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« »Halloween Killsيتصدر
إيرادات السينما األميركية ص 13

الكويت تتحرر من «كورونا»

السماح للمطعمين بإقامة المؤتمرات وحفالت الزفاف والمناسبات االجتماعية
نزع الكمامات في األماكن
المفتوحة مع أول نوفمبر
فهد تركي

عودة التقارب بين المصلين
المتلقين للقاح

ب ـع ــد مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب ع ــامـ ـي ــن ،ألـ ـق ــى فـيـهـمــا
وب ــاء "ك ــورون ــا" عـلــى الـكــويــت مــا أل ـقــاه من
تـ ـخ ــوف ــات وأوج ـ ـ ـ ــاع وقـ ـل ــق وخـ ـس ــائ ــر فــي
األرواح واألم ـ ــوال ،ومــا شهدته الـبــاد من
إغالقات ،وحجر كلي وجزئي ،واحترازات
على المسافرين وقيود على الحركة ،باتت
ً
الكويت على ُبعد خطوات من العودة رسميا
إل ــى الـحـيــاة الطبيعية والـتـحــرر مــن ربقة
الجائحة.
وعـلـمــت "ال ـج ــري ــدة" ،مــن م ـصــادرهــا ،أن
لـجـنــة طـ ــوارئ "ك ــورون ــا" ال ــوزاري ــة رفعت
تــوص ـيــات ـهــا إلـ ــى م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ال ــذي
نــاقــش بعضها فــي اجـتـمــاعــه األسـبــوعــي
أمس ،على أن يستكمل بقيتها في اجتماعه
ً
المقرر غدا.
وقــالــت ال ـم ـصــادر إن تــوص ـيــات اللجنة
تضمنت السماح بإقامة المؤتمرات وحفالت
الزفاف والمناسبات االجتماعية ،على أن
يقتصر حـضــور هــا على متلقي التطعيم،

منح سمات الدخول بجميع أنواعها
للمحصنين بلقاح معتمد في الكويت

مع االلتزام بلبس الكمامات ،كما تضمنت
ً
السماح ،اعـتـبــارا مــن أول نوفمبر المقبل،
بنزع الكمامات في األماكن المفتوحة ،مع
االلـتــزام بالتباعد في األماكن التي يتعذر
بها لبس الكمامات ،كالمطاعم والمقاهي،
ً
ف ـضــا ع ــن تـكـلـيــف وزارة األوق ـ ــاف اتـخــاذ
اإلجراء ات الكفيلة بعودة تقارب المصلين
المطعمين أثناء الصالة.
وأضافت أن من التوصيات كذلك السماح
بمنح سمات دخول البالد ،بجميع أنواعها،
للمحصنين بأحد اللقاحات المعتمدة في
الكويت ،مع تكليف اإلدارة العامة للطيران
المدني تطبيق المرحلة الثالثة من خطة
تشغيل المطار ،على أن يبدأ العمل بطاقته
االستيعابية ا لـكــا مـلــة مــع مطلع نوفمبر،
الفتة إلى أن تلك التوصيات قابلة للتعديل
بـحـســب مـنــاقـشــة مـجـلــس الـ ـ ــوزراء لـهــا في
االجتماع المقبل.

اقتصاديات

 254.8مليون دينار أرباح
«الوطني» في  9أشهر
09
بنمو %51

المطار يعود بطاقته االستيعابية
الكاملة مطلع الشهر المقبل

وزير الداخلية يشكل لجنة
لوضع قواعد العفو األميري
أصــدر وزيــر الداخلية الشيخ ثامر العلي،
أم ــس األول ،الـ ـق ــرار رق ــم  750لـسـنــة ،2021
المتعلق بدراسة ووضع قواعد العفو األميري.
ونص القرار في مادته األولى على تشكيل
اللجنة برئاسة المحامي ا لـعــام المستشار
محمد الدعيج ،وعضوية د .مناير العجران
من الديوان األميري ،ومن النيابة العامة مدير
نيابة التنفيذ الجنائي مشعل الغنام ،ونائبه
ضاري المعجل ،ومن «الداخلية» وكيل الوزارة

07

بن ناجي لـ ةديرجلا:.
يقين دولي بتجربة الكويت
الديموقراطية وال نجامل
في أدائنا القضائي

محليات

«بوبيان» :انطالق
أعمال Nomo
 Bankمن لندن

١١

«الشؤون» تتجه إلجراء
انتخابات «التعاونيات»
في يناير

قصر العدل

الـمـســاعــد ل ـشــؤون الـمــؤسـســات اإلصــاحـيــة
وتنفيذ األح ـكــام ال ـلــواء ط ــال مـعــرفــي ،ومــن
اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام العميد ناصر
اليحيى والعقيد حقوقي خــا لــد الديحاني،
ومن اإلدارة العامة للشؤون القانونية العقيد
حقوقي حمود الحميدي.
وتـخـتــص ه ــذه اللجنة بــوضــع الـضــوابــط
والقواعد الخاصة بمرسوم العفو األميري
ل ـعــام  2022ع ــن ال ـم ـح ـكــوم عـلـيـهــم02 ،

زيادة تعرفة الكهرباء والماء
في «التجاري» و«االستثماري»
تعزز مخالفات القطاع السكني

الثانية

١٠

«الدفاع» :تطوع الكويتيات نهاية العام استراتيجية إلصالح الرياضة

05
السيطرة على حريق
في وحدة إزالة الكبريت
بمصفاة األحمدي

ً
• تأكيدا النفراد ةديرجلا ....ال مبيت أثناء التدريب مع مراعاة الشرع والعادات والتقاليد • الغانم :أي مسؤول يخفق عليه الترجل ...والخلل في المنظومة ال التشريعات
• التحاقهن بالدورات بداية  ...2022ورواتبهن تبدأ من  1200دينار لضباط االختصاص • وزير اإلعالم :تطبق االحتراف الكلي وتنظم االنتقاالت وسنقدمها خالل أسبوعين
• يستحققن رواتب وبدالت وعالوات العسكريين وعقوباتهم باستثناء السجن والحجز • فليطح :الحل في إقرار األندية التجارية وتقليص األلعاب
مسك وعنبر
سيتراوح بين  50و 150في المرحلة
• فهد الناصر :غير قادرين على دعم الحركة األولمبية الفتقارنا للقدرة المالية
● محمد الشرهان
األولى ،وسيتم فتح باب التحاقهن
ً
تـ ــأك ـ ـيـ ــدا لـ ـم ــا ان ـ ـف ـ ــردت ب ـن ـشــره
«الجريدة» ،كشفت وزارة الدفاع أنه
ال مبيت للمتطوعات فــي الجيش
خالل تدريبهن في الفترة المسائية،
الفتة إلى توفير مدربات لتعليمهن
الـ ـم ــواد ال ـت ــي تـسـتــوجــب ذلـ ــك ،مع
مراعاة الجانب الشرعي والعادات
والتقاليد ،واستبعاد ما ال يتماشى
مع ذلك.
وذكـ ــرت ال ـ ـ ــوزارة ،خ ــال مؤتمر
صحافي أمــس ،أن عدد المقبوالت

نـهــايــة ال ـعــام ال ـحــالــي ،مـتــوقـعــة أن
يكون قبولهن وتدشين الدورات في
بداية العام المقبل.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن ا لـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــو ع ـ ــات
سـيـسـتـحـقـقــن ال ــروات ــب وال ـب ــدالت
وال ـ ـعـ ــاوات واألوس ـ ـمـ ــة واألنـ ـ ــواط
والـتــرقـيــة والـتـعــويـضــات الـمـقــررة
للعسكريين ،وكذلك العقوبات التي
تـفــرض عليهم بــاسـتـثـنــاء السجن
العسكري أو الحجز.
وحددت الوزارة رواتب 02

التخصصات المطلوبة

تـضـمـنــت ال ـت ـخ ـص ـصــات ال ـم ـط ـلــوبــة لـلـكــويـتـيــات،
وفق إعالن وزارة الدفاع ،الخدمات الطبية ،والطبية
الـمـســانــدة ،وال ـح ــرس األم ـي ــري ،ومـفـتـشــات للقصور
األميرية وحماية الوفود النسائية الزائرة ،إلى جانب
التخصصات الفنية الهندسية والتقنية واإللكترونية
للمنشآت العسكرية وسالح اإلشارة والدفاع الجوي
وال ـق ــوة ال ـجــويــة ،والـتـخـصـصــات اإلداريـ ـ ــة للهيئات
المتخصصة.

لبنان :أسبوع مفصلي يحدد
مصير الحكومة واالنتخابات

●

فهد تركي

في وقت أكــدت الحكومة ،على لسان وزيــر اإلعــام وزيــر الدولة
لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ،أن استراتيجية اإلصالح
الرياضي جاهزة ،وستقدم خالل أسبوعين ،موضحة أنها تنطلق
ً
من تطبيق االحتراف الكلي ،الــذي سيكون مبنيا على تشريعات
وقــوان ـيــن ول ــوائ ــح تـنـظــم االن ـت ـق ــاالت ،مــع وج ــود ص ـنــدوق خــاص
للرياضيين لدعمهم على هذا الصعيد ،قال رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم إن أي مسؤول رياضي يخفق في أداء عمله عليه أن
ً
يترجل ،مجددا استعداده لدعم أي تشريع أو مشروع قانون تقدمه
الحكومة لتطوير الرياضة.
02

بكين تنفي اختبار صاروخ فرط صوتي ...وواشنطن تراقب

●

بيروت ـ منير الربيع

ي ـقــف ل ـب ـنــان أم ـ ــام أس ـبــوع
مـفـصـلــي سـتـشـكــل مــؤشــراتــه
ً
ً
ون ـتــائ ـجــه ع ـن ـص ــرا مــؤس ـســا
الستشراف المرحلة المقبلة،
ً
خ ـصــوصــا م ــن نــاح ـيــة حسم
مصير حكومة نجيب ميقاتي،
وإجــراء االنتخابات النيابية
في موعدها مايو المقبل.

عربات تحمل صواريخ «فرط صوتية» في ميدان تيانانمن خالل عرض عسكري صيني

ّ
• الكويت تعزي برئيس هيئة األركان األميركية خالل «عاصفة الصحراء»
• أول وزير للخارجية من أصول إفريقية ...وحاز «وسام الكويت»

بعث سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية
إلــى الرئيس األميركي جــو بــايــدن ،عبر فيها عــن خالص
تعازيه وصــادق مواساته بوفاة وزيــر الخارجية األسبق
ً
كولن باول ،مستذكرا مواقفه المشرفة تجاه الكويت ودعم
قضاياها العادلة.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ورئيس

دوليات

ماكرون يبدأ إصالح
القضاء قبيل «الرئاسية»

ً
وفاة كولن باول عن  84عاما بـ «كورونا»
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تعزية
مماثلتين.
ً
وتوفي بــاول ،أمس ،عن عمر يناهز الـ  84عاما ،بسبب
مضاعفات اإلصابة بفيروس «كورونا».
والراحل ،الذي بدأ مسيرته العسكرية في  ،1958وتولى
ً
ً
أوال مركزا في ألمانيا ،ثم أرسل إلى فيتنام كمستشار

نجوم الفن يتسلمون
جوائز أوسكار عن دراما
رمضان

١٧

مبارزة نيابية اليوم حول «أزمة البيطار» و«حادثة الطيونة»
وت ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــه األن ـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى
ج ـ ـل ـ ـسـ ــة م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواب،
ال ـت ــي سـتـعـقــد الـ ـي ــوم ،وفـيـهــا
يـسـتـعـيــد ال ـح ـصــانــة ال ـن ــواب
والـ ــوزراء الــذيــن ادع ــى عليهم
الـمـحـقــق ال ـعــدلــي ف ــي تفجير
مــرفــأ ب ـيــروت الـقــاضــي طــارق
البيطار.
ج ـل ـســة الـ ـي ــوم ه ــي مـفـتــاح
ال ـح ـلــول ،وف ــي نفس 02

١٥

عسكري للرئيس السابق جون إف كينيدي ،وأصبح
ً
مستشارا لألمن القومي خالل رئاسة رونالد ريغان،
يعتبرأول وزي ــر خــارج ـيــة ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة من
ً
ً
ذوي البشرة السوداء ،ولعب دورا بارزا مع العديد من
اإلدارات الجمهورية فــي تشكيل السياسة الخارجية
لــب ــاده بــال ـس ـنــوات األخـ ـي ــرة م ــن الــق ــرن ال ـ ــ02 20
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«التفرغ الرياضي» يهدد
مشاركة العبي «األولمبي»
في التصفيات

ةديرجلا
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األمير :مواقف باول حيال الكويت مشرفة ولي العهد استقبل َ
رئيسي
سموه عزى الرئيس األميركي والتقى ولي العهد والغانم والخالد ووزراء السلطتين ووزراء
استقبل صاحب السمو أمير
البالد الشيخ نواف األحمد ،بدار
ي ـمــامــة ظ ـهــر أم ـ ــس ،س ـمــو ولــي
العهد الشيخ مشعل األحمد.
ك ـمــا اسـتـقـبــل س ـم ــوه رئـيــس
م ـج ـلــس األم ـ ــة مـ ـ ــرزوق ال ـغــانــم،
ثم رئيس مجلس الــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد.
ك ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــوه نــائــب
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الـ ــدفـ ــاع ال ـش ـي ــخ ح ـم ــد ال ـج ــاب ــر،
ووزير الخارجية ووزير الدولة
لـشــؤون مجلس ال ــوزراء الشيخ
د .أحمد الناصر ،ووزير الداخلية
الشيخ ثامر العلي.
واستقبل سموه نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير العدل وزير
الــدولــة ل ـشــؤون تـعــزيــز الـنــزاهــة
عبدالله الرومي.
في مجال آخــر ،بعث صاحب
الـ ـسـ ـم ــو بـ ـب ــرقـ ـي ــة تـ ـع ــزي ــة إل ــى
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ج ــوزي ــف ر.

ً
ولي العهد مستقبال وزراء الدفاع والخارجية والداخلية أمس
ً
األمير مستقبال رئيس مجلس األمة أمس
بـ ــايـ ــدن ع ـب ــر ف ـي ـه ــا سـ ـم ــوه عــن
خالص تعازيه وصادق مواساته
بــوفــاة وزيــر الخارجية األسبق
ورئيس هيئة األركان المشتركة

ً
وزير الخارجية يجري اتصاال
مع نظيره الياباني

ً
األس ـبــق كــولــن ب ــاول ،مستذكرا
س ـمــوه مــواق ـفــه الـمـشــرفــة تـجــاه
دول ــة الـكــويــت ودع ــم قضاياها
ً
العادلة ،راجيا سموه له الرحمة

«الداخلية» و«الصحة» تبحثان تسهيالت دخول األطباء

●

محمد الشرهان

عـقــد وك ـيــل وزارة الــداخـلـيــة
الـفــريــق الـشـيــخ فيصل الـنــواف
ً
اج ـت ـم ــاع ــا ،م ـس ــاء أمـ ــس األول،
م ـ ـ ـ ـ ـ ــع وكـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــل وزارة الص ـ ـح ـ ـ ـ ــة
د .م ـص ـط ـفــى رض ـ ـ ــا ،ب ـح ـضــور
ال ــوك ــاء الـمـســاعــديــن وق ـيــادات
الوزارتين من ذوي االختصاص.
واس ـ ـت ـ ـعـ ــرض ال ـم ـج ـت ـم ـعــون
ً
عددا من الملفات ذات االهتمام
الـمـشـتــرك وآل ـي ــات تــذلـيــل كافة
الـ ـعـ ـقـ ـب ــات ف ـ ــي عـ ـ ــدة م ـ ـجـ ــاالت،
مـ ـنـ ـه ــا آل ـ ـي ـ ــة إص ـ ـ ـ ـ ـ ــدار سـ ـم ــات

أجـ ـ ـ ــرى وزيـ ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
وزي ــر الــدولــة لـشــؤون مجلس
الوزراء ،الشيخ الدكتور أحمد
ال ـنــاصــر ،ات ـصــاال هــاتـفـيــا مع
وزير خارجية اليابان موتيغي
تويشيميتسو ،تم خالله بحث
العالقات الثنائية الوثيقة التي
ت ــرب ــط ال ـب ـلــديــن ال ـصــدي ـق ـيــن،
وآخ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدات ع ـلــى
الساحتين اإلقليمية والدولية.

وألســرتــه جميل الصبر .وبعث
سمو ولي العهد وسمو رئيس
مجلس الــوزراء ببرقيتي تعزية
مماثلتين.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد
بدار يمامة ظهر أمس رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم.
واسـتـقـبــل س ـمــوه كــذلــك سـمــو الـشـيــخ صباح
الخالد رئـيــس مجلس الـ ــوزراء ،ثــم نــائــب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر،

ووزي ــر الخارجية وزي ــر الــدولــة لـشــؤون مجلس
الوزراء الشيخ د .أحمد الناصر ،ووزير الداخلية
الشيخ ثامر العلي.
واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الــوزراء
وزيــر العدل وزيــر الدولة لشؤون تعزيز النزاهة
عبدالله الرومي.

دخ ـ ـ ـ ـ ــول األط ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاء وال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوادر
الطبية ،إضافة إلى العمل على
تـشـكـيــل ل ـج ــان تـنـسـيـقـيــة بين
قـ ـط ــاع ــات ال ـم ــؤس ـس ــة األم ـن ـيــة
وال ـخ ــدم ـي ــة والـ ـقـ ـط ــاع ــات ذات
الـصـلــة بـ ــوزارة الـصـحــة بهدف
الوصول بالخدمات المقدمة من
الــوزارتـيــن إلــى السرعة والدقة
والجودة الالزمة.
وأك ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـنـ ـ ــواف عـ ـل ــى آف ـ ــاق
الـتـعــاون والـتـنـسـيــق المستمر
مع وزارة الصحة ،وتسخير كل
اإلم ـكــانــات الـبـشــريــة والتقنية
إلنجاز المهام المشتركة.

وتناول البحث في االجتماع
أهم المعوقات والقضايا العالقة
بـيــن ال ــوزارت ـي ــن ،وت ــم الـتــوافــق
عـلــى إي ـجــاد الـحـلــول السريعة
والقانونية لها.
ف ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـتـ ــام ،أشـ ـ ـ ــاد وك ـي ــل
وزارة ال ـص ـحــة ب ـمــا ت ــم بـحـثــه
خ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـت ـن ـس ـي ـقــي،
ً
مــؤكــدا على تـعــاون «الداخلية»
وت ـف ــاع ـل ـه ــا مـ ــع كـ ــل مـتـطـلـبــات
ً
ال ـق ـط ــاع ــات ال ـص ـح ـي ــة ،مـثـمـنــا
ً
هــذا الجهد الــذي يعد نموذجا
يحتذى بالتعاون بين القطاعات
الحكومية.

ً
إبعاد  2739مخالفا منذ سبتمبر

أعلنت إدارة اإلب ـعــاد وش ــؤون التوقيف الـمــؤقــت في
قطاع المؤسسات اإلصالحية أنه بناء على توجيهات
وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ،وتعليمات ومتابعة
وكـيــل ال ـ ــوزارة الـفــريــق الـشـيــخ فيصل ال ـن ــواف ،بسرعة
ات ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ــراء ات ال ـقــانــون ـيــة ب ـحــق الـمـضـبــوطـيــن من
مخالفي القانون ،والعمل على إبعادهم عن البالد ،تم
ً
إبـعــاد  2739مخالفا منذ  9/1حتى  17ال ـجــاري ،منهم
ً
ً
 1657مبعدا خالل سبتمبر الماضي ،و 1082مبعدا خالل
الشهر الجاري.

«الشؤون» إلجراء انتخابات «التعاونيات» في يناير «قانونية البلدي» 100 :دينار تأمين المخيم
●

جورج عاطف

تتجه وزارة الشؤون االجتماعية ممثلة في
قطاع التعاون ،إلى استئناف انتخابات مجالس
إدارة الجمعيات التعاونية التي انتهت واليتها
القانونية ،بحلول يناير المقبل.
وع ـ ـل ـ ـمـ ــت «ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة» م ـ ـ ــن م ـ ـص ـ ــادره ـ ــا،
أن االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات سـ ـتـ ـج ــرى وف ـ ــق الـ ـض ــواب ــط
واالشتراطات التي حددها القرار الوزاري الصادر
بشأن تنظيم العملية االنتخابية في الجمعيات
واالتـحــادات التعاونية ،الــذي قضى بأن «تكون
مدة العملية االنتخابية  3ساعات كاملة ،يجوز
تمديدها أو تغيير مواعيدها حسب الظروف
واألحــوال التي تقتضيها الضرورة» ،الفتة إلى
ً
أنها تعكف حاليا على درس إجراء االنتخابات
على كــامــل األعـضــاء التسعة بمجالس اإلدارة
المتبقي في واليتها القانونية أقل من  6أشهر،
ُ
أم ــا الـمـتـبـقــي عـلـيـهــا أك ـثــر م ــن ذل ــك فـســتـجــرى
انتخاباتها على  5أعضاء فقط.

وذكــرت المصادر ،أن ال ــوزارة أعــدت بعض
التعديالت الجوهرية على القرار السالف ذكره،
تضمن بموجبها إجراء االنتخابات بسالسة،
السـيـمــا وس ــط اس ـت ـمــرار ال ـجــائ ـحــة ،وب ـمــا ال
ي ـعــرض ح ـيــاة الـمـســاهـمـيــن لـخـطــر اإلصــابــة
بالفيروس ،الفتة إلى أن أبرز هذه التعديالت
زيادة مدة العملية االنتخابية من  3ساعات،
بالقرار الحالي ،إلى  6ساعات كاملة ،لضمان
المحافظة عـلــى قــواعــد الـتـبــاعــد االجتماعي
والحيلولة دون ح ــدوث تـكــدس أو تجمعات
ً
ً
تـشـكــل خ ـط ــرا عـلــى الـمـســاهـمـيــن ،ف ـضــا عن
االستعانة بنحو  140من موظفيها اإلشرافيين
ومساعديهم فــي اإلش ــراف وتنظيم العملية
ً
االنتخابية ،بــدال من  70وهــو العدد المحدد
من ديوان الخدمة المدنية.
ً
وأشـ ــارت ال ـم ـصــادر إل ــى أن هـنــاك توجها
إلدخ ـ ـ ـ ــال تـ ـع ــدي ــات جـ ــذريـ ــة عـ ـل ــى الـ ـق ــان ــون
( )2013/118ا لـ ـ ـص ـ ــادر بـ ـش ــأن ا ل ـج ـم ـع ـيــات
ال ـت ـع ــاون ـي ــة ،الس ـي ـم ــا ف ــي ال ـب ـن ــود ال ـخــاصــة

باالنتخابات ومجالس اإلدارة ،مبينة أن أبرز
ه ــذه الـتـعــديــات ع ــودة ال ـقــوائــم االنـتـخــابـيــة،
وتـقـلـيــص ع ــدد أع ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة إلــى
ً
ً
 7أو  ،5بـ ــدال ع ــن  ،9ف ـضــا ع ــن تـحــديــد مــدة
العضوية ب ـ  3سـنــوات كاملة لتسنى العمل
وفق برامج واضح يحقق المجلس من خالله
آماله وطموحاته.

شركة لتوحيد األسعار
ً
إلــى ذل ــك ،كشفت الـمـصــادر ،أنــه استكماال
لعملية ميكنة قطاع التعاون ،تخطط الوزارة
إلدخ ــال السلع وال ـمــواد الـغــذائـيــة األساسية
والتكميلية داخــل األســواق المركزية واألفــرع
التعاونية بـصــورة آلـيــة وعـبــر شــركــة واحــدة
فقط تكون متخصصة في مثل هذه األمور ،من
خالل طرح مناقصة رسمية ،وكراسة شروط
يتم بموجبها اختيار أفضل الشركات في هذا
المجال لتكون مسؤولة على ميكنة هذه السلع.

●

محمد جاسم

كشف عضو المجلس البلدي
أحمد هديان العنزي عن موافقة
اللجنة المالية والقانونية في
المجلس البلدي على تخفيض
رس ــوم الـتــأمـيــن مــن  300ديـنــار
ً
إلــى  ،100الفتا إلــى أن مقترحه
الـمـقــدم ّ
وس ــع مـســاحــة المخيم
الربيعي إلى  1000متر مربع.
وقــال هديان لـ «الجريدة» ،إن
المقترح يعطي مساحة ترفيه
ل ـل ـنــاس بـشـكــل أك ـبــر وتـخـفـيــف
ً
بـعــض األع ـب ــاء الـمــالـيــة ،مبينا
أن ــه ت ــم رف ــع ال ـمــواف ـقــة للجلسة
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ل ـل ـب ـل ــدي م ـ ــن أج ــل
اعتمادها.
و ش ــدد عـلــى تنفيذ المقترح
م ـ ــع ال ـت ـس ـه ـي ــل عـ ـل ــى مـ ــرتـ ــادي

انطالق تصفيات مسابقة الكويت لحفظ القرآن

●

محمد راشد

برعاية سمو أمير الـبــاد ،الشيخ
نـ ـ ـ ــواف األح ـ ـم ـ ــد ،اف ـت ـت ـح ــت األمـ ــانـ ــة
الـعــامــة لــأوقــاف ،مـســاء أمــس األول،
التصفيات النهائية لمسابقة الكويت
الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده
الـ  ،24تحت شعار «اطمئن» ،وتستمر
أسبوعين.
وأكد األمين العام لألمانة باإلنابة،
منصور الصقعبي ،خالل إلقائه كلمة
وزي ــر األوق ــاف وال ـشــؤون اإلسالمية
عـ ـيـ ـس ــى الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري ،أن ال ـم ـس ــاب ـق ــة

اسـ ـت ــوح ــت شـ ـع ــاره ــا (اطـ ـمـ ـئ ــن) مــن
الظروف الحالية التي تمر بها البالد
والعالم أجمع جراء جائحة «كورونا».
وأض ـ ـ ـ ــاف أن «ع ـ ـ ــدد ال ـم ـش ــارك ـي ــن
والمشاركات في التصفيات النهائية
لـ ـه ــذا ال ـ ـعـ ــام بـ ـل ــغ  1939م ـت ـســاب ـقــا
ومتسابقة ،عــدد الــذكــور منهم ،860
واإلنـ ـ ـ ــاث  1079م ـت ـســاب ـقــة ،تــأه ـلــوا
بفضل الله من خالل  42جهة رسمية
وأه ـل ـي ــة ت ـس ـعــى ل ـخــدمــة ك ـت ــاب الـلــه
تعالى ونشر حفظه وتجويده ورعاية
حفظته».
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال رئ ـي ــس الـلـجـنــة

وزير الداخلية يشكل لجنة لوضع...

ً
استهداء بمرئيات الجهات المعنية ،وبما ال يخل بمقتضيات
ً
األمن العام ،ووفقا لقواعد العدالة.
ً
ويبدأ عمل اللجنة اعتبارا من تاريخ صدور القرار ،على أن
ً
تقدم تقريرا عن نتيجة أعمالها فــور االنتهاء منه ،في حين
تتولى الجهات المختصة بوزارة الداخلية متابعة اإلجراء ات
المتعلقة بأحكامه.

«الدفاع» :تطوع الكويتيات نهاية...

ً
الـمـتـطــوعــات لـتـبــدأ مــن  1200دي ـنــار شـهــريــا لـضــابــط االخـتـصــاص،
ومن  900دينار لضباط الصف واألفــراد ،متضمنة الراتب األساسي
والعالوات الدورية والبدالت والمكافآت ،على أن تزيد باختالف الرتبة
ً
التي يتم التعيين بها وفقا للمؤهل الدراسي ،وتحدد قيمة البدل المقرر
ً
لكل تخصص وفقا للواجبات الوظيفية والوصف الوظيفي.
وأش ــارت إلــى أن رتــب ضـبــاط الـصــف تشمل «رقـيــب أول» للشهادة
الجامعية ،فــي حين يمنح حاملو «الــدبـلـ ــوم» رتبة رقيب وعالوتين،
و«الثانويـة» رتبة رقيب ،موضحة أن أفراد «الحادي عشر» يمنحون رتبة
وكيل عريف وعالوتين ،و«العاشر» رتبة وكيل عريف وعالوة ،و«التاسع»
رتبة وكيل عريف ،أما «الثامن» وما دون فيمنحون رتبة جندي04 .

استراتيجية إلصالح...
وقـ ــال ال ـغــانــم ،خ ــال مــؤتـمــر سـبــل تـطــويــر ال ـش ــأن الــريــاضــي
وتطبيق االح ـت ــراف ،فــي المجلس بـمـشــاركــة الــوزيــر المطيري
والنائب د .عبدالله الطريجي والمدير العام للهيئة العامة للرياضة
حمود فليطح ومتخصصين في المجال« :ال أعتقد أن مشكلتنا
ً
في التشريع ،فإذا كان المطلوب تشريعا إلنشاء أندية تجارية أو
خصخصة األندية ،فهناك تشريعات بالمجلس وتستطيع الحكومة
ً
تقديم مشروع قانون» ،مؤكدا أن ال مشكلة لدى البرلمان في إقراره.
وكشف أن «مشكلتنا هي إيجاد منظومة رياضية متكاملة وفق

يــوب ـي ـل ـهــا ال ـف ـض ــي ،خ ـصــوصــا أنـهــا
ً
كــانــت ب ـ ــذورا فــي ال ـبــدايــات وأث ـمــرت
عاما بعد آخر».

جــدول زمني ونتائج محددة ،بحيث إذا تحققت النتيجة استمر
المسؤول في مكانه وإذا لم تتحقق يترجل عن موقعه ويأتي مكانه
أحد الكويتيين األكفاء».
من جانبه ،قال فليطح« :أنا في بيت األمة سأخلع ثوب المسؤول
وأتحدث كرياضي ،إذ هناك خلل كبير في الرياضة ،فال يوجد من
ناد عن تردي مستواه ،وال جمعية عمومية تحاسب
يحاسب أي
ًٍ
ناديها» ،مطالبا بتشريع إلنشاء أندية تجارية خاصة لأللعاب
ً
ً
الجماعية «لنقطع شوطا كبيرا في وصولنا للعالمية» ،مع تقليص
ألعاب األندية الحالية إلى أربع فقط جماعية.
أما رئيس اللجنة األولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر ،فقال:
«نحن غير قادرين على دعم الحركة األولمبية واألندية واالتحادات
في تخصيص منشآت الفتقارنا للقدرة المالية».
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لبنان :أسبوع مفصلي يحدد مصير...
الوقت المدخل إلى التعقيد؛ ففي حال تم الوصول إلى تسوية
مرضية للجميع حــول «أزم ــة الـبـيـطــار» يـكــون فتيل التفجير
ً
السياسي ،وخصوصا األمني ،بعد «حادثة الطيونة» قد سحب.
أما في حال استمرت الخالفات فإن التوتر سيتوسع أكثر.
وفــي مــوازاة هــذه الجلسة ،تستمر التحقيقات باشتباكات
الطيونة ،التي أدت إلى سقوط  7قتلى الخميس الفائت ،وعلى
خلفيتها ّ
صعد «حــزب الله» إلــى أقصى الحدود ضد «القوات
ً
الـلـبـنــانـيــة» ،م ـحــاوال تحميلها مـســؤولـيــة مــا ج ــرى واعـتـبــاره
ّ
وتصر
عملية مدبرة ،بينما تنفي «القوات» ذلــك ،في المقابل،
ّ
الجدي والشفاف.
على التحقيق
وســط هــذه السجاالت ،بــرز تصريح لوزير الــدفــاع موريس
سليم ،من شأنه أن يغير الكثير في المعطيات ،إذ نفى تحضير
ً
«القوات» لكمين مسبق ،وأشار إلى أن اشتباكا وقع بين الطرفين
أدى إلى تبادل إلطالق النار ،وأن تظاهرة «الثنائي الشيعي» قد
انحرفت عن مسارها.
وج ــاء تـصــريــح سليم بـعــد إع ــان ق ـيــادة الـجـيــش التحقيق
م ــع ج ـن ــدي ظ ـهــر ف ــي ف ـيــديــوهــات وه ــو يـطـلــق ال ـن ــار بــاتـجــاه

الـ ـمـ ـخـ ـيـ ـم ــات ب ـ ــإق ـ ــام ـ ــة م ــوس ــم
مخيمات ربيعية ترفه عنهم بعد
سنتين من معاناة «كوفيد »19
وتبعاته على الجانب النفسي.

«مجلس الثقافة» يوقع بروتوكول
تعاون مع هيئة طباعة القرآن

جانب من الحضور
الدائمة للمسابقة ،حمد السنان «في
كــل عــام نسلط الـضــوء على مقاصد
وأه ــداف المسابقة التي اقتربت من

أحمد هديان

مــن جـهــة أخ ــرى ،أك ــد صــدور
ق ـ ــرار ال ـم ــواف ـق ــة ال ـن ـه ــائــي عـلــى
مقترحه بخصوص نقل مواقع
م ــردم الـنـفــايــات بــالـجـهــراء إلــى
ً
الـمـنــاطــق ال ـحــدوديــة ،موضحا
أن موافقة الجهاز التنفيذي أتت
بعد متابعة مكثفة لما تسبب
ب ــه م ــن ت ـل ــوث ب ـي ـئــي لـلـمـنــاطــق
السكنية القريبة ،وطالب هيئة
ال ـب ـي ـئــة والـ ـجـ ـه ــات الـمـخـتـصــة
ب ــال ــدول ــة ال ـب ــدء بـتـنـفـيــذ ال ـقــرار
ً
تحقيقا للمصلحة العامة.
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،تـحـفـظــت
ال ـل ـج ـن ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة وال ـم ــال ـي ــة
فـ ــي ال ـم ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي ،أمـ ــس،
بــرئــاســة فهيد ال ـمــويــزري على
نـشــر ال ـتــوص ـيــات ال ـخــاصــة في
جدول األعمال لعدم االنتهاء من
نقاشات المواضيع المدرجة.

ّ
وق ـ ـ ــع ال ـم ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـث ـقــافــة
وال ـف ـن ــون واآلداب ،أمـ ــس ،بــروتــوكــول
تفاهم وتعاون مع الهيئة العامة للعناية
بطباعة ونـشــر ال ـقــرآن الـكــريــم والسنة
النبوية وعلومهما في مقر المجلس،
بحضور أمينه العام كامل العبدالجليل
والمدير العام للهيئة د .فهد الديحاني
ومسؤولين في الجهتين.
وق ـ ــال ال ـن ــاط ــق ال ــرس ـم ــي للمجلس
واألمــين العام المساعد لقطاع الثقافة
د .عـ ـيـ ـس ــى األ نـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاري إن « ت ــو قـ ـي ــع

بـ ــروتـ ــوكـ ــول ال ـت ـف ــاه ــم ي ــأت ــي ل ـت ـعــزيــز
ال ـ ـشـ ــراكـ ــة ب ـي ــن ال ـم ـج ـل ــس وال ـه ـي ـئ ــات
ا لـحـكــو مـيــة المعنية بــا لـشــأن الثقافي
اإلســامــي» ،موضحا «أن البروتوكول
ينص على التعاون في مجاالت عديدة
منها تبادل الخبرات العلمية والبحثية
وإقامة األنشطة والمعارض والتعاون
فــي مـجــال نـشــر وت ــوزي ــع المطبوعات
وتـ ـب ــادل ال ـخ ـب ــرات ع ــن طــريــق ال ــورش
الثقافية والمؤتمرات ،إضافة إلى إقامة
متاحف متخصصة.

المتظاهرين ،الذين حاولوا اقتحام منطقة عين الرمانة.
كل هذه التطورات تخلط بين أوراق كثيرة ،فالتصعيد الذي
ً
يقوده «حزب الله» له أكثر من هدف ،كتطويق «القوات» قضائيا
ً
وسياسيا إلضعافها ،وإيجاد مخرج ألزمــة «تحقيق المرفأ»
ّ
عبر البحث عن صيغة تقيد عمل البيطار ،الذي سيجتمع مع
مجلس القضاء األعلى يوم الخميس المقبل ،للتداول في آخر
ما وصلت إليه التحقيقات.
وبحسب مصادر قضائية ،فإنه ال صالحية لمجلس القضاء
األعلى بتنحية البيطار ،وأن َ
المخرج قد يكون بإحالة القاضي
للرؤساء والنواب والوزراء المشتبه فيهم إلى المجلس األعلى
لمحاكمتهم.
ومن هنا ستتحول جلسة اليوم إلى حلبة صــراع سياسي
بامتياز ،إذ ستستعرض الكتل النيابية مواقفها التصعيدية،
وتحاول تسجيل األهداف بعضها في مرمى بعض ،وهذا كله
ً
متوقع ،بينما البحث األساسي سيبقى متركزا على المخرج
الذي البد من إيجاده بالنسبة إلى الجميع ،وهو تفادي الدخول
في تصعيد أكبر.
وبحسب ما تشير مصادر برلمانية ،فــإن الخالف مستمر
حول اقتراح وزير العدل تشكيل مجلس النواب لهيئة قضائية
اتهامية يكون لها صالحية اال ط ــاع على مسار التحقيقات
والسلطة العليا على المحقق العدلي وإبداء الرأي والمالحظات.
وفي المقابل يرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري ،حتى اآلن،
هذه الهيئة ،وفق ما تقول مصادره التي تشير إلى أنه البد من
االلتزام بالدستور ،وهو أن تنبثق الهيئة من المجلس األعلى
لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وتفيد المصادر بــأن رفــض بــري القـتــراح الهيئة االتهامية
هو ألنها ستكون خاضعة لنوع من االبتزاز في آلية تشكيلها
وتعيين أعضائها ،مما سيجعل رئيس الجمهورية وصهره
جبران باسيل قادرين على المساومة من خاللها وعليها.
أسبوع مفصلي سيعيشه لبنان ،وستشكل جلسة مجلس
ال ـن ــواب ونـتــائـجـهــا ال ـبــدايــة األولـ ــى ل ـق ــراءة طــوالـعــه ومــآالتــه،
فإما أن يتم الوصول إلى تسوية تكرس التهدئة ،وإمــا زيادة

سلة أخبار
«التربية» تسمح بالمقصف
وخروج الطالب للفرصة
أعلنت وزارة التربية السماح
للمدارس بإعادة تشغيل
المقاصف المدرسية وخروج
الطالب إلى الساحات
الداخلية وقت الفرصة .وقال
الوكيل المساعد للتعليم
العام ،أسامة السلطان ،في
تعميم إلى جميع المدارس،
حصلت «الجريدة» على
نسخة منه ،انه «بناء على
االجتماع األخير مع اللجنة
المشتركة بين وزارتي الصحة
والتربية ،وحرصا على توفير
المناخ المناسب ألبنائنا
الطلبة ،تقرر السماح بخروج
المتعلمين إلى الساحات
الداخلية للمدارس مع مراعاة
عدم تجمعهم ،إضافة إلى
السماح بإعادة تشغيل
المقاصف وبيع المأكوالت
المسموح بتداولها ،على ان
يكون توفير عدة نقاط بيع
منعا للتجمعات ويفضل
توفير المقصف المتنقل
(ترولي)».

«التأهيل» استأنفت
الورش الحرفية
ينطلق وفد المتميزين
من نزالء منزل منتصف
الطريق ،التابع إلدارة
التأهيل والتقويم بوزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية،
اليوم ،إلى مكة المكرمة
ألداء مناسك العمرة ،ويضم
الوفد ،البالغ  20شخصا،
المتعافين المتميزين ،إضافة
إلى المشرفين اإلداريين
والنفسيين.
ويأتي ذلك ضمن الخطة
التي أعدتها إدارة التأهيل
لالهتمام باستكمال النزالء
فترة التعافي من اإلدمان ،من
خالل منزل منتصف الطريق
الذي تشرف عليه اإلدارة،
ويتخلل رحلة العمرة العديد
من البرامج والفعاليات
والزيارات.
من جهة أخرى ،تستأنف إدارة
التأهيل والتقويم الدورات
والحاضنات والورش الحرفية
في مركز الكويت للصحة
النفسية بوزارة الصحة.

«األشغال» تطرح مناقصة
صيانة مجاري الجهراء
طلبت وزارة األشغال من
الجهاز المركزي للمناقصات
العامة اإلعالن عن طرح
مناقصة صيانة وإنشاء
شبكة المجاري الصحية
في محافظة الجهراء ،والتي
تتضمن إجراء صيانة عامة
وإنشاء لخطوط الضغط
والجاذبية وملحقاتها
بشبكة المجاري الصحية.
وقالت مصادر «األشغال»
إن المناقصة تشمل أعمال
التنظيف وفتح التسكيرات
واستبدال الخطوط التالفة
أو إنشاء خطوط جديدة،
إضافة إلى توصيل المباني
الحكومية أو القسائم السكنية
وغيرها ،إلى الشبكة العامة
للمجاري الصحية ،وكذلك
معالجة األعمال الطارئة
والعاجلة في المواقع
المختلفة ،وفق مسلتزمات
الصيانة التي تحتاج إليها
الشبكة في المحافظة.

منسوب التوتير الذي سينعكس على كل القطاعات والمجاالت
واالستحقاقات ،فيهدد مصير الحكومة ومصير االنتخابات
النيابية.
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وفاة كولن باول عن  84عامًا
والسنوات األولى من القرن الـ.21
شـغــل ب ــاول منصب رئـيــس هيئة األركـ ــان الـمـشـتــركــة للجيش
األميركي ،في ظل إدارة الرئيس جــورج بــوش األب من  1أكتوبر
 1989إلى  30سبتمبر  ،1993وأشرف خالل هذه الفترة على  28أزمة
عسكرية ،أبرزها عملية «عاصفة الصحراء» في  1991عندما طردت
القوات التي قادتها الواليات المتحدة الجيش العراقي من الكويت،
وحصل على «وسام الكويت ذو الوشاح» من الطبقة الممتازة في
عام  1993لدوره في حرب تحرير الكويت.
كما كان الراحل من أشد المدافعين عن غزو العراق ،حيث قدم في
ً
ً
 5فبراير  2003أمام مجلس األمن عرضا كامال حول أسلحة دمار
شامل تملكها بغداد وتستدعي التدخل.
ً
والحـ ـق ــا ش ـغــل ب ـ ــاول ،وه ــو ج ـم ـهــوري م ـع ـتــدل ،مـنـصــب وزي ــر
الخارجية في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش في .2001
وقال بوش ،أمس ،إن باول «خدم دولته بشكل عظيم ،والعديد من
ً
الرؤساء اعتمدوا على حكم وخبرة الجنرال» ،مشيرا إلى أنه كان
«يحظى باالحترام الشديد في البالد والخارج».
من جهته ،وجه وزير الدفاع لويد أوستن تحية «لرجل عظيم».
وقال خالل زيارة إلى تبيليسي «لقد خسر العالم أحد أعظم رجاله»،
ً
ً
ً
ً
مضيفا «لقد خسرت صديقا قريبا ومرشدا».
الكويت ،واشنطن ـ ـ وكاالت
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محليات

«الدفاع» :ال مبيت للمتطوعات ومراعاة الجانب الشرعي والعادات
ً

تأكيدا لما انفردت به ةديرجلا  ...واالستعانة بمعلمات للقيام بعمليات التدريب
•

محمد الشرهان

إعالن فتح
التطوع نهاية
هذا العام...
والقبول ودخول
الدورات بداية
2022
شروط التسجيل
تضمن قبول المتطوعات
بالجيش  4شــروط هــي :أن
ت ـك ــون كــوي ـت ـيــة الـجـنـسـيــة،
والئ ـقــة صـحـيــة ،وأن تكون
حسنة السير والسلوك ،وأن
تجتاز المقابلة الشخصية.

ً
تأكيدا لما انفردت به "الجريدة" ،أكدت
وزارة الــدفــاع أنــه ال مبيت للمتطوعات
بالجيش الكويتي خــال فترة التدريب
التي ستكون في صباحية أو مسائية،
مشددة على أنه ستكون هناك معلمات
م ــن الـعـنـصــر ال ـن ـســائــي يـقـمــن بـتــدريــب
وتعليم المتطوعات للمواد التي تستوجب
ان يـكــون المعلم وال ـمــدرب مــن العنصر
الـنـســائــي مــع م ــراع ــاة الـجــانــب الشرعي
والعادات والتقاليد.
وقــالــت الـ ــوزارة ،فــي مؤتمر صحافي
عقدته ،أمس ،إن مدة التدريب والمقررات
والمناهج الدراسية وآلية الحضور في
ً
الدورة يتم تحديدها وفقا للتخصصات
المعلن عنها مع التأكيد بأنها متشابهة
م ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات ال ـ ـم ـ ـقـ ــررة ل ـلـع ـسـكــريـيــن
واستبعاد مــا ال يتماشى مــع الطبيعة
الخاصة للعنصر النسائي ،مشيرة إلى
أن عدد المقبولين سيكون بين  50و150
متطوعة في المرحلة األولى.
وأكـ ــدت أن تـطــوع العنصر النسائي
في الخدمة العسكرية جاء وليد دراسات
ســاب ـقــة وتـ ــم تـفـعـيـلـهــا ب ـن ــاء ع ـلــى دعــم
وتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر.
وعن مراحل وموعد التسجيل ،أفادت
الوزارة بأنه سيتم اإلعالن عن فتح تطوع
العنصر النسائي في نهاية العام الحالي

جانب من المؤتمر الصحافي لوزارة الدفاع (تصوير نوفل إبراهيم)
ثــم التسجيل (أونــايــن) وإرس ــال رسالة
نصية أو بريد إلكتروني "إيميل" للمعني
ً
لتقديم المستندات وأخيرا تتم إجراءات
القبول والفحص األمني والطبي والمقابلة
الشخصية ،ومن المتوقع القبول ودخول
الدورات في بداية العام المقبل.
وقــالــت ال ـ ــوزارة ،إن ال ـهــدف األول هو
ً
تعيين العنصر النسائي العامل حاليا
فــي وزارة الــدفــاع ،بحيث يتم تطوعهن
للعمل بالجيش ،بينما الهدف الثاني هو
ً
إعالن التطوع لكل الكويتيات وفقا لشروط

تخصصات العسكريات

الرواتب والرتب

ذكر معاون رئيس األركان العامة للجيش
ال ـل ــواء الــركــن الــدك ـتــور خــالــد ال ـك ـنــدري ،أن
التخصصات المطلوبة كالخدمات الطبية
وال ـ ـحـ ــرس األم ـ ـيـ ــري وم ـف ـت ـش ــات لـلـقـصــور
األمـ ـي ــري ــة وحـ ـم ــاي ــة ش ـخ ـص ـي ــات ل ـل ــوف ــود
الـنـســائـيــة ال ــزائ ــرة والـتـخـصـصــات الفنية
الهندسية والتقنية واإللكترونية للمنشآت
العسكرية وسالح اإلشارة والدفاع الجوي
والـ ـق ــوة ال ـجــويــة وال ـت ـخ ـص ـصــات اإلداري ـ ــة
للهيئات المتخصصة.

حددت وزارة الدفاع رواتب المتطوعات المقررة
لضابط االختصاص والتي تبدأ من  1200دينار
متضمنة الــراتــب األســاســي وال ـع ــاوات الــدوريــة
والبدالت والمكافآت وتزيد باختالف قيمة البدل
ً
المقرر لكل تخصص وفقا للواجبات الوظيفية
والوصف الوظيفي.
كما حددت رواتب ضباط الصف واألفراد ،حيث
تبدأ مــن  900ديـنــار متضمنة الــراتــب األساسي
وال ـعــاوات الــدوريــة والـبــدالت والمكافآت وتزيد
ً
باختالف الرتبة التي يتم التعيين بها وفقا للمؤهل

م ـح ــددة لـلـتـطــوع وال ـع ـمــل ف ــي الجيش
الكويتي في التخصصات المذكورة.
وذكرت أن العنصر النسائي يستحق
روات ـ ــب ف ــي الـجـيــش الـكــويـتــي مشابهة
ومتطابقة مع روات ــب وب ــدالت وعــاوات
العسكريين الفتة إلــى أنــه يجري العمل
ع ـلــى ت ـحــديــد ال ـت ـخ ـص ـصــات واالع ـ ـ ــداد
ً
المطلوبة وفقا الحتياجات الجيش.
من جانبه ،أشاد معاون رئيس األركان
العامة للجيش اللواء الركن الدكتور خالد
الكندري بــدور المرأة الكويتية في دعم

الــدولــة بحالة السلم والـحــرب واألزم ــات
ً
الـطــارئــة مستذكرا دوره ــا الكبير أثناء
ال ـغــزو الـغــاشــم ال ــذي سـطــرت مــن خالله
ً
مالحم بطولية وكانت جزءا من المقاومة
المسلحة وشاركت بالعمليات القتالية
وق ــدم ــت ت ـض ـح ـيــات وم ـن ـهــن ش ـه ـيــدات
وأسـ ـ ـي ـ ــرات والـ ـمـ ـش ــارك ــة بــال ـم ـظــاهــرات
السلمية المناهضة للعدوان على الكويت.
وأضــاف الكندري أن المرأة الكويتية
ً
ساهمت أيضا بإدارة أزمة "كورونا" إلى
ً
جــانــب الــرجــل ،مـعــربــا عــن ترحيبه بها

إل ــى جــانــب دور أشـقــائـهــا العسكريين
في الجيش الكويتي كعنصر فعال بكل
المجاالت التخصصية واإلدارية.
وذكر أنه تمت االستعانة بتجارب دول
مجلس الـتـعــاون الخليجي فــي تعيين
العنصر الـنـســائــي بــالـقــوات المسلحة،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى اص ـ ــدار الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
السعودية قــرار تعيين وتطوع العنصر
النسائي فــي الجيش الـسـعــودي وتمت
االستفادة مما وصلوا إليه في التجربة من
خالل القيام بدراسة متكاملة من الناحية
الفنية واإلداريـ ــة والقانونية فــي سبيل
توفير احتياجات الجيش الكويتي من
العنصر النسائي نظرا للحاجة الماسة
لسد االحتياجات من التخصصات الفنية.
واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض ال ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدري ب ـع ــض
ال ـت ـخ ـص ـص ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـط ـل ــب وج ـ ــود
ع ـن ـص ــر ن ـس ــائ ــي ك ــالـ ـخ ــدم ــات ال ـط ـب ـيــة
والطبية المساندة وفي الحرس األميري
ومـفـتـشــات للقصور األم ـيــريــة وحماية
شـخـصـيــات ل ـلــوفــود الـنـســائـيــة ال ــزائ ــرة
والتخصصات الفنية الهندسية والتقنية
واإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ل ـل ـم ـن ـشــآت ال ـع ـس ـكــريــة
وســاح اإلشــارة والدفاع الجوي والقوة
الجوية والتخصصات اإلدارية للهيئات
المتخصصة.
مــن جهته ،لفت رئـيــس فــرع الـشــؤون
القانونية العقيد رك ــن حقوقي دكتور

محمد العنزي إلى صدور القرار رقم 657
لسنة  2021بناء على نصوص وأحكام
القانون رقم  32لسنة  1967بشأن الجيش
وتعديالته بجواز القبول والتعيين في
الجيش الكويتي لكل الكويتيين الذكور
ً
واإلناث وفقا للشروط.
واشار العنزي إلى أن الدستور الكويتي
نص في المادة  41على أن "لكل كويتي
الحق في العمل وفي اختيار نوعه" كما
نص في المادة  157على "السالم هدف
ال ــدول ــة وســامــة الــوطــن أمــانــة فــي عنق
كل مواطن وهي جزء من سالمة الوطن
العربي الكبير".
وأشــار إلــى أنــه يطبق على المعينين
مــن الـعـنـصــر الـنـســائــي فــي الـحـيــش كل
ال ـع ـقــوبــات ال ـم ـق ــررة ع ـلــى الـعـسـكــريـيــن
باستثناء الـعـقــوبــات الـتــي تتنافى مع
طبيعتهن م ـثــل ال ـس ـجــن ال ـع ـس ـكــري أو
الحجز.

العنصر النسائي
يستحق رواتب
وعالوات العسكريين
وكل العقوبات
باستثناء الحبس

 4مراحل للتسجيل
ً
الدراسي وقيمة البدل المقرر لكل تخصص وفقا
للواجبات الوظيفية والوصف الوظيفي.
أما عن الرتب لضباط الصف فجاءت كاآلتي:
"الجامعية" تمنح رتبة رقيب أول ،و"الدبلوم" تمنح
رتبة رقيب وعالوتين ،و"الثانوية" تمنح رتبة رقيب.
بينما رت ــب األفـ ــراد فهي صــف ال ـحــادي عشر
تمنح رتبة وكيل عريف وعــاوتـيــن ،و"العاشر"
تمنح رتبة وكيل عريف وعالوة ،بينما "التاسع"
تمنح رتبة وكيل عريف ،فيما "الثامن" وما دون
تمنح رتبة جندي.

أكد مدير مديرية التعبئة العقيد الركن طارق الصبر
انه تم تحقيق ثالث مراحل للتسجيل األولى هي تسجيل
الشباب الكويتي بشرف الخدمة العسكرية في الوحدات
المقاتلة والمرحلة الثانية تسجيل الكويتيين وأبناء
الكويتيات كجنود مهنيين حسب المهن المطلوبة لسد
النقص في وحدات الجيش من الذين لديهم حرف مهنية.
وذك ـ ــر ان ال ـمــرح ـلــة ال ـثــال ـثــة ه ــي تـسـجـيــل الـعـنـصــر
ال ـن ـس ــائ ــي ف ــي م ـج ــال الـ ـخ ــدم ــات ال ـط ـب ـيــة وال ـخ ــدم ــات
العسكرية المساندة موضحا أن المرحلة الرابعة هي
تسجيل أب ـنــاء حـمـلــة إح ـصــاء  1965وم ــا قـبــل وأب ـنــاء

العسكريين والجنود المهنيين الذين لديهم حرف مهنية
والتي سيتم االعالن عنها الحقا.
وأضاف الصبر أنه يتم حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة
الخاصة بالعنصر النسائي ليتم فتح بــاب التسجيل
للتطوع بشرف الخدمة العسكرية فــي شهر ديسمبر
المقبل ،الفتا إلى أنه سيكون التسجيل عن طريق الموقع
اإلل ـك ـتــرونــي الــرسـمــي ل ـ ــوزارة ال ــدف ــاع بـحـيــث يتضمن
الشروط والمستندات المطلوبة.
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وحدة إزالة الكبريت بمصفاة األحمدي
في
حريق
على
السيطرة
ّ

«البترول الوطنية» :اإلنتاج واإلمداد لم يتأثرا بالحادث
محمد الشرهان

انــدلــع صـبــاح أم ــس حــريــق في
وحـ ــدة إزال ـ ــة الـكـبــريــت م ــن النفط
المتبقي رقم  ،42الواقعة بمصفاة
مـيـنــاء األح ـم ــدي الـتــابـعــة لشركة
البترول الوطنية الكويتية.

