي كاردون» لمصافي تكرير النفط ،حيث تصل
ً
سـعــة اإلن ـتــاج يــومـيــا إل ــى مـلـيــون بــرمـيــل ،والـيــوم
ً
أصبح هــذا الموقع جــامــدا ،وبــات نقص البنزين
ً
ً
وا قـعــا يوميا بالنسبة إ لــى ماليين الفنزويليين
الــذيــن يـضـطــرون لالنتظار فــي الـطــوابـيــر ألربعة
ً
أيــام أحيانا لتلقي إمــدادات الوقود النادرة وملء
خــزانــاتـهــم ،فمنحت الـحـكــومــة تــراخـيــص مربحة
ل ـل ـشــركــات األج ـن ـب ـيــة ك ــي تـسـتـغــل ح ـق ــول الـنـفــط
المهجورة ،لكن عادت شركات النفط هذه وغادرت
البلد واحــدة تلو األخــرى في نهاية المطاف ،ألن
مهمة تجديد اإلنتاج أصبحت مستحيلة ،فالمأساة
الحقيقية تكمن فــي وج ــود أكـبــر م ـخــزون نفطي
عالمي في فنزويال.
ّ
يــتـضــح حـجــم االن ـه ـيــار االق ـت ـصــادي مــن خــال
االنحطاط النقدي ،فبعد تسجيل ثاني أطول فترة
من التضخم المفرط على اإلطالق ،تستعد الحكومة
ً
لتخفيض قيمة عملة البوليفار الضعيفة أصــا،
النوع من التعديل للمرة الثالثة
حيث يحصل هذا
ً
منذ عام  ،2008ونتيجة لذلك ،ستصبح ورقة نقدية
واحدة من عملة البوليفار في عام  2022مساوية
لمئة تريليون بوليفار في عام .2008
في ظل تراجع قيمة البوليفار الفنزويلي ،تخلى

ّ
ً
الفنزويليون عن عملتهم تباعا وفضلوا التعامل
بالدوالر األميركي أو البيزو الكولومبي أو الريال
البرازيلي في المناطق الحدودية المتاخمة لتلك
ال ــدول ،إذ يحصل ثلثا التعامالت اليوم بالعملة
األج ـن ـب ـيــة ،وأدى ال ـل ـجــوء إل ــى ال ـ ــدوالر األمـيــركــي
إل ــى إن ـش ــاء وض ــع طـبـيـعــي وه ـمــي ف ــي الـمـنــاطــق
ً
ّ
سراب
الميسورة سابقا في كاراكاس ،لكنه مجرد َُ
حيث يكشف استطالع جديد أن  %40من األسر
فقط تتلقى تحويالت بالعملة الصعبة من أقاربها
في الخارج ،وتضطر النسبة المتبقية الستعمال
ً
عملة البوليفار ،ويواجه الشعب أيضا أزمة غذائية
متواصلة ،وقد وصلت معدالت سوء تغذية األطفال
إلى  %36وفق منظمة الصحة العالمية ،وال يوحي
ّ
تحسن قريب.
الوضع بأي
هذه البنية االقتصادية التي ترتكز على الشرخ
معسكر يملك العملة الصعبة وآ خــر
ا لـقــا ئــم بين ُ ّ ٍ
يفتقر إليها تذكرنا بكوبا التي استعملت لفترة
َ
َ
طويلة عملتين متوازيتين :واحدة قابلة للتحويل
إلى عملة أجنبية ،وأخرى غير نافعة ،فقد ظهرت
ديناميكية مشابهة في فنزويال ،حيث يعيش مالكو
ً
الــدوالرات حياة مشابهة للدول األخــرى ،في حين
يواجه المعسكر الــذي يفتقر إليها أعلى درجــات
الحرمان ،لكن بنية نظام فنزويال تشبه حكومة
ً
كوبا أيضا ،إذ تعمد النخبة الوحشية والمسلحة
هناك إلى نهب جميع مصادر العمالت األجنبية
وتقمع كل من يجرؤ على معارضتها عن طريق
العنف.
تبقى كوبا أقوى وأهم حليفة لنيكوالس مادورو،
حيث كان رفض الصين وروسيا مساعدة مادورو
ً
كفيال بإقناعه بهذه الحقيقة على األرجح ،ويعتبر
البلدان فنزويال المعادية للواليات المتحدة ورقة
جيوسياسية مفيدة ،وقد ّ
قدما في الماضي تغطية
دبلوماسية ومـســاعــدات أمنية إلــى الـنـظــام ،لكن
ً
بلد
أيــا منهما ال
يهتم بتقديم م ــوارد ن ــادرة إلــى ٍ
ً
يعتبرونه فاشال في منطقة البحر الكاريبي .كان
حلفاء آخرون لفنزويال أكثر منفعة لها ،فقد أرسلت
ً
إيران وتركيا مثال شحنات بنزين وبعض السلع
التامة الصنع إلى البلد أو شاركتا في «إعادة تدوير
أو تبييض» الذهب الفنزويلي ،لكن يبقى أي تحالف
َ
َ
َ
ً
واسع مع هاتين الحكومتين البعيدتين محدودا،
كما أن طهران وأنقرة ال ترغبان في إنقاذ كاراكاس
ً
من كارثتها االقتصادية وتعجزان عن ذلك أصال.
لهذا السبب ،تبقى كوبا حليفة مادورو الحقيقية

نيكوالس مادورو
والـثــابـتــة ،فـقــد كــانــت عــاقــة الـنـظــام الــدكـتــاتــوري
الفنزويلي وثيقة
الـيـســاري الالتيني مــع النظام
ّ
ً
لدرجة أال تفيها كلمة «التحالف» بحقها ،عمليا
لشكل ضمني من االحتالل الكوبي
تخضغ فنزويال
ٍ
وي ـبــدو أن مـ ــادورو يـثــق بالمسؤولين الكوبيين
أكثر من المسؤولين المحليين في بلده :تتولى
شخصيات كوبية ،ال فنزويلية ،توظيف عمالئها
االستخباريين داخل القصر الرئاسي ،مما يعني
أن هــافــانــا ت ـعــرف م ــا يـحـصــل ف ــي ف ـنــزويــا أكـثــر
مــن معظم الـمـســؤولـيــن الـفـنــزويـلـيـيــن ،وي ـبــدو أن
م ــادورو يعطي األولــويــة لحاجات كوبا أكثر من
ّ
فنزويال ،وقــد اتضح ذلــك بعدما تابعت فنزويال
ّ
مد كوبا بمصادر الطاقة على مر هذه األزمــة ،مع
أن السائقين المحليين ال يجدون اإلمــدادات التي
يحتاجون إليها في محطات البنزين.

مشكلة مستعصية
مــا ال ــذي ُيـفـتــرض أن يفعله الـعــالــم ،والــواليــات
ً
المتحدة تحديدا ،لمواجهة هذا الوضع المريع؟
وكيف يمكن حل مشكلة شائكة مثل فنزويال؟
تقضي الخطوة األولى باقتناع الجهات المعنية
بأن المنطق السياسي الطبيعي ال أهمية له عند

التعامل مــع دولــة مافياوية ،حيث يحمل إصــرار
المجتمع الدولي على التفاوض إلجراء انتخابات
ِّ ً
ح ـ ّـرة ونــزيـهــة نــوايــا حـسـنــة لـكـنــه يـبـقــى ُمـضــلــا،
سـيـكــون دخ ــول الـسـجــن الـخـيــار الـبــديــل للتمسك
بالسلطة من جانب أنصار النظام ،بمن في ذلك
ّ
مـ ــادورو المتهم فــي الــواليــات المتحدة بتهريب
ّ
المخدرات .ال يستطيع النظام أن يقدم للمعارضة
ال ـف ــرص ــة ال ـت ــي ت ــري ــده ــا ل ــإط ــاح ــة ب ــه ع ــن طــريــق
االنتخابات ولن يفعل ذلك ألي سبب.
ّ ً
محصنا
لكن ال يعني ذ لــك أن ا لـنـظــام سيبقى
ضد الضغوط الخارجية ،ففي المقام األول ،يجب
أن تعترف واشنطن بضعف المعارضة التي تعجز
حتى هذه المرحلة عن طرح أي تحديات واقعية
ُ
ُ
ص ّر الواليات
على سلطة النظام؛ لذا يفترض أن ت ِ
المتحدة على إطالق سراح المعتقلين السياسيين
ّ
والتجمع مقابل
وإعــادة ترسيخ حرية الصحافة
تـخـفـيــف ال ـع ـقــوبــات ال ـف ــردي ــة ،ول ـتــوس ـيــع الـنـفــوذ
األميركي عند تطبيق هــذه االستراتيجية ،يجب
أن ُت ّ
حسن واشنطن أداء ه ــا إلقـنــاع ديمقراطيات
م ـثــل إي ـطــال ـيــا وإس ـب ــان ـي ــا ب ـف ــرض ع ـق ــوب ــات ضد
شخصيات تابعة للنظام ،وتجدر اإلشارة إلى أن
ً
ً
شخصيات مرتبطة بالنظام و ج ــدت م ــاذا آمنا
َ
الفلل والقصور اإليطالية واإلسبانية التي
لها في ِ
يملكونها اليوم وفي البنوك اإليطالية واإلسبانية
ً
والمؤسسات المالية أيضا.
سـ ـتـ ـك ــون كـ ــوبـ ــا الع ـ ـبـ ــة أس ــاسـ ـي ــة فـ ــي أي حــل
ً
مستقبلي ن ـظ ــرا إل ــى مـكــانـتـهــا االسـتـثـنــائـيــة في
ّ
تصور أي نوع من الصفقات من
فنزويال ،فال يمكن
دون موافقة النظام الكوبي .بعبارة أخرى ،يمكن
إيجاد مفتاح الحل ألزمة فنزويال في هافانا أكثر
من كاراكاس ،وطالما تبقى كوبا دولة دكتاتورية،
ستبقى فنزويال كذلك على األرجح.
فــي نهاية ا لـمـطــاف تهتم الديمقراطيات حول
ً
العالم ،وفــي أميركا الالتينية تحديدا ،بالحفاظ
ع ـلــى ن ـس ـخــة م ـت ـمــاس ـكــة وس ـل ـم ـيــة م ــن ف ـنــزويــا،
ً
ً
ويـجــب أن يبقى الـبـلــد مـسـتـقــرا بـمــا يكفي منعا
ّ
ُ
لتصدير مشاكله إلى الخارج ،ويفترض أن تشكل
الـحــرب الـحــدوديــة الـتــي شهدتها والي ــة «أب ــوري»
ً
في الربيع الماضي تحذيرا آخــر إلقناع الجميع
بعدم االستخفاف بالوضع .لقد أدى تفريغ الدولة
الفنزويلية واستبدالها ببنية مافياوية إلى تأجيج
مظاهر الفوضى المزمنة ،وقد ُت ّ
مهد هذه الظروف
النتشار العنف على أوسع نطاق.

وف ــق سـيـنــاريــو مستقبلي مـحـتـمــل ،ق ــد تنشأ
ص ــراع ــات بـيــن رؤسـ ــاء الـعـصــابــات المحسوبين
عـلــى مـ ـ ــادورو ،فـتـتـحــول حـ ــروب ال ـع ـصــابــات إلــى
س ـفــك دمـ ــاء حـقـيـقــي .س ـي ـبــذل مـ ـ ــادورو وداع ـم ــوه
ً
الكوبيون قصارى جهدهم طبعا الحتواء الفوضى،
ً
لكن لن يكون نجاحهم مضمونا بأي شكل ،فهذا
المستقبل يشبه إلــى حــد كبير الـصــراعــات التي
شهدتها فنزويال خالل القرن التاسع عشر ،حين
كان رئيس ظاهري في كاراكاس يكتفي بالسيطرة
على العاصمة والجمارك المحلية ،في حين ينتشر
أمراء الحرب في معظم المناطق ويحكمون المدن
والبلدات األخرى بال رادع ،لكن لم يكن هذا الوضع
ً
ً
ثابتا يــومــا ،فعلى مر القرن التاسع عشر ،حاول
أم ــراء الـحــرب فــي مناسبات متكررة أن يقتحموا
العاصمة ويتسلموا السلطة بأنفسهم ،فنجحوا
ً
ً
حينا وفشلوا أحيانا ،لكن لطالما كانت النتائج
دموية.
ي ـف ـت ــرض س ـي ـن ــاري ــو آخ ـ ــر أن ي ـت ــاب ــع مـ ـ ــادورو
ـال ف ـتــرة كــاف ـيــة لمنع
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى أت ـبــاعــه خ ـ َ
أي اقتتال مباشر بين الـطــرفـيــن ،وفــي ظــل غياب
الديموقراطية واإلص ــاح السياسي والعجز عن
تلقي الرساميل العالمية وإنتاج العمالت األجنبية،
يـبــدو أن هــذا المسار هــو الـحــل الوحيد لتحويل
فنزويال إلى نسخة من كوبا حيث سيتمسك النظام
بالسلطة وسيتكل على معاناة شعبه ،وهو احتمال
بائس بمعنى الكلمة.
ق ــد ت ـب ــدو هـ ــذه ال ـس ـي ـنــاريــوهــات ّقــات ـمــة وغـيــر
محبذة ،لكن ال شيء يدفعنا إلى توقع احتماالت
أفضل لألسف ،ويبقى احتمال أن يقتنع المجرمون
ّ
بتحمل مسؤولية الخراب
في النظام الفنزويلي
الذي أحدثوه ّ
مجرد أمل مستبعد وال يمكن اعتباره
ً
ً
أساسا مناسبا للخطوات الدبلوماسية المرتقبة،
ً
فقد كان هذا النوع من اآلمال كفيال بتشويه صناعة
لوقت
السياسة في الواليات المتحدة وأماكن أخرى
ٍ
طــويــل ،ومــن الــواضــح أن الـظــروف التي تواجهها
فنزويال مريعة ،لكن يجب أن يتعامل معها الجميع
كواقع ال مفر منه.

كوبا ستكون العبة أساسية
ً
في أي حل مستقبلي نظرا إلى
مكانتها االستثنائية في فنزويال

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

7.461

6.886

5.772

2.418 2.856 3.314

مؤشرات البورصة تواصل االرتداد بقيادة الرئيسي
عمليات شراء انتهت بسيولة عند  54.3مليون دينار
علي العنزي

بعد هزة ثقة وقلق تعامالت
جلسة االثنين وأداء إيجابي
يومي الثالثاء واألربعاء
استأنفت تعامالت ،أمس،
بقوة شرائية كبيرة على
أسهم صغيرة تصدرت كل
شيء ،االرتفاعات والسيولة
والنشاط ،ولم تبق لألسهم
القيادية إال الشيء اليسير.

واصـلــت مــؤشــرات بورصة
الـ ـك ــوي ــت ال ــرئ ـي ـس ـي ــة أداء ه ـ ـ ــا
اإليـ ـج ــاب ــي وح ـق ـق ــت مـكــاســب
للجلسة الثالثة على التوالي،
وهي األخيرة لهذا األسبوع.
واس ـت ـطــاع مــؤشــر الـســوق
ا ل ـع ــام أن ي ــر ب ــح ن ـس ـبــة 0.17
في المئة تعادل  11.71نقطة
ل ـي ـصــل إ ل ــى  6886.15نـقـطــة
بـ ـسـ ـي ــول ــة كـ ـبـ ـي ــرة ت ـ ـجـ ــاوزت
 50م ـل ـي ــون د ي ـ ـنـ ــار ،و ب ـل ـغــت
ً
تـحــد يــدا  54.3مليون د يـنــار،
ت ـ ــداول ـ ــت عـ ـ ــدد أس ـ ـهـ ــم ك ـب ـيــر
ً
ً
ن ـس ـب ـيــا ق ـي ــاس ــا ع ـل ــى م ـعــدل
جـ ـلـ ـس ــات األ سـ ـ ـب ـ ــوع إذ ب ـلــغ
 409.4م ــا يـ ـي ــن سـ ـه ــم ع ـبــر
 14580ص ـف ـق ــة ،و تـ ــم تـ ــداول
ً
 145سهما .
وتـ ـ ـع ـ ــادل ـ ــت ك ـ ـفـ ــة األس ـ ـهـ ــم
الــراب ـحــة وال ـخــاســرة وكــانــت
ً
 58سهما في كل ضفة بينما
ً
استقر  29سهما دون تغير.
وكـ ــانـ ــت م ـك ــاس ــب ال ـس ــوق
األول مـحــدودة و بــا لـكــاد بلغ
الـمـنـطـقــة ال ـخ ـض ــراء وسـجــل
ً
ار ت ـ ـفـ ــا عـ ــا ب ـن ـس ـب ــة  0.03فــي
المئة تعادل  2.1نقطة ليبقى
حول مستوى  7461.46نقطة
ً
بسيولة متراجعة قياسا على
الجلستين الماضيتين كانت
 22.7مـلـيــون د ي ـنــار تــداو لــت
عــدد أ سـهــم هــو  56.4مليون
سهم عبر  3887صفقة ،وربح
 8أ سـ ـه ــم م ـق ــا ب ــل ت ــرا ج ــع 10
واستقرار  7دون تغير.
وواص ـ ـ ـ ــل مـ ــؤشـ ــر الـ ـس ــوق
الرئيسي تفوقه على مؤشر
السوق األول ودعمه لمؤشر

ا لـســوق ا لـعــام ،إذ ر بــح نسبة
ك ـب ـيــرة بـلـغــت  0.6ف ــي ا لـمـئــة
هي  34.48نقطة ليقفل على
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى  5772.26ن ـق ـطــة
بسيولة كبيرة تجاوزت 31.5
مليون دينار بقليل تداولت
ع ــدد أس ـهــم كـبـيــر اق ـتــرب من
 353مليون سهم عبر 10693
ً
صفقة ،وتم تداول  120سهما
ر بـ ـ ــح م ـن ـه ــا  50و خ ـ ـسـ ــر 48
بينما استقر  22دون تغير.

األسهم الصغيرة
ب ـ ـ ـعـ ـ ــد هـ ـ ـ ـ ـ ــزة ث ـ ـ ـقـ ـ ــة وقـ ـ ـل ـ ــق
ت ـ ـعـ ــامـ ــات جـ ـلـ ـس ــة االثـ ـنـ ـي ــن
وأداء إيجابي يومي الثالثاء
واألربعاء استأنفت تعامالت،
أمـ ــس ،ب ـقــوة شــرائ ـيــة كـبـيــرة
على أسهم صغيرة تصدرت
ك ـ ـ ـ ــل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيء ،االرت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــات
والسيولة والنشاط ،ولم تبق
لــأسـهــم الـقـيــاديــة إال الـشــيء
اليسير.
و كـ ــان ف ــي مـقــد مـتـهــا سهم
عـ ـ ـق ـ ــار ثـ ـ ــم " جـ ـ ـ ــي إف ا تـ ـ ــش"
ً
الذي تأخر كثيرا حتى وقت
إ قـ ــرار جـمـعـيـتــه ا ل ـعــا مــة غير
العادية بالبقاء في بورصة
ال ـكــويــت ورفـ ــض االن ـس ـحــاب
وتعيين صانع سوق للسهم
وتحركت أ سـهــم صغيرة من
كتلة ا لـمــد يـنــة و بــأ سـعــار أ قــل
ً
من  50فلسا هذا إضافة إلى
نمو تعامالت أسهم نشيطة
ً
أو ترتفع بالنشاط تدريجيا
ك ــان أب ــرزه ــا ال ـب ـيــت وأع ـيــان
وال ـ ـمـ ــركـ ــز ووث ـ ـ ـ ــاق وت ـ ـجـ ــارة
ل ـي ـس ـجــل ال ـ ـسـ ــوق الــرئ ـي ـســي

ً
نـ ـ ـم ـ ــوا كـ ـبـ ـي ــرا ف ـ ــي الـ ـنـ ـش ــاط
والسيولة.
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ت ـم ــاس ـك ــت
أسـ ـ ـع ـ ــار األسـ ـ ـه ـ ــم الـ ـقـ ـي ــادي ــة
ً
و ت ـح ــرك بـيـتــك إ ي ـج ــا ب ــا ،لكن
بارتفاعات مـحــدودة ،بينما

تراجع الوطني وزين وأهلي
م ـت ـح ــد واسـ ـتـ ـق ــر أج ـي ـل ـي ـتــي
ل ـ ـي ـ ـتـ ــوازن األداء عـ ـل ــى و ق ــع
ً
س ـي ــول ــة م ـن ـخ ـف ـضــة ن ـس ـب ـيــا،
و كــان الحراك اإليجابي على
أس ـ ـهـ ــم بـ ـن ــك وربـ ـ ـ ــة ب ــوب ـي ــان

بـ ـت ــروكـ ـيـ ـم ــاوي ــات والـ ـق ــري ــن
وهـ ـي ــوم ــن سـ ــوفـ ــت ل ـت ـن ـت ـهــي
ال ـج ـل ـس ــة إيـ ـج ــابـ ـي ــة وت ـع ـي ــد
إلى األذهان مشهد األسبوع
الماضي اإليجابي.
ً
خـلـيـجـيــا ،ارتـفـعــت أسـعــار

ال ـ ـن ـ ـفـ ــط فـ ـ ـ ــوق م ـ ـس ـ ـتـ ــوى 84
ً
دوالرا لـمــز يــج بــر نــت لتحلق
بعض المؤشرات في األسواق
المالية بدول مجلس التعاون
ال ـخ ـل ـي ـج ــي إلـ ـ ــى م ـس ـت ــوي ــات
قـيــاسـيــة ك ــان أبــرزهــا مــؤشــر

ّ
حظر ُ
تعامل كبار الملك
في أسهم «رمال العقارية»

أخبار الشركات
«هيئة األسواق» توافق على نشرة زيادة رأسمال «مشاريع»
أفادت شركة مشاريع الكويت القابضة بموافقة هيئة أسواق المال
على نشرة االكتتاب الخاصة بزيادة رأسمال الشركة.
وقالت «كيبكو» إن الهيئة وافقت على زيادة رأسمال الشركة إلى
 264مليون دينار مقسمة على  2.64مليار سهم ،مشيرة الى أن الزيادة
قدرها  64مليون دينار ،بما يعادل  640مليون سهم جديد ،وبسعر
طــرح محدد ب ــ 125فلسا للسهم ،شامال  100فلس للقيمة االسمية
للسهم مضافا إليها  25فلسا كعالوة إصدار.
كما أعلنت الشركة الجدول الزمني الستحقاقات األسهم الخاصة
بتلك الزيادة وتداول حقوق األولوية وفترة االكتتاب.

حكم أولي ُيلزم «فيوتشر كيد» بسداد مستحقات عمالية
أعلنت شركة طفل المستقبل الترفيهية (فيوتشر كيد) صدور حكم
أول درجة بإلزام الشركة بأن تؤدي مبلغ  35.273دينارا مستحقات
عمالية.
وقالت «فيوتشر كيد» إن محكمة عمالي كلي ألزمت الشركة سداد
المستحقات العمالية المذكورة أعاله لصالح خالد بدر حمود الرومي.
ولفتت إلى أن الحكم السابق ال يوجد له أثر مالي على بيان الدخل،
حيث تم أخذ المخصص الالزم خالل فترات سابقة ،وسوف يتم الطعن
عليه باالستئناف في المواعيد المقررة قانونا.

انتهاء استحواذ «نور الصالحية» على
أسهم «عقار»
قالت شركة عقار لالستثمارات العقارية إن هيئة أسواق
المال أعلنت انتهاء عملية االستحواذ اإللزامي المقدمة من
شركة نور الصالحية العقارية على جميع أسهم «عقار».

«ياكو» :اعتماد التحليل الفني والتوصيات
املقدمة ملبنى الشركة
اعـتـمــد مجلس إدارة شــركــة يــاكــو الـطـبـيــة التحليل
الفني وتوصيات المكتب االستشاري للعروض المقدمة
بشأن إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى شركة ياكو الطبية
بــالـعــارضـيــة .وتـمــت مناقشة ال ـقــرار ال ـصــادر مــن هيئة
أسواق المال بشأن المخالفة رقم  ،2021/56والرد عليها،
واإلجراءات التي ستتخذ من قبل الشركة.

«أهلي» :استقالة فرنانديس
ذكر البنك األهلي أن المدير العام إلدارة الخزانة
واالستثمار روبين فرنانديس استقال من منصبه،
اعتبارا من  14أكتوبر الجاري.

«بريق» تعلن إجراءاتها لعودة تداول السهم
ك ـش ـفــت ش ــرك ــة ال ـب ــري ــق ال ـقــاب ـضــة عــن
اإلج ـ ــراءات ال ـتــي قــامــت بـهــا لـلـعـمــل على
إعـ ـ ـ ــادة أس ـه ـم ـه ــا لـ ـلـ ـت ــداول فـ ــي ب ــورص ــة
الكويت.
وقـ ــالـ ــت «بـ ــريـ ــق الـ ـق ــابـ ـض ــة» إن هـيـئــة
أســواق المال قامت بمراسلة الشركة في
 26أغسطس  2021بناء على قرار الهيئة
ب ــإي ـقــاف س ـهــم ال ـشــركــة ع ــن الـ ـت ــداول في
السوق لحين استكمال المتطلبات الرقابية
بتقرير التفتيش الميداني ،الذي تم إجراؤه
على الشركة خــال الفترة مــن  21فبراير
 2021إلى  31مارس من العام نفسه.
وأوضـحــت أنـهــا قــامــت بـعــدة إج ــراءات
ح ـتــى يـتـسـنــى ل ـل ـشــركــة إعـ ـ ــادة أسـهـمـهــا
للتداول في بورصة الكويت؛ وذلــك على
النحو التالي:
 ب ـتــاريــخ  2021/8/29قــامــت الـشــركــةبــالـتـعـقـيــب عـلــى ق ــرار إي ـقــاف الـسـهــم عن
ال ـ ـت ـ ــداول ،وأكـ ـ ــد م ـج ـلــس إدارة ال ـشــركــة
أن ــه سـيـقــوم بــات ـخــاذ االج ـ ــراءات الــازمــة
والـ ـتـ ـع ــاون م ــع ك ــل األط ـ ـ ـ ــراف لـتـصــويــب

المالحظات فــي أســرع وقــت ممكن خالل
شهر من تاريخه.
 ب ـتــاريــخ  2021/9/23قــامــت الـشــركــةبالرد على متطلبات هيئة أســواق المال
المطلوبة وتقديم المستندات مع التعهد
ب ــاالل ـت ــزام بـتـقــديــم أي م ـس ـت ـنــدات أخ ــرى
تطلبها الهيئة وذ ل ــك للعمل على إ عــادة
سهم الشركة للتداول في البورصة.
 ب ـت ــار ي ــخ  2021/10/12ق ــا م ــت هيئةأس ــواق الـمــال بمراسلتنا وإفــادتـنــا بأنه
بعد االطالع والمراجعة على المستندات
التي تم تقديمها الى الهيئة ،فإنه يتعين
عليكم ضــرورة توفير المستندات ،وذلك
خالل  3أيام عمل فقط.
 بـتــاريــخ  2021/10/14قــامــت الشركةبإرسال كل المستندات المطلوبة لهيئة
أسواق المال.
وأكدت الشركة حرصها المستمر على
االل ـت ــزام بــالـقــانــون والــائ ـحــة التنفيذية
والتعليمات ذات الصلة وحماية حقوق
المساهمين.

«بتكوين» تتداول أعلى  57.6ألف دوالر تحديات رقمية في أعمال البناء الخليجية

ارتفعت أسعار العمالت االفتراضية
خــال تعامالت أم ــس ،لـتـتــداول أعلى
 57.6ألف دوالر ،بعدما صرح الرئيس
الروسي فالديمير بوتين بأن العمالت
الرقمية لها قيمة ،لكنه غير مقتنع
بأنها يمكن أن تحل محل الدوالر في
تسوية صفقات النفط.
وارت ـف ـع ــت "ب ـت ـك ــوي ــن" بـنـسـبــة 0.6
بــا ل ـم ـئــة إ لـ ــى  57656.1دوالرا ،عند
ً
صباحا بتوقيت مكة
11:44
الساعة
ً
المكرمة ،وفقا لبيانات "كوين باس".
كما ارتفعت اإليثريوم بنسبة 3.4
بــالـمـئــة عـنــد  3642.8دوالرا ،وزادت
الريبل  1.5بالمئة إلى  1.126دوالر.
وصرح نائب محافظ بنك إنجلترا
جــون كونليف بــأن العمالت الرقمية
مـثــل "ب ـت ـكــويــن" يـمـكــن أن تـ ــؤدي إلــى
انهيار مالي ما لم تتقدم الحكومات
إلى األمام باستخدام لوائح صارمة.
ويــرى الرئيس بوتين أن العمالت
الرقمية لها قيمة ،لكنه غير مقتنع
بأنها يمكن أن تحل محل الدوالر في
تسوية تداوالت النفط.
وصرح بوتين في حديث مع "سي
إن بي سي" خالل حدث "أسبوع الطاقة
ال ــروس ــي" فــي مــوسـكــو قــائــا :لكنني
ال أعـتـقــد أن ــه يـمـكــن اسـتـخــدامـهــا في
تداول النفط.
وعـ ـن ــدم ــا س ـئ ــل ع ـم ــا إذا ك ـ ــان مــن
الممكن استخدام "بتكوين" أو عملة
افتراضية أخرى كبديل للدوالر ،قال:
من السابق ألوانه الحديث عن تداول
الطاقة بالعمالت االفتراضية.
موارد
ً
وأشار أيضا إلى االستهالك الهائل
للطاقة في العمالت الرقمية ،باعتباره
ً
ً
عائقا محتمال الستخدامها ،كما أن
العملة االفتراضية غير مدعومة بأي
شيء حتى اآلن.

وأعرب نائب رئيس الوزراء الروسي
أل ـك ـس ـن ــدر ن ــوف ــاك ع ــن اعـ ـتـ ـق ــاده ب ــأن
روس ـي ــا ق ــد تـبـتـعــد ع ــن ع ـقــود الـنـفــط
المقومة بــالــدوالر ،في حــال استمرت
الواليات المتحدة في فرض عقوبات
اقتصادية مستهدفة.
وصــدق المسؤولون الماليون في
مـجـمــوعــة ال ـ ــدول ال ـص ـنــاع ـيــة الـسـبــع
الكبرى على  13مبدأ للسياسة العامة
ب ـخ ـصــوص ال ـع ـم ــات الــرق ـم ـيــة الـتــي
يـمـكــن لـلـبـنــوك ال ـمــركــزيــة إص ــداره ــا،
قائلين إن مثل هذه العمالت يجب أن
تستند إلى الشفافية وسيادة القانون
والحوكمة االقتصادية السليمة.
وقـ ـ ــال وزراء ال ـم ــال ـي ــة وم ـحــاف ـظــو
البنوك المركزية في المجموعة ،في
ب ـي ــان م ـش ـتــرك ع ـقــب اج ـت ـمــاع ـهــم في
واش ـن ـطــن أم ــس األول "االب ـت ـك ــار في
مـجــال الـنـقــود والـمــدفــوعــات الرقمية
ي ـم ـك ـنــه ت ـح ـق ـيــق فـ ــوائـ ــد جـ ـم ــة ،لـكـنــه
يـثـيــر أي ـضــا ق ـضــايــا سـيــاسـيــة عــامــة
وتنظيمية كبيرة".
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــوا" :ي ـ ـسـ ــاعـ ــد ال ـت ـن ـس ـي ــق
والـتـعــاون الــدولــي الـقــوي بـشــأن هذه
القضايا على ضمان أن االبتكار في
الـقـطــاعـيــن ال ـعــام وال ـخ ــاص سيحقق
فوائد محلية وعبر الحدود ،مع كونه
آمـنــا للمستخدمين والـنـظــام المالي
األوسع".
وشـ ــددوا عـلــى أن أي عملة رقمية
يصدرها بنك مركزي ال بد أن "تدعم
وال تضر" قدرته على الوفاء بتفويضه
الخاص باالستقرار النقدي والمالي.
وتكثف البنوك المركزية العالمية
جـهــود هــا لتطوير عمالتها الرقمية
فــي سـبـيــل تـحــديــث األنـظـمــة المالية
وت ـ ـسـ ــريـ ــع الـ ـ ـم ـ ــدف ـ ــوع ـ ــات ال ـم ـح ـل ـي ــة
والدولية.

ل ـ ـس ـ ـنـ ــوات ع ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،ت ـع ــرض ــت
ص ـ ـنـ ــاعـ ــة الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاء ف ـ ـ ــي ال ـخ ـل ـي ــج
النـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات بـ ـسـ ـب ــب ف ـش ـل ـه ــا فــي
الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر ،ح ـ ـتـ ــى فـ ـ ــي م ــواجـ ـه ــة
المشكالت المتعلقة بممارساتها
ا لـتـقـلـيــد يــة ا ل ـتــي كشفها التباطؤ
في سوق المشاريع بالمنطقة بعد
ع ــام  ،2015حـيــث ك ــان هـنــاك عــدد
قليل جدا من المقاولين أو العمالء
أو االس ـت ـشــاري ـيــن عـلــى اسـتـعــداد
للمخاطرة باالبتكار ،على الرغم
من الحديث عن الحاجة إلى القيام
بذلك.
وحـ ـس ــب ت ـق ــري ــر لـ ــ"مـ ـي ــد"" :ل ـقــد
تـ ـطـ ـل ــب األم ـ ـ ـ ــر جـ ــائ ـ ـحـ ــة ع ــال ـم ـي ــة
لتغيير الـصــورة .فعلى مــدار الــ18
ش ـه ــرا ال ـمــاض ـيــة ،ك ــان ــت عـمـلـيــات
اإل غ ــاق وتعطل سلسلة التوريد
وتأخيرات المشروع الناجمة عن
 Covid-19بمنزلة حــا فــز للتحول
ال ــرق ـم ــي ف ــي ق ـط ــاع ــات ال ـه ـنــدســة
ال ـم ـع ـم ــاري ــة وال ـه ـن ــدس ــة وال ـب ـن ــاء
فــي المنطقة ،حـيــث أدى االنـتـقــال
إلى العمل من المنزل إلى تسريع
اعتماد العمليات الرقمية بدءا من
ال ـت ـجــارة اإللـكـتــرونـيــة ومـكــالـمــات
الفيديو عبر اإلنترنت إلى خدمات
البرامج المستندة إلــى المنصات
السحابية".
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال ال ـم ــدي ــر ال ـعــام
ل ـ ــإ ن ـ ـش ـ ــاء ات ف ـ ــي Khansaheb
ج ـي ـس ــون سـ ــامـ ــز" :الـ ـقـ ـي ــود ال ـتــي
فــرضـهــا ال ــوب ــاء الـعــالـمــي دفعتنا
إ ل ــى التفكير فــي كيفية تواصلنا
بشكل فعال دون زيــارات ميدانية
وتفاعالت وجها لوجه .بدأنا في
ال ـب ـحــث ع ــن ح ـل ــول بــدي ـلــة لـلـبـقــاء

البناء الرقمي
ع ـ ـلـ ــى ات ـ ـ ـصـ ـ ــال وطـ ـ ـ ـ ــرق ت ـح ـس ـيــن
األعمال خالل هذا الوقت الصعب.
سمحت لنا الحلول الرقمية بتقليل
األعمال الورقية وتقليل الجوانب
ال ـت ــي ت ـس ـت ـغــرق وق ـت ــا ط ــوي ــا في
مـشــاريـعـنــا .لـقــد ب ــدأن ــا اسـتـخــدام
الـ ـط ــائ ــرات بـ ـ ــدون طـ ـي ــار وب ــرام ــج
اإلدارة عن بعد والتصوير عن بعد
لتحديث التقدم".
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،ق ــال رئـيــس
اإلنـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاءات والـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــات فــي
"أوت ـ ــوديـ ـ ـس ـ ــك" ن ــاج ــي ع ـط ــا ال ـل ــه:
"إن ـ ـ ـهـ ـ ــا نـ ـقـ ـط ــة تـ ـ ـح ـ ــول ل ـص ـن ــاع ــة
الـ ـمـ ـش ــاري ــع فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة .فـيـمــا
يتعلق بالبناء وتسليم المشروع،
تــوفــر ه ــذه الـتـغـيـيــرات جـنـبــا إلــى
ج ـن ــب مـ ــع ات ـ ـجـ ــاهـ ــات االق ـت ـص ــاد
الـ ـكـ ـل ــي والـ ـصـ ـن ــاع ــة وال ـت ـص ـم ـي ــم
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا األخ ـ ـ ــرى فــرصــة
للتغيير والقضاء على الممارسات

ال ـق ــدي ـم ــة غ ـي ــر الـ ـفـ ـع ــال ــة .يـتـطـلــب
تـ ـح ــول أي ص ـن ــاع ــة ت ـغ ـي ـي ــرا فــي
ثـقــافــة الـشــركــة ،ويتضمن تـجــاوز
إدارة ال ـب ـق ــاء إلـ ــى إع ـ ـ ــادة ت ـصــور
استراتيجية أعمالهم واالستعداد
للوضع الطبيعي التالي المختلف
تماما".
وأضـ ـ ــاف ع ـط ــاال ـل ــه" :ك ـ ــان أكـبــر
تحول خــال ال ــ 18شهرا الماضية
هــو العقلية نـحــو الــرقـمـنــة .يــدرك
عمالؤنا أن هناك حاجة للتحول،
وق ـ ـ ــد انـ ـتـ ـق ــل ال ـ ـحـ ــديـ ــث اآلن إل ــى
استكشاف كيفية وماذا يتم رقمنة،
من المهم ألصحاب المصلحة في
الصناعة أن يفهموا كيف يمكنهم
م ــواء م ــة اس ـت ـث ـمــارات ـهــم الــرقـمـيــة
لتمكين استمرارية العمل ،السيما
في صناعة كانت تقليديا شديدة
المقاومة للرقمنة".

