الثالثاء

www.aljarida.com

 26أكتوبر 2021م
 20ربيع األول 1443هـ
العدد  - 4868السنة الخامسة عشرة
 20صفحة
السعر  100فلس

داخل العدد

« »Duneيحقق  40مليون دوالر
في  3أيام ص 13

الثالثاء

www.aljarida.com

 26أكتوبر 2021م
 20ربيع األول 1443هـ
العدد  - 4868السنة الخامسة عشرة
 20صفحة
السعر  100فلس

داخل العدد

« »Duneيحقق  40مليون دوالر
في  3أيام ص 13

ولي العهد :ندعم المبادرات
السعودية لحماية البيئة

سموه استعرض بقمة «الشرق األخضر» االستراتيجية الوطنية البيئية ضمن رؤية «كويت »2035
• مستقبل البشرية في الحلول الخضراء واإلدارة الحكيمة لألصول البيئية • استمرار التغير المناخي يقودنا إلى كوارث حرائق الغابات والفيضانات وشح المياه

مسك وعنبر

15
المطيري :مشاريع
فنية تفاعلية إلضاءة
الساحة الثقافية

محليات

• بن سلمان أعلن برنامجين إقليميين الستمطار
السحب واإلنذار المبكر بالعواصف

٠٣

في
أكد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد أن «الكويت كانت وال تزال ً
طليعة الدول الساعية إلى تحقيق االستدامة البشرية والبيئية ،وشريكة
ً
داعمة لكل ما من شأنه تنسيق الجهود اإلقليمية والدولية في مكافحة
ً
التغير المناخي العالمي» ،معلنا «دعم الكويت الكامل لجهود شقيقتها
الكبرى السعودية وما طرحته من حزمة مبادرات لحماية البيئة وثقتها
بحسن إدارة هذا الملف الحيوي بإشراف صاحب السمو الملكي ولي العهد
السعودي األمير محمد بن سلمان ،كما تؤكد التزامها بما يتفق عليه في
ً
ً
ً
ضوء إمكانياتها ومواردها ،ولن تدخر جهدا أو دعما أو امتثاال لتحقيق
التوصيات التي تتوصل إليها» قمة «مبادرة الشرق األوسط األخضر».
وذكر سموه ،في كلمة خالل افتتاح القمة بالعاصمة السعودية الرياض
أمس ،أن القمة التي ترأسها بن سلمان بحضور خليجي ودولي واسع،
«تأتي في ظروف استثنائية ،حيث تبرز حاجة العالم أجمع إلى خطط
ً
االسـتــدامــة واالهـتـمــام بالمناخ والبيئة واالقـتـصــاد» ،الفـتــا إلــى أنــه «لم
يعد يخفى على أحــد أن استمرار التغير المناخي يقودنا إلــى سلسلة
من الكوارث بما في ذلك حرائق الغابات والفيضانات ودمار المحاصيل
الزراعية والجفاف وشح المياه».
وأضــاف سموه أن دعــوة السعودية إلطــاق هــذه المبادرة «نابع من
دورهــا المحوري المسؤول في المنطقة والعالم أجمع إلرساء 02

«االئتمان» و«وربة» يوقعان
بروتوكول تعاون لتسهيل
المعامالت المصرفية

محليات
ولي العهد ومحمد بن سلمان خالل قمة مبادرة
الشرق األوسط األخضر في الرياض أمس

«االنعقاد الثاني» ينطلق اليوم

ً ً
ً
الغانم :نتطلع أن يكون دورا مثمرا ومختلفا عن الماضي
●

«التمييز» تبرئ العقيدين
الطيار والسلمان
من تسريبات الصندوق
الماليزي
07

محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح

يفتتح سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد،
ال ـيــوم ،دور االنـعـقــاد الـثــانــي للفصل التشريعي
السادس عشر لمجلس األمة ،وسط أجواء إيجابية
بـمــا آل إل ـيــه ال ـح ــوار الــوط ـنــي م ــن تـشـكـيــل لجنة
بعضوية رؤساء السلطات الثالث لوضع ضوابط
العفو عن المدانين في قضايا رأي والموجودين
ً
في تركيا تمهيدا لصدور مرسوم به.
وصــرح رئيس المجلس مــرزوق الغانم ،أمس،
بــأنــه «ت ــم تــأجـيــل حـفــل افـتـتــاح دور االنـعـقــاد من
ً
الـســاعــة ال ـعــاشــرة إل ــى ال ـحــاديــة ع ـشــرة صـبــاحــا،

●

ً
بحضور صاحب السمو» ،معربا عن أمله أن يكون
ً
ً
ً
دورا مثمرا ومختلفا عن الماضي« ،وإن شاء الله
نستمع بإنصات إلى النطق السامي وتوجيهات
سمو األمير».
ً
يأتي ذلــك ،في وقــت اجتمع  19نائبا من كتلة
ال ـ  31فــي دي ــوان أمـيــن ســر المجلس الـنــائــب فرز
الــدي ـحــانــي ،أم ــس األول ،للتنسيق ب ـشــأن لجان
ً
الـبــرلـمــان ومـنــاصـبــه ،فــي غـيــاب  12نــائـبــا منها،
أبــرزهــم التسعة الــذيــن لــم يوقعوا بـيــان التماس
العفو.
وف ــي م ـ ــوازاة تــأكـيــد ال ـن ــواب ال ـحــاضــريــن ،في
ت ـصــري ـحــات م ـت ـفــرقــة ،ت ـمــاســك الـكـتـلــة 02

اقتصاديات

«األهلي» يربح
 21.1مليون دينار
١٠
في  9أشهر

«الخليج» يربح 27.5
مليون دينار في  9أشهر
09
بزيادة %50

«الشؤون» تتجه لزيادة
رأسمال تأسيس «التعاونيات»
إلى  100ألف دينار

٠٣
«البلدي» يقر أرض «العربات
المتنقلة وسينما السيارات»
في الصبية

جورج عاطف

علمت «الجريدة» من مصادرها أن وزارة الشؤون
االجـتـمــاعـيــة ،ممثلة فــي ق ـطــاع ال ـت ـعــاون ،تعتزم
إدخــال تعديالت جوهرية على القرارات المنظمة
لتأسيس الجمعيات التعاونية في البالد ،السيما
الـبـنــد ال ـخــاص بقيمة رأس ال ـمــال ال ـمــدفــوع عند
ً
اإلش ـه ــار ،والـمـحــدد حــالـيــا مــن الـ ــوزراة ب ـ  5آالف
دينار وما فوق ،تدفع عقب الموافقة على اإلشهار،
ليكون  100ألف.
ً
وقالت المصادر إن المبلغ الحالي زهيد جدا،
م ـق ــارن ــة بــأه ـم ـيــة «ال ـت ـع ــاون ـي ــات» وال ـ ـ ــدور الـمـهــم
والحيوي الــذي تقوم به في المجتمع والمتمثل
في تقديم سلعة بجودة عالية وأسعار 02

«سياسات اإلسكان» الحالية
غير مستدامة وبطيئة
12
وكلفتها عالية

الجيش السوداني يقبض على «السلطة االنتقالية»

محليات

٠٣
تأجيل بت طرح مناقصة
المرحلة الثانية لعدادات
الكهرباء الذكية

دوليات

البرهان يعد بحكومة جديدة ...و 3قتلى باالشتباكات
ً
ً
دخ ــل ال ـس ــودان منعطفا خ ـط ـيــرا ،أعــاد
األم ــور إلــى المربع الــذي كانت فيه عشية
إطاحة الرئيس السابق عمر البشير عام
.2019
وعقب أشهر من الخالفات بين مكونات
الـمــرحـلــة االنـتـقــالـيــة ،قـبــض الـجـيــش على
ال ـس ـل ـطــة ب ــال ـك ــام ــل ،وأعـ ـل ــن ال ـق ــائ ــد ال ـعــام
للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح
ال ـب ــره ــان ،أمـ ــس ،ح ــال ــة الـ ـط ــوارئ الـعــامــة
ّ
ف ــي جـمـيــع أن ـح ــاء ال ـب ــاد ،وحـ ــل مجلسي
السيادة والوزراء ،اللذين انبثقا عن اتفاق
بين الجيش والقوى المدنية لتقاسم إدارة
مرحلة انتقالية تنتهي بــإ جــراء 02

17
تحضيرات جوية
إسرائيلية لضرب
«نووي» إيران

الكويت تدعو مواطنيها بالسودان
إلى االبتعاد عن التجمعات
دعــت وزارة الـخــارجـيــة المواطنين الكويتيين الـمــوجــوديــن في
السودان إلى اتخاذ الحيطة والحذر واالبتعاد عن أماكن التجمعات
واتباع توجيهات السلطات المعنية ،إلى جانب التواصل مع سفارة
الكويت في الخرطوم وتسجيل أسمائهم وبياناتهم.
وفي بيان أمس ،أهابت الوزارة بالمواطنين الراغبين في السفر إلى
ً
ً
السودان التريث وتأجيل سفرهم نظرا لألوضاع التي يشهدها حاليا.

ف ـت ــى سـ ــودانـ ــي أمـ ـ ــام إط ـ ـ ـ ــارات م ـحــروقــة
وضعها متظاهرون معارضون إلجراءات
الجيش في الخرطوم أمس (رويترز)

رياضة

18

لبنان :استدعاء جعجع ودعوى بحق نصرالله تنازالت تنهي أزمة إردوغان والسفراء
حرب سياسية بغالف قضائي على قاعدة « 6و 6مكرر»
●

بيروت  -منير الربيع

دخل لبنان في أعنف صراع قضائي بغالف
س ـيــاســي ،ب ـعــد أن ط ـلــب م ـف ــوض الـحـكــومــة
لـ ــدى الـمـحـكـمــة ال ـع ـس ـكــريــة ال ـق ــاض ــي ف ــادي
عقيقي ،أم ــس ،االسـتـمــاع إل ــى إف ــادة رئيس
حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على

خلفية «أحداث الطيونة» ،التي راح ضحيتها
 7أشخاص.
وفي المقابلّ ،
تقدم مناصرو «القوات» من أهالي
عين الرمانة بدعوى قضائية بحق أمين عام «حزب
ال ـلــه» حـســن نـصــرالـلــه ،وك ــل مــن يـظـهــره التحقيق
ً
متورطا باالشتباكات التي شهدتها المنطقة في
 17الجاري ،على خلفية تظاهرات للثنائي 02

بدا أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اختار وقف التصعيد،
أم ــس ،بعد أن أمــر بـطــرد عـشــرة سـفــراء غربيين دع ــوا لــإفــراج عن
الناشط المدني عثمان كــافــاال المسجون منذ  4سـنــوات مــن دون
صدور إدانة بحقه.
وأكدت معظم السفارات المعنية ،في بيانات أمس ،على «احترام
ً
ات ـفــاق ـيــة فـيـيـنــا والـ ـم ــادة  41م ـن ـهــا» ،ال ـتــي ت ـضــع إطـ ـ ــارا لـلـعــاقــات
الدبلوماسية ،وتحظر أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلد المضيف.
ً
ً
ورحب إردوغان بالبيانات ،تزامنا مع عقد الحكومة اجتماعا.
وسرعان ما قادت إشارات التهدئة إلى ارتفاع سعر صرف الليرة،
ً
ً
ً
الذي كان قد ّ
سجل صباحا تراجعا جديدا.

غونزاليس يضع لمساته
األخيرة على خطة
«األولمبي» اليوم

ةديرجلا

•
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ولي العهد يلتقي تميم ونظيره البحريني ورئيسة وزراء تونس
سموه بحث التطورات اإلقليمية والدولية وتعزيز العالقات الثنائية مع الدول الثالث

ولي العهد خالل لقائه أمير قطر أمس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع
ع ـل ــى ه ــام ــش ق ـم ــة مـ ـب ــادرة
ال ـشــرق األوس ــط األخ ـض ــر ،زار
سمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد ،مساء أمس ،أمير دولة
ق ـط ــر ال ـش ـي ــخ ت ـم ـي ــم بـ ــن حـمــد
آل ث ــان ــي ،ون ـق ــل إل ـي ــه تـحـيــات
سمو أمير البالد الشيخ نواف
األحـ ـم ــد ،وت ـم ـن ـيــاتــه ل ــه ب ــدوام
ال ـ ـص ـ ـحـ ــة وم ـ ـ ــوف ـ ـ ــور ال ـع ــاف ـي ــة
ول ـل ـش ـع ــب الـ ـقـ ـط ــري ال ـش ـق ـيــق
بمزيد من التقدم واالزدهار.
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء
اسـتـعــراض الـعــاقــات األخوية
الــوطـيــدة بـيــن الـبـلــديــن وسبل
دع ـم ـه ــا وتـ ـع ــزي ــزه ــا ل ـم ــا فـيــه
مـصـلـحــة الـبـلــديــن والشعبين
الشقيقين ،إضافة إلى مناقشة
أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــدات عـ ـل ــى

الساحتين اإلقليمية والدولية
ومواضيع جدول أعمال القمة.
وال ـت ـقــى س ـم ــوه أي ـض ــا ولــي
العهد رئيس الوزراء في مملكة
ال ـب ـح ــري ــن األمـ ـي ــر س ـل ـم ــان بــن
حـمــد آل خليفة ،وج ــرى خــال
اللقاء استعراض العالقات بين
البلدين ومناقشة المستجدات
اإلقليمية والدولية.
ك ـم ــا ال ـت ـق ــى س ـم ــوه رئـيـســة
وزراء تـ ــو نـ ــس ن ـ ـجـ ــاء بـ ــودن
وبحث معها عــاقــات البلدين
والتطورات اإلقليمية والدولية.
وكـ ـ ــان سـ ـم ــوه غـ ـ ــادر ال ـب ــاد
ع ـص ــر أمـ ـ ــس ،وكـ ـ ــان ف ــي وداع
س ـ ـمـ ــوه عـ ـل ــى أرض الـ ـمـ ـط ــار،
رئ ـي ــس م ـج ـلــس األم ـ ــة مـ ــرزوق
ال ـغــانــم ،وسـمــو الـشـيــخ ناصر

ولي العهد ونظيره البحريني
المحمد ،وسمو الشيخ صباح
الخالد رئيس مجلس الــوزراء،
وكبار المسؤولين بالدولة.
ورافق سموه وفد رسمي ضم
ك ــا م ــن :ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدف ــاع الـشـيــخ
حمد الجابر ،ووزير النفط وزير
التعليم العالي الدكتور محمد
الفارس ،ووزير الخارجية وزير
الدولة لشؤون مجلس الــوزراء
الشيخ الدكتور أحمد الناصر،
وعـ ـ ــدد م ــن كـ ـب ــار ال ـم ـســؤول ـيــن
بديوان سمو ولي العهد.
وك ـ ــان ف ــي اس ـت ـق ـبــال سـمــوه
عـلــى أرض م ـطــار الـمـلــك خــالــد
ا لــدو لــي بالعاصمة السعودية
أمير منطقة الرياض باإلنابة،
محمد بن عبدالرحمن آل سعود،

وسـفـيــر الـكــويــت ل ــدى المملكة
الشيخ علي الخالد.

الزيارة الثانية
وتـ ـ ـع ـ ــد زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة س ـ ـمـ ــو ولـ ــي
الـعـهــد ،الشيخ مشعل األحـمــد،
للمملكة هي الثانية عقب تزكية
ً
سموه وليا للعهد ،حيث تؤكد
المكانة المرموقة التي تحتلها
وأه ـم ـي ـت ـهــا ال ـبــال ـغــة لـلـكــويــت،
وم ـت ــان ــة ال ـع ــاق ــة ال ـت ــي تـجـمــع
البلدين الشقيقين.
وي ـش ــارك سـمــو ول ــي الـعـهــد،
خـ ــال ال ـ ــزي ـ ــارة ،ق ـم ــة «مـ ـب ــادرة
الشرق األوسط األخضر» ،التي
تـ ـه ــدف إل ـ ــى ت ـع ــزي ــز ال ـت ـع ــاون،
وتـ ــوح ـ ـيـ ــد ال ـ ـج ـ ـهـ ــود ل ـت ـن ـف ـيــذ

االلـتــزامــات البيئية المشتركة،
وتشكيل أول تحالف لمكافحة
ال ـت ـغ ـيــر ال ـم ـن ــاخ ــي ف ــي ال ـش ــرق
األوسط.
وكـ ــان س ـمــو ول ــي ال ـع ـهــد قد
زار ا ل ـس ـع ــود ي ــة ف ــي األول مــن
يونيو الماضي في أولى زياراته
الرسمية عقب تزكية سموه وليا
للعهد فــي الـســابــع مــن أكتوبر
 ،2020تـلـبـيــة ل ــدع ــوة م ــن ولــي
العهد الـسـعــودي نــائــب رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدف ــاع
األمير محمد بن سلمان.
وترتبط الكويت والسعودية
ب ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات أخ ـ ـ ــوي ـ ـ ــة خ ـ ــاص ـ ــة،
سـ ــواء عـلــى الـصـعـيــد الــرسـمــي
أو ال ـش ـع ـب ــي ،ت ـت ـم ـيــز بـعـمـقـهــا
ال ـ ـت ـ ــاري ـ ـخ ـ ــي ،م ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزة ف ــي

العلي :مستمرون بسياسة الباب المفتوح لتسهيل المعامالت

م ـفــاه ـي ـم ـهــا إب ـ ـعـ ــاد ال ـع ــاق ــات
ال ــدول ـي ــة إلـ ــى م ـف ـهــوم االخ ـ ــوة،
وأواصـ ـ ـ ـ ــر الـ ـق ــرب ــى وال ـم ـص ـي ــر
المشترك.
وتتميز الـعــاقــات الكويتية
 السعودية بــروابــط ووشائجاالخوة ،والعمق الممتد إلى أكثر
من  130عاما ،ويشكل التعاون
والتكامل بين البلدين الشقيقين
ن ـمــوذجــا ي ـح ـتــذى ب ــه ع ـلــى كل
ال ـص ـع ــد ،الس ـي ـم ــا ف ــي قـضــايــا
الـبـيـئــة وال ـم ـن ــاخ ،والـمـحــافـظــة
ع ـ ـلـ ــى س ــامـ ـتـ ـه ــا واسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة
جودتها.
ومـ ـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــؤكـ ــد أن الـ ـجـ ـه ــود
المشتركة للكويت وا لـسـعــود يــة
تتواصل لتعزيز أوجــه التعاون
ال ـقــائ ـمــة ،واس ـت ـشــرافــا للمرحلة

المقبلة فــي إط ــار رؤي ــة البلدين
«الكويت  ،»2035و«المملكة ،»2030
ولـتـحـقـيــق ال ـمــزيــد م ــن ال ـت ـعــاون
على مختلف الصعد االقتصادية
واألمـنـيــة والثقافية والرياضية
واالج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة ،واس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
م ـق ــدرات ـه ـم ــا ،وم ـ ــن ذل ـ ــك تــوق ـيــع
االت ـفــاق ـيــة الـمـلـحـقــة بــاتـفــاقـيـتــي
ت ـق ـس ـي ــم ال ـم ـن ـط ـق ــة ال ـم ـق ـس ــوم ــة
والمنطقة ا لـمـغـمــورة المحاذية
للمنطقة المقسومة بين البلدين
فــي ديسمبر  ،2019واستئناف
اإلنتاج النفطي في الجانبين.

محافظ حولي ّكرم الكوادر الطبية

فيصل النواف :توحيد الجهود الخليجية لمواجهة الجريمة
●

محمد الشرهان

التقى وزي ــر الــداخـلـيــة الشيخ
ً
ثــامــر الـعـلــي ،صـبــاح أم ــس ،عــددا
من المواطنين أصحاب الشكاوى

والمعامالت ،وبحث تلك الشكاوى
الـ ـمـ ـق ــدم ــة إلـ ـي ــه ووج ـ ـ ــه ب ـســرعــة
حلها بعد عرضها على الجهات
المعنية وأصـحــاب االختصاص
وفق اإلجراءات القانونية.

وأكد العلي استمرار سياسة
الباب المفتوح التي تنتهجها
«الــداخـلـيــة» بجميع قطاعاتها
ل ـتــذل ـيــل ك ــل ال ـم ـع ــوق ــات ،ال ـتــي
ت ــواج ــه م ـعــامــات الـمــواطـنـيــن،

 6فرق لضبط مخالفات «األمن والمتانة»

ً
نفذت اإلدارة العامة للمرور ،عــددا من الحمالت الفنية المرورية
المتزامنة شملت المحافظات الست بإشراف إدارة الفحص الفني لدى
اإلدارة ،وأسفرت عن تحرير  1940مخالفة مرورية وتحويل شخص
لنيابة األحداث.
وقال مدير «الفحص الفني» بـ«المرور» العقيد مشعل السويحي ،في
تصريح صحافي ،أمس ،إن خطة الحملة األمنية المرورية تضمنت
توزيع  6فرق تفتيشية تابعة إلدارة الفحص على المحافظات الست
بهدف ضبط أكبر عــدد من المركبات غير الملتزمة بشروط األمن
والمتانة.
وأضــاف السويحي أن الهدف الرئيسي من هــذه الحمالت ليس
تحرير المخالفات وحجز المركبات بقدر توعية المواطن والمقيم
ً
بضرورة االلتزام بشروط األمن والمتانة الخاصة بالمركبات تجنبا
للحوادث المرورية.
وأشــار إلى أن مهندسي الفحص الفني وخالل الحمالت األمنية
الحظوا وجود أعداد كثيرة من المركبات تسير بالطريق العام بوثيقة
تأمين غير سارية مما يعني أنها لم تدخل الفحص الفني منذ فترات
ً
طويلة ،مبينا أن هذه المركبات يتم حجزها وال يتم اإلفراج عنها إال
ً
بعد إعادة فحصها والتأكد من سالمتها فنيا.

ولي العهد :ندعم المبادرات

ً
ً
ً
ً
مفهوم األمــن الشامل إنسانيا واقتصاديا ومناخيا وبيئيا» ،الفتا
إلى أن «هــذا قدرها واختيارها فهي القبلة والمظلة صاحبة الرؤى
ً
االسـتـبــاقـيــة وااللـ ـت ــزام ال ـم ـســؤول عــن الـمـنـطـقــة واألك ـث ــر اسـتـشـعــارا
لمسؤوليتها الدولية».
وإذ شدد على أن الكويت ستكون من الدول التي ستعاني التغير
الـمـنــاخــي ،اسـتـعــرض سـمــوه الـمـشــاريــع الـتــي أطلقتها ال ـبــاد على
المستوى الوطني في إطار استراتيجيتها البيئية ضمن رؤية «كويت
ً
جــديــدة  ،»2035مــؤكــدا أنها تجري بالشراكة الوثيقة بين الهيئات
الحكومية المتخصصة والقطاع النفطي وشركات القطاع الخاص
والمجتمع المدني.
وذكر أن «للكويت رؤية تؤكد أن مستقبل البشرية يكمن في الحلول
الخضراء واإلدارة الحكيمة لألصول البيئية وأهمية ربــط الجهود
ً
الفردية بالمبادرات اإلقليمية والدولية» ،الفتا إلى «االهتمام الكبير
الــذي توليه الكويت للبيئة ،ومــا تواجهه من تحديات ،بتوجيهات
مباشرة من لدن سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد».
وتحدث عن امتالك الكويت لـ «خطط استدامة بيئية تهدف إلى
تـعــزيــز م ـســارات الـحـيــاد الـكــربــونــي وزي ــادة رقـعــة التشجير وإقــامــة
المحميات وإعادة تأهيل منشآت القطاع النفطي والحد من االنبعاثات
وتحسين كفاءة الطاقة وإدخال الطاقات المتجددة واستدامة إمدادات
الطاقة لألجيال القادمة ،والشروع بتنفيذ عدد من المشاريع منها
مشروع الوقود البيئي ومصفاة الــزور العالمية ،ومناولة الكبريت،
وخط الغاز الخامس».
وكان بن سلمان أطلق مبادرة «الشرق األوسط األخضر» ،في القمة
الـتــي قــال إنـهــا تـهــدف إلــى استثمار  39مليار ري ــال ( 10.4مليارات
ً
دوالر) لخفض انبعاثات الكربون في المنطقة وحماية البيئة ،كاشفا
عن إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم االقتصاد الدائري للكربون
وإطالق مبادرتين للمناخ بـ  39مليار ريال تساهم السعودية بـ %15
منها.
كما أعلن تأسيس مؤسسة المبادرة الخضراء كمؤسسة غير ربحية
ً
لدعم أعمال القمة مستقبال ،بجانب تأسيس برنامج إقليمي الستمطار
السحب ،وتأسيس مركز إقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية،
وكذلك تأسيس مركز إقليمي لإلنذار المبكر بالعواصف في المنطقة.
ب ــدوره ،قــال ولــي عهد األردن األمير الحسين بن عبدالله الثاني:
«نرى األمل في المشاريع الخضراء التي أطلقتها السعودية ،وينبغي
تطوير النظام التعليمي لمواجهة التغير المناخي».
(الرياض ـ رويترز)

مشعل السويجي

وإي ـ ـجـ ــاد حـ ـل ــول م ـس ـت ـمــدة مــن
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ي ـم ـك ــن م ـ ــن خ ــال ـه ــا
الـ ـتـ ـسـ ـهـ ـي ــل عـ ـلـ ـيـ ـه ــم وإنـ ـ ـج ـ ــاز
معامالتهم بكل سهولة ويسر.
كـمــا اسـتـقـبــل ال ــوزي ــر العلي
الـعـقـيــد د .ع ـبــد ال ـعــزيــز الـمـيــل
والعقيد د .أ حـمــد الحبيب من
اإلدارة ا لـعــا مــة للتحقيقات كل
عـ ـل ــى ح ـ ـ ــدة ،إذ ق ــدم ــا ل ـل ــوزي ــر
نسختين من رسالتي الدكتوراه.
ً
ورحب العلي بضيفيه ،مؤكدا
أهـ ـمـ ـي ــة م ــواصـ ـل ــة ال ـت ـح ـص ـيــل
العلمي لمنتسبي ال ــوزارة بما
يسهم في صقل قدراتهم العلمية
والعملية ورفــع مستوى األداء
األم ـ ـنـ ــي فـ ــي ج ـم ـي ــع ق ـط ــاع ــات
«الداخلية».
من ناحية أخرى ،عقد وكالء
وزارات الداخلية بــدول مجلس
التعاون الخليجي مساء أمس،
اجتماعهم التحضيري الجتماع
ال ـ ـ ــوزراء ،ع ـبــر تـقـنـيــة االت ـصــال
المرئي.
ومـ ـث ــل وف ـ ــد الـ ـك ــوي ــت وك ـيــل
وزارة الداخلية الفريق الشيخ
فيصل ال ـن ــواف ،ال ــذي نـقــل إلــى
الـ ـحـ ـض ــور ت ـح ـي ــات وت ـم ـن ـيــات
الـ ــوزيـ ــر ال ـش ـي ــخ ث ــام ــر ال ـع ـلــي،
بــالـتــوفـيــق والـ ـس ــداد وتحقيق

«االنعقاد الثاني» ينطلق...
واستمرارها ،قال صاحب الدعوة الديحاني إن «المجتمعين اتفقوا
َ
منصبي أمين
على مناصب اللجان الدائمة والمؤقتة ،وتمت مناقشة
ً
السر والمراقب» ،مشيرا إلى أن قبيلة مطير سيكون لها مقعد وزاري
في التشكيل الحكومي القادم« ،ونحن من سيرشحه».
وأكد أن الدعوة وجهت إلى كل أعضاء الكتلة وهناك من اعتذر ،غير
«أنها متماسكة ومستمرة ،وسيتم التصويت على اللجان في قاعة
ً
عبدالله السالم ،إذ ال يجوز التصويت عليها في ديوانية» ،الفتا في
الوقت نفسه إلــى أن «هناك أكثر من ألــف مواطن عليهم قضايا رأي،
وننتظر العفو من سمو األمير».
وفي تصريح لـ «الجريدة» ،شدد النائب عبدالله المضف على ضرورة
أن يتعامل رئيس الحكومة والوزراء وفق ما نص عليه الدستور بشأن
ً
االستجوابات واستخدام النائب ألدواته الدستورية ،مشيرا إلى أنه ال
ً
تحصين ألي شخص بالحكومة بدءا من رئيسها.
٠٦

«الشؤون» تتجه لزيادة رأسمال...
تعاونية ،مشيرة إلى أن الالئحة التنظيمية إلشهار المبرات الخيرية،
على سبيل المثال ،تقضي بـضــرورة إحضار شهادة بنكية من بنك
ً
محلي تفيد بإيداع  50ألفا باسم المبرة.
وأكدت أن الدور المنوط بـ «التعاونيات» ال يقل أهمية عن المبرات،
ما لم يكن يزيد ،الفتة إلى أن من بين التعديالت التي تعكف الوزارة
ً
على دراستها حاليا إلزام مجالس اإلدارة بتشكيل اللجان الرئيسية
من غير األعضاء.
ً
وأضــافــت أن «ال ـشــؤون» تــدرس أيـضــا عــدم اعتماد تشكيل الهيئة
اإلداري ـ ــة للجمعية ،بـمــا فيها رئـيــس مجلس اإلدارة ،فــي ح ــال عــدم
استكمال توزيع المناصب المتبقية كافة ،ومنها أمينا السر والصندق،
لتالفي اإلشكالية التي واجهتها الوزارة بالفترة الماضية ،الممثلة في
عزوف بعض األعضاء عن الترشح لتولي مناصب بعينها ،بدعوى أنها
ً
أقل تأثيرا وفاعلية عن بقيتها».

الجيش السوداني يقبض على...
انـتـخــابــات عــامــة فــي  .2023وتـضـمـنــت ق ـ ــرارات ال ـبــرهــان ،ال ــذي كــان
يرأس مجلس السيادة ،إعفاء الوالة وتعليق العمل بمواد في الوثيقة
الدستورية المنظمة لمرحلة ما بعد البشير ،في أعقاب اعتقال معظم
ّ
المكون المدني،
وزراء الحكومة ،وبعض أعضاء مجلس السيادة من

ً
المحافظ األصفر متوسطا المكرمين أمس
أكد محافظ حولي علي األصفر أهمية الدور الذي يقوم به القطاع
الـصـحــي فــي المحافظة عـلــى صـحــة الـمــواطـنـيــن والمقيمين ،وذلــك
خالل تكريمه مدير المنطقة الصحية بالمحافظة وعدد من مديري
المستشفيات والكوادر الصحية فيها بديوان عام المحافظة أمس.
وأشــاد محافظ حولي بالجهود المخلصة التي قــام بها القطاع
الصحي خــال جائحة كــورونــا ،والـتــي أرهـقــت الـعــالــم ،مــؤكــدا على
مد يد العون للقطاعات الصحية كافة في البالد ،وضرورة التعاون
إلزالة كل المعوقات التي قد تعرقل مسيرتهم من أجل الحفاظ على
صحة المجتمع.

العلي يتسلم رسالة الدكتوراه من أحد الضباط
ت ـط ـل ـعــات ال ـم ــواط ــن الـخـلـيـجــي
وب ـ ـسـ ــط الـ ـمـ ـنـ ـظ ــوم ــة األمـ ـنـ ـي ــة
ف ــي ك ــل دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون،
ً
مــؤكــدا عمق الـعــاقــات األمنية
ب ـيــن الـ ـ ــدول الـخـلـيـجـيــة وآف ــاق
الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــر ف ـي ـم ــا
بـيـنـهــا ل ـلــوصــول إل ــى الـتـكــامــل
األمني الخليجي الــذي ينشده
ً
الجميع .وناقش الــوكــاء عــددا
مـ ــن الـ ـمـ ـلـ ـف ــات ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة عـلــى
جدول األعمال ،التي تسهم في
تعزيز مسيرة التعاون األمني

الخليجي المشترك ،كما بحثوا
آ خــر المستجدات فــي المنطقة
وت ـن ـس ـيــق ال ـج ـه ــود واألهـ ـ ــداف
لما تتطلبه المرحلة ا لــرا هـنــة،
تــم ب ـلــورة ع ــدد مــن التوصيات
لرفعها إلى االجتماع الوزاري.
وأكــد الـنــواف أهمية توحيد
الجهود بين القطاعات األمنية
فــي مجلس الـتـعــاون مــن خالل
التنسيق واالت ـصــال لمواجهة
كل أشكال الجريمة.

ً
وصوال إلى اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وفي كلمة متلفزة ألقاها وهو يرتدي البزة العسكرية ،أعلن البرهان
أن الجيش قرر اتخاذ هذه اإلجراءات لـ«تصحيح مسار الثورة ،استجابة
لمطالب الشعب ،بعد استشعار الخطر في ظل التشاكس والتكالب على
السلطة والتحريض على الفوضى».
ّ
وتعهد بتشكيل حكومة كفاء ات وطنية تدير المرحلة االنتقالية،
ً
مجددا التزام القوات المسلحة بـ«االنتقال الديموقراطي» حتى تسليم
الحكم للمدنيين في انتخابات .2023
في المقابل ،رفضت أغلب القوى المدنية والحزبية قرارات البرهان
ً
ّ
وعدتها «انقالبا مكتمل األرك ــان» .واتهم مكتب حمدوك قــوى أمنية
باختطاف رئيس الوزراء وزوجته إلى جهة غير معلومة ،بعد إخضاعه
لإلقامة الجبرية ومحاولة الضغط عليه لـ«تأييد االنقالب».
وعـ ـم ــدت م ـن ـظ ـم ــات م ــدن ـي ــة وأح ـ ـ ـ ــزاب س ـي ــاس ـي ــة م ــؤي ــدة لـ ــ«ق ــوى
الـحــريــة والتغيير» -الـمـكـ ّـون الـمــدنــي بالسلطة المنحلة -مــن بينها
ّ
«تجمع المهنيين السودانيين» وأحــزاب «المؤتمر» و«األمــة القومي»
و«الشيوعي» ،إلى حث المواطنين على «العصيان المدني والخروج
الحـتــال ال ـش ــوارع» .ووس ــط مـخــاوف مــن ان ــزالق الـبــاد ،الـتــي تعيش
على وقع عدة أزمات اقتصادية ومعيشية ،إلى دائرة الفوضى ،شهد
محيط القيادة العامة للجيش بقلب الخرطوم اشتباكات بين محتجين
وعـنــاصــر مسلحة يعتقد أنـهــا تــابـعــة ل ــ«قــوات الــدعــم الـســريــع» شبه
النظامية ،التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة المنحل محمد
حمدان دقلو ،الملقب بحميدتي .مما أدى إلى مقتل ثالثة.
فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،ص ــدرت دع ــوات عــربـيــة ح ــذرة مــن ع ــدة عــواصــم،
ركــزت على دعــوة جميع األطــراف السودانية إلــى تغليب لغة الحوار
لحل الخالفات.
ودعت الكويت على لسان وزارة الخارجية «كل األطراف إلى تغليب
الـحـكـمــة وض ـبــط الـنـفــس وال ـت ـهــدئــة وتـجـنــب الـتـصـعـيــد بـمــا يـصــون
الـمـصــالــح الـعـلـيــا ل ـل ـســودان ويـحـفــظ أم ـنــه واس ـت ـق ــراره ومكتسباته
السياسية واالقتصادية ويحقق آمال وتطلعات شعبه الشقيق ويصون
وحدته» ،بينما أدانت دول غربية «االنقالب» مبدية قلقها على المسار
الديمقراطي		.
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لبنان :استدعاء جعجع ودعوى بحق...
الشيعي ضد قاضي التحقيق العدلي في تفجير مرفأ بيروت طارق
الـبـيـطــار .يـشـتــد ال ـص ــراع فــي الـقـضــاء بـيــن الـحــزبـيــن المتخاصمين
بالسياسة ...إنها القاعدة اللبنانية الثابتة للمشاكل والحلول« ،قاعدة
ً
 6و 6مكرر» ،ما يعني عمليا ملف مقابل ملف .وما بين هذين الملفين

«الحرس» ينهي تأمين فنادق الحجر
أنهت قوة واجب الحرس الوطني المكلفة بتأمين فنادق
الحجر المؤسسي مهمتها ،أمس ،بعد قيامها بتأمينها
مــدة  230يــومــا ،منذ  6مــارس الماضي إلــى  25الـجــاري،
وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء ببدء المرحلة الخامسة
من العودة إلى الحياة الطبيعة في الكويت.
وكان «الحرس» قام بإسناد وزارتي الداخلية والصحة،
مــن خــال تــو لــي مهمة تأمين فـنــادق الحجر المؤسسي
خالل جائحة كورونا ،تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.

يستمر البحث عن تسوية سياسية قضائية ترتبط بالقضية األساس
أي «تحقيق المرفأ».
ّ
ً
لم يبلغ جعجع باستدعائه بشكل مباشر ،فتم إبالغه لصقا حول
ً
ضرورة الحضور غدا ،إلى وزارة الدفاع لإلدالء بإفادته.
وتقول مصادر «القوات» إن جعجع لن يحضر ،ألن المسار بمجمله
يوحي بانعدام الثقة ،مضيفة أنه في العام  1994وضع جعجع نفسه
بتصرف القضاء ،وكانت لديه ثقة بهذه السلطة ،ليتبين فيما بعد أنها
ً
ّ
قد «ركبت» له ملفات سجنته بموجبها ،قبل أن تبرئه األحكام الحقا،
وبالتالي لن يكرر جعجع الخطأ نفسه هذه المرة.
وتـســأل مـصــادر «ال ـقــوات» :على أي أســاس يطلب القاضي عقيقي
االستماع لجعجع ،إذا لم يــرد اســم األخير في التحقيق الــذي أجرته
مديرية المخابرات ،وال في التقرير النهائي الذي تم رفعه من المديرية
إلى المحكمة العسكرية؟
لذلك ،تضع «الـقــوات» االستدعاء في خانة االستهداف السياسي،
وتعتبره محاولة لوضع ملف «أحــداث الطيونة» بوجه ملف تفجير
ً
مرفأ بيروت ،بهدف محاصرة جعجع سياسيا ،والتركيز على أنه لم
يلتزم بطلب القضاء االستماع إلى إفادته ،وبالتالي من حق الوزراء
والمسؤولين اآلخرين ،الذين ادعى عليهم القاضي طارق البيطار في
تحقيقات المرفأ ،عدم المثول أمامه لنفس األسباب.
ورغم أن الصراع القضائي بين «القوات» و»حزب الله» لن يحل بسرعة
وسهولة ،فإن التوصل إلى صيغة قانونية مرضية لمختلف األطراف
في قضية «تحقيق المرفأ» قد يمهد لتخفيض سقف الصراع السياسي.
األعلى ،أمس ،من البيطار على
في هذا السياق ،اطلع مجلس القضاء ُ ّ
مسار التحقيق ،وجرى البحث عن مخارج توفر استمرارية التحقيق
دون الدخول بمواجهة مع أي طرف ،ووفق «القواعد الدستورية» ،أي ترك
أمر التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب للمجلس األعلى لمحاكمة
الرؤساء والوزراء ،الذي يقع وفق صالحية المجلس النيابي.
ً
هذه الخطوة يرفضها البيطار ويعتبرها انتقاصا من صالحياته
ً
مهددا باالستقالة ،وسط رفض لدى أغلبية أعضاء مجلس القضاء
األعلى لمطالبة البيطار بالتنحي.
ّ
وبحال لم يتم الوصول إلى صيغة حــل ،فإن المسعى سيكون من
خالل تطويق قرارات البيطار بقرارات قضائية معاكسة.
ووسط تحذير من انفجار اجتماعي وشيك ،يقف لبنان أمام مفترق
خطير ،يحمل معه كــل مقومات التوتير والتصعيد السياسي ،ألن
خطوة استدعاء جعجع ستدفع «القوات» إلى مواقف سياسية أكثر
حدة ،وستستدعي مواقف مسيحية كثيرة متضامنة معه ،كان أولها
ما صدر عن البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي رفض العودة إلى
زمن تركيب الملف ،واستهداف من كان يدافع عن منطقته وبيئته وأهله.
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محليات
تأجيل بت طرح مناقصة المرحلة
الثانية لعدادات الكهرباء الذكية
سيد القصاص

أج ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز ال ـ ـمـ ــركـ ــزي
للمناقصات ا لـعــا مــة بــت طلب
وزارة ال ـك ـهــر بــاء وال ـم ــاء طــرح
ا ل ـم ـنــا ق ـصــة ر قـ ــم 2021/7308
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـ ـتـ ــوريـ ــد ع ـ ـ ـ ــدادات
كهرباء ومياه ذكية (المرحلة
ال ـثــان ـيــة) وذل ــك إلجـ ــراء بعض
الـتـعــديــات الـخــاصــة بــالـطــرح
وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـمـ ـ ــت مـ ـن ــاقـ ـشـ ـتـ ـه ــا
مـ ــع الـ ـ ـ ـ ــوزارة فـ ــي اج ـت ـم ــاع ــات

سابقة مــع ا لـجـهــاز واستيفاء
اإلجراء ات.
وأش ـ ــارت م ـص ــادر الـكـهــربــاء
إل ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة
ستتضمن توريد وتركيب 400
أل ــف عـ ــداد ك ـهــربــاء و 200ألــف
عداد مياه ،وتهدف الــوزارة من
خــال خطتها الموضوعة إلى
استبدال كافة ع ــدادات العمالء
خ ــال ال ـس ـنــوات ال ـ ـ  3المقبلة،

عدادات ذكية

حيث شرعت في توريد  200ألف
عداد ذكي كمرحلة أولى.

«االئتمان» و«وربة» يوقعان بروتوكول
تعاون لتسهيل المعامالت المصرفية

ً
ضمن خطة التحول الرقمي وتحويل خدماته إلكترونيا

المضف والغانم يتبادالن بروتوكول التعاون
أعلن بنك االئتمان توقيع بروتوكول تعاون مع
بنك وربة ،بهدف تسهيل المعامالت المصرفية،
وت ـ ـحـ ــويـ ــل دفـ ـ ـع ـ ــات قـ ـ ـ ــروض الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن إل ــى
حساباتهم في بنك وربة مباشرة ،دون الحاجة
إلى مراجعة أي من فروع البنك.
ووق ــع االتـفــاقـيــة نــائــب رئـيــس مجلس اإلدارة
ال ـمــديــر ال ـع ــام لـبـنــك االئ ـت ـم ــان ص ــاح الـمـضــف،
والرئيس التنفيذي لبنك وربــة شاهين الغانم،
بحضور عدد من مسؤولي كل من الطرفين.
وقــالــت المتحدثة الرسمية بــاســم "االئـتـمــان"
حـ ـب ــاري ال ـخ ـش ـت ــي ،ف ــي ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي ،إن
البنك حــريــص على الـتـحــول الــرقـمــي فــي جميع
معامالته المصرفية مع البنوك ،تطبيقا لسياسته
االسـتــراتـيـجـيــة فــي تـحــويــل خــدمــاتــه إلكترونيا
(أونالين) للتسهيل على عمالئه.

وأضافت الخشتي أن هذه الخطوة تواكب في
الوقت ذاته خطة الحكومة لتطوير أداء األجهزة
الحكومية واالعتماد على التكنولوجيا والتحول
الرقمي لتسريع المعامالت وتسهيل اإلجراء ات،
بـمــا ي ـعــود بــالـفــائــدة عـلــى ع ـمــاء بـنــك االئـتـمــان
الكويتي بالحصول على دفعاتهم المالية بصورة
سريعة مباشرة في حساباتهم البنكية.
وبينت أن بنك االئتمان قام بالربط اإللكتروني
مع العديد من البنوك التجارية ،بهدف تحويل
دفعات المواطنين إلى حساباتهم مباشرة دون
حاجة إلى مراجعة أي من فروع البنك ،والبنوك
التجارية التي تم الربط معها هي بنك الكويت
ا لــو طـنــي ،بنك الخليج ،بيت التمويل الكويتي،
بنك بوبيان ،بنك برقان ،البنك األهلي الكويتي،
بنك وربة.

أوصت بتحديد الحزم المناسبة للمزارعين أصحاب المشاريع الصغيرة «على الجميع التحلي بالمسؤولية الذاتية للحفاظ على أنفسهم»
•

فهد الرمضان

ً
نظم معهد الكويت لألبحاث العلمية ممثال
بمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية ،ورشة
عمل بعنوان "اسـتــزراع الروبيان في المناطق
الصحراوية لتعزيز األمن الغذائي في الكويت"
ضمن مبادرة المزرعة االقتصادية المستدامة
باستخدام التقنيات الحديثة ،و بــإ شــراف من
األم ــان ــة ال ـعــامــة لـلـمـجـلــس األع ـل ــى للتخطيط
والتنمية ،وبالتعاون مع هيئتي البيئة والزراعة
والثروة السمكية وبعض ممثلي القطاع الخاص
العاملين في مجال االستزراع السمكي.
ورف ـعــت ال ــورش ــة تــوصـيــاتـهــا ومقترحاتها
للجهات الـمـشــاركــة للنهوض بقطاع الــزراعــة
المائية في الكويت وتحديد الحزم المناسبة
ل ـل ـم ــزارع ـي ــن أص ـ ـحـ ــاب ال ـم ـش ــاري ــع ال ـص ـغ ـيــرة
ً
والمتوسطة ،التي يمكن لها أن تلبي جزءا من
احتياجات السوق المحلي.
وق ــال الـقــائــم بــأعـمــال الـمــديــر ال ـعــام لمعهد
الكويت لألبحاث العلمية د .مانع السديراوي،
ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي أمـ ــس ،إن الـمـعـهــد بــدأ
دراسة أنواع جديدة من الروبيان؛ مثل روبيان
المحيط الهادئ "ذي األرجل البيضاء" ،المعروفة
بمقاومتها العالية لألمراض ،وفي نفس الوقت
ل ـهــا ق ـ ــدرة م ـم ـت ــازة ع ـلــى ال ـت ـك ـيــف م ــع درج ــات

ملوحة متفاوتة ،باإلضافة إلى إمكانية زراعتها
بكثافات عالية مما يعزز جودتها االقتصادية.
ب ــدوره ــا ،ذك ــرت رئـيـســة اللجنة التنظيمية
للورشة د .شيرين السبيعي ،أن المعهد ركز في
أبحاثه على العوامل المثلى لنمو الروبيان من
خالل تعديل التركيبة األيونية للمياه الجوفية
وتـقـيـيــم كـمـيــة ونــوع ـيــة ال ــروب ـي ــان الـمـسـتــزرع
بتقنية التكتل الحيوي المعروفة بـ "بيوفلك"
ومقارنتها باالستزراع بمياه البحر.
وم ــن جـهـتــه ،أوض ــح مــديــر بــرنــامــج الــزراعــة
ال ـمــائ ـيــة بــالــوكــالــة د .مـحـســن ال ـح ـس ـي ـنــي ،أن
فعاليات الورشة ركزت على تبادل الخبرات مع
الجهات المعنية بمجال تطوير إنتاج عملية
االسـ ـت ــزراع ف ــي الـمـنــاطــق ال ـص ـح ــراوي ــة ،حيث
شاركت هيئتا الزراعة والبيئة في استعراض
ال ـق ــرارات والـتـشــريـعــات الـخــاصــة بــاالسـتــزراع
السمكي ،باإلضافة إلى مناقشة المعوقات التي
تواجه هذا القطاع االقتصادي المهم.
وأض ــاف ــت ال ـبــاح ـثــة م ــاج ــدة خ ـل ـيــل ،رئـيـســة
م ـ ـبـ ــادرة "الـ ـم ــزرع ــة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـم ـس ـتــدامــة
باستخدام التقنيات الحديثة" أن الورشة تخدم
خطة الكويت التنموية "رؤية  ،"2035من خالل
التركيز على التنمية االقتصادية المستدامة
للحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارتها بشكل
مستدام؛ لتحقيق قدر أكبر من األمن الغذائي.

•

عادل سامي

ت ــوق ــع اس ـت ـش ــاري األم ـ ــراض
ال ـص ــدري ــة وال ـع ـن ــاي ــة ال ـمــركــزة
ف ــي وزارة الـصـحــة د .عـبــدالـلــه
الـ ـمـ ـطـ ـي ــري أن ي ـ ـكـ ــون م ــوس ــم
اإلنـفـلــونــزا هــذه السنة قاسيا،
م ـط ــال ـب ــا ال ـج ـم ـي ــع خ ـصــوصــا
كبار السن وأصحاب األمراض
الـ ـم ــزمـ ـن ــة وم ـ ـ ــن ي ـ ـعـ ــانـ ــون مــن
األم ــراض الـصــدريــة مثل الربو
الـ ـ ـش ـ ــدي ـ ــد والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــدة الـ ــرئـ ــويـ ــة
وال ـت ـل ـيــف وغ ـيــرهــا بــال ـم ـبــادرة
لـتـلـقــي تـطـعـيــم اإلن ـف ـلــونــزا في
هذا التوقيت لحمايتهم وحماية
المجتمع.
وقــال المطيري فــي تصريح
ل ـ "الـجــريــدة" إن االنـفـتــاح الــذي
تشهده الكويت مؤخرا وتحديدا
عقب إعادة افتتاح المدارس ،إلى
جــانــب إع ـ ــادة ب ـعــض األنـشـطــة
ال ـ ـتـ ــي ل ـ ــم تـ ـك ــن مـ ـ ــوجـ ـ ــودة فــي
الـعــام الـمــاضــي ،واعـتـقــاد كثير
من الناس بعدم أهمية التقيد
ب ـ ــارت ـ ــداء ال ـك ـم ــام ــة خ ـصــوصــا
فــي األمــاكــن الـعــامــة ربـمــا يزيد

إصابات اإلنفلونزا هذا الموسم.
وأوضح أن موسم اإلنفلونزا
ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي كـ ـ ــان خـفـيـفــا
ولـطـيـفــا وس ـه ــا ع ـلــى ال ـن ــاس،
ب ـس ـب ــب ت ـل ـق ــي ال ـت ـط ـع ـي ــم ضــد
"الـ ـ ـم ـ ــوسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة" واإلغـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــات
وال ـت ــزام ال ـنــاس بــاالشـتــراطــات
الصحية واإلجراءات االحترازية
وم ـ ــن ب ـي ـن ـهــا ارت ـ ـ ـ ــداء ال ـك ـمــامــة
وال ـت ـب ــاع ــد ال ـج ـس ــدي وغ ـيــرهــا
من االشتراطات ،ومن ثم كانت
اإلصابات قليلة.
ودعا جميع الفئات والشرائح
الـعـمــريــة إل ــى ال ـم ـبــادرة بتلقي
التطعيم الواقي من اإلنفلونزا
الموسمية ،الفتا إلى أن التطعيم
مـسـمــوح ب ــه لـمــن يــزيــد عـلــى 6
أش ـ ـهـ ــر ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن خـطــر
الفيروس يكون أشد على كبار
ال ـســن وم ــن ي ـعــانــون األمـ ــراض
المزمنة.

ساللة جديدة
وردا عـ ـ ـل ـ ــى سـ ـ ـ ـ ـ ــؤال ح ـ ــول
وجـ ــود ســالــة ج ــدي ــدة ُرص ــدت
فــي بريطانيا للمتحور "دلتا"

ل ـ ـف ـ ـيـ ــروس "كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا" ت ـس ـبــب
عـ ــددا م ـت ــزاي ــدا م ــن اإلص ــاب ــات،
واإلجراءات التي يجب اتباعها
ف ــي ال ـكــويــت لـتـجـنــب ذلـ ــك ،أكــد
الـمـطـيــري أن ــه يـجــب عـلــى كبار
ال ـســن وم ــن ي ـعــانــون األمـ ــراض
المزمنة المبادرة لتلقي الجرعة
الـتـنـشـيـطـيــة ح ـمــايــة ألنـفـسـهــم
ولغيرهم ،وكذلك من لم يحصل
عـلــى الـتـطـعـيــم عـلـيــه ال ـم ـبــادرة
وتلقي اللقاح المضادر لمرض
"كوفيد  ،"19مشددا على أهمية
التقيد بــاإلجــراء ات االحترازية
واالشتراطات الصحية.
وأضاف أنه مع عودة الحياة
إل ــى طـبـيـعـتـهــا ف ــي أغ ـل ــب دول
ال ـع ــال ــم ،وإع ـ ـ ــادة االن ـف ـت ــاح من
ج ــدي ــد عـ ـ ــادت اإلص ـ ــاب ـ ــات إل ــى
الزيادة من جديد في تلك الدول.
وأشار إلى "أننا في الكويت،
حـتــى إن زادت ال ـح ــاالت خــال
الفترة المقبلة ،يجب أن يكون
هــدفـنــا هــو ع ــدم دخ ــول حــاالت
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة إلـ ـ ـ ــى ال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات
والعناية المركزة".
وتــوقــع الـمـطـيــري مــع عــودة

عبد الله المطيري

الحياة إ لــى طبيعتها أن تزيد
حاالت اإلصابة بمرض "كوفيد
 "19فــي ال ـبــاد وزيـ ــادة انـتـقــال
ال ـف ـيــروس ،داع ـيــا الـجـمـيــع إلــى
الـتـحـلــي بــالـمـســؤولـيــة الــذاتـيــة
الـ ـ ـف ـ ــردي ـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـلــى
أن ـف ـس ـهــم واآلخـ ــريـ ــن وااللـ ـت ــزام
بــاالشـتــراطــات الصحية وآداب
السعال وغير ذلك.

«البلدي» يقر أرض «العربات المتنقلة وسينما السيارات» بالصبية
بمساحة مليون م 2شريطة التنسيق مع جهاز تطوير مدينة الحرير وبوبيان والجزر
األعضاء
يستخدمون المادة
 25على اعتراضات
الوزير  10مرات في
سابقة تاريخية

المجلس اعتمد
تعديل قيمة تأمين
المخيمات الربيعية
ً
بـ  100دينار بدال من
300

•

محمد جاسم

وافق المجلس البلدي ،في أولى جلساته العادية
بــدور االنعقاد الــرابــع ،على تخصيص قطعة أرض
بمساحة مليون متر مربع في منطقة الصبية بصفة
مؤقتة لمصلحة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة  -منطقة الصبية،
الستقطاب العربات المتنقلة وإنشاء سينما السيارات
من خالل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ً
لمدة  5سنوات بدءا من األول من نوفمبر المقبل.
وط ــال ــب الـمـجـلــس بـتـعــديــات م ـشــروطــة تقضي
باعتماد األنشطة الترفيهية والرياضية واالستثمارية
والتجارية من الجهة المشرفة ،بالتنسيق مع إدارة
المخطط الهيكلي والتنسيق مع جهاز تطوير مدينة
الحرير وبوبيان والجزر الخمس وتفويض اإلدارة
بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته في حال
دواع
تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي ٍ
تنظيمية أو فنية والتنسيق مع وزارات الخدمات قبل
البدء باستغالل الموقع والرجوع للمجلس البلدي في
حال طلب التعديل.
وف ــي جلسة تاريخية للمجلس بــرئــاســة أسامة
العتيبي ،استخدم المجلس البلدي المادة " "25ضد
اعتراضات وزير الدولة لشؤون البلدية " "10مرات،
على مشروع الالئحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس
البلدي ،والسماح بإنشاء عرائش ومظالت بتصاميم
هـنــدسـيــة ب ـحــدائــق ال ـس ـكــن ال ـخ ــاص وال ـن ـمــوذجــي،
واعتراضه على توصية المجلس البلدي فيما يتعلق
اإلبقاء على نفق دروازة العبد الرزاق وعدم هدمه ،وعلى
بند " "1في الئحة المحالت العامة والمقلقة للراحة،
واستخدام نظام اإلشارة المرورية الذكية ،التي تتميز
بربط اإلشارات بنظام واحد ،واالعتراض على تسمية

«التربية» :نشرة الوظائف
اإلشرافية تصدر اليوم

صيانة طارئة
وف ــي سـيــاق منفصل ،أعلنت
وزارة الكهرباء والماء انتهاءها
من األعمال الطارئة على الشبكة
المائية على طــريــق الفحيحيل
ال ـ ـسـ ــريـ ــع الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاذي لـمـنـطـقــة
المسايل ،وإعادة تغذية الخطوط
بالمياه.
وقالت في بيان لها إنها قامت
بإجراء أعمال طارئة على الشبكة
المائية مما ترتب عليه ضعف
الـمـيــاه الـعــذبــة بمنطقة صباح
السالم أمس األول ،بالقطع  1و2
و 3وذلك لمدة  10ساعات ،معلنة
كذلك إج ــراء الصيانة لمحطات
التحويل الثانوية في محافظة
الفروانية ،بمنطقة صباح الناصر
بقطعتي  2و.3
وأش ــارت إلــى قيامها بإجراء
ال ـص ـيــانــة ل ـم ـح ـطــات الـتـحــويــل
ال ـث ــان ــوي ــة ف ــي مـحــافـظــة م ـبــارك
الكبير بمناطق العدان قطعة ،3
وصباح السالم قطعة  ،9والقرين
ق ـط ـع ــة  ،3وص ـ ـيـ ــانـ ــة م ـح ـطــات
التحويل الثانوية في محافظة
الجهراء في مناطق النسيم قطعة
 ،4وجابر األحمد قطعة .6

المطيري لـ ةديرجلا• :موسم اإلنفلونزا قاس
فبادروا إلى تلقي التطعيم

«األبحاث» ينظم ورشة استزراع
الروبيان في المناطق الصحراوية

سلة أخبار

جانب من جلسة البلدي أمس
جميع حدائق الكويت بأسماء الشهداء ،وشكوى إلغاء
قــرار البلدي القاضي بتخصيص محول في منطقة
قرطبة ،وتحويل تبعية منتزة أبوحليفة إلى الرعاية
السكنية ،ومقترح تشكيل تحديد الهوية المعمارية،
وكتاب إحدى الشركات بخصوص أحد العقارات.
كما وافق المجلس على طلب وزارة األشغال العامة
تخصيص مسار مياه معالجة مغذ لمنطقة الدوحة
وشــالـيـهــات ال ــدوح ــة والـمــديـنــة الترفيهية ومــرافــق
أخرى ،كما وافق على تخصيص موقع نقعة الشمالن
الكائن بالواجهة البحرية المرحلة الثالثة لمصلحة
مؤسسة الموانئ الكويتية ،وواف ــق على استحداث
مدخل ومخرج لكلية القانون العالمية الكائنة بمنطقة
الدوحة.
ووافــق المجلس على االقتراح المقدم من العضو
ً
أحمد هديان بشأن تعديل البند رابعا من قرار اللجنة

بخصوص الئحة المخيمات الربيعية واعتمد تعديل
ً
قيمة تأمينها بـ  100دينار بدال من .300
وفيما استغرب العضو مشعل الحمضان تحفظ
ً
الوزير على قــرارات وتوصيات البلدي قائال" :إذا لم
تعجبه يرفضها أو يتحفظ عليها" ،قال العضو حمد
المدلج ،إن الالئحة الداخلية للمجلس البلدي أخذت
ً
ً
وقتا كبيرا في النقاشات ونطالب بتفعيل المادة 25
ضد اعتراضات الوزير للحفاظ على حق المجلس.
وقال العضو أحمد هديان :أرفض اعتراض الوزير
ونطالب باستخدام المادة  ، 25لعدم االقتناع بوجهة
نظر الوزير حول رفض إقامة العرائش في المظالت.
وقال العضو د .حسن كمال ،إن دروازة العبد الرزاق
ً
ً
ً
تعتبر معلما تاريخيا ،مستغربا رفض الوزير لرفع
توصية المجلس البلدي إلى مجلس الــوزراء ولجنة
الـخــدمــات بـشــأنـهــا ،وأك ــد كـمــال أن تــوصـيــة البلدي

واضحة من حيث إيجاد حلول ،ولكن بعد مرور عام
بقى النفق على ماهو عليه.
وقال العضو عبد السالم الرندي ،إنه ال مشكلة أن
يتم ترميم الدروازة عن طريق معهد األبحاث.
مــن جــانــب آخ ــر احـ ــال الـمـجـلــس م ـشــروع تعديل
القانون  2016/33في شأن البلدية إلى اللجنة القانونية
والمالية  ،كما أحال كتاب توسعة األرض المخصصة
فــي مـيـنــاء م ـبــارك الكبير لـمــزيــد مــن المناقشة إلــى
اللجنة الفنية.
وأكد الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الكبرى في
وزارة األشغال المهندس عبد المحسن العنزي ،أن
ً
التأخير يتسبب في الكثير من الخسائر ،مشددا على
أن مجلس الوزراء هو من يملك القرار للجهة المنفذة
للمشروع.
وأحال المجلس إلى لجنة البيئة االقتراح المقدم
من العضوين مشعل الحمضان ،ومها البغلي بشأن
فرز القمامة داخل وخارج المجمعات التجارية ،كما
أحال إلى لجنة البيئة االقتراح المقدم من البغلي بشأن
توفير المزيد من حــاويــات النظافة على الشواطئ،
وآخر بشأن إعادة تدوير المياه الرمادية في المساجد
والمدارس والمباني العامة ،إضافة إلى اقتراح بشأن
منع استخدام بالونات ومسدسات الماء خالل األعياد
الوطنية.
وأح ــال إلــى اللجنة القانونية والمالية االقـتــراح
المقدم من العضو مشعل الحمضان بشأن ضرورة
االلتزام بتنظيف واجهات المباني الزجاجية ،فيما
واف ــق على طلب وزارة الكهرباء والـمــاء تخصيص
محطة تـحــويــل ثــانــويــة بمنطقة ضــاحـيــة عبدالله
السالم قطعة .3

أعلن وكيل التعليم العام
أسامة السلطان البدء
باملقابالت الخاصة
بالوظائف اإلشرافية لفئة
(مدير ومدير مساعد
مدرسة) اعتبارًا من األحد
املقبل.
وأكد السلطان في تصريح
صحافي أن املقابالت
ستعقد في ثانوية صالح
الدين الكائنة بمنطقة
الزهراء بالفترة املسائية
من الساعة الخامسة
ً
مساء ،مشيرا إلى أنه
سيتم إصدار النشرة
الخاصة بشروط شغل
الوظائف اإلشرافية املعلن
عنها اليوم ،وذلك طبقًا
الحتياجات املناطق
التعليمية من الوظائف
اإلشرافية.