«الكهرباء» :ال تأثير للحريق
على إمدادات محطات التوليد
•

سيد القصاص

كشفت مصادر وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن الحريق
الناتج عن انفجار في وحدة إزالة الكبريت بمصفاة ميناء األحمدي
لم يكن له ّ
أي تأثير على اإلمــدادات التي تصل إلى الــوزارة لتشغيل
محطاتهاُ ،مؤكدا أن األمور داخل المحطات ظلت طبيعية دون وجود
أي مشاكل تذكر.
حثيثة من الوزارة
متابعة
هناك
أن
"الجريدة"
ـ
ل
المصادر
وأكدت
ّ
لكل محطات إنتاج الطاقة في البالد ،والتأكد من عدم تأثرها ،حرصا
على استمرارية وصول الطاقة الكهربائية إلى جميع المستهلكين
بال انقطاع.

وق ــال نائب الرئيس التنفيذي
ل ـل ـخ ــدم ــات الـ ـمـ ـس ــان ــدة ،ال ـنــاطــق
الرسمي باسم الشركة بالوكالة،
عبدالعزيز الــدعـيــج ،فــي تصريح
له ،إن فرق اإلطفاء التابعة للشركة
مـسـنــودة بفريق مــن قــوة اإلطـفــاء
العام نجحت ،خالل زمن قياسي،
فــي السيطرة على الـحــريــق الــذي
سبقه وقوع انفجار محدود بهذه
الوحدة .وأوضح الدعيج أن الحريق
أس ـفــر ع ــن إص ــاب ــة "عـ ــدد م ـحــدود
م ــن ال ـعــام ـل ـيــن" ب ـح ــاالت اخـتـنــاق
بسيطة نتيجة استنشاق األبخرة
المتصاعدة ،مبينا أنــه تــم تقديم
اإلسعافات الالزمة لهم في الموقع،
المصابين
في حين نقل اثنان من
ّ
إلــى المستشفى الستكمال تلقي
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاج ،وح ــالـ ـتـ ـهـ ـم ــا مـطـمـئـنــة
ومستقرة.
وأكـ ـ ـ ـ ــد أن عـ ـمـ ـلـ ـي ــات اإلن ـ ـتـ ــاج
والـ ـتـ ـص ــدي ــر واإلمـ ـ ـ ـ ـ ــداد الـمـحـلــي
بــالـمـشـتـقــات الـنـفـطـيــة ل ــم تـتــأثــر
نـتـيـجــة هـ ــذا ال ـ ـحـ ــادث ،الف ـت ــا إلــى

•

عـلـمــت "ال ـج ــري ــدة" أن حـمـلــة التطعيم
الـمـيــدانـيــة لتلقيح الـعـمــالــة ال ـتــي تـعــذر
تلقيها اللقاح المضاد لمرض "كوفيد،"19-
أو التي لم تستطع التسجيل ألي سبب
من األسباب ،ستجوب مناطق الفروانية

•

عادل سامي

دشن مركز مبارك العبدالله الجابر الصباح
لغسيل الكلى التابع لوزارة الصحة بروتوكوال
جــديــدا لـعــاج ارت ـف ــاع الـضـغــط أث ـنــاء جلسة
الغسيل الكلوي ،وذلك بمشاركة أطباء الكلى،
وإخصائيي التغذية والصيادلة اإلكلينيكيين.
ودع ــا الـمــركــز عـبــر حـســابــه ب ـ "تــويـتــر" أي
مــريــض يعاني هــذه المشكلة أثـنــاء جلسات
الغسيل إلــى إب ــاغ طبيب الـجـنــاح إلضافته
إلى القائمة.
وأوضح أن أغلب مرضى الغسيل الدموي
ينخفض ضغط الدم لديهم مع جلسة الغسيل،
بينما توجد قلة يرتفع ضغطها أثناء الغسيل
وتحتاج لعالج مختلف.
يــذكــر أن ع ــدد مــرضــى الـفـشــل الـكـلــوي في

فاطمة شبلي

والجهراء خالل األسبوع الجاري.
وأكدت مصادر صحية مطلعة أن حملة
التطعيم الميدانية الشاملة جــا لــت مطلع
األسبوع الجاري في منطقة جليب الشيوخ،
وذ ل ــك عـقــب انتهائها مــن تطعيم العمالة
في مناطق بنيد القار وحولي والمهبولة
والسالمية خالل األسبوع الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن الحملة شهدت
إقباال كبيرا من العمالة التي تعذر حصولها
على اللقاح أو التي لم تستطع التسجيل ألي
سبب من األسباب.
وذك ــرت أن الحملة حققت الـهــدف منها
وهو التوسع في وتيرة التطعيم في أوساط
العمالة.

«تعاونية مشرف» تطلق  4مهرجانات
تسويقية بخصم يصل إلى %70

ولوازم العائلة
• الفهد :تتضمن العطور والصيدلية والسوق المركزي ً
• عقد «العمومية»  21نوفمبر المقبل ...وتوزيع  %10أرباحا سنوية

أطـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــت جـ ـمـ ـعـ ـي ــة مـ ـش ــرف
الـتـعــاونـيــة حــزمــة مـهــرجــانــات
تسويقية فــي الـســوق المركزي
وأفـ ـ ـ ــرع ال ـص ـي ــدل ـي ــة وال ـع ـط ــور
ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازم ال ـ ـ ـعـ ـ ــائ ـ ـ ـلـ ـ ــة ،خـ ــدمـ ــة
للمساهمين ومرتادي الجمعية.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رئ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس
اإلدارة ع ـل ــي ا ل ـف ـه ــد ،أن شـهــر
اكـتــوبــر ال ـجــاري مميز وحــافــل
بــالـمـفــاجــآت فـيـمــا يـخــص عــدد
المهرجانات التسويقية التي
ت ـش ـه ــده ــا ال ـج ـم ـع ـي ــة ،وم ـن ـهــا
ال ـع ـط ــور وال ـت ـج ـم ـيــل وال ـس ــوق
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي ولـ ـ ـ ـ ـ ــوازم الـ ـع ــائـ ـل ــة،
الفتا إلــى أن هــذه المهرجانات
تتضمن مئات األصناف والسلع
بنسبة خصم تصل إلى  70في
ال ـم ـئــة وب ـم ـشــاركــة واس ـع ــة من
كبرى الشركات الموردة.
وأض ــاف الفهد ،فــي تصريح
صـحــافــي ،على هــامــش افتتاح
المهرجانات األربعة ،أنه فيما
يـ ـخ ــص مـ ـه ــرج ــان ال ـص ـيــدل ـيــة
يـتـضـمــن م ــا ي ــزي ــد ع ـلــى 1000
صنف ،إلى جانب أكثر من 900
صنف بالسوق المركزي لتقديم
استفادة واسعة ألكبر شريحة
ممكنة من المساهمين ومرتادي
الجمعية.
وكـ ـ ـش ـ ــف الـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــد ،عـ ـ ــن ع ـقــد
ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة فـ ــي 21
نوفمبر المقبل ،مؤكدا استعداد
مجلس اإلدارة الـتــام الجرائها
وف ــق ال ـضــوابــط واالش ـتــراطــات
ال ـص ـح ـي ــة الـ ـتـ ــي ت ـض ـم ــن ع ــدم
تـ ـع ــرض ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن لـخـطــر
اإلصــابــة بــالـفـيــروس ،موضحا

جانب من إطالق مهرجانات جمعية مشرف التعاونية
أنـ ــه ع ـق ــب اع ـت ـم ــاد ال ـت ـقــريــريــن
ا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ل ـ ـ ــي واإلداري س ـي ـت ــم
تــوزيــع األرب ـ ــاح الـسـنــويــة على
المساهمين بواقع  10في المئة.
وأضـ ــاف أن ــه ب ـشــأن مـشــروع
وا ح ــة جمعية م ـشــرف الكائنة
فــي قطعة  ،5فهي مــن تصميم
و تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ وإدارة ا ل ـج ـم ـع ـي ــة،
ونـهــدف مــن خــالــه إلــى تحفيز
سـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان وأه ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة
ع ـل ــى م ـم ــارس ــة ال ــري ــاض ــة بـمــا
يـقـلــل ال ـجــرائــم وخ ـطــر انـتـشــار
المخدرات السيما بين الشباب،
الفتا إلــى أن "الــواحــة" تتضمن
مـ ــاعـ ــب لـ ـكـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم وال ـس ـل ــة
والطائرة والتنس ،إضافة إلى
ك ــرة ا ل ـقــدم الشاطئية وممشى
ل ـل ــدراج ــات ،ف ـضــا ع ــن منطقة

في مصفاة ميناء األحمدي ،مضيفا
أن عمليات شركة البترول الوطنية
ط ـل ـبــت ف ــي وق ـ ــت الح ـ ــق م ــن ق ــوة
َ
اإلطفاء العام تحريك مركزي إطفاء
وصهريج فوم للمساعدة في تبريد
َ
الموقع ،فتم تحريك مركزي إطفاء
األحمدي والفحيحيل ،إضافة الى
صهريج الفوم من مركز العمليات
واإلسناد الى موقع الحادث.

«البيئة» :اتجاه الرياح ساهم
في توجه األدخنة نحو البحر
أعلن المدير العام للهيئة العامة للبيئة ،الشيخ عبدالله األحمد،
أن اتجاه الريح الشمالي الغربي ساعد في دفع الدخان المنبعث من
الحريق باتجاه البحر ،وهو األمر الذي حال دون تأثير الدخان على
المناطق السكنية.

الجارالله :مزيد من االنفتاح «المنضبط» عنوانه التيقظ الوقائي والتسور بالتحصين

حملة التطعيم الميدانية لـ «كوفيد »١٩
تجوب الفروانية والجهراء األسبوع الجاري
عادل سامي

تبريد الموقع بأستخدام الفوم

بروتوكول عالجي جديد لمرضى الغسيل
الكلوي بمركز مبارك العبدالله

«بيتا غاما سيغما» تمنح االعتراف
الدولي لـ«األميركية»
منحت الجمعية الشرفية "بيتا غاما سيغما" الجامعة األميركية
ً
ً
ً
في الكويت اعترافا دوليا بصفتها فرعا للجمعية األم ،بعد تقييم
ً
كل فرع نشيط وتصنيفه وفقا إلنجازاته ومساهماته في مجال
تعليم إدارة األعمال.
وقالت المديرة التنفيذية لـ"بيتا غاما سيغما" كريستينا ألريتش،
ً
إن "التأهل للحصول على هذا االعتراف يعتبر مؤشرا على أن التميز
األكاديمي في "األميركية" يحظى بتقدير كبير ،والجهد الذي يبذله
أعضاء الفرع لتعزيز مكانة "بيتا غاما سيغما" في الحرم الجامعي".
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ذك ـ ـ ــرت األسـ ـ ـت ـ ــاذة الـ ـمـ ـس ــاع ــدة فـ ــي ال ـم ـحــاس ـبــة
بـ "األميركية" في الكويت ومستشارة الجمعية د .فاطمة شبلي ،إن
"التأهل لهذا االعتراف في عامنا األول كفرع  BGSشرف وإنجاز
ً
كبير ،وفي مثل هذه الظروف غير العادية نظرا لوباء «كورونا»".
وشكرت رئيس الفرع طالب الجامعة في الكويت ،أنــس حسن
وجميع أعضاء مجلس اإلدارة على تنظيم أنشطة الفرع هذا العام،
وكذلك بقية األعضاء على مشاركاتهم النشيطة.
وأعرب حسن عن تقديره لمكتب الحياة الطالبية في قسم شؤون
الطلبة لمساعدتهم المستمرة في تنظيم األنشطة ،وعميد كلية
األعمال واالقتصاد ،د .رالف باليام لتوجيهه ودعمه.

أن وزي ــر النفط د .محمد الفارس
وال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـمــؤسـســة
البترول الكويتية ،هاشم هاشم،
ومـســؤولــي الـشــركــة ح ـضــروا الــى
م ــوق ــع ال ـح ــري ــق لـمـتــابـعــة جـهــود
السيطرة عليه ميدانيا ،ولالطمئنان
ُ
عن قرب على سالمة العاملين.
وقـ ـ ــال إن ال ـع ـم ــل ج ـ ــار إلع ـ ــادة
الوحدة الى وضعها الطبيعي ،علما
بــأنــه تــم عزلها وجميع الخطوط
ال ـم ــؤدي ــة ل ـهــا ،مـبـيـنــا أن الـشــركــة
بصدد تشكيل لجنة للوقوف على
أسباب الحريق ،وفقا لــإجــراءات
الـمـتـبـعــة لــدي ـهــا ف ــي ه ــذا ال ـش ــأن،
مشيرا إلى حرص الشركة المستمر
على تعزيز إج ــراءات السالمة في
مختلف المواقع التابعة لها ،بهدف
تأمين سالمة العاملين.
م ــن ج ــان ـب ــه ،ق ـ ــال م ــدي ــر إدارة
ال ـعــاقــات ال ـعــامــة واإلع ـ ــام بقوة
محمد الغريب ،إن
اإلطفاء ،العقيد ّ
غرفة العمليات تلقت بالغا بوقوع
حادث انفجار أدى الى اندالع حريق

الل ـع ــاب لــاط ـفــال وغ ـيــرهــا من
األمور األخرى.
وبين أن لجنة تطوير العمل
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاونـ ــي تـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ق ــدم
وســاق النجاز التعديالت كافة
الخاصة بقانون التعاون ،الفتا
إل ــى أن أبـ ــرز األفـ ـك ــار الـخــاصــة
بــال ـت ـعــديــات تـتـضـمــن تـعــديــل
نظام التصويت وأعداد مجالس
اإلدارة ،وآ ل ـ ـ ـيـ ـ ــة ا ل ـم ـح ــا س ـب ــة
واإلحالة إلى الجهات الرقابية
في الدولة في حال التجاوزات
والمخالفات.
وحـ ـ ــول رد صـ ـ ــاالت األفـ ـ ــراح
ً
للتعاونيات مجددا ،قال الفهد:
نــؤيــد ّ
رد ال ـصــاالت ،شريطة أن
ي ـعــود كــامــل ري ـع ـهــا للجمعية
ول ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،السـ ـيـ ـم ــا أن

الـجـمـعـيــات أث ـب ـتــت ج ـ ــدارة في
العديد من األمور المماثلة ،الفتا
إل ــى أن ه ــذا يـخـفــف ع ــن كــاهــل
الوزارة العديد من األمور.
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال رئـ ـي ــس
لجنة الـمـشـتــريــات فــي جمعية
مشرف التعاونية معاذ الحيي،
إن "هـ ـن ــاك م ـه ــرج ــان ــات أخ ــرى
س ـت ـش ـه ــده ــا ال ـج ـم ـع ـي ــة خ ــال
الشهر ال ـجــاري ،لتقديم أفضل
الخدمات لمساهمي ومرتادي
الـجـمـعـيــة" ،الفـتــا إل ــى أن هناك
م ــا ي ــزي ــد ع ـل ــى  4االف صـنــف
تعرض خالل هذه المهرجانات
ب ـخ ـص ــوم ــات ت ـت ـج ــاوز  60فــي
المئة.

الكويت والذين يخضعون للغسيل يصل إلى
نـحــو  2200مــريــض ،كـمــا أن م ــرض السكري
يعد المسبب األول ألمراض الكلى ،حيث إنه
مسؤول عن أكثر من  %46من أمراض الفشل
الكلوي.
يشار أيضا إلى أن نسبة الزيادة السنوية
لمرضى الفشل الكلوى والذين يحتاجون إلى
الغسيل تصل إلى  ،%10وذلك بسبب انتشار
األم ــراض المزمنة غير المعدية ومــن أهمها
السكري والضغط.

انفتاح «منضبط»
وفــي موضوع منفصل ،أكــد رئيس اللجنة
االستشارية لمواجهة كورونا في وزارة الصحة
د .خالد الجارالله استمرار االنحسار الوبائي،
مـمــا يتيح مــزيــدا مــن االن ـف ـتــاح "الـمـنـضـبــط"،

عنوانه التيقظ الوقائي والتسور بالتحصين.
وق ــال الـجــارالـلــه فــي تـغــريــدة على حسابه
بـ "تويتر" إن أحداث الجائحة مدعاة للمحافظة
على احترافية المنظومات الصحية والنأي
بها عن التجاذبات السياسية.
وم ــن جــانـبــه ،أك ــد عـضــو لـجـنــة الـلـقــاحــات
في وزارة الصحة د .خالد السعيد أن وضع
"كورونا" الحالي بالكويت نتيجة توفيق من
الـلــه وج ـهــود األط ـقــم الطبية واإلداري ـ ــة التي
واجهت الجائحة منذ فبراير  2020بال كلل
وال سأم وبدعم من القيادة العليا.
وأضــاف السعيد في تغريدة على حسابه
بـ ـ ـ "ت ــويـ ـت ــر" أن ال ـم ـش ـك ـك ـيــن وال ـم ـع ــارض ـي ــن
لبروتوكوالت اللقاحات والعالج كان دورهم
ع ـك ـس ـيــا ،وي ـج ــب أال ي ـح ـص ـلــوا ع ـلــى شــراكــة
بالنجاح.

محليات
سلة أخبار
«الصداقة اإلنسانية»
كرمت قدامى المقيمين

استمرارا لتحقيق أهداف
جمعية الصداقة الكويتية
اإلنسانية ،وتواصلها مع
مختلف فئات املجتمع،
وتقديرا لجهود املقيمني
الذين يقدمون خدماتهم
املختلفة ،كرم رئيس مجلس
إدارة الجمعية أحمد الصراف
قدامى املقيمني بالكويت،
حيث تم تكريم السيدة
لورديس ،وهي تعمل لدى
إحدى األسر الكويتية ملدة
 33عاما ،عملت خاللها
بكل أمانة وتفان في العمل،
وكسبت ثقة وتقدير واحترام
من عملت عندهم .وقدم
الصراف هدية للورديس
تقديرا لدورها اإلنساني
واملجتمعي ،بعد أن قررت
العودة النهائية ملوطنها
الفلبني ،وأعرب عن تقديره
للمقيمني بالكويت.

«اإلصالح» تعقد
جمعيتها العمومية
عقدت جمعية اإلصالح
االجتماعي جمعيتها
العمومية العادية ،أمس األول،
بمقرها في منطقة الروضة؛
ملناقشة واعتماد التقريرين
املالي واإلداري ،بحضور
رئيس مجلس اإلدارة
د .خالد املذكور واألمني العام
هشام العومي واملدير العام
محمد عبدالرحيم ،ومدير
إدارة الجمعيات واملبرات
بوزارة الشؤون االجتماعية
عبدالعزيز العجمي.
وناقش الحضور التقريرين
املالي واإلداري في أجواء
ودية ،كما تم تقديم العديد
من االقتراحات حول دور
الجمعية في قضية مسلمي
الهند ،وموضوع تطوير
معرض الكتاب.

برلمانيات
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الحكومة في مؤتمر «االحتراف» :استراتيجية لتطوير
الرياضة خالل أسبوعين ...وصندوق خاص لالعبين

majles@aljarida●com

نافذة نيابية

الغانم :أي مسؤول يخفق عليه أن يترجل ...والخلل في المنظومة ال التشريعات

تفاؤل نيابي بالعفو من نواف الكبير

ٔ
ٔ
الشان الرياضي وتطبيق االحتراف
موتمر سبل تطوير

فهد تركي

نتطلع إلى
احتراف كلي
مبني على
قوانين

وزير اإلعالم

ً
تراجعنا كثيرا
بشكل مخيف
والجميع
يتساءل ماذا
حل بالرياضة
الكويتية؟!

الطريجي

ش ـ ــدد رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس األمـ ــة
م ـ ـ ـ ــرزوق الـ ـغ ــان ــم عـ ـل ــى ضـ ـ ــرورة
أن ي ـت ــرج ــل أي مـ ـس ــؤول يـخـفــق
ف ــي عـمـلــه ب ـم ـجــال ال ــري ــاض ــة عن
مـنـصـبــه ،م ـش ـيــرا ال ــى ان الـخـلــل
في الرياضة الكويتية يعود إلى
الـمـنـظــومــة الـمـعـمــول بـهــا ال إلــى
التشريعات.
جــاء ذلــك خــال مــؤتـمــر "سبل
تطوير الشأن الرياضي وتطبيق
االحـ ـت ــراف" الـ ــذي ع ـقــد بمجلس
األمة أمس بمشاركة وزير االعالم
وزي ـ ــر الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون ال ـش ـبــاب
عـبــدالــرحـمــن الـمـطـيــري ورئـيــس
لجنة الشباب والرياضة النائب
د .ع ـبــدال ـلــه ال ـطــري ـجــي وال ـمــديــر
ال ـع ــام لـلـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلــريــاضــة
حمود فليطح إلى جانب عدد من
المتخصصين الرياضيين.
وجدد الغانم تأكيد أن مجلس
األمـ ـ ــة ع ـل ــى اسـ ـتـ ـع ــداد ل ــدع ــم اي
تشريع او مشروع بقانون تتقدم
صـ ــاح وتـطــويــر
ب ــه ال ـح ـكــومــة ال ً
ال ــري ــاض ــة ،مـبـيـنــا أن الـنـظــريــات
والرؤى التي طرحت في المؤتمر
تحتاج إلى تطبيق وتحويلها إلى
واقع عملي ملموس يستفيد منه
الرياضيون.
ورأى أن المشكلة ليست في
التشريع "فمن كانوا في فريق رفع
اإليقاف الرياضي الجائر والظالم
ع ـلــى ال ـكــويــت والـ ـ ــذي تـسـبــب في
تأخرنا مراتب عديدة يتذكرون أننا
عندما احتجنا لتشريع استطعنا
في أقل من أسبوع إنجازه باالتفاق
م ــع (ال ـف ـي ـفــا) والـلـجـنــة األولـمـبـيــة
الدولية".
وأضـ ـ ـ ًــاف" :إذا كـ ــان الـمـطـلــوب
ت ـشــري ـعــا إلن ـش ــاء أن ــدي ــة تـجــاريــة
أو خ ـص ـخ ـصــة أنـ ــديـ ــة ومـ ـ ــا إل ــى
ذل ــك فـهـنــاك تـشــريـعــات مــوجــودة
بالمجلس ...وتستطيع الحكومة
التقدم بمشروع قانون وهذا أيسر،

َ ً
ـراجـعــا مــن قبل الجهات
ويـكــون مـ
القانونية في الحكومة وال أعتقد
أنه ستكون هناك مشكلة في إقرار
القانون بمجلس األمة".

منظومة
وكشف الغانم ان "مشكلتنا هي
إيجاد منظومة رياضية متكاملة
وفق جدول زمني ونتائج محددة،
بحيث إذا تحققت النتيجة استمر
المسؤول في مكانه وإذا لم تتحقق
يترجل عــن موقعه ويــأتــي مكانه
أحد الكويتيين األكفاء".
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه "ف ـ ــي ال ـ ــدول
المتقدمة رياضيا نجد أن هناك
وجدوال زمنيا وأهدافا محددة
رؤية ً
م ـع ـل ـنــا ع ـن ـهــا م ــن ق ـب ــل األطـ ـ ــراف
المعنية ويـعـمــل الجميع كفريق
واحد للوصول إليها ،فإذا تحققت
تتم مساندتهم وإذا لم تتحقق تتم
معالجة هذا الخلل سواء بالعنصر
ال ـب ـشــري أو بــالـعـنــاصــر ال ـمــاديــة
األخرى".
وتـ ـ ــابـ ـ ــع" :ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـم ــؤت ـم ــر
وال ـت ـج ـمــع ال ـم ـب ــارك أو الـحـلـقــات
النقاشية التي تحدث عنها الوزير
أو غيرها مــن األنـشـطــة المتعلقة
بمحاولة إنقاذ الرياضة الكويتية
ي ـجــب أن ت ـك ــون ه ـن ــاك مـنـظــومــة
ريـ ــاض ـ ـيـ ــة لـ ـهـ ــا خـ ـطـ ــط ق ـص ـي ــرة
ومتوسطة وطويلة المدى تكون
واضحة للجميع ويتم تطبيقها"،
ً
الفتا الى ان "دول مجلس التعاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي ان ـت ـق ـلــت م ــن ال ـم ــراك ــز
األخيرة إلى المنزلة المتقدمة التي
كـنــا نـتـبــوأهــا فــي الـســابــق عندما
كان لدينا نوع من التنظيم الذي لم
يعد يتناسب مع العصر والوضع
الحاليين".
وقــال الغانم" :كرياضي قبل أن
أكون رئيسا لمجلس األمة استفيد
من كل كلمة تقال" ،متعهدا" :يدي
بيدكم ولن ندخر جهدا في أي شيء

بدوره ،أعرب وزير االعالم وزير
الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن
المطيري عن تطلعه الــى احتراف
كلي مبني على تشريعات وقوانين
ولوائح تنظم االنتقاالت وصندوق
خاص للرياضيين.
وكشف المطيري ان استراتيجية
تطوير الرياضة جاهزة "ونحتاج
ّ
ف ـقــط ان ت ـحــكــم م ــن الــريــاضـيـيــن
وس ـي ـكــون اعــان ـهــا بـكــل شفافية
لجميع الــريــاضـيـيــن ف ــي االنــديــة
والـهـيـئــات الــريــاض ـيــة ،وسـتـكــون
ه ـنــاك خ ـط ــوات حـثـيـثــة لتحقيق
الرؤية الجديدة".

خ ــاص ــة ب ــال ـن ـس ــاء ال ــري ــاض ـي ــات
"وخصصنا  46في المئة مشاركة
ل ـ ـهـ ــن ،وت ـ ـ ــم ت ـض ـم ـي ــن ال ـع ـن ـصــر
ال ــري ــاض ــي فـ ــي االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ال ـج ــدي ــدة ل ـلــريــاضــة ،وال تمييز
ف ــي ال ــري ــاض ــة ب ـي ــن الـعـنـصــريــن
النسائي والرجالي ،اضافة لذوي
االحتياجات الخاصة".
وذكر أن هناك شراكة حقيقية
بين القطاع الـخــاص والحكومة
م ـ ــن خـ ـ ــال تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــات ج ــدي ــدة
المالعب دعما للرياضيين
لحجز
ّ
"وال ـ ـ ـ ــذي أخـ ــرنـ ــا كـ ــورونـ ــا ف ـقــط،
ولــديـنــا شــراكــات مــع المنظمات
الـعــالـمـيــة الــريــاض ـيــة الـمـحـتــرفــة
لنسخ التجارب العالمية وتوطين
مـنــا هــج ر يــا ضـيــة لتطبيقها في
المدارس واالتحادات المدرسية".

يمكن أن نـقــوم بــه فــي سبيل رفع
شأن الرياضة الكويتية".

تحديات

حلم طال انتظاره

وقال الوزير" :واجهنا تحديات
كبيرة ،ولكننا لن نستطيع تطوير
الـمـنـظــومــة إال مــن خ ــال تـعــاون
ال ـج ـم ـي ــع ،مـ ــن جـ ـه ــات ريــاض ـيــة
وق ـطــاع حـكــومــي ومـجـلــس األمــة
ل ـت ـطـ ًـويــر ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة"،
مؤكدا أن "الهيئة العامة للرياضة
ل ــن تستطيع أن تـحـقــق مـنـفــردة
منظومة ريــاضـيــة مـتـكــامـلــة ...ال
بد أن تكون هناك بيئة رياضية
م ـ ـس ـ ـتـ ــدامـ ــة مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال شـ ــراكـ ــة
الجميع".
وفيما يخص تطبيق االحتراف
الكلي ،أوضح أن "لدينا مراجعة
م ـت ـك ــام ـل ــة ل ــاحـ ـت ــراف ال ـج ــزئ ــي
حتى نصل إلى االحتراف الكلي،
والحكومة بصدد إجراءاتها بهذا
الشأن من خالل لوائح منظمة".
وأضـ ــاف ال ـم ـط ـيــري" :سنعلن
اسـتــراتـيـجـيــة ت ـطــويــر الــريــاضــة
خالل اسبوعين تقريبا والدعوة
مــوج ـهـ ًـة لـجـمـيــع الــريــاض ـي ـيــن"،
موضحا أنه تم عقد حلقة نقاشية

أم ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب د .ع ـ ـبـ ــد الـ ـل ــه
ال ـ ـطـ ــري ـ ـجـ ــي ،فـ ــأكـ ــد أن "ه ــدف ـن ــا
الـ ـمـ ـنـ ـش ــود س ـي ـت ـح ـقــق مـ ـت ــى مــا
ت ـح ـق ــق ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون بـ ـي ــن مـجـلــس
األمــة والحكومة ،وبتكاتف كافة
المؤسسات والهيئات الرياضية
والـمـعـنـيـيــن ب ــال ــري ــاض ــة ،وخـيــر
دليل على ذلك ما حدث عند رفع
اإليقاف عن الرياضة الكويتية".
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـط ـ ــريـ ـ ـج ـ ــي إن ه ـ ــذا
المؤتمر يأتي "إيمانا منا بأهمية
الـ ـنـ ـه ــوض ب ـم ـس ـت ــوى ال ــري ــاض ــة
ورغ ـ ـبـ ــة فـ ــي ت ـح ـق ـيــق ح ـل ــم ط ــال
انتظاره ،وهو عودة رياضتنا إلى
مكانتها الطبيعية إلى االنجازات
ومنصات التتويج".
وعقب" :تراجعنا كثيرا وبشكل
م ـخ ـي ــف ح ـت ــى أصـ ـب ــح ال ـج ـم ـيــع
يـ ـتـ ـس ــاءل م ـ ــاذا ح ــل ب ــال ــري ــاض ــة
الكويتية؟ ومــا سبب االخفاقات
المتكررة؟ وما سبب غياب الرغبة
وال ـ ـط ـ ـمـ ــوح ل ـت ـط ــوي ــر ال ــري ــاض ــة
وإصالح الخلل؟".

احتراف

فليطح :الحل باألندية التجارية
قال المدير العام للهيئة العامة للرياضة حمود فليطح" :اليوم وأنا
المسؤول وأتحدث كرياضي ،وهناك خلل
في بيت االمة سأخلع ثوب ً
كبير في الرياضة" ،متسائال" :اليوم من يحاسب اي ناد عن تردي
مستواه؟! فمنذ الستينات ال توجد جمعية عمومية حاسبت ناديها،
فالحكومة تدفع أمــواال ،واالنــديــة تعمل وفــق امكانياتها ،والنادي
المتواضع على طمام المرحوم".
وأضــاف فليطح أن "الرياضة باتت احترافا عالميا وأي نــاد ال
يواكب االحتراف تقلص ألعابه وأنشطته" ،مطالبا رئيس مجلس
األمة بإنشاء اندية تجارية ،مع تقليص ألعاب األندية الحالية إلى
أربع فقط جماعية.

وســط تـفــاؤل بـصــدور عفو
ك ــري ــم ع ــن الـ ـن ــواب الـســابـقـيــن
والـ ـشـ ـب ــاب الـ ـم ــوج ــودي ــن فــي
الخارج ،أكد عدد من النواب أن
ذلك سيؤدي إلى فصل جديد
و م ــر ح ـل ــة س ـيــا س ـيــة تحكمها
قواعد دستورية.
من جهته ،قال النائب مبارك
ُ
الحجرف" :منذ أن ه ّجر رموز
اإلص ـ ــاح وغــاي ـت ـنــا عــودت ـهــم
بعفو كريم يليق بتضحياتهم
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،وقـ ـ ــد ورث ح ـك ــام
ا لـكــو يــت شيمة التسامح كما
ورث الشعب قيمة الوفاء".
وأض ـ ــاف ال ـح ـج ــرف" :لـيــس
ً
م ـس ـت ـغــربــا م ــن س ـمــو األم ـي ــر،
سليل أسرة التسامح ،أن يعفو
ع ــن أبـ ـن ــائ ــه ،ويـ ـب ــدأ الـجـمـيــع
ً
ً
ً
فصال جديدا حافال باإلنجاز
و م ــر ح ـل ــة س ـيــا س ـيــة تحكمها
القواعد الدستورية.

القطان :نقدر دور
«اإلطفاء» في إخماد
حريق مصفاة األحمدي
ّ
ثمن النائب علي القطان
ال ـج ـهــود ال ـك ـب ـيــرة لــرجــال
اإلط ـ ـ ـفـ ـ ــاء ،وكـ ـ ــل مـ ــن عـمــل
على إخماد حريق مصفاة
ميناء األحمدي.
وس ــأل الـقـطــان المولى
أن يحفظ الكويت ورجالها
ل ـخــدمــة ب ـلــدهــم ف ــي وقــت
الشدائد" ،ونحمد الله على
ســامــة األرواح واقتصار
األضرار على الماديات".

مبارك الحجرف

محمد الراجحي

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـن ـ ــائ ـ ــب
د .ع ـ ـبـ ــدا ل ـ ـلـ ــه ا ل ـ ـطـ ــر ي ـ ـجـ ــي إن
األم ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــات تـ ـصـ ـب ــح ح ـق ـي ـقــة
ً
وواقـ ـع ــا مـتــى صـفــت ال ـنــوايــا،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى أن ال ــواق ــع ال ـيــوم
هــو انتصار الحكمة والعقل،
فالكويت كانت وستبقى خلف
القيادة السياسية ،مسترشدة

بالتوجيهات السامية الحكيمة
وال ـ ـن ـ ـصـ ــائـ ــح األب ـ ـ ــوي ـ ـ ــة ال ـت ــي
ً
ً
ستبقى نـبــرا ســا لـنــا جميعا ،
في حين اكتفى النائب محمد
الراجحي بقوله" :حفظك الله...
نواف الكبير".

العازمي« :عسكرة المرأة» محور
في استجواب وزير الدفاع
اعتبر النائب حمدان العازمي
أن تجاهل وزير الدفاع دعوات
الـنـصــح وإص ـ ــراره عـلــى إقـحــام
ال ـ ـمـ ــرأة ف ــي ال ـس ـل ــك ال ـع ـس ـكــري
أم ــر "يـحـتــم علينا اإلعـ ــان عن
إضــافــة هــذا الملف إلــى محاور
استجوابه المزمع تقديمه بداية
دور االنعقاد المقبل".
وأك ــد الـعــازمــي أنــه "لــن نقف
مكتوفي األيدي أمام هذا القرار
ً
ً
المرفوض شرعيا واجتماعيا
ً
وأمنيا".

حمدان العازمي

الشاهين يسأل عن الكويتيين في القطاع النفطي الخاص
وجه النائب أسامة الشاهين ســؤاال إلى وزيــر النفط وزيــر التعليم
ُ
العالي د .محمد الفارس ،قال فيه" :تقدر اإلحصائيات وجود  16ألف
كويتي وكويتية يعملون في القطاع النفطي الخاص ،مما يجعلهم
يمثلون نسبة كبيرة من إجمالي الكويتيين العاملين في القطاع الخاص،
والذين يناهز عددهم  75ألفا ،مما يستوجب حمايتهم ورعايتهم ،لضمان
المحافظة على هذا القطاع الهام لتكويت القطاع النفطي وحماية للثروة
القومية وتخفيفا عن القطاع العام".
وأضاف الشاهين" :لما كان عمال القطاع النفطي – بشقيه الحكومي
والخاص – يواجهون مخاطر عمل دائمة وعالية االحتمال ،وما حريق
مصفاة األحمدي األخير عنا ببعيد ،لذا يرجى إجابتي عن اآلتي :لماذا
لم يتم تسجيل المواطنين العاملين في القطاع النفطي الخاص ضمن
األعـمــال الشاقة والخطيرة فــي "التأمينات االجتماعية"؟ ومــا أعــداد
المسجلين منهم ضمن األعمال الشاقة والخطيرة؟ وما هي جهود وزارة
النفط ومؤسسة البترول الوطنية  -باعتبارهما المهيمنين على القطاع
– في متابعة الشركات النفطية الخاصة في هذا المطلب العمالي الهام؟".

أسامة الشاهين
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قصر العدل

ً ً
• بعد اختياره مراقبا دوليا على االنتخابات الرئاسية في أوزبكستان
• «نملك األفكار لتطوير المحكمة الدستورية وتفعيل مكتبها الفني»
• «تجربتنا االنتخابية تخلو من شائبة التدخل أو التالعب أو التزوير»
حسين العبدالله

االختيار
يعكس الثقة
بقضائنا
وإجراء
انتخاباتنا
بكل نزاهة
وحيادية

يعد اختيار رئاسة جمهورية أوزبكستان لرئيس
المحكمة الدستورية رئيس محكمة االستئناف
المستشار محمد بن ناجي ليكون أحد المراقبين
الدوليين على انتخاباتها الرئاسية التي ستجرى
من  22حتى  26الجاري ،االختيار األول من نوعه

وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف بـ ـ ــن نـ ـ ــاجـ ـ ــي :ب ـ ـعـ ــد أن
وج ـ ـهـ ــت ل ـ ــي تـ ـل ــك الـ ـ ــدعـ ـ ــوة ،ط ـل ـبــت
م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة
األوزبـ ـكـ ـسـ ـت ــانـ ـي ــة م ـخ ــاط ـب ــة وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة ألخـ ــذ رأي ـهــا
أوال ،فـتـلـقـيــت خ ـطــابـ ًـا م ــن ال ـ ــوزارة و هــي المحكمة ا لــد سـتــور يــة بعدما
بترحيبها بــاأل مــر ،كما قمت بأخذ كـ ـ ــان يـ ـت ــم اخـ ـتـ ـي ــار بـ ـع ــض رؤسـ ـ ــاء
اإلذنمن سمو امير البالد والمجلس الـ ــدول الـســابـقـيــن ،وه ــذا مــا يعكس
األعلى للقضاء قبل إ بــداء موافقتي الثقة بالقضاء الكويتي والدستور
الكويتي والديموقراطية الكويتية
على تلك المهمة.
وتـ ــابـ ــع :ال ـم ـع ـل ــوم أن م ــن ي ــراق ــب بال شك.
بصفة دو لـيــة على االنتخابات هي
ال ـم ـج ـت ـم ـعــات ال ــدولـ ـي ــة ومـنـظـمــات الخبرة
ال ـم ـج ـت ـمــع الـ ـم ــدن ــي او الـمـخـت ـصــة
وأك ــد أن «مـهـمـتـنــا الــرقــابـيــة على
ب ـ ـح ـ ـقـ ــوق اال نـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان او ج ـم ـع ـي ــات
الشفافية ،و جــاء اختياري كمراقب االنتخابات الرئاسية ستستمد من
دول ــي عـلــى االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة واقـ ـ ــع خ ـبــرت ـنــا م ــن خـ ــال االشـ ـ ــراف
ب ـص ـف ـت ــي رئ ـ ـيـ ــس جـ ـه ــة ق ـض ــائ ـي ــة ،على االنـتـخــابــاتفــي الكويت طــوال

من قصر العدل

نادي القضاة ينتظر اإلنجاز

التعويض
العادل

أوزب ـك ـس ـت ــان ،وه ــي تــأك ـيــد ألهـمـيــة
الكويت ودورها ،ونحن ال نجامل في
المواضيع الدستورية والقانونية،
خصوصا أن االشراف الذي سنقوم
ب ـ ــه ي ـت ـع ـل ــق ب ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات رئ ــاس ــة
الجمهورية.
وبشأن رؤيته لتطوير المحكمة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،قـ ــال ان
هناك افكارا كثيرة ،ووقتا مناسبا
س ـت ـط ــرح ف ـي ــه ك ــل االف ـ ـكـ ــار الـمـهـمــة
وس ـ ـ ـ ــوف يـ ـنـ ـص ــب االهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام ع ـلــى
التوعية بالثقافة الدستورية ودور
الـمـحـكـمــة ال ــدس ـت ــوري ــةوالــدس ـتــور
الكويتي ،كما يتطلب األمربتفعيل
الـكـثـيــر مــن االمـ ــور ومـنـهــا المكتب
ال ـف ـنــي لـلـمـحـكـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة بما
يـنـعـكــس ع ـلــى ت ـطــويــر أداء دوره ــا
المنوط بها.

حقوق اإلنسان

سنعرض
تجربتنا
الدستورية
على القضاء
في أوزبكستان

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

لشخصية قضائية في الكويت لإلشراف على
انتخابات خارجية.
ً
ويأتي هذا االختيار تكريسا ألهمية دور
القضاء الكويتي السيما الدستوري الذي
يتولى رئاسته المستشار بن ناجي.

قــال رئيس المحكمة الدستورية
ورئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس م ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة االس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف
ال ـم ـس ـت ـش ــار م ـح ـم ــد بـ ــن ن ــاج ــي إن
ً
ً
اختياره ليكون مراقبا دو لـيــا على
االنتخابات الرئاسية في أوزبكستان
يـ ـقـ ـتـ ـض ــي الـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــود ال ـ ـف ـ ـع ـ ـلـ ــي ف ــي
أوزبـكـسـتــان واالطـ ــاع عـلــى مجرى
ً
عملية االنتخابات فيها ،مؤكدا أنه
لم يتم اختيار الكويت ممثلة برئيس
محكمتها الدستورية لهذه المهمة،
إال ليقين أوزبكستان ومسؤوليها
ب ـت ـم ـتــع الـ ـك ــوي ــت بــالــدي ـمــوقــراط ـيــة
واالنـتـخــابــات النزيهة الـتــي تجرى
فيها بحيادية كاملة ،وهو ما يعكس
أهمية التجربة الكويتية باختيار
ممثل لـهــا لـلــر قــا بــة عـلــى انتخابات
الرئاسة في أوزبكستان.

العملية االنتخابية

الـسـنــوات الـمــاضـيــة وخ ـبــرة الفصل
فـ ـ ــي الـ ـ ـطـ ـ ـع ـ ــون االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي
تـعــرض عـلــىالمحكمة الــدسـتــوريــة
ألكـ ـث ــر مـ ــن  10سـ ـ ـن ـ ــوات ،ومـ ـ ــن ه ــذا
ال ـم ـن ـطــق ن ـحــن ق ــري ـب ــون م ــن ال ــواق ــع
ال ـقــانــونــي وال ــرق ــاب ــي ع ـلــى ضــوابــط
س ــام ــة ال ـع ـم ـل ـي ــة االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة مــن
خاللاالشراف والفصل في الطعون
االنـتـخــابـيــة وإص ـ ــدار االح ـك ــام التي
ت ـ ـمـ ــارس اخـ ـتـ ـص ــاص الـ ـنـ ـظ ــر فـيـهــا
المحكمة الدستورية بناء على قانون
إنشائها».
وعن عرض تجربة الكويت بشأن

المحكمة الدستورية ،قال بن ناجي:
ســأعـمــل عـلــى لـقــاء رئـيــس المحكمة
الدستورية فــي اوزبكستان وزيــارة
م ـ ـقـ ــرهـ ــا وع ـ ـ ـ ــرض نـ ـ ـش ـ ــأة وتـ ـج ــرب ــة
المحكمة الدستورية الكويتية التي
بــدأت منذ عــام ،1973وكــذلــك عرض
األفكار والرؤى التي نحملها لتطوير
القضاء الدستوري بالكويت.

تطوير
وأك ـ ـ ــد أن ال ـ ــدع ـ ــوة ال ـ ـتـ ــي جـ ــاء ت
للكويت كانت بناء على اختيار من

وأكد بن ناجي ان اختيار ودعوة
مراقب دولي من الكويت للمشاركة
فــي مــراق ـبــة االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة
دلـيــل عـلــى ان ال ــدول تـنـظــر بتقدير
واع ـت ـب ــار لـلــديـمـقــراطـيــة الـكــويـتـيــة،
وت ـع ـت ـمــد ع ـلــى ن ــزاه ــة االن ـت ـخــابــات
الــدي ـمــوقــراط ـيــة ال ـتــي ت ـجــرى فـيـهــا،
وخـ ـل ــوه ــا مـ ــن ش ــائ ـب ــة الـ ـت ــدخ ــل او
ال ـت ــاع ــب او الـ ـت ــزوي ــر ،الس ـي ـم ــا أن
الغرض من ّ
مهمة المراقبة الدولية
لالنتخابات هو تقييم مدى توافق
العملية االنتخابية مع االلتزامات
وال ـ ـم ـ ـعـ ــاي ـ ـيـ ــر الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـخ ــاص ــة
باالنتخابات الديمقراطية ،وكذلك
درجـ ـ ــة انـ ـعـ ـك ــاس ه ـ ــذه االلـ ـت ــزام ــات
ف ــي ال ـت ـشــري ـعــات الــوط ـن ـيــة وكـيـفـيــة
تنفيذها.

«التمييز» :القضاء مختص بمنازعات العسكريين
المالية باعتباره صاحب الوالية

«حق التداعي الجماعي مقيد برابطة ومصلحة»
بينما ينتظر ا لـقـضــاة وا لـمـسـتـشــارون وأ عـضــاء
ناد
النيابة
العامة ألكثر من  40عاما إنجاز مبنى ٍ
ّ
للقضاة ،إل أن الجهود المتواضعة بمتابعة إنجاز
ه ــذا ا لـمـلــف لــم تـنـتــه بــإ كـمــال حـلــم أ ع ـضــاء السلطة
القضائية حتى اآلن ،ور غــم ا نـتـهــاء تشييد اإل طــار
الخارجي لمبنى نادي القضاة ،إال أن وزارة العدل
لم تنته حتى اآلن من حسم أمر تسليم المبنى الى
مجلس القضاء ،بسبب التأخير في إتمام المشروع،
الذي أصبح اليوم أشبه بمكان مهجور ،رغم الحاجة
إلى استخدامه من قبل أعضاء السلطة القضائية،
وه ــو م ــا ي ـت ـعـ ّـيــن م ـعــه ال ـع ـمــل ع ـلــى س ــرع ــة إن ـج ــازه
وتسليمه.

مطالبة
أن تعمل إدارة الخدمات
في مجمع المحاكم بالرقعي
ع ـ ـلـ ــى إصـ ـ ـ ـ ــاح اإلضـ ـ ـ ـ ـ ــاءات
الخاصة بالساللم والممرات
الخاصة بالمتقاضين ،فضال
عن القيام بأعمال الصيانة
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات ال ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــاه ومـ ـن ــع
التدخين تماما في المبنى
ً
احتراما للقانون.

أمنية
أن ت ـق ــوم وزارة ا ل ـعــدل
بـ ـ ــدعـ ـ ــم أقـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام اإلع ـ ـ ـ ــان
بجميع المحاكم بأجهزة
الـحــاســب اآلل ــي والـبــرامــج
التي يحتاج إليها مندوبو
اإلعالنات لتسهيل إنجاز
اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان اإلل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرونـ ـ ــي
للقضايا.

تساؤل
لماذا ال تقوم نيابة التمييز بزيادة ّأعــداد المستشارين
المنتدبين للعمل لديها ،حتى ولو تطلب ذلك إبــرام عقود
اإلعارات أو ندب مستشارين من المحاكم إليها للعمل على
إنجاز أكبر عدد ممكن من ملفات الطعون المتراكمة أمام
دوائر محكمة التمييز؟

فـ ـ ــي ح ـ ـكـ ــم ق ـ ـضـ ــائـ ــي بـ ـ ـ ــارز،
أكــدت محكمة التمييز اإلداريــة
والـمــدنـيــة ،بــرئــاســة المستشار
فؤاد الزويد ،اختصاص القضاء
اإلداري ال ـع ــادي ف ــي مـنــازعــات
العسكريين المالية ،باعتباره
صاحب الوالية العامة بالفصل
فــي جميع الـمـنــازعــات ،رافـضــة
الــدفــع المقام مــن إدارة الفتوى
والتشريع ،المدافعة عن وزارة
الدفاع.
وقضت «التمييز» بإلغاء حكم
االستئناف وبإعادة القضية الى
محكمة أول در ج ــة ،للنظر في فؤاد الزويد
أحقية  6عسكريين ضــد وكيل
وزارة الــدفــاع ،بطلب أحقيتهم جديرة بالعرض أمام القضاء،
ب ــرواتـ ـبـ ـه ــم ومـ ـك ــاف ــآتـ ـه ــم بـعــد أن يكون ادعــاؤه بحق أو مركز
ت ـمــديــد خــدم ـت ـهــم كـعـسـكــريـيــن يحميه القانون أو ينازعه فيه
فــي ال ــوزارة منذ عــام ّ ،2013إل ال ـمــدعــى عـلـيــه ،وم ــن ثــم تـعــود
أن ال ـ ــوزارة ،بـعــد عملهم ألكثر عـلــى الـمــدعــي الـفــائــدة مــن رفــع
من عامين بعد التمديد ،أنهت الدعوى لتقريره.
وأضافت أن مفاد نص المادة
خدماتهم دون منحهم رواتبهم
أو مـسـتـحـقــاتـهــم وف ــق م ــا ورد الـثــانـيــة مــن قــانــون الـمــرافـعــات
 عـ ـل ــى م ـ ــا أوردت ـ ـ ـ ـ ــه الـ ـم ــذك ــرةبالدعوى.
وقــالــت فــي حيثيات حكمها اإليـ ـض ــاحـ ـي ــة  -أن ـ ـ ــه يـ ـج ــب أن
إن الحكم ال ـصــادر مــن محكمة يتوافر في المصلحة خصائص
أول درجــة بعدم قبول الدعوى ث ــاث ه ــي :أن ت ـكــون شخصية
النتفاء صلة ّ
المدعين والمؤيد وقانونية وقائمة ،والمقصود
من محكمة االستئناف مخالف بالخصيصة األو ل ــى أن تكون
لـلـقــانــون ،وذل ــك لـتـمـ ّـتــع جميع لــرفــع الــدعــوى صفة بــأن تكون
رافـ ـع ــي الـ ــدعـ ــوى بــالـمـصـلـحــة دعواه هو وليست دعوى غيره،
المقررة لرفع الدعوى القضائية .ويجب أيضا أن يكون في حالة
ّ
وأض ـ ــاف ـ ــت «الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــز» ،فــي قــانــونـيــة خــاصــة تـتـعــلــق بحق
ُ
حـكـمـهــا ،أن ال ـم ـقــرر ف ــي قـضــاء ذاتي له اعتدي عليه ،وال تكفي
هـ ــذه ال ـم ـح ـك ـمــة أن الـمـصـلـحــة المصلحة المحتملة ما لم يكن
فــي ال ــدع ــوى  -عـلــى مــا تقضي هناك بحسب الظروف واألحوال
ب ــه الـ ـم ــادة ال ـثــان ـيــة م ــن قــانــون ضــرر محدق من اعتداء وشيك
المرافعات  -ال تهدف الى حماية يستهدف رافع دفعه.
وإن حــق الـتــداعــي الجماعي
الـ ـ ّح ــق أو اق ـت ـض ــائ ــه ف ـح ـســب،
وإنـ ـم ــا ق ــد ُي ـق ـصــد ب ـهــا مـجــرد م ـق ـ ّـي ــد ب ـق ـي ــد م ــوض ــوع ــي ،هــو
استيثاق المدعى لحقه ،حيث ال قيام رابـطــة ومصلحة تبررانه
يلزم أن يكون له حق ثابت وقع وتحقيق كل من هذين األمرين
عليه العدوان حتى ُتقبل دعواه ،هــو تحقيق ألمــر موضوعي ال
ب ــل ي ـك ـفــى ،ح ـتــى ت ـكــون دع ــواه أمر شكلي ،فإذا لم تقم الرابطة

والمصلحة معا ،امتنع الجمع.
وأنه ولئن كان ّ
تحري الصفة
وا لـتـعـ ّـر ف على حقيقة العالقة
الـتــي تــربــط طــرفــي الـخـصــومــة،
وهـ ــو م ـمــا تـسـتـقــل ب ــه محكمة
الـمــوضــوع ،بما لها مــن سلطة
تامة في تحصيل وفهم الواقع
في الدعوى ،واألخذ بما تطمئن
إليه من األدلة واطراح ما عداه،
ّ
إل أن ذل ــك م ـش ــروط ب ــأن تقيم
ح ـك ـم ـهــا ع ـل ــى أسـ ـب ــاب ســائـغــة
وم ـس ـت ـن ــدة ال ـ ــى مـ ــا هـ ــو ثــابــت
بـ ـ ــأوراق ال ــدع ــوى ،وت ـ ــؤدي إلــى
النتيجة التي انتهت اليها.
وقــالــت الـمـحـكـمــة إن الـمـقــرر
أن مــا تقضي بــه الـمــادة األولــى
م ـ ــن ق ـ ــان ـ ــون ت ـن ـظ ـي ــم الـ ـقـ ـض ــاء
أن ا ل ـ ـم ـ ـحـ ــا كـ ــم ه ـ ـ ــي ص ــا حـ ـب ــة
الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــة ال ـ ـع ـ ــام ـ ــة لـ ـلـ ـقـ ـض ــاء،
فـتـخـتــص بــالـفـصــل ف ــي جميع
الـ ـمـ ـن ــازع ــات أي ـ ــا ك ـ ــان نــوع ـهــا،
وأي ــا ك ــان أطــراف ـهــا ،مــا لــم يكن
االخـ ـتـ ـص ــاص ب ــال ـف ـص ــل فـيـهــا
ً
مـ ـ ـ ـق ـ ـ ــررا ب ـ ـنـ ــص خـ ـ ـ ــاص ل ـج ـهــة
أخرى دون غيرها ،وأن المشرع

مرافعة

بمقتضى المادة  1من القانون
رق ــم  20لـسـنــة  1981ق ــد أنـشــا
دا ئ ــرة بالمحكمة الكلية لنظر
ّ
واختصها
المنازعات اإلداريــة،
دون غيرها بالمسائل المتعلقة
ب ـشــؤون الموظفين المدنيين،
والـتــي أوردتـهــا تلك الـمــادة في
بنودها األربعة ،ومن بينها ما
جــاء بالبند (أوال) منها ،وهي
المنازعات الخاصة بالمرتبات
والـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــاش ـ ــات والـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــآت
والعالوات المستحقة للموظفين
الـمــدنـيـيــن أو لــورثـتـهــم .أم ــا ما
ع ــداه ــا م ــن مـ ـن ــازع ــات خــاصــة
بمستحقات مالية للعسكريين،
فــإن ـهــا وإن خ ــرج ــت ع ــن نـطــاق
اختصاص القضاء اإلداري ،إال
أنها تدخل في عموم اختصاص
الـ ـقـ ـض ــاء ال ـ ـ ـعـ ـ ــادي ،ب ــاع ـت ـب ــاره
صـ ــاحـ ــب ال ـ ــوالي ـ ــة الـ ـع ــام ــة فــي
الفصل بجميع المنازعات.
وأ ضـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــت أن ال ـ ـم ـ ـنـ ــازعـ ــة
ال ـم ـط ــروح ــة ت ـت ـع ـلــق بـمـطــالـبــة
بمستحقات مالية للمستأنفين
ق ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــأن ـ ـ ــف ضـ ـ ـ ــده

بـ ـصـ ـفـ ـت ــه ،وك ـ ـ ـ ــان ال ـم ـس ـت ــأن ــف
م ـ ــن ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ـ ـيـ ــن ،وم ـ ـ ـ ــن ثــم
فـ ــإن االخ ـت ـص ــاص ب ـن ـظــر هــذه
ال ـ ـم ـ ـنـ ــازعـ ــة يـ ـنـ ـعـ ـق ــد ل ـل ـق ـض ــاء
ال ـ ـعـ ــادي  -وحـ ـ ــده  -بــاع ـت ـبــاره
ص ــاح ــب ال ـ ــوالي ـ ــة الـ ـع ــام ــة فــي
الفصل فــي جميع المنازعات،
مما يكون معه الدفع ُ
المبدى من
المستأنف ضده بصفته بعدم
اخ ـت ـص ــاص ال ـم ـح ـك ـمــة نــوعـيــا
بنظر المنازعة على غير سند،
خليقا بــالــرفــض ،وم ــن ثــم فــإن
هذه المحكمة تمضي في نظر
موضوع الدعوى الراهنة.
ولـ ّـمــا ك ــان مــن الـمـقــرر الــدفــع
ب ـع ــدم ق ـب ــول ال ــدع ــوى لــرفـعـهــا
بصحيفة واحــدة من متعددين
ال تربطهم رابطة هو في حقيقته
ّ
يتضمن االعتراض
دفع شكلي
ع ـل ــى ش ـك ــل إج ـ ـ ــراء ال ـخ ـصــومــة
وك ـي ـف ـي ــة ت ــوج ـي ـه ـه ــا ،وال يـعــد
دفعا بعدم القبول ،ومن ّ
ثم فإن
قبول محكمة أول درجــة الدفع
ال تستنفد به واليتها في نظر
الموضوع.