"ت ــاس ــي" ال ـس ـعــودي ومــؤشــر
ق ـ ـطـ ــر بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ربـ ـ ـ ــح ال ـب ـق ـي ــة
م ـ ـكـ ــاسـ ــب م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدودة وك ـ ـ ــان
التراجع الوحيد من نصيب
مؤشر سوق عمان المالي.

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير
الحماية لجمهور المستثمرين مما قــد تـتـعـ ّـر ض له
الــورقــة الـمــالـيــة ألي ــة أف ـعــال أو سـلــوكـيــات قــد تخالف
القانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق
المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية
ً
وتـعــديــاتـهـمــا ،وتــأك ـيــدا اللـتــزامـهــا بــأحـكــام الـقــانــون
والئحته التنفيذية المذكورين ،صدر القرار رقم ()1-36
لسنة  2021عن مجلس مفوضي هيئة أســواق المال
في اجتماعه رقم  36لسنة  ،2021المنعقد بتاريخ 13
ّ
الجاري والقاضي "بحظر تعامل كبار ملك شركة رمال
الكويت العقارية في أسهم شركة رمال الكويت العقارية
المملوكة لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،وذلك
لـحـيــن االن ـت ـهــاء مــن التحقيق مــع األطـ ــراف المعنية،
وصدور القرارات بشأن شبهات المخالفات أو الجرائم".
ً
وخ ـتــامــا ،ف ــإن هـيـئــة أسـ ــواق ال ـمــال تــؤكــد مــواصـلــة
دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين،
ّ
والذي من شأنه كذلك خلق سوق مالي يتسم بالعدالة
ً
والـتـنــافـسـيــة والـشـفــافـيــة ،ف ـضــا عــن تقليل األخ ـطــار
النمطية المتوقع حدوثها في نشاط األوراق المالية،
إض ــاف ــة إل ــى الـعـمــل عـلــى ض ـمــان االلـ ـت ــزام بــالـقــوانـيــن
واللوائح ذات العالقة بنشاط األوراق المالية.

شبكة السكك الحديدية تعود
إلى جدول األعمال الخليجي
يـبــدو أن مـشــروع سكك حــديــد دول
مجلس التعاون الخليجي قد عاد إلى
جدول األعمال ،بعد أن ذكره وزيران في
غضون أسبوع واحد في أوائل أكتوبر.
وتقول "ميد" إن هذا يعد مؤشرا على
عودة مشروع شبكة السكك الحديدية
الخليجية الى جدول األعمال ،بعد أن
جذب الكثير من االهتمام قبل عقد من
ً
الزمان أو نحو ذلك ،إال انه شهد صمتا
عندما تـصــارع دول مجلس التعاون
الخليجي مــع القضايا االقـتـصــاديــة،
مثل انخفاض أسعار النفط والخالفات
الدبلوماسية في المنطقة.
ج ــاء ذك ــر ال ـمــوضــوع خ ــال الكلمة
الرئيسية في معرض ومؤتمر الشرق
األوس ـ ـ ــط ل ـل ـس ـكــك ال ـح ــدي ــدي ــة ف ــي 12
الجاري ،حيث قال وزير الطاقة والبنية
التحتية اإلمــاراتــي سهيل المزروعي
ً
إنه يأمل أن تقوم دولة اإلمارات قريبا
بإنشاء شبكة سكك حديدية في دول
مجلس التعاون.
يشار الى أن اإلمارات لديها الكثير
ّ
ََ
الجلد عندما يتعلق األمر بالسكك
من
الحديدية .فالمرحلتان الثانية والثالثة
لشركة االتحاد للقطارات ،بما في ذلك
الخط المؤدي إلى حدود اإلمارات مع
السعودية ،قيد اإلنشاء.
وهناك خطوط سكك حديدية عاملة
ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة ،لـكـنـهــا ال ت ـم ـتــد إلــى
حدود اإلمارات ،ومن دون وصالت إلى
المنطقة األوسع ،سيكون تأثير شبكة
ً
محدودا.
السكك الحديدية في اإلمارات
الــوزيــر اآلخ ــر ال ــذي أش ــار إلــى شبكة
السكك الحديدية الخليجية المقترحة

هو وزير النقل البحريني كمال بن أحمد،
الذي أوضح كيف أن الجسر الثاني الذي
سيتم بناؤه لربط البحرين والسعودية
سيشمل محاذاة للسكك الحديدية لدول
مجلس التعاون .كما شــرح بالتفصيل
ك ـيــف سـيــرتـبــط ن ـظ ــام م ـت ــرو الـبـحــريــن
الـ ـق ــادم بـشـبـكــة ال ـس ـكــك ال ـحــديــديــة في
دول مجلس التعاون في محطة بوسط
جزيرة البحرين في منطقة الرملي.
ومن المتوقع أن يبدأ ً
قريبا التأهيل
المسبق لعقد تطوير مـشــروع جسر
ال ـم ـلــك ح ـمــد ال ـم ـق ــدر ب ـ ـ  3.5م ـل ـيــارات
دوالر كـشــراكــة بـيــن الـقـطــاعـيــن الـعــام
والخاص ،وبمجرد اكتماله سيكون من
الممكن ربط البحرين والسعودية عن
طريق السكك الحديدية .ومن المتوقع
ً
أيضا أن تبدأ عملية التأهيل المسبق
ً
للمترو قريباً .
وهـ ـن ــاك أي ــض ــا م ـخ ـط ـطــات للسكك
الحديدية يتم النظر فيها بمشاركة
دول "التعاون" ،والتي يمكن أن تتصل
بشبكة السكك الحديدية في تلك الدول.
وقعت مجموعة أبوظبي للموانئ في
سـبـتـمـبــر م ــذك ــرة ت ـفــاهــم م ــع الـشــركــة
العامة للموانئ العراقية ( )GCPIلتعزيز
الـتـعــاون الـمـتــزايــد بـيــن المؤسستين
فــي مـجــاالت النقل والبحرية ،إضافة
إلى إجراء دراسات جدوى حول إدارة
وتشغيل الـ ًمــوانــئ البحرية ،تتضمن
االتفاقية أيضا المساعدة في تطوير
البنية التحتية الوطنية ،مثل الطرق
وش ـب ـكــات ال ـس ـكــك ال ـح ــدي ــدي ــة ،وال ـتــي
سـ ـت ــرب ــط مـ ـيـ ـن ــاء الـ ـ ـف ـ ــاو ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــراق
باألسواق في األردن وتركيا.
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نفطيون لـ ةديرجلا  :االنفتاح السريع بعد تراجع «كورونا»
يسبب أزمة طاقة عالمية رغم تنوع مصادرها
ةديرجلا
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● الملف اإليراني وسخونة األحداث بين واشنطن وبكين ساهما في ارتفاع أسعار النفط
أكد خبراء نفطيون أن االنفتاح االقتصادي السريع بعد اإلغالقات النسبية لوباء كورونا،
وتوقع قدوم شتاء قارس ،وفقدان الثقة بالطاقة البديلة التي ظهرت هشاشتها في
األزمات ،والقفزات المصطنعة في أسعار الغاز والفحم ،كلها أسباب اجتمعت وأدت
إلى التحول للنفط الذي بدأ سعره يتصاعد ،ولكن بصورة أقل وتوازن أكبر .وقال الخبراء،
في تصريحات متفرقة لـ «الجريدة» ،إن أزمة الطاقة التي يشهدها العالم ال تتمثل في
نقصانها ،بل في األسعار المضخمة نتيجة جشع المتاجرين بها ،وإال فما تفسير ثبات
مخزونات النفط والغاز العالمية ضمن معدل السنوات الخمس ،وادعاء زيادة استثمارات
الطاقة البديلة (من ألواح ومراوح وسيارات) ،في ظل ظروف االقتصاد والنقل غير
أشرف عجمي

تماسك «أوبك »+
سيعمل على
استقرار سعر
ً
البرميل قريبا من
 100دوالر

أك ـ ــد ال ـخ ـب ـي ــر واالس ـ ـت ـ ـشـ ــاري
النفطي د .عبد السميع بهبهاني
أن أزم ـ ـ ـ ــة ال ـ ـطـ ــاقـ ــة تـ ـحـ ـت ــاج إل ــى
ً
توضيح ،مضيفا" :فــي تصوري،
الـمـشـكـلــة أن الـمـسـتـهـلــك يــواجــه
صعوبة في الحصول على الطاقة
ً
ب ـك ـل ـف ــة مـ ـن ــاسـ ـب ــة ،وخـ ـص ــوص ــا
فــي أوروب ـ ــا وال ــوالي ــات المتحدة
وبنسبة أقــل فــي آسـيــا ،فــي حين
ال تـعــانــي دول إفــريـقـيــا وال ـشــرق
األوسط أي أزمة.
وأضاف بهباني :في الحقيقة،
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة م ـ ـتـ ــوفـ ــرة ل ـل ـم ـس ـت ـه ـلــك
ب ـم ـخ ـت ـلــف أش ـك ــال ـه ــا م ــن الـنـفــط
والغاز والفحم ومن الطاقة البديلة،
الفـتــا الــى ان األزم ــة ال تتمثل في
ن ـق ـصــان ال ـط ــاق ــة ،ب ــل ف ــي كيفية
حصول المستهلك عليها بسعر
مناسب.
وأش ــار إلــى أن واق ــع األزم ــة أن
االنفتاح االقتصادي السريع بعد
اإلغالقات النسبية لوباء كورونا،
وت ــوق ــع قـ ــدوم ش ـتــاء قـ ــارس مثل
ما حــدث في  ،2020وفقدان الثقة
ب ــال ـط ــاق ــة ال ـب ــدي ـل ــة الـ ـت ــي ظ ـهــرت
هشاشتها في االزمــات ،والقفزات
ال ـم ـص ـط ـن ـعــة فـ ــي أس ـ ـعـ ــار ال ـغ ــاز
وال ـف ـحــم ،كـلـهــا أس ـبــاب مجتمعة
أدت الــى التحول الــى النفط الذي
بدأ سعره يتصاعد ،ولكن بصورة
أقل وتوازن أكبر.
واسـ ـ ـت ـ ــدرك" :ل ـك ــن ن ـجــد ال ـغــاز
تـضــاعــف س ـعــره فــي أوروب ـ ــا الــى
 300ف ــي الـمـئــة فــوصــل ال ــى 200
دوالر للبرميل المكافئ ،وزاد سعر
الفحم 180في المئة وعليه فهناك
ارتـ ـف ــاع ــات ص ــارخ ــة ف ــي اس ـع ــار
الطاقة رغم توفرها.
وأضـ ـ ـ ــاف" :ال ـح ـق ـي ـقــة أن أزم ــة
الـطــاقــة ليست هــي نقصانها بل
األسعار المتضخمة ،نتيجة جشع
المتاجرين بها وإال بماذا نفسر
ث ـبــات م ـخ ــزون ــات ال ـن ـفــط وال ـغــاز
الـعــالـمـيــة ض ـمــن م ـعــدل الـخـمــس
سنوات ،وادعاء زيادة استثمارات
الطاقة البديلة (من ألواح ومراوح
وسـيــارات) ،في ظــروف االقتصاد
والـنـقــل غـيــر المتكاملة وأسـعــار
الطاقة تتضاعف بصورة خيالية،

المتكاملة ،وتضاعف أسعار الطاقة بصورة خيالية ،مؤكدين أنه ال تفسير لذلك الغالء سوى
جشع التسويق .وأضافوا أنه رغم زيادة الطلب على النفط جراء انفتاح الدول الصناعية
الكبرى وخروجها من أزمة الجائحة والتأثير المناخي والعوامل الجيوسياسية نتيجة لسخونة
األحداث بين واشنطن وبكين ،إلى جانب الملف اإليراني وتماسك منظمة «أوبك »+فإن
األسعار ستستقر عند مستويات قريبة من  100دوالر للبرميل ،عازين ذلك إلى أن الدول
الكبرى ستعمل على تفادي الركود التضخمي نتيجة الرتفاع التضخم فيها ،إضافة إلى أن
المنظمة ستسعى جاهدة الستقرار األسعار عند مستويات مقبولة للمحافظة على تحقيق
استمرار الطلب لفترات طويلة والبعد عن تقلبات األسعار أو البحث عن بدائل أخرى...
وفيما يلي التفاصيل:

فال تفسير لذلك الغالء سوى جشع
التسويق ،فهي االزم ــة الحقيقية
للطاقة".

العامل الجيوسياسي
وح ـ ـصـ ــر ب ـه ـب ـه ــان ــي أسـ ـب ــاب
األزمــة في ثالثة أسباب أساسية:
العامل الجيوسياسي ،فما زالت
هناك حــرب تجارية بين الصين
وال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ت ـس ـبــب
تقلبات اقتصادية تعرقل اإلقــدام
ع ـل ــى االس ـت ـث ـم ــار ف ــي ال ـح ـصــول
ع ـلــى ال ـض ـمــانــات الـبـنـكـيــة ،ومــن
ث ــم ت ـبــاطــؤ وتـ ـ ــردد ف ــي االن ـف ـتــاح
االقتصاد العالمي ،وهناك أخرى
ع ـلــى ال ـط ــاق ــة ال ــروسـ ـي ــة ،وإال ما
مـعـنــى ف ــرض ع ـقــوبــات ع ـلــى من
يـشـتــري ال ـغــاز ال ــروس ــي بـعــد مد
أنابيب الغاز العمالقة من روسيا
إلى أوروبا في الوقت الذي يعاني
العالم من أزمة طاقة! وأرى أيضا
من ضمن الجانب الجيوسياسي
التقارير المضخمة حــول التغير
المناخي وتطور الطاقة البديلة
التي ضخمت بصورة غير واقعية
لدرجة عدم جاهزيتها لتحل محل
الطاقة االحـفــوريــة ومــن ثــم بداية
مشروع تصفير إنتاج االحفوري.
* ج ـش ــع تـ ـج ــار الـ ـط ــاق ــة ،ف ــإذا
نظرنا لبعض المؤشرات ،كالغاز،
وجــدنــا الـبــذل الرأسمالي ،مقارن
ل ـل ـمــردود ال ـمــالــي ،مــن  2018الــى
منتصف  ،2020ثم يبدأ بتصاعد
عنيف رغم تدني البذل الرأسمالي!
* تحول الطاقة من وقــود خام
إل ــى وقـ ــود ب ـم ــادة مـصـنـعــة ،وقــد
استهلك هــذا التصنيع قــرابــة 10
فــي الـمـئــة مــن إن ـتــاج ال ـخ ــام ،مما
أدى الــى تعدد استعماالت الغاز
والنفط وتحولها الــى منتجات،
وهذا باإلضافة إلى تطور وتنوع
المنتجات البتروكيماوية أيضا،
فـسـبــب ذل ــك سـلــب ج ــزء م ــن هــذه
الطاقة الخام.
ورأى أن لهذه األسباب فإن أزمة
الـطــاقــة مرشحة لــاسـتـمــرار ولن
يحسمها إال "مــؤت ـمــر غــاسـكــو"
الـ ـق ــادم لـلـبـيـئــة ،الج ـت ـمــاع وزراء

الـ ـ ـ ــدول ل ـل ـب ـي ـئــة والـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
ال ـت ـغ ـيــر ال ـم ـن ــاخ ــي ،ف ــي نــوفـمـبــر
المقبل (الممتد من مؤتمر باريس
 ،)2015مضيفا" :أتـصــور أنــه في
النصف الثاني من العام المقبل
ستتصارع دول أعضاء المنظمة
ل ــزي ــادة انـتــاجـهــا ف ــي حصصها
الـجــديــدة ،األمــر الــذي سينعكس
على أسواق الطاقة".

زيادة الحصص
وتابع بهبهاني" :رغم اعتقادي
بـ ـ ـ ــأن ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـ ـ ـ ــدول األعـ ـ ـض ـ ــاء
والمنتجين اآل خــر يــن ستتخلف
عن زيادة حصصها لعدم الضمان
أو لعدم القدرة فإن تحالف أوبك
سيظل متمسكا بـتــوازن السوق
أمــام حــاالت الفلتان فــي مصادر
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى!" ،م ـب ـي ـن ــا أن
هشاشة الطاقة البديلة ،خاصة
في االزمات ،ستتضح للمستهلك
ب ـ ـص ـ ــورة جـ ـلـ ـي ــة ه ـ ـ ــذا الـ ـشـ ـت ــاء،
وسيتحول المستهلك بعنف الى
االحفوري ،ومن ثم قفزات كبيرة
في أسعار النفط وفشل مشروع
الطاقة البديلة.
وأض ــاف ان الحلول مــن خالل
تصوره الشخصي تكمن في عدة
مــؤثــرات ،واقعية منها تقييمات
الـ ـتـ ـغـ ـي ــر الـ ـمـ ـن ــاخ ــي وع ــاق ـت ـه ــا
بــاالن ـب ـعــاثــات ال ـكــربــون ـيــة ،حيث
يـ ـج ــب أن ت ـ ـكـ ــون ه ـ ــي االس ـ ـ ــاس
ف ــي ن ـســب ال ـت ـحــول إل ــى م ـصــادر
الطاقة المختلفة ،فالتقارير يجب
ان ت ـك ــون واق ـع ـي ــة ومــؤشــرات ـهــا
منطقية لتغير المناخ وعالقته
ب ــاالن ـب ـع ــاث ــات الـ ـغ ــازي ــة ،وكــذلــك
ال ـ ـت ـ ــوازن ب ـي ــن م ـ ـصـ ــادر ال ـط ــاق ــة
قبل القفز الــى التحول المفاجئ
ل ـت ـص ـف ـيــر الـ ـط ــاق ــة األحـ ـف ــوري ــة،
" ف ـ ــا ل ـ ــذي أراه أن د عـ ـ ـ ــوة و ك ــا ل ــة
الطاقة متهورة وأحرجت الكثير
من شركات النفط ،مما سبب أن
 90شــركــة عــالـمـيــة ك ـب ـيــرة قللت
استثماراتها الرأسمالية  30في
المئة أكثر ،مما سبب انخفاضا
أكثر من  10في المئة من إنتاجها
ف ــي ك ـث ـيــر م ــن الـ ـ ـ ــدول الـمـنـتـجــة

للنفط ،األمر الذي أدى الى الشراء
او االستعانة بمخزونها النفطي
لتعويض ذلك النقص".

حالة تباطؤ
من جهته ،قال الخبير النفطي
يوسف القنبدي" :كــان االقتصاد
الـعــالـمــي فــي حــالــة تـبــاطــؤ خــال
االع ـ ـ ـ ــوام ال ـث ــاث ــة ال ـس ــاب ـق ــة عـلــى
الجائحة ،وقــد كــان األثــر واضحا
ع ـل ــى ب ـع ــض الـ ـش ــرك ــات ال ـك ـبــرى
والصناعات وكثير من األنشطة
ال ـت ـج ــاري ــة ال ـص ـغ ـيــرة ف ــي الـ ــدول
ال ـص ـن ــاع ـي ــة الـ ـكـ ـب ــرى ب ـ ــأوروب ـ ــا
وال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وآس ـ ـيـ ــا،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة ال ـ ــى الـ ـتـ ـح ــول نـحــو
الشركات التكنولوجية والخدمات
ال ـل ــوج ـس ـت ـي ــة وظ ـ ـهـ ــور ش ــرك ــات
عمالقة مثل امازون وعلي بابا".
وأضاف القبندي" :كان لظهور
ال ـجــائ ـحــة ف ــي ب ــداي ــة  ٢٠٢٠االث ــر
ال ـب ــال ــغ ف ــي زيـ ـ ــادة ذلـ ــك الـتـبــاطــؤ
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل سـ ـ ــريـ ـ ــع م ـ ـمـ ــا ادى ف ــي
بعض االحـيــان الــى شلل الحركة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـعــال ـم ـيــة نـتـيـجــة
توقف العديد من القطاعات مثل
ال ـت ـص ـن ـيــع ،وال ـن ـق ــل م ــن ط ــائ ــرات
وق ـ ـ ـطـ ـ ــارات وسـ ـف ــن ونـ ـق ــل بـ ــري،
وأيضا قطاع األنشطة التجارية،
والـقـطــاعــات السياحية وغيرها،
االمر الذي كان له االثر البالغ على
ال ـط ـلــب ال ـعــال ـمــي ع ـلــى اسـتـهــاك
ال ـطــاقــة ،مـمــا ادى ال ــى انـخـفــاض
اسعار الطاقة الــى ادنــى مستوى
لها منذ عقدين من الزمان ،واستمر
ذلك حتى بداية االنفتاح التدريجي
في بداية صيف العام الحالي".
وأشــار الــى انــه مع بــدء سريان
عـ ـجـ ـل ــة ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــدول
الصناعية الكبرى بعد ان قامت
ب ـت ـح ـص ـي ــن نـ ـسـ ـب ــة عـ ــال ـ ـيـ ــة مــن
المجتمع باللقاح المضاد لكوفيد
 ،19بدأت تلك الدول تتحرك بقوة
لـتـعــويــض خ ـســائــرهــا بـخـطــوات
سريعة كانت اســرع مــن جاهزية
دول امداد الطاقة ،والتي حرصت
عـلــى تقليل انـتــاجـهــا للمحافظة
ً
على االسعار من الهبوط ،الفتا الى

النفط يصعد مع ارتفاع
أسعار الغاز الطبيعي

األزمة مرشحة
لالستمرار
ولن يحسمها
إال "مؤتمر
غالسكو" القادم
للبيئة
بهبهاني

"أوبك" ستسعى
للمحافظة على
استقرار أسعار
الخام لتحقيق
استمرار الطلب
فترات طويلة
القبندي

التعافي االقتصادي
وتراجع استخراج
الفحم والنفط
والغاز والعوامل
الطبيعية أدت إلى
األزمة

أن ذلك االنفتاح السريع قد ادى الى
زيادة الطلب بوتيرة سريعة على
الـنـفــط وال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي نتيجة
انـخـفــاض الـمـخــزونــات للعامين
المنصرمين ،حـيــث ك ــان لــدخــول
ف ـص ــل ال ـش ـت ــاء وت ـغ ـي ــر االح ـ ــوال
الجوية وخاصة في دول اوروبــا
االثر الكبير على اسعار الغاز التي
قـفــزت لمستويات غـيــر مسبوقة
ووص ـ ـل ـ ــت ف ـ ــي بـ ـع ــض االح ـ ـيـ ــان
االسعار الفورية الى .%400
وذكــر أن اكبر مستخدم للغاز
الطبيعي للطاقة الكهربائية في
العالم هي أوروبــا وأميركا وهذه
دول تبحث عن طاقة نظيفة حيث
إن قــوانـيـنـهــا الـبـيـئـيــة مـتـشــددة،
ومن الصعوبة بمكان ان تتحول
الــى النفط كـبــديــل ،اال فــي حــاالت
الضرورة القصوى.

الطلب لفترات طويلة والبعد عن
تـقـلـبــات األس ـع ــار أو الـبـحــث عن
بدائل أخرى.

ذكــر دانـيــال يــورغــن مؤلف كتاب
"الخريطة الجديدة" :إنها رسالة
ت ـحــذيــريــة ب ـشــأن م ــدى التعقيد
ّ
التحول
الذي ستكون عليه عملية
إلى الطاقة النظيفة".
ونـ ـ ـ ـ ـ ــوه الـ ـ ـ ـ ــى ان ال ـ ـت ـ ـغ ـ ـيـ ــرات
الـ ـمـ ـن ــاخـ ـي ــة ك ـ ـ ــان لـ ـه ــا دور فــي
االرتـفــاعــات حيث اصبح الشتاء
اك ـث ــر ب ـ ــرودة وس ـي ـتــم اسـتـعـمــال
ك ـم ـي ــات أكـ ـث ــر مـ ــن ال ـم ـع ـت ــاد مــن
مخزون الغاز الطبيعي.

سخونة األحداث
ول ـفــت الـقـبـنــدي ال ــى ان ــه على
الـ ــرغـ ــم مـ ــن زيـ ـ ـ ــادة ال ـط ـل ــب عـلــى
ال ـن ـف ــط ن ـت ـي ـج ــة انـ ـفـ ـت ــاح الـ ـ ــدول
الصناعية الكبرى وخروجها من
أزمة الجائحة والتأثير المناخي
والعوامل الجيوسياسية نتيجة
لـسـخــونــة االح ـ ــداث ب ـيــن أمـيــركــا
وال ـ ـص ـ ـيـ ــن وال ـ ـم ـ ـلـ ــف االيـ ـ ــرانـ ـ ــي
وتماسك منظمة اوبك بلس اال ان
االسعار ستستقر عند مستويات
قريبة من  100دوالر ،مرجعا ذلك
الـ ــى ان الـ ـ ــدول ال ـك ـب ــرى ستعمل
عـلــى ت ـفــادي الــركــود التضخمي
نتيجة الر ت ـفــاع التضخم فيها،
إضافة الى ان المنظمة ستسعى
جاهدة للمحافظة على استقرار
االسعار عند مستويات مقبولة
للمحافظة على تحقيق استمرار

نقص الطاقة
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال ال ـخ ـب ـي ــر
ال ـن ـف ـط ــي د .ع ـل ــي ال ـ ـعـ ــامـ ــري ان
أس ـع ــار ال ـطــاقــة ش ـهــدت ارتـفــاعــا
خالل األسابيع القليلة الماضية،
مدفوعة بنقص الطاقة في آسيا
وأوروبـ ـ ــا والـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة،
وكذلك ببداية التعافي من كورونا
وفتح معظم الدول وتخفيف قيود
السفر ،االمر الذي ادى الى ارتفاع
خام "برنت" إلى نحو  83.86دوالر
ل ـل ـبــرم ـيــل ،وهـ ــو أع ـل ــى مـسـتــوى
تحققه في ثالث سنوات.
وأضــاف العامري" :كما ارتفع
ً
الخام األميركي إلى  80.65دوالرا
لـلـبــرمـيــل ،وي ـعــد أع ـلــى مـسـتــوى
ً
مـنــذ سـبــع س ـن ــوات" ،مـشـيــرا إلــى
ان االرت ـفــاعــات فــي اس ــواق الغاز
كــانــت مـفــاجـئــة وهـ ــذا بـ ــدوره قد
يجبر قطاع الكهرباء إلى التحول
من استخدام الغاز الطبيعي إلى
ال ـن ـفــط لـتــولـيــد ال ـك ـهــربــاء ،االم ــر
الـ ــذي ق ــد يــزيــد ال ـط ـلــب الـعــالـمــي
على الخام".
ولـفــت ال ــى ان اس ـبــاب النقص
فــي أس ــواق الـغــاز والـكـهــربــاء من
بريطانيا والصين وغيرهما من
البلدان بالتزامن مع عودة الطلب
إلى االرتفاع بعد الوباء ،تدفع إلى
إع ــداد خـطــط السـتـعـمــال الـطــاقــة
المتجددة مع عدم وجود تخزين
للطاقة المولدة.
ّ
التحول سوف
ولفت الى ان هذا
يـجـعــل ن ـظــام ال ـطــاقــة ف ــي الـعــالــم
غير قادر علي تلبية الطلب ،وقد

العامري

خروج بريطانيا
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــري ان خ ـ ــروج
بريطانيا من االتـحــاد االوروبــي
اثـ ــر ع ـل ــى امـ ــدادهـ ــا م ــن ال ـط ــاق ــة،
كذلك تخفيض اسـتـخــدام الفحم
واسـ ـتـ ـب ــدال ــه ب ــال ــوق ــود األن ـظ ــف
ّ
تسبب في ندرة إمدادات الغاز.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن مـ ـ ــن األسـ ـ ـب ـ ــاب
االخـ ــرى ل ــزي ــادة االس ـع ــار هــو ان
الـعــالــم يـتــوقــع زي ــادة فــي الطلب
بـنـسـبــة اك ـث ــر م ــن  50%بـحـلــول
 ،2050وف ــي الــوقــت نـفـســه هناك
نـ ـق ــص ف ـ ــي االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات فــي
الـ ــوقـ ــود األح ـ ـف ـ ــوري ،الفـ ـت ــا ال ــى
ان للمنتجين ا لــر ئـيـسـيـيــن مثل
ش ــرك ــات "شـ ــل وإكـ ـس ــون مــوبـيــل
ً
وبــريـتـيــش بـتــرولـيــوم" دورا في
ه ـ ــذه االرت ـ ـ ـفـ ـ ــاعـ ـ ــات ،حـ ـي ــث ك ــان
تركيزهم األكبر في كيفية العمل
عـلــى تقليل االنـبـعــاثــات ،وكــذلــك
نقص ح ـفــارات النفط الصخري
خفض نسبة من انتاجهم ،فضال
عن عدم ضخ استثمارات جديدة،
إلى جانب أن غالبية المستثمرين
تــوجـهــوا إلــى االسـتـثـمــارات ذات
الـعــوائــد الضخمة فــي الـشــركــات
الجديدة.
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ً
ً
البرميل الكويتي ينخفض  64سنتا ليبلغ  82.68دوالرا
انـ ـخـ ـف ــض سـ ـع ــر ب ــرم ـي ــل
الـنـفــط الـكــويـتــي  64سنتا،
ليبلغ  82.68دوالرا للبرميل
ف ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ــداوالت أم ـ ـ ــس األول
مـ ـق ــا ب ــل  83.32دوالرا فــي
ت ــداوالت الـثــاثــاء الماضي،
وفـ ـق ــا ل ـل ـس ـعــر ال ـم ـع ـل ــن مــن
مؤسسة البترول الكويتية.
وف ــي األس ـ ــواق العالمية،
ارتفعت أسعار النفط صباح
أمـ ــس ،م ـعـ ّـوضــة خـســائــرهــا
السابقة بفضل توقعات بأن
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي
مع اقتراب الشتاء ربما يقود
ال ـت ـحــول إل ــى الـنـفــط لـلــوفــاء
بالطلب على الوقود من أجل
التدفئة.
وارتـفـعــت الـعـقــود اآلجـلــة
ل ـمــزيــج ب ــرن ــت  28سـنـتــا أو
 0.3بالمئة إلى  83.46دوالرا
للبرميل بعد انخفاضها 0.3
في المئة أمس األول.
وصعدت كذلك عقود خام
غــرب تكساس األميركي 22
س ـن ـتــا أو  0.3بــا ل ـم ـئــة إ ل ــى
 80.66دوالرا للبرميل ،بعد
ت ــراج ـع ـه ــا  0.3بــال ـم ـئــة فــي
اليوم السابق.
قال المدير العام لألبحاث
فــي "نيسان سيكيوريتيز"،
ه ـ ـيـ ــرويـ ــوكـ ــي ك ـ ـي ـ ـكـ ــوكـ ــاوا،
"يراهن المستثمرون على أن
ارتفاع أسعار الغاز سيشجع
محطات توليد الطاقة على
التحول إلى النفط مع اقتراب
موسم الطلب الشتوي".
ك ـم ــا الق ـ ــت أسـ ـع ــار دع ـمــا
مـ ـ ــن م ـ ـ ـخـ ـ ــاوف بـ ـ ـش ـ ــأن شــح
الـ ـمـ ـع ــروض ،ب ـع ــد أن قــالــت
إدارة مـ ـعـ ـل ــو م ــات ا لـ ـط ــا ق ــة
األميركية األربعاء إن إنتاج

ال ـن ـفــط ال ـخ ــام ف ــي ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة ،أك ـب ــر م ـن ـتــج فــي
الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،س ـي ـن ـخ ـف ــضع ــام
 2021أكثر مما كان متوقعا
فــي الـســابــق ،قـبــل أن يـعــاود
االرتفاع في .2022
وقـ ـ ـ ـ ــال مـ ـعـ ـه ــد ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول
األم ـيــركــي ،فــي وق ــت متأخر
أ م ـ ــس األول إن م ـخ ــزو ن ــات
الـ ـخ ــام األم ـي ــرك ـي ــة ارت ـف ـعــت
 5.2ماليين برميل لألسبوع
ال ـم ـن ـت ـه ــي فـ ــي الـ ـث ــام ــن مــن
أكـ ـ ـت ـ ــوب ـ ــر ،وفـ ـ ـق ـ ــا لـ ـمـ ـص ــادر
الـ ـس ــوق ال ـت ــي اط ـل ـعــت على
بيانات المعهد.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر
إن ال ـ ـم ـ ـع ـ ـهـ ــد أف ـ ـ ـ ـ ــاد أيـ ـض ــا
ب ـ ـ ــأن م ـ ـخـ ــزونـ ــات ال ـب ـن ــزي ــن
تراجعت  4.6ماليين برميل
وانخفضت مخزونات نواتج
التقطير  2.7مليون برميل.
وتـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــع م ـ ـح ـ ـل ـ ـلـ ــون ف ــي
اس ـت ـطــاع أجــرتــه "روي ـت ــرز"
ارت ـ ـفـ ــاع مـ ـخ ــزون ــات ال ـن ـفــط
الخام بواقع  700ألف برميل.
وقـلـصــت منظمة الـبـلــدان
ال ـم ـصــدرة لـلـبـتــرول (أوبـ ــك)
ت ــوقـ ـع ــاتـ ـه ــا لـ ـنـ ـم ــو ال ـط ـل ــب
ال ـعــال ـمــي ع ـلــى ال ـن ـفــط لـعــام
 2021فـ ـ ــي أ حـ ـ ـ ـ ــدث ت ـق ــر ي ــر
شـهــري لها أمــس األول ،مع
ا لـحـفــاظ على توقعها لعام
.2022
ومع ذلك ،قالت المجموعة
إن ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع أسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـغ ــاز
ال ـط ـب ـي ـعــي ي ـم ـكــن أن ي ـعــزز
ال ـ ـط ـ ـلـ ــب ع ـ ـلـ ــى ال ـم ـن ـت ـج ــات
النفطية.
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مطورو العقارات الصينيون يهيمنون على نصف ديون العالم الخطيرة
«إيفرغراند» تدخل رابع اختبارات الديون األسبوع المقبل
بـ ـ ـ ـ ــات م ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورو ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــارات
ال ـ ـص ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــون م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن عــن
حوالي نصف السندات الدوالرية
المتعثرة في العالم ،وهو مؤشر
جديد على حجم وطبيعة مشاكل
الصناعة.
ف ـمــن ب ـيــن  139م ـل ـيــار دوالر
من السندات المقومة بالدوالر،
والـ ـت ــي ي ـت ــم ت ــداولـ ـه ــا بــأس ـعــار
مـ ـت ــده ــورة ،ت ــم إصـ ـ ــدار  46فــي
المئة من قبل شركات في قطاع
ً
ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات فـ ــي الـ ـصـ ـي ــن ،وفـ ـق ــا
ل ـب ـيــانــات جـمـعـتـهــا «ب ـلــوم ـبــرغ»
فــي  12أك ـتــوبــر ،وه ــي أعـلــى من
معدالتها المعيارية.
وفي عالمة أخرى على ضعف
ثقة المستثمرين ،انخفض الطلب
على السندات الصينية المقومة

ب ـ ــال ـ ــدوالر ف ــي س ـب ـت ـم ـبــر ،حـيــث
أثقلت مشاكل السيولة لمجموعة
«تشاينا إيفرغراند» على السوق
األولـيــة للديون الخارجية ،رغم
مرور أكثر من  24ساعة دون أي
توضيح بشأن ما إذا كانت شركة
الـتـطــويــر الـعـقــاري «إيـفــرغــرانــد»
المحاصرة قد سلمت مدفوعات
الفائدة المستحقة في  11أكتوبر
على  3من سنداتها الدوالرية.
ي ــذك ــر أن ه ـن ــاك ف ـت ــرة سـمــاح
ً
مدتها  30يوما قبل أن تشكل أي
ً
دفعة فائتة تقصيرا.
بينما سيكون االختبار التالي
لـ «إيفرغراند» لثقة المستثمرين
فــي  19أكتوبر ،عندما يستحق
موعد السندات المحلية بقيمة
 121.8مليون يوان ( 18.9مليون

دوالر) م ــن ال ـف ــوائ ــد ،ث ــم يتعين
عليها تسليم مدفوعات كوبونات
ع ــلى أوراق مالية بــالــدوالر في
 6نوفمبر.

