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بيلي إيليش تنضم للنجوم
الداعمين للبيئة ص 10

الغانم :رفع تقرير «العفو»
إلى األمير خالل أسبوعين

جوهر :لم نقدم تنازالت للحصول عليه وال تحصين لرئيس الوزراء

• العارضي يسحب استجواب الخالد :لتحقيق المصالحةمع التمسك بحق المساءلة
• «مجموعة تركيا» تطالب النواب بالتعامل مع جلسة االفتتاح بما يليق بحضور صاحب السمو
محيي عامر وفهد تركي
وعلي الصنيدح

في موازاة تسلم أعضاء مجلس األمة دعوة
حـضــور جـلـســة افـتـتــاح دور االن ـع ـقــاد الـثــانــي
للفصل التشريعي السادس عشر المقررة صباح
غ ـ ٍـد ،أعـلــن رئـيــس المجلس م ــرزوق الـغــانــم أن
اللجنة المكلفة من سمو أمير البالد باقتراح
ضوابط العفو ،والتي تضم رؤســاء السلطات
الثالث ،باشرت عملها أمــس ،وستسعى لرفع
أول تقرير لسموه خــال أسبوعين مــن بداية
االنعقاد.
يأتي ذلك في وقت خرج عضو لجنة الحوار
الوطني النائب د .حسن جوهر عن صمته ،بعد
ظهوره في لقاء مع الزميل محمد جوهر حيات
للحديث عن الحوار الذي ناشد الديوان األميري
نشر تفاصليه ،وقال« :أطمئن الشعب الكويتي
بــأن قـطــار العفو وضــع على السكة وبإجماع
ً
ً
الكويتيين قيادة وشعبا» ،مشددا ،في الوقت
نفسه ،على أن موضوع العفو لم يرتبط بأي
تنازالت ،وال تحصين لرئيس الوزراء».
وذكر جوهر« :في حال لم تستقل الحكومة
ول ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـت ـ ــم س ـ ـح ـ ــب ط ـ ـل ـ ــب ت ــأجـ ـي ــل 02

اقتصاديات

الصقر« :الوطني»
يجني ثمار استراتيجيته
المتحفظة منذ بداية
جائحة كورونا
09

فــي وق ــت استكملت الـكــويــت ،أم ــس ،إج ــراء ات
دخـ ـ ــول ال ـم ــرح ـل ــة ال ـخ ــام ـس ــة م ــن خ ـط ــة الـ ـع ــودة
الـتــدريـجـيــة ال ـح ــذرة لـلـحـيــاة الـطـبـيـعـيــة ف ــي ظل
االنـ ـحـ ـس ــار الـ ــوبـ ــائـ ــي ،ع ـل ـم ــت «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ،مــن
مـصــادرهــا ،أن ال تعديل على الـضــوابــط األمنية
المتعلقة بمنع إص ــدار تــأشـيــرات دخــول لبعض
الجنسيات ،إذ ستقتصر االجتماعات التنسيقية
بين الجهات الحكومية ،خالل اليومين المقبلين،
ع ـل ــى ح ـس ــم آل ـي ــة دخـ ـ ــول ال ـق ــادم ـي ــن م ــن «الـ ـ ــدول
ً
الـمـحـظــورة» وف ـقــا لمعايير الـسـلـطــات الصحية
للوضع الوبائي.
وفــي الـسـيــاق ،أعلنت اإلدارة الـعــامــة للطيران
المدني رفع القدرة االستيعابية لمطار الكويت إلى
ً
ً
كامل طاقتها ( 30ألف راكب يوميا) اعتبارا من يوم
أمس .وأشار نائب المدير العام لشؤون التخطيط
والمشاريع في اإلدارة سعد العتيبي إلى وجود

محليات
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اقتصاد

جانب من اجتماع رؤساء السلطات الثالث أمس

البحر :متفائلون بنمو
االقتصاد الكويتي
وانعكاسه على أداء
القطاع المصرفي

09

التأشيرات وفق الضوابط األمنية السابقة ومعايير «الصحة» للحظر الوبائي
●

الناصر :الكويت شريكة
األمم المتحدة في التنمية
والسالم

عراك في أولى
«عموميات التعاونيات»
بـ «الضاحية والمنصورية»

ً
رفع الطاقة االستيعابية للمطار إلى  30ألف مسافر يوميا
محمد الشرهان وسيد القصاص

الثانية

تنسيق دائــم مع الجهات الحكومية العاملة في
المطار ،وعلى رأسها وزارتــا الداخلية والصحة،
واإلدارة العامة للجمارك ،لتطبيق قرارات مجلس
الوزراء بهذا الصدد.
من جهته ،قال مدير إدارة العمليات في «الطيران
المدني» ،منصور الهاشمي ،لـ «الجريدة»« :إلى اآلن
لم تواجهنا ّ
أي صعوبات في الطلبات التشغيلية،
فجميعها تمت وفق الجداول التشغيلية المقدمة
ً
وش ــرك ــات ال ـط ـي ــران ،الف ـت ــا إل ــى اس ـت ـمــرار جميع
ّ
اإلج ــراء ات المتبعة فــي الــذهــاب أو ال ـقــدوم ،وفق
اإلجــراءات الصحية ،إذ يشترط تطعيم المسافر،
أو تقديم شـهــادة  PCRتــؤكــد خـلــوه مــن اإلصــابــة
بفيروس كورونا ،واألمر كذلك بالنسبة للقادمين.
وذك ــر الـهــاشـمــي أن س ــوق الـنـقــل ال ـجــوي اآلن
ً
مفتوح على جميع طلبات التشغيل ،مــؤ كــدا أن
ً
زيادة الطاقة االستيعابية للمطار ستؤثر إيجابا
على جميع األنشطة المرتبطة به ومــن ضمنها
أسعار تذاكر السفر.
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 KIBيحقق
ماليين
ً 3.8
دينار أرباحا
في  9أشهر

٠٧

«األهلي المتحد»
يربح 27.1
مليون دينار
في  9أشهر

٠٨

٠٨

إقبال كبير على مبادالت
«المطالع» مع «جنوب
سعد العبداهلل»

محليات

لبنان :باريس تتراجع وواشنطن
تتقدم وسط التصعيد اإلقليمي

ّ
«الترسيم» قد يجنب بيروت مواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل

«الخدمة المدنية» يعيد فتح
اإليفاد والمهمات الخارجية

ً
أص ــدر دي ــوان الـخــدمــة الـمــدنـيــة تعميما بشأن
التكليف بالمهمات الرسمية واإليفاد في الدورات
التدريبية الخارجية ،ألغى بموجبه التعميم رقم
 ،2020/4القاضي بالحد منهما ،لمكافحة انتشار
فيروس «كورونا» ،على أن يراعى في جميع األحوال
الشروط والقواعد واإلجراءات الخاصة بهذا الشأن.
وأوضح «الديوان» أن تعميمه يأتي بعد قرارات
مجلس الوزراء األخيرة بتطبيق ما تبقى من أنشطة
الـمــرحـلــة الـخــامـســة مــن خـطــة ال ـع ــودة التدريجية
للحياة الطبيعية ،والـسـمــاح بــإقــامــة الـمــؤتـمــرات
والفعاليات.

هل يتراجع إردوغان عن طرد السفراء؟

●

بيروت  -منير الربيع

ل ــم ت ـجــد ال ـح ـكــومــة الـلـبـنــانـيــة ح ـتــى اآلن
ً
طريقها لالنعقاد مجددا ،وال تزال الخالفات
ع ـل ــى م ـج ـم ــل ال ـم ـل ـف ــات ت ـت ـح ـكــم ب ــال ــوق ــائ ــع
والـيــومـيــات ،مما ي ــؤدي إلــى زي ــادة منسوب
التعقيد الـسـيــاســي والـمــالــي واالق ـت ـصــادي،
وربما األمني.
ّ
أص ـب ـحــت ك ــل ال ـم ـل ـفــات ال ـعــال ـقــة ف ــي ســلــة
واحـ ـ ــدة ت ـح ـتــاج إلـ ــى ت ـف ــاه ــم ،بـيـنـمــا بعض
ً
المؤشرات تفيد بأن االستعصاء لم يعد قابال
ّ
لـلـحــل وف ــق األس ـل ــوب ال ـســابــق ،أي بتسوية
سياسية داخلية على قــاعــدة «ال خاسر وال
رابح».
ال ـصــورة اللبنانية تتجه إل ــى الـمــزيــد من
ال ـســوداويــة ،فــي ظــل الــوقــائــع اإلقليمية التي
تنحو نحو التصعيد ،وهو ما يهدد 02

٠٤
الجامعة تدشن العام
الدراسي حضوريًا بعد
غياب  18شهرًا

دوليات

12
اشتباكات تغلق وسط
الخرطوم ...وشح الوقود
يتفاقم

معارضون يعتبرون القرار تغطية على تدهور الليرة
أثــار قــرار الرئيس التركي رجــب طيب
إردوغـ ــان طــرد سـفــراء عشر دول ،بينها
الــواليــات الـمـتـحــدة ،وألـمــانـيــا ،وفرنسا،
طــالـبــت ب ــاإلف ــراج عــن الـمـعــارض عثمان
ك ــاف ــاال ،ردود ف ـعــل «ح ـ ـ ــذرة» م ــن الـ ــدول
ال ـم ـع ـن ـيــة ،ف ــي ح ـيــن أشـ ـ ــارت مـعـلــومــات
ً
إ لــى أن خطوطا دبلوماسية فتحت في
مـحــاولــة الح ـتــواء األزم ــة وال ـحــؤول دون
طــرد الـسـفــراء ،ألن خطوة كهذه ستكون
لها تداعيات.
وق ــال ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة األمـيــركـيــة،
ً
إنها تنتظر توضيحا ،بينما كان الوضع
أك ـث ــر ح ــدة ع ـلــى ال ـجــانــب األوروبـ ـ ـ ــي ،إذ
اعتبر رئيس البرلمان األوروب ــي ديفيد
ً
ســاســولــي ،ق ــرار إردوغـ ــان «مــؤشــرا على
التوجه االستبدادي للحكومة التركية».
في مــوازاة ذلــك ،قال معارضون أتراك
إلردوغ ـ ــان ،إن تعليماته بـطــرد السفراء
كانت محاولة لصرف األنظار عن متاعب

تركيا االقتصادية ،إذ تتزامن مع مخاوف
المستثمرين مــن ا نـخـفــاض قياسي في
قيمة الليرة.
وقال كمال كيليجدار أوغلو زعيم حزب
الشعب الجمهوري ،وهو حزب المعارضة
الرئيسي ،إن إردوغان «يجر البالد بسرعة
إلى الهاوية».
واس ـ ـت ـ ـغـ ــرب سـ ـن ــان أولـ ـجـ ـي ــن رئ ـي ــس
م ــرك ــز األبـ ـح ــاث إيـ ـ ــدام ،الـ ــذي يـتـخــذ من
ً
إسطنبول مقرا له ،توقيت األزمة في وقت
تسعى تركيا إلى إعــادة رسم سياستها
ً
الـخــارجـيــة بـعـيــدا عــن وقــائــع الـتــوتــر في
السنوات األخيرة.
ً
ولم يمض إردوغــان قدما على الــدوام
في تنفيذ تهديداته ،ففي عام  2018قال
إن تــركـيــا سـتـقــاطــع الـسـلــع اإللـكـتــرونـيــة
األم ـي ــرك ـي ــة ،وك ـ ــان ذلـ ــك خـ ــال ن ـ ــزاع مــع
واشنطن ،لكن مبيعات السلع اإللكترونية
األميركية لتركيا لم تتأثر.
02

رياضة

١٤

«األولمبي» يواصل تدريباته
وتوقيت تصفيات
«الرابعة» يتغير
إردوغان خالل خطابه أمس األول (رويترز)
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َ
األمير استقبل ولي العهد ورئيسي السلطتين ولي العهد التقى الغانم والخالد ووزراء
سموه يشارك اليوم بقمة الشرق األوسط األخضر في الرياض

سموه هنأ زامبيا بالعيد الوطني

ً
األمير مستقبال وزراء الدفاع والخارجية والداخلية أمس
استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األح ـمــد ب ــدار يـمــامــة ،ظـهــر أم ــس ،سـمــو ول ــي العهد
الشيخ مشعل األحمد.
كما استقبل سموه رئيس مجلس األمــة مــرزوق
الغانم ،وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس
الوزراء ،وعضو مجلس األمة الدكتور عبيد المطيري.
واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع الشيخ حمد الجابر ،ووزيــر الخارجية وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د .أحمد الناصر،
ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي.
كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الــوزراء

وزي ــر ال ـعــدل وزي ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون تـعــزيــز الـنــزاهــة
عبدالله الرومي.
إل ــى ذل ــك ،بـعــث سـمــو أم ـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ نــواف
األحمد ببرقية تهنئة إلــى رئيس جمهورية زامبيا
هاكايندي هيشيليماّ ،
عبر فيها سموه عن خالص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني لـبــاده ،متمنيا له
موفور الصحة والعافية ،ولزامبيا وشعبها المزيد
من التقدم واالزدهار.
وبـعــث سمو ولــي العهد الشيخ مشعل األحـمــد،
ورئيس مجلس الــوزراء سمو الشيخ صباح الخالد
ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
ال ـش ـي ــخ م ـش ـع ــل األح ـ ـمـ ــد بـ ــدار
ي ـم ــام ــة ،أم ـ ــس ،رئ ـي ــس مجلس
األمـ ــة م ـ ــرزوق ال ـغ ــان ــم ،وعـضــو
مجلس األمة د .عبيد المطيري.
ً
واستقبل سموه أيضا سمو
الـش ـيــخ ص ـبــاح ال ـخــالــد رئـيــس
مجلس الوزراء ،ثم نائب رئيس
مجلس الـ ــوزراء ووزي ــر الــدفــاع
ال ـش ـيــخ ح ـمــد ال ـج ــاب ــر ،ووزيـ ــر
الخارجية ووزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء الشيخ الدكتور
أحمد الناصر ،ووزير الداخلية
الشيخ ثامر العلي.
واستقبل سموه نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير العدل وزير
الــدولــة لـشــؤون تعزيز النزاهة
عبدالله الرومي.
وي ـ ـغـ ــادر س ـم ــو ولـ ــي الـعـهــد
والوفد الرسمي المرافق لسموه
أرض الوطن اليوم متوجها إلى
السعودية؛ لحضور قمة مبادرة
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط األخـ ـض ــر في
مدينة الرياض.
م ــن جـهـتــه ،أك ــد سـفـيــر دولــة
الكويت لدى السعودية الشيخ
ع ـلــي ال ـخــالــد اه ـت ـمــام الـكــويــت
الـكـبـيــر ب ـهــذه الـقـمــة وحــرصـهــا
عـلــى ال ـم ـشــاركــة فـيـهــا بتمثيل
ـال ي ـت ـم ـثــل
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى عـ ـ ـ ـ ـ ٍ

ً
ولي العهد مستقبال رئيس مجلس الوزراء أمس
ب ـح ـض ــور س ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـه ــد،
ً
مـثـمـنــا ،ف ــي تـصــريــح لـ ـ "كــونــا"
َ
مبادرتي "السعودية الخضراء"
و"الـ ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط األخـ ـض ــر"
اللتين تؤكدان السعي الحثيث
لـلـمـمـلـكــة ف ــي مـكــافـحــة الـتـغـيــر
المناخي.
و ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أن إ قـ ـ ــا مـ ـ ــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة مـ ـنـ ـت ــدى م ـ ـبـ ــادرة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء وق ـم ــة
الشباب األخضر وقمة مبادرة
ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط األخـ ـ ـض ـ ــر
ً
وجمعها عــددا من قــادة العالم

والخبراء الدوليين والمختصين
وكذلك الشباب في هذه المحافل
ال ـث ــاث ــة ي ـ ــدل ع ـل ــى اه ـت ـمــام ـهــا
البالغ بهذا الجانب وإصرارها
عـ ـ ـل ـ ــى اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدام ـ ـ ــة الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ب ــه
واستمرارية نتائجه.
وأشار إلى أن طبيعة البيئة
والـمـنــاخ الـصـحــراوي والـجــاف
فـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ــط
بشكل عام تعتبر تحديا كبيرا،
مـعــربــا ع ــن الـثـقــة الـكـبـيــرة بــأن
قيادة السعودية لهذه المبادرات
سـتـتـغـلــب ع ـلــى ك ــل الـتـحــديــات

وتحقق النتائج ا لـمــر جــوة في
الحفاظ على البيئة وتحسينها
وزيادة الرقعة الخضراء بمنطقة
الشرق االوسط.
واستضافت السعودية ،أمس
األول ،منتدى "مبادرة السعودية
ال ـخ ـضــراء" ،واسـتـضــافــت أمس
"قـ ـم ــة ال ـش ـب ــاب األخـ ـ ـض ـ ــر" ،فــي
وقــت سيجتمع عــدد من القادة
والمسؤولين الكبار في العالم
اليوم في "قمة الشرق األوســط
األخضر" بالعاصمة الرياض.

الناصر :الكويت ً شريكة األمم المتحدة في التنمية والسالم

رعى احتفالية مرور  76عاما على إعالن ميثاق المنظمة بمشاركة رؤساء البعثات الدبلوماسية
ً
نعول كثيرا
على دور
المنظمة
في ابتكار
استراتيجيات
جديدة
للتصدي
لتداعيات
التغير
المناخي

أع ــرب وزي ــر الـخــارجـيــة وزيــر
الــدولــة لـشــؤون مجلس ال ــوزراء
ال ـش ـي ــخ د .أحـ ـم ــد الـ ـن ــاص ــر عــن
ب ــال ــغ اع ـ ـتـ ــزازه بــال ـم ـشــاركــة في
احـتـفــالـيــة ي ــوم األمـ ــم الـمـتـحــدة
ً
بمناسبة ذكــرى مــرور  76عاما
على إعالن ميثاق المنظمة ،الذي
ً
ً
أضحى مرجعا أساسيا لعملنا
ً
الدولي ،فضال عن أنه أحد ثوابت
الدبلوماسية الكويتية وركيزة
أساسية لسياستها الخارجية
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ن ـ ـشـ ــر ق ـ ـيـ ــم ال ـ ـسـ ــام
والـ ـتـ ـع ــاي ــش وال ـ ـ ـحـ ـ ــوار وح ـف ــظ
وصــون السلم واألمــن الدوليين
وال ـس ـعــي ن ـحــو تـحـقـيــق الــرفـعــة
والرقي لجميع شعوب العالم من
أجل عالم أفضل.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك خ ـ ــال اس ـت ـضــافــة

رسالة من عبدالله بن زايد
تسلم الناصر رسالة خطية من وزير الخارجية والتعاون
الدولي بدولة اإلمارات الشيخ عبدالله بن زايد تتصل بعالقات
األخوة المتينة التي تربط البلدين الشقيقين.
ج ــاء ذل ــك خ ــال اسـتـقـبــال الـنــاصــر لسفير اإلم ـ ــارات لــدى
الكويت الدكتور مطر النيادي أمس في قصر بيان.

مـ ـمـ ـث ــل األمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ل ــأم ــم
المتحدة والمنسق المقيم لدى
الكويت د .طارق الشيخ في مبنى
الشيخ صباح األحمد "بيت األمم
المتحدة فــي الـكــويــت" فعاليات
احـتـفــالـيــة ي ــوم األمـ ــم الـمـتـحــدة
ً
بمناسبة ذكــرى مــرور  76عاما
على إعالن ميثاق المنظمة تحت
شعار "الشباب من أجل المناخ...
إل ـهــام – عـمــل – تـطــويــر" صباح
أم ـ ـ ــس ،ت ـح ــت رعـ ــايـ ــة وح ـض ــور
ال ـ ـن ـ ــاص ـ ــر ب ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة س ـ ـفـ ــراء
ورؤســاء البعثات الدبلوماسية
المعتمدة لدى الكويت ورؤساء
المكاتب التمثيلية الدولية وكبار
المسؤولين في الدولة.
وألـ ـق ــى ال ـن ــاص ــر ك ـل ـمــة خــال
االح ـ ـت ـ ـفـ ــال ـ ـيـ ــة ،قـ ـ ـ ــال ف ـ ـي ـ ـهـ ــا ،إن
االحتفال يعكس طبيعة العالقات
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ب ـي ــن ال ـك ــوي ــت
واألمم المتحدة باعتبارنا شركاء
ً
ف ــي الـتـنـمـيــة والـ ـس ــام ،مضيفا
أن احتفالنا له وقع خاص على
ال ـكــويــت ال ـتــي تـفـخــر بعالقتها
ال ــوث ـي ـق ــة مـ ــع األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة،
إذ ن ـس ـتــذكــر بـكـثـيــر م ــن الـفـخــر
ال ـم ــواق ــف ال ـتــاري ـخ ـيــة الـمـشــرفــة
لـلـمـنـظـمــة ف ــي خ ــدم ــة الـقـضــايــا
العادلة والتي تجسدت في دعم

في ابتكار استراتيجيات جديدة
ون ـهــج أك ـثــر شـمــولـيــة للتصدي
لتداعيات ظاهرة التغير المناخي
فـ ــي سـ ـي ــاق االسـ ـتـ ـج ــاب ــة ودعـ ــم
ً
جـ ـه ــود الـ ـ ـ ــدول األك ـ ـثـ ــر تـ ـض ــررا
ً
ت ـن ـف ـيــذا الت ـف ــاق ب ــاري ــس لتغير
المناخ وعقد العمل الرامي إلى
ال ـت ـع ــاف ــي م ــن الـ ــوبـ ــاء وت ـســريــع
وتـ ـ ـي ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ جـ ـ ـ ــدول أعـ ـم ــال
التنمية المستدامة .2030

تغير المناخ

الناصر والشيخ ونائب وزير الخارجية مجدي الظفيري خالل االحتفالية
شرعية بالدنا الكويت الستعادة
سيادتها وحريتها في عام 1991
الـتــي تعتبر أحــد أب ــرز الـنـمــاذج
ال ــرائ ــدة عـلــى مــر ال ـتــاريــخ لــدور
المنظمة في صيانة السلم واألمن
ال ــدولـ ـيـ ـي ــن وأصـ ـ ـ ــدق ال ـت ـج ــارب
وأنجحها.
وأكــد أن الكويت مستمرة في
جهودها بوتيرة ال تشهد الكلل
في تحمل مسؤولياتها الدولية

للحد من المعاناة اإلنسانية ومد
يد العون للشعوب التي تواجه
الكوارث أو النزاعات.

جدول أعمال التنمية
وأشـ ــار إل ــى أن ج ــدول أعـمــال
ا ل ـت ـن ـم ـي ــة  2030وا لـ ـتـ ـح ــد ي ــات
والمخاطر العالمية التي تحيط
به ال يمكن تجاوزها دون توفر

اإلرادة السياسية المبنية على
أسـ ـ ـ ــاس الـ ـتـ ـض ــام ــن والـ ـتـ ـع ــاون
وااللتزام بما نتخذه من قرارات
وت ـ ـع ـ ـهـ ــدات مـ ــن أجـ ـ ــل ال ـت ــوص ــل
إل ــى ح ـلــول مـشـتــركــة وجـمــاعـيــة
لتلك التحديات وعلى أن يكون
ال ـش ـبــاب ش ــرك ــاء أســاسـيـيــن في
هذه الجهود.
ً
وتابع :نعول كثيرا على الدور
الذي تضطلع به األمم المتحدة

البديوي :العالقات الكويتية  -األوروبية بلغت مراحل مميزة
أش ـ ــاد رئ ـي ــس ب ـع ـثــة ال ـك ــوي ــت لـ ــدى االت ـح ــاد
األوروبـ ــي السفير جــاســم الـبــديــوي بالعالقات
الكويتية  -األوروبية ،واصفا مستوى التعاون
والتنسيق الثنائي بينهما بـ "المتقدم والمميز".
وقال البديوي ،لـ"كونا" ،بعد لقائه أمس رئيس
مجموعة عمل الشرق األوســط ،التابعة لجهاز
العمل األوروبي تل بلوم ،وأعضاءها من الدول
الــ 27في االتحاد األوروبــي في بيت الكويت ،إن
اللقاء يأتي في وقت يعتبر مهما جدا في مسيرة
العالقات الكويتية  -األوروبية.
وأشـ ــار إل ــى ال ــزي ــارة ال ـتــي سـيـقــوم بـهــا وفــد
العالقات مع دول شبه الجزيرة العربية ،التابع
للبرلمان األوروبي ،للكويت في نوفمبر المقبل،
باإلضافة إلى الترتيبات القائمة لعقد االجتماع
الثالث لكبار المسؤولين بين الكويت واالتحاد
األوروبي في ديسمبر المقبل ،مشددا على أهمية
التواجد األوروبي في منطقة الخليج ،على ضوء
التطورات السياسية االقتصادية والتنموية في
الكويت ودول مجلس التعاون.

وب ـي ــن الـ ـب ــدي ــوي أن ه ـن ــاك ف ــرص ــا حـقـيـقـيــة
للتعاون في المشاريع االقتصادية والتنموية
بالكويت ،في ظل برامج دعم االستثمار الخارجي،
مــؤكــدا تـنــوع الـفــرص أم ــام الـشــركــات األوروبـيــة
بالنظر إلعــان الكويت رؤيتها "كــويــت جديدة
 ،"2035الفتا إلى أنها ستخلق فرص عمل ضخمة
ومشاريع تجارية وتنموية كبيرة وهامة.
وأضاف أنه تم التباحث وتبادل وجهات النظر
حول العديد من المواضيع والقضايا في منطقة
الشرق األوس ــط ،موضحا أن الكويت واالتحاد
األوروبي يتشاركان الرأي والتصور حيال العديد
من هذه المواضيع ،ولفت إلى أن عالقات الكويت
باالتحاد األوروبــي شهدت تقدما ملحوظا في
السنوات الماضية ،حيث افتتح االتحاد بعثة له
في الكويت يوليو .2019
يــذكــر أن الـجــانـبـيــن وقـعــا اتـفــاقـيــة ترتيبات
الـتـعــاون ،وعـقــدا اجتماعين حــول ال ـحــوار غير
الرسمي بشأن حقوق اإلنسان منذ انطالقه في
فبراير .2020

الغانم :رفع تقرير «العفو» إلى األمير...

ً
االستجوابات المزمع تقديمها فإن موقفي وموقف كتلة الـ  31نائبا
ً
بــأنــه ال جـلـســات قـبــل ص ـعــود الـمـنـصــة مـسـتـمــر» ،وأضـ ــاف مخاطبا
المواطنين« :صوتكم وصل في الحوار بالطريقة التي تريحكم يا أهل
الكويت وترفع راسكم».
وسبق لقاء جوهر صدور بيان من مجموعة تركيا ،دعوا فيه النواب
ً
جميعا للتعامل مع جلسة االفتتاح بما يليق بحضور صاحب السمو،
الذي شكروه على قراره استخدام حقه الدستوري وفق المادة  75من
الدستور والمتعلقة بالعفو الخاص.
وأكد النواب السابقون موقعو البيان ،وهم مسلم البراك ود .جمعان
الحربش ومبارك الوعالن وسالم النمالن وخالد الطاحوس ،إضافة
إلى عدد من الشباب في غياب للنائب السابق د .فيصل المسلم ،أن
هذا األمر ليس بمستغرب على سمو األمير وسمو ولي عهده األمين
وحكام الكويت المتعاقبين والذين قامت عالقتهم مع أبناء الكويت
منذ القدم على قيم التواصل والتسامح والتناصح.
ً
وفي أعقاب ذلك ،قال النائب مساعد العارضي« :امتثاال لتوجيه سمو
األمير بتحقيق المصالحة الوطنية وقبوله مناشدة النواب واستجابة
لبيان أصـحــاب الـشــأن مــن اإلخ ــوة المهجرين للتهدئة ،أعـلــن سحب
ً
استجوابي لرئيس ال ــوزراء دعما إلقــرار العفو ،وهــو الغاية والمراد

ً
البديوي متوسطا رئيس وأعضاء مجموعة عمل الشرق األوسط بجهاز العمل األوروبي

من تقديمه،مع التمسك بحق المساءلة ،فال تحصين ،وال تنازالت».
ً
وعمم مكتب النائب د .عبدالله الطريجي ،بيانا أمس ،أكد فيه أنه
خالل اجتماع نيابي اتفق عدد من النواب على تشكيل لجنة للتحقيق
في الشبهات المالية وانحراف السلوك النيابي لبعض النواب الحاليين
والسابقين ،على أن يتولى النائبان د .عبيد ا لــو سـمــي والطريجي
تشكيلها.
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لبنان :باريس تتراجع وواشنطن...
بــالـمــزيــد مــن مـشـهــديــات الـفــوضــى السياسية والـقـضــائـيــة واألمـنـيــة
واالجتماعية.
وم ــن أب ــرز ال ـمــؤشــرات عـلــى احـتـمــال دخ ــول لـبـنــان م ــدار الفوضى
المواقف الدولية ،التي تركز على ضرورة تأمين المساعدات اإلنسانية،
في إشــارة إلى طول أمد األزمــة ،وهــذا ال ينفصل عن الواقع اإلقليمي
ً
والدولي ،في ظل مواقف أميركية واضحة تجاه «حزب الله» ،وخصوصا
ّ
ويحمل
القانون الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس
الحزب مسؤولية تدهور الوضع.
هي محاولة من الكونغرس لــإشــارة إلــى دور الحزب الداخلي ال
ً
الخارجي ،فسابقا تم تصنيف الحزب منظمة إجرامية عابرة للحدود،
أما هذا القانون فهو يأتي ألسباب ليست مترتبة عن أنشطة الحزب في

وأردف :كـمــا ي ـحــدونــا األم ــل
بــأن تسا ه ـ ــم نتائج الم ـ ــؤتمـ ــر
الـ  26للدول األطراف في اتفاقية
األمــم المتحدة اإلطــاريــة لتغير
المناخ  COP26المزمع عقده في
مدينة غالسكو في شهر نوفمبر
ال ـم ـق ـبــل بـحـشــد ال ــدع ــم ال ــدول ــي
الــازم واستكمال مسيرة ما تم
ً
إنجازه حماية للبشرية وحفاظا
على كوكبنا.
وتشاطر الكويت األمــل الــذي
ع ـب ــر ع ـن ــه األمـ ـي ــن الـ ـع ــام لــأمــم
الـمـتـحــدة ف ــي ت ـقــريــره المسمى
(خـطـتـنــا الـمـشـتــركــة) بـمــا فيها
دعــوتــه لعقد مؤتمر قمة معني
بالمستقبل بهدف التوصل إلى

ت ــواف ــق عــال ـمــي ج ــدي ــد ن ـحــو ما
يمكن أن يكون عليه مستقبلنا
وما يمكننا القيام به لتأمين ذلك
المستقبل.
ً
وختم كلمته قائال ،إن قناعتنا
راسـ ـ ـخ ـ ــة ب ــأنـ ـن ــا ن ـ ــواج ـ ــه ن ـفــس
التحدي ونتشارك بذات المصير
ف ـه ـن ــاك ع ــال ــم ج ــدي ــد يـنـتـظــرنــا
فلنجدد األمل بالعمل ولنصدق
الـقــول بالفعل ونترجم األمــانــي
ً
ـان ب ـ ـ ـ ــدءا مـ ــن ال ــوض ــع
إلـ ـ ــى م ـ ـعـ ـ ٍ
ً
االعتيادي الجديد ووصوال إلى
المستقبل الذي نريد.

مستمرون
بتحمل
مسؤولياتنا
الدولية للحد
من المعاناة
اإلنسانية
ومد يد العون
للشعوب

«اإلعالم» :الفوز بجوائز «اإلذاعة 
والتلفزيون» يعكس ريادة كفاءاتنا
أشادت وزارة اإلعالم بفوز الكويت بأربع جوائز متنوعة في المهرجان
الـعــربــي لــإذاعــة والـتـلـفــزيــون فــي دورت ــه الـ ــ 21ال ــذي اخـتـتــم أخ ـيــرا في
تونس ،ونظمه اتحاد إذاعات الدول العربية تحت شعار "دورة التواصل
والتجديد".
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة أنوار مراد ،في تصريح صحافي
إن هذا الفوز يعكس تميز وريادة الكفاء ات الكويتية والجهاز اإلعالمي
في الكويت ،مؤكدة أن تفوق اإلعالم الكويتي المستمر يأتي نتاجا للدعم
المتواصل الذي يحظى به من القيادة السياسية في البالد ،والذي يتجسد
بمواكبة التطور اإلعالمي العالمي وتهيئة العنصر الوطني ودفعه نحو
اإلنجاز والتميز.
وجاءت حصيلة الكويت من الجوائز عبر البرنامج اإلذاعي "آباؤنا بعد
التحية" ،من إنتاج إذاعة الكويت ،حيث فاز بالمركز األول عن فئة برامج
األسرة والطفل ،بينما نال البرنامج اإلذاعي "حياتنا العلمية" من إنتاج
إذاعة الكويت أيضا المركز الثاني في فئة البرامج العلمية.
وعلى صعيد مسابقات التلفزيون فاز برنامج "مــاذا بعد المخدرات"
من إنتاج تلفزيون الكويت بالجائزة األولى لمسابقة البرنامج الحواري،
كما حصد برنامج "استوديو األطفال" من إنتاج تلفزيون الكويت الجائزة
األولى ضمن فئة برامج األطفال.

الخارج ،وقد يشكل هذا القانون رأس جسر لمسار تراكمي ،وإن لم يكن
له أثر فعلي سريع ،أو تأثير مباشر أو ملزم إلدارة الرئيس جو بايدن.
يتوازى ذلك مع خطة أميركية للمساعدات االقتصادية واالجتماعية
واإلنسانية ،ما يوحي أن األزمة باقية.
ويأتي كذلك وسط اهتمام أميركي بارز في ملف ترسيم الحدود،
بعد زيارة كبير مستشاري ملف الطاقة العالمي لدى الرئيس األميركي
ّ
آموس هوكشتاين ،الذي يسعى للوصول إلى حل سريع.
ومن الواضح أن المسعى األميركي هدفه تجنيب لبنان أي تصعيد
بين «حزب الله» وإسرائيل ،في ظل إشارات إسرائيلية متصاعدة حول
قلقها الكبير من إيران.
و تـهــدف الدبلوماسية المكوكية ،التي يعمل وفقها هوكشتاين،
ّ
للعودة إلى إحياء المفاوضات والوصول إلى حل ،وهنا البد من التوقف
عند تصريحات األمين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله األخيرة التي
قال فيها إنه يقف خلف الدولة بهذا الملف ،وهذا يعني إشارة إيجابية
ً
ضمنية في حال كان مسار المفاوضات األميركية  -اإليرانية إيجابيا.
ويمكن القول إن الحضور األميركي في المشهد اللبناني يتقدم أكثر
ً
فأكثر ،وسط غياب فرنسي أو تراجع نسبي لدور باريس ،خصوصا
وســط العراقيل التي تعيشها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي
ولدت بضغوط فرنسية.
ً
وكان من الجلي سريعا أن كل شعارات وعناوين المبادرة الفرنسية

سقطت بعيد تشكيل الحكومة ،فالمبادرة تنص على إجــراء تحقيق
شـفــاف وج ــدي فــي تفجير مــرفــأ ب ـيــروت ،وإي ـجــاد الـحـلــول السريعة
لملف الكهرباء وتشكيل الهيئة الناظمة ،باإلضافة إلى وضع الخطة
ً
االقتصادية الالزمة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي ،علما أن هذه
البنود كلها قــد سقطت ،فالتحقيق بتفجير المرفأ ّ
فجر الحكومة،
والهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لم تشكل ،في حين تخضع التشكيالت
القضائية لحسابات السياسة والتحاصص ،والخالف قائم على آلية
التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

هل يتراجع إردوغان عن طرد...
والعام الماضي دعا األتــراك إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية
بسبب مــا وصـفــه بــأجـنــدة الــرئـيــس إيـمــانــويــل مــاكــرون المعادية
لإلسالم ،لكنه لم يفعل ذلك.
ً
وقال مصدر دبلوماسي ،إن قرارا بشأن السفراء يمكن أن ُيتخذ
ً
في اجتماع الحكومة اليوم ،الفتا إلى أن التهدئة ممكنة في ضوء
المخاوف من التداعيات الدبلوماسية المحتملة.
وسبق أن قال إردوغان إنه سيجتمع مع الرئيس األميركي جو
بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في روما مطلع األسبوع
المقبل.
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محليات
«الطيران المدني» :فتح المطار بكامل طاقته االستيعابية
«الداخلية» و«الصحة» و«الجمارك» لتطبيق قرارات مجلس الوزراء
مع
تنسيق
:
ةديرجلا
ـ
ل
العتيبي
•
ً
• الهاشمي لـ ةديرجلا  :سيؤثر إيجابيا على أسعار التذاكر خالل األيام القادمة

سلة أخبار
«دعم المخترعين» :الحياة
الطبيعية تتطلب بيئة صحية

•

•

سيد القصاص

بدأ مطار الكويت الدولي،
أمس ،تنفيذ قرارات مجلس
الوزراء برفع السعة التشغيلية
للمطار إلى طاقته الكاملة كما
كانت عليه قبل انتشار فيروس
كورونا في العالم ،الستيعاب
جميع الرحالت القادمة
والمسافرة إلى شتى أنحاء
باإلجراءات
العالم ،مع االلتزام ً
الصحية المتبعة عالميا في
هذا الشأن.

سعد العتيبي

منصور الهاشمي

أك ـ ـ ــد نـ ــائـ ــب ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـع ــام
لـشــؤون التخطيط والمشاريع
فـ ــي اإلدارة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـط ـيــران
ال ـ ـمـ ــدنـ ــي ،م .س ـع ــد ال ـع ـت ـي ـبــي،
اس ـت ـعــداد اإلدارة لتنفيذ قــرار
مجلس ال ــوزراء بــزيــادة الطاقة
االس ـت ـي ـعــاب ـيــة ل ـم ـطــار الـكــويــت
الدولي الــى طاقته الكاملة (30
أل ــف راك ــب يــومـيــا؛  15ألـفــا في
الــذهــاب ،ومثلهم فــي ال ـعــودة)،
كما كانت قبل جائحة «كوفيد
.»19
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،ف ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـص ـ ــري ـ ــح
لـ ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» ،ال ـ ـ ــى أن قـ ـ ــرار
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ي ـ ـهـ ــدف ال ــى
تسهيل السفر وتوفير المقاعد
المطلوبة لمن يرغب في السفر
خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة ،مــؤكــدا

وجود تنسيق دائم مع الجهات
الحكومية العاملة في المطار،
وعلى رأسـهــا وزارت ــا الداخلية
وا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة ،واإلدارة ا ل ـع ــا م ــة
لـ ـلـ ـجـ ـم ــارك ،ل ـت ـط ـب ـيــق ق ـ ـ ــرارات
مجلس الوزراء ،مشيدا بدورها
والجهد المضاعف الذي تبذله
إل نـجــاح عمليات التشغيل في
مطار الكويت الدولي.
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال مـ ــديـ ــر إدارة
العمليات في الطيران المدني،
مـنـصــور الـهــاشـمــي ،إن اإلدارة
الـعــامــة لـلـطـيــران الـمــدنــي جهة
تنفيذية لتطبيق قرارات مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ،وان ـط ــاق ــا م ــن ال ـيــوم
(أمـ ـ ــس) ت ـمــت إعـ ـ ــادة الـتـشـغـيــل
بطاقة استيعابية كاملة وفق
الـقــرارات التشغيلية والطلبات

جانب من حركة المطار أمس
وفــق اإلجـ ــراءات واالشـتــراطــات
الـصـحـيــة ال ـم ـط ـلــوب تطبيقها
فــي جـمـيــع إج ـ ــراءات الـمـغــادرة
والقدوم.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي
لـ«الجريدة» :إلى اآلن لم تواجهنا
ّ
أي ص ـ ـعـ ــو بـ ــات أو إ جـ ـ ـ ـ ــراء ات
أخــرى في الطلبات التشغيلية
والـتـشـغـيــل عـلــى أرض المطار
وف ـ ـ ـ ــق ال ـ ـم ـ ـبـ ــانـ ــي وإج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
الـمـطــارات ،الفتا إلــى أن جميع
طـ ـلـ ـب ــات ال ـت ـش ـغ ـي ــل الـ ـمـ ـق ـ ّـدم ــة
لإلدارة العامة للطيران المدني
تمت وفــق الـجــداول التشغيلية
المقدمة وشركات الطيران.

الحذر ورفع نسب
الجارالله :االنفتاح ِ
التطعيم لكبح الموجات االرتدادية
●

أكـ ـ ــد رئـيــس اللجنة االسـتـشــاريــة لمواجهة «كــورونــا»،
د .خالد الجارالله ،وجــود عالقة بين بطء تطعيم األطفال
واليافعين والـتـهــاون بــاالح ـتــرازات الصحية بالموجات
االرتدادية الوبائية في بعض الدول األوروبية.
وشدد الجارالله ،في تغريدة على حسابه بـ «تويتر» على
ضرورة «االنفتاح الحذر وااللتزام باالشتراطات الصحية
ورفع نسب التطعيم لكبح الموجات االرتدادية» ،الفتا إلى
أهمية تعزيز الثقافة الوقائية لدى النشء.
مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،أعــربــت م ـصــادر صحية مطلعة عن
استغرابها الشديد لعدم إصدار الالئحة التنفيذية للقانون
رق ــم  70لـسـنــة  2020ب ـشــأن م ــزاول ــة مـهـنــة ال ـطــب والـمـهــن
المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
وأشارت المصادر الى عدم صدور الالئحة التنفيذية رغم
مرور أكثر من عام على نشر القانون بالجريدة الرسمية في
 19أكتوبر  ،2020مشيرة إلى أن المادة  86من القانون تشير
إلى انه «يصدر الوزير الالئحة التنفيذية والقرارات الالزمة
لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد التشاور مع جمعيات النفع

وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ـ ـ ــى أن جـ ـمـ ـي ــع
ّ
اإلجــراء ات المتبعة في الذهاب
أو الـقــدوم تتم وفــق اإلج ــراء ات
الـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة واالشـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراط ـ ـ ـ ــات
ال ـم ـط ـل ــوب ــة ،ولـ ــم ي ـت ـغـ ّـيــر فـيـهــا
ش ـ ـ ـ ـ ــيء ،ف ـ ـي ـ ـش ـ ـتـ ــرط أن يـ ـك ــون
المسافر ّ
مطعما ويحمل شهادة
 PCRتــؤكــد خـلــوه مــن اإلصــابــة
ب ـ ـف ـ ـيـ ــروس كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا ،وكـ ــذلـ ــك
بــالـنـسـبــة لـلـقــادمـيــن إل ــى دول ــة
الكويت.
ولـ ـف ــت إلـ ــى أن سـ ــوق الـنـقــل
ا لـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوي اآلن م ـ ـف ـ ـتـ ــوح ع ـل ــى
جميع طلبات التشغيل ،و هــذا
يـعـطــي تـسـهـيــات وم ــزي ــدا من

تراجع إشغال ّ
األسرة بالمستشفى بنسبة  %8خالل العام الماضي

العام المهنية ذات الصلة خالل سنة من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية ،ويستمر العمل بالقرارات المعمول بها
بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون حتى يتم تعديلها
أو إلغاؤها ويستمر العمل بكافة التراخيص الممنوحة
والصادرة قبل نشر هذا القانون لحين انتهاء مدتها ما لم
تلغ ألسباب أخرى».
واستغربت المصادر كذلك عدم قيام جمعيات النفع العام
بدورها في حث وزارة الصحة على إصدار الالئحة التنفيذية
للقانون حتى اآلن ،علما بــأن وكيل «الصحة» كلف قطاع
الشؤون القانونية بقرار إداري بتشكيل فريق عمل برئاسة
الوكيل المساعد إلعداد الالئحة التنفيذية منذ عدة أشهر.
يذكر أنــه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يلغى
العمل بالمرسوم بالقانون رقم  25لسنة  1981بشأن مزاولة
مهنة الطب البشري وطــب األسنان والمن المعاونة لهما
وتعديالته ،وكــذلــك القانون رقــم  49لسنة  1960فــي شأن
المؤسسات العالجية ،والقانون رقم  38لسنة  2020بشأن
تنظيم اإلعالن عن المواد المتعلقة بالصحة ،كما يلغى كل
حكم بأي قانون آخر قد يخالف أحكام القانون الجديد دون
اإلخالل بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر.

●

عادل سامي

كـ ـش ــف تـ ـق ــري ــر حـ ــديـ ــث أن ع ــدد
العمليات الـجــراحـيــة الـتــي أجــريــت
في مستشفى الفروانية خالل العام
الماضي بلغ  31470عملية ،في حين
بلغ عدد العمليات التي تم إجراؤها
عام  2019نحو  46337عملية.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان
«المؤشرات الحيوية في مستشفى
ال ـف ــروان ـي ــة» ،إل ــى أن نـسـبــة إش ـغــال
األس ـ ـ ّـرة ف ــي الـمـسـتـشـفــى بـلـغــت 54
بالمئة ،فــي حين كــا نــت  62بالمئة
خالل عام .2019
وأوضح التقرير أن قسم الحوادث
اسـتـقـبــل  521242حــالــة خ ــال عــام
 ،2020بينما بلغت الحاالت في العام
الذي سبقه  902624حالة.
وذكــر أن عدد مراجعي العيادات
الخارجية الصباحية بلغ 269247
حالة خالل العام الماضي ،في حين
بلغت الحاالت في العام الذي سبقه

 458509حاالت .وأشار إلى أن عدد
الـ ـح ــاالت ال ـت ــي ت ــم اسـتـقـبــالـهــا في
العيادات الخارجية المسائية خالل
عام  2020بلغ  23911حالة ،في حين
بلغ عــدد الحاالت خــال عــام ،2019
نحو  91330حالة.
وذكــر التقرير أن حــاالت الدخول
والـ ـ ـخ ـ ــروج ف ــي ال ـم ـس ـت ـش ـفــى خ ــال
العام الماضي بلغت  33857حالة،
ف ــي ح ـيــن ب ـلــغ  40260ح ــال ــة خــال
عام .2019

تكريم العاملين
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،ك ـ ـ ـ ـ ـ ّـرم م ــدي ــر
م ـس ـت ـش ـفــى الـ ـف ــروانـ ـي ــة ،د .مـحـمــد
الرشيدي ،العاملين بقسم العالقات
العامة بالمستشفى على ما ّ
قدموه
م ــن ج ـه ــود لـتـيـسـيــر ال ـع ـم ــل خ ــال
جائحة «كوفيد .»19 -
وت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ّـدم الـ ـ ــرش ـ ـ ـيـ ـ ــدي ب ــالـ ـشـ ـك ــر
لجميع الـجـهــود الـتــي بــذلــت خــال

أولى «عموميات» الجمعيات التعاونية ...عراك
مناوشات في «الضاحية والمنصورية» بين األعضاء كادت تصل للتشابك باأليدي
●

جورج عاطف

وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط حـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ــور ك ـ ـب ـ ـيـ ــر
لـ ـلـ ـمـ ـس ــاهـ ـمـ ـي ــن مـ ـ ـ ــع تـ ـش ــدي ــد
االشـتــراطــات الصحية ،انطلق،
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،قـ ـ ـ ـط ـ ـ ــار ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات
ال ـع ـم ــوم ـي ــة ل ـل ـت ـع ــاون ـي ــات مــن
مـ ـ ـحـ ـ ـط ـ ــة ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ضـ ــاح ـ ـيـ ــة
عبدالله السالم والمنصورية،
ب ــإش ــراف م ــن وزارات ال ـشــؤون
والــداخ ـل ـيــة وال ـص ـحــة ،لتنظيم
عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول وال ـ ـ ـخـ ـ ــروج
ومـنــع االحـتـكــاك والـتــدافــع بين
الحضور.
وشـ ـه ــدت ال ـع ـم ــوم ـي ــة ،ال ـتــي
ُعـقــدت بمدرسة معن بــن زائــدة
المتوسطة بنين في الضاحية،
أثـنــاء مناقشة الـتـقــريــر المالي
ً
واإلداري لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ،شـ ـ ــدا
ً
وجذبا ومناوشات واسعة بين
األعـ ـض ــاء ال ـح ـض ــور ،كـ ــادت أن
تصل حد التشابك باأليدي لوال
تدخل رجال الداخلية.
ً
وكان مقررا عقد االجتماع في
الخامسة من عصر أمس ،غير أن
عدم اكتمال النصاب القانوني
دفع الــوزارة إلى تأجيله نصف
س ــاع ــة ،ث ــم ان ـع ـقــدت العمومية
بالعدد الفعلي الموجود داخل
الـ ـق ــاع ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ،وت ـ ــم فـتــح
القاعة الفرعية الستقبال بقية
ال ـح ـضــور ،ال ـتــي ت ــم تجهيزها
بشاشة عرض عمالقة ومكبرات
صوت.

