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«»The Wheel Of Time
يعرض في نوفمبر ص 18

ً
األمير مفتتحا «االنعقاد الثاني»:
الصالح والرشاد لخدمة الكويت
www.aljarida.com

ً
الغانم :ال نكابر ...أخطأنا جميعا من دون استثناء الخالد :الحوار أثمر التوافق ومد يد التعـاون بين
• «االستقرار السياسي ال يعني التحصين أو عدم المحاسبة بل االستخدام السلطتين بتأكيد أغلبية النواب في بيان االلتماس

الحصيف لألدوات الدستورية»
• «جربنا التصارع وأضعنا الوقت واستنزفنا الكثير من الطاقات فماذا جنينا؟!»

محليات

٠٨

محليات

بكلمة موجزة حملها النطق السامي ،دشن سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد
ً
دور االنعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ  16لمجلس األمة ،داعيا سموه ،في
جلسة االفتتاح ،أن يوفق الله تعالى الجميع لما فيه الصالح والرشاد «لخدمة وطننا
الكويت وأهله األوفياء».
وفي كلمته ،أشاد رئيس المجلس مرزوق الغانم بدعوة صاحب السمو إلى الحوار
ً
بين السلطتين ،كمبادرة ساهمت في كسر الجمود والركود السياسيين ،مؤكدا أهمية
تفعيل مبادئ التوافق ،والمائدة المستديرة ،والنقد البناء لحل المشكالت المصيرية،
ً
بدال من التصارع واالشتباك والتشكيك والتخوين.
ً
ً
وأقر الغانم« :لقد أخطأنا جميعا ،جميعا ومن دون استثناء ،فال نكابر ،وقد كانت
ً
هناك منذ الجلسة األولى لدور االنعقاد األول أفعال وردود أفعال ،وشد وجذب» ،معقبا:
«إذا كنا نريد فتح صفحة جديدة يستفيد منها المواطن المهموم بمشكالته ،فال بد
من الرجوع إلى الثوابت الدستورية كما رسمها المؤسسون األوائل».
أو
ـة،
ـ
ب
وأك ــد أن «تـحـقـيــق االس ـت ـقــرار الـسـيــاســي ال يـعـنــي ع ــدم الـمـحــاسـ
02

03
«الشؤون» :إقامة األسواق
التعاونية المؤقتة في البر
بالقرعة

ّ ُ
االستجوابات
لت
أج
الغانم:
ً
لعل الله يحدث أمرا

اقتصاد

تأجيلها للجلسة القادمة ،وهذا األمر
ال دخــل له بقضية استقالة الحكومة
من عدمها ،واالستجوابات موجودة
على جدول أعمال المجلس».
وك ــان الـنــائــب الـعــازمــي اعتبر عدم
إدراج االسـتـجــوابــات سابقة خطيرة
ً
ال ي ـم ـك ــن قـ ـب ــولـ ـه ــا ،مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أن
هناك سوابق في عهد الغانم بــإدراج
اس ـت ـج ــواب ــي ه ـنــد ال ـص ـب ـيــح ومـحـمــد
الـعـبــدالـلــه عـلــى ج ــدول أع ـمــال جلسة
االفتتاح.

17

ً
األمير محييا أعضاء وجمهور مجلس األمة خالل افتتاحه دور االنعقاد الثاني أمس

 Ooredooتربح  13.4مليون دينار
في  9أشهر بنمو %129
15
أميركا« :كورونا الكويت» بمستوى منخفض

«االستئناف» تدين
اإليراني بجريمة التزوير إيطاليا تعفي مطعمي الكويت من العزل االحترازي
وتبرئه من «غسل األموال»
● عادل سامي

مصاعب سالسل اإلمداد تدفع
بأسعار الغذاء إلى األعلى

دوليات
12

ً
الغانم رئيسا ألول «شورى» قطري منتخب ...والسليطي نائبته

في موازاة تصاعد المؤشرات اإليجابية للوضع الصحي
ف ــي ال ـب ــاد ،ع ـ ّـدل ــت م ــراك ــز مـكــافـحــة األم ـ ــراض األمـيــركـيــة
( )CDCالتصنيف الوبائي لفيروس كــورونــا في الكويت
إل ــى الـمـسـتــوى « »1المنخفض ،وه ــو األق ــل خ ـطــورة بين
المستويات األربعة.
وبينما دعت « ،»CDCفي توصياتها الخاصة بالفيروس،
المسافرين إلى الكويت للتأكد من تطعيماتهم كاملة قبل
السفر ،واتباع التوصيات واالشتراطات المعتمدة لديها،
أعلنت إيطاليا ،أمس ،إعفاء المطعمين القادمين من الكويت
من العزل االحترازي المفروض هناك.
٠٢

ون ـق ـلــت ال ـن ـشــرة ع ــن م ـص ــدر ،ط ـلــب عــدم
الكشف عــن هويته ،أن اإلنـتــاج الحالي من
الجانب السعودي «أقل بقليل» من  100ألف
ً
برميل يوميا ،مما يعني أن إجمالي إنتاج
ً
المنطقة أقل من  200ألف يوميا ،مع تقاسم
اإلنتاج بالتساوي بين البلدين.
ورجح المصدر رفع إجمالي اإلنتاج إلى

ّ
«بيتك» يوقع اتفاقية
مع الهالل األحمر لدعم
الجهود المجتمعية
واإلغاثية في األردن

ّ
َ
أمير قطر يحذر من سلبيات القبلية

«ستاندرد آند بورز» :مشكالت فنية تعوق رفع إنتاج المنطقة المقسومة
توقعت نشرة «ستاندرد آند بــورز» S&P
 Global Plattsأن تحتاج المنطقة المقسومة،
الـمـشـتــركــة بـيــن ال ـكــويــت وال ـس ـعــوديــة ،إلــى
خـمــس س ـنــوات عـلــى األقـ ــل؛ لتحقيق هــدف
اإلن ـت ــاج األق ـص ــى م ــن ال ـن ـفــط ال ـخ ــام الـبــالــغ
ً
 500ألــف برميل يوميا ،الفتة إلــى أن هناك
ّ
تحديات فنية ناجمة عن إغالقها المطول.

ممثل صاحب السمو :التحديات
العالمية تحتاج إلى جهود
جماعية لمواجهتها

«التأمينات» :تعزيز التطوير
االستراتيجي بتحديث
الهوية المؤسسية

محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح

أي ــدت محكمة االسـتـئـنــاف ال ـجــزائ ـيــة ،أمــس،
برئاسة المستشار د .فهد بوصليب حكم محكمة
أول درجة بحبس الوافد اإليراني المتهم بقضية
شــالـيــه بـنـيــدر بــالـسـجــن  4س ـن ــوات م ــع الشغل
والنفاذ ،بعد إدانته بجريمة التزوير.
ورفضت المحكمة استئناف النيابة العامة
بطلب معاقبته على تهمة غسل األموال ،وأيدت
حـكــم محكمة أول درج ــة بتبرئته وآخ ــري ــن من
االتهام ذاته ،كما أيدت براءة أكثر من  17متهما
آخ ــري ــن ف ــي الـقـضـيــة ،بـيـنـهــم أص ـح ــاب شــركــات
لوجستية.
02
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• «على السلطتين اتخاذ َخطـوات جـادة لتنفيذ اإلصالحات االقتصادية والمالية»
• «إعادة النظر في سياستي تسعير الخدمات والدعم المالي للسلع»

• تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة:
 13بالتزكية و 6باالنتخاب
• المجلس يجدد «الظواهر السلبية»
ويسقط «ذوي االحتياجات» و«النفط»!

ً
ردا على نقطة نظام النائب حمدان
العازمي حول عدم إدراج االستجوابات
المقدمة لرئيس الوزراء والوزراء على
ج ــدول األع ـم ــال ،ق ــال الـغــانــم إن «هــذه
جلسة ذات طبيعة خاصة ،والرئيس
ي ـحــدد ال ـج ــدول ضـمــن الــائ ـحــة ،وأنــا
أج ـل ــت االسـ ـتـ ـج ــواب ــات إلـ ــى الـجـلـســة
المقبلة ،بالتوافق مع مكتب المجلس،
ً
لعل الله يحدث أمرا ،حتى موعدها».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــم« :أن ـ ـ ـ ــا أت ـح ـم ــل
ال ـم ـســؤول ـيــة أم ـ ــام ال ـل ــه وال ـع ـب ــاد في

محليات

ً
مــا بـيــن  400و 450أل ــف بــرمـيــل يــومـيــا في
غ ـضــون خـمــس س ـنــوات بـسـبــب الـتـحــديــات
ً
الفنية بعد إعادة التشغيل عام  ،2020معتبرا
ً
أن إن ـتــاج  500أل ــف بــرمـيــل يــومـيــا سيكون
ً
ً
«إنجازا كبيرا» إذا تم تحقيقه.
13
ً
أمير قطر مفتتحا جلسة الشورى أمس

افـتـتــح أمـيــر قـطــر الـشـيــخ تميم بن
ح ـمــد أول جـلـســة لـمـجـلــس ال ـش ــورى
ال ـم ـن ـت ـخــب ،أمـ ــس ،واع ـت ـبــرهــا لحظة
تاريخية يشهدها ا لـبـلــد ،الستكمال
بناء مؤسسات الدولة.
وحذر تميم ،في كلمته ،من «الجانب
ً
السلبي َ
للقبلية» ،معتبرا أن ظهور هذا
الجانب عند أول انتخابات شهدتها
ً
ً
البالد «كان أمرا مفاجئا».
ودع ـ ـ ـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ــى «م ـ ـكـ ــاف ـ ـحـ ــة ت ـغ ـل ـي ــب
العصبيات على المصلحة العامة أو
ً
على ال ــوالء لـلــوطــن» ،م ـشــددا على أن
«وحدتنا الوطنية مصدر قوتنا ...ولن
ً
نسمح بتهديدها مستقبال».
وت ـ ـعـ ـ ّـهـ ــد ب ـت ـح ـق ـي ــق «ال ـ ـمـ ــواط ـ ـنـ ــة
ً
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـسـ ــاويـ ــة» ،كـ ــاش ـ ـفـ ــا أن ـ ـ ــه أص ـ ــدر
تعليمات لمجلس الـ ــوزراء ل ـ «العمل
ع ـل ــى إع ـ ـ ــداد ال ـت ـع ــدي ــات ال ـقــانــون ـيــة
ال ــازم ــة ،ال ـت ــي تـضـمــن تـحـقـيــق هــذه
الغاية».
واسـ ـتـ ـع ــرض أم ـي ــر ق ـط ــر األه ـ ــداف
واإلن ـ ـ ـجـ ـ ــازات الـ ـت ــي ح ـق ـق ـت ـهــا بـ ــاده،
ً
خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا فـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاالت األمـ ـ ـ ــن
الـ ـغ ــذائ ــي ،وت ـخــزيــن الـسـلــع 02

٢٠
السودان :البرهان يحل
النقابات ...ويطلق رسائل
«طمأنة وتحذير»

رياضة

٢٢
«األولمبي» يواجه
بنغالدش في تصفيات
كأس آسيا اليوم

ةديرجلا

•
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األمير يهنئ رئيس النمسا بالعيد الوطني ولي العهد :قمة الشرق األوسط األخضر
ورئيس أوزبكستان بإعادة انتخابه
تعزز االعتماد على الطاقة النظيفة
بـعــث صــاحــب الـسـمــو أمـيــر الـبــاد
الشيخ ن ــواف األحـمــد ببرقية تهنئة
إلى الرئيس النمساوي د .ألكسندر فان
دير بيلين ،عبر فيها سموه عن خالص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده،
ً
متمنيا لــه مــوفــور الصحة والعافية
وللنمسا وشعبها الصديق المزيد من
التقدم واالزدهار.
وبعث صاحب السمو ببرقية تهنئة
إلـ ــى رئ ـي ــس ج ـم ـهــوريــة أوزب ـك ـس ـتــان
شوکت ميرضاييف عبر فيها سموه
عــن خــالــص تهانيه بمناسبة إع ــادة
ً
انتخابه رئيسا لبالده لفترة رئاسية
ً
جديدة ،متمنيا سموه لميرضاييف
كل التوفيق والسداد وموفور الصحة
وال ـع ــاف ـي ــة ول ـل ـع ــاق ــات ال ـط ـي ـبــة بين
البلدين الصديقين المزيد من التطور
والنماء.
وب ـع ــث س ـمــو ولـ ــي ال ـع ـهــد الـشـيــخ
مشعل األحمد وسمو الشيخ صباح
الخالد ببرقيات تهنئة مماثلة.

بعث سمو و لــي العهد الشيخ مشعل
األحـ ـم ــد ب ـبــرق ـيــة ش ـكــر إلـ ــى ولـ ــي الـعـهــد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
السعودي األمير محمد بن سلمان أعرب
فيها سموه عــن خالص شكره وتقديره
على ما حظي به سموه والوفد المرافق
من كرم الضيافة وحفاوة االستقبال خالل
الزيارة الرسمية ومشاركة سموه في القمة
األولــى لمبادرة الشرق األوســط األخضر
بمدينة الرياض في المملكة.
وأشاد سمو ولي العهد بما اتسمت به
هذه القمة المهمة من تنظيم متقن وإدارة
متميزة و مــا سينتج عنها من مساهمة
في تعزيز االعتماد على الطاقة النظيفة
والـصـحــة الـعــامــة والـتـصــدي للتحديات
البيئية.
وسأل سموه المولى عز وجل أن يديم
على ولي العهد السعودي موفور الصحة
ودوام العافية وأن يحقق للمملكة العربية
الـسـعــوديــة وشـعـبـهــا ال ـكــريــم ك ــل الـتـقــدم

بن ناجي يشيد بنزاهة انتخابات
الرئاسة األوزبكية
أشـ ـ ـ ـ ـ ــاد رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة
ال ـ ـ ـ ــدسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــة
ال ـم ـس ـت ـشــار م ـح ـمــد ب ــن نــاجــي
أم ــس ،بــاالنـتـخــابــات الرئاسية
ف ــي أوزب ـك ـس ـت ــان ال ـت ــي أجــريــت
ً
ً
أخـ ـي ــرا ،وت ـمــت وف ـق ــا للمعايير
ال ـ ــديـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــراطـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـن ـ ــزاه ـ ــة
والشفافية.
جــاء ذلــك فــي اتـصــال هاتفي
للمستشار بن ناجي مع "كونا"
م ــن الـعــاصـمــة األوزبـكـسـتــانـيــة
طشقند عقب مشاركته بصفة
مــراقــب دول ــي فــي االنـتـخــابــات،
التي عقدت في الفترة من  22إلى
 26من الشهر الجاري ،وأسفرت
عـ ــن إعـ ـ ـ ــادة انـ ـتـ ـخ ــاب ال ــرئ ـي ــس
شـ ــوكـ ــت م ـي ــرض ـي ــاي ــف ل ــوالي ــة
رئ ــاس ـي ــة ثــان ـيــة مــدت ـهــا خمس
سنوات.
وقـ ـ ــال ب ــن ن ــاج ــي ،إنـ ــه تلقى
دعـ ــوة م ــن س ـف ــارة أوزبـكـسـتــان

محمد بن ناجي

لدى الكويت للمشاركة في عملية
انتخابات الرئاسة بصفة مراقب
ً
دولـ ــي ،الف ـتــا إل ــى أن ذل ــك يأتي
ً
تقديرا لدور المحكمة الدستورية
ال ـك ــوي ـت ـي ــة الـ ـ ــرائـ ـ ــد وخ ـب ــرت ـه ــا
المميزة.

وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن
فـ ــي أوزبـ ـكـ ـسـ ـت ــان ع ـل ــى إي ـم ــان
ت ــام بــالـتـجــربــة الــديـمــوقــراطـيــة
الـكــويـتـيــة وب ـن ــزاه ــة وشـفــافـيــة
انتخاباتها البرلمانية في البالد،
ً
ً
التي تجرى دائما وفقا للمعايير
الديموقراطية والنزاهة الدولية.
وأشار بن ناجي إلى أنه التقى
مع رئيس المحكمة الدستورية
األوزب ـك ـس ـت ــان ـي ــة ع ـل ــى هــامــش
ال ـ ــزي ـ ــارة ،وت ـ ــم ب ـح ــث ال ـت ـع ــاون
القضائي بين البلدين الصديقين
ل ـت ـب ــادل الـ ـخـ ـب ــرات وال ـت ـج ــارب
القضائية والقانونية.
وذكـ ــر أن ــه ت ــم تــوج ـيــه دع ــوة
رس ـ ـم ـ ـيـ ــة لـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـم ـح ـك ـم ــة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة األوزب ـك ـس ـت ــان ـي ــة
ل ــزي ــارة الـ ـب ــاد واالط ـ ـ ــاع على
ت ـجــربــة الـمـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة
الكويتية الرائدة والتي أنشئت
في عام .1973

ولي العهد لدى عودته إلى البالد وفي استقباله الغانم والمحمد والخالد
والنماء في ظل القيادة الحكيمة لخادم
ال ـحــرم ـيــن الـشــريـفـيــن ال ـم ـلــك س ـل ـمــان بن
عبدالعزيز.
وكــان سمو ولــي العهد عــاد إلــى أرض
الـ ــوطـ ــن مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس األول ،وك ـ ـ ــان فــي

استقبال سموه على أرض المطار رئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ
ن ــاص ــر ال ـم ـح ـمــد وس ـم ــو ال ـش ـيــخ صـبــاح
ال ـخ ــال ــد رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وك ـبــار
المسؤولين بالدولة.

الكويت :ندعم تمكين الشعوب من تقرير مصيرها
أكدت أهمية حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه السياسية المشروعة
أك ــدت الـكــويــت ،أم ــس ،دعمها مـبــدأ تمكين
الشعوب من حقها في تقرير مصيرها ،مشيرة
إلى أنه أحد أهم المبادئ المنصوص عليها في
ميثاق األمم المتحدة.
ج ــاء ذل ــك خ ــال بـيــان ال ـكــويــت ،ال ــذي ألـقــاه
نــائــب مـنــدوبـهــا ال ــدائ ــم ل ــدى األمـ ــم الـمـتـحــدة
الوزير المفوض بدر المنيخ أمام اللجنة الرابعة
للجمعية العامة لألمم المتحدة.
وق ــال المنيخ ،إن ــه على الــرغــم مــن أن دولــة
فلسطين ليست ضمن األقاليم غير المتمتعة
بالحكم الذاتي التي تنظر اللجنة في أوضاعها
فــإنـنــا نــؤكــد ضـ ــرورة إن ـهــاء االح ـت ــال الكامل
لألراضي الفلسطينية ،وأهمية حصول الشعب
الفلسطيني لكامل حقوقه السياسية المشروعة،
بما في ذلك حقه في تقرير المصير.
وأشــار إلــى أنــه رغــم الــدور المهم والحيوي
والـ ــا غ ـنــى ع ـنــه الـ ــذي ت ـق ــوم ب ــه وك ــال ــة األم ــم
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة إلغ ـ ـ ــاث ـ ـ ــة وتـ ـشـ ـغـ ـي ــل ال ــاجـ ـئـ ـي ــن
الفلسطينيين (أون ــروا) الــذي تتجاوز أبعاده
ح ـ ــدود الـ ـ ــدور اإلن ـس ــان ــي الـنـبـيــل لـتـصــل إلــى
استتباب األم ــن واالس ـت ـقــرار وتـعــزيــز السالم

بالمنطقة فإن الوكالة ولألسف تتعرض لهجوم
سياسي يستهدف واليتها ويشكك بنزاهتها في
سبيل تقويض حقوق الالجئين الفلسطينيين.
وأكد المنيخ أن ذلك األمر يتطلب حمايتها
من أي اعتبارات سياسية وتوفير الدعم المالي
المستدام لها لالضطالع بواليتها على أكمل
ً
وجه ،مشددا على أن الكويت مستمرة في دعمها
الثابت للوكالة.
كما أعرب عن الشكر لرئيس وأعضاء اللجنة
الخاصة المعنية بالتحقيق فــي الممارسات
اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان للشعب
الـفـلـسـطـيـنــي وغ ـي ــره م ــن ال ـس ـكــان ال ـع ــرب في
األراضـ ـ ــي الـمـحـتـلــة عـلــى ج ـهــودهــم الحثيثة
لـتـسـلـيــط ال ـض ــوء ع ـلــى ال ـم ـعــانــاة اإلنـســانـيــة
الحقيقة والمؤلمة التي ال يزال يعيشها الشعب
الفلسطيني الشقيق القابع تحت االحتالل.
وفيما يتعلق بالبعثات السياسية الخاصة،
أكد المنيخ أن "دورها محوري في منع نشوب
النزاعات ،وفي صنع السالم وبنائه والبعض
منها وبدون شك يعمل في ظل أوضاع سياسية
وأمنية صعبة ،لكن جميعها تعد آلية مهمة

لجهود األم ــم المتحدة لـصــون األم ــن والسلم
الدوليين".
وذكر أن بعثة األمم المتحدة للمساعدة في
ً
العراق "يونامي" خير دليل على ذلك ،موضحا
"أن ــه بــاإلضــافــة ال ــى دورهـ ــا إلسـ ــداء الـمـشــورة
وتقديم الدعم والمساندة للحكومة العراقية،
حـيــث مـنــوط بــواليـتـهــا كــذلــك متابعة مسألة
المفقودين الكويتيين ورعــايــا ال ــدول الثالثة
والممتلكات الكويتية بما فــي ذلــك األرشيف
الوطني".
وأضـ ــاف أن البعثة تـتــابــع وتـسـهــل عملية
تسليم الرفات التي تتسلمها الكويت من العراق
وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر
وكذلك عملية تسليم الممتلكات الكويتية التي
تعثر عليها السلطات العراقية المختصة.
ً
وأكد المنيخ مجددا دعم الكويت للمبادرة
المغربية بشأن الحكم الذاتي في الصحراء ،لما
تشكله من خيار بناء يهدف للتوصل إلى حل
مقبول بين جميع األطــراف مع تأكيد ضرورة
احترام وحدة وسيادة المغرب وعلى الموقف
الخليجي الموحد تجاه مسألة الصحراء.

ً
ِّ
أميركا تصنف الكويت وبائيا ضمن المستوى األول «المنخفض»
●

عادل سامي

عدلت مراكز مكافحة األمراض األميركية
( )CDCتـصـنـيــف ال ـكــويــت إل ــى الـمـسـتــوى
األول «المنخفض» في التصنيف الوبائي
لفيروس كورونا.
ّ
ودعـ ـ ــت « »CDCكـ ــل م ــن يـ ـن ــوي الـسـفــر
ل ـل ـكــويــت إلـ ــى ال ـت ــأك ــد م ــن ح ـصــولــه عـلــى
الـتـطـعـيــم ال ـكــامــل ض ــد م ــرض كــوف ـيــد 19
قبل السفر.
وشددت على المسافرين ضرورة اتباع
التوصيات أو المتطلبات في الكويت ،بما
في ذلك ارتداء قناع الوجه والبقاء على ُبعد
 6أقدام عن اآلخرين.
وأش ــارت إلــى أن المسافرين الــذيــن تم
تطعيمهم بالكامل أ قــل عــر ضــة لإلصابة
بـمــرض كوفيد  19ونـشــره بين اآلخــريــن،
الفـتــة فــي الــوقــت ذات ــه إلــى أن المسافرين
الــذيــن تــم تطعيمهم بالكامل قــد يكونون
أكـ ـث ــر ع ــرض ــة ل ـخ ـط ــر اإلص ـ ــاب ـ ــة بـبـعــض
المتحورات من الفيروس وربما نشرها.
وأوصت مراكز السيطرة على األمراض
والـ ــوقـ ــايـ ــة م ـن ـه ــا األشـ ّـ ـخ ـ ــاص الـ ــذيـ ــن لــم
يتطعموا بالكامل بتجنب السفر على متن

السفن السياحية ،بما فــي ذلــك الــرحــات
النهرية ،في جميع أنحاء العالم.
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،أك ــد ال ـمــديــر اإلقـلـيـمــي
لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط
د .أحمد المنظري أن جائحة «كــوفـيــد»-19
ً
ً
أل ـح ـقــت ض ـ ــررا بــال ـغــا بــال ـف ـئــات الـسـكــانـيــة
ال ـم ـس ـت ـض ـع ـف ــة ،وزادت أوجـ ـ ـ ــه الـ ـتـ ـف ــاوت
الموجودة من قبل ،مشددا على ضرورة أن
تغتنم البلدان كل فرصة ممكنة إلعادة بناء
نظمها الصحية على نحو مستدام ،وأكثر
إنصافا ،وأقرب إلى المجتمعات المحلية.
وقـ ــال ال ـم ـن ـظــري ف ــي ب ـيــان ص ـحــافــي إن
جــائ ـحــة «كــوف ـيــد  »19ك ــان ل ـهــا أث ــر واس ــع
النطاق على جميع مناحي المجتمع ،وهو
ما أدى إلى حدوث انتكاسات في المكاسب
الـصـحـيــة وال ـج ـه ــود ال ــرام ـي ــة إل ــى تحقيق
التغطية الصحية الشاملة ،كما أدى تحويل
موارد النظم الصحية إلى رعاية المصابين
بـ «كــوفـيــد »-19إلــى توقف طويل للخدمات
الصحية األساسية.
وأشـ ــار إل ــى أن ال ـعــوائــق ال ـجــديــدة التي
تـعــرقــل الـحـصــول عـلــى الــرعــايــة الصحية،
مثل تقييد التنقالت وانخفاض القدرة على
الدفع والخوف من العدوى ،طرحت تحديات

«المرأة الدبلوماسية»
تحتفي بسفيرة تشاد

هالة البدر تتوسط المشاركين في الحفل
أقامت حرم سفير جمهورية
ا لـســودان الشعبية ،حفل عشاء
على شرف سفيرة تشاد ،البتول
زكريا ،بمناسبة انتهاء مهمتها
الــدبـلــومــاسـيــة بــالـكــويــت ،وذلــك
بـ ـحـ ـض ــور ال ــرئـ ـيـ ـس ــة ال ـف ـخ ــري ــة
ل ـل ـج ـنــة الـ ـم ــرأة الــدب ـلــومــاس ـيــة،
ال ـش ـي ـخ ــة ه ــال ــة ب ـ ــدر ال ـم ـح ـمــد،
وسفيرة كينيا حليمة محمود
وع ـض ــوات الـلـجـنــة مــن زوج ــات
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـفـ ـ ــراء ال ـ ـم ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــديـ ــن لـ ــدى
الكويت.
وأش ـ ـ ــارت ال ـس ـف ـي ــرة ال ـب ـت ــول،
ف ـ ــي كـ ـلـ ـم ــة لـ ـه ــا خـ ـ ــال الـ ـحـ ـف ــل،
إل ـ ــى ت ـجــرب ـت ـهــا الــدب ـلــومــاس ـيــة

واالج ـت ـمــاع ـيــة واإلن ـســان ـيــة في
الكويت ،موضحة أنها استفادت
كـثـيــرا مــن تـجــربـتـهــا بــالـكــويــت،
خـ ــاصـ ــة أن ـ ـهـ ــا حـ ـقـ ـق ــت ال ـك ـث ـي ــر
ف ــي مـهـمـتـهــا م ــن خـ ــال تـعــزيــز
العالقات بين الكويت وتشاد.
وتـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــى أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
الدبلوماسية النجاح والتوفيق
ل ـل ـس ـف ـيــرة ال ـب ـت ــول ف ــي حـيــاتـهــا
المستقبلية.

إضافية وغير مسبوقة في كثير من البلدان.
وذك ــر المنظري ُ أن الـعــالــم لــم يتعلم من
األوبئة السابقة ،فأ ِخذت البلدان على حين
غفلة دون اسـتـعــداد لجائحة بهذا الحجم
وبهذه السرعة ،فتفاعلت مع األحــداث حال
وقوعها ،دون تعزيز الوقاية والتأهب على
نحو كاف.
وأوض ـ ــح أن مـنـظـمــة ال ـص ـحــة الـعــالـمـيــة
أصدرت ورقة موقف بشأن «بناء قدرة النظم
الـصـحـيــة عـلــى ال ـص ـمــود م ــن أج ــل تحقيق
التغطية الصحية الشاملة واألمن الصحي
خالل جائحة كوفيد -19وبعدها» ،للتشديد
على الحاجة الملحة إ لــى تجديد وتعزيز
االلتزام الوطني والعالمي بتحسين تأهب
البلدان ،وقدرة النظم الصحية على الصمود
ف ــي م ــواج ـه ــة ج ـم ـيــع أشـ ـك ــال ال ـت ـه ــدي ــدات
ال ـص ـح ـيــة الـ ـع ــام ــة ،م ــن أجـ ــل إح ـ ـ ــراز ت ـق ـ ُّـدم
مـسـتــدام نحو التغطية الصحية الشاملة
واألم ــن الصحي .ويتطلب ذلــك اتـبــاع نهج
متكامل لـبـنــاء ،وإع ــادة بـنــاء ،نظم صحية
تلبي احتياجات السكان قبل طوارئ الصحة
العامة وفي أثنائها وبعدها.

«الجراحين» تنظم المؤتمر الرابع
كشف رئيس جمعية الجراحين
د .سـلـمــان ال ـص ـبــاح أن الجمعية
تستعد اآلن لتنظيم المؤتمر الرابع
لـلـجــراحــة خ ــال ال ـف ـتــرة المقبلة،
الفـتــا إلــى مشاركة وحـضــور عدد
كبير مــن األطـبــاء والجراحين في
فعاليات المؤتمر من داخل الكويت
وخارجها من مختلف دول العالم.
وأشـ ــاد ال ـص ـبــاح ،ف ــي تصريح
صحافي أمس ،بالجهود الجبارة
التي بذلها منتسبو وزارة الصحة
مـ ــن ال ـه ـيـ ـئ ــات ال ـط ـب ـي ــة وال ـف ـن ـيــة
وال ـت ـم ــري ـض ـي ــة واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة خ ــال
الـجــائـحــة ومـنــذ شـهــر فـبــرايــر من
العام  2020والوصول بالكويت إلى
بر األمــان ونجاحها في التصدي
لوباء «كورونا».
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن هـ ــذه ال ـج ـهــود
ال ـك ـب ـيــرة كـ ــان ل ـهــا صـ ــدى واض ــح

تزور
الالجئين»
«مفوضية
ً
ً
مخيما في موريتانيا مموال
من بيت الزكاة
نظم مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين في الكويت ،أمس ،زيارة ميدانية افتراضية لمخيم
الالجئين الماليين في "مبيرا" بموريتانيا لالطالع على أثر
المشروع الممول مــن بيت الــزكــاة الكويتي وال ــذي ساهمت
مـبــادراتــه فــي دعــم أكـثــر مــن  63000الجــئ مــالــي خــال العام
الماضي.
وقال مدير عام بيت الزكاة باإلنابة د .ماجد العازمي ،في
كلمة ألقاها بهذه المناسبة ،إن الالجئين الماليين يعتمدون
بشكل شبه كامل على المساعدات الدولية للبقاء على قيد
الحياة ،إذ يفتقر الكثير منهم إلى الغذاء والمأوى المناسبين.
وأعرب العازمي عن فخر واعتزاز بيت الزكاة بإسهاماته
في دعم جهود المفوضية في موريتانيا لحماية الالجئين
الماليين ،إذ وصلت المساعدات الكويتية في العام الماضي
إلى أكثر من  63000الجئ مالي في مخيم مبيرا.
من جانبها ،أشادت ممثلة المفوضية السامية لدى الكويت
نسرين ربيعان بالشراكة اإلنسانية مع بيت الزكاة ،مبينة
أن هــذه الــزيــارة الميدانية االفـتــراضـيــة تسلط الـضــوء على
أوضاع الالجئين الماليين والتحديات التي يواجهونها في
حياتهم اليومية.
وقالت إن هــؤالء الالجئين الماليين أجبروا على البحث
عــن م ــاذ فــي دول م ـج ــاورة مـثــل بــوركـيـنــا فــاســو والنيجر
ومــوريـتــانـيــا ،مبينة أن شــراكــة المفوضية مــع بيت الــزكــاة
الـكــويـتــي مــن شــأنـهــا تــوسـيــع رق ـعــة االسـتـجــابــة اإلنـســانـيــة
إلغاثة آالف الالجئين والنازحين واالسهام في بناء مستقبل
أفضل لهم.
وأفــادت ربيعان بــأن بيت الزكاة الكويتي ساهم في دعم
برامج المفوضية واستجابتها اإلنسانية خالل عام  2020في
كل من بنغالدش وموريتانيا واليمن وسورية وفي مجاالت
ع ــدة كالتعليم والـصـحــة والـحـمــايــة واالس ـت ـجــابــة الـطــارئــة
المرتبطة بجائحة "كوفيد."19 -

سلمان الصباح

فــي دخ ــول الـكــويــت إل ــى المرحلة
ال ـخــام ـســة وال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى الـحـيــاة
ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة بـ ـ ـح ـ ــذر ،م ـض ـي ـف ــا أن
جـمـعـيــة ال ـج ــراح ـي ــن ل ـع ـبــت دورا

األمير مفتتحًا «االنعقاد الثاني»...:
التحصين ،كما يشاع من قبل البعض ،بل يتحقق االستقرار السياسي
باالستخدام الحصيف والصحيح والحكيم لألدوات الدستورية ،كما
رسمه آباؤنا المؤسسون».
ً
وأضـ ــاف« :جــربـنــا ال ـت ـصــارع ك ـث ـيــرا ،وأضـعـنــا الـكـثـيــر مــن الــوقــت،
واستنزفنا الكثير من الطاقات والجهود ،فماذا جنينا؟ ما زال الشعب
يشتكي من ملف التعليم والملف الصحي ،ومازالت األسر الكويتية
ً
تنتظر حـلــوال عملية لمشكلة اإلس ـكــان ،ومــا زال الملف االقتصادي
ً
ً
وإصالحه معطال وجامدا ،ومازال النفط مصدر دخلنا الوحيد ،ونحن
لألسف ،غافلون عن تلك االستحقاقات».
أما رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ،فقال إن الحوار
ً
أثمر «التوافق بمد يد التعاون بين السلطتين تحقيقا للمصلحة العليا
ً
للبالد» ،مبينا أن أغلبية أعضاء المجلس أكدوا ذلك من خالل االلتماس
المرفوع إلى صاحب السمو ،ليتفضل سموه بالعفو عن بعض أبناء
الكويت المحكوم عليهم في قضايا تحكمها ظروف حدوثها وتوقيتها؛
ً
سعيا إلى تحقيق استقرار سياسي دائم ،وقواعد تعاون بناء بين كل
األطراف في المجلس وخارجه تفتح صفحة بيضاء لكويت جديدة.
وف ــي الـمـلــف االق ـت ـصــادي ،أك ــد الـخــالــد أن «ال ـعــالــم يـمــر بتحديات
اقتصادية نتيجة اآلثار المترتبة على جائحة كورونا وتقلبات األسواق
العالمية ،األمر الذي يوجب على السلطتين التعاون باتخاذ خطوات
جادة لتنفيذ اإلصالحات االقتصادية والمالية لمعالجة االختالالت
الهيكلية التي يعانيها اقتصادنا الوطني وفق برنامج زمني مدروس
ً
وعاجل» ،مبينا أن من أهم خطوات هذا البرنامج الحد من مظاهر الهدر
وترشيد اإلنفاق الحكومي وتنويع مصادر الدخل ،وإعادة النظر في
سياسة تسعير الخدمات والدعم المالي للسلع والخدمات ،بما يضمن
وصوله إلى مستحقيه الفعليين ودون المساس بذوي الدخل المحدود».
وعقب مـغــادرة صاحب السمو ،وسـمــاع الخطاب األمـيــري ،انتقل
المجلس إلى جدول أعمال الجلسة ،التي كانت هادئة وانعكست عليها
أجواء الحوار الوطني ،ليشكل لجانه الدائمة والمؤقتة ،وسط غياب
للسجاالت والتجاذبات ،إذ جلست الحكومة في مقاعدها األمامية،
وغابت لعبة الكراسي ،التي كانت بارزة في أغلب جلسات الدور األول.
وإضافة إلى لجنة إعــداد مشروع الجواب على الخطاب األميري،
حسم المجلس تشكيل  8لجان دائمة بالتزكية ،و 4باالنتخاب ،في وقت
لم يحدث تغيير كبير في تشكيلتها مقارنة بالدور األول.

مهما أث ـنــاء الـجــائـحــة خ ــال أزمــة
«ك ـ ــورون ـ ــا» ،ح ـي ــث ق ــام ــت وح ـتــى
تــاريــخ  23يوليو الماضي بإلقاء
أك ـث ــر م ــن  100م ـح ــاض ــرة ألـقــاهــا
 145محاضرا بعدد ساعات 130
ساعة ،وبحضور أكثر من  15ألف
ط ـب ـيــب ،وع ـ ــدد الـ ـ ــدول ال ـم ـشــاركــة
في فعالياتها  74دولــة .وذكــر أنه
منذ إشهارها في شهر يونيو من
العام  ،2016عكفت الجمعية على
العمل على الـنـهــوض بالخدمات
الطبية في الوطن وصقل مستوى
األطـ ـب ــاء ال ـجــراح ـيــن ف ــي مختلف
تخصصاتهم الجراحية وتطوير
المهارات والخبرات الجراحية عن
طريق تنظيم المؤتمرات وإقامة
ورش الـ ـعـ ـم ــل وجـ ـل ــب الـ ـخـ ـب ــرات
العالمية وتبادلها مع المختصين
في سائر أنحاء العالم.

سلة أخبار
طالب العلم 1200 :أسرة
تحتاج للمساعدة

أعلن مدير لجنة طالب
العلم التابعة لجمعية
النجاة الخيرية خالد
الكندري أن عدد األسر التي
تقدمت بطلب مساعدة في
سداد الرسوم الدراسية
ألبنائها بلغ  1200أسرة،
مبينا أن اللجنة فتحت
باب التسجيل لطلبات
املساعدة للعام الدراسي
 2022/2021في الفترة
من  19سبتمبر حتى 7
الجاري.
وأوضح أنه يتم تلقي
طلبات املساعدة إلكترونيا،
ثم دراسة كل حالة بشكل
دقيق ،والتأكد من األوراق
الثبوتية ،وبعدها يتم
اختيار الحاالت املستوفاة
للشروط ،وصرف املساعدة.
وأشار إلى أن لجنة طالب
العلم ساهمت في سداد
الرسوم الدراسية لـ أكثر
من  1500طالب من ضعاف
الدخل واأليتام خالل العام
الدراسي السابق.
وفيما يتعلق بعدد الطلبة
األيتام قال الكندري :لدينا
أكثر من  350يتيما نكفلهم
تعليميا داخل الكويت.

«إحياء التراث» نظمت
ورشة «األنماط الشخصية
لطلبة المدارس»

نظمت إدارة التربية والتعليم
بجمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،أمس ،لقاءها
الثاني لورشة "األنماط
الشخصية لطلبة املدارس"،
ضمن منتدى التدريب
"معلم ...وافتخر" ،التي
حاضر فيه املوجه الفني
ملادة التربية اإلسالمية ،د.
سعود العجمي ،في قاعة
املحاضرات بمركز الشباب
في فرع الجمعية بقرطبة.
وقالت الجمعية ،في بيان،
إن اللقاء يهدف إلى تطوير
قدرات املشاركني في التعامل
مع املواقف واألشخاص،
حيث يستطيع املعلم فهم
طالبه واحتياجاتهم مما
يساعد في التحضير
للدروس بما يتالءم مع هذه
االحتياجات.
وتابعت أن املشاركني في
هذه الورشة من املعلمني
واملعلمات حصلوا على
شهادات تقدير ،مشيرة إلى
أنه كان هناك نقل مباشر
للورشة على برنامج "زووم"
للمعلمات املشاركات فيها.

وبـيـنـمــا رف ــض تـشـكـيــل ل ـجــان مــؤقـتــة لـ ـ «تـحـسـيــن بـيـئــة األع ـم ــال»
و«اإلعاقة» و«النفط» و«البدون» ،شكل المجلس  7مؤقتة ،خمس منها
بالتزكية هي «الظواهر السلبية» ،و«شؤون المرأة واألسرة والطفل»،
و«الــدفــاع عــن حـقــوق اإلن ـســان» ،و«ش ــؤون البيئة» ،و«تنمية الـمــوارد
َ
البشرية» ،في وقت انتخب أعضاء لجنتي شــؤون اإلسكان والعقار،
و«الشباب والرياضة».
07-04

«االستئناف» تدين اإليراني...
وكــانــت النيابة وجـهــت الــى اإليــرانــي تهمة ارتـكــابــه جريمة غسل
األموال المتحصلة من جريمة االستيالء على أموال مؤسسة الموانئ
التي استولى عليها رئيس إحــدى الشركات إلــى جانب التزوير في
عمليات نقل المركبات ،إال أن محكمتي أول درجة واالستئناف انتهتا
الى تبرئته وبقية المتهمين من تهمة غسل األموال لعدم توافر األدلة
عليها ،وبإدانته فقط على جريمة التزوير.
ومن المتوقع أن تطعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة
االسـتـئـنــاف ،كما سيطعن الــدفــاع عــن الــوافــد اإليــرانــي بطلب الحكم
بتبرئته من االتهام المنسوب إليه.

ّ
أمير قطر يحذر من سلبيات...

االسـتــراتـيـجـيــة ،وتشجيع االسـتـثـمــار والـسـمــاح لــأجــانــب بالتملك،
لكنه أقر بأنه «ما زال أمام الدولة الكثير لتقوم به في تنويع مصادر
ً
الــدخــل» ،الفتا إلــى أن «المهمة ال تقتصر على الــدولــة ،بل إن للقطاع
ً
الخاص دورا في ذلك».
وحــول استضافة «المونديال» ،العام المقبل ،رأى أن بطولة كأس
العالم لكرة القدم ستكون مناسبة إلظهار تسامح وانفتاح الشعب
القطري ،والوجه الناصع لشعوب الخليج.
وبينما جدد إشادته بمخرجات «قمة العال» ،التي ضمنت المصالحة
ً
الخليجية ،الفـتــا الــى أن «قـطــر عملت على مــد جـســور الـتــواصــل مع
َّ
الجميع ،وهي ال تسعى للتنافس مع أحد ،أو محاكاة أحد» ،ثمن نجاح
الدولة في التصدي لجائحة كورونا ،و«موازنتها بين حماية أرواح
الناس ،واالحتياجات االقتصادية».
وخالل الجلسة ،فاز النائب حسن الغانم ،برئاسة أول مجلس شورى
ً
منتخب ،كما تم انتخاب حمدة بنت حسن السليطي ،نائبا للرئيس.

ةديرجلا
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محليات

ً
ممثل األمير :التحديات العالمية تتطلب جهودا جماعية لمواجهتها

الجابر أكد لدى مشاركته بمبادرة مستقبل االستثمار أن الحلول مرهونة بالرؤية الموحدة والتعاون المشترك
االستثمار في
بناء العقول
والقدرات
البشرية
األساس في
نهضة الدول
وتقدمها

أكد ممثل صاحب السمو أمير البالد
ال ـش ـيــخ نـ ــواف األحـ ـم ــد ،ن ــائ ــب رئـيــس
مـجـلــس ال ـ ــوزراء وزي ــر ال ــدف ــاع الشيخ
حمد الجابر أن انعقاد الدورة الخامسة
لـمـبــادرة مستقبل االسـتـثـمــار يعكس
حجم التحديات والقضايا التي تواجه
ال ـب ـشــريــة ف ــي ال ـع ـصــر ال ـحــالــي وم ــدى
أهمية إيجاد اآللية المناسبة لوضع
الحلول لها.
وأعرب الجابر ،في بيان ،عن تشرفه
بتمثيل صــا حــب السمو فــي فعاليات
الـ ـ ــدورة ال ـخــام ـســة ل ـم ـب ــادرة مستقبل
االسـتـثـمــار والـمـنـعـقــدة فــي العاصمة
السعودية "الرياض".
وش ــدد عـلــى أن إي ـج ــاد ال ـح ـلــول لن
ي ـت ـح ـقــق إال ب ـت ـضــافــر ك ــاف ــة ال ـج ـهــود
س ـ ـ ــواء مـ ــا ك ـ ــان م ـن ـه ــا ع ـل ــى م ـس ـتــوى
الـحـكــومــات والـ ــدول أو عـلــى مستوى
ال ـش ــرك ــات وال ـم ــؤس ـس ــات ال ــرائ ــدة في
مضيفا أن
القطاعين العام والخاص،
ً
جائحة "كوفيد  "19أثبتت أن مواجهة
المشكالت والصعوبات لم تعد ممكنة
من خالل المبادرات واألعمال الفردية

ممثل األمير خالل حضوره الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل االستثمار بمشاركة ولي العهد السعودي ورئيس أرمينيا أرمين سركيسيان
أو م ــن خـ ــال ال ـت ـح ــال ـف ــات وال ـج ـه ــود
اإلقليمية.
وب ـ ـ ـيـ ـ ــن أن عـ ـ ــالـ ـ ــم الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم أصـ ـب ــح
يــواجــه تـحــوالت وتـغـيــرات اقتصادية

خطوات سعودية رائدة
أشاد الجابر بما حققته السعودية من خطوات رائدة
وق ـفــزات كـبـيــرة فــي الـعــديــد مــن الـمـجــاالت االقـتـصــاديــة
واالجـتـمــاعـيــة ،والـتــي ج ــاء ت بفضل الـقـيــادة الحكيمة
ل ـخــادم الـحــرمـيــن الـشــريـفـيــن وول ــي ع ـهــده وف ــق «رؤي ــة

المملكة  »2030الـطـمــوحــة وبــرنــامـجـهــا الــوطـنــي الــذي
يستهدف رعاية الموهوبين واالستثمار في العنصر
البشري لتحقيق النجاحات وتلبية الطموحات والتمكن
من مواجهة مختلف التحديات والصعوبات.

واج ـت ـمــاع ـيــة وص ـح ـيــة ك ـب ـيــرة تحتم
عـ ـل ــى دولـ ـ ـ ــه الـ ـعـ ـم ــل ب ـش ـك ــل ج ـمــاع ــي
وضمن رؤية موحدة وجهود مشتركة
لتحقيق التوازن والعدالة في قدراتها
وإم ـكــانــات ـهــا ع ـلــى مــواج ـهــة األحـ ــداث
والتطورات الطارئة.
وأوض ـ ــح ال ـجــابــر أن ال ـعــالــم ال ـيــوم
بــات يعتمد على الـقــدرات واإلمكانات
ال ـع ـل ـم ـيــة وال ـت ـق ـن ـيــة ،ال ع ـلــى األع ـ ــداد
البشرية والمساحات الجغرافية للدول،
مما يؤكد أهمية االستثمار فــي بناء
العقول وتنمية القدرات البشرية ،فهي
األس ــاس فــي نهضة ال ــدول وتقدمها،
وهــي الـقــادرة على صناعة المستقبل

ورسم خريطة التطور األمثل والنماء
األش ـ ـمـ ــل واألكـ ـ ـم ـ ــل وإيـ ـ ـج ـ ــاد ال ـح ـل ــول
لمختلف الـعـقـبــات والـمـشـكــات التي
تواجه المجتمعات.
وأض ــاف أن مــا تشهده دول مجلس
التعاون الخليجي من ازدهار ونماء جاء
ثمرة الجهود التي بذلها ويبذلها قادة
دول المجلس ،الذين أدركوا أهمية البناء
واالستثمار في األنسان محور التنمية
وأســاس نهضة األوطــان فدول الخليج
الـ ـي ــوم ت ـح ـصــد ث ـم ــرة هـ ــذا االس ـت ـث ـمــار
مــن خــال تحقيقها للمراكز المتقدمة
والـمـتـمـيــزة فــي الـعــديــد مــن الـمـجــاالت
الـعـلـمـيــة واالق ـت ـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة

ب ـف ـضــل رؤي ـ ــة وح ـك ـمــة ق ــادت ـه ــا وهـمــة
وتطلع أبنائها.
وأكد أن استكشاف الحلول للتصدي
ل ـم ـخ ـت ـل ــف الـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـ ـتـ ــي ت ــواج ــه
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ي ـك ـم ــن مـ ــن خ ـ ــال ت ـع ــاون
المجتمع الدولي بحكوماته ومؤسساته
لــاس ـت ـث ـمــار ف ــي م ـج ــال ال ـت ـع ـل ـيــم فهو
أســاس تحقيق النهضة ،وهــو السالح
الفعال في مواجهة أي عقبة أو كبوة ،فال
تنمية تتم دون تخطيط وإبداع وتفكير،
وال نـ ـج ــاح ي ـح ـقــق دون ف ـه ــم وإدراك
وتدبير ،فالعالم اليوم عالم رقمي يعتمد
على سالح العقل في فرض قوته ونشر
رؤيته وتحقيق استراتيجيته.

«الشؤون» :قرعة إلقامة األسواق «الكهرباء» :إيصال التيار لـ  4محطات بمطار T2

التعاونية المؤقتة قرب المخيمات
●

جورج عاطف

ع ـلــى وق ــع م ــواف ـق ــة مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ع ـل ــى ال ـس ـم ــاح ب ـبــدء
موسم التخييم السنوي للعام
الـحــالــي ،علمت «ال ـجــريــدة» أن
وزارة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة،
ممثلة بقطاع التعاون ،تدرس
بالتنسيق مع بلدية الكويت،
إج ـ ــراء قــرعــة ب ـيــن الـجـمـعـيــات
ال ـت ـعــاون ـيــة ك ــاف ــة ال ــراغ ـب ــة في
تــدش ـيــن األسـ ـ ــواق الـتـعــاونـيــة
الـمــؤقـتــة فــي الـبــر ق ــرب مــواقــع
التخييم.
عبدالله الحمدان
ً
ووف ـقــا لـمـصــادر «ال ـشــؤون»
فـ ـ ـ ــإن ال ـ ـ ـهـ ـ ــدف مـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ــك م ـنــع وت ــوف ــر ج ـم ـيــع مـسـتـلــزمــاتـهــم
احتكار مواقع بعينها لبعض ب ــأسـ ـع ــار تـ ـع ــاونـ ـي ــة ،الس ـي ـمــا
ا لـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات دون س ـ ــوا ه ـ ــا ،وس ـ ـ ــط ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع أسـ ـ ـع ـ ــار ه ــذه
وإف ـس ــاح الـمـجــال أم ــام جميع ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـلـ ــزمـ ــات ب ـ ـ ــاألس ـ ـ ــواق
ال ـت ـعــاون ـيــات ف ــي إق ــام ــة ف ــروع الـ ـم ــوازي ــة ،مـبـيـنــة أن ال ـ ــوزارة
ل ـ ـ ـ ـ ــوازم ال ـ ـب ـ ــر ،الف ـ ـتـ ــة إل ـ ـ ــى أن خاطبت البلدية للموافقة على
ً
ال ــوزارة خاطبت أخـيــرا اتحاد ت ـخ ـص ـي ــص بـ ـع ــض الـ ـم ــواق ــع
الـجـمـعـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة ،ال ــذي إلقامة هذه األسواق.
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ت ـت ـج ــه ال ـ ـ ـ ــوزارة
بدوره سيعمم على الجمعيات
كــافــة لـلـمـشــاركــة وإق ــام ــة هــذه لتعيين مدير مؤقت لجمعية
األس ــواق التي تقدم خدماتها شرق التعاونية من موظفيها
لــراغـبــي التخييم ورواد البر ،لـمــدة شـهــريــن ،يتولى تسيير

●

ً
 54محضرا
لتعديات
على الشبكة
الشهر الجاري
«الكهرباء»

«الشباب» تطلق أكاديمية العمل التطوعي
األنصاري :رفد جهود الدولة وإسناد المجتمع المدني وتطوير المسؤولية المجتمعية

سيد القصاص

كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر وزارة
الكهرباء والماء والماء والطاقة
المتجددة ،عن تشغيل الــوزارة
ل ـل ـم ـح ـطــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة فـ ــي م ـط ــار
المحطة
الـكــويــت الــدولــي «»T2
ٍّ
« ،»Dصـ ـب ــاح أم ـ ـ ــس ،مـ ــن م ـغــذ
واح ـ ــد ج ـهــد  132ك ـي ـلــو فــولــت
لتكون بذلك قد أنجزت تشغيل
 4محطات داخل المطار الجديد.
وبينت المصادر ،في تصريح
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» أن الـمـتـبـقــي من
محطات المطار محطة واحدة
وه ـ ـ ــي الـ ـمـ ـحـ ـط ــة « »Eوس ـي ـت ــم
إي ـصــال الـتـيــار الـكـهــربــائــي لها
خالل أيام وبذلك تكون الوزارة
ان ـ ـت ـ ـهـ ــت مـ ـ ــن إي ـ ـ ـصـ ـ ــال الـ ـتـ ـي ــار
ل ـل ـم ـطــار ال ـج ــدي ــد بـشـكــل كــامــل
ضـمــن خطتها ا لـتــي تستهدف
إيصال التيار للمشاريع الكبرى
الجديدة.
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت إلـ ـ ـ ــى أن ع ـم ـل ـي ــات
الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل كـ ـ ــانـ ـ ــت بـ ـ ــإشـ ـ ــراف
م ـه ـن ــد س ــي إدارة اإل نـ ـ ـش ـ ــاء ات
لمشاريع الشبكات الكهربائية
فـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع شـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــات الـ ـنـ ـق ــل
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة وب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
إدارات القطاع المختلفة وقطاع
مراكز المراقبة والتحكم.
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،ش ــن فــريــق
ال ـض ـب ـط ـيــة ال ـق ـضــائ ـيــة ال ـتــابــع

ل ـل ـم ـن ـط ـقــة ال ـش ـم ــال ـي ــة ب ـ ـ ــوزارة
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء وال ـ ـ ـمـ ـ ــاء والـ ـط ــاق ــة
الـمـتـجــددة حـمـلــة كـبـيــرة خــال
أكـ ـت ــوب ــر الـ ـ ـج ـ ــاري تـ ــم خــال ـهــا
تنفيذ  54محضر ضبط مخالفة
وإثـ ـب ــات ح ــال ــة ض ــد مـخــالـفـيــن
ق ــام ــوا ب ــال ـت ـع ــدي ع ـل ــى شـبـكــة
الكهرباء والماء.
وأكـ ـ ـ ــد نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس ف ــري ــق
ال ـض ـب ـط ـي ــة ال ـق ـض ــائ ـي ــة أح ـمــد
ال ـش ـم ــري اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـح ـمــات
وال ـ ـضـ ــربـ ــات االس ـت ـب ــاق ـي ــة فــي
ال ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة ،بـصـفــة
ً
م ـس ـت ـمــرة وي ــومـ ـي ــا ،م ــن خ ــال
تلقي الـبــاغــات مــن المراقبات
أو مــن الـمــواطـنـيــن ،وحسابات
وزارة الكهرباء والماء والطاقة
والتجددة ،الفتا إلى أن الحملة
ش ـم ـل ــت الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــات الـ ـث ــاث
العاصمة والفروانية والجهراء
بـمـشــاركــة مـحــافـظــة الـعــاصـمــة
وبلدية الكويت.
ولـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـفـ ــريـ ــق ال
ي ـت ـه ــاون م ــع أي ت ـع ــدي ــات يتم
اكتشافها على شبكتي الكهرباء
ً
والـمــاء حــرصــا على المحافظة
ً
عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـم ــا ،داع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا أصـ ـ ـح ـ ــاب
العقارات إلى التعاون مع الفريق
ورفع تلك التعديات خالل فترة
اإلن ـ ـ ــذار ال ـت ــي يـمـهـلـهــا الـفــريــق
ألصحاب تلك العقارات.
وأوضـ ــح أن الـحـمـلــة انتهت

أحمد الشمري

م ـ ـسـ ــاء أم ـ ـ ــس بـ ـتـ ـح ــري ــر ث ــاث ــة
م ـحــاضــر وق ـطــع خــدمــة الـتـيــار
الـكـهــربــائــي ع ــن تـلــك ال ـع ـقــارات
الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــة ،والـ ـ ـتـ ـ ــي ك ـ ـ ــان مــن
ض ـم ـن ـهــا قـ ـي ــام أح ـ ــد أص ـح ــاب
العقارات بتغيير حجم الكيبل
المغذي للعقار دون علم الوزارة،
وتحويل السكن من خاص إلى
استثماري بأكثر من  70استديو
وشقة وتم قطع التيار عنه.
وثمن الشمري دور محافظ
الـ ـع ــاصـ ـم ــة فـ ــي م ـك ــاف ـح ــة تـلــك
ال ـت ـع ــدي ــات ل ـت ـك ــون ال ـعــاص ـمــة
هـ ــي األج ـ ـمـ ــل ،بـ ـ ــدون ت ـعــديــات
ومـ ـ ـخ ـ ــالـ ـ ـف ـ ــات وم ـ ـ ـ ــن ض ـم ـن ـه ــا
مخالفات البناء وسكن العزاب،
والعشوائيات داخل العاصمة.