التطورات الرئيسية
ت ــوس ـع ــت أزم ـ ـ ــة ال ـ ــدي ـ ــون فــي
ال ـص ـي ــن ،ح ـيــث خ ـف ـضــت وكــالــة
التصنيف موديز تصنيف شركة
 Sinic Holdings Groupإلى Ca
من  ،Caa2بعد إعالن يوم االثنين
عن احتمال التخلف عن السداد.
يأتي ذلك بعد ثالثة أسابيع من
ق ـيــام «م ــودي ــز» بــوضــع الـمـطــور
الصيني تحت المراقبة لخفضه.
وقــالــت  Sinicإن ـهــا ال تتوقع
دف ـ ـ ــع أص ـ ـ ــل الـ ـ ـق ـ ــرض وال ــدفـ ـع ــة

األخـيــرة مــن الفائدة المستحقة
في  18أكتوبر على سندات بقيمة
 250مليون دوالر.
وعلى الجانب اآلخ ــر ،شكلت
شـ ــركـ ــة ف ــانـ ـت ــازي ــا ه ــول ــدي ـن ـغ ــز
غـ ــروب ،أح ــد م ـطــوري الـعـقــارات
ً
الصينيين ،فريقا إلعادة هيكلة
ً
الديون واألصول الداخلية ،وفقا
لمنشور على منصة ويشات.
وقـ ـ ــال ال ـم ـن ـش ــور إن ال ـفــريــق
«سـيـنـســق إع ـ ــادة هـيـكـلــة دي ــون
وأصـ ـ ـ ـ ــول الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ،وي ـح ــل
مخاطر السيولة.
كما واصلت بعض السندات
لشركة التطوير الصيني Yango
 Group Coف ــي االن ـه ـي ــار أمــس
األول ،حتى بعد نفي األسـبــوع
الـ ـم ــاض ــي لـ ـمـ ـح ــادث ــات وس ــائ ــل

«الوطني» يزور طالب المدارس ضمن «تعليم آمن»
ض ـمــن ح ـم ـلــة «ت ـع ـل ـيــم آمـ ــن»،
زار بنك الكويت الوطني روضة
الـ ــوسـ ــم فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـ ــزه ـ ــراء،
لـ ـت ــوزي ــع ال ـكـ ـم ــام ــات الـصـحـيــة
وم ــواد الـتـعـقـيــم ،والـمـنـشــورات
ال ـ ـتـ ــوعـ ــويـ ــة ،ب ـ ـهـ ــدف ت ـش ـج ـيــع
ال ـطــاب عـلــى مــواصـلــة االل ـتــزام
بالتعليمات الصحية لحماية
أنفسهم واآلخرين.
ي ـشــار إل ــى أن حـمـلــة «تعليم
آم ــن» انطلقت مــن خــال تعاون
وزارات ا ل ـت ــر ب ـي ــة وا ل ــدا خ ـل ـي ــة
والصحة واإلع ــام ،وبمشاركة
بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي وجـهــات
وم ــؤس ـس ــات ع ـ ــدة ،وسـتـسـتـمــر
عـلــى م ــدار ال ـع ــام ،وت ـه ــدف إلــى
ت ــوعـ ـي ــة الـ ـ ـط ـ ــاب والـ ـط ــالـ ـب ــات
وأولياء أمورهم بأهمية االلتزام
بـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات وزارة ا ل ـص ـح ــة
وتطبيق االشتراطات الصحية،
إلى جانب تعاونهم مع اإلدارات
المدرسية في تنفيذ اإلجراء ات
االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة ل ـت ـح ـق ـيــق األمـ ـ ــان
والسالمة والوقاية المجتمعية.
وتــأتــي الحملة مواكبة لبدء
الـ ـع ــام الـ ــدراسـ ــي م ــع اس ـت ـق ــرار
الوضع الوبائي ،بهدف التوعية
بــأهـمـيــة اال لـ ـت ــزام بالتعليمات
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك الـ ـس ــام ــة
ال ـ ـم ـ ــروري ـ ــة لـ ـلـ ـط ــاب الس ـي ـم ــا
األطفال منهم.

ب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال مــديــر
ال ـ ـع ـ ــاق ـ ــات الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة فـ ـ ــي ب ـنــك
الكويت الوطني يعقوب الباقر:
«ن ـح ــن سـ ـع ــداء ب ـه ــذه ال ـش ــراك ــة
ذات القيمة المضافة مع جميع
ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي ح ـم ـلــة تعليم
آمن ،وفي مقدمهم الوزارات التي
لعبت دورا أساسيا خالل العام
الـ ـم ــاض ــي ،وق ــدم ــت تـضـحـيــات
جــزيـلــة فــي الـصـفــوف األمــامـيــة
لمواجهة الوباء».
وأع ـ ــرب ال ـب ــاق ــر ع ــن اعـ ـت ــزازه
بــأن يكون بنك الكويت الوطني
شــري ـكــا ف ــي ال ـج ـهــود الـمـبــذولــة
منذ بدء الجائحة وحتى اليوم،
مضيفا« :نـحــن الـيــوم فــي زيــارة
مدرسية هي األولــى لنا كجولة
ميدانية منذ بــدء الجائحة ،كل
م ــؤش ــرات الـ ـع ــودة إلـ ــى ال ـح ـيــاة
الطبيعية مشجعة ،وهذا يضعنا
أم ـ ــام م ـســؤول ـيــة الـ ـح ــرص على
ع ــدم ال ـع ــودة إل ــى الـ ـ ــوراء ،وه ــذا
بدوره يتطلب مسؤولية مشتركة
م ــن الـجـمـيــع ب ـض ــرورة االل ـت ــزام
بالتوصيات الصحية لسالمتنا
وسالمة عائالتنا ومجتمعنا».
وثمن الــدور الكبير للوزارات
في هذه الحملة ،مشيدا بالتعاون
ال ـب ـنــاء بـيــن جـمـيــع الـمـشــاركـيــن
ل ـت ـح ـق ـيــق األم ـ ـ ـ ــان االج ـت ـم ــاع ــي
والصحي للطلبة وذويهم.

جانب من الزيارة
وي ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــظ بـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت
الــوطـنــي عـلــى مــوقـعــه الــريــادي
بين المؤسسات المصرفية في
الـقـطــاع الـخــاص على الصعيد
اإلنـ ـس ــان ــي واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،مــن
خ ــال ال ـت ــزام ــه ب ــدع ــم الـهـيـئــات
وال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــات اإلنـ ـ ـس ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
وال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة وال ـص ـح ـي ــة عـلــى
اختالف أهدافها.
تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ـ ــى أن
الـ ـحـ ـمـ ـل ــة تـ ـسـ ـع ــى إل ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــزام

الطلبة وأولياء األمــور والهيئة
اإلدار ي ـ ــة والتعليمية بتطبيق
االش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراطـ ـ ـ ــات واإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
االحـ ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة والـ ـصـ ـحـ ـي ــة مـنــذ
ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـنـ ــزل م ـ ـ ــرورا
بجميع مرافق المدرسة ،إذ تعمل
وزارة ال ـتــرب ـيــة ب ــال ـت ـع ــاون مع
ال ــوزارات المعنية على ترسيخ
كل السبل لضمان سير العملية
التعليمية ب ــأم ــان ،إضــافــة إلــى
ترسيخ منظومة شاملة للوقاية
ع ـبــر ت ـعــزيــز ال ــوع ــي والـمـعــرفــة

وع ـبــدال ـعــزيــز خــالــد ال ـه ــول ،وف ــرح حسين
الـجـطـيـلــي ،وعـ ــارف عـبــدالــرحـمــن محمود،
وجدعان المطيري ،ومحمد نواف النجدي،
ووليد أحمد البندري ،وعلي حمد الجويعد،
وفاطمة أحمد حمزة.
وتتضمن سحوبات الحصاد العديد من
الجوائز ،بينها جائزة بقيمة  100ألف د.ك
في كل من عيدي الفطر واألضحى ،وتبقى
الجائزة ربــع السنوية الكبرى بقيمة 250

الـمــواهــب عـلــى إب ــراز طاقاتهم،
والمساهمة في تطوير رياضة
كــرة الـقــدم فــي الكويت ،وتوريد
الـ ـم ــواه ــب ل ــأن ــدي ــة ال ــرس ـم ـي ــة،
وم ـ ـعـ ــاي ـ ـشـ ــة ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــواة ألج ـ ـ ـ ــواء
التنظيم االحترافي ،إضافة إلى
غــرس القيم الحميدة مــن خالل
الحمالت التوعوية.
ويـ ـض ــم الـ ـم ــوس ــم ال ــري ــاض ــي
ل ـلــدوري  4ب ـطــوالت ،هــي دوري
الــدرجــة األول ــى ،ودوري الدرجة
الثانية ،وكــأس الرابطة ،وكأس
ال ـســوبــر ،وي ـش ــارك فــي الـمــوســم
أكثر من  80فريقا ،تتم تصفيتهم
إلى  40فريقا ،ومن ثم تقسيمهم
مـ ــا ب ـي ــن ف ـ ــرق ال ــدرجـ ـتـ ـي ــن ،أم ــا
ب ـط ــول ــة الـ ـس ــوب ــر ف ـت ـج ـمــع بـيــن
بـ ـط ــل دوري الـ ـ ــدرجـ ـ ــة األول ـ ـ ــى
وبطل الكأس ،وتقام المباريات
بشكل أسبوعي وسط إجــراء ات

والثقافة لدى الفئات المستهدفة
ع ـ ـبـ ــر رسـ ـ ــائـ ـ ــل إعـ ــام ـ ـيـ ــة ت ـبــث
عـلــى ن ــواف ــذ وم ـن ـصــات اإلع ــام
الـمــرئــي وال ـم ـقــروء والـمـسـمــوع
ومواقع التواصل ودور السينما
وش ـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض داخـ ـ ـ ــل
الـمـجـمـعــات وم ـح ـطــات الــوقــود
وعـ ـل ــى ال ـ ـطـ ــرق ،ل ـل ــوص ــول إل ــى
أكبر شريحة مستهدفة لتحقيق
الوقاية الشاملة.

أ جـلـ ـ ـ ــت بـ ـكــين م ـ ــزادات على
 26ق ـط ـعــة أرض ،ب ـي ـن ـمــا أ ل ـغــت
مدينة هانغتشو العطاءات لـ17
قطعة هذا األسبوع وسط جهود
الحكومة لتهدئة سوق اإلسكان،

التركيت« :بيتك» يطبق أحدث وسائل
التكنولوجيا لتعزيز التحول الرقمي

احترافية وبوجود طاقم إداري
وتنسيقي من المتطوعين.
وتـ ــؤمـ ــن الـ ـش ــرك ــة ب ــال ــدور
الـهــام الــذي تلعبه مؤسسات
ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ف ــي تنمية
ق ـطــاعــي ال ـش ـبــاب والــريــاضــة
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ،ح ـ ـ ـيـ ـ ــث ت ـ ـقـ ــوم
ال ـشــركــة بـنـقــل ه ــذا الـمـفـهــوم
إل ــى أرض ال ــواق ــع ،م ــن خــال
رع ـ ــاي ـ ــة ودع ـ ـ ـ ــم ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
الفعاليات الرياضية الكبرى
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـك ــوي ــت ،هــذا
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ــى رع ــايـ ـتـ ـه ــا
وت ـ ـش ـ ـج ـ ـي ـ ـع ـ ـهـ ــا لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة مـ ـ ـ ــن الـ ــريـ ــاض ـ ـي ـ ـيـ ــن
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ال ــذي ــن يـمـثـلــون
الكويت في المحافل المحلية
واإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ـعــال ـم ـيــة ،من
خــال إنجازاتهم التي تفخر
الشركة بها.

شــارك بيت التمويل الكويتي
(ب ـي ـتــك) ف ــي ال ـن ــدوة االفـتــراضـيــة
ل ـم ـج ـل ــس األع ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ـك ــويـ ـت ــي-
األمـ ـي ــرك ــي ،ب ـع ـن ــوان «ال ـت ـســريــع
الــرق ـمــي واألم ـ ــن ال ـس ـي ـبــرانــي في
ال ـق ـطــاع ال ـم ــال ــي» ،ال ـتــي نظمتها
غرفة التجارة األميركية بالتعاون
مـ ـ ــع ب ـ ـنـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـ ـمـ ــركـ ــزي،
وب ـح ـض ــور ومـ ـش ــارك ــة مـمـثـلـيــن
ع ــن ال ـق ـطــاع الـمـصــرفــي المحلي
وصناعة التكنولوجيا.
وأث ـ ـنـ ــاء الـ ـ ـن ـ ــدوة ،ق ـ ــال رئ ـيــس
تـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــول ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــا ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
لـلـمـجـمــوعــة ف ــي «ب ـي ـت ــك» ،هيثم
ال ـت ــرك ـي ــت ،إن ض ـغ ــوط ال ـت ـحــول
الرقمي المفروضة على نموذج
الـعـمــل التقليدي لـلـبـنــوك ،ســواء
في الكويت أو العالم زادت ،لهذا
ب ـ ــات ت ـب ـنــي ن ـه ــج م ـ ــرن ض ـ ــرورة
ً
لتطور هــذه الصناعة ،مــؤكــدا أن
«ب ـي ـتــك» يـطـبــق أحـ ــدث الــوســائــل
الـتـكـنــولــوجـيــة لـتـعــزيــز الـتـحــول
الرقمي.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن «ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـط ــور
ً
يـ ـتـ ـطـ ـل ــب جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــودا مـ ـتـ ـض ــاف ــرة،
وت ـط ـب ـي ــق ع ـم ـل ـي ــات ت ـشـغ ـيـل ـيــة

والمشاركة فيها ،وتوظيف موارد
ج ــدي ــدة والـ ـتـ ـع ــاون م ــع شــركــات
التكنولوجيا المالية «»Fintech
لتسريع عملية التحول الرقمي،
كـ ـم ــا يـ ـج ــب اس ـ ـت ـ ـبـ ــدال األن ـظ ـم ــة
القديمة بأنظمة متطورة يمكنها
تلبية الحاجة المتزايدة لتحسين
نموذج العمل.
وأكد أن اعتماد األنظمة المرنة
ي ـم ـك ــن أن ي ـل ـب ــي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات
المتزايدة للرقمنة ،ويسهل هذا
التحول الرقمي.
هيثم التركيت

األمن السيبراني

متطورة وعملية بالنظر إلــى أن
التكنولوجيا هي المحرك لتحول
ع ــال ــم ال ـب ـن ــوك .ن ـحــن نـعـيــش في
عـصــر الـتـكـنــولــوجـيــا الـمــزعــزعــة،
ً
حيث االبتكار بــات استراتيجيا
بالنسبة للصناعات التنافسية
مثل البنوك».
وي ــرى التركيت أنــه بـنــاء على
م ـ ــا س ـ ـبـ ــق ،سـ ـتـ ـحـ ـت ــاج الـ ـبـ ـن ــوك
إلـ ـ ـ ــى تـ ـبـ ـن ــي م ـ ـم ـ ــارس ـ ــات م ــرن ــة
وتنظيم ورش العمل ذات الصلة

وخ ـ ـ ـ ـ ــال حـ ــدي ـ ـثـ ــه عـ ـ ــن األمـ ـ ــن
ال ـس ـي ـب ــران ــي ،قـ ــال ال ـت ــرك ـي ــت إن ــه
يتعين على البنوك أن تعتمد على
أح ــدث الـتـقـنـيــات والـتـعـلــم اآلل ــي
واألت ـم ـتــة وال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي،
لتعزيز األمــن السيبراني لديها،
مؤكدا أهمية وعي العمالء الذي
اعـتـبــره ضــروريــا لتعزيز معرفة
العمالء والمستخدمين ،والدفع
بالمضي قدما في عملية التحول
الرقمي.

«وربة» يعلن فائزي «الحصالة»

ألف د.ك أهم ما يطمح إليه العمالء لتحقيق
تطلعاتهم ،وكــذلــك تـقــدم جــوائــز الحصاد
 20جــائــزة أسـبــوعـيــة بقيمة أل ــف د.ك لكل
رابح .وكذلك ألول مرة في الكويت تم تقديم
«سحب األفضلية» ربع السنوي بقيمة 25
ألـفــا ،حصريا للعمالء الــذيــن لــم يحالفهم
ال ـحــظ م ــن ق ـبــل ب ــأي م ــن ج ــوائ ــز الـحـصــاد
اإلسالمي خالل السنوات الخمس األخيرة،
ب ـشــرط مـ ــرور ع ــام عـلــى فـتــح حـســابــاتـهــم،
وت ـت ـي ــح ك ــل  50د.ك ف ــي ح ـس ــاب ال ـع ـمــاء
ضـمــن ه ــذه الـفـئــة فــرصــة واحـ ــدة لـلــدخــول
في السحب.
وإض ــاف ــة إل ــى ه ــذه ال ـبــاقــة م ــن الـجــوائــز
الـمـمـيــزة ،يحظى الـعـمــاء بــأربــاح سنوية
متوقعة على أساس عقد الوكالة ضمن هذا
الحساب ،وهــو ما يجعل حساب الحصاد
اإلسالمي فريدا من نوعه وجذابا لكل أفراد
المجتمع الراغبين في التوفير ،من خالل
تحقيقه العديد مــن المميزات ،ســواء على
المدى القصير أو على المدى الطويل.

«زين» الراعي الرئيسي ألكبر دوري
كرة قدم للهواة في الكويت
أعلنت شركة زين رعايتها
الــرئـيـسـيــة لـ ــدوري  ،SFLأكبر
دوري كـ ــرة قـ ــدم ل ـل ـه ــواة فــي
البالد ،والذي يهدف إلى خلق
مجتمع ريــاضــي لفئة الهواة
وت ـه ـي ـئ ــة ب ـي ـئ ــة ذات أجـ ـ ــواء
اح ـتــراف ـيــة ل ـه ــم ،م ــع تشجيع
المواهب المحلية على إبــراز
طاقاتهم الرياضية.
وذك ــرت الـشــركــة ،فــي بيان
صـ ـح ــاف ــي ،أن دعـ ـمـ ـه ــا ل ـهــذا
الـ ـ ـح ـ ــدث الـ ــريـ ــاضـ ــي ال ـف ــري ــد
م ــن نــوعــه يــأتــي ان ـطــاقــا من
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا ت ـج ــاه دع ــم
وت ـط ــوي ــر ق ـط ــاع ــي ال ــري ــاض ــة
وال ـش ـبــاب ف ــي ال ـكــويــت ،وفــي
إط ــار حــرصـهــا عـلــى تشجيع
مختلف الفعاليات واألنشطة
الرياضية المحلية ،وخاصة
تلك التي تستهدف الالعبين
الهواة من الشباب وتحفزهم
ع ـ ـل ـ ــى إظ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــار مـ ـ ـه ـ ــاراتـ ـ ـه ـ ــم
وطاقاتهم فــي أج ــواء منظمة
واحترافية.
و ي ـ ـهـ ــدف دوري  SFLإ ل ــى
خ ـ ـ ـلـ ـ ــق م ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع ريـ ـ ــاضـ ـ ــي
لـ ـفـ ـئ ــة الـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــواة ،وت ـش ـج ـي ــع

مزادات تتجمد

حـ ـ ـس ـ ــب م ـ ـ ــا أفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ص ـح ـي ـف ــة
سيكيوريتيز ديلي.
ً
وأف ـ ــادت الـصـحـيـفــة ن ـقــا عن
مؤسسات بحثية غير معروفة
ب ـ ــأن س ـ ــوق الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات ي ــواج ــه
ً
ضغوطا تهدئة في الربع األخير،
ح ـي ــث ت ـظ ــل سـ ـي ــاس ــات مــراق ـبــة
الممتلكات الحكومية مشددة.

وأشــار التقرير إلــى أن معظم
المطورين أصبحوا أكثر حكمة
في العطاء ات التي قدموها في
الـنـصــف الـثــانــي مــن ه ــذا الـعــام،
وســط تــوقـعــات قاتمة للتمويل
وانخفاض الهوامش اإلجمالية
للقطاع كله.

البنك شارك في ندوة افتراضية َّ
نظمتها «التجارة األميركية»

«المتحد» يجري سحب «الحصاد»
أجــرى البنك األهلي المتحد أمس األول
السحب األسـبــوعــي على جــوائــز الحصاد
اإلس ــام ــي ،حـســاب الـسـحــب عـلــى الـجــوائــز
اإلســامــي األول فــي الـكــويــت ،وال ــذي يقدم
ما يزيد على  750جائزة سنويا ،وينفرد
بــالـعــديــد م ــن ال ـم ـم ـيــزات ،مـنـهــا أن ــه أبـســط
وأسـهــل برنامج ادخ ــار ،ويـقــدم أكبر قيمة
مــن الـجــوائــز إل ــى أكـبــر ع ــدد مــن الـفــائــزيــن،
فضال عن ميزة فتح الحساب عبر االنترنت
بكل سهولة ويسر ،مع ميزة اإليداع الفوري
في الحساب.
وأس ـفــر الـسـحــب عــن حـصــول  20عميال
عـلــى  1000دي ـن ــار لـكــل مـنـهــم ،وه ــم جــال
مشبب السهلي ،وفيصل بدر عبدالله البدر،
وطارق محمد السرور ،ومي محمد الحمد،
وخديجة فــاضــل الفهد ،وأوروي ــن سينين
فرناندس ،وأحمد عبدالله محمد الفيلكاوي،
وكرستوفر فرانسيس بريتو ،ومحمد خالد
الربيعان ،وعبدالله إسماعيل العنزي ،وبدر
ص ــال ــح ال ـع ـن ــزي ،وأحـ ـم ــد ح ـس ـيــن جــوهــر،

التواصل االجتماعي التي تفيد
ً
ً
بأن مشروعا سكنيا قد توقف.
ف ـ ـي ـ ـمـ ــا أودع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت مـ ـجـ ـم ــوع ــة
 Shimao Group Holdingاألموال
في الحساب المصرفي للوصي
السترداد السندات بالكامل في
 15أكتوبر بأصل مستحق قدره
 820مليون دوالر ،مع استحقاق
الفائدة حتى تاريخ االستحقاق،
ً
وفقا إليداع البورصة.

أعـلــن بنك ورب ــة فــائــزي سحوبات «»Bloom
األسـبــوعـيــة ،وهــو الـحـســاب الـخــاص بالشباب
ال ــذي ــن تـ ـت ــراوح أع ـم ــاره ــم ب ـيــن  15و 25سـنــة.
ويجري البنك سحبا أسبوعيا كل أربعاء طوال
العام على جميع عمالء شريحة  Bloomوممن
لديهم حصالة رقمية سارية طوال الشهر األسبق
للسحب ،ويتم السحب بحضور ممثل عن وزارة
التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة لتتويج
 5رابحين بـ 100دينار لكل منهم ،كما يقوم وربة
فــي أول ي ــوم أرب ـعــاء مــن بــدايــة كــل شـهــر بعمل
سحب خاص لعمالء  Bloomممن قاموا بتحويل
المكافأة الطالبية التي يستلمونها من الدولة
إلى البنك لتتويج  5رابحين شهريا بمبلغ 200
دينار لكل منهم.
وب ــارك بنك ورب ــة لفائزي سحب «الحصالة
الــرق ـم ـيــة األس ـب ــوع ــي» ل ـع ـمــاء  Bloomالـثــامــن
والعشرين لهذا العام وهــم كل مــن :عبدالعزيز
هيثم عبدالعزيز التركيت ،وجمال حسين عدنان

اظبيه ،وخالد فهد سالم العجمي ،ودانــة فايز
فالح العازمي ،وغالية جاسم محمد الظفيري.
من جانب آخــر ،يقدم البنك مكافأة تقديرية
لـلـطــاب الـمـتـفــوقـيــن والـحــاصـلـيــن عـلــى معدل
فصلي  3.5أو أكثر من أصل  4نقاط بمبلغ 50
دينارا تودع على هيئة نقاط في برنامج الوالء
«ال ـم ـخ ـبــة» ال ـم ـتــوفــرة عـلــى تـطـبـيــق بـنــك ورب ــة،
إضافة إلى إصدار وتجديد مجاني لبطاقة VISA
مسبقة الدفع بنسبة استرجاع  3في المئة بحد
استرجاع شهري بقيمة  150دينارا على هيئة
نقاط في «المخبة».

«حماية البيئة» تكرم شركة السور للوقود
لدعم الجمعية في نشر الوعي البيئي
كرمت الجمعية الكويتية لحماية
البيئة شركة السور لتسويق الوقود،
م ـم ـثــا ع ـن ـهــا ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس
اإلدارة ا لــر ئـيــس ا لـتـنـفـيــذي للشركة
طـ ــال الـ ـخ ــرس ،ن ـظ ــرا لـلـمـســاهـمــات
التي قدمتها «السور» في دعم جهود
الجمعية ومنتسبيها فــي عمليات
الـ ــرصـ ــد ال ـب ـي ـئ ــي ،خ ـ ــال ح ـف ــل أق ـيــم
لتكريم كوكبة مــن النخب الوطنية
ال ـ ـتـ ــي س ــاهـ ـم ــت ف ـ ــي إث ـ ـ ـ ــراء ح ـل ـقــات
ال ـت ـعــاون بـيــن ال ـعــديــد مــن ال ـ ــوزارات
والمؤسسات الحكومية والمجتمع
ال ـمــدنــي وال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ،ونـخــب
مــن الـمــواطـنـيــن الـخـبــراء المؤرخين
للموروثات الوطنية المعنية بأصالة
ومـ ـ ـك ـ ــون ـ ــات ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة الـ ـفـ ـط ــري ــة فــي
الكويت ،ويأتي ذلك التكريم للشركة
ك ــأح ــد الـ ــرعـ ــاة الــرئ ـي ـس ـي ـيــن إلن ـت ــاج
الـ ـب ــرام ــج ،وذل ـ ــك ف ــي ضـ ــوء سـلـسـلــة
دعـ ـمـ ـه ــا ال ـ ـم ـ ـتـ ــواصـ ــل ل ـل ـم ـس ــؤول ـي ــة
االجتماعية.
بهذه المناسبة ،أكدت شركة السور
ل ـت ـســويــق ال ــوق ــود «أل ـ ـفـ ــا» ،ف ــي بـيــان
ص ـح ــاف ــي ،أن س ـيــاســة ال ـم ـســؤول ـيــة
االجتماعية للشركة تعتمد على آلية
مـنـظـمــة ت ـه ــدف إلـ ــى رصـ ــد وض ـمــان
التزام «السور» بدعم وتحفيز أنشطة

جانب من التكريم

ا لـهـيـئــات وا لـجـمـعـيــات المجتمعية،
لتتمكن من تأدية دورها وأنشطتها
على البيئة والمستهلكين والعاملين،
وكذلك المجتمعات المحلية.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت« :انـ ـ ـن ـ ــا ج ـم ـي ـع ــا أم ـ ــام
مسؤولية مجتمعية فــي المحافظة
على بيئة الكويت وحياتها الفطرية،
ك ــون ـه ــا ت ـع ــد أح ـ ــد أس ـ ــس ال ـط ـب ـي ـعــة
الـكــويـتـيــة ال ـتــي تـتـطـلــب مـنــا تعزيز
وت ـن ـم ـيــة ق ــدرات ـه ــا ل ـل ـب ـقــاء ك ـم ــوروث
وطني» ،مشددة على أنها لن تتوانى
في المساهمة بمثل هذه المشاريع

الوطنية والبيئية ،السيما الحياة
الفطرية.
وأوض ـح ــت أن «الـ ـس ــور» ت ـقــدم كل
ا لـسـبــل وا لــد عــم للجمعية الكويتية
ل ـح ـمــايــة ال ـب ـي ـئ ــة ،م ـش ـي ــدة ب ــدوره ــا
الحيوي في نشر المعلومات الخاصة
بجميع الجوانب البيئية المتعددة
فــي بــرامـجـهــا الـثـقــافـيــة ،مــا ينعكس
على األم ــن البيئي واهـتـمــام الــدولــة
بجميع مــؤسـســاتـهــا ب ـهــذا الـمـجــال،
السـيـمــا بـمــا ي ـعــزز ف ــي نـشــر الــوعــي
والثقافة بالقانون البيئي.

م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،أع ـ ــرب ـ ــت ال ـج ـم ـع ـيــة
ال ـكــوي ـت ـيــة ل ـح ـمــايــة ال ـب ـي ـئــة وف ــري ــق
عمل ا لـبــر نــا مــج التلفزيوني البيئي
التوعوي كل يوم كشته على الحدود،
عـ ــن شـ ـك ــره ــا وت ـك ــري ـم ـه ــا وث ـنــائ ـهــا
لـ ـش ــرك ــة ال ـ ـسـ ــور ل ـت ـس ــوي ــق الـ ــوقـ ــود
عرفانا بدعمها ،وتقديرا لجهودها
بالمساهمة في رعاية ودعم مقطوع
لسلسلة البرامج الوثائقية للحياة
ال ـ ـف ـ ـطـ ــريـ ــة فـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،الـ ـم ــوس ــم
ال ـ ـسـ ــادس ،والـ ـت ــي ت ـعــد م ــن ب ــاك ــورة
ب ــرام ـج ـه ــا «ك ـ ــل ي ـ ــوم طـ ـي ــر» ،وت ـب ـعــه
برنامج «كل يوم نبتة» وبرنامج «كل
يــوم يــال» وبرنامج «كــل يــوم سمكة»
وبرنامج «كل يوم كشتة» التي القت
نجاحا منقطع النظير على الوسط
االجتماعي واإلعالمي.

عمر سي وفانيسا كيربي بعقود
استثنائية مع «»Netflix

عمر سي بملصق «»Lupin
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شاتنر :رحلتي للفضاء التجربة
األغنى في حياتي

وليام وشاتنر
نجح صاروخ تابع لشركة بلو أوريغن أمس األول في نقل  4ركاب
إلى الفضاء في رحلة استمرت دقائق معدودة ،من بينهم الممثل وليام
شاتنر الــذي يعني الكثير ألجيال من محبي مسلسل ""Star Trek
الشهير عن الفضاء ،إذ ّ
جسد فيه شخصية الكابتن كيرك ،ليصبح اليوم
وقد بلغ التسعين األكبر سنا بين األشخاص الذين سافروا إلى الفضاء.
وقال الممثل الكندي بعد هبوطه وهو يروي وقائع الرحلة لرئيس
الشركة الملياردير جيف بيزوس إن "رحلتي بالفضاء هي التجربة
األغنى في حياتي التي يمكن تخيلها ،لقد تأثرت كثيرا ،إنه أمر غير
ً
عادي ،وسيكون من المهم جدا أن يعيش الجميع هذه التجربة بطريقة
أو بأخرى ،لسنا إال في البداية ،لكن يا لها من بداية خارقة ،وكم هو
ً
استثنائي أن تكون جزءا منها" .وبدأ بث مسلسل " "Star Trekفي عام
 1966لثالثة مواسم فقط ،وكان يروي مغامرات مركبة "يو أس أس
انتربرايز" التي انطلقت في مهمة استكشاف في الفضاء .وأصبح
المسلسل مرجعيا لهواة الخيال العلمي.
(أ ف ب)

« »Deezerتتيح  73مليون
أغنية لـ «»Facebook
طرحت خدمة البث العالمية
" "Deezerخاصية جديدة تتيح
من خاللها مكتبتها الموسيقية،
ال ـ ـتـ ــي تـ ـتـ ـك ــون م ـ ـ ـ ــن  73م ـل ـيــون
أغنية ،لمستخدمي Facebook
و.Deezer
و قـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــت "  ،"Deezerف ــي
ب ـي ــان أم ـ ــس" ،إن  90ف ــي الـمـئــة
مـ ــن األشـ ـ ـخ ـ ــاص ع ـل ــى وس ــائ ــل
التواصل االجتماعي يشاركون
الموسيقى أو المحتوى المرتبط
بــالـفـنــانـيــن" ،مضيفة أن كــل ما
لديها هو الموسيقى ،وبدءا من «»Deezer
الـيــوم يمكن للمستخدم إخبار
جميع األصدقاء من خالل خيار مشاركة القصص على  Facebookمن
على منصة  ،Deezerللتعبير عن المزاج اليومي واللحظات السعيدة
بالموسيقى واألغاني الممتعة.
وأش ــارت إلــى أن المستخدم وأصدقاءه سيتمكنون مــن سماع
 20ثانية ألي أغنية من "القصص" ،ويمكن أيضا تخصيص قصة
المستخدم لجعلها شخصية عن طريق إضافة ملصقات ونصوص
وفالتر ورموز تعبيرية ،مبينة أن المشتركين في " "Deezerسيكون
لديهم وصول سريع وفوري إلى األغاني كاملة ،لكن كل ما عليهم فعله
هو الضغط على شعار ديزر في الزاوية العلوية اليسرى في "القصص".
(د ب أ)

اختارت " "Netflixالنجم الفرنسي ُعمر سي،
لتوقيع اتـفــاق استثنائي ،أشـبــه بالعقد الــذي
ً
أ بــر مـتــه المنصة العالمية ســا بـقــا مــع النجمة
البريطانية فانيسا كيربي ،والتي تولت بطولة
المسلسل الشهير "."The Crown
ً
ووقع الممثل الفرنسي ُعمر سي عقدا طويل
األمد مع منصة " "Netflixإلنتاج أفالم والتمثيل
فيها ،في تعاون هو األول من نوعه بين المنصة
األميركية وممثل فرنسي ،ويأتي بعد النجاح
العالمي الذي حققه مسلسل "."Lupin
وأوض ـح ــت الـمـنـصــة ،فــي ب ـيــان أم ــس األول،
أن "شركة عمر سي لإلنتاج في باريس ولوس
أنجلس ستتولى بموجب هذا العقد إعداد أفالم
خاصة للمنصة الرقمية العالمية ،وسيكون سي
ً
ً
ً
ممثال ومنتجا منفذا فيها".
وكانت مجلة "فرايتي" األميركية المتخصصة
كشفت هذه المعلومة ،أمس األول ،وقالت إن هذا
النوع من التعاون مع "" "Netflixلم يحصل من
ّ
قبل إل مع الممثلة فانيسا كيربي ،التي برزت
فــي مسلسل " ،"The Crownليصبح النجمان
الشهيران أصحاب االمتياز األكبر دون غيرهما
ً
من النجوم ،وفقا لهذا االتفاق.
ونقل البيان عن عمر سي أنه سعيد بفرصة
مــواص ـلــة عــاق ـتــه بــالـمـنـصــة ،وأنـ ــه "مـتـحـمــس
لـلـمــرحـلــة الـمـقـبـلــة ف ــي ال ـم ـغــامــرة الـمـشـتــركــة"
بينهما.
وأعــاد عمر سي ُ
نفسه نشر إعــان ""Netflix
عبر "تــويـتــر" ،فــي حين لــم تـحـ ّـدد منصة البث
قيمة العقد.
ُ
وع ــرف عمر ســي على مستوى عالمي بعد
نجاح فيلم " ،)The Intouchables" (2011وزادت
شهرته بعد تحطيم مسلسل " "Lupinالفرنسي
األرقام القياسية على " ،"Netflixإذ جذب عشرات
ماليين المشتركين في العالم.

واعـتـبــرت المسؤولة فــي " "Netflixبفرنسا
ً
غــايـيــل مــارسـكــي أن الـمـنـصــة "مـحـظــوظــة جــدا
بالعمل مــن كثب مــع عمر ســي لـسـنــوات عــدة"،
وأنها "متحمسة لتوسيع الشراكة" معه.
ً
وأوضـحــت الشركة أن فيلما بعنوان "Tour
 "de forceمن إخراج لوي لوترييه وبطولة عمر
سي ولــوران الفيت ُ
سيعرض على "نتفليكس"
في .2022
ً
وك ــان النجم الـبــالــغ مــن العمر  43عــامــا هو
الـفــرنـســي الــوحـيــد ال ــذي ورد اسـمــه فــي قائمة
ً
الـشـخـصـيــات الـمـئــة األك ـثــر تــأث ـيــرا فــي الـعــالــم،
بحسب تصنيف مجلة "تايم" األميركية.
وتحسن " "Netflixاالختيار بوضع رهانات
على نجوم أو أعمال ضاربة التأثير في الساحة
الـفـنـيــة ،وع ـلــى مـسـتــوى الـجـمـهــور ،حـيــث يعد
مسلسلها األخير " "The Crownالذي برزت فيه
الممثلة فانيسا كيربي بقوة ،أحد أهم رهانات
المنصة الشهيرة ،والذي استطاعت من خالله
تحقيق إنجاز تاريخي يحسب لها ،حيث حصد
المسلسل  7جوائز إيمي ،الشهر الماضي ،وهو
أكبر إنجاز لمسلسل تطلقه المنصة.
ونالت " "Netflixما مجموعه  44جائزة في
الـ ــدورة الـثــالـثــة والسبعين مــن جــوائــز "إيـمــي"
ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة ،مــرت ـق ـيــة إلـ ــى ال ــرق ــم ال ـق ـيــاســي
الـمـسـ ّـجــل لـحـســاب " "CBSسـنــة  ،1974عندما
ً
ّ
كانت المسلسالت تبث حصرا على الشاشات
التلفزيونية وبوتيرة أسبوعية.
(أ ف ب)

لورانس تتعاقد على بطولة
«»No Hard Feelings

فانيسا كيربي

« »Rolling Stonesفي جولة أديل تطرح ألبوم «»30
في  19نوفمبر المقبل
بدون «»Brown Sugar

جينيفر لورانس

العالمية
بعد أن أعلنت حملها فــي طفلها األول ،تعاقدت النجمة
س على تصوير فيلم كوميدي جديد ،يحمل عنوان "No
جينيفر لوران 
."Hard Feelings
وكشف موقع " "Deadlineأن لورانس ستبدأ تصوير عملها السينمائي
الجديد في صيف عــام  .2022وحرصت النجمة السينمائية الشهيرة
على االستمتاع بوقتها أثناء سيرها في شوارع نيويورك برفقة الممثلة
الكوميدية إيمي شومر ،وبدت مالمح ُ الحمل للمرة األولى واضحة على
س قد أصيبت بجرح في جفنها ونزيف
النجمة العالمية .وكانت لوران 
قرب عينها ،بعد تطاير الزجاج خالل تصوير فيلمها األخير "Don't Look
 ،"Upفي مدينة بوسطن األميركية ،ويشاركها البطولة جونا هيل،وأريانا
ت وروب مورغان.
غراندي ،وكيت كادي،وماثيو بيري ،وكايت بالنشي 
يذكر أن لورانس فازت بجائزة األوسكار عام  2012عن أدائها بفيلم
 Silver Linings playbookالذي قامت ببطولته مع برادلي كوبر.