نـ ـ ـ ــدرة ال ـت ـع ــوي ـض ــات
الـ ـت ــي تـ ـص ــدره ــا بـعــض
الهيئات القضائية في
المنازعات التي تعرض
أ مــا مـهــا تثير مسألتين
يتعين النظر بشأنهما،
األولـ ــى مــراج ـعــة أحـكــام
الـتـعــويــض الـ ـ ــواردة في
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،والـ ـنـ ـظ ــر فــي
إمـكــانـيــة إع ـ ــداد ج ــداول
ل ـل ـت ـعــويــض ع ـل ــى غ ــرار
ج ـ ـ ــدول الـ ـ ــديـ ـ ــات ،أو أن
يـتــم ال ـنــص عـلــى أحـكــام
جـ ــديـ ــدة ت ـن ـظــم م ـســائــل
التعويض عــن اإلس ــاء ة
لـ ـلـ ـسـ ـمـ ـع ــة واالعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــار
وال ـ ـ ـشـ ـ ــرف والـ ـ ـح ـ ــط مــن
ً
ال ـ ـ ـكـ ـ ــرامـ ـ ــة ،بـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــدا عــن
أح ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــوي ـ ــض
الجابر للضرر وأحكام
المسؤولية التقصيرية
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة ف ـ ـ ــي أحـ ـ ـك ـ ــام
القانون المدني.
وال ـ ـم ـ ـسـ ــألـ ــة ال ـث ــان ـي ــة
هـ ــي م ــراجـ ـع ــة األحـ ـك ــام
الـ ـص ــادرة م ــن الـهـيـئــات
ال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة خـ ـ ـ ــال
ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوات ال ـ ـخ ـ ـمـ ــس
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ك ـ ــل
ال ـ ــدرج ـ ــات وعـ ـل ــى نـحــو
عـ ـ ـش ـ ــوائ ـ ــي لـ ـلـ ـنـ ـظ ــر فــي
ق ــدر األحـ ـك ــام ونــدرت ـهــا
فـ ــي ت ـق ــري ــر ال ـت ـعــويــض
ومـ ـق ــارنـ ـتـ ـه ــا مـ ــع ف ـك ــرة
ال ـت ـع ــوي ــض وع ـن ــاص ــره
وصـ ـ ـ ـ ـ ــوال إل ـ ـ ـ ــى دراس ـ ـ ـ ــة
حـ ـ ـج ـ ــم ال ـ ـت ـ ـعـ ــوي ـ ـضـ ــات
الصادرة ،وكيفية النظر
إلــى األض ــرار األدبـيــة أو
المادية.
وف ـ ـ ـكـ ـ ــرة الـ ـتـ ـع ــوي ــض
الـجــابــر لـلـضــرر لــم تعد
ال ـيــوم مقبولة وف ــق قلة
مقدار أحكام التعويض
الـ ـت ــي تـ ـص ــدره ــا بـعــض
ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ال ت ـ ـ ـتـ ـ ــاء م مــع
فكرة التعويض العادل
ً
لـلـمـضــرور ،وهــي أيضا
ً
يـجــب أال تـكــون مـصــدرا
لإلثراء ،وإنما للتعويض
الـعــادل والمنصف وفق
ما وقع من أضرار أدبية
وحسية ومعنوية على
الشخص المصاب بسوء
السمعة واالعتبار وإلى
أضرار مادية.
وال ي ـم ـك ــن أن ي ـكــون
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــويـ ـ ــض الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادل
الـيــوم بمعدل ال يجاوز
مقدار الرسوم المسددة
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـح ـ ـ ـك ـ ـ ـمـ ـ ــة ب ـ ـط ـ ـلـ ــب
ا لـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــو ي ـ ــض أو ح ـت ــى
يتالء م مع طول انتظار
موعد المحاكمة للفصل
ف ـ ــي ال ـ ــدع ـ ــوى أو حـتــى
بقيمة األتعاب المسددة
ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــاة ،وهـ ـ ـ ــي
اع ـت ـبــارات هــامــة تتصل
بعناصر الضرر يتعين
بـ ـحـ ـثـ ـه ــا وم ـن ــاق ـش ـت ـه ــا
للوصول إلــى اعتبارات
ج ــدي ــدة م ــن ش ــأن ـه ــا أن
تـ ـص ــل إلـ ـ ــى ال ـت ـعــويــض
ال ـ ـ ـعـ ـ ــادل الـ ـ ـ ــذي ي ـت ـع ـيــن
على العدالة النظر إليه،
وليس للتعويض الجابر
للضرر الذي يعد مقداره
ً
م ـ ـت ـ ـفـ ــاوتـ ــا ب ـ ـيـ ــن قـ ــاض
وآ خ ــر ،وال يحقق البتة
إلـ ـ ــى ف ـ ـكـ ــرة ال ـت ـع ــوي ــض
العادل الذي يسهم على
نحو متكافئ ومـتــوازن
بحقوق المضرور.
وعـ ـلـ ـي ــه ي ـت ـع ـيــن عـنــد
ال ـح ـك ــم فـ ــي ال ـت ـعــويــض
ال ـ ـن ـ ـظـ ــر إلـ ـ ـ ــى األضـ ـ ـ ـ ــرار
األدب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادي ـ ـ ــة
الـ ـ ـت ـ ــي أصـ ـ ــابـ ـ ــت ط ــال ــب
التعويض ،وذلك ببحث
عـنــاصــر ال ـضــرر األدب ــي
ال ـ ــذي نـ ــال م ــن الـسـمـعــة
والـ ـ ـك ـ ــرام ـ ــة واالع ـ ـت ـ ـبـ ــار
والشرف ،وكذلك الضرر
ال ـ ـ ـمـ ـ ــادي الـ ـ ـ ــذي أص ـ ــاب
ط ــال ــب ال ـت ـعــويــض على
نحو مباشر في جسده
وممتلكاته ومــالــه ،وما
ت ـس ـب ــب ال ـ ـضـ ــرر لـ ــه مــن
ف ـ ـ ــوات الـ ـكـ ـس ــب لـ ــه وم ــا
ألحق به من خسارة.

زوايا ورؤى
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ً
هويتنا ضائعة إعالميا

مشروع سكك الحديد
ورباعيات الخيام
أ .د .فيصل الشريفي
faisal.alsharifi@hotmail.com

أجواء التفاؤل المنتشرة في البالد منذ أيام مفرحة وتحتاج
إلى تعزيز ،ويعلم الله أننا نريد أن نساهم في هذه األجواء ،ولعل
توقيت نشر المقال يتزامن مع اإلعالن عن بعض القرارات التي
تصب في هذا المجال.
لكن نشر األجــواء في التصريحات شيء مختلف عن العمل
ً
على تحقيقها في الواقع العملي ،وخصوصا أن الموضوع شبه
الرئيسي الذي نسمعه يتعلق بالعفو الذي نتمناه من القلب ،لكن
ُ
هناك مواضيع أخرى يجب أن تطرح في أي حوار في الكويت:
تجنيس المستحقين من البدون والعمل على توفير أبسط
الحقوق اإلنسانية لهم من تعليم وصحة وحق الزواج والعمل
وإص ــدار شـهــادات الميالد من غير فــرض الـشــروط التعجيزية
للجهاز المركزي الذي أساء إلى المشكلة ولم يسهم في حلها.
التعليم ،وضرورة تبني عملية إصالح شاملة ،وعودة نزاهة
الحياة األكاديمية في البلد بعد موجة تسونامي فساد كبيرة
ً
جــدا في الشهادات المزورة ،لم تقم الحكومات المتعاقبة بأي
إجراء حقيقي تجاهها.
اإلص ــاح ــات الـمــالـيــة وتـحـجـيــم م ـعــدة يـسـهــم فــي تخفيض
وزن ال ــدورة المستندية والتوقف عن التعيينات البراشوتية
ً
وتعيينات ف ــوق السبعين سـنــة خـصــو صــا أن كــل الخطابات
الحكومية تتحدث عن تمكين الشباب.
محاربة حقيقية للفساد وإنشاء محكمة أموال عامة تختص
بالسرقات التي تتعدى قيمتها المليون دينار على أن تصدر
أحكامها في مدة ال تتعدى السنتين بدل استمرارها لسنوات
طويلة في المحاكم العادية ،ومحاربة غسل األموال ،واستعادة
مــن ســرقــوا الـمــال الـعــام وعليهم أحـكــام قضائية إلــى الكويت
ليزجوا بالسجون بدل تبخترهم في شوارع أميركا وأوروبا.
إب ـع ــاد ال ــري ــاض ــة ع ــن ال ـس ـيــاســة وإسـ ـن ــاد األمـ ــر لــريــاضـيـيــن
مخضرمين أمثال الدخيل وجاسم والعنبري وغيرهم.
المساهمة فــي ع ــودة الـمـســرح الكويتي ال ــذي نشر البسمة
المحترمة في المنطقة العربية لعقود من الزمن بدل اإلسفاف
الكبير الذي نشاهده هذه األيام.
كل هذه المواضيع وسواها يجب أن تكون خريطة طريق ألي
حوار وطني ،ألن ما يتسرب حتى اآلن أن المعارضة تريد عودة
الشخصيات السياسية الموجودة في تركيا ونحن نريد ذلك
معهم ،والحكومة تريد الدين العام والضرائب وتحصين سمو
رئيس الوزراء ،وهذا ما ينزع صفة الحوار الوطني عن الموضوع.
برأيي المتواضع الحوار الوطني يجب أن يرتكز على فكرة
واحـ ــدة ،وه ــي ع ــودة الـكــويــت إل ــى ال ــري ــادة ،أم ــا مــا ي ـطــرح اآلن
فقضايا انتخابية ومصلحية سترجعنا إلى المربع األول إن
ً
لم يكن اليوم فغدا.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

اإلعالم جزء من التنمية
ووسيلة فعالة ثرية لالرتقاء
بالمجتمع والمحافظة على
أصالته ،وعلينا كحكومة
وشعب أصيل أن نشدد
الرقابة على ما يقدمه
اإلعالم المحلي ،وأن نمارس
النقد البناء في ما يعرض
ضد هويتنا المحلية ،ونتمنى
أشخاص وطنيين
اختيار
ً
مؤهلين إعالميا لتصدر
المشهد اإلعالمي مع
محاسبة من يتسبب في هذه
المغالطات من معدين أو
مقدمين وغيرهم.

يقتحم التلفزيون حياتنا ،وتنقلنا األحــداث
واألخـ ـب ــار وأح ـي ــان ــا الـمـسـلـســات م ــن شــاشــات
التلفزيون إلى وسائل التواصل االجتماعي أو
إلــى اإلذاع ــة عندما نــركــب سياراتنا نبحث عن
المصداقية وعن لغة اإلعــام الكويتي الخاصة،
لكننا نتوقف لنستوعب صدمتنا أمــام صــورة
ال ترتبط بحقيقتنا ككويتيين ،وكما اختلفت
هويتنا األصيلة أمام التزوير والتجنيس اختلف
ً
إعالمنا الحكومي وأصبح غريبا عنا.
مسلسالت يقدمها التلفزيون الحكومي تعرض
ً
ص ــورا مشوهة للمجتمع الـكــويـتــي ،فــالـمــرأة ال
ٌ
ٌ
سكير مدمن
والرجل
تحترم زوجها وال عائلتها،
ٌ
غارق في ملذاته ،والعائلة مفككة ،ولغة الحوار
في المسلسالت سوقية منحدرة ،واللهجة غريبة
مضحكة ،إسفاف ورداءة ال تمثل المجتمع ،وتقدم
صورة سلبية عن الكويت.
فجعنا خالل الفترة الماضية بوفاة عدد من
شـخـصـيــات الـكــويــت كــاألس ـتــاذة لطيفة ال ـبــراك
والـ ـ ـم ـ ــؤرخ س ـي ــف م ـ ـ ــرزوق الـ ـشـ ـم ــان وغ ـي ــره ــم،
ولألسف اكتفى جهازنا الحكومي بخبر الوفاة
دون تسليط الضوء على إنجازاتهما التي تركت
بـصـمــات ال تـنـســى ،الـحـكــومــة األمـيــركـيــة تؤبن
المؤرخ سيف الشمالن الذي وثق تاريخ الكويت
ً
عبر عدة كتب وبرامج تلفزيونية ،كما كان ممثال
غير رسمي للكويت يستقبل بــد يــوا نــه التراثي
الشخصيات والـسـفــراء ،ويجيب على أسئلتهم
واد
ف ــي ح ـيــن دول ـت ــه وج ـه ــازه ــا اإلع ــام ــي ف ــي ٍ
آخ ــر .توثيق تاريخنا ولهجتنا مــن المفترض
أن يـكــون عـلــى يــد أه ــل الـبـلــد الـثـقــاة ،وأن تكون
عليهم رق ــاب ــة ،فـهــذه الـتــركــة الـثـقــافـيــة هــي جــزء
أساسي من هويتنا ،ولكن الواقع مخالف ،فمثال
برنامج تلفزيوني بعنوان "من لهجتنا" يعرض
في تلفزيون الكويت الرسمي يقدم باقة مغلوطة
ً
نـطـقــا ،ومعنى الكثير مــن الـمـفــردات الكويتية،

ففي إحــدى الحلقات أورد المقدم كلمة "قيش"
ً
وجعل مرادفا لها كلمة "قــش" ،ونحن نعرف أن
الكلمتين مختلفتان في المعنى ،فـ"القيش" هو
منسوب الـمــاء للسابح فــي حين "الـقــش" تعني
أغراض الشخص ومتاعه ،وغيرها وغيرها من
األخ ـط ــاء ال ـتــي وردت فــي الـبــرنــامــج وغ ـيــره من
البرامج والتقارير التلفزيونية واإلذاعـيــة التي
تثير الغضب والتساؤل.
كثرة األخطاء وتعددها والجرأة في عرضها
تجعلنا نصل إلى نتيجة أن التزوير لم يقتصر
على الجنسية أو حتى المطالبة بالتجنيس فقط،
بل وصل إلى تزوير الماضي والحاضر وتشويه
اللهجة والتشكيك في المجتمع ،قوة إعالمية في
الباطل تثير الغرابة ،وتؤكد تغلغلهم اإلعالمي
في غفلة أو إهمال من الــوزيــر الحالي وال ــوزراء
السابقين وغـيــرهــم مــن القياديين فــي ال ــوزارة،
وكــأن الجميع تناسى أن اإلعــام لم يعد مجرد
نقل للمعلومات واألخبار واألحــداث ،فالصورة
الحديثة تغيرت كما تغيرت الكثير من األمور من
حولنا مع ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصال
وتطبيقاتها المتعددة فأصبح صناعة من يتقنها
يربح في كسب التوجهات األخرى لمصلحته.
اإلعــام جزء من التنمية ووسيلة فعالة ثرية
لــار تـقــاء بالمجتمع والمحافظة على أصالته،
وعلينا كحكومة وشعب أصيل أن نشدد الرقابة
عـلــى م ــا يـقــدمــه اإلع ـ ــام الـمـحـلــي ،وأن نـمــارس
النقد البناء في ما يعرض ضد هويتنا المحلية،
ونـتـمـنــى اخ ـت ـيــار أش ـخ ــاص وطـنـيـيــن مؤهلين
ً
إعالميا لتصدر المشهد اإلعالمي مع محاسبة
مــن يتسبب فــي هــذه المغالطات مــن معدين أو
مـقــدمـيــن وغ ـي ــره ــم ،م ــع ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى ال ـتــاريــخ
الكويتي والرموز والشخصيات المميزة وأخالق
أ هــل الكويت حتى ال يضيع تاريخنا أو يهمل
وتختفي هويتنا األصيلة.

د .فاطمة لمحرحر*

الفجوة االقتصادية والحاجة
إلى عقد اجتماعي جديد
إن الفجوة االقتصادية ظاهرة غير عادلة وال تمت لإلنسانية
بـشــيء ،فهي تؤثر سلبا فــي كــل الفئات داخــل المجتمع وتضر
بالسياسة وتعوق النمو االقتصادي وتخنق الحراك االجتماعي
وتشجع على انتشار الجريمة والعنف بين األف ــراد ،فضال عن
تأثيرها الـمـعـنــوي ،إذ إنـهــا تـهــدد ســامــة الــديـمــوقــراطـيــة حيث
سـيـطــرة األغ ـن ـيــاء عـلــى الـسـلـطـتـيــن الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة؛
باإلضافة إلى أن الفجوات القائمة بين الفئات االجتماعية فيما
يتصل بالمداخيل تمثل أبرز صور الالمساواة كما ذكرنا ،كما أن
صور الالمساواة موجودة على مستوى االستهالك ،والتفاوتات
بين المناطق ضمن بـلــدان المنطقة العربية وبينها ،والـفــروق
الحاصلة على مختلف المستويات االجتماعية (العمل ،التعليم،
النوع االجتماعي.)...
إن الحديث عن الفجوة القتصادية في البلدان العربية ،هو
حديث عن التحوالت الكبرى التي شهدتها مجتمعاتنا العربية
في كليتها ،وهو البحث في التفاوتات االقتصادية واالجتماعية
في ضوء عالقتها بالالمساواة االقتصاديةُ ،نتج عنه نهج جديد
لتحليل التفاوت في المنطقة يختلف عن الن ُهج التقليدية ،األمر
الذي يتطلب اتباع أسلوب تجريبي فيه تحليل للواقع المعيش
في البلدان العربية.
وبالتالي تشكل الفجوة االقتصادية أحد أبرز نقائص المسار
الـتـنـمــوي ال ــذي انـتـهـجـتــه الـ ــدول الـعــربـيــة طـيـلــة ع ـقــود م ــا بعد
االستقالل ،إذ عجزت سياسات التنمية االقتصادية واالجتماعية
التي دأبــت حكومات هــذه البلدان على إعــدادهــا وتنفيذها منذ
بداية الستينيات من القرن الماضي ،من تحقيق التوازن المجالي
وتقليص الفجوة بين المكونات االجتماعية.
وفي جميع األحوال ،فإن ما تعرفه المنطقة العربية من أحداث،
حيث ال تزال ليبيا تتخبط في صراعات داخلية قبلية ومناطقية
وأخرى خارجية ،إضافة إلى تحديات االنتقال الديموقراطي التي
يشهدها لبنان وتفاقم تداعيات الحرب في سورية واليمن وغيرها؛
جعل الفجوة االقـتـصــاديــة والــاعــدالــة االجتماعية بين مختلف
مكونات المجتمع العربي تتفاقم؛ فأغلبية الفئات االجتماعية في
هذا المجتمع تعاني التهميش واإلقصاء المتزايد حيث وصلت
نسبة الفقر والبطالة في دول المنطقة إلى أعلى مستوياتها في
ظل جائحة كورونا.
هذا ،وتوحي القراءة األولية للمؤشرات االقتصادية العربية في
مجملها بعدة أمور أبرزها تزايد التفاوتات بين الفئات االجتماعية
في مستوى التطور االقتصادي واالجتماعي ،وانخفاض مستوى
االدخار مع تراكم الرأسمال وتراجع االستثمارات البينية.
وهــو مــا أدى إلــى تـعــرض فـئــات مجتمعية عــديــدة فــي البلدان
ال ـعــرب ـيــة ،ألش ـك ــال مـخـتـلـفــة م ــن ال ــامـ ـس ــاواة؛ غــال ـبــا م ــا تتحمل
مسؤوليتها الحكومات وفــي بعض األحـيــان الحكومات ومعها
بعض مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني.
والجدير بالذكر أن الالمساواة االقتصادية ليست مستوطنة
في المنطقة العربية بل هي نتيجة لظروف تاريخية وسياسية
واقتصادية ،بسبب غياب التخطيط السليم واإلدارة القائمة على
المنهج العلمي ،مما أدى بدوره إلى تفاوت في مستويات المعيشة
وال سيما في البلدان األقل قدرة وثروة.
إضافة إلى هذا ،فقد أدت األزمة المرتبطة بجائحة كوفيد ،19إلى
جانب ظاهرة الجفاف والصراعات وتزايد االضطرابات الداخلية،
إلــى إضعاف التوازنات االقتصادية واالجتماعية داخــل البلدان
العربية ،مما طرح المزيد من التحديات االقتصادية التي تهدد
باتساع أوجه التفاوتات االقتصادية بين الفئات االجتماعية.
في الختام نستطيع القول إن ظاهرة التنمية غير المتوازنة
داخل الدول العربية والتوزيع غير المتساوي للموارد بين المركز
واألطـ ــراف ،بــدت واضـحــة فــي تــراجــع مستوى المعيشة وارتـفــاع
معدالت البطالة والتفاوت في الدخل واتساع الفوارق االقتصادية
وعدم كفاية الخدمات االجتماعية.
وهكذا ،فإن إدراج موضوع الالمساواة في النقاش الدائر حول
التنمية ،أصبح أمرا ضروريا ،بالتزامن مع ظهور الدعوة لتبني
سياسات تهدف إلــى الحد مــن الــامـســاواة االقتصادية وتعزيز
الـعــدالــة االجتماعية ،بما فــي ذلــك الحماية االجتماعية والعمل
والسياسات المالية.
وبــالـتــالــي ،فــإنــه ال يمكن تحقيق الـمـســاواة دون الـشــراكــة بين
الحكومة وا لـجـهــات المعنية غير الحكومية ،وال سيما األ ف ــراد
والمجموعات المهمشة وتعزيز قدرتهم على التأثير في مسار
تطوير وتنفيذ السياسات العامة ،خاصة أن هناك فقدانا للثقة
بين المواطنين وحكوماتهم في البلدان العربية ،بسبب تصاعد
الفجوة االقتصادية ومختلف مظاهر الالمساواة.
* باحثة في الدراسات السياسية.

الرباعيات نوع من أنــواع الشعر الفارسي ،حيث أخذت
تسميتها من صيغة الجمع للكلمة العربية رباعية ،وهي من
قوالب الشعر الفارسي ،تأتي على شكل مقطوعة شعرية من
ّ
لتكون فكرة تامة،
أربعة أبيات تدور حول موضوع معين
وفيها تتفق قافية الشطرين األول والثاني مع الرابع ،أو
تتفق جميع الشطور األربعة في القافية.
هذه الرباعيات أيضا أخذت قيمتها األدبية من الشاعر
المبدع عمر بن إبراهيم الخيام الذي اختلف الباحثون حول
عدد القصائد التي نظمها ،فقيل  2000وقيل  200والسبب
في ذلك يعود إلى أنه عاش حياة مرفهة بعيدة عن الفاقة
والفقر ،لذلك ذهب الباحثون إلى صعوبة التصديق بأنه
قــادر على اإلنـشــاد بما لــم يعش والشعور بمعاناة الفقر
والحرمان.
على العموم بما أن موروثه الشعري جاء بالجودة ذاتها
فإني وغيري قد نقبل األلفي قصيدة كاملة دون أي تردد،
فكما يقول المثل "كذب مصفط خير من الصدق المخربط".
خلصنا من شعر عمر الخيام ومن يرغب في االطالع على
المزيد من قصائد هذا المبدع ،فما عليه سوى استخدام
م ـحــرك الـبـحــث ف ــي "غ ــوغ ــل" لـلـتـمـتــع ب ــأش ـع ــاره ،وإذا كــان
"عليمي" مثلي بالرباعيات راح يستمتع أكثر بجمالها.
الحين راح أرجع إلى مشروع سكك الحديد الذي ظننت
أنه أصبح مثل رباعيات الخيام لكثرة ما سمعت عنه ،وعن
بدايات انطالقه ،كونه من المشاريع التي لم أجد حتى هذه
ً
اللحظة دول ــة فــي العالم إال ولديها سكة قـطــار طبعا مع
االستثناءات التي تعد على األصابع.
ه ــذه األي ــام الـحـكــومــة ق ــررت الـمـضــي فــي ه ــذا الـمـشــروع
الحيوي ،لكن الله يهدي النائب الدكتور بدر المال الذي أفسد
علينا فرحة الخبر بسؤاله الموجه إلى وزير المالية ،وأن
هذا المشروع سوف يكلف ميزانية الدولة ما يزيد على ٥
مليارات دينار في حين أن تكلفة إنشائه ال تزيد على ٨٠٠
مليون دينار تقريبا حسب دراسة الجدوى.
مالحظات الدكتور المال التي وردت في سؤاله البرلماني
فــي غــايــة األهـمـيــة ،فمنها مــا هــو متعلق بالكلفة المالية
للمشروع ،ومنها فني لــم أستطع حتى التفكير فــي نوع
وشكل اإلجابة التي سيتلقاها من وزيــر المالية ،أو كيف
سيبرر هذه القفزة في حساب الكلفة المالية للمشروع والتي
تجاوزت خمسة أضعاف على أقل تقدير.
أعتقد اآلن أننا عرفنا قيمة رباعيات الخيام ،وأن ما ُدس
عليه من الشعر لم يقلل من قيمتها األدبية لشدة جمالها،
ولــوال إنكار الحاسدين عليه معاناة الفقر والحرمان لما
قالوا ذلك ،مع أنهم أجازوا لبقية لشعراء أن يعيشوا الخيال
إال عمر استكثروا عليه.
في األخير أرد وأقول :الله يهديك يا أبا حامد ،خربت ّ
علي
الخيام ،ومع ذلك أهديك واحدة منها:
االستمتاع برباعيات
ُ
نـمـضــي وتـبـقــى الـعـيـشــة الــراضـيــة
وتـ ـ ـنـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــي آثـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـارنـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة
َ
َ
ومـ ـ ـ ـ ــن بـ ـع ـ ِـدن ــا
فـ ــق ـ ـبـ ــل أن ن ـ ـح ـ ـيـ ــا ِ
َ
ُ
وهـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــدنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا عـ ـ ــلـ ـ ــى م ـ ـ ــا ه ـي ــه
ودمتم سالمين.

سامية أحمد الدعيج*

العالم بحاجة إلى التحرك اآلن
لتجنب تغير المناخ الكارثي

خليل علي حيدر

اإلخوان المسلمون في الكويت ...ودعوة الجزائري «الفضيل الورتالني» ()4-1
نواصل استعراض كتاب د .علي الزميع
القيم عــن تــاريــخ الـحــركــات اإلســامـيــة في
الكويت ،ومناقشة ما ورد فيه ،مع الحديث
ً
عــن بعض مــا لــم يتضمنه الكتاب إتماما
للفائدة.
فـ ـق ــد اس ـ ـت ـ ـعـ ــان اإلخـ ـ ـ ـ ـ ــوان ال ـم ـس ـل ـم ــون
الكويتيون عندما بــدأ تنظيمهم ببعض
القيادات والعناصر العراقية والمصرية
كما ذكــرنــا ،وكــان أبــرز هــؤالء من اإلخــوان
ال ـم ـصــري ـيــن خ ــاص ــة ،وح ــاول ــت الـجـمــاعــة
فيما يبدو االستفادة من الخبرة والتجربة
المصرية في التنظيم والتحشيد العلني
والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــري ،وف ـ ـ ــي الـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ـت ـث ـق ـي ـف ـيــة
والـجـهــاديــة وال ـن ـشــاط ال ــدع ــوي للجماعة
الجديدة ،وإيجاد فرص معايشة للقيادات
اإلخوانية المعروفة ...إلخ.
فتمت دعوة كل من المصري -الجزائري
"الفضيل الورتالني" الجهادي المقرب من
الشيخ "حسن البنا" والذي اشتهر بتحركه
في أوروب ــا واليمن وشمال إفريقيا ،ومن
ذلك "فتواه" بضرورة اغتيال إمام اليمن! أما
المصري الثاني فكان العسكري المغامر،
المجاهد والمحارب "محمد نجيب جويفل"،
أحد قادة الجهاز السري لإلخوان في مصر.
ولنا ان نتساءل اليوم :إذا كان مؤسسو
جماعة اإلخــوان عام  1948من الكويتيين
ال ــواع ـي ــن سـيــاسـيــا وال ـم ــدرك ـي ــن ألوض ــاع
الكويت الخاصة ،والتي تتطلب تأسيس
ح ــرك ــة م ـســال ـمــة ،ك ـمــا أش ـ ــاد ب ـهــا د .علي
الزميع في كتابه ،فلماذا تمت دعــوة مثل
هــذيــن الـمـتـشــدديــن م ــن الـبـعـيــديــن تماما
عــن االع ـت ــدال ،بــل هـمــا مــن دع ــاة االنـقــاب
واالغ ـت ـي ــال كـمــا س ـن ــرى ،لـتــأسـيــس حــركــة
اإلخ ــوان فــي الـكــويــت؟ والتأثير فــي عقول
أع ـض ــائ ـه ــا؟ وهـ ــل ك ــان ــت ف ـك ــرة دعــوتـهـمــا
صـ ـ ـ ــادرة عـ ــن م ــؤس ـس ــي ال ـج ـم ــاع ــة ،أم أن
ال ــدع ــوة كــانــت مــن بـعــض ش ـبــاب اإلخ ــوان
المتحمسين اآلخرين؟
تـ ـق ــول م ــوس ــوع ــة "ال ــوي ـك ـي ـب ـي ــدي ــا" عــن
الـفـضـيــل ال ــورت ــان ــي ( )1959 -1900إن ــه:
"م ــن أعـ ــام ال ـج ــزائ ــر وم ــن أعـ ــام اإلخـ ــوان
المسلمين" ،وكان له دور هام في تأسيس
جمعية ا لـعـلـمــاء المسلمين ا لـجــزا ئــر يـيــن
س ـنــة  1931وت ـض ـيــف ال ـم ــوس ــوع ــة ،الـتــي
كتب مادتها أحــد اإلخــوان فيما يبدو عن
"الورتالني" :كان همزة الوصل القوية بين
الفكر اإلخــوانــي وجمعية العلماء ،بحيث
انضم إلى جماعة اإلخــوان لما استقر في
مصر ،وأصبح من أقــرب المقربين لإلمام

الشهيد حسن البنا و ك ــان محل ثقته ،إذ
كان ينوبه أحيانا في درس الثالثاء وكلفه
ب ــاإلش ــراف عـلــى فـتــح شـعــب الـجـمــاعــة في
مصر كما كلف بملف اليمن".
وتـ ـق ــول ال ـم ــوس ــوع ــة إن اس ـم ــه ال ـكــامــل
إبراهيم بن مصطفى الجزائري المعروف
بالفضيل الــورتــانــي ،حيث ولــد فــي بلدة
"ب ـنــي ورثـ ـي ــان" ب ــوالي ــة "س ـط ـيــف" شــرقــي
الجزائر.
كان الورتالني من أوائل من نقل اإلسالم
الـسـيــاســي إل ــى الـمـهــاجــريــن الـجــزائــريـيــن
ف ــي ف ــرن ـس ــا ،إذ ت ـق ــول ال ـم ــوس ــوع ــة" :ن ــزل
الفضيل إلى فرنسا سنة 1355هــ1936 -م،
مبعوثا عــن الجمعية ،وأق ــام فــي بــاريــس،
وبدأ نشاطه المكثف بهمة عالية ،واتصل
بالعمال والطلبة الجزائريين بفرنسا ،وأخذ
فــي إنـشــاء الـنــوادي لتعليم اللغة العربية
ومبادئ الدين اإلسالمي ومحاربة الرذيلة
واالنحالل في أوساط المسلمين المقيمين
بفرنسا ،واستطاع خالل عامين أن يفتح
كـثـيــرا مــن ال ـن ــوادي الـثـقــافـيــة فــي بــاريــس
وض ــواح ـي ـه ــا وبـ ـع ــض الـ ـم ــدن ال ـفــرن ـس ـيــة
األخرى.
وانتهز فرصة وجوده في باريس فاتصل
بالدارسين العرب في الجامعات الفرنسية،
وت ــوث ـق ــت ب ـي ـن ـهــم ال ـ ـمـ ــودة والـ ـصـ ـل ــة ،مـثــل
العالمة "محمد عبدالله دراز" صاحب كتاب
(دستور األخالق في القرآن الكريم) ،والشيخ
"عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ت ـ ـ ــاج" ال ـ ـ ــذي ص ـ ــار شـيـخــا
لألزهر ،والعالمة السوري "محمد المبارك"،
والشاعر "عمر بهاء الدين األميري".
وق ـ ـ ــد أق ـ ـلـ ــق ه ـ ـ ــذا ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط ال ـس ـل ـط ــات
الفرنسية فضيقت على "الفضيل الورتالني"
حــركـتــه ،وج ــاء ت ــه رســائــل ت ـهــدده بالقتل،
ُّ
فاضطر إلــى مـغــادرة فرنسا إلــى إيطاليا
ومنها إلى القاهرة".
كانت جهته الجديدة عام  1940القاهرة،
ح ـيــث ان ـت ـســب الـ ــى األزهـ ـ ــر وح ـص ــل على
"شـهــادة العالمية" فــي كلية أصــول الدين
والشريعة اإلسالمية ،وعن بداية ارتباطه
بجماعة اإلخــوان تقول الموسوعة" :صار
ً
عضوا في تنظيم حركة اإلخوان المسلمين
وكانت تربطه صلة وثيقة بـ"حسن البنا"،
ون ـظ ــرا لـمـلـكــاتــه الـخـطــابـيــة وق ــدرت ــه على
اإلقـ ـ ـن ـ ــاع ،وكـ ـ ــان م ــن ت ـق ــدي ــر اإلم ـ ـ ــام الـبـنــا
للورتالني أنه كان ينوب عنه حين يكون
غائبا عن القاهرة في إلقاء حديث الثالثاء
بالمركز العام لجماعة اإلخوان".
اش ـت ـهــر ال ــورت ــان ــي ب ـ ــدوره االن ـق ــابــي

والمحرض في اليمن ،وتقول الموسوعة إن
"اإلمام حسن البنا كان على علم بما يجري
ف ــي ال ـي ـمــن ،وك ــان ــت ال ـب ــاد ت ـمــوج بحركة
م ـعــارضــة ق ــوي ــة" .وح ـ ــاول ال ـمــرشــد الـبـنــا
االستفادة من هذا الوضع ،فأوفد الفضيل
الورتالني الى هناك عام  ،1947و"بــدأ في
تهيئة الناس للتغيير بخطبه الحماسية
التي تلهب المشاعر وتوقد الحماسة في
ال ـصــدور" ،وتضيف" :ولـســت أدري مــن أي
الـجــوانــب أبــدأ الحديث عــن هــذا الشخص
ال ـع ـظ ـي ــم ،وال ـس ـي ــاس ــي ال ـم ـح ـنــك وال ـب ـطــل
الـشـجــاع ،والمغامر الـجـســور ،والمجاهد
ال ـص ــاب ــر ،الـ ــذي ح ــار ال ـن ــاس ف ــي مــواهـبــه
المتعددة ،وعجزوا عن مجاراته في انطالقه
لتحقيق األهداف التي يؤمن بها ،والمبادئ
ال ـت ــي ي ــدي ــن ل ـه ــا ،وهـ ــي ت ـحــريــر الـشـعــوب
اإلســامـيــة بكاملها ،مــن ربـقــة االستعمار
ً
األجـنـبــي أي ــا ك ــان لــونــه وجـنـســه ،وإح ــال
اإلسالم كنظام شامل للحياة كلها عقيدة
ً
وعبادة وخلقا وشريعة ومنهج حياة".
وت ـض ـي ــف الـ ـم ــوس ــوع ــة" :لـ ـق ــد ت ـعــرض
الورتالني أثناء جهاده إلى مخاطر عديدة،
ً
وكان دمه مهدرا من قبل فرنسا ووقع أكثر
من مــرة باألسر ،ولكن عناية الله حفظته
ورعـتــه ،وكــان لــإمــام الشهيد حسن البنا
دور ف ــي اإلف ـ ـ ــراج ع ـنــه وعـ ــن رف ـي ـقــه أمـيــن
إسماعيل بعد أحداث اليمن عام 1948م.
وبعد فشل ثورة الدستور باليمن ُحكم
على الفضيل الورتالني باإلعدام وأصبح
ً
ً
مطلوبا حيث قضى خمس سنوات متسترا
قضاها في التجوال في الــدول األوروبية،
والتقى بالشيخ البشير اإلبراهيمي رئيس
جمعية العلماء الجزائريين ونائبه الشيخ
محمد العربي التبسي في سويسرا ،وقد
واف ــق رئـيــس وزراء لبنان ري ــاض الصلح
على استقرار الفضيل الورتالني في بيروت
ً
شرط أن يكون ذلك سرا".
وقد غادر الورتالني القاهرة سنة 1955
ً
متوجها ثانية الى بيروت ،وعن وفاته تقول
الموسوعة" :تمكن منه ال ــداء فصرعه في
أحد مستشفيات تركيا حيث كانت وفاته
فــي  12م ــارس 1959م ،سنة 1987م وبعد
سنوات من الجحود ،نقلت رفاته من تركيا
ليعاد دفنها فــي مسقط رأس ــه وفــي سنة
1980م د شــن مسجد بالجزائر العاصمة
يحمل اسمه تخليدا له".
ً
يتبع غدا،،،

تسببت األحداث المناخية القاسية التي حطمت الرقم القياسي
هذا العام بأضرار جسيمة في جميع أنحاء العالم ،من الفيضانات
المدمرة في أوروبا والصين وشمال شرق الواليات المتحدة التي
فاجأت المدن الكبرى ،إلى حرائق الغابات في كاليفورنيا وجنوب
أوروبــا وتركيا ،وبالقرب من الوطن ،شهدنا الدمار الذي أحدثه
إعصار شاهين في سلطنة عمان ،فكانت هناك لحظة في شهر
يونيو من هذا العام عندما سلطت  CNNالضوء على التقارب في
درجة الحرارة بين مدينة ليتون في كندا ومدينة الكويت عند 49.6
درجة مئوية .لقد اعتدنا على مشاهدة أحداث الطقس المدمرة في
البلدان النامية ،ولكن هذا العام لم تكن حتى أكثر البلدان تقدما
مستعدة لما تخبئه الطبيعة لها.
مع استمرار ارتفاع درجــات الـحــرارة العالمية ستصبح هذه
األح ــداث أكـثــر ت ـكــرارا وش ــدة ،فكل الـتـنـبــؤات الـتــي تــوصــل إليها
العالم خالل العقود القليلة الماضية تحدث في وقت أقرب مما
كنا نعتقد ،فقد تم تقديم التقييم الواقعي لمستقبل كوكبنا من
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ( )IPCCالتابعة
لألمم المتحدة ،وهي مجموعة من العلماء الذين أقرت حكومات
العالم نتائجهم ،وهذا التقرير هو أول مراجعة رئيسة لعلم تغير
المناخ منذ عام  ،2013ويأتي إصداره في الوقت المناسب تماما
لقمة المناخ الرئيسة في غالسكو المعروفة باسم .COP26
رســالــة الـتـقــريــر ال لـبــس فـيـهــا ،وه ـنــاك حــاجــة مــاســة التـخــاذ
إج ــراءات عالمية لوقف ارتـفــاع درج ــات الـحــرارة إلــى مستويات
خطيرة ،يقول األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
إن التقرير "خط أحمر لإلنسانية" ،لكن العلماء يقولون إنه يمكن
ً
تجنب الكارثة إذا تصرف العالم بسرعة ،فهم أكثر أمال في أنه إذا
تمكنا من خفض االنبعاثات العالمية إلــى النصف بحلول عام
 2030والوصول إلى صافي الصفر بحلول منتصف هذا القرن،
فيمكننا وقــف ارتـفــاع درجــات الـحــرارة وربما عكسه ،ويتضمن
الــوصــول إلــى صافي الصفر تقليل انبعاثات غــازات االحتباس
الحراري قدر اإلمكان باستخدام التكنولوجيا النظيفة وتحسين
كفاءة الطاقة ثم تعويض أي انبعاثات متبقية باستخدام احتجاز
الكربون وتخزينه ،أو امتصاصها من خالل الحلول القائمة على
الطبيعة ،مـثــل زي ــادة الـغـطــاء األخ ـضــر وحـمــايــة الـنـظــم البيئية
الحيوية.
هـنــاك أمــل فــي أن ت ــؤدي التخفيضات الكبيرة فــي انبعاثات
غازات االحتباس الحراري إلى استقرار درجات الحرارة المرتفعة،
فإذا تكاتفت الدول بقواها اآلن ،يمكن للعالم أن يتجنب الكارثة
المناخية ،لكن ،كما أوضح التقرير ،ال مجال للتأخير وال لألعذار،
فهنا في الخليج العربي ،التزمت دولة اإلمارات العربية المتحدة
بأول هدف مطلق لخفض االنبعاثات على مستوى االقتصاد في
المنطقة ٪23.5 ،بحلول عام  2030والوصول الى الحياد الكربوني
عام  ،2050وتطلق المملكة العربية السعودية "المبادرة الخضراء"
الطموحة التي تهدف إلى حشد المنطقة لمواجهة تغير المناخ،
لذا فإن السؤال الذي ننتظر اإلجابة له ،ما المسار الذي سترسمه
الكويت في COP26؟
وقعت معظم دول العالم تقريبا على أهــداف اتفاقية باريس
للمناخ فــي ع ــام  ،2015وي ـهــدف ه ــذا االت ـفــاق إل ــى الـحـفــاظ على
ارتفاع درجات الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين هذا القرن
ومتابعة الجهود إلبقائها تحت  1.5درجة مئوية ،ويأتي مؤتمر
المناخ القادم في غالسكو عندما تجدد الدول التزاماتها بخفض
غازات االحتباس الحراري ،وفي حين أن هذه المفاوضات دائما ما
تكون محل نزاع ،إال أن األرقام واضحة وال لبس فيها.
يـتـعــرض زع ـمــاء الـعــالــم بــاسـتـمــرار لـضـغــوط مــن مواطنيهم
ً
وخصوصا شباب اليوم للعمل اآلن لتجنب تغير المناخ الكارثي،
حتى القادة الذين يمثلون جميع األديان الرئيسة في أنحاء العالم،
بـمــا فــي ذلــك األزه ــر ،وقـعــوا ن ـ ً
ـداء مشتركا للحكومات لــالـتــزام
ب ــأه ــداف طـمــوحــة مــع الــوعــد بـقـيــادة أتـبــاعـهــم إل ــى س ـلــوك أكثر
استدامة ،فالشباب هم الناخبون والمبتكرون وقــادة المستقبل
وهــم من سيتحملون وطــأة آثــار تغير المناخ وعلينا كمجتمع
عالمي أن نفكر في العالم الذي سنتركه لهم.
* خبيرة بيئية
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 254.8مليون دينار أرباح «الوطني» في  9أشهر بنمو %51
الرقمي
والتحول
للتنوع
خططنا
ونجاح
المالي
مركزنا
صالبة
يؤكد
أرباحنا
نمو
الساير:
•
ً
• الصقر :أرباحنا القوية تؤكد حصافة استراتيجيتنا بإدارة المخاطر ونهجنا المتحوط تاريخيا
أعـ ـل ــن ب ـن ــك الـ ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
نتائجه المالية لألشهر التسعة
األولى من عام  2021والمنتهية في
ً
ً
 30سبتمبر ،مسجال أرباحا صافية
بقيمة  254.8مليون دينار (844.8
مـلـيــون دوالر) خ ــال تـلــك الـفـتــرة،
بنمو بلغت نسبته  51.1مقارنة
بالفترة المماثلة من عام  2020التي
ً
سجل فيها البنك أربــاحــا صافية
بقيمة  168.7مليون دينار (559.2
مليون دوالر).
وسـجــل البنك صــافــي ربــح في
الــربــع الثالث مــن الـعــام ،المنتهي
في  30سبتمبر  2021بواقع 94.1
مليون دينار ( 311.8مليون دوالر)
بنمو بلغت نسبته  63.3في المئة
على أساس سنوي.

أبرز مؤشرات األداء والنتائج المالية
• صافي اإليرادات التشغيلية يصل إلى  681.1مليون دينار (2.3
مليار دوالر) في األشهر التسعة األولــى من عام  2021بارتفاع
نسبته  %7.7مقارنة بنفس الفترة من عام .2020
• نمو إجمالي الموجودات بنسبة  %7.0على أساس سنوي بنهاية
سبتمبر  2021لتبلغ  32.5مليار دينار)  107.8مليارات دوالر).
ً
• القروض والتسليفات اإلجمالية تسجل نموا بنسبة  %7.5على
أساس سنوي لتصل إلى  19.0مليار دينار ( 62.9مليار دوالر).
• ودائــع العمالء تصل إلى  17.4مليار دينار (  57.6مليار دوالر)
بتراجع نسبته  0.8في المئة على أساس سنوي.
• معايير جودة األصول تحافظ على مستوياتها القوية إذ بلغت
نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة االئتمانية  1.43في
المئة ،فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة  230في المئة.
• احتفاظ المجموعة بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل
ً
كفاية رأس المال  18.1في المئة ،متجاوزا الحد األدنى للمستويات
المطلوبة.

ونـمــت ال ـمــوجــودات اإلجمالية
كما في نهاية سبتمبر بواقع 7.0
في المئة على أساس سنوي ،لتبلغ
 32.5مليار دينار ( 107.8مليارات
دوالر).
كما بلغت القروض والتسليفات
اإلجمالية  19.0مليار دينار (62.9
مليار دوالر) مرتفعة بنسبة  7.5في
المئة على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين
 3.4م ـل ـيــارات دي ـنــار ( 11.4مليار
دوالر) بارتفاع بلغت نسبته  8.5في
المئة على أساس سنوي.
ً
وتعقيبا على النتائج المالية
المتحققة عن فترة األشهر التسعة
األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن  ،2021قـ ـ ــال رئ ـيــس
مجلس إدارة مجموعة "الوطني"
ناصر مساعد الساير :إن "وتيرة
نمو أرباحنا تسارعت في األشهر
ال ـت ـس ـعــة األولـ ـ ـ ــى م ــن الـ ـع ــام رغ ــم
استمرار التحديات التي تشهدها
البيئة التشغيلية مـمــا يــؤكــد ما
يتمتع به الوطني من مركز مالي
صلب ونموذج أعمال مرن ونجاح
استراتيجيته االستباقية للتنوع
والتحول الرقمي".
وأشـ ـ ـ ـ ــار الـ ـس ــاي ــر إل ـ ــى أه ـم ـيــة
تـكــامــل عمليات المجموعة على
صعيد تقديم الخدمات المصرفية
التقليدية واإلســام ـيــة مــن خــال
ب ـنــك ب ــوب ـي ــان الـ ـ ـ ــذراع اإلســام ـيــة
للمجموعة واالنتشار الجغرافي
في األس ــواق الرئيسية بالمنطقة
والـعــالــم وم ــا يمثله ذل ــك التكامل
من ركيزة أساسية لتفوق الوطني
وق ـ ــدرت ـ ــه ع ـل ــى ت ـخ ـط ــي األزمـ ـ ـ ــات
وتـ ـحـ ـفـ ـي ــز الـ ـنـ ـم ــو ال ـم ـس ـت ـق ـب ـلــي
المستدام ألعمال المجموعة.

إقبال
المستثمرين
على إصداراتنا
من السندات
يؤكد ثقتهم بنا
وصالبة مركزنا
المالي

إمكاناتنا
الهائلة تعزز
قدرتنا على دعم
وتمويل جهود
الدولة لتعزيز
تعافي االقتصاد

الساير

الصقر

عصام الصقر

ناصر الساير
وأكـ ــد ال ـســايــر مــواص ـلــة البنك
ال ـق ـي ــام بـ ـ ــدوره ال ــوط ـن ــي ف ــي دعــم
ً
االقتصاد مستندا إلمكانات هائلة
وقاعدة ودائــع متنوعة ومستقرة
وسيولة مريحة تعزز قدرته على
تمويل جهود الدولة لتعزيز تعافي
االقتصاد وسط توقعات بتسارع
وتيرة ترسية المشروعات وزيادة
اإلنفاق الرأسمالي للحكومة خالل
العام المالي الحالي.
وشـ ــدد عـلــى الـ ـت ــزام "الــوط ـنــي"
بـتـعـظـيــم ال ـع ــوائ ــد ل ـكــل أص ـحــاب
الـمـصــالــح م ــن خ ــال الـعـمــل على
تـقــديــم خــدمــات مـتـمـيــزة للعمالء
وت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق أق ـ ـ ـص ـ ـ ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة
للمساهمين من خالل التوازن بين
الحفاظ على الربحية واستمرار
الـ ـنـ ـم ــو ال ـم ـس ـت ـق ـب ـلــي ب ــال ـت ــزام ــن
م ــع ال ـق ـي ــام ب ـم ـس ــؤول ـي ــات الـبـنــك
المجتمعية ،التي كانت حاضرة
بقوة منذ بــدء األزمــة لدعم جهود

الـ ــدولـ ــة وال ـم ـج ـت ـمــع ال ـم ــدن ــي في
التصدي للجائحة.
وزاد" :نحرص على القيام بدور
مستقبلي في دعم الجهود الرامية
إلـ ــى تـحـقـيــق ال ـح ـي ــاد ال ـكــربــونــي
ومـكــافـحــة التغير الـمـنــاخــي على
مستوى الكويت والمنطقة ويؤهلنا
لذلك جهودنا الحثيثة المتعلقة
بتطبيق قواعد الحوكمة ومعايير
االسـتــدامــة البيئية واالجتماعية
والـمــؤسـسـيــة ونـجــاحــاتـنــا خــال
الفترة الماضية في تطبيق أفضل
ال ـم ـع ــاي ـي ــر ال ـع ــال ـم ـي ــة الـمـتـعـلـقــة
باالستدامة".
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ـ ــن "ال ـ ـت ـ ـط ـ ـلـ ــع إلـ ــى
استمرار التوسع في كل األســواق
ال ـ ـتـ ــي ن ـع ـم ــل بـ ـه ــا واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة
م ــن تـعــافــي اق ـت ـص ــادات المنطقة
وال ـع ــال ــم وتـحـســن أس ـع ــار النفط
وت ــوج ــه ال ـب ـن ــوك ال ـم ــرك ــزي ــة إل ــى
تخفيف سـيــاســاتـهــا التيسيرية

وســط االسـتـغــال األقـصــى لكامل
مــا نتمتع بــه مــن ق ــدرات وخبرات
تؤهلنا لنكون أكبر المستفيدين
من التعافي".
من جانبه قال الرئيس التنفيذي
لمجموعة "الوطني" عصام جاسم
الصقر" :يؤكد النمو القوي ألرباحنا
نـجــاح استراتيجيتنا الحصيفة
في إدارة المخاطر ،التي تأتي في
ً
إطار نهجنا المتحوط تاريخيا ما
ً
انعكس إيجابا على صافي األرباح
نـتـيـجــة تـحـســن تـكـلـفــة الـمـخــاطــر
بالتزامن مع بدء التعافي والعودة
ً
تدريجيا للحياة الطبيعية وهو ما
اتفق مع رؤيتنا منذ بدء األزمة".
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـص ـق ــر" :أكـ ــدنـ ــا من
قبل أن الوطني سيكون بين أكبر
المستفيدين مــن التعافي بفضل
نـ ـم ــوذج أع ـم ــال ــه الـ ـم ــرن وت ـفــوقــه
الــرقـمــي والـتــركـيــز عـلــى األنشطة
المصرفية األســاس ـيــة ،وانعكس

ذلك على تحسن صافي اإليــرادات
التشغيلية التي بلغت  681.1مليون
دينار بنمو بلغت نسبته  7.7في
المئة على أساس سنوي".
وأشــار إلى تزامن النمو القوي
ف ــي األربـ ـ ـ ــاح وت ـح ـســن اإليـ ـ ـ ــرادات
التشغيلية مع االحتفاظ بمعايير
ج ـ ـ ـ ــودة أص ـ ـ ـ ــول قـ ــويـ ــة ورس ـم ـل ــة
مريحة تؤكد صالبة المركز المالي
إلــى جانب التوسع المستمر في
الميزانية العمومية.
ً
وأكد المضي قدما في البناء
على ما تم إحرازه من تقدم هائل
في تنفيذ خريطة التحول الرقمي
خالل الفترة الماضية إذ أثبتت
األزمة حصافة سياسات الوطني
االستباقية للتحول الرقمي ،وما
أثمرته من تفوق بفوارق شاسعة
عن أقرب المنافسين وبناء قدرات
هائلة ساهمت بتلبية احتياجات
الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء رغ ـ ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ــا ف ــرضـ ـت ــه

الجائحة من قيود وتداعيات.
ولفت إلى مواصلة البنك تعزيز
م ـس ـتــويــات الــرس ـم ـلــة والـسـيــولــة
وتـ ـن ــوي ــع م ـ ـصـ ــادر الـ ـتـ ـم ــوي ــل إذ
اسـتـطــاع "الــوطـنــي" أن يـكــون أول
بـنــك عـلــى مـسـتــوى منطقة وســط
وش ـ ــرق أوروب ـ ـ ــا ومـنـطـقــة ال ـشــرق
األوسط وإفريقيا ينجح خالل أقل
مــن  10أشهر فــي تسعير سندات
تدخل ضمن الشريحة األولى لرأس
ال ـم ــال وأخـ ــرى م ـســانــدة متوافقة
م ــع مـتـطـلـبــات الـشــريـحــة الثانية
ً
ل ــرأس الـمــال وأخ ـيــرا سـنــدات غير
مضمونة ذات أولــويــة في السداد
ً
ً
"والتي القت جميعها إقباال كبيرا
من مستثمري أدوات الدخل الثابت
والمؤسسات المالية حول العالم
ما يؤكد استمرار ثقتهم في ريادة
عالمتنا التجارية وصالبة مركزنا
المالي ونجاح سياساتنا الرشيدة
وقدرتنا على تخطي األزمات".
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«بوبيان» :انطالق أعمال Nomo Bank

أول بنك رقمي إسالمي عالمي والبدء في الحملة التسويقية بالكويت والمملكة المتحدة
قال التويجري إن تجربة بنك
«بوبيان» الحديث المصرفية
تعتمد على الخدمات الرقمية
بشكل أساسي.
ٍ

البنك الرقمي
الجديد يقدم
خدمات
بريطانية
متوافقة
مع الشريعة
اإلسالمية

التويجري

أعلنت مجموعة بنك بوبيان
أم ـ ـ ــس أن ع ــامـ ـتـ ـه ــا الـ ـتـ ـج ــاري ــة
ال ـجــديــدة  Nomo Bankمــن بنك
ل ـن ــدن والـ ـش ــرق األوس ـ ــط ،الـتــابــع
ل ـل ـم ـج ـمــوعــة ،ق ــد ب ـ ــدأت أعـمــالـهــا
بـ ــال ـ ـكـ ــامـ ــل ب ـ ـعـ ــد إطـ ـ ـ ـ ــاق ق ــائ ـم ــة
التسجيل المبكر في يوليو 2021
في البنك الجديد ،الــذي يعد أول
ب ـنــك رق ـم ــي إس ــام ــي عــال ـمــي من
ل ـن ــدن ل ــدي ــه ال ـ ـقـ ــدرة ع ـلــى تـقــديــم
خدماته للجميع سواء من عمالء
بوبيان أو غيرهم.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
للخدمات المصرفية الشخصية
والرقمية فــي بنك بوبيان عضو
مجلس إدارة بنك لندن والشرق
األوسـ ــط عـبــدالـلــه ال ـتــوي ـجــري إن
تجربة البنك الحديث المصرفية
التي تعتمد على الخدمات الرقمية
بشكل أساسي تتيح للمستخدمين
ٍ
تـقــديــم طـلــب لفتح حـســاب بنكي
في المملكة المتحدة في غضون
دقائق باستخدام الهواتف الذكية،
وهو ما يمنحهم تجربة مصرفية
مـمـيــزة وف ــري ــدة م ــن نــوعـهــا على
مستوى الكويت والعالم.
وأض ـ ـ ــاف ال ـت ــوي ـج ــري أن ذل ــك
يختصر إجراءات تقديم الطلبات
ّ
المطولة التي قــد تستغرق وقتا
طويال ،ومن خالل تطبيق الهاتف
الذكي الواضح وسهل االستخدام،
حيث يتيح  Nomo Bankللعمالء
اإلنفاق وتحويل األموال واستثمار
بشكل مستمر مع إمكانية
ثرواتهم
ٍ
ال ــوص ــول إلـ ــى ح ـســابــات ـهــم على

 Bankك ــأول بـنــك رقـمــي اســامــي
عالمي من لندن مرخص بالكامل
وخ ــاض ــع ل ـل ــرق ــاب ــة ف ــي الـمـمـلـكــة
المتحدة ويقدم خدماته للعمالء
ب ــرؤي ــة مــال ـيــة عــال ـم ـيــة ،ح ـيــث تم
إطالقه كعالمة تجارية لبنك لندن
والـشــرق األوســط ( )BLMEومقره
المملكة المتحدة ،وال ــذي يمتلك
بنك بوبيان غالبية األسهم فيه.