وزير خارجية الصومال
زار مبارك العبدالله

استقبل الشيخ مبارك
العبدالله في القصر
األبيض وزير الخارجية
والتعاون الدولي
الصومالي محمد أبوبكر
في إطار زيارته الرسمية
والوفد املرافق له إلى
الكويت.
وتم خالل اللقاء الودي
بحث العديد من الشؤون
والعالقات الثنائية
الوثيقة واملتينة التي
تربط البلدين الشقيقني
وسبل تطوير هذه
العالقات وتنميتها
في مختلف املجاالت،
خصوصًا أن الكويت
والصومال تشتركان
في عضوية الكثير من
املنظمات الدولية املهمة،
كما تم بحث بعض
املشاريع االقتصادية
التي تستحق أن تكون
في اولوية الخطط املهمة
واملحفزة.

الدعوة اإللكترونية تثمن
تطبيق أعداد الدعاة

أعلن مدير الدعوة
اإللكترونية ،التابعة
لجمعية النجاة الخيرية،
عبدالله الدوسري ،أن
مشروع تطوير "مهارات
الدعوة" من املشاريع
الرئيسية في اللجنة ،وقد
بدأ العمل فيه منذ عام
 ،2012ليوفر زادًا علميًا
وتثقيفيًا وتربويًا لكل
مسلم يرغب في الدعوة
إلى دين الله بالحكمة
واملوعظة الحسنة.
ّ
وبي أن املشروع عبارة
عن موقع إلكتروني
يعمل باللغتني العربية
واإلنكليزية ،وتطبيق
للهواتف الذكية واألجهزة
اللوحية يعمل على كل
أنظمة التشغيل.
وأشار إلى أن موقع
"مهارات الدعوة" يحتوي
على العديد من امللفات
الدعوية املتكاملة مقسمة
على حسب أهم املواضيع
واملناسبات الدينية ،كما
يزخر بالتجارب الدعوية
الناجحة والفوائد امللهمة
من هذه التجارب ،وكذلك
الدورات التدريبية
الشرعية والتربوية
املفيدة لكل داعية.

٤
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•
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«األوقاف» تجري االختبار التحريري لألئمة
والمؤذنين الكويتيين اليوم
أعلنت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ممثلة
في إدارة الشؤون الفنية بقطاع المساجد" ،االنتهاء
مــن االس ـت ـعــدادات الخاصة باالختبار التحريري
لألئمة والـمــؤذنـيــن الكويتيين ،المقرر الـيــوم في
مسجد يعقوب الرفاعي بمبنى الـ ــوزارة بمنطقة
الرقعي.
وق ــال مــديــر إدارة ال ـشــؤون الفنية ،د .بــدر أبا
ذراع ،إن "هـنــاك بعض التنبيهات واإلرشـ ــادات
ي ـجــب ع ـلــى جـمـيــع الـمـخـتـبــريــن مــراعــات ـهــا يــوم
االخ ـت ـبــار ال ـت ـحــريــري ،ومـنـهــا ،ضـ ــرورة االل ـتــزام
باالشتراطات الصحية ولبس الكمامة ،والحضور

ً
إل ــى مـقــر االخ ـت ـبــار قـبــل الـثــالـثــة ع ـص ــرا ،وكــذلــك
إحضار البطاقة المدنية أثناء االختبار" ،مشيرا
إلى انه "لن يسمح بدخول االختبار بعد مرور 15
دقيقة من بدايته".
وأوض ـ ـ ـ ــح أن "ال ـم ـت ـق ــدم ـي ــن ال ـح ــاص ـل ـي ــن عـلــى
شـ ـه ــادة ال ــدكـ ـت ــوراه ف ــي ال ـتـخ ـصـصــات الـشــرعـيــة
وك ــذل ــك الـمـتـقــاعــديــن الـمـتـقــدمـيــن لــوظـيـفــة (إمـ ــام،
وإمام وخطيب) ،معفيون من االختبار التحريري،
وسيدخلون المقابلة الشفوية مباشرة" ،الفتا إلى
أنه "سيتم تحديد موعد المقابلة في وقت الحق بعد
االنتهاء من االختبار التحريري".

بيت الزكاة يفوز بجائزتين في مسابقة
«األعمال اإلبداعية» الخليجية

«نماء» تكرم الشيخين
العوضي والحسيني

العازمي :تكريم الفائزين في مارس المقبل بـ «إكسبو دبي»
أ ع ـلــن ا ل ـمــد يــر ا ل ـعــام لبيت
ا ل ـ ــز ك ـ ــاة بـ ــاإل نـ ــا بـ ــة د .م ــا ج ــد
ا لـ ـع ــاز م ــي أن ا ل ـب ـي ــت حـصــد
جــائــزت ـيــن ف ــي مـســابـقــة دول
مـجـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي
للبحوث واألعمال اإلبداعية
والتطوعية في مجال الزكاة
والتميز الوظيفي ،حيث فاز
م ــراق ــب اإلعـ ــام ح ـمــد ال ـمــري
بــا ل ـمــر كــز األول ف ــي مـســا بـقــة
ال ـ ـب ـ ـحـ ــوث والـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات عــن
بـحـثــه "ت ــداع ـي ــات كــوف ـيــد 19
ع ـل ــى ال ـع ـم ــل الـ ــزكـ ــوي لـبـيــت
ا لــز كــاة" ،وكذلك فــازت مديرة
إدارة ا ل ـخ ــد م ــة اال ج ـت ـمــا ع ـيــة
فــاط ـمــة الــرش ـيــدي بـمـســابـقــة
التميز الوظيفي من الكويت.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـعـ ـ ــازمـ ـ ــي ،فــي
ت ـصــريــح ص ـحــافــي أمـ ــس ،أن
رؤسـ ــاء األج ـه ــزة الـمـســؤولــة
ع ــن ا ل ــز ك ــاة ف ــي دول مجلس
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرروا تـ ـك ــري ــم
الـ ـف ــائ ــزي ــن فـ ــي ش ـه ــر مـ ــارس
المقبل على هــا مــش معرض
اكـسـبــو دبــي بـجـنــاح األمــانــة
الـ ـع ــام ــة ل ـم ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
لدول الخليج العربية.
وأضاف أن رؤساء األجهزة
المسؤولة عن الزكاة في دول
ال ـخ ـل ـي ــج ،خـ ــال اج ـت ـمــاع ـهــم

ماجد العازمي

ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــادس عـ ـ ـش ـ ــر الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء
الـ ـم ــاض ــي اع ـ ـت ـ ـمـ ــدوا أسـ ـم ــاء
ا لـفــا ئــز يــن بالمسابقة وا لـتــي
ت ـن ـق ـس ــم إل ـ ــى ث ــاث ــة م ـح ــاور
ه ـ ــي الـ ـبـ ـح ــوث والـ ـ ــدراسـ ـ ــات
وال ـت ــي خ ـص ـصــت ل ـمــوضــوع
" تــدا عـيــات جائحة كوفيد19
عـلــى الـعـمــل الــزكــوي ،دراســة
تحليلية" ،واألعمال اإلبداعية
والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــة وخـ ـصـ ـص ــت
ل ـمــوضــوع اس ـت ـخــدام الــذكــاء
االص ـ ـ ـط ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي خـ ــدمـ ــة
فريضة الزكاة ،باإلضافة إلى
ا لـتـمـيــز ا لــو ظـيـفــي لمنتسبي
مؤسسات وأجهزة الزكاة.

وقـ ــال إن م ــن أه ـ ــداف هــذه
المسابقات التي تــم االتفاق
عـ ـل ــى ط ــرحـ ـه ــا كـ ــل س ـن ـت ـيــن،
ورصـ ـ ـ ـ ـ ــد جـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ــز وم ـ ـبـ ــالـ ــغ
مـ ــال ـ ـيـ ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــراكـ ــز ال ـ ـفـ ــائـ ــزة،
ه ــو ت ـع ــزي ــز ف ــري ـض ــة ال ــزك ــاة
لتحقيق التنمية االجتماعية
واالقتصادية ،وحث العاملين
وال ـم ـع ـن ـي ـي ــن بـ ــالـ ــزكـ ــاة ع ـلــى
ت ـط ــو ي ــر االداء ف ــي م ـج ــاالت
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل الـ ـ ـ ــزكـ ـ ـ ــوي وإذكـ ـ ـ ـ ـ ــاء
روح ا ل ـجــد وا ل ـم ـنــا ف ـســة بين
العاملين في مجال الزكاة.
وأك ـ ـ ــد ال ـ ـعـ ــازمـ ــي اع ـ ـتـ ــزازه
بـمــا حـقـقــه الـبـيــت فــي خــدمــة
الـعـمــل الـخـيــري واإلن ـســانــي،
مشيرا إلى أن هذه المسابقة
ستشجع الشباب على انجاز
العديد من البحوث واالعمال
اإلبــداع ـيــة والـتـطــوعـيــة الـتــي
تستهدف تطوير ورفع كفاء ة
أداء أ ج ـه ــزة ا ل ــز ك ــاة ف ــي دول
الخليج العربية.

ك ـ ــرم ـ ــت "نـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء" الـ ـخـ ـي ــري ــة،
الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـج ـم ـع ـي ــة اإلص ـ ـ ــاح
االج ـت ـم ــاع ــي ،الـشـيـخـيــن نبيل
ال ـعــوضــي ،وح ـســن الحسيني،
لدعمهما جهود العمل الخيري
واإلنساني مع نماء الخيرية.
وق ــال رئـيــس مجلس اإلدارة
في نماء حمد العلي إن العمل
ال ـت ـطــوعــي ظ ــاه ــرة اجـتـمــاعـيــة
َ
تـ ـحـ ـق ــق ال ـ ـ ـتـ ـ ــرابـ ـ ــط والـ ـ ـت ـ ــال ـ ــف
والتآخي بين أف ــراد المجتمع،
وتــوجــه بالشكر إلــى العوضي
وال ـح ـس ـي ـنــي ع ـل ــى ج ـهــوده ـمــا
التطوعية مــع ن ـمــاء ،مــن خــال
ال ـم ـس ــاه ـم ــة فـ ــي ال ـم ـش ــروع ــات
اإلنسانية.
وأشـ ـ ــاد ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
لـنـمــاء سـعــد الـعـتـيـبــي بالعمل
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــري واإلن ـ ـ ـسـ ـ ــانـ ـ ــي الـ ـ ــذي
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاع ق ـ ــديـ ـ ـم ـ ــا وحـ ــدي ـ ـثـ ــا
تسطير عــدد كبير مــن قصص
النجاح ،وقف وراءها محسنون
وم ـ ـت ـ ـطـ ــوعـ ــون أو م ــؤسـ ـس ــات
وجمعيات إنسانية ومنظمات
مجتمع مدني.
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جمعيات أهلية :نريد حوارا وطنيا شامال
ال يطغى فيه «العفو» على القضايا المصيرية
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محليات

الفارس :التسلح بالعلم ضرورة
مستقبلية لتحقيق «كويت »2035

طالبت بضمانات لعدم تجيير النواب قرارات السلطة التنفيذية لتحقيق مصالحهم والسماح بالتدخل في االنتخابات

البنية التحتية
والرعاية السكنية
والتعليم والصحة
وتكويت الوظائف
يجب أن تكون أولويات
على طاولة أي حوار

تـ ـح ــت ش ـ ـعـ ــار «نـ ــريـ ــد ح ـ ــوارا
وطنيا» ،دعــت  18جمعية أهلية
الى أهمية إشراك جمعيات النفع
الـعــام فــي حــوار جديد بمفهومه
الــوط ـنــي يـشـمــل جـمـيــع ال ـف ـئــات،
ب ـه ــدف إنـ ـق ــاذ الـ ـب ــاد م ــن ك ــل ما
يعيق عجلة نموه وتطوره.
وطالبت الجمعيات ،في بيان
ل ـهــا ،ب ـح ــوار تـطـغــى فـيــه أولــويــة
ال ـق ـض ــاي ــا ال ـم ـص ـي ــري ــة ع ـل ــى كــل
ال ـم ـس ـت ــوي ــات ،وأال ت ـك ــون كـلـفــة
الـعـفــو أع ـلــى م ــن قـيـمــة الـقـضــايــا
المصيرية لألمة.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ــى أن ال ـم ـج ـت ـمــع
الـ ـم ــدن ــي ي ـت ــاب ــع مـ ــا ي ـ ــدور عـلــى
الـســاحــة السياسية بـعــد صــدور
ال ـم ـب ــادرة الـســامـيــة لـسـمــو أمـيــر

ّ
الجمعيات الموقعة للبيان

الـجـمـعـيــة ال ـث ـقــاف ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة الـنـســائـيــة،
والجمعية الكويتية لـجــودة التعليم ،وجمعية
الـخــريـجـيــن ال ـكــوي ـت ـيــة ،وجـمـعـيــة أع ـض ــاء هيئة
التدريس ،والجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان،
ورابطة االجتماعيين ،والجمعية الكويتية للعمل
الوطني ،وجمعية الدكتور الكويتية ،والجمعية
ا لـكــو يـتـيــة لتقييم األداء ا لـبــرلـمــا نــي ،والجمعية

البالد التي ّ
تنم عن حكمته لرأب
الصدع وزيــادة اللحمة الوطنية
ون ـبــذ ال ـخ ــاف ــات ،وف ـتــح صفحة
جـ ــديـ ــدة ل ـت ـح ـق ـيــق األولـ ـ ــويـ ـ ــات،
ل ـت ـكــون الـجـبـهــة الــداخ ـل ـيــة أكـثــر
قوة في مواجهة التحديات على
الصعيدين المحلي والخارجي.
وأضاف البيان أن لمؤسسات
المجتمع ا لـمــد نــي مــن جمعيات
نـفــع ع ــام دورا كـبـيــرا فــي تقديم
ال ــدع ــم والـ ـع ــون ل ـه ــذا الـمـجـتـمــع
م ــن تـشـخـيــص ال ـم ـعــوقــات الـتــي
ت ـح ــد م ــن ان ـط ــاق ــة ومـ ــن تـقــديــم
الحلول لالرتقاء بــه مــن واقــع ما
ل ــدى الـقــائـمـيــن عليها مــن دراي ــة
وإحـ ـس ــاس بــال ـم ـســؤول ـيــة تـجــاه
وطنهم بدافع الشعور باالنتماء

الكويتية لــإعــاقــة السمعية ،والــرابـطــة الوطنية
لألمن األســري ،والجمعية التربوية االجتماعية،
وجـمـعـيــة ريـ ــادة األع ـم ــال الـتـنـمــويــة ،والجمعية
الوطنية لحماية الطفل ،وجمعية العالقات العامة
الكويتية ،وجمعية اإلعالميين الكويتية ،وجمعية
التمريض الكويتية ،والجمعية الكويتية لإلخاء
الوطني.

ل ـهــذه األرض لـتـحـقـيــق التنمية
المستدامة ورؤية المستقبل.
ومــن هنا تأتي أهمية إشــراك
جمعيات الـنـفــع ال ـعــام فــي حــوار
جــديــد بـمـفـهــومــه الــوط ـنــي ال ــذي
ي ـش ـم ــل ج ـم ـي ــع الـ ـفـ ـئ ــات ،ب ـهــدف
إنـ ـق ــاذ الـ ـب ــاد م ــن ك ــل م ــا يـعـيــق
عجلة نموها وتـطــورهــا ،وليس
إلنقاذ أفراد ّ
معينين ،وهي رسالة
موجهة لمن أوكل لهم سمو األمير
م ـس ــؤول ـي ــة الـ ـح ــوار ال ـ ــذي ي ـبــدو
أن ــه ح ـتــى ه ــذه الـلـحـظــة ال ي ــزال
يدور في حلقة العفو عن النواب
السابقين وأصحاب الرأي ،حسب
ما هو واضح على الساحة.

أولوية القضايا المصيرية
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات فــي
بيانها أن «رســالـتـنــا هــذه تؤكد
ض ـ ـ ــرورة وجـ ـ ــود حـ ـ ــوار ي ـت ـنــاول
القضايا التي تتعلق بمستقبل
الوطن ومؤسساته وأفــراده على
جـمـيــع ال ـص ـعــد ،بـحـيــث ال تـكــون
م ـســألــة ال ـع ـفــو م ـحــوريــة بــالـقــدر
ال ـ ـ ــذي ت ـط ـغ ــى بـ ــه عـ ـل ــى أول ــوي ــة
القضايا المصيرية على الصعد
االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
وال ـت ـن ـمــويــة لـلـنـهــوض بــال ـبــاد،

ول ـ ـ ـكـ ـ ــي تـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع م ــؤسـ ـس ــات
المجتمع المدني تحقيق أهدافها
التي أنشئت من أجلها.
واعتبرت أن التركيبة السكانية
والـ ـبـ ـنـ ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة والـ ــرعـ ــايـ ــة
ال ـس ـك ـن ـيــة وال ـت ـع ـل ـي ــم وال ـص ـح ــة
وت ـكــويــت ال ــوظ ــائ ــف وال ـقــوان ـيــن
المقيدة للحريات هي من األهمية
ما يجعلها أولوية على طاولة أي
ح ــوار وطـنــي لما لتلك القضايا
م ــن أث ـ ــر ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق الـتـنـمـيــة
المستدامة ،وهو ما يقودنا إلى
ض ــرورة إع ــداد خـطــة اقتصادية
وهيكلية واضحة المالمح وجادة
التفعيل والتطبيق ضمن برنامج
زمني محدد للنهوض بالوضع
االقـتـصــادي للبلد ،والـتــي يمكن
تنفيذها فــي ظــل مــا نعيشه من
ً
تحديات ،نظرا لتوافر اإلمكانات
والموارد والكفاءات ،غير أن تأخر
ذل ــك ل ـع ـقــود م ــن ال ــزم ــن يضعنا
أمام مهمة أصعب ،وهي محاربة
الـفـســاد ال ــذي يـمـكــن استئصاله
بـتـطـبـيــق األدوات ال ــدس ـت ــوري ــة
ً
والقانونية ،أخذا في االعتبار أن
المواطنين سواسية في الحقوق
والــواجـبــات ،مما يجعل مسطرة
ال ـ ـقـ ــانـ ــون واحـ ـ ـ ـ ــدة ف ـ ــي ت ـط ـب ـيــق
الجزاءات.

«بوكسهل» تنظم محاضرة توعية عن المخدرات
ن ـظ ــم ق ـس ــم شـ ـ ــؤون ال ـط ـل ـبــة ف ــي كـلـيــة
بــوك ـس ـهــل ال ـك ــوي ــت ل ـل ـب ـنــات بــال ـت ـعــاون
م ــع م ــؤس ـس ــة ب ـش ــائ ــر ال ـخ ـي ــر م ـحــاضــرة
بـعـنــوان «ال ـم ـخ ــدرات ...الــى أي ــن؟» ألقاها
رئيس جمعية بشائر الخير ،الشيخ د.
عبدالحميد الباللي ،على مسرح عيسى
الرفاعي في الكلية.
ن ـظ ـم ــت الـ ـمـ ـح ــاض ــرة إدارة الـ ـش ــؤون
ً
الطالبية ،تبعا لتوجيهات األمانة العامة
ل ـم ـج ـلــس ال ـج ــام ـع ــات الـ ـخ ــاص ــة ،ب ـشــأن
الحرص على نشر الوعي الثقافي تجاه
ظــاهــرة ال ـم ـخــدرات ،وب ـيــان مــا يكمن من
إخطار وعواقب للمخدرات على مختلف
الجوانب االجتماعية والنفسية للشباب.

وع ـقــدت الـمـحــاضــرة بـحـضــور رئيس
الـكـلـيــة د .ع ـلــي عــري ـفــة ورؤسـ ـ ــاء أق ـســام
ال ـش ــؤون األكــادي ـم ـيــة وعـ ــدد م ــن أعـضــاء
الهيئة التدريسية وبحضور عــدد كبير
من طالبات الكلية.
وذكر الباللي أن اإلحصاء ات الرسمية
الـ ـخ ــاص ــة ب ـت ـع ــاط ــي الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــدرات تـفـيــد
بأنها آخــذة فــي االنتشار بشكل متزايد
بين المراهقين والـشـبــاب ،إذ إن  20في
ال ـم ـئــة م ــن طـ ــاب ال ـج ــام ـع ــات بــالـكــويــت
ً
س ـب ــق ل ـه ــم أن ت ـع ــاط ــوا أن ـ ــواع ـ ــا مـعـ ّـيـنــة
ً
م ــن ال ـم ـخ ــدرات ،الف ـت ــا إل ــى أن المجتمع
ي ـت ـعـ ّـرض «ل ـح ــرب فـعـلـيــة والـضـحـيــة هم
شبابنا الذين ازدادت معدالت الجريمة

بينهم بشكل كبير بسبب ا ل ـم ـخــدرات».
وأكد أن «مشكلة المخدرات في الكويت
معقدة؛ فهناك الجانب النفسي المتعلق
بتركيبة المراهقين وسعيهم إلى تجربة
ما هو جديد ،وهناك الجانب االجتماعي
ّ
ال ـم ـت ـعــلــق ب ــال ـش ـب ــاب ال ـم ـه ـمــش الـ ـ ــذي ال
ّ
يجد مــا يعبر بــه عــن نفسه ،فيلجأ إلى
المخدرات».
وشدد على أن دور األسرة هو األساس
لتحصين األبناء من المخدرات ومعظم
حاالت اإلدمان التي تعالجها ناتجة عن
أصدقاء السوء أو الدالل الزائد لألبناء او
انشغال اآلباء واألمهات عن ذويهم.
عبدالحميد الباللي

وإذ أك ــدت الـجـمـعـيــات ثقتها
بجدية الحوار والمشاركين فيه،
رغم بطء وتيرته وما يــدور على
الساحة من تشكيك وتجاذبات،
ومــا يـتــداول فــي وســائــل تواصل
معروفة وغير معروفة المصدر،
أط ـلــق لـهــا ال ـع ـنــان لـلـخــوض في
التفاصيل والنتائج ،اعتبرت في
الـمـقــابــل أن لـهــا الـحــق كمجتمع
لطلب الـضـمــانــات مــن الحكومة
وال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس بـ ـ ـ ــأال تـ ـ ـك ـ ــون ك ـل ـفــة
الـعـفــو أع ـلــى م ــن قـيـمــة الـقـضــايــا
المصيرية لألمة ،ومن دون تقديم
أي تنازالت ،وأال يمارس النواب
ضغوطهم لتجيير قرارات السلطة
ا لـتـنـفـيــذ يــة لتحقيق مصالحهم
اآلن ـيــة مـقــابــل اسـتـفـحــال الفساد
والسماح بالتدخل باالنتخابات.
وخ ـ ـتـ ــم ال ـ ـب ـ ـيـ ــان «ن ـ ـحـ ــن ع ـلــى
قـنــاعــة بــرغـبــة الـجـمـيــع لــارتـقــاء
إ ل ــى مــر حـلــة نتسامى فيها على
خالفاتنا من أجــل خدمة وطننا
ً
ا لـعــز يــز ،حـتــى نستطيع جميعا
ب ـتــوف ـيــق م ــن ال ـل ــه س ـب ـحــانــه ،أن
نحقق مستقبال وا ع ــدا لألجيال
الـقــادمــة وم ـشــرق لـلـبــاد فــي ظل
را ع ــي نهضتها صــاحــب السمو
أم ـي ــر ال ـب ــاد وس ـم ــو ول ــي عـهــده
األمين».

ً
مترئسا اجتماع مجلس الجامعات الحكومية
الفارس
بحث مجلس الجامعات الحكومية في اجتماعه السابع ،الذي عقد أمس
األول ،تقرير فريق عمل إعداد دراسة بخصوص تصنيف جامعة الكويت،
والتقرير األول ألعمال المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم.
وهنأ وزي ــر النفط وزي ــر التعليم العالي ،رئيس مجلس الجامعات
الحكومية د .محمد الفارس ،في تصريح صحافي ،عقب ترؤسه االجتماع،
منتسبي جامعة الكويت بمناسبة بداية العام الدراسي ،وعودة الدراسة
بنظامي التعليم الحضوري وعن ُبعد ،وفق االشتراطات الصحية ،بعد
انقطاع دام نحو عام ونصف العام.
وقال إن الرؤية السامية لسمو أمير البالد في تحويل الكويت إلى مركز
مالي واقتصادي «تتطلب توافر كفاءات بشرية تدفع اقتصادنا الوطني
نحو العالمية ،خصوصا مع توجه العالم نحو اعتماد معايير جديدة
للنمو والتطور القائم على مقياس رأس المال البشري ،وهو إحدى ركائز
رؤية الكويت  .»2035وطالب الطالب والطالبات بضرورة التسلح بالعلم،
واكتساب المعرفة ،وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية ،وأن يكونوا واثقين
بقدراتهم ،ومتطلعين إلى أعلى مراتب اإلنجاز ّخالل مسيرتهم األكاديمية.
وذكــر أن ذلــك سيؤهلهم المـتــاك ق ــدرات بــنــاءة ومنتجة ،خصوصا
في مجال االبتكار والذكاء االصطناعي والتكنولوجي لتفعيل طاقاتهم
الشبابية للمنافسة في سوق العمل مستقبال ،مما سيعزز مسيرة التطور
والنمو المستدام للدولة ،والتي ستكون بوابتهم لعالم مشرق «فهم الثروة
الحقيقية للكويت ،وهم االستثمار الحقيقي لها».
من جهته ،أشار األمين العام لمجلس الجامعات الحكومية ،د .مثنى
الرفاعي ،إلى أن المجلس استمع لعرض مرئي مقدم من رئيس الفريق د.
طارق الدويسان ،حول المقترحات والتوصيات الفنية بشأن كيفية تطوير
ورفع التصنيف لجامعة الكويت بين التصنيفات العالمية المعتمدة.

«التطبيقي» :بدء مشروع ً«الحقيبة
اإللكترونية للترقية» قريبا
أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،
بدء تنفيذ مشروع الحقيبة اإللكترونية للترقية قريبا
عــن طــريــق تفعيل بــرنــامــج ميكنة التقديم للترقية
العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالكليات.
وأشـ ـ ــارت الـهـيـئــة ،ف ــي ب ـيــان أمـ ــس ،عـقــب عقدها
اجتماعا لعرض مشروع الميكنة بحضور المدير
الـعــام بــاإلنــابــة د .جــاســم األن ـصــاري ،إلــى أنــه يمكن
لـلـمـتـقــدم تـعـبـئــة ال ـن ـم ــوذج ال ـم ـط ـلــوب لـلـتــرقـيــة مع
تحميل جميع المستندات المطلوبة للترقية داخل
الحقيبة اإللكترونية ومن ثم ارسالها عبر البرنامج
لرئيس القسم ولجنة الترقيات بالقسم وكذلك لجنة
الترقيات بالكلية والتي بدورها ترسل اإلنتاج العلمي

(األب ـحــاث) للتحكيم عــن طــريــق البريد االلكتروني
للمحكمين وليس بالطريقة المعتادة العادية (البريد
الـيــدوي) وبعد االنتهاء من التحكيم ولجنة الكلية
ترسل الحقيبة اإللكترونية مباشرة لرئيس لجنة
الترقيات في الهيئة.
ولفتت إلــى أن االجتماع قــدم عرضا مرئيا حول
آلية عمل المشروع الذي جاء مواكبة للتطور الرقمي
والـتـكـنــولــوجــي الـحــديــث والـ ــذي تـسـعــى مــن خالله
الهيئة إلى تطبيق اآللية االلكترونية لجميع خدماتها
التعليمية واإلداريــة لتقليل طباعة األوراق والدورة
المستندية الورقية واستبدالها بمشروع الحقيبة
اإللكترونية.
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كتلة «الـ  »31توزع مناصب المجلس ولجانه على أعضائها

نافذة نيابية

فهد تركي

نواب :براءة السلمان والطيار
في «الماليزي» عنوان للحقيقة

ً
• أكدت تماسكها واستمرارها خالل اجتماع حضره  19نائبا منها
• الـ  9نواب غير الموقعين لبيان االلتماس لم يحضروا
• الديحاني :اتفاق على أمانة السر واللجان ووزير مطيري في الحكومة
المصالحة
الوطنية
تتوج بعودة
أحبائنا
من الخارج
ولم نبحث
مشاركتنا في
الحكومة

مهلهل المضف

التزاماتنا
األدبية
والبرلمانية
كبيرة
والكويت
تمر بمرحلة
صعبة وال
انقسام
في كتلتنا
لكن تباين
وجهات نظر

الساير

ً
الديحاني متحدثا لوسائل اإلعالم
قـبـيــل تــدش ـيــن مـجـلــس األم ــة
ال ـ ـيـ ــوم انـ ـط ــاق ــة دور ان ـع ـق ــاده
الثاني عقب احــداث دراماتيكية
ك ـب ـي ــرة وج ـ ــدل س ـي ــاس ــي واس ــع
ش ـه ــده االن ـع ـق ــاد ال ـمــاضــي ومــا
آلــت اليه قضية العفو والـحــوار
الوطني ،اجتمعت كتلة الـ  31في
ديوان النائب فرز الديحاني أمس
األول ب ـه ــدف تـنـسـيــق مـنــاصــب
ول ـج ــان ال ـم ـج ـلــس ،وت ـخ ـلــف 12
نائبا من الكتلة ،أبرزهم النواب
التسعة الــذيــن لــم يــوقـعــوا بيان
النواب حــول التماس العفو عن
ً
الـمـحـكــومـيــن ،ف ـضــا ع ــن حسن
جوهر وعبدالكريم الكندري.
ً
ووفـ ـ ـق ـ ــا لـ ـتـ ـص ــري ــح الـ ـن ــائ ــب
الـ ـ ــدي ـ ـ ـحـ ـ ــانـ ـ ــي ،فـ ـ ـ ـ ـ ــإن ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب
المجتمعين اتفقوا على مناصب
الـلـجــان الــدائ ـمــة وال ـمــؤق ـتــة ،في
وقت علمت "الجريدة" أن عضوية
جميع الـلـجــان لــم تـحـســم ،نظرا
لغياب عدد كبير من النواب ،لذلك
أجـلــت اغـلــب الـلـجــان إل ــى الـيــوم،
ليتم التشاور فيها على هامش
الجلسة.
وقـ ـ ــال ال ــدي ـح ــان ــي إن "ه ـن ــاك
ال ـي ــوم ن ـحــو أل ــف م ــواط ــن متهم
بقضايا رأي ،واللجنة المشكلة
سـتـنـظــر فـيـهــا تـمـهـيــدا ل ـصــدور
الـعـفــو مــن صــاحــب الـسـمــو امير
الـبــاد امير العفو واالنسانية"،
ً
مؤكدا ان الدعوة وجهت إلى كل
اع ـض ــاء كـتـلــة ال ـ ـ ــ ،31وه ـن ــاك من
اعتذر" ،غير أن "الكتلة متماسكة،
وتمت مناقشة منصب امين السر
والـ ـم ــراق ــب وع ـض ــوي ــة ال ـل ـج ــان،
وس ـي ـت ــم ال ـت ـص ــوي ــت ع ـل ـي ـهــا فــي

ً
 ١٩نائبا حضروا اجتماع الكتلة
 -1فرز الديحاني
 -2سعود بوصليب
 -3أحمد مطيع
-4محمد الراجحي
 -٥أسامة الشاهين
 -٦الصيفي الصيفي
 -٧مهلهل المضف
 -٨مبارك العرو
 -٩صالح الشالحي
 -١٠أسامة المناور
 -١١مساعد العارضي
 -١٢سعود بوصليب

 -١٣عبدالله المضف
 -١٤مهند الساير
 -١٥حمد روح الدين
 -١٦عبدالعزيز الصقعبي
 -١٧عبيد الوسمي
 -١٨بدر الحميدي
 -١٩محمد الحويلة

 ...والنواب يغادرون ديوانه عقب انتهاء االجتماع

ً
الغانم :افتتاح دور االنعقاد  11صباحا
قــال رئيس مجلس األمــة مــرزوق الغانم إن حفل
اف ـت ـتــاح دور االن ـع ـقــاد ال ـع ــادي ال ـثــانــي م ــن الفصل
التشريعي السادس عشر سيكون اليوم في الحادية
ً
عـشــرة صـبــاحــا بحضور سمو أمـيــر الـبــاد الشيخ
نواف األحمد.
وأضاف الغانم في تصريح بمجلس األمة أمس:
نتشرف بــإذن الله تعالى اليوم باستقبال صاحب
السمو أمير البالد الشيخ نواف االحمد ،وسمو ولي
العهد األمين الشيخ مشعل األحمد ،في افتتاح دور
االنعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس عشر.
وذك ــر ال ـغــانــم أن ــه تــم تــأجـيــل حـفــل االف ـت ـتــاح من
العاشرة إلى الحادية عشرة ،معربا عن أمله أن يكون
ً
دور االنعقاد مثمرا ،وأن يختلف عن دور االنعقاد
ً
الماضي ،مضيفا :إن شاء الله نستمع بإنصات إلى
النطق السامي وتوجيهات سمو األمير.

قاعة عبدالله السالم وال يجوز
الـ ـتـ ـص ــوي ــت عـ ـل ــى ال ـ ـل ـ ـجـ ــان فــي
ديوانية".
وأضاف" :نحن سنرشح وزير
م ــن ال ـم ـط ــران ،ول ــم نـسـتـقــر على
ش ـخــص ،لـكـنـنــا سـنـسـتـقــر عليه
لترشيحه في الحكومة القادمة".

«العفو»
ب ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ال ـن ــائ ــب مهلهل
المضف ان "االجـتـمــاع ركــز على
تـنـظـيــم ال ـل ـجــان وال ــدع ــوة كــانــت
عامة لجميع نواب الكتلة" ،و"لم
يتم مناقشة التشكيل الحكومي
او االستقالة الحكومية ،ألن هذا

 ...و  ١٢تخلفوا
 -١حسن جوهر
-2عبدالكريم الكندري
 -3شعيب المويزري
 -٤فايز الجمهور
 -٥بدر المال
 -٦محمد المطير
 -٧ثامر السويط
 -٨خالد العتيبي
 -٩حمدان العازمي
 -١٠مرزوق الخليفة
 -١١فارس العتيبي
 -١٢مبارك الحجرف

انفراجة
ب ـ ــدوره ،ق ــال ال ـنــائــب عـبــدالـلــه
الـمـضــف إن "االج ـت ـم ــاع اقـتـصــر
على التنسيق للجان البرلمانية"،
"وس ـ ـ ـ ــادت ـ ـ ـ ــه حـ ـ ــالـ ـ ــة م ـ ـ ــن ال ـ ـفـ ــرح
ب ـعــد االن ـف ــراج ــة ب ـش ــأن بــرنــامــج
المصالحة الوطنية ،ونسأل الله
أن تكلل هذه المشاهد بالنجاح
ً
بإذن الله" ،مبينا أن "هناك قضايا
مهمة وتحتاج إلى بيئة سياسية
مستقرة النطالقة البلد مرة أخرى

سحب االستجواب
م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب
مساعد الـعــارضــي" :الـحـمــد لله،
قضية العفو تــم حلها ،وسحب
االستجواب امتثاال لهذه األجواء
ب ـح ـص ــول االن ـ ـفـ ــراجـ ــة» ،أمـ ــا عــن
م ـســألــة "ال ــزم ــاء ال ـت ـس ـعــة فلهم
وجهة نظرهم ونحترمهم كلهم،
ون ـق ــدر دورهـ ــم الـكـبـيــر ف ــي هــذه
القضية".
وفـ ــي رده ع ـلــى س ـ ــؤال بـشــأن
التشكيل ا لـحـكــو مــي والتنسيق
ب ـش ــأن ــه والـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ـي ــه ،ق ــال
ال ـع ــارض ــي« :ع ـلــى ح ــد عـلـمــي لم
تـتــم مناقشة ه ــذا الـمــوضــوع او
التنسيق بشأنه».

مرزوق الغانم

الـمــوضــوع عند صــاحــب السمو
ً
ورئيس الحكومة" ،الفتا إلــى ان
المجموعة لم تقرر مشاركتها في
الحكومة من عدمها.
وف ــي حــديـثــه ع ــن ال ـع ـفــو ،قــال
ال ـم ـضــف" :ع ـلــى حـســب تصريح
رئ ـي ــس م ـج ـلــس االم ـ ــة سـيـصــدر
ت ـق ــري ــر خ ـ ــال اس ـب ــوع ـي ــن فـيـمــا
يخص العفو وإن شاء الله تتوج
ال ـم ـص ــال ـح ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة بـ ـع ــودة
ً
أح ـبــائ ـنــا م ــن ال ـ ـخـ ــارج" ،آمـ ــا أن
ت ـش ـمــل ال ـم ـص ــال ـح ــة ال ـع ـف ــو عــن
الجميع.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ــأنـ ـ ــه "ال م ـن ــاق ـش ــة
للتشكيل الـ ـ ــوزاري أو اسـتـقــالــة
الـحـكــومــة ،وه ــذا أم ــر ي ـعــود إلــى
ً
س ـمــو األم ـ ـيـ ــر" ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أنــه
"فـ ـ ــي حـ ـ ــال م ـ ـشـ ــاورت ـ ـنـ ــا ب ـش ــأن
المشاركة في الحكومة سنبحث
الموضوع».

الـ ـن ــواب ال ـت ـس ـعــة ،فـ ــإن سـهـمـهــم
محفوظ في اللجان".

نحو اإلنجاز تستجمع مؤسسات
الدولة خاللها قواها".
وبينما نفى المضف علمه بما
إذا كــان كــان هناك تــوزيــر نــواب،
"وأن ــا عــن نفسي لــن اق ـبــل" ،لفت
الى أن "الدعوة لالجتماع وجهت
إلى جميع الـ  ،٣١واألمــور طيبة،
ً
سواء  ٩أو  ٢٢كلنا اخوان" ،مؤكدا
أن "المصالحة الوطنية ،والعفو
نـتــاج جهد كبير ألبـنــاء الشعب
الكويتي".
وف ــي تـعـلـيـقــه ع ـلــى التشكيل
الحكومي والمشاركة فيه ،قــال:
"على حد علمي لم يتم التنسيق
والتشاور بهذا الشأن ،وبالنسبة
إل ــي ال أرغ ــب ف ــي ال ـم ـشــاركــة في
الحكومة".
مــن جهته ،قــال الـنــائــب أحمد
مـ ـطـ ـي ــع« :أدعـ ـ ـ ـ ــو إل ـ ــى أن ت ـك ــون
عـضــويــة الـلـجــان بــالـتــوافــق بين
الـ ـن ــواب» ،كــاشـفــا ان كـتـلــة الـ ــ"31
"متماسكة ونحن ضد تحصين
رئـيــس ال ــوزراء او اي وزي ــر وانــا
بـنـفـســي ل ــدي اس ـت ـجــواب لــوزيــر
ً
ال ـص ـحــة وال يـ ــزال م ــدرج ــا على
جدول االعمال وعليه االستعداد
لذلك".
وأوض ـ ـ ـ ــح الـ ـن ــائ ــب ال ـص ـي ـفــي
الصيفي أن اجتماع الكتلة اقتصر
ع ـلــى الـتـنـسـيــق ب ـش ــأن ال ـل ـجــان،
ً
معتبرا أن ما حــدث بين النواب
اخ ـ ـتـ ــاف فـ ــي وج ـ ـهـ ــات ال ـن ـظ ــر،
"وحـ ـت ــى ف ــي حـ ــال عـ ــدم حـضــور

ال انقسام
عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد مـ ـتـ ـص ــل ،ق ــال
الـنــائــب مهند الـســايــر« :أن ــا على
قـ ـن ــاع ــة ب ـ ـ ــأن ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ال ـت ـس ـع ــة
ك ــان ل ـهــم دور كـبـيــر ف ــي الـفـتــرة
السابقة ،أما كل من لم يوقع على
الـبـيــان فـلــه وج ـهــة ن ـظــر ،وكــذلــك
ً
من وقــع له وجهة نظر» ،معقبا:
«التزاماتنا األدبية والبرلمانية
ك ـب ـيــرة ،وال ـكــويــت تـمــر بمرحلة
صعبة تتطلب تضافر الجهود».
وأضــاف" :ال يوجد انقسام ،لكن
ً
هناك تباينا في وجهات النظر،
وعـ ـن ــدم ــا أرسـ ـل ــت ال ــرس ــال ــة فــي
ً
ال ـق ــروب كـنــت ق ــاص ــدا أن تنحل
المسألة في القروب ،لكن بعدما
انتشرت المحادثات أصبح من
ال ــواج ــب عـلـيـنــا أن ي ـكــون هـنــاك
ب ـ ـيـ ــان ت ــوضـ ـيـ ـح ــي ،والـ ـمـ ـس ــأل ــة
المهمة منذ بداية المجلس هي
تباين وجهات النظر ،ونحن لسنا
ً
حزبا ،بل مجموعة أتينا بأهداف
مختلفة ،ونواب كتلة الـ 31نيتهم
صــادقــة وي ــري ــدون خــدمــة البلد،
وسنتجاوز الخالف».
وبــالـمـثــل ،قــال الـنــائــب سعود
بوصليب ان االجـتـمــاع النيابي
ك ــان لـلـبـحــث وال ـت ـن ـس ـيــق بـشــأن
مناصب ولجان المجلس ،مؤكدا
ان ــه ال سـحــب الس ـت ـجــواب وزي ــر
الصحة ،ومساءلته قائمة.

وصف عدد من النواب حكم محكمة التمييز بإلغاء حكم
الـحـبــس  7س ـنــوات عــن الـعـقـيــديــن الـشـيــخ فـيـصــل السلمان
وناصر الطيار ،والحكم ببراءتهما من تهم تتعلق بتسريبات
أمنية تخص قضية الصندوق الماليزي ،بأنه عنوان الحقيقة
ومحاربة الفساد ،مستذكرين دور الراحل نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر صباح األحمد.
وقال النائب د .عبدالكريم الكندري إن "حكم التمييز ببراءة
الشيخ السلمان والطيار من التهم الموجهة لهما في قضية
التسريبات األمنية المتعلقة بقضية الصندوق الماليزي يؤكد
أنهما مبلغان بقضية فساد ال متهمان بقضية خيانة ...رحم
الله الشيخ ناصر صباح األحمد الذي كان له الفضل بعد الله
بكشف هذا الملف بمعية هؤالء المخلصين".
من جانبه ،ذكــر النائب خالد المونس أن حكم المحكمة
الصادر لمصلحة العقيد فيصل والعقيد الطيار في قضية
التسريبات األمنية المتعلقة بقضية الصندوق الماليز ي
عنوان للحقيقة ،وموقفهما قانوني ووطني شريف ومحارب
للفساد ،مستدركا :هذا الحكم يؤكد أن أذناب الفساد مازالوا
بعيدين عن المحاسبة.
بــدوره ،قــال النائب محمد المطير" :الــى االخــوة االفاضل
الضباط لقد وقــع عليكم الظلم مــن وزيــر الداخلية االسبق
انس الصالح ومن وراءه ،واليوم نصركم الرحمن فنبارك لكم
براءتكم ،كنتم وما زلتم أبطاال بنظرنا".

مطيع إللغاء الـ «»PCR
َّ
المحصنين
عن المـواطنين
قدم النائب د .أحمد مطيع
ً
اقـ ـت ــراح ــا بــرغ ـبــة ن ــص على
"إلـغـ ـ ــاء شــرط إج ــراء فحص
 PCRللمــواطنين المطعمـين
بجرعتين مــن لقاح كورونا
قبل السفر وبعد العودة".
وأك ــد أن "هـ ــذه اإلج ــراءات
ً
ب ـ ــا ت ـ ــت تـ ـشـ ـك ــل اآلن ع ـب ـئ ــا
وتـ ـك ــالـ ـي ــف إضـ ــاف ـ ـيـ ــة ع ـل ـ ــى

ال ـم ــواط ـن ـي ــن وع ـل ــى ال ــدول ـ ــة
ك ــإج ــراء مـسـحــات  PCRقـبل
السـفر وكــذلــك بعـد العـودة،
ً
خ ـصــوصــا أن ال ـس ـفــر مـتــاح
ً
ً
حاليا للمطعمين فقط" ،الفتا
إلــى أن اقـتــراحــه يـهــدف "إلــى
"تقليل هذه الكلفة والمعاناة
على الدولة والمواطن".

الحويلة يسأل الفارس
عن بدل األعمال الشاقة
ً
ّ
وجــه النائب د .محمد الحويلة ســؤاال إلى وزيــر النفط وزير
التعليم العالي د .محمد الفارس عن أسباب عدم صرف بدل أعمال
شاقة وخطيرة للعاملين الكويتيين في القطاع النفطي الخاص.
وقال الحويلة في مقدمة سؤاله" :يواجه العاملون الكويتيون
في القطاع النفطي الخاص العديد من المشاكل من عدم تطبيق
القوانين النفطية ومساواتهم بالعاملين في القطاع الحكومي
وعدم صرف العديد من البدالت لهم كاألعمال الشاقة والخطيرة
وب ــدل الـطــريــق والـسـكــن وال ـعــاج الـمـجــانــي لـهــم وألســرهــم إلــى
جانب التأمين ،وعــدم تنفيذ األحكام القضائية الصادرة لهم"،
ً
مؤكدا انهم "يواجهون مخاطر عمل دائمة وآخرها ما تعرضت
له مصفاة ميناء األحمدي في  18الـجــاري ،ونتج عنه عــدد من
اإلصابات وحاالت اختناق للعاملين نتيجة استنشاق األدخنة
ومنهم عاملون بالقطاع النفطي الخاص".
وت ـس ــاءل" :ل ـم ــاذا ال يـتــم ص ــرف ب ــدل اع ـمــال شــاقــة وخـطـيــرة
للعاملين الكويتيين في هذا القطاع؟ وما األسباب التي تمنع
مـنـحـهــم جـمـيــع ال ـب ــدالت أسـ ــوة بــالـعــامـلـيــن بــال ـق ـطــاع النفطي
الحكومي؟ ولماذا لم يتم تطبيق القوانين النفطية وما يترتب
عليها من آثار عليهم أسوة بغيرهم؟.

عبدالله المضف لـ ةديرجلا  :تحصين رئيس
الحكومة والوزراء غير موجود بقاموسنا
•

«لن نقبل بأي طلب غير دستوري بتأجيل االستجوابات المزمع تقديمها»

●

فهد تركي

ش ـ ــدد الـ ـن ــائ ــب ع ـب ــدال ـل ــه ال ـم ـضــف
على ضرورة أن يتعامل سمو رئيس
ً
مجلس الـ ــوزراء ،والـ ــوزراء ،وفـقــا لما
ن ــص ع ـل ـيــه ال ــدسـ ـت ــور ف ـي ـمــا يـتـعـلــق
بــاالس ـت ـجــوابــات واس ـت ـخــدام الـنــائــب
ً
ألدواته الدستورية ،مشيرا إلى أنه ال
تحصين ألي شخص بالحكومة ابتداء
من رئيس الوزراء وال أي وزير.
وق ـ ــال ال ـم ـض ــف لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" ،إن ــه
ً
ً
ت ــأكـ ـي ــدا ل ـل ـمــؤكــد دائ ـ ـمـ ــا أنـ ـح ــاز إل ــى
ال ـج ــان ــب ال ــدسـ ـت ــوري ،وال ي ـم ـكــن أن
ت ـ ـكـ ــون األدوات ا ل ــر ق ــا بـ ـي ــة مـعـطـلــة
واالل ـ ـ ـتـ ـ ــزام ب ــال ــدسـ ـت ــور ه ـ ــو ب ــواب ــة
تـحـقـيــق االس ـت ـق ــرار ف ــي ال ـب ــاد على
ً
كل الصعد السيما السياسي ،مؤكدا
أهمية االلـتــزام ب ــاألدوات الدستورية
واالنـ ـصـ ـي ــاع ل ـل ـع ـقــد ال ـ ــذي ارتـ ـض ــاه
الشعب الكويتي ألنه المخرج الوحيد
والطريق إلى استقرار البلد.
وأضاف أنه ال يمكن أن "نقبل بأي
ط ـل ــب غ ـي ــر دس ـ ـتـ ــوري ف ـي ـمــا يـتـعـلــق
بـ ـت ــأجـ ـي ــل االسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــواب ـ ــات الـ ـم ــزم ــع
تقديمها وبالتالي نقولها ال تنازل
عن أي من أدواتـنــا الرقابية واألمانة
التي ّ
حملنا إياها الشعب الكويتي".

وذكر أنه "اليوجد تحصين لرئيس
ً
ال ـ ـ ـ ــوزراء م ــن االسـ ـتـ ـج ــواب ــات مـبـيـنــا
فـيـمــا يتعلق سـحــب الـنــائــب مساعد
ال ـع ــارض ــي الس ـت ـج ــواب ــه ال ـ ــذي قــدمــه
لرئيس ال ــوزراء "فـهــو ُيـســأل عــن ذلك
ألن ــه هــو مــن ق ــدم االس ـت ـج ــواب ،وهــو
مــن أعـلــن سحبه لكن أنــا أتـحــدث أنه
ال تحصين وال يـجــوز أن تـكــون ألي
شخص مسؤولية بيده وال تستطيع
مراقبته".
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ت ـق ــدي ــر م ـســؤول ـيــة
المسؤول والمهام المناطة إليه تكون
ً
رقابتنا موضحا أن "المحاسبة تكون
ً
وفقا للمعايير الدستورية وأؤكــد أن
تحصين رئيس الــوزراء والــوزراء من
المساءلة السياسية غير موجود في
قاموسنا".
وق ـ ــال الـ ـمـ ـض ــف :ن ـح ــن ال ن ـتــدخــل
فــي تشكيل الـحـكــومــة ،فنحن كنواب
ً
ن ـ ـمـ ــارس ع ـم ـل ـن ــا الـ ـب ــرلـ ـم ــان ــي وفـ ـق ــا
لمعطيات ومــا نــص عليه الــدسـتــور،
ون ـت ـط ـل ــع أن تـ ـك ــون هـ ـن ــاك ح ـكــومــة
جديدة فيها رجــال دولــة تكون على
قــدر المسؤولية وتنهض بهذا البلد
ال ــذي طــال انـتـظــار الشعب الكويتي
لــإصــاح ووجـ ــود مــا يـفــرحــه فنحن
ً
دائما ما نــردد أن هــذا البلد يستحق

عبدالله المضف
العمل من أجله ،ونحن نملك العوامل
واإلمـكــانــات الحقيقية للنجاح وهذا
ليس من باب دغدغة المشاعر إنما هي
الحقيقة بأننا من الدول التي تملك كل
مقومات النجاح.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن الـ ـ ـفـ ـ ـش ـ ــل وال ـ ـ ـتـ ـ ــراجـ ـ ــع
ً
الـحــاصـلـيــن حــالـيــا لـيــس لهما مبرر
ونتمنى أن تكون هناك إدارة حكومية
لتنهض بالبلد وتـكــافــح الـفـســاد في
جانب وتنجز عملية اإلصالح الشامل

واإلنجاز من الجانب اآلخر.
وخ ــاط ــب رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
بـقــولــه :أنـصـحــه والـحـكــومــة االل ـتــزام
بالدستور ،وأن يستشعر جميع أفراد
الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة م ـعــانــاة الشعب
الكويتي والسعي إلــى تحقيق آماله
وتـطـلـعــاتــه وب ــواب ــة ك ــل ه ــذا االل ـت ــزام
بالدستور واحترامه.
وختم بقوله :أبشر الشعب الكويتي
أن األمور طيبة.

ةديرجلا

•
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قصر العدل

«التمييز» تبرئ العقيدين الطيار والسلمان
من تسريبات الصندوق الماليزي

َ
واش أو ممن يهدفإلى إيذائهما والكيد بهما
• المعلومات ضد المتهمين صدرت عن ٍ
• اعتراف المتهم األول صدر عن إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير االضطراب النفسي

أسدلت محكمة التمييز
الجزائية ،أمس ،الستار على
قضية تسريب معلومات أمنية
من جهاز أمن الدولة ،المتهم
فيها العقيدان ناصرالطيار
والشيخ فيصل السلمان وعدد
من المغردين الموجودين
خارج البالد ،إذ قضت بإلغاء
حكم «االستئناف» بحبس
العقيدين  7سنوات مع
الشغل والنفاذ وعزلهما من
الوظيفة العامة ،وبرأتهما من
االتهامات المنسوبة إليهما
بشأن تسريب تحريات الجهاز
في قضيةالصندوق الماليزي.

فيصل السلمان

ناصر الطيار

أيــدت «التمييز» ،التي أصدرت
ح ـك ـم ـه ــا بـ ــرئـ ــاسـ ــة ال ـم ـس ـت ـش ــار
عبدالله جــاســم العبدالله وأمين
ســر الجلسة ج ــراح الـعـنــزي حكم
محكمة أولدرج ــة ،بـعــدم صحة
االعتراف المنسوب للطيار بحق
الـسـلـمــان ب ـشــأن واق ـعــة اخـتــاس
نسخة من التحريات المالية في
القضية ،وتزوير تلك المستندات
لمصلحة المغردين الموجودين
ج.
في الخار 
وقــالــت المحكمة ،بعد تلقيها
أس ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ال ـ ـط ـ ـع ـ ــن ع ـ ـل ـ ــى ح ـك ــم
االس ـت ـئ ـنــاف مــن دف ــاع العقيدين
الـطـيــار والـسـلـمــان ،إنـهــا إذتــرى
صحة الحكم المستأنف الصادر
م ــن مـحـكـمــة اول درجـ ــة وســامــة
األسباب التي بني عليها وكفايتها
لحمل قضائه ب ـبــراء ة المتهمين
المستأنف ضدهم جميعا.

دفــاع المتهم األول من أن ذلكمن
األس ـب ــاب الـتــي أدت إل ــى انـهـيــاره
نفسيا ومحاولته االنتحار ،والذي
على أثره تم نقله إلى المستشفى
األميري ،ثم مستشفى الطب الرقم
اآللي النفسي ،وهو ما يشير أيضا
إلى أن المتهم األول كان خاضعا
إلكـ ـ ــراه مـ ــادي وم ـع ـن ــوي وف ــق ما
جاء بدفاعه.

أصل البراءة

معلومات ضابط
ّ
مجهلة
التحريات
المصدر وهي
مجرد أخبار
تحتمل الصدق
والكذب

المحكمة أكدت أن
التحقيق اإلداري
معهما كان بهدف
اإلضرار بهما

وتابعت :ومن المقرر كذلك أن
األحكام في المواد الجزائية يجب
أن تبنى على الجزم واليقين من
الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر،
واليؤسس على الظن واالحتمال
من الفروض واالعتبارات المجردة،
ولـ ـ ـم ـ ــا كـ ـ ـ ــان ذلـ ـ ـ ـ ــك ،وكـ ـ ـ ـ ــان دفـ ـ ــاع
المتهمين األول والثاني الماثلين
قـ ــد ق ـ ــامع ـل ــى بـ ـط ــان االع ـ ـتـ ــراف
الـمـعــزو إلــى األول فــي حــق نفسه
وف ــي حــق الـثــانــي ل ـصــدوره وليد
إكراه مادي ومعنوي مورس عليه
من قبلالمباحث ،ولصدوره عنه
ول ـيــد إرادة مـنـعــدمــة غـيــر واعـيــة
وتحت تأثير االضطراب النفسي.

التحقيق اإلداري
ورأت أنـ ـ ـ ــه م ـ ـمـ ــا ي ـ ــؤي ـ ــد ذلـ ــك
أن ا ل ـم ـت ـه ــم األول ع ـن ــد م ــا سـئــل
بالتحقيق اإلداري كان ينفي تماما
عالقته بالتسريبات ،أو معرفته
بمن قام بذلك ،ولم يعترف بشيء
حسبما يبين منتحقيقات لجنة
تقصي الحقائق والتحقيق اإلداري
األول ،إال ب ـعــد أن ت ــم اس ـتــدعــاء
َمــن قيل إنها قريبة للمتهم األول
ب ـم ـعــرفــة ث ــاث ــةضـ ـب ــاط م ــن أم ــن
الــدولــة لمخفر فــي منطقة جنوب
ال ـســرة ،وك ــان أحــدهــم ممن شــارك
ف ــي اس ـت ــدع ــاء الـ ـم ــرأة ال ـم ــذك ــورة
مــع أن ــه لــم يـكــن فــي الـلـجـنــةالتي
شكلت إلج ــراء التحقيق اإلداري
للكشف عــن مـصــدر الـتـســريـبــات،
إال أن ــه أق ــر ب ـتــواجــده مــع اللجنة
أث ـنــاء سـمــاع أق ــوال المتهم األول
بصورة غير رسمية وأنه حسبما
أفـ ـ ـ ـ ــاد ب ــالـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق أمـ ـ ـ ـ ــام ل ـج ـنــة
تقصي الـحـقــائــق ك ــان يخشى أن
ي ـ ــؤدي ت ــواج ــده ف ــي ال ـم ـك ــان إلــى
مخالفة قــانــونـيــة،وه ــو مــا يؤيد
أق ــوال المتهم األول وفــق مــا جاء
بالتحقيقات أنه تم تهديده بأهله
كي تنتزع اعترافات منه.

