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الشايع :تشديد
الرقابة على سراديب
العقارات

المرسوم السامي بعد تلقي سموه
إلصدار
تمهيدا
ً
ً
التماسا من  40نائبا بالعفو عن المحكومين المهجرين الثانية
• التكليف نابع من حرص سموه على الوحدة الوطنية
ُ
وما ج ِبل عليه الكويتيون من تسامح
بـعــد تـلـقــي سـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد الشيخ
ً
ً
نواف األحمد التماسا من نحو  40نائبا
ناشدوا فيه سموه التكرم بالموافقة على
بــدء أول ــى خـطــوات المصالحة الوطنية
الـشــامـلــة ،والـصـفــح عــن الكويتيين
الـ ـمـ ـهـ ـج ــري ــن ال ـم ـح ـك ــوم ـي ــن فــي
قـ ـض ــاي ــا ال ـ ـ ـ ــرأي أو الـ ـم ــواق ــف
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـت ــي تـحـكـمـهــا
ظ ــروف حــدوثـهــا ووقـتـهــا،
ك ـ ـلـ ــف صـ ـ ــاحـ ـ ــب الـ ـسـ ـم ــو
رؤس ـ ـ ـ ــاء مـ ـج ــال ــس األمـ ــة
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء و«األع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـق ـ ـ ـضـ ـ ــاء» ،بـ ـ ــاق ـ ـ ـتـ ـ ــراح
«ال ـ ـ ـضـ ـ ــوابـ ـ ــط وال ـ ـ ـشـ ـ ــروط
ل ـل ـع ـف ــو ع ـ ــن بـ ـع ــض أبـ ـن ــاء
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــن

ً
بـقـضــايــا خ ــال ف ـت ــرات مــاض ـيــة تـمـهـيــدا
الستصدار مرسوم العفو».
وصــرح وزيــر شــؤون الديوان األميري
الشيخ محمد العبدالله بأن ذلك التكليف
ً
يأتي استخداما لحق سموه الدستوري
ً
ً
وفقا للمادة  75من الدستور ،حرصا على
«الـمـحــافـظــة عـلــى مــا ُجـ ِـبــل عليه الشعب
ال ـكــوي ـتــي ال ــوف ــي م ــن الـ ـع ــادات الـكــريـمــة،
ـام ،والمحافظة
من تسامح ومحبة وتـسـ ٍ
على ا لــو حــدة الوطنية لما فيه مصلحة
الـ ـك ــوي ــت» ،وفـ ــي ضـ ــوء م ــا ن ـق ـلــه رئـيـســا
مجلسي األم ــة والـ ـ ــوزراء لـسـمــوه ،وبعد
اطـ ــاع س ـمــوه ع ـلــى م ـنــاشــدة م ــا ي ـقــارب
ً
أربعين عضوا من اإلخوة أعضاء مجلس
األم ـ ــة ،وتــأك ـيــد حــرص ـهــم ع ـلــى ال ـت ـعــاون
وتحقيق االستقرار السياسي ،وما نقله

الغانم :نشكر صاحب
السمو على توجيهاته
شــدد رئيس مجلس األمــة مــرزوق الغانم على
أن الـتــوجـيـهــات الـكــريـمــة م ــن سـمــو أم ـيــر الـبــاد
الشيخ نواف األحمد جددت ما أكده التاريخ من أن
سيرة حكام الكويت عبر القرون هي سيرة الحكمة
والتسامي والتسامح.
وأعرب الغانم ،في سلسلة تغريدات عبر حسابه
في «تويتر» عن شكره وتقديره لصاحب السمو على
ً
توجيهاته السامية ،بــدء ا بالدعوة للحوار الوطني
ً
بين السلطتين ،م ــرورا بدعمه ا لـكــر يــم لما تمخض
ً
عنه الحوار من مرئيات ،وانتهاء بقرار سموه تفعيل
ال ـم ــادة  75مــن الــدس ـتــور وتكليفه رؤسـ ــاء السلطات
الثالث باقتراح ضوابط واشتراطات العفو عن بعض
أبناء الكويت المحكومين بقضايا خالل فترات ماضية
ً
تمهيدا الستصدار مرسوم العفو.

ةديرجلا .تحتجب وتعود األحد
بـمـنــاسـبــة عـطـلــة ذكـ ــرى ال ـمــولــد الـنـبــوي
الـشــريــف ،تحتجب "الـجــريــدة" عــن الـصــدور
ً
غدا الجمعة إلى جانب عطلتها األسبوعية
السبت ،لتعود إلى قرائها األحد المقبل ...وكل
عام والجميع بخير.

اقتصاديات
تقرير اقتصادي

قيمة الحوار الوطني في تبني
«مشروع دولة»
08

المرزوق 168.1 :مليون دينار أرباح
«بيتك» في  9أشهر والنمو %66.1

09

«إيه إم بست» تثبت
تصنيف القوة المالية
لـ «الخليج للتأمين»
10

• صندوق النقد :تدابير «المركزي»
رفعت االئتمان  %3.6بنهاية 2020
• البنوك تتمتع برسملة جيدة وسيولة
عالية و %110صافي التمويلالمستقر
لديها العام الحالي
١١

مـسـتـشــارا سـمــوه بـشــأن مــا انـتـهــت إليه
سام.
لجنة الحوار التي انطلقت بتوجيه
ٍ
وأضـ ــاف الـعـبــدالـلــه أن صــاحــب السمو
ّ
وجه إلى انطالق هذا الحوار بين السلطتين

التشريعية والتنفيذية بهدف مناقشة سبل
تحقيق الـمــزيــد مــن االس ـت ـقــرار السياسي
وت ـه ـي ـئــة األج ـ ـ ــواء ل ـت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون بين
ً
السلطتين وفقا للثوابت الدستورية ،مع
التأكيد على ما نصت عليه المادة  50من
ال ــدس ـت ــور ،ب ـشــأن ق ـيــام ن ـظــام الـحـكــم على
ً
أساس فصل السلطات مع تعاونها ،الفتا
إل ــى أن الـسـلـطـتـيــن ثـمـنـتــا ه ــذا الـتــوجـيــه،
وأعــرب ـتــا عــن تطلعاتهما ب ــأن يـنـهــي هــذا
الحوار حدة االحتقان السياسي في البالد
ً
تمهيدا لتحقيق مبدأ التعاون بينهما.

«قوى سياسية» تقدم للنواب
مبادرة للقضاء على الفساد

ّ
ضمنتها  7اقتراحات بقوانين وطالبت بإقرارها

قـ ّـدمــت بعض الـقــوى السياسية إلــى أعـضــاء مجلس األم ــة قائمة
اقـتــراحــات بقوانين تستهدف مـحــاربــة الـفـســاد ،مطالبة إيــاهــم بأن
يجعلوا التصدي للمفسدين أولوية في العمل.
ّ
الموجه إلى النواب ،إن «واقعنا اليوم
وقالت تلك القوى ،في كتابها
قلما تجد فيه من ينكر تغول الفساد وتغلغل المفسدين في بعض
جــوانــب بلدنا الحبيب ،لــذلــك رأيـنــا أن تحتل قضية الـتـصــدي لهذا
الفساد األولوية في العمل الرسمي والشعبي ،فسارعنا إلى تقديم
ً
هذه المبادرة لتكون سهما في كنانة كل مصلح ،مزودة باقتراحات
بقوانين تساهم فــي مكافحة هــذه اآلف ــة ،وتقربنا أكـثــر فأكثر نحو
النزاهة والشفافية وسيادة القانون في األمور اإلدارية والمالية الهامة».
وشـمـلــت قــائـمــة الـمـقـتــرحــات ت ـعــديــات لـقــوانـيــن حــالـيــة تتعلق
بالتنظيم اإلداري وتـحــديــد االخـتـصــاصــات (اق ـتــراحــان) 02

الخالد :عدنا إلى الحياة الطبيعية ...وإلغاء اإلجراءات االحترازية للمحصنين
• باسل الصباح :عدم الرجوع إلى الخلف يعتمد على الوعي المجتمعي وتطبيق االشتراطات
السماح للمحصنين بإقامة المؤتمرات
الزفاف والمناسبات
وحفالت
ً
االجتماعية بدءا من األحد

عدم لبس الكمام باألماكن
المفتوحة مع التباعد
في المطاعم والمقاهي

بعد طول ترقب وانتظار ،ومرحلة من الخوف
استمرت ما يقارب العامين بفعل وباء «كورونا»
الذي مد أطنابه على العالم أجمع ،أعلن رئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أمس،
عودة الحياة الطبيعية الحذرة ،ودخول المرحلة
الخامسة األخيرة من خطة العودة التدريجية
بــإل ـغــاء اإلجـ ـ ـ ــراء ات االح ـت ــرازي ــة للمحصنين،
لتتجاوز الكويت بذلك تداعيات الجائحة.
وق ــال الـخــالــد ،عـقــب االجـتـمــاع االستثنائي
لمجلس الــوزراء أمس ،إن البالد دخلت مرحلة
جــديــدة عنوانها «الـكــويــت مــا بعد الجائحة»،
ً
مضيفا« :كانت هناك أخطاء في بعض القرارات

ً
وآراء لم يؤخذ بها ،ولعل في ذلك دروسا عظيمة
ً
لي أنا شخصيا وللحكومة والقياديين» ،غير أن
نجاحات مواجهة األزمة فاقت األخطاء وقللت
األضرار.
وتابع« :نحن والعالم كنا أمــام اختبار غير
مسبوق وفــي مواجهة أخـطــار اقتصادية غير
متوقعة وتـحــديــات غير معروفة الـمــدى ،ولله
الحمد أثبت الكويتيون قدرتهم على مواجهة
الكوارث والعبور بالدولة إلى بر األمان».
ب ــدوره ،ق ــال وزي ــر الـصـحــة الـشـيــخ د .باسل
الـ ـصـ ـب ــاح إن «الـ ــوضـ ــع ال ـص ـح ــي فـ ــي تـحـســن
مستمر والوباء بانحسار وهذا ما يعطي الدافع

« »msciتوصي مستثمريها بزيادة مراكزهم
في  5بورصات ضمنها الكويت
السوق يستعد لمراجعتين من «مورغان ستانلي» و«فوتسي» في نوفمبر
●

عيسى عبدالسالم

أوصت مؤسسة مورغان ستانلي ()msci
مستثمريها بزيادة مراكزهم االستثمارية
في  5أســواق ناشئة ،هي بورصة الكويت
ً
بنسبة تتراوح بين ( ،)-30to +15علما بأن

إصدار سمات الدخول
بكل أنواعها للمطعمين
يبدأ األحد

إل ــى االن ـت ـقــال إل ــى مــرحـلــة جــديــدة مــع ض ــرورة
االلتزام باالشتراطات الصحية حتى نصل إلى
ً
االستقرار واالنفتاح التام» ،الفتا إلى أن «تخفيف
االشتراطات دون الرجوع إلى الوراء يعتمد على
الوعي المجتمعي ومتابعة تطبيق االحترازات
التي تناسب هذه المرحلة لالنتقال إلى األفضل».
وخالل االجتماع ،كلف مجلس الوزراء وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية باتخاذ اإلجراءات
الكفيلة بعودة تقارب المصلين في المساجد
مع الحرص على تطبيق االشتراطات الصحية
ً
اعتبارا من الغد.
وتضمنت قــرارات المجلس السماح بإقامة

وزنها الحالي  ،%0.59إلــى جانب السوق
الروسي بـ ( ،)+30to+50والسعودي بنسبة
( ،)-20to+25والمجر بـ ( ،)25+ودبي بـ (.)+10
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ت ـس ـت ـع ــد بـ ـ ــورصـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
لمراجعات على مــؤشــر األس ــواق الناشئة
قبل نهاية العام من المؤسستين 02

محليات
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05

الكويت تعود إلى ما قبل الجائحة
المطار يعود بكامل
طاقته االستيعابية
 24الجاري

محادثات كويتية -
روسية لتطوير الشراكة
االستراتيجية

سفير كوريا لـ ةديرجلا:.
لن ننسى دعم الكويت
لنا في الثمانينيات

دوليات

16

لبنان :خالف جديد
بين بري وعون على
«ترسيم الحدود»

دوليات

١٦

المصلين
عودة تقارب ً
في المساجد غدا
مع االشتراطات

ال ـم ــؤت ـم ــرات وحـ ـف ــات ال ــزف ــاف وال ـم ـنــاس ـبــات
االجتماعية للمحصنين فقط ،والسماح بعدم
لبس الكمام في األماكن المفتوحة ،مع تطبيق
ً
الـتـبــاعــد فــي الـمـطــاعــم والـمـقــاهــي ،اعـتـبــارا من
األحد المقبل.
وكـلــف الـمـجـلــس وزارة الــداخـلـيــة ،والهيئة
العامة للقوى العاملة بمعاودة إصــدار سمات
دخول الكويت (فيزا) بكل أنواعها للمحصنين
وقرر تكليف اإلدارة العامة للطيران المدني
تطبيق المرحلة الثالثة من خطة تشغيل مطار
الكويت الدولي وعودة العمل فيه بكامل طاقته
ً
االستيعابية ،اعتبارا من األحد.
03

مباحثات سعودية
 أميركية تركزعلى «نووي إيران»

رياضة

١٨

دام من دمشق إلى إدلب
يوم ٍ

ً
عاشت ســوريــة ،أمــس ،يوما
ً
دام ـ ـيـ ــا ،ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ان ـع ـقــاد
لجنة صياغة الدستور السوري
ال ـج ــدي ــد ،إذ أع ـ ــاد تـفـجـيــر هو
األول من نوعه في دمشق منذ
عــام  ،2017العاصمة السورية
إلى «خريطة الدم» ،في حين قتل
 14آخرون في قصف صاروخي
على مدينة أريحا بإدلب.
ً
وقتل  14شخصا في تفجير

بعبوتين ناسفتين استهدف،
صـبــاح أم ــس ،حــافـلــة عسكرية
قرب «جسر الرئيس» بالعاصمة
دمشق .وقالت السلطات األمنية
ّ
السورية إنها فككت عبوة ثالثة
سقطت من الحافلة.
وف ــي ال ـش ـمــال ،حـيــث تـســود
حــالــة تــرقــب وس ــط تـقــاريــر عن
نية القوات الحكومية السورية
شن هجوم على إدلب02 ،

تصفيات كأس آسيا
بنظام التجمع بمشاركة
األزرق

ةديرجلا

•
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األمير يعزي نيبال بضحايا الفيضانات الخالد يتسلم من الشايع تقرير «المحاسبة»
بعث سمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد ببرقية تعزية إلى
رئيسة نيبال بيديا بهانداري،
ع ـ ّـبــر فـيـهــا س ـم ــوه ع ــن خــالــص
تـعــازيــه وص ــادق مــواســاتــه في
ضـ ـح ــاي ــا الـ ـفـ ـيـ ـض ــان ــات ج ـ ــراء
األمطار الغزيرة التي اجتاحت
أج ـ ـ ـ ـ ــزاء مـ ـتـ ـف ــرق ــة مـ ـ ــن الـ ـ ـب ـ ــاد،
وأس ـف ــرت ع ــن س ـقــوط ع ــدد من
الضحايا والـمـصــابـيــن ،راجيا
س ـ ـ ـمـ ـ ــوه لـ ـلـ ـمـ ـص ــابـ ـي ــن س ــرع ــة
الـشـفــاء والـعــافـيــة ،وأن يتمكن
المسؤولون في البلد الصديق
م ــن ت ـج ــاوز آثـ ــار ه ــذه ال ـكــارثــة
الطبيعية.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ مشعل األح ـمــد ،وسمو
ال ـش ـيــخ ص ـبــاح ال ـخــالــد رئـيــس
مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية
مماثلتين.

الخالد أثناء استقباله رئيس «المحاسبة» أمس
اسـتـقـبــل رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،سـمــو الشيخ
صباح الخالد ،في قصر السيف أمس ،رئيس ديوان
المحاسبة فيصل الشايع ،حيث ّقدم لسموه نسخة

من تقرير الــديــوان عن نتائج الفحص والمراجعة
على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته
وحساباتها الختامية للسنة المالية .2021 /2020

الجابر يهنئ نظيره القطري
بتجديد تعيينه
بـعــث نــائــب رئ ـيــس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدف ــاع الـشـيــخ
حمد الجابر ببرقية تهنئة إلى
نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الــدفــاع
بــدولــة قطر الــدكـتــور خالد بن
محمد العطية وذلك بمناسبة
نيله للثقة السامية بتجديد
تعينيه في منصبه.
ودع ـ ــا ال ـج ــاب ــر ال ـم ــول ــى عــز
وج ــل أن يكلل جـهــود العطية
بالتوفيق والنجاح ،وأن يعينه
على تحمل أعباء هذا المنصب
الـهــام ،وأن يوفقه للعمل على
مواصلة مسيرة العطاء والبناء
والـ ـتـ ـط ــور ل ـل ـق ــوات الـمـسـلـحــة
ً
ال ـق ـطــريــة ،مـتـمـنـيــا ل ــه مــوفــور
ال ـص ـح ــة والـ ـع ــافـ ـي ــة ،ول ــدول ــة

حمد الجابر

قطر الشقيقة وشعبها الكريم
ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـت ـق ــدم وال ــرف ـع ــة
واالزدهار.

محادثات كويتية  -روسية لتطوير الشراكة االستراتيجية الكويت :تفعيل اآلليات الدولية
نائب وزير الخارجية حمل رسالة من الناصر إلى الفروف وعقد لقاء مع بوغدانوف لمحاسبة االحتالل اإلسرائيلي
تفاهم
وتناغم بين
البلدين لدعم
االستقرار
اإلقليمي

الظفيري

نظرة الكويت
إزاء تطورات
العراق
والتسوية في
سورية وليبيا
مهمة

بوغدانوف

ّ
ســلــم نــائــب وزيـ ــر الـخــارجـيــة
م ـج ــدي ال ـظ ـف ـيــري ،أم ــس األول،
رسالة من وزير الخارجية وزير
الــدولــة ل ـشــؤون مجلس ال ــوزراء
الشيخ الــدكـتــور أحـمــد الناصر،
إلـ ــى ن ـظ ـي ــره الـ ــروسـ ــي سـيــرغــي
الفروف.
وأوضح الظفيري في تصريح
لـ ــ«ك ــون ــا» ،ف ــي خ ـت ــام م ـحــادثــات
أجراها مع نائب وزير الخارجية
ال ــروس ــي مـيـخــائـيــل بــوغــدانــوف
أن «ال ـ ــرس ـ ــال ـ ــة ت ـت ـض ـم ــن رؤي ـ ــة
دول ــة الكويت ومنظورها تجاه
الـعــاقــة مــع األشـقــاء واألصــدقــاء
في روسيا».
وأضاف أن هذه العالقة «قائمة
على تاريخ من الروابط المميزة
وال ـث ــاب ـت ــة وال ـم ـس ـت ـم ــرة وال ـت ــي
تميزت بالتفاهم والتقدير للدور
الذي لعبته كلتا الدولتين».
وأكــد أن دولــة الكويت «تثمن
هــذا اإلرث من التاريخ والعالقة
المستمرة مع األصدقاء والحلفاء
في روسيا».
ووصف الظفيري المحادثات
ال ـت ــي أج ــراه ــا م ــع ال ـم ـســؤول ـيــن
الروس بأنها «صريحة وواضحة
ت ـن ـط ـل ــق مـ ــن أرض ـ ـيـ ــة م ـش ـتــركــة
أس ــاسـ ـه ــا الـ ـتـ ـف ــاه ــم وال ـت ـن ــاغ ــم
ف ــي س ـعــي ك ــل مـنـهـمــا إلـ ــى دعــم
االستقرار االقليمي».
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ال ـم ـح ــادث ــات
تـنــاولــت سـبــل تـطــويــر الـعــاقــات
بين البلدين ،واالرتـقــاء بها الى
مستوى الشراكة االستراتيجية
في جميع الجوانب واألبعاد.
وذكـ ـ ــر أن ال ـج ــان ــب ال ـكــوي ـتــي
أعــرب مع نظيره الروسي ،خالل
المحادثات ،عن هواجس مشتركة
«سـ ـيـ ـك ــون لـ ـه ــا فـ ــي ال ـم ـس ـت ـق ـبــل
القريب مشاورات سياسية مكثفة

العتيبي :االنتهاكات ضد الفلسطينيين جرائم حرب جديدة

جانب من المشاورات الكويتية  -الروسية
تعزز التفاهم والتناغم الكويتي
الـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي ،وكـ ـ ــذلـ ـ ــك الـ ـك ــويـ ـت ــي
الخليجي الروسي».
وشدد الظفيري على أن الدور
الـ ــروسـ ــي «مـ ـطـ ـل ــوب ومـ ــرغـ ــوب،
الس ـي ـمــا أن ت ـجــربــة ال ـعــاقــة مع
روس ـيــا رائ ـعــة ونــاج ـحــة فــي كل
المجاالت».

عالقات دبلوماسية
من جانبه ،أوضح بوغدانوف،
فــي تصريح مماثل ل ـ «كــونــا» ،أن
ال ـعــاقــات الـكــويـتـيــة  -الــروسـيــة
«قائمة على الصداقة التقليدية»،
م ـع ـي ــدا إل ـ ــى األذهـ ـ ـ ـ ــان أن دولـ ــة
ال ـك ــوي ــت «ك ــان ــت اول دولـ ـ ــة فــي
م ـن ـط ـقــة ال ـخ ـل ـيــج ال ـع ــرب ــي تـقـيــم
عالقات دبلوماسية مع روسيا».
وأوضـ ـ ـ ــح ان ه ـ ــذه ال ـع ــاق ــات
ت ـت ـم ـيــز بـ ــ«الـ ـص ــداق ــة وال ـت ـفــاهــم
وال ـت ـعــاون الـقــائــم عـلــى المنفعة
المتبادلة في مختلف المجاالت»،
مــؤكــدا أهمية الـحــوار السياسي
المفعم القائم بين البلدين.
وأشار إلى أن الجانبين أجريا
جولة من المشاورات السياسية
على مستوى كـبــار المسؤولين

«الشباب» تطلق موسم دوري اإلبداع
أعل ــن المديـ ــر العام للهيئة العامة للشباب،
د .مشعل الربيع ،انطالق الموسم الثالث لدوري
اإلبـ ـ ـ ـ ــداع ال ـش ـب ــاب ــي الس ـت ـك ـش ــاف ال ـمــوهــوب ـيــن
والمبدعين مــن الشباب الكويتيين واحتضان
طاقاتهم ،بما يعود عليهم بالمنفعة والفائدة
عبر برامج تدريبية وتأهيلية.
وقــال الربيع لـ «كونا» ،إن التسجيل للمرحلة
األولى من الدوري بدأ اعتبارا منذ أمس حتى 13
نوفمبر المقبل ،وتعنى بتدريب الشباب وتأهيلهم
لدخول مسابقات الدوري ،وسيتم عقد الساعات
التدريبية بمراكز الشباب التابعة للهيئة ،في حين
تبدأ فترة تسجيل مسابقات الجهات واألفراد في
 14نوفمبر أيضا حتى  31يناير  .2022وأضاف أن

الدوري يعد أحد مشاريع هيئة الشباب المدرجة
ضمن الـمـحــور الـثــالــث لبرنامج عمل الحكومة
لألعوام ( )2025 /2024 - 2022 /2021والمتعلق
بتطوير رأس المال البشري.
وذكــر أن الــدوري يضم  7مسابقات تنافسية
لـفـئــة ال ـش ـبــاب بـمـسـتــويــات مـخـتـلـفــة (الـمـبـتــدئ
والمتوسط والمتقدم) بمجاالت الـقــرآن الكريم
والروبوت والبرمجة والرياضيات وفنون الرسم
والقصة القصيرة ،إضافة إلى المناظرات.
ودعا الربيع الشباب الكويتيين من الجنسين
م ــن س ــن م ــا ب ـي ــن  7و 18س ـن ــة إلـ ــى الـتـسـجـيــل
بالتدريب والمسابقات عبر الموقع اإللكتروني
للهيئة.

الوضع الوبائي بالبالد ًبات
األفضل منذ  20شهرا
 27حالة قيد العالج و %0.2إصابات المسحات
● عادل سامي
في وقت تواصل الكويت تسجيل مؤشرات إيجابية غير
مسبوقة للوضع الوبائي في البالد ،وصفت مصادر صحية
ً
الوضع القائم حاليا بأنه األفضل منذ انتشار الوباء في
ً
البالد قبل نحو  20شهرا.
وكشفت المصادر ،لـ «الجريدة» ،أن في مقدمة المؤشرات
ً
اإليجابية تسجيل نسب منخفضة جدا في اإلصابات لعدد
المسحات ،إذ بلغت نسبة الحاالت أمس األول  0.2في المئة
ً
من  16ألفا و 397مسحة مخبرية ،وهي األقل منذ انتشار
الوباء في الكويت.
وذك ـ ــرت أن ال ـمــؤشــر ال ـق ــوي اآلخـ ــر ع ـلــى الـتـحـســن غير
المسبوق للوضع الوبائي في البالد يكمن في تسجيل 27
حالة فقط في العناية المركزة والحاالت في أجنحة «كوفيد»
في كل مستشفيات وزارة الصحة ،بواقع  7حاالت للعناية
الـمــركــزة ،و 20تــرقــد فــي أجنحة «كــورونــا» وهــو األق ــل منذ
ً
انتشار الوباء أيضا.
في موازاة ذلك ،تواصل المؤشرات األخرى تحسنها ،مثل
تسجيل «صفر» وفيات و 32إصابة مؤكدة بالفيروس ،أمس
األول ،وهي معطيات إيجابية غير مسبوقة جعلت العودة
ً
ً
ً
إلى الحياة الطبيعية واقعا ملموسا ومعيشا.
ً
كما حلت الكويت في المرتبة الثانية خليجيا بنسبة
التعافي من المرض بنسبة  99.3في المئة ،وجــاء ت خلف
ً
قطر التي حلت فــي المرتبة األول ــى خليجيا بنسبة 99.4
في المئة.

في وزارتي الخارجية ،مؤكدا أن
«لــديـنــا قــاعــدة متينة لــانـطــاق
نحو األمام».
ّ
وبين أن المحادثات تناولت
القضايا ذات االهتمام المشترك
«وبـ ــالـ ــدرجـ ــة األولـ ـ ـ ــى ال ـع ــاق ــات
ال ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة ،وت ـ ـعـ ــزيـ ــز الـ ـ ـح ـ ــوار
ال ـس ـي ــاس ــي ،وت ـن ـس ـيــق ال ـج ـهــود
عـلــى الـمـسـتــوى الــدولــي بـمــا في
ذلــك فــي األمــم المتحدة وغيرها
م ــن ال ـم ـن ــاب ــر ال ــدولـ ـي ــة م ـت ـعــددة
األطراف».
وأشار إلى أن الجانبين ناقشا
العالقات التجارية واالقتصادية
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة
والتعاون في المجاالت اإلنسانية
والتبادل الثقافي ،واعداد الكوادر،
باإلضافة الى القضايا االقليمية
والدولية.
وأوضـ ـ ـ ــح أن روسـ ـي ــا مـهـتـمــة
ب ـ ــاآلراء الـمـتـعـلـقــة بـسـبــل إخ ــراج
ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوضـ ـ ـي ـ ــة ب ـي ــن
الفلسطينين واإلسرائيليين من
حــالــة ال ـج ـمــود ،مــؤكــدا أن «دول ــة
الكويت بصفتها عضوا مهما في
جامعة الــدول العربية تلعب في
هذا المضمار دورا رئيسيا على
ضوء العالقات القديمة التي تربط

دولة الكويت مع الفلسطينيين».
وأك ــد أهـمـيــة ن ـظــرة الـكــويــت إزاء
التطورات التي تشهدها المنطقة،
بما في ذلك العراق والتسوية في
سورية وليبيا.
وجدد بوغدانوف دعوة بالده
«ال ــى ض ــرورة ع ــودة ســوريــة إلــى
الـعــائـلــة الـعــربـيــة ،ألن ه ــذا األمــر
يتطلب قرارا باإلجماع من جامعة
الدول العربية ودولة الكويت ،لها
دور مهم فيها».
وج ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت زي ـ ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـظـ ـفـ ـي ــري
لموسكو بصفته مبعوثا من وزير
الـخــارجـيــة ،للمشاركة فــي جولة
المشاورات السياسية بين الكويت
وروس ـي ــا ،حـيــث ت ــرأس الظفيري
ال ـ ـجـ ــانـ ــب ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ،ف ـ ــي ح ـيــن
ترأس المبعوث الخاص للرئيس
الروسي ،ونائب وزير الخارجية
ال ــروس ــي مـيـخــائـيــل بــوغــدانــوف
الجانب الروسي.
وضم الوفد الكويتي المشارك
ف ــي ال ـ ـم ـ ـشـ ــاورات م ـس ــاع ــد وزي ــر
الـخــارجـيــة ل ـشــؤون مـكـتــب نائب
ال ــوزي ــر أي ـه ــم ال ـع ـمــر ،وسـكــرتـيــر
أول ع ـب ــدال ـم ـح ـس ــن ال ـم ـن ـص ــور،
وسفير دولة الكويت لدى روسيا
عبدالعزيز العدواني.

دع ـ ــت الـ ـك ــوي ــت إل ـ ــى تـفـعـيــل
اآللـ ـي ــات ال ــدول ـي ــة والـسـيــاسـيــة
وال ـقــانــون ـيــة ،لـضـمــان مـســاء لــة
االح ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــال اإلسـ ـ ـ ــرائ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي،
وم ـ ـحـ ــاس ـ ـب ـ ـتـ ــه ع ـ ــن اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار
انـ ـتـ ـه ــاك ــات ــه لـ ـحـ ـق ــوق ال ـش ـعــب
الفلسطيني.
جاء ذلك خالل بيان الكويت
الـ ـ ــذي ق ــدم ــه خ ـط ـيــا م ـنــدوب ـهــا
ال ـ ــدائ ـ ــم لـ ـ ــدى األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
السفير منصور العتيبي مساء
أمس األول ،أمام جلسة مجلس
األمــن المفتوحة النقاش حول
ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
القضية الفلسطينية.
وش ـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوب الـ ـك ــوي ــت
ع ـل ــى أن مـ ـم ــارس ــات االح ـت ــال
اإلسرائيلي باتت تتطلب أكثر
مـ ـ ــن أي وقـ ـ ـ ــت مـ ـض ــى ت ـف ـع ـيــل
اآللـ ـي ــات ال ــدول ـي ــة والـسـيــاسـيــة
والقانونية ،لضمان مساء لته
وم ـ ـحـ ــاس ـ ـب ـ ـتـ ــه ع ـ ــن اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار
انـ ـتـ ـه ــاك ــات ــه لـ ـحـ ـق ــوق ال ـش ـعــب
الفلسطيني المصانة بموجب
القوانين الدولية.
وطـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــب ب ـ ـ ــوق ـ ـ ــف ح ـ ـمـ ــات
االع ـت ـق ــاالت الـتـعـسـفـيــة ،وه ــدم
المباني الفلسطينية ،وتدمير
الممتلكات واالستيالء عليها،
والتهجير القسري للمدنيين،
وسقوط الضحايا منهم بسبب
جرائم المستوطنين ،فضال عن
الـحـصــار الـمـفــروض على غــزة،
واالع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات ال ـم ـت ـك ــررة عـلــى
األم ــاك ــن ال ـم ـقــدســة اإلســام ـيــة
والمسيحية.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن إس ــرائـ ـي ــل
ال ـ ـق ـ ــوة الـ ـق ــائـ ـم ــة بـ ــاالح ـ ـتـ ــال،
أعـلـنــت قـبــل ع ــدة أيـ ــام ،قــرارهــا
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ب ــاسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف خ ـط ـط ـه ــا ل ـب ـن ــاء
 10االف و حـ ـ ــدة س ـك ـن ـيــة غـيــر
قانونية للمستوطنين في احدى
مناطق شمال القدس المحتلة،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى هـ ــدم ال ـم ـن ــازل
الفلسطينية في سلوان.
وتــابــع «مـمــا يــزيــد مــن قلقنا
أي ـضــا مــواص ـلــة أع ـم ــال العنف
ال ـتــي يــرتـكـبـهــا الـمـسـتــوطـنــون
اإلسرائيليون والقوات األمنية
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ض ـ ــد ال ـش ـع ــب
الفلسطيني األعزل ،حيث أطلقت
الـ ـق ــوات األم ـن ـي ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
الـ ـن ــار ع ـل ــى م ــا ال ي ـق ــل ع ــن 60
فلسطينيا ،مما أدى الى مقتلهم
في الضفة الغربية المحتلة».

ً
استشهاد  ٢٦٠فلسطينيا

وأشــار إلــى الــدور التاريخي
ل ـ ـ ــوك ـ ـ ــال ـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة
إلغ ـ ــاث ـ ــة وت ـش ـغ ـي ــل ال ــاج ـئ ـي ــن
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـيـ ـي ــن (أون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا)
عـ ـب ــر ت ـق ــدي ـم ـه ــا الـ ـمـ ـس ــاع ــدات
األســاس ـيــة لـمــايـيــن الالجئين
الفلسطينيين ،مؤكدا في الوقت
نـفـســه أهـمـيــة اس ـت ـمــرار تقديم
الدعم ألعمالها.
وأوض ــح أن الـكــويــت تبرعت
قبل أيام عبر الصندوق الكويتي
للتنمية اال قـتـصــاد يــة العربية
ب ـم ـب ـل ــغ  21.5مـ ـلـ ـي ــون دوالر،
ل ـض ـم ــان ع ـ ــدم ان ـق ـط ــاع ت ـقــديــم
ا لـخــد مــات الحيوية التعليمية
والـصـحـيــة واالجـتـمــاعـيــة التي
ت ـق ــدم ـه ــا (اونـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا) لـمـجـتـمــع
ال ــاجـ ـئـ ـي ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي فــي
م ـخ ـت ـلــف م ـن ــاط ــق ع ـم ـل ـيــات ـهــا،
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن م ــوق ــف ال ـك ــوي ــت
ال ـ ـثـ ــابـ ــت ف ـ ــي م ـ ـسـ ــانـ ــدة ودع ـ ــم
القضية الفلسطينية.

ولـ ـ ـف ـ ــت الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ال ـع ـت ـي ـب ــي
إلـ ــى اس ـت ـش ـهــاد أك ـث ــر م ــن 260
فلسطينيا من بينهم  66طفال،
و 41ام ــرأة فــي غــزة مـنــذ مطلع
العام.

المغامس دعا الحكومة إلى مراجعة تحفظاتها بشأن «العهد الدولي»
طالب رئيس اللجنة الدائمة للحقوق
السياسية والمدنية في الديوان الوطني
لحقوق اإلنسان خالد المغامس الحكومة
بـ ـم ــراجـ ـع ــة ت ـح ـف ـظ ــات ـه ــا ب ـ ـشـ ــأن ال ـع ـه ــد
الــدولــي ال ـخــاص بــالـحـقــوق االقـتـصــاديــة
واالجتماعية والثقافية المعنية بكفالة
حق اإلضراب للعمال والموظفين.
وقال المغامس ،في تصريح صحافي،
أمـ ـ ـ ـ ــس ،إن لـ ـجـ ـن ــة الـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــوق الـ ـم ــدنـ ـي ــة
والـسـيــاسـيــة ف ــي ال ــدي ــوان رص ــدت خــال

اآلون ــة االخ ـيــرة ع ــددا مــن اإلضــرابــات في
بعض وزارات الدولة ،مضيفا انه في ظل
غياب أي تقنين في التشريعات الكويتية
ينظم حق اإلضراب بات من الضروري أن
تتم مراجعة التحفظات لمعالجة الفراغ
ال ـت ـش ــري ـع ــي ،خ ـص ــوص ــا أن ال ـت ـح ـفــظ ال
يعفي الكويت من االعتراف بهذا الحق أو
التنصل منه.
وأوضح أن البند الثامن من الفقرة  1في
اتفاقية العهد الدولي للحقوق االقتصادية

واالجتماعية ،التي صادقت عليها الكويت
بموجب قانون رقم  11لسنة  ،1996تنص
على «الحق في اإلضراب على أن يمارس
طبقا لقوانين الدولة» ،إال أنه تم التحفظ
على هــذه الفقرة ،مضيفا أنــه على الرغم
من عدم وضوح التعريفات والمعايير فإن
اتفاقية العهد الدولي نصت بكل وضوح
على حــق اإلض ــراب للعمال ،وأك ــدت على
ترك أمر تنظيمه للدولة وليس حظره.
ودعا إلى تنظيم ممارسة حق اإلضراب

ً
ً
«مباحث اإلقامة» :توقيف  ٦٠عامال مخالفا خالل أكتوبر الجاري
محمد الشرهان

تـ ـمـ ـكـ ـن ــت اإلدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة
لمباحث شــؤون اإلقــامــة -إدارة
متابعة المخالفين -مــن ضبط
مـ ـقـ ـي ــم آس ـ ـي ـ ــوي يـ ــديـ ــر م ـك ـتــب
ً
خــدم وهميا بمحافظة حولي،
ً
وذلــك استمرارا للحمالت التي
يقوم بها قطاع شــؤون اإلقامة
لضبط مخالفي قانون اإلقامة
ومحاربة مكاتب الخدم الوهمية
وبتوجيهات مباشرة من وكيل
وزارة الداخلية المساعد لشؤون
اإلقامة اللواء أنور البرجس.
وقــالــت «الــداخـلـيــة» فــي بيان
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة لـ ـلـ ـع ــاق ــات
واإلع ـ ـ ـ ـ ــام األم ـ ـ ـنـ ـ ــي ،أمـ ـ ـ ــس ،إن
م ـع ـلــومــات وردت إلـ ــى اإلدارة
الـعــامــة لـمـبــاحــث اإلق ــام ــة تفيد
ب ـق ـي ــام آسـ ـي ــوي بـ ـ ـ ــإدارة مـكـتــب
خ ـ ــدم وهـ ـم ــي ،وي ـ ـ ــؤوي ع ـمــالــة
م ـخ ــال ـف ــة وه ـ ــارب ـ ــة وم ـت ـغ ـي ـبــة،
ويقوم بتشغيلهم بنظام العمل
المؤقت ،وأكدت التحريات صحة
المعلومات.
وأوضحت أنه بعد استصدار
اإلذن القانوني تم ضبط  10من
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ديوان حقوق اإلنسان :حق اإلضراب مكفول للعمال

ً
«الداخلية» تضبط  20مكتب خدم وهميا

●

وش ــدد على أن هــذه األفـعــال
ما هي إال جرائم حــرب جديدة
تضاف الى السجل اإلسرائيلي
الـ ـح ــاف ــل ب ــال ـج ــرائ ــم ال ـغــاش ـمــة
بـ ـح ــق الـ ـشـ ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي،
واالنتهاكات الفاضحة لحقوق
اإلنسان ولميثاق وقرارات األمم
المتحدة والقانون الدولي.

بما يكفل انسجامها مع نصوص ومبادئ
الدستور التي تؤكد حق التعبير للفرد،
وحقه في مخاطبة السلطات العامة عن
طــريــق الـهـيـئــات الـنـظــامـيــة واألش ـخــاص
المعنوية ،وكذلك حرية تكوين الجمعيات
والـنـقــابــات عـلــى أس ــس وطـنـيــة ووســائــل
سلمية ،ومــراعــاة الـضــوابــط التي تراعي
ال ـم ـص ــال ــح ال ــوط ـن ـي ــة لـ ـل ــدول ــة وال تـخــل
بالنظام واآلداب العامة وال تضر بحقوق
اآلخرين.

«قوى سياسية» تقدم للنواب مبادرة...
والمناقصات العامة ،وإقرار قوانين جديدة بشأن تضارب المصالح،
وق ــواع ــد الـتـعـيـيــن ف ــي ال ـم ـنــاصــب ال ـق ـي ــادي ــة ،وإنـ ـش ــاء لـجـنــة الـقـيــم
البرلمانية ،وتنظيم قواعد التعيين التي يلزم لشغلها اجتياز اختبار
ومقابلة شخصية.
05

« »msciتوصي مستثمريها بزيادة...

جانب من العمالة المخالفة
ال ــرج ــال وال ـن ـســاء ،مـنـهــم مــن ال
يحمل أي إثبات ،وآخرون مادة
« »20ال يعملون لــدى كفالئهم،
وتـ ـم ــت إحـ ــالـ ــة ش ـخ ــص مـنـهــم
للمباحث الجنائية لوجود طفل
حمل سفاح.

مكاتب وهمية
يذكر أن إحصائية لـ«مباحث

اإلق ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــة» ف ـ ـ ــي م ـ ـج ـ ــال ض ـب ــط
ال ـم ـكــاتــب الــوه ـم ـيــة وال ـع ـمــالــة
المخالفة لقانون اإلقامة خالل
شهر أكـتــوبــر ال ـجــاري ،أظهرت
ً
ً
ضبط  20مكتبا وهميا للعمالة
ً
المخالفة ،و 60مخالفا لقانون
اإلقامة.
وأكـ ـ ـ ــدت «مـ ـب ــاح ــث اإلقـ ــامـ ــة»
استمرار حمالتها األمنية على
كــافــة أنـحــاء الـبــاد وعـلــى مــدار

الـ ـس ــاع ــة ل ـض ـب ــط ال ـم ـخــال ـف ـيــن
لـقــانــون اإلق ــام ــة والـمـطـلــوبـيــن،
داعية الجميع إلى عدم إيواء أي
مخالف واإلبــاغ الفوري عنهم
ً
ت ـج ـن ـبــا ل ـل ــوق ــوع ت ـحــت طــائـلــة
القانون.

الـعــالـمـيـتـيــن "س ـتــان ـلــي" ،وفــوت ـســي راس ـ ــل ،قــالــت م ـص ــادر مـطـلـعــة لـ
"الـجــريــدة" ،إن مراجعة " "msciالتي ستكون فــي  11نوفمبر المقبل
وتنفذ في  30منه ربما تحمل سيولة مؤسسية إضافية لسوق الكويت،
على ضوء األوزان الجديدة ،إذ قررت إعادة موازنة األسهم الكويتية
فــي مــؤشــرات مــورغــان ستانلي وترقية شــركــات جــديــدة ،مضيفة أن
مراجعة "فوتسي راسل" ستكون في  19نوفمبر المقبل ،وستنفذ في
 19ديسمبر المقبل.
وكــانــت مـلـكـيــات األجــانــب فــي ال ـشــركــات ال ـمــدرجــة بــالـســوق األول
ً
تجاوزت الـ  5مليارات دينار ،إذ بلغت قيمتها في  25سهما نحو 5.1
مليارات بنهاية األسبوع الماضي ،مما يمثل نحو  %12.5من إجمالي
ً
القيمة السوقية للبورصة البالغة  40.7مليارا.

دام من دمشق إلى...
يوم ٍ

ً
إضافة إلى تقارير عن عملية تركية مرتقبة ضد األكراد ،قتل  14شخصا
بينهم أطفال بقصف صاروخي أصاب منطقة مكتظة بمدينة أريحا في
ريف إدلب الجنوبي ،التي تسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة)
على نحو نصف مساحتها الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد
شمال البالد .جاء ذلك بينما أجرت وفود تمثل الحكومة والمعارضة
والمجتمع المدني جوالت جديدة من الحوار ،أمس ،في جنيف ،بإشراف
المبعوث األممي الخاص إلى سورية ،غير بيدرسون.

ةديرجلا
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محليات

الكويت تدخل مرحلة «ما بعد كورونا»
ً
تقارب المصلين بدءا من الغد ...والحفالت و«الفيزا» وتشغيل المطار بطاقته القصوى األحد
النجاحات
في مواجهة
األزمة فاقت
األخطاء
وقللت
األضرار

الكويتيون
أثبتوا قدرتهم
على مواجهة
الكوارث
والعبور
بالدولة إلى
بر األمان

الخالد

التحسن
الصحي
دافع لالنتقال
إلى مرحلة
جديدة

باسل الصباح

أعـلــن رئـيــس مجلس ال ــوزراء
س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد،
أم ــس ،ع ــودة الـحـيــاة الطبيعية
الـ ـح ــذرة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ودخـ ــول
ال ـمــرح ـلــة ال ـخــام ـســة واألخـ ـي ــرة
م ــن خ ـطــة الـ ـع ــودة إلـ ــى ال ـح ـيــاة
ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة ،وإل ـ ـغـ ــاء ال ـ ـقـ ــرارات
االح ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة لـ ـم ــواجـ ـه ــة وب ـ ــاء
ّ
للمحصنين.
«كوفيد »19
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـخـ ــالـ ــد ،فـ ــي مــؤت ـمــر
ص ـحــافــي ب ـش ــأن آخـ ــر ت ـط ــورات
إج ــراء ات الحكومة في مواجهة
الوباء :نحن اليوم أمام مسؤولية
جـ ـ ــديـ ـ ــدة ع ـ ـنـ ــوان ـ ـهـ ــا «ال ـ ـكـ ــويـ ــت
بـ ـع ــد الـ ـج ــائـ ـح ــة» بـ ـ ــدأ اإلعـ ـ ـ ــداد
واالس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ل ـه ــا م ـن ــذ أش ـه ــر،
وبـ ـ ـ ـ ــإذن ال ـ ـلـ ــه ن ـن ـه ــض ج ـم ـي ـعــا
ّ
بالكويت ،ونحقق تطلعات سمو
أمير البالد وسمو ولي عهده في
رفعة الكويت وشعبها.
وت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ّـدم رئ ـ ـي ـ ــس ال ـم ـج ـل ــس
بالشكر الجزيل للجيش األبيض
الذي كان ،وال يــزال ،خط الدفاع
األول فـ ــي م ــواجـ ـه ــة األم ـ ـ ــراض
واألوب ـئــة على الــوفــاء َ
بقسمهم
والتفاني في عملهم واألمانة في
عطائهم وجميع المخلصين من
موظفين ومتطوعين في األجهزة
ال ـح ـكــوم ـيــة والـ ـقـ ـط ــاع ال ـخ ــاص
ومــؤس ـســات الـمـجـتـمــع الـمــدنــي
مـمــن واج ـه ــوا «ال ـع ــدو الـخـفـ ّـي»،
دفاعا عن الكويت وسكانها.
واستذكر سموه التوجيهات
الـســامـيــة لـسـمــو األم ـيــر الــراحــل
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ،طـ ّـيــب
الله ثراه ،وتوجيهات سمو أمير
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ ن ـ ــواف األح ـم ــد،
وولي عهده األمين الشيخ مشعل
األحمد ،خالل األزمة التي أربكت
ال ـعــالــم أج ـم ــع ،وحــرص ـهــم على
توفير الرعاية للجميع وتسخير
ك ــل االح ـت ـي ــاج ــات واإلمـ ـك ــان ــات
لضمان استمرار الحياة الكريمة،
وال ـح ـفــاظ عـلــى ســامــة وصحة
أبنائهم وبناتهم.
كما استذكر شهداء الواجب
ال ــذي ــن قـ ـ ّـدمـ ــوا أرواحـ ـ ـه ـ ــم ثـمـنــا
لـ ـيـ ـبـ ـق ــى الـ ـ ــوطـ ـ ــن شـ ــام ـ ـخـ ــا فــي
مواجهة الوباء ،والمحافظة على
سالمة أبنائه وبناته ،ليسطروا
ب ــذل ــك أروع نـ ـم ــاذج الـتـضـحـيــة
الوطنية والمسؤولية اإلنسانية.
ّ
وثمن ببالغ التقدير واالعتزاز
دور الـ ـ ـ ــوزراء ف ــي الـحـكــومـتـيــن

جانب من اجتماع مجلس الوزراء أمس
السابقتين والحكومة الحالية
عـ ـل ــى م ـ ــا ق ـ ـ ّـدم ـ ــوه م ـ ــن م ـث ــاب ــرة
وإخ ــاص فــي أعمالهم لتجاوز
الجائحة بأقل األضرار.
وقـ ـ ــال س ـم ــو رئـ ـي ــس مـجـلــس
الــوزراء« :كانت هناك أخطاء في
بـعــض الـ ـق ــرارات ،وكــانــت هناك
آراء لم ُيؤخذ بها ،ولعل في ذلك
دروسا عظيمة لي أنا شخصيا
وللحكومة والقياديين» ،مؤكدا
أن ال ـ ـن ـ ـجـ ــاحـ ــات ف ـ ــي م ــواج ـه ــة
األزم ـ ــة ف ــاق ــت األخـ ـط ــاء وقـلـلــت
م ـ ّـن األضـ ـ ـ ــرار« ،ف ـن ـحــن وال ـعــالــم
كــنــا أم ــام اخـتـبــار غـيــر مسبوق
عـ ـل ــى ك ـ ــل الـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات ،وف ــي
مواجهة أخطار اقتصادية غير
ّ
م ـتــوق ـعــة ،وأمـ ــام ت ـحــديــات غير
معروفة المدى ،ولله الحمد أثبت
الكويتيون قدرتهم على مواجهة
ال ـكــوارث والـعـبــور بــالــدولــة الى
بر األمان».
وب ـ ـه ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،تـ ـق ـ ّـدم
سـمــوه بالشكر الجزيل الــى كل
ال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن عـلــى
ه ــذه األرض الطيبة اللتزامهم
بتطبيق االشتراطات الصحية،
واإلق ـ ـ ـبـ ـ ــال عـ ـل ــى ت ـل ـق ــي ال ـل ـق ــاح
المضاد للفيروس.

تحسن مستمر
بـ ـ ـ ــدوره ،رأى وزيـ ـ ــر الـصـحــة
الشيخ د .باسل الصباح أن «ما
وصلنا إليه من تجاوز الوضع
الصعب جاء ثمرة لجهود ودعم
القيادة السياسية التي وضعت
ثقتها في العاملين بالصفوف

األمــامـيــة الــذيــن ن ــذروا أنفسهم
ل ـلــدفــاع ع ــن الـجـمـيــع فاستحق
الجيش األبيض كل الشكر».
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـ ــوزي ـ ــر ب ــاس ــل أن
الـ ــوضـ ــع ال ـص ـح ــي فـ ــي تـحـســن
مـسـتـمــر وال ــوب ــاء ف ــي ان ـحـســار،
وهـ ــذا يـعـطــي ال ــداف ــع لــانـتـقــال
إلى مرحلة جديدة ،مع ضرورة
االل ـتــزام بــاالشـتــراطــات لحماية
االنفتاح التام ،مبينا أن رجوع
بعض الدول إلى اإلغالقات يؤكد
الـ ــوعـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ـع ــي ،وحـ ــرص
الـ ـجـ ـمـ ـي ــع عـ ـل ــى االشـ ـ ـت ـ ــراط ـ ــات
المناسبة لالنفتاح ،ومتابعتها
لالنتقال الى مرحلة أفضل.

قرارات االجتماع
وقـ ــد ت ــاب ــع ال ـم ـج ـل ــس ،خ ــال
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع أم ـ ـ ــس ،م ـس ـت ـج ــدات
الـ ــوضـ ــع الـ ــوبـ ــائـ ــي ل ـل ـجــائ ـحــة،
ون ـ ــاق ـ ــش ت ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــات ال ـل ـج ـن ــة
الوزارية لطوارئ كورونا ،وقرر
اآلتي:
 ت ـك ـل ـي ــف وزارة األو ق ـ ـ ـ ــافوالـ ـش ــؤون اإلس ــام ـي ــة بــاتـخــاذ
اإلجراءات الكفيلة بعودة تقارب
المصلين أثناء إقامة الصالة في
المساجد ،من خالل الحرص على
تطبيق اال ش ـت ــرا ط ــات الصحية
المتمثلة بالتطعيم ولبس الكمام
وإحضار السجادة الخاصة بكل
ّ
ً
مـصــل ،وذلــك اعـتـبــارا مــن صالة
.2021
الجمعة ّ /10 /22
 تطبيق ما تبقى من أنشطةالـ ـم ــرحـ ـل ــة الـ ـخ ــاص ــة مـ ــن خـطــة
الـ ـ ـع ـ ــودة الـ ـت ــدريـ ـجـ ـي ــة ل ـل ـح ـيــاة

استمرار اإلجراءات الصحية للمسافرين
●

علي صنيدح

في رده على أسئلة الصحافيين ،أكد وزير الصحة،
الشيخ د .باسل الصباح ،أن اإلجــراء ات الصحية على
المسافرين القادمين للبالد ال تزال قائمة (فحص PCR
والتحصين) ،موضحا أن رفع الطاقة االستيعابية في
استقبال المسافرين يشمل جميع المنافذ الحدودية.
وحول ما إذا كان ظهور متحورات جينية في بعض
الـ ــدول وارت ـف ــاع اإلص ــاب ــات لــديـهــا وإغـ ــاق ال ـم ـطــارات
سيعود بــالـبــاد الــى ال ــوراء بـمــراحــل بتشدد أكـثــر من
المرحلة الخامسة ،كــإغــاق المنافذ الـحــدوديــة ومنع
ال ـقــادم ـيــن م ــن بـعــض الـ ــدول ال ـتــي تـشـهــد ارت ـفــاعــا في
اإلصابات ،أكد الوزير أن العودة الى الوراء أمر مرهون
بااللتزام باالشتراطات الصحية وارتـفــاع اإلصــابــات،
موضحا أنــه سيتم أخــذ جميع االح ـت ــرازات الصحية
لمنع انتقال أي عدوى من الطفرات الجنية للبالد من
الدول المصابة.

ً
باسل الصباح متحدثا خالل المؤتمر الصحافي أمس

ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،والـ ـسـ ـم ــاح بــإقــامــة
ال ـم ــؤت ـم ــرات وحـ ـف ــات ال ــزف ــاف
وال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة،
على أن يقتصر الحضور لتلك
ال ـف ـع ــال ـي ــات ع ـل ــى الـمـحـصـنـيــن
مـتـلـقــي ال ـل ـقــاح ف ـقــط ،واالل ـت ــزام
ً
بلبس الكمام ،وذلك اعتبارا من
األحد  24الجاري.
 السماح بعدم لبس الكمامفي األماكن المفتوحة ،وااللتزام
بـ ــه فـ ــي كـ ــل األم ـ ــاك ـ ــن ال ـم ـغ ـل ـقــة،
وك ــذل ــك االل ـ ـتـ ــزام بـ ّـال ـت ـبــاعــد في
األمــاكــن الـتــي يـتـعــذر بـهــا لبس
ال ـك ـمــام كــالـمـطــاعــم وال ـم ـقــاهــي،
ً
اعتبارا من األحد المقبل.
 تـ ـكـ ـلـ ـي ــف ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن وزارةالداخلية ،والهيئة العامة للقوى
العاملة بمعاودة إصدار سمات
دخول لدولة الكويت (فيزا) بكل
أن ــواعـ ـه ــا لـلـمـحـصـنـيــن مـتـلـقــي
اللقاح المضاد لفيروس كورونا
المعتمد لدى دولة الكويت ،وفق
الـنـظــم وال ـلــوائــح الـمـعـمــول بها
قبل إجراءات الحكومة المتخذة
لـ ـم ــواجـ ـه ــة فـ ـ ـي ـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا،
ً
وذل ـ ــك اعـ ـتـ ـب ــارا م ــن يـ ــوم األح ــد
المقبل ،مع االلتزام بأحكام قرار
مجلس الوزراء رقم  971الصادر
بتاريخ  2021/8/18بشأن شروط
وضوابط المسافرين القادمين
إلى دولة الكويت.
 ت ـك ـل ـي ــف اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــةل ـ ـل ـ ـط ـ ـيـ ــران ال ـ ـمـ ــدنـ ــي ب ـت ـط ـب ـيــق
المرحلة الثالثة من خطة تشغيل
م ـطــار ال ـكــويــت ال ــدول ــي وع ــودة
الـعـمــل بــالـمـطــار بـكــامــل طاقته
ً
االستيعابية ،وذلــك اعتبارا من
األحد المقبل.
وقــد ّ
عبر مجلس ال ــوزراء عن
عـظـيــم اع ـت ــزازه ب ــال ــدور المميز
الذي قام به سمو رئيس مجلس
ال ــوزراء وال ــوزراء في إدارة هذه
األزمـ ــة الـصـحـيــة االسـتـثـنــائـ ّيــة،
ً
منوها بالتعاون اإليجابي البناء
ّ
والتنسيق الــذي تــم مع مجلس
األمة لتوحيد الجهود المبذولة
الحتواء هــذا الوباء واالنتصار
عليه.
ك ـمــا ع ـ ّـب ــر ع ــن ع ـظ ـيــم الـشـكــر
والتقدير للطاقم الطبي وعلى
رأسـهــم وزيــر الصحة الشيخ د.
بــاســل الـصـبــاح وك ــل العاملين
ف ــي وزارة ال ـص ـح ــة واألجـ ـه ــزة
ال ـح ـك ــوم ـي ــة والـ ـ ـف ـ ــرق ال ـم ـك ـل ـفــة
بمواجهة فيروس كورونا وكل
م ــن ي ـقــف بــال ـص ـفــوف األمــام ـيــة
ومــا زال ــوا ّ
يقدمون التضحيات
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة وي ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــون ال ـل ـي ــل
بـ ــال ـ ـن ـ ـهـ ــار الح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــواء انـ ـتـ ـش ــار
ال ـف ـي ــروس داخـ ــل الـ ـب ــاد ،وبـمــا
يحفظ سالمة وصحة المواطنين

ً
وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن ،مـ ـشـ ـي ــدا ب ـك ـف ــاءة
اإلج ـ ــراءات ال ـحــازمــة والـتــدابـيــر
ال ــرادع ــة الـتــي تــم اتـخــاذهــا منذ
بــدايــة انتشار الفيروس وحتى
تاريخه للتعامل مع هذه األزمة
الـصـحـيــة االسـتـثـنــائـيــة ،والـتــي
حظيت بإشادة دولية مستحقة،
وكان لها أكبر األثر في الحد من
انتشار الوباء داخل البالد.
وقد ّ
عبر المجلس عن تقديره
واعتزازه بالتفهم والتعاون الذي
أبـ ــداه كــل مــن يـعـيــش عـلــى هــذه
األرض الطيبة ،والذي أسهم في
ً
تجاوز هذه األزمة ،سائال المولى
ّ ّ
عز وجل أن يحفظ الكويت من كل
سوء ومكروه.