فريق األغنية
لم تدرج فرقة " "Rolling Stonesأغنيتها الشهيرة " "Brown Sugarفي
برنامج جولتها األميركية ،نظرا لوصف البعض نصها بأنه عنصري،
رغم انتقاده العبودية.
وفي مقال نشرته أخيرا صحيفة "لوس أنجلس تايمز" ،سئل عازف
َ
الغيتار في الفرقة كيث ريتشاردز لماذا لم ترد " "Brown Sugarفي قائمة
األغنيات التي تؤديها الفرقة خالل جولتها التي انطلقت في  26سبتمبر
الفائت ،بعد شهر من وفاة عازف الدرامز فيها تشارلي واتس ،فأجاب" :لقد
الحظتم هذا ،أليس كذلك؟".
ونقلت الصحيفة الصادرة في كاليفورنيا عن ريتشاردز قوله" :أحاول
مع اآلخرين أن أفهم أين تكمن المشكلة .أال يدرك أحد أنها أغنية عن فظائع
العبودية؟ لكنهم يريدون دفنها .في الوقت الراهن ،ال أرغب في نزاع" مع
هؤالء ،وانطلقت األغنية عام  ،1971وأصبحت إحدى أشهر أغنيات الفرقة.
(أ ف ب)

أديل
أعلنت المغنية البريطانية أديل عبر الشبكات االجتماعية أن ألبومها
المنتظر الذي يحمل عنوان " ،"30سيصدر في  19نوفمبر المقبل.
وينتظر محبو المغنية الشهيرة ومعهم أوســاط الموسيقى ،بفارغ
الصبر طرح األلبوم بعد  6سنوات على إصدار أديل آخر أعمالها.
وستطرح النجمة البريطانية الجمعة أولــى األغنيات المنفردة من
األلبوم ،بعنوان "."Easy on me
وأطلقت أديل على األلبوم عنوان " "30في إشارة إلى عمرها حين باشرت
اإلعداد لهذا العمل قبل  3سنوات ،في فترة مضطربة من حياتها والتي
قالت عنها إن حياتها انهارت دون سابق إنذار.
وكشفت أديل المقيمة في لوس أنجلس عن الصعوبات التي واجهتها
عند بلوغها الثالثين والتي ألهمت مضمون ألبومها الجديد " ،"30مدشنة
عودتها بقوة إلى الساحة الفنية من خالل مقابلة مع مجلة "فوغ" تضمنت
ً
(أ ف ب)
عددا من االعترافات.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنياّ :
تقرر زيــادة ساعات عملك لدعم
عائلتك بالمال.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ل ـل ـغ ـضــب ،ال ل ـل ـن ــزاع ،نعم
ّ
لإلصغاء والتفاهم لحل مشاكلكما.
ً
اجتماعيا :لتكن عالقتك مع اآلخرين أكثر
ً
وعيا كي ال تتعرض لالستغالل.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ّ
ً
مهنياّ :
وجــه تفكيرك نحو إيجاد حل
لمسألة عالقة منذ زمن في عملك.
ً
ً
عــاطـفـيــا :مــن ال ـنــادر أن تجد شخصا
ّ
يحبك أكثر من الشريك.
ً
ـض ب ـعــض ال ــوق ــت في
اج ـت ـمــاع ـيــا :امـ ـ ِ
تحضير أكلة بسيطة للغداء.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :لديك الـقــدرة على تطوير عملك
لكنك تنتظر الظروف المناسبة.
عاطفيا :يبتهج قلبك عندما تعرف أن
ّ
متشوق للقياك.
الحبيب
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـقــديــر الـ ــذات ه ــو الحصن
الحصين والدرع الواقي ّ
ضد الصدمات.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ـاص ي ـس ـه ــم فــي
م ـه ـن ـي ــا :أحـ ـ ــد األش ـ ـخ ـ ـ ّ
مساعدتك مما يخالف توقعاتك.
ً
عاطفيا :حتى السعادة قد تصبح مملة
إن لم تتشارك بها مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :سـعــادتــك فــي تعديل مــا هو
ّ
سلبي في حياتك وعدم تذكره.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :ال يمكنك الخوض في تجربة جديدة
ً
إن لم تكن متأكدا من نجاحها.
ً
عاطفيا :تمتلك تجربة ّعاطفية مريرة لذلك من
الصعب وقوعك في الفخ.
ً
اجتماعيا :ينبغي االستفادة من كل لحظة في
ً
حياتك أكانت عمال أم راحة.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ال ّ
تتهرب من مسؤولية ما يجب عليك
ً
القيام به وال تكن كسوال.
ً
عــاط ـف ـيــا :بـعــض ت ـصــرفــات الـحـبـيــب تثير
ّ
غضبك فال تعامله بالمثل ،بل بالتفهم.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ع ـنــدمــا تـصـفــح ع ــن اآلخ ــري ــن
وتسامحهم تتجاوز الندم على الماضي.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :يشكك الزمالء في سالمة عقلك
ً
ً
ألنك تعتمد أسلوبا مغايرا في عملك.
ً
عاطفيا :توجد إمكانية مقابلة شخص
آخر يثير فيك بعض المشاعر.
ً
ّ
التمسك بالعادات السيئة هو
اجتماعيا:
من َ
شيم األغبياء.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
ً
مهنيا :أحـيــانــا تنجز أع ـمــاال ال تستحق
العناء فاتركها إلى أعمال مفيدة.
ً
عاطفيا :تعيش حياة فيها بعض الملل
الصعيد العاطفي فحاول التغيير.
على
ً ّ
اجتماعيا :كلما ع ـ ّـودت ذهنك على رؤيــة
ً
األشياء اإليجابية ترتاح نفسيا.
رقم الحظ.2 :

األسد

العذراء

 23يوليو  22 -أغسطس

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـهـنـيــا :ك ــن عـلــى اس ـت ـعــداد لـمــواجـهــة
م ـش ـك ـلــة طـ ــارئـ ــة واس ـت ـع ـم ــل حـكـمـتــك
وصبرك.
ً
عاطفيا :تـصـ ّـرفــك النبيل مــع الحبيب
يضفي على عالقتكما روح االحترام.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا ّ :يـقــول أحــدهــم عـنــك كــامــا
ً
سلبيا فتخف معاطاتك معه.
رقم الحظ.27 :

ً
تحد إلثبات مهارتك فكن على
مهنيا :أمامك ٍ
قدر المسؤولية.
ً
عاطفيا :قد يتالعب طرف من الجنس اآلخر
ً
فكن واعيا.
بمشاعرك ّ
ً
اجتماعيا :كلما بدت الحياة أكثر سالسة
ً
بدوت أكثر كسال فانتبه.
رقم الحظ.11 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
ً
مهنيا :إذا كنت ال تستطيع فعال إنجاز
كل شيء فابدأ باألكثر أهمية.
ً
عاطفيا :تتمنى أن تقيم عالقة عاطفية
ً
جديدة تكون ّأكثر صدقا.
ً
اجتماعيا :يتلفظ أحد األشخاص بكالم
جارح تجاهك فتسكت ألنه أكبر منك.
رقم الحظ.56 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :ب ــدأت أم ــور العمل تـبــدو لــك بشكل
أوضح في كيفية تنظيمها.
ً
عاطفيا :مواجهة المشاعر الحقيقية ليست
ً
ً
ً
أمرا سهال إن لم تكن مسؤوال.
ً
اجتماعيا :االهتمام بعالقاتك االجتماعية
ُي ّ
عد ضرورة لصحتك العقلية والجسدية.
رقم الحظ.22 :

رحيل
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ّ
رحيل خالد الصديق ...عراب السينما الكويتية

ّ
غرد خارج السرب ووضع الكويت على خريطة العالم السينمائية
الفي الشمري
وفضة المعيلي

رحل ّعراب السينما الكويتية
الصديق ،أمس،
المخرج ًخالد ً ً
ً
تاركا إرثا فنيا مميزا ،لتفقد
الساحة الفنية الكويتية
والخليجية ،بغيابه ،أحد أبرز
مبدعيها الذي اشتهر ببعد
النظر والفكر المستنير وقوة
الشخصية ،إضافة إلى إمكانات
ساهمت ًفي
فنية نادرة ً
شهرته عربيا وعالميا ،فحقق
النجاح ً تلو اآلخر عبر أعماله،
حاصدا الجوائز والتكريم من
مهرجانات عالمية مرموقة.

خالد الصديق

األمير الراحل الشيخ صباح األحمد مع الصديق وحياة الفهد

أخرج الصديق
ً
عددا من أغنيات
المطرب الراحل
عبدالحليم حافظ
عندما زار الكويت
في الستينيات

تكاليف فيلم «بس
يابحر» بلغت نحو
 125ألف دينار وهو
أول كويتي يرشح
فيلمه لجائزة
األوسكار

رح ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــرج خ ـ ــال ـ ــد
الـ ـ ـص ـ ــدي ـ ــق ،الـ ـمـ ـلـ ـق ــب بـ ـع ــراب
ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،إذ ك ــان
صـ ـ ــاحـ ـ ــب الـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــق فـ ـ ـ ــي ه ـ ــذا
الـمـجــال ،وحصل على جوائز
من مهرجانات عالمية ،بفضل
بحثه الـ ــدؤوب عــن المختلف
وغير السائد.
ً
ك ـ ــان دائـ ـ ـم ـ ــا يـ ـغ ــرد خـ ــارج
ً
ال ـ ـ ـسـ ـ ــرب ،بـ ــاح ـ ـثـ ــا عـ ـ ــن األلـ ـ ــق
ً
واإلبداع ،فلم يجنح يوما إلى
المنتشر ،بل كان يلتقط األفكار
ّ
ب ـح ــرف ـي ــة ع ــالـ ـي ــة وحـ ـ ـ ــذق ق ــل
نظيره ،فيعمل على بلورتها
وتطويرها وإعــادة صياغتها
بشكل يتواءم مع الفن السابع.
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدم ال ـ ـ ـصـ ـ ــديـ ـ ــق رائ ـ ـع ـ ـتـ ــه
الجميلة وتحفته الثمينة فيلم
"بس يا بحر" ،الذي غاص فيه
إل ــى أع ـمــاق ك ـفــاح الكويتيين
ـف برصد
وغـيــاهـبــه ،فـلــم يـكـتـ ِ
الحكايات وروايـتـهــا ،بــل أراد
أن ي ــوث ــق م ــا كـ ــان ي ـح ــدث في
ال ـح ـي ــاة م ــن ال ـش ـق ــاء وال ـت ـعــب
والـ ــوجـ ــع ،ف ــي س ـب ـيــل وص ــول
أهــل الكويت إلــى تأمين لقمة
العيش ،فكان نواخذة الكويت
وبـحــارتـهــم يـجــوبــون الـبـحــار
ً
بحثا عن رزقهم ورزق أسرهم،
م ـت ـس ـل ـح ـيــن ب ــالـ ـع ــزم والـ ـق ــوة
والصبر ،غير آبهين بالمخاطر
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـهـ ــدد حـ ـي ــاتـ ـه ــم .ه ــذه
الحكايات المليئة بالتراجيديا
والـ ـ ـخ ـ ــوف والـ ـقـ ـل ــق اس ـت ـف ــزت
الـ ـ ـص ـ ــدي ـ ــق ،ال ـ ـ ـ ــذي ش ـ ـ ّـم ـ ــر عــن
ساعديه وبدأ يدشن مشروعه
بكل ثبات وق ــوة ،غير مكترث
باألصوات المعارضة لتنفيذ
هذا العمل ،الذي حصد بفضله
جوائز متنوعة من مهرجانات
العالم.
وع ـ ــن ال ـف ـي ـل ــم ك ـ ــان ال ــراح ــل
يقول إنــه بــدأ التصوير فــي 7
يــولـيــو  ،1969وك ــان آخ ــر يــوم
ل ـل ـت ـصــويــر فـ ــي  19سـبـتـمـبــر
 ،1970وبلغت تكاليف الفيلم
آن ـ ــذاك نـحــو  125أل ــف دي ـنــار،
وقــد اشترك الراحل في كتابة
الفيلم مع عبدالرحمن الصالح
وال ـف ـن ــان ال ـقــديــر س ـعــد ال ـفــرج
ووالء صالح الدين ،وسيناريو
ال ـف ـي ـلــم االصـ ـل ــي م ــوج ــود في
متحف نادي السينما الفرنسي
"س ـي ـن ـمــات ـيــك" ،الـ ــذي ُيـحـتـفــظ
فيه بكل سيناريوهات األفالم
الناجحة في العالم.

أعمال أخرى

«محكمة الفريج»
من إخراجه وأول
مسلسل أخرجه
بعنوان «قاتل
أخيه» ّ
وقدم نشرات
األخبار باللغة
اإلنكليزية

قـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــرج الـ ـك ــويـ ـت ــي
خ ـ ــال ـ ــد الـ ـ ـص ـ ــدي ـ ــق عـ ـ ـ ـ ــددا مــن
األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـف ـن ـي ــة ال ـم ـت ـم ـي ــزة،
كـ ــان م ــن أه ـم ـه ــا" :الـ ـمـ ـط ــرود"
و"الـصـقــر" و"الــرحـلــة األخـيــرة"
و"األمـ ـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي" و"وجـ ـ ــوه
ل ـي ـل ـي ــة" و"مـ ـعـ ـه ــد األمـ ـ ـ ــل" عــن
الصم والبكم ،و"عــرس الزين"
و"شاهين".

أغنيات عبدالحليم
ً
وأخ ـ ـ ـ ـ ــرج ال ـ ـصـ ــديـ ــق عـ ـ ـ ــددا
م ــن أغ ـن ـيــات ال ـم ـطــرب الــراحــل

من أقواله

ً
ً
• كنت طفال «شقيا» أحب اللعب أثناء دراستي في مدرسة الشرقية خلف المستشفى
األميري ألنني من مواليد منطقة شرق
• درست في «سان بيتر هاي سكول» وهي ثاني أفضل مدرسة في بومباي وقضيت
هناك  10سنوات وتعلمت اإلخراج السينمائي في الهند

• «بس يا بحر» أول فيلم يصور تحت الماء في العالم العربي وحتى الهند وكان ذلك
ً
كابوسا بالنسبة لي
• اليوم بصراحة السينمائيون سعداء الحظ من الناحية التقنية ...وعمليات المونتاج والمكساج
ً
والتصوير متقدمة جدا عما سبق
عبدالحليم حافظ عندما زار
الكويت في الستينيات ،ومن
هذه األغنيات "يا هلي يا هلي"
من كلمات وليد جعفر وألحان
عبدالحميد ا لـسـيــد ،و"عيني
ض ـن ــاه ــا ال ـس ـه ــر" م ــن كـلـمــات
عبدالمحسن الرفاعي وألحان
سعود الراشد ،و"وفي المنام"
و"ضي القناديل".
وأث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ع ـم ـل ــه ف ـ ــي وزارة
اإلعـ ـ ــام ،ق ــام ال ــراح ــل بتنفيذ
ب ـ ـ ـعـ ـ ــض نـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرات األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار
ال ـ ـم ـ ـسـ ــائ ـ ـيـ ــة الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة،
والبرامج الثقافية األسبوعية،
ً
وأيـضــا نشرة األخـبــار باللغة
اإلنـكـلـيــزيــة ،وأخـ ــرج مسلسل
"مـحـكـمــة ال ـف ــري ــج" ،وكـ ــان أول
مسلسل مــن إخــراجــه بعنوان
"قاتل أخيه" وهو قصة واقعية
من ملفات المحاكم.

فنانون ومثقفون
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدم فـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان ـ ـ ــون وك ـ ـ ـتـ ـ ــاب
وم ـث ـق ـف ــون ت ـع ــازي ـه ــم ألسـ ــرة

تكريم الصديق في أحد المهرجانات
وق ـ ــال ال ـف ـن ــان س ـعــد ال ـفــرج
الـ ــذي شـ ــارك ف ــي بـطــولــة فيلم
"ب ـ ـ ــس ي ـ ــابـ ـ ـح ـ ــر" ،ق ـ ـ ـ ـ ــال ":رح ــم
ال ـلــه ال ـم ـخــرج خــالــد الـصــديــق

الـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ــل خـ ـ ــالـ ـ ــد الـ ـ ـص ـ ــدي ـ ــق،
مـعـتـبــريــن أن غ ـيــابــه سـيـتــرك
ً
ً
ف ــراغ ــا ك ـب ـيــرا ف ــي الـســاحـتـيــن
المحلية والعربية.

واس ـك ـنــه فـسـيــح ج ـنــاتــه ،فقد
ق ـ ّـد م ا لــرا حــل الكثير للسينما
الكويتية".
وق ــال الـكــاتــب ب ــدر مـحــارب:
"رحـ ـ ـ ــل ع ـ ــن دن ـ ـيـ ــانـ ــا ال ـم ـن ـتــج
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرج ال ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــر خـ ــالـ ــد
ال ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـديـ ـ ــق ،م ـ ـخ ـ ــرج ال ـت ـح ـف ــة
الـسـيـنـمــائـيــة (بـ ــس ي ــا ب ـحــر)،
أول فيلم روائي كويتي طويل،
والذي حقق عدة جوائز عالمية
في سبعينيات القرن الماضي".
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا اع ـت ـب ــر
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرج حـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــب حـ ـسـ ـي ــن
ً
ً
رحيل الصديق "يــومــا حزينا
ل ـف ـق ــدان ال ـص ــدي ــق وال ـم ـب ــدع"،
قال األديب طالب الرفاعي ،إن
وفاته "خسارة كبيرة للكويت
وال ـ ــوط ـ ــن الـ ـع ــرب ــي والـ ـع ــال ــم.
عــزاؤنــا ببقاء أعماله ،لروحك
أيها الصديق الحبيب السالم
والرحمة والمغفرة".
وف ــي ال ـس ـي ــاق ،ق ــال الـفـنــان
ً
داود حـ ـسـ ـي ــن :وداع ـ ـ ـ ـ ــا أي ـه ــا
الـ ـمـ ـب ــدع ...ي ــا م ــن رف ـع ــت اســم
ال ـكــويــت ف ــي الـمـحــافــل الفنية

جوائز وتكريمات
نال فيلم "بس يا بحر"  9جوائز
في مهرجانات عالمية أبرزها:
• الجائزة األول ــى فــي مهرجان دمشق
السينمائي األول لسينما الشباب
العرب.
• ج ــائ ــزة ال ـ ـشـ ــرف ،مـ ـه ــرج ــان ط ـه ــران
الدولي.
جـ ــائـ ــزة االخ ـ ـت ـ ـيـ ــار "األس ـ ـ ـ ــد الـ ـفـ ـض ــي"،
مـهــرجــان فينيسيا الــدولــي وجــائــزة
أخرى في المهرجان نفسه.
جـ ــائـ ــزة "هـ ــوغـ ــو ال ـ ـف ـ ـضـ ــي" ،م ـه ــرج ــان
شيكاغو العالمي.
وجائزة في مهرجان قرطاجن بإسبانيا.
• جائزة مهرجان الفيلم الدولي في سان
أنطونيو في والية تكساس بالواليات
المتحدة.

• في الدورة الرابعة من مهرجان سوسه
الدولي (ّ )1999
كرم المخرج الصديق
ً
تقديرا إلسهاماته في دفــع السينما
ُ
الخليجية إلى األمام ،وعرض فيلماه
"بس يا بحر" ،و"عــرس الزين" ،كذلك
شـ ــارك ف ــي عـضــويــة لـجـنــة التحكيم
الخاصة بالمهرجان.
كما نــال فيلم "عــرس الزين" جوائز من
مهرجانات عالمية.
وحصل الصديق على جوائز وتكريمات
أخرى عن أعمال متنوعة ومساهمات
فنية راقية.
• حاصل على جائزة الدولة التقديرية
الـ ـت ــي ي ـم ـن ـح ـهــا ال ـم ـج ـل ــس الــوط ـنــي
للثفافة والفنون واآلداب في الكويت.
ُرش ــح فيلمه "ب ــس يــا بـحــر" ع ــام 1972

الصديق مع سعد الفرج أثناء تصوير فيلم «بس يا بحر»
لجائزة األوسكار ألفضل فيلم أجنبي،
ويعتبر الــراحــل أول كــويـتــي يرشح
لهذه الجائزة العالمية.

«الوطني للثقافة» ينعى المخرج الراحل

ً
مكرما مع مجموعة من الشخصيات بحضور الشيخ أحمد العبدالله
الصديق

نعى المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ب ـبــالــغ ال ـح ــزن واألس ـ ــى الـمـخــرج
السينمائي خــالــد ال ـصــديــق ،ال ــذي انتقل
إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء
واإلن ـج ــاز فــي الـمـجــال الـفـنــي السينمائي
والتلفزيوني.
ونقل الناطق الرسمي للمجلس األمين
ا لـعــام المساعد لقطاع الثقافة د .عيسى
األن ـصــاري تـعــازي وزي ــر اإلع ــام والثقافة
وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون الـ ـشـ ـب ــاب رئ ـيــس
المجلس الوطني عبدالرحمن المطيري،
واألمين العام للمجلس كامل العبدالجليل،

وكل العاملين فيه ألسرة الفقيدة ولألسرة
الفنية.
وأضـ ـ ـ ــاف د .األن ـ ـ ـصـ ـ ــاري" :آلـ ـمـ ـن ــا خـبــر
وف ــاة ال ـم ـخــرج الـسـيـنـمــائــي الـكـبـيــر خــالــد
ال ـصــديــق ،صــاحــب األع ـم ــال السينمائية
والتلفزيونية الرائدة التي تركت بصمات
فــي ه ــذا الـمـجــال محليا وعــربـيــا ودول ـيــا،
وهو منتج ومخرج سينمائي ذاع صيته
بفضل نظرته الفنية الثاقبة والفريدة ،ويعد
رائد الحركة السينمائية الكويتيةُ ،
ورشح
فيلمه بس يا بحر ،الــذي أنتجه وأخرجه
فــي  1972لجائزة األوس ـكــار ألفـضــل فيلم

أجنبي فــي حفل تــوزيــع جــوائــز األوسـكــار
الخامس واألربعين ،وهو أول فيلم كويتي
يرشح للجائزة ،إضافة إلى أعمال عديدة
منها المطرود ،والصقر ،والرحلة األخيرة،
وعـ ـ ــرس الـ ــزيـ ــن ،وش ــاهـ ـي ــن ،وغ ـي ــره ــا مــن
األعـ ـم ــال األخ ـ ــرى ال ـتــي تــركــت بـصـمــة في
مسيرته الفنية".
وفي الختام ،أعرب األنصاري عن خالص
التعازي لذوي الفقيد ولألسرة الفنية بفقد
ه ــذا ال ـع ـلــم الـسـيـنـمــائــي ال ـكــوي ـتــي ،داع ـيــا
المولى عز وجــل أن يسكنه فسيح جناته
ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

في مختلف دول العالم ...أيها
العالمي ...إلى جنات الخلد يا
أستاذ خالد الصديق ...إنا لله
وإنا إليه راجعون.
ك ـمــا قـ ــدم ال ـت ـع ــازي ال ـف ـنــان
ً
إب ــراه ـي ــم ال ـح ــرب ــي ،م ــؤك ــدا أن
"الصديق من أجمل المخرجين
الذين عملت معهم ...اجتمعنا
في فيلم شاهين وتم تصويره
فــي ال ـه ـنــد ...ولـكــن لــأســف لم
يـ ـ ـعـ ـ ــرض ..ولـ ـ ــم ي ـت ـح ـق ــق ه ــذا
الحلم ..الله يرحمك".
أما الباحث في التراث فهد
العبدالجليل ،فقال :رحــم الله
ال ـم ـخ ــرج ال ـك ــوي ـت ــي ال ـعــال ـمــي
الـ ـ ـص ـ ــدي ـ ــق وأسـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــه ف ـس ـيــح
ً
جـ ـن ــات ــه ،م ـض ـي ـف ــا أن ال ـف ـق ـيــد
ل ــه ب ـص ـمــة ك ـب ـيــرة ف ــي تــاريــخ
السينما الكويتية والعربية،
فـ ـه ــو م ـ ـخـ ــرج ف ـي ـل ــم "ب ـ ـ ــس يــا
ب ـحــر" الـ ــذي يـعـتـبــر أول فيلم
سينمائي تراثي كويتي ،وحاز
عـ ــدة ج ــوائ ــز م ــن م ـهــرجــانــات
سينمائية عربية وعالمية.
ب ـ ـ ــدوره ،ذكـ ــر ال ـف ـن ــان خــالــد
المسعود" :رحــم الله المخرج
السينمائي العم خالد الصديق
َ
وألهم
وأسكنه فسيح جناته،
أهله الصبر الجميل والسلوان،
إنا لله وإنا إليه راجعون" ،في
وقت كتب الروائي عبدالوهاب
الـحـمــادي عبر "تــويـتــر" :رحل
المخرج القدير خالد الصديق
صاحب الفيلم الكويتي األشهر
"ب ـ ــس يـ ــا بـ ـح ــر" الـ ـ ــذي أوصـ ــل
شطرا من معاناة الحياة قبل
النفط ألصقاع كثيرة وأجيال
عديدة عبر الفيلم الناجح.
أم ــا الـكــاتـبــة مـنــى الـشـمــري
فـغــردت عبر "تــويـتــر" :خالص
ال ـ ـ ـعـ ـ ــزاء لـ ـلـ ـغ ــالـ ـي ــة د .زبـ ـي ــدة
أش ـ ـك ـ ـنـ ــانـ ــي بـ ـ ــوفـ ـ ــاة زوج ـ ـهـ ــا
ال ـم ـخــرج الـسـيـنـمــائــي الكبير
خــالــد الـصــديــق ال ــذي خسرت
الكويت بوفاته صانع السينما
األول وص ــاح ــب رائـ ـع ــة "بــس
يــا ب ـحــر" وغ ـيــرهــا مــن األف ــام
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،خ ــال ــد الـمـبــدع
الـ ـ ــذي ل ــم ي ـت ـك ــرر م ـن ــذ ع ـق ــود،
لـ ـ ــروحـ ـ ــك الـ ــرح ـ ـمـ ــة والـ ـ ـس ـ ــام
وجنات النعيم.
مــن نــاحـيـتــه ،عـبــر الـمـخــرج
صـ ـ ــادق ب ـه ـب ـهــانــي ع ــن حــزنــه
الـشــديــد لــوفــاة الــراحــل ،وقــال:
"رح ـ ــل ال ــداع ــم األس ــاس ــي لــي،
حيث بدأت رحلتي بالسينما
وم ـعــرف ـتــي ب ــه ف ــي عـ ــام ٢٠٠٧
ً
وصوال إلى اليوم وقد أفزعني
هذا الخبر المؤلم !..رحيل عراب
السينما الكويتية والخليجية
الـ ـمـ ـخ ــرج ال ـع ــال ـم ــي د .خــالــد
الصديق والذي ظهر الكثير من
بعده في إخراج األفالم وإكمال
م ـس ـي ــرة ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـكــوي ـت ـيــة
والخليجية متأثرين بأفالمه
ومسيرته الكبيرة ،التي رفعت
ق ـي ـمــة ال ـك ــوي ــت ال ـم ـش ــرف ــة فــي
مجال السينما بالعالم".
وأضـ ـ ــاف ب ـه ـب ـهــانــي" :رح ــل
األب ال ــروح ــي ال ــذي دائ ـمــا ما
كــان يسأل عنا وعــن نشاطنا،
وكان آخر تواصل معه باألمس
لتحديد موعد بعد أسبوع في
سينما منزله بمنطقة النزهة
ً
ليشاهد حصريا فيلمي القادم
ً
قبل انطالقته كعادتنا" ،مؤكدا
أن "رحـيـلــه خـســارة كبيرة لي
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ـش ـخ ـصــي
وللكويت ومحبيه وللعاملين
ً
في الفن عموما".

«عرس الزين» حصد
جوائز متنوعة من
مهرجانات عالمية

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر
خبريات
«كتارا للرواية العربية» تعلن
أسماء الفائزين بجوائزها

أكدت أنها ال تفكر بتقديم أغنيات حاليا ...واعتذرت عن مسرحيتين للطفل
فضة المعيلي

تشارك الفنانة حال نورة في
مسلسل نوح العين ،من خالل
دور فتاة رومانسية تتمتع
بشخصية قوية.

كشفت الفنانة حال نورة أنها
مــن ضـمــن فــريــق عـمــل مسلسل
نــوح العين ،المقرر عرضه في
شهر رمضان المقبل ،ويتكون
من  30حلقة للمخرج البحريني
م ـص ـط ـف ــى رش ـ ـيـ ــد ،الف ـ ـتـ ــة إل ــى
أ نـهــا أول تـجــر بــة تمثيلية لها
لمسلسل مــن إ خ ــرا ج ــهّ ،
معبرة
عــن فخرها بالعمل مــع مخرج
وفـ ـن ــان ق ــدي ــر ل ــه ت ــاري ــخ كـبـيــر
بالفن ،وأنها من عشاقه منذ أن
كانت صغيرة ،وكانت تتابع كل
أعماله الفنية.
و قــا لــت ن ــورة ،فــي تصريح
لـ ـ ـ "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" ،إن ال ـم ـس ـل ـســل
يصور في الكويت ،هو مسلسل
درامي ذو طابع تراثي ،ويتكلم
عن حقبة زمنية هي عام 1950

في الكويت ،ويشارك فيه نخبة
كبيرة من النجوم ،منهم محمد
المنصور ،وحسين المنصور،
وهــدى الخطيب ،وعلي جمعة،
ومــرام البلوشي ،ومــن المملكة
ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة ال ـف ـنــانــة
أضـ ــوى ف ـه ــد ،وأح ـم ــد ال ـن ـجــار،
وغـيــرهــم ،مضيفة" :كلنا فريق
ع ـلــى ق ـلــب واحـ ــد كــأن ـنــا عــائـلــة
واحدة".

تجربة جديدة
وت ــاب ـع ــت أن ـه ــا ت ـج ـســد دور
رقية ،التي تتسم بالرومانسية
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــوة ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة ب ـن ـف ــس
ال ــوق ــت ،وهـ ــي ت ـجــربــة جــديــدة
بالنسبة لها ،مشيرة إلــى أنها

سعيدة بالتعاون مع المخرج،
وبــال ـم ـشــاركــة ف ــي مـسـلـســل مع
أسماء كبيرة من الفنانين.
من ناحية أخــرى ،قالت إنها
منذ ّ حــوالــي سنتين تقريبا لم
ت ـمــثــل ف ــي أي ع ـمــل درامـ ـ ــي أو
ت ـل ـف ــزي ــون ــي ،م ـض ـي ـفــة" :أخـ ــذت
استراحة محارب ،وكما تعرفون
أنني بــدأت في مجال الفن منذ
عــام  ،2009وكــان عمري وقتها
نـ ـح ــو  17س ـ ـنـ ــة ،وع ـ ـلـ ــى م ـ ــدار
 10س ـن ــوات م ــن 2019 - 2009
حـقـقــت ن ـجــاحــات ،ول ــم أتــوقــف
عن المشاركة في المسلسالت،
وكـ ــل س ـنــة أم ـث ــل ن ـحــو عملين
إل ــى  5أع ـمــال ،وم ــع ع ــام ،2019
ق ــررت أنـنــي أري ــد أن أرت ــاح ،مع
أنه جاء تني الكثير من الفرص
ال ـ ــذهـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة ،وص ـ ـح ـ ـيـ ــح أنـ ـن ــي
اختفيت عام  2020وفي رمضان
 ،2021لكنني راضية عن كل ما
حققته في السابق ،والجمهور
لم َ
ينس حــا ،ألنــي نشيطة في
وس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل ،ك ـمــا أنـنــي
اتجهت اتجاها آخر ،هو مجال
اإلعالنات".

ملتزمة باالشتراطات
وأض ـ ــاف ـ ــت" :ف ـ ــي ع ـ ــام 2020
أثـ ـن ــاء ف ـت ــرة جــائ ـحــة ك ــورون ــا،
كنت ملتزمة جدا باالشتراطات
الصحية ،وفــي بداية األزمــة لم
أخرج من المنزل لنحو  5أشهر،
لكنني كنت نشيطة وقتها في
إن ـس ـت ـغ ــرام ،وك ـن ــت س ـع ـيــدة أن

حال مع خالد أمين في كواليس أحد أعمالهما

●

حمزة عليان

أول إصدار موسوعي يوثق "أسماء
وصـ ـ ــور الـ ـق ــائـ ـم ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ألسـ ــرى
دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت" ت ـقــف وراء ه جـمـعـيــة
أهالي الشهداء واألســرى والمفقودين
الكويتية.
ويتميز هذا الكتاب ،وهو األول من
نوعه ،بصور وبيانات جميع األسماء
الـ ـت ــي تـضـمـنـتـهــا ال ـق ــائ ـم ــة الــرس ـم ـيــة
ل ــأس ــرى ال ـم ـع ـت ـمــديــن ل ـ ــدى ال ـكــويــت
والهيئات الدولية ،مثل الهيئة العامة
ل ــأم ــم ال ـم ـت ـح ــدة وال ـل ـج ـن ــة ال ــدول ـي ــة
لـلـصـلـيــب األحـ ـم ــر .وم ــا أق ــدم ــت عليه
الـجـمـعـيــة ،م ــن تـخـلـيــد وتــوث ـيــق سير
وبطوالت وقصص األسرى ،يأتي بعد
أكثر من  31سنة من الغزو اإلجرامي
ل ـل ـن ـظ ــام الـ ـع ــراق ــي آن ـ ـ ـ ــذاك ،وه ـ ــو غـيــر
مسبوق.
ف ــي م ـقــدمــة اإلصـ ـ ــدار ال ـمــوســوعــي
أوض ــح رئ ـيــس مـجـلــس إدارة جمعية
أهالي الشهداء واألســرى والمفقودين
الكويتية فايز العنزي أربـعــة مطالب
يسعى لتنفيذها بخالف هذا اإلصدار،
وهي أوال :إنشاء صرح تذكاري باسم
الشهداء يحتوي على مكتبة مقروء ة
ومرئية ومسموعة تروي قصص وسير
الشهداء ،ثانيا :تضمين مناهج وزارة
ً
التربية تلك القصص والسير ،ثالثا :
إن ـت ــاج ع ـمــل ف ـنــي ي ــوث ــق ف ـت ــرة ال ـغــزو
وتداعياته وبطوالت وصور ومقاومة
أهل الكويت في الداخل وقصص أسر
ً
واستشهاد أبناء وبنات الكويت ،رابعا:

الفيلكاوي تشارك في مهرجان
الكويت المسرحي بـ «البروة»
و«الطابور السادس»
●

نرمين أحمد

تـ ـ ـش ـ ــارك الـ ـك ــاتـ ـب ــة ف ـل ــول
ال ـف ـي ـل ـك ــاوي فـ ــي م ـه ــرج ــان
الكويت المسرحي بدورته
ا لـ ـ ـ ـ ـ ــ 21ب ـ ـعـ ــد ا نـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع دام
عامين ،وقالت الفيلكاوي:
"س ـع ـي ــدة بـ ـع ــودة ال ـن ـشــاط
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــرحـ ـ ــي وم ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــان
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرح ال ـ ـم ـ ـح ـ ـلـ ــي ب ـع ــد
انقطاع دام مدة كبيرة ،فقد
اشتقنا لألعمال المسرحية
األكـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة وألجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء
المهرجانات التي تجمعنا
في لياليها".
وأض ـ ــاف ـ ــت الـ ـفـ ـيـ ـلـ ـك ــاوي:
"أش ـ ـ ـ ـ ـ ــارك هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ف ــي
المهرجان بعملين أحدهما
م ــن تــأل ـي ـفــي ،وه ــو ال ـب ــروة،
م ـ ــع فـ ــرقـ ــة ت ـ ـيـ ــانـ ــرو ،وه ــي
مسرحية تراثية من إخراج
عبدالعزيز التركي ،والعمل
ال ـث ــان ــي ب ـع ـن ــوان ال ـط ــاب ــور
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــادس ،مـ ـ ــع الـ ـمـ ـس ــرح
ال ـش ـع ـبــي ،م ــن إخ ـ ــراج عـلــي
ا لـبـلــو شــي ،و تــأ لـيــف فاطمة
ال ـع ــام ــر وأنـ ـ ــا ،وهـ ــو درامـ ــا
ت ـ ـ ــورج عـ ــن نـ ــص الـ ـط ــاب ــور
السادس".
و فـيـمــا يتعلق بــاأل عـمــال
التلفزيونية ،ذ كــرت" :أعمل

فلول الفيلكاوي

عـ ـ ـل ـ ــى ن ـ ـ ـصـ ـ ــوص درام ـ ـ ـيـ ـ ــة
للتلفزيون ،و هــذه ستكون
تجربتي األولى تلفزيونيا،
وم ــازل ــت ف ــي ط ــور االت ـف ــاق
م ــع ش ــرك ــات اإلنـ ـت ــاج ،وفــي
الـ ـق ــري ــب الـ ـع ــاج ــل ســأع ـلــن
أ ع ـمــا لــي ا لـتـلـفــز يــو نـيــة بعد
االن ـت ـهــاء مــن االت ـفــاقــات إن
شاء الله ،وأتمنى أن يكون
ال ـع ـمــل ال ـت ـل ـفــزيــونــي بــدايــة
جـ ـ ـي ـ ــدة لـ ـ ــي فـ ـ ــي مـ ـ ـش ـ ــواري
ا لـفـنــي ،و تــا قــي استحسان
ورضا الجمهور".