االعتراف

اإلكراه

ذل ــك أن االعـ ـت ــراف ه ــو سـلــوك
إنـســانــي ،والـقــاعــدة أنــه ال يعتبر
ً
ً
سـلــوكــا إال مــا ك ــان يـجــد مـصــدرا
فــي اإلرادة ،وك ــان مــن الـمـقــرر أن
االع ـتــراف فــي المسائل الجزائية
من عناصر االستدالل التي تملك
المحكمة كامل الحرية في تقدير
صـحـتـهــا وقـيـمـتـهــا ف ــي اإلث ـب ــات،
ولـ ـه ــا أالتـ ـع ــول ع ـل ـيــه ول ـ ــو ك ــان
صادقا متى كان وليد إكراه كائنا
مــا ك ــان قـ ــدره ،أو تـ ــراءى لـهــا أنــه
مخالف للحقيقة والواقع ،وكانت
المحكمة تطمئنإلى هذا البطالن
وف ــق مــا ج ــاء بــأس ـبــاب حـكــم أول
درجــة ولما تكشفت عنه األوراق،
وم ــن ذل ــك تـحـقـيــق لـجـنــة تقصي
الحقائق المشكلة بقرارمن وزير
الداخلية.
وب ـي ـنــت أن ال ـثــابــت م ــن أق ــوال
أك ـثــر م ــن ضــابــط س ـئــل بتحقيق
ت ـق ـصــي ال ـح ـق ــائ ــق أن الـتـحـقـيــق
اإلداري األول الذي أجري بمعرفة
هيئة مــن ضـبــاط أم ــن ال ــدول ــة تم
ت ـش ـك ـي ـل ـهــا ،ل ـل ـك ـشــف ع ــن م ـصــدر
تـســريــب الـبـيــانــات والتسجيالت
وفحوى ما تم تسريبه أن التحقيق
اإلداريكــان موجها ضد المتهم
األول مـ ــن قـ ـب ــل ضـ ـب ــاط آخ ــري ــن
ب ـيــن أح ــده ــم خـ ــاف م ــع الـمـتـهــم
ال ـمــذكــور ،ووص ــف التحقيق من
قبلهم بــأنــه غـيــر ح ـيــاديواتـســم
بالتعسف مع المتهم األول بغرض
اتهامه بالواقعة ،وهذا القول فيه
مــا يحمل عـلــى االع ـت ـقــاد بصحة

وذكرت أنه جاء أيضا في دفاعه
أمـ ــام ه ــذهالـمـحـكـمــة أن م ــا أدل ــى
به من أقــوال أمــام النيابة العامة،
والمباحث كانت نتيجة لتهديده
بكشف عالقته مــع قريبة لــه أمــام
أهلهوفضح عالقته بها مما أدى
إلى تعرضه لضغوط نفسية أثرت
فــي إرادت ــه ،بــل إن الضباط الذين
لهم عالقة باستدعاء قريبة المتهم
األول لمخفر الشرطة حاولوا تبرير
ف ـع ـل ـهــم ذاك أمـ ـ ــام ل ـج ـنــة تـقـصــي
الحقائق ،دون أن يسألوا مباشرة
بخصوص تلك الواقعة ،في قولهم
بأنه لم يكن استدعاؤهم لصديقة
المتهم األول بغرض الضغط عليه
ل ـ ــإدالء ب ــأق ــوال ــه ،وه ــو م ــا ينبئ
للمحكمة م ــن أقــوال ـهــم بــأنـهــا لم
تكن إال محاولةمنهم لنفي واقعة
اإلكــراه المعنوي ،خاصة أنهم لم
يبرروا بسبب مقنع الهدف من وراء
استدعائهم لهذه المرأة.
ولـفـتــت المحكمة إلــى أنــه مما
يــؤيــد دفـ ــاعالـمـتـهــم األول بـشــأن
خضوعه إلكراه من قبل المباحث
لإلدالء بأقواله بالتحقيقات سواء
أمــام النيابة العامة أم المباحث،
والـتــي عــدل عنهاالحـقــا ،مــا جاء
ب ـ ــأق ـ ــوال ضـ ــابـ ــط الـ ـمـ ـب ــاح ــث فــي
ت ـح ـق ـي ـقــات ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة فــي
ا ل ـص ـف ـح ــة ر قـ ـ ــم  170مـ ــن أوراق
الـتـحـقـيــق ال ــذي أج ــرت ــه ،ردا على
ال ـســؤال الـمــوجــه إلـيــه مــن النيابة
الـ ـع ــام ــة (بـ ـ ـم ـ ــاذا ت ـع ـل ــل مـ ــا قـ ــرره
ناصر بدر الطيار بالتحقيقات؟)،

وكــان ذلــك عند مواجهة الضابط
ب ــأق ــوالالـمـتـهــم األول بـمـخــالـفــة
أقواله للضابط وإنكاره لما ذكره
األخـ ـي ــر م ــن وقـ ــائـ ــع ،فـ ـك ــان رده:
«بـمــا أن ــه ضــابــط تحقيق ويعمل
بالبحث والـتـحــري ولــديــه القدرة
الكافية والعلم بأن ما يتم إقراره
أم ــام ــي يـسـتـطـيــع أن يـتــم إن ـكــاره
أمام النيابة العامة ...لإلفالت من
الـعـقــاب» .وهــو قــول مــن الضابط
يثير الشبهة حول صحة اعتراف
المتهم أمامه ،فكأنه يعني به أن
الـمـتـهــم لــم يـكــن بــإمـكــانــه اإلن ـكــار
أمامه،بينما يستطيع اإلنكار أمام
الـنـيــابــة ال ـعــامــة ،خــاصــة وه ــو لم
يبين ما الذي يدعو المتهم – وهو
المتمرس بعمل التحقيق حسب
قوله -لالعتراف أمامه بينما ينكر
ذلك أمــام النيابة العامة ،وهو ما
ي ــرش ــح ص ـحــة دف ـ ــاع ال ـم ـت ـهــم من
أنــه كــان واقـعــا تحت إك ــراه مــادي
ومـعـنــوي أم ــامالـمـبــاحــث ل ــإدالء
بأقواله.

نفي الواقعة
وأضافت :ما الــذي كان يدعوه
لالعتراف لضابط المباحث وهو
الــذي كــان متمسكا بنفي الواقعة
تماما أمام لجنة التحقيقالمشكلة
من قبل الجهة األمنية لو لم يكن
بـسـبـيــل دف ــع خ ـطــر ي ـت ـهــدده كما
ج ـ ــاء ب ــأق ــوال ــه ،خ ــاص ــة م ــع ع ــدم
تطابق أقواله في التحقيقات مع
األقوال التي يقول ضابط الواقعة
إن المتهم أدلــى بها له عن كيفية
ارتكاب الواقعة وزمانها والطريقة
ال ـت ــي ارت ـك ـب ــت ف ـي ـهــا وت ـفــاص ـيــل
أخـ ـ ـ ــرى،فـ ــاألولـ ــى ح ـس ــب مـنـطــق
ضابط المباحث أن ينكر المتهم
ال ــواق ـع ــة أم ــام ــه وال ي ــزج بنفسه
باتهامات خطيرة لكي ينفيها أمام
النيابة العامة لــو لــمتكن إرادتــه
فـعــا مـشــوبــة ب ــإك ــراه ،مـمــا أفـقــده
القدرة على نفي الواقعة عن نفسه،
وفق ما تمسك به المتهم األول من
دفاع في هذا الخصوص.
وق ــال ــت ال ـم ـح ـك ـمــة :إن «ك ــل ما
سـبــق بـيــانــه ي ـعــزز دفـ ــاع المتهم
األول بــأن االع ـتــراف المعزو إليه
وليد إكراه ،أيا كان نوعه ومقداره
ومـصــدره ،األمــر الــذيتستخلص
المحكمة من كل ذلك صحة دفاع
المتهمين بـتـعــرض األول إلك ــراه
لإلدالء باعترافه ،ترى معه إطراحه
وع ـ ــدم ال ـت ـعــويــل ع ـل ـيــهف ــي مـقــام
اإلث ـب ــات ،س ــواء مــا ك ــان مـنــه أمــام
النيابة العامة أو المباحث».
كما أنها تلتفت عما جاء بأقوال
المتهم الثاني بتحقيقات النيابة
العامةفــي حــق المتهم األول من
أنه علم منه بقيامه حال مغادرته
إدارة م ـك ــاف ـح ــة غـ ـس ــل األمـ ـ ـ ــوال
وتمويل اإلرهاب بالحصول على
ملفاتإلكترونية محفوظة على
نظام شبكة المعلومات الداخلية
الـخــاصــة بتلك اإلدارة عــن طريق

ّ
تحريات مجهلة
قالت المحكمة أن أقــوال الشاهد األول ضابط
المباحث من أن تحرياته أكــدت أن المتهمين قد
ارتـكـبــوا الـجــرائــم المنسوبة إلـيـهــم ،وهــي أقــوال
مــرس ـلــة ل ــم ت ــؤي ــد بـ ــأي دل ـي ــل آخـ ــر ص ـح ـيــح ،وال
تصلح وحــدهــا كدليل يمكن معه األخــذ بها في
إدانــة المتهمين ،وال تعدو أن تكون رأيا لقائلها
يحتمل الصدق والكذب ما لم يكشف عن مصدرها
وي ـحــدده حـتــى يمكن لـهــذه المحكمة أن تبسط
ّ
وتقدرقيمته
رقابتها على الدليل المستمد منه
ُ
القانونية في اإلثبات ،ولما كان الضابط مجري

نسخها على شريحة ذاكرة حفظ
ال ـم ـع ـلــومــاتاإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،وإن ــه
يحتفظ بها لديه ،لعدم اطمئنان
ال ـم ـح ـك ـمــة ل ـص ـحــة ه ـ ــذه األق ـ ــوال
وت ــراه ــا م ــا ه ــي إال لــدفــع االت ـهــام
عن نفسه بعد أن زج بهباتهامات
خطيرة من قبل ضابط المباحث
وما جاء باعترافات باطلة من قبل
المتهم األول في حق نفسه وحق تسجيالت
ال ـث ــان ــي ،ف ـضــا ع ــن ك ــون ــهمـجــرد
وت ــابـ ـع ــت ان «ال ـ ـن ـ ـظـ ــام يـتـيــح
قــول مبهم ال يبين منه تفاصيل
تلك الواقعة ،وما هي ظروف إدالء لجميع الضباط ومنتسبي اإلدارة
المتهم األول له بتلك المعلومات االط ـ ــاع ع ـلــى ال ـم ـع ـل ــوم ــات ،وإن
ومدى صحتها ،فضال عنأن أقوال األوراق والمعلومات والتسجيالت
المتهم الثاني في هذا الشأن جاءت التي يتم تسليمها إلدارة في مبنى
م ـخــال ـفــة ألقـ ـ ــوال األول ،وضــابــط أم ــن ال ــدول ــة مــن اإلدارات األخ ــرى
ال ـم ـب ــاح ــث ،ب ـخ ـصــوص م ــا أدل ــى يـتــم وضـعـهــا فــي مـشـتــرك خــاص
بــه األول مــن اع ـت ــراف،فتطرحها بـ ـ ــاإلدارات جميعها ،ويـمـكــن ألي
شـخــص االط ــاع عـلــى مــا فـيــه من
المحكمة وتلتفت عنها.
مـعـلــومــات وبـيــانــات م ــادام يعمل
داخ ـ ـ ــل ه ـ ــذه اإلدارة ،وحـ ـت ــى لــو
أدلة أخرى
كــان مــن غير العاملين ب ــاإلدارات
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ـ ـهـ ــا بـ ـع ــد أن الـمـخـتـصــة ،فــإنــه يمكنه االط ــاع
اسـتـعــرضــت األدلـ ــة األخـ ــرى التي عـ ـل ــى تـ ـل ــكالـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات وم ـن ـهــا
رك ـن ــت إل ـي ـهــا سـلـطــة االتـ ـه ــام في اإلدارة القانونية المتواجدة في
خ ـص ــوص ـي ــةالـ ـتـ ـه ــم ال ـم ـن ـســوبــة ذات المكان».
لجميع المتهمين ،والتي ساقتها
ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة كـ ــأدلـ ــة لـثـبــوت معلومات
االتهام ،وهي شهادة الشهود من
وقــالــت إن «التسريب يمكن أن
الـثــانــي إل ــى ال ـخــامــس ،فـقــد تبين
ل ـهــاأن ه ــذه األدل ـ ــة ال تـصـلــح أن ي ـك ــون م ــن اإلدارة ال ـت ــي تحتفظ
ً
ت ـك ــون سـ ـن ــدا إلدان ـ ــة الـمـتـهـمـيــن ،بالملفات مثل إدارةالمراقبة ،بما
ودل ـي ــل ذل ــك وش ــاه ــده أن شـهــادة يجعل االتهام شائعا بين العاملين
ال ـش ـه ــود الـ ـم ــذك ــوري ــن جـمـيـعـهــم ل ـ ــدى تـ ـل ــك ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ،فـ ــا يـمـكــن
خلت مــن بـيــان تفاصيلالوقائع حـصــرهــا بشخص مـعـيــن ،فضال
واألفـعــال التي قارفها المتهمون عما ثبت من أن التسجيالتسلمت
والمثبتة الرتكابهم تلك الجرائم قبل نشرها إلــى أحــد العسكريين
بعناصرها القانونية ،فلم ينسب إليـصــالـهــا إل ــى أح ــد الـضـبــاط من
أي من الشهود المذكورين أياتهام العاملين في إدارة غسيل األموال
للمتهمين ،سواء المتهمين األول بناء على طلبه ،ولم يكن بناء على
والثاني أو اآلخــريــن ،ال من قريب طلب مــن المتهم األول ولــم تسلم
إل ـيــه ك ـمــا زع ــم ضــابــط الـمـبــاحــث
أو بعيد بارتكابهم الواقعة.
بما يكذبه ،بما يكون من الجائز
أن يـكــون أح ــد غـيــر الـمـتـهــم األول
تقصي الحقائق
هو منقام بنسخ تلك المعلومات
وأضافت «كما أن ما ورد بتفريغ وتسريبها والتسبب في نشرها،
ال ـ ــذاك ـ ــرةاإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ال ـمــرف ـقــة خصوصا إن هـنــاك مــن الــوقــائــع،
باألوراق ال يقطع بذاته إلى نسبة ح ـس ـب ـمــا ث ـب ــت م ــن ال ـت ـح ـق ـي ـقــات،
االت ـه ــام ألي مــن المتهمين ،إنما تتعلق بذات الموضوع تمنشرها
تقتصر دالل ـتــه عـلــى مــا ج ــاء بها بتاريخ سابق على الواقعة».
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة «أنـ ـ ـ ـ ــه لــم
مــن مـشــاهــد ول ـكــنلـيــس فـيـهــا ما
يقطع أو يشير إلى قيام المتهمين يثبت فقد ذاكــرة إلكترونية سبق

الملفات والتسجيالت
ذكرت المحكمة أنه بالنسبة إلى ما ساقتهالنيابة
العامة ّ
وقدمته من أوراق لتعزيز أدلة الثبوت ،ومنها
كشوف أنظمة دخــول منتسبي جهاز أمــن الدولة،
ونظام حركة بطاقاتالعمل داخل الجهاز المذكور،
ونظام الدخول والخروج بــوزارة الداخلية ،ونظام
حركة اتصاالت أجهزة الهواتف ،والصور الملتقطة
لـلـتـعـلـيـقــات وأطـ ـ ــراف الـتـسـجـيــات والـمـسـتـنــدات
الـمـنـشــورة على الـحـســابــات المسجلة بــأسـمــاء تم
النشر من خاللها على مواقع التواصلاالجتماعي،
فــإن كــل ذلــك مجرد قــرائــن ال ترقى إلــى دليل إدانــة،
فيستحيل بمجردها أن يثبت من خاللها تحديدا
لقاء المتهمين األول والثانيلالتفاق على ارتكاب

الــواق ـعــة ،أو ق ـيــام األول كـمــا قـيــل بتسليم الـثــانــي
حافظة الذاكرة بعد نسخه الملفات والتسجيالت
من مقر إدارة غسلاألمــوال ،أو قيامه بدخول غير
مـشــروع إلــى جهاز الحاسب اآلل ــي ،أو نقل الثاني
للذاكرة اإللكترونية خارج البالد وتسليمها لبقية
المتهمين أو غيرهم لنشرها على نحو ما ّ
صوره
ضابط المباحث ،ما لم يعزز كل ذلك بأي دليل آخر
صحيح أو قرائن أخرى صحيحةترقى إلى مرتبة
الدليل ،وهو ما خلت منه األوراق ،وإنما أنشأ ضابط
الواقعة قرينة ال أصل لها في القانون؛ مبناها على
االفتراض بقيامالمتهمين بارتكاب الواقعة ،إال أن
ُ
األحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين

الـتـحــريــات قــد أمـســك عــن الـكـشــف عــن مـصــدرهــا،
وبما تنتهي معه المحكمة إلى أنهذه المعلومات
المجهلة المصدر هي مجرد أخبار تحتمل الصدق
والكذب ،وتكون إلى الكذب أقــرب إذا صــدرت عن
واش أو ممن يهدفإلى إيــذاء المتهمين والكيد
ٍ
بهم ،فإن المحكمة تطرح أقوال الضابط وتحرياته،
كما تلتفت عما جاء بأقواله من أن المتهم األول
اعترف لهبارتكابه الواقعة لبطالن ذلك االعتراف
على نحو ما سلف بيانه ولعدم اطمئنانها لهذه
األقوال.

بارتكاب الواقعة ،هــذا إلــى ما هو
ثــابــت مــن التحقيق اإلداري الــذي
قامت به إدارة أمنالدولة ،ولجنة
ت ـق ـصــي ال ـح ـق ــائ ــق ال ـم ـش ـك ـلــة مــن
قـبــل وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ع ــدم اتـســام
نظام حفظ المعلومات المشترك
بالسرية».

تسليمها للمتهم األول بمناسبة
عـمـلــه ،إذ خـلــت تحقيقاتاإلدارة
بشأن واقعة التسريب والتحقيقات
التي أجريت من قبل لجنة تقصي
ال ـح ـقــائــق ب ـش ــأن ال ــواق ـع ــة ف ـقــدان
أيــة ذاك ــرة ممغنطة ســواء مسلمة
للمتهم األول أو غيره من العاملين
في المكان».
كما لم يثبت من أوراق الدعوى
ّ
أنه سبق تسلم المتهم األول لذاكرة
إلـكـتــرونـيــة لـتـخــزيــنالـمـعـلــومــات
بـمـنــاسـبــة عـمـلــه ال ـت ــي ق ـيــل إنـهــا
ف ـق ــدت م ــن إدارة غ ـس ــل األم ـ ـ ــوال،
والــذي اتهم باختالسها ،بل ثبت
م ــن ك ـت ــاب م ــدي ــر إدارة ال ـم ـخــازن
أن ــهبــالـبـحــث فــي س ـجــات الـ ُـعـهــد
الخاصة بجهاز أمــن الــدولــة لدى
مراقبة أمناء وسجالت العهد أنه
لم يتم تسجيل أي أجهزة لحافظة
تخزينإلكتروني خارجي منذ عام
 2010حتى يوم  9/9/2021وأنه لم
يرد إليهم أي طلب لصرف يخص
أجـ ـه ــزة ألقـ ـ ــراص ص ـل ـبــة ل ــذاك ــرة
إلـكـتــرونـيــة خــارج ـيــة مـنــذ إنـشــاء
وتشغيل الـبــرنــامــج اآلل ــي للعهد
منذ عام .1999

ثبوت
وأضافت المحكمة أنه لم يثبت
من األوراق أيضا سبق وجود عجز
في عهدة المتهماألول عند نقله من
إدارة غسل األموال ،وهو ما ينفي
عن المتهم األول اختالسه لقرص
صـلــب ل ــذاك ــرة حـفــظ الـمـعـلــومــات
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــةال ـم ـم ـلــوكــة ل ـ ــوزارة
الداخلية ،والتي قيل إنها مسلمة
له بسبب وظيفته موضوع التهمة
ثانيا بند  ،1كما تنتفي معه تهمة
االشـتــراك بارتكابهــذه الجريمة
الـمـنـســوبــة لـلـمـتـهــم ال ـثــانــي ،كما
ّ
أن عدم ثبوت تسلم المتهم األول
بمناسبة عمله ل ــدى إدارة غسل
األمـ ــوال ذاك ــرة حـفــظالمعلومات
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،وع ـ ــدم ث ـب ــوت فقد
مثل تلك الذاكرة ،يؤيد عدم صحة
اعترافه بالتحقيقات ،وينفي صحة
أقـ ــوال ضــابــط الـمـبــاحــث ف ــيهــذا
ال ـش ــأن ،فــا يـصــح تــأثـيــم إن ـســان،
ولو بناء على اعترافه بلسانه أو
بـكـتــابـتــه ،مـتــى ك ــان ذل ــك مخالفا
للحقيقة والواقع.

تشكيك باإلتهام
من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ،وال تؤسس
عـلــى الـظــن واالح ـت ـمــال مــن ال ـفــروض واالع ـت ـبــارات
المجردة ،األمر الذي تلتفت معه المحكمة عن تلك
القرائن بما حوته تلك المستنداتوتطرحها ،وكانت
الدعوى قد خلت من ثمة أدلة خالف ذلك في حق كل
من المتهمين والتي ال تعدو مجرد قرائن  -أسمتها
النيابةالعامة أدلة – ال تطمئن إليها المحكمة وترى
أنها ال تبلغ حد الكفاية إلثبات ارتكاب المستأنف
ضدهم لما نسب إليهم من اتهام.

رجحت المحكمة دفاع المتهمين األول والثانياللذين اعتصما باإلنكار أمام جهة
التحقيق وأثناء المحاكمة ،ولم تقم وزنا ألقوال الضابط بخصوص اعتراف المتهم
أمامه أو أمام جهةالتحقيق ،بعد أن نال من اعتراف المتهم األول البطالن وفق ما سبق
ّ
سرده ،ومن ّ
الموجه إلىالمتهمين ،وتلتفت عن أدلة
ثم فإنها تتشكك في صحة االتهام
ّ
الثبوت التي ساقتها النيابة العامة ،وترى أنها لألسباب المار بيانها ،غير صالحة
أو كافية لالستدالل بها علىثبوت االتهام في حق المستأنف ضدهما ،وكانت األوراق
ً
من بعد خلوا من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة المستأنف ضدهمبالوقائع
المنسوبة إليهم.
وإذ خلص الحكم المستأنف إلى ذلك ،وقضى ببراءة جميع المتهمين مما نسب
ً
إليهم ،فــإن قضاء ه بذلك يكونسليما ،وإذ لم تشفع النيابة العامة استئنافها قبل
المتهمين بجديد من شأنه أن ّ
يغير وجه الرأي في الدعوى ،فيكون من ثم استئنافها قد
ً
ً
ً
أقيم على غير أساس ،متعينا رفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف ،عمال بالمادة
 208من قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائي ة.

مرافعة

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

حكمت المحكمة
بوقف الدعوى!
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم إق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار
التعديالت على قانون
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرافـ ـ ـ ـع ـ ـ ــات ب ـ ـشـ ــأن
اإلعـ ـ ـ ــان اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي
ودخـ ـ ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــا حـ ـ ـي ـ ــز
التنفيذ ،فــإن عــددا من
الــدوائــر القضائية في
ال ـم ـح ــاك ــم م ـ ـ ــازال غـيــر
ملتزم بتطبيق اإلعالن
اإللكتروني أو المتعلق
بإعالن الشركات!
العديد من الدعاوى
الـقـضــائـيــة ال ـم ـتــداولــة
ص ـ ـ ــدرت بـ ـه ــا ق ـ ـ ــرارات
م ـ ــن رؤس ـ ـ ـ ــاء ال ـ ــدوائ ـ ــر
بـ ــوق ـ ـف ـ ـهـ ــا شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرا ،أو
ال ـ ـح ـ ـكـ ــم ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا
ك ـ ــأن لـ ــم تـ ـك ــن ،بـسـبــب
ع ــدم اع ـت ــراف ال ــدوائ ــر
القضائية إما باإلعالن
اإللكتروني ،أو بسبب
ّ
عــدم االع ـتــراف بتسلم
م ــواط ـن ـي ــن ال ـش ــرك ــات،
رغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم س ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــة ت ـ ـلـ ــك
اإلعــانــات ،وهــو األمــر
الذي يجعلنا نتساء ل
عن السبب في إ صــدار
تـ ـل ــك ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات ،رغ ــم
ال ـ ـ ـتـ ـ ــزام ال ـم ـت ـق ــاض ـي ــن
وم ـ ـ ـنـ ـ ــدوبـ ـ ــي اإلع ـ ـ ـ ــان
بـهــا مـمــا ورد بأحكام
القانون.
على المكاتب الفنية
ف ــي ال ـم ـح ـك ـمــة الـكـلـيــة
واال س ـت ـئ ـنــاف مطالبة
ال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر ال ـق ـض ــائ ـي ــة
بأسباب وقف الدعاوى
أو اال سـ ـتـ ـئـ ـن ــا ف ــات أو
العتبارها كأن لم تكن،
واالطالع على محاضر
اإلعـ ـ ــانـ ـ ــات ل ـل ــوص ــول
الـ ــى س ــام ــة الـ ـق ــرارات
التي أصدرتها الدوائر
من عدمه ،فكلفة وقف
ال ــدع ــاوى واع ـت ـبــارهــا
ك ـ ـ ــأن لـ ـ ــم ت ـ ـكـ ــن ل ـي ـســت
بـ ـ ــال ـ ـ ـب ـ ـ ـس ـ ـ ـي ـ ـ ـطـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى
المتقاضين ،حتى يتم
التوسع بها!
الـ ــدوائـ ــر الـقـضــائـيــة
ُم ـط ــال ـب ــة  -ونـ ـح ــن فــي
ب ـ ــداي ـ ــة ع ـ ـ ــام ق ـض ــائ ــي
جــديــد  -بــالـتـمـهــل في
إصــدار قراراتها تجاه
ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا الـ ـح ــديـ ـث ــة
ال ـ ـ ــرف ـ ـ ــع أم ـ ـ ــامـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،إذ
م ــن غ ـيــر ال ـم ـع ـقــول أن
تـ ــؤجـ ــل الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ال ــى
الجلسة الثانية ،ويتم
ّ
إعالنها بتسلم موظف
إحــدى الـشــركــات ،ومع
ذلـ ـ ــك ت ـ ـصـ ــدر ال ـ ــدائ ـ ــرة
القضائية قرارا بوقفها
شـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــرا ،رغـ ـ ـ ـ ـ ــم أنـ ـ ـه ـ ــا
الجلسة الثانية ،ورغم
صحة إعالنها!
الـ ـمـ ـش ــرع ال ـك ــوي ـت ــي
بـ ــات م ـطــال ـبــا ب ــإع ــادة
النظر في أحكام قانون
المرافعات بخصوص
وق ــف دعـ ــاوى ال ـجــزاء،
أو اع ـت ـب ــاره ــا كـ ــأن لــم
تـ ـك ــن ،ب ـس ـب ــب ت ـج ــاوز
قــرارات بعض الدوائر
الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة ل ـل ـق ــواع ــد
ال ـ ـم ـ ـقـ ــررة ب ــالـ ـق ــان ــون،
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ـ ــع عـ ـ ـل ـ ــى
أ ح ـ ـكـ ــا م ـ ـهـ ــا ،ال س ـي ـمــا
أن ا ل ـ ـم ـ ـت ـ ـقـ ــا ض ـ ـيـ ــن ال
ص ـل ــة ل ـه ــم ب ـم ـن ـظــومــة
الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاض ـ ــي م ـ ـ ــن رف ـ ــع
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـضـ ـ ــايـ ـ ــا وإتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــام
إجـ ـ ـ ــراء ات إعــانــات ـهــا،
ّ
ل ـ ـ ـكـ ـ ــون ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ــت ـ ـص ـ ـلـ ــة
بـ ـ ـ ــأق ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــدول
واإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،وم ـ ـ ـ ــن ث ــم
ّ
ف ـ ــإن اتـ ـخ ــاذ م ـث ــل تـلــك
ال ـ ـقـ ــرارات ب ــال ــوق ــف أو
االع ـت ـبــار ك ــأن ل ــم تكن
م ـعــاق ـبــة لـلـمـتـقــاضـيــن
دون أدنـ ــى مـســؤولـيــة
منهم ،وإن كانت هناك
مــن مـســؤو لـيــة فتكون
عـ ـ ـل ـ ــى عـ ـ ــاتـ ـ ــق أقـ ـ ـس ـ ــام
اإلعالن وحدها!
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قيس األسطى
الفرق بيننا وبين الغرب أنهم يهتمون بإظهار
مؤسساتهم ،ونحن نهتم بإظهار مسؤولينا ،ولتذهب
مؤسساتنا إلى الجحيم ...هذا هو الفرق بين العمل
المحترف والعمل المنافق ،وهذا ما أوصلهم إلى القمة
وما أوصلنا إلى القاع ،فأي انتقاد ما هو إال مؤامرة يقودها
مفسدون مرتشون في «تويتر» ،وأن أمورنا طيبة وماكو
إال العافية.
ب ـ ـتـ ــار يـ ــخ  ٢٠١٦/٢/١ن ـ ـشـ ــرت ا ل ـ ـخ ـ ـطـ ــوط ا لـ ـج ــو ي ــة
البريطانية دعاية لها على اليوتيوب من خالل قصة
قصيرة ال تتعدى ثماني دقائق تدور أحداثها خالل
رحلة من مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن
إلى مدينة بومباي في الهند.
ت ـبــدأ الـقـصــة بـقـيــام مـضـيـفــة لـلـخـطــوط بــاسـتـقـبــال
راكبة هندية مسنة عند باب الطائرة ،حفاوة استقبال
الـمـضـيـفــة وال ـخ ــدم ــة ال ـم ـم ـيــزة ال ـت ــي قــدم ـت ـهــا جـعـلــت
الراكبة الهندية عند نهاية الرحلة تصر على أن تقبل
المضيفة دعوتها لتناول وجبة الغداء في بيتها ومع
أ ف ــراد أ ســر تـهــا ألن المضيفة ستبقى يــو مـيــن للراحة
ً
في الهند ،وهذا ما حصل فعال وما أظهرته الدعاية.
في هذا الفيديو الجميل أظهرت الخطوط الجوية
البريطانية جــودة الخدمة ا لـتــي تقدمها ومقصورة
الــركــاب بــدرجــة رج ــال األع ـمــال ،ون ــوع الـطــائــرة وهــي
بوينغ .٧٨٧
لنتصور أن أي مؤسسة لدينا أرادت القيام بدعاية
ً
ل ـه ــا ،أت ـص ــور أن ال ـب ــداي ــة ط ـب ـعــا سـتـظـهــر ال ـم ـســؤول
ً
ً
يتجول في المؤسسة مصطحبا بقية القيادات موزعا
االب ـت ـســامــة تـلــو االب ـت ـســامــة عـلــى ال ـس ــادة الـمــوظـفـيــن
لتكمل الدعاية طريقها بإظهار المسؤول وهو يدقق
فــي اإل ج ــراء ات ا لـتــي عــادة مــا تـكــون فاشلة ،حتى في
ً
ال ـن ـهــايــة يـخـتـتــم ال ـم ـس ــؤول زي ــارت ــه م ــودع ــا م ـثــل مــا
استقبل بحفاوة.
ا لـفــرق أ نـهــم يهتمون بــإ ظـهــار مؤسساتهم ،ونحن
نهتم بــإ ظـهــار مسؤولينا ،و لـتــذ هــب مؤسساتنا إلى
الجحيم.
ه ـ ــذا هـ ــو ال ـ ـفـ ــرق ب ـي ــن ال ـع ـم ــل ال ـم ـح ـت ــرف وال ـع ـم ــل
المنافق ،وهذا ما أوصلهم إلى القمة وما أوصلنا إلى
القاع ،التمييز بين خدمة المؤسسة ونفاق القيادات
وسياسة الزين عندنا والشين حوالينا ،وإن أي انتقاد
م ــا ه ــو إال م ــؤام ــرة ي ـقــودهــا م ـف ـســدون مــرت ـشــون في
"تويتر" ،وأن أمورنا طيبة وماكو إال العافية.
ال ي ــاس ــادة األم ـ ــور ل ـي ـســت ع ـلــى م ــا ي ـ ــرام ،وجـمـيــع
الخدمات في الكويت تدهورت إلى مكان مظلم سحيق،
هذه ليست مؤامرة بل سوء أداء جعلنا نتردد حتى
ً
فــي قـيــادة سـيــاراتـنــا بــالـشــوارع ،خـصــوصــا أنـنــا بعد
ال ـح ـصــى ال ـم ـت ـطــايــر وص ـل ـنــا إل ــى مــرح ـلــة الـمـنــاهـيــل
الـمـتـطــايــرة ،ووزيـ ــرة األش ـغــال مــا زال ــت مـسـتـمــرة في
منصبها.
عيب والله عيب.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

العقد االجتماعي
الجديد الالزم
للتصدي للفقر
وفجوات التفاوت
المتزايدة االتساع
وأزمة المناخ
المتفاقمة يتطلب
مشاركة المجتمع
المدني

إدارة المعرفة واالبتكار
مع الدكتورة نور

خليل علي حيدر

دعاية ذكية

نحث قادة العالم على
االهتمام برؤية األمين
العام للمستقبل وما يتصل
بها من توصيات صادرة
عن  50وزيرا حكوميا
سابقا وكبار مسؤولي
األمم المتحدة السابقين
من أجل «عملية حكومية
دولية مخصصة» تهدف
إلى «تعزيز وإصالح اآللية
القانونية والمؤسسية التي
تحكم عمل منظومة األمم
المتحدة».

opinion@aljarida●com

ذكرت موسوعة ويكيبيديا الوظائف والمناصب التي شغلها األستاذ
عبدالله العقيل وهي:
● رئيس قسم التنفيذ برئاسة المحاكم بدولة الكويت.
● مساعد مدير إدارة التنفيذ بوزارة العدل بدولة الكويت.
● المعاون اإلداري للسجل العقاري بوزارة العدل بدولة الكويت.
● مدير إدارة الشؤون اإلسالمية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
بدولة الكويت.
● مستشار الشؤون اإلسالمية بــوزارة األوقــاف والشؤون اإلسالمية
بدولة الكويت.
● األمين العام المساعد لشؤون المساجد برابطة العالم اإلسالمي
بمكة المكرمة.
وأكــد المرشد البنا فــي بعض مؤلفاته أنــه ضــد العنف والـثــورة في
المجال السياسي ،وقد جاء في "رسائله" أن اإلخوان المسلمين "ال يفكرن
في الثورة وال يعتمدون عليها وال يؤمنون بنفعها ونتائجها"( ،رسالة
المؤتمر الخامس) .وقد خالف المرشد ذلك في اليمن ضد اإلمام وخالف
ً
اإلخــوان هذا المبدأ الحقا في التخطيط النقالب أو ثورة  ،1952ذلك أن
اإلخوان ينسبون ثورة يوليو  1952إلى أنفسهم وجماعتهم ،وأن الرئيس
جمال عبدالناصر والضباط األحرار مجرد "سراق الثورة".
يقول عضو التنظيم السري في اإلخوان "أحمد كمال" في الكتاب نفسه
ال ــذي أشــرنــا إليه مــا يـلــي ":امـتــدت دع ــوة اإلخ ــوان إلــى جميع اتجاهات
المجتمع فكان طبيعيا أن تمتد إلى محيط الضباط ،ولقد ذكرنا أن قسم
الوحدات الذي كان يرأسه ضابط البوليس صالح شادي قد اختص بنشر
الــدعــوة بين ضباط البوليس وعساكرهم وبين جنود وصــف ضباط
الجيش ،أما ضباط الجيش في مصر فقد كان لهم وضع آخر .كان الصاغ
محمود لبيب من اإلخوان ،ولمحمود لبيب ،رحمه الله ،جهاد بعيد ضد
االستعمار اإلنكليزي واإليطالي للعالم اإلسالمي".
من كان الصاغ محمود لبيب؟ يجيب أحمد عــادل كمال" :كــان الرجل
هــو سـنــارة اإلخـ ــوان الـتــي تــدلــت بين الـضـبــاط فــي الـجـيــش ،فاستطاع
أن يجتذب بعضا منهم ،وكــانــت أكبر الــرتــب التي أقبلت إلــى اإلخ ــوان
عبدالمنعم عـبــدالــرؤوف وجـمــال عبدالناصر وأب ــو الـمـكــارم عبدالحي
حمودة .ونظرا لحساسية وضع الضباط
وكمال الدين حسين وحسين ُ
فقد رئ ــي أال يـكــون نشاطهم فــي شـ َـعــب اإلخـ ــوان بالمجال الـعــام حتى
ال يـكــونــوا عــرضــة للمحاكمات الـعـسـكــريــة والـفـصــل وال ـقــوان ـيــن التي

تحظر على الـضـبــاط االشـتـغــال بالسياسة أو االنـتـمــاء إل ــى منظمات
سياسية ،ولــذلــك تـقــرر إلحاقهم -خــافــا للمألوف -بالنظام الـخــاص".
(النقط فوق الحروف ،ص.)299
وكان اإلخوان وجمال عبدالناصر فيما يبدو على اتفاق حول التخلص
من الملك فاروق ،غير أن جمال ،يقول كمال ،كان يرى "أن منهج اإلخوان
طريق طويل وال يوصل إلــى شــيء ،فما جــدوى أن نجمع الضباط في
مجموعات لحفظ القرآن والحديث ودراسة السيرة ...إلخ ،وما ضرنا لو
انضم إلينا ضابط وطني من غير دين اإلســام ،أفنرفضه لذلك فنحرم
جهده معنا؟ وكان عبدالمنعم يناقض جماال فيما ذهب إليه ،فنحن إخوان
ومسلمون ونعمل لهذه الدعوة ونستهدف قيام دولة مسلمة ويتعين علينا
أال نزيغ عن أهدافنا وال أن ننصرف عن التفقه في ديننا".
ويقول كمال إن جمال "كان قد انضم إلى تشكيالت اإلخوان وأقسم على
المصحف أن يحترم مبادئها (هكذا) وأن يلتزم بخطها ،وكان ذلك قبل
أن يبدأ تشكيله الخاص به بسنوات" .قال مرشد اإلخوان الثاني "حسن
الهضيبي" ،فيما يرد في كتاب كمال ،إنه "ربما كان من األصلح عدم وضع
البيض كله في سلة واحدة ،فليستمر اإلخوان في طريقهم وليستمر جمال
ً
في طريقه ،وكان هذا هو ما أراده جمال ،فأجاب بأنه سيستمر صديقا
لإلخوان"( .النقط فوق الحروف ،أحمد عادل كمال ،ص)301 -299
كيف استقبلت الحكومات الخليجية المحاوالت االنقالبية لإلخوان
المسلمين خاصة فــي اليمن ،بعد طــول انـخــداع بنعومة كــام المرشد
والجماعة ،ووعود "البنا" وزياراته المتكررة في موسم الحج؟ وكيف عادت
الثقة والمياه الى مجاريها بين هذه الدولة المحافظة ،التي بالكاد نجت
من الثورات واالنقالبات وبين جماعة اإلخوان المسلمين حتى عام 1990؟
للباحث اللبناني عبدالغني عـمــاد بحث مـطــول منشور فــي كتاب
"الحركات اإلسالمية" ،من منشورات (مركز دراسات الوحدة العربية ،ج،1
 )2013بعنوان "اإلخوان المسلمون في الكويت" ،جاء فيه ما يلي" :وربما
كان لدور اإلخوان المسلمين في الثورة اليمينة أثر في توتر العالقة بين
السعودية واإلخوان ،فرغم العالقة الوثيقة بين حسن البنا واإلمامة في
اليمن ممثلة في اإلمام أحمد بن اإلمام يحيى بالخصوص ،إال أنه احتفظ
ً
بعالقة أكثر عمقا مع الثوار ،كان جسرها الفضيل الورتالني ،بل -كما يقول
محمود عبدالحليم" -نبتت فكرة إعداد الشعب اليمني للثورة في المركز
العام لإلخوان المسلمين".
ً
يتبع غدا ،،،
(الحركات اإلسالمية ،ص .)535

ماريا فرناندا إسبينوزا ودانيلو تورك*

د .بالل عقل الصنديد*

رؤية جديدة للتعاون العالمي

الحابل والنابل!

َ
يواجه العالـم سلسلة من التهديدات الخطيرة -من
النزعة القومية اإلقصائية إلى المنافسة بين القوى
العظمى إلى فجوات التفاوت المتزايدة االتساع -التي
تحول دون تمكين المجتمع الدولي من العمل على
نحو متضافر لحل تحديات معقدة أخرى ،مثل توزيع
لـقــاحــات م ــرض ف ـيــروس كــورونــا ( 2019كــوفـيــد)19
وتسارع وتيرة تغير المناخ ،لكن األزمــات العالمية
تتطلب حلوال عالمية ،وفي تقريره المرتقب بشدة،
بعنوان "أجندتنا المشتركة" ،حدد األمين العام لألمم
المتحدة أنطونيو غوتيريش رؤية جديدة للتعاون
المتعدد األطراف.
يمثل تقرير "أجندتنا المشتركة" ،الــذي يأتي في
االستجابة لاللتزامات التي جرى إقرارها في الدورة
الخامسة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة
التي عقدت العام الماضي ،دعــوة واضحة لـحوكمة
عالمية أفضل وأكثر شموال ،النوع المطلوب لبناء
مستقبل أكثر اخضرارا وعدالة وأمانا ،ويقدم التقرير
غير العادي بين التقارير الصادرة عن األمم المتحدة
مــن حيث طــولــه ومضمونه ونـطــاقــه ،مجموعة من
األفـكــار الــواعــدة الستراتيجية جريئة لكنها تتسم
بالحس العملي إلدارة التحول.
تــولــي تــوصـيــات غوتيريش ق ــدرا غير ع ــادي من
االهتمام للتعجيل بتنفيذ االتفاقيات الدولية القائمة،
بدءا من اتفاقية باريس للمناخ التي أبرمت عام 2015
وأجـنــدة التنمية المستدامة  ،2030إلــى جانب هذه
المبادرات المهمة لحماية المشاعات العالمية ،أصبح
إنشاء منتدى جديد إلدارتها يشكل ضرورة أخالقية
وعملية ،وهنا يفتح غوتيريش آفاقا جديدة من خالل
الدعوة إلى إعادة توظيف وتوجيه مجلس الوصاية
ال ـتــابــع لــأمــم الـمـتـحــدة نـحــو اإلشـ ـ ــراف عـلــى إدارة
المحيطات ،والغالف الجوي ،والفضاء الخارجي ،كما
ستكون هذه الهيئة مسؤولة بعد إعادة تنشيطها عن
تحسين عمليات تسليم المنافع العامة واالستجابة
للتهديدات
العالميةَ.
َ
عالوة على ذلك ،أق َّـر غوتيريش اقتراح نادي مدريد
لعقد قمة اجتماعية عالمية فــي عــام  2025لدراسة
أس ـبــاب ارت ـف ــاع م ـعــدالت الـفـقــر ،وتـقـيـيــم الـتـطــورات
التي أسهمت في اتساع فجوة التفاوت في الدخل،
وتشجيع السياسات الــازمــة لضمان مجتمع أكثر
عدالة وإنصافا .ينبغي للمناقشات في إطار القمة أن
تبني الزخم من أجل التنفيذ الكامل ألهداف التنمية
المستدامة وضمان تنمية اقتصادية عريضة القاعدة
وخضراء بعد جائحة كوفيد.19
يتطلب العقد االجتماعي الجديد الالزم للتصدي
للفقر ،وفـجــوات التفاوت المتزايدة االتـســاع ،وأزمــة
المناخ المتفاقمة ،مشاركة المجتمع المدني ،وكان
غوتيريش محقا في التأكيد على الدور الذي سيضطلع
ب ــه ه ــذا الـعـقــد ال ـجــديــد ف ــي تـحـقـيــق ق ــدر أع ـظــم من
التضامن الدولي ،يشير غوتيريش أيضا إلى ضرورة
دعم المساهمات المتزايدة من جانب المواطنين في
العمل الجماعي داخل الحدود وعبرها ،ومن المشجع
أن أجـنــدتـنــا المشتركة تـقـتــرح دم ــج مــراكــز اتـصــال
وتنسيق تتألف من منظمات المجتمع المدني في كل
كيانات األمم المتحدة.
لكن األمــر يتطلب بــذل المزيد من الجهود ،حيث
اقترحت مبادرتان حديثتان من مبادرات المجتمع
المدني (م ـبــادرة "نحن الشعوب ندعو إلــى حوكمة
عالمية شاملة" ،ومبادرة "مـعا أوال") إنشاء منصب
مبعوث المجتمع المدني الرفيع المستوى إلى األمم

المتحدة ،على أن يكون مسؤوال بشكل مباشر أمام
غوتيريش .هذا المنصب من شأنه أن يضمن االتساق،
والـتـقــاريــر العالية المستوى ،بــل حتى زي ــادة قــدرة
منظمات المجتمع المدني على المشاركة في عمليات
اتخاذ القرار وتخطيط البرامج على مستوى نظام
األمم المتحدة بالكامل.
يتطلب تحقيق أجندة غوتيريش الطموحة من أجل
تعددية أكثر شمولية وترابطا وفعالية ،االستعانة
باستراتيجية منسقة ،ويجب أن يكون الهدف إعادة
بناء وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم المشتركة،
حتى يتسنى للنظام العالمي أن يعمل بقدر أكبر من
الفعالية في التعامل مع القضايا الكبرى التي تواجه
المجتمع الــدولــي ،وتشكل مـبــادرة غوتيريش لعقد
"قمة المستقبل" في بداية الــدورة الثامنة والسبعين
للجمعية العامة في سبتمبر  2023بداية جيدة نحو
االرتقاء بهيكل الحوكمة العالمية.
في إطار التحضير للقمة ،نؤيد الدعوة التي أطلقها
األمين العام لتشكيل مجلس استشاري رفيع المستوى
بقيادة رؤس ــاء دول أو حكومات سابقين ،سيكون
الهدف من هذه الهيئة تحديد المنافع العالمية العامة
األكثر احتياجا إلــى تحسين الحوكمة ،كما سيقدم
الـمـجـلــس االس ـت ـش ــاري مـن ـظــورا سـيــاسـيــا مـتــوازنــا
لألعمال التحضيرية.
في الوقت ذاته ،من الممكن أن تساعد المشاورات
ال ـتــي تسبق الـقـمــة فــي تحسين وص ـقــل مقترحات
غوتيريش بشأن أجندة للسالم ،وميثاق رقمي عالمي،
وإعالن بشأن أجيال المستقبل ،ومنصة طوارئ جديدة
لتجميع القوى الفاعلة الرئيسة على مستوى العالم
في االستجابة لألزمات المعقدة .كل هذه المقترحات-
فضال عن مقترحات إبداع الحوكمة العالمية المتصلة
بها التي ندعمها -تستحق الدراسة الجادة من البلدان
األعـضــاء فــي األمــم المتحدة وتشكل فــي مجموعها
األساس لمشروع طموح يشارك فيه أصحاب مصلحة
متعددون لمدة عامين ،ويتوج بقمة .2023
نحن نحث قادة العالم على االهتمام برؤية األمين
العام للمستقبل وما يتصل بها من توصيات صادرة
عن  50وزيــرا حكوميا سابقا وكبار مسؤولي األمم
المتحدة السابقين من أجل "عملية حكومية دولية
مخصصة" تهدف إلى "تعزيز وإصالح اآللية القانونية
والمؤسسية التي تحكم عمل منظومة األمم المتحدة".
مــن خــال حشد قــوى فاعلة متنوعة على مستوى
الـعــالــم -والـتــي تضم صـنــاع سـيــاســات ،وناشطين،
وأكاديميين ،ورجال أعمال -يصبح بوسع المجتمع
الــدولــي أن يضمن تحول التفويض ال ــذي اعتمدته
الجمعية الـعــامــة فــي الـعــام الـســابــق ،وال ــذي يقضي
بالعمل بصورة جماعية على تشكيل "المستقبل الذي
نريده" ،إلى حقيقة واقعة.
* ماريا فرناندا إسبينوزا رئيسة الجمعية العامة
المشاركة
لألمم المتحدة سابقا ،وهي الرئيسة
ِ
للجنة التوجيهية لمبادرة «األمم المتحدة التي
نحتاج إليها» ،ودانيلو تورك رئيس سلوفينيا
األسبق ،ويشغل حاليا منصب رئيس نادي مدريد،
وهي منظمة تضم أكثر من مئة من الرؤساء ورؤساء
الوزراء السابقين المنتخبين ديموقراطيا.
«بروجيكت سنديكيت»2021 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

ّ
تعج الصحافة العربية
بشكل عام والكويتية
بشكل خاص ّ
بكم كبير
من العناوين التي تعكس
مشاعر اإلحباط التي
ّ
خلفها واقعنا على كل
مستوياته التنموية،
واالقتصادية ،واالجتماعية
والتربوية وحتى
اإلنسانية ...فصار العربي
يرتشف أخبار الحروب
والتفجيرات والمجازر مع
قهوته الصباحية بشكل
يومي ،وأضحى الحديث عن
األزمات والفساد وتعثر
التنمية وترهل اإلدارة
ً
مكررا.

المشكلة الكبرى في
وطننا العربي أننا
نكابر في اإلقرار
باألزمات البنيوية
التي تهدد أمننا
وتعصف بأماننا
ّ
وتهز اقتصادنا
وتفتك بوحدتنا
الوطنية

أ .د .فيصل الشريفي
faisal.alsharifi@hotmail.com
في العام الماضي ناقشت ابنتي نــور فيصل الشريفي
رســالــة الــدكـتــوراه عبر برنامج "سكايب" بسبب تداعيات
جائحة كورونا ،والتي بموجبها منحت درجة الدكتوراه
بتقدير امـتـيــاز مــع رتـبــة ال ـشــرف مــن قـســم إدارة االبـتـكــار
والتقنية ،جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين.
بعد مــرور أكثر من عــام على مناقشة رسالة الدكتوراه
أهدتني نسخة ورقية من أطروحتها والتي كان عنوانها
"عمليات إدارة المعرفة وأداء االبتكار :حالة القطاع النفطي
في الكويت".
في هذه الدراسة ناقشت الباحثة أهمية تطوير النماذج
الـمـعــرفـيــة فــي ب ـيــان عــاقــة إدارة الـمـعــرفــة وأداء االبـتـكــار
وأثــرهــا على صناعة النفط فــي الـكــويــت خــال الـفـتــرة من
 2015إلــى  ،2019واستخدمت المنهج الوصفي المسحي
ً
نظرا لمالء مته لطبيعة الــدراســة ،حيث تم اختيار العينة
بـطــريـقــة عـشــوائـيــة بـلـغــت  244اسـتـبــانــة مـسـتـهــدفــة فيها
المديرين ،وقادة الفرق ،والمشرفين العاملين في الشركات
ال ـك ـبــرى ال ـث ــاث لـصـنــاعــة ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز :شــركــة الـكــويــت
للبتروكيماويات ،وشركة النفط الوطنية الكويتية (،)KNPC
وشركة نفط الكويت (.)KOC
كما استخدمت االسـتـبــانــة والـمـقــابــات شبه المنظمة
لتحقيق أهداف البحث ،وقامت بجمع البيانات ومعالجتها
إحصائيا باستخدام نظام " "Atlas.ti 8لتحليل البيانات
النوعية وبرنامج " "Smart PlSبنموذج المعادلة الهيكلية
لتحليل البيانات الكمية لتقييم العالقات المتعددة بين
المتغيرات المستقلة والتابعة لها ،لبيان خطوط االلتقاء
بين الثقافة التنظيمية والبنية التحتية للتكنولوجيا
وعمليات الـمـعــارف ،ومــن ثــم قيمت تأثير عمليات إدارة
المعرفة على أداء االبتكار.
أه ــم الـنـتــائــج الـتــي تــوصـلــت إلـيـهــا ال ــدراس ــة أن الثقافة
التنظيمية والبنية التحتية للتكنولوجيا هــي المحرك
الرئيس لعملية إدارة المعرفة ،وإن تبادل المعرفة واالنتفاع
منها لــه عــاقــة إيـجــابـيــة مــع أداء االب ـت ـكــار ،وإل ــى ض ــرورة
تصميم استراتيجية لقطاع النفط إلدارة المعرفة للرد على
التغييرات السلبية لضمان تحسين واستمرار فاعلية أداء
االبتكار على كفاءة األداء.
كما أوصت الدراسة أيضا بضرورة إنشاء إدارة للمعرفة
واالبتكار مختصة في تحليل البيانات والمعلومات الواردة
إليها مــن داخ ــل المنشأة وخــارجـهــا واالس ـت ـفــادة مــن تلك
المعلومات في تطوير صناعة النفط الكويتية.
إدارة االبـتـكــار وإدارة الـمـعــرفــة مــن المفاهيم والـعـلــوم
المهمة في عالم اإلدارة والتسويق ،لما لهما من ارتباط
وثيق في تمكين وتطوير بيئة العمل من خالل االستغالل
األمثل لإلمكانات المادية والبشرية المتاحة ،والتي تقوم
على السماح بتوافد واستمرارية األفكار االبتكارية المحيطة
ببيئة العمل ،وتوجيهها إ لــى قيم مادية ومعنوية يمكن
االستفادة منها.
في الختام اختيار الباحثة للقطاع النفطي جاء بسبب
أهمية هــذا القطاع الحيوي ،ول ــدوره المهم في االقتصاد
الوطني ،لكن هذا ال يعني عدم تعميم هذه التجربة الدراسية
على بقية الـقـطــاعــات الحكومية ،وعـلــى الـقـطــاع الـخــاص،
لما يحمله مفهوم االبتكار والمعرفة مــن فكر ري ــادي في
استمرارية تطوير منظومة العمل وفق معطيات االستدامة.
ودمتم سالمين.