«التربية» تصدر نشرة شروط «اإلشرافية»
●

فهد الرمضان

أصـ ــدرت وزارة الـتــربـيــة نـشــرتـهــا الـخــاصــة
بشروط شغل الوظائف اإلشرافية في جميع
المراحل التعليمية.
وأعـلـنــت ال ـ ــوزارة شــواغــر فــي وظـيـفــة مدير
مدرسة لمرحلة رياض األطفال ،ووظيفة مدير
مساعد ،ومعلمات التربية الموسيقية ،وكذلك
شواغر في المرحلة االبتدائية (إناث) ،لوظيفة
مدير مدرسة ،ومدير مساعد ،ووظيفة معلمات
التربية البدنية.
وفي المرحلة االبتدائية (ذكــور) ،أعلنت عن
شواغر رئيس قسم لمواد اللغة العربية ،واللغة

اإلنكليزية ،والرياضيات ،والعلوم ،والتربية
الفنية ،ووظيفة رئيس قسم للغة اإلنكليزية
والتربية البدنية في المرحلة المتوسطة (إناث)،
ورئـيــس قسم للغة اإلنكليزية ،والرياضيات،
وال ـ ـع ـ ـلـ ــوم ،والـ ـت ــربـ ـي ــة ال ـف ـن ـي ــة فـ ــي ال ـم ــرح ـل ــة
المتوسطة (ذكور).
وف ــي الـمــرحـلــة الـثــانــويــة (ذك ـ ــور) ،أوضـحــت
ال ــوزارة شواغر لوظيفة رئيس قسم لعدد من
الـ ـم ــواد ،كـمــا أعـلـنــت إمـكــانـيــة الـتـقــديــم لشغل
وظيفة مدير مدرسة ومدير مساعد للمرحلة
الثانوية (إن ــاث) ،وكــذلــك شــواغــر فــي التوجيه
الفني لمرحلة رياض األطفال ،والتوجيه الفني
ل ـم ــادة الــريــاض ـيــات ف ــي الـمــرحـلــة المتوسطة
(ذكور).

مخالفة بيئية ضد «حولي التعليمية»
جانب من الدورة التدريبية لقادة العمل التطوعي
أط ـل ـقــت الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـل ـش ـبــاب ،أمــس
األول ،أكاديمية العمل التطوعي بمشاركة
ً
 16شخصا من قادة الفرق التطوعية بهدف
تــأهـيـلـهــم ل ـم ـيــدان ال ـت ـطــوع بــال ـت ـعــاون مع
الـمــؤسـســات الحكومية والـقـطــاع الخاص
ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال مدير إدارة العمل التطوعي بالهيئة
وليد األنصاري ،في تصريح صحافي على
هامش االفتتاح ،إن الهدف من األكاديمية

ت ــروي ــج االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الــوط ـن ـيــة للعمل
ال ـت ـطــوعــي وت ـحــويــل ال ـم ـح ـتــوى الـمـعــرفــي
والتطبيقي إلى مبادرات وإنجازات فعلية.
وب ـيــن األنـ ـص ــاري أن ال ــوع ــي ف ــي العمل
التطوعي سيسهم فــي رفــد جـهــود الــدولــة
وإسناد المجتمع المدني وتطوير برامج
المسؤولية المجتمعية.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن قـ ـ ـ ــادة الـ ـعـ ـم ــل ال ـت ـط ــوع ــي
سينضمون لعدد من ورش العمل والدورات

«حماية البيئة» تشارك
بتنظيف شاطئ الشويخ
أعلنت رئيسة الجمعية
الكويتية لحماية البيئة،
د .وجدان العقاب ،مشاركة
الجمعية في حملة
تنظيف شاطئ الشويخ
والمزمع تنظيمها يوم
السبت  27نوفمبر المقبل
بعنوان «عملية السالحف
البحرية» ،بالتعاون مع
الجمعية اليابانية في
الكويت والعديد من
الجهات الحكومية والفرق
والمجاميع التطوعية.
وقالت العقاب ،في تصريح،
إن الجمعية استقبلت وفدا
من السفارة والجمعية
اليابانية بالكويت للتنسيق
للفعالية السنوية والتي
أصبحت ملتقى سنويا
رمزيا للتفاعل مع مكانة
البيئة في خطط التنمية
المستدامة.
وأشارت إلى أن أبرز
«مشاركات الجمعية تتمثل
في برنامجها التربوي
«المدارس الخضراء» في
موسمه الحادي عشر على
التوالي للعام الدراسي
الحالي ،حيث إنها ستكون
أول نشاط بيئي اجتماعي
بعد عودة الحياة الطبيعية
مع أخذ الحيطة والحذر.

«خيرنا في كويتنا» مستمرة
حتى األحد المقبل

تشغيل المحطات كاملة خالل أيام ...وال تهاون مع التعديات

ً ً
حل مجلس إدارة «الخيل العربية» وتعيين الحمدان رئيسا مؤقتا

أم ـ ــوره ـ ــا إل ـ ــى ح ـي ــن ال ــدع ــوة
للجمعية العمومية النتخاب
مجلس إدارة جديد.
ف ــي م ــوض ــوع آخـ ـ ــر ،أص ــدر
وزير الكهرباء والماء والطاقة
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـجـ ــددة ،وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ـشـ ــؤون
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة
المجتمعية د .مشعان العتيبي،
الـ ـق ــرار الـ ـ ـ ــوزاري رقـ ــم (/100أ)
ل ـس ـن ــة  ،2021بـ ـش ــأن تـعـيـيــن
مجلس إدارة مؤقت للجمعية
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـل ـخ ـيــل ال ـع ــرب ـي ــة،
برئاسة مدير إدارة العالقات
ال ـع ــام ــة ف ــي الـ ـ ـ ــوزارة عـبــدالـلــه
الحمدان لمدة  6أشهر.
ً
ووف ـقــا لـلـقــرار ،ف ــإن مجلس
ً
إدارة ال ـج ـم ـع ـيــة بـ ــات مـنـحــا
ب ـق ــوة ال ـق ــان ــون ل ـع ــدم اك ـت ـمــال
الـنـصــاب الـقــانــونــي واستقالة
أكثر من نصف أعضائه ،وعليه
ف ــإن ــه م ـل ــزم ول ـج ـنــة الـتـصـفـيــة
تسليم المجلس المؤقت جميع
المقار واألم ــوال والمستندات
والـسـجــات واألخ ـتــام ودفــاتــر
الشيكات الخاصة بالجمعية
خ ــال  5أي ــام عـمــل م ــن تــاريــخ
صدور القرار.

سلة أخبار

ً
التدريبية اعتبارا من اليوم وحتى الثاني
من نوفمبر المقبل.
وأوض ـ ـ ــح أن األك ــادي ـم ـي ــة ت ـه ــدف كــذلــك
إل ــى الـمـســاهـمــة ف ــي ب ـنــاء مـجـتـمــع حـيــوي
ً
م ــن ال ـم ـت ـطــوع ـيــن ال ــذي ــن ي ـح ـم ـلــون وع ـي ــا
ً
متقدما بالعمل التطوعي لتحقيق الريادة
ال ـم ـس ـت ــدام ــة ف ــي ال ـع ـم ــل ال ـت ـط ــوع ــي داخ ــل
الكويت.

لقطعها األشجار دون الحصول على الموافقات
●

عادل سامي

حــررت الهيئة العامة للبيئة مخالفة ضد
م ـن ـط ـقــة ح ــول ــي ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ل ـق ـيــام ـهــا بـقـطــع
األش ـجــار دون الـحـصــول على الـمــوافـقــات من
الجهات المعنية.
وأكدت الهيئة ،في بيان ،أنه استجابة لبالغ
من أحد المواطنين ،بوجود قطع األشجار في
اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعليمية القديمة

في منطقة السالمية ،انتقل فريق مختص من
الهيئة إلى الموقع وتبين أنه تم قطع األشجار
دون ال ـح ـص ــول ع ـلــى م ــواف ـق ــات م ــن الـجـهــات
الـمـخـتـصــة ،وع ـل ـيــه ت ــم اس ـت ـك ـمــال اإلجـ ـ ــراءات
القانونية من قبل هيئة البيئة للجهة المسؤولة
عن قطع األشجار .وشددت الهيئة على ضرورة
االلتزام بقانون حماية البيئة وعدم اقتالع أي
أشجار أو نباتات قبل الحصول على الموافقات
من الجهات المعنية.

أكد المدير العام لجمعية
الصداقة الكويتية اإلنسانية
خالد بن سبت ان حملة
«خيرنا في كويتنا»
ً
المخصصة كليا لمساعدة
المعسرين من مرضى الفشل
الكلوي مستمرة حتى نهاية
الشهر الحالي .وأوضح أن
الهدف منها تغطية مصاريف
غسل الكلى لعدد  ١٠٠٠حالة
من المرضى المعسرين
وتخفيف معاناتهم ،وأن
مبالغ التبرعات تذهب
بالكامل لتغطية جلسات
الغسل دون أي استقطاعات.
ودعت الجمعية من خالل
حملتها اإلنسانية كل من
يرغب بالمساهمة في هذه
الحملة سواء من المواطنين
اوالمقيمين الى التواصل مع
الجمعية.

«تنمية الخيرية» تدعم
احتياجات «الروهينغا»

أكدت ممثلة المفوضية
السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين ،نسرين
ربيعان ،أن «جمعية تنمية
الخيرية تعد من الشركاء
األساسيين للمفوضية
من خالل دعمهم الخيري
والسخي الرامي الى إيصال
المساعدات األساسية
وتخفيف احتياجات
الالجئين في جميع أنحاء
العالم» ،موضحة أن «الجمعية
نجحت بجدارة ان تواجه
أزمة الروهينغا ،إذ ساهمت
في مساعدة مئات اآلالف من
الالجئين».
جاء ذلك خالل زيارة ربيعان
الى مقر «تنمية الخيرية»
كأول زيارة لها للجمعية بعد
توليها منصبها الجديد في
المفوضية.
من جهته ،أوضح نائب رئيس
مجلس اإلدارة المدير العام
لـ «تنمية الخيرية» ،د .ناصر
العجمي ،أن الزيارة تهدف
الى توثيق أواصر التعاون
بين الطرفين ،واستعراض
المشاريع المستقبلية التي
تعكف عليها الجمعيةّ .
وبين
أن «الجمعية نفذت  5قرى
نموذجية في اليمن وسورية
وبنغالدش بهدف توفير
حياة كريمة للمحتاجين،
ومركز الكويت الطبي لتركيب
األطراف الصناعية والعالج
الطبيعي في اليمن».
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الجلسة

األمير :على بركة الله وبعونه نفتتح دور االنعقاد الثاني
• مجلس األمة تزين بحضور سموه ...وتصفيق حاد من الحضور لحظة استقباله حتى مغادرته
محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح

تزين مجلس األمة ،أمس ،بحضور سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ،الذي تفضل
بافتتاح دور االنعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس عشر «على بركة الله وبعونه»،
وسط حضور الفت من كبار الشخصيات في الدولة ودبلوماسيين ،استقبلوا سموه
بتصفيق حاد.
الترحيب بسمو األمير ،أعرب رئيس المجلس مرزوق الغانم عنً أمله
وفي كلمته ،وعقب
ً
أن «تتوج جهودنا جميعا بتحقيق انفراجات يسعد بها الشعب الكويتي» ،مشيرا إلى
أن «الواجب علينا أن نتداعى إلى توحيد جهودنا نحو قضايانا الوطنية المصيرية التي ال
تحتمل التأجيل».
وألقى رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الخطاب األميري الذي تضمن العديد من

الحوار
الوطني أثمر
التوافق بمد
يد التعاون
بين السلطتين
ً
تحقيقا
للمصلحة
العليا للبالد

أغلبية النواب
أكدوا على
التعاون في
التماس العفو
الذي رفعوه
إلى سمو
األمير

وسط تصفيق حاد من الحضور
منذ لحظة استقباله حتى مغادرته،
افـتـتــح سـمــو أم ـيــر ال ـبــاد الشيخ
نواف األحمد دور االنعقاد الثاني
مــن الـفـصــل الـتـشــريـعــي ال ـســادس
ع ـشــر ،حـيــث تــزيــن مـجـلــس األم ــة
بحضور سموه.
وقـ ــال س ـم ــوه" :ع ـلــى بــركــة الله
وبعونه سبحانه وتعالى نفتتح
دور االنـعـقــاد الـثــانــي مــن الفصل
التشريعي السادس عشر لمجلسكم
ال ـمــوقــر ،داع ـيــا الـمــولــى سبحانه
ً
وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه
الـصــاح والــرشــاد لخدمة وطننا
الكويت وأهله األوفياء".
وأل ـقــى رئـيــس مجلس الـ ــوزراء
سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ ص ـ ـبـ ــاح الـ ـخ ــال ــد
الـخـطــاب األمـ ـي ــري ،ال ــذي ق ــال في
ً
بدايته مخاطبا األعضاء" :أحييكم
بتحية من عند الله طيبة مباركة،
ويـسـعــدنــي ون ـحــن نـلـتـقــي الـيــوم
الف ـت ـت ــاح دور االنـ ـعـ ـق ــاد ال ـع ــادي
ال ـث ــان ــي م ــن ال ـف ـص ــل الـتـشــريـعــي
الـســادس عشر لمجلسكم الموقر
أن أتقدم لكم وألهل الكويت الكرام
بأطيب التحيات وأصدق التمنيات،
ً
داعـ ـي ــا ال ـمــولــى ال ـقــديــر أن يـكــون
ً
عونا لنا جميعا في حمل األمانة
وأداء المسؤولية وخــدمــة الوطن
والمواطنين فــي إط ــار مــن الـتــآزر
الواعي والنوايا الصادقة في تقديم
المصلحة الوطنية تكريسا للتعاون
الجاد بين السلطتين التشريعية
ً
والـتـنـفـيــذيــة ،وتــرسـي ـخــا لـقــواعــد
العمل المشترك البناء في التصدي
ل ـم ـخ ـت ـلــف الـ ـتـ ـح ــدي ــات وت ــذل ـي ــل
الـصـعــوبــات لتحقيق اإلن ـج ــازات
المأمولة".

االستقرار السياسي

العالم يمر
بتحديات
اقتصادية
نتيجة اآلثار
المترتبة على
الجائحة

الحد من
مظاهر الهدر
وترشيد
اإلنفاق
وإعادة النظر
في تسعير
الخدمات
والدعم

الخالد

وأضاف الخالد" :تعلمون جميعا
أن ــه ب ـنــاء عـلــى الـتــوجـيــه الـســامــي
لحضرة صاحب السمو أمير البالد
حفظه الـلــه ورع ــاه انطلق الـحــوار
بين ممثلي السلطتين التشريعية
والتنفيذية ،لمناقشة سبل تحقيق
الـمــزيــد مــن االس ـت ـقــرار السياسي
وتهيئة األج ــواء لتعزيز التعاون
ً
ب ـيــن الـسـلـطـتـيــن وفـ ـق ــا لـلـثــوابــت
الدستورية ،ولقد ثمن الجميع هذا
التوجيه السامي مع التطلع إلنهاء
حدة االحتقان والتوتر السياسي
الذي ساد دور االنعقاد الماضي".
وت ــاب ــع" :وبـفـضــل مــن ال ـلــه فقد
أث ـم ــر ه ــذا الـ ـح ــوار ع ـلــى ال ـتــوافــق
بمد يــد الـتـعــاون بين السلطتين
ً
تحقيقا للمصلحة العليا للبالد،
وق ــد أك ــد ع ـلــى ذل ــك الـغــالـبـيــة من
أعضاء مجلسكم الموقر ،من خالل
االل ـت ـم ــاس ال ـم ــرف ــوع إل ــى حـضــرة
صاحب السمو ،حفظه الله ورعاه،
لتفضل سموه بالعفو عن بعض
أبناء الكويت المحكوم عليهم في
قضايا تحكمها ظــروف حدوثها
وتــوق ـي ـت ـهــا ،وذل ـ ــك بــال ـع ـمــل على
تحقيق االستقرار السياسي الدائم
وقواعد تعاون بناء بين كل األطراف
فــي مجلس األم ــة وخــارجــه تفتح
صفحة بيضاء لكويت جديدة".
وأكد الخالد في الخطاب األميري
ً
أنه وإعماال لما جبل عليه الشعب

ً
القضايا والمشاكل وما اتخذته الحكومة من إجراءات لمواجهتها ،متعهدا باتخاذ كل
اإلجراءات للقضاء على الفساد بجميع أشكاله المباشرة وغير المباشرة واستئصاله
وتجفيف منابعه.
وتناول الخطاب األميري الملف االقتصادي ،إذ أكد الخالد أن على السلطتين
التعاون باتخاذ خطـوات جـادة لتنفيذ اإلصالحات االقتصادية والمالية لمعالجة
االختالالت الهيكيلـة الـتي يعانيهـا اقتصادنا الوطني وفـق بـرنـامج زمـني
مـدروس وعاجـل ،ومـن أهـم خطواته الحد من مظاهر الهدر وترشيد اإلنفاق
الحكومي وتنويع مصادر الدخل ،وإعادة النظر في سياسة تسعير الخدمات
وسياسة الدعم المالي للسلع والخدمات.

الكويتي الوفي من العادات الكريمة
ً
من تسامح ومحبة وتسام ،وحرصا
من حضرة صاحب السمو األمير
حفظه الله ورعــاه على المحافظة
على الوحدة الوطنية وحل الملفات
ً
الـ ـت ــي ت ـش ـكــل عـ ــائ ـ ـقـ ــا ...ف ـق ــد ق ــرر
سموه حفظه الله ورعاه استخدام
صــاحـيــاتــه الــدسـتــوريــة الـمـقــررة
بالمادة  75من الدستور.
وتابع" :ومن هذا المقام فباسمي
ً
وإخواني الوزراء وباسمكم جميعا
أرفع لسموه وافر تقدير أهل الكويت
وخالص الدعوات لسموه بالصحة
والعافية على االستجابة السامية،
ً
اس ـت ـمــرارا مــن سـمــوه فــي تكريس
الـ ـع ــادات الـكــويـتـيــة األص ـي ـلــة ،مع
التعهد لسموه بأن توطيد التالحم
والتعاون بين المجلس والحكومة
سيظل رائ ــد الجميع ،لـبــذل مزيد
م ــن الـجـهــد وال ـع ـمــل ،لـيـكــون دور
ً
االنعقاد هــذا حــافــا بــاإلنـجــازات،
الـتــي تنسجم مــع آم ــال وتطلعات
أهل الكويت في مجتمع يعم الخير
والرخاء أرجاءه واألمن واالستقرار
ربوعه".

اهتمامات الحكومة
واستطرد الخالد" :األخوة رئيس
وأعـضــاء مجلس األمــة الموقر ،ال
شك أن اهتمامات الحكومة كثيرة
وق ـ ــد تـضـمـنـهــا ب ــرن ــام ــج عملها
الــذي تـنــاول أهــم مـحــاور مواجهة
مختلف القضايا والمشكالت التي
تهم الوطن والمواطنين ،كما أنه
ق ــدم خ ــال جـلـســات الـ ـح ــوار بين
مـمـثـلــي الـسـلـطـتـيــن الـ ــذي انطلق
بناء على التوجيه السامي عددا
من المقترحات النيابية المتعلقة
بهذا البرنامج ،ال شك أنها جديرة
باالهتمام والدراسة ،مع الترحيب
بــأي مقترحات جــديــدة تسهم في
اإلسراع بتحقيق الرخاء واالزدهار".
وعرض أهم الشؤون العامة التي
جــرت خــال الـعــام المنقضي ،مع
التأكيد على أن الحكومة لن تألو
ً
جـهــدا فــي سبيل تنفيذ تطلعات
وطـمــوحــات الـمــواطـنـيــن فــي الغد
ً
الـ ـمـ ـش ــرق ،قـ ــائـ ــا" :ل ـق ــد عــاصــرنــا
ً
جـمـيـعــا م ــا م ــر ب ــه ال ـع ــال ــم أجـمــع
والكويت جزء ليست بمعزل عنه من
إجراءات وقائية احترازية ،لمواجهة
جائحة فيروس كورونا وتخفيف
آثــاره على جميع نواحي الحياة،
ولـ ـق ــد ت ــم ب ـف ـضــل الـ ـل ــه وتــوف ـي ـقــه
النجاح في اجتياز هــذه المرحلة
واتـخــاذ إجـ ــراءات الـعــودة للحياة
الطبيعية".
وأضاف" :ولقد سعت الحكومة
بـكــل جـهــد واه ـت ـمــام إل ــى تطويق
هذا الوباء والعمل على المحافظة
على الصحة الـعــامــة للمواطنين
والمقيمين ب ــإج ــراءات احـتــرازيــة،
أدت بفضل مــن الله إلــى الحماية
الـ ـك ــامـ ـل ــة ل ـل ـم ـج ـت ـمــع ول ـل ـص ـحــة
ال ـع ــام ــة وت ـخ ـف ـيــف األضـ ـ ـ ــرار إلــى
الحد األدن ــى ،ويشهد كل منصف
ع ـلــى ج ـه ــود ال ـح ـكــومــة وخــاصــة
وزارة ا ل ـص ـحــة ب ـكــل منتسبيها
إلنجاح المنظومة الصحية وعدم
ان ـه ـيــارهــا ،وم ــن اإلج ـ ـ ــراءات التي
اتخذتها وتبني الحملة الوطنية

للتطعيم ض ــد ف ـي ــروس ك ــورون ــا،
وقــد بلغت نسبة متلقي جرعتي
الـلـقــاح مــن المستحقين مــا يزيد
على  82في المئة من خالل إنشاء
 103مواقع لتلقي اللقاحات ،ورغم
الـ ـظ ــروف االسـتـثـنــائـيــة ل ــم تغفل
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـق ـض ـيــة الـتـعـلـيـمـيــة،
حيث استمر التعليم واستكمال
عملية التحصيل العلمي ألبنائنا
وبناتنا الطلبة ،واتخذت الحكومة
قرارات ضمان جودة التعليم وفق
اإلجـ ــراءات االحـتــرازيــة مــن خالل
التعليم عن بعد وعقد االختبارات
الورقية والعودة اآلمنة ألبنائنا
وبناتنا الطلبة في كل المراحل
التعليمية".

الملف االقتصادي
وان ـ ـت ـ ـقـ ــل ال ـ ـخـ ــالـ ــد إل ــى
ً
الملف االق ـت ـصــادي ،قــائــا:
"ال يخفى عليكم أن العالم
يـمــر بـتـحــديــات اقـتـصــاديــة
ن ـت ـي ـج ــة اآلث ـ ـ ـ ـ ــار ال ـم ـت ــرت ـب ــة
عـ ـل ــى الـ ـج ــائـ ـح ــة وت ـق ـل ـب ــات
األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،األم ـ ــر
الــذي يتوجب على السلطتين
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ب ــاتـ ـخ ــاذ خ ـط ــوات
جـ ـ ـ ــادة ل ـت ـن ـف ـيــذ اإلصـ ــاحـ ــات
االقتصادية والمالية لمعالجة
االخ ـ ـت ـ ــاالت ال ـه ـي ـك ـل ـيــة ال ـتــي
يـعــانـيـهــا اق ـت ـصــادنــا الــوطـنــي
وف ــق بــرنــامــج زم ـن ــي م ــدروس
وعاجل ،ومن أهم خطواته الحد
من مظاهر الهدر وترشيد اإلنفاق
الحكومي وتنويع مصادر الدخل،
وإعادة النظر في سياسة تسعير
الخدمات وسياسة الدعم المالي
لـلـسـلــع والـ ـخ ــدم ــات ،ب ـمــا يضمن
وصوله إلــى مستحقيه الفعليين
ودون ال ـم ـس ــاس ب ــأوض ــاع ذوي
الدخل المحدود".
ً
وتابع" :وسعيا لتأمين مقومات
اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ت ــؤك ــد
ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى ضـ ـ ــرورة إع ـط ــاء
القطاع الـخــاص دوره الفعال في
دفع عجلة التنمية ،وهو ما يستلزم
المزيد من التعاون الواعي البناء
بين مجلسكم الموقر والحكومة،
لوضع أولــويــات العمل المشترك
إلصــدار مشروعات القوانين التي
تـحـقــق ت ـلــك األه ـ ـ ــداف الــوط ـن ـيــة"،
مؤكدا أن توفير الرعاية السكنية
لمستحقيها مــن أه ــم األول ــوي ــات
ال ـتــي تحظى بــاهـتـمــام الحكومة
ً
وع ـنــاي ـت ـهــا ،ح ــرص ــا ع ـلــى تأمين
العيش الكريم واالستقرار لألسرة
الكويتية.
وبـ ـخـ ـص ــوص ق ـض ــاي ــا األمـ ـ ــن،
ق ــال" :ال شــك أن األم ــن يــأتــي على
رأس أول ــوي ــات العمل الحكومي،
ففي مجال األمــن الدفاعي ،تتركز
الجهود في المحافظة على استقالل
وسالمة وسيادة الوطن ،وتعزيز
القدرات الدفاعية والقتالية للقوات
المسلحة ،وتأمين احتياجاتها من
القوى البشرية المؤهلة".
وف ـ ــي مـ ـج ــال األم ـ ــن ال ــداخ ـل ــي،
ش ــدد عـلــى أن الـحـكــومــة ماضية
فــي تجهيز وإع ـ ــداد رج ــال األم ــن،
ودعـ ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات األمـ ـنـ ـي ــة
وتطويرها للقيام بمهامها

قضايا الخطاب األميري وإجراءات الحكومة

الخالد يتسلم الخطاب األميري من سمو األمير ( تصوير نوفل إبراهيم وعبدالله الخلف)

سفراء الدول الخليجية في مقدمة الحضور

 -1جائحة "كــورونــا" ...تخفيف األضــرار إلى
الحد األدنى
 -2الملف االقـتـصــادي ...الحاجة إلــى اتخاذ
خطـوات جـادة لتنفيذ اإلصالحات االقتصادية
 -3الرعاية السكنية ...مـن أهـم األولويات الـتي
تحظى باهتمام الحكومة وعنايتها.
 -4قـ ـض ــاي ــا األم ـ ـ ـ ـ ـ ــن ..ت ـت ــرك ـ ـ ــز الـ ـجـ ـه ــود فــي
المحافظة على استقالل وسالمة وسيادة الوطن

 -5السياسة الخارجيـة ...الحكو مـة تـتـولى
تـجـسـيــد الـتــوجـيـهـ ــات الـ ـتــي رسـمـتـهـ ــا الـقـيــادة
السياسية العليـا
 -6القضاء ...تأمين كل المقومـات الـتي تضـمن
تنفيـذ مبدأ استقالليته ودعـم سـلطاته
 -7الفساد ...اتخاذ جميع اإلجـراء ات للقضاء
عليه بجميع أشكاله المباشرة وغير المباشرة

ةديرجلا

•
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برلمانيات

من الفصل التشريعي السادس عشر

• الخالد :على السلطتين التعاون لتنفيذ اإلصالحات االقتصادية فأعباء المسؤولية تقع عليهما

حضور كبير في جلسة االفتتاح
ومسؤولياتها فــي مواجهة
الـ ـقـ ـض ــاي ــا األمـ ـنـ ـي ــة ف ـي ـم ــا ي ـع ــزز
االس ـت ـقــرار والـطـمــأنـيـنــة وســامــة
المجتمع.
وب ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــوص الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ب ـي ــن أن ال ـح ـكــومــة
تتولى تجسيد التوجيهات التي
رسمتها القيادة السياسية العليا
والمؤسسات الدستورية كثوابت
م ـب ــدئ ـي ــة راسـ ـ ـخ ـ ــة ف ـ ــي س ـيــاســة
ال ـكــويــت ال ـخــارج ـيــة ،آخـ ــذة على
عاتقها مسؤولية تحقيق أمنها
الوطني ورعاية مصالحها العليا،
وف ــي ذات الــوقــت تحقيق الخير
والسالم والرخاء لشعوب المنطقة
والعالم أجمع.

استقاللية القضاء

المقومات ا لـتــي تضمن تنفيذ
مبدأ استقاللية القضاء الشامخ
ودعم سلطاته وتحقيق رسالته
ال ـس ــام ـي ــة فـ ــي إن ـ ـفـ ــاذ ال ـق ــان ــون
واح ـ ـت ـ ــرام ـ ــه ل ـي ـب ـق ــى ال ـح ـص ــن
الحصين للعدالة ،ولوطن يأمن
ف ـي ــه ال ـج ـم ـي ــع ع ـل ــى أرواح ـ ـهـ ــم
وحرياتهم وأموالهم ،كما تؤكد
ً
الحكومة مجددا على اتخاذ كل
اإلجراءات للقضاء على الفساد
ب ـج ـم ـي ــع أش ـ ـكـ ــالـ ــه الـ ـمـ ـب ــاش ــرة
وغ ـيــر الـمـبــاشــرة واستئصاله
وتـ ـجـ ـفـ ـي ــف مـ ـن ــابـ ـع ــه الس ـي ـم ــا
تأمين متطلبات تعزيز النزاهة
والتحول الرقمي وتطوير األداء
الحكومي وإعادة هيكلة الجهاز
التنفيذي للدولة وتركيبة القوى
ال ـع ــام ـل ــة وت ـط ــوي ــر ت ـشــري ـعــات
الخدمة المدنية وإعــداد برامج
التدريب المناسبة للمستويات

الوظيفية المختلفة بما يكفل
رفــع الـكـفــاءة والـمـقــدرة لجميع
العاملين بالدولة".
وشدد على أن أعباء المسؤولية
الجسيمة في هذه المرحلة الدقيقة
من تاريخ وطننا الغالي ،تقع على
عــاتــق المجلس والـحـكــومــة معا،
حـيــث إن تحقيق ذل ــك مسؤولية
مشتركة تستوجب تسخير جميع
الـ ـط ــاق ــات واإلمـ ـك ــان ــات وتـغـلـيــب
ال ـم ـص ــال ــح ال ـع ـل ـيــا وت ـض ــاف ــر كل
ال ـ ـج ـ ـهـ ــود لـ ـم ــواكـ ـب ــة ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات
المتسارعة فــي الـعــالــم ومواجهة
ال ـت ـحــديــات وال ـم ـت ـغ ـيــرات ،بــإقــرار
منهج إصالحي شامل ،ينهي حالة
الــركــود والـجـمــود ،ويشيع أجــواء
األم ــل وال ـت ـف ــاؤل ،ويـطـلــق مسيرة
الــوطــن الغالي على درب التنمية
واالزدهار ،مع تأكيد أن من أولويات
الحكومة قضايا الصحة والتعليم

واإلسكان وقضايا المرأة والشباب
واالس ـت ـث ـمــار ف ــي تنمية عقولهم
وطاقاتهم وخلق مسارات مهنية
مستدامة لهم ودعم كل المقترحات
ال ـتــي مــن شــأنـهــا تحقيق الــرخــاء
المجتمعي والتطوير المؤسسي
وفق أطر القوانين المنظمة.
وف ــي خ ـتــام ال ـخ ـطــاب األم ـيــري
قــال الـخــالــد" :نـســأل الله سبحانه
وتعالى أن يلهمنا السداد والرشاد،
ً
ويوفقنا جميعا لما فيه خير الوطن
ورف ـع ـتــه ،فــي ظــل قــائــد مسيرتنا
حضرة صاحب السمو أمير البالد
وولي عهده األمين ،حفظهما الله
ورعاهما".

ً
الغانم :أخطأنا جميعا ودون استثناء فال ًنكابر

وأردف ا لـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــا ل ـ ـ ــد :تـ ــؤ كـ ــد
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ع ـ ـلـ ــى تـ ــأم ـ ـيـ ــن كــل

سمو ولي العهد يتابع الجلسة

• «ال أحد ينكر حالة عدم الرضا التي تكتنف قلوبنا» • «نأمل أن تتوج جهودنا جميعا بتحقيق انفراجات»
أشاد رئيس مجلس األمة مــرزوق الغانم بدعوة سمو
أمير البالد إلى الحوار بين السلطتين ،كبادرة ساهمت في
كسر الجمود والركود السياسيين ،مثنيا على التجاوب
الـســريــع وال ـف ــوري لممثلي األم ــة مــن مختلف األطـيــاف
والتوجهات مع هذه الدعوة الكريمة ،وأكد أهمية تفعيل
مبادئ الحوار والتوافق ،وسياسة المائدة المستديرة،
والـنـقــد الـبـنــاء لحل المشكالت المصيرية ،ب ــدال من
وص ـفــات ال ـت ـصــارع واالش ـت ـبــاك الـسـيــاســي والطعن
والتشكيك والتخوين.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس الغانم
خالل افتتاح دور االنعقاد العادي الثاني من
الفصل التشريعي ال ـســادس عـشــر ،بحضور
سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ،وسمو
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.

حكم راسخ
ورح ــب الغانم ،فــي مستهل
كلمته ،بسمو أمـيــر الـبــاد
ق ـ ــائ ـ ــا" :ب ـ ــاألص ـ ــال ـ ــة عــن
ن ـ ـف ـ ـسـ ــي ،ونـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــة عــن
الزمالء أعضاء مجلس
األم ـ ــة ،أرحـ ــب بـكــم يا
س ـمــو األمـ ـي ــر أجـمــل
ت ــرح ـي ــب ،فـ ــي بيت
الشعب ،الذي شهد
ق ـبــل عـ ــام ون ـيــف،
بـ ـيـ ـع ــة ال ـش ـع ــب
وإجماعه عليكم،

ً
ً ً
ً
حاكما وأميرا وأبا للسلطات ،ال تدشينا لحكم جديد ،بل
ً
امـتــدادا لحكم قديم راســخ ومتأصل ،حكم توارثته أسرة
ً
ً
الخير ،كابرا عن كابر ،وعادال عن عادل ،رسخته بالحكمة
والـشــورى ،وعززته بالعدل وإحقاق الحق وسجلته عبر
ً
التاريخ ،سيرة للمسؤولية ،وفن االضطالع بها وتحملها
ً
فمرحبا بكم أيها الوالد الكبير ،بين أبنائك وإخوانك".
وأضاف" :كما أرحب عظيم الترحيب ،بعضدكم وسندكم،
وسيف يمينكم ،سمو ولي العهد األمين ،الشيخ مشعل
األحمد الجابر الصباح ،رعاه الله ،الذي حظي قبل عام بثقة
سمو األمير الغالية ،وبثقة وإجماع وبيعة شعبكم األصيل".
وأردف" :يا صاحب السمو ال أحد فينا ينكر حالة عدم
الرضا ،التي تكتنف قلوبنا جميعا ،عدم الرضا من الجمود
الذي اعترى العمل السياسي في الكويت ،والمراوحة  -إن لم
أقل التراجع  -على صعيد التعاطي السياسي مع قضايانا
الوطنية".
وتابع" :بعد إضاعة الكثير من الوقت ،وبعد أن فوتنا
العديد من الفرص المواتية ،للبدء في العمل الجماعي البناء،
جاءت دعوة سموكم إلى الحوار بين السلطتين ،كتدخل
سام من قبلكم ،وكبادرة ساهمت في كسر الجمود والركود،
فكان أن رد ممثلو األمة ،من مختلف األطياف والتوجهات،
على هذه الدعوة بالتجاوب السريع والترحيب الفوري".

رجال دولة
وق ــال الـغــانــم" :هـنــا يتوجب علي للتاريخ ،أن أتوجه
بالشكر الجزيل ألخي الكريم ،سمو رئيس مجلس الوزراء
واإلخ ــوة ال ــوزراء والمستشارين بالديوان األمـيــري على
تفاعلهم ومثابرتهم طوال جلسات الحوار ،والشكر موصول
إلخواني النواب ،الذين تعاطوا مع األمر بمنطق المسؤولية،

الءات الغانم
أكد الرئيس الغانم في كلمته أنه "ال التصارع ،وال االشتباك السياسي
الموتور ،وال الطعن ،وال التشكيك ،وال التهديد ،وال الوعيد ،وال التخوين،
سبل ناجحة لوضع مشكالتنا على طريق الحل".

فكانوا  -بحق  -رج ــال دول ــة ،شــاركــوا بجدية ،وتفاعلوا
بواقعية ،وعملوا بإيجابية".
واستطرد" :أخــص بالشكر األخ الزميل الدكتور عبيد
الوسمي ،الذي شهد له الجميع بأنه قد تجاوز آالمه ،وكابد
أوجاعه ،فقرر قطع رحلته العالجية ،مجازفا بصحته ،تلبية
لدعوة المقام السامي للحوار ،وتغليبا للمصلحة الوطنية
العليا ،فلم يتخذ من خالفه السياسي معنا ذريعة للتخلي
عــن مواجهة القضايا المصيرية ،بــل تسامى على ذلك
بموضوعية ،وأقدم على المشاركة بمسؤولية".
وأضاف" :كان لمشاركة الدكتور عبيد الوسمي بالغ األثر
في نجاح أولى خطوات الحوار ،وكان ذلك محط ثناء ومحل
اطــراء ليس من الشعب الكويتي فحسب بل ومن القيادة
السياسية أيضا ،فله من األمة عاطر الثناء ،وصالح الدعاء،
بأن يمن الله عليه بعاجل الشفاء" ،متابعا" :عقب االنتهاء
من بعض ملفات هذا الحوار استمعتم يا سمو األمير إلى
مرئياته ،وأعطيتم مباركتكم لكل خطوة من شأنها تحقيق
االستقرار السياسي وإشاعة مناخ التعاون واإلنجاز".
وأردف" :ألنكم يا سمو األمير ،تحملون بين جوانحكم،
ً
ً
ً
قلبا أبويا حانيا ،وألن سيرتكم وسيرة من سبقوكم ،هي
ً
سيرة التسامي والتسامح والترفع ،أعلنتم ،وكان إعالنا
ً
ً
مفرحا ومبهجا ،بتفعيل المادة  75من الدستور والمتعلقة
بالعفو الخاص ،وكلفتم رؤساء السلطات الثالث باقتراح
الضوابط والشروط ،المتعلقة بهذا الملف ،ليتحقق التالقي
المحمود بين اإلرادة األميرية والرغبة الشعبية وفق األطر
الدستورية المتعارف عليها".

الوصفة المثلى
وذكــر الغانم" :نأمل من الله تعالى أن تتوج جهودنا
جميعا ،في تحقيق انفراجات ،يسعد بها الشعب الكويتي،
ً
بمباركة ورعاية من سموكم الكريم" ،مستدركا" :من خالل
قراءة التاريخ البعيد والقريب ،نستطيع أن نقول وبشكل
يكاد يصل إلى الجزم ،إن الحوار والتوافق وسياسة المائدة
المستديرة والعصف الذهني المتواصل ،والكلمة الطيبة
الصادقة ،واألسلوب الحضاري الراقي ،والنقد البناء ،كانت
دائما الوصفة المثلى لحل كل مشكالتنا".
وق ــال" :أري ــد أن أق ــول هنا وبـكــل وض ــوح :لقد أخطأنا
جميعا ،جميعا ومن دون استثناء ،فال نكابر ،وقد كانت

هناك ومنذ الجلسة األول ــى لــدور االنعقاد األول ،أفعال
وردود أفـعــال ،وشــد وج ــذب" ،متابعا" :إذا كنا نريد فتح
صفحة جديدة يستفيد منها المواطن المهموم بمشكالته
الحقيقية والمستحقة ،فال بد لنا من الرجوع إلى الثوابت
الدستورية كما رسمها المؤسسون األوائل".
واستطرد" :أقول هنا وبكل وضوح إن تحقيق االستقرار
السياسي ال يعني عدم المحاسبة ،أو التحصين ،كما يشاع
من قبل البعض ،وإنما يتم تحقيق االستقرار السياسي
بــاالسـتـخــدام الحصيف والـصـحـيــح والـحـكـيــم ل ــأدوات
الدستورية ،كما رسمه آباؤنا المؤسسون".

إضاعة الوقت

ً
وأفاد الغانم" :لقد جربنا التصارع كثيرا ،وأضعنا الكثير
من الوقت ،واستنزفنا الكثير من الطاقات والجهود ،فماذا
جنينا؟ ما زال الشعب يشتكي من ملف التعليم والملف
الصحي ،وما زالــت األســر الكويتية تنتظر حلوال عملية
لمشكلة اإلسكان ،وما زال الملف االقتصادي وإصالحه
ً
ً
معطال وجامدا ،وما زال النفط مصدر دخلنا الوحيد ،ونحن
لألسف ،غافلون عن تلك االستحقاقات".
وأكد أن "الواجب علينا جميعا أن نتداعى إلى توحيد
جهودنا نحو قضايانا الوطنية المصيرية التي ال تحتمل
التأجيل والتسويف والتجاهل ،وأن نتفق على تبنيها،
ونتحد في توليها بطرح واقعي ،وفق برنامج عملي ،بعيدا
عن المزايدات السياسية واألساليب الفوضوية ،لنحمل
بصدق هموم الشعب على عاتقنا ،تحقيقا لطموحاته
وتلبية الحتياجاته".
وفــي ختام كلمته ،قــال" :أج ــدد الترحيب بكم يا سمو
األمير ،وسمو ولي العهد األمين ،بين أبنائكما وبناتكما،
داعيا المولى تعالى أن يحفظكما من كل شر ،وأن يمتعكما
بموفور الصحة والعافية ،وأن يحفظ الكويت وأهلها من
كل شر ومكروه".

• علينا التداعي إلى توحيد جهودنا نحو قضايانا الوطنية المصيرية التي ال تحتمل التأجيل
• إذا كنا نريد فتح صفحة جديدة فال بد من الرجوع إلى الثوابت الدستورية
ً ً ً
• ألنكم يا سمو األمير تحملون بين جوانحكم قلبا أبويا حانيا أعلنتم تفعيل المادة  75من الدستور
• تحقيق االستقرار السياسي ال يعني عدم المحاسبة أو التحصين بل االستخدام الحصيف لألدوات الدستورية
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الجلسة

المجلس يشكل لجانه الدائمة والمؤقتة بجلسة

• تشكيل  7لجان دائمة والخطاب األميري بالتزكية و 4باالنتخاب
شكل مجلس األمة لجانه الدائمة
والمؤقتة ،وسط غياب لـ «لعبة
الكراسي» ،التي كانت حاضرة في معظم
جلسات دور االنعقاد األول ،إذ جلست
الحكومة على مقاعدها األمامية.
وفي نقطة نظام تساءل النائب
حمدان العازمي عن أسباب عدم إدراج
االستجوابات المقدمة لرئيس الوزراء
والوزراء على جدول األعمال ،فقال
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم،
«هذه جلسة ذات طبيعة خاصة
والرئيس يحدد الجدول ضمن الالئحة،

جلستنا
ذات طبيعة
خاصة...
واالستجوابات
ستكون
ُمدرجة بعد
أسبوعين
الغانم

وأنا وبالتوافق مع مكتب المجلسّ ،أجلت االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي
االستجوابات ًإلى الجلسة المقبلة لعل السادس عشر 5 ،منها بالتزكية و2
باالنتخاب.
الله يحدث أمرا حتى موعدها».
وشكل المجلس لجانه الدائمة ،باإلضافة وفيما يخص اللجان المؤقتة المشكلة،
فقد حسم مجلس األمة بالتزكية
إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على
الخطاب األميري ،وحسم مجلس األمة تشكيل لجان الظواهر السلبية ،شؤون
تشكيل  8منها بالتزكية و 4باالنتخاب ،المرأة واألسرة والطفل ،الدفاع عن
البيئة ،لجنة
ولم تحصل نسبة تغيير كبيرة في
حقوق اإلنسان ،شؤون ُ
تشكيلتها مقارنة بدور االنعقاد األول .تنمية الموارد البشرية ،فيما شكلت
لجنتان بانتخاب أعضائهما هما لجنة
وبينما رفض المجلس تشكيل  4لجان
شؤون اإلسكان والعقار ،ولجنة الشباب
مؤقتة تحسين بيئة األعمال واإلعاقة
والرياضة.
والنفط والبدون ،فقد شكل  7لدور

عـقــب م ـغ ــادرة صــاحــب السمو
أمير البالد مجلس األمة ،استأنف
رئ ـيــس الـمـجـلــس م ـ ــرزوق الـغــانــم
ال ـج ـل ـســة ،ح ـيــث انـعـكـســت أج ــواء
ال ـحــوار الــوطـنــي عليها ،فجلست
الحكومة فــي مقاعدها األمامية،
وغابت "لعبة الكراسي" ،التي كانت
حــاضــرة فــي غالبية جلسات دور
االنعقاد األول.
وت ـ ــا األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام لـمـجـلــس
األمـ ــة أس ـم ــاء األع ـض ــاء الـحـضــور
وال ـم ـع ـت ــذري ــن عـ ــن ع ـ ــدم ح ـضــور
الـجـلـســة ،إذ اع ـت ــذر ك ــل م ــن نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
حمد جابر العلي ،ووزير اإلسكان
وزير البلدية شايع الشايع.
وان ـت ـقــل الـمـجـلــس النـتـخــاب
منصبي "أمين السر والمراقب"،
حيث شهدت هدوء ا كبيرا عبر
حسمها بالتزكية للنائب فرز
الديحاني ليصبح أ مـيــن السر
للمرة الثانية على التوالي ،وقال
الديحاني" :أشكر األعضاء على
ثقتهم بــي ألمــانــة ســر مجلس
األمـ ــة ،وأدعـ ــو ال ـلــه أن ينفعني

لما فيه صالح العباد والبالد".
ث ــم ان ـت ـقــل الـمـجـلــس النـتـخــاب
المراقب ،ولم يترشح سوى النائب
أســامــة الـشــاهـيــن ،ليحصل كذلك
على تزكية المجلس للمرة الثانية
على التوالي ،وقال الشاهين" :أشكر
النواب على ثقتهم بي وتجديدهم
الثقة بي مراقبا للمجلس ،وأقسم
أن أكــون مخلصا لألمير وملتزما
بالدستور".

غياب االستجوابات
وف ـ ـ ـ ـ ــي ن ـ ـق ـ ـطـ ــة نـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــام ،ط ـ ــرح
ال ـن ــائ ــب حـ ـم ــدان ال ـع ــازم ــي غـيــاب
االس ـت ـج ــواب ــات الـمـقــدمــة لرئيس
الــوزراء والــوزراء عن جدول أعمال
الجلسة ،عبر قــولــه" :نــريــد معرفة
أسباب عــدم إدراج االستجوابات
ال ـم ـق ــدم ــة ع ـل ــى ج ـ ــدول األعـ ـم ــال،
فــأيــن اس ـت ـج ــواب رئ ـيــس ال ـ ــوزراء
وال ـ ـ ـ ــوزراء اآلخ ــري ــن ،ه ــذه سابقة
خ ـط ـيــرة وال يـمـكــن ال ـق ـب ــول بـهــا،
ً
خ ـصــوصــا أن ه ـنــاك س ــواب ــق في
تقديم االستجوابات على انتخاب
أعضاء اللجان وبعهدك يا الغانم،

فتمت مناقشة استجوابات سابقة
وأب ــرزه ــا اس ـت ـجــواب مـحـمــد طنا
للوزيرة السابقة هند الصبيح"؟
كما تساءل" :هل هذه من االتفاقيات
ال ـ ـسـ ــريـ ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـم ــت ب ــالـ ـح ــوار
الوطني؟".
وأضـ ــاف ال ـعــازمــي" :األصـ ــل أن
االستجوابات تقدم على ما عداها،
وأكرر أن هناك سوابق الستجواب
هند الصبيح ومحمد العبدالله،
فلماذا يتم تأصيل سوابق برلمانية
خطيرة؟!".
وفـ ــي نـقـطــة ن ـظ ــام أخـ ـ ــرى ،قــال
ال ـنــائــب الـصـيـفــي ال ـص ـي ـفــي" ،مــع
اح ـتــرامــي ل ـل ـنــواب ،أق ــول فــي دور
االن ـع ـقــاد األول الـحـكــومــة أقصت
الكثير منا في انتخابات اللجان،
ووجهت أصواتها لمجموعة معينة
من النواب ،واليوم رئيس الحكومة
ً
يدعو لصفحة جــديــدة" ،مخاطبا
الغانم بالقول" ،لقد ذكرت في كلمتك
ً
أخطاء" ،والكل
اليوم (أمس) "ارتكبنا
يعلم أن الحكومة لديها نية في
االستقالة ،فنرجو تأجيل انتخابات
الـ ـلـ ـج ــان ح ـت ــى ت ــأت ــي ال ـح ـكــومــة

الحكومة على مقاعدها والنواب التزموا الهدوء في أولى جلسات دور االنعقاد الثاني أمس

عدم إدراج
االستجوابات
ّ
المقدمة على
جدول األعمال
سابقة خطيرة

حمدان العازمي

الحكومة
أقصت الكثير
ّ
منا في
انتخابات
اللجان
السابقة
وأطالب
بتأجيلها

الصيفي

الجديدة ،ليتم انتخاب اللجان ،وإال
فلتقف الحكومة على صف واحد
في االنتخابات ،وعليها أال تنحاز
لـنــواب معينين ضــد آخــريــن ،وإذا
انحازت فهذا أمر خطير.
وع ـ ـل ـ ــق الـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــم ع ـ ـلـ ــى ن ـق ـطــة
ً
الصيفي قائال انتخابات اللجان
من اختصاص المجلس وال دخل
الستقالة الحكومة بهذا األمر ،وال
أستطيع انتظار استقالة أو بقاء
الحكومة ،فرد الصيفي" :أنت أجلت
انتخابات اللجان في دور االنعقاد
ً
الماضي أسبوعا" ،ثم عقب الغانم
ً
ق ــائ ــا :باستطاعتك تـقــديــم طلب
تأجيل انتخابات اللجان.
وانـتـقــل الـغــانــم بـعــد ذل ــك للرد
على نقطة النائب حمدان العازمي،
إذ قال" ،جلستنا اليوم (أمس) ذات
طبيعة خاصة ،ورئيس المجلس
هو المسؤول عن جــدول األعمال،
واالس ـت ـجــوابــات سـتـكــون مــدرجــة
بعد أسبوعين على جــدول أعمال
المجلس ،ولــن تطير ،لعل وعسى
ً
يـ ـح ــدث الـ ـل ــه أم ـ ـ ـ ــورا يـ ـك ــون فيها
خ ـي ــر وصـ ــالـ ــح ال ـ ـبـ ــاد وال ـع ـب ــاد،
ً
واالستجوابات لم تحذف ،وتحوطا
عرضت األمر على مكتب المجلس
وتمت الموافقة باإلجماع".
وأض ـ ـ ــاف الـ ـغ ــان ــم ،أنـ ــا أتـحـمــل
المسؤولية أمــام الله والعباد في

تــأج ـيــل االس ـت ـج ــواب ــات للجلسة
القادمة ،وهذا األمر ال دخل له في
قضية استقالة الحكومة من عدمها،
واالسـ ـتـ ـج ــواب ــات م ــوج ــودة على
جدول أعمال المجلس.
وعلق النائب حمدان العازمي
ً
قــائــا ،ال يصح التعامل بمزاجية
م ــع االس ـت ـج ــواب ــات ،ورد الـغــانــم:
ك ـم ــا ذك ـ ــرت ف ــأن ــا ط ـل ـبــت تــأجـيــل
االسـ ـتـ ـج ــواب ــات ،وإن أص ـب ــت لي
أجرين وإن لم أصب لي أجر".
وانـ ـتـ ـق ــل ال ـم ـج ـل ــس إل ـ ـ ــى بـنــد
انتخاب اللجان الدائمة ،حيث شكل
الـمـجـلــس ل ـجــانــه ،بــاإلضــافــة إلــى
لجنة إعــداد مشروع الجواب على
الخطاب األميري ،وحسم مجلس
األمة تشكيل  8منها بالتزكية و4
ب ــاالن ـت ـخ ــاب ،ولـ ــم تـحـصــل نسبة
تغيير كبيرة في تشكيلتها مقارنة
بدور االنعقاد األول.

اللجان المؤقتة
وانـتـقــل المجلس إل ــى اللجان
البرلمانية المؤقتة ،وقال الغانم إن
هناك طلبات كثيرة للجان المؤقتة
ون ـخ ـشــى عـ ــدم اك ـت ـم ــال الـنـصــاب
الجتماعاتها.
وواف ــق المجلس على تشكيل
لجنة ل ـشــؤون اإلس ـكــان والـعـقــار،

حدث في الجلسة
معقولة محد يبي المرافق!

مشاورات اللجان
ق ـب ــل اس ـت ـئ ـن ــاف ال ـج ـل ـس ــة ،شـ ـه ــدت ال ـقــاعــة
مشاورات نيابية في زوايا قاعة عبدالله السالم؛
لبحث لترتيب انتخابات اللجان البرلمانية.

عندما أتى دور انتخاب أعضاء لجنة المرافق
العامة لــم يترشح أحــد ،فقال الغانم :معقولة
محد يبي لجنة المرافق! ،مرافق البلد ،وطلب
تأجيلها لـعــدم وص ــول ال ـعــدد الـمـطـلــوب بعد
ترشح  ٣من أصل .7

ً
ّأب ــن المجلس والـحـكــومــة ك ــا مــن الفقيدين
عبدالمطلب الكاظمي وفيصل الحجي بوخضور،
لما كان للفقيدين من إسهامات وطنية.

حمدان وعقوبة اللجان

تأبين الكاظمي وبوخضور

الخالد يغيب عن االنتخابات
يبدو انه من باب الحيادية ،غاب رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ،عن الجلسة
اثناء انتخابات اللجان الدائمة والمؤقتة.

بعد انـتـهــاء الجلسة ،قــال حـمــدان العازمي
ً
مـخــاطـبــا الــرئ ـيــس مـ ــرزوق ال ـغــانــم :هــل يصح
ً
أال أكون عضوا في أي لجنة ؟… وعلق الغانم:
ال مــايـصـيــر لـكــن لـيــس عـلـيـهــا ع ـقــوبــة… لـيــرد
العازمي :هذي عقوبة يعني!.

األولويات «انتخاب»
الدور األول
هشام الصالح "رئيس اللجنة"
أسامة المناور "مقرر اللجنة"
خالد العنزي "عضو"

الدور الثاني
عبدالعزيز الصقعبي
أسامة المناور
خالد العنزي

األموال العامة «انتخاب»
الدور األول
شعيب المويزري "رئيس اللجنة"
حسن جوهر "مقرر اللجنة"
عبدالله الطريجي «عضو»
مهلهل المضف «عضو»
ناصر الدوسري «عضو»

الدور الثاني
عبدالعزيز الصقعبي
هشام الصالح
عبدالله الطريجي
مهلهل المضف
مبارك العجمي

الخطاب األميري «تزكية»
الدور األول
أحمد الحمد «عضو»
أسامة الشاهين «عضو»
حمد الهرشاني «عضو»

الدور الثاني
أحمد الحمد
أسامة الشاهين
حمد الهرشاني

ً
بموافقة  31عـضــوا مــن أصــل ،48
بعد أن اعترض محمد المطير.
وان ـت ـخــب الـمـجـلــس لعضوية
ً
لـجـنــة اإلسـ ـك ــان وال ـع ـق ــار ك ــا من
ال ـ ـنـ ــواب ف ــاي ــز ال ـج ـم ـه ــور وخ ــال ــد
العتيبي وس ـع ــدون حـمــاد وعلي
القطان وعبدالعزيز الصقعبي.
وواف ــق المجلس على تشكيل
لجنة لـلـظــواهــر السلبية ،وواف ــق
على تزكية صالح المطيري ومحمد
المطير وخالد العتيبي لعضويتها.
واع ـتــرض محمد المطير على
تشكيل لجنة بيئة تحسين األعمال،
مبينا أن "هذه اللجنة تفريغ لعمل
الـلـجـنــة ال ـمــال ـيــة ،كـمــا أن ــي اسمع
ان هناك لجنة للمتقاعدين وهذا
اليجوز".

بيئة األعمال
ورفض المجلس تشكيل لجنة
برلمانية لتحسين بيئة األعمال ،في
حين وافــق المجلس على تشكيل
لـجـنــة بــرل ـمــان ـيــة تـعـنــى بــال ـمــرأة
واألسرة والطفل ،وزكى لها كل من
أسامة الشاهين وأسامة المناور
وخليل الصالح.
كما وافق المجلس على تشكيل
لجنة اإلعاقة ،إال أنه لم يترشح أي
نائب لعضوية اللجنة ،وقال الغانم:
"ما يصير تتقدمون بطلب تشكيل
اللجنة وال يترشح أحد!".
وق ــال حـمــد الـمـطــر "وق ـعــت مع
لجنة شؤون اإلعاقة لمساعدتهم،
لـكـنـنــي م ـش ـغــول ف ــي التعليمية
البرلمانية".