مناطق تخزين
واس ـت ـك ـم ــل م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
مـ ـت ــابـ ـع ــة تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ الـ ـمـ ـش ــاري ــع
الـ ـتـ ـنـ ـم ــوي ــة وال ـ ـس ـ ـبـ ــل ال ـك ـف ـي ـلــة
بتذليل كافة المعوقات التي قد
تؤخر إنـجــازهــا ،وبـهــذا الصدد
نــاقــش المجلس تــوصـيــة لجنة
ال ـخــدمــات الـعــامــة بـشــأن تقرير
جـهــاز متابعة األداء الحكومي
ب ـش ــأن تــوف ـيــر م ـنــاطــق تـخــزيــن
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة إلقـ ــامـ ــة م ـخ ــازن
ومستودعات ألغراض التخزين
الغذائي وغيرها.
وأثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــى م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
عـ ـل ــى الـ ـجـ ـه ــود الـ ـت ــي قـ ـ ــام بـهــا
جـهــاز متابعة األداء الحكومي
مـ ــع الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ذات
ال ـص ـل ــة بـ ـش ــأن دراسـ ـ ـ ــة ال ـس ـبــل
الكفيلة بتوفير وإقــامــة مخازن
ومستودعات ألغراض التخزين
وفـ ـ ـ ــق الـ ـمـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات الـ ـح ــالـ ـي ــة
والمستقبلية للبالد ،وما أسفرت
عـ ـن ــه م ـ ــن نـ ـت ــائ ــج وت ــوصـ ـي ــات
تضمنها التقرير.
وقــرر المجلس تكليف وزارة
الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة ب ــدراس ــة
مـ ــدى إم ـكــان ـيــة ق ـيــام ـهــا بـمـهــام
اإلدارة وال ـت ـن ـظ ـيــم واإلش ـ ـ ــراف
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـت ـخ ــزي ـن ـي ــة
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة واألراض ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ال ـم ـت ــاح ــة وال ـم ـخ ـص ـص ــة لـتـلــك
األغراض بما يساهم في تعزيز
األم ـ ــن ال ـغ ــذائ ــي االس ـتــرات ـي ـجــي
وت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــواد ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة
األســاس ـيــة فــي ال ـب ــاد ،كـمــا قــرر
المجلس تكليف الهيئة العامة
لالستثمار بدراسة مدى الجدوى
م ــن ت ــأس ـي ــس ش ــرك ــة حـكــومـيــة
مقفلة إلنـشــاء وإدارة وتشغيل
مـ ـن ــاط ــق تـ ـخ ــزيـ ـنـ ـي ــة ع ـم ــوم ـي ــة
لـ ـلـ ـم ــواد الـ ـغ ــذائـ ـي ــة وال ــدوائـ ـي ــة
والمستلزمات الطبية وغيرها،
وبيان احتياجاتها من األراضي

وال ـم ـســاحــات ال ــازم ــة ،وك ــل ما
يتعلق بها من خدمات لوجستية
وبنية تحتية.
وقــرر المجلس تكليف جهاز
متابعة األداء الحكومي بمتابعة
الـتـنـسـيــق م ــع ال ـج ـه ــات ال ـ ــوارد
ذك ــره ــا أع ـ ـ ــاه ،وإعـ ـ ـ ــداد تـقــريــر
نهائي يتضمن كافة المتطلبات
الالزمة والكفيلة بتوفير مناطق
ومــواقــع تخزينية استراتيجية
إلق ــام ــة مـ ـخ ــازن وم ـس ـت ــودع ــات
ألغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــزي ـ ــن ب ـش ـت ــى
أنواعها ،وموافاة مجلس الوزراء
بما ينتهي إليه األمر.

المشاريع اإلسكانية
واسـتـعــرض مجلس ال ــوزراء
تقرير المؤسسة العامة للرعاية
السكنية بشأن اإلج ــراء ات التي
قامت بها المؤسسة بالتعاون
والتنسيق مع الجهات الحكومية
المعنية والــرقــابـيــة وكــل مــا من
ش ــأن ــه تــذل ـيــل ال ـم ـع ــوق ــات الـتــي
تواجه المشاريع اإلسكانية في
مدينة الـمـطــاع ،مدينة جنوب
سعد الـعـبــدالـلــه ،مدينة جنوب
ص ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد ،والـ ـتـ ـص ــورات
والـ ـب ــدائ ــل ال ـم ـنــاس ـبــة ال ـت ــي من
شــأنـهــا دع ــم ج ـهــود الـمــؤسـســة
الرامية إلى تسـريع وتيرة العمل
واإلنجاز لمشاريعها اإلسكانية
ف ــي ظ ــل األوض ـ ــاع االقـتـصــاديــة
الراهنة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــرر ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ت ـك ـل ـي ــف
المؤسسة بالتنسيق مع الجهات
ذات الـعــاقــة الت ـخــاذ كــل مــا من
ش ــأن ــه دعـ ــم ج ـه ــوده ــا ال ــرام ـي ــة
إلـ ــى تــوف ـيــر ال ــرع ــاي ــة الـسـكـنـيــة
للمواطنين بالسرعة الممكنة في
ظل األوضاع االقتصادية الراهنة
في البالد واالستعجال في العمل
على المتطلبات التشريعية التي
من شأنها دعم جهود المؤسسة
بهذا الشأن ،وتذليل أي معوقات
الـتــي قــد تــواجــه أع ـمــال الخطط
التنفيذية ا لـتــي يـتــم اعتمادها
في هذا الشأن ،ووضــع الجدول
الزمني الالزم لتلك األعمال.

توفير مناطق
تخزين استراتيجية
إلقامة مستودعات
ألغراض التخزين
الغذائي

«الصحة» :األطفال المطعمون لم يدخلوا «العناية»

تعيين  5وكالء وتكليف آخرين
في «األشغال» لتسيير العمل

العميري :زيادة القلق لديهم من  %7إلى %30

●

●

عادل سامي

أعلن مستشفى الفروانية تنظيم دورات
لجميع أطقم الهيئة التمريضية في أقسام
العناية المركزة بالمستشفى على استخدام
أحدث أجهزة الغسيل الكلوي.
وأكد المستشفى أن هذه الــدورات تهدف
إلى رفع جــودة الخدمات الصحية المقدمة
لـلـمــرضــى وذل ــك مــن خ ــال زيـ ــادة التثقيف
ً
الصحي للعاملين وترسيخا لمبادئ مكافحة
العدوى.
من جانب آخر ،أكد عضو لجنة اللقاحات
في وزارة الصحة د .خالد السعيد أن اللقاح
يحمي األطفال من خطورة «كوفيد  ،»19تماما
كما يحدث لدى الكبار.
وق ــال الـسـعـيــد فــي تـغــريــدة عـلــى حسابه
على «تويتر» إن إحصائية من مستشفيات
أميركية تبين أن  %93من حــاالت «كوفيد»
ال ـخــاصــة بــاألط ـفــال م ــن  12حـتــى  18عــامــا
وال ـتــي تـحـتــاج دخ ــول المستشفى هــي من
غير المطعمين.
وأضـ ـ ــاف أنـ ــه ل ــم ي ــدخ ــل أي ط ـفــل مطعم

العناية المركزة ،مشيرا إلى أن اإلحصائية
شـمـلــت  19مستشفى أط ـفــال فــي الــواليــات
المتحدة األميركية.

مسح «الماموغراف»
وفي موضوع منفصل ،نظم مركز الكويت
لمكافحة السرطان حفال لتكريم المشاركين
فــي أنـشـطــة شـهــر أكـتــوبــر للتوعية بمرض
سرطان الثدي ،وذلك بحضور مدير منطقة
ال ـص ـب ــاح ال ـط ـب ـيــة ال ـت ـخ ـص ـص ـيــة د .أح ـمــد
الشطي ،ومــديــرة المركز د .هديل المطوع،
ونائب مدير المركز د .جاسم البراك.
وقـ ــال ال ـش ـطــي إن م ـســح «ال ـم ــام ــوغ ــراف»
م ـت ــوف ــر ف ــي  5م ــواق ــع ض ـم ــن م ــراك ــز وزارة
الصحة ومـتــاح للجميع ومــازالــت خدماته
أقل من المتاح.
وذك ــر أن الـكــويــت بها  4مــراكــز للجراحة
والكيماوي واإلشعاعي والتلطيفي ،مشددا
على أن «كوادرنا الطبية مؤهلة ،وتجهيزاتنا
حديثة ومتاحة».
وشـ ــدد ع ـلــى أن ال ــوق ــاي ــة ح ـمــايــة وتـنـقــذ

األرواح ،مشيرا إلى أن سرطان الثدي مازال
األول ان ـت ـشــارا بـيــن ال ـن ـســاء ،مــؤكــدا أهمية
الفحص الــذاتــي لـلـثــدي« ،فـهــو مـهــارة يجب
اكـتـســابـهــا بـيــن ال ـن ـســاء ،وال ـبــدايــة يـجــب أن
تـكــون مــع طــا لـبــات المرحلتين المتوسطة
والثانوية».
م ــن نــاحـيـتـهــا ،كـشـفــت اس ـت ـشــاريــة الـطــب
ال ـن ـف ـســي ل ــأط ـف ــال وال ـم ــراه ـق ـي ــن د .بـيـبــي
العميري أن حاالت القلق لدى األطفال زادت
إلى  %30بعدما كانت  ،%7وذلك بسبب آثار
وتداعيات جائحة «كورونا» ،وفقا الستبيان
تم إجراؤه مؤخرا.
وقــالــت الـعـمـيــري ،فــي تـصــريــح صحافي
على هامش ختام فعالية ندوة حول الصحة
النفسية في المدارس برعاية األمم المتحدة
ووزارتـ ـ ـ ـ ــي ال ـص ـح ــة والـ ـت ــربـ ـي ــة ،إن ال ـف ـتــرة
الـمــاضـيــة ش ـهــدت زيـ ــادة ف ــي الـقـلــق بسبب
قرارات اإلغالق لوقت طويل ،الفتة إلى زيادة
حاالت القلق واالكتئاب لمن كانوا يعانون
اض ـط ــراب ــات نـفـسـيــة ،ح ـيــث أص ـب ـحــت أكـثــر
شدة وأسوأ.
وأكدت أن تعزيز الصحة النفسية منظومة

متكاملة تبدأ من سن القوانين التي تعزز دور
األسرة ،ويكون الهدف منها صحة األطفال،
وكذلك إنشاء المباني والمدن الجديدة التي
يجب أن تشتمل على أماكن للتجمع ومراكز
لـلـشـبــاب ب ـكــل مـنـطـقــة ل ـم ـمــارســة ريــاضــات
يمكن لألطفال الوصول إليها وممارستها،
ومــن ثــم الــوصــول إلــى ال ـمــدارس ،حيث يتم
تعزيز الصحة النفسية للمدرسين ليعطوا
بــإن ـتــاج ـيــة وع ــاط ـف ــة ل ــأطـ ـف ــال ،ك ـم ــا يـجــب
أن ت ـكــون مـبــانــي ال ـم ــدارس داع ـمــة للصحة
النفسية ،بــاالضــافــة إلــى التعليم العاطفي
من خالل تعلم التعبير عن مشاعرهم وحل
مشاكلهم والتواصل مع اآلخرين.
وأشارت العميري إلى ضرورة عمل مسح
لالضطرابات النفسية كخطوة ثانية بعد
تعزيز الصحة النفسية ،الفـتــة إلــى أن ذلك
ً
يتم باستخدام عدة وسائل موجودة عالميا
و ب ــدول الخليج ويسهل تطبيقها مــن أجل
تـحــديــد األش ـخ ــاص ال ــذي ــن يـحـتــاجــون إلــى
التدخل المبكر والعالج.

سيد القصاص

أصدرت وزيرة األشغال العامة وزيرة الدولة
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات د.
رنا الفارس قرارا بتوزيع العمل في وزارة األشغال
على  5وكالء مساعدين ،وتكليف  4آخرين بمهام
ومسؤولية عدد من القطاعات في الوزارة« ،سعيا
إلى حسن سير العمل وضمان انتظامه».
ون ــص ق ــرار ال ـف ــارس ف ــي م ــادت ــه األولـ ــى على
تعيين وليد الغانم وكيال مساعدا لقطاع شؤون
الهندسة الصحية ،وعبدالمحسن العنزي وكيال
مـســاعــدا لقطاع الـمــركــز الحكومي للفحوصات
وضبط الجودة ،ومحمد بن نخي وكيال مساعدا
لقطاع المشاريع اإلنشائية ،وعبدالعزيز الصباح
وكيال مساعدا لقطاع هندسة الصيانة ،وعبدالله
دعيج الصباح وكيال مساعدا لقطاع التخطيط
والتنمية.
وشـ ـم ــل ال ـ ـقـ ــرار ف ــي م ــادت ــه ال ـث ــان ـي ــة تـكـلـيــف
عبدالمحسن العنزي بقطاع المشاريع الكبرى،
وع ــاي ــد ال ـع ــازم ــي ب ـق ـطــاع ال ـج ـهــاز االس ـت ـشــاري
لـ ـل ــوزي ــر ،وغ ـن ـي ــم ال ـم ـط ـي ــري ب ـق ـط ــاع الـتـنـسـيــق
والمتابعة للوزير ،وكفاية النجدي بقطاع الشؤون
اإلداري ــة والمالية والقانونية ،وعيد الرشيدي
بقطاع الرقابة والتدقيق.

سلة أخبار
«زكاة الفحيحيل» لدعم
«مساعدات المتعففين»

دعا مدير زكاة الفحيحيل
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية ،إيهاب الدبوس،
ّ
الخيرين وأصحاب األيادي
البيضاء إلى دعم مشروع
المساعدات الشهرية لألسر
المتعففة ،الذي يتم تنفيذه
داخل الكويت.
وقال الدبوس ،في تصريح
أمس ،إن المشروع ّ
يقدم
المساعدات المالية لـ 53
ً
أسرة شهريا ،كما ّقدمنا
خالل  2021مساعدات
مقطوعة لـ  149أسرة ،بعد
دراسة الحاالت المتقدمة لنا
دراسة وافية ،والتأكد من
كافة المستندات واألوراق
الثبوتيةّ .
وبين أن الفئات
المستهدفة من المشروع
هي األرامل ،والمعاقين،
والمرضى ،واألسر الضعيفة
الدخل التي تواجه صعوبة
في توفير أساسيات الحياة
ألطفالها.

«إحياء التراث» ّ
تثمن جهود
فريق «صقور صباح»
أشاد رئيس جمعية إحياء
التراث اإلسالمي ،الشيخ
طارق العيسى ،بالجهود
الخيرية ألبناء الكويت
المتطوعين والفرق
ً
التطوعية التي أصبحت بابا
ألبناء الكويت للمساهمة
في خدمة الكويت وأهلها،
والتعبير عن الروح الوطنية
الصادقة وحب الكويت.
جاء ذلك في كلمة له خالل
استقباله رئيس فريق اإلنقاذ
الكويتي «صقور صباح»
ً
محمد الهاجري ،مثمنا
جهود الفريق في مساعدة
من يحتاج الى العون من أهل
الكويت والمقيمين عليها.
من جانبه ،قال الهاجري
إن طبيعة عمل الفريق
ّ
هي مساعدة من تتعطل
سياراتهم في البر ،أو على
شواطئ البحر ،وكذلك
البحث عن المفقودين ،حيث
تأتينا البالغات عن طريق
عمليات وزارة الداخلية ،أو
عن طريق وسائل التواصل،
مشيرا إلى أن البالغات
تجاوزت حتى اآلن أكثر من
 23ألف بالغ.

«األسر المتعففة» 20 :ألف
دينار للطلبة المعسرين

أعلن رئيس مجلس إدارة
الجمعية الكويتية لألسر
المتعففة م .بدر المبارك،
أن الجمعية أتمت سداد
دفعات أولية من الرسوم
الدراسية المستحقة على
الطالب المحتاجين من أبناء
األسر المحتاجة والمتعففة
والمسجلين لدى الجمعية.
وقال المبارك ،في تصريح
صحافي أمس ،ان عدد
من شملهم دعم الرسوم
الدراسية أو جزء منها
بلغ أكثر من  100طالب
وطالبة من مختلف المراحل
الدراسية ،وذلك ضمن
مشروع «دينارك يسوى»
الذي خصص ريعه الشهر
الماضي لصالح الطلبة
المتعثرين.
وتابع أن عدد المدارس التي
استفادت من هذه الرسوم
 20مدرسة ،مشيرا إلى أن
حجم المنفق من األموال
على مشروع دفع الرسوم
للمعسرين بلغ أكثر من 20
ألف دينار.
وأكد حرص الجمعية
في هذه المرحلة على ان
يستفيد من هذه المبالغ
المنفقة اكبر عدد ممكن من
الطلبة تسهيال النخراطهم
في صفوفهم والتحاقهم
بمدارسهم.
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ً
محافظة حولي تكرم عددا
من الطلبة

الشايع :تشديد الرقابة على سراديب العقارات
«اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال أي مخالفة»
محمد جاسم

أكد الشايع أهمية تفعيل
دور االجهزة الرقابية المنوط
بها تطبيق القانون إليقاف
أي تجاوزات تخص تحويل
سراديب العقارات أو أجزاء
منها إلى مخازن مؤقتة بخالف
اللوائح واألنظمة المتبعة
بهذا الخصوص.

وج ـ ــه وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة لـ ـش ــؤون
االس ـ ـكـ ــان وال ـت ـن ـظ ـي ــم ال ـع ـم ــران ــي
وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون ال ـب ـلــديــة
شــايــع الـشــايــع االج ـه ــزة الرقابية
ب ـ ـ ـ ــاالدارات الـمـخـتـصــة ف ــي بلدية
الكويت بتكثيف الجوالت الميدانية
التفتيشية للكشف على سراديب
العقارات التجارية ومدى االلتزام
في استخدامها مواقف للسيارات
حـســب الـتــراخـيــص ال ـص ــادرة من
البلدية.
وأك ـ ـ ـ ــد ال ـ ـشـ ــايـ ــع ف ـ ــي ت ـصــريــح
صحافي أهمية تشديد الرقابة من
قبل االجهزة الرقابية في رصد أي
مخالفات تتعلق باستخدام االدوار
المخصصة لمواقف السيارات في
العقارات في غير الغرض المرخص
له ،موضحا ان هذا الملف ستكون
له االولــويــة في المتابعة من قبله
خالل المرحلة المقبلة.
وقـ ــال إن مـعــالـجــة ه ــذا الملف
بـتـفـعـيــل دور االجـ ـه ــزة الــرقــابـيــة
المنوط بها تطبيق القانون اليقاف
اي تجاوز تخص تحويل سراديب
العقارات او اجزاء منها الى مخازن
مؤقتة بخالف اللوائح واالنظمة
المتبعة بهذا الخصوص.
وأض ــاف أنــه وجــه المسؤولين
وال ـقــائ ـم ـيــن ع ـلــى ع ـمــل االج ـه ــزة

إزالة أحد العوائق بالمطالع
الـ ــرقـ ــاب ـ ـيـ ــة ب ـت ـك ـث ـي ــف الـ ـ ـج ـ ــوالت
التفتيشية للكشف عن أي مخالفات
تتعلق باستخدام مواقف سيارات
الـعـقــارات كـمـخــازن ،وات ـخــاذ كافة
االجــراءات القانونية الرادعة لمثل
ه ـ ــذه االسـ ـتـ ـخ ــدام ــات ال ـم ـخــال ـفــة
وإحالة محاضر المخالفات بحق
المخالفين الذين قاموا باستغالل
الـســراديــب للتخزين الــى الجهات
المختصة.
وخ ـتــم ب ـقــولــه :ل ــن ن ـتــوانــى في
محاسبة أي موظف يثبت تراخيه
او تقصيره فــي تطبيق الـقــانــون
بشأن تلك المخازن المخالفة ورصد
أي مخالفات تتعلق بهذا الملف
لمنع وقــوع أي حــوادث أو حرائق

تهدد سالمة المباني والسكان جراء
استخدام سراديب مواقف السيارات
لتخزين الـمــواد بأنواعها حفاظا
على االرواح والممتلكات.

ً
إزالة  24عائقا في المطالع

م ــن جــانــب آخـ ــر ،أعـلـنــت إدارة
العالقات العامة في بلدية الكويت
أن ق ـســم إزالـ ـ ــة ال ـم ـخــال ـفــات بـفــرع
بلدية محافظة الـجـهــراء أزال 24
عائقا بمدينة المطالع السكنية،
مشيرة في هذا الصدد إلى التعاون
وال ـت ـن ـس ـيــق ب ـيــن ب ـلــديــة الـكــويــت
وال ـج ـهــات وال ـه ـي ـئــات الحكومية
إلزالـ ــة ال ـعــوائــق الـتــي تـحــول دون
تنفيذ المشاريع.

وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــر رئـ ـ ـي ـ ــس قـ ـ ـس ـ ــم إزالـ ـ ـ ـ ــة
المخالفات ،سليمان الغيص ،أنه
بعد االجـتـمــاع مــع مــديــر مشروع
الـمـطــاع اإلسـكــانــي واسـتـعــراض
ح ــاالت التعدي فــي بعض مواقع
المدينة ،والتي تمثلت في وجود 24
عائقا من البقاالت المتنقلة والخيام
ومنشآت من الكيربي ،أزال الفريق
الرقابي بقسم إزالة المخالفات تلك
العوائق على مدى يومين.
وأش ــار الغيص إلــى أن الفريق
الرقابي ال يألو جهدا في التعامل
مع أي بالغ أو شكوى ترد للقسم
بوجود تعديات على أمالك الدولة
وإزالتها ،بعد اتخاذ كل اإلجراءات
القانونية.

جانب من التكريم
بتوجيهات من محافظ حولي علي األصفر ،ورعاية من البنك
التجاري الكويتي ،تم تكريم عدد من الطلبة في مناطق محافظة
حولي ،كمساهمة لدعم المسيرة العلمية ،وتشجيعهم على بذل
المزيد من الجهد واكتساب المعرفة.
وأكد محافظ حولي "ضرورة استمرار المسيرة العلمية ألبنائنا
وبـنــاتـنــا ،ودعـمـهــم بـكــل الـسـبــل ،ألنـهــم الــركـيــزة األســاسـيــة لبناء
مستقبل الكويت المشرق".
وأعرب عن شكره للمسؤولين في منطقة حولي التعليمية من
إداريين ومعلمين ،والذين قاموا بجهود كبيرة لضمان سير العملية
التعليمية رغم الصعوبات التي يواجهونها جراء انتشار فيروس
كورونا ،وثمن الدعم الذي قدمه البنك التجاري من هدايا عينية
تفرح الطالب والطالبات وتشجعهم على بذل المزيد.

«المهندسين» تدعو إلى زيادة «األساسية» اقترحت إنشاء جامعة تضم  5كليات
بدل الخطر للقطاع النفطي

أشــادت جمعية المهندسين بسرعة
تـجــاوب فــرق االم ــن والـســامــة والبيئة
ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـن ـف ـطــي م ـم ـث ـلــة ب ـمــراكــز
االطـفــاء فــي المصافي ومــراكــز االطفاء
ال ـعــام وسيطرتها عـلــى الـحــريــق الــذي
اندلع في وحدة إزالة الكبريت بمصفاة
ميناء األحمدي االثنين الماضي ،مشيرة
الى أن شفافية شركة البترول الوطنية
وس ــرع ــة تـفـعـيــل خ ـطــط الـ ـط ــوارئ فــور
اندالع الحريق ساهمتا كثيرا في الحد
من الخسائر ونشر أي شائعات حول
الحادث.
وقال أمين صندوق الجمعية م .علي
الفيلكاوي ،في تصريح صحافي امس،
إن ما لمسناه من تفاني جهود العنصر

الكويتي في مثل هذه الحوادث يدعونا
الى التأكيد على ضرورة عدم المساس
بـحـقــوقـهــم بــل نــدعــو ال ــى زيـ ــادة ورفــع
بدالتهم وخاصة بدل الخطر.
ولفت الى اهمية التشدد في تطبيق
اش ـت ــراط ــات األمـ ــن وال ـس ــام ــة والـبـيـئــة
فــي مختلف ال ـمــواقــع الـنـفـطـيــة ،داعـيــا
الى مزيد من برامج وعمليات التأهيل
وال ـت ــدري ــب ل ـل ـكــوادر الــوطـنـيــة وزيـ ــادة
أعدادها لتقليص االعتماد على عمالة
المقاولين في تطبيق اشتراطات األمن
والـ ـس ــام ــة ل ـل ـحــد مـ ــن أي ح ـ ـ ــوادث أو
خسائر مادية وبشرية.

• أحمد الشمري
كشف عميد كلية التربية األساسية
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والـتــدريــب د .فريح العنزي عــن إعــداد
الكلية مقترحا إلنشاء جامعة جديدة
تضم  5كليات ضمن قانون الجامعات
ال ـح ـكــوم ـيــة ف ــي ال ـت ـخ ـص ـصــات ال ـتــي
يحتاجها سوق العمل وجهات الدولة
المختلفة ،باإلضافة إلى فتح برنامج
الـ ــدراسـ ــات ال ـع ـل ـيــا بــالـكـلـيــة ف ــي أحــد
التخصصات التربوية.
وأشار العنزي في تصريح صحافي
خـ ـ ــال اس ـت ـق ـب ــال ــه رئـ ـي ــس الـجـمـعـيــة
الكويتية لـلــدراســات العليا د .محمد
العتيبي ونــائـبــه د .م ـشــاري الحربي
لـبـحــث سـبــل ال ـت ـعــاون الـمـشـتــرك بين
ال ـك ـل ـي ــة فـ ــي مـ ـج ــال ال ـب ـح ــث الـعـلـمــي

ً
العنزي متوسطا وفد جمعية «الدراسات العليا»
واالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ام ـك ــان ــات والـ ـم ــوارد
وال ـ ـطـ ــاقـ ــات ال ـب ـش ــري ــة مـ ــن مـنـتـسـبــي
الجمعية ،إلى أن الكلية صرح أكاديمي
ً
ومـ ـن ــارة تعليمية تـسـعــى دائـ ـم ــا إلــى
االسـتـفــادة مــن أبـنــاء الــوطــن والـكــوادر
والـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــاءات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،م ــرحـ ـب ــا فــي

نـفــس الــوقــت بــالـتـعــاون مــع الجمعية
واالستفادة من امكاناتها وبرامجها
واالس ـت ـع ــان ــة بـمـنـتـسـبـيـهــا أص ـحــاب
الخبرات األكاديمية.
ومن جانبه ،قال العتيبي "إن اللقاء
بحث التعاون بين الجمعية والكلية

فـ ــي ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـم ــوض ــوع ــات ذات
الشأن المشترك والتي تهم الباحثين
األك ــادي ـم ـي ـي ــن وم ـن ـت ـس ـبــي الـجـمـعـيــة
الحاصلين على الماجستير والدكتوراه
في سد العجز الكبير لــدى الكلية من
أعضاء هيئتي التدريس والتدريب".
وبين العتيبي في تصريح صحافي
امس ،أن جامعة الكويت وهيئة التعليم
الـتـطـبـيـقــي والـ ـت ــدري ــب وال ـج ــام ـع ــات
الخاصة تعاني بشكل كبير من عجز
ً
في أعضاء هيئة التدريس ،مشيرا إلى
أن جائحة كورونا تسببت في تقاعد
الكثير من األساتذة واستقالة البعض
اآلخـ ــر م ــن األس ــات ــذة ال ــواف ــدي ــن الــذيــن
رغبوا في البقاء في بلدانهم خالل فترة
الجائحة ،ما أدى إلى حدوث هذا العجز
الملحوظ.

ً
«اإلغاثة» تزكي الخنة رئيسا

عقدت جمعية اإلغاثة اإلنسانية
ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة الـ ـع ــادي ــة
المؤجلة بسبب جائحة "كورونا"
لعام  ،2020وترأس االجتماع رئيس
مجلس اإلدارة عـلــي الحسينان،
بحضور أعـضــاء مجلس اإلدارة،
وممثلي وزارة الشؤون ،وأعضاء
الجمعية العمومية.
وافـتـتــح الحسينان االجـتـمــاع
بكلمة شكر فيها الحاضرين ،ثم بدأ
بمناقشة التقرير اإلداري والمالي
للمشاريع الداخلية والخارجية،
اذ تمت الموافقة على التقريرين،
بـعــدمــا تـمــت مـنــاقـشــة الـمـيــزانـيــة
التقديرية لعام  2021والتصويت
عليها بالموافقة.
َّ
وزك ــى مجلس إدارة الجمعية

جانب من اجتماع جمعية اإلغاثة
لهيئته اإلداري ـ ــة د .سـلـطــان فهد
ً
ال ـخ ـنــة رئ ـي ـســا لـلـمـجـلــس ،وعـلــي
ً
الحسينان نائبا للرئيس ،وعبدالله
ً
ال ـم ــا أم ـي ـنــا ل ـل ـص ـنــدوق ،وخــالــد
الــرش ـيــدي أمـيـنــا لـلـســر ،كـمــا ضم
ً
م ـج ـلــس اإلدارة كـ ــا مـ ــن :محمد

ال ــدويـ ـل ــة ،ود .ع ـص ــام الــرب ـي ـعــان،
ومـ ـحـ ـم ــد الـ ـعـ ـلـ ـي ــان ،ود .ف ـ ــارس
العجمي ،وعبدالكريم الشمري.
وأكـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـخ ـ ـنـ ــة أن ال ـج ـم ـع ـي ــة
س ـ ـتـ ــواصـ ــل ن ـه ـج ـه ــا ف ـ ــي إغ ــاث ــة
المنكوبين بالدول المتضررة.

سلة أخبار
«األوقاف» :نتفاعل مع
«التواصل الحكومي»
شارك وكيل وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية المساعد
لإلعالم والعالقات الخارجية
محمد المطيري ،ومدير
إدارة اإلعالم في وزارة
األوقاف د .أحمد العتيبي،
ومراقب اإلنتاج والتنسيق
اإلعالمي سلمان الخليفان،
في االجتماع الذي عقد ،أمس،
مع مركز التواصل الحكومي
التابع لمجلس الوزراء،
برئاسة رئيس المركز الناطق
الرسمي باسم الحكومة طارق
المزرم.
وقال المطيري ،في تصريح
صحافي ،إن "االجتماع مع
مركز التواصل الحكومي،
التابع لمجلس الوزراء ،كان
مثمرا ألنه تضمن مناقشة
كل المالحظات التي رصدت
خالل الفترة السابقة ،إضافة
إلى التوجيهات التي ستعمل
وزارة األوقاف على تطبيقها
في المرحلة القادمة".
وأشار إلى أن "وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية حريصة
على التفاعل مع مركز
التواصل الحكومي ،والعمل
من خالل تحديث جميع
المالحظات التي تطرأ على
آلية العمل ،بهدف الوصول
إلى أفضل مستوى من االلتزام
بالتعليمات الصادرة عن
المركز".

انتخابات «اتحاد الجامعة»
 2نوفمبر المقبل
أعلن رئيس الهيئة التنفيذية
لالتحاد الوطني لطلبة
الكويت فالح السويري تحديد
موعد انتخابات الهيئة
اإلدارية ووفد فرع الجامعة
للعام النقابي  2022/2021في
الثاني من نوفمبر المقبل،
بعد التنسيق مع الهيئة
اإلدارية الحالية ،على أن تكون
مقاعد وفد المؤتمر هذا العام
ً
 35مقعدا.
وقال السويري ،في تصريح
صحافي أمس ،إن مواعيد
التسجيل للترشيح من
 24حتى  28الجاري من
ً
الساعة الخامسة عصرا
حتى الساعة التاسعة مساء،
على أن يخصص يوما 29
و 30الجاري لتلقي طلبات
االنسحاب لمن يرغب في
ً
سحب أوراق ترشحه ،مبينا
أنه "لن يتم تسجيل أي مرشح
على أي قائمة إال في وجود
مندوب األصلية للقائمة
وبإحضار صورة عن إثبات
الهوية وصورة من الجدول
الدراسي الخاص به".
وأكد السويري" ،أن الهيئة
التنفيذية عممت إرشادات
على جميع الهيئات اإلدارية
لضمان تيسير العملية
ً
ً
االنتخابية ترشحا واقتراعا،
كما أن الهيئة التنفيذية
قامت بالتنسيق مع اإلدارة
الجامعية وهناك متابعة
وتنسيق مستمرين معها.

التسجيل الختبارات القدرات «المعهد الصناعي» :مستعدون
بالجامعة ينطلق  26الجاري لتدشين التعليم المدمج
أعلن مكتب مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس موعد
التسجيل اإللكتروني الختبارات القدرات األكاديمية في جامعة الكويت
لطلبة الصف الثاني عشر ،التي ستعقد من  8نوفمبر إلى  22ديسمبر
المقبلين .وأشار المكتب ،في بيان أمس ،إلى أن التسجيل لالختبار
ً
سيكون اعتبارا من الثالثاء المقبل  ٢٦الجاريحتى االثنين األول من
ً
ً
نوفمبر ،من الساعة  10صباحا حتى  12ظهرا.
ودعا المكتب جميع طلبة الثانوية الراغبين في تقديم اختبارات
القدرات األكاديمية من الصف الثاني عشر أو ما يعادله وخريجي
الثانوية العامة إلى التسجيل .وأضاف أن مكتب مساعد نائب مدير
الجامعة للتقييم والقياس يتبنى سياسة وزارة التربية في لوائح
الغش والعقوبات باالختبارات.

توزيع مليون كيس صديق للبيئة
على «التعاونيات»
أعلنت الهيئة العامة للبيئة،
أم ــس األول ،ب ــدء حملة تــوزيــع
م ـل ـي ــون ك ـي ــس ص ــدي ــق لـلـبـيـئــة
على الجمعيات التعاونية في
محافظات الـبــاد الـســت ،لرفع
الوعي البيئي ،وتقليل استخدام
البالستيك الضار للبيئة.
وقالت مديرة إدارة العالقات
الـ ـع ــام ــة واإلع ـ ـ ـ ــام فـ ــي ال ـه ـيـئــة
ش ـي ـخ ــة اإلبـ ــراه ـ ـيـ ــم ،لـ ــ"ك ــون ــا"،
إن هـ ــذه ال ـح ـم ـلــة ت ــأت ــي ضـمــن
ج ـهــود الـهـيـئــة الـمـبــذولــة نحو
بيئة أفـضــل ،إذ تــم تــوزيــع هذه
األك ـ ـيـ ــاس ع ـل ــى م ـج ـم ــوع ــة مــن
الـجـمـعـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة حسب
المحافظات ،بدعم وتعاون مع
ص ـن ــدوق حـمــايــة الـبـيـئــة لحث
ال ـمــواط ـن ـيــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن على
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام األكـ ـ ـي ـ ــاس صــدي ـقــة
للبيئة واالبتعاد عن البالستيك

وكل ما من شأنه تلويث البيئة.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت اإلب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم أن
ه ـ ــذه األكـ ـ ـي ـ ــاس ت ـح ـت ــوي عـلــى
مادة الكحول «الفينيل» القابلة
ل ـل ــذوب ــان كـلـيــا ب ــال ـم ــاء ال ـح ــار،
وتستخدم فــي صناعة ال ــورق،
كما أنـهــا تتكون مــن كربونات
الكالسيوم ،وهي مواد أساسية
لـلـصـخــور ال ـم ــوج ــودة بالبحر
وليس لها أي تأثير على البيئة.
وأضــافــت أن ه ــذه األكـيــاس
ال ت ـ ـح ـ ـتـ ــوي ع ـ ـلـ ــى أي مـ ـ ــواد
بــاسـتـيـكـيــة ،وتـتـمـيــز بــالـقــوة
وا ل ـمــرو نــة ،إذ يتحمل الكيس
ا لــوا حــد  10كيلوغرامات ،كما
أنها غير سامة ،وليس لها أي
ض ــرر ع ـلــى ال ـكــائ ـنــات ال ـح ـيــة،
س ــواء فــي ال ـه ــواء أو ال ـمــاء أو
ال ـت ــرب ــة وخ ـص ــوب ـت ـه ــا ،وإن ـم ــا
تعمل على إثرائها.

أكد مدير المعهد الصناعي "صباح السالم" في الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي وا ل ـتــدر يــب ،محمد ا لـطــو يــل ،أن المعهد على
استعداد لتدشين التعليم المدمج لمتدربيه.
وأشاد الطويل ،في تصريح أمس ،بتجهيزات وتحضيرات الهيئة
فــي مختلف كلياتها ومعاهدها الستقبال طلبتها ومتدربيها
للعودة إلى مقاعد الدراسة التقليدية ،وفقا للشروط والضوابط
واالشتراطات الصحية ،واتباع تعليمات وزارة الصحة ،من خالل
توفير عدد كبير من الكمامات الطبية وأدوات التطهير والمعقمات
وأجهزة قياس الحرارة لفحص الطلبة والمدربين.
وأفاد بأن "التطبيقي" خصصت بوابات للدخول وأخرى للخروج
لتنظيم وتسهيل عملية الدخول والخروج من الورش والمختبرات.

ةديرجلا
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برلمانيات

نافذة نيابية

• بعد إطالع سموه على مناشدة  40عضوا وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق االستقرار السياسي
• العبدالله :سموه إزاء ما نقله رئيسا السلطتين قرر استخدام حقه الدستوري
الشاهين لبناء وتطوير المسنات
البحرية في شواطئ الكويت

ً
الشاهين مستقبال المسباح والعبدالجليل والرفاعي

سمو األمير خالل افتتاحه دور االنعقاد األول للفصل التشريعي السادس عشر

محيي عامر

أع ـل ــن الـ ــديـ ــوان األم ـ ـيـ ــري أن
سمو أمير البالد الشيخ نواف
األح ـ ـمـ ــد ك ـل ــف رئـ ـي ــس مـجـلــس
األم ــة مـ ــرزوق ال ـغــانــم ،ورئـيــس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صباح الخالد ،ورئيس المجلس
األعلى للقضاء المستشار أحمد
ال ـع ـج ـيــل ،ب ــاق ـت ــراح ال ـضــوابــط
والشروط للعفو عن بعض أبناء
ا لـكــو يــت المحكومين بقضايا
ً
خ ــال ف ـت ــرات مــاض ـيــة تـمـهـيــدا
الستصدار مرسوم العفو.
وف ــي تـصــريــح لــه أم ــس ،قــال
وزي ــر الــديــوان األم ـيــري الشيخ
م ـح ـمــد ال ـع ـب ــدال ـل ــه ،إن ـ ــه "ب ـن ــاء
على التوجيه السامي لحضرة
ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
ح ـف ـظ ــه ال ـ ـلـ ــه ورعـ ـ ـ ـ ـ ــاه ،ان ـط ـل ــق

ً
الفضالة :شكرا سمو األمير

في تغريدة له ،قال النائب يوسف الفضالة (الذي
لم يبت المجلس في استقالته بعد)" ،ما ُجبلت عليه
الـكــويــت منذ التأسيس مــن قيم التسامح والـتــرابــط
بين القيادة السياسية و الشعب الكويتي المخلص
ً
يتكرر اليوم باالتجاه الصحيح ،شكرا لحضرة صاحب
السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد الصباح إلنهاء
هذا الملف".

ً
وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع أنـ ـ ـ ـ ــه حـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــا م ــن
س ـمــو األمـ ـي ــر ع ـلــى الـمـحــافـظــة
عـ ـل ــى مـ ــا جـ ـب ــل ع ـل ـي ــه ال ـش ـعــب
ال ـكــوي ـتــي ال ــوف ــي م ــن الـ ـع ــادات
ال ـكــري ـمــة م ــن ت ـســامــح ومـحـبــة
ـام وال ـ ـم ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة ع ـل ــى
وت ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ٍ
ال ـ ــوح ـ ــدة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،لـ ـم ــا فـيــه
م ـص ـل ـح ــة ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت ،وإزاء مــا
ن ـق ـل ــه رئـ ـيـ ـس ــا م ـج ـل ـس ــي األمـ ــة
وال ــوزراء لسموه ،وبعد إطــاع
سموه على مناشدة ما يقارب
ً
أربـ ـعـ ـي ــن عـ ـ ـض ـ ــوا م ـ ــن األخـ ـ ــوة
أع ـضــاء مجلس األم ــة ،وتأكيد
حرصهم على التعاون وتحقيق
االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،وم ــا
نـقـلــه م ـس ـت ـشــارا س ـم ــوه بـشــأن
مــا انـتـهــت إل ـيــه لـجـنــة ال ـحــوار،
فقد قــرر سموه استخدام حقه

الحوار الوطني بين السلطتين
التشريعية والتنفيذية ،بغية
مـنــاقـشــة سـبــل تحقيق الـمــزيــد
من االستقرار السياسي وتهيئة
األجـ ــواء لـتـعــزيــز ال ـت ـعــاون بين
ً
ال ـس ـل ـط ـت ـي ــن ،وف ـ ـقـ ــا ل ـل ـث ــواب ــت
الــدس ـتــوريــة ،مــع الـتــأكـيــد على
ما نصت عليه المادة ( )50من
الدستور على قيام نظام الحكم
على أساس فصل السلطات مع
تعاونها.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـل ـ ــه ،أن
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـط ـ ـت ـ ـيـ ــن ال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـع ـ ـيـ ــة
والتنفيذية ثمنتا هذا التوجيه،
وأعــرب ـتــا ع ــن تـطـلـعــاتـهـمــا بــأن
ينهي هذا الحوار حدة االحتقان
ً
ال ـس ـيــاســي ف ــي ال ـب ــاد تـمـهـيــدا
لتحقيق مبدأ التعاون بينهما.

سيرة الحكمة
وفــور صــدور التصريح ،أكد
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس األمـ ـ ــة مـ ــرزوق
الغانم أن التوجيهات الكريمة
ً
من سمو األمير تؤكد مجددا ما
هو مؤكد عبر التاريخ ،وهو أن

ً
المضف :الطريق ال يزال طويال

الحميدي :إرادة تعيد األمل
أكـ ــد ال ـن ــائ ــب بـ ــدر ال ـح ـم ـيــدي أن
التاريخ يسجل في هذه األيام إرادة
ســامـيــة وشـعـبـيــة تـعـيــد األم ــل إلــى
وطــن بـ ّ
ـأمــس الحاجة إلــى التالحم
والـمـصــالـحــة الــوطـنـيــة والـتـكــاتــف
ً
جميعا للقضاء على الفساد وبناء
وطن شامخ بإذن الله.

الــدس ـتــوري وف ـقــا لـلـمــادة ()75
من الدستور.
وبـ ـي ــن ال ـع ـب ــدال ـل ــه أن سـمــو
ّ
ً
األم ـ ـيـ ــر ك ــل ــف كـ ـ ــا مـ ــن رئ ـي ــس
مجلس األم ــة ورئ ـيــس مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـم ـج ـل ــس
األعلى للقضاء اقتراح الضوابط
والشروط للعفو عن بعض أبناء
ا لـكــو يــت المحكومين بقضايا
ً
خ ــال ف ـت ــرات مــاض ـيــة تـمـهـيــدا
الستصدار مرسوم العفو.

عرض النائب عبدالله المضف ،على حسابه بـ"تويتر" ورقة القسم
ً
الدستوري ،معلقا بالقول" ،ورقة قسمي مازلت أحتفظ بها والتغيب
ً
ً
عني أبدا ،والطريق مازال طويال ...من بعد المصالحة الوطنية".
وق ــال الـمـضــف" ،يـجــب أن ينهض ه ــذا الـبـلــد فــي كــل مؤسساته،
وبوابته اإلص ــاح السياسي ،وأن يحمى الـمــال الـعــام ويعاقب من
اعتدى عليه ،وطريقنا هو االلتزام بأحكام الدستور الــذي كان وال
ً
يزال اإلرث وصمام األمان لنا جميعا".

سيرة حكام الكويت عبر القرون
هــي سـيــرة الحكمة والتسامي
والتسامح.
وتـ ـق ــدم ال ـغ ــان ــم ف ــي سلسلة
تـغــر يــدات نشرها عبر حسابه
الـ ــرس ـ ـمـ ــي بـ ـم ــوق ــع الـ ـت ــواص ــل
االج ـت ـمــاعــي (ت ــوي ـت ــر) بــالـشـكــر
والثناء والتقدير لسمو األمير
ً
على توجيهاته السامية بــدء ا
ب ـ ــال ـ ــدع ـ ــوة الـ ـك ــريـ ـم ــة لـ ـلـ ـح ــوار
ً
الوطني بين السلطتين ،مرورا
بدعمه الكريم لما تمخض عنه
ال ـح ــوار م ــن مــرئ ـيــات ،وانـتـهــاء
بـ ـق ــراره تـفـعـيــل الـ ـم ــادة  75من
الـ ــدس ـ ـتـ ــور وت ـك ـل ـي ـف ــه رؤس ـ ـ ــاء
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات الـ ـ ـث ـ ــاث ب ــاقـ ـت ــراح
الضوابط والشروط للعفو عن
بعض أبناء الكويت المحكومين
بـقـضــايــا خ ــال ف ـتــرات ماضية
ً
ت ـم ـه ـي ــدا السـ ـتـ ـص ــدار م ــرس ــوم
العفو.
وأضــاف أن تلك التوجيهات
ال ـ ـكـ ــري ـ ـمـ ــة م ـ ـ ــن س ـ ـمـ ــو األم ـ ـيـ ــر
ً
تــؤكــد أي ـض ــا أن دي ــدن الـقـيــادة
السياسية في بلدنا كان ومازال
إشاعة أجواء االستقرار والوفاق
ً
والتعاضد ،ســائــا الله تعالى
أن يحفظ الكويت وشعبها من
كــل شــر وم ـكــروه فــي ظــل قيادة
سـمــو أمـيــر ال ـبــاد وسـمــو ولــي
عهده األمين.

«قوى سياسية» تقدم مبادرة للنواب للقضاء على الفساد
ً
• شملت قائمة بـ  7اقتراحات بقوانين مطالبة بإقرارها
• «قلما تجد من ينكر تغول الفساد وتغلغل المفسدين في بلدنا»

تقدمت قــوى سياسية إلــى أعـضــاء مجلس األمــة
بقائمة اقتراحات بقوانين تستهدف محاربة الفساد،
مطالبة النواب بأن يضعوا التصدي للفساد أولوية
في العمل.
وقالت القوى السياسية ،في كتابها الذي تم توجيهه
إلى أعضاء مجلس األمة" ،نبعث إليكم تحيات إخوانكم
في التيارات السياسية ،متمنين لكم التوفيق والنجاح
فــي الــدفــاع عــن حــريــات الشعب الكويتي ومصالحه
وأمواله".
وأضافت أن واقعنا اليوم قلما تجد فيه من ينكر
تغول الفساد وتغلغل المفسدين في بعض جوانب
بلدنا الحبيب ،لذلك رأينا أن تحتل قضية التصدي
لهذا الفساد األولــويــة في العمل الرسمي والشعبي،
ً
فسارعنا إلى تقديم هذه المبادرة لتكون سهما في
كنانة كــل مصلح م ــزودة باقتراحات القوانين التي
تساهم في مكافحة هذه اآلفة وتقربنا أكثر فأكثر نحو
النزاهة والشفافية وسيادة القانون في األمور اإلدارية
والمالية الهامة.
وأك ــدت أن ه ــذه االق ـتــراحــات هــي نـتــاج مـشــاورات
عقدها إخوانكم في التيارات السياسية مستخلصة
من عدة اجتهادات سبق تقديم بعضها في المجالس
السابقة ولكن لم يكتب لها النجاح ،آملين أن ترى النور
على أيديكم بعون من الله لطرحها والتصويت عليها
في بداية دور االنعقاد المقبل.
وبينت القوى السياسية أن هذه القوانين المقترحة
هي:
 -1اقتراح بشأن إضافة مادة جديدة إلى المرسوم

بالقانون رقــم  116لسنة  1992في شأن
التنظيم اإلداري وتحديد االختصاصات.
 -2اق ـت ــراح بــإضــافــة فـقــرة ثــانـيــة إلــى
المادة  17من قانون المناقصات العامة.
 -3اقتراح بقانون في شأن تضارب
المصالح.
 -4اقـتــراح بقانون فــي شــأن قواعد
التعيين في المناصب القيادية.
 -5اقـتــراح بقانون فــي شــأن إنشاء
لجنة القيم البرلمانية.
 -6اقتراح بقانون في شأن إضافة مادتين إلى قانون
التنظيم اإلداري وتحديد االختصاصات.
 -7اق ـتــراحــان بقانونين فــي ش ــأن تنظيم قــواعــد
التعيين التي يلزم لشغلها اجتياز اختبار ومقابلة
شخصية.
وفي ختام كتابها قالت القوى السياسية "إننا إذ
نضع هذه المقترحات المهمة بين أيديكم وهي التي
ستساهم إن شــاء الله في تحقيق العدالة ومكافحة
الفساد والتدخالت غير المشروعة ،فإننا على استعداد
لمناقشتها ودعمها بكل جهد ممكن راجين مراجعتها
وتقديمها وحشد التأييد لها ومتابعتها في لجان
المجلس بإذن الله وتوفيقه ،مع تحديد موعد للقاء
معكم في أقرب فرصة إن شاء الله".
ووقع على الكتاب كل من التجمع اإلسالمي السلفي،
والحركة الدستورية اإلسالمية ،والمنبر الديمقراطي
الكويتي.

تقدم النائب أسامة الشاهين بمقترح لقيام الهيئة العامة للزراعة
والثروة السمكية ببناء وتطوير مسنات بحرية عامة في أماكن مختلفة
بجميع شواطئ الكويت.
وقال الشاهين ،في اقتراحه ،إن هواية صيد األسماك الحداق وباقي
الهوايات واألنشطة البحرية يمارسها الكثير في الكويت ،ولها جذور
تاريخية جميلة في الوطن العزيز ،لكن يعاني أهل البحر والحداق من
قلة المسنات البحرية المجهزة ،والموجودة حاليا ال تتم صيانتها،
والخدمات الخاصة بقوارب الصيد محدودة.
وأضاف" :أتقدم باالقتراح برغبة بأن تقوم الهيئة العامة للزراعة
والثروة السمكية ،بالتعاون مع بلدية الكويت وغيرها ،ببناء وتطوير
مسنات بحرية عامة في أماكن مختلفة بجميع شواطئ الكويت ،مجهزة
بأحدث الخدمات لرواد البحر ،وتراعى فيها المحافظة على البيئة
البحرية ،وأن تكون مجانية أو بأسعار رمزية".
إلى ذلك ،استقبل الشاهين ،في مكتبه أمس ،الباحثين في التاريخ
الكويتي ،صالح المسباح ،وفهد العبدالجليل ،ونداء الرفاعي ،بمناسبة
صدور مؤلفهم الجديد موسوعة الصحافة الكويتية.
ّ
وأثنى الشاهين ،في بيان صحافي ،على اإلصــدار الذي يوثق
لتاريخ الصحافة الكويتية منذ نشأتها حتى عام  ،1990مضيفا
أنه يؤكد حب الكويتيين وشغفهم بالصحافة والثقافة والتعبير
منذ بداية نشأتها.

الطريجي الستحداث تأشيرة رياضية مؤقتة
للمدربين والالعبين األجانب الجدد
ت ـق ــدم ال ـن ــائ ــب د .عـبــدالـلــه
ال ـط ــري ـج ــي ب ــاقـ ـت ــراح بــرغ ـبــة
الس ـت ـحــداث وزارة الــداخـلـيــة
تـ ــأش ـ ـيـ ــرة ري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،ي ـم ـنــح
خاللها المدربون والالعبون
المحترفون وأطباء الرياضة
واخ ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاص ـ ـ ـيـ ـ ــو ال ـ ـ ـعـ ـ ــاج
الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــادمـ ـ ــون الـ ــى
ال ـك ــوي ــت لـلـعـمــل ف ــي األن ــدي ــة
واالتـحــادات الرياضية إقامة
مؤقتة لمدة ستة أشهر ،وفي
حالة اتفاق الطرفين وتوقيع
الـ ـعـ ـق ــود تـ ـح ــول اإلقـ ــامـ ــة مــن
مؤقتة إلى عادية دون الحاجة
إل ــى خـ ــروج الـمـتـعــاقــد معهم
من البالد.
وأوضـ ـ ــح د .ال ـطــري ـجــي أن
اق ـ ـتـ ــراحـ ــه يـ ــأتـ ــي بـ ـس ـب ــب مــا
ت ـت ـض ـم ـنــه عـ ـق ــود ال ـعــام ـل ـيــن
ف ـ ــي الـ ــوسـ ــط الـ ــريـ ــاضـ ــي مــن
فـتــرة تجربة مــن قبل األنــديــة
واالت ـح ــادات الرياضية لمدة
تـ ـ ـت ـ ــراوح بـ ـي ــن  3و 6أشـ ـه ــر،
يتم خاللها تقييمهم وإجراء

عبدالله الطريجي

الفحوصات الطبية وتوقيع
العقود بعد االتفاق ،إال أن هذا
يـتـسـبــب ف ــي م ـعــانــاة األنــديــة
واالتـ ـ ـح ـ ــادات ال ــري ــاض ـي ــة من
تأخر صــدور سمات الدخول
بالتأشيرة التجارية وغيرها،
وهي مخالفة لطبيعة ونشاط
هذه الشريحة من الرياضيين.

حماد يطالب بتشكيل لجنة تحقيق
في صفقة «موديرنا»

«حدس» :الرؤية المشتركة أعلى درجات النضج
ً
أصدرت الحركة الدستورية اإلسالمية بيانا بشأن
العفو ونجاح الحوار الوطني ،توجهت فيه بعظيم
الشكر وموفور التقدير واالمتنان إلــى سمو أمير
البالد الشيخ نواف األحمد على "تكرم سموه بإصدار
الـعـفــو ال ـخــاص عــن أبـنــائــه مــن ال ـن ــواب السابقين
والنشطاء السياسيين".
وقالت الحركة ،إنها تابعت باهتمام بالغ وتقدير
عال الحراك السياسي النيابي والحكومي والشعبي
ٍ
ُ
خالل الساعات الماضية ،الذي توج بإطالق المبادرة
السامية للعفو الكريم من سمو األمير عن النواب
السابقين والناشطين السياسيين" ،الذين برهنت
مواقفهم النيابية والسياسية على حبهم لوطنهم
وإخــاصـهــم ل ــه ،مرحبين بعودتهم إل ــى أحضان

ذويهم ووطنهم بعد طول غياب".
وإذ رحـ ـب ــت ال ـح ــرك ــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة بــالـنـتــائــج
اإليجابية للحوار الوطني بين السلطتين التنفيذية
والتشريعية ،فقد أعربت عن عظيم العرفان والتقدير
للجهود الكبيرة النيابية والشعبية التي دعمت
الحوار بين السلطتين لتحقيق المصلحة العليا
للوطن ووضعها فوق كل اعتبار أو تكسب.
وأكـ ــدت أن ال ـتــوافــق عـلــى رؤي ــة مشتركة تضع
ال ـم ـصــالــح الـعـلـيــا ل ـل ـبــاد ع ـلــى رأس األول ــوي ــات
ً
السياسية والوطنية وتتخذ من الحوار الجاد سبيال
لحل المشكالت هو أعلى درجــات النضج والرشد
السياسي" ،الــذي نأمل أن يسود ،وأن يكون ما تم
ً
نموذجا يحتذى للمستقبل".

طالب النائب سعدون حماد
بتشكيل لـجـنــة تحقيق بشأن
تعاقد وزارة الصحة مع شركة
موديرنا لتوفير لقاح للتطعيم
والوقاية من فيروس كورونا،
ً
مضيفا أن "الصفقة تمثل تعديا
على المال العام".
وأوضـ ــح حـمــاد فــي تصريح
صحفي بمجلس األمة أن هناك
"مخالفات مالية جسيمة شابت
هــذه الصفقة؛ حيث إن ال ــوزارة
تعاقدت باألمر المباشر مع شركة
موديرنا لتوفير لقاح موديرنا
بـعـقــد قيمته  80مـلـيــون دوالر
لعدد مليوني جرعة بسعر 40
ً
دوالرا للجرعة الواحدة من دون
مصاريف الشحن".

سعدون حماد

حمادة :لم نفرض أي رسوم إال بحدود القانون
•

علي الصنيدح

أكد وزيــر المالية وزيــر الدولة للشؤون
االقتصادية واالستثمار خليفة حمادة أن
وزارة المالية لم تفرض رسوما أو ضرائب
إال في حدود القوانين المنظمة لها.
وأوضح حمادة ،ردا على سؤال للنائب
د .حمد المطر ،عما إذا كانت وزارة المالية
ف ــرض ــت رس ــوم ــا دون قـ ــانـ ــون ،وحـصـلــت
"الجريدة" على نسخة منه" ،باعتبار وزارة
ال ـمــال ـيــة ال ـج ـهــة ال ـم ـس ــؤول ــة ع ــن ال ـخــزانــة
العامة ،فإن الوزارة لم تصدر أي موافقات
ألي جهة لزيادة الرسوم على نحو مخالف
للقانون رقم  79لسنة  1995بشأن الرسوم
والتكاليف المالية مقابل االنتفاع بالمرافق
والخدمات العامة".

وتابع" :ان األســاس القانوني لكل رسم
من الرسوم من اختصاص كل جهة ،حيث
تقوم الجهات بفرض الرسوم أو زيادتها
اسـتـنــادا إل ــى قــانــون إنـشــائـهــا والـقــوانـيــن
الـمـنـظـمــة لـعـمـلـهــا ،ب ـهــدف تـنـظـيــم الطلب
على خدماتها وتوفيرها بالجودة الالزمة،
وض ـم ــان ح ـســن إدارة ال ـم ــراف ــق وتــرشـيــد
االسـ ـتـ ـه ــاك دون إسـ ـ ـ ــراف ي ـت ــرت ــب عـلـيــه
تحميل الدولة أعباء مالية إضافية وبما
ال يـخــالــف الـقــانــون رق ــم  79لسنة ،"1995
مضيفا أن "وزارة المالية تصدر تعاميم
بـقــواعــد تنفيذ الـمـيــزانـيــة وفـقــا للقوانين
الـنــافــذة ،وتـقــوم الجهات الرقابية (ديــوان
المحاسبة – جـهــاز المراقبين الماليين)
برصد أي قرارات تصدر مخالفة للقوانين
الجاري العمل بها".

وجــاء في ســؤال المطر" :نص الدستور
الـكــويـتــي فــي ال ـم ــادة  134عـلــى أن إنـشــاء
الضرائب وإلغاءها ال يكون إال بقانون ،وال
يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في
غير األحوال المبينة بالقانون ،وال يجوز
تكليف أحــد ب ــأداء غير ذلــك مــن الضرائب
والرسوم والتكاليف إال في حدود القانون،
وال يجوز أي زيــادة على رســوم الخدمات
المقرة منذ عام  1994إال بقانون".
وط ـلــب الـمـطــر إف ــادت ــه بجميع الــرســوم
والضرائب التي فرضت دون قانون ،وقيمة
رسوم الخدمات اإلضافية على المعامالت
كافة ،من خالل جدول تفصيلي يوضح كل
خدمة والقيمة المضافة ،وكل الزيادات التي
تمت على الخدمات العامة بعد سنة 1994
سواء بقانون أو من غير قانون.