فريق رائع
عبدالله التويجري

م ـ ــدار ال ـس ــاع ــة ( 24س ــاع ــة ط ــوال
أيام األسبوع) بما يناسب أنماط
حياتهم المتنوعة.

فرص البنك الجديد
وتابع التويجري« :إن الخدمات
المصرفية الـتــي يقدمها Nomo
 Bankفريدة ،حيث إنها تتيح لغير
المقيمين فــي المملكة المتحدة
مــن الـكــويــت فــرصــة مـمـيــزة لفتح
حساب بنكي في المملكة المتحدة،
والتمتع بجميع المزايا المرموقة
ل ـل ـن ـظ ــام الـ ـمـ ـص ــرف ــي بــال ـم ـم ـل ـكــة
المتحدة».
وبالنسبة للكويتيين الزائرين
بشكل متكرر للمملكة المتحدة،
ٍ
فإن حلول  Nomo Bankللخدمات
المصرفية المحلية تتيح للعمالء
تجنب الرسوم الدولية المرتفعة،

ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى إت ـ ــاح ـ ــة ف ــرص
استثمارية قد ال تتاح في المعتاد
ل ـغ ـي ــر ال ـم ـق ـي ـم ـي ــن فـ ــي ال ـم ـم ـل ـكــة
المتحدة.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى انـ ـ ــه مـ ــع Nomo
 Bankال توجد رسوم على اإلنفاق
ف ــي الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة بالجنيه
اإلسترليني أو على التحويالت
إل ـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات ال ـب ـن ـك ـي ــة فــي
بــري ـطــان ـيــا ،األم ـ ــر ال ـ ــذي يـســاعــد
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء عـ ـل ــى اإلنـ ـ ـف ـ ــاق وع ـل ــى
إرسال أموالهم بكل سهولة أثناء
وجودهم في المملكة المتحدة.
ويـمـكــن لـعـمــاء Nomo Bank
كذلك تنمية ثرواتهم في بريطانيا
مــن خ ــال ال ــودائ ــع الـثــابـتــة ألجــل
ذات معدالت الربح واألطر الزمنية
المحددة ،إلى جانب أن الحسابات
محمية في المملكة المتحدة ،حيث
تتمتع الودائع حتى  85000جنيه

إس ـتــرل ـي ـنــي بــال ـح ـمــايــة بـمــوجــب
نـ ـ ـظ ـ ــام ت ـ ـعـ ــوي ـ ـضـ ــات ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
ا ل ـم ــا ل ـي ــة (Financial Services
.)Compensation Scheme
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أض ـ ــاف
التويجري« :يعتبر  Nomoعالمة
تجارية تابعة لبنك لندن والشرق
األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ،وهـ ـ ـ ــو بـ ـن ــك م ــرخ ــص
بــالـكــامــل ف ــي الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة،
ويتيح الفرصة للعمالء لالستفادة
من أحد أرقى النظم المصرفية في
الـعــالــم» ،مبينا ان البنك الجديد
ي ــوف ــر ف ــرص اس ـت ـث ـمــار مـتــوافـقــة
مع الشريعة اإلسالمية من خالل
طرح ودائع ثابتة ذات أجل محدد
وخدمات بنكية رقمية إسالمية،
متاحة للجميع مــن أي مكان في
العالم.
وكــانــت مجموعة بنك بوبيان
أعلنت سابقا عــن إط ــاق Nomo

مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ذكـ ـ ـ ــر ال ــرئـ ـي ــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـب ـنــك ل ـن ــدن وال ـش ــرق
األوس ـ ـ ـ ــط أن ـ ـ ـ ــدرو بـ ـ ــول ان ب ـنــوك
ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـت ـحــدة ه ــي مــوضــع
إع ـ ـ ـجـ ـ ــاب مـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم أجـ ـ ـم ـ ــع،
نـ ـظ ــرا السـ ـتـ ـق ــراره ــا وم ــرون ـت ـه ــا
والمستويات العالية للحوكمة،
وستساعد رقمنة الخدمات على
تمكين العمالء في الشرق األوسط
مــن فـتــح الـحـســابــات البنكية في
المملكة المتحدة واالستفادة من
مزاياها مع االطمئنان إلى توافقها
مـ ــع أح ـ ـكـ ــام ومـ ـ ـب ـ ــادئ ال ـشــري ـعــة
اإلسالمية.
وأضاف بول« :في  ،Nomoقمنا
بتشكيل فــريــق رائ ــع ممن لديهم
خبرات سابقة في البنوك الرقمية
العالمية ،وممن يمتلكون خبرة
كبيرة في إنشاء النظم المصرفية
الــرقـمـيــة ،كما قمنا بــإحــراز تقدم
كبير خــال فـتــرة زمنية قصيرة،
وأتطلع إلى العمل مع هذا الفريق
لمواصلة بناء البنك».

«بيتك كابيتال» تضيف األسواق
األميركية إلى خدمة «التداول»
أضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة «بـ ـيـ ـت ــك
كــابـيـتــال» األسـ ــواق األميركية
ال ــى خ ــدم ــة «ب ـي ـتــك ل ـل ـت ــداول»،
إلتـ ـ ــاحـ ـ ــة مـ ــزيـ ــد مـ ـ ــن الـ ـف ــرص
االس ـت ـث ـم ــاري ــة أم ـ ــام ال ـع ـمــاء
مــن خ ــال ت ــداول آم ــن وســريــع
ع ـبــر تــوس ـيــع ن ـطــاق ال ـخــدمــة،
وتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم مـ ـ ـج ـ ــاالت جـ ــديـ ــدة
لالستثمار بالنظر الــى حجم
وتنوع مجاالت عمل الشركات
األم ـيــرك ـيــة ،األمـ ــر الـ ــذي يتيح
لـلـعـمــاء ال ـفــرصــة للمساهمة
بـ ــال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر مـ ـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات
واقتناص الفرص.
وقـ ـ ــال رئ ـي ــس ق ـط ــاع إدارة
األصـ ــول فــي «بـيـتــك كــابـيـتــال»
عبدالله العلي إن إتاحة خدمة
التداول االلكتروني في أسواق
األسهم االميركية تنحصر في
األسـهــم والـشــركــات المتوافقة
مع الشريعة االسالمية ،وتمثل
إضافة األسواق العالمية تطورا
نوعيا كبيرا بخدمات التداول
متمثلة بخدمة «بيتك للتداول».
وأشــار العلي إلــى أن خدمة
ال ـتــداول بــاألســواق األميركية
تأتي في أعقاب النجاح بتوفير
خ ــدم ــة ال ـ ـتـ ــداول االل ـك ـت ــرون ــي
ف ــي ب ــورص ــة ال ـكــويــت ومعظم
ً
األس ـ ـ ــواق الـخـلـيـجـيــة ،مـعــربــا
عن ثقته بأن الخدمة الجديدة
س ـت ـســاهــم ف ــي ت ـن ــوي ــع ف ــرص
االستثمار أم ــام عـمــاء «بيتك
ل ـل ـت ــداول» ،وإمـكــانـيــة ال ـتــداول
على أسهم شــركــات تعمل في
مـجــاالت مـتـعــددة ،كما تغطي
ال ـخــدمــة جــانـبــا م ــن االهـتـمــام

عبدالله العلي

الواسع بالسوق األميركي لدى
المتداولين في السوق المحلي.
وأفـ ـ ــاد ب ــأن ع ــدد ال ـشــركــات
ال ـ ـم ـ ـتـ ــواف ـ ـقـ ــة م ـ ـ ــع الـ ـش ــريـ ـع ــة
االسالمية بالسوق األميركي
ك ـب ـيــر ،م ــا يـتـيــح لـلـمـتــداولـيــن
فرصة االستثمار في العديد من
القطاعات ،مضيفا أن الخدمة
الجديدة ستقدم للعمالء بمزايا
ع ــدي ــدة م ــن «ب ـي ـتــك ل ـل ـت ــداول»،
وأبرزها التداول بعدة أسواق
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ش ـ ــاش ـ ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة،
وتتميز أنظمة «بيتك للتداول»
بالسرعة وسهولة االستخدام،
كـمــا يـتــم دع ــم الـعـمــاء بفريق
متخصص مــن الــوسـطــاء عبر
مــركــز ات ـصــال «بـيـتــك لـلـتــداول
.»1842000

«المركزي» يطرح خبراته بنظم المدفوعات «برقان» يختتم برنامج «السهام» التدريبي
ودوره كعضو في «التسويات الدولية»
بالتعاون مع الجامعة األميركية
بدعوة من البنك المركزي في كازاخستان

جانب من االجتماع
عقد بنك الكويت المركزي اجتماعا تشاوريا
مع البنك المركزي لكازاخستان الصديقة ،تلبية
لدعوة األخير وتم االجتماع عبر تقنية االتصال
المرئي ،أمس.
وقــال «المركزي» الكويتي في بيان صحافي،
ً
إن االجتماع ناقش عــددا من الجوانب المتعلقة
بــأع ـمــال ال ـب ـنــوك ال ـم ــرك ــزي ــة ،وع ـل ــى رأس ـه ــا أطــر
ال ـت ـعــاون بـيــن الـجــانـبـيــن ،وت ـب ــادل الـمـعــرفــة في
ج ــوان ــب ع ـم ــل ال ـب ـن ــوك ال ـم ــرك ــزي ــة ف ــي م ـج ــاالت
السياسة النقدية والسياسة الرقابية ،كذلك في
مجال نظم الدفع والتسوية اإللكترونية.
وذك ـ ــر ال ـب ـن ــك أن ال ـن ـق ــاش تـ ـن ــاول ك ــذل ــك دور
ً
«ال ـمــركــزي» الـكــويـتــي بــاعـتـبــاره ع ـضــوا فــي بنك
التسويات الدولية ،والمهام التي تقوم بها هذه
المؤسسة العريقة ،على مستوى رسم السياسات
ً
النقدية والسياسات الرقابية عالميا ،ومساهمات
الكويت في عمل هذه المؤسسة ،وسبل التعاون

بـيــن الـجــانـبـيــن فــي ه ــذا ال ـش ــأن .وأشـ ــار إل ــى أنــه
منفتح على التعاون وتبادل الخبرات مع البنوك
المركزية لجميع الدول بما يعزز االستقرار النقدي
واالستقرار المالي على المستوى الدولي.
يذكر أن بنك التسويات الــدولـيــة الــذي أسس
عام  1930هو مؤسسة دولية تعود ملكيتها إلى
البنوك المركزية األعـضــاء ،وتسعى إلــى تعزيز
التعاون العالمي ،وتـقــوم بالبحوث والتحاليل
فـيـمــا ي ـخــص ال ـس ـيــاســات ،ك ـمــا ت ـقــدم ال ـخــدمــات
المصرفية للبنوك المركزية ،وتضم عضويتها
ً
بنوكا مركزية لنحو  30في المئة من دول العالم
فيما تشكل تلك الدول مجتمعة  95في المئة من
الناتج اإلجمالي العالمي.
وتنطوي ضمن توابع بنك التسويات الدولية
لجنة بازل للرقابة المصرفية التي تتركز أعمالها
على تطوير المعايير الرقابية العالمية وسياسات
التحوط الكلي والجزئي لدى البنوك.

اختتم بنك برقان برنامج فريق السهام التدريبي،
بالتعاون مع الجامعة األميركية في الكويت (،)AUK
وه ــو ج ــزء مــن بــرنــامــج «رؤيـ ــة» ال ــذي أطـلـقــه الـبـنــك في
إطــار استراتيجية تطوير مهارات وخبرات المهنيين
المصرفيين الواعدين ،ودعما لدوره الفاعل في تمكين
قادة المستقبل في القطاع المصرفي.
وأطـلــق بنك بــرقــان بــرنــامــج رؤي ــة فــي فـبــرايــر 2020
ً
دعما لمبادرة بنك الكويت المركزي التي تحث جميع
مؤسسات القطاع المصرفي على المشاركة في إعداد
الجيل القادم من القادة الكويتيين ،ويهدف البرنامج
إلى إعــداد كبار المصرفيين المستقبليين الكويتيين
ف ــي ب ــرق ــان ،م ــن خ ــال دع ــم ك ـف ــاء ات الـبـنــك وتمكينهم
من اكتساب أهــم المهارات المصرفية والقيادية ،وقد
تم تنظيم المشاركين في البرنامج في فرق «النسور»
و«الـسـهــام» و«الـبــراعــم» ،وتتبع كــل مجموعة تدريبات
خاصة مصممة لتطوير مهارات المشاركين ومعارفهم
في مجاالت تخصصهم المختلفة.
وحقق برنامج تدريب فريق السهام ،الذي استمر من
يناير إلى أكتوبر  ،2021تقدما كبيرا في إطار التعاون
االستراتيجي مع الجامعة األميركية في الكويت .تتكون
رحلة التعلم ألعضاء فريق السهام ال ــ 21من  6برامج
تــم تنظيمها فــي إط ــار يـمــزج التعلم عــن بعد بالتعلم
ّ
الحضوري ،وركز البرنامج على أهداف تعزيز كفاءات
الـمـشــاركـيــن بــالـمـعــرفــة الـمـصــرفـيــة وال ـم ـهــارات الفنية
الالزمة ،كما شــارك المتدربون في ورش عمل وعملوا
ع ـلــى م ـشــاريــع جـمــاعـيــة ب ـعــد االن ـت ـه ــاء م ــن ال ــوح ــدات
التدريبية المصممة لتمكينهم ومساعدتهم على تقديم
أداء متميز واالستعداد لتولي مناصب تنفيذية عليا
في المستقبل.
وتعليقا عـلــى االخ ـت ـتــام الـنــاجــح لـبــرنــامــج السهام
التدريبي ،قالت رئيسة قسم التعلم وتطوير الكفاء ات
غادة القاضي« :يواصل برنامج رؤية التقدم من خالل
تحقيق هدفه االستراتيجي المتمثل في صقل مهارات

مشاركون في البرنامج
المواهب الكويتية في برقان ،وتنمية قدراتهم ليصبحوا
مصرفيين متميزين مواكبين لتطورات المجال بمهارات
ومعارف شاملة تجعلهم مستعدين لتولي أدوار قيادية
أعلى في البنك».
وأشــارت القاضي إلى أن «التعاون الديناميكي بين
قسم التعلم وتطوير الكفاءات في برقان ومركز التعليم
المستمر في الجامعة األميركية بالكويت وطد التعاون
االسـتــراتـيـجــي بـيــن ال ـشــركــات الـشـقـيـقــة فــي مجموعة
كيبكو ،وسوف نواصل العمل من أجل تحقيق أهداف
دع ــم الـتـعـلــم الـمـسـتـمــر وإض ــاف ــة أف ـضــل قـيـمــة ممكنة
لمواهبنا ومستقبل أعمالنا».
وذكر مدير الكفاءات – إدارة التعلم وتطوير الكفاءات
بشار القطان« :تعاوننا مع الجامعة األميركية بالكويت،
الشركة الشقيقة فــي مجموعة شركة كويت القابضة
(كيبكو) كان امتيازا في تصميم مبادرتنا االستراتيجية
لـفــريــق الـسـهــام وتـطــويــرهــا وتنفيذها ضـمــن برنامج
رؤية».

وأوضــح القطان أنه «تم وضع هذا البرنامج لصقل
مهارات قادة المستقبل في البنك ،من أجل مساعدتهم
عـلــى الـتـعــامــل بـنـجــاح مــع تـحــديــات ال ـســوق العالمية
الحالية والمستقبلية ،وأظهر المشاركون التزاما كبيرا
تجاه البرنامج ،وأحرزوا تقدما مميزا ،وسنواصل دعم
رحلة التعلم والتقدم لكفاءاتنا من أجل تطوير إمكاناتهم
بشكل أكبر ،حتى يكونوا مستعدين تماما ألدوار أعلى
ومسؤوليات أكبر».
ويواصل بنك برقان دعم رحلة النمو والتقدم لفريق
السهام والمشاركين اآلخرين في برنامج رؤية ،ويعتمد
البنك في ذلــك على كفاء ة الخبراء المتخصصين في
قسم التعلم وتـطــويــر الـكـفــاء ات ،إضــافــة إلــى التعاون
الفعال مع المنظمات التي تشارك التزام البنك بالعمل
كقوة دافـعــة للتغيير والتنمية المستدامة ،مــن خالل
تعزيز فرص التعلم المستمر وبناء المعرفة وتعزيز
قدرات األجيال الشابة.

«الخليج» يطلق أول بطولة لرياضة البادل للشباب والشابات
أج ـ ــرى ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج ،خــال
يومي الجمعة والسبت ،بطولة
ل ــري ــاض ــة ال ـ ـبـ ــادل ،ف ــي مــاعــب
ال ــواح ــة بـمـنـطـقــة بـنـيــد ال ـق ــار،
لمجموعة من الفرق النسائية
والــرجــالـيــة الـشــابــة مــن محبي
ه ــذه الــريــاضــة ،الـتــي اكتسبت
ش ـع ـب ـي ــة ع ــال ـم ـي ــة فـ ــي ال ـف ـت ــرة
األخ ـ ـيـ ــرة .وأطـ ـل ــق ال ـب ـن ــك ه ــذه
ال ـب ـط ــول ــة ض ـم ــن ح ــرص ــه عـلــى
ال ـت ــواص ــل ال ـم ـبــاشــر م ــع أف ــراد
ال ـم ـج ـت ـمــع ،بـتـنـظـيــم فـعــالـيــات
ترفيهية يشارك فيها الشباب
والشابات على حد سواء.
وقــد استمرت البطولة على
مدى يومين ،من الساعة الرابعة
ً
ـرا حـتــى ال ـعــاشــرة م ـسـ ً
ـاء.
ع ـص ـ
ً
وش ــارك فيها  48فــريــقــا ،منها
 16فريقا من السيدات ،وكانت
البطولة مفتوحة لكل من يرغب
بــال ـم ـشــاركــة م ــن ع ـم ــاء وغـيــر
عمالء بنك الخليج .وفي نهاية

ال ـب ـط ــول ــة ،قـ ـ ـ ّـدم ال ـب ـن ــك ج ــوائ ــز
نقدية للفائزين ،حيث حصل
ال ـفــريــق ال ـفــائــز بــالـمــركــز األول
على ألــف ديـنــار ،بينما حصل
الفائزون بالمركز الثاني على
 500دي ـنــار ،وحـصــل الـفــائــزون
بالمركز الثالث على  300دينار،
ّ
إلى جانب الدروع المسلمة لكل
الالعبين.
وعن فئة الشباب ،كان الفريق
ال ـف ــائ ــز ب ــال ـج ــائ ــزة األولـ ـ ــى هو
ف ــري ــق ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـعــوضــي
وداوود ه ـ ــا ش ـ ــم ،وا ل ـ ـجـ ــا ئـ ــزة
ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ك ـ ــان ـ ــت مـ ـ ــن ن ـص ـيــب
حسن الغريب ومحمد القطان،
وحـصــل عـلــى الـجــائــزة الثالثة
ع ـبــدال ـح ـم ـيــد ال ـش ـطــي وأح ـمــد
قــاســم .أم ــا فـئــة ال ـشــابــات ،فقد
ف ــاز فـيـهــا فــريــق مــريــم سـيــراج
ودانة الفليج بالجائزة األولى،
ودانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة خ ـ ـ ــاج ـ ـ ــة ويـ ــاس ـ ـم ـ ـيـ ــن
ال ـس ـل ـطــان بــال ـجــائــزة الـثــانـيــة،

المركز  1دانة الفليج ومريم سيراج

ومريم السدحان وريم العجيل
بالجائزة الثالثة.
وحـ ـ ــول هـ ــذه ال ـب ـط ــول ــة ،ق ــال
مساعد المدير العام لالتصاالت
الـمــؤسـسـيــة ف ــي ب ـنــك الـخـلـيــج،
أح ـم ــد األمـ ـي ــر :أس ـعــدنــا نـجــاح
بـطــولــة ال ـب ــادل ال ـتــي نظمناها
لـ  48فريقا من الشباب ،ضمن
فـ ـع ــا لـ ـي ــات GB Community
الـتــي نـحــرص مــن خاللها على
الـتــواصــل مــع الـجـمـهــور بشكل
مباشر.
ب ـطــولــة الـ ـب ــادل ه ــي واحـ ــدة
م ــن م ـ ـبـ ــادرات ع ــدي ــدة نـحــرص
في بنك الخليج على تقديمها
بشكل مستمر ضمن جهودنا
نـحــو اال س ـت ــدا م ــة المجتمعية.
نبارك للفرق التي فازت معنا في
هــذه البطولة ،ونــدعــو الجميع
إ لــى متابعة بنك الخليج على
قنوات التواصل للمشاركة في
فعالياتنا القادمة».

المركز  2ياسمين السلطان ودانة خاجه

أحمد األمير

ريم حسن

وق ــال ــت الـ ـم ــدي ــرة ف ــي إدارة
االت ـ ـصـ ــاالت ال ـم ــؤس ـس ـي ــة ،ري ــم
ح ـس ــن :ن ـف ـخــر بـ ــأن ن ـك ــون أول
جهة تنظم بطولة بادل نسائية،
شـ ـ ـ ـ ــارك فـ ـيـ ـه ــا  16فـ ــري ـ ـقـ ــا مــن
الشابات ،نتمنى أن يكونوا قد
استمتعن بالبطولة ،وندعوهن

ً
لمتابعتنا دائما والمشاركة في
األنـشـطــة ال ـعــديــدة ال ـتــي يعمل
الخليج على تقديمها لهن».
بنك ّ
ت ـت ـمــثــل رؤي ـ ــة ب ـنــك الـخـلـيــج
فــي أن ي ـكــون الـبـنــك ال ــرائ ــد في
الكويت ،وهو يشرك موظفيه في
العمل ببيئة شاملة ومتنوعة

المركز  3مريم السدحان وريم العجيل

الالعبون المشاركون في البطولة
لتقديم خدمة عمالء ممتازة ،مع
الـحــرص على خــدمــة المجتمع
بشكل مستدام .بفضل الشبكة
الواسعة من الفروع والخدمات
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة الـ ـمـ ـبـ ـتـ ـك ــرة ،يـتـمـكــن
«الخليج» من منح عمالئه حق
اخ ـت ـي ــار كـيـفـيــة ومـ ـك ــان إت ـمــام

المركز  1عبدالرحمن العوضي وداوود هاشم

م ـع ــام ــات ـه ــم ال ـم ـص ــرف ـي ــة ،مــع
ضـ ـم ــان االسـ ـتـ ـمـ ـت ــاع ب ـت ـجــربــة
م ـص ــرف ـي ــة ب ـس ـي ـط ــة وس ـل ـس ــة.
ويلتزم البنك بدعم االستدامة
ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى الـمـجـتـمـعــي،
واالقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ،ووال ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــي،
ف ــي مـ ـ ـب ـ ــادرات ي ـت ــم اخ ـت ـيــارهــا

المركز  2حسن الغريب ومحمد القطان

وت ـحــديــدهــا اسـتــراتـيـجـ ًـيــا بما
يعود بالنفع على البنك بشكل
خاص ،وعلى البالد بشكل عام.
ويدعم البنك رؤية الكويت 2035
«ك ــوي ــت جـ ــديـ ــدة» ،وي ـع ـم ــل مــع
ا لـجـهــات المختلفة لتحقيقها
على أرض الواقع.

المركز  3عبدالحميد الشطي واحمد قاسم

١١
زيادة تعرفة الكهرباء والماء في «التجاري» و«االستثماري»
تعزز مخالفات القطاع السكني
ةديرجلا

•
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اقتصاد

عقاريون لـ ةديرجلا :.قصر الدعم على منزل واحد جزء من حل األزمة اإلسكانية
زيادة تعرفتي الكهرباء والماء ،يعني خلق حالة من عدم التوازن في القطاع.
عقب إعالن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د .مشعان العتيبي أن هناك دراسة
لزيادة التعرفة على القطاعات العقارية كافة واستثناء القطاع السكني ،والتي من المتوقع أن ورأى العقاريون أن استثناء القطاع السكني ،ورفع التعرفة على القطاعين االستثماري
والتجاري ،ال يصب إال في مصلحة المخالفين والمستثمرين في القطاع ًالسكني ،الفتين
تقر بعد سنتينً .
سألت «الجريدة» عددا من العقاريين حول تلك الدراسة وانعكاسها على السوق العقاري إلى أن العديد من العقارات السكنية تحول إلى استثماري وأصبحت شققا يتم تأجيرها
واالستفادة من عوائدها.
في حال تطبيقها على أرض الواقع ،واتفقوا على أن استثناء أحد القطاعات العقارية من
سند الشمري

قال نائب رئيس اتحاد وسطاء
الـعـقــار عـمــاد حـيــدر ،إن الــدراســة
ا لـ ـت ــي ت ـع ـك ــف وزارة ا ل ـك ـه ــر ب ــاء
وال ـم ــاء عـلــى إع ــداده ــا وتتضمن
زيادة التعرفة على كل القطاعات
الـ ـعـ ـق ــاري ــة واسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء ال ـق ـط ــاع
السكني من تلك الزيادة ،البد من
مراجعتها والنظر إلى سلبياتها
التي ستنعكس على الـســوق في
حال تطبيقها على أرض الواقع.
وبين حيدر أن الدراسة المعلن
عنها ال تصب في مصلحة السوق
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري ،وت ـق ـل ــل مـ ــن ج ــاذب ـي ــة
القطاع االستثماري للمستثمرين،
وب ـ ـ ـ ــذات الـ ــوقـ ــت ت ـج ــذب ـه ــم نـحــو
ال ـق ـط ــاع ال ـس ـك ـنــي ال ـ ــذي وص ـلــت
أسعاره إلى مبالغ خيالية.
وأض ـ ــاف أن الـ ــدراسـ ــات يجب
أن تعتمد عـلــى آراء شخصيات
م ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـص ـ ــة فـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــأن،
واستعراض كل الجوانب السلبية
ً
واإليجابية ،موضحا أن الزيادة
التي تم اعتمادها قبل سنوات كان
لها العديد من السلبيات والتي
عاناها القطاع العقاري.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن ا س ـ ـت ـ ـث ـ ـن ـ ــاء أ ح ـ ــد
ال ـق ـطــاعــات ال ـع ـقــاريــة م ــن زي ــادة
تعرفتي الكهرباء والـمــاء ،يعني
خـلــق حــالــة مــن ع ــدم ال ـت ــوازن في
ً
القطاع ،موضحا أنه تمت الزيادة
على تلك القطاعات في السنوات
الـمــاضـيــة ،فـلـ َـم تتم زيــادتـهــا مرة
أخرى؟
وأفـ ـ ــاد بـ ــأن اس ـت ـث ـنــاء ال ـق ـطــاع

تقنين الدعم
يخفض أسعار
العقارات
السكنية
ويقلل من
جاذبيته
للمستثمرين

●

ّ
غيرت شركة بيت االستثمار الخليجي هدفها من
ملكيتها في رأسمال شركة عمار للتمويل واإلجارة
وإحــدى الشركات التابعة ،والبالغة  13.82بالمئة
من إجمالي رأسمال الشركة ،من استثمار طويل الى
قصير األجل.
وأوضـ ـح ــت م ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ،ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،أن
«بيت االستثمار» تنوي التخارج من كامل حصتها
فــي شــركــة عـمــار للتمويل واإلجـ ــارة ،مــن خــال بيع
حصتها في بورصة الكويت لألوراق المالية ،أو من
خالل استقطاب أحد المستثمرين االستراتيجيين
الذي يرغب في الحصول على تلك الحصة .وبينت

الـ ـسـ ـكـ ـن ــي م ـ ــن زي ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـع ــرف ـت ــي
ال ـك ـهــربــاء والـ ـم ــاء ،ك ــان ل ــه األث ــر
ال ـبــالــغ ع ـلــى ه ــذا ال ـق ـط ــاع ،حيث
تــوجــه الـعــديــد مــن المستثمرين
ن ـ ـحـ ــوه ،م ـم ــا رف ـ ــع مـ ــن أس ـ ـعـ ــاره،
وحــرم العديد من المواطنين من
فرص الشراء ،وزاد من حدة األزمة
اإلسكانية.
وأوضح حيدر أنه يمكن تجاوز
تـلــك الـسـلـبـيــات عــن طــريــق قصر
دعم الكهرباء والماء على المنزل
األول لـلـمــواطــن ،أو حتى الثاني
ف ــي ح ــال ــة زواج ـ ـ ــه م ــن ام ــرأت ـي ــن،
ً
ومعاملة الباقي استثماريا ،وفي
تلك الحالة يكون القطاع السكني
غير جاذب للمستثمرين.
وتـ ــابـ ــع أنـ ـ ــه ب ـت ـل ــك ال ـط ــري ـق ــة،
تنخفض األسعار بعض الشيء،
وس ـ ـي ـ ـكـ ــون ب ـ ـم ـ ـقـ ــدور الـ ـم ــواط ــن
شـ ــراء م ـن ــزل ،دون ان ـت ـظــار دوره

المصادر أن «بيت االستثمار» عملت خــال الفترة
الماضية على التخارج من بعض استثماراتها غير
الـمـ ّ
ـدرة ،والتركيز على االستثمارات في القطاعات
التشغيلية وال ـم ـ ّ
ـدرة لـلــدخــل ،مــن خ ــال التخطيط
االسـتــراتـيـجــي واقـتـنــاص الـفــرص الـتــي مــن شأنها
المساهمة في رفع معدالت النمو بالشركة ،وتحقيق
عوائد مجزية عن طريق استثمارات آمنة ومحدودة
المخاطر.
ولـ ـفـ ـت ــت ال ـ ــى أن الـ ـش ــرك ــة ت ـس ـع ــى ال ـ ــى تـنـفـيــذ
استراتيجيتها الجديدة الرامية الى اقتناص الفرص
وتحقيق أفضل العوائد لها ولمساهميها على ضوء
الفرص المتاحة في السوق المحلي.

الكويت تعاني ارتفاع أسعار الغاز

استثناء
«السكني»
من الزيادة
ال يصب إال
في مصلحة
المخالفين

العتيقي

فــي تــوزيـعــات الـمــؤسـســة العامة
للرعاية السكنية.

تقليص التكلفة

بـ ــدوره ،ق ــال الـخـبـيــر الـعـقــاري
طــارق العتيقي ،إن استثناء أحد
ال ـق ـطــاعــات ال ـع ـقــاريــة م ــن زي ــادة
تعرفتي الكهرباء والماء ورفعها
عـلــى ال ـبــاقــي ،خـطــوة ال تتضمن
العدالة ،وتخلق حالة عدم توازن
في القطاع العقاري.
وأش ـ ــار الـعـتـيـقــي إل ــى أن ــه في
بــادئ األمــر يجب أن تكون هناك
مـعـلــومــات واض ـحــة ح ــول تكلفة
انتاج الكهرباء والماء على الدولة،
ث ــم وض ـ ــع خ ـط ــة ل ـت ـق ـل ـيــص ه ــذه
التكلفة وتحميلها على المواطن
أو الـمـسـتـثـمــر ،ب ـع ــدال ــة ،ويـمـكــن
تطبيق نظام الشرائح.
وأكـ ـ ــد ال ـع ـت ـي ـقــي أن اس ـت ـث ـنــاء

المانع

القطاع السكني من زيادة تعرفتي
ال ـك ـهــربــاء والـ ـم ــاء ،ورف ـع ـهــا على
ال ـق ـط ــاع االس ـت ـث ـم ــاري ،ال يصب
إال ف ـ ــي م ـص ـل ـح ــة ال ـم ـخ ــال ـف ـي ــن
والمستثمرين في القطاع السكني،
ً
موضحا أن العديد من العقارات
السكنية تـحــول إ ل ــى استثماري
ً
وأص ـ ـبـ ــح ش ـق ـق ــا ي ـت ــم تــأج ـيــرهــا
واالستفادة من عوائدة.
وبـ ـي ــن أن انـ ـخـ ـف ــاض أسـ ـع ــار
ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء ف ــي الـسـكـنــي
زاد مــن جــاذ بـيـتــه للمستثمرين،
وق ـل ــص تــوج ـه ـهــم ن ـحــو ال ـق ـطــاع
ً
االستثماري ،وهذا ما سبب خلال
ً
ً
مشيرا
كبيرا في القطاع العقاري،
إلـ ـ ــى وجـ ـ ـ ــوب م ــراجـ ـع ــة الـ ــدعـ ــوم
المقدمة مــن الــدولــة ،وتوجيهها
نحو مستحقيها.
وأض ــاف أن هـنــاك الـعــديــد من
األن ـظ ـمــة وال ـط ــرق يـمـكــن لـلــدولــة

أخبار الشركات
شطب «الخليجي» من سجالت «المركزي»
أعلنت شركة بيت االستثمار الخليجي
شطبها من سجل شركات االستثمار لدى
بنك الكويت الـمــركــزي ،وإلـغــاء ممارسة
نشاط التمويل .وقــالــت «الخليجي» ،إن
قرار الشطب صادر من وزير المالية برقم
( )51بتاريخ  12أكتوبر  ،2021مشيرة الى
أن قــرار الشطب لــدى «الـمــركــزي» وإلغاء
ً
ممارستها نـشــاط التمويل اعـتـبــارا من
تاريخ صدور القرار ُ
المشار إليه أعاله.
ولفتت الــى أن الـقــرار ال يــوجــد لــه أثر
على المركز المالي للشركة.

أسعار النفط ترتفع مع تعافي
الطلب من «كوفيد»19 -
ً
خـصــوصــا إذا لــم يـحـجــزوا مـشـتــريــات باتفاقيات
طويلة األجل».
وقــال« :نعلم أن الكويت لديها اتفاقيات طويلة
ً
األمــد مع قطر  ،لكننا نعلم أيضا أن هناك كميات
إضافية مطلوبة لتلبية الطلب المحلي»« .اآلن ،عندما
تتطلع الكويت إلى شراء هذا الغاز من السوق ،نتوقع
أن تضطر إلى دفع سعر أعلى بكثير».
وأضاف« :سيعاني المستوردون أكثر من غيرهم،
ً
خصوصا إذا لم يحجزوا عمليات شراء باتفاقيات
طويلة األجل.
هــذا وتـخـطــط الـكــويــت السـتـيــراد كـمـيــات كبيرة
من الغاز الطبيعي المسال ( )LNGخــال السنوات
المقبلة .ففي أغسطس ،كشفت شركة ميد أنــه من
المتوقع أن يتم تشغيل محطة استيراد الزور للغاز
الطبيعي المسال في الكويت البالغة  2.9مليار دوالر
بحلول  22مارس من العام المقبل.
وتقع المحطة ،التي تديرها شركة  ، Kipicعلى
ً
بـعــد حــوالــي  16كـيـلــومـتــرا مــن ح ــدود الـكــويــت مع
المملكة العربية السعودية  ،وهي مصممة الستيراد
ما يصل إلى  22مليون طن من الغاز شديد البرودة
كل عــام ،مما يجعلها األكبر من نوعها في الشرق
األوسط.
واستقبلت المنشأة أول شحنة غاز من قطر في
يوليو من هذا العام  ،وأتاحت للكويت الوصول إلى
كميات كبيرة من الغاز المستورد لتزويد محطاتها
الكهربائية بالوقود.
وفي الوقت الــذي تعد فيه حالة العمل لمصفاة
الكويت غير مؤكدة ،يأتي عبء ارتفاع أسعار الغاز
في وقت يعاني فيه االقتصاد الكويتي بالفعل.

تحول السكني إلى استثماري

ومــن جهته ،قــال عضو اتحاد
وسـطــاء العقار مـبــارك المانع إن
ال ـعــديــد م ــن ال ـع ـق ــارات الـسـكـنـيــة
ت ـحــول ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــاضــر الــى
استثماري ،ويعود ذلك إلى رخص
تكلفة الـكـهــربــاء وال ـم ــاء ،مقارنة
بالقطاعات األخرى.
وذكـ ـ ـ ــر الـ ـم ــان ــع أن اس ـت ـث ـن ــاء
القطاع السكني من زيادة أسعار
ال ـك ـهــربــاء والـ ـم ــاء ،ك ــان ل ــه األث ــر

ح ـصــل ب ـنــك ب ــرق ــان ع ـلــى مــوافـقــة
ه ـي ـئ ــة أس ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال عـ ـل ــى ن ـش ــرة
االكـتـتــاب الـخــاصــة بــزيــادة رأسـمــال
البنك ُ
المصدر من خالل إصدار 375
مليون سهم جديد ،والتي تمثل 13.6
في المئة من رأسمال البنك ُ
المصدر
والمدفوع.
وقال «برقان» ،إن الموافقة شملت
حـ ـق ــوق األول ـ ــوي ـ ــة الـ ـت ــي ي ـمــارس ـهــا
الـمـســاهـمــون الـمــؤهـلــون فــي البنك،
ً
ً
علما بــأن سعر االكتتاب  190فلسا

«المركزي» :سندات وتورق
بـ  240مليون دينار

ارتفعت أسعار النفط ألعلى
م ـس ـت ــوي ــات ـه ــا مـ ـن ــذ سـ ـن ــوات
صباح أمس بدعم من تعافي
الطلب وارتـفــاع أسـعــار الغاز
الطبيعي والفحم الذي شجع
المستخدمين عـلــى ا لـتـحــول
إل ـ ــى زي ـ ــت الـ ــوقـ ــود والـ ــديـ ــزل
لتوليد الكهرباء.
وارت ـف ـع ــت ال ـع ـق ــود اآلج ـلــة
لمزيج برنت  59سنتا أي 0.7
ً
فــي الـمـئــة إل ــى  85.45دوالرا
لـلـبــرمـيــل ،ب ـعــد أن ص ـعــد في
ً
وقت سابق إلى  86.04دوالرا
وهــو أعلى سعر منذ أكتوبر
.2018
وارت ـف ـع ــت ال ـع ـق ــود اآلج ـلــة
لخام غــرب تكساس الوسيط
ً
األم ـي ــرك ــي  90س ـن ـتــا أي 1.1
ً
فــي الـمـئــة إل ــى  83.18دوالرا
للبرميل بعد أن المس 83.73
ً
دوالرا لـلـبــرمـيــل ،وه ــو أعلى
مستوى منذ أكتوبر .2014
وق ــد ارتـفـعــت ع ـقــود برنت
وغــرب تكساس بنسبة ثالثة
في المئة على األقل األسبوع
الماضي.
وقال محللون من بنك «أيه.
إن.زد» فــي مــذكــرة أم ــس« ،من
الـمــرجــح أن يـســاعــد تخفيف
الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــود حـ ـ ـ ــول الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم فــي

ات ـ ـبـ ــاع ـ ـهـ ــا لـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــص ت ـك ــال ـي ــف
إنتاجها للكهرباء وال ـمــاء ،دون
أن يـ ـك ــون ل ـت ـل ــك الـ ـخـ ـط ــوة األثـ ــر
الـسـلـبــي ع ـلــى ال ـم ــواط ــن أو على
القطات االستثمارية ،وعلى سبيل
المثال تطبيق نظام الشرائح أو
استثناء الـمـنــزل االول للمواطن
من أي زيادة.

ال ـس ـل ـب ــي ال ـك ـب ـي ــر ع ـل ــى ال ـق ـط ــاع
السكني وعلى الخدمات المقدمة
مــن الــدولــة ،إذ مــع تـحــول العديد
من العقارات السكنية ألى شقق،
اص ـبــح ه ـنــاك ضـغــط عـلــى حركة
ال ـ ـمـ ــرور وال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس والـ ـم ــراف ــق
الصحية وغيرها من الخدمات.
وأفاد بأنه يجب على الجهات
الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة مـ ــراج ـ ـعـ ــة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات
والقوانين الصادرة بهذا الشأن،
والنظر إلى السلبيات التي حدثت
ً
ً
بـعــد تـطـبـيـقـهــا ،م ــؤك ــدا أن ج ــزءا
من حل األزمة اإلسكانية هو رفع
تـعــرفـتــي ال ـك ـهــربــاء والـ ـم ــاء على
القطاع السكني.
وأردف أنه يمكن دعم المواطن
مــن خــال اسـتـثـنــاء مـنــزلــه األول،
ث ــم مـعــامـلــة ال ـبــاقــي كـغـيــرهــا من
الـقـطــاعــات االسـتـثـمــاريــة ،وبهذه
ال ـطــري ـقــة تـقـلــل م ــن جــاذب ـيــة هــذا

هيئة األسواق توافق على نشرة اكتتاب زيادة رأسمال «برقان»

أعلن بنك الكويت المركزي
أنه تم تخصيص آخر إصدار
ل ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــدات وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـورق الـ ـبـ ـن ــك
المركزي بقيمة إجمالية بلغت
 240م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار ألجـ ــل 6
شهور وبمعدل عائد .%1.250

من المرجح أن تكون الكويت والعراق من بين دول
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا (مينا) التي
ستشعر بأكبر تأثير سلبي من االرتفاع األخير في
ً
أسعار الغاز العالمية ،وفقا لخبراء الصناعة.
ف ـقــد حـطـمــت أس ـع ــار ال ـغ ــاز ال ـعــديــد م ــن األرقـ ــام
القياسية حول العالم في األسابيع األخيرة ،ويتوقع
بـعــض المحللين أنـهــا سترتفع أعـلــى فــي األشـهــر
المقبلة.
وبحسب «ميد» فإنه في سبتمبر ،قــال محللون
فــي  HSBCإن أسـعــار الـغــاز قــد ال تستقر حتى عام
 2023وتوقعوا أن تظل تكلفة الغاز «مرتفعة بشكل
استثنائي» خالل الربع األول من عام  2022بسبب
النقص العالمي ،في وقت يعتمد كال البلدين على
واردات الغاز لتلبية الطلب المحلي بموجب عقود
طويلة األجل.
ووسـ ـ ــط أزمـ ـ ــة ال ـط ــاق ــة  ،ت ـض ــاع ــف س ـع ــر ال ـغ ــاز
الـهــولـنــدي  TTFالـقـيــاســي أرب ــع م ــرات ،وتضاعفت
أسـعــار الـغــاز فــي آسـيــا ثــاث م ــرات ،وفــي الــواليــات
المتحدة ،وصل العقد القياسي إلى أعلى مستوى
له في سبع سنوات.
وفي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،من
المرجح أن تتأثر معظم الدول التي تعتمد على الغاز
ً
ً
المستورد سلبا بارتفاع األسعار العالمية ،وفقا لما
قاله براناف جوشي ،محلل التنقيب واإلنـتــاج في
شركة أبـحــاث الطاقة المستقلة ،ريستاد إنيرجي
(.)Rystad Energy
ويعتقد جوشي ،أن الكويت ستكون من أكثر دول
منطقة الشرق األوسط معاناة وسط بيئة األسعار
المرتفعة .وقال «عندما نفكر في الخاسرين في هذا
الموقف ،سيكون المستوردون هم أكثر من سيعاني،

توجه
المستثمرين
نحو
«السكني»
ً
سبب ضغطا
على خدمات
الدولة

حيدر

«الخليجي» يسعى إلى التخارج من «عمار»
عيسى عبدالسالم

وبينوا أن انخفاض أسعار الكهرباء والماء في السكني ًزاد من جاذبيته للمستثمرين ،وقلص
ً
توجههم نحو القطاع االستثماري ،مما سبب خلال كبيرا في القطاع العقاري ،معتبرين أنه
يمكن دعم المواطن من خالل استثناء منزله األول ،ثم معاملة الباقي كغيرها من القطاعات
االستثمارية ،وبهذه الطريقة تقلل من جاذبية هذا القطاع للمستثمرين ،وتوجيههم نحو
قطاعات أخرى ،وفيما يلي نص التفاصيل:

انـتـعــاش اسـتـهــاك ال ــوق ــود»،
مضيفين أن التحول من الغاز
إ ل ــى ا لـنـفــط لتوليد الكهرباء
وح ــده يمكن أن يـعــزز الطلب
بما يصل إلى  450ألف برميل
ً
يوميا في الربع الرابع.
وت ــابـ ـع ــوا« :ب ـم ــا أن نـقــص
الـ ـفـ ـح ــم والـ ـكـ ـه ــرب ــاء والـ ـغ ــاز
ال ـط ـب ـي ـعــي يـ ـ ــؤدي إل ـ ــى طـلــب
إضــافــي على الـخــام ،يبدو أن
ذلــك لــن يقترن بــزيــادة كبيرة
ف ــي ال ـب ــرام ـي ــل م ــن أوبـ ـ ــك +أو
الواليات المتحدة».
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
الـيــابــانــي فــومـيــو كيشيدا إن
بــاده ستحث منتجي النفط
عـلــى زيـ ــادة اإلن ـت ــاج وات ـخــاذ
ال ـخ ـطــوات ال ــازم ــة لتخفيف
اآلث ــار عـلــى الـصـنــاعــات التي
تـضــررت مــن االرتـفــاع األخير
في تكاليف الطاقة.

ُ
للسهم ،بإجمالية قيمة طــرح تقدر
بنحو  71.25مليون دينار .وأوضح
ُ
ال ـب ـنــك أن ــه ســت ـطــرح أس ـهــم ال ــزي ــادة
ُ
لالكتتاب للمساهمين المسجلين في
سجالته بتاريخ االستحقاق.
ولـفــت إلــى أن االكـتـتــاب سيترتب
عليه زيــادة في حقوق ملكية البنك
بمقدار  71.25مليون دينار ،وزيادة
نـسـبــة ح ـقــوق الـمـلـكـيــة ال ـعــاديــة من
الشريحة األولى (نسبة  )CETIبمقدار
 120نقطة أساس.

القطاع للمستثمرين ،وتوجيههم
نحو قطاعات أخرى.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن زي ـ ـ ـ ـ ــادة أسـ ـع ــار
الكهرباء والـمــاء على القطاعات
ال ـع ـق ــاري ــة ،ي ـع ـنــي ارتـ ـف ــاع الـقـيــم
اإلي ـج ــاري ــة ،والرت ـفــاع ـهــا أض ــرار
كبيرة على ا لــدو لــة ،فالكثير من
ال ــواف ــدي ــن سـيـضـطــرون لترحيل
أس ـ ــره ـ ــم إل ـ ـ ــى دولـ ـ ـه ـ ــم وال ـس ـك ــن
مــع مـجـمــوعــة مــن ال ـع ــزاب ،وذلــك
لتخفيض المصروفات ،وهذا ما
جعل مشكلة ا ل ـعــزاب تتفاقم مع
مرور الزمن.
واشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ال ـح ـك ــوم ــة ال
تـمـتـلــك آل ـي ــات لـلـحــد م ــن ارت ـفــاع
ً
اإليـ ـج ــارات ،مــوض ـحــا أن ــه يمكن
االستفادة من تجارب الــدول في
هـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة ،وت ـط ـب ـيــق ن ـظــام
الشرائح ،وتكون األسعار مرتبطة
بكميات االستهالك.

إيقاف «نور» عن التداول  10أيام
أعلنت بورصة الكويت صدور قرار لجنة النظر في
المخالفات وقف تداول األوراق لمالية لشركة نور مدة
 10أيام ،اعتبارا من تاريخ صدور القرار ،ويأتي ذلك
بسبب مخالفاتها للمادة رقم ( 28--9البند الثالث) من
كتاب قواعد البورصة بشأن استحقاقات األسهم ،حيث
لم تلتزم الشركة بتأكيد اعــان االستحقاقات أو أي
تغيير يطرأ على الجدول الزمني قبل يوم االستحقاق
المحدد له في  19أغسطس  2021بثمانية أيام عمل ،أي
يوم  2021/8/8الذي صادف عطلة رسمية ،وكان يوم
العمل التالي له والمقرر اإلفصاح فيه هو ،2021/8/10
بل قامت بذلك في .2021/8/12
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«بيتك» 44.4 :مليار دينار إجمالي الودائع
في أغسطس بزيادة شهرية %1.1
مع انخفاض أسعار الفائدة
وثبات معدل سعر الخصم ،قد
تتجه السيولة نحو قطاعات
اقتصادية يتوقع فيها تحقيق
عوائد أكبر ،ومنها التداوالت
العقارية التي فاقت مستويات
ما قبل أزمة كوفيد  19مقتربة
من  447مليون دينار في
أغسطس مرتفعة  9.7في
المئة على أساس شهري ،في
حين ارتفعت بأكثر من نصف
قيمتها على أساس سنوي.