وات ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــت «الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــومـ ـ ـي ـ ــة»
بــالـتـنـظـيــم ال ـج ـيــد م ــن مجلس
إدارة الجمعية ،وتــوافــر جميع
االش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراطـ ـ ـ ــات وال ـ ـ ـضـ ـ ــوابـ ـ ــط
االح ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة ،السـ ـيـ ـم ــا ق ـي ــاس
درج ـ ــة ال ـ ـحـ ــرارة ق ـبــل ال ــدخ ــول،
وتــوف ـيــر الـمـعـقـمــات فــي أمــاكــن
عـ ــدة ،وال ـح ــرص عـلــى الـتـبــاعــد
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي بـ ـي ــن الـ ـحـ ـض ــور
ً
وارتداء الكمام ،فضال عن توفير
مدخل ومـخــرج منفصلين إلى
قاعة االجتماع.

عموميات  48جمعية
وبينما تعقد جمعية كيفان
عموميتها اليوم ،كشف الوكيل
المساعد لشؤون قطاع التعاون
سالم الرشيدي ،أن هناك نحو
 48ت ـع ــاو ن ـي ــة ،ا ن ـت ـهــت سنتها
ُ
ا ل ـمــا ل ـيــة ،ســتـعـقــد عمومياتها
ً
ً
تباعا حتى نهاية العام ،الفتا
إل ــى أن إج ـمــالــي الـتـعــاونـيــات،
ُ
التي ستعقد عمومياتها خالل
الشهر الجاري يبلغ  9جمعيات،
وفي نوفمبر  29جمعية ،أما في
ديسمبر فهناك  10عموميات.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــدي ،ل ـ ـ
«الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة» ،أن «الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون»
ستتدخل في حال عدم االلتزام
بالضوابط الصحية خــال أي
ً
عمومية ،مــؤكــدا أن المحافظة
ع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـم ـ ـسـ ــاه ـ ـم ـ ـيـ ــن وعـ ـ ـ ــدم
تعرضهم لإلصابة بالفيروس

شد وجذب بين األعضاء خالل «عمومية الضاحية والمنصورية»
ً
فــي طليعة اهتماماتنا ،مبينا
أن ــه ع ـقــب ان ـت ـه ــاء الـعـمــومـيــات
واع ـ ـت ـ ـم ـ ــاد ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر الـ ـم ــال ــي
واإلداري لكل تـعــاونـيــة ،سيتم
تــوزيــع األرب ـ ــاح الـسـنــويــة على
ً
ال ـم ـســاه ـم ـيــن ،داعـ ـي ــا مـجــالــس
إدارة التعاونيات والمساهمين
إلى اتخاذ اإلجراءات االحترازية
الــازمــة وب ـصــورة كــامـلــة ،وفــق
الــدل ـيــل االس ـت ــرش ــادي ال ـصــادر
ً
أخيرا عن مجلس الوزراء بشأن
االشتراطات الصحية الخاصة
ب ــاالنـ ـتـ ـخ ــاب ــات واجـ ـتـ ـم ــاع ــات
العموميات بأنواعها كافة.

التباعد االجتماعي
مــن جــانـبــه ،قــال رئـيــس قسم
اإلشـ ـ ـه ـ ــار وم ـت ــاب ـع ــة م ـحــاضــر
االجـتـمــاعــات فــي إدارة شــؤون
العضوية وإشـهــار الجمعيات

االنـفــراجــات في حركة الطيران
خــال األيــام المقبلة ،مؤكدا أن
ف ـتــح ال ـم ـط ــار بـسـعـتــه الـكــامـلــة
س ـيــؤثــر إي ـجــاب ـيــا ع ـلــى جميع
األن ـش ـط ــة ال ـم ـق ــدم ــة ف ــي م ـطــار
الـكــويــت الــدولــي ،ومــن ضمنها
تذاكر السفر للقادمين.
في سياق متصل ،أشار أحد
مكاتب السفر إلى أن انخفاض
أس ـ ـعـ ــار تـ ــذاكـ ــر ال ـ ـط ـ ـيـ ــران أم ــر
ط ـب ـي ـعــي مـ ــع ارت ـ ـفـ ــاع ال ـع ــرض
فــي ال ـســوق ،مــع ارت ـفــاع السعة
التشغيلية للمطار ،ال فـتــا إلى
أن أسعار تذاكر السفر من مصر
إل ــى ال ـكــويــت اآلن ،عـلــى سبيل

المثال ،وصلت إلى  160دينارا،
في حين أنها كانت منذ شهرين
بـ  400دينار ،متوقعا مزيدا من
االنـخـفــاض فــي األس ـعــار خــال
الـفـتــرة الـقــادمــة مــع فـتــح حركة
الطيران في البالد.
وأضاف أن حجز تذاكر السفر
يقتصر فقط على َمن لديه إقامة
في الكويت ،خصوصا أن جهات
الـ ــدولـ ــة ذات االخـ ـتـ ـص ــاص لــم
تفتح إلــى اآلن بــاب التأشيرات
لمختلف القطاعات ،مثلما كان
الوضع قبل انتشار الجائحة.
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استغراب صحي لعدم صدور الالئحة التنفيذية لـ «مزاولة الطب والمهن المساعدة»
عادل سامي

(تصوير نوفل ابراهيم)

الـتـعــاونـيــة مشعل الـمـطـيــري لـ
«الجريدة» ،إن «الوزارة خاطبت
جـ ـه ــات ع ـ ــدة م ــن ذات ال ـص ـلــة،
منها اتحاد الجمعيات ووزارتا
الداخلية والصحة ،لالستعداد
الس ـت ـن ـئ ــاف ع ـق ــد ال ـع ـمــوم ـيــات
التعاونية ،وترتيب اإلجــراء ات
الالزمة قبل مباشرة إجرائها»،
ً
مــوضـحــا أن أب ــرز االشـتــراطــات
قياس درجة حرارة المساهمين
قبل الدخول ،وااللتزام بالتباعد
االجـتـمــاعــي قـبــل وأث ـنــاء وبعد
ً
العمومية ،فضال عن تخصيص
قاعة منفصلة لحضور المشتبه
بــاصــاب ـت ـهــم ،م ـج ـهــزة بـشــاشــة
عرض كبيرة ومكبرات صوت.
وذكر المطيري ،أن «عمومية»
ج ـم ـي ـع ــة الـ ـض ــاحـ ـي ــة ن ــاق ـش ــت
التصديق على التقرير المالي
واإلداري ل ـ ـثـ ــاث م ـي ــزا ن ـي ــات
م ــال ـي ــة س ــاب ـق ــة خ ـ ــال األع ـ ـ ــوام

ً
(  ،)2020 ،2019 ،2018ال ف ـت ــا
إل ــى أن الـ ــوزارة طلبت ق ــوة من
الشرطة لضبط األم ــن وإحـكــام
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة والـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم خ ــال
ع ـقــد ال ـع ـمــوم ـيــات ،الس ـي ـمــا أن
ذل ـ ــك إجـ ـ ـ ــراء م ـت ـب ــع فـ ــي جـمـيــع
ً
العموميات التي أجريت سلفا.

قرابة
 48تعاونية
ستعقد
عمومياتها
ً
تباعا حتى
نهاية العام

الرشيدي

الجائحة من جميع األطقم الطبية
وال ـت ـمــري ـض ـيــة وال ـف ـن ـيــة واإلداري ـ ـ ــة
وجميع العاملين.
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،أكـ ـ ـ ــدت رئـ ـيـ ـس ــة قـســم
ال ـت ـص ــوي ــر ال ـط ـب ــي فـ ــي مـسـتـشـفــى
الـفــروانـيــة ،د .مريم النعمة ،حرص
ال ـق ـس ــم ع ـل ــى ال ـك ـش ــف ال ـم ـب ـك ــر عــن
سرطان الثدي ،وذلك من خالل تقديم
فحص «الماموغرام» بأحدث األجهزة
ال ـم ــوج ــودة ب ـص ــورة آم ـن ــة ،مــدعـمــة
بفحوص تكميلية إن لزم األمر ،مثل
ال ـســونــار والــرن ـيــن الـمـغـنــاطـيـســي،
وذل ــك تــزامـنــا مــع الحملة الوطنية
التي تطلقها وزارة الصحة سنويا
للكشف المبكر عــن ســرطــان الثدي
خـ ـ ــال ش ـه ــر أك ـ ـتـ ــوبـ ــر ،وهـ ـ ــو شـهــر
التوعية بسرطان الثدي.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـن ـع ـم ــة إل ـ ـ ــى ح ــرص
قسم التصوير الطبي على توعية
المجتمع بــإجــراء الفحص الــدوري
لسالمة المرأة والمجتمع.

ً
«الشؤون» 24 :مقعدا لخطة اإليفاد
للبعثات واإلجازات الدراسية
●

أكد عضو مجلس إدارة
الجمعية الكويتية لدعم
االختراع واالبتكار،
المخترع سليمان الخطاف،
أن العودة إلى الحياة
ً
الطبيعية بعد  20شهرا من
الظروف االستثائية ،وتغير
نمط الحياة بسبب أزمة
«كورونا» ،تتطلب وعيا
مجتمعيا ألهمية الحفاظ
على بيئة نظيفة وصحية.
وأشار في تصريح له إلى
أن الجمعية تركز بالدرجة
على دعم االبتكارات التي
توفر بيئة آمنة صحيا
وبيئيا لجميع فئات
المجتمع ،وقد تركزت
معظم اختراعات وابتكارات
أعضاء الجمعية على
توفير أدوات وأجهزة وآالت
تراعي حاجة المجتمع،
وتساعد على تجنيب
العديد من فئات المجتمع
المخاطر.
وقال إن الجمعية ستطلق
خالل المرحلة المقبلة
العديد من المبادرات
التي تهدف إلى تنمية
ثقافة اإلبداع واالختراع،
ورعاية المواهب الواعدة
في المؤسسات التعليمية
المختلفة.

وفد «التأهيل»
أدى العمرة
ذكرت وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية،
أن وفد إدارة التأهيل
والتقويم من المتميزين
من منزل منتصف الطريق
للمتعافين من اإلدمان عاد
إلى البالد ،بعد أداء مناسك
العمرة بدعم من بيت
الزكاة.
وأوضحت أن «الوفد البالغ
ً
عدد أفراده  20معتمرا أدوا
المناسك ،وقاموا بالزيارات
الميدانية للمشاعر وفق
برنامج وفعاليات تخللت
رحلتهم» ،مشيرة إلى أن
«إدارة التأهيل والتقويم
حريصة على تحقيق
األهداف والغايات التي
تعمل ألجلها مع الفئات
المستهدفة من نزالء
المؤسسات اإلصالحية،
ودور رعاية األحداث
والمتعافين من آفة اإلدمان
بمنزل منتصف الطريق ،من
خالل إعداد وتنفيذ البرامج
التأهيلية واألنشطة
التربوية والنفسية».

«التراث» :دورات في
حفظ القرآن وتجويده

جورج عاطف

كشف وكيل وزارة الشؤون االجتماعية عبدالعزيز شعيب عن
إقرار الوزارة للمقبولين المتقدمين للبعثات واإلجازات الدراسية
لخطة اإليفاد للعام الدراسي  ،2022/2021معلنا أن عددهم بلغ
 106متقدمين بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية على اعتماد
ً
خطة الوزارة وشملت  24مقعدا.
وأوضح شعيب ،في تصريح ،أنه تم اعتماد إجمالي  9مقاعد
لبعثات الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) بواقع مقعد
لجامعة الخليج العربي بالبحرين يشمل التكاليف ،و 6مقاعد
ً
للخطة المحلية تتضمن رات ـب ــا وب ــدل كـتــب فـقــط ،فـضــا عن
مقعدين بالخارج للطب والطب المساعد.
وأض ــاف أنــه «لــم يتم اعتماد تقدم مرشحين اثنين بسبب
نـقــل تخصصاتهما للهيئة ال ـعــامــة ل ـشــؤون اإلع ــاق ــة ،وتـمــت
مخاطبة الديوان بطلب تحويل هذين المقعدين للخطة المحلية
لالستفادة منهما ،غير أنه لم يتم الرد أو الموافقة حتى تاريخه».

اإلجازات الدراسية
وبـ ـ ـش ـ ــأن اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــازات ال ـ ــدراسـ ـ ـي ـ ــة (ال ـ ــدبـ ـ ـل ـ ــوم األك ـ ــاديـ ـ ـم ـ ــي –
ً
الـبـكــالــوريــوس) أوض ــح شـعـيــب ،أن ــه تــم اعـتـمــاد  15مـقـعــدا5 ،
منها للخطة الخارجية شاملة التكاليف ،إضافة إلى  10مقاعد
ً
لإلجازات المحلية تشمل الراتب وبــدل الكتب فقط ،الفتا إلى
أنه تم اختيار المتقدمين على أن تكون األولوية بالترتيب على
النحو التالي :التقدير األعلى للمؤهل ،واألسبقية في التعيين،
وحاجة الوزارة للتخصص.
وأضــاف أنــه «تــم اعتماد نتائج القبول على النحو التالي:
البعثات والدراسات العليا (دبلوم عالي – ماجستير -دكتوراه)
جامعة الخليج العربي عدد  1بمملكة البحرين ،واحتياط  1في
حالة اعتذار المقبول األساسي ،والبعثات الدراسية لدراسات
العليا (دبلوم عالي – ماجستير – دكتوراه) الخطة المحلية داخل
وخارج الكويت (راتب  -بدل كتب فقط) ،وتم اعتماد  6مرشحين
ً
ومقعدين في قائمة االحتياط» ،مشددا على أن الديوان سيعتبر
جميع الترشيحات في حكم الملغاة فيما لو تم اإليفاد الفعلي
بعد تاريخ .2022/ 3/ 31

ينظم القطاع النسائي
بجمعية إحياء التراث
اإلسالمي العديد من
األنشطة والفعاليات
الصيفية في مختلف
مناطق الكويت ،ومن
األنشطة دورة في حفظ
القرآن الكريم ،والدراسة
فيها أيام األحد واالثنين
واألربعاء ،ودورة «القاعدة
النورانية» والدراسة فيها
من األحد حتى األربعاء
ً
أسبوعيا ،وسيتم من
خاللها تعليم األطفال من
سن ( )7 – 5سنوات مبادئ
اللغة العربية ،ومجلس
سماع من كتاب «عمدة
األحكام» للحافظ المقدسي
ً
كل يوم أربعاء أسبوعيا،
بهدف سماع أحاديث
النبي صلى الله عليه
وسلم ،وإحياء سنة قراءة
الحديث على المشايخ
المسندين ،باإلضافة
إلى االستفادة من بعض
األحكام الشرعية ،والمرور
بأسماء الرواة وعلماء
اإلسالم.

٤

محليات

ةديرجلا

•
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ً
ً
العام
تدشن
الجامعة
الدراسي حضوريا بعد غياب  18شهرا
ً
ً

كليات «الشدادية» شهدت ازدحاما مروريا وحضور ممثلي القوائم الطالبية لترويج برامجهم االنتخابية
أحمد الشمري
وفيصل متعب
وحمد العبدلي

ّ
وفرنا مكاتب
دراسية لمن
ليست لديهم
بيئة مناسبة
للدراسة في
منازلهم

الالفي

بعد انقطاع الدراسة التقليدية
ف ــي جــام ـعــة ال ـك ــوي ــت ل ـن ـحــو عــام
ونـ ـص ــف ال ـ ـعـ ــام ،ب ـس ـبــب جــائـحــة
كــورونــا ،عــادت الحياة الجامعية
إلــى طبيعتها باستقبال  36ألف
طــالــب وطالبة فــي كلياتها ،وفقا
لنظام التعليم "المدمج" الحضوري
ومنصات التعليم عن ُبعد.
واتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــذت الـ ـج ــامـ ـع ــة ج ـم ـيــع
االحـتــرازات الوقائية عبر بوابات
الــدخــول فــي مختلف الكليات من
التأكد من شهادات التطعيم
خالل
َ
عبر تطبيقي مناعتي أو هويتي،
وشهادة الـ PCRلغير متلقي اللقاح.
وشهد موقع كليات "الشدادية"
ازدح ـ ــام ـ ــا م ـ ــروري ـ ــا فـ ــي مـخـتـلــف
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوارع الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ومـ ــواقـ ــف
للحرم الدراسي للطلبة
السيارات ُ
الذين لديهم شعب دراسية داخل
الحرم الدراسي ،وفي المقابل هناك
فصول افتراضية عبر "أونـ ُّـايــن"،
ن ـظــرا لـكـثــافــة الـطـلــب ف ــي الــشـعــب
الدراسية فيها.
ف ـف ــي ك ـل ـي ــة ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق ،ح ــرص
الطالب والطالبات على الحضور
ف ــي "ل ــوب ــي" الـكـلـيــة مـنــذ الـصـبــاح
الباكر ،مستبشرين بعودة الحياة

الــى الجامعة ،فــي ظــل عــدم الـتــزام
الكثير من الطلبة بلبس "الكمام"،
وع ــدم تطبيق الـتـبــاعــد الـطــابــي،
بينما في كلية العلوم االجتماعية
كان الطلبة أمام النافورة الجامعية،
وف ـ ـقـ ــا لـ ــاش ـ ـتـ ــراطـ ــات ال ـص ـح ـيــة
والتباعد الطالبي بينهم.
وكــان ممثلو القوائم الطالبية
عند أغلب بوابات الكليات لتوزيع
اإلعــام ـيــات وال ـب ــاج ــات ،ترويجا
لـبــرامـجـهــم االنـتـخــابـيــة قـبــل عقد
العرس الطالبي األسبوع المقبل.

التعليم التقليدي
مــن جهته ،أك ــد الـقــائــم بأعمال
كـلـيــة ال ـع ـلــوم اإلداريـ ـ ـ ــة ،د .محمد
زينل ،لـ "الجريدة" ،أن الكلية طالبت
بــال ـعــودة إل ــى التعليم التقليدي
بــال ـكــامــل ق ـبــل أس ـب ــوع م ــن بــدايــة
ال ــدراس ــة ،وت ـمــت الـمــوافـقــة عليه،
نظرا لمعايير االعتماد األكاديمي
ب ـه ــا الـ ـت ــي ت ـت ـمــاش ــى مـ ــن جـمـيــع
االشـتــراطــات الصحية ،الفـتــا إلى
"أن الكلية على تواصل مستمر مع
عمادة ّالقبول والتسجيل من خالل
طرح الشعب الدراسية الحضورية
وفقا لألعداد المطلوبة".

جانب من األجواء الدراسية في اليوم األول بموقع «الشدادية» (تصوير نوفل إبراهيم)
يـ ــأتـ ــي ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي حـ ـي ــن أك ـ ــدت
ال ـمــديــرة اإلداري ـ ــة بكلية الـعـلــوم
اإلداريـ ــة ،د .فتحية الـكـنــدري ،أن
الكلية طـ ّـبـقــت جميع اإلج ــراء ات
الوقائية عبر التأكد مــن تطعيم
شهادات تطعيم الطلبة ،وفحص
الـ  PCRلغير متلقي اللقاح.
وذكر القائم بأعمال عميد كلية
العلوم الحياتية ،د .أحمد الالفي،

ّ
ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" ،أن ال ـك ـل ـيــة وف ــرت
م ـكــاتــب دراسـ ـي ــة لـلـطـلـبــة الــذيــن
ل ـي ـس ــت ل ــديـ ـه ــم ب ـي ـئ ــة دراس ـ ـيـ ــة
م ـن ــاس ـب ــة ف ــي م ـن ــازل ـه ــم ،مـبـيـنــا
أن ال ــدراس ــة س ـت ـكــون حـضــوريــا
ب ــالـ ـشـ ـك ــل ال ـ ـكـ ــامـ ــل ف ـ ــي ال ـف ـص ــل
الدراسي الثاني".
ومـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ــال الـ ـق ــائ ــم
بــأع ـمــال عـمـيــد كـلـيــة ال ـح ـقــوق،

د .خالد الضفيري ،إن الدراسة
ال ـح ـض ــوري ــة م ــع ب ــداي ــة ال ـع ــام
ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد س ـت ـك ــون
مقتصرة على الفرق الدراسية
ال ـث ــان ـي ــة وال ـث ــال ـث ــة وال ــرابـ ـع ــة،
مـ ـ ــع اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة عــن
ُب ـع ــد بــالـنـسـبــة لـلـفــرقــة األول ــى
بسبب زيــادة أعــداد المقبولين
والـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــولـ ـ ـي ـ ــن لـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام

وا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــررات ذات ا ل ـط ـب ـي ـع ــة
ال ـخ ــاص ــة "الـ ـت ــدري ــب ال ـع ـم ـلــي"
وم ـقــررات غير الحقوقيين ،إال
أن الكلية بصدد دراسة إمكانية
ع ــودة الـفــرقــة الــدراسـيــة األولــى
والمقررات الدراسية األخرى إلى
الدراسة الحضورية ،بعد تقييم
الوضع وفق الظروف الصحية
وبأسرع وقت ممكن.

السفيرة األميركية تزور كلية الكويت التقنية رئيس األركان :تأهيل القادة لرسم السياسات
بحث مع وكيل الدفاع اإليطالي تعزيز التعاون العسكري

جانب من الزيارة
زارت السفيرة األميركية لدى الكويت ألينا رومانوسكي
كلية الكويت التقنية ،وقوبلت بترحاب حار من فريق
اإلدارة العليا في الكلية بقيادة رئيس مجلس األمناء
مشاري ب ــودي ،وناقش الطرفان خــال اللقاء التعاون
والموضوعات ذات االهتمام المشترك.
ً
وسلط بودي الضوء على االتفاقية الموقعة حديثا
بين كلية الكويت التقنية وشريكها وتتضمن تطوير
ً
المناهجالتعليميةوإضافةالبرامجالجديدةللكليةوأيضا
التبادل الطالبي.
وترمزهذهالشراكةإلىمدىتقديركليةالكويتالتقنية
وإدراكها للجودة الفائقة للنظام األكاديمي التطبيقي
والفوائد التي يمكن تحقيقها من خالل التعاون الثنائي
وتبادل المعرفة في المجال األكاديمي والمجال التطبيقي.
وأعرب بودي عن استعداد الكلية وانفتاحها لتكوين
برنامج شراكة مشترك مع مكتب الشؤون العامة  -الشؤون
الثقافيةفيالسفارةاألميركيةفيالكويتلمصلحةالطلبة
والباحثين ومجتمعنا بشكل عام.
وقال إن هذه الزيارة تعكس عمق العالقات األميركية

 الكويتية ،وتـعــزز الحقيقة الـتــي ال يمكن إنكارهاوهي أن البلدين ليسا مجرد حليفين ،إنما صديقان
ً
حميمان جدا.
ً
ولفت إلى أن الوقت الحالي يشهد مــرور  60عاما
على العالقات الدبلوماسية بين الكويت والواليات
المتحدة األميركية.
من جهتها قالت السفيرة رومانوسكي ،إن التعاون
التعليمي ركن أساسي من العالقة األميركية  -الكويتية،
مشيرة إلى أن الكلية التقنية في الكويت توفر العديد
من البرامج في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات للطالب.
وأضافت أن الكلية تعمل مع كل من القطاعين العام
والخاص إلعداد الجيل القادم للوظائف المستقبلية في
هذا المجال ،وهو استثمار حكيم للمستقبل.
وأكدت أن المؤسسات األميركية رائدة في مجاالت
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ،ونتطلع
إلى تعزيز العالقات بين المؤسسات التعليمية في
الكويت والواليات المتحدة.

اجتمع رئيس األركان العامة للجيش الفريق
الركن خالد الصالح ،في مبنى رئاسة األركان،
أمس ،مع وكيل وزارة الدفاع اإليطالي جورجيو
مولي والوفد المرافق له ،بمناسبة زيارته للبالد.
وت ــم خ ــال االج ـت ـمــاع مـنــاقـشــة أه ــم األم ــور
والمواضيع ذات االهتمام المشترك ،السيما
المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها
وتطويرها بين البلدين الصديقين ،بحضور
نائب رئيس األركان الفريق الركن فهد الناصر
وعدد من كبار الضباط والقياديين في "الدفاع".
من جانب آخر ،افتتح صباح أمس برنامج
تأهيل القيادات العليا للمستوى االستراتيجي
رقــم ( ،)2فــي كلية م ـبــارك الـعـبــدالـلــه للقيادة
واألركان المشتركة ،برعاية وحضور الفريق
الــركــن الـصــالــح ويــراف ـقــه الـفــريــق الــركــن فهد
الناصر ،حيث كان باستقباله آمر كلية مبارك
العبدلله للقيادة واألرك ــان المشتركة اللواء
الركن طلب الفليج.

اتفقت جمعية المهندسين والهيئة
العامة للشباب على دعم التوجهات
الرسمية للحكومة ،للمواء مة بين
مخرجات التعليم ومتطلبات سوق
ال ـع ـمــل ،حـيــث ت ــم إب ـ ــداء االس ـت ـعــداد
للتعاون لوضع قوائم بالمهن التي
يحتاجها سوق العمل ،ووضع برامج
تنفيذية الستقطاب الشباب الكويتي
للعمل في القطاع الخاص وفق آليات
محددة.
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال زي ـ ـ ــارة ال ـمــديــر
ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـه ـي ـئــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـش ـبــاب
د .مشعل ا لــر بـيــع للجمعية ،حيث
الـتـقــى رئـيـسـهــا الـمـهـنــدس فيصل
الـعـتــل ،ونــائــب الــرئـيــس المهندس
م ـح ـم ــد ال ـس ـب ـي ـع ــي ،وأم ـ ـيـ ــن ال ـســر
المهندس فهد العتيبي ،بحضور

وألقى رئيس األركان كلمة عبر من خاللها عن
اهتمام الجيش الكويتي بتأهيل الضباط القادة
على كل المستويات لالرتقاء بقدراتهم للوصول
إلى قيادة فاعلة تساهم بقوة في رسم األهداف
وتخطيط وتنفيذ السياسات التي رسمت به.

ً
رماية بحرية بالذخيرة الحية غدا

أعلنت رئاسة األركان العامة للجيش الكويتي أمس أن القوة البحرية ستنفذ رماية
تدريبية بالذخيرة الحية غدا ،من  7صباحا حتى  7مساء.
وأوضحت رئاسة األركان ،في بيان تحذيري للمواطنين والمقيمين من مرتادي البحر
من هواة الصيد والتنزه ،أن الرماية التدريبية ستتم في ميدان الرماية البحري على
مسافة  16.5ميال بحريا شرق رأس الجليعة ،امتدادا لجزيرة قاروه ،وبمسافة  6أميال
بحرية شرق رأس الزور ،امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.
ودعت جميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر إلى عدم االقتراب من المنطقة
المذكورة خالل الفترة المعلنة ،حرصا منها على سالمة الجميع.

«المهندسين» و«الشباب» تتفقان على توفير
الفرص المهنية للعمل في القطاع الخاص
المهندس مرزوق الحصم من الهيئة.
وقـ ــدم الـعـتــل شــرحــا ع ــن م ـبــادرة
الجمعية حول توظيف المهندسين
في مجال التدريس بــوزارة التربية،
الفتا الى أن جهود الجمعية أتاحت
أيضا مجاال لعمل المهندسين في
القطاع الخاص ،بعد أن تمت تنقية
سوق العمل خالل السنوات القليلة
ال ـم ــاض ـي ــة ،وخ ـ ـ ــروج ن ـحــو  12ألــف
مهندس غير كويتي من السوق.
مــن جــانـبــه ،ع ــرض الــربـيــع خــال
اللقاء جهود الهيئة المكثفة لتأهيل
وتدريب الشباب الكويتي وتوظيفه
للعمل في القطاع الخاص ،من خالل
برنامج "صناع األمــل" ،موضحا أنه
وقبل بدء برامج التأهيل والتدريب
يتم تحديد المهن المطلوبة وفرص

الصالح خالل محادثاته مع وكيل الدفاع اإليطالي

«أحمدي البلدي» توافق على تطوير
منتزه جنوب الصباحية
•

العتل يكرم الربيع بعد االجتماع
العمل المتاحة ،واالتفاق مع الجهات
الخاصة الراغبة في توظيف الشباب
الـكــويـتـيـيــن عـلــى اسـتـقـطــاب ه ــؤالء
الشباب بعد تأهيلهم.
وأبــدى استعداد الهيئة للتعاون
ودعــم جهود الجمعية لخلق فرص

ع ـم ــل ب ــال ـق ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص لـلـشـبــاب
وتحديد المهن المطلوبة ،مضيفا:
"ان ـن ــا ع ـلــى اس ـت ـع ــداد ل ــدع ــم تــأهـيــل
هؤالء الشباب في المهن المطلوبة،
والتي تحددها الجهات الراغبة في
استقطاب الشباب الكويتي".

محمد جاسم

وافقت لجنة محافظة األحمدي في المجلس
البلدي على طلب شركة المشروعات السياحية
ب ـشــأن تـطــويــر مـنـتــزه ج ـنــوب الـصـبــاحـيــة ،في
حين أحالت طلب المشروعات السياحية بإقامة
محطتي وقود بحرية ضمن منتزه الخيران إلى
الجهاز التنفيذي ،لتعديل صيغة التقرير من
إقامة إلى تحويل محطتين من نقطة خدمية إلى
نقطة بيع ،وفق ما جاء في كتاب الشركة ،لتكون
المخططات واضحة في إعالن التوصية.
كما أحالت اللجنة خــال اجتماعها برئاسة
حـمــدي ن ـصــار ،أم ــس ،طـلــب تخصيص مكاتب
مؤقتة وتشوين وسكن عمال بمساحة 778186
مترا مربعا ،وذلك لخدمة مشروع إنشاء رصيف
ب ـحــري الس ـت ـيــراد ال ـغــاز الطبيعي الـمـســال في
منطقة الزور.
ووافقت ،مع التعديل ،على طلب الهيئة العامة

مسابقة حفظ القرآن تبدأ
أسبوعها الثاني للنساء
•

محمد راشد

تـ ـت ــواص ــل فـ ــي ال ـم ـس ـج ــد ال ـك ـب ـيــر
التصفيات النهائية لمسابقة الكويت
الـ ـكـ ـب ــرى ل ـت ـح ـف ـي ــظ ال ـ ـ ـقـ ـ ــرآن ال ـك ــري ــم
وتجويده الرابعة والعشرين (اطمئن)
لعام  ،2021التي تقام برعاية كريمة
مــن سـمــو أم ـيــر ال ـبــاد فــي أسبوعها
ا لـثــا نــي المخصص للنساء والبنات
والـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـجـ ــرى بـ ـي ــن ال ـم ـت ـس ــاب ـق ــات
ال ـم ـت ــأه ــات ل ـل ـت ـص ـف ـيــات ال ـن ـهــائ ـيــة،
والبالغ عددهن  1079متسابقة بزيادة
 219متسابقة عن الرجال.
وأكدت األمانة العامة لـ "األوقــاف"،
فــي بـيــان "انـتـهــاء األس ـبــوع األول من
المسابقة المخصص للرجال واألوالد
بنجاح كبير وإقـبــال كبير فــي اليوم
ً
األخ ـي ــر ب ـلــغ  896م ـت ـســاب ـقــا ،وشـمــل
مسابقة القراءات ،والمسابقة العامة،
وف ـئــات ذوي االحـتـيــاجــات الـخــاصــة،

كما أشاد بالقائمين على هذا البرنامج،
ً
م ـت ـم ـن ـيــا ل ـه ــم الـ ـنـ ـج ــاح ،وأن يـ ـع ــود عـلــى
المشاركين بالفائدة المرجوة منه ،لتطوير
فـهـمـهــم ووع ـي ـهــم لـلـسـيــاق االسـتــراتـيـجــي
ال ــوط ـن ــي واإلق ـل ـي ـم ــي والـ ــدولـ ــي ،وت ـطــويــر
معارفهم وقدراتهم على التحليل والقيادة
وال ـت ـخ ـط ـيــط وال ـت ـط ــوي ــر ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
االستراتيجي العسكري.
ويـ ـه ــدف ال ـب ــرن ــام ــج إلـ ــى ت ـطــويــر الـفـهــم
وال ــوع ــي ل ــدى ال ـض ـبــاط الـ ـق ــادة بــالـسـيــاق
االستراتيجي الوطني واإلقليمي وتطوير
الـمـعــرفــة والـ ـق ــدرات ال ـتــي تـســاعــدهــم على
"التحليل ،والـقـيــادة واإلدارة ،والتخطيط
وال ـت ـطــويــر" ف ــي الـمـسـتــوى االسـتــراتـيـجــي
العسكري ،وعلى العمل والقيادة المستقلة
عند الطلب وفهم وتقييم البيئة السياسية
واالقتصادية واالجتماعية وتأثيرها على
سير العمليات العسكرية.

والنشء والشباب ،ومسابقة ُ
المجد،
والمؤسسات اإلصالحية ونزالء دور
الــرعــايــة" ،مبينة أن "أس ـبــوع النساء
بـ ــدأ أمـ ــس األح ـ ــد وي ـن ـت ـهــي األربـ ـع ــاء
ال ـق ــادم ،ويـشـمــل حــافـظــات كـتــاب الله
ً
كامال وحافظات  25و 20و 15جــزء ا،
و 10و 5أجزاء ،وكذلك مسابقة النشء
والشباب (بنات) لطالبات الجامعات
والمعاهد وطالبات المدارس الثانوية
وال ـم ـت ــوس ـط ــة واالبـ ـت ــدائـ ـي ــة ال ــات ــي
يتنافسن في حفظ جزء إلى  4أجزاء".
وأض ــاف ــت" :ت ـت ـم ـيــز م ـســاب ـقــة الـنـســاء
ب ـن ـب ــوغ م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـم ـش ــارك ــات
مـمــن يمتلكن مــوهـبــة خــاصــة ،سيتم
تكريمهن بـهــدايــا قـيـمــة وج ــوائ ــز من
خالل الجهات التي شاركن فيها ،إلى
جانب عمل لقاءات إعالمية معهن من
خالل اللجنة االعالمية لتسليط الضوء
على موهبتهن ،وإبرازهن في وسائل
اإلعالم المختلفة".

للصناعة اعتماد المخطط التنظيمي قطعة رقم
 5من منطقة الشعيبة الغربية ،مع تحميل الهيئة
مسؤولية تسليم قسائم المخططات المعتمدة،
وعلى طلب هيئة الصناعة تعديل قرار المجلس
البلدي في الموقع رقم  17بمنطقة ميناء عبدالله
من نشاط تخزين سيارات إلى نشاط التخزين
العام بنوعيه المغطى والمكشوف.
وواف ـق ــت الـلـجـنــة عـلــى طـلــب وزارة األوقـ ــاف
وال ـشــؤون اإلســامـيــة تخصيص موقع مسجد
ومــواقــف س ـيــارات فــي منطقة الــوفــرة الــزراعـيــة
قطعة  9قسيمة  ،20وعلى تعديل مواقف السيارات
الخاصة في مسجد سلمان الدبوس الكائن في
ً
منطقة الفحيحيل ،ووافقت أيضا على طلب وزارة
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص
موقع محطة تحويل كهرباء ثانوية ضمن منطقة
المنقف قطعة رق ــم  1كـبــديــل عــن مــوقــع محطة
تحويل قائمة في القطعة نفسها.

«المرور» :تحرير  36.7ألف ً
مخالفة وضبط  49مستهترا
•

محمد الشرهان

قال ضابط قسم العالقات العامة واإلعالم باإلدارة العامة
لـلـمــرور ،الــرائــد عبدالله بــوحـســن ،إن قـطــاع ش ــؤون الـمــرور
والعمليات واصــل حمالته الميدانية على الــورش المخالفة
في المناطق الصناعية ،والتي أسفرت عن تحرير  428مخالفة
مرورية وحجز مركبة واحدة.
وأوضح بوحسن ،في تصريح أمس ،أن الحملة أسفرت عن
تحرير  38محضر مخالفة من قبل مفتشي وزارة التجارة،
ً
ً
إضافة إلى قطع التيار الكهربائي عن  51ورشة وكراجا ،فضال
ً
عن تحرير  22محضر ضبط ،وضبط  13مخالفا لقانون اإلقامة
والعمل ،ووضع  1350ملصق إنذار على المركبات المهملة،
إضافة إلى ضبط مركبة غير مسجلة في الحاسب اآللي.
من جانب آخر ،قال بوحسن إن الحمالت األمنية والمرورية
خــال األسـبــوع الماضي أسـفــرت عــن تحرير  36ألفا و722
مخالفة مـ ــرور ،وإح ــال ــة  7مــركـبــات ال ــى ك ــراج الـحـجــز ،و49
مستهترا ارتكبوا مخالفات مرور جسيمة الى نظارة المرور،
وضبط  752حدثا يقودون مركبات من دون الحصول على
رخص قيادة ،وإحالتهم الى نيابة األحداث ،وكذلك ضبط 22
مركبة و 21شخصا مطلوبين لجهات أمنية وقضائية.

local@aljarida●com

سلة أخبار
«الداخلية» :مكاتب لخدمات
تصوير المستندات والطباعة

أعلنت اإلدارة العامة
للعالقات واإلعالم األمني
بوزارة الداخلية تشغيل
خدمة الطباعة وتصوير
املستندات والتصوير
الفوتوغرافي وترجمة
الوثائق وخدمة التراسل
اإللكتروني في مختلف
إدارات الوزارة الخدمية.
وأوضحت اإلدارة أنه
تم التعاقد مع شركتني
لتقديم تلك الخدمات ،الفتة
إلى توافر مكاتب خاصة
بجميع املباني الرئيسية
واإلدارات الخدمية باإلدارة
العامة للمرور واإلدارة
العامة لشؤون اإلقامة
واإلدارة العامة ملراكز
الخدمة ،لتقديم خدمات
الطباعة والتصوير.
وأضافت ان هذه الخدمة
تأتي في إطار استراتيجية
وزارة الداخلية الرامية
إلى إحداث نقلة نوعية في
تطوير الخدمات املقدمة
للجمهور وسرعة اإلنجاز
توفيرا للوقت والجهد.

«التطبيقي» :معرض «الفرص
الوظيفية»  21نوفمبر
أعلنت الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي
والتدريب تنظيم املعرض
السنوي الرابع للفرص
الوظيفية والدراسية
االفتراضي من  21حتى 25
نوفمبر املقبل ،برعاية وزير
التربية د .علي املضف.
وأفادت مدير إدارة متابعة
الخريجني وسوق العمل
بالتكليف فاطمة الخواري،
في تصريح ،بأن "إقامة هذا
املعرض تأتي انطالقًا من
رغبة الهيئة باستهداف
فئة الشباب خريجي طلبة
املدارس واملعاهد والكليات
والجامعات والطلبة املتوقع
تخرجهم والباحثني عن
فرص وظيفية ودراسية
لتوعيتهم وإرشادهم إلى
خيارات التعليم والتوظيف
املتاحة في سوق العمل
بقطاعاته املختلفة".
وأوضحت الخواري أن
"اإلدارة أنهت جميع
الترتيبات والتجهيزات
الخاصة باملعرض ،والذي
تقرر أن يكون هذا العام
إلكترونيًا افتراضيًا ،حيث
تم إنشاء موقع إلكتروني
خاص به من خالله يمكن
لجميع الجهات الحكومية
والخاصة املشاركة بعرض
فرص العمل املتوفرة بسوق
العمل الوطني وفرص
االستكمال الدراسي".

مشاركة بيئية في منتدى
منظمات المجتمع المدني

شاركت الجمعية الكويتية
لحماية البيئة في "املنتدى
الثاني لتحالف منظمات
املجتمع املدني" ،لدعم
مبادرة الشرق األوسط
لعام  ،2021والذي ينظمه
االتحاد الدولي للمسؤولية
املجتمعية واملركز العاملي
للتنمية املستدامة حول
دور منظمات املجتمع
املدني بدول الشرق االوسط
في دعم مبادرات جهود
مكافحة تغير املناخ.
وأشارت األمينة العامة
للجمعية جنان بهزاد خالل
محاضرتها عن "االحتباس
الحراري العاملي" إلى جهود
جمعية حماية البيئة في
حملة محو أمية تغير املناخ
على مرحلتني منذ عام
 2013بالتعاون مع الهيئة
العامة للبيئة وبرنامج
األمم املتحدة للبيئة
"يونيب" وصندوق البيئة
العاملي ضمن إطار اتفاقية
الهيئة والجمعية.
وكشفت بهزاد عن توصيات
جمعية البيئة في ختام
محاضرتها في املؤتمر
ومنها "دعم قدرات املجتمع
املدني لتبني برامج للتكيف
وتقليل انبعاث الغازات
الدفيئة".

ةديرجلا

•
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تقرير العفو خالل أسبوعين
• الغانم :وضعنا خطة لالنتهاء من التكليف السامي في أسرع وقت
• جوهر يخرج عن صمته :ال تنازالت مقابل «العفو» وسأظل حسن الذي تعرفونه
شهدت الساحة السياسية مساء أمس األول عدة أحداث
بدأت بصدور بيان من نواب سابقين وشباب موجودين في
تركيا ،طالبوا فيه النواب بضرورة التعامل مع جلسة االفتتاح
بما يليق بحضور صاحب السمو أمير البالد ،الذي شكروا سموه
على استخدام حقه الدستوري في العفو ،تاله ظهور النائب
د .حسن جوهر للحديث للمرة األولى عن الحوار الوطني ،حيث
أكد أنه لم يتم تقديم أية تنازالت وال تحصين لرئيس الوزراء.
وعقب انتهاء حديث جوهر مباشرة ،أعلن النائب مساعد ً
العارضي سحب استجوابه المقدم إلى رئيس الوزراء ،وأخيرا
اجتمعت اللجنة المكلفة بوضع ضوابط العفو ،والتي تضم
رؤساء السلطات الثالث أمس ،في وقت تم إعالن اقتراح
بتشكيل لجنة للسلوك البرلماني.
محيي عامر

قطار العفو
وضع على
السكة وأناشد
الديوان
األميري نشر
تفاصيل
الحوار

جوهر

ب ـنــاء عـلــى تـكـلـيــف سـمــو أمـيــر
البالد الشيخ نــواف األحـمــد ،عقد
ف ـ ــي قـ ـص ــر ب ـ ـيـ ــان ص ـ ـبـ ــاح أم ـ ــس،
اجتماع ضم رئيس مجلس األمة
م ـ ـ ــرزوق الـ ـغ ــان ــم ،وس ـم ــو الـشـيــخ
صـ ـب ــاح الـ ـخ ــال ــد رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ــوزراء ،ورئيس المجلس األعلى
للقضاء ورئيس محكمة التمييز
المستشار أحمد العجيل.
وق ـ ــال ال ـغ ــان ــم إنـ ــه «بـمـقـتـضــى
التكليف األميري لرؤساء السلطات
الثالث باقتراح الضوابط والشروط
لـلـعـفــو ع ــن بـعــض أب ـن ــاء الـكــويــت
المحكومين في قضايا عدة خالل
فترات ماضية تمهيدا الستصدار
مرسوم العفو؛ باشرنا عملنا بعقد
أول اجتماع صباح اليوم (امــس)
لبحث موضوع التكليف بحضور
رئيس ال ــوزراء ،ورئيس المجلس
األعلى للقضاء».
وأضــاف في تصريح مقتضب
أنه «تم وضع خطة عمل لالنتهاء
مــن تنفيذ التكليف الـســامــي في
أسرع وقت ممكن ،وتسعى اللجنة
إلـ ــى رفـ ــع أول ت ـقــريــر ل ـهــا لسمو
األم ـي ــر خ ــال أسـبــوعـيــن م ــن بــدء
دور االنعقاد المقبل (غدا)» ،معربا
عن أمله وتفاؤله بأنه «لن يكون إال
الخير بإذن الله».
إلــى ذل ــك ،قــال النائب د .حسن
جـ ــوهـ ــر ،فـ ــي لـ ـق ــائ ــه مـ ــع ال ــزم ـي ــل
اإلع ــام ــي مـحـمــد ج ــوه ــر ح ـيــات:
«أطـمـئــن الشعب الكويتي إلــى أن
ق ـط ــار ال ـع ـفــو وضـ ــع ع ـلــى الـسـكــة
ً
وبإجماع الكويتيين قيادة وشعبا،
لكنه شدد ،في الوقت نفسه ،على
أن موضوع العفو لم يرتبط بأي
ً
تنازالت ،مناشدا الديوان األميري
بنشر تـفــاصـيــل ال ـح ــوار الوطني

كالم الصقعبي صحيح
ردا على ســؤال حيات بــأن النائب د .عبيد الوسمي
ذكر عبارة بتفويض من رئيس مجلس األمة في بداية
بيان االلتماس بينما النائب د .عبدالعزيز الصقعبي،
قال إنها غير موجودة في البيان ...فمن األصــح؟ أجاب
جوهر :كالم النائب عبدالعزيز الصقعبي صحيح ،فال
يوجد في البيان الذي وقعناه والموجه إلى سمو األمير
كلمة «تفويض من رئيس مجلس األمة» ...وللعلم كانت
رسالة وليست بيانا.

اتفاق على التحقيق في الشبهات
المالية وانحراف السلوك النيابي
ّ
عمم مكتب النائب د .عبدالله الطريجي على وسائل اإلعالم
ً
بيانا قال فيه ،إنه خالل اجتماع نيابي اتفق عدد من النواب
على تشكيل لجنة للتحقيق في الشبهات المالية وانحراف
السلوك النيابي لبعض النواب الحاليين والسابقين ،على أن
يتولى النائبان د .عبيد الوسمي والنائب د .عبدالله الطريجي
تشكيلها .وأضاف ،جاء ذلك خالل االجتماع النيابي ،الذي عقد
في ديوان النائب الوسمي ،وتم خالله التوافق على تشكيل
اللجنة مطلع دور االنعقاد الثاني المقبل الذي ينطلق بعد غد.

اجتماع رؤساء السلطات الثالث أمس
ً
المسجل .وأضاف جوهر مخاطبا
الـمــواطـنـيــن« :صــوتـكــم وص ــل في
ال ـح ــوار بالطريقة الـتــي تريحكم
يــا أه ــل ال ـكــويــت وتــرفــع راس ـكــم»،
ً
مشيرا إلى أن المشمولين بالعفو
ليسوا أهم من الدستور« ،وقد قلت
في اتصال هاتفي للنائب السابق
مسلم البراك أنت أهم يا بوحمود
أم الدستور؟ قــال الــدسـتــور ...أنت
أهم أم الكويت؟ قال الكويت ،فالعفو
حجر كبير فــي مـســار طــويــل إلى
ما نصبو إليه من أهــداف ويجب
إزاحته ،وهو مطلب شعبي صار
له سنوات».
وتابع« :أتمنى أن تكون انفراجة
سريعة قبل جلسة (ال ـغــد) ،حتى
ً
نبدأ باالستحقاقات األخرى فورا،
وأتمنى ذلــك مــن سمو األمـيــر ألن
ً
ً
عامل الوقت مهم جــدا» ،مؤكدا أن
الـعـفــو إذا ت ــم فـلـيــس ألح ــد فضل
به ،وال أحد يلمع نفسه على سلم
العفو ،فالفضل يــرجــع إلــى سمو
األم ـيــر وح ــده واإلرادة الشعبية،
فهي الضاغطة والمتماسكة».
وأك ــد أن دع ــوة ال ـحــوار تسجل
لصاحب السمو وتلبية لدعوات
الكويتيين منذ فترة طويلة« ،ولم
يختلف ما دار في الحوار عما يدور
في الدواوين من هموم الكويتيين
ومـ ـش ــاكـ ـلـ ـه ــم ،وال ـ ـم ـ ـخـ ــرج ل ـب ـنــاء
مستقبل جـمـيــل للبلد واالل ـت ــزام
بدستور الكويت».