حال نورة
اآلن الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ي ـس ـت ــذك ــره ــا،
ّ
وصور في الكويت.

مسرح الطفل
أما بالنسبة لألغاني الـ "سنغل"،
فتقول حــا "إل ــى اآلن ال يوجد
تخطيط ل ـهــا ،وال تفكير بهذا
ال ـج ــان ــب ،ومـ ــن نــاح ـيــة مـســرح
الـ ـطـ ـف ــل ،إذا ج ــاء تـ ـن ــي فــرصــة

مـسـتـقـبــا لـحـيــن ان ـت ـهــائــي من
تصوير مشاهدي في مسلسل
نــوح العين ،واعـتــذرت في هذه
الفترة عن مسرح الطفل لعملين
بسبب الـتــزامــي مــع المسلسل،
فــأنــا أص ـ ّـب كــل تــرك ـيــزي عليه،
وش ـخ ـص ـي ـت ــي م ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ـكــل
الشخصيات وصعب االرتباط
بعمل آخر".

مها حنفي سحرت الجمهور
بأغاني وردة الجزائرية

العنزي يقدم أول إصدار موسوعي
لألسرى وشهداء الكويت
إطالق أسماء الشهداء على الشوارع أو
بعض المعالم أو جادات الشوارع التي
تقع أمام مساكن هؤالء.
وانخرطت الجمعية منذ تأسيسها
عام  1998في كل األنشطة ذات العالقة
إل ــى جــانــب الـلـجـنــة الــوطـنـيــة لـشــؤون
األســرى والمفقودين ،والتي تأسست
ع ـ ــام  ،1992و ت ـ ــم ح ـل ـه ــا ع ـ ــام ،2020
وإل ـح ــاق أعـمــالـهــا بـ ــوزارة الـخــارجـيــة،
ولـجـنــة ش ــؤون األسـ ــرى والمرتهنين
ورعــايــة أســر الـشـهــداء بمجلس األمــة،
والتي أعلنت عام  ،1992وجمعية أهالي
األســرى عضو أساسي بفريق البحث
عــن األس ــرى والـمـفـقــوديــن فــي الـعــراق،
وفــي عــام  2008انضمت إلــى االتـحــاد
العربي للمحاربين القدماء وضحايا
الحرب.
وعند تصفحك للموسوعة يتالزم
معك وأمام ناظريك الرقم " ،"605الذي
ي ـ ــدل ع ـل ــى ع ـ ــدد األس ـ ـ ــرى والـ ـشـ ـه ــداء،
والمتضمنة صورهم وأسماؤهم "قائمة
العز والفخر".
ويحتوي الكتاب على  364صفحة
وباأللوان ،ورتبت األسماء على حسب
الحروف الهجائية ،وأدرجت البيانات
الــرئـيـسـيــة األرب ـع ــة مــع ال ـصــور وهــي:
ت ــاري ــخ ال ـم ـيــاد والـجـنـسـيــة وال ـحــالــة
االجـتـمــاعـيــة وت ــاري ــخ األسـ ــر ،ووض ــع
باللون األصفر شريط عريض يوضح
فيه متى تم العثور على رفات الشهيد
وفــي أي منطقة بــالـعــراق ،ومتى أعلن
عــن اسـتـشـهــاده رسميا وتــاريــخ دفنه
في الكويت.

الجمهور لم ينسني ومتفاعل
م ـعــي ف ــي وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل"،
واسـ ـت ــذك ــرت ح ــا أن ع ــروض ــا
ك ـث ـي ــرة ج ــاء تـ ـه ــا بـمـسـلـســات
ف ــي ال ـس ـبــاق الــرم ـضــانــي لـعــام
 ،2020وأيضا في " ،2021لكنني
اعـتــذرت عــن كثير مــن األعـمــال،
منها مسلسالت شغف ،والكون
في كفة ،وأمينة حاف ،وغيرها،
كما اعتذرت عن مسرح الطفل".
وقـ ـ ــالـ ـ ــت إن فـ ـ ـت ـ ــرة ال ـح ـج ــر
الـصـحــي كــانــت صـعـبــة ،وأنـهــا
س ـ ـم ـ ـعـ ــت أن ا ل ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر يـ ــن م ــن
ال ـف ـنــان ـيــن واجـ ـه ــوا ص ـعــوبــات
أثناء تصوير أعمالهم ،وعلقت:
وم ــن ُح ـس ــن ح ـظــي أن ــي أخ ــذت
استراحة في هاتين السنتين.
وعندما رأيت أن اسمي ال يزال
مـطـلــوبــا ك ـنــت ق ــد خـطـطــت أنــه
ف ــي نـهــايــة  2021س ــأرج ــع إلــى
الـ ـف ــن ،رغـ ــم أن ال ـب ـعــض اعـتـقــد
أن ـنــي اع ـتــزلــت ،وأن ــا مستحيل
أع ـت ــزل ال ـف ــن ،وس ـ ــوف اسـتـمــر،
وأ ن ــا متفائلة كـثـيــرا بمسلسل
ن ـ ــوح الـ ـعـ ـي ــن ،وس ـ ـ ــوف أج ـ ّـس ــد
مختلفة ،و هــو ثاني
شخصية
ّ
عمل تراثي أمثل فيه ،فقد كان
العمل السابق "وعد لزام" ،وهو
مسلسل ذو طابع بدوي كان عام
 2010مــن إن ـتــاج خــالــد ال ـبــذال،
وشارك فيه نخبة من الفنانين
مثل خالد أمين ،وخالد البريكي،
وزهير النوباني ،وعبير عيسى،
وريم عبدالله ،ونجالء عبدالله،
وك ــان المسلسل رائـعــا ونجح،
وجسدت شخصية نوير ،وإلى

ِّ
خالل أمسية موسيقية حملت عنوان «تجلي» بمركز اليرموك الثقافي
●

غالف اإلصدار
وفــي حالة عــدم تمكن الجمعية من
نشر صورة أحد الشهداء واألسرى ،فقد
خاطبت األهالي بضرورة إرسالها إلى
عنوانها ،ولهذا وضعت شعار الجمعية
ف ــي الـمـســاحــة الـمـخـصـصــة لـلـصــورة،
وض ـمــت قــائـمــة األسـ ــرى والـمـفـقــوديــن
كــل الجنسيات مــن غير أبـنــاء الكويت
من مصريين وسعوديين ولبنانيين
وعمانيين وسوريين وإيرانيين وهنود
وغـ ـي ــره ــم ،وازدانـ ـ ـ ـ ــت ص ـ ــور ال ـش ـه ــداء
واألســرى بصور تاريخية منوعة إلى
جانب الصورة الشخصية.

فضة المعيلي

ض ـمــن ف ـعــال ـيــات دار اآلثـ ـ ــار ،أقـيـمــت
أمسية موسيقية جميلة حملت عنوان
ِّ
"ت ـج ــل ــي" ف ــي مــركــز ال ـي ــرم ــوك الـثـقــافــي،
بـ ـقـ ـي ــادة الـ ـم ــايـ ـسـ ـت ــرو إسـ ـ ـ ــام فـ ـ ــارس،
والمطربة مها حنفي ،وبمصاحبة فرقة
السلطنة.
وأطلت المطربة مها على الجمهور
بمجموعة من األغاني التي غنتها وردة
الـجــزائــريــة ،والـتــي تعد أجـمــل األغــانــي،
ومنها "ليالينا" من كلمات سيد مرسي
وألـ ـح ــان ب ـل ـيــغ حـ ـم ــدي ،وأغ ـن ـي ــة "ل ــوال
ال ـمــامــة" كـلـمــات مــرســي جـمـيــل عــزيــز،
وألحان محمد عبدالوهاب ،ومن أجوائها
"ولوال المالمة يا هوا لوال المالمة ،ألفرد
ج ـنــاحــي عــال ـهــوا زي ال ـي ـمــامــة ،واط ـيــر
وارف ـ ــرف بــال ـف ـضــا ،واه ـ ــرب م ــن الــدنـيــا
ال ـف ـض ــا" ،وأغ ـن ـيــة "وأن ـ ــا م ــال ــي" كـلـمــات
مـحـمــد ح ـم ــزة ،وألـ ـح ــان بـلـيــغ ح ـمــدي،
إضافة إلــى أغنية "أنــا عندي بغبغان"،
ومن خالل الوصالت الغنائية كان هناك
فرح عامر من الجمهور.

صوت ساحر
وتميزت الفرقة باتحادها من خالل
أحاسيسها المشتركة ،وانسجام أدائها،
وت ـك ــون ــت م ــن مـحـمــد ص ـب ــري ع ـلــى آلــة

مها حنفي
العود ،ووليد شكري على آلــة القانون،
وعمر جمال على آلة األورج ،وأحمد مراد
على آلة الرق.
واستطاعت المطربة مها أن تنتقل
بصوتها الساحر بين األغاني المختارة
ب ـم ـهــارة لـتـغـنــي "أكـ ــذب ع ـل ـيــك" ،كلمات
مرسي جميل عزيز ،وألحان الموسيقار
محمد الموجي ،وأغنية "في يوم وليلة"
ألحان محمد عبدالوهاب وكلمات حسين
السيد ،وأخـيــرا أغنية "العيون السود"
كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي.
وع ـقــب الـحـفــل ،ع ـبــرت الـمـطــربــة مها
ح ـن ـف ــي ،ل ـ ــ"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،عـ ــن س ـعــادت ـهــا

بالمشاركة ضمن فعاليات دار اآلث ــار،
ولـقــائـهــا الـجـمـهــور ،وقــالــت إنـهــا ثاني
م ـ ـشـ ــاركـ ــة ل ـ ـهـ ــا ،وال ـ ـج ـ ــو ال ـ ـع ـ ــام رائ ـ ــع
والجمهور الكويتي متذوق للفن الطربي
األص ـي ــل ،الف ـتــة إل ــى أن ـهــا تـحــب الـطــرب
األصيل أكثر من األلوان الغنائية األخرى.
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن ال ـفــرقــة شــاركــت
ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن أم ـس ـي ــات ال ـ ــدار خــال
السنوات العشر الماضية ،وكان للفرقة
ظهور متميز في تلفزيون الكويت ،وفي
مـهــرجــانــات المجلس الــوطـنــي للثقافة
والفنون واآلداب المتنوعة ،كما لديها
خبرة فنية قاربت الـ 35سنة.

أعلنت جائزة كتارا للرواية
العربية في قطر أمس األول
أسماء الفائزين في دورتها
السابعة ،حيث فاز في فئة
الرواية املنشورة أحمد
القرمالوي من مصر عن رواية
"ورثة آل الشيخ" ،والحبيب
الساملي من تونس عن رواية
"االشتياق إلى الجارة"،
وأيمن رجب طاهر من مصر
عن رواية "الهجانة" ،وفجر
يعقوب من فلسطني عن رواية
"ساعات الكسل  -يوميات
اللجوء" ،ونادر منهل حاج
عمر من فلسطني عن رواية
"مدن الضجر" .وفي فئة رواية
الفتيان فاز فيصل محمد
عبدالله األنصاري من قطر عن
رواية "عندما يعود الغيالن"،
ومجدي يونس من مصر عن
رواية "الهاربون واملجتمع
األخضر" ،ومنيرة الدرعاوي
من تونس عن رواية "روزاليا
لبؤة الجبال" ،والهنوف محمد
الوحيمد من السعودية عن
رواية "أرض يوشار" ،وعمر
صوفي محمد من مصر عن
رواية "حكاية طائر وحيد".

«الجونة» يستقبل ضيوفه
عقب إنهاء أزمة الحريق

شهد منتجع الجونة في
محافظة البحر األحمر
بمصر ملحمة كبيرة خالل
الساعات املاضية ،بعدما
شهدت املنطقة التي تحتضن
فعاليات الدورة الخامسة من
مهرجان الجونة السينمائي
حريقا هائال سيطرت عليه
قوات الحماية املدنية.
وأعاد عمال مدينة الجونة
طالء الواجهة التي احترقت
بقاعة املؤتمرات ،املقرر لها
أن تستضيف الفعاليات،
مثل حفل افتتاح الدورة
الخامسة من مهرجان الجونة
السينمائي ،وأعادوا املنظر
الجذاب خالل ما يقرب من
 12ساعة .وشهدت املنطقة
إدارة لألزمة بطريقة مميزة
جدا ،وسط إشادات كبيرة
من كل املتابعني ،وتحولت
قاعة املؤتمرات إلى خلية
نحل لالنتهاء من ترميم
األجزاء املحترقة ،كي يكون
املكان جاهزا الستضافة
حفل االفتتاح الذي يشهد
توافد عدد كبير من النجوم
املصريني والعرب.

تونس ترشح «فرططو
الذهب» لألوسكار

معرض الشارقة للكتاب يستضيف نجوم الفن واألدب
أنهت إمارة الشارقة استعدادها
لتنظيم الدورة الـ  40من معرض
الشارقة الدولي للكتاب ،الشهر
المقبل ،تحت شعار (هـنــا ...لك
كتاب).
وي ـقــام الـم ـعــرض فــي الـفـتــرة
ب ـيــن  3و 13نــوف ـم ـبــر الـمـقـبــل،
ً
عارضا ماليين الكتب ألكثر من
ً
ً
ً
 1566نــاشــرا عــربـيــا وأجنبيا،
من  83دولة.
وي ـج ـم ــع ال ـم ـع ــرض فــائــزيــن
بجوائز نوبل لآلداب ،والبوكر،
ّ
وص ـ ـ ــن ـ ـ ــاع أشـ ـ ـه ـ ــر الـ ـنـ ـص ــوص
الــدرام ـيــة فــي ال ـقــرن الـعـشــريــن،
وأب ــرز المبدعين والفنيين في
ّ
العربية ،على
العالم والمنطقة
ً
مدار  11يوما.
وق ـ ــال ـ ــت ال ـل ـج ـن ــة ال ـم ـن ـظ ـمــة
ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض ،ف ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر
ص ـح ــاف ــي ،إن ال ـم ـع ــرض ينقل
ت ــاري ــخ آالف الـسـنـيــن م ــن الـفــن
واألدب اإلسباني إلى اإلمــارات
والمنطقة العربية ،إذ يحتفي
بإسبانيا ضيف شــرف دورتــه
ً
ً
الجديدة ،مستضيفا  41كاتبا
ً
ً
ً
وف ـنــانــا وم ـبــدعــا إس ـبــان ـيــا في
ح ـ ـ ـ ــوار مـ ـفـ ـت ــوح م ـ ــع ال ـم ـش ـه ــد
ال ـث ـقــافــي ال ـعــربــي يـتـجـســد في
ً
 25نشاطا وفعالية تتوزع على
األدب ،والفنون بأنواعها.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال أح ـ ـ ـمـ ـ ــد ب ـ ـ ــن رك ـ ـ ــاض
العامري ،رئيس هيئة الشارقة
للكتاب" :تشكل الدورة األربعين
مـ ــن الـ ـمـ ـع ــرض ع ــام ــة فــاص ـلــة
نـ ــريـ ــد م ـ ــن خ ــالـ ـه ــا أن ي ـك ــون
ً
ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض م ـ ـحـ ــركـ ــا ل ـص ـنــاعــة

وجائزة (دان ديفيد)؛ وتشيتان
بهاجات؛ والمخترعة الصغيرة
جيتانجالي راو ،وغـيــرهــم من
الكتاب والمبدعين والفنانين.
ويحتفي المعرض في دورته
ال ـج ــدي ــدة ب ــال ــروائ ــي الـكــويـتــي
طالب الرفاعي شخصية العام
ً
ال ـث ـق ــاف ـي ــة ل ـل ـم ـع ــرض ،ت ـق ــدي ــرا
لمسيرته اإلبــداع ـيــة فــي كتابة
ال ـ ــرواي ـ ــة ،وال ـق ـص ــة ال ـق ـص ـيــرة،
والنقد األدبــي ،وتدريس فنون
الكتابة اإلبداعية.
أحمد الجسمي

ً
النشر في العالم ،ومحفزا لقراء
جــدد من مختلف االهتمامات،
ً
ودافـعــا لتحوالت في توجهات
الـنــاشــريــن ،تلبي حــاجــة الـقــراء
الجدد ،وفي الوقت نفسه يوجه
ّ
دع ــوة لـلـكــتــاب والـبــاحـثـيــن في
ال ـم ـن ـط ـق ــة وال ـ ـعـ ــالـ ــم ل ـتــوس ـيــع
مجاالت اهتماماتهم ،فالمعرض
س ـي ـظ ــل ي ـح ـت ـف ــي بـ ـم ــا ت ـق ــدم ــه
البشرية مــن مـنـجــزات معرفية
وإبداعية".
وأضاف أن أجنحة المعرض
هــذا العام تجمع  929دار نشر
و 637أجنبية ،تعرض
عربيةً ،
م ـج ـت ـم ـع ــة  110آالف عـ ـن ــوان
بـمـخـتـلــف ل ـغ ــات ال ـع ــال ــم ،على
مساحة تصل ألكثر مــن عشرة
ً
آالف م ـتــر ،الف ـتــا إل ــى أن مصر
تتصدر قائمة المشاركات بـ 295
ً
دار نشر ،واإلمارات بـ  250دارا،

خالد عبدالرحمن

أحالم مستغانمي

ويـشــارك من المملكة المتحدة
 138دار نشر ،ومــن لبنان 112
ً
ً
دارا ،ومن سورية  93دارا ،ومن
ً
األردن  76دارا.
ومــن أبــرز األسماء األجنبية
ال ـم ـشــاركــة ال ـكــاتــب ع ـبــدالــرزاق
ق ــرن ــح الـ ـح ــاص ــل ع ـل ــى ج ــائ ــزة
نــوبــل ل ــآداب عــام  ،2021الــذي

ت ـع ــد م ـش ــارك ـت ــه ف ــي ال ـم ـعــرض
أول حـ ـض ــور ع ــال ـم ــي لـ ــه بـعــد
نيله الجائزة؛ وكريس غاردنر
ص ــاح ــب كـ ـت ــاب "الـ ـط ــري ــق إل ــى
السعادة" ،ومن فرنسا الكاتبة
يــاسـمـيـنــة خـ ـض ــراء؛ وأم ـي ـتــاف
غــوش الحاصل على جائزتين
(غرامي اليف تايم) لإلنجازات،

النجوم المشاركون
وي ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارك ف ـ ـ ــي ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج
الـثـقــافــي الـمـصــاحــب للمعرض
هذا العام نخبة من الشخصيات
األدبية والفنية والثقافية ،في
ف ـع ــال ـي ــات وجـ ـلـ ـس ــات ح ــواري ــة
تـتـنــاول مــوضــوعــات متنوعة،
وم ـ ــن أب ـ ـ ــرز األس ـ ـمـ ــاء ال ـعــرب ـيــة
المشاركة ،الشاعر والفنان خالد
ع ـبــدالــرح ـمــن ،وال ـكــات ـبــة أح ــام
مـسـتـغــانـمــي ،وال ـش ــاع ــر هـشــام
الجخ ،والفنان محمد صبحي،
والـ ـش ــاع ــر ف ـي ـصــل الـ ـع ــدوان ــي،
والكاتبة ومصممة المجوهرات
عــزة فهمي ،ود .مدحت العدل،
والكاتب والمؤرخ د .علي النملة،
ود .أحمد عمارة ،وجالل برجس،
والشاعر حيدر محمود ،والفنان
أحمد الجسمي.
(د ب أ)

أعلن املركز الوطني
للسينما والصورة في
تونس ترشيح فيلم
فرططو الذهب ،للمخرج
عبدالحميد بوشناق
للمنافسة في فئة أوسكار
أفضل فيلم أجنبي بالدورة
الرابعة والتسعني للجائزة
األبرز عامليا .والفيلم بطولة
فتحي الهداوي ومحمد
السويسي ،وهو ثاني
األفالم الروائية الطويلة
في مشوار املخرج الشاب.
وكلمة "فرططو" تعني في
دول شمال افريقيا الفراشة،
وهي مأخوذة من اللغة
األمازيغية ،ليصبح املعنى
األقرب لعنوان الفيلم
"فراشة الذهب".
وكتب بوشناق ،على
صفحته بموقع فيسبوك،
"تمثيل تونس بفيلم
فرططو الذهب في سباق
األوسكار!!! ما زلت ال
أستطيع أن أدرك .أنا فخور
وسعيد .هذا عمل فريق آمن
بي" .ومن املنتظر إعالن
األفالم املقبولة بهذه الفئة
في ديسمبر ،بينما ستعلن
القائمة املختصرة في
فبراير .2022

ةديرجلا
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دوليات

 ٦قتلى باشتباكات في بيروت خالل تظاهرة ضد البيطار
● وزير الداخلية يتحدث عن ِّقنص على الرؤوس ...و«حزب الله» و «أمل» يتهمان «القوات»
ّ
● جعجع يحمل السالح المتفلت المسؤولية ويدعو إلى تحقيق ...والجيش ينتشر ويعيد الهدوء

جنديان على آلية عسكرية في موقع االشتباكات أمس

تحولت التظاهرات التي دعا
إليها حزب الله وحركة أمل
ضد المحقق العدلي بانفجار
مرفأ بيروت ،القاضي طارق
البيطار ،إلى حمام دم .وعادت
مشاهد الحرب األهلية إلى
المنطقة التي انطلقت منها
شرارتها قبل أكثر من 4
عقود ،بعد اشتباكات اندلعت
في ظروف بدأت مخابرات
الجيش التحقيق بشأنها.

المواجهة
جرت بين حزب
الله ولبنانيين
أحرار من كل
األطياف
نائب قواتي

الدم بعنق
السفارة
األميركية
ويجب توقيف
البيطار
المفتي
الجعفري

ّ
وسـ ــط ت ــوت ــر س ـيــاســي وصــل
ال ـ ــى م ـس ـت ــوى خ ـط ـيــر األسـ ـب ــوع
الـمــاضــي ،تـحـ ّـولــت تـظــاهــرة دعــا
ال ـي ـه ــا ح ـ ــزب الـ ـل ــه وحـ ــركـ ــة أم ــل
ّ
يتزعمها ر ئـيــس البرلمان
ا لـتــي
ً
نبيه بـ ّـري ،تنديدا بــأداء المحقق
ّ
العدلي طارق البيطار فيما يتعلق
مرفأ بيروت ،الى
بقضية انفجار ّ
حرب أهلية مصغرة في بيروت،
ً
وت ـحــديــدا فــي مـنـطـقــة ال ـش ـيــاح -
عين الرمانة ،التي شهدت انطالق
ال ـشــرارة األول ــى للحرب األهلية،
م ـم ــا ّأدى ال ـ ــى سـ ـق ــوط  6قـتـلــى
وإصابة .٣٢
ومع بدء ّ
تجمع أنصار الثنائي
الـ ـشـ ـيـ ـع ــي ،أمـ ـ ـ ــام قـ ـص ــر ال ـ ـعـ ــدل،
ً
حاملين أع ــدادا كبيرة مــن أعــام
الـ ـح ــزب والـ ـح ــرك ــة ،إض ــاف ــة ال ــى
إطــاق شـعــارات معادية لرئيس
«ال ـ ـقـ ــوات» سـمـيــر ج ـع ـجــع ،جــرى
إط ـ ــاق نـ ــار ل ــم ُيـ ـع ــرف م ـص ــدره،
فــي منطقة الـطـيــونــة الـتــي تضم
مكتب البيطار ،ما لبث أن ّ
تحول
ال ـ ــى اش ـت ـب ــاك ــات لـ ـس ــاع ــات بـيــن
مـ ـجـ ـم ــوع ــات م ـس ـل ـح ــة فـ ــي عـيــن
الرمانة والشياح ،استخدمت فيها
األسلحة الخفيفة وقاذفات الـ ،B7
في حين أكــدت معلومات وجود
قناصين على أسطح العمارات.

 4ساعات
وأف ـ ـ ـ ـ ــادت الـ ــوكـ ــالـ ــة ال ــوط ـن ـي ــة
لإلعالم بأن إطالق النار الكثيف
بين عين الرمانة والشياح ،استمر
 4س ــاع ــات م ـتــواص ـلــة ،وأظ ـهــرت
م ـ ـقـ ــاطـ ــع مـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ّـورة أن ال ـ ــدف ـ ــاع
ً
المدني أخلى عددا من العائالت
المحاصرة في أحد المباني ،الذي
كان ّ
تعرض إلطالق نار كثيف في
الطيونة.
وأفـ ـي ــد ع ــن ت ـك ـس ـيــر ع ـ ــدد مــن
السيارات في منطقة بدارو ،وسط
انتشار أمني كثيف لقوى األمن
الداخلي والفوج العسكري لقوة
المغاوير في محيط قصر العدل.

مولوي
وف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي عـقــده
بعد اجتماع طارئ لمجلس األمن
المركزي ،قال وزير الداخلية بسام
مولوي إن «اإلشـكــال بــدأ بإطالق
النار من خــال القنص ،وأصيب
أول شخص في رأسه ،وهذا األمر
غير مـقـبــول ،وإط ــاق الـنــار على
الرؤوس يعد أمرا خطيرا جدا».

مسلحون من «حزب الله» وحركة أمل خالل االشتباكات أمس (رويترز)
وقـ ـ ــال مـ ــولـ ــوي إن «م ـن ـظ ـمــي
ّ
سلميتها،
الـتـظــاهــرة أك ــدوا لـنــا
وال ـجــري ـمــة ال ـتــي حـصـلــت كــانــت
في استعمال القنص ،وفوجئنا
بـ ــأمـ ــر خـ ـط ــر ه ـ ــو إطـ ـ ـ ــاق الـ ـن ــار
ع ـل ــى ال ـ ـ ـ ـ ــرؤوس ،وس ـن ـط ـل ــب مــن
الـسـيــاسـيـيــن ات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ــراءات
ال ــازم ــة بــال ـس ـيــاســة وخــارج ـهــا
ّ
لضبط الــوضــع ،ألن تفلته ليس
من مصلحة أحد».
وأضاف أن «السلم األهلي ليس
ّ
للتالعب وتفلت الوضع ليس من
مصلحة أحد».

وت ــاب ــع مـعـهــم تـ ـط ــورات الــوضــع
األمني.
وف ـ ـ ـ ــي كـ ـلـ ـم ــة أل ـ ـق ـ ــاه ـ ــا خـ ــال
حضوره قسم األعضاء الـ 5الجدد
في مجلس القضاء األعلى بقصر
بـعـبــدا الــرئــاســي ،اليمين أمــامــه،
شـ ـ ـ ّـدد ع ـ ــون ع ـل ــى «دور مـجـلــس
القضاء األعلى في عمل السلطة
ال ـق ـض ــائ ـي ــة ال ـم ـس ـت ـق ـل ــة ،وع ـل ــى
ضـ ـ ــرورة عـ ــدم ال ـت ـج ــاوب م ــع أي
ضغوط يمكن أن يتعرضوا لها،
وأن يكون أعضاء المجلس فريق
عمل موحدا ومتضامنا».

قيادة الجيش

ميقاتي

وكـ ــانـ ــت ق ـ ـيـ ــادة الـ ـجـ ـي ــش ،قــد
أفــادت في بيان ،أنه خالل ّ
توجه
مـحـتـجـيــن ال ــى مـنـطـقــة الـعــدلـيــة
تـ ـع ـ ّـرض ــوا ل ــرشـ ـق ــات نـ ــاريـ ــة فــي
مـنـطـقــة ال ـط ـيــونــة  -ب ـ ــدارو ،وقــد
سـ ـ ـ ـ ــارع ال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـ ـ ــى ت ـط ــوي ــق
المنطقة واالنتشار في أحيائها
وع ـل ــى م ــداخ ـل ـه ــا ،وب ـ ــدأ تـسـيـيــر
دوري ـ ــات ،كـمــا بــاشــر الـبـحــث عن
ُمطلقي النار لتوقيفهم.
وأعـلـنــت أن "وحـ ــدات الجيش
المنتشرة ستطلق النار باتجاه
أي مسلح يتواجد على الطرقات،
وبــاتـجــاه أي شخص يـقــدم على
إطالق النار من أي مكان آخر".
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،ب ـ ــاش ـ ــرت م ــدي ــري ــة
المخابرات في الجيش اللبناني،
إ ج ــراء تحقيقات ميدانية بشأن
االشـ ـتـ ـب ــاك ــات ،وتـ ـح ــدي ــد هــويــة
المسلحين الذين شاركوا بإطالق
النار وتوقيفهم.

مالمح الخالف
وحـ ـت ــى الـ ـ ّـسـ ــاعـ ــة ،لـ ــم تـتـضــح
مالمح الخالف ،إال أن شهود عيان
ّمن طرف الثنائي الشيعي ،أعلنوا
أنهم كانوا ّ
يمرون بسالم من عين
ّ
الرمانة لينهال عليهم الرصاص،
وفــي المقابل هناك شهود عيان
آخرون يقولون إن المفتعل ّ
األول
ل ــأح ــداث ك ــان الـمـتـظــاهــرون من
حزب الله و«أمل» ،اللذين أظهرت
ّ
فيديوهات مسلحيهما يطلقون
الـنــار بكثافة فــي اتـجــاه عـمــارات
بعين الرمانة.
ّأما الصحافيون والمراسلون
ال ـم ــوج ــودون فــي مــوقــع ال ـحــدث،
ف ـ ــأوضـ ـ ـح ـ ــوا أن األم ـ ـ ـ ـ ــور ك ــان ــت
طبيعية ،لكن فجأة ّ
تحو ل األمر
إل ـ ــى س ــاح ــة ح ـ ــرب ب ـي ــن أط ـ ــراف

مسلح مقنع يحتمي خلف حاجز أسمنتي (رويترز)
م ـ ـج ـ ـهـ ــولـ ــة ،ف ـ ـلـ ــم ي ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــوا َمـ ــن
ي ـصـ ّـوب عـلــى َم ــن ،مـشـيــريــن إلــى
أن «قناصين مجهولين أطلقوا
ال ــرص ــاص عـلــى ال ـت ـظــاهــرة ،لكن
ي ـبــدو أن ال ـطــرف ـيــن كــانــا  -فيما
يبدو  -على أهبة االستعداد لهذه
المواجهة».
ويـتـهــم ح ــزب ال ـلــه وجـمـهــوره
عـ ـن ــاص ــر «الـ ـ ـق ـ ـ ّـوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة»
بــال ـه ـجــوم عـلـيـهــم و ّهـ ــم ي ـم ـ ّـرون
من عين ّ
الرمانة ،وبأنهم هم َمن
افتعلوا االشتباك ،لكونهم كانوا
يـمـ ّـرون مــن المنطقة تجاه قصر
ال ـ ـعـ ــدل ،م ـس ـت ـنــديــن إلـ ــى خ ـطــاب
رئ ـيــس ح ــزب ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة
سمير جعجع أمــس األول ،حين
دع ـ ــا «الـ ـ ــى االسـ ـتـ ـع ــداد إذا أراد
الـفــريــق اآلخ ــر استعمال وسائل
أخــرى» ،وقــال« :الـشــارع سيقابله
شارع».

الحزب والحركة
وفي أول اتهام رسمي صريح،
قــالــت قـيــادتــا حــزب الـلــه و«أم ــل»،
ف ــي بـ ـي ــان ،إن الـ ـمـ ـش ــارك ــون فــي
التظاهرة ضد البيطار ّ
تعرضوا
ل ـ ـ ـ ـ «اع ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــداء م ـ ـس ـ ـلـ ــح م ـ ـ ــن ق ـب ــل
م ـج ـم ــوع ــات مـ ــن حـ ـ ــزب الـ ـق ــوات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــه الـ ـت ــي انـ ـتـ ـش ــرت فــي
األحـيــاء المجاورة وعلى أسطح
الـ ـبـ ـن ــاي ــات وم ـ ــارس ـ ــت ع ـم ـل ـيــات
القنص المباشر للقتل المتعمد،
مما أوقع هذا العدد من الشهداء
والجرحى».
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـبـ ـي ــان« :إن ح ــزب
الـ ـل ــه وحـ ــركـ ــة أم ـ ـ ــل ،إذ ي ــدي ـن ــان
ويستنكران هذا العمل اإلجرامي

وال ـ ـم ـ ـق ـ ـصـ ــود ،الـ ـ ـ ــذي ي ـس ـت ـهــدف
ّ
االستقرار والسلم األهلي ،يدعوان
الى ّ
تحمل الجيش والقوى األمنية
مسؤولياتهم في إعادة األمور الى
نـصــا بـهــا و تــو ق ـيــف المتسببين
فــي عمليات القتل والمعروفين
ب ــاألس ـم ــاء وال ـم ـحـ ّـرض ـيــن الــذيــن
أداروا هــذه العملية المقصودة
من الغرف السوداء ،ومحاكمتهم
وإنزال أشد العقوبات بهم».
وك ــان ــت ال ـح ــرك ـت ــان ق ــد دع ـتــا
أنصارهما ،في بيان سابق ،الى
ضبط النفس وعدم االنجرار الى
«الفتنة الخبيثة».
وت ـق ــع مـنـطـقــة ال ـط ـيــونــة على
خ ـط ــوط ال ـت ـم ــاس ب ـي ــن األح ـي ــاء
المسيحية والشيعية في بيروت،
ح ـي ــث ك ــان ــت ج ـب ـهــة ف ــي ال ـح ــرب
األهلية بين عامي  1975و1990
وهــي فــي طريقها مــن الضاحية
الجنوبية ذات الغالبية الشيعية
إل ــى قـصــر ال ـع ــدل ،حـيــث ك ــان من
المقرر أن يتم االحتجاج.