تـعـ ّـبــر الـصـحــافــة بـعـنــاويــن مـقــاالتـهــا وآراء
ّ
كتابها عن حقيقة ما يدور في األجواء المحيطة،
ورغــم مــا قــد يكون لــدى بعض اإلع ــام المرئي
والـمـسـمــوع مــن أهـ ــداف مـ ّ
ـوجـهــة أو اتـجــاهــات
م ـ ـحـ ــددة ت ـب ـق ــى ال ـس ـل ـط ــة ال ــرابـ ـع ــة بـمـجـمـلـهــا
ً
ً
انعكاسا صادقا للواقع العام بجموده وحراكه،
بإيجابياته وسلبياته ،بنقاط ضعفه ومواطن
قوته.
ّ
تعج الصحافة العربية بشكل
وفي السياق
ع ــام وال ـكــوي ـت ـيــة بـشـكــل خ ــاص ب ـكـ ّـم كـبـيــر من
العناوين الـتــي تعكس مشاعر اإلحـبــاط التي
ّ
خلفها واقعنا على كــل مستوياته التنموية،
واالقتصادية ،واالجتماعية والتربوية وحتى
اإلن ـس ــان ـي ــة ...ف ـص ــار ال ـع ــرب ــي يــرت ـشــف أخ ـبــار
ال ـح ــروب وال ـت ـف ـج ـيــرات وال ـم ـج ــازر م ــع قهوته
الصباحية بشكل يومي ،وأضحى الحديث عن
األزمات والفساد وتعثر التنمية وترهل اإلدارة
ً
م ـك ــررا ،وأم ـســت ع ـبــارات االن ـق ـســام والـفــوضــى
والتخبط والتردد في اتخاذ القرار توصيفات
مستهلكة لواقع مأزوم!
وف ــي الـمـقــابــل ،تـشــح األخ ـب ــار عــن مـســاءالت
ّ
جدية للمتورطين ،وتندر األحكام التي يسمح
لها أن تعلن "عنوان الحقيقة" ،وتتضاء ل الى
أدنـ ــى ال ـم ـس ـتــويــات وس ــائ ــل ال ـ ــردع الـقــانــونـيــة
واألخالقية والقيمية لكل الموبقات المرتكبة
ً
ً
رس ـم ـيــا وش ـع ـب ـيــا .ي ـتــرافــق ك ــل ذل ــك م ــع خطة
مقصودة لجانب من أهل الحل والربط وبتواطؤ
من مرتزقة أهل الرأي لتشتيت التركيز وتعمية
الحقيقة وتضييع اآلراء وتسويق التبريرات
ً
وصـ ــوال ال ــى مــا يـسـمــى "ش ـيــوع الـمـســؤولـيــة"،
وه ـنــا ،يختلط "ح ــاب ــل" الـحـشــد والـتـلـمـيــع مع
"نابل" اإلدانة والمساء لة ،والخالصة :ال إجابة
حاسمة عن أي إشكالية مطروحة ،وال عن أي
إدانة أو مدين.
ً
كثيرا ما يسألني أصدقائي العرب ّ
عما يجري
فــي لـبـنــان وعـلــى مــن تـقــع مـســؤولـيــة ت ـكــرار ما
يحدث فيه؟ وفي كل مرة أدفع عني عبء اإلجابة
الـمـسـتـعـصـيــة ،ورب ـم ــا الـمـسـتـحـيـلــة ،بتوجيه
ســؤال لصديقي الحريص عن واقــع ما يحدث
ً
في بلده! ّ
ردي بهذا األسلوب ال يدخل قطعا في
خانة تسجيل النقاط أو تبادل اللكمات ،كما ال
ً
ينضوي حتما تحت حالة "اإلنـكــار" المرضية
ال ـتــي تـجـعـلـنــا راض ـخ ـيــن ل ــأوض ــاع الـمـحــزنــة
ومتأقلمين مع أوجاعها ،بل على العكس فإن
اتباعي لهذا األسلوب ما هو إال محاولة مني
للفت األنظار إلى تشابه األمراض مع اختالف
العوارض وشدة األلم ،وذلك في سبيل التحذير
ً
والتنبيه مما قد يكون خافيا وبمحاولة صافية
الستنهاض بعض الهمم.
المشكلة الـكـبــرى فــي وطـنـنــا الـعــربــي أنـنــا،
ألسباب نفسية وتراكمات تاريخية ،نكابر في
مسألة اإلق ــرار بــاألزمــات البنيوية الـتــي تهدد
ّ
أمننا وتعصف بأماننا وتهز اقتصادنا وتفتك
بوحدتنا الوطنية فتقلق حاضر مجتمعاتنا
وتــؤرق مستقبل أجيالنا ،وإذا ما أقررنا بها-
ً
ً
تقليدا أو تــرديــدا أو ربـمــا مـصــادفــةّ -تحيدنا
ّ
ال ـع ـن ـصــريــة ال ـف ــظ ــة واالن ـت ـم ــائ ـي ــة ال ـه ــش ــة عــن
االع ـتــراف بمسؤولياتنا الجماعية والـفــرديــة
عــن جــزء منها ،وتــأخــذنــا حميتنا إلــى تقاذف
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االت ـه ــام ــات بــالــوقــوف وراء أس ـبــاب ـهــا ،فبتقى
الـ ـج ــروح ال ـك ـب ــرى م ـف ـتــوحــة ،وت ـب ـقــى األسـئـلــة
ّ
المحيرة مطروحة...
فهل ما يجري في لبنان هو نتيجة حتمية
ل ـت ــراك ـم ــات الـ ـح ــروب وال ـطــائ ـف ـيــة والـنـظــامـيــن
ّ
السياسي واالقتصادي المتبعين منذ تأسيس
دولـ ــة ل ـب ـنــان الـكـبـيــر أم ه ــو م ـســؤول ـيــة ال ـقــوى
ً
السياسية والحزبية والطبقة الحاكمة حاليا؟
وهل األزمــات السياسية المتكررة في الكويت
يتحمل مسؤوليتها األداء النيابي الشعبوي
أم التقصير اإلداري المزمن؟ هل ما يحدث في
السودان صراع مشروع للوصول الى السلطة
أم اس ـت ـبــدال تـقـلـيــدي لـلـبــزة الـعـسـكــريــة بياقة
الحكم المدني؟ هل ما تشهده تونس هو نتيجة
منطقية لربيعها؟ هل ما يحدث في مصر من
نمو اقتصادي هو خطوة مدروسة وثابتة أم
أزمة ديون مؤجلة؟ هل ما يعانيه كل من العراق
وليبيا وسورية واليمن هو مخطط "إمبريالي"
و"مــؤامــرة كــونـيــة" ضــد شعوبنا أم نتيجة ما
جنته "براقش على نفسها"!؟ من المسؤول عن
ارتفاع حدة الخصومة بين المغرب والجزائر؟
مــن الـجـهــة الـمــديـنــة ب ــزرع ال ـشــرخ بـيــن اإلخ ــوة
الفلسطينيين وتعميق هوته؟ ما مصير التنمية
واالقتصاد والرفاهية في دول الخليج العربي
ف ــي ظ ــل ال ـن ـض ــوب ال ـم ـتــوقــع لـلـنـفــط وت ــذب ــذب
أسـ ـع ــاره؟ أي ــن جــامـعــة ال ـ ــدول الـعــربـيــة م ــن كل
أزمات العالم العربي وانشقاق الصفوف وتفكك
األواص ـ ــر؟ وال ـس ــؤال األه ــم :هــل النسبة األكـبــر
من المسؤولية تقع على عاتق الشعب الخامل
والمحبط أم على المسؤولين العاجزين تارة
ً
والـمـتــآمــريــن ط ــورا والـفــاســديــن أو الجاهلين
ً
أطوارا أخرى؟
ّ
يقول المثل الكويتي "ا لـلــي بالجدر يطلعه
ّ
الملس" ،وقد شاع في تاريخنا اإلسالمي مقولة
ّ
"كـمــا تـكــونــوا يــولــى ّعـلـيـكــم" ،يـطــا ّلــب معظمنا
بمكافحة الفساد ومنا الراشي ومنا المرتشي،
ّ
ً
نتباهى بحب الله ونتقاتل زورا باسمه ،نعتز
بــأديــانـنــا ونتنافس بــالـخــروج عــن تعاليمها،
نأبى االرتهان للخارج ونتفاخر بتأشيرة سفر
لـبــاد "الـكـفــر وااللـ ـح ــاد" ،نـطــالــب السياسيين
باإلصالح ونحن الذين ننتخبهم ونصفق لهم
ّ
ونقر
ونرفعهم على أكتافنا ،نتغنى بالحرية
ّ
بالسر وبالعلن أننا قوم ال يحكم اال بالـ"عسكرة"!
إن أول م ــؤش ــرات ال ـح ـلــول ألزمــات ـنــا يتمثل
ب ــاالعـ ـت ــراف ب ـه ــا ،ومـ ــن ث ــم تــوص ـي ـف ـهــا بشكل
ّ
م ــوض ــوع ــي ودق ـي ــق ب ــا أي ت ـح ــزب ودون أي
ان ـح ـيــاز وم ــن غ ـيــر أي تـمـيـيــع لـلـمـســؤولـيــات،
ً
األم ــر ال ــذي ي ــؤدي حـتـمــا ال ــى تـلـمــس خـطــورة
ً
عــوارض ـهــا وت ـحــديــد مـسـبـبــاتـهــا ،وصـ ــوال الــى
اتباع خطة علمية مدروسة لعالجها وتبديد
أي احتمال لتفشيها أو تفاقمها والتحصن من
عدم تكرارها ،وقبل كل ذلك معاقبة المسؤولين
عن صنع أو نشر الوباء الناقل للعدوى فيها.
* كاتب ومستشار قانوني
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«الخليج» يربح  27.5مليون دينار في  9أشهر بزيادة %50

ً ً
بودي :شهدنا نموا قويا في مختلف أنشطة البنك وثبات جودة األصول ومرونة رأس المال

االستراتيجية
الجديدة
تستند على
التحول
الرقمي
الشامل
وتهدف إلى
ترسيخ مكانة
بنك الخليج
الريادية كبنك
المستقبل

ضاهر

أعلن بنك الخليج نتائجه المالية لألشهر
ً
الـ  9األولى من العام الحالي ،مسجال صافي
ربح بلغ  27.5مليون د.ك .خالل األشهر التسعة
المنتهية بتاريخ  30سبتمبر الماضي ،وذلك
بــزيــادة نسبتها  50بالمئة مـقــارنــة بصافي
ربــح بلغ  18.4مليونا في الفترة نفسها من
العام الماضي.
ً
كما سجل البنك أر بــا حــا تشغيلية بواقع
 125.5مليونا في األشهر التسعة المنتهية في
سبتمبر الماضي ،بزيادة نسبتها  8بالمئة،
مقارنة مع الفترة نفسها من عام .2020
ً
وجــاء التحسن فــي صافي الــربــح مدفوعا
بشكل أساسي باالرتفاع في صافي إيــرادات
الفوائد بنسبة  6بالمئة أو  5.8ماليين د.ك،
إضــافــة إل ــى الـتـحـســن فــي اإليـ ـ ــرادات األخ ــرى
بنسبة  14بالمئة أو  3.4ماليين ،كما انخفض
إجمالي المخصصات بنسبة  24بالمئة أو
 12مليون د.ك.
وفيما يتعلق بجودة األصول ،فقد قام بنك
الخليج بتجنيب مخصصات بـمـقــدار 37.6
مليون د.ك .خــال األشـهــر التسعة المنتهية
ب ـتــاريــخ  30سـبـتـمـبــر ال ـمــاضــي ،بــانـخـفــاض
بلغ  24بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من
ً
العام الماضي .وال يــزال البنك محافظا على
نسبة تغطية وفيرة تبلغ  472بالمئة ،حيث
تشمل إجـمــالــي المخصصات والـضـمــانــات،
في حين بلغت نسبة القروض غير المنتظمة
 1.3بالمئة ،كما فــي  30سبتمبر  ،2021أقل
من نسبتها التي بلغت  1.5بالمئة عن الفترة
نفسها من العام الماضي.
ومقارنة بتاريخ  30سبتمبر  ،2020ارتفع
إجمالي الموجودات بواقع  7بالمئة إلى 6.3
مـلـيــار د.ك ،.كـمــا ارتـفـعــت ال ـقــروض والسلف
المقدمة إلى العمالء بنسبة  4بالمئة إلى 4.7
مـلـيــارات د.ك ،.وازدادت حـقــوق المساهمين
بنسبة  5بالمئة إلــى  653.6مليونا .وبلغت

ودائع العمالء  4.1مليارات د.ك .وذلك بزيادة
نسبتها  5بالمئة مقارنة مع العام الماضي.
وحافظت نسب رأس المال الرقابي للبنك
على أفضل مستوياتها ،حيث بلغ معدل كفاية
رأس المال  16.2بالمئة كما في نهاية سبتمبر
ً
الماضيً ،متجاوزا بذلك الحد األدنى الرقابي.
وتعليقا على هــذه النتائج ،صــرح رئيس
ً
مجلس إدارة البنك ،جاسم بودي ،قائال« :لقد
حــافــظ بنك الخليج على أدائ ــه الـقــوي خالل
ُّ
تحسن
الــربــع الثالث مــن الـعــام الماضي ،مــع
ملحوظ في العديد من المؤشرات الرئيسية.
كما شهدنا النمو قــوي فــي مختلف أنشطة
الـبـنــك وث ـبــات ج ــودة األص ــول وم ــرون ــة رأس
ا ل ـمــال ،مما يــؤ كــد استراتيجيتنا الحصيفة
وإدارتنا السليمة للمخاطر» .وأضاف بودي:
ً
ً
ً
«شهدنا تأثيرا قويا وايجابيا على بيئة العمل
وعلى االقتصاد بشكل عام تزامن مع تكثيف
حمالت التطعيم التي غطت ما يزيد على 80
بالمئة من السكان وعــودة الحياة الطبيعية
إلى البالد .ونأمل أن تستمر المرحلة المقبلة
ب ـهــذه الــوت ـيــرة بــاتـجــاه الـتـعــافــي الـكــامــل من
الوباء».

التصنيفات االئتمانية للبنك في المرتبة A
ال يـ ـ ــزال ب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج ي ـح ـظــى بــالـتـقــديــر
العالمي لجدارته االئتمانية وقوته المالية،
حيث حصل على تصنيف في المرتبة  Aمن
قبل  3وكاالت تصنيف عالمية.
 أبقت وكالة موديز لخدمات المستثمرينعـلــى تصنيف ال ــودائ ــع عـلــى ال ـمــدى الطويل
للبنك فــي المرتبة  A3مــع نـظــرة مستقبلية
مستقرة.
 قامت وكالة فيتش بتثبيت تصنيف البنكللمصدر على المدى الطويل عند المرتبة A+
مع نظرة مستقبلية سلبية.

جاسم مصطفى بودي
 قامت وكالة كابيتال إنتليغنس بتثبيتتـصـنـيــف ال ـع ـمــات األجـنـبـيــة لـبـنــك الخليج
على المدى الطويل عند المرتبة  A+مع نظرة
مستقبلية مستقرة.

استراتيجية 2025
يسعى بنك الخليج إلى أن يكون في الطليعة
ف ــي رح ـل ــة ت ـحـ ّـولــه الــرق ـمــي م ــن خ ــال تــوفـيــر
الحلول التقنية وتعزيز الثقافة القائمة على
األداء على أساس الجدارة والمشاركة واعتماد
ممارسات عالمية إلدارة المخاطر.
ً
وتعليقا على هــذا الموضوع قــال الرئيس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـب ـنــك ط ــون ــي ض ــاه ــر« :تـسـتـنــد
االستراتيجية الجديدة على التحول الرقمي
الشامل ،وتهدف إلى ترسيخ مكانة بنك الخليج
الريادية في الكويت كبنك المستقبل .وبعد أن
ّ
تمكن البنك من تحقيق العديد من النجاحات
واإلنجازات على الصعيد التشغيلي وتعظيم

تراجعات محدودة لمؤشرات البورصة
والسيولة  62.8مليون دينار

عودة السوق الرئيسي للنشاط وظهور أسهم جديدة
●

علي العنزي

ب ـعــد س ــت ج ـل ـســات خ ـضــراء
ت ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــت ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،م ـ ــؤش ـ ــرات
بـ ــورصـ ــة الـ ـك ــوي ــت الــرئ ـي ـس ـيــة
الـ ـث ــاث ــة ،وربـ ـ ــح م ــؤش ــر واح ــد
فقط هو «رئيسي  ،»50وتراجع
م ــؤش ــر الـ ـس ــوق الـ ـع ــام بـنـسـبــة
ً
م ـح ــدودة ج ــدا كــانــت  0.03في
المئة أي  2.35نقطة ليقفل على
مستوى  6992.9نقطة بسيولة
كبيرة ارتفعت إلى  62.8مليون
ديـنــار تــداولــت أكـثــر مــن نصف
ً
مليار سهم كانت تحديدا 524.7
مليون سهم عبر  18259صفقة،
ً
وتم تداول  146سهما ربح منها
 67وخسر  59بينما استقر 20
دون تغير.
وسجل مؤشر السوق األول
ً
خ ـســارة م ـح ــدودة ج ــدا بنسبة
ً
طفيفة جــدا هي  0.01في المئة
أي  0.95ن ـق ـط ــة ل ـي ـب ـق ــى عـلــى
مستواه السابق عند 7558.06
نقطة.
وت ــراجـ ـع ــت س ـي ــول ــة ال ـس ــوق
ً
األول قـ ـلـ ـي ــا إذ كـ ــا نـ ــت أ م ــس
 28.1م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ت ــداول ــت
 81.9مـلـيــون سـهــم عـبــر 5719
صفقة ،وتعادلت كفة الرابحين
والـخــاســريــن وكــانــت  10أسهم
في كل طرف واستقرت  5أسهم
دون تغير.

وكانت خسارة مؤشر السوق
ً
الــرئ ـي ـســي أك ـب ــر ق ـل ـي ــا ،لكنها
ً
أيضا محدودة هي ُعشر نقطة
م ـئــو يــة أي  5.67ن ـق ــاط ليقفل
عـلــى مـسـتــوى  5906.01نـقــاط
بسيولة كـبـيــرة وقـيــاسـيــة مــرة
جــديــدة ت ـج ــاوزت  34.7مليون
ً
ديـ ـن ــار ت ــداول ــت  442.8سـهـمــا
تداولت عبر  12540صفقة ،وتم
ً
ت ـ ــداول  121س ـه ـمــا رب ــح منها
 57وتراجعت أسعار  49بينما
استقر .15

القيمة لمساهميه ،هــا هــو اآلن يتطلع نحو
المستقبل من خالل استراتيجية توفر للعمالء
ال ـخــدمــات الـمـبـتـكــرة ال ـتــي تـســاهــم فــي تلبية
احتياجاتهم وتحقيق النمو المستدام».
وأضاف« :تهدف استراتيجية البنك الجديدة
إل ــى ت ــزوي ــد ال ـع ـمــاء بـتـجــربــة مـ ّصــرفـيــة غير
ً
مـسـبــوقــة فــي ال ـكــويــت ،فـقــد أعـلــنــا أخ ـي ــرا عن
بفتح حسابات مصرفية
إمكانية قيام العمالء
ّ
في أقل من دقيقة ،مما يمثل حقبة جديدة من
الخدمات المصرفية الرقمية مع أبسط وأسرع
عـمـلـيــة ف ـتــح ح ـســابــات ف ــي ال ـكــويــت .كـمــا أن
االستثمار في الحلول التكنولوجية المتكاملة
هــو إح ــدى الــركــائــز األســاسـيــة الستراتيجية
ً
ً
الـبـنــك ل ـعــام  ،2025ويـمـثــل ت ـح ــوال مـلـمــوســا
بالنسبة لجميع المتعاملين مع البنك».

مبادرات االستدامة
ول ـف ــت ض ــاه ــر إلـ ــى م ـ ـبـ ــادرات االس ـت ــدام ــة

أخبار الشركات
«منشآت» :رفض دعوى
ً
أصدرت محكمة االستئناف حكما لمصلحة
شركة منشآت للمشاريع العقارية في دعوى
بطالن قرارات الجمعية العامة المؤرخة في 25
يونيو  ،2020وقضت برفض الدعوى وتأييد
حكم أول درجة ،بالدعوى المقامة من مشاري
يــوســف أحـمــد الــرشـيــد وآخــريــن ضــد الشركة
وآخرين .وأوضحت «منشآت» في بيانها ،أنه
ال يمكن تحديد األثر المالي على الشركة؛ لحين
الفصل النهائي بالدعوى.

«االمتيازات» تخسر
 313.5ألف دينار
خسرت شركة االمتيازات الخليجية القابضة
 313.56ألف دينار بواقع  7.84فلوس للسهم
خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر ،2021
مقابل تسجيلها خسائر بقيمة  1.56مليون
ً
دينار بما يعادل  28.93فلسا للسهم في نفس
الفترة من العام الماضي.

«سنرجي» ترفع حصتها في «تابعة» إلى %99.6
زادت شركة سنرجي القابضة ملكيتها في
الشركة التابعة سنرجي سرفيسز لخدمات
الطاقة – شركة مقفلة – بنحو  3.579في المئة
بتكلفة  256.71ألف دينار ،إذ ارتفعت حصتها
فــي الـشــركــة التابعة مــن  95.87فــي المئة إلى
 99.63في المئة بعد تلك الزيادة المعلنة.
وتــابـعــت أن أثــر تـلــك المعلومة الجوهرية
على المركز المالي سيظهر في قائمة الدخل

تنشيط أسهم
ب ــدأت جلسة أم ــس إيجابية
على مستوى السيولة وارتفاع
األسهم النشيطة ومركزة على
أسهم األولــى وعقارات الكويت
وال ـص ـف ــاة وال ـم ــرك ــز وأس ـم ـنــت
ف ـج ـيــرة ،بـيـنـمــا سـجـلــت أسـهــم
ً
ً
كتلة المدينة تراجعا واضحا
وسـ ـجـ ـل ــت األسـ ـ ـه ـ ــم الـ ـقـ ـي ــادي ــة
خـســائــر مـتـفــاوتــة ك ــان أبــرزهــا
تــراجــع سهم زيــن (دون أحقية
أرباح) بحوالي  7فلوس ،وخسر
البنك الدولي وصناعات وبنك
الـخـلـيــج بـيـنـمــا ت ـمــاســك بيتك
والوطني واستمر التراجع في
م ــؤش ــرات ال ـســوق حـتــى نهاية
ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة ل ـت ـبــدأ أسـهــم
جـ ـ ــديـ ـ ــدة بـ ــال ـ ـن ـ ـشـ ــاط ب ـع ـض ـهــا

طوني ضاهر

ً
المستمرة لـ «الخليج» قائال« :تعتبر االستدامة
ً
ً
ج ــزء ا مـهـمــا وال يـتـجــزأ مــن استراتيجيتنا.
نحن ملتزمون تجاه كــل أصـحــاب المصالح
والمجتمع واالقتصاد بشكل عــام .ومــن هذا
ال ـم ـن ـط ـلــق ،ي ـســرنــي إع ـ ــان أن ب ـنــك الـخـلـيــج
ً
س ـي ـص ــدر ق ــريـ ـب ــا أول ت ـق ــري ــر رسـ ـم ــي ح ــول
االس ـتــدامــة .وسـيـقــدم الـتـقــريــر األول ــي وجهة
نظر موحدة حول مساهمة البنك في تطوير
االسـ ـت ــدام ــة ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـم ــال ــي .ك ـمــا ي ـقـ ّـدم
التقرير خطة عمل حــول كيفية قيامنا بنقل
هذه المبادرة إلى المستوى التالي .ويستند
النهج الذي اعتمدناه إلى العديد من القواعد
المرتبطة باالستدامة ،بما في ذلك المبادرة
ال ـعــال ـم ـيــة إلعـ ـ ــداد ال ـت ـقــاريــر ( )GRIوأهـ ــداف
التنمية المستدامة لألمم المتحدة ()SDGs
وتقارير اإلفـصــاح عــن ممارسات االستدامة
في بورصة الكويت.
وتضمنت مساهمات «الخليج» الرئيسية
ف ــي م ـج ــال االسـ ـت ــدام ــة خـ ــال ال ــرب ــع ال ـثــالــث
رعاية البرنامج الحواري الرقمي الذي سلط
الضوء على آراء وتجارب السيدات وقصص
نجاحاتهن في مكان العمل.
وفي شهر أغسطس ،رعى بنك الخليج أيضا
البرنامج التوجيهي الجديد التابع لالتحاد
الوطني لطلبة الكويت ( )NUKSوالمخصص
لخريجي الـمــدارس الثانوية ،وذلــك في إطار
ّ
تعهده بدعم وتمكين الشباب الكويتيين .وفي
إطار جهوده لدعم اإلستدامة في مقر العمل،
نظم البنك مبادرة جديدة لمعالجة النفايات
ا لــور قـيــة ومتطلبات الطباعة بشكل يحافظ
على البيئة.

حكم لمصلحة «إيفا» بإلغاء
حجز تحفظي
ب ـن ـش ــاط ك ـب ـي ــر ب ـس ـب ــب دخـ ــول
ً
م ــاك أعـلـنــت أخ ـي ــرا ملكياتهم
ب ـهــا أب ــرزه ــا س ـهــم مـيـنــا ال ــذي
ر ب ـ ـ ـ ــح ن ـ ـس ـ ـبـ ــة  60ف ـ ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة
وبـنـشــاط كبير بـلــغ  73مليون
س ـ ـهـ ــم ك ـ ـمـ ــا ربـ ـ ـح ـ ــت ون ـش ـط ــت
أسـهــم مـنــازل وعـقــاريــة ووث ــاق،
إضــافــة إل ــى أسـهــم ســابـقــة مثل
األولــى واإلنماء وجي إف إتش

لتنتهي الجلسة مستقرة دون
خ ـســائــر تــذكــر لـكـنـهــا الجلسة
األولى حمراء بعد ست جلسات
متتالية من المكاسب.
ً
خليجيا ،تباين أداء مؤشرات
أسـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال ب ـ ـ ــدول مـجـلــس
ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ،إذ ربحت
م ـ ــؤش ـ ــرات الـ ـسـ ـع ــودي ــة وق ـط ــر
والبحرين وعمان بينما خسرت

مؤشرات سوقي اإلم ــارات دبي
وأبــوظ ـبــي وم ــؤش ــرات بــورصــة
الـكــويــت وكــانــت أس ـعــار النفط
ً
عادت إلى مستويات  86دوالرا
ل ـل ـب ــرم ـي ــل ب ـع ــد بـ ــدايـ ــة بـطـيـئــة
ل ــأسـ ـع ــار ف ـ ــي أول ت ـع ــام ــات
األسبوع باألسواق اآلسيوية.

ً
أصدرت محكمة االستئناف حكما بإلغاء أمر
الحجز التحفظي الذي كان قد صدر ضد شركة
االستشارات المالية الدولية القابضة «إيفا»
على ذمة مديونية قدرها  8.79ماليين دينار
لمصلحة أحد البنوك المحلية ،واعتباره كأن
لم يكن ،بالتالي لم يعد لهذا الحجز التحفظي
ثمة أثر قانوني بموجب هذا الحكم.

من خالل زيادة حصة الشركة من نتائج أعمال
ال ـشــركــة الـتــابـعــة س ــواء بــالــربــح أو الـخـســارة
بنسبة زيادة الملكية.
كما سيظهر أثر ذلك اإلجراء على الميزانية
المجمعة من خالل زيــادة حقوق المساهمين
العائدة للشركة األم بنسبة الزيادة في الملكية،
على حساب انخفاض حصص األقليات بذات
النسبة.

«السفن» تحوز أقل األسعار
في مناقصة بـ  4.69ماليين دينار
حازت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة
وبناء السفن أقل األسعار بعض فض عطاءات
مناقصة مشروع أعمال إصالح وإطالة العمر
االفتراضي لخزانات وقود الزيت الخام والثقيل
والديزل تشمل خطوط الوقود بمحطة الزور
الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير
المياة بقيمة  4.69ماليين دينار.

أسعار النفط تواصل الصعود ألعلى «المركزي» :سندات وتورق «نفط الكويت» تطرح ثالث مشروع
بـ  200مليون دينار
مستوياتها بدعم شح المعروض
لمعالجة التربة بحوالي  ٥٠٠مليون دوالر
صعدت أسعار النفط صباح
أمـ ــس ،ل ـتــواصــل مـكــاسـبـهــا من
األسبوع الماضي ،وتبلغ أعلى
مستوياتها فــي ع ــدة سـنــوات،
م ــع اسـ ـتـ ـم ــرار ش ــح اإلمـ ـ ـ ــدادات
العالمية ،في ظل الطلب القوي
عـ ـل ــى الـ ـ ــوقـ ـ ــود ف ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات
ال ـم ـت ـح ــدة وأمـ ــاكـ ــن أخـ ـ ــرى مــن
العالم مع انتعاش االقتصادات
مــن الــركــود الناجم عــن جائحة
«كورونا».
وارت ـ ـف ـ ـعـ ــت الـ ـعـ ـق ــود اآلجـ ـل ــة
ل ـخــام غ ــرب تـكـســاس الــوسـيــط
األميركي  62سنتا ،بما يعادل
 0.7في المئة إلى  84.38دوالرا
للبرميل بعد ارتفاعها  1.5في
المئة يوم الجمعة .والمست في
وق ــت ســابــق مــن الجلسة أعلى
مستوى لها منذ أكتوبر 2014
عند  84.76دوالرا.

وارتفعت العقود اآلجلة لخام
برنت  56سنتا أو  0.7في المئة
إلى  86.09دوالرا للبرميل ،بعد
مكاسب الجمعة الماضية التي
بلغت  1.1في المئة .وبلغ العقد
في وقت سابق أعلى مستوياته
منذ أكـتــوبــر  2018عند 86.43
دوالرا.
وق ـ ـ ـ ـ ــال تـ ـيـ ـتـ ـس ــو إيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوري،
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي إلي ـم ــوري
ف ــان ــد مــان ـج ـم ـنــت «م ـ ــع الـطـلــب
القوي على الوقود في الواليات
المتحدة وسط شح المعروض،
مــازال توجه ســوق النفط قويا
إل ـ ــى ح ــد م ـ ــا ،م ـم ــا دف ـ ــع بـعــض
ال ـم ـضــارب ـيــن إل ــى الـتـخـلــي عن
مراكز البيع».
ب ـ ـع ـ ــد أكـ ـ ـ ـث ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ـ ــام م ــن
انخفاض الطلب على الــوقــود،
عـ ـ ـ ـ ـ ــاد اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاك الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــزي ـ ــن

ونـ ــواتـ ــج ال ـت ـق ـط ـيــر لـيـتـمــاشــى
م ـ ـ ــع م ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــات  5س ـ ـنـ ــوات
ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،أكـبــر
مستهلك للوقود في العالم.
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،ق ـل ـصــت
ش ـ ــرك ـ ــات ال ـ ـطـ ــاقـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
األسبوع الماضي عدد حفارات
النفط وا ل ـغــاز الطبيعي للمرة
األولــى في  7أسابيع ،حتى مع
ارت ـفــاع أس ـعــار الـنـفــط ،بحسب
ما قالته شركة خدمات الطاقة
«بيكر هيوز» في تقريرها الذي
يحظى بمتابعة عــن كثب يوم
الجمعة.
ك ـمــا تــدع ـمــت أس ـع ــار الـنـفــط
بفعل الـمـخــاوف حيال النقص
فـ ــي ال ـف ـح ــم والـ ـ ـغ ـ ــاز بــال ـص ـيــن
والـ ـهـ ـن ــد وأوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،مـ ـم ــا دف ــع
إلــى التحول إلــى الــديــزل وزيــت
الوقود لتوليد الطاقة.

أعلن بنك الكويت المركزي ،أنه تم تخصيص آخر إصدار
لسندات ّ
وتورق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت ()200
مليون دينار ألجل  3أشهر ،وبمعدل عائد ( 1.125في المئة).

استقرار الدوالر واليورو
وارتفاع اإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر األميركي أمام الدينار الكويتي،
أمس ،عند  0.301دينار ،في حين استقر سعر صرف اليورو
عند  0.351دينار مقارنة بأسعار أمس األول.
وقـ ــال ب ـنــك ال ـكــويــت ال ـم ــرك ــزي ف ــي ن ـشــرتــه ال ـيــوم ـيــة على
موقعه اإللكتروني ،إن سعر صرف الجنيه اإلسترليني ارتفع
بنسبة  0.14في المئة إلى  0.415دينار فيما استقر الفرنك
السويسري عند  0.329دينار والين الياباني عند  0.003دينار.

أص ــدر الـجـهــاز الـمــركــزي للمناقصات العامة
( )CAPTدعوة لتقديم عطاء ثالث رئيسي لمعالجة
الـتــربــة .وح ــدد الجهاز الموعد النهائي لتقديم
العطاء ات في  23يناير  ،2022ومــن المقرر عقد
اجتماع ما قبل العطاء في  6ديسمبر المقبل.
وأشارت «ميد» الى أن قيمة مناقصة اإلصالح
لمصلحة شركة ًنفط الكويت ،تقدر بحوالي 500
مليون دوالر ،وفقا لمصادر «الصناعة» .وإنه مثل
المناقصة األولى والثانية ،سيتم تقسيم العطاء
الثالث إلــى مناطق وبــاقــات مختلفة ،وترسيته
على عدة مقاولين.
وتركز المناقصة الثالثة على التربة الملوثة في
جنوب الكويت .وستكون الثانية التي تركز على
التلوث في جنوب البالد ،حيث توجد كمية أكبر
من التربة الملوثة .ومن المتوقع أن يشمل نطاق
المناقصة المقبلة معالجة  9-8ماليين متر مكعب
من التربة الملوثة ،بحسب مصادر «الصناعة».
وخ ــال عــام  ،2021تــم تأخير وإل ـغــاء العديد
من العطاء ات المخطط لها لشركة نفط الكويت
بسبب مـشـكــات الـمـيــزانـيــة وتــأثـيــر .Covid-19

ومن غير المتوقع أن تتأخر مناقصة اإلصــاح،
ألن األم ــوال تأتي مــن األمــم المتحدة ولــن تتأثر
بضغوط الميزانية في شركات النفط المملوكة
للدولة في الكويت.
وق ــد ت ــم تـقــديــم ال ـع ـط ــاء ات ال ـخــاصــة بعقدين
كبيرين آخرين ،يتألفان من  5حزم منفصلة ،في
نهاية عام  ،2020وتم ترسية العقود عام .2021
و سـتـكــون المناقصة الثالثة هــي ترسية العقد
الــرئـيـســي الـنـهــائــي ل ـهــذه الـمــرحـلــة م ــن مـشــروع
اإلصالح ،بحسب المصادر.
ومــن المتوقع أن تكون المنطقة المغطاة في
العطاء الثالث أكثر صعوبة وتشمل مواقع ذات
مستويات تلوث أعلى ،حيث إن المناقصات جزء
من برنامج اإلصالح البيئي الكويتي ( )KERPالذي
تبلغ تكلفته مليارات الدوالرات.
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ّ
ً ً ً
ريشاني :البنك حقق أداء ماليا قويا ...واإلدارة الفعالة خفضت تكلفة أمواله
ً
أعلن البنك األهلي الكويتي تحقيقه ربحا
ً
صافيا بمبلغ  21.1مليون دينار لفترة األشهر
التسعة المنتهية في  30سبتمبر  ،2021مقارنة
مع صافي خسارة بمبلغ  7.9ماليين دينار في
ذات الفترة مــن عــام  ،2020بنمو بلغ  365في
المئة كما بلغت ربحية السهم  9فلوس مقارنة
مع خسارة بمقدار  9فلوس عن ذات الفترة من
عام .2020
وق ـ ــال ال ـب ـنــك ف ــي ب ـي ــان ص ـحــافــي أم ـ ــس ،إن
اإليرادات التشغيلية للفترة الحالية بلغت 116.4
مليون دينار ،بزيادة  13في المئة مقارنة مع
ذات الفترة من العام الماضي ،بينما ارتفعت
األرباح التشغيلية لتصل إلى  62مليون دينار،
وتمثل زيادة بنسبة  17في المئة مقارنة مع ذات
الفترة من عام .2020
في التفاصيل ،يعزى هذا التحسن في األداء
إلــى الكفاء ة في إدارة تكلفة األم ــوال ،وتحسن
ال ــدخ ــل م ــن ال ــرس ــوم وال ـع ـم ــوالت ،وان ـخ ـفــاض
مخصصات خسائر االئتمان.
أمــا إجمالي الـمــوجــودات ،فارتفع بنسبة 4
في المئة ليصل إلى  5.2مليارات دينار مقارنة
مع ذات الفترة من العام الماضي ،نتيجة زيادة
االسـتـثـمــارات وتـحـســن ال ـمــوجــودات السائلة،
بينما انخفضت القروض والسلفيات بنسبة
 3في المئة لتصل إلى  3.2مليارات دينار ،في

حين نمت ودائــع العمالء بنسبة  13في المئة
لـتـصــل إل ــى  3.8م ـل ـيــارات .وتـتـمـيــز الـمـيــزانـيــة
الـعـمــومـيــة لـلـبـنــك بــوضـعـهــا ال ـج ـيــد م ــع رأس
الـ ـم ــال الـ ـق ــوي وال ـس ـي ــول ــة ال ـك ــاف ـي ــة وم ـع ــدالت
التغطية العالية للقروض المتعثرة .وبلغت
نسبة الـقــروض المتعثرة  2.6فــي المئة وهي
مغطاة بمخصصات تصل نسبتها إ لــى 258
في المئة ،كما بلغ معدل كفاية رأس المال 17.15
في المئة ،فيما بلغت حقوق المساهمين 512
مليون دينار.
وف ــي م ـعــرض تـعـقـيـبــه عـلــى ه ــذه الـبـيــانــات
ال ـمــال ـيــة ،ق ــال الــرئ ـيــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـمـجـمــوعــة
«األهـلــي الـكــويـتــي» ،ج ــورج ريـشــانــي ،إن البنك
ً
ً
ً
حقق ً
أداء ماليا قويا ،مدعوما بنظرة مستقبلية
حذرة يسودها التفاؤل بشأن تحسن االقتصاد
الكلي للكويت« ،كما انخفضت تكلفة األمــوال
لدينا نتيجة إدارتها بشكل َّ
فعال».
وأضاف ريشاني« :أما عملياتنا في اإلمارات
وم ـص ــر ،فـهــي مـسـتـمــرة ف ــي األداء ال ـج ـيــد ،مع
زي ــادة اإليـ ــرادات التشغيلية فــي مصر بنسبة
 12في المئة».
وذكــر أن هــذه النتائج «تسلط الـضــوء على
تـقــدم البنك خــال الـفـتــرات المالية هــذا الـعــام،
وتــؤكــد أننا نسير على النهج السليم لتقديم
نتائج مالية مستدامة لمساهمينا».

وتـ ـ ــابـ ـ ــع «أن ـ ـ ـنـ ـ ــا م ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرون فـ ـ ــي ت ـط ـب ـيــق
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـنــا إلع ـ ــادة تـنـظـيــم مـيــزانـيـتـنــا،
بتركيزنا عـلــى زي ــادة أوج ــه ال ـتــآزر والـتـعــاون
عبر كيانات مجموعتنا ،لخدمة جميع عمالئنا
بشكل كامل في المناطق الجغرافية التي نمارس
فيها عملياتنا ،كـمــا أ نـنــا سـنــوا صــل تركيزنا
ً
مستقبال على أهدافنا االستراتيجية من أجل
تحقيق عوائد قوية ومستدامة لمساهمينا».
وبين أنه «عالوة على ذلك ،فإن استثماراتنا
في التحول الرقمي تحقق لنا الكفاءات المطلوبة
داخ ــل مــؤسـسـتـنــا ،وسنستمر فــي االسـتـثـمــار
في موظفينا وتقنياتنا وقدراتنا التي تشكل
ً
ً
جــزء ا أساسيا من استراتيجية النمو لدينا».
ً
ونجح البنك األهلي الكويتي أخيرا في تدشين
أول إصــدار لسندات مقومة بالدينار الكويتي
ً
ً
بقيمة  50مليون دينار الذي شهد إقباال قويا
م ــن الـمـسـتـثـمــريــن إذ ت ـج ــاوز االك ـت ـت ــاب مبلغ
اإلصدار المستهدف ،ومما ال شك فيه أن نجاح
إصــدار هذه السندات يدل على ثقة السوق في
ً
القطاع المصرفي الكويتي عموما والبنك األهلي
ً
الكويتي خصوصا.
ً
وتماشيا مع تركيز البنك على تحسين خدمة
العمالء من خالل التحول الرقمي ،أطلق البنك
برنامج المحادثة الذكي للعمالء «»Ask Sanad
وأعلن اإلنجاز الناجح للمرحلة األولى إلثبات

«الوطني» يوقع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات
مع كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا
في مجاالت التدريب والتقنيات الرقمية والبرامج األكاديمية

ّ
وق ــع بنك الـكــويــت الوطني
مذكرة تفاهم مع كلية الكويت
للعلوم والتكنولوجيا لتبادل
الـ ـخـ ـب ــرات وت ـع ــزي ــز ال ـت ـع ــاون
فــي ع ــدد مــن ال ـم ـجــاالت منها
التدريب والتقنيات الرقمية.
وقـ ــال «ال ــوط ـن ــي» ف ــي بـيــان
ص ـحــافــي أمـ ــس ،إن الـتــوقـيــع
على مذكرة التفاهم في المقر
الرئيسي للبنك شهده كل من
مــديــر ع ــام الـ ـم ــوارد الـبـشــريــة
لـمـجـمــوعــة «ال ــوطـ ـن ــي» عـمــاد
العبـ ـ ــالني ،ور ئـ ـيـ ـ ـ ــس الكلـية
د .خــالــد الـبـقــاعـيــن بحضور
عدد من مسؤولي الجانبين.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـبـ ــانـ ــي« ،إن ـ ـنـ ــا
س ـعــداء بــالـشــراكــة مــع إحــدى
ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزة فــي
الـ ـك ــوي ــت ،إذ تـ ـه ــدف م ــذك ــرة
ال ـ ـت ـ ـفـ ــاهـ ــم إلـ ـ ـ ــى مـ ـ ــد جـ ـس ــور
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون وتـ ـيـ ـسـ ـي ــر فـ ــرص
ا لـتـحــاق ط ــاب كلية الكويت
ل ـ ـل ـ ـع ـ ـلـ ــوم والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرام ـ ـ ــج الـ ـ ـت ـ ــدريـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة
االح ـ ـتـ ــراف ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ي ــوف ــره ــا
البنك ،إضافة إلى االستفادة
م ـ ـ ـ ــن إم ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــات وخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرات
الـكـلـيــة فــي م ـجــاالت الـبــرامــج
األكاديمية والبحوث العلمية
المتخصصة في البرمجيات
وأمــن المعلومات والتقنيات
الرقمية والتي ستساهم في
إثراء خريطة التحول الرقمي
للبنك».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي أن
«الـ ــوط ـ ـنـ ــي» مـ ـلـ ـت ــزم ب ـت ـعــزيــز

العبالني ود .البقاعين مع مسؤولين من البنك والكلية
الشراكات مع الجهات الفاعلة
في الكويت وخارجها ،لدعم
وت ـط ــوي ــر ال ـ ـكـ ــوادر الــوط ـن ـيــة
ال ـط ـم ــوح ــة وال ـس ــاع ـي ــة نـحــو
القمة إضافة إلى توفير فرص
العمل المناسبة لهم في قطاع
مهم مثل القطاع المصرفي.
وأشــار إلــى أن البنك يولي
أهمية كبرى في سبيل تعزيز
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل مـ ــع ال ـم ــؤس ـس ــات
التعليمية واالهتمام بشريحة
الشباب من منطلق اهتمامه

بالقطاع التعليمي والتعرف
عن كثب على اهتماماتهم.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا لـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب
الكويتيين يمتلكون مواهب
ً
وأفكارا مبدعة تستحق تقديم
الــدعــم الـ ــازم ل ـهــا ،مـمــا يدفع
الـبـنــك لـمــواصـلــة دع ـمــه لهذه
الفئة التي تمثل قيمة مضافة
للكويت ومستقبلها.
وي ــول ــي «ال ــوطـ ـن ــي» أهـمـيــة
كـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرى لـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر ك ـ ـ ـ ـ ـ ــوادره
البشرية التي تعتبر الدعامة

«التحكيم التجاري» يعقد اجتماعه
الثالث لعام 2021

جانب من االجتماع
عـقــد مـجـلــس إدارة مــركــز ال ـكــويــت للتحكيم
التجاري ،التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت،
اجتماعه الثالث لهذا العام ،أمس ،بمقر المركز
بمبنى الغرفة برئاسة عبدالوهاب محمد الوزان -
رئيس مجلس اإلدارة ،وحضور أعضاء المجلس.
واسـ ـتـ ـع ــرض ال ـم ـج ـلــس ت ـق ــري ــر ال ـم ــرك ــز عــن
الفترة من يناير إلى منتصف أكتوبر الجاري،
بما يتضمنه من محاور مختلفة ،حيث أشرف
المجلس مــن خــال هــذا االجـتـمــاع على أعمال
ال ـمــركــز وانـ ـط ــاق ال ـمــوســم ال ـث ـقــافــي ال ـجــديــد،
وتـ ـن ــاول ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ــوض ــوع ــات ال ـمــدرجــة
ع ـل ــى ج ـ ـ ــدول األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ،واس ـ ـت ـ ـعـ ــرض خــال ـهــا
األنشطة العلمية من فعاليات وبرامج تدريبية
وإحصائيات قضايا التحكيم والتوفيق ،التي
عــرضــت عـلــى الـمــركــز خ ــال ه ــذا ال ـع ــام ،والـتــي
بلغت إجمالي المطالبات فيها  22مليون دوالر
ً
أميركي تقريبا.
وصـ ـ ــرح الـ ـ ـ ــوزان أن ال ـم ــرك ــز ي ـش ـهــد مــرحـلــة
جديدة من العمل تتسم بالتوسع في استخدام
الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـحــدي ـثــة ف ــي جـمـيــع فـعــالـيــاتــه
وأنشطته ،وكذلك تفعيل التعاون مع الجهات
المختلفة مــن خ ــال تــوقـيــع اتـفــاقـيــات تـعــاون
تـهــدف إ لــى نشر ثقافة التحكيم ،وتفعيله في

األوس ـ ــاط الـقــانــونـيــة وال ـت ـجــاريــة ف ــي الـكــويــت،
بـمــواكـبــة االس ـت ـعــداد لــانـتـقــال للمقر الـجــديــد،
بما فيه من إمكانات حديثة ومساحات كبيرة
تستوعب خدمات المركز وأنشطته المختلفة.
وأكـ ــد أن ال ـمــركــز ب ـص ــدد إق ــام ــة ال ـعــديــد من
الـفـعــالـيــات واألن ـش ـطــة الـثـقــافـيــة خ ــال الـفـتــرة
ال ـق ــادم ــة ،بــال ـت ـعــاون م ــع ال ـعــديــد م ــن الـجـهــات
المحلية والدولية والتي يرتبط معها المركز
باتفاقيات تعاون.
يذكر أن المركز بصدد توقيع اتفاقية تعاون
ً
مــع إدارة الفتوى والتشريع غــدا بمقر اإلدارة،
حيث تتضمن هــذه االتفاقية مـحــاور أساسية
للعمل المشترك في نشر ثقافة التحكيم وإقامة
الـبــرامــج والـقـضــايــا الـقــانــونـيــة المستجدة في
الساحة المحلية واإلقليمية.
تجدر اإلشارة إلى أن «التحكيم التجاري» أقام
أمــس حلقة نقاشية عــن ُبـعــد بعنوان «دع ــاوى
التحكيم الموازية» ،تضمنت التعريف بمصطلح
دعاوى التحكيم الموازية ،وأسبابه ،وسلبياته
عـلــى األط ـ ــراف وع ـلــى الـمـنـظــومــة التحكيمية،
باإلضافة إلى الحلول الممكنة للحد من دعاوى
ً
التحكيم الموازية ،بمشاركة أكثر من  75مشاركا
من القانونيين والخبراء والمستثمرين.

األساسية لتميز وريادة البنك
ع ـبــر تــوف ـيــر أف ـض ــل ال ـبــرامــج
التدريبية المتخصصة ،التي
توافق أعلى المعايير العالمية
بـ ـغـ ـي ــة االرت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاء ب ـ ــالـ ـ ـك ـ ــوادر
الـ ـمـ ـهـ ـنـ ـي ــة لـ ـتـ ـصـ ـب ــح م ــؤه ـل ــة
ً
للقيادة مستقبال.
وت ـع ـك ــس م ـ ـبـ ــادرات الـبـنــك
الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة رؤي ـ ـتـ ــه ال ـثــاق ـبــة
تجاه االستثمار في الموارد
الـبـشــريــة ،إذ يــوفــر «الــوطـنــي»
ألجـ ــل ذلـ ــك ن ـخ ـبــة م ــن أف ـضــل

خبراء العمل المصرفي الذين
يقدمون خبراتهم لتلك الكوادر
ال ــواع ــدة ،كـمــا ت ـتــواصــل هــذه
ً
المبادرات إيمانا منه باألثر
الفعال لهذه البرامج الهادفة
في خدمة المجتمع وأبنائه،
ك ـمــا ت ـع ـكــس الـ ـ ــدور ال ـق ـيــادي
الذي يؤديه «الوطني» في هذا
المجال منذ عقود طويلة.

المفهوم الخاص بحلول تكنولوجيا سلسلة
الـكـتــل ( )Blockchainوال ـن ـمــوذج اإللـكـتــرونــي
«اعرف عميلك» (.)eKYC
ً
ك ـم ــا ق ـ ــام ال ـب ـن ــك أخ ـ ـيـ ــرا ب ـت ـطــويــر مـنـصـتــه
المصرفية اإللكترونية األساسية لدعم نظام
الكويت الوطني للمدفوعات وترقية مستوى
نظام بطاقات االئـتـمــان إلــى أحــدث نسخة من
هذا النظام.
ً
وأطـلــق البنك أخ ـيــرا حـســاب السحب األول
«الـفــوز» ،الــذي يهدف إلــى تسهيل ونشر ثقافة
ادخـ ــار إيـجــابـيــة بـيــن الـمــواطـنـيــن الكويتيين
والمقيمين.
وي ـقــدم حـســاب «ال ـف ــوز» أكـبــر جــائــزة سحب
أسبوعية بمبلغ  10.000دينار وجائزة السحب
الكبرى والتي سيتم دفعها على مدى  10سنوات
ً
بمعدل  5.000دينار شهريا.
ويــواصــل «األه ـلــي الـكــويـتــي» الـتــركـيــز على
ت ـط ــوي ــر مــوظ ـف ـيــه م ــن خ ـ ــال إطـ ـ ــاق بــرنــامــج
ً
الخريجيين  ،Moody’s - ABKتماشيا مع التزام
البنك بإنشاء وتبني ثقافة قوية تقوم على األداء
بهدف تطوير المواهب وتعزيزها داخل البنك.
كما يتم تشجيع الموظفين على مواصلة
التعليم والتطوير ،وقد وضع البنك خطة تعليم
ً
وتطوير فعالة جدا تتضمن التعلم المجاني من
خالل العديد من المنصات اإللكترونية.

جورج ريشاني

«بيتك» يواصل التعريف بخدمات
البنوك لذوي االحتياجات
ضمن جهوده في دعم حملة
ال ـت ــوع ـي ــة ال ـم ـصــرف ـيــة «لـنـكــن
ع ـل ــى درايـ ـ ـ ـ ــة» ،الـ ـت ــي انـطـلـقــت
ب ـ ـم ـ ـبـ ــادرة مـ ــن بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
الـ ـم ــرك ــزي ،واتـ ـح ــاد م ـصــارف
الكويت ،يواصل بيت التمويل
الكويتي (بيتك) تسليط الضوء
على حـقــوق العمالء مــن ذوي
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـخ ــاص ــة ،مــع
ال ـت ـع ــري ــف ب ــالـ ـخ ــدم ــات ال ـتــي
توفرها البنوك لهم.
وي ـ ـت ـ ـي ـ ــح «ب ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــك» ل ـ ـهـ ــذه
الشريحة من العمالء إمكانية
االس ـ ـت ـ ـف ـ ــادة مـ ــن ال ـم ـن ـت ـج ــات
والـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة ،مــع
تــوفـيــر ك ــل الــوســائــل الكفيلة
ب ـح ـصــول ـهــم ع ـل ــى ال ـخ ــدم ــات
ا لـمـصــر فـيــة دون تحملهم أي
رس ـ ــوم أو ت ـكــال ـيــف إضــاف ـيــة،
ويـشـمــل ذل ــك تخصيص فــرع
خ ــاص لـهــم ف ــي ك ــل مـحــافـظــة،
م ــع م ــواق ــف سـ ـي ــارات مــائـمــة
ومـقــاعــد مـتـحــركــة ،وغـيــر ذلــك
مــن الوسائل الــازمــة للعمالء
من ذوي االحتياجات الخاصة.
كما يوفر البنك جهازا آليا
واحـ ــدا عـلــى األقـ ــل ف ــي ال ـفــرع،
ال ــذي يـقــدم خــدمــات مصرفية
ل ــذوي االحـتـيــاجــات الخاصة،
يمكن الوصول إليه بسهولة،
و يــو فــر الخصوصية الكاملة
ل ـل ـع ـم ـي ــل عـ ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق غ ــرف ــة
زج ــاجـ ـي ــة ت ـف ـت ــح ب ــال ـب ـط ــاق ــة،
وتتوافر فيه خاصية استخدام
السماعات.
وعـ ـ ـ ــاوة ع ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،ي ـقــدم
«بيتك» لهذه الفئة من العمالء
خ ـ ــدم ـ ــات خ ـ ــزائ ـ ــن أم ـ ــان ـ ــات،
وم ــوظـ ـفـ ـي ــن مـ ـت ــدربـ ـي ــن ع ـلــى

لـغــة اإلشـ ــارة لـلـتــواصــل مــع هــذه
الـشــريـحــة مــن ال ـع ـمــاء ،ونـمــاذج
خــاصــة بفتح الـحـســاب وغيرها
مــن العقود والمعامالت المالية
مطبوعة بنظام  ،Brailleباإلضافة
الـ ــى ت ــوف ـي ــر ال ـخ ــدم ــة ال ـصــوت ـيــة
على الموقع اإللكتروني للبنك،
م ـم ــا ي ـس ـهــل لـلـعـمـيــل ال ـح ـصــول
عـلــى ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة عبر
اإلنترنت.
ً
وال ي ــدخ ــر»ب ـي ـت ــك» جـ ـه ــدا فــي
تقديم خدماته لذوي االحتياجات
ال ـخ ــاص ــة بــال ـش ـكــل األمـ ـث ــل ،بما
يدعم استراتيجيته في خدمة كل
شرائح العمالء ،مؤكدا الحرص
الكبير عـلــى االهـتـمــام بالعمالء
مــن ذوي االحـتـيــاجــات الخاصة،
وتسهيل حصولهم على الخدمات
ً
المصرفية بسهولة ويسر ،وفقا
ألعلى معايير الجودة واألمان.
وش ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أهـ ـمـ ـي ــة ض ـم ــان
حـ ــق ال ـ ـم ـ ـسـ ــاواة ل ـل ـع ـم ــاء ذوي
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات م ـ ــع غـ ـي ــره ــم مــن
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء اآلخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن فـ ـ ــي إدارة
ش ــؤون ـه ــم ال ـم ــال ـي ــة ،وال ـم ـس ــاواة
فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ال ـخ ــدم ــات
ال ـ ـم ـ ـص ـ ــرف ـ ـي ـ ــة وال ـ ـت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــات
االئـتـمــانـيــة ،وغـيــرهــا مــن أشـكــال
الخدمات المالية.
ويـ ـح ــرص «ب ـي ـت ــك» ع ـلــى دعــم

فعاليات الحملة ،بهدف نشر
الثقافة المالية في المجتمع،
وزيــادة الوعي لدى الجمهور
بـ ـحـ ـق ــوقـ ـه ــم ،وبـ ـ ـم ـ ــا ي ـت ـع ـلــق
بالتعامل مع البنوك ليكونوا
ع ـ ـلـ ــى درايـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ــالـ ـمـ ـع ــام ــات
ال ـمــال ـيــة وال ـم ـصــرف ـيــة ،وذل ــك
مـ ــن خ ـ ــال ن ـش ــر ف ـي ــدي ــوه ــات
ومـ ـ ـ ـ ــواد ت ـث ـق ـي ـف ـي ــة ورسـ ــائـ ــل
توعوية عبر قنوات التواصل
االجـتـمــاعــي للبنك ،والـمــوقــع
االلكتروني ،وشاشات أجهزة
ال ـ ـص ـ ــرف اآلل ـ ـ ـ ـ ــي ،وشـ ــاشـ ــات
العرض في الفروع ،وكذلك عبر
الصحف وغيرها من الوسائل
اإلعالمية.
وتتطرق حملة «لنكن على
دراي ـ ـ ـ ــة» إل ـ ــى ع ـ ــدة م ــواض ـي ــع،
كعملية التمويل االستهالكي
واالسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان ـ ـ ــي ،وال ـ ـب ـ ـطـ ــاقـ ــات
المصرفية ،والتوعية بحقوق
العمالء من ذوي االحتياجات،
كما تتناول النصائح المتعلقة
بــاألمــن الـسـيـبــرانــي ،وحماية
الحسابات المصرفية ،وصوال
إل ـ ــى ت ــوض ـي ــح آلـ ـي ــات ت ـقــديــم
ال ـ ـش ـ ـكـ ــوى وح ـ ـمـ ــايـ ــة ح ـق ــوق
الـعـمــاء ،مــع التعريف بمهام
القطاع المصرفي ودوره في
تحفيز االقتصاد وتنميته.