رجل المرحلة
وشـ ــدد ع ـلــى أن «س ـمــو األم ـيــر
رج ــل الـمــرحـلــة وه ــو أم ــل الكويت
بعد الـلــه تـعــالــى ،بــأن تـنــزاح هذه
العقبة ،وكل ما يراه األمير بحكمته

الكندري والصيفي:
ال يمكن إنكار جهود
النواب التسعة
أك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــان
د.ع ـب ــدال ـك ــري ــم ال ـك ـنــدري
وا لـصـيـفــي الصيفي أ نــه
ال ي ـم ـك ــن إن ـ ـكـ ــار ج ـهــود
النواب الذين لم يوقعوا
التماس طلب العفو ،فقد
شهدت لهم قاعة عبدالله
السالم صوالت وجوالت
ً
ب ــال ـح ــق وصـ ـ ـم ـ ــودا ك ــان
لــه الـفـضــل مــن بـعــد الله
ولـ ـ ـب ـ ــاق ـ ــي كـ ـتـ ـل ــة الـ ـ ـ ـ ـ ٣١
بتحقيق الحوار.
وقـ ـ ــال الـ ـن ــائـ ـب ــان ،فــي
تـغــريــدة مـشـتــركــة أمــس:
« نـ ـ ـس ـ ــأل ا ل ـ ـلـ ــه أن ي ـت ـمــم
األمـ ـ ـ ــور ع ـل ــى خ ـي ــر وأن
يجمع المهجرين بأهلهم
ً
قريبا على أرض الوطن».

وبــدرايـتــه مـتــروك لــه ،ولــم نتدخل
ً
أسماء خاصة بالعفو،
ولم نطرح
والتزامنا بالدستور ومــا ورثناه
هو الثبات على الدستور واحترامه
ً
واحترام إرادة الشعب» ،مؤكدا أن
العفو الخاص صالحية مطلقة بيد
سمو األمـيــر ،وليس لــه أي عالقة
بــال ـعــاقــة ب ـيــن الـسـلـطـتـيــن ،الـتــي
تحددها المادة  50من الدستور.
وذهـ ـ ــب ج ــوه ــر إلـ ــى أب ـع ــد من
ذل ـ ــك ،ح ـي ــث ق ـ ــال إن «مـطــالـبـتـنــا
بــال ـع ـفــو وال ـم ـص ــال ـح ــة الــوط ـن ـيــة
عـلــى أس ــاس أن نـتـفــرغ للقضايا
األخـ ــرى مــن محاسبة الفاسدين
ومحاسبة الحكومة رئيسا كان أم
وزيرا يفشل أو يتخاذل أو يخالف
القوانين ،وأطمئن الناس :سأظل
نـفــس حـســن ال ــذي تـعــرفــونــه ،فال
نقبل التجاوز على المال العام أو
على الدستور ،فال للدين العام وال
للضرائب وال لتأجيل استجوابات
رئيس الوزراء».
وبين أن الحكومة الحالية غير
ً
مقبولة شعبيا وإذا حسم العفو
ف ـمــن ال ـم ـف ـتــرض أن ت ـك ــون هـنــاك
حكومة جديدة ،وفي حال استقال
رئيس ال ــوزراء فإن االستجوابات
المقدمة له ولوزرائه تسقط ،وإن لم
تحصل فإن على المجلس اعتبار
التأجيل المزمع كالعدم ،وفي حال
لم تستقل الحكومة ولم يتم سحب
طلب تأجيل االستجوابات المزمع
تقديمها فإن موقفي وموقف كتلة
الـ  31بأنه ال جلسات قبل صعوده
المنصة مستمر.
وأض ـ ــاف أن «ص ــاح ــب الـسـمــو
هو من دعاني شخصيا ،وأتشرف
بذلك ،وكنت حريصا على تلبية
الــدعــوة السامية ،وأن نكون على

قدر القسم الذي أديناه ،والتزمنا
الصمت لفترة طويلة بـنــاء على
رغـ ـب ــة مـ ــن سـ ـم ــو األم ـ ـي ـ ــر ،ول ـق ــد
استأذنت مرتين في بداية الحوار
وف ــي نـهــايـتــه ب ــأن أخـ ــرج كحسن
جوهر وأبين للشعب ما طرحته،
وقد التقيت بعض الرموز ومنهم
ال ـ ـعـ ــم أح ـ ـمـ ــد ال ـخ ـط ـي ــب وأحـ ـم ــد
الـ ـسـ ـع ــدون وم ـ ـشـ ــاري الـعـنـجــري
وول ـ ـيـ ــد ال ـ ـجـ ــري وت ــواصـ ـل ــت مــع
ال ـ ـنـ ــواب م ــن م ـخ ـت ـلــف ال ـم ـش ــارب
وم ـث ـلــت نـفـســي ف ــي الـ ـح ــوار ولــم
أمثل أحدا».

5

برلمانيات

نافذة نيابية

النواب يتسلمون دعوة افتتاح
دور االنعقاد الثاني
وزع ــت األم ــان ــة الـعــامــة لمجلس األم ــة جــدول
أعمال الجلسة االفتتاحية لدور االنعقاد العادي
الـثــانــي مــن الـفـصــل الـتـشــريـعــي ال ـس ــادس عشر،
ً
والمقرر انعقادها غدا الثالثاء.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة افتتاح سمو
أمير البالد الشيخ نــواف األحمد لــدور االنعقاد
والنطق السامي وكلمة رئيس المجلس والخطاب
األميري ،لينتقل المجلس ،عقب توديع صاحب
السمو ،إلى استئناف الجلسة والنظر في بنود
جــدول األعـمــال ،النتخاب أمين السر ،والمراقب،
وأعضاء اللجان الدائمة و(المؤقتة إن وجدت).
وتنص المادة ( )93من الدستور على أن «يؤلف
ال ـم ـج ـلــس خـ ــال األسـ ـب ــوع األول م ــن اجـتـمــاعــه
السنوي اللجان الالزمة ألعماله :أوال -لجنة إعداد
مـشــروع ال ـجــواب على الـخـطــاب األم ـيــري (كانت
في الــدورات الماضية مؤلفة من ثالثة أو خمسة
أعضاء) .ثانيا -اللجان الدائمة :لجنة العرائض
والشكاوى وعدد أعضائها خمسة ،ولجنة الشؤون

الداخلية والدفاع وعدد أعضائها خمسة ،ولجنة
الـشــؤون المالية واالقـتـصــاديــة وعــدد أعضائها
سبعة ،ولجنة الـشــؤون التشريعية والقانونية
وعــدد أعضائها سبعة ،ولجنة شــؤون التعليم
والثقافة واإلرشاد وعدد أعضائها خمسة ،ولجنة
ال ـشــؤون الصحية واالجـتـمــاعـيــة والـعـمــل وعــدد
أعضائها خمسة ،ولجنة الشؤون الخارجية وعدد
أعضائها خمسة ،ولجنة المرافق العامة وعدد
أعضائها سبعة ،ولجنة الميزانيات والحساب
الختامي وعــدد أعضائها سبعة ،ولجنة حماية
األم ــوال العامة وعــدد أعضائها خمسة ،ولجنة
األولويات وعــدد أعضائها خمسة (يتم انتخاب
ثالثة منهم فقط يضم إليهم رئيس لجنة الشؤون
الـمــالـيــة واالق ـت ـصــاديــة ورئ ـي ــس لـجـنــة ال ـشــؤون
التشريعية والقانونية)».
وع ـق ــب ذل ـ ــك ،يـنـتـقــل ال ـم ـج ـلــس إلـ ــى ان ـت ـخــاب
أع ـضــاء ممثلين لــه لعضوية الـبــرلـمــان العربي
(أربعة أعضاء).

لجنة غير محددي الجنسية توافق
على منح البدون الحقوق المدنية

نشر الحوار الوطني
وذك ـ ـ ــر أن «الـ ـشـ ـع ــب ال ـكــوي ـتــي
يعيش حالة قلق وغضب واستياء
وهذه المعادلة يجب أن تتغير ومن
هنا جاءت أهمية الحوار الذي يعد
مدخال اخر خاصة إذا كان صاحب
الـ ــدعـ ــوة س ـم ــو األمـ ـي ــر بـمـكــانـتــه
االجتماعية والدستورية ،وأطلب
بكل ود ورجاء من الديوان األميري
ن ـشــر ت ـفــاص ـيــل الـ ـح ــوار الـمـثـبــت
والمسجل بالصوت والمفرغ كتابة،
تحت إشراف من الديوان األميري
عليه بشكل مباشر ،ولألمانة كان
األستاذان المستشاران في الديوان
األميري ضيف الله شرار وحمود
العتيبي مؤتمنين بشكل واضح،
وبــدون أي تدخل ،وودي للتاريخ
ولطمأنة الشعب الكويتي أن يتم
نشر حيثيات الحوار».
وعمن يردد بأن «العفو» مقابل
إقـ ـ ــرار ال ــدي ــن الـ ـع ــام وال ـض ــرائ ــب
والرسوم والتحصين ،قال« :خليكم
في أحالمكم ،فلن يتحقق هذا في
عرس أمكم».

العارضي يسحب استجوابه:
ال تحصين وال تنازالت

ً
فــي تصريح لــه ،قــال الـنــائــب مساعد الـعــارضــي« :امـتـثــاال
لتوجيه سمو األمير حفظه الله بتحقيق المصالحة الوطنية
وقبوله مناشدة النواب واستجابة لبيان أصحاب الشأن من
اإلخوة المهجرين للتهدئة، أعلن سحب استجوابي لرئيس
ً
الوزراء دعما إلقرار العفو ،وهو الغاية والمراد من تقديمه،مع
التمسك بحق المساءلة ،فال تحصين ،وال تنازالت».

الحر ٌّ
المسلمُ :
حر لو يطول عذابه

تزايدت حدة التراشق بين النائب د .عبيد الوسمي والنائب
السابق د .فيصل المسلم ،حيث قال المسلم إن «الله عز وجل
م ــدح الـقـلــة الـصــابــرة الـصــادقــة فــي مــواضــع كـثـيــرة يجهلها
الفسدة ،والعفو الكريم إذا صدر فهو بتوفيق الله ثم بقرار
سمو األمير (حفظه الله) وأنت ومرزوقك ونوابه ديكور فيه».
وأضاف المسلم ،في تصريح مساء أمس األول« ،ختامها
ُ
والحر ٌ
ُ
الجوارح لن يصير
لألرنب،
حر لو يطول عذابه ...طير َ َ
ً
ً
غ ــراب ــا» ،مــوضـحــا أن «كــامــه ج ــاء بـعــد أن وصــف ـنــا (قــاصــدا
الوسمي دون تسميته) بـ (القلة المفسدة) فجاءه الرد ،والبادي
أظلم».

اجتماع لجنة غير محددي الجنسية أمس
وافـقــت لجنة ش ــؤون غير مـحــددي الجنسية،
في اجتماعها الختامي عن دور االنعقاد األول،
على قانون بمنح حقوق مدنية لفئة غير محددي
الجنسية ،كما وافقت على اقتراحين برغبة.
وقال مقرر اللجنة النائب مرزوق الخليفة ،في
تصريح بمجلس األمة ،إن اللجنة وافقت بإجماع
الحضور على قانون الحقوق المدنية لفئة غير
م ـح ــددي الـجـنـسـيــة ،عـلــى أن يـ ــدرج عـلــى ج ــدول
أعمال المجلس.
وتمنى الخليفة من جميع أعضاء مجلس األمة
والـحـكــومــة الـتـعــاون إلنـهــاء هــذا الملف بضمان
الحقوق المدنية واإلنسانية لفئة غير محددي
الجنسية ،مبينا أن القانون يعرف الشخص غير
محدد الجنسية بأنه الــذي ال يحمل جنسية أي

دولــة أخ ــرى ،ويــوجــد فــي الكويت كفرد أو ضمن
أفــراد األســرة ،وال تعترف بمواطنته أي دولة من
الـ ــدول بـمــوجــب قــوانـيـنـهــا .وأضـ ــاف ان الـقــانــون
يتضمن أن تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية
بحصر المعنيين بالقانون والمسجلين لديها
ولــدى اللجنة العليا للجنسية ومكتب الشهيد
والجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير
قــانــونـيــة ،وتسجيل مــن لــم يـتــم تسجيلهم بناء
على ما يحملونه من مستندات ووثائق إثباتية،
موضحا أن القانون ينص على منح بطاقة مدنية
يـحـصــل بـمــوجـبـهــا ال ـف ــرد عـلــى جـمـيــع الـحـقــوق
المدنية واالجتماعية من عالج مجاني وتعليم في
جميع مراحل الدراسة ،واستخراج شهادات الميالد
والوفاة ورخص القيادة والجوازات المؤقتة.

الشاهين يقترح إعادة تشكيل
اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
أعلن النائب أسامة الشاهين تقدمه باقتراح
برغبة بإعادة تشكيل وتفعيل دور اللجنة الوطنية
لمكافحة المخدرات نظرا لحاجة الدولة والمجتمع
الماسة إليها.
وعزا الشاهين اقتراحه الى ان تعاطي المخدرات
يـشـكــل خ ـطــرا كـبـيــرا عـلــى الــوطــن واإلن ـس ــان في
الكويت ،ويضر بصورة مباشرة بأكبر شريحة
في الشعب الكويتي وهي الشباب ،الذين تحتاج
إليهم الدولة لدورهم الكبير المنشود في تطورها
وتقدمها .وقال :كما ال يخفى على الجميع أن هناك
استهدافا ممنهجا لدول مجلس التعاون الخليجي
في تهريب ونشر المخدرات بين شعوبها ،مشيرا
ً
ً
الى ان وسائل التهريب اخذت صورا وأشكاال عدة،
وان تعاطي المخدرات ظاهرة تشكل خطرا على
الوطن والمواطن ،وتضر بالشباب الذين تحتاج
إليهم الدولة لدورهم الكبير المنشود في تطورها
وتقدمها.
وأوض ـ ــح أن ع ـصــابــات ال ـم ـخ ــدرات اسـتـغـلــت

جــائ ـحــة ك ــورون ــا ف ــي ن ـشــر ال ـت ـعــاطــي واإلدم ـ ــان
خصوصا بين فئة الشباب ،ونتج عن ذلك انتشار
جــرائــم العنف فــي اآلون ــة األخ ـيــرة ،الفـتــا إلــى أن
حـجــم ت ـجــارة ال ـم ـخــدرات ح ــول الـعــالــم بـلــغ 400
مليار دوالر ،والوفيات السنوية بلغت  200ألف
حــالــة وف ــاة ،وع ــدد المتعاطين حــول العالم فاق
 275مليون متعاط.
وب ـيــن أن ال ـم ـخ ــدرات م ـســؤولــة ع ــن  65٪من
ً
الجرائم في الكويت ،مؤكدا ضرورة إعداد برنامج
وطني متكامل للتصدي لتلك اآلفــة المجتمعية
الـخـطـيــرة« ،ولـلـحــد والــوقــايــة مــن خـطــر انتشار
المخدرات وجب على الدولة إعداد برنامج وطني
متكامل للتصدي لتلك اآلفة المجتمعية الخطيرة،
َ
ولما كــان للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات -
التابعة لمجلس ال ــوزراء  -من دور في الحد من
ظاهرة تعاطي المخدرات واإلدمــان ،فإن توقيف
اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات يحتاج إلى
إعادة النظر فيه».

بيان تركيا يدعو النواب إلى التعامل مع جلسة االفتتاح بما يليق بحضور األمير
أصــدر النواب السابقون مسلم البراك ود.
جـمـعــان ال ـحــربــش وم ـب ــارك ال ــوع ــان وســالــم
النمالن وخــالــد الطاحوس والشباب مشعل
الــذايــدي وناصر ال ــرداس ومحمد البليهيس
ً
وعبدالعزيز جارالله بيانا مساء أمس األول،
قالوا في مقدمته« :إننا نقدر ونشكر سمو أمير
البالد حفظه الله ورعاه على قراره استخدام
حقه الدستوري وفق المادة  75من الدستور
الكويتي والمتعلقة بالعفو الخاص وفق ما
جاء في إعــان وزيــر شــؤون الديوان األميري
الشيخ محمد العبدالله».
وأك ــدوا في بيانهم الــذي غــاب عنه النائب
السابق د .فيصل المسلم ،أن هذا األمــر ليس
بمستغرب على سمو أمير البالد وسمو ولي
عهده األمين وحكام الكويت المتعاقبين والذين
قامت عالقتهم مع أبناء الكويت منذ القدم على
قيم التواصل والتسامح والتناصح.
وتابعوا« :كما نقدر توصيات لجنة الحوار
ال ــوط ـن ــي وال ـم ـن ــاش ــدات ال ـت ــي ق ــدم ــت لسمو
أم ـي ــر الـ ـب ــاد ف ــي م ـش ـهــد وط ـن ــي اسـتـثـنــائــي
يعبر بوضوح عن إرادة ورغبة أبناء الشعب
الكويتي فــي طــي صفحة سجناء ومهجري

الـ ــرأي وال ـمــوقــف الـسـيــاســي ،عـبــر عـفــو كريم
يكون بوابة االنتقال الستقرار سياسي قائم
على احترام أحكام الدستور ومحاربة الفساد
وتعديل القوانين التي كانت سببا في تزايد
سجناء ال ــرأي» .وقــالــوا إن تطبيق توصيات
ال ـح ــوار الــوطـنــي هــو الـكـفـيــل بتخفيف حــدة
الخالف السياسي السائد والمستمر وهو أمر
مرتبط بالسقف الزمني لكل مرحلة من المراحل
التي تم االتفاق عليها وأجمعت عليها جميع
األطراف التي شاركت فيه.
وتابعوا« :احتراما لتقدير صاحب السمو
أمير البالد بتكليف لجنة من رؤساء السلطات
ال ـث ــاث بــرفــع اق ـتــراحــات ـهــا تـمـهـيــدا إلص ــدار
م ــراس ـي ــم ال ـع ـفــو ال ـك ــري ــم نـعـتـقــد أن الـسـقــف
الزمني لتطبيق أولى المراحل المتفق عليها
بين أطــراف لجنة الحوار الوطني والمتعلقة
بالعفو الكريم وسحب المزمع من المفترض
أال يتجاوز أول جلسة للمجلس تلي جلسة
االفتتاح ،لالنتقال إلى المراحل التالية المتفق
عليها ،لذلك فإننا ندعو اإلخوة النواب جميعا
ممن اتفقنا مع اجتهادهم أو اختلفنا للتعامل
مع جلسة االفتتاح بما يليق بحضور صاحب

ال ـس ـم ــو أم ـي ــر الـ ـب ــاد وعـ ـ ــدم ت ـف ــوي ــت فــرصــة
المشاركة في لجان المجلس ألهميتها البالغة
في أعمال المجلس وتشريعاته القادمة».
وقالوا« :وإننا إذ نقدر عاليا الدور الوطني
الذي قام به الفريق النيابي في الحوار الوطني
وتحملهم الكثير ،فإننا على يقين أن دافعهم
هو المصلحة العامة وإخــراج البلد من حالة
الجمود ونعلم أنــه كــان يسعهم االبتعاد عن
هذه المسؤولية الوطنية إال أن تصرفهم كرجال
دولة يستحق الدعم والثناء».
وشـ ــددوا على أن «رقــابــة ال ــرأي ال ـعــام هي
محور وروح الممارسة الديموقراطية التي
تميز بها الشعب الكويتي األصيل وإن كل من
يعمل معرض للنقد ،فوحدهم المتفرجون من
ال يخطئون ،إال أننا نعتقد أن النقد وإن كان
قاسيا يختلف تماما عن التخوين أو التعدي
اللفظي أو إفشاء الخصوصية ،األمر الذي ال
نقبله على جميع األطراف».

ً
 13نائبا

وت ـض ــام ــن ن ـحــو  13نــائ ـبــا م ــع ال ـب ـيــان،

متمنين عــودتـهــم قــريـبــا إل ــى أرض الــوطــن
معززين ومرفوعي الرأس.
وقـ ــال ال ـنــائــب أس ــام ــة ال ـم ـنــاور مخاطبا
الموقعين على البيان« :نشهد أنكم أبرأتم
الذمة ،وقدمتم ما ال يستطيع الكثير تقديمه،
ومن يطالبكم بتحمل الغربة ومشقة البعد
عن الوطن لم يقدم عشر معشار ما بذلتموه،
وسنكمل ما بدأناه حتى تقر األعين بعودتكم
قريبا بإذن الله».
بدوره ،أكد النائب د .عبدالعزيز الصقعبي
أن «رق ــاب ــة ال ـ ــرأي ال ـع ــام ه ــي م ـحــور وروح
الـمـمــارســة الــديـمــوقــراطـيــة الـتــي تميز بها
الشعب الكويتي األصيل ،فالرقابة الشعبية
التي نفخر بها هــي ذاتـهــا مــن تـقـ ّـوم العمل
البرلماني وتـصــون المكتسبات الشعبية
والدستورية ،وهي التي أوجدت االصطفاف
الـشـعـبــي ،ونستقبلكم ب ــإذن ال ـلــه مـعــززيــن
مكرمين مرفوعي الرأس».
وذكر النائب الصيفي الصيفي ان «عودة
المهجرين بقضية دخول المجلس أو قضايا
ال ــرأي هــي أول ــى خـطــوات اإلص ــاح ،فهؤالء
دف ـعــوا ثـمــن مـعــارضـتـهــم ووقــوف ـهــم بوجه

الفساد ،وال يمكن أن يصلح حال البلد قبل
عودتهم».
واستشهد النائب د .حمد المطر بما جاء
في بيان أهل الشأن والقضية ،عندما قالوا:
«إن تطبيق تــوصـيــات ال ـحــوار الــوطـنــي هو
الـكـفـيــل بتخفيف ح ــدة ال ـخــاف السياسي
السائد والمستمر ،وهو أمر مرتبط بالسقف
الــزم ـنــي لـكــل مــرحـلــة م ــن ال ـمــراحــل ال ـتــي تم
االتفاق عليها وأجمعت عليها جميع األطراف
التي شاركت فيه».
وأكد النائب مبارك العرو أن البيان حمل
م ـضــام ـيــن وط ـن ـيــة أك ـث ــر م ـمــا ح ـمــل هـمــوم
قضية أفــراد ،وهو أمر مقدر إلخوة وضعوا
خارطة طريق واضحة على الجميع االلتزام
بمسؤوليته تجاهها.
بــدوره ،قال النائب د .أحمد مطيع« :أتفق
مع كل ما جــاء في بيان االخــوة المهجرين،
وهم أصحاب الشأن ،واليوم الشعب الكويتي
يـنـتـظــر بـشـغــف عـ ــودة أب ـطــالــه الـمـهـجــريــن،
ويتطلع باهتمام بــالــغ لمرحلة االسـتـقــرار
الـسـيــاســي ال ـتــي يـتـبـعـهــا إن ـج ــاز الـقــوانـيــن
والتشريعات الهامة التي تصب في مصلحة

ال ــوط ــن وال ـم ــواط ـن ـي ــن ...ال ـكــويــت أم ــان ــة في
أعناقنا جميعا».
وأكـ ــد ال ـنــائــب أس ــام ــة الـشــاهـيــن أن رقــابــة
ال ـ ـ ــرأي الـ ـع ــام ه ــي م ـح ــور وروح ال ـم ـمــارســة
الديموقراطية ،وكل من يعمل معرض للنقد،
فوحدهم المتفرجون من ال يخطئون.
واكتفى النائب فــرز الديحاني بالتعليق
عـلــى الـبـيــان بــالـقــول« :رف ـعــت األق ــام وجفت
الصحف».
إل ــى ذل ــك ،ق ــال الـنــائــب مهلهل الـمـضــف إن
«ال ـكــويــت ال ــوط ــن بـحــاجــة إل ــى ب ــذل الـجـهــود
وصدق الوعود ،بحاجة إلى أبنائها بالداخل
والخارج ،بحاجة إلى إدراك حجم التحديات،
بحاجة إلى أن نؤدي أعمالنا باألمانة والصدق،
ألننا مسؤولون أمام الله».
وش ــدد النائب د .عبيد الوسمي على أنه
«بعد بيان أصحاب الشأن المباشرين ومن هم
في ظروفهم ،وبعد بيان الـ ٤٠نائبا واستجابة
األمير حفظه الله له لن يقبل من قلة أن تفسد
على الشعب وسلطاته وقيادته إمكانية تفويت
فرصة بناء الكويت الجديدة ...ابتسم انت في
الكويت».
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أحمد باقر

رياح وأوتاد« :ما هو المطلوب من دور االنعقاد القادم بصراحة؟»

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
سألني الصديق والوزير السابق فهد الشعلة ،هل قرأت أحدث
رسالة دكتوراه عن مجلس 1938؟ أجبته بالنفي ،فما كان منه إال أن
أرسلها لي عبر "الواتساب" ،ويبدو أن الوزير "الشعلة" بعدما خرج
من الوزارة تفرغ إلى البحث والتأليف والقراءة وهو المعروف عنه
قدرته على معرفة أمهات الكتب واطالعه على الجوانب التاريخية
الخاصة بالكويت والجزيرة العريبة وخدمته الطويلة في إدارة
نزع الملكية.
معظم الدراسات السابقة عن مجلس  1938ركزت على الصراع
بين الشيوخ والتجار ،متجاهلة المفهوم الجديد الذي ناقشته رسالة
الدكتوراه لصاحبها عبدالرحمن اإلبراهيم والحاصل عليها من
جامعة إكستر في لندن وهي بعنوان " the balancing powers in
" ،Kuwait during the 1938 Majlis Movementوترجمتها باللغة
ّ
المرجحة في الكويت خالل حراك مجلس ."1938
العربية "القوى
ّ
استخدم الباحث عبارة القوى "المرجحة" أي الموازنة إلبراز دور
المهمشين الذي أغفلتهم الدراسات األكاديمية السابقة ،أي القوى
االجتماعية من علماء الدين والغواصين والقوى العاملة والبدو
والقرويين والشيعة (العرب والعجم) والمثقفين ،ويبرر صاحب
ً
رسالة الدكتوراه هذا التوجه نظرا إلى أن الرواية التاريخية السائدة
تصف تلك الجماعات بأنها معزولة عن الحياة السياسية وجوانب
المجتمع األخرى.
يعتبر اإلبراهيم أن التركيز على وجود قوتين رئيستين فاعلتين
في تاريخ الكويت السياسي الحديث ،الشيوخ والتجار صحيحة
ّ
المرجحة" أي مختلف
لكنها غير دقيقة ،لذلك كان تناوله "للقوى
شرائح المجتمع والتي ال تنتمي إلى تلك الفئتين.
الدراسة تؤكد على الدور الحاسم الذي أدته الجماعات األخرى في
ً
ً
التاريخ االجتماعي والسياسي ،وهو ما ترك تأثيرا بالغا في ميزان
القوى بين الشيوخ والتجار ،ومن ثم فإن مفهوم "القوى المرجحة"
يشكك في الصورة التقليدية لتاريخ الكويت قبل االستقالل كما
كتبها معظم المؤرخين ،ويشير البحث إلى أن "القوى المهمشة"
استمدت قوتها من عوامل مختلفة وبعضها من أنماط حياتية
مثل البدو وارتباطهم بالقبيلة وأهل القرى كذلك أو العجم والعرب
كارتباط عرقي وبعضها كــان ارتباطه جغرافيا مثل أهــل القرى،
ً
وتضم فئات تجمعهم المهنة مثل الغواصين وأخـيــرا المثقفين،
ً
علما أن هناك درجة كبيرة من التداخل بين تلك الفئات وعدم وجود
وثائق وإحصاءات مفصلة.
ً
ً
ً
يضرب مثال بخالد العدساني ،الذي أدى دورا مهما في حركة
 1938كسكرتير للمجلس التشريعي وأحد مؤسسي الكتلة الوطنية،
ويمكن تصنيفه مع طبقة التجار ،والمثال اآلخر يتعلق بالعجم أو
اإليرانيين ،هذه الفئة وإن كان الغالب عليها المذهب الشيعي ،من
الصعب وصفها بأنها كتلة شيعية ،والحال كذلك ينطبق على العرب
ّ
(سنة وشيعة) تكاد المصادر المحلية التي ناقشت مشاركة أهل
القرى في أحداث عام  1938منحصرة في التاريخ الشفهي المتناقل،
وهو ما يحاول هذا البحث إثباته من خالل ذكر أمثلة ومشاركة أفراد
من قرى مثل الفنطاس وأبوحليفة والفحيحيل مساندين للحاكم.
ت ـح ــدث ع ــن دور "الـ ـق ــوى الـمـهـمـشــة" ف ــي الـ ـص ــراع ب ـيــن الـشـيــخ
والمجلس ومنهم الشيعة العجم والتأييد الــذي قــدمــوه للحاكم،
ً
ً
كذلك البدو والقرويون الذين أدوا دورا رئيسا في دعم الشيخ ،أما
أنصار المجلس فكان الجسم األساسي فيه هم كتلة الشباب الوطني.
استفاد اإلبراهيم في دراسته من محاضر اجتماعات المجلس
التشريعي ،وهي بحوزته وتبلغ مئة ورقة من القطع الكبير ،ونشره
لكافة األسماء التي وردت بالمحاضر.
حاولت الدراسة تقديم رؤية مختلفة لحدث مهم في تاريخ الكويت
من خالل قراءة زواياه المهمشة وغير التقليدية ،وهنا تكمن أهمية
رسالة الدكتوراه ،وما أقدم عليه الباحث بتسليط الضوء على أبعاد
تاريخية مجهولة أو مهمشة أو مسكوت عنها.
تـجــاوز فـكــرة ال ـصــراع بين الـشـيــوخ والـتـجــار فــي ق ــراءة أحــداث
مجلس  1938مــن خــال مفهوم جديد أطلق عليه تسمية "القوى
المرجحة" بحيث خرج من اإلطار التحليلي التقليدي والتي ترتكز
على ثنائية الشيوخ والتجار.
ً
تنتهي مجلة "األسطورة" القطرية التي نشرت ملخصا لرسالة
الدكتوراه إلى القول إن من مسؤوليات الباحث الخليجي أن يساهم
فــي إع ــادة ق ــراءة تــاريـخــه بـصــورة متعمقة ،ألن لــديــه ال ـقــدرة على
التحليل واإللمام بالجوانب االجتماعية والثقافية والسياسية.

ُدعـ ـي ــت ق ـب ــل ي ــوم ـي ــن إلـ ــى ن ـ ــدوة تـحـمــل
عنوان" :ما هو المطلوب من دور االنعقاد
القادم" وذلــك في ديــوان المحيلبي الكرام،
وأعتقد أن كل الكويتيين يسألون الله أن
ً
ً
يكون دور االنعقاد القادم منتجا ومختلفا
عن دور االنعقاد الماضي ،ولكن األماني
ال تتحقق بــالــدعــاء فقط ،إذ ال بــد مــن بذل
األسباب ،وأولها العمل الصحيح من خالل
الفهم السليم للدستور و قــا نــون الالئحة
وعــدم الـخــروج عليهما في االستجوابات
والمناقشة والـكــام فــي المجلس؛ مما قد
يؤدي إلى أزمات متتالية ،ويكفي ما تم من
انتهاكات للدستور في دور االنعقاد األول
التي واجهتها الحكومة بانتهاكات مقابلة،
فضاعت الجلسات ولم يتحقق ألي منهما
أي إنجاز.
الدستور واضــح وقــد أسند لكل سلطة
صالحيات ومهام معينة يجب احترامها،
كـمــا يـجــب اح ـت ــرام رأي األغـلـبـيــة وكيفية
ً
حسابها وفقا لما نص عليه الدستور وعدم
االنقالب عليها بإجراءات غير دستورية.
كما أن مــن المعلوم أن م ــواد الدستور
م ـت ـســاويــة ف ــي الـ ـق ــوة ،ف ــا تـعـلــو أي م ــادة
على األخــرى ،فالمادة الثانية التي جعلت
ً
ً
الـ ـش ــريـ ـع ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة م ـ ـ ـصـ ـ ــدرا رئ ـي ـس ــا
للتشريع ،ووجهت المشرع وجهة إسالمية
أساسية ،وحملت المشرع أمانة األخذ بهذا
الـمـصــدر مــا وسـعــه ذل ــك ،ال تقل مــن حيث
ال ـق ــوة ع ــن الـ ـم ــادة ال ـس ــادس ــة ال ـت ــي نصت
على أن "نظام الحكم ديموقراطي السيادة
فيه لألمة" ،ألن المادة السادسة نصت في
نهايتها على أن تكون ممارسة السيادة
على الــوجــه المبين فــي هــذا الــدسـتــور ،أي
أن الحكومة وجميع األعضاء مقيدون بما
ورد فــي الــدس ـتــور مــن م ــواد وأح ـك ــام لهم
ً
ولـلـسـلـطــات األخـ ــرى ،ولـيــس صحيحا أن
األعضاء وحدهم هم الذين يمثلون سيادة
األمــة (الطعن الدستوري  26لسنة ،)2012

لذلك فالعجب كل العجب ممن ينطلق من
نـصــف ال ـم ــادة ال ـســادســة ليفعل مــا يشاء
ويتجاهل باقي المادة نفسها كما يتجاهل
المادة الثانية وباقي مواد الدستور.
وبــاإلضــافــة إل ــى الـفـهــم والـعـمــل األمـيــن
بــالــدسـتــور يـجــب االن ـص ــراف إل ــى تحقيق
أولــويــات المواطنين التي يأتي فــي أعلى
سلمها مكافحة الفساد الــذي طغى وفشا
ً
وأهلك كثيرا من األموال ،وقضى على كثير
من الثقة بمؤسسات الــدولــة ،ومــن المفيد
اإلشـ ــارة هـنــا إل ــى ال ـم ـبــادرة الـتــي قدمتها
بعض القوى السياسية (السلفي والمنبر
والــدس ـتــوريــة) إل ــى أع ـضــاء مجلس األم ــة،
ً
والتي حملت عددا من اقتراحات القوانين
التي ستكفل ،إن شاء الله ،القضاء على أكثر
حاالت الفساد المالي واإلداري والواسطات
والـمـحـســوبـيــات ،والـتــي مــن بينها قانون
الـ ـقـ ـي ــم الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة ،وقـ ـ ــانـ ـ ــون تـ ـع ــارض
الـمـصــالــح ،وت ـعــديــل قــانــون الـمـنــاقـصــات،
وقـ ــانـ ــون ل ــوض ــع ق ــواع ــد ع ــام ــة لـلـتـعـيـيــن
والـتــرقـيــة والـمـنــاصــب ال ـق ـيــاديــة ،وقــانــون
تـنـظـيــم ال ـم ـقــابــات ال ـش ـخ ـص ـيــة ،وق ــان ــون
حـمــايــة أم ــاك وأم ـ ــوال ال ــدول ــة م ــن أخـطــاء
الـمــوظـفـيــن ،بــاإلضــافــة إل ــى ات ـخــاذ موقف
حازم تجاه الجناسي المزورة والشهادات
المضروبة وغيرها مــن القوانين المهمة
التي طال انتظارها.
ومن األولويات في دور االنعقاد القادم
ً
أي ـ ـضـ ــا ق ـض ـي ــة إص ـ ـ ــاح الـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـع ــام ــة
واالستدامة االقتصادية التي أوصــت بها
جميع ال ــدراس ــات والـتـقــاريــر االقـتـصــاديــة
ال ـســاب ـقــة ال ـت ــي كـشـفــت األزم ـ ــة ال ـمــزدوجــة
"ك ـ ــورون ـ ــا وانـ ـخـ ـف ــاض س ـع ــر الـ ـنـ ـف ــط" عــن
خطورتها وأهميتها العاجلة ،لذلك فالبد
لألعضاء من تنويع مصادر الدخل والبحث
ع ــن م ـ ــوارد أخـ ــرى لـلـمـيــزانـيــة غ ـيــر الـنـفــط
وغـيــر جيب الـمــواطــن البسيط ،باإلضافة
الــى التعامل مــع أزم ــة السيولة وتصاعد

المصروفات العامة ،والعمل على تحرير
األراض ــي وخـلــق فــرص العمل والتوظيف
لـمـئــات اآلالف مــن الـشـبــاب الــداخـلـيــن إلــى
سوق العمل ،وتطوير قانون الزكاة كبديل
ل ـل ـضــرائــب ،وربـ ــط م ـخــرجــات الـتـعـلـيــم مع
حاجات سوق العمل ،وإقرار قانون البديل
االسـتــراتـيـجــي ،بــاإلضــافــة إل ــى االستثمار
األف ـضــل لـلـنـفــط ،وتــرش ـيــد اإلن ـف ــاق ووقــف
ال ـ ـهـ ــدر ،وقـ ــد ق ــدم ــت ت ـل ــك ال ـ ــدراس ـ ــات ع ــدة
اقـتــراحــات مفيدة فــي هــذا الـشــأن ،ولكن لم
تأخذ بها الحكومة ولم يعرها المجلس أي
اهـتـمــام لــأســف مما يـهــدد مستقبل أبناء
هذه األمة.
كما يقلق كثير من المواطنين ،وأنا منهم،
من الدعوات الخطيرة لما يسمى المزيد من
الحريات لما تنطوي عليه تلك الدعوات من
نشر لإلشاعات والشتائم وفتح باب الطعن
في نظام الحكم أو الثوابت الدينية أو خدش
اآلداب العامة أو التعدي على خصوصيات
ً
الـنــاس وكــرامــاتـهــم ،علما أننا فــي الكويت
وبـحـمــد الـلــه نتمتع بـقــدر كبير مــن حرية
التعبير ،ال يكاد يوجد مثلها فــي أي بلد
ع ــرب ــي ،ب ــل إن ال ـم ـط ـلــوب اآلن ه ــو حـمــايــة
أعــراض الناس واآلداب العامة ،والحد من
اإلش ــاع ــات واألك ــاذي ــب وال ـمــواقــع الوهمية
التي باتت تهدد األســر المحترمة والسلم
االجتماعي ،وأن تعمل وزارات الدولة على
مكافحتها بنشر الحقائق وكشف الشبهات
واالستعانة بالمتخصصين في كل مجال
ل ـيــدح ـضــوا األخـ ـط ــاء ال ـت ــي ق ــد ت ــؤث ــر على
توجهات العامة ،أما إذا تم اكتشاف أخطاء
في عمل أي جهة حكومية فيجب إصالحها
ً
فورا وعدم الدفاع أو تبرير الخطأ.
هذه بعض القضايا المهمة التي أرجو
أال يختلف أي مخلص على أولويتها والتي
أرجــو أن يضعها األعـضــاء والحكومة في
الصيغ التنفيذية المناسبة لكي ال يضيع
ثان ،والله الموفق.
دور انعقاد ٍ

تاكاتوشي إيتو*

نغوزي أوكونجو إيويال*

إلى أين يأخذ فوميو كيشيدا اليابان؟

التجارة ومستقبل الغذاء

فـ ــي ال ـ ــراب ـ ــع مـ ــن أكـ ـت ــوب ــر ،أصـ ـب ــح فــوم ـيــو
كيشيدا رئيس الوزراء الياباني رقم  ،100خلفا
ليوشيهيدي سوجا ،الذي شغل المنصب لعام
واحد فقط ،فقد حصل كيشيدا على المنصب بعد
فوزه في السباق الذي خاضه أربعة مرشحين
لقيادة الـحــزب الديموقراطي الليبرالي ،وفي
الحادي والثالثين من أكتوبر ،سيخوض هو
وال ـحــزب الــديـمــوقــراطــي الليبرالي انتخابات
وطنية الختيار أعضاء مجلس النواب ،الغرفة
األدنى ولكن األكثر قوة في البرلمان الياباني.
من المتوقع أن يسجل الحزب الديموقراطي
الـلـيـبــرالــي جنبا إل ــى جـنــب مــع شــريـكــه حــزب
كوميتو في االئتالف ،فوزا حاسما ،حيث يشير
أحدث استطالع أجرته هيئة اإلذاعــة اليابانية
إلى أن دعم الحزب الديموقراطي الليبرالي بلغ
 38.8في المئة (وحــزب كوميتو  3.9في المئة).
ولــم يتجاوز الــدعــم ال ــذي ناله فــي االستطالع
أكبر أحــزاب المعارضة ،الحزب الديموقراطي
الدستوري 6.6 ،في المئة ،وتاله الحزب الشيوعي
بنسبة  2.8في المئة.
إذا حقق الحزب الديموقراطي الليبرالي فوزا
كبيرا ،فسيكون كيشيدا على المسار الصحيح
للبقاء في زعامة الحزب الديموقراطي الليبرالي
لثالث سنوات على األقــل ،ومــا يصل إلــى أربع
سنوات كرئيس للوزراء قبل إجراء االنتخابات
البرلمانية المقبلة ،فـهــذا وقــت أكـثــر مــن كاف
لتقديم وتنفيذ أجندة سياسية من اختياره ،لذا
فإن السؤال اآلن هو أي مسار قد يسلك.
أث ـن ــاء حـمـلــة ق ـي ــادة ال ـح ــزب الــديـمــوقــراطــي
الليبراليَ ،و َعـ ـ َـد كيشيدا بتحول في السياسة
االقتصادية بعيدا عن "النيوليبرالية" ونحو
"رأس ـمــال ـيــة ج ــدي ــدة" ،وه ــو يــأمــل خـلــق حلقة
حميدة بين إعادة توزيع الدخل والنمو ،زاعما
أن النيوليبرالية خلقت فجوة متزايدة االتساع
بين األثرياء والفقراء في اليابان.
يــريــد كـيـشـيــدا أن ت ــوزع ال ـشــركــات األرب ــاح
على نطاق أوس ــع على الموظفين ،والعمالء،
والـ ـمـ ـق ــاولـ ـي ــن مـ ــن الـ ـب ــاط ــن (بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى
المساهمين) ،وهــذا يعني ضمنا التحول من
"رأسمالية المساهمين" إلى "رأسمالية أصحاب
المصلحة" ،ويتمثل هــدفــه النهائي فــي جعل
الطبقة المتوسطة مهيمنة مرة أخرى ،وعلى هذا
فقد اقترح تخفيضا ضريبيا للشركات التي ترفع
أجور ورواتب الموظفين.
يذكرنا برنامج كيشيدا بالخطاب المفتوح
الذي أرسله الري فينك ،رئيس شركة بالك روك،
إلى زمالئه من الرؤساء التنفيذيين في عام ،2018
"حـس الغرض" ،فزعم فينك
والذي اختار له عنوان ِ
في خطابه أن "الشركات يجب أن تفيد جميع

مجلس الشورى القطري
والتمثيل النسائي

أصحاب المصلحة ،بمن في ذلك المساهمون،
والموظفون ،والعمالء ،وكل المجتمعات التي
تعمل داخلها" .مع ذلــك ،تظل تساؤالت كثيرة
باقية :هل تتضمن رؤيــة كيشيدا للرأسمالية
ال ـجــديــدة إق ـ ــرار م ـب ــادئ (ال ـب ـي ـئــة ،والـمـجـتـمــع،
وال ـحــوك ـمــة)؟ أم أن ــه مــدفــوع بحنين إل ــى أيــام
الرأسمالية اليابانية الخوالي ،عندما كان من
المتوقع أن يبقى الموظف في شركة واحدة طوال
حياته (على أن تكون األقدمية األساس للترقية)،
وعندما كان من المتوقع أن تتجنب الشركات
االستغناء عن العمال حتى في ظل االنكماش
الشديد أو لغرض إع ــادة الهيكلة؟ لن يتسنى
لنا أن نعرف بأي طريقة قد يقفز رئيس الوزراء
الجديد إال بعد أن يقدم لنا المزيد من التفاصيل
حول برنامجه االقتصادي.
أما عن جائحة مرض فيروس كورونا 2019
(كوفيد ،)19التي ال تزال تعصف باليابان ،فقد
دعا كيشيدا إلى زيادة أجور ورواتب العاملين
في مجال التمريض ،والرعاية ،ومعلمي رياض
األطفال ،وعلى النقيض من الحال في العديد من
البلدان األخــرى ،يمكن تحقيق هذا الهدف إلى
حد كبير من خالل العمل الحكومي ،ألن الرعاية
الـصـحـيــة ،والــرعــايــة الـطــويـلــة األجـ ــل ،ورعــايــة
األطفال ،قطاعات شديدة التنظيم .وال شك أن
تقديم الدعم اإلضافي لهؤالء العاملين سيحظى
بشعبية كبيرة ،إذ تحيط بنظام الرعاية الصحية
في اليابان سمعة سيئة بسبب جموده وتنظيمه
الخانق ،حيث يضطر العاملون عادة إلى تسجيل
ساعات عمل إضافية بدون أجر.
على الرغم من أن تركيز كيشيدا على إعادة
الـتــوزيــع هــو مــا اجـتــذب معظم االنـتـبــاه أثناء
الحملة االنتخابية ،فلديه استراتيجية للنمو
أيضا ،فهو يريد زيــادة االستثمار في العلوم
والتكنولوجيا ،وتشييد بنية أساسية رقمية
في المناطق الريفية المحرومة ،وإنشاء سالسل
توريد مرنة ،وتعزيز شبكة األمان االجتماعي.
يتمثل أحد التدابير الملموسة التي اقترحها
ف ــي إن ـش ــاء "صـ ـن ــدوق لـلـجــامـعــات" بـقـيـمــة 10
تريليونات ين ( 90مليار دوالر أميركي تقريبا)
لدعم األبحاث في أرقى المؤسسات.
يغيب عن استراتيجية النمو التي يقترحها
كيشيدا بوضوح كلمة "إصالح" ،ربما ألنه يقرن
ً
هذا المصطلح بالنيوليبرالية ،خصوصا أنه
يمكن استخدامه بشكل ملطف لوصف عمليات
إغالق مؤلمة أو تسريح جماعي للعمال لخفض
التكاليف .لكن هذا الربط غير صحيح ،والواقع
أن اليابان فــي احتياج إلــى حكومة راغـبــة في
مالحقة اإلصالحات لتشجيع التحول الرقمي
فــي الـعــديــد مــن الـصـنــاعــات ،وف ــي غـيــاب هــذا،

من الصعب أن نرى كيف قد يتسنى لكيشيدا
تحقيق هدف زيادة اإلنتاجية ،وبالتالي زيادة
األجور الحقيقية للعمال العاديين ،عالوة على
ذلك من الممكن إدارة عمليات إغالق الشركات
أو االستغناء عن العمالة في الصناعات غير
المنتجة والمتدهورة مــن خــال بــرامــج إعــادة
التدريب وسياسات شبكات األمان االنتقالية،
وهذه اإلصالحات تتوافق تماما مع رأسمالية
أصحاب المصلحة.
ت ــدور إح ــدى المناقشات المهمة فــي إطــار
الحملة االنتخابية الوطنية هــذا الشهر حول
حجم المدفوعات النقدية للعمال الشباب وذوي
الدخل المنخفض ،حيث اقترح حزب كوميتو
استحقاقات األطـفــال لمرة واح ــدة بمبلغ 100
ألــف ين لكل شخص دون سن  19عاما في أي
أسرة ،كما اقترحت أحزاب معارضة أخرى صرفا
نقديا لألسر ،فضال عن خفض معدل ضريبة
االستهالك.
من بين األص ــوات األخ ــرى في هــذا الخليط
ساناي تاكياتشي ،التي خاضت االنتخابات
ضد كيشيدا على قيادة الحزب الديموقراطي
الليبرالي ومنذ ذلك الحين جرى تعيينها في
منصب رئـيـســي فــي صـنــع الـسـيــاســات داخــل
الحزب ،وأثناء الحملة ،استشهدت تاكياتشي
بالنظرية النقدية الحديثة ،مشيرة إلــى أنــه ال
يوجد حد إلصدار الدين الحكومي ما دام مقوما
بالعملة المحلية للبلد ،وهذا يعني أن الضغوط
داخ ــل ال ـحــزب الــديـمــوقــراطــي الـلـيـبــرالــي لفتح
الصنابير المالية قد تكون قوية.
عـلــى الــرغــم مــن أن كيشيدا خ ــاض الحملة
االنـتـخــابـيــة عـلــى أسـ ــاس مـقـتــرحــات بــإدخــال
م ـع ــدالت ضــريـبـيــة ت ـصــاعــديــة ع ـلــى ال ـفــوائــد،
واألرب ــاح ،والمكاسب الرأسمالية ،فقد تراجع
م ـنــذ ذلـ ــك ال ـح ـيــن ع ــن هـ ــذه ال ـف ـكــرة ف ــي حملة
االنتخابات العامة ،ويبدو أن سباقا محتدما
يدور اآلن لزيادة العجز المالي لدعم توزيعات
نقدية باهظة التكلفة ،وإذا انضم كيشيدا إلى هذا
السباق ،فقد يعود عليه هذا ببعض الشعبية
في األمد القريب ،لكنه سيزيد مخاطر االقتصاد
الكلي التي ال حصر لها والتي ستهدد اليابان
في المستقبل.
* مساعد نائب وزير المالية األسبق في
اليابان ،وأستاذ في كلية الشؤون الدولية
والعامة في جامعة كولومبيا ،وكبير أساتذة
في المعهد الوطني للدراسات السياسية
العليا في طوكيو.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

اليوم العالمي للغذاء فرصة
مهمة ألن نتذكر ًكيف ولماذا
يعتبر الغذاء مهما للناس،
ولكن يجب أال ننسى الدور
الحيوي الذي تؤديه التجارة
في تشكيل إنتاج وتوفير
وتسعير وجودة ذلك الغذاء،
وأي جهد إلنشاء نظام
غذائي أكثر عدالة واستدامة
لن ُيكتمل بدون تضافر
جهود قادة العالم فيما
يتعلق بالتجارة.