وزير المالية في جلسة سابقة
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• تشونغ :عالقاتنا الثنائية شاملة ونموذج يحتذى وهي اليوم بأفضل أحوالها
• سنكون شركاء أوفياء لمساعدة بالدكم في تحقيق رؤيتها 2035
ربيع كالس

أكد السفير الكوري الجنوبي الجديد لدى البالد ،تشونغ بيونغ ها ،أن بالده لن تنسى
فضل الكويت ًودعمها لها بالنفط ،عندما واجهت أزمة نفطية في سبعينيات القرن
الماضي ،معتبرا أن العالقات بين الكويت وبالده ال يمكنها أن تكون أفضل مما هي

الشركات
الكورية
بانتظار
بعض
المناقصات
على مشاريع
حكومية

 ٦.٥مليارات
دوالر حجم
التبادل
التجاري
بين البلدين
ونتمنى
انتعاشه بعد
زوال الجائحة

• بعد تقديم أوراق اعتمادك،
ل ـس ـم ــو أم ـ ـيـ ــر ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،م ـ ــا أه ــم
خططك لتطوير ا لـعــا قــات بين
بالدك والكويت؟
 قدمت أوراق اعتمادي الشهرالماضي ،وكان لي الشرف بلقاء
سمو األمير ،وعالقتنا ال يمكنها
أن ت ـكــون أف ـضــل مـمــا هــي عليه
ال ـ ـيـ ــوم ،ف ــال ـع ــاق ــة ب ـي ــن بـلــديـنــا
مـمـتــازة ،ولكنني ســأعـمــل على
تطويرها وسأنقلها إلى مستوى
جديد ،وسأبذل جهدي لتحقيق
هذا األمر.
ً
• بـعــد  41ع ــام ــا عـلــى إقــامــة
العالقات الدبلوماسية الكورية
ـ ـ الكويتية ،كيف ّ
تقيم العالقات
بين البلدين؟
 كما سبق أن ذكرت ،فعالقتناممتازة ،ويمكننا وصفها بأنها
ً
ـدا" ،وقد ّ
وسعنا هذه
"شاملة جـ
ال ـع ــاق ــات م ــن خـ ــال الـسـيــاســة
واالقـتـصــاد والـعـلــوم ،وعالقتنا
نموذج يحتذى.
فـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا واجـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــا أزمـ ـ ـ ــة
ن ـفــط خـ ــال سـبـعـيـنـيــات ال ـقــرن
ال ـمــاضــي ،دعـمـتـنــا الـكــويــت من
خ ــال تــزويــدنــا بـكـمـيــات هائلة
من النفط ،ونحن لن ننسى هذا
الفضل .وفي الثمانينيات ،كان
ه ـنــاك الـعــديــد مــن المهندسين
والعمال الكوريين الذين عملوا
في بناء البنية التحتية للكويت،
وس ــاهـ ـم ــت األم ـ ـ ـ ــوال الـ ـت ــي ك ــان
ّ
يحولها هؤالء الى أهاليهم ،في
تـطــويــر اق ـت ـصــادنــا ف ــي نــواحــي

تشونغ بيونغ ها

ً
عليه اليوم ،فهي شاملة جدا ونموذج يحتذى.
ّ
الكوري ،في حوار خاص مع «الجريدة» ،على أن رؤية الكويت 2035
وشدد السفير
ً
رؤية شاملة ،متعهدا بأن «نكون شركاء أوفياء لمساعدة الكويت في رحلتها الطويلة
على تنفيذ وتحقيق هذه الرؤية».
وإذ لفت إلى أن الحكومة الكويتية ساعدت بالده في المرحلة األولى من جائحة

عدة .وخالل حرب الخليج ،وقفنا
ودعمنا أصدقاء نا الكويتيين.
واليوم ،نتجه في عالقاتنا إلى
م ـس ـتــوى ج ــدي ــد يـشـمــل الـطــاقــة
وال ـ ـب ـ ـن ـ ــاء وال ـ ـ ـطـ ـ ــب وال ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة
الصحية والتربية وتكنولوجيا
ال ـم ـع ـلــومــات وت ـطــويــر الـمــديـنــة
الذكية وتطوير المزارع الذكية.
• لـ ـ ـ ــدى كـ ـ ــوريـ ـ ــا وال ـ ـكـ ــويـ ــت
رؤ ي ــة متشابهة للسالم والقيم
اإلنسانية ...كيف يمكن للبلدين
مساعدة بعضهما البعض في
ال ـن ـم ــو االقـ ـتـ ـص ــادي والـتـنـمـيــة
االجتماعية؟
 أعتقد أن رؤية الكويت 2035ً
هـ ــي رؤي ـ ـ ــة ش ــام ـل ــة جـ ـ ـ ــدا ،فـهــي
تسعى للتحضير لعصر ما بعد
النفط ومعالجة تغيير المناخ،
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب ت ـح ـق ـي ــق أهـ ـ ـ ــداف
اج ـت ـم ــاع ـي ــة أخ ـ ـ ــرى مـ ـث ــل خـلــق
فرص عمل .كذلك أعلنت كوريا
عــن رؤيـتـهــا مــن خــال "الصفقة
الخضراء الجديدة"  ،GNDوهي
نوع من االستراتيجية الوطنية
ل ـم ــواج ـه ــة ال ـت ـغ ـي ـيــر ال ـم ـنــاخــي
والوباء.
ً
اذا ،نحن نتشارك في أهداف
مـمــاثـلــة ،واذا تـبــادلـنــا خبراتنا
وحـكـمـتـنــا ف ــي تـطــويــر وتنفيذ
هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ـ ــرؤى فـ ـب ــإمـ ـك ــانـ ـن ــا أن
ً
نستفيد معا ،من خالل تعاوننا
وم ـ ـسـ ــاعـ ــدة ب ـع ـض ـنــا لـتـحـقـيــق
رؤيـتـنــا .ونحن سنكون شركاء
أوفـ ـي ــاء ل ـم ـســاعــدة ال ـكــويــت في
رح ـل ـت ـهــا ال ـطــوي ـلــة ع ـلــى تنفيذ

ً
متحدثا إلى الزميل ربيع كالس (تصوير عوض التعمري)
السفير الكوري الجنوبي

وت ـح ـق ـيــق رؤي ـت ـه ــا  ،2035كما
أعـ ـتـ ـق ــد أن ال ـ ـكـ ــويـ ــت بـ ــدورهـ ــا
ستشاركناّ بخبراتها المتراكمة،
حـتــى تـحــقــق ك ــوري ــا الجنوبية
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـيـ ـتـ ـه ــا الـ ـم ــرتـ ـقـ ـب ــة
(الـصـفـقــة ال ـخ ـضــراء ال ـجــديــدة)،
وأع ـت ـقــد أن ال ـش ــرك ــات ال ـكــوريــة
مـنـخــرطــة ب ـقــوة لـلـمـســاعــدة في
تحقيق رؤية الكويت.
• مـ ــا أه ـ ــم الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـتــي
ّ
تـنــفــذهــا ال ـشــركــات ال ـكــوريــة في
الكويت؟
 أه ــم مـشــاريـعـنــا هــو "جسرج ــاب ــر" الـ ـ ــذي ت ــم اف ـت ـت ــاح ــه فــي
ً
م ــاي ــو  ،2019وأصـ ـب ــح مـعـلـمــا
ً
ً
كبيرا في الكويت ورمزا للتعاون
االقتصادي بين البلدين ،كما أن
مهندسينا وعمالنا أنهوا القسم
األول من إنشاء مرافق استيراد
ال ـ ـغـ ــاز ال ـط ـب ـي ـع ــي الـ ـمـ ـس ــال فــي
منطقة الــزور ،الــذي تم تشغيله
بنجاح في يوليو الماضي ،في
ظــل جائحة فـيــروس "كــورونــا"،
وأنــا فخور بهذا العمل الضخم
والرائع.
أضــف إلــى ذل ــك ،أن الشركات
الكورية ساهمت أيضا في تنفيذ
ع ــدد م ــن ال ـم ـشــاريــع الــرئـيـسـيــة
ال ـض ـخ ـم ــة م ـث ــل م ـ ـشـ ــروع ب ـنــاء
مصفاة الزور الجديدة ،ومشروع
الــوقــود البيئي بمصفاة ميناء
ّ
األحـمــدي ،وأنــا أتطلع لحصول
شــركــاتـنــا عـلــى حـصــة ف ــي بـنــاء
من مدينة جنوب سعد العبدالله
اإلس ـكــان ـيــة ،كـمــا نـبـحــث توفير

تعامل
السلطات
الصحية
الكويتية مع
«كورونا»
ممتاز

الكويت لعبت
ً
ً
دورا مهما
على الصعيد
اإلنساني
مما جعلها
ً
ً
مركزا إنسانيا
ً
عالميا

«كورونا» ،على «إجالء رعايانا ّ
وتكرمت بتطعيم ًمواطنينا» ،وصف تشونغ موقف
استجابة السلطات الصحية
الكويت في التعامل مع الجائحة بأنه «ممتاز ًجدا ،بفضل ً
الرائع والسريع في سياسة التطعيم» ،متمنيا «أن نشهد قريبا بداية لنهاية الوباء في
الكويت والعودة إلى الحياة الطبيعية».
وفيما يلي نص الحوار.

ب ـعــض ال ـخ ــدم ــات الـصـحـيــة في
"مستشفى الجهراء الجديدة".
• كـ ــم ي ـب ـل ــغ ع ـ ــدد ال ـش ــرك ــات
الكورية في الكويت؟
 لدينا  13شركة كبيرة ،وكانعددها أكبر قبل الجائحة ،لكن
أعتقد أنه بعد عودة الحياة إلى
طـبـيـعـتـهــا ،سـيــرتـفــع ع ــدد هــذه
الشركات ،للمساهمة في مشاريع
حكومية.
ورغـ ــم مــواجـهـتـنــا للجائحة
وال ـع ــوائ ــق ال ـتــي تـنـبـثــق عـنـهــا،
ف ــإن ـن ــا والـ ـك ــوي ــت ن ـح ــاف ــظ عـلــى
تـعــاونـنــا االق ـت ـصــادي ،وبـلــدانــا
يـسـعـيــان لـلـمـحــافـظــة عـلــى قــوة
الدفع وتعزيز اقتصادنا ،لذلك
في بعض األحـيــان ،يتم منحنا
تأشيرات خاصة الستقدام بعض
الـعـمــالــة (مـهـنــدســون وتقنيون
وعمال) لالنتهاء من أعمال غير
م ـن ـجــزة ،وبــإمـكــانــي ال ـق ــول ،إنــه
ح ـت ــى خـ ــال ال ـج ــائ ـح ــة ،ع ــززن ــا
عالقتنا إلنجاز مهمتنا.
ودع ـن ــي أذك ـ ــر ،أن ــه ف ــي خــال
الـ ـم ــرحـ ـل ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن ب ــداي ــة
ال ـجــائـحــة ،ســاعــدتـنــا الـحـكــومــة
الـكــويـتـيــة عـلــى إج ــاء رعــايــانــا
إلى سيول ،وفي مرحلة التطعيم،
تـ ـك ـ ّـرم ــت ال ـح ـك ــوم ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
ً
بتطعيم مــواطـنـيـنــا ،وتـحــديــدا
ال ـم ـه ـن ــدس ـي ــن وال ـع ــام ـل ـي ــن فــي
المواقع.
• كـ ــم ي ـب ـل ــغ إجـ ـم ــال ــي حـجــم
التبادل التجاري بين البلدين؟
 وصـ ــل ف ــي م ــرح ـل ــة م ــا إل ــى 20مـ ـلـ ـي ــار دوالر عـ ـ ــام ،2012
ً
ً
ل ـك ـنــه ش ـه ــد أخ ـ ـيـ ــرا ان ـخ ـفــاضــا
بسبب جائحة "كورونا" ،والعام
الماضي بلغ حجم التجارة 6.5
مليارات دوالر ،وأعتقد أننا إذا
عدنا إلى الحياة الطبيعية ،يمكن
لهذا التبادل أن يعود لالنتعاش
ً
تدريجيا.
ّ
• ه ــا حــدثـتـنــا عــن الـتـعــاون
ّ
ا لـثـنــا ئــي فيما يتعلق بجائحة
"كورونا"؟
 ت ـب ــادل ـن ــا الـ ـخـ ـب ــرات ال ـع ــامالماضي ،وتشاركنا بالمعلومات
م ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال االج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــات
االفتراضية بين جامعاتنا وبين
مـســوؤلــي الـصـحــة لالستجابة
لـهــذه الـجــائـحــة ،وعـلــى األرض،
س ـ ـم ـ ـحـ ــت الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت لـ ـلـ ـعـ ـم ــال

الكوريين بمواصلة أعمالهم في
المشاريع الحكومية حتى خالل
الجائحة.
ً
• إذا  ،كـ ـي ــف تـ ـق ـ ّـي ــم م ــو ق ــف
الكويت في التعامل مع جائحة
"كورونا"؟
ً
 م ـم ـت ــاز ج ـ ـ ــدا ،ف ــأن ــا عـنــدمــاوص ـ ـلـ ــت إل ـ ـ ــى ال ـ ـكـ ــويـ ــت مـ ـن ــذ 4
أشـهــر ،كــانــت ح ــاالت اإلصــابــات
أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن ألـ ـ ـ ــف إص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة ،أمـ ــا
ّ
نتحدث عن بضع
اليوم ،فنحن
إصابات ،وهذا يعود الستجابة
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة الـ ــرائـ ــع
والسريع في سياسة التطعيم،
وأع ـت ـقــد أن نـحــو  70ف ــي المئة
م ــن الـ ـم ــوج ــودي ــن ف ــي ال ـكــويــت
تــم تطعيمهم ،وال ـيــوم ،نتحدث
عــن الــدفـعــة ال ـم ـعــززة (التطعيم
ً
الثالث) ،وأتمنى أن نشهد قريبا
بداية لنهاية الوباء في الكويت
والـعــودة إلــى الحياة الطبيعية
ً
قريبا.
• م ـ ـتـ ــى سـ ـيـ ـت ــم ف ـ ـتـ ــح بـ ــاب
ّ ً
مجددا؟
التأشيرات للسياحة
 أ تـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــى أن ن ـ ـف ـ ـتـ ــح ب ـ ــابالـ ـت ــأشـ ـي ــرات الـ ـي ــوم ق ـب ــل ال ـغ ــد،
لكن األمــر بمجمله يعتمد على
ال ــوض ــع ال ـ ـعـ ــام .ورغـ ـ ــم أنـ ـن ــا لــم
نـ ـب ــدأ ب ـع ــد ب ـم ـن ــح ال ـت ــأش ـي ــرات
الـسـيــاحـيــة ،لـكـنـنــا فــي الـمـقــابــل
ن ـصــدر تــأش ـيــرات للمسؤولين
الحكوميين وللحاالت اإلنسانية
والطبية وللطالب ،ضمن شروط
ّ
محددة.
مـ ـ ـ ــع ا لـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم أن ا ل ـ ـكـ ــو ي ـ ـتـ ــي
ال يـحـتــاج إل ــى تــأشـيــرة لــدخــول
كوريا ،لكنه يحصل عليها فور
وصوله إلى سيول.
• كيف ّ
تقيم الدور الذي تؤديه
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة فــي
حفظ السالم وتسوية النزاعات
اإلقليمية والدولية؟
 شـ ـه ــدت كـ ــوريـ ــا وال ـك ــوي ــتحـ ـ ـ ـ ـ ــروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدم ـ ـ ـ ـ ـ ــرة .فـ ـنـ ـح ــن
عـ ـشـ ـن ــا ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب الـ ـ ـك ـ ــوري ـ ــة فــي
الخمسينيات ،كـمــا أن الكويت
عــاشــت مـحـنــة ال ـغ ــزو ال ـعــراقــي.
لــذلــك ،نحن نعي أهمية السالم
لـلـتـنـمـيــة ال ــدولـ ـي ــة ،وأع ـت ـق ــد أن
ً
ً
ا ل ـكــو يــت أدت دورا م ـه ـمــا على
الـصـعـيــد اإلن ـســانــي ،مـمــا جعل
ً
ً
ً
مـنـهــا م ــرك ــزا إن ـســان ـيــا عــالـمـيــا
فــي ال ـعــالــم ،بــاع ـتــراف مــن األمــم

ُ
المتحدة في عام  ،2014كما أثمن
جهود الكويت بشأن المصالحة
الخليجية الشاملة ،والتي ّ
صبت
ف ــي إطـ ـ ــار ال ـم ـص ـل ـحــة ال ـعــرب ـيــة
الـمـشـتــركــة ،وأعـتـقــد أن الكويت
ً
تلهمنا دائما في مجال والسالم
وفي مجال العمل االنساني.
• كم يبلغ عدد أفراد الجالية
الكورية في الكويت؟
 ف ــي ال ـســابــق ك ــان ــوا بضعةآالف ،لكن اليوم باتوا نحو 600
وأعتقد أن هذا العدد سيرتفع مع
عودتنا إ لــى الحياة الطبيعية،
والـ ـش ــرك ــات ال ـك ــوري ــة بــانـتـظــار
بعض المناقصات على مشاريع
حكومية ،وعندها يمكننا رؤية
المزيد من الكوريين في الكويت.

المسيرة الدبلوماسية
• حـ ـ ــد ث ـ ـ ـنـ ـ ــا عـ ـ ـ ــن خ ـل ـف ـي ـت ــك
الدبلوماسية ،وأيــن عملت قبل
وصولك إلى الكويت؟
 بدأت مسيرتي الدبلوماسيةفي وزارة الخارجية عام ،1993
وأول مـهـمــة ل ــي كـقـنـصــل كــانــت
ف ــي م ــدي ـن ــة س ـي ــات ــل األم ـيــرك ـيــة
بــرتـيــة قـنـصــل ،وبـعــدهــا خدمت
في إيــران ،وتــم تعييني في عام
ً
 2012مديرا إلدارة شؤون الشرق
األوس ــط بـ ــوزارة الـخــارجـيــة في
كوريا ،ما ساعدني في الحصول
على خبرة كبيرة فــي العالقات
الثنائية بين كوريا والكويت.
ً
ُ
وعملت أيـضــا فــي واشنطن،
وتوليت منصب وزير -مستشار
بــال ـب ـع ـثــة ال ــدائـ ـم ــة لـجـمـهــوريــة
كـ ـ ــوريـ ـ ــا فـ ـ ــي األمـ ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
بنيويورك ،كما توليت منصب
المدير الـعــام إلدارة المنظمات
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
فـ ــي جـ ـمـ ـه ــوري ــة ك ـ ــوري ـ ــا ،ل ــذل ــك
أنـ ــا ع ـلــى درايـ ـ ــة كــام ـلــة ب ــال ــدور
الــذي أدتــه دولــة الكويت عندما
شغلت الـعـضــويــة غـيــر الــدائـمــة
فــي مجلس األم ــن الـتــابــع لألمم
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة بـ ـي ــن عـ ــامـ ــي 2018
و ،2019ونثمن جهود الوساطة
ال ـتــي بــذلـتـهــا وم ــازال ــت تبذلها
في حل النزاعات وما قدمته من
م ـس ــاع ــدات إن ـســان ـيــة ،ســاهـمــت
جميعها بقدر كبير في الحفاظ
ع ـل ــى الـ ـس ــام واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فــي
المجتمع الدولي.

مسابقة للمأكوالت الشرقية
والكورية ودروس في التايكوندو
قال السفير الكوري إن من شأن التبادل الثقافي تعزيز
ً
ال ـعــاقــات بـيــن الـ ــدول ،ن ـظــرا إل ــى أن ــه الــرك ـيــزة األســاسـيــة
لتطوير العالقات.
ً
وأضاف أن السفارة كانت سابقا تقيم فعاليات ثقافية،
"إذ احتفلنا عــام  2019بــا لــذ كــرى ا لـ ـ  40إل قــا مــة ا لـعــا قــات
ً
الـثـنــائـيــة مــع ال ـكــويــت ،وأن ــا مـتـفــائــل ج ــدا بـفـضــل تـعــامــل
السلطات الكويتية وسيطرتها على جائحة "كورونا".
وت ــاب ــع :أت ــوق ــع أن ـنــا سـنـقــوم ف ــي ع ـيــدنــا الــوط ـنــي هــذا
ّ
ال ـش ـه ــر ،ب ـف ـع ــال ـي ــات ص ـغ ـي ــرة ون ـف ــك ــر ف ــي إعـ ـط ــاء بـعــض
الكويتيين مالبس كورية ،كي يلتقطوا صورا بها ،ونحن
ً
سنعرضها ال حـقــا مــن خــال فيلم م ـصـ ّـو ر ،كـمــا سنعطي
ً
ً
دروسا لألطفال في رياضة التايكوندو وسنلتقط صورا
ً
وأفالما مصورة لهم ،ونعرضها خالل هذه الفعالية في
ً
نهاية أكتوبر ا لـجــاري ،وسنعطي أ يـضــا بعض ا لــدروس
في فن الخط.
ً
وذك ـ ـ ــر أن ـ ــه فـ ــي ن ــوفـ ـمـ ـب ــر ،س ـت ـق ـي ــم ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة م ـع ــرض ــا
للمأكوالت ا لـكــور يــة ،ومسابقة للمأكوالت الشرقية بين
طباخين كــور يـيــن وكويتيين ،على أن تعتمد الطبخات
على "الكيمتشي" وهو طعام كــوري تقليدي وأساسي ال
تكاد تخلو منه مائدة وهو أشبه ما يكون بالمخلل عند
العرب وأساسه مادة الملفوف والثوم ،وأتوقع من بعض
ا لـطـهــاة الكويتيين المحترفين أن يـقـ ّـد مــوا لنا مــأ كــوالت
يصنعونها من "الكيمتشي".

الديوانية ومجبوس الدجاج
أوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ت ـ ـ ـشـ ـ ــونـ ـ ــغ أنـ ـ ــه
لـ ــم ي ـت ـم ـك ــن مـ ــن زيـ ـ ـ ــارة أي
ً
ديـ ــوان ـ ـيـ ــة ،ن ـ ـظـ ــرا لـ ـظ ــروف
ً
جائحة كورونا ،متمنيا أن
الحياة إلى طبيعتها
تعود
ّ
كــي يـتـســنــى لــه االسـتـمـتــاع
ب ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــادثـ ـ ــات ش ـ ـ ّـيـ ـ ـق ـ ــة م ــع
أصـ ـ ـ ــدقـ ـ ـ ــاء كـ ــوي ـ ـت ـ ـي ـ ـيـ ــن ف ــي
ديوانياتهم.

وقـ ـ ـ ـ ـ ــال إن ـ ـ ـ ــه يـ ـ ـح ـ ــب أك ـ ــل
ً
م ـج ـب ــوس ال ـ ــدج ـ ــاج ،ن ـظ ــرا
ً
إلى أنه مصنوع أساسا من
األرز" ،واألرز في كوريا هو
ً
أمر أساسي من طعامنا ،إذا
األ مــر مماثل ،ر غــم اختالف
الـ ـ ـطـ ـ ـع ـ ــم ،لـ ـكـ ـنـ ـن ــي م ـع ـج ــب
ً
ج ـ ـ ـ ــدا بـ ـنـ ـكـ ـه ــة الـ ـمـ ـجـ ـب ــوس
الكويتية".

ةديرجلا

•
العدد  / 4865الخميس  21أكتوبر 2021م  15 /ربيع األول 1443هـ

opinion@aljarida●com

المخدرات تغزو المالعب
الرياضية!

حمزة عليان

زهير ...نحن نسمعك

وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
رسالة مؤثرة دونها اختصاصي التغذية العالجية والرياضية
ومرافق المنتخبات الوطنية لكرة القدم األخ العزيز أحمد الصالح*
في حسابه في "تويتر" ،إذ كتب "قبل شهرين تقريبا ابتدينا في
إصدار شهادات الالئق صحيا للرياضيين في الكويت ،وتفاجأت
في الفترة الماضية كثرة الـســؤال من قبل مديري الفرق وبعض
الرياضيين بــوضــع فحص لكشف تعاطي (ال ـم ـخــدرات) وإلــزامــه
على الرياضيين فسألتهم عن السبب؟ فقالوا منتشر بيننا بكثرة".
هــذا الـكــام الخطير ال يصح أن يمر م ــرور ال ـكــرام ،وال يجوز
إهماله والتغاضي عنه ،بل وجب على كل مسؤول في هيئة الشباب
والرياضة واللجنة األولمبية واتحاد كرة القدم ومجالس إدارات
األنــديــة أن يشمروا عــن ســواعــدهــم ويستجيبوا لـصــوت ناقوس
الخطر الذي قرعه االختصاصي أحمد الصالح بكل حرقة وخوف
على أبناء الوطن.
الـكــويــت "مـسـتـهــدفــة" وأب ـنــاؤهــا كــذلــك مـسـتـهــدفــون مــن مافيا
المخدرات الدولية والمحلية ،وال يخفى على أحد اآلثار الكارثية
لــوجــود الـمـخــدرات فــي أي مجتمع مــن تفشى الجريمة وضياع
الشباب وتهدم األسر وفقدان األمن والتطاول على القانون وإزهاق
األن ـفــس بــالـبــاطــل ،وه ــي مـعـضــات تستحق أن تستنفر لـهــا كل
مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية والجمارك والجهات
المعنية بالصحة والشباب والبرامج الرياضية التلفزيونية لبذل
أقصى مجهوداتهم لحماية المجتمع وأبناء الكويت من هذه اآلفة
المدمرة.
قضايا االعتداء على النفس واالعتداءات المتكررة في الشوارع
والطرق على عامة الناس وأفــراد األمــن وقضايا القتل بال سبب
والتفكك األسري والوفاة بالجرعات الزائدة وسرقة السيارات من
المنازل في وضح النهار وقائمة تطول من الجرائم المهلكة التي
تهز الكويت بين يوم وآخر ،سنجد أن وراء الكثير منها التعاطي
واإلدمان!
ال بد أن يتصدى مجلس الوزراء الموقر لهذه القضية الخطيرة،
وال بد أن يتحمل أحد مسؤولية هذا الشأن الكارثي ،وأطالب وزير
الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أن يضع هذا الملف
الشائك نصب عينيه ،وأن يسخر له أقصى الجهود الممكنة ،وأن
يسارع لمعالجة تغلغل المواد المخدرة والمنشطة بأنواعها في
أوساط الرياضيين ،فالموضوع أكبر من نشاط كروي أو بطوالت
وأل ـعــاب ريــاضـيــة ،الـمــوضــوع ســامــة أج ـيــال الـكــويــت وصحتهم
ومستقبلهم ،ف ــإذا لــم نــواجــه الـيــوم هــذه المصيبة بكل شجاعة
ً
ومسؤولية فستنقلب وباال على المجتمع وعلى كل أسرة كويتية
ومقيمة في الوطن.
قبل ثالثة أشهر نشر تقرير صحافي مفجع 40" :ألـفمدمن
في الكويت والمخدرات وراء  %65منالجرائم في البالد ،ومن بين
كل  50قضية تنظرها األجهزة األمنية هناك  35قضية مخدرات".
(القبس) .ماذا تنتظرون لرفع أقصى درجات المكافحة والمواجهة
مــع هــذا الــوبــاء الــذي يكلف الــوطــن والمجتمع واألف ــراد الخسائر
الفادحة في الدين والدنيا؟ والله الموفق.
* حساب االختصاصي أحمد الصالح في "تويتر"
@DietitianAhmad

hamzaolayan@icloud.com

أوص ـلــت صــوتــي إل ــى ع ــدد مــن المفكرين
والنخب السياسية ،لكنني لم أجد أي صدى
لهذا الصوت ،كان ردهم أنت تحلم! ومع ذلك
ّ
أردت أن أعيد عليك رسالتي علك تسمعني،
هكذا وصل الحوار مع الدكتور زهير النصار
حامل الهم الوطني في جلسة أباح فيها عن
ذاك الحلم.
يقولون إن البلد بحاجة إلــى إصــاحــات
سياسية واقـتـصــاديــة لكن ال أحــد ح ــاول أن
يــرســم لـنــا خــريـطــة طــريــق ،مــا سمعناه كــان
عـبــارة عــن "فــذلـكــات سياسية" حــول ظواهر
وأعراض للمشكلة سواء كان بالصوت الواحد
أو الفرعيات أو التجنيس وخالفه.
يعتقد "النصار" أن العالج متوافر ،إنما
المشكلة بالتشخيص فنحن نملك ا لـقــدرة
ولــدي ـنــا أه ــم أدوات الـتـغـيـيــر نـحــو مجتمع
ديـمــوقــراطــي حقيقي وه ــو الــدس ـتــور ،فهذا
المكسب "جــوهــرة" لم يــأت هكذا ،بل نتيجة
تضحيات أهل الكويت ،فهناك اعتقاد مغلوط
ع ـنــد الـغــالـبـيــة أن "ال ـص ـن ــدوق االن ـت ـخــابــي"
هو قمة الديموقراطية ،وهــذا غير صحيح،
عندنا تجربة ديموقراطية منذ الستينيات
لكنها مهزوزة.
ً
لنعترف أوال كما يوضح "الصامت زهير
ً
النصار" أن لدينا مأزقا وليس لدينا مجتمع
ديموقراطي ،فالصراخ الذي يصم آذاننا في
قــاعــة مـجـلــس األمـ ــة وخ ــارج ــه ه ــو جعجعة
بــدون طحن ،نحتاج إلــى تشخيص حقيقي
وواضح ،وإلى رجال أصحاب فكر ومشروع
وطـنــي ديـمــوقــراطــي وإال سنبقى ن ــدور في
حلقة مفرغة.

لعبة «الخثاق»
د .سلطان ماجد السالم

من وجهة نظر القابع في عيادته ،والهادئ
في طرحه ،أنه ال مجتمع ديموقراطيا بدون
مواطنة وسيادة القانون ،فهذان الشرطان من
المرتكزات والمبادئ التي يبنى عليها هذا
المجتمع .ليس خطأ أن نحلم بل الخطأ أن
نلهث وراء السراب وال نتعلم الديموقراطية
الحقيقية ،وا لـمــوا طـنــة الحقيقية كما يجب
أن ت ـك ــون ،فــاالن ـطــاقــة ال تـحـتــاج إل ــى عنف
أو ث ــورات أو تـمــرد بــل إلــى شــيء مــن الــرؤيــة
لمستقبل قادم ،وعقالنية بالطرح ومن رحم
الدستور ال من خارجه ،وكل المطلوب تفعيل
مواد في هذا الدستور الذي رسم لنا طبيعة
التغيير وأعطانا أدوات مشروعة لذلك ،المهم
أن تكون الرؤية بمجتمع ديموقراطي واضحة
وبعدها سترى الناس تمشي وراءك وتتبني
أف ـك ــارك ألن ــك أعـطـيـتـهــم األم ــل الــواق ـعــي وأن
الحلم قابل للتطبيق.
زه ـيــر ال ـن ـصــار لــديــه م ـخ ــزون م ــن الــوعــي
نــابــع مــن تـجــارب عايشها فــي بـلــده الكويت
وأثناء دراسته في أميركا ترتكز على مبدأي
المواطنة وسيادة القانون ولتحقيق هذين
المبدأين ،يجب أن تكون هناك قواعد للهرم
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ال ـ ــذي يـنـتـهــي ف ــي ص ـنــدوق
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ل ــذل ــك ي ـ ــرى أن ال ـم ـه ــم لـيــس
"ال ـص ـن ــدوق" بــل اآلل ـيــة ال ـتــي تـضـمــن نتائج
وطنية بشكل عام وللمجتمع والكل مستفيد،
بحيث يتحقق السلم االجتماعي مــن خالل
الممارسة .دعونا نضع اآلليات المستحقة
لـبـنــاء مجتمع ديـمــوقــراطــي حـتــى إن كانت
تغريدة خارج إطار السرب! إذا لم يكن لدينا
الجرأة على صناعة األفكار الخالقة وبلورتها

على أرض الواقع فلن يكون بمقدورنا االدعاء
بأن لدينا مجتمعا ديموقراطيا ،ألننا ما زلنا
ً
حتى اليوم بعيدين جدا عن مفهوم "الحداثة"
التي ّ
تقربنا من غاية نبيلة نسعى إليها.
هذا المجتمع الذي سيكون "حبل الخالص"
ً
لنا جميعا كما يـشــرح ويستعين بتجارب
حية في آسيا وأوروب ــا ألنــه ال ديموقراطية
إذا لم يكن هناك تكافؤ فرص ،فهذه العالقة
الـصـحـيـحــة هــي ال ـتــي تـحـكــم بـيــن األطـ ــراف،
ُ
انظروا كيف تبنى المدن الجديدة في العالم
المتحضر ،وكيف تدار ومن يتولى إدارتها،
إنسان ذو كفاء ة ال خريج جامعة "بــو طقة"
وال عالقة لنا بطائفته أو جماعته أو عائلته.
وعندما نتكلم عن مجتمع ديموقراطي ال
بد من "إعالم غير ُم َسيس أو موجه" فاإلعالم
يفترض أن يكون "ضمير األمة" وهو الرقيب
على السلطات الـثــاث! أمــا أعـمــدة المجتمع
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي فـسـنـكـتـفــي ب ــإي ــراده ــا دون
ً
الـ ـخ ــوض ف ــي تـفــاصـيـلـهــا نـ ـظ ــرا لـلـمـســاحــة
المتاحة لنا:
 -1قيام أحزاب سياسية غير فئوية.
 -2قضاء مستقل وذو آليات مراقبة ذاتية.
 -3تفعيل مؤسسات المجتمع المدني أحد
روافد تشكيل الرأي العام والمدافع عن حقوق
أصحاب المهن.
 -4تجريم خطاب الكراهية.
 -5هـ ـيـ ـئ ــة م ـس ـت ـق ـل ــة ب ــالـ ـك ــام ــل ت ـت ــول ــى
االنتخابات.
تلك كانت صرخة نابعة من وجدان مواطن
يحلم بوطن يحاكي مستقبل األبناء واألحفاد،
فهل من يسمع أو يستجيب؟

اجتاح المسلسل الكوري الجنوبي (لعبة الحبار) العالم
ب ــأس ــره ،وأص ـبــح بـيــن لـيـلــة وضـحــاهــا حــديــث الـســاعــة بين
الناس ،فتصدر قوائم البرامج ليحطم األرقام القياسية ويدر
الخيرات (والليرات والنيرات) على المنصة الرقمية الشهيرة
(نتفلكس) في أكثر من تسعين دولة حول العالم ،تتلخص
قصة المسلسل حــول أحــداث دراماتيكية لحياة رجــل قليل
الحظ كثير الـعــادات السيئة البذيئة لينضم إلــى مجموعة
مــن المتسابقين فــي جــزيــرة ليتنافسوا على مبلغ ملياري
في سلسلة ألعاب صغار شاعت في المجتمع الكوري ،لكن
وفي رأيي المتواضع أن الصراع الحقيقي كان ما بين النفس
البشرية ونوازعها ضد اتخاذ القرارات السليمة الخيرة من
ً
جهة أخ ــرى وص ــوال الــى آخــر لعبة مــن المسابقة ،أال وهي
لعبة الحبار أو كما درج اسم هذا الحيوان باللهجة الكويتية
(الخثاق).
مــا لــم يعلمه الـقــائـمــون عـلــى المسلسل أنـنــا هــا هـنــا في
ال ـكــويــت وبـشـكــل يــومــي نـلـعــب (ك ـمــا ه ــي ال ـح ــال م ــع أبـطــال
المسلسل) بــأرواحـنــا وحـيــاة الـنــاس فــي كــل صباح ومساء
حين نعتزم أن نرتاد شوارعنا المهترئة المحطمة رغم توافر
وتجديد عقود الصيانة لها ،ورغم انتشار أعمال الطرق حول
خريطة الدولة وعلى مدى سنين طويلة كذلك.
يـخــرج ال ـمــواطــن مــن مـنــزلــه ذاه ـبــا ال ــى عمله أو لقضاء
حاجياته والتزاماته اليومية وال يعلم إن كان سيتطاير عليه
غطاء مجرور حديدي (منهول) أو يثقب زجاج مركبته شيء
مــن حصى أو مـعــدن ،أو أضعف اإليـمــان وبسبب استهتار
البعض أو عدم تنظيم السير ورسم الخطوط األرضية ،تتهشم
سيارته من شاحنة على الطريق أو حمولتها!!
نعم ،نحن في الكويت وفي كل يوم نلعب (لعبة الخثاق) مع
شوارع مهترئة وقوانين مرورية مترهلة ال يلتزم بها البعض
وحصى يتطاير وأغطية حديدية تودي بأرواح الناس ،ولعل
أقرب مثال كان في األسبوع الماضي حين خسرت الكويت
ً
شــابــا يافعا فــي مقتبل العمر بسبب تطاير غطاء حديدي
على أحد الطرق السريعة ،رحم الله ذاك الشاب وألهم ذويه
الصبر والسلوان.
كما تقتضي اآلن المسؤولية السياسية على ا لــوز يــرة
ورئيس الحكومة وحتى قبل إحالة األطــراف المسؤولة عن
الطرق الى التحقيق ،أن يتقدموا باستقاالتهم من بعد ذاك
الـحــادث ال ــذي يشهد على سنين مــن األعـمــال الــرديـئــة على
الطرق المترهلة ،وبغض النظر عن تشكيل الحكومة الجديد
فأنا هنا أتكلم عن المسؤولية السياسية إثر الحادث األليم،
ومن جهة أخرى وفي أسبوع الشؤم نفسه كذلك يصاب شاب
بقطعة حديد هشمت زجاج مركبته وأدمت جبينه ،طبعا هذا
كله ناهيك عن الطرق التي تتصدع بعد استكمالها بأشهر
بسيطة ،والـحـفــر المتفرقة عليها ،وع ــدم ا ل ـتــزام المركبات
الثقيلة بحمولتها ،و ...و....
على األقل فإن اللعبة في المسلسل تبقى حبيسة التلفاز
والخيال لكن (لعبة الخثاق) حقيقية وواقعية واألرواح التي
تزهق بها ثمينة وغالية على مواطن شريف يحب هذا البلد.
على الهامش:
من ال يفرح بـ"العفو" ففي قلبه مرض يصعب عالجه.

فريد كابالن *

هل توقف الواليات المتحدة
ّ
تدخلها في الشرق األوسط؟

ُ
تعتبر إيران والمملكة العربية السعودية من ألد األعداء في الشرق
ً
األوسط لدرجة أن يدعم كل بلد منهما أطرافا متناحرة في عدد من
الحروب اإلقليمية بالوكالة ،لكنهما شاركتا رغم ذلك في أربع جوالت
من المحادثات الدبلوماسية خالل األشهر األخيرة ،ويقول المسؤولون
إن هذه المحادثات تسير على الطريق الصحيح وتتجه نحو تهدئة
االضطرابات السائدة.
يمكن استخالص درس مهم من هــذا التطور :في بعض مناطق
العالم ،قد يكون فك ارتباط الواليات المتحدة عن االشتباكات السياسية
والعسكرية قوة إيجابية إلرساء السالم واالستقرار ،لكن هذه المقاربة
ً
تتعارض مع الفكرة التقليدية التي تعتبر الوجود األميركي ضروريا
ّ
للحفاظ على تماسك المناطق ،في حين ُيخلف االنسحاب األميركي
ً
فراغا في السلطة ،مما يؤدي إلى تأجيج االضطرابات واندالع الحروب.
ُ
يقول رعد القادري ،مدير "مجموعة "أوراسيا" الدولية التي تعنى
اعتبار نفسها جهة
بتقييم المخاطر" :الواليات المتحدة معتادة على
ّ
ال غنى عنها لحماية االستقرار حول العالم ،مع أن تدخلها هو الذي
ً
يزعزع استقرار المناطق ألنه يصبح جزءا من المعادلة المحلية".
أدرك الرئيس باراك أوباما هذه النزعة على ما يبدو واتخذ الخطوات
الالزمة لتصحيحها خالل واليته األولى ،فحاول الترفع عن الصراعات
الطائفية بين القوى الشيعية والسنية في الشرق األوسط ،وتعامل مع
ً
كل قوة منها بطريقة فردية ،انطالقا من المصالح األمنية األميركية
التي لم تتأثر بالخالفات الدينية القديمة ،لكن عندما شارك أوباما في
المفاوضات المرتبطة باالتفاق النووي اإليرانيّ ،
تقرب من السعوديين
ّ
لطمأنتهم والتأكيد على عــدم تخليه عن السعودية ودول الخليج
لصالح إيران وميليشياتها ،وإلثبات موقفه زادت مبيعات األسلحة
للسعوديين وأغفل الرئيس األميركي استعمال تلك األسلحة ضد
المتمردين المدعومين من إيران في اليمن ،لكن أدت هذه الخطوة إلى
تصعيد تلك الحرب.
لم يكن أوباما أول رئيس أميركي يحاول التهرب من الصراعات
ً
مجددا ،لكن أوباما ّ
ّ
وجه رسالة
ينجر إليها
الدموية في المنطقة قبل أن
مفادها أن مشاركة الواليات المتحدة ال يمكن أن تستمر إلى األبد ،وقد
أساء البعض فهم هذه الفكرة حينها ،وجاء الرئيس جو بايدن اآلن
ليعيد التأكيد على المقاربة نفسها بأوضح الطرق.
يعارض بعض النقاد هذه النزعة على اعتبار أن النفوذ األميركي
سيتراجع في المنطقة مقابل وصول قوى أخرى ،مثل روسيا والصين،
ً
ألخذ مكانها ،لكن هل ستتضرر المصالح األمنية األميركية فعال؟
ُ
ست َ
حرم الواليات المتحدة من نفط المنطقة إذا احتاجت إليه
وهل
في مرحلة معينة من المستقبل؟ وهل سيرفض المعنيون المبالغ
ً
النقدية بالدوالر األميركي؟ بعيدا عن هذه المخاوف ،تكشف المحادثات
ً
اإليرانية السعودية جانبا أكثر إيجابية ،ربما لم يقتنع السعوديون
بالتطمينات األميركية غير الجديرة بالثقة ،فأدركوا حقيقة الوضع
الجديد وفهموا أنهم ال يستطيعون االتكال على قوة خارجية إلنقاذهم
من األزمات المقبلة ،وهذه الظروف قد ُت ّ
حول السعودية إلى قوة إقليمية
أكثر مسوؤلية .لكن حتى في أوساط أقدم الحلفاء ،لم تعد الواليات
وقت سابق
المتحدة تملك النفوذ الذي كانت تتمتع به في الماضي .في ٍ
من هذه السنة ،حاولت إدارة بايدن إقناع األوروبيين بتقليص عالقاتهم
االقتصادية مع الصين ،فرفض عدد من هؤالء الحلفاء ،ال سيما ألمانيا
وفرنسا ،ألن هذه الــدول سبق أن أقامت عالقات قوية مع الشركات
الصينية وال تريد نشوء حرب باردة جديدة مع بكين ،لذا اضطر وزير
الخارجية َاألميركي ،أنتوني بلينكن ،للتراجع وطمأن الحلفاء إلى أن
بايدن لن ُيخ ّيرهم بين الواليات المتحدة والمعسكر اآلخر.
في الماضي ،أدى انتصار الواليات المتحدة خالل الحرب الباردة
إلى إضعاف نفوذها في المرحلة الالحقة ،وكانت الدول تتجاوب مع
ً
مطالب واشنطن في السابق خوفا من تقوية االتحاد السوفياتي ،لكن
بعد انهيار االتحاد وانتهاء الحرب الباردة ،أصبحت تلك الدول نفسها
االصطفاف مع طرف
أمام ثالثة خيارات :الرضوخ للواليات المتحدة ،أو
ّ
آخر ،أو إطالق مسار يتماشى مع مصالحها الخاصة .توقع عدد من
المسؤولين األميركيين ّ
توسع النفوذ األميركي بدرجة غير محدودة
غداة انتصارهم على االتحاد السوفياتي ،لكنهم فوجئوا بحصول
العكس ولم يتكيفوا بعد مع العالم الجديد.
ّ
ويتقبل
لم تعد الواليات المتحدة تستطيع حراسة العالم اليوم،
ً
جميع المحللين تقريبا هــذا الــواقــع ،بما في ذلــك مؤيدو استعمال
ّ
القوة ،لكن يميل السياسيون األميركيون حتى اآلن إلى التصرف وكأن
الوضع لم يتغير.
ً
باختصار ،من األفضل أحيانا أن ينسحب البلد من أخطر النقاط
* «ساليت»
			
الساخنة في العالم!

٧

زوايا ورؤى

آنا أروتونيان*

بن كاسبيت*

روسيا تستطيع التطلع إلى المستقبل رغم كل شيء
خالل حفل إطالق كتاب "روسيا  :2050مدينة فاضلة ورؤية واعدة"،
وهو خليط من المقاالت والفنون والروايات القصيرة التي تستكشف
ً
خططا متنوعة حول مستقبل روسيا ،قالت خبيرة االقتصاد والدراسات
اإلقليمية ،ناتاليا زوباريفيتش" :يجب أن نعمل بما لدينا"!
ُ
تعتبر كلمة "رؤي ــة" أساسية في هــذا المجال ،ولهذا السبب ،طلبت
"مؤسسة فريدريش إيبرت شتيفتونغ" التي أنتجت الكتاب من المساهمين
ً
فيها أن ُي ّ
عبروا عن توقعاتهم حول أحداث المستقبل فضال عن ما يرغبون
في حصوله ،لكن مع بدء موجة رابعة من أزمة كورونا في روسيا وإمعان
قانون العمالء األجانب في خنق وسائل اإلعالم ،يصعب أن يتوقع أحد
مسار المستقبل ،ومع ذلك يبدو أن الظروف العصيبة المتزامنة مع حمالت
القمع التي تبقي الحياة السياسية على الهامش تخفي وراءها ّ
مخيلة
جماعية حيوية تتطلع إلى المستقبل.
يعكس هذا الكتاب المؤلف من  600صفحة مساحة معمارية خاصة
بالعصر الجديد ،وبما أن المساهمين في المؤسسة التي نشرت الكتاب
ً
هم مهندسون معماريون شباب ،يمكن اعتبار هذا المحتوى عنصرا ال
ُيمحى من أي أفكار حول المستقبل ،ففي المقاالت والروايات الواردة في
الكتاب ،تختلط الرؤية اإليجابية التي يطرحها المشاركون مع مظاهر
البشاعة من حولهم ،ومثلما يؤدي خلط جميع ألوان قوس قزح إلى إنتاج
اللون األبيض ،تجتمع المصائب والكوارث واالحتماالت الشائكة خالل
السنوات الثالثين المقبلة لبث شعور غير متوقع باألمل.
ً
ً
ً
يشمل الكتاب أيضا تحليال منطقيا فيه مقالة بعنوان "روسيا بعد
بوتين" ،بقلم ديمتري ترافين ،وهو يستنتج أن التوتر المتوقع في أوساط
النخبة الحاكمة بعد عهد فالديمير بوتين قد يؤدي في الحد األدنى إلى
ً
التخلي عن األيديولوجيا الضيقة التي يتمسك بها الكرملين راهنا ،إذا لم
ُي ّ
مهد للديموقراطية المباشرة .كذلك ،يشمل الكتاب نقاشات حول نقاط
عدة ،إذ تظهر ِسهام على هامش الصفحات للداللة على أن الفكرة الواردة
ُ َ
في مقطع ّ
معين لها تكملة أو يعارضها كاتب آخر ،ثم تذكر الصفحة التي
يمكن الرجوع إليها لمعرفة التفاصيل.

ّ بما أن هذا النوع من الكتب يمكن إصداره في روسيا ،وبما أن مبتكريه
فضلوا التطلع إلى المستقبل بعدما كانوا يخططون في البداية لتحضير
كتاب عن ماضي روسيا ،من الواضح أن المجتمع الروسي يتطلع إلى
ً
ً
المستقبل فعال ،رغم المناخ السياسي الراهن ،ولم يعد عالقا في الماضي.
ً
قد ال يكون هذا المستقبل ورديا بالضرورة ،لكنه يتماشى على األقل مع
ما تملكه روسيا في الوقت الراهن :إنها مقاربة براغماتية وعملية ومبنية
ً
على المصالح ،لكنها تسمح أيضا بالتصالح مع الصدمات التاريخية.
ُ
هذه الفكرة ليست جديدة ،فمنذ بضع سنوات ،حين أجريت مقابالت
ً
ُ
الحظت موقفا غير
مع ناشطين معارضين من جماعات ليبرالية وقومية،
"نحن ال نفكر بكيفية إنهاء ظاهرة
متوقع .قال لي أحد السياسيين حينهاّ :
"البوتينية" ،بل نفكر بالنهج الذي نريد تبنيه بعد رحيله".
لهذا السبب على األرجح ،تمحورت أنجح المسيرات االحتجاجية في
السنوات األخيرة حول مصالح محلية محددة ،مثل الدفاع عن ساحة في
"يكاترينبورغ" إو إنقاذ صحافي محاصر في موسكو.
ً
ّكيف سيكون مستقبل روسيا إذا؟ هل ستصبح التركيبة السكانية
ُ
ّ
ُمسنة في معظمها وتتلقى المساعدة من روبوتات مصممة لتنظيف
المنازل وتحضير الطعام؟ هل ستظهر شبكة من سكك الحديد عالية
السرعة للربط بين مختلف مناطق روسيا ،ما يؤدي إلى تعزيز نمو المدن
ّ
الكبرى وحــل مشكلة البلد األزلية بسبب المساحات الشاسعة وغياب
التماسك االجتماعي؟ هل سينشأ نظام ملكي حميد أو نظام استبدادي
ً
ً
ً
هجين على األقل ،مما يعني أال يكون قمعيا وال كليبتوقراطيا ،بل إنسانيا
ً
وبراغماتيا؟ وهل سيذوب الجليد بعد الشتاء الذي يلوح في أفق البلد؟
هذه االحتماالت كلها ممكنة ،لكن كانت زوباريفيتش محقة حين ذكرت
أن المستقبل يعني االنطالق من العناصر التي يملكها البلد .بعبارة أخرى،
ترتكز النقاشات الحيوية حول وضع روسيا بعد ثالثين سنة على تقييم
شامل ومتواصل ،وهي تأخذ باالعتبار طريقة عيش الروس اليوم ،فهذه
ً
العوامل ال تجعل المستقبل الواعد ممكنا فحسب ،بل تستطيع تحويله
* «موسكو تايمز»
			
إلى واقع ملموس!

مات أبوت*

الدبلوماسية دون الوطنية ...طريقة مبتكرة للتواصل مع كوريا الشمالية!
استكشف وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشونغ إيوي يونغ ووزير
ً
الخارجية األميركي أنتوني بلينكن طرقا "مبتكرة" للتواصل مع كوريا
ُ
الشمالية على هامش جلسة الجمعية العامة التابعة لألمم المتحدة ،تعتبر
الدبلوماسية دون الوطنية مقاربة مبتكرة تستطيع الواليات المتحدة
ً
استعمالها للتواصل مع بيونغ يانغ ،نظرا إلى تاريخ المبادرات بين الدولة
األميركية والمسؤولين المحليين وكوريا الشمالية على مر عقود طويلة.
ً
ّ
فرصا للمدن والواليات كي ُت ّ
حسن
تقدم الدبلوماسية دون الوطنية
روابطها الثقافية واالقتصادية والسياسية مع نظيراتها ومع الحكومات
الوطنية فــي ال ـخــارج ،لكن العقوبات وقـيــود السفر المفروضة تطرح
ً
راهنا تحديات كبرى وقد تعوق نجاح هذا النوع من التواصل مع كوريا
الشمالية ،لذا يجب أن تتواصل الحكومة الوطنية مع الكيانات المحلية
ً
المستعدة لهذه المبادرة في أسرع وقت ،فقد تضمن هذه الخطوة أيضا
أن يرتكز التواصل دون الوطني على مبادئ محددة ويعطي نتائج مثمرة،
ً
تزامنا مع تخفيف أي مخاطر سياسية أو قانونية أو أمنية.
ً
لن يكون التواصل دون الوطني بحد ذاته حال للتحديات القائمة بين
كوريا الشمالية والواليات المتحدة ،لكن سبق أن حققت زيارة مسؤول
ً
ً
بلد يفتقر إلــى أي عالقات
محلي خرقا معينا في مسائل محددة مع ٍ
دبلوماسية مع الواليات المتحدة ،فمنذ أكثر من عشر سنوات ،قبل أن
ُت ّ
جدد إدارة أوباما العالقات الدبلوماسية الرسمية ،أصبح حاكم والية
إلينوي ،جورج راين ،أول حاكم أميركي يزور كوبا منذ الثورة الكوبية،
وسرعان ما ّ
مهدت تلك الزيارة لفتح مكتب لصحيفة "شيكاغو تريبيون"
في هافانا وبــدء وصــول الـصــادرات الزراعية واإلنسانية من الواليات
ً
المتحدة .سيكون التواصل المبني على مبادئ واضحة ،وتحديدا بين
ً
القادة السياسيين ،أساسيا للتعمق في فهم الدول التي لم يزرها إال عدد
صغير من األميركيين ،فقد زار عشرات األعضاء والموظفين في الكونغرس
ً
كوريا الشمالية مثال ،لكن يقتصر عدد األعضاء الذين سافروا إلى ذلك
البلد في الكونغرس الراهن على اثنين ،وحين أقسم أعضاء هذا الكونغرس

اليمين ،كان عمدة بلدة "هومير" في إيلينوي قد قصد كوريا الشمالية أكثر
ً
ً
من جميع أعضاء الكونغرس مجتمعين ،فهذا الوضع ليس مؤشرا إيجابيا
بالنسبة إلى سياسة واشنطن واستراتيجيتها تجاه كوريا الشمالية.
في عام  ،2019اقترح عضو مجلس مدينة نيويورك ،جو بوريلي ،تسمية
الشارع الواقع أمام بعثة كوريا الشمالية لدى األمم المتحدة "طريق أوتو
ُ
ً
وارمبير" تكريما للسائح األميركي الذي احت ِجز في كوريا الشمالية بتهمة
سرقة ملصق ومات قبل أيام من عودته إلى الواليات المتحدة وهو في
حالة غيبوبة .وبعد وفــاة وارمبير ،أقـ ّـر عضو مجلس مدينة شيكاغو،
ً
إدوارد بيرك ،قرارا لمنع أي رحالت جوية تتجه إلى كوريا الشمالية من
ً
الوصول إلى مطار "أوهير" الدولي في شيكاغو ،فضال عن وقف األموال
التي يتم إيداعها أو استثمارها عبر المؤسسات المالية التي تقوم
بصفقات مع كوريا الشمالية في المدينة.
سبق أن بدأ المسؤولون المحليون في المناطق يتخذون خطوات
معينة للتواصل مع كوريا الشمالية ومواجهتها في آن ،ولهذا السبب،
ُيفترض أن تنشأ قناة رسمية لالستفادة من الخبرات المحلية ،بما يشبه
ً
"مكتب الدبلوماسية دون الوطنية" في وزارة الخارجية األميركية مثال،
ّ
كي يطلع المسؤولون الوطنيون على أي مبادرات دبلوماسية دون وطنية
ُ
ضعف تلك الجهود الدبلوماسية التقليدية ،ومن
ويحرصوا ُعلى أال ت ِ
المتوقع أن ت ّ
شجع هذه المقاربة المسؤولين الوطنيين ودون الوطنيين
على عدم توجيه رسائل مختلطة خالل رحالتهم الخارجية.
ً
ّ
تقدم الدبلوماسية دون الوطنية إذا فرصة ثابتة ،ولو أنها ال تزال غير
مستغلة ،كي يتواصل المسؤولون األميركيون مع بيونغ يانغ بطريقة
مبتكرة ،فإذا أبدت إدارة بايدن استعدادها إلزالــة الحواجز التي تعوق
هذا النوع من التواصل ،قد يتمكن المسؤولون في المدن والواليات من
تحقيق اإلنجازات ،وترسيخ التفاهم المتبادل ،وبناء روابط ال غنى عنها
َ
الشعبين األميركي والكوري الشمالي.
بين
* «دبلومات»

إسرائيل ال تزال خائفة من
المقاربة األميركية تجاه إيران!
األميركي ،جايك سوليفان ،مع
اجتمع مستشار األمن القومي
َ
نظيره اإلسرائيلي ،إيال حوالتا ،وفريقيهما في البيت األبيض،
فــي  5أكتوبر ،فــي إطــار المجموعة االستشارية االستراتيجية
اإلسرائيلية ،ووفق البيان الصحافي الذي تال ذلك اللقاء،
األميركية
ّ
ً
كان االجتماع "بن ًاء" و"منفتحا" ،وأبلغ مسؤول بارز في اإلدارة
األميركية الصحافيين ،شرط عدم اإلفصاح عن هويته ،بأن إدارة
بايدن ملتزمة بمتابعة المحادثات مع إيران لمنعها من تصنيع
أسلحة نووية ،لكن سيكون األميركيون مستعدين التخاذ التدابير
الالزمة إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.
أض ـ ـ ــاف ذلـ ـ ــك ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ن ـف ـس ــه" :إذا لـ ــم ت ـن ـج ــح ال ـم ـق ــارب ــة
ً
الدبلوماسية ،يمكن اللجوء إلــى أساليب أخــرى طبعا ،ونحن
ملتزمون بعدم السماح إليران بتصنيع سالح نووي" .في الوقت
نفسه ،تــذكــر تقارير إعالمية إسرائيلية أن إســرائـيــل ستطالب
األميركيين بفرض مجموعة من العقوبات ضد إيران إذا فشلت
المحادثات.
ً
لكن بعيدا عن أنظار الرأي العام ،تكشف مصادر دبلوماسية
أن األجواء العامة في االجتماعات المغلقة ليست إيجابية بقدر
ما يوحي به الطرفان ،بل إن العكس صحيح ،فقد بدأ االستياء
ّ
يتوسع ،وتــزداد المؤشرات التي تثبت أن إسرائيل
اإلسرائيلي
والواليات المتحدة ال تحمالن الرؤية نفسها بل تختلف نظرتهما
االستراتيجية إلى التهديد النووي اإليراني.
ّ
تصب إسرائيل جهودها الراهنة على محاولة إقناع األميركيين
ً
ً
بأن التحرك العسكري قد يكون حال محتمال للمشكلة النووية
اإليرانية بدل االكتفاء بالمحادثات ،وبعبارة أخرى يجب أن يثبت
األميركيون ّ
جديتهم ويقنعوا إيران بأن الواليات المتحدة ّ
تلوح
بالعقوبات إلى جانب المكافآت ،لكن هذه الجهود فشلت حتى اآلن.
خالل المحادثات األميركية اإلسرائيليةُ ،س ِئل األميركيون عما
ينوون فعله إذا رفــض اإليرانيون الـعــودة إلــى االتـفــاق النووي،
فقالوا على ما يبدو أنهم قد يقررون في نهاية المطاف اللجوء
إلى التحرك العسكري ،لكن لم يقتنع الجانب اإلسرائيلي بهذا
الموقف ،حيث يتساء ل مسؤول إسرائيلي مرموق" :كيف يمكن
ً
االنتقال من الدبلوماسية إلى الهجوم فجأة؟ االستعداد ألي عملية
ً
عسكرية يحتاج إلى الوقت ويتطلب خططا مدروسة وإثباتات
ً
على قوة اإلرادة واالندفاع ،لكننا لم نرصد أيا من هذه المؤشرات
ً
لدى األميركيين وهذا الوضع يخيفنا كثيرا".
على الصعيد الرسمي ،يعترف األميركيون بــأن الفترة التي
يحتاج إليها اإليرانيون قبل تحقيق اختراق نووي تراجعت من
سنة إلى بضعة أشهر ،وينجم هذا التراجع عن انسحاب الواليات
وبتأثير
بقرار من الرئيس دونالد ترامب،
المتحدة من االتفاق
ٍ
ٍ
من رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو .يعتبر
ُ
ص ّر
األميركيون هــذه الفترة الزمنية المتضائلة مقلقة ،لكن ي ِ
اإلســرائـيـلـيــون مــن جهتهم على غـيــاب أي مــؤشــرات تثبت قلق
نظرائهم األميركيين ،باإلضافة إلى االستعداد للخيار النووي،
تبدو إسرائيل مقتنعة بضرورة فرض حزمة جديدة من العقوبات
ضد إيران في حال فشلت المحادثات ،لكن يبدو
المؤثرة والمؤلمة ّ
أن األميركيين لم يحضروا أي حزمة مماثلة وال يتوقون إلى اتخاذ
ً
هذه الخطوة أصال.
بــدأ هــذا الــوضــع يزيد مـخــاوف إسرائيل الــوجــوديــة ،فــا أحد
ينتقص من اإلدارة األميركية اليوم ،كما فعل اإلسرائيليون في
عهد بــاراك أوباما ،وال تزال العالقات الثنائية مفتوحة وعادلة
ّ
وصادقة وتترافق مع االحـتــرام المتبادل ،لكن يتضح اإلحباط
السائد بشكل عام خالل النقاشات الحاصلة في إسرائيل لتسريع
الجهود الرامية إلى إعــادة إحياء الخيار العسكري اإلسرائيلي
وحـشــد أكـبــر عــدد ممكن مــن الحلفاء فــي الـشــرق األوس ــط لرفع
الصوت وممارسة الضغوط على واشنطن في هذا الملف ،لكن
ً
ً
تثبت الظروف الراهنة أن هذا الطريق سيكون طويال وأن أحدا
ً
ليس مستعدا اليوم للرهان على النتيجة النهائية :هل ستنشأ
ً
قنبلة إيرانية فـعــا ،أم تحصل ضربة أميركية ،أم يظهر خيار
وسطي آخر؟
* «المونيتور»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

7.٥٣٧

٦.٩٧٦

٥.٩٠٠

2.٤٠٧ 2.٨٤٨ 3.٣١٦

تقرير اقتصادي

قيمة الحوار الوطني في تبني «مشروع دولة»

ً
ً
• «العفو» المرتقب يحقق هدفا قصيرا ...والتحدي األكبر معالجة «خطايا» السنوات الماضية
• ضرورة تغيير نظام اإلدارة الذي يسمح بوصول نواب ووزراء وقياديين لصوص أو عليهم شبهات
الكويت استهلكت
ً
خالل  20عاما
مضت أدبيات
متنوعة بشأن
المشاريع الكبرى
وخطط اإلصالح
دون جدوى

أوضاع البالد
تتردى بين نفاد
سيولة االحتياطي
ّ
وتحول
العام
اإلهمال
إلى خطر
يستهدف حياة
الناس في الشوارع

أف ـ ـض ـ ــى «الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــوار ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ب ـي ــن
الـسـلـطـتـيــن الـتـشــريـعـيــة والـتـنـفـيــذيــة»،
ال ــذي شـهــدتــه الـكــويــت خ ــال األســابـيــع
ال ـمــاض ـيــة ،إل ــى ت ـفــاه ـمــات أول ـي ــة لـطـ ّـي
واحدة من أشهر صفحات الخالف التي
سيطرت على المشهد السياسي خالل
السنوات الماضية.
فمع تكليف سمو أمير البالد رؤساء
ال ـس ـل ـطــات ال ـث ــاث ب ــاق ـت ــراح ال ـضــوابــط
والشروط ،تمهيدا إلصدار مرسوم العفو
عــن المحكومين فــي قـضــايــا سياسية،
ي ـك ــون ه ـن ــاك ج ــان ــب م ـهــم م ــن ال ـغــرض
القصير األمد من الحوار قد تحقق ،غير
أن قيمة «العفو» الحقيقية  -على أهميته
 هــي فــي اعـتـبــاره كــإعــان ُحـســن نوايابين السلطتين التشريعية والتنفيذية،
أو أساس تفاهم بينهما كي يفضي الى
معالجة «خطايا» السنوات الماضية التي
عانتها الكويت ،وباتت تهدد استدامتها،
وتستنزف أي جهد أو ثروة فيها.
وهذه الخطايا تتجاوز في أهميتها
أي م ـل ـفــات سـيــاسـيــة م ـه ـمــة ،كــأوضــاع
البدون أو الحريات ،أو خدمية كاإلسكان
والتعليم والصحة ،أو حتى اقتصادية
كأزمة نفاد السيولة في المالية العامة أو
تصاعد تحديات اإلنفاق العام سنويا.
فـنـجــاح ال ـحــوار بـيــن السلطتين ،إن
استمر ،ال يتطلب التوافق على قوانين
ّ
معينة مهما بلغت أهميتها ،فالقوانين
مكانها في االقتراح والمناقشة مجلس
األم ــة ول ـجــانــه ،إن ـمــا وض ــع أس ــاس من
الثقة والتفاهم يفضي الى مشروع دولة
يخفض من عوامل الخالف التي طغت
على المشهد السياسي منذ  20عاما،
ويتجاوز كل سلبيات السنوات الماضية
التي شهدت فيها الكويت انحدارا عميقا
على مختلف ٌّ
الصعد ،عبر دعم خطوات
تضع الخطوط األولى لتغيير جوهري

ف ــي ن ـظ ــام اإلدارة ال ـع ــام ــة الـ ــذي سمح
ّ
بوصول وتولي نواب ووزراء وقياديين
مشبوهين ولصوص مناصب تشريعية
وتنفيذية على درجة عالية من األهمية.