«القوات اللبنانية»
فــي الـمـقــابــل ،استنكر جعجع
األحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ،واعـ ـتـ ـب ــر أن سـبـبـهــا
ِّ
ال ـ ـسـ ــاح ال ـم ـت ـف ــل ــت وال ـم ـن ـت ـشــر
وال ــذي يـهـ ِّـدد المواطنين فــي كل
زمان ومكان.
وقـ ـ ـ ــال ج ـع ـج ــع فـ ــي تـ ـغ ــري ــدة:
«أدعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـحـ ـكـ ــومـ ــة ووزيـ ـ ـ ـ ــري
الـ ــدفـ ــاع وال ــداخ ـل ـي ــة إلـ ــى إجـ ــراء
تحقيقات كاملة ودقيقة لتحديد
المسؤوليات ّ
عما جرى».
وأضاف« :إن السلم األهلي هو

وس ــط الـفــوضــى وال ـخــوف ال ـعــارم الــذي
اجتاح بـيــروت ،أمــس ،بسبب االشتباكات
ال ـم ـس ـل ـح ــة ،رصـ ـ ـ ــدت وسـ ــائـ ــل الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي لقطات محزنة لحالة األطفال في
المدارس ،خالل تبادل إطالق النار.
وشـ ـ ـه ـ ــدت مـ ـ ـ ـ ــدارس ع ـ ـ ـ ــدة ،ف ـ ــي م ـح ـيــط
منطقة االشتباكات في العاصمة اللبنانية
وضواحيها ،حالة رعب بين التالميذ.
وأظـ ـه ــرت ل ـق ـطــات مـ ـص ـ ّـورة م ــن إح ــدى
م ـ ـ ـ ــدارس م ـن ـط ـق ــة فـ ـ ــرن ال ـ ـش ـ ـبـ ــاك ،أطـ ـف ــاال
متجمعين مــذعــوريــن مــن أص ــوات إطــاق
الرصاص داخــل صفوفهم يحتمون تحت
الـ ـ ـط ـ ــاوالت ،وفـ ــي الـ ـمـ ـم ــرات اآلمـ ـن ــة داخ ــل
مدرستهم.
وان ـت ـشــرت ال ـصــور «الـمــؤلـمــة» لألطفال
على وسائل التواصل ،بينما انتقد العامة

عون
وأع ـل ـنــت ال ــرئ ــاس ــة الـلـبـنــانـيــة
أن رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة مـيـشــال
عــون أجــرى اتـصــاالت مــع رئيس
الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري
الدفاع والداخلية وقائد الجيش،

«الشيعي األعلى»
واستنكر المجلس اإلسالمي
الشيعي األعلى ،في بيان ،بشدة
«استهداف المواطنين المدنيين
ال ـس ـل ـم ـي ـي ــن ف ـ ــي ك ـم ـي ــن م ـس ـلــح
اس ـت ـه ــدف إزهـ ـ ــاق أرواح ـ ـهـ ــم في
جريمة موصوفة وعدوان وحشي
نـحـ ّـمــل الـجـيــش وال ـقــوى األمنية
المسؤولية في كشف المجرمين
والـمـحـ ّـرضـيــن والـمـتــورطـيــن في
س ـفــك دم ـ ــاء األبـ ــريـ ــاء وال ـج ـهــات
الجبانة التي تقف خلفهم».
ورأى أن «ه ــذه الـجــريـمــة هي
م ـح ــاول ــة إلحـ ـ ــداث ف ـت ـنــة إلغـ ــراق
لبنان في الفوضى واالضطراب».
ووصـ ـ ـ ـ ــف قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات ال ـم ـح ـق ــق
ال ـ ـعـ ــدلـ ــي بـ ـ ـ ـ «الـ ـمـ ـسـ ـيـ ـس ــة ال ـت ــي
ت ـ ـط ـ ـمـ ــس ال ـ ـح ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــة وتـ ـ ـح ـ ــرف

فرنسا
وفي ردود الفعل الدولية ،قالت
متحدثة بــاســم وزارة الخارجية
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،أمـ ـ ــس ،إن ـ ــه ال ب ـ ـ ّـد أن
يكون القضاء اللبناني قادرا على
التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
بطريقة مستقلة ومحايدة.
مــن جــانـبـهــا ،أعــربــت المنسقة
الخاصة لألمم المتحدة في لبنان،
يــوانــا فــرونـتـسـكــا ،عــن قلقها من
أحــداث العنف ،ورأت أنه «في هذا
ال ـم ـن ـع ـطــف م ــن ال ـم ـه ــم م ـمــارســة
أقـ ـص ــى درجـ ـ ـ ــات ض ـب ــط ال ـن ـفــس،
وض ـم ــان عـ ــودة ال ـه ــدوء وحـمــايــة
المواطنين».
وفــي الـقــاهــرة ،أعـلــن المتحدث
الــرسـمــي بــاســم وزارة الخارجية
أح ـم ــد ح ــاف ــظ بـ ــأن "م ـص ــر تـتــابــع
بـقـلــق بــالــغ ت ـط ــورات ال ــوض ــع فى
لبنان ،وتأسف لما شهدته الساحة
ً
اللبنانية مــن أح ــداث" ،داعـيــا «كل
األط ـ ـ ـ ــراف ال ـل ـب ـنــان ـيــة إل ـ ــى ضـبــط
ال ـن ـف ــس ،واالبـ ـتـ ـع ــاد ع ــن ال ـع ـنــف،
ً
ت ـج ـن ـبــا لـ ـش ــرور ال ـف ـت ـنــة ،وإعـ ــاء
المصلحة الوطنية العليا للبنان».
وفــي بـغــداد ،قــال الزعيم الشيعي
العراقي مقتدى الصدر ،في تغريدة
«على األخوة في حركة أمل ،وحزب
ال ـل ــه ،وال ـط ــوائ ــف الـلـبـنــانـيــة تــرك
الخالفات واالقتتال الداخلي ،ألن
فــي ذلــك إضعافا للصف الوطني
وقوة لالستعمار».
(بيروت  -وكاالت)

نوالند :دعم إيران للبنان بمجال الطاقة «فرقعة إعالمية»

درس أول في الرعب!
الوضع الذي وصل إليه البالد.
وكتبت إحدى رواد «تويتر» تعليقا على
الصورة« :بحرب الكبار شو ذنب األطفال...
يارب احمي لبنان وشعبه من الفتن».
ّ
ً
أما رامي صعب ،فعلق قائال« :هالصورة
ذكرتني بفيلم لبناني واقعي قديم «West
 »Beirutبأسف إنــو صرنا في  2021وهل
كم من الرعب اللي عم نعيشو واألطفال شو
ذنبن؟ ذنبن الوحيد إنو خلقو بهيك بلد».
وك ـتــب ش ـخــص آخـ ــر« :م ــؤس ــف أن مثل
ه ــؤالء األط ـف ــال ت ـكــون ذك ــري ــات طفولتهم
مــرع ـبــة ب ـه ــذا ال ـش ـك ــل .ال ـل ـع ـنــة ع ـلــى حــزب
الله الــذي دمــر لبنان ،وجعله بهذا الشكل
المخزي والمتجرد من اإلنسانية والكرامة».

الثروة الوحيدة المتبقية لنا في
ِّ
لبنان ،مما يحتم علينا المحافظة
عليه بــرمــوش الـعـيــون ،لكن ذلك
ي ـت ـط ـلــب م ـن ــا ج ـم ـي ـعــا ال ـت ـع ــاون
للوصول إليه».
وأشـ ــار رئ ـيــس ج ـهــاز اإلع ــام
والتواصل في «القوات اللبنانية»،
شــارل ّ
جبور ،إلى أن «ما يحصل
ا ل ـيــوم نتيجة مـبــا شــرة للتعبئة
والتحريض المتواصلين منذ 4
أشهر بدأهما األمين العام لحزب
الله حسن نصرالله».
ولفت إلــى أن «لــدى حــزب ّالله
معلومات تؤكد أن القرار الظني
الــذي سيصدره المحقق العدلي
القاضي طــارق البيطار يتضمن
ً
اتـ ـه ــام ــا ل ـل ـح ــزب بـ ـش ــأن قـضـيــة
انفجار المرفأ».
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أشـ ـ ـ ــار عـ ـض ــو تـكـتــل
«ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـق ــوي ــة» (قـ ـ ــوات)،
الـ ـن ــائ ــب عـ ـم ــاد واكـ ـ ـي ـ ــم ،إلـ ـ ــى أن
«المواجهات التي انطلقت ليست
بـيــن ح ــزب وح ــزب ،ولـيـســت بين
طائفة وطائفة أو منطقة ومنطقة،
وإنما مواجهة بين حزب الله وما
تبقى من لبنانيين أحرار من كل
ً
األط ـيــاف ،حـفــاظــا على مــا تبقى
ً
من مؤسسات الدولة ،وصونا لها
ً
من هيمنة الحزب» ،مضيفا« :إنها
حفاظ على العدالة».

من جهته ،دعا رئيس مجلس
الـ ــوزراء نجيب ميقاتي الجميع
الــى الـهــدوء وعــدم االنـجــرار وراء
الفتنة ألي سبب كان.
وأ كـ ـ ـ ـ ــد «أن ا ل ـ ـج ـ ـيـ ــش ح ــا م ــي
ال ــوط ــن ل ـيــس ش ـع ــارا ن ـ ــردده في
ال ـم ـن ــاس ـب ــات ال ــوط ـن ـي ــة ،ب ــل هــو
ف ـع ــل إي ـ ـمـ ــان ي ـت ــرج ـم ــه ال ـج ـيــش
ك ـ ــل ي ـ ـ ــوم ب ـت ـض ـح ـي ــات جـ ـن ــوده
وشـجــاعـتـهــم وحـكـمــة قـيــادتـهــم،
ّ
وهذا ما تجلى اليوم في التصدي
لألحداث المؤسفة التي وقعت في
الطيونة».
وكـ ــان مـيـقــاتــي ق ــد انـتـقــل الــى
مقر وزارة الــدفــاع ،حيث اجتمع
إلــى وزيــر الــدفــاع مــوريــس سليم
وقــائــد الـجـيــش الـعـمــاد جــوزيــف
عون ،ثم انتقلوا الى غرفة عمليات
قيادة الجيش لمتابعة مجريات
األوضـ ـ ـ ـ ــاع مـ ــع أع ـ ـضـ ــاء مـجـلــس
القيادة.

العدالة عــن مسارها الصحيح».
مـ ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،أش ـ ــار الـمـفـتــي
الجعفري الممتاز ،الشيخ أحمد
ق ـبــان ،فــي ب ـيــان ،الــى أن «كــل دم
وف ـت ـنــة وت ـه ــدي ــد ل ـلـ ّـس ـلــم األه ـلــي
ّ
المحتجين
وفلتان أمني وقع على
ّ
العزل أو سيقع ،هو بعنق السفارة
األميركية والقاضي البيطار الذي
يجب عــز لــه وتوقيفه ومساء لته
ب ـ ـ ـشـ ـ ــدة» .واع ـ ـت ـ ـبـ ــر عـ ـض ــو ك ـت ـلــة
التنمية والتحرير ،النائب علي
بـ ــزي ،الـمـنـتـمــي ال ــى حــركــة أم ــل،
أن «ما جرى يهدد ّ
السلم األمني،
ومن شأنه أن يفضح زيف الفريق
ً
الذي أطلق النار» ،مشيرا إلى أن
«الـقـنــص مـبــاشــرة على ال ــرؤوس
بهدف القتل يهدف إلى ّ
جر البالد
ُ
إلى ما ال تحمد عقباه».
أما النائب جميل السيد ،فرأى
أن «إسرائيل هي الجانب األكثر
ً
اب ـت ـهــاجــا ب ـمــا ي ـجــري ال ـي ــوم في
شوارع بيروت».

ً
خوفا من الرصاص
طفالن يحتميان باألدراج
في مدرستهما

أج ــرت م ـســاعــدة وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة لـلـشــؤون
السياسية السفيرة فيكتوريا نوالند ،أمس ،زيارة للبنان،
التقت خاللها المسؤولين اللبنانيين.
وقــالــت نــوالنــد ،فــي تصريح ،إن «مــا تعرضه إي ــران من
دعم للبنان في مجال الطاقة فرقعة إعالمية» ،مضيفة أن
«أحد حلول أزمة الطاقة ،التي نعكف عليها مع السلطات
اللبنانية ،يشمل البنك الدولي ودعما إنسانيا» ،وكشفت عن
دعم إضافي بـ 67مليون دوالر للجيش اللبناني.
وذكــرت نوالند ،خالل لقائها الرئيس اللبناني ميشال
عون ،ترافقها السفيرة األميركية لدى بيروت دوروثي شيا،
أن «واشنطن تتمنى بعد تشكيل الحكومة أن يكون العمل
على تحقيق اإلصــاحــات وإج ــراء االنتخابات النيابية»،
مشددة على «وقــوف الــواليــات المتحدة إلــى جانب لبنان
لمساعدته على مواجهة التحديات الراهنة االقتصادية
واالجتماعية والمعيشية».
بـ ـ ـ ــدوره ،أكـ ــد عـ ــون أن «ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة سـتـجــري
مـفــاوضــات مــع صـنــدوق النقد الــدولــي مــن أجــل مساعدة
لبنان في عملية النهوض االقتصادي ،بالتزامن مع إجراء

إصــاحــات وإط ــاق إع ــادة إعـمــار مرفأ بـيــروت واالهتمام
بـتــأمـيــن الـطــاقــة وتـطــويــر اإلدارة والـقــوانـيــن اإلصــاحـيــة
ال ــازم ــة» .ول ـفــت إل ــى أن «االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة ستجري
في موعدها بكل حرية وشفافية وديموقراطية» ،مؤكدا
«ضرورة مساعدة لبنان على مواجهة الظروف االقتصادية
واالجـتـمــاعـيــة الصعبة الـتــي يـمــر بـهــا فــي ه ــذه المرحلة،
والتي انعكست على األوضاع المعيشية للمواطنين وأثرت
على سعر العملة الوطنية» ،وشدد على أن تأمين الطاقة
الكهربائية له أولوية ،بالتزامن مع تأهيل المرفأ الذي يشكل
الشريان األساسي لالقتصاد الوطني.
وأبلغ عون السفيرة نوالند أن «لبنان راغب في معاودة
المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل من أجــل ترسيم
الحدود الجنوبية البحرية الستكمال عملية التنقيب عن
النفط والـغــاز في مياهه اإلقليمية ،نظرا ألهمية ذلــك في
تحقيق النهوض االقتصادي للبالد».
وكانت نوالند اجتمعت كذلك مع كل من رئيسي الحكومة
نجيب ميقاتي ،والـبــرلـمــان نبيه ب ــري ،ووزي ــر الخارجية
اللبناني.
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المالكي يعلن تحالفا من  85نائبا ...والصدر يشكل لجنة
ةديرجلا
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الكاظمي يهدد بالتصدي للخارجين عن القانون و«حزب الله» يصفه بـ«عراب التزوير»
على وقع تهديدات متبادلة
بين القوى الموالية إليران
والحكومة العراقية برئاسة
مصطفى الكاظمي ،واصل
الرابح األكبر من االنتخابات
التشريعية زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر ورئيس ائتالف
دولة القانون نوري المالكي في
السباق المحموم على تشكيل
«الكتلة األكبر» ،في إطار
المفاوضات بين مختلف
لعبة
ً
القوى التي دائما هيمنت على
الساحة.

بيئة
االنتخابات
أفسدها
السالح
المنفلت
والطائفية

إياد عالوي

مع إعالن زعيم التيار الصدري
م ـق ـت ــدى الـ ـص ــدر ت ـش ـك ـيــل لـجـنــة
ل ـل ـت ـف ــاوض ل ـت ـش ـك ـيــل ال ـح ـكــومــة
العراقية المقبلة ،كشف ائتالف
دول ـ ــة الـ ـق ــان ــون ب ــزع ــام ــة نـ ــوري
المالكي ،الــذي هيمن على موقع
ً
رئ ــاس ــة الـ ـ ـ ــوزراء مـ ــدة  13ع ــام ــا،
تـشـكـيــل ت ـحــالــف ي ـضــم أك ـثــر من
ً
 85نائبا.
وق ــال ــت ال ـق ـي ــادي ــة ف ــي «دول ـ ــة
الـقــانــون» عالية نصيف ،لوكالة
«ش ـف ــق نـ ـي ــوز» أم ـ ــس ،إن الـكـتـلــة
الـ ـج ــدي ــة تـ ـض ــم عـ ـ ــدة ت ـح ــال ـف ــات
ب ـي ـن ـهــا «الـ ـفـ ـت ــح» ب ـق ـي ــادة ه ــادي
العامري أكبر الوجوة الخاسرة
فـ ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ،مـ ـبـ ـيـ ـن ــة أن
«تشكيل الـحـكــومــة سـيـكــون عبر
االتفاق السياسي ،كما حصل في
الـحـكــومــات الـســابـقــة وه ــو سيد
الـمــوقــف خ ــال الـمــرحـلــة القليلة
المقبلة».
وش ـ ـ ــدد زم ـي ـل ـه ــا ع ـب ــدال ـس ــام
المالكي على أن «دولــة القانون»
م ـ ـ ــاض ف ـ ــي حـ ـ ـ ـ ـ ــوارات م ـف ـت ــوح ــة
ومبكرة مع باقي القوى السياسية
الــوط ـن ـيــة ال ـمــؤم ـنــة بــال ـبــرنــامــج
االنـتـخــابــي للمالكي فــي تشكيل
ً
الكتلة األكبر برلمانيا وسيعمل
على تشكيل حكومة قــادرة على
تلبية تـطـلـعــات الـشـعــب وفــرض
هيبة الدولة والقانون.
وف ــي اسـتـحـضــار لـسـيـنــاريــو
ّ
 ،2010الـ ــذي مــكــن الـمــالـكــي من
سحب أحقية تشكيل الحكومة
من زعيم «ائتالف الوطنية» إياد
عـ ـ ــاوي ،قـ ــال ال ـم ــال ـك ــي ،لشبكة
«ال ـســومــريــة» :قـ ــرارات المحكمة
االتحادية ملزمة للجميع وفسرت
تكوين الكتلة األكبر بأنها تشمل
جميع التحالفات المكونة قبل
ً
االنتخابات وبعدها ،مشيرا إلى
أن تقييد قانون االنتخابات رقم
 9لسنة  2020انتقال أي نائب أو
كتلة أو حــزب إلــى أخ ــرى فائزة
ي ـش ـيــر ب ــوض ــوح ل ـع ــدم اإلخـ ــال
بـ ـح ــق ال ـ ـقـ ــوائـ ــم ال ـم ـف ـت ــوح ــة أو
المنفردة من االئتالف مع قوائم
أخــرى بعد االنتخابات ،بمعنى
أن ــه أج ــاز الـتـكـتــل والـتـجـمــع مع
آخــريــن بـعــد االن ـت ـخــابــات وقـبــل
تشكيل الحكومة.

حكومة الصدر
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،س ـ ّـم ــى ال ـصــدر
أمس لجنة للتفاوض مع األطراف
الـسـيــاسـيــة إلن ـش ــاء الـتـحــالـفــات
ً
ال ـبــرل ـمــان ـيــة ت ـم ـه ـي ــدا لـتـشـكـيــل
ً
الحكومة االتحادية تضم كال من

ً
الكاظمي مترئسا اجتماع الحكومة ببغداد أمس (رئاسة الوزراء)
ً
حسن العذاري رئيسا وعضوية
نـصــار الربيعي ونبيل الطرفي
ً
وح ــاك ــم ال ــزام ـل ــي ،م ــؤك ــدا أن ــه ال
يحق ألحد التدخل بعملها.
وق ـ ــال الـ ـص ــدر ،ف ــي بـ ـي ــان ،إن
«لـلـجـنــة كــامــل الـصــاحـيــات في
م ـســألــة ال ـت ـحــال ـفــات الـسـيــاسـيــة
وت ـج ـنــب ال ـت ـحــالــف م ــع م ــن لنا
عليهم مــاحـظــات والـعـمــل وفق
المصلحة العامة».
وإذ ج ــددت الكتلة الـصــدريــة
تمسكها بتسمية رئيس حكومة
ألنها حتى بعد تعديل النتائج
مـ ــازالـ ــت ال ـك ـت ـل ــة األك ـ ـبـ ــر ،أشـ ــار
مـ ـص ــدر مـ ـق ــرب مـ ــن «ال ـح ـن ــان ــة»
مقر إقامة الصدر إلى أن قانون
االن ـت ـخــابــات ال ـجــديــد ال يسمح
بتشكيل التحالفات السياسية
ً
إال بعد إعــان الحكومة ،مشددا
على أن «المسألة محسومة وال
ن ـقــاش ف ــي ذل ــك وعـ ــدد الـمـقــاعــد
يضمن التحرك بأريحية من أجل
االتفاق مع الكتل القوية الفائزة
لتشكيل حكومة برئاسة صدرية
بامتياز».
ودع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــو ال ـ ـك ـ ـت ـ ـل ـ ــة
الصدرية علي الساعدي القوى
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـم ـع ـت ــرض ــة عـلــى
نتائج االنتخابات التباع األطر
ً
القانونية والقضائية بعيدا عن
لغة التهديد أو التحريض على
الفوضى والجنوح للغة المنطق
وإبعاد شبح الصراعات الداخلية
عن المشهد العام.
وفـ ـ ــي حـ ـي ــن سـ ــارعـ ــت ال ـك ـتــل

الـ ـمـ ـحـ ـس ــوب ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـفـ ـص ــائ ــل
ال ـم ــوال ـي ــة إلي ـ ـ ــران ،ال ـت ــي حققت
نتائج صادمة وأبرزها «الفتح»
وكتائب «حــزب الله» و»عصائب
أهـ ــل الـ ـح ــق» ،لـتـشـكـيــل تـحــالــف
أطلق عليه «اإلطــار التنسيقي»،
رف ــض رئ ـيــس ائ ـتــاف «الـنـصــر»
ح ـيــدر ال ـع ـبــادي «االص ـط ـفــافــات
الـسـيــاسـيــة» وح ــذر مــن خطرها
ً
على الوحدة والنظام ،معتبرا أن
«األهــم من الربح والخسارة هو
السلم والوحدة الوطنية ،وسالمة
وصالح النظام السياسي».
وقــال الـعـبــادي« :نــدعــم جميع
دع ـ ـ ـ ــوات الـ ـتـ ـه ــدئ ــة وال ـت ـض ــام ــن
ون ـع ـمــل إلي ـج ــاد أرض ـي ــة كفيلة
ً
بطمئنة جميع األطــراف» ،داعيا
«مـفــوضـيــة االن ـت ـخــابــات لحسم
إشكاالت أربكت الوضع العام».

«حزب الله»
إل ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ات ـ ـهـ ــم الـ ـمـ ـس ــؤول
األم ـنــي فــي كـتــائــب «ح ــزب الـلــه»
أبو علي العسكري أمس ،رئيس
ال ـح ـك ــوم ــة م ـص ـط ـفــى ال ـكــاظ ـمــي
وع ـن ــاص ــر ب ـج ـه ــاز ال ـم ـخ ــاب ــرات
بـتـغـيـيــر ال ـن ـتــائــج ب ــاالت ـف ــاق مع
ً
جهات سياسية ،داعيا «لتكثيف
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات واالع ـ ـتـ ــراضـ ــات
لتعجيل عودة الحق ألصحابه».
وكتب العسكري ،في تغريدة:
«تأكد لدينا أن عراب التزوير هو
رئيس ال ــوزراء ،تجرأ مع بعض
أتباعه بالمخابرات على تغيير

ال ـن ـت ــائ ــج ب ــاالتـ ـف ــاق م ــع أطـ ــراف
سياسية نــافــذة ،وعـلــى القضاة
كشف فضائح المشاكل التقنية
والتحدث بصراحة عما يعرفونه
عــن اإلخـفــاقــات التقنية الكبيرة
لحفظ تاريخهم».
ب ـ ـ ــدوره ،ح ــذر ع ـضــو الـمـكـتــب
ال ـس ـيــاســي ل ـحــركــة «ال ـع ـصــائــب»
سعد السعدي من مغبة التفكير
المساس بالحشد الشعبي بأي
ً
شـ ـك ــل ،م ـب ـي ـن ــا أن ـ ــه «خ ـ ــط أح ـمــر
وم ــؤس ـس ــة أم ـن ـي ــة رس ـم ـي ــة ول ــن
يـسـمــح ألي ج ـهــة كــانــت ح ـلــه أو
دمجه».
وق ــال الـسـعــدي»:هـنــاك أطــراف
خارجية وداخلية تحاول تشويه
صورة الحشد ودفاعنا عنه قائم
ألن عناصره دافـعــوا عــن الـعــراق
فــي أي ــام الـصـعــاب وق ــدم ــوا آالف
الشهداء والجرحى».
وفي وقت سابق ،حذر «اإلطار
الـتـنـسـيـقــي» أم ــس األول ،م ــن أن
«الـمـضــي بـهــذه الـنـتــائــج يعرض
ال ـس ـل ــم األهـ ـل ــي ل ـل ـخ ـط ــر» .وق ــال
فــي بـيــان« :مــا ظهر فــي اليومين
الماضيين من فوضى في وتخبط
وعدم دقة في عرض الوقائع عزز
عدم ثقتنا بإجراءات المفوضية».

استخدام القوة
وفي مواجهة تصاعد تهديدات
ال ـم ـي ـل ـي ـش ـيــات ال ـم ــوال ـي ــة إليـ ــران
باستخدام القوة ،وجه الكاظمي
ً
رسائل شديدة اللهجة ،محذرا من

أي محاولة للخروج على األطــر
القانونية.
وق ــال الـكــاظـمــي ،خ ــال جلسة
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء« ،لـ ـق ــد أوف ـي ـنــا
ب ــوع ــدن ــا ب ـ ــإج ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات
ف ــي م ــوع ــده ــا دون ت ـس ـج ـيــل أي
خروقات أمنية وقانونية وألول
مـ ــرة دون فـ ــرض ح ـظــر ت ـج ــوال،
ودون أن يشارك رئيس الحكومة
ً
فيها مرشحا لنعطي لها نزاهة
ومـصــداقـيــة وثـقــة ،ونبعدها عن
ً
أي ض ـغ ــط م ـح ـت ـم ــل» ،م ـض ـي ـفــا:
«نــدعــو مــن لــه طعن أن يتقدم به
ونحذر من أي محاولة للخروج
عن السياقات القانونية».
ووج ـ ـ ـ ــه الـ ـك ــاظـ ـم ــي ال ـت ـه ـن ـئــة
للفائزين ودعاهم إلى االستعداد
للقيام بمهامهم ،كما دعــا الكتل
ً
ال ـفــائــزة «لـلـعـمــل م ـعــا والـتـعــاون
بــروح وطنية لتشكيل الحكومة
المقبلة».
وخـ ـ ـ ـ ــال اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ــه م ـم ـث ـلــة
أمين عام األمــم المتحدة جينين
بــاسـخــارت السـتـعــراض مجمل
العملية االنتخابية وسير إتمام
جميع جــوا نـبـهــا ،ثمن الكاظمي
ال ـ ـم ـ ـش ـ ــارك ـ ــة وال ـ ـت ـ ـع ـ ـض ـ ـيـ ــد م ــن
الـمــراقـبـيــن الــدولـيـيــن والمنظمة
األممية.
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،شـ ـ ـ ــدد م ـس ـت ـش ــار
رئيس الــوزراء لألمن االنتخابي
م ـه ـنــد ن ـع ـيــم ع ـلــى أنـ ــه «إذا فكر
طـ ــرف ب ــاس ـت ـخ ــدام الـ ـس ــاح فـلــن
يجد الوقت لمراجعة قــراره ومن
يـسـتـقــوي عـلــى ال ــدول ــة سيعامل

م ـعــام ـلــة زعـ ـي ــم داعـ ـ ــش ال ـســابــق
أبوبكر البغدادي».
وقال نعيم« :نتائج االنتخابات
مــن المستحيل أن تـلـغــى وعلى
ال ـم ـع ـتــرض ـيــن ال ــذه ــاب لـلـقـضــاء
إلث ـ ـب ـ ــات ع ـ ـ ــدم ص ـح ـت ـه ــا وأخ ـ ــذ
ً
حقوقهم» ،مشيرا إلى أن الكاظمي
ال يـ ـ ــزال أم ــام ــه ال ـك ـث ـيــر لـيـقــدمــه
للدولة.

شموع في موقع الهجوم في كونغسبرغ

(رويترز)

أفادت الشرطة النرويجية ،أمس ،بأن
ً
ً
دنـمــاركـيــا نفذ هـجــومــا بـقــوس الرماية
وق ـت ــل خ ـم ـســة أش ـ ـخـ ــاص ،أمـ ــس األول،
اعتنق اإلسالم ،وبأن السلطات كانت على
اتصال معه بسبب مخاوف من تطرفه.
وص ـ ـ ـ ـ ــرح ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــؤول فـ ـ ــي الـ ـش ــرط ــة
الـنــرويـجـيــة أول ــي ب ــري ــدروب سيفيرود
أمـ ــس ،ب ــأن ــه« :ك ــان ــت ه ـنــاك ف ــي الـســابــق
مخاوف مرتبطة بالتطرف تعود إلى ما
قبل العام الحالي».
وق ـ ـ ــال سـ ـيـ ـفـ ـي ــرود ،إن ال ـم ـش ـت ـب ــه بــه
ً
البالغ  37عاما اعترف خالل استجوابه.

وأضاف «تشمل التحقيقات معرفة ما إذا
ً
كان الهجوم إرهابيا».
ً
وشدد على أن الشرطة «متأكدة نسبيا
ً
بــأنــه ت ـصــرف ب ـم ـفــرده» ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
المشتبه به استخدم أسلحة أخرى.
وفي وقت سابق ،قالت شاهدت عيان
تدعى هانسين إنها سمعت ضجة ،ثم
ً
رأت ام ـ ــرأة تـحـتـمــي «ورج ـ ــا يـقــف عند
ً
ً
ال ــزاوي ــة حــامــا أسـهـمــا فــي جعبة على
ً
ظهره وقوسا بيده».
وأضافت «فيما بعد شاهدت أشخاص
يفرون للنجاة بــأرواحـهــم ،بينهم امــرأة

فـ ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،أكـ ـ ــد إيـ ــاد
عــاوي ،لشبكة «الجزيرة» أمس،
أن ــه ل ــم تـكــن ه ـنــاك بـيـئــة مــائـمــة
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ب ـس ـب ــب الـ ـس ــاح
المنفلت وهيمنة الطائفية والمال
ً
الـسـيــاســي ،مــذكــرا بــأن «الـتــاريــخ
أث ـب ــت ع ــرق ـلــة إي ـ ــران وال ــوالي ــات
ً
المتحدة لعمل ائتالفه سابقا».
ودعا عالوي إلى حوار وطني
لـلـقــوى الـسـيــاسـيــة ال ـق ــادرة على
رسم خريطة طريق جديدة يتيح
الـتـحـضـيــر الن ـت ـخــابــات جــديــدة،
ً
مـعـتـبــرا أن ــه مــن الـصـعــوبــة تفرد
جهة وحــدهــا بتشكيل الحكومة
وه ـ ـ ــذا رأي ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـق ــوى
السياسية.
وأوضح أنه قاطع االنتخابات
ب ـع ــد أن ث ـب ــت أن ـه ــا غ ـي ــر نــزيـهــة
وشابها العديد من التجاوزات،
ً
متهما المفوضية بأنها لم تكن
على مستوى مسؤولية التنظيم.
(بغداد -وكاالت)

ال ـم ــروع فــي ب ـلــدة كــونـغـسـبــرغ بجنوب
شرق النرويج.
وقــدمــت فريدريكسن «أعـمــق مشاعر
الـتـعــاطــف مــع الـضـحــايــا وذويـ ـه ــم» .من
جهته ،قال األمين العام لألمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش على « تــو يـتــر» إنه
شـعــر ب ـ «ال ـصــدمــة وال ـح ــزن إزاء األن ـبــاء
المأساوية الواردة من النروج».
والنرويج ،وهي في العادة بلد ّهانئ،
شـ ـه ــدت ف ــي ال ـس ــاب ــق ه ـج ـم ــات نــفــذهــا
ّ
متطرفون.
يمينيون
(أوسلو ـ ـ أ ف ب)

«فصائل إيران» في سورية تتهم
إسرائيل بضربها من «التنف»
طهران تحذر من «مغامرة عسكرية» غداة تهديد البيد وبلينكن بشأن «النووي»
بالتزامن مع إطالق الواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وإس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل أب ـ ــرز
تهديد باحتمال ا لـلـجــوء إلى
خيار عسكري لمنع إيــران من
حيازة أسلحة ذريــة ،في حال
أص ــرت على عــدم ال ـعــودة إلى
م ـف ــاوض ــات «ف ـي ـي ـنــا» الــرام ـيــة
إلح ـ ـ ـيـ ـ ــاء االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي،
قـتــل تـسـعــة مـقــاتـلـيــن مــوالـيــن
ل ــدم ـش ــق ي ـع ـم ـلــون لـمـصـلـحــة
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات إيـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ل ـيــل
األربعاء ـ الخميس ،في قصف
إســرائ ـي ـلــي اس ـت ـهــدف منطقة
تدمر في محافظة حمص في
وسط البالد.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد م ـ ـ ــدي ـ ـ ــر ال ـ ـمـ ــرصـ ــد
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري لـ ـحـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان
رامي عبدالرحمن بأن القصف
اإلســرائـيـلــي استهدف محيط
مطار «التيفور» العسكري قرب
مدينة تــدمــر فــي ريــف حمص
الشرقي وأدى إلى «مقتل تسعة
مقاتلين موالين إليران ،بينهم
أربـعــة ســوريـيــن» ،مــن دون أن
ي ـت ـم ـكــن م ــن ت ـح ــدي ــد جـنـسـيــة
القتلى اآلخرين.
ّ
و ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال إن «ا لـ ـ ـ ـض ـ ـ ــر ب ـ ـ ــات
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ط ــال ــت م ــواق ــع

لـمـقــاتـلـيــن إي ــران ـي ـي ــن ،بينها
ب ــرج االتـ ـص ــاالت ال ـتــابــع لـهــم،
قــرب المطار «حيث يعتقد أن
الميليشيات الموالية لطهران
ت ـخ ــزن ب ــه ك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة من
الصواريخ والطائرات المسيرة
«درون».
وعـ ـق ــب ت ـ ـ ــداول األن ـ ـبـ ــاء عــن
الـ ـهـ ـج ــوم ،الـ ـ ــذي ي ـع ــد ال ـثــانــي
خ ــال أس ـب ــوع ،أعـلـنــت «غــرفــة
عمليات حلفاء سورية» ،أنها
ً
«ات ـخــذت ق ــرارا بــالــرد القاسي
على ع ــدوان تــدمــر» ،موضحة
ّ
أن «األه ـ ــداف ال ـتــي هاجمتها
الـ ـط ــائ ــرات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة هــي
مـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ــز خـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات وت ـ ـجـ ـ ّـمـ ــع
للشباب».
وأض ــاف ــت «غ ــرف ــة عـمـلـيــات»
الفصائل الموالية إليــران ،في
بيان« :على مدى سنوات ونحن
نتعرض العتداء ات من العدو
اإلسرائيلي ـ األميركي ،وهذه
االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداءات ك ــان ــت م ـح ــاول ــة
لجرنا إلــى معارك جانبية لم
ت ـكــن ف ــي أول ــوي ــات حـضــورنــا
في سورية لمحاربة المشروع
التكفيري».
ّ
ول ـف ـت ــت إل ـ ــى أن إس ــرائ ـي ــل

ّ
«تتذرع بأنها تستهدف أسلحة
دق ـي ـقــة وت ـج ـه ـي ــزات حـســاســة
ً
تـشـكــل ًخ ـ ّط ــرا ع ـلــى ك ـيــان ـهــا»،
م ـض ـي ـف ــة أنـ ـ ــه «بـ ـع ــد ال ـه ـجــوم
الذي انطلق عبر سماء األردن
ومـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـتـ ـن ــف الـ ـس ــوري ــة
المحتلة من األميركيين ،قررنا
ً
الــرد انتقاما لــأرواح والدماء
ً
ً
وسيكون الرد قاسيا جدا».
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ـ ـ ــت ت ـ ـت ـ ـحـ ــاشـ ــى
إسرائيل تأكيد تنفيذ ضربات
ف ــي سـّ ــوريـ ــة ،رغ ـ ــم إص ــراره ــا
ّ
تصديها
على أنها ستواصل
لـمــا تـصـفــه ب ـم ـحــاوالت إي ــران
الرامية إلــى ترسيخ وجودها
ال ـع ـس ـكــري ب ـهــا ،أف ـ ــادت هيئة
ال ـبــث اإلســرائـيـلـيــة الــرسـمـيــة،
أم ــس ،بــأنــه تــم إغ ــاق المجال
الـجــوي فــوق هضبة الـجــوالن
المحتلة ،أمام الرحالت الجوية
المدنية.
من جانب آخــر ،حذر سفير
ومندوب إيران الدائم لدى األمم
المتحدة مجيد تخت روانجي
إس ــرائـ ـي ــل مـ ــن «أي خ ـط ــأ فــي
الحسابات أو مغامرة محتملة»
ضد بالده.
وجاء ذلك في رسالة وجهها

ت ـخــت روانـ ـج ــي إل ــى الــرئـيــس
الدوري لمجلس األمن الدولي
ً
ردا على تهديدات إسرائيلية
إليران.
ونقل عن روانجي القول في
الرسالة« :خالل األشهر األخيرة
ازداد عـ ــدد وش ـ ــدة ت ـهــديــدات
الكيان اإلسرائيلي االستفزازية
والمغامرة باستمرار».
ِ
وتابع بالقول إن التهديدات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ت ـث ـبــت ب ــا شــك
أن إس ــرائ ـي ــل ه ــي ال ـم ـســؤولــة
عن «الهجمات اإلرهابية على
برنامجنا النووي السلمي في
الماضي».
وكـ ـ ـ ـ ــان وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
اإلسرائيلي يائير البيد هدد
أم ــس األول بــاسـتـخــدام الـقــوة
ض ــد إي ـ ـ ــران ،وقـ ـ ــال« :ن ـع ـلــم أن
هناك لحظات يتعين فيها على
األمم أن تستخدم القوة لحماية
العالم من الشر».
وأض ـ ـ ـ ــاف« :إذا كـ ـ ــان ن ـظــام
إرهابي سيحصل على سالح
نووي البد أن نتصرف ،البد أن
نوضح أن العالم المتحضر لن
يسمح بذلك».
وأوضح« :تحتفظ إسرائيل

سلة أخبار
تركيا تعزز صادرات
الـ«درون» إلثيوبيا والمغرب

ذكرت  4مصادر مطلعة أن
تركيا وسعت نطاق صادراتها
من الطائرات المسيرة المسلحة
"درون" من خالل التفاوض على
صفقات مع المغرب وإثيوبيا،
بعد استخدامها الناجح في
الصراعات الدولية.
ولم تعلن أنقرة وأديس أبابا
ً
والرباط رسميا أي اتفاق
بخصوص طائرات مسيرة
مسلحة ،لكن عدة مصادر
مطلعة على الترتيبات أطلعت
وكالة "رويترز" على التفاصيل.
وقال مسؤول تركي ،إن إثيوبيا
والمغرب طلبا شراء مسيرات
من طراز "بيرقدار تي.بي،"2
في حين أفاد مصدران أمنيان
مصريان بأن القاهرة طلبت
من الواليات المتحدة وبعض
الدول األوروبية مساعدتها
على تجميد أي صفقة ،في ظل
استمرار الخالفات مع أديس
أبابا بشأن سد النهضة.