على الحكومات أن
تجد وسائل لعكس
نقص االستثمار
في السلع العامة
المتعلقة بالغذاء
ً
والزراعة وخصوصا
في الدول المحدودة
الدخل

د .عبدالحميد األنصاري*

aeansari@qu.edu.qa

ً
قبل انتخابات مجلس الشورى القطري كتبت مقاال ،قلت فيه :ال
حظوظ للمرأة القطرية في الوصول للمجلس عبر االنتخابات ،ال أمل
إال التعيين أو الكوتا ،عارضني بعضهم بحجة أن المجتمع القطري
تطور وأصبح يتقبل مشاركة المرأة ،وذكروني بسابقة فوز امرأة في
ً
ً
انتخابات المجلس البلدي ،ورفضوا الكوتا أسلوبا ،كونه تشكيكا في
ً
كفاءة المرأة ،وتدخال في االنتخابات (راجــع :حظوظ المرأة القطرية
في مجلس الشورى).
جــرت االنـتـخــابــات وتـقــدمــت  28مرشحة قـطــريــة ،خضن السباق
االنتخابي بجدارة ،ولم تفز واحدة رغم كثافة الحضور النسائي الذي
صوت للرجال .ما أهمية وجود المرأة في المجلس؟
ينبغي أن نعلم أن التمثيل النسائي النيابي:
ً
ً
ً
ً
 -1ليس ترفا أو مظهرا ديموقراطيا تجميليا إلرضاء الخارج ،أو
ترضية للمرأة ،بل ضرورة الستقامة الحياة السياسية للدولة.
 -2ضــرورة حيوية لمصلحة المجتمع ،ولمصلحة الرجل نفسه،
ولمصلحة التشريعات االجتماعية واألسرة والطفل.
 -3ضرورة ألجل االرتقاء بالخطاب البرلماني ،وتهذيب المسلكيات،
وإضفاء جو من التآلف بين األعضاء ،وكسر حدة الغضب التي تعتري
النقاشات.
 -4ضــرورة ألجــل اإلص ــاح ،فالمرأة سند الرجل في البرلمان في
اإلصالح ومكافحة الفساد.
 -5هو صمام أمان تجاه االحتقان والتأزم.
ً
 -6وإعماال للمبدأ الدستوري (تكافؤ الفرص)
ً
 -7وذلك مقتضى العدل واإلنصاف ،ليس عدال تغييب تمثيل نصف
المجتمع.
ً
 -8واتساقا مع حركة التاريخ في رد االعتبار لمهضومي الحقوق
ً
تاريخيا.
 -9وهو ما أثبتته التجارب الديموقراطية المعاصرة أنه ال نهضة
وال تنمية حقيقية ونـصــف المجتمع مغيب عــن المشاركة العامة
والتمثيل النيابي.
 -10أن تغييب المرأة عن الحياة السياسية والنيابية له آثاره السلبية
على التنشئة ،ألن مشاركة النساء في الشأن العام يجعلهن أقدر على
تربية جيل معني بالشأن العام.
لماذا لم تفز أي مرشحة رغم الحشد النسائي الكثيف؟
لقد كان التحدي الحقيقي أمام المرشحات القطريات إقناع بنات
جنسهن بكفاءتهن ،وهذا كان تحد صعب في مجتمع محكوم بموروث
اجتماعي يتشكك في كفاءة المرأة البرلمانية.
هناك عوامل عديدة شكلت عقبات حالت دون وصول المرشحات
إلى المجلس منها:
 -1فتاوى ومفاهيم دينية راسخة لدى قطاعات نسائية كبيرة ترى
ً
في التصويت للمرأة ووجودها البرلماني إثما يجلب عدم الفالح كما
عند البخاري (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) وعضوية المجلس والية
عامة محرمة على المرأة عند الجمهور.
 -2طبيعة الغيرة النسائية تجعل بعضهن يعطين أصواتهن للرجال.
 -3قناعات سائدة لدى قطاعات نسائية بأن أمور السياسة والتشريع
شأن رجالي.
 -4خضوع بعض النساء لضغوط القبيلة والطائفة والعائلة والزوج.
ً
 -5أوهام أعلوية الرجل الحاكمة للنظرة المجتمعية :رجاال ونساء.
 -6رواسب ثقافة التنشئة المبكرة المتحيزة تجاه المرأة وتشرب
الناشئة التلقائي لها طبقا للبليهي.
 -7الطبيعة الريعية للدول الخليجية والتي تجعل من تهميش
ً ً
ً
ً
ً
المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا أمرا مقبوال ،كون إدارة وتنظيم
ً
ً
ً
شؤون المورد اآلحادي للخليج (النفط والغاز) شأنا رجاليا خالصا
قلل الحاجة لمشاركة المرأة المواطنة.
 -8إضافة إلــى أن أنظمتنا الخليجية وإن لبست عباءة الحداثة
وتزيت بثوب الديموقراطية ،هي في جوهرها منتج (سياسي) لـ(ثقافة)
القبيلة والطائفة والعائلة.
لكل هذه العوامل ،لم يكن للمرأة القطرية سبيل إلى المجلس إال بأحد
طريقين :الكوتا أو التعيين.
وكــان من حظ القطرية أن سمو أمير البالد يملك حق تعيين 15
ً
ً
عضوا ،وحرصا من سموه على أهمية التمثيل النسائي ،شمل بكرمه
تعيين سيدتين من الكفاءات القطرية في المجلس ،فأصبحت القطرية
مشاركة وحاضرة في الحياة السياسية والبرلمانية.
* كاتب قطري

ال يستطيع أي شخص أن يعيش بدون غذاء ومع
ذلــك فــإن أنظمة الـغــذاء فــي العالم تحتاج بشدة الى
اإلصالح ،ونحن بحاجة من أجل التحقق من الوصول
لـلـتـغــذيــة الـكــافـيــة عـلــى مـسـتــوى ال ـعــالــم إل ــى جانب
االستدامة البيئية الطويلة المدى إلى تغيير كيف ننتج
ونعالج وننقل ونستهلك الغذاء ،فاليوم العالمي للغذاء
يجب أن يعطينا الحافز للنظر في كيفية تحقيق ذلك
ً
واإلقرار بأن التجارة يجب أن تكون جزءا من الحل .لقد
ّ
سلطت قمة األمم المتحدة ألنظمة الغذاء التي عقدت
ً
مؤخرا الضوء ليس على الحاجة لإلصالحات الشاملة
فقط ،بل أيضا على الدور الرئيس الذي يجب أن تؤديه
الحكومات لتحسين كيفية عمل أســواق الغذاء وهذا
ً
ً
ّ
سيتطلب تعاونا عالميا أعمق ،وكما ذكرتنا جائحة
كوفيد 19فإن العمل المشترك يعتبر أساسيا من أجل
تمكين جميع الناس من العيش بصحة وبكرامة.
وإن ح ــواج ــز ال ـت ـج ــارة الـمـتـعـلـقــة بــال ـضــروريــات
األساسية مثل الغذاء والدواء تحبط الجهود لتحسين
ال ـت ـغــذيــة وال ـص ـح ــة ،م ـمــا ي ـق ـ ّـوض أسـ ــاس االزدهـ ـ ــار
المستقبلي ،وعلى النقيض من ذلك فإن التجارة الفعالة
يمكنها أن تقلل من الجوع وســوء التغذية ليس من
خالل تأمين توصيل اإلمدادات الغذائية فقط ،بل أيضا
من خالل خلق الوظائف الجيدة وزيادة الدخل.
لم يعد من الممكن إنكار الطبيعة الملحة للمشكلة،
فنحن نعرف بالفعل أن التغير المناخي يغير أنماط
درجــات الـحــرارة وهطول األمـطــار ،ويــؤدي الــى أنــواء
ً
مناخية أكثر تكرارا وشدة ،وهي جميعا ّتدمر اإلنتاج
الغذائي ،وضمن هذا السياق غير المستقر والــذي ال
يمكن التنبؤ بــه ،فــإن أســواق الـغــذاء العالمية تعتبر
شريان الحياة للبلدان أو المناطق التي تواجه صدمات
مفاجئة.
نحن نتخلف عن الركب بالفعل فلقد تبنى العالم
سنة  2015أه ــداف التنمية المستدامة بما فــي ذلك
هدف التنمية المستدامة  2والذي يدعو إلنهاء الجوع
العالمي وتحقيق األم ــن الغذائي وتشجيع الــزراعــة
المستدامة بحلول سنة  2030وبعد مضي ست سنوات
نحن غير قريبين بالمرة مــن أن نكون على المسار
الصحيح لتحقيق تلك األهداف ،بل على النقيض من
ذلك يبدو أننا نتراجع حيث نواجه رياحا معاكسة
تتمثل بالجائحة واالنكماش االقتصادي والصراع
العنيف والـصــدمــات المرتبطة بالمناخ ،وفــي واقــع
األم ــر زاد ال ـجــوع وس ــوء الـتـغــذيــة بشكل كبير سنة
 ،2020وطبقا لألمم المتحدة فإن هناك تقديرات بأن
حوالي  9.9في المئة من سكان العالم كانوا يعانون
سوء التغذية في العام الماضي مقارنة بنسبة  8.4في
المئة سنة .2019
يجب على الحكومات أن تضاعف جهودها لتحديث
القواعد العالمية المتعلقة بالتجارة من أجل عكس
هذا التوجه والتحقق من أن األنظمة الغذائية تعمل
مــن أج ــل الـنــاس والـكــوكــب ،وف ــي الــوقــت نفسه يجب

عليها التخلي عن السياسات التي تشوه سوق الغذاء
العالمي الذي يتطور بشكل سريع ،فعلى سبيل المثال
تنفق الحكومات  22مليار دوالر أميركي سنويا من
أجل اإلبقاء على أساطيل صيد األسماك غير المجدية
اقتصاديا في البحر ،وهي سياسة تؤدي الى نضوب
مخزون األسماك وبالمثل يمكن لبرامج دعم المزارع أن
تشوه األسواق الغذائية والزراعية مع تفاقم آثار دعم
الوقود األحفوري.
يجب على الحكومات أن تجد وسائل لعكس نقص
االستثمار في السلع العامة المتعلقة بالغذاء والزراعة
وخصوصا في الــدول المحدودة الدخل مع تحسين
التوزيع العالمي للموارد الشحيحة ،وهنا يجب على
تلك الحكومات االستفادة من األهمية المتزايدة للتجارة
والخدمات الرقمية في الدول الفقيرة.
ق ــد ي ـب ــدو ال ـت ـحــدي ش ــاق ــا ول ـك ــن م ــع وجـ ــود نهج
تدريجي فإن من الممكن إحراز تقدم ،وفي الشهر القادم
سيقام المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة
العالمية فــي جنيف ،حيث ستتاح ل ــوزراء التجارة
الفرصة لتصميم مثل هذا النهج واتخاذ خطوات مهمة
لألمام .على سبيل المثال ،سينظر الــوزراء في كيفية
إنهاء الدعم الضار لمصايد األسماك ،والتي تسهم في
الصيد الجائر واإلنتاجية المفرطة ،ويهدد بدفع بعض
األنواع إلى االنقراض كما يمكن للبلدان االتفاق على
إعفاء مشتريات برنامج األمم المتحدة للغذاء المتعلقة
بالمساعدات الغذائية من قيود التصدير مما يجعل
فقراء العالم والمشردين بسبب االضطرابات الداخلية
أو آثار التغير المناخي أكثر قدرة على الحصول على
الغذاء.
باإلضافة الــى ذلــك ،ستتاح لـلــوزراء فرصة الدفع
قدما بالمفاوضات فيما يتعلق بعدد مــن القضايا
تتعلق بالتجارة الزراعية بما في ذلك التخفيضات في
الدعم الحكومي الضار بالتجارة وتحسين القدرة على
الوصول إلى األسواق األجنبية ،وإن التوصل التفاق
يتعلق ب ــاإلج ــراءات الملموسة وتــوجــه المحادثات
المستقبلية سيؤدي الى إحــراز تقدم ملموس تجاه
المستقبل الغذائي الذي نحتاجه.
إن اليوم العالمي للغذاء فرصة مهمة ألن نتذكر
ً
كيف ولماذا يعتبر الغذاء مهما للناس ،ولكن يجب أال
ننسى الدور الحيوي الذي تؤديه التجارة في تشكيل
إنتاج وتوفير وتسعير وجودة ذلك الغذاء ،وأي جهد
إلنشاء نظام غذائي أكثر عدالة واستدامة لن ُيكتمل
بدون تضافر جهود قادة العالم فيما يتعلق بالتجارة.
* مديرة عامة لمنظمة التجارة العالمية ،وكانت
سابقا وزيرة للمالية والخارجية في نيجيريا.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع
«الجريدة»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٦.٩٩٥

السوق األول السوق الرئيسي

7.٥٥٩

٥.٩١١

2.٤١١ 2.٨٤٩ 3.٣١٧

إقبال كبير على مبادالت «المطالع» مع «جنوب سعد العبدالله»

عمليات المبادلة تتم عبر مكاتب محاماة دون توثيق في «السكنية»
سند الشمري

ت ـش ـه ــد ح ــال ـي ــا أس ـ ـعـ ــار الـ ـب ــدالت
اإلس ـك ــان ـي ــة ومـ ــواقـ ــع األراضـ ـ ـ ــي فــي
مدينة المطالع انخفاضا ملحوظا،
نـتـيـجــة لتخصيص مــديـنــة جـنــوب
س ـع ــد ال ـع ـب ــدال ـل ــه ،ح ـي ــث ج ـ ــاء ذل ــك
نتيجة لرغبة العديد من المواطنين
لـلــدخــول فــي قــرعــة تــوزيــع األراض ــي
بــال ـمــدي ـنــة الـ ـج ــدي ــدة ،أو االن ـت ـظــار
لحين االنتهاء من التوزيع ،ومن ثم
البحث في إمكانية تبادل الطلبات
أو المواقع ،وذلك لتفضيلهم لها عن
مدينة المطالع.
وتـ ـتـ ـمـ ـي ــز م ــديـ ـن ــة ج ـ ـنـ ــوب س ـعــد
ال ـ ـع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــرب مـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــدن
اإلس ـكــان ـيــة ،وي ـعــد مــوقـعـهــا مـمـيــزا،

إذا قــورنــت مــع مــديـنــة الـمـطــاع ،إال
أن األ خـيــرة تتميز بانتهاء بنيتها
التحتية ،وتم منح العديد من أوامر
ال ـب ـن ــاء ،ع ـكــس األولـ ـ ــى ال ـت ــي سيتم
تــوزي ـع ـهــا ع ـلــى ال ـم ـخ ـطــط ،وم ــن ثم
رص ــد م ـيــزان ـيــة ل ـهــا إلن ـش ــاء البنية
التحتية.
وتـتــم الـمـبــادلــة بين األط ــراف في
ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ع ــن ط ــري ــق مـكــاتــب
محاماة ،حيث إن المؤسسة العامة
للرعاية السكنية ال تسمح بالبدل في
الوقت الحالي مع المدينة الجديدة،
ولديها اشـتــراطــات وضــوابــط بهذا
الشأن ،وقد تمت وفق مكاتب وساطة
عـقــاريــة عمليات مـبــادلــة أراض في

المطالع مع طلبات في مدينة جنوب
سعد العبدالله ،دون دفع مقابل من
أحد األطراف لآلخر.
ومـ ــن ال ـم ـتــوقــع أن ت ـصــل أس ـعــار
ال ـ ـبـ ــدالت م ــع م ــدي ـن ــة جـ ـن ــوب سـعــد
العبدالله الى أرقام خيالية ،وذلك في
حــال عــدم خــروج مــدن جديدة خالل
الـسـنــوات الـقــادمــة ،حيث إن لألزمة
اإلسـكــانـيــة دورا كـبـيــرا فــي إنـعــاش
هذا السوق.
وش ـهــدت "ال ـم ـطــاع" مـنــذ تــوزيــع
األراضـ ـ ــي عـلــى ال ـمــواط ـن ـيــن ،مــوجــة
إق ـب ــال عــالـيــة عـلــى ت ـب ــادل الـطـلـبــات
اإلسكانية ومــواقــع األراض ــي داخــل
المنطقة وخارجها ،ووصلت أسعار

«نفط الكويت» تستخدم الحفر المتعدد
األطراف لزيادة اإلنتاج وتقليل التكلفة
●

أشرف عجمي

أفــاد مصدر نفطي مطلع بــأن شركة نفط
الكويت اتبعت مؤخرا تقنية الحفر المتعدد
األطراف ،الفتا إلى أن ذلك يساعد على حماية
المناطق السطحية والحد من التلوث البيئي.
وقـ ــال ال ـم ـصــدر إن ه ــذه الـتـقـنـيــة تـعــد من
أكثر التحديات تعقيدا في قطاع النفط ،لذا
فــإن الشركة اعتمدتها فــي حقلي الصابرية
والروضتين ،كونهما األكبر في شمال الكويت
م ــن ح ـيــث ال ـ ـقـ ــدرات اإلن ـت ــاج ـي ــة ،مـضـيـفــا أن
التقنية ساهمت في حفر  2500بئر ،إضافة
إلى تشييد هياكل أساسية ،حيث تتمثل تلك

التقنية في حفر آبار أفقية متعددة الفروع إلى
جانب البئر األم ،األمــر الــذي يتيح استخدام
مساحة سطحية كافية لحفر عدد من اآلبار
بدال من بئر واحدة.
وأوضح أن الشركة اعتمدت تلك اآللية في
كل عملياتها ،بعد أن أثبتت فاعليتها في حفر
الكثير من اآلبار ،وتتمثل في تطبيق تقنيات
جــديــدة وتـقـيـيـمــات اسـتــراتـيـجـيــة وتـجــاريــة
واقتصادية ،الفتا الى ان تلك االستراتيجية
ستعمل على تحسين معدالت إنتاج النفط
وزيادة اإلنتاج بأقل تكلفة ممكنة.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن م ــن ض ـمــن اسـتــراتـيـجـيــة
الشركة تحليل مختلف الخيارات في محفظة

الشركة االستثمارية ،وكذلك تحديد أولويات
االستثمار وحصر الفرص االستثمارية ذات
التكلفة العالية ،وا لـتــي يمكن تطويرها من
خالل برنامج دقيق لتحسين التكلفة ،مبينا
أن ذلك يصب في نهاية األمر في تحقيق عائد
مربح من االستثمار.
وكـشــف أن "نـفــط الـكــويــت" قــامــت بتطبيق
ن ـظ ــام إدارة مـحـفـظــة ال ـم ـش ــاري ــع بـمــرحـلـتــه
ال ـث ــان ـي ــة ،ح ـي ــث ت ــم ت ـح ــوي ــل خ ـط ــط تـطــويــر
الحقول الى فرص في محفظة إدارة المشاريع
االستراتيجية ،كما تــم تحسين نظام إدارة
المحفظة وتطوير الجهات العامة من ناحية
اإلجراءات واالنظمة داخل المحفظة.

بعض األراضــي المميزة الــى مبالغ
كبيرة جدا.
ومــع إع ــان وزي ــر الــدولــة لشؤون
ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون
اإلسكان والتطوير العمراني ،شايع
ال ـ ـشـ ــايـ ــع ،فـ ـت ــح بـ ـ ــاب ال ـت ـخ ـص ـيــص
لقسائم مشروع جنوب مدينة سعد
الـعـبــدالـلــه ،ش ـهــدت أس ـعــار ال ـبــدالت
فــي الـمـطــاع ركـ ــودا حـ ــادا ،وأصـبــح
هناك خيار آخر لدى المواطنين ،مما
تسبب في انخفاض األسعار.
وت ـ ـض ـ ــم مـ ــدي ـ ـنـ ــة ج ـ ـن ـ ــوب س ـع ــد
ال ـع ـب ــدال ـل ــه  22152وحـ ـ ــدة سـكـنـيــة
سـتــوزع على المخطط ،إضــافــة إلى
زيـ ـ ــادة  6آالف وح ـ ــدة سـكـنـيــة بعد

موافقة المجلس البلدي عليها ،ويتم
فتح باب التخصيص غدا ألصحاب
الطلبات اإلسكانية المسجلة حتى
 31ديسمبر  ،2000وقد تمت الموافقة
ع ـلــى الـ ـب ــدء ف ــي اتـ ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ــراءات
الالزمة لتوزيع قسائم المشروع على
المخطط ،والـبــدء بتوزيع المرحلة
األول ــى مــن القسائم مطلع ديسمبر
المقبل.
وي ـ ـعـ ــد س ـ ـ ــوق تـ ـ ـب ـ ــادل ال ـط ـل ـب ــات
اإلس ـك ــان ـي ــة م ــن أنـ ـش ــط ال ـق ـطــاعــات
التي تندرج تحت القطاع العقاري،
حـيــث إن ه ـنــاك ال ـعــديــد مــن مكاتب
الـ ـ ــوسـ ـ ــاطـ ـ ــة الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــة أصـ ـبـ ـح ــت
ً
متخصصة فــي ه ــذا ال ـش ــأن ،فضال

عــن انتشار اإلعــانــات فــي الصحف
ومواقع التواصل ،بل أصبحت هناك
تطبيقات خاصة تختص بالتبادل
وتلبي كل طلبات المواطنين.
وعـ ـ ــادة م ــا ي ـتــم اس ـت ـخ ــدام خـيــار
ت ـبــادل الـطـلـبــات اإلسـكــانـيــة للسكن
فـ ــي مـ ـن ــاط ــق مـ ـ ـح ـ ــددة ،ولـ ـك ــن وم ــع
استفحال األزمة اإلسكانية وارتفاع
ال ـق ـيــم اإلي ـج ــاري ــة ،وال ـت ــي أصـبـحــت
تستقطع أكثر من  40في المئة من
روات ــب الـمــواطـنـيــن ،أصـبــح اللجوء
الــى تبادل الطلبات اإلسكانية حال
للحصول على تخصيص أرض في
التوزيعات التي تقوم بها "السكنية".

خط أنابيب تصدير الغاز الكويتي يكتمل
من الشمال لألحمدي فبراير 2022
تتوقع شركة نفط الكويت أن يكتمل
م ـشــروع بـنــاء خــط أنــابـيــب استراتيجي
لـتـصــديــر ال ـغ ــاز م ــن ش ـمــال ال ـكــويــت إلــى
مصفاة ميناء األ ح ـمــدي بحلول فبراير
 ،2022وفقا لمصادر لمجلة ميد ،حيث
يشهد المشروع تقدما سريعا ،واكتملت
أ عـمــال البناء تقريبا ،وسيبدأ التكليف
بالعمل من منتصف نوفمبر.
وب ـح ـســب "مـ ـي ــد" م ـن ـحــت ش ــرك ــة نفط
الكويت عقد المشروع عام  2019لشركة
النفط والـغــاز الهندية الرسـيــن وتوبرو
Larsen & Toubro Hydrocarbon
 ،)Engineering (LTHEو ت ـب ـل ــغ قـيـمــة
ا لـ ـمـ ـش ــروع  450م ـل ـي ــون دوالر ،بـيـنـمــا

حـصـلــت  LTHEعـلــى الـعـقــد عـلــى أســاس
تسليم المفتاح.
وخالل عام  ،2020تأخر المشروع بسبب
ق ـضــايــا تـتـعـلــق ب ــوب ــاء  ،Covid-19وفـقــا
لمصادر الصناعة ،وعند اكتماله سيغطي
خ ــط أن ــاب ـي ــب ت ـص ــدي ــر الـ ـغ ــاز وال ـم ــراف ــق
المرتبطة به مسافة  145كيلومترا.
أم ـ ـ ــا الـ ـمـ ـتـ ـن ــافـ ـس ــون اآلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون ع ـلــى
المشروع فهم شركة ( Saipemإيطاليا)،
و SKل ـل ـه ـن ــدس ــة واإلنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء ات (ك ــوري ــا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة) ،وت ـي ـك ـن ـي ـكــاس ري ــون ـي ــداس
(إسبانيا) ،و( SNC-Lavalinكندا) ،ويشمل
ن ـط ــاق ال ـع ـمــل األس ــاس ــي ف ــي ال ـم ـشــروع
إنشاء خط أنابيب غاز قطره  30بوصة،

وخطي أنابيب غــاز قطرهما  40بوصة،
إضافة إلــى نقطة ربــط عند خط السياج
بالمصفاة.
وتقوم شركة  LTHEحاليا بتنفيذ خط
نقل خام جديد يبلغ قطره  48بوصة من
شمال الكويت إلى مجمع خلط مركزي يقع
بــالـقــرب مــن األح ـمــدي فــي جـنــوب الـبــاد،
بينما نفذت  Wood Groupفــي المملكة
ال ـم ـت ـحــدة أعـ ـم ــال ال ـه ـنــدســة والـتـصـمـيــم
األولية في المشروع ،وشركة TechnipFMC
الفرنسية هي مستشار إدارة المشروع.

مكاسب لمؤشرات البورصة ...والسيولة  57مليون دينار
تبادل أدوار بين األسهم القيادية والصغيرة ...وتعامالت السوق األول تتفوق
●

علي العنزي

استطاعت مؤشرات بورصة الكويت
أن تنهي جلستها األولى هذا األسبوع
على الـلــون األخـضــر وتحقق مكاسب
مـ ـتـ ـف ــاوت ــة عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى مـ ــؤشـ ــرات
السوق الرئيسية الثالثة العام واألول
والرئيسي ،بينما تراجع مؤشر السوق
ً
"رئيسي  "50بنسبة محدودة جدا.
وربـ ــح م ــؤش ــر ال ـس ــوق األول نسبة
 0.27في المئة أي  18.66نقطة ليقفل
ً
على مستوى  6995.25نقطة مقتربا
أكثر من مستوى  7آالف نقطة بسيولة
كبيرة تجاوزت  57مليون دينار تداولت
 374.4مليون سهم عبر  12372صفقة،
ً
وتــم ت ــداول  146سهما ربــح منها 60
بينما خسر  63واستقر  23دون تغير.
وكان الدعم أكبر من مكونات السوق
األول ،الذي ارتفع بنسبة  0.29في المئة
أي  21.96نقطة ليقفل عـلــى مستوى
 7559.01نقطة وهو أعلى مستوى له
مـنــذ ع ــام  2015بـسـيــولــة اق ـتــربــت من
مستوى  31مليون دينار تداولت 92.5
مليون سهم عبر  3946صفقة ،وربــح
ً
 16سهما مقابل تــراجــع  7واسـتـقــرار
سهمين دون تغير.
وربح مؤشر السوق الرئيسي نسبة
أقل كانت  0.2في المئة هي  11.63نقطة

لـيـقـفــل عـلــى مـسـتــوى  5911.68نقطة
بسيولة متراجعة إلى حدود  26مليون
دينار تداولت  281.9مليون سهم عبر
ً
 8426صـفـقــة ،وت ــم ت ــداول  121سهما
ربح منها  44وخسر  56بينما استقر
 21دون تغير.

توازن مستمر وتبادل أدوار
عـ ــاد ال ـن ـش ــاط وال ـس ـي ــول ــة إلـ ــى كفة
م ـك ــون ــات الـ ـس ــوق األول ع ـلــى حـســاب
مـكــونــات ال ـســوق الــرئـيـســي بـعــد شبه
س ـ ـي ـ ـطـ ــرة ل ـ ـل ـ ـسـ ــوق الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي وقـ ـ ــاد
ال ــوط ـن ــي وص ـن ــاع ــات وط ـن ـيــة وأه ـلــي
مـتـحــد ال ـج ـل ـســة ،ك ـمــا ش ـ ــارك ع ـق ــارات
الـكــويــت وب ـنــك الـخـلـيــج ،فـيـمــا استمر
س ـهــم ال ـص ـف ــاة م ــن الـ ـس ــوق الــرئـيـســي
ً
بالنشاط القوي وكــان موجودا ضمن
قائمة األفضل سيولة للجلسة الرابعة
على التوالي ،وتحرك سهم بيتك بداية
ال ـج ـل ـســة ع ـلــى وقـ ــع إع ــان ــه لـبـيــانــاتــه
المالية نهاية األسبوع الماضي وكانت
القفزة السعرية مــن صناعات وطنية
الذي ربح  3.6في المئة واخترق حاجز
ً
الربع دينار مجددا.
ك ـ ـم ـ ــا ش ـ ـ ـهـ ـ ــدت أس ـ ـ ـهـ ـ ــم ال ـ ـب ـ ــورص ـ ــة
ً
ً
واالمتياز والدولي نشاطا جيدا وكانت
الخسائر من نصيب أجيليتي ومشاريع

وال ـق ــري ــن وب ــوب ـي ــان ب ـتــروك ـي ـمــاويــات،
بينما في المقابل في السوق الرئيسي
ً
ت ـحــركــت إي ـج ــاب ــا أس ـه ــم الـتـخـصـيــص
وج ــي إف إت ــش واألولـ ـ ــى ،إضــافــة إلــى
سهم الـصـفــاة وتــراجـعــت أسـهــم أرزان
وجـ ــي ت ــي س ــي وت ـب ــاي ــن أداء األس ـهــم
ً
الصغيرة إذ كان واضحا على بعضها
عمليات جني األربــاح والبعض اآلخر
ضغط وتجميع لمراحل قادمة لتنتهي
ال ـج ـل ـس ــة خ ـ ـضـ ــراء وب ـس ـي ــول ــة ج ـيــدة
مدعومة بنمو تعامالت أسهم قيادية.
ً
خليجيا ،كــان الـلــون األخـضــر أكثر
ً
وض ــوح ــا ورب ـحــت  5م ــؤش ــرات بينما
تراجع مؤشرا سوقي السعودية وقطر
بـعـمـلـيــات جـنــي أربـ ــاح ســريـعــة ،وقــاد
الرابحون مؤشر ســوق أبوظبي الذي
ً
حلق عاليا واقـتــرب أكثر من مستوى
 8آالف نقطة و ه ــو مـسـتــوى تاريخي
لــه كـمــا كــانــت هـنــاك مـكــاســب واضـحــة
لـمــؤشــر س ــوق الـبـحــريــن وبنسبة أقــل
للكويت ودبــي وعمان ،وكانت أسعار
الـنـفــط أقـفـلــت عـنــد أعـلــى مستوياتها
بنهاية األس ـبــوع الـمــاضــي عـنــد 85.8
ً
دوالرا للبرميل.

أخبار الشركات
تابعة لـ«أجيليتي» تستحوذ على
 %51في شركة شحن كينية
استحوذت شركة ناشيونال لخدمات الطيران «نــاس» التابعة بنسبة
 95في المئة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية على  51في المئة من
شركة «سيجينون أفيشن» أكبر شركة إلدارة شحن الـطـيــران وخدمات
المناولة في كينيا.
وقــالــت «أجـيـلـتــي» ،إن قيمة الشركة اإلجمالية نحو  40مليون دوالر
ً
أمريكي ( 12مليون دي ـنــار) ،وتبعا لذلك ستقوم «ن ــاس» ب ــإدارة الشركة
المستحوذ عليها بما في ذلك العمليات في مطاري نيروبي والدوريت
الــدولـيـيــن ،حـيــث يعتبر كــا الـمـطــاريــن م ـحــاور ط ـيــران وشـحــن إفريقية
أساسية.
وتوقعت «أجيليتي» انعكاس قيمة االستثمار على البيانات المالية في
الربع الرابع من عام .2021

«أرزان» :إنهاء ترخيص «صانع السوق»
قالت شركة مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار ،إن هيئة
أسواق المال أنهت الترخيص المقدم من الشركة لمزاولة نشاط صانع
السوق.
وأكدت الهيئة ضرورة إلغاء نشاط صانع السوق من أغراض الشركة
فــي عقد التأسيس وا لـنـظــام األ ســا ســي فــي حــال تمت إ ضــا فـتــه وتقديم
مايفيد إجراء اإللغاء إلى الهيئة ،خالل فترة ثالثة أشهر.

«نور» :صدور حكم «التمييز» في دعوى «ديجيتال للدعاية»
كشفت شركة نور لالستثمار المالي
عــن ص ــدور حـكــم محكمة الـتـمـيـيــز في
دعوى شركة ديجيتال األينسز للدعاية
واإلعالن وهي شركة تابعة لشركة تابعة
لنور لالستثمار.
وتـقــام الــدعــوى المحكوم فيها ضد
األعضاء السابقين لمجلس إدارة شركة
ديـجـيـتــال أاليـنـســز لـلــدعــايــة واإلع ــان،
وتتعلق بندب خبير لبيان ُ
المخالفات
ُ
المرتكبة من األعضاء السابقين بمجلس
إدارة «ديـجـيـتــال أاليـنـســز» خــال فترة

إدارة الشركة وتقدير التعويض الجابر
لذلك.
وأفـ ــادت «ن ــور» ب ــأن حـكــم أول درجــة
جـ ــاء لـمـصـلـحــة «دي ـج ـي ـت ــال أالي ـن ـســز»
بمبلغ قدره  1.234مليون دينار؛ ليأتي
حكم االستئناف بتأييد حكم أول درجة
وتعديل أ تـعــاب المحاماة الفعلية عن
الدرجة األولى بجعلها  500دينار.
أم ـ ــا ح ـك ــم ال ـت ـم ـي ـيــز ف ـق ـضــى ب ـق ـبــول
ً
الـ ـطـ ـعـ ـنـ ـي ــن شـ ـ ـك ـ ــا وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــوضـ ــوع
بـ ــرف ـ ـض ـ ـه ـ ـمـ ــا مـ ـ ــع إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزام كـ ـ ــل ط ــاع ــن

ً
بـمـصــروفــات طعنة ،ومبلغ  20ديـنــارا
مـقــابــل أت ـعــاب الـمـحــامــاة مــع مـصــادرة
الكفالة في الطعنين.
وبينت «نور» أن األثر المالي للدعوى
س ـ ــوف ي ـن ـع ـكــس ع ـل ــى رب ـ ــح ال ـب ـيــانــات
المالية بقدر حصة الشركة من المبلغ
الـمـتـحـصــل عـلـيــه م ــن ال ـمــدعــي عليهم
«المطعون ضدهم» خالل الفترة المالية
التي سيتم بها التحصيل.

«الرابطة» تقدم أقل األسعار في مناقصة بـ  4.81ماليين دينار
قدمت شركة رابطة الكويت والخليج
ل ـل ـن ـقــل أق ـ ــل األس ـ ـعـ ــار ل ـب ـع ــض ب ـنــود
المناقصة رقم «م/ع »2021/2/التابعة
لـ ــوزارة الـتــربـيــة بقيمة  4.81ماليين
ديـ ـ ـن ـ ــار ،وتـ ـخـ ـت ــص تـ ـل ــك ال ـم ـنــاق ـصــة

باستئجار حافالت مع سائقين لنقل
طــاب وطالبات المناطق التعليمية
في األحمدي والجهراء ومبارك الكبير.
وبينت «الــرابـطــة» أن تلك النتيجة
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت فـ ـ ــي اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع لـ ـجـ ـن ــة فــض

الـ ـ ـمـ ـ ـظ ـ ــاري ـ ــف بـ ــال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـ ـمـ ــركـ ــزي
للمناقصات العامة ،ولــم يتم إخطار
ً
ال ـش ــرك ــة رس ـم ـي ــا ب ـع ــد ،الف ـت ــة إل ــى أن
العائد المتوقع لذلك العقد يصل إلى
حدود  5في المئة.

الموافقة على نشرة اكتتاب سندات
«الخليج للتأمين»
حصلت مجموعة الخليج للتأمين على موافقة
هيئة أســواق المال على نشرة االكتتاب الخاصة
إلصـ ـ ــدار سـ ـن ــدات بـقـيـمــة ال ت ـت ـج ــاوز  60مـلـيــون
ً
دينار ،علما أن نوع السندات من السندات الدائمة
والمساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال ذات
فائدة ثابتة ومتغيرة قابلة إلعادة التقييم ،وليس
لها تاريخ استحقاق محدد إذ يمكن استدعاؤها
بعد السنة الخامسة.
وت ـك ــون ف ــائ ــدة ال ـس ـنــدات ذات ش ــرائ ــح الـمـعــدل
ً
الـثــابــت بـمـعــدل  4.50فــي الـمـئــة سـنــويــا تستحق
كــل سـنــة عـلــى دف ـعــات ،أم ــا الـشــرائــح ذات المعدل
ً
المتغير ،ففائدتها  2.75في المئة سنويا فوق سعر
الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي ،شريطة
أال يتجاوز معدل الفائدة الثابت إضافة إلى  1في
المئة تستحق كل سنة على دفعات.
وأوضحت الخليج للتأمين أن العوائد المحققة
من إصدار السندات سوف تستخدم لتعزيز مركز
رأسمال الشركة ،ولألغراض العامة ،على أن تكون
ً
ً
شركة كامكو لالستثماري مديرا لإلصدار ووكيال
لالكتتاب.
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«األهلي المتحد» يربح  27.1مليون دينار في  9أشهر
أعلن البنك األهلي المتحد (ش .م .ك .ع) نتائج
أعـمــالــه خــال األشـهــر التسعة األول ــى مــن العام
الـحــالــي ،حيث بلغت أرب ــاح البنك  27.1مليون
ديـنــار ،بما يــزيــد على أرب ــاح الـفـتــرة نفسها من
العام الماضي ،التي بلغت  23.1مليونا ،بنسبة
زيادة تبلغ  17.1بالمئة.
ونما إجمالي الموجودات إلى ما قيمته 4.48
مليارات دينار بنهاية الربع الثالث من عام ،2021
مرتفعا بنسبة  3.9بالمئة عن إجمالي موجودات
نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 4.31
مليارات( .بلغ إجمالي الموجودات  4.37مليارات
في نهاية ديسمبر .)2020
ك ـمــا ن ـمــا ص ــاف ــي مـحـفـظــة ال ـت ـمــويــل وودائـ ــع
الـعـمــاء ليصل إلــى  ،3.26و 3.13مـلـيــارات على
التوالي في نهاية سبتمبر  ،2021مقارنة بـ 3.12
مـلـيــارات ،و 2.77مليار على الـتــوالــي فــي نهاية
الربع الثالث من عام  ،2020بنسبة ارتفاع بلغت
 4.5بالمئة في محفظة التمويل و 13بالمئة في

ودائع العمالء) .وبلغ صافي محفظة التمويل 3.11
مليارات ،وودائع العمالء نحو  3.01مليارات ،كما
في نهاية ديسمبر .2020
وفي تعليقه على النتائج ،أفــاد رئيس مجلس
إدارة البنك ،د .أنــور المضف ،بأنه على الرغم من
ازدي ـ ــاد حــالــة ال ـت ـفــاؤل بـعــد ع ــودة ج ــزء كبير من
الحياة واألنشطة االقتصادية إلى طبيعتها ،ال يزال
البنك يتخذ تدابير احترازية منها المخصصات
االحترازية ،بهدف الحفاظ على مستويات جيدة
لجودة أصــول البنك ،وهــو ما يؤكد كفاءة خطط
البنك الحصيفة في إدارة المخاطر ،وذلك بما يتفق
مع توجهات بنك الكويت المركزي في هذا الصدد.
وأك ــد المضف أن هــذا األداء الـمــالــي المتميز
للبنك إنما يعكس نجاح مساعيه لتعزيز تجربة
عمالئنا مــن خــال استثمار ال ـمــوارد والجهود
لـمــواصـلــة تـحـسـيــن مـنـتـجــاتـنــا وخــدمــات ـنــا ،مع
التركيز على تطوير حلول مبتكرة جديدة تزيد
من ثقة عمالئنا ورضاهم.

أنور المضف

economy@aljarida●com

« »KIBيحقق  3.8ماليين دينار
ً
أرباحا في  9أشهر
أعلن بنك الكويت الدولي ( )KIBنتائجه ًالمالية لفترة التسعة أشهر المنتهية
حيث حقق أرباحا عائدة لمساهمي البنك بلغت 3.8
في  30سبتمبر ً ،2021
تقريبا ،مقارنة بـنحو  568ألفا في الفترة ذاتها من العام الماضي،
ماليين دينار ً
ً
محققا بذلك نموا بنسبة  567بالمئة .وقد انعكس بشكل إيجابي على ربحية
السهم ،حيث ارتفعت لتصل إلى  1.21فلس ،وذلك بعد أن دفع البنك أرباح
الصكوك الدائمة الشريحة  1خالل الفترة.
وفي إطار تعليقه على هذه النتائج ،أفاد رئيس مجلس إدارة البنك ،الشيخ
محمد الجراح بأن النتائج المالية لـ " "KIBأظهرت نموا في اإليرادات التشغيلية
بنسبة  2بالمئة ،حيث بلغت  50مليون دينار مقارنة بمبلغ  49مليونا في
الفترة ذاتها من العام الماضي ،حيث ارتفعت إيرادات االستثمارات بنسبة 75
بالمئة ،وكذلك ايرادات األتعاب والعموالت بنسبة  46بالمئة.
ومن ناحية المركز المالي ،نمت أصول " "KIBبـنحو  192مليونا تقريبا،
ً
بنسبة  7بالمئة ،وصوال إلى  2.88مليار دينار تقريبا ،مقارنة بـنحو  2.68مليار
محفظة التمويل
للعام الماضي ،حيث جاءت هذه الزيادة نتيجة نمو حجم
ً
ً
بنحو  88مليون دينار تقريبا ،وصوال ًإلى  2.1مليار تقريبا ،مقارنة مع ملياري
دينار العام الماضي ،محققة بذلك نموا بنسبة  4بالمئة.

محمد الجراح

ً
«بوبيان» يفتتح فرعه الجديد في «مول « »360المركزي» يكرم «الخليج» تقديرا لجهوده
الدوب :نقلة نوعية في خدمات الفروع واالنتشار المدروس للبنك في دعم حملة «لنكن على دراية»
أعلن بنك بوبيان افتتاح فرعه
الـجــديــد فــي م ــول  ،360ال ــذي يعد
األول مـ ــن ن ــوع ــه ع ـل ــى م ـس ـتــوى
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ويـ ـعـ ـم ــل بـ ـنـ ـظ ــام عـمــل
ال ـم ــوالت وال ـمــراكــز الـتـجــاريــة من
حيث الفتح واإلغ ــاق (التي تمتد
إلى  12ساعة يوميا طوال األسبوع
ب ـ ــدون ت ــوق ــف) ،لـيـضـيــف تـجــربــة
مـصــرفـيــة م ـم ـيــزة وج ــدي ــدة على
السوق الكويتي وعمالئه.
وق ـ ـ ــال م ـس ــاع ــد الـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
للخدمات المصرفية الشخصية
بشار الدوب" :تتغير بصورة دائمة
طــري ـقــة ع ـمــل الـ ـف ــروع المصرفية
فــي الكويت والـعــالــم ،والـتــي بــدأت
تخرج من نطاق عملها التقليدي
المتعارف عليه إلى مجاالت أكبر
تعتمد بصورة كبيرة على طلبات
واحتياجات العمالء".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوب" :ت ـع ـت ـم ــد
اسـتــراتـيـجـيــة ب ـنــك بــوب ـيــان على
االسـتـثـمــار فــي الـقـنــوات الرقمية،
ج ـن ـب ــا إلـ ـ ــى ج ـن ــب مـ ــع االن ـت ـش ــار
الجغرافي والتوسع ،ليكون البنك
قريبا في المعامالت المباشرة مع
عمالئه" ،مؤكدا أن التطور التقني
والرقمي ال يمكن أن يكون بديال
للخدمات المباشرة التي تقدم من
خالل الفروع بكل أشكالها".

إقبال كبير
وضــرب مثاال بفروع البنك في
المجمعات التجارية ،والتي تشهد
إقـبــاال كبيرا مــن العمالء ،السيما
في الفترات المسائية والعطالت،
مبينا أن الكثير من العمالء ونظرا

الدوب وشويرد في الفرع الجديد
الرتباطهم بمواعيد العمل الخاصة
بهم في الفترة الصباحية من األحد
إلى الخميس فإنهم يجدون الفرصة
إلن ـ ـهـ ــاء م ـع ــام ــات ـه ــم فـ ــي ال ـف ـتــرة
المسائية وخالل العطلة ،لذا تكون
فروع المجمعات التجارية خيارهم
األفضل.
وش ـ ــدد ع ـل ــى أن ت ـج ــرب ــة م ــول
 ،360وألنها التجربة األولى للبنك
واألولـ ـ ـ ــى ع ـلــى م ـس ـتــوى الـكــويــت
بـ ـصـ ـف ــة عـ ـ ــامـ ـ ــة ،س ـ ـت ـ ـكـ ــون ت ـحــت
المراجعة والتقييم خــال الفترة
المقبلة ،حتى يمكن االسترشاد
بنتائجها وبحث إمكانية نشرها
لـتـكــون م ــن م ــزاي ــا خــدمــة الـعـمــاء
الخاصة ببنك بوبيان.
مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،ذك ــر ال ــدوب
أن ال ـب ـن ــك م ـس ـت ـمــر فـ ــي ال ـتــوســع

بافتتاح المزيد من الفروع ،حيث
وص ــل ع ــدد ال ـفــروع إل ــى  ،44وهو
مــا يمثل إنـجــازا آخــر يضاف إلى
اإلنـجــازات التي حققها البنك في
السنوات األخيرة ،جنبا إلى جنب
مع تطوير خدماته الرقمية ،مضيفا
أن البنك مستمر أيضا في التوسع
باالستثمار في المزيد من الخدمات
المصرفية الرقمية ،جنبا إلى جنب
مع توسعه في افتتاح المزيد من
الفروع ،في إطار خططه لالستحواذ
على حصص سوقية في مختلف
المجاالت.

مواكبة أحدث التطورات
من جانبه ،قال المدير اإلقليمي
لمجموعة ال ـخــدمــات المصرفية
الشخصية فيصل شويرد إن الفرع

الجديد "يــواكــب أحــدث التطورات
التي يشهدها البنك لتحقيق أعلى
مـسـتــويــات الـخــدمــة لـلـعـمــاء ،في
ظــل ح ــرص البنك على أن يتمتع
ع ـم ــاؤن ــا بـتـجــربــة م ـم ـيــزة خــال
زيارتهم ألي من فروعنا والحصول
على مستويات عالية ومميزة من
الخدمة".
وأشـ ـ ـ ـ ــار شـ ــويـ ــرد إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه تــم
تـصـمـيــم ال ـم ـقــر ال ـج ــدي ــد لـتـقــديــم
الخدمات المميزة للعمالء بسهولة
ويسر ،مع توفير مساحات كافية
لـحــركــة وان ـت ـظــار ال ـع ـمــاء ليبقى
بوبيان متميزا وقادرا على تطوير
هـ ــذه ال ـ ـفـ ــروع ،وم ــواك ـب ــا للتطور
المستمر في الصناعة المصرفية
محليا وعالميا.