قـ ــال ت ـق ــري ــر صـ ـ ــادر ع ــن ب ـي ــت ال ـت ـمــويــل
الكويتي «بـيـتــك» إن إجـمــالــي الــودائــع في
البنوك الكويتية ار تـفــع بنهاية أغسطس
 2020بنسبة شهرية  1.1في المئة بزيادة
 492م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ع ـقــب زيـ ـ ــادة شـهــريــة
محدودة في يوليو ،مع زيادة طفيفة لودائع
القطاع الخاص بنسبة  0.4في المئة أي 130
مليون دينار.
ووفق التقرير ،ارتفعت الودائع الحكومية
على أساس شهري  5.2في المئة أي أعلى
نسبة خ ــال عــامـيــن ورب ــع ال ـعــام ،مقتربة
من  7.3مليارات دينار ،في وقت ارتفع فيه
االئتمان الممنوح  0.7فــي المئة بحوالي
 297مليون دينار في أغسطس.
في التفاصيل ،تقترب أرصدة الودائع في
البنوك المحلية من  44.4مليار دينار ،في
حين بلغت أرصدة التسهيالت االئتمانية
الممنوحة  41.2مليار دينار.
وم ــع انـخـفــاض أس ـعــار ال ـفــائــدة وثـبــات
معدل سعر الخصم ،قد تتجه السيولة نحو
قـطــاعــات اقـتـصــاديــة يتوقع فيها تحقيق
عوائد أكبر ،ومنها التداوالت العقارية التي
فــاقــت مـسـتــويــات مــا قـبــل أزم ــة كــوفـيــد 19
مقتربة من  447مليون دينار في أغسطس
مرتفعة  9.7في المئة على أساس شهري،
في حين ارتفعت بأكثر من نصف قيمتها
على أساس سنوي.
وتقترب تداوالت بورصة الكويت من 1.3
مليار دينار بزيادة شهرية ملحوظة وصلت
 69.3في المئة فيما تعد أعلى بنسبة 141
في المئة عن أغسطس .2020

وتستمر الــزيــادة السنوية الملحوظة
ل ـ ــودائ ـ ــع الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ـخ ـ ــاص االدخ ـ ــاري ـ ــة
والــودائــع تحت الطلب ،فــي الــوقــت الــذي
تــراج ـعــت ف ـيــه ال ــودائ ــع ألج ــل وال ــودائ ــع
بــال ـع ـم ـلــة األج ـن ـب ـي ــة ،ك ـمــا ت ـعــد ال ــودائ ــع
الحكومية أدنى على أساس سنوي للشهر
الخامس على التوالي ولكن بنسبة أقل
في أغسطس ،فقد انخفض حجم الودائع
على أساس سنوي بنسبة  2.4في المئة
فــي أغـسـطــس مـقــابــل تــراجــع سـنــوي أقــل
نـسـبـتــه  2.2ف ــي الـمـئــة ف ــي يــول ـيــو ،فيما
ً
ً
سجل االئتمان نموا سنويا نسبته 3.8
في المئة في أغسطس.
بلغت قيمة التراجع السنوي إلجمالي
الودائع نحو  1.1مليار دينار ،مع تراجع
ودائ ــع الـقـطــاع الـحـكــومــي  2.3فــي المئة
( 193مليون دينار) ،فيما انخفضت ودائع
القطاع الخاص بشكل طفيف  2.3في المئة
( 887مليون دينار) بعدما سجلت معدالت
زيادة في الشهور األخيرة من .2020
ومازالت حصة الودائع للقطاع الخاص
من إجمالي الودائع قريبة من مستواها
مرتفعة بشكل طفيف إلى  83.6في المئة
فــي أغـسـطــس مـقــابــل  84.2فــي الـمـئــة في
يــولـيــو ،ودون تغير فــي أغسطس 2021
عــن حصتها فــي اغسطس  ،2020بينما
مـثـلــت ح ـصــة ودائ ـ ــع ال ـق ـطــاع الـحـكــومــي
 16.4في المئة في أغسطس مقابل 15.8
في المئة من إجمالي الودائع في الشهر
السابق له ،مع ارتفاع الودائع الحكومية
على أساس شهري بنسبة أكبر من تحسن

ودائع القطاع الخاص ،فيما تراجعتا على
أساس سنوي بنسبة متقاربة.
ويمثل إجمالي الودائع  58.7في المئة
من موجودات البنوك في أغسطس أي أدنى
ً
قليال من حصة شكلت  59.4في المئة في
يوليو وبالتالي مازالت عند أدنى مستوى
لحصتها من الموجودات منذ عام ،2009
ومقابل  62.6في المئة في أغسطس .2020

إجمالي ودائع القطاع الخاص
بـلـغــت ودائـ ــع ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص بنهاية
أغسطس  2021حوالي  37.1مليار دينار
ً
ً
مسجلة تراجعا سنويا تضاعفت نسبته
إلـ ــى  2.3ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي أغ ـس ـطــس مـقــابــل
 1.1في المئة في يوليو ،في حين تحسن
حجمها بنسبة  0.4في المئة أي  130مليون
دينار على أساس شهري.
تـ ـتـ ـك ــون ودائ ـ ـ ـ ــع الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص مــن
مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع
بالعمالت األجنبية ،تحسنت حصة الودائع
بالعملة المحلية إ لــى  94.5فــي المئة في
أغـسـطــس مـقــابــل  94فــي الـمـئــة مــن ودائ ــع
الـقـطــاع ال ـخــاص فــي يــولـيــو ،فيما تقترب
م ــن حـصـتـهــا ف ــي أغـسـطــس  ،2020بينما
ت ـس ـت ـحــوذ الـ ــودائـ ــع بــال ـع ـمــات األجـنـبـيــة
على الحصة الباقية أي  5.5فــي المئةفي
أغـسـطــس مـقــابــل  6فــي الـمـئــة فــي يــولـيــو،
ً
بالتالي تعد أدنى قليال عن حصتها البالغة
 5.7في المئة من ودائع القطاع الخاص في
أغسطس .2020

ّ
«زين» توقع مذكرة تفاهم مع «هواوي»
لتطوير البنية التحتية لشبكة الـ 5G
أعلنت شركة زين توقيعها مذكرة تفاهم
مع شركة هواوي العالمية ،لتعزيز وتطوير
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ال ـخــاصــة بتكنولوجيا
الجيل الخامس .5G
وذكرت الشركة أن هذه الخطوة ستفتح
ال ـم ـج ــال ل ـتــوف ـيــر أف ـض ــل ت ـج ــرب ــة ع ـم ــاء،
وتحسين الكفاء ة التشغيلية للشبكة ،إذ
يأتي هذا التعاون ضمن جهودها لتعزيز
ري ــادتـ ـه ــا ك ـ ـ ــأول ش ـب ـك ــة ات ـ ـصـ ــاالت ت ـقــدم
ال ـخــدمــات الـتـجــاريــة ل ـهــذه التكنولوجيا
المتطورة في السوق الكويتية.
وق ــال ــت الـ ـش ــرك ــة ،ف ــي ب ـي ــان ص ـحــافــي،
إن ت ــوق ـي ــع االت ـف ــاق ـي ــة جـ ــاء ع ـل ــى هــامــش
مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس
ل ـل ـت ـق ـن ـي ــة (  ،)GITEX 2021ب ـح ـض ــور
الــرئـيـســة الـتـنـفـيــذيــة ف ــي «زيـ ــن ال ـكــويــت»،
إيـمــان الــروضــان ،ورئـيــس أعـمــال ُم ـ ّ
ـزودي
االتـ ـص ــاالت ف ــي ه ـ ــواوي ال ـش ــرق األوس ــط
آن جيان ،حيث تستضيف دولــة اإلمــارات
م ــؤت ـم ــر ج ــاي ـت ـك ــس ،الـ ـ ــذي ي ـن ـظ ـمــه مــركــز
دب ــي ال ـت ـجــاري الـعــالـمــي بـمـشــاركــة كبرى
الشركات والمؤسسات والهيئات العالمية
فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت ت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ـع ـلــومــات
واالتصاالت.
وقــالــت ال ــروض ــان« :ن ـتـ ّ
ـوســع ال ـيــوم في
ش ــراك ـت ـن ــا االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ب ــال ـم ـج ــاالت
الـتـكـنــولــوجـيــة ،لـنــؤكــد ال ـتــزام ـنــا بتقديم
أحدث الخدمات لقاعدة عمالئنا ،فدائما ما
تتطلع زين إلى تقديم خدمات ذات جودة

ّ
الروضان وجيان خالل توقيع ُمذكرة التفاهم
عالية ترتقي لطموحات ورغبات عمالئها
األفراد والشركات».
وأضافت« :نبحث من خالل هذا التعاون
تطبيق العديد من االبتكارات التكنولوجية
ال ـحــدي ـثــة ،خ ـصــوصــا الـمــرتـبـطــة بــأحــدث
ت ـق ـن ـيــات ال ـج ـيــل ال ـخــامــس  ،5Gال ـت ــي من
شأنها تقوية تغطية الشبكة ،وتحسين
طــاقـتـهــا االسـتـيـعــابـيــة ،وت ـطــويــر تـجــربــة
ال ـع ـم ـيــل ،وت ـح ـس ـيــن ت ـجــربــة الـمـسـتـخــدم
الـخــاصــة بتقنية  ،FWAوتـســريــع تطوير
ّ
شبكة ُ 5G
المستقلة (.»)SA
ُ ّ
وبينت أن مذكرة التفاهم تبحث أيضا
سـبــل تـطــويــر الـعــديــد مــن م ـجــاالت البنية
التحتية الخاصة بشبكتنا لتنمية الجوانب
المتعلقة ب ـ  ،5Gالـتــي مــن شــأنـهــا تمكين

أسعار صرف العمالت العالمية

خطط التحول الرقمي التابعة للعديد من
القطاعات الحيوية التي تخدمها عمليات
زين في الدولة.
وتابعت« :ال ترتكز مذكرة التعاون هذه
على إحراز التقدم في الجوانب التشغيلية
ً
وال ـت ـق ـن ـيــة ف ـح ـســب ،ب ــل تـمـتــد أي ـض ــا إلــى
تـطـبـيــق أســال ـيــب ال ـن ـمــو ال ـم ـس ـتــدام الـتــي
ً
ً
نؤمن بأهميتها كـثـيــرا  ،إذ سنبحث معا
ُسبل تقليل بصمتنا البيئية الناتجة عن
عملياتنا ،وذلك من خالل تطبيق ابتكارات
ترشيد وتقليل االستخدام ،وتحسين كفاءة
استهالك الطاقة ،ودعم الحلول المستدامة
الخاصة بعمليات االتصاالت في القطاعين
العام والخاص».
واخـ ـتـ ـتـ ـم ــت الـ ـ ـ ــروضـ ـ ـ ــان« :إن الـ ـه ــدف

الرئيسي من هذا التعاون هو أن نستثمر
بجهودنا وخبراتنا مع شركائنا في قطاع
الـتـكـنــولــوجـيــا لتحقيق ال ـت ـحـ ّـول الــرقـمــي
الـشــامــل ال ــذي تـقـ ّـدمــه تكنولوجيا الجيل
الخامس لمجتمع األعمال الكويتي».
ُيـ ــذكـ ــر أن «زيـ ـ ـ ــن» اس ـت ـع ــرض ــت أخ ـي ــرا
قـ ّـصــة ن ـجــاح إطـ ــاق تـكـنــولــوجـيــا الـجـيــل
ال ـخــامــس خ ــال الـحـلـقــة الـنـقــاشـيــة الـتــي
استضافتها النسخة ال ـ  12مــن المنتدى
العالمي لشبكات النطاق العريض المتنقلة
( ،)MBBFالــذي استضافته شركة هــواوي
العالمية في دبــي ،وســط مشاركة واسعة
من قادة الشركات والهيئات العالمية في
قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
ً
وتسعى «زين» إلى أن تلعب دورا حاسما
كـمـ ّ
ـزود اتـصــاالت رقمي وســط المتغيرات
وال ـت ـحــوالت الـتـكـنــولــوجـيــة فــي األسـ ــواق،
وذل ــك بـتــزويــد أح ــدث الـحـلــول والـخــدمــات
لتسريع نمو بيئة األعمال ،سواء في قطاع
المؤسسات الكبرى أو األعمال الصغيرة
والنامية.
وحتى تحقق أهدافها االستراتيجية،
تعمل «زين» على الرصد الصحيح والدقيق
الحـتـيــاجــات عـمــائـهــا ،مـشـيــرة إل ــى أنـهــا
مستعدة لطرح الجديد دائما من الخدمات
التي تصل إلى مستوى طموحات عمالئها
بما يتوافق مع التطور الذي يشهده العالم
في المجاالت التكنولوجية.

economy@aljarida●com

مكاسب لمؤشرات البورصة ...والعين
على نتائج البنوك
جني أرباح على األسهم الصغيرة النشيطة
●

علي العنزي

اسـتـمــر الـنـمــو ف ــي م ــؤش ــرات ب ــورص ــة الـكــويــت
ً
للجلسة الخامسة على التوالي لكنه كان محدودا
هذه المرة ،وتوازن األداء في السوق األول والرئيسي
أكثر ،وانتهى مؤشر السوق العام إلى ارتفاع بنسبة
 0.15فــي المئة تـعــادل  10.3نقاط ليبلغ مستوى
 6923.94نقطة بسيولة هي األكبر خالل شهر أكتوبر
بلغت  62.6مليون دينار تداولت  488.5مليون سهم
ً
عبر  15062صفقة ،وتم تداول  147سهما وهو أكبر
عدد متداول من األسهم خالل ستة أشهر إذ ارتفع
منها  68وخسر  58بينما استقر  21دون تغير.
وكانت مكاسب السوق األول مساوية للعام إذ
بلغت نسبة  0.15في المئة أي  11.32نقطة ليقفل
على مستوى  7492.75نقطة بسيولة كبيرة ارتفعت
إلى مستوى  29.9مليون دينار تداولت  96.7مليون
سهم عبر  4062صفقة ،وربـحــت  9أسـهــم مقابل
تراجع  10واستقرار  6دون تغير.
وربح مؤشر السوق الرئيسي نسبة قريبة بلغت
 0.14فــي المئة أي  8.25نقاط ليصل إلــى النقطة
 5826.43نقطة بسيولة مستقرة حول  32.7مليون
دينار تداولت  391.7مليون سهم عبر  11ألف صفقة،
ً
وربح  59سهما مقابل تراجع  48واستقرار  15في
«الرئيسي».

تباين األداء
سجلت بــدايــة تعامالت جلسة أم ــس ،عمليات
ش ــراء جـيــدة عـلــى معظم األس ـهــم النشيطة وذات
السيولة ومعظمها من مكونات السوق الرئيسي

كــان أبــرزهــا سهم إن ـجــازات ثــم الـصـفــاة وجــي إف
إت ــش واألولـ ــى وبـعــض أسـهــم كتلة الـمــديـنــة مثل
آن ومستثمرون والسالم وأعيان واستمر الشراء
المتقطع حتى منتصف الجلسة إذ تحركت مكونات
السوق األول من جديد وكان أبرزها بيتك الذي حقق
ً
سريعا  8فلوس وهي نسبة  1في المئة ،كما تطورت
عمليات الشراء على اسهم بنك وربة وأهلي متحد
وع ـقــارات الـكــويــت وآالف ـكــو والـمـبــانــي والـبــورصــة
لتدفع بالسيولة أكثر وتحول مؤشر السوق األول
إلى اإليجابية.
فــي الـمـقــابــل ،زادت ضـغــوط الـبـيــع عـلــى أسهم
صغيرة كانت سجلت مكاسب كبيرة خــال فترة
خمس جلسات أبرزها تجارة وعقار وجي إف إتش
كما تراجع االمتياز من السوق األول وصمد سهم
إن ـجــازات وصـفــاة والـجــزيــرة واألول ــى على اللون
األخـضــر لتنتهي الجلسة بسيولة مـتــوازنــة بين
السوقين كذلك بين الـشــراء على القياديات وبيع
وجني أرباح على بعض األسهم الصغيرة بانتظار
ً
إعالنات ونتائج األسهم القيادية خصوصا قطاع
البنوك والتي تدفقت بعد نهاية الجلسة من البنك
الوطني ،الذي حقق طفرة كبيرة باألرباح تجاوزت
التوقعات.
ً
خليجيا ،تباين أداء مؤشرات أسواق المال بدول
مجلس الـتـعــاون الخليجي ،إذ ربـحــت مــؤشــرات
سوقي اإلمارات والكويت والبحرين بينما تراجعت
مــؤشــرات السوق السعودي والقطري والعماني،
وواص ـلــت أس ـعــار الـنـفــط ارتـفــاعــاتـهــا لتقترب من
ً
مستوى  86دوالرا لمزيج برنت حيث المس مستوى
ً
 85.9دوالرا للبرميل خــال عمل األس ــواق المالية
الخليجية.

 Ooredooتدعم «الداخلية» و«التربية»
و«الصحة» و«اإلعالم» بحملة تعليم آمن

لقطة جماعية

مجبل األيوب

ً
ان ـط ــاق ــا م ــن دع ـم ـهــا الـمـسـتـمــر ومـســانــدتـهــا
لجهود الـجـهــات الحكومية فــي ال ـبــاد ،وضمن
ح ـم ـلــة «ت ـع ـل ـيــم آم ـ ـ ــن» ،زارت ش ــرك ــة Ooredoo
لالتصاالت ،أول شركة اتصاالت تقدم الخدمات
الــرقـمـيــة الـمـبـتـكــرة ف ــي ال ـكــويــت ،ثــانــويــة مــاريــة
القبطية للبنات ،لتوزيع العلب الوقائية ،التي
ً
تشمل الكمامات الصحية ،ومواد التعقيم ،حرصا
منها على تشجيع مواصلة تعليمهم فــي بيئة
آمنة وصحية ،و بـهــدف تشجيع الطالبات على
مواصلة االلـتــزام بالتعليمات الصحية لحماية
أنفسهن واآلخرين.
وتهدف الحملة إلى توعية الطالب والطالبات
وأولياء أمورهم بأهمية االلتزام بتعليمات وزارة
الصحة ،وتطبيق االشتراطات كالتباعد البدني
داخــل الصفوف المدرسية وخارجها ،وضــرورة
ارتداء الكمامات ،إلى جانب تعاونهم مع اإلدارات

ال ـم ــدرس ـي ــة ف ــي تـنـفـيــذ اإلج ـ ـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة
لتحقيق األمن والسالمة والوقاية المجتمعية.
ُيــذكــر أن «تـعـلـيــم آم ــن» كــانــت قــد انـطـلـقــت من
خالل تعاون وزارات التربية والداخلية والصحة
واإلع ـ ــام ،بـمـشــاركــة شــركــة  Ooredooالـكــويــت،
وج ـه ــات وش ــرك ــات م ــرم ــوقــة أخـ ــرى ف ــي ال ـب ــاد،
وستستمر على مدار العام.
وبهذه المناسبة ،قال مدير أول ،إدارة االتصال
المؤسسي لدى  Ooredooالكويت ،مجبل األيوب:
«البد على الشركات الناجحة أن تسعى إلى اإلبداع
ُ
في تبني برامج المسؤولية االجتماعية ،إذ تعد
ال ـشــركــات الـمـســؤولــة الـمـبــدعــة شــركــات ملتزمة
ُ
تسهم في خلق مجتمعات أفضل ،وهذا ما نسعى
ً
دائما إليه في .»Ooredoo

«العقارات المتحدة» تحصد  5جوائز من فئة  5نجوم
عن «أبراج حصة» و«بيوت حصة» و«أسوفيد»

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ح ـ ـ ـصـ ـ ــدت شـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ـع ـ ـقـ ــارت
المتحدة ،خمس جوائز مرموقة
م ــن ف ـئ ــة  5نـ ـج ــوم ل ـم ـشــاري ـع ـهــا
التطويرية ضمن جوائز العقارات
الـعــربـيــة واإلفــريـقـيــة لـعــام 2021
ا لـتــي منحتها المنظمة الدولية
ً
لجوائز العقارات أخيرا في حفل
افتراضي في السابع من أكتوبر
ال ـ ـجـ ــاري ف ــي م ــدي ـن ــة إيـسـيـكــس
بالمملكة المتحدة.
وحصل مشروع «أبراج حصة»
ال ـس ـك ـن ــي ع ـل ــى جـ ــائـ ــزة «أف ـض ــل
تطوير سكني» وجــائــزة «أفضل
ُ
تصميم سـكـنــي» ،فــي حـيــن تــوج
م ـش ــروع «مـنـتـجــع أســوف ـيــد» في
مــدي ـنــة م ــراك ــش بــال ـم ـغــرب على
جائزتي «أفضل مشروع سكني»
وك ــذل ــك «أف ـض ــل تـصـمـيــم ف ـنــدق»
لمنتجع سانت ريجس مراكش.
كـ ـم ــا حـ ـ ــاز م ـ ـش ـ ــروع «بـ ـي ــوت
ح ـصــة» الـسـكـنــي جــائــزة «أفـضــل
تـصـمـيــم لـلـمـســاكــن ال ـم ـت ـعــددة»،
باعتباره من روائع أعمال شركة
دار «إس إس إتش» لالستشارات
الـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــة ،واحـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ــن أب ـ ــرز
الشركات االستشارية الهندسية
والـمـعـمــاريــة ال ــرائ ــدة فــي منطقة
الشرق األوسط.
وت ـب ــرز أه ـم ـيــة ه ــذه ال ـجــوائــز
ً
ال ـع ــال ـم ـي ــة ب ــاع ـت ـب ــاره ــا م ـع ـي ــارا
ل ـل ـت ـم ـي ــز فـ ـ ــي قـ ـ ـط ـ ــاع ال ـت ـط ــوي ــر
العقاري بالمنطقة .إذ تم تصنيف
المشاريع الثالثة مــن قبل لجنة
تحكيم مستقلة تـضــم أ ك ـثــر من
ً
 80خ ـب ـي ــرا م ــن ن ـخ ـبــة ال ـخ ـب ــراء
ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـع ـق ــاري الـعــالـمــي،
تــركــز تقييمهم عـلــى الـعــديــد من
المواصفات كالتصميم والجودة
وت ـ ــواف ـ ــر ال ـ ـخـ ــدمـ ــات واالبـ ـتـ ـك ــار
وااللتزام باالستدامة والتسويق.

وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال نائب
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــة م ـ ــازن
حـ ــوا« ،إن ال ـف ــوز ب ـهــذه ال ـجــوائــز
المرموقة يعتبر بمنزلة شهادة
ع ــالـ ـمـ ـي ــة تـ ـ ـع ـ ــزز ت ـ ـ ـفـ ـ ـ ّـوق ش ــرك ــة
الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارت الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ل ـت ـط ــوي ــر
أف ـض ــل م ـشــاري ـع ـهــا وتـصـنـيـفـهــا
ض ـم ــن الـ ـمـ ـط ــوري ــن ال ـع ـق ــاري ـي ــن
ال ـم ـت ـخ ـص ـص ـيــن ع ـل ــى م ـس ـتــوى
الوطن العربي وإفريقيا».
ُ
وأضاف حوا« :إذ تمكننا هذه
الجوائز من ترسيخ مكانتنا بين
المطورين العالميين ،والمضي
ً
ق ـ ــدم ـ ــا بـ ـح ــرصـ ـن ــا عـ ـل ــى ت ـل ـب ـيــة
تطلعات العمالء ،ألنهم في مقدمة
اه ـت ـمــام ـنــا ك ــذل ــك ال ـتــرك ـيــز عـلــى
تـبـنــي منهجية طـمــو حــة تعتمد
على جماليات التصميم وجودة
المنتج فإننا نؤكد حرص الشركة

الدائم على طرح أرقى المشاريع
السكنية والتجارية والترفيهية
ً
والـفـنــدقـيــة األك ـث ــر اب ـت ـك ــارا على
مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـكـ ــويـ ــت وال ـم ـن ـط ـق ــة
ككل ،التي تتميز استخداماتها
بـ ــال ـ ـجـ ــودة الـ ـع ــالـ ـي ــة واالبـ ـتـ ـك ــار
وترتقي بأسلوب جديد للمجتمع
السكني والرواد «للعيش والترفيه
والعمل في آن واحد».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ع ـب ــر ال ـم ـه ـن ــدس
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاري ال ـ ـم ـ ـح ـ ـيـ ــان الـ ـم ــدي ــر
التنفيذي للتطوير عن سعادته
ً
ق ــائ ــا« ،إن ح ـصــول ـنــا ع ـلــى هــذا
التكريم الرفيع لجوائز العقارات
الـعــربـيــة واإلفــريـقـيــة لـعــام 2021
يــؤكــد مـكــانـتـنــا ال ــرائ ــدة كمطور
عقاري جدير بالحفاظ على أرقى
م ـعــاي ـيــر االبـ ـتـ ـك ــار واالسـ ـت ــدام ــة
وتــوظ ـيــف الـتـقـنـيــات الـمـتـطــورة
ض ـ ـم ـ ــن الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون ال ـ ـه ـ ـنـ ــدس ـ ـيـ ــة

المعمارية والتصاميم الداخلية
لمشاريعنا.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـح ـ ـيـ ــان ،إن «ه ـ ــذا
اإلن ـج ــاز هــو إث ـبــات وداللـ ــة على
س ـع ـي ـن ــا ال ـم ـس ـت ـم ــر ف ـ ــي ج ـم ـيــع
م ـش ــاري ـع ـن ــا إلض ــاف ــة ال ـل ـم ـســات
ً
الراقية والجذابة لترسي أسسا
م ـب ـت ـك ــرة فـ ــي ف ـ ـنـ ــون ال ـت ـص ـم ـيــم
والهندسة المعمارية».
وي ـعــد م ـشــروعــا أبـ ــراج حصة
وبيوت حصة السكني بضاحية
حصة المبارك أحد أبرز مشاريع
ش ــرك ــة الـ ـعـ ـق ــارات ال ـم ـت ـح ــدة فــي
الكويت ،إذ تنهض «أبراج حصة»
ً
عـلــى ارت ـف ــاع  40طــاب ـقــا ،لـيـغــدو
تصميمها تحفة معمارية رائعة
نوعية لمفهوم
ونقلة هندسية ّ
سكني معاصر لتوفر لساكنيها
مـجـمــوعــة واس ـع ــة م ــن الـمـســاكــن
ال ـع ـصــريــة تـجـمــع ب ـيــن الـفـخــامــة
والرفاهية ،وتتنوع بين الشقق
وطوابق الدوبلكس وكلها مؤلفة
من ثالث غرف نوم ّ
تتميز بمناظر
ب ــان ــورام ـي ــة خ ــاب ــة ع ـلــى الـبـحــر
والمدينة.
ّ
يتكون مشروع «بيوت حصة»
مـ ـ ــن  40وحـ ـ ـ ـ ــدة تـ ـ ـ ـ ــاون هـ ـ ــاوس
راقية ،مكونة من أربع غرف نوم،
وبنايتين متجاورتين بارتفاع
ً
 12طابقا لكل منهما تشمل 104
شـقــة ف ــاخــرة مـكــونــة م ــن غرفتي
ن ــوم بـمــا وتـتـضـمـنــان  7وح ــدات
الـ ـبـ ـنـ ـتـ ـه ــاوس ،ص ـم ـم ــت بــأع ـلــى
مـسـتــويــات الـفـخــامــة والــرفــاهـيــة
وســط طبيعة نــاضــرة وبــإطــالــة
على الخليج العربي وعلى مقربة
من قلب مدينة الكويت النابضة.
يــوفــر الـمـشــروعــان السكنيان
ل ـل ـق ــاط ـن ـي ــن ف ـي ـه ـم ــا م ـج ـم ــوع ــة
متنوعة مــن المرافق والخدمات

ل ـت ـض ــاف ب ــذل ــك ت ـج ــرب ــة سـكـنـيــة
م ـع ــاص ــرة ت ـج ـمــع ب ـيــن ال ـحــداثــة
والخصوصية.
وحـ ـقـ ـق ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة إجـ ـم ــال ــي
مبيعات لـلــو حــدات السكنية في
أب ـ ــراج ح ـصــة بـنـسـبــة ت ـصــل إلــى
 57في المئة ،وبيع نسبة  24في
المئة من «بيوت حصة».
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـي ـ ــد مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع
«أس ــوفـ ـي ــد» ف ــي م ــدي ـن ــة م ــراك ــش
بالمغرب فهو يمتد على مساحة
 2.5م ـل ـي ــون م ـت ــرم ــرب ــع ،ويـتـمــع
بموقع استراتيجي حيث يبعد
ن ـح ــو  8ك ـي ـل ــوم ـت ــرات ع ــن م ـطــار
مراكش الدولي.
ً
ً
وي ـع ـت ـبــر م ـن ـت ـج ـعــا س ـيــاح ـيــا
ً
وسـ ـ ـكـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــا م ـ ـت ـ ـكـ ــامـ ــل مـ ـتـ ـع ــدد
االستخدامات ومصمم بأسلوب
فاخر ،لينقسم إلى مراحل ،تضم
ً
ً
األولـ ـ ــى نـ ــاديـ ــا ق ــائ ـم ــا لـلـغــولــف
ال ـم ـكـ ّـون م ــن  18ح ـفــرة والـحــائــز
العديد من الجوائز العالمية ،إلى
جــانــب ع ــدد م ــن ال ـف ـلــل السكنية
الراقية.
ال ـمــرح ـلــة ال ـثــان ـيــة لـلـمـشــروع
ت ـض ــم م ـن ـت ـجــع س ــان ــت ريـجـيــس
م ـ ــراك ـ ــش ،أح ـ ــد ف ـ ـنـ ــادق سـلـسـلــة
ماريوت العالمية من فئة خمس
ن ـج ــوم وي ـتــألــف م ــن غ ــرف وفـلــل
صممت بأعلى مستويات الرقي
والفخامة ،إلى جانب العديد من
ال ـمــرافــق وال ـخــدمــات الترفيهية
التي تتميز بمواصفات عالمية.
كما ستضم المرحلة الثانية
ف ـ ــي «أس ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــد» مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
الــوحــدات السكنية الراقية منها
فلل تحمل عالمة تجارية ،وفلل
استثمارية ،وفلل سكنية وشقق
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى أن ـش ـطــة تـجــاريــة
متنوعة.

« »Halloween Killsيتصدر
إيرادات السينما األميركية
حقق  50مليون دوالر في أسبوعه األول
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قيمة « »Squid gameتقترب
من  900مليون دوالر

«»Squid game
ذك ــرت "بلومبرغ نـيــوز" ،استنادا ألرق ــام داخلية فــي وثيقة لدى
"نتفليكس" ،أن قيمة مسلسل "لعبة الحبار" أو " "Squid gameالذي تبثه
الشبكة ،وهو أكبر مسلسل من إنتاجها األصلي ،تقدر بما يقارب 900
مليون دوالر ،رغم أن تكلفة إنتاجه  21.4مليون دوالر.
وفــي المسلسل المثير ،المؤلف من  9حلقات ،يلعب متنافسون
يمرون بضائقة مالية ألعاب أطـفــال ،لكن لها تبعات مميتة سعيا
للحصول على جائزة قدرها  38مليون دوالر ،ويثير المسلسل ضجة
في العالم منذ بداية بثه في سبتمبر ،وأصبح محل اهتمام عالمي.
ووفقا للتقرير ،الذي استندت إليه بلومبرغ في تقديراتها مساء
أمس األول ،فقد شاهد  132مليونا دقيقتين على األقل من المسلسل
في أول  23يوما من إصداره.
من ناحية أخ ــرى ،عــاد النجاح العالمي للمسلسل بالخير على
تجار حلوى "دالغونا" ،التي اكتسبت شهرة واسعة ،نظرا ألنها محور
التحدي الذي ينبغي خوضه في إحدى الحلقات التسع ،وشهدت هذه
الحلوى التي ارتبطت طويال بالفقر المدقع ،حياة جديدة منذ إصدار
(رويترز)
"."Squid game

«السريالية وراء الحدود»
معرض ضخم في «متروبوليتان»
يحتفي متحف متروبوليتان
فــي ن ـيــويــورك بــالـفــن السريالي
مـ ــن  5قـ ـ ـ ــارات ب ـم ـع ــرض ضـخــم
ً
يحول االنتباه بعيدا عن أساتذة
حركة الفن السريالي األوروبيين
المعروفين.
ً
وبـ ـ ـ ــدال مـ ــن ت ـ ـنـ ــاول األسـ ـم ــاء
ال ـك ـب ـيــرة لـلــرســامـيــن الغربيين
من أمثال دالــي وماغريت ،يأخذ
معرض بعنوان "السريالية وراء
ً
ال ـ ـحـ ــدود" ن ـه ـجــا أوس ـ ــع يشمل
األع ـ ـمـ ــال ال ـســريــال ـيــة م ــن شــرق
أوروبا والكاريبي وآسيا وشمال من المعرض
إف ــري ـق ـي ــا وأس ـت ــرال ـي ــا وأم ـي ــرك ــا
الالتينية .وقالت ستيفاني داليساندرو أمينة المعرض إن الحركة
التي أكدت الالوعي واألحالم ال المألوف والحياة اليومية ،ظهرت في
ً
باريس في عشرينيات القرن الماضي ،وغالبا ما جرى تمثيلها بتحف
فنية أوروبية ،غير أن هذا المعرض يقدم الحركات السريالية المثيرة
التي تحدث في األماكن األخرى .ويمتد المعرض الضخم عبر  8صاالت
عرض وهناك صالة عرض كاملة مخصصة لموضوع "عمل األحالم"،
ً
ويجسد أعماال من  45دولة و 8عقود ،والهدف منه هو "إعادة صياغة
التقدير لهذه الحركة األكثر ثورية وعالمية" ،ويستمر من أكتوبر
(دبأ)
الجاري ،حتى نهاية يناير .2022

نجمات الفيلم
ّ
تصدر فيلم " "Halloween Killsشباك التذاكر
فــي الـصــاالت األميركية الشمالية خــال عطلة
ً
األس ـب ــوع ،مــع اق ـت ــراب عـيــد "ه ــال ــوي ــن" ،محققا
عائدات بلغت  50مليون دوالر في أسبوعه األول،
على ما أظهرت أرقام شركة "إكزبيتر ريليشنز"
المتخصصة الصادرة أمس.
وبــذلــك ب ــات " "Halloween Killsأكـثــر فيلم
رعب خالل جائحة "كورونا" يحقق إيرادات في
األسبوع األول لعرضه ،متقدما على "A Quiet
 "Place: Part 2الذي حقق  47.5مليون دوالر ،رغم
توفير الفيلم على منصة البث التدفقي "بيكوك"،
بالتزامن مع عرضه على الشاشة الكبيرة ،كما
تفوق على " "Godzilla VS Kongالذي حقق 31.6
مليون دوالر في أول عطلة نهاية أسبوع ،مما
أعطى أصحاب دور العرض السينمائي األمل أن
الصناعة ستشهد تعافيا في الخريف.
ّ
و ي ـشــكــل " "Halloween Killsتـكـمـلــة لفيلم
"ه ــال ــوي ــن" ال ـ ــذي عـ ــرض عـ ــام  ،2018وت ـتــولــى
ً
الممثلة جيمي لي كورتيس مجددا دور البطولة
مــن خــال تجسيدها شخصية لــوري سترود،
ويـشــاركـهــا الـبـطــولــة الـنـجـمــة األمـيــركـيــة آنــدي
مــاتـيـشــاك ،والـنـجــم نيك كــاســل فــي دور مايكل
مايرز.
وحل " ،"No Time To Dieأحدث أفالم سلسلة
جـيـمــس بــونــد ،فــي الـمــركــز ال ـثــانــي ،إذ شهدت
ً
ً
مداخله انخفاضا ح ــادا عــن األسـبــوع الفائت،
ً
مـقـتـصــرة عـلــى  24.3مـلـيــون دوالر .وسـيـكــون
هــذا الفيلم آخــر عمل من هــذه السلسلة يتولى
بطولته الممثل البريطاني دانييل كريغ ،وهو
ما يشكل تراجعا عن األسبوع السابق بنحو 56

في المئة ،لكنه معتاد وتكرر في أفالم أخرى من
نفس السلسلة.
ّ
وحل فيلم ""Venom: Let There Be Carnage
في المركز الثالث بــ 16.5مليون دوالر .ويؤدي
بطولة الفيلم الممثل البريطاني توم هاردي في
دور الصحافي االستقصائي إيدي بروك ،الذي
تمنحه عالقته مع كائن غريب يدعى "فينوم"
قوى خارقة.
وت ـ ـ ــاه فـ ــي الـ ـم ــرك ــز ال ـ ــراب ـ ــع ف ـي ـل ــم ال ــرس ــوم
المتحركة " "The Addams Family 2الذي حقق
إيرادات بلغت  7.2ماليين دوالر.
أم ــا ال ـمــرت ـبــة ال ـخــام ـســة ف ـكــانــت م ــن نصيب
" "The Last Duelلــريــدلــي سـكــوت ال ــذي بلغت
إيراداته  4.8ماليين دوالر .ويتولى مات ديمون
وآدم درايفر وبن أفليك أدوار البطولة في هذا
الفيلم الذي تدور أحداثه في فرنسا خالل القرن
الرابع عشر.
وحل في المرتبة السادسة فيلم البطل الخارق
الصيني األول "Shang Chi and the Legend of
 ،"the Ten Ringsوالذي حقق  3.5ماليين دوالر،
و فــي المرتبة السابعة جــاء فيلم ""Free Guy
مع إيرادات بلغت  680آالف دوالر ،وفي المركز
الثامن يــأتــي فيلم " "lampمــع إي ــرادات قاربت
 543ألفا ،وفي المركز التاسع وقبل األخير جاء
فيلم الــرعــب " "Candymanمــع  460ألـفــا ،وحل
فيلم " "Dear Evan Hansenفي المركز العاشر
واألخير بإجمالي إيــرادات بلغت  410آالف ،ما
يمهد لقرب خروجه من قائمة األفــام العشرة
األولى على مستوى إيرادات السينما األميركية
(أ ف ب)
األسبوع المقبل.

نجوم يدعمون إضراب طواقم
التصوير في هوليوود

أوكوادي يحصد الجائزة الكبرى
في مهرجان «إيير»

جوليا دريفوس
دعم نجوم هوليوود ،وبينهم جوليا لويس دريفوس وسامويل إل.
جاكسون ،إضــراب طواقم التصوير داخــل المدينة السينمائية الكبرى
نتيجة مطالبهم العادلة ،فيما يشبه بنهاية فيلم هوليوودي.
وكاد إضراب كانت طواقم تصوير األفالم في هوليوود تعتزم تنفيذه
أن يشل صناعة السينما األميركية اعتبارا من أمــس ،لــوال تجنبه في
اللحظة األخيرة من خالل التوصل إلى اتفاق بشأن شروط عمل هؤالء
الموظفين الفنيين.
وه ــدد م ـصــورون وعــامـلــون فــي مـجــال الــديـكــور واألزيـ ــاء والتجميل
ً
باإلضراب اعتبارا من ليل أمس األول ،بعد توقف المفاوضات بشأن عقد
عمل جماعي جديد يضمن لهم ساعات لألكل والراحة مع زيادة أجورهم.
وك ــان تحالف منتجي األف ــام والـتـلـفــزيــون ،ال ــذي يمثل خصوصا
"ديزني" و"وورنــر" و"نتفليكس" ،يرفض تلبية عدد من مطالب الفنيين
(أ ف ب)
رغم المفاوضات المستمرة منذ أشهر.

آندي ماتيشاك

كورتني كاردشيان تعلن خطبتها
من ترافس باركر

أوكوادي وزمالؤه
ً
فاز البريطاني إيفايني أوكوادي  27عاما ،بجائزة األزياء الكبرى في
الــدورة السادسة والثالثين من مهرجان إيير الدولي للموضة بجنوب
فرنسا عن تشكيلته الرجالية التي تعيد النظر في البزات الكالسيكية.
ومنحت لجنة التحكيم برئاسة المصممة لدى دار "الكوست" لألزياء
لويز تروتر ،جائزة "كلوي" لمصممة من التفيا هي إيلينا سيلينا ،تستخدم
تقنيتي الكروشيه والمكراميه التقليديتين ،ومن أبرز تصاميمها فستان
أبيض طويل وواسع.
وحصلت الفنلندية صوفيا إلمونين على جائزة المسؤولية البيئية من
"مرسيدس-بنز" عن فساتينها الرومانسية الطويلة المصنوعة بتقنية دمج
مربعات من القماش وفي فئة إكسسوارات الموضة ،منحت لجنة التحكيم
برئاسة مصمم األحذية كريستيان لوبوتان الجائزة إلى الفرنسية كابوسين
أوغيه التي تتناول من خالل أساورها قضية ذوبان الجليدًُ .
ويعتبر هذا
المهرجان أقدم مسابقة في العالم لمصممي األزياء الشباب( .أ ف ب)

كاردشيان وباركر
أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كاردشيان خطبتها من صديقها
المغني ترافس باركر ،بعد عالقة بدأت منذ أقل من عام.
وذكــرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ترافس ( 45عاما) تقدم
لخطوبة كورتني ( 42عــامــا) أمــس األول ،فــي فندق روس ــوود ميرامار
في كاليفورنيا في وقت الغروب ،وبوجود شقيقتها كلوي كاردشيان
وتريستان تومبسون.
ونشرت كورتني صورا لها وهي تعانق ترافس ،وسط زهور حمراء،
في صفحتها على "انستغرام" ،وكتبت أسفلها "إلى األبد".
وجاءت األزهار الحمراء والبيضاء على شكل قلب ،وبدا األمر رومانسيا
وهتف الجميع لهم ،وظهرت كورتني وهــي ترتدي فستانا أســود من
الشيفون األنـيــق ،واعتمدت التسريحة القصيرة لشعرها األس ــود ،أما
ترافيس فقد كان بإطاللة كاجوال .وفي حالة إتمام الزواج ،سيكون األول
(د ب أ)
لكورتني ،والثالث لترافس.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
ً
مـهـنـيــا :ال ــواق ــع أح ـيــانــا سـيــئ لـظــروف
ّ
مختلفة وعليك أن تكيف نفسك.
ً
عاطفياَ :لم ال ترى إال الجانب السلبي عن
ً
عالقتكما؟ كن عادال.
ً
اجتماعيا :ال تلعن الـقــدر كلما أصابك
ُ
مكروه فإنه سيعيد النظر.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ّ
ً
مهنيا :تساعدك األفالك على شق طريق
النجاح مهما كانت الصعوبات.
ً
ً
عاطفيا :الحبيب دائما إلى جانبك حتى
في األوقات القاسية التي تجتازها.
ً
اجـتـمــاعـيــا :بـعــض مـعــارفــك يعطونك
ال ـ ـحـ ــاوة م ــن طـ ــرف ل ـســان ـهــم لكنهم
مخادعون.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :الخوف من المغامرة هو من ّ
ألد
ً
ً
أعدائك فكن ثابتا وقويا.
ً
عــاطـفـيــا :جـمــال قلبك الـنـقـ ّـي وعواطفك
النبيلة تأسر قلب الحبيب وفكره.
ً
اجتماعياّ :
تمر العائلة بأوقات سعيدة
ً
ّ
فال خوف أحيانا ان تغير الوضع.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :ال ـخ ـســارة الـتــي ت ـعـ ّـوض ليست
بخسارة بل نقطة انطالق جديدة.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال تـجـعــل الـمـشـكـلــة تـكـبــر مع
الحبيب واسع إليجاد الحلول.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :اخ ـج ــل م ــن ن ـف ـســك عـنــدمــا
ّ
تتعرض بالكالم السيئ إلى والديك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
ّ
عندما يقفل الـحــظ بــابــه أمــامــك فكر
مهنيا:
ّ
بمنطق وتسلح بالصبر.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ت ـس ــدل ال ـس ـتــار ع ـلــى ذكــريــاتــك
العاطفية فهي جزء من حياتك الحاضرة.
ً ّ
يفتش أحد معارفك عن ّ
أي خطأ
اجتماعيا:
ترتكبه ليعلنه على المأل.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـم ـ ّـر بـ ّمـحـطــات فـيـهــا الـكـثـيــر من
المشاكل فال تكف عن مواجهتها.
ً
عاطفياّ :
تتعرف إلــى وجــه جديد قد يقلب
ً
حياتك رأسا على عقب.
ً
ّ
يستمر ّ
حب الناس لك بمقدار ما
اجتماعيا:
ّ
تقدم لهم من خدمات.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :يقسو الدهر عليك أحيانا فاصبر
ّ
عليه ألن الظروف سوف تتغير.
ً
عــاطـفـيــا :يـقــف إل ــى جــانـبــك شــريــك عمر
يعرف كيف يواجه الصعوبات معك.
ً
اجتماعيا :الخيال إحساس رائع وجميل
ً
لكنه لن يطعم عائلتك خبزا.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :تشعر بالخجل فــي التعاطي مع
ً
الزبائن أحيانا ألنك إنسان صادق.
ً
عاطفيا :ال تضطرب مــن خصامكما فقد
ً
يكون تجديدا للحب الذي يجمعكما.
ً
اجتماعيا :تريد ّادخار بعض المال إلجراء
تحسينات جديدة في المنزل.
رقم الحظ.2 :

األسد

العذراء

 23يوليو  22 -أغسطس

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ّ
يضر بك
مهنيا :االستبداد في العمل
ً
فكن مرنا مع سائر الزمالء.
ً
عاطفيا :ال شــيء أس ــوأ مــن خيانة من
ّ
نحب وفي اإلخالص راحة عميقة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :كثير مــن األم ــور الجميلة
ت ـصــدر عــن أفـ ــراد عــائـلـتــك فــافــرح بها
وتذكرها.
رقم الحظ.27 :

ً
مهنيا :أمامك درب صعب قد اجتزت مسافة
ً
طويلة منه فابق صامدا.
ً
عاطفيا :مــا تسعى إليه فــي الحب سوف
تحصل عليه بعد فترة.
ً
اجتماعيا :ال تنشغل بأخطاء اآلخرين قبل
أن تنظر الى ما ترتكبه أنت.
رقم الحظ.11 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
ً
ّ
تتوجع قليال من حصول أمور ال
مهنيا:
تريدها في نطاق عملك.
ً
عاطفيا :ال تبالغ في قطيعتك للحبيب
وإال يقع الخطأ عليك.
ّ
ً
اجتماعيا :قد ال يهمك القليل لكنه يعني
الكثير لمن ال شيء لديه.
رقم الحظ.56 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :إذا أتاك أحد زمالء العمل يشكو فال
تحكم له قبل أن يأتي خصمه.
ً
عاطفيا :كتب عليك أن تمشي خطى الحب
مع شريكك فافرح.
ً
اجتماعيا :الوقت يهرب من بين يديك وأنت
ال تعرف اإلفادة منه.
رقم الحظ.22 :
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روال عبدالحميد :أكتب لإلنسان في كل زمان ومكان
الشاعرة السورية ترى أن الرمز روح قصيدتها
أجل اإلنسانية ،فتورق حروف قصيدتها أبجديات جديدة من فيض إحساسها
تكتب الشعر من ّ
كسرب يمام في فضاء اإلبداع.
وروعة لغتها ،وتحلق بكلماتها التي تختارها بعناية ً
إنها ًالشاعرة السورية روال عبدالحميد ،التي أصدرت أخيرا ديوانها الجديد «في شريانك آنست
شمسا» ،لتواصل من خالله الدوران في فلك الشعر الجميل ،مؤكدة ،في حوار أجرته معها
وصوتها .ولفتت إلى أنها ترى في قصيدة النثر ذاتها
«الجريدة» ،أن الرمز هو روح القصيدة ّ
وتاجها وصولجانها ،وال تستبعد أن يحلق قلمها في فضاء السرد ،لكن سيظل والؤها األعمق
للقصيدة ..وفيما يلي نص الحوار:
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

أعمالي تختار
عناوينها
وقصيدة النثر
ذاتي وتاجي
وصولجاني

ً
● "في شريانك آنست شمسا"
ً
أحــدث دواوينك الصادرة أخيرا،
م ـ ــاذا ي ـع ـنــي ف ــي م ـس ـي ــرة ت ـط ـ ُّـور
تجربتك الشعرية؟
 ل ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــذه ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــو ع ـ ـ ــةخـصــوصـيـتــان ،األول ــى أنـهــا أول
م ـج ـم ــوع ــة شـ ـع ــري ــة ل ـ ــي ت ـص ــدر
ّ
عــن ات ـحــاد ال ـكــتــاب ال ـع ــرب ،وفــي
ســوريــة كـتــاب يـصــدر عــن اتـحــاد
ّ
الكتاب العرب يعني الكثير ّ ،ألن
االت ـ ـحـ ــاد ج ـه ــة رس ـم ـي ــة م ــوق ــرة
ّ
وراقية ،وال تنشر إل ما هو مميز
وراق  .وال ـخ ـص ــوص ـي ــة ال ـثــان ـيــة
أنها ٍ صورة واضحة ألنــايّ ،
لليم
والـسـمــاء واألرض ..لصلصالي،
فيها تعبير عــن عشقي لــأرض
وح ـ ّـب ــي ل ـل ـم ــاء ال ـ ــذي ُج ـ ِـع ــل مـنــه
ك ــل شـ ــيء حـ ــي ،وت ــوق ــي ل ـل ـنــور..
لـلـضـيــاء ..لـلـ ّـسـنــا ،فـيـهــا أغـصــان
ق ـل ـبــي تـ ـب ــوح ،وش ــري ــان ــه ي ـغــدو
ً
ش ـع ــاع ــا ب ــه أه ـ ـتـ ــدي ،ف ـي ـهــا أم ــي
ّ
دالية عنب تعد لي سنبلة للعشاء
وتنتظرني كنجمة الصباح ،فيها
ق ـل ـبــي ي ـم ـطــر وص ــوت ــه مـظـلـتــي،
وفيها أصير أنــا صــوت الشهيد
يسيل على الطرقات المتعرجة،
فيتداعى السور وينبثق الينبوع
فينضج في القلب القمح وأنادي
الريف األبيض وأنادي الصقر؛ دع
أوالدي ّالطيبين ،وأدعــو األطفال
أن يـتــدثــروا بــأغـصــان القصيدة،
وأن يحملوا القمر ،وأدعو الرحال
ّ
البعيد أن يعلم صـغــاري الرسم
بــالـضــوء ،فيها "بـعــل" يتنزه في
األزقـ ـ ـ ــة ويـ ـتـ ـن ــزه فـ ــي دم ـ ــي وف ــي
ج ـع ـب ـتــه ص ـ ـ ّـرة األح ـ ـ ــام ويـمـطــر
فأسمع صـلــوات الغائبين خلف
الجدار األصم ،وأسمع خرير الماء

فأفتح األبواب ،فيها القمر ما زال
ً
ً
منيرا والشمس ما زالت سراجا،
وال ـلــه رأى وأن ــا ع ـنــاة الصغيرة
ب ـيــدي غـصــن أخ ـضــر ،فلتتنفس
أي ـهــا اإلنـ ـس ــان ،ف ــال ــرؤى بـيـضــاء
فيها أشكو ألمي انكسار األشرعة
وعطش أقحواناتي ،فيها نغني
أنــا وطفلي واألرض تسمع وأنــا
أسمع هديل الماء وجدتي ّ
تطرز
المناديل الخضراء وينساب الماء
م ــن ك ــل ال ـج ـه ــات ،وق ـ ّـب ــرة فضية
تدون أسمائي.
● "دثرني بكلمتين" هو ديوان
ً
حديث أيضا ،يثير شهية القارئ
مـ ــن ع ـ ـنـ ــوانـ ــه ..كـ ـي ــف ت ـخ ـت ــاري ــن
أعمالك؟
عناوين
ِ
 أع ـمــالــي تـخـتــار عـنــاويـنـهــا،ً
فعندما تـكــون صــادقــا مــع قلمك
ّ
تورق حروفك وتحلق كسرب يمام
يليق بها ،في البدء
وتكتب عنوانا ّ
كــانــت الـكـلـمــة فـكــنــا ،وأن ــا أعشق
ل ـغ ـتــي وأعـ ـش ــق ال ـك ـل ـمــة الـطـيـبــة
الصادقة ،وأعشق أن أتدثر بها،
ً
دثار أكثر دفئا منها ،واألجمل
فال ّ
أن يــدثــرك إنسان تــوده بكلمتين
طيبتين.
● رغم جائحة كورونا تابعنا
حـ ـض ــورك ال ـم ـك ـثــف ف ــي ال ـعــديــد
م ـ ــن الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات وال ـم ـل ـت ـق ـي ــات
كسرت عزلة
األدبية ،إلى أي مدى
ِ
الفيروس بسالح الشعر؟
 الـ ـفـ ـي ــروس ل ـع ـي ــن ،وع ـل ـي ـنــاً
ال ــوق ــاي ــة م ـنــه ح ـف ـظــا لـســامـتـنــا
وس ــام ــة اآلخ ــري ــن ،ل ـكــن الـحـيــاة
نهر ،وال يمكن أن نوقف مجراه،

ً
بن رضا مديرا لـ«العالقات الثقافية
الخارجية» في المجلس الوطني

ً
أصدر األمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب قرارا
ً
إداريــا بتسمية مراقب العالقات الثقافية في إدارة الثقافة التابعة
ً
للمجلس الوطني محمد بن رضــا مــديــرا إلدارة العالقات الثقافية
الـخــارجـيــة .وج ــاء فــي نــص ال ـقــرار أن ــه "سـيـجــري تـعــديــل المستوى
التنظيمي اإلشــرافــي للسيد محمد بــن رضــا مــن مــراقــب العالقات
الثقافية الخارجية  -إدارة الثقافة بالدرجة األولــى /عامة ،ليصبح
مدير إدارة العالقات الثقافية الخارجية".