«المركز» يرعى الوفد الطالبي في مؤتمر نموذج
هارفارد العالمي لألمم المتحدة
فــي إط ــار ال ـتــزامــه نـحــو بناء
الـقــدرات البشرية ،أعلن المركز
ال ـ ـمـ ــالـ ــي الـ ـك ــويـ ـت ــي (ال ـ ـمـ ــركـ ــز)
دعـ ـم ــه ل ـج ـه ــود م ــدرس ــة إن ــوف ــا
اإلنكليزية الدولية ( ،)IIESبهدف
تسهيل مشاركة الوفد الطالبي
م ــن م ـخ ـت ـلــف م ـ ـ ــدارس ال ـكــويــت
ف ــي ال ـمــؤت ـمــر ال ـس ـن ــوي الـثــامــن
وال ـس ـت ـي ــن لـ ـنـ ـم ــوذج هـ ــارفـ ــارد
العالمي لألمم المتحدة ،2022
والذي يعقد في مدينة بوسطن
بوالية ماساتشوستس من 27
إلى  30يناير  .2022وإضافة إلى
هــذه الـمـبــادرة مــن قبل «إنــوفــا»،
ت ــم إطـ ـ ــاق ت ـط ـب ـيــق إل ـك ـتــرونــي
فــريــد « »U-APPيـعــد دلـيــا لكل
ال ـجــام ـعــات وال ـك ـل ـيــات ال ــرائ ــدة،
مما يسهل على الطلبة إمكانية
اخـ ـتـ ـي ــار ال ـج ــام ـع ــة ال ـم ـنــاس ـبــة
وال ـت ـق ــدي ــم ع ـلــى عـ ــدة جــام ـعــات
بسهولة.
ومـنــذ قــرابــة  7ع ـقــود ،يجمع
مؤتمر نموذج هارفارد العالمي
لــأمــم الـمـتـحــدة ال ـس ـنــوي أكـثــر
مــن  2000طــالــب عـلــى مستوى
الـكـلـيــات مــن كــل أن ـحــاء الـعــالــم،
لمناقشة أهم القضايا في العالم،
ـول لـلـتـحــديــات
واس ـت ـن ـبــاط ح ـل ـ ٍ
الـصـعـبــة فــي ال ـشــؤون الــدولـيــة،
وخ ــال ال ـحــدث ال ــذي يستمر 4
أيام ،سيحصل المشاركون على
نظرة متعمقة على أعمال األمم
ال ـم ـت ـحــدة م ــن خ ــال الـمـشــاركــة
الـ ـنـ ـشـ ـط ــة ف ـ ــي ح ـ ــل الـ ـقـ ـض ــاي ــا

عبداللطيف النصف

الـعــالـمـيــة الـمـهـمــة ،وم ــن بينها
التحديات الناجمة عن جائحة
كــوفـيــد  ،19إل ــى جــانــب تطوير
مهارات التفاوض والدبلوماسية
والتواصل.
وتأتي رعاية «المركز» للوفد
الطالبي الـمـشــارك فــي المؤتمر
ً
تـ ـم ــاشـ ـي ــا م ـ ــع اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ــه
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،والـ ـت ــي يـسـعــى
بموجبها إلى تعزيز مساهمته
فـ ــي ت ـن ـم ـيــة ال ـم ـج ـت ـم ــع ،وب ـن ــاء
قاعدة قوية من الشباب الفاعل
وال ـ ـمـ ــؤهـ ــل فـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وم ــن
خالل دعم مبادرة مدرسة إنوفا
دور
يـهــدف «ال ـمــركــز» إل ــى لـعــب ٍ
محوري في تمكين الشباب ،عبر
ٍ
بفرص واعد ٍة الكتساب
تزويدهم
ٍ
المهارات والقدرات القيادية عبر

الوفد الطالبي
أرقى المؤسسات حول العالم.
وصـ ـ ـ ــرح الـ ـعـ ـض ــو ال ـم ـن ـت ــدب
إلدارة الثروات وتطوير األعمال
فـ ـ ــي «ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــز» ع ـب ــدال ـل ـط ـي ــف
ا لـنـصــف« :نعتز بشراكاتنا مع
العديد من المنظمات المرموقة
الـ ـت ــي ت ـس ــاه ــم ف ــي دع ـ ــم وب ـن ــاء
اإلمـ ـك ــان ــات ال ـب ـش ــري ــة ،وت ـعــزيــز
ط ــاق ــات ومـ ـ ـه ـ ــارات األفـ ـ ـ ــراد فــي
مـخـتـلــف ا ل ـم ـجــاالت التعليمية
والثقافية والرياضية والصحية
واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ،ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مــن
التزامنا باالستثمار في الشباب
مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل م ـس ـت ـق ـب ــل مـ ـسـ ـت ــدام

لـ ـلـ ـك ــوي ــت ،وت ـ ـه ـ ــدف رع ــاي ـت ـن ــا
ل ـ ـم ـ ـبـ ــادرة مـ ــدرسـ ــة إنـ ــوفـ ــا إل ــى
جديد من القادة
بجيل
النهوض
ٍ
ٍ
ال ـش ـب ــاب ال ـط ـمــوح ـيــن ،وال ــذي ــن
يتمتعون بــالـمـهــارات الـعــالـيــة،
وي ـم ـل ـك ــون ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى صـنــع
تـغـيـيـ ٍـر إي ـج ــاب ــي ف ــي المجتمع
ٍ
واالقتصاد الوطني».
وتقوم استراتيجية «المركز»
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ع ـل ــى  3رك ــائ ــز
أس ــاس ـي ــة ،وهـ ــي ب ـن ــاء الـ ـق ــدرات
البشرية ،ومواءمة بيئة األعمال
مع مبادئ التنمية المستدامة،

وتعزيز الحوكمة الــرشـيــدة في
بيئة األعمال ،وتعاون «المركز»
مـ ــع الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـم ــؤس ـس ــات
والهيئات الحكومية والخاصة
إلط ـ ـ ـ ـ ـ ــاق م ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــادرات واسـ ـ ـع ـ ــة
ال ـن ـط ــاق لـلـتـنـمـيــة الـمـجـتـمـعـيــة
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة؛ مـ ـث ــل :جـمـعـيــة
الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــال األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي،
وال ـج ـم ـع ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة لــرعــايــة
األط ـ ـ ـفـ ـ ــال ف ـ ــي ال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات،
ومـنـظـمــة لــويــاك غـيــر الــربـحـيــة،
وم ــدرس ــة أي س ــي م ـي ــان لـكــرة
القدم بالكويت ،ومركز سرطان
األطفال بلبنان.
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اقتصاد

«زين» تقدم خدمات  SD-WANالمدارة «الطيران المدني» تكرم «»B.Online
بالتعاون مع Cisco
على خدماتها التكنولوجية أثناء الجائحة

ً
• مبارك الصباح :قدمنا حلوال متكاملة وخدمات دعم ومساندة خالل أسبوع
• «فخورون بالتكريم ونسعى لمساندة الهيئة في جهودها»

تتوسط عيد شكري ّ
ّ
ونواف الغربللي ومسؤولي سيسكو في «جيتكس»
الروضان

توظيف حلول
ّ
التحول الرقمي
ً
بات ضروريا
لتطوير
قطاعات
األعمال
الروضان

أعلنت شركة زيــن إطالقها خــدمــات SD-WAN
ُ
المدارة للشبكات ،بالتعاون مع شريكها العالمي
ّ
ّ
ُ
 ،Ciscoلتكون بذلك أول مــزود خدمة في الكويت
ُي ّ
قدم خدمات  SD-WANذات المواصفات العالمية
لعمالء األعمال ،لتمكينهم من تحسين شبكاتهم
بالشكل الذي ُيناسب احتياجاتهم المختلفة مع
الموازنة ما بين األداء والتكلفة.
وذك ــرت الـشــركــة ،فــي بـيــان صـحــافــي ،أن إعــان
إطـ ـ ــاق ال ـخ ــدم ــة ج ـ ــاء ع ـل ــى ه ــام ــش ُم ـشــارك ـت ـهــا
فــي فـعــالـيــات أس ـبــوع جيتكس للتقنية (GITEX
 ،)2021وهـ ــو ال ـح ــدث ال ــدول ــي األك ـب ــر م ــن نــوعــه
الذي تستضيفه دولة اإلمارات العربية ُ
المتحدة،
ُ ّ
نظمه مركز د بــي التجاري العالمي ُ
بمشاركة
وي
كبرى الشركات والمؤسسات والهيئات العالمية
في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وفـ ـ ــي ت ـع ـل ـي ـق ـهــا ع ـل ــى اإلعـ ـ ـ ـ ــان ،ق ــال ــت إي ـم ــان
الروضان الرئيسة التنفيذية لـ "زين الكويت"" :مع
إطالق هذه الخدمة الجديدة ،نستمر في التوسع
بشراكتنا ُ
الممتدة مــع شريكنا العالمي ،Cisco
ُ
نحو تحقيق أهدافنا المشتركة لخدمة احتياجات
مجتمع األعمال الكويتي بكل فئاته من خالل جلب
ً
الـخــدمــات والـحـلــول األك ـثــر اب ـت ـكــارا مــن األس ــواق
ّ
ً
العالمية ،وطرحها حصريا في السوق المحلي".
ّ
وأض ــاف ــت الـ ــروضـ ــان" :ن ـف ـخــر ب ـك ــون زي ــن أول
ُم ـ ّ
ـزود خــدمــة فــي الـبــاد ُي ـقـ ّـدم خــدمــات SD-WAN
ً
ذات المواصفات األعلى عالميا من  ،Ciscoوالتي
س ـت ـخ ــدم ش ــري ـح ــة واسـ ـع ــة م ــن ع ـمــائ ـنــا تـشـمــل
المؤسسات الكبيرة والهيئات العامة وأصحاب
ُ
الشركات الصغيرة والمتوسطة ،حيث ستحدث
هذه الخدمة نقلة نوعية في جودة وكفاءة شبكة
العميل ،بما يتناسب مع احتياجاته الفريدة من
نوعها".
ً
وتابعت :ان "إطالقنا لهذه الخدمة يأتي تماشيا
م ــع ج ـه ــودن ــا الـحـثـيـثــة ف ــي زيـ ــن لـجـلــب خــدمــات
ّ ً
تطورا لمجتمع
الشبكات اآلمنة األحــدث واألكثر
األع ـم ــال الـكــويـتــي ،كـمــا يــأتــي ه ــذا اإلعـ ــان تحت
ّ
ّ
للتحول الرقمي التي نهدف
مظلة استراتيجيتنا

ً
مــن خاللها إلــى تمكين قـطــاع أعـمــال أكـثــر كـفــاء ة
في الدولة".
واختتمت الروضان بقولها :إن "توظيف حلول
ً
ّ
ضروريا ُ
للمضي
التحول الرقمي الحديثة قد بات
ُ ً
قدما في تطوير قطاعات األعمال وتجاوز التحديات
المرتبطة بها ،وبما أن "زين" تخدم أكبر قاعدة عمالء
في الكويت ،فنحن نكثف من جهودنا إلثراء تجربة
ً
عمالئنا بالحلول األحدث واألكثر تطورا بالتعاون
مع شركائنا العالميين".
من جانبه ،قال شكري عيد المدير التنفيذي لدول
منطقة الخليج في "سيسكو" الشرق األوسط" :يعكس
مشروع تثبيت خدمات ُ SD-WAN
المدارة للشبكات
مع زين ريــادة سيسكو في حركة تحويل وتطوير
ً
الشبكات القائمة على البرامج عالميا ،وقد خطت
"زيــن" اليوم خطوة كبيرة نحو ،ليس فقط تسريع
رحـلـتـهــا فــي الـتـحــول الــرق ـمــي ،بــل اإلس ـه ــام بشكل
مباشر في تحقيق أهــداف دولــة الكويت التنموية
الرقمية ،ونحن فخورون بدعمنا لهذه الرحلة".
ُ
وت ـ ـقـ ـ ّـدم خ ــدم ــات  - SD-WANوالـ ـت ــي ي ـطـ ّـورهــا
شريك زين العالمي  – Ciscoللعمالء رؤية واضحة
لبياناتهم عبر الشبكة ا لــوا سـعــة ( ،)WANبحيث
ُ ّ
ت ـم ــك ـن ـه ــم م ــن ت ـط ــوي ــر ش ـب ـكــات ـهــم ب ــال ـش ـك ــل ال ــذي
ُ
ُيناسب االحتياجات المختلفة والفريدة من نوعها
لشركاتهم ،وذلك مع الموازنة ما بين األداء والتكلفة
في نفس الوقت.
ُ
ً
وت ـ ـقـ ـ ّـدم ال ـخ ــدم ــة حـ ـل ــوال ُم ـب ـت ـك ــرة ل ـل ـعــديــد مــن
ُ ّ
ُ
المشكالت المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في
المؤسسات ،والتي تشمل بناء شبكات  WANذات
نـقــل ُمـسـتـقــل لتخفيف الـتـكــالـيــف وتـحـقـيــق تـنـ ّـوع
أكبر ،وتلبية ُمتطلبات اتفاقيات مستوى الخدمة
( )SLAsللتطبيقات الضرورية الستمرارية العمل
عبر السحابة أو فــي مقر الـعـمــل ،وتـقــديــم خريطة
طــريــق أمـنـيــة ُمـتـكــامـلــة لــأفــرع والـبــرمـجـيــات عند
ّ
التحول اآلمن عبر
الطلب ( )SaaSواإلنترنت ،وتمكين
السحابات ُ
المتعددة للمؤسسات ،وتقديم خدمات
اإلدارة المركزية وتحليل البيانات عبر شبكات
الـ  WANالعالمية ،وغيرها.

أ ع ـل ـن ــت ش ــر ك ــة B.Online
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة ،ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة
فـ ـ ــي خـ ـ ــدمـ ـ ــات تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات واإلن ـ ـ ـتـ ـ ــرنـ ـ ــت
واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ،ت ـكــري ـم ـهــا مــن
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة لـ ـلـ ـطـ ـي ــران
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدنـ ـ ــي ،ب ـ ـح ـ ـضـ ــور ن ــائ ــب
ال ـمــديــر ال ـع ــام ل ـش ــؤون مـطــار
ال ـك ــوي ــت الـ ــدولـ ــي ال ـم ـه ـنــدس
صالح الفداغي ،ومدير إدارة
ن ـ ـظـ ــم ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات م ـح ـم ــد
الـ ـشـ ـعـ ـيـ ـب ــي ،ون ـ ــائ ـ ــب رئ ـي ــس
م ـج ـلــس إدارة ش ــر ك ــة شـبـكــة
الخليج لالتصاالت B.Online
أحمد العماني ،ورئيس قطاع
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ب ــالـ ـش ــرك ــة
الشيخ مبارك الصباح ،تقديرا
ل ـخــدمــات ال ــدع ــم وال ـم ـســانــدة
الـ ـمـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة الـ ـ ـت ـ ــي وف ــرتـ ـه ــا
الشركة للهيئة ،خالل الفترة
الماضية وحتى اآلن ،في إطار
جهودها لمواجهة كوفيد ،19
وضمن التزامها باإلجراء ات
االح ـ ـ ـتـ ـ ــرازيـ ـ ــة الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة عــن
ال ـل ـج ـن ــة الـ ـ ــوزاريـ ـ ــة لـ ـط ــوارئ
ك ــورون ــا لـلـحــد م ــن تــداع ـيــات
الجائحة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــخ م ـ ـ ـبـ ـ ــارك
ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح" :إن ـ ـ ــه م ـ ــن دواعـ ـ ــي
ف ـخــري وا عـ ـت ــزازي أن تتلقى
ال ـشــركــة ه ــذا ال ـت ـكــريــم ،ال ــذي
ي ـ ـ ــأت ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدي ـ ـ ــرا ل ـ ـل ـ ـج ـ ـهـ ــود
الحثيثة في توفير خدماتها
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــة ال ـم ـت ـك ــام ـل ــة
لـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــران ال ـ ـمـ ــدنـ ــي
دع ـم ــا ل ـهــا وم ـس ــان ــدة ،ضـمــن
الـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا بـ ـ ـ ــاإلجـ ـ ـ ــراء ات
الحكومية لمواجهة تداعيات
الجائحة ،وبما يضمن سير
وت ـ ـش ـ ـغ ـ ـيـ ــل م ـ ـ ـطـ ـ ــار ال ـ ـكـ ــويـ ــت
الدولي بكفاء ة".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ــه تـ ـ ــم ت ــوف ـي ــر
ال ـح ـلــول الـتـكـنــولــوجـيــة الـتــي
أس ـ ـنـ ــدت ـ ـهـ ــا هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـط ـ ـيـ ــران
الـ ـ ـم ـ ــدن ـ ــي إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ف ــي
غ ـضــون أس ـب ــوع واحـ ــد فـقــط،
منذ بداية الجائحة ،وبشكل
مـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل طـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال األزم ـ ـ ـ ـ ــة
الصحية التي شهدتها البالد،

 Ooredooترعى سلسلة سباقات
Flying Start Triathlon 2021
عـ ـ ـق ـ ــدت ش ـ ــر ك ـ ــة Ooredoo
ً
ً
ل ــاتـ ـص ــاالت ،م ــؤت ـم ــرا صـحــافـيــا
إلع ــان شــراكـتـهــا االستراتيجية
مع  Flying Start Triathlonللعام
الرابع على التوالي ،والذي ُعقد في
بــرج  Ooredooالــواقــع فــي مدينة
الكويت.
جـ ـ ــاءت ه ـ ــذه الـ ـش ــراك ــة لـتــؤكــد
ا هـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام  Ooredooا لـ ـك ــو ي ــت
بالرياضة ودعم الشباب والمواهب
ً
الوطنية على جميع الصعد ،اتساقا
ً
مع قيمها األساسية ،وتماشيا مع
سياستها للمسؤولية االجتماعية
الممتدة على مدار العام.
وخـ ـ ــال الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ،تـ ــم إعـ ــان
ان ـطــاقــة مـســابـقــات الـتــرايــاثـلــون
خالل عطلة نهاية األسبوع ،والتي
تصادف يومي  29و 30الجاري في
الكوت ،حيث يتضمن الترياثلون
ثالثة أنشطة مختلفة هــي :سباق
ال ـس ـب ــاح ــة ،وس ـ ـبـ ــاق ال ـ ــدراج ـ ــات،
وسباق الركض.
وس ـ ـل ـ ــط ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن م ـ ــدي ـ ــر أول
إدارة االتـ ـص ــال ال ـمــؤس ـســي لــدى
 Ooredooالكويت ،مجبل األيوب،
والمدير العام لدى شركة ،Suffix
أح ـم ــد ال ـم ــاج ــد ،ورئ ـي ــس ال ـن ــادي
واالتـ ـح ــاد الـكــويـتــي لـلـتــرايـثـلــون،
راشد الكندري ،الضوء على أهمية
ه ــذه الـفـعــالـيــات الــريــاضـيــة التي
ت ـش ـجــع روح ال ـم ـنــاف ـســة ال ــودي ــة
وت ـبــث الـ ــروح الــريــاض ـيــة .كـمــا تم
إبــراز دور  Ooredooفي دعم مثل

من الهيئة العامة للرياضة واللجنة
األولمبية على الدعم غير المحدود
في سبيل إنجاح البطولة.

Flying Start Triathlon

أحمد الماجد ومجبل األيوب وراشد الكندري خالل المؤتمر الصحافي
هذه الفعاليات التي تستهدف فئة
ً
ً
الشباب دعما واحتضانا للمواهب
الرياضية المتنوعة.
ً
وت ـع ـل ـي ـقــا ع ـلــى الـ ـش ــراك ــة بين
 Ooredooو Flying Start
ً
 ،Triathlonصــرح األي ــوب ،قائال:
"ن ـل ـت ــزم ف ــي  Ooredooال ـكــويــت
بالدعم المستمر للشباب وشحذ
مواهبهم وطاقاتهم فــي مختلف
مجاالتهم ،وبالتحديد تلك المتعلقة
بصحة أجسادهم وعقولهم .نحن
سعداء برعايتنا لمثل هذا الحدث
الكبير في البالد ،ونتمنى لجميع
المشاركين كل التوفيق والنجاح
في التراياثلون".
مــن جهته ،صــرح المدير العام
لــدى شركة  ،Suffixأحمد الماجد
ً
عـلــى ه ــذه ال ـشــراكــة ق ــائ ــا" :نحن

ف ـ ـخـ ــورون بـ ــاإلعـ ــان ع ــن Flying
 Start Triathlonبنسخته الثالثة
عشرة والممتد على فترة يومين
فــي  29و 30ال ـج ــاري ،بعد توقف
نتيجة جائحة كوفيد ،19 -إال أننا
قـمـنــا بــاسـتـغــال ه ــذا ال ــوق ــت في
تطوير تجربة سباق الترياثلون
من خالل إضافة موقع جديد لبدء
السباق ،وهو ساحل الكوت ،فنحن
مـتـحـمـســون ل ــرؤي ــة الــريــاضـيـيــن
المحليين واإلقليميين ينضمون
إلينا مرة أخرى.
ويـعـتـبــر الـتــريــاثـلــون مــن أكبر
المسابقات في الشرق األوسط الذي
يهدف بالمقام األول إلى خلق ثقافة
جديدة لرياضة الترياثلون بالنسبة
ل ــأخ ــاق ـي ــات ب ـيــن الـمـتـســابـقـيــن
واالنضباط والروح الرياضية".

ً
وأضــاف الماجد قائال" :جاءت
ً
ال ـشــراكــة مــع  Ooredooانـطــاقــا
من دعمها المستمر لهذا الحدث
على مدى سنوات ،باإلضافة إلى
كونها إحدى الشركات الرائدة في
القطاع الخاص والداعمة للشباب
وأنشطتهم ،فهي شــراكــة طويلة
األمد".
وأك ــد رئيس الـنــادي واالتـحــاد
الـ ـك ــويـ ـت ــي لـ ـلـ ـت ــرايـ ـثـ ـل ــون ،راش ـ ــد
الكندري ،خالل المؤتمر الصحافي،
حـ ــرص االتـ ـح ــاد ع ـلــى م ـثــل هــذه
األنـشـطــة الـتــي تـهــدف إل ــى إع ــادة
النشاط والحيوية ألبناء الوطن،
وتشجيعهم على الــريــاضــة بعد
عامين على الجائحة ،التي منعتهم
مــن ممارسة األنشطة الرياضية
بشكل صحي ،كما تقدم بالشكر

 Flying Start Triathlonهو
س ـب ــاق ت ــراي ـث ـل ــون س ـن ــوي مـقــره
فــي دول ــة الـكــويــت ،وه ــو مــن أقــدم
السباقات التي تقام في المنطقة،
ويـ ـشـ ـم ــل  3ف ـ ـئـ ــات ه ـ ـ ــي :س ــوب ــر
سبرينت وسبرينت وأولمبي .في
فئتي السبرينت واألولمبي ،فإن
المتسابقين لهم خيار االشتراك
بفريق أو بشكل ف ــردي .والفريق
ي ـت ـكــون م ــن شـخـصـيــن أو ثــاثــة
ك ـحــد أقـ ـص ــى ،ك ــل ش ـخــص عليه
اجتياز واحدة من الثالث (السباحة،
الدراجة ،الجري) ،أما الفردي فعليه
ً
احتيازها جميعا.
ً
واألطفال لهم نصيب أيضا من
السباق ،حيث سيتم اطالق سباق
جونيور دواث ـلــون "Flying Start
 "Junior Duathlonيوم  29الجاري
مــن م ـكــان الـسـبــاق الـمـحــدد وهــو
ساحل الكوت.
ويشمل السباق ركوب الدراجات
والجري لألطفال من سنة  4إلى
ً 12
عاما .ويتكون من ثالث فئات
عمرية ،فئة صغار  :1من  10إلى
 12سنة ،وفئة صغار  :2من  7إلى
 9سنوات ،وفئة صغار  :3من  4إلى
 6سنوات.

«الخدمات التعليمية» تطلق «الوطني إلعداد القادة»
أعلنت الشركة الوطنية العالمية للخدمات التعليمية
وال ـتــدريــب  ،NESTالـتــابـعــة لـلـشــركــة الــوطـنـيــة لمشاريع
التكنولوجيا ،إحــدى شركات الهيئة العامة لالستثمار،
إطالق المعهد الوطني إلعداد القادة ،مشيرة إلى أن المعهد
قام خالل الفترة األولى من إطالقه بعقد سلسلة مؤتمرات
عبر تطبيق زووم ،بسبب ظروف جائحة كورونا محليا
وعالميا.
وقالت الشركة إن المعهد قدم سلسلة مؤتمرات عقدت
على م ــدار  4أشـهــر ،تتكون مــن  6مــؤتـمــرات و 6جلسات
متابعة ،من  15يونيو إلى  12أكتوبر الجاري ،بمشاركة كبار
الخبراء واألساتذة الجامعيين من كلية إمبريال البريطانية
إلدارة األعمال ،وكلية لندن إلدارة األعمال ( ،)LBSوجامعة
جــورج واشنطن األميركية ،إذ قاموا بإلقاء محاضراتهم
على جمهور من المديرين التنفيذيين والمديرين ورؤساء
الفرق المحليين من كال القطاعين الحكومي والخاص في
مختلف الصناعات والمهن.

وتـنــاولــت الـمــؤتـمــرات خ ــال الـفـتــرة الماضية قضايا
متنوعة ،مثل قيادة األجيال ،والتحول الرقمي ،ومستقبل
النفط والغاز ،وتبوؤ المرأة للمناصب القيادية ،بما يتوافق
مع رؤيــة الكويت  ،2035بحضور ممثلي كبرى الشركات
الكويتية ومنها شركة زيــن ،بنك الخليج ،الهيئة العامة
لالستثمار ،هيئة تشجيع االستثمار المباشر ،مجموعة
الشايع ،مؤسسة البترول ،شركة نفط الكويت ،شركة ناقالت
النفط والشركة البترولية المتكاملة ،وغيرهم.
وكشفت الشركة أن المعهد الوطني للقادة يعتزم تقديم
سلسلة من المؤتمرات الجديدة ابتداء من يناير  ،2022من
خالل شراكة مع مؤسسات عالمية مرموقة وكبار أساتذة
الجامعات لغرس ثقافة التعليم المستمر.
يذكر أن الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا لديها
 ٦أذرع استثمارية  -تشغيلية في عــدة قطاعات ،تتمثل
في الشركة الكويتية للعلوم الحياتية ،وشركة "أمبلس"
المتخصصة فــي تكنولوجيا المعلومات واالت ـصــاالت،

وشركة انرتك للطاقة والطاقة البديلة ،وشركة االبتكار
العالمية إلدارة نظم العاملين ،والشركة الوطنية للخدمات
االستشارية (ناسكو) ،إلى جانب الشركة الوطنية العالمية
للخدمات التعليمية والتدريب (نيست).

جانب من التكريم
ب ـ ـ ـ ــذات الـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــاء ة وال ـ ـ ـجـ ـ ــودة،
و حـ ـ ـت ـ ــى اآلن ،إ ضـ ـ ــا فـ ـ ــة إ لـ ــى
اس ـت ـمــرار ال ـشــركــة فــي تــوفـيــر
خ ــدم ــات ال ــدع ــم وال ـم ـس ــان ــدة
وال ـص ـيــانــة ال ـم ـس ـت ـمــرة لـهــذه
الحلول ،طوال تلك الفترة.
و بـ ـي ــن أن "ذ لـ ـ ــك ي ـن ـب ــع مــن
ال ـ ـ ـتـ ـ ــزام ال ـ ـشـ ــركـ ــة ب ــال ــواج ــب
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ن ـ ـحـ ــو م ـج ـت ـم ـع ـن ــا
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــي ودعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ج ـ ـهـ ــود
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة
ه ـ ــذه الـ ـج ــائـ ـح ــة" ،الفـ ـت ــا إل ــى
أن ش ـ ــر ك ـ ــة شـ ـبـ ـك ــة ا ل ـخ ـل ـي ــج
لــا ت ـصــاالت  B.Onlineبــدأت
ت ــزوي ــد ال ـعــديــد م ــن الـهـيـئــات
والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ب ــال ـق ـط ــاع ــات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــرف ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وال ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ــة،
والـنـفـطـيــة ،وال ـخــدمــات ،بهذا
النوع من الحلول الرقمية منذ
 30عاما ،اتساقا مع حرصها
عـلــى تــو فـيــر أ كـثــر المنتجات
وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة
تـ ـق ــدم ــا ،ب ـم ــا ي ـض ـم ــن أف ـض ــل
سبل حماية وأمن المعلومات.
و ا ر د ف  " :ا ن شـ ـ ــر كـ ـ ــة
 ،B.Onlineوا نـ ـ ـط ـ ــا ق ـ ــا مــن
تقديرها لثقة هيئة الطيران
المدني في اختيارها لتوفير

هـ ــذه الـ ـخ ــدم ــات ،وت ـع ـب ـيــرهــا
عــن فـخــرهــا واع ـتــزازهــا بهذا
التكريم ،فإنها تنتهز الفرصة
ل ـت ـت ـق ــدم ب ــال ـش ـك ــر وال ـت ـق ــدي ــر
إل ـ ـ ــى الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة عـ ـل ــى وف ــائـ ـه ــا
بــا لـتــزا مــا تـهــا نـحــو المجتمع
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،وال ـ ـج ـ ـهـ ــود ال ـت ــي
دأبت على القيام بها لضمان
استمرار تشغيل هذا المرفق
الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــوي ،فـ ـ ــي ظـ ـ ــل ظـ ـ ــروف
استثنائية ،و بـهــذا ا لـقــدر من
الكفاء ة".
وتحتل " "B.Onlineمركزا
ريـ ــاديـ ــا فـ ــي مـ ـج ــال األن ـظ ـم ــة
األم ـن ـيــة ،ال ـتــي تـشـمــل أنـظـمــة
كاميرات مراقبة حديثة ذات
ج ــودة عــال ـيــة ،ومــواصـفــاتـهــا
مطابقة لـلـشــروط القياسية،
إضافة إلى توفيرها خدمات
إلكترونية للشركات وحلول
عـ ـ ـ ـ ــرض رقـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة وشـ ـ ــاشـ ـ ــات
مـ ـتـ ـط ــورة ،ج ـع ـل ـت ـهــا ال ـخ ـي ــار
األول لدى العديد من الهيئات
والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ب ــال ـق ـط ــاع ــات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــرف ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وال ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ــة،
والنفطية ،والخدمات.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا تـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــص الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة
ب ـت ــوف ـي ــر خـ ــدمـ ــات م ـت ـكــام ـلــة

تـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل أن ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة وغ ـ ـ ـ ـ ــرف
االج ـت ـمــاعــات الــذك ـيــة ،وغــرف
الـ ـتـ ـحـ ـك ــم ،وأنـ ـظـ ـم ــة الـ ـع ــرض
على ا لـجــدران (،)video wall
وأن ـظ ـمــة اإلع ــان ــات الــرقـمـيــة
الداخلية والخارجية (digital
 ، )s i g n a g eو تـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــد م ب ـه ــا
ال ـشــركــات الـكـبــرى والـهـيـئــات
الحكومية والقطاع المصرفي
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ـ ـ ــي وال ـ ـ ـمـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات
ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـي ـ ــرة وال ـ ـم ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة
واألف ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ،حـ ـي ــث تـ ــوفـ ــر ل ـهــا
خــدمــات اإلنـتــرنــت واالتـصــال
ال ـس ـل ـك ـي ــة بـ ـس ــرع ــات ف ــائ ـق ــة،
عبر أ حــدث شبكة اتصال في
الكويت.
و ت ـ ـقـ ــدم ش ــر ك ــة B.Online
حـ ـل ــوال م ـت ـخ ـص ـصــة ومـ ـ ــدارة
عـ ـ ـب ـ ــر الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــث والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر
والتكنولوجيا الجديدة ،إلى
الشركات الكبيرة والحكومية
وال ـ ـم ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة ومـ ــؤس ـ ـسـ ــات
التمويل والشركات الصغيرة
ومتوسطة الحجم أل كـثــر من
 30سـ ـن ــة ،ت ـس ـع ــى ب ـه ــا نـحــو
ن ـمــو ال ـم ـســاه ـمــة ف ــي تـطــويــر
ال ـش ـب ـك ــات وال ـب ـن ــى الـتـحـتـيــة
لتكنولوجيا المعلومات.
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سياسات «اإلسكان» الحالية غير مستدامة وبطيئة وكلفتها عالية
عقاريون لـ ةديرجلا  :المطور والرهن العقاري وتحرير األراضي حلول لألزمة
•

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون اإلسكان إشراك القطاع الخاص والمطورين العقاريين في عملية
والتطوير العمراني ،شايع الشايع ،منذ أيام ،أن لدى المؤسسة تطوير األراضي والمساكن ،حيث إن المطور يمتلك حلوال
وخبرة كافية في تنفيذ المشاريع اإلسكانية من بنى تحتية أو
العامة للرعاية السكنية قناعة تامة بأن النهج المتبع حاليا
لتوفير السكن للمواطنين ،مكلف جدا وغير مستدام ،ولن يحل عقارات سكنية.
وبينوا أن هناك قوانين يجب إقرارها إضافة إلى ذلك ،ومن
التحدي االسكاني.
أهمها قانون الرهن العقاري ،الذي أصبح ضرورة في ظل
«الجريدة» ،بدورها ،سألت عددا من العقاريين حول أفضل
السبل لحل القضية اإلسكانية بأقل تكلفة ممكنة ،حيث اتفقوا عجز بنك االئتمان عن توفير القروض للمواطنين ...وفيما يلي
على أن النهج الذي تتبعه المؤسسة ال يخدم المواطن ،ويخلق التفاصيل:
العديد من المشاكل ،وال ّبد من اتخاذ طرق أخرى أكثر جدوى.
وأشار العقاريون الى أن الحل لتجاوز أزمة السكن يكمن في
سند الشمري

قال الرئيس التنفيذي لشركة
إنـ ـ ـج ـ ــازات ل ـل ـت ـن ـم ـيــة ال ـع ـق ــاري ــة،
مـحـمــد ال ـف ــرح ــان ،إن الـمــؤسـســة
العامة للرعاية السكنية لديها
مــن الــدراســات الـتــي تــم إعــدادهــا
ب ـ ـم ـ ـبـ ــالـ ــغ ط ـ ــائـ ـ ـل ـ ــة عـ ـ ـ ــن ط ــري ــق
مستشاريين محليين ودوليين
ووزراء ســاب ـق ـيــن ك ــرؤي ــة ل ـحــل
ّ
القضية اإلسكانية في الكويت.
و ب ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــن ا لـ ـ ـف ـ ــر ح ـ ــان أن ت ـل ــك
الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات ت ـت ـض ـم ــن الـ ـع ــدي ــد
م ــن ال ـط ــرق لـحــل الـمـشـكـلــة الـتــي
تعانيها الــدولــة ،لـكــن المعضلة
ّ
ت ـك ـم ــن فـ ــي أنـ ـ ــه ال يـ ــوجـ ــد قـ ــرار
سياسي لتطبيق تلك السياسات
على أرض الواقع.
وتابع أن الدولة ال تريد حلوال
مستقبلية مستدامة ،وتعمل على
"طمام المرحوم" دون وجود رؤية
واضحة ،وهذا ما أدى الى تراكم
الطلبات اإلسكانية ،وتزايد حدة
األزمة.
وأك ـ ـ ـ ــد ال ـ ـفـ ــرحـ ــان أن ـ ـ ــه ل ـ ــو تــم

تطبيق الدراسات التي تمتلكها
المؤسسة من تحرير األراضي أو
منح المطور العقاري دورا أكبر،
أو غيرها ،بشروط وضوابط ،لتم
حــل األزم ــة اإلسـكــانـيــة وبتكلفة
منخفضة على الدولة.

غير مجزية
مــن جــانـبــه ،أك ــد نــائــب رئيس
اتحاد العقاريين ،قيس الغانم،
أن النهج الذي تتبعه المؤسسة
ال ـع ــام ــة ل ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة فــي
الوقت الحالي غير صحيح ،وهو
بمنزلة الـهــروب مــن المسؤولية
وال يخدم المواطن.
ّ
وبين الغانم أن من المفترض
عـلــى الـمــؤسـســة فــي ح ــال أرادت
تغيير نهجها المتبع في عملية
توفير السكن للمواطنين ،األخذ
بــآراء المختصين ،وبدراساتهم
وتوصياتهم حتى يتم الخروج
بأفضل نهج ممكن.

وتابع أن الطريقة المتبعة في
عملية تطوير األراضــي وتوفير
السكن للمواطنين ،غير مستدامة
وغير مجزية ،وذلك في ظل العجز
الذي تعانيه ميزانية الدولة.
وقـ ــال إن ال ـح ــل ل ـت ـجــاوز تلك
المعضلة يكمن في إشراك القطاع
الـخــاص والمطورين العقاريين
في تطوير األراضــي والمساكن،
حـيــث إن الـمـطــور يمتلك حلوال
وخبرة كافية في تنفيذ المشاريع
اإلس ـكــان ـيــة م ــن ب ـنــى تـحـتـيــة أو
عقارات سكنية ،بنماذج مختلفة
تتناسب مع احتياجات المواطن
وبأقل تكلفة ممكنة ،مشيرا الى
أن معظم دول العالم تعتمد على
ال ـم ـطــوريــن الـعـقــاريـيــن ف ــي هــذه
المسائل ،ويكون دور الدولة في
الرقابة عليها.
وأشــار إلى أن على المؤسسة
ت ـح ــري ــر األراضـ ـ ـ ـ ــي ،وتـسـلـيـمـهــا
للمطورين العقاريين ،ليتم تنفيذ
بنيتها التحتية والمرافق العامة

المؤسسة
لديها من
الدراسات ما
ّ
يكفي لحل
المشكلة

الفرحان

وبـ ـن ــاء ال ـم ـس ــاك ــن ل ـل ـمــواط ـن ـيــن،
وبأسعار محددة ومتفق عليها
م ـس ـب ـقــا ،وب ـم ــواص ـف ــات مـعـ ّـيـنــة
تناسب متطلبات المواطن.
وأردف أن دور الجهات األخرى
في إقــرار قانون الرهن العقاري
يــأتــي بـعــد ذل ــك ،وه ــو مــا أصبح
ملحة ،وذلك في ظل عدم
ضرورة ّ
ق ـ ــدرة ب ـنــك االئ ـت ـم ــان ع ـلــى منح
القروض للمواطنين.
ول ـ ـفـ ــت ال ـ ـ ــى أن ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
نــواب مجلس األمــة والمواطنين
لديهم مخاوف وفكرة سيئة عن

المانع لـ ةديرجلا  :أسعار الحديد استقرت مع عودة الحياة
•

«أغلب المواد ارتفعت خالل جائحة كورونا مما أثر على بناء بيت المواطن»
●

جراح الناصر

قال رئيس مجلس إدارة جمعية حماية
المستهلك ،مشعل المانع ،إن أسعار الحديد
استقرت في الفترة الحالية مع انخفاض
خـفـيــف بــاألس ـعــار ،م ـقــارنــة بــارتـفــاعــاتـهــا
القياسية قبل  4أشهر خالل أزمة الحديد.
وب ـ ّـي ــن ف ــي ت ـصــري ـحــه ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" أن
االنخفاض قليل ولــم يكن بصورة كبيرة
بشكل عــام ،وال يوجد ارتفاع عــال ،مبينا
أن سبب االنخفاض يعود الى عودة الحياة
الى طبيعتها ،حيث إن االرتفاعات السابقة
كانت نتيجة أزمة تفشي فيروس كورونا،
ً
في حين أنها حاليا في نهايتها بوجود
االنفراجة.
وعــدد أسـبــاب االنـخـفــاض ،فقال إن من
أبرزها قيام الدول المنتجة للحديد برفع

األساسية،
األسعار والقيم من مصادرها ّ
ك ـم ــا أن ال ـ ـمـ ــوزع ال ــرئ ـي ـس ــي تـ ـع ــذر بــرفــع
األسعار أنها كانت مسببة ،وجاءت نتيجة
ً
ارتفاع سعر المادة الخام عالميا ،بالتالي
ان ـع ـكــس ذلـ ــك ع ـلــى األسـ ـع ــار ف ــي ال ـســوق
ً
المحلي ،مشيرا الــى أن المسببات خارج
نطاق العرض والطلب.
وأكد أن أغلب المواد اإلنشائية ارتفعت
م ـثــل ال ـخ ـشــب أو الـ ـم ــواد ال ـك ـهــربــائ ـيــة أو
األص ـبــاغ ،مما أثــر على كلفة بـنــاء منازل
ال ـمــواط ـن ـيــن وال ـق ـي ــم اإلج ـم ــال ـي ــة ،نــاهـيــك
بارتفاع كلفة أجور العمالة ،بالتالي ّ
تحمل
المواطن لمبالغ كبيرة.
وأشار الى أن جمعية حماية المستهلك
قـ ــامـ ــت بـ ـ ـج ـ ــوالت ب ــالـ ـتـ ـع ــاون م ـ ــع وزارة
التجارة والصناعة ،للوقوف على أسعار
ال ـم ــواد فــي ال ـســوق الـمـحـلــي ومطابقتها

للكشوف ،حيث إن الجوالت تمت لمحاربة
االرتـ ـف ــاع الـمـصـطـنــع ف ــي األسـ ـع ــار ،وألن
الرفع المصطنع يعد مخالفة وفق قوانين
وزارة التجارة ،وذهب المفتشون الى تلك
الشركات للتأكد من عدم رفعهم لألسعار.
ي ــذك ــر أن وزارة الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة
أصدرت حزمة قرارات ساهمت في الحفاظ
على األسعار لمعظم مواد البناء ،ومن بين
تلك اإلجـ ــراء ات فــرض حظر على تصدير
وإعـ ـ ـ ــادة ت ـص ــدي ــر األس ـم ـن ــت واألخـ ـش ــاب
وحــديــد التسليح ،والـسـمــاح للمواطنين
بــاالسـتـيــراد الـمـبــاشــر لـلـمــواد ّاإلنـشــائـيــة
لــأغــراض الشخصية ،كما شنت حمالت
رقابية فــي األس ــواق ،فضال عــن اتخاذها
اإلجــراء ات القانونية بحق بعض المحال
التجارية الستغاللها األوض ــاع الراهنة،
ورفعها األسعار بصورة مصطنعة.

مشعل المانع

«البترول الوطنية» تحصل
على شهادة «تقييم االستدامة»

ّ
النهج المتبع
ً
حاليا يعد
ً
هروبا من
المسؤولية
وال يخدم
المواطن

الغانم

الطريقة
الحالية غير
مستدامة
واألمثل تسليم
تنفيذ المشاريع
للمطورين
الدغيشم

المؤسسة لديها
صالحيات
واسعة لم
تستغلها ويجب
تغيير مفهوم
المدن اإلسكانية

"الــرهــن ال ـع ـقــاري" ،وذل ــك نتيجة
لتجارب بعض ال ــدول ،موضحا
أنه يمكن إصدار تشريعات بهذا
ال ـشــأن تـنــاســب حــالــة المجتمع
الـكــويـتــي وت ـك ــون ه ـنــاك الـمــزيــد
من الضمانات التي تحفظ حقوق
المواطنين.
وقال الغانم إن حالة ميزانية
ال ـع ــام ــة ال ت ـس ـمــح ب ــاالس ـت ـم ــرار
بــال ـن ـظــام ال ـق ــائ ــم ح ــال ـي ــا ،وعـلــى
الحكومة اللجوء الى طرق ،أكثر
فعالية وأقل تكلفة ،وحل مشكلة
تملك المواطنين للسكن ،خاصة
ُّ
فــي ظــل ارتـفــاع أسـعــار العقارات
وتزايد أعداد المواطنين.

نجاح المطورين في مناطق ،مثل
ج ـنــوب ال ـس ــرة ،وال ـتــي أصبحت
ف ـي ـمــا ب ـع ــد م ــن أكـ ـث ــر ال ـم ـنــاطــق
النموذجية رغبة من المواطنين.
وأوضــح أن الدولة غير قادرة
عـلــى تــوفـيــر الـسـكــن للمواطنين
بمعزل عن القطاع الخاص ،كما
أن جزءا كبيرا من أسباب ارتفاع
األس ـ ـعـ ــار ال ـس ـك ـن ــي وال ـم ـش ــاك ــل
الـتــي تــواجـهـهــا الــدولــة هــو منع
الـ ـش ــرك ــات مـ ــن ال ـم ـس ــاه ـم ــة فــي
عمليات البناء.
وأفاد بأن هناك قوانين يجب
إقـ ــرارهـ ــا م ــع ال ـس ـم ــاح لـلـمـطــور
العقاري في بناء المساكن ،ومن
أهـمـهــا ق ــان ــون ال ــره ــن ال ـع ـقــاري،
الذي أصبح ضرورة في ظل عجز
بنك االئتمان على توفير القروض
للمواطنين.
وبـ ـ ّـيـ ــن ال ــدغ ـي ـش ــم أن ال ــره ــن
العقاري معمول به في معظم دول
العالم ،وله العديد من المميزات،
م ـن ـه ــا أن ـ ــه يـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي زي ـ ــادة
قــدرة المواطن على تملك منزله
ُّ
الخاص ،وتقليل مدة االنتظار في
طابور بنك االئتمان ،كما يتيح
القانون فرصة للبنوك الستخدام
ال ـس ـي ــول ــة ال ـفــائ ـضــة لــدي ـهــا في
السوق المحلي ،إضافة الــى أنه
سيخفف الضغط عن الميزانية
العامة للدولة.

ان ـه ــا م ــن ال ـج ـهــات الـمـغـلـقــة وال
ت ـشــارك الـمـخـتـصـيــن فــي توفير
المساكن للمواطنين.
وب ـ ـ ّـي ـ ــن ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــداد أن ـ ـ ـ ــه ي ـج ــب
تغيير مفهوم الـمــدن اإلسكانية
ب ــال ـت ـع ــري ــف ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،عـ ـل ــى أن
ت ـت ـض ـم ــن م ـ ـسـ ــاحـ ــات م ـت ـن ــوع ــة
م ــن الـ ـعـ ـق ــارات ت ـت ـيــح ل ـل ـمــواطــن
االخـ ـتـ ـي ــار ،إض ــاف ــة ال ـ ــى وج ــود
خــدمــات داع ـمــة لـهــذه ال ـمــدن من
مجمعات تجارية وفنادق ومرافق
حكومية.
وأشــار الى أن ذلك لن يتم في
ظل النهج المتبع حاليا والبطء
التي تعانيه المؤسسة في تنفيذ
الـمـشــاريــع ،إذ بإمكانها إش ــراك
المطورين في هذه العملية ،ولكن
ذلك أيضا يتطلب تضافر جهود
الجهات األخرى كافة.
وت ــاب ــع أن تـخـفـيــض تكاليف
البناء يتطلب من الجهات األخرى
ف ـتــح بـ ــاب االسـ ـتـ ـي ــراد م ــن م ــواد
البناء ،وتوفير األيــدي العاملة،
وبالتالي تنخفض تكلفة البناء
على المطور ،وفي نهاية المطاف
سـيـنـعـكــس ذلـ ــك ع ـلــى ال ـمــواطــن
وقدرته على الشراء.
وعـ ّـلــق ال ـش ــداد بــأنــه ال توجد
أزم ــة إسـكــانـيــة فــي ال ـكــويــت ،بل
ي ــوج ــد خـ ـل ــل فـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل مــع
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ال ــذي ــن تــوج ـهــوا
نـحــو الـقـطــاع الـسـكـنــي ،إذ يجب
وضع قوانين وتشريعات تضبط
التملك في هذا القطاع.
وأوضح أن القضية اإلسكانية
متصلة بمعظم جـهــات ا لــدو لــة،
وينبغي عليها التكاتف لحلها،
حيث إن توفير األرض مع ارتفاع
تكاليف البناء يعد أيضا مشكلة
ويجب عدم تجاهلها.

نماذج عمل
وذك ــر رئ ـيــس ات ـح ــاد وسـطــاء
العقار ،عبدالعزيز الدغيشم ،أنه
ال بـ ّـد من االعـتــراف بــأن الطريقة
الحالية المتبعة من "السكنية"،
غير مستدامة ،وتواجه العديد من
بد من اتخاذ طرق
المشاكل ،وال ّ
أخرى أكثر جدوى.
وق ـ ــال الــدغ ـي ـشــم إن الـطــريـقــة
الـمـثـلــى ه ــي تـسـلـيــم الـمـشــاريــع
اإلس ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة الـ ـ ـ ــى الـ ـمـ ـط ــوري ــن
الـ ـعـ ـق ــاريـ ـي ــن ،ح ـي ــث إن ال ـس ــوق
الـمـحـلــي يـفـتـقــر إل ــى الـمـطــوريــن
العقاريين ،مؤكدا امتالك المطور
ال ـس ــرع ــة ف ــي تـنـفـيــذ ال ـم ـشــاريــع
اإلسكانية وتقديم أفضل نماذج
ع ـ ـمـ ــل ،وب ـ ــأسـ ـ ـع ـ ــار م ـن ـخ ـف ـض ــة،
مـقــارنــة بــالـمـشــاريــع ال ـتــي تقوم
بها الحكومة.
وأكـ ـ ـ ــد أن الـ ـمـ ـط ــور يـ ـع ـ ّـد مــن
الـ ـعـ ـن ــاص ــر األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ال ـم ـه ــم
توافرها فــي الــدولــة ،مشيرا إلى
أن هناك العديد من األمثلة على

مفهوم المدن
مــن جـهـتــه ،ق ــال نــائــب رئـيــس
اتحاد ّ
مقيمي العقار ،عبدالعزيز
ال ـ ـشـ ــداد ،إن ال ـمــؤس ـســة ال ـعــامــة
لـ ـ ـل ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة ال ـ ـس ـ ـك ـ ـن ـ ـيـ ــة ل ــديـ ـه ــا
صــاحـيــات واس ـع ــة ،إال أن ـهــا لم
تـسـتـغــل تـلــك ال ـصــاح ـيــات ،كما

الشداد

أسعار صرف العمالت العالمية

إلنجازها المبنى الفني بمصفاة ميناء عبدالله

وليد البدر وفريق عمل الشركة خالل التكريم
حـصـلــت ش ــرك ــة ال ـب ـتــرول
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة عـلــى
شهادة المنظومة العالمية
لتقييم االستدامة ( )GSASفي
التصميم والبناء بمستوى
أداء  3نجوم ،والتي تمنحها
المنظمة الخليجية للبحث
والـتـطــويــر ( ،)GORDنظير
إنجاز المبنى الفني بمصفاة
مـ ـيـ ـن ــاء عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـت ــاب ـع ــة
للشركة.
وب ـ ـهـ ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،أك ــد
ن ــائ ــب ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
للخدمات المساندة والناطق
الرسمي للشركة ،عبدالعزيز
ا ل ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـي ـ ـ ــج ،أن "ا ل ـ ـ ـب ـ ـ ـتـ ـ ــرول
الوطنية" حرصت على بناء
هــذا المشروع وفــق تصميم
يـ ــراعـ ــي أفـ ـض ــل مـ ـم ــارس ــات
ً
االس ـ ـتـ ــدامـ ــة ،وانـ ـط ــاق ــا مــن
جـ ـ ـه ـ ــوده ـ ــا ال ـ ـسـ ــاع ـ ـيـ ــة إلـ ــى
تحقيق أهداف رؤية الكويت
.2035
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ــدع ـ ـ ـيـ ـ ــج أن
المشروع يستفيد من "نظام
إدارة المباني" الــذي يخلق
ً
فرصا متطورة لتعزيز كفاءة
الطاقة والـمــرافــق ،مــن خالل

االستخدام األمثل للموارد،
وتعزيز كفاءة عمل المعدات
واألنـظـمــة فــي جميع أنـحــاء
المبنى ،وهو ما يساهم في
ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ال ـب ـي ـئــة على
أساس مستدام.
ً
واحـتـفــاال بهذا اإلنـجــاز،
ق ـ ـ ـ ـ ــدم م ـ ـ ــؤس ـ ـ ــس ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس
م ـج ـل ــس إدارة ا ل ـم ـن ـظ ـمــة
الخليجية للبحث والتطوير
 GORDد .يـ ــو سـ ــف ا ل ـح ــر
ال ـ ـت ـ ـه ـ ـن ـ ـئـ ــة لـ ـ ـ ـ ـ "ال ـ ـ ـب ـ ـ ـتـ ـ ــرول
ً
الــوط ـن ـيــة" ،م ـنــوهــا إل ــى أن
الـمـنـظـمــة بــوص ـف ـهــا هيئة
مستقلة ال عـتـمــاد المباني
الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــراء ،ت ـف ـخ ــر بـمـنــح
شهادة االستدامة الخاصة
ب ــال ـم ـب ـن ــى الـ ـفـ ـن ــي ل ـشــركــة
البترول الوطنية الكويتية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن دول ـ ـ ــة
الـكــويــت ت ـبــذل مـنــذ سـنــوات
ج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــودا م ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة ن ـح ــو
ُّ
التحول األخضر ،حيث تلعب
شركات رائــدة مثل البترول
ً
ً
الــوط ـن ـيــة دورا ف ــاع ــا على
طريق تحقيق هذا الهدف.

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

شيران يصاب بـ «كورونا» قبل صدور ألبومه
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كشف نجم البوب البريطاني الشهير إد شيران عن إصابته بكورونا،
قبل أقل من أسبوع من صدور ألبومه الجديد.
وكتب المؤلف والمغني ،الذي اشتهر بسبب أغنية " "Shape of youسنة
 ،2017على حسابه في "إنستغرام"" ،أريد أن أقول لكم بإيجاز إنني لألسف
مصاب بكورونا ،وســوف أعــزل نفسي ،وسيتعذر علي اإليـفــاء شخصيا
بالتزاماتي في الوقت الراهن ،وسأحاول أن أقدم أكبر عدد من المقابالت
والعروض من منزلي في سافلك بإنكلترا".
ومن المفترض أن يصدر ألبوم شيران الجديد الجمعة المقبل ،وكان قد
أعد لمقابالت وعــروض بهذه المناسبة ،ويشكل األلبوم عــودة المغني إلى
الساحة الفنية التي انقطع عنها لفترة بعد والدة ابنته في صيف عام ،2020
من زوجته شيري سيبورن.
يذكر أن شيران أحيا عرضا في  17الجاري بلندن ،خالل حفل تسليم جوائز
" ،"Earthshotمن أجل المناخ المنظم ،برعاية األمير وليام.
(أ ف ب)

شيران وزوجته

تايلر يخسر معركته مع السرطان

« »Duneيحقق  40مليون
دوالر في  3أيام

رحل الممثل جيمس مايكل تايلر ،الذي
أدى دور مدير المقهى غانثر في المسلسل
الشهير " ،"Friendsعــن  59عــامــا ،بـعــد أن
خسر معركته مع السرطان بعد  3سنوات
من اكتشاف إصابته.
وقال  ،Warner Bros. TVفي بيان رثائه،
إن "ال ـع ــال ــم عــرفــه بـ ــدور غــان ـثــر (ال ـصــديــق
السابع) في مسلسل  ،Friendsلكن محبيه
عرفوه ممثال وموسيقيا ومناصرا يذكي
الوعي بمرض السرطان وزوجا محبا".
وشـ ــارك تــايـلــر فــي نـحــو  150حـلـقــة من
الـمـسـلـســل الـشـهـيــر عـلــى ام ـت ــداد مــواسـمــه
العشرة ،مؤديا دور مدير مقهى "سنترال
برك" ،حيث عهد األصدقاء على االجتماع،
ومغازال ريتشل (جينيفر أنيستون) ،ومثل
أيضا في مسلسالت أخرى ،منها "سكرابز"
و"سابرينا ذي تينايدج ويتش" و"مودرن
ميوزيك".
وكـشــف تــايـلــر فــي يــونـيــو الـمــاضــي عن
تـشـخـيــص إصــاب ـتــه بـمــرحـلــة مـتـقــدمــة من
(أ ف ب)
السرطان الذي بلغ عظامه.

الفيلم مأخوذ عن سلسلة خيال علمي شهيرة

جيمس مايكل تايلر

بالدوين يواسي أسرة هالينا هاتشينز
ملصق الفيلم
حصد فيلم "  ،"Duneا لـمــأ خــوذ عــن سلسلة خـيــال علمي شهيرة للكاتب فرانك
هــر بــرت 40.1 ،مليون دوالر فــي شـبــاك ا لـتــذا كــر بعطلة نهاية األ سـبــوع فــي أميركا
ا لـشـمــا لـيــة ،بينما ا عـتـبــر بــدا يــة قــو يــة بالنظر ال سـتـمــرار جــا ئـحــة كــو فـيــد  ،19وأل نــه
عــرض فــي  4125دار عــرض سينمائي ،وأ يـضــا و فــي ذات ا لـتــو قـيــت ،مـثــل كــل أ فــام
وارنر بروس في  ،2021على خدمة "إتش بي أو ماكس" ،وهو ما قد يستقطع قسما
من مبيعات التذاكر.
لكن وفي نقطة تحول لالستوديو ،تمكن الفيلم من جمع أكبر إيرادات إجمالية
في  3أيام لوارنر بروس منذ بدأت الشركة سياسة عرض األفالم في دور العرض
وعلى خدمة البث في ذات التوقيت ،والفيلم السابق الذي كان يحتل الصدارة هو
فيلم ( Godzilla VS Kongغودزيال ضد كونغ) ،إذ حقق في أول عطلة نهاية أسبوع
 31مليون دوالر في أبريل.
وقال رئيس التوزيع المحلي في "وارنر بروس" جيف جولدستين ،أمس األول،
"أنا أبتسم ...أصحاب دور العرض متحمسون .وأفضل جزء هو أن الجمهور يحب
ما يشاهد .يحب خبرة الشاشة الكبيرة .كانت عطلة نهاية أسبوع رابحة لمحبي
األفالم".
لكن أداء " ،"Duneوهو جزء أول من سلسلة ،في شباك التذاكر بشكل عام وعلى
خــد مــة ا لـبــث هــو ا ل ــذي سيحسم مصير إ نـتــاج ا لـجــزء ا لـثــا نــي بالنظر إ لــى ميزانية
إنتاجه الضخمة التي بلغت  165مليون دوالر.
و يــروي الفيلم قصة بول أترايدس ،ا لــذي يــؤدي دوره تيموثي تشاالميت ،وهو
شــاب منح فــر صــة استثنائية حين يتم و ضــع مقاليد ثــروة عائلته القوية بشكل
متزايد في يديه من قبل والده "أوسكار إسحاق" ،ووالدته الكاهنة المحاربة "ريبيكا
فيرغسون" ،وشارك في الفيلم مجموعة من النجوم أمثال زيندايا وجوش برولين
وديف باوتيستا وخافيير بارديم وستيالن سكارسجارد.
و مــن األ ف ــام ا لـتــي عــر ضــت أ يـضــا لـلـمــرة األو ل ــى ب ــدور السينما فــي عطلة نهاية
األسبوع فيلم مغامرات ديزني ( )Runes Gan Rongالذي حصد  7.3ماليين دوالر
فــي  3560دار عــرض فــي أ مـيــر كــا الشمالية ،و عـلــى ا لــر غــم مــن اال سـتـقـبــال اإليجابي
للفيلم فإنه احتل المركز الخامس في شباك التذاكر بعد أفالم عرضها مستمر من
أسابيع سابقة.
وفي المركز الثاني لكن بفارق كبير جاء فيلم ( Halloween Killsالهالوين يقتل)،
مــن إ نـتــاج يونيفرسال ،إذ حقق  14مليون دوالر فــي ثاني عطلة نهاية األسبوع
لعرضه بتراجع  71في المئة عن أول أسبوع ،وحصد الفيلم حتى اآلن  73مليونا
في أميركا الشمالية ،بما يعني نجاحا كبيرا للفيلم الذي لم تتخط ميزانية إنتاجه
 20مليونا.
أما أحدث أفالم سلسلة جيمس بوند ( )No time to dayأو "ال وقت للموت" من
إنتاج "إم جي إم" فقد جاء في المركز الثالث بتحقيق  11.8مليون دوالر ،بما رفع
إجمالي ما حصده محليا إ لــى  120مليونا ،وحقق فيلم Venom: Let There Be
 ،Carnageوهو الجزء الجديد من السلسلة ،المركز الرابع بـ 9.1ماليين في شباك
التذاكر بين يومي الجمعة واألحد ،وبعد  4أسابيع من عرضه حصد الفيلم حتى
اآلن  181مليونا.
(رويترز)

بالدوين ومات هاتشينز

حــرص الممثل أليك بالدوين على مواساة
أســرة المصورة السينمائية التي قتلها خطأ
أثناء تصوير فيلمه ،بينما ظهرت المزيد من
التقارير حــول مـمــارســات مثيرة للقلق أثناء
تصوير فيلم "."Rust
وشــوهــد بالدوين وقــد بــدت عليه الصدمة
أم ــام فندق بــواليــة نيو مكسيكو وهــو يعانق
مات هاتشينز ،زوج الراحلة هالينا هاتشينز،
وابنهما البالغ  9سنوات ويتحدث لهما.
وقال بالدوين ( 63عاما) إنه مصدوم وحزين
السلطات في
جدا على وفاة هاتشينز ،وذكرت
ُ
سانتا ُ فيه أن هالينا هاتشينز ( 42عاما) قتلت
بينما أصيب المخرج السينمائي جويل سوزا
بالرصاص عندما أطلق بالدوين ذخيرة حية
من مسدس جرى تسليمه له ُ وإبالغه أنه غير
محشو بالرصاص .وفي بيان قرئ في وقفة على
ضوء الشموع لنعي مديرة التصوير السينمائي،
وصف مات هاتشينز موت زوجته الراحلة بأنه
"خسارة فادحة".
(رويترز)

دانغاريمبغا حصدت جائزة السالم
من «فرانكفورت الدولي»

ريبيكا فيرغسون

تـعــد جــائــزة ال ـس ــام ،الـتــي يمنحها اتـحــاد
تجارة الكتب األلمانية في معرض فرانكفورت
الدولي للكتاب كل عام ،واحدة من أرفع الجوائز
التي يقدمها المعرض ألبرز الكتاب العالميين،
وكانت من نصيب الكاتبة والمخرجة تسيتسي
دانغاريمبغا من زيمبابوي ،وتقدر ب ــ 25ألف
يورو.
وتطرقت الكاتبة ،فــي خطاب التكريم ،إلى
تبعات االستعمار البريطاني في بلدها ،داعية
إل ــى التغلب على الـطــرق النمطية فــي تعامل
أوروبا مع إفريقيا.
جاء ذلك في نهاية فعاليات الدورة الـ 73من
معرض فرانكفورت الدولي للكتاب ،الذي يعد
أكـبــر مـعــرض مــن نــوعــه فــي الـعــالــم ،ونـظــم في
نسخة هذا العام حضوريا بعد انقطاع دام أكثر
من عام ونصف بسبب كورونا ،واستقبل  70ألف
زائر من  105دول ،وحلت كندا ضيف شرف على
المعرض ببرنامج واسع من اإلصدارات األدبية
(د ب أ)
والشعرية الجديدة.