ك ــرم بـنــك ال ـكــويــت الـمــركــزي
ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج ،وم ـن ـحــه جــائــزة
ال ـ ـب ـ ـنـ ــك الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــز ب ــال ـت ــوع ـي ــة
والـتـثـقـيــف ،ت ـقــديــرا لـ ــدوره في
دعـ ــم حـمـلــة لـنـكــن ع ـلــى دراي ـ ــة.
وأتــى التكريم مــن محافظ بنك
الـ ـك ــوي ــت الـ ـم ــرك ــزي د .مـحـمــد
الهاشل ،وبحضور نائب رئيس
مـجـلــس إدارة ات ـحــاد مـصــارف
الكويت الشيخ أحمد الدعيج،
ون ـ ــائ ـ ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
للخدمات المصرفية الشخصية
واالستثمارات في بنك الخليج
وليد مندني ،ومساعد المدير
العام لالتصاالت المؤسسية في
بنك الخليج أحمد األمير.
وأشــاد محافظ بنك الكويت
الـمــركــزي بجهود بنك الخليج
ال ـت ــوع ــوي ــة ال ـم ـت ــواص ـل ــة لــدعــم
حـمـلــة لـنـكــن عـلــى دراي ـ ــة ،وهــي
ح ـم ـلــة ت ــوع ــوي ــة بـ ـمـ ـب ــادرة مــن
بنك الكويت الـمــركــزي واتـحــاد
مـصــارف الكويت ،وتـهــدف إلى
ت ـس ـل ـيــط ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى ح ـقــوق
العمالء وتوعيتهم فيما يتعلق
بالتعامل مع البنوك.
وح ـ ـ ــول هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـك ــري ــم ،ق ــال
أح ـمــد األم ـي ــر" :نـشـكــر محافظ
«ال ـم ــرك ــزي» د .مـحـمــد الـهــاشــل
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـقـ ــديـ ــر ب ـ ـنـ ــك ال ـخ ـل ـي ــج
وتكريمه بجائزة البنك المتميز
بالتوعية والتثقيف لــدوره في
دعـ ــم حـمـلــة لـنـكــن ع ـلــى دراي ـ ــة.
ض ـمــن حــرص ـنــا ف ــي «الـخـلـيــج»
ع ـلــى االسـ ـت ــدام ــة الـمـجـتـمـعـيــة

من اليمين ٔاحمد ٔ
االمير والدكتور محمد الهاشل ووليد مندني والشيخ ٔاحمد الدعيج
واالق ـت ـص ــادي ــة وع ـلــى الـشـمــول
المالي ،لم ندخر جهدا على مدى
عــام كامل من النشر والتدريب
ف ــي ك ــل ال ـم ــواض ـي ــع الـمـتـعـلـقــة
ب ــال ـح ـم ـل ــة والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـت ــي
تقدمها البنوك للعمالء ،ليبقوا
دائـ ـم ــا ع ـل ــى دراي ـ ـ ــة ويـتـمـكـنــوا
م ـ ــن إدارة أ مـ ـ ــور هـ ـ ــم ا ل ـم ــا ل ـي ــة
والمصرفية بشكل أفضل".
وت ـت ـط ــرق ال ـح ـم ـلــة إلـ ــى عــدة
م ــواض ـي ــع ،كـعـمـلـيــة االق ـت ــراض
والبطاقات المصرفية ،واالدخار
واالستثمار ،والتوعية بحقوق
العمالء مــن ذوي االحتياجات
الخاصة ،كما تتناول النصائح
الـمـتـعـلـقــة ب ــاألم ــن الـسـيـبــرانــي
وحماية الحسابات المصرفية،

وص ـ ـ ــوال إل ـ ــى ت ــوض ـي ــح آل ـي ــات
تقديم الشكوى وحماية حقوق
ال ـع ـمــاء ،م ــع ال ـت ـعــريــف بـمـهــام
ال ـق ـطــاع الـمـصــرفــي ودوره في
تحفيز االقتصاد وتنميته.
وتتمثل رؤية بنك الخليج في
أن يكون البنك الرائد بالكويت،
وي ـ ـشـ ــرك الـ ـبـ ـن ــك م ــوظ ـف ـي ــه فــي
العمل في بيئة شاملة ومتنوعة
لتقديم خدمة عمالء ممتازة ،مع
الـحــرص على خــدمــة المجتمع
بشكل مستدام .بفضل الشبكة
الواسعة من الفروع والخدمات
الرقمية المبتكرة ،يتمكن بنك
الـخـلـيــج م ــن مـنــح عـمــائــه حق
اخ ـت ـي ــار كـيـفـيــة ومـ ـك ــان إت ـمــام
م ـع ــام ــات ـه ــم ال ـم ـص ــرف ـي ــة ،مــع

ضـ ـم ــان االسـ ـتـ ـمـ ـت ــاع ب ـت ـجــربــة
مصرفية بسيطة وسلسة.
وي ـل ـتــزم بـنــك الـخـلـيــج بــدعــم
االسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى
ال ـم ـج ـت ـم ـع ــي ،واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي،
والـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــي ،ف ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادرات
يـ ـت ــم اخـ ـتـ ـي ــاره ــا وت ـح ــدي ــده ــا
استراتيجيا بما يعود بالنفع
على البنك بشكل خاص ،وعلى
الـبــاد بشكل ع ــام ،ويــدعــم بنك
ال ـخ ـل ـيــج رؤي ـ ــة ال ـك ــوي ــت 2035
"ك ــوي ــت ج ـ ــدي ـ ــدة" ،وي ـع ـم ــل مــع
ا لـجـهــات المختلفة لتحقيقها
على أرض الواقع.

«زين» تشارك في تدشين «تزيين وتخضير» مدخل العاصمة
الخرافي :الشركة دعت المبادرين للمشاركة في تصميم المشروع بوصفهم مؤثرين
شاركت "زيــن" في فعاليات التدشين الرسمي لمشروع
"تــزيـيــن وتـخـضـيــر" مــدخــل الـعــاصـمــة الــرئـيـســي (الـجــزيــرة
الواقعة بين منطقتي ضاحية عبدالله السالم والشامية)،
بحضور محافظ العاصمة الشيخ طــال الـخــالــد ،ونائب
رئيس مجلس اإلدارة ،الرئيس التنفيذي في مجموعة "زين"
بدر ناصر الخرافي.
وكــانــت "زي ــن" -المشغل الوطني تــم اختيارها لتطوير
المدخل الرئيسي ُلمحافظة العاصمة والقيام بأعمال الصيانة،
في خطوة تعكس دور مؤسسات القطاع الخاص في تحقيق
التنمية ُ
المستدامة بالتعاون مع مؤسسات القطاع العام.
وذكرت الشركة أن هذا المشروع ثمرة التعاون المشترك

بين القطاعين الحكومي وال ـخ ــاص ،حيث سيساهم في
عمليات تجميل وتخضير مدخل المحافظة ،كخطوة أولى
لتجميل جميع مناطقها ،حيث تبحث شكل التصميم النهائي
ّ
ستتولى ُم ّ
همة التشييد في الموقع،
للنصب التذكارية التي
من خالل دعوة المبدعين والشباب المبادرين إلى المشاركة
في أعمال التصميم ،بالتقدم بأفكارهم ،على أن يتم اختيار
التصميم األكثر تعبيرا وتميزا للنصب للمشروع ،إذ ستقوم
بأعمال الترميم والتجديد لموقع الجزيرة بالكامل.
وقال الخرافي" :نعمل في "زين" بروح المشاركة المسؤولة،
ونهتم بدعم مناطقنا التي تحتاج إلى بذل جهود أكبر في
التحول إلى مناطق خضراء تبرز الوجه الحضاري للدولة".

وأضـ ــاف قــائــا "سـنـســاعــد فــي الـجـهــود الـتــي تـقــوم بها
المؤسسات الحكومية لتطوير مثل هذه المشاريع ،حيث
نتطلع أن تكون هــذه البداية لتطوير المزيد من المناطق
لــزيــادة المساحات الـخـضــراء ،علما بــأن هــذا األمــر يتطلب
جهدا مشتركا بين القطاعين الحكومي والخاص بوضع
االستدامة في صميم كل األعـمــال" .وأشــار الخرافي إلــى أن
الهدف األســاســي من دعــوة الشباب المبادرين إلــى جانب
المبدعين في هــذا المجال للمشاركة في أعمال التصميم،
تمكين الشباب ،وترسيخ ثقافة العمل الجماعي ،فاالستفادة
من األفكار اإلبداعية تتطلب أن يكون هناك إشــراك حقيقي
للشباب ،لدعم وتغذية الشعور باالنتماء إلى المكان.

بدر الخرافي والخالد يتوسطان مسؤولي زين ومحافظة العاصمة

ً
«بورصة الكويت» تقرع الجرس احتفاال بالعمل
المناخي في اليوم العالمي لألمم المتحدة

قرعت بورصة الكويت الجرس
فــي احـتـفــالـيــة هــدفـهــا رف ــع الــوعــي
ح ــول الـعـمــل الـمـنــاخــي ف ــي الـيــوم
العالمي لألمم المتحدة ،بالتعاون
مــع هيئة األم ــم الـمـتـحــدة ومكتب
األمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام لـ ــأمـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
والمنسق المقيم في الكويت.
ً
وتشكل هذه المبادرة جزء ا من
ج ـه ــود ال ـب ــورص ــة إلح ـ ــداث تــأثـيــر
هادف على المجتمعات التي تعمل
فـيـهــا ك ـج ــزء م ــن اسـتــراتـيـجـيـتـهــا
لالستدامة المؤسسية ،وتتماشى
مــع ال ـهــدف  – 13الـعـمــل المناخي
 وال ـهــدف  - 17الـشــراكــة مــن أجــلاأله ـ ـ ـ ــداف  -مـ ــن أهـ ـ ـ ــداف الـتـنـمـيـ ًـة
المستدامة لألمم المتحدة اضافة
إ لــى خطة التنمية الوطنية للبال
"كويت جديدة ."2035
ونظمت األمم المتحدة ،احتفاء
بيومها العالمي معرض "الشباب
مـ ــن أجـ ـ ــل الـ ـعـ ـم ــل الـ ـمـ ـن ــاخ ــي" فــي
بـ ـي ــت األمـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ب ــال ـم ــرب ــع
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ف ــي غـ ــرب م ـش ــرف،
وس ـ ـلـ ــط الـ ـ ـض ـ ــوء عـ ـل ــى مـ ـ ـب ـ ــادرات
الشباب الكويتيين التي تساهم في
العمل المناخي وتشجع المجتمع
على تبنيها ،كما تمت إضاءة عدة
ـان ف ــي ال ـكــويــت وحـ ــول الـعــالــم
م ـب ـ ٍ
باللون األزرق ،بما في ذلك مبنى
ً
احتفاء بهذا اليوم.
البورصة،
وب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،ق ــال نــاصــر
السنعوسي رئيس إدارة التسويق

واالتصال المؤسسي في بورصة
الـ ـك ــوي ــت" ،ن ـ ـقـ ــرع ال ـ ـجـ ــرس ال ـي ــوم
لـلـعـمــل ال ـم ـنــاخــي ،بــال ـت ـعــاون مع
األمم المتحدة والمنسق المقيم في
الكويت ،إذ تحرص البورصة على
تبني وتعزيز ممارسات االستدامة
الـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة ،وت ـ ـ ــدع ـ ـ ــم جـ ـه ــود
المشاركين في السوق لتعزيز األداء
فـيـمــا يتعلق بــا لـحــو كـمــة البيئية
واالجتماعية وحوكمة الشركات".
وأض ــاف السنعوسي أنــه "منذ
ً
 2017ال ـتــزمــت ال ـبــورصــة رسـمـيــا
ب ـت ـعــزيــز ال ـت ــوج ــه ن ـحــو اس ـتــدامــة
ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة م ـ ــن خ ــال
االنضمام إلى مبادرة البورصات
ال ـم ـس ـتــدامــة ال ـت ــي ت ـق ــوده ــا األم ــم
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،كـ ـم ــا تـ ـنـ ـف ــذ الـ ـش ــرك ــة
ً
ع ـ ــددا م ــن الـ ـمـ ـب ــادرات ال ـت ــي تـعــزز
ال ـم ـمــارســات الـمـسـتــدامــة ،وتعمل
على إحــداث تغيير بيئي إيجابي
من خالل الشراكات االستراتيجية
وتـ ـبـ ـن ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرات ك ـ ـجـ ــزء مــن
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـيـ ـتـ ـه ــا لـ ــاس ـ ـتـ ــدامـ ــة
ال ـم ــؤس ـس ـي ــة الـ ـت ــي ت ـت ـم ــاش ــى مــع
أهـ ـ ــداف األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة للتنمية
المستدامة".
من ناحيته أشاد المنسق المقيم
لألمم المتحدة في الكويت الدكتور
طـ ـ ـ ــارق الـ ـشـ ـي ــخ ب ـ ـهـ ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة
ً
قائال" :تواجه الكويت سلسلة من
التحديات المناخية التي تتطلب
ّ
منا التعاون في اتخاذ اإلجــراء ات

وتسليط الضوء على تغير المناخ،
ً
إ ضــا فــة إ لــى تشجيع مجتمعاتنا
على العمل لتغيير السلوكيات التي
ً
تشكل تهديدا لكوكبنا.
وأثنى على دور بورصة الكويت
كـشــريــك اسـتــراتـيـجــي فــي تحقيق
أهـ ـ ــداف األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة للتنمية
المستدامة وألنها نموذج يحتذى
في الكويت.
وأضاف الشيخ" :نحتفل باليوم
الـ ـع ــالـ ـم ــي لـ ــأمـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ه ــذا
الـ ـع ــام م ــن خـ ــال تـسـلـيــط ال ـضــوء
على جـهــود الـشـبــاب تـجــاه العمل
المناخي في الكويت ،ويشرفنا أن
نرى العديد من الشباب من الكويت
ً
ً
ي ـ ــؤدون دورا نـشـيـطــا فــي العمل
المناخي ويشجعون مجتمعاتهم
إلنقاذ كوكبنا".
يذكر انه في عام  ،2020تعاونت
بورصة الكويت مع برنامج األمم
الـمـتـحــدة للبيئة وفــريــق الـغــوص
الكويتي ،التابع للمبرة التطوعية
الـ ـبـ ـيـ ـئـ ـي ــة ،لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى ج ــون
الكويت ،الــذي يعتبر إحــدى أغنى
ً
البيئات البحرية وأكثرها تنوعا
ً
للحياة البحرية في العالم ،تعزيزا
اللـتــزامـهــا للمساهمة اإليـجــابـيــة
للبيئة والمجتمعات التي تخدمها.

«برقان» يعلن فائزي «يومي»
أعلن بنك برقان أسماء الفائزين في السحوبات اليومية
على حساب يومي ،وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5000
د.ك ،وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب:
• أحمد مجيد البقصمي
• جوزار محمد بانكودواال
• الشيخ مبارك فيصل الصباح
• ياسر عابدين مندور
وإضافة إلى السحب اليومي ،يوفر بنك برقان سحبا
ربع سنوي لحساب "يومي" للفوز بجائزة نقدية بقيمة
 125000دينار ،وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين
على العمالء أال يقل رصيدهم عن  500د.ك لمدة شهرين
كاملين قبل تاريخ السحب ،كما أن كل  10د.ك تمثل فرصة
واحدة لدخول السحب ،وإذا كان رصيد الحساب  500دينار
وما فوق فسيكون صاحب الحساب مؤهال للدخول في
السحوبات اليومية وربع السنوية.

«التجاري» يجري سحبي
«النجمة» و«أكثر من راتب»
أج ــرى الـبـنــك ال ـت ـجــاري سـحــوبــاتــه األسـبــوعـيــة على
ح ـس ــاب ال ـن ـج ـمــة وح ـم ـلــة "أكـ ـث ــر م ــن رات ـ ــب" ف ــي مـبـنــاه
الرئيسي أمس ،بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة
أحـمــد الـبـصـمــان ،مــع االل ـتــزام بــاالشـتــراطــات الصحية
وا لــو قــا ئـيــة المتمثلة فــي ا لـتـبــا عــد اال جـتـمــا عــي ،و تــو لــى
البنك تغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل
االجتماعي.
وقال البنك في بيان صحافي ،إنه فاز بسحب حساب
النجمة األسبوعي وجــائــزة  5آالف دينار عــوض بركات
المطيري ،في حين فــازت بسحب حملة "أكثر من راتــب"
وجائزة تعادل راتب تصل حتى ألف دينار بدرية عبدالله
الحربي.
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اقتصاد

الرئيس التنفيذي لـ «الوطني» تحدث على هامش مؤتمر المحللين لألشهر الـ  9األولى من 2021
أرباحنا في
األشهر الـ 9
تعكس نمو
حجم األعمال
وزيادة
اإليرادات
التشغيلية
وتراجع تكلفة
المخاطر

نخطو بثبات
نحو تأكيد
تفوقنا الرقمي
من خالل
االستثمار
في المنصات
الرقمية

ق ــال الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لمجموعة
بنك الكويت الوطني ،عصام الصقر ،إن
نمو أرباح البنك خالل األشهر التسعة
األولى من العام الحالي دعمه العديد
من العوامل ،على رأسها زيــادة حجم
األعمال ونمو اإليرادات التشغيلية ،إلى
جانب تراجع تكلفة المخاطر.
وأضاف الصقر ،على هامش مؤتمر
الـمـحـلـلـيــن ل ـن ـتــائــج األشـ ـه ــر الـتـسـعــة
األولــى من عــام  ،2021أن التحسن في
بيئة التشغيل انعكس بشكل إيجابي
على نتائج البنك الفصلية ،مع تسجيله
صافي ربح في الربع الثالث قدره 94.1
م ـل ـيــون دي ـن ــار ،ب ــزي ــادة س ـنــويــة 63.3
بالمئة.
وأشـ ــار إل ــى أن الـبـنــك حـقــق صافي
ربح  254.8مليونا خالل فترة األشهر
التسعة األولى من عام  ،2021بارتفاع
بـنـحــو  51.1بــال ـم ـئــة ،م ـقــارنــة بنفس
ً
ال ـف ـت ــرة م ــن ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،مـضـيـفــا
أن الـبـنــك يـجـنــي ثـمــار استراتيجيته
المتحفظة ا لـتــي انتهجها منذ بداية
جائحة كورونا.

أجندة رقمية
وأكــد الصقر أن المجموعة تواصل
التركيز على التحول الرقمي وتنويع
عملياتها من خالل االنتشار الجغرافي
واتـســاع نطاق ما ّ
تقدمه من خدمات،
م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن م ـس ـي ــرة ال ـب ـن ــك نـحــو
تحقيق التفوق الرقمي تسير بخطى
ثابتة ،وذلــك مــن خــال االستثمار في
المنصات الرقمية للمكاتب األمامية
ً
ومـكــاتــب الــدعــم ،سعيا نحو تحسين
تجربة عمالئه ورفع كفاءة عملياته.
وشدد على أن أجندة البنك الرقمية
ّ
ت ــرك ــز ع ـل ــى ت ـح ـس ـيــن ت ـج ــرب ــة ورض ــا
ال ـع ـم ــاء ،إض ــاف ــة إل ــى زي ـ ــادة ال ـك ـفــاءة
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة وت ـن ـم ـي ــة أع ـ ـمـ ــال ال ـب ـنــك
مــن خ ــال زيـ ــادة بصمته فــي أســواقــه
الرئيسية.

انخفاض
القروض
االستدامة
ّ
المتعثرة يعود
ّ
وأوضح أن "الوطني" يواصل تبني
التحسن
إلى
مبادئ الحوكمة البيئية واالجتماعية
في بعض
والـ ـم ــؤسـ ـسـ ـي ــة ك ـ ـجـ ــزء أس ـ ــاس ـ ــي مــن
منهجية م ـمــار ســة أ ع ـمــا لــه وأنشطته
االنكشافات
التشغيلية ،مع التزامه الراسخ بالوفاء
الصقر بمسؤولياته االجتماعية واالقتصادية.

وأك ــد أن الـمـجـمــوعــة ت ـحــرص على
دمـ ـ ــج م ـ ـ ـبـ ـ ــادرات الـ ـح ــوكـ ـم ــة ال ـب ـي ـئ ـيــة
واالجتماعية والمؤسسية في جميع
استراتيجيات األع ـمــال ،مــع الـبــدء في
ت ـحــديــد وق ـي ــاس ال ـم ـخــاطــر وال ـف ــرص
ّ
فيما يتعلق بعوامل التغير المناخي
واالتجاهات االجتماعية.
وش ــدد عـلــى مــواصـلــة ال ـتــزام البنك
ب ــال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ال ـب ـي ـئ ــة ،مـ ــع إطـ ــاق
م ـب ــادرات لـلـحــد مــن اسـتـهــاك الـطــاقــة
ً
الـ ـمـ ـي ــاه ،ف ـض ــا ع ــن ال ـع ـن ــاي ــة بـصـحــة
موظفيه وتطويرهم المهني.

أداء قوي لمحفظة
القروض في األشهر
التسعة األولى
من العام

الرهن العقاري
وأكــد الرئيس التنفيذي لمجموعة
"الوطني" أن هناك ضرورة إلقرار قانون
الــرهــن الـعـقــاري ،حيث إن آلية تمويل
اإلسكان الحالية من قبل بنك االئتمان
الكويتي ستؤدي إلى تأخير الجهود
الـمـبــذولــة لـحــل الـطـلــب الـمـتــزايــد على
المنازل السكنية ،ال سيما بالنظر إلى
ّ
ما تمثله شريحة الشباب الكويتيين
من إجمالي عدد السكان.
وأشار الصقر إلى أنه في حالة إقرار
قانون الرهن العقاري ،ستحقق البنوك
استفادة كبيرة بالتأكيد ،حيث ستقدم
ً
منتجا جــد يـ ًـد ا مــن المتوقع أن يكون
عليه طلب كبير في السوق الكويتي،
على غ ــرار مــا رأي ـنــاه فــي دول مجلس
التعاون الخليجي األخرى.

أداء متحفظ
وحول انخفاض القروض المتعثرة
ف ــي ال ــرب ــع ال ـثــالــث ،أوضـ ــح الـصـقــر أن
األداء يعود إلى مزيج من التحسن في
بعض االنكشافات ،إضافة إلى عمليات
ً
شطب ،موضحا أن البنك اتخذ خالل
ً
ا لـجــا ئـحــة نـهـ ًـجــا متحفظا للغاية في
تصنيف ا ل ـقــروض المتعثرة ،خاصة
مع النظر إلى حالة عدم اليقين السائدة
في ذلك الوقت.
وأكد أن البنك قام ببناء مخصصات
احترازية على مدار األربــاع الماضية،
فـ ــي مـ ـح ــاول ــة ل ـت ـغ ـط ـيــة أيـ ـ ــة خ ـســائــر
متوقعة نتيجة لتداعيات الجائحة على
ً
ّ
تحسن
الـشــركــات ،مـشـيــرا إلــى أنــه مــع
أوضــاع البيئة التشغيلية ،واستمرار
ظــام بعض االنـكـشــافــات المصنفة
انـتـ ً
سابقا ضمن القروض المتعثرة ،فقد

حريصون على
دمج مبادرات
الحوكمة البيئية
واالجتماعية
والمؤسسية في
جميع استراتيجيات
أعمالنا

ت ـمــت إزال ـت ـه ــا م ــن مـحـفـظــة ال ـق ــروض
المتعثرة.

قانون الدين العام
وش ـ ـ ــدد ع ـل ــى أنـ ـ ــه ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
االرتفاعات األخيرة في أسعار النفط
وتأثيرها اإليجابي على عجز الموازنة،
فإن هناك حاجة إلى إقرار قانون الدين
العام ،وذلك بسبب وضع السيولة في
ً
صندوق االحتياطي العام ،مشيرا إلى
أن مـقــايـضــة األصـ ــول أو الـسـحــب من
ً
اقتصاديا
صندوق األجيال غير مجدية
ً
وغ ـيــر م ـس ـتــدامــة .م ـعــربــا ع ــن أم ـلــه أن
يهدئ الـحــوار الوطني الـتــوتــرات بين
الحكومة والبرلمان ،ويؤدي إلى إقرار
قــانــون الــديــن ال ـعــام ،حيث إن الحلول
محدودة للغاية في حال لم يتم إقراره.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أكـ ـ ــد الـ ـم ــدي ــر ال ـم ــال ــي
للمجموعة باإلنابة ،سوجيت رونغي،
أن ارت ـ ـفـ ــاع ص ــاف ــي أرب ـ ـ ــاح ال ـب ـن ــك فــي
األش ـه ــر الـتـسـعــة بـنـحــو  51.1بالمئة
يعكس التعافي القوي ألداء المجموعة
واس ـت ـم ــرار ال ـن ـمــو ف ــي ح ـجــم أعـمــالـنــا
وزيادة اإليرادات التشغيلية وانخفاض
مـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ــات خ ـ ـس ـ ــائ ـ ــر االئ ـ ـت ـ ـم ـ ــان
ومخصصات خسائر انخفاض القيمة.
وأوضح رونغي أن تكلفة المخاطر
ً
ً
حققت تحسنا ملحوظا مقارنة بعام
 ،2020وهو ما يجعلنا متفائلين على
نحو حــذر باستمرار انخفاض تكلفة
المخاطر خالل الربع الرابع من العام
الحالي".
وأشـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن ت ـك ـل ـفــة ال ـم ـخــاطــر
انـخـفـضــت عـلــى أس ــاس س ـنــوي خــال
األرباع القليلة الماضية ،كما تحسنت
ال ـعــوامــل الـمـحــركــة لـ ــأداء التشغيلي
ف ــي الـ ـك ــوي ـ ًـت ،عـ ـ ــاوة ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ،فـقــد
تحسنت أيضا جودة االئتمان لبعض
االنكشافات.
وعلى صعيد توقعات صافي هامش
الفائدة ،أكد أن أي ارتفاع سيعتمد على
النمو الذي سيتحقق خالل الربع القادم
ً
أو األرباع القليلة القادمة ،مشيرا إلى
أن ــه مــن الـمـتــوقــع بـقــاء صــافــي هامش
ً
ال ـف ــائ ــدة م ـس ـت ـقــرا إل ــى ح ــد كـبـيــر عند
مستويات هذا الربع.

أرباحنا تعكس
التعافي القوي ألداء
المجموعة واستمرار
النمو في حجم
نمو قوي للقروض
أعمالنا
رونغي
وأشار إلى أن أداء محفظة القروض

عصام الصقر
ً
ك ــان قــويــا للغاية خ ــال فـتــرة األشـهــر
ً
التسعة األولــى ،مضيفا أن لدى البنك
ـروض
خططا ألداء قــوي لمحفظة الـقـ ً
خالل الربع الرابع والعام القادم أيضا.
وح ـ ـ ـ ـ ــول ن ـ ـمـ ــو ق ـ ـ ـ ـ ــروض الـ ـتـ ـج ــزئ ــة
والتوقعات الخاصة باتجاهاتها بعد
برنامج تأجيل أقساط القروض ،أوضح
أن العامين الـمــاضــي والـحــالــي شهدا
تنفيذ برنامجين لتأجيل ا ل ـقــروض،
حيث لم تقم البنوك بتحصيل األقساط
ً
لـمــدة  6أش ـهــر ،مــوضـحــا أن ــه مــن غير
المتوقع أن تستمر مستويات النمو
الـحــالـيــة ف ــي جــانــب ق ــروض الـتـجــزئــة
ً
حـتــى ع ــام  ،2022مـشـيــرا إل ــى أن ــه من
المحتمل أن نعود إلى مستويات نمو
القروض التي شهدناها في السنوات
السابقة.
وشدد رونغي على أنه رغم ظروف
الجائحة ،فقد استمر استثمار البنك
ً
في التقنيات الرقمية ،موضحا أن ما
تـحـقــق حـتــى اآلن ه ــو ه ــدف متوسط
المدى للبنك في مسيرته نحو التحول
الرقمي ،حيث يتوقع جني فوائد من
تلك االستثمارات على صعيد التكلفة.

أجندة البنك
الرقمية تركز
على تحسين
تجربة العمالء
وزيادة الكفاءة
التشغيلية
وتنمية األعمال
في أسواقه
الدولية
الصقر

البحر :متفائلون بنمو االقتصاد وانعكاسه على أداء القطاع المصرفي
الرهن العقاري ضرورة حتمية لتلبية طلب الشباب الكويتيين المتزايد على المساكن
اخترنا أكثر
سيناريو
متحفظ
لتصنيف
القروض غير
المنتظمة
وتجنيب
المخصصات
في ذروة
الجائحة

قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة
بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي ش ـي ـخ ــة ال ـب ـح ــر،
إن الـنـمــو ال ـق ــوي ف ــي أربـ ــاح الـبـنــك لفترة
األشهر التسعة األولى من عام  2021عائد
إ لــى عــدة عوامل يتصدرها نمو القروض
والـتـسـلـيـفــات اإلج ـمــال ـيــة بـنـسـبــة  8.3في
المئة منذ بداية العام لتصل إلى  19مليار
دينار بنهاية سبتمبر.
وأض ــاف ــت ال ـب ـحــر ،فــي مـقــابـلــة مــع قـنــاة
"بلومبرغ" ،اإلخبارية أن النمو في محفظة
ال ـق ــروض خ ــال ال ـف ـتــرة يـعـكــس االعـتـمــاد
عـ ـل ــى األن ـ ـش ـ ـطـ ــة الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة
واسـتــراتـيـجـيــة ال ـت ـنــوع مــا بـيــن األنـشـطــة
ال ـم ـصــرف ـيــة اإلس ــامـ ـي ــة وال ـت ـق ـل ـيــديــة فــي
السوق الكويتي ،كذلك التنوع على صعيد
ق ـطــاعــات األع ـم ــال ال ـم ـت ـعــددة والـعـمـلـيــات
الدولية للمجموعة.
وأوض ـح ــت أن ــه "ع ـلــى الــرغــم مــن العمل
في بيئة أسعار فائدة منخفضة ،نجحنا
في تسجيل نمو ملحوظ بصافي هامش
الفائدة خــال األشـهــر التسعة األولــى من
العام ،إضافة إلى نمو إيراداتنا من الرسوم
وال ـع ـم ــوالت بـشـكــل ق ــوي بـلـغــت  12.8في
المئة على أساس سنوي".
وذ ك ــرت أن ا تـجــا هــات النمو القوية في
أغ ـل ــب أن ـش ـطــة األعـ ـم ــال ت ـع ـكــس الـتـحـســن
ا لـكـبـيــر ا ل ــذي شـهــد تــه ا لـبـيـئــة التشغيلية
بدعم من تخفيف القيود والعودة للحياة
الطبيعية.

تحفظ تاريخي
ً
وتعليقا على انخفاض تكلفة المخاطر
أفــادت بأنه":مع ذروة الجائحة خالل عام
 2020اخترنا تطبيق أكثر السيناريوهات
ً
ً
ت ـح ـف ـظــا ت ـمــاش ـيــا م ــع نـهـجـنــا ال ـتــاري ـخــي
واس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـنــا ال ـم ـت ـح ـف ـظــة ف ــي إدارة
المخاطر مما انعكس على تصنيف بعض
االنكشافات كقروض غير منتظمة".
وتــاب ـعــت أن ــه " مــع الـتـحـســن الـمـلـحــوظ
في البيئة التشغيلية و عــودة الحياة إلى
ً
طبيعتها تدريجيا اليوم انخفضت وتيرة
تجنيب المخصصات وتم إعادة تصنيف
بعض القروض إلى منتظمة مرة أخرى".
وقالت البحر" :إننا حافظنا على معايير
جـ ـ ــودة أصـ ـ ــول ق ــوي ــة إذ ت ــراج ـع ــت نـسـبــة
القروض غير المنتظمة من  1.72في المئة
بنهاية العام الماضي إلى  1.43في المئة
بنهاية سبتمبر ،كما زادت نسبة التغطية
من  220في المئة بنهاية العام إلى  230في
المئة بنهاية سبتمبر".

نمو القروض
القوي يعكس
استراتيجيتنا
للتنوع
واالعتماد
على األنشطة ألية تمويل جديدة
المصرفية
وشددت على أهمية تمرير قانون الرهن
األساسية
الـعـقــاري" ،فالكويت إحــدى الــدول القليلة

التي ليس لديها قانون للرهن العقاري".
وأش ـ ــارت إل ــى أن هـيـكــل الــدعــم الـحــالــي
ل ـت ـم ــوي ــل اإلسـ ـ ـك ـ ــان ال ـم ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى بـنــك
ً
االئ ـت ـم ــان ال ـكــوي ـتــي ح ـقــق ن ـج ــاح ــا وأداء
ً
ً
ج ـي ــدا ت ــاري ـخ ـي ــا ،لـكـنــه أص ـب ــح ال ـي ــوم في
عنق زجاجة نتيجة الطلب المتزايد على
الوحدات اإلسكانية في الكويت.
وأشـ ــارت إل ــى أن "ع ــدد الـسـكــان يتزايد
ً
خ ـصــوصــا ف ــي س ــن ال ـش ـب ــاب ،والـحـكــومــة
في المقابل تعمل على تطوير وبناء مدن
سكنية جديدة تلبية للطلبات المتراكمة
مــن المواطنين المستحقين ،مما يجعل
وض ــع آل ـي ــة ت ـمــويــل ج ــدي ــدة ت ـنــاســب تلك
األوضاع ضرورة ملحة".
وأ كـ ــدت أن ا لـبـنــوك سـتـكــون المستفيد
الرئيسي مــن إق ــرار الـقــانــون ال ــذي تضعه
الحكومة على رأس أجندتها التشريعية
للفصل التشريعي ا لـجــد يــد ،و تــو قـعــت أن
يكون هناك طلب كبير في السوق الكويتي
على المنتجات المصرفية الجديدة التي
سيشهدها ا لـقـطــاع المصرفي بعد إ قــرار
الـ ـق ــان ــون ع ـلــى غ ـ ــرار م ــا رأيـ ـن ــاه ف ــي دول
مجلس التعاون الخليجي األخرى.

نظرة متفائلة
وعن توقعاتها ألداء االقتصاد الكويتي
وا نـعـكــا ســات ذ لــك على القطاع المصرفي
قــا لــت البحر" :متفائلون بنمو االقتصاد
الكويتي خالل الفترة المقبلة".
وأشـ ــارت إل ــى تــوقـعــات ص ـنــدوق النقد
الــدولــي بنمو الـنــاتــج الـمـحـلــي اإلجـمــالــي
الحقيقي بنسبة  4.3في المئة خــال عام
 2022وهو ما سينعكس بالضرورة على
كل قطاعات األعمال.
وتــوق ـعــت أن يـشـهــد ال ــرب ــع األخ ـي ــر من
ً
ا لـعــام تحسنا فــي أداء القطاع المصرفي
ً
خ ـصــوصــا فـيـمــا يـتـعـلــق ب ــال ـت ــزام األفـ ــراد
بدفع أقساط القروض بعد انتهاء التأجيل

الـثــانــي ال ــذي اسـتـمــر سـتــة أشـهــر بنهاية
سبتمبر  2021وا ل ــذي تحملت الحكومة
تكلفته.

توسع دولي
وع ــن تــوســع بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي في
ً
عـمـلـيــاتــه الــدول ـيــة خ ـصــوصــا فــي الـســوق
المصري ،أ كــدت أن مصر تعد ثاني أكبر
أ س ــواق المجموعة بعد ا لـســوق الكويتي
ً
م ـشــددة عـلــى أن الـبـنــك يـحـقــق أداء جـيــدا
ً
هناك حيث تشهد محفظة القروض نموا
ً
قويا.
وق ــال ــت ال ـب ـح ــر" :نـ ـه ــدف إل ـ ــى ال ـتــوســع
فــي تـقــديــم الـخــدمــات الـمـصــرفـيــة الرقمية
ً
وخ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد الـ ـتـ ـج ــزئ ــة
والـ ـمـ ـش ــروع ــات ال ـص ـغ ـي ــرة وال ـم ـتــوس ـطــة
ً
ت ـم ــاش ـي ــا م ــع ت ــوج ـه ــات ال ـب ـن ــك ال ـم ــرك ــزي
المصري نحو التحول الرقمي".
وتابعت" :نسعى إلى التوسع بأنشطة
إدارة الثروات في كل األسواق التي تعمل
ب ـه ــا ال ـم ـج ـم ــوع ــة م ــن خ ـ ــال ال ـج ـم ــع بـيــن
الخدمات المصرفية الخاصة ومنتجات
وخدمات الوطني لالستثمار تحت قيادة
واحدة لتلبية احتياجات عمالء الخدمات
المصرفية الخاصة بشكل أفضل وهو ما
سـيـمـثــل رك ـي ــزة أســاس ـيــة ف ــي نـمــو أعـمــال
ال ـم ـج ـمــوعــة ك ـمــا س ـي ـقــدم خ ــدم ــات جـيــدة
لعمالئنا في مصر خالل الفترة المقبلة".

نجحنا في تسجيل
تحسن بصافي هامش
الفوائد رغم بيئة أسعار
الفائدة المنخفضة

ديزل ...عراب ابنة بول ووكر في عرسها
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ً
نشرت ابنة الممثل األميركي الراحل بول ووكــر صــورا ومقطع فيديو من حفل
ً
زفافها ،مصحوبا بتعليقات مؤثرة ،بعدما ظهر معها صديق أبيها ،الفنان العالمي
ّ ً
فان ديزل ،وهو يرافق العروس على الممر الشرفي ،معوضا أباها ،الذي توفي إثر
حادث سير مروع في نوفمبر .2013
ً
وتصدر خبر زواج عارضة األزياء ميدو ووكر ( 22عاما) من الممثل لويس ثورنتون،
ً
ترند مواقع التواصل االجتماعي ،وخصوصا حين اختارت صديق والدها الراحل
ليكون عرابها في حفل زفافها.
والراحل الفنان بول ووكر وفان ديزل كالهما بطال أشهر سلسة أفالم الحركة على
اإلطالق وهي سلسة أفالم  Fast & Furiousوالتي مازالت تصدر حتى اآلن بنفس األبطال
ً
تقريبا.
وورثت ميدو ثروة والدها البالغة  20مليون دوالر ،وأنشأت عام  ،2015مؤسسة "بول
ً
ووكر" تكريما له.
ً
وكان بول ووكر رحل منذ  8سنوات في حادث مأساوي عام  2013عن عمر  40عاما حين
اصطدمت سيارته بشجرة في فالنسيا بوالية كاليفورنيا.

من الحفل

استجواب مشرفة األسلحة
في مقتل مصورة «»Rust

ً
 11عمال لبيكاسو
بـ  108ماليين دوالر

Gravedigger's Wife
يفوز بحصان ينينجا الذهبي

تتواصل التحقيقات في الحادثة التي هزت
هوليوود والعالم ،حيث أطلق النجم الشهير
ألـيــك بــالــدويــن خ ــال تصوير فيلمه الجديد
" "Rustرصاصة أودت بحياة مصورة الفيلم
هالينا هاتشينز في مشهد سينمائي.
واستجوب المحققون المشرفة على األسلحة
هانا غوتييريز ريــد (24
في موقع التصوير ّ
ّ
المسدس الناري
عاما) ،ألنها هي التي حضرت
الذي خرجت منه الطلقة القاتلة ،ووضعته في
عربة مع سالحين آخرين.
ثم قام معاون المخرج دايف هالز ،المعروف
بطول باعه في هــذا المجال ،بإعطاء السالح
لبالدوين خالل التمرن على أحد مشاهد الفيلم،
قائال له إنه "بارد" ،أي أنه غير محشو برصاص
فعلي ،وفق المصطلحات المستخدمة في مجال
التصوير السينمائي ،ولم يكن هالز على دراية
بأن السالح كان محشوا برصاص فعلي ،وفق
تحقيقات شرطة نيو مكسيكو.
(أ ف ب)

ب ـي ــع  11ع ـم ــا ل ـب ــاب ـل ــو ب ـي ـك ــاس ــو تــابـعــة
لمجموعة الفنادق والكازينوهات األميركية "ام
جي ام ريزورتس" ،مقابل مبلغ إجمالي 108.87
ماليين دوالر خالل مزاد نظمته دار "سوذبيز"
في فندق "بيالجو" الشهير في الس فيغاس.
وكانت القطعة الرئيسية في المزاد ،الذي
أق ـي ــم ق ـبــل يــوم ـيــن م ــن ذك ـ ــرى م ــول ــد ال ــرس ــام
اإلسباني األربعين بعد المئة ،لوحة "المرأة
صاحبة القبعة بلون أحمر برتقالي" ،وهو أحد
آخر البورتريهات التي رسمها الفنان لحبيبته
ماري-تيريز والتر في ُالثالثينيات.
وبيعت اللوحة التي ق ّدر سعرها بما بين 20
و 30مليون دوالر ،مقابل  40.47مليونا ،وبيع
أيضا في المزاد بورتريهان آخــران رسمهما
بيكاسو في أواخر حياته هما "الرجل والطفل"
(مقابل  24.39مليون دوالر) و"تمثال نصفي
لــرجــل" (فــي مقابل  9.45ماليين ،أي مــا دون
ّ
المقدر بـ  10ماليين).
السعر األولي
(أ ف ب)

ف ــاز الـفـيـلــم الـصــومــالــي Gravedigger's
( Wifeزوجة حفار القبور) للكاتب والمخرج
الفنلندي الصومالي خضر عيدروس أحمد
بالجائزة الكبرى الرفيعة (حـصــان ينينجا
الذهبي) ألفضل فيلم في المهرجان اإلفريقي
للسينما بالعاصمة واغادوغو في بوركينا
فاسو .تدور أحداث الفيلم الدرامي المؤثر حول
قصة حقيقية لعائلة المخرج ،وكيف أن حفار
قبور يكافح لجمع المال من أجل دفع تكاليف
جراحة لزوجته ،وحصل على جائزة  35ألف
دوالر وتمثال الحصان الذهبي.
ُ
وعرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي،
ّ
كما يعد أول مشاركة رسمية للصومال في فئة
أفضل فيلم روائــي طويل بجوائز األوسكار
 .2021وقــال رئيس لجنة التحكيم ،المخرج
السينمائي الموريتاني عبدالرحمن سيساكو:
"إنه فيلم شجاع وقصة حب من بلد ال يصنع
الكثير من األفالم ،لذلك عندما يكون لدينا فيلم
مثل هذا من هناك ،يجب تشجيعه"( .رويترز)

من أعمال بيكاسو

طاقم الفيلم

بيلي إيليش تنضم للنجوم الداعمين للبيئة فلك
الحمل

ارتدت شعار «ال موسيقى على كوكب ميت»

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :يدعوك الفلك إلى اإلفادة من خبرة
ّ
الزمالء بدون تكبر.
ً
عــاط ـف ـيــا :الـمـشــاحـنــات م ــع ال ـشــريــك لن
تفيدكما واعـتـمــاد ال ـحــوار ال ـهــادئ هو
األنسب.
ً
اجتماعيا :جسمك يفتقد إلــى الرياضة
لتنشيطه من اإلهمال الالحق به.
رقم الحظ.17 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ّ
ً
مهنيا :تعب كلها الحياة وعليك أن تجاهد
لتكسب مكانك فيها.
ً
عاطفيا :تلفت أنظار الحبيب على موضوع
يهمك ،لكن ال حياة لمن تنادي.
ً
ً
اجتماعيا :تصادف في حياتك أمورا جميلة
لكنك ال تراها بسبب انشغالك.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مـهـنـيــا :ال تنجز األع ـمــال الـجـيــدة بــدون
حماس يواكبها.
ً
عــاطـفـيــا :مــا فــي العيش خـيـ ٌـر إذا ابتعد
الحبيب عنك فمنه تستمد النشاط.
ً
اجتماعيا :إذا لم تخش عاقبة ما تقوم به
من إساءة فال استعبار لك.
رقم الحظ27 :

إيليش ترتدي شعار «ال موسيقى على كوكب ميت»
ال ي ـ ـ ـ ــزال ا ل ـ ـطـ ــر يـ ــق طـ ـ ــو يـ ـ ــا ،غ ـ ـيـ ــر أن
األ صــوات ترتفع في القطاع الموسيقي
ل ــإع ــراب عــن شــواغــل بـيـئـيــة ،مــع تـكــاثــر
ال ـم ـبــادرات الـتــوعــويــة مــن جــانــب نـجــوم
مثل بيلي ايليش ،ا لـتــي انضمت أخيرا
إل ــى شــاكـيــرا وجـنـيـفــر لــوبـيــز وغـيــرهـمــا
ب ــال ــدع ــوة إلـ ــى اتـ ـخ ــاذ ت ــداب ـي ــر بـسـيـطــة
مراعية للبيئة ،كتفادي وضع ملصقات
ال حاجة إليها على أقراص الفينيل.
وكـ ـثـ ـي ــرة هـ ــي ال ـه ـي ـئ ــات ال ـع ــام ـل ــة فــي
القطاع ،التي باتت تعنى بمراعاة البيئة،
سواء كان ذلك على الصعيد المحلي أو
ال ـعــال ـمــي ،فــي حـيــن لــم يـكــن األم ــر بـهــذه
األهمية قبل  10سـنــوات ،حسبما قالت
كـلـيـمــانــس مــونـيـيــه مــن ال ـفــرع الـفــرنـســي
لـ"ميوزيك ديكليرز إيمرجنسي" (ام دي
اي) ،التي تحدثت خالل منتدى التحول
البيئي فــي مـهــر جــان " ســوق الموسيقى
الحالية" (ماما) في باريس.
و تـ ـجـ ـم ــع "ام دي اي" تـ ـح ــت را ي ـت ـه ــا
ع ـ ــددا م ــن ال ـف ـنــان ـيــن واالخ ـت ـصــاص ـي ـيــن
والمجموعات الموسيقية الذين ّ
رصــوا
ال ـص ـف ــوف إلعـ ــان ح ــال ــة ط ـ ــوارئ بـيـئـيــة
وإيكولوجية ،و ســر عــان مــا ذاع صيتها
ف ــي اإلع ـ ــام م ــع أع ـض ــاء م ـش ـهــوريــن فــي
صـفــوفـهــا مـثــل بـيـلــي ايـلـيــش و"مــاسـيــف
أتاك" .وعلى موقعها اإللكتروني صورة
مثال للموسيقي البريطاني بــرا يــن إنو
يــر تــدي قميصا كتب عليه "ال موسيقى
على كوكب ميت" (No Music on a Dead
 ،)Planetوهو ذات القميص الذي ارتدته
إيليش ترويجا للحملة.
وت ـق ـض ــي الـ ـفـ ـك ــرة ب ـ ـ "االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
صـ ــوت ال ـف ـن ــان ـي ــن الـ ـ ــذي ق ــد ي ــؤث ــر أك ـثــر
ع ـلــى ال ـج ـم ـهــور م ــن ت ـقــريــر لـهـيـئــة األم ــم
المتحدة للمناخ ،فجمهورنا هو أينما
ك ــان ،وم ــن ال ـن ــادر أال يـسـتـمــع أشـخــاص
إلى الموسيقى" ،على حد قول كليمانس
م ــو ن ـي ـي ــه ،مـ ــؤ كـ ــدة أن ه ـي ـئ ــات م ـث ــل "ام
دي اي" تـسـعــى إ ل ــى " تــو ع ـيــة ا لـجـمـهــور
واالختصاصيين" على حد سواء ،بشأن
"مسائل مثل النقل".
وو سـ ـ ــا ئـ ـ ــل ا لـ ـنـ ـق ــل ه ـ ــي "أول م ـص ــدر
الن ـب ـع ــاث ال ـ ـغـ ــازات ال ــدف ـي ـئ ــة ف ــي م ـجــال
ال ـع ــروض ال ـحـ ّـيــة" ،حـسـبـمــا قــالــت خــال

مهرجان "ماما" سولفيغ باربييه ،التي
ســاهـمــت فــي تــأسـيــس جـمـعـيــة "أرف ـي ـفــا"
ّ
الحية ،الفنون المستدامة) سنة
(الفنون
.2020
وفي نظرها ،تقضي المسألة بالنسبة
إلى االختصاصيين بـ "ترشيد االستخدام
لتفادي إقامة جوالت بكثرة في الواليات
ال ـم ـت ـحــدة وفـ ــي ال ـص ـي ــن" ،وك ــان ــت فــرقــة
" كــو لــد بــاي" تعهدت منذ فـتــرة الحرص
على الحد من تنقالتها بالطائرة ،والبد
م ــن إيـ ـج ــاد ب ــدائ ــل ل ـل ـمــرك ـبــات ال ـف ــردي ــة
بالنسبة إلى الجمهور.
و تــدرك باربييه أن أ حــدا قد "ال يرغب
ف ــي اس ـت ـخــدام دراجـ ــة هــوائ ـيــة لـحـضــور
حفل ،فالبد من أن نعرض عليهم حافالت
ج ـم ــاع ـي ــة ت ـ ـقـ ــدم لـ ـه ــم ف ـي ـه ــا بـ ـع ــض مــن
الفعاليات التمهيدية".
والبد لهذه االتحادات من أن تتشارك
"ا ل ـم ــوارد وا ل ـم ـعــارف" ،بحسب مونييه،
و هـ ــو أ ي ـض ــا رأي بــار ب ـي ـيــه ا ل ـت ــي قــا لــت:
"نحن نصور في المواقع عينها ،ينبغي
إذن إ ي ـج ــاد ف ـن ــادق ال تـسـتـهـلــك ا لـكـثـيــر
مــن الغسيل (و مــن ثــم ا لـمـيــاه ومنتجات
ا ل ـت ـن ـظ ـي ــف) ،وال تـ ـض ــيء األ نـ ـ ـ ــوار أ ك ـثــر
م ـ ــن ا لـ ـ ـ ـ ــازم ،وال ت ـ ـفـ ــرط ف ـ ــي ا سـ ـتـ ـخ ــدام
الـ ـب ــاسـ ـتـ ـي ــك ،وس ـ ــواه ـ ــا مـ ــن الـ ـت ــدابـ ـي ــر"
المراعية للبيئة.
واسـتـعــرضــت لــوســي بــوش ـيــه-داهــان،
الـمـكـلـفــة ال ـت ـســويــق ال ـث ـقــافــي والـتـنـمـيــة
الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ــة ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ،الـ ـخـ ـط ــوات
الـتــي يـمـكــن لـكــل جـهــة اتـخــاذهــا بحسب
مستواها ،وقدمت مثل الفنانة الفرنسية
"إ يـمـيـلــي ل ــوازو ا لـتــي تجنبت ا سـتـخــدام
الـمـلـصـقــات عـلــى أقـ ــراص الـفـيـنـيــل الـتــي
ال جدوى منها أصال .وهو مثل مالئم".
(أ ف ب)

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
م ـه ـن ـي ــا :ظ ـ ــروف ط ـي ـبــة س ـت ـم ـ ّـر عـلـيــك
فاستغلها على قدر اإلمكان.
ً
ً
عاطفيا :يعتب الحبيب عليك أحيانا ألنك
ال تمنحه الوقت الذي يستحقه.
ً
اجتماعيا :ال ّ
تبرر خطأك بكذبة أو بخطأ
ً
آخر ،بل اعترف به وال تكن جبانا.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
مهنيا :لتكن ثقتك بنفسك قوية جدا وال
تفقد القدرة على التصرف.
ً
عــاط ـف ـيــا :يـعـيــش الـحـبـيــب ف ــي أحــامــك
الجميلة كما يعيش في يقظتك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :يـنـبـغــي أن تـحـتـمــل بعض
األح ــداث التي تجري في المنزل بعطف
ومحبة.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :ال تـحــزن فــاألمــور لــن تبقى على
والغيوم السوداء ستنقشع.
حالها ً ّ
عاطفيا :تعلم الغفران فحتى شريك العمر
يمكن أن يخطئ في حقك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ي ـب ـحــث أف ـ ــراد عــائ ـل ـتــك عن
الطمأنينة فامنحهم الرعاية واالهتمام.
رقم الحظ.56 :
بيلي إيليش

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :القرار أمر مهم ،لكن ال تتخذه قبل
أن تنجز دراسة مشروعك.
ً
عاطفيا :أجمل مــا ّ
تحبه فــي الشريك هو
حياؤه البريء.
ً
اجـتـمــاعـيــا :عندما يعظك األه ــل فاحترم
كالمهم ألنهم يريدون الخير لك.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :ليست الحياة عقيدة وجهاد فقط
بل هي مشاركة في السعادة.
ً
عاطفيا :الحنان يصون الحب فال تبخل
على شريك عمرك به.
ً
ّ
تتحسن بين أفراد
اجتماعيا :بدأت األمور
العائلة مما زادك طمأنينة.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ً
مهنيا :تـ ّ
ـدرب جيدا على كل جديد يطرأ
على مهنتك وال تخجل من السؤال.
ً
عاطفيا :عليكما النظر في اتجاه واحد
ليصبح حلمكما أقصر إلى التحقيق.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال ت ـصـ ّـدق أن الـحـيــاة بـيــادر
ً
أحزان فاأليام الجميلة قادمة حتما.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :اعمل ألجل مستقبلك وال تفكر
بالعوائق فجميعها سوف يزول.
ً
عــاطـفـيــا :فــي حـيــاتــك الـعــاطـفـيــة نــزول
وطلوع وعليك أن تعتادهما.
ً
ً
اجتماعيا :تشعر أحيانا أنك ال ترغب
ّ
ظرفي.
في مواجهة العالم وهذا أمر
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :الخوف من الخطأ أسوأ مستشار
لإلنسان فتخطاه بإرادتك القوية.
ً
عاطفيا :فاضت الدنيا عليك بحب حياتك
ّ
فاعرف كيف تتمتع به.
ً
ً
اجتماعيا :الحياة جديرة دائما بأن تحياها
فاحرص على أن تكون سعيدة.
رقم الحظ.2 :
● الدلو ()2/18 – 1/20

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :يتبعك الـقــدر أينما ســرت لكنه ال
ً
يقف دوما ضدك.
ً
عاطفيا :ال راحــة طويلة مــع الحب وهــذه
ضريبة عليك أن تدفعها.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تضطر أحـيــانــا إل ــى احتمال
غطرسة البعض فابتعد عنهم كي ترتاح.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

داود حسين يستعرض مشواره عبر «اليت شو» وفاة عازف الكمان فالح حسن
تحدث بعفوية عن محطات تمثل نقاط تحول في مساره الفني
استضاف برنامج «اليت شو»
الفنان داود حسين ،للحديث
عن مشواره ،ومحطات مهمة
كانت بمنزلة نقاط تحول في
مساره الفني.