قضايا شوون اإلعاقة
ورد ال ـغــانــم "أقـ ـت ــرح أن تـكــون
قضايا شوون اإلعاقة تحت اللجنة
الصحية ،بعد عدم ترشح أحد إال
صالح المطيري" ،ووافق المجلس.
وزكى المجلس لعضوية لجنة
ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ك ــا م ــن عــدنــان
عبدالصمد وثامر السويط وشعيب
المويزري ،كما زكــى كال من حمد
المطر ومهلهل المضف ومبارك
العرو للجنة شؤون البيئة ،في حين
زكى النواب محمد الحويلة وهشام
الـصــالــح وأحـمــد مطيع لعضوية
لجنة الموارد البشرية.
وتـ ـق ــدم م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـن ــواب
بطلب تشكيل لجنة نفطية ،وقال
ع ـب ــدال ـل ــه ال ـم ـض ــف م ــؤي ــدا:
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برلمانيات

هادئة غابت عنها لعبة الكراسي

• أسقط «النفط» و«البدون» و«ذوي االحتياجات» و«بيئة األعمال» ...وشكل «الظواهر السلبية»
الميزانيات «انتخاب»
الدور األول

الدور الثاني

بدر المال "رئيس اللجنة"

بدر المال

حمدان العازمي "عضو"

يوسف الغريب

خالد العتيبي "عضو"

خالد العتيبي

شعيب المويزري "عضو"

شعيب المويزري

عدنان عبدالصمد "عضو"

عدنان عبدالصمد

يوسف الفضالة "عضو"

مبارك العرو
علي القطان

التشريعية «تزكية»

الدور الثاني

الدور األول

خالد العنزي "رئيس اللجنة"

مبارك الخجمة

أحمد الحمد "رئيس اللجنة"

أحمد الحمد

مهند الساير "مقرر اللجنة"

مهند الساير

حمد الهرشاني "مقرر اللجنة"

خالد العنزي

حمد روح الدين "عضو"

حمد روح الدين

خليل الصالح "عضو"

يوسف الغريب

حمد الهرشاني "عضو"

عبيد الوسمي

سعدون العتيبي "عضو"

أسامة الشاهين

عبدالله الطريجي "عضو"

عبدالله الطريجي

مبارك العرو "عضو"

سلمان الحليلة

هشام الصالح "عضو"

هشام الصالح

الدور األول

المرافق العامة «تزكية»

الدور األول
يوسف الغريب "رئيس اللجنة"
عبدالعزيز الصقعبي "مقرر اللجنة"
الصيفي الصيفي "عضو"
حمود العازمي "عضو"
علي القطان "عضو"
فرز الديحاني "عضو"
مساعد العارضي "عضو"

الكندري والناصر ...وضحكة مشتركة
هذه اللجنة من أهم اللجان،
مـ ــع احـ ـت ــرام ــي ل ــوجـ ـه ــات ال ـن ـظــر
المعارضة ،فالهدف منها توفير
ف ــرص وظـيـفـيــة وتـعـظـيــم أسـعــار
النفط وحماية البلد ،وهذه اللجنة
تحقق المصلحة العامة ،والحكومة
امتنعت عن اللجنة في دور االنعقاد
ال ـمــاضــي ،وأق ـ ــول ل ـلــوزيــر محمد
الفارس تحدثت معك تحت الدرج
ع ــن أهـمـيــة الـلـجـنــة ،فـنـحــن نبيع
برميل أسود وقادرين نبيعه ذهبا.
وق ــال محمد المطير معارضا
للجنة النفط :هذا اختصاص أصيل
للجنة المالية ،وليتقدم باقتراحات،
وأنا اخشى ان تتهموا في اللجنة،
لــذلــك ليتقدم ال ـنــواب باقتراحات
للجنة المالية.

لجنة النفط
وفي حين قال عبدالله المضف:
أحترم وجهة نظر أخــوي الكبير،
وأؤك ــد أهمية لجنة النفط ،وغير
مـعـقــول أال تـشـكــل ،ألن مـمـكــن ان
نوابها يخشون االب ـتــزاز ،أوضــح
حمدان العازمي :جربنا لجنة النفط
فــي الـســابــق ،ونـحــن ال نشكك في
االخوة ،لكن انتهت اللجنة السابقة
للتحقيق وال فائدة تحققت.
ً
مهند الساير مؤيدا :اآلراء كلها
محل احـتــرام ،ومــا نقصده لجنة
ت ـع ـنــى ب ــدع ــم ال ـن ـفــط وق ـض ــاي ــاه،
وليس للتحقيق ،ونتطلع للجنة
م ـت ـخ ـص ـصــة الق ـ ـتـ ــراح ك ـث ـيــر مــن
القوانين الخاصة بدعم القضايا
ال ـن ـف ـط ـيــة ،وأق ـ ــول لـلـمـعــارضـيــن:
راقـبــوا عمل اللجنة حتى تقديم

ت ـق ــري ــره ــا ،ث ــم ح ــاس ـب ــوا ال ـن ــواب
االعضاء.
وط ـل ــب ع ـبــدال ـلــه ال ـم ـضــف من
ال ـغــانــم ال ـت ـصــويــت ع ـلــى تشكيل
ال ـل ـج ـنــة ال ـن ـف ـط ـيــة نـ ـ ــداء ب ــاالس ــم،
فــاسـتـجــاب ال ـغ ــان ــم ،وت ــا االمـيــن
الـ ـع ــام أسـ ـم ــاء االع ـ ـضـ ــاء ،وكــانــت
النتيجة رفــض المجلس تشكيل
لجنة لشؤون النفط وسط امتناع
الحكومة والغانم.
وق ــال عـبــدالـلــه الـمـضــف :أعتب
ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة الم ـت ـن ــاع ـه ــا عــن
تشكيل لجنة النفط ،وال فيكم أحد
يقوم ليبرر سبب امتناعه ،مع أننا
نهدف من لجنة النفط الى تحقيق
الصالح العام وتعظيم هذا المورد
المهم للبالد.
وان ـت ـخــب الـمـجـلــس لعضوية
ً
لجنة الشباب والــريــاضــة كــا من
عبدالله المضف ومبارك الخجمة
وعبدالله الطريجي.
إلى ذلك اعترض سعدون حماد
على طلب نيابي بتشكيل لجنة
لـغـيــر مـ ـح ــددي الـجـنـسـيــة قــائــا:
بعدما زكيت رئيسا للجنة الداخلية
والدفاع ،أطلب عدم تشكيل لجنة
غ ـي ــر مـ ـح ــددي ال ـج ـن ـس ـيــة ،وه ــذا
العمل اختصاص أصيل للداخلية
والدفاع ،واللجنة السابقة لم تنته
ألي انجاز ولم يجنس أحد.
وقال مرزوق الخليفة :لجنة غير
محددي الجنسية أنجزت قانون
الحقوق المدنية للبدون ،وتشكيلها
ضروري .ورفض المجلس تشكيل
اللجنة ،ورفــع الغانم الجلسة إلى
تاريخ  9الجاري.

الدور الثاني
مبارك الحجرف
فارس العتيبي
الصيفي الصيفي
حمود العازمي
صالح المطيري
حمد روح الدين
مساعد العارضي

«العرائض والشكاوى» «انتخاب»
الدور األول
مبارك الحجرف "رئيس اللجنة"
ثامر السويط "مقرر اللجنة"
أحمد مطيع "عضو"
حمدان العازمي "عضو"
خالد العتيبي "عضو"

الخارجية «تزكية»

الدور األول
بدر الحميدي "رئيس اللجنة"
مساعد العارضي "مقرر اللجنة"
عبدالكريم الكندري "عضو"
عبدالله المضف "عضو"
فارس العتيبي "عضو"

الصحية «تزكية»

الدور األول
سعد الخنفور "رئيس اللجنة"
سعدون حماد "مقرر اللجنة"
أحمد مطيع " عضو"
خليل الصالح "عضو"
صالح المطيري "عضو"

التعليمية «تزكية»
الدور األول

الدور الثاني
مبارك الحجرف
ثامر السويط
الصيفي الصيفي
مساعد العارضي
سعود بوصليب

الدور الثاني
بدر الحميدي
أسامة المناور
عبدالكريم الكندري
عبدالله المضف
فارس العتيبي
الدور الثاني
سعد الخنفور
فرز الديحاني
أحمد مطيع
خليل الصالح
صالح المطيري
الدور الثاني

حمد المطر "رئيس اللجنة"

حمد المطر "رئيس"

محمد الحويلة "مقرر اللجنة"

محمد الحويلة "مقرر"

حسن جوهر "عضو"

سعدون حماد

حمود العازمي "عضو"

مهلهل المضف

فايز الجمهور "عضو"

فايز الجمهور

ً
المطر رئيسا لـ «التعليمية» و«البيئة»
وحماد لـ «الداخلية والدفاع»
ف ــي وق ــت ان ـت ـهــت ال ـل ـجــان الـبــرلـمــانـيــة
ا لــدا ئـمــة وا لـمــؤ قـتــة مــن ا نـتـخــاب وتزكية
أعضائها ،زكت لجنة الداخلية والدفاع
ً
الـ ـن ــائ ــب س ـ ـعـ ــدون ح ـ ـمـ ــاد رئـ ـيـ ـس ــا ل ـه ــا،
ً
وال ـنــائــب ح ـمــود م ـبــرك ال ـعــازمــي م ـقــررا،
في حين زكت اللجنة التعليمية النائب
ً
حمد المطر رئيسا لها والنائب محمد
ً
ا لـحــو يـلــة م ـقــررا  ،كـمــا ز كــت لجنة البيئة
ً
المطر رئيسا لها ،والنائب مبارك العرو
ً
مقررا .
وزكى المجلس النائب عبيد الوسمي
ً
وكيال للشعبة البرلمانية والنائب حمد
ال ـم ـط ــر أم ـي ـن ــا ل ـل ـســر والـ ـن ــائ ــب س ـل ـمــان
ً
الحليلة أمينا للصندوق والنائبين فايز
ا لـجـمـهــور و مـســا عــد ا لـعــار ضــي عضوين
مكملين.

المطر والصقعبي

المالية «تزكية»

الداخلية والدفاع «تزكية»
الدور األول

الدور الثاني

مبارك العجمي "رئيس اللجنة"

سعدون حماد "رئيس"

محمد الراجحي "مقرر اللجنة"

محمد الراجحي

بدر الحميدي "عضو"

علي القطان

سلمان العازمي "عضو"

حمود العازمي

مرزوق الخليفة "عضو"

مرزوق الخليفة

الدور الثاني

سليمان الحليلة
بدر المال
شعيب المويزري

جوهر والعازمي بال لجان
ل ــم ي ـحــالــف ال ـح ــظ ال ـنــائ ـب ـيــن ح ـســن ج ــوه ــر وح ـم ــدان
ا لـعــاز مــي بالفوز بعضوية أي مــن اللجان ا لـتــي ترشحا
لعضويتها.
وقال العازمي« :تم اقصاؤنا من اللجان بهذه الطريقة ،ما
رح نسكت ولن نستسلم ولن نتراجع عن حقنا الدستوري
في تقديم االستجوابات متى ما وجدنا الخلل».

٨
محليات
«التأمينات» :تعزيز التطوير االستراتيجي بتحديث الهوية المؤسسية
ةديرجلا
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شعار جديد وتجديد الموقع اإللكتروني وإضافة خدمات ...وإنجاز  550ألف معاملة خالل  9أشهر
الخطة
االستراتيجية
شملت 26
مبادرة...
وتفعيل
التحول الرقمي
على رأس
أولوياتنا
العثمان

«رؤية متجددة
آمنة» ّ
يعبر
عن الوضوح
والشفافية
ويواكب
التطوير
الهاجري

أع ـل ـن ــت ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـعــامــة
لـ ـلـ ـت ــأمـ ـيـ ـن ــات االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة،
هويتها المؤسسية الجديدة
تـحــت ع ـن ــوان «رؤي ـ ــة مـتـجــددة
ً
آم ـ ـنـ ــة» ،وال ـ ـتـ ــي تـ ـع ـ ّـد ام ـ ـتـ ــدادا
لسياسية التطوير الذي تتبعها
وألحقتها بــر كــب المؤسسات
إداري ــا ً
ً
تبعا ألحدث
المتطورة
أساليب العمل وأكثر المعايير
ص ــرام ــة ،وذل ـ ــك ب ــال ـت ــزام ــن مع
الـ ـ ــذكـ ـ ــرى الـ ـسـ ـن ــوي ــة ال ــرابـ ـع ــة
واألربـعـيــن لبدء تطبيق نظام
ال ـت ــأم ـي ـن ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة فــي
الكويت.
وقــالــت المؤسسة ،فــي بيان
أم ـ ـ ـ ــس ،إن بـ ـ ــاكـ ـ ــورة ت ـح ــدي ــث
الهوية المؤسسية الذي دشنته
«التأمينات» شعار المؤسسة
الجديد وموقع إلكتروني ُم ّ
جدد
ّ
يلبي احتياجات المستفيدين،
ّ
ال سيما مع النمو الواضح في
أعــداد المعامالت اإللكترونية
التي تجاوزت  550ألف معاملة
منذ بداية العام الحالي وحتى
سبتمبر الماضي.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أكـ ـ ـ ــد الـ ـم ــدي ــر
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ل ـ ـل ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة ،م ـش ـع ــل
ال ـع ـث ـم ــان ،أن إطـ ـ ــاق ال ـهــويــة
الـ ـج ــدي ــدة ل ـل ـمــؤس ـســة يـعـكــس
المرحلة الجديدة من التطوير

االس ـت ــرات ـي ـج ــي الـ ـ ــذي ي ـق ــوده
العاملون فــي جميع قطاعات
التأمينات وإداراتها منذ أعوام،
إذ بـ ــدأت «ال ـتــأم ـي ـنــات» أواخ ــر
ً
تدريجيا،
عام  2015بالتطوير
وف ـ ــي ع ـ ــام  2017ش ــرع ـن ــا فــي
تـطــويــر قـطــاع االسـتـثـمــار ،من
خــال إع ــادة هيكلته بالكامل
وت ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ح ـ ـ ـجـ ـ ــم الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق
االستثماري وتعزيزه بخبرات
استثمارية كويتية.
وت ــاب ــع ال ـع ـث ـمــان :كـمــا تمت
إعــادة بناء محفظة المؤسسة

االستثمارية ووضع إجــراء ات
ع ـم ــل م ــؤس ـس ـي ــة وف ـ ــق أف ـضــل
ال ـم ـم ــارس ــات ال ـعــال ـم ـيــة ،وفــي
ضوء ما تمليه قواعد الحوكمة
واالل ـتــزام الـتــي امـتــد تطبيقنا
لـهــا إل ــى إعـ ــادة تشكيل لجنة
الـتــدقـيــق وال ـم ـخــاطــر ،ولجنة
اس ـت ـث ـم ــار أمـ ـ ـ ــوال ال ـمــؤس ـســة
وت ـ ـحـ ــديـ ــد اخ ـت ـص ــاص ــات ـه ـم ــا
ف ـ ــي ض ـ ـ ــوء ن ـ ـظـ ــام الـ ـح ــوكـ ـم ــة،
ُ
م ـ ــردف ـ ــا :واس ــتـ ـكـ ـمـ ـل ــت ج ـهــود
ال ـت ـط ــوي ــر ف ــي ع ـ ــام  ،2019إذ
أعدنا بناء الهيكل التنظيمي

أبرز إنجازات المؤسسة
*رفــع اإلقبال على الخدمات اإللكترونية بنسبة
 500بالمئة فــي  ،2020وه ــو مــا يـخــدم ال ـم ـبــادرات
االستراتيجية فــي توجيه العمالء نحو استعمال
الخدمات الرقمية.
*نجاح برنامج ربط أنظمة المؤسسة مع أنظمة
 57جهة أخرى لتمكين إنجاز التعامالت اإللكترونية
بسرعة وموثوقية.
*إعادة بناء الهيكل التنظيمي للمؤسسة بصورة
تواكب النمو المتزايد في أعداد المستفيدين من نظام
التأمينات االجتماعية .
*إنشاء إدارة الحوكمة وااللتزام وهي إدارة رقابية

للمؤسسة ،وبدأنا في تطوير
ال ـخ ـطــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـتــي
ن ـع ـمــل ع ـل ــى أس ــاس ـه ــا ال ـي ــوم.

تطوير االستثمار
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــاح ف ــي
تطوير قطاع االستثمار أكسب
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـرارا عـ ـل ــى أن
تشهد جميع القطاعات األخرى
ً
ً
نجاحا مماثل ما لم يكن أكبر،
وأص ـبــح ذل ــك أس ــاس الـعـمــل في
الـسـنــوات الـتــالـيــة ،حيث شملت

ً
تتبع المدير العام مباشرة في الهيكل التنظيمي.
*إعــادة تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة
استثمار أموال المؤسسة بمجلس اإلدارة في ضوء
نظام الحوكمة.
*تحقيق معدل عائد عام على االستثمار للسنة
المالية الماضية ( )2021 /2020بما يـســاوي 16.5
بالمئة وهو معدل غير مسبوق في تاريخ «التأمينات».
*نمو قيمة أص ــول المحفظة االستثمارية 20.9
بالمئة وهو أفضل أداء في تاريخ «التأمينات».
*صدور أول دليل متكامل لتنظيم قواعد االستثمار
وبرامجها العامة منذ عام .1998

الخطة االستراتيجية  26مبادرة
تنفيذية تطول جميع قطاعات
المؤسسة وإداراتها.
وأردف :ومــن أبــرز أولوياتنا
«ت ـ ـف ـ ـع ـ ـيـ ــل الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــول الـ ــرق ـ ـمـ ــي»
ال ـخ ــاص ب ــرف ــع ك ـف ــاءة عـمـلـيــات
المؤسسة الداخلية والخدمية،
وال ـ ـتـ ــي هـ ــي أح ـ ــد أع ـ ـمـ ــدة خـطــة
التأمينات االستراتيجية ،وكان
أحد اإلنجازات المرحلية لخطة
ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي ه ــو الـتـطــويــر
السريع في الخدمات اإللكترونية
التي ّ
تقدمها التأمينات من خالل
مــوقـعـهــا اإلل ـك ـتــرونــي وتطبيق
«التأمينات ذخر» ،السيما أثناء
ال ـجــائ ـحــة وت ـحــديــات ـهــا ،وال ــذي
ُ
ت ـ ِّـوج بمساهمة الـتــأمـيـنــات في
ال ـت ـط ـب ـيــق ال ـح ـك ــوم ــي ال ـمــوحــد
جار على إضافة
«سهل» ،والعمل ٍ
المزيد من الخدمات األخرى به».
وأك ــد الـعـثـمــان أن االسـتــدامــة
فـ ــي تـ ـق ــدي ــم خـ ــدمـ ــات تــأم ـي ـن ـيــة
واجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة رائ ـ ـ ـ ـ ــدة ل ـض ـم ــان
م ـع ـي ـش ــة ك ــريـ ـم ــة ه ـ ــو الـ ـغ ــرض
االس ـتــرات ـي ـجــي م ــن الـتــأمـيـنــات،
ُ
ض ـع ــت جـمـيــع الخطط
والـ ــذي و ِ
واألهداف االستراتيجية لخدمته،
الف ـتــا إل ــى أن م ـس ـيــرة الـتـطــويــر
م ـس ـت ـمــرة ،ب ـمــا ي ـع ــزز اس ـتــدامــة
الدور التأميني الرائد للتأمينات،

مجلس إدارة «الصحافيين» بالتزكية
اعتمدت الجمعية العمومية العادية لجمعية الصحافيين
باإلجماع التقريرين اإلداري والمالي لمجلس اإلدارة عن عام
 ،2020والميزانية التقديرية لعام  2021في االجتماع الذي
انعقد مساء أمس االول بمقر الجمعية المؤقت.
واعتمد مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه األول أسماء
أعضاء مجلس إدارة الجمعية الجديد ،حيث افتتح االجتماع
ً
الزميل عدنان الراشد أكبر األعضاء سنا بكلمة ترحيب هنأ
فيها اعضاء مجلس اإلدارة الجدد بحصولهم على تزكية
وثقة الجمعية العمومية ،وتمنى من األعـضــاء أن يعملوا
لما فيه الخير للصحافة والصحافييين.
وط ـلــب ال ــراش ــد بــدايــة تــزكـيــة واخ ـت ـيــار الــزمـيـلــة فاطمة
ً
ً
الـعـيـســى رئ ـي ـســا ف ـخــريــا لـلـجـمـعـيــة لـمـسـيــرتـهــا الـمـهـنـيــة

ويضمن العيش الكريم للمواطن.

كـلـمــة «ال ـتــأم ـي ـنــات» بخصائص
حــدي ـثــة ت ــواك ــب ال ـت ـطــويــر ال ــذي
تـشـهــده ال ـتــأم ـي ـنــات ،وت ــرم ــز في
ال ــوق ــت ن ـف ـســه إل ـ ــى أف ـ ــق مــدي ـنــة
الكويتّ ،بما فيه صرح التأمينات
ومـ ـ ــا ي ـم ــث ـل ــه مـ ــن مـ ـت ــان ــة ن ـظ ــام
الرعاية االجتماعية في الكويت
ودي ـمــوم ـتــه ،وب ـلــون أزرق ّ
يميز
ّ
محليتنا».
وأشار إلى أن تحديث الهوية
الـ ـم ــؤسـ ـسـ ـي ــة ي ـت ـط ـل ــب مـ ــراعـ ــاة
طبيعته التدريجية ،ولهذا السبب
فإنه سيستمر السماح بالتعامل
بـجـمـيــع ال ــوث ــائ ــق الـ ـص ــادرة عن
المؤسسة بالشعار القديم حتى
نهاية العام المقبل.

رؤية متجددة وآمنة
مــن جانبه ،ذكــر رئيس قطاع
اإلدارة العامة خالد الهاجري ،أن
تحديث الهوية المؤسسية هو
إح ــدى ال ـم ـب ــادرات ال ـتــي تخللت
مــراحــل التطوير االستراتيجي،
ً
ً
ّ
إلكترونيا
موقعا
تضمن
والذي
ً
جديدا أسهل استخداما ،مضيفا:
حرصنا في هــذا التحديث الذي
جاء تحت عنوان «رؤية متجددة
آمنة» على تبني هوية ّ
تعبر عن
الشفافية والوضوح ،ولذلك جاء
ً
الـشـعــار الـجــديــد مـمـ ّـيــزا لحروف

«األوقاف» تواصل
استعداداتها لجائزة القرآن

ً ً
ً
ً
الراشد رئيسا وكمال أمينا للسر وأبا الخيل للصندوق والعيسى رئيسا فخريا
ال ـم ـش ـه ــودة ،ب ـعــد ذل ــك ف ـتــح ب ــاب االن ـت ـخ ــاب ــات لـلـمـنــاصــب
التنفيذية وهي الرئاسة وأمانة السر وأمانة الصندوق ،وتم
ً
اختيار الــراشــد بالتزكية رئيسا لمجلس اإلدارة ،وجاسم
كمال بالتزكية ألمانة السر ،ودهيران أبا الخيل بالتزكية
ألمانة الصندوق ،ورابعة حسين مكي الجمعة مديرا للمقر،
كما ضم مجلس اإلدارة الجديد عويد العنزي وعبدالرحمن
العليان عضوي مجلس ادارة.
وتـقــدم الــراشــد وأعـضــاء مجلس إدارة الجمعية بالشكر
ألعـضــاء الجمعية العمومية على ثقتهم بمجلس اإلدارة،
واعتمادهم التقريرين اإلداري والـمــالــي ،ول ــوزارة الشؤون
االجتماعية على حسن تعاونهم ،وألعـضــاء مجلس إدارة
الجمعية والجهاز اإلداري على جهودهم خالل الفترة الماضية.

مشعل العثمان

خالد الهاجري

جانب من عمومية «الصحافيين»

ت ـ ــرأس وك ـي ــل وزارة األوق ـ ـ ــاف وال ـ ـشـ ــؤون اإلس ــام ـي ــة ،فــريــد
عمادي ،االجتماع الثالث للجنة العليا لجائزة الكويت الدولية
لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تالوته في مبنى الوزارة
بحضور رؤســاء وأعضاء اللجان المختصة .وقــال عمادي ،في
تـصــريــح ،إن «الـ ــدورة الـحــاديــة عـشــرة لـجــائــزة الـكــويــت الدولية
لحفظ الـقــرآن الكريم وقــراء اتــه وتجويد تالوته ستقام برعاية
سمو أمير البالد خالل الفترة من  2إلى  9فبراير القادم ،للعام
الحادي عشر على التوالي» ،مشيرا إلى أن «اللجنة العليا للجائزة،
دأبت على مواصلة اجتماعاتها لوضع كل الطاقات واإلمكانات
الستكمال االستعدادات الالزمة النطالق وتنظيم الجائزة في
دورتها الحادية عشرة بهدف خروجها بصورة تليق بالكويت
والرعاية السامية».

ةديرجلا
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السويري لـ ةديرجلا  3 :قوائم طالبية تقدمت النتخابات الجامعة
•

استمرار استقبال طلبات الترشح حتى الخميس المقبل
أحمد الشمري

بعد إعالن موعد عقد انتخابات
االت ـح ــاد الــوطـنــي لطلبة جامعة
الكويت  2نوفمبر المقبل ،كشف
رئيس الهيئة التنفيذية لالتحاد
الــوطـنــي لطلبة الـكــويــت م .فــاح
ال ـســويــري عــن ت ـقــدم ث ــاث قــوائــم
طالبية لالنتخابات هي القائمة
االئـتــافـيــة واالت ـح ــاد االســامــي،

والمستقلة ،واإلســامـيــة ،مشيرا
إل ــى أن عـمـلـيــة اسـتـقـبــال طلبات
الترشح مستمرة حتى غد.
وذكــر السويري في تصريح
لـ "الجريدة" أن عملية التصويت
ف ـ ــي ل ـ ـجـ ــان االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراع م ـم ــاث ـل ــة
ل ـشــروط دخ ــول الـطــالــب كليات
جامعة الكويت ،وأبرزها حصول

ال ـطــالــب ع ـلــى الـتـطـعـيــم؛ جــرعــة
واح ــدة أو جرعتين أو إحضار
فحص الـ  PCRاألسبوعي حتى
يتسنى له التصويت.
ولفت إلى أن الهيئة التنفيذية
زادت ع ـ ــدد لـ ـج ــان االقـ ـ ـت ـ ــراع فــي
ال ـك ـل ـيــات ذات ال ـك ـثــافــة الـطــابـيــة
الـ ـع ــالـ ـي ــة حـ ـت ــى ال ت ـ ـكـ ــون ه ـن ــاك

تشكيل لجنة عليا النتخابات الجمعيات العلمية
أص ــدر عميد ش ــؤون الـطـلـبــة فــي جامعة
ال ـك ــوي ــت ب ــال ــوك ــال ــة رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة الـعـلـيــا
لالنتخابات د .سلمان العنزي قــرارا بشأن
ت ـش ـك ـي ــل ال ـل ـج ـن ــة ال ـع ـل ـي ــا ل ـ ــإش ـ ــراف عـلــى
انتخابات الجمعيات العلمية للعام الجامعي
 ،2022-2021برئاسة عميد شــؤون الطلبة،
وعضوية القائم بأعمال مــديــر إدارة األمــن
والـســامــة يــوســف الخميس رئـيـســا للجنة

األمنية ،والكابتن عبدالله المطيري رئيسا
للجنة الميدانية ،وأمل الكندري رئيسة للجنة
اإلعــام ـيــة ،وإسـ ــراء السبتي رئـيـســة للجنة
اإلدارية ،وأبرار الشراح رئيسة للجنة المالية.
وعقدت اللجنة العليا اجتماعا لإلشراف
على االنـتـخــابــات ،بحضور أعـضــاء اللجنة
العليا لمناقشة ومتابعة خطة حسن سير
انتخابات الجمعيات العلمية للعام الجامعي

 ،2022-2021و ص ــا ح ـي ــا ت ـه ــا فـ ــي ا ت ـخ ــاذ
القرارات واإلجراءات ذات الصلة وفق اللوائح
الجامعية والقواعد المقررة في هذا الشأن.
وشـ ــدد ال ـع ـنــزي ع ـلــى أن الـلـجـنــة الـعـلـيــا
لإلشراف على االنتخابات على أتم االستعداد
لعقد االنتخابات الطالبية ،من خالل فريق
العمل في اللجنة العليا لالنتخابات.

ازدحامات أمام مواقع التصويت،
حرصا من الهيئة التنفيذية على
تطبيق جميع االجراءات الوقائية
من فيروس كورونا والتي تكون
فقا لــاشـتــراطــات الصحية التي
حــددتـهــا الجامعة بــالـتـعــاون مع
وزارة الصحة ،والتي أبرزها قياس
حرارة الطلبة قبل الدخول لقاعة
التصويت ،ولبس الكمام ،وتعقيم
لـجــان الـتـصــويــت ،وتطبيق مبدأ
التباعد المسافي حتى الخروج
من لجنة التصويت.
وأعـ ـ ـل ـ ــن ت ـخ ـص ـي ــص ال ـج ـم ـعــة
والـ ـسـ ـب ــت ال ـم ـق ـب ـل ـيــن الن ـس ـح ــاب
ال ـقــوائــم الـطــابـيــة الـمـشــاركــة في
االنتخابات.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـخـ ــص زي ـ ـ ـ ـ ــادة عـ ــدد
ساعات التصويت في االنتخابات،
أض ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــري أن ال ـه ـي ـئ ــة
التنفيذية لم تحدد إلى اآلن ،ولكنه
سينظر فــي حــال اذا تطلب االمــر
زيادة المشاركة الطالبية وتطبيق

فالح السويري
االش ـتــراطــات الصحية وفـقــا لما
يتناسب مع دستور لوائح جامعة
الكويت.

محليات
«الهندسة» تشارك
في «إكسبو دبي»
كشفت عضوة هيئة التدريس بقسم الهندسة
ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة ف ــي ك ـل ـيــة ال ـه ـن ــدس ــة وال ـب ـت ــرول
بجامعة الكويت ورئيسة وفد الكلية المشارك
في "إكسبو دبــي  "2020د .غنيمة الـشــراح ،أن
مشاركة الكلية في جناح الكويت بالمعرض
تتمثل بمحورين ،األول مشاركة قسم الهندسة
الكيميائية عن طريق طرح تطبيقات وأبحاث
خاصة بالتنمية المستدامة ورصد مؤشراتها
ب ــال ـك ــوي ــت ،وال ـث ــان ــي يـتـمـثــل ب ـم ـشــاركــة قسم
الهندسة المدنية في تصميم نظارة لقياس
مستوى التشتت عند سائقي المركبات ودورها
في تقليل الـحــوادث الناتجة عن التشتت في
نظرهم.
وأض ــاف ــت الـ ـش ــراح ،ف ــي ت ـصــريــح أمـ ــس ،أن
"مشاركة الكلية ستكون عبر ثالثة مستويات
أو لـهــا تحفيز تطبيقات التنمية المستدامة
وتقليل نسبة الـحــوادث لــدى طلبة الـمــدارس،
وثانيها مــن خــال المشاركة بجناح جامعة
ال ـك ــوي ــت ف ــي ال ـم ـع ــرض لـ ـش ــرح ه ـ ــذه األفـ ـك ــار
للزائرين على اختالف مستوياتهم ،وآخرها
وهو األعلى فتمثل في المشاركة بالمحاضرات
العلمية للمتخصصين".

رابطة « :»GUSTإنجازات لخدمة الطلبة شراكة تدريب بين «األميركية» و«»CertNexus
●

حمد العبدلي

أكـ ــد رئ ـي ــس رابـ ـط ــة الـخـلـيــج
للعلوم والتكنولوجيا فيصل
ال ـم ـطــوع ح ــرص الــراب ـطــة على
االستمرار في الدفاع عن حقوق
الطلبة ومكتسباتهم ،موضحا
أن رابـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج عـ ـم ــدت
ع ـلــى مـ ــدار أع ـ ــوام ال ــى تحقيق
إنـجــازات طالبية كبيرة تصب
في مصلحة الطالب الجامعي.
وب ـيــن ال ـم ـطــوع فــي تصريح
لـ ـ ـ "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" أن "ثـ ـق ــة ط ــاب
وطالبات جامعة الخليج غالية،
وه ــي م ـحــل ت ـقــديــر" ،مـبـيـنــا أن
الرابطة ستسعى خــال الفترة
ا ل ـم ـق ـب ـل ــة ل ـل ـع ـم ــل م ـ ــع االدارة
الجامعية على تحقيق كــل ما
من شأنه مصلحة الطالب أوال.
وأك ـ ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـطـ ــوع أن ت ــزك ـي ــة
القائمة المستقلة تدل على ثقة

الهيئة اإلدارية الجديدة لرابطة جامعة الخليج
الطلبة بالقائمة الدارة الرابطة
بـعــد الـنـجــاحــات الـتــي حققتها
على مدار أعوام ،مؤكدا أن رابطة
الخليج أبوابها مفتوحة لجميع
الطلبة لخدمتهم.
وعقدت رابطة الخليج للعلوم
والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ج ـم ـع ـي ـت ـهــا

ً
«صناع ًالخير» افتتح مجمعا
تعليميا للسوريين في تركيا

الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ال ـ ـعـ ــاديـ ــة ص ـب ــاح
أمــس االول العتماد التقريرين
االداري والمالي ،وتزكية القائمة
المستقلة لمقاعد الرابطة للعام
الجامعي  2022/2021فــي اول
ان ـت ـخ ــاب ــات طــاب ـيــة ب ـعــد أزم ــة
ك ــورون ــا ،ب ـعــد عـ ــزوف ال ـقــوائــم

قام فريق صناع الخير للعمل التطوعي برحلة إلى والية أورفا
في تركيا مدة ثالثة أيام الفتتاح المجمع التعليمي الذي شيد باسم
د .عبدالعزيز الحسن رحمه الله بمعية جمعية النجاة الخيرية
وهيئة إغاثة سورية.
وتخلل الرحلة زيارة إلى مركز علي العيسى للتأهيل والتدريب ،إذ
يتم في هذا المركز تدريس اللغتين التركية واإلنكليزية وإعداد الشباب
للتقدم إلى الجامعات التركية.
ثم توجه الفريق إلى دار محمد األيــوب للطالبات ،وبعدها جرى
افتتاح المجمع التعليمي ،برعاية والي أورفا عبدالله إيرين ،الذي أعرب
عن شكره وامتنانه لدولة الكويت لما تقدمه من أعمال تخدم اإلنسانية.
وزار الفريق مخيمات عشوائية لالجئين السوريين لتوزيع كسوة
ً
ً
الشتاء عليهم ضمن حملة دفئا وسالما مع جمعية النجاة الخيرية،
كما أسهم الفريق في توزيع كوبونات على الالجئين السوريين لشراء
كل ما يحتاجونه من مالبس ومواد غذائية.

مبنى الجامعة األميركية
فيليس" :يسعدنا أن يكون مركز التعليم
المستمر في الجامعة األميركية هو أحدث
ش ــري ــك ت ــدري ــب مـعـتـمــد ل ــدي ـن ــا" ،مـضـيـفــا:
"نحن متحمسون لتوحيد الجهود ،ودعم
قدرتهم على تقديم أحدث تدريب وشهادات

«بدون» يسطو على فرع مصرفي في تيماء
طعن موظف األمن وسرق  32ألف دينار

●

خالل افتتاح المجمع التعليمي

الطالبية عن المشاركة.
وفازت القائمة المستقلة في
انتخابات رابطة طلبة الخليج
لـ ـلـ ـع ــام الـ ـ ـ ـ  18عـ ـل ــى الـ ـت ــوال ــي،
وللمرة الثانية في تاريخ العمل
ال ـطــابــي بــالـتــزكـيــة بـعــد الـعــام
النقابي .2006/2005

أع ـلــن مــركــز الـتـعـلـيــم الـمـسـتـمــر ()CCE
في الجامعة األميركية بالكويت شراكته
مع هيئة إصدار الشهادات "،"CertNexus
التي توفر شهادات التكنولوجيا الناشئة
وأوراق االعتماد الرقمية لألعمال التجارية
والـ ـبـ ـي ــان ــات والـ ـتـ ـط ــوي ــر وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
المعلومات والمتخصصين في األمن.
وأع ــرب الـمــركــز ،فــي تصريح صحافي
أمس ،عن فخره بتوسيع قائمة شهادات
التكنولوجيا الناشئة الموثوقة والمطلوبة
وأوراق االعـ ـتـ ـم ــاد ال ــرق ـم ـي ــة إلـ ــى ج ــدول
التدريب الخاص بالشركات والعامة ،الفتا
إلــى أن المركز يسعى جــاهــدا إلــى تقديم
ال ـتــدري ـبــات الـتـكـنــولــوجـيــة المستقبلية
للمرشحين.
وقــالــت مــديــرة مركز التعليم المستمر
نهال الشافعي" :لقد وجــدنــا أن شهادات
 CertNexusهي الحل األفضل للموظفين
والمرشحين ا لــذ يــن يتطلعون إ لــى إنشاء
ثقافة تــر كــز على التكنولوجيا مــع توفير
طريقة لدعم المهارات والمعرفة".
من جانبه ،ذكر رئيس " "CertNexusجيف

محمد الشرهان

استنفرت األجهزة األمنية
في محافظة الجهراء ،صباح
أمس ،إثر تلقي غرفة عمليات
ً
وزارة الداخلية بالغا من فرع
أحـ ــد ال ـب ـن ــوك ال ـت ـج ــاري ــة في
منطقة تيماء ،يفيد بوجود
ع ـم ـل ـيــة سـ ـط ــو م ـس ـل ــح عـلــى
ال ـب ـن ــك ،وأن ال ـج ــان ــي يحمل
سالحا أبيض ،سدد به طعنة
ل ـم ــوظ ــف األم ـ ـ ــن فـ ــي ال ـب ـن ــك،
واستولى على  32ألف دينار
والذ بالفرار.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدر أم ـ ـ ـنـ ـ ــي،
لـ"الجريدة" ،إن رجال مديرية
أمن محافظة الجهراء ورجال
المباحث انتقلوا إلــى موقع
الـ ـب ــاغ ،وشـ ــاهـ ــدوا تـصــويــر
عملية السطو عبر كاميرات
الـ ـم ــراقـ ـب ــة فـ ــي الـ ـبـ ـن ــك ،ال ـتــي
صورت كل تفاصيل الجريمة،
وأظهرت مالمح اللص بشكل
واضح ،وأظهرت أيضا عملية

االعتداء على موظف األمن.
وأضاف المصدر أن رجال
المباحث تمكنوا من تحديد
هــويــة ال ـلــص ،وه ــو مــن غير
محددي الجنسية ،ومن أرباب
السوابق في االتجار وتعاطي
المواد المخدرة ،الفتا إلى أن
ر ج ــال المباحث تمكنوا من
تحديد هوية صديق الجاني،
ال ــذي يعتقد أنــه كــان يتولى
المراقبة الخارجية ،وتم إلقاء
ال ـق ـبــض ع ـل ـيــه داخ ـ ــل مـنــزلــه
الـقــريــب جــدا مــن فــرع البنك،
كما تم تعميم اسم وأوصاف
الجاني لضبطه.
وأفــاد بأن رجال المباحث
اسـ ـتـ ـمـ ـع ــوا إلفـ ـ ـ ــادة مــوظ ـفــي
البنك الذين ذكروا أن الجاني
دخ ـ ـ ــل ع ـل ـي ـه ــم وه ـ ـ ــو ي ـح ـمــل
سـكـيـنــا ،وس ـ ــدد طـعـنــة على
الفور إلى موظف األمن ،ومن
ثــم طلب مــن أحــد الموظفين
وضــع ما بحوزته من مبالغ
م ــال ـي ــة ف ــي كـ ـي ــس ،وبـ ـع ــد أن

ً
المتهم يحمل سالحا أبيض كما أظهرته كاميرات البنك
اسـ ـ ـت ـ ــول ـ ــى ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـمـ ـ ــال الذ
بالفرار ،الفتا إلى أن موظفي
البنك أكدوا لرجال المباحث
أن ـ ـهـ ــم أول مـ ـ ــرة يـ ـش ــاه ــدون
الـلــص وهــو ليس مــن عمالء
البنك.

تكنولوجيا ناشئة عالية المخاطر للشركات
التي يخدمونها".

«العلوم والتكنولوجيا» :شمخة
بقائمة أفضل  %2من علماء العالم
ه ـنــأت كـلـيــة ال ـكــويــت لـلـعـلــوم
والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا عـ ـمـ ـي ــد ك ـل ـيــة
الـ ـهـ ـن ــدس ــة الـ ـب ــروفـ ـيـ ـس ــور عـلــي
ش ـم ـخ ــة ب ـ ـ ـ ـ ــإدراج اس ـ ـمـ ــه ل ـل ـم ــرة
الثانية في قائمة أفضل  %2من
العلماء في العالم لعام ( 2021من
جامعة ستانفورد األميركية) مع
مرتبة عالمية  20 #من إجمالي
 ،109.724والمرتبة األولــى على
مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـعـ ــالـ ــم ال ـ ـعـ ــربـ ــي فــي
م ـج ــال ال ـه ـن ــدس ــة الـمـيـكــانـيـكـيــة
ّ
والـنـقــل بمعدل مــركــب  cيساوي
ً
 4.5451205وال ــذي يعد مــؤشــرا
ً
مركبا للتأثير على مدى الحياة
المهنية.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت ال ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ــي بـ ـي ــان
ص ـ ـحـ ــافـ ــي أم ـ ـ ـ ـ ــس ،إن درج ـ ـ ـ ــات
الـ ـت ــرتـ ـي ــب وض ـ ـعـ ــت ع ـ ــام 2021
بـيــن أعـلــى  %0.01822755على
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،وي ـ ـعـ ــد ه ــذا
ً
ً
ت ـق ـ ّـدم ــا ك ـب ـيــرا ع ــن ال ـتــرت ـيــب في
ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي ( )2020الـ ــذي
ك ــان ف ــي أع ـلــى ،%0.02266717
ً
ّ
وزاد الـمـعــدل الـمــركــب أيـضــا من
 4.41196994845فــي عــام 2020
إلى  4.5451205في عام ."2021

علي شمخة

مــن جــانـبــه ق ــال الـبــروفـيـســور
عـلــي شـمـخــة" ،إن ــه لـشــرف عظيم
وفخر كبير أن يتم إدراج اسمي
مــرة أخــرى في قائمة أفضل %2
من العلماء في العالم لعام 2021
(من جامعة ستانفورد األميركية)،
ً
وأنـ ــا مـمـتــن ح ـق ــا لـجـمـيــع أف ــراد
عــائ ـل ـتــي وط ـل ـب ـتــي وال ـبــاح ـث ـيــن
الـمـتـعــاونـيــن مـعــي ح ــول الـعــالــم
ال ــذي ــن سـ ــاعـ ــدوا ف ــي ج ـع ــل ه ــذا
ً
اإلنجاز ممكنا".

ضبط مقيم آسيوي يدير عيادة تقدم مواطن أبلغ عن جريمة آسيوي قتل شريكته في السكن
قتل وقعت قبل 5
شقيقتهسنوات وسلم نفسه لرجال األمن
خدمات طبية منزلية وهمية
اتهم والدته بقتل

●

●
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تمكن رجال اإلدارة العامة لمباحث
اإلق ــام ــة "إدارة مـتــابـعــة المخالفين"
بتوجيهات مباشرة من وكيل وزارة
الــداخـلـيــة الـمـســاعــد ل ـشــؤون اإلقــامــة
اللواء أنور البرجس من ضبط مقيم
آس ـي ــوي يــديــر ع ـي ــادة ت ـقــدم خــدمــات
ط ـب ـي ــة م ـن ــزل ـي ــة "وهـ ـمـ ـي ــة" بـمـنـطـقــة
إشبيلية مساء أمس األول.
في التفاصيل ،التي رواها مصدر
أمني لـ"الجريدة" أن رجال مباحث إدارة
متابعة المخالفين بـ"مباحث اإلقامة"
تلقوا معلومات سرية عن نشاط لمقيم
آسيوي بطباعة إعالنات وستيكرات
ونـ ـش ــره ــا ع ـل ــى وسـ ــائـ ــل ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـمــاعــي كــدعــايــة لـتـقــديــم خدمة
توفير ممرضين وممرضات لخدمة
كبار السن والمرضى في المنازل.
وأضاف المصدر ،أن رجال مباحث
اإلقامة تتبعوا مصدر هذه اإلعالنات
حـ ـت ــى ت ـم ـك ـن ــوا م ـ ــن الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ــى
الـشـخــص ال ــذي يعمل عـلــى نشرها،
وت ــم وضـعــه تـحــت الـمــراقـبــة وإج ــراء
ً
المزيد من التحريات حوله ،الفتا إلى
أن التحريات أكدت صحة المعلومات
ال ـتــي تـشـيــر إل ــى أن اآلس ـي ــوي يــديــر

المقيم ومساعداه
بعد ضبطهم
ً
ً
موقعا وهميا للطبابة المنزلية.
وأوضــح أن رجــال مباحث اإلقامة
ً
أعدوا كمينا عن طريق أحد المصادر
السرية بعد استصدار إذن من النيابة
العامة حيث تم االتفاق مع اآلسيوي
إلرسال ممرضة لرعاية مواطنة كبيرة
ً
في السن ،الفتا إلى أنه عند حضور
الممرضة والسائق الذي أوصلها تم
ضبطهما من رجال المباحث.
وذكر أن رجال المباحث بعد ضبط
الممرضة تبين لهم أنها عاملة منزلية،
وأن السائق يعمل بتوصيل الطلبات
ب ـم ـن ـط ـقــة إش ـب ـي ـل ـي ــة وأنـ ـ ــه م ـط ـلــوب

ومسجل بحقه أمر إلقاء قبض وبالغ
ً
تغيب ،مشيرا إلى أن رجال المباحث
عثروا بحوزته على وصوالت استالم
وسندات قبض.
وأفـ ـ ـ ــاد ال ـم ـص ــدر ب ـ ــأن ال ـم ـمــرضــة
وال ـس ــائ ــق اع ـت ــرف ــا بــأن ـه ـمــا يـعـمــان
لحساب المقيم اآلسيوي ،وأرشدا إلى
ً
مقر سكنه في منطقة السالمية ،الفتا
إلى أن رجــال المباحث توجهوا إليه
بعد استصدار إذن من وكيل النائب
العام وألقوا القبض عليه وأحالوه إلى
النيابة العامة.

محمد الشرهان

في حادثة غريبة أدخلت رجــال األمــن في محافظة
حولي في دوامة ودهشة في الوقت نفسه ،تقدم مواطن
فــي العقد الـثــانــي مــن عـمــره بـبــاغ إلــى مخفر شرطة
السالمية ،أفاد خالله بأنه تشاجر مع والدته بسبب
قتلها شقيقته عام  2016واحتفاظها بجثتها داخل
حمام الشقة التي يسكنونها في منطقة السالمية.
وقــال المصدر ،إن رجــال األمــن تعاملوا مــع البالغ
على محمل الجد ،وأبلغوا به وكيل النائب العام ،الذي
ً
طلب منهم االنتقال إلى الشقة ومعاينتها ،مشيرا إلى
ّ
أنهم انتقلوا إ لــى الشقة لكن شقيق المبلغ ووا لــد تــه
رفضا فتح بابها لــرجــال األم ــن ،الــذيــن قــامــوا بكسره
بناء على تعليمات وكيل النائب العام.
وذكر أن رجال األمن فتشوا الشقة وعثروا بالفعل
ً
على بقايا جثة متحللة في حمام الشقة ،مشيرا إلى
ّ
أنهم ألقوا القبض على أم المبلغ وشقيقه واستدعوا
رجال األدلة الجنائية لرفع بقايا الجثة وإحالتها إلى
إدارة الطب الشرعي لتحديد سبب ووقت الوفاة.
وأوضح أن األم اعترفت لرجال األمن بعلمها بوجود
جثة ابنتها ،لكنها لم تعترف بقتلها ،وبأنها كانت
تخاف من إبالغ رجال األمن بوجود الجثة وتحميلها
مسؤولية القتل والتستر على الجثة.
وأش ـ ــار إل ــى أن رجـ ــال ال ـم ـبــاحــث وال ـن ـيــابــة الـعــامــة
شرعوا في جمع التحريات والتحقيق مع جميع أفراد
األس ــرة لـفــك طــاســم الـقـضـيــة ،وتـحــديــد هــويــة االبـنــة
المقتولة.

العثور على جثة مواطن داخل مركبته بالجهراء

●

محمد الشرهان

فوجئ رجال األمن العاملون في مخفر شرطة
الفحيحيل بمحافظة األ ح ـم ــدي صـبــاح أ مــس،
بدخول وافد آسيوي في عقده الثاني من العمر
إلــى المخفر وإبالغهم بأنه ارتكب جريمة قتل
بحق وافــدة آسيوية تشاركه السكن في عمارة
بمنطقة الفحيحيل.
وقال مصدر أمني لـ"الجريدة" ،إن المتهم أكد
ً
أنه قتل شريكته بالسكن خنقا بسبب خالفات
بينهما ،وإنه أرشد رجال األمن على مقر سكنه
ً
بــإحــدى البنايات وتـحــديــدا فــي ال ــدور العاشر،
وع ـنــدمــا فـتــح لـهــم ال ـب ــاب ش ــاه ــدوا جـثــة ام ــرأة
ً
آسيوية "عمرها  40عاما" في صالة الشقة.
وأض ــاف الـمـصــدر أن رج ــال األم ــن اسـتــدعــوا
وك ـيــل ال ـنــائــب ال ـع ــام ورج ـ ــال األدل ـ ــة الـجـنــائـيــة
والطبيب الشرعي إلــى موقع الـبــاغ ،وقــد دلت
المعاينة األولية لجثة المجني عليها أن الوفاة
ناتجة عن تعرضها للخنق واالعتداء الجسدي
ال ـش ــدي ــد إذ ظ ـه ــر وج ـ ــود ك ــدم ــات م ـت ـفــرقــة فــي
جسدها.
وذكــر أن وكيل النائب العام أمر برفع الجثة
وإحالتها إلى إدارة الطب الشرعي ،وكلف رجال
األمـ ــن تـسـجـيــل قـضـيــة ق ـتــل ع ـم ــد ،وأمـ ــر رج ــال

المباحث بإجراء التحريات الالزمة حول القضية
وإحالة المتهم إلى مبنى النيابة العامة.
وبين أن القاتل أفــاد فــي التحقيقات األولية
التي أجراها معه رجال األمن بأن المجني عليها
اعتادت التهجم عليه واالعتداء عليه بالضرب
وسرقة نقوده وأنها حاولت صباح يوم الواقعة
ً
االعتداء عليه مجددا وحدثت مشاجرة بينهما
أقدم خاللها على خنقها حتى فارقت الحياة.
وف ــي قـضـيــة مـنـفـصـلــة ،اس ـت ـن ـفــرت األج ـه ــزة
األمـنـيــة فــي مـحــافـظــة ال ـج ـهــراء إث ــر ورود بــاغ
لوزارة الداخلية يفيد بوجود جثة داخل إحدى
المركبات المتوقفة قرب أحد المجمعات التجارية
في منطقة الجهراء.
وقــال مصدر امني لـ"الجريدة" إنه فور تلقي
البالغ انتقل رجال األمن ورجال األدلة الجنائية
والطبيب الشرعي ووكيل النائب العام إلى موقع
البالغ ،وبمعاينة الجثة تبين أنها تعود لمواطن
بالعقد الثاني من عمره وأن الوفاة ناتجة عن
شبهة جنائية.
وأضــاف المصدر أن وكيل النائب العام أمر
برفع الجثة وإحالتها إلى إدارة الطب الشرعي
ل ـت ـحــديــد س ـب ــب ووقـ ـ ــت ال ـ ــوف ـ ــاة ،وكـ ـل ــف رج ــال
األمن تسجيل قضية قتل عمد ،كما كلف رجال
المباحث إجراء التحريات الالزمة حول القضية.

زوايا ورؤى
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الديموقراطية ُالم ّ
حرفة

خليل علي حيدر

جيمس زغبي*

اإلخوان المسلمون في الكويت ...ودعوة الجزائري «الفضيل الورتالني» ()4-4

لن أجادل في الفكرة الكثيرة التداول التي مفادها أن الديموقراطية
هي أفضل أشكال الحكم ،بل سأشير ببساطة إلى مالحظة مفادها
أن الممارسة الحالية للديموقراطية في الواليات المتحدة وإسرائيل
تختبر حكمتها ،وفي كال المجتمعين ُح ّرفت الديموقراطية وأصبحت
ترقى اآلن إلى القيام بكل ما في الوسع من أجل البقاء في المنصب
أو إب ـقــاء شـخــص آخ ــر خ ــارج الـمـنـصــب ،وم ــا ض ــاع هــو الـمـبــادئ
والسياسات السليمة التي تخدم احتياجات الناس وتحقق العدالة
ً
ً
ً
واألمن ،فقبل أربعين عاما ،أخبرت عضوا في الكونغرس وصديقا
عن مدى انزعاجي من تصويت زمالئه على الدعم المطلق إلسرائيل
حتى تتابع السياسات التي ال تتحدى القانون الــدولــي وقانون
ً
حقوق اإلنسان فحسب بل تتحدى سياسة الواليات المتحدة أيضا.
كنت أعرف أن الممارسات اإلسرائيلية كانت تثير قلق بعض هؤالء
ً
األعضاء ،وكانوا يقولون« :معك حقا ،لكنك تعرف كيفية سير األمور.
أنا أترشح إلعادة انتخابي وال يمكنني المخاطرة باتخاذ موقف
بشأن هذه القضية اآلن» .سألت صديقي« :أين مبادئهم واكتراثهم
بالمصلحة الوطنية؟!» فأجاب« :زغبي ،ما ال تفهمه هو أنه منذ يوم
انتخابهم ،أصبح شاغل زمالئي األساسي وتعريفهم للمصلحة
ً
الوطنية مرادفا إلعــادة انتخابهم» .لقد ذهبت عني سذاجتي منذ
زمن بعيد ،صحيح أن هناك أعضاء أصحاب مبادئ في الكونغرس
يتجشمون المخاطر للقيام بما هو صائب ،لكن األغلبية الساحقة
لن تفعل هذا ،لقد تلوثت المياه بسبب االستقطاب الحزبي الشديد
ُ
والماليين التي تجمع للحمالت االنتخابية لمقاعد الكونغرس
وجماعات «المال المظلم» ،وهذا جعل سياستنا صورة كاريكاتورية
شديدة البشاعة للديموقراطية.
وتمخض هذا عن كونغرس مصاب بعدم قدرة على الحركة وال
يستطيع ،أو ال يريد ،إقرار تشريعات إلنقاذ األرواح من األمراض أو
األسلحة النارية أو لحماية البيئة أو حتى لحماية حق التصويت،
ً
وبدال من الدفاع عن مصالح الجمهور األميركي ،ينطلق عدد كبير
ً
ج ــدا مــن أعـضــاء الـكــونـغــرس فــي التصويت على أس ــاس مــا يضر
خصومهم ويجمع األمــوال ويسترضي جماعات الضغط القادرة
على ضخ نفقات ضخمة إمــا لصالح إعــادة انتخابهم أو ضدها،
واستمرار جاذبية الرئيس السابق دونالد ترامب من األمور التي تزيد
الطين بلة ،فما زال ثلثا الناخبين «الجمهوريين» يصدقون إصرار
ً
ترامب على أنه فاز في انتخابات  ،2020ويخوض عدد كبير جدا من
الجمهوريين حمالت تهدف إلى كسب دعم ترامب وقاعدته من خالل
محاكاة جهوده للتقليل من شأن أي انتخابات ال يفوز هو أو هم بها.
باختصار ،الديموقراطية األميركية في خطر ،وفي الجانب اآلخر،
أي في إسرائيل نجد الحكومة االئتالفية التي أطاحت ببنيامين
ً
ً
ديموقراطيا ّ
وحد
نتنياهو جرى االحتفاء بها باعتبارها تجليا
التيارات السياسية المتنوعة في إسرائيل ،لكن المبدأ الوحيد الذي
جمع هذا التحالف هو إبعاد نتنياهو عن السلطة ،وفي الحكومة
االئتالفية التي تمسك السلطة بأدنى أغلبية ،لطالما شعر األعضاء
الـعــرب و«الـيـســاريــون» بالحرج مــن التصويت «الـقـســري» لحماية
«ائتالفهم».
ُ
لقد طلب منهم االعتراض على تشريع اقترحه حلفاء نتنياهو
ُ
يطالب بدراسة اللغة العربية في المدارس االبتدائية ،وطلب منهم
تأييد مشروع قانون يميني مشترك بين أعضاء االئـتــاف يمدد
ً
«قانون المواطنة» التمييزي في إسرائيل ،وطلب منهم أيضا معارضة
مشروعات قوانين من منافسين عرب من خارج االئتالف للتحقيق
في فشل الشرطة في مكافحة عصابات الجريمة المنظمة العربية.
أخـتـتــم ال ـم ـقــال بـمــا ب ــدأت ــه ب ــه ،أي بـمــاحـظــة أن ــه حـيــن تصبح
الديموقراطية هــي القيام بكل مــا فــي الــوســع للبقاء فــي المنصب
أو إلبعاد شخص ما عنه ،تضيع السياسات السليمة التي تخدم
احتياجات الناس والعدالة واألمن.
* رئيس المعهد العربي األميركي في واشنطن.