استهالك األدبيات
ّ
إن تـ ـب ــن ــي م ـ ـشـ ــروع دولـ ـ ـ ــة ي ـن ـطــوي
تـحـتــه إن ـج ــاز ك ــل ال ـم ـشــاريــع الـمــؤجـلــة
كافة والتعامل مع التحديات القائمة،
فقد استهلكت الـكــويــت خــال  20عاما
مضت أدبيات متنوعة بشأن المشاريع
الكبرى؛ أبرزها خطط التنمية ،ومشاريع
ال ـم ــرك ــز ال ـت ـج ــاري والـ ـم ــال ــي ،ووث ــائ ــق
اإلصالح االقتصادي وتوصيات اللجان
الحكومية العليا والفرعية والمنبثقة
والمؤسسات المحلية والدولية ،لكن لم
يكن ٌّ
أي منها مشروعا بالمعنى الحقيقي
للدولة ،بل في معظمها تجميع لخطط
بعضها مـتـنــاقــض مــن وزارات الــدولــة
ومؤسساتها ،وبال آليات تنفيذ ،وعلى
األغـلــب كما ورد فــي وثيقتي اإلصــاح
االقـ ـتـ ـص ــادي  2016واسـ ـت ــدام ــة 2018
تـتـضـمــن ع ــرض ــا ل ــأزم ــة االق ـت ـصــاديــة
والمالية من دون تقديم حلول عملية.
وحتى اللقاءات األخيرة لسمو رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء م ــع خــري ـجــي جــامـعــة
الكويت المتفوقين ،قبل نحو شهرين،
أو ع ـب ــر اج ـت ـم ــاع ــات م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
«األرب ـ ـعـ ــائ ـ ـيـ ــة» ال ـم ـخ ـص ـصــة ل ـل ـشــؤون
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ت ـك ـش ــف أن ث ـ ّـم ــة خـلـطــا
واض ـح ــا ف ــي ال ـخ ـطــاب ال ـح ـكــومــي بين
المشاريع الكبرى و«المشروع الواضح
للدولة».

استدامة وتطور
ّ
فاألول ،أي المشاريع الكبرى ،يتعلق

بــالـبـنـيــة الـتـحـتـيــة وإن ـجــازهــا ومــدى
تقديم الخدمة للعمالء أو المستهلكين،
أمـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـشـ ـ ــروع ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ف ـي ـس ـت ـه ــدف
االسـ ـت ــدام ــة ،وي ـجــب أن ي ـتــوجــه على
األقل إلى مجتمع يضم أكثر من 640
ألف كويتي وكويتية دون سن الـ 20
ع ــام ــا ،ح ـيــث يـهـتــم أوال بـتــوجـيــه ما
ُينفق على تعليمهم وتطوير قدراتهم
ومهاراتهم ،وتاليا في تحويل مشاريع
البنية التحتية التي يجري تنفيذها
ال ــى م ـنــافــع اق ـت ـصــاديــة واجـتـمــاعـيــة
ل ـهــم ،م ــن خ ــال ف ــرص الـعـمــل وج ــذب
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ودعـ ـ ـ ــم الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرات،
وص ــوال ال ــى نـقــل اقـتـصــاد ال ـبــاد من
واقـعــه الحالي المنكشف بحساسية
عالية على تقلبات أسعار النفط ،إلى
ّ
متنوع قادر على التعامل
اقتصاد شبه
مــع مختلف األزمـ ــات ،حـتــى وإن كــان
مشروع الدولة يستهدف على المدى
الـمـتــوســط وج ــود ت ــوازن ــات معقولة
الخ ـتــاالت اإلي ـ ــرادات الـعــامــة وســوق
العمل والتركيبة السكانية ...وهذا كله
سيكون فــي إطــار الخطاب اإلنشائي
الـمـكــرر ،مــا لــم تـنـفــذه حـكــومــة ترتكز
عـلــى الـبــرامــج بـعـيــدا عــن محاصصة
الجينات والـ ــوالء ،ويــراقـبـهــا مجلس
تشريعي مـعـ ّـبــر عــن إرادة الناخبين
فــي بيئة تسمح بالتطور السياسي
الذي يؤدي الى تطوير مختلف أوجه
الحياة األخرى.

ضريبة غياب المشروع
في الحقيقة ،ال يوجد في أفق الدولة
وال في الحوار الوطني وال حتى القوى
الـسـيــا سـيــة أو مــؤ س ـســات المجتمع
المدني  -حاليا على األقل  -أي بوادر
أو برامج يمكن أن تفضي الى إحداث

تغيير جوهري في آليات اإلدارة نحو
خلق مشروع للدولة ،وهذا ما يجعل
ال ـكــويــت دائ ـم ــا تــدفــع ضــري ـبــة غـيــاب
ا لـمـشــروع على صيغ مختلفة ،منها
ارتفاع حدة الخطابات والمقترحات
الـشـعـبــويــة ،ومـنـهــا أيـضــا أن تتحول
خطط الحكومة االقتصادية الحالية
لـتـجــاوز معضلة على مستوى نفاد
السيولة الى مقترحات ذات أثر قصير
ّ
 ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر ح ـت ــى ع ــن ك ـفــاء ت ـهــا كــال ـس ـحــب م ــن اح ـت ـيــاطــي األج ـي ــالالقادمة ،أو االقتراض عبر بوابة َّ
الدين
العام ،ومنها أيضا إخفاقات في تنفيذ
مشاريع البنية التحتية الكبرى أو في
تحقيق أهــدافـهــا ،ومنها مــا هــو أهــم،
وتحديدا التهديد المستمر لصيغة
الحياة غير المستدامة في الكويت.

نفاد وإهمال
إن تـجــاوز المرحلة الحالية ،التي
ستمتد آثــارهــا إلــى المستقبل ،بقدر
اإلدارة
م ــا يـتـطـلــب إص ـ ــاح م ـنــاحــي
ّ
والسياسة ،فإنه يتطلب أيضا تبني
مشروع دولة حقيقي ،في وقت تتردى
أوضـ ـ ــاع ال ـك ــوي ــت ب ـيــن ن ـف ــاد سـيــولــة
ّ
تحول
االحتياطي العام ،وصوال الى
اإلهـ ـم ــال ال ــى خ ـطــر يـسـتـهــدف حـيــاة
الـنــاس فــي ال ـشــوارع ،كــان آخــرهــا فقد
شاب حياته نتيجة سوء إغالق غطاء
منهول فــي الطريق ،ومــا بينهما من
مشكالت خــد مـيــة؛ كانتشار الحصى
ف ــي ال ـ ـشـ ــوارع ،أو ت ـح ـ ّـول ال ـع ــاج في
الخارج من خدمة إلى تنفيع سياسي
وانتخابي ،ناهيك بالفشل في ترجمة
اإلن ـ ـ ـفـ ـ ــاق الـ ـمـ ـلـ ـي ــاري عـ ـل ــى ال ـت ـع ـل ـيــم
والصحة والسكن الى حلول تنموية.
ولـعــل أزم ــة الـكــويــت عـلــى المديين

مكاسب لمؤشرات البورصة ...والسيولة  50.5مليون دينار
عودة ارتفاع سيولة السوق الرئيسي وشراء على الصفاة و«جي تي سي»
●

علي العنزي

واصلت مؤشرات بورصة الكويت
تسجيلها لالرتفاعات ،وذلك للجلسة
السابعة على التوالي ،وأقفلت آخر
جلساتها لهذا األسبوع أمس ،حيث
إن ال ـي ــوم عـطـلــة رس ـم ـيــة بمناسبة
المولد النبوي الشريف ،بنسبة 0.3
في المئة لمؤشر السوق العام الذي
أض ـ ــاف  20.65ن ـق ـطــة ،لـيـقـفــل على
م ـس ـتــوى  6976.59نـقـطــة بـسـيــولــة
ك ـب ـيــرة ب ـل ـغــت  50.5م ـل ـيــون دي ـنــار
ت ــداول ــت  379.3م ـل ـيــون س ـهــم عبر
 13442صفقة ،وتم تداول  146سهما،
ربح منها  68سهما ،بينما خسر 54
واستقر  24دون ّ
تغير ،بينما حقق
مؤشر السوق األول نسبة  0.23في
المئة ،أي  17.58نقطة ،ليقفل على
مـسـتــوى  7537.05نـقـطــة ،بسيولة
مـتــراجـعــة ب ـقــوة ال ــي مـسـتــوى 18.4
مليون ديـنــار ،تــداولــت  51.1مليون
سـهــم فـقــط عـبــر  3370صـفـقــة ،وتــم
ت ـ ـ ــداول  25س ـه ـم ــا ،رب ـ ــح م ـن ـهــا 12
سهما وخسر  ،6بينما استقر  7من
دون تغير.
واستمر مؤشر السوق الرئيسي

بتسجيل مـكــاســب ج ـيــدة ،مــواصــا
السعي للوصول الي مستوى  6آالف
نقطة ،حيث أضاف أمس نسبة 0.48
في المئة تعادل  28.4نقطة ،ليقفل
على مستوى  5900.05نقطة ،بسيولة
ك ـب ـي ــرة ك ـع ــادت ــه ب ـل ـغــت  32مـلـيــون
دي ـنــار تــداولــت  328.1مـلـيــون سهم
عبر  10072صفقة ،وتم تــداول 121
سهما ،ربح منها  56سهما ،وخسر
 48بينما استقر  17دون تغير.
عــادت مكونات السوق الرئيسي
للصدارة في قائمة السيولة والنشاط
خـ ــال ت ـع ــام ــات ال ـج ـل ـســة األخ ـي ــرة
أم ـ ــس فـ ــي أس ـ ـبـ ــوع ق ـص ـي ــر نـسـبـيــا
ب ــأرب ــع ج ـل ـس ــات فـ ـق ــط ،وبـ ـع ــد نـمــو
سـيــولــة أسـهــم قـطــاع الـبـ ّنــوك عــادت
الــى الـهــدوء بانتظار تــدفــق بيانات
جديدة تأخرت أبرزها بيانات «بيتك»
ال ـت ــي ظ ـه ــرت ب ـعــد ن ـهــايــة الـجـلـســة،
وبـنـمــو كبير تـجــاوز  65فــي المئة،
وأقفل «بيتك» دون ّ
تغير على سعر
 823فلسا بسيولة محدودة نسبيا
كانت  2.6مليون ديـنــار ،بينما قفز
«الـ ــوط ـ ـنـ ــي» ب ـ ــ 6فـ ـل ــوس وب ـس ـيــولــة
كــانــت  2.2م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،واسـتـقــر
بنك وربــة على نمو مـحــدود بفلس

واح ـ ــد ف ـق ــط ،وك ــذل ــك أه ـل ــي مـتـحــد،
واستقر الدولي وبنك الخليج دون
تـغـ ّـيــر فـيـمــا رب ــح أجـيـلـيـتــي فلسين
ف ـق ــط ،وق ـف ــز اس ـت ـث ـم ــارات بــارت ـفــاع
بالنشاط والسعر ،وتراجع بوبيان
بتروكيماويات بـ  11فلسا ،ليستقر
مــؤشــر ال ـس ــوق األول ف ــي المنطقة
الخضراء وبمكاسب جيدة.
وت ـ ـصـ ــدر ال ـس ـي ــول ــة فـ ــي ال ـس ــوق

أم ـ ــس س ـه ـمــا ال ـص ـف ــاة والـ ـج ــزي ــرة،
ح ـي ــث س ـج ــا نـ ـم ــوا ك ـب ـي ــرا بـنـسـبــة
3و 2في المئة وبقيم تداول بلغت 3
ماليين دينار لكل منهما ،كما ارتد
سـهــم جــي تــي س ــي ،ورب ـحــت أسهم
التجارية العقارية واألولى ،وسجل
سهما اعيان وجي إف إتش تراجعا
محدودا.
وكــان هناك تباين ب ــأداء األسهم

أخبار الشركات

حكم نهائي لمصلحة تابعتين لـ«المزايا» في اإلمارات
كشفت شركة المزايا القابضة ،عن قيام شركتين تابعتين للمجموعة في
اإلمارات برفع دعوى مطالبة قضائية ضد مستثمرين بمبلغ قدره  57.88مليون
درهم إماراتي بما ُيعادل نحو  4.8ماليين دينار كويتي.
وقالت «المزايا» ،إن موضوع الدعوى يتعلق بمبالغ مطلوبة حتى تاريخ 31
مايو 2020؛ لقاء تطوير مشروعات عقارية بإمارة دبي ،إضافة إلى المطالبة
بتعويضات تقديرية تشمل الربح الفائت والجهد المضاعف وتعويض أدبي
بمبلغ قدره  87.98مليون درهم بما ُيعادل نحو  7.4ماليين دينار ،إضافة إلى
الفائدة القانونية عن المطالبة بواقع  9في المئة من تاريخ المطالبة القضائية
وحتى تاريخ السداد التام مع إلزام المستثمرين بالرسوم والمصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة.
وأوضحت الشركة ،أن الشركتين التابعتين وهما «المزايا اإلماراتية للتطوير
العقارية» و«المزايا العقارية منطقة حــرة» ،قامتا برفع دعوى المطالبة ضد
شركة «غرناطة هولدينغز ليمتد» وآخرين؛ حيث جاء حكم محكمة التمييز في
دبي لمصلحة الشركتين التابعتين.
ً
وبينت «المزايا» أنه جار حاليا تنفيذ الحكم من الشركات التابعة ،وسينتج
ُ
عند تنفيذ تحقيق أرباح تعادل المبلغ المحكوم به قدره  19.781مليون درهم
بما ُيـعــادل نحو  1.62مليون ديـنــار ،إضــافــة إلــى الفائدة القانونية بــواقــع 9
في المئة من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد؛ عن طريق عكس
المخصصات الخاصة بمبلغ المطالبة الذي سوف ُيــدرج بالبيانات المالية
ُ
المجمعة للشركة عند تنفيذ الحكم وتسلم المبلغ.

«االستئناف» تؤيد قرار إخالء
«معادن» لموقع جنوب أمغرة
أعلنت شركة المعادن والصناعات التحويلية
صدور حكم محكمة االستئناف في الطعن الذي
تقدمت به الشركة على قرار إخالء «معادن» موقعها
بمنطقة جنوب أمغرة بالطريق الدائري.
وق ــال ــت «م ـ ـع ـ ــادن» ،إن م ـح ـك ـمــة االس ـت ـئ ـنــاف
رفضت الطعن ُ
المقدم من الشركة على حكم أول
درجــة ،وأيــدت القرار الصادر باإلخالء لمصلحة
رئيس مجلس الــوزراء «بصفته» ووزيــر التجارة
والصناعة «بصفته» والمدير العام للهيئة العامة
للصناعة «بصفته» ،والمدير العام لبلدية الكويت
«بصفته».
وقضى حكم االستئناف بقبول االستئناف
ً
ً
ش ـك ــا ورفـ ـض ــه م ــوض ــوع ــا وب ـت ــأي ـي ــد الـحـكــم
ُ
الـ ُـم ـس ـتــأنــف ،وأل ــزم ــت «م ـ ـعـ ــادن» الــمـسـتــأنـفــة
ً
بالمصروفات ومبلغ  30دينارا مقابل أتعاب
المحاماة.
وأوضحت «معادن» أن حكم االستئناف المذكور
ً
أعاله ال يمكن تحديد أثره حاليا على الشركة.

ال ـ ـم ـ ـتـ ــوسـ ــط والـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــل لـ ـيـ ـس ــت فــي
ال ـصــراع الـحـكــومــي  -الـنـيــابــي ،أو ما
ُيـ ـع ــرف ب ــال ـت ــأزي ــم ،أو ح ـتــى ف ــي منع
انعقاد جلسات مجلس األمة ،إنما في
اخـتــاالت اقتصادية ومالية لــم يعد
حتى ارتفاع أسعار النفط قادرا على
معالجتها أو تغطيتها.

ً
ليس ترفا

ّ
ثمة أسئلة عديدة عن آثــار دخول
ال ـك ــوي ــت ل ـس ــوق الـ ــديـ ــون ال ـس ـيــاديــة
وم ـ ــدى ح ـصــافــة االق ـ ـتـ ــراض ف ــي ظل
سياسات الهدر وتعاظم اإلنفاق وعن
كفاء ة توجيه مصروفات الميزانية
لمصلحة ا ل ـم ـشــرو عــات ذات القيمة
التنموية أكثر من االستهالكية ،وهل
يمكن إعادة تنمية االحتياطي العام
بعد استهالك سيولته خالل أقل من
 5سـ ـن ــوات ،وف ـ ــوق ذلـ ــك ك ـلــه أمــامـنــا
ت ـح ــدي ــات سـ ــوق ال ـع ـم ــل وال ـتــرك ـي ـبــة
الـسـكــانـيــة وخ ـلــق بـيـئــة اسـتـثـمــاريــة
مجدية للمستثمر المحلي واألجنبي،
وم ـع ــال ـج ــة إخـ ـف ــاق ــات ال ـم ـش ــروع ــات
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة ،ن ــاه ـي ــك
بتدهور سمعة الكويت االقتصادية
وال ـمــال ـيــة ال ـت ــي ت ـعـ ّـرضــت للتشويه
بـ ـسـ ـب ــب جـ ـ ــرائـ ـ ــم الـ ـ ــرشـ ـ ــا واألم ـ ـ ـ ـ ــوال
المشبوهة وعمليات غسل األموال.
ل ـ ــذل ـ ــك ،فـ ـ ــإن الـ ـح ــدي ــث ع ـ ــن ح ـ ــوار
وطني يضع األساس لمشروع دولة،
يستهدف معالجة ما يمكن معالجته
مـ ــن س ـل ـب ـي ــات الـ ـسـ ـن ــوات ال ـمــاض ـيــة
وت ـح ــدي ــات األع ـ ـ ــوام الـ ـق ــادم ــة ،ليس
تــرفــا وال تـنـظـيــرا ،بــل مطلب وطني
يتجاوز في أهميته حتى العفو عن
ّ
المهجرين والسجناء
أبناء الكويت
ألسباب سياسية.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

األزمة ليست
في التأزيم بل
في اختالالت
اقتصادية ومالية
لم ُ
يعد حتى
ارتفاع أسعار
ً
النفط قادرا على
معالجتها أو
تغطيتها

تراجع النفط مع جهود
الصين الحتواء أزمة الفحم

ً
ً
البرميل الكويتي ينخفض  88سنتا ليبلغ  84.28دوالرا

ال ـص ـغ ـي ــرة ،ح ـي ــث واصـ ـ ــل بـعـضـهــا
ال ـن ـمــو ،وكـ ــان أب ــرزه ــا أس ـهــم أســس
ومنتزهات وإن ـجــازات ،فيما تباين
أداء أسهم كتلة المدينة ،حيث ربحت
أسهم بتروغلف والـســام ،وتراجع
آن ،واستقر المستثمرون دون ّ
تغير
لتنتهي ا لـجـلـســة إ يـجــا بـيــة وبنمو
جيد للمؤشرات وا لـثـقــة بتعامالت
السوق.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي
ً
 88سنتا ،ليبلغ  84.28دوالرا للبرميل
في تداوالت يوم الثالثاء ،مقابل 85.16
دوالرا في تــداوالت يوم االثنين ،وفقا
للسعر المعلن مــن مؤسسة البترول
الكويتية.
وف ــي األسـ ــواق الـعــالـمـيــة ،تراجعت
أس ـع ــار ال ـن ـفــط ص ـبــاح أمـ ــس ،ب ـعــد أن
كـثـفــت الـحـكــومــة الـصـيـنـيــة جـهــودهــا
لـكـبــح االرتـ ـف ــاع الـقـيــاســي ف ــي أسـعــار
الفحم وتشغيل مناجم الفحم بكامل
طاقتها لتخفيف أزمة نقص الطاقة.
ونـ ــزلـ ــت أس ـ ـعـ ــار ال ـف ـح ــم ال ـص ـي ـنــي
وغيره من السلع األولية في التعامالت
المبكرة ،مما أدى بدوره إلى انخفاض
أسـعــار النفط بعد ارتـفــاع طفيف في
وقت سابق اليوم.
وت ــراجـ ـع ــت ال ـع ـق ــود اآلجـ ـل ــة ل ـخــام
الـقـيــاس بــرنــت  64سـنـتــا ،بـمــا يـعــادل
 0.8بالمئة إلى  84.44دوالرا للبرميل،
متخلية عــن ارتـفــاعـهــا  75سـنـتــا في
الجلسة السابقة ،لكنها ال تــزال قرب
أعلى مستوياتها في عدة سنوات.
وهبطت العقود اآلجلة لخام غرب

«ريم» :رفض دعوى
أف ـ ـ ــادت ش ــرك ــة ريـ ــم ال ـع ـق ــاري ــة بـ ـص ــدور حـكــم
فــي القضية رقــم « 2021/3936تـجــاري كلي »10
وموضوعها إلزام الشركة سداد مبلغ  1.998مليون
دينار ،والمرفوعة من مها الشمري ضد الممثل

القانوني لـ«ريم» .وقالت «ريم» ،إن المحكمة حكمت
في جلستها التي انعقدت أمس برفض الدعوى
وألزمت ُ
المدعية بالمصروفات ،موضحة أن الحكم
ليس له أثر على المركز المالي للشركة.

«المغاربية» تزيد حصتها في «السراج القابضة» إلى %92.6
رفـ ـع ــت الـ ـش ــرك ــة الـخـلـيـجـيــة
الـ ـمـ ـغ ــاربـ ـي ــة الـ ـق ــابـ ـض ــة ن ـس ـبــة
مـلـكـيـتـهــا ف ــي ال ـشــركــة الـتــابـعــة
مجموعة الـســراج القابضة إلى
 92.6في المئة.

وق ــال ــت «ال ـم ـغ ــارب ـي ــة» ،إن ـهــا
رفعت حصتها في «السراج» من
خ ــال ش ــراء ع ــدد  3.13ماليين
س ـهــم بـنـسـبــة  7.62ف ــي الـمـئــة،
بــإج ـمــالــي مـبـلــغ قـ ــدره 560.29

ألف دينار .وأوضحت أن حصة
«المغاربية» الجديدة سينعكس
أث ـ ــره ع ـل ــى ال ـب ـي ــان ــات ال ـمــال ـيــة
ل ـل ـشــركــة ف ــي ال ــرب ــع ال ــراب ــع من
العام الحالي.

 299.9ألف دينار خسائر «وربة كابيتال»
بلغت خسائر شركة وربة كابيتال القابضة  299.9ألف دينار بما يعادل  3فلوس للسهم خالل
الفترة المنتهية في  31يوليو  ،2021مقابل خسائر بقيمة  952.1ألف دينار بما يعادل 9.502
فلوس للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

ت ـك ـســاس ال ــوس ـي ــط األم ـي ــرك ــي لشهر
نوفمبر ،والتي ينتهي أجلها األربعاء،
 56سنتا إلى  82.4دوالرا للبرميل .كما
انخفضت عقود ديسمبر  59سنتا أو
 0.7بالمئة إلى  81.85دوالرا للبرميل.
وال ت ــزال أس ــواق النفط بشكل عام
مدعومة على خلفية أزمة الفحم والغاز
العالمية ،التي أدت للتحول إلى الديزل
وزيت الوقود لتوليد الطاقة.
لكن السوق ّ
تعرضت لضغوط أمس
ب ـس ـبــب ب ـي ــان ــات م ــن م ـع ـهــد ال ـب ـت ــرول
األم ـيــركــي أظ ـهــرت ارت ـف ــاع مـخــزونــات
الخام األميركية  3.3ماليين برميل في
األسبوع المنتهي في  15الجاري ،وفقا
لمصادر في السوق.
ّ
وكان ذلك أعلى بكثير من توقعات 9
محللين في استطالع أجرته «رويترز»
لزيادة المخزونات  1.9مليون برميل.
ّ
ل ـك ــن م ـخ ــزون ــات ال ـب ـنــزيــن ون ــوات ــج
التقطير األميركية ،التي تشمل الديزل
وزي ـ ــت ال ـت ــدف ـئ ــة ووقـ ـ ـ ــود الـ ـط ــائ ـ ّـرات،
ت ــراجـ ـع ــت أكـ ـث ــر ب ـك ـث ـيــر م ـم ــا ت ــوق ـع ــه
ال ـم ـح ـل ـل ــون ،م ـم ــا ي ـش ـيــر إلـ ــى ارت ـف ــاع
الطلب.

«السفن» تحوز أقل األسعار
في مناقصة بـ  3.38ماليين دينار
حازت شركة الصناعات الهندسية والثقيلة
وبناء السفن على أقل األسعار بعد فض عطاءات
الـمـنــاقـصــة ال ـخــاصــة ب ـم ـشــروع ت ــوري ــد وتــريــب
محركات كهربائية في محطة الدوحة الغربية
لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بقيمة
 3.38ماليين د يـنــار لمصلحة وزارة الكهرباء
والماء.

«بيتك ريت» يربح  984.4ألفًا
ً
حقق صندوق كابيتال ريت أرباحا قدرها
ً
 984.4ألف دينار بواقع  41.7فلسا للوحدة
خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر ،2021
ً
مقابل تحقيقه أربــاحــا قدرها  2.95مليون
ً
دينار بما يعادل  125.2فلسا للوحدة في
نفس الفترة المقارنة من العام الماضي.

ةديرجلا
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المرزوق 168.1 :مليون دينار أرباح «بيتك» في  9أشهر والنمو %66.1

ً
ً
المودعين  %4.5إلى  16مليارا»
حسابات
وزيادة
السهم...
ربحية
فلسا
«20.08
•
ً
• «ارتفاع أسعار النفط يدعم ميزانية الكويت ويمنح زخما للنشاط االقتصادي»
أكثر من 113
مليون عملية
مصرفية
رقمية حتى
نهاية الربع
الثالث

الرشود

زيادة أرصدة
مديني التمويل
 %5.6إلى 11.3
ً
مليارا

المجتمع حجر
الزاوية في رسم
استراتيجيات
«بيتك»

دور رائد
في االستدامة عبر
«الصكوك الخضراء»

قـ ــال ر ئ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة
في بيت التمويل الكويتي حمد
عبدالمحسن المرزوق ،إن "بيتك"
حقق  168.1مليون دينار صافي
أر بــاح للمساهمين حتى نهاية
الربع الثالث من العام الحالي،
ب ـن ـس ـب ــة نـ ـم ــو  66.1فـ ــي ا ل ـم ـئــة
مقارنة بنفس الفترة مــن العام
السابق.
وصـ ــرح ال ـ ـمـ ــرزوق ،أمـ ــس ،أن
ربحية السهم حتى نهاية الربع
ً
الثالث بلغت  20.08فلسا بنسبة
ن ـم ــو  66.0فـ ــي ا ل ـم ـئ ــة م ـق ــار ن ــة
بنفس الفترة من العام السابق،
و بـلــغ صــا فــي إ يـ ــرادات التمويل
 443.0م ـل ـي ــون د ي ـ ـنـ ــار بـنـسـبــة
انخفاض  1.7في المئة مقارنة
بنفس الفترة من العام السابق.
و ق ـ ـ ـ ــال إن صـ ــا فـ ــي إ يـ ـ ـ ـ ــرادات
ا ل ـت ـش ـغ ـيــل ب ـل ــغ  364.3م ـل ـيــون
دينار حتى نهاية الربع الثالث
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي ،ب ـن ـس ـب ــة
انخفاض  9.3في المئة مقارنة
بنفس الفترة من العام السابق
ً
متأثرا باالنخفاض في إيرادات
االستثمار مقارنة بنفس الفترة
من العام السابق.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ــر أن ر ص ـ ـي ـ ــد م ــد يـ ـن ــي
التمويل ارتفع في نهاية الربع
الثالث من عام  2021ليصل إلى
 11.3مليار دينار ،بزيادة قدرها
ً
 597.2مليونا ،بنسبة زيادة 5.6
في المئة عن نهاية عام .2020
ولفت المرزوق إلى أن رصيد
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـ ــي الـ ـصـ ـك ــوك فــي
نـهــايــة الــربــع ال ـثــالــث مــن 2021
ب ـلــغ  2.7م ـل ـيــار دي ـن ــار ،بـنـسـبــة
ا نـ ـخـ ـف ــاض  0.3فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة عــن
نهاية عام .2020
و ق ـ ـ ـ ــال إن ر ص ـ ـيـ ــد إ جـ ـم ــا ل ــي
ال ـم ــوج ــودات بـلــغ  21.97مـلـيــار
دينار في نهاية الربع الثالث من
عــام  ،2021بــزيــادة قــدرهــا 469
ً
مـلـيــو نــا و بـنـسـبــة  2.2فــي المئة
عن نهاية .2020
وأش ــار إل ــى زيـ ــادة حـســابــات
الـ ـم ــودعـ ـي ــن فـ ــي نـ ـه ــاي ــة ال ــرب ــع
الثالث من عام  2021لتبلغ 16.0

مليار دينار ،بزيادة قدرها 692
ً
مليونا  ،وبنسبة  4.5فــي المئة
عن نهاية .2020
و قــال إن حـقــوق المساهمين
بلغت  1.9مليار دينار في نهاية
ا ل ــر ب ــع ا ل ـث ــا ل ــث م ــن  ،2021عـنــد
نـفــس الـمـسـتــوى كـمــا فــي نهاية
عام  ،2020إضافة إلى ذلك بلغ
مـعــدل كفاية رأس ا لـمــال 18.07
ً
في المئة ،متخطيا الحد األدنى
المطلوب من الجهات الرقابية،
وه ــي الـنـسـبــة ال ـتــي تــؤكــد على
متانة المركز المالي لـ"بيتك".

استراتيجية النمو المستدام
وأش ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرزوق إلـ ـ ـ ــى أن
ً
" ب ـي ـتــك" س ـجــل ن ـم ــوا ف ــي جميع
ال ـمــؤشــرات الـمــالـيــة األســاسـيــة،
كما حــا فــظ على مـعــدالت جيدة
ل ـج ـه ــة الـ ـع ــائ ــد عـ ـل ــى م ـت ــوس ــط
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــودات والـ ـ ـع ـ ــائ ـ ــد ع ـلــى
م ـتــوســط ح ـق ــوق ال ـم ـســاه ـم ـيــن،
ومـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـت ـ ـ ـش ـ ـ ـغ ـ ـ ـيـ ـ ــل،
والـ ـتـ ـم ــوي ــات غ ـي ــر ال ـم ـن ـت ـظ ـمــة
وم ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدالت تـ ـغـ ـطـ ـي ــة الـ ـ ــديـ ـ ــون
مـ ــن ال ـم ـخ ـص ـص ــات ،وم ـخ ـت ـلــف
ال ـ ـم ـ ــؤش ـ ــرات الـ ـم ــالـ ـي ــة ،ب ـف ـضــل
كفاء ة األداء التشغيلي ومرونة
نـمــوذج أ عـمــال ا لـبـنــك والتنفيذ
المنضبط الستراتيجيته ومن
أه ـ ــم مـ ـح ــاوره ــا ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
تحقيق النمو المستدام.
وذ كـ ـ ـ ـ ــر أن " بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك" ب ـف ـض ــل
ن ـه ـجــه و ح ـص ــا ف ـت ــه ف ــي اإلدارة
ال ـف ـع ــال ــة ل ـل ـم ـخ ــاط ــر ،اس ـت ـط ــاع
أن ي ـت ـع ــا م ــل م ــع أز مـ ـ ــة جــا ئ ـحــة
كورونا ويتكيف مع تداعياتها
بـ ـم ــرو ن ــة ع ــا لـ ـي ــة ،إذ ت ـم ـك ــن مــن
مواصلة التزاماته تجاه عمالئه
ومجتمعه.
وأبدى تفاؤله بتحسن البيئة
ً
التشغيلية ،مبينا أن انحسار
جائحة كورونا وارتفاع أسعار
الـ ـنـ ـف ــط الـ ـ ـ ــذي يـ ــدعـ ــم م ـي ــزان ـي ــة
ا لـكــو يــت مــن شأنهما منح زخم
لـ ـلـ ـنـ ـش ــاط االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي وثـ ـق ــة
ً
أكـ ـب ــر ل ـم ـن ــاخ األع ـ ـمـ ــال ،م ــؤك ــدا
ف ــي ال ــوق ــت ذاتـ ــه أه ـم ـيــة تـعــزيــز

جهود اإلصالحات االقتصادية
والوصول إلى ميزانية متحررة
من تقلبات أسعار النفط.

«الصكوك الخضراء»
وأكد دور البنك في االستدامة
عبر "الصكوك الخضراء" green
 ،Sukukمـنـ ّـوهــا بـنـجــاح ترتيب
عملية إصدار صكوك االستدامة
لـمـصـلـحــة "بـيـتــك تــرك ـيــا" بقيمة
 350مليون دوالر ،وهو اإلصدار
األول من نوعه لصكوك مستدامة
تم إصداره من قبل مؤسسة مالية
إسالمية ،واألول عالميا لصكوك
مستدامة للشريحة الثانية لرأس
المال.
وفـ ـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،نـ ـ ـ ّـوه
ال ـم ــرزوق بـنـجــاح عملية إص ــدار
صكوك مضاربة للشريحة األولى
من رأس المال لـ"بيتك" بقيمة 750
ً
مليون دوالر ،مبينا أن اإلصــدار
تاريخي ويعتبر األكبر من حيث
الحجم على مستوى الكويت ،إذ
بلغ حجم الطلبات على اإلصدار
نـ ـح ــو ثـ ــاثـ ــة أضـ ـ ـع ـ ــاف ال ـح ـج ــم
ً
الـمـسـتـهــدف ،م ـت ـج ــاوزا مـلـيــاري
دوالر.

المجتمع حجر الزاوية
وش ـ ــدد ع ـلــى م ــواص ـل ــة الـ ــدور
الرائد في المسؤولية االجتماعية
فــي جــوانــب األعـمــال المجتمعية
واالن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ،واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات
ال ـم ـســؤولــة ،واألن ـش ـط ــة البيئية
والصحية والتعليمية ،واالهتمام
بــالـقــوى الـعــامـلــة ،ودع ــم الشباب
ّ
ورو اد األ ع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ،وا لـ ـتـ ـع ــا م ــل
مـ ــع ال ـم ـج ـت ـمــع ك ـح ـج ــر الـ ــزاويـ ــة
والبوصلة في رسم استراتيجيات
البنك.

دور وطني رائد بتمويل
المشاريع الحكومية

ً
كما أكد المضي قدما في الدور
الوطني الرائد عبر دعم وتمويل
المشاريع الحكومية التنموية،
وت ـق ــدي ــم م ـج ـمــوعــة واسـ ـع ــة مــن
ا لـحـلــول المصرفية والتمويلية

حمد المرزوق
ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــات واألفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد وق ـ ـطـ ــاع
الشركات الصغيرة والمتوسطة.
و ل ـ ـ ـفـ ـ ــت إ لـ ـ ـ ـ ــى أن ا ل ـم ـح ـف ـظ ــة
الـ ـتـ ـم ــويـ ـلـ ـي ــة ل ـ ــ"ب ـ ـي ـ ـتـ ــك" ت ـت ـم ـيــز
بتنوعها لتشمل قطاعات حيوية
مختلفة ،بما فيها الطاقة والماء
والـ ـكـ ـه ــرب ــاء وال ـب ـن ـي ــة الـتـحـتـيــة
واإلنشاءات.

نتائج مالية قوية
رغم التحديات
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أش ـ ـ ــار ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي لمجموعة بيت التمويل
الكويتي بالتكليف -عبدالوهاب
عـيـســى ال ــرش ــود ،إل ــى أن "بـيـتــك"
نـجــح ف ــي تـحـقـيــق نـتــائــج مــالـيــة
قــويــة خــال فـتــرة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر ،2021
رغـ ــم ال ـت ـح ــدي ــات ال ـت ــي أف ــرزت ـه ــا
تــداع ـيــات جــائـحــة ك ــورون ــا على
ً
ً
البيئة التشغيلية محليا وعالميا.
وأكد الرشود أن "بيتك" يتمتع
ب ـن ـســب س ـي ــول ــة ع ــال ـي ــة وق ــاع ــدة
رأسـ ـم ــالـ ـي ــة م ـت ـي ـن ــة ت ــدع ــم نـمــو
األع ـم ــال واالل ـت ــزام بالمتطلبات
ً
الرقابية ،الفتا إلى أهمية مواصلة
تحسين جودة األصول وتطوير

عبدالوهاب الرشيد
س ـ ـيـ ــاسـ ــات الـ ـمـ ـن ــح االئـ ـتـ ـم ــان ــي
ونـ ـظ ــم ال ـح ــوك ـم ــة ض ـم ــن اف ـضــل
الممارسات.

تدعيم قاعدة رأس المال
وذكـ ـ ـ ـ ــر أن "ب ـ ـي ـ ـتـ ــك" يـ ــواصـ ــل
تدعيم قاعدة رأس المال لتنويع
مـصــادر التمويل وزي ــادة قــدرات
البنك التمويلية واالستثمارية
والتوسع في دعم مشاريع البنية
التحتية والقطاعات االقتصادية
المختلفة فــي الـكــويــت والـبـلــدان
التي تعمل بها بنوك المجموعة
ف ــي تــركـيــا وال ـب ـحــريــن وألـمــانـيــا
وماليزيا والسعودية.

 113مليون عملية مصرفية
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي م ـ ــع ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ل ـف ــت
الـ ــرشـ ــود إل ـ ــى أن "ب ـي ـت ــك" ي ـعــزز
م ــن اس ـتــرات ـي ـج ـيــة االب ـت ـك ــار فــي
ً
ال ـ ـح ـ ـلـ ــول الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ،م ـب ـي ـن ــا
أن عـ ــدد ال ـع ـم ـل ـيــات الـمـصــرفـيــة
اإللكترونية التي نفذها عمالؤه
عبر ( )KFHonlineعلى الموقع
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي أو عـ ـب ــر ت ـط ـب ـيــق
ال ـم ــوب ــاي ــل ،ت ـج ــاوز  113مـلـيــون
ع ـم ـل ـي ــة م ـص ــرف ـي ــة خ ـ ــال ف ـت ــرة

ال ـ ـ ـ  9أشـ ـه ــر األولـ ـ ـ ــى م ــن ،2021
وبنسبة نمو بلغت  26في المئة
مـقــارنــة بنفس الـفـتــرة مــن الـعــام
ً
السابق ،مبينا أن اإلقبال الكبير
من العمالء لالستفادة من خدمات
"بـيـتــك" الــرقـمـيــة يــؤكــد أن البنك
ً
س ـ ّـب ــاق رق ـم ـي ــا وم ـت ـم ـيــز بـتـنــوع
حلوله ومــواء مـتـهــا الحتياجات
العمالء.

جدوى االستراتيجيات واألعمال
وقال إن "بيتك" حصد العديد
من الجوائز العالمية التي تؤكد
المصداقية والمكانة المرموقة
ال ـت ــي يـتـمـتــع ب ـهــا ال ـب ـنــك عـلــى
الـمـسـتــوى اإلقـلـيـمــي والــدولــي،
وق ــوة وض ـعــه الـمــالــي وســامــة
اإلجراءات والتوجهات ،وجدوى
االستراتيجيات واألعمال.
وذ كــر مــن بين هــذه الجوائز:
"أفضل بنك إسالمي في العالم"
لسنة  2021مــن مجلة "غلوبال
فــاي ـن ـنــس" ال ـعــال ـم ـيــة ،و"أف ـض ــل
بـ ـن ــك م ـح ـل ــي لـ ـع ــام  "2021مــن
"آسيا موني"  ،Asiamoneyكما
ج ــاء "ب ـي ـت ــك" ف ــي ال ـم ــرك ــز األول
ً
خليجيا ألكثر البنوك اإلسالمية

ً
أمانا لعام  2021ضمن تصنيف
"غلوبل فايننس" ألكثر البنوك
أمانا على مستوى العالم.

جيل متميز من الكفاءات
الوطنية الشابة
و لـ ـف ــت إ ل ـ ــى أن " بـ ـيـ ـت ــك" ن ــال
تقديرات محلية رسمية لــدوره
ف ـ ــي ج ـ ـهـ ــود ت ـ ــدري ـ ــب وت ــوط ـي ــن
العمالة ودعم الطلبة والشباب
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاب الـ ـ ـخ ـ ــريـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــن
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـيـ ــزيـ ــن ب ـ ــالـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة م ــع
ال ـ ـ ـجـ ـ ــام ـ ـ ـعـ ـ ــات وال ـ ـم ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات
ً
األكاديمية ،مبينا أن البنك حقق
ً
ً
تقدما ملحوظا في تأهيل جيل
متميز من الكفاء ات المصرفية
الوطنية الشابة.
وث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ث ـ ـقـ ــة
ال ـم ـســاه ـم ـيــن والـ ـعـ ـم ــاء ودع ــم
م ـج ـل ــس االدارة ،وأ ث ـ ـنـ ــى عـلــى
دور ال ـج ـهــات الــرقــاب ـيــة ،وعـلــى
جهود الموظفين وكل الشركاء
ً
وأص ـ ـحـ ــاب ال ـم ـص ـل ـحــة ،م ــؤك ــدا
الـمـضــي قــدمــا فــي تـعــزيــز ريــادة
"ب ـي ـت ــك" ال ـعــال ـم ـيــة ف ــي صـنــاعــة
الخدمات المالية اإلسالمية.
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«الغرفة» تناقش تشريع قانون خليجي موحد
بشأن االمتياز التجاري

«إيه إم بست» تثبت تصنيف القوة
المالية لـ «الخليج للتأمين»

خالل اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص بدول التعاون

القانون يهدف إلى
حماية وتشجيع
أنشطة االمتياز
التجاري من خالل
إطار نظامي ينظم
العالقة بين صاحب
االمتياز ومانحه

شاركت غرفة تجارة وصناعة
ال ـك ــوي ــت ف ــي ال ـل ـق ــاء ال ـت ـش ــاوري
ال ـ ـ ــدوري ،الـ ــذي ع ـقــد ب ـيــن وزراء
ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة مــع رؤس ــاء
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادات والـ ـ ـغ ـ ــرف فـ ــي دول
م ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي،
مساء أمس ،في المنامة ،وترأس
اللقاء وزيــر الصناعة والتجارة
وال ـ ـس ـ ـيـ ــاحـ ــة الـ ـبـ ـح ــريـ ـن ــي زاي ـ ــد
الزياني ،وبحضور األمين العام
لمجلس الـتـعــاون ل ــدول الخليج
الـ ـع ــربـ ـي ــة د .نـ ــايـ ــف الـ ـحـ ـج ــرف،
ووزراء الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة،
إض ــاف ــة ال ــى رؤس ـ ــاء االتـ ـح ــادات
وال ـغ ــرف الـتـجــاريــة والصناعية
بدول المجلس ،حيث ترأس وفد
اتحاد غرف دول مجلس التعاون
الخليجي رئيس االتحاد سمير
ناس ،كما ترأس وفد غرفة تجارة
وص ـنــاعــة ال ـكــويــت عـضــو مكتب
الغرفة أسامة النصف ،وبصحبته
المدير العام للغرفة رباح الرباح،
وم ـســاعــد مــديــر إدارة الـعــاقــات
التجارية بالغرفة فهد الصغير.
وسـ ـل ــط الـ ـلـ ـق ــاء ال ـ ـضـ ــوء عـلــى
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـمــواض ـيــع الـهــامــة
ذات ال ـص ـل ــة ب ــال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص

الخليجي ،وأهمها تشريع قانون
(ن ـ ـظـ ــام) خ ـل ـي ـجــي م ــوح ــد ب ـشــأن
االمتياز التجاري ،والــذي يهدف
ال ـ ــى ح ـم ــاي ــة وت ـش ـج ـيــع أنـش ـطــة
االمتياز التجاري ،من خالل وضع
إطــار نظامي ينظم العالقة بين
صاحب االمتياز ومانح االمتياز
(مالك العالمة التجارية) ،كما بين
أهمية توحيد الــرؤى والمواقف
الخليجية في التفاوض من خالل
ع ـقــد ات ـفــاق ـيــات ال ـت ـج ــارة ال ـحــرة
الـثـنــائـيــة أو ات ـفــاق ـيــات الـتـجــارة
متعددة االطراف.
وأكــد اللقاء ضــرورة التنسيق
حـ ـ ــول اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـج ـم ــرك ـي ــة
وغير الجمركية فــي كــل المنافذ
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودي ـ ـ ــة ،ب ـ ـه ـ ــدف ت ـس ـه ـي ــل
انسيابية حــركــة دخــول وخــروج
البضائع إلى دول الخليج ،إضافة
إل ـ ــى اسـ ـتـ ـع ــراض أه ـم ـي ــة األمـ ــن
الـغــذائــي الخليجي ال ــذي يعتبر
م ــن ال ـت ـح ــدي ــات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
التي تواجه دول مجلس التعاون
الخليجي ،خاصة في ظل ظروف
جــائـحــة ك ــورون ــا ال ـتــي يشهدها
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ـ ــى ال ـت ـط ــور
الـ ـس ــري ــع الـ ـ ـ ــذي يـ ـشـ ـه ــده ق ـط ــاع

الرباح والنصف خالل اللقاء
التجارة اإللكترونية والخدمات
اإللكترونية عبر القنوات الرقمية
والتجارة اإللكترونية خاصة بعد
جائحة كورونا.
وأبدى الحاضرون استعدادهم
وتــرح ـي ـب ـهــم ال ـك ـب ـيــر ل ـب ــذل سبل
الـ ـتـ ـع ــاون م ــع الـ ـقـ ـط ــاع ال ـخ ــاص
الـخـلـيـجــي ،للتنسيق والـتـكــامــل
المشترك بين دول المجلس في
كــل الـمـجــاالت االقـتـصــاديــة على

وج ــه الـخـصــوص ،سعيا إلقــامــة
الــوحــدة االقتصادية المنشودة،
كما أعــربــوا عــن سعادتهم بعقد
هذا اللقاء المهم ،مؤكدين أهمية
االس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذا ال ـن ـه ــج
لتوطيد التعاون المشترك ،على
أن ي ـتــم ع ـقــد هـ ــذا ال ـل ـق ــاء بشكل
دوري ومستمر.

أع ـل ـنــت م ـج ـمــوعــة الـخـلـيــج
للتأمين قيام وكالة التصنيف
اال ئ ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــا نـ ـ ــي إ يـ ـ ـ ـ ــه إم ب ـس ــت
بـتـثـبـيــت الـتـصـنـيــف ال ـخــاص
ب ــال ـق ــوة ال ـمــال ـيــة لـلـمـجـمــوعــة
على المستوى  Aمـمـتــاز ،مع
ت ـعــد يــل ا ل ـن ـظــرة المستقبلية
لـلـتـصـنـيـفــات االئ ـت ـمــان ـيــة من
سـلـبـيــة إلـ ــى م ـس ـت ـقــرة ،وج ــاء
ت ـث ـب ـيــت ال ـت ـص ـن ـيــف وت ـعــديــل
النظرة المستقبلية لمستقرة
بـعــد إع ــان المجموعة إتـمــام
ص ـ ـف ـ ـقـ ــة االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــواذ ع ـل ــى
عمليات شركة أكسا بمنطقة
الخليج.
وتـ ـ ـط ـ ــرق ـ ــت الـ ـ ــوكـ ـ ــالـ ـ ــة إلـ ــى
اسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة ال ـ ـمـ ــركـ ــز الـ ـم ــال ــي
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة بـ ـ ـع ـ ــد ع ـم ـل ـي ــة
االس ـت ـح ــواذ ،حـيــث سيصبح
رأس ال ـم ــال ال ـم ـعــدل الـمـقــابــل
للمخاطر على المستوى القوي
مدعوما بزيادة رأس المال بـ50
مليون د يـنــار لتمويل صفقة
االس ـت ـح ــواذ جــزئ ـيــا ،مضيفة
أن المجموعة لديها برنامج
إعادة تأمين شامل ،والمدعوم
بمعيدي تأمين ذوي التصنيف
الجيد ،إلى جانب استراتيجية
االستثمار المحافظة نسبيا
للمجموعة.

وأكدت أن مجموعة الخليج
ل ـل ـت ــأم ـي ــن ت ـع ـت ـب ــر مـ ــن ك ـب ــرى
مجموعات التأمين وأكثرها
تـ ـن ــوع ــا ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ـش ــرق
األوسـ ـ ـ ـ ــط وشـ ـ ـم ـ ــال اف ــري ـق ـي ــا،
وت ـت ـم ـت ــع ب ـم ـك ــان ــة رائـ ـ ـ ــدة فــي
الـ ـس ــوق ال ـك ــوي ـت ــي واألردن ـ ـ ــي
وال ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــري ـ ـ ـنـ ـ ــي ،مـ ـ ـ ــع وضـ ـ ــع
تنافسي قوي في مصر وتركيا
والجزائر ،وبعد الدمج الكامل
لعمليات شركة أكسا بمنطقة
الخليج من المتوقع أن تصل
أقساط المجموعة إلى ما يقرب
من  2.5مليار دوالر عام .2022
بهذه المناسبة ،قال المدير
التنفيذي لمجموعة الخليج
لـلـتــأمـيــن خــالــد الـسـنـعــوســي:
"ن ـ ـح ـ ــن سـ ـ ـع ـ ــداء ب ــال ـن ـت ـي ـج ــة
الـ ـمـ ـمـ ـي ــزة ل ـت ـص ـن ـي ــف الـ ـق ــوة
المالية للمجموعة والصادرة
من وكالة التصنيف العالمية
إيه إم بست ،وذلك بفضل إطار
عمل إدارة المخاطر المؤسسية
الشامل والــراســخ مع األدوات
وال ـت ـق ـن ـيــات ال ـم ـنــاس ـبــة ،الـتــي
تـســاعــد فــي تـحــديــد المخاطر
وق ـي ــاس ـه ــا وإدارت ـ ـ ـهـ ـ ــا بـشـكــل
مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس ـ ـ ــب عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى
المجموعة".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـس ـ ـن ـ ـعـ ــوسـ ــي:

خالد السنعوسي

"ك ـ ـمـ ــا أن اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال ص ـف ـقــة
أك ـ ـسـ ــا وزيـ ـ ـ ـ ـ ــادة رأس الـ ـم ــال
بنجاح يظهر بوضوح تنفيذ
اسـتــراتـيـجـيــة الـمـجـمــوعــة في
االتجاه الصحيح .نحن نسعى
ج ــاه ــدي ــن الس ـت ـك ـش ــاف نـهــج
م ـب ـت ـكــر ل ـل ـم ـج ـمــوعــة لـتــوفـيــر
ت ـج ــرب ــة م ـث ـي ــرة ل ـل ـع ـم ــاء مــن
خالل العروض ذات المستوى
الـ ـع ــالـ ـم ــي مـ ــع وج ـ ـ ــود ع ــام ــة
تجارية قوية ومــوحــدة لــGIG
ع ـبــر األس ـ ـ ــواق ال ـت ــي نـتــواجــد
فيها".

«المركزي» يكرم «الوطني» على جهوده في دعم حملة «لنكن على دراية»
الرشيد :تتويج لجهود البنك الرامية إلى زيادة مستويات الشمول المالي
ك ــرم بـنــك الـكــويــت ال ـمــركــزي بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي،
تقديرا لدوره المتميز وإسهاماته الفاعلة في دعم حملة
التوعية المصرفية "لنكن على دراية".
وفي حفل عقد بحضور وفد من البنك ،ترأسه الرئيس
التنفيذي لمجموعة «الــوطـنــي» عـصــام الـصـقــر ،أثنى
محافظ «المركزي» د .محمد الهاشل على جهود البنك
الوطني في توفير كل اإلمكانيات لدعم الحملة التي
استهدفت زيادة الوعي ونشر الثقافة المالية لدى كل
شرائح المجتمع ،مشيدا بالدور اإليجابي لـ«الوطني»
في سبيل إنجاح الحملة وانتشارها ألوسع شريحة من
عمالء القطاع المصرفي الكويتي.
بـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال مـســاعــد الـمــديــر ال ـعــام إلدارة
التواصل في البنك الوطني عبدالمحسن الرشيد" :نفخر
فــي البنك بهذا التكريم الــذي يأتي تتويجا لجهوده

الرامية إلى زيادة مستويات الشمول المالي باعتباره
عامال رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة" ،مضيفا
أن "الــوط ـنــي" يـعــد شــريـكــا أســاس ـيــا فــي كــل م ـبــادرات
ال ـمــركــزي ال ـتــي ت ـهــدف إل ــى تـعــزيــز االس ـت ـقــرار الـمــالــي
واالقتصادي بالكويت ،إضافة إلى رفع مستوى الوعي
المالي ونشر التوعية المصرفية بين المجتمع.
وشدد الرشيد على أن البنك وعلى مدى قرابة عام سخر
كل إمكانياته لدعم حملة "لنكن على دراية" ،عبر نشر المواد
التثقيفية والمحتوى التوعوي من خالل منصات التواصل
االجتماعي وجميع قنوات البنك اإللكترونية لتعزيز التوعية
المرتبطة بالعمالء وتنمية مهاراتهم ومساعدتهم على اتخاذ
قرارات مدروسة في تعامالتهم المالية.
ودأب ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي ع ـلــى تـنـظـيــم مـخـتـلــف
الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا

«المتحد» يعلن فائزي السحب
األسبوعي لـ «الحصاد»
أجرى البنك األهلي المتحد،
أمس ،السحب األسبوعي على
ج ــوائ ــز ال ـح ـصــاد اإلس ــام ــي،
حساب السحب على الجوائز
اإلسالمي األول في الكويت،
وال ـ ــذى ي ـقــدم م ــا يــزيــد على
 750جائزة سنويا ،وينفرد
ب ــالـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـمـ ـمـ ـي ــزات،
وم ـن ـهــا أن ــه أب ـســط وأس ـهــل
ّ
ويقدم أكبر قيمة من
برنامج ادخار،
الجوائز إلى أكبر عدد من الفائزين ،فضال عن ميزة فتح الحساب
عبر اإلنـتــرنــت بكل سهولة ُ
وي ـســر ،مــع مـيــزة اإلي ــداع ال ـفــوري في
الحساب.
وأسـفــر السحب عــن حـصــول  20عميال على  1000ديـنــار لكل
منهم وهــم :دالل عــادل الخضر ،وخيرالله رهيف جعاز ،وعيسى
ع ــادل العيسى ،وســالــم عبدالله الــراشــد ،وغ ــادة حـمــزة العيسى،
وجاسم محمد القطان ،وعقيل أحمد علي ،وأحمد علي الشمالن،
وعبداإلمام جاسم عبدالله ،وعبدالرؤوف راضي عيسى ،ومحمود
أحمد الرضوان ،وأمير صاحب سيد ساالر ،وعفيفة يوسف شعبان،
وعبدالحكيم إبراهيم مبارك ،وعبداللطيف عدنان الحملي ،وأمير
عبدالحميد الـصــايــغ ،ومـنــال محمد الـكـنــدري ،وياسمين حسن
الصادق ،وعبدالعزيز إبراهيم علي ،ودالل هباس السهلى.

التي تهم القطاع المصرفي ،كما يعمد إلى تنظيم العديد
من الدورات التدريبية لموظفيه ،لرفع خبراتهم في مجال
عمليات االحتيال ومكافحة الجرائم المالية.
الجدير بالذكر أن حملة "لنكن على درايــة" التوعوية
تهدف إلى تعزيز الثقافة االئتمانية والمالية والمصرفية
لدى عمالء القطاع المصرفي والمجتمع كله.
وتشمل الحملة العديد من المواضيع كعملية االقتراض
والبطاقات المصرفية والتوعية بحقوق العمالء من ذوي
االحـتـيــاجــات الـخــاصــة ،كما تتناول النصائح المتعلقة
باألمن السيبراني وحماية الحسابات المصرفية وصوال
إلى توضيح آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق العمالء،
مع التعريف بمهام القطاع المصرفي ودوره في تحفيز
االقتصاد وتنميته لتكون كل شرائح المجتمع على دراية
بالمعامالت المصرفية والمالية.