قصيدة

ٌ
رحمة للعالمين

ِّ َ
ُ
ُ َ َ َ َّ
الرفاعي ( -بحر الكامل)
شعر :ندى الس ِّيد ُيوسف
َ ِ
ِ
َّ َ
ْ
ف ـ ـ ـ ـ ــي َب ـ ـ ـ ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـن َم ـ ـ ـ ـ ـ ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــة ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـره ـ ـ ـ ـ ـ ــا وه ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ـ ُـر
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــل ،ش ـ ـ ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـد م ـ ـ ـ ـ ــأث ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـور
ٍ
ِ
ُول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـام الـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ُّـي م ـ ـح ـ ـم ـ ـ ٌـد
َفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـار َو ْه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـي تـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــرُ
ـاد ِت األط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ْ
َو َتـ ـ ـ ـ ـ َـتـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــت األنـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـاء بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ُـبـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ َـرى ال ـ ـتـ ــي
ِ
ُ
َ
م ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـث ـ ـ ــلـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن نـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ـ ُـر
م ـ ـ ـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــد َ
آدم ل ـ ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزل بـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ي ـ ـ ــةٍ
ِح ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــى أتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـاد ُه ال ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــرورُ
ٍّ
ُ
آي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـات حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـ ــق أث ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـت لـ ـ ـ ـ ِـب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا
َ
َّ
ْ
إ ذ أ ي ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــت أ ن ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ن ظ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــو ُر
ُ ُ
ْ
ـاره ـ ـ ـ ـ ـ ْـم
ـده ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــارك ن ـ ـ ـ ـ ـ
خ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــدت لـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـ ِ
ِ ُ
َ
َّ
ـوان َفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـو ك ـ ـس ـ ـي ـ ــرُ
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد َع اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ُ َ
ف ـ ـ ــال ـ ـ ـ َّـس ـ ـ ـ ِّـي ـ ـ ـ ُـد الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ُّـي قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـد أضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــى هـ ـ ــنـ ـ ــا
َ
ب ـ ـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــةٍ فـ ـ ـ ـ ـ ــي ُّ ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن ت ـ ـس ـ ـي ـ ـ ُـر
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت األرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـاء ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ــور ال ـ ـب ـ ـهـ ــي
ِ
حـ ـ ـ ـت ـ ـ ــى ق ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــور ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـشِ ـ ـ ـ ـ ـ ــام َف ـ ـ ـ ـ ـ ْـه ـ ـ ـ ـ ـ َـي ُتـ ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ــرُ
ِ
ْ
َ ِ َ
واخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـر ِت األرض ـَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ح ـ ـ ـ ـ ـ ِّــال وص ـ ـ ــول ـ ـ ــهِ
ُ
ـات حـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ُ
ـور
وان ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـل الـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ َـ ُ ِ
ـزات راف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاده
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ
وإشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة قـ ـ ـ ـ ـ ــد شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـاء هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدبـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ُـر
ٍُ
ـاد ِه
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ه ـ ـ ـ ـ ــو ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ُـود خـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ُـر عـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـار وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو قـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ُـر
وه ُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـف ـ ـ ـ ـ َـ ـ ِ
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــهِ أك ـ ـ ـ ٌـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــل خ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ِقـ ـ ـ ـ
ـهِ
َ
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ر ُح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـُ ـعـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ـ ُـر
دون ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــا
ح ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ُـه آم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـنـ ـ ـ ـ ـ ـٌ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــزكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ُ
ِثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ـ ـ ًكـ ـ ـ ـ ــان رف ـ ـ ـ ـ ًيـ ـ ـ ــق ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ًال ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ـ ُـر
وضـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ُـه م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـرورا أغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرا أك ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــا
ُ
ـاء ُتـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرُ
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ـ ــه ن ـ ـ ـ ـحَّـ ـ ـ ــو الـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـوم ِإث ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ٍـن م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ِـر ال ـ ـ ـ ــذي
ف ـ ـ ـ ــي ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ًب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـع ُوإنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ُـر
(فـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ــوا) جـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـمـ ـ ـ ـ ـ ــا َّ
وأيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة نـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــةٍ
َّ
ْ
ُ
ـإن مـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ َّـل ـ ـ ـ ـ َـه ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــرُ
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـودُ ب ـ ـ ــال ـ ـ ــنـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ِـم الـ ـ ـت ـ ــي
وبـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـ ِـد الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ِ
هـ ـ ـ ـ ـ ــي ِم ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـرحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـن ،وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ُـر
ص ـ ـ ـ ـ َّـل ـ ـ ـ ـ َـى ع ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ـ َـك الـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ُـه ي ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـور ال ـ ـ ـ ـ ُـه ـ ـ ـ ـ َـدى
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـاح ِع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـر عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـق وع ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرُ
ُ
َّ
ُّ
َ
َصـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ـ َـى ع ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ـ َـك ال ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ــه ي ـ ـ ـ ــا ًبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ال ـ ـ ــدج ـ ـ ــى
ُ
ُ
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــا وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ُ
ـور
َّ
ِّ
َص ـ ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ َـى ع ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ـ َـك الـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ُـه ف ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ُـدن ـ ـ ـ ـ َـى
م ـ ـ ـ ـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـل ر ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـب أو أ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاخ ب ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــرُ

●

والكلمة حياة ،ولكي تدوم الحياة
ُب ـح ـن ــا وق ـل ـن ــا ك ـل ـم ـت ـنــا وه ــدل ــت
ي ـمــامــات ـن ًــا ف ــي أع ــال ــي أبــراج ـهــا
ّ
م ـ ـحـ ــاولـ ــة بـ ـ ــث ال ـط ـم ــأن ـي ـن ــة فــي
الـقـلــوب ،ألن الـخــوف قــاتــل مثله
مثل الفيروس ،فحاولنا أن نكون
نجمة تومض في المساء وترش
الهديل لتطمئن النفوس وتهدأ.
● لــديــك قصائد مترجمة في
كتاب أنطولوجيا الشعر العربي
المترجم إلى اإلسبانية ،ما أهمية
أن ت ـن ـط ــق ال ـق ـص ـي ــدة ال ـعــرب ـيــة
بلغات أخرى؟
 ن ـحــن ع ـلــى األرض إن ـســانواحد ونبض واحد ،وكما نتوق
أن يسمعنا ويقرأ كلمتنا القارئ
العربي ،نحب أن يقرأها القارئ
ف ــي ك ــل بـقـعــة م ــن ب ـقــاع األرض،
ألني ال أكتب لشخص واحد ،أنا
أك ـتــب لــإنـســانـيــة ج ـم ـعــاء ،ومــا
أكـتـبــه أن ــا بــالـتـحــديــد ال يخص
ً
إنسانا بعينه ،بل هو لإلنسان
في كل زمان ومكان.
ً
● ت ـقــول ـيــن دائـ ـم ــا إن الـشـعــر
عندك هو بوح الروح ،فهل يمكن
أن ت ـص ـمــت الـ ـ ــروح ع ــن بــوحـهــا
وتستعصي عليك القصيدة؟!
 ع ـنــدمــا تـصـمــت روح ـ ــي لنأك ــون روال ،بــل ســأكــون صخرة
ص ـ ـمـ ــاء ال تـ ـب ــال ــي ب ــاإلعـ ـص ــار،
وال ت ـبــا لــي ب ـغ ـنــاء األرض ،وال
تبصر سـنــا الـقـمــر ،وف ــي إحــدى
قصائدي قلت" :لــو أنــي صخرة
صـ ـم ــاء مـ ــا ك ـن ــت بـ ـكـ ـي ــت" ،وأنـ ــا
ٌ
م ـحــال أن أك ــون صـخــرة صـمــاء،
لذلك ستبقى عيني تدمع وقلبي
يـئــن ت ــارة ويـخـضــر ت ــارة أخــرى
وشراييني تــورق تــارة وتنطفئ
مصابيحها تارة أخرى .وألنني
إنسان سأغني للشمس والنجوم
والقمر وللعصافير واليمامات
ولإلنسان حتى يخرج من قفص
غروبه.
ً
● ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا م ـ ــا تـ ـلـ ـج ــأي ــن إل ــى
الرمزية ،وهي تقنية ال يبرع فيها
ســوى شاعر متمكن ،مــاذا يعني

روال عبدالحميد
ال ــرم ــز بــالـنـسـبــة إل ــى ن ـ ّـص ـ ِـك ،أو
بمعنى آخر ماذا يمنحه؟
 الــرمــز هــو روح قصيدتي..هو أنا ،إذ ال أرى أن هناك روح
للقصيدة من دون رمز ،والرمز
يختصر ثقافة الشاعر ورؤيته
ً
ورؤاه ..هو روح الشاعر متجليا
للقصيدة ،والقصيدة بــا رمز
ج ـس ــد ب ــا روح وب ـ ــا ن ـب ــض..
لــوحــة ســاكـنــة ج ــام ــدة ال بـهــاء
فيها وال سحر وال صوت ..الرمز
هو صوت القصيدة.
● ثمة شعراء ِّ
يجربون كتابة
ً
الــروايــة ..ما الــذي يدفع شاعرا
ل ـخ ــوض ه ــذه ال ـت ـجــربــة؟ وهــل
ّ
قلمك في فضاء
يمكن أن يحلق
ِ
السرد ذات يوم؟
 ق ــد يـلـجــأ ب ـعــض ال ـش ـعــراءإلى كتابة الرواية ،ألنهم يرون
أن هناك كلمة يــريــدون قولها،
ً
ولكن استعصى قولها شعرا ،
فـيـلـجــأون إل ــى كـتــابــة ال ــرواي ــة،
والشعر متعب للروح والرواية
ً
أك ـث ــر رفـ ـق ــا ب ـ ــال ـ ــروح ..ن ـع ــم قــد
ّ
يحلق قلمي في فضاء السرد،
لكن يظل للشعر والئي األعمق،
ألنني أرى فيه أناي.
● الملمح الرئيس لتجربتك

الـشـعــريــة ي ــدور فــي فـلــك قصيدة
كتبت
نثر رائعة ،رغم أنك سبق أن
ِ
القصيدة الكالسيكية ،فهل سيظل
والؤك لقصيدة النثر؟
ً
 والئـ ـ ـ ـ ــي ل ـل ـش ـع ــر ع ـ ـمـ ــومـ ــا،وال ي ـه ــم ال ـش ـك ــل الـ ـشـ ـع ــري ،بــل
المهم أن تكون القصيدة مكتوبة
بتقنية فنية عالية ّ
تنم ّعن ثقافة
عميقة ،وأن تكون مــوشــاة بلغة
ّ
ب ـه ـي ــة وص ـ ـ ــور م ـح ــل ـق ــة ،ال ـم ـهــم
أن تـسـمــع الـقـصـيــدة أو تـقــرأهــا
فـ ـتـ ـش ــدك ب ـن ـب ـض ـه ــا وس ـح ــره ــا
ورم ـ ــوزه ـ ــا وم ـض ـم ــون ـه ــا ،وأن ــا
عشقي لقصيدة النثر التي أرى
فيها ذاتي وتاجي وصولجاني،
وقصيدة النثر عندي ال تخلو من
الموسيقى وسمعها موسيقيون
ومـ ـلـ ـحـ ـن ــون ،فـ ـق ــال ــوا ق ـص ـيــدتــك
تنبض مــوسـيـقــى ،وم ــن السهل
تلحينها ولحن بعض القصائد
ٌ
م ـل ـحــن م ــن ح ـلــب وغ ـن ــاه ــا ،لكن
ً
قصيدة التفعيلة
أخيرا تشدني ّ
ومن دون شعور مني أراني أكتب
قـصـيــدة الـتـفـعـيـلــة ،رب ـمــا ألنني
أشعر أن الموسيقى تسري في
ش ــراي ـي ـن ــي وش ــرايـ ـي ــن األرض،
تتعانقان
والكلمة والموسيقى
ُ
لترسما على سفح روحــي قبرة
بيضاء ،وعلى ّ
قبة السماء غيمة
ممطرة.

إصدار

شيماء المال تصدر موسوعة
«فن السامري»

حاتم العراقي يفتتح حفالت «بابل الدولي»

محمد بن رضا

يستعد الـفـنــان حــاتــم ال ـعــراقــي إلح ـيــاء أولــى
حفالت مهرجان بابل الــدولــي ،فــي  28الـجــاري،
بمشاركة الفنان المصري الكبير هاني شاكر،
وبعد غياب أكثر من  20عاما عن آخر مشاركة له.
وأكـ ـ ــد الـ ـع ــراق ــي ،ع ـب ــر ح ـس ــاب ــات ــه ف ــي م ــواق ــع
ومـ ـنـ ـص ــات الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،س ـع ــادت ــه
بــالـعــودة الــى هــذا المهرجان الـعــريــق فــي وطنه
العراق ،مضيفا" :قريبا بعد غياب طويل نلتقي
فــي أحـضــان وطننا الغالي الـعــراق الحبيب في

مهد الحضارات بابل الحبيبة ،في حفل افتتاح
مهرجان بابل الدولي".
وأوض ــح أن ــه ب ــدأ مــن اآلن االس ـت ـعــداد للحفل
ب ــرف ـق ــة ف ــرق ـت ــه ال ـمــوس ـي ـق ـيــة ال ـت ــي س ـت ـضــم أه ــم
العازفين والموسيقيين فــي الـعــراق ،ويتضمن
برنامجه أغنيات متعددة من أرشيفه وجديده
الناجح جدا ،مع إعداده عددا من األغنيات التي
سيقدمها ألول مرة في هذا المهرجان الذي يعتز
بالمشاركة فيه.

مهرجان الموسيقى العربية يقدم
حفالت منفردة للمرة األولى

دورة سابقة للمهرجان

●

القاهرة  -هيثم عسران

كـســر مـهــرجــان الموسيقى
العربية للمرة األو ل ــى قواعد
راسخة بتنظيم حفالت منفردة
للفنانين في سابقة لم تجر من
قبل ،وجــاء كسر هذه القواعد
ف ــي حـفـلــي ال ـف ـنــانــة ال ـســوريــة
أص ــال ــة ن ـصــري والـمــوسـيـقــار
عـمــر خ ـيــرت ،وتـحـيــي الفنانة
ماجدة الرومي حفل الختام في
مشاركتها األولى بالمهرجان
بدورته الثالثين ،التي تنطلق
من  1إلى  15نوفمبر المقبل.
وعلى عكس جميع الدورات
الـســابـقــة ال ـتــي كــانــت تشترط
وجـ ــود فــاصـلـيــن موسيقيين
على األقل بالحفالت الغنائية
تشهد الدورة الجديدة حفلين

م ـن ـف ــردي ــن ،إض ــاف ــة إلـ ــى حفل
الختام ،وستقام الحفالت على
م ـس ــرح الـ ـن ــاف ــورة الـمـكـشــوف
خــال فترة المهرجان ،بينما
ي ـخ ـص ــص الـ ـمـ ـه ــرج ــان حـفـلــة
ي ــوم  7نوفمبر عـلــى المسرح
لالحتفال بمئوية الفنان وديع
الصافي ،بمشاركة طوني وديع
الصافي ،ومعين شريف ،وآيات
ف ـ ــاروق ،ومـحـمــد مـحـســن ،في
واحدة من السهرات االحتفالية
بالمهرجان.
وأث ــار غـيــاب الفنانة أنغام
ل ـل ـعــام ال ـث ــان ــي ع ـلــى ال ـتــوالــي
تـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاؤالت عـ ـ ــديـ ـ ــدة ف ـس ــره ــا
رئيس دار األوبــرا بأن الفنانة
الـ ـمـ ـص ــري ــة وج ـ ـ ـ ــدت ب ــال ـف ـع ــل
عـ ـل ــى خـ ـشـ ـب ــة ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ق ـبــل
فـ ـت ــرة وج ـ ـيـ ــزة ب ـح ـف ــل ك ـب ـيــر،

و لــم تفضل أن تكون بحفلين
بوقت متقارب ،علما أن تذاكر
حـفــات أن ـغــام فــي دار األوب ــرا
تنفد سريعا.
ومــن الحفالت فــي المسرح
الرئيسي بــالـقــاهــرة ،يتشارك
الفنان هاني شاكر مع الفنانة
كـ ـ ــارمـ ـ ــن سـ ـلـ ـيـ ـم ــان فـ ـ ــي ح ـفــل
الخميس  11نــو فـمـبــر ،بينما
ت ـ ـشـ ــارك ري ـ ـهـ ــام ع ـبــدال ـح ـك ـيــم
ص ـ ــاب ـ ــر ال ـ ــرب ـ ــاع ـ ــي فـ ـ ــي ح ـفــل
الـسـبــت  13نــوفـمـبــر ،ويحيي
ع ـلــي ال ـح ـجــار ح ـفــل األرب ـع ــاء
 10نــو فـمـبــر بصحبة الفنانة
وعد البحري ،وتشارك سميرة
س ـع ـيــد ف ــي ح ـف ــل غ ـن ــائ ــي مــع
الـفـنــان اللبناني زي ــاد برجي
مساء الثالثاء  3نوفمبر.

شيماء المال
يعد كتاب "فن السامري" موسوعة غنية عند البحث في
الفنون الغنائية التراثية والشعبية في الخليج والجزيرة
الـعــربـيــة ،فـقــد بـيـنــت خــالــه الـبــاحـثــة شـيـمــاء الـمــا كيف
تناقل أهل الخليج والجزيرة العربية منذ القدم فنونهم
وتراثهم الشعبي ،ومنها فن السامري ،الذي يرجع الفضل
في بروزه واستمراريته إلى جهود كوكبة المعة من كبار
الشعراء.
ويتناول الكتاب بداية ظهور فن السامري ،الذي أطلق
عليه هذا االسم نسبة إلى السمر ليال بين العشاق ،والذي
اشتهر في منطقة الخليج العربي بجهود الشاعر محسن
الهزاني ( ،)1805 - 1733والذي كان يتميز شعره بغزارة
الكلمات وعــذوبـتـهــا ،ومــن أشـهــر ســامــريــاتــه "بــرق تــاال"،
ثم جاء من بعده الشاعر محمد بن لعبون (،)1790-1813
وكان من كبار شعراء الخليج العربي ،وطور فن السامري
"اللعبونيات" ،وأطلق عليه اسم "متنبي الشعر النبطي"
م ــن أج ـمــل ســامــريــاتــه "ع ــام ــه مــايـبـيـنــي ع ــام ــه ،يــاعـلــي،
يامنازل مي".
ثــم ج ــاء ا ل ـشــا عــر عـبــدا لـلــه ا ل ـفــرج ( )1833-1853و كـتــب
القصائد الشعبية وا لـفـصـحــى ،و لــه بصمات فــي تطوير
فــن ال ـســامــري ،وك ــان لــه مـجـلــس ثـقــافــي أط ـلــق عـلـيــه اســم
"دخينه" ،ومن أشهر سامرياته "من ناظري  -يامن يعاوني
على الونه" ،وكذلك يتناول الكتاب سامريات العديد من
الشعراء ،مثل حمود الناصر البدر وحمد عبدالله المغلوث
وعبدالله محمد بن غصاب وفهد را شــد بورسلي ،حيث
يتضمن الكتاب سامريات كل شاعر وسيرته الذاتية.
وش ــرح ــت ال ـبــاح ـثــة ف ــي هـ ــذه ال ـم ــوس ــوع ــة بــالـتـفـصـيــل
ال ــواض ــح وال ـم ـح ـكــم ف ــن ال ـس ــام ــري ،وم ــا أط ـل ــق ع ـل ـيــه مــن
ت ـس ـم ـيــات ،وم ـن ـهــا س ــام ــري دوسـ ـ ــري ،س ــام ــري ح ـج ــازي،
وسامري حوطي ،كما وثقت بدايات الفرق الفنية الشعبية
النسائية والرجالية ،واستعرضت بشيء من اإليجاز تلك
الفرق ،الرتباطها بفن السامري الذي كان له بالغ األثر في
نجاح وانتشار الفرق الشعبية حتى اآلن ،حيث نلمس ذلك
الطلب الكبير على هذا الفن الجميل بمصاحبة الطبول
والطيران لتشيع النشوة والطرب في مشاعر الحاضرين
والسامعين.

توابل ةديرجلا
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نجوم الفن يتسلمون جوائز أوسكار عن دراما رمضان
أبرزهم المنصور والعقل والخرجي وأمين وبهمن والسيف
عزة إبراهيم

في عودة للمهرجانات الفنية،
التي عطلتها جائحة كورونا،
انطلق مساء أمس األول،
حفل توزيع جوائز أوسكار
مهرجان نجوم الفن واإلعالم،
بحضور باقة كبيرة من الفنانين
واإلعالميين ،أبرزهم محمد
المنصور ،وعبدالرحمن العقل،
وزهرة الخرجي ،وعبدالله
بهمن ،وعبدالله السيف.

انتصار الشراح
ومشاري البالم
وخالد الصديق
الغائبون الحاضرون
بأعمالهم

زهرة الخرجي

انطلقت فعاليات مهرجان
نـ ـ ـج ـ ــوم الـ ـ ـف ـ ــن واإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام فــي
دورت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــادس ـ ـ ــة م ـ ـسـ ــاء
أمـ ـ ــس األول ،ب ـق ــاع ــة "غ ــران ــد
سـيـنـمــا" ف ــي مـجـمــع ال ـح ـمــراء
برعاية وحـضــور فــواز مبارك
الحساوي ،ورئيس المهرجان
جـ ـم ــال ال ـ ـعـ ــدوانـ ــي ،وح ـض ــور
م ـشــاه ـيــر الـ ـف ــن واإلعـ ـ ـ ــام مــن
ال ـم ـكــرم ـيــن وال ـم ــدع ــوي ــن ،إلــى
جانب حضور إعالمي كبير.
وب ـ ــدأ ح ـفــل ت ــوزي ــع جــوائــز
المهرجان بكلمة مقدمة الحفل
الفنانة ســارة المطيري ،التي
رحـ ـ ـب ـ ــت ب ـ ــالـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور ،وكـ ـ ــان
الغائب الحاضر في هذا الحفل
الـفـنــانـيــن الــراح ـل ـيــن انـتـصــار
ال ـ ـ ـشـ ـ ــراح ،وم ـ ـ ـشـ ـ ــاري ال ـ ـبـ ــام،
وخـ ــالـ ــد ال ـ ـصـ ــديـ ــق ،وت ـض ـمــن
برنامج الحفل عــرض لقطات
تذكارية من أعمالهم وفيديو
مصور عنهم إشادة بمشوارهم
الفني.
ك ـمــا تـضـمــن ال ـح ـفــل عــرض
فيديو بــانــورامــا عــن ال ــدورات
الماضية للمهرجان ،مع عزف
مقطوعة موسيقية مهداة من
د .ع ــام ــر ج ـع ـفــر لـلـمــوسـيـقــي
الراحل أحمد باقر.
وقبل بدء فعاليات التتويج
ح ـض ــر ال ـف ـن ــان ــون
ال ـ ـم ـ ـكـ ــرمـ ــون ع ـلــى
الـ ـ ـ ــرد ك ـ ــارب ـ ــت مــن
ا ل ـ ـ ـسـ ـ ــا عـ ـ ــة  ٧إ ل ـ ــى
 ٨مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاء ،ف ـي ـم ــا
انـ ـطـ ـلـ ـق ــت م ــراس ــم
ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــج مـ ــن
ا ل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــة 8:30
إ ل ـ ـ ـ ـ ــى  ،9:30م ــع
اسـ ـتـ ـض ــاف ــة الي ــف
مع إذاعة المارينا
إف إم.
وافـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت
مـ ــراسـ ــم ال ـت ـتــويــج
بالنشيد الوطني،
ودع ــوة المكرمين
ل ـ ـت ـ ـس ـ ـلـ ــم جـ ـ ــوائـ ـ ــز
األوسـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــار ،ع ــن
درام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رمـ ـ ـض ـ ــان

جانب من التكريم
 ،2021وكــانــت أول ــى الـجــوائــز
ج ـ ـ ــائ ـ ـ ــزة أوس ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــار اإلبـ ـ ـ ـ ـ ــداع
التلفزيوني واإلذاع ــي لوكيلة
وزارة اإلعالم منيرة الهويدي،
وجـ ـ ــائـ ـ ــزة أوس ـ ـ ـكـ ـ ــار لـ ــإبـ ــداع
اإلع ــام ــي لــإعــامـيــة الـقــديــرة
فجر السعيد.
وع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ـف ـن ــي
حصد جائزة أوسكار اإلبــداع
ال ــدرام ــي الـتـلـفــزيــونــي الـفـنــان
ال ـ ـقـ ــديـ ــر مـ ـحـ ـم ــد الـ ـمـ ـنـ ـص ــور،
وذهـ ـ ـ ـب ـ ـ ــت ج ـ ـ ــائ ـ ـ ــزة أوس ـ ـ ـكـ ـ ــار
اإلبــداع الفني للفنانة القديرة
هيفاء عادل ،وجائزة أوسكار
اإلبداع األدبي للكاتب يوسف
ال ـجــاه ـمــة ،وج ــائ ــزة أوس ـكــار
اإلبداع الموسيقي الموسيقار
د.عامر جعفر.
وح ـ ـ ـصـ ـ ــد ج ـ ـ ــائ ـ ـ ــزة أف ـ ـضـ ــل
ن ــص درام ـ ـ ــي لـمـسـلـســل سـمــا
عالية للكاتب صالح النبهان
وال ـك ــات ـب ــة ش ـي ـخــة ب ــن ع ــام ــر،
وأفضل فنانة دور أول للفنانة
زه ـ ــرة ال ـخــرجــي ع ــن مسلسل
"س ـم ــا ع ــال ـي ــة" ،وأف ـض ــل فـنــان
دور أول للفنان خالد أمين عن
مسلسل "ال ـنــامــوس" ،وأفضل
ـان غــادة الكندري
فنانة دور ثـ ٍ
عـ ــن م ـس ـل ـســل "سـ ـم ــا ع ــال ـي ــة"،
ثان عبدالله
وأفضل فنان دور ٍ

بـ ـهـ ـم ــن عـ ـ ــن دوره ا ل ـم ـت ـم ـي ــز
بمسلسل "الناموس".
وذه ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــت جـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــزة أف ـ ـضـ ــل
ش ــاش ــة تـلـفــزيــونـيــة رمـضــانـيــة
ل ـت ـل ـفــزيــون ال ـك ــوي ــت ،والــوك ـيــل
ال ـم ـســاعــد ل ـش ــؤون الـتـلـفــزيــون
تركي المطيري ،وأفضل إذاعــة
رمضانية إذاع ــة دول ــة الكويت
للوكيل المساعد لشؤون اإلذاعة
سـعــد الـفـنــدي ،وجــائــزة مـبــارك
ال ـ ـح ـ ـسـ ــاوي ل ـل ـك ــاب ـت ــن م ـح ـمــد
إبراهيم ،وجائزة أفضل محطة
خــاصــة إذاع ــة الـمــاريـنــا إف إم،
وجائزة نجم السوشيال ميديا
د.خلود.
وحصد جائزة أفضل دويتو
رمـ ـ ـض ـ ــان ـ ــي ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ويـ ــاكـ ــم
ل ـل ـن ـج ـم ـي ــن دانـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـطـ ــويـ ــرش
وص ــال ــح الـ ــراشـ ــد ،ك ـم ــا حـصــل
على تكريم خاص الفنان القدير
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـع ـق ــل ،وذه ـب ــت
جـ ــائـ ــزة أفـ ـض ــل إن ـ ـتـ ــاج درام ـ ــي
متكامل لمسلسل "سما عالية"
للمنتج عبدالله السيف ،وجائزة
أفـضــل مـخــرج درام ــي للمخرج
محمد دحام الشمري لمسلسل
"س ـمــا عــال ـيــة" ،وج ــائ ــزة أفـضــل
برنامج صباحي نغم الصباح.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،عـ ـب ــر ال ـف ـن ــان
عبدالرحمن العقل عن سعادته

●

عبدالله الرويشد

نظمنت جمعية الكاريكاتير الكويتية
ّ
ويقدم 40
معرضا بعنوان صنع في الكويت،
لوحة فنية شارك بها  20فنانا من أعضاء
الجمعية التي تستعرض أعمال كاريكاتير
الكوميكس والمانغا الياباني األصل ألول
مرة في الكويت.
ويستضيف المعرض لمدة  5أيام مجمع
األف ـن ـي ــوز ،ح ـيــث انـطـلـقــت فـعــالـيــاتــه أمــس
األول ،على أن تنتهي بعد غــد ،ويستقبل
المعرض ال ــزوار من الساعة ال ــ 10صباحا
وحتى الـ 10مساء.
وشهد المعرض في يوم افتتاحه إقباال
واضحا ،نتيجة الشعبية التي تحظى بها
رسومات الكوميكس والمانغا في الكويت،
والتي تعتبر رافدا جديدا التصق باألعمال
ال ـك ــرت ــون ـي ــة وأفـ ـ ـ ــام "األنـ ـيـ ـمـ ـيـ ـش ــن" ،ال ـتــي
أصبحت مادة فنية جذابة للكبار والصغار

زينب دشتي

على حد سواء ،مما ساهم في انتشار هذا
الفن على نحو كبير حول العالم.
"الجريدة" واكبت افتتاح المعرض ،وفي
تصريح خاص لرئيس جمعية الكاريكاتير
الكويتية الفنان محمد ثالب ،قال إن معرض
ص ـن ــع ف ــي ال ـك ــوي ــت ه ــو ان ـط ــاق ــة ألع ـم ــال
جمعية الكاريكاتير الكويتية على أرض
الــواقــع ،بعد تنظيم العديد مــن المعارض
االفتراضية ،نتيجة أزمة كورونا ،كما يعد
دع ـم ــا لـفـنــانــي ق ـســم ال ـكــوم ـيــس والـمــانـغــا
بالجمعية ،نتيجة أعمالهم التي تستحق
العرض على الجمهور المحب لهذا الفن.
وأض ــاف ث ــاب" :م ــن حـجــم اإلق ـبــال على
المعرض يتبين تشوق الجمهور للفعاليات
الفنية الواقعية ،ونحن سعداء بهذا اللقاء،
وخاصة أننا ّ
نقدم أول معرض كوميكس
ومــانـغــا بــالـكــويــت ،فــي ظــل شعبية كبيرة
وحب لهذا الفن".
وأوضـ ـ ـ ــح أن الـ ــرسـ ــوم ال ـكــاري ـكــات ـيــريــة
المعتادة والمعروفة لدى الجمهور بشكلها
التقليدي إنما تسلط الضوء على المشاكل
االجـتـمــاعـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة والـسـيــاسـيــة،
كـمــا تنتشر عـبــر ا لـصـحــف المختلفة كما
جرت العادة ،أما فن الكوميكس والمانغا
فـهــو يــابــانــي األص ــل ،ورغ ــم ُبـعــد المسافة
فإنه نتيجة التقارب عبر مواقع التواصل،
وم ـ ـشـ ــاهـ ــدة األ ّع ـ ـم ـ ــال ال ـف ـن ـي ــة اآلسـ ـي ــوي ــة
واليابانية ،وتأثر السينما بذلك الفن ،على
مستوى الكرتون واألنيميشن ،حيث أصبح
له جمهوره في كل العالم وهنا أيضا في
الكويت".
وقالت الفنانة التشكيلية زينب دشتي:
"أش ـ ــارك فــي ال ـم ـعــرض مــن خ ــال لوحتين
إحداهما بعنوان "تمتع بالرحلة" ،والثانية

بالتتويج فــي هــذا المهرجان
ً
ً
وت ـ ـل ـ ـق ـ ـيـ ــه ت ـ ـكـ ــري ـ ـمـ ــا خ ـ ــاص ـ ــا،
والسـيـمــا بـعــد أي ــام مــن إعــان
حـصــولــه عـلــى جــائــزة اإلب ــداع
الخليجي ،بترشيح مــن وزيــر
اإلعــام عبدالرحمن المطيري
ً
مؤكدا أنه يعيش أفضل حاالته
ال ـف ـن ـيــة ن ـت ـي ـجــة هـ ــذا ال ـت ـقــديــر
ً
ً
الكبير محليا وخليجيا.
من ناحيتها ،أكــدت الفنانة
زه ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـخـ ــرجـ ــي س ـع ــادت ـه ــا
بــالـتـكــريــم ع ــن الـعـمــل الـمـقــرب
إلى قلبها "سما عالية" مضيفة
ً
أن ال ـم ـس ـل ـســل يـسـتـحــق فـعــا
الـتـكــريــم ألن ــه عـمــل مميز على
العديد من المستويات الفنية،
م ـعــربــة ع ــن ح ـمــاس ـهــا ل ـعــودة
الفعاليات الفنية والمهرجانات
التي توقفت بفعل الجائحة.

العقل والخرجي
سعيدان بالتكريم
وعودة الفعاليات
والمهرجانات الفنية

فضة المعيلي

ً
ً
أقــامــت الـفـنــانــة آي ــة خـيــر مـعــرضــا تشكيليا
فــي غاليري "ذي هــب" تحت شـعــار "Brighter
 ،"tomorrowبــالـتـعــاون مــع "م ـبــادرة الـنــويــر"،
تنوعت فيه الـمـشــاركــات التشكيلية مــن خالل
األساليب والرؤى.
ورصــد الفنانون الـمـشــاركــون فــي المعرض
الـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن الـ ـم ــواضـ ـي ــع ال ـت ـش ـك ـي ـل ـي ــة ال ـت ــي
تتماهى مع الواقعية والسريالية والتجريدية
واالنطباعية ،إضافة إلى ما تمتعت به األلوان
من تنوع وتدرج ،ليظهر المعرض وكأنه توليفة
فنية متنوعة في أشكالها ومضامينها.

نشر اإليجابية
وبهذا الصدد ،قالت مؤسسة ورئيسة مبادرة
النوير الشيخة انتصار سالم العلي إن المبادرة
شــاركــت فــي المعرض ألن فكرته تـهــدف لنشر
اإليـجــابـيــة وال ـس ـعــادة ،وتـسـعــى لترجمة الفن
بشكل إيجابي ،الفتة إلى أن المبادرة شاركت
ً
بعمل فني مختلف قليال عــن الـمــوجــود ،وهو
عبارة عن مرآة يستطيع الفرد أن يكتب عليها
أشياء تحفزه في يومه ،ويسجل عليها إنجازاته
كل يوم.

التفاؤل والحياة
من جانبها ،قالت منظمة المعرض الفنانة آية
ً
ً
خير إنها جمعت  26فنانا تشكيليا من الرواد
والشباب من الكويت وسورية ،وكل فنان قدم

بين عمل إلى أربعة أعمال ،الفتة إلى أنها طلبت
من الفنانين المشاركة بألوان فيها تفاؤل وحياة
حتى تتناسب مع عنوان المعرض ،معربة عن
شكرها مبادرة النوير على مشاركتها.
ولفتت إلى أن سبب اختيارها المبادرة "أننا
نـحـتــاج ل ـشــيء إي ـجــابــي ف ــي ح ـيــات ـنــا" ،مــؤكــدة
أن ا لـمـعــرض فعالية موسيقية أ ش ــرف عليها
رياض كحاله ،والفنان والمغني ياسر بيزارو،
وبــدورهـمــا دعــوا الفنانين الشباب للمشاركة
بأعمالهم الفنية.

مشاركة رمزية
مــن جانبها ،قالت الفنانة التشكيلية ثريا
البقصمي إن مشاركتها رمزية "حتى نعزز فكرة
أن الـفــن للجميع ويـجــب أن يـكــون فــي متناول
الجميع من ناحية اقتناء األعمال الفنية" ،الفتة
إلى أنها شاركت بلوحتين وفق فكرة المعرض
بأن تكون األعمال مبهجة وفيها إحساس رائع
وتـشـتـمــل ع ـلــى أف ـك ــار تـنـســج األمـ ــل وال ـت ـفــاؤل
بالحياة.
وفــي هــذا السياق قدمت الفنانة التشكيلية
ن ــورة الـعـبــد ال ـهــادي رؤيـتـهــا الفنية مــن خــال
عملين تشكيليين ،األول بعنوان "ذاكرة مكان"،
واآلخر ركزت فيه على مشاعر الفرح والتفاؤل
في الحياة .كما رصدت الفنانة لينا حجازي في
عمليها التشكيليين تداخالت لونية متحركة
في اتجاهات عدة ،فيهما الكثير من المنمنمات
الفنية التي أظهرت جمالها تدرجات وتداخالت
األلوان.

«ريش» يثير الجدل في عرضه األول بـ«الجونة»
الجونة  -هيثم عسران

أث ــار الـفـيـلــم الـمـصــري "ري ــش"
للمخرج عمر الزهيري الجدل لدى
عرضه للمرة األولى في مهرجان
ال ـج ــون ــة ال ـس ـي ـن ـمــائــي بنسخته
الخامسة ،وهو الفيلم الذي عرض
لـلـمــرة األولـ ــى فــي م ـهــرجــان كــان
بــدورتــه الـمــاضـيــة ،وحـصــل على
جائزة أسبوع النقاد الدولي.
ولـ ـ ــم يـ ـح ــظ ال ـف ـي ـل ــم ب ـح ـف ــاوة
كبيرة من الجمهور الــذي حضر
لمشاهدته ،وتـعــرض النتقادات
قاسية في تعليق بعض الفنانين
خ ــال مـغــادرتـهــم عــرضــه ،بينما
غ ـ ـ ـ ـ ــادر آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون م ـ ـ ــن م ـن ـت ـص ــف
األحـ ــداث ،ومنهم نـجــوم ب ــارزون
م ـثــل ي ـســرا وأح ـم ــد رزق ،بينما

ثالب :إقبال كبير للجمهور يعكس تشوقه للفعاليات الفنية الواقعية
●

ً
ً
بالتعاون مع «مبادرة النوير» ومشاركة  26فنانا تشكيليا

●

«صنع في الكويت» ...المعرض األول
لكاريكاتير الكوميكس والمانغا
عزة إبراهيم

«»Brighter tomorrow
ينثر اإليجابية والفرح

الشيخة انتصار العلي وسامي محمد وآية خير في المعرض

الرويشد يفتتح موسم «هال خورفكان»
تتوجه أنظار وأسماع متذوقي الفن الراقي
وال ـط ــرب األص ـي ــل ف ــي  29أك ـتــوبــر إل ــى م ــدرج
خورفكان ،التحفة المعمارية التي تلتقي فيها
العمارة الرومانية بالطابع اإلسالمي المميز،
ح ـيــث يـسـتـضـيــف ال ـف ـنــان ع ـبــدال ـلــه الــروي ـشــد
وبرفقته الفنانة أصالة في افتتاح موسم "هال
خورفكان".
وأع ـل ـن ــت إدارة مـ ـ ــدرج خ ــورفـ ـك ــان ،ال ـتــابــع
للمكتب اإلعــامــي لحكومة الـشــارقــة ،تأجيل
حفل الفنانين ماجد المهندس وداليا مبارك،
ال ــذي كــان مــن المزمع إقامته فــي  29أكتوبر،
إلــى  14يناير  ،2022لظروف خاصة بالفنان
ماجد المهندس.
وسيطل الفنانان عبدالله الرويشد وأصالة
على جمهور دولــة اإلمــارات بتوليفة من أبرز
أع ـمــال ـهــا الـغـنــائـيــة ال ـت ــي رس ـخ ــت ف ــي أذه ــان
معجبيهما ،وخلدت اسمهما في سماء الفن
الخليجي والعربي.
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مسك وعنبر

ثالب بجوار أعماله
بعنوان "وقــف الـخـســارة" ،وهما يتناوالن
مشاكل البورصة والتداول بطريقة ساخرة،
موضحة أن جمعية الكاريكاتير الكويتية
استحدثت قسم "الكوميكس" أو القصص
ال ـم ـصــورة ،و"ال ـمــان ـغــا" هــو رس ــم الـكــرتــون
الياباني ،لنناقش من خالله اختيار فكرة
القصة وتصويرها بأشكال كاريكاتيرية
مميزة.
وأضافت نائبة رئيس قسم الكوميكس
والمانغا بجمعية الكاريكاتير الكويتية،
الـفـنــانــة ف ــرح مـحـمــد" :أشـ ــارك بعملين في
المعرض ،أحدهما لها طابع تراثي سريالي،
واألخرى عن قصص المغامرات ،موضحة
أن ال ـش ـبــاب أك ـثــر م ــن يـقـبـلــون ع ـلــى فـنــون
الكوميكس والمانغا نتيجة تأثرهم بأفالم
األنيميشن".

أشــاد البعض باعتبار أن الفيلم
يقدم صورة مختلفة وغير نمطية
للسينما في مصر.
وت ـ ــدور أح ـ ــداث ال ـف ـي ـلــم حــول
أم تعيش فــي منزلها ال تـغــادره
مـطـلـقــا ،لكنها تـتـعــرض لتحول
صــادم بحياتها ،بعدما يتحول
زوجها إلى "دجاجة" بسبب خطأ
من الساحر الذي يحضر في حفل
عيد ميالد ابنهم الصغير ،وخالل
األح ـ ـ ــداث ن ـشــاهــد ك ـيــف تـغـيــرت
حياة األسرة بشكل كامل ،وكيف
تتعامل هذه السيدة مع األحداث
ال ـتــي تـتـعــرض ل ـهــا ،إض ــاف ــة إلــى
الـ ـمـ ـع ــان ــاة الـ ـت ــي ت ــواج ـه ـه ــا فــي
حـيــاتـهــا ،ومـحــاولــة ال ـخــروج من
األزمات التي تتعرض لها بشكل
كبير.

من أجواء عرض فيلم «ريش»
ي ــأت ــي ذل ـ ــك ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
اص ـلــت إدارة ال ـم ـهــرجــان تـقــديــم
االعتذارات للفنانين أو الضيوف
ال ــذي ــن حـ ــدث م ـع ـهــم سـ ــوء ف ـهــم،
ومـنـهــم مـهـيــرة عـبــدالـعــزيــز التي
غـضـبــت مــن ع ــدم تـقــديـمـهــا على
خشبة المسرح في حفل االفتتاح،
وكذلك الفنان المغربي ريد وان،

ال ــذي ش ــارك مــع مـحـمــد رمـضــان
ف ــي أغ ـن ـي ــة االفـ ـتـ ـت ــاح ،ف ــي وق ــت
طـلــب الـقــائـمــون عـلــى المهرجان
تفهم الظروف التي سبقت الحفل
وتـسـبـبــت ف ــي االرت ـب ــاك ــات الـتــي
حدثت.
ون ـ ـظ ـ ــم الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان ج ـل ـس ــة
ح ــواري ــة م ــع ال ـم ـخــرج األمـيــركــي

داري ــن أرنــوفـسـكــي ،حــول أعماله
والـسـيـنـمــا ،وغـيــرهــا مــن األم ــور،
حـيــث تـحــدث عــن زيــارتــه لمصر
قـبــل  33عــامــا ،ومـسـيــرتــه الفنية
واألعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـت ــي غـ ـي ــرت ن ـظــرتــه
للسينما ،وكذلك مـشــواره الفني
الطويل.

ً
«حماة التراث» يستعرض أشكاال متنوعة
من اإلرث الفلسطيني

رامي طهبوب :المعرض يعزز صمود الالجئين في المخيمات
●

فضة المعيلي

أقام مركز التراث الفلسطيني
معرضه الـ 54للتراث الفلسطيني،
تحت شعار "حماة التراث" ،وسط
حضور ورعاية سفير فلسطين
بالكويت رامــي طهبوب ،والــذي
يـسـتـمــر ح ـتــى  21ال ـ ـجـ ــاري في
دار الفنون بالكويت ،ويستقبل
الجمهور مــن الـعــاشــرة صباحا
حـتــى الـثــامـنــة م ـس ــاء ،ويشتمل
الـمـعــرض عـلــى رك ــن الـمــأكــوالت
الشعبية الفلسطينية ،وأيضا
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرزات ال ـج ـم ـي ـل ــة
والمنتجات الخزفية والبراويز
واألثواب وغيرها من المنتجات.
وبعد جولته ،وصف طهبوب
المعرض بالمميز ،وبأنه اعتاد
س ـن ــوي ــا أن ي ـح ـضــر ال ـم ـعــرض
بوجود سهام أبوغزالة ،رحمها
الـ ـل ــه ،ال ـت ــي ب ــذل ــت م ـج ـه ــودا في
إطـ ــاق ال ـم ـعــرض قـبــل أك ـثــر من
 40ع ــام ــا ،وبـ ــات عـ ــادة سـنــويــة،
مضيفا" :تشرفت خالل وجودي
فــي الـكــويــت ب ــأن أك ــون شريكها
دائما في افتتاح هــذا المعرض،
وجميع األخ ــوات القائمات اآلن
حرصن على أن يكون المعرض
فــي مــوعــده ،وتشرفت بــأن أكــون
في افتتاح المعرض حتى نستمر
في هذه المسيرة وتحقيق أهداف
ه ــذا ال ـم ـعــرض ال ـتــي قــامــت بها
السيدتان سهام أبو غزالة وسهام
الدباغ ،رحمهما الله ،بأن يستمر

السفير الفلسطيني مع فاتن أبوغزالة
ه ــذا ال ـم ـعــرض م ــن أج ــل تعزيز
ص ـمــود أخ ــوات ـن ــا ف ــي مخيمات
اللجوء باألردن التي يقمن بعمل
منتوجات التراث الفلسطيني".
وت ــاب ــع" :يــأتــي ه ــذا المعرض
أيضا فــي ظــل احتفال أو إحياء
دول ـ ـ ــة ف ـل ـس ـط ـيــن لـ ـي ــوم الـ ـت ــراث
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي الـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان قـبــل
أسـ ـب ــوع ،وهـ ــذا م ــن أج ــل تعزيز
الهوية الفلسطينية واإلبقاء على
التراث الفلسطيني الذي تتوارثه
األجيال الفلسطينية ،وهو أحد
أهم هويات الشعب الفلسطيني
في رسالته الحضرية إلى العالم".
ب ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ــا ،تـ ــوج ـ ـهـ ــت ف ــات ــن
أبوغزالة بالشكر إلى دار الفنون
عـ ـل ــى احـ ـتـ ـض ــانـ ـه ــا ال ـف ـع ــال ـي ــة،
وقــالــت" :أن ــا إح ــدى المتطوعات

فــي هــذا المعرض ،مركز التراث
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي هـ ــو الـ ـق ــائ ــم على
الـ ـمـ ـع ــرض ،وه ـ ــي جـمـعـيــة غير
ربحية والمقر الرئيسي لها في
عـمــان بـ ــاألردن ،وهدفها تمكين
المرأة في المخيمات من العيش
بحياة كريمة من خالل تعليمها،
والحفاظ على التراث الفلسطيني
ال ـ ـ ــذي ي ـت ـض ـمــن ال ـت ـط ــري ــز على
األثواب ،وكان الرداء اليومي ،ولما
حدث االحتالل هجروا من قراهم
ومحيطهم الجميل في  1948إلى
مـخـيـمــات صـعــب الـحـيــاة فيها،
والتطريز بدأ في االندثار ،ونحن
أحببنا أن نحييه ونحميه من
االندثار".
ولفتت إلــى أن كل منطقة في
فـلـسـطـيــن تـتـمـيــز ب ــأش ـك ــال من

من المعروضات
الـتـطــريــز تـخـتـلــف ع ــن األخـ ــرى،
مـ ــؤكـ ــدة أن ال ـ ـهـ ــدف األس ــاس ــي
لـ ـلـ ـمـ ـش ــروع هـ ــو الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
التراث الفلسطيني ،وزرع المحبة
وال ـش ـغ ــف ف ــي ال ـ ـتـ ــراث بــالـجـيــل
ال ـ ـحـ ــالـ ــي .وعـ ـ ــن سـ ـب ــب تـسـمـيــة
المعرض "حماة التراث" أوضحت
أن "سبب التسمية هــو لحماية
تــراثـنــا ،وألن أح ــد المؤسسين،
س ـه ــام أب ــوغ ــزال ــة ،رح ـم ـهــا ال ـلــه،
توفيت حديثا ،وزرعت في الفريق
حــب ال ـت ــراث ،ون ـحــن أحببنا أن
ن ـك ــرم ـه ــا ون ـ ـكـ ــرم ال ـمــؤس ـس ـيــن
اآلخرين ونحيي التراث".

ةديرجلا
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لبنان :رواية حزب الله عن حادثة الطيونة تهتز

• وزير الدفاع :ال كمين ...وتظاهرة «الثنائي» انحرفت • نائب «عوني»« :القوات» و«أمل» ّورطا الحزب
ّ
تعرضت رواية حزب الله حول
أحداث الطيونة الخميس
ّ
الماضي إلى هزة ،بعدما نفى
وزير الدفاع وجود ّأي كمين
ّ
مخطط ،في حين اتهم
نائب عوني «القوات» و«أمل»
بالتنسيق لتوريط الحزب.

ميقاتي ال ينوي
االستقالة
وال اجتماع
للحكومة قبل
حل أزمة البيطار

غــداة «إطــاق النار السياسي»
على الجيش وعلى حزب القوات
اللبنانية ورئيسه سمير جعجع
م ــن قـبــل ح ــزب ال ـل ــه ،نـســف وزي ــر
الدفاع اللبناني ،موريس سليم،
المحسوب على رئيس الجمهورية
م ـي ـشــال ع ـ ــون ،روايـ ـ ــة ح ــزب الـلــه
عــن حــادثــة الطيونة ،الـتــي سقط
خاللها  7قتلى وعشرات الجرحى،
ً
م ـع ـت ـب ــرا «مـ ـ ــا ح ـص ــل ال ـخ ـم ـيــس
ً
الماضي في الطيونة ليس كمينا،
ً
بل حــادث مـشــؤوم» ،الفتا إلــى أن
«ظ ــروف حـصــول ال ـحــادثــة يبقى
تحديدها للتحقيق الــذي يعتمد
ع ـلــى ال ــوق ــائ ــع واإلث ـب ــات ــات الـتــي
ّ
تحدد المسؤوليات فيما جرى».
وق ـ ــال ف ــي ح ــدي ــث تـلـفــزيــونــي
«نـ ـح ــن ن ـت ـع ــاط ــى مـ ــع ال ــوق ــائ ــع،
وخـ ــري ـ ـطـ ــة ال ـ ــوق ـ ــائ ـ ــع ي ــرس ـم ـه ــا
الـمـحـقـقــون ،ون ـتــرك لـهــم تحديد
ذل ــك ب ـن ـ ً
ـاء لـلـكــامـيــرات والـشـهــود
واإلثباتات،
والمشاركين والدالئل ّ
وال قرار بعد بإحالة ملف حادثة
الـطـيــونــة إل ــى الـمـجـلــس الـعــدلــي،
وهـ ـ ـ ــذا قـ ـ ـ ــرار م ــرتـ ـب ــط بــال ـس ـل ـطــة
التنفيذية».
ول ـف ــت إلـ ــى أن «ال ـج ـي ــش ك ــان
ً
مــوجــودا بشكل كثيف الخميس،
وك ــان ــت ه ـن ــاك إجـ ـ ـ ـ ــراءات ،ول ـكــن
العديد األكـبــر للقوى العسكرية
ً
ك ــان م ــوج ــودا ف ــي مـحـيــط قصر
ال ـ ـعـ ــدل ،أي فـ ــي ن ـق ـط ــة ال ـت ـج ـمــع
النهائية للمسيرة».
ورأى أن « تـ ـ ـح ـ ـ ّـر ك ا ل ـخ ـم ـيــس
ً
ً
واجه انحرافا مفاجئا إلى بعض
ّ
ال ـشــوارع الـفــرعـيــة ،مما أدى إلى
حصول االشتباكات» .وكشف أن
هـنــاك  20مــوقــوفــا يـتــم التحقيق
معهم في حادثة الطيونة.
وغ ـ ــداة مـهــاجـمــة ال ـج ـيــش من
قبل نائب حزب الله ،حسن فضل
الله ،قال سليم« :أستغرب وجود
م ـط ــال ـب ــات ب ــإق ــال ــة ق ــائ ــد جـيــش
ك ــال ـع ـم ــاد ج ــوزي ــف عـ ـ ــون ،ال ــذي
حفظ البالد وواجه اإلرهاب على
ال ـح ــدود وال ــداخ ــل» ،وش ــدد على
أن «الجيش في ظل هــذه القيادة
نموذج للوحدة الوطنية».
وغ ـ ـ ّـرد ال ـنــائــب ع ــن «الـ ـق ــوات»،
جـ ـ ــورج ع ـق ـي ــص ،ع ـل ــى «ت ــوي ـت ــر»
ً
قـ ــائـ ــا« :ه ـن ــال ــك وزي ـ ــر دف ـ ــاع في
ّ
هــذه الحكومة لــم تعينه الـقــوات
اللبنانية ،أدلى بتصريح واضح
عن أحداث الطيونة وعين الرمانة،

لبنانيان على دراجة نارية يعبران أمام قوة عسكرية في بيروت
وهو وزير الوصاية على القائمين
ب ــال ـت ـح ـق ـي ــق» .وتـ ــابـ ــع ع ـق ـيــص»:
ّ
ت ـص ــري ــح وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع ي ـشــكــل
حتى الساعة المرجعية الرسمية
الــوحـيــدة ،وكــل مــا ع ــداه مــن كالم
يتراوح بين الثرثرة والتحريض».
بدوره ،قال رئيس جهاز اإلعالم
في التواصل بحزب القوات ،شارل
ج ـب ــور ،إن «أحـ ــد الـقـنــاصـيــن في
حادثة الطيونة كان تابعا لحزب
الله ،وتم تهريبه بسيارة ّ
مفيمة».
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ف ـ ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات
تلفزيونية ،أن «أهالي عين الرمانة
ّ
تقدموا بدعوى ضد األمين العام
لحزب الله ،حسن نصرالله ،وحزب
ال ـل ــه ،وح ــرك ــة أمـ ــل ،وه ــي مـقــابــل
الدعوى التي سيتقدم بها الحزب
ضد القوات».

ريفي في معراب
وإثر لقائه جعج ع بمقر إقامته
فـ ــي مـ ـ ـع ـ ــراب ،رأى وزي ـ ـ ــر ال ـع ــدل
الـســابــق ال ـل ــواءأش ــرف ري ـف ـي ،أن
ّ
تتعرض لحملة شعواء
«الـقــوات
ّ
مركبة بعد حادثة الطيونة» ،وقال:
«أنا هنا بقراري الشخصي ،وأمد
يدي لتحالف مسيحي  -إسالمي،

ً
ونرفض أن نكون جزءا من السجن
اإليراني».

«التيار» و«أمل»
فــي غ ـضــون ذل ــك ،ات ـهــم عضو
ت ـك ـتــل «لـ ـبـ ـن ــان الـ ـ ـق ـ ــوي» ،ال ـتــابــع
لـ «التيار الوطني الـحــر» ،النائب
أسعد درغــام« ،القوات اللبنانية»
وحركة أمل بـ «التنسيق» بينهما
ل ـت ــوري ــط حـ ــزب ال ـل ــه ف ــي حــادثــة
الطيونة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال درغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام فـ ـ ـ ــي حـ ــديـ ــث
تلفزيوني «هناك أسئلة مشروعة
ع ــن تـنـسـيــق ب ـيــن أم ــل والـ ـق ــوات،
تطول أسباب تغيير وجهة سير
التظاهرة» ،وأضاف« :أقول لحزب
الله ،ربما ما حصل كان لتوريطك
بالقضية».
وإذ اتـهــم «ال ـقــوات» ب ـ «الـعــودة
إل ــى لـعـبــة ال ـ ــدم» ،أضـ ــاف درغـ ــام:
«يبقى السؤال لماذا تغير طريق
ً
ال ـت ـظــاهــرة دخ ـ ــوال إل ــى األح ـي ــاء،
ولـ ـك ــن ه ـ ــذا ال ي ـس ـمــح وال ي ـبــرر
ً
حصول تلك المجزرة» ،معتبرا أن
«خبرية أن أحــد القناصين تابع
لحزب الله سخيفة».
ّ
إال أن رد حركة أمــل لم يتأخر

ع ـل ــى درغـ ـ ـ ــام ،إذ أك ـ ــدت م ـص ــادر
إعــام ـيــة ف ــي عـيــن الـتـيـنــة ،مـنــزل
زعيم الحركة رئيس البرلمان نبيه
ب ــري ،أن «كــل مــا جــاء على لسان
درغ ـ ـ ــام ،عـ ــار ع ــن ال ـص ـحــة جملة
ً
وتفصيال».
واع ـ ـت ـ ـبـ ــرت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر «زع ـ ــم
درغـ ـ ــام ح ـص ــول اتـ ـص ــال هــاتـفــي
بين بــري وجعجع غير صحيح
على اإلطالق».
وكـ ـ ـ ـ ــان الـ ـمـ ـكـ ـت ــب الـ ـسـ ـي ــاس ــي
ل ــ«حــركــة أمـ ــل» ،ت ـحــدث أم ــس عن
ّ
ّ
«عـ ـص ــاب ــات م ـســل ـحــة وم ـنــظ ـمــة»
وراء أح ـ ــداث الـخـمـيــس ال ــدام ــي،
ً ّ
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أن «مـ ـ ــا جـ ـ ــرى ي ـضــع
جـمـيــع الـلـبـنــانـيـيــن أمـ ــام حقيقة
مــا تـقــوم بــه هــذه الـجـمــاعــات ،من
ّ
الداخلية
محاولة إلحياء الفتنة
واالنقسام الوطني وتهديدالسلم
ي وإعـ ــادة الـلـبـنــانـ ّـيـيــن إلــى
األه ـل ـ 
ّ ً
ّ
مشددا
الداخلية»،
زمــن الـحــروب
ع ـل ــى «الـ ـم ــوق ــف ال ـث ــاب ــت بــرفــض
ّ
َّ
االنـجــرار إلــى كــل ما يخطط على
هــذا الصعيد ،من محاولة إعــادة
األم ــور إلــى ال ــوراء ،والــدخــول في
ّ
أي من ّردات الفعل».
ّ
وأك ــد «ضـ ــرورة قـيــاماألجـهــزة
ّ
ّ
والقضائية
والعسكرية
األمنية

ّ
بدورها في توقيف كل الفاعلين
ّ
ّ
والمحرضين ،وإنزال
والمتورطين
العقوبات بهم».