في الصميم :لم يعد هناك
من حاجة لدق الناقوس

لورنس توبيانا*

يهاجم القيادي "محمود عبدالحليم" عضو الهيئة التأسيسية
لــإخــوان ومــؤلــف الـكـتــاب الـمـعــروف "اإلخـ ــوان المسلمون :أحــداث
صنعت الـتــاريــخ" ،الــذي قــدم لــه مرشد اإلخ ــوان مصطفى مشهور،
والصادر عام  ،1983العاهل السعودي الملك عبدالعزيز آل سعود،
ويـقــول إن ث ــورة اليمن ب ــدأت باغتيال اإلم ــام يحيى ،وإن العاهل
السعودي قد ال يسعده أن يقوم حكم في جارته المتاخمة له يضرب
بنظام الوراثة واألسر المالكة عرض الحائط" ،ويقول "إن اإلخوان
منذ عرفتهم كانوا يتمنون أن يتخلص اليمن من حكم (األئمة) حتى
تــدب في أوصــالــه الحياة" ،ويؤكد "أن فكرة إعــداد الشعب اليمني
للثورة قد نبتت في المركز العام لإلخوان المسلمين"( .جـ ،1ص)402
ولـكـنــه ال يـنــاقــش مــوقــف اإلخ ـ ــوان "ال ـم ـبــدئــي" م ــن االن ـقــابــات
والثورات و"اعتراضهم" على استخدام العنف ،بل يندفع في تأييد
ثورة اليمن تحت عنوان "آثار هذه الثورة" فيقول" :كان لهذه الثورة
آثار على المستوى المصري وأخرى على المستوى العربي ،وثالثة
على المستوى العالمي ...أما على المستوى المصري فإنها ألقت في
روع القائمين على الحكم في مصر أن هذه الثورة نذير لهم بين يدي
عذاب شديد ،فليلقوا بثقلهم أوال إلحباطها ثم ليعدوا العدة للقضاء
على مدبريها وهم اإلخــوان المسلمون الذين بلغوا أشدهم ،حتى
ً
إنهم يقيمون الدول ويسقطونها ،فوجد فاروق في مصر تجاوبا
ألحاسيسه عند عبدالعزيز آل سعود في السعودية وقد قربت ما
ً
بينهما ،وأنستهما ا لـخــا فــات التي كانت بينهما ظنا منهما أن
ً
الثورة كانت ضد الملكية ،مع أن ابن الوزير قد بايعه العلماء ملكا".
على الصعيد العالمي ،يقول اإلخواني عبدالحليم ،عرف الطاغوت
االستعماري أن العرق الوحيد الذي ينبض بالحياة في جسم العالم
العربي هــو اإلخ ــوان المسلمون ،فالبد مــن خطة الستئصال هذا
العرق" ،وأما عن أثر هذه الثورة على اإلخوان ،يضيف عبدالحليم،
"فقد كانوا يتمنون أن تنجح الثورة ليكون لإلسالم في هذا العالم
دولة"( .ص)408-407
تلك أمانيهم! أما في الواقع ،فقد عرف العالم كله عام  2013مثال،
بعد "الربيع العربي" ،مدى أهلية وكفاءة اإلخوان المسلمين للحكم،
بعد ثالثة عقود من تمنيات األستاذ الداعية.
ّ
مر اإلخــوان المسلون في موقفهم من الحكومات القائمة بعدة
مــراحــل حـســب مصلحة الـجـمــاعــة الـتــي ي ـســاوون بـيـنـهــا ،كـمــا هو
معروف ،وبين مصالح اإلسالم والمسلمين! فرأينا المرشد حسن
البنا يشيد بالملك ف ــاروق فــي بــدايــة حكمه ويتقرب إلـيــه ويضع
إمكانات الجماعة التنظيمية فــي خدمته ويـحــاول إلباسه لباس

الخالفة الستخالص ما يمكن من تسهيالت ورخص لنشاط اإلخوان
في مصر.
ثم ينحاز اإلخوان مع الميول الثورية واالنقالبية ضد الملك فاروق
التي حذروا منها ،حتى يصل األمر إلى المشاركة في التخطيط النقالب
أو ثورة يوليو  ،1952عندما "وضعوا بيضهم في سلتين" كما اقترح
عليهم المرشد الثاني "الهضيبي".
ورأينا اإلخوان حتى في العراق ،الذي نقل اإلخوان التجربة فيه من
مصر ولم يتابعوا بحرص ما كان يجري فيها بعد ذلك ،رأيناهم يقفون
مع ثورة تموز (يوليو)  1958بقيادة عبدالكريم قاسم ،وفي سورية
تعاطف اإلخــوان بقوة حتى مع االشتراكية أو كما كانوا يسمونها
"اشـتــراكـيــة اإلس ــام" بعكس إخ ــوان مصر الــذيــن خـســروا الكثير من
التوجهات االشتراكية والتأميم.
ومــع هيمنة االسـتـبــدادات االنقالبية فــي المشرق العربي ســادت
ً
أوس ــاط اإلخ ــوان عموما مــع الستينيات موجة مــن الـعــداء لـلــدول أو
األنظمة الثورية واالنقالبية ،ساعدت في تقريبهم من الدول الخليجية
المحافظة ،فاستلم تيار اإلخــوان في هــذه الــدول التوجيه والتعليم
واألوقــاف وبخاصة التأثير في المناهج المدرسية والثقافة العامة
واإلعالم وغير ذلك.
وقد عانت حركة اإلخوان كالحكومات الخليجية والعربية من بعض
توجهات الثورة اإليرانية عام  1979والحرب العراقية -اإليرانية التي
تلتها حتى عام  ،1988قبل أن تصطدم بكارثة احتالل الكويت سنة
 ،1990أمــا التحول الكبير في استراتيجية "العمل اإلســامــي" فجاء
مع زوال الحرب الباردة وسقوط المعسكر الشرقي ثم مجيء "الربيع
العربي" سنة  ،2011ومــا جــرى فــي مصر خاصة وليبيا والـســودان
والمنطقة الخليجية ،والتي أتاحت للشعوب العربية للمرة األولى
ً
رؤية الجانب الذي كان معتما منذ سنين ،من الهالل أو قمر الحركات
اإلسالمية .وربما تذكر بعض اإلخوان ما جاء في رسائل البنا كقوله،
"وأما الثورة فال يفكر اإلخوان المسلمون فيها ،وال يعتمدون عليها،
وال يؤمنون بنفعها ونتائجها" .وكان المرشد قد حذر في المناسبة
نفسها من تدهور األوض ــاع المعيشية ،ومــن "ثــورة ليست من عمل
اإلخــوان المسلمين وال من دعوتهم"! ولكن هل أحسنوا التعامل مع
األوضاع حتى عندما هيمنوا على مصر وليبيا والسودان وغيرها؟
نتساءل من جديد :لماذا ُدعي الفضيل الورتالني إلى الكويت مع
تأسيس حركة اإلخوان المسلمين فيها؟ وما القيم الروحية واألفكار
التي كان لشخص كهذا أن ينقلها إلى شباب اإلخــوان وأهل الكويت
آنذاك؟ وماذا عن صاحبه "محمد نجيب جويفل"؟ سنرى!

مبادرة الشرق األوسط األخضر
وقراءة في كلمة ولي العهد

طالل عبد الكريم العرب
talalalarab@yahoo.com

ما يحدث في الكويت يدل على أن هناك ثقافة مستوردة
جديدة تتاجر في كل شيء ،بما فيه التعليم الذي ُ
سيبنى
عليه مستقبل البلد ،وإذا كان هذا ديدن من ّيدعون
أنهم طلبة في جامعة الكويت ،وقد يكونون خارجها،
يمارسون هذه الوسائل الفاسدة ،فماذا هم فاعلون إذا
ما دخلوا سوق العمل الفعلي؟!
نعم ،لم تعد هناك حاجة لدق الناقوس ،فقد وقعت الفأس
في الرأس ،فالتعليم فعال هو اآلن داخل دائرة الخطر ،ولم
ً
ً
ً
يعد الموضوع تعليميا فقط ،بل أصبح فسادا وانحطاطا
ً
أخــاق ـيــا وص ــل إل ــى بـعــض طـلـبــة ال ـجــام ـعــة ،بـسـبــب ســوء
التربية وفساد البيئة التي خرج بعضهم منها.
فجريدة "الجريدة" فاجأتنا مرة أخرى بتقرير آخر صادم
عــن الـفـســاد فــي التعليم الـجــامـعــي ،فـقــد ابـتـكــر بـعــض من
ابتلي بهم الجسم الطالبي في جامعة الكويت تجارة رائجة
مــن نــوع لــم يخطر على بــال بـشــر ،فهم يـقــومــون باحتكار
ً
ً
التسجيل المبكر في بداياته في المواد األكثر طلبا وإقباال،
ً
ثم يقومون ببيعها مقابل  70دينارا أو أكثر للمادة الواحدة.
مـســؤولــو ات ـحــادات الطلبة شــرحــوا تـلــك الـظــاهــرة التي
تـجــددت مــع عــودة الــدراســة التقليدية ،ولـمـحــدوديــة قــدرة
ال ـش ـعــب ال ــدراس ـي ــة ع ـلــى اس ـت ـي ـعــاب ال ـط ـل ـبــة ،ف ـقــد ل ـجــأ من
يـفـتــرض بــأنـهــم ط ــاب إل ــى الـتـسـجـيــل فــي ال ـعــدد األقـصــى
المتاح لهم بالوحدات الدراسية ،وهي  12وحدة ،رغم عدم
حاجتهم لذلك ،تصرفهم هذا يمنع الطلبة الحقيقيين من
التسجيل في وحداتهم الدراسية ألن تلك الوحدات قد تم
حجزها مسبقا ظلما ،فيضطرون إلى شرائها من الفاسدين
في الجامعة.
ومن أجل اإليضاح أكثر ،وكما صرح مسؤولو االتحادات
ً
الطالبية ،فــإن الفئة األ كـثــر إ قـبــاال على شــراء المقاعد هم
المتوقع تخرجهم قريبا ،فشعبهم الدراسية تكون قد بلغت
الحد األقصى من المسجلين ،فيقوم عندها الفاسد البائع
لمقعده باالنسحاب من المقرر ليظهر للطالب المشتري
خلو مقعده من الشعبة المطلوبة ا لــذي يقوم على الفور
بالتسجيل حسب التوقيت المتفق عليه.
***
عندما ذكــرنــا سابقا فــي "دقــوا الـنــاقــوس ،فالتعليم في
خ ـط ــر" ،ب ــأن أح ــد أس ـب ــاب تـ ــردي الـتـعـلـيــم ه ــو االسـتـعــانــة
ب ـمــدرس ـيــن ض ـع ـي ـفــي ال ـم ـس ـت ــوى ،وب ـع ـض ـهــم م ــن عــديـمــي
الضمير ،ألنهم ّ
تعمدوا أال يوصلوا المعلومة المطلوبة
للطالب إال عن طريق دروسهم الخصوصية ،لتصبح فيما
بعد تجارة مستقلة بذاتها ،ولتتحول مع مرور السنوات
الى محسوبية وإدخال أناس دخالء الى سوق عمل التعليم
بمقابل ،حتى وصلت تكلفة هذه التجارة ،وبدون مبالغة
إط ــاق ــا ،م ـئــات الـمــايـيــن مــن الــدنــان ـيــر سـنــويــا تـنـهــب من
جـيــوب أول ـيــاء األم ــور تـحــت سـمــع وبـصــر الـحـكــومــة ،رغــم
ضــخ األ م ــوال الهائلة للتعليم الحكومي ا ل ــذي بــان فشله
منذ سنوات طويلة.
نقول ،هناك خطأ ما جعل التعليم واألخالق يترديان في
آن واحــد ،فما يحدث في الكويت يدل على أن هناك ثقافة
مستوردة جديدة تتاجر في كل شيء ،بما فيه التعليم الذي
سيبنى عليه مستقبل البلد.
ون ـق ــول ،إذا ك ــان ه ــذا دي ــدن مــن ي ـ ّـدع ــون أن ـهــم طـلـبــة في
جــامـعــة الـكــويــت ،وق ــد يـكــونــون خــارجـهــا ،يـمــارســون هــذه
الوسائل الفاسدة ،فماذا هم فاعلون إذا ما دخلوا سوق
الـعـمــل الـفـعـلــي ،بـعــد أن تـشـ ّـربــوا مــن روح الـفـســاد وه ــم ال
يزالون في بداية الطريق الى الحياة العملية؟
ال ب ــد م ــن ع ـيــن حـ ـم ــراء ،وال ب ــد م ــن عـ ـق ــاب ،وال ب ــد مــن
الـتـخـلــص مــن األدران ال ـتــي لــوثــت الـجـســم الـكــويـتــي ،وإال
فقولوا على مستقبل الكويت السالم.

د .ندى سليمان المطوع
mutawa.n@gmail.com
"الكويت أطلقت استراتيجيتها البيئية ضمن رؤية (كويت جديدة
 )2035باإلضافة إلى تشريعات معنية بالبيئة وقوانين حماية البيئة
وترشيد استهالك الموارد الطبيعية".
من كلمة سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد التي ألقاها في
افتتاح مؤتمر قمة مبادرة الشرق األوســط األخضر في السعودية
قبل عدة أيام.
وقد أعلنت المملكة العربية السعودية مبادرتها الخضراء ومبادرة
الشرق األوسط األخضر خالل شهر مارس من هذا العام ،وتضمنت
المبادرة زراعة  10مليارات شجرة داخل المملكة ،أي زيادة المساحة
ً
المغطاة باألشجار تماشيا مع النهج العالمي الخاص بالحماية من
تدهور األرض والموائل الفطرية ،وهدفت أيضا إلى تقليل االنبعاثات
الكربونية من خالل الطاقة المتجددة وإنتاج الطاقة النظيفة وكل ذلك
وفق رؤية  2030للمملكة.
أما قمة مبادرة الشرق األوسط األخضر ،فقد انطلقت قبل عدة أيام
بمشاركة واسعة لرؤساء دول ومنظمات إقليمية ورؤساء تنفيذيين
لشركات كبرى ،والمبادرة تؤكد حرص المملكة على مكافحة التصحر
والتغير المناخي ورغبتها في إحــداث تغيير وتحول في المنطقة
لقيادة الجهود نحو تحقيق التوازن واجتذاب الفرص االستثمارية،
وكما جاء في كلمة األمير محمد بن سلمان خلق فرص عمل للشباب
وجذب الطاقات الشبابية المهتمة بالتكنولوجيا والبيئة وتشجيع
االبتكار.
ً
وقد شارك في القمة سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ملقيا
كلمة استهلها بشكر خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز وصــاحــب السمو الملكي األمـيــر محمد بــن سلمان بن
ً
عبدالعزيز وحكومة المملكة وشعبها ،مبتدئا بتثمين دور المملكة
ً
الـقـيــادي والـمـحــوري الـمـعــروف ،مــرتـكــزا على قــاعــدة انطلقت منها
محاور الكلمة:
أولها ،السعي نحو تعزيز العالقات الكويتية السعودية تحت مظلة
االستدامة البيئية ،وفتح الباب للتعاون الثنائي بين البلدين على
صعيد منظمات المجتمع المدني واألفراد.
ثانيها ،االرتـكــاز على رؤيــة الكويت وخطة كويت جديدة تدعم
مبادرة المملكة العربية السعودية.
أما على الصعيد المحلي فأشار سمو ولي العهد إلى أهمية القطاع
النفطي وجمعيات النفع العام والمبادرات الفردية باإلضافة إلى
مؤسسات الدولة في تصميم األساليب التنفيذية لطرح االستدامة
البيئية.
ومــن خــال متابعة المؤتمر يتضح أن المبادرة أكبر بكثير من
جهود متواضعة للزراعة أو تحديد محميات ،المبادرة ذات مستوى
عالمي تتضمن أساليب حديثة منها ،على سبيل المثال ،تجميع مياه
"االستمطار" واستخدام التكنولوجيا بالزراعة وتقنيات استخدام
المياه عبر التقطير وغيرها من األساليب الحديثة في التعامل مع
األراضي الصحراوية لتنفيذ االستدامة البيئية.
وال يخفى على أحد أن التحديات والصعوبات التي نواجهها كدول
صحراوية تتضمن ندرة المياه والعوامل الجوية الصعبة وملوحة
المياه؛ لذا علينا تشجيع الشباب ذوي الفكر اإلبداعي على ابتكار الحل
لمشكلة الجفاف في األراضي الزراعية عبر نظام ري ذكي.
خــاصــة األم ــر أن كلمة سـمــو ول ــي الـعـهــد وضـعــت الـنـقــاط على
الـحــروف ،وأطلقت مفاهيم األمــن اإلنساني وســط مـبــادرات حماية
الـبـيـئــة ،واالق ـت ـصــاد عـبــر تفعيل دور ال ـق ـطــاع ال ـخــاص فــي تنفيذ
استراتيجية حماية البيئة.
كلمة أخيرة :انطالق المبادرات البيئية على المستوى الدولي
يضع على السياسة الخارجية الكويتية عبء تفعيل أدواتها بنمط
متجدد لقراءة المبادرات الخضراء الدولية واستيعابها.
وللحديث بقية.

جوزيب بوريل وفيرجينيوس سينكيفيوس*

االتحاد األوروبي ورؤيته للقطب الشمالي
يواجه القطب الشمالي
تحديات خطيرة ،بل
تهدد وجوده ،وسيعكف
االتحاد األوروبي على
توسيع وتحديث مشاركته
للمساعدة في ضمان
تغلب األساليب التعاونية
في التصدي لهذه
التحديات على المنافسة
االستراتيجية التي قد
تكون ضارة.

أوروبا أول قارة
ً
محايدة مناخيا
بحلول عام 2050
ويمثل تعهدها
بخفض االنبعاثات
الغازية المسببة
لالحتباس الحراري
الكوكبي بنسبة ٪55
بحلول عام 2030
ً
ً
معيارا عالميا

يـشـهــد الـقـطــب الـشـمــالــي تـغـيــرا ســريـعــا بسبب
التأثير المترتب على االحتباس الحراري الكوكبي،
والـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة الـ ـمـ ـت ــزاي ــدة ال ـ ـحـ ــدة عـ ـل ــى الـ ـ ـم ـ ــوارد،
وال ـخ ـص ــوم ــات ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة ،وف ــي م ــا يتصل
بمستقبل الـمـنـطـقــة ف ــإن االت ـح ــاد األوروب ـ ــي لديه
مصالح يسعى إلى تعزيزها هناك وهو قادر على
تقديم مساهمة ذات مغزى في هذا الصدد ،ونحن
نـعـتــزم تكثيف مشاركتنا هـنــاك مــن خــال العمل
المناخي ،والتعاون الدولي ،والتنمية االقتصادية
المستدامة ،وتقديم البشر على أي شــيء آ خــر في
األهمية.
ستعمل الصفقة الخضراء األوروبية على جعل
أوروبا أول قارة محايدة مناخيا بحلول عام ،2050
ويمثل تعهدنا الملزم قانونا بخفض االنبعاثات
ا لـغــاز يــة المسببة لــا حـتـبــاس ا ل ـح ــراري الكوكبي
بـنـسـبــة  55ف ــي ال ـم ـئــة ب ـح ـلــول ع ــام  2030مـعـيــارا
عالميا ،وتأتي الصفقة الخضراء والنهج الجديد
ا ل ــذي تبناه اال ت ـحــاد األورو ب ــي لتعزيز االقتصاد
األزرق المستدام في صميم استراتيجية االتحاد
في التعامل مع القطب الشمالي ،ومن مقترحاتنا
الــرئـيـســة اإلب ـق ــاء عـلــى الـنـفــط وال ـغ ــاز والـفـحــم في
األرض ،بما في ذلك في المناطق القطبية الشمالية،
وت ــوط ـي ــد وجـ ـ ــود االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي الـ ــدائـ ــم فــي
غرينالند.
ل ــن نـبــالــغ مـهـمــا قـلـنــا ف ــي الـتــأكـيــد عـلــى إلـحــاح
ه ــذه الـمـهـمــة ،فــا يـغـيــب تـغـيــر الـمـنــاخ عــن أذه ــان
الجميع ،لكنه يحدث في القطب الشمالي بسرعة
مضاعفة مقارنة بأي مكان آخر ،وقريبا ستصبح
بعض اال م ـتــدادات الساحلية للمنطقة خالية من
الجليد خــال فصول الصيف ،و فــي النهاية خالل
فصول الشتاء أيضا ،ويؤدي ذوبان الجليد وإماعة
التربة الدائمة التجمد إلى إطالق كميات ضخمة
م ــن غ ــاز ال ـم ـي ـثــان ،م ـمــا يـ ــؤدي إل ــى زيـ ــادة ت ـســارع
االح ـت ـب ــاس ال ـ ـحـ ــراري ال ـك ــوك ـب ــي ،ف ــي ح ـيــن ي ـهــدد
ارتفاع مستويات سطح البحر على نحو متزايد
المجتمعات الساحلية في مختلف أنحاء العالم،
َ َّ
وقــد أكـ ـ َـد التقرير الـصــادر فــي أغسطس  2021عن
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
التابعة لألمم المتحدة أن تصرفات وأنشطة بشرية
تكمن في جذر هذه التطورات.
ب ــال ـف ـع ــل ،يـ ـ ــؤدي ان ـح ـس ــار ال ـج ـل ـيــد ف ــي الـقـطــب
الشمالي إ لــى فتح طــرق الشحن وتسهيل ا لـقــدرة
على الــوصــول إلــى النفط وال ـغــاز والـمـعــادن التي
ُ
ت َـعـد بعضها من المدخالت الرئيسة التي تساعد
في تلبية الطلب العالمي المتزايد على منتجات
ً
التكنولوجيا المبتكرة ،فــا عجب إذا أن يصبح
ال ـق ـطــب ال ـش ـمــالــي أك ـثــر ازدح ــام ــا م ــع ح ــرص عــدد
متزايد من القوى الفاعلة على توسيع مشاركتها،
وع ـلــى نـحــو م ـتــزايــد ،يـعـمــل أي ـضــا ذل ــك ال ـنــوع من
المنافسة االستراتيجية السائدة في أماكن أخرى

من العالم على تشكيل المشهد في القطب الشمالي.
الصين ،على سبيل المثال ،وصفت نفسها بأنها
"دولة قريبة من القطب الشمالي" ،وأضافت "طريق
الـحــريــر القطبي" إلــى مـبــادرتـهــا الـعــابــرة للحدود
"ال ـح ــزام وال ـط ــري ــق" ،وكــانــت تستثمر بـكـثــافــة في
حـقــول الـغــاز الطبيعي الـمـســال الــروسـيــة وتبحث
عن طرق شحن أقصر .في الوقت ذاته ،تعمل روسيا
على بناء كاسحات جليد ثقيلة وتوجه أنظارها
صوب طريق بحر الشمال لزيادة الشحن البحري
المحلي والــدولــي ،فضال عــن إع ــادة بـنــاء قدراتها
العسكرية في المنطقة التي بطل استخدامها منذ
نهاية الحرب الباردة.
ُ
تـظ ِـهـر هذه التطورات أن أوروبا يتعين عليها أن
تحدد مصالحها الجيوسياسية على نطاق واسع
لـتـعــزيــز االس ـت ـقــرار وال ـســامــة وال ـت ـعــاون السلمي
ف ــي مـنـطـقــة ال ـق ـطــب ال ـش ـمــالــي ،وبـطـبـيـعــة ال ـح ــال،
تتحمل الدول الثماني المتاخمة للقطب الشمالي
المسؤولية األساسية هنا ،لكن العديد من القضايا
التي تؤثر في المنطقة ال يمكن التعامل معها إال
من خــال التعاون اإلقليمي أو المتعدد األطــراف،
وعلى هذا فسيعمل االتحاد األوروبي على توسيع
ت ـعــاونــه ف ــي م ــا يـتـصــل بـمـثــل ه ــذه األمـ ــور م ــع كل
األطــراف المهتمة ،وخاصة مع الحلفاء والشركاء
مثل الواليات المتحدة ،وكندا ،والنرويج ،وأيسلندا.
وف ـ ــي مـ ــا ي ـت ـص ــل ب ـع ـم ـل ـي ــات ال ـب ـح ــث واإلن ـ ـقـ ــاذ
البحرية ،على سبيل ا لـمـثــال ،نحتاج إ لــى تعاون
إقليمي أو حول قطبي بين قوات حرس السواحل
الوطنية ،ويجب أن نستفيد بشكل أكبر من أنظمة
األق ـم ــار الـصـنــاعـيــة لتقليل الـمـخــاطــر فــي الـبـحــر،
وعلى نحو مماثل ،يلتزم االتحاد األوروبي بإنجاح
اتفاقية منع الصيد غير المنظم في أعالي البحار
في المحيط المتجمد الشمالي ،حيث تتعلق أولوية
إقليمية أ خــرى باإلدماج االجتماعي :فالتحديات
التي تواجه رعاة قطعان الرنة من السكان األصليين
ال تتوقف عند الحدود الوطنية .كما أننا نصبح
أك ـث ــر ف ـعــال ـيــة بــال ـع ـمــل م ـعــا ع ـنــدمــا يـتـعـلــق األم ــر
بمعايير الشحن الخالي من االنبعاثات ،أو أفضل
ال ـم ـمــارســات فــي الـتـطـبـيــب عــن ُبـ ـعــد ،أو الـطــاقــات
المتجددة ،أو الحد من التلوث البالستيكي.
باالستعانة بعقود من الخبرة في تعزيز أواصر
الـتـعــاون اإلقليمي ،سيضطلع االتـحــاد األوروب ــي
بــدوره ،فنحن من أبرز أنصار التعددية ونتعامل
ً
بجدية مع التزاماتنا المتعددة األطراف وخصوصا
تلك التي تتعلق بالتصدي لتغير المناخُ ،
وي َـعـد
اال ت ـحــاد ذا ت ــه ج ــزء ا مــن القطب الشمالي بطبيعة
ال ـح ــال ،فـثــاثــة مــن ال ـب ـلــدان األع ـض ــاء فــي االتـحــاد
األوروبي تمتد أراضيها في القطب الشمالي ،ونحن
نضع قوانين تسري في خمس دول قطبية شمالية،
ونحن نشطون في العديد من الهيئات اإلقليمية،
بـمــا ف ــي ذل ــك مـجـلــس الـقـطــب ال ـش ـمــالــي ،ومجلس

بــارن ـتــس األوروب ـ ـ ــي ال ـق ـط ـبــي ال ـش ـمــالــي ،والـ ـ ُـبـ ـعــد
ال ـش ـم ــال ــي" ،ح ـيــث نـعـمــل م ــع روسـ ـي ــا ،وال ـن ــروي ــج،
وأيسلندا بشكل خــاص في ما يتعلق بالمكاسب
البيئية.
سيعمل االتحاد األوروبي على توسيع مشاركته
في القطب الشمالي عبر الطيف الكامل للسياسات،
ويشمل هذا تكريس اهتمام خاص لمصالح وآراء
الشباب والشعوب األصلية ،التي تتمتع بمعرفة
فريدة للمشهد المحلي الكامل والتي هي شاهد
عيان على التغيرات التي تفرض تهديدات وشيكة
علينا جميعا.
من الواضح أننا في احتياج إلى نهج متكامل،
وهذا يعني الجمع بين أهدافنا المناخية والبيئية
وال ـ ـفـ ــرص االقـ ـتـ ـص ــادي ــة والـ ـعـ ـم ــل ال ـم ـش ـت ــرك ضــد
ال ـت ـهــديــدات األمـنـيــة الـمـشـتــركــة ،بـمــا فــي ذل ــك تلك
الناشئة عن أز مــة المناخ ،على سبيل المثال ،من
شأن تحفيز التحول األخضر القوي أن يعمل على
تمكين مناطق القطب الشمالي من خلق الوظائف
في قطاعات مثل الطاقة المحايدة كربونيا ،فضال
عن تطوير أساليب مستدامة للتواصل ،والسياحة،
ومصايد األسماك ،واإلبداع واالبتكار.
ستواصل أوروبا استخدام ميزانيتها البحثية
الضخمة وخبراتها في علوم األرض لفهم التأثيرات
المترتبة عـلــى تغير ا لـمـنــاخ وا لـتـصــدي لـهــا على
نـحــو أف ـض ــل ،وسـنـسـعــى إل ــى زيـ ــادة االسـتـقــالـيــة
االستراتيجية التي يتمتع بها االتحاد األوروبــي
في ما يتصل بالمعادن التي تشكل أهمية خاصة
للتحول األخضر ،بما يضمن استخراج هذه المواد
الخام األساسية وفقا ألعلى المعايير البيئية.
إن القطب الشمالي يواجه تحديات خطيرة ،بل
تـهــدد وج ــوده ،وسيعكف االتـحــاد األوروب ــي على
توسيع وتحديث مشاركته للمساعدة في ضمان
تـغـلــب األس ــال ـي ــب ال ـت ـعــاون ـيــة ف ــي ال ـت ـصــدي لـهــذه
التحديات على المنافسة االستراتيجية التي قد
تكون ضارة.
* جوزيب بوريل ممثل االتحاد األوروبي
األعلى للشؤون الخارجية والسياسة األمنية،
ويشغل منصب نائب رئيس المفوضية
األوروبية الستراتيجية «أوروبا أقوى في
العالم» ،وفيرجينيوس سينكيفيوس وزير
االقتصاد واإلبداع األسبق في ليتوانيا ،وهو
المفوض المسؤول عن البيئة في المفوضية
األوروبية.
«بروجيكت سنديكيت»2021 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

ةديرجلا
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اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

الـديـنـار الـكـويـتـي

السوق العام

6.999

السوق األول السوق الرئيسي

7.561

5.918

2.404 2.854 3.315

«المركزي» و«األسواق» يدرسان مشروعين لمنصات التمويل الجماعي

ّ
توفر التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بشروط وضمانات غير معقدة
عيسى عبدالسالم

قالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" إن
هناك حاجة ماسة الى إيجاد "منصات
الـتـمــويــل ال ـج ـمــاعــي" ،ال ـتــي انـتـشــرت
بصورة كبيرة خالل الفترة الماضية
ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن األس ـ ــواق اإلقـلـيـمـيــة
والعالمية ،لخلق فرصة إلعادة هيكلة
الشركات الصغيرة والمتوسطة ،عبر
تمويل غير محدود من
حصولها على ّ
دون إجراءات معقّدة ومن دون الحاجة
إلى ضمانات معقدة.
وت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرف "م ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل
الجماعي" بأنها وسيلة تمويل يتم من
خاللها جمع مبالغ صغيرة من األموال
من أعــداد كبيرة من الممولين؛ سواء
األفراد أو الكيانات القانونية للتمويل،
وتوجيهها الى المقترضين باستخدام
التقنيات الرقمية.
وأوضحت المصادر أنه في الوقت
الــذي نجحت بعض أســواق المنطقة

فــي خـلــق س ــوق لـلـتـمــويــل الـجـمــاعــي،
مـثــل الـبـحــريــن والـ ـس ــودان ،وت ــم منح
تراخيص لبعض الجهات لممارسة
هذه النشاط ،وإعــان اإلمــارات أخيرا
إطالق عمل تنظيمي خاص بمنصات
التمويل الجماعي للقروض ومنصات
التمويل الجماعي لالستثمار.
ُّ
وفي مصر اتخذت إجــراء ات جادة
ن ـح ــو س ــن ال ـت ـش ــري ـع ــات وال ـق ــوان ـي ــن
الخاصة إلصدار هذه التراخيص ،لم
يتم ترخيص كيان للتمويل الجماعي
في الكويت حتى اآلن ،ويخضع األمر
للدراسة من بنك الكويت المركزي.
وذكــرت المصادر أنــه في المقابل،
تــولــي هيئة أس ــواق الـمــال اهتمامها
نـ ـح ــو إمـ ـك ــانـ ـي ــة ت ـن ـم ـي ــة ال ـم ـش ــاري ــع
الصغيرة والمتوسطة ،وتوفير سوق
ثانوي لتمويل وإدراج هذه المشاريع،
وتـسـهـيــل ال ـت ـخ ــارج مـنـهــا أو دخ ــول

المساهمين إليها ،وقد تكون خطوتها
ّ
الـ ـج ــادة ن ـحــو َس ـ ــن ق ــان ــون لـلـتـمــويــل
الجماعي فوائد وانعكاسات إيجابية
ع ـلــى هـ ــذه ال ـش ــرك ــات وع ـل ــى ال ـســوق
المالي بشكل عام.
وحددت المصادر بعض التحديات
التي تواجه ترخيص هذه المنصات
أو منح الـشــركــات رخـصــا بـهــا ،منها
ضــرورة توفيق التشريعات الحالية
واح ـت ـم ــال أن يـتـطـلــب األم ـ ــر إصـ ــدار
تشريعات جديدة ولتنظيم ممارسات
وأ ع ـمــال منصات التمويل الجماعي
القائمة على اإلقراض ومنح االئتمان،
ح ـي ــث ت ـض ـمــن حـ ـق ــوق ال ـم ـت ـعــام ـل ـيــن
وأموالهم بما ال يتعارض مع الشروط
ّ
الواجب اتباعها في حال اإلقراض أو
تقديم االئتمان.
وأض ــاف ــت أن ه ـنــاك مـخــاطــر يجب
ُ
أن تراعى ،مثل مخاطر غسل األمــوال

وتـ ـم ــوي ــل اإلره ـ ـ ـ ــاب وتـ ـح ــدي ــد اآلل ـي ــة
القانونية لضبط حــركــة األم ــوال في
هــذه المنصات ،ع ــاوة على ضــرورة
ال ـت ـن ـس ـيــق ب ـيــن عـ ــدة ج ـه ــات رقــاب ـيــة
لتنظيم اإلش ــراف والــرقــابــة على هذا
النشاط.
ً
ولـ ـفـ ـت ــت ال ـ ـ ــى أن ه ـ ـنـ ــاك أخـ ـ ـط ـ ــارا
ائتمانية يجب مراعاتها لضبط عمل
هـ ــذه ال ـم ـن ـص ــات وال ـم ـع ـن ـيــة بـقـيــاس
ا ل ـجــدارة االئتمانية للعميل ،إضافة
الى المخاطر التشغيلية الناتجة عن
عدم توفير الوعي الكافي حول شركات
أو منصات التمويل الجماعي إذا ما
قورنت بالمؤسسات المالية التقليدية،
ألن ـهــا سـتــواجــه نـقـصــا فــي الـكـفــاءات
والـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــرات ال ـف ـن ـي ــة واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فــي
العمليات التي تديرها هذه المنصات
أو شركات التمويل الجماعي.
وذك ـ ــرت أن ه ـن ــاك أطـ ــرا تنظيمية

ّ
تجب مراعاتها فــي ســن التشريعات
ال ـخــاصــة بــالـتـمــويــل الـجـمــاعــي ،مثل
التأكد من الحقوق وااللتزامات تجاه
ّ
المعنية وإلزام هذه المنصات
األطراف
بحد أدنى من اإلفصاح عن الخدمات
وااللتزامات والحقوق التعاقدية التي
ّ
المعنية.
تنطبق على كل األطراف
وأكدت ضرورة إلزام هذه المنصات
بــإعــداد سياسات مالية وإداري ــة لها،
ووض ــع ح ــدود دنـيــا أو نسب ّ
معينة
فيما يـخـ ّـص منح التمويل للعمالء،
وتـ ــأك ـ ـيـ ــد ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة أن تـ ـتـ ـج ــه هـ ــذه
ال ـت ـمــويــات ل ـل ـم ـشــروعــات الـصـغـيــرة
والـمـتــوسـطــة ،ع ــاوة عـلــى االحـتـفــاظ
بسجالت كافية إلنتاج بيانات مالية
وإظهار سجل كامل لألعمال.
ولـفـتــت ال ــى أن مـنـصــات الـتـمــويــل
الـجـمــاعــي ق ــد ت ـكــون فــرصــة حقيقية
لـ ـت ــوفـ ـي ــر أنـ ـظـ ـم ــة ب ــديـ ـل ــة لــأن ـش ـط ــة

ال ـت ـمــوي ـل ـيــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ف ــي الـ ـس ــوق،
ح ـي ــث ي ــوج ــد  4أن ـ ـ ــواع م ــن مـنـصــات
التمويل الجماعي بحسب الغرض من
تأسيسها ،إذ توجد منصات التمويل
الجماعي القائمة على جمع التبرعات،
وال ـم ـن ـصــات الـقــائـمــة عـلــى الـحـصــول
على المكافآت ،والقائمة على إقراض
النظراء ،إضافة إلى المنصات القائمة
عـلــى الـمـشــاركــة فــي الملكية ،وهـنــاك
منصات تقليدية للتمويل الجماعي
وأخرى متوافقة مع الشريعة.
وأكـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن م ـن ـص ــات
التمويل الجماعي فــي حــال إقــرارهــا
ستكون هي المرتبة الثانية بين أهم
م ـصــادر تـمــويــل ال ـشــركــات الصغيرة
والمتوسطة ،حيث تشير التوقعات
إلى نمو التمويل الجماعي بنحو 196
مـلـيــار دوالر خ ــال الـفـتــرة مــن 2021
إلى .2025

سيولة البورصة تتجاوز  98.8مليون دينار ومكاسب محدودة للمؤشرات
تعامالت بدأت باألسهم الصغيرة الجديدة لحقتها «القيادية»
●

علي العنزي

عـ ــادت م ــؤش ــرات ب ــورص ــة ال ـكــويــت ل ـلــون األخـضــر
ً
سريعا وبعد راحــة وجني أربــاح لمدة جلسة واحــدة
ً
فقط وب ــأداء استثنائي جــدا أمــس ،ربحت المؤشرات
ومتغيرات ال ـســوق ،الـتــي حققت قـفــزة كبيرة وبلغت
مستويات قياسية.
وربح مؤشر السوق العام نسبة  0.09في المئة أي
 6.26نقاط ليقفل على مستوى  6999.16نقطة وبعد
ً
أن تجاوز مستوى  7آالف نقطة أثناء الجلسة (وفقا
لـتـقــديــراتـنــا الـســابـقــة فــي تـقــاريــر ال ـجــريــدة اليومية)
وبسيولة قياسية للمرة األولــى تبلغها للمرة األولى
خالل األعوام العشرة األخيرة (باستثناء جلسات الترقية
فــي مــؤشــرات األس ــواق الناشئة) إذ بلغت أمــس 98.8
ً
مليون دينار تداولت كمية أسهم قياسية أيضا بلغت
 742.2مليون سهم عبر  22055صفقة ،وتم تداول 145
ً
سهما ربح منها  63وتراجع  67واستقر  15دون تغير.
وربح مؤشر السوق األول نسبة أقل كانت  0.05في
المئة فقط أي  3.76نقاط ليقفل على مستوى 7561.82
نقطة بسيولة كبيرة بلغت  50.7مليون دينار تداولت
عدد أسهم بلغ  150.6مليون سهم عبر  5381صفقة،

وربحت  10أسهم بينما خسر  13واستقر سهمان دون
تغير .وكانت مكاسب السوق الرئيسي أكبر بلغت 0.21
في المئة أي  12.21نقطة ليقفل على مستوى 5918.22
نقطة بسيولة قياسية تبلغها للمرة األولى على اإلطالق
ً
ً
هي  48مليون سهم تداولت رقما قياسيا من األسهم هو
ً
 591.5مليون سهم عبر  16674صفقة ،وربح  53سهما
بينما تراجع  54واستقر  13دون تغير.

جلسة استثنائية
وفي مــوازاة أجــواء جلسة بدء دور االنعقاد الثاني
للفصل التشريعي السادس عشر االستثنائية ،التي
افتتحها سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ،شهدت
ً
ً
جلسة بــورصــة الـكــويــت ارت ـفــاعــا كـبـيــرا فــي السيولة
ً
ً
لمستوى قياسي وتنوعا وشــراء قياسيا على أسهم
ً
خــامـلــة وبــأسـعــار صـغـيــرة لتشكل الجلسة منعطفا
ً
جديدا في التعامل مع تعامالت أسهم السوق ،التي كان
ً
ينشط منها  40سهما على األكثر ،وتناوبت األسهم
على النشاط.
وبعد بداية قياسية على أسهم صغيرة مثل مينا
وصلبوخ ومساكن وتعمير إضافة الي جي إف إتش

وع ـق ــارات الـكــويــت وتخصيص وارت ـف ــاع تعامالتها
وأسـعــار بعضها بشكل قياسي خــال أول ساعة من
عمر الجلسة ،تدفقت السيولة خــال الجلسة الثانية
ً
على أسهم كتلة أجيليتي خصوصا أجيليتي ووطنية
عقارية ورفعت من سعرهما بنسب واضحة إضافة إلى
صناعات وهيومن سوفت.
ثــم مــع بــدايــة مثالية لجلسة مجلس األم ــة ،أمــس،
تـحــركــت األس ـه ــم ال ـق ـيــاديــة ب ـق ـيــادة ب ـنــوك "الــوط ـنــي"
و"بوبيان" و"الخليج" ليشمل النشاط والسيولة معظم
فئات األسهم مع عمليات جني أرباح ،إذ إن أسهم قطاع
ً
البنوك تترقب تشريعات تهمها خصوصا الدين العام
وتتحرك بعد بيانات مالية إيجابية أعلنتها األسبوعين
الـجــاري والـمــاضــي ،ورغــم شــح النقاط الخضراء فإن
كمية األسهم المتداولة وسيولة الجلسة تنبئان بأن
ال ـق ــادم أف ـضــل وس ـي ـنــاريــوهــات جــديــدة تــؤكــد اتـجــاه
السوق الصاعد.
ً
خليجيا ،تباين أداء مــؤشــرات أســواق المال بدول
مجلس التعاون الخليجي ،إذ ربحت مؤشرات السعودية
ودبي والكويت وتراجعت البقية بنسب محدودة ،فيما
كانت أسعار النفط تتحرك بتغيرات هامشية أبقت برنت
ً
فوق مستوى  85.8دوالرا لبرنت.

أخبار الشركات
«الكوت» :حفظ شكوى معرفي

«الخليج للتأمين» :توزيع أرباح مرحلية

ّ
المقدمة
قالت شركة الكوت للمشاريع الصناعية إنه تم حفظ الشكوى
من عضو مجلس اإلدارة نواف معرفي ضد رئيس مجلس اإلدارة عيسى
الصالح ،بموجب القرار الصادر عن مجلس المفوضين.

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين أن مجلس إدارة الشركة وافق
في اجتماعه على تعديل البند رقم  56من النظام األساسي للشركة
والخاص بتوزيعات األرباح.
وقــالــت الـشــركــة إن البند بعد تعديله أصـبــح كــالـتــالــي« :يجوز
للشركة ً
بناء على اقتراح مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية العامة
العادية توزيع أربــاح مرحلية على فترات نصف أو ربــع سنوية
ً
وأرب ــاح سنويةُ .
ويـشـتــرط لصحة هــذا الـتــوزيــع أن تـكــون أربــاحــا
ّ
حقيقة وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ،وبشرط أل يمس
التوزيع رأس المال المدفوع .وللجمعية العامة العادية تفويض
مجلس اإلدارة ،وبما ال ّ
يمس رأس المال المدفوع للشركة في توزيع
األرباح المرحلية على النحو السالف الذكر».
كما وافــق مجلس إدارة الشركة على تفويض الجمعية العامة
غـيــر الـعــاديــة لمجلس إدارة الـشــركــة فــي تــوزيــع أرب ــاح نـقــديــة أو
عينية سنوية أو مرحلية عن العام المالي ُ
المقرر انتهاؤه بتاريخ
 31ديسمبر المقبل ،إن وجــدت ،وتحديد الجدول الزمني لتوزيع
استحقاق األرباح وتعديله وفق الحاجة.

حكم استئناف لمصلحة «االمتياز»
بـ  11.9مليون دينار
أعلنت شركة مجموعة االمتياز االستثمارية صدور حكم استئناف
لمصلحة الشركة في دعوى ُمطالبة ضد كل من علي أحمد الزبيد ،وغانم
سعد الكواري ،وعبدالرحمن محمود زمان.
وقــالــت «االمـتـيــاز» إن «االسـتـئـنــاف» أي ــدت حكم أول درج ــة الـصــادر
ضد المشكو في حقهم بسداد  11.93مليون دينار لمصلحة الشركة،
وألزمتهم بالمصروفات ومبلغ  1000دينار مقابل أتعاب المحاماة
الفعلية .وأوضحت الشركة أنه ال يمكن تحديد األثر المالي للحكم في
الوقت الحالي ،إال بعد المباشرة بتنفيذ الحكم السالف الذكر.

ذكرت شركة األولى لالستثمار أنه تم تأييد الحكم المستأنف ،الذي
كان يقضي بإلزام أحد الخصوم بأن يؤدي للشركة  57.81الف دينار،
وبإلزام الخصم ّ
َ
خطابي الضمان الدفعة المقدمة وكفالة اإلنجاز
برد
وتعويض الشركة بـ  29.33ألفا.

ّ
وق ـع ــت ال ـش ــرك ــة الــوط ـن ـيــة ل ـل ـخــدمــات الـبـتــرولـيــة
(نــاب ـي ـس ـكــو) ع ـقــد م ـنــاق ـصــة م ــع ال ـش ــرك ــة الـكــويـتـيــة
للصناعات البترولية المتكاملة بداية من  19الجاري
لمدة  3سنوات ،مع إمكانية التمديد لعامين إضافيين.
وقالت «نابيسكو» إن المناقصة تتعلق بتقديم
خدمات متكاملة لمكافحة التسريبات النفطية
والـتــابـعــة لـ ـ «الـكــويـتـيــة للصناعات الـبـتــرولـيــة»،
موضحة أن قيمة العقد تبلغ  1.38مليون دينار
ً
تقريبا.
وأوضحت الشركة أن هامش الربح المتوقع تبلغ
نسبته  10بالمئة من إجمالي قيمة العقد المذكور
أعاله ،موضحة أن هذا الهامش يعتمد على ظروف
تنفيذ العقد.

«السكب» تربح  187.47ألف دينار

حكم نهائي لمصلحة «عربي القابضة»

 ...وآخر لمصلحة «األولى»

ّ
«نابيسكو» توقع عقد مناقصة
بـ  1.3٧٦مليون دينار

أ ص ــدرت محكمت اال سـتـئـنــاف حكما نهائيا لمصلحة شركة
مجموعة عربي القابضة باعتبار الحجز الحاصل على أسهم شركة
مجموعة عربي القابضة في شركة مستشفيات الضمان الصحي
من قبل شركة مشفى للخدمات الطبية كأن لم يكن ،علما بأن الشركة
لها أحقية المطالبة بالتعويض.

حـقـقــت شــركــة الـسـكــب الـكــويـتـيــة أرب ــاح ــا قــدرهــا
 187.47ألــف ديـنــار بــواقــع  2.59فلس للسهم خالل
الفترة المنتهية فــي  30سبتمبر ا لـمــا ضــي ،مقابل
تحقيقها خسائر قــدر هــا  755.06أ لـفــا ،بما يعادل
 10.44فـلــوس للسهم فــي نفس الـفـتــرة خــال العام
الماضي.

ً
«المتحد» يسترد صكوكا
بـ  48.8مليون دينار
اس ـ ـتـ ــرد الـ ـبـ ـن ــك األه ـ ـلـ ــي ال ـم ـت ـحــد
(الكويت) الصكوك المتبقية بقيمتها
االسـ ـمـ ـي ــة الـ ـب ــالـ ـغ ــة  48.76م ـل ـيــون
ً
دي ـن ــار ت ـقــري ـبــا ،بـمــا ُي ـع ــادل 160.82
مليون دوالر ،مع األربــاح المستحقة
وت ــوزي ـع ــات األرب ـ ــاح غـيــر الـمــدفــوعــة
عن الفترة.
وق ـ ـ ـ ــال «ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــد» إن الـ ـصـ ـك ــوك
المستردة تأتي ضمن عملية استرداد
الشريحة األولى اإلضافية لرأس المال
الـمـصــدرة بمبلغ  200مـلـيــون دوالر
ً
عــام  .2016وأوض ــح أنــه إلحاقا لهذا
ّ
االس ـ ـتـ ــرداد ،ق ــدم ال ـم ـل ـتــزم /ال ـم ـصــدر
طلبا إلى ناسداك دبي ويوروتكسن
دبلن بإلغاء إدراج الصكوك من أسواق
ً
األوراق المالية المدرجة بها ،موضحا
أنــه عقب هــذا االسـتــرداد ال توجد أي
صكوك قائمةّ .
وبين أن ّأثر المعلومة
الجوهرية السابقة يتمثل في تعديل
قــاعــدة رأس ـمــال الـبـنــك بمبلغ 48.76
ً
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ت ـق ــري ـب ــا ،ب ـمــا ي ـعــادل
 160.82مليون دوالر مقابل الصكوك
التي سيتم استردادها.

 10آالف مستثمر فردي يمتلكون ثلث عمالت بتكوين
لم تغير شعبية "بتكوين" المتزايدة إحدى
سماتها األصلية ،وهــي أن ملكيتها ال تزال
تتركز في أيدي عدد قليل من الناس.
ويـتـحـكــم أك ـبــر  10آالف مـسـتـثـمــر ف ــردي
في "بتكوين" بحوالي ثلث العملة المشفرة
ً
ال ـم ـت ــداول ــة ،وف ـق ــا ل ــدراس ــة أج ــراه ــا المكتب
ال ــوط ـن ــي ل ـل ـب ـحــوث االق ـت ـص ــادي ــة األم ـيــركــي
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الملكية ،ألن العديد من أكبر األكواد ال تمثل
في الغالب األفراد ،لكن البورصات والكيانات
األخ ـ ــرى ال ـت ــي تـمـتـلــك "ب ـت ـكــويــن" ن ـيــابــة عن
مستثمرين آخرين.
ومع ذلك ،باستخدام طريقة جمع البيانات
التي ميزت بين الحسابات التي تنتمي إلى

ّ
الوسطاء واألفــراد ،تمكن باحثو " "NBERمن
الـعـثــور على أن الـحـســابــات أو األك ــواد التي
تنتمي لألفراد كانت تستحوذ على حوالي
 5.5ماليين "بتكوين" في نهاية العام الماضي،
والتي ارتفعت إلى  8.5ماليين "بتكوين" خالل
الـعــام الحالي .إضــافــة إلــى ذلــك ،سيطر أكبر
 1000مستثمر فــردي على حوالي  3ماليين
"بتكوين" ،ويمكن أن يكون التركيز أكبر.
وك ـ ـتـ ــب ال ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــان إي ـ ـغ ـ ــور م ـ ــاك ـ ــاروف
وأنـطــوانـيــت ش ــوار" :م ــن الـمــرجــح أن يكون
ق ـيــاس الـتــركـيــز ه ــذا أق ــل مـمــا يـنـبـغــي ،ألنــه
ال يمكننا استبعاد أن بعض أكبر األكــواد
يتحكم فيها كيان واحد".
وعـلــى سبيل الـمـثــال ،لــم تـحــدد البيانات
ملكية عمالت بتكوين المبكرة المحتفظ بها

في حوالي  20ألف حساب ،والتي ُيعتقد أنها
مملوكة لشخص واحد( ،ساتوشي ناكاموتو)،
وه ــو ال ـمــؤســس ل ـه ــذه ال ـع ـم ـلــة ،واعـتـبــرتـهــا
تنتمي إلى  20ألف فرد مختلف.
كـمــا تـظـهــر ال ـب ـيــانــات أن تــركـيــز عمليات
ً
التعدين عن "بتكوين" أكثر عمقا ،حيث وجد
 NBERأن أ ف ـضــل  10بــا لـمـئــة مــن المعدنين
يتحكمون فــي  90بــالـمـئــة مــن ق ــدرة تعدين
"ب ـت ـك ــوي ــن" ،و 0.1بــالـمـئــة ف ـقــط (ح ــوال ــي 50
عامل تعدين) يتحكمون فــي  50بالمئة من
قدرة التعدين.
ويمكن لمثل هذا التركيز العالي أن يجعل
شـبـكــة "ب ـت ـكــويــن" عــرضــة لـسـيـطــرة جـهــة أو
مجموعة عـلــى  51بالمئة مــن قــوة الشبكة،
حيث يمكن لمجموعة واح ــدة متواطئة من

المعدنين أو شركة تعدين واحدة قادرة على
السيطرة على غالبية الشبكة.
ك ـم ــا وجـ ـ ــد ال ـم ـك ـت ــب ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـب ـحــوث
ً
االقتصادية ،أن التركيز ينخفض أيضا بعد
الزيادات الحادة في سعر "بتكوين" ،مما يعني
أن احتمال ُّ
تعرض الشبكة للسيطرة بنسبة
 51بالمئة يكون أعلى عندما ينخفض سعر
"بتكوين" بشكل حاد.
يذكر أن نظام سالسل الكتل يعتمد على
عملية توثيق جماعية لعمليات نقل ملكية
"بـتـكــويــن" ،وف ــي ح ــال اسـتـحــواذ شـخــص أو
مجموعة مرتبطة عـلــى  51بالمئة مــن قــوة
ّ
الـتـعــديــن ،ف ــإن ذل ــك يمكنها مــن التحكم في
مصير عمليات التداول واالعتراف بالملكية
لـ "بتكوين" أو حتى إلغائها.

وك ـت ــب ب ــاحـ ـث ــون" :ت ـش ـي ــر ن ـتــائ ـج ـنــا إل ــى
أن ــه عـلــى ال ــرغ ــم م ــن االه ـت ـمــام الـكـبـيــر ال ــذي
حـظـيــت ب ــه بـتـكــويــن ع ـلــى مـ ــدار ال ـس ـنــوات
القليلة الماضية ،ال يــزال نظام بتكوين
ً
اإليكولوجي خاضعا لسيطرة العبين
كبار ومركزين ،ســواء كانوا من كبار
ال ـم ـعــدن ـيــن أو حــام ـلــي ب ـت ـكــويــن أو
البورصات"" .وهذا التركيز المتأصل
ي ـج ـعــل ب ـت ـكــويــن ع ــرض ــة لـلـمـخــاطــر
ً
النظامية ،ويعني أ يـضــا أن غالبية
ال ـم ـكــاســب ال ـنــات ـجــة ع ــن ال ـمــزيــد من
التبني من المحتمل أن تنخفض بشكل
غير متناسب إلى مجموعة صغيرة من
المشاركين".
العربية نت

ارتفاع الدوالر
وتراجع اليورو
واإلسترليني
ارتـفــع سعر صــرف الــدوالر
أمـ ــام ال ــدي ـن ــار ،أمـ ــس ،بنسبة
 0.07ف ــي ا ل ـم ـئ ــة ع ـن ــد 0.302
دينار ،في حين انخفض سعر
صرف اليورو بنسبة  0.47في
المئة إلى  0.350دينار ،مقارنة
بأسعار أمس األول.
وقال بنك الكويت المركزي،
ف ـ ــي نـ ـش ــرت ــه الـ ـي ــومـ ـي ــة ع ـلــى
موقعه اإللـكـتــرونــي ،إن سعر
صـ ــرف ال ـج ـن ـيــه اإلسـتــرلـيـنــي
انخفض بنسبة  0.11في المئة
إلـ ــى  0.415ديـ ـن ــار ،ف ــي حين
انخفض ا لـفــر نــك السويسري
بـنـسـبــة  0.55ف ــي ال ـم ـئــة إلــى
 0.327ديـنــار والـيــن الياباني
بـنـسـبــة  0.20ف ــي ال ـم ـئــة عند
 0.003دينار.
واف ـت ـقــرت أسـ ــواق العمالت
التجاه واضــح في التعامالت
األوروب ـيــة المبكرة أم ــس ،مع
ارتفاع طفيف في سعر الدوالر،
لكن أغـلــب األس ـعــار لــم تشهد
تغييرا يذكر قبيل اجتماعات
البنوك المركزية المقررة هذا
األسبوع.
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مصاعب سالسل اإلمداد تدفع بأسعار الغذاء لألعلى
• تحديات النمو السكاني وندرة األراضي الزراعية ساهمتا بارتفاعها
• الكويت تأثرت بغالء المواد الغذائية في األسواق الدولية

ً ً
شهدتً أسعار الغذاء في العالم نموا الفتا في الفترة الماضية المنتجين المحليين وتنظيم سوق المستوردين ،وطرح الفرص وسجلت آخر إحصائية عن اإلدارة المركزية لإلحصاء ًلألسعار
القياسية ألسعار المستهلك (لشهر أبريل) انخفاضا بمقدار
خصوصا مع تداعيات انتشار فيروس كورونا؛ مما زاد من تضخم التنافسية بشتى األمور.
أسعار المنتجات والسلع الغذائية وظهور ممارسات غير سليمة وتواجه الكويت الكثير من التحديات الهيكلية في النمو السكاني  0.17في المئة عن شهر مارس ،لكن الكويت تأثرت بارتفاع
أسعار الغذاء في السوق الدولي لشهري أغسطس وسبتمبر
وندرة األراضي الزراعية لإلنتاج الغذائي ،لذلك فإنها تعتمد
في األسواق تؤثر على أصحاب الدخول المحدودة.
ونمو األسعار وما ارتبط به من تعثر وزيادة صعوبات سالسل على المواد الغذائية المستوردة بشكل كبير ومع األزمة الصحية على التوالي ،إذ أفادت منظمة ً األغذية التابعة لألمم المتحدة
(فاو) بأن أسعار الغذاء عالميا ارتفعت بنسبة  33في المئة في
التي اجتاحت العالم والتطورات الخارجية اإلقليمية حدثت
اإلمداد في مختلف دول العالم زاد من الحاجة لتعريف دور
أغسطس على أساس سنوي وللشهر الثاني على التوالي في
الدولة في المحافظة على ً أساسيات الحياة ،المتمثل جزء منها تغييرات واضحة في أنماط االستهالك
بالمواد الغذائية ،خصوصا تجاه الحد من ارتفاع األسعار وزيادة السيما استهالك المواد الغذائية ،وساعدت تلك التطورات سبتمبر لتبلغ ذروة  10سنوات ،مدفوعة بارتفاع أسعار العديد
من السلع مثل الحبوب والزيوت النباتية واللحوم.
في زيادة أسعار المواد الغذائية في العالم.
المنافسة وكسر االحتكار ،وبنفس الوقت على الدولة حماية

حصة المطيري

الدراسات
االقتصادية التي
يجريها جهاز
حماية المنافسة
تؤدي إلى تطوير
أداء السوق ومنع
االحتكارات

بداية ،قال رئيس لجنة التجارة والنقل في غرفة
تجارة وصناعة الكويت خالد الخالد ،إن ارتفاع
ً
أسعار النقل والشحن ليس محليا بل هو ارتفاع
عالمي ،فـعــدد الـبــواخــر والـحــاويــات قليل ،عــاوة
على إغالق بعض المصانع ،لذلك أصبحت أسعار
البضائع اليوم أغلى من ذي قبل ،ومن المتوقع أن
تبدأ بوادر نزول األسعار منتصف السنة القادمة.