«الجهاد» :سندعم األسرى
حتى لو ذهبنا لحرب

السالح المنفلت

دنماركي اعتنق اإلسالم يقتل  5بقوس رماية بالنرويج
م ـم ـس ـكــة ب ـي ــد ط ـ ـفـ ــل» .وأظـ ـ ـه ـ ــرت ص ــور
ً
نشرتها منصات إعالمية سهما أسود
ً
وقد استقر في أحد الجدران وعــددا من
األسهم الشبيهة بتلك المستخدمة في
ً
منافسات ،ملقاة أرضا.
والـشــرطــة فــي الـنــرويــج غير مسلحة
ً
عموما ،لكن بعد الحادث أمرت مديرية
الشرطة الوطنية بتسليح عناصرها على
مستوى البالد.
وع ـ ـقـ ــب ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم ،صـ ــرحـ ــت رئ ـي ـســة
ال ــوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن
بأنها تلقت بـحــزن بــالــغ أنـبــاء الهجوم

دوليات

صرح األمين العام لـ«الجهاد
اإلسالمي» في فلسطين ،زياد
النخالة ،بأن الحركة مستعدة
لخوض الحرب مع إسرائيل،
من أجل «مساندة األسرى في
السجون».
وعقب تصريح األمين العام،
الذي لوح بعدم االلتزام بمسار
الوساطة اإلقليمية الرامية
للتوصل إلى اتفاق تهدئة
يسمح بإعادة إعمار غزة،
أعلنت «سرايا القدس» ،الجناح
المسلح لـ»الجهاد»« ،النفير
العام» في صفوف مقاتليها.
إلى ذلك ،أفادت هيئة البث
اإلسرائيلي بإصابة فرد من
قوات حرس الحدود بجروح
جراء «اعتداء دهس» شمال
القدس.

سعيد يشرف على أول
اجتماع للحكومة

أشرف الرئيس التونسي،
قيس سعيد ،على أول
اجتماع تعقده الحكومة
التونسية الجديدة برئاسة
نجالء بودن في قصر
قرطاج أمس.
وهيمن الملف االقتصادي
والمالي على أجندة
االجتماع .وفي وقت سابق
أكدت بودن أن تحقيق
توازن المالية العمومية،
والمضي في اإلصالحات
االقتصادية الضرورية من
أولويات حكومتها.
ولفتت رئيسة الوزراء
خالل لقائها بكل من
وزيرة المالية ومحافظ
البنك المركزي ،إلى «أهمية
توحيد الجهود للخروج
من األزمة االقتصادية التي
تعيشها تونس».

وفاة زعيم «داعش»
بغرب إفريقيا

مساعد وزير الخارجية اإليراني مستقبال المنسق األوروبي
للمفاوضات بشأن االتفاق النووي في طهران أمس (رويترز)
بــال ـحــق ف ــي ال ـت ـصــرف ف ــي أي
لـحـظــة وب ـ ــأي ط ــري ـق ــة .ولـيــس
هذا حقنا فقط ،بل مسؤوليتنا
ً
أي ـض ــا» ،مـشـيــرا إل ــى أن إي ــران
«ذك ـ ــرت عـلـنــا أن ـهــا تــرغــب في
محونا من الوجود».
وج ـ ــاء ت ـهــديــد الب ـي ــد خــال
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوده بـ ـ ـصـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــة وزي ـ ـ ـ ــر
الـخــارجـيــة األمـيــركــي أنتوني
بلينكن ال ــذي عـبــر هــو اآلخــر
عـ ــن قـ ـ ــرب ن ـ ـفـ ــاد صـ ـب ــر بـ ــاده
واحتمال اللجوء إلى «خيارات
أخ ـ ــرى» ف ــي ظ ــل االقـ ـت ــراب من
نـقـطــة ال يـفـيــد عـنــدهــا إحـيــاء
االت ـف ــاق ال ـن ــووي ال ـم ـبــرم عــام
 2015ب ـهــدف تـقـيـيــد بــرنــامــج
طهران الذري.

ف ــي ال ـس ـيــاق ،أج ــرى مساعد
األمين العام للسياسة الخارجية
ب ــاالت ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ،ومـنـســق
الـ ـمـ ـف ــاوض ــات بـ ـش ــأن االتـ ـف ــاق
النووي مع إيران ،إنريكي مورا،
أمس ،مباحثات مع مساعد وزير
الخارجية اإليــرانــي رئيس وفد
الـتـفــاوض الـنــووي علي باقري
كني فــي طـهــران ،بـشــأن العديد
من القضايا ،من بينها استئناف
الجولة السابعة من مفاوضات
فيينا.
وتناولت المباحثات القضايا
الثنائية واإلقليمية والدولية،
بما في ذلك العالقات اإليرانية
األوروبية ،وقضية أفغانستان،
إضافة إلى المحادثات الخاصة

بــرفــع الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة عن
طهران.
وق ــام بــاقــري كـنــي فــي األي ــام
القليلة الماضية ،بجولة شملت
ً
دوال في المنطقة منها الكويت،
وق ـط ــر ،وب ــاك ـس ـت ــان ،وسـلـطـنــة،
عمان ،وتركيا.
ويــأتــي ذل ــك فــي وق ــت يجري
ال ـم ـب ـع ــوث األمـ ـي ــرك ــي ال ـخ ــاص
بالملف اإليــرانــي روب ــرت مالي
زيـ ـ ـ ــارة م ــرت ـق ـب ــة إل ـ ــى الـمـنـطـقــة
ت ـش ـمــل ال ـس ـع ــودي ــة واإلمـ ـ ـ ــارات
وقطر بهدف مناقشة الخيارات
«إذا ل ـ ــم تـ ـع ــد إي ـ ـ ـ ــران ل ــات ـف ــاق
النووي».
(بيروت  -أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

أعلن رئيس هيئة أركان
الدفاع في الجيش
النيجيري الجنرال الكي
إيرابور ،أمس ،وفاة
زعيم تنظيم «داعش» في
غرب إفريقيا أبومصعب
البرناوي.
وقال إيرابور للصحافيين:
«يمكنني أن أؤكد لكم
رسميا بأن البرناوي مات.
األمر بهذه البساطة .إنه
ميت وسيبقى ميتا» ،دون
أن يقدم أي تفاصيل عن
تاريخ وكيفية وفاته.

ةديرجلا
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الالعب المحلي يقتحم االحتراف من بوابة «الغصب»!
أحمد حامد

لم يركن الالعب المحلي للقدر
المحتوم كعادته في كل موسم
كان يشهد تسلل أنصاف
الالعبين األجانب إلى المالعب
الكويتية كمحترفين يتقاضون
المبالغ الطائلة ،بل نجح
المحليون في اقتحام الميركاتو
الذي أغلق أبوابه أمس األول
بكل قوة وأجبروا األندية على
توقيع عقود احتراف بعد أن
لوحوا بالبطاقة الدولية.

«شرارة» سلطان
وهاني والحشان
مهدت الطريق...
وكاظمة والعربي
حققا أكبر استفادة

طـ ـ ــارت ال ـط ـي ــور ب ــأرزاقـ ـه ــا في
سوق االنتقاالت الصيفية لالعبين
المحليين ،الذي أغلق أبوابه ،أمس
األول ،وسط نشاط ملحوظ حتى
ال ـســاعــات األخـ ـي ــرة ،ال ـتــي شهدت
عـ ــودة ط ــال جـ ــازع إل ــى الـكــويــت،
وم ــن قبله خــالــد شــامــان للنصر،
كما انتقل عبدالرحمن العنزي إلى
التضامن ،في حين استمر سلمان
البوص العب الساحل ،ونظيره في
خيطان فواز المبيلش في طريقهما
الخارجي من أجل الحصول على
بطاقتيهما الدولية وال ـعــودة من
بوابة القادسية.
وش ـه ــد سـ ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت في
ً
ً
الموسم الحالي رواجا كبيرا لالعب
الــوطـنــي ال ــذي ل ــوح صــراحــة ومن
دون خـجــل كــالـسـنــوات الماضية
بقدرته على الحصول على بطاقته
الــدولـيــة وتـحــديــد وجـهـتــه كيفما
شاء ،لتجد األندية نفسها مجبرة
على اتخاذ القرار الصعب والقاضي
ب ـم ـعــام ـلــة ال ــاع ـب ـي ــن الـمـحـلـيـيــن
ك ـم ـح ـتــرف ـيــن ،وإن ك ـ ــان ال ـم ـقــابــل
المادي في أغلب الصفقات لم يرتق
لمستوى الطموح.
وجاءت شرارة االنتقال المحلي
في الموسم الحالي نحو تحقيق
ح ـل ــم االحـ ـ ـت ـ ــراف ح ـت ــى وإن ك ــان
ً
داخليا من بوابة القادسية عندما
أع ـ ـلـ ــن ثـ ــاثـ ــي األصـ ـ ـف ـ ــر س ـل ـطــان
العنزي ،وسيف الحشان ،ورضــا
ه ــان ــي ،الــرح ـيــل ع ــن األص ـف ــر بعد
س ـن ــوات طــوي ـلــة م ــن ال ـخــدمــة من
دون وج ـ ــود ال ـت ـقــديــر الـمـنــاســب،
ك ـمــا لـحـقـهــم مـحـمــد ال ـف ـهــد ال ــذي
ً
وقع أخيرا مع النصر ،وكرر العب
الـنـصــر ط ــال الـعـجـمــي ،وعثمان

الـشـمــري "ال ـج ـه ــراء" السيناريو،
لـيـلـحـقـهــم ال ـع ــدي ــد م ــن الــاعـبـيــن
أمـ ـث ــال خ ــال ــد ص ـب ــاح "الـ ـجـ ـه ــراء"،
وعبدالله الشرهان "كاظمة" ،وعلي
عبدالرسول "اليرموك" وغيرهم.

القادسية يرد
وعـلــى الخطى س ــار القادسية
ل ـت ـعــويــض ال ـق ـص ــور ال ـ ــذي خلفه
رحيل العديد مــن أوراق ــه الرابحة
لـيـجــد ضــال ـتــه ف ــي خ ــال ــد صـبــاح
"ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء ،وع ـب ــدال ـل ــه الـعـتـيـبــي
ً
"الـســاحــل" ،وأخ ـيــرا محمد الربيع
العب الكويت السابق ،الذي انتقل
في الموسم الماضي إلى برقان ،كما
وقع القادسية مع فــواز المبيلش،
وسلمان البوص على أن يوجدا مع
األصفر في انتقاالت الشتاء.

الكويت في الصورة
ك ـع ــادت ــه ل ــم ي ـف ــوت ال ـكــويــت
ال ـف ــرص ــة لـتـحـقـيــق االس ـت ـف ــادة
المطلوبة في سوق االنتقاالت،
إذ اسـتـعــاد العـبــه طــال جــازع،
ال ــذي خ ــاض خ ــال الموسمين
ال ـ ـمـ ــاض ـ ـي ـ ـيـ ــن تـ ـج ــربـ ـتـ ـي ــن ف ــي
ع ـم ــان ،وق ـط ــر ،ون ـج ـحــت إدارة
األبيض في التعاقد مع الورقة
الــرابـحــة فــي الـمــوســم الماضي
عبدالمحسن الـتــركـمــانــي ،إلــى
جانب الصاعد الــواعــد يوسف
الرشيدي العب الجهراء.

مكاسب للعربي وكاظمة
يعد ناديا العربي وكاظمة األكثر
استفادة من االنتقاالت الصيفية،
بعد أن فتحا أبــوابـهـمــا لالعبين
الحاصلين على البطاقات الدولية،

الحشان والتركماني في لقاء سابق
وسط وجود مبرر واحد أن هؤالء
ناد ،وعليه
الالعبين ال ينتمون ألي ٍ
فإن التحرك في اتجاههم أمر مباح
ً
بعيدا عن ميثاق األندية الذي صار
ً
حبرا على ورق في الوقت الحالي،
ونجح األخضر في الحصول على
خــدمــات سلطان العنزي ،وسيف
ً
الحشان ،وعلي عبدالرسول ،وأيضا
خ ــال ــد ال ـم ــرش ــد العـ ــب ال ـقــادس ـيــة
السابق.
وبالمثل حصل كاظمة على
خدمات عثمان الشمري ،ورضا
هــانــي ،ومـحـمــد ال ـفــارســي ،كما

اشترى بطاقة شبيب الخالدي
مـ ــن ال ـ ـسـ ــاحـ ــل ،واي ـ ـضـ ــا أح ـم ــد
عتيق.

النصر يضرب بقوة
وكــان للنصر نصيب كبير من
الالعبين المحليين ،بعد أن تحرك
بذكاء في اتجاه مشاري العازمي،
ويـعـقــوب ال ـط ــراروة ،كما استعاد
خالد شامان الذي كان في طريقه
للحصول على بطاقته الــدولـيــة،
ول ــم تـنــس إدارة الـعـنــابــي توقيع
عـقــود مـلــزمــة مــع أغـلــب الالعبين

المميزين لمنع ت ـكــرار سيناريو
طالل العجمي.

الفحيحيل والشباب
شـ ـ ـه ـ ــدت صـ ـ ـف ـ ــوف ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب
والفحيحيل استقطابات كثيرة،
فأبناء األحمدي دعموا الصفوف
ب ـع ـب ــدال ـه ــادي خ ـم ـيــس ،ومـحـمــد
زن ـي ـفــر ،ومـحـمــد ال ـم ــوس ــوي ،ولــم
تـ ـكـ ـتـ ـم ــل م ـ ـسـ ــاعـ ــي ض ـ ــم م ـح ـمــد
القحطاني "الـقــادسـيــة" ،وبالمثل
دعم الفحيحيل صفوفه بمشاري
ال ـ ـك ـ ـن ـ ــدري ،وم ـ ـن ـ ــور الـ ـمـ ـطـ ـي ــري،

األزرق األولمبي يختبر قدراته اليوم أمام نظيره القطري
•

حازم ماهر

يخوض منتخبنا األولمبي مباراته التجريبية
األول ــى أم ــام المنتخب الـقـطــري فــي الـ ـ  6:00من
مساء اليوم على استاد سحيم بن حمد بنادي
قطر.
وتأتي المباراة ضمن استعدادات "األولمبي"
ل ـخ ــوض م ـنــاف ـســات ال ـم ـج ـمــوعــة ال ــراب ـع ــة الـتــي
تــم تأجيلها  48ســاعــة لـتـقــام خ ــال الـفـتــرة من
 27الـجــاري إلــى  2نوفمبر المقبل ،بسبب عدم
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ع ـل ــى الـ ــدولـ ــة الـ ـت ــي سـتـسـتـضـيــف

التصفيات ،في وقت يستعد المنتخب القطري
لمنافسات المجموعة األولى ضمن التصفيات
ذاتها ،التي ستقام خالل الفترة من  25إلى 31
الجاري.
ويـ ـع ـ ّـول ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي لـلـمـنـتـخــب ب ـق ـيــادة
المدرب اإلسباني غونزاليس ومساعديه محمد
العزب وطــارق الخليفي ،على مباراة اليوم ،ثم
مـبــاراة االثنين المقبل أمــام المنتخب القطري
ً
ً
أيضا كثيرا لوضع لمساته األخيرة على الخطة
والتشكيل اللذين سيخوض بهما التصفيات،
مــع الــوضــع أن الـمــدرب لــم يتوصل لهما بشكل

نهائي في بطولة غرب آسيا ،التي من المفترض
أنها ستجهز المنتخب بشكل كامل!
ويسعى الـجـهــاز الفني إلــى تــافــي سلبيات
ب ـط ــول ــة غ ـ ــرب آس ـ ـيـ ــا ،وم ـن ـه ــا ع ـ ــدم االن ـس ـج ــام
والـتـنــاغــم ،إضــافــة إل ــى األخ ـطــاء الــدفــاعـيــة ومــا
أكثرها ،كما يعمل مدرب حراس المرمى سمير
دشتي على تجهيز الحارسين خالد العجاجي
وعبدالعزيز البحر بشكل جيد ،مع الوضع في
ً
االعـتـبــار أن دشـتــي يـبــذل ج ـهــودا مضاعفة في
التدريبات منذ توليه المسؤولية.
ويفتقد منتخبنا األولمبي لالعبين الثالثة

محمد الربيع ومهدي دشتي وحمد القالف إلى
جانب الحارس عبدالرحمن فهد كميل ،بعدما
عادوا إلى البالد بسبب انتهاء التفرغ الرياضي.
ومن المؤكد ،أن التشكيل األساسي سيشهد
تغييرات بالجملة ،لكن هـنــاك أ سـمــاء ال يمكن
االستغناء عنها منها فــي خــط الــدفــاع يوسف
الـحـقــان وعـلــي عـبــدالــرســول وراش ــد الــدوســري،
وخــط الــوســط مـبــارك الفنيني وخـلــف السالمة
وحـسـيــن دش ـتــي ،وف ــي الـهـجــوم عـيــد الــرشـيــدي
وبـنــدر السالمة ويــوســف الــرشـيــدي ،والـحــارس
خالد العجاجي.

«الشباب» يعسكر في السعودية ويواجه العربي
ً
وف ـق ــا لـبــرنــامــج اإلع ـ ــداد ال ــذي وض ـعــه م ــدرب
منتخبنا للشباب لكرة القدم ،اإلسباني كارلوس
مارتينيز ،بالتنسيق مع اللجنة الفنية باتحاد
الكرة ،فــإن الفريق سيدخل في معسكر تدريبي
بالسعودية ابتداء من  7نوفمبر المقبل ،والذي
سيستمر حتى ما قبل انطالق بطولة غرب آسيا،
بأربيل يوم  21المقبل.
وسيتم إلغاء المعسكر ،في حال اتخذ اتحاد

جانب من تدريب المنتخب األولمبي

•

تعاقدت إدارة نادي الشباب مع المحترفين
األميركيين ماجيك وبراندون ،لتدعيم صفوف
الفريق األول لكرة السلة ،اسـتـعــدادا للموسم
المقبل الذي ينطلق االثنين المقبل ،من خالل
ال ـجــولــة االفـتـتــاحـيــة لـ ــدوري ال ــدرج ــة األول ــى،
ويلعب ماجيك في مركز الجناح ،بينما يلعب
ب ــران ــدون ف ــي م ــرك ــز االرتـ ـك ــاز "ال ـس ـن ـت ــر" ،ولــم
يسبق لهما اللعب فــي المنطقة .كما جــددت
إدارة النادي عقد صانع ألعاب الفريق حسين
حــاجـيــه لــاس ـت ـمــرار م ــع ال ـفــريــق ف ــي الـمــوســم
ال ـم ـق ـبــل ،وض ـم ــت الــاع ـب ـيــن ج ــاس ــم سـبــزالــي
ومحمد المطيري من الساحل ،وعلي العتيبي
من النادي العربي ،وعبدالعزيز الظفيري من
بــرقــان بنظام اإلع ــارة ،إلــى جانب التعاقد مع

•

الالعب سالم الهجرس كالعب حر.
بــدوره ،قال مــدرب الفريق األول بنادي
ال ـش ـبــاب عـبــدالـعــزيــز ال ـقــاف إن ال ـنــادي
اسـتـعــد الن ـطــاق ال ـ ــدوري بـشـكــل جـيــد،
عبر التعاقد مــع الالعبين األجنبيين
وإبـ ـ ــرام ب ـعــض ال ـت ـع ــاق ــدات الـمـحـلـيــة،
مضيفا أن الـنــادي يـفــاوض أيضا في
الوقت الحالي محمد السيسي الذي
لعب لعدة أندية كويتية خالل الفترة
الماضية ويقترب من التوقيع معه.
وأشـ ــار ال ـقــاف إل ــى أن الـشـبــاب
يـسـعــى ال ــى ح ـجــز ب ـطــاقــة الـتــأهــل
لـ ـ ـل ـ ــدوري الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز فـ ــي ال ـم ــوس ــم
الـمـقـبــل ،مــوضـحــا أن فــريـقــه لديه
األوراق التي تمكنه من المنافسة
بقوة على حجز البطاقة الرئيسية.

اقتربت إدارة نادي كاظمة من التعاقد مع نجم
الفريق األول لكرة السلة بنادي الكويت والمنتخب
الوطني حسين الخباز ،لتدعيم صفوف الفريق
األول استعدادا للموسم المقبل ،واتفق الطرفان
على جميع بنود العقد ،ومن المتوقع أن يشهد
اليوم التوقيع الرسمي.
وعلمت "الجريدة" أن انضمام الخباز إلى سلة
كاظمة جاء بعد أن منحته إدارة نادي الكويت ،الذي
يرتبط معها بعقد ،الضوء األخضر لالنتقال ،وفضل
الخباز العرض المقدم من نادي كاظمة على العرض

يعتبر فريقا الساحل والجهراء
منبع الــاعـبـيــن المميزين الــذيــن
انـتـشــروا فــي أغـلــب األنــديــة ســواء

«المسابقات» تؤجل الدوري الممتاز
تتجه النية داخــل لجنة المسابقات باتحاد الكرة إلــى تأجيل
بطولة دوري  stcللدرجة الممتازة  3أيام ،لينطلق يوم  6نوفمبر
الـمـقـبــل ،ب ــدال مــن  3م ـنــه ،بـسـبــب تــأجـيــل الـمـجـمــوعــة الــراب ـعــة من
منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت  23سنة،
التي تضم منتخبات السعودية وأوزبكستان ووبـنـغــادش إلى
جانب منتخبنا األولمبي.
وستصدر اللجنة الجدول بعد تعديل موعد االنطالق الجديد
عقب اجتماعها االثنين المقبل.

األبيض يتجاوز الجزيرة
اختتم فريق الكويت لكرة
ال ـق ــدم م ـبــاريــاتــه ال ــودي ــة في
معسكر اإلمارات الذي دخله
استعدادا لمواجهة المحرق
الـبـحــريـنــي ف ــي ن ـهــائــي غــرب
ك ــأس االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي 20
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،وح ـ ـقـ ــق األبـ ـي ــض
الفوز على الجزيرة بهدفين
مقابل هدف في المباراة التي
جـمـعــت بـيـنـهـمــا أ م ــس األول
في دبي.
وأحـ ـ ـ ــاط الـ ـجـ ـه ــاز اإلداري
ل ــأبـ ـي ــض م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة الـ ـج ــزي ــرة
ب ـب ـعــض الـ ـس ــري ــة ،ف ــي اشـ ــارة
لـ ــدخـ ــول الـ ـف ــري ــق فـ ــي أجـ ـ ــواء
النهائي اآلس ـيــوي ،وضــرورة

حجب أي معلومات عن فريق
المحرق.
وم ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر أن ي ـن ـط ـلــق
ال ـ ـكـ ــويـ ــت إل ـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـنـ ــامـ ــة 17
الجاري ،على أن يترأس الوفد
رئيس النادي خالد الغانم.

محمد عبدالعزيز

يتطلع فريق كاظمة للكرة الطائرة النتزاع
المركز الخامس في البطولة اآلسيوية لألندية
للرجال التي تختتم اليوم في تايلند ،والثأر من
غريمه غاز الجنوب العراقي ،عندما يلتقيان في
الـ  8:30صباح اليوم في مباراة تحديد المركزين
الخامس والسادس في البطولة ،بينما يتنافس
في ال ــ 6:00مساء فريقا ديموند التايلندي مع
اجمك األوزباكستاني على المركزين السابع
والثامن.
وكان البرتقالي فاز على نظيره ديموند فود
التايلندي بثالثة أشواط لشوط واحد ،وجاءت
نتائج األشواط كالتالي،23-25 ،25-20 ،22-25 :
 ،21-25وبنفس النتيجة تغلب غــاز الجنوب
العراقي على اجمك األوزباكستاني بواقع أشواط:
 ،21-25 ،25-22 ،21-25 ،21-25أمس ،في مباراتي
تحديد المراكز من الـ  8إلى الـ  5في البطولة.

الخباز يقترب من البرتقالي
المقدم من نادي الجهراء ،بالرغم من أن عرض
األخير األفضل ماليا ،غير أن الالعب فضل
كاظمة كونه قريبا من سكنه.
ويعتبر الخباز إضافة كبيرة لسلة كاظمة
قـبــل ان ـطــاق ال ـمــوســم ،السـيـمــا أن الــاعــب
يمتاز بالخبرة والسرعة والتصويبات من
الداخل والخارج ،مما يمنح المدرب األميركي
لسلة كاظمة اودينز خيارات أكبر قبل انطالق
الموسم والــدخــول فــي خــط المنافسة على
األلقاب الموسم المقبل.

المنبع

كاظمة للثأر من «غاز الجنوب» في «آسيوية الطائرة»

سلة الشباب تضم براندون وماجيك
جابر الشريفي

ً
ً
غ ــرب آس ـيــا ل ـكــرة ال ـق ــدم ق ـ ــرارا رس ـم ـيــا بتأجيل
الـبـطــولــة ،مــع الــوضــع فــي االعـتـبــار عــدم تحديد
موعد إجراء مراسم القرعة حتى أمس.
إل ــى ذلـ ــك ،ي ـخــوض مـنـتـخــب ال ـش ـبــاب م ـبــاراة
وديــة مع فريق العربي لنفس المرحلة السنية،
في السابعة من مساء األحد المقبل ،على ملعب
المرحوم عبدالرحمن البكر باتحاد الكرة.

وع ـب ــدال ـع ــزي ــز الـ ـقـ ـط ــان ،ون ــاص ــر
القحطاني العب الكويت السابق،
إلــى جانب حسين غملوش العب
القادسية ،وتمسك الفحيحيل كذلك
بــورقـتــه الــراب ـحــة ف ــواز الــرشـيــدي
الــذي كــان قــاب قوسين للحصول
على بطاقته الدولية واالنتقال إلى
حيث شاء.

فــي الـمــوســم الـحــالــي أو المواسم
الماضية ،في حين كــان الالعبون
الصاعدون في الكويت والقادسية
وال ـع ــرب ــي مـقـصــد أن ــدي ــة الــوســط
كالفحيحيل والشباب ،والتضامن.
م ــن جــان ـبــه اس ـت ـبــق الـســالـمـيــة
أغلب األنــديــة بتحصين الالعبين
من إغراءات االنتقال ،إذ وقعت إدارة
السماوي مع المميزين في الصفوف
أم ـث ــال م ـب ــارك الـفـنـيـنــي ،ومحمد
الـهــويــدي ،ومـهــدي دشـتــي ،وحمد
القالف ،وفواز عايض ،وعلى شاكلة
السالمية سارت أندية عديدة.

مباراة ثأرية

عبدالعزيز
القالف

ويــدخــل كاظمة الـلـقــاء بهدفين أساسيين،
أولهما تحقيق المركز الخامس في البطولة،
وثانيهما الـثــأر مــن هزيمته أم ــام غريمه غاز
ال ـج ـنــوب ف ــي دور ال ـم ـج ـمــوعــات ،ل ــذا سيلقي
مــدربــه البرازيلي فابيانو ربيبرو بكل أورقــه
ً
الرابحة لتحقيق غايته فــي الـفــوز ،خصوصا
ً
ً
أن ال ـفــريــق الـمـنــافــس يعتبر ك ـتــابــا مفتوحا
أمامه بعد المباراة الماضية ،وكذلك لتجربته
ج ـم ـيــع الــاع ـب ـيــن ف ــي ال ـب ـطــولــة واالسـ ـتـ ـق ــرار
عـلــى أفـضــل تشكيلة ممكنة لتحقيق نتيجة
ً
ايجابية .وسيخوض فابيانو اللقاء مدعوما
بـتــألــق عـبــدالــرحـمــن ال ـم ـطــوع ومـشـعــل العمر
والدومنيكاني سانتوس.

العبو كاظمة خالل لقاء ديموند فود التايلندي

«االتحاد» أصدر جداول بطوالت الموسم
أصدرت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة
الطائرة ،أمس األول ،جداول بطوالت الموسم
الـجــديــد ،بــدايــة مــن "فـئــة العمومي" وتشمل
بطوالت الدوري بدرجتيه الممتازة واألولى،
وك ــأس االت ـح ــاد ،وبـطــولــة االت ـح ــاد ،وكــذلــك
جداول بطولة الدوري للمراحل السنية الشباب
والناشئين واألشبال.
وستبدأ بطوالت الدرجة األولــى ببطولة
كــأس االتـحــاد (ال ــدور األول  26ال ـجــاري) ،ثم
بطولة الدوري الممتاز في  12نوفمبر المقبل
بمباريات الجهراء مع العربي ،والكويت مع
الـقــادسـيــة ،والـتـضــامــن مــع بــرقــان ،وبعدها

بـيــوم واح ــد ينطلق القسم األول فــي دوري
الدرجة األولى بمباراتي الشباب مع الساحل،
واليرموك مع منتخب الشباب ،يليه بطولة
االتحاد "التنشيطية" ،وستبدأ في  23نوفمبر
المقبل ،وذلك خالل فترة استعداد المنتخب
الوطني األول لدورة األلعاب الخليجية المقبلة
في الكويت.
ف ــي حـيــن ي ـبــدأ دوري ال ـم ــراح ــل السنية
بدوري األشبال تحت  15سنة في  22الجاري،
يليه دوري الناشئين تحت  17سنة في 24
ً
الجاري ،وأخيرا دوري الشباب تحت  20سنة
في  31الجاري.
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تشلسي في ضيافة بيرنتفورد ...واألنظار نحو قمة التسيو واإلنتر غدا
سيكون باريس سان ًجرمان
المدجج بالنجوم مطالبا
باستعادة نغمة الفوز ،عندما
يستقبل أنجيه اليوم ،في
المرحلة العاشرة من الدوري
القدم ،بينما
الفرنسي لكرة ً
تتجه األنظار غدا إلى استاد
"أوليمبيكو" ،حيث مواجهة
التسيو وضيفه إنتر ميالن في
المرحلة الثامنة من الدوري
االيطالي.

ُ
تستأنف منافسات الدوري الفرنسي
ل ـكــرة الـ ـق ــدم ،م ــع مـسـعــى ب ــاري ــس ســان
جرمان الستعادة توازنه عقب خسارته
األخـ ـي ــرة أم ـ ــام ريـ ــن (ص ـ ـفـ ــر ،)2-عـنــدمــا
يستضيف أنـجـيــه ال ـيــوم فــي المرحلة
العاشرة ،وسط تكهنات حيال مستقبل
نجمه كيليان مبابي الـتــي ّ
تخيم على
أجواء النادي.
وك ـ ـ ــان ري ـ ــن أوق ـ ـ ــف ق ـب ــل أس ـبــوع ـيــن
االنـ ـتـ ـص ــارات الـمـتـتــالـيــة لـضـيـفــه ســان
جــرمــان المتصدر وألـحــق بــه الخسارة
األولى هذا الموسم في المرحلة التاسعة
من البطولة ،وحرمه من الفوز التاسع
ً
تواليا فتجمد رصيده عند  24نقطة.
حينئذ ش ــارك األرجـنـتـيـنــي ليونيل
م ـي ـســي فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ب ـع ــد غـ ـي ــاب فــي
مرحلتين .لكن اليوم لن يكون "البرغوث"،
ع ـلــى غ ـ ــرار جـمـيــع زم ــائ ــه م ــن أمـيــركــا
ً
الجنوبية ،حاضرا مع النادي الباريسي،
النشغاله مع منتخب بالده في تصفيات
أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر
 2022أمام البيرو.
في خضم مسعى التعويض والعودة
إل ــى س ـكــة االنـ ـتـ ـص ــارات ،تـبـقــى مـســألــة
بـقــاء مبابي مــن عــدمــه ،حــديــث الساعة
في النادي.
وقـ ـ ــال مـ ـ ــدرب ال ـف ــري ــق األرج ـن ـت ـي ـنــي
مــاوريـسـيــو بوكيتينو فــي مـقــابـلــة مع
إذاعة "كادينا سير" أمس األول "سأكون
ً
سـعـيــدا إذا بـقــي هـنــا (مـبــابــي) سـنــوات
عديدة".
وأضـ ـ ــاف "ن ـت ـح ـ ّـدث ع ــن أحـ ــد أفـضــل
الالعبين فــي الـعــالــم ،بإمكانات هائلة،
ً
يبلغ من العمر  22عاما فقط .سيحاول
النادي إقناعه وإغراءه بالبقاء هنا" ،قبل
انتهاء ّعقده في يونيو .2022
وصــنــف بوكيتينو مبابي على أنه
ً
"حاليا بمستوى ميسي و(البرتغالي)
كريستيانو رونالدو ،إنها فرصة وجوده
هـنــا مــع نـيـمــار ول ـيــو .إن ــه لـمــن دواع ــي
ً
سرورنا أن نرى الثالثة معا كل يوم في
التدريبات".

ّ
وقبل عشرة أيام ،تطرق الدولي نفسه
ً
للمرة األولى علنا إلى مسألة رحيله عن
ً
النادي الباريسي ،قائال إنه أبلغ ناديه في
نهاية يوليو الماضي رغبته بالرحيل.
وأوضح بطل العالم  2018في حديث
لبرنامج إذاعي نشر راديو مونتي كارلو
مقتطفات منه على موقعه اإللكتروني
ً
"مــوقـفــي ك ــان واض ـح ــا .قـلــت إنـنــي أريــد
ً
المغادرة ،وقلت ذلك مبكرا بما يكفي".

تشلسي في ضيافة بيرنتفورد
وف ـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ،وض ـمــن
مـنــافـســات الـمــرحـلــة الـثــامـنــة ،يخوض
تشلسي المتصدر غدا مواجهة ال تخلو
من الصعوبة ،عندما يحل ضيفا على
بــريـنـتـفــورد ال ــذي يـقــدم مـسـتــوى رائـعــا
مــؤخــرا ،حـيــث لــم يخسر فــي آخ ــر اربــع
مواجهات في مختلف المسابقات .وكان
بــري ـن ـت ـفــورد ق ــد ت ـع ــادل أمـ ــام لـيـفــربــول
بثالثة اهداف لكل فريق في المرحلة قبل
الماضية ،األمــر الــذي يؤكد انــه منافس
ش ــرس ألي ف ــري ــق ،وف ــي الـمـجـمــل لعب
برينتفورد سبعة مباريات فاز في ثالث
وتـعــادل فــي مثلها بينما تلقى هزيمة
وحيدة.
مــن جــانـبــه ،يــدخــل الضيف تشلسي
هذه المواجهة متصدرا الترتيب برصيد
 16نقطة بعدما فاز في خمس مباريات
وتعادل في واحدة وتلقى هزيمة أيضا،
وتـلـقــى تشلسي أخ ـبــار س ــارة الجمعة
الماضي ،بعد ان عاود الدولي الفرنسي
نغولو كانتي تمارينه بعد انتهاء فترة
عــزلــه وتـعــافـيــه مــن ف ـيــروس "ك ــورون ــا"،
وس ـي ـك ــون ب ــإم ـك ــان ال ـ ـمـ ــدرب األل ـم ــان ــي
لتشلسي توماس توخل االعتماد على
كانتي في مباراة الغد.
ً
وكان ابن الثالثين عاما عاد للتو من
إصابة في الكاحل قبل أن تأتي نتيجة
اختبار "كــورونــا" إيجابية ،ما أدى الى
ً
ابـتـعــاده مـجــددا عــن بطل دوري أبطال
أوروبا للموسم الماضي.

جانب من تدريبات باريس سان جرمان
وف ــي م ـبــاراة أخ ــرى الـسـبــت ،يلتقي
لـيـفــربــول مــع مضيفه واتـ ـف ــورد ،ومــن
الـمـتــوقــع أن ي ـكــون تــريـنــت ألـكـسـنــدر-
أرنــولــد وديــوغــو جــوتــا ،ثـنــائــي فريق
ل ـي ـف ــرب ــول ،ج ــاه ــزي ــن ل ـل ـم ـش ــارك ــة فــي
المواجهة ،حسب ما أفاد النادي األحمر.
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ـ ــرى ،ي ــواص ــل العــب
الــوســط تـيــاغــو ألـكــانـتــارا تـعــافـيــه من
إصابة في ربلة الساق ،وأكد كلوب أن
النجم اإلسباني سيغيب على األرجح
عن مواجهة واتفورد.
وأضاف مدرب ليفربول "ربما يحتاج
ً
تياغو إلى فترة أطول قليال ،لم يشارك
ف ــي ت ــدري ــب ال ـفــريــق حـتــى اآلن  -هــذه
ليست دائما عالمة جيدة لبدء المباراة
التالية".