ص ـ ــور الـ ـفـ ـن ــان داود حـسـيــن
حلقة ضمن برنامج "اليــت شو"
عـلــى قـنــاة الـحـيــاة ،تـحــدث فيها
عــن كــوالـيــس مهمة فــي مـشــواره
ال ـف ـن ــي ،وتـ ـع ــاون ــه م ــع عـ ــدد مــن
الفنانين المصريين ،وتفاصيل
أخ ــرى ،وم ــن الـمـقــرر بثها خــال
الفترة المقبلة.
و ت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدث داود ب ـ ـع ـ ـفـ ــو يـ ــة،
م ـس ـت ــذك ــرا م ـح ـط ــات م ـه ـم ــة فــي
م ـشــواره ،تمثل نـقــاط تـحــول في
م ـســاره ،إضــافــة إل ــى دور بعض
ال ـف ـنــان ـيــن ف ــي ت ـم ـه ـيــد ال ـطــريــق
لــه وب ـلــوغ الـنـجــومـيــة ،مــن خــال
االسـتــزادة من خبرتهم الطويلة
في المجال الفني.
وي ـس ـت ـع ــرض الـ ـب ــرن ــام ــج كــل
مــا يخص عــالــم الـفــن ،فضال عن
الـ ـتـ ـط ــرق إل ـ ــى أخ ـ ـبـ ــار الـسـيـنـمــا
وال ـ ــدرام ـ ــا وك ــوالـ ـي ــس ت ـصــويــر
األعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات ال ـف ـن ـيــة
وأخ ـ ـب ـ ــار ال ـس ـي ـن ـم ــا ال ـع ــال ـم ـي ــة،
وال ـســوش ـيــال مـيــديــا وال ـمــوضــة
وغيرها.

أمير الكاريزما
وك ـ ـ ـ ــان حـ ـسـ ـي ــن ح ـ ــل ض ـي ـفــا
على برنامج "واحد من الناس"

"تـ ـش ــرف ــت ب ـل ـق ــائ ــي مـ ــع أس ـت ــاذ
الفن الراقي الفنان الكبير داود
حسين".

تأثير إيجابي

داود حسين

خ ــال الـشـهــر ال ـمــاضــي ،ونشر
صورة تجمعه بمقدم البرنامج
عمرو الليثي فــي حسابه على
"انـسـتـغــرام" ،وأرفـقـهــا بتعليق:
"ت ـشــرفــت بــالـلـقــاء م ــع محترف
األخـ ـ ــاق وال ـت ـق ــدي ــم" ،مـضـيـفــا:
"مع أمير الكاريزما في البرامج
ال ـ ـ ـحـ ـ ــواريـ ـ ــة ال ـ ــدك ـ ـت ـ ــور عـ ـم ــرو
الـ ـلـ ـيـ ـث ــي ...ف ــي ب ــرن ــام ــج واح ــد
م ــن ال ـن ــاس ع ـلــى ق ـن ــاة الـحـيــاة
المصرية".
من جانبه ،أعرب الليثي عن
س ـعــادتــه بـلـقــاء ال ـف ـنــان الكبير
داود حسين في برنامج واحد
من الناس ،ونشر عبر صفحته:

مهرجان القرين يكرم الشاعر ساهر
اختار مهرجان القرين الثقافي ،لدورته الـ،27
المقرر تنظيمها في فبراير المقبل ،الشاعر
ساهر لتكريمه ضمن هذه الدورة الجديدة.
واجتمع األمين العام المساعد لقطاع الفنون
في المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
د .بدر الدويش بالشاعر ساهر إلعــان خبر
تكريمه ضمن ليلة موسيقية في المهرجان.
وقدم ساهر الكثير من األغنيات الناجحة
التي شدا بها معظم نجوم الغناء في الوطن
العربي.
وتأتي هذه الدورة عقب تعطيل كل األنشطة
الثقافية والفنية بسبب جائحة كورونا على
ً
مدى عام ونصف العام تقريبا.

ساهر

فؤاد عبدالواحد يطلق «صارت قديمة»
أطلق الفنان الشاب فــؤاد عبدالواحد
أغنية عاطفية جــديــدة بعنوان "صــارت
قديمة" ،حاملة أسلوبا وفكرا مغايرا في
الـكـلـمــات ،وت ـع ــاون خــالـهــا مــع الشاعر
العراقي آدم ،حيث يقول في مقدمتها:
صارت قديمة السالفة اتعودنا
الرايد يروح بهجره ليهددنا
ماتوگف الدنيه على أحد ال ال
منموت يعني لو نضل وحدنا..
وتـ ـ ـع ـ ــاون عـ ـب ــدال ــواح ــد مـ ــع ال ـم ـل ـحــن
العراقي أزهر حداد في تلحين األغنية،
وق ـ ـ ـ ـ ــام بـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــوزيـ ـ ــع والـ ـمـ ـك ــس
والماسترنغ الفنان حسام كــامــل ،وقــام
بـ ـط ــرحـ ـه ــا م ـ ــن خ ـ ـ ــال فـ ـي ــدي ــو م ـم ـن ـتــج
حمل كلمات األغنية وتصميما جميال
م ـت ـنــاس ـقــا م ــع ك ـل ـمــات ول ـح ــن األغ ـن ـيــة،

عبر قناته في "يوتيوب" ،تحت إشــراف
ومـ ـت ــابـ ـع ــة الـ ـمـ ـنـ ـت ــج االعـ ـ ــامـ ـ ــي ن ــاص ــر
الجهوري.
كما تم توزيع وعرض أغنية "صارت
قـ ــدي ـ ـمـ ــة" ع ـ ـبـ ــر اإلذاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة
والعربية ،وعرضها عبر جميع المكتبات
الموسيقية ومنصات عــرض األغنيات
المصورة والصوتية.
ويـ ـعـ ـم ــل عـ ـب ــدال ــواح ــد عـ ـل ــى تـجـهـيــز
مجموعة مــن األغـنـيــات الـمـنـفــردة التي
تـ ـحـ ـم ــل ألـ ـ ــوانـ ـ ــا غـ ـن ــائـ ـي ــة وم ــوس ـي ـق ـي ــة
متنوعة ،بأفكار جــديــدة يحرص دائما
على اختيارها بحرص وتأن ،ألنه دائما
يبحث عن التميز والتجدد خاصة أمام
جمهوره في الوطن العربي الذي ينتظر
منه المختلف والمميز.

وكـ ــان داود شـ ــارك ف ــي ن ــدوة
بـعـنــوان "آف ــاق ال ــدرام ــا العربية
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة" ،ضـ ـم ــن ال ـب ــرن ــام ــج
ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــي ل ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان جـ ــرش
للثقافة والفنون بــدورتــه ال ــ،35
وش ـ ـ ــدد ح ـي ـن ـهــا ع ـل ــى ضـ ـ ــرورة
رفـ ــد ص ـنــاعــة الـ ــدرامـ ــا الـعــربـيــة
بــاإلمـكــانــات الــازمــة والتمويل
المناسب لــارتـقــاء بها ،وجعل
تأثيرها "إيجابيا" على تنشئة
المجتمع وتوجيه وعي أفــراده،
وفـ ــق عـ ـ ــادات وت ـقــال ـيــد وث ـقــافــة
المجتمع العربي.
ودع ـ ـ ـ ــا إل ـ ـ ــى أهـ ـمـ ـي ــة اب ـت ـك ــار
مـضـمــون فـنــي ودرامـ ــي يحاكي
واق ــع المجتمعات الـتــي تــأثــرت
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا بـ ــال ـ ـت ـ ـطـ ــور الـ ـمـ ـع ــرف ــي
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي ،الف ـت ــا إلـ ــى أن
"كورونا" كشفت عن مدى تراجع
جــاذب ـيــة ال ــدرام ــا م ـقــابــل تــوجــه
المشاهد العربي لمتابعة الدراما
الغربية والشرقية على المنصات
الرقمية .يذكر أن حسين شارك
في مهرجان الجونة السينمائي.

ً ً
رمضان أمينا عاما لرابطة
األدباء الكويتيين

خالد رمضان

●

خلف الخالدي

فضة المعيلي

أع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت راب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــة األدبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن تـ ــوزيـ ــع م ـنــاصــب
مـجـلــس اإلدارة ال ـج ــدي ــد ،وتــم
تـشـكـيــل الـمـجـلــس عـلــى النحو
ال ـتــالــي :األم ـيــن ال ـعــام د .خالد
عـبــدالـلـطـيــف رمـ ـض ــان ،وأم ـيــن
ال ـســر اإلعــام ـيــة أم ــل عـبــدالـلــه،
وأم ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـص ـ ـن ـ ــدوق الـ ـك ــات ــب
عبدالعزيز التويجري ،ورئيس
ال ـل ـج ـنــة ال ـث ـقــاف ـيــة وأكــادي ـم ـيــة
األدب الكاتب عبدالله البصيص،
ورئيس اللجنة اإلعالمية مزيد
ال ـم ـعــوشــرجــي ،ورئ ـي ــس لجنة

ال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـع ــام ــة د .مـحـمــد
الـبـغـيـلــي ،ود .خـلــف الـخــالــدي
عضوا.
وكـ ــانـ ــت انـ ـتـ ـخ ــاب ــات راب ـط ــة
األدبــاء أجريت في  19الجاري،
وت ـنــافــس عـلــى مـقــاعــد مجلس
اإلدارة  8مــر ش ـح ـيــن 7 ،منهم
ي ـم ـث ـلــون قــائ ـمــة األدبـ ـ ـ ــاء ،وهــم
د .خ ــال ــد رمـ ـض ــان واإلع ــام ـي ــة
أمل عبدالله وخلف الخالدي
وع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز الـ ـت ــويـ ـج ــري
ود .محمد البغيلي وعبدالله
البصيص ومزيد المعوشرجي،
بينما خاض األديب عبداللطيف
الخضر االنتخابات مستقال.

ً
تحتفل
م

نجي
نسيب
نادين
خيرت يحيي حفال في مهرجان
ً
الموسيقى العربية  9نوفمبر ببلوغ متابعيها  14مليونا
يـحـيــي ال ـمــوس ـي ـقــار عمر
خ ـ ـ ـيـ ـ ــرت حـ ـ ـف ـ ــا غ ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــا 9
ن ــوفـ ـمـ ـب ــر ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل ،ض ـمــن
حفالت مهرجان الموسيقى
ال ـعــرب ـيــة داخـ ــل دار األوبـ ــرا
المصرية في دورته الثالثين،
وسـ ــط إجـ ـ ـ ــراءات اح ـت ــرازي ــة
حفاظا على الجمهور.
ومـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر أن يـ ـق ــدم
خـ ـي ــرت خ ـ ــال ال ـح ـف ــل بــاقــة
م ـت ـنــوعــة م ــن أهـ ــم مــؤلـفــاتــه
خالل مشواره الفني العريق،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي أح ـ ـب ـ ـهـ ــا جـ ـمـ ـه ــوره
واعتاد على سماعها ،ومنها
"صابر يا عم صابر ،البخيل
وأنـ ـ ـ ـ ــا ،ل ـي ـل ــة الـ ـقـ ـب ــض ع ـلــى
فاطمة ،ضمير أبلة حكمت،
خلي بالك من عقلك ،قضية
عم أحمد ،مسألة مبدأ ،اللقاء
الـثــانــي ،عــارفــة ،إع ــدام ميت،
غوايش".
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــروف أن
الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــار عـ ـم ــر خ ـي ــرت
ل ــه ع ـش ــرات األع ـم ــال الفنية
داخ ـ ـ ـ ــل م ـ ـصـ ــر وخـ ــارج ـ ـهـ ــا،

عمر خيرت

وأه ـ ـم ـ ـهـ ــا "مـ ـ ـي ـ ــن م ـي ـح ـبــش
ف ــاطـ ـم ــة ،حـ ـنـ ـي ــن ،وال ـ ـلـ ــه مــا
طلعت شمس وال غربت ،زي
ما هي حبها ،وفيها حاجة
حلوة" ،وأحيا مؤخرا حفال
موسيقيا في مركز المنارة
بالتجمع الخامس ،حضره
عدد كبير من الجمهور ،مع
م ــراع ــاة تـطـبـيــق اإلج ـ ــراءات
االحترازية.

ن ـش ــرت ال ـم ـم ـث ـلــة الـلـبـنــانـيـ ـة
نادين نسيب نجيم صورة لها
باألبيض واألســود على مواقع
التواصل االجتماعي ،بمناسبة
وصـ ــول ع ــدد الـمـتــابـعـيــن على
صفحتها الى  14مليونا.
ّ
وعلقت نادين" :ما بعرف إذا
ّ
الـكــل مــن المحبين بــس بعرف
انــه األكثرية هيك وطالما انكم
م ـتــاب ـع ـيــن م ـع ـنــات ـهــا مـهـتـمـيــن
وأهال وسهال فيكم وتأكدوا اني
بـبــدالـكــم نـفــس ش ـعــور المحبة
واالهتمام واالحترام وعقبال ال
 ١٠٠مليون والله يزيد المحبين
ً
دايما ومني إلكم قلب كبير قلب
وسط وقلب صغير".
يذكر أن أحدث أعمال نادين
نسيب نجيم مسلسل "صالون
زهـ ـ ـ ــرة" ،وهـ ــو ع ـم ــل اج ـتـمــاعــي
يـنــاقــش فــي قصته الـعــديــد من
القضايا التي يعانيها المجتمع
في لبنان ،ويتخلله العديد من
المشاهد والمواقف الكوميدية
الـتــي تـقــع فيها زه ــرة صاحبة
الكوافير الحريمي.
ويشارك في بطولة المسلسل

نادين نسيب نجيم
مـجـمــوعــة كـبـيــرة م ــن الـنـجــوم،
مـنـهــم معتصم ال ـن ـهــار ،طوني
عـيـســى ،زي ـنــة م ـكــي ،ف ــادي أبــو
سمرا ،أنجو ريـحــان ،لين غرة،
رشا بالل ،علي سكر ،نهلة عقل
داوود ،ومن تأليف نادين جابر،
وإخراج جو بوعيد.

بدر بن غيث :الورش هدفها نشر الوعي
●

فضة المعيلي

ق ــدم ف ـنــان الـكــاريـكــاتـيــر بــدر
بــن غيث ورش ــة بـعـنــوان "تعال
نكرتر" ،نظمتها رابطة الشباب
الكويتي ،بالتعاون مع جمعية
المبادرين في مكتبة عبدالعزيز
الصرعاوي بمنطقة الخالدية.
وقال بن غيث إن "تلك الورش
المجانية التي نقدمها الهدف
م ـن ـه ــا ن ـش ــر الـ ــوعـ ــي وت ـع ــري ــف
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور بـ ـثـ ـق ــاف ــة الـ ـفـ ـن ــون
ب ــأن ــواع ـه ــا ،وفـ ــن ال ـكــاري ـكــات ـيــر

مــن الـفـنــون ال ـتــي ت ــزود الـنــاس
ب ــاالب ـت ـس ــام ــة وال ـ ـف ـ ــرح ،وهـ ــذه
ال ــورش ــة كــانــت فــرصــة لــوجــود
مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن
المحبين لهذا الفن ،حيث قمت
بتعليمهم أبجديات وأساسيات
فن الكاريكاتير بشكل مبسط".
ووج ـ ـ ــه الـ ـشـ ـك ــر إلـ ـ ــى رابـ ـط ــة
ال ـم ـبــادريــن الـكــويـت ـيــة ،مـشــددا
ع ـل ــى أن ال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـكــوي ـتــي
مقبل ومحب لكثير من الفنون
ال ـب ـص ــري ــة والـ ـمـ ـمـ ـي ــزة ،وال ـت ــي
تساهم في رفع الذوق العام.

توفي عــازف الكمان العراقي
ال ـش ـه ـيــر ف ــال ــح ح ـس ــن ف ــي أح ــد
مشافي العاصمة بغداد ،صباح
ً
أمــس ،عــن عمر يناهز  79عاما؛
أثر تعرضه لوعكة صحية ألمت
به منذ عدة سنوات.
وقالت وكالة "السومرية نيوز"
ال ـم ـح ـل ـي ــة ،إن ص ـ ــاة ال ـج ـن ــازة
للراحل حسن أقيمت ،ظهر أمس،
واق ـت ـصــرت عـلــى ع ــدد مــن األهــل
ً
واألص ــدق ــاء ال ـت ــزام ــا بــال ـقــرارات
ال ـح ـكــوم ـيــة م ــع تـفـشــي س ــاالت
جديدة من وباء كورونا.
ويـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــف مـ ـ ــوس ـ ـ ـي ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــون
ومـتــابـعــون ع ــازف الـكـمــان فالح
حـســن بــأنــه أح ــد أع ـمــدة تطوير
الـ ـغـ ـن ــاء ال ــريـ ـف ــي ،إذ رافـ ـ ــق أه ــم
أشــرطــة وأسـطــوانــات المطربين
الريفيين من خالل عزفه المتقن
ً
نوعا
على الـكـمــان ،ال ـ ّـذي جعله ّ
من اإلضافة الخالقة ،التي تحفز
المطرب على تقديم المزيد.
وتتسم تجربة الراحل بالغنى
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ـ ّـرد ،إذ م ـ ـ ـ ــارس الـ ـع ــزف
وال ـت ـل ـح ـي ــن م ـن ــذ خـمـسـيـنـيــات
القرن الماضي ،ودرس في معهد
األم ــل للمكفوفين وتــواصــل في
م ــراف ـق ــة أسـ ـم ــاء غ ـنــائ ـيــة مـهـمــة
م ـن ـه ــم :داخ ـ ــل ح ـس ــن ،وس ـل ـمــان
منكوب ،وعباد ألعماري وآخرين.
ولد فالح حسن في بغداد عام
 1942وفي أواخر الخمسينيات،
ً
ترأس فرقا موسيقية مصاحبة

ً
مكرما من الخالدي
بن غيث

فالح حسن
أله ــم ال ـم ـطــرب ـيــن ح ـي ـن ــذاك ،ولــه
ال ـف ـض ــل ف ــي اكـ ـتـ ـش ــاف أص ـ ــوات
غنائية ذاع صيتها.
فالح حسن عازف كمان مبدع
وع ــرف عـنــه إل ـمــامــه بـكــل أط ــوار
ً
غناء االبوذية ،وخصوصا ،التي
ترتكز منها على مقامي البيات
والـصـبــا مثل طــور المحمداوي
والغافلي والمستطيل وغيرها.
ولـ ـلـ ـفـ ـن ــان فـ ــالـ ــح حـ ـس ــن أث ــر
كبير في ديمومة وتطور الغناء
ال ــري ـف ــي ،إذ يـعـتـبــر ال ـم ـطــربــون
الــري ـف ـيــون فــالــح حـســن صــاحــب
مدرسة مهمة في العزف المنفرد،
وهـ ــو ال ـ ــذي ج ـعــل ال ـك ـم ــان اآلل ــة
الرئيسية فــي إنـتــاج الـمــواويــل،
وتجميل األطوار الغنائية ،بروح
إبداعية حساسة.
وتجول في مناطق العراق من

الـجـنــوب إل ــى الـشـمــال ،للتعرف
ع ـل ــى األط ـ ـ ـ ــوار ال ـغ ـن ــائ ـي ــة ال ـتــي
يـغـنـيـهــا أبـ ـن ــاء ت ـل ــك ال ـم ـنــاطــق،
ف ـ ـعـ ــرف ك ـ ــل األطـ ـ ـ ـ ـ ــوار ال ــري ـف ـي ــة
وال ـبــدويــة وغ ـنــاء أه ــل المنطقة
الغربية.
بدورها ،نعت نقابة الفنانين
العراقيين ،عازف الكمان الراحل
ً
َّ
المنية فجرا.
الذي وافته
وقالت النقابة في بيان" :ننعى
الفنان الكبير عازف الكمان فالح
حسن الذي وافته المنية فجر هذا
اليوم (أمس) ،سائلين المولى أن
يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم
ذويــه ومحبيه وزم ــاء ه الصبر
والسلوان".
وأض ــاف ــت ،أن "الـنـقــابــة كانت
قــري ـبــة م ـنــه طـ ــوال ف ـتــرة وعـكـتــه
َّ
الصحية إل أنه للقدر كلمة".

رحيل الفنان إسماعيل كرم
عقب معاناة مع المرض
توفي الفنان الشعبي الكويتي
والع ــب ن ــادي الـيــرمــوك لـكــرة القدم
ســاب ـقــا إس ـمــاع ـيــل ع ـلــي كـ ــرم ،بعد
معاناة مع المرض.
وبدأ الراحل أولى خطواته الفنية
في ستينيات القرن الماضيّ ،
وكون
فرقة للهبان ،وعقب ذلك أصر على
تعلم العزف على آلة العود ،فدشن
بــذلــك مــرحـلــة جــديــدة مــن مـشــواره
ال ـف ـن ــي ،ف ـب ـعــد ات ـق ــان ــه الـ ـع ــزف بــدأ
ي ـع ــزف وي ـغ ـنــي ل ـك ـبــار الـمـطــربـيــن
ال ـع ــرب ،ف ـتــارة يجنح إل ــى عمالقة
الطرب في مصر ،وأخرى في منطقة
ال ـخ ـل ـيــج ،ك ـمــا اش ـت ـهــر بــإحـيــائــه
أغنيات من التراث الكويتي.
وال ـ ـ ــراح ـ ـ ــل ف ـ ـنـ ــان ش ـع ـبــي
أصـ ـ ـي ـ ــل ،م ـت ـم ـس ــك ألق ـص ــى
درجة بالمنطوق الكويتي،
واألصـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــراث،
ويتقن الغناء بلهجات

كثيرة ،وتفرد من بين أفراد عائلته
بــأخــذ خ ــط ال ـفــن الـشـعـبــي ،فتعلم
ال ـ ـعـ ــود ع ـل ــى يـ ــد ص ــدي ـق ــه وج ـ ــاره
الملحن محمد الرويشد ،على أغنية
ال ـمــوس ـي ـقــار م ـح ـمــد ع ـبــدالــوهــاب
"خايف أقول اللي بقلبي" ،ثم غنى
لكبار الفنانين أمثال محمد عبده،
وطالل مداح ،حتى ّ
كون لنفسه فرقة
هـبــان ،مــع مهندس الـصــوت سالم
ع ـب ــاس ،وال ـف ـنــان الـشـعـبــي الـقــديــر
سـلـيـمــان ال ـق ـصــار ،وأص ـبــح نجما
بحفالت األعراس.

إسماعيل كرم

خبريات
إشادات بتنازل أيتن عامر
عن أجرها لعمل خيري

أشاد الجمهور بموقف
الفنانة أينت عامر بتنازلها
عن أجرها مقابل حلقة من
مسلسل شهر  ،١٠املذاع عبر
قنوات إم بي سي ،بعد عرض
الحلقة الخاصة بها.
وجاء تنازل أينت عن األجر
بعد اقتناعها بفكرة الحلقة
التي تقدم بشكل توعوي
عن ضرورة الكشف والعالج
املبكر لسرطان الثدي لدى
السيدات.
واعتبر الجمهور املصري،
عبر "فيسبوك" ،أن ذلك من أهم
أدوار الفنان ،ويجب أن يكون
له جانب توعوي ،نظرا ملا
له من رصيد لدى الجمهور،
وهذه األعمال تساهم في
املزيد من التوعية واالهتمام
باملحتاجني السيما املرضى
الذين يرقدون على األسرة
البيضاء.

غادة عادل وياسمين رئيس
تزيدان أزمة «بنات رزق»

بدأ صناع العمل السينمائي
بنات رزق ،خالل األيام
املاضية ،التحضيرات
لتصوير الفيلم األكشن
كوميدي الجديد الذي يجمع
في بطولته  ٤بطالت دفعة
واحدة.
وبمجرد بدء التحضير
والتعاقد مع الفنانة مي
عمر ،بعد الفنانة شيرين
رضا ،بدأت األزمات تدب في
العمل الجديد ،حيث اعتذرت
الفنانة زينة في البداية،
وبدأ الطاقم في البحث عن
البديل فورا.
وبعد االستقرار على كل من
النجمة نور والنجمة غادة
عادل ،لتولي بطولة العمل،
اعتذرت األخيرة بعد اعتذار
نور ،كما اعتذرت ياسمني
رئيس بعدها بساعات،
وزادت من أزمات العمل،
ويبحث مخرج العمل عن
حل لألزمة قبل انشغال
األبطال باملوسم الرمضاني.

ةديرجلا
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دوليات

إيران :ال خالف مع موسكو ...وواشنطن ستترك المنطقة

ّ
ّ
● بينيت :روسيا جارتنا الشمالية ● «الوكالة الذرية» تحذر من تكرار «سيناريو بيونغ يانغ» مع طهران
رغم التفاهمات اإلسرائيلية
 الروسية األخيرة ،نفتطهران وجود أي خالف
ّ
مع روسيا في سورية ،وذكر
سفيرها في دمشق دول
المنطقة بأن واشنطن ستترك
الشرق األوسط بالكامل.

غضب روسي
من تلكؤ طهران
باستئناف
التفاوض

ب ـع ــد إع ـ ـ ــان إس ــرائـ ـي ــل أن ـهــا
ج ــددت التفاهمات مــع موسكو
ح ــول حــريــة عملها فــي األج ــواء
السورية ضد الوجود اإليراني،
نـ ـف ــى الـ ـسـ ـفـ ـي ــر اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ل ــدى
سورية ،مهدي سبحاني ،أمس،
وجـ ــود أي خ ــاف م ــع مــوسـكــو،
ً
مؤكدا في المقابل ،أن الواليات
المتحدة ستترك منطقة الشرق
األوسط بالكامل ،و«لن يبقى أثر
ألي جندي أميركي» ،وذلك بينما
ي ـت ـصــاعــد ال ـح ــدي ــث ع ــن ان ـك ـفــاء
أميركي واسع عن منطقة الشرق
األوسط.
وتعكس تصريحات سبحاني
ع ــن ان ـس ـحــاب أم ـيــركــي مشكوك
ً
ً
ً
فـ ـي ــه ،رهـ ــانـ ــا إي ــرانـ ـي ــا إق ـل ـي ـم ـيــا
ً
خ ـط ـي ــرا ،فـيـمــا ت ــواص ــل ط ـهــران
تـ ّ
ـورط ـهــا بـمــواجـهــات عـلــى عــدة
جبهات إقليمية ،عبر دعم وكالء
ً
ً
مـحـلـيـيــن س ـيــاس ـيــا وع ـس ـكــريــا،
بالتزامن مع اعتمادها لمقاربة
غـ ــام ـ ـضـ ــة ،بـ ـ ـش ـ ــأن ب ــرن ـ ُّـام ـج ـه ــا
النووي ،باتت تثير تحفظ أقرب
داعميها على ا لـســا حــة الدولية
وتـ ـخ ــاط ــر ب ـت ــوح ـي ــد الـمـجـتـمــع
الـ ـ ــدولـ ـ ــي لـ ـجـ ـه ــة إع ـ ـ ـ ـ ــادة ف ــرض
ال ـع ـقــوبــات الــدول ـيــة ال ـتــي كــانــت
م ـف ــروض ــة ع ـل ـي ـهــا ،ت ـحــت الـبـنــد
الـ ـس ــاب ــع ،ق ـب ــل ت ــوق ـي ــع االتـ ـف ــاق
النووي عام .2015
وفي تصريحاته الصحافية،
ّ
ش ـ ـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر اإلي ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي ف ــي
ً
ً
سـ ــوريـ ــة هـ ـج ــوم ــا الذع ـ ـ ـ ــا عـلــى
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،وك ــذل ــك
على تركيا ،مــع تصاعد التوتر
فـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال سـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ــة ،ح ـي ــث
ت ــوج ــد ق ـ ــوات ع ـس ـكــريــة تــرك ـيــة.
وه ـ ــاج ـ ــم ال ـس ـف ـي ــر اإلي ـ ــران ـ ــي
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،وات ـه ـم ـهــا
بـ «التزام الصمت إزاء اعتداء ات
الكيان الصهيوني على سورية
ً
ال ـت ــي تـلـحــق أض ـ ـ ــرارا ب ـه ــا» ،في
ـارات ال ـج ــوي ــة
إشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى ال ـ ـغ ـ ـ ّ
والضربات التي تشنها إسرائيل
ُ
بـ ـه ــدف ض ـ ــرب م ــا ت ـط ـل ــق عـلـيــه
«م ـح ــاول ــة ت ـمــركــز الـمـيـلـيـشـيــات
اإليرانية» ،إال أنه تجاهل التعليق
على التصريحات اإلسرائيلية
ع ـلــى ل ـس ــان وزراء ف ــي حـكــومــة
نـ ـفـ ـت ــال ــي بـ ـيـ ـنـ ـي ــت ،ع ـ ــن ت ــوص ــل
إسرائيل وروسيا الى اتفاق على
تجديد سماح موسكو لتل أبيب
ب ـمــواص ـلــة حـمـلـتـهــا الـعـسـكــريــة
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ــا تـ ـسـ ـمـ ـي ــه م ـ ـح ـ ــاوالت
التموضع اإليرانية في سورية.
واكتفى سبحاني بالقول إن
«ما يجمع بالده مع روسيا هدف
مشترك فــي ســوريــة ،هــو إلحاق
الهزيمة باإلرهاب والوقوف في
ً
وج ــه رعــاتــه الــدولـيـيــن» ،مشيرا
إل ــى أن «الـمـعــركــة لــم تـنـتــهِ بعد،
وأعـتـقــد أنــه ال يــوجــد أي خــاف
بيننا وبين موسكو».

«الحضن العربي»
ووسـ ـ ــط ح ــدي ــث ع ــن ان ـف ـتــاح

ً
سنيا خالل لقاء في طهران أمس
خامنئي يحادث رجل دين

معارضة إسرائيلية لتصنيف
مؤسسات فلسطينية «إرهابية»

(ارنا)
أثار قرار وزير األمن
اإلسرائيلي بني غانتس
اعتبار ست من المؤسسات
الفلسطينية في الضفة
الغربية "منظمات إرهابية"
خالفات داخل الحكومة
اإلسرائيلية التي يرأسها
نفتالي بينت .وقالت
وزيرة البيئة تمار زندبرغ،
التي تنتمي إلى حركة
"ميريتس" اليسارية ،إن ثالث
مؤسسات على األقل من هذه
المؤسسات "هي منظمات
حقوقية عريقة ومعروفة،
وال يمكن أن تكون مرتبطة
باإلرهاب" .وأضافت زندبرغ،
أن ممثلي "ميريتس" في
الحكومة سيطالبون غانتس
بتقديم إيضاحات حول
قراره.

ليبيا :فتح الترشح
لالنتخابات بنوفمبر

خامنئي« :التطبيع» خطأ كبير
في إشارة إلى «اتفاقات إبراهيم» التي رعتها
الواليات المتحدة بين دول عربية وإسرائيل،
وصف المرشد اإليراني آية الله علي خامنئي
تطبيع العالقات مع تل أبيب بأنه «خطأ كبير
ضد الوحدة اإلسالمية يجب العودة عنه».
وقال خامنئي أمس« :يجب على الحكومات
ً
التي ارتكبت في المدة األخيرة خطأ كبيرا مع
الكيان الصهيوني الغاصب والظالم أن تتراجع
وتعود عن هــذا النهج» ،وذلــك خــال استقباله
عربي على سورية إلعادتها الى
«الحضن العربي» مقابل تقليص
الـنـفــوذ اإليــرانــي فــي هــذا البلد،
أكـ ــد س ـب ـحــانــي أن ب ـ ــاده تنظر
إل ــى م ــا ي ـج ــري بـشـكــل إيـجــابــي
بهذا الخصوص «ألنه يصب في
مصلحة تخفيف آالم و مـعــا نــاة
ّ
ويمهد األرضية لالزدهار
دمشق،
والنمو في هذا البلد».
في المقابل ،وغداة إعالن أحد
وزرائ ــه عــن موافقة روسـيــا على
منح اسرائيل حرية الحركة في
األج ــواء الـســوريــة ،أش ــاد رئيس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ن ـف ـتــالــي
بينيت بنتائج أول لقاء جمعه مع
الرئيس الروسي فالديمير بوتين
في سوتشي األسبوع الماضي.
وص ــرح بـيـنـيــت ،فــي مستهل
جلسة حكومية أسبوعية ،أمس،
ً
ً
ب ــأن االج ـت ـمــاع «ك ــان ج ـيــدا جــدا
ً
ً
وم ـت ـع ـم ـق ــا» ،مـ ــؤكـ ــدا أن الـمـلــف
ال ـ ـسـ ــوري ات ـخ ــذ م ـك ــان ــة خــاصــة
ضمن أجندته.

ال ـم ـش ــارك ـي ــن ف ــي ال ـم ــؤت ـم ــر الـ ــدولـ ــي ل ـلــوحــدة
ً
اإلسالمية التي تنظمه طهران سنويا تزامنا
مع ذكرى المولد النبوي.
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،ات ـه ــم خــام ـن ـئــي واش ـن ـطــن
بأنها أنشأت تنظيم «داع ــش» الــذي يقف وراء
الـتـفـجـيــرات األخ ـيــرة الـتــي اسـتـهــدفــت الشيعة
ً
في أفغانستان ،معتبرا أن «مــن تربى على يد
األميركيين» يحاول «إيجاد الفتن بين المسلمين
أينما استطاع».

وقـ ــال« :بـحـثـنــا األوض ـ ــاع في
ً
س ــوري ــة بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ،عـلـمــا
بأن الروس هم جيراننا من جهة
الشمال إلــى حــد مــا ،فمن المهم
أن ن ــدي ـ ّـر األوضـ ـ ـ ــاع ال ـح ـســاســة
والـ ـمـ ـع ــق ــدة ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة ه ـن ــاك
بسالسة ومن دون أي خلل».
وذكـ ـ ــر أن ـ ــه وب ــوت ـي ــن تــوصــا
إلــى «اتفاقات جيدة ومستقرة»،
في إشارة إلى احتفاظ إسرائيل
ب ـ ـحـ ـ ّ
ـريـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــل فـ ـ ــي األجـ ـ ـ ـ ــواء
ال ـس ــوري ــة ال ـت ــي تـخـضــع لـنـفــوذ
الـقــوات الروسية .ولفت إلــى أنه
وجـ ـ ــد لـ ـ ــدى ال ــرئـ ـي ــس ال ــروس ــي
«أذنــا صاغية بشأن احتياجات
إسرائيل األمنية».
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ب ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــت إل ـ ـ ـ ـ ــى أن
م ـحــادثــاتــه م ــع بــوتـيــن تـنــاولــت
ال ـت ـطــورات ح ــول بــرنــامــج إي ــران
ً
النووي ،مشددا على أن المرحلة
الـ ـمـ ـتـ ـق ــدم ــة ال ـ ـتـ ــي ب ـل ـغ ـه ــا ه ــذا
البرنامج «تثير قلق الجميع».
وت ــزام ــن ذل ــك م ــع ت ـقــاريــر عن

استعراض «خرائط تصوير جوي
إسرائيلية» للجغرافيا السورية
ت ـض ـمـنــت م ــواق ــع وج ـ ــود إيـ ــران
والقوات التابعة لها ،خالل لقاء
بينيت وبوتين.
وأف ـ ـ ــادت ال ـت ـق ــاري ــر ،ن ـقــا عن
مصادر ،بأن بينيت طلب «إعادة
تفعيل تفاهم خفض التصعيد
فـ ـ ــي جـ ـ ـن ـ ــوب سـ ـ ــوريـ ـ ــة ب ــإبـ ـع ــاد
الــوجــود اإليــرانــي  80كيلومترا
شماال» عن الجوالن المحتل.

سالح الجو جاهز
في م ــوازاة ذلــك ،رأى مسؤول
ف ــي سـ ــاح ال ـج ــو اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
ي ــد ّع ــى أ مـ ـي ــر الزار ،أن «إ ي ـ ـ ــران
ً
تمثل خطرا على دول المنطقة».
وخــال مؤتمر في قاعدة عوفدا
الـجــويــة ،حيث تـجــرى تدريبات
الـعـلــم األزرق بـمـشــاركــة  7دول،
إلى جانب إسرائيل ،أكد الزار أن
«سالح الجو اإلسرائيلي جاهز،

ومـسـتـعــد لـلـقـتــال فــي أي اتـجــاه
تـقــرر حـكــومــة إســرائـيــل ذهابنا
نحوه».

شمخاني والمليارات
ووسـ ـ ـ ــط أج ـ ـ ـ ــواء ت ـص ـع ـيــديــة،
ّ
علق مستشار المرشد اإليراني،
أمـ ـي ــن ال ـم ـج ـل ــس األع ـ ـلـ ــى لــأمــن
القومي ،األدميرال علي شمخاني،
أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ـ ـ ـ ــرار إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل
تخصيص ميزانيةّ ،
تقدر بنحو
م ـل ـيــار ون ـص ــف ال ـم ـل ـيــار دوالر،
الس ـت ـه ــداف ال ـب ــرن ــام ــج ال ـن ــووي
ً
اإليراني ،معتبرا أنه «يجب على
الكيان الصهيوني التركيز على
تــوف ـيــر ت ـمــويــل ب ـع ـشــرات اآلالف
مــن مـلـيــارات الـ ــدوالرات إلصــاح
األضرار التي ستنجم عن رد فعل
إيران الصادم».

سيناريو كوريا الشمالية
فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،ذك ــر الـمــديــر
ال ـع ــام ل ـلــوكــالــة الــدول ـيــة للطاقة
ال ـ ــذري ـ ــة ،راف ــائـ ـي ــل غـ ــروسـ ــي ،أن
الوكالة ال تملك إمكانية الوصول
إل ــى كــامـيــرات مــراقـبــة فــي إي ــران،
ً
محذرا من عدم مراقبة المنشآت
ال ـ ـن ـ ــووي ـ ــة اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة وتـ ـ ـك ـ ــرار
السيناريو الكوري الشمالي.
ً
وأضـ ــاف غ ــروس ــي« :أن ــه نـظــرا
لـ ـع ــدم ت ـ ـعـ ــاون ط ـ ـهـ ــران ،لـ ــم تـعــد
الوكالة تشرف بشكل كامل على
ب ــرن ــام ـج ـه ــا الـ ـ ـن ـ ــووي ،وخ ــاص ــة
منشأة كرج»ّ .
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ ر م ـ ـ ـ ــن أن فـ ـش ــل

الدبلوماسية قد تكون له عواقب
س ـي ــاس ـي ــة ب ـع ـي ــدة ال ـ ـمـ ــدى عـلــى
منطقة الشرق األوســط والعالم،
ً
مستشهدا بتجربة قطع التعاون
بين الوكالة الدولية وبيونغ يانغ.
وأعرب عن تمنياته بلقاء وزير
الخارجية اإليــرانــي حسين أمير
عـبــدالـلـهـيــان قــريـبــا «ل ــرف ــع ســوء
الفهم الحاصل بيننا» ،لكنه أشار
إلى عدم وجود «أي دليل إلى اآلن
عـلــى ذه ــاب إي ــران نـحــو صناعة
القنبلة النووية».
وت ـ ــزام ـ ــن ذلـ ـ ــك م ـ ــع ت ـص ــري ــح
ال ـم ـن ــدوب ال ــروس ــي ال ــدائ ــم لــدى
ال ـم ـن ـظ ـمــات ال ــدول ـي ــة ف ــي فـيـيـنــا
مـيـخــائـيــل أول ـي ــان ــوف ح ـمــل في
ط ـيــاتــه عـ ــدم رضـ ــا ع ــن ال ـمــوقــف
اإليـ ــرانـ ــي الـم ـت ـل ـكــئ بــاسـتـئـنــاف
الجولة السابعة من المفاوضات
الــرامـيــة إلحـيــاء االت ـفــاق الـنــووي
المقيد لطموحات طهران الذرية.
وكتب أوليانوف عبر «تويتر»،
ً
ردا على تصريحات عبداللهيان
ب ــأن بـ ــاده س ـت ـعــود إل ــى طــاولــة
ً
ً
فيينا قــريـبــا ،قــائــا« :قــريـبــا ،هل
يعرف أحد ما تعنيه تلك العبارة
ً
عمليا؟!».
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،أكـ ــد رئ ـيــس
ل ـج ـنــة ال ـت ـخ ـط ـيــط ف ــي ال ـبــرل ـمــان
اإلي ـ ــران ـ ــي ح ـم ـي ــد رض ـ ــا حــاجــي
بــابــايــي ،أم ــس ،أن نـصــف سكان
الـ ـب ــاد ب ـح ــاج ــة إلـ ــى م ـس ــاع ــدات
مـعـيـشـيــة ع ــاج ـل ــة ،ب ـس ـبــب ســوء
األوض ــاع االقتصادية التي ّ
تمر
بـهــا ال ـبــاد الـخــاضـعــة لعقوبات
أميركية خانقة.
(طهران  -وكاالت)

اشتباكات تغلق وسط الخرطوم ...وشح الوقود يتفاقم

السيسي :مصر تحت خط الفقر المائي

«الحرية والتغيير» تحذر من «انقالب زاحف» واتهامات ألنصار البشير باقتحام المؤسسات

«ال بديل عن اتفاق متوازن حول سد النهضة»
● القاهرة  -حسن حافظ

غــداة تجديد «قــوى الحرية والتغيير»
دعمها لرئيس الحكومة السودانية عبدالله
ح ـم ــدوك وت ـحــذيــرهــا م ـمــا أس ـم ـتــه «أزم ــة
مفتعلة عـلــى شـكــل ان ـقــاب زاحـ ــف» ،أقــدم
معتصمون ،يطالبون بحل مجلس الوزراء،
بمحيط الـقـصــر الــرئــاســي فــي الـخــرطــوم،
أمس ،على إغالق الطرق وسط العاصمة،
في حين استخدمت الشرطة الغاز المسيل
للدموع لتفريق المتظاهرين بالقرب من
مقر وزارة الخارجية.
وأض ـ ــرم أن ـص ــار االع ـت ـص ــام ،الـ ــذي بــدأ
منذ أسبوع ،النيران في اإلطارات وأغلقوا
شارع النيل ومداخل جسر «المك نمر» ،لكن
ً
الشرطة نجحت بفتحها الحقا.
وشهد وسط العاصمة عمليات كر وفر
بين المحتجين وقــوات األمــن التي كثفت
انتشارها في الشوارع الجانبية.
وبالتزامن ،شهد محيط سجن كوبر في
الخرطوم ،حيث يقبع الرئيس المعزول عمر
البشير ،إجراءات أمنية مكثفة ،وتعزيزات
عـسـكــريــة ،غ ــداة اقـتـحــام مـحـتـجــون مبنى
وزارة اإلعالم ،والوكالة الرسمية «سونا».
ون ـ ــددت وزارة اإلع ـ ــام بــاالن ـت ـهــاكــات
أمس ،الفتة إلى أن «التحريض على الهيئة
العامة لإلذاعة والتلفزيون من فلول النظام
السابق وآخرين يتزايد».
كما عمدت القوى األمنية ،إلى توسيع
دائرة إغالق محيط القيادة العامة للجيش،
ونشر عدد من الجنود.
وفي وقت يغلق محتجون قبليون من
«نـ ـظ ــارات ال ـب ـج ــا» ،م ـنــذ ن ـحــو ش ـهــر مــرفــأ
بورتسودان الرئيسي في شرق البالد ،نقل
عن وزيــر الطاقة جادين علي عبيد قوله،

سلة أخبار

محتجون ضد المكون العسكري بـ»مجلس السيادة» يتظاهرون في الخرطوم الخميس الماضي (رويترز)
إن ال ـخ ــرط ــوم قـ ــررت وق ــف دخـ ــول الـسـفــن
التي تحمل الــوقــود إلــى المياه اإلقليمية
السودانية ،لتجنب فرض غرامات بسبب
التأخير في تفريغ الشحنات.
وأضـ ــاف ال ــوزي ــر أن الـ ـس ــودان «يــواجــه
ّ
شحا في المخزون االستراتيجي للمواد
البترولية».
وذك ـ ــر م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ف ــي بـ ـي ــان ،أن
«إمـ ـ ـ ــدادات ال ــوق ــود ت ــأث ــرت بـسـبــب إغ ــاق
خط األنابيب الناقل لمشتقات الوقود من
بورتسودان للجيلي والشجرة» ،فيما تشهد
ً
إم ــدادات البنزين اسـتـقــرارا ،بينما يتأثر
إمداد الغازولين وغاز الطهي.