«بيتك» يعلن الفائزين بالذهب ضمن حساب «الرابح»
أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك)
أسماء العمالء الفائزين بالسحب ربع
السنوي "سحب الربع الثالث" بجائزة
عبارة عن  3كيلو من ذهب "بيتك" لكل
فائز ،وهــم :أحمد عدنان الخلف ،أنور
حسن األن ـصــاري ،أمــانــي عبدالحميد
ابوقماز ،والفائزين بالسحب الشهري
لحساب "الــرابــح" بجائزة عـبــارة عن
 1كيلو مــن ذه ــب "بـيـتــك" لـكــل فــائــز،
وهم :عائشة محمد البديوي ،محمد
حسين الكندري ،محمد عبدالرحمن
ال ـب ـيــدان ،وذل ــك عــن شهر سبتمبر،
وجــرى السحب في المقر الرئيسي
لـ"بيتك" ،تحت إشراف ممثل عن وزارة
التجارة والصناعة.
ويقدم «بيتك» من خالل حساب الرابح مجموعة جوائز تصل الى  77كلغ
من الذهب ،من خالل مجموعة سحوبات شهرية وربع سنوية وسنوية،
تتيح الفرصة لـ 45من عمالء حساب الرابح للفوز بالجوائز التي تتراوح
بين  1و 3كلغ من الذهب على مدى عام كامل ،إضافة إلى السحب السنوي
بجائزته الكبرى  12كلغ من الذهب.
وتستهدف الجوائز جميع عمالء حساب "الرابح" الحاليين والجدد،
الذين ال تقل رواتبهم عن  500دينار ،فعند تحويل رواتبهم إلى حساب
"الرابح" سيتمكنون من الفوز بباقة من الجوائز غير المسبوقة من خالل
المشاركة في السحوبات ،وهي :سحب شهري بمعدل  3فائزين شهريا

في كل سحب بـ 1كلغ من الذهب ما عدا
شهر ديسمبر ،وسـحــب رب ــع سنوي
بمعدل  3فائزين في كل سحب بـ 3كلغ
من الذهب لكل فائز (ما عدا سحب الربع
األخ ـيــر فـهـنــاك فــائــز واح ــد ف ـقــط) ،كما
يجري سحبا سنويا بمعدل  3فائزين،
وفائز يكون من نصيبه الجائزة الكبرى،
وهي عبارة عن  12كلغ من ذهب «بيتك»
للفائز األول ،و 3كلغ مــن الــذهــب للفائز
الثاني ،و 2كلغ من الذهب للفائز الثالث،
وبذلك يكون مجموع الفائزين  45عميال،
مجموع جوائزهم يصل الــى  77كلغ من
الــذهــب .ويفتح حساب «الــرابــح» بالدينار
لــأفــراد ،ويشترط تحويل الــراتــب كشرط
أساسي لدخول السحب ،واستمرار تحويله
في الحساب .وفيما يخص شــروط وأحكام الجوائز والسحب ،فهي أن
يتم تحويل الراتب لكل شهر خالل األشهر الثالثة التي تسبق السحب،
وأال يقل الرصيد األدنى للحساب عن  50دينارا في نهاية كل شهر خالل
األشهر الثالثة التي تسبق السحب ،حيث إن كل  50دينارا إضافية في
الحساب تزيد فرص العميل في الربح ،وبذلك يعتبر حساب الرابح بمزاياه
وجوائزه ،مناسبا للعمالء الراغبين في تحويل رواتبهم ،وإدارة حساباتهم
الشخصية ،مع إمكانية االدخار واالستثمار.
ويؤكد حساب الرابح حرص «بيتك» المتواصل على تقديم منتجات
متميزة تلبي طموحات العمالء ،وتمنحهم تجربة مصرفية استثنائية.

جانب من التكريم

«التجاري» يواصل خدماته
خالل عطلة المولد النبوي
أعـلــن البنك الـتـجــاري الكويتي
استمرار تقديم خدماته المصرفية
للعمالء خالل عطلة المولد النبوي،
من خالل فرع مطار الكويت الدولي
( T1ق ــاع ــة الـ ــوصـ ــول) ع ـلــى م ــدار
الساعة ،إضافة إلى فرع األفنيوز
ً
م ــن  10:00ص ـبــاحــا ال ــى 10:00
مـســاء ،مــا عــدا يــوم الجمعة من
ً
 4:00عصرا إلى  10:00مساء.
كما يمكن للعمالء الحصول
على الـخــدمــات المصرفية مــن خالل
فروع الخدمة الذاتية التي توفر أفضل الخدمات المصرفية للعمالء على
مدار الساعة في :الفرع الرئيسي ،فرع حولي شارع بيروت ،فرع الجهراء،
فرع خيطان ،فرع السالمية ،األفنيوز ،الدائري السادس ،المطار ،فرع أجيال.
وأعلن البنك أيضا استمرار تقديم خدماته على مــدار الساعة عبر
القنوات اإللكترونية خدمة الفيديو المباشر عبر تطبيق البنك CBK
 mobileوالموقع اإللكتروني  ،www.cbk-online.comوالتواصل عبر
خدمة الواتساب على رقم  ،50888225إضافة إلى مركز خدمة العمالء
 ،888225-1الذي يستقبل اتصاالت العمالء على مدار الساعة ،ويقوم بالرد
على استفساراتهم وخدماتهم في أسرع وقت ،من خالل فريق عمل مؤهل.
وينتهز البنك التجاري هــذه الفرصة ليهنئ جمهور العمالء
بذكرى المولد النبوي الشريف.

 stcتطلق حملة ًتوعوية للوقاية من أمراض السرطان

الجاسم :الشركة لن تألو جهدا في سبيل االستمرار بمبادراتها الصحية وحمالتها المتنوعة
أطـلـقــت شــركــة االتـ ـص ــاالت الـكــويـتـيــة  stc -حملتها
ً
التوعوية بسرطان الـثــدي ،تزامنا مع الشهر العالمي.
وشهدت المبادرة العديد من الفعاليات المتواصلة طوال
ً
شهر أكتوبر ،حيث نظمت  stcعددا من األنشطة الداخلية
والخارجية ،التي تهدف إلى الوقاية من المرض ،بالتعاون
مع عدد من الجهات المشاركة والمشاركين.
"وعيك
وتأتي المبادرة التي أطلقتها  stcتحت شعار
ِ
أمانك" ،في إطار حملتها المتواصلة "ألننا نهتم" ،بهدف
ِ
التوعية بمخاطر أمراض السرطان ،السيما سرطان الثدي،
ً
انسجاما مع استراتيجية الشركة المستدامة في المجال
الصحي ،ونشر التوعية بشأن سبل الوقاية من أمراض
السرطان ،بما يسهم في دعم المجتمع الكويتي.
وحــول فعاليات  stcالتي تم اإلع ــداد لها وتنظيمها
بهذه المناسبة ،فقد قام فريق عمل العالقات العامة في
الشركة بمشاركة هديل العبدالله بإطالق حملة توعوية
عبر قنوات التواصل االجتماعي تضمنت فيديوهات
ً
تثقيفية بالتعاون مع تطبيق "طبيبي" ،فضال عن أنشطتها
للفحص الذاتي وممارسة الرياضة.
وفــي اإلط ــار ذات ــه ،تعاونت  stcمــع مستشفى عالية
الدولي في سبيل توفير كشف مبكر مجاني لمتابعي
منصات التواصل االجتماعي عبر بوست تفاعلي من
خالل صفحتها على منصة االنستغرام .كما قامت stc

بتوزيع هدايا تشجيعية على عمالئها الزائرين ألفرع
الشركة الرئيسية في مختلف أنحاء الكويت.
ومن ناحية أخــرى ،وعلى صعيد حملتها التوعوية
الداخلية ،اقامت  stcفعالية لموظفات الشركة في نادي
 ،REBELأول صالة ذكية لرياضة  ،kickboxingبهدف
التوعية بشأن دور الرياضة المهم في تفادي اإلصابة
بمرض سرطان الثدي.
ً
ً
كما ستخصص  stcيــومــا رياضيا آخــر للموظفات
ً
تدعوهم فيه من أجل ممارسة رياضة المشي ،تماشيا
مع األفكار التي تدعو لها الشركة من أجل المحافظة على
الممارسات الصحية ،بما يساعد تعزيز الصحة ويسهم
في الوقاية من مختلف األمراض في ذات الوقت.
وفي إطار تعاونها مع مستشفى عالية الدولي ،وفرت
 stcالفرصة لموظفات الشركة للتعرف على سبل القيام
بالفحص الذاتي من خالل جناحها المتواجد في مبنى stc
ً
الرئيسي لدعم مبادرتها ،فضال عن التدريب على الفحص
الــذاتــي لسرطان الثدي وكذلك فحص معدالت الضغط
والسكر ،وتوفير خصم  50في المئة لدى القيام بفحص
الكشف المبكر ،وتوزيع الهدايا المجانية على موظفات
 stcمن خالل الجناح المخصص للحملة.
كـمــا أطـلـقــت  stcحـمـلــة تــوعــويــة تـشـمــل ال ـعــديــد من
المعلومات الطبية بشأن ســرطــان الـثــدي ،عبر حساب

صورة جماعية لجناح مستشفى عالية في مقر  stcالرئيسي
الشركة الرسمي والخاص بالموظفين طوال شهر أكتوبر،
وتضمنت ال ـم ـبــادرة الــداخـلـيــة ع ــددا مــن الـفـيــديــوهــات
التثقيفية ،التي تم التجهيز لها بالتعاون مع تطبيق
"طبيبي".
وبهذه المناسبة ،أثنت دانة فيصل الجاسم ،المديرة
العامة إلدارة اتصاالت الشركات في  stcعلى المجهودات

المتواصلة التي يقوم بها فريق عمل الشركة في سبيل
إبراز دور الشركة االجتماعي والمؤثر في التوعية ،بشأن
المخاطر الصحية لحماية المجتمع الكويتي ،كما تقدمت
بالشكر إلــى كــل المشاركين فــي هــذه الفعالية "عالية"
الدولي ،ونــادي  REBELوادارة "طبيبي" على دورهــم في
إنجاح هذه المبادرة.

وأضافت الجاسم" :انطالقا من استراتيجية  stcفي
مجال المسؤولية االجتماعية ،ودورها النشيط في هذا
المجال ،وحــرصــا منها على رد الجميل إلــى المجتمع
الكويتي ،نظمنا عددا من الفعاليات التي استهدفت اشراك
عمالئنا وموظفينا في الدعوة ألهمية المحافظة على
ً
الصحة ،استكماال ألنشطة الشركة المتعددة التي اطلقتها
منذ بداية العام والتي تشمل حملة التبرع بالدم التي
اطلقتها خالل "اليوم العالمي للتبرع بالدم".
وأوضحت" :إلى جانب األهداف المتعلقة بزيادة الوعي
بهذا الشأن ،تسعى الشركة دائما إلــى تنظيم مثل هذه
الفعاليات لتعزيز دورها في دعم القطاع الصحي ،جنبا
الى جنب مع القطاعات األخرى مثل التعليمية والبيئية
عبر العديد من المساهمات".
ً
واختتمت أن  stcلن تألو جهدا في سبيل االستمرار
في مبادراتها الصحية وأنشطة المسؤولية المجتمعية
عبر حمالتها التوعوية المتنوعة ،بالتعاون مع مختلف
المؤسسات ،لتحقيق المزيد من التوعية بما يعود بالنفع
على المجتمع الكويتي.
الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تندرج ضمن أنشطة
الحملة السنوية "#ألننا نهتم" ،التي تركز على تنظيم عدد
من األنشطة الرياضية والفعاليات الحية والمحاضرات
التوعوية.
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اقتصاد

• البنوك تتمتع برسملة جيدة وسيولة عالية •  %110صافي التمويلالمستقر لدى المصارف العام الحالي
• معالتعافي التدريجي لالقتصاد يتم رفع تدابير دعم القطاعات الماليةوالنقدية بوتيرة محسوبة
جهود األمير
لحلالتأزم
السياسي بين
السلطتين
تمهد الطريق
لتسريع وتيرة
اإلصالحات

قانون جديد
للدين العام
يضمن التمويل
المنظم
لالحتياجات
التمويلية

الدعم المالي
من الحكومة
و«المركزي»
خفف األعباء
عن األسر
والشركات

قـ ـ ـ ــال مـ ـح ــاف ــظ بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت
ال ـم ــرك ــزي د .م ـح ـمــد ال ـه ــاش ــل إن
البيان الختامي الذي أعدته بعثة
خبراء صندوقالنقد الدولي ،التي
زارت ال ـك ــوي ــت ،م ــن  26سبتمبر
الماضي إلى  10الجاري ،في إطار
المشاوراتالدورية لعام  ،2021أبرز
طبيعة التحديات الهيكلية الماثلة
أمـ ــام االق ـت ـصــاد الـكــويـتــي وسبل
ً
مواجهتها ،مبينا أن بيان البعثة
رحب بجهود "المركزي" في تعزيز
متانة القطاعالمصرفي والمالي
وزيادة تحصينه .
جــاء ذلــك في بيان لـ "المركزي"
ب ـم ـنــاس ـبــة انـ ـتـ ـه ــاء زي ـ ـ ـ ــارة بـعـثــة
الصندوق ،بموجب المادة الرابعة
التفاقية إنـشــاء الـصـنــدوق ،حيث
تولى البنك إنجازترتيبات الزيارة
وتجميع المعلومات والبيانات
وت ــرت ـي ــباالج ـت ـم ــاع ــات م ــع كـبــار
المسؤولين في الجهات الحكومية
ً
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن اج ـت ـم ــاع
محافظه البنك وكبار مسؤوليه مع
البعثة ،ومناقشة المواضيع ذات
الصلة باهتمامات "المركزي" في
مجالي السياسة النقدية والرقابة
واإلش ـ ـ ــراف عـلــى وح ـ ــدات الـقـطــاع
المصرفي والمالي.
وأوض ـ ــح الـمـحــافــظ أن الـبـيــان
الـخـتــامــي للبعثة ق ــد ج ــاء ضمن
خـمـســة م ـح ــاور رئـيـسـيــة ،تشمل
ال ـت ـط ــورات األخـ ـي ــرة وال ـتــوق ـعــات
والـ ـمـ ـخ ــاط ــر فـ ــي دول ـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت،
والسياسات قصيرة األجــللدعم
التعافي االقـتـصــادي ،والسياسة
المالية لتعزيز االستدامة المالية،
وتعزيز النمو فيالقطاعات غير
النفطية والتوظيف ،والسياسات
النقدية والمالية لحماية االستقرار
المالي .
وذك ــر الـهــاشــل أن بـيــان البعثة
أش ـ ــار ،فـيـمــا يـتـعـلــق بــالـتـطــورات
األخ ـيــرة والـتــوقـعــات والمخاطر،
إلىأن الجمود السياسي المستمر
يعوق جهود التصدي للمخاطر
الـ ـم ــالـ ـي ــة وت ـن ـف ـي ــذ اإلص ـ ــاح ـ ــات
الهيكلية ال ـم ـعــززة لـلـنـمــو ،حيث
اعتبر خـبــراء الـصـنــدوق أن هناك
عدة قوانينإصالحية مهمة ،بما
في ذلك قانون جديد للدين العام
من شأنها ضمان التمويل المنظم
لــاح ـت ـيــاجــات الـتـمــويـلـيــة ،حيث
تنتظر تلك القوانين موافقة مجلس
األم ـ ــة دون ج ـ ــدول زم ـن ــيواض ــح
للموافقة عليها ،ومــع ذل ــك ،تبذل
جـهــود بـقـيــادة سـمــو أمـيــر الـبــاد
لحلالتأزم السياسي بين الحكومة
ومجلس األمــة قبل انعقاد الــدورة
البرلمانية المقبلة التيتبدأ في
 26أكتوبر  ،2021مما يمهد الطريق
لتسريع وتيرة اإلصالحات ،وعالوة
على ذلــك ،تعمل الحكومة بنشاط
إلعداد خطة إصالح شاملة -برنامج
عملهاللفصل التشريعي السادس
عشر ( - )2025/24-2022/21بهدف
معالجةاالخـتــاالت الهيكلية في
االقتصاد والمالية العامة وتعزيز
النمو الشامل والمستدام.

َّ
وبين أن البعثة رأت أن السلطات
الكويتية قــد اسـتـجــابــت بسرعة
وحزم ألزمةجائحة كورونا ،حيث
أشــارت إلى أن التدابير الصارمة
الحتواء الجائحةوالدعم الصحي
خففا حــاالت اإلصابة والوفيات،
وقد ساهمت مختلف تدابيرالدعم
الـمــالــي وال ـن ـقــدي الـتــي اتخذتها
الحكومة وبنك الكويت المركزي
فــي تخفيف األع ـبــاءعلى كــل من
األسر والشركات والقطاع المالي،
مما قلص األض ــرار الناجمة عن
الجائحة ،وبفضل الجهود الحثيثة
التي بذلتها السلطات الكويتية
ف ــي ت ــوزي ــع الـ ـلـ ـق ــاح ــات،ف ـق ــد تم
تطعيم حوالي  %80من السكان
المستهدفين بالجرعة األولى وتم
تطعيم أكثرمن  %70بجرعتين
اع ـت ـب ــارا م ــن مـنـتـصــف سبتمبر
 ،2021وتباطأت وتيرة اإلصابة
بشكل كبير ،مما سمح بانتعاش
النشاط االقتصادي .
ول ـفــت الـهــاشــل إل ــى أن خـبــراء
ال ـص ـن ــدوق تــوق ـعــوا أن يتعافى
االقتصاد الكويتي تدريجيا من
هذه الجائحة ،التيترافقت فيها
اآلثـ ـ ــار ال ـم ـبــاشــرة ع ـلــى الـنـشــاط
االقـ ـتـ ـص ــادي ،م ــعاالن ـخ ـفــاضــات
الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــادة فـ ـ ـ ــي أس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط
والتخفيضات فــي إن ـتــاج النفط
بموجب اتفاقية(أوبك )+وتبعات
ً
ذلك على القطاع النفطي ،مبينا أن
البعثة توقعت أن يسجل الناتج
ال ـم ـح ـل ــياإلج ـ ـمـ ــالـ ــي الـحـقـيـقــي
انكماشا بنحو ( %8.9انكماش
الـقـطــاعــات غـيــر النفطية بنسبة
،%7.5وانكماش القطاع النفطي
 )%9.8في عام  ،2020كما توقعت
أن يـنـمــو ن ــات ــجال ـق ـط ــاع ــات غير
النفطية بنحو  %3.0في عام ،2021
مــع تـعــافــي الـنـشــاط االقـتـصــادي
تدريجيا وتحسن البيئة العالمية،
وأن ينمو بنحو  %3.5على المدى
المتوسط.
وذكــر أن البعثة توقعت كذلك
أن ي ـن ـت ـعــش إن ـ ـتـ ــاج الـ ـنـ ـف ــط مــع
مــراج ـعــة ال ـح ـصــص وف ــق ات ـفــاق
(أوبك،)+وأن ينمو الناتج المحلي
اإلج ـم ــال ــي بـشـكــل عـ ــام بـحــوالــي
 %2،7على المدىالمتوسط .وأن
يبلغ متوسط التضخم السنوي
نـحــو  %3.2فــي ع ــام  2021نظرا
للزياداتفي أسعار المواد الغذائية
وت ـكــال ـيــف الـ ـخ ــدم ــات الـمـتـصـلــة
بالسفر وأن يبقى عند حوالي %3
على المدى المتوسط.
وبشأن رصيد الموازنة العامة
لـلـسـنــة ال ـم ــال ـي ــة  2022/21فمن
بشكل كبير،
المتوقع أن يتحسن
ٍ
ً
نظرا إلــى انتعاش أسعار النفط،
لكنه سيتدهور بعد ذلــك في ظل
عدم ضبطأوضاع المالية العامة.
وشهد رصيد الموازنة العامة
للدولة (بحساب دخلاالستثمارات
ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة ،وب ـ ـ ـ ـ ـ ــدون حـ ـس ــاب
مخصصات صـنــدوق احتياطي
ً
ً
األجيالالقادمة) تدهورا حادا في
السنة المالية  2021/20بعجز قدره

وبلغ معدلكفاية رأس المال م ــن م ـع ـلــومــات يـبـيــن أن تــدابـيــر
 15.4في المئة من الناتجالمحلي
اإلجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي ،ن ـت ـي ـج ــة ان ـخ ـف ــاض لدى البنوك نحو  18.7في المئة ،الدعم قداحتوت حاالت اإلفالس
ً
بشكل كبير الحد األدنى في قطاعات الشركات األكثر تأثرا
اإليرادات النفطية ،وتدابير الدعم مما يفوق
ٍ
الـمــالــي لتخفيفآث ــار الجائحة ،المطلوب .كما بلغ صافي القروض بالجائحة.
وك ـمــا ي ـبــدو ف ــإنق ـيــود دخــول
غير المنتظمة من المخصصات
وتراجع النشاط االقتصادي.
فيما توقعت البعثة أن يتحسن الـ ـمـ ـح ــددة ن ـح ــو 1.7ف ــي ال ـم ـئــة ،وخــروج المقيمين قابلة للتغيير
رصيدالموازنة العامة خالل السنة وس ـج ــل م ـج ـمــوع الـمـخـصـصــات م ـ ــع ت ـخ ـف ـي ــف تـ ــداب ـ ـيـ ــر اح ـ ـتـ ــواء
ً
المالية  2022/21ليحقق فائضا إلجمالي القروض غير المنتظمة الجائحة .ومعالتعافي التدريجي
ً
ً
م ـق ــدرا بنسبة  2.0فــي الـمـئــة من مـسـتــوى مــرتـفـعــابـلــغ نـحــو  195لالقتصاد ،يتم الرفع التدريجي
لـتــدابـيــر دع ــم الـقـطــاعــات المالية
الناتج المحلي اإلجمالي ،بسبب في المئة.
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق ب ــآف ــاق الـنـمــو والنقدية بوتيرة محسوبة.
انتعاش اإليرادات النفطية ،وارتفاع
ً
ونـظــرا إلــى تقلبات الجائحة،
الناتج المحلياإلجمالي االسمي فتحيط بها حالة من عدم اليقين،
بشكل ملحوظ مما يقلل من نسبة مـ ــع م ـي ــل م ـ ـيـ ــزان ال ـم ـخ ــاط ــرإل ــى فإن تخفيف تدابير الدعم المتبقية
ٍ
اإلنفاق العام إلى الناتج المحلي ال ـجــانــب الـسـلـبــي ،حـيــث أش ــارت يتطلب ال ــرص ــد الــدق ـيــق للحالة
اإلجمالي ،وخفض اإلنفاق العام ،ال ـب ـع ـث ــة إلـ ـ ــى أن اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار أم ــد الصحية واالقتصادية ،وهو األمر
وسحب بعض التدابير المالية ذات الجائحة قد يؤثر علىاالنتعاش الذي سيساعد علىضمان سالسة
عودة األوضاع إلى طبيعتها.
االقتصادي المتوقع.
الصلة بالجائحة.
ويـمـكــن ات ـخــاذ تــدابـيــر داعـمــة
وقــد ي ــؤدي التأخير فــي تبني
غير أن استمرار ضغوط اإلنفاق
ال ـعــام وان ـخ ـفــاض أس ـعــار النفط إص ـ ـ ــاح ـ ـ ــات مـ ــال ـ ـيـ ــة وه ـي ـك ـل ـي ــة إضــافـيــة إذااقـتـضــى األمـ ــر ،لكن
سـيــؤديــان فــي الـسـنــواتالالحقة إل ــىتـفــاقــم الـمـخــاطــر المرتبطة ينبغي أن تستهدف هذه التدابير
بشكل متزايد تلك القطاعات التي إل ــى تخفيضات أكـبــر بكثير في
إلى اتساع العجز وانخفاض كبير بــال ـس ـيــاســات ال ـمــال ـيــة الـمــواكـبــة
ٍ
ً
في صافي األصول الحكومية على لـلــدورات االقتصادية ،وتقويض ت ـض ــررت ب ـشــدة واألكـ ـث ــر ضعفا األشـهــرالمقبلة لتحقيق الهدف
ال ـم ــدىال ـم ـتــوســط ،وس ــط غياب ثقة المستثمرين ،وعرقلة التقدم لكنها قابلة للتعافي ،كما يتعين أن العام البالغ  10في المئة للسنة
جـ ـه ــود ض ـب ــط أوض ـ ـ ــاع الـمــالـيــة نحو مزيد من التنويع االقتصادي تكون تلك التدابيرمؤقتة لتجنب ال ـمــال ـيــة بــأك ـم ـل ـهــا .ول ــذل ــك ،فمن
بشكل كامل في
ال ـع ــام ــة .ك ـمــا أن ت ــده ــور رصـيــد وزيادة القدرةالتنافسية ،وسيكون الزيادة الدائمة في العجز المالي .الضروري النظر
ٍ
ّ
وأك ـ ــدت الـبـعـثــة أهـمـيــة تنفيذ ه ــذه الـتــدابـيــر لـضـمــان تنفيذها
الـمــالـيــة مــن شــأنــه أن ي ــؤدي إلــى لتقلبات أسعار النفط تأثير كبير
تــراجــع فــائــض الحساب الـجــاري على التوقعات وموازين االقتصاد ض ـبــط أوض ـ ـ ــاع ال ـمــال ـيــة ال ـعــامــة بطريقة ووتيرة تضمناالنتعاش.
ويعد إقــرار قانون الدين العام
المخطط له على المدىالقصير
بشكل كبير على المدىالمتوسط .الكلي.
ٍ
وفـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،فـ ــإن انـتـعــاش ب ـم ــا ُيـ ــراعـ ــي ح ـم ــاي ــة االن ـت ـع ــاش – بحسب خ ـبــراء بعثة صـنــدوق
واجتاز القطاع المالي الكويتي
ً
ال ـن ـق ــد ال ـ ــدول ـ ــي -أم ـ ـ ــراض ــروري ــا
األزم ـ ـ ــة ب ـش ـك ـ ٍـل ج ـي ــد ،مـسـتـفـيــدا النشاط العالمي بأكثر مما كان االقتصادي الناشئ.
ً
وقـ ـ ــد أعـ ـل ــن م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء إلص ـ ــدار ال ــدي ــن الـحـكــومــي ودع ــم
مــن التنظيم الحصيفوالرقابة متوقعا يمكن أن يعززاإلي ــرادات
ً
ً
اللصيقة لبنك الكويت المركزي الـنـفـطـيــة ،فـيـمــا يـمـكــن أن ي ــؤدي أخـ ـي ــرا خ ـط ـطــا لـخـفــض اإلن ـف ــاق انتظام عمليات المالية العامة،
عليه ،إضافة إلى المصدات القوية حل الجمود السياسي والضبط العام بنسبة  10في المئة مقارنة وينص مشروعالقانون الخاص
القوي ألوضاعالمالية العامة إلى بــأهــداف الـمــوازنــة العامةللسنة بالدين العام المعروض حاليا على
لديهقبل دخول األزمة.
وأشارت البعثة إلى أن التدابير تحسين معنويات المستثمرين المالية  2022/21من خالل خفض مجلس األمة على أن سقف الدين
عـ ــدد الـمــوظـفـيــن الــوهـمـيـيــن في سيبلغ ما نسبته نحو  60في المئة
حد كبير.
التي اتخذها بنك الكويت المركزي إلى ٍ
وع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد الـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص،وخ ـف ــض دعــم من إجمالي الناتج المحلي ،مما
سـ ــاعـ ــدت ع ـل ــى دعـ ـ ــم ال ـن ـم ــو فــي
االئتمان السنوي بنسبة  3.6في ق ـص ـي ــرة األج ـ ــل ل ــدع ــم ال ـت ـعــافــي العمالة لفئة محددة من موظفي يتيح مساحة لالقتراضاإلضافي
المئة في نهاية عام  ،2020فالبنوك االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ،ي ـ ـبـ ــدو أن اآلث ـ ـ ــار ذل ــك الـقـطــاع ،وال ـحــد مــن اإلنـفــاق مع توسع حجم االقتصاد ،وهو ما
تتمتع برسملة جـيــدة وسيولة االقتصادية السلبية الناجمة عن غـ ـي ــراألس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي بـ ـم ــا فـ ـ ــي ذل ــك يعد مناسبا.
وبشكل ع ــام ،ينبغي أن يوفر
الجائحة معتدلة حتى اآلن ،وإن نفقات السفر ،وتحسين اإلنفاق
عالية.
ٍ
وفـ ــي عـ ــام  ،2021ب ـلــغ مـعـيــار كان هذا الواقععرضة للتغير إن الرأسمالي ،وخفض اإلنفاق على ال ـقــانــون ال ـمــذكــور م ــرون ــة كافية
المشتريات الحكومية من خالل إلدارة الدين العام على نحو مالئم،
صــافــي الـتـمــويــلالـمـسـتـقــر لــدى طال أمد الجائحة.
وأشار خبراء الصندوق إلى أن مراجعة العقود ذات القيمة الكبيرة .وأن يتجنب فرضقيود مثل تلك
البنوك نحو  110في المئة ومعيار
وبــدخــول النصفاألخ ـيــر من المفروضة على آجــال استحقاق
تغطية السيولة نحو  174.5في قطاع النفط كانسريع التعافي،
كما أفاد الخبراء بأن ما هو متاح السنة المالية ،ستكون هناك حاجة ال ــدي ــون وأح ـج ــام واسـتـخــدامــات
المئة.
الـتـمــويــل،الـتــي ت ــدار على أفضل
وجــه على المستوى التشغيلي،
وفي ظل غياب إقرار قانون الدين
العام ،وعــدم وجــود سند قانوني
يتيح االستفادة من موارد صندوق
ّ
احتياطي األجيالالقادمة األكبر
رحبت بعثة صندوق النقد بتأسيس مجلس أن تساعد في تنويعمصادر تمويل الشركات
حجما ،فقد اعتمد تمويل المالية
التأديب في جهاز حماية المنافسة ،وأكدت أن ودعم تنمية القطاع الخاص غير النفطي على
العامة في المقام األول على سحب
بناء سجلإنجازات قوي في التعامل مع شكاوى نطاق أوس ع.
األص ـ ـ ــول ال ـســائ ـلــة م ــن ص ـنــدوق
كما أشار خبراء الصندوق إلى أن التصدي
األعـمــال المتعلقة بالمنافسة العادلة وتعزيز
ً
االحتياطي الـعــام ،وهــو ما أشير
مفيدا فــي ضمان تكافؤ بقوة للفساد وتحسين كفاء ة الحكومة أمــران
الــوعــي الـعــام سيكون
ّ
إل ـ ـيـ ــه ك ـس ـب ــب رئـ ـيـ ـس ــيلـخـفــض
ال ـفــرص لـلـشــركــات ،كـمــا رح ـبــت بالتحسينات حاسمان في استدامة الدعم العام لإلصالحات،
التصنيفات االئتمانية السيادية
األخيرة في بيئة ممارسة األعمال التجارية ،وال إذ أش ـ ــارت البعث ـ ـ ـ ــة إلى أن معالج ـ ـ ـ ــةالفس ـ ــاد
مــؤخــرا ،لــذا فــإن هناك حاجة إلى
سيما في تبسيط اإلجراءات وتعزيزاستخدام ال تتطلب فقط معالجة قضايا الفساد بطريقة
ً
وجود حل مبكرللجمود السياسي
المنصات اإللكترونية ،كما نوهت بأهمية أن شفافة وفي الوقت المناسب ،ولكنأيضا إنشاء
فــي مجلس األم ــة لتمرير قانون
وتنفيذ إطار قوي لمكافحة الفساد.
تستمر تلك الجهود الحكومية.
الدين العام في الوقت المناسب.
وذكــرت أن استراتيجية السلطاتالكويتية
وأش ــار الـبـيــان الـخـتــامــي إل ــى أهـمـيــة توفير
ورحـ ـ ـ ـ ــب خ ـ ـ ـبـ ـ ــراء ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
مــزيــد مــن الــدعــم الحـتـضــان األع ـمــال لمساعدة بشأن النزاهة ومكافحة الفساد للسنوات -2019
بالتركيز المتواصل الستجابات
الـشــركــات الناشئة وتعزيز االبـتـكــار مــن خالل  2024تـهــدف إلــى معالجةاألش ـكــال المختلفة
السياسة النقدية والمالية على
تقديم خدمات مثل التدريب على إدارةاألعمال للفساد من خالل تعزيز سيادة القانون ،وتعزيز
الشفافية والمساءلةالمؤسسية ،وتحسين دور دعم االقتصاد واحتواء المخاطر
والتسويق.
ً
ال ـت ــي ت ـه ــدد االسـ ـتـ ـق ــرار ال ـمــالــي،
تطورا القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ومن شأن أسواق الدين المحلية األكثر
مشيرين إل ــى أن الـبـنــوكال تــزال

مجلس تأديب بجهاز المنافسة

إصالحالمنافع االجتماعية وتحسين جودة التعليم
أشـ ــارت الـبـعـثــة إل ــى أن ــه مــع الـضـغــوط المالية
ّ
تحد مــنالتوظيف فــي القطاع الـعــام ،يجب
التي
أن يتضاعف نمو القطاعات غير النفطية لتوفير
ف ــرص كــافـيــة فــي الـقـطــاع ال ـخــاص للباحثين عن
العمل .وستكون هناك حاجة إلى إصالحالمنافع
االجـتـمــاعـيــة ،مــدعــومــة بـمــواء مــة سـيــاســات سوق
العمل في جميع القطاعات ،بمايتماشى مع ظروف
السوق ،لدعم القدرة التنافسية وجذب االستثمار
ال ـخ ــاص ،وتـقـلـيــلال ـض ـغــوط عـلــى الـتــوظـيــف في
القطاع العام.
وأشــار خبراء الصندوق إلــى أن وضــع برنامج
عمل الحكومة للفترة التشريعية السادسة عشرة
ُ
تعتبر أجندة طموحة لإلصالحالمالي والهيكلي،
ً
ومــن األم ــور الـجــوهــريــة المضي قــدمــا فــي اتخاذ

تدابير إ صــاح ملموسة ومتسلسلة بشكل جيد
والـتـنـفـيــذ ال ـثــابــت ،مـصـحــوبــة ب ـم ـش ــاورات عــامــة
واسعة.
وقالوا إن هناك مجاال لتحسين جودة التعليم
وتــوس ـيــع ال ـتــدريــبالـمـهـنــي ،حـيــث حـقـقــت دول ــة
الكويت خطوات كبيرة في رفع مستوى التحصيل
ً
التعليميفي العقود الماضية ،ولكن هناك مجاال
لتحسين كفاء ة اإلنفاق العام على التعليم وتعزيز
الجودة والمالء مة.
ولفتوا إلى أنه بالرغم من أن متوسط اإلنفاق
العام علىالتعليم في الكويت مقارب لمستوياته
في االقتصادات المتقدمة ،فــإن نتائج اختبارات
« تـ ـيـ ـمـ ـي ــز» (T IMSS) ،أ قـ ـ ــل مـ ــن مـ ـت ــو س ــط ن ـتــا ئــج
االقتصادات المتقدمة.

ت ـت ـم ـت ــع ب ـ ـم ـ ـصـ ــدات رأسـ ـم ــالـ ـي ــة
ومـسـتــويــات سـيــولــة جـيــدة على
الرغم من الزيادةالطفيفة في نسبة
القروض غير المنتظمة وتراجع
ربـحـيـتـهــا .وان ـت ـهــى ف ــي أكـتــوبــر
2020ال ـتــأج ـيــل األول ل ـقــروض
الـشــركــات واألس ــر لـمــدة  6أشهر،
والذي تم بتمويل تكلفة التأجيل
من البنوك ،دون تأثير كبير على
جودة األصول.
وفـ ــي أب ــري ــل  ،2021أع ـل ــن عن
إم ـك ــان ـي ــةال ـت ــأج ـي ــل االخ ـت ـي ــاري
للقروض لـمــدة  6أشـهــر للعمالء
األفراد الكويتيين ،بتمويل تكلفة
ال ـتــأج ـيــل م ــن ال ـح ـكــومــة ،والـ ــذي
سينتهي في أكتوبر  ،2021ولذلك
ي ــواص ــل ب ـنــكال ـكــويــت ال ـمــركــزي
رصــد مخاطر االئـتـمــان عــن كثب
ويقوم بتقييم استشرافي لجودة
أص ـ ــول ال ـب ـنــوك وض ـم ــان وج ــود
احتياطيات كافية من رأس المال
لتحمل المخاطر علىاالئتمان
إذا تحققت.
وعلى صعيد السياسة المالية
لتعزيز االسـتــدامــة المالية ،يرى
خ ـبــراء ال ـص ـنــدوق أناالسـتــدامــة
الـمــالـيــة وإع ـ ــادة ب ـنــاء الـمـصــدات
الوقائية تستوجب إطــاق خطة
طـمــوحــة ذاتمـصــداقـيــة لضبط
أوضاع المالية ،وأن تكون مالئمة
للنمو على المدى المتوسط ،كما
ذك ــرت البعثة أن مـســار التعديل
المحتمل ،الذي من شأنه أن يسد
ف ـج ــوة ال ـم ــدخ ــرات ب ـيــناألج ـي ــال
ويقلل احتياجات التمويل ،يتطلب
إصالحات في اإليــرادات واإلنفاق
الـعــام،ويمكن أن تشمل التدابير
الى جانب اإليرادات العامة إدخال
ضريبة القيمة المضافةبنسبة
 5في المئة ،وضرائب على التبغ،
وتوسيع ضريبة الشركات لتشمل
الشركاتالمحلية ،وتنفيذ ضريبة
الممتلكات ،أما من ناحية اإلنفاق
العام فسيكون اإللغاءالتدريجي
للدعم وإصالح األجور العامة أمرا
بالغ األهمي ة.

أسعار صرف العمالت العالمية

ّ
وأكد خبراء الصندوق على أن التدابير الرامية
إلى تحسين بيئة األعمال من شأنهاتعزيز ردود
الـفـعــل اإليـجــابـيــة لــإصــاحــات فــي س ــوق العمل،
وتـحـقـيــق الـمـنــافــعاالجـتـمــاعـيــة ،ف ــإص ــدار قــانــون
اإلفالس الجديد عام  2020يعزز إجراء ات اإلفالس
لـلـشــركــات ،وذل ــك مــن خــال تأكيد إ ّع ــادة الهيكلة
المبكرة لمديونية ا لـشــر كــات المتعثرة ،ويسهل
إع ـ ـ ــادة ت ـخ ـص ـيــص الـ ـ ـم ـ ــوارد م ــن خ ـ ــال ال ـس ـمــاح
للشركات غير القادرةعلى البقاء بالخروج بشكل
أكثر كفاء ة.

إشادة بمهارة «المركزي»
ّ
فـيـمــا يـتـعــلــق بــالـسـيــاســة الــرقــاب ـيــة لـبـنــك الـكــويــت
المركزي ،أشاد خبراء الصندوق بمهارةبنك الكويت
المركزي في الرقابة والتنظيم ،ودوره في المحافظة
على مــرونــة الـقـطــاعالـمـصــرفــي ،إذ عــزز بنك الكويت
ً
المركزي أخيرا تقنياته الخاصة باختباراتالضغط من
خالل استكمال المنهجية الحالية للتحليل التصاعدي
بتطبيق منهجيةالتحليل التنازلي ،ومعايرة ثالثة
سيناريوهات شديدة الختبار الضغط ،وقد أظهرت
تلك االختبارات أن النظام المصرفي الكويتي ال يزال
ً
قويا في مواجهة الصدماتالصعبة.
وأشــارت البعثة إلى أن بنك الكويت المركزي أنشأ
هيئة شرعية مركزيةأواخــر عــام  ،2020وهــي خطوة
مــرحــب بـهــا ومـهـمــة لـضـمــان الـتـفـسـيــر الـمـتــوافــق مع
أحكام الشريعة اإلسالمية في البنوك اإلسالمية على
المستوى الوطني.
ً
وأخ ـيــرا ،أشــار خـبــراء الصندوق إلــى مواصلة بنك
الكويت المركزي جهوده لتعزيز األدوات التحوطية
الكلية ،واإلط ــار التنظيمي ،وشبكات األم ــان المالي،
ح ـي ــث أشـ ـ ـ ــارواإل ـ ــى أن األدوات ال ـت ـحــوط ـيــة الـكـلـيــة
والتنظيمية مناسبة ،والمراجعات المستمرة للبيئة

محمد الهاشل

التنظيمية واألدوات التحوطية الكلية من شأنها أن
تضمن استمرار هذه األدوات فيتحقيق التوازن بين
االستقرار المالي والتعافي.
كما أشــار خبراء الصندوق إلى أنوضع اللمسات
األخـيــرة على اإلط ــار االحتياطي لمواجهة التقلبات
ال ــدوري ــة وأطـ ــر عـمــلال ـب ـنــوك الـمـحـلـيــة ذات األهـمـيــة
النظامية من شأنه أن يعزز الرقابة وإدارة المخاطر
النظامية.
ّ
ورحبت البعثة بإنشاء لجنة االستقرار المالي في
بنك الكويت المركزي،التي تهدف إلى تحسين كفاء ة
اإلشراف وتوجيه قرارات السياسة التحوطية الكلية.
وأشــار البيان إلــى أنــه قد تم تقديم مسودة قانون
لتسوية أوضاع البنوك إلى الحكومةللمراجعة ،والعمل
جار على اإلطار القانوني لتقديم نظام لضمان الودائع.
ٍ
ويجرياإلعداد ،كما هو مخطط له ،للتقييم المتبادل
لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابفي عام .2022
ك ـم ــا رح ـب ــت ال ـب ـع ـثــة ب ــال ـج ـه ــود الـ ـج ــاري ــة لـتـعــزيــز
التكنولوجيا المالية من أجــلزيــادة الشمول المالي
مع احتواء المخاطر.

أسعار صرف العمالت العربية

التغير المناخي
ذ كــر البيان الختامي للبعثة ،أن ظاهرة
ً
التغير المناخي تتطلب جهودا متواصلة
للتكيف والتخفيف منها ،ورحبت البعثة
بــال ـج ـهــود ال ـم ـبــذولــة ف ــي ه ــذا ال ـج ــان ــب ،إذ
أع ــرب ــتال ـح ـكــومــة الـكــويـتـيــة ع ــن الـتــزامـهــا
بـمــواء مــة النمو االقـتـصــادي مــع متطلبات
ال ـت ـن ـم ـيــة مـنـخـفـضــةال ـك ــرب ــون وال ـصــدي ـقــة
للبيئة في الخطة اإلنمائية للكويت خالل
ّ
ا لـ ـسـ ـن ــوات  - 2019 .2030و ف ـي ـم ــا ي ـت ـعــلــق
بتخفيف االنـبـعــاثــات ال ـصــادرة عــن توليد
الكهرباء ،أ شــارت البعثة إ لــى أن السلطات
ال ـكــوي ـت ـيــة ق ــد ّ
وج ـه ــت إل ــى ت ـحــويــل معظم
محطات توليد الطاقة مناستخدام النفط
إلى الغاز الطبيعي.
وأش ــارت إلــى أن تسريع إصــاحــات دعم
الوقود األحفوري من شأنه أن يساعد في
تقليل انبعاثات الكربون ،كما أن دعم البنية
التحتية الخضراء وتعزيز معايير كفاء ة
ال ـطــاقــة مــن شــأنــه أن ُيـســاعــد فــي مــواجـهــة
تغير المناخوالقدرة على جذب مستثمرين
من القطاع الخاص والمساهمة في النمو
والتنويع االقتصادي.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

سيلين ديون تؤجل حفالتها في الس فيغاس
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أعلنت النجمة العالميةسيلين ديــون ،أمس األول ،أنها ُمجبرة على
إلغاء تواريخ حفالتها ،وذلك ألسباب طبية ،حيث تعاني تقلصات عضلية
شديدة ومستمرة.
وقالت ديــون لمتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام ،إن
تواريخ حفالتها المقررة فيالس فيغاس خــال نوفمبر المقبل ويناير
وفبراير  2022على مسرح  Resorts World theatreلن تحصل في مواعيدها.
وأعربت النجمة عن حزنها لعدم قدرتها على الصعود الى المسرح الذي
تعبت فرقتها في تحضيره خالل  8أشهر ،ليتمتع بأحسن ما يمكن أن تقدمه
ً
ً
التكنولوجيا ،مما يجعل منه مسرحا رائعا.
وقــالــت" :ع ـلـ ّـي أن أرك ــز عـلــى صحتي لـكــي أش ـفــى ،وأع ـتــذر حـقــا ،فـقــد عمل
المسؤولون في منتجع وورلد الس فيغاس على مدار الساعة للتحضير لهذه
الحفالت .أشعر بالسوء أنني خذلتهم".
ً
وتابعت" :أشعر باألسف أيضا بشكل خاص إلحباط كل الجمهور الذي كان
يخطط للمجيء إلى الس فيغاس .لكنني اآلن أريد تجاوز هذا بأسرع ما يمكن".

مهرجان برلين ينطلق فبراير المقبل
برئاسة صانع أفالم الرعب نايت شياماالن

سيلين ديون

والد ميغن ماركل يطلب رؤية حفيديه
ناشد توماس ماركل ابنته الفنانة األميركية
السابقة ميغن مــاركــل وص ـهــره األم ـيــر هــاري
السماح لــه بــرؤيــة حفيديه ،داعـيــا إياهما في
مـقــابـلــة م ــع ق ـن ــاة " "ITVإلـ ــى ال ـم ـصــال ـحــة مع
اتهمامهما بأنهما ال يهتمان سوى بالمال.
وقــال توماس ماركل ( 77عاما) في مقابلة
تلفزيونية "علينا كالنا أن ننضج قليال ونتكلم
مع بعض ونتصالح من أجل مصلحة األطفال
ومن أجلنا".
وعن حفيديه آرتشي (سنتان) وليليبت (4
أشـهــر) ،قــال توماس مــاركــل" :لديهما عائلتان
ُمحبتان ،وج ــدة والدهما هــي ملكة إنكلترا...
سيكبران وسيرغبان معرفة المزيد" عن جديهما.
وابتعدت ميغن عن والدها قبل زواجها في
مايو  ،2018وهو حدث تغيب عنه ماركل بسبب
مشكالت صحية وق ــد ظهر سابقا فــي صور
مدفوعة لصيادي صــور مشاهير ،مــا لــم يرق
للزوجين ،ولم يلتق توماس ماركل يوما باألمير
(أ ف ب)
هاري أو بحفيديه.

هاري وميغن وابنهما

جوائز « »MTV Europeفي  14نوفمبر
شياماالن يتوسط نجوم فيلم «»Old
ي ـت ــول ــى الـ ـمـ ـخ ــرج األمـ ـي ــرك ــي م ــان ــوج
نيلياتو شياماالن رئاسة لجنة التحكيم
في الدورة الثانية والسبعين لمهرجان
بــرل ـيــن ال ـس ـي ـن ـمــائــي ،ال ـ ــذي ي ـن ـط ـلــق فــي
الـفـتــرة الـمـمـتــدة مــن  10إل ــى  20فـبــرايــر
المقبل.
وي ـعــد ال ـم ـهــرجــان األك ـب ــر ف ــي أوروب ــا
بعد مهرجاني كان والبندقية ،وستكون
دور تــه الجديدة بالصيغة الحضورية،
بعدما أجريت دورة العام الفائت بشكل
شبه كامل عبر اإلنترنت.
واكتسب المخرج األميركي من أصل
ً
هندي البالغ  51عاما والمعروف أكثر
باسم م .نايت شياماالن شهرة واسعة
ب ـف ـضــل ف ـي ـلــم ال ـت ـشــويــق ال ـن ـف ـســي "The
 "Sixth Senseا ل ــذي ر شــح لـسـ ّـت جــوا ئــز
أوسكار ،وأدى دور البطولة فيه الممثل
بروس ويليس.
ّ
وتمحورت أفالمه مذاك على التشويق
والقوى الخارق للطبيعة ،ومنها "After
 "Earthو" "The Visitو" "Glassو""Old
الـ ـع ــام ال ـف ــائ ــت ،إض ــاف ــة إلـ ــى الـمـسـلـســل
التلفزيوني "."Wayward Pines
و يــرا هــن شـيــا مــاالن بـقــوة عـلــى فيلمه
 Oldا لــذي تجاوزت أرباحه  100مليون
دوالر ،م ـن ــذ ط ــر ح ــه ب ـ ــدور ا لـ ـع ــرض 23
يوليو الماضي ،والذي يعود به صانع
أف ـ ــام ال ــرع ــب شـ ـي ــام ــاالن إلـ ــى ال ـســاحــة
ً
مجددا بعد النجاح الساحق الذي حققه
فيلمه  Splitبجزأيه.
وت ـ ـ ـ ــدور قـ ـص ــة الـ ـفـ ـيـ ـل ــم حـ ـ ــول إح ـ ــدى
األسر التي تقرر قضاء عطلتها في أحد
الشواطئ النائية ،لكن هذه الجزيرة بها
سر غامض ،إذ تجعل البشر يكبرون في
السن بسرعة شديدة ،وتختزل حياتهم
كـلـهــا ف ــي ي ــوم وا حـ ــد ،وا ل ـف ـي ـلــم مقتبس
م ــن ق ـصــة م ـص ــورة ل ـكـ ٍـل م ــن بـيـيــر ليفي
وفريدريك بيترز.
والفيلم من تأليف وإخراج شياماالن
ال ـ ــذي رشـ ــح ل ـجــائــزتــي أوسـ ـك ــار أف ـضــل
سيناريو وأفضل مخرج عن The Sixth

 ،Senseوبطولة النجم الشهير روفوس
س ـي ــوي ــل وت ــوم ــاس ـي ــن م ــاك ـن ــزي وفـيـكــي
كريبس وآبي لي وجايل جارسيا بيرنال
وأليكس وولف.
والحظ المدير الفني لمهرجان برلين
كــار لــو شــا تــر يــان فــي بـيــان أن شياماالن
ً
"أوجـ ـ ـ ــد ب ــأف ــام ــه ع ــالـ ـم ــا تـ ـتـ ـق ــارب ف ـيــه
ا ل ـم ـخــاوف وا ل ــر غ ـب ــات ،وال يـقـتـصــر فيه
دور ا ل ـش ـب ــاب ع ـلــى أ ن ـه ــم ا لـشـخـصـيــات
الرئيسية ،بــل هــم أيضا ا لـقــوى الدافعة
ً
لـلـت ـغـلــب ع ـلــى الـ ـمـ ـخ ــاوف" ،م ـض ـي ـفــا أن
شـيــا مــاالن ُ"يعتبر شخصية مميزة في
عــالــم الـسـيـنـمــا األمـيــركـيــة ،وه ــو مـخــرج
ً
بقي مخلصا لرؤيته".
أمـ ـ ــا ش ـ ـيـ ــامـ ــاالن فـ ــأكـ ــد أنـ ـ ــه م ـت ـش ــوق
ل ـتــرؤس لـجـنــة الـتـحـكـيــم فــي الـمـهــرجــان
ً
األل ـم ــان ــي ،واصـ ـف ــا "ف ــرص ــة دع ــم أفـضــل
المواهب في العالم واالحتفاء بها" بأنها
"هدية" يسعده قبولها.
ويراهن منظمو المهرجان على عودة
الجمهور إلى الصاالت بعد عام اضطروا
فيه بسبب جائحة كوفيد -19إلى إقامة
ا لـمـهــر جــان بمعظمه عـبــر اإل ن ـتــر نــت ،إذ
أ جــر يــت مسابقته فــي م ــارس بالصيغة
االفـتــراضـيــة ،ثــم أقـيـمــت بـعــدهــا عــروض
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــور ف ـ ــي ال ـ ـ ـهـ ـ ــواء الـ ـطـ ـل ــق خ ــال
الصيف.
و كــان المخرج ا لــرو مــا نــي رادو جــوده
فــاز بـجــائــزة "ال ــدب الــذهـبــي" فــي الــدورة
الحادية والسبعين من مهرجان برلين
ع ــن ف ـي ـل ـمــه " Bad Luck Banging or
 ،"Looney Bornو ه ــو شــر يــط الذع عن
نفاق المجتمعات المعاصرةُ ،ص ّو ر في
ّ
خضم الجائحة.
(أ ف ب)

سويفت والجائزة

تقرر إقامة مسابقة جوائز ""MTV Euro pe
الموسيقية في المجر هذا العام ،بعد إصدارها
االف ـت ــراض ــي ال ـع ــام ال ـمــاضــي بـسـبــب فـيــروس
ك ــورون ــا ،وس ـي ـقــام حـفــل ت ــوزي ــع ال ـجــوائــز في
بودابست  14نوفمبر ،ولم تكشف " "MTVبعد
عن المرشحين وتفاصيل التصويت.
وق ـ ــال الــرئ ـيــس ال ـمــديــر الـتـنـفـيــذي لشركة
"فياكوم سي بي إس نتوركس إنترناشونال"
رافــايـيــل أنيكينو ،فــي بيان أمــس األول" ،بعد
هذه الفترة الطويلة ،يغمرني السرور لوصول
جائزة الموسيقى األوروبية إلى بودابست ،من
المؤكد أنها ستكون غير عادية ،وسيكون لها
صدى عالمي".
يذكر أن جوائز  MTVتم إنشاؤها عام 1994
لالحتفال بأشهر الفيديو كليبات الشعبية في
أوروبا ،وبدأت في األصل كبديلة لـ"MTV Video
 "Music Awardsاألميركية ،وتغير الجائزة دائما
المدينة المضيفة ،حيث استضافتها المملكة
الـمـتـحــدة  3مـ ــرات ،وألـمــانـيــا  4مـ ــرات ،وتـقــدم
(د ب أ)
الجوائز سنويا.

«فرانكفورت للكتاب» أكبر معرض
من نوعه بالعالم يفتح أبوابه للزوار

فيكي كريبس

عاود أكبر معرض من نوعه في العالم،
مـعــرض الـكـتــاب الشهير فــي فــرانـكـفــورت،
فتح أبوابه أمس األربعاء ،وذلك بعدما تم
إلغاء جميع الفعاليات العامة التي تجرى
بالحضور الشخصي العام الماضي بسبب
فيروس كورونا.
وسيتعين على ال ــزوار تقديم مــا يثبت
أنهم تلقوا لقاحا ضد الفيروس أو تعافوا
منه ،أو أن يقدموا نتيجة اختبار سلبية،
وس ـي ـتــم اس ـت ـق ـبــال  25ألـ ــف ش ـخــص بحد
أقصى يوميا.
وس ـ ـت ـ ـكـ ــون ك ـ ـنـ ــدا ه ـ ــي ضـ ـي ــف الـ ـش ــرف
ل ـهــذا ال ـع ــام ،وسـتـتــم اسـتـضــافــة روائـيـيــن
ومـصــوريــن ورســامـيــن مــن كـنــدا ،وتـشــارك
نحو ألفي دار نشر وشركة من  80دولة هذا
العام في المعرض ،كما ستستضيف نسخة
هذا العام أكثر من  1400فعالية ،تتضمن
استعراضا ألعمال وقراءات ومناقشات مع
أكثر من  300مؤلف .ومن المقرر أن يستمر
المعرض حتى  24أكتوبر.
(د ب أ)

المعرض

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :ال تتوتر لمجرد سماعك شائعات مهنيا :تبرز أمامك تحديات كثيرة عليك
رفعها كي تصل إلى مرادك.
يبثها من ال يريد لك الخير.
ً
ً
عاطفيا :تخبر الحبيب كل األمور فتقع في عــاط ـف ـيــا :أم ــر م ــا ف ــي ت ـص ــرف الـحـبـيــب
يزعجك .صارحه باألمر.
مشاكل أنت في غنى عنها.
ً
ً
ً
اجتماعيا :ال تبرر تصرفات األقــارب غير اجتماعيا :تكتشف سرا أخفاه عنك أحد
األقارب وقد يغير وجهة نظرك.
المحقة .ال تقف إال مع الحق.
رقم الحظ.8 :
رقم الحظ.1 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
ً
مهنيا :تتابع ملفا مهما قد تصل فيه إلى
تحقيق أمنية كبيرة.
ً
ً
عاطفيا :ال تضغط كثيرا على الحبيب
ألنه لن يتحمل.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـقـضــي مـعـظــم ال ــوق ــت مع
األقارب ألنك اشتقت إلى الحياة العائلية.
رقم الحظ.9 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :لست مضطرا إلى القيام بكثير من
ً
التنازالت خصوصا أنك في موقع قوة.
ً
عــاط ـف ـيــا :يـسـتـحــق الـحـبـيــب مـنــك لفتة
ً
خ ـصــوصــا ب ـعــد ك ــل الـتـضـحـيــات الـتــي
قدمها.
ً
اجتماعيا :تحاول شراء عقار أم أمر كنت
تنوي شراءه منذ زمن.
رقم الحظ.4 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تحصد النجاح تلو آخــر مــا يثير
الكثير من الحسد من حولك.
ً
عاطفيا :ال تترك األمور بينك وبين الحبيب
ً
تتجه نحو الملل .ابتكر قليال.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـ ـط ــورات م ـفــاج ـئــة تـغـيــر في
خططك بأخذ قسط من الراحة.
رقم الحظ.5 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ال تـصــدق كــل مــا يـقــال فالبعض
يريد حرفك عن المسار الصحيح.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :تـشـعــر بــاالخ ـت ـنــاق حــال ـيــا ألن
الحبيب يتدخل في كل شاردة وواردة.
ً
ً
اجتماعيا  :تستقبل صديقا لم تــره منذ
ً
ً
فترة فتتذكران معا أياما سعيدة.
رقم الحظ.8 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :ابتعد عن المشاكل في العمل قدر
المستطاع وال تجادل من ال تستطيع أن
تغلبه.
ً
عــاطـفـيــا :أس ــوأ األم ــور هــي ت ــرك األق ــارب
يتدخلون بينكما.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ف ـتــرة م ــن الـتـخـبــط الـعــائـلــي
بسبب مشاكل حول عقار أو تركة.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
م ـه ـن ـيــا :مـ ـش ــروع ج ــدي ــد ت ــدرس ــه بــدقــة
يوصلك إلى نجاح مضمون.
ً
عاطفيا  :تبحث عــن نصفك اآلخ ــر ألنك
تعبت وتحتاج إلى من يفهمك.
ً
اجتماعيا :ال تخبر األقارب كل ما يحصل
معك فذلك مدخل للمشاكل.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
م ـه ـن ـي ــا :ف ـت ــش ع ـم ــن يـ ـح ــاول ت ـشــويــه
سمعتك مع أرباب العمل.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـش ـعــر ب ـف ـتــور ب ـي ـنــك وب ـيــن
الـحـبـيــب ت ـحــاول أن تـعــالـجــه بــالـطــرق
المناسبة.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تسمع خبرا مؤسفا عن أحد
ً
األصدقاء فتحزن قليال.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :فترة من التردد المهني تمر بها
ً
ّ
تستمر.
حاليا ولكنها لن
ً
عاطفيا :يفاجئك الحبيب بهدية لم تكن
تتوقعها.
ً
اجتماعيا :لن تصل إلى راحــة البال إن
استسلمت للثرثرة الفارغة.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً ّ
مهنيا :ركــز على التفاصيل ان كنت تريد
النجاح في العمل فالشيطان يكمن فيها.
ً
عاطفيا :تشتاق إلــى قضاء بعض الوقت
ً
مع الحبيب بعيدا عن الناس.
ً
اجتماعيا :شخص ما يتقرب منك لمصلحة
ً
شخصية وليس حبا بك فاحذر منه.
رقم الحظ.6 :

ً
مهنيا :ال تتشاجر مع زمالئك في العمل
ألنك بحاجة إليهم.
ً
عــاطـفـيــا :تمسكك بــرأيــك فــي كــل ش ــاردة
وواردة مع الحبيب يوقعك في المشاكل.
ً
اجتماعيا :استمع إلــى نصيحة من هم
ً
ّ
أكبر منك سنا وأكثر معرفة وال تتكبر.
رقم الحظ.2 :

ثقافات ١٤

توابل ةديرجلا

•
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مشبال :مشاريعنا النقدية يتيمة لغياب البيئة العلمية
«الجاحظ مشروعي العلمي لتطوير مقاربة بالغية من النثر العربي القديم»
حصل الناقد والباحث المغربي د .محمد مشبال على جائزة فيصل العالمية لعام  ،2021لتضاف إلى
رصيده من الجوائز ،التي نالها عبر مسيرته البحثية والنقدية ،والتي جمعت بين النظرية والتطبيق.
ويشغل مشبال منصب أستاذ النقد والبالغة وتحليل الخطاب بجامعة عبد المالك السعدي في تطوان،
وأصدر العديد من المؤلفات الهامة.
وفي حواره مع «الجريدة» من القاهرة ،يتحدث مشبال عن الجائزة ،وعن تجربته ،وإصداراته ،وأحدث
مشروعاته النقدية ...وإلى نص الحوار:
القاهرة  -محمد الصادق

المغرب َّ
تبوأ
مكانة مرموقة
ً
ثقافيا في
العالم العربي

● ال ـ ـتـ ــدريـ ــس ف ـ ــي ال ـج ــام ـع ــة
والمشاركة في التعليم والثقافة
وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــرات والـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــة
والتأليف ،هــذه الرحلة الممتعة
ومـ ـ ــا ص ــاحـ ـبـ ـه ــا م ـ ــن تـ ـح ــدي ــات
وصعوبات ،ماذا قدمت للدكتور
مشبال؟
 ك ــل أع ـمــالــي ال ـتــي أنـجــزتـهــاال يـمـكــن فـصـلـهــا ع ــن ال ـتــدريــس
الجامعي ،وعن أنشطتي العلمية
ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدوات ،وال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــرات،
والكتب الجماعية .لم أفصل في
حياتي بين الكتابة والتدريس.
ك ـن ــت أقـ ـ ــرب إلـ ــى األس ـ ـتـ ــاذ ال ــذي
يـبــدع ويـفـكــر ،مـنــي إل ــى األسـتــاذ
الذي يلقن الدروس؛ هذا جعلني
أستمتع بعملي دون مـلــل ،وإذا
ً
حصل أن نـشــرت عـمــا فإنني ال
أقـ ــوم ب ـتــدريــس م ــادت ــه؛ ب ــل أثـيــر
أسئلة وإشكاالت جديدة تجعلني
أق ـ ـبـ ــل عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــدريـ ــس ب ـش ـغــف
وحماس كبيرين .أنا في الحقيقة
مدين فــي وج ــودي بهذه الحياة
لـهــذه الـكـتــابــات ،والـمـحــاضــرات،
واإلشراف العلمي على الرسائل؛
ٌ
فهي لها فضل كبير في تحقيق
ذات ـ ـ ــي ،خ ــاص ــة أن ـن ــي ال أمـ ــارس
أنشطة سياسية ،أو أهلية يمكنها
أن تمنح لوجودي معنى.