تتويج دانغاريمبغا

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ّ
ً
مهنيا  :يتطلب عملك الكثير مــن الحكمة
والرصانة وأنت تمتلك االثنين.
ً
عاطفيا :إذا بدأت حياتك بالحب فينبغي
أن تكملها بالطموح.
ً
اجتماعيا :الحقد يقتل صاحبه فال تدعه
يطرق باب قلبك.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
مـهـنـيـ ًـا :اسـ ـ َـع إل ــى تـصـحـيــح ّ
أي خطأ
ارتكبته في عملك قبل محاولة تبريره.
ً ّ
عاطفيا :كلما كانت عالقتك العاطفية
ناجحة فإنها ّ
تسهل حياتك الباقية.
ً
اجتماعيا :كــي تلقى احـتــرام اآلخرين
وتقديرهم ينبغي عليك أن تفعل المثل.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــا :االنـهـمــاك فــي الـعـمــل إلــى درجــة
إهمال واجباتك األخرى فيه ضرر.
ً
عاطفيا :ابتعد عن الرتابة في تعاطيك
مع الشريك وازرع حوله بعض الفرح.
ً
ً
اجتماعيا :تهتم كثيرا بالمديح وتريد أن
ً
يتكلم الناس دائما عنك.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
ً ّ
مهنيا :لكل واحد منا عيوب قد تؤخره
في عمله فحاول إصالح عيوبك.
ً
عاطفيا :مقياس ّ
محبتك لشريك حياتك
ّ
هو أال يكون لها مقياس.
ً
اجـتـمــاعـيــا :أس ــدل الـسـتــار عـلــى مــا هو
حزين في حياتك وانفتح على جمالها.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :استفد من مرحلة الشباب قــدر ما
تستطيع فهي األجمل.
ً
عاطفيا :ضع يدك في يد الحبيب بثقة فلن
يقف أحد في دربكما.
ً
اجتماعيا :الحياة عبء ثقيل؛ إن لم نعرف
كيف نعيشها بفرح وانفتاح.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
مهنيا :أحيانا يأتي الدهر عليك بالكدر
ّ
فاصبر عليه في عملك فيتغير.
ً
عاطفيا :تبادل اآلراء بهدوء مع الحبيب
يبعد المشاكل عن أجوائكما.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :كــن جـمـيــا ت ـ َـر كــل مــا حولك
ً
ّ
جميال واطرد التشاؤم من مخيلتك.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
ّ
مـهـنـيــا :تــأه ــب إلن ـجــاز م ـشــروع ستكون
ً
نتائجه مثمرة جدا.
ً
ً
عاطفيا :األفالك تقسو عليك عاطفيا وتقفل
ً
أمامك جميع األبواب حاليا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تـضـمــر الـشــر بقلبك ألحــد
واذهب إلى مصارحة من أساء إليك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مـهـنـيــا :إذا كـنــت تـتـخـ ّـبــط ف ــي أشـغــالــك
ّ
فنظمها وابدأ باألولويات منها.
ّ
ً
عــاطـفـيــا :ي ـحــز فــي قـلـبــك أن ت ــرى رفيق
ً
حياتك حزينا فاغمره بحنانك.
ً
اجتماعيا :الـخــوف مــن المصيبة أســوأ
بكثير من وقوعها فاتكل على الله.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :يعرض عليك مشروع سفر أليام
ً
قليلة والجواب قد يكون إيجابيا.
ً
عاطفياّ :
تمران بظروف قاسية ُيمتحن
فيها ّ
حبكما.
ً
اجتماعيا :مــن ال يـعــرف قيمة الحياة
ّ
التي بين يديه فإنه ال يستحقها.
رقم الحظ.27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ّ
ً
ً
مهنيا :ال تكن نــاكــرا لجميل مــن علمك
المهنة ّ
وقدم له االحترام.
ّ
ً
عاطفيا :اجعل كــل خطوة مــع الحبيب
خطوة نحو سعادتكما.
ً
ً
ً
اجتماعيا :ضع أمام عينيك أمرا واحدا:
ً
أريد أن أعيش هذه الحياة سعيدا.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :أحد زمالء العمل يضايقك ألسباب
ً
تجهلها فصارحه سريعا.
ً
ً
عاطفيا :إذا كان الحبيب جاهال بما تفعله
فاشرح له كي يرتاح.
ً
اجتماعيا :الحياة رواية قصيرة ال تعرف
متى خاتمتها فاعرف كيف تقرأها.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا :األماني في ّ
مخيلتك كثيرة وسوف
ّ
ً
يتحقق بعضها قريبا.
ً
عاطفيا :المصداقية مع شريك العمر هي
أحد مداميك النجاح في حياتكما.
ً
اجتماعيا :الناس هم أهم العناصر الذين
تتواصل معهم فأحسن االختيار.
رقم الحظ.22 :

مزاج

١٤
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الجندي :شكلي يعجبني ولم أخضع ألي عملية تجميل

«تفاعل الجمهور مع صوري األخيرة أسعدني»
عبرت الفنانة نادية الجندي عن سعادتها بردود األفعال األخيرة على جلسات التصوير التي
خضعت لها نهاية فصل الصيف ،ونشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل االجتماعي.
وأكدت الجندي ،في حوار مع "الجريدة" ،استعدادها للعودة إلى الدراما التلفزيونية من خالل
مشروع جديد تعمل على تحضيره من دون التقيد بموعد عرضه سواء في شهر رمضان أو خارجه،
وفيما يلي التفاصيل:
القاهرة  -هيثم عسران

● أثـ ـ ــارت ج ـل ـســة ال ـت ـصــويــر
األخيرة لك ردود فعل كبيرة على
مواقع التواصل االجتماعي ،كيف
وجدت األمر؟
 تابعت بعض ما نشر بالفعل،وهي جلسة تصوير جديدة قمت
بها في نهاية الصيف ،وسعدت
بردود الفعل عليها ،خاصة أنها
الق ــت اسـتـحـســان ق ـطــاع عــريــض
م ــن الـجـمـهــور ف ــور نـشــرهــا عبر
حـ ـس ــاب ــات ــي ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ،وجـ ــرى
تداولها على نطاق واسع ،وإعادة
نـشــرهــا ب ــأرق ــام كـبـيــرة ف ــي فـتــرة
زمنية وجيزة جدا.
● تعليقات الفتيات تحديدا
ارتبطت بحفاظك على رشاقتك؟

أعود للدراما
بعمل جديد وال
يشغلني توقيت
العرض

 بالفعل التعليقات تناولتأمورا عدة ،لكني ال أفعل أي شيء
خ ـ ــارق ،ول ـك ــن أح ـ ــاول أن أعـيــش
حياتي بشكل طبيعي ،وأن أحافظ
على صحتي ســواء فيما يتعلق
بانتظام مواعيد النوم أو تناول
الوجبات بشكل خفيف أو الحفاظ
على بشرتي بـعــدم اإلس ــراف في
استخدام مستحضرات التجميل،
إض ــاف ــة إل ــى م ـمــارســة الــريــاضــة
وع ـ ـ ـ ــدم ت ـ ـن ـ ــاول أي مـ ـش ــروب ــات
م ـ ـضـ ــرة ،وهـ ـ ـ ــذه الـ ــرشـ ــاقـ ــة ج ــزء

أساسي من شخصيتي وجزء من
شخصيتي كممثلة تسعى ألن
تبقى أمام جمهورها في أفضل
صــورة ،هــذا بجانب ممارستي
للرياضة بشكل منتظم ،والتي
تعتبر جــزء ا من روتين حياتي
اليومي.
● ل ـكــن ال ـب ـعــض ت ـح ــدث عن
إج ــرائ ــك ع ـم ـل ـيــات تـج ـمـيــل فــي
الفترة األخيرة؟
 ه ــذا األمـ ــر ل ـيــس صحيحاعلى اإلطالق ،وال يتجاوز كونه
ش ــائـ ـع ــة م ـ ــن ضـ ـم ــن ش ــائ ـع ــات
ع ــدي ــدة تــاح ـق ـنــي دائ ـ ـمـ ــا ،ول ــم
اعد أهتم بها أو حتى أرغب في
التعليق عليها ،فلم أخضع ألي
ع ـم ـل ـيــات تـجـمـيــل ف ــي ح ـيــاتــي،
وشكلي لم يتغير بأي من مراحل
ح ـيــاتــي ،وأرى أن ـنــي ل ـســت في
حاجة إليها لكني بحاجة دائمة
للحفاظ على صحتي ،واليوم من
خالل الصور ،سواء في األعمال
الـفـنـيــة أو ال ـب ــرام ــج ،يـمـكـنــك أن
تـ ـ ـع ـ ــرف مـ ـ ــن يـ ـ ـج ـ ــري ع ـم ـل ـي ــات
الـ ـتـ ـجـ ـمـ ـي ــل ب ـ ـس ـ ـبـ ــب اخ ـ ـتـ ــاف
المالمح ،فاألمر لم يعد صعبا.
● هـ ـ ـ ــل م ـ ـع ـ ـنـ ــى ذ لـ ـ ـ ـ ــك أ ن ـ ــك
ترفضين عمليات التجميل؟

 كل شخص حر فيما يريد أنيفعله ،ال أص ــادر على أحــد وكل
ش ـخ ــص ل ــدي ــه ق ـن ــاع ــات ــه وآراؤه
ف ــي ال ـح ـي ــاة ،بــالـنـسـبــة ل ــي أحــب
أن اك ــون ن ــادي ــة ال ـج ـنــدي ولـيــس
شخصا آخ ــر ،وهــو مــا يجعلني
أحرص على أن أكون مميزة ،وال
أج ــد نـفـســي م ـض ـطــرة لـعـمـلـيــات
التجميل ،فقد يتم الخضوع لها
لمعالجة مشكلة ما ،لكن الحمدلله
لم أضطر لها ولم أفكر فيها يوما،
وأشعر بالرضا دائما عن شكلي
في مختلف مراحل حياتي.
● ه ــل ش ـع ــرت بــال ـض ـيــق من
بعض التعليقات غير االيجابية
على الصور األخيرة؟
 دائ ـمــا هـنــاك أع ــداء الـنـجــاح،وهؤالء اعتدت منهم على االنتقاد
ومحاولة افساد أي نجاح يحدث،
واآلن يمكن أن تــراهــم مــن خــال
ح ـســابــات مـجـهــولــة ع ـبــر مــواقــع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،ل ـكــن لم
اعــد اسمح لهم بإفساد فرحتي،
يكفي أن اقول لك إن هناك الكثير
من الرسائل التي وصلتني ليس
مــن مـصــر فـقــط ولـكــن مــن الــوطــن
العربي بالكامل ،والـصــور ظلت
مـ ـتـ ـص ــدرة ال ـت ــري ـن ــد لـ ـع ــدة أيـ ــام
بالرغم من أنها اتسمت بالبساطة
وعدم المبالغة ،وهناك حالة من
الـتـقــديــر بيني وبـيــن جـمـهــوري،
فلماذا أشغل نفسي بمن يريد أن
يضايقني؟
● ث ـمــة تـعـلـيـقــات رب ـط ــت بين
الصور والعمر ،كيف وجدتها؟
 ال ـع ـمــر بــالـنـسـبــة ل ــي مـجــردرق ـ ــم ،وهـ ـن ــاك م ـع ـلــومــات كـثـيــرة
م ـغ ـل ــوط ــة عـ ــن ح ـي ــات ــي الس ـي ـمــا
تاريخ ميالدي ،وهناك حسابات
مزيفة تنتحل اسمي رغم حرصي
على التواصل مع جمهوري عبر
حساباتي الرسمية ،لــذا أتحرك
قضائيا ضد من يقومون بتشويه
ص ــورت ــي عـبــر ب ــاغ ــات للجهات
المعنية ،وهناك بالفعل صفحات
جرى إغالقها كانت تحمل اسمي
وليس لي عالقة بها.
● م ــاذا عــن مشاريعك الفنية
الجديدة في الفترة الحالية؟
 لدي عمل درامي جديد أعملعليه فــي الــوقــت الحالي لكن من
دون اسـتـعـجــال ،خــاصــة أنـنــي ال

الجندي مع نجمات «سكر زيادة»

نادية الجندي
أش ـغ ــل ن ـف ـســي ب ـمــوعــد ال ـعــرض
سـ ـ ــواء ف ــي رمـ ـض ــان أو خ ــارج ــه
لكن يهمني أن أعــود بعمل جيد
وقوي.
● لـكــن األع ـمــال الــدرامـيــة في
رمضان تحظى بفرصة أكبر في
المشاهدة؟
 العمل الجيد درامـيــا يمكنهأن يفرض نفسه بأي وقت ،وهذه
ق ـن ــاع ــات ــي ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،وس ـبــق
أن خـ ـض ــت الـ ـتـ ـج ــرب ــة ب ـع ــرض
مسلسلي "أسرار" خارج رمضان
وحقق نجاحا كبيرا ،وكان بداية
لـتـشـجـيــع الـكـثـيــر م ــن الـفـنــانـيــن
على خوض نفس التجربة وعدم
عــرض األعـمــال التي تنتمي إلى
درامـ ـ ــا ال ـ ـ ــ 30ح ـل ـقــة ف ــي ال ـس ـبــاق
الرمضاني فحسب.
● وبالنسبة للسينما؟
 أش ـ ـ ـتـ ـ ــاق ل ـل ـس ـي ـن ـم ــا وهـ ــيدائـمــا فــي تفكيري ،لكن عودتي
لـهــا يـجــب أن تـكــون بعمل يليق
بـتــاريـخــي ومـكــانـتــي ،وشــاهــدنــا
الظروف الصعبة التي مرت بها
السينما خالل السنوات الماضية،
هناك اآلن أعمال جيدة وأتمنى

أن اجد العمل الذي استطيع من
خالله العودة بأسرع وقت.
● هــل الـنـجــاحــات الـتــي قمت
بتحقيقها من قبل تضع عوائق
أمام عودتك؟
 ال اعـتـبــرهــا عــوائــق لـكــن معكــل خ ـطــوة تـقــدمـهــا ت ـكــون هناك
ضـ ـ ـ ـ ــرورة ب ـ ـ ــأن ت ـ ـكـ ــون ال ـخ ـط ــوة
التالية أكثر دقة وفيها استفادة
م ــن ال ـم ــاض ــي ،وت ــاري ـخ ــي الـفـنــي
يجعلني أفكر جيدا قبل الموافقة
عـلــى خ ــوض أي تـجــربــة جــديــدة
حتى ال تكون أقــل في المستوى
الـفـنــي ،إضــافــة إل ــى أن القضايا
التي قمت بمناقشتها في أعمالي
لـمـســت الـجـمـهــور وســاهـمــت في
طــرح أفكار مسكوت عنها ،وهو
م ــا جـعـلـهــا تـعـيــش حـتــى ال ـيــوم،
وكــل هــذه األمــور تجعلني اليوم
أف ـكــر ج ـيــدا قـبــل ال ـش ــروع فــي أي
عمل جديد ،فهناك مسؤولية على
عاتقي بالمحافظة على تاريخي،
وثـقــة مــن الـجـمـهــور فـيـمــا اقــدمــه
يجب أن أحافظ عليها ،فأعمالي
بــالـسـيـنـمــا رغ ــم غ ـيــابــي ال ت ــزال
تعرض وتلقى رد فعل مع األجيال
الـجــديــدة الـتــي لــم تـشــاهــدهــا في
الصاالت.

ارتباك خريطة اإلنتاج في مصر يؤخر تحضيرات الموسم الرمضاني

ً
أعمال محدودة حجزت مكانها مبكرا وتحضيرات المشاريع ال تزال قائمة

القاهرة  -هيثم عسران

غادة عبد الرازق

ب ـعــد غ ـيــابــه ع ــن الـســاحــة
ال ـف ـن ـي ــة ل ـم ــا يـ ـق ــرب مـ ــن 10
س ـ ـ ـنـ ـ ــوات يـ ـ ـع ـ ــود الـ ـمـ ـخ ــرج
م ـ ـح ـ ـمـ ــد ف ـ ـ ــاض ـ ـ ــل ،ال ـم ـل ـق ــب
بـ ـعـ ـم ــدة الـ ـمـ ـخ ــرجـ ـي ــن ،إل ــى
الــدرامــا التلفزيونية ،حيث
ات ـ ـ ـفـ ـ ــق م ـ ـ ــع شـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـعـ ـي ــن
لإلنتاج على تنفيذ مسلسل
"ال ـض ــاح ــك ال ـب ــاك ــي" نجيب
الريحاني ،لمصلحة الشركة
المتحدة ،ومن تأليف الكاتب
واإلعالمي محمد الغيطي.
وتستعد الشركة المنتجة
ل ـت ــوف ـي ــر أفـ ـض ــل ال ـع ـنــاصــر
ال ـف ـن ـي ــة وال ـت ـق ـن ـي ــة وأح ـ ــدث
أدوات ص ـ ـنـ ــا عـ ــة ا لـ ـ ــدرا مـ ـ ــا
العالمية ،ألن المسلسل ليس
فقط يتناول سيرة الريحاني
مـنــذ طـفــولـتــه حـتــى رحـيـلــه،
بل يرصد بالتفصيل تاريخ
مصر خــال أكثر مــن نصف
ق ــرن ،ويـسـتـعــرض األح ــداث
الوطنية وكيف كانت مصر
فــي عصرها الــذهـبــي منارة
الـ ـف ــن واإلب ـ ـ ـ ـ ــداع وق ـب ـل ــة كــل
الجنسيات.
وي ــؤك ــد ال ـم ـس ـل ـســل عـلــى
مـ ـح ــور ال ـ ــوح ـ ــدة ال ــوط ـن ـي ــة
وال ـت ـســامــح الــدي ـنــي وقـبــول
اآلخر ،وهي القيم والمبادئ
ال ـتــي قــامــت عـلـيـهــا سبيكة
المجتمع المصري المتحضر
كــأحــد أه ــم ق ــوة الشخصية
ال ـ ـم ـ ـص ـ ــري ـ ــة ،كـ ـ ـم ـ ــا ي ــرص ــد

محمد فاضل
الشخصيات الفنية والوطنية
مــن مشاهير المرحلة ،والذين
شـ ـكـ ـل ــوا قـ ـ ــوة مـ ـص ــر ال ـن ــاع ـم ــة
ومكانتها بين العالم ،لتذكير
األج ـ ـيـ ــال الـ ـج ــدي ــدة ،وتـشـكـيــل
وعيهم بـتــاريــخ ونهضة األمــة
المصرية.
ويعلن المخرج الكبير محمد
فــاضــل تـفــاصـيــل ال ـع ـمــل خــال
األيـ ــام الـمـقـبـلــة ،وتــؤكــد شــركــة
العين أن فاضل لم يستقر بعد
عـلــى الـمـمـثــل ال ــذي ي ــؤدي دور
الريحاني أو فــر يــق الممثلين،
ومـ ــا ن ـشــر ع ــن تــرش ـيــح بعض
الـمـمـثـلـيــن غـيــر صـحـيــح ،لكنه
اخ ـت ــار د .ســام ـيــة عـبــدالـعــزيــز
للمالبس ،والمهندس رمسيس
ن ـب ـيــل س ـل ـيــم ل ـل ــدي ـك ــور ،وج ــار
اختيار الفنيين.

مهرجان شرم الشيخ يكرم داود
حسين عن مسيرته المسرحية
اخ ـ ـتـ ــار مـ ـه ــرج ــان ش ــرم
ا لـشـيــخ للمسرح الشبابي
ا لـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان داود حـ ـسـ ـي ــن
لتكريمه عن مجمل أعماله
الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ــدورة
السادسة التي تنطلق من
 6إ لــى  11نوفمبر المقبل،
فـ ــي م ــدي ـن ــة ش ـ ــرم ال ـش ـيــخ،
ويـتـسـلــم ال ـف ـنــان الـكــويـتــي
تكريمه خالل حفل االفتتاح،
ب ـ ـح ـ ـضـ ــور رئ ـ ـي ـ ــس شـ ــرف
المهرجان الفنانة سميحة
أيـ ـ ـ ـ ــوب ،ورئـ ـ ـي ـ ــس ال ـل ـج ـن ــة
الـعـلـيــا لـلـمـهــرجــان الـفـنــان
م ـح ـمــد ص ـب ـح ــي ،ورئ ـي ــس
ال ـم ـهــرجــان ال ـم ـخــرج م ــازن
الغرباوي.
وس ـ ـي ـ ـكـ ــرم الـ ـمـ ـه ــرج ــان،
الـ ــذي يـشـهــد تـنــافـســا بين
 14ع ــرض ــا م ـس ــرح ـي ــا ،فــي
حفل االفـتـتــاح ،إلــى جانب
داود حسين ،مجموعة من
الفنانين وصناع المسرح
ع ـ ـل ـ ــى م ـ ـس ـ ـت ـ ــوى ال ـ ــوط ـ ــن
العربي ،منهم شريف منير،
رائــد محسن ،محمد سيف
األفخم ،والممثلة العراقية
آسيا كـمــال ،بينما سيكرم
فــي حـفــل الـخـتــام الفنانان

داود حسين
مـ ـحـ ـس ــن مـ ـنـ ـص ــور وم ـح ـم ــد
عبدالرحمن.
ك ـم ــا يـ ـش ــارك داود حـسـيــن
ف ـ ــي عـ ـض ــوي ــة ل ـج ـن ــة ت ـح ـك ـيــم
عروض المسابقة الكبرى ،التي
تترأسها الفنانة المصرية إلهام
شاهين ،وتضم في عضويتها،
إل ـ ــى جـ ــانـ ــب حـ ـسـ ـي ــن ،ص ـن ــاع
للمسرح من اليونان ،وألبانيا
وال ـ ـيـ ــونـ ــان ،وه ـ ــي ال ـم ـســاب ـقــة
الــرئـيـسـيــة لـلـمـهــرجــان ،والـتــي
تشهد تنافس  6عــروض على
الـجــوائــز مــن مصر وجورجيا
والعراق وتونس وبولندا.

نشاط مكثف ومنوع لجمعية
الثقافة وفنون الدمام

تسببت التغييرات المتعددة في شركات اإلنتاج الفني خالل الفترة الماضية
في حدوث ارتباك بخريطة األعمال الدرامية التي يجري تحضيرها والعمل
على عرضها في رمضان  ،2022خاصة أن المسلسالت الدرامية الطويلة
التي يفترض أن تعرض خالل الفترة المقبلة لم يتم االنتهاء منها ،نتيجة
سياسات إعادة الهيكلة والمراجعة التي حدثت في السوق المصري بعد
شهر رمضان لتقييم اإليجابيات والسلبيات والبحث عن الطرق المثلى
الستغالل األعمال الدرامية.
رغم رغبة عدد كبير من نجوم مصر
ف ــي ال ــوج ــود بــال ـس ـبــاق الــرم ـضــانــي،
وم ـن ـهــم غ ـ ــادة ع ـ ـبـ ــدالـ ــرازق ،وشــريــف
سالمة ،ودينا الشربيني ،فإن شركات
ّ
جدية
اإلنتاج لم تبدأ في تحضيرات
للمشاريع التي يفترض أن يقدمونها،
فــي وقــت بــدأ النجوم فــي الـعــودة إلى
ا لـقــا هــرة عقب عطلة الصيف للبحث
في خططهم المستقبلية.
وفي مقابل الصورة الضبابية التي
تحيط بمشاريع النجوم ،نجح عدد
م ـحــدود مــن الـفـنــانـيــن فــي التحضير
لمشاريعهم الجديدة واإلعالن عنها،
حتى وإن لم تبدأ جلسات التحضير
الـفـعـلـيــة ح ـتــى اآلن ،وف ــي مـقــدمـتـهــم
الفنانة ياسمين صبري التي تتعاون
مع السيناريست محمد عبدالمعطي
في مسلسل حلم ليال.
وي ـع ـي ــد ال ـم ـس ـل ـس ــل ال ـ ـ ــذي تـنـتـجــه
شركة سينرجي ياسمين إلى السباق
الرمضاني ،بعدما غابت في رمضان
الماضي على خلفية االنتقادات التي

«الضاحك الباكي» يعيد محمد
فاضل إلى الدراما التلفزيونية

ياسمين صبري
طــالــت تـجــربـتـهــا األخ ـي ــرة ع ــام 2019
"فرصة تانية" ،الذي لم يحقق نجاحا
ُي ــذك ــر ،وتـ ـع ـ ّـرض ل ـه ـجــوم ك ـب ـيــر عـبــر
مواقع التواصل.
وتعتبر ياسمين الفنانة الوحيدة
التي أعلنت مشروعها الدرامي الجديد
لـ ـشـ ـه ــر رم ـ ـ ـضـ ـ ــان ،خـ ــاصـ ــة ف ـ ــي وق ــت
تحاول مي عزالدين اللحاق بالسباق
الــرم ـضــانــي ع ـبــر مـسـلـســل جــديــد مع
المخرج إبراهيم فخر ،لكنها لم تعثر
السيناريو المناسب حتى اآلن،
على
ّ
ً
علما بأنها تلقت أفكارا لعدة مشاريع،
ّ
ل ـكــن ـهــا ل ــم ت ـح ـســم مــوق ـف ـهــا الـنـهــائــي
حتى اآلن .في المقابل ،تواصل يسرا
التعاون مع شركة العدل غروب ،حيث
اتفقت مــع المنتج جـمــال ا لـعــدل على
مسلسل لرمضان المقبل ،لكن لم يتم
االس ـت ـقــرار عـلــى أي تـفــاصـيــل خاصة
اآلن ،في الوقت الــذي يسعى
به حتى ّ
الـعــدل لتجنب األخ ـطــاء الـتــي حدثت
العام الماضي باستعجال التصوير
م ـ ــن خ ـ ـ ــال مـ ـن ــاقـ ـش ــات م ـ ــع ك ـث ـي ــري ــن
الختيار المشروع الذي يناسب يسرا.
ً
نيللي
العدل أيضا لديه اتفاق مع
ّ
ك ــري ــم لـتـقــديــم ع ـمــل ج ــدي ــد م ــع تـعــثــر
مشروع الجزء الثاني لمسلسل "100
وش" ح ـت ــى اآلن ،أل سـ ـب ــاب ع ـ ــدة فــي
وقـ ــت ي ـف ـت ــرض أن تـ ـع ــود ن ـي ـل ـلــي مــن
إج ــازت ـه ــا ل ـل ـبــدء ف ــي ج ـل ـســات الـعـمــل
والـ ـت ــوقـ ـي ــع ع ـل ــى الـ ـعـ ـق ــود ،فـ ــي حـيــن
يتفاوض مع منة شلبي على مشروع
جــد يــد ،لكن لــم يتم حسم األ م ــر حتى
اآلن بـشـكــل ن ـهــائــي ،فــي ظــل انـشـغــال
مـ ـن ــه بـ ـمـ ـش ــاري ــع أخ ـ ـ ــرى بــال ـس ـي ـن ـمــا.

منى زكي

دينا الشربيني
ورغ ـ ــم اإلعـ ـ ــان ع ــن الـ ـج ــزء ال ـثــانــي
من مسلسل هجمة مرتدة ،باعتباره
ّ
ُ
سيعرض فــي ر مـضــان المقبل ،إل أن
ت ـح ـض ـيــرات الـ ـج ــزء ال ـج ــدي ــد ال ت ــزال
متوقفة بشكل كامل ،خاصة أن بطله
أحـمــد عــز أعـلــن انـتـهــاء دوره بنهاية
الجزء األول ،في وقت يفترض أن يقوم
ببطولة الجزء الثاني أمير كرارة ،الذي
لــم يـعـلــن أي تـفــاصـيــل عــن الـمـشــروع
الجديد.
أمـ ـ ــا ال ـ ـجـ ــزء الـ ـث ــال ــث مـ ــن مـسـلـســل
االختيار ،فقد بــدأت شركة سينرجي
تحضيراته في وقت نشرت تسريبات
عن أن فريق العمل يضم ياسر جالل
مع المخرج بيتر ميمي والسيناريست
هاني سرحان الذي يعكف على كتابة
حلقات العمل في الفترة الحالية.

أمير كرارة

فــي ال ـم ـقــابــل ،أوش ــك ال ـف ـنــان أحـمــد
م ـكــي ع ـلــى االن ـت ـه ــاء م ــن تـحـضـيــرات
ال ـجــزء ال ـجــديــد مــن مـسـلـســل الـكـبـيــر،
الذي يعود بعد  6سنوات من التوقف،
فــي وق ــت سـيـبــدأ ت ـصــويــره منتصف
الشهر المقبل ،ليكون العمل الكوميدي
األول ف ــي ر مـ ـض ـ ّـان  ،2022ف ــي حـيــن
يحاول مكي تجنب ضغط التصوير
ف ــي ال ـب ــداي ــة ال ـم ـب ـكــرة ،ل ـحــرصــه على
االستفادة من العودة القوية بالسباق
الرمضاني بعد تجربة "االختيار "2
في رمضان الماضي.
أجزاء المسلسالت تعد هي األعمال
وا ضـحــة المعالم بشكل كــا مــل ،حيث
ي ـط ــل ال ـف ـن ــان حـ ـم ــادة هـ ــال بــال ـجــزء
ال ـث ــان ــي م ــن م ـس ـل ـســل ال ـ ـمـ ــداح ،ال ــذي
تنتجه إ حــدى المنصات االلكترونية
فـيـمــا ال ي ــزال ال ـم ـشــروع قـيــد الكتابة
حتى اآلن.
ورغم استقرار منى زكي على فكرة
تقوم ورشة كتابة بقيادة مريم نعوم
بكتابتها في الفترة الحالية ،ويفترض
أن يتولى اإلخراج كريم الشناوي ،فإن
مـنــى ل ــم تـحـســم بـشـكــل نـهــائــي م ــا إذ
كانت ستتمكن من اللحاق بالسباق
الــرم ـضــانــي الـمـقـبــل أم ال ،خــاصــة أن
العمل ال يزال في بدايته ،في وقت بدأ
كريم معاينة مواقع التصوير وعقد
ع ــدة جـلـســات مــع مـنــى وم ــري ــم ،وهــو
مشروع من إنتاج شركة ميديا هب،
ا لـتــي قـ ّـد مــت معها تجربتها اال خـيــرة
"لعبة نيوتن".

ت ـ ـقـ ــدم ج ـم ـع ـي ــة ال ـث ـق ــاف ــة
وال ـف ـن ــون ب ــال ــدم ــام بــرمـجــة
جديدة ومنوعة ،تحاول من
خــال ـهــا خ ـلــق ص ـلــة وراب ــط
بـ ـيـ ـنـ ـه ــا وب ـ ـي ـ ــن ال ـ ـمـ ــواهـ ــب
والـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور وال ـ ـم ـ ـث ـ ـقـ ــف
والـمـتـلـقــي ،يـهــدف إل ــى فتح
م ـ ـنـ ــافـ ــذ ال ـ ـ ـقـ ـ ــرب وال ـ ـتـ ــآلـ ــف
وال ـم ـش ــارك ــة ال ـم ـب ــاش ــرة ،إذ
ت ـج ـمــع األن ـش ـط ــة ك ـعــادت ـهــا
بـ ـي ــن اإلف ـ ـ ـ ـ ـ ــادة واالحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواء
والمعرفة ،من خالل سلسلة
هادفة وممتعة من الفنون،
إذ يفتتح مساء غد المعرض
الفني "بكسل آرت" ،في قاعة
عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـشـ ـي ــخ ل ـل ـف ـنــون
بــالـجـمـعـيــة ،وال ـ ــذي تنظمه
ل ـج ـنــة ال ـف ـن ــون الـتـشـكـيـلـيــة
وال ـخ ــط ال ـع ــرب ــي ،وي ـت ـنــاول
اإلبـ ـ ــداعـ ـ ــات ال ــرق ـم ـي ــة ال ـتــي
ينجزها الفنانون بأدواتهم
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة واألج ـ ـ ـهـ ـ ــزة
اللوحية.
ويفتتح المعرض المدير
الـعــام لـفــرع وزارة الرياضة
بــال ـشــرق ـيــة م ــوف ــق الـسـنـيــد،
وي ـس ـت ـمــر ح ـت ــى  ٣نــوفـمـبــر
المقبل ،ويشتمل على ثالث
ورش ف ـن ـي ــة :دلـ ـي ــل ال ـف ـنــان
للتعامل مع األلوان الرقمية،
وتقدمها الفنانة العمانية
م ـ ــاج ـ ــدة ال ـ ــرحـ ـ ـب ـ ــي ،ورس ـ ــم
وت ـ ـص ـ ـم ـ ـيـ ــم الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات
الكرتونية ،وتقدمها الفنانة
عـ ـ ــذاري الـ ـشـ ـي ــذان ــي ،ول ـق ــاء
ف ـنــي ي ـقــدمــه ال ـف ـنــان محمد
بنتن بعنوان الـفــن والــذكــاء
االصطناعي.
ويـ ـ ـق ـ ــدم أي ـ ـض ـ ــا أم ـس ـي ــة
بـعـنــوان "ثــاثـيــة شــرقــاويــة"
ب ـ ـيـ ــن الـ ـ ــدمـ ـ ــام والـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــران
وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــر عـ ـ ــن ال ـ ـ ـبـ ـ ــدايـ ـ ــات
وال ـح ـك ــاي ــات م ــن مـنـطـلـقــات
ال ـب ـي ـئ ــة والـ ـت ــواص ــل ال ـف ـنــي
واألدبي والحضور البشري،

يوسف الحربي
وتجمع األديب عبدالله الخالد
ود .ســامــي ال ـح ـمــاد ،ويــديــرهــا
خــالــد الـخــالــدي ،ويـقــدم ملتقى
شباب الكتابة أمسية حوارية
"ف ــي مـعـنــى ال ـص ــداق ــة" تناقش
ك ـت ــاب ــات ال ـش ـب ــاب وم ـقــاالت ـهــم
فــي هــذا الـمــوضــوع ،وتتواصل
مـ ــع األفـ ـ ـك ـ ــار الـ ـمـ ـط ــروح ــة بـمــا
ّ
يعمق ال ــرؤى الجديدة ويثري
الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـلـ ـق ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة فــي
ال ـن ـق ــاش .وعـ ــن هـ ــذه األن ـش ـطــة
والبرمجة ،قال مدير الجمعية
يـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــي" :ن ـ ـحـ ــن
ن ـحــاول كـســر روت ـيــن البرمجة
بـتـفـعـيــل ال ـت ـنــويــع وال ـتــواصــل
مـ ــع ج ـم ـه ــورن ــا الـ ـع ــزي ــز حـتــى
ن ـ ــرتـ ـ ـق ـ ــي مـ ـ ـع ـ ــه إلـ ـ ـ ـ ــى درجـ ـ ـ ـ ــات
الــوعــي والـتـفــاعــل ،ون ــدرك معه
أي ـض ــا الـ ـ ـض ـ ــرورات الـجـمــالـيــة
الـتــي يــرنــو إلـيـهــا ،خــاصــة أننا
نـ ـ ـح ـ ــاول أن ن ـ ـكـ ــون أقـ ـ ـ ــرب مــن
ح ـي ــث ال ـم ـق ـت ــرح ــات واألف ـ ـكـ ــار
وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرات ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ــى
عملنا الـجـمــاعــي الـشــامــل لكل
االختصاصات الثقافية والفنية
الـ ـت ــي ت ـن ـبــع م ــن ب ـي ـئ ـت ـنــا وم ــن
ثـقــافـتـنــا الــوط ـن ـيــة الـسـعــوديــة
الـتــي نعتز بها ونسعى دومــا
لتجديدها بالمواكبة واالهتمام
والتشارك".

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

المطيري :مشاريع فنية تفاعلية إلضاءة الساحة الثقافية
وزير اإلعالم افتتح «بيت الموسيقى» ومعرض الفنون التشكيلية الدائم
عزة إبراهيم

افتتح وزير اإلعالم والثقافة
وزير الدولة لشؤون الشباب
عبدالرحمن المطيري ،أمس
األول« ،بيت الموسيقى»
والمعرض الدائم للفنون
التشكيلية بمتحف الفن
الحديث.

ان ـ ـط ـ ـل ـ ـقـ ــت ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات ب ـي ــت
الـمــوسـيـقــى وال ـم ـعــرض الــدائــم
للفنون التشكيلية فــي متحف
ال ـ ـفـ ــن الـ ـح ــدي ــث بـ ـج ــول ــة وزيـ ــر
اإلعـ ــام والـثـقــافــة وزي ــر الــدولــة
ل ـش ــؤون ال ـش ـبــاب عـبــدالــرحـمــن
المطيري شاهد خاللها األعمال
الفنية اإلبداعية لفناني الكويت،
وكان بصحبته قيادات المجلس
الوطني للفنون واآلداب وباقة
من الفنانين واإلعالميين.
وأعقبت الجولة كلمة االفتتاح
ألقاها وزيــر اإلعــام ،قــال فيها،
إن الـ ـ ـه ـ ــدف م ـ ــن اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ب ـيــت
الـمــوسـيـقــى وال ـم ـعــرض الــدائــم
للفنون التشكيلية المساهمة
بــرفــع الــذائ ـقــة الـفـنـيــة واضـ ــاءة
الـ ـس ــاح ــة ال ـث ـق ــاف ـي ــة ب ــاإلنـ ـت ــاج
الفني اإلبداعي وإبراز الطاقات
ال ـب ـش ــري ــة فـ ــي مـ ـج ــال ال ـف ـن ــون،
م ــؤك ــدا أن "بـ ـي ــت ال ـمــوس ـي ـقــى"
و"المعرض" هما حاضنة للفن

المطيري اثناء الجولة
والـفـنــانـيــن ولــرعــايــة الـمــواهــب
ومــن الــروافــد الثقافية بالدولة
التي تساهم بنشر الفنون وإبراز

دوره ــا فــي المجتمع مــن خالل
حزمة مشاريع فنية تفاعلية مع
الجمهور".

وسمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحـمــد وبتعليمات مــن رئيس
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد ب ــدع ــم الـثـقــافــة
والفن واآلداب في الكويت.

وذكـ ـ ـ ـ ــر أن هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع
يسعى لتطوير وتفعيل المشهد
الـ ـثـ ـق ــاف ــي م ـ ــن خ ـ ـ ــال مـ ـج ــاالت
الفنون المختلفة ،وليكون أحد
الروافد العملية للفنانين إلبراز
إبــداعــاتـهــم وعـطــاء اتـهــم الفنية
وإليـجــاد منصة فنية مستمرة
وفاعلة تبرز الوجه الحضاري
للحركة الفنية في الكويت.
وأكد أن هذه المبادرة الفنية
جاءت ترجمة لتوجيهات سمو
أمير البالد الشيخ نواف األحمد

مبنى عريق

ولـ ـغ ــة ت ـخ ــاط ــب حـ ـض ــاري ــة مــع
الشعوب األخــرى لنعكس بذلك
الوجه الحضاري المشرف لدور
الفنان الكويتي في كل مجاالت
الفنون الرفيعة والحفاظ على
تراث األغنية الشعبية الكويتية
بمختلف ألوانها".

وأضاف ان "المبنى التاريخي
العريق لـ"متحف الفن الحديت"
يحتضن مـشــاريــع فنية إلب ــراز
ال ـهــويــة الــوط ـن ـيــة ف ــي م ـجــاالت
الفنون الموسيقية والتشكيلية
وليكون منصة لــإبــداع الفني،
و تـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان دور ر س ـ ـ ــا ل ـ ـ ــة ا لـ ـف ــن
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة وتـ ـق ــدي ــم األفـ ـض ــل
ل ـل ـث ـق ــاف ــة وال ـ ـف ـ ـنـ ــون والـ ـ ـت ـ ــراث
وتسخير الفن ليكون أداة فاعلة

بيت الموسيقى

المشهد الثقافي

أصوات كويتية في االفتتاح
تضمنت فعاليات افتتاح بيت الموسيقى
والـمـعــرض الــدائــم للفنون التشكيلية انطالق
حفل موسيقي أحيته فرقة "الليوان" الموسيقية
واستهلته بمقطوعة "ناكتورن" للمؤلف العالمي
شوبان ،بقيادة المايسترو أحمد العود.
وتـعــاقـبــت األص ــوات الكويتية الـشــاديــة في
الـحـفــل ال ــذي ح ـضــره وزي ــر اإلعـ ــام والـشـيـخــة
انتصار سالم العلي بحضور باقة من الفنانين
والموسيقيين والمثقفين.

من أجواء المعرض

وقـ ـ ــدم ال ـف ـن ــان ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـم ـس ـب ــاح فــي
الحفل أغنية "يا سدرة العشاق"  ،و"مسموح"
وش ــارك ــت الـفـنــانــة دالل الــدلـيـمــي فــي الحفل
بــأداء أغنية "يا دمعتي" "آه ياألسمر يازين"،
كما تغنت الفنانة والء الصراف بأغنية "أال يا
عبرة" وأغنية "يا حبيبي" وكان مسك الختام
مع المطرب جاسم بن ثاني من خالل الفقرة
الغنائية ا لـتــي تضمنت أغنيتي " يــا مــن يرد
الغالي الزعالن" و"أم السالم".

وفي كلمته قال األمين العام
للمجلس الوطني للثقافة كامل
العبدالجليل إن انطالق العمل
إل ــى تــأسـيــس بـيــت الموسيقى
جــاء بمبادرة هادفة وقيمة من
د .مـحـمــد الــدي ـهــان المستشار
ً
بالمجلس الــوط ـنــي ،مـبـيـنــا أن
بيت الموسيقى سيتخذ من هذا

ً
الفناء وجــزء ا من مبنى متحف
ً
ً
الفن الحديث مقرا دائما له.
وأض ـ ــاف ال ـع ـبــد ال ـج ـل ـيــل ،أن
المشروع "يهدف إلى المحافظة
على ال ـتــراث الغنائي وإحيائه
ب ـج ـهــود ال ـف ــرق الـشـعـبـيــة الـتــي
ت ـ ـقـ ــدم ألـ ـ ـ ـ ــوان ال ـ ـف ـ ـنـ ــون ال ـب ــري ــة
وال ـب ـح ــري ــة ال ـث ــري ــة واألص ـي ـل ــة
الـ ـ ـن ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة مـ ـ ـ ــن عـ ـ ـب ـ ــق ت ـ ــاري ـ ــخ
تــراث ـنــا ال ـم ـج ـيــد ،ك ـمــا أن "بـيــت
ال ـم ــوس ـي ـق ــى" ح ــاض ـن ــة ل ـه ــواة
ال ـ ـعـ ــزف ال ـم ـن ـف ــرد ع ـل ــى اآلالت
الـ ـم ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة ح ـ ـيـ ــث يـ ـت ــواف ــر
ال ـم ــدرب ــون الـمـتـخـصـصــون من
أسـ ــاتـ ــذة ال ـمــوس ـي ـقــى ل ـتــدريــب
ال ـنــاش ـئــة وال ـش ـب ــاب الـمـحـبـيــن
للموسيقى".

ً
ناصر القصبي رئيسا للجمعية المهنية مناف عبدال :حالتي الصحية مستقرة
دخل المستشفى بعد إصابته بإجهاد أثناء تصوير «بتوقيت مكة»
للمسرح في السعودية
أص ــدر وزي ــر ال ـم ــوارد البشرية
والـتـنـمـيــة االجـتـمــاعـيــة بالمملكة
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ،رئـ ـي ــس
م ـج ـل ــس إدارة الـ ـم ــرك ــز ال ــوط ـن ــي
ل ـت ـن ـم ـيــة الـ ـقـ ـط ــاع غ ـي ــر ال ــربـ ـح ــي،
ً
المهندس أحـمــد الــراجـحــي ،ق ــرارا
ب ـت ــأ س ـي ــس أول ج ـم ـع ـي ــة مـهـنـيــة
للمسرح والفنون األدائـيــة ،والتي
ّ
ش ــك ــل م ـج ـلــس إدارتـ ـ ـه ـ ــا بــرئــاســة
ن ــاص ــر ال ـق ـص ـب ــي ،وعـ ـض ــوي ــة كــل
من د .سامي الجمعان ،ود .راشد
الـشـمــرانــي ،وخــالــد ال ـبــاز ،ويــاســر
مدخلي ،وفهد الحوشاني ،ورؤى
الصحاف ،والمهندس ياسر بكر،
وسامي الزهراني ،وفاطمة البنوي،
وسميرة الخميس.
وت ـخ ــدم الـجـمـعـيــة الـمـمــارسـيــن
المحترفين فــي مـجــاالت المسرح
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب ال ـف ـن ــون

األدائـ ـي ــة بـمـخـتـلــف تخصصاتها
وت ـ ـص ـ ـن ـ ـي ـ ـفـ ــات ـ ـهـ ــا ،م ـ ـثـ ــل الـ ـفـ ـن ــون
الـشـعـبـيــة وال ـس ـي ــرك والـكــومـيــديــا
االرتجالية والرقص ،وهي واحدة
من الجمعيات المهنية التي أسست
ت ـحــت مـظـلــة اسـتــراتـيـجـيــة وزارة
الثقافة للقطاع غير الربحي التي
اعـتـمــدهــا األم ـيــر ب ــدر بــن عبدالله
ً
ب ـ ــن ف ـ ــرح ـ ــان آل س ـ ـعـ ــود أخ ـ ـي ـ ــرا،
وتستهدف بناء منظومة متنوعة
م ــن الـمـنـظـمــات غـيــر الــربـحـيــة في
مختلف القطاعات الثقافية وفي
ع ـمــوم م ـنــاطــق الـمـمـلـكــة ،وتـشـمــل
تكوين  16جمعية مهنية فــي 13
قطاعا ثقافيا.
وأوض ـ ـ ــح الـ ـفـ ـن ــان ال ـق ـص ـب ــي أن
ال ـج ـم ـع ـيــة الـ ـج ــدي ــدة تـ ـه ــدف إل ــى
االرت ـ ـقـ ــاء بـمـسـتـقـبــل الـمـمــارسـيــن
المحترفين في هذا المجال.

●

ناصر القصبي

فضة المعيلي

ُ
أدخل المخرج مناف عبدال إلى أحد المستشفيات في السعودية إثر
إجهاد تعرض له أثناء تصوير مسلسل "بتوقيت مكة" الذي سينتهي
ً
منه قريبا.
وذكر عبدال ،في اتصال هاتفي مع "الجريدة" ،أنه تعرض إلرهاق بسبب
ً
ضغط العمل خالل الفترة الماضية ،إذ استغرق نحو  40يوما أو أكثر في
تصوير المسلسل ،إضافة إلى تصوير مشاهد في مكة المكرمة وأخرى
في جدة وغيرها من األمكنة التي يتطلبها التصوير ،ما بين الصحراء،
ً
والبحر ،والجبال ،مؤكدا أن "ما وراء التعب إال النجاح".
وعن حالته الصحية ،قــال" :الحمدالله هي حالة عابرة وخرجت من
المستشفى عقب  6ساعات ،وتم إجراء الالزم وأشكر كل من سأل عني أو
اتصل لالطمئنان ،وبفضل الله حالتي مستقرة".
يــذكــر أن مسلسل "بتوقيت مـكــة" مــن انـتــاج "أبـيــز بــرودكـشـنــز" التي
استطاعت الجمع بين عمالقين من نجوم الفن الكويتي والخليجي هما
سعد الفرج وحياة الفهد إلى جانب نخبة من فناني الخليج .والعمل كتبه
عبدالمحسن الروضان ،ويخرجه مناف عبدال ،ويتكون من  7حلقات مليئة
باألحداث الدرامية المشوقة والمثيرة.
وكان المخرج عبدال اتفق مع الفنانة حياة الفهد على إخراج مسلسل
"سنوات الجريش" ،الذي سيعرض في رمضان المقبل ،ويشارك فيه الفنانة
ليلى السلمان وستيفاني صليبا وهبة الحسين ورجاء بلمير وآخرون.

«عازفة الكمان» يجمع نجوم سورية واإلمارات
بـ ـ ــدأ فـ ــي أب ــوظـ ـب ــي تـ ـص ــوي ــر ال ـم ـس ـل ـســل
االجتماعي "عازفة الكمان" ،بحضور نخبة
م ــن أهـ ــم الـمـمـثـلـيــن ف ــي الـ ــدرامـ ــا ال ـســوريــة
واإلماراتية ،والعمل من إخراج عاطف كيوان،
وق ـص ــة وس ـي ـنــاريــو وح ـ ــوار ح ـس ــام جـنـيــد،
ويستند في مجرياته إلى عنصري الغموض
والتشويق.
ويـحـمــل الـعـمــل رســالــة هــامــة مـفــادهــا أن
المجتمعات الرافضة للتطور تصنع قتلتها
ومجرميها بأيديها ،وقصته الغريبة بطلها
شاب يلتقي بفتاة في الكورنيش البحري،
ليكتشف أنها مقتولة منذ  3سنوات ،وأثناء
رح ـلــة بـحـثــه الـطــويـلــة يـصـطــدم بمجموعة
كبيرة من المفاجآت والحقائق الغريبة.
وأش ـ ـ ــار كـ ـي ــوان إلـ ــى أن ال ـغ ـم ــوض ال ــذي
يـتـصــف ب ــه الـمـسـلـســل يـعـطـيــه ال ـك ـث ـيــر من
التشويق ،خاصة عندما يكتشف المتابع أن

المجريات ليست خرافية ،بل هي سلسلة من
األحــداث المنطقية ،مضيفا أن "العمل مهم
جــدا مــن حيث الـنــص واألف ـك ــار ،حيث نجد
أنفسنا أمــام فكرة غريبة قد تبدو للبعض
غير منطقية ،لكن في النهاية تتضح الصورة
بطريقة مشوقة ،وتختتم األحداث بأسلوب
غاية في اإلثارة".
والعمل بطولةأمل عرفة،وائل شرف ،مرح
جبر ،ماهر صليبي ،حبيب غلوم ،عبدالله
قحطاني ،مايا محفوظ ،عبدالهادي صباغ،
مــازن معضم ،روعــة ياسين ،أكــرم الحلبي،
ج ـم ــال ال ـع ـل ــي ،ه ـي ـثــم إس ـم ــاع ـي ــل ،مـنـصــور
الفيلي ،عبدالله الحريبي ،حمد الكبيسي،
ويـسـتـضـيــف مـحـمــد خ ـيــر ال ـ ـجـ ــراح ،عـلـيــاء
السعيد ،وائــل أبــوغــزالــة ،ميريانا معلولي،
أمير األشمل ،لين برازي ،ليا مباردي ،رغداء
هاشم ،وآخرين.

أمل عرفة

أحالم «ترند» على السوشيال ميديا

أحالم

تـ ـص ــدرت ال ـف ـن ــان ــة أح ـ ــام ال ـتــرنــد
ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
خـ ــال ال ـس ــاع ــات ال ـم ــاض ـي ــة ،بـسـبــب
رقصتها التي أدتها خالل إحيائها
ح ـف ــا خ ــاص ــا ق ــدم ــت ف ـي ــه ب ــاق ــة مــن
أجـمــل أغـنـيــاتـهــا عـلــى م ــدار سـنــوات
من الفن ،ولفتت األ نـظــار بفستانها
الذهبي ورشاقتها ،خصوصا بعد أن
خسرت الكثير من ا لــوزن في الفترة
ا لـمــا ضـيــة ،و ب ــات جسمها متناسقا
جدا وخصرها صغيرا.
وق ــدم ــت أحـ ـ ــام رقـ ـص ــة خـلـيـجـيــة
وهي تغني ،وتفاعل الحضور معها
بـشـكــل كـبـيــر ،ال سـيـمــا أ نـهــا صاحبة
شعبية كبيرة في الخليج العربي
خ ـصــوصــا ،وف ــي الــوطــن الـعــربــي
عموما ،وأحدثت هذه المشاهد
وال ـ ـ ـصـ ـ ــور ضـ ـج ــة كـ ـبـ ـي ــرة فــي
مواقع التواصل ،حيث انتقد
ال ـب ـعــض ت ـص ــرف ــات أح ــام
وفـ ــي ال ــوق ــت ذاتـ ـ ــه داف ــع
البعض اآلخر عنها.
وف ـ ــي سـ ـي ــاق آخـ ــر،

أ بـهــرت أ ح ــام جـمـهــور هــا بالفستان
الـ ـ ــذي ظـ ـه ــرت بـ ــه فـ ــي ح ـف ــل اف ـت ـت ــاح
"إ ك ـس ـب ــو د بـ ــي  ،"2020و هـ ــو طــو يــل
مخملي أزرق ،وبدا على شكل قفطان
مغربي مرصع بالذهب والتطريزات،
ومـسـتــوحــى مــن ال ـطــابــع األنــدل ـســي،
ك ـم ــا ش ــارك ــت م ـج ـمــوعــة صـ ــور عـبــر
حـســا بـهــا عـلــى "ا ن ـس ـت ـغــرام" ،تكشف
تفاصيل إطاللتها.
وحـ ـسـ ـبـ ـم ــا كـ ـشـ ـف ــت أح ـ ـ ـ ـ ــام ،فـ ــإن
الـ ـ ـفـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــان م ـ ـ ــن ت ـ ــوقـ ـ ـي ـ ــع الـ ـمـ ـصـ ـم ــم
العالمي زهير مراد ،ونسقت الفنانة
م ــع اإلط ــال ــة ب ــأك ـس ـس ــوارات رقـيـقــة،
واستكملت إطاللتها مع مكياج ناعم
بدرجات النيود.

عبدال مع الفهد والفرج

خبريات
شيري عادل تعود للسينما
بـ «فيلم تجاري»

تعود الفنانة الشابة
شيري عادل للسينما بعد
توقف لفترة ،من خالل
تجربة "فيلم تجاري"،
الذي تشارك في بطولته
مع مجموعة من الفنانني،
منهم عمرو عبدالجليل،
وتدور أحداثه في الوسط
الفني حول تصوير أحد
األفالم التجارية التي
يرغب منتج في تقديمها
لتحقق إيرادات بشباك
التذاكر .وتبدأ شيري
تصوير الفيلم الشهر
املقبل ،وهو العمل الذي
يتم تصويره تحت إدارة
املخرج محمود كامل ،الذي
يسعى إلى االنتهاء من
جميع املعاينات لبداية
التصوير بأسرع وقت ،في
ظل رغبة الشركة املنتجة
في عرض الفيلم نهاية
العام الجاري بالصاالت
السينمائية أو بداية 2022
على أقصى تقدير.

نصار و عبدالغفور بطال
«قانون العمل»

يتقاسم الفنان إياد نصار
والفنانة ريهام عبدالغفور
بطولة مسلسل "قانون
العمل" ،الذي ينتمي
لنوعية الدراما القصيرة،
حيث تصل حلقات العمل
إلى  ،10وكتبته مريم نعوم،
وتخرجه مريم أبوعوف،
ويشارك في بطولته
مجموعة من الفنانني
منهم ثراء جبيل ،محسن
منصور ،إسالم إبراهيم.
ويعرض املسلسل عبر
إحدى املنصات اإللكترونية
الشهيرة خالل الشتاء
املقبل ،ويصور فريق
العمل األحداث بالكامل في
مصر بني مواقع خارجية
وبالتوهات تصوير يجري
اختيارها في الفترة
الحالية.

ةديرجلا
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دوليات

السودان :الجيش يسيطر على السلطة ويعد بحكومة

ً
ّ
ُ
• البرهان يعلن «الطوارئ» ويحل «المجلسين» ويسقط بنودا من «الوثيقة الدستورية»
• اعتقال حمدوك ووزراء ...و 3قتلى في اشتباكات خالل تظاهرات مدنية رافضة لـ «االنقالب»

محتجون يغلقون أحد الشوارع في الخرطوم أمس

بعد أشهر من الخالفات بين
المكونين العسكري والمدني
في السلطة االنتقالية
السودانية ،وخالفات أشد
حدة بين األحزاب والقوى
السياسية ،عاد السودان
إلى المربع األول ،بعد أن
الجيش على السلطة
سيطر
ً
بالكامل ،واعدا بتشكيل
حكومة ،وبااللتزام باالنتقال
ً
الديموقراطي ،وصوال إلى
االنتخابات العامة المقررة عام
.2023

«نظارات البجا»
يؤيد قرارات
البرهان ويتجه
إلى فك إغالق
بورتسودان

ق ـب ــل ن ـح ــو ش ـه ــر م ــن مــوعــد
ّ
ت ـســلــم ال ـم ـكــون ال ـمــدنــي ق ـيــادة
ال ـس ـل ـط ــة االن ـت ـق ــال ـي ــة الـ ـت ــي تــم
التوافق عليها بين «قوى الحرية
وال ـت ـغ ـي ـي ــر» والـ ـجـ ـي ــش ،إلدارة
مــرح ـلــة م ــا ب ـعــد ع ــزل الــرئـيــس
ّ
عمر البشير عــام  ،2019تسلم
الجيش السلطة فــي ال ـســودان،
ً
واعدا بتشكيل حكومة.
وأعـلــن الـقــائــد الـعــام للقوات
المسلحة السودانية ،الفريق أول
عبدالفتاح البرهان ،أمس ،حالة
الطوارئ العامة في جميع أنحاء
ّ
الـبــاد ،وحــل مجلسي السيادة
والوزراء ،وإعفاء الوالة وتعليق
الـ ـعـ ـم ــل ب ـ ـم ـ ــواد ف ـ ــي ال ــوث ـي ـق ــة
الــدس ـتــوريــة ،وذلـ ــك ف ــي أعـقــاب
اعتقال معظم وزراء الحكومة،
وبعض أعضاء مجلس السيادة
ً
ّ
المكون المدني ،وصوال إلى
من
اعتقال رئيس الــوزراء ،عبدالله
حمدوك.
وفي كلمة متلفزة ألقاها وهو
يــرتــدي الـبــزة العسكرية ،أعلن
البرهان أن الجيش قــرر اتخاذ
هـ ــذه اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ل ـ ـ «تـصـحـيــح
م ـس ــار ال ـ ـثـ ــورة» ال ـت ــي أط ــاح ــت
البشير.
وت ـع ـه ــد الـ ـب ــره ــان بـتـشـكـيــل
حـكــومــة ك ـف ــاء ات وطـنـيــة تدير
ال ـم ــرح ـل ــة االن ـت ـق ــال ـي ــة ،وجـ ــدد
ب ــالـ ـت ــزام ال ـ ـقـ ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة ب ـ
«االنتقال الديموقراطي» حتى
تـسـلـيــم ال ـح ـكــم لـلـمــدنـيـيــن من
خ ــال االن ـت ـخــابــات الـعــامــة في

ً
سودانيون يتظاهرون رفضا لقرارات البرهان وسط الخرطوم أمس

(رويترز)
 ،2023وأ ب ـ ـ ـ ــدى ح ــر ص ــه عـلــى
تـشـكـيــل الـمـجـلــس الـتـشــريـعــي
وال ـم ـح ـك ـمــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة قـبــل
االنتخابات.
كما قرر قائد الجيش تعليق
الـعـمــل بـبـعــض ب ـنــود الــوثـيـقــة
ً
الــدسـتــوريــة ،مــؤكــدا فــي الوقت
نفسه أنــه يلتزم بـمـبــادئ هذه
الــوثـيـقــة ،وتجميد عـمــل لجنة
إزال ـ ــة الـتـمـكـيــن حـتــى مــراجـعــة
ع ـم ـل ـهــا ،وإنـ ـه ــاء تـكـلـيــف والة
الواليات وإعفاء وكالء الوزارات.
وبرر البرهان ّ
تحرك الجيش
بأنه «استجابة لمطالب الشعب،
السـتـشـعــار ال ـق ــوات المسلحة
الخطر ،مما دفعها إلــى اتخاذ
قرار بتصحيح مسار الثورة».
وقال إن «التشاكس والتكالب
عـ ـل ــى الـ ـسـ ـلـ ـط ــة والـ ـتـ ـح ــري ــض
عـ ـل ــى ال ـ ـفـ ــوضـ ــى دون ال ـن ـظ ــر
إل ـ ــى ال ـ ـم ـ ـهـ ــددات االق ـت ـص ــادي ــة
واألمنية هو ما دفع إلى القيام
بـمــا يحفظ ال ـس ــودان وثــورتــه،
وأجـبــرنــا عـلــى الـتـحــرك ألن ما
ت ـمـ ّـر بــه ال ـبــاد اآلن ي ـهــدد أمــن
األم ـ ـ ـ ــة» .وأوضـ ـ ـ ــح أن ـ ــه «س ـي ـتــم
إش ـ ـ ـ ــراك ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب وال ـ ـشـ ــابـ ــات
فــي قـيــام بــرلـمــان ث ــوري يراقب
ويـ ـق ــف ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق أهـ ـ ــداف
ّ
ضحى من أجلها
ثورتهم التي
ً
إخوانهم» ،مشيرا إلى «التزامنا
ال ـ ـتـ ــام ب ـم ــا ورد فـ ــي الــوث ـي ـقــة
الدستورية وما ورد في اتفاقية
ال ـ ـسـ ــام مـ ــع حـ ــركـ ــات ال ـك ـف ــاح
الـمـسـلــح ف ــي ج ــوب ــا» ،وم ـشــددا

على «التزام» ّبالده بـ «االتفاقات
الدولية الموقعة».