وأم ــس األول ،لــوحــت «ن ـظ ــارات البجا»
بالتحرك باتجاه انفصال شرق البالد عن
الخرطوم في حال لم تنفذ السلطة المركزية
مـطــالـبـهــا ال ـتــي تـضـمـنــت الـمـطــالـبــة بحل
الحكومة وتشكيل حكومة عسكرية وإلغاء
بند باتفاص الـســام الموقع مــع حركات
متمردة يخص المنطقة الشرقية.
وت ـ ــأت ـ ــي ت ـ ـلـ ــك الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات ف ـ ــي وقـ ــت
تتصاعد الخالفات بين الـقــادة المدنيين
والعسكريين الــذيــن يـتـشــاركــون السلطة
االنتقالية في البالد ،عقب محاولة انقالب
عسكري في سبتمبر الماضي.
وفي حين يدعم ائتالف من مجموعات

مسلحة متمردة وأحزاب سياسية انشقت
ع ــن «ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر» ،ق ـبــل أســاب ـيــع،
الجيش ،الذي اتهم األحزاب المدنية بسوء
اإلدارة واحـتـكــار الـسـلـطــة ،ودع ــا إل ــى حل
حكومة حمدوك ،نظمت مظاهرات حاشدة،
الخميس الماضي في العاصمة ،ألنصار
ومــؤيــدي «الـحــريــة والـتـغـيـيــر» ،للمطالبة
بتسليم الـحـكــم لـلـمـكــون الـمــدنــي وإبـعــاد
ً
العسكريين عــن السلطة و فـقــا لما تنص
عليه الوثيقة الدستورية المنظمة للمرحلة
االنتقالية التي تم االتفاق عليها عقب عزل
البشير عام .2019
(الخرطوم ـ وكاالت)

وسط جمود في ملف مفاوضات سد النهضة اإلثيوبي،
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ،أمس ،إن مصر
ً
ترزح تحت خط الفقر المائي ،مشددا على أنه ال بديل عن
ً
توقيع اتـفــاق «مـتــوازن ومـلــزم قــانــونــا» حــول ســد النهضة
اإلثيوبي.
وفي كلمة خالل افتتاح الدورة الرابعة ألسبوع القاهرة
للمياه ،قال السيسي إن بالده وضعت خطة استراتيجية
إلدارة ا لـمــوارد المائية حتى عــام  ،2037بتكلفة تقديرية
مبدئية  50مليار دوالر ،لمواجهة تحدي أن نصيب الفرد
من المياه في مصر ال يتجاوز  560مترا مكعبا سنويا ،في
الوقت الذي عرفت األمم المتحدة الفقر المائي ،على أنه ألف
ً
متر مكعب من المياه للفرد سنويا ،الفتا إلى أن مصر هي
أكثر الدول جفافا في العالم.
ورأى الــرئـيــس الـمـصــري أن أكـبــر دول ــة عــربـيــة سـكــانــا،
تعتمد بـشـكــل شـبــه حـصــري عـلــى مـيــاه نـهــر الـنـيــل ،التي
تأتي من خــارج الـحــدود ،لــذا تضع هــذه المعادلة المائية
الصعبة حالة مصر كنموذج مبكر ،لما يمكن أن يصبح
عليه الوضع في العديد من بلدان العالم ،في المستقبل
القريب مع استمرار تحديات الندرة المائية وعدم التمكن
من تكريس التنسيق والتعاون العابر للحدود على نحو
يتسم بالفعالية.
وقالت مصادر مصرية لـ «الجريدة» ،إن الجهود األخيرة
التي تقودها الكونغو بصفتها الرئيس الحالي لالتحاد
اإلفريقي ،لم تنجح حتى اآلن في تحريك الموقف.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ــد وزي ـ ـ ــر الـ ـ ـم ـ ــوارد ال ـم ــائ ـي ــة والـ ـ ـ ــري مـحـمــد
عبدالعاطي ،في كلمته ،أن مصر تعاني عجزا مائيا يبلغ
 %90من مواردها المتجددة ،وتعيد استخدام  %35من تلك
الموارد لسد الفجوة المائية ،كما أن مصر تعد واحدة من
أكثر الدول المعرضة لتأثير التغيرات المناخية ،مثل ارتفاع
منسوب سطح البحر ،والذي يعرض ثلث الدلتا للغرق ،أو
موجات الحرارة العالية ،أو التغير في إيراد نهر النيل.

تعتزم مفوضية االنتخابات
في ليبيا فتح باب الترشح
النتخابات الرئاسة والبرلمان
في شهر نوفمبر المقبل.
وقال رئيس المفوضية ،عماد
السايح ،في مؤتمر ،أمس" :إن
فتح باب الترشح لالنتخابات
النيابية والرئاسية سيكون
حال استكمال االستعدادات
الفنية واللوجستية".
وأضاف" :حسب تقديراتنا،
سنعلن فتح باب الترشح في
النصف األول من الشهر المقبل".
وتابع" :لن نحيد عن التزامنا
بإجراء انتخابات حرة ونزيهة،
ولن نتساهل مع أي محاولة
للنيل من سمعة المفوضية".

كوسوفو تطرد
دبلوماسيين روسيينْ
ْ

ذكر تلفزيون كوسوفو الرسمي
أن دبلوماسيين روسيين غادرا
البالد ،أمس األول ،بعد اتهام
بريشتينا لهما بتعريض
أمنها القومي للخطر ،وهي
خطوة وصفتها موسكو بأنها
استفزاز سافر .وفي وقت
سابق ،أعلنت وزارة خارجية
كوسوفو ،الشخصين غير
مرغوب فيهما ً
بناء على أوامر
من رئيسة كوسوفو فيوزا
عثماني .وكتبت عثماني عبر
"تويتر" أن كوسوفو "مصممة
على محاربة النفوذ الخبيث
لالتحاد الروسي ووكالئه
بالمنطقة" .في المقابل ،وصفت
الخارجية الروسية الخطوة
بأنها "استفزاز سافر موجه
ضد موسكو ودورها البناء في
البلقان".

قتلى بسقوط صاروخ
على حي بذمار اليمنية

سقط صاروخ باليستي ،أمس،
على حي سكني بمدينة ذمار
شمالي اليمن؛ مما أدى إلى
سقوط ضحايا مدنيين.
وذكرت تقارير محلية ،أن
الصاروخ الباليستي سقط
بالقرب من مركز تدريب
للشرطة العسكرية ،وهو أحد
المعسكرات التي تطلق منها
جماعة "أنصار الله"" الحوثية
الصواريخ الباليستية نحو
المحافظات الخاضعة للحكومة
اليمنية .ورجحت التقارير أن
يكون سقوط الصاروخ على
حي النجدة بالخطأ بعد فشل
محاولة إطالقه.

ةديرجلا
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الصدر لطهران :وقف التدخالت أو قطع العالقات
الحكيم والحلبوسي واألكراد يقاطعون «اجتماع المالكي» ...واعتصام الفصائل يقترب من «الخضراء»
في إشارة مباشرة الى إيران،
قال رجل الدين الشيعي
النافذ مقتدى الصدر ،الفائز
األكبر باالنتخابات األخيرة،
إنه يجب إجراء حوار مع دول
الجوار التي تتدخل في الشأن
العراقي ،وقطع العالقات
معها في حال لم ينجح ذلك
بكف تدخلها.

غ ـ ــداة ت ـحــذيــره ل ـق ــوى ال ــداخ ــل
ً
خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا الـ ـمـ ـحـ ـس ــوب ــة ع ـلــى
إي ـ ــران م ــن زع ــزع ــة الـسـلــم األهـلــي
وج ــر ال ـعــراق إل ــى الـفــوضــى لعدم
قناعتها بنتائجها المخيبة في
االنتخابات البرلمانية التي جرت
في  10أكتوبر الجاري ،وجه زعيم
ال ـت ـيــار ال ـص ــدري مـقـتــدى الـصــدر
ّ
رسالة شديدة اللهجة حــث فيها
دول الجوار على عدم التدخل في
شؤون العراق أو المس بسيادته.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان ن ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــره عـ ـل ــى
«تويتر» ،هــدد الصدر باستخدام
«م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات ت ـ ـصـ ــل ل ـت ـق ـل ـيــص
التعامالت االقتصادية والتمثيل
ال ـ ــدب ـ ـل ـ ــوم ـ ــاس ـ ــي وغ ـ ـي ـ ــره ـ ــا م ــن
اإلجراءات الصارمة المعمول بها
ً
ً
دول ـيــا وإقليميا حــال ص ــدور أي
فـعــل يـمــس بــالـسـيــادة الـعــراقـيــة»،
ً
رافضا «أي تدخل إقليمي أو دولي
وبــاألخــص فــي تشكيل الحكومة
واالنتخابات باعتبار أن ما يجري
مـ ــن مـ ـف ــاوض ــات أو اعـ ـت ــراض ــات
ع ـلــى ال ـن ـتــائــج م ــا ه ــو إال ص ــراع
ديمقراطي».
وشدد الصدر على أن سياسة
ال ـ ـع ـ ــراق فـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ــع دول
الـ ـ ـج ـ ــوار فـ ــي ال ـم ــرح ـل ــة الـمـقـبـلــة
ت ـقــوم عـلــى أسـ ــاس ع ــدم الـتــدخــل
بالشؤون الداخلية ،والعمل على
توطيد العالقات وإيجاد مشاريع
مشتركة عـلــى الـمـسـتــوى األمـنــي
واالقتصادي والتجاري والصحي
وت ـف ـع ـي ــل ال ـ ـ ـ ــدور ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي
المشترك.
وأوضح أن «التعامل مع الدول
ذات التدخل الواضح سيكون من
خــال فتح حــوار عالي المستوى
ً
ل ـم ـنــع ذل ـ ــك م ـط ـل ـق ــا ،وإذا كــانــت
هـ ـن ــاك اسـ ـتـ ـج ــاب ــة فـ ـه ــذا مــرحــب
ب ــه وإال فـسـيـتــم ال ـل ـج ــوء لـلـطــرق
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة لـمـنــع
ً
ذلــك» ،متعهدا بــأن «يعمل العراق
ع ـلــى ح ـمــايــة الـ ـح ــدود والـمـنــافــذ
والمطارات والتشديد في هذا األمر.

الكاظمي والمالكي

الخنجر
يزاحم الحلبوسي
على رئاسة
البرلمان

ف ــي ال ـس ـي ــاق ،ذك ـ ــرت صحيفة
«ف ــاي ـن ـن ـش ــال ت ــايـ ـم ــز» أن ص ـنــاع
ال ـس ـي ــاس ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة رأوا أن
حـ ـك ــوم ــة قـ ــويـ ــة ل ـك ـت ـل ــة الـ ـص ــدر
بقيادة رئيسها الحالي مصطفى
الكاظمي ،من شأنها كبح جماح
نفوذ الفصائل الموالية إليران.
ووفق الصحيفة األميركية ،فإن
«انـتـصــار الـصــدر قــد يـعــزز فرص
تولي الكاظمي واليــة ثانية ،ألنه
نال استحسان الغرب لنيته كبح
جماح الميليشيات المتحالفة مع
إيران ،رغم أن جهوده واجهت ردود
فـعــل عــدائ ـيــة عـ ــززت فـقــط ضعف
الدولة».
وإذ أش ــارت الصحيفة إلــى أن

قوات األمن تتصدى للمحتجين قرب المنطقة الخضراء في بغداد الثالثاء الماضي
ً
ال ـكــاظ ـمــي أص ـب ــح م ـع ـت ـمــدا على
دع ــم الـصــدريـيــن ،أك ــدت أن الـقــوة
العسكرية للمسلحين الموالين
ً
إليران تضمن لهم أن يكونوا جزءا
من المعادلة.

اجتماع اإلطار
وفـ ــي تــأك ـيــد ل ـل ـت ـصــدع ال ـحــاد
داخ ــل البيت الشيعي ،قــرر زعيم
ائ ـ ـتـ ــاف دولـ ـ ـ ــة ال ـ ـقـ ــانـ ــون نـ ــوري
الـمــالـكــي ،قـصــر اجـتـمــاع «اإلط ــار
التنسيقي» الذي استضافه للمرة
الثانية بمنزله ،أمــس ،على بحث
سبل الخروج من أزمة االنتخابات
ال ـح ــال ـي ــة وم ــوج ــة االعـ ـت ــراض ــات
ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا ،ول ـ ـي ـ ــس لـ ـلـ ـتـ ـح ــالـ ـف ــات
ً
السياسية ،مؤكدا أن جميع القوى
الوطنية تداولت األفكار واآلليات
لمعالجة واح ـت ــواء األزمـ ــة ومنع
تداعياتها وإع ـطــاء المتضررين
حقهم حتى ال تخرج المطالبات
عن إطارها الشرعي.
وقبل رفضه المشاركة باجتماع
«اإلطار التنسيقي» بمنزل المالكي،
حذر رئيس تيار الحكمة الوطني
ع ـم ــار ال ـح ـك ـيــم ،خ ــال اسـتـقـبــالــه
وزيــر الخارجية فــؤاد حسين ،من
أن «الجميع خاسر إذا مــا ذهبت
األم ــور إلــى االنـســداد السياسي»،
ً
حــاثــا كــل األط ـ ــراف عـلــى الـتـنــازل
لمصلحة ال ـع ــراق وشـعـبــه الــذي
ينتظر أن تسهم االنتخابات في
تغيير واقعه الخدمي والمعيشي.
وأك ــد الـحـكـيــم ضـ ــرورة تحمل

المفوضية والـسـلـطــة القضائية
مسؤولياتهما في النظر بجدية
للطعون إلعطاء صورة ناصعة عن
ً
الديمقراطية ،مشددا على «ضرورة
اتباع الطرق القانونية والسلمية
في المطالبة بالحقوق».
كما رفض الزعيم السني محمد
الحلبوسي واألكراد المشاركة.

العسكري والعامري
فـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذه األث ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاء ،وص ـ ــف
ال ـم ـســؤول األم ـنــي لـكـتــائــب حــزب
الـلــه «أب ــو عـلــي الـعـسـكــري» أمــس،
االنتخابات بأنها «مؤامرة دولية
ً
ساهمت بها أطراف دولية» ،داعيا
إلى توسيع االحتجاجات لتشمل
مناطق ومدن العراق كافة.
وانتقد العسكري موقف مجلس
ً
األمن حول االنتخابات ،قائال ،إن
«بـيــانــه الـسـيــئ الـصـيــت يــؤكــد ما
قلناه مــن أن االنتخابات مؤامرة
دولية ساهمت فيها أطراف محلية،
والـشـعــب بـكــل أطـيــافــه وبأكثرية
واضحة قال كلمته :إننا لن نسكت
ع ـلــى هـ ــذه ال ـجــري ـمــة الـتــاريـخـيــة
ً
مهما بلغت التضحيات» ،داعيا
إلى «توسعة ساحات االحتجاج،
واالعتصام من أقصى العراق إلى
أقصاه».
ب ــدوره ،هاجم تحالف «الفتح»
ب ــرئ ــاس ــة هـ ـ ــادي الـ ـع ــام ــري ب ـيــان
مجلس األم ــن ،ال ــذي هنأ حكومة
الكاظمي بنجاح االنتخابات وأكد
ً
نزاهتها ،قائال ،في بيان« ،فوجئنا

ب ـب ـيــان مـجـلــس األم ـ ــن ال ـ ــذي هنأ
بنجاح االنتخابات قبل أن تحسم
الطعون القانونية ،على الرغم من
االعـتــراضــات الكثيرة مــن غالبية
ال ـقــوى السياسية والمرشحين،
وهو أمر يخرج المنظمة الدولية
وبـعـثـتـهــا م ــن ال ـح ـي ــادي ــة ويـثـيــر
التساؤالت حول دورها فيما جرى
ً
ويجرى ،خصوصا أن المراقبين
الدوليين والمحليين السيما بعثة
االتحاد األوروبــي سجلت العديد
من المخالفات في يوم االنتخابات
وإعالن النتائج».
وأكـ ـ ـ ــد تـ ـح ــال ــف ال ـ ـعـ ــامـ ــري أن
«االسـتـجــابــة لمطالب الجماهير
وال ـقــوى السياسية بــإعــادة العد
والفرز اليدوي لجميع المحطات
ً
ح ــق ل ــن ن ـت ـنــازل عـنــه أب ـ ــدا ،وكـمــا
أش ــار إل ـيــه ال ـقــانــون ون ــرف ــض أي
تدخل خــارجــي فــي كــل مــا يتعلق
باالنتخابات».

تهديد بالعنف
ً
دوليا ،أعرب االتحاد األوروبي
ع ــن أس ـف ــه ل ـل ـت ـه ــدي ــدات األخ ـي ــرة
ال ـمــوج ـهــة لـمــوظـفــي بـعـثــة األم ــم
المتحدة ومفوضية االنتخابات
ً
وغيرهما من الهيئات ،مشيرا إلى
أن «الـتـصــويــت ي ــوم االنـتـخــابــات
ً
ً
كان سلميا ومنظما إلى حد كبير
وت ـم ـكــن ال ـنــاخ ـبــون م ــن التعبير
بحرية عن إرادتهم».
وقــال المتحدث باسم االتحاد
األوروبـ ـ ــي ل ـل ـعــاقــات الـخــارجـيــة

(رويترز)
بيتر سـتــانــو فــي ب ـيــان ،إن «هــذه
المظاهر العنيفة ال مكان لها في
الديمقراطية ،ومعالجة أي طعن
أو ش ـكــوى تتعلق بــاالنـتـخــابــات
ً
عبر اإلجراءات القانونية» ،معربا
ع ــن الـتـطـلــع إل ــى الـعـمــل م ــن كثب
مــع الـحـكــومــة المقبلة فــي تنفيذ
اإلصالحات الضرورية التي يطالب
بها الشعب العراقي.

اعتصام متواصل
وع ـ ـش ـ ـيـ ــة ان ـ ـت ـ ـه ـ ــاء م ـه ـل ـت ـه ــم
لمفوضية االنتخابات ،واصل أمس
،أنصار الحشد الشعبي والفصائل،
ً
التي سجلت تراجعا غير مسبوق
فـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،اع ـت ـصــام ـهــم
المستمر منذ يوم الثالثاء الماضي
فــي المنطقة الـخـضــراء وحــاولــوا
للمرة الثانية التصعيد واقتحام
خط الصد األول لكن قوات الفرقة
الخاصة تصدت لهم.
وبعد تهديدات «عصائب أهل
ال ـ ـحـ ــق» ب ـق ـي ــاد ق ـي ــس ال ـخــزع ـلــي
ب ــاقـ ـتـ ـح ــام ال ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـش ــدي ــدة
التحصين ،نقل المحتجون مكان
االع ـ ـت ـ ـصـ ــام م ـ ــن أم ـ ـ ـ ــام مــؤس ـســة
الشهداء إلى الجسر المعلق على
مدخل مقرات الحكومة والبرلمان
والبعثات األجنبية ،وسط مراقبة
من السفارة األميركية وتجهزها
ً
تحسبا ألي طارئ.
ومع إغالق المنطقة الخضراء،
شهدت طرق وجسور رئيسية في
بغداد ازدحامات مرورية خانقة مع

بداية ال ــدوام الرسمي للموظفين
والعاملين للقطاع العام ،والطلبة
الجامعيين.

ف ــي غ ـض ــن ذلـ ـ ــك ،أكـ ــد تـحــالــف
«ع ــزم» بــزعــامــة خميس الخنجر،
أمـ ـ ـ ــس ،إصـ ـ ـ ـ ـ ــراره عـ ـل ــى م ـنــاف ـســة
رئـيــس الـبــرلـمــان الـســابــق محمد
الـ ـحـ ـلـ ـب ــوس ــي ،واخ ـ ـت ـ ـيـ ــار إحـ ــدى
الشخصيات الـمــوالـيــة لــه لتولي
ً
منصب رئيس البرلمان ،الفتا إلى
أن ــه سـيـقــدم ع ــدة مــرشـحـيــن لهذا
المنصب بعد عقد الجلسة األولى
لمجلس النواب المنتخب.
وق ـ ــال ال ـق ـي ــادي ف ــي الـتـحــالــف
والـ ـف ــائ ــز ب ــاالنـ ـتـ ـخ ــاب ــات مـحـمــد
ع ـ ـبـ ــدربـ ــه ،لـ ــوكـ ــالـ ــة «ش ـ ـ ـفـ ـ ــق» ،إم
«منصب رئيس البرلمان للمكون
السني ويحق ألي نائب الترشح
ً
على هــذا الـمـنـصــب» ،مـشـيــرا إلى
أن «تحالف عــزم لــم يحدد رئيس
الـبــرلـمــان ،وبـعــد الـمـصــادقــة على
نتائج االنتخابات وعقد الجلسة
األولى للمجلس سيتم االتفاق على
اختيار شخصية مـحــددة لتولي
المنصب».
ويتولى السنة رئاسة البرلمان
الـعــراقــي بموجب ع ــرف سياسي
متبع منذ اإلطاحة بالنظام السابق
عام  ،2003في حين يتولى األكراد
رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،والـشـيـعــة
رئاسة الوزراء.
(بغداد ،بروكسل -وكاالت)

مشاورات مع دول أخرى عقب إعالن الرئيس التركي ،في حين
أشارت وزارتا خارجية النرويج والدنمارك إلى أن سفارتيهما
في أنقرة لم تتلقيا أي إخطار من السلطات التركية.
وقال مدير االتصاالت بوزارة الخارجية النروجية ،ترود
مــاسـيــدي« :سفيرنا لــم يفعل أي شــيء يستدعي الـطــرد»،
ً
ً
مضيفا »:تــرك ـيــا ت ــدرك ج ـيــدا وجـهــة نـظــر ال ـنــرويــج حــول
هذه القضية نحن سنواصل دعوتها لالمتثال للمعايير
الديموقراطية وسـيــادة القانون التي التزمت بها الدولة
بموجب االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان».
وك ــان ــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وفــرن ـســا وألـمــانـيــا وكـنــدا
والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وفنلندا،
قد دعت في بيان مشترك االثنين الماضي إلى اإلفراج عن
كافاال ،معتبرة أن «استمرار احتجازه يثير الشكوك حول
الديموقراطية وسيادة القانون في تركيا».

وتتهم السلطات التركية كــافــاال ،بـ «السعي إلــى زعزعة
ً
استقرار تركيا» ،حيث سيمثل مجددا أمام المحكمة في 26
نوفمبر المقبل.
ً
واستهدف كافاال خصوصا ألنه دعم في  2013التظاهرات
المناهضة للحكومة التي عرفت آنذاك باسم حركة «جيزي»،
ً
والتي استهدفت إردوغان ،حين كان رئيسا للوزراء ،ثم اتهم
بأنه حاول «إطاحة الحكومة» خالل محاولة االنقالب الفاشلة
في .2016
عـلــى صـعـيــد آخ ــر ،يـعـتــزم الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رج ــب طيب
ً
ً
ً
إردوغان إجراء زيارة إلى أذربيجان غدا تستغرق يوما واحدا،
في زيارة هي الثالثة في أقل من عام.
وقــالــت وكــالــة «األن ــاض ــول» ،إن الرئيس األذربيجاني
إلهام علييف سيستقبل نظيره التركي في مراسم رسمية،
ً
مضيفة نقال عن مصادر أن إردوغان سيشارك في مراسم

بدء تشغيل مطار فضولي الدولي ،وهو أول مطار شيدته
أذربيجان في إقليم ناغورني كارباخ بعد السيطرة عليه
أثر حرب خاطفة مع أرمينيا العام الماضي.
وأمس األول هاجم أمين المجلس األعلى لألمن القومي
اإليراني ،علي شمخاني ،في تغريدة عبر «تويتر» ،إردوغان
بسبب تصريحه ان إيــران تتجنب الحرب مع أذربيجان
بسبب عالقة باكو مع إسرائيل.
ً
وقال شمخاني متسائال« :هل تضخيم الهيبة المزعومة
ّ
حاكم يدعي قيادة العالم
للكيان الصهيوني من جانب
ٍ
اإلسالمي ،يعكس قوته أو إسالميته؟».
إلى ذلك ،بعد معلومات عن إقفال مكتب المرشد األعلى
علي خامنئي في باكو ،وبالتزامن مع حجب بعض المواقع
الدينية «الموالية إليران» في أذربيجان ،تم السبت إطالق
صفحة «تويتر» لخامنئي ،باللغة األذربيجانية التركية.

الصين تعزز أمن حدودها البرية
خ ـطــابــا بـمـنــاسـبــة م ـ ــرور نصف
ق ـ ــرن ع ـل ــى انـ ـضـ ـم ــام ب ـ ـ ــاده إل ــى
المنظمة العالمية الـيــوم ،كشفت
وزارة ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة أن
مسؤولين أميركيين وتايوانيين
اجـتـمـعــوا عــن ُبـعــد ي ــوم الجمعة
من أجل «مناقشة ركزت على دعم
قدرة تايوان على المشاركة بشكل
هادف في األمم المتحدة».
وأض ــاف ــت الـ ـ ـ ــوزارة ف ــي ب ـيــان:
«المشاركون األميركيون شددوا
ع ـلــى الـ ـت ــزام ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
بالمشاركة الـهــادفــة لـتــايــوان في
منظمة الصحة العالمية واتفاقية
األمـ ــم الـمـت ـحــدة اإلط ــاري ــة بـشــأن
ت ـغ ـ ّـي ــر الـ ـمـ ـن ــاخ ون ــاقـ ـش ــوا سـبــل
تسليط الضوء على قدرة تايوان
عـ ـل ــى ال ـم ـس ــاه ـم ــة فـ ــي ال ـج ـه ــود
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـم ـج ـم ــوع ــة ك ـب ـي ــرة
م ــن ال ـق ـض ــاي ــا» .وشـ ـك ــرت وزارة
الـخــارجـيــة الـتــايــوانـيــة الــواليــات
المتحدة على «دعمها القوي».

مسحات كورونا لسكان منغوليا الذاتية الحكم شمال الصين أمس
و تـشـهــد منطقة بـحــر الصين
ال ـج ـنــوبــي ت ــوت ــرات ذات أط ــراف
متعددة ،ونظرا ألن الصين تعتبر
أن هذا البحر بغالبيته يقع ضمن
سيادتها ،فإنها تخوض نزاعا مع
دول أخرى ،كما أنها تعتبر جزيرة

باريس تضع أحدث أقمارها
العسكرية في المدار

في إشارة جديدة على نقل
التوترات الجيوسياسية
إلى الفضاء ،وضعت فرنسا
ً
في المدار ،أمس األول ،قمرا
ً
اصطناعيا لالتصاالت
ّ
العسكرية قدم على أنه
ّ
تكنولوجية وإحدى
جوهرة
ركائز سيادتها.
وبعد أسابيع قليلة من
اإلذالل الذي ّ
تعرضت له
باريس بعدما ألغت أستراليا
ً
ً
عقدا ضخما لالستحواذ
على غواصاتها لمصلحة
واشنطن ،انطلق صاروخ
«أريان  »5من قاعدة كورو
ً
في غويانا حامال القمر
االصطناعي «آ  »4ضمن
برنامج سيراكوز ،ومن شأنه
السماح للجيوش الفرنسية
المنتشرة في كل أنحاء العالم
بالتواصل بسرعة عالية
ً
ً
ً
وبأمان تام ،برا وبحرا وجوا
ومن داخل الغواصات .وقد
اكتملت المهمة بنجاح بعد
 38دقيقة و 41ثانية من عملية
اإلطالق.

واشنطن تنقل روسيا لقائمة
«الجنسيات المشردة»

أصدرت الخارجية األميركية
وثيقة رسمية صنفت روسيا
ضمن «الجنسيات المشردة»
التي ال يستطيع مواطنوها
الحصول على تأشيرة هجرة
أميركية على أراضي بالدهم.
وفي الوثيقة المنشورة التي
تم تعديلها في  21أكتوبر
الجاري أدرجت روسيا في
قائمة «الجنسيات المشردة»
التي تعني الدول التي ال
توجد على أراضيها قنصلية
أميركية أو يكون الوضع
السياسي أو األمني فيها
ً
ً
هشا أو غامضا إلى درجة ال
تسمح للموظفين القنصليين
المحدود عددهم بمعالجة
طلبات الحصول على
تأشيرة الهجرة إلى الواليات
المتحدة.

إثيوبيا تهاجم تيغراي
ً
جوا للمرة السابعة

وسط األزمة مع الهند ُ
وحكم «طالبان» و«كورونا»
أق ـ ـ ــرت الـ ـصـ ـي ــن ،أم ـ ــس األول،
ً
ق ــان ــون ــا ل ـت ـعــزيــز أمـ ــن ح ــدوده ــا
ال ـبــريــة ،وس ــط أزم ــة ال ـح ــدود مع
الهند وقلق من أن تتأثر بتبعات
س ـي ـطــرة «ط ــالـ ـب ــان» ع ـلــى الـحـكــم
في أفغانستان ،وأن ينتقل إليها
فيروس كورونا من جنوب شرق
آسيا.
ولن ّ
يغير قانون الحدود البرية
ب ــال ـض ــرورة كـيـفـيــة ال ـت ـعــامــل مع
تأمين الحدود عندما يدخل حيز
التنفيذ أول يناير المقبل ،لكنه
يـعـكــس ث ـقــة ال ـص ـيــن الـمـتـنــامـيــة
بقدرتها على إدارة حدودها.
وت ــراق ــب ال ـص ـيــن ع ــن ك ـثــب ما
يحدث في أفغانستان المجاورة،
حيث عادت «طالبان» إلى السلطة
ف ــي أغ ـس ـط ــس ،وذ ّل ـ ــك لـلـحـيـلــولــة
دون اح ـت ـم ــال ت ــدف ــق الــاج ـئ ـيــن
أو اإلســامـيـيــن المتطرفين عبر
الـحــدود لالنضمام إلــى الويغور
المسلمين فــي إقليم شينغيانغ

أوباما :أميركا والعالم
يمران بنقطة تحول

رئيس البرلمان

• إردوغان يزور أذربيجان الفتتاح أول مطار في كاراباخ • خامنئي يعود إلى باكو على «تويتر»

الصيني .والجنود الصينيون في
مواجهة مع القوات الهندية منذ
أبــريــل  2020عند حــدود البلدين
في مرتفعات الهيمااليا.
وتبذل الصين جهودا مضنية
أي ـض ــا إلبـ ـق ــاء فـ ـي ــروس ك ــورون ــا
بـ ـعـ ـي ــدا عـ ــن حـ ـ ــدودهـ ـ ــا ،بـ ـع ــد أن
ســاه ـمــت ع ـم ـل ـيــات ال ـع ـب ــور غير
القانونية هذا العام من ميانمار
وفيتنام في زيادة حاالت اإلصابة
في مقاطعتي يونان وجوانجشي
الجنوبيتين على التوالي.
وه ــذه هــي أول مــرة تخصص
فيها الصين ،التي أسست قبل 72
عاما ،قانونا يحدد كيفية إدارة
وحـمــايــة حــدودهــا الـبــريــة البالغ
طولها  22ألــف كيلومتر ،والتي
تشترك فيها مــع  14دول ــة ،منها
ال ـقــوة العظمى الـســابـقــة روسـيــا
وكوريا الشمالية المسلحة نوويا.
على صعيد آخــر ،وقبيل إلقاء
الرئيس الصيني شي جينبينغ

سلة أخبار

أعلن الرئيس األميركي
األسبق باراك أوباما أن
الواليات المتحدة والعالم
يقفان اآلن عند «نقطة تحول»،
ً
رغم أن هناك تيارا يمارس
«سياسة االنحطاط واالنقسام
والصراع».
وحذر أوباما ،خالل ظهور
انتخابي لدعم مرشح الحزب
الديمقراطي تيري مكوليف
ضد الجمهوري جلين
يونجكين المدعوم من خليفته
دونالد ترامب لمنصب حاكم
والية فرجينيا ،من «العودة
إلى الفوضى التي تسببت
في الكثير من األضرار» ،في
تلميح إلى والية ترامب.
وقال« :الخبر السار هو أن
هناك طريقة أخرى يمكننا
من خاللها أن نتعاون ونحل
المشاكل الكبيرة».

محاوالت الحتواء «أزمة السفراء» بين تركيا والدول العشر
أث ــار ق ــرار الرئيس التركي رجــب طيب إردوغـ ــان بطرد
سفراء  10دول بينها الواليات المتحدة وألمانيا وفرنسا
طالبت بــاالفــراج عــن الـمـعــارض عثمان كــافــاال ردود فعل
«حذرة» من الدول المعنية ،في حين أشارت معلومات إلى
ً
أن خطوطا دبلوماسية فتحت في محاولة الحتواء األزمة
والحؤول دون طرد السفراء ،ألن هكذا خطوة ستكون لها
تداعيات.
وقالت وزارة الخارجية األميركية ،إنها تنتظر توضيح
الجانب التركي بينما كان الوضع أكثر حدة على الجانب
األوروبـ ـ ـ ــي ،إذ انـتـقــد رئ ـيــس ال ـبــرل ـمــان األوروبـ ـ ـ ــي ،ديفيد
ً
ساسولي ،قــرار إردوغ ــان معتبرا أنــه «مؤشر على التوجه
االستبدادي للحكومة التركية» ،وأضاف« :لن نخاف .الحرية
لعثمان كافاال».
وفي برلين ،أكدت وزارة الخارجية األلمانية أنها تجري

دوليات

تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي
جزءا ال يتجزأ من أراضيها.
م ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ــؤك ــد
رئـيـســة ت ــاي ــوان ،ت ـســاي إن ــغ ون،
أن تــايـبـيــه مـلـتــزمــة بــالــدفــاع عن
دي ـمــوقــراط ـي ـت ـهــا ض ــد ع ــدوان ـي ــة

(شينخوا)

ّ
الصين المتزايدة ،وحذرت من أن
المنطقة ستشهد «عواقب كارثية»
إذا سقطت تايوان في يد الصين.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي
ً
جــو ب ــاي ــدن ،أخ ـي ــرا ،أن الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة س ـت ــداف ــع ع ــن ت ــاي ــوان

إذا ت ـعـ ّـرضــت لـهـجــوم مــن جانب
الـصـيــن ،وأوض ــح متحدث باسم
البيت األبيض أن أحد التشريعات
األميركية يلزم الواليات المتحدة
بمساعدة تــايــوان في الــدفــاع عن
نفسها.

أعلنت المتحدثة باسم
الحكومة اإلثيوبية سالماويت
ّ
كاسا أن الجيش شن أمس
غارة جوية على منشأة
يسيطر عليها المتمردون في
غرب تيغراي ،في سابع ضربة
جوية على هذه المنطقة في
األسبوع األخير.
ُ
وقالت كاسا« :استهدفت
اليوم الجبهة الغربية لماي
ُ
تسبري التي كانت تستخدم
كمركز تدريب وقيادة عسكرية
للجماعة اإلرهابية جبهة
تحرير شعب تيغراي ،بغارة
جوية».

ةديرجلا
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رياضة

«األولمبي» يواصل تدريباته...
وتوقيت تصفيات «الرابعة» يتغير
يواصل منتخبنا األولمبي
ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـق ـ ــدم تـ ــدري ـ ـبـ ــاتـ ــه فــي
ا لــوا حــدة ظـهــر ا لـيــوم بتوقيت
ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــاصـ ـ ـم ـ ــة
األوز بـكـيــة طشقند ،استعدادا
لخوض منافسات المجموعة
الـ ـ ـ ــراب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــام ف ــي
اوزب ـك ـس ـتــان خ ــال الـفـتــرة من
 27ا لـ ـج ــاري ح ـتــى  2نــو فـمـبــر
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،ضـ ـم ــن ال ـت ـص ـف ـي ــات
الـمــؤهـلــة لـبـطــولــة ك ــأس آسـيــا
تحت  23سنة.
ويركز الجهاز الفني بقيادة
ال ـمــدرب االسـبــانــي غونزاليس
وم ـســاعــده مـحـمــد ال ـعــزب على
ت ـن ـف ـيــذ ب ـع ــض ال ـج ـم ــل الـفـنـيــة
وال ـ ـت ـ ـك ـ ـت ـ ـي ـ ـك ـ ـيـ ــة ،إلـ ـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
االسـتـقــرار على التشكيل الــذي

حازم ماهر

سيخوض به اللقاء االفتتاحي
امام منتخب بنغالدش.
ويدخل الالعب خالد صباح
ت ــدري ــب الـ ـي ــوم ،م ــن اج ــل حسم
مصيره بالمشاركة في المباراة
األولـ ــى ،وسـيـتــم وض ــع الــاعــب
إلى جانب بندر السالمة وناصر
فـ ــالـ ــح تـ ـح ــت الـ ـمـ ـجـ ـه ــر ،ح ـيــث
تـعــرضــوا لــإصــابــة فــي الـفـتــرة
الماضية.
إلـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ثـ ـ ـم ـ ــة ارتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاح
مـشــوب بــالـحــذر داخ ــل الجهاز
الـ ـفـ ـن ــي عـ ـطـ ـف ــا عـ ـل ــى ت ــواض ــع
مستوى المنافس في المباراة
االف ـت ـتــاح ـيــة ،وإم ـكــان ـيــة حصد
نـقــاط تـعــزز مــوقــف الـفــريــق في
المنافسة وخطف بطاقة التأهل،
ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن نـ ـت ــائ ــج ال ـم ـن ـت ـخــب

األوزبـكــي سيتم شطبها كونه
سيستضيف البطولة في العام
المقبل.
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ب ـه ــدف ق ــات ــل م ــن ح ـس ـيــن كــرم
ف ــي آخ ــر  5ث ـ ــوان ،أوقـ ــف "ب ــرق ــان"
قطار انتصارات السالمية وألحق
بــه الهزيمة األول ــى فــي منافسات
الدوري الممتاز لكرة اليد بنتيجة
 ،25-26فــي الـمـبــاراة التي جمعت
الفريقين أمس على صالة الشيخ
س ـعــد ال ـع ـبــدال ـلــه ،ض ـمــن الـجــولــة
الخامسة من عمر المسابقة.
بذلك رفع برقان رصيده الى 6
ً
نقاط ،مرتقيا الــى المركز الثالث،
بينما توقف رصيد السالمية عند
 8نقاط في المركز الثاني.

فوز الفحيحيل
وفــي مـبــاراة أخ ــرى جــرت أمس
األول ،ضمن نفس المرحلةّ ،
عمق
الفحيحيل جــراح منافسه القرين
ب ـفــوزه عليه بنتيجة  ،21-31في
المباراة التي جمعتهما على صالة
الشيخ سعد العبدالله ،ليرفع الفائز
رص ـي ــده إل ــى  3ن ـقــاط ف ــي الـمــركــز
ال ـســابــع ق ـبــل األخـ ـي ــر ،بـيـنـمــا ظل
الخاسر في قاع الترتيب بال رصيد.
جاءت المباراة سريعة ،وظهر
الفحيحيل بــأداء متزن وخطوط
متقاربة من البداية ،بعدما اعتمد
على دف ــاع صلب وهـجــوم منظم
بقيادة التونسي الياس الزمال،

جانب من مباراة السالمية وبرقان (تصوير جورج رجي)
الذي نجح في قيادة دفة الفريق
بتمريرات متقنة ليوسف العجمي
على الدائرة ،واإليراني افشين في
الخط الخلفي.
في المقابل ظهر القرين بشكل
م ـق ـب ــول الس ـي ـم ــا أن ـه ــا ال ـم ـب ــاراة
األول ــى تحت قـيــادة مــدرب فريق
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب بـ ــال ـ ـنـ ــادي ال ـت ــون ـس ــي
عـ ــاشـ ــور حـ ـسـ ـن ــي ،الـ ـ ـ ــذي ت ــول ــى
المهمة بشكل مــؤقــت ،بعد إقالة
ال ـ ـمـ ــدرب ال ـمــون ـت ـي ـن ـغــري رات ـك ــو

ل ـس ــوء ال ـن ـتــائــج ،وح ـ ــاول لملمة
شتات الفريق ،لكن كثرة األخطاء
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ،خـ ـص ــوص ــا ع ـلــى
مستوى الدفاع ،منحت الفحيحيل
الفرصة لحسم اللقاء بفارق كبير.

فوز الصليبيخات
ومن جانب آخــر ،انفرد فريق
الصليبيخات بقمة دوري الدرجة
ً
األولـ ـ ــى م ــؤقـ ـت ــا إث ـ ــر فـ ـ ــوزه عـلــى
نظيره الجهراء  ،19 -29كما تغلب

«االنضباط» تستدعي
الفضلي

تدريب المنتخب األولمبي لكرة القدم أمس في أوزبكستان

برقان يوقف قطار السماوي في «ممتاز اليد»
•

باختصار

النصر على الساحل بنتيجة -31
 ،18وذلــك في المباراتين اللتين
ج ــرت ــا أم ـ ــس األول ع ـل ــى صــالــة
االتحاد ضمن الجولة الخامسة.
وبـ ــذلـ ــك رفـ ـ ــع ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات
رصيده إلى  10نقاط في المركز
األول ،وارتقى النصر إلى المركز
الـ ـث ــال ــث ب ـ ـ ــ 6ن ـ ـقـ ــاط ،ب ـي ـن ـمــا ظــل
ال ـج ـه ــراء ب ـ ــ 4ن ـق ــاط ف ــي ال ـمــركــز
الـخــامــس ،والـســاحــل فــي المركز
األخير بدون رصيد.

من جهة أخرى ،قررت اللجنة
المنظمة للمجموعة بالتنسيق
مع مسؤولي االتحاد اآلسيوي

خصم  %20من
رواتب العبي األبيض
كشف نائب رئيس جهاز الكرة
في نادي الكويت ،عادل عقلة ،عن
عقوبات وقعها الجهاز اإلداري
على العبي األبيض ،سواء كانوا
مـحـلـيـيــن أو م ـح ـتــرف ـيــن ،خـصــم
بـ ــواقـ ــع  20ب ــال ـم ـئ ــة مـ ــن روات ـ ــب
شهر أكتوبر ،وذلــك على خلفية
ال ـخ ـس ــارة ب ـهــدف ـيــن م ــن دون رد
ف ــي ن ـهــائــي غ ــرب ك ــأس االت ـحــاد
اآلسيوي أمام المحرق البحريني.
وق ـ ـ ـ ــال ع ـق ـل ــة إن ه ـ ـنـ ــاك ع ــدم
رضا عن أداء األبيض منذ بداية
ال ـم ــوس ــم ،ح ـتــى ف ــي ال ـم ـبــاريــات
ال ـتــي حـقــق فـيـهــا ال ـفــريــق ال ـفــوز،
مشيدا بدعم إدارة النادي وتوفير
كــل مــا يـحـتــاج إلـيــه األب ـيــض من
معسكرات وما شابه ذلك.
وع ـل ــى صـعـيــد إق ــال ــة ال ـم ــدرب
التونسي فتحي الجبال ،أكد عقلة
أن األمر مطروح ،بيد أن المدرب
هو من سيقود التدريبات خالل
األيام المقبلة.
ي ـ ــذك ـ ــر أن الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت يـ ــواجـ ــه
الـ ـ ـي ـ ــرم ـ ــوك عـ ـن ــد الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة إال
رب ـع ــا م ـس ــاء الـ ـي ــوم ،ف ــي م ـب ــاراة
م ــؤج ـل ــة م ــن ال ـج ــول ــة ال ـمــاض ـيــة
مــن ا لـبـطــو لــة التنشيطية ضمن
منافسات المجموعة الثالثة ،التي
يـتـصــدرهــا الـســالـمـيــة وخـيـطــان،
ولكل منهما  6نقاط.

ت ـغ ـي ـي ــر ت ــوقـ ـي ــت الـ ـمـ ـب ــاري ــات،
حيث ستقام المباريات الست
لـلـمـجـمــوعــة ف ــي تــوقـيــت واح ــد

فـ ــي ال ـث ــال ـث ــة عـ ـص ــرا ب ـتــوق ـيــت
أوزبـ ـكـ ـسـ ـت ــان ،ال ـ ــواح ـ ــدة ظ ـهــرا
بتوقيت الكويت.

«الرماية» يؤكد استعداده
لتنظيم بطولة ولي العهد
أكــد رئـيــس ن ــادي الــرمــايــة دعـيــج العتيبي اسـتـعــدادات الـنــادي
وجاهزيته لتنظيم بطولة سمو ولي العهد السنوية الكبرى للرماية
ً
المقررة ما بين  4و 6نوفمبر المقبل ،وستكون تدشينا لموسمه
الرياضي المحلي .2022-2021
وقــال العتيبي ،فــي مؤتمر صحافي عقد أمــس األول ،فــي مقر
النادي بمجمع ميادين الشيخ صباح األحمد األولمبي ،إن البطولة
تشمل إقامة مسابقات في رمايات "المسدس" و"البندقية" و"تراب"
و"سكيت" و"القوس والسهم" لفئات الرجال والسيدات والناشئين.
وأوضح أن النادي أضاف للمسابقة هذا العام منافسات خاصة
ً
لذوي اإلعاقة بهدف دعم رياضة المعاقين ،الفتا كذلك إلى أن نسخة
هذا العام تشهد مشاركة كبيرة من رماة النادي والحرس الوطني
واالتحاد الرياضي العسكري واتحاد الشرطة الرياضي وسيتم فتح
المجال لمشاركة رماة من الدول الخليجية الشقيقة.
وأفاد بأن رعاية سموه للبطولة تجسد اهتمامه ودعمه للرماية
الكويتية التي اعتادت على تحقيق اإلنجازات الكبرى.

«الناشئين» في الجهراء
مــن جــانـبــه ،كشف رئـيــس اللجنة المنظمة للبطولة أمـيــن سر
النادي عبيد العصيمي في المؤتمر ،أن البطولة ستقام في المقر
الرئيسي للنادي الــذي يستضيف منافسات الــرجــال والسيدات
وذوي اإلعاقة فيما يستضيف فرع النادي بالجهراء منافسات فئة
الناشئين التي ستنطلق بها البطولة للمرة األولى قبل أن تتوالى
ً
باقي المسابقات تباعا.

فضية األطباق الطائرة
من جانب آخر ،فاز منتخب الكويت للرماية بالميدالية الفضية
في بطولة كأس رئيس االتحاد الدولي للعبة لرماية األطباق الطائرة
المتواصلة في مدينة الرنكا القبرصية بعد فوز الرامي األولمبي
عبدالله الطرقي بالمركز الثاني في مسابقة رماية "السكيت".

كأس الطائرة ينطلق اليوم بـ  5مباريات تأهل اسكواش الكويت لدور الثمانية بـ «الخليجية»
•
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ت ـن ـط ـل ــق الـ ـ ـي ـ ــوم م ـن ــاف ـس ــات
النسخة الـ  54من بطولة كأس
االتحاد للكرة الطائرة للموسم
الــريــاضــي  ،2022-2021بإقامة
 5مـبــاريــات ضـمــن ال ــدور األول
للمسابقة ،حيث يلتقي في 5.30
مساء القادسية مع التضامن،
وف ــي  7.30م ـســاء ال ـج ـهــراء مع
الشباب ،وتجرى المباراتان على
صالة االتحاد بمجمع صاالت
الشيخ سعد العبدالله ،بينما
ي ـحــل ف ــي  7.00م ـس ــاء الـعــربــي
ض ـي ـف ــا ث ـق ـي ــا عـ ـل ــى الـ ـي ــرم ــوك
ب ـ ـم ـ ـشـ ــرف ،ض ـ ـمـ ــن مـ ـن ــافـ ـس ــات
المجموعة االولى.

وفي المجموعة الثانية تقام
مباراتان في  6.00مساء ،حيث
يستضيف فريق الكويت (حامل
اللقب) منافسه برقان الصاعد
حــدي ـثــا ل ـ ــدوري األض ـ ــواء على
صالة كيفان ،ويحل في الثانية
الـ ـصـ ـلـ ـيـ ـبـ ـيـ ـخ ــات ضـ ـيـ ـف ــا ع ـلــى
الساحل.

نظام البطولة
وتـقــام بطولة الـكــأس بنظام
جديد من قسمين ،األول عبارة
ع ـ ــن "دوري ت ــأ هـ ـيـ ـل ــي" تـقـســم
فـيــه ف ــرق ال ــدرج ــة األولـ ــى ال ــ11
الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـب ـط ــول ــة إل ــى
م ـج ـمــوع ـت ـيــن ،ت ـت ـن ــاف ــس فـيـمــا
بينها بنظام ال ــدوري مــن دور

واحـ ــد ،وي ـتــم احـتـســاب الـنـقــاط
حـســب الـنـظــام ال ــدول ــي ،بحيث
تتأهل مــن كــل مجموعة الفرق
االربعة االوائــل لــدور الثمانية،
وسيقام بنظام خروج المغلوب
مــن م ــرة واحـ ــدة ،ثــم ال ــدور قبل
النهائي والنهائي.