تسهيالت حكومية
وأضــاف الخالد أنه ال يوجد قيود بالقوانين،
لكن نحتاج إلى سرعة في اإلنجاز وأسعار رسوم
منخفضة ورف ــع الـضــرائــب عــن الـتـجــار ،ألن سعر
ً
الـنـقــل الـعــالـمــي أص ـبــح مــرتـفـعــا ،ومـهـمــا تتدخل
الـحـكــومــة فـلــن ي ـجــدي ذل ــك بــانـخـفــاض األس ـعــار
العالمية ،والـحــل هــو افتتاح الـمــوانــئ العالمية
كاملة حتى تنخفض األسعار ،وعلى الحكومة أن
تقوم بعدة تسهيالت لتكون أقل كلفة حتى تعود
ً
األمور كما كانت ،وعلى الدولة أيضا أن تدخل في
تسهيل الخدمات كخدمات الميناء ورسوم السفن
واألمور الورقية.

نمط الحياة الجديد
وأشار الخالد إلى النمط الجديد الناتج عن أزمة
كــورونــا ،إذ ساهمت بــإغــاق المصانع والبيوت
وأث ــرت عـلــى حــركــة ال ـســوق ،ونـمــط الـحـيــاة تغير
بطريقة تكنولوجية فالحياة في الكويت أصبحت
في حيز «األونالين» ،وال يوجد بديل للترفيه غير
المطاعم ،فال حدائق وال أماكن ترفيهية لألطفال
والكبار ،وارتفاع أسعار المواد الغذائية لن يغير
نمط الحياة ،وعندما تزيد التكلفة على الناس هذا
يدفعهم إلعادة التموضع االقتصادي بإلغاء عدة
ً
أمور لكن لن يتغير الوضع كثيرا.

المستهلك والحكومة

على الدولة حماية
المنتجين المحليين
وتنظيم سوق
المستوردين وطرح
الفرص التنافسية

انتشار فيروس
كورونا زاد تضخم
أسعار المنتجات
والسلع الغذائية
وظهور ممارسات
غير سليمة في
األسواق تؤثر على
أصحاب الدخول
المحدودة

وفيما يخص إنتاج الحبوب فقد رفعت (فاو) توقعاتها هذه
السنة إلى مستوى قياسي عند  2.8مليار طن من  2.788مليار
طن في تقديرات شهر سبتمبر ،وأعلنت أن هذه التوقعات
القياسية أقل من االستهالك المتوقع ،في حين سجل مؤشر
المنظمة ألسعار الغذاء  130نقطة في نصف سبتمبر ،وتعتبر
هذه القراءة األعلى منذ سبتمبر .2011
ً
وألهمية هذا الموضوع أجرت «الجريدة» تحقيقا تناول آراء
العديد من المختصين ،وإليكم التفاصيل:

وتابع أن المنتجات كثيرة ومتعددة والكثير
منها يؤدي نفس الغرض ،وهنا تكون المسؤولية
عـلــى المستهلك فــي تـحــديــد أولــويــاتــه واخـتـيــار
سـلــع أق ــل سـعــر وت ــؤدي نـفــس ال ــدور ال أن يذهب
إلــى سلع مرتفعة السعر ،فنمط الحياة يجب أن
يتغير والحكومة لها دور توعوي وعليها أال تزيد
التكاليف على التاجر فالسوق الكويتي حر ،ودور
الحكومة توعوي فقط يتمثل في الشرح للمستهلك
عن كيفية التعامل مع السلع ذات التكلفة العالية
وكيفية إيجاد حلول بديلة.

دور «حماية المنافسة»
بـ ــدوره ،ق ــال الـمــديــر التنفيذي لـجـهــاز حماية
المنافسة عبدالله العويصي ،إن قطاع األغذية أحد
القطاعات المهمة في الكويت ،إذ يؤثر هذا القطاع
على قطاعات أخرى ،في وقت تستورد البالد المواد
الغذائية التي تشكل نسبة  80بالمئة من إجمالي
االستهالك.
وأضاف العويصي أنه وسط الظروف التي مر
بها العالم بسبب تفشي جائحة «كوفيد  »19فقد
تأثرت سالسل التوريد في قطاع المواد الغذائية،
وعـلــى سبيل الـمـثــال شـهــدت ال ـم ــزارع فــي ال ــدول
ً
المنتجة ارتفاعا في أجور األيدي العاملة وتكاليف
ً
النقل والشحن البحري والتخزين ،فضال عن فرض
سياسات داخلية فيها لتأمين المخزون الغذائي لها
عبر وقف التصدير ،مما نتج عن شح المعروض،
وهـنــا تظهر الـمـخــاوف مــن قـلــة المتنافسين في
السوق العالمي والمحلي.
وأوضــح أن الـظــروف أدت إلــى انــدمــاج شركات
وخروج أخرى من السوق ،مما قد ينتج عنه سوق
شديد التركز بسبب قلة الشركات المتنافسة ،مما
يؤدي إلى نشوء اتفاقيات بين المتنافسين بقصد
اإلض ــرار بالمنافسة كتثبيت األسـعــار أو رفعها
أو ح ــدوث مـمــارســات أخ ــرى ت ــؤدي إل ــى اإلض ــرار
ً
بــالـمـنــافـســة م ـمــا ي ـع ــود س ـل ـبــا ع ـلــى المستهلك
واالقتصاد بشكل عام.
ً
ً
وتــابــع أن «لـلـجـهــاز دورا فــاعــا فــي ال ـحــد من
الممارسات االحتكارية ،وهو أحد أهداف الجهاز
الواردة في المادة ( )5من الالئحة التنفيذية للقانون
رق ــم  72لسنة  2020فــي ش ــأن حماية المنافسة،
ومما ال شك فيه أنه ُيحظر على األشخاص القيام
بأية اتفاقات أو أعمال مرتبطة بعالقات أفقية على
النحو التالي:
 .1تـحــديــد أس ـع ــار الـمـنـتـجــات مـحــل الـتـعــامــل
بشكل مباشر أو غير مباشر بالرفع أو الخفض أو
التثبيت ،أو فرض أي شروط تجارية مقيدة فيما
يتعلق ببيع أو توزيع
س ـل ـع ــة أو ت ــوري ــد
خدمة أو بأية صورة
أخــرى بما يتعارض مع
آلية السوق.
 .2تـقـسـيــم أو اق ـت ـســام أس ــواق
المنتجات بحسب المناطق أو بحسب
حجم المبيعات أو المشتريات أو بحسب
نوع المنتجات المبيعة أو بأي وسيلة أخرى.
 .3تثبيت كمية اإلن ـتــاج أو الـتــوزيــع أو البيع
بالنسبة للسلع أو تحديد طريقة أو وسيلة لتقديم
الخدمات.
 .4تقييد التطور التقني أو االستثمار بالنسبة
إلنتاج أو توزيع أو بيع سلعة أو تقديم خدمة.
 .5التواطؤ في تقديم العطاءات أو العروض لبيع
أو شراء أو توريد أي منتجات.
وذكر أن المادة ( )6نصت على أنه «يحظر على
األشخاص القيام بأي اتفاقات أو ممارسات منسقة
أو أعمال مرتبطة بعالقات أفقية يكون من شأنها
اإلخـ ــال بــالـمـنــافـســة أو ال ـحــد مـنـهــا أو منعها»،
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خالد الخالد

وجــاء في الـمــادة ( )7أنــه «يحظر على األشخاص
المرتبطين بعالقة رأسية القيام بأي اتفاقات أو
ممارسات منسقة يكون من شأنها تقييد المنافسة،
أو الحد منها أو منعها».
وقال العويصي إنه وفق المادة (« )8يحظر على
أي شخص إساءة استغالل الوضع المهيمن ،وتعد
إساءة استغالل للوضع المهيمن أي ممارسة تؤدي
إلى منع المنافسة في السوق المعنية أو تقييدها
أو الحد منها» ،وللجهاز باعتباره المناط به إنفاذ
القانون على المخالف ،بإحالته إلى مجلس التأديب
ً
فــي حــال كانت المخالفة مرتبطة ارتـبــاطــا وثيق
الصلة باإلضرار بالمنافسة.

محاسبة المخالفين
وأشار إلى محاسبة المخالفين لقوانين جهاز
حماية المنافسة «وعلينا التمييز بين مرحلتين،
األولى هي التي كان عليها القانون الملغى ،حيث
يـقــوم الـجـهــاز فــي ح ــال ثـبــوت المخالفة باتخاذ
اإلجــراء القانوني على المخالفين بإحالتهم إلى
اإلدارة العامة للتحقيقات عن طريق تقديم شكوى
ض ــد ال ـم ـخــالــف وت ـح ــري ــك دع ـ ــوى ج ــزائ ـي ــة على
المخالفين في القانون السابق،
أما المرحلة الثانية وهي تبناها القانون الجديد
رقــم  72لسنة  2020فــي شــأن حماية المنافسة،
حيث يقوم الجهاز بإحالة المخالفين إلى مجلس
التأديب.

دراسات السوق
وت ـن ــاول الـعــويـصــي أح ــد األنـشـطــة الرئيسية
للجهاز أو ما يسمى بنشاط المناصرة ،هو عمل
الدراسات االقتصادية من أجل تقييم المنافسة في
أحد القطاعات أو األسواق االقتصادية ،من خالل
النظر إلى القوانين واللوائح والقرارات الحكومية
التي تنظم هذا القطاع أو السوق وفيما إذا كانت
تعيق المنافسة أم ال.
وذك ــر أن ه ــذه ال ــدراس ــات ت ــؤدي إل ــى تحسين
وتطوير أداء القطاع إذ تهدف لتعزيز المنافسة
من خالل إزالة االحتكارات القانونية أو المفتعلة
نتيجة القوة السوقية والعالقات غير التنافسية
فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى سـ ــن أن ـظ ـم ــة تـسـمــح
بــالــوصــول إل ــى ال ـمــرافــق األســاس ـيــة وم ــن شأنها
تحفيز األعمال التنافسية واألسواق العادلة ،فمن
خالل حماية المنافسة تنشأ أسواق عادلة خالية
مــن الممارسات الـضــارة بالمنافسة والمعوقات
التنظيمية للمنافسة التي ستصب في مصلحة
االقتصاد الوطني.

تحرير الجمعيات التعاونية
من جانبه ،قال رئيس مجلس إدارة مركز سلطان
ل ـل ـمــواد ال ـغــذائ ـيــة طـ ــارق ال ـس ـل ـطــان ،إن المشكلة
األساسية الرتفاع أسعار المواد الغذائية هو شبه
احتكار األراضي التجارية في المناطق السكنية من
قبل الجمعيات التعاونية ،وهذا االحتكار يقلل من
المنافسة وبدوره يؤدي إلى ارتفاع األسعار على
المستهلك ،إن كانت الحكومة جادة في تخفيض
أسـعــار الـمــواد الغذائية عليها أن تعالج العامل
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طارق السلطان

األساسي الذي يؤثر على المنافسة وهو «احتكار
األراضي التجارية في المناطق السكنية».
وتابع السلطان أن الكويت جزء من االقتصاد
ً
الـعــالـمــي ،وارت ـف ــاع األس ـعــار عــالـمـيــا يـفــوق قــدرة
الحكومة الكويتية على التحكم بهن في حين تتمثل
قدرة الحكومة الكويتية في التحكم بالتنافسية،
وزيادة األراضي التجارية داخل المناطق السكنية،
ً
وعليها تخصيص الجمعيات التعاونية وأيضا
تحرير األراضي التجارية الشبه محتكرة من قبل
الجمعيات التعاونية داخل المناطق السكنية.

االتحاد الكويتي
من ناحيته ،أعرب رئيس االتحاد الكويتي لتجار
ومصنعي المواد الغذائية عبدالله البعيجان عن
اعتقاده بأن الفترة ما بين أواخر سنة  2021وبداية
سنة  2022ستكون صعبة على التاجر الكويتي
وعلى المصنع الكويتي خصوصا تجار ومصنعي
الـمــواد الغذائية ،ألن األسـعــار غير مصطنعة بل
ارتفاعها حقيقي سواء للمواد المصنعة أو المواد
األولية ،لذلك الحفاظ على األسعار الحالية سيكون
ً ً
صعبا جدا.
وأضـ ـ ـ ــاف :ن ـح ــن فـ ــي االتـ ـ ـح ـ ــاد نـ ـ ـح ـ ــاول ،ق ــدر
المستطاع ،أال ّ
نغير أسعارنا ،ولدينا اتفاق مع
ّ
الجمعيات التعاونية ،ونحاول أل نقطع األصناف
الرئيسية من السوق ،ألن عدم ارتفاع األسعار يعني
عدم االستيراد وعدم البيع ،وهذا يؤثر على توافر
األصناف التي ّ
تعود عليها المستهلك الكويتي.
نتمنى من وزارة التجارة أن تتفهم ،ال سيما أن
لديها قانون  79الخاص بارتفاع األسعار (االرتفاع
المصطنع لألسعار) ،وعليها أن تكون متفهمة بأن
هذا ليس ارتفاعا مصطنعا ،بل هو حقيقي.

ارتفاع أسعار
وأكـمــل البعيجان :إن الـمــؤشــرات الخاصة في
الغذاء وأسعاره كثيرة ،ومن المواد التي ارتفعت
أسعارها بشكل ملحوظ وفارق كبير ،الزيوت ،ففي
أواخر  2020وبداية  2021كان سعر الزيوت للطن
 900 - 800دوالر ،واليوم ارتفع السعر ليصل إلى
 2600 - 2400للطن ،الزيوت مادة أولية وأساسية
فــي الـتـصـنـيــع ،وارت ـفــاع ـهــا سـيــؤثــر عـلــى الـتــاجــر
الكويتي بارتفاع السلع النهائية لهم.

هيئة الصناعة في غيبوبة!
ّ
وتطرق البعيجان إلى موضوع مرتبط بارتفاع
أسعار المواد الغذائية ،وهو كيف يمكن تخفيف
ّ
يتحملها التاجر فــي الكويت،
األعـبــاء التي
حيث نخفض التكاليف عليه ،ونساعده في
امتصاص جزء من هذه الزيادات باألسعار،
مضيفا :أعني بذلك الخدمات اللوجستية،
فاليوم أسعار المخازن في الكويت غير
طبيعية وغـيــر م ـبــررة ،والـحـكــومــة هي
المسؤولة عن هذا االرتفاع بعدم إيجاد
مناطق تخزينية ،فخالل  70سنة لم تستصلح
الحكومة ّ
أي مناطق جديدة للتخزين ،المخازن
ذات المساحات الكبيرة شبه محتكرة في الكويت،
والهيئة العامة للصناعة فــي حــالــة غيبوبة عن
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عبدالله البعيجان

الواقع ،ومن المفترض أنها هي التي تملك األراضي
وتقوم بالعمل.

أراض صناعية على ورق

تبين لـ«التجارة»
اآلن ارتفاع
ملحوظ في أسعار
معظم أنواع
الحبوب والزيوت
النباتية

دالل الشمري

التموين في وزارة التجارة والصناعة ،دالل الشمري:
قامت الوزارة في السنوات األخيرة بانتهاج إضافة
إصناف جديدة لمواد البطاقة التموينية بأسعار
مخفضة ال تكلف ال ــدول ــة أي دع ــم مــالــي ،بهدف
توفير مخزون استراتيجي لتلك المواد والتحكم
غير المباشر بــأسـعــار هــذه ال ـمــواد فــي األس ــواق
الموازية( ،احتمال إلغاء) ،وكذلك تمت إضافة مادة
المصابيح الموفرة للطاقة ضمن المواد اإلنشائية
المخفضة وتـقـ ّـدم لمستفيدي الـقــروض العقارية
للبناء الجديد دون أي تكلفة مالية على الدولة،
وهــو ما يساهم في تخفيف األحمال الكهربائية
لدولة الكويت بشكل عام.
وتابعت :تدعم الــوزارة جميع المواد الغذائية
األســاسـيــة والـمــدرجــة بنظام البطاقة التموينية
وه ــي (األرز والـسـكــر وال ـع ــدس وحـلـيــب ال ـبــودرة
وزيت الــذرة وحليب ومغذيات األطفال ومعجون
الطماطم والــدجــاج) بنسب دعــم تـتــراوح بين 31
و 73بالمئة ،وذلك بهدف توفير هذه المواد بصفة
مستمرة وبيعها بأسعار مدعومة للتصدي لمشكلة
ارتفاع األسعار.

وأش ـ ــار إل ــى ال ـمــواف ـقــات ال ـتــي يـمـلـكـهــا ات ـحــاد
األغذية ،وقال إن لديه موافقات على أراض صناعية
(توسعات في المصانع) من  20سنة ،وحتى اليوم
ّ
َ
مصنعا ال ـمــواد الـغــذائـيــة مـتــرا واحــدا
لــم يتسلم
من أراضيهما الموافق عليها ،موافقات وقــرارات
بالتوزيع وقرارات بالموافقة وبإنشاء بنية تحتية
بالمواقع ال شيء منها تم تطبيقه ،كمية القرارات
ُ
الـتــي ذكـ ــرت فــي اإلعـ ــام الـكــويـتــي بـخـصــوص أن
الهيئة العامة للصناعة قامت بالتوزيع وقامت
باالستصالح غير صحيحة وغير حقيقية.
وأكمل :عــدم التوزيع عــبء على مصنع المواد
ال ـغــذائ ـيــة ،حـيــث إن ع ــدم ام ـتــاكــه أرضـ ــا يجعله
يـسـتــأجــر أرض ـ ــا ،وهـ ــذا يـنـعـكــس ع ـلــى األس ـع ــار،
حيث إن األرض تكلف على المصنع ،وهذا بدوره
ينعكس على األسعار ،فكيف يستطيع أن يستمر
في عمله؟ مع األسف المسؤولون غير واعين إلى
هــذه المشكلة ،وهــذا يؤثر ب ــدوره على المخزون
االسـتــراتـيـجــي عـلــى ال ـكــويــت ،مـضـيـفــا :هــي أزمــة
حقيقية وكبيرة ،فالكويت دولة مستوردة ،وال نملك
ســوى عــدد قليل جــدا من المصانع ذات الطاقات
اإلنتاجية التي تغطي السوق المحلي ،أما المصانع
ذات القدرة اإلنتاجية الكبيرة ،والتي تمتلك القدرة
على التصدير ،فهي محدودة ،وجميعهم سيدخلون
في أزمة إن لم نوجد حال سريعا للمشاكل المحلية،
وحال للهيئة العامة للصناعة والقرارات الحكومية،
وفي المخزون االستراتيجي لدولة الكويت.

ولفتت الشمري إلــى أن ارتـفــاع أسـعــار المواد
الـغــذائـيــة يـعــد مشكلة عــالـمـيــة ،ووزارة الـتـجــارة
والصناعة تتابع المؤشرات والتقارير العالمية
ح ــول الـتـغـيــر الـشـهــري فــي األس ـع ــار الــدول ـيــة من
السلع الغذائية األساسية ،حيث تبين للوزارة اآلن
ارتـفــاع ملحوظ في أسعار معظم أنــواع الحبوب
والزيوت النباتية ،وذلك بسبب قلة الكميات المتاحة
للتصدير ،في ظل الطلب العالمي الكبير الذي أدى
إلى رفع األسعار الدولية لتلك المواد.

التموين

دراسات وإحصاءات

وفيما يخص دور الحكومة في توفير السلع
ال ـغــذائ ـيــة وت ـحــديــد أن ـص ـبــة الـمـسـتـفـيــديــن منها
وكـمـيــاتـهــا بــأس ـعــار مــدعــومــة لـتـخـفـيــف األع ـبــاء
الحياتية عن كاهل المواطنين ،قالت مديرة إدارة

أسعار المواد الغذائية

ً
وأشارت إلى أن إدارة التموين تقوم دائما بإعداد
الـ ــدراسـ ــات ،واإلح ـ ـصـ ــاءات واالس ـت ـب ـيــانــات حــول
تنفيذ خطة تطوير القطاع التمويني مــن خالل
متابعة نسبة بيع وصرف المواد الغذائية المدرجة
بالبطاقة التموينية ،عن طريق فروع توزيع المواد
التموينية الـبــالــغ عــددهــا  90فــرعــا ،وم ــن تلك
الدراسات يتبين لدى الوزارة مدى قياس الرضا
لدى مستفيدي البطاقة التموينية ،والنظر
الح ـت ـيــاجــات ـهــم وإعـ ـ ــادة ال ـن ـظــر في
المواد التي عليها أي مالحظة
من المواطن على الخدمات
المقدمة له.

١٣
«ستاندرد آند بورز» :المنطقة المقسومة تواجه مشاكل فنية
ةديرجلا
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اقتصاد

«الحد األقصى لإلنتاج بعيد المنال وتحتاج إلى  ٥سنوات لتحقيقه»
م ـ ــن ال ـم ـح ـت ـم ــل أن ت ـح ـتــاج
ال ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـمـ ـقـ ـس ــوم ــة ،ال ـت ــي
تشترك فيها المملكة العربية
السعودية والكويت ،إلى خمس
سـ ـن ــوات ع ـل ــى األقـ ـ ــل لـتـحـقـيــق
أقصى إنـتــاج مــن النفط الخام
يـ ـبـ ـل ــغ  500أل ـ ـ ــف ب ــرمـ ـي ــل فــي
اليوم ،مع وجود تحديات فنية
م ــن إغ ــاق ـه ــا ال ـم ـط ــول ال ت ــزال
ت ـعــرقــل زي ـ ــادة كــام ـلــة ،بحسب
م ـصــدر مـطـلــع عـلــى العمليات
لـ ــ«سـ ـت ــان ــدرد آنـ ــد بـ ـ ــورز» S&P
.Global Platts
وقـ ــال ال ـم ـص ــدر ،الـ ــذي طلب
عدم الكشف عن هويته للتحدث
عن عمليات سرية ،إن اإلنتاج
الحالي من الجانب السعودي
«أق ــل بقليل» ( 100ألــف برميل
فــي ال ـي ــوم) .ويـشـيــر الــرقــم إلــى
أن إجـ ـم ــال ــي إن ـ ـتـ ــاج الـمـنـطـقــة
ال ـم ـح ــاي ــدة أق ـ ــل م ــن  200ال ــف
بــرم ـيــل ف ــي الـ ـي ــوم ،م ــع تـقــاســم
اإلنتاج بالتساوي بين البلدين.
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـم ـ ـصـ ــدر أن مــن
المرجح تحديد إجمالي اإلنتاج

عند نحو  400ألــف برميل في
ال ـ ـيـ ــوم إل ـ ــى  450أل ـ ــف بــرم ـيــل
ف ــي ال ـي ــوم ،ف ــي غ ـضــون خمس
سـ ـ ـن ـ ــوات بـ ـسـ ـب ــب الـ ـتـ ـح ــدي ــات
الفنية ،بعد إعــادة تشغيله في
عــام  ،2020وسيكون  500ألف
ً
ً
برميل في اليوم «إنجازا كبيرا»
إذا تم تحقيقه.
ورأت «سـتــانــدرد آنــد بــورز»
ً
أن الـتـقـيـيــم أق ــل ت ـف ــاؤال بكثير
من التقييم الذي قدمه الرئيس
الـتـنـفـيــذي لـمــؤسـســة الـبـتــرول
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة هـ ـ ــاشـ ـ ــم ه ـ ــاش ـ ــم،
الـ ـ ــذي قـ ــال ف ــي  22أك ـت ــوب ــر إن
ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـم ـح ــاي ــدة سـتـصــل
إلى مستويات ما قبل اإلغالق
بنحو  500ألف برميل في اليوم
فــي ع ــام  ،2022وسـتــرتـفــع إلــى
 700ألــف برميل فــي الـيــوم في
عام .2023
ً
وج ــاء ت تعليقات هاشم ردا
على انتقادات بشأن ما كشفته
ش ــرك ــة ن ـف ــط الـ ـك ــوي ــت ال ـتــاب ـعــة
ل ـمــؤس ـســة الـ ـبـ ـت ــرول الـكــويـتـيــة
ع ــن تـقـلــص ال ـط ــاق ــة اإلن ـتــاج ـيــة

الـ ـقـ ـص ــوى ال ـم ـس ـت ــدام ــة ل ـل ـبــاد
ب ـن ـح ــو  ٪18ع ـل ــى م ـ ــدى ث ــاث
س ـنــوات إل ــى نـحــو  2.58مليون
برميل في اليوم .وقــال الرئيس
التنفيذي إن الكويت تستهدف
طــا قــة محلية تبلغ  3.2ماليين
برميل في اليوم في عــام ،2025
بــاإلضــافــة إلــى  350ألــف برميل
في اليوم من حصة الكويت في
المنطقة المقسومة ،مما يعني أن

وحدة إسالة الغاز الخامسة جاهزة خالل أشهر
●

أشرف عجمي

علمت «الجريدة» من مصدر نفطي مطلع أن شركة البترول
ً
الوطنية تواجه تأخيرا في مشروع وحدة إسالة الغاز الخامسة
ً
التابعة لمصفاة األحمدي وصل إلى حوالي  15شهرا.
وق ــال ال ـم ـصــدر ،إن ال ـشــركــة كــانــت أس ـنــدت ال ـم ـشــروع ألحــد
ً
المقاولين المحليين بعقد قيمته  433.7مليون دينار ،موضحا
ً
أنه كان مفترضا االنتهاء منه في شهر مارس العام الماضي،
إذ بلغت نسبة اإلنجاز الفعلية في المشروع نحو 94في المئة.
ولفت إلى أن التأخير أصاب العديد من األعمال اإلنشائية،
جار تحديد أسباب التأخير واتخاذ ما يلزم لالنتهاء من
وأنه ٍ
أعمال المشروع.
وذكر أن وحدة إسالة الغاز الخامسة معدة لتقوم بمعالجة

الغاز الطبيعي المنتج من الحقول التابعة لشركة نفط الكويت،
ً
مـتــوقـعــا أن ي ـكــون ه ــذا ال ـم ـشــروع ،وه ــو ثــانــي أك ـبــر مـشــاريــع
ً
الشركة ،جاهزا للتشغيل خالل السنة المالية .2022 - 2021
وأوضح المصدر أن الغاز الطبيعي الذي تنتجه شركة نفط
ً
ً
الكويت حاليا يبلغ نحو  1.7مليار قدم مكعبة يوميا ،منها ما
بين  400مليون و 500مليون قدم مكعبة من الغاز الحر والباقي
من الغاز المصاحب المستخرج مع النفط.
وأشار إلى أن هذه الوحدة سوف تضيف قدرة على معالجة
نحو  805ماليين قدم مكعبة من الغاز لتصل قدرة الشركة إلى
ً
ما بين  3مليارات و 3.1مليارات قدم مكعبة يوميا.
وكـشــف عــن تــوجــه الـشــركــة إلع ــداد دراس ــات خــاصــة بإنشاء
ً
وحــدة ســادســة ،مشيرا فــي الــوقــت نفسه إلــى أن ذلــك سيعتمد
على خطط شركة نفط الكويت المتعلقة بإنتاج الغاز الطبيعي.

النفط يتراجع بعد موجة صعود وسط شح المعروض
البرميل الكويتي يرتفع  1.65دوالر ليبلغ 85.55
ارت ـ ـفـ ــع س ـع ــر ب ــرم ـي ــل ال ـن ـفــط
الكويتي  1.65دوالر ليبلغ 85.55
دوالرا ل ـل ـبــرم ـيــل ،ف ــي ت ـ ــداوالت
أمس األول ،مقابل  83.90دوالرا
فــي تـ ــداوالت الجمعة الـمــاضــي،
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،تراجعت
أس ـعــار الـنـفــط صـبــاح أم ــس ،بعد
م ـس ـي ــرة صـ ـع ــود ح ــرك ـه ــا الـطـلــب
القوي في الواليات المتحدة ،أكبر
مـسـتـهـلــك لـلـنـفــط ومـشـتـقــاتــه في
العالم ،وانخفضت العقود اآلجلة
لـ ـخ ــام غـ ـ ــرب تـ ـكـ ـس ــاس ال ــوس ـي ــط
األم ـيــركــي  21سـنـتــا ،بـمــا يـعــادل
 0.3فــي الـمـئــة إل ــى  83.55دوالرا
للبرميل ،بعد إغالقها في الجلسة
ال ـســاب ـقــة دون ت ـغ ـيــر ي ــذك ــر عقب
اقـتــرابـهــا مــن مـسـتــويــات مرتفعة
قياسية.
ول ــم تـكــن الـعـقــود اآلج ـلــة لخام
بــرنــت أحـســن حظا مــن سابقتها،
إذ انخفضت هي األخرى  20سنتا
أو  0.2في المئة إلى  85.79دوالرا
للبرميل ،بعد أن ارتفعت  0.5في
المئة أمس األول ،وبينما تراجعت
أسواق الفحم والطاقة في الصين
بعض الشيء ،بعد تدخل الحكومة،
فإن أسعار الطاقة ال تزال مرتفعة
عالميا مع حلول الشتاء في نصف
الكرة الشمالي.
وقال إدوارد مويا ،كبير محللي
الـســوق فــي أوان ــدا ،فــي مــذكــرة ،إن
«ال ـت ــوق ـع ــات بــال ـن ـس ـبــة لـنــوفـمـبــر
األكثر برودة تجعل المتعاملين في
الطاقة يستعدون لسوق شحيح

ج ــدا مــع طـلــب لــم يسبق لــه مثيل
هذا الشتاء».
وأفـ ـ ــاد ب ـنــك غ ــول ــدم ــان ســاكــس
بأن انتعاشا قويا للطلب العالمي
عـلــى الـنـفــط قــد يــدفــع أس ـعــار خــام
برنت القياسي العالمي لتتجاوز
توقعاته لنهاية العام البالغة 90
دوالرا للبرميل.
وبعد أكثر من عام من انخفاض
الطلب على الوقود ،عاد استهالك
البنزين ونواتج التقطير ليتماشى
م ـ ــع مـ ـت ــوسـ ـط ــات  5سـ ـ ـن ـ ــوات فــي
الواليات المتحدة.

الري فينك الرئيس التنفيذي
ل ـ ـ ــ» بـ ـ ــاك روك» ،أ ك ـ ـبـ ــر ش ــر ك ــة
إلدارة األصـ ـ ـ ــول فـ ــي ال ـع ــال ــم،
إن احـ ـتـ ـم ــاالت وص ـ ـ ــول سـعــر
النفط إلى  100دوالر للبرميل
مرتفعة.
ودعـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـي ـ ـنـ ــك ،الـ ـ ـ ـ ــذي كـ ــان
ي ـت ـح ــدث ف ــي م ــؤت ـم ــر م ـب ــادرة
مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل االس ـ ـت ـ ـث ـ ـم ـ ــار ف ــي
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،إل ـ ـ ــى مـ ــزيـ ــد مــن
التعاون بين القطاعين العام
والـخــاص ،لمواجهة تحديات
عالمية مثل تغير المناخ.

توقعات  100دوالر

خام دبي

وفـ ــي س ـي ــاق األس ـ ـعـ ــار ،قــال

ال ـش ـهــري ،قــالــت دائـ ــرة شــؤون
النفط بحكومة دبي إن اإلمارة
حددت الفارق الرسمي لخامها
ع ـ ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــود اآلجـ ـ ـل ـ ــة ل ـل ـخ ــام
العماني لشهر يناير المقبل
عند خصم  0.10دوالر للبرميل.
ُ
وسيطبق فــرق السعر على
مـتــوســط الـتـســويــات اليومية
لـعـقــد أق ــرب اسـتـحـقــاق للخام
ال ـع ـم ــان ــي ت ـس ـل ـيــم ي ـن ــاي ــر فــي
نهاية نوفمبر ،لتحديد سعر
الـ ـبـ ـي ــع ال ــرسـ ـم ــي ل ـ ـخـ ــام دب ــي
تحميل يناير.

وع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد ال ـت ـس ـع ـي ــر

«التحكيم التجاري» يقيم ندوة «الوساطة القانونية»
بالتعاون مع « »CLDPواألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط
أق ـ ـ ـ ـ ــام مـ ـ ــركـ ـ ــز ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ل ـل ـت ـح ـك ـي ــم
التجاري ،التابع لغرفة تجارة وصناعة
الكويت ،بالتعاون مع برنامج تطوير
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ،الـ ـت ــاب ــع ل ـ ـ ــوزارة
الـتـجــارة األمـيــركـيــة ( ،)CLDPواألمــانــة
ال ـع ــام ــة لـلـمـجـلــس األعـ ـل ــى لـلـتـخـطـيــط
وال ـت ـن ـم ـيــة ،نـ ــدوة إل ـك ـتــرون ـيــة بـعـنــوان
«الوساطة القانونية» ،أ مــس ،بحضور
السفيرة األميركية لــدى الكويت ألينا
رومانوسكي ،واألمين العام للمجلس
األ ع ـلــى للتخطيط وا لـتـنـمـيــة د .خــا لــد
مهدي.
وحاضر في الندوة الخبير الدولي في
الـطــرق البديلة لحل المنازعات جيمس
مــاكـفـيــرســون ،وشـ ــارك فيها الـعــديــد من
الجهات واألوساط ،وهم مستشارو إدارة
ال ـف ـت ــوى وال ـت ـش ــري ــع ،وال ـق ـض ــاة بمعهد
القضاء ،وأعضاء هيئة التدريس بكلية
الحقوق جامعة الكويت ،كما شارك العديد
من المحامين والمحكمين وغيرهم.

وت ـنــاولــت ال ـن ــدوة ع ــدة م ـح ــاور ،هي
ال ــوس ــاط ــة ال ــدول ـي ــة ف ــي ش ـبــه ال ـجــزيــرة
العربية ،والوساطة والشريعة ،إضافة
إل ـ ــى دراسـ ـ ـ ــة ن ـ ـمـ ــوذج دولـ ـ ـ ــي ،وع ـق ــدت
بعد الـنــدوة جلسة حــواريــة عــن قواعد
المفاوضات وفن التفاوض.
ويـ ــأتـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ح ــرص ــا مــن
األطـ ـ ــراف الـمـخـتـلـفــة ع ـلــى ن ـشــر ثـقــافــة
ال ــوس ــاط ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ك ــإح ــدى الـنـظــم
ال ـص ـح ـي ـحــة والـ ـحـ ـل ــول ال ـب ــدي ـل ــة ال ـتــي
تضمن اختصار الوقت وتوفير الموارد
وتحقيق نتائج أكثر سرعة وإيجابية
للبيئة االستثمارية لتتسم بالشفافية
واالستقرار.
وصرح رئيس مجلس إدارة المركز
عبدالوهاب الــوزان بأن المركز يرحب
دوما بمثل هذا التعاون المثمر ،ويبدي
اس ـت ـعــداده الــدائــم إلقــامــة واسـتـضــافــة
الفعاليات ا لـجــادة والمتميزة ،والتي
تـ ــوفـ ــر فـ ــرصـ ــة ج ـ ـيـ ــدة لـ ـلـ ـتـ ـع ــرف ع ـلــى

ال ــوس ــائ ــل ال ـب ــدي ـل ــة ل ـح ــل ال ـم ـن ــازع ــات
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ،خ ــاص ــة فـ ــي ظـ ــل ال ـت ـط ــور
االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـ ــذي ت ـش ـه ــده ال ـك ــوي ــت،
وكذلك تطور آليات االستثمار وصوره،
مؤكدا ضــرورة أن تعمل الكويت على
اس ـت ـق ـطــاب ال ـمــزيــد م ــن الـمـسـتـثـمــريــن
مــن خــال توفير كــل و ســا ئــل الحماية
الالزمة لرؤوس األموال في ظل سيادة
القانون.
وشدد الوزان على أن الكويت لديها
فرصة حقيقية وكبيرة لتطوير المحاكم
ال ـت ـج ــاري ــة ل ــدي ـه ــا ،م ــن خـ ــال تـحــديــث
ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة ب ــإض ــاف ــة قــوان ـيــن
جديدة لمواكبة التطورات المتسارعة
فــي مـجــال الـتـحـكـيــم ،وه ــو مــا سـيــؤدي
بالتالي إلى تخفيف العبء عن محاكم
الــدولــة ،خــاصــة مــع ازدي ــاد أهميته في
الـمـسـتـقـبــل م ــع الـ ــزيـ ــادة ال ـم ـط ــردة فــي
االستثمارات التجارية وما ينشأ عنها
من منازعات.

معدل إنتاج المنطقة المحايدة
بالكامل يبلغ  700أ لــف برميل
في اليوم.
وشكك المحللون في أهــداف
اإلنتاج الكويتي ،وأخبر المصدر
ن ـشــرة بــاتــس أن رق ــم المنطقة
ال ـم ـح ــاي ــدة غ ـي ــر م ــرج ــح .حـيــث
انـخـفــض اإلن ـت ــاج ف ــي المنطقة
ً
ف ـع ـل ـيــا خ ـ ــال األشـ ـه ــر الـقـلـيـلــة
الماضية.

وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــان ـ ـ ــب اآلخـ ـ ـ ـ ـ ــر،
ق ـ ــال وزي ـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة ال ـس ـع ــودي
األم ـي ــر ع ـبــدال ـعــزيــز ب ــن سـلـمــان
لـلـصـحــافـيـيــن ف ــي  1أب ــري ــل إن
حصة المملكة من إنتاج المنطقة
المقسومة كانت  135ألف برميل
في اليوم ،مما سيجعل إجمالي
اإلن ـ ـتـ ــاج  270أل ـ ــف ب ــرم ـي ــل فــي
اليوم.
وف ـ ـ ـ ــي ذل ـ ـ ـ ــك الـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــت ،ق ــال ــت

مـصــادر ذات اطــاع على العمل
ه ـ ـن ـ ــاك ،إن قـ ـض ــاي ــا الـ ـسـ ـي ــادة
المتبقية والمشاركة المالية ال
ت ــزال بـحــاجــة إل ــى حــل للسماح
بتوسيع التنمية.
يــذكــر أن ال ـح ـقــول ال ـمــوجــودة
فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ال ـم ـق ـس ــوم ــة تـقــع
ف ــي األراض ـ ــي ال ـبــريــة والـبـحــريــة
ال ـم ـش ـت ــرك ــة ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن عـلــى
حدودهما ،ويتم تشغيل منطقة
الخفجي البحرية من قبل شركة
أرامكو ألعمال الخليج في المملكة
العربية السعودية وشركة نفط
الـخـلـيــج الـكــويـتـيــة ،وه ــي وحــدة
تابعة لمؤسسة البترول الكويتية،
بينما تــديــر شــركــة نفط الكويت
وشركة شيفرون السعودية شركة
نفط الوفرة البرية.
وق ــال ــت ش ـي ـف ــرون ،ف ــي ب ـيــان،
إن «شيفرون العربية السعودية
وشريكتها شــر كــة نـفــط الخليج
الـكــويـتـيــة مــا زال ـتــا تــركــزان على
زيادة اإلنتاج بأمان في عمليات
الوفرة المشتركة» ،وامتنعت عن
التعليق على مستويات اإلنتاج

واألهداف .ولم ترد «أرامكو» على
طلب للتعليق.
وخـفـفــت تـخـفـيـضــات اإلن ـتــاج
الرئيسية ،التي فرضتها «أوبك»
وحـ ـلـ ـف ــاؤه ــا خ ـ ــال ال ـ ــوب ـ ــاء ،مــن
الـ ـح ــاج ــة ال ـم ـل ـح ــة إل ـ ــى تـكـثـيــف
العمليات في المنطقة .ولكن مع
اعتزام تحالف «أوبك  »+التخلص
الـ ـت ــدريـ ـج ــي مـ ــن ال ـت ـخ ـف ـي ـضــات
بالكامل بحلول أواخر عام 2022
وارت ـ ـفـ ــاع ال ـط ـلــب ال ـعــال ـمــي على
النفط في تعافي الــوبــاء ،قد يتم
االعتماد على المنطقة المحايدة
في زيادة المعروض.
وت ـ ــراوح ـ ــت ص ـ ـ ـ ــادرات ال ـن ـفــط
الخام من المنطقة المقسومة في
عام  2021من مستوى منخفض
بلغ  158الف برميل في اليوم في
أغسطس إلى أعلى مستوى عند
 231ال ــف بــرم ـيــل ف ــي ال ـي ــوم في
ً
سبتمبر ،و فـقــا لبيانات الشحن
 .Kplerوأظ ـهــرت بـيــانــات Kpler
أن الصادرات تتجه بانتظام إلى
الهند والصين وكوريا الجنوبية
والواليات المتحدة.

اقتصاد
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«تسال» تتجاوز «فيسبوك» لتصبح خامس أكبر
شركة أميركية مدرجة
 1.03تريليون دوالر قيمتها السوقية وسط نمو اإلقبال على «موديل »3
نـج ـحــت صــان ـعــة ال ـس ـي ــارات الـكـهــربــائـيــة
"تسال" في تجاوز شبكة التواصل االجتماعي
األشهر في العالم "فيسبوك" لتصبح خامس
أكبر الشركات العامة أو المدرجة في البورصة
بالواليات المتحدة.
وتم تأكيد ذلك اإلنجاز ،أمس األول ،بعدما
طـلـبــت ش ــرك ــة تــأج ـيــر ال ـس ـي ــارات األمـيــركـيــة
"هيرتز غلوبال هولدينغز"  100ألــف وحدة
من سيارات "تسال".
وأغ ـ ـل ـ ــق سـ ـه ــم ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ـق ــوده ــا
ً
الملياردير إيلون ماسك تعامالت أمس مرتفعا
ً
 13في المئة ،مسجال أكبر وتيرة ارتفاع يومية
منذ مارس ،مما دفع القيمة السوقية لـ"تسال"
إلى  1.03تريليون دوالر.
وأعـلـنــت شــركــة هـيــرتــز ،أم ــس األول ،أنها
قدمت طلبية لشراء  100ألف سيارة كهربائية
من "تسال" بحلول نهاية عام .2022
وقــالــت شــركــة تأجير الـسـيــارات العمالقة
ال ـتــي أج ــرت عـمـلـيــة إعـ ــادة تـنـظـيــم لــديــونـهــا
فــي وقــت سابق مــن هــذا الـعــام ،إن السيارات
ال ـكـهــربــائـيــة س ـت ـكــون م ـتــاحــة "ف ــي األسـ ــواق
األميركية الكبرى ومدن مختارة في أوروبا"
اعتبارا من مطلع نوفمبر.
وذك ــر الــرئـيــس التنفيذي الـمــؤقــت لشركة
هيرتز مارك فيلدز أن "السيارات الكهربائية

أصـبـحــت اآلن س ــائ ــدة ،وق ــد ب ــدأن ــا لـلـتــو في
رؤية زيادة الطلب العالمي عليها واالهتمام
ً
بها" ،مضيفا" :سوف تضطلع هيرتز الجديدة
بــدور رائــد كشركة تنقل ،بــدءا بأكبر أسطول
لـتــأجـيــر ال ـمــرك ـبــات الـكـهــربــائـيــة ف ــي أمـيــركــا
الشمالية وااللتزام بتنمية أسطولنا للمركبات
الكهربائية".
وخرجت شركة هيرتز من عملية اإلفالس
بموجب مادة تتيح ذلك في القانون األميركي
في يونيو ،بعد أكثر من عام بقليل من تقديم
طـلــب إلعـ ــادة تـنـظـيــم م ــوارده ــا الـمــالـيــة بعد
األض ــرار الـتــي خلفها وب ــاء فـيــروس كــورونــا
على قطاع السفر.
من جهتها ،زادت "تسال" اإلنتاج بتسريعه
في المصانع القائمة وبناء مصنعين جديدين
في ألمانيا ووالية تكساس األميركية.
والطلبية الجديدة ستجعل  20بالمئة من
مركبات أسطول هيرتز العالمي كهربائية.
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد م ـت ـص ــل ،أظ ـ ـهـ ــرت ب ـي ــان ــات
اقتصادية أن السيارة موديل  3التي تنتجها
"ت ـ ـسـ ــا" األمـ ـي ــركـ ـي ــة أص ـب ـح ــت أول س ـي ــارة
كـهــربــائـيــة تـتـصــدر قــائـمــة ال ـس ـيــارات األكـثــر
مبيعات فــي أوروب ــا فــي فئتها بـمــا فــي ذلــك
الـسـيــارات التقليدية الـتــي تعمل بمحركات
البنزين.

وبـحـســب تـقــريــر ص ــادر ع ــن شــركــة جــاتــو
دايـنــامـيـكــس ألب ـح ــاث ال ـس ــوق ف ــإن الـسـيــارة
األميركية تفوقت على الـسـيــارات التقليدية
المنافسة في السوق األوروبـيــة بما في ذلك
السيارة كيليو من رينو وغولف من فولكس
فاغن .وأشار التقرير إلى أن المبيعات القوية
لـلـسـيــارة مــوديــل  3تـعـكــس جــزئـيــا الـحــوافــز
التي قدمتها "تسال" لتشجيع المبيعات في
نهاية ربع العام.
وأشـ ــارت وكــالــة بـلــومـبــرغ لــأنـبــاء إل ــى أن
زيادة المبيعات الشهرية للسيارة الكهربائية
ت ـم ـثــل م ــرح ـل ــة م ـه ـمــة بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـس ـيــارات
ً
الـكـهــربــائـيــة وم ــؤش ــرا آخ ــر عـلــى أن صناعة
ال ـس ـي ــارات ت ـت ـحــول ب ـســرعــة ع ــن الـمـحــركــات
التقليدية .كما أنها أول مرة تحتل فيها سيارة
مصنعة خارج أوروبا قائمة السيارات األكثر
مبيعات في القارة في هذه الفئة.
في الوقت نفسه ،فإن الحكومة في أوروبا
تعرض حوافز سخية لتشجيع المشترين على
شــراء سـيــارات كهربائية بــدال مــن السيارات
التقليدية ،حيث تمثل السيارات الكهربائية
والهجين  23في المئة من إجمالي مبيعات
السيارات في القارة خالل سبتمبر الماضي،
بما يقترب من ضعف النسبة المسجلة خالل
العام الماضي.

«تريل بليزر»« :الوطني» أفضل بنك
للخدمات المصرفية لألفراد في الكويت

ً
فاز أيضا بجائزة أفضل برنامج مكافآت بالمنطقة
حـصــد بـنــك ال ـكــويــت الــوطـنــي
جائزتين من جوائز "تريل بليزر"
اآلسـيــويــة السنوية لـعــام "2021
التي يتم تقديمها للعام الثاني
ع ـش ــر ،ه ـم ــا ج ــائ ــزة أف ـض ــل بـنــك
للخدمات المصرفية لألفراد في
الـكــويــت ،والثانية جــائــزة أفضل
برنامج والء /مكافآت في المنطقة
وذهبت لبرنامج مكافآت الوطني.
وت ـقــدم مـجـلــة "ري ـتــايــل بانكر
إن ـت ــرن ــاش ـي ــون ــال" ج ــوائ ــز "تــريــل
بـلـيــزر" اآلس ـيــويــة بــالـتـعــاون مع
م ـج ـل ــة "مـ ـي ــد ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ــط"
التي أسست عــام  1957والرائدة
ف ــي ت ـقــديــم األخـ ـب ــار وال ـب ـيــانــات
االقتصادية المتخصصة ،ومزود
البيانات العالمي "غلوبل داتــا"
المتخصص في تقديم البيانات
والـ ـبـ ـح ــوث ب ـح ـيــث ي ـض ــم فــريــق
ال ـع ـم ــل أكـ ـث ــر م ــن  2.000مـحـلــل
ً
وبــاحــث و 150خـبـيــرا فــي تقنية
المعلومات والذكاء االصطناعي
ً
إلى جانب أكثر من  50استشاريا
من أصحاب الخبرات الطويلة في
مجال االستشارات االستراتيجية،
ه ـ ــذا إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى الـ ـتـ ـع ــاون مــع
مؤسسة "أريـنــا إنترناشيونال"
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة فـ ـ ـ ـ ــي تـ ـنـ ـظـ ـي ــم
المؤتمرات العالمية.
وتـ ـعـ ـم ــد الـ ـمـ ـجـ ـل ــة م ـ ــن خ ــال
الجوائز إلــى تكريم المؤسسات
الـمـصــرفـيــة الـمـتـمـيــزة فــي قطاع
الخدمات المصرفية لألفراد ضمن
ً
فئات عــدة مقسمة جغرافيا إلى
مناطق أميركا الشمالية ،أوروبا،

إفريقيا ،الشرق األوســط ،أميركا
الالتينية وآسيا.
و تـضــم لجنة تحكيم اختيار
الـ ـف ــائ ــزي ــن ب ــالـ ـج ــوائ ــز ب ــاق ــة مــن
االس ـت ـشــاري ـيــن والـمـحـلـلـيــن في
قطاع الخدمات المصرفية لألفراد
إضــافــة إلــى ممثلين مــن شركات
عالمية في مجال االستشارات.
وتـهــدف جــوائــز "تــريــل بليزر"
اآلس ـي ــوي ــة ال ـس ـنــويــة لـلـخــدمــات
الـمـصــرفـيــة لــأفــراد إل ــى تسليط
الضوء على المؤسسات المتميزة
فــي ق ـطــاع ال ـخــدمــات المصرفية
ل ــأف ــراد والـتـمــويــل االسـتـهــاكــي
على مستوى قارة آسيا.
وف ـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،تـ ــم ت ـكــريــم
الـبـنــك الــوطـنــي بــاعـتـبــاره الفائز
بـ ـج ــائ ــزة أفـ ـض ــل ب ــرن ــام ــج والء
ومـ ـك ــاف ــآت ل ـل ـع ـمــاء ف ــي مـنـطـقــة
ال ـشــرق األوس ــط بــأكـمـلـهــا ،حيث
ي ـعــد بــرنــامــج م ـكــافــآت الــوطـنــي
ً
ً
ب ــرن ــام ـج ــا ف ــري ــدا م ــن ن ــوع ــه فــي
المنطقة ،ويقدم لعمالء بطاقات
الوطني االئتمانية نقاط مكافآت
ّقيمة ومواكبة الحتياجاتهم ً
بناء
ع ـلــى نـفـقــاتـهــم بــاس ـت ـخــدام هــذه
البطاقات.
وتأتي تلك الجائزة بالتزامن
م ــع ال ـت ـح ــدي ــات الـ ـت ــي فــرضـتـهــا
جائحة كورونا ،مما يؤكد تفوق
البنك في تقديم الخدمات الرقمية
إضــافــة إلــى حــرصــه على مكافأة
عمالئه من خالل باقة استثنائية
من العروض والجوائز المتميزة.
ويسعى "الوطني" إلــى تقديم

خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات م ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة حـ ـص ــري ــة
وم ـت ـم ـي ــزة ب ـم ــا ي ـع ـكــس ري ــادت ــه
على مستوى الكويت والمنطقة
والتزامه تجاه عمالئه بحصولهم
على تجربة مصرفية شاملة تلبي
احتياجاتهم وتناسب تطلعاتهم.
كما تركز استراتيجية الوطني
في تلبية احتياجات عمالئه على
التواصل الدائم مع كافة شرائحهم
وال ـ ـت ـ ـعـ ــرف عـ ـل ــى اح ـت ـي ــاج ــات ـه ــم
ب ــال ـت ـف ـص ـي ــل م ـ ــن خ ـ ـ ــال قـ ـن ــوات
إل ـك ـت ــرون ـي ــة م ـت ـع ــددة وأس ــال ـي ــب
تـحـلـيـلـيــة م ـت ـطــورة تـعـتـمــد على
أحدث تقنيات الذكاء االصطناعي.
ويـ ـتـ ـمـ ـي ــز بـ ــرنـ ــامـ ــج م ـك ــاف ــآت
الــوطـنــي بتصميم كــل الـعــروض
والـمـكــافــآت لـتــائــم أن ـمــاط حياة
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء الـ ـمـ ـتـ ـن ــوع ــة وإطـ ـ ـ ــاق
الحمالت االستثنائية على مدار
ال ـعــام وت ـقــديــم جــوائــز وع ــروض
ح ـ ـصـ ــريـ ــة ت ـ ـسـ ــاهـ ــم ف ـ ـ ــي إث ـ ـ ـ ــراء
التجربة المصرفية التي يحصل
عليها حاملو بـطــا قــات الوطني
االئتمانية.
ومع عودة الحياة لطبيعتها،
أطلق "الوطني" باقة متنوعة من

المكافآت االستثنائية لعمالئه
وتـ ـشـ ـم ــل ح ـ ـمـ ــات االس ـ ـتـ ــرجـ ــاع
الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدي ،م ـ ـ ـكـ ـ ــافـ ـ ــآت تـ ـح ــوي ــل
الـ ــراتـ ــب وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـع ــروض
والسحوبات الحصرية التي القت
ً
ً
ً
قبوال واستحسانا ملحوظا من
العمالء.
ّقدم البنك من يونيو  2020حتى
يوليو  2021مجموعة متميزة من
الخدمات والمنتجات المصرفية
ت ـم ـثــل ن ـق ـلــة ن ــوع ـي ــة ف ــي طـبـيـعــة
الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة الــرق ـم ـيــة
والحديثة في السوق الكويتي ومن
أبــرزهــا :إطــاق العديد من حلول
الدفع الرقمية باستخدام الساعات
الذكية والموبايل ،وافتتاح فرع
جديد للبنك في األڤنيوز يعتمد
فــي الـمـقــام األول عـلــى الـخــدمــات
الرقمية وإتمام العمالء للمعامالت
ً
ذاتـيــا ،توفير فــرع متنقل لخدمة
العمالء أثناء فترات الحظر بسبب
كوفيد ،-19خدمة  eQMaticلحجز
تـ ــذكـ ــرة دخ ـ ـ ــول إل ـك ـت ــرون ـي ــة إل ــى
ال ـفــرع ،وخــدمــة تقسيم الـفــاتــورة
من خــال برنامج خدمة الوطني
عبر الموبايل.

«كي بي إم جي الكويت» :نمو موثوق
للشركات خالل  ٣سنوات
يقدم اإلصــدار األول من توقعات الرئيس
الـتـنـفـيــذي ل ـشــركــة ك ــي ب ــي إم ج ــي الـكــويــت
 2021أفكارا ووجهات نظر واستراتيجيات
ومخاوف من أكثر من  30رئيسا تنفيذيا في
الكويت .يقدم االستطالع ،الــذي تم إجــراؤه
خالل أغسطس وسبتمبر الماضيين ،رؤى
كمية ونــوعـيــة مــن الـعــديــد مــن رواد السوق
في مختلف القطاعات بالكويت.
بشكل ع ــام ،تظهر نتائجنا أن ا لــرؤ ســاء
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ـي ــن ب ــالـ ـك ــوي ــت بـ ـ ـ ــدأوا ي ـش ـع ــرون
بالتفاؤل والثقة ،ويتوقعون نموا قويا .إن
نسبة  96في المئة من الرؤساء التنفيذيين
الـ ــذيـ ــن ت ـم ــت م ـقــاب ـل ـت ـهــم واث ـ ـقـ ــون مـ ــن نـمــو
شركاتهم فــي الـسـنــوات  3-1الـقــادمــة ،حيث
صرح  88في المئة من الرؤساء التنفيذيين
ب ــأن ـه ــم ي ـت ـط ـل ـع ــون إل ـ ــى الـ ـقـ ـي ــام ب ـع ـم ـل ـيــات
اسـ ـتـ ـح ــواذ ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات الـ ـث ــاث الـمـقـبـلــة
للمساعدة في نمو أعمالهم وتحويلها.
ولـ ـ ــزيـ ـ ــادة دفـ ـ ــع آف ـ ـ ــاق نـ ـم ــو مــؤس ـس ـت ـهــم،
ي ـل ـج ــأ نـ ـح ــو  72ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة م ـ ــن ال ـ ــرؤس ـ ــاء
التنفيذيين إلى تدابير هامة مثل التحالفات
االستراتيجية مع أطراف أخرى (بنسبة 16
فــي ال ـم ـئــة) ،وعـمـلـيــات الــدمــج واالس ـت ـحــواذ
(بنسبة  32في المئة) ،والمشاريع المشتركة
(بنسبة  20في المئة) ،واالستعانة بمصادر
خارجية (بنسبة  4في المئة).
وفي حديثه عن النتائج العامة للتقرير،
قال الشريك المدير – كي بي إم جي الكويت

د .رشيد القناعي "إنــه ألمر رائــع أن نشاهد
ع ــودة ال ـت ـفــاؤل أخ ـيــرا إل ــى مـجــالــس اإلدارة
بـعــد  18ش ـهــرا مــن ان ـت ـشــار جــائـحــة كوفيد
 .19يدفع الرؤساء التنفيذيون عجلة النمو
ويرغبون في العودة إلى الوتيرة التي كانت
مؤسساتهم تتقدم بها منذ  18شهرا ،فهي
تتمحور حول األشخاص وتحركها األهداف،
مع وجود قيمة العالمة التجارية في صميم
عملياتهم.
وأج ـ ـبـ ــرت ج ــائ ـح ــة ك ــوف ـي ــد  19ال ــرؤس ــاء
التنفيذيين على التفكير فيما وراء خطط
األعـ ـم ــال ،وه ــذا يـنـعـكــس ف ــي الـنـتــائــج الـتــي
توصلنا إليها مع القضايا االجتماعية مثل
التنوع والشمولية وتغير المناخ والمعايير
البيئية واالجتماعية والحوكمة ،والتي تعد
اآلن جزء ا من محادثات مجلس اإلدارة.
ولـ ـق ــد ع ـ ــزز ب ــرن ــام ــج ال ـت ـط ـع ـي ــم ال ـن ــاج ــح
للحكومة الكويتية عودة الشركات إلى العمل
من المكاتب في البالد" ،وتشير نتائجنا إلى
أن مــا يـقــرب مــن  65فــي الـمـئــة مــن الــرؤســاء
الـتـنـفـيــذيـيــن مـسـتـعــدون إلعـ ــادة موظفيهم
إلى المكاتب".