انخراط نقدي
● كـيــف تتلقى ا لـنـقــد الموجه
لكتاباتك؟
 ال ـبــاحــث الـحـقـيـقــي الـمــؤمــنبعمله والــواثــق من نفسه ،ينظر
إلى النقد باعتباره خطابا مكمال
لخطابه؛ فالباحث ال يطور أفكاره

لم أفصل
في حياتي
بين الكتابة
والتدريس

إال بــوجــود خـطــاب آخــر مناقض
حتى لو كان مفترضا من الكاتب
ن ـف ـســه .ل ـكــن لــأســف ال ـشــديــد لم
تعد ثقافتنا العربية المعاصرة
تنخرط في الممارسة النقدية؛ ألن
البحث العلمي في العالم العربي
ال يـبـنــى عـلــى الـتـفــاعــل وال ـجــدل،
فال نستغرب أن نرى باحثين لم
يطلعوا على اجتهادات نظرائهم
فــي الـحـقــل ال ــذي يشتغلون فيه،
وألجـ ـ ـ ــل ذلـ ـ ــك تـ ـظ ــل الـ ـع ــدي ــد مــن
المشاريع العلمية يتيمة بحكم
غياب بيئة علمية مثمرة.

هوية الجاحظ
● في كتابكم "خطاب األخالق
والـهــويــة فــي رســائــل الـجــاحــظ...
م ـق ــارب ــة بــاغ ـيــة ح ـج ــاج ـي ــة" ،ما
سر هــذا الولع واالفتتان ببالغة
الجاحظ؟
 ال ـجــاحــظ جــديــر بــاالفـتـتــان؛ف ـقــد اف ـت ـتــن ب ــه الـ ـق ــدام ــى ،وعـلــى
رأس ـه ــم "أب ــوح ـي ــان ال ـتــوح ـيــدي"
الـ ـ ـ ــذي وص ـ ـفـ ــه :بـ ــأنـ ــه اج ـت ـم ـعــت
فيه فضائل ال يمكن أن تجتمع
ف ــي رج ــل واح ـ ــد .ل ـكــن اهـتـمــامــي
بــال ـجــاحــظ ال ي ــرج ــع ف ــي األص ــل
إل ــى افـتـتــانــي ب ــه ،بــل إل ــى سياق
مشروعي العلمي الذي قادني إلى
كتاباته؛ فقد كتبت عــن الـنــوادر
الـ ـت ــي ض ـم ـهــا ك ـت ــاب ــه "ال ـب ـخ ــاء"
ً
بــاحـثــا عــن بــاغـتـهــا ،وب ـعــد ذلــك
استكملت معالجة إشكال البالغة
ف ــي ارت ـبــاط ـهــا ب ــأن ــواع الـخـطــاب
الـنـثــري الـعــربــي الـقــديــم بالبحث
في األخبار التي ضمتها مؤلفاته،
ولـ ـك ــن ظ ـل ــت كـ ـت ــاب ــات ال ـج ــاح ــظ
ال ـن ـثــريــة غ ـيــر ال ـس ــردي ــة بـحــاجــة

من إصداراته

في النشر
العربي ()4

إل ــى دراس ـ ــة دق ـي ـقــة؛ ف ـكــان كـتــاب
"خـ ـط ــاب األخ ـ ـ ــاق والـ ـه ــوي ــة فــي
رسائل الجاحظ" الذي حللت فيه
رسائله العديدة من منظور بالغي
حجاجي .فواضح أن كتاباتي عن
الجاحظ يفسرها سياق مشروعي
العلمي في تطوير مقاربة بالغية
ألنواع مختلفة من النثر العربي
القديم ،وتقدم مؤلفات الجاحظ
مختلف أشكال وأنواع هذا النثر.

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

تقنيات ومفاهيم
● ما الغاية التي توخيتها من
كتابك األول "مقوالت بالغية" في
تحليل الشعر؟
 كـ ـت ــاب ــي "م ـ ـ ـقـ ـ ــوالت ب ــاغ ـي ــةف ـ ــي ت ـح ـل ـي ــل ال ـ ـش ـ ـعـ ــر" ه ـ ــو أول
كـتــاب وضـعـتــه عـلــى طــريــق بناء
مـشــروع تطوير البحث البالغي
ال ـ ـعـ ــربـ ــي .ك ـ ـ ــان خ ـ ـطـ ــوة أس ـ ــاس
لتقديم الـبــاغــة فــي شـكــل جديد
في الثقافة العربية؛ إنها البالغة
ال ـمــرت ـب ـطــة ب ــإش ـك ــاالت الـخـطــاب
األدب ــي الـقــديــم ،والـحــديــث .منها
إشـكــال الـنــوع؛ هــل البالغة نسق
مـجــرد ومـتـعــال؟ أم إنـهــا انبثقت
مــن نــوع أو أن ــواع م ـحــددة؟ وهل
يمكن تطوير بالغات نوعية؟ ثم
هل يمكن استثمار مجموعة من
الـمـفــاهـيــم والـتـقـنـيــات الـبــاغـيــة
في تحليل الشعر العربي القديم
وال ـ ـح ـ ــدي ـ ــث؟ بـ ــاخ ـ ـت ـ ـصـ ــار ،ك ــان
الغرض إخراج البالغة من كونها
ن ـظــريــة ف ــي ال ــوج ــوه األسـلــوبـيــة
إل ــى كــونـهــا نـظــريــة فــي الخطاب
األدبــي بأسئلته .وهــذا يعني أن
قدر البالغة اليوم أن تستفيد من
ال ـح ـقــول ال ـم ـجــاورة والـنـظــريــات
النقدية القائمة.

مكانة راقية
● مـ ــاذا ع ــن رؤي ـت ـكــم للمشهد
الثقافي المغربي اليوم؟
 الـثـقــافــة فــي الـمـغــرب تعيشأزهى فتراتها منذ الثمانينيات،
ف ــي ج ـم ـيــع ح ـقــول ـهــا الـمـعــرفـيــة،
واألدب ـ ـيـ ــة؛ ف ـل ـس ـفــة ،ول ـســان ـيــات،
وبــاغــة ،ونـقــد ،وشـعــر ،ورواي ــة...
وقد استطاعت أن تفرض نفسها
في المشهد الثقافي العربي ،سواء
في إقبال القراء على أعمالها أو
في حصول كتابها على الجوائز
الرفيعة .ولكن على الرغم من ذلك،
فــإ نـنــي لـســت متفائال بمستقبل
ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــة ال ـ ـم ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي ظ ــل
استمرار تدهور النظام التعليمي
بالمغرب .ومن المؤسف أال يفكر
المسؤولون على التعليم والثقافة
في الحفاظ على هذه المكتسبات
التي بوأت المغرب مكانة مرموقة

محمد مشبال
ثـ ـق ــافـ ـي ــا ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم الـ ـع ــرب ــي.

معايير
● نلتم العديد من الجوائز هل
الجوائز في مصلحة الكتابة؟
 ل ـل ـجــوائــز وج ـه ــان أحــدهـمــاإيجابي واآلخــر سلبي؛ ويتمثل
أول ـه ـم ــا ف ــي أن الـ ـج ــوائ ــز ت ـكــرم
ال ـبــاح ـث ـيــن الـحـقـيـقـيـيــن ،وتـمـيــز
أعمالهم من األعمال األقــل قيمة؛
ف ـه ــي مـ ــن ه ـ ــذه الـ ـجـ ـه ــة ،ع ـنــدمــا
ت ـم ـنــح ل ـل ـبــاح ـث ـيــن الـحـقـيـقـيـيــن،
ت ـس ـه ــم فـ ــي االرت ـ ـق ـ ــاء بــال ـب ـحــث،
واإلب ـ ـ ـ ـ ــداع ،أم ـ ــا ال ــوج ــه الـسـلـبــي
ف ــإن ــه ي ـت ـم ـثــل ف ــي ك ـت ــاب ــة بـعــض
الباحثين كتبا خاصة للجوائز؛
والسيما التي ال تمتلك معايير
تحكيم قوية؛ فيصبح من السهل
ع ـل ــى ب ـع ــض م ـح ـتــرفــي ال ـك ـتــابــة
للجوائز ا لـحـصــول عليها ،وفي
ّ
هذه الحال تختل القيم ،وترتهن
ً
األع ـمــال الثقافية لـلـجــوائــز بــدال
من أن تكون أعماال أصيلة ،وإذا
لــم تكن مؤسسة الـجــائــزة تعمل
وف ــق معايير تحكيم قــويــة ،فــإن
آثـ ــارهـ ــا ال ـس ـل ـب ـيــة ع ـل ــى ال ـث ـقــافــة
ستكون باهظة الثمن ،ألن القراء
يقبلون على قراءة األعمال الفائزة
أك ـث ــر م ـمــا يـقـبـلــون ع ـلــى غـيــرهــا
مــن األع ـمــال ،وخــاصــة فــي مجال
اإلبداع األدبي.

ميالد بالغي جديد
● مــا الـطـمــوحــات والمشاريع
الـ ـت ــى ي ـع ـمــل ع ـل ـي ـهــا د .م ـش ـبــال
هذه األيــام في مجال التخصص
ً
واألدب والنقد لترى النور قريبا؟
 عـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ـنــي ب ــدأترحلتي العلمية في حقل البالغة
بالعمل في رسالة الماجستير في
البالغة العربية القديمة ،إال أنني
لــم أص ــدر ســوى كـتــاب واح ــد في
هــذه الـبــاغــة هــو كـتــاب "البالغة

واألصـ ـ ـ ــول" ،ومـ ـق ــاالت ضمنتها
كتابي "مـقــوالت بالغية"؛ وألجل
ذلـ ــك فـ ــإن إع ـ ــادة ق ـ ــراءة ال ـبــاغــة
ال ـعــرب ـيــة ال ـقــدي ـمــة م ــن الـمـنـظــور
الذي طورته في كتاباتي في حقل
البالغة الجديدة سواء بالمعنى
ال ـ ــذي أش ـت ـغ ــل ب ــه أو بـمـعـنــاهــا
الـ ـمـ ـع ــروف ،ي ـظــل ه ــو ال ـم ـشــروع
األه ــم ال ــذي أط ـمــح لتحقيقه في
أعـمــالــي الـقــادمــة ،بــاإلضــافــة إلــى
أعـ ـم ــال ج ـمــاع ـيــة أك ـث ــر دقـ ــة مما
ألفناه حتى اآلن .وقريبا سنعلن
م ـ ـيـ ــاد م ـج ـل ــة م ـت ـخ ـص ـص ــة فــي
ً
الـ ـب ــاغ ــة أك ـ ـ ــون مـ ـ ـس ـ ــؤوال عـنـهــا
إل ــى جــانــب فــريــق مــن الباحثين
الشباب.

«كورونا» والثقافة
● يعيش العالم اليوم جائحة
كورونا ...كيف ترى تأثيرها على
مستقبل الحركة األدبية والنقدية؟
للجائحة وجه إيجابي واحدفي حقل الثقافة ،هي أنها سمحت
بتنظيم لـقــاء ات عــديــدة عــن بعد
من دون حواجز وتكاليف مادية
م ــرهـ ـق ــة ،أمـ ـ ــا وج ـه ـه ــا ال ـس ـل ـبــي
فإنها حرمت الباحثين من اللقاء
الحضوري واالحتكاك المباشر
ب ـج ـم ـه ــور ال ـم ـث ـق ـف ـي ــن .وال ـل ـق ــاء
الحضوري حافز مهم للباحثين؛
ف ــال ـن ــدوات ال تـقـتـصــر أهـمـيـتـهــا
ع ـل ــى م ــا يـ ـج ــري ف ــي ال ـج ـل ـســات
ول ـك ــن م ــا يـ ــدور خـلـفـهــا ،ك ـمــا أن
ف ــي ال ـت ـن ـقــل إلـ ــى أم ــاك ــن جــديــدة
آثـ ــارا مـعـنــويــة قــويــة ف ــي النفس
تحفز الباحث على بذل مزيد من
الـجـهــد .كـمــا حــرمـتـهــم الجائحة
م ــن ال ـت ـن ـقــل لـلـمـكـتـبــات وال ـس ـفــر
للحصول على المراجع الجديدة،
ب ــل وأحـ ــدثـ ــت م ـن ــاخ ــا ن ـف ـس ـيــا ال
يشجع على البحث العلمي من
خالل اإلجراءات الوقائية وأخبار
الوفيات المتزايدة التي تطالعنا
كـ ــل ي ـ ــوم فـ ــي مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي.

ُ
فرشت قصصي القصيرة التي نشرت على طاولة الطعام ،ورحت
َّ
أتأمل فيها .قرابة  50قصة ،على مدى ثالث عشرة سنة ،وعلي أن أختار
من بينها لمجموعتي القصصية األولى!
ما ُ
لبثت أن رددت مع نفسي :سأنشر ً
كتابا! سأنشر مجموعة قصصية!
ّ
َّ
َّ
كانت الجملة جديدة علي ،وكانت غريبة علي ،وكانت مخيفة حد التفكير
ُ
قطعت ً
وعدا أمام أستاذي عبدالمحسن ّ
البراك
في اإلحجام عنها .لكنني
ود .سليمان الشطي ،وكان ذلك بمنزلة إلزام بالنسبة لي .لذا ال ّ
مفر من
اختيار قصص بعينها من بين القصص التي نشرتهاّ ،
لتكون متن
ٍ
مجموعتي القصصية األولى.
ُ
كنت فــي ه ــدأة الليل ،وش ــيء مــن الموسيقى الكالسيكية الهادئة
ُ
يجالسنيً ،وال شيء يمسك بي بقدر حيرتي وتــرددي وخوفي .ولكي
أتجاوز شيئا من ذلك ،كان ال َّبد لي من محادثة أستاذي إسماعيل فهد
ّ
ّ
يصح أن أفكر في نشر مجموعة قصصية وهو ال يعلم.
إسماعيل ،فال
ُّ
ضغطت أرقام تليفون بيته ،فجاءني صوته يضج بحيويته" :ألو "...وأدفع
ّ
ّ
مجموعتي القصصية األولى".
كلمة تعلقت بلهاة فمي قلت له" :أفكر بنشر
ً
ُ
قالها بنبرة عالية ،فانتبهت أصــواتــا من حوله ،ويكمل
"ممتاز!"ُ .
ً
مضيفا" :تعال زرني مساء غد بعد الثامنة ،ونتفاهم" .ودون أن يسمع
ّ
مني ًّردا أنهى المكالمة بعد أن قال لي" :تصبح ّ على خير".
مكالمة إسماعيل زادت من تشويشي ،ولم تعني على شيء" :نتفاهم؟!".
على ماذا سنتفاهم إسماعيل وأنا حيال مجموعتي األولــى؟ ما الذي
ُيريدني هو أن أعرفه قبل خــوض مغامرة كتابي األول؟ رحــت أطالع
قصصي المنشورة ،وال أدري كم بقيت ليلتها على تلك الحال ،إلى أن
فوجئت بصوت ابنتي ًفــرح ،وكانت حينها في السابعة من عمرها:
"بابا ،لماذا تجلس ساكتا؟" كانت قد استفاقت من نومها واستغربت
جلوسي وصمتي.
كعادته بابتسامته التي تنبع من عينيه فترسم وجهه ،استقبلني
إسماعيل ،وبادرني" :سأسافر إلى ّ
الفلبين وسأكتب روايــة عن الغزو
بجملته ،وبقرار سفره وقرار كتابته رواية عن الغزو
العراقي" .فوجئت ّ
العراقي ،ويضيف موض ًحا قال" :سأحمل معي مذكرات الفنان الفلسطيني
إسماعيل ّ
شموط ،وسأبتعد هناك ألرى الكويت وأراكم من خلف شوقي
امتدت جلستنا لما بعد منتصف الليلّ ،
لكم!"ّ .
حدثني عن فكرة روايته،
ُ
وأنه ينشد وحدته في بعد المكان ،وشيء من اعتزال وصل األصدقاء.
وقال لي" :ابتعدت في سورية وابتعدت في مصر ،وآن لي أن أبتعد ّفي
ُ
شعرت به يبحث عن خلو ٍة يستطيع بها كتابة رواية توثق
شرق آسيا"
ٍّ
غدر الجار بموضوعية ودون تجن ،وهو الذي احترق قلبه بفقد أخيه
بدر ،الذي استشهد دون أن نعثر له على أثر.
ال شيء ّ
يميز إسماعيل بقدر عشقه للمغامرة ،والمغامرة في كل شيء،
ً
"تأخرت كثيرا ،غيرك بدأ بعدك ونشر أكثر من كتاب".
لذا ّ وجدته يقول:
ّ
توقف لبرهة قبل أن يوضح" :عندك مادة قصصية كبيرة وممتازة ،ومن
بينها يمكنك االختيار ،كما يجب عليك كتابة قصص جديدة ُ تكون
خالصة للمجموعة ،فال يصح أن تنشر مجموعة كاملة وقــد نشرت
جميع قصصها".
ُ
كنت أنظر إليه بحبي وثقتي بخبرته ،فهو إذ يدفعني للنشر ّ
يبصرني
بما يجب فعله" :اكتب أربع أو خمس قصص جديدة ،وضعها إلى جانب
بعض قصصك المنشورة :بيت العزاب ،إن شاء الله سليمة ،مجبور ،أبو
عجاج ،واإلنسان ال يموت."...
سرني أن يحفظ إسماعيل عناوين قصصي ،وأنا ّ
ّ
أقبلهً عند الباب
ّ
"سأجهز مجموعتي ،ولنا لقاء" .ويبسم لي قائال" :تعال لي
أخبرته:
الفلبين!" .حين عدت في اليوم التالي ُّ
في ّ
لتفحص قصصي المنشورة،
َّ
واخترت من بينها حوالي  10قصص ،تحتم علي كتابة أربع قصص
ْ
جديدة لتكتمل المجموعة ،وكما أنا اليوم أرددَ :من العبقري الفذ الذي
ّ
يستطيع كتابة قصة متى ما أراد؟! ويحضرني لقائي الماضي بالقاص
المبدع زكريا تامر في شهر أغسطس  ،2018حينما شكت لي زوجته
بوده ولغته اآلسرة ًّ
الغالية نادية أنه ال يكتب ،فالتفت ّ
رادا عليها" :ال أحد
بقرار!"
في العالم يكتب قصة قصيرة ً
ّ
نعم ،أنا أستطيع أن أكتب مقال متى ما أردت ،لكن القصة القصيرة
تخضع الكتمال ونضوح الفكرة في رأس الكاتب ،وهي تتطلب لحظة
جد مناسبةً ،
تفريغ ّ
وأبدا ال تأتي بقرار ،فكتابة القصة والدة ،وأي جنين
ً
صحيحا ُ
ومعافى.
يجب أن ُيكمل فترة حمله ليولد

ّ
برق خبا» ...سيرة مثقف جوال اكتشاف أدوات الطقوس الدينية
«مثل ٍ
في معبد «تل الفراعين»

المقيم في الدنمارك ،شاكر األنباريَ ،سيره على درب الدهشة
واصل الكاتب العراقي ً
وصل أخيرا إلى محطة مهمة في مشواره الثقافي واإلبداعي ،عبر
إلى أن ً
واإلمتاعً ،
برق خبا» ،الذي ّذيله بعنوان آخر يضيء محتوي
«مثل
بعنوان
جديدا
كتابا
إصداره
ٍ
ً
ّ
هذا العمل الشائق« :سيرة ثقافية لكاتب جوال» ،وفيه يحكي فصوال من حياته التي
أثمرت باقة كتب متنوعة بين القصة والرواية والمقال ...إلخ ،وكذا أهمية القراءة
ً
عموما بالنسبة إلى البشر.
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال
ُ ِّ
برق خبا" ،الصادر عن
يلخص كتاب "مثل ٍ
دار تأويل للنشر والتوزيع ،تجربة الكاتب
شاكر األنباري في الكتابة ،وما رافقها من
انتقاالت حياتية فــي الــزمــان والـمـكــان ،وما
أنتجت تلك التجربة من روايــات ،وقصص،
ومقاالت ،وعمل تحريري وإعالمي ،ووجهات
نـظــر ف ــي األح ـ ــداث ال ـتــي عــاصــرهــا ،أو كــان
ً
ً
شاهدا عليها ،أو مشاركا فيها على امتداد
نحو أربعين سنة.
ّ
مثقف عراقي ّ
جوال
سيرة
هو
وهذا الكتاب
ّ
عاش في أكثر من بلد ،وتمثل أكثر من لغة
ً
وثـقــافــة ،وظــل الـكـتــاب رفـيـقــا دائـمــا فــي تلك
ً
الرحلة الشاقة ،رحلة الحياة ،قراءة وتأليفا
ً
ونقدا وترجمة.
ع ــن الـ ـق ــراءة وأن ــواع ـه ــا ،وجـ ــذوة الـتـمــرد
األولـ ـ ـ ـ ــى ،واالب ـ ـ ـتـ ـ ــداء كـ ــل م ـ ــرة مـ ــن ال ـص ـف ــر،
وال ـم ـن ـط ـقــة الـ ـخـ ـض ــراء ،وش ـ ــارع الـمـتـنـبــي،
وال ـم ـشــاه ـيــر ف ــي إص ــداراتـ ـه ــم .ع ــن األح ــام
المتغيرة بين عقد وعقد ،وكيف استحالت
أوه ــام .عــن الـبــدايــات األول ــى ،والمسير
إلــى ّ
المتعثر لبلوغ الـتــوازن الــروحــي ،وصياغة
رؤي ــة ف ــردي ــة ح ــول ال ـس ــرد وأن ـم ــاط ــه ،ومـنــه
الرواية.
ي ـج ــد الـ ـ ـق ـ ــارئ ،م ــن خ ـ ــال ت ـل ــك الـخـلـطــة
السردية الـحــرة ،رؤيــة عامة حكمت الكاتب
وتبعها في مسيرته اإلبداعية خاصة ،حتى
بلغت خمس مجموعات قصصية ،وإحدى
عـشــرة رواي ــة مـنـشــورة .قـصــص ،وحكايات،
ومتون ،وهــوامــش ،وآراء ،وشــروحــات ،وكل
ما يصوغ الجوهر الروحي للفرد منذ والدته
وحتى مماته.

وي ـع ـت ـقــد األنـ ـب ــاري م ــن ج ــان ـب ــه ،أن هــذه
الـسـيــرة تـهـ ّـم األج ـيــال الـجــديــدة فــي الـعــراق
وهــي لم تعش تجربة مماثلة ،ولــن تعيش،
ألن التاريخ ال ّ
يكرر نفسه ،وقــد جــرت مياه
كـثـيــرة فــي أرض الــرافــديــن خ ــال األربـعـيــن
سنة الماضية .تغيرت وجوه ،وانمحت مدن،
ّ
وتحطمت أحــام ،وغــادر الصحب والخلن
نحو السماء.
ِّ
ويــركــز الـمــؤلــف عـلــى أهـمـيــة ال ـق ــراءة في
حياتنا ،إذ يقول في مقطع من الكتاب" :أظن
أن اإليـمــان بجدوى وض ــرورة قــراءة الكتب،
هاجس شائع تحت الظروف كلها .البشرية
تحمل هذه البديهية في جيناتها .هو تفاعل
داخلي شبيه باإلدمان على مخدر ما .وإدمان
الـقــراء ة يكاد يشبه إدم ــان الكحول .مدمنو
الكحول إن لم يجدوا ما يشربونه يتجهون
في حاالت شاذة إلى البدائل ،قناني العطور،
الـبـنــزيــن ،األدوي ــة المصنوعة مــن السوائل
الـمـهــدئــة ،وه ـكــذا .هــو وب ــاء جميل على أية
ح ــال" .يــواصــل" :صــديــق لــي ُسـجــن أكـثــر من
سنة فــي سجن (إيفين) سيئ السمعة منذ

غالف اإلصدار

َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

شاكر األنباري
الـشــاه حتى اآلن ،أي بعد مـجــيء الخميني
للسلطة ،قال إنه اضطر بسبب شحة الكتب
إلى قراءة كتب األدعية ،ومنها دعاء كميت،
وحـ ـي ــاة األئ ـ ـمـ ــة ،ونـ ـه ــج الـ ـب ــاغ ــة وفـ ـت ــاوى
الخميني ،وغير ذلك من كتب ،فهي الوحيدة
المتوافرة لديهم.
ً
صــدي ـقــي كـ ــان ع ـل ـمــان ـيــا ال ي ـط ـيــق كلمة
األديــان والمذاهب .صديق آخر وجد نفسه
ف ــي مــدي ـنــة ســويــديــة مـنـعــزلــة فـيـهــا مكتبة
ع ــام ــة ،ب ـيــن كـتـبـهــا ن ـســخ بــالـلـغــة الـعــربـيــة،
فـكــان يـقـضــي ســاعــات كــل ي ــوم يـقــرأ محمد
عبدالحليم عبدالله ،وجرجي زيدان ،وجبران
خليل جبران ،والمنفلوطي ،ثم التهم نجيب
ً
محفوظ كما لو كان يلتهم قرصا من البيتزا
اإليطالية".
وبحسب األنباري ،فإن "ما يهم هو القراءة
ف ـق ــط .وف ــي مــرح ـلــة ط ـفــولــة ال ـ ـقـ ــراءة ،وكـمــا
جربتها أنا نفسي ،كان المرء يلتهم كل ما
تقع عليه يداه من كتب .ألف ليلة وليلة ،كتب
طه حسين ،وروايات ديستويفسكي ،وأجاثا
كــري ـس ـتــي ،وأرسـ ـي ــن ل ــوب ـي ــن ،وتــول ـس ـتــوي،
ّ
يتحول
وهمنغواي ،وماركس ،ولينين ،وال
ّ
إلى قارئ انتقائي إال بعد أن تقلبه تجارب
ً
الـحـيــاة رأس ــا عـلــى عـقــب .حينها يستطيع
تمييز العميق مــن السطحي ،المفتعل من
ً
الحقيقي .والكتب تتحول أحيانا إلى هوس،
ً
خاصة حين تكون بــديــا عــن حياة ضيقة،
وشاحبة ،ومنغلقة ،وتعيسة".

منذ بداية العام الحالي،
تتوالى االكتشافات األثرية
المهمة التي تعلن عنها
وزارة السياحة واآلثار
المصرية بين الحين واآلخر،
ّ
لكن االكتشاف الجديد
الذي جرى اإلعالن عنه قبل
أيام كان له ُب ًعد خاص،
لكونه مرتبطا بالطقوس
الدينية في أحد المعابد
الفرعونية.

اكتشفت البعثة األثرية المصرية ،العاملة
في معبد تل الفراعين (بــوتــو) بمحافظة كفر
الشيخ (أقصى شمال دلتا مصر) ،بعض األدوات
المستخدمة فــي ا لـطـقــوس الدينية بالمعبد،
وذلــك ضمن خطة الحفائر األثرية التي يقوم
بها المجلس األعلى لآلثار.
من جانبه ،قال األمين العام للمجلس األعلى
ل ــآث ــار ،د .مصطفى وزيـ ــري ،إن ه ــذا الكشف
ً
ُيعد من االكتشافات المهمة ،نظرا ألنــه يضم
ُ
ًّ
فعليا في القيام بأداء
األدوات التي استخدمت
شعائر وطقوس الخدمة الدينية اليومية لإللهة
وي ّ
حتحورُ ،
رجح أنه جرى وضعها بشكل سريع
أسفل مجموعة من الكتل الحجرية المرصوصة
بانتظام أعلى تبة من الرمل في جنوبي معبد
اإللهة واجيت بتل الفراعين.
فـيـمــا ق ــال رئ ـي ــس ق ـط ــاع اآلث ـ ــار الـمـصــريــة،
ً
د .أيمن عشماوي ،إن هذا الكشف يضم جزءا من
عمود من الحجر الجيري على هيئة المعبودة
حتحور ،ومجموعة من المباخر المصنوعة
م ــن ال ـف ـيــانــس ،إح ــداه ــا بـ ــرأس اإللـ ــه ح ــورس،
ُ
ومـجـمــوعــة م ــن ال ـصــاصــل ال ـتــي اســتـخــدمــت
في الطقوس الدينية واالحتفالية للمعبودة
حتحور ،وتماثيل صغيرة للمعبودة تــاورت
والمعبود جحوتي ،وكراسي صغيرة للوالدة،
وحــامــل قــرابـيــن كبير الـحـجــم ،وعـيــن أوج ــات

بعض القطع
مسجل عليها
أسماء ملوك من
األسرة الـ 26
أيمن عشماوي

المباخر األثرية

اإللهة حتحور
م ــن ال ــذه ــب ال ـخ ــال ــص ،وب ـقــايــا ق ـشــور ذهـبـيــة
ُ
استخدمت في تذهيب بعض ال ِقطع األخرى.
وأشار إلى أن البعثة اكتشفت مجموعة رائعة
َّ
ـدات
مــن الـمـنــاظــر ال ـم ـصــورة عـلــى ال ـعــاج لـسـيـ ٍ
يـحـمـلــن ال ـقــراب ـيــن ،وم ـنــاظــر ال ـح ـيــاة الـيــومـيــة
ألف ــراس الــدلـتــا ،بما فيها مــن نباتات وطيور
وحـيــوانــات ،وعـتــب كبير مــن الحجر الجيري
عليه نصوص باللغة الهيروغليفية بالنقش
ال ـغــائــر ،وج ــزء مــن لــوحــة ملكية لـمـلــك يــؤدي
ً
طقوسا دينية في معبد بوتو ،وبعض ال ِقطع
مسجل عليها نصوص وأسطر هيروغليفية،
واأللقاب الخمسة للملك بسماتيك األول ،واسم
الملكين "واح ايــب رع" و"أحـمــس الـثــانــي" من
ملوك األسرة الفرعونية الـ.26
ف ــي ال ـس ـيــاق ،ق ــال ال ـمــديــر ال ـع ــام آلثـ ــار كفر
الشيخ رئيس البعثة األثرية ،د .حسام غنيم ،إن
ً
ً
ضخما من الحجر
البعثة اكتشفت أيضا مبنى
ّ
ً
الجيري المصقول من الداخل يمثل بئرا للماء
المقدس المستخدم في الطقوس اليومية ،كما
جرى الكشف عن الطبقات العليا للتل من َّ
حمام
بطلمي من الطوب األحمر ،عليه طبقة بالط،
ويتكون من صالة بانيو وحوض للمياه ومكان
َّ
والحمام كله يخضع لدورة
لتسخين المياه،
مــائـيــة عـلــى أعـلــى مـسـتــوى مــن حـيــث تــزويــده
بالمياه أو صرفها خارجه.

توابل ةديرجلا
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بدر البلوشي يغادر «منزل رقم  »5المرعب
ً
استعدادا النطالق الفيلم في دور العرض السينمائية

بدر البلوشي ونجوم الفيلم

ملصق الفيلم

غ ــادر الـفـنــان بــدر البلوشي مــوقــع تصوير
فيلمه الجديد "منزل رقم  ،"5استعدادا النطالقه
ب ــدور ال ـعــرض الـسـيـنـمــائـيــة ،مـضـيـفــا" :قــريـبــا
ينطلق فيلم الرعب منزل رقم  5في دور العرض،
حيث انتهينا مــن التصوير ويخضع الفيلم
حاليا للعمليات الفنية".
وقال البلوشي ،لـ"الجريدة" ،إن الفيلم
من إخراجه وإنتاجه وبطولته ،وشاركه
في اإلخراج والتمثيل الفنان والمطرب
خــالــد بــوص ـخــر ،وال ـم ـخــرج الـمـســاعــد
عطية العجل ،واإلشــراف على اإلنتاج
ياسر العماري ،وهو من تأليف مشعل
عبدالوهاب.
وأضـ ـ ــاف أن ال ـف ـي ـلــم ب ـطــولــة عبير
أحمد وعماد العكاري وملك أبوزيد
وع ـلــي دش ـتــي وال ـغــال ـيــة ،م ــع ظـهــور
خ ـ ـ ــاص لـ ـلـ ـفـ ـن ــان ــة زه ـ ـ ـ ــرة الـ ـخ ــرج ــي
والـفـنــانـيــن ال ـش ـبــاب عـبــدالـلــه بهمن
وخ ــال ــد بــوصـخــر وض ـي ــوف الـشــرف
ال ـف ـنــان ـيــن ش ـه ــد س ـل ـم ــان وي ــوس ــف
محمد ،مــع مـشــاركــة خــاصــة للفنان
محمد الحملي.
وأشار إلى أن فيلم "منزل رقم "5
ت ـجــربــة سـيـنـمــائـيــة م ـم ـيــزة ،وعـمــل
يتضمن عناصر التشويق واإلثارة

حنين الغبرا تناقش نظريات العنصرية
البيضاء في أحدث إصداراتها
●

عزة إبراهيم

واألحداث المفاجئة ،حيث يصنف ضمن أفالم
الرعب ،ومقتبس عن عدد من األفالم العالمية،
مع إجراء معالجة فنية تتماشى مع المجتمع
الكويتي والخليجي.

تجربة إنتاجية
وأعرب البلوشي عن حماسه النطالق الفيلم
فــي دور الـسـيـنـمــا ،بـعــد أن اس ـت ـغــرق شهرين
من التصوير ،مؤكدا تشوقه لتلقي ردود فعل
الجمهور على تلك التجربة ،خاصة أنها أول
تجاربه في اإلنتاج السينمائي.
وأض ـ ــاف أن "ال ـع ـمــل ف ــي فـيـلــم م ــن إنـتــاجــي
الخاص ،إلى جانب اإلخراج وأداء دور البطولة،
بـعــد إن ـتــاج وإخـ ــراج الـعــديــد مــن المسرحيات
الناجحة ،كلها تحديات جديدة أخوضها ألول
مرة ،لذلك فإن نجاح الفيلم سيكون له وقع مهم
جدا في حياتي".
يذكر أن آخر أعمال بدر البلوشي كان الفيلم
السينمائي "قحفية هود" ،الذي انطلق عرضه
ب ــدور السينما أغسطس الـمــاضــي ،بمشاركة
الفنانين نــاصــر الـبـلــوشــي وعـبــدالـلــه المسلم
وخـ ــالـ ــد الـ ـعـ ـجـ ـي ــرب ،وه ـ ــو مـ ــن ت ــأل ـي ــف مــزيــد
المعوشرجي وإخراج أحمد الخضري.

١٥

مسك وعنبر

استضافت مكتبة "تكوين" بالشويخ حفل توقيع
كتاب د .حنين الغبرا عن كتابها األخـيــر" :النساء
المسلمات في مواجهة األنثوية البيضاء :التماهي
والـمـقــاومــة" ،وج ــاء عــدد مــن ال ـقــراء المهتمين إلى
المكتبة للحصول على توقيع الكاتبة مــع نسخة
من الكتاب.
وبهذه المناسبة قالت د .الغبرا ،إن الكتاب هو
أول الـمــؤلـفــات الـتــي تـنــاقــش نـظــريــات التقاطعية،
ونظريات العنصرية البيضاء ،وكذلك منهجيات ما
بعد االستعمار باللغة العربي.
وأوضحت أنه يركز على كيفية انتقال العنصرية
عبر أجساد النساء المسلمات اللواتي يعدن تمثيل
أو مقاومة العنصرية البيضاء من خالل ثالثة نماذج
أولية :المقموعة ،والمناصرة ،والقائدة اإلنسانية.
وتهدف د .حنين إلى إظهار ضرورة النقد البدئي
كــأسـلــوب يمكن أن يعلم الـقــارئ أو الـطــالــب كيفية
وسائل اإلعالم.
تفكيك الخطابات السائدة في ً
وأضافت أن الكتاب مناسب أيضا لعامة الناس
الذين يرغبون في فهم الطبيعة الخادعة لوسائل

حنين الغبرا توقع إصدارها
اإلعالم ،وبالتالي ،في الوقت الذي يتم فيه استخدام
النساء المسلمات كأدوات إعالمية من قبل وسائل
اإلعالم الغربية ،فإن هذا الكتاب مهم في تحليل كيف
يمكن للقراء البدء في الكشف عن األيديولوجيات
المهيمنة التي يتم نقلها من خالل النساء المسلمات.
الـجــديــر بــالــذكــر أن الـكـتــاب ال ــذي سـبــق كتابته
باللغة اإلنكليزية في عام  2018حصل على جائزة
أف ـضــل ك ـتــاب س ـنــوي مــن قـبــل جمعية االت ـصــاالت
الوطنية في الواليات المتحدة ،وهو متاح اآلن في
جميع أنحاء الشرق األوسط وأجزاء من أوروبا.

طافش تثير الجدل بانتقادها صوت أديل
أثــارت الممثلة السورية نسرين طافش الجدل بعد منشورها عبر
حسابها على مواقع التواصل االجتماعي ،والــذي انتقدت فيه صوت
الفنانة العالمية أديل.
وكتبت نسرين" :بمناسبة انو اغنية اديل الجديدة انتشرت كالنار في
الهشيم خطرلي قول هالكلمتين انا بعمري ما سمعت غنية ألديل كاملة
اال وغيرت المحطة فورا او وقفت الغنية اللي طلعت بشكل عشوائي على
اليوتيوب من كمية الطاقة السلبية اللي فيها" .لتنهال عليها التعليقات
المنتقدة لرأيها ،ما اضطرها إلى الــرد بأسلوب ساخر" :ال خالف مع
الزميلة أديل ...صوتها جبار طبعا ...أنا ال أنتقد أشخاص أنتقد أفكار،
الفكرة اني ما بحب اغانيها أنا حرة وما بطيق أغاني النكد والطاقات
السلبية ان شاءالله تكون جايبه مليار مشاهدة مو ضروري سوق مع
السوق كيفيي ...أغاني الشجن الدافئة والشوق غير أغاني النكد".

نسرين طافش

بعد النقلة النوعية التي أحدثتها أكاديمية البا منذ  7سنوات
من أجواء االنتخابات

●

فضة المعيلي

أجرت رابطة األدباء الكويتيين
انتخاباتها لتشكيل مجلس إدارة
ج ــدي ــد ،وخ ــاض ــت االن ـت ـخ ــاب ــات
قــائـمــة األدبـ ــاء الـتــي تـكــونــت من
د .خ ــال ــد رمـ ـض ــان ،واإلع ــام ـي ــة
أمــل عبدالله ،والـشــاعــر د .خلف
الخطيمي ،والكتاب عبدالعزيز
التويجري ،ومزيد المعوشرجي،
ود .مـحـمــد الـبـغـيـلــي ،وعـبــدالـلــه
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــص ،أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـكـ ـ ــاتـ ـ ــب
عبداللطيف الـخـضــر فـقــد رشــح
نفسه مستقال.
وأث ـن ــاء االن ـت ـخــابــات بــاشــرت
ال ـل ـج ـن ــة ،ال ـم ـخ ــول ــة مـ ــن وزارة
ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة والـعـمــل،
م ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة عـ ـمـ ـلـ ـي ــة االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراع،

بـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــدق ـ ـ ـيـ ـ ــق ع ـ ـ ـلـ ـ ــى األدب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
المستوفين لـلـشــروط ،لضمان
سير عملية االقتراع بانضباط
وسالسة ،وأسفرت النتيجة عن
ف ــوز د .خــالــد رم ـضــان بالمركز
األول ،ود .خـ ـل ــف ا ل ـخ ـط ـي ـمــي
بالمركز الـثــانــي ،والـثــانــي مكرر
د .محمد البغيلي ،والمركز الرابع
أمــل عبدالله ،والمركز الخامس
عبدالعزيز التويجري ،والمركز
الـ ـس ــادس م ــزي ــد ال ـم ـعــوشــرجــي،
وال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــز الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــع عـ ـب ــدالـ ـل ــه
ال ـب ـص ـيــص ،وجـ ــاء عـبــدالـلـطـيــف
الخضر في المركز الثامن.

سماحة ّ
تشوق جمهورها
ألغنيتها «يا شباب يا بنات»

اللبنانية
شـ ّـوقــت الـفـنــانــة
ك ـ ـ ــارول س ـم ــاح ـ ة مـتــابـعـيـهــا
ألغ ـن ـي ـت ـه ــا ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ـت ــي
ستطرحها بعنوان "يا شباب
ي ـ ــا ب ـ ـ ـنـ ـ ــات" ،وذلـ ـ ـ ــك بـ ـص ــورة
الفـتــة نشرتها فــي صفحتها
الخاصة على موقع التواصل
االجتماعي.
وأع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارول أنـ ـه ــا
سـ ـ ـتـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــق الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل خ ـ ـ ــال
يــومـيــن وعـلـقــت قــائ ـلــة" :بعد
أغـنـيـتــي "شـ ـك ــرا" ال ـلــي نــزلــت
بـشـهــر ف ـبــرايــر ال ـمــاضــي ،أنــا
مـ ـتـ ـش ــوق ــة ومـ ـحـ ـمـ ـس ــة أك ـت ــر
مـ ـنـ ـك ــن ل ـت ـس ـم ـع ــوا أغ ـن ـي ـت ــي
الجديدة ياه" شباب يا بناته"
باليومين اللي جايين".
وك ــان ــت ك ـ ــارول ق ــد أع ــادت
نشر فيديو من مقابلة أجرتها
م ـع ـه ــا اإلع ــامـ ـي ــة جـيـسـيـكــا
عـ ـ ـ ـ ـ ــازار ،وه ـ ـ ــي تـ ـتـ ـح ــدث عــن
تربية الـمــرأة للرجل وتربية
األطفال بشكل عام ،والتفرقة
ف ــي ال ـتــرب ـيــة ب ـيــن الـصـبـيــان
والبنات.
وأشارت كارول إلى أن األم
ً
دائـ ـم ــا م ــا ت ـل ـجــأ إلـ ــى تمييز
الـ ـصـ ـب ــي عـ ـ ــن الـ ـفـ ـتـ ـي ــات فــي
التربية ،وتمتنع عن قسوته
فــي بعض األحـيــان ،فــي وقت
ت ــدع ال ـف ـتــاة ت ـص ــارع الـحـيــاة
بمفردها ،فتصبح ذات خبرة
أوسع.

ول ـف ـتــت س ـمــاحــة االن ـت ـبــاه
إلى أنه يجب على الصبي أن
يتحلى بالشجاعة كي يختبر
الحياة أكثر.
وف ـ ــي الـ ــوقـ ــت ع ـي ـنــه قــالــت
ً
ك ــارول إن هـنــاك نـســاء أيضا
ً
ّ
ال يمكن العيش معهن تماما،
ً
كما أن هناك رجاال ال يطاقون.

بـ ـع ــد  7سـ ـ ـن ـ ــوات عـ ـل ــى ال ـن ـج ــاح
الـ ــذي حـقـقـتــه مـســرحـيــة "م ــن هــوى
األن ــدل ــس" لـلـكــاتـبــة فــارعــة الـسـقــاف
ر ئ ـي ـس ــة م ـج ـل ــس إدارة أ ك ــاد ي ـم ـي ــة
لوياك للفنون األدائية  -البا ،عادت
ال ـم ـســرح ـيــة األن ــدل ـس ـي ــة الـكــويـتـيــة
إلــى الــواجـهــة ،مــن خــال اختيارها
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب م ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة مـ ـص ــري ــة
وم ـســرح ـي ـت ـيــن إس ـبــان ـي ـت ـيــن ،لـنـيــل
شـهــادة الــدك ـتــوراه مــن كلية اآلداب
ف ـ ــي ج ــامـ ـع ــة اإلس ـ ـك ـ ـنـ ــدريـ ــة ،ت ـحــت
عـ ـن ــوان "ال ـم ـن ـص ــور ب ــن أبـ ــي عــامــر
بين المسرح العربي واإلسباني –
درا ســة مقارنة" ،للباحثة المصرية
دعاء فليفل.
واخـ ـ ـت ـ ــارت د .ف ـل ـي ـفــل شـخـصـيــة
م ـل ــك األنـ ــدلـ ــس ال ـم ـن ـص ــور ب ــن أب ــي
عــامــر ،وتـعـمـقــت فــي كـيـفـيــة تعامل
المسرحين العربي واإلسباني على
حد ســواء مع شخصيته ،من خالل
ا لـمـقــار نــة بين  4مسرحيات عربية
وإسـ ـب ــانـ ـي ــة :م ـس ــرح ـي ــة "م ـ ــن ه ــوى
األندلس" للكاتبة فارعة السقاف من
الكويت ،ومسرحية "وداعــا قرطبة"
لـلـكــاتــب مـحـمــد نــاصــف م ــن مـصــر،
ومسرحية "المنصور بن أبي عامر"
للكاتب أنطونيو جــاال ،ومسرحية

"أ طـفــال الرا السبعة" للكاتب خوان
دي كويبا.

قراءة معمقة للتاريخ
وأوضحت الباحثة دعاء فليفل أن
"المقارنة اقتصرت على النصوص
المسرحية وكيفية كتابة الشخصية،
ولم تتطرق إلى العرض المسرحي"،
مضيفة" :أعتقد أن األسـتــاذة فارعة
ال ـس ـقــاف واألسـ ـت ــاذ مـحـمــد نــاصــف
أب ــدع ــا ف ــي اسـتـخــدامـهـمــا الـمـنـظــور
العربي وقراءتهما العميقة والدقيقة
ل ـل ـت ــاري ــخ ،ف ـق ــد ن ـق ــل االث ـ ـنـ ــان واقـ ــع
األحداث كما ذكرت في كتب التاريخ،
وكانا قريبين جدا في مقاربتهما".
و ك ـ ــا ن ـ ــت ك ـل ـي ــة اآلداب ب ـجــا م ـعــة
اإلسكندرية شكلت لجنة لمناقشة
رســالــة ال ــدك ـت ــوراه للباحثة فليفل،
تحت إشراف أستاذ األدب المقارن د.
محمد عناني ،الذي تولى كذلك مهمة
المناقشة ،إلــى جانب أسـتــاذ األدب
العربي في جامعة االسكندرية د .زين
الدين الشيخ ،وأستاذ األدب العربي
في جامعة حلوان د .بهاء حسب الله.
ال ـجــديــر ذكـ ــره أن مـســرحـيــة "مــن
هوى األندلس" تعد أحد أهم األعمال

مشهد من المسرحية
ال ـم ـســرح ـيــة واالس ـت ـع ــراض ـي ــة الـتــي
قــدمـتـهــا أكــادي ـم ـيــة "البـ ـ ــا" ،وتـسـلــط
المسرحية الضوء على توسع نفوذ
محمد بن أبي عامر ،المشهور بلقب
الحاجب المنصور.
ونجحت "من هوى األندلس" ،التي
كتبتها فــار عــة السقاف وأخرجتها

افتتاح بيت الموسيقى األحد المقبل
يـ ـفـ ـتـ ـت ــح بـ ـ ـي ـ ــت الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى
األح ـ ـ ــد ال ـم ـق ـب ــل ،ب ـح ـض ــور وزيـ ــر
اإلعـ ـ ـ ــام وال ـث ـق ــاف ــة وزيـ ـ ــر ال ــدول ــة
لـشــؤون الشباب رئيس المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
عبدالرحمن المطيري.
وت ـحــدث عضو اللجنة العليا
لبيت الموسيقى د .محمد الديهان،
في تصريح صحافي ،عن مشروع
بـيــت الـمــوسـيـقــى وأه ــداف ــه ،وهــي
أن ي ـكــون حــاضـنــة للموسيقيين
والـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن والـ ـ ـفـ ـ ــرق ال ـغ ـنــائ ـيــة
الشعبية ،وأن تكون هناك حفالت
منظمة للفرق الغنائية الشعبية،
وف ـقــا لــرزنــامــة بـيــت الـمــوسـيـقــى،
إضافة إلى التعليم الموسيقي وفق
مناهج يشرف عليها أكاديميون
لبعض اآلالت الموسيقية كالبيانو
والـعــود والكمان ،وستكون هناك
ن ـ ــدوات يـحــاضــر فـيـهــا نـخـبــة من
األساتذة المتخصصين والفنانين،

محمد الديهان

وورش عمل آللتي القانون والكمان،
وورشـ ـ ــة ع ــن ص ـنــاعــة آل ــة الـكـمــان
وال ـ ـعـ ــود وك ـي ـف ـيــة اخ ـت ـي ــار اآلل ـ ــة،
وورشة بعنوان "ايقاعات من التراث
الكويتي".
وب ـ ـيـ ــن د .ال ـ ــديـ ـ ـه ـ ــان أن بـيــت

ال ـمــوس ـي ـقــى سـيـشـتـمــل ع ـلــى دار
الـ ـكـ ـت ــاب ،وه ـ ــي م ـك ـت ـبــة س ـت ـكــون
مـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة ف ـ ـ ــي الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى
للباحثين والراغبين في المعرفة
ودار ال ـف ـنــون الـشـعـبـيــة ،وتشمل
تــاريــخ ال ـفــرق الغنائية الشعبية
المعتمدة فــي المجلس الوطني،
وعرض بعض اآلالت المستخدمة
ف ــي الـ ـف ــرق ال ـغ ـنــائ ـيــة الـشـعـبـيــة،
ك ـمــا سـيـتــم عـ ــرض ب ـعــض اآلالت
الموسيقية لبعض الدول اآلسيوية
واالفريقية.
ول ـف ــت إلـ ــى أن ح ـفــل االف ـت ـتــاح
سينطلق في بيت الموسيقى بحفل
موسيقي لفرقة الـلـيــوان ،ويحيي
الحفل عدد من المواهب الشبابية،
إضافة إلى الفنان جاسم بن ثاني،
كما سيدشن كـتــاب منهج خليل
كــارادومــان آللــة القانون للدكتور
بسام البلوشي.

ً
أنغام :كفاكم أخبارا سخيفة

كارول سماحة

أعــربــت الـفـنــانــة أن ـغــام عــن استيائها مــن بعض
األشخاص الذين روجوا لشائعة ارتباطها مؤخرا،
وخـ ــرجـ ــت عـ ــن ص ـم ـت ـهــا ووص ـ ـفـ ــت ت ـل ــك ال ـشــائ ـعــة
بـ"السخيفة" ،عبر حسابها على "إنستغرام" ،وعلقت:
"لألسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب
ً
عني أخبارا كاذبة وسخيفة زيها ...كفاية سخافة
يا سخيف منك ليه ...أنغام".
ً
من ناحية أخرى ،طرحت الفنانة أنغام ،مؤخرا،
أحدث أغانيها بعنوان "ونفضل نرقص" ،عبر قناتها

درة تطير إلى بيروت قريبًا
بسبب «المشرحة»

فضة المعيلي

مسرحية «من هوى األندلس» إلى الواجهة
ً
مجددا في رسالة دكتوراه مصرية

«قائمة األدباء» تفوز
في انتخابات «الرابطة»

خبريات

بموقع "يوتيوب" ،من كلمات وألحان عزيز الشافعي،
وتوزيع وسام ،والكليب من إخراج عادل جمال.
وحرصت أنغام خالل األيام الماضية على حضور
مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" للنجم يحيى
الفخراني ،ونشر مخرجها مجدي الهواري صورا
تجمعه بفريق العمل على المسرح ،وعلق" :لما نتكلم
عن الحالوة وعن ليلة حلوة يبقى الزم تكون فيها
الحلوة أنغام نورتينا يا غالية".

ش ـيــريــن ح ـج ــي ،ف ــي تـجـسـيــد قصة
الـ ـح ــب والـ ـخـ ـي ــان ــة وال ـ ـ ـصـ ـ ــراع عـلــى
السلطة ،وقد عرضت عام  2014في
الكويت ،إضافة إلى عرض في بيروت
ع ـل ــى مـ ـس ــرح ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
األم ـي ــرك ـي ــة ب ــدع ــوة م ــن ال ـم ـهــرجــان
الدولي للمسرح الجامعي.

الرجيب :متوترة وسعيدة
بمشاركتي في عمل تراثي
●

تستعد الفنانة التونسية
درة للسفر إلى العاصمة
اللبنانية بيروت والبقاء
هناك مدة شهر لالنتهاء
من تصوير دورها في
مسلسل "املشرحة" ،الذي
تقوم ببطولته ويفترض
تصويره بالكامل في
لبنان.
املسلسل الذي ينتمي إلى
نوعية األعمال القصيرة،
وتدور أحداثه في 10
حلقات فقط كتبه ويخرجه
تامر نادي ،ويجري في
الوقت الحالي االستعداد
لكل التفاصيل الخاصة
به من مواقع تصوير
وديكورات وغيرها من
التجهيزات ،التي تتابع درة
جزءًا منها عن ُبعد بالفعل.
درة ستخوض السباق
الدرامي الرمضاني املقبل
بمشروع جديد تبدأ
تصويره بعد عودتها
من لبنان ،في وقت تتكتم
تفاصيله في الفترة
الحالية إلى حني إعالن
فريق العمل بالكامل،
بحسب اتفاقها مع الشركة
املنتجة.

جلسات عمل بين أحمد
حلمي وروبي

بدأ الفنان أحمد
حلمي جلسات العمل
التحضيرية املكثفة
لفيلمه الجديد "إكس"
املقرر عرضه بداية
العام املقبل بالشاشات
السينمائية ،ويتعاون
فيه مع كل من روبي،
ونور إيهاب ،وسيد
رجب.
الفيلم الذي كتبه هيثم
دبور ويخرجه محمد
شاكر خضير من
املقرر أن يتم تصويره
بالكامل داخل مصر
بغضون  6أسابيع،
ليجري بعدها إجراء
عملية املونتاج
واملكساج الخاصة
بالفيلم.
حلمي سيعود من
للسينما
خالل الفيلم
ّ
بعد غياب ،لذا فضل
التركيز على مشروعه
الجديد ،وعدم التوجه
مع زوجته منى زكي
إلى الجونة ،لحضور
فعاليات املهرجان
السينمائي ،خصوصا
مع ضيق الوقت املتبقي
على انطالق التصوير.

حماقي يكثف حفالت
ألبومه «يا فاتني»

نرمين أحمد

تـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــة كـ ـف ــاح
الــرج ـيــب ف ــي رم ـض ــان ال ـقــادم
ب ـم ـس ـل ـس ـل ـيــن ،أولـ ـهـ ـم ــا "ه ـيــا
الـ ـ ــروح" ،وقــالــت الــرج ـيــب عن
ه ـ ـ ـ ــذا :سـ ـعـ ـي ــدة ب ـم ـش ــارك ـت ــي
فــي مسلسل هـيــا ال ـ ــروح ،من
إخــراج حمد الـبــدري ،والعمل
مــن بطولة عــدد مــن الفنانين
والـفـنــانــات الـمـمـيــزيــن ،منهم
نــور وإبــراهـيــم الحربي وبــدر
الشعيبي وليلى عبدالله.
وأردف ـ ـ ـ ــت :أق ـ ـ ـ ّـدم شـخـصـيــة
شهد ،وهي شخصية جديدة
بــال ـن ـس ـبــة لـ ــي ،ف ـهــي إن ـســانــة
غير سوية ومتعالية ،ودائما
مــا تـكــون فــي حــالــة مشاجرة
وص ــراع مــع ابـنــة عمها التي
تكرهها لعدة أسباب ستظهر
في العمل للمشاهد.
وأضافت :وهنالك مسلسل
آخ ـ ــر أعـ ـم ــل ع ـل ــى الـتـحـضـيــر
لـ ـ ـ ــه ،وهـ ـ ـ ــو أيـ ـ ـض ـ ــا ل ـل ـم ــوس ــم
الرمضاني ،وسعيدة جدا به،
لكنني أيضا متوترة للغاية
هو عمل تراثي بعنوان "نوح
ّ
تمنيت تقديم
العين" ،ولطالما
عمل تراثي ،وهذا سبب خوفي
وتــوتــري وسـعــادتــي ،وأخـيــرا
ســأقــدم دورا مختلفا عــن كل
ما ّ
قدمته ،والعمل من تأليف

كفاح الرجيب

جمال صقر وإخراج مصطفى
رش ـي ــد ،م ــع مـجـمــوعــة كـبـيــرة
من النجوم والفنانين ،منهم
م ـح ـم ــد ال ـم ـن ـص ــور وح ـس ـيــن
المنصور وكثير من الفنانين
ال ــذي ــن ال أرغ ـ ــب ف ــي أن أغـفــل
ذكــر أحــدهــم ،وسأكتفي بهذا
القدر ،فال أستطيع أن أصرح
عن تفاصيل أكثر ،وأتمنى أن
يكون النجاح حليف العملين،
وأن يـ ـسـ ـتـ ـمـ ـت ــع ا لـ ـجـ ـمـ ـه ــور
بـ ـمـ ـش ــاه ــدتـ ـه ــا ف ـ ــي رمـ ـض ــان
المقبل إن شاء الله.

يكثف الفنان محمد
حماقي من نشاطه
الفني خالل الفترة
الحالية للترويج
أللبومه الجديد "يا
فاتني" ،الذي طرحه
خالل الفترة املاضية.
وسيحيي حماقي
حفال كبيرا بالعاصمة
األردنية عمان الخميس
املقبل ،على أن يعود
للقاهرة في صباح
اليوم التالي مباشرة،
إلحياء حفل آخر
بجامعة الدلتا مساء
الجمعة.
ويعيش الفنان حالة
من النشاط منذ طرحه
البومه عبر عدة
حفالت ،حيث اتفقت
الشركة املنتجة لاللبوم
واملسؤولة عن أعماله
على سلسلة حفالت
من بينها عدة حفالت
بالجامعات املصرية
خالل األسابيع املقبلة.