السجل القياسي
وأقيمت بطولة كأس االتحاد
للكرة الطائرة  53مرة ،ويحمل
فريق القادسية الرقم القياسي
ف ــي عـ ــدد م ـ ــرات الـ ـف ــوز بــالـلـقــب
ب ــرص ـي ــد  17م ـ ــرة ،ي ـل ـيــه ن ــادي
ال ـكــويــت  15مـ ــرة ،وكــاظ ـمــة 13
م ــرة ،بينما ظـفــر بــه الـعــربــي 7
مرات والجهراء مرة واحدة.

ت ـ ــاه ـ ــل الع ـ ـب ـ ــا مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـبـ ـن ــا ال ــوطـ ـن ــي
لـ ــاس ـ ـكـ ــواش ،تـ ـح ــت  19س ـ ـنـ ــة ،حـسـيــن
الــزع ـتــري وس ـعــد ســويــد ل ــدور الـثـمــانـيــة
في البطولة الخليجية المقامة حاليا في
الـكــويــت على مــاعــب مــركــز الشيخ سالم
الصباح الدولي في جنوب السرة.
وك ـ ـ ـ ــان ال ـ ــزعـ ـ ـت ـ ــري فـ ـ ــاز عـ ـل ــى زم ـي ـل ــه
عبدالرحمن المغربي  -3صفر ،بينما تغلب
ســويــد عـلــى ال ـس ـعــودي عـبــدالـلــه ابــراهـيــم
 -3صـفــر لـيـتــأهــا ال ــى جــانــب زميليهما
عبدالرحمن الهاشم وخالد الفارسي.
وأسـفــرت باقي المنافسات في دور الـ
 16عن فوز سالم المالكي (من قطر) على
عبدالرزاق الكوهجي (البحرين) بنتيجة
.1 -3
وفــي مـبــاراة مثيرة ،تغلب القطري
محمد العماري على السعودي منصور
الـ ـم ــول ــد ب ـن ـت ـي ـجــة  ،2 -3واسـ ـتـ ـط ــاع

مرتضى منصور بعد حكم القضاء اإلداري:
سأعود لرئاسة الزمالك بعد مباراة القمة
•

القاهرة  -ةديرجلا

•

قضت محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة في
مصر ،أمــس ،بقبول طعن مرتضى منصور ،رئيس
الزمالك السابق ،وإيقاف قرار وقفه ،واستبعاد مجلس
إدارة النادي.
وعلق منصور على حكم عودة مجلسه إلى الزمالك،
قائال إن الحكم عــادل وأنـصــف المجلس ضــد القرار
التعسفي مــن وزارة الـشـبــاب والــريــاضــة ،مــؤكــدا أن
المجلس السابق سيعود بالكامل مرة أخرى.
وأضــاف أن قــرار القضاء اإلداري بعودته لرئاسة
النادي وبطالن قرار وزير الشباب والرياضة انتصار
ل ـل ـحــق والـ ـع ــدال ــة ،وت ــأك ـي ــد ع ـلــى ص ـحــة مــوق ـفــه من
المخالفات المنسوبة إليه.
وكان مجلس إدارة نادي الزمالك السابق قدم طعنا
أمام محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة ،طالب فيه
بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس اإلدارة،
واختصم في الطعن وزير الشباب والرياضة ،بعد قرار
تشكيل لجنة مؤقتة إلدارة وتسيير أعمال النادي.
وأوضح منصور أنه لن يبدأ تنفيذ إجراءات حكم
القضاء اإلداري إال بعد مباراة القمة أمام األهلي في

الدوري المصري ،حفاظا على تركيز
ال ـف ــري ــق .وم ــن الـمـنـتـظــر أن
يلتقي الزمالك مــع األهلي
 5نوفمبر المقبل ،ضمن
منافسات الجولة الثالثة
ل ـ ـل ـ ــدوري الـ ـمـ ـص ــري فــي
الموسم الجديد الذي ينطلق
اليوم.
ونفى رئيس الزمالك وجود نية
لــديــه بــإقــالــة الـفــرنـســي باتريس
كارتيرون ،المدير الفني للفريق،
ع ـقــب الـ ـع ــودة ل ـم ـمــارســة مـهــام
عمله ،مؤكدا أن المدرب هو من
ه ــرب فــي وق ــت ســابــق ،ولــم يكن
لدى اإلدارة اتجاه لرحيله.
وأشارت مصادر قضائية إلى أنه
يجوز لوزارة الشباب والرياضة الطعن
على الحكم في المحكمة اإلدارية العليا
في مدة أقصاها  60يوما ،مضيفة أنه
إذا لم يتم الطعن في تلك الفترة فسيصبح
الحكم نهائيا وواجب التنفيذ.

الـ ـقـ ـط ــري خ ـل ـي ـف ــة الـ ـجـ ـن ــاح ــي الـ ـف ــوز
على البحريني محمد جمال  -3صفر.
وفي بطولة تحت  15سنة ،تمكن العبا
األزرق ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـص ــان ــع وع ـبــدال ـلــه
الـصــراف مــن التاهل لــدور الثمانية ،حيث
اس ـت ـطــاع األول ال ـف ــوز عـلــى ال ـق ـطــري علي
الــدرويــش -3ص ـفــر ،وتغلب ال ـصــراف على
زميله مهدي اسامة بنفس النتيجة.
وأس ـفــرت نتائج بــاقــي الـمـبــاريــات عن
فوز كل من السعودي ياسر العباس على
الـكــويـتــي عـبــدالــرحـمــن ال ـك ـنــدري -3صـفــر،
وسالم المولد (السعودية) على عبدالمحسن
العتيبي (الكويت) -3صفر ،وخالد الحمادي
(قطر) على عبدالله الباروني (عمان) -3صفر،
وف ـ ــاز ال ـس ـع ــودي م ـح ـمــد ال ـن ـص ـفــان على
القطري ناصر الشرشري .1-3
ه ــذا وسـتـقــام م ـبــاراتــا نـهــائــي الفئتين
مساء اليوم.

العــب منتخب الكويت خالد الفارسي مع
البحريني احمد خالد

 3مواجهات في انطالق النسخة
الـ  63من الدوري المصري
•

مرتضى منصور

القاهرة  -ةديرجلا

•

تنطلق اليوم النسخة  63من عمر مسابقة
الـ ـ ــدوري ال ـم ـصــري ل ـكــرة ال ـق ــدم ،بــإقــامــة 3
مواجهات في ضربة بداية موسم -2021
 ،2022حـيــث يـقــص فــريـقــا الـبـنــك األهـلــي
وطالئع الجيش شريط الجولة األول ــى في
الرابعة عصر اليوم ،بتوقيت الكويت ،على
استاد الشرطة بالعباسية ،وهي المواجهة
التي يخوضها الفريق العسكري بمعنويات
مرتفعة ،بعد حصده لقب السوبر المحلي مؤخرا على
حساب األهلي.
ويستضيف فريق سموحة بقيادة أحمد سامي
نظيره االتـحــاد السكندري بقيادة حسام حسن في
السادسة والنصف مساء ،على استاد اإلسكندرية ،وذلك
في ديربي خاص على زعامة مدينة الثغر.
بينما يصطدم فريقا فيوتشر وفاركو الوفدان الجدد
على الدوري الممتاز المصري ،في التاسعة مساء ،على
استاد السالم ،حيث يسعى الثنائي إلى تحقيق الفوز
في أول ظهور لهما بالمسابقة في ال ــدوري ،وإثبات
أنهما قادران على الوجود وسط الكبار.

ويقود فيوتشر علي ماهر ،الــذي أبــرم مع
فريقه صفقات عــديــدة على رأسـهــم سعد
سمير ،ونــاصــر مــاهــر ،وكــريــم نيدفيد،
ومروان محسن من األهلي ،ومحمود
عبدالرحيم ،وعمر كمال عبدالواحد
من الزمالك ،بينما يتولى قيادة
فاركو مجدي عبدالعاطي ،الذي
يبحث عن تقديم أوراق اعتماده
كأحد المدربين الصاعدين.
في حين أن الزمالك بطل النسخة
األخ ـيــرة وصــاحــب الـ ــ 13لقبا تــاريـخـيــا ،سيسجل
ظهوره بالموسم الجديد غدا عندما يواجه إنبي ،بينما
يبدأ األهلي أكثر األندية تحقيقا للبطولة برصيد 42
لقبا مشواره أمام اإلسماعيلي بعد غد على استاد برج
العرب باإلسكندرية.

 2000مشجع
يذكر أن رابطة األنــديــة المصري أعلنت في وقت
سابق الحصول على موافقات أمنية بحضور 2000
مشجع لمباريات ال ــدوري ،بواقع  1000مشجع لكل
فريق من طرفي المباراة.

خاطبت لجنة االنضباط في
اتحاد الكرة مجلس إدارة
نادي كاظمة بكتاب استدعت
من خالله المنسق اإلعالمي
للفريق األول لـ"القدم" ناصر
الفضلي ،للمثول إلى التحقيق
مساء اليوم ،خالل االجتماع
الذي ستعقده اللجنة للوقوف
على أسباب اعتراضه على
الحكم الدولي علي محمود،
الذي أدار لقاء البرتقالي
مع الكويت في الدور نصف
النهائي لبطولة كأس األمير،
وأقيم  26سبتمبر الماضي
على استاد علي صباح السالم
بنادي النصر .وكان الفضلي
قد وجه انتقادات الذعة بعد
انتهاء المباراة للحكم علي
محمود مباشرة ،مما كاد
يتسبب بحدوث اشتباك
باأليدي ،لوال تدخل العقالء،
وشكك الفضلي في قرارات
الحكم في تصريحات لوسائل
اإلعالم بعد اللقاء المذكور.
وعلمت "الجريدة" أن تقرير
لجنة الحكام أدان الفضلي،
وبناء على تحقيق لجنة
االنضباط مع الفضلي اليوم،
إلى جانب تقرير "الحكام"،
إلى جانب التسجيالت التي
حصلت عليها اللجنة ،سيتم
اتخاذ العقوبة التي تراها
اللجنة مناسبة.

السالمية ينقل تدريباته
إلى العديلية
نقل فريق السالمية لكرة
القدم تدريباته إلى ملعب
اتحاد الكرة بالعديلية ،إلى
حين انتهاء أعمال الصيانة
الخاصة باستاد ثامر والتي
بدأت منذ األيام الماضية.
وقال مدير الفريق بدر
الخالدي لـ"الجريدة" ،إن
السالمية خاض التدريبات
في األسبوع المنقضي على
استاد نايف الدبوس بنادي
الفحيحيل ،ثم ملعب االتحاد،
ً
مشيدا بالتعاون الكبير من
األندية واتحاد الكرة في هذا
الجانب .وعن استعدادات
السماوي للمنافسات الدوري
الممتاز ،أكد الخالدي أن
صفوف السالمية ال تعاني
ً
غيابات تذكر حاليا باستثناء
الالعبين المنضمين لمنتخب
الكويت األولمبي.

ختام ناجح لبطولة
«الترايثلون»
اختتمت بطولة الكويت
للترايثلون (للصغار والبراعم
والناشئين) على صاالت
ومالعب اللجنة األولمبية
الكويتية ،والتي نظمها اتحاد
الترايثلون ،وشملت مسابقات
الجري والدراجات الهوائية
والسباحة.
وحضر ختام البطولة نائب
المدير العام للهيئة العامة
للرياضة د .صقر المال،
وعضوة اللجنة األولمبية
الكويتية فاطمة حيات،
ورئيس اتحاد الترايثلون
راشد الكندري ،وأعضاء
مجلس اإلدارة.
وكانت البطولة جرت في 3
سباقات هي "االكواثلون،
والداوثلون ،والترايثلون"،
وفاز فيها  70فائزا
بالميداليات الملونة من أصل
 300مشارك.
وأبدى د .المال سعادته
بحضور ختام بطولة
الترايثلون ،التي شارك
فيها المئات من الرياضيين
الصغار الذين قدموا مستوى
مميزا ومتطورا.

«طائرة كاظمة» يضم
دشتي
تعاقد نادي كاظمة مع العب
الكرة الطائرة عبدالعزيز
ً
دشتي قادما من نادي
الكويت ،في صفقة انتقال حر
لمدة موسم واحد ،وذلك لدعم
صفوف فريقه في منافسات
الموسم الجاري.
ويعتبر دشتي من الالعبين
المميزين في مركز " 3سنتر"،
ويمتلك خبرة طويلة ،حيث
سبق له اللعب لعدة أندية
محلية ،وكانت آخر محطاته
نادي الكويت في الموسم
الماضي.

ةديرجلا
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رياضة

ريال مدريد يحسم اًلـ«كالسيكو»
للمرة الرابعة تواليا
بفوزه على غريمه برشلونة في معقله «كامب نو»
اعتلى فريق ريال مدريد صدارة
الدوري اإلسباني لكرة القدم
بعد فوزه أمس على غريمه
التقليدي برشلونة  1 - 2في
مواجهة الكالسيكو التي
جمعت بينهما على ملعب
«كامب نو» ضمن منافسات
المرحلة العاشرة ًمن المسابقة،
التي شهدت أيضا فوز إشبيلية
على ليفانتي .3 - 5

زاد ري ـ ــال م ــدري ــد صـعــوبــة
مـ ــوقـ ــف الـ ـ ـم ـ ــدرب ال ـه ــول ـن ــدي
رونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــد ك ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــان ،بـ ـع ــدم ــا
ً
خـ ـ ــرج مـ ـنـ ـتـ ـص ــرا مـ ــن مــوق ـعــة
ال ــ"كــاس ـي ـكــو" لـلـمــرة الــرابـعــة
ً
ت ــوالـ ـي ــا ب ـ ـفـ ــوزه ع ـل ــى غــري ـمــه
برشلونة في معقله "كامب نو"
بنتيجة  1-2أمس ،في المرحلة
العاشرة من الدوري اإلسباني
لكرة القدم.
ويـ ـ ــديـ ـ ــن ريـ ـ ـ ـ ــال بـ ــال ـ ـعـ ــودة
ً
م ـن ـت ـص ــرا م ــن م ـل ـعــب غــريـمــه
ال ـ ـكـ ــاتـ ــالـ ــونـ ــي مـ ــرت ـ ـيـ ــن ع ـلــى
التوالي للمرة الثالثة فقط في
تــاريـخــه (األول ــى عــامــي 1929
و 1930وال ـثــان ـيــة بـيــن 1963
و 1965حـيــن ف ــاز ث ــاث مــرات
مـتـتــالـيــة ف ــي مـلـعــب غــري ـمــه)،
إلى الوافد الجديد النمساوي

دافيد أالبا الذي سجل الهدف
األول في الدقيقة  32ولوكاس
فاسكيس الــذي سجل الثاني
في الوقت بدل الضائع (.)4+90
وقـ ـ ـل ـ ــص الـ ـ ــوافـ ـ ــد الـ ـج ــدي ــد
البديل األرجنتيني سيرخيو
أغويرو الفارق ( )7+90من دون
أن يمنع الهزيمة عــن الـنــادي
الكاتالوني الذي كان يخوض
مــوقـعــة ال ــ"كــاس ـي ـكــو" األول ــى
منذ رحيل النجم األرجنتيني
ل ـيــون ـيــل مـيـســي إلـ ــى بــاريــس
سان جرمان الفرنسي.
وبـ ـخـ ـس ــارت ــه الـ ـث ــالـ ـث ــة فــي
الـ"كالسيكو" ،بات كومان ثاني
مــدرب فقط في تاريخ النادي
الكاتالوني يخسر أول ثالث
مباريات ضد الغريم الملكي
بعد األيرلندي باتريك أكونيل

رد فعل تيرشتيغن بعد تسجيل دافيد أالبا هدف ريال مدريد األول (رويترز)
بين  1935و ،1940فيما حقق
ريال أفضل سلسلة انتصارات
له ضد غريمه منذ عام 1965
حين حقق ا نـتـصــاره السابع
ً
تــوالـيــا على "بــاوغــرانــا" عام
 1965ف ــي س ـل ـس ـلــة تـضـمـنــت

ً
حينها فوزا في مسابقة الكأس
وستة في الدوري.
وبهزيمته الثانية للموسم،
ً
يـجــد بــرشـلــونــة نـفـســه قــابـعــا
ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ـث ــام ــن بــرصـيــد
 15نـقـطــة م ــع م ـب ــاراة مؤجلة

فوز صعب لميالن على بولونيا

ّ
بـ ـ ــأداء مـ ـت ــذب ــذب ،ت ـمــكــن ن ـ ــادي م ـي ــان من
اعـتــاء ص ــدارة الترتيب بـفــوز بشق األنفس
بـطـلــه ال ـجــزائــري إسـمــاعـيــل بــن نــاصــر ،على
بــولــونـيــا الـمـنـقــوص مـنــذ الــدقـيـقــة ،2-4 ،20
ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري
اإليطالي لكرة القدم.
وبعد أربعة أيام من تعرضه للهزيمة الثالثة
فــي دور المجموعات فــي مسابقة دوري
أبطال أوروبا ،تمكن ميالن من الحفاظ
على سلسلة من تسع مباريات خالية
مـ ــن الـ ـه ــزائ ــم فـ ــي الـ ـ ـ ــدوري لـلـمــوســم
الحالي (ثمانية انتصارات وتعادل)،
وبات في الصدارة مع  25نقطة ،بفارق
نقطة واحــدة عن نابولي الــذي واجه
روما أمس.
وسجل أه ــداف ميالن البرتغالي
راف ــاي ــل ل ـيــاو ( ،)16داف ـيــد كــاالبــريــا
( ،)35ال ـ ـجـ ــزائـ ــري إسـ ـم ــاعـ ـي ــل بــن
ن ــاص ــر ( ،)84والـ ـس ــوي ــدي زالتـ ــان
إبراهيموفيتش ( ،)89فيما أحرز
هــد فــي بولونيا إبراهيموفيتش
( 49خـطــأ فــي مــرمــاه) والغامبي
موسى بارو (.)51
ً
وخـ ــاض م ـيــان ال ـم ـب ــاراة مثقال
بالغيابات ،أبرزها حارسه الفرنسي
مايك ماينان ومواطنه تيو هيرنانديز.
وافـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــح مـ ـ ـي ـ ــان الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل فــي

الدقيقة  16بتسديدة من لياو إثر تمريرة من
إبراهيموفيتش.
وبـ ـحـ ـس ــب شـ ـبـ ـك ــة "أوبـ ـ ـ ـت ـ ـ ــا" اإلحـ ـص ــائـ ـي ــة
ً
الرياضية ،فإن زالتــان في عمر  40عاما و20
ً
يوما ،هو ثاني العب يتمكن من صناعة هدف
في الــدوري اإليطالي بهذا العمر منذ موسم
 ،2005-2004وك ــان فرانشيسكو تــوتــي قائد
روما السابق هو أول من حقق هذا الرقم بعمر
ً
ً
 40عاما و 145يوما أمام تورينو عام .2017
واس ـت ـغــل "روس ــونـ ـي ــري" ال ـن ـقــص ال ـعــددي
ليضاعف النتيجة في الدقيقة  ،35بتسديدة
من كاالبريا من مشارف منطقة الجزاء.
وف ــي الــدقـيـقــة  ،49سـجــل إبراهيموفيتش
ً
ً
هدفا عكسيا من ركنية في مرمى فريقه ،فمهد
لتعادل بولونيا الذي أدركه في الدقيقة (.)51
لكن الحظ عاند البولونيين ،وبتدخل عنيف
ثان كان الطرد هذه المرة لروبرتو سوريانو
ٍ
بسبب تدخل على توريه (.)58
وزج ستيفانو بيولي بالمهاجم الفرنسي
أوليفييه جيرو ،لكن تنفس الصعداء جاء عن
طريق بن ناصر بتسديدة جميلة من مشارف
منطقة الجزاء سكنت أسفل الزاوية اليسرى
( ،)84قبل أن يصنع الجزائري ّنفسه الهدف
الــرابــع إلبراهيموفيتش الــذي كفر عــن هدفه
العكسي (.)89

احتفال إبراهيموفيتش خالل المباراة

سقوط ليل في فخ التعادل أمام بريست
س ـقــط ل ـيــل ب ـطــل ال ـمــوســم ال ـمــاضــي في
فــخ الـتـعــادل أم ــام ضيفه بريست  ،1-1في
المرحلة الحادية عشرة من بطولة فرنسا
لكرة القدم.
واف ـت ـت ــح ل ـي ــل ال ـت ـس ـج ـيــل ع ـب ــر مـهــاجـمــه

جوناثان ديفيد ( ،)19وعادل بريست بواسطة
رومان فيفر من ركلة حرة مباشرة (.)32
واس ـت ـم ــرت بــال ـتــالــي ال ـن ـتــائــج الـمـخـيـبــة
لليل بعد خـســارة فــي ال ــدوري صـفــر 1-امــام
ك ـل ـيــرمــون األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،ث ــم تـعــادلــه

رومينيغه ينفي التفكير بالترشح
لرئاسة االتحاد األلماني
ن ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــى كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارل ه ـ ــاي ـ ـن ـ ــز
روم ـي ـن ـي ـغــه رئ ـي ــس مـجـلــس
اإلدارة السابق لنادي بايرن
ميونخ األلماني لكرة القدم،
تفكيره في الترشح لرئاسة
االتحاد األلماني لكرة القدم
بعد رحيله عن رئاسة النادي
البافاري.
وفــي مقابلة مع تلفزيون
صـحـيـفــة "ب ـي ـلــد" األل ـمــان ـيــة،
ق ــال رومـيـنـيـغــه ،أم ــس" ،هــذا
أمر يمكن أن يفعله من يريد،
لـكـنـنــي ال أتـ ـص ــوره ضمن
مكونات جودة الحياة
بالنسبة لي" .وأردف":
وبالتأكيد لن أصيب
ن ـ ـف ـ ـسـ ــي (ب ـ ــأع ـ ـب ـ ــاء)
االتحاد األلماني".
م ـ ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة
أخ ـ ــرى ،دعــا

رومينيغه االتحاد األلماني
ً
مجددا إلى أخذ بداية جديدة
وجذرية.
ً
وقال رومينيغه  66عاما:
ً
م ــن الـمـهــم ت ـمــامــا أن يحمل
أش ـ ـخـ ــاص م ـع ـي ـن ــون داخـ ــل
دائــرة االتـحــاد طالما أثــاروا
ً
االضـطــرابــات ،ســواء داخليا
ً
أو خ ــارجـ ـي ــا ،قـبـعــاتـهــم وال
يـحــاولــوا ال ـعــودة مــن الـبــاب
الخلفي".
وأض ــاف أن "هـنــاك حاجة
ماسة إلى البداية الجديدة
وعلى كل هؤالء الذين
كــانــوا مسؤولين عن
اضـطــرابــات بعينها
عـلــى مـ ــدار س ـنــوات،
ً
أن ي ـف ـس ـحــوا م ـجــاال
لها بالفعل".

يومية سياسية مستقلة

ليستر سيتي يواصل صحوته ...وسقوط
توتنهام أمام وست هام
واصل ليستر سيتي صحوته وحقق فوزه
ً
الثاني تواليا في الــدوري اإلنكليزي الممتاز
بـتـفــوقــه عـلــى مـضـيـفــه بــرن ـت ـفــورد  1-2أم ــس،
ضمن منافسات المرحلة التاسعة ،فيما فشل
ً
توتنهام بتعويض خيبته قاريا بسقوطه أمام
مضيفه وج ــاره اللندني وســت هــام يونايتد
بهدف دون رد.
ً
وك ـ ــان لـيـسـتــر س ـي ـتــي وضـ ــع ح ـ ــدا لسلسة
مــن أرب ــع م ـبــاريــات مــن دون ف ــوز فــي ال ــدوري
بانتصار مثير  2-4على مانشستر يونايتد
األسـ ـب ــوع ال ـف ــائ ــت ،ق ـبــل أن ُي ـس ـقــط س ـبــارتــاك
موسكو في روسيا  2-4في الدوري األوروبي
"يوروبا ليغ" األربعاء.
وتقدم ليستر سيتي بهدف البلجيكي يوري
تيليمنز ( ،)14فيما ع ــادل الــدنـمــاركــي زانـكــا
للعائدين إل ــى دوري األضـ ــواء لـلـمــرة األول ــى
منذ  )60( 1947قبل أن يمنح جيمس ماديسون
الفوز للضيوف (.)73
ورفـ ــع فــريــق ال ـم ــدرب األي ــرل ـن ــدي الـشـمــالــي
برندن رودجرز رصيده إلى  14نقطة في المركز
الـتــاســع ،فيما ارت ـقــى وس ــت ه ــام إل ــى المركز
الرابع مع  17نقطة أمام تتنهام السادس (.)15
واف ـت ـتــح تـيـلـيـمـنــز الـتـسـجـيــل بــأحــد أجـمــل
أهـ ــداف ال ـمــوســم ،كـمــا فـعــل فــي ال ـم ـبــاراة ضد
مانشستر يونايتد ،بتسديدة صاروخية على
الـطــائــر بالجهة الـخــارجـيــة لـقــدمــه مــن خــارج
المنطقة.
عــادل زانـكــا برأسية إثــر ركنية لبرنتفورد

الذي يقدم مستويات مميزة في دوري النخبة
هذا الموسم.
إال أن كلمة الحسم كانت للثعالب بهجمة
مرتدة متقنة وتبادل مميز للكرة بين الالعبين،
وصلت على أثرها في العمق الى باتسون داكا
من زامبيا ،بديل جايمي فاردي مطلع الشوط
الثاني ،فمررها خالصة الى ماديسون.
وفشل توتنهام مع مدربه البرتغالي نونو
إشبيريتو سانتو في تعويض الخيبة القارية
ب ـس ـقــوطــه أمـ ـ ــام وس ـ ــت ه ـ ــام بـ ـه ــدف مـيـكــايــل
أنتونيو الــذي تابع ركنية من آرون كريسول
على القائم االول في الدقيقة .72
وكان وست هام احتل المركز السادس في
الـمــوســم الـفــائــت أم ــام توتنهام الـســابــع الــذي
أج ـب ــر ع ـل ــى خـ ــوض غ ـم ــار ال ـب ـط ــول ــة ال ـق ــاري ــة
المستحدثة "كونفرنس ليغ" ،وسقط الخميس
بفريقه الرديف وبغياب مهاجمه هاري كاين
والـكــوري الجنوبي هيونغ-مين ســون بهدف
متأخر -1صفر أمام فيتيس في هولندا ليحتل
المركز الــرابــع في مجموعته بأربع نقاط من
ثالث مباريات.
أما وست هام بقيادة المدرب االسكتلندي
ديفيد مــويــز ،فــواصــل انطالقته المثالية في
"يـ ــوروبـ ــا ل ـي ــغ" وب ـق ــي بــال ـعــامــة ال ـكــام ـلــة في
ً
تواليا بثالثية نظيفة ضد
الصدارة بفوز ثالث
غنك البلجيكي الخميس.
(أ ف ب)

«األولمبية الدولية» تهاجم «دولي المالكمة»
قالت اللجنة األولمبية الدولية ،أمس ،إن رفض
صربيا السماح لمالكمين من كوسوفو بدخول
البالد للمشاركة في بطولة العالم للرجال عائد
إلى عدم اتباع االتحاد الدولي للمالكمة للمعايير
الالزمة عند منح التنظيم لبلغراد.
وقال وفد كوسوفو ،إن صربيا رفضت دخول

السلبي مــع اشبيلية اإلسـبــانــي فــي دوري
أبطال أوروبا.
وفي مباراة أخرى ،نجح نانت في تحقيق
الفوز على فريق كليرمون فوت بنتيجة 1-2
ضمن منافسات نفس المرحلة.

مالكميه مرتين عبر الحدود أمس األول.
وأضاف ،أن الرفض جاء في بادئ األمر بسبب
الــرمــوز الــوطـنـيــة عـلــى م ـعــدات الــوفــد ،بينما تم
منعهم من الدخول مرة أخرى في وقت الحق رغم
إزالة هذه الشعارات والرموز.

باكس يستعيد توازنه وبولز يتابع نغمة الفوز بالـ NBA

ً
حققً ميلووكي باكس فوزا
مهما ليستعيد توازنه على
حساب مضيفه سان أنتونيو
سبيرز بنتيجة 111-121
خالل منافسات الدوري
األميركي للمحترفين.

استعاد ميلووكي باكس حامل اللقب
توازنه وعــاد إلى سكة االنتصارات بعد
فوزه على مضيفه سان أنتونيو سبيرز
 ،111-121في مباراة تألق خاللها نجمه
كريس ميدلتون صاحب  28نقطة ،فيما
تــابــع شـيـكــاغــو بــولــز نـغـمــة انـتـصــاراتــه
ً
ب ـ ـفـ ــوزه الـ ـث ــال ــث ت ــوالـ ـي ــا والـ ـث ــان ــي عـلــى
ديترويت بيستونز  82-97في دوري كرة
السلة األميركي للمحترفين.
في المباراة األول ــى ،أضــاف اليوناني
يانيس أنتيتوكونمبو  21نقطة لحامل
اللقب ،ال ــذي فــرض سيطرته على الربع
ً
األخـيــر ليخرج فــائــزا مــن ال ـم ـبــاراة ،بعد
يــومـيــن مــن خـســارتــه أم ــام مـيــامــي هيت
.95-137
وساهم جــرو هوليداي وبــات كونوتون
بـ  16نقطة لكل منهما ،فيما أضاف البديل
جورج هيل  15وغرايسون ألن .10
وافتقد باكس لجهود الثالثي بروك لوبيز
ودون ـت ــي ديـفـيـنـتـشـنــزو وب ــوب ــي بــورتـيــس
ً
بسبب اإلصابة ،علما أن هذا الثالثي عادة ما
يساهم في التسجيل من على مقاعد البدالء.
وتقدم باكس  91-101في الدقيقة  8.40من
الربع األخير ،ليحكم قبضته على المباراة
أمام  18.300متفرج على ملعب "آيه تي أند
تي" سنتر في تكساس.
في المباراة الثانية ،فرض بولز صاحب
الـمــركــز ال ـحــادي فــي المنطقة الـشــرقـيــة في
الموسم الماضي ،نفسه للمرة الثالثة مع
بــدايــة منافسات الموسم الحالي والثانية
أم ــام بيستونز ،بعدما كــان فــاز عليه على
أرضه  88-94الخميس ،في حين كان استهل

الدوري بفوزه على نيو أورليانز بيليكانز
.112-128

فوز أول
في كليفالند ،حقق كافالييرز فوزه ّ
األول
ه ــذا ال ـمــوســم بـعــد خ ـســارت ـيــن ،وج ــاء على
حساب أتالنتا هوكس  ،95-101بفضل نجمه
اإلسباني ريكي روبيو صاحب  23نقطة و9
تمريرات حاسمة.
وهو الفوز السادس لكافالييرز في عقر
داره ف ــي مــواج ـهــاتــه الـسـبــع األخ ـي ــرة أم ــام
هوكس.
في تورنتو ،سجل العمالق السلوفيني
لــوكــا دونـتـشـيـتــش  25نـقـطــة وأض ـ ــاف 12
تمريرة حاسمة و 9مرتدات لصالح داالس
م ــاف ــري ـك ــس وق ـ ـ ـ ــاده ل ـلـ ـف ــوز ع ـل ــى مـضـيـفــه
تورونتو رابتورز .95-103
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ت ـ ـيـ ــم ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاردواي  25ن ـق ـطــة
ل ـمــافــري ـكــس ال ـ ــذي ح ـقــق ف ـ ــوزه األول هــذا
الموسم بعد خسارته مباراته االفتتاحية
أمام أتاالنتا الخميس.
وخ ـســر ل ــوس أنـجـلــس كـلـيـبــرز المفتقد
لنجمه كواهي لينارد أمام ممفيس غريزليز
 ،114-120بـعــدمــا ك ــان سـقــط ف ــي مـبــاراتــه
األولــى أمــام غولدن ستايت ووريــورز -113
 115الخميس.
فــي الـمـقــابــل ،يجد فينيكس صنز الــذي
خسر نهائي "أن بي آيه" في يوليو الماضي
أم ــام بــاكــس ،صعوبة فــي اسـتـعــادة تــوازنــه
عقب خسارة ثانية في  3مباريات جاءت أمام
مضيفه بورتالند ترايل باليزرز .105-134
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ضـ ــد إش ـب ـي ـل ـي ــة ،ف ـي ـم ــا نـجــح
فريق المدرب اإليطالي كارلو
أنـشـيـلــوتــي ب ـهــذا ال ـفــوز الــذي
عوض به خسارته في المرحلة
السابقة أمام قطب كاتالونيا
اآلخـ ـ ـ ــر إس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــول  2-1فــي

ملعب األخير ،في التربع على
ً
الصدارة مؤقتا بفارق األهداف
عن إشبيلية الفائز أمس ،على
ضيفه ليفانتي  ،3-5بانتظار
م ــا سـ ـت ــؤول إل ـي ــه ال ـمــواج ـهــة
المرتقبة األخ ــرى األح ــد بين

ريـ ــال ســوس ـي ـيــداد ( 20نقطة
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا) وم ـض ـي ـف ــه أت ـل ـت ـي ـكــو
مــدريــد حامل اللقب وخامس
ً
الترتيب حاليا ( 17نقطة).
(أ ف ب)

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

اإلعالنات:

جانب من مواجهة شيكاغو مع ديترويت بيستونز

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

الشكاوى والتوزيع:

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

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

اكتشاف كوكب كبير وجديد
اك ـت ـش ــف ف ــري ــق دولـ ـ ــي مــن
ً
علماء جامعة ه ــاواي واح ــدا
م ــن أحـ ــدث ال ـكــواكــب ال ـتــي تم
الـعـثــور عليها عـلــى اإلط ــاق،
والذي يدور حول نجم بعيد.
وتم اكتشاف آالف الكواكب
ح ـ ـ ــول ن ـ ـجـ ــوم أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ول ـك ــن
مـ ــا ي ـم ـي ــز هـ ـ ــذا الـ ـك ــوك ــب هــو
أن ــه حــديــث ال ـت ـكــويــن ويـمـكــن
مالحظة ذلك بشكل مباشر.
وقال موقع ""keckobservatory
ف ــي ال ـخ ـب ــر الـ ـ ــذي ن ـق ـلــه مــوقــع
سـبــوتـنـيــك أم ــس إن الـكــوكــب
المسمى " "2M0437bينضم
إل ــى حفنة مــن األج ـســام التي
ت ـ ـع ـ ــزز ف ـ ـهـ ــم كـ ـيـ ـفـ ـي ــة ت ـش ـكــل
الـ ـك ــواك ــب وت ـغ ـي ــره ــا ب ـم ــرور
الــوقــت ،مما يساعد فــي إلقاء
ضوء جديد على أصل النظام
الشمسي واألرض.

درايش

وأوض ـ ـ ــح إري ـ ــك ج ــاي ــدوس
 ،األس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ ف ـ ــي قـ ـس ــم ع ـل ــوم
ال ـج ــام ـع ــة ،أن "ه ـ ــذا ال ـكــوكــب
يـ ـض ــاف إل ـ ــى ق ــائ ـم ــة الـنـخـبــة
مـ ــن الـ ـك ــواك ــب الـ ـت ــي يـمـكـنـنــا
مراقبتها مباشرة باستخدام
التلسكوبات".
ويقدر الباحثون أن الكوكب
أك ـب ــر ب ـع ــدة مـ ــرات م ــن كــوكــب
ال ـم ـش ـت ــري ،وأنـ ـ ــه ت ـش ـكــل مــع
نـجـمــه م ـنــذ ع ــدة مــاي ـيــن من
حديث جدا
السنين .والكوكب
ً
لدرجة أنه ال يزال ساخنا من
الطاقة المنبعثة أثناء تكوينه،
مع درجة حرارة مماثلة للحمم
البركانية.
وشوهد " "2M0437bألول
مرة مع تلسكوب سوبارو في
" "Maunakeaفي معهد ""UH
لعلم الفلك.

ُمرافق مريض يضرب ممرضة
شهد مستشفى الحسن الثاني بمدينة الداخلة المغربية،
مساء الجمعة الماضي ،حالة استنفار بعد ّ
تعرض ممرضة
الع ـتــداء بــالـضــرب مــن طــرف مــرافـقــي أحــد الـمــرضــى ،بعد أن
منع من زيارة قريبته؛ الشيء الذي استنكره األخير لينهال
بالضرب على الممرضة.
ونقل موقع سبوتنيك عن وسائل إعالم محلية أن ممرضة
ضمن فــريــق الـمــداومــة بمصلحة الـعــزل الصحي الخاص
بـ ـ "كــوفـيــد  ،"19تـ ّعـ ّـرضــت الع ـتــداء مــن ط ــرف مــرافـقــي أحــد
المرضى ،حيث وثق مقطع فيديو لحظة إسقاط الممرضة
ّ
وتعرضها للركل والضرب.
على األرض
وقالت وسائل إعالم محلية إن الحادث وقع حوالي الساعة
ً
مساء ،حيث جرى نقل الممرضة على وجه السرعة
السادسة
الفتة إلى أن
للعالج،
إلخضاعها
المستعجالت"،
"مصلحة
إلى
ّ
االعتداء أدى إلى حدوث بلبلة داخل المستشفى وتوقف مؤقت
للعمل بمختلف األقسام ،في حين تجمعت الكوادر الصحية
ً
بساحة المستشفى ،ونظمت وقفة احتجاجية تضامنا مع
ً
الممرضة وتنديدا باالعتداء عليها.
وقالت الممرضة الضحية ،في تسجيل صوتي وهي تبكي،
إنه لم يوجد لحظة االعتداء أي عنصر أمني بمصحة "كوفيد"،
ّ
تتعرض العتداء
مشيرة إلــى أنها ليست المرة األولــى التي
وسط المصلحة التي تعمل بها.

ّ
وضاح

قوافل

nashmi22@hotmail.com

هذي القوافل يا فهد لو نفترض فيها الوصول
عقب الظما ،عقب التعب ،عقب العروق الذابله....
تنزل على قاع ُ
الص َبخ وصخور تجبرها النزول
وإال ال ـكــرامــه عـنــدهــا وف ــي غـيــرهــا م ــو قــابـلــه؟!
ّ
چني ْ
مسحت اللي أقول
أسأل ...ويطويني التعب،
كـلـمــات مــن زود الـغـضــب كــالـغـيــم يهطل وابـلــه
عندي "السياسي" كالشجر ِّ
متلون بكل الفصول
ّ
إل ال ـشــريــف إل ـلــي ف ـ َـرز ك ــل "حــاب ـلــه ع ــن نــابـلــه"

«واتساب» خارج التغطية بالهواتف القديمة
بـعــد أي ــام قـلـيـلــة ،سـيـتــوقــف تطبيق الـمــراسـلــة
الـشـهـيــر "واتـ ـس ــاب" عــن الـعـمــل عـلــى أك ـثــر مــن 50
ً
طرازا للهواتف ،مما يحجب الوصول إلى خدمات
الــرســائــل ومـشــاركــة الـصــور والفيديو فــي النظام
األساسي.
وس ـت ـتــوقــف ال ـه ــوات ــف ال ــذك ـي ــة ف ــي  1نــوفـمـبــر
المقبل عن دعم "واتساب" إذا كانت أنظمة التشغيل
ً
الخاصة بها قديمة جدا ،حيث تقوم المنصة ،التي
يستخدمها نـحــو مـلـيــاري شـخــص حــول الـعــالــم،
ً
بتحديث أنظمة التشغيل الخاصة بها سنويا.
ون ـق ـلــت "ال ـعــرب ـيــة ن ــت" ع ــن م ــواق ــع تـقـنـيــة أن
"واتساب" ستيوقف لمستخدمي هواتف "أندرويد"،
وعلى النماذج المزودة بنظام  ،Android 4.0.4أو
األقدم منها.
ك ـمــا س ـت ـتــوقــف أجـ ـه ــزة "آي ـ ـفـ ــون" ع ــن تـشـغـيــل
التطبيق إذا كانت لديها إصدارات  iOS 9أو أقدم،
وسـيـتـعـيــن عـلــى األش ـخ ــاص الــذيــن يستخدمون
ث ــاث ــة نـ ـم ــاذج مـ ـح ــددة م ــن "آي ـ ـفـ ــون" ،ال ـت ــأك ــد من
تحديث هواتفهم أو المخاطرة بفقدان الوصول
إلى "واتساب".

ّ
ور ْدت لك يوم الحكم بشهود ،وشهودي عدول
ما كنت مخفي ّ
حجتي وما كنت ضمن السابله

فضة من عهد نيرون في ألمانيا
أعلن علماء آثار في ألمانيا
اكتشاف أكثر من  5500قطعة
ن ـقــديــة ف ـض ـيــة ،م ــن الـقــرنـيــن
األول والـثــانــي بعد الميالد،
في معسكر روماني قديم في
أوغسبورغ.
وقــال موقع روسـيــا اليوم
أمس األول إن العلماء عثروا
أي ـضــا عـلــى أسـلـحــة وأدوات
ومـجــوهــرات وأط ـبــاق ،ضمن
م ـ ـ ــا اع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــروه "أكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر ك ـن ــز
روم ـ ـ ــان ـ ـ ــي" م ـ ــن الـ ـفـ ـض ــة فــي
ألمانيا حتى اآلن.
وللمرة الثانية في غضون
ب ـض ـع ــة أش ـ ـهـ ــر ،ق ـ ــدم ع ـل ـمــاء

اآلثار في أوغسبورغ اكتشافا
من العصر الروماني ،وأعلنوا
عن اكتشاف "كنز روماني" من
الفضة ،عبارة عن قطع نقدية
تزن أكثر من  15كيلوغراما.
وأف ــاد ال ـخ ـبــراء ب ــأن "أكـثــر
من  5500قطعة نقدية فضية
تــم الـعـثــور عليها فــي موقع
مصنع سابق كانت من بين
أهم االكتشافات من هذا النوع
في ألمانيا" ،الفتين إلى أنها
"تـعــود إلــى زمــن اإلمـبــراطــور
ال ــروم ــان ــي ن ـي ــرون ،ل ــذا فهي
عمرها أكثر من  1950عاما".

منزل ابن خلدون للبيع ...في المغرب
ت ـس ـب ــب طـ ـ ــرح مـ ـن ــزل الـ ـ ـم ـ ــؤرخ ال ـع ــرب ــي
الشهير ،ابن خلدون ،مؤسس علم االجتماع،
في مدينة فاس المغربية ،للبيع من العائلة
المالكة له ،بحدوث جدل كبير حول موضوع
حماية التراث في المغرب.
ورافقت اإلعــان عن طرح المنزل للبيع،
موجة تساؤالت كبيرة في الشارع المغربي،
عن أهمية هــذا الصرح الــذي سكن فيه من
خط كتاب "المقدمة" الشهير بيديه ،معتبرة
ً ً
ً
ً
ً
هذا المنزل إرثا ثقافيا وحضاريا مهما جدا.
وطالب نقاد بضرورة اقتناء المنزل من
الجهات الرسمية في البالد وتحويله إلى
ً
صــرح ثقافي؛ "ألنــه يشكل جــزء ا من ذاكــرة
مدينة فاس والمغرب بصفة عامة".
ونقلت وسائل إعــام محلية عن أستاذ
التاريخ المتقاعد من جامعة "سيدي محمد
بن عبدالله" ،محمد بن عبدالجليل ،قوله" :إن
منزل ابن خلدون بمدينة فاس ،الذي استقر
فيه طــوال عمله بالبالط المريني ،يقع في
الطالعة الكبرى أسفل درب الحرة".
وقال موقع "سبوتنيك" ،إن المنزل يتكون
ً
م ــن  3ط ــواب ــق ص ـغ ـيــرة ،مـبـيـنــا أن طــريـقــة
بنائه تشبه إلى حد كبير الشكل المعماري
الموجود في الجنوب التونسي ،حيث ولد
وترعرع العالم ابن خلدون.
وأوضــح بن عبدالجليل ،أن المنزل كان
ً
ملكا أل حــد الخياطين بمدينة فــاس وهو
ً
ً
يملك دليال عدليا يثبت أن هذا المنزل كان
يعود لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية ،عن

أحد ذوي مالك المنزل ،مروان مهياوي ،قوله
إنه "بعد إعالن عائلته طرح البناية للبيع
اتصلت بها مصالح وزارة الثقافة ،وعقدت
معها لقاء حول األمر".
وب ـيــن م ـه ـي ــاوي ،أن لـجـنــة م ــن ال ـخ ـبــراء
ستعاين البناء بهدف إنجاز تقرير حوله
قبل رفعه إلى الوزارة للتوصية باتخاذ ما
ً
ً
تراه مناسبا ،مؤكدا أن عائلته اقتنت هذا
العقار عام  ،1969بعد أن توالت على ملكيته
أربع عائالت أخرى.

القراد ينقل مرض «اليم»!
ف ـ ـ ـ ـ ــي ظ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـظ ـ ـ ـهـ ـ ــور
ال ـم ـس ـت ـم ــر ل ـف ـي ــروس ــات
ج ـ ــدي ـ ــدة ح ـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم،
ً
انـ ـتـ ـش ــر مـ ـ ــؤخـ ـ ــرا م ــرض
"الي ـ ـ ـ ـ ــم" ،الـ ـ ـ ــذي يـ ـع ــد مــن
أكثر األم ــراض المتنقلة
ً
واألسـ ــرع ن ـمــوا ،ويشكل
ً
ً
ت ـه ــدي ــدا ك ـب ـيــرا للصحة
العامة.
ون ـش ــرت مـجـلــة "س ــان
ج ــوزي ــف س ـبــوت الي ــت"،
ً
م ـ ــؤخ ـ ــرا دراس ـ ـ ـ ــة نـقـلـهــا
م ــوق ــع "روسـ ـ ـي ـ ــا الـ ـي ــوم"
أم ــس ،ح ــول انـتـقــال هــذا
الـمــرض إلــى البشر عبر
لـ ـ ــدغـ ـ ــة ح ـ ـ ـشـ ـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــراد
ذات األرج ـ ـ ــل الـ ـ ـس ـ ــوداء،
وال ـم ــوج ــودة ف ــي جميع
مقاطعات كاليفورنيا.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــة
إن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراد ع ـ ـ ـبـ ـ ــارة عــن
عـ ـنـ ـكـ ـب ــوتـ ـي ــات ت ـل ـت ـصــق
بــالـبـشــر أو ال ـح ـيــوانــات
لـ ـتـ ـتـ ـغ ــذى ع ـ ـلـ ــى دم ـ ـهـ ــا،
ويـ ـطـ ـل ــق ع ـل ـي ـه ــا ن ــواق ــل

ألنها تتغذى على حيوان
مصاب ثم تنقل المرض
إلــى اإلنـســان وحيوانات
أخرى ،الفتة إلى أن معدل
اإلص ــاب ــات بـ ــ"الي ــم" ،بلغ
ن ـص ــف م ـل ـي ــون شـخــص
ً
س ـ ـنـ ــويـ ــا ،فـ ــي الـ ــواليـ ــات
المتحدة خاصة.
ً
ووف ـ ـقـ ــا لـ ـل ــدراس ــة فــإن
ال ـ ـم ـ ـصـ ــاب ـ ـيـ ــن بـ ـ ـ ـ "اليـ ـ ـ ــم"
ً
يـعــانــون أعــراضــا فورية
كتعب العظام،

وب ـي ــن م ـه ـيــاوي أن عــائـلـتــه تـنـتـظــر في
الوقت الحالي رد الــوزارة المعنية ،وتوقع
ً
أنـهــا "غــالـبــا ستتولى اقتناء هــذا العقار"،
ً
مشيرا إلى أن البناء ما زال في حالة جيدة
وتعيش فيه أسرتان.

وفيات
حصة عبدالله زايد الفهد أرملة تركي سطام المطيري
ً
 83عاما ،شيعت ،ت55555748 ،99450330 ،66888469 :

سارة يوسف مصطفى عبدالله حسن

ً
 37عاما ،شيعت ،ت50255588 ،97939994 :

فاخر سيد نور سيد ماجد الشماع

ً
 85عاما ،شيع ،ت99626171 ،97880286 ،66361666 :
مصباح منير فاظي أرملة جايز خليوي الديحاني
ً
 87عاما ،شيعت ،ت97776776 ،66379243 ،97293334 :
بدرية الفي فهد الالفي زوجة جاسم أحمد فهد األمير
ً
 68عــامــا ،تشيع التاسعة مــن صباح الـيــوم ،ت،99004449 :
99000035 ،99060022 ،97777966

عبدالله سعود سالم السالم

ً
 57عاما ،شيع ،ت50279977 :

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

04:36
05:56
11:32
02:44
05:08
06:26

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

33
18
ً
 01:12صب ــاحـ ـ ــا
 03:38م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 08:44صب ــاحـ ـ ــا
 08:35م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