ُ
«بوبيان» يطلق «أكاديمية التمويل التجاري»
لتعزيز مهارات كوادره بإدارة العمليات التجارية بالتعاون مع Euromoney

أع ـ ـلـ ــن بـ ـن ــك بـ ــوب ـ ـيـ ــان إط ـ ــاق
"أكاديمية التمويل التجاري"Trade
 Finance Academyالتي تعد ثالث
األكــاديـمـيــات التدريبية المهنية
التابعة لمشروعه الرائدBoubyan
 Business Schoolللتخصصات
ال ـف ـن ـي ــة ف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل ال ـم ـص ــرف ــي
لقياداته وموظفيه بالتعاون مع
مؤسسة  Euromoneyالعالمية
الـمـتـخـصـصــة ف ــي تــوف ـيــر حـلــول
ال ـتــدريــب فــي الـمـجــال المصرفي
والمالي.
وق ــال المدير الـعــام لمجموعة
الموارد البشرية في "بوبيان" عادل
ً
الـحـمــاد ،إن ــه "اسـتـكـمــاال لــإعــان
عن مجموعة األفكار القائمة على
اإلبداع واالبتكار ُ
المعتمد كإحدى
الــركــائــز فــي إدارة البنك ،وإحــدى
ق ـي ـمــه األس ــاسـ ـي ــة ،ف ــإن ـن ــا نـطـلــق
(أكاديمية التمويل التجاري) التي
ً
ً
نقدم من خاللها برنامجا تدريبيا
ل ـمــوظ ـف ـي ـنــا ف ــي إدارة ال ـت ـمــويــل
التجاري لتطوير مهاراتهم ،بما
يتناسب مع التغيرات المتسارعة
لمتطلبات سوق العمل العالمية
في القطاع المالي والمصرفي".
وأوض ــح الحماد أن البرنامج
التدريبي ُصمم بصورة افتراضية
لفهم الجوانب الرئيسية للتجارة
الدولية وإدارة عملياتها الفنية
ً
والمصرفية ،مؤكدا اعتماد البنك
بشكل كبير خالل المرحلة المقبلة
مــن استراتيجيته على التعاون
مــع كـبــريــات مــؤسـســات الـتــدريــب
العالمية والتركيز على أكاديميات
تدريبية تستهدف تعزيز كفاءات
قياداته وموارده البشرية.
وأضاف أن المتدربين وعددهم
 15من موظفي مجموعة العمليات

«األهلي» يعلن فائزي
«خدمة اإلشعارات»

أعلن البنك األهلي الكويتي أسماء الفائزين
في السحب الشهري لحملة "خدمة اإلشعارات":
"هــل ترغب في ربــح  100ديـنــار؟" ،الــذي عقد 24
الجاري ،تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة،
والفائزان المحظوظان هما :أحمد محمد سالم،
وأرنان أدوين دين.
وتستمر هذه الحملة حتى  24نوفمبر المقبل،
إذ سيمنح ف ــائ ــزان مـحـظــوظــان شـهــريــا جــائــزة
ن ـقــديــة ق ــدره ــا  100ديـ ـن ــار ،وم ــن خ ــال "خــدمــة
اإلش ـعــارات" سيتمكن العمالء مــن االطــاع على
آخر مستجدات المعامالت الخاصة بهم بسهولة
وب ـش ـك ــل م ـن ــاس ــب ،ف ـض ــا ع ــن م ــراج ـع ــة سـجــل
المعامالت السابقة.
وتعتبر هــذه الخدمة مفيدة جــدا ،خصوصا
بالنسبة للمسافرين الذين ال تتوافر لديهم خدمة
التجوال أثناء السفر ،إذ بإمكانهم الوصول إلى
الخدمة بمجرد االتصال باإلنترنت عبر أي شبكة
" ،"Wi-Fiولتفعيل "خدمة اإلشعارات" في تطبيق
البنك األهلي الكويتي ينبغي على العمالء اختيار
"مـلـفــي الـشـخـصــي" ( )My Profileم ــن الـقــائـمــة
الرئيسية بالتطبيق ،ثم الضغط على "إعــدادات
اإلش ـعــارات" ( )Notification Settingsوتفعيل
"خدمة اإلشعارات" ( )Push Notificationلدخول
السحب والفوز بجائزة نقدية.

قيادات بنك بوبيان العليا تتوسط الموظفين المتدربين
ف ـ ــي «ب ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــان» س ـي ـخ ـض ـع ــون
ل ـبــرنــامــج ت ــدري ـب ــي م ـك ـثــف على
مــدار خمسة أشهر يغطي أربعة
م ــواضـ ـي ــع رئ ـي ـس ـي ــة فـ ــي م ـج ــال
الـ ـتـ ـم ــوي ــل ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري مـ ــن خ ــال
تدريب افتراضي يتم تنفيذه على
ً
مرحلتين ،مــؤكــدا أن المتدربين
سـ ـيـ ـخـ ـضـ ـع ــون لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
االخ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارات والـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــات
العملية قبل بدء التدريب لتقييم
الـمـسـتــوى ال ـحــالــي ،إض ــاف ــة إلــى
قـ ـي ــاس م ـ ــدى تـ ـط ــور م ـه ــارات ـه ــم
بعد كل موضوع من المواضيع
األربعة.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن ـ ـ ـ ـ ــه س ـ ـي ـ ـك ـ ــون ع ـل ــى
المتدربين اجـتـيــاز اخـتـبــار بعد
انـ ـتـ ـه ــاء الـ ـب ــرن ــام ــج ال ـت ــدري ـب ــي
للحصول عـلــى ش ـهــادات مهنية
عالمية معتمدة توثق خبراتهم
وم ـه ــارات ـه ــم وت ــؤس ــس الن ـطــاق
م ــرح ـل ــة ج ــدي ــدة تـ ـه ــدف لــوضــع
معايير قياسية لكفاءات ومهارات
الـمــوظـفـيــن داخـ ــل ال ـب ـنــك ف ــي كل
إدارة حسب الممارسات الرائدة
ً
المتبعة عالميا.

وعـ ـ ـ ــن أهـ ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـح ـ ــاور الـ ـت ــي
سـتـتـنــاولـهــا أكــاديـمـيــة التمويل
ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاري ،أوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح مـ ـس ــاع ــد
م ــدي ــر ع ــام مـجـمــوعــة الـعـمـلـيــات
المصرفية عبدالعزيز ا لــدو يـلــة،
أن جميع ه ــذه الـمـحــاور تتعلق
بــال ـجــوانــب الــرئـيـسـيــة لـلـتـجــارة
الــدول ـيــة وإدارة عـمـلـيــاتـهــا مثل
تـ ـح ــدي ــد مـ ـخ ــاط ــر الـ ـمـ ـنـ ـت ــج فــي
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ـجــاريــة وال ـت ـعــرف
ع ـلــى كـيـفـيــة تـخـفـيــف حـ ــدة تلك
ال ـم ـخ ــاط ــر إل ـ ــى ج ــان ــب تـطـبـيــق
قواعد غرفة التجارة الدولية ICC
ل ـكــل مــرح ـلــة تـشـغـيـلـيــة للمنتج
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري وهـ ـيـ ـكـ ـل ــة خـ ـط ــاب ــات
االعـ ـتـ ـم ــاد وخـ ـط ــاب ــات ال ـض ـمــان
وخطابات االعتمادات المستندية
االحتياطية.
وأضاف الدويلة أنه "تم اختيار
ال ـج ــوان ــب وال ـم ــوض ــوع ــات الـتــي
سيتناولها البرنامج التدريبي
بـ ـعـ ـن ــاي ــة ش ـ ــدي ـ ــدة واحـ ـت ــرافـ ـي ــة
بالتعاون مع إدارة ًالتدريب في
بوبيان لتأتي مواكبة لسياسات
البنك الهادفة إلى صقل مهارات

موظفيه ورفعها وتكوين فريق
عـمــل فـنــي مـتـمـيــز ف ــي مجموعة
ً
العمليات عموما وإدارة التمويل
ً
التجاري خصوصا بحيث يتمتع
أفراده بخبرات متميزة ويعملون
في بيئة مجهزة بأحدث التقنيات
لتقديم أفضل الحلول والخدمات
لعمالء بوبيان".
ويعتبر Boubyan Business
ً
ً
ً
 Schoolمشروعا رائدا وابتكاريا
بــاع ـت ـبــاره األول م ــن نــوعــه على
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـك ــوي ــت وال ـم ـن ـط ـق ــة،
وه ـ ـ ــو بـ ـمـ ـن ــزل ــة مـ ـظـ ـل ــة ي ـن ـط ــوي
تحتها العديد من التخصصات
واألك ــادي ـم ـي ــات ال ـتــي تـهـتــم بكل
شريحة من الموظفين ،إذ يضم
خـ ـم ــس أكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــات أس ــاسـ ـي ــة
تـخـتــص األو لـ ــى بالتكنولوجيا
وا لـثــا نـيــة بالتخصصات الفنية
ف ــي ال ـع ـمــل ال ـم ـصــرفــي ف ــي حين
تـ ـخـ ـت ــص الـ ـث ــالـ ـث ــة ب ــالـ ـخ ــدم ــات
المصرفية الشخصية والرابعة
بإدارة الثروات واألخيرة بالقيادة
واإلدارة.

«الخليج» يؤكد حرصه على الشمول
المالي ودعمه لحملة «لنكن على دراية»
ض ـم ــن الـ ـت ــزام ــه ب ـت ـع ــزي ــز ال ـش ـمــول
الـ ـم ــال ــي ،ودعـ ـم ــه ال ـم ـت ــواص ــل لـحـمـلــة
"لنكن على دراية" ،يحرص بنك الخليج
على توفير خدماته للعمالء من ذوي
االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة ع ـبــر ع ــدد من
الفروع المنتشرة في جميع محافظات
البالد.
ويلتزم البنك بتسهيل المعامالت
ال ـم ـصــرف ـيــة ع ـلــى ال ـع ـم ــاء ع ــن طــريــق
ً
توفير الخدمات المصرفية إلكترونيا
عبر الموقع والتطبيق اإللكترونيين،
ً
لكنه يحرص أيضا على تهيئة فروعه
الستقبال العمالء من ذوي االحتياجات
ال ـخــاصــة ،وتــوفـيــر مـكــائــن سـحــب آلــي
تلبي احتياجاتهم.
وتتميز فروع بنك الخليج بسهولة
دخولها لألشخاص الذين يستخدمون
ال ـ ـكـ ــراسـ ــي الـ ـمـ ـتـ ـح ــرك ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
تـصــامـيـمـهــا الــواس ـعــة ال ـتــي ال تـعــوق
حركة الكرسي.
ك ـمــا تـتـمـيــز م ـكــائــن ال ـس ـحــب اآلل ــي
ب ـ ـس ـ ـهـ ــولـ ــة اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ـ ـهـ ــا م ـ ـ ــن ذوي
االحتياجات الخاصة ،إذ تم وضعها
عـلــى ارت ـف ــاع ــات مـنــاسـبــة ،وتــزويــدهــا
ب ـ ـلـ ــوحـ ــة مـ ـف ــاتـ ـي ــح ب ـ ـن ـ ـظـ ــام "بـ ـ ــرايـ ـ ــل"
للمكفوفين ،وبـسـمــاعــات لــإرشــادات
الصوتية مــع تعليمات سمعية حول
كيفية إجــراء كل معاملة ،وتوجد هذه
ال ـم ـكــائــن ف ــي غـ ــرف زج ــاج ـي ــة خــاصــة
لتوفير الخصوصية لكل مستخدم.
وقال مساعد المدير العام للخدمات
المصرفية الشخصية في البنك باسل
ً
األسد" ،إننا نحرص في (الخليج) دائما
على تسهيل وصول العمالء للخدمات
المصرفية ا لـتــي يحتاجونها ،و لـهــذا
عـمـلـنــا ع ـلــى تـهـيـئــة فـ ــروع ف ــي جميع

محافظات البالد لخدمتهم بشكل سهل
ومريح" .وأضاف األسد" :حرصنا على
االستدامة المجتمعية وعلى الشمول
ً
ال ـم ــال ــي يــدف ـع ـنــا دائ ـ ـمـ ــا ن ـح ــو تـقــديــم
األف ـض ــل لـجـمـيــع ع ـمــاء ال ـب ـنــك ،س ــواء
داخل فروعنا المنتشرة في البالد ،أو
عبر الخدمات الرقمية الحديثة".
وتوجد مكائن السحب اآللي المهيئة
الستخدام ذوي االحتياجات الخاصة
فــي كــل مــن المحافظات الـســت بفروع
الدعية ،بيانّ ،
ّ
العدان ،العيون،
البنك في:
هدية ،والجليب.
يــذكــر أن (الـخـلـيــج) أح ــد الــداعـمـيــن
لحملة "لنكن على درايــة" ،وهي حملة
ت ــوع ــوي ــة بـ ـمـ ـب ــادرة م ــن ب ـن ــك ال ـكــويــت
ال ـمــركــزي وات ـح ــاد م ـص ــارف الـكــويــت،
يسلط مــن خاللها البنك الـضــوء على
ث ـق ــاف ــة األمـ ـ ــن ال ـس ـي ـب ــران ــي ،والـ ـف ــرص
ال ـم ـت ــاح ــة ل ـل ـع ـم ــاء ل ـت ـح ـس ـيــن ج ــودة
المعيشة.
ً
وحصل (الخليج) أخيرا على جائزة
البنك المتميز بالتوعية والتثقيف ،من
ً
البنك المركزي ،تقديرا لدوره في دعم
حملة "لنكن على دراية".
وتـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرق الـ ـ ـحـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ـ ــى عـ ـ ــدة
مـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــات ،ك ـع ـم ـل ـي ــة االق ـ ـ ـتـ ـ ــراض
والـ ـبـ ـط ــاق ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة ،واالدخـ ـ ـ ــار
واالستثمار ،والتوعية بحقوق العمالء
مــن ذوي االحـتـيــاجــات ال ـخــاصــة ،كما
ت ـت ـنــاول ال ـن ـصــائــح الـمـتـعـلـقــة بــاألمــن
الـ ـسـ ـيـ ـب ــران ــي وح ـ ـمـ ــايـ ــة الـ ـحـ ـس ــاب ــات
ً
المصرفية ،وصوال إلى توضيح آليات
تقديم الشكوى وحماية حقوق العمالء،
مع التعريف بمهام القطاع المصرفي
ودوره في تحفيز االقتصاد وتنميته.
وت ـت ـم ـث ــل رؤي ـ ـ ــة (الـ ـخـ ـلـ ـي ــج) فـ ــي أن

باسل األسد
يكون البنك الرائد في الكويت ،ويشرك
البنك موظفيه في العمل ببيئة شاملة
ومتنوعة لتقديم خدمة عمالء ممتازة،
مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل
مـسـتــدام .بفضل الشبكة الــواسـعــة من
الـفــروع والخدمات الرقمية المبتكرة،
يتمكن (الخليج) من منح عمالئه حق
اختيار كيفية ومكان إتمام معامالتهم
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ،م ــع ض ـم ــان االس ـت ـم ـتــاع
بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة.
ويلتزم البنك بدعم االستدامة على
المستويات المجتمعي ،واالقتصادي،
والبيئي ،فــي مـبــادرات يتم اختيارها
ً
وت ـحــديــدهــا اس ـتــرات ـي ـج ـيــا ب ـمــا يـعــود
بالنفع على البنك بشكل خاص ،وعلى
ً
البالد عموما.
ويــدعــم الـبـنــك رؤي ــة الـكــويــت 2035
"كــويــت ج ــدي ــدة" ،ويـعـمــل مــع الجهات
المختلفة لتحقيقها على أرض الواقع.
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اقتصاد

• آل ثاني :مستمرون في تعزيز كفاءة األداء وطرح منتجات مبتكرة
• البابطين :فخورون بلقب «أسرع شبكة في الكويت» لعام 2021
أعـ ـلـ ـن ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ــوط ـن ـي ــة
لالتصاالت المتنقلة (Ooredoo
 ش .م .ك .ع) (الرمز في شريطبورصة الكويت،)OOREDOO :
أ م ــس ،نتائجها ا لـمــا لـيــة لفترة
األشهر التسعة المنتهية في 30
سبتمبر الماضي.

األحداث ّ
المالية البارزة
• ارتفعت اإليرادات الموحدة
لتصل إلى  449مليون دينار في
فترة األشهر التسعة المنتهية
فــي  30سبتمبر  ،2021مقارنة
بـ  442مليونا لنفس الفترة من
عام .2020
ت ــأث ــرت اإلي ـ ـ ـ ــرادات بــالــدي ـنــار
ال ـ ـك ـ ــوي ـ ـت ـ ــي ب ـ ـش ـ ـكـ ــل إي ـ ـجـ ــابـ ــي
بــالـتـخـفـيــف الـتــدريـجــي للقيود
في الكويت والنمو الصحي في

تونس واإليــرادات ربع السنوية
القياسية في فلسطين واألرقــام
ال ـق ــوي ــة ف ــي الـ ـج ــزائ ــر بــالـعـمـلــة
المحلية.
• ارتفع الدخل قبل احتساب
الفوائد والضرائب واالستهالك
واإلطفاء بنسبة  6بالمئة ،لتصل
إلى  161مليونا في فترة األشهر
التسعة المنتهية في  30سبتمبر
 ،2021م ـقــارنــة ب ـ ـ  152مـلـيــونــا
لنفس الفترة من عام .2020
• انـخـفـضــت ق ــاع ــدة الـعـمــاء
الموحدة بنسبة  5بالمئة لتصل
إلى  23.9مليونا في نهاية فترة
األشهر التسعة المنتهية في 30
سبتمبر  ،2021مـقــارنــة ب ـ 25.3
مليونا في الفترة نفسها من سنة
 ،2020ويعود ذلك بشكل رئيسي
إلــى تغيير منهجية اإلبــاغ عن
قاعدة العمالء في تونس.

• بـلــغ صــافــي ال ــرب ــح الـعــائــد
إلى الشركة الوطنية لالتصاالت
المتنقلة  13.4مليون دينار في
فترة األشهر التسعة المنتهية
في  30سبتمبر  ،2021وهــو ما
ً
ً
يـمـثــل ن ـم ــوا ق ــوي ــا بـنـسـبــة 129
بــالـمـئــة ،م ـقــارنــة بـ ـ  5.9ماليين
ديـ ـن ــار ل ـن ـفــس ال ـف ـت ــرة م ــن ع ــام
ً
 ،2020حيث استمد دعما قويا
ّ
تحسن اإليرادات التشغيلية
من
والمالية من  Ooredooالكويت
و Ooredooالجزائر وOoredoo
تونس و Ooredooفلسطين و
 Ooredooالمالديف.
• ب ـل ـغــت األربـ ـ ـ ــاح ال ـم ــوح ــدة
ً
للسهم ال ــواح ــد  26.8فـلـســا في
فترة األشهر التسعة المنتهية
في  30سبتمبر  ،2021مقارنة بـ
ً
 11.7فلسا للسهم الواحد لنفس
الفترة من عام .2020
وفـ ــي تـعـلـيـقــه ع ـلــى الـنـتــائــج
الـ ـم ــالـ ـي ــة ،ق ـ ــال رئـ ـي ــس مـجـلــس
اإلدارة الشيخ محمد بن عبدالله
آل ثــانــي" :يـســرنــي أن أعـلــن عن
تحقيق مجموعة إيجابية للغاية
من النتائج خالل األشهر التسعة
األو ل ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن سـ ـن ــة  ،2021مــع
ُّ
تحسن نشاط السوق
استمرار
نـتـيـجــة لـلـتـخـفـيــف ال ـتــدري ـجــي
للقيود التي استوجبتها ظروف
ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا ف ــي ع ـ ــدد مــن
أس ــواقـ ـن ــا األسـ ــاس ـ ـيـ ــة .سـجـلــت
اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات الـ ـم ــوح ــدة ارت ـف ــاع ــا
بسيطا لتصل إلى  449مليونا
مقارنة بـ  442مليونا في الفترة
ذات ـ ـهـ ــا مـ ــن الـ ـسـ ـن ــة ال ـم ــاض ـي ــة،
مــع تـحـ ّـســن هــامــش الــدخــل قبل
اح ـت ـس ــاب ال ـف ــوائ ــد وال ـض ــرائ ــب
واالس ـت ـه ــاك واإلطـ ـف ــاء ،وال ــذي
بلغ  36بالمئة ،على ا لــر غــم من
اسـتـمــرار الـتـحــديــات المرتبطة
بالجائحة.
في الكويت ،ارتفع الدخل قبل
اح ـت ـس ــاب ال ـف ــوائ ــد وال ـض ــرائ ــب
واالستهالك واإلطفاء بنسبة 14
بالمئة نتيجة الستمرار تركيزنا
على تحسين كفاءة التكلفة ،إلى
جانب ما حظي به هذا المؤشر

«ضمان» و«رعاية المعوقين» توقعان اتفاقية
لتقديم الخدمات الصحية لذوي اإلعاقة
وق ـ ـعـ ــت شـ ــركـ ــة م ـس ـت ـش ـف ـيــات
الـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــان ال ـ ـص ـ ـحـ ــي (ض ـ ـم ـ ــان)
ات ـف ــاق ـي ــة ت ـ ـعـ ــاون مـ ــع الـجـمـعـيــة
الكويتية لرعاية المعوقين لتقديم
خدمات الرعاية الصحية األولية
لــأش ـخــاص م ــن ذوي اإلع ــاق ــات
الشديدة التابعين لوحدة الرعاية
المتكاملة في مقر الجمعية.
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
فـ ــي ش ــرك ــة ضـ ـم ــان ث ــام ــر ع ــرب
إن اتـفــاقـيــة ال ـت ـعــاون ع ـب ــارة عن
ش ــراك ــة تــأتــي ف ــي س ـيــاق حــرص
الـ ـش ــرك ــة ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر ال ــرع ــاي ــة
ال ـص ـح ـي ــة ع ــال ـي ــة الـ ـ ـج ـ ــودة لـكــل
ش ــرائ ــح الـمـجـتـمــع ،ان ـطــاقــا من
رؤيـ ـتـ ـه ــا ل ـ ــدوره ـ ــا الـ ـش ــام ــل مــن
نــاحـيــة الـمـســؤولـيــة المجتمعية
واهتمامها ب ــذوي االحتياجات
ال ـخ ــاص ــة ،بــاع ـت ـبــارهــم ج ـ ــزءا ال
يتجزأ من المجتمع ضمن رؤية
كويت جديدة .2035
وأضاف عرب أن شركة ضمان
سـتـقــدم بـمــوجــب ه ــذه االتـفــاقـيــة
خ ــدم ــات رع ــاي ــة ط ـب ـيــة ف ــي مـقــر
الجمعية ،تتضمن الفحوصات
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة وم ـ ــراج ـ ـع ـ ــة الـ ـ ـح ـ ــاالت
ال ـمــرض ـيــة وال ـ ــزي ـ ــارات ال ــدوري ــة
واستشارات طب األسنان وتقديم

جانب من توقيع االتفاقية
ب ــرام ــج ت ــدري ــب لـلـمـمــرضـيــن في
ال ـج ـم ـع ـيــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى تـنـظـيــم
مـحــاضــرات تــوعـيــة مشتركة مع
الجمعية.
وأش ــار إل ــى أن "ض ـمــان" تنفذ
ع ـ ـ ــددا مـ ــن بـ ــرامـ ــج ال ـم ـس ــؤول ـي ــة
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة لـ ـفـ ـئ ــات م ـخـتـل ـفــة
ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ،ت ـن ـف ـيــذا لـهــدفـهــا
المتمثل في رفع مؤشرات الرعاية
الـصـحـيــة ،عـبــر تشجيع الصحة
الــوقــائ ـيــة وال ـتــوع ـيــة بأهميتها

وش ـ ــروط ـ ـه ـ ــا ومـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــاتـ ـه ــا،
خصوصا مع كون هذه الجهود
المجتمعية ضمن معايير الرعاية
الصحية ذات المستوى العالمي
م ــن الـلـجـنــة ال ــدول ـي ــة الـمـشـتــركــة
( ،)JCIالتي تطبقها شركة ضمان
في مختلف المجاالت.
مــن جــانـبـهــا ،أعــربــت الـمــديــرة
العامة للجمعية الكويتية لرعاية
المعوقين د .إلهام الحمدان عن
شكرها وامتنانها لهذه المبادرة

مع شركة ضمان ،الجهة الرائدة
ف ـ ــي تـ ـق ــدي ــم خ ـ ــدم ـ ــات ال ــرع ــاي ــة
الصحية ،والـتــي تعبر عــن مدى
التزامها بمسؤوليتها ودورهــا
ال ـم ـج ـت ـم ـعــي ،م ـض ـي ـفــة أنـ ــه عـلــى
م ـ ــدار  50ع ــام ــا ت ـق ــوم الـجـمـعـيــة
بتوفير خدمات الرعاية الصحية
والتعليمية والتأهيلية المتكاملة
لألبناء من ذوي اإلعاقة من جميع
الجنسيات ومن دون مقابل.

مركز الحمراء للتسوق يفتتح متاجر جديدة
ض ـم ــن إطـ ـ ــار س ـع ـيــه ال ــدائ ــم
ل ـت ـل ـب ـي ــة مـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات ع ـم ــائ ــه
الـ ـي ــومـ ـي ــة وم ـن ـح ـه ــم خـ ـيـ ــارات
تـ ـس ـ ّـوق إض ــاف ـي ــة م ــن ع ــام ــات
تجارية إقليمية ودولية راقية،
أع ـلــن مــركــز ال ـح ـمــراء لـلـتـسـ ّـوق
افتتاح  6متاجر جديدة تندرج
ضمن فئات األطعمة والمقاهي،
فـضــا عــن األزيـ ــاء والـعـطــورات
وال ـت ـج ـم ـيــل ،م ـمــا يــؤكــد ال ـتــزام
المركز بمواصلة تعزيز تجارب
ّ
زواره من خــال تقديم عروض
جـ ــديـ ــدة ومـ ـمـ ـي ــزة ع ـب ــر إحـ ــدى
الوجهات المفضلة في الكويت.
وتستعد المتاجر الجديدة،
وه ـ ــي م ــرك ــز س ـل ـط ــان Sultan
 Centerوزاهي  Zahiواألسطورة
لبيع األزياء النسائية والرجالية
 Al Ostouraومطعم أوبن فليم
كيتشن  ،OFKإضافة إلى مركز
دكار  Decaarللتجميل ،ومقهى
لـيــف ال ي ــف  ،Live Lifeلتوفير
ب ــاق ــة م ـت ـنــوعــة م ــن الـمـنـتـجــات
والمأكوالت واألزيــاء المتنوعة
والمميزة لجميع أفراد العائلة.

فـ ـم ــن خ ـ ـ ــال ّ إض ـ ــاف ـ ــة م ــرك ــز
سلطان سيتسنى للزوار شراء
المواد الغذائية واالستهالكية
ك ــال ـل ـح ــوم واألج ـ ـب ـ ــان ،إض ــاف ــة
إلى االحتياجات المنزلية مثل
اإلل ـك ـتــرون ـيــات والـكـهــربــائـيــات
واألواني ،وغيرها من المنتجات
المحلية والمستوردة من جميع
أنحاء العالم.
أما معطرات المنزل والعطور
ف ـه ــم ع ـل ــى م ــوع ــد مـ ــع اف ـت ـت ــاح
متجر زاه ــي ،ال ــذي سيقدم من

خ ــال مــركــز ال ـح ـمــراء للتسوق
تشكيالت واسـعــة مــن الــروائــح
المتميزة ا لـتــي تناسب جميع
األذواق ،وإضافة إلى ذلك متجر
األس ـ ـطـ ــورة ،ال ـ ــذي ي ـع ـ ّـد مــركــزا
ي ـل ـت ـقــي ف ـي ــه الـ ـش ــرق ب ــال ـغ ــرب،
بمنزلة بــوابــة لعشاق التسوق
وال ـعــامــات الـتـجــاريــة الــراقـيــة،
مثل موسكينو وكلوي وإميليو
ب ــوت ـش ــي ودري ـ ـ ـ ــس فـ ـ ــان ن ــوت ــن
م ــن شـ ــراء ال ـمــابــس واألح ــذي ــة
والـ ـحـ ـق ــائ ــب واإلكـ ـ ـسـ ـ ـس ـ ــوارات

م ــن ع ــام ــات ت ـجــاريــة مـتـعــددة
وراقية لشراء المالبس واألحذية
والحقائب واإلكـسـســوارات من
ماركات عالمية ال حصر لها.
وم ــع ت ــواف ــر خـ ـي ــارات طـعــام
عـ ــديـ ــدة ومـ ـتـ ـن ــوع ــة فـ ــي م ــرك ــز
الـ ـحـ ـم ــراء ل ـل ـت ـس ــوق ،سـيـتـمـكــن
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء م ـ ــن خ ـ ـ ــوض ت ـج ــرب ــة
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ل ـ ـ ـ ــدى م ـ ـط ـ ـعـ ــم أوب ـ ـ ــن
فليم كيتشن  OFKا ل ــذي يقدم
أصناف الطعام الشهية بلمسة
عــال ـم ـيــة ،م ــع ت ـجــربــة الـمـطـبــخ
المفتوح والطهي بلهب النيران
المشتعلة ،كما يجدر اإلشــارة
إل ــى أن تـحـضـيــر األط ـب ــاق يتم
بأجود المنتجات المنتقاة من
أفضل المصادر العالمية.
وي ـ ـم ـ ـكـ ــن ل ـم ـح ـب ــي الـ ـفـ ـط ــور
والحلويات والقهوة المختصة
ّ
الـتـمــتــع بــاألص ـنــاف الـمـتـعــددة
ّ
سيقد مها مطعم ومقهى
التي
لـ ـي ــف ال يـ ـ ــف  ،Live Lifeمـثــل
الـ ـسـ ـن ــدويـ ـتـ ـش ــات والـ ـك ــوكـ ـي ــز
والـ ـ ـعـ ـ ـص ـ ــائ ـ ــر والـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروب ـ ــات
الساخنة.

المهم من دعم إضافي من خالل
أجـنـتــدتـنــا المتعلقة بــالـتـحـ ّـول
الرقمي.

التزام تام
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـ ـش ــرك ــة Ooredoo
الكويت عبدالعزيز البابطين "لم
يـكــن لـ ــأداء ال ـق ــوي لـ ـ Ooredoo
ال ـك ــوي ــت خ ــال األش ـه ــر الـتـسـعــة
األولــى من سنة  2021أن يتحقق
لوال االلتزام التام والعمل المضني
لكل فرد في عائلة ."Ooredoo
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـب ــابـ ـطـ ـي ــن" :ش ـه ــد
األداء ا لـمـ ـ ـ ــا لــي والتـ ــشغـ ـ ـيـ ــلي
لـ ـ  Ooredooن ـم ـ ًـوا ك ـب ـيـ ًـرا خــال
األشـهــر التسعة األول ــى مــن سنة
 ،2021ونحن ممتنون الستجابة
العمالء وإقبالهم على المنتجات
والعروض المبتكرة التي طرحت
عبر جميع قنوات البيع التابعة
للشركة".
وذك ـ ـ ـ ـ ــر" :ل ـ ـقـ ــد ح ــرصـ ـن ــا ع ـلــى
ال ـت ــرك ـي ــزع ـل ــى أهـ ـ ـ ـ ــداف ال ـش ــرك ــة
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،مـ ــع الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
الـ ـم ــرون ــة فـ ــي الـ ـتـ ـح ــول ال ــرق ـم ــي
ً
مدفوعا باستراتيجيتنا
والريادة
الــواضـحــة والــرؤيــة الـثــاقـبــة .كما
اس ـت ـث ـم ــرن ــا ب ـن ـج ــاح ف ــي الـبـنـيــة
ال ـت ـح ـت ـيــة ل ـش ـب ـك ـت ـنــا ،وواص ـل ـن ــا
االستثمار في الكفاءات الشبابية
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ب ــال ـش ــرك ــة ،وت ـ ّـوج ـن ــا
ه ــذه اإلن ـ ـجـ ــازات ك ــاف ــة بـحـصــول
 Ooredooالكويت على لقب أسرع
شبكة في الكويت لعام ."2021

نظرة على العمليات
و ي ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــن ت ـ ـل ـ ـخ ـ ـيـ ــص األداء
التشغيلي لـلمجموعة على النحو
التالي:

عمليات  - Ooredooالكويت
تــأثــرت األداء بشكل ع ــام في
 Ooredooالكويت نتيجة تأثير
الـجــائـحــة وم ــا تبعها مــن تأثر

محمد بن عبدالله آل ثاني
ال ـت ـع ــداد ال ـس ـكــانــي الـمـتـنــاقــص
خ ــال ع ــام  .2021وع ـلــى الــرغــم
مـ ــن ذل ـ ـ ــك ،وعـ ـل ــى ضـ ـ ــوء ال ــرف ــع
ال ـت ــدري ـج ــي لـ ـض ــواب ــط ال ـس ـفــر،
التي صاحبها استقرار أسعار
النفط؛ شهد الـتـعــداد السكاني
ارتفاعا طفيفا.
ونتيجة لذلك ،شهدت الشركة
ارتفاعا طفيفا في األرباح بواقع
 155.7مليون دينار خالل األشهر
التسعة المنتهية في  30سبتمبر
 ،2021في حين ارتفع الدخل قبل
الفوائد والضرائب واالستهالك
واإلط ـ ـفـ ــاء ب ـن ـس ـبــة  14بــال ـم ـئــة،
مـمــا ســاهــم فــي تـحـ ّـســن هامش
الــدخــل قبل الـفــوائــد والضرائب
واالستهالك واإلطفاء بنسبة 30
بالمئة ،بزيادة بلغت  26بالمئة،
مقارنة بالفترة نفسها من العام
الماضي.
وع ـ ــززت  Ooredooالـكــويــت
مـ ــن ش ـب ـك ــة الـ ـجـ ـي ــل الـ ـخ ــام ــس،
وتــوسـعــت رقـعـتـهــا خ ــال نفس
المدة ،في حين تواصل الشركة
جـ ـ ـه ـ ــوده ـ ــا والـ ـ ـت ـ ــزامـ ـ ـه ـ ــا ن ـحــو
عمالئها بمنحهم أكثر الخدمات
والمنتجات ابتكارا ،عالوة على
تعزيز تجربتهم ا لــر قـمـيــة .وقد
أث ـم ــرت ت ـلــك ال ـج ـهــود بـحـصــول
 Ooredooالكويت على الجائزة
ال ــذه ـب ـي ــة ألفـ ـض ــل ت ـط ـب ـيــق مــن
جوائز ستيفي العالمية ،وذلك
تـ ـك ــريـ ـم ــا ل ـل ـت ـط ـب ـي ــق ال ـم ـب ـت ـكــر
" ."MyOoredooفيما حظيت في
نفس الوقت بالجائزة البرونزية
ألف ـ ـضـ ــل بـ ــرنـ ــامـ ــج ل ـم ـت ـطــوعــي

عبدالعزيز البابطين
الـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة لـعــام
.2021

 – Ooredooتونس
ارت ـف ـع ــت اإليـ ـ ـ ـ ــرادات بـنـسـبــة 6
بالمئة ،لتصل إلــى  100.6مليون
دينار ،مقارنة ب ـ  94.7مليونا لفترة
األشهر التسعة ذاتها من عام .2020
وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد
والضرائب واالستهالك واإلطفاء
إلـ ــى  42.3م ـل ـي ــون ــا .وان ـخ ـف ـضــت
قاعدة عمالء  Ooredooتونس إلى
 7.2ماليين عميل ،بسبب تغيير
منهجية إبــاغ  Ooredooتونس
عــن قــاعــدة عـمــاء الــدفــع المسبق
من تعريف دورة الحياة األصلي
إلى تعريف نشاط الشبكة خالل 90
ً
للتوافق مع منهجية مشتركة
يوما
ّ
عـبــر مـشــغـلــي ال ـهــاتــف الـمـحـمــول
ّ
التغير
داخل الدولة .وقد أدى هذا
إلــى انخفاض فــي قــاعــدة العمالء
ّ
المبلغ عنها بحوالي  1.6مليون
مــن دون أي تأثيرعلى البيانات
المالية المعلنة.

 – Ooredooالجزائر
سـجـلــت األعـ ـم ــال ف ــي ال ـجــزائــر
أرقـ ـ ـ ًـامـ ـ ــا قـ ــويـ ــة ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
اسـتـمــرار انخفاض قيمة الدينار
الجزائري ،الذي انخفض بنسبة 9
بالمئة على أساس سنوي .وبلغت
اإلي ــرادات  140.9مليون دينار في
فترة األشهر التسعة المنتهية في
 30سبتمبر .2021

وقد ارتفعت اإليــرادات بالعملة
المحلية بنسبة  8بالمئة ،وارتفع
الـ ــدخـ ــل ق ـب ــل احـ ـتـ ـس ــاب ال ـف ــوائ ــد
والضرائب واالستهالك واإلطفاء
بنسبة  4بالمئة ،لتصل إلى 50.3
مـلـيــونــا ،م ـقــارنــة بـ ـ  48.5مليونا
لـفـتــرة األش ـهــر التسعة ذات ـهــا من
عام  .2020وارتفعت قاعدة عمالء
 Ooredooالجزائر بنسبة  3بالمئة،
ل ـت ـصــل إلـ ــى  12.7م ـل ـيــون عميل
مقارنة بـ  12.3مليونا لنفس الفترة
من عام .2020

 - Ooredooفلسطين
ارتـفـعــت اإلي ـ ــرادات بنسبة 11
بالمئة ،لتصل إلــى  25.6مليونا
في فترة األشهر التسعة المنتهية
ف ــي  30سـبـتـمـبــر  ،2021مـقــارنــة
بـ  23.1مليونا لنفس الفترة من
عام .2020

 – Ooredooالمالديف
سجلت  Ooredooالمالديف
انخفاضا في اإليــرادات بنسبة 2
بالمئة ،لتصل إ لــى  25.7مليون
دي ـنــار فــي فـتــرة األش ـهــر التسعة
المنتهية في  30سبتمبر ،2021
م ـق ــارن ــة ب ـ ـ  26.3م ـل ـيــونــا لنفس
ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة م ـ ــن ع ـ ـ ــام  .2020وب ـل ــغ
ال ــدخ ــل ق ـب ــل اح ـت ـس ــاب ال ـف ــوائ ــد
والضرائب واالستهالك واإلطفاء
 13.1مـلـيــونــا .وت ـقـ ّـدم Ooredoo
ال ـمــالــديــف اآلن خــدمــاتـهــا لنحو
 363ألف عميل.
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«زين» تفوز بـ  3جوائز في إنجازات األعمال

وجهة نظر

من « »SAMENA Councilو«»MEA Business
ُ
توجت مجموعة زين في
ثالث فئات معتمدة من جانب
مجلس سامينا لالتصاالت-
وهو تحالف شركات
االتصاالت الذي يغطي ثالث
مناطق جغرافية واسعة من
العالم (جنوب آسيا والشرق
األوسط وشمال أفريقيا)-
وهي :الريادة في مجال
التقنيات الجديدة؛ التحالفات
والشراكات في مجاالت
االبتكار؛ والمنتجات والخدمات
الرائدة.

منحت مجلة  MEA Businessومجلس
سامينا لالتصاالت مجموعة زين ثالث
جوائز في مجال "إنجازات األعمال" في
الـحـفــل ال ـس ـنــوي الـ ــذي عـقــدتــه ف ــي دبــي
ً
أخـ ـي ــرا عـلــى هــامــش فـعــالـيــات مـعــرض
"جيتكس" .2021
ُ
وت ــوج ــت مـجـمــوعــة زي ــن ف ــي ثــاث
فـ ـئ ــات م ـع ـت ـم ــدة مـ ــن ج ــان ــب مـجـلــس
ســامـيـنــا ل ــات ـص ــاالت -وهـ ــو تحالف
ش ـ ــرك ـ ــات االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت الـ ـ ـ ــذي يـغـطــي
ثـ ــاث م ـنــاطــق ج ـغــراف ـيــة واس ـع ــة من
العالم (جنوب آسيا والشرق األوسط
وش ـمــال أفــريـقـيــا) -وه ــي :ال ــري ــادة في
مجال التقنيات الجديدة؛ التحالفات
وال ـ ـشـ ــراكـ ــات ف ــي مـ ـج ــاالت االب ـت ـك ــار؛
والمنتجات والخدمات الرائدة.
ُ
ً
وتعد هذه الجوائز الثالث جــزءا من
برنامج الـجــوائــز السنوي ال ــذي تطلقه
ال ــدوري ــة الــدولـيــة  MEAفــي الـعــديــد من
قطاعات التقنيات الحديثة ،بهدف تسليط
ال ـضــوء عـلــى اإلن ـج ــازات التكنولوجية
المهمة على مستوى أسواق المنطقة.
وقـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـش ــؤون
التكنولوجيا فــي مجموعة زيــن نــواف
الغربللي " ،تحرص الشركة على أن يكون
االبتكار في صميم أعمالها التشغيلية
والـ ـتـ ـج ــاري ــة ،إذ ت ـ ــرى ف ــي االبـ ـتـ ـك ــارات
التكنولوجية الفرص التي تخدم توجهات
استراتيجية أعمالها  4Sightفي التحول
إلى مزود خدمات رقمي".
وأوض ــح الغربللي أن ه ــذه الجوائز
الثالث تبرز اإلنجازات التي قامت بها زين
خالل هذه الفترة في أكثر من مجال ،كما
تبرز جهود المجموعة في قطاعات النمو
الجديدة في مجاالت االبتكارات الرقمية.
وتابع" :نحن من أشد المؤيدين لقوة
الـشــراكــات والتحالفات االستراتيجية،
ون ــؤم ــن ب ــأن الـعـمــل م ــع ال ـك ـيــانــات ذات
التفكير المماثل لتوجهات خطط أعمالنا
ي ـسـ ِّـرع مــن تحقيق رؤيـتـنــا المشتركة،
وي ــزود عـمــاء نــا بأفضل الـخــدمــات في
إطـ ــار زم ـنــي س ــري ــع ،ل ــذا سـنـسـعــى إلــى

دروس مستفادة
من المطور إيفر غراند
عماد حيدر *

نواف الغربللي وعبد الرحمن المفدى

وليد الخشتي وريان التركي
مواصلة العمل بأعلى مستويات الكفاءة
التشغيلية ،مع االستمرار في تقديم أفضل
العروض والنتائج لكافة شركائنا".

جائزة الـ 5G
منحت مجلة  MEA Businessزيــن
الجائزة األولى في فئة الريادة في مجال
ً
التقنيات الجديدة ،تقديرا للنشر الريادي
اإلقليمي لتقنيات الجيل الخامس التي
قامت بها المجموعة في أسواق :الكويت،
ً
والسعودية ثــم فــي البحرين الحـقــا ،إذ
كانت زين من أوائل المشغلين المتبنين
لنشر تقنيات الجيل الخامس في أسواق
الشرق األوسط.
إذ أعلنت المجموعة في مايو من العام
 2019أن شبكة الجيل الخامس الخاصة
ً
بها فــي الكويت جــاهــزة تماما إلطــاق
ً
خدماتها تجاريا ،وفي أكتوبر من نفس
العام ،أطلقت شركة زين السعودية أكبر
شبكة جيل خامس على مستوى المنطقة
فــي ذلــك الــوقــت ،وثــالــث أكـبــر شبكة في
ً
العالم ،والحقا في شهر نوفمبر من عام
 ،2019أعلنت زيــن عن سبق دولــي آخر
على صعيد الجيل الخامس ،إذ أطلقت
شركتيها في الكويت والسعودية بنجاح

خدمة التجوال عبر الجيل الخامس على
مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا ،مع سرعات تحميل تصل إلى
 500ميغابت في الثانية ،إذ أتاحت اتفاقية
ً
تجوال الجيل الخامس فرصا ال حصر
لها لتعزيز تجربة االتصاالت المتنقلة
لعمالء زين في المنطقة.
وأوضـحــت زيــن أن تطوير الشبكات
بإطالق قدرات وإمكانات الجيل الخامس
ي ـع ــد م ــرح ـل ــة م ـه ـمــة ل ـه ــا ع ـل ــى صعيد
عملياتها التشغيلية ،إذ تمكنها من
تقديم منتجات وخدمات فريدة في قطاع
مشاريع األعمال ،والمدن الذكية ،وإنترنت
األشياء ،IoTواكتشاف بيئات األعمال التي
ستوفرها هذه التقنية المتطورة ،حيث
تسعى زين إلى تعزيز تجربة العمالء من
خالل اعتماد الحلول والمناهج الرئيسية
لـتـحـقـيــق أف ـض ــل ت ـجــربــة لـلـمـسـتـخــدم،
وتعزيز النفقات الرأسمالية الذكية.
وجاء إطالق شبكات الجيل الخامس
بالتزامن مع عملية التحوالت الرقمية
فــي الـعــديــد مــن ال ـم ـجــاالت ،المتوقع أن
ً
ً
تشكل مـحــورا مهما فــي تسريع عملية
ال ـن ـم ــو االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،ودع ـ ـ ــم عـمـلـيــات
الـ ـتـ ـب ــادل ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ،إذ س ـي ـك ــون لـهــا
دور ك ـب ـيــر فـ ــي ت ـط ــوي ــر قـ ـط ــاع تـقـنـيــة

المعلومات واالتصاالت ،وتنفيذ الخطط
االستراتيجية التي ستعتمد عليها الرؤى
االقتصادية.

 ..Zain Esportsجائزة التحالفات
فــازت زيــن بالجائزة الثانية في فئة
ً
التحالفات والشراكات االبتكارية تكريما
لتعاونها مــع شــركــة YaLLa Esports
وغيرها من الكيانات في المنطقة مثل
 Playheraفي السعودية و  AlHubفي
الكويت.

«تمام» السعودية ..جائزة المنتجات
منحت مجلة  MEA Businessالجائز
الثالثة لمجموعة زين في فئة المنتجات
وال ـخــدمــات ال ــرائ ــدة ،إذ حصلت شركة
تمام للتمويل (تـمــام) -ذراع شركة زين
ال ـس ـعــوديــة ف ــي الـتـكـنــولــوجـيــا الـمــالـيــة
ً
"فينتك" الجائزة تقديرا لشركة لجهودها
ف ــي زيـ ـ ـ ــادة م ـس ـت ــوى ال ـش ـم ــول ال ـمــالــي
فــي المملكة ،بما يتماشى مــع برنامج
تطوير القطاع الـمــالــي ،وهــو البرنامج
ً
ً
الذي يشكل جزءا أساسيا من خطة رؤية
المملكة .2030

المطور العقاري ،أو الشريك االسترتيجي ،مسميات مختلفة والغاية واحدة.
ً
نتفق جميعا عندما نبحث عن حلول مستدامة للقضية اإلسكانية وتشكيل
ّ
منظومة عقارية متكاملة ،أنه ال بد من وجود  3نقاط أساسية ،هي المطورون
العقاريون والتمويل المالي ومشاركة القطاع الخاص.
وكما نعلم فإن للمطور العقاري سلبيات وإيجابيات ،كما للتمويل العقاري
ومشاركة القطاع الخاص ،لكن كيف بإمكاننا أن نستفيد من تجارب اآلخرين
حين نستشهد بتجاربهم ،مثل المملكة العربية السعودية واإلمارات والصين
وغيرها من الدول؟
الهدف من دراسة هذه التجارب في الدول األخرى هو أال ال نقع في األخطاء
نفسها ،بما أنهم سبقونا فــي هــذا المجال ،وال نكررها مستقبال ،حتى ال
تستنفد الحكومة رصيدها من االعتذار بتكرار األخطاء نفسها.
وكما الحظنا لثاني أكبر مطور عقاري في الصين ،وما حصل للشركة
العمالقة من إفالس وديون متراكمة يجب أن نعتبر ونتعظ من هذا الحدث،
فعند االستعانة بالمطورين العقاريين يجب عدم السماح لهم ببيع الوحدات
السكنية على المخطط ،أو البيع تحت اإلنشاء ،وهذا ما حصل بالضبط
لـ "إيفر غراند" ،لعدم قدرتها على تسليم أكثر من مليون ونصف المليون
ً
وحدة سكنية تم بيعها على المخطط ،وال تستطيع الشركة حاليا اإليفاء
بتعهداتها.
ً
وكانت فكرة البيع على المخطط قد أثبتت فشلها في الكويت سابقا ومع
ً
أكبر مطور عالمي حاليا ،وحتى لو كان البيع بضمان حكومي ،فالضمان
ً
غير كاف ،ألن الدولة غير قادرة أساسا على بناء هذا الكم الهائل من الوحدات
السكنية ،ولو كانت قادرة لما استعانت بالمطور العقاري ،فمن األفضل أن
يتم البيع والتسليم بالمفتاح ،بعد االنتهاء من البناء بالكامل.
الكل يرغب في أفضل الحلول للقضية اإلسكانية ،ويدفع بهذا االتجاه ،لكن
ال بد من خطوط ُحمر قبل وعند التعاقد مع أي مطور عقاري ،مهما كانت
إنـجــازاتــه ،فالشركات الكبرى تحقق نجاحات بــاهــرة ،ثــم تتهاوى وتفلس
بسرعة البرق ،وهذا حصل مع "إيفر غراند" ،بسبب نقص ّ الرقابة الحكومية
على الشركات عند تنفيذ المشروع ،وسوء اإلدارة ،وتدخل السياسة ،لذلك
ً
ّ
األولي على عقد المطور
يجب التأكد من المالءة المالية نقدا عند التوقيع
العقاري للمشروع.
قد ال يكون حجم الشركة وخبراتها كافيين إلنهاء وتسليم المشروع ،وكذلك
إذا تعدت مديونية المطور  60في المئة من حجم أصوله ال يجب التعاقد معه،
حتى لو كان شركة عمالقة ،فالمثل يقول "الذكي هو َمن يستفيد من تجارب
اآلخرين ،والغبي َمن يتعلم من تجاربه الخاصة".
* نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار

ً
ً
« »solutions by stcتطلق عرضا جديدا لدعم الشركات تحت شعار «وياك»
أ ع ـل ـن ــت ش ــر ك ــة ، solutions by stc
ذراع ش ــر ك ــة اال ت ـ ـصـ ــاالت ا ل ـكــو ي ـت ـيــة stc
المتخصصة بتوفير خدمات الشركات،
إطالق عرض جديد للعمالء من أصحاب
ا لـمـشــار يــع الصغيرة والمتوسطة تحت
م ـظ ـلــة مـ ـب ــادرة "وي ـ ـ ــاك" ل ــدع ــم ال ـشــركــات
والمشاريع الوطنية.
وقـ ــالـ ــت الـ ـش ــرك ــة ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،إن ه ــذا
ً
الـ ـ ـع ـ ــرض يـ ــأتـ ــي اس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــاال لـ ـلـ ـمـ ـب ــادرة
الـمـجـتـمـعـيــة ال ـتــي أطـلـقـتـهــا  stcالـشـهــر
الماضي "و ي ــاك" ،بهدف تمكين التحول
ال ــرقـ ـم ــي ودع ـ ـ ــم الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرات ال ـم ـب ـت ـك ــرة
والمشاريع المتجددة.
و ب ـ ـص ـ ـف ـ ـت ـ ـهـ ــا ذراع  stcل ـ ـخـ ــد مـ ــات
ا لـ ـش ــر ك ــات ،أ ع ـل ـن ــت solutions by stc
ً
عروضا متميزة لعمالئها من الشركات
والمشاريع المتوسطة والصغيرة على
خدمات االتصال ومنتجات تكنولوجيا

المعلومات وخدمات االتصال المتنقل،
فــي إ طــار سعيها ا لــدا ئــم مــن أ جــل تعزيز
ب ــاق ــات ح ـل ــول ـه ــا وخ ــدم ــات ـه ــا لــات ـصــال
وت ــزوي ــد الـ ـس ــوق ب ــال ـع ــروض الـمـتـمـيــزة
الجديدة لجذب المزيد من العمالء.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ي ـم ـك ــن ل ـل ـش ــرك ــات
ال ـص ـغ ـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة اآلن االس ـت ـفــادة
مــن ع ــروض  solutions by stcمــن خــال
االشتراك في خدمات االتصال واالنترنت
وحـلــول خــدمــات تكنولوجيا المعلومات
الـ ـسـ ـح ــابـ ـي ــة واألمـ ـ ـ ـ ــن الـ ـسـ ـيـ ـب ــران ــي ،م ـمــا
سيساعدهم في الحصول على بداية رائعة
ألعمالهم.
وعبر دخول عالم التكنولوجيا سيتمكن
أص ـح ــاب ال ـم ـشــاريــع م ــن رف ــع اإلن ـتــاج ـيــة
وتحقيق الكفاء ة التشغيلية ،السيما في
ظــل ال ـخــدمــات اإللـكـتــرونـيــة والتطبيقات
والحلول المتنوعة ،التي توفرها الشركة

ب ـم ــا ي ـس ــاع ــده ــم ع ـل ــى خ ـف ــض ال ـت ـكــال ـيــف
التشغيلية.
فــي الـسـيــاق ،أش ــارت إلــى أن المشاريع
المشاركة ستحصل على عدد من األنشطة
ً
الترويجية وأيـضــا الفرصة على االطــاع
على الخدمات التي ستوفرها solutions
 by stcألصحاب األعمال ،ذراع شركة stc
المتخصصة بتوفير خــدمــات الـشــركــات،
إض ــاف ــة إل ــى فــرصــة ال ــوص ــول إل ــى قــاعــدة
كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن الـ ـعـ ـم ــاء ال ـم ـح ـت ـم ـل ـي ــن عـبــر
منصاتها التواصل االجتماعي الخاصة
بالشركة.
ً
وقالت الشركة ،إنــه "انطالقا من دورنــا
الـ ـحـ ـي ــوي فـ ــي دعـ ـ ــم االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـم ـح ـلــي
ومساعدة الشركات على مختلف احجامها
وتخصصاتها عبر اعتماد حلول تقنية
مبتكرة ومتجددة ،أطلقنا "ويــاك" لتعزيز
التحول الرقمي للشركات".

وأض ـ ــاف ـ ــت أن فـ ـك ــرة ال ـح ـم ـل ــة جـ ــاء ت
ً
انطالقا من هدف المبادرة التي أطلقتها
 stcوالتي تركز على الوقوف إلى جانب
الشركات في سبيل دعمها بما يجعلها
ً
قادرة على العودة الى العمل مجددا بعد
التحديات التي واجهتهم بسبب الوباء،
وم ــن هـنــا ج ــاء اس ــم "ويـ ــاك" ليصبح هو
عنوان المبادرة.
وي ـس ـت ـهــدف الـ ـع ــرض ال ـع ـم ــاء ال ـجــدد
الراغبين باالستفادة من مجموعة متنوعة
من الباقات ذات األسعار التنافسية مثل
خــدمــات االتـصــال والـخــدمــات الالسلكية
والـحـلــول السحابية واألم ــن السيبراني
وخـ ـ ــدمـ ـ ــات ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات،
ً
وباعتبارها شريكا لهم في رحلتهم نحو
النجاح ،تسعى  solutions by stcمن خالل
الـمـبــادرة إلــى توفير خــدمــات الــدعــم على
مدار الساعة طوال أيام األسبوع ،وتزويد

«الكويتية» تعلن التشغيل
إلى «باكو»

ش ــرك ــائ ـه ــا بــالــوســائــل
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـم ـ ـك ـ ـن ـ ـهـ ــم م ــن
تحقيق التحول الرقمي
ألعمالهم.
وقالت solutions by
 " :stcنـسـعــى جاهدين
ف ـ ــي س ـب ـي ــل م ــواص ـل ــة
ع ــروضـ ـن ــا ال ـم ـب ـت ـكــرة
والهادفة إلى تشجيع
ودعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات
الصغيرة والمتوسطة
لـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز أع ـ ـمـ ــال ـ ـهـ ــا
مـ ــن خـ ـ ــال ت ــزوي ــده ــم
بــالـخــدمــات والـحـلــول
بالتعاون من أكبر مــزودي الخدمات في
العالم".
هذا وكانت  stcأطلقت مبادرة مجتمعية
تحت شـعــار "وي ــاك" تـهــدف إلــى الــوقــوف

إ لــى جانب المشروعات الوطنية لعبور
المرحلة الحرجة الـتــي خلفتها كــورونــا
عبر الترويج لتلك المشاريع عبر منصات
التواصل االجتماعي الخاصة بالشركة.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

ف ــي إطـ ــار س ـع ـيـهــا ال ـم ـت ــواص ــل ل ـل ـع ــودة تــدري ـج ـيــا إلــى
ا لـتـشـغـيــل ا لـمـعـتــاد ،و تـقــد يــم خ ـيــارات مـتـنــو عــة لعمالئها
ال ـك ــرام ،أعـلـنــت شــركــة الـخـطــوط الـجــويــة الـكــويـتـيــة إع ــادة
تشغيل رحالتها التجارية المجدولة إلى مدينة باكو في
أذربيجان ،اعتبارا من  18نوفمبر  ،2021بواقع رحلتين
باألسبوع يومي األحد والخميس.
في هذا الصدد ،قال مدير دائرة العالقات العامة واإلعالم
فايز العنزي" :يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن عن
تشغيل رحالتها المباشرة إ لــى مدينة باكو ،ويأتي ذلك
فــي إ طــار حــرص ا لـخـطــوط الكويتية ا ل ــدؤوب على إ طــاق
وج ـهــات جــديــدة تـلـبــي مـتـطـلـبــات ركــابـهــا ال ـك ــرام ،وتـضــع
أمامهم خيارات وبدائل مختلفة ،خاصة أن وجهة باكو تعد
من الوجهات التي كثر اإلقبال عليها في اآلو نــة االخيرة
لما تحتويه من معالم سياحية وتاريخية غنية بالثقافات
المتنوعة ،فضال عن أجوائها المعتدلة طوال أيام العام".
وأضـ ــاف ال ـع ـنــزي" :ت ـس ـعــى ال ـخ ـطــوط الـكــويـتـيــة بشكل
م ـتــواصــل ال ــى خــدمــة عـمــائـهــا ال ـك ــرام ،وتــوف ـيــر كــل سبل
الراحة لهم أثناء سفرهم على متن طائراتها ،إضافة إلى
تقديم خدماتها لمسافريها األعزاء بشكل متكامل ،وتذليل
العقبات أمامهم بداية من حجز تذاكر السفر ،مرورا بدخول
مبنى الركاب ر قــم  4وإنهاء إ جــراء ات السفر ،و صــوال إلى
الصعود على الطائرة لالستمتاع بسفر مريح وآمن".
وتقدم بالشكر إلى الجهات الحكومية العاملة في مطار
الكويت ا لــدو لــي على جميع الجهود الملموسة ،وبذلها
قصارى جهدها لخدمة الوطن والمواطنين.