دريان وميقاتي
وفي وقت وصف مفتي لبنان
الشيخ عبداللطيف دريان ،أمس،
مــا ج ــرى فــي الـطـيــونــة بــأنــه «أمــر
مشين ومهين ومـعـيــب» ،محذرا
فـ ــي رسـ ــالـ ــة ل ـم ـن ــاس ـب ــة ال ـم ــول ــد
النبوي الشريف ،من أن «المسار
االن ـ ـت ـ ـحـ ــاري الـ ـ ــذي ُي ـق ـب ــل عـلـيــه
ّ
الجميع بحماس هو مناخ يذكر
ب ـب ــداي ــات ال ـح ــرب األه ـل ـي ــة» ،أكــد
رئـيــس الحكومةنجيب ميقاتي
أن «االستقالة غير مطروحة ،وال
يمكن ترك البلد في هذه الظروف،
وال جعل الفراغ يشمل السلطات
كلها».
وأضاف ،في تصريح صحافي
أمـ ــس« ،لــدي ـنــا م ـه ـمــات أســاسـيــة
واضحة هي وضع خطة اإلصالح
االقتصادي ،وإجــراءاالنتخابات
النيابي ة في موعدها ،وأنا ملتزم
بهاتين المهمتين».
ك ـمــا أك ــد «أنال ــوض ــع األم ـن ـي
مـ ـسـ ـتـ ـت ــب وال تـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ّـوف ،ولـ ـك ــن

(أ ف ب)

ً
سياسيا أنــا لن أدعــو إلــى جلسة
ّ
لمجلس ال ــوزراء قبل إيـجــاد حل
للمشكلة .وال أري ــد اس ـت ـفــزاز أي
فريق».
ّ
وع ـ ــن ك ـي ـف ـيــة ح ـ ــل ال ـمـع ـضـلــة
ال ـق ـض ــائ ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة بــان ـف ـجــار
الـ ـم ــرف ــأ ،ق ـ ــال م ـي ـق ــات ــي« :أب ـل ـغــت
الجميع أنني لن أتدخل في عمل
ال ـق ـض ــاء ،وال ف ــي ع ـمــل الـمـحـقــق
العدليطارق البيطار ،وال يمكن
لــي أن أن ـقــض ال ـتــزامــات ـي .وعلى
القضاء أن يصلح نفسه بنفسه،
وهـنــاك قــانــون ودسـتــور ال يمكن
الـقـفــز فــوقـهـمــا ،وال ـن ــزاع الـقــائــم»،
م ــؤك ــدا ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه أن ــه «ال
يمكن لمجلس القضاء األعلى أن
يطلب من البيطار التنحي ،وليس
له الحق في ذلك».
أما عن اشتباك الطيونة ،فقال
ميقاتي« :مــا حــدث قــد حــدث ،وال
بـ ـ ّـد م ــن ال ـع ـم ــل ع ـل ــى مـعــالـجـتــه،
وال ـ ـم ـ ـعـ ــال ـ ـجـ ــة ي ـ ـجـ ــب أن تـ ـك ــون
سياسية .وطالما أنا موجود ،لن
أسمح بظلم أي فريق ،ولبنا ن بلد
التوازنات ،وعلى الجميع االحتكام
إليها».
(بيروت  -وكاالت)

معركة إدلب قد تعيد إيران إلى الشمال السوري
●

طهران  -فرزاد قاسمي

فــي حـيــن ال ي ــزال قــائــد «فـيـلــق ال ـقــدس» ال ـلــواء اسماعيل
قآني يتنقل بين ســوريــة والـعــراق ولبنان ،ووســط تقارير
إسرائيلية عن تخفيض إيران وجودها العسكري في سورية
إلى النصف ،قال مصدر إيراني رفيع ،إن انتكاس المفاوضات
الروسية ـ التركية حول شمال سورية قد يعيد طهران إلى
اللعبة.
ّ
تصر موسكو على طهران
وكشف المصدر ،أنه في وقت
بعدم الوجود في الجنوب السوري ،طلبت روسيا ومسؤولون
سوريون األسبوع الماضي من طهران ،زيــادة قواتها على
األرض شمال سورية في إطار استعدادات لـ«معركة إدلب».
وأوضح المصدر أنه رغم لقاء الرئيسين الروسي فالديمير

بوتين والتركي رجب طيب إردوغان وزيارة الرئيس السوري
بشار األســد إلــى روسيا للقاء بوتين ومـحــاوالت التوصل
إلــى اتفاق حــول شــروط إنهاء الــوجــود التركي في سورية،
فإن دمشق وموسكو رصدتا «تحركات مشبوهة» من أنقرة
وتتخوفان من تعزيز تركيا قواتها في الشمال السوري بدل
سحبها ،لذلك فمن الضروري بدء عملية واسعة لفرض أمر
واقع يسبق أي تحرك تركي.
وفند المصدر التقارير اإلسرائيلية عــن سحب إيــران
نصف عديدها من سورية بالقول ،إنه تم بالفعل سحب
عدد كبير من مقاتلي لواء «فاطميون» الذي يضم مقاتلين
ً
شيعة أفغان إلعادتهم إلى بالدهم ،مضيفا أن بعض فصائل
«الحشد الشعبي» العراقي سحبت مقاتلين مــن سورية
بسبب االنتخابات بشكل مؤقت ،وأكد أن «الحرس الثوري»

قام بزيادة قواته من الخبراء العسكريين في سورية ،لكن
القوات العسكرية المقاتلة المعروفة بـ «مدافعي الحرم» لم
ً
تتم زيادتهم وعاد بعضهم إلى إيران أخيرا للمشاركة في
مراسم «أربعين الحسين» لكن سوف يعودون إلى سورية
ً
قريبا.
إل ــى ذل ــك ،قــالــت وزارة الـخــارجـيــة اإلي ــران ـي ــة ،إن طـهــران
أبلغت دول الجوار أنها لن تتحمل أي وجود إسرائيلي قرب
حدودها.
وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده أمس ،إن
ً
ً
إسرائيل «تزعزع األمن انطالقا من الدول الخليجية وصوال
إلى شمال إيران ،وعلى دول المنطقة أن تحذر».
من ناحية أخرى ،قال المتحدث باسم الخارجية اإليرانية
أمس ،إن المحادثات بين بالده والسعودية تجري في أجواء

إيـجــابـيــة وتــركــز عـلــى الـقـضــايــا الثنائية واإلقـلـيـمـيــة ،بعد
تصريح لوزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان
قال فيه إن المفاوضات بين الطرفين جرت في أجواء ودية
لكن لم يحدث اي تقدم.
ومساء أمس األول ،أعلن المتحدث باسم الجمارك اإليرانية
استئناف حركة ال ـصــادرات مــن ب ــاده إلــى السعودية بعد
ً
انقطاعها كـلـيــا عـلــى م ــدى س ـنــوات بسبب قـطــع الـعــاقــات
الدبلوماسية بين البلدين.
ً
ن ــووي ــا ،أعـلـنــت الـنــاطـقــة بــاســم وزي ــر خــارجـيــة االت ـحــاد
األوروبــي جوسيب بوريل أمــس ،أنه من غير المرتقب عقد
أي لقاء مع اإليرانيين بعد غد في بروكسل حول استئناف
المحادثات بشأن الملف النووي ،بعد إعــان طهران زيارة
للمفاوض اإليراني علي باقري.

انقسام بين الفصائل الخاسرة في االنتخابات ...والصدر يقود مفاوضات التحالف
●

طهران  -فرزاد قاسمي

ف ـش ــل ق ــائ ــد «ف ـي ـل ــق ال ـ ـقـ ــدس»،
الـ ـ ـ ـ ــذراع الـ ـخ ــارجـ ـي ــة لـ ــ«الـ ـح ــرس
ال ـث ــوري» ال ـلــواء إسـمــاعـيــل قآني
فــي عـقــد اجـتـمــاع لـجـمــع الـلـقــوى
العراقية الشيعية ،حسبما أفادت
مصادر إيرانية مطلعة «الجريدة»،
فـ ــي مـ ـح ــاول ــة لـ ـتـ ـف ــادي ح ـصــول
ت ـص ــادم شـيـعــي ـ شـيـعــي بسبب
نتائج االنتخابات التي جرت في
 10الجاري ،وأسفرت عن خسائر
قاسية للفصائل المتحالفة مع
إيران.
وقالت المصادر ،إن رجل الدين
الشيعي مـقـتــدى ال ـصــدر ،الفائز
األكـ ـب ــر ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،رف ــض
ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي اج ـت ـم ــاع الح ـيــاء
الـتـحــالــف الشيعي ال ــواس ــع ،لكن
األمـ ـ ــر ل ــم ي ـق ـت ـصــر ع ـل ـي ــه ،ف ـق ــادة
ف ـصــائــل مـحـســوبــة ع ـلــى ط ـهــران
رفضوا كذلك التجاوب مع دعوة
قآني ،وسط تقارر عراقية تتحدث
عن شرخ بين الفصائل بين مؤيد
للتهدئة ودعاة التصعيد.
وأش ـ ــار ال ـم ـصــدر إل ــى أن أحــد

أسباب خروج قادة الفصائل من
ع ـب ــاءة قــآنــي ه ــو أن ـهــم وب ـعــد أن
حصلوا على حصص ومناصب
س ـيــاس ـيــة ف ــي الـ ــداخـ ــل ال ـع ــراق ــي
بات بإمكانهم تأمين ميزانيتهم
مـ ــن الـ ــداخـ ــل وب ـس ـب ــب الـ ـظ ــروف
الـصـعـبــة ال ــذي يــواجـهـهــا «فيلق
الـقــدس» في تأمين الدعم المالي
بعضا لم
لهذه المجموعات ،فإن
ً
يعد ينصت لطهران إال إذا كانت
ال ـن ـص ـي ـحــة ت ـص ــب م ـب ــاش ــرة فــي
مصلحته.
ومـ ــع تـ ـس ــارع األحـ ـ ـ ــداث ،نحو
م ــزي ــد م ــن ال ـت ـص ـع ـيــد واالن ـ ــزالق
ال ــى مــواجـهــة فــي ال ـش ــارع ،طالب
الــرئ ـيــس ال ـعــراقــي بــرهــم صــالــح،
أم ــس ،الـجـهــات الـمـعـتــرضــة على
نتائج االنتخابات بالتزام األطر
ّ
التعر ّض لألمن
القانونية وعــدم
ً
العام والممتلكات ،محذرا من أن
العراق «يواجه تحديات جسيمة
في ظرف دقيق يستدعي توحيد
الـ ـص ــف ال ــوطـ ـن ــي وت ـغ ـل ـي ــب لـغــة
ال ـح ــوار ،واالن ـط ــاق نـحــو تلبية
االستحقاقات وتطلعات الشعب».
وبالتزامن مع تصريحات جرى

تداولها لصحافي عــراقــي ّ
مقرب
من «الحشد» ّلوح فيها بخيارات
عسكرية لالعتراض على النتائج،
اعتبر صالح ،في بيان ،أن «احترام
الدولة ومؤسساتها والحفاظ على
ال ـم ـســار الــدي ـمــوقــراطــي السلمي
أمانة تضحيات الشعب على مدى
عقود من االستبداد واالضطهاد
والـ ـعـ ـن ــف ،وأمـ ــانـ ــة ال ـت ـض ـح ـيــات
ال ـج ـس ــام لـ ـق ــوات األم ـ ــن ال ـب ـطـلــة،
مــن الـجـيــش وال ـشــرطــة والـحـشــد
الشعبي والبيشمركة».
وكان رئيس الــوزراء مصطفى
الكاظمي قد رفض خالل احتفالية
ذكرى المولد النبوي في األعظمية
أم ـ ــس األول «سـ ـي ــاس ــة االبـ ـت ــزاز
وال ـتــدل ـيــس» ،ودع ــا إل ــى ض ــرورة
«تـجــاوز الـخــافــات ،والعمل على
إع ـ ــادة ث ـقــة ال ـمــواط ـن ـيــن بــالـعـمــل
السياسي».
ول ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــوم الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــان ـ ـ ــي ،نـ ـش ــرت
السلطات ،أمس ،قوات إضافية في
الشوارع والساحات العامة وفي
ً
محيط المنطقة الخضراء ،تحسبا
للتظاهرات االحتجاجية للكتل
واألح ــزاب الشيعية التي أخفقت

«أنصار العسكر»
يطالبون بإسقاط حمدوك

طالب أنصار تسليم
السلطة للجيش السوداني
المعتصمين في الخرطوم
لليوم الثالث ،أمس ،بإسقاط
رئيس الحكومة االنتقالية
عبدالله حمدوك الذي جمع
حكومته في اجتماع طارئ
لبحث األزمة السياسية التي
وصفها بأنها «األسوأ» منذ
إسقاط عمر البشير عام .2019
وفي اليوم الثالث العتصامهم،
ردد المعتصمون ،المؤيدون
لتولي العسكريين السلطة
كاملة هتافات تدعو إلى حل
الحكومة المدنية وإسقاط
رئيسها.
وتجمع العشرات أمام مقر
مجلس الوزراء بوسط
العاصمة الخرطوم وهم
يهتفون «يسقط يسقط
حمدوك» .ويواصل المئات
اعتصامهم في الخيام
التي نصبوها أمام القصر
الرئاسي.

المنقوش :مبادرة مدعومة
ً
دوليا الستقرار ليبيا

أعلنت وزيرة الخارجية
الليبية نجالء المنقوش،
عن مبادرة «استقرار ليبيا»،
مشيرة إلى أنه سيتم عقد
مؤتمر وزاري دولي ،بعد
غد ،في طرابلس لدعم هذه
المبادرة .وقالت المنقوش في
تصريح ،أمس ،إن «المبادرة
تتركز على مسارين ،المسار
األمني العسكري والمسار
االقتصادي».
وأضافت« :نهدف من هذه
المبادرة التأكيد على احترام
سيادة ليبيا واستقاللها
ومنع التدخالت الخارجية
السلبية ،وأن تكون بالدنا
ساحة للمنافسة االقتصادية».

«حماس» :صفقة أسرى
قريبة مع إسرائيل

العراق :قآني يفشل في جمع القوى الشيعية
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .وم ـ ــع اقـ ـت ــراب
التظاهرة المركزية لتحالف الفتح،
ب ـق ـي ــادة ه ـ ــادي الـ ـع ــام ــري ،ال ــذي
خـســر ثلثي م ـقــاعــده ،مــن ساحة
الطابقين للتنديد بالمفوضية
العليا لالنتخابات ،واالعـتــراض
عـ ـل ــى ال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج ،أغـ ـلـ ـق ــت ق ـ ــوات
األمــن والفرقة الخاصة المنطقة
الـخـضــراء ،ولــم تسمح بالدخول
ّ
ً
إل لمن يحمل تصريحا.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،أع ـل ــن آمـ ــر ل ــواء
الــوعــد ال ـص ــادق ،الـتــابــع للحشد
الشعبي ،محمد التميمي ،أمس،
عـ ــن اعـ ـتـ ـص ــام م ـف ـت ــوح أم ـ ـ ــام كــل
بوابات المنطقة الخضراء ،حتى
«ت ـن ـف ـيــذ أم ــري ــن م ـهـ ّـم ـيــن ،األول:
إلغاء االنتخابات بصورة كاملة،
والـ ـث ــان ــي :ت ـنـ ّـحــي ال ـكــاظ ـمــي عن
الـحـكــم ،وتسليم اإلدارة لرئيس
السلطة القضائية فائق زيدان».
وفي إطار التصعيد المستمر،
اعتبر األمين العام لـ «كتائب حزب
الله ـ الـعــراق» أبــو علي العسكري
االنتخابات «عملية احتيال وخداع
تستدعي محاكمة الكاظمي بتهمة
الـخـيــانــة العظمى وال ـتــواطــؤ مع

سلة أخبار

أفادت حركة «حماس»
الفلسطينية ،أمس ،بأنها
على «موعد قريب» مع صفقة
جديدة لتبادل األسرى مع
إسرائيل ،لكنها لم تحدد
بالضبط توقيت إتمامها.
وأضافت «حماس» في
بيان أن اإلفراج عن الجنود
اإلسرائيليين المأسورين في
غزة لن يكون له ثمن سوى
اإلفراج عن أسراها.
ونشرت كتائب «القسام»
الجناح العسكري لـ«حماس»
رسالة إلى األسرى
الفلسطينيين في السجون
اإلسرائيلية بالتزامن مع
الذكرى العاشرة لصفقة «وفاء
األحرار» التي تمت في .2011

تعرض عاصمة إقليم
تيغراي لضربات جوية

احتجاج ضد نتائج االنتخابات العراقية
ً
األعداء للتزوير» ،مشددا على حق
التظاهر تحت حماية ومسؤولية
األجهزة األمنية.
وتحدث العسكري عن «مخطط
أم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي وإق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي ومـ ـحـ ـل ــي
الستبعاد ممثلي ثقافة الحشد
الشعبي من البرلمان» .وكتب ،في
تغريدة« ،المقاومة قالت كلمتها،
وبـ ّـي ـنــت مــوقـفـهــا ف ــي ال ــدف ــاع ّعن
ً
حـقــوق الشعب ال ـعــراقــي ،م ـحــذرا
م ــن أن «األم ـ ــور ذاه ـب ــة إل ــى م ــا ال
ُيحمد عقباه».
وفـ ـيـ ـم ــا أعـ ـلـ ـن ــت ال ـم ـف ــوض ـي ــة
الـعـلـيــا أن ت ـج ــاوز ع ــدد الـطـعــون

في االنتخابات الـ« 1000لن ّ
يغير
الـ ـنـ ـت ــائ ــج» ،وص ـ ــل زعـ ـي ــم ال ـت ـيــار
ال ـ ـص ـ ــدري م ـق ـت ــدى ال ـ ـصـ ــدر إل ــى
ب ـغ ــداد ،أم ــس ،لـلـقــاء شخصيات
سـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة واإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ع ـل ــى
الـمـفــاوضــات مــع الـكـتــل لتشكيل
الحكومة المقبلة.
وأك ـ ــد الـ ـح ــزب الــدي ـمــوقــراطــي
ال ـكــردس ـتــانــي ،بــزعــامــة مـسـعــود
ً
بارزاني ،أمس ،أن لديه تقاربا مع
الكتلة الصدرية ،رغم عدم وجود
أي اتفاق رسمي.
من جهتها ،أكدت حركة امتداد،
الـمـنـبـثـقــة ع ــن ت ـظ ــاه ــرات ،2019

(أ ف ب)

امتالكها رؤيــة واضحة لتشكيل
ً
الحكومة «بعيدا عن المحاصصة
الطائفية والحزبية» ،مشيرة إلى
وجــود تفاهمات مــع المستقلين
وكتل جديدة لتشكيل كتلة كبيرة،
ً
تضم أكثر من  70نائبا.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،ه ـنــأ الـمـتـحــدث
باسم «الخارجیة» اإليرانية ،سعید
خـطـیــب زادة ،حـكــومــة الكاظمي
وال ـش ـع ــب والـ ـ ـن ـ ــواب ال ـعــراق ـي ـيــن
بنجاح االنتخابات ،التي اعتبرها
ً
«شأنا عراقيا داخليا» ،آمال تشكيل
حكومة جدیدة عبر التوافق.
(بغداد  -وكاالت)

تعرضت مدينة ميكيلي
عاصمة إقليم تيغراي الواقعة
في شمال إثيوبيا ،أمس،
لضربات جوية.
وقال تلفزيون تيغراي ،الذي
تسيطر عليه «جبهة تحرير
شعب تيغراي» ،إن الغارات
أصابت العديد من المدنيين.
وتأتي الضربات الجوية بعد
تقارير عن استعداد حكومة
أديس أبابا المركزية لشن
هجوم بري جديد على اإلقليم
المتمرد الستعادة السيطرة
عليه من «جبهة تيغراي».

ةديرجلا
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بكين تنفي اختبار صاروخ فرط صوتي ...وواشنطن تراقب
● روسيا تجمد عالقتها مع «الناتو» ● قلق ماليزي  -إندونيسي من غواصات «أوكوس»
نفت الصين صحة تقارير عن
اختبارها لصاروخ فرط صوتي
فضائي يمكنه حمل رؤوس
نووية ،وقالت إنها أجرت
تجربة إلطالق «مركبة فضاء»
بالتزامن مع تأكيد واشنطن
أنها تراقب قيام بكين بتطوير
أسلحة متقدمة ،في حين
علقت روسيا عمل بعثتها لدى
«الناتو» بخضم توتر متصاعد
بين الشرق والغرب.

غ ـ ـ ـ ـ ــداة ت ـ ـقـ ــريـ ــر غـ ـ ــربـ ـ ــي ع ــن
ً
اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارهـ ــا ص ـ ـ ــاروخ ـ ـ ــا ف ــرط
صــوتــي فـضــائــي يمكنه حمل
رؤوس ن ـ ــوو ي ـ ــة ،وال يـمـتـلــك
مثله سوى الواليات المتحدة
وروس ـيــا ،نفت الـصـيــن ،أمــس،
ق ـي ــام ـه ــا ب ـت ـج ــرب ــة ال ـ ـصـ ــاروخ
الـ ـ ـ ــذي يـ ـشـ ـك ــل ،فـ ــي حـ ـ ــال ك ــان
ً
ً
ً
األمــر حقيقيا ،اختراقا جديدا
لـمـنـظــومــة ال ــدف ــاع األم ـيــرك ـيــة
الـعــالـمـيــة ال ـم ـعــروفــة ب ــ"ال ــدرع
الـصــاروخــي" ،وقالت إن ما تم
في يوليو الماضي هو "اختبار
لمركبة فضاء".
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي خـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــر
ج ـ ـ ـيـ ـ ــوس ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــي م ـ ـت ـ ـصـ ــاعـ ــد
وخ ـ ـطـ ــوات أم ـي ــرك ـي ــة بــات ـجــاه
الـتــركـيــز عـلــى مــواجـهــة زي ــادة
ق ــدرة ال ـع ـمــاق الـصـيـنــي على
الـمـنــافـســة بـشـتــى ال ـم ـجــاالت،
ق ـ ــال ال ـم ـت ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة
الخارجية الصينية تشاو لي
ً
جيان" :لم يكن صاروخا ،كانت
مركبة فضاء".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ـ ـ ــه "اخ ـ ـت ـ ـب ـ ــار
دوري" الـ ـغ ــرض م ـن ــه تـجــربــة
التكنولوجيا من أجل معاودة
استعمال المركبة.
وأرجع تشاو أهمية اختبار
م ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاودة االسـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال إلـ ــى
أن ـ ــه "ي ـت ـي ــح وس ـي ـل ــة رخـيـصــة
ومناسبة للبشر للسفر اآلمن
إلى ومن الفضاء".

مراقبة وإضعاف

الصين
ً
تحفر أنفاقا
للصواريخ
االستراتيجية
بالمئات ويجب
عدم التظاهر
بأننا نعيش
في عالم ثنائي
القطب
جون بولتون

ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ص ـ ــرح وزي ــر
الدفاع األميركي لويد أوستن،
أم ـ ــس ،بـ ــأن "واش ـن ـط ــن تــراقــب
عــن كثب تطوير الصين نظم
أسلحة متقدمة".
ورفض أوستن ،خالل مؤتمر
مع نظيره الجورجي جوانشير
ب ــورش ــوالدزي ،التعليق على
تـ ـق ــري ــر نـ ـش ــرت ــه "ف ــاي ـن ـن ـش ــال
ً
تايمز" ،السبت الماضي ،نقال
عن  5مصادر مطلعة يفيد بأن
الصاروخ الذي اختبرت بكين
شق طريقه عبر الفضاء ودار
حــول األرض بـمــدار منخفض
قبل النزول صوب هدفه الذي
ً
أخطأه بنحو  24ميال.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء تـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــب الـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــر

التعليق على تقرير الصحيفة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،ال ـت ــي ذك ـ ــرت أن
الـ ـخـ ـط ــوة ال ـص ـي ـن ـي ــة ف ــاج ــأت
االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات األمـ ـي ــركـ ـي ــة،
ب ــال ـت ــزام ــن م ــع إع ــان ــه تــوقـيــع
م ــذك ــرة ت ـفــاهــم ب ـشــأن م ـبــادرة
تـ ـع ــزي ــز الـ ـ ــدفـ ـ ــاع وال ـ ـ ـ ـ ــردع فــي
ج ــورج ـي ــا ال ـم ـتــاخ ـمــة ل ـحــدود
روسيا بوسط آسيا.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار أوسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــن إل ـ ـ ـ ــى أن
ال ـم ـبــادرة ،الـتــي تثير حفيظة
موسكو" ،تمثل مرحلة جديدة
مــن تـعــاونـنــا األم ـنــي الثنائي
وتـ ـ ــوضـ ـ ــح ال ـ ـ ـتـ ـ ــزام الـ ـ ــواليـ ـ ــات
المتحدة بدعم تبليسي".
وفـ ــي وقـ ــت س ــاب ــق ،اع ـتــرف
المتحدث باسم "البنتاغون"،
جـ ــون ك ـي ــرب ــي ،بـ ــأن ن ـجــاحــات
الـصـيــن فــي مـجــال الـصــواريــخ
والـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ي ـ ـم ـ ـثـ ــل م ـش ـك ـل ــة
لواشنطن.
وإذا تـ ــم ت ــأك ـي ــد ال ـخ ـط ــوة،
فـ ـ ـق ـ ــد ت ـ ـض ـ ـعـ ــف ال ـ ـ ـصـ ـ ــواريـ ـ ــخ
الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة ،ع ـلــى
أرض الــواقــع ،أهمية منظومة
"ال ـ ـ ــدرع األم ـي ــرك ــي ال ـعــال ـمــي"،
بعد تمكن روسـيــا مــن تطوير
رؤوس حــرب ـيــة ف ــرط صــوتـيــة
"أفـ ــان ـ ـغـ ــارد" ،وص ـ ـ ــاروخ ثقيل
ج ــدي ــد "سـ ــارمـ ــات" ق ـ ــادر على
حـ ـم ــل شـ ـحـ ـن ــات ن ـ ــووي ـ ــة إل ــى
ن ـصــف ال ـك ــرة األرضـ ـي ــة اآلخ ــر
عبر القطب الجنوبي ،لتجاوز
ب ـط ــاري ــات ال ــدف ــاع األم ـيــرك ـيــة
الرئيسية.
يـ ـعـ ـن ــي ن ـ ـج ـ ــاح بـ ـكـ ـي ــن ف ــي
تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوي ـ ـ ــر صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاروخ بـ ـ ـه ـ ــذه
اإلمكانيات أن "خطط الواليات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة لـ ـت ــوجـ ـي ــه ض ــرب ــة
نــوويــة استباقية ضــد روسيا
أو الصين" ،والبقاء فــي مأمن
من ضربة جوابية ،باالحتماء
تحت درع الدفاع الصاروخي
العالمي ،لــم تعد ســوى "فكرة
وهمية".

عالم ثالثي
فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،ذك ــر جــون
ب ــولـ ـت ــون م ـس ـت ـش ــار ال ــرئ ـي ــس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي الـ ـس ــاب ــق دونـ ــالـ ــد
ترامب السابق لألمن القومي
ً
أن ا ل ـ ـص ـ ـيـ ــن تـ ـحـ ـف ــر أ ن ـ ـفـ ــا قـ ــا

لـ ـلـ ـص ــواري ــخ االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
بالمئات.
وأشــار بولتون إلــى أن هذه
األن ـف ــاق يمكن أن تــوضــع بها
ً
صواريخ تحمل رؤوسا نووية،
ً
مشيرا إلى أن إمكانيات بكين
النووية تتوسع بسرعة.
أدل ــى الـمـسـتـشــار الــرئــاســي
ً
السابق بهذا التصريح ردا على
س ــؤال ح ــول سـبــب معارضته
التفاقيات الـحــد مــن األسلحة
االستراتيجية وقوله في وقت
سابق إن "بكين ستصبح أقوى
اقتصاد في القرن المقبل".
وج ــدد بــولـتــون تــأكـيــده أنــه
يعتقد "بأن علينا اإلقرار بأننا
لم نعد في عالم ثنائي القطب
ً
نـ ـ ــوويـ ـ ــا ،روس ـ ـيـ ــا وال ـ ــوالي ـ ــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،ك ـ ـمـ ــا كـ ـ ـ ــان األمـ ـ ــر
عـلـيــه ف ــي ال ـح ــرب الـ ـب ــاردة مع
ق ــوات نــوويــة صـغــرى لفرنسا
وب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا وال ـ ـص ـ ـيـ ــن .اآلن
إذا أردت ال ـح ــد م ــن األسـلـحــة
ال ـنــوويــة ف ــإج ــراء الـمـحــادثــات
ال ـث ـنــائ ـيــة ل ــم ت ـعــد ل ــه ف ــائ ــدة".
ً
داع ـي ــا إل ــى ضــم بـكـيــن إل ــى أي
مـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــات حـ ـ ـ ــول األسـ ـلـ ـح ــة
االستراتيجية والـنــوويــة "وال

الهند :نزوح وإعادة توطين اآلالف
في كشمير وسط اغتياالت طائفية
كشف م ـســؤوالن أمـنـيــان هـنــديــان أمــس أن
السلطات نقلت آالف العمال الوافدين في الشطر
الهندي من إقليم كشمير ،ذي الغالبية المسلمة
والمتنازع عليه مع باكستان ،إلى مناطق آمنة،
في حين فر المئات من الوادي الواقع في جبال
الهيمااليا بعد موجة من االغتياالت.
وم ـن ــذ أوائ ـ ــل أك ـت ــوب ــر ،س ـقــط ف ــي كشمير
 11قتيال مــن المدنيين ،بينهم  7مــن العمال
الــوافــديــن مــن ال ـهـنــدوس والـسـيــخ فــي جــرائــم
قتل يشتبه فــي أن مرتكبيها مــن المتمردين
المسلمين االنـفـصــالـيـيــن ،رغ ــم حـمـلــة أمنية
واسـعــة فــي اإلقليم هــي األوس ــع منذ أن ألغى
رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـه ـن ــدي ال ـق ــوم ــي الـمـتـشــدد
ناريندرا مودي الحكم شبه الذاتي في المنطقة
عام .2019
وقــال مسؤول رفيع بالشرطة« :نقلنا آالف
الـعـمــال إل ــى مـنــاطــق آم ـنــة ،ونـسـهــل عــودتـهــم
ل ـب ـل ــدات ـه ــم» ،مـضـيـفــا أن ق ـ ــوات األم ـ ــن ع ــززت
دوريــاتـهــا فــي مناطق أخ ــرى لمنع أي نشاط

للمتشددين .وتسبب العنف في نــزوح مئات
الهندوس من كشمير ،بما في ذلك بعض من
عادوا إلى الــوادي ،بموجب برنامج للحكومة
االتحادية بعد نــزوح جماعي من اإلقليم في
التسعينيات ،وعددهم  4آالف .ومنذ سيطرة
ح ــرك ــة ط ــال ـب ــان ع ـل ــى كـ ــابـ ــول ،ف ــي مـنـتـصــف
أغسطس ،تشهد كشمير تصعيدا في التوتر،
مع تنفيذ المتمردين هجمات ،وقيام قوات األمن
بعمليات ضد مخابئ المتمردين ،وعمليات
تسلل عبر خط وقف النار بين الهند وباكستان.
وأوضحت صحيفة «واشنطن بوست» أن أحد
الضحايا ،ماخان الل بيندرو ،وهو هندوسي،
قضى حياته في إدارة صيدلية كبيرة في مدينة
سريناغار ذات األغلبية المسلمة في كشمير،
مضيفة« :هذا الشهر ،اقتحم مسلحون متجره
في سوق مزدحم ،وأطلقوا النار عليه  4مرات
من مسافة قريبة».
ومن بين القتلى مدرسان وبائع متجول ،من
الهندوس والسيخ ،ما دفع عشرات العائالت،

ال ـتــي يعمل معظمها فــي وظــائــف حكومية،
إلى مغادرة المنطقة المجاورة ذات الغالبية
الهندوسية.
وكــانــت كشمير نقطة اشـتـعــال بين الهند
وباكستان منذ تقسيم شبه الـقــارة الهندية،
وه ــي مقسومة بـيــن الــدولـتـيــن مـنــذ استقالل
البلدين عام  ،1947ويطالب كالهما بالسيطرة
عـلـيـهــا ب ــال ـك ــام ــل ،وت ـس ـب ـبــت ف ــي اث ـن ـت ـيــن من
الحروب الثالث التي دارت بينهما.
وت ـخ ـش ــى ن ـي ــودل ـه ــي أن ت ـ ـ ــؤدي س ـي ـطــرة
«طــالـبــان» مـجــددا على أفغانستان المجاورة
إلى تحفيز المتمردين في الشطر الهندي من
كشمير .وفي وقت سابق هذا األسبوع ،خالل
قمة لمجموعة العشرين في روما ،دعا مودي
إلى جهود دولية لمنع أفغانستان من التحول
م ــن ج ــدي ــد إلـ ــى مـ ــاذ «ل ـل ـت ـطــرف واإلرهـ ـ ـ ــاب».
وتـقــول وكــالــة الصحافة الفرنسية إن مــودي
طــرح مـخــاوف الهند على الرئيس األميركي
جو بايدن.

ماكرون يبدأ إصالح القضاء قبيل «الرئاسية»
بينما تـتــزايــد سخونة األج ــواء االنتخابية قبل أشـهــر قليلة من
االنتخابات الرئاسية في فرنسا ،أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل
م ــاك ــرون ،أمـ ــس ،ف ــي كـلـمــة بـقـصــر ال ـم ــؤت ـم ــرات ف ــي بــوات ـي ـيــه (غ ــرب)
«المشاورات العامة للقضاء» ،المسؤولة عن تقديم مقترحات تستهدف
ً
إصالح النظام القضائي ،ردا على استياء القضاة واالنتقادات بشأن
تباطؤ المحاكمات وذلك.
وستجري المشاورات العامة لعدة أشهر ،في ورشات عمل ،ويشارك
فيها ممثلون عن مجمل النظام القضائي :القضاة والنيابة والكتبة
والمحامون والمحضرون ومشرفو السجون ،إضافة إلــى مواطنين
متطوعين ،عبر منصة رقمية.
وستقوم لجنة مستقلة بتوجيه العمل وضمان استقالليته يرأسها
جان مارك سوفيه ،رئيس لجنة التحقيق التي نشرت في مطلع أكتوبر
ً
تـقــريــرا حــول حجم االع ـتــداء ات الجنسية على األطـفــال فــي الكنيسة
الكاثوليكية.
ً
ستقدم هذه اللجنة استنتاجاتها إلى الحكومة في فبراير ،انطالقا
من المقترحات المقدمة خالل المشاورات ،مع «تفويض مطلق» من أجل
«إصالح شامل» ،بحسب الرئاسة الفرنسية.
وأضافت الرئاسة أن «أي شيء قد يندرج ضمن القواعد» ،أي أنه لن
يحتاج إلى التصويت على قانون لتطبيقه« ،سيتم تنفيذه في أسرع
و قــت ممكن ،ببراغماتية» ،قبل اال نـتـخــا بــات الرئاسية والتشريعية
في ربيع  .2022من ناحية أخــرى ،بما أن الجمعية الوطنية ستعلق
جلساتها فــي نهاية شهر فـبــرايــر ،أي قبل شهر ونـصــف الشهر من
االنتخابات الرئاسية ،فإن كل ما يستلزم اصدار قانون ،بما في ذلك
طلب تمويل من الميزانية ،سيتعين عليه انتظار الوالية الرئاسية
القادمة.
أعلن الرئيس عن هذه المشاورات العامة في يونيو ،عقب استقباله
أبرز قاضيين في فرنسا ،هما شانتال أرينز رئيسة محكمة النقض،
وفرانسوا مولينز المدعي العام في محكمة النقض.
وأعــربــا خــال اللقاء عــن استياء القضاة داعـيــن إلــى هــذا االج ــراء،
خشية «التشكيك المستمر بالقضاء» وتوجيه االنتقاد لبطئه وتقاعسه
المفترض من قبل نقابات الشرطة والسياسيين.
تفاقم االستياء بعد اتـهــام وزيــر الـعــدل إريــك دوب ــون موريتي في

ماكرون يلقي كلمة بقصر المؤتمرات في بوتييه أمس
(رويترز)
قضية تضارب مصالح .وكان ندد بوجود «حرب» تشنها ضده بعض
نقابات القضاة .وأوضحت الرئاسة أنه سيجري نقاشات مع المواطنين
وطالب الحقوق والنواب واصحاب المهن القانونية من جميع أنحاء
فرنسا والشرطة.
وأظهر استطالع للرأي ،أمس زيادة الدعم لماكرون بنوايا لتصويت
لتصل إلى .%8.25
ومع ذلك ،شهد الفارق بين شعبية ماكرون وأقرب منافسيه ،وهي
مارين لوبن ،تراجعا من  8 .3نقاط مئوية قبل أسبوع إلى  7 .1نقاط
ً
حاليا.

داعي ألن نتظاهر بأننا نعيش
في عالم الحرب الباردة ثنائية
القطب".

مضيق تايوان
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،وج ـهــت
الـصـيــن ان ـت ـقــادات الذع ــة لكل
م ـ ــن أم ـ ـيـ ــركـ ــا وكـ ـ ـن ـ ــدا بـسـبــب
إرسـ ـ ـ ــال كـ ــل م ـن ـه ـمــا سـفـيـنــة
حــربـيــة إل ــى مـضـيــق تــايــوان،
ن ـه ــاي ــة األسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـم ــاض ــي،
قائلة إنهما "تزعزعان السالم
واالستقرار في المنطقة".
وجــاء في منشور للجيش
ال ـص ـي ـنــي" :تـ ــايـ ــوان جـ ــزء من
ال ـص ـي ــن .ق ــوات ـن ــا ت ـب ـقــى على
درج ــة عــالـيــة مــن االس ـت ـعــداد
وس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرد بـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزم عـ ـ ـل ـ ــى أي
تهديدات أو استفزازات".
مــن جانبها ،نشرت وكالة
أنباء تايوان الرسمية ،أمس
ً
األول ،تـ ـ ـق ـ ــر ي ـ ــرا يـ ـفـ ـي ــد بـ ــأن
الـ ـجـ ـي ــش األم ـ ـيـ ــركـ ــي أكـ ـ ــد أن
م ــدم ــرة ت ــاب ـع ــة ل ــه وف ــرق ــاط ــة
كندية عبرتا مضيق تايوان
مـ ــن  14و حـ ـت ــى  16أ ك ـت ــو ب ــر
الجاري ،مبرزة التزامها بأمن

موسكو و«الناتو»
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،أع ـل ـنــت
روسـ ـي ــا ،أمـ ــس ،تـعـلـيــق عمل
ب ـع ـث ـت ـهــا لـ ـ ــدى حـ ـل ــف ش ـمــال
األط ـل ـســي "الـ ـن ــات ــو" ،وإغ ــاق
مكتب االرتباط التابع للحلف
في موسكو ،بعد سحب أوراق
اعتماد ثمانية مندوبين روس
ل ــدى الـتـكـتــل ال ـغــربــي بتهمة
التجسس.
وأوضـ ــح وزي ــر الـخــارجـيــة
الروسي سيرغي الفروف ،أن
بـ ــاده قـ ــررت تـعـلـيــق أنـشـطــة
بـعـثـتـهــا وت ـجــريــد الـعــامـلـيــن
ب ــ"ب ـع ـثــة ال ـن ــات ــو" ابـ ـت ــداء من
شهر نوفمبر المقبل .و قــال:
"إن الظروف األساسية لعمل

سلة أخبار
باريس« :فاغنر» ّ
تحل مكان
السلطة بإفريقيا الوسطى

اتهم وزير الخارجية
الفرنسي جان إيف لودريان،
مرتزقة مجموعة فاغنر
األمنية الروسية الخاصة
بـ "الحلول مكان" سلطة
الدولة في إفريقيا الوسطى،
وتجريدها من قدرتها
المالية.
وأضاف" :عندما يدخلون
دولة ما يضاعفون
االنتهاكات واالبتزازات
ً
واالنقضاض أحيانا من أجل
الحلول مكان سلطة البلد".
وأوضح أن "المثال الصارخ
هو جمهورية إفريقيا
الوسطى ،حيث تصادر
القدرة المالية للدولة لكي
تحصل على أجرها".

صواريخ صينية خالل استعراض بـ«المدينة المحرمة» في بكين
مـنـطـقــة الـمـحـيـطـيــن ال ـه ــادئ
والهندي.
وش ـ ــددت الـصـيــن الضغط
على تــايــوان خــال األسابيع
الماضية ،عبر تحليق عشرات
ال ـ ـ ـطـ ـ ــائـ ـ ــرات ال ـ ـحـ ــرب ـ ـيـ ــة فـ ــوق
الجزيرة ذات الحكم الذاتي في
استعراض قوة وضع المنطقة
كلها على حافة الحرب.

دوليات

مـ ـشـ ـت ــرك لـ ــم تـ ـع ــد مـ ـت ــوف ــرة".

مناورات وقلق
إلــى ذلــك ،نشرت وزارة الدفاع
ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة ،أمـ ـ ـ ــس ،لـ ـقـ ـط ــات مــن
تدريبات "التعامل البحري "2021
الــروس ـيــة ـ الـصـيـنـيــة العسكرية
الـ ـت ــي جـ ـ ــرت فـ ــي بـ ـح ــر الـ ـي ــاب ــان
واختتمت أمس األول.
فـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق قـ ـ ــريـ ـ ــب ،أعـ ــربـ ــت
مـ ــال ـ ـيـ ــزيـ ــا وإن ـ ــدونـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــا ع ــن
قلقهما إزاء ما سيجلبه حصول
أستراليا على غــواصــات نووية،
بـمــوجــب شــراكــة "أوك ـ ــوس" التي
أبــرمـتـهــا مــع ال ــوالي ــات المتحدة
ً
وبريطانيا أخيرا ،من التأثير على
األوضاع في المنطقة .ورأى وزير
الـخــارجـيــة اإلنــدونـيـســي ،ريتنو
م ــارس ــودي ،أث ـنــاء مــؤتـمــر عـقــده
في جاكرتا مع نظيره الماليزي
سيف الدين عبدالله ،أن الصفقة
الجديدة التي يعتقد أنها ستؤدي
إل ـ ــى ت ـغ ـي ـيــر تـ ـ ـ ــوازن ال ـ ـقـ ــوى فــي
جنوب شرقي آسيا قبالة الصين،
بالقول إن "هــذا الوضع لن ينفع
ً
أحدا بالتأكيد".
(بكين ـ رويترز ،أ ف ب ،د ب أ)

بورما ستطلق 5636
ً
معتقال منذ انقالب فبراير

تعتزم بورما إطالق سراح
 5636شخصا اعتقلوا
بسبب مشاركتهم في
تظاهرات مناهضة لالنقالب
العسكري منذ فبراير ،وفق
ما أعلن رئيس المجموعة
العسكرية الحاكمة مين
أونغ هالينغ ،أمس.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة
من استبعاد هالينغ من
قمة رابطة دول جنوب شرق
آسيا (آسيان) المقبلة.
ّ
ويشن العسكريون منذ
االنقالب حملة قمع دامية
ضد المعارضين ،قتل
خاللها أكثر من  1100مدني،
واعتقل .8400

ةديرجلا
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رياضة

تمديد تفرغات العبي «األولمبي» قبل تصفيات كأس آسيا
حازم ماهر

تنتهي تفرغات العبي منتخبنا
األولمبي الخاصة بتصفيات
كأس آسيا تحت  23سنة 31
الجاري ،ويعمل مسؤولو اتحاد
الكرة على تمديدها حتى
انتهاء التصفيات.

يـ ـسـ ـع ــى م ـ ـسـ ــؤولـ ــو اتـ ـح ــاد
الكرة لتمديد التفرغ الرياضي
لالعبي منتخبنا األولمبي قبل
ا نـطــاق منافسات المجموعة
ال ــرابـ ـع ــة الـ ـت ــي س ـت ـق ــام خ ــال
ا لـ ـفـ ـت ــرة م ــن  27ا ل ـ ـجـ ــاري إ ل ــى
 2ن ــو فـ ـمـ ـب ــر ا ل ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل ،ض ـمــن
التصفيات المؤهلة لنهائيات
كأس آسيا تحت  23سنة.
وأن ـ ـ ـهـ ـ ــت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـع ــام ــة
ل ـل ــري ــاض ــة إجـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـت ـف ــرغ
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ط ـلــب االتـ ـح ــاد فــي
و قـ ــت س ــا ب ــق ع ـل ــى أن تـنـتـهــي
 31الجاري ،وذلك قبل تأجيل
منافسات المجموعة الرابعة
ً
يومين ،إذ كان مقررا إقامتها
ف ـ ــي ا ل ـ ـف ـ ـتـ ــرة م ـ ــن  25إ لـ ـ ــى 31
ً
الجاري ،نظرا العتذار االتحاد
ع ـ ــن اسـ ـتـ ـض ــاف ــة ال ـم ـج ـم ــوع ــة
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ع ـ ـ ـ ــدم ح ـ ـ ـصـ ـ ــول وف ـ ــد
م ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب بـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــادش عـ ـل ــى
الـ ـمـ ـص ــل الـ ـ ـخ ـ ــاص بـ ـفـ ـي ــروس
كورونا المستجد ،وذلك على
غ ــرار دول الـمـنـطـقــة وال ـعــديــد
م ــن دول ال ـعــالــم ال ـتــي تــرفــض
اسـتـقـبــال الـقــادمـيــن إلـيـهــا من
دون ت ـط ـي ـع ــم ،ل ـل ـح ـف ــاظ عـلــى
صحة الجميع.

الوفد يعود مساء اليوم
مــن جــا نــب آ خ ــر ،مــن المقرر
أن ي ـ ـ ـعـ ـ ــود و فـ ـ ـ ـ ــد م ـن ـت ـخ ـب ـن ــا
األولـ ـمـ ـب ــي إل ـ ــى الـ ـب ــاد م ـســاء

ً
ال ـ ـيـ ــوم ،قـ ــادمـ ــا م ــن ال ـعــاص ـمــة
الـ ـقـ ـط ــري ــة الـ ـ ــدوحـ ـ ــة ،عـ ـل ــى أن
يحصل الفريق على را حــة من
التدريبات يومين ،ويستأنف
ً
ت ــدريـ ـب ــات ــه اعـ ـتـ ـب ــارا م ــن أح ــد
ي ــو م ــي ا ل ـخ ـم ـيــس أو ا لـجـمـعــة
المقبلين على ملعب المرحوم
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـب ـك ــر ب ــات ـح ــاد
ال ـ ـ ـكـ ـ ــرة ،ث ـ ــم ان ـ ـت ـ ـظـ ــار ت ـح ــدي ــد
موعد المغادرة للمشاركة في
التصفيات.

اجتماع الجهازين
مع «الفنية»

إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر أن
تعقد اللجنة الفنية اجتماعا
مع الجهازين الفني واإلداري،
غ ـ ــدا األربـ ـ ـع ـ ــاء ل ـم ـنــاق ـش ـت ـه ـمــا
ف ــي ال ـخ ــروج م ــن الـ ــدور األول
لـبـطــو لــة " غ ــرب آ س ـيــا" ،وتسلم
ا ل ـت ـق ــر ي ــر ي ــن ا ل ـف ـن ــي واإلداري
ل ـل ـب ـطــولــة ،وك ــذل ــك لـلـمـعـسـكــر
ال ـق ـط ــري ،وال ـت ـط ــرق إل ــى أب ــرز
السلبيات واإل يـجــا بـيــات .كما
يـ ـشـ ـه ــد االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع الـ ـتـ ـط ــرق
إلـ ــى ال ـق ــائ ـم ــة ال ـن ـهــائ ـيــة ال ـتــي
سـ ـتـ ـش ــارك ف ـ ــي الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــات،
والتي تتكون من  23العبا.

أوزبكستان تستضيف
التصفيات

مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،اخ ـ ـتـ ــار
االتحاد اآلسيوي أوزبكستان

جانب من تدريبات األولمبي
الس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـنـ ـ ــاف ـ ـ ـسـ ـ ــات
ال ـم ـج ـم ــوع ــة ،ب ـع ــد تـغــاضـيـهــا
تطعيم وفد منتخب
عن شرط ُ
بنغالدش ،وأ بلغ اتحاد الكرة
الكويتي بــاأل مــر خــال اتصال
هــاتـفــي مــن مـســؤولــي االتـحــاد
القاري.

ي ــذ ك ــر أن ا ل ـق ــر ع ــة أ س ـف ــرت
عن وقوع منتخبنا األولمبي
فــي الـمـجـمــوعــة الــراب ـعــة إلــى
جانب منتخبات السعودية
وأوزبـ ـكـ ـسـ ـت ــان وب ـن ـغ ــادش،
عـلـمــا ب ــأن ن ـتــائــج الـمـنـتـخــب
األوزب ـ ـ ـكـ ـ ــي س ـي ـت ــم ش ـط ـب ـهــا،

ل ـ ـكـ ــون بـ ـط ــول ــة ك ـ ـ ــأس آس ـي ــا
ستقام في بالده.

الشباب يهزم األخضر
فاز منتخبنا للشباب لكرة
القدم تحت  19سنة ،على فريق
العربي بأربعة أ هــداف مقابل

ً
األبيض مكتمل الصفوف قبل مواجهة المحرق غدا
•

األبيض يخوض آخر التدريبات اليوم قبل مواجهة المحرق

أحمد حامد

التحق العبا فريق الكويت
ل ـكــرة ال ـقــدم يــوســف الــرشـيــدي،
وعـبــدالـعــزيــز ب ــن نــاجــي بوفد
األب ـيــض فــي مــديـنــة المحرق
ال ـب ـح ــري ـن ـي ــة صـ ـب ــاح الـ ـي ــوم،
ليكونا ضمن حسابات الجهاز
الفني ،بقيادة المدرب التونسي
خ ـل ـي ــل ال ـ ـج ـ ـبـ ــال ،ف ـ ــي ال ـل ـق ــاء
المرتقب بنهائي كأس االتحاد
اآلسيوي لفرق الغرب ،المقرر
غــدا ،على استاد الشيخ علي
بن محمد آل خليفة.
وان ـط ـل ــق ال ــرش ـي ــدي وبــن
ن ــاج ــي إلـ ـ ــى ال ـب ـح ــري ــن ف ــور
انتهاء مهمتهما مع المنتخب
األولـ ـمـ ـب ــي ،الـ ـ ــذي واجـ ـ ــه الـمـنـتـخــب
القطري أمس وديا ،ضمن التحضيرات
ال ـخ ــاص ــة بــالـفــريـقـيــن للتصفيات
المؤهلة لكأس آسيا تحت  23سنة.
ويـ ـ ـخ ـ ــوض األبـ ـ ـي ـ ــض م ـس ــاء
اليوم الحصة
الـتــدريـبـيــة
األخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
مـ ـ ـ ـ ــواج ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــة
ال ـم ـحــرق ع ـلــى اس ـتــاد

برقان يهزم العربي في اليد

آل خليفة ،تحت قيادة المدرب التونسي
خـلـيــل ال ـج ـبــال ،وس ــط أري ـح ـيــة كبيرة
الكتمال الصفوف وعدم وجود غيابات
مؤثرة.
وتركزت الحصص التدريبية األخيرة
لألبيض ،إلى جانب مواجهتي النصر،
والجزيرة اإلماراتيين ،خالل المعسكر
ال ـتــدري ـبــي ف ــي دبـ ــي ،الـ ــذي اس ـت ـمــر 10
أيام ،على االنضباط الدفاعي وتضييق
المساحات في وسط الملعب ،إلى جانب
تفعيل دور األط ــراف ،والخط األمامي،
بما يعني أن الكويت سيخوض المباراة
بخطة متوازنة يميل فيها إلى التأمين
الــدفــاعــي ،السـيـمــا ف ـتــرة جــس النبض
"بــدايــة اللقاء" ،والتي يصاحبها غالبا
حماس ألصحاب األرض.
ويـجــد م ــدرب األبـيــض فــي المهاجم
الكونغولي مبوكاني ركيزة أساسية في
الخط الهجومي ،يعاونه يوسف ناصر،
وفيصل زاي ــد ،وثــاثــي الــوســط مهدي
بن رحمة ،وجــون أوبــي ميكيل ،وطالل
ال ـفــاضــل ،وف ــي ال ــدف ــاع ي ـعــول األبـيــض
على فهد الـهــاجــري ،وســامــي الصانع،
وماكجوان ،وفهد حمود ،ومــن خلفهم
الحارس حميد القالف.
وش ـ ــدد ال ـج ـه ــازان ال ـف ـنــي واإلداري
لألبيض على أهمية التركيز مــن قبل
الالعبين ،واستغالل الـفــرص المتاحة

للتهديف بــال ـصــورة الـمـثــالـيــة لحسم
المباراة في وقتها األصلي.
وأعلن ناديا النصر والشباب دعمهما
لفريق الكويت في مواجهة المحرق ،على
أن يوفد كل منهما أحد أعضاء مجلس
اإلدارة ليمثلهما في المباراة ،وهــو ما
ثمنه موقع نادي الكويت.
ع ـل ــى ال ـج ــان ــب اآلخ ـ ـ ــر ،ت ـل ـقــى ن ــادي
ال ـم ـحــرق خـطــابــا رسـمـيــا م ــن االت ـحــاد
اآلسيوي ،يفيد بتوقيع غرامة مالية عليه
قدرها  5آالف دوالر ،على خلفية إشعال
جماهيره األلعاب النارية في مواجهة
العهد اللبناني ،في الدور نصف النهائي،
والـتــي انتهت بفوز الفريق البحريني
بثالثة أهداف دون رد.
في سياق متصل ،أعلن مدرب المحرق
عيسى ال ـس ـعــدون قــائـمــة الـفــريــق التي
ستواجه األبيض غدا ،وضمت الحارسين
محمد الـسـيــد جـعـفــر ،وأشـ ــرف وحـيــد،
إلى جانب عمر سالم ،وحسين جميل،
ووليد الحيام ،وحسن الكراني ،وحمزة
أحمد ،ومحمد البناء ،وراشد الحوطي،
وعبدالرحمن أحمدي ،وعبدالوهاب علي،
وعبدالوهاب المالود ،ومحمود المردي،
ونور الروابدة ،وموسيس ،وأحمد سند،
وعبدالله الحايكي ،وأحمد الشروقي،
وفالفيو ،وعلي مفتاح ،وخليفة الكوس.