ةديرجلا
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دوليات

لبنان :خالف جديد بين بري وعون على «ترسيم الحدود»

نصرالله افتتح موسم االنتخابات باستعراض للقوة
بيروت  -منير الربيع

دخل لبنان في زمن االنتخابات،
التي تأتي وسط أسوأ أزمة
اقتصادية تعيشها البالد
وتوتر سياسي وطائفي
يقابله حراك مدني يدعو إلى
تغيير شامل .وافتتح الموسم
االنتخابي بخطاب ناري لألمين
العام لحزب الله ،حسن
نصرالله ،وبتصاعد الخالفات
بين َ
رئيسي الجمهورية
ميشال عون ومجلس النواب
نبيه بري.

لم تطفئ اشتباكات الطيونة
األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــت الـ ـح ــري ــق
الـسـيــاســي دائ ــم االش ـت ـعــال بين
حركة أمل والتيار الوطني ّ
الحر
بــل على العكس اتـســع الخالف
ليشمل مسألة ترسيم الحدود.
وبينما سارع رئيس مجلس
النواب نبيه بري لمنع تداعيات
مــا حـصــل فــي عـيــن الــرمــانــة من
الـ ـتـ ـف ــاق ــم ،ك ــان ــت االشـ ـتـ ـب ــاك ــات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة تـ ـتـ ـص ــاع ــد ب ـي ـنــه
وب ـي ــن رئ ـي ــس «ال ـت ـي ــار الــوطـنــي
ّ
الحر» جبران باسيل في جلسة
المجلس النيابي أمس األول.
وخ ـ ـ ـصـ ـ ــص جـ ـ ـ ـ ـ ــدول أعـ ـ ـم ـ ــال
الـجـلـســة إلق ـ ــرار ت ـعــديــات على
قانون االنتخاب وتحديد موعد
االن ـت ـخــابــات ،بـعــدمــا أص ــر بـ ّـري
على إقــرار القانون قبل الدخول
في سجاالت سياسية أو قضائية
حـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات واألح ـ ـ ـ ـ ــداث
األخـ ـي ــرة ،م ــا ك ــان س ـيــؤثــر على
مـ ـس ــار ال ـج ـل ـس ــة وم ـج ــري ــات ـه ــا،
وقد يتم تطيير النصاب فترفع
الجلسة بدون إقرار التعديالت.
واس ـت ـب ـق ــت ال ـج ـل ـســة بـجــولــة
اتـ ـص ــاالت ب ـيــن مـخـتـلــف ال ـقــوى
ل ـم ـحــاولــة ال ـق ـفــز فـ ــوق ال ــدخ ــول
في سجاالت وصراعات لتمرير
قــانــون االنـتـخــابــات ،بينما لجأ
ب ـ ّـري إلــى رفــع الجلسة مباشرة
بعد إقرار القانون حتى ال تتحول
إلى حلبة صراع سياسي.
وكـ ـ ـ ــان يـ ـفـ ـت ــرض أن تـحـضــر
فــي الجلسة «حــادثــة الطيونة»،
واقـتــراح تشكيل هيئة قضائية
اتـ ـه ــامـ ـي ــة ل ـل ـن ـظ ــر ف ـ ــي قـ ـ ـ ــرارات
المحقق العدلي طــارق البيطار
ف ــي تـفـجـيــر م ــرف ــأ بـ ـي ــروت ،لكن
الخالفات السياسية حالت دون
طرحها.
وي ـع ـت ـبــر ب ـ ـ ّـري هـ ــذه الـهـيـئــة،
الـ ـت ــي ت ـل ـت ــف ع ـل ــى ص ــاح ـي ــات
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس األعـ ـ ـل ـ ــى ل ـم ـحــاك ـمــة

ً
مستقبال هوكشتاين والوفد المرافق في القصر الجمهوري أمس (رويترز)
عون
الــرؤســاء وال ــوزراء وصالحيات
ً
المجلس النيابي ،مطلبا لرئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة وصـ ـه ــره ج ـب ــران
بــاسـيــل إلب ـقــاء الـكـلـمــة األخـيــرة
لهما في أي ملف قضائي.
وفي الحصيلة ،أقر المجلس
ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــي تـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــات قـ ــانـ ــون
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب وسـ ـقـ ـط ــت م ـطــالــب
كبيرة طالب بها باسيل ،وهي
تصويت المغتربين لستة نواب
وإنشاء «ميغاسنتر» ،باإلضافة
إلــى تحديد مــوعــد االنتخابات
فـ ـ ــي  27م ـ ـ ـ ـ ــارس ،األم ـ ـ ـ ــر الـ ـ ــذي
ً
اع ـتــرض عليه بــاسـيــل ،ملوحا
بالطعن.
وبحسب ما تشير المعلومات
ف ـق ــد ح ـص ــل ات ـ ـفـ ــاق ب ـي ــن ت ـيــار
«المستقبل» وحركة «أمــل» على
بند تصويت المغتربين ا لــذي
رفـضــه «الـتـيــار الــوطـنــي الـحـ ّـر»
و«حزب الله».

وب ــال ـت ــال ــي أصـ ـب ــح ال ـق ــان ــون
أم ــام خـيــاريــن ،وســط معلومات
تفيد بأن رئيس الجمهورية قد
ً
ال يوقعه وسيحيله مجددا إلى
المجلس النيابي ،الذي قد يقره
ً
م ـجــددا وهــو مــا سيقابله عــون
بالطعن بالقانون أمام المجلس
الدستوري.
ال ـخ ــاف ــات ب ـيــن بـ ــري وع ــون
ً
تنعكس أيضا في ملف ترسيم
ال ـحــدود الـبـحــريــة .فـهــذا الملف
ً
يـتـقــدم أي ـضــا عـلــى مــا ع ــداه مع
زي ــارة الـمــوفــد األمـيــركــي آمــوس
هوكشتاين إلــى بيروت ولقائه
المسؤولين اللبنانيين للبحث
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــول إلـ ـ ـ ـ ــى تـ ـس ــوي ــة
ح ــول عـمـلـيــة ال ـتــرس ـيــم ،يعتمد
ه ــوكـ ـشـ ـت ــاي ــن آل ـ ـيـ ــة الـ ـتـ ـف ــاوض
الـمـكــوكـيــة أي م ــن خ ــال إج ــراء
زي ـ ــارات بـيــن لـبـنــان وإســرائ ـيــل
لطرح وجهات النظر المتبادلة،

وه ــذا يعني التخلي عــن أسس
ال ـ ـم ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ف ــي
الناقورة ،وعدم ترؤس جلسات
ً
التفاوض لبنانيا من قبل وفد
عسكري تقني.
وبحسب ما تشير المعلومات،
فـ ـ ـ ــإن عـ ـ ـ ــون ي ـ ــواف ـ ــق عـ ـل ــى ه ــذه
اآلل ـ ـيـ ــة مـ ــن ال ـ ـم ـ ـفـ ــاوضـ ــات ،وال
يـمــانــع أن ي ـش ــارك فـيـهــا خـبــراء
عسكريون وتقنيون ،فيما حتى
اآلن الــرئـيــس نبيه بــري ال يــزال
يتحفظ عن اآللية على الرغم من
إص ــراره على ض ــرورة الوصول
ّ
إل ــى ح ــل ســريــع حـمــايــة لـلـثــروة
اللبنانية في البحر.
االقـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــراح ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـح ـم ـل ــه
هوكشتاين سيحتاج إلــى وقت
ّ
طويل للوصول إلى حل بشأنه،
ً
وخ ـصــوصــا أن ــه يـقـتــرح إنـشــاء
شــركــة أم ـيــرك ـيــة قــاب ـضــة تعمل
عـلــى اسـتـخــراج الـنـفــط وتــوزيــع

العائدات المالية على الطرفين
وإن لم يتم التوصل إلى صيغة
نـهــائـيــة لـمـســألــة الـتــرسـيــم وفــي
ظــل الـخــافــات المستمرة حــول
المساحة التي سيحصل عليها
لبنان.
كـ ــل ال ــوق ــائ ــع ت ـش ـي ــر إل ـ ــى أن
لـبـنــان دخ ــل عـصــر االنـتـخــابــات
ال ـن ـيــاب ـيــة الـ ـت ــي س ـت ـج ــري بـعــد
ح ــوال ــي خ ـم ـســة أشـ ـه ــر ،م ــع مــا
يعنيه ذلــك مــن ارتـفــاع منسوب
التوتر أو التصعيد السياسي
ل ــزوم الحاجة االنتخابية ،وقد
كــان أمـيــن عــام حــزب الـلــه حسن
نصرالله أول من افتتح الموسم
االنتخابي بكالمه التصعيدي
الـكـبـيــر ض ــد ال ـق ــوات اللبنانية
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة أح ـ ــداث ال ـط ـيــونــة
ً
أمس االول ،متهما القوات بأنها
مـ ـش ــروع ح ـ ــرب أه ـل ـي ــة وبــأن ـهــا
ً
تمثل خـطــرا على المسيحيين.

كـ ـ ـ ـ ــام نـ ـ ـص ـ ــر ال ـ ـ ـلـ ـ ــه ت ـض ـم ــن
م ـج ـمــوعــة رس ــائ ــل أولـ ـه ــا فـتــح
الـمـعــركــة االنـتـخــابـيــة لمصلحة
حـ ـلـ ـف ــائ ــه الـ ـمـ ـسـ ـيـ ـحـ ـيـ ـي ــن ضــد
«ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات» ف ـ ــي م ـ ـحـ ــاولـ ــة م ـنــه
لمحاصرتها أو عزلها .ثانيها
م ـ ـحـ ــاو لـ ــة زرع ا ل ـ ـش ـ ـقـ ــاق ب ـيــن
«ال ـ ـقـ ــوات» وأي طـ ــرف سـيــاســي
آخــر ،ثالثها واألهــم استعراضه
للقوة العسكرية التي يمتلكها
وهي تصل إلى  100ألف عسكري
مدربين ومجهزين.
ك ــام نـصــر ال ـلــه التصعيدي
هــدفــه اح ـتــواء أي تصعيد على
األرض بعد ما جرى في الطيونة،
ألن ـ ــه ال ي ــري ــد الـ ــدخـ ــول فـ ــي أي
ً
اش ـت ـب ــاك ق ــد ي ــرت ــد ع ـل ـيــه سـلـبــا
ً
مسيحيا ،في مقابل تركيزه على
تحصيل المكاسب السياسية من
وراء ما حصل.

ال تثبيت للدوالر ...واستئناف «التدقيق» في حسابات المصرف المركزي
تراجع وزير االقتصاد والتجارةأمين سالم ،عن تصريح قال فيه إن الحكومة
ً
ستثبت سعر صرفالــدوالر على  12ألف ليرة ،مشيرا إلى أنه «حصل التباس
فيما ذكرت .للتوضيح ،إن العمل على خفضسعر الصرف إلى  12ألف ليرة ،وهو
تقدير شخصي ،مبني على معطيات تعمل عليهاالحكومة معالمجتمع الدولي
وصندوق النقد والبنك الدولي ومع كل الجهات المعنية لمساعدتنا على إعادة
تحريك الوضع االقتصادي بما يتيح خفض سعر الصرف الى ما بين  10الى 12
ألف ليرة .في أي حال ،المعطيات اإليجابية والتوقعات بالنسبة الى المؤشرات
االقتصادية على مدى األشهر الثمانية المقبلة واإلجراءات الالزمة ،في مقدمها
نجاح مفاوضاتنا مع صندوق النقد ،هي وحدها القادرة على مساعدة الحكومة
ُ
ً
ً
لخفض سعر الصرف .وتاليا ما ذكرته عن سعر الـ  12ألفا هو رهن ورشة عمل
ّ
مكثفة».
إلى ذلك ،بعد نحو عام من تعليقها لتعذر حصول الشركة على كافة المستندات

المطلوبة ،من المقرر أن تستأنف شركة «ألفاريز ومارسال» اليوم ،عمليات التدقيق
الجنائي في حسابات المصرف المركزي في لبنان.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية ،أن رئيس الجمهورية التقى ،أمس ،المسؤول في
«الفاريز ومــارســال» جايمس دانـيــال ،الــذي أطلعه «على مباشرة الشركة اليوم،
التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان بعد إنجاز كل الترتيبات
المتعلقة بذلك.
وقال مدير عام وزارة المالية اللبنانية جورج معراوي ،إن فريق الشركة وصل
ً
أمــس األول ،وباشر الترتيبات ،مشيرا إلــى أنــه «بحسب العقد ،لــدى الشركة 12
ً
أسبوعا لجمع المعلومات وإعداد تقريرها».
ً
وأثار التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي العام الماضي جدال
ً
واسعا في لبنان.
وف ــي نــوفـمـبــر  ،2020أن ـهــت «أل ـفــاريــز وم ــارس ــال» عـقــدهــا ال ـمــوقــع مــع لبنان

للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي ،بعد تعذر حصولها على كافة
المستندات المطلوبة منه .وقال المصرف المركزي وقتها ،إن الحصول على تلك
المعلومات يعارض قانون السرية المصرفية.
ً
وفــي ديسمبر ،أقـ ّـر مجلس الـنــواب قانونا نص على تعليق العمل بالسرية
المصرفية مدة عام لفتح المجال أمام إعادة إطالق التدقيق الجنائي.
وبعد أشهر من المماطلة والجدل بين األطــراف المعنية ،وقــع وزيــر المالية
يوسف خليل الشهر الماضي عقد التدقيق الجنائي مع الشركة المذكورة.
لكن خـبــراء يشككون فــي إمكانية تمكن مدققي الشركة مــن إتـمــام مهمتهم،
ً
نظرا إلى شروط العقد والوقت المحدد لهم ،في بلد يغيب فيه مفهوم المساءلة
والمحاسبة .وقــال المحلل المالي مايك عــازار« :طالما أنــه ليس لــدى المدققين
وصول مباشر الى الخوادم وأنظمة المعلوماتية والمحاسبة ،وال يخضع العمل
ً
إلشراف الجهات المختصة ،فإنني ال أتوقع شيئا» من عملية التدقيق.

مباحثات سعودية  -أميركية تركز على «نووي إيران»
بن فرحان ومالي يتفقان على تعزيز العمل لوقف الدعم اإليراني للميليشيات اإلرهابية بالمنطقة
وس ــط حـ ــراك دب ـلــومــاســي دولـ ــي وإقـلـيـمــي
إلحـ ـ ـ ــداث اخ ـ ـتـ ــراق ي ـح ـل ـحــل الـ ـجـ ـم ــود بـمـلـفــي
البرنامج الـنــووي اإليــرانــي والـصــراع اليمني،
اسـتـقـبــل وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـس ـع ــودي ،األمـيــر
فيصل بن فــرحــان ،مبعوث الــواليــات المتحدة
األميركية الخاص لشؤون إيــران روبــرت مالي
في مقر وزارة الخارجية بالرياض.
وجرى خالل االستقبال استعراض التعاون
الثنائي بين المملكة والواليات المتحدة بشأن
الملف النووي اإليراني والمفاوضات الدولية
ال ـج ــاري ــة ب ـه ــذا الـ ـش ــأن ،إض ــاف ــة إلـ ــى مـنــاقـشــة
تكثيف الجهود المشتركة للتصدي لالنتهاكات
اإليرانية لالتفاقيات والمعاهدات الدولية ،كما
تناول الجانبان أهمية تعزيز العمل المشترك
لوقف الــدعــم اإليــرانــي للميليشيات اإلرهابية
التي تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق األوسط
والعالم.
وقـ ـب ــل ذل ـ ـ ــك ،ع ـق ــد وزي ـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـل ـش ــؤون
الـخــارجـيــة عـضــو مـجـلــس الـ ـ ــوزراء الـسـعــودي
عادل الجبير ،في مقر الوزارة بالرياض ،أمس،
ً
اجتماعا مع مالي ناقشا خالله آخــر تطورات
األوضاع في المنطقة.
وذك ـ ــرت وك ــال ــة األنـ ـب ــاء ال ـس ـعــوديــة «واس»
أن ال ـجــان ـب ـيــن «تـ ـب ــادال وج ـه ــات ال ـن ـظــر حـيــال
الموضوعات ذات االهتمام المشترك».
في موازاة ذلك ،عقد مالي مشاورات مع وزير
الخارجية اليمني أحمد بن مبارك ،في الرياض،
حيث دعا األخيرة الواليات المتحدة والمجتمع
الدولي إلى تكثيف الضغوط على طهران لوقف
دعم جماعة «أنصار الله» الحوثية المتمردة.
وحـ ــذر ب ــن م ـب ــارك ،م ــن ال ـ ــدور الـ ــذي وصـفــه
بـ»الخبيث» الذي تلعبه إيران في اليمن «ويهدد
االستقرار ويقوض أي فرصة للتوصل لتسوية

لـكــن غ ــروس ــي ش ــدد ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه على
أن االتفاق المؤقت لمواصلة التفتيش بإيران
يبقى مهما .ولفت إلى اكتمال صيانة كل معدات
المراقبة في جميع المواقع اإليرانية المحددة،
باستثناء كرج.
وب ـع ــد ال ـت ــوت ــر ال ـ ــذي ش ـهــدتــه ال ـع ــاق ــة بين
الوكالة الدولية وإيــران سبتمبر الماضي ،أكد
ً
غروسي ،أنه سيزور طهران قريبا ،قبل اجتماع
مجلس المحافظين في نوفمبر المقبل ،للقاء
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة حـسـيــن أم ـي ــر عـبــدالـلـهـيــان،
مــن أ جــل «مناقشة مقترحات تنشيط برنامج
المراقبة الهش».

سلة أخبار
بينيت فوجئ بحجم
معارضة واشنطن لالستيطان

كشف رئيس الوزراء اإلسرائيلي
نفتالي بينيت ،الذي يترأس أكثر
ً
حكومة متنوعة ايديولوجيا في
تاريخ إسرائيل ،أن إدارة الرئيس
ً
األميركي تمارس ضغوطا عليه
لوقف األنشطة االستيطانية في
الضفة الغربية المحتلة .وذكرت
إذاعة الجيش اإلسرائيلي ،أمس،
أن بينيت أبلغ الوزراء خالل
اجتماع عقده المجلس الوزاري
المصغر لشؤون األمن ،أنه
"فوجئ" من مستوى الضغوط
التي يمارسها األميركيون عليه
"فقد تبين لي أن هذه القضية
ً
مهمة جدا بالنسبة لهم".
في السياق ،ذكرت صحيفة
"إسرائيل اليوم" أن وزارة
البناء واإلسكان تعكف على
بلورة خطة لمضاعفة عدد
المستوطنين ،على طول أراضي
غور األردن شرقي الضفة
الغربية.

توقيف ألمانيين يجندان
مرتزقة للقتال في اليمن

ذكر المدعي العام االتحادي
أن الشرطة األلمانية اعتقلت،
أمس ،جنديين سابقين في
اتهامات تتعلق باإلرهاب،
لمحاولتهما تشكيل "مجموعة
ً
مرتزقة" تضم  150عضوا
للقتال في اليمن.
وأفاد بيان المدعي بأن
المتهمين ،اللذين عرفا باسمي
أرند أدولف جي .وأخيم إيه،
قررا في أوائل  ،2021تشكيل
وحدة شبه عسكرية من أفراد
سابقين بالجيش والشرطة
األلمانيين .وتابع البيان أن
هدفهما الرئيسي كان أن
يحصل كل مرتزق على  40ألف
يورو شهريا وكانا يريدان
تهدئة الحرب المستمرة
منذ ستة أعوام ،بين جماعة
الحوثي والحكومة اليمنية.

وزيرة الخارجية البريطانية
تزور السعودية وقطر

تسافر وزيرة الخارجية
البريطانية ليز تراس إلى
ً
السعودية وقطر ،سعيا
لعقد اتفاق تجاري مع دول
الخليج وتعزيز العالقات
الدبلوماسية .وقالت وزارة
الخارجية إن تراس ،التي
تولت وزارة التجارة من قبل،
ستلتقي نظيرها السعودي
األمير فيصل بن فرحان وأمير
قطر تميم بن حمد آل ثاني في
غضون األسبوع الجاري.
وكانت لندن اتخذت هذا
الشهر خطوات أولى باتجاه
بدء مفاوضات تجارية مع
مجلس التعاون الخليجي
الذي يضم الرياض والدوحة.

غارات إثيوبية جديدة
على عاصمة تيغراي

قلق بريطاني
ً
مجتمعا بمالي في الرياض أمس (واس)
بن فرحان
سياسية وسالم شامل وعادل في البالد».
من جانبه ،أكد المبعوث األميركي الخاص
إلى إيران ،على أهمية مواصلة وتعزيز الجهود
إلنهاء الحرب وإحالل السالم في اليمن ،وعلى
مــوقــف ب ــاده ال ــداع ــم ألم ــن ووح ــدة واسـتـقــرار
اليمن.
وأمـ ــس األول ،ال ـت ـقــى ال ـم ـب ـعــوث األم ـيــركــي،
بوزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن،
بالدوحة ،ضمن جولته اإلقليمية التي تشمل
اإلمارات.
ك ـمــا ت ـح ــدث م ــال ــي ع ـبــر ال ـه ــات ــف م ــع وزي ــر
الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني ،حول
محادثات إيــران الـنــوويــة ،والجهود المبذولة

الستئناف مفاوضات إحياء االتفاق النووي في
فيينا والمخاوف المشتركة المتعلقة بأنشطة
طهران اإلقليمية.

وقف االستفزاز
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،شـ ــدد وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األميركية أنتوني بلينكن خالل لقاء مع المدير
الـعــام للوكالة الــدولـيــة للطاقة الــذريــة رفائيل
غروسي ،على ضرورة التزام إيران بتعهداتها
الـمـتـعـلـقــة بــالـتـفـتـيــش ،ووقـ ــف االسـ ـتـ ـف ــزازات،
والعودة إلى الدبلوماسية.
وأفـ ـ ــادت وزارة ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة بــأن

بلينكن ،جــدد دعــم الــواليــات الـمـتـحــدة الـقــوي
للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وقال إن مهمة
الــوكــالــة ضــروريــة للتحقق الـعــالـمــي فــي إطــار
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ،بما في
ذلك حالة إيران.
مــن جهته ،حــذر غــروســي مــن أن اإلج ــراءات
المؤقتة لمراقبة األنشطة النووية اإليرانية «لم
تعد سليمة» ،أو مكتملة ،في ظل استمرار عدم
تمكن مفتشي الوكالة مــن دخــول منشأة كرج
التي تعرض لهجوم اتهمت السلطات اإليرانية
إسرائيل بتنفيذه وتعللت بإخضاع المحطة
الــذريــة إل ــى تحقيقات قـضــائـيــة وأمـنـيــة لمنع
صيانة ومتابعة عمليات التفتيش الدولية.

ف ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،أك ـ ـ ـ ــدت وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ً
البريطانية أن برنامج إيران النووي أكثر تقدما
ويثير القلق أكثر من أي وقت مضى.
واع ـت ـب ــر وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ل ـش ــؤون ال ـشــرق
األوســط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي ،أن
طهران فشلت في االلتزام باالتفاق النووي ألكثر
ً
من عامين ،مشيرا إلى أن طهران تواصل تعزيز
قدراتها بشكل دائم وبطريقة ال رجعة فيها.
ف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ،شـ ــددت لـجـنــة بــرلـمــانـيــة
بريطانية ،أم ــس ،على أن حـصــول إي ــران على
أسلحة نــوويــة لــه عــواقــب خطيرة على السلم
واألمن الدوليين .وقالت اللجنة ،إن سبب توقف
مفاوضات النووي هو أن طهران فضلت بناء
المزيد من النفوذ النتهاكها االتفاق.
وحذرت من أن برنامج طهران النووي دخل
مرحلة غير معروفة مع رفض الحكومة اإليرانية
نية وقف انتهاكها االتفاق.
(الرياض ـ وكاالت)

تعرضت ميكيلي ،عاصمة إقليم
تيغراي ،لقصف جوي ،أمس،
للمرة الثانية خالل أسبوع.
وأكدت الحكومة اإلثيوبية
المركزية في أديس أبابا شن
الغارات الجوية .وقالت إنها
ً
استهدفت أهدافا تابعة لقوات
"جبهة تحرير شعب تيغراي"
المتمردة .وجاءت الضربات
في أعقاب قتال مكثف في
منطقتين إثيوبيتين أخريين،
حيث يحاول جيش الحكومة،
استعادة األراضي التي استولت
عليها الجبهة في شمال البالد.
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• الخزعلي يزج «دولة خليجية» باتهامات «التزوير»
• العامري يضغط لعدم ّ
تحول تظاهرات «الخضراء» إلى الشغب

غداة اجتماع لـ «اإلطار
التنسيقي» الذي ّ
يضم قوى
شيعية عراقية غالبيتها
ّ
متحالف مع إيران ،حذر تكتل
رئيس الوزراء السابق نوري
المالكي الكتل ّ
السنية والكردية
من التحالف مع التيار الصدري
لتشكيل حكومة جديدة،
ً
معتبرا أن ذلك سيكون إقصاء
لغالبية القوى الشيعية.

الكاظمي
أبلغ عالوي
ً
شخصيا
بسهولة
اختراق أجهزة
االقتراع

قيادي في «الوطنية»

استبعد ائتالف دولة القانون،
بزعامة رئيس الحكومة العراقية
ال ـســابــق نـ ــوري ال ـمــال ـكــي ،أم ــس،
إمـكــانـيــة تـحــالــف الـكـتــل الـكــرديــة
وال ـ ُّـس ـن ـي ــة م ــع ال ـت ـي ــار ال ـص ــدري
بـ ــزعـ ــامـ ــة رجـ ـ ـ ــل الـ ـ ــديـ ـ ــن الـ ـن ــاف ــذ
مقتدى الصدر لتشكيل الحكومة
االت ـحــاديــة ال ـجــديــدة بـمـعــزل عن
ق ــوى «اإلط ـ ــار الـتـنـسـيـقــي» ،الــذي
ي ـضــم غــالـبـيــة ال ـق ــوى الـشـيـعـيــة،
باستثناء التيار الصدري.
وغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداة اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع «اإلطـ ـ ـ ـ ـ ــار
التنسيقي» ليل الثالثاء  -األربعاء
بـمـنــزل الـمــالـكــي فــي ب ـغ ــداد ،قــال
الـ ـقـ ـي ــادي فـ ــي االئـ ـ ـت ـ ــاف مـحـمــد
الصيهود ،إن «الكتل السياسية
السنية والكردية ،ال يمكن لها أن
ّ
تشكل تحالفا مع قوى سياسية
ً
شيعية وتـقــاطــع كـتــا سياسية
شيعية أخرى ،بمعنى أنه ال يمكن
أن تتحالف مــع الكتلة الصدرية
وتترك قوى اإلطار التنسيقي».
واعتبر الصيهود أنه «لطالما
عملت الكتل السياسية السنية
والـ ـك ــردي ــة ط ـ ــوال سـ ـن ــوات ،على
تـ ـشـ ـكـ ـي ــل ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة مـ ـ ــن خـ ــال
التحالف والـتـحــاور والـتـفــاوض
مع اإلجماع السياسي الشيعي»،
ً
مــوضـحــا أن ه ــذه الـكـتــل «تنتظر
تــوحـيــد ال ـمــوقــف الـشـيـعــي حتى
تــدخــل فــي حـ ــوارات ومـفــاوضــات
ج ــدي ــة ب ـش ــأن تـشـكـيــل الـحـكــومــة
الجديدة».
وكـ ـ ـش ـ ــف مـ ـ ـص ـ ــدر مـ ـطـ ـل ــع عــن
قرار وحيد اتخذه زعماء «اإلطار
التنسيقي» خالل اجتماعها بمنزل
ً
ال ـمــال ـكــي ،مــوض ـحــا أن ـهــم ق ــرروا
ع ــدم إجـ ــراء م ـفــاوضــات لتشكيل
ال ـح ـك ــوم ــة ق ـب ــل ن ـظ ــر م ـفــوض ـيــة
االنتخابات بشكاوى وطعون قوى
اإلط ــار ،وتقديم األدل ــة القانونية
على أي نتيجة نهائية».
ّ
وتمسكت قوى اإلطار بموقفها
الـ ــرافـ ــض ل ـن ـت ــائ ــج االن ـت ـخ ــاب ــات
الـ ـ ـت ـ ــي جـ ـ ـ ــرت فـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــاش ـ ــر مــن
الّ ـش ـه ــر الـ ـ ـج ـ ــاري ،م ـ ـشـ ــددة عـلــى
أنــه ال مفاوضات قبل «تصحيح
م ــا خـ ّـرب ـتــه إرب ــاك ــات المفوضية
واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــابـ ـ ــة ل ـ ـكـ ــل الـ ـطـ ـع ــون
واالعـتــراضــات التي بلغت 1381
شكوى».
من جهته ،قال القيادي بائتالف
دول ــة الـقــانــون خــالــد ال ـس ــراي ،إن
«مهزلة تزوير االنتخابات شاركت
ف ـي ـهــا أط ـ ـ ــراف س ـيــاس ـيــة تـسـعــى
لضرب مـشــروع الحشد الشعبي
ً
وفصائل الـمـقــاومــة» ،مضيفا أن
«هذا المشروع يهدف لبناء دولة

دوليات
سلة أخبار
البرلمان األوروبي يمنح
جائزة سخاروف لنافالني

منح البرلمان األوروبي ،أمس،
جائزة سخاروف للدفاع عن
حقوق اإلنسان وحرية التفكير
لعام  2021للمعارض الروسي
أليكسي نافالني.
ودعم الترشيح «حزب الشعب
األوروبي» (يمين) ،الكتلة
السياسية الرئيسية في
البرلمان األوروبي ،وحزب
«التجدد» الوسطي ،القوة
السياسية الثالثة ،في حين
اقترح اليسار وأنصار البيئة
تكريم األفغانيات المناضالت
من أجل المساواة والحرية في
ظل نظام طالبان.

البرازيل :دعوة التهام
بولسونارو بالقتل
عراقيون يعتصمون وسط بغداد أمس األول
قـ ـ ــادرة ع ـلــى ح ـمــايــة نـفـسـهــا من
األط ـمــاع الـخــارجـيــة ،ولــن نسمح
ب ـم ـص ــادرة ح ـق ــوق ال ـح ـشــد بــأي
ضغط سياسي».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــراي إل ـ ـ ـ ـ ــى أن
«الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ال ـح ــال ـي ــة ت ـطــالــب
ب ـ ــإع ـ ــادة األص ـ ـ ـ ـ ــوات ال ـم ـس ــروق ــة
والحقوق للناخبين ،وهي واجبة
التنفيذ من قبل المفوضية العليا
لالنتخابات وال يمكن تجاهلها».

الخزعلي والعامري
إلى ذلك ،اتهمت حركة عصائب
أه ــل ال ـح ــق ،ب ـق ـيــادة رج ــل الــديــن
الشيعي قـيــس الـخــزعـلــي ،أمــس،
األمـ ــم الـمـتـحــدة بــالـتـغــاضــي عن
الخروقات الواضحة باالنتخابات،
مشيرة إلى أن المفوضية ّ
تنصلت
عـ ــن وع ـ ــوده ـ ــا ،وأهـ ـمـ ـه ــا ت ــزوي ــد
المراقبين باألشرطة فور انتهاء
التصويت.
واتـ ـهـ ـم ــت الـ ـح ــرك ــة ال ـم ــوال ـي ــة
إلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران ،والـ ـ ـت ـ ــي ش ـ ــارك ـ ــت فــي
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــات ت ـ ـ ـحـ ـ ــت «ك ـ ـت ـ ـلـ ــة
الصادقون» ،دولة خليجية بأنها
«الــاعــب األســاســي فــي التزوير»،
مشيرة إلــى أن «تـ ُّ
ـردد المفوضية
فــي إع ــان النتائج الكاملة يثير
شبهات كبيرة».
وقال عضو المكتب السياسي
للحركة سعد السعدي« :التالعب
باالنتخابات أمــر وارد حتى في

(رويترز)

الــدول الكبرى ،والـعــراق عرضة»،
معتبرا أن «االنتخابات األخيرة
ه ــي األس ـ ــوأ ف ــي ت ــاري ــخ العملية
السياسية ،وتـحــالــف الفتح قـ ّـدم
نحو  107شـكــاوى ُحـمــرا موثقة
باألدلة الكافية».
ً
وفـيـمــا غ ـ ّـرد الـخــزعـلــي مــادحــا
الـ ـمـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن واس ـت ـج ــاب ـت ـه ــم
لــاح ـت ـجــاج ،دع ــا زع ـي ــم تـحــالــف
الفتح ،هادي العامريّ ،أمس ،إلى
استمرار التظاهرات ،لكنه واصل
ضغوطه لمنع ّ
تحول التظاهرات
ال ــى الـشـغــب ،وس ــط انـقـســام بين
الـ ـفـ ـص ــائ ــل ح ـ ــول ك ـي ـف ـي ــة إدارة
التحرك في الشارع والتعامل مع
ال ـخ ـســارة االنـتـخــابـيــة الـقــاسـيــة،
وقال العامري ،في بيان« ،المطالبة
بالحقوق بالطرق السلمية حق
كفله الدستور ،وأملي االستمرار
بهذا النهج وإنـهــاء ظاهرة حرق
اإلط ــارات وقطع الطرق بالسرعة
ً
الـ ــازمـ ــة» ،م ـطــال ـبــا «الـمـفــوضـيــة
ب ــال ـن ـظ ــر ب ـج ــدي ــة ب ـك ــل ال ـط ـع ــون
ال ـم ـق ــدم ــة ل ـه ــا مـ ــن أج ـ ــل ط ـمــأنــة
الـ ـجـ ـمـ ـي ــع وإث ـ ـ ـبـ ـ ــات ح ـي ــادي ـت ـه ــا
الكاملة».
ووسـ ــط اس ـت ـمــرار االن ـت ـقــادات
لـل ـم ـفــوض ـيــة ال ـع ـل ـيــا وال ـح ـم ــات
ضد النتائج من قبل الخاسرين،
وأبــرزهــم تحالف الفتح ،الجناح
السياسي لقوات الحشد الشعبي
ال ـم ـقـ ّـرب م ــن إيـ ـ ــران ،ق ــرر مجلس
ال ـق ـض ــاء ،أمـ ــس ،إعـ ـ ــادة الـطـعــون

بالنتائج إليها ،مبينا أن «الطعون
ج ـ ـ ـ ـ ــاءت ق ـ ـبـ ــل إع ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـنـ ـت ــائ ــج
النهائية».
وإذ أوضـ ــح أن م ــدة الـطـعــون
انتهت في  14الجاري ،دعا مجلس
ال ـق ـضــاء ال ـم ـفــوض ـيــة إل ــى إع ــان
النتائج النهائية وانتظار طعون
ً
جديدة وتوحيد الطعنين أصوليا،
ليتسنى تدقيقها وحسمها ضمن
ً
المدة الزمنية المحددة قانونا».
وكـ ــانـ ــت ال ـم ـف ــوض ـي ــة ال ـع ـل ـيــا
أعـلـنــت ،أمــس األول ،أنـهــا أغلقت
ّ
عملية تسلم الطعون والشكاوى
ضمن المهلة القانونية لالعتراض
على النتائج األولية ،وأن الهيئة
القضائية شرعت بالنظر في 1381
ً
طعنا ،ومن المنتظر حسمها في
غضون  10أيام.
وطـ ـ ــالـ ـ ــب ائ ـ ـ ـتـ ـ ــاف ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
برئاسة إيــاد عــاوي ،المفوضية
بإعادة ّ
العد اليدوي حسب قانون
مجلس النواب ،مشيرة إلى «وجود
تكرار بنتائج التصويت واختالف
ب ــأوق ــات إغ ــاق الـمـحـطــات ،التي
ً
ي ـف ـتــرض أن ت ـغ ـلــق ت ـل ـقــائ ـيــا في
الوقت المحدد» .وكشف القيادي
في «الوطنية» ،كاظم الشمري ،أن
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
ً
أب ـلــغ ع ــاوي شـخـصـيــا بسهولة
اختراق أجهزة االقتراع.
وم ـ ـ ـ ــع اس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار مـ ـن ــاص ــري
«الـ ـحـ ـش ــد» فـ ــي االعـ ـتـ ـص ــام ق ــرب
المنطقة الخضراء ،وسط بغداد،

ً
احتجاجا على نتائج االنتخابات،
أعلن رئيس تحالف قــوى الدولة
عمار الحكيم خالل اجتماعه مع
وفـ ــد ال ـك ـت ـلــة ال ـص ــدري ــة بــرئــاســة
ً
حسن العذاري ،أنه سيلعب دورا
ف ــي تـقــريــب وج ـه ــات الـنـظــر بين
ً
ال ـق ــوى الـمـخـتـلـفــة ،مـ ـش ــددا على
«أهمية الــوئــام الوطني ورسائل
االطمئنان المتبادلة بين جميع
األطراف».
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن االن ـت ـخ ــاب ــات
ك ــان ــت وس ـي ـل ــة لـ ـخ ــروج الـ ـع ــراق
م ــن أزم ـ ــة س ـيــاس ـيــة عــاش ـهــا في
مرحلة سابقة ،لذا ال ّبد أن تسهم
نـتــائـجـهــا ف ــي تـحـقـيــق تـطـلـعــات
ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ال ـ ـ ـعـ ـ ــراقـ ـ ــي ومـ ـط ــالـ ـب ــه
بالخدمات وفرص العمل وحفظ
الدولة وسيادتها» ،كما نقل عنه
مكتبه اإلعالمي في بيان تابعته
«إيالف».
وشـ ـ ّـدد الـحـكـيــم عـلــى ض ــرورة
الـ ـنـ ـظ ــر ب ــالـ ـشـ ـك ــاوى والـ ـطـ ـع ــون
ال ـم ـقـ ّـدمــة م ــن ال ـك ـتــل الـسـيــاسـيــة،
ً
ً
مشيرا إلى أن هذه ليست سبيال
ّ
لتقدم هــذه الكتلة أو تراجع تلك
بقدر ما هي وسيلة لتعزيز الثقة
بالممارسة االنتخابية ،وإعطاء
صورة ناصعة عن الديموقراطية
العراقية وتراكمها اإليجابي».
وف ــي مــواج ـهــة غ ــرق ال ـش ــوارع
الــرئـيـسـيــة وس ــط ب ـغ ــداد بـخـيــام
المعتصمين المطالبين بإعادة
الفرز اليدوي في جميع المحطات،

اضـطـ ّـرت السلطات األمنية أمس
إل ـ ـ ــى ج ـم ـي ــع م ـ ــداخ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـقــة
ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء ،بـ ـم ــا ف ـي ـه ــا ال ـم ــرب ــع
الرئاسي والمنطقة الدولية وجسر
ّ
المؤدي إليها قبل إعادة
الطابقين
فتحه أمام حركة المركبات لتجنب
االخـ ـتـ ـن ــاق وال ـ ــزح ـ ــام ال ـ ـمـ ــروري
بالقرب من جسر الجادرية.
ون ـ ـشـ ــرت ال ـس ـل ـط ــات ال ـم ـئ ــات
مــن عناصر ق ــوات األم ــن لتعزيز
الحماية لمكان االعتصام والطرق
المؤدية إليه ،وفي البوابة المؤدية
ل ـل ـم ـن ـط ـقــة ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء مـ ــن جـهــة
ّ
ّ
بحي الكرادة في
الجسر المعلق
بغداد.
وأغلق المعتصمون وغالبيتهم
مـ ـ ــن أت ـ ـ ـبـ ـ ــاع األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب والـ ـكـ ـت ــل
الشيعية ال ـتــي لــم تـحـقــق نتائج
ك ـب ـيــرة ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـطــرق
الرئيسية الـمــؤديــة إلــى المنطقة
الخضراء بنصب عشرات الخيم
والسرادقات.
وعلى مدى اليومين الماضيين،
شهدت بغداد ومحافظات أخرى
ً
جـ ـن ــوب ــا ،احـ ـتـ ـج ــاج ــات م ـت ـفــرقــة
ألنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوى وال ـ ـف ـ ـصـ ــائـ ــل
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـتـ ـ ــرضـ ـ ــة عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ن ـ ـتـ ــائـ ــج
االنتخابات ،مؤكدين أنهم «باقون
ً
لحين إعــادة العد والـفــرز يدويا،
وكشف حاالت التزوير والتالعب».
(بغداد  -وكاالت)

أوصى عضو بمجلس
الشيوخ في البرازيل يقود
ً
تحقيقا للكونغرس في تعامل
البالد مع جائحة «كورونا»
باتهام الرئيس جايير
بولسونارو بالقتل بسبب ما
وصفه بأخطاء حكومته التي
أفضت إلى موت اآلالف.
ورفض بولسونارو قبول
ً
نتائج التحقيق قائال ،إن
وراءه دوافع سياسية .ومن
غير المرجح بقوة أن يواجه
ّ
المتطرف
الرئيس اليمين
محاكمة عن أي من تلك
االتهامات ،وهي خطوة يجب
أن تصدر عن المدعي العام
الذي عينه بولسونارو.
وجاء في وثيقة من نحو
 1200صفحة أعدها السناتور
المعارض رينان كاليروس
للجنة من الكونغرس
البرازيلي أجرت التحقيق
ً
أن بولسونارو أهدر فرصا
مبكرة لحصول الحكومة على
لقاحات ،مما تسبب في تأخر
حملة التطعيم وفي وفاة ما
يقدر بنحو  95ألف شخص.

إليزابيث الثانية تخضع
للراحة على مضض

«صفقات بكين» و«حرب المخدرات» تتصدران جولة بلينكن الالتينية

بلينكن يتفقد بضائع في سوق للسكان األصليين باإلكوادور

(رويترز)

أك ــد وزي ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي أنـتــونــي
بلينكن ،أن الواليات المتحدة ال تسعى إلى
ردع وق ـمــع ال ـص ـيــن ،وال ت ـطــالــب م ــن ال ــدول
االختيار بينهما.
ورغ ـ ــم ذل ـ ــك ،قـ ــال بـلـيـنـكــن ،خـ ــال مــؤتـمــر
صـحــافــي مـشـتــرك م ــع نـظـيــره اإلك ـ ـ ــوادوري،
مــاوريـسـيــو مــونـتــالـفــو ،فــي كـيـتــو ،المحطة
األول ــى مــن جولته فــي أميركا الجنوبية إن
الحكومة األميركية تقنع ال ــدول المتحالفة
ب ـ ـ ـضـ ـ ــرورة دراسـ ـ ـ ـ ــة الـ ـصـ ـفـ ـق ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة
االقتصادية التي تعرضها بكين بدقة خاصة.
مــن ناحية أخ ــرى ،أش ــاد وزي ــر الخارجية
األميركي خــال لقائه الرئيس اإلك ــوادوري،
غ ـي ـي ــرم ــو الس ـ ـ ــو ،ب ـ ـ «ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة» فــي
اإلكـ ــوادور ،مــؤكــدا أنــه حصل على ضمانات

باحترام الحريات ،بعد فــرض حالة طــوارئ
ضد تهريب المخدرات.
ولقي بلينكن استقباال حافال في اإلكوادور
بعد عالقات صعبة جدا مع الرئيس اليساري
رافــائ ـيــل ك ــوري ــا ( ،)2017 - 2007ث ــم بعض
التحسن مــع خليفته لينين مورينو (2017
  ،)2021م ـهــدت االن ـت ـخــاب الـمـفــاجــئ لـهــذاالمصرفي المحافظ السابق في مايو طريق
تقارب واضح بين البلدين.
وتأتي زيارة بلينكن بعد أقل من  24ساعة
مــن إع ــان الــرئـيــس حــالــة طـ ــوارئ لمكافحة
انعدام األمن وتهريب المخدرات في البالد.
ويتماشى هذا اإلعالن مع أجندة واشنطن
التي ّ
تعد مكافحة تهريب المخدرات في القارة
األميركية من أولوياتها التقليدية.

وشوهد جنود في شوارع مدينة غواياكيل
ج ـنــوب غ ــرب ال ـب ــاد ،لـكــن ل ــم ت ــرد أن ـب ــاء عن
انتشار عسكري في العاصمة كيتو.
واإلكوادور الواقعة بين كولومبيا والبيرو،
أبرز منتجين عالميين للكوكايين ،هي أرض
ّ
تخزن فيها المخدرات ،ثم تنقل نحو الواليات
المتحدة بشكل خاص.
وتنص حالة الطوارئ على حشد الجيش
ف ــي الـ ـش ــوارع لـمـكــافـحــة ان ـع ــدام األم ــن لـمــدة
 60يــومــا على األق ــل ،فــي وقــت تشهد البالد
حركة احتجاج اجتماعية ضد ارتفاع أسعار
المحروقاتّ .
وعبرت منظمة «هيومن رايتس
ووتش» عن قلقها من الوضع.
(كيتو  -وكاالت)

ً
اجتماع موسكو محاولة الحتواء «طالبان» إقليميا بشروط روسية
ُ ّ
الحركة تكافئ انتحارييها وتشكل فرقة خاصة لحماية مزار شريف
اس ـت ـضــافــت روسـ ـي ــا ،أم ــس،
ً
اجتماعا ضــم حــركــة «طالبان»
و 10دول إقليمية بينها الصين
وبــاكـسـتــان ،حــاولــت مــن خالله
تقديم مــا اطلق عليه مراقبون
«صـ ـيـ ـغ ــة مـ ــوس ـ ـكـ ــو» الح ـ ـتـ ــواء
«طالبان» في إطار إقليمي تقوده
بنفسها.
ودعـ ـ ـ ـ ـ ــا وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــرغـ ــي الفـ ـ ـ ــروف
خالل االجتماع ،وهو أهم لقاء
دول ـ ــي ت ـح ـضــره ال ـح ــرك ــة الـتــي
تحكم أفغانستان منذ توليها
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ف ـ ــي أغ ـ ـس ـ ـطـ ــس ،إل ــى
تـقــديــم م ـســاعــدات دول ـيــة لدعم
أفـغــانـسـتــان لـ ـ «الـحـيـلــولــة دون
ح ــدوث أزم ــة إنـســانـيــة وتقليل
تدفقات الهجرة».
واعـ ـتـ ـب ــر الف ـ ـ ــروف أن ع ــودة
ال ـحــركــة إل ــى س ــدة الـحـكــم «أمــر
واق ــع» ،وقــال إن موسكو تقدر
«جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــود الـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة ل ـت ـح ـق ـي ــق
االستقرار في الوضع العسكري
والسياسي ،وإقامة مؤسسات
ال ـ ــدول ـ ــة» ،ل ـك ـنــه ش ـ ــدد ع ـل ــى أن

م ـه ـم ــة إح ـ ـ ــال س ـ ــام م ـس ـت ــدام
ف ــي أفـغــانـسـتــان ال ت ــزال ملحة
وأن ال ـ ـشـ ــرط األس ـ ــاس ـ ــي لــذلــك
ه ــو «ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة شــامـلــة
ستعكس بالكامل مصالح كافة
القوى العرقية والسياسية في
البالد».
وغداة تجديده موقف بالده
ال ــراف ــض لــاع ـتــراف فــي الــوقــت
الحالي بـ «حكومة طالبان» ،قال
الفروف إن «أي دعم ستحظى به
طالبان مرتبط بشكل وثيق مع
سياساتها االجتماعية في مدى
احترامها للحقوق والـحــريــات
األساسية».
وح ـ ـ ـ ـ ــذر الـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــر ال ـ ــروس ـ ــي
م ــن أن ال ـخ ـط ــر االسـ ــاسـ ــي فــي
أفغانستان يبقى بنظر موسكو،
أنشطة تنظيمي «داعش ـ والية
خ ــراس ــان» و»ال ـق ــاع ــدة» الـلــذيــن
يحاوالن االستفادة من هشاشة
الــوضــع وش ــن هـجـمــات دمــويــة
في مناطق متفرقة ،إضافة إلى
ً
ً
بقاء أفغانستان مركزا رئيسيا
إلنتاج وتهريب المخدرات.

وع ـ ـ َّـب ـ ــر الفـ ـ ـ ـ ــروف ع ـ ــن أس ـف ــه
لـعــدم قـبــول الــواليــات المتحدة
الدعوة الروسية للمشاركة في
االجتماع.
وت ـ ـ ــأت ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة روس ـ ـيـ ــا
الستضافة المحادثات في إطار
جهود لتعزيز نفوذها في آسيا
الوسطى بعد انسحاب القوات
األميركية من أفغانستان والدفع
في اتجاه التحرك ضد عناصر
«داع ــش» ،الذين يحتشدون في
هذا البلد الهش.
وبـ ـ ـعـ ـ ـث ـ ــت «طـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــان» إل ـ ــى
االجتماع األول من نوعه وفدا
ترأسه نائب رئيس الــوزراء في
حكومتها المؤقتة ،عبدالسالم
حـ ـنـ ـف ــي ،الـ ـ ـ ــذي يـ ــوصـ ــف ب ــأن ــه
ش ـخ ـص ـيــة ب ـ ـ ــارزة ف ــي ال ـق ـي ــادة
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،وس ـ ـبـ ــق أن أج ـ ــرى
محادثات مع االتحاد األوروبي
والواليات المتحدة.
وشـ ـ ـ ـ ــدد وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
بالوكالة في حكومة «طالبان»،
أمير خــان متقي ،على ضــرورة
أن ي ـع ـتــرف الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي

بــالـسـلـطــات ال ـج ــدي ــدة ف ــي هــذا
البلد.
وقـ ـ ـ ــال ل ـل ـص ـح ــاف ـي ـي ــن ،عـلــى
هامش اجتماع موسكو« :ظهرت
ف ــي أفـغــانـسـتــان لـلـمــرة األول ــى
منذ  40عاما حكومة إسالمية
ّ
ويتعين
مستقلة و م ـس ـتــدا مــة،
على العالم دعمها».
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــر إلـ ـ ـ ـ ــى أن
«الحكومة الجديدة تسيطر على
كل األراضي األفغانية ،وال داعي
لعدم اعتراف المجتمع الدولي
ً
بها» ،قائال إن «حكومة طالبان
أكثر شمولية من نظام غني».
وعلى صعيد آخر ،أشاد وزير
الداخلية في حكومة «طالبان»
سراج الدين حقاني ،الذي أعلنت
الــواليــات المتحدة جــائــزة لمن
يأتي به قدرها  10ماليين دوالر،
بالمفجرين االنتحاريين الذين
ماتوا في الحرب على الحكومة
السابقة وحلفائها الغربيين.
وال ـت ـقــى ح ـقــانــي ب ــأف ــراد من
أس ــر االنـتـحــاريـيــن فــي احتفال
أ قـيــم بفندق «إنتركونتننتال»

امتثلت الملكة إليزابيث
ً
الثانية ( 95عاما) «على
مضض» لنصيحة أطبائها
بالراحة لبضعة أيام ،ما
اضطرها إلى إلغاء زيارة
اليرلندا الشمالية ،على ما
أفاد قصر باكنغهام ،أمس.
وأوضح القصر في بيان أن
«جاللة الملكة ال تزال في
حال معنوية جيدة وتشعر
بخيبة أمل ألنها لن تتمكن من
زيارة أيرلندا الشمالية ،حيث
كان من المقرر أن تشارك في
سلسلة» من األنشطة أمس
ً
واليوم ،مضيفا أنها «تتطلع
إلى القيام بهذه الزيارة
ً
مستقبال».
وأشارت وكالة «بي إيه»
البريطانية لألنباء إلى أن
إليزابيث الثانية تخضع
للراحة في قلعة وندسور
قرب لندن ،حيث قضت فترات
الحجر المتتالية ،وحالتها
غير مرتبطة بفيروس
ً
«كورونا» ،علما بأنها تلقت
اللقاح المضاد له.

 85قتيال بالهند و31
بالنيبال في الفيضانات

ً
وفد «طالبان» مشاركا في اجتماع موسكو أمس
ف ـ ــي ك ـ ــاب ـ ــول ال ـ ـ ـ ــذي اس ـت ـه ــدف ــه
انتحاريون عام .2018
وحصلت أســر االنتحاريين
على مالبس و 10آالف أفغاني
( 111دوالرا) ووعود بالحصول
على قطع أراض.
وف ــي وق ــت اسـتـهــدفــت عبوة
نــاسـفــة آلـيــة لـشــرطــة «طــالـبــان»
ص ـب ــاح أم ـ ــس ،ف ــي أحـ ــد أح ـيــاء

غــرب كــابــول ،مــا تسبب بوقوع
جــرحــى ،فــي هـجــوم هــو الثاني
م ـ ــن نـ ــوعـ ــه خـ ـ ــال أي ـ ـ ـ ــام ،أع ـل ــن
مسؤولون أمنيون في والية بلخ
الشمالية ،أن ُ«طــالـبــان» شكلت
وحدة خاصة أطلق عليها اسم
«فرقة منصوري» ،لحماية مدينة
مـ ــزار شــريــف ال ـتــي ل ـهــا أهـمـيــة
خاصة لــدى الشيعة في العالم

(رويترز)
ع ـم ــوم ــا وش ـي ـع ــة أف ـغــان ـس ـتــان
على وجــه الخصوص .فبعض
الـشـيـعــة ي ـع ـت ـقــدون أن جـثـمــان
اإلمام علي بن أبي طالب مدفون
فــي م ــزار شــريــف بعد أن أخفي
عقب مقتله.
(موسكو ،كابول)

بلغت حصيلة الفيضانات
وحوادث انزالق التربة في
ً
الهند  85قتيال ،أمس ،كما
أعلن مسؤولون ،فيما لقي 31
ً
شخصا مصرعهم في النيبال
وفقد أثر  43آخرين.
في أوتارخاند بشمال الهند،
ً
قال مسؤولون إن  46شخصا
قتلوا في األيام الماضية ،فيما
فقد  11في كيراال في الجنوب،
كما ذكر رئيس وزراء اإلقليم
ً
بيناراي فيجايان ،مشيرا إلى
أن الحصيلة هناك بلغت 39
ً
قتيال.
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رياضة

تصفيات كأس آسيا بنظام التجمع بمشاركة األزرق

ً
تقام  8و 11و 14يونيو المقبل بدال من انطالقها في فبراير
حازم ماهر

بمشاركة المنتخب الوطني
األول لكرة القدم ،قرر االتحاد
اآلسيوي إقامة تصفيات كأس
آسيا  2023بنظام التجمع من
 3مباريات أيام  8و 11و14
يونيو المقبل ،بدال من إقامتها
بنظام الذهاب واإلياب.

قـ ـ ــرر ال ـم ـك ـت ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذي فــي
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم إقامة
الــدور النهائي من تصفيات كأس
آسيا  2023بنظام التجمع من جولة
واحدة ،بدال من النظام السابق الذي
ك ــان يتضمن مــواج ـهــات الــذهــاب
واإلياب.
يذكر أن المنتخب الوطني األول
سيشارك في هذا الدور ،بعد حلوله
في المركز الثاني في المجموعة
الثانية مــن منافسات التصفيات
المشتركة المؤهلة للبطولة ،وكذلك
للدور النهائي من تصفيات كأس
العالم  2022بقطر.
واتـخــذ المكتب التنفيذي هذا
ال ـقــرار بعد األخ ــذ بعين االعتبار
التحديات الحالية التي تفرضها
جائحة كوفيد  ،19مع منح األولوية
ل ـص ـح ــة وس ـ ــام ـ ــة ك ـ ــل األط ـ ـ ـ ــراف
المعنية قبل نهائيات البطولة التي
تقام في الصين من  16يونيو حتى
 16يوليو .2023

 8مجموعات
تأهل لنهائيات كأس آسيا بشكل مباشر  12منتخبا ،إلى
جانب منتخب الدولة المستضيفة ،الصين ،وسيتم تقسيم
المنتخبات المتأهلة لـلــدور النهائي مــن التصفيات إ لــى 8
مجموعات ،حيث يتأهل أصحاب المركز األول بها ،إلى جانب
ثان.
 3منتخبات أخرى حاصلة على أفضل مركز ٍ

وتم االتفاق على إقامة منافسات
كل مجموعة من ثالث جوالت أيام 8
و 11و 14يونيو  ،2022حيث سيتم
اإلعـ ــان فــي الــوقــت المناسب عن
فتح باب تقديم طلبات استضافة
مـبــاريــات تصفيات المجموعات
ل ـج ـم ـي ــع االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــادات ال ــوط ـن ـي ــة
المشاركة ،علما أن الموعد السابق
الن ـطــاق التصفيات ك ــان فبراير
المقبل.
وس ـي ـت ــم وض ـ ــع م ـج ـمــوعــة من
الـمـتـطـلـبــات م ــن أج ــل اسـتـضــافــة
مباريات التصفيات ،وبشكل مماثل
لتقديم طلبات استضافة البطوالت
بنظام التجمع لعام  ،2021من أجل
ضمان توفير تطبيق أفضل معايير
وبروتوكوالت الصحة والسالمة.
وتـ ـتـ ـضـ ـم ــن هـ ـ ـ ــذه ال ـم ـع ــاي ـي ــر
تـطـبـيــق ال ـحــد األدن ـ ــى م ــن قـيــود
ال ـس ـفــر وال ـح ـج ــر لـجـمـيــع ال ـفــرق
ال ـم ـش ــارك ــة ،وس ـه ــول ــة ال ــرح ــات
الـ ـج ــوي ــة إل ـ ــى ال ـب ـل ــد ال ـم ـض ـيــف،
والـ ــوضـ ــع ال ـص ـح ــي ف ــي ال ــدول ــة
المضيفة ،وتــوافــر مالعب كافية
مــن أج ــل اسـتـضــافــة الـمـبــاريــات،
وال ـ ـشـ ــيء األه ـ ــم ت ـط ـب ـيــق فـحــص
كـ ــوف ـ ـيـ ــد  19إل ـ ــزام ـ ـي ـ ــا ل ـج ـم ـيــع
ال ــاعـ ـبـ ـي ــن والـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن عـنــد
وص ــول ـه ــم ل ـل ـبــاد وخ ـ ــال فـتــرة
المنافسة ،تحت إشراف مسؤولي
م ـك ــاف ـح ــة انـ ـتـ ـش ــار ال ـ ـمـ ــرض فــي
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
وق ـ ــد ي ـت ــم ت ـع ــدي ــل ال ـب ــرن ــام ــج

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم
الجديد للمباريات عند الحاجة،
بحسب التعديالت على تعليمات
بـطــوالت االتـحــاد اآلسـيــوي لكرة
القدم.
وبـعــد إقــامــة م ـبــاريــات ملحق
تـصـفـيــات ك ــأس آس ـيــا  2023في
الصين ،في وقت سابق من الشهر
ال ـ ـجـ ــاري ،ح ـص ـلــت إنــدون ـي ـس ـيــا
وكمبوديا على آخر بطاقتين في

الـ ــدور الـنـهــائــي مــن الـتـصـفـيــات،
بعدما كــان  22منتخبا حصلوا
على مقاعدهم في الدور النهائي
بـ ـع ــد نـ ـه ــاي ــة دور ال ـت ـص ـف ـي ــات
اآلسيوية المشتركة.

مسؤولية االتحاد المقبل
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،سـ ـيـ ـصـ ـب ــح ط ـلــب
الكويت التقدم بطلب استضافة

م ـج ـم ــو ع ـت ـه ــا إذا ك ــا ن ــت ه ـن ــاك
نـ ـي ــة ل ـ ــذل ـ ــك ،ف ـ ــي ح ـ ــال م ــواف ـق ــة
الـسـلـطــات الـصـحـيــة ،وذل ــك بعد
ظ ـه ــور الـ ـق ــرع ــة ،ت ـح ـس ـبــا ل ـعــدم
ح ـ ـصـ ــول أي مـ ــن ا ل ـم ـن ـت ـخ ـب ــات
على المصل ا لـخــاص بفيروس
ك ـ ــورون ـ ــا ،مـ ـس ــؤولـ ـي ــة االتـ ـح ــاد
المقبل ،السيما أن األيام القليلة
المقبلة ستشهد إشهار النظام

األســاســي الـمـعــدل فــي الـجــريــدة
الرسمية ،ومن ثم توجيه الدعوة
النتخابات مبكرة.