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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ّ
«بيتك» يوقع اتفاقية مع «الهالل األحمر» لدعم الجهود
األردن
في
واإلغاثية
المجتمعية
ً
ةديرجلا

•
العدد  / 4869األربعاء  27أكتوبر 2021م  21 /ربيع األول 1443هـ

economy@aljarida●com

اقتصاد

الرشود :المسؤولية االجتماعية ودعم العمل اإلنساني ضمن أولوياتنا ألكثر من  40عاما

عبدالوهاب الرشود خالل كلمته في حفل توقيع االتفاقية

االتفاقية تشمل
دعم مبادرات كسوة
الشتاء واإلغاثة
الطبية ومشاركة
أطباء كويتيين في
العمليات الجراحية
وتأمين الغذاء مدة
سنة

«بيتك»
ملتزم بدعم
المبادرات
االجتماعية
للجمعية
وجهودها
اإلغاثية التي
تعكس الوجه
المشرق
للكويت

الرشود

االتفاقية
تستهدف
برامج وأنشطة
إغاثية وطبية
لالجئين
السوريين
والفلسطينيين
واألسر
األردنية
المحتاجة

البرجس

ّ
وقع بيت التمويل الكويتي
(ب ـي ـتــك) ،اتـفــاقـيــة مــع جمعية
ال ـ ـ ـهـ ـ ــال األح ـ ـ ـمـ ـ ــر الـ ـك ــويـ ـت ــي
ل ـت ـن ـف ـي ــذ مـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع إغ ــاثـ ـي ــة
وطـبـيــة لــاجـئـيــن الـســوريـيــن
والـمـسـتـضـعـفـيــن ف ــي األردن
بــالـتـعــاون مــع الـهــال األحمر
األردنـ ـ ـ ـ ــي ،فـ ــي ت ــأك ـي ــد جــديــد
عـ ـ ـل ـ ــى ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة "ب ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــك" ف ــي
ّ
وتميز
المسؤولية االجتماعية
سـجـلــه ال ـحــافــل ب ــاإلن ـج ــازات
والمبادرات التي أرست مفهوم
ا لـكـفــاء ة فــي تحقيق التنمية
المجتمعية الشاملة.
ّ
ووقـ ـ ــع االت ـف ــاق ـي ــة الــرئ ـيــس
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــذي لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
ب ــالـ ـتـ ـكـ ـلـ ـي ــف ،ع ـ ـبـ ــدالـ ــوهـ ــاب
الـ ــرشـ ــود ،ف ــي ح ـفــل الـتــوقـيــع
ال ـ ـ ــذي أقـ ـي ــم فـ ــي م ـق ــر ال ـه ــال
األح ـ ـمـ ــر األردن ـ ـ ـ ــي فـ ــي ع ـ ّـم ــان
بحضور األمينة العامة للهالل
األحمر ،مها البرجس ،ومدير
اإلدارة القانونية د .مساعد
العنزي ،ورئيس الهالل األحمر
األردن ـ ـ ــي د .م ـح ـمــد ال ـحــديــد،
وذلك بحضور سفير الكويت
عبدالعزيز الديحاني.
وتـ ـشـ ـم ــل االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة دع ــم
مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرات كـ ـ ـس ـ ــوة ال ـ ـش ـ ـتـ ــاء،
واإلغ ــاث ــة الـطـبـيــة ،ومـشــاركــة
أطباء كويتيين في العمليات
ال ـج ــراح ـي ــة ،وت ــأم ـي ــن ال ـغ ــذاء
لمدة سنة ،الــى جانب إنشاء
عيادة ،وغير ذلــك من أنشطة
مجتمعية ضمن االتفاقية.
وخــال كلمته على هامش
حفل التوقيع ،أعــرب الرشود
عن سعادته بإطالق المبادرة
اإلن ـس ــان ـي ــة ال ـت ــي ت ــؤك ــد دور
"ب ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــك" ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة
االج ـت ـمــاع ـيــة ،وال ـت ــي تتعدى
حدود المكان والزمان.
وأضـ ـ ــاف الـ ــرشـ ــود :حــرص
"بـيـتــك" خ ــال مـسـيــرة امـتــدت
ألكـ ـث ــر م ــن  40س ـن ــة ع ـل ــى أن
يكون العمل اإلنساني وخدمة
المجتمع ضمن أولوياته ،كما
أن مبادرات اإلغاثة كانت وال
ت ــزال فــي م ـقـ ّـدمــة ه ــذا الـعـمــل،
والـيــوم نجدد مــع إطــاق هذا
المشروع اإلنساني من خالل
سـلـسـلــة م ــن ب ــرام ــج الـتـعــاون
المشترك المثمر مــع جمعية

من مبادرات االتفاقية

الرشود والبرجس في زيارة ألحد المراكز الطبية

ً
ومتسلما التكريم من محمد الحديد
...

من اليمين عبدالعزيز الديحاني ومها البرجس ومحمد الحديد والرشود

الرشود خالل قص شريط افتتاح عيادة إهداء من «بيتك»

توقيع االتفاقية
الهالل األحمر الكويتي ،والتي
ن ـط ـم ــح أن ت ـس ــاه ــم فـ ــي رف ــع
المعاناة عن المتضررين.
وأكد الرشود التزام "بيتك"
بدعم مبادرات "الهالل األحمر"
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة وجـ ـ ـه ـ ــوده ـ ــا
اإلغــاثـيــة الـتــي طالما عكست
الـ ـ ــوجـ ـ ــه الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــرق ل ـل ـك ــوي ــت
بتبنيها مشروعات إنسانية
واجتماعية تجاوزت الحدود
ال ـج ـغ ــراف ـي ــة لـ ــدولـ ــة ال ـكــويــت
لتصل الى بلدان وجغرافيات
أخ ــرى ،وهــو مــا عـهــده العالم
ع ــن ال ـك ــوي ــت وأه ـل ـه ــا ال ــذي ــن
ج ـ ـب ـ ـلـ ــوا ع ـ ـلـ ــى ف ـ ـعـ ــل الـ ـخـ ـي ــر
والعطاء ،الفتا إلى أن "الهالل
األحمر" تتمتع بسجل حافل
م ـ ــن اإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات ف ـ ــي ج ـه ــود
ال ـع ـمــل اإلن ـس ــان ــي وال ـب ــرام ــج
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة واإلغـ ـ ــاث ـ ـ ـيـ ـ ــة
المختلفة.
ّ
وثمن الرشود جهود جميع
من ساهموا في هذا المشروع،
متطلعا الى تحقيق المزيد من
اإلنجازات في هذا االطار.
ي ــذ ك ــر أن " ب ـي ـتــك" يضطلع
ب ـ ــدور رائ ـ ــد ف ــي ال ـم ـســؤول ـيــة
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة بـ ـمـ ـخـ ـتـ ـل ــف
ع ـ ـ ـنـ ـ ــاصـ ـ ــرهـ ـ ــا ض ـ ـ ـمـ ـ ــن أع ـ ـلـ ــى
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــايـ ـ ـي ـ ــر ،حـ ـ ـي ـ ــث سـ ــاهـ ــم
فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـمـ ـب ــادرات
الـمـجـتـمـعـيــة االسـتــراتـيـجـيــة
م ـ ـ ـثـ ـ ــل :سـ ـ ـ ـ ـ ــداد ّ مـ ــديـ ــون ـ ـيـ ــات
الغارمين المتعثرين بالتعاون
م ـ ـ ــع وزارة ا ل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدل ،ح ـي ــث
ت ـ ـجـ ــاوز ال ـم ـب ـل ــغ  20م ـل ـيــون

م ـ ـجـ ــال ذوي اال حـ ـتـ ـي ــا ج ــات
الخاصة ،ساهم "بيتك" بإنشاء
شاليهات لنزالء دور الرعاية
بمنطقة الــزور بتكلفة مليون
ديـ ـن ــار ع ـلــى م ـســاحــة  7آالف
متر مربع.
كـ ـم ــا أن لـ ـ ـ ـ " ب ـ ـي ـ ـتـ ــك" دورا
كبيرا في مساهمات مختلفة
ل ـم ــؤس ـس ــة الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـت ـقــدم
ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي ،ول ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج دعـ ــم
ال ـع ـمــالــة الــوط ـن ـيــة ،ولـمـعـهــد
ال ــدراس ــات المصرفية ،وغير
ذل ــك مــن م ـب ــادرات مجتمعية
م ـخ ـت ـل ـف ــة رسـ ـ ـخ ـ ــت الـ ـ ــريـ ـ ــادة
فـ ـ ــي الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة
المستدامة.

إشادات بدور «بيتك»
الرشود ضمن جولة لالطالع على سير عمل الهالل األحمر األردني
منه نحو 10
د يـنــار يستفيد ّ
آالف م ــدي ــن م ـت ـعــثــر .وكــذلــك
ال ـم ـس ــاه ـم ــة ب ـح ـص ــة ك ـب ـيــرة
ف ــي ص ـن ــدوق دع ــم الـمـســاعــي
ال ـح ـك ــوم ـي ــة واالحـ ـتـ ـي ــاج ــات
والتدابير العاجلة في مواجهة
أزمـ ــة ك ــورون ــا ،وال ـ ــذي بلغت
قيمته  10ماليين دينار ،كما
ً
ســاهــم "بيتك" مـنـفــردا بمبلغ
إضافي للصندوق.
وس ـ ـ ــاه ـ ـ ــم "بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك" ب ــدع ــم
ج ـم ـع ـيــة الـ ـه ــال األحـ ـم ــر فــي
توفير  40نقطة أمنية متنقلة
لخدمة السلطات األمنية في
المحاجر الصحية .كما دعم

«بيتك» دعم
جمعية الهالل
األحمر في توفير
 40نقطة أمنية
متنقلة لخدمة
السلطات األمنية
في المحاجر
الصحية

ج ـهــود وزارة الــداخ ـل ـيــة عبر
تقديم  30سيارة تخدم رجال
الداخلية والعاملين بالوزارة
أثـ ـن ــاء ت ــأدي ــة م ـهــام ـهــم تـجــاه
الدولة والمجتمع.
ّ
ووق ـ ــع "ب ـي ـتــك" م ــع "ال ـهــال
األحمر الكويتي" ،والمفوضية
الـ ـس ــامـ ـي ــة لـ ــأمـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
لشؤون الالجئين في الكويت
اتفاقية منحة بقيمة تبلغ 540
أل ــف دوالر تـهــدف ال ــى إغــاثــة
 3.794عــائ ـلــة م ــن الــاجـئـيــن
ال ــروه ـ ّي ـن ـغ ــا فـ ــي ب ـن ـغ ــادش.
كـمــا وق ــع "بـيـتــك" مــع جمعية
الهالل األحمر اتفاقية تعاون

يتم بموجبها إعادة تأسيس
وتجهيز دار األيتام في مدينة
الريحانية التركية بغية دعم
األطفال األيتام من الالجئين
السوريين.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام "بـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــك" ب ـ ـب ـ ـنـ ــاء
مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى عـ ـ ـ ــاج اإلدمـ ـ ـ ـ ــان
بـتـكـلـفــة  4.5مــاي ـيــن دي ـن ــار،
وتـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ّـرع إلن ـ ـ ـشـ ـ ــاء  15م ــرك ــز
إسـ ـع ــاف ل ـت ـعــزيــز الـمـنـظــومــة
ال ـط ـب ـي ــة ،ونـ ـج ــح فـ ــي إطـ ــاق
ح ـ ـم ـ ـلـ ــة عـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة
ّ
ل ـم ـك ــاف ـح ــة م ـ ـ ــرض الـ ـس ــك ــري
بـ ــال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون م ــع
منظمة السكر العالمية .وفي

استقبال الرشود في الهالل األحمر األردني

ً
مستمعا إلى أحد مسؤولي الهالل األحمر األردني
الرشود

جانب من مبادرات االتفاقية

من جهتهاّ ،
ثمنت البرجس
دور " ب ـ ـي ـ ـتـ ــك" ا ل ـم ـج ـت ـم ـ ّع ــي،
مبينة أن اال تـفــا قـيــة الموقعة
مـ ـ ـ ـ ــع "ب ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــك" ت ـ ـس ـ ـت ـ ـهـ ــدف
ب ـ ـ ــرام ـ ـ ــج وأنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة إغـ ــاث ـ ـيـ ــة
وطـبـيــة لــاجـئـيــن الـســوريـيــن
والـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـيـ ـي ــن واألسـ ـ ـ ــر
األردنية المحتاجة.
من جانبه ،أشاد د .الحديد
بـ ــدعـ ــم "ب ـ ـي ـ ـتـ ــك" ،م ـث ـم ـن ــا ه ــذه
المبادرة المجتمعية اإلنسانية.
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـفـ ـي ــر
الــديـحــانــي إن مـسـيــرة العمل
اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي ورحـ ـ ـل ـ ــة ال ـع ـط ــاء
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ت ـ ـ ـعـ ـ ــدان م ـس ــأل ــة
ت ـش ــارك ـي ــة م ــن ق ـب ــل مـخـتـلــف
مــؤس ـســات ال ــدول ــة الــرسـمـيــة
والشعبية إلى جانب القطاع
ال ـخــاص الـكــويـتــي المشهود
لـ ـ ــه ب ــالـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة وت ـن ـم ـي ــة
المجتمعات.

سلسلة من برامج
التعاون المشترك
المثمر مع جمعية
الهالل األحمر
الكويتي

« »The Wheel Of Timeيعرض في نوفمبر

للنجمة اإلنكليزية روزاموند بايك واإلسباني ألفارو مورتي

مشهد من المسلسل
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ك ـش ـفــت م ـن ـصــة أمـ ـ ــازون ال ـعــال ـم ـيــة ع ــن قــرب
انطالق مسلسل األكشن المنتظر The Wheel
 ،Of Timeا لـ ـ ـ ــذي يـ ـض ــم عـ ـ ـ ــددا م ـ ــن ا لـ ـنـ ـج ــوم
ال ـعــال ـم ـي ـيــن ،إلـ ــى ج ــان ــب ال ـن ـج ـمــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة
روزامــونــد بــايــك ،والـمـقــرر عــرضــه فــي نوفمبر
المقبل.
ونـ ـش ــرت ال ـص ـف ـحــة ال ــرس ـم ـي ــة ل ـل ـف ـي ـلــم ،عـبــر
"تويتر" ،لقطات جديدة للعمل المنتظر ،ظهر
ب ـهــا أبـ ـط ــال ال ـم ـس ـل ـســل ،وك ـش ـفــت ع ــن ان ـطــاق
عــرو ضــه فــي  19نوفمبر ،على أن تطرح باقي
ال ـح ـل ـق ــات ب ـش ـك ــل أسـ ـب ــوع ــي ك ــل ي ـ ــوم ج ـم ـعــة،
لينتهي عرضه في  24ديسمبر المقبل.
وكشفت صحيفة " "observerأن مسلسل The
 Wheel Of Timeهــو عـمــل درا م ــي فــا ن ـتــازي،
مبني عـلــى روا ي ــة تحمل نـفــس اال س ــم للكاتب
جـيـمــس أول ـي ـفــر ري ـج ـنــي الـ ــذي اس ـت ــوح ــاه من
أكـثــر الـكـتــب مـبـيـعــا لـلـكــاتـبــة روب ــرت غ ــوردان،
وتم بيع أكثر من  90مليون نسخة من الكتاب
ا لـ ــذي ي ـح ـمــل ع ـن ــوان ،The Wheel of Time
وتدور أحداث القصة في عالم ملحمي مترامي
األط ــراف ،حـيــث يــوجــد الـسـحــر ،وال ُيـسـمــح إال
لبعض النساء بالوصول إليه.
وتتبع القصة  ،Moiraineالتي تلعب دورها
روزاموند بايك ،وهي عضوة في منظمة قوية
تضم جميع النساء ،وتدعى  ،Aes Sedaiحتى
تقرر  Moiraineالشروع في رحلة خطيرة تمتد
عبر العالم مع  5شبان وشابات ،بعد أن تنبأ
أحدهم بأنه التنين الذي يولد من جديد ،والذي
إما سينقذ البشرية أو يدمرها.
و تـ ـس ــا ف ــر  Moiraineإ ل ـ ــى ق ــر ي ــة ص ـغ ـي ــرة،
حـ ـي ــث ت ـل ـت ـق ــي ب ـ ـشـ ــاب يـ ــد عـ ــى  ( Randجـ ـ ــوزا
س ـت ــرادوف ـس ـك ــي) ال ـ ــذي ت ـب ـيــن أنـ ــه الـ ـ ـ ــDragon
 ،Reborوهو الرجل الوحيد (في الوقت الحالي)
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جائزة «فيمينا» تكرم كالرا
دوبون وأحمد ألتان
ُمنحت جائزة "فيمينا" ،التي
تفتتح موسم التكريمات األدبية
فــي فرنسا ،إلــى ك ــارا دوب ــون -
مونو في فئة الرواية الفرنسية،
بينما حصل عليها التركي أحمد
ألتان في فئة الرواية األجنبية عن
ّ
قصة كتبها في السجن.
ونالت المحررة والصحافية
كــارا دوبــون  -مونو ( 48عاما)
هذه الجائزة التي تتميز بلجنة
تحكيم مؤلفة من نساء حصرا
عــن "ســادابـتـيــه" الـتــي تتمحور
حول طفل مصاب بإعاقة.
وق ــال ــت ال ـف ــائ ــزة ،ف ــي مؤتمر
صحافي" ،أه ــدي هــذه الجائزة
ل ـك ــل األش ـ ـخـ ــاص الـمـخـتـلـفـيــن
البالغ عددهم نحو  12مليونا
في فرنسا ،وإلى أسرهم وكل من
يتولون رعايتهم".
أمــا جائزة "فيمينا" للرواية
األجنبية فمنحت إل ــى التركي
أح ـم ــد ألـ ـت ــان ع ــن رواي ـ ــة "مـ ــدام
حياة" ،حيث يقع الراوي الشاب
فــي غ ــرام سـيــدة أكـبــر سنا منه

كالرا دوبون
"ليست جميلة في واقــع الحال،
لكنها تتميز بما هو أكثر جاذبية
من الجمال وتشع حيوية".
واف ـت ـت ـحــت ال ـج ــائ ــزة مــوســم
التكريمات األدب ـيــة الفرنسية،
وم ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر ان ـ ـطـ ــاق ج ــائ ــزة
األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة غ ــدا
و"غ ــون ـك ــور" و"رون ـ ـ ـ ــودو" ف ــي 3
(أ ف ب)
نوفمبر.

ا ل ــذي يمكنه ا سـتـخــدام ا لـسـحــر فــي ا لـعــا لــم ،ثم
يسافر مع العديد من رفاقه الشباب اآلخرين،
إ لـ ــى ج ــا ن ــب  ،Moiraineف ــي م ـح ــاو ل ــة إل ن ـق ــاذ
البشرية.
ي ــذ ك ــر أن "  "The Wheel of Timeحـصــل
بالفعل على ا لـضــوء األ خـضــر لموسم ثــان له،
حتى قبل انطالق الموسم األول ،كما ستحصل
سلسلة الروايات هذه على ثالثية أفالم يطلق
عليها  ،Age of Legendsوالتي تجري أحداثها
في حقبة مختلفة عن مسلسل  ،Amazonلكن
من المخطط أن تكون "مكملة للقصص" التي
يسردها المسلسل.
و" "The Wheel of Timeبطولة اإلنكليزية
روزا م ــو ن ــد بــا يــك ،وا لـنـجــم اإل سـبــا نــي العالمي
ألـ ـف ــارو م ــورت ــي ،إلـ ــى ج ــان ــب ال ـن ـج ــوم جــوشــا
سترادوفسكي ،ومايكل ماكلهاتون ،وماركوس
رذر فــورد ،وزوي روبينز ،وصوفي أوكونيدو،
وب ـ ــارن ـ ــي ه ـ ــاري ـ ــس ،ومـ ــادل ـ ـيـ ــن مـ ـ ـ ــادن ،وكـ ــاي
الكسندر ،وميغيل الفاريز.
مــن جــان ـبــه ،ح ــرص الـنـجــم الـعــالـمــي أل ـفــارو
مـ ـ ــورتـ ـ ــي ،صـ ــاحـ ــب ش ـخ ـص ـي ــة الـ ـب ــروفـ ـيـ ـس ــور
ا ل ـش ـه ـيــرة ف ــي مـسـلـســل ،La Casa De Papel
على الترويج لمسلسله الجديد ،حيث شارك
متابعيه وجمهوره عبر حسابه في "إنستغرام"،
بمقطع فيديو للمالمح األو لــى لمسلسل The
.Wheel Of Time

الشكوك تحوم حول مساعد مخرج «غوغل» يحيي الذكرى الـ 95
لميالد األوبرالية غالينا
في مقتل مصورة «»Rust
تحوم الشكوك في هوليوود
حـ ــول م ـســاعــد ال ـم ـخ ــرج ،ال ــذي
أع ـط ــى الـمـمـثــل أل ـي ــك بــالــديــون
الـســاح ال ــذي تسبب فــي مقتل
مديرة التصوير هالينا هاتشينز
خالل التمرن على أحد مشاهد
فيلم " "Rustاألس ـبــوع الـفــائــت،
خاصة بعدما تبين أنه قد ُصرف
من فيلم سابق بسبب ضلوعه
ُ
في حادثة استخدم فيها سالح
ناري.
وق ـ ـ ـ ــال أح ـ ـ ــد م ـن ـت ـ ُج ــي فـيـلــم
"فريدومز باث" ،الذي أنتج سنة
 2019لوكالة فــرانــس ب ــرس ،إن
مـســاعــد ال ـم ـخــرج ديـفـيــد هــالــز
ك ــان ق ــد ُصـ ــرف م ــن عـمـلــه على
هذا الفيلم بعد إصابة أحد أفراد
ف ــري ــق ال ـع ـمــل بـ ـج ــروح طفيفة
"خ ــال تشغيل س ــاح بـصــورة
عرضية".
ُ
وأش ـ ــار إلـ ــى أن "ه ــال ــز ط ــرد
مــن مــوقــع الـتـصــويــر ف ــورا بعد
الـطـلــق ال ـن ــاري الـ ــذي خ ــرج من
األكسسوار ،ولم يستأنف فريق
اإلنتاج التصوير إال بعد مغادرة
دايف المكان".

روزاموند بايك

أنجلينا جولي تخطف األنظار
على السجادة الحمراء

غالينا

هالينا هاتشينز
وخالل تصوير فيلم "،"Rust
ّ
ســلــم دي ــف هــالــز الـمـمـثــل ألـيــك
بــالــدويــن ســاحــا يـفـتــرض أنــه
غير محشو ،استخدمه الممثل
ل ـل ـت ـمــرن ع ـلــى م ـش ـهــد ،غ ـيــر أن
طلقة نارية خرجت منه بصورة
عرضية ،وأدت إلى مقتل مديرة
ال ـت ـصــويــر هــالـيـنــا هــاتـشـيـنــز،
وإصــابــة المخرج جويل ســوزا
بجروح.
(أ ف ب)

أحيا محرك البحث العالمي "غوغل" ذكرى مرور  95عاما على والدة
فنانة الشعب السوفياتي ومغنية األوبرا السوفياتية الروسية الشهيرة
غالينا فيشنيفسكايا ،حيث وض ــع الـمـحــرك صــورتـهــا على صفحته
الرئيسية.
وبدأت فيشنيفسكايا مسيرتها اإلبداعية في منتصف أربعينيات القرن
الماضي في مسرح األوبريت الموسيقي ،ثم انضمت في الخمسينيات
إلى فرقة األوبرا لمسرح "البولشوي" ،حيث عملت خالل  20عاما ،وغنت
كذلك في مسرحيات "ترافياتا"" ،الحرب والسلم"" ،ترويض النمرة"" ،ملكة
البستوني"" ،يفغيني أونيغين" ،وغيرها ،وغنت في المسارح األوروبية
الكبرى ،ثم أسست مركزا لغناء األوبرا.
وأقام مسرح البولشوي أمس األول حفال موسيقيا بهذه المناسبة،
وضم برنامج األمسية مقتطفات من أوبرا لبيوتر تشايكوفسكي ،أميلكار
بونشيلي ،جوزيبي فيردي ،نيقوالي ريمسكي كورساكوف.

«»Unclenching the Fists
مرشح روسيا لجائزة األوسكار

جولي وبنتاها
أطلت النجمة العالمية الشهيرةأنجلينا جولي أمس األول في
مهرجان روما السينمائي بدورته الـ ،16وخطفت األنظار بإطاللتها
وأناقتها وفستانها الفضي.
وارتدت جولي ،البالغة  46عاما ،فستانها الفضي من عالمة Atelier
 ،Versaceوبدت مبهرة بلوك الشعر الطويل المنسدل ،وماكياجها
الناعم والبسيط ،وكانت برفقة ابنتيها شيلوه ( 15عاما) ،وزاهارا
ً
( 16عاما) ،اللتين خطفتا األضواء ،حيث إنهما كبرتا بشكل ملحوظ.
والتقطت أنجلينا الـصــور مــع نـجــوم هــولـيــوود على السجادة
ال ـح ـم ــراء ،ومـنـهــم كـيــت هــاريـنـغـتــون وك ـل ــوي زاوو وجـيـمــا تـشــان
وريتشارد مادن.
من ناحية أخرى ،أوصت جولي بحرمان  5من أبنائها من الميراث،
على أن تذهب ثروتها كاملة البنها األكبر مادوكس 17 ،عاما ،إثر
رفض أبنائها الخمسة انفصالها عن والدهم النجم براد بيت.

كوفالينكو
قــررت روسيا ترشيح فيلم المخرجة الشابة كوفالينكو في مسابقة
جوائز األوسكار ،والذي يحمل عنوان " "Unclenching the Fistsأو "إرخاء
القبضات".
ونقلت وكــالــة نوفوستي اإلخ ـبــاريــة عــن اللجنة الــروسـيــة الخاصة
بـ"أوسكار" ،برئاسة المخرج بافيل تشوخراي ،ان اللجنة قــررت اختيار
الفيلم باعتباره أفضل إنتاجات العام ،ليمثل روسيا في الجائزة السينمائية
األميركية األشهر .ويعد " "Unclenching the Fistsالفيلم الثاني من إخراج
كوفالينكو ،تلميذة المخرج ألكسندر سوكوروف المشهور ،حيث استطاعت
لفت األنظار بقوة إلى موهبتها اإلخراجية .ويصور الفيلم العالقة بين
أب وابنته بعد انتقال عائلتهما إلى مدينة ميزور الصغيرة في أعقاب
أحداث مأساوية ،وكيف خططت الفتاة للهروب من والدها الصارم وحبه
"الخانق" ،وتم تصويره في أوسيتيا الشمالية ،شمال القوقاز الروسي باللغة
األوسيتية ،ويؤدي معظم األدوار فيه ممثلون غير محترفين.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :لديك الكثير من المهمات لكن ما
ّ
يؤخرك هو عدم السرعة في القرار.
ً
زلت تعيش على ذكريات حبك
عاطفيا :ما ّ
الماضي فتطلع إلى األمام.
ً
ً
ً
اجتماعيا :يضع القدر صديقا جديدا في
دربك فعاشره قبل وضع ثقتك به.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :طموحك الـقـ ّ
ـوي يضطرك إلى
البحث عن كل ما يفيد مهنتك.
ً
ً
عــاطـفـيــا :ينزعج الحبيب منك كثيرا
عندما تغضب بدون معرفة األسباب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـشـعــر بـتـغـ ّـيــر ســريــع في
ّ
أج ــوائ ــك الـعــائـلـيــة مـ ــرده إل ــى عنايتك
بالجميع.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
المواجهة فــي عملك
مهنيا :إن اخـتــرت
ّ
فليكن سالحك ّمهارتك ودقتك.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـتـمــنــى ال ـل ـقــاء بـشـخــص من
الـطــرف اآلخــر يستطيع الـتـجــاوب معك
بسرعة.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـس ـي ـطــر ع ـل ـيــك ح ــال ــة مــن
االرتباك ألن ثمة فردا مريضا في عائلتك.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنياّ :يعلم الزمالء أن االعتماد عليك كان
في محله من نتائج أعمالك.
ً
ّ
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـت ــوط ــد ع ــاق ـت ــك الـعــاطـفـيــة
بالشريك من خالل تعاطفك الدائم معه.
ً
اجتماعيا  :عالقاتك االجتماعية طيبة
ً
لكنها تراجعت كثيرا في الفترة الماضية.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :احذر من اإلهمال في هذه الفترة فقد
يؤدي بك إلى خسارة جسيمة.
ً
عاطفيا :كي تشعر باألمان الداخلي صارح
الحبيب بما يشغل أفكارك.
ً
اجتماعيا :االهتمام بالوالدين واجب ينبغي
أداؤه بعطف واحترام كاملين.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :ي ــوم عصيب ّإيـ ــاك وأن تــأخــذ فيه
قرارات هامة.
ً
ً
عاطفيا :افعل ما يجعل الحبيب يشعر دائما
بأنك إلى جانبه.
ً
ً
اجتماعيا :تتلقى أخبارا جميلة من داخل
البالد وخارجها فتسعد بها.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـيــا :الـ ـخـ ـي ــارات ف ــي ع ـم ـلــك أصـبـحــت
مكشوفة وعليك اتخاذ األفضل.
ً
عاطفيا :عــدم االحـتــرام الكافي هــو سبب
المشكلة بينكما فعالجه بالحكمة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :خــذ وقـتــا خــاصــا بــك وابتعد
قليال عن األجواء الضاغطة عليك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :تقوم في عملك بمسؤوليات هامة
تبرز مقدار خبرتك.
ً
عاطفيا :انفعالك تـجــاه الحبيب يجعلك
ً
شخصا آخر فانتبه إلى تصرفاتك.
ً
اجتماعيا :سوف تدق أبوابك أخبار سعيدة
يفرح بها كل أفراد األسرة.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مـهـنـيــا :ن ــواي ــا ال ــزم ــاء واض ـح ــة أمــامــك
ّ
التصرف.
وأصبحت تعرف كيفية
ً
ً
عاطفيا :إذا خرجت مــؤخــرا من اختبار
عاطفي فاشل فاحرص على أال تقع ثانية.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :الــريــاضــة الـيــومـيــة ه ــي ما
يـنـقـصــك لـتـحـسـيــن وض ـع ــك ال ـج ـســدي
والمعنوي.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :حاول السيطرة على أعصابك أمام
الزمالء كي ال تفقد ثقتهم بك.
ً
عــاطـفـيــا :س ــارع إل ــى تمضية ن ـهــار مع
ً
الشريك بعيدا عن هموم العمل.
ً
اجتماعيا :ينبغي عليك احترام مواعيدك
حتى مع أصغر معارفك.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ّ
ً
مـهـنـيــا :تـســلــط األض ـ ــواء عـلـيــك مــن خــال
نتائج أعمالك المثمرة.
ً
عاطفيا :الـعــودة إلــى الحبيب السابق لن
ً
ّ
ألنه لن يتغير.
تجدي
نفعا ّ
ً
اجتماعيا :تخليت في المدة األخيرة عن
المطالعة بينما هي الهواية الفضلى.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :كل مجهود تقدمه اليوم سوف تظهر
ً ً
ثماره قريبا جدا.
ً
عــاط ـف ـيــا :راجـ ــع ح ـســابــاتــك ع ـلــى الصعيد
العاطفي وقرر ما عليك فعله.
ً
اجتماعيا :االستماع إلى من يحيط بك من
األصدقاء قد يساعدك على حل مشاكلك.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

نجوم الفن والثقافة بالكويت يضيئون مهرجانات الخليج

ً
يحلون ضيوفا على فعاليات في اإلمارات والسعودية على مدار العام
يشارك نجوم الثقافة والفن
في الكويت ضمن معظم
المهرجانات والمعارض
الخليجية على مدار العام.

الرويشد ونوال
يشاركان في موسم
«هال خورفكان»

الرفاعي والسنعوسي
والبصيص في
ضيافة معرض
الشارقة للكتاب

يضيء نجوم الكويت بالثقافة
والـ ـ ـف ـ ــن مـ ـعـ ـظ ــم الـ ـمـ ـه ــرج ــان ــات
الثقافية والفنية التي تقام في
الخليج ،مقدمين صورة ناصعة
عن المشهدين الفني والثقافي
ف ــي ال ـب ــاد ،وي ـف ــرض الـحـضــور
الكويتي نفسه بقوة على مدار
العام ضمن فعاليات مختلفة.
ف ــي ال ـس ـيــاق ،ي ـش ــارك الـفـنــان
ع ـب ــدال ـل ــه ال ــرويـ ـش ــد وال ـف ـن ــان ــة
نوال في موسم "هال خورفكان"
ال ـغ ـنــائــي ال ـ ــذي سـيـنـطـلــق بعد
غد من مدرج خورفكان -المعلم
ٍ
ال ـف ـنــي ذي ال ـطــابــع ال ــروم ــان ــي-
ً
م ـس ـت ـض ـي ـف ــا أب ـ ـ ـ ــرز ال ـف ـن ــان ـي ــن
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ـي ــن وال ـ ـع ـ ــرب ال ــذي ــن
سيقدمون باقة من أبرز أعمالهم
ال ـغ ـنــائ ـيــة لـلـجـمـهــور ويـسـتـمــر
حـ ـت ــى مـ ـ ـ ــارس  2022ضـ ـم ــن 6
ً
حفالت غنائية تعزيزا للحضور
الثقافي والفني إلمارة الشارقة.
وس ـي ـطــل ال ـف ـن ــان ــان عـبــدالـلــه
الــرويـشــد وأصــالــة نـصــري على
ال ـج ـم ـه ــور ف ــي أولـ ـ ــى ال ـح ـفــات
التي ستقام بعد غد ليقدما أبرز
أعمالهما الغنائية.
ُ ّ
وتطل الفنانة نوال الكويتية
على الجمهور على مسرح مدرج
مدينة خورفكان في  18نوفمبر
الـمـقـبــل وت ـق ـ ّـدم أج ـمــل أعـمــالـهــا
الغنائية.
ويـحـتـضــن م ــدرج خــورفـكــان
فــي يناير المقبل حفله الثالث
ال ــذي يجمع بـيــن الـفـنــان ماجد
المهندس والفنانة داليا مبارك
ليقدما باقة من أشهر أغانيهما

حاجيه أجرى عملية قسطرة
أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــان شـ ـ ـه ـ ــاب
ح ــاجـ ـي ــه ع ـم ـل ـي ــة قـ ـسـ ـط ــرة فــي
أحــد المستشفيات ،وق ــال عبر
صفحته على "إنستغرام"" :أنا
بخير وصحة وعافية حمدالله
عــدت على خير واألم ــور طيبة
ودع ــواتـ ـك ــم" ،وت ــوج ــه بــالـشـكــر
إلى كل من سأل عنه ،سواء عبر
الهاتف أو في مواقع التواصل
االجتماعي.
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن حــاجـيــه
ش ــارك فــي سلسلة مــن األعـمــال
الفنية ،أحدثها مسلسل " نــوح
ال ـ ـع ـ ـيـ ــن" لـ ـلـ ـك ــات ــب ال ـب ـح ــري ـن ــي
جمال صقر ،وإخــراج مصطفى
رشـيــد ،ومــن المقرر عرضه في
رمضان المقبل ،وشــارك أيضا
فــي فيلم " 25يــوم" الــذي عرض
م ــؤخ ــرا ف ــي ال ـس ـي ـن ـمــا ،تــألـيــف
وإخراج ناصر الجزاف ،وإنتاج
شركة كالسيكال لإلنتاج الفني
والمسرحي.
وعـ ـل ــى ال ـج ــان ــب ال ـم ـســرحــي
شـ ـ ــارك ح ــاج ـي ــه ف ــي مـســرحـيــة

عبدالله الرويشد

نوال

حسن البالم

سعود السنعوسي

عبدالله البصيص

ل ـت ـت ــوال ــى ب ـع ــد ذل ـ ــك الـ ـع ــروض
األخ ـ ـ ــرى م ـق ــدم ــة ألـ ـم ــع وأش ـه ــر
النجوم في عالم الغناء.

من  3إلى  13نوفمبر المقبل في
مركز إكسبو الشارقة.

والـ ـش ــاع ــر والـ ـ ــروائـ ـ ــي ع ـبــدال ـلــه
البصيص ،الحاصل على جائزة
معرض الشارقة الدولي للكتاب
ألفضل كتاب عربي عام  2017عن
رواية "طعم الذئب" ،واألكاديمية
شـ ـه ــد ال ـ ـش ـ ـمـ ــري الـ ـب ــاحـ ـث ــة فــي
روايات المرأة واإلعاقة في العالم
العربي.
كما يحتفي معرض الشارقة
الدولي للكتاب بالروائي طالب
الرفاعي شخصية العام الثقافية
ً
ل ـل ـم ـع ــرض ،تـ ـق ــدي ــرا لـمـسـيــرتــه
اإلب ــداعـ ـي ــة ف ــي ك ـتــابــة ال ــرواي ــة،
والقصة القصيرة ،والنقد األدبي،
وتدريس فنون الكتابة اإلبداعية.
وم ـ ـ ــن ال ـ ـجـ ــزائـ ــر ي ـس ـت ـض ـيــف
ال ـ ـم ـ ـع ـ ــرض ال ـ ـ ــروائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة أح ـ ـ ــام
مستغانمي والــروائــي واسيني
األعـ ـ ـ ــرج ،واألك ــاديـ ـم ــي وال ـن ــاقــد
عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـق ـ ــادر فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدوح ،ويـ ـح ــل
ً
ضـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــرض م ــن

السعودية الفنان والشاعر خالد
عـبــدالــرحـمــن ،وال ــروائ ـي ــة بــدريــة
البشر والروائي أسامة بن محمد
المسلم والقاص حسن النعمي،
ومن مصر يستضيف المعرض
الفنان محمد صبحي ،والشاعر
هشام الجخ؛ والروائي أحمد مراد
والكاتب مدحت العدل ،من األردن
يـسـتـضـيــف ال ـم ـع ــرض ال ــروائ ــي
األردن ــي جــال برجس ،والمفكر
عدنان البخيت.
ً
ومـ ـ ـ ــن ت ـ ــون ـ ــس يـ ـح ــل ض ـي ـف ــا
عـلــى الـمـعــرض ال ــروائ ــي شكري
ال ـم ـب ـخــوت والـ ــروائـ ــي الـحـبـيــب
ال ـس ــال ـم ــي واألكـ ــادي ـ ـمـ ــي نــاجــي
ال ـع ــون ـل ــي واألكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة لـيـلــى
العبيدي.
وم ــن س ــوري ــة ال ــروائ ــي خــالــد
خليفة ،والروائي خليل صويلح.
وسيكون جمهور الثقافة في
الشارقة على موعد مع الشاعر

اللبناني شوقي بزيع الحاصل
على جائزة شاعر عكاظ ،2010
وجائزة العويس الثقافية .2015

معرض الشارقة للكتاب
وفـ ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ،أخـ ـ ـ ـ ــرى،
سـ ـتـ ـك ــون ال ـ ـكـ ــويـ ــت ح ــاض ــرة
فــي الـ ــدورة ال ـ ـ  40مــن معرض
الـشــارقــة الــدولــي للكتاب الــذي
سيفتح ال ـبــاب أم ــام زواره من
الكبار والصغار للقاء ومحاورة
رموز األدب العربي من روائيين
ومـ ـفـ ـك ــري ــن وأكـ ــادي ـ ـم ـ ـي ـ ـيـ ــن ،إذ
ي ـس ـت ـض ـي ــف الـ ـمـ ـع ــرض نـخـبــة
من الكتاب من حاصدي كبرى
الجوائز األدبية ،ومؤلفي أشهر
األعـ ـم ــال ال ــدرامـ ـي ــة ،وأص ـح ــاب
اإلنجازات المعرفية البارزة ،في
سلسلة جلسات حــوار يــة تقام
ً
على مدى  11يوما ،خالل الفترة

"ف ــرح ــان نـسـيــب زعـ ـ ــان" ،الـتــي
تـ ـ ـ ـ ـ ــدور أح ـ ـ ــداثـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ــار
اجتماعي كوميدي ،والقت إقباال
كبيرا من الجمهور في الكويت
والخليج ،ونالت إعجابهم ،وهي
من بطولة النجم طــارق العلي،
وتأليف أحمد فــارس ،وإخــراج
علي العلي.

ويستضيف الـمـعــرض ،الــذي
يـ ـق ــام ت ـح ــت شـ ـع ــار (ه ـ ـن ـ ــا ...لــك
كـ ـت ــاب) ،م ــن اإلمـ ـ ـ ــارات الـعــربـيــة
ال ـم ـت ـحــدة ،ال ـشــاعــرة والــروائ ـيــة
ميسون القاسمي ،والفنان أحمد
الـجـسـمــي ،وال ـقــاصــة والــروائ ـيــة
فاطمة المزروعي.
كما يستضيف المعرض من
ً
الكويت كال من :الروائي سعود
الـسـنـعــوســي ،ال ـفــائــز بــالـجــائــزة
الـعــالـمـيــة ل ـلــروايــة الـعــربـيــة عن
رواي ـت ــه "سـ ــاق ال ـبــام ـبــو" 2013؛
وال ـ ـشـ ــاعـ ــر ف ـي ـص ــل ال ـ ـعـ ــدوانـ ــي،
ص ــاح ــب دي ـ ــوان ـ ــي "ه ـ ــواج ـ ــس"،
و"حاول تكون"؛ والكاتب ووزير
اإلعــام األسبق سامي النصف،

فضة المعيلي

وسـ ـ ــط ح ـ ـضـ ــور ك ـب ـي ــر م ـ ــن ال ـم ـث ـق ـف ـيــن
والـمـبــدعـيــن ،أطلقت مكتبة وكــافـيــه "221B
 "Baker streetموسمها الثقافي ،مع افتتاحها
في مجمع سيمفوني بمنطقة السالمية.
بهذه المناسبة ،قالت مالكة المكتبة الكاتبة
فاطمة البلوشي إن "الحركة الثقافية شهدت
توقفا بسبب جائحة ك ــورون ــا ،وم ــع عــودة
الحياة كــان لــزامــا علينا أن نحيي الجانب
الثقافي ،لذا قمت بتأسيس مكتبة تلبي جميع
احتياجات المثقف" ،مبينة أن حبها للقراءة
واالطالع بدأ معها منذ الصغر وكبر معها،
لذا أنشأت مكتبة بفكرة بسيطة ،حيث يمكن
أن تحتسي قهوتك وسط أرفــف الكتب التي
تضم أحــدث اإلصـ ــدارات ،إضافة إلــى الكتب
المفضلة إلى القارئ ،وأعلنت والدة ملتقى
ثقافي جديد تكون أمسياته الثقافية شهرية،
ويضم العديد من األنشطة الثقافية واألدبية
والفنية والموسيقية ،يشرف عليها الشاعر
جعفر حجاوي.
وضم االفتتاح عدة فعاليات شعرية وفنية
القت استحسان وثناء الحضور ،وانطبقت

فاطمة البلوشي مكرمة العنزي
عليها مقولة "من كل بستان وردة" ،فكان أولها
قصائد شعرية متنوعة للشاعرين عبدالله
العنزي وجعفر حجاوي ،وتميزت باختيار
المفردات والمعاني في تناول الفكرة الشعرية
بــأسـلــوب يـشــد ذائ ـقــة المتلقي .وف ــي بــدايــة
حديثه قال الشاعر حجاوي إنه سيشرف على
الموسم الثقافي الذي يمتد  6أشهر ،ووضع
الـبــرنــامــج ضـمــن خـطــة م ــدروس ــة وسيكون
متنوعا من الناحية الثقافية.

أمـ ــا م ــن نــاح ـيــة ال ـق ـصــائــد ال ـت ــي قــدمـهــا
حجاوي فقد ّ
عبرت عن الذات والوطن والحب،
وج ــاءت ضمن قصائد عمودية وتفعيلية،
وم ــن أج ـ ــواء م ــا ق ــدم ح ـج ــاوي قـصـيــدة "ي ـ ٌـد
ُ
تصل ُح للطريق" ،ومن أبياتهاَ :
صافحتني
يوم
ً
ُ ِ ً
ُ
وابتسمت /رأي ــت يــدي وردة /تتفتح شيئا
ً ِ
ً
ْ
ولما ابتعدت؛ ُ
وظلت يدي وردة/
ذبلت/
فشيئا/
ِ
ُ ً
َ
ُ
ُ
تصافحني/سأكون يدا/
الغد حين
قلت :في
ِ
ّ
ّ
َ
سأمد لها جسدي كله/كي تصافحه.

الرفاعي تهدي أغنية لذوي االحتياجات الخاصة
●

فضة المعيلي

انتهت الكاتبة وا لـشــا عــرة بان
الرفاعي من تصوير فيديو كليب
أل ح ــدث أغنياتها بـعـنــوان "ال ما
في مستحيل" ،وهي إهداء خاص
م ـن ـه ــا ومـ ـ ــن ال ـم ـل ـح ــن م ـص ـط ـفــى
صـبــري لــدعــم ذوي االحـتـيــاجــات
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة وتـ ـشـ ـجـ ـيـ ـعـ ـه ــم ع ـل ــى
االن ــدم ــاج فــي الـمـجـتـمــع ،وي ــؤدي
األغنية التي ستعرض قريبا على
ت ـل ـفــزيــون ال ـكــويــت مـجـمــوعــة من
كورال األطفال.
ب ـ ــدوره ـ ــا ،ق ــال ــت ال ــرف ــاع ــي إن
أغنية "ال مــا فــي مستحيل" تبث
األمـ ــل وت ـق ــدم ن ـمــوذجــا إيـجــابـيــا

ل ـ ـ ــذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة،
وت ـس ـل ــط الـ ـض ــوء ع ـل ــى ق ــدرات ـه ــم
وم ـ ـهـ ــارات ـ ـهـ ــم ف ـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل مــع
األص ـ ـ ـحـ ـ ــاء بـ ـعـ ـف ــوي ــة وت ـل ـق ــائ ـي ــة
محببة ،و تــم تصويرها فــي أحد
المقاهي الشهيرة التي يعمل بها
بعض ذوي االحتياجات كمبادرة
م ــن م ــال ــك ال ـم ـق ـهــى لــدم ـج ـهــم فــي
ال ـم ـج ـت ـم ــع ،ومـ ـس ــاع ــدتـ ـه ــم عـلــى
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ف ـ ـ ــي مـ ـ ـه ـ ــن األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص
الـ ـ ـع ـ ــاديـ ـ ـي ـ ــن ،واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادة م ــن
إصـ ـ ـ ــرارهـ ـ ـ ــم الـ ــام ـ ـت ـ ـنـ ــاهـ ــي ع ـلــى
العطاء.
وتــوج ـهــت بــال ـش ـكــر وال ـت ـقــديــر
إلـ ـ ــى ك ـ ــل م ـ ــن سـ ــاهـ ــم ف ـ ــي ن ـج ــاح
الـعـمــل اإلنـســانــي الـفـنــي ،مشيرة

إلـ ــى أن ال ـش ــاع ــر ي ـجــب أن يـكــون
مــرآة لمجتمعه ،بحيث ال يكتفي
فقط بكتابة األغاني الرومانسية
والوطنية ،وإنما يقع على عاتقه
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة اسـ ـتـ ـغ ــال مــوه ـب ـتــه
وتوظيف الكلمات التي يبدعها
لمصلحة خــد مــة قـضــا يــا وأ ف ــراد
مجتمعه ،واألمر ذاته ينطبق على
كل فنان ومبدع في مجاله.

بان الرفاعي

ً
أمير كوستوريتسا رئيسا للجنة تحكيم المسابقة
الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي
●

أمير كوستوريتسا

وف ـ ـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة س ـت ـك ــون
ً
الـ ـك ــوي ــت حـ ــاضـ ــرة أي ـ ـضـ ــا فــي
موسم الرياض للترفيه السيما
احتفالية خاصة للفنان الراحل
عبدالحسين عبدالرضا ،كذلك
يستمر نجوم الكويت في تقديم
أعمالهم المسرحية وكان أحدث
هذه العروض مسرحية "قحفية
وغترة وعقال" وهي من تأليف
أحمد العوضي ،وإخراج عبدالله
البدر ،ومن بطولة حسن البالم،
أحـمــد ال ـعــونــان ،زه ــرة عــرفــات،
فهد البناي ،عبدالعزيز النصار،
خــالــد الـمـظـفــر ،عـبــدالـلــه الـبــدر،
خالد السجاري.

ياسمين صبري تبدأ أزمات
مسلسلها الرمضاني

عادت الفنانة ياسمني
صبري من جديد
ألزماتها خالل تحضيرها
ملسلسالتها الرمضانية،
حيث عادت املشكالت مع
تحضيرها ملسلسلها
الجديد "حلم ليالي" الذي
يعرض خالل املوسم
الرمضاني املقبل.
وكانت البداية مع التعديالت
الكثيرة التي تطلبها
ياسمني من املؤلف محمد
عبداملعطي ،خاصة أن العمل
من فكرتها ،وتعتبر شريكة
في تأليفه ،وهو ما سبب
تضاربا في األفكار في
بعض املشاهد.
وبعد عدة أسابيع وقبل
بدء التصوير بأيام قليلة،
انسحبت مخرجة العمل
مريم أحمدي ،وتبحث الجهة
املنتجة عن مخرج يتناسب
في األفكار مع الفنانة
ياسمني صبري ،حتى ال
تحدث مشكالت من جديد
أثناء التصوير.

سيد رجب يدخل العروسة
ويبتعد عن إكس

« »Baker streetتفتتح موسمها الثقافي
●

شهاب حاجيه

الرواية والشعر

موسم الرياض

خبريات

القاهرة  -هيثم عسران

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي
ال ــدول ــي اخ ـت ـيــار ال ـم ـخــرج الـصــربــي
ا م ـيــر كــو سـتــور يـتـســا ر ئـيـســا للجنة
تـحـكـيــم الـمـســابـقــة الــدول ـيــة ل ـلــدورة
الـ ،43المقرر إقامتها من  26نوفمبر
إلى  5ديسمبر .2021
وولد كوستوريتسا في سراييفو
عـ ـ ـ ـ ـ ــا م  ،1 9 5 4و د ر س ا إل خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ا ج
ال ـس ـي ـن ـمــائــي ف ــي أكــادي ـم ـيــة ال ـف ـنــون
ا ل ـم ـس ــر ح ـي ــة عـ ـ ــام  1978فـ ــي بـ ـ ــراغ،
وخـ ـ ــال فـ ـت ــرة دراس ـ ـتـ ــه اس ـت ـطــاعــت
أ فــا مــه القصيرة أن تحصد العديد
مــن ا لـجــوا ئــز ،بينها فيلمه القصير
" "Guernicaالذي نال الجائزة األولى
بمهرجان أفالم الطالب في كارلوفي
فاري.
وبـ ـ ـع ـ ــد ت ـ ـخـ ــرجـ ــه فـ ـ ــي أك ــاديـ ـمـ ـي ــة

ال ـف ـن ــون ،أخـ ــرج ال ـع ــدي ــد م ــن األف ــام
الروائية في مسقط رأسه سراييفو،
و ب ـ ـت ـ ـعـ ــاو نـ ــه عـ ـ ــام  1981م ـ ــع ك ــا ت ــب
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــو ال ـ ـبـ ــوس ـ ـنـ ــي عـ ـب ــدالـ ـل ــه
سدران ،قدم أول فيلم روائي بعنوان
""Do You Remember Dolly Bell
( هــل تتذكر دو لـلــي بـيــل؟) ،حيث فاز
بجائزة األ ســد الفضي ألفضل فيلم
فــي مـهــر جــان فينيسيا السينمائي
الدولي.
و فــي عــام  ،1985استطاع بفيلمه
ا ل ـس ـي ــا س ــي " When Father Was
 - Away on Businessعـنــد مــا كــان
األب بـ ـعـ ـي ــدا عـ ــن ا لـ ـعـ ـم ــل" أن ي ـف ــوز
بجائزة السعفة الذهبية بمهرجان
كان السينمائي ،إضافة إلى جائزة
فـ ـيـ ـب ــريـ ـس ــي ،وتـ ــرش ـ ـي ـ ـحـ ــه لـ ـج ــائ ــزة
أوسكار كأفضل فيلم بلغة أجنبية.
كما فاز امير كوستوريتسا ،عام

 ،1989ب ـج ــا ئ ــزة أ فـ ـض ــل مـ ـخ ــرج فــي
مهرجان كان السينمائي عن فيلمه
" -Time of the Gypsiesزمن الغجر"
الذي تم إنتاجه عام  ،1988من تأليف
ال ـس ـي ـن ــاري ـس ــت الـ ـص ــرب ــي جـ ـ ــوردان
ميهيتش ،و يــدور حــول حياة عائلة
غجرية تعيش في يوغوسالفيا.
وحصل فيلمه "Arizona Dream
 أريزونا دريم" ،الذي يعد أول فيلملــه بــالـلـغــة اإلنـجـلـيــزيــة ،عـلــى جــائــزة
"ال ــدب الـفـضــي" مــن مـهــرجــان برلين
ا ل ـس ـي ـن ـم ــا ئ ــي عـ ـ ــام  ،1993ب ـج ــا ن ــب
حصول فيلم " -Undergroundتحت
األرض" ،ا ل ــذي يـسـتـعــرض تفاصيل
الحياة المريرة للبلقان ،على جائزة
السعفة الذهبية الثانية في مهرجان
كان السينمائي عام .1995

مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ذك ـ ــر الـ ـعـ ـن ــزي أن ـ ــه فـ ــي كــل
األمسيات وفي كتبه التي يكتبها قصائده
دائما تناقش القضايا اإلنسانية والوجدانية
والـعــاطـفـيــة ،الفـتــا إل ــى أن ــه يـحــب أن يتكلم
بصوت اآلخرـ ذلك الصوت الذي ال يسمع أو
ربما يتالشى في الزحام.
وخ ـ ــال األم ـس ـيــة ق ــدم  4ق ـصــائــد ،منها
قصيدة "كــأنــك سلت فــي عينى نــزفــا" ومن
أجوائها "يا أنت! يا سهر القصيدة في دمي/
يا عذبة التكوين ...واإلفراد /يا قصة سألت بكل
فصولها /نبضا ،فما خطرت بغير فــؤادي"،
وشــاركــت فــرقــة "أن ـغــام ال ـشــرق" عـبــر تقديم
وأغان قديمة ألم كلثوم
موشحات أندلسية،
ٍ
وعبدالوهاب وفريد األط ــرش ،تتناسب مع
األجواء ،ونالت استحسان وإعجاب الجمهور.
وحتى تلبي المكتبات كل ما يهم القراء
كان هناك حفل لتوقيع كتاب بعنوان َ"د ِو ّي"
لفاطمة الـعـنــزي ،وهــو كتاب ش ــذرات أدبية
وفي مقدمة الكتاب كتبت العنزي" :بين ثنيا
الجمل حديث نفس ،وشعر أعتقد أني أشعر
به ،أشياء لطالما دارت داخلي لكنها بقيت
حبيسة ،خشية أن تورطني بعقول ال تبصر".