رفض وتفنيد
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،وص ــف مكتب
رئيس الوزراء المعتقل ،عبدالله
حـمــدوك ،خـطــاب الـبــرهــان بأنه
«ت ـمــزيــق لـلــوثـيـقــة الــدسـتــوريــة
وانقالب مكتمل األركان».
ودعـ ــا الـمـكـتــب ال ـش ـعـ َـب إلــى
التظاهر ل ـ «اسـتـعــادة الـثــورة».
وأفــاد مكتب رئيس الــوزراء في
بـ ـي ــان« :ت ـ ـ ّـم اخ ـت ـط ــاف ح ـمــدوك
وزوج ـ ـتـ ــه مـ ــن م ـق ــر إقــام ـت ـه ـمــا
بــال ـخــرطــوم ،واق ـت ـيــاده ـمــا إلــى
جهة غير معلومة من قبل قوة
ع ـس ـكــريــة» ،م ـحـ ّـمــا «ال ـق ـي ــادات
العسكرية في الدولة المسؤولية
الكاملة عن حياة وسالمة رئيس
الوزراء وأسرته».
جـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ــك ب ـ ـعـ ــد أن ذكـ ـ ــرت
صفحة وزارة الثقافة واإلعــام
أن القوات العسكرية المشتركة
ال ـتــي احـتـجــزت ح ـمــدوك داخــل
م ـنــزلــه ،ق ـبــل اع ـت ـقــالــه ،ت ـمــارس
ع ـل ـيــه ض ـغــوطــا إلصـ ـ ــدار بـيــان
«مؤيد لالنقالب».
وف ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت س ـ ـ ــاب ـ ـ ــق ،ط ـل ــب
ح ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــدوك ،ف ـ ـ ـ ــي رس ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــة م ــن
م ـ ـقـ ــر إقـ ــام ـ ـتـ ــه ال ـ ـج ـ ـبـ ــريـ ــة ،مــن
السودانيين ،التمسك بالسلمية
واح ـتــال ال ـش ــوارع لـلــدفــاع عن
ثورتهم.
وصــرحــت وزي ــرة الخارجية

ّ
ب ــال ـح ـك ــوم ــة الـ ـمـ ـنـ ـح ــل ــة ،م ــري ــم
ال ـصــادق الـمـهــدي ،بــأن الشعب
سيقاوم «بكل الـطــرق السلمية
ب ـم ــا ف ـي ـهــا ال ـع ـص ـي ــان ال ـمــدنــي
والنزول ّإلى الشوارع».
وحـ ـ ـ ـ ــذرت مـ ــن أن «م ـح ــاول ــة
فرض اإلرادة بالقوة العسكرية
مصيرها الفشل التام» ،مؤكدة
أن «أي ا نـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب مـ ـ ــر فـ ـ ــوض،
وس ـ ـن ـ ـقـ ــاومـ ــه ب ـ ـكـ ــل الـ ــوسـ ــائـ ــل
المدنية».

احتجاجات ومخاوف
ّ
وحـ ـ ــثـ ـ ــت مـ ـنـ ـظـ ـم ــات م ــدن ـي ــة
وأح ـ ـ ـ ــزاب س ـي ــاس ـي ــة مـ ــؤيـ ــدة ل ـ
ّ
المكون
«قوى الحرية والتغيير»،
ال ـم ــدن ــي بــال ـس ـل ـطــة ال ـم ـن ـح ـلــة،
م ــن بـيـنـهــا «ت ـج ـ ّـمــع الـمـهـنـيـيــن
السودانيين» وأحزاب «المؤتمر»
و«األمــة القومي» و«الشيوعي»،
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،ع ـلــى «ال ـع ـص ـيــان
المدني والخروج إلى الشوارع».
وذك ـ ــر «ت ـج ـم ــع ال ـم ـه ـن ـي ـيــن»،
ال ـ ــذي قـ ــاد االح ـت ـج ــاج ــات ضد
البشير أن «البرهان كتب نهايته
بـ ـي ــده ،وع ـل ـي ــه اآلن أن ي ــواج ــه
غـ ـض ــب شـ ـع ــب حـ ـ ــررتـ ـ ــه ثـ ـ ــورة
ديسمبر من الخوف».
ووس ــط م ـخــاوف مــن ان ــزالق
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـع ـ ـيـ ــش ع ـل ــى
وق ـ ــع ع ـ ــدة أزمـ ـ ـ ــات اق ـت ـص ــادي ــة
وم ـع ـي ـش ـي ــة بـ ـ ــدائـ ـ ــرة ف ــوض ــى،
ت ـضــاربــت تـصــريـحــات ق ـيــادات
ّ
«تجمع المهنيين» بين من دعا

إل ـ ــى «الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى الـسـلـمـيــة
وع ــدم االن ـج ــرار إل ــى الـعـنــف أو
االسـ ـتـ ـج ــاب ــة لـ ــاس ـ ـت ـ ـفـ ــزازات»،
وب ـيــن مــن دع ــا «ث ــائ ــرات وث ــوار
ّ
بري وشرق النيل» إلى «اقتحام
ً
مـحـيــط ال ـق ـي ــادة ال ـعــامــة ع ـنــوة
واق ـ ـ ـتـ ـ ــدار واحـ ـ ـت ـ ــال ال ـ ـشـ ــوارع
لـ ـمـ ـق ــاوم ــة أي انـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب» .ك ـمــا
طــالــب الـتـجـمــع ،بـ ـ «ك ـســر حالة
الطوارئ عبر مزيد من الحشود
وال ـم ـس ـيــرات ال ـم ـســائ ـيــة ،ك ــأول
ّ
رد عملي على قرارات البرهان،
ول ـل ـت ــأك ـي ــد ب ــأن ـه ــا غ ـي ــر قــاب ـلــة
للتنفيذ».
وا تـهــم «المهنيين» البرهان
ً
باالنفصال عن الواقع ،متوعدا بـ
«زيادة ضراوة المقاومة ووحدة
الشارع» .واعتبر أن تصريحات
رئيس المجلس السيادي أزالت
«ك ــل أوه ــام ال ـشــراكــة وأسقطت
ورقة التوت».
وخ ـ ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ــواك ـ ـ ـ ـ ــب فـ ــي
جـمـيــع أن ـحــاء ال ـب ــاد ،للتنديد
ب ـ ـ ــإج ـ ـ ــراءات الـ ـجـ ـي ــش .وت ــدف ــق
اآلالف إل ــى ش ـ ــوارع الـعــاصـمــة
الـ ـخ ــرط ــوم وم ــدي ـن ــة أم درمـ ــان
لــاح ـت ـجــاج ع ـلــى م ــا اع ـت ـبــروه
ً
ً
«ان ـق ــاب ــا ع ـس ـكــريــا» ،مطالبين
بـ«حماية الثورة ،وتسليم الحكم
للمدنيين».
وقتل ثالثة أشخاص وأصيب
عـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـمـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن ،إث ــر
اسـتـهــدافـهــم بــإطــاق ال ـنــار من
قبل «قوى عسكرية» في محيط
م ـقــر ال ـق ـي ــادة ال ـع ــام ــة للجيش

(رويترز)

ب ــال ـخ ــرط ــوم؛ وات ـه ـم ــت تـقــاريــر
ق ـ ــوات «ال ــدع ــم الـ ـس ــري ــع» ،شبه
النظامية ،الـتــي يـقــودهــا نائب
رئيس مجلس السيادة المنحل
مـحـمــد ح ـم ــدان دق ـل ــو ،الـمـلـقــب
بحميدتي ،بــإطــاق الــرصــاص
تجاه المحتجين.
مــن جانب آخــر ،قــررت نقابة
األط ـب ــاء« ،اإلض ـ ــراب السياسي
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام فـ ـ ــي كـ ـ ــل م ـس ـت ـش ـف ـي ــات
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان» ،مـ ــا ع ـ ــدا الـ ـح ــاالت
ّ
ال ـطــارئــة ،و»االن ـس ـحــاب مــن كــل
المستشفيات العسكرية».
ك ـم ــا أع ـل ـن ــت ل ـج ـنــة «اتـ ـح ــاد
الطيارين» السودانيين اإلضراب
الـ ـ ـع ـ ــام والـ ـعـ ـصـ ـي ــان الـ ـم ــدن ــي.
وبالتزامن مع االضطرابات التي
شهدتها الـبــاد ،أفــادت تقارير
ب ــان ـق ـط ــاع ش ـب ــه ت ـ ــام ل ـخــدمــات
اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت ،فـ ـض ــا ع ـ ــن ق ـصــر
خدمات الهواتف على استقبال
ّ
الـمـكــالـمــات وعـ ــدم الـتـمــكــن من
إجراء اتصاالت.

تأييد «البجا» ومناوي
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،أع ـل ــن مجلس
«ن ـظ ــارات الـبـجــا» القبلي الــذي
ي ـغ ـل ــق مـ ـن ــذ  36ي ـ ــوم ـ ــا ،م ــرف ــأ
ب ــورت ـس ــودان الــرئـيـســي بشرق
البالد ،تأييده للتحركات التي
اتخذتها القوات المسلحة.
وقال المجلس ،الذي دعا إلى
حــل حكومة حـمــدوك وتشكيل
ح ـ ـكـ ــومـ ــة ع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ،وطـ ــالـ ــب

بتعليق بنود تخص المنطقة
الـ ـش ـ ّـرقـ ـي ــة فـ ــي ات ـ ـفـ ــاق الـ ـس ــام
الموقع بين الخرطوم وحركات
مـتـمــردة فــي جمهورية جنوب
ال ـس ــودان ،فــي بـيــان إن ــه «يــؤيــد
إجــراء ات الجيش ،وينحاز إلى
مطالب الشعب».
وذكـ ــر ق ـي ــادي بـ ـ «ال ـب ـجــا» أن
فــري ـقــه ي ــري ــد تـشـكـيــل حـكــومــة
م ــدن ـي ــة ول ـي ـس ــت ح ــزب ـي ــة عـلــى
غرار حكومة حمدوك .وأوضح
أن المجلس القبلي ،الذي هدد
في وقت سابق بانفصال شرق
ال ـ ـبـ ــاد إذا لـ ــم تـ ـل ـ ّـب م ـطــال ـبــه،
ً
س ـي ـع ـق ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ــا فـ ــي وق ــت
الحـ ـ ــق ل ـت ـق ــري ــر إنـ ـ ـه ـ ــاء إغ ـ ــاق
الميناء والطرق الرئيسية الذي
تسبب في أزمة نقص حادة في
إمـ ـ ــدادات ال ــوق ــود والـمـشـتـقــات
ال ـن ـف ـط ـي ــة والـ ـغ ــذائـ ـي ــة ل ـع ـمــوم
البالد.
ف ــي مـ ـ ــوازاة ذلـ ــكّ ،أيـ ــد حــاكــم
دارف ــور المتمرد السابق ،مني
أركــو مـنــاوي ،ق ــرارات البرهان.
وجاء تأييد مناوي بعد تلويح
قيادات بفصيله المسلح خالل
مشاركته باعتصام بدأ منذ 8
أيام بمحيط القصر الجمهوري
بــاقـتـحــام الـعــاصـمــة الـخــرطــوم
بـقــوة ال ـســاح فــي ح ــال لــم يتم
ّ
حــل حكومة حـمــدوك وتشكيل
حـ ـك ــوم ــة ك ـ ـ ـفـ ـ ــاءات ب ـم ـش ــارك ــة
سـيــاسـيــة أوس ــع لـكــل مـكــونــات
المجتمع.
(الخرطوم  -وكاالت)

دعوات عربية للحوار ...وإدانات دولية لـ «االنقالب العسكري»
دعـ ــت دول عــرب ـيــة أط ـ ــراف األزم ـ ــة في
السودان إلى الحوار ،ولجأت الدول العربية
إلى لغة دبلوماسية حذرة ّفي توصيف ما
جرى بالخرطوم أمس ،وحثت على الهدوء،
ً
بينما برزت إدانات دولية أكثر وضوحا لما
ّ
سمي بـ «محاولة االنقالب» ،وسط دعوات
للجيش لــإفــراج عــن ال ـقــادة السياسيين
الموقوفين.
ودعـ ـ ـ ــت الـ ـك ــوي ــت عـ ـل ــى ل ـ ـسـ ــان وزارة
الخارجية «كل األطراف إلى تغليب الحكمة
وضبط النفس والتهدئة وتجنب التصعيد
ب ـمــا ي ـصــون ال ـم ـصــالــح الـعـلـيــا ل ـل ـســودان
وي ـح ـفــظ أم ـن ــه واسـ ـتـ ـق ــراره ومـكـتـسـبــاتــه
الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة وي ـح ـقــق آم ــال
وتطلعات شعبه الشقيق ويصون وحدته».
وحثت وزارة الخارجية السعودية على
«ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد»،
بينما أعلنت مصر أنـهــا تتابع عــن كثب
التطورات ،مؤكدة «أهمية تحقيق االستقرار
واألمــن للشعب السوداني والحفاظ على
مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة
بالشكل الــذي يضمن سالمة هــذا البلد»،
ومشددة على أن «أمن واستقرار السودان
ج ــزء ال يـتـجــزأ م ــن أم ــن واس ـت ـق ــرار مصر
والمنطقة».
وطالبت القاهرة كل األطراف السودانية،
ف ــي إطـ ـ ــار ال ـم ـس ــؤول ـي ــة وض ـب ــط ال ـن ـفــس،
بـ«تغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق
الوطني».
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،دعـ ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة
القطرية جميع األطراف إلى احتواء الموقف
ّ
وعدم التصعيد ،وعبرت عن تطلعها إلعادة
العملية السياسية إلى المسار الصحيح.
كما أعــرب األمين العام لجامعة الــدول
العربية ،أحمد أبوالغيط ،عن بالغ القلق
إزاء تطورات األوضاع في الخرطوم ،وطالب

جميع األطراف السودانية بالتقيد بالوثيقة
الدستورية التي تم توقيعها عام .2019
وش ــدد األمـيــن الـعــام لمنظمة التعاون
اإلس ــام ــي عـلــى أن «الـ ـح ــوار ه ــو السبيل
لتجاوز الخالفات ،تغليبا للمصلحة العليا
للشعب السوداني ،ولتحقيق تطلعاته في
األمن واالستقرار والتنمية واالزدهار».

فيلتمان والسفارة
ووس ــط ت ـســاؤالت عــن «فـشــل الوساطة
األميركية» أو «مباركة واشنطن» لما حصل،
صــرح المبعوث األميركي الخاص للقرن
اإلفريقي ،جيفيري فيلتمان ،الــذي أجرى
ف ــي األي ـ ــام ال ـمــاض ـيــة م ـح ــادث ــات موسعة
ب ــال ـخ ــرط ــوم ،ق ـب ـيــل مـ ـغ ــادرت ــه الـعــاصـمــة
السودانية ،فجر أمس ،إن «االعتقاالت التي
ً
طالت عددا من الوزراء والمسؤولين تخالف
الــوثـيـقــة الــدس ـتــوريــة ال ـتــي تــرعــى الحكم
والشراكة بين المكون العسكري
االنتقالي،
وال ـم ــدن ــي» ،وح ـ ـ ّـذر م ــن ّأن ّ
أي تـغـيـيــر في
الحكومة االنتقالية بالقوة سيهدد الدعم
األميركي للسودان.
في موازاة ذلك ،ذكرت السفارة األميركية
لدى السودان ،في بيان ،أنها «تشعر بقلق
بالغ إزاء التقارير التي تفيد بــأن القوات
المسلحة اتخذت إج ــراءات ضد الحكومة
ال ـمــدن ـيــة ،وت ــدي ــن األعـ ـم ــال ال ـت ــي ت ـقـ ّـوض
االنتقال الديموقراطي» .وأضافت« :ندعو
جميع الفاعلين الذين يعرقلون االنتقال في
السودان إلى التنحي ،والسماح للحكومة
االنتقالية التي يقودها المدنيون بمواصلة
عملها المهم لتحقيق أهداف الثورة».
ووص ـ ـ ــف «الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـ ـي ـ ــض» س ـي ـطــرة
الـجـيــش عـلــى السلطة فــي ال ـس ــودان بأنه
يتعارض مع إرادة شعب البالد.

وقــالــت المتحدثة باسمه كــاريــن بيير:
«ن ــرف ــض إج ـ ـ ــراءات ال ـج ـيــش ،ون ــدع ــو إلــى
اإلفراج الفوري عن رئيس الوزراء واآلخرين
الذين ّوضعوا قيد اإلقامة الجبرية».
وحذر رئيس لجنة العالقات الخارجية
بمجلس الشيوخ ميننديز من أن سيطرة
الجيش على السلطة «ستكون له عواقب
طــويـلــة األم ــد عـلــى الـعــاقــات األمــريـكـيــة -
السودانية».
ودان األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ل ــأم ــم ال ـم ـت ـحــدة،
أنطونيو غوتيريش« ،االنقالب الجاري في
ال ـس ــودان» ،ودع ــا إلــى اإلف ــراج الـفــوري عن
ـرام
المسؤولين الــذيــن تــم اعتقالهم واحـتـ ّ
الميثاق الدستوري الذي تم تحقيقه بشق
األنفس.
مــن جــانــب آخ ــر ،طالبت مفوضة األمــم
المتحدة لحقوق اإلنسان بعودة خدمات
اإلنترنت والهاتف المحمول في السودان،
وقالت إن «التعتيم الكامل انتهاك للقانون
الدولي».
ونـ ـ ــدد ال ــرئ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي إي ـمــانــويــل
ماكرون بـ «محاولة االنقالب» في السودان،
ً
ودعا إلى اإلفراج فورا عن حمدوك ،وأعضاء
حـكــومـتــه الـمــدنـيـيــن ،وقـ ــال م ــاك ــرون عبر
«تــوي ـتــر»« :تــديــن فــرنـســا بــأشــد الـعـبــارات
محاولة االنقالب».
من جانبه ،أعــرب المبعوث البريطاني
الـخــاص لـلـســودان ،روب ــرت فـيــرويــذر ،عن
«قـلـقــه الـعـمـيــق» إزاء اعـتـقــال العسكريين
ألعـضــاء الحكومة الـســودانـيــة المدنيين،
ً
الف ـتــاّ إل ــى أن «أي خـطــوة مــن ه ــذا القبيل
ستمثل خيانة للثورة ولالنتقال وللشعب
السوداني».
ودانـ ـ ـ ــت أل ـم ــان ـي ــا «مـ ـح ــاول ــة اإلط ــاح ــة
بالحكومة المدنية السودانية» ،داعية إلى
ً
«وقفها فورا».

وجـ ـ ـ ــاء فـ ــي ب ـ ـيـ ــان لـ ــوزيـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
األل ـمــانــي ،هــايـكــو م ــاس ،أن بــرلـيــن تدعو
«جميع المسؤولين عن األمن والنظام في
السودان إلى مواصلة انتقال السودان إلى
الديموقراطية واحترام إرادة الشعب».
وشـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أنـ ـ ــه «يـ ـج ــب إدان ـ ـ ـ ــة ه ــذه
المحاولة بــوضــوح» .كما طالب مــاس من
ال ـقــوات الـســودانـيــة ال ـعــودة إل ــى ثكناتها
على الفور.
وأعلن الممثل األعلى لالتحاد األوروبي
ل ـل ـشــؤون ال ـخــارج ـيــة واألم ـن ـي ــة ،جــوزيــب
بوريل ،متابعة االتحاد لألحداث الجارية
في السودان بـ «قلق بالغ» ،مؤكدا أن االتحاد
يدعو «جميع أصحاب المصلحة والشركاء
اإلقـلـيـمـيـيــن إلعـ ــادة عملية االن ـت ـقــال إلــى
مسارها الصحيح».
وقال الممثل الخاص لألمين العام لألمم
الـمـتـحــدة ف ــي الـ ـس ــودان ،فــولـكــر بـيــرتــس،
إن «المنظمة الــدولـيــة تشعر بقلق عميق
إزاء التقارير التي تتحدث عن انقالب في
الـ ـس ــودان ،وم ـح ــاوالت تـقــويــض االنـتـقــال
السياسي».

«اإلفريقي» وتركيا
فــي غضون ذلــك ،دعــا رئيس مفوضية
االتحاد اإلفريقي ،موسى فقي محمد ،إلى
إطالق سراح القادة السياسيين ،الذين تم
اعتقالهم أمــس فــي ال ـســودان ،واستئناف
الحوار ،وحث على «احترام حقوق اإلنسان»،
ً
مشددا على أنه «يجب استئناف المحادثات
بين الجيش والـجـنــاح المدني للحكومة
االنـتـقــالـيــة» .أم ــا تركيا فقد دع ــت «جميع
األطــراف إلى التمسك بااللتزامات الواردة
في إطار اإلعالن الدستوري ،واالمتناع عن
تعطيل العملية االنتقالية».

ةديرجلا
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«المرجعية» ترفض عودة المالكي ...و«اإلطار» منقسم

ُ
«الحشد» يغرق ساحات االعتصام بأنصاره ...والكتل الخاسرة توجه رسالة لصالح :امنع اتجاه األحداث لألخطر
أثار بند عودة رئيس الوزراء
العراقي السابق ًنوري المالكي
إلى الحكم انقساما داخل
«اإلطار التنسيقي» الشيعي
المرجعية العليا في
كما رفعت ً
النجف مجددا شعار «المجرب
ال يجرب» الذي يبدو في الوضع
الحالي أنه يستهدف زعيم
«دولة القانون» بالذات.

ات ـ ـس ـ ـعـ ــت رق ـ ـ ـعـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ـصـ ــدع
ف ــي اإلط ـ ــار الـتـنـسـيـقــي لـلـقــوى
الشيعية الموالية إليــران ،التي
لــم تستوعب تــرا جـعـهــا الكبير
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـبــرل ـمــان ـيــة،
ب ـس ـب ــب عـ ـ ــدم ت ــأيـ ـي ــد ال ـج ـم ـيــع
إلعــادة الثقة في رئيس ائتالف
دول ــة ال ـقــانــون ن ــوري الـمــالـكــي
لتولي رئاسة الحكومة لوالية
ثالثة ،ورفع المرجعية العليا في
ً
النجف مجددا شعار "المجرب
ال يجرب" لقطع الطريق على أي
رئـيــس حـكــومــة ســابــق للعودة
إلى السلطة.
ووسـ ــط ت ـســري ـبــات تـحــدثــت
عن عدم تأييد جميع الكيانات
واألحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـش ـي ـع ـي ــة إلعـ ـ ــادة
الثقة بالمالكي ،كشف مصدر
مــن داخ ــل اإلط ــار الشيعي ،عن
"تسلم جميع القوى واألطــراف
ال ـس ـيــاس ـيــة رس ــال ــة م ـه ـمــة مــن
ال ـمــرج ـع ـيــة بــال ـن ـجــف م ـفــادهــا
بأنه ال يمكن ألي طرف أن يشكل
الحكومة الـقــادمــة لــوحــده ،كما
ال يمكن عودة من كان في سدة
ً
الحكم م ـجــددا تحت أي ظــرف،
بـم ـع ـنــى أنـ ــه ت ــم ق ـطــع ال ـطــريــق
ع ـلــى ال ـمــروج ـيــن أو الـســاعـيــن
إلعادة الثقة برؤساء الحكومات
السابقة".
وأضـ ـ ــاف ال ـم ـص ــدر لــوكــالــة
"ش ـ ـفـ ــق" الـ ـع ــراقـ ـي ــة" :مـ ــازالـ ــت
األطراف الفاعلة أو المتحكمة
بالمشهد السياسي ممسكة
بخيوط التحركات المستقبلية
وأي كــام خــارج ذلــك السياق
غير قابل للتطبيق على أرض
الواقع" ،في إشارة إلى صعوبة
تشكيل الصدريين للحكومة
دون موافقة أميركا وإيران".
وإضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ع ـمــق
انقسام اإلط ــار الشيعي تزايد
ح ــدة ال ـخــاف بـيــن زعـيــم تيار
الحكمة عمار الحكيم ورئيس
الوزراء األسبق حيدر العبادي
وع ــدم حـضــورهـمــا لالجتماع
األخ ـ ـيـ ــر فـ ــي م ـك ـت ــب ال ـم ــال ـك ــي
بسبب خالف بينهما على آلية
ت ــوزي ــع مــرش ـحــي قــائـمـتـيـهـمــا
وض ـ ـيـ ــاع أو ت ـش ـت ــت أصـ ـ ــوات
ناخبيهما".
لكن المصدر اعتبر أن "غياب
ط ــرف أو اثـنـيــن ع ــن االجـتـمــاع
الذي خرج بتوصيات متوقعة ال
يؤثر وال يعطي رسائل سلبية
عن وحدة اإلطار التنسيقي".

قيادي صدري

ل ــوالي ــة ثــالـثــة بـعــد الــدورت ـيــن

الصدر يسعى
لتشكيل
تحالف يبدد «الوالية الثالثة»
إل ــى ذل ــك ،كـشــف مرشحون
مخاوف بعض
م ـس ـت ـق ـلــون أم ـ ــس ،ع ــن تـحــرك
أطراف العملية "مـفــاجــئ" مــن المالكي لكسب
أصواتهم بهدف تشكيل الكتلة
السياسية
األكـبــر وشغل رئــاســة ال ــوزراء

ميقاتي يطلب من الكاظمي زيادة شحنات الوقود
بـيـنـمــا يـشـهــد ال ـع ــراق أزم ــة سـيــاسـيــة كـبـيــرة بعد
االنتخابات ،أجرى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب
مـيـقــاتــي أم ــس ،زي ــارة خــاطـفــة ال ــى ال ـع ــراق ،استقبله
خاللها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وش ـكــر مـيـقــاتــي نـظـيــره ال ـعــراقــي عـلــى مــد لبنان
ً
بالعون خصوصا فيما يتعلق بالمشتقات النفطية،
ً
ً
التي ترسل إلى لبنان شهريا ،طالبا زيادة كمياتها،
بما يساعد على تحسين وضع التغذية الكهربائية،
المتتاليتين بين عامي 2006
و.2014
وق ـ ــال ال ـم ــرش ـح ــون ،لــوكــالــة
"شـ ـف ــق" ،إن "م ـم ـث ـلــي الـمــالـكــي
كثفوا زياراتهم إلى المستقلين
الجتذابهم ضمن تحالف دولة
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،وخـ ـ ـ ــال زيـ ــارات ـ ـهـ ــم
المفاجئة ،قدموا لنا مقترحات
للدخول ضمن قائمته لتشكيل
الـكـتـلــة األكـ ـب ــر" ،مــوضـحـيــن أن
"صيغة التحالف لوفود المالكي
ت ـق ـضــي بـ ــأن ن ـب ـقــى مـسـتـقـلـيــن
تـ ـح ــت خ ـي ـم ــة أو م ـظ ـل ــة دولـ ــة
القانون ،وهذا األمر مبهم وغير
واضـ ــح" ،متسائلين "كـيــف لنا
البقاء تحت مظلة دولة القانون
وبذات الوقت مستقلين؟".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب ال ـ ـجـ ــدد
ومـ ـعـ ـظـ ـمـ ـه ــم مـ ـ ــن بـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــداد ،أن
"ع ــروض دول ــة الـقــانــون جــاءت
على خلفية عدم وجود عنوان أو
جبهة سياسية موحدة يلتفون
ً
حولها علما أنه ال يوجد أي من
أنواع التواصل بين المستقلين
الفائزين باالنتخابات في عموم
المحافظات".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاروا إل ـ ـ ــى أن "ب ـع ــض

وت ــم االت ـف ــاق عـلــى أن ي ــزور وزي ــر ال ـطــاقــة والـمـيــاه
الـلـبـنــانــي ب ـغــداد األس ـب ــوع الـمـقـبــل إلت ـمــام االت ـفــاق
المتعلق بذلك.
كذلك تطرق البحث إلى إمكان استئناف نقل النفط
العراقي من كركوك إلى مصفاة البداوي في طرابلس
والصعوبات التي تحول دون ذلك في المدى القريب.
ووج ــه ميقاتي دع ــوة إلــى نظيره الـعــراقــي لــزيــارة
ب ـي ــروت ف ــوع ــد ال ـكــاظ ـمــي بـتـلـبـيـتـهــا ،سـ ــواء بصفته

الـمـسـتـقـلـيــن ال يـعـلـمــون حتى
كيفية ا ل ـتــوا صــل مــع نظرائهم
في محافظة أخرى ،وهذا يشكل
ً
ضعفا قد تستغله الكتل الكبيرة
ف ــي إمـ ــاء شــروط ـهــا للتحالف
م ـع ـه ــا ،ألن ب ـق ــاء ه ــم مـشـتـتـيــن
بهذه الطريقة يضعفهم".

وإذ اس ـت ـب ـعــد الـمـجـتـمـعــون
الخروج بتوصية تفضي بفض
االع ـ ـت ـ ـصـ ــامـ ــات ،دعـ ـ ـ ــوا رئ ـي ــس
الـجـمـهــوريــة بــرهــم صــالــح إلــى
ً
الـ ـت ــدخ ــل ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره "ح ــامـ ـي ــا
للدستور لـمنع اتجاه األحداث
نحو ما هو أخطر".

الحشد الشعبي

الطعون واالعتصام

وجـ ـ ـ ـ ـ ــدد االج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاع ،الـ ـ ـ ــذي
استضافه المالكي لقوى اإلطار
التنسيقي إلى جانب كتلة "عزم"
بزعامة خميس الخنجر وحزب
االت ـ ـحـ ــاد الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي ،رف ــض
نـتــائــج االنـتـخــابــات وش ــدد على
ض ــرورة إع ــادة العد والـفــرز وما
يتبعها.
وبـ ـش ــأن االعـ ـتـ ـص ــام ــات أم ــام
بــوابــات المنطقة الـخـضــراء ،أكد
المجتمعون فــي مـنــزل المالكي
أن "أغلب الموجودين من الحشد
الـشـعـبــي أو ش ــارك ــوا بعمليات
التحرير تحت مظلته من الصعب
إقـنــاعـهــم إذا لــم تـنـفــذ مطالبهم
ب ـ ــإع ـ ــادة الـ ـع ــد والـ ـ ـف ـ ــرز وك ـش ــف
الـ ـت ــزوي ــر وم ـح ــاس ـب ــة األط ـ ـ ــراف
المتالعبة وإحالتهم للقضاء".

وب ـ ـعـ ــد ت ــوصـ ـي ــة م ـج ـل ـس ـهــا
ً
ب ـ ــرد  461ط ـع ـن ــا وإعـ ـ ـ ــادة ف ــرز
 297مـحـطــة ،ح ــددت مفوضية
ً
ً
االنـتـخــابــات غ ــدا مــوعــدا للبدء
بـ ـ ـ ـ ــإجـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرز ال ـ ـي ـ ــدوي
ل ـل ـم ـح ـط ــات الـ ـمـ ـطـ ـع ــون ف ـي ـهــا،
مـبـيـنــة أن أول ـ ــى مــراح ـل ـهــا 70
محطة بمحافظة نينوى.
وفـ ــي ح ـيــن اس ـت ـب ـعــد مـكـتــب
ال ـ ـم ـ ـفـ ــوض ـ ـيـ ــة فـ ـ ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة
ديــالــى ،أمــس ،حــدوث تغييرات
فـ ـ ــي نـ ـت ــائ ــج الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــزي ـ ــن ،ب ـعــد
شـمــول مـحـطــات اق ـتــراع بالعد
والـفــرز الـيــدوي لــوجــود طعون
بالنتائج ،تواصلت اعتصامات
تحالف "الـفـتــح ومنظمة "بــدر"
و"ال ـع ـص ــائ ــب" وك ـتــائــب "ح ــزب
ال ـلــه" وحــركـتــي "س ـنــد" و"نـهــج"

الشخصية أو بصفته الرسمية ،في حال أعيد تكليفه
برئاسة الحكومة.
وش ـ ــارك ف ــي ال ـم ـحــادثــات ال ـتــي ع ـقــدت ف ــي القصر
الحكومي عن الجانب اللبناني المدير العام لألمن
العام اللواء عباس إبراهيم ،وسفير لبنان لدى العراق
علي الـحـبـحــاب ،وعــن الـجــانــب الـعــراقــي وزي ــر النفط
إح ـس ــان ع ـبــدال ـج ـبــار ،وم ــدي ــر مـكـتــب رئ ـيــس الـ ــوزراء
القاضي رائد جوحي.

وتيار الحكمة وتحالف النصر
وائتالف القانون لليوم السابع،
أم ـ ـ ــس ،عـ ـن ــد م ــدخ ــل ال ـم ـن ـط ـقــة
ال ـخ ـضــراء الـحـكــومـيــة ،ونصب
ع ـ ـنـ ــاصـ ــرهـ ــا ع ـ ـ ـشـ ـ ــرات ال ـخ ـي ــم
والـ ـس ــرادق ،وعـ ــززت السلطات
ان ـت ـشــارهــا األم ـن ــي ف ــي محيط
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ،وأغـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــت ج ـم ـيــع
المداخل المؤدية إليها وطوقت
ً
مكان االعتصامات تحسبا ألي
طارئ.

التفرد بالسلطة
وفي مقابل مساعي المالكي
لـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــل تـ ـ ـح ـ ــال ـ ــف عـ ــريـ ــض
لإلطاحة بحظوظه في التوصل
ل ـل ـك ـت ـل ــة األك ـ ـ ـبـ ـ ــر ،أك ـ ـ ــد الـ ـتـ ـي ــار
الـ ـ ـص ـ ــدري أن زع ـي ـم ــه م ـق ـتــدى
ال ـص ــدر "ال يـسـعــى إل ــى الـتـفــرد
بالقرار السياسي أو بالسلطة،
ألن ــه يـعـتـمــد م ـبــدأ الـعـمــل وفــق
قاعدة شركاء الوطن".
وأوضـ ـ ــح م ـم ـثــل الـ ـص ــدر في
مـ ـح ــافـ ـظ ــة ذي ق ـ ـ ــار إب ــراهـ ـي ــم
الـ ـج ــاب ــري أن "ال ـ ـصـ ــدر يـسـعــى
لتشكيل تحالف يبدد مخاوف
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــض أط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة

ً
ال ـس ـي ــاس ـي ــة" ،عـ ــازيـ ــا م ـخ ــاوف
ال ـب ـعــض م ــن إدارتـ ـ ــه للحكومة
بشكل مباشر ،إلى "تخوف تلك
األطــراف من تصدر الصدريين
لـلـمـشـهــد ،وإع ـ ــادة فـتــح ملفات
الـ ـفـ ـس ــاد الـ ـس ــابـ ـق ــة وال ـح ــال ـي ــة
وإح ــال ــة ال ـم ـتــورط ـيــن ب ـهــا إلــى
القضاء".
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أب ـ ـلـ ــغ م ـص ــدر
م ــن ال ـح ـنــانــة ،م ـقــر ال ـص ــدر في
الـ ـنـ ـج ــف ،أن هـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر بـحــد
ذات ــه "يـشـكــل هــاجــس قـلــق لهم
ومن هنا تأتي محاوالت إلغاء
نتائج االنتخابات وإعادة العد
ً
والفرز يدويا لجميع المحطات"،
ً
مشيرا إلى أن "الصدر بعث أكثر
مــن رســالــة اطـمـئـنــان لشركائه
في العملية السياسية ،أهمها
سلسلة مفاوضات اللجنة ،التي
شـكـلـهــا بـنـفـســه ل ـلــوصــول إلــى
تـفــاهـمــات م ــع جـمـيــع األطـ ــراف
ال ــراغـ ـب ــة ب ــالـ ـتـ ـع ــاون لـتـشـكـيــل
حكومة قوية قــادرة على إعادة
اإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار وتـ ـفـ ـعـ ـي ــل ق ـط ــاع ــات ــه
اإلنتاجية المختلفة".
(بغداد -وكاالت)

تل أبيب تشن أول غارة على سورية بعد تفاهم بينيت  -بوتين
ذك ـ ــر ت ـق ــري ــر عـ ـب ــري ،أم ــس،
ً
ن ـقــا ع ــن م ـص ــادر مـطـلـعــة ،أن
سالح الجو اإلسرائيلي سيبدأ
ال ـتــدرب على ضــرب البرنامج
ً
ال ـنــووي اإلي ــران ــي اع ـت ـبــارا من
مـطـلــع ال ـع ــام ال ـم ـق ـبــل ،بـعــدمــا
خـصـصــت الـحـكــومــة مـيــزانـيــة
ت ـ ـصـ ــل إلـ ـ ـ ــى م ـ ـل ـ ـيـ ــار ونـ ـص ــف
المليار دوالر لذلك الهدف.
وأفـ ـ ــاد م ــوق ــع "ت ــاي ـم ــز أوف
إس ــرائ ـي ـل ــي" ب ــأن س ــاح الـجــو
عـ ــدل ج ـ ــدول ت ــدري ـب ــه للمهمة
الـ ـت ــي أصـ ـب ــح ال ـت ـح ـض ـيــر لـهــا
أولوية قصوى ،في ضوء عدم
اليقين الـمـتــزايــد بـشــأن عــودة
إيـ ـ ـ ــران إل ـ ــى االت ـ ـفـ ــاق الـ ـن ــووي
ً
ال ـم ـبــرم ع ــام  ،2015الف ـت ــا إلــى
أن بعض أجزاء خطط الهجوم
على المواقع النووية لطهران
ً
ستكون قابلة للتطبيق قريبا،
والـبـعــض اآلخ ــر قــد يستغرق
أكثر من عام.
وإضافة إلى معالجة خطط
االض ـ ـطـ ــرار إلـ ــى إيـ ـج ــاد ط ــرق
لـ ـض ــرب ال ـم ـن ـش ــآت اإلي ــرانـ ـي ــة
ال ـمــدفــونــة ف ــي أع ـم ــاق األرض
وتحت الجبال ،والتي تتطلب
ذخيرة وتكتيكات متخصصة،
س ـي ـت ـع ـيــن ع ـل ــى س ـ ــاح ال ـجــو
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل مــع
ال ــدف ــاع ــات ال ـج ــوي ــة اإلي ــران ـي ــة
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـطـ ــورة بـ ـشـ ـك ــل مـ ـت ــزاي ــد
م ــن أج ــل تـنـفـيــذ مـثــل الـضــربــة
المحتملة .كما سيتعين على
الـقــوة الـجــويــة االسـتـعــداد لرد
ان ـت ـقــامــي م ـتــوقــع م ــن ط ـهــران
وح ـل ـفــائ ـهــا ف ــي جـمـيــع أن ـحــاء
المنطقة.
وتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل هـ ــذا
األس ـبــوع أكـبــر م ـنــاورة جوية

سلة أخبار
رئيس الصين يحتفل بذكرى
اعتراف األمم المتحدة ببالده

ً
مستقبال نظيره اللبناني نجيب ميقاتي في بغداد أمس (مجلس الوزراء)
رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي

تحضيرات جوية إسرائيلية
لضرب «نووي» إيران
ع ـلــى اإلط ـ ــاق ب ـم ـشــاركــة عــدة
دول وح ـضــور إم ــارات ــي تحت
عـ ـ ـن ـ ــوان "ا ل ـ ـع ـ ـلـ ــم األزرق" فــي
صحراء النقب.
وأك ــد رئـيــس الـعـمـلـيــات في
سـ ـ ــاح ا ل ـ ـجـ ــو أ م ـ ـيـ ــر الزار أن
ال ـت ــدري ـب ــات ،ال ـت ــي ت ـج ــري كل
عامين منذ " ،2013ال تركز على
إيران" رغم أنها تمثل التهديد
االستراتيجي األول إلسرائيل
وفــي قلب الكثير مــن خططها
العسكرية.
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـصــل وغ ـ ــداة
إعالن رئيس حكومة إسرائيل
نفتالي بينيت توصله خالل
ل ـق ــائ ــه م ــع ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي
فــاديـمـيــر بــوتـيــن فــي منتجع
سوتشي إلى تفاهمات "جيدة
وم ـ ـس ـ ـت ـ ـقـ ــرة" حـ ـ ـ ــول س ـ ــوري ـ ــة،
هاجمت إسرائيل ،أمس ،قوات
الجيش السوري في محافظة
الـ ـقـ ـنـ ـيـ ـط ــرة ،مـ ـم ــا ت ـس ـب ــب فــي
خسائر مادية.
وأفاد المرصد السوري بأن
طــائــرة إســرائـيـلـيــة استهدفت
بصاروخين عناصر من قوات
الـنـظــام وحـلـفــائــه عـنــد أط ــراف
مدينة البعث وقرية الكروم في
محافظة القنيطرة.
وأكـ ـ ـ ــد م ـ ـصـ ــدر رس ـ ـمـ ــي فــي
وزارة ا ل ـخ ــار ج ـي ــة أن " ق ـ ــوات
االحتالل ارتكبت فجر االثنين
ً
ً
ع ــدوان ــا ج ــدي ــدا ف ــي المنطقة
الجنوبية ،فــي إط ــار عدوانها
الـمـتـكــرر عـلــى حــرمــة وسـيــادة
ً
أراض ــي ســوريــة" ،الفـتــا إلــى أن
"هذا العدوان الغاشم يأتي بعد
إتمام المصالحات في محافظة
درعا وعودة األمن لها ،وبسط
س ـل ـط ــة ال ـ ــدول ـ ــة فـ ــي م ـح ــاول ــة

دوليات

يائسة من كيان االحتالل لدعم
أدواته وعمالئه من المجموعات
اإلرهابية المنهزمة".
وأضـ ـ ــاف" :س ــوري ــة إذ تــديــن
بشدة هذا العدوان السافر الذي
ي ــزي ــد مـ ــن ت ـص ـع ـيــد األوض ـ ـ ــاع
الـمـتــوتــرة فــي الـمـنـطـقــة ،فإنها
تؤكد حقها وقدرتها على الرد
ع ـل ــى ه ـ ــذه االع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات ول ـجــم
الـ ـن ــزع ــة الـ ـع ــدوانـ ـي ــة لـسـلـطــات
االحتالل".

قائد ســاح الجو اإلمــاراتــي اللواء الركن إبراهيم ناصر
العلوي يصل إلسرائيل في إطــار تمرين «العلم األزرق»
أمس (سالح الجو)

حكومة تل أبيب تتفادى االنهيار بخطة
«تاريخية» لتطوير المجتمع العربي

أحيا الرئيس الصيني شي
جينبينغ أمس ،ذكرى مرور
ً
 50عاما على اعتراف األمم
المتحدة بجمهورية الصين
الشعبية.
واحتفل شي بالخطوة
ً
واصفا إياها بأنها "انتصار
للشعب الصيني" ،وذلك في
خطاب ألقاه بهذه المناسبة.
وفي  25أكتوبر عام ،1971
أصدرت الجمعية العامة
لألمم المتحدة القرار رقم
 ،2758الذي قال شي ،إنه
يعترف بأن ممثلي حكومة
جمهورية الصين الشعبية
التي أسست في بكين
عام  1949هم "الممثلون
الشرعيون الوحيدون
المتحدة".
للصين في األمم
ً
وقال ًشي إن ذلك كان "حدثا
عظيما" بالنسبة لـ "الصين
الجديدة" للحصول على
مكانها الصحيح في األمم
المتحدة .ولم يشر شي
صراحة إلى تايوان في
خطابه.
وكان االعتراف بالصين في
األمم المتحدة في ذلك الوقت
ممثلي تايوان،
يعني طرد
ً
المعروفة رسميا باسم
جمهورية الصين.
ّ
وفرت حكومة حزب
كومينتانغ القومية الصينية
من الصين إلى تايوان بعد
أن خسرت الحرب األهلية
أمام الشيوعيين ،الذين
أسسوا الجمهورية في بكين
عام .1949

محاولة أميركية جديدة
الجبار لندن على تسليم أسانج

تنظر ًمحكمة بريطانية
اعتبارا من الغد في طعن
ّ
تقدمت به الحكومة
األميركية ضد قرار صدر عن
قاض بريطاني رفض طلب
تسليم مؤسس "ويكيليكس"
جوليان أسانج لتتم
محاكمته بتهمة نشر أسرار
عسكرية .يشكل ذلك إحدى
آخر أوراق الواليات المتحدة
للحصول على تسليم
أسانج.
في يناير رفضت القاضية
البريطانية فانيسا بارايتسر
طلب التسليم بسبب مخاطر
األسترالي البالغ
انتحار
ً
من العمر  50عاما ويواجه ً
عقوبة السجن مدة  175عاما
في الواليات المتحدة في
عنه
قضية وصفها المدافعون ً
بأنها سياسية وتشكل تعديا
على حرية التعبير .لكن
واشنطن حصلت على حق
استئنافً هذا القرار مشككة
خصوصا بصدقية خبير
أدلى بشهادة لمصلحة أسانج
وبصحته العقلية الهشة .فقد
أقر الطبيب النفسي مايكل
كوبلمان بأنه خدع القضاء
موكله أصبح
عبر "إخفاء" أن ً
ً
أبا فيما كان الجئا في سفارة
االكوادور في لندن .هذا
االستئناف الذي سيجري
على مدى يومين ،يشكل آخر
الطعون في أيدي واشنطن
أمامها ،في
التي لن يعود
ً
حال هزيمتها مجددا ،سوى
اللجوء إلى المحكمة العليا
البريطانية بدون أن يكون ذلك
ً
مضمونا.

أوزبكستان :ميرضيايف
يفوز باقتراع غير تنافسي

ً
أرسلت وفدا إلى واشنطن لتبرير تصنيف مؤسسات فلسطينية إرهابية
في ُّ
تحرك حتمي لبقاء االئتالف اإلسرائيلي الحاكم
المكون من  8أحزاب ،صادقت حكومة نفتالي بينيت
ليل األحــد  -االثنين على خطة خمسية "تاريخية"
لتطوير المجتمع ا لـعــر بــي بقيمة  30مليار شيكل
(نحو  9.3مليارات دوالر) سيتم توزيعها على كل
عام بشكل متساو.
ّ
ووفقا لهيئة البث اإلسرائيلي" ،تتضمن الخطة
بــرامــج لتطوير المرافق االقتصادية واالجتماعية
والخدمات الصحية ،ومجاالت أخــرى ،بما في ذلك
مكافحة العنف األسري وإعداد برامج تأهيل المهني
لتقليص دائرة الفقر ،وأخرى تربوية لألجيال الشابة".
ووص ـفــت وزيـ ــرة ال ـم ـســاواة االجـتـمــاعـيــة مـيــراف
كوهين الخطة ،التي تم التصديق عليها قبل انتهاء
الوقت المتاح أمام االئتالف الحاكم للمصادقة على
موازنة  2022/2021بحلول  14نوفمبر ،لتفادي حل
ً
البرلمان تلقائيا والتوجه إ لــى انتخابات جديدة،

بــأنـهــا "تــاريـخـيــة وتـتــرجــم قـيــم ال ـم ـســاواة والـعــدالــة
إلى أفعال".
وقال رئيس حزب التجمع اإلسالمي ،منصور عباس،
ً
إن الخطة االقتصادية كانت شرطا أساسيا لدعم حزبه
تحالف بينيت ،وأو ض ــح عبر "فيسبوك" كيف سيتم
تخصيص األموال داخل المجتمع العربي ،الذي يضم
 20بالمئة من عدد سكان إسرائيل.
ّ
يضم حزب القائمة العربية
ويمتلك االئتالف ،الذي
الموحدة ،أغلبية ضئيلة في البرلمان .وضاعف الحزب
ً
العربي أخيرا مطالبه المتعلقة بتلقي السكان العرب
ً
دع ـم ــا أك ـبــر م ــن ال ـح ـكــومــة ل ـم ـحــاولــة "سـ ــد" ال ـف ـجــوات
االجتماعية واالقتصادية ،وخفض معدالت الجريمة
فــي الـمـجـتـمــع ال ـعــربــي ،ال ــذي يـشـكــو مــن الـتـمـيـيــز في
مختلف المجاالت.
ً
ووافقت الحكومة أيضا على تخصيص  2.5مليار
شيكل ( 779مليون دوالر) لمكافحة الجريمة والعنف في

المجتمع العربي الذي يشهد معدالت قتل وابتزاز عالية.
ً
من جهة ثانية ،أرسلت إسرائيل إلى واشنطن موفدا
ّ
خاصا يحمل معه "أدلــة ومعلومات تــدل على ضلوع
المؤسسات الفلسطينية الست ،التي قرر وزير الدفاع
بيني غانتس إعالنها منظمات إرهابية ،في نشاطات
إرهابية" ،وتسبب في توترات داخل االئتالف الحكومي،
حيث تقول بعض األحــزاب إنــه لم يتم التشاور معها
بشأن القرار.
ونـقـلــت هيئة الـبــث عــن مـصــادر سياسية أن "هــذه
األدلة تبرهن بشكل يقطع الشك باليقين على النشاطات
اإلره ــابـ ـي ــة ل ـه ــذه ال ـم ـن ـظ ـم ــات" .وك ــان ــت "ال ـخ ــارج ـي ــة"
األميركية قالت إنها ستتواصل مع إسرائيل للحصول
عـ ـل ــى م ــزي ــد مـ ــن الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات حـ ـ ــول ت ـص ـن ـي ــف ه ــذه
المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ،مؤكدة أنها لم تتلق
ً
تحذيرا مسبقا بشأن التصنيف.
(عواصم  -وكاالت)

فاز رئيس أوزبكستان
شوكت ميرضيايف ،أمس،
في انتخابات قالت بعثة
منظمة األمن والتعاون في
أوروبا إنها ّ "غير تنافسية"،
رغم والية اتسمت بإصالحات
ليبرالية لكنها مهددة
بالعودة إلى ممارسات
استبدادية .وقالت لجنة
االنتخابات المركزية في
أوزبكستان ،إن ميرضيايف
حصل على  80.1في المئة
من األصوات ،بحسب إحصاء
أولي ،في مواجهة أربعة
معارضين رمزيين امتنعوا
عن توجيه أي انتقادات
للرئيس خالل الحملة.

ةديرجلا
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رياضة

غونزاليس يضع لمساته األخيرة على خطة «األولمبي» اليوم
بندر السالمة وخالد صباح خارج قائمة بنغالدش واستبعاد الفرج
حازم ماهر

اختتم منتخبنا األولمبي ً
استعدادا
اليوم تدريباته
ً
لمواجهة بنغالدش غدا في
التصفيات المؤهلة لنهاية
كأس آسيا تحت  23سنة
بغياب الالعبين بندر السالمة
وخالد صباح.

بــات في حكم المؤكد خروج
الالعبين بندر السالمة وخالد
صـ ـب ــاح مـ ــن ق ــائـ ـم ــة مـنـتـخـبـنــا
األولمبي لكرة القدم في مباراة
الـ ـ ـغ ـ ــد أم ـ ـ ـ ــام ب ـ ـن ـ ـغـ ــادش ال ـت ــي
سـتـقــام فــي ال ــواح ــدة بـعــد ظهر
ال ـ ـيـ ــوم ب ـت ــوق ـي ــت الـ ـك ــوي ــت فــي
افتتاح المجموعة الرابعة التي
تستضيفها أوزبـكـسـتــان حتى
الثاني من نوفمبر المقبل ،ضمن
التصفيات المؤهلة لنهائيات
كأس آسيا تحت  23سنة.
ويأتي خروج بندر السالمة

المؤتمر الصحافي اليوم
يعقد فــي الـعــاشــرة مــن صـبــاح ال ـيــوم ،بتوقيت الكويت،
المؤتمر الصحافي لمباراة منتخبنا األولمبي مع منتخب
بنغالدش ،بحضور العب ومدرب من كل فريق.
ويسبق المؤتمر االجتماع الفني ،الذي يعقد في التاسعة
ص ـبــاحــا ،بـحـضــور مـمـثــل ع ــن ك ــل مـنـتـخــب ،حـيــث سيلقي
المراقب بعض التعليمات عليهم ،إلى جانب الوقوف على
الزي األساسي واالحتياطي لكل فريق.

بسبب تعرضه لإلصابة وعدم
مغامرة الجهاز الفني بقيادة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ك ــارل ــس
غ ــون ــزالـ ـي ــس ح ـت ــى ال ت ـت ـفــاقــم
إصابة الالعب وهي عبارة عن
شد في العضلة الخلفية ومن
ث ــم االح ـت ـفــاظ ب ــه ف ــي مـبــاراتــي
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة وأوزبـ ـ ـكـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــان،
ً
عـلـمــا أن ال ــاع ــب سـيــدخــل في
ال ـتــدري ـبــات الـجـمــاعـيــة اب ـتــداء
من اليوم.
أما خالد صباح فمن المقرر
الـتـحــاقــه بــالــوفــد م ـســاء الـيــوم
ً
ق ــادم ــا مــن الـعــاصـمــة الـقـطــريــة
ال ـ ــدوح ـ ــة حـ ـي ــث خـ ـض ــع ه ـن ــاك
لـ ـلـ ـع ــاج مـ ـ ــن اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة ال ـت ــي
ً
تعرض لها أخيرا ،وهي عبارة
ع ــن ش ــد ف ــي ع ـض ـلــة ال ـض ــام ــة،
وذلـ ــك ف ــي مـسـتـشـفــى سـبـيـتــار
ً
وسيحمل الــاعــب معه تقريرا
ً
ط ـ ـب ـ ـيـ ــا ي ـ ـ ـحـ ـ ــدد م ـ ـ ـ ــدى قـ ــدرتـ ــه
ع ـلــى ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي م ـبــاراتــي
ال ـس ـع ــودي ــة وأوزب ـك ـس ـت ــان مع
الـ ــوضـ ــع فـ ــي االعـ ـتـ ـب ــار غ ـيــاب
ال ــاع ــب ع ــن م ـ ـبـ ــاراة الـ ـغ ــد فــي
جميع الحاالت.

الجهراء يتصدر «ممتاز السلة»
وكاظمة يهزم برقان
•

جابر الشريفي

واصــل الفريق األول لكرة السلة بنادي الجهراء
انطالقته فــي ا ل ــدوري الممتاز للعبة بتغلبه على
القرين بنتيجة  78-90في المباراة التي جمعتهما،
أمس األول ،على صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد
العبدالله الرياضي ضمن منافسات الجولة الثانية
ً
ً
من ال ــدوري ،التي شهدت فــوزا سهال لكاظمة على
برقان بنتيجة .83-106
وبــذلــك يـكــون الـجـهــراء تـصــدر الـ ــدوري الممتاز
برصيد  4نـقــاط مــن فــوزيــن يليه الكويت وكاظمة
والـقــريــن بنقطتين ،ثــم القادسية وبــرقــان برصيد
نقطة واحدة.
فــي ال ـم ـبــاراة األولـ ــى ،الـتــي جمعت الـجـهــراء مع
القرين ،نجح األول في التقدم منذ البداية بفضل
اختراقات اللبناني وائل عرقجي ومتابعة التونسي
صــالــح الـمــاجــري أسـفــل السلة وســط تـســرع العبي
القرين في إنهاء الهجمات لينتهي الربع األول بتقدم
الجهراء .12-22
وواصل الجهراء سيطرته على المباراة في الربع
الثاني الــذي أنهاه لمصلحته  ،27-37ولــم يختلف
الربع الثالث عن األول والثاني ،إذ استغل الجهراء
أفضليته ووسع الفارق إلى  16نقطة مع نهاية الربع
الثالث الــذي انتهى للجهراء  ،47-63وشهد الربع
ً
ً
الرابع "شدا عصبيا" من العبي الجهراء واحتجاجات
بعد خروج نجم الفريق صالح الماجري باألخطاء
الخمسة ليقلص القرين الفارق إلى  7نقاط في آخر
ً
 5دقائق وليخرج الجهراء فائزا بنتيجة .78-90

ظهور قوي لكاظمة
وفـ ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـث ــان ـي ــة ،ن ـجــح كــاظ ـمــة بـفــرض

صراع تحت السلة
سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية واستمر
ذلــك حتى نهايتها وســط اسـتـســام مطلق لفريق
برقان ليترجم البرتقالي سيطرته إلى فوز مستحق
بنتيجة .83-106

الفرق تبدأ اليوم منافسات
«إسكواش الخليجية»
ف ـ ـ ــرض الع ـ ـ ــب م ـن ـت ـخــب
الكويت ،حسين الزعتري،
ن ـ ـف ـ ـسـ ــه كـ ـ ـط ـ ــرف أول ف ــي
الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة لـفـئــة
تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت  19سـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــة ،فـ ــي
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــولـ ـ ــة الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة
االسـتـثـنــائـيــة لــإسـكــواش
التي تستضيفها الكويت،
وت ـقــام عـلــى مــاعــب مــركــز
الـ ـشـ ـي ــخ سـ ــالـ ــم الـ ـصـ ـب ــاح
الدولي في جنوب السرة.
وتـ ـمـ ـك ــن الـ ــزع ـ ـتـ ــري مــن
فـ ـ ـ ـ ــرض سـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــرت ـ ــه عـ ـل ــى
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة بـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوزه ع ـل ــى
زمـ ـيـ ـل ــه خـ ــالـ ــد الـ ـف ــارس ــي
 -3ص ـ ـ ـفـ ـ ــر ،ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ح ـق ــق
ال ـ ــاع ـ ــب ال ـ ـق ـ ـطـ ــري س ــال ــم
المالكي مفاجأة بالتأهل
لـ ـلـ ـنـ ـه ــائ ــي ب ـ ـعـ ــد مـ ـ ـب ـ ــاراة
م ـ ـث ـ ـيـ ــرة أمـ ـ ـ ـ ــام الـ ـك ــويـ ـت ــي
عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــن ال ـ ـهـ ــاشـ ــم
وتغلب عليه  ،2 -3وبذلك
الـ ـتـ ـق ــى فـ ــي وقـ ـ ــت م ـتــأخــر
مــن م ـســاء أم ــس الــزعـتــري
م ـ ـ ــع ال ـ ـمـ ــال ـ ـكـ ــي لـ ـتـ ـح ــدي ــد
ب ـطــل ال ـخ ـل ـيــج ف ـي ـمــا لـعــب
الـ ـ ـف ـ ــارس ـ ــي م ـ ــع الـ ـه ــاش ــم،
لتحديد صاحب الميدالية
البرونزية.
وفـ ـ ـ ــي م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات ف ـئ ــة
تـ ـح ــت  15سـ ـن ــة س ـي ـك ــون
ال ـن ـهــائــي "سـ ـع ــودي" بـعــد

ف ــوز يــا ســر ا ل ـع ـبــاس على
زمـيـلــه ســالــم الـمــولــد ،1-3
وت ـغ ـلــب مـحـمــد الـنـصـفــان
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـط ـ ـ ــري خ ـ ــال ـ ــد
ا لـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــادي  ،1 -3و ب ــذ ل ــك
سـ ـيـ ـلـ ـتـ ـق ــي عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـلـ ـق ــب
العباس مع النصفان.
وس ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــق الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم
م ـبــار يــات ا ل ـفــرق للفئتين
ت ـ ـ ـحـ ـ ــت  1 5و  1 9س ـ ـنـ ــة ،
وس ـت ـل ـع ــب الـ ـف ــرق ب ـن ـظــام
الدوري من مرحلة واحدة،
و يـعـتـبــر منتخب الكويت
 19س ـنــة ا ل ـم ــر ش ــح األ ب ــرز
ل ـ ـل ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة ،فـ ـيـ ـم ــا ت ـم ـي ــل
ال ـك ـفــة بــات ـجــاه الـمـنـتـخــب
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي إلح ـ ـ ـ ــراز ل ـقــب
تحت  15سنة.