تجمع المنتخب

م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ت ـق ــرر تجمع
ال ـم ـن ـت ـخــب ال ــوطـ ـن ــي األول ي ــوم
 8ن ــوف ـم ـب ــر ال ـم ـق ـب ــل ،اسـ ـتـ ـع ــدادا
لـمــواجـهـتــي لـيـتــوانـيــا والـتـشـيــك

الـمـحــدد لهما يــومــي  11و 15من
الشهر ذاته.
ومــن المقرر أن يتولى تدريب
الـمـنـتـخــب األول ف ــي الـمـبــاراتـيــن
مدرب المنتخب األولمبي االسباني
ك ــارل ــوس غــونــزال ـيــس ،عـلــى غــرار
توليه المسؤولية في لقاء البوسنة
السابق ،الذي خسره األزرق بهدف
دون رد في سراييفو.

النصر يتجاوز الفحيحيل ...وخيطان تصدر األصفر والسماوي اليوم في نهائي كأس «الصاالت»
حقق فريق خيطان لكرة القدم الفوز على السالمية بثالثة
أهداف لهدفين ،في المباراة التي جمعت بينهما أمس األول
على استاد نايف الدبوس بنادي الساحل ،ضمن منافسات
الـمـجـمــوعــة الـثــالـثــة م ــن مـســابـقــة ك ــأس االتـ ـح ــاد الـبـطــولــة
التنشيطية.
وسجل لخيطان ،الذي رفع رصيده لست نقاط في صدارة
المجموعة متساويا مع السالمية ،البرازيلي ويلبر ألميدا
"هاتريك" ،في حين سجل للسماوي عبدالله الظفيري ،ونايف
زويد.
وجاءت المباراة متكافئة بين الفريقين ،إال أن كتيبة المدرب
هاني الصقر استثمرت الفرص المتاحة ،وسط تألق للبرازيلي

ألميدا ،في المقابل أهدر السماوي العديد من الفرص التي
كانت سانحة للتسجيل.
وضمن المجموعة الثانية ،حقق النصر الـفــوز على
الفحيحيل بهدفين لهدف ،في المواجهة التي جمعتهما
على اس ـتــاد نــاصــر العصيمي ،وسـجــل هــدفــي العنابي
محمد خالد ،ومشعل فواز ،وسجل للفحيحيل اإلسباني
جاي ديمبلي.
ورفع النصر رصيده إلى  6نقاط من  3مباريات ،متساويا
فــي ال ـص ــدارة مــع الـقــادسـيــة ال ــذي يملك الــرصـيــد ذات ــه من
مباراتين .في المقابل ،تجمد رصيد الفحيحيل عند نقطة
وحيدة من التعادل مع التضامن بالجولة الماضية.

•

أحمد حامد

يلتقي اليوم في السادسة مساء فريقا القادسية
والسالمية لكرة الصاالت ،على صالة نادي الكويت،
في نهائي البطولة ،الذي يقام تحت رعاية وحضور
رئيس اللجنة األولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر.
وصعد األصفر للمباراة النهائية بعد فوزه على كاظمة
في الدور قبل النهائي  ،3/4بينما حقق السالمية الفوز
على التضامن بثالثة أهداف لهدف.

ومن المقرر أن يقود المباراة تحكيميا
حكم النخبة من البحرين حسين الحبار،
وال ــذي سبق أن أدار نهائي كــأس آسيا
للعبة في الموسم الماضي ،يعاونه حكم
النخبة الكويتي عبدالعزيز الصراف.
ورصد اتحاد الكرة الكويتي مكافأة قدرها
 6آالف دينار لصاحب المركز األول ،على أن
يحصل الوصيف على  3آالف.

الفودري والشمالي استقبال منتخب الزوارق السريعة العربي والصليبيخات في افتتاح «أولى السلة»
ع ـ ـ ـ ــاد إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد صـ ـب ــاح
أم ــس قــادمــا مــن إسـبــانـيــا وفــد
ال ـم ـن ـت ـخــب ال ــوطـ ـن ــي ل ـ ـلـ ــزوارق
ال ـ ـسـ ــري ـ ـعـ ــة ،الـ ـ ـ ــذي ت ـ ـ ــوج ب ـطــا
ل ـم ـنــاف ـســات ال ـمــرح ـلــة الـثــانـيــة
للجولة الثانية من بطولة العالم
للزوارق السريعة (سباق القدرة
والتحمل) التي نظمها االتحاد
الدولي للزوارق السريعة UIM
في إسبانيا ،وكان في استقبال
ال ـم ـن ـت ـخــب أمـ ـي ــن الـ ـس ــر ال ـع ــام
ب ــالـ ـن ــادي ال ـب ـح ــري ال ــري ــاض ــي
الكويتي خالد الفودري ،ورئيس
لجنة الزوارق السريعة والويك
بورد في النادي علي الشمالي
وعدد من األهالي.
وكان المنتخب سجل إنجازا
ج ـ ــدي ـ ــدا ل ـم ـص ـل ـح ــة ال ــري ــاض ــة
الـبـحــريــة الـكــويـتـيــة ،م ــن خــال
تـحـقـيــق الـ ـ ــزورق "ك ــوي ــت "B12
ب ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادة م ـ ـص ـ ـط ـ ـفـ ــى دش ـ ـتـ ــي
وم ـس ــاع ــده أح ـم ــد أبـ ــل ال ـمــركــز
األول ،وحقق الزورق كويت B24
بقيادة بدر الدوسري ومساعده

•

الفودري والشمالي يتوسطان وفد المنتخب
محمد العيسائي المركز الرابع،
وجاء ت نتائج المرحلة األولى
بتحقيق دش ـتــي وأب ــل الـمــركــز
الثاني ،والدوسري والعيسائي
الـمــركــز ال ــراب ــع ،وس ــط منافسة
ساخنة ومثيرة ،وبهذه النتيجة
حـصــل الـمـنـتـخــب عـلــى الـمــركــز
ال ـثــانــي ف ــي م ـج ـمــوع الـتــرتـيــب
العام للبطولة ،التي ستختتم

منافساتها  15نوفمبر المقبل
في مدينة ملقا االسبانية.
وفي كلمة له خالل االستقبال
هنأ فيها أعضاء وفد المنتخب
قــال الشمالي إن االنـجــاز الــذي
ت ـح ـقــق جـ ــاء م ـك ـمــا إلنـ ـج ــازات
الــريــاضــات الـبـحــريــة الكويتية
على مستوى الزوارق السريعة
أو الدراجات المائية ،وجاء في

توقيت واحد وبمؤشرات تدعو
إلى التفاؤل بنيل لقب البطولة،
مشيدا بالجهود الكبيرة التي
بذلت من رئيس وفد المنتخب
محمد بــركــات ،والجهاز الفني
واإلداري ممثال بعبداللطيف
الـ ـعـ ـمـ ــانـ ــي وع ـ ـ ـ ـ ــادل الـ ـشـ ــريـ ــدة
والمتسابقين.

جابر الشريفي

تنطلق اليوم منافسات دوري الدرجة األولى
ل ـكــرة ال ـس ـلــة بــإقــامــة م ـبــارات ـيــن ،تـجـمــع األول ــى
العربي مع الصليبيخات عند الخامسة والنصف
مـســاء ،تليها مباشرة مـبــاراة منتخب الشباب
تحت  19سنة مع نادي الشباب ،وتقام المباراتان
ع ـلــى ص ــال ــة االتـ ـح ــاد ف ــي مـجـمــع ال ـش ـيــخ سعد
العبدالله الرياضي.
يــذكــر أن ال ـب ـطــولــة كــانــت سـتـنـطـلــق االثـنـيــن
الماضي ،وتم تأجيلها  3أيام.
وتقام البطولة ،التي تضم أيضا أندية اليرموك
والساحل والتضامن ،إلى جانب منتخب الشباب
تحت  19سنة ،بنظام الدوري من قسمين ،يتأهل
صــاحــب الـمــركــز األول ل ـلــدوري الممتاز ،بينما
يواجه الوصيف خامس الــدوري الممتاز في 3
مواجهات ،تحدد المشارك منهما في "الممتاز".
ويشارك منتخب الشباب تحت  19سنة ألول
مرة في دوري الدرجة األولى بعد قرار االتحاد
تطبيق نظام الدرجتين ،إذ كانت آخر نسخة من
هذا النظام في موسم .2014-2013
وينص نظام لجنة المسابقات في هذا الموسم

ً
الكويت والقادسية يفتتحان موسم الطائرة بـ«السوبر» غدا

•

محمد عبدالعزيز

يـنـطـلــق ال ـم ــوس ــم ال ـج ــدي ــد ل ـل ـكــرة ال ـطــائــرة
 2022-2021في السادسة من مساء غد بمباراة
كأس السوبر في نسخته "السابعة" وستجمع
الـكــويــت بطل كــأس االتـحــاد والـقــادسـيــة بطل
الدوري الممتاز في الموسم الماضي ،وتجرى
المباراة على صالة اال تـحــاد بمجمع صاالت
الشيخ سعد العبدالله بصباح السالم.
ويحمل الكويت الرصيد القياسي في عدد
م ــرات ا ل ـفــوز بــا لـلـقــب بــر صـيــد  4م ــرات بينما
حصل عليه القادسية وكاظمة مرة واحدة.
ويتطلع الكويت حامل لقب النسخ األر بــع
الماضية لمعانقة اللقب الخامس على التوالي
من البطولة وتحقيق بداية قوية في الموسم
الجديد ،فيما يسعى القادسية لتجريد الكويت
من لقبه وتحقيق اللقب الثاني له في البطولة
بعدما توج بلقب النسخة األولى موسم 2015
كذلك افتتاح موسمه بشكل جيد.
ي ـبــدو أن جـمـيــع ال ـف ــرق تـتـطـلــع لـلـمـنــافـســة
بقوة على ألقاب الموسم الجديد لذلك كانت

اس ـت ـعــدادات ـهــا قــويــة وع ـقــد أغ ـل ـب ـهــا صـفـقــات
مميزة لدعم طموحاتها لــذا كــان لـ"الجريدة"
ن ـظ ــرة س ــري ـع ــة ع ـل ــى اسـ ـتـ ـع ــدادات وص ـف ـقــات
جميع األندية.
• الكويت استعد بشكل مميز بداية من تعاقده
مــع جـهــاز فـنــي جــد يــد بـقـيــادة األرجنتيني
دامين أريدوندو ودعم صفوفه بالمخضرم
ً
ن ــاص ــر ال ــرف ــاع ــي ق ــادم ــا م ــن كــاظ ـمــة وج ــدد
لمعظم العبيه المحليين والمحترف الكوبي
ً
ً
اسـبـيــدا ،كـمــا خــاض مـعـسـكــرا تــدريـبـيــا في
تركيا لعب فيه  4مباريات تجريبية.
• القادسية جــدد الثقة في مدربه البحريني
رض ــا عـلــى والـمـحـتــرف ال ـبــرازي ـلــي دجــالـمــا
موريرا واكتفى باالستعدادات المحلية.
ً
• أ مــا كاظمة فيعتبر األ فـضــل فنيا فــي بداية
الموسم أثر مشاركته في البطولة اآلسيوية
ً
لألندية التي انتهت أخيرا
فـ ــي ت ــاي ـل ـن ــد وحـ ـص ــل ف ـي ـه ــا ع ـل ــى الـ ـم ــرك ــز 6
وقـبـلـهــا مـعـسـكــر تــدريـبــي فــي تــركـيــا ،تحت
ق ـيــادة مــدربــه ال ـجــديــد ال ـبــرازي ـلــي فــابـيــانــو
ريبيرو كما تعاقد مع نجم العربي مبارك

عـ ـبـ ــدال ـ ـهـ ــادي وج ـ ـ ــدد الـ ـثـ ـق ــة فـ ــي م ـح ـتــرفــه
الدمنيكاني سانتوس.
ً
• جاء ت استعدادات العربي مميزة أيضا بعد
ً
خوضه معسكر تركيا لمدة  15يوما لعب
فـيــه  4مـبــار يــات تجريبية بــاإل ضــا فــة لدعم
صفوفه بالمحترف الجديد الدومينيكاني
هـنــري عـمــر ،وجــدد الـثـقــة بـمــدربــه اإليــرانــي
جواد شمامي.
• اك ـت ـفــى ال ـج ـه ــراء ب ــاالس ـت ـع ــدادات الـمـحـلـيــة
ً
وخ ــاض ع ــددا مــن الـمـبــاريــات الــوديــة تحت
ق ـيــادة مــدربــه الـتــونـســي صـبــري بــن األزرق
وت ـعــاقــد م ــع ال ـم ـح ـتــرف ال ـب ـل ـغــاري مــارتـيــن
مشاروف.
ً
• كذلك حذا التضامن الصاعد حديثا لدوري
األضـ ـ ــواء ح ــذو ف ــرق ال ـم ـقــدمــة وان ـت ـظــم فــي
مـعـسـكــر تــركــي ،ودع ــم صـفــوفــه بــالـتــونـســي
محمد العربي وثالثة العبين محليين هم
ط ــال ع ـبــدالــرزاق ومـحـمــد ال ـقــاف وفيصل
ال ـم ـط ـيــري ،وج ــدد الـثـقــة فــي ج ـهــازه الـفـنــي
ب ـق ـي ــادة ال ـتــون ـس ــي ن ـي ــاز سـ ــام وم ـس ــاع ــده
المصري أحمد حلمي.

ً
ً
• وأخ ـ ـي ـ ــرا اس ـت ـع ــد بـ ــرقـ ــان ج ـي ــدا
ب ـت ـع ــاق ــده م ــع ج ـه ــاز ف ـن ــي ج ــدي ــدة
ب ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادة األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــي
جــولـيــان الـفــاريــز وضــم
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـتـ ــرف ال ـ ــروس ـ ــي
أرتيم سوشكو.

الدرجة األولى
ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـف ــرق الـ ــدرجـ ــة األولـ ـ ــى يـعـتـبــر
ً
الصليبيخات األفضل استعدادا للموسم
الجديد بعدما أسند مهمة تدريب فريقه
لـلـمـصــري أح ـمــد رف ـعــت ودع ــم صفوفه
بمواطنه أحمد القصبي ،وكذلك أسند
الساحل تدريب الفريق للمدرب
التونسي مهدي بن نور.
ف ـ ــي حـ ـي ــن ج ـ ــدد الـ ـي ــرم ــوك
وا لـشـبــاب الثقة فــي أجهزتهما
ا لـ ـ ـفـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة األول بـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة
الــوط ـنــي خــالــد الـمـطـيــري
وال ـثــانــي ال ـتــون ـســي فــريــد
بن عياشي.

على مشاركة العبين اجنبيين من كل فريق داخل
الملعب ،مما يضفي منافسة أكبر في الدوري.
ويسعى العربي ،بقيادة مدربه الوطني طالل
بــال ،إلــى تحقيق بــدايــة قوية لتأكيد الرغبة
في التأهل للممتاز ،في المقابل يطمح مدرب
الصليبيخات خالد المسافر إلى قيادة فريقه
لتقديم عرض قوي وتحقيق نتيجة
إيجابية.
وف ــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ،التي
ت ـج ـم ــع األزرق مـ ــع ا ل ـش ـب ــاب،
ي ـس ـعــى ال ـم ـن ـت ـخــب لـتـجـهـيــز
نـفـســه اس ـت ـع ــدادا للبطولة
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ال ـ ـمـ ــؤه ـ ـلـ ــة
ل ـن ـه ــائ ـي ــات آسـ ـي ــا ال ـتــي
تقام فــي دبــي الصيف
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،ع ـل ـم ــا أن
ن ـ ـ ـتـ ـ ــائـ ـ ــج الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق
لـ ـ ــن تـ ـحـ ـتـ ـس ــب ،فــي
المقابل يشارك نادي
الشباب الـيــوم بغياب
محترفيه االميركيين براندون
وماجيك.

طالل بالل

ً
«اليد» يختار  19العبا لبطولة قطر
اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني األول لكرة اليد ،بقيادة
السلوفيني بــوريــس ديـنـيـتــش ،قــائـمــة تـضــم  19الع ـبــا ،اسـتـعــدادا
للمشاركة في بطولة قطر الودية الدولية التي تقام في الدوحة من
 1حتى  7نوفمبر المقبل ،بمشاركة  4منتخبات هي قطر المضيف
والكويت والسعودية وإيران.
يأتي ذلك في إطار استعدادات األزرق لخوض منافسات بطولة
األلعاب الخليجية المجمعة ،المقرر أن تستضيفها الكويت من 4
حتى  10يناير المقبل ،والبطولة اآلسيوية الـ 20للمنتخبات المؤهلة
لكأس العالم التي تقام في مدينة الدمام السعودية من  18حتى 31
من نفس الشهر.
وتضم القائمة المختارة الالعبين صالح الـمــوســوي ،إبراهيم
األمـيــر ،عبدالله الغربللي ،صقر الفهد ،فــواز عبدالهادي ،عبدالله
الخميس ،محمد عامر ،حيدر دشتي ،عبدالعزيز الشمري ،مبارك
الخالدي ،عبدالرحمن البالول ،عبدالعزيز سلطان ،حسن صقر،
محمد بويابس ،سيف العدواني ،يوسف ضايف ،فواز المشاري،
عبدالعزيز سالمين ،فواز عبدالجليل.
من جانبه ،شكر مدير المنتخبات الوطنية محمد الخميس
االتحاد القطري على تنظيمه البطولة ،معتبرا إياها فرصة جيدة
ستستفيد منها المنتخبات المشاركة استعدادا لالستحقاقات
المقبلة ،موضحا أن المنتخب سيتدرب لمدة يوم أو يومين على
أقصى تقدير قبل سفره للدوحة ،وسيعود الالعبون بعد البطولة
مباشرة إلى أنديتهم الستكمال الــدوري حتى بداية ديسمبر
الـمـقـبــل ،مــوعــد ب ــداي ــة الـمــرحـلــة الـثــانـيــة م ــن بــرنــامــج إعـ ــداده
للبطولتين المقبلتين.
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ً
فوز ثالث تواليا لليفربول
وميسي ينقذ سان جرمان
كعادته واصل النجم المصري
محمد صالح قيادة فريقه
ليفربول اإلنكليزي إلى تحقيق
االنتصارات ،وهذه المرة
بسيناريو «مثير وجدلي»
في عقر دار أتلتيكو مدريد
اإلسباني بنتيجة (،)2 -3
في المباراة التي جمعتهما،
أمس األول ،في ثالث جوالت
المجموعة الثالثة بدوري
أبطال أوروبا.

واصـ ـ ــل ل ـي ـف ــرب ــول اإلن ـك ـل ـيــزي
وأي ــاك ــس أم ـس ـت ــردام الـهــولـنــدي
ب ــدايـ ـتـ ـهـ ـم ــا ال ـ ـج ـ ـيـ ــدة فـ ـ ــي دور
ال ـم ـج ـم ــوع ــات ل ـم ـســاب ـقــة دوري
أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ف ــي كـ ــرة ال ـق ــدم،
بتحقيقهما الفوز الثالث تواليا،
واستعاد ريــال مدريد اإلسباني
ومــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي اإلن ـك ـل ـيــزي
توازنهما ،فيما أنقذ األرجنتيني
ليونيل ميسي فريقه باريس سان
ج ــرم ــان الـفــرنـســي م ــن الـخـســارة
امام اليبزيغ األلماني.
ع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــب «وانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا
م ـي ـتــروبــول ـي ـتــانــو» ،ال ـ ــذي شـهــد
تـتــويــج لـيـفــربــول بـطــا ألوروب ــا
فـ ــي عـ ـ ــام  ،2019تـ ـق ــدم ال ـف ــري ــق
ً
اإلنكليزي باكرا بهدفين لصالح
المتألق بشكل هائل هذا الموسم
( )8والغاني نابي كيتا ( ،)13قبل
أن ي ــرد أتـلـتـيـكــو ي ـقــوة بـهــدفـيــن
لغريزمان ( 20و .)34إال أن األخير
ط ــرد مـبــاشــرة إث ــر تــدخــل بقدمه
ع ـلــى وج ــه ال ـبــرازي ـلــي فيرمينو
بداية الشوط الثاني (.)52
وح ـس ــم صـ ــاح الـ ـف ــوز بــركـلــة
جـ ـ ــزاء ( ،)77ع ـل ـ ًـم ــا أن أص ـح ــاب
األرض حصلوا على أخــرى قبل

أن ّ
يبدل الحكم قراره بعد العودة
الى تقنية حكم الفيديو المساعد
«في ايه آر».
ورفــع فريق المدرب األلماني،
يورغن كلوب ،رصيده الــى تسع
نـ ـق ــاط ب ــال ـع ــام ــة ال ـك ــام ـل ــة امـ ــام
أت ـل ـت ـي ـكــو مـ ــدريـ ــد ( ،)4وم ـث ـل ـهــا
لبورتو البرتغالي الثالث ا لــذي
أس ـق ــط ض ـي ـفــه م ـي ــان اإلي ـطــالــي
 - 1صفر.
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـث ــان ـي ــة ،سقط
م ـ ـيـ ــان أم ـ ـ ـ ــام م ـض ـي ـف ــه ب ــورت ــو
بهدف للكولومبي لويس دياس
( )65ليتلقى الهزيمة الثالثة له
فــي مـجـمــوعــة «ال ـم ــوت» الـثــانـيــة،
وأصبحت مهمته صعبة ً
جدا في
بلوغ الدور المقبل.

سان جرمان يهزم اليبزيغ
وأف ـل ــت ب ــاري ــس س ــان جــرمــان
مــن خـســارة مفاجئة أمــام ضيفه
ً
اليـ ـب ــزي ــغ مـ ـع ــوض ــا تـ ــأخـ ــره إل ــى
ف ــوز  2-3بـفـضــل مـيـســي مسجل
ثنائية ضمن منافسات الجولة
الثالثة من المجموعة األولى التي
شهدت اكتساح مانشستر سيتي

سيميوني :كنا نستحق ركلة جزاء
رأى األرجنتيني دييغو سيميوني ،المدير
ال ـف ـنــي ألتـلـتـيـكــو م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي ،أن ركـلــة
الجزاء المحتسبة ضد فريقه ومنحت ليفربول
اإلنكليزي االنتصار ( )2-3أمس األول في
لقاء الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية
بدوري األبطال «كانت صحيحة» ،بينما
أشار إلى أنهم كانوا يستحقون ركلة
جزاء في لقطة دفع البرتغالي ديوجو
ج ــوت ــا ل ــأوروغ ــوائ ــي خــوس ـيــه مــاريــا
خيمينيز.
وقال سيميوني في تصريحات
ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة ب ـع ــد الـ ـمـ ـب ــاراة
الـ ـت ــي أق ـي ـم ــت ع ـل ــى مـلـعــب
(وا نـ ــدا ميتروبوليتانو)
«رك ـ ـلـ ــة ج ـ ـ ــزاء ل ـي ـفــربــول
صحيحة».
وف ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق
بـلـقـطــة خـيـمـيـنـيــز،
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي اح ـت ـس ـب ـه ــا
الـ ـحـ ـك ــم األلـ ـم ــان ــي
دانـ ـيـ ـي ــل س ـي ـب ـيــرت
ركلة جزاء في البداية،
ثــم ع ــاد وأل ـغــاهــا بعد

المدرب بروس يترك
نيوكاسل «بالتراضي»
أع ـ ـل ـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ــادي نـ ـي ــوك ــاس ــل
يونايتد ،المنافس في الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم،
أمس ،أن المدرب ستيف بروس
ترك منصبه «بالتراضي» ،بعد
أيام من االستحواذ السعودي.
وجـ ـ ـ ــاء فـ ــي بـ ـي ــان ل ـل ـن ــادي
«ي ـم ـكــن ل ـن ـيــوكــاســل يــونــايـتــد
أن ي ــؤك ــد أن س ـت ـيــف ب ــروس
تــرك منصبه كـمــدرب رئيسي
بالتراضي».
وتــابــع :يـتــرك الــ«مــاغـبــايــز»
بعد أكثر من عامين على تولي
منصبه ،بعد قـيــاد تــه الفريق
الـ ــى ال ـم ــرك ــزي ــن ال ـث ــان ــي عشر
والثالث عشر في البرميرليغ».

ستيف بروس

الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد «،»VAR
أوض ــح« :ل ــم أشــاهــدهــا م ــرة أخ ــرى حـتــى اآلن،
لكنني أعتقد أنه كان هناك تالمس خفيف».
وأضــاف «أفـكــاري واحــدة فيما يتعلق
بــال ـح ـكــام ،ق ــد يـخـطـئــون كـمــا نخطئ
ن ـحــن ،قــدم ـنــا مـ ـب ــاراة ك ـب ـيــرة ،وبـعــد
ال ـتــأخــر ب ـهــدف ـيــن ،اع ـت ـقــدنــا أن ـنــا قد
نستقبل  5أو  6أهداف .كنا قريبين
مــن التقدم فــي النتيجة ( ،)2-3لكن
األم ـ ـ ـ ـ ـ ــور هـ ـ ــربـ ـ ــت م ـ ـ ــن ب ـي ــن
أيدينا قليال ،وعلينا
التحسن».
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رياضة

صالح نجم ليفربول يحرز الهدف الثالث في مرمى اتلتيكو
اإلنـكـلـيــزي مصيفه كـلــوب بــروج
البلجيكي .1-5
ورفع نادي العاصمة الفرنسية
رص ـيــده ال ــى  7نـقــاط مــن فــوزيــن
ً
وت ـ ـعـ ــادل ،م ـت ـقــدمــا بـنـقـطــة على
سيتي وثالث عن بروج ،فيما مني
ً
تواليا.
اليبزيغ بالخسارة الثالثة
وت ـ ـ ـقـ ـ ــدم سـ ـ ـ ــان جـ ـ ــرمـ ـ ــان ع ـبــر
مهاجمه الدولي الفرنسي كيليان
مبابي ( ،)9قبل أن يرد الضيوف
بهدفي البرتغالي أنــدري سيلفا
( )28والفرنسي نوردي موكييلي
( ،)57إال أن ميسي سجل هدفين
( 67و 74من ركلة جــزاء) ليجنب
فــري ـقــه س ـي ـنــاريــو م ـفــاج ـئــا ،قبل
أن ي ـهــدر مـبــابــي رك ـلــة ج ــزاء في
الثواني األخيرة.

واك ـت ـس ــح مــان ـش ـس ـتــر سـيـتــي
مضيفه كـلــوب ب ــروج  1-5بينها
ثنائية للدولي الجزائري رياض
محرز.
وس ـج ــل ال ـظ ـه ـيــر ال ـبــرت ـغــالــي
جــواو كانسيلو ( ،)30محرز (43
من ركلة جــزاء و ،)84كايل ووكر
( )53والبديل الشاب كــول بالمر
( ،)67فيما أح ــرز الـقــائــد هانس
فاناكين الهدف الشرفي ألصحاب
األرض (.)81

ريال يسحق شاختار
استعاد ريال مدريد توازنه
بـ ـف ــوزه ال ـك ـب ـيــر ع ـلــى مضيفه
شاختار دانييتسك األوكراني

 - 5صـفــر ،وأوق ــف إنـتــر ميالن
ف ـ ـ ـ ــورة شـ ـي ــري ــف تـ ـي ــراسـ ـب ــول
المولدافي ،مفاجأة المسابقة هذا
الموسم ،عندما تغلب عليه 1-3
في منافسات المجموعة الرابعة.
ف ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى فــي
كـيـيــف ،ف ــرض الـمـهــاجــم الــدولــي
البرازيلي فينيسيوس جونيور
نفسه نـجـ ًـمــا بتسجيله ثنائية
فــي الدقيقتين  51و ،56وصنع
الهدف الرابع لمواطنه رودريغو
( ،)65بعدما افتتح قائد أصحاب
األرض س ـي ــرج ــي كــري ـف ـس ـتــوف
الـتـسـجـيــل ( 37خـطــأ ف ــي مــرمــى
فريقه) ،فيما ختم الفرنسي كريم
بنزيمة المهرجان بهدف خامس
(.)1+90

وفـ ـ ـ ــي الـ ـث ــانـ ـي ــة عـ ـل ــى م ـل ـعــب
«جوسيبي مياتسا» في ميالنو،
ح ـقــق إن ـت ــر ب ـطــل إي ـطــال ـيــا ف ــوزه
األول ف ـ ــي دور ا ل ـم ـج ـم ــو ع ــات،
عندما تغلب على ضيفه شيريف
تيراسبول .1-3
وان ـ ـت ـ ـظـ ــر إن ـ ـتـ ــر ال ــدقـ ـيـ ـق ــة 34
الفتتاح التسجيل عبر مهاجمه
الــدولــي الـبــوسـنــي إدي ــن دجيكو
بتسديدة قوية من داخل المنطقة
اثــر تمريرة من الدولي التشيلي
أرتورو فيدال.
وف ــاج ــأ ش ـي ــري ــف ت ـيــراس ـبــول
بـ ـط ــل إيـ ـط ــالـ ـي ــا م ـط ـل ــع الـ ـش ــوط
ال ـث ــان ــي بـ ــإدراكـ ــه الـ ـتـ ـع ــادل عـبــر
ال ـلــوك ـس ـم ـبــورغــي سـيـبــاسـتـيــان
ثيل ( ،)52لكن فيدال منح التقدم

ً
مجددا إلنتر بعد ست دقائق اثر
تمريرة من دجيكو.
وأك ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـم ـ ــداف ـ ــع الـ ـه ــولـ ـن ــدي
س ـت ـي ـفــان دي فـ ــري فـ ــوز ال ـن ــادي
اإليطالي بتسجيله الهدف الثالث
فــي الــدقـيـقــة  ،67اث ــر تـمــريــرة من
مواطنه دنزل دمفريس.
تابع أياكس أمستردام بدايته
الـ ـجـ ـي ــدة ،وحـ ـق ــق ف ـ ــوزه ال ـثــالــث
ً
تواليا ،عندما أكرم وفادة ضيفه
بــوروس ـيــا دورت ـم ــون ــد األلـمــانــي
برباعية نظيفة ضمن المجموعة
الثالثة.
وأن ـ ـعـ ــش س ـب ــورت ـي ـن ــغ آم ــال ــه
بـ ـ ـف ـ ــوزه الـ ـكـ ـبـ ـي ــر عـ ـل ــى م ـض ـي ـفــه
بشيكتاش بأربعة أهداف مقابل
هدف.

ً
 ...وليسكوت يصفه بـ«الجبان» أنشيلوتي :فينيسيوس ّ
تحسن كثيرا

وصف جوليون ليسكوت العب مانشستر سيتي السابق
أثـنــاء تعليقه على مـبــاراة أتلتيكو مــدريــد وليفربول مــدرب
الروخيبالنكوس دييغو سيميوني بـ«الجبان».
ً
ً
وغادر مدرب أتلتيكو من نفق غرف المالبس راكضا تاركا
ً
كلوب متسمرا ،ومــد األلماني يــده ليصافحه فــي حين كان
سيميوني يختفي مــن الملعب ،واستطاع كلوب مصافحة
العبين آخرين مثل كوندوجوبيا.
وتسبب ما فعله سيميوني في إزعاج المعلقين اإلنكليز،
وقال بيتر كراوش ،العب ليفربول السابق ،إنه دلل على ذلك
ً
ً
بفعل ذلك ،وأشار السكوت إلى أنه كان عمال «جبانا».

تجدد إصابة ماركوس يورينتي
تـجــددت إصــابــة مــاركــوس يورينتي العــب وســط أتلتيكو
مدريد عقب مشاركته في آخر  10دقائق من مواجهة ليفربول
اإلنكليزي أمس األول ( ،)3-2في عضالت الساق اليمنى.
وأعلن النادي المدريدي عبر موقعه اإللكتروني أن الالعب
«شعر بآالم في نفس المكان الذي كان قد تعرض فيه إلصابة»
وبفحصه أم ــس اكـتـشــف الـجـهــاز الـطـبــي أن «نــدبــة اإلصــابــة
السابقة انفتحت جزئيا».

سيميوني

احتفى اإليطالي كارلو أنشيلوتي ،مدرب ريال مدريد اإلسباني،
ُّ
بتحسن فريقه بعد الفوز على شاختار بخماسية نظيفة في دور
المجموعات بدوري أبطال أوروبا ،قبل خوض «كالسيكو األرض»
أمام برشلونة في الليغا ،وأثنى على أداء البرازيلي فينيسيوس،
مشيرا إلى أنه «تحسن كثيرا» في الفترة األخيرة.
وف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ب ـعــد الـ ـمـ ـب ــاراة ،أك ــد أنـشـيـلــوتــي أن
ً
فينيسيوس «تحسن كثيرا .إنه يلعب بشكل جيد جدا في الجزء
األول من الموسم .لقد سجل العديد من األهداف ،يقوم بالكثير
من العمل للوصول إلى هذا المستوى .إنه يستمتع بجودته
بشكل أكثر فعالية أمام المرمى».
ورغم أن أنشيلوتي أراد اإلشادة بجميع العبيه ،لدى شعوره
بالفخر بالصورة التي تركها «الميرينغي» في كييف ،قــال إن
«فينيسيوس قدم أداء جيدا ،ولكن من الصعب أن نقول إنه من
تميز أكثر في اللعب ،لقد نجح الجميع».
وتابع« :دافعنا بشكل جيد ،كنا في حالة
تــرك ـيــز م ـنــذ ال ـل ـح ـظــة األول ـ ـ ــى ،انـتـظــرنــا
بعض الـشــيء بينما كنا خطرين أمــام
منافسينا .مــن الــواضــح أنها مباراة
تمنحنا الثقة ،لكن ضــد برشلونة
هي مباراة أخرى وتاريخ آخر».
(إفي)

أنتيتوكونمبو يقود باكس للفوز على نتس
س ـ ـجـ ــل الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاق الـ ـ ـي ـ ــون ـ ــان ـ ــي ي ــانـ ـي ــس
أنتيتوكونمبو  32نقطة ليستهل ميلووكي
بفوز بنتيجة
باكس حملة الدفاع عن لقبه
ٍ
 104-127ع ـلــى بــروك ـل ـيــن ن ـتــس أحـ ــد أب ــرز
منافسيه هذا الموسم في دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين ،فيما سقط بطل العام
 2020ل ــوس أنـجـلــس لـيـكــرز  114-121أمــام
ضـيـفــه غ ــول ــدن سـتــايــت ووري ـ ــرز ف ــي الليلة
االفتتاحية أمس األول.
واس ـت ـه ــل أن ـت ـي ـتــوكــون ـم ـبــو أف ـض ــل العــب
ف ــي ن ـه ــائ ـي ــات ال ـم ــوس ــم ال ـم ــاض ــي الـحـمـلــة
الحالية بأداء رائع على الصعيدين الدفاعي
ً
وال ـه ـج ــوم ــي م ـض ـي ـف ــا  14م ـت ــاب ـع ــة وس ـبــع
تمريرات حاسمة في المباراة.
وك ــان كـيـفــن دورانـ ــت األف ـضــل مــن جانب
فريق المدرب الكندي ستيف ناش المدجج
ً
بالنجوم ،مسجال  32نقطة و 11متابعة ،فيما
أضاف جيمس هاردن .20
أمـ ــا ال ــواف ــد ال ـج ــدي ــد م ــن سـ ــان أنـتــونـيــو
سبيرز األسترالي باتي ميلز فأحرز  21نقطة

انشيلوتي

مباريات اليوم

جميعها من خط الرميات الثالثية وبنسبة
 100في المئة.
في المباراة األخرى ،سقط ليكرز المتجدد
على ملعبه ستيبلس سنتر أم ــام ووري ــرز،
الــذي سجل له صانع ألعابه ستيفن كوري
ً
أول «تريبل دابــل» شخصيا منذ عــام 2016
مع  21نقطة 10 ،متابعات ومثلها تمريرات
حاسمة.
ورغــم تألق الملك ليبرون جيمس مع 34
نقطة و 33ألنتوني ديفيس إضافة الــى 11
متابعة لكل منهما ،كانا الوحيدين اللذين
ت ـج ــاوزا عـتـبــة الـعـشــر الـنـقــاط ول ــم يحصال
على الدعم الــازم من زمالئهم الجدد أمثال
ال ـم ـخ ـضــرم ـيــن ك ــارم ـي ـل ــو أن ـت ــون ــي وراس ـ ــل
و يـسـتـبــروك الـلــذ يــن اكتفيا بتسع وثماني
ً
نقاط تواليا.

التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

7:45

ريال بيتيس  -ليفركوزن

beINSPORTS xtra2

7:45

التسيو  -مرسيليا

beINSPORTS xtra1

7:45

فنربخشة  -أنتويرب

beINSPORTS PR3

10:00

سبارتا براغ  -ليون

beINSPORTS EN2

10:00

رينجرز  -بروندبي

beINSPORTS xtra2

10:00

آيندهوفن  -موناكو

beINSPORTS xtra1

10:00

شتورم – ريال سوسييداد

beINSPORTS PR2

10:00

نابولي – ليغا وارسو

beINSPORTS PR1

10:00

ويست هام  -جينك

beINSPORTS

10:00

لوكوموتيف – غالطة سراي beINSPORTS PR3

دوري المؤتمر األوروبي
يانيس أنتيتوكونمبو

7:45

غليمت  -روما

beINSPORTS PR2

7:45

آرنهيم  -توتنهام

beINSPORTS PR1

نابولي عند منعطف مهم والتسيو يصطدم بمرسيليا في «يوروبا ليغ»

العبو نابولي خالل مباراة سابقة

يـ ـج ــد ن ــاب ــول ــي مـ ـتـ ـص ــدر الـ ـ ـ ــدوري
اإليطالي نفسه أمام منعطف مهم في
مشواره في الدوري األوروبي «يوروبا
ليغ» ،عندما يخوض الجولة الثالثة
مــن دور المجموعات باحثا عــن أول
ف ــوز ل ــه ،فـيـمــا يــأمــل ل ـيــون الـفــرنـســي
مواصلة بدايته القوية ،وســط ترقب
مباراة التسيو وضيفه مرسيليا.
عندما أوقـعــت الـقــرعــة نــابــولــي في
المجموعة الثالثة إ لــى جــا نــب ليغيا
وارسو البولندي وسبارتاك موسكو
ا لــرو ســي وليستر سيتي االنكليزي،
بدا الفريق اإليطالي مرشحا للعبور
الــى األدوار اإلقصائية .إال أنــه اليــزال
يبحث عــن ف ــوزه األول فــي المسابقة
القارية الرديفة.
ويـ ـخ ــوض ن ــاب ــول ــي مـ ـب ــارات ــه عـلــى
مـلـعــب «دي ـي ـغــو أرم ــان ــادو م ــارادون ــا»
الـ ـي ــوم أمـ ـ ــام ض ـي ـفــه ال ـب ــول ـن ــدي لـيـغــا

وارسـ ــو عـلــى وق ــع نـتــائــج مـثــالـيــة في
الـ ـ ــدوري ال ـم ـح ـلــي ،تـمـثـلــت بتحقيقه
الـعــامــة الـكــامـلــة حـتــى اآلن بثمانية
انتصارات من ًثماني مباريات سجل
خاللها  19هدفا وتلقت شباكه ثالثة
فقط.

مهمة صعبة لالتسيو
ف ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـخ ــام ـس ــة ،ت ـبــرز
م ـ ـبـ ــاراة الت ـس ـي ــو اإليـ ـط ــال ــي وضـيـفــه
مــرسـيـلـيــا الـفــرنـســي وال ـت ــي ستشكل
ً
ً
استعدادا مهما لألخير قبل مواجهته
الـمــرتـقـبــة ضــد بــاريــس س ــان جــرمــان
المتصدر في الدوري المحلي األحد.
واكتفى مرسيليا بالتعادل في أول
مـبــاراتـيــن مــع لــوكــومــوتـيــف موسكو
وغلطة سراي المتصدر اللذين يلتقيان
على أرض األول ،فيما سقط التسيو

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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يومية سياسية مستقلة

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

اإلعالنات:

ً
افتتاحيا فــي تركيا قبل أن يتخطى
الفريق الروسي في الجولة الثانية.
ويــدخــل فــريــق الـعــاصـمــة اإليـطــالـيــة
ال ـم ـب ــاراة بـمـعـنــويــات عــال ـيــة ب ـعــد فــوز
رائع  1-3على إنتر بطل الدوري السبت
بقيادة المدرب مارويتسيو ساري ،الذي
حـقــق لـقــب ي ــوروب ــا لـيــغ ع ــام  2019مع
تشلسي اإلنكليزي ،ليتقدم الى المركز
الخامس.
وسيعتمد ال تـسـيــو عـلــى مهاجميه
تشيرو إيموبيلي والبرازيلي فيليبي
أنـ ـ ـ ـ ــدرسـ ـ ـ ـ ــون ،بـ ـ ــاإلضـ ـ ــافـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــى العـ ــب
الـ ــوسـ ــط ال ـم ـت ــأل ــق الـ ـص ــرب ــي س ـيــرغــي
ميلينكوفيتش-سافيتش.
أمـ ـ ـ ــا م ــرسـ ـيـ ـلـ ـي ــا بـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة الـ ـ ـم ـ ــدرب
االرجنتيني خورخي سامباولي القادم
م ــن ان ـت ـص ــار ك ـب ـيــر  1-4ع ـلــى ل ــوري ــان
األحد ،ما وضعه في المركز الثالث في
ترتيب الدوري المحلي ،فيأمل أن يرتقي

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

مهاجمه البولندي أركــاديــوش ميليك
والـمـتــألـقــان ديـمـيـتــري بــايـيــت وماتيو
غيندوزي الى مستوى التطلعات.

باقي المباريات
في المجموعة األولى ،سيسعى ليون
المتصدر إلــى مواصلة بدايته القوية،
عندما يحل على سبارتا براغ التشيكي
الثاني ( 4نقاط) بعد أن حصد  6نقاط
مــن فــوزيــن عـلــى بــرونــدبــي الــدنـمــاركــي
ورينجرز اإلسكتلندي في أول جولتين
واللذين يلتقيان في غالسكو.
وفـ ــي ال ــرابـ ـع ــة ،ي ـحــل أول ـم ـب ـيــاكــوس
اليوناني المتصدر بالعالمة الكاملة
ً
ض ـي ــف ــا ع ـل ــى أي ـن ـت ــراخ ــت ف ــران ـك ـف ــورت
األل ـ ـمـ ــانـ ــي الـ ـث ــان ــي ( )4ف ـي ـم ــا يـلـتـقــي
فـنــربـغـشــة ال ـتــركــي (ن ـق ـطــة) م ــع ضيفه
أنتويرب البلجيكي خالي الرصيد.

الشكاوى والتوزيع:

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

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

الطريق
مازال
ً
ً
طويال وشاقا

حسن العيسى

ً
شكرا لسمو أمير البالد على مبادرة العفو اإلنسانية عن
ً
المهجرين والـمـغــرديــن ،وشـكــرا للنواب الــذيــن تـجــاوبــوا مع
المبادرة ،وكم نتمنى أن تكون مثل هذه الخطوة شمعة أمل
للقادم في قضايا الرأي والحرية! ومع ذلك هناك طريق طويل
وشاق في مسألة حرية التعبير ،وهذا لن يكون بغير قبر كل
القوانين التي صدرت في السنوات القليلة الماضية ،والتي
أحالت الدولة إلــى سجن كبير ألصحاب الــرأي ،وهــذه مهمة
ً
النواب والحكومة معا ،فال يصح أن يتعذر أي من الطرفين
الـحـكــومــي أو الـنـيــابــي بمسائل مـثــل الخصوصية لـلـعــادات
والتقاليد أو غيرها لتكميم أفواه البشر حين يمارسون النقد.
ال يقل أهمية عما سبق ذكره مواجهة التحدي االقتصادي
الكبير للدولة ،فمثلما أبــدت السلطة التفهم لمسألة العفو،
يفترض أن تكون هناك مرونة من الـنــواب لتقبل الكثير من
اإلصــاحــات االقتصادية ،والتضحيات التي يجب إعمالها
دون تأخير ،مع األخذ في االعتبار أصحاب الدخول البسيطة
والمتوسطة ،وإعمال قواعد العدالة االجتماعية ،وال يصح أن
يكون ارتفاع سعر برميل النفط اليوم أداة لتسويف الحلول
الجذرية لمسألة هذا االقتصاد الريعي ،المعتمد على أحادية
ً
مصدر الدخل ،فنحن نتابع يوميا تسابق دول الخليج لفتح
أبوابها لتشجيع االستثمار والسياحة ،بينما الوضع هنا
يـتـســم بــالـجـمــود وال ــام ـب ــاالة ،ويـلـقــي كــل ط ــرف ،س ــواء كــان
ً
ً
حكوميا أو نيابيا ،اللوم على اآلخر.
ال نملك فــي ه ــذا الـمـقــام غـيــر األم ــل بالتغيير ،هــو تغيير
بالمفاهيم والوعي بالمستقبل وتحدياته ،والحظنا في بيان
النواب الموقعين لمحة نور لهذا الواقع االقتصادي .قضايا
الـفـســاد اإلداري والـمــالــي والــواس ـطــة والـمـحـســوبـيــة ،وكلها
أمراض قديمة مستوطنة في جوف الدولة ،يجب أن تكون من
األولويات ،حتى يشعر الجميع بالعدالة ،وبالتالي يمكن أن
يتقبلوا بالتضحيات المطلوبة .ليس لنا غير األمل فلننتظر...
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ال تفكرون وايد
معظم السيارات "الخربانة" في كراجات
الشويخ وغيرها سببها الطرق المتعرجة
َ
والح َص ْم!
والمليئة بالحفريات واألتربة
معظم مرضى العيادات والمستشفيات
ال ـخ ــاص ــة وال ـ ـعـ ــاج ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ه ــم مــن
يعتقدون أنهم لم يجدوا الرعاية الكافية
في المراكز والمستشفيات الحكومية!
مـعـظــم أولـ ـي ــاء األم ـ ــور ال ــذي ــن يـلـجــأون
للدروس الخصوصية والمدارس الخاصة
ألبـنــائـهــم ألنـهــم يــريــدون تغطية النقص
والعيوب في النظام التعليمي الحكومي
لألبناء!
معظم الذين يلجأون للسفر يتملكهم
اإلحـســاس بالملل لنقص أمــاكــن الترفيه

د .ناجي سعود الزيد
والرغبة في الخروج من دائرة الكآبة التي
تحيط بهم من كل جانب!
ً
وإذا نظرنا إلى معدالت الرواتب عموما
فسنجد أن معدل الراتب في حدود 1400
د ي ـنــار ،وبحسبة بسيطة لــن يبقى شيء
من هذا الراتب بعد دفع تصليح السيارة
وتـصـلـيــح ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة الـحـكــومـيــة
باستبدالها بالطب ا لـخــاص واستعمال
الدروس الخصوصية والمدارس الخاصة
لتصليح عيوب التعليم الحكومي!
ثم يأتي األمر للسفر ومصاريفه!
ضف إلى ذلك ميزانية الغذاء والشراب
والملبس وفواتير الكهرباء والماء ورواتب
الخدم والسائق ومصاريفهم!

بعد ذلــك يفكر المواطن وبعمق ليجد
نفسه في دائــرة مستحيلة الفهم ألنه قرأ
المانشيت التالي:
"الميزانية العامة  24مليار دينار لهذا
العام"!
م ــا يـجـعـلــه ي ـت ـس ــاءل أيـ ــن ت ــذه ــب هــذه
األموال؟ ولماذا تبقى األخطاء الحكومية
على ما هي عليه؟!
انــك تــدفــع مــن جيبك الـخــاص إلصــاح
األخـطــاء الحكومية فــي الـطــرق والتعليم
والرعاية الصحية ،وللتخلص من الكآبة
ال ـتــي تـعـتــري الـبـلــد بــالـسـفــر ل ـعــدم تــوافــر
وسائل ترفيه!

«فيسبوك» تغير اسمها  ٢٨الجاري
ت ـع ـت ــزم ش ــرك ــة ف ـي ـس ـبــوك،
عـ ـم ــاق شـ ــركـ ــات ال ـت ــواص ــل
اال ج ـت ـمــا عــي ،تغيير اسمها
األسبوع المقبل بما يعكس
ت ــرك ـي ــزه ــا ع ـل ــى الـ ـبـ ـن ــاء فــي
الـعــالــم االف ـتــراضــي ،حسبما
ذكـ ــر م ــوق ــع ذا فـ ـي ــرج ،أم ــس
ً
األول ،م ـس ـت ـش ـهــدا بـمـصــدر

على معرفة مباشرة باألمر.
وق ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــوقـ ـ ــع ذا فـ ـي ــرج
إن مـ ـ ــارك زك ــربـ ـي ــرغ رئ ـيــس
"فيسبوك" التنفيذي يعتزم
التحدث عن تغيير االسم في
مــؤتـمــر "كــونـيـكــت" الـسـنــوي
ال ــذي تقيمه الـشــركــة فــي 28
(رويترز)
الجاري.

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

04:33
05:53
11:33
02:46
05:12
06:29

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

35
19
ً
 02:04صب ــاحـ ـ ــا
 03:37م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 09:07صب ــاحـ ـ ــا
 09:03م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

العقول
ال العضالت

يوسف الجاسم
Yousef@6ala6.com

فور إصدار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ
حـمــد ال ـجــابــر ،قـ ــراره بـفـتــح ب ــاب الـتـسـجـيــل ل ـل ـمــرأة الكويتية
لــالـتـحــاق بـشــرف الـخــدمــة الـعـسـكــريــة فــي م ـجــاالت الخطوط
ً
الخلفية بالجيش الـكــويـتــي ،إس ـنــادا للصفوف األمــامـيــة من
ً
الــرجــال المقاتلين دفــاعــا عــن حياض الــوطــن ،انـبــرت أصــوات
الشجب والـمـعــارضــة لـهــذه الـقـفــزة المستحقة والـجــريـئــة في
ال ـع ـق ـيــدة الـعـسـكــريــة الـكـ ًـويـتـيــة ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى تـفـعـيــل الـمـبــدأ
الــدس ـتــوري ال ـج ـلـ ّـي ،وفــقــا ل ـل ـمــادة  ٢٩مــن الــدس ـتــور" :ال ـنــاس
سواسية في الكرامة اإلنسانية ،وهم متساوون لدى القانون
في الحقوق والواجبات العامة ،ال تمييز بينهم في ذلك بسبب
الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين".
ً
وإذا كان االختالف حول مثل هذه القرارات مشروعا بالمفهوم
ّ
العام ،فإنه ينبغي أل يصل إلى حدود التهديد بنسف ذلك القرار
ّ ً
ً
ووأده تشريعيا ،باعتباره  -كما يقول المعارضون  -ماسا بكرامة
ّ
المرأة ،من منطلق تفسيرات واجتهادات دينية واجتماعية محل
ّ
المفسرين والمجتهدين.
اختالف بين آراء
كما أن تلك االعتراضات جاءت في سياق ما سبقها من حروب
على جميع ا ل ـقــرارات المماثلة والمتصلة بتمكين ا ل ـمــرأة في
شتى المجاالت المجتمعية ،وأثبت واقع الحال عكس تهويمات
المعارضين.
ً
وزيــر الدفاع ّ
أصــل قــراره وفقا للمادة  ٢٩من الدستور ،التي
ال تحتمل التأويل ،ولخطوط عملية ووطنية واضحة الدالالت
ّ
وجلية المعاني ،قائمة على االختيار ال اإلجبار ،وعلى شرف
إشـ ــراك ال ـم ــرأة بــالــدفــاع عــن وطـنـهــا بـمــا ي ـتــاءم مــع طبيعتها
وقدراتها كــامــرأة ،وذلــك عبر انخراطها في المجاالت الناعمة
م ــن ال ـخ ــدم ــات ال ـع ـس ـكــريــة ال ـم ـس ــان ــدة ،ال ـط ـب ـيــة والـلــوجـسـتـيــة
والـتـكـنــولــوجـيــة وتـقـنـيــات الكمبيوتر الــرقـمـيــة ،والـبــرمـجـيــات
المتصلة باألمن السيبراني ،أي من خالل مهن قوامها العقول ال
ّ
العضالت ،مع الحفاظ على مكانتها واستحالة الحط من كرامتها
أو تعريضها لما ال يليق بها ،فهي األخت واألم واالبنة ،وواجب
ّ
على الجميع حمايتها وال ــذود عــن سالمتها ،وهــي مــن سطر
أروع التضحيات وأعمال الفداء واالستشهاد في سبيل الوطن
مع إخوانها من أبطال المقاومة عندما وقع الغزو واالحتالل،
كما أن شرف مشاركة المرأة بالدفاع عن الوطن ال يقل أهمية
ومرتبة عن شرف مشاركاتها المتميزة والمشهودة في شتى
القطاعات المدنية والتعليمية واألكاديمية والصحية والسياسية
والقضائية واألمنية.
ً
ً
تضيف الكويت ،بهذا القرار ،لبنة جديدة إلى لبنات إدماج
المرأة في مجتمع مدني يقوم على ُبعد النظر ُ
ور ّ
قي المفاهيم،
ّ
ويرسخ مبادئ العدالة والمساواة ،التي أكدها الدستور ،كما أنه
ً
يفتح أبوابا واسعة لنصف المجتمع للحصول على الوظائف
ً
والمهن الشريفة في المؤسسات العسكرية ،بــدال من ّاالنتظار
الطويل لوظائف حكومية مكتبية ترسخ البطالة المقنعة ،التي
ً
يئن منها المجتمع عموما.
ك ـمــا أن ه ــذا الـ ـق ــرار االس ـتــرات ـي ـجــي س ــوف يــدعــم الـحـصــانــة
ّ
العصية على االه ـتــزاز ،والـتــي تقوم عليها الكويت
األخالقية
كمجتمع محافظ بطبعه وقائم على المبادئ السلوكية الحميدة.
قرار "الدفاع" يجب أن ُيحسب لمتخذه ال عليه ،ألنه سيحاكي
األنماط الحديثة بأعمال الجيوش المتطورة في العالم ،من خالل
المشاركة المدروسة للمرأة الكويتية (أخت الرجال) مع إخوانها
يتعرض للخطر ،ال ّ
ّ
قدر الله.
في الدفاع عن الوطن حين
نأمل ُ
الم ّ
ضي بتنفيذ هذا القرار الجريء من دون تراجع.
***

تغريدة:
خدمة الوطن قول وفعلّ ...
قواكم الله.

ً
أصبحت أما في السبعين!
رح ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــت ع ـ ـ ــائـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة ه ـ ـنـ ــديـ ــة
بـ ـ ـ ـم ـ ـ ــو ل ـ ـ ــود ه ـ ـ ــم األول ،بـ ـع ــد
محاولتهم اإلنـجــاب على مدى
ع ـ ـ ـقـ ـ ــود ،فـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن ل ـ ـفـ ــت ن ـظــر
األط ـبــاء ،أن وال ــدة الطفل تبلغ
ً
نحو  70عاما من العمر.
وقال موقع "روسيا اليوم"،
أمـ ــس ،إن ال ـس ـيــدة جيفونبن
ً
رابـ ــاري ( 70ع ــام ــا) ،وزوجـهــا
م ـ ــال ـ ــداري ( 75ع ـ ــام ـ ــا) ،كــانــا
ي ـ ـحـ ــاوالن إنـ ـج ــاب ط ـفــل منذ
عقود ،وهما من قرية صغيرة
تـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــى مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورا فـ ـ ـ ــي واليـ ـ ـ ــة
غوجورات بالهند ،ومتزوجان
ً
منذ  45عــامــا ،واستطاعا أن
ي ـح ـظ ـيــا ب ــرض ـي ــع ع ــن طــريــق
التلقيح االصطناعي.
من جانبه ،أوضح الطبيب
نــاريــش بـهـنــوشــالــي" :عندما
ج ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤوا إ ل ـ ـي ـ ـنـ ــا ألول م ـ ـ ــرة،
أخبرناهم أنه ال يمكن إنجاب
ط ـ ـفـ ــل فـ ـ ــي م ـ ـثـ ــل هـ ـ ـ ــذه الـ ـس ــن
ال ـم ـت ـق ــدم ــة ،ل ـك ـن ـهــم أص ـ ـ ــروا،
وق ــال ــوا إن ال ـعــديــد م ــن أف ــراد
ً
أسرهم فعلوا ذلك أيضا".

وأضـ ــاف" :ه ــذه واح ــدة من
أندر الحاالت التي رأيتها على
اإلطالق".
يشار إلــى أن ام ــرأة هندية

ً
ملكة بريطانيا :لست عجوزا
رف ـض ــت مـل ـكــة بــريـطــانـيــا،
إليزابيث الثانية ،البالغة من
ً
العمر  95عــامــا ب ــأدب ،شرف
حـصــولـهــا عـلــى لـقــب "عـجــوز
ال ـ ـعـ ــام" ،وهـ ــي ج ــائ ــزة تمنح
ً
ت ـك ــري ـم ــا إلن ـ ـج ـ ــازات ال ـج ـيــل
ً
األك ـب ــر س ـن ــا ،قــائ ـلــة إن ـه ــا "ال
تعتقد أنها تستوفي المعايير
ذات الصلة" ،لقبولها.
ونـ ـش ــرت م ـج ـلــة "أول ـ ـ ــدي"،
أم ــس األول ،رد الـمـلـكــة على
اقتراحها باقتفاء أثر المتلقين
الـســابـقـيــن لـلـجــائــزة ،ومنهم
رئيس ال ــوزراء األسـبــق جون
م ـي ـجــور ،والـمـمـثـلــة أولـيـفـيــا
دي هافيالند والفنان ديفيد
هوكني.

وذكـ ــر م ـســاعــد الـسـكــرتـيــر
ال ـخ ــاص لـلـمـلـكــة ،ت ــوم لينغ
بيكر ،في الرسالة التي نقلها
م ــوق ــع سـ ـك ــاي نـ ـي ــوز ،أم ــس:
"ت ـع ـت ـق ــد جـ ــالـ ــة ال ـم ـل ـك ــة أن
عمرك الحقيقي هو ما تشعر
ب ــه ،ل ــذل ــك ف ـهــي ت ــرى أن ـه ــا ال
تستوفي المعايير المطلوبة
لـ ـتـ ـك ــون قـ ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى ق ـب ــول
ً
(اللقب) وتأمل أن تجد متلقيا
ً
أكثر ج ــدارة" ،منهيا رسالته
بـ ـعـ ـب ــارة "م ـ ــع أح ـ ــر ت ـم ـن ـيــات
صاحبة الجاللة".

أخ ـ ـ ـ ــرى ،ت ــدع ــى م ــان ـج ــاي ــام ــا
يـ ــارامـ ــاتـ ــي ،ه ــي أكـ ـب ــر ام ـ ــرأة
في العالم تلد ،بعد إنجابها
ً
تـ ـ ــوأمـ ـ ــا م ـ ــن خـ ـ ــال ال ـت ـل ـق ـيــح

االصـ ـطـ ـن ــاع ــي فـ ــي سـبـتـمـبــر
 ،2019إذ إنها كانت تبلغ من
ً
العمر  74عاما.

وفيات
عبدالرحمن أحمد علي الكندري

ً
 75عاما ،شيع ،ت99838982 ،97905020 :

طيبة عيسى محمد العون

ً
 77عاما ،شيعت ،ت99376177 ،99993088 :

سهام نفاع فرج العنزي

ً
 61عاما ،شيعت ،ت99368768 ،66665545 :

سارة فهد محمد الخالد العنزي

أرملة خلف عيد محمد الخالد العنزي
ً
 72عاما ،شيعت ،ت66050401 :

ليلى يوسف محمد الجوعان

أرملة سالمة محمد بن سالمة
ً
 63عاما ،شيعت ،ت66699233 ،99441543 ،67622292 :

فاطمة رشم عواد الضفيري

أرملة منجل خلف الخالدي
ً
 86عاما ،شيعت ،ت97777980 :

خالد علي محمد بوعركي

ً
 74عاما ،شيع ،ت55333118 ،66098618 :