قارب الفنان سيد رجب
على االنتهاء من تصوير
مشاهده في فيلم "عمهم"،
بطولة الفنان محمد إمام،
بعد أن دخل التصوير
قبل بدء مهرجان الجونة
السينمائي.
ويبدأ رجب أيضا تصوير
الجزء الثالث من مسلسل
"أبو العروسة" مع الفنانة
سوسن بدر ،خالل األسبوع
األول من الشهر املقبل ،وفقا
للخطة التي وضعتها الجهة
املنتجة للعمل .وكان مقررا
أن يبدأ رجب تصوير فيلمه
الجديد "إكس" مع الفنان
أحمد حلمي وروبي وعدد
من النجوم؛ إال أن التأجيالت
واألزمات املتكررة قد تجعله
يركز في مسلسله الجديد،
وقد يعتذر تماما عن الفيلم.

ةديرجلا
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دوليات

البرهان يحل النقابات ...ويطلق رسائل «طمأنة وتحذير»

قائد الجيش السوداني يؤكد وجود حمدوك بمنزله ...ومكتب األخير يرفض ّ
«ترهات رأس االنقالب»
أطلق قائد القوات المسلحة
السودانية عبدالفتاح البرهان
رسائل تطمين بشأن
استكمال المرحلة االنتقالية
الممتدة حتى  2023غداة
فرضه حالة الطوارئ وحله
لمجلسي السيادة والوزراء
ً
موضحا أنه يستضيف رئيس
الحكومة المنحلة عبدالله
حمدوك بمنزله لحمايته،
في حين شهدت الخرطوم
حالة من الشلل مع استمرار
االحتجاجات ضد قرارات
الجيش.

واشنطن تعلق
مساعدات بـ700
مليون دوالر
وبايدن على اتصال
وثيق بدول الخليج

غ ـ ــداة ق ـي ــام ــه بـ ـع ــدة خ ـط ــوات
تـضـمـنــت ف ــرض حــالــة ال ـط ــوارئ
وإقصاء المكون المدني بالسلطة
االن ـت ـق ــال ـي ــة ،ال ـت ــي ت ــم تشكيلها
إلدارة مرحلة ما بعد عزل الرئيس
السابق عمر البشير ،سعى قائد
ال ـ ـقـ ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة ال ـس ــودان ـي ــة
عبدالفتاح الـبــرهــان إلــى طمأنة
ً
الـســودانـيـيــن ،مــؤكــدا أن الجيش
ال يـمـكـنــه أن يـسـتـكـمــل الـمــرحـلــة
االنتقالية التي تمتد حتى موعد
إج ـ ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي ،2023
بمفرده وأنه يحتاج إلى «مشاركة
الشعب».
وقـ ـ ــال الـ ـب ــره ــان ،إن «الـ ـق ــوات
ال ـم ـس ـل ـحــة ق ــدم ــت كـ ــا مـ ــا يـمـكــن
م ـ ـ ــن تـ ـ ـ ـن ـ ـ ــازل لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق أح ـ ـ ــام
ً
السودانيين» ،الفتا إلى أن «حالة
من عدم الثقة بين مكونات الفترة
االنتقالية وقعت بعد توقيع اتفاق
السالم في جوبا».
وأضاف أن الوثيقة الدستورية
االنتقالية لم تلغ لكن تم تعطيل
بـ ـع ــض ب ـ ـنـ ــودهـ ــا ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـع ـلــق
ب ـم ـشــاركــة ال ـم ـك ــون ال ـم ــدن ــي في
ً
تقاسم السلطة ،الفتا إلى أنه «كنا
ً
نفكر في العبور سويا مع المكون
المدني لتحقيق أحالم الشعب».
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع ،خـ ـ ـ ــال مـ ــؤت ـ ـمـ ــر فــي
الـعــاصـمــة الـخــرطــوم هــو الثاني
ل ــه م ـنــذ إعـ ــان اإلج ـ ـ ــراءات الـتــي
شملت احتجاز رئيس الحكومة
عبدالله حمدوك وعدد من الوزراء
والسياسيين ،أنه «دعم المبادرة
األخـ ـي ــرة لــرئ ـيــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،لكن
المبادرة تم اختطافها من جانب
ً
م ـج ـم ــوع ــة صـ ـغـ ـي ــرة» ،مــوض ـحــا
أن «ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ن ــاق ـش ــت مـســائــل
م ـت ـع ـل ـقــة ب ــالـ ـق ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة».
وأردف البرهان« :شعرنا بوجود
ع ــداء واس ـت ـه ــداف ت ـجــاه ال ـقــوات
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــة .خـ ـ ـ ـ ــال األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع
األخـيــر كــان هناك تحريض ضد
ً
ال ـق ــوات الـمـسـلـحــة» ،م ـش ـيــرا إلــى
أن «المخاطر التي شهدناها في
األسبوع الماضي كان من الممكن
أن تقود البالد إلى حرب أهلية».
وات ـ ـهـ ــم ق ــائ ــد ال ـج ـي ــش «قـ ــوى
الحرية والتغيير» ،ممثل المكون
الـ ـم ــدن ــي بــال ـس ـل ـطــة االن ـت ـقــال ـيــة
ب ــ«رفــض الـمـشــاركــة فــي مناقشة
مبادرة حمدوك».
ولـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ــه ن ـ ــاق ـ ــش مــع
الـ ـمـ ـبـ ـع ــوث األم ـ ـيـ ــركـ ــي ج ـي ـفــري
فـيـلـتـمــان «س ـب ــل ح ــل األزم ـ ــة مع
الـقــوى الـسـيــاسـيــة ،ونــاقـشــت مع
حمدوك حتى آخر لحظة موضوع
المشاركة السياسية الواسعة».
وش ـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن «اس ـ ـت ـ ـفـ ــراد
مـجـمــوعــة بــالـمــرحـلــة االنـتـقــالـيــة
ً
أص ـب ــح مـ ـه ــددا ل ــوح ــدة ال ـب ــاد».
وات ـهــم مـجـمــوعــات بــأنـهــا أرادت

محتج يرفع العلم السوداني بشارع مغلق في الخرطوم أمس األول (رويترز)
فرض رؤاها على اآلخرين.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن ا لـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــو ع ـ ــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،الـ ـت ــي لـ ــم ي ـسـمـهــا،
اه ـت ـمــت بـمـصــالـحـهــا ف ـقــط دون
االن ـت ـق ــال إلـ ــى مـخـتـلــف مـنــاطــق
الـســودان لحل مشكالت الشعب.
وفــي المقابل ،ادعــى أن «الجيش
قام بمعالجة بعض األزمات التي
أهملتها الحكومة».
وأو ض ــح« :تعهدنا للمجتمع
الـ ــدولـ ــي أن ـن ــا س ـن ـق ــوم بـحـمــايــة
عـمـلـيــة االن ـت ـق ــال ف ــي الـ ـس ــودان،
ولـ ـي ــس الـ ـمـ ـقـ ـص ــود مـ ــن ق ــان ــون
الطوارئ الحالي تقييد الحريات»،
ً
مشيرا إلــى أن «خــدمــة اإلنترنت
ً
والـ ـه ــات ــف س ـت ـع ــود ت ــدري ـج ـي ــا،
وسيتم إلغاء قانون الطوارئ بعد
إعادة تشكيل مؤسسات الدولة».
وب ـيــن أن «ال ـح ـكــومــة المقبلة
س ـت ـك ــون ح ـك ــوم ــة ك ـ ـف ـ ــاءات ،لــن
تـ ـش ــارك ف ـي ـهــا قـ ــوى س ـيــاس ـيــة».
وأردف أنه «ال يريد ألي مجموعة
ذات تــوجــه عـقــائــدي أن تسيطر
على السودان».
وق ـ ـ ــال ال ـ ـبـ ــرهـ ــان ،إن الـ ـق ــوات
الـمـسـلـحــة تــريــد «إع ـ ــادة الـبــريــق
لـ ـلـ ـث ــورة ال ـش ـع ـب ـي ــة .وإم ـك ــان ـي ــة
ت ـح ـق ـيــق شـ ـع ــاراتـ ـه ــا .ن ــري ــد أن
ن ـس ـت ـم ــر ف ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق م ـط ــال ــب
ا لـشـعــب ،وليست لدينا مقاصد
وال مآرب».
و حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذر مـ ـ ـ ـ ــن أن ا ل ـ ـج ـ ـيـ ــش
سيتصدى ألي طرف يعمل على
زع ــزع ــة االسـ ـتـ ـق ــرار وال ـم ـس ــاس
بوحدة البالد.

وتعهد البرهان بإعالن هياكل
المؤسسات القضائية ،بما في
ذلـ ـ ــك م ـج ـل ــس الـ ـقـ ـض ــاء ال ـع ــال ــي
والمحكمة الــدسـتــوريــة ،بحلول
نهاية الشهر .ووعــد بـ «الحرص
على أن يكون المجلس التشريعي
من شباب الثورة».
وبعد مطالبات دولية ومحلية
للسلطات العسكرية السودانية
ب ـضــرورة إط ــاق س ــراح حـمــدوك
ووزراء المكون المدني بالسلطة
االن ـت ـق ــال ـي ــة ،ك ـشــف ال ـب ــره ــان أن
رئيس الــوزراء المعتقل «موجود
ً
ف ـ ـ ــي بـ ـيـ ـت ــي ول ـ ـي ـ ــس م ـخ ـت ـط ـف ــا
وسـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ــود لـ ـبـ ـيـ ـت ــه ف ـ ـ ـ ــور زوال
التهديدات القائمة».
وزع ـ ـ ــم أن ح ـ ـمـ ــدوك مـحـتـجــز
ل ــ«ح ـمــاي ـتــه م ــن ق ـي ــود فــرضـتـهــا
ع ـل ـي ــه قـ ـ ــوى سـ ـي ــاسـ ـي ــة» .وجـ ــاء
كلمات قائد القوات المسلحة عقب
إصداره  6قرارات جديدة تضمنت
ح ــل ال ـل ـجــان الـتـسـيـيــريــة ف ــي كل
مؤسسات الدولة وفــي النقابات
واالتـ ـح ــادات الـمـهـنـيــة واالت ـحــاد
العام ألصحاب العمل القومي.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،رفـ ـ ــض مـكـتــب
حمدوك ،خطاب البرهان ووصفها
بـ «الترهات التي لن تنطلي على
أحد» وحمل «القيادات العسكرية
في الدولة السودانية المسؤولية
الكاملة عن حياة وسالمة حمدوك
وأسرته».
ودعا المكتب في بيان «الشعب
السوداني لالستمرار في الخروج
والتظاهر واستخدام كل الوسائل

المنفذ األساسي إلمدادات المحروقات والغذاء
ميناء بورتسودان،
ّ
سيخفف خطواته الميدانية،
بأنه
عات
توق
بعد
لعموم السودان،
ّ
بعد تنفيذ أحد أبرز مطالبه ،الذي تمثل في حل حكومة عبدالله
حمدوك .وفي وقت سابق ،هدد األمين العام لـ "إعالم البجا" ،عثمان
كلوج ،بانفصال شرق السودان.
وقال كلوج إنه "في حال عجزت الحكومة المركزية عن تنفيذ
مطالبنا ،فسندخل المربع األخير ،وهو الحكم الذاتي واالنفصال".

ال ـس ـل ـم ـي ــة الس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ثـ ــورتـ ــه».

شلل في العاصمة
وتزامن ذلــك مع إغــاق الطرق
وال ـم ـت ــاج ــر وت ـع ـطــل االتـ ـص ــاالت
ال ـه ــات ـف ـي ــة وخـ ــدمـ ــات اإلن ـت ــرن ــت
وانتشار الطوابير أمام المخابز
ف ــي م ـخ ـت ـلــف أرجـ ـ ـ ــاء ال ـ ـسـ ــودان،
أمس ،وذلك غداة اشتباكات بين
مـحـتـجـيــن ض ــد ق ـ ــرارات الجيش
وق ـ ــوى أم ـن ـي ــة أدت إلـ ــى س ـقــوط
سـبـعــة قـتـلــى وإص ــاب ــة الـعـشــرات
بالرصاص الحي.
واخ ـت ـفــت مـظــاهــر ال ـح ـيــاة في
الـ ـع ــاصـ ـم ــة وم ــديـ ـن ــة أم درمـ ـ ــان
المقابلة لها على ُالضفة األخرى
م ــن ن ـهــر ال ـن ـيــل وأغ ـل ـق ــت ال ـطــرق
إمــا بجنود الجيش أو بحواجز
أقامها المحتجون.
كـمــا أغـلـقــت ال ـب ـنــوك وتــوقـفــت
آالت الـ ـص ــرف اآلل ـ ــي ع ــن الـعـمــل
وتطبيقات ا لـهــوا تــف المحمولة
المستخدمة على نطاق واسع في
تحويل األموال.
ورغـ ـ ـ ـ ـ ــم أن لـ ـ ـي ـ ــل االث ـ ـن ـ ـي ـ ــن ـ ـ
ال ـثــاثــاء م ــر ب ـه ــدوء نـسـبــي بعد
االض ـ ـط ـ ــراب ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ش ـهــدت ـهــا
الشوارع أمس األول ،إال أن القوى
المدنية والحزبية واصلت الحشد
الميداني بهدف التظاهر.
وأم ـ ـكـ ــن سـ ـم ــاع ال ـ ــدع ـ ــوة إل ــى
اإلضـ ـ ـ ـ ــراب ال ـ ـعـ ــام ع ـب ــر م ـك ـب ــرات
الـصــوت فــي المساجد ،فــي وقت
واصـ ــل م ـت ـظــاهــرون مـنــاهـضــون
للعسكر احتجاجهم.
وج ـ ــدد «ت ـج ـم ــع ال ـم ـه ـن ـي ـيــن»،
دعــوتــه إل ــى الـتـصــدي إلجـ ــراءات
الـ ـب ــره ــان .وق ـ ــال ال ـت ـج ـمــع ،ال ــذي
ق ــاد االحـتـجــاجــات ضــد البشير،
فــي بـيــان إل ــى «إغ ــاق كــل الـطــرق
بــالـمـتــاريــس لـحـمــايــة ال ـث ــوار مع
تجنب االشتباك قوات االنقالبيين
ً
المسعورة حفاظا على األرواح»،
و«اإلضراب عن العمل» ،و«تسيير
المواكب داخل األحياء».
و ش ــدد عـلــى أن «رد جماهير
ال ـش ـع ــب ع ـل ــى ت ــره ــات ال ـب ــره ــان

وصحبه من الطغاة االنقالبيين
ً
ً
عــاجــا وحــاسـمــا ،فــالـثــورة ثــورة
ش ـع ــب وال ـس ـل ـط ــة س ـل ـط ـتــه ،ول ــن
ت ـت ـح ـك ــم ف ـ ــي مـ ـصـ ـي ــره ب ــرب ــري ــة
وإره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ث ـ ـلـ ــة م ـ ــن الـ ـم ــرت ــزق ــة
والمغامرين».

سفراء ورسائل
وأع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت «رابـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــة سـ ـ ـف ـ ــراء
ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان» ،رف ـض ـه ــا «االنـ ـق ــاب
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،وت ــأيـ ـي ــده ــا إعـ ــان
اإلض ـ ـ ـ ـ ـ ــراب ال ـ ـع ـ ــام حـ ـت ــى ت ـع ــود
األوض ــاع إلــى طبيعتها بإطالق
جميع قيادات الحكومة المدنية
والتمسك بالوثيقة الدستورية
كإطار ملزم للحكم».
وأكدت الرابطة ،أنها «ستتابع
مع كل أعضائها تطورات األحداث
في سوداننا الحبيب ويحدوها
اإليمان الراسخ بقدرات جماهير
ش ـع ـب ـنــا وش ـب ــاب ــه ال ـم ـت ـق ــد عـلــي
تدعيم الحكم المدني وهزيمة أي
عمل انقالبي وتدعو لوحدة قوى
الثورة إلحباط أي محاولة للعودة
بالبالد إلى عهود التيه والظالم».
ونشرت وزارة الثقافة واإلعالم
ً
بالحكومة المنحلة بيانا  ،يفيد
بــان ـش ـقــاق سـ ـف ــراء ال ـ ـسـ ــودان في
ف ــرنـ ـس ــا وب ـل ـج ـي ـك ــا وس ــويـ ـس ــرا
وإعالن «رفضهم االنقالب».
وفي وقت سابق ،ذكرت وزارة
ال ـث ـق ــاف ــة واإلعـ ـ ـ ـ ــام ،الـ ـت ــي ي ـبــدو
أنها لم تخضع لسيطرة القوات
ّ
الـمـسـلـحــة ،أن وزي ــرة الخارجية
ف ــي ال ـح ـكــومــة االن ـت ـقــال ـيــة مــريــم
ال ـ ـص ـ ــادق ،ب ـع ـث ــت ب ــرس ــال ــة إل ــى
ن ـظ ــرائ ـه ــا ف ــي ال ـ ــدول اإلفــري ـق ـيــة
وال ـع ــرب ـي ــة وال ـغ ــرب ـي ــة ،أبـلـغـتـهــم
مــن خــالـهــا أن «الـحـكــومــة تدين
االنقالب ولن تستسلم إلعالناته
غي الدستورية ،وستقاومه بكل
وسائل المقاومة المدنية».

رفض دولي
فــي غضون ذلــك ،عقد مجلس
ً
ً
األمـ ــن ال ــدول ــي اج ـت ـمــاعــا طــارئــا

ً
مـغـلـقــا ب ـشــأن أحـ ــداث ال ـس ــودان،
أمس ،بطلب من المملكة المتحدة
وأيــرل ـنــدا وال ـنــرويــج وال ــوالي ــات
المتحدة وإستونيا وفرنسا.
وقال دبلوماسيون ،إن أعضاء
ف ـ ــي م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــن ي ـع ـت ــزم ــون
مطالبة شركائهم بتبني إعالن
مشترك ،من دون الذهاب إلى حد
إدانة االنقالب ،على أن يكتفي هذا
اإلعالن بالتعبير عن قلق مجلس
األم ـ ــن ل ـض ـمــان عـ ــدم االصـ ـط ــدام
بمعارضة روسية أو صينية.
ودعت دول الترويكا «الواليات
المتحدة وبريطانيا والنرويج»،
س ـل ـط ــات األم ـ ـ ــن فـ ــي ال ـخ ــرط ــوم
إل ـ ــى «اإلفـ ـ ـ ـ ــراج ال ـ ـفـ ــوري عـ ــن مــن
احتجزتهم بشكل غير قانوني».
ولـيــل االثـنـيــن الـثــاثــاء ،دانــت
الواليات المتحدة بشدة «االنقالب
في الـســودان» واالعـتـقــاالت التي
طاولت قادة مدنيين ،داعية إلى
ال ـعــودة الـفــوريــة للحكم المدني
واإلفـ ـ ـ ـ ـ ــراج عـ ــن رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
المعتقل.
وقال وزير الخارجية األميركي
ّ
أن ـتــونــي بـلـيـنـكــن ،ف ــي ب ـي ــان ،إن
«الــواليــات المتحدة تدين بشدة
ما أقدمت عليه القوات العسكرية
ً
الـســودانـيــة» ،مبديا قلقه البالغ
إزاء تقارير عــن اسـتـخــدام قــوات
األمـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ــذخـ ـ ـي ـ ــرة ال ـ ـح ـ ـيـ ــة ضــد
المتظاهرين.
وأعلن أن واشنطن أمرت «على
ال ـف ــور» وف ــي وضـ ــوء ال ـت ـطــورات
األخ ـي ــرة ب ــ«إي ـق ــاف تـسـلـيــم 700
مليون دوالر من صناديق الدعم
االقتصادي الطارئة إلى السودان،
وكــانــت تهدف إلــى دعــم التحول
الديمقراطي في البالد».
وأكد مستشار «البيت األبيض»
لألمن القومي جيك سوليفان أن
إدارة الــرئ ـيــس ج ــو ب ــاي ــدن على
ات ـص ــال وث ـيــق م ــع دول الخليج
بشأن الوضع في السودان.
وأضـ ـ ــاف أن واش ـن ـط ــن تنظر
فــي جميع األدوات االقتصادية
المتاحة للتعامل مع الوضع.
(الخرطوم ـ وكاالت)

مصر تتحرر من «الطوارئ» وتضع خطة لمواجهة انهيار «النهضة»
 10آالف زلزال بمحيط السد اإلثيوبي ...والقاهرة تحتاط لحماية بحيرة «العالي»
●

القاهرة  -حسن حافظ

أثــارت المفاجأة من العيار الثقيل ،التي أعلنها الرئيس
المصري عبدالفتاح السيسي ،مساء أمس األول ،بإلغاء حالة
ً
الطوارئ المفروضة دوريا منذ أبريل  ،2017وفي سيناء منذ
 ،2014موجة ارتياح كبيرة في الشارع المصري وتجاوب معه
مئات المصريين عبر وسائل التواصل االجتماعي بشكل
إيجابي ،مطالبين بالمزيد من اإلصالحات في ملف الحريات.
وكان السيسي قال على «فيسبوك» خالل اإلعالن عن القرار،
ً
إن مصر باتت «واحة لألمن واالستقرار في المنطقة» ،معتبرا
أن «الشعب المصري هو الصانع الحقيقي للقرار».
ً
ً
القرار خلف ارتياحا واسعا بين أطياف الشارع المصري،
ً
خصوصا من المجموعات الحقوقية والقانونية.
وقال رئيس حزب اإلصالح والتنمية ،محمد أنور السادات،
إن الخطوة تبعث برسالة طمأنينة وأم ــان واسـتـقــرار ،كما
ت ـجــذب ال ـمــزيــد مــن االس ـت ـث ـمــارات األجـنـبـيــة ،وتــدفــع حــركــة
السياحة فــي مصر بعد سـنــوات عانى فيها القطاع أزمــات
عديدة.
ووصف نقيب المحامين رجائي عطية القرار بـ «التاريخي»،
أما وكيل لجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب ،النائب أيمن
أبوالعال ،فقد رأى أنه «يضرب ما كان يردده أهل الشر حول
تعمد الــدولــة الـمـصــريــة ف ــرض ال ـط ــوارئ أله ــداف سياسية
وليست أمنية».
وثار جدال قانوني حول تداعيات القرار إذ اعتقد البعض
ً
أنه ستتم إحالة القضايا المنظورة حاليا بموجب «الطوارئ»

بدء الترشح لالنتخابات
المحلية بالضفة الغربية

فتحت لجنة االنتخابات
المركزية الفلسطينية ،أمس،
باب الترشح للمرحلة األولى
من انتخابات المجالس
المحلية ،رغم منع حركة
"حماس" إجراءها بقطاع غزة.
وقالت اللجنة ،في بيان ،إن
الترشح للمرحلة األولى من
انتخابات المجالس المحلية،
سيستمر عشرة أيام ،تنتهي
في بداية نوفمبر المقبل.
وكانت "حماس" أعلنت في
مؤتمر سابق ،رفضها إجراء
انتخابات المجالس البلدية
والقروية .ودعت إلجراء
انتخابات شاملة ،واصفة
إعالن السلطة عن انتخابات
محلية بلدية باالنحراف عن
المسار الوطني.

«البجا» :ال فتح للموانئ إال بإلغاء «مسار الشرق»

ّ
رغم ترحيبه بقرارات القوات المسلحة وحل مجلسي السيادة
وال ــوزراء ،أكــد المجلس األعلى لـ "نـظــارات البجا" في الـســودان،
البالد الرئيسية إال بـ "إلغاء
أمس ،أنه "لن يتم فتح موانئ شرق
ّ
مسار الشرق" ضمن اتفاقات السالم التي وقعتها السلطة المركزية
بالخرطوم مع حركات متمردة في وقت سابق بجوبا عاصمة
جمهورية جنوب السودان.
ّ
تضم
وجاء إصرار المجلس القبلي على إغالق المنطقة التي

سلة أخبار

رجل أمن مصري في موقع متقدم على الحدود مع إسرائيل في سيناء (رويترز)
ً
إلى القضاء العادي ،وهو ما ثبت عدم صحته قانونيا.
وقال أستاذ القانون المستشار محمد أبوشقة ،أحد العقول
القانونية المقربة للسيسي ،إنه لم يعد هناك أي سند قانوني

لعرض قضايا جديدة وفق «الطوارئ» ،لكن القضايا التي
ال تزال منظورة تبقى كما هي.
ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،ق ــال وزي ــر الـ ـم ــوارد الـمــائـيــة وال ــري

ال ـم ـصــري ،مـحـمــد عـبــد ال ـعــاطــي ،أم ــس ،إن ب ــاده تعمل
على كــل االحـتـمــاالت الـخــاصــة بسد النهضة اإلثـيــوبــي،
بما في ذلك احتمال انهياره ،لذا تسعى القاهرة إلقامة
مشروعات إضافية للبنية التحتية حــول السد العالي
ً
في أسوان ،تحسبا لوصول كمية مياه مفاجئة في فترة
زمنية قصيرة.
وأشار عبد العاطي ،خالل فعاليات اليوم الثالث ألسبوع
القاهرة للمياه ،إلــى أن مشروعات البنية التحتية حول
ً
السد العالي ،تشمل أيضا عدم وصول المياه إلى بحيرة
السد في الوقت المحدد ،لذا يتم االستعداد لكافة المخاطر.
تزامن ذلك مع اعالن خبير الزالزل الديولوجي المصري
رش ــاد القبيصي ،أن ــه مــن الـمـتــوقــع انـهـيــار ســد النهضة
بتخطيطه الحالي الن البيانات المتوافرة تشير إلى أن
ثمة ما يقرب من  10آالف زلزال ،تفوق في قوتها  4درجات
بمقياس ريختر ،قد حدثت بالقرب من موقع السد ،خالل
الفترة الممتدة بين عامي  1970و.2013
ّ
وذكر القبيصي بانهيار جزء من «سد تيكيزي» ،الذي
أقيم في عام  ،2009وانهيار «سد جيبي  ،»2المقام على نهر
أومو المتجه إلى «بحيرة تروكانا» في كينيا بعد  10أيام
ً
فقط من افتتاحه رسميا ،عقب مجيء أول فيضان للنيل!.
ً
وقال إنه خالل األعوم الـ  15األخيرة ،تم إنشاء  70سدا
ً
صغيرا على أنهار شمال إثيوبيا ،وحدث أنه انهار وتهدم
ً
منها نحو  45سدا ،ما يعني خطورة إنشاء سدود ضخمة
على أنهار الهضبة الوسطى ،لشدة انحدارها وبخاصة في
ً
حوض النيل األزرق ،أكبر أنهار تلك الهضبة وأشدها قوة!.

تونس :توقيف وزير
أسبق بتهم فساد

أوقفت السلطات التونسية،
سمير بالطيب وزير الزراعة
األسبق في حكومة يوسف
الشاهد؛ على خلفية قضايا
فساد مالي وإداري.
وأفادت تقارير بأن "النيابة
العامة بالعاصمة ،أذنت ألعوان
فرقة مختصة من الحرس
الوطني باالحتفاظ بوزير
الزراعة األسبق ومسؤولين
آخرين تابعين للوزارة" ،مشيرة
إلى أن "قرار االحتفاظ يتعلق
بقضية فساد مالي وإداري
في إحدى المؤسسات التابعة
لوزارة الزراعة" .إلى ذلك ،أطلقت
السلطات الجزائرية سراح
األخوين نبيل وغازي القروي.

مسلحون يقتلون 18
بمسجد نيجيري

قتل مسلحون يستقلون
دراجات نارية  18شخصا
في مسجد بوالية النيجر
في شمال نيجيريا .ووصل
المهاجمون إلى تجمع مازا
كوكا في منطقة حكومة
ماشيجو المحلية وتوجهوا
مباشرة إلى المسجد وأطلقوا
النار على المصلين.
وقال بيلو أيوبا ،وهو ساكن
وشاهد على االعتداء ،إن 20
على األقل أصيبوا بالهجوم.
واختطف المهاجمون 10
أشخاص .وفي وقت سابق
أفاد مسؤولون في والية
النيجر ومسؤولون محليون
بأن جماعة "بوكو حرام"
المتشددة استولت على
مجتمعات متعددة في والية
النيجر ،وقدمت للقرويين
المال ودمجتهم في صفوفها
لمحاربة الحكومة.

الحوثيون يسيطرون
على جوبة مأرب

تمكنت جماعة "أنصار الله"
(الحوثيون) ،أمس ،من السيطرة
على مركز مديرية الجوبة
االستراتيجية في محافظة
مأرب .إلى ذلك ،سقط  8قتلى
ونحو  10جرحى من المتمردين
الحوثيين في مواجهات عنيفة
متواصلة مع قوات الجيش
الموالية للرئيس عبدربه
منصور هادي ،بالجبهة
الغربية لمحافظة تعز جنوب
غربي البالد أمس األول.
وتعتبر هذه هي أعنف
مواجهات تشهدها محافظة
تعز ،منذ أسابيع.

ةديرجلا

•
العدد  / 4869األربعاء  27أكتوبر 2021م  21 /ربيع األول 1443هـ

foreigndesk@aljarida●com

21

دوليات

طهران :هجوم سيبراني يستهدف توزيع الوقود وخامنئي
مساع إيرانية لنصب صواريخ أرض  -جو في سورية ولبنان والعراق
إسرائيل تتحدث عن ٍ
مع الخطوات السياسية
والدبلوماسية لمنع إيران من
حيازة السالح النووي وترسيخ
أقدامها في سورية ،تفاقمت
الحرب السيبرانية بينها وبين
إسرائيل ،في وقت حملتها
واشنطن مسؤولية الهجوم
على قاعدة التنف.

ف ــي خ ـط ــوة م ـفــاج ـئــة فــاقـمــت
غ ـض ــب ال ـ ـش ـ ــارع ،ال ـ ـ ــذي ي ـعــانــي
الـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــوط االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ت ــوق ـف ــت جـمـيــع
م ـح ـطــات ال ــوق ــود ف ــي إي ـ ــران عن
العمل ،أمس ،بسبب خلل فني في
النظام اإللكتروني الموحد ،سببه
تعرض منظومة التوزيع لهجوم
سيبراني من قراصنة يرجح أنهم
إسرائيليون.
وأك ــد المجلس األعـلــى لألمن
الـ ـق ــوم ــي ،ل ـل ـت ـل ـفــزيــون الــرس ـمــي
الذي بث لقطات لمحطات مقفلة
وال ـس ـي ــارات مصطفة والـغـضــب
على أصحابها ،أن تعطل توزيع
ال ــوق ــود ف ــي مـخـتـلــف الـمـحـطــات
نتج عــن «هـجــوم سيبراني على
ال ـن ـظ ــام ال ـم ـع ـل ــوم ــات ــي ل ـتــوزيــع
ً
الوقود» ،مشيرا إلى أن «تفاصيل
الهجوم ومنشأه موضع تحقيق».
وإذ أكـ ـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
أحـ ـم ــد وح ـ ـيـ ــدي أن ال ـخ ـل ــل فــي
ع ـم ــل م ـح ـط ــات الـ ــوقـ ــود «ي ـع ــود
ل ـم ـش ـك ـلــة ت ـق ـن ـي ــة سـ ـيـ ـت ـ ّـم حـلـهــا
ً
قريبا» ،نقل التلفزيون الرسمي
ع ــن «م ـســؤول ـيــن مـعـنـيـيــن» عــدم
اس ـت ـب ـع ــاده ــم أن يـ ـك ــون الـعـطــل
ً
ناتجا عن هجوم سيبراني ،وهو
ً
مــا تــم تــداولــه أي ـضــا عـلــى نطاق
واسع من قبل مستخدمي مواقع
التواصل االجتماعي.
وأعـ ـلـ ـن ــت الـ ـش ــرك ــة الــوط ـن ـيــة
لتوزيع المحروقات توقف النظام
اإلل ـك ـت ــرون ــي ع ــن ال ـع ـمــل بسبب
خـلــل فـنــي ،مــوضـحــة أن بإمكان
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ال ـ ـتـ ــزود ب ــال ــوق ــود
ب ــأسـ ـع ــار غ ـي ــر م ــدع ــوم ــة ودون
ال ـحــاجــة لـلـنـظــام حـتــى معالجة
المشكلة.
وقالت المتحدثة باسم الشركة
فاطمة كاهي ،للتلفزيون الرسمي،
إن ال ـشــركــة دع ــت إل ــى «اج ـت ـمــاع
طارئ لحل األزمة».

أين وقودنا؟

تقارير أميركية
تؤكد أن خمس
ّ
مسيرات إيرانية
مفخخة استهدفت
قاعدة التنف
قبل أيام

وتصادف الهجوم السيبراني
م ــع ذك ـ ــرى االح ـت ـج ــاج ــات ال ـتــي
ع ـمــت إي ـ ــران ف ــي نــوفـمـبــر 2019
ً
اح ـت ـج ــاج ــا ع ـلــى زي ـ ــادة أس ـعــار
ا لـبـنــز يــن بنسبة  200فــي المئة
وتحولها إلــى غضب عــارم ضد
الـنـظــام والـحـكــومــة ،وت ــم قمعها
بعنف مـفــرط وغـيــر مسبوق من
قبل قوات األمن.
ونـشــر رواد مــواقــع الـتــواصــل
ً
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي صـ ـ ـ ـ ــورا ل ـل ــوح ــات
إعالنية رقمية مثبتة في مدينة
أصفهانُ ،ب ّث عليها سؤال َّ
موجه
إلى المرشد األعلى علي خامنئي:
«ي ـ ــا خ ــام ـن ـئ ــي أي ـ ــن وقـ ـ ــودنـ ـ ــا؟»
و«الـبـنــزيــن المجاني فــي محطة
جمران للوقود».
وك ـت ـب ــت وكـ ــالـ ــة «إيـ ـسـ ـن ــا» أن
«الـ ـص ــور الـ ـ ـ ــواردة م ــن أص ـف ـهــان

سلة أخبار
إثيوبيا :ضربة جوية
تاسعة لتيغراي

محطة وقود خالية في طهران وفي اإلطارين رسائل ضد خامنئي بثت على لوحات إعالنية في أصفهان
ّ
شن الجيش اإلثيوبي ،أمس،
غارة جوية في تيغراي
استهدفت مركز تدريب
للمتمردين خارج عاصمة
اإلقليم ميكيلي ،في ضربة
هي التاسعة على هذه
المنطقة في األسبوعين
األخيرين .ووقعت الغارة
في مدينة قيها البعيدة
خمسة كيلومترات عن
ميكيلي لجهة الشرق والتي
استعادتها جبهة تحرير
شعب تيغراي في يونيو.
وقالت الحكومة« :كان مركز
تدريب للقوات الخاصة
لجبهة تحرير شعب تيغراي
هدفها ،وكان عدد كبير
من العسكريين الموظفين
بطريقة غير شرعية
والتابعين للجبهة يقومون
بتدريبات عسكرية فيه».

زعيمة بورما السابقة أمام
المحكمة للمرة األولى

ت ـظ ـهــر أن الـ ـل ــوح ــات اإلع ــان ـي ــة
الرقمية في هذه المدينة تعرضت
لهجوم سيبراني قــام بــه عمالء
ل ــأج ــان ــب» ،ق ـب ــل أن ت ــزي ــل ه ــذا
الخبر بعد بضع دقائق من نشره.

حرب سيبرانية
وفــي وقــت سابق ،رجــح مركز
«القدس للشؤون العامة والدولة»،
الذي يعد أحد مراكز الفكر ودعم
صناعة القرار في إسرائيل األحد
الـ ـم ــاض ــي ،ت ــزاي ــد ح ـ ــدة ال ـح ــرب
ال ـس ـي ـب ــران ـي ــة مـ ــع إي ـ ـ ـ ــران خ ــال
ً
األشـهــر المقبلة ،مـشـيــرا إلــى أن
«جميع التقديرات السائدة بتل
أب ـيــب تــرجــح أن ت ـحــاول طـهــران
ش ــن ه ـج ـمــات سـيـبــرانـيــة كـبــرى
ضد منشآت حيوية إسرائيلية،
والس ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـيـ ــاه
والكهرباء والمرافق المدنية».
ووف ــق الـمــركــز ،تــرى إسرائيل
أن ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب الـ ـسـ ـيـ ـب ــرانـ ـي ــة مــع
إي ـ ـ ـ ـ ــران سـ ـتـ ـتـ ـف ــاق ــم ف ـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة
المقبلة ،بالتوازي مع الخطوات
السياسية والــدبـلــومــاسـيــة ضد
االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي وم ـحــاوالت ـهــا
منع حـيــازاتـهــا الـســاح الـنــووي
ً
وتــرسـيــخ أقــدام ـهــا عـسـكــريــا في
سورية.
وف ـ ــي ف ـب ــراي ــر الـ ـم ــاض ــي ،أك ــد
الـ ـم ــرك ــز أن إيـ ـ ـ ـ ــران وإس ــرائـ ـي ــل

ً
«تخوضان حربا سرية في ساحة
ال ـف ـض ــاء ال ـس ـي ـبــرانــي ،ف ــي إط ــار
الصراع بشأن البرنامج النووي
ً
اإلي ــران ــي» ،مــؤكــدا أن ق ــدرات تل
أبـيــب تـفــوق نظيرتها اإليــرانـيــة
حتى اآلن.

الضربة المحتملة
ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه األثـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاء ،أف ـ ـ ـ ــادت
هيئة البث العبرية «مـكــان» بأن
ت ـق ــدي ــرات اس ـت ـخ ـبــاريــة عــرضــت
ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى ال ـس ـيــاســي في
إســرائـيــل خــال األشـهــر األخيرة
تفيد بأن إيران تسعى إلى نصب
صواريخ «أرض-جو» في سورية
ولبنان والعراق ومناطق أخرى
ب ـه ــدف اعـ ـت ــراض غـ ـ ــارات جــويــة
إسرائيلية».
ووفـ ــق «مـ ـك ــان» ،ف ــإن حـكــومــة
نفتالي بينيت أوعــزت لألجهزة
األمنية بــإعــداد خطط لمهاجمة
ال ـم ـن ـش ــآت الـ ـن ــووي ــة اإلي ــرانـ ـي ــة
حال تعثر المفاوضات النووية،
مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ـ ــى أن «ال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــرات
العسكرية تؤكد أن قــوة سورية
أط ـل ـقــت ص ــواري ــخ م ــن مـنـظــومــة
إي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـلـ ــدفـ ــاعـ ــات الـ ـج ــوي ــة
ع ـلــى ط ــائ ــرات م ــن سـ ــاح الـجــو
اإلسرائيلي».
ً
وت ـ ــزام ـ ـن ـ ــا م ـ ــع ت ـ ـقـ ــدم إيـ ـ ــران
ب ـبــرنــام ـج ـهــا الـ ـن ــووي وت ـلــويــح

واش ـن ـط ــن ب ــاس ـت ـخ ــدام خ ـي ــارات
أخــرى غير دبلوماسية لمنعها
من حيازة السالح الـنــووي ،قرر
الجيش اإلسرائيلي خالل األشهر
ً
األخـ ـي ــرة أن يـغـيــر مـ ـج ــددا سلم
أولــويــاتــه واالسـتـعــداد إلمكانية
خ ـي ــار ع ـس ـكــري لـتـنـفـيــذ هـجــوم
ضد إيران.
وأفـ ـ ــادت صـحـيـفــة «يـســرائـيــل
ه ـيــوم» ب ــأن س ــاح الـجــو سيبدأ
الـ ـ ـع ـ ــام ال ـم ـق ـب ــل االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات
للتدرب على هجوم محتمل ضد
إي ــران ،موضحة أن «التجهيزات
سـتـسـتـمــر م ــدة ع ــام عـلــى األق ــل،
إضــافــة إلــى الـحــاجــة لمعلومات
اسـتـخـبــاراتـيــة حــديـثــة وتجهيز
عدة إمكانيات للعمل».
وبـ ـحـ ـس ــب الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة ،ف ــإن
ً
«س ـ ــاح ال ـج ــو سـيـتـطـلــب أي ـضــا
ً
تغييرا فــي بـنــاء قــوتــه ،وتأهيل
عـ ـن ــاص ــره ،وصـ ـي ــان ــة ط ــائ ــرات ــه
وشـ ــراء الـمــزيــد مــن قـطــع الـغـيــار
للرحالت لمسافات طويلة» ،الفتة
إلى أن رئيس هيئة األركان أفيف
كوخافي صادق على الخطة.

هجوم التنف
ف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ــذه األثـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاء ،ات ـ ـهـ ــم
م ـ ـسـ ــؤولـ ــون أمـ ـي ــركـ ـي ــون ،أم ــس
األول ،إيران بالوقوف وراء هجوم
الـ ـط ــائ ــرات م ــن دون طـ ـي ــار لـيــل

األربـ ـع ــاء -الـخـمـيــس عـلــى مــركــز
ثـقــل ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة بـقــاعــدة
ً
«التنف» جنوبي سورية ،ردا على
هجوم استهدف وكالء إيران قرب
مدينة تدمر ،وألقي اللوم فيه على
إسرائيل.
وأفـ ـ ـ ــادت وك ــال ــة «أســوش ـي ـتــد
برس» وصحيفة «بوليتكو» بأن
وزارة الدفاع «البنتاغون» تعتقد
أن إيران قدمت الموارد والطائرات
ّ
المسيرة وشجعت على الهجوم،
لكن لم يتم إطالقها منها ،مبينة
أن الهجمات شملت ما يصل إلى
خـمــس طــائــرات مـسـ ّـيــرة ّ
محملة
بالعبوات الناسفة ،وأنها أصابت
ً
كال من الجانب األميركي من ثكنة
التنف ،والجانب الذي توجد فيه
قوات المعارضة السورية.
ورف ـ ـ ـ ـ ــض ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
«البنتاغون» جون كيربي ،اإلدالء
بتفاصيل عندما ُسئل عن التقرير
خـ ـ ــال م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي أم ــس
األول ،ووصفه بأنه «هجوم معقد
ومنسق ومتعمد».
وقـ ــال إن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
شهدت هجمات مماثلة من قبل
الميليشيات الشيعية المدعومة
م ــن إي ـ ـ ــران ،ل ـك ـنــه ل ــم ي ـخــض في
ال ـت ـفــاص ـيــل ،وأضـ ـ ــاف أنـ ــه ليس
ل ــدي ــه ت ـح ــدي ــث بـ ـش ــأن ال ــذخ ــائ ــر
المستخدمة في الهجوم.
ك ـمــا رفـ ــض ك ـي ــرب ــي ال ـحــديــث

عما إذا كان قد تم تحذير القوات
ف ـ ــي و ق ـ ــت م ـب ـك ــر أو إذا ك ــا ن ــت
الواليات المتحدة تعتزم القيام
برد عسكري .وقال كيربي« :تظل
حماية وأمــن قواتنا في الخارج
مـصــدر قـلــق بــالــغ لــوزيــر الــدفــاع
ل ــوي ــد أوسـ ـت ــن ،وإذا كـ ــان هـنــاك
ّ
رد ،فسيكون في زمــان ومكان و
بطريقة محددة نختارها».
وكانت وسائل اإلعالم الموالية
ُإل ّي ــران قــالــت ،إن «ه ـجــوم التنف
نفذ من قبل حلفاء سورية» ،في
إش ــارة واض ـحــة إل ــى الـجـمــاعــات
ً
المدعومة منها ،ردا على هجوم
استهدفهم قبل أيــام قرب مدينة
ت ــدم ــر ،وألـ ـق ــي الـ ـل ــوم ف ـي ــه عـلــى
إسرائيل.
وج ـ ـ ــاء هـ ـج ــوم «ال ـ ـت ـ ـنـ ــف» فــي
ف ـ ـتـ ــرة تـ ـص ــاع ــد الـ ـ ـت ـ ــوت ـ ــرات مــع
إيران ،وحذر المبعوث األميركي
روبرت مالي أن مفاوضات إحياء
االت ـفــاق ال ـنــووي المتعثر باتت
فــي «مــرحـلــة حــرجــة» ،والــواليــات
المتحدة»سوف تستخدم أدوات
أخرى» في حال فشل المفاوضات،
ً
م ـض ـي ـف ــا فـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـحــافــي
شاركت فيه «الجريدة» أن الصبر
بدأ ينفد في ظل استمرار طهران
في التلكؤ.
(عواصم -وكاالت)

أدلت الزعيمة البورمية
السابقة أونغ سان سو تشي
التي أطاحها الجيش في
فبراير وتجري محاكمتها
في قضايا عدة منذ يونيو
بشهادتها أمس ألول مرة
في المحكمة.
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ً
عاما والحائزة جائزة نوبل
للسالم لعام  1991وتخضع
لإلقامة الجبرية في
نايبيداو «قدمت شهادتها»
ً
ردا على عدد من االتهامات
من بينها التحريض على
الفتنة.
وباإلضافة إلى التحريض
ُ
على الفتنة ،تحاكم سو
تشي النتهاكها القيود
المتعلقة بوباء كورونا
خالل انتخابات العام
الماضي التي فاز فيها
حزبها بأغلبية ساحقة،
وباستيراد أجهزة اتصال
السلكية بشكل غير قانوني.
ً
وتواجه عقودا في السجن
إذا أدينت.

التطرف اليميني يجتاح
الجيش األلماني

واشنطن تلوح بعقوبات ضد فصائل العراق

ّ
مهلة «تصحيح» االنتخابات تنتهي ...والصدر يحذر من الخروج على القانون
توعد السفير األميركي لدى بغداد ماثيو
تولر ،أمس ،بفرض عقوبات على «مجاميع
مـسـلـحــة» خ ــارج ــة عـلــى ال ـقــانــون تستهدف
مصالح الواليات المتحدة بالعراق والتعامل
مــع ه ــذه الـهـجـمــات وال ـق ــوات والـمـنـفــذة لها
وفق حجمها.
وق ـ ـ ــال تـ ــولـ ــر ،فـ ــي ج ـل ـس ــة ح ـ ــواري ـ ــة عـلــى
هامش ملتقى الشرق األوسط في أربيل ،إن
«الهجمات التي تستهدف مصالحنا بالعراق
تنفذها مجاميع خارجة عن القانون والتي

اسـتـهــدفــت كــردس ـتــان ت ـهــدف إل ــى تقويض
األوض ــاع وهدفها ليس أميركا فحسب بل
اإلقليم والحكومة العراقية».
وأضـ ــاف الـسـفـيــر األم ـيــركــي« :نـعـمــل منذ
سنوات على إنهاء التهديدات التي تستهدف
العراق ،وطلبنا من إيران والبلدان المجاورة
عدم التعدي على سيادة أراضيه ،وأريــد أن
أطمئنكم أن عقوباتنا سـتـطــال المجاميع
ً
ً
التي تشكل تهديدا دائما على أمن واستقرار
العراق حتى تبديل سلوكها وتصرفاتها».

ً
داخليا ،عقدت تنسيقيات االعتصام أمام
ً
ً
الـمـنـطـقــة ال ـخ ـضــراء أم ــس ،اج ـت ـمــاعــا مهما
الت ـخ ــاذ خ ـط ــوات تـصـعـيــديــة ج ــدي ــدة منها
اقتحام المنطقة المحصنة بعد انتهاء مهلة
أعطتها لمفوضية االنتخابات إلعادة الفرز
اليدوي في جميع المحطات.
وحــذر اإلطــار التنسيقي للقوى الشيعية
م ــن أن عـ ــدم ت ـن ـف ـيــذ م ـط ــال ــب ال ـم ـت ـظــاهــريــن
والمعتصمين سيدفع إلى تصعيد االحتجاج
حتى تحقيق المطالب.

وقـ ــال ال ـق ـيــادي ف ــي تـحــالــف «ال ـف ـتــح» أبــو
م ـي ـث ــاق الـ ـمـ ـس ــاري« ،كـ ــل شـ ــيء وارد خ ــال
ال ـســاعــات الـمـقـبـلــة ،وع ــدم تـنـفـيــذ الـمـطــالــب
س ـي ــؤدي إل ــى ت ـفــاقــم األم ـ ــور وال ــدخ ــول إلــى
المنطقة الخضراء وتنصب خيم االعتصام
داخلها وأمام مقر المفوضية والحكومة».
ف ــي ه ـ ــذه األثـ ـ ـن ـ ــاء ،واصـ ـ ــل زعـ ـي ــم ال ـت ـيــار
الـ ـص ــدري م ـق ـتــدى ال ـص ــدر وض ــع الـخـطــوط
العريضة أمام الحكومة المقبلة ،التي ينتظر
ً
ً
أن تلعب كتلته دورا رئيسيا في تشكيلها.

وك ـتــب ال ـص ــدر ،فــي ت ـغــريــدة« :سياستنا
المستقبلية التعامل بحزم ضد أي مواطن
ي ـت ـع ــدى ع ـل ــى الـ ـق ــان ــون ك ــإط ــاق ال ـع ـي ــارات
الـ ـن ــاري ــة ،وال ـم ـخ ــال ـف ــات الـ ـمـ ــروريـ ــة ،وق ـطــع
ال ـ ـشـ ــوارع ف ــي االحـ ـتـ ـف ــاالت ،أو ف ــي تــرويــج
اإلشاعات الكاذبة ونشر الفتن الطائفية».
وق ــال ال ـص ــدر« :ك ـمــا أن ـنــا نــريــد اإلص ــاح
ً
ً
السياسي وأن تكون الحكومة وجها حسنا
لتطبيق القانون ،فعلى المواطن االلتزام به
ً
(بغداد -وكاالت)
		
أيضا».

ً
الراعي يجول على َ«الرؤساء» حامال
مبادرة الحتواء أزمتي جعجع والبيطار
ب ـعــد س ــاع ــات ع ـلــى اس ـتــدعــاء
زع ـي ــم حـ ــزب الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة
سـ ـمـ ـي ــر جـ ـعـ ـج ــع الـ ـ ـ ــى م ــدي ــري ــة
الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــرات لـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــاع الـ ــى
ش ـه ــادت ــه ف ــي م ــوض ــوع أحـ ــداث
الـ ـطـ ـي ــون ــة ،ال ـ ـتـ ــي قـ ـت ــل ف ـي ـه ــا 7
أشخاص على خلفية تظاهرات
ألن ـ ـ ـصـ ـ ــار حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه وحـ ــركـ ــة
أمـ ــل ض ــد ال ـم ـح ـقــق ال ـع ــدل ــي فــي
تـفـجـيــر مــرفــأ بـ ـي ــروت ،الـقــاضــي
طــارق البيطار ،أجــرى البطريرك
ال ـمــارونــي ب ـشــارة الــراعــي جولة
رئاسية شملت رئيس الجمهورية
مـيـش ـيــل عـ ــون ورئـ ـي ــس مـجـلــس
النواب نبيه بري ورئيس مجلس
ً
الـ ــوزراء نجيب مـيـقــاتــي ،حــامــا
م ـ ـبـ ــادرة م ـت ـكــام ـلــة ل ـح ــل قـضـيــة
جعجع وكذلك أزمة تحقيق مرفأ
بيروت.
وبـعــد الـلـقــاء فــي عين التينة،
ق ـ ـ ــال ال ـ ـب ـ ـطـ ــريـ ــرك« :بـ ـحـ ـث ــت مــع
ال ــرئـ ـي ــس بـ ـ ــري فـ ــي الـ ـتـ ـط ــورات

المختلفة وفي موضوع القضاء
وتـعـطـيــل مـجـلــس ال ـ ــوزراء الــذي
يـ ـف ــاق ــم األزمـ ـ ـ ـ ـ ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
والمعيشية».
وأض ـ ـ ــاف« :لـ ــم ن ـب ـ ّحــث وقــائــع
حــادثــة الـطـيــونــة ،لكننا شـ ّـددنــا
على حرية واستقاللية القضاء»،
ً
مشيرا إلى أنه «ال معطيات لديه
عن استدعاء رئيس حزب القوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة س ـم ـيــر ج ـع ـج ــع ،وال
يملك الملف ،لذا ال يمكنه الحكم»،
ً
مؤكدا «استهجان االستدعاء».
وأش ــارت مصادر الــى أن بري
ً
عــرض على الــراعــي «أفـكــارا لحل
متكامل يشمل السياسة والقضاء
واألمن» ،وأن هذه األفكار متطابقة
م ــع م ـب ــادرةال ـب ـطــريــرك ،واصـفــة
اللقاء بأنه أكثر من جيد.
وع ـق ــب ل ـق ــائ ــه م ـي ـق ــات ـي ،لـفــت
الراعي إلى أنه «ال يجوز اإلبقاء
ّ ً
علىمجلس الوزراء معطال ،وأال
يتمكن مــن االج ـت ـمــاع لألسباب

المعروفة ،والاألزم ة االقتصادية
على ما هي عليه» ،في إشارة الى
رفض حزب الله انعقاد جلسات
الحكومة من دون تنحية البيطار
أو «تصحيح» مسار التحقيق في
انفجار المرفأ.
وأض ـ ــاف« :إن ع ــاق ــة صــداقــة
قـ ــدي ـ ـمـ ــة ت ـج ـم ـع ـن ــي ب ــال ــرئـ ـي ــس
ميقاتي ،وكــان من الـضــروري أن
أزوره ف ــي ه ــذا ال ـظ ــرف الصعب
ً
الذي ّ
نمر به ،وقد طرحنا حلوال
معه ومع الرئيسبري قبله».
وأكــد« :إننا متفقون على ذات
ال ـح ـلــول ،ان ـطــاقــا مــن الــدسـتــور
وال ـق ــوان ـي ــن ،وس ــأع ــود مطمئن
البال ،فهناك باب للحل انطالقا
من روح المسؤولية لتعود البالد
ً
الس ـت ـع ــادة ح ـيــات ـهــا» ،مــوضـحــا
أنــه «ال يمكننا أمــام ال ــرأي العام
العالمي أن تبقى الدولة معطلة،
وعلينا أن نواصل هذا الموضوع
كي نصل إلى تنفيذه».

وأعرب عن أمله بأن «كل شيء
ل ــه ح ــل ،ال ـم ـهــم ص ـيــانــة الـقـضــاء
والـقــانــون والــدسـتــور وكــل شيء
له حل» .وتابع« :بين عين التينة
ورئ ــاس ــة ال ـج ـمـهــوريــة ،أن ــا أق ــوم
باتصاالتي مع الجميع ،ورئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة أول شـ ـخ ــص .أن ــا
مقتنع بـهــذه ا لـحـلــول وميقاتي
وبري كذلك ،وهذا يساعدنا على
السير بهم».
الـ ـ ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن رئ ـ ـيـ ــس
الحكومة السابقسعد الحريري
 ،أن «غيابنا عن تداعيات حادث
ً
ال ـط ـي ــون ــة ك ـ ــان مـ ـتـ ـعـ ـم ــدا ،ألن ـنــا
نرفض الخوض في صراع عبثي
واالصطفاف على خطوط الحرب
األهلية وانقساماتها الطائفية،
والعودة إلى لغة القنص األمني
واقتناص الفرص السياسية».
ورأى أن «اإلعـ ــان عــن تبليغ
ً
ج ـع ـج ـع لـ ـصـ ـق ــا ل ـل ـم ـث ــول أم ـ ــام
ً
مديرية المخابرات ،يقع أيضا في

رصدت االستخبارات
العسكرية األلمانية العام
ً
ً
الماضي تزايدا ملحوظا في
حاالت االشتباه الجديدة
بالتطرف اليميني بين
صفوف الجيش.
وجاء في تقرير
االستخبارات لعام ،2020
الذي تم طرحه أمام
البرلمان ،أمس ،أن عدد
الحاالت ارتفع من  363حالة
عام  2019إلى  477حالة
اآلن.
وبحسب البيانات ،فإن
سبب أغلب التحقيقات
«تعليقات معادية لألجانب»
على وسائل االجتماعي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع
عدد حاالت االنتماء لمن
يطلق عليهم «مواطنو
الرايخ» أو «المستقلون»
من  16حالة إلى  31حالة
جديدة.

واشنطن تدعو العالم لدعم
تايوان باألمم المتحدة

ً
عون مستقبال الراعي بالقصر الرئاسي في بعبدا أمس
خانة العبثية ويستدعي البالد
إلى مزيد من االنقسام وتوظيف
إدارات الدولة في خدمة سياسات
االنتقام».
وأكــد الـحــريــري أن «المطلوب
تبليغ المعنيين كــا فــة ،شفاهة
ً
أو لصقا ،بــوجــوب المثول أمــام
مقتضيات المصلحة الوطنية،
وع ـ ــدم ال ـت ـف ــري ــط ب ـم ــا ت ـب ـقــى مــن
مقومات ّ
السلم األهلي«.

أمــا رئـيــس الحكومة السابق
ف ــؤاد الـسـنـيــورة ،فـقــد أع ــرب عن
«اس ـت ـه ـج ــان ــه ال ـش ــدي ــد لـطــريـقــة
الكيل بمكيالين التي تعتمدها
الجهات القضائية فيالمحكمة
ال ـع ـس ـكــري ـة ب ـش ــأن م ــا جـ ــرى في
أح ـ ـ ـ ــداثالـ ـطـ ـي ــونـ ـ ة الـ ـم ــؤسـ ـف ــة»،
وإدانته لـ «الممارسات التي تعمل
على تسخيرالقضا ء واستعماله
ً
ّ
مطية ومخلبا لالقتصاص من

(داالتي ونهرا)
الخصوم السياسيين ،وليس كما
ُيفترض أن يكون من أجل كشف
الحقائق وإحقاق العدالة»ّ .
وشدد
في بيان ،على أن «كل خروج عن
األصـ ــول