ويختتم منتخبنا األولمبي
ت ــدري ـب ــات ــه ف ــي ال ــرابـ ـع ــة عـصــر
ً
ال ـ ـيـ ــوم اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادا ل ـم ــواج ـه ــة
ّ
ب ـن ـغــادش ال ـتــي ي ـع ــول عليها
ً
الجهاز الفني كثيرا في تحقيق
الفوز من أجل الدخول في أجواء
المنافسة على التأهل لبطولة
كأس آسيا سواء احتالل المركز
األول أو أ ف ـ ـضـ ــل م ـن ـت ـخ ـبــات
حاصلة على المركز الثاني.
و يـضــع غونزاليس لمساته
على الخطة والتشكيل اللذين
سيخوض بهما اللقاء إذ كشفت
التدريبات األخيرة أنه سيعتمد
على أسلوب هجومي مع تأمين
خط الدفاع ابتداء من منتصف
ال ـم ـل ـعــب ويـ ـض ــع ال ـ ـمـ ــدرب فــي
اعتباره األخطاء التي ارتكبها
ال ـم ــداف ـع ــون ف ــي ب ـط ــول ــة غ ــرب
آسيا.

ل ـش ــرح ال ـخ ـط ــة ال ـت ــي سـيـلـعــب
ب ـ ـهـ ــا مـ ـ ــع م ـ ـشـ ــاهـ ــدة م ـل ـخــص
ألكثر مباراة خاضها منتخب
ً
بنغالدش أخيرا ليلقي الضوء
خالله على أبرز العبيه
ون ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــاط ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوة
والضعف به.
فـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ي ـ ـع ـ ـقـ ــد
أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء الـ ـجـ ـه ــاز
ا إل د ا ر ي و إ د ا ر ة
ال ــوف ــد اج ـت ـمــاعــات
ب ـش ـك ــل يـ ــومـ ــي مــع

الالعبين لتجهيز المجموعة
ً
ن ـف ـس ـي ــا مـ ــع ال ـت ــأك ـي ــد عـلـيـهــم
بــأن ـهــم س ـي ـكــونــون عـلــى

ق ــدر الـمـســؤولـيــة الـمـلـقــاة على
عاتقهم.
وم ـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ال ـت ـحــق
ب ـ ــال ـ ــوف ـ ــد أم ـ ـ ـ ــس  3العـ ـبـ ـي ــن
ه ـ ـ ــم :عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ن ــاج ــي،
وحـمــد ال ـقــاف ،ويــوســف
الرشيدي ،الذين تخلفوا
ع ــن ال ـم ـغ ــادرة م ــع الــوفــد
ألسباب متباينة.
فـ ـيـ ـم ــا تـ ـ ــم اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد
الــاعــب سـلـطــان الـفــرج
من القائمة .

محاضرة فنية
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ي ـع ـق ــد
غ ــون ــزالـ ـي ــس مـ ـح ــاض ــرة فـنـيــة
بحضور الالعبين مساء اليوم
فــي مـقــر إقــامــة الــوفــد بالفندق

الكويت تحرز 3
ميداليات في اليوم
األول للسباحة العربية
أحـ ـ ـ ــرز م ـن ـت ـخ ـب ـن ــا ال ــوط ـن ــي
ل ـل ـس ـبــاحــة أم ـ ــس األول ،ث ــاث
ميداليات متنوعة هــي ذهبية
وفضية وبرونزية في انطالقة
م ـن ــاف ـس ــات ال ـب ـط ــول ــة ال ـعــرب ـيــة
األولـ ـ ـ ـ ــى ل ـل ـس ـب ــاح ــة ل ـل ـم ــراح ــل
الـعـمــريــة لـلـمـســافــات القصيرة
ً
( 25مترا).
وقــال المدير الفني لالتحاد
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي لـ ـلـ ـسـ ـب ــاح ــة أيـ ـم ــن
العنيزي ،إن الميدالية الذهبية
أحرزها السباح وليد عبدالرزاق
فــي مسابقة ( 100مـتــر) فراشة
في مرحلة العمومي.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــزي ،أن
ال ـم ـي ــدال ـي ــة ال ـف ـض ـي ــة ل ـل ـكــويــت
حققها ا لـسـبــاح فيصل التناك
فــي مسابقة ( 200متر متنوع)
ً
لـلـفـئــة ( 14و  15ع ــا م ــا ) بينما
ك ــان ــت ال ـب ــرون ــزي ــة م ــن نصيب
السباح مـشــاري السمحان في
مسابقة ( 100متر) فراشة لفئة
ً
(  18 – 16عاما).
وأوضـ ــح أن الع ـبــي الـكــويــت
نـ ـجـ ـح ــوا ف ـ ــي اق ـ ـت ـ ـنـ ــاص ث ــاث
م ـيــدال ـيــات مـتـنــوعــة ف ــي ال ـيــوم
األول للبطولة بــرغــم الـظــروف
الدراسية للطالب وعدم توفر أي
استعداد أو معسكرات تدريبية
خارجية لهم.
(كونا)

جاسم عتيق يستمع للتوجيهات

تنس اليرموك بطل الدوري للسن العام

•

انفرد الفريق األول لكرة اليد في نادي الكويت
بقمة الدوري الممتاز بفوزه المستحق على نظيره
ً
العربي بفارق  18هدفا بنتيجة  22-40في المباراة
التي جمعت الفريقين ،أمــس األول ،على صالة
الشيخ سعد العبدالله في ختام الجولة الخامسة
من المسابقة.
ورفـ ــع ال ـكــويــت رص ـي ــده إل ــى  10ن ـقــاط يليه
ً
السالمية الثاني  8والذي خسر أيضا أمام برقان
ً
الثالث وله  6نقاط وجاء كاظمة رابعا برصيد 5
ً
نقاط بينما تساوى القادسية خامسا والعربي
ً
سادسا لكل منهما  4نقاط ثم الفحيحيل السابع
ً
 3نقاط وأخيرا القرين بدون رصيد.
وجــاء ت مباراة الكويت والعربي من طرف
واحد بأفضلية واضحة لالبيض منذ البداية
حتى نهاية اللقاء بفضل األداء الجيد والمتزن
ً
ً
دف ــاع ــا وه ـج ــوم ــا تــألــق خــالــه مـعـظــم العـبــي
الفريق السيما المحترف القطري فرانكيس
والكوبي هرنانديز في االختراق والتصويب
م ــن ال ـخــط الـخـلـفــي ،كــذلــك صــالــح الـمــوســوي

إيراني في األخضر
علمت "الجريدة" أن النادي العربي سينهي
عقد محترف فريق كــرة اليد الـكــرواتــي يفهين
بــويـنـيـنـكــو ل ـظ ـهــوره بـمـسـتــوى م ـتــواضــع منذ
بداية الدوري.
واق ـت ــرب ــت إدارة األخ ـض ــر م ــن ال ـت ـعــاقــد مع
محترف إيراني ثان يلعب في أوروبا لالنضمام
للفريق بجانب مواطنه اإليراني سجاد استكي.

دوري هوكي الجليد للسيدات
انطلق بمشاركة  4فرق

افتتح نادي األلعاب الشتوية
الكويتي أمس األول ،منافسات
بطولة الدوري الكويتي
الوطني لهوكي الجليد
للسيدات للموسم
 2022-2021بمشاركة  4فرق
محلية ويستمر  15جولة
ويقام على صالة النادي
بمنطقة بيان .وجمعت أولى
مباريات البطولة فريقي (بلو
ويفز) و(وايلد كاتس) وأسفرت
عن فوز األول بنتيجة ()3-11
بعد أن هيمن الفريق الفائز
ً
على مجريات المباراة ،علما
ً
أن الدوري يشهد أيضا
مشاركة ناديي (دايموتد)
و(قالديتر) .وقال نائب رئيس
النادي خالد المطيري ،إن هذه
البطولة تكتسب أهمية كبيرة
هذا الموسم ألنها ستكون
أهم محطة الختيار العبات
المنتخب الكويتي المدعو
للمشاركة بعدة بطوالت
خارجية وبمقدمتها تصفيات
كأس العالم للعبة عن القارة
اآلسيوية.

«أزرق اليد» يضم العجمي
العب الفحيحيل

العتيبي يتوج أحد المشاركين
توج نادي اليرموك بلقب دوري التنس للسن العام،
بعد فوزه في المباراة النهائية التي جمعت بين العبي
اليرموك وخيطان على مالعب نادي الكويت ،وانتهى
اللقاء لمصلحة اليرموك بنتيجة  ،1-2وجاء خيطان
في المركز الثاني.
حضر المباراة النهائية للمسابقة أمين السر العام
التحاد التنس فالح العتيبي ،والمدير الفني عباس
البصيري ،ومدير التنس بنادي خيطان أحمد القالف.
وأسـفــرت تفاصيل اللقاء النهائي عــن فــوز العب
ال ـي ــرم ــوك عـيـســى قـ ـب ــازرد عـلــى الع ــب خـيـطــان علي
عبدالرضا بنتيجة  2-6 ،2-6في مباراة الفردي األولى،
كما فاز العب نــادي اليرموك علي الشطي على فؤاد
بهبهاني (خيطان) بنتيجة صفر ،6-7 ،1-6 ،6-بينما فاز
ثنائي نادي خيطان حامد السليطين ومحمد عبدال في

مباراة الزوجي على ثنائي نادي اليرموك طالل عنتر
وناصر العبيدلي بنتيجة .4-6 ،5-7
وفي الترتيب النهائي لألندية المشاركة جاء في
المركز األول نــادي اليرموك الرياضي ،وفــي المركز
الثاني نادي خيطان ،وفي المركز الثالث نادي الكويت
الرياضي.
من جانبه ،هنأ العتيبي األندية التي حققت المراكز
المتقدمة في المسابقة ،متمنيا لبقية األنــديــة حظا
أوفــر فــي بقية بـطــوالت ومسابقات الموسم ،وأشــاد
بــالـمـسـتــويــات الـمــرتـفـعــة ال ـتــي أظـهــرهــا الـعــديــد من
الالعبين في المسابقة ،وتوجه بالشكر إلــى الهيئة
العامة للرياضة على ما تقدمه من الدعم الكبير والدائم
لـكــل أنـشـطــة االت ـح ــاد ،كـمــا شـكــر األن ــدي ــة الرياضية
المشاركة في نشاط االتحاد وتمنى لها التوفيق.

الكويت يفوز على العربي وينفرد بقمة دوري اليد
محمد عبدالعزيز

باختصار

وعبدالعزيز الشمري من األجنحة.
فــي الـمـقــابــل ،عــانــى األخـضــر ج ــراء األخـطــاء
الجماعية والفردية وغياب التركيز عن معظم
العبيه واستسالمهم في كثير من األحيان
للهزيمة ب ــدون مقاومة كــذلــك عــدم وجــود
حلول فنية من جانب الجهاز الفني بقيادة
الكرواتي نيناد لتقليص الفارق لدرجة أن الفريق
سجل طوال الشوط الثاني  8أهداف فقط ،ما مكن
األبيض من فرض سيطرته الكاملة على مجريات
اللعب وأنهى المباراة لمصلحته.

اليرموك والتضامن
وأسفرت نتائج مباراتي الجولة الخامسة
من دوري الدرجة األولى اللتين جرتا ،أمس
األول ،عن فوز اليرموك على الشباب 29-32
والتضامن على خيطان .30-32
بذلك رفع اليرموك رصيده إلى  10نقاط
ف ــي ال ـمــركــز ال ـثــانــي ب ـف ــارق األهـ ـ ــداف عن
الـصـلـيـبـيـخــات ال ـم ـت ـصــدر ،وت ـس ــاوى
خيطان الرابع والتضامن الخامس
بـ  4نقاط.

كريكيت الكويت يفوز على
البحرين بالتصفيات اآلسيوية
فاز منتخب الكويت للكريكيت
أمس األول ،على نظيره
البحريني بنتيجة ()124-128
ضمن التصفيات اآلسيوية
النهائية المؤهلة لبطولة
العالم للكريكيت المقررة
إقامتها في أستراليا العام
المقبل .وأعرب مدير منتخب
الكويت للكريكيت محمود
عبدالله عن سروره بنتيجة
المنتخب الكويتي في أولى
مبارياته ضمن التصفيات في
المجموعة التي تضم البحرين
وقطر والسعودية والمالديف.
ً
وأوضح عبدالله أن فريقا
ً
واحدا فقط سيتأهل من خالل
التصفيات لبطولة العالم
ً
المقررة عام  2022مبينا
أن التصفيات المقامة على
مالعب المدينة اآلسيوية
بالعاصمة القطرية الدوحة
تشهد منافسة قوية بين
الفرق المشاركة .وسيقابل
منتخب الكويت المالديف يوم
الخميس المقبل فيما سيقابل
المنتخب القطري يوم الجمعة
ضمن التصفيات.
(كونا)

يخسر من حرس
الجهراء ً
الحدود وديا
جانب من مباراة الكويت والعربي

 ...ورجب يعتذر عن االستمرار مع البرتقالي
اعتذر مدرب الفريق األول لكرة اليد بنادي كاظمة المصري
مــروان رجب عن عدم االستمرار في قيادة الفريق لظروف
خاصة ،وسيتولى مهمة تدريب الفريق مساعده المصري
ياسر مصطفى إلى حين التعاقد مع مدرب جديد للفريق.
وبناء على ذلك ،شكر مجلس إدارة نادي كاظمة المدرب
رجب على قدمه من خدمات خالل فترة عمله في النادي.
ً
ويحتل البرتقالي حاليا المركز الرابع في ترتيب فرق

أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا
الوطني األول لكرة اليد،
بقيادة المدرب السلوفيني
بوريس دينيتش ،ضم العب
الدائرة بنادي الفحيحيل
يوسف العجمي للقائمة
المختارة لألزرق اليد ،التي
ً
ً
تضم  19العبا ،وذلك استعدادا
للمشاركة في بطولة قطر
الودية الدولية التي ستقام في
الدوحة خالل الفترة من  1الى
 7نوفمبر المقبل ،بمشاركة 4
منتخبات هي قطر المضيف
والكويت والسعودية وإيران.
ً
ويأتي ضم العجمي بديال من
العب الدائرة بنادي الكويت
عبدالرحمن البالول الذي
اعتذر لظروف عمله.

الــدوري الممتاز برصيد  5نقاط من فوزين على القرين
وبرقان وتعادل وحيد مع الفحيحيل وخسر في مباراتين
ً
أمام الكويت وأخيرا القادسية في الجولة الماضية بفارق
هدف واحد.
يــذكــر أن رجــب تــوالــي قـيــادة الــدفــة الفنية للبرتقالي
الـمــوســم الـمــاضــي وحـصــل معه على الـمــركــز الــرابــع في
بطولة الدوري الممتاز وكأس االتحاد.

خسر الفريق االول لكرة القدم
بنادي الجهراء أمام نظيره
حرس الحدود المصري 3-1
في المباراة الودية التي
جمعت بينهما مساء أمس
االول خالل المعسكر بمدينة
نصر في العاصمة المصرية
القاهرة والذي يستعد خالله
الجهراء النطالق منافسات
دوري فيفا للدرجة االولى 22
نوفمبر المقبل .وسيختتم
معسكره بمواجهة فريق
االتصاالت بعد غد الخميس.

ةديرجلا
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رياضة

ديباال ينقذ يوفنتوس أمام إنتر
تعادل إنتر ميالن مع
يوفنتوس بهدف لمثله في
اللقاء الذي جمع الفريقين،
أمس األول ،في الجولة
التاسعة من الدوري اإليطالي
لكرة القدم على ملعب
«جوزيبي مياتزا».

ميالن يستضيف
تورينو اليوم في
المرحلة العاشرة

اك ـت ـفــى إن ـت ــر ح ــام ــل الـلـقــب
ب ـن ـق ـطــة الـ ـتـ ـع ــادل م ــع ضـيـفــه
يوفنتوس  ،1-1بعدما اهتزت
شباكه فــي الــوقــت الـقــاتــل من
ركلة جزاء للبديل األرجنتيني
باولو ديباال ،أمس األول ،في
المرحلة التاسعة من الدوري
اإليطالي.
ورغــم أنه كان يلعب خارج
أرضـ ـ ــه وع ـل ــى ال ـم ـل ـعــب ال ــذي
خسر فيه صفر 2-في المرحلة
ال ـ ـثـ ــام ـ ـنـ ــة ع ـ ـ ـشـ ـ ــرة ال ـ ـمـ ــوسـ ــم
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،كـ ـ ــان ي ــوف ـن ـت ــوس
الـ ـ ـط ـ ــرف األفـ ـ ـض ـ ــل واألخ ـ ـطـ ــر
ً
فــي بــدايــة الـلـقــاء وك ــان قريبا
مـ ــن افـ ـتـ ـت ــاح ال ـت ـس ـج ـيــل عـبــر
اإلسباني ألفارو موراتا ،لكن
ا ل ـح ــارس السلوفيني سمير
هاندانوفيتش تألق في الدفاع
عن مرماه (.)8
ً
لكن رد إنتر جــاء قاسيا ،إذ
اف ـت ـتــح الـتـسـجـيــل ف ــي الــدقـيـقــة
 17حـيــن أطـلــق الـتــركــي هــاكــان
جالهان أوغلو كــرة صاروخية
من خارج المنطقة ،فارتدت من

مباريات اليوم
7:30
7:30
9:45

سبيزيا  -جنوى
فينيسيا  -ساليرنيتانا YouTube Seria A
ميالن  -تورينو

زاوية القائم األيسر والعارضة
وسـقـطــت أم ــام الـبــوسـنــي إديــن
دج ـ ـي ـ ـكـ ــو الـ ـ ـ ـ ــذي ت ــابـ ـعـ ـه ــا فــي
ً
الشباك ،مسجال هدفه السابع
ف ــي ال ـ ـ ــدوري بـقـمـيــص ال ـفــريــق
ال ــذي انـضــم الـيــه ه ــذا الموسم
من روما.
وع ـ ــرف إن ـت ــر ك ـيــف يحبط
محاوالت يوفنتوس والبقاء
ً
متقدما على "السيدة العجوز"
ب ـه ــدف دج ـي ـكــو ح ـتــى نـهــايــة
الشوط األول.
وب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء
بـ ــإب ـ ـقـ ــائ ـ ـه ـ ـمـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـق ــاع ــد
البدالء ،زج أليغري بالثنائي
فيديريكو كييزا واألرجنتيني
بــاولــو ديـبــاال فــي الدقيقة 65
ً
ب ـ ــدال م ــن ال ـكــولــوم ـبــي خ ــوان
كـ ـ ـ ــوادرادو وال ـس ــوي ــدي دي ــان
ك ــول ــوشـ ـيـ ـفـ ـسـ ـك ــي ،ف ـت ـح ـســن
األداء الهجومي ليوفنتوس
ال ـ ـ ـ ــذي حـ ــاصـ ــر م ـض ـي ـف ــه فــي
ً
م ـن ـط ـق ـت ــه وكـ ـ ـ ــان قـ ــري ـ ـبـ ــا مــن
ال ـت ـعــادل ف ــي الــدقـيـقــة  71من
ركـلــة ح ــرة لــديـبــاال ل ــوال تألق
هاندانوفيتش.
ونـ ـج ــح دي ـ ـبـ ــاال فـ ــي إدراك
ال ـت ـعــادل لـلـضـيــوف م ــن ركـلــة
جزاء في الوقت القاتل تسبب
بها الهولندي دنزل دمفريس،
بـ ـ ـع ـ ــد خـ ـ ـط ـ ــأ ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة
الـ ـمـ ـح ــرم ــة عـ ـل ــى الـ ـب ــرازيـ ـل ــي

ديباال نجم يوفنتوس يحتفل بهدفه
أليكس ساندرو (.)89
وبقي يوفنتوس على نفس
المسافة من أتاالنتا الخامس
ُ
الـ ـ ــذي ف ـ ـ ـ ِـرض ع ـل ـيــه ال ـت ـع ــادل
أمام ضيفه أودينيزي  1-1في
الوقت القاتل.
وف ــي م ـبــاراة أخـ ــرى ،أوقــف
رومـ ـ ـ ــا م ـس ـل ـس ــل انـ ـتـ ـص ــارات
نــا بــو لــي المتتاليه عند تسع
مباريات ،وذلك بعد ان تعادال
بدون أهداف.
ورغـ ــم ه ــذا الـتـعـثــر وفشله

ً
في تحقيق فوزه الرابع تواليا
عـلــى رومـ ــا ،اسـتـعــاد نابولي
الصدارة بـ 25نقطة ،لكن هذه
المرة بفارق األهداف فقط عن
م ـيــان ال ـفــائــز الـسـبــت خ ــارج
ملعبه على بولونيا .2-4
ونجح "جالوروسي" أقله في
حرمان نابولي من الوصول الى
رق ـمــه الـقـيــاســي مــن حـيــث عــدد
االنتصارات المتتالية في بداية
الموسم وقدره  10مباريات في
.2014-2013

صالح :سعيد بأهدافي
أكــد النجم الــدولــي الـمـصــري ،محمد
ص ــاح ،أن األه ــم بالنسبة لــه الحصول
عـلــى الـنـقــاط ال ـثــاث ،ومـعــاونــة الــزمــاء
فــي تسجيل األهـ ــداف ،أكـثــر مــن إح ــرازه
األهداف مع فريقه ليفربول.
وأحرز صالح  3أهداف (هاتريك) وقام
بصناعة هدف آخر ،ليقود فريقه ليفربول
ال كـتـســاح مضيفه مانشستر يونايتد
 -5صـفــر ،أمــس األول فــي قمة مباريات
ال ـم ــرح ـل ــة ال ـت ــاس ـع ــة ل ـب ـط ــول ــة ال ـ ـ ــدوري
اإلنكليزي الممتاز.
وقـ ـ ـ ــال ص ـ ـ ــاح "م ـ ـ ــن الـ ـعـ ـظـ ـي ــم الـ ـف ــوز
بخماسية بيضاء على مسرح األحــام.
كـ ــانـ ــت ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ص ـع ـب ــة فـ ــي الـ ـب ــداي ــة
ومحتدمة ،لكننا لعبنا بأسلوبنا ،وأدينا
بقوة منذ البداية".
وأض ــاف "أردن ــا أن نبلي بــاء حسنا
على أرضية الميدان .كنا جاهزين وأردنا
القبض على مجريات الـمـبــاراة بنسبة
 100في المئة .حاولنا ان نلعب بأسلوبنا
الـمـعـتــاد واالس ـت ـحــواذ عـلــى ال ـكــرة ،وأن
نـحـقــق االخ ـت ــراف ــات ف ــي دف ــاع يــونــايـتــد
وحظينا بالفرص وسجلناها".
وشــدد نجم ليفربول "دائما ما أكون
س ـع ـي ــدا ب ـت ـس ـج ـيــل األه ـ ـ ـ ــداف ،ولـكـنـنــي

ورفع روما رصيده الى 16
نقطة في المركز الرابع بفارق
نقطتين خلف إنتر.

ميالن يواجه تورينو
ي ـس ـع ــى م ـ ـيـ ــان إل ـ ـ ــى وض ــع
ن ـ ــاب ـ ــول ـ ــي ت ـ ـحـ ــت الـ ـ ـم ـ ــزي ـ ــد مــن
ال ـض ـغ ــط واالن ـ ـ ـفـ ـ ــراد بـ ـص ــدارة
ال ـ ــدوري اإلي ـطــالــي ل ـكــرة الـقــدم
حين يستضيف تورينو اليوم
ف ــي ال ـمــرح ـلــة ال ـع ــاش ــرة ،وذل ــك

قبل دخــولــه فــي مرحلة صعبة
ّ
ستحدد مصيره الـقــاري حتى
حظوظه في إحراز لقب "سيري
آ" ّ
ألول مرة منذ .2011
ويدخل ميالن لقاء اليوم ضد
تورينو الذي لم َ
ينس بالتأكيد
ه ــزيـ ـمـ ـت ــه الـ ـ ـم ـ ــذل ـ ــة فـ ـ ــي م ــاي ــو
الماضي بسباعية نظيفة على
أرضــه ،وهــو في المركز الثاني
بفارق األهداف خلف نابولي.
وس ـ ـي ـ ـكـ ــون فـ ــريـ ــق ال ـ ـمـ ــدرب
ً
سـ ـتـ ـيـ ـف ــان ــو بـ ـيـ ــولـ ــي م ــرشـ ـح ــا

لتخطي تورينو للمرة السادسة
ً
تــوال ـيــا عـلــى صـعـيــدي ال ــدوري
والكأس ،السيما بعد استعادة
ن ـ ـج ـ ـمـ ــه الـ ـ ـمـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــرم زالتـ ـ ـ ـ ــان
إبراهيموفيتش الــذي ،وبعدما
أهـ ــدى بــولــون ـيــا ال ـس ـبــت هــدف
تقليص الـفــارق  1-2بتسجيله
بالخطأ فــي مــرمــى فريقه ،عاد
وسجل هــدف تأكيد الفوز 2-4
خارج الديار بهدف في الدقيقة
.89

كلوب :حققنا نتيجة جنونية
ّ
عبر األلماني يورغن كلوب ،مدرب ليفربول ،عن
سعادته بانتصار فريقه على مانشستر يونايتد
بخماسية نظيفة ،في اللقاء الذي احتضنه أمس
األول ملعب (أولد ترافورد) في الدوري اإلنكليزي
الممتاز ،ووصف نتيجة المباراة بـ"الجنونية".
وكانت هذه أول مرة يخسر فيها "الشياطين
ا لـحـمــر" بخماسية نظيفة على ملعبه منذ عام
.1955
وعـلــق كـلــوب عـلــى ال ـم ـبــاراة والنتيجة قــائــا:

"ماذا أقول؟ هل كنت أتوقع هذا؟ ال ،ما فعلناه في
األمــام كــان جنونيا .لقد ضغطنا واستخلصنا
الكرات وأحرزنا أهدافا رائعة .أخبرت الالعبين
بأن يلعبوا بصورة أفضل كذلك من الشوط األول".
وأضاف األلماني" :النتيجة كانت جنونية .لقد
كتب الالعبون صفحة جميلة في كتب التاريخ،
األمر مميز ،لكن لن نحتفل باالنتصار كالمجانين،
ألننا نحترم خصومنا .ومانشستر يونايتد ليس
في أفضل أوقاته"( .إفي)

سولشاير يثق في بقائه مع مان يونايتد
صالح نجم ليفربول يحرز الهدف الخامس
أسعد أكثر بدور صانع األلعاب لزمالئي.
أحــاول بذل أقصى الجهد من أجل منح
فريقي النقاط الثالث الذي يشكل أولوية
بالنسبة إلي".
وأكـ ـ ـ ــد ص ـ ـ ــاح "نـ ـطـ ـم ــح بـ ـك ــل ت ــأك ـي ــد
ل ـل ـت ـت ــوي ــج بـ ـ ــالـ ـ ــدوري اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ه ــذا
الموسم .تعودنا على هــذه األمــور منذ

سنتين .نفكر في كل مـبــاراة على حدة،
ون ـف ـكــر ف ــي ال ـف ــوز خ ـ ــارج ال ـق ــواع ــد .في
النهاية حصلنا على  3نقاط ،ونفكر اآلن
في المباراة المقبلة".
وانفرد صالح بصدارة ترتيب هدافي
البطولة هذا الموسم برصيد  10أهداف،
بفارق  3أهداف عن أقرب مالحقيه جيمي

فاردي ،مهاجم ليستر سيتي ،كما انفرد
بصدارة الالعبين األفارقة األكثر تسجيال
في تاريخ الدوري اإلنكليزي برصيد 107
أهــداف ،بعدما كان يتقاسمه مع النجم
اإليفواري المعتزل ديدييه دروغبا.

مــازال النرويجي أولــي غونار سولشاير ،مدرب
ف ــري ــق مــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد ،مـقـتـنـعــا أنـ ــه الــرجــل
المناسب في هذا المنصب ،رغم الخسارة التاريخية
التي تلقاها فريقه صفر  5-أمــام ضيفه ليفربول،
ام ــس األول ف ــي قـمــة م ـبــاريــات الـمــرحـلــة الـتــاسـعــة
لبطولة الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وتولى سولشاير المسؤولية مؤقتا في ديسمبر
 ،2018خلفا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو،
قبل أن ينال منصبه بشكل دائم بعد  4أشهر ،لتشهد
مسيرته مع الفريق الكثير من الصعود والهبوط.
يونايتد اآلن فــي أدن ــى مستوياته تحت قيادة
ســول ـشــايــر ،ب ـعــدمــا ق ــدم عــرضــا م ـتــواض ـعــا مليئا

باألخطاء ليعاقب بال رحمة بالخسارة صفر 5-أمام
غريمه ال ـلــدود لـيـفــربــول ،ويصيب جماهير (أولــد
ترافورد) بصدمة.
ووصف سولشاير  ،الذي وقع عقدا جديدا لمدة
ثــاث سـنــوات فــي يوليو الـمــاضــي ،هــذه الخسارة
بأنها "أحلك يوم" في مشواره كمدرب ليونايتد ،لكنه
يظل على يقين أنه الرجل المناسب لهذا المنصب.
وعند سؤاله عما إذا كان يعتقد أنه اليزال يتمتع
بهذا الدعم من مسؤولي يونايتد ،قــال سولشاير:
"ح ـس ـنــا ،لــم أس ـمــع أي ش ــيء آخ ــر (ع ــن مستقبلي)
ومازلت أفكر في عمل الغد".

أنشيلوتي :مباراة الكالسيكو كانت عملية وذكية أالبا :أشعر أنني محظوظ

ق ـ ـ ـ ـ ــال اإليـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ـ ـ ــي كـ ـ ــارلـ ـ ــو
أنشيلوتي المدير الفني لريال
مدريد ،إن فريقه لعب مباراة
"عملية وذكية" أمام برشلونة،
ح ـ ـيـ ــث ان ـ ـت ـ ـصـ ــر الـ ـم ــريـ ـنـ ـغ ــي
بهدفين لهدف في (كالسيكو
األرض) الذي احتضنه األحد
ملعب (كامب نو) في الجولة
العاشرة من الدوري اإلسباني
لكرة القدم.
ً
وعـ ـق ــد اإليـ ـط ــال ــي م ــؤت ـم ــرا
ً
صـحــافـيــا بـعــد ال ـم ـب ــاراة قــال
ً
ً
ف ـيــه" :قــدمـنــا أداء ج ـيــدا على
المستوى الدفاعي ،وتمتعنا
بفعالية في الهجمة المرتدة.
ه ـ ــذا ال ـف ــري ــق (ري ـ ـ ــال م ــدري ــد)
يـ ـمـ ـتـ ـل ــك ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــودة ،وع ـل ـي ـن ــا
االستمتاع به".
وي ــرى أنشيلوتي أن ريــال
مدريد لعب "ضد فريق كبير
ق ـ ـ ــدم م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة" وأن ـ ــه

ّ
صعب عليهم األمور وجعلهم
"يعانون".
وأشـ ــار م ــدرب الميرينغي
ً
ً
إل ــى أن ــه يـمـتـلــك فــري ـقــا قـ ــادرا
ع ـلــى "م ـنــاف ـســة أي فــريــق في
أوروبا ألنه فريق متماسك".
ُ
وي ـ ـعـ ــد هـ ـ ــذا أول ان ـت ـص ــار
يحققه أنشيلوتي فــي ملعب
(ك ــام ــب ن ـ ــو) طـ ـ ــوال مـسـيــرتــه
كمدرب ،لذا عبر عن سعادته
ب ـه ــذا األمـ ـ ــر ،ح ـيــث ق ـ ــال" :أن ــا
ً
سعيد جدا بتحقيق االنتصار
ألن ال ـكــاس ـي ـكــو أهـ ــم م ـب ــاراة
وانتصرنا في كامب نو ،لكن
لـســوء الـحــظ هــي ث ــاث نقاط
فقط".
وطمأن أنشيلوتي جمهور
ري ـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد ب ـ ـشـ ــأن ح ــال ــة
ح ــارس مــرمــاه تيبو كــورتــوا،
وفي هذا السياق قــال" :عانى
م ــن آالم ،لـكــن ي ـبــدو أن األم ــر

كومان وأنشيلوتي
ً
ليس خطيرا وسيكون بخير".
وأثـ ـ ـن ـ ــى أن ـش ـي ـل ــوت ــي عـلــى
األداء ا لـ ـجـ ـي ــد ا ل ـ ـ ــذي ي ـقــد مــه
فـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــوس جـ ـ ــون ـ ـ ـيـ ـ ــور
ورودريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ج ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــس،
وأضاف":إنهما يقومان بعمل

أنتوني يقود ليكرز ألول فوز

كارميلو انتوني

حقق لــوس أنجلس ليكرز فــوزه األول في الموسم الجديد
من دوري كرة السلة األميركي للمحترفين ،على حساب ضيفه
ممفيس غريزليز  118 -121رغــم تألق جا مورانت في صفوف
األخير بتسجيله  40نقطة.
ً
ً
ولعب الوافد الجديد المخضرم كارميلو أنتوني دورا أساسيا
في الفوز األول لليكرز في ثــاث مباريات بتسجيله  28نقطة،
وأض ــاف أنـتــونــي ديفيس  22مــع  8مـتــابـعــات ،وليبرون
جـيـمــس  19م ــع  6م ـتــاب ـعــات ،وم ـث ـل ـهــا ت ـمــريــرات
حاسمة.
ً
وفي كاليفورنيا أيضا ،أكد غولدن ستايت
ً
ووريرز أنه عاد مجددا ليلعب دور المنافس
وذلـ ـ ــك بـتـحـقـيـقــه فـ ـ ــوزه ال ـث ــال ــث ف ــي ثــالــث
مباراة ،وجاء على حساب جاره في الوالية
ساكرامنتو كينغز  107 -119خارج الديار.
وع ـلــى غ ــرار ووريـ ـ ــرز ،حـقــق تـشــارلــوت
هورنتس الفوز في مبارياته الثالث األولى
ف ــي ان ـج ــاز ه ــو األول م ــن ه ــذا ال ـن ــوع في
تاريخ النادي ،وجاء على حساب مضيفه
القوي بروكلين نتس .95-111
وقاد جايسون تايتوم فريقه بوسطن
سلتيكس لفوزه األول وجاء على حساب
م ـض ـي ـف ــه هـ ـي ــو سـ ـت ــن روك ـ ـت ـ ــس 97 -107
بتسجيله  31نقطة مــع  9مـتــابـعــات ،فــي حين
ً
حقق فيالدلفيا سفنتي سيسكرز فــوزه الثاني تواليا
خارج الديار مقابل هزيمة في ملعبه وذلك على حساب
أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر  .103 -115وف ــاز أورالن ــدو
ماجيك على مضيفه نيويورك نيكس .104 -110

جيد على المستويين الدفاعي
وال ـ ـه ـ ـجـ ــومـ ــي ،لـ ـك ــن الـ ـف ــري ــق
بأكمله يلعب بصورة جيدة،
وهذا أمر جيد".
(إفي)

ّ
عبر النمساوي ديفيد أالبا ،مدافع فريق ريال مدريد ،عن سعادته
بخوض أول لقاء كالسيكو له ضد فريق برشلونة ،وتسجيل كذلك
أول ه ــدف ل ــه ،حـيــث ق ــال إن ــه يـشـعــر أن ــه "م ـح ـظــوظ ومـمـتــن لـهــذا
الوقت".
وأدلى النمساوي بتصريحات بعد انتهاء المباراة قال فيها:
"إنه شعور جيد ،لقاء الكالسيكو األول وكذلك هدفي األول.
أشـعــر أنـنــي مـحـظــوظ ومـمـتــن لـهــذا الــوقــت ،لـكــن االنـتـصــار
الجماعي أهم".
وعـلــق أالب ــا عـلــى هــدفــه ال ــذي جــاء فــي ال ـم ـبــاراة التي
انـتـهــت بــانـتـصــار ري ــال مــدريــد بـهــدفـيــن ل ـهــدف" :نحن
سـعــداء بتحقيق هــد فـنــا .إ نـهــا غــر يــزة ،األ م ــر متعلق
بشعورك متى تتقدم لألمام ومتى تبقى في الخلف".
ويــرى الـمــدافــع الـنـمـســاوي أن االنـتـصــار أتــى من
العمل الدفاعي الجماعي الجيد وحالة الهدوء التي
لعب بها ريال مدريد طوال المباراة.
واختتم أالبا تصريحاته قائال" :دافعنا بصورة جيدة.
برشلونة يمتلك نسبة ا سـتـحــواذ كبير ،لــذا األ مــر ليس
سهال ،لكننا كنا واثقين ونحن ندافع في الملعب ولم نفقد
حالة الهدوء لدينا ،هذه إحدى خصائصنا".

فيرستابن يتفوق على هاميلتون ويبتعد في الصدارة
تـفــوق ســائــق ري ــد ب ــول الـهــولـنــدي مــاكــس فيرستابن عـلــى بـطــل العالم
سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون وابتعد في صدارة الترتيب
العام ،بعد فوزه بجائزة الواليات المتحدة الكبرى ،الجولة السابعة عشرة
من بطولة العالم للفورموال واحد ،أمس األول ،على حلبة األميركتين في
أوستن (تكساس).
وأن ـه ــى فـيــرسـتــابــن وهــامـيـلـتــون ال ـس ـبــاق م ــن حـيــث انـطـلـقــا في
المركزين األول والثاني ،ليحرز الهولندي فوزه الثامن للموسم
والثامن عشر في مسيرته ،ما سمح له باالبتعاد في صــدارة
الترتيب الـعــام عــن ســائــق مــرسـيــدس بـفــارق  12نقطة قبل 5
جوالت على نهاية الموسم.
وأكمل فريق ريد بول منصة التتويج بحلول المكسيكي
ً
سيرخيو بيريس ثالثا أمام سائق فيراري ابن موناكو شارل
لوكلير وسائق ماكالرين األسترالي دانيال ريكياردو وسائق
مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس.
وجـ ـ ــاءت ن ـهــايــة ال ـس ـب ــاق ق ـمــة ف ــي اإلث ـ ـ ــارة ب ـعــدمــا قلص
هاميلتون الـفــارق الــذي يفصله عن فيرستابن إلــى أقــل من
ثــانـيــة نتيجة تــأخــره فــي إجـ ــراء تــوقـفــه الـثــانــي السـتـبــدال
إطاراته ،لكن الهولندي صمد تحت الضغط وحتى أنه رفع
من وتيرته في األمتار األخيرة لينهي السباق أمــام بطل
العالم سبع مرات بفارق  1.333ثانية.
ومــع الــدخــول فــي اللفات العشر األخـيــرة ،نــزل الفارق
ثوان ثم إلى قرابة ثانية
بين السائقين الى أقل من ثالث
ٍ
ونـصــف مــع الــدخــول فــي الـلـفــات الـخـمــس األخ ـي ــرة ،لكن
فيرستابن عــرف كيف يتعامل مــع الــوضــع وضغط في
اللفات الحاسمة ليمنع بطل العالم من تجاوزه ،ليخرج
ً
في النهاية منتصرا.

شاكيل أونيل نجم كرة السلة السابق يسلم فيرستابن كأس البطولة
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

«مذكرات
طالب حلم»!

د .نجم عبدالكريم

قــرأت هذا الكتاب ،الــذي ألفه علي المسعودي ،والــذي يتناول
ً
فيه بعض ذكرياته في مراحل حياته الدراسية والعملية ،مشيرا
إلى أيام دراسته االبتدائية ،والمتوسطة ،فالثانوية ،والتي تلقاها
ً
في المناطق البعيدة  -نسبيا  -عن العاصمة ،حيث تنقل ما بين
الشدادية ،والمقوع ،والصيهد ،وجليب الشيوخ ،والجهراء.
وبمناسبة الجهراء ،فإن المؤلف تحدث عن فترة تأثره بالشاعر
نزار قباني ،فتصرف في بيت من إحدى قصائده ،يقول فيه نزار:
"فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراح الـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــض جـ ـ ـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ـ ـ ــي
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدري م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـاء"
فجعل منه المؤلف:
"فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراح ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــض جـ ـ ـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ـ ـ ــي
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدري م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـراء"
***
• ثم يتحدث عن مناهج الدراسة في ذلك الوقت ،فيذكر بعض
أشعار أحمد شوقي،
ومنها قصيدة "جدتي"ُ :
ٌ
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأف بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيء س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهِ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
إ ن غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ا أل ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـي
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ...ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـب
ثم يقول :أحمد شوقي رافقنا طوال مراحل العمر الدراسية،
ً
ً
ُ
ولم يغب عاما واحدا عن المناهج ،وكلنا نذكر حكاية الثعلب
المكار:
ً
برز الثعلب يوما ...في ثياب الواعظينا
فمشى في األرض يهدي ...ويسب الماكرينا
ثم تختتم الحكاية بهذين البيتين
أنهم قالوا وخير القول قول العارفينا
ً
ٌ
مخطئ من ظن يوما ...أن للثعلب دينا
***
ويـسـتــرســل الـمـسـعــودي فــي س ــرد ذكــريــاتــه عــن الـشــاعــر فهد
ً
العسكر ،ألنه كان ُمعجبا بأشعاره التي كانت مقررة في مناهج
الدراسة ،وكذلك قرأ ما كتبه عنه األديب عبدالله زكريا األنصاري،
ً
فأراد أن يكتب عنه ملفا لمجلة الثقافة الكويتية ،التي تصدرها
وزارة اإلعالم ،فبحث ونقب حتى توصل إلى مكان شقيق الشاعر
فهد العسكر ،الذي كان يقيم في منطقة السرة ،فلما التقاه إذا به
ُ
مخالف لكل الذي أشيع ،وكتب
بحديث
يحدثه عن شقيقه الشاعر
ٍ
ًٍ
ً
عنه ،ففهد لم يكن منبوذا ،وكان مندمجما مع مجتمعه وأسرته،
ً
ولم يكن ُمدمنا للخمر ،وأن أسرته لم تقم بحرق قصائده وأشعاره،
وقال أشياء أخرى كثيرة نشرت حينئذ في مجلة الثقافة الكويتية.
***
• وتحدث عما كانت تتضمنه مناهج الدراسة في ذلك الزمن،
فــذكــر قصة "النمل األشـقــر" للكاتبة ليلى العثمان ،وكـيــف أنها
كانت توحي بانتشار األخطار ،وأمراض النفوس ،والجواسيس،
واألطـمــاع ،التي ستبدأ بأكل اإلنسان دون أن يشعر ،ويقول إنه
تعرف  -فيما بعد  -على الكاتبة ليلى العثمان كزميلة صحافية،
وكاتبة جريئة في مجال القصة ،وتحدث عن مقدرتها في تسليط
ال ـضــوء الـكــاشــف عـلــى مـشــاكــل الـمـجـتـمــع ،وك ـيــف ت ـج ــاوزت لغة
الممنوعات.
***
وبعد أن استفاض المؤلف بذكر مناهج الدراسة أيام طفولته
وصباه ،وأشاد بقوتها في مختلف فصول االبتدائية ،والمتوسطة،
فالثانوية ،أتى على مناهج الدراسة المقررة في هذه األيام ،حيث
كتب يقول:
"كنت أقلب مناهج االبتدائية ،والمتوسطة ،فهالني المستوى
الرديء في تلك المقررات ،فأطفالنا يعيشون في العالم االفتراضي،
ُ
عالم أسمنتي ،خائف ،ومخيف".
والرقمي ،مدججين في ٍ
***
أمضيت مع هذا الكتاب ساعات ،اطلعت فيها على الكثير من
الــذكــريــات الـتــي عاشها الـمــؤلــف ،حملت الكثير مــن المعلومات
ـداث قد عاشها البعض منا ،وكم
والتجارب ،التي ّأرخ فيها ألحـ ٍ
هو جميل أن نستعيد ذكراها!

الله يعين هالديرة
طــرقـنــا فــي ال ـكــويــت جميعها
سالكة!
كـلـهــا نــاعـمــة الـمـلـمــس وليس
َ
و"حص ْم"!
بها أتربة
وليس بها حفر وحفريات!
وليس هناك أرصفة مكسرة!
وكـ ــل ال ـج ـس ــور ع ـلــى كـثــرتـهــا
انـ ـتـ ـه ــت م ـ ــن م ــرحـ ـل ــة اإلنـ ـ ـش ـ ــاء،
وس ـ ـن ـ ـح ـ ـلـ ــم بـ ـ ـ ــأن يـ ــأت ـ ـي ـ ـنـ ــا يـ ــوم
ً
س ـي ـم ـت ـل ــك ك ـ ــل م ـ ــواط ـ ــن جـ ـس ــرا
ً
خـــاصـــا ي ـن ـت ـقــل بـــه مـــن ال ـم ـنــزل

د .ناجي سعود الزيد
إ لــى مكان عمله أو الجمعية أو
السوق أو البحر!!!
نـ ـع ــوم ــة ط ــرقـ ـن ــا ون ـظ ــاف ـت ـه ــا
تضاهي الـ "اوتوبان" في ألمانيا!
نحمد الله على ذ لــك ،ونشكر
حكومتنا عـلــى ق ــراره ــا الـعــاقــل
وال ـ ـح ـ ـك ـ ـيـ ــم والـ ـ ـعـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــري الـ ـ ــذي
بشرنا بأنها قررت نقل مشروع
الـسـكــة الـحــديــد (ب ـيــض الصعو
مــاغ ـيــره) والـ ــذي تــم التفكير به
م ـنــذ ع ـش ــرات ال ـس ـن ـيــن ،ن ـعــم تم

نقل المشروع بكامله إلى "هيئة
ً
ال ـ ـطـ ــرق" م ـك ــاف ــأة ل ـه ــا وت ـق ــدي ــرا
لجهودها ،ألن جميع طرقنا ولله
الـحـمــد مــن ص ـفــوان والـســالـمــي
إلــى النويصيب والــوفــرة بخير
وعافية ومكتملة ،وليس لدينا
أية مشاكل معها!!!
ال ـلــه يـعـيــن هــالــديــرة م ــو بس
طرقها وسكة حديدها!!!

ً
دائـمــا كــان اإلره ــاق وتصلب
ً
الـ ـعـ ـض ــات إرث ـ ـ ــا لـ ـس ــاع ــات مــن
الـجـلــوس فــي مـقــاعــد الـطــائــرات
الـضـيـقــة ف ــي ال ــرح ــات الـجــويــة
ال ـ ـعـ ــابـ ــرة لـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــارات ،لـ ـك ــن اآلن
س ـي ـك ــون ب ــإمـ ـك ــان الـ ــركـ ــاب فــي
أطول الرحالت الجوية العالمية
الحصول على تمارين مخصصة
ل ـل ـم ـســاعــدة ف ــي ال ـت ـخ ـف ـيــف من
هذه اآلثار.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ــادت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـن ــاق ـل ــة
ً
الوطنية السنغافورية أ خـيــرا ،
بــأن الــركــاب على متن رحالتها
ال ـطــوي ـلــة ال ـم ـب ــاش ــرة ،م ــن دون
تــوقــف م ــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ً
وإل ـي ـه ــا؛ سـيـحـصـلــون اع ـت ـبــارا

م ــن ي ـنــايــر الـمـقـبــل ع ـلــى بعض
الـتـمــاريــن خــال تلك الـســاعــات،
التي يبدو أنها بال نهاية وهم
على ارتفاع  30ألف قدم.
وبـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــوط
السنغافورية ،فقد ّ
طور الخبراء
من منتجع غولدن دور الصحي
م ـج ـم ــوع ــة واس ـ ـعـ ــة مـ ــن ق ــوائ ــم
ال ـ ـط ـ ـعـ ــام وبـ ـ ــرامـ ـ ــج الـ ـتـ ـم ــاري ــن
واإلطـ ــالـ ــة ،ك ــذل ــك م ـح ـتــوى آخــر
ً
م ـ ـص ـ ـمـ ــم خ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا ل ـ ــرك ـ ــاب
الخطوط السنغافورية.
لـكــن ال ـت ـمــاريــن س ــوف تـكــون
"م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدودة" ويـ ـمـ ـك ــن ل ـل ــرك ــاب
"أداء ه ــا فــي مقاعدهم لتنشيط
(د ب أ)
الدورة الدموية.

أعـلــن عـلـمــاء آث ــار إيـطــالـيــون وأكـ ــراد اكتشاف
م ـعــاصــر نـبـيــذ ت ـعــود إل ــى أك ـثــر م ــن  2700ع ــام،
وجــداريــات ضخمة فــي قناة لـلــري ،فــي موقعين
أثــري ـيــن بـشـمــال الـ ـع ــراق ،ت ـعــود إل ــى عـهــد الملك
األشوري سرغون الثاني ،وابنه سنحاريب.
وح ـكــم ال ـم ـلــك اآلشـ ـ ــوري س ــرغ ــون ال ـثــانــي في
القرن الثامن قبل الميالد ،وأسس عاصمته دور
شــاروكـيــن ،أي قلعة ســرغــون فــي شـمــال الـعــراق،
وال ـت ــي ت ـقــع اآلن ف ــي س ـهــل ن ـي ـنــوى ق ــرب مــديـنــة
الموصل.
وأع ـل ـن ــت ال ـب ـع ـثــة ال ـم ـش ـتــركــة م ــن ع ـل ـمــاء آث ــار
إيطاليين وعلماء آثار من مديرية اآلثار في دهوك
بإقليم كــردسـتــان شـمــال ال ـعــراق ،فــي بـيــان نقله
موقع "سـكــاي نـيــوز" أمــس ،اكتشاف اآلثــار التي
تعود إلى عهد الملك سرغون الثاني (721-705
قبل الميالد) وابنه سنحاريب الذي خلفه.

يومية سياسية مستقلة

و عـثــر المنقبون على معاصر نبيذ صناعي
تعود إلى حقبة سنحاريب في موقع قرب قرية
خـنــس فــي ده ــوك ،وق ــال عــالــم اآلث ــار مــن جامعة
أوديني اإليطالية بوناكوسي ،والمدير المشارك
للبعثة اإليطالية دانييلي موراندي بوناكوسي:
"يبدو أنه كان مصنع نبيذ .عثرنا على  14منشأة
كانت تستخدم في عصر العنب الستخراج عصير
ً
وتحويله بعد ذلك إلى نبيذ" ،متابعا أن هذا أول
اكتشاف من نوعه في العراق.

وفيات
إسماعيل علي أحمد علي
بدور إبراهيم حسين المذكور

زوج ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــي ف ـ ــال ـ ــح راش ـ ــد
التميمي

عمر صالح عبدالرحمن العسعوسي

مواعيد الصالة

الـ ـق ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى الـ ـم ــاحـ ـظ ــة ،يـظـهــر
هــذا التقرير ارتـبــاطــا ولـيــس عالقة
سببية".
وقـ ــالـ ــت وي ـ ـنـ ــدي ت ـش ـي ــن ،طـبـيـبــة
أورام ال ـثــدي فــي مـعـهــد دان ــا فــاربــر

ُ
للسرطان في بوسطن ،والتي طلب
منها التعليق على البحث الجديد،
"استنادا إلى هذه الدراسة وحدها،
فإن األدلة ضعيفة .األشخاص الذين
تناولوا المكسرات كانوا يتمتعون

ب ـمــزيــد م ــن ال ـتـعـل ـيــم ،ودخـ ــل أع ـلــى،
ومــؤشــر كـتـلــة جـســم أق ــل ،وأم ــراض
ســرطــان ـيــة ف ــي الـ ـم ــراح ــل ال ـم ـب ـكــرة،
وحـ ـي ــاة أك ـث ــر ن ـش ــاط ــا ب ــدن ـي ــا ،وك ــل
الـ ـع ــوام ــل ال ـمــرت ـب ـطــة ب ـب ـق ــاء أف ـضــل

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

نقل النائب د .حسن جوهر ،في لقائه التلفزيوني الخاص
مع اإلعالمي محمد حيات ،رأي الشارع الكويتي في قضية
العفو ومسائل أخرى للسلطة ،بكل أمانة ،وحسب ما قاله في
اللقاء فإن المجموعة البرلمانية المفاوضة لم تقدم أي تنازالت
للحكومة ،كما يقال ،فهم لم يتنازلوا عن قضية االستجواب
ً
لــرئـيــس الـحـكــومــة ،ويــرفـضــون جملة وتـفـصـيــا أي ضــرائــب
متوقعة أو زيادة رسوم خدمات أو تكليف المواطن بأي أعباء
مالية ،ولن يسمح بتسييل احتياطي األجيال.
حسب ما ذكــره حسن في اللقاء فــإن كل ما جــاء في حوار
المفاوضات مع السلطة مــدون كتابة لدى الديوان األميري،
وليس هناك ما يمكن إخفاؤه عن الناس ،فهم (نواب التفاوض)
نقلوا "اإلرادة الشعبية" إلى "السلطة" كما يفترض ،فما هو
المطلوب منهم أكثر من ذلــك؟ ال شــيء ســوى انتظار انتهاء
تـقــريــر لـجـنــة رؤسـ ــاء ال ـمــؤس ـســات الـتـشــريـعـيــة والـتـنـفـيــذيــة
والقضائية ،خالل أسبوعين ،كما وعدت الحكومة ،كي يرفع
التقرير لسمو األمير ،وهو صاحب القرار األخير.
هل انتهت القضية وأغلق الملف بالنسبة للمتحاورين،
اإلج ــاب ــة نــاف ـيــة ح ـيــن ي ـك ــون ال ـك ــام ع ــن االق ـت ـص ــاد والـعـجــز
ً
ً
المتنامي ،رغم ارتفاع أسعار النفط نسبيا ،واإلجابة أيضا
نــا فـيــة حـيــن تختصر القضية "بالتطلعات ا لـشـعـبـيــة" ،دون
اعتبارات مستقبل الدولة واألجيال القادمة ،التي ستكتوي
ً
بنار البطالة حتما ،ورفض الضرائب التصاعدية ألصحاب
الدخول المالية العالية ،وكذلك رفض رفع الدعم عنهم أو زيادة
رسوم الخدمات ليست كلها بحلول حصيفة لوضع الدولة،
ً
فيستحيل أن تستمر األمور كما كانت ،فالسماء ال تمطر ذهبا.
مــاذا بقي للسلطة الحاكمة إذا سايرت مثل ذلك التوجه؟!
األق ـ ــرب أن ـهــا سـتـبـصــم وت ــزاي ــد ع ـلــى الـتـطـلـعــات الـشـعـبــويــة
وجـمــاعــات المتنفذين ،فـهــذا كــل مــا لديها لتأكيد استمرار
شرعيتها بأنها ترضي الجميع اآلن ،تلك هي حكمتها األثيرة
التي ظلت تسير عليها لعقود طويلة ،أي أن تحيا الدولة كل
لحظة بلحظتها ،مثلها كمثل الفرد حين ينتهج فلسفة أن
الماضي ال يمكن تغييره والمستقبل احتماالت ال أحد يدري
عنها! تلك فلسفة تصلح لإلنسان الفرد وليس لنهج الــدول
التي عليها أن تعمل وتخطط بقلق حساب احتماالت الغد.
كويت بحالة خبيصة وتيه الـيــوم ،ال مــن حكومة وال من
مجلس ،وال من نخب سياسية واعية ،ضياع كامل الدسم ،كل
األمور ماشية سماري ،فهل نبتسم يا دكتور عبيد؟
مالحظة :أحد أولياء األمور يشتكي من فرض حفظ سورة
الـعــاديــات لطفل فــي السابعة مــن عـمــره ،دون فهم معانيها
حسب المنهج المطلوب من الوزارة ،ليت القائمين على تطوير
المناهج قرأوا تفسير ابن كثير للسورة ،قبل أن يحددوا السور
المراد تحفيظها لألطفال دون غيرها.

تمارين للمسافرين بالرحالت الطويلة معاصر نبيذ عمرها  ٢٧٠٠سنة «عراقية»

الجوز يمنع عودة السرطان للثدي
في دراسة هي األولى من نوعها،
وجــد عــدد مــن الباحثين أن النساء
المصابات بسرطان الـثــدي ،الالتي
يتناولن المكسرات ،يتجاوبن أفضل
بكثير مع عالجات المرض.
ونقل "سبوتنيك" أمس ،عن موقع
"ويــب ميد" ،قوله إن هــذا االكتشاف
يـ ــأتـ ــي بـ ـع ــد دراسـ ـ ـ ـ ــة أج ـ ــري ـ ــت ع ـلــى
أكـثــر مــن  3000مــريــض فــي الصين،
واستمرت  10سـنــوات ،ونـشــرت في
المجلة الــدولـيــة لـلـســرطــان ،أكتوبر
الجاري.
وخالل الدراسة تم االعتماد على
مــدى تـنــاول المريضات للمكسرات
"ال ـج ــوز" فــي مـنــاسـبــة واحـ ــدة فقط،
بعد  5سنوات من تشخيص سرطان
الثدي.
وأفـ ـ ــاد ال ـب ــاح ـث ــون ب ــوج ــود نمط
استجابة للجرعة بين تناول الجوز
وخطر تكرار اإلصابة بسرطان الثدي
والــوفــاة بشكل عــام ،حيث إن أولئك
اللواتي يستهلكن كميات أكبر لديهن
أقل المخاطر.
وأفـ ــاد تـشـيــو أو شــو مــن جامعة
فــانــدرب ـي ـلــت ف ــي نــاشـفـيــل تينيسي
وزمالؤه في الدراسة بأن "المكسرات
هي مكونات مهمة للوجبات الغذائية
الصحية .يجب التأكيد على الترويج
لعامل نمط الحياة القابل للتعديل
فــي إرشـ ــادات الـنــاجـيــن مــن ســرطــان
الثدي" ،مضيفا" :إن االرتباط بالبقاء
الخالي من األمراض قوي جدا ،لكن
كما هو الحال مع جميع الدراسات

كالعادة سماري

حسن العيسى

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

على قيد الحياة من سرطان الثدي"،
مضيفة" :حاول المؤلفون التحكم في
هذه العوامل ،لكن من الصعب معرفة
ما إذا كان استهالك الجوز حقا هو
صانع الفرق".

اإلعالنات:

ً
 73عاما ،شيع ،ت66660345 :
 39عـ ــامـ ــا ،شـ ـيـ ـع ــت ،ديـ ـ ــوان
س ـ ــام ـ ــي ذيـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـم ــي،
الــروضــة ،ق ،3ش ،38م ،8ت:
98066888
ً
 68عاما ،شيع ،الرجال :شرق
 ديوان العسعوسي ،النساء:ص ـبــاح ال ـســالــم ،ق ،10ش،1
ج ،6م ،13ت99955586 :

الطقس والبحر

الفجر

04:37

العظمى 33

الشروق

05:57

الصغرى 17

الظهر

11:32

ً
أعلى مد  01:38صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:42

 04:28م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:07

ً
أدنى جزر  09:12صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:24

 09:09م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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 :