وأوض ــح كلوب "فيما يتعلق ببقية
(الــاع ـب ـيــن) الــدول ـي ـيــن ،بـعـضـهــم ع ــاد،
وم ــن ال ــواض ــح أن الـبـعــض لــم ي ـعــودوا
بعد .وسنرى".
ويحتل ليفربول المركز الثاني في
ترتيب الدوري اإلنكليزي ،بعد خوضه
مبارياته السبع األولى في المسابقة هذا
الموسم ،برصيد  15نقطة ،بفارق نقطة
وحيدة خلف تشلسي (المتصدر) ،علما
بأنه الفريق الوحيد الذي مازال محافظا
ع ـل ــى س ـج ـلــه خ ــال ـي ــا م ــن الـ ـه ــزائ ــم فــي
البطولة خالل الموسم الحالي حتى اآلن.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،يـعــانــي واتـ ـف ــورد من
ال ـب ــداي ــة ال ـم ـه ـتــزة بــالـمـســابـقــة ،حيث
يتواجد في المركز الخامس عشر حاليا
بــرصـيــد  7ن ـقــاط ،وه ــو مــا تسبب في

ّ
ساو باولو يقيل كريسبو ويعين سيني
أعلن نادي ساو باولو البرازيلي إقالة مدربه
األرجنتيني المهاجم الدولي السابق هرنان
كريسبو ،على خلفية ت ــردي نتائج الفريق،
ّ
وعين الحارس البرازيلي السابق روجيريو
ً
سيني خلفا له.
ً
وك ـ ــان كــري ـس ـبــو ال ـب ــال ــغ  46ع ــام ــا ،تسلم
المهمات الفنية للفريق في فبراير الماضي،
وذلــك بعد ثالثة أسابيع من قيادته مواطنه
المتواضع نادي ديفنسا إي جوستيسيا للفوز
بلقب مسابقة "سوداميريكانا".

وأك ــد س ــاو بــاولــو ،فــي ب ـيــان ،أن الطرفين
تــوصــا إلــى "ات ـفــاق مـتـبــادل بعد مفاوضات
بين المدرب وأعضاء من نادي الـ"تريكولوري".
وبدأ كريسبو مهمته في بالد السامبا على
وقع قيادة ساو باولو للفوز بلقب الوالية في
ً
مايو الماضي ،منهيا  9أعوام من الصيام عن
األلقاب للنادي.
ً
غير أن األمور أخذت منحى مغايرا لمهاجم
ميالن اإليطالي وتشلسي اإلنكليزي السابق
مع بداية الدوري البرازيلي هذا الموسم ،حيث

كريسبو

جواو :لم أصل إلى مستواي الحقيقي
قال جواو فيليكس ،نجم وسط أتلتيكو مدريد
اإلسباني ،أمس األول ،إنه يثق بقدرته على منافسة
النجمين الشابين الفرنسي كيليان مبابي
والنرويجي إيرلينغ هاالند مستقبال على
لقب األفضل في العالم.
وأكد الالعب البرتغالي في تصريحات
إلذاعة (تي إن تي) البرازيلية "لم أصل إلى
أفضل مستوى لي بعد .اإلصابات الكثيرة
مؤخرا كانت سببا في هذا األمر ،ولم أحظ
بفرصة اللعب لعام كامل بدون إصابة .أعتقد
أنــه عندما يـحــدث هــذا األم ــر ،سأكون
حينها قادرا على التواجد في القمة".
وأق ـ ـ ـ ــر صـ ــاحـ ــب الـ ـ ـ ـ ـ ــ 21ع ــام ــا
ب ــأن ــه ي ـب ـحــث ع ــن "الـ ـثـ ـب ــات" في
المستوى ،ولكن من أجل تحقيق
هذا األمــر" ،من الضروري لعب
م ـب ــاري ــات ك ـث ـيــرة كــأســاســي"
ألن ال ــدخ ــول كـبــديــل "ليس
مماثال".
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح "ث ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــات
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى يـ ـ ــأتـ ـ ــي م ــن
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة كـ ــأسـ ــاسـ ــي،
وب ـعــدد الـمـبــاريــات المتتالية التي
تلعبها".

وأكد الالعب الشاب أن عالقته بمدربه في النادي
الـ ـم ــدري ــدي ،األرج ـن ـت ـي ـنــي دي ـي ـغــو سـيـمـيــونــي،
"طـبـيـعـيــة ت ـم ــام ــا" ،ول ـك ـنــه أقـ ــر أن ـه ـمــا ال
يتحدثان "كثيرا" وفقط "عند الضرورة".
وأوضح أيضا أنه من "السهل" اللعب
بـ ـج ــوار ال ـن ـج ــم األوروغ ـ ـ ــوائ ـ ـ ــي لــويــس
سـ ــواريـ ــز ،ال ـ ــذي كـ ــان "ي ـتــاب ـعــه ك ـث ـيــرا"،
ع ـن ــدم ــا كـ ـ ــان ي ـش ـك ــل ث ــاث ــي رائ ـ ـ ــع مــع
النجمين األرجنتيني ليونيل ميسي
والبرازيلي نيمار دا سيلفا
في برشلونة.
(إفي)

جواو فيليكس

أعلنت رابطة الالعبين المحترفين بالدوري
اإلنـكـلـيــزي ام ــس ف ــوز الـنـجــم ال ـم ـصــري محمد
صالح بجائزة أفضل العبي البريمير ليغ لشهر
سبتمبر الماضي ،وفقا لتصويت الجماهير.
ويـ ـتـ ـص ــدر ص ـ ــاح ق ــائ ـم ــة هـ ــدافـ ــي ال ـ ـ ــدوري
اإلنكليزي الممتاز بستة أهــداف متساويا مع
جيمي فاردي العب ليستر سيتي.
وس ـج ــل ص ــاح ال ـش ـهــر ال ـم ــاض ــي ث ــاث ــة من
أهـ ــدافـ ــه ال ـس ـت ــة ح ـت ــى اآلن فـ ــي ه ـ ــذا ال ـمــوســم
بالبريميير ليغ حيث هز شباك كريستال باالس
(إفي)
وليدز يونايتد وبرينتفورد.

الدوري اإليطالي
وف ـ ــي إيـ ـط ــالـ ـي ــا ،سـ ـتـ ـك ــون األن ـ ـظـ ــار

ماينان يغيب  10أسابيع

تــزامــن تــراجــع أداء س ــاو بــاولــو مــع خــروجــه
م ــن ال ـ ـ ــدور ث ـم ــن ال ـن ـه ــائ ــي ل ـم ـســاب ـقــة "ك ــوب ــا
ليبرتادوريس" ،الموازية لــدوري أبطال
أوروبا.
وأشــار النادي ،في بيان آخر،
إلى أن أسطورة النادي سيني (48
ً
ً
عاما) ،وقع عقدا لتدريب الفريق
حتى ديسمبر .2022

صالح أفضل العب في «البريمير
ليغ» لشهر سبتمبر

رحيل مديره الفني تشيسكو مونوز،
وتعيين المدرب اإليطالي المخضرم
كـ ــاوديـ ــو رانـ ـيـ ـي ــري ،الـ ـ ــذي س ـب ــق لــه
ال ـت ـتــويــج بـلـقــب ال ـب ـطــولــة م ــع ليستر
سيتي ،خلفا له.
وف ـ ــي الـ ـمـ ـب ــاري ــات األخـ ـ ـ ـ ــرى ،يـلـعــب
وات ـف ــورد مــع لـيـفــربــول ،واس ـت ــون فيال
مــع وولـفــرهــامـبـتــون ،ولـيـسـتــر سيتي
مــع مانشستر يــونــايـتــد ،ومانشستر
سيتي مع بيرنلي ،وساوثامبتون مع
ليدز يونايتد ،ونورويتش سيتي مع
برايتون.

أعلن نادي ميالن اإليطالي لكرة القدم ،أمس
األول ،أن حارس مرماه الدولي الفرنسي مايك
ماينان سيغيب لـ  10أسابيع ،بعد خضوعه
لجراحة إثر إصابة في معصمه األيسر.
وق ـ ــال م ـي ــان إن م ــاي ـن ــان خ ـضــع لفحص
بالمنظار "حــدد إصــابــة فــي أربـطــة معصمه
األيسر وتمت معالجتها".
وأض ــاف الـنــادي اإليطالي أنــه "تــم تثبيت
ً
برغي عن طريق الجلد أيضا في عظم الرسغ
فـ ــي م ـع ـص ـمــه ب ـس ـبــب م ـش ـك ـلــة فـ ــي األوعـ ـي ــة

نتائج مميزة مع فليك

العبو المنتخب األلماني خالل مباراة سابقة

وفاز الفريق بمبارياته الخمس تحت قيادة فليك ،في
نقلة كبيرة من آخر مباريات لعبها المنتخب تحت قيادة
يواخيم لوف المدير الفني السابق ،حيث ودع بطولة أمم
أوروبا من دور الستة عشر أمام المنتخب اإلنكليزي.
وق ــال بـيــرهــوف إن الـفــريــق بحاجة ألن يـكــون أكثر
كفاءة أمــام المرمى وفــي مناطق أخــرى ،ولكنه قــال إن
السلوك تغير.

ً
الــدمــويــة" ،مــؤكــدا أن الـجــراحــة تمت "بنجاح
كبير".
وسيبدأ الحارس الذي شارك في مباراة دولية
واحدة مع المنتخب الفرنسي 6 ،أسابيع من إعادة
التأهيل قبل استئناف التدريب ،ومن المحتمل أن
يعود إلى المنافسة بعد  10أسابيع.
ومن المحتمل أن يغيب ماينان ،ليس فقط عن
مباريات الدوري اإليطالي ودوري أبطال أوروبا
ً
مع ميالن ،ولكن أيضا عن مباريات "الديوك" في
تصفيات مونديال قطر  2022خالل نوفمبر المقبل.

ناغلسمان :ليفاندوفسكي
يستحق الكرة الذهبية
أكد مدرب بايرن ميونيخ ،يوليان ناغلسمان ،أن المهاجم البولندي،
روبــرت ليفاندوفسكي ،يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا
العام أكثر من أي العب آخر.
وصرح ناغلسمان في مقابلة مع صحيفة "آبيندزايتونغ" التي
تصدر من ميونيخ "هو يستحق الفوز بالكرة الذهبية ،وأعتقد أن
عليهم أن يعطوها له ،ألنه كان الالعب األكثر ثباتا في المستوى
بشكل ال يصدق خالل السنوات الثالث الماضية".
وأوضح ناغلسمان أيضا أن ليفاندوفسكي ،الذي يمتلك
 33عاما ،التــزال تتبقى أمامه الكثير من السنوات في كرة
القدم.
وق ــال "إن ــه العــب ديناميكي ،وال يـصــاب كـثـيــرا ،يتدرب
بشكل مكثف .اعتقد أن أمامه بضع سنوات للعب على أعلى
مستوى ،ألنه ينظم حياته كلها من أجل كرة القدم".
ويستمر عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ حتى 2023ـ
ولم يبدأ حتى اآلن مفاوضات مع النادي لتجديده.
واعتاد بايرن على عدم التجديد أكثر من عام واحد لالعبيه
الذين تتخطى أعمارهم الـ 30عاما ،ولم يسلم من ذلك اثنان من
أساطير النادي مثل فرانك ريبيري وآريين روبن.
وسـ ـج ــل ل ـي ـف ــان ــدوف ـس ـك ــي الـ ـم ــوس ــم الـ ـم ــاض ــي  41ه ــدف ــا فــي
البوندسليغا ،ليتخطى الرقم القياسي لجيرد مولر المسجل منذ
(إفي)
أكثر من  5عقود ويتوج بجائزة الحذاء الذهبي.

بيرهوف :ضرورة توافر الطموح للفوز بالمونديال
قال أوليفر بيرهوف مدير المنتخب األلماني لكرة
القدم ،إن الفريق يتطور بشكل جيد تحت قيادة هانسي
فليك المدير الفني الجديد ،مشيرا إلى أن هناك بعض
أوجه القصور ،ولكن ينبغي أن يكون طموح الفريق هو
الفوز بكأس العالم.
وقال بيرهوف لمجلة "كيكر" أمس" :لدينا اإلمكانات
للعب في أعلى المستويات في العالم .كمنتخب ألمانيا
يجب أن يكون لديك الطموح لتصبح بطال للعالم".
وأصبح المنتخب األلماني ،الفائز بكأس العالم أربع
مرات ،أول فريق يتأهل مباشرة للمونديال الذي يقام في
قطر العام المقبل ،وذلك عقب فوزه على منتخب مقدونيا
الشمالية -4صفر يوم االثنين الماضي.

ً
شاخصة غدا نحو استاد "أوليمبيكو"،
حيث يستقبل التسيو ضيفه انتر ميالن
في قمة المرحلة الثامنة.
وي ـس ـعــى ان ـت ــر م ـي ــان إل ــى مــواصـلــة
نتائجة اإليجابية والضغط على اندية
ال ـصــدارة مــن أجــل الحفاظ على اللقب،
بينما سيكون التسيو مطالبا باستعادة
نغمة الفوز بعد هزيمته أمــام بولونيا
بثالثية نظيفة في المرحلة الماضية.
وعلى اسـتــاد "ســان سـيــرو" يخوض
ميالن صاحب المركز الثاني مواجهة
صعبة نسبيا أمام هيالس فيرونا ،حيث
يسعى الفريق الـلــومـبــاردي الــى خطف
الـصــدارة من نابولي ولــو بشكل مؤقت
في حال تغلب على ضيفه.

وقال بيرهوف" :يقدم الفريق في الملعب ما يجسده
الجهاز الفني .يمكنك الشعور بالحماس ،والفرح والهوية
لدى الفريق".
وذكــر مهاجم المنتخب األلماني السابق ،أن عددا
كبيرا من العبي فريق فليك السابق ،بايرن ميونيخ حامل
لقب الدوري األلماني ،ساعد في الفوز ،حيث شارك ستة
كأساسيين العبين في مباراة االثنين.
وأضاف بيرهوف" :هؤالء الالعبون لديهم إرادة مطلقة
للفوز ،احترافية عالية ،ويــركــزون بقوة على تحقيق
أهدافهم الخاصة وأهداف الفريق".
وأكد أنه نظرا ألن المونديال سيقام في فترة الخريف
في أوروبــا ،ويفصل أسبوع فقط بين الجولة األخيرة
للدوري األلماني التي تقام يوم  13نوفمبر وبين المباراة
االفتتاحية للمونديال التي تقام يوم  21من ذات الشهر،
فــإن المنتخب األلـمــانــي لــن يـكــون لــديــه الــوقــت إلقامة
معسكر تدريبي مالئم مثلما كان يحدث في السابق.
وقــال" :إذا كان الوضع كذلك ،فيمكن أن تكون هناك
مـجــرد إقــامــة قصيرة للتأقلم على األج ـ ــواء" ،مضيفا
أنــه بكل تأكيد ستكون هناك مـبــاراة ودي ــة استعدادا
للمونديال.
(د ب أ)

ناغلسمان
مباراة اليوم

التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري الفرنسي
10:00

سان جرمان  -انجيه

beINSPORTS PR1

مباريات الغد
الدوري اإلنكليزي
2:30

واتفورد  -ليفربول

beINSPORTS PR1

5:00

استون فيال  -وولفرهامبتون beINSPORTS xtra1

5:00

ليستر – مانشستر يونايتد

beINSPORTS PR1

5:00

مانشستر سيتي  -بيرنلي

beINSPORTS PR2

5:00

ساوثامبتون  -ليدز

beINSPORTS PR3

5:00

نورويتش  -برايتون

beINSPORTS

7:30

برينتفورد  -تشلسي

beINSPORTS PR1

الدوري اإليطالي
7:00

التسيو – إنتر ميالن

9:45

ميالن  -فيرونا

Seria A YouTube

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

ضعف ابنته في الرياضيات أفقده عقله!
ذ كــرت صحيفة "بينغ
باي" الصينية أن مواطنا
ص ـي ـن ـيــا اس ـت ـل ـق ــى عـلــى
الطريق ،وبدأ في التوسل
ل ـ ـل ـ ـشـ ــرطـ ــة الحـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــازه
بسبب مشاكل ابنته في
مادة "الرياضيات".
وأش ـ ـ ــارت الـصـحـيـفــة،
ف ــي خ ـب ــره ــا الـ ـ ــذي نـقـلــه
موقع روسيا اليوم أمس
األول ،إلــى أن "رج ــا من
مدينة كونشان بمقاطعة
جـ ـي ــانـ ـغـ ـس ــو رك ـ ـ ــض فــي
م ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــف ال ـ ـ ـطـ ـ ــريـ ـ ــق
واستلقى على ظهره".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ــت :ض ـ ـبـ ــاط
ال ـش ــرط ــة ال ــذي ــن وص ـلــوا
إل ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادث
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوا ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــل وه ـ ــو
ي ـج ـهــش ب ــال ـب ـك ــاء ،وق ــال
"اب ـن ـتــي ت ــؤك ــد أن (700-
 ، " )9 0 0 =8 0 0و ص ـ ـ ــا ر
يـ ـ ـت ـ ــوس ـ ــل الح ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــازه،

وتــابـعــت" :تـمـكــن ضباط
الشرطة من إقناع الرجل
بالعودة إلى المنزل".
وانقسم رواد اإلنترنت
الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــون ب ـ ـشـ ــأن مــا
حدث ،حيث وجد البعض
سـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوك األب مـ ـسـ ـلـ ـي ــا
وتعاطفوا مــع مشكلته،
ب ـي ـن ـم ــا اعـ ـتـ ـب ــر آخ ـ ـ ــرون
"أفعاله مخزية ومخالفة
للنظام العام".

بوتين يغازل صحافية أميركية
انـ ـتـ ـش ــر عـ ـل ــى م ـن ـصــات
التواصل في روسيا مقطع
فـيــديــو لـلــرئـيــس الــروســي
ف ــاديـ ـمـ ـي ــر ب ــوتـ ـي ــن وه ــو
يـغــازل صحافية أميركية
خـ ــال م ـن ـتــدى اق ـت ـصــادي
في روسيا.
وق ــال مــوقــع سبوتنيك،
أمــس األول ،إن بوتين رد
عـ ـل ــى س ـ ـ ــؤال ال ـص ـحــاف ـيــة
الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ــوك ــال ــة CNBC
األم ـي ــرك ـي ــة خـ ــال مـنـتــدى
"أسـبــوع الطاقة الــروســي"
ً
قــائــا" :ام ــرأة جميلة أقول
ً
لـهــا ش ـي ـئــا ،وف ــي الـمـقــابــل
تـخـبــرنــي بـمــوضــوع آخــر،
وكأنها لــم تسمع مــا قلته
ً
مسبقا".
وج ـ ـ ـ ـ ــاء ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـ ــرد م ــن
بوتين بـشــأن س ــؤال حول
إم ـ ـ ـ ــدادات الـ ـغ ــاز ال ــروس ــي
إل ـ ــى أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،ح ـي ــث قـ ــال:
"نقوم بزيادة اإلمدادات إلى

درايش

أوروب ـ ــا ،لـشــركــة غــازبــروم
ً
بنسبة  10بالمئة ،وإجماال
زادت اإلمدادات إلى أوروبا
بـنـسـبــة  15بــال ـم ـئــة .زدن ــا
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات بـ ـنـ ـسـ ـب ــة 10
بالمئة عبر خطوط أنابيب
الـ ـغ ــاز ،والـ ـغ ــاز الـطـبـيـعــي
المسال بنسبة  13بالمئة".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس
الـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي" :حـ ـ ـت ـ ــى خـ ــال
أصـ ـ ـع ـ ــب ف ـ ـ ـتـ ـ ــرات ال ـ ـحـ ــرب
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاردة ،قـ ــامـ ــت روسـ ـي ــا
ب ــانـ ـتـ ـظ ــام ،وب ــاسـ ـتـ ـم ــرار،
بالوفاء الكامل بالتزاماتها
التعاقدية ،وزودت أوروبا
بالغاز".

الضابطة الجميلة

نجت امرأة كندية "محظوظة
ج ــدا" مــن مــوت محقق ،بعد أن
اخ ـ ـتـ ــرق نـ ـي ــزك س ـط ــح مـنــزلـهــا
وارتطم بوسادتها أثناء نومها،
عـلــى بـعــد بضعة سنتيمترات
من رأسها.
و ك ـ ـشـ ــف تـ ـق ــر ي ــر Victoria
 ،Newsالذي نقله موقع روسيا
اليوم أمس ،أن روث هاميلتون
ك ــان ــت ن ــائ ـم ــة ف ــي م ـنــزل ـهــا فــي

وثيقة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

الجفاف يطل برأسه على الجزائر
ذكرت وسائل إعالم جزائرية أن شبح
الجفاف يخيم خالل السنة الجارية على
ال ـعــديــد مــن واليـ ــات ال ـب ــاد ،بـسـبــب قلة

تساقط األمطار ،مما أدى إلى أزمة حادة
من حيث التزود بمياه الشرب ،مضيفة أن
هذا األمر جعل السلطات المعنية تتخذ

أسود اللون على وسادتها.
واتصلت الـمــرأة بــالـطــوارئ،
حـيــث ت ـس ــاءل ضــابــط الـشــرطــة
ال ــذي اسـتـجــاب التصالها عما
إذا ك ــان الـجـســم الـمـسـنــن الــذي
س ـقــط ع ـلــى وس ــادت ـه ــا ق ــد أتــى
من مشروع بناء قريب ،مشيرة
إل ــى أن ـهــم ات ـص ـلــوا بــالـمـشــروع
لمعرفة مــا إذا كــا نــوا يقومون
بـ ـ ــأي تـ ـفـ ـجـ ـي ــرات فـ ــي ال ـ ـجـ ــوار،

يومية سياسية مستقلة

الشرطة الفرنسية تسيء معاملة النساء

ق ـ ــرارات بـقـطــع ال ـم ـيــاه عـلــى الـمــواطـنـيــن
بالتناوب ،بسبب تدني مخزون السدود.
وأشـ ــارت صحيفة الـنـهــار الجزائرية
أم ـ ــس األول ،فـ ــي ت ـق ــري ــر نـ ـش ــره مــوقــع
روسيا الـيــوم ،إلــى أن المواطنين كانوا
يترقبون حلول فصل خريف ممطر بعد
الفيضانات التي ضربت واليتي المسيلة
وأم البواقي في بداية سبتمبر وأكتوبر،
لكن آمالهم تبخرت ،إذ ســرعــان مــا عاد
الجو الحار إلى ما كان عليه.
وي ـت ـخ ــوف ف ــاح ــو الـ ـج ــزائ ــر م ــن قـلــة
مردود مختلف المحاصيل التي زرعوها،
بسبب معاناتهم منذ أكثر من سنة من
ظ ــاه ــرة ال ـج ـف ــاف ال ـ ــذي أثـ ــر سـلـبــا على
الكثير من المحاصيل الزراعية.
تجدر اإلشــارة إلــى أن وزارة الشؤون
ال ــدي ـن ـي ــة دع ـ ــت ال ـج ــزائ ــري ـي ــن إل ـ ــى أداء
صـ ــاة االس ـت ـس ـق ــاء غـ ــد ،ب ـع ــد ال ـت ــراج ــع
الكبير لتساقط األمطار في هذه الفترة
التي تتميز في الـعــادة بانخفاض حاد
لدرجات الحرارة ،وتساقط أولي للثلوج
على المناطق التي ال يتعدى ارتفاعها
 1000متر.

لكنهم لم يفعلوا ذلــك ،إال أنهم
قالوا إنهم رأوا ضــوء ا ساطعا
فــي السماء انفجر وتسبب في
بعض االنفجارات.
وأك ـ ــدت هــامـيـلـتــون أن ـه ــا لم
تتعرض ألي إصابات ،وكشفت
أنها تخطط لالحتفاظ بالحجر
السماوي ،ألن أحفادها يرون أنه
رائع ،ويعتقدون أنه "ربما يكون
عمره مليارات السنين".

تمكن فريق طبي أردنــي في
أ ح ــد المستشفيات الحكومية
بـ ــال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة األردن ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة م ــن
استخراج كتلة من الشعر وزنها
 6كـيـلــوغــرامــات مــن بـطــن فتاة
عشرينية.
وقال المدير العام لمستشفى
البشير د .علي العبدالالت ،في
تصريح نقله موقع سكاي نيوز
أمس ،إن الطواقم الطبية في قسم

الجراحة العامة تعاملت مع حالة
َ ْ
مرضية نــادرة تسمى "البازهر
َ
الــشـ ْـعــري" لفتاة تبلغ  20عاما،
ً
وهــي حــالــة مرضية ن ــادرة جــدا
تسمى "هوس أكل الشعر".
وأوض ـ ـ ـ ــح ال ـ ـع ـ ـبـ ــدالـ ــات أن
الفتاة راجعت قسم الطوارئ
في المستشفى ،وكانت تعاني
من ألم وإمساك شديدين منذ
 5أيـ ـ ـ ــام ،وصـ ـع ــوب ــة فـ ــي ال ـب ـلــع،

بنو كعب وقصة هجرتهم من نجد والحجاز
ق ـب ـي ـلــة بـ ـن ــي كـ ـع ــب مـ ــن ال ـق ـبــائــل
ال ـع ــرب ـي ــة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة الـ ـت ــي لـعـبــت
ً
ً
ً
دورا سياسيا كبيرا فــي منطقتنا
الـ ـجـ ـغ ــرافـ ـي ــة .ف ـق ــد أسـ ـس ــت ال ــدول ــة
الـكـعـبـيــة ف ــي مـطـلــع ال ـق ــرن الـتــاســع
عشر تحت مسمى إمارة عربستان،
واس ـت ـمــرت إل ــى ألك ـثــر مــن مـئــة عــام
يعيش في كنفها وتحت حمايتها
مسلمون عرب وفرس يزيد عددهم
عن مليون إنسان.
ومن أبرز حكامها الشيخ خزعل
ّ
بن جابر بن مرداو الكعبي الذي تقلد
ً
الحكم فــي عــام  1897وك ــان حليفا
ً
قويا للشيخ مبارك الصباح .والشيخ
خزعل هو آخر حكام الدولة الكعبية
انقلب عليه اإلنجليز ،بعد أن كانوا
حلفاء ه بتعاون مع حاكم إيران.
والحقيقة أن الذي دفعني للكتابة
حول هذا الموضوع هو كتاب صدر
ً
أخيرا تحت عنوان "بنو كعب قصة
هجرتهم من نجد والحجاز" ،تأليف
خــالــد ال ـن ـب ـهــان الـكـعـبــي ومــراج ـعــة
وتحقيق عبدالله الحضبي السبيعي
الكعبي ويوسف العمير آل منصور
الكعبي.
ً
الكتاب ،الذي أهداني أخيرا نسخة
منه األستاذ يوسف العمير الكعبي،
ّ
يضم بين دفتيه معلومات غزيرة عن
تاريخ بني كعب ونسبهم واألحداث
الرئيسة التي ّ
مرت في تاريخهم منذ
هـجــرتـهــم م ــن ن ـجــد وال ـح ـج ــاز قبل
قرون عديدة.

أطلق وزيــر الداخلية الفرنسي ،جيرالد دارمانين،
ّ
يتعرضن
م ـبــادرة تـهــدف إلــى تجنيب الـنـســاء الــائــي
ل ــاع ـت ــداء ال ـج ـن ـســي أو ال ـع ـنــف األسـ ـ ــري ف ــي فــرن ـســا،
االضـ ـط ــرار إل ــى اإلب ـ ــاغ ع ــن ذل ــك ف ــي مــركــز لـلـشــرطــة.
ُ
وسيسمح للشرطة في إطــار هذه المبادرة بزيارتهن
ً
فــي منازلهن ب ــدال مــن ذل ــك ،بعد تلقي شـكــاوى بشأن
سلوك الشرطة.
وقال دارمانين ،في كلمة له أمام الجمعية الوطنية،
ً
اعتبارا من نهاية العامُ ،
سيسمح لبعض
أمس األول ،إنه
ضباط الشرطة بأخذ تفاصيل شكوى ضحية االعتداء
ً
في مكان خاص بدال من ذلك.
وقـ ـ ـ ــد أن ـ ـش ـ ـئـ ــت هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرة ب ـ ـعـ ــد م ـ ــوج ـ ــة مــن
االحتجاجات من جانب النساء في جميع أنحاء البالد
ضد "المعاملة غير المالئمة" بمراكز الشرطة.
وحظيت هذه القضية باالهتمام بعد توجيه اتهامات
ضد مركز للشرطة في مونبلييه.
وأف ــادت مـئــات النساء بــأن الشرطة طــرحــت عليهن
أسئلة مهينة ،وأدلين بتصريحات بذيئة عندما ّ
تقدمن
بشكاوى.
وركـ ــزت أسـئـلــة ال ـشــرطــة عـلــى كيفية شـكــل مالبس
ً
ّ
النساء الشاكيات ،وما إذا كن يتألمن حقا ،أو لماذا لم
يصرخن؟
(د ب أ)

َّ
شق بطن «مهووسة بأكل الشعر»!

ويبدو لي بعد قراء ة هذا الكتاب
ّ
القيم والمفصل أن الدافع الرئيسي
لـ ـت ــألـ ـيـ ـف ــه ه ـ ــو رغـ ـ ـب ـ ــة ال ـ ـكـ ــاتـ ــب فــي
تصحيح أخطاء عديدة (كما يراها)
وردت ف ــي م ـخ ـطــوط تــاري ـخــي قــام
الكاتب نفسه بطباعته ونشره تحت
عنوان "تــاريــخ بني كعب" للمحقق
الحاج علوان بن عبدالله الشويكي
الـ ـ ـم ـ ــول ـ ــود فـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة الـ ـف ــاحـ ـي ــة
بعربستان عام 1259هـ ،أي قبل أكثر
ً
من  180عاما.
يقول المؤلف في مقدمة الكتاب
"أكــرم ـنــي ال ـلــه ب ــأن أكـ ــون الشخص
الذي اجتمع عليه مشايخ بني كعب
ودار بني كعب للدراسات والبحوث
والـ ـت ــوثـ ـي ــق الـ ـت ــاريـ ـخ ــي (ف ـ ــي دولـ ــة
الكويت) ،للرد على بعض مغالطات
واالدعاء ات في مخطوطة الشويكي،
وهــذه فرصة كبيرة ال ّ
تعوض لكل
مؤلف".
ك ـمــا أك ــد ال ـكــاتــب خــالــد الـنـبـهــان
ً
ً
الكعبي أن شعورا كبيرا من الفرح
ســاوره عندما اطلع ألول مــرة على
ال ـم ـخ ـطــوطــة ال ـت ــي قـ ــال عـنـهــا إنـهــا
"مـصــدر رئيسي ألغـلــب المؤرخين
كعب" ،إال
الذين كتبوا عن تاريخ بني
ّ
أنه أصابه األسف حينما تصفحها
وعـ ـث ــر عـ ـل ــى "أخـ ـ ـط ـ ــاء وم ـغ ــال ـط ــات
كتبها الشويكي عن رأيه ،وأضافها
إلى ما رآه في الوثائق التي حصل
عليها في "الـحــوش األحـمــر" (قصر
أم ـ ـ ـ ــراء بـ ـن ــي كـ ـع ــب ف ـ ــي ال ـف ــاح ـي ــة،

والـ ـ ـ ـ ـ ــذي س ـم ـعــه
م ــن أفـ ـ ــواه أب ـنــاء
القبيلة ،في زمن
تـ ـصـ ـنـ ـي ــف هـ ــذه
المخطوطة التي
بين أيدينا".
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا أش ـ ـ ـ ـ ــار
ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــب إل ـ ـ ــى
أن عـ ـ ـ ـ ـ ــدم ذ كـ ـ ــر
الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــي
ل ـس ـن ــوات أغـلــب
األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ق ــد
قـ ـ ـل ـ ــل م ـ ـ ــن ش ـ ــأن
الـ ـ ـمـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوط ـ ــة،
وجـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــا
تـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد ع ـ ــن
منهج التوثيق
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــي،
ل ـت ـص ـبــح أقـ ــرب
إل ـ ـ ــى روايـ ـ ـ ـ ــة أو
قصة عن سيرة
القبيلة.
ّ
لـكــن النبهان
أك ـ ـ ــد اح ـ ـتـ ــرامـ ــه
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ــره غالف كتاب «بنو كعب قصة هجرتهم من نجد والحجاز»
لـ ـ ـم ـ ــا ورد ف ــي
المعلومات القيمة والمفيدة التي
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوط ـ ـ ــة
م ــن "ال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـق ـي ـمــة الـ ـن ــادرة وردت ف ــي ك ـتــاب "ب ـنــي كـعــب قصة
ً
ال ـم ـم ـتــازة" ،مــوضـحــا أن الشويكي هجرتهم من نجد والحجاز".
"م ـ ــن ب ـي ــت ج ـل ـيــل ُعـ ـ ــرف بــال ـف ـضــل،
ّ
وكان أجداده كتاب أمراء كعب" .في
مقالنا المقبل سنتوقف عند بعض
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روحي إلى أبعد حد في كل األشواط
وال تقبلين اسمچ يصير احتياطي
ل ــو يــرف ـضــونــچ ال ت ــردي ــن بــإحـبــاط
ل ـلــدار  -قــولــي -خــدمـتــي وارتـبــاطــي
في "الداخليه" حاصده كل األنــواط
ويطالبون بغيرها السقف وا طــي!
يــا م ـن ـ ّـوره مـثــل الـقـمــر بـيــن ضـ ّـبــاط
ُ
ـت وه ـ ــم ح ــام ـي ــن بـ ــر وش ــواط ــي
إن ـ ـ ِ

نيزك يسقط عليها أثناء نومها
غــولــدن ،وهــي بـلــدة فــي جنوب
شـ ــرق كــولــوم ـب ـيــا الـبــريـطــانـيــة
بـكـنــدا ،فــي  4أكـتــوبــر ال ـجــاري،
عـنــدمــا سـمـعــت ص ــوت تحطم،
وشعرت بالحطام على وجهها.
وق ــال ــت هــام ـي ـل ـتــون ل ـمــواقــع
إخـ ـب ــاري ــة" :قـ ـف ــزت ع ـل ــى ال ـف ــور
وفـتـحــت ال ـض ــوء ،ول ــم أستطع
معرفة ما حدث" ،وبعد لحظات
نظرت حولها واكتشفت حجرا

ّ
وضاح

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

اإلعالنات:

وهـ ـب ــوط ف ــي الـ ـ ــوزن ب ـمــا يـقــرب
مــن  30كيلوغراما خــال السنة
الماضية.
وتـعــرضــت الـفـتــاة لـحــالــة من
ال ـتــوتــر الـنـفـســي ال ـشــديــد ،نتج
عنه أكل كميات كبيرة من الشعر،
وبعد صور األشعة تبين وجود
كتلة كبيرة من الشعر في الجهاز
ال ـه ـض ـمــي والـ ـمـ ـع ــدة ،أدت إل ــى
إغالق كلي للمجرى الهضمي.

واس ـ ـتـ ــدعـ ــى هـ ـ ــذا الـ ـت ــده ــور
فــي صـحــة ال ـف ـتــاة إل ــى الـتــدخــل
ال ـجــراحــي الـ ـف ــوري ،إذ أجــريــت
ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة ج ـ ـ ــراحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة لـ ـلـ ـفـ ـت ــاة
تـ ـح ــت إش ـ ـ ـ ــراف م ـج ـم ــوع ــة مــن
االسـتـشــاريـيــن واألخـصــائـيـيــن
فـ ــي جـ ــراحـ ــة ال ـب ــاط ـن ـي ــة داخـ ــل
المستشفى.

ً
سلحفاة تطارد طيرا اللتهامه
رصد مقطع فيديو مشهدا نادرا لسلحفاة ضخمة تحاول التهام
طائر صغير ،رغم أن المعروف عنها أنها تعتمد على النباتات في
الحصول على غذائها.
ونشرت الصفحة الرسمية إلذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"
مقطع الفيديو على "تويتر" ،مشيرة إلى أن الفيديو يرصد سلحفاة
ضخمة تتحرك خلف طائر صغير لمحاولة اصطياده.

وفيات
غنيمه عبداللطيف محمد الدوسري

ً
 76عاما ،شيعت ،ت99676888 ،93333743 :

منى محمد سليمان الحمود المطلق

ً
 57ع ــام ــا ،تـشـيــع بـعــد ص ــاة عـصــر ال ـي ــوم ،ت،55106060 :
99902546 ،96640494 ،60000883

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:30

العظمى 36

الشروق

05:49

الصغرى 19

الظهر

11:34

ً
أعلى مد  10:08صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:51

 11:18م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:18

ً
أدنى جزر  04:25صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:35

 05:08م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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