بهدف واحد ،في المباراة التي
جـمـعــت بـيـنـهـمــا ،م ـســاء أمــس
األول ،ع ـلــى م ـل ـعــب ا ل ـمــر حــوم
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـب ـك ــر ب ــات ـح ــاد
الكرة.
أح ـ ـ ـ ــرز أهـ ـ ـ ـ ــداف ال ـم ـن ـت ـخ ــب،
الالعبون عبدالرحمن الرشيدي

تأجيل انطالق دوري
«أولى السلة» إلى الخميس
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررت لـ ـجـ ـن ــة
الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــات
ف ـ ــي اتـ ـح ــاد
كرة السلة
تـ ـ ــأج ـ ـ ـيـ ـ ــل
انـ ـ ـط ـ ــاق
دوري
ال ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة
األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى،
ال ـ ـ ـ ــذي كـ ــان
من المفترض
أن ينطلق أمس
ب ـل ـقــاءي ال ـعــربــي مع
الصليبيخات والتضامن مع النصر ،الــى بعد
غد الخميس.
ويأتي قرار اللجنة بناء على طلب بعض
األ نــد يــة ،ا لـتــي لــم يكتمل و صــول محترفيها
بسبب تأخر إصدار سمات دخولهم من لجنة
الطوارئ في مجلس الوزراء.
وق ـ ــد ب ـع ــث االت ـ ـحـ ــاد ك ـت ــاب ــا إل ـ ــى األن ــدي ــة
ي ـب ـل ـغ ـهــم ف ـي ــه ب ــال ـم ــوع ــد الـ ـج ــدي ــد الن ـط ــاق
ال ـم ـس ــاب ـق ــة .وكـ ــانـ ــت ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـمــوم ـيــة
ل ــات ـح ــاد ق ـ ــررت ف ــي ج ـم ـع ـيــة ع ـمــوم ـيــة غـيــر
عــاديــة ع ــودة مـشــاركــة الــاعــب األجـنـبــي في
المسابقات المحلية بمشاركة العبين داخل
الملعب.

(هدفان) ،ومعاذ العنزي ،وطالل
الحجرف.
يــذكــر أن الـمـنـتـخــب يستعد
لخوض منافسات بطولة غرب
آسيا ،التي تنطلق في أبريل 21
نوفمبر المقبل.

 3مباريات في
كأس االتحاد
ت ـ ـخ ـ ـت ـ ـتـ ــم م ـ ـ ـسـ ـ ــاء ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم
م ـن ــاف ـس ــات الـ ـج ــول ــة ال ـثــال ـثــة
مــن كــأس االتـحــاد لـكــرة القدم
ا لـبـطــو لــة التنشيطية بــإ قــا مــة
 3م ـبــار يــات تجمع السالمية
وخـ ـيـ ـط ــان ض ـم ــن م ـنــاف ـســات
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة ع ـنــد
ال ـس ــادس ــة إال ال ــرب ــع ،وضـمــن
المجموعة ذاتها يواجه فريق
الكويت نظيره اليرموك على
استاد مبارك العيار في الـ 7:45
مـســاء ،كما يلتقي النصر مع
الفحيحيل فــي ال ـ  7:45ضمن
منافسات المجموعة الثانية.
وت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــدر الـ ـ ـس ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة
منافسات المجموعة الثالثة
بــال ـعــامــة ال ـكــام ـلــة  6نـقــاط
بعد الجولة الثانية ،في حين
ي ـم ـلــك م ـنــاف ـســه ف ــي م ـب ــاراة
اليوم فريق خيطان  3نقاط،
ويـ ــدخـ ــل الـ ـك ــوي ــت مــواج ـهــة
اليرموك وفي جعبته  3نقاط،
مــن دون اي نقاط لليرموك،
وفي المجموعة الثانية يملك
النصر  3نقاط ،والفحيحيل
نـ ـقـ ـط ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة وذل ـ ـ ـ ــك ق ـبــل
الـ ـم ــواجـ ـه ــة الـ ـت ــي سـتـجـمــع
بينهما مساء اليوم.

ً
المنتخب الوطني للزوارق السريعة بطال
لمنافسات الجولة الثانية ببطولة العالم

إنجاز جديد للرياضات البحرية الكويتية

جانب من مواجهة النادي العربي مع برقان

•

محمد عبدالعزيز

ً
حافظ فريق بــرقــان على صحوته وحقق فــوزا
ً
مستحقا على غريمه النادي العربي بنتيجة ،23-27
في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على صالة
الشيخ سعد العبدالله بصباح السالم ،ضمن الجولة
الرابعة من الدوري الممتاز لكرة اليد.
وبذلك تساوى برقان مع العربي برصيد واحد
 4نقاط في المركزين الرابع والخامس.
وف ــي م ـب ــاراة أخـ ــرى ج ــرت أم ــس األول ضمن
ً
المرحلة ذاتـهــا ،استعاد فريق كاظمة جــزء ا من
اتــزانــه ،وتعادل بصعوبة مع نظيره الفحيحيل
بنتيجة  ،26-26لـيــرفــع الـبــرتـقــالــي رص ـيــده إلــى
 5نقاط في المركز الثالث ،بينما حصل األحمر
على أول نقطة في سباق الدوري وظل في المركز
السابع قبل األخير.
جاءت المباراة سريعة وقوية وبأفضلية طفيفة
للفحيحيل مــن ا لـبــدا يــة بفضل المستوى المميز
ال ــذي ظهر بــه أغـلــب الالعبين بــدايــة مــن الـحــارس

الـمـخـضــرم أحـمــد الـفــرحــان ال ــذي نـجــح فــي إغــاق
مرماه أمام تصويبات العبي كاظمة ونفذ الهجوم
الخاطف بشكل دقيق ،ومن أمامه دفاع جيد ،كما
برز المحترفان التونسي إلياس الزمال في قيادة
هجمات الفريق بتمريرات سريعة ومتقنة لإليراني
افشين صادقي ويوسف العجمي ،اللذين نجحا في
االختراق والتصويب من الخطين األمامي والخلفي.
وعـ ـل ــى الـ ـج ــان ــب اآلخـ ـ ـ ــر ،لـ ــم يـ ـق ــدم ال ـبــرت ـقــالــي
المستوى المنتظر وغاب التركيز وكثرت األخطاء
الدفاعية مما منح الفحيحيل فــر صــة التقدم في
أغلب فترات اللقاء لكن في الدقائق العشر األخيرة
ً
رجحت الخبرة كفة الكظماوية ،خصوصا بعد تألق
الحارس الثاني محمد متعب في الذود عن مرماه
وعبدالعزيز نجيب والبحريني علي عبدالقادر في
االخـتــراق والتصويب ،ليدرك كاظمة التعادل في
الدقيقة األخيرة عبر محترفه التونسي بالل حمام.
وفي دوري الدرجة األولى ،حقق الجهراء ثاني
انتصاراته على حساب الساحل بنتيجة ،19 -27
وتغلب النصر على التضامن .20-21

ف ــي إنـ ـج ــاز ج ــدي ــد ل ـلــريــاضــة الـبـحــريــة
الكويتية ،توج المنتخب الكويتي للزوارق
ً
السريعة بطال لمنافسات المرحلة الثانية
للجولة الثانية من بطولة العالم للزوارق
الـســريـعــة (س ـبــاق ال ـقــدرة والـتـحـمــل) التي
نظمها االتحاد الدولي للزوارق السريعة
 UIMفــي إ سـبــا نـيــا ،واختتمت فعالياتها
مساء أمس األول.
وح ـق ــق ال ـ ـ ــزورق (ك ــوي ــت  )B12ب ـق ـيــادة
مصطفى دشتي ومساعده أحمد أبل المركز
األول ،وحقق الزورق
(ك ــوي ــت  )B24ب ـق ـي ــادة بـ ــدر ال ــدوس ــري
ومساعده محمد العيسائي المركز الرابع.
فيما كــانــت نتائج المرحلة األول ــى قد
جاءت بتحقيق دشتي وأبل المركز الثاني،

والدوسري والعيسائي المركز الرابع ،وسط
منافسة ساخنة ومثيرة.
و بـهــذه النتيجة حصل المنتخب على
المركز الثاني في مجموع الترتيب العام
للبطولة التي ستختتم منافساتها يوم 15
نوفمبر المقبل في مدينة ملقا اإلسبانية.
مــن جــانـبــه ،أه ــدى عضو مجلس إدارة
النادي البحري الرياضي الكويتي ورئيس
لجنة الزوارق السريعة والويك بورد علي
الشمالي هذا اإلنجاز إلى صاحب السمو
أمـيــر الـبــاد وإل ــى سمو ولــي العهد وإلــى
رئيس مجلس األمــة مــرزوق الغانم ،وهنأ
كل أعضاء المنتخب.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلت من
رئيس وفد المنتخب محمد بركات والجهاز

ً
الفني واإلداري ممثال بعبداللطيف العماني
وعادل الشريدة والمتسابقين ،وأكد ثقته
التامة بقدرة المنتخب على االستمرار في
المنافسة وتحقيق البطولة خالل الجولة
الثالثة الختامية.
وثـمــن الــدعــم ال ــذي حـظــي بــه المنتخب
من المدير العام للهيئة العامة للرياضة
د .حمود فليطح ،ونائبه لشؤون الهيئات
الرياضية د .صقر المال ،ونائبه للشؤون
المالية واإلداريــة علي مروي الهدية ،ومن
رئيس الـنــادي واألب الــروحــي للرياضات
البحرية اللواء فهد الفهد ،ونائبه م .أحمد
الغانم وأمـيــن الـســر الـعــام خــالــد الـفــودري
ومن الجهات الراعية.

جانب من المنافسات وفي اإلطار علي الشمالي
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في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
يستقبل أتلتيكو مدريد
اإلسباني ضيفه ليفربول
اإلنكليزي ،في قمة
الجولة الثالثة من
مسابقة دوري أبطال
أوروبا في كرة القدم،
والتي تشهد أيضا مواجهة
باريس سان جرمان الفرنسي،
واليبزيغ األلماني.

يـ ـع ـ ّـول ل ـي ـفــربــول اإلن ـك ـل ـيــزي
عـلــى نـجـمــه ال ـم ـصــري المتألق
م ـح ـم ــد صـ ـ ـ ــاح ،الـ ـ ـ ــذي وص ـف ــه
مدربه يورغن كلوب بأنه "أفضل
العــب في العالم حاليا" ،عندما
ّ
يحل ضيفا على أتلتيكو مدريد
اإلسباني في الجولة الثالثة من
مسابقة دوري أبطال أوروبا في
ك ــرة ال ـقــدم ،الـتــي يـخــوض فيها
بــاريــس ســان جــرمــان الفرنسي
م ــواجـ ـه ــة س ـه ـل ــة ن ـس ـب ـي ــا ضــد
اليبزيغ األلماني.
وي ـتــألــق ص ــاح بـشـكــل الفــت
ه ــذا الـمــوســم بعد تسجيله 10
أه ــداف فــي  10مـبــاريــات ،بينها
هــدفــان رائـعــان األول فــي مرمى
مــانـشـسـتــر سـيـتــي ف ــي الـثــالــث
من أكتوبر على ملعب "أنفيلد"،
عندما ق ــام بحركة فنية رائعة
لـتـخـطــي ال ـبــرت ـغــالــي ب ــرن ــاردو
سـيـلـفــا ،ث ــم ال ـمــدافــع اإلسـبــانــي
ايميريك البورت ،ثم اتبعه بهدف
وال أروع ف ــي م ــرم ــى واتـ ـف ــورد
نهاية االسبوع الماضي بحركة

مباريات اليوم

سواريز نجم أتلتيكو مدريد

التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

7:45

كلوب بروج  -مانشستر سيتي

beINSPORTS PR1

7:45

بشيكتاش  -سبورتنغ لشبونة

beINSPORTS PR2

10:00

سان جرمان  -اليبزيغ

beINSPORTS PR2

10:00

أياكس  -دورتموند

beINSPORTS EN2

10:00

أتلتيكو مدريد  -ليفربول

beINSPORTS PR1

10:00

بورتو  -ميالن

beINSPORTS xtra1

10:00

شاختار  -ريال مدريد

beINSPORTS PR3

10:00

إنتر ميالن  -تيراسبول

beINSPORTS xtra2

باق في منصبه مع أوروغواي
تاباريز ٍ
سيستمر أوسكار واشنطن تاباريز على رأس
اإلدارة الفنية لمنتخب أوروغ ــواي األول لكرة
القدم ،بعدما صادق اتحاد هذا البلد للعبة على
بقاء المدرب المخضرم في منصبه.
وج ــاء ه ــذا ال ـق ــرار ،ال ــذي ص ــدر أم ــس األول،
بالتوقيت المحلي ،بعد اجتماع تم فيه تقييم
أداء ال ـف ــري ــق ف ــي آخـ ــر ثـ ــاث م ـب ــاري ــات ضمن
تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال
 2022في قطر.
وع ـق ــدت سـلـطــات االت ـح ــاد وال ـج ـهــاز الفني
ل ـمــدرب أوروغ ـ ــواي اجـتـمــاعــا تــم خــالــه تقييم
الوضع التخاذ قرار في هذا الصدد ،حسب ما
صرح رئيس االتحاد ،إغناسيو ألونسو.
وأظهر منتخب أوروغــواي أسوأ مستوياته

ف ــي آخـ ــر ثـ ــاث مـ ـب ــاري ــات ب ـت ـص ـف ـيــات أم ـيــركــا
الجنوبية المؤهلة لكأس العالم القادم ،وأصبح
خــارج منطقة التأهل المباشر ليدخل منطقة
الملحق.
وتـ ـع ــادل الـسـيـلـيـسـتــي أمـ ــام كــولــوم ـب ـيــا ،ثم
ت ـع ــرض لـهــزيـمـتـيــن كـبـيــرتـيــن أم ـ ــام ال ـب ــرازي ــل
واألرجنتين ،ليصبح في المركز الخامس بـ16
نقطة.
ويقود تاباريز منتخب أوروغ ــواي منذ 15
عــامــا ،وق ــاده للتأهل لثالث نسخ متتالية من
كأس العالم ،وتوج معه بلقب كوبا أميركا .2011
ويعد تاباريز ( 74عــامــا) ،هو الـمــدرب الذي
قضى أطــول فترة في منصبه بالعالم ،منذ أن
وقع عقده في الثامن من مارس ( .2006إفي)

دي بروين :ليفاندوفسكي
األفضل في العالم
صرح البلجيكي كيفن دي بروين ،العب مانشستر يونايتد بأنه
يعتبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي أفضل العب في العالم.
وفي مؤتمر صحافي ،عشية مواجهة كلوب بروج البلجيكي في
ثالث جوالت دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ،سئل دي بروين
عن الالعب الذي يعتبره األفضل في العالم.
وقال الالعب " إذا كان علي أن أقول ذلك بناء على العامين الماضيين،
فسأختار روبرت ليفاندوفسكي .لكل ما فعله وحققه مع بايرن ميونخ".
ً
وتـحــدث دي بــرويــن أيـضــا عــن السيتي وهــدف التتويج ببطولة
التشامبيونز ليغ ،التي خسروا مبارتها النهائية الموسم الماضي
أمام تشيلسي .وقال الالعب "لم نفز بهذا اللقب ،لكننا نحاول .أتمنى أن
ً
نفعل ذلك وأنا هنا .إنني سعيد جدا بما حققناه كناد خالل السنوات
الست األخيرة".

«فيفا» يستشير مدربي المنتخبات بشأن
إقامة المونديال كل سنتين
يجري االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
محادثات هذا األسبوع مع مدربي المنتخبات
ال ــوط ـن ـي ــة بـ ـش ــأن ال ـف ـك ــرة ال ـم ـث ـي ــرة ل ـل ـجــدل،
المتمثلة فــي إقــامــة كــأس العالم للرجال كل
سنتين ،بدال من كل  4سنوات.
وت ـ ـجـ ــرى الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاورات حـ ـ ــول ال ـم ـق ـت ــرح،
الــذي يلقى معارضة شــديــدة مــن االتحادين
األوروب ـ ـ ـ ــي (ي ــويـ ـف ــا) واألمـ ـي ــرك ــي ال ـج ـنــوبــي
(كــون ـم ـب ـيــول) والـلـجـنــة األول ـم ـب ـيــة الــدول ـيــة،
إضافة الى مدربين والعبين ،يومي الثالثاء
والخميس.
وقال "فيفا" ،في بيانه أمس ،إن "المناقشات
سيقودها مدير تطوير كــرة القدم العالمية
في فيفا أرسين فينغر ،وتتضمن مجموعة
م ــن نـ ـق ــاط الـ ـ ـح ـ ــوار ،ب ـي ـن ـهــا ص ـح ــة ال ــاع ــب

والنوافذ الدولية وتواتر نهائيات كأس العالم
وغـيــرهــا مــن الـقـضــايــا الـمـهـمــة فــي الـلـعـبــة"،
ُ
وتعقد االجتماعات من خالل خدمة االتصال
بالفيديو عبر اإلنترنت.
وق ــال فـيـنـغــر ،بحسب مــا نقله عـنــه بيان
فيفا" ،كمدربين للمنتخبات الوطنية للرجال،
فإن مساهمتهم ضرورية" ،مضيفا" :الفرص
المتاحة لنا لاللتقاء قليلة ومتباعدة ،لكن
يجب أن نستفيد مــن هــذه الـمـنــاسـبــات ،ألن
مثل هذا الحوار يساعدنا جميعا على حماية
المكانة الفريدة التي تتمتع بها كرة القدم في
العالم وجعلها عالمية حقا".
وتقام كأس العالم كل  4سنوات ،باستثناء
اإللغاءات التي حصلت بسبب الحرب العالمية
الثانية منذ النسخة االفتتاحية عام .1930

فـنـيــة م ـمــاث ـلــة ،ل ـيــؤكــد اهـمـيـتــه
ً
فــي صـفــوف ال ـن ــادي ،عـلـمــا بــأن
الـطــرفـيــن ف ــي صـلــب مـحــادثــات
لتجديد عقده الذي ينتهي عام
.2023
ويدخل ليفربول بسجل شبه
مثالي في مختلف المسابقات
ه ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم ،ف ـه ــو ف ـ ــاز ف ــي 6
م ـب ــاري ــات وتـ ـع ــادل ف ــي اثنتين
ف ــي ال ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي ،وف ــاز
مسابقة دوري
في مباراتيه في ُ
األبطال ،وفي حال ق ِّدر له الفوز
على أتلتيكو في عقر دار األخير
ملعب واندا متروبوليتانو ،فإنه
سـيـخـطــو خ ـط ــوة ك ـب ـيــرة نحو
بـلــوغ دور ال ـ ـ  16مــن المسابقة
القارية.
أمـ ـ ــا أت ـل ـت ـي ـك ــو مـ ــدريـ ــد بـطــل
إس ـب ــان ـي ــا الـ ـم ــوس ــم ال ـم ــاض ــي،
ف ـ ـي ـ ـعـ ـ ّـول بـ ـ ـ ـ ــدوره عـ ـل ــى ث ـن ــائ ــي
خ ــط ال ـه ـج ــوم األوروغـ ــويـ ــانـ ــي
المخضرم لويس سورايز هداف
ل ـي ـفــربــول ال ـس ــاب ــق ،والـفــرنـســي
أنطوان غريزمان العائد اليه بعد
موسمين خائبين مع برشلونة.
وداف ـ ـ ـ ــع س ـ ــواري ـ ــز عـ ــن ألـ ـ ــوان
ليفربول في  133مـبــاراة ّ
سجل
خاللها  82هــدفــا ،قبل االنتقال
إلى صفوف برشلونة عام .2014
الـ ـتـ ـح ــق ب ــأت ـل ـت ـي ـك ــو م ــدري ــد
مرغما مطلع الموسم الماضي،
بعد أن أعلمه م ــدرب برشلونة
الجديد الهولندي رونالد كومان
بعدم رغبته االعتماد عليهّ .
رد
س ــواري ــز عـلــى أرض ـي ــة الملعب
مــن خ ــال قـيــادتــه اتلتيكو إلــى
التتويج بطال للدوري اإلسباني
ب ـت ـس ـج ـي ـلــه هـ ـ ــدف ال ـح ـس ــم فــي
مـبــاراة فريقه االخـيــرة الموسم
الماضي.
وفي المجموعة ذاتها ،يلتقي
ب ــورت ــو ال ـبــرت ـغــالــي م ــع مـيــان

وي ــري ــد "ف ـي ـفــا" أي ـضــا أن ت ـقــام ال ـب ـطــوالت
ال ـقــاريــة ال ـك ـبــرى ،مـثــل ك ــأس أوروب ـ ــا وكــوبــا
أميركا ،كل سنتين.
ومــن الـمـقــرر نشر تقرير مــن "فـيـفــا" حول
فكرة إقامة النهائيات كل سنتين في نوفمبر
قبل قمة عالمية بحلول نهاية العام.
وط ـف ــت ف ـك ــرة ت ـن ـظ ـيــم كـ ــأس ال ـع ــال ــم م ــرة
ك ــل سـنـتـيــن ف ــي أوائ ـ ــل مـ ــارس ال ـمــاضــي من
قبل الـمــدرب السابق فينغر ،لكنها واجهت
معارضة كبيرة.

اإليطالي وكالهما يرفع شعار
الـفــوز ،ألن التعادل سيبعدهما
كثيرا عن المنافسة على إحدى
الـبـطــاقـتـيــن الـمــؤهـلـتـيــن لـلــدور
التالي.
ويـمـلــك بــورتــو نقطة واح ــدة
مـقــابــل ال ش ــيء لـمـيــان الـعــائــد
إلـ ــى ال ـم ـســاب ـقــات ال ـق ــاري ــة بعد
غياب طويل.

مهمة سهلة لباريس
وف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة األول ـ ـ ـ ــى،
يستقبل ب ــاري ــس س ــان جــرمــان
اليـبــزيــغ عـلــى ملعب "بـ ــارك دي
برانس" في العاصمة الفرنسية
في مهمة سهلة.
ويـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع سـ ـ ـ ــان جـ ــرمـ ــان
ً
االعـتـمــاد م ـجــددا عـلــى الثنائي
الـهـجــومــي ال ـن ــاري ال ـمــؤلــف من
األرج ـن ـت ـي ـن ــي ل ـيــون ـيــل مـيـســي،
والفرنسي كيليان مبابي ،بعد
عـ ــودة ال ـن ـجــم األول مـيـســي من
مشاركته مع منتخب األرجنتين
خالل النافذة الدولية األخيرة.
وف ــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ،يحل
س ـ ـي ـ ـتـ ــي ض ـ ـي ـ ـفـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى بـ ـ ـ ــروج
ال ـ ـبـ ـل ـ ـج ـ ـيـ ـكـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـق ــدم ــه
بنقطة ،وبالتالي ال مجال أمام
"س ـي ـت ـيــزنــز" بــال ـت ـفــريــط ف ــي أي
نقطة.
وفـ ـ ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــال ـث ــة،
يستقبل أياكس الهولندي الفائز
باللقب ال ـق ــاري  4م ــرات آخــرهــا
عام  ،1995بوروسيا دورتموند
األل ـم ــان ــي ع ـلــى مـلـعــب "ي ــوه ــان
كرويف ارينا" ،في محاولة لفض
ش ــراك ــة الـ ـص ــدارة بـيـنـهـمــا بعد
فوزهما في المباراتين األوليين.
ً
وي ـع ـت ـمــد ال ـف ــري ـق ــان أس ـل ــوب ــا
ً
ً
هجوميا بحتا ،حيث يقود الفريق
الـ ـه ــولـ ـن ــدي م ـه ــاج ـم ــه ال ـع ــاج ــي

صالح نجم ليفربول

إضاءة الشعلة األولمبية لأللعاب الشتوية
ت ــم إي ـق ــاد الـشـعـلــة األول ـم ـب ـيــة ل ـ ــدورة بكين
لـ ــأ ل ـ ـعـ ــاب ا لـ ـشـ ـت ــو ي ــة  2022أ م ـ ـ ــس ف ـ ــي م ـهــد
األولمبياد القديمة ،في مراسم بدون جمهور
وف ـقــط ف ــي ح ـضــور ب ـعــض مـمـثـلــي الـسـلـطــات،
ام ـت ـثــاال ل ـل ـقــواعــد الـصـحـيــة ف ــي ال ـي ــون ــان ضد
فيروس كورونا المستجد.
ول ـن ـف ــس هـ ــذا ال ـس ـب ــب ،فـ ــإن ج ــول ــة الـشـعـلــة
ال ـت ـق ـل ـيــديــة ال ـت ــي ت ـج ــوب ع ـ ــادة ج ـم ـيــع أن ـحــاء
اليونان وتستمر عدة أ يــام وتمر عبر سلسلة
من المواقع األثرية ،لن تقام هذا العام وسيتم
تـسـلـيـمـهــا إل ــى ال ـب ـلــد الـمـضـيــف م ـبــاشــرة غــدا
الثالثاء ،في ملعب باناتينايكو في أثينا ،حيث
أقيمت أول دورة ألعاب أولمبية معاصرة في
عام .1896

وبـ ـ ــدأت ال ـم ــراس ــم ب ــرف ــع األعـ ـ ــام األول ـم ـب ـيــة
واليونانية والصينية ،تليها األناشيد الرسمية
الثالثة.
ومن بين الجهات القليلة التي حضرت الحفل
رئيسة اليونان كاترينا ساكيالروبولو ورئيس
اللجنة األولمبية الدولية األلماني توماس باخ.
وبعث هذا األخير برسالة مبطنة إلى منتقدي
ألعاب بكين وشــدد على أن األولمبياد لطالما
كــانــت "عــال ـم ـيــة" و"ف ـ ــوق ك ــل االخ ـت ــاف ــات الـتــي
تفرقنا".
وأضاف قائال إن األلعاب "توحد اإلنسانية في
كل تنوعنا" ،وفي عالم ازداد فيه انعدام الثقة،
قامت ببناء الجسور بدال من الجدران.

يوفنتوس يواصل عروضه الجيدة ويهزم روما
واص ـ ــل ف ــري ــق يــوف ـن ـتــوس ع ــروض ــه ال ـج ـيــدة
وتغلب أمس األول على فريق روما بهدف دون رد
في لقاء الجولة الثامنة من الدوري اإليطالي لكرة
القدم الذي احتضنه ملعب "أليانز ستاديوم".
وج ـ ــاء هـ ــدف "ال ـس ـي ــدة ال ـع ـج ــوز" وال ـم ـب ــاراة
الوحيد عبر مويس كين في (ق.)16
وعانى فريق يوفنتوس في الجوالت األولى،
لكنه عــاد إلــى طريق االنتصارات في األسابيع
األخ ـي ــرة ،عـلــى عـكــس روم ــا ،ال ــذي ب ــدأ الموسم
بصورة رائعة ،لكن مستواه تراجع مؤخرا.
وبانتصار يوفنتوس رفع رصيده إلى النقطة
ً
الـ 14محتال المركز الـ ،7بينما توقف رصيد روما
عند  15نقطة في المركز الـ.4
وي ـت ـصــدر نــابــولــي ج ــدول الـتــرتـيــب بالعالمة
الكاملة ،حيث حصد  24نقطة من  8انتصارات،
يليه ميالن برصيد  22نقطة ،بينما جــاء حامل
الـلـقــب ،إنـتــر م ـيــان ،فــي الـمــركــز الـثــالــث برصيد
 17نقطة.
(إفي)

العبو يوفنتوس يحتفلون بعد الفوز

البرشا ينجو من فخ فالنسيا بانتصار ثمين

فرحة العبي برشلونة بالهدف الثاني

سيباستيان هالر صاحب
رباعية في مرمى سبورتينغ
البرتغالي (.)1-5
وسـ ـج ــل أيـ ــاكـ ــس م ـت ـصــدر
ال ـ ــدوري الـهــولـنــدي  30هدفا
في  9مباريات ،أي بمعدل 3.2
أهداف في المباراة الواحدة.
في حين يتألق في صفوف
دورت ـم ــون ــد نـجـمــه الـنــرويـجــي
إرلينغ هاالند العائد إلى المالعب
نهاية االسبوع الماضي ،ليساعد
فريقه للفوز على ماينتس -3صفر
بتسجيله ثنائية.
وف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة ث ــان ـي ــة ،يـلـتـقــي
الجريحان بشيكتاش التركي مع
سـبــورتـيـنــغ مــن أج ــل وض ــع أول
نقاط في حسابهما.
وي ــري ــد ش ـي ــري ــف ت ـيــراس ـبــول
المولدافي ،مفاجأة دوري االبطال
حتى اآلن ،إضافة ضحية جديدة
ً
ال ــى سـجـلــه ،عـنــدمــا يـحــل ضيفا
على إنتر ميالن اإليطالي.
وك ـ ـ ـ ـ ــان ش ـ ـيـ ــريـ ــف اس ـت ـه ــل
مشواره بالفوز على شاختار
دانـ ـ ـيـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــك األوك ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي
-2صـ ـ ـف ـ ــر ،ق ـب ــل أن يـحـقــق
مفاجأة مــدويــة بإسقاطه
ري ــال مــدريــد حــامــل الــرقــم
القياسي فــي عــدد األلقاب
( 13مرة) في عقر داره  1-2في
الجولة الثانية.
ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ي ـس ـع ــى ري ـ ــال
مــدريــد إلــى استعادة تــوازنــه من
خالل العودة بالنقاط الثالث من
مباراته مع شاختار ،معوال على
أهداف الفرنسي المخضرم كريم
بنزيمة الــذي يتألق بشكل الفت
هذا الموسم.

عاد برشلونة لدرب االنتصارات في الليغا بفوزه
الثمين والعصيب على ضيفه فالنسيا بثالثة أهداف
ً
لهدف ،بعد أن كــان متأخرا بهدف ،في اللقاء الذي
احتضنه ملعب (الكامب نو) األحد في قمة الجولة
التاسعة بدوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم.
وب ــاغ ــت ال ـض ـي ــوف الع ـب ــي ال ـف ــري ــق ال ـك ـتــالــونــي،
وتقدموا أوال في النتيجة بشكل مبكر بعد  5دقائق
بتسديدة رائـعــة بعيدة الـمــدى مــن القائد خوسيه
لويس جايا لم يرها أحد إال وهي تستقر في شباك
تير شتيغن.
رد البرشا جاء بعد  8دقائق بهدف التعادل بقدم
النجم الواعد أنسو فاتي بتسديدة رائعة من خارج
المنطقة مرت على يسار الحارس الهولندي ياسبر
سيليسن.
وقبل نهاية الشوط األول بأربع دقائق ،تنفست
جماهير (الكامب نو) الصعداء بعد أن سجل النجم
الهولندي ممفيس ديباي هدف التقدم من ركلة جزاء.
وفي الوقت الــذي كان فيه الفريق الضيف قريبا
من زيارة شباك البرشا لوال تألق تير شتيغن مرة،
وتـعــاطــف الـقــائــم األيـمــن فــي مناسبة أخ ــرى ،أنهى
النجم البرازيلي البديل فيليبي كوتينيو األمور تماما
بالهدف الثالث في الدقيقة .85
ولـ ــم ي ـكــن االن ـت ـص ــار ه ــو ال ـن ـبــأ الـ ـس ــار الــوحـيــد
لجماهير البرشا ،بل إن المباراة شهدت أيضا أول

ظهور رسمي للنجم األرجنتيني سرخيو أغويرو
بقميص البالوغرانا منذ انتقاله بداية الموسم في
صفقة انتقال حر ،ولكن اإلصابة أبعدته عن الفريق
خــال تلك الفترة ،حيث شــارك لدقائق معدودة في
النهاية.
وبهذا يعود برشلونة إلى سكة الفوز بعد الخسارة
أم ــام أتلتيكو مــدريــد بثنائية نظيفة قبل التوقف
الدولي ،ليرفع الفريق رصيده إلى  15نقطة يحتل بها
المركز السادس ،مع مباراة مؤجلة له أمام إشبيلية.
الفوز أيضا سيمنح الفريق دفعة معنوية قوية قبل
األسبوع الحاسم ،الذي سيبدأ بمواجهته "المصيرية"
ي ــوم األربـ ـع ــاء أمـ ــام دي ـنــامــو كـيـيــف األوك ــران ــي في
ً
دوري األبطال ،بحثا عن انتصاره القاري األول بعد
خسارتين قاسيتين أمــام بايرن ميونيخ الألماني
وبنفيكا البرتغالي بنفس النتيجة (.)0-3
ثم سيضرب الفريق موعدا ناريا يوم األحد المقبل
فــي الليغا أم ــام الـغــريــم التقليدي ري ــال مــدريــد في
(كالسيكو األرض) على ملعب (الكامب نو).
بينما سقط "الخفافيش" في فخ الخسارة الثالثة
هذا الموسم ،علما بأن الفريق لم يتذوق طعم الفوز
للجولة الخامسة على التوالي ( 3هزائم وتعادلين)،
رغم البداية القوية بثالثة انتصارات وتعادل .وتجمد
رصيد الفريق عند  12نقطة في المركز التاسع.
(إفي)

دي يونغ :لعبنا بقوة كبيرة
أكـ ـ ــد الـ ـه ــولـ ـن ــدي فــري ـن ـكــي
دي يــونــغ ،العــب وســط فريق
بــرش ـلــونــة ،أن "ال ـبــاوغــرانــا"
لـ ـع ــب "بـ ـ ـق ـ ــوة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة" ،ب ـعــد
التغلب على فالنسيا بنتيجة
 1-3في لقاء الجولة التاسعة
م ــن الـ ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي لـكــرة
الـقــدم ،ال ــذي احتضنها أمس
األول ،ملعب "كامب نو".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف العـ ـ ـ ــب الـ ــوسـ ــط
الهولندي" :نحن نمر بأسبوع
م ـه ــم ،وهـ ـ ــذا االنـ ـتـ ـص ــار مـهــم
ً
ج ــدا لحصد نـقــاط واكتساب
ث ـقــة .م ــن ال ـم ـحــزن أن يسجل
ال ـخ ـصــم ف ــي وقـ ــت م ـب ـكــر من
ا ل ـم ـبــاراة ،لكننا تعاملنا مع
ً
األمر بصورة جيدة جدا".
وأثنى دي يونغ على زميله
اإلسـبــانــي أنـســو فــاتــي ،الــذي
سـجــل ال ـهــدف األول وتسبب
ف ــي رك ـل ــة الـ ـج ــزاء ال ـ ــذي جــاء
ً
مـنـهــا ال ـهــدف ال ـثــانــي ،قــائــا،
ً
إن ــه "الع ــب مـهــم ج ــدا للفريق
ب ـس ـب ــب س ــرعـ ـت ــه ولـ ـعـ ـب ــه فــي
العمق وتميزه على مستوى

فرينكي دي يونغ

الثنائيات ،إلــى جانب قدرته
على التسجيل".
ورفض الهولندي التعليق
على ق ــرار الحكم بـشــأن ركلة
الجزاء المحتسبة لبرشلونة
ومدى صحة قــراره ،فقال" :لم
أر اللعبة وال الفيديو بصورة
ً
جيدة جدا ،لكنها بالنسبة لي
كانت ركلة جزاء".
(إفي)
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

حينما يختصم
األدباء!

ما أدري وين
حطيت مفتاحي؟!

د .نجم عبدالكريم

ترجم األديب أحمد حسن الزيات َ
كتابي "آالم فرتر" و"روفائيل" عن
"الفرنسية" ،وهما قصتان نالتا شهرة كبيرة ،وكان الزيات يطمح
أن تختارهما لجنة التأليف والترجمة  -ضمن مـقــررات الــدراســة
ّ
التوجيهية ،التي كان يرأسها األديب أحمد أمين ،لكن الزيات أصيب
بخيبة أم ــل ،بعد أن استبعد أمـيــن قصتيه ،ولــم يدرجهما ضمن
ُ ً
الـمـقــررات ،واخـتــار كتبا للعقاد ،والـمــازنــي وطــه حسين والـجــارم
وتوفيق الحكيم ،وغيرهم.
حج ُ
وكانت ّ
ٌ
ته أن "آالم فرتر" موضوعها ٌ
بانتحار
ينتهي
هائم
حب
ٍ
ـاب وامــرأة
ـ
ش
بين
ـرام
ـ
غ
ـل
ـ
ئ
ـا
ـ
س
ر
ـن
ـ
ع
ـارة
ـ
ب
ـ
ع
ـي
ـ
ه
ـل"
ـ
ي
ـ
ئ
ـا
ـ
فظيع ،و"روف
ٍ
ُ
متزوجة" ...ولم َنر من الخير أن توضع أمثال هذه القصص في أيدي
الطالب لناحيتها األخالقية ،فلو فعلنا ذلك لخالفنا ضمائرنا ،ولهاج
علينا أولياء أمور الطالب".
***
ّ
وقد عقب الزيات على ما كتبه أحمد أمين:
يقرأها ماليين مــن الفتيان
"إن آالم فــرتــر قصة عالمية ال يــزال
ً
والفتيات في جميع أمم األرض ،ولم نعلم أمة من هذه األمم حظرتها
ّ
ٌ
ألن موضوعها ٌ
هائم انتهى باالنتحار!
حب
على الطالب،
ُ
ً
وقد ترجمت القصة إلى العربية منذ ثمانية عشر عاما ،وأعيد
طبعها سبع مرات ،وقرأها معظم المثقفين في البالد العربية ،ولم
نسمع أن حادثة من حوادث االنتحار قد وقعت بسببها!
ً
ُ
أما "روفائيل"ّ ،
فحبه عذري ،صوفي ،ال نجد له مثيال في الكتب،
وال في الطبيعة ...أليس األستاذ أحمد أمين هو نفسه ،الذي طلب
ُ
من وزارة المعارف أن تشتري هذين الكتابين لتزود بهما مكتبات
المدارسّ ،
وتم له ما أراد؟ ال أدري كيف يقول األستاذ أمين" :ال نرى
ُ
مــن الخير أن توضع مثل هــذه الكتب فــي أيــدي الطلبة لناحيتها
األخالقية؟
***
• وجاء رد أحمد أمين على الزيات كالتالي:
"إن اللجنة كتبت لــوزارة المعارف عن جزالة أسلوب الكتابين،
ُ
ونصاعة التعبير فيهما ،وأشــارت إلى قوة البيان الذي كتبتا به..
ّ
ُ
لكن الوزارة وجدت أنه ليس من الخير أن توضع أمثال هذه الكتب
في أيدي الطالب...
ّ
ُ
أغمطته حقه
فهل يرى األستاذ الزيات أن اللجنة قد تجنبته ،أو
َ
ً
كأديب؟ أو ّ
مست شيئا من مكانته في عالم البيان؟ ال شيء من ذلك،
ّ
لكنه الحق ّ
ُ
قدمته على كل اعتبار ،وهل يطالب المرء بأكثر من أن
ً
يعمل وفق ما يعتقده حقا؟
***
لم يسكت الزيات ،وكتب:
يمي ُ
أخص ما ّ
"الذي يعرف أحمد أمين ،ويعلم ّ
زه ،يجده الضمير،
جهد في إقناع نفسه
وسالمة المنطق ،ســوف يــدرك ما كابده من
ٍ
ُ
بهذا الجواب ...فالكتب التي أجازها مثل "مطالعات العقاد" و"نظرات
المنفلوطي" و"مختار البشري" و"ضحى اإلسالم" ،وغيرها من كتب
ُ
مقررة على الطالب ،سيجدها سهلة الهضم عليهم ،بينما كتب الزيات
شديدة ُعسر الهضم على َمن يقرأها من الطالب"!
***
واضح أن ما بينهما من خالفات ،فوق ما ظهر من ثنايا السطور
التي قرأناها ،بدليل أن أحمد أمين أصدر مجلة ثقافية أطلق عليها
عنوان "الثقافة" ،لكي تنافس مجلة الرسالة التي كان الزيات يصدرها.

اكتشاف  400مقبرة صخرية في تركيا
اكتشف علماء اآلثار في تركيا  400مقبرة
منحوتة في الصخور تعود لما قبل 1800
ً
ع ــام ،وتشكل ج ــزء ا مــن إح ــدى أكـبــر مقابر
الحجرات الصخرية في العالم.
وقــال موقع "اليــف ســايـنــس" ،فــي تقرير
نشره موقع "روسيا اليوم" ،أمس ،إن الفريق
عثر على المقابر فــي مدينة " بـلــو نــدوس"
الـتــاريـخـيــة ،الــواق ـعــة عـلــى بـعــد نـحــو 180

ً
كـيـلــومـتــرا ش ــرق بـحــر إي ـج ــه ،فـيـمــا يـعــرف
اآلن بتركيا.
وقـ ــال ب ـي ــرول جـ ــان ،عــالــم اآلثـ ــار بجامعة
أوشاك في تركيا ورئيس مشروع "بلوندوس"
للتنقيب ،إن المقابر مليئة بالتوابيت ،والعديد
منها يحتوي على العديد من الموتى ،وهو
دليل على أن العائالت استخدمت هذه المقابر
للدفن على مدى أجيال عديدة.

«الماضي» ينثر دماءه على شهر عسل!
تسببت قنبلة مــدفــونــة تـعــود إلــى فـتــرة الحرب
العالمية األولى في تحويل شهر عسل إلى مأتم في
أوكرنيا ،حيث انفجرت خــال حفل أقيم في موقع
تخييم ،ونجم عنها إصابة العروس بجروح خطيرة
وقتل َ
آخرين.
وق ــال مــوقــع «سبوتنيك» أمــس إن ال ـحــادث وقع
ال ـش ـهــر ال ـمــاضــي ف ــي ج ـبــال ال ـك ــارب ــات ،ح ـيــث كــان
العريس نوربرت فارجا وعروسه ليديا مكارشوك
يحتفالن بزواجهما.
وذكرت صفحة الزوجين على موقع ""GoFundMe

ً
أنهما أشعال نارا للتدفئة في مكان كان العديد من
المخيمين أشعلوا فيه النار ،في وقت سابق ،وفجأة
اندلع االنفجار من تحت النار .ونشرت الصفحة أنه
لم يتضح في البداية من أين جاء االنفجار ،لكن تم
التأكد أنه نتج بالفعل عن قنبلة غير منفجرة من
الحرب العالمية األولى ،ويعتقد أنها تعود إلى وقت
هجوم بروسيلوف عام  ،1916وهي حملة شنتها
روس ـيــا ضــد النمسا والـمـجــر .وأصـيـبــت الـعــروس
بحروق شديدة ،بينما توفي شقيقها ميروسالف
ورجل آخر في الحفلة ،متأثرين بجراحيهما.

وأض ــاف ج ــان" ،نعتقد أن حـجــرات مقابر
بلوندوس المنحوتة في الصخور ،التي يوجد
فيها العديد من التوابيت ،استخدمت مقابر
عائلية ،وأنه تمت إعــادة فتحها لكل فرد من
أفــراد األســرة المتوفين ،ووقــع إجــراء مراسم
الدفن وإغالقها مرة أخرى".
وشــرح أن مدينة بـلــونــدوس تقع على تل
محاط بــواد ،وهــو في الواقع فــرع من وديــان
 Uşakالشاسعة ،وهو أحد أطول أنظمة الوادي
في العالم.
وعلى الرغم من معرفة علماء اآلثار للمقبرة
ً
ألكثر من  150عاما ،لكنهم لم يجروا حفريات
منهجية في بلوندوس ،لهذا بدأ فريق جان
م ـشــروع التنقيب ع ــام  ،2018بـهــدف توثيق
اآلثار وإعادة حفظها.
وح ـ ـتـ ــى اآلن ،ح ـ ــدد الـ ـعـ ـلـ ـم ــاء م ـع ـب ــدي ــن،
ً
ً
ً
وم ـس ــرح ــا ،وح ـ ّـم ــام ــا ع ــام ــا ،وق ــاع ــة لــألـعــاب
َ
ال ــري ــاض ـي ــة ،وك ــات ــدرائـ ـي ــة ،وأسـ ـ ـ ــوار وب ــواب ــة
ً
ً
المدينة ،وقنوات مائية ،وضريحا مخصصا
لبطل يوناني أو روماني قديم ُيعرف باسم
مــالــك الـحــزيــن ،ومقابر حجرية منحوتة في
الصخور.
وقــال جــان" :بـصــرف النظر عــن هــذا ،نعلم
أن هناك العديد من الهياكل الدينية والعامة
والمدنية ال تزال تحت األرض".

يومية سياسية مستقلة

جولة ساحرة في أعماق الفضاء
قام مصور فلكي بمعالجة آالف الصور الفضائية المسطحة
ألول مرة وتحويلها إلى مشاهد ثالثية األبعاد يمكنها أن تأخذ
اإلنسان في جولة ساحرة إلى أعماق الفضاء في مشاهد أقرب
إلى الخيال.
وقرر المصور الفنلندي أخذ الناس إلى عالم ساحر لم يعتادوه
من قبل ،من دون استخدام مركبة فضائية ،من خــال معالجة
الصور الفضائية وتحويلها إلى صور ثالثية األبعاد.
ون ـش ــر ال ـم ـص ــور ،ج ــي ب ــي م ـي ـت ـســافــاي ـن ـيــو ،م ـشــاهــد رائ ـعــة
لتصميماته الفريدة التي تضمنت مشاهد شبه حقيقية ثالثية
األبعاد مطابقة للواقع للعديد من األماكن المذهلة في الفضاء
السحيق.
وقال ،في تصريحات نقلتها صحيفة " "petapixelونقلها موقع
ً
"سبوتنيك" أمس األول" :لطالما التقطت صورا لألجرام السماوية،
ً
كنت دائما أراها ثالثية األبعاد في رأسي .ألن المعلومات العلمية
تجعل رؤيتي الداخلية أكثر دقة.

ت ـعــد مـحـطــة ال ـطــاقــة الـكـبـيــرة
التي تعمل بالفحم في سورااليا
بــإنــدونـيـسـيــا واألب ـخ ــرة الـســامــة
الـ ـكـ ـثـ ـيـ ـف ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـصـ ــاعـ ــدة م ـن ـهــا
ً
م ـ ـثـ ــاال ع ـل ــى الـ ـصـ ـع ــوب ــات ال ـتــي
تواجه بلدان آسيا التي ما زالت
اقتصاداتها تعتمد بشكل كبير
على الــوقــود األحـفــوري لتحقيق
الـ ـتـ ـح ــول إلـ ـ ــى م ـ ـصـ ــادر نـظـيـفــة
للطاقة ،الضروري إلنقاذ المناخ.

وفـ ــي ق ــري ــة ت ـقــع قـ ــرب مـحـطــة
تــولـيــد ال ـك ـهــربــاء ف ــي س ــوراالي ــا،
يـ ـت ــراك ــم غـ ـب ــار ال ـف ـح ــم فـ ــي أك ـثــر
األحـ ـي ــان ع ـلــى ال ـم ـن ــازل ويـشـكــو
السكان من أمراض مختلفة.
ويـقــول مـسـنــان أمــرالـلــه ،وهــو
عضو جمعية محلية لمكافحة
ال ـت ـلــوث ،إن "ال ـس ـعــال وصـعــوبــة
التنفس من المشكالت المسجلة
في المنطقة ...كما يشتكي الناس

من تهيج العين عندما يعملون
في الحقول".
وي ـقــول إي ــدي ســوريــانــا الــذي
تــوفـيــت قــريـبــة لــه فــي ع ــام 2010
ب ـس ـب ــب مـ ـ ــرض فـ ــي الـ ــرئـ ــة إن ـه ــا
"ت ـعــرضــت ل ـغ ـبــار ال ـف ـحــم عـنــدمــا
كانت تعمل في متجرها الصغير
ً
على بعد  20إلى  50مترا من مكان
إلقاء الرماد" الصادر عن المحطة.
(أ ف ب)

سقطوا موتى عند «نهاية العالم»
لـقــي أرب ـعــة أش ـخــاص مـصــرعـهــم وأص ـيــب خـمـســة ،إث ــر سقوط
مركبتهم من أعلى جبال طويق بشمال غرب الرياض ،المعروفة
بــ"نـهــايــة الـعــالــم" ،فيما بــاشــر ال ـحــادث الــدفــاع الـمــدنــي والـجـهــات
المختصة على الفور.
وفي تفاصيل الواقعة ،التي نقلها موقع "روسيا اليوم" أمس،
أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي،
ً
أن مركز العمليات األمنية الموحدة ( )911تلقى بالغا عن حالة
سقوط مركبة من منحدر جبلي شديد الوعورة غرب مدينة الرياض،
يستقلها تسعة أشخاص.

وفيات
شريفة عبدالعزيز بهرام الصفار أرملة عبدالكريم علي شموه
ً
 82عاما ،شيعت ،ت60459996 ،60010063 :
صبيحة مخيف محمد الشطي زوجة عباس سالم محمد الشطي
ً
 84عاما ،شيعت ،ت55733555 ،99661744 :

مواعيد الصالة

عـبــدالـبــاســط الــوحـيــديــن ،إذ يحتفظ
علماء األزه ــر ،الجامعة الـتــي يرجع
تاريخها أللف عــام ،بالطربوش ألنه

ً
ً
يمثل جزءا مهما من زيهم وتاريخهم.
وي ـقــول عـبــدالـبــاســط" :بـقــالــي فــوق
 45سنة فــي المهنة .ده يــا مــا لبست

م ـشــايــخ ،وطـ ــول م ــا األزه ـ ــر مــوجــود
إحنا فاتحين".
(رويترز)

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

ليس من بيننا من لم يمر بتجربة نسيان شيء ما أو حدث
ً
ما ،وغالبا ما تكون تلك التجارب سهلة التجاهل ومحصلتها
عادة أن تجد ما كنت تبحث عنه أو تسترجع تجربة ما ،ولكن
عندما يتكرر ذلك تبدأ بالقلق!
وم ــع الـتـقــدم بالعمر ت ــزداد ه ــذه الـظــاهــرة وتـتـمــدد ويـبــدأ
الخوف من فقدان الذاكرة ،وال تريد أن تصاب بـ"الديمنتشيا"
 dementiaأو الزهايمر  ،Alzheimerوكالهما قد يــؤدي إلى
ً
فقدان الذاكرة تماما.
ً
ً
مــاذا لو أتى يوم واكتشف العلماء فحص دم بسيطا جدا
للبحث عن مستوى جزيء بسيط أو معامل ر.ن .اي ،mRNA
وهي مركبات عديدة موجودة في الدم تساهم في بناء البروتين
ً
خصوصا في المخ ،واكتشف العلماء أن زيادة معدالت ثالثة
منها قد تكون مفيدة للتنبؤ بمرض الريهام وفقدان الذاكرة.
تمت التجربة على اإلنسان وكذلك فئران التجارب ،ووجدوا
ً
أن هــذا المركب بــاإلمـكــان استخدامه كمؤشر دقيق جــدا في
التنبؤ بفقدان الذاكرة قبل سنتين أو ثالث سنوات من حدوث
ذلك.
ً
هــذا البحث يفتح آفــاقــا جــديــدة لمنع األم ــراض المتعلقة
بتدني القدرة العصبية التي تؤدي إلى كثرة النسيان وفقدان
الذاكرة ومحاولة إيجاد عالج مبكر لتلك األمــراض الخطيرة
والتي انتشرت بكثرة في العصر الحالي.
البحث منشور األسبوع الماضي في دوريــة علمية راقية
 ،EMBO Molecular Medicineوالباحثون من مجموعة DZNE
وكلية الطب في جوتينجن بألمانيا.
)University medical center Gottingen (UMG
بقيادة البروفيسور انــدري فيشر  Andre Fischerواآلمال
كبيرة بأن تكون نتائج هذا البحث فاتحة خير لعالج أمراض
الجهاز العصبي المتعلقة بالذاكرة.

«سورااليا» يهيج العيون ويتعب الصدور

الطربوش ...ألغاه عبدالناصر واحتفظ به األزهر
يمتهن ناصر عبدالباسط صناعة
ً
الطرابيش منذ ما يقرب من  45عاما،
ويفخر بإنتاجه لتلك القبعة الشهيرة
المصنوعة مــن الـلـبــاد والـتــي كــان ال
يعتمرها سوى الصفوة والموظفين
والمسؤولين الحكوميين وا لـطــاب
في مصر.
وتقع ورشة عبدالباسط في شارع
ال ـغ ــوري ــة ب ــال ـق ــاه ــرة ال ـق ــدي ـم ــة ،وهــي
واحدة من ورش العمل القليلة الباقية،
ً
ويقول الرجل ( 60عاما)" :واخد المهنة
(ت ـع ـل ـم ـت ـهــا) دي م ــن ص ـ ـبـ ــاي ...إحـنــا
وارث ـن ـهــا وب ـنــورث ـهــا ...انـتــم بتقولوا
الشغالنة هتنقرض ..هتنقرض إزاي
إذا كنت أنا مورثها لوالدي؟".
وازدهـ ـ ـ ـ ـ ــرت صـ ـن ــاع ــة ال ـط ــراب ـي ــش
إبـ ــان حـكــم مـحـمــد عـلــي ب ــاش ــا ،ال ــذي
ً
ك ــان ضــابـطــا فــي الـجـيــش العثماني
واستولى على السلطة في مصر عام
ً
 .1805وكــان ُ
لبس الطربوش إلزاميا
ً
ت ـق ــري ـب ــا ل ـج ـم ـيــع ك ـب ــار ال ـم ـســؤول ـيــن
والموظفين العموميين والطالب في
البالد ،وكان ارتداؤه عالمة على مكانة
صاحبه وتعليمه.
وبعدما أسقط الجيش حكم عائلة
محمد علي في  ،1952ألغى الرئيس
الراحل جمال عبدالناصر إلزام ارتداء
الـطــربــوش ألن ــه ك ــان ُيـعــد أح ــد رمــوز
النخبة الحاكمة السابقة.
وأص ـبــح ط ــاب األزه ــر ومشايخه
وعلماؤه ورج ــال ديــن آخ ــرونزبائن

د .ناجي سعود الزيد

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:32

العظمى 35

الشروق

05:52

الظهر

11:33

العصر

02:48

المغرب

05:14

العشاء

06:31

الصغرى 19
ً
أعلى مد  00:42صب ــاحـ ـ ــا
ً
 01:48ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا
ً
أدنى جزر  07:37صب ــاحـ ـ ــا
 07:48م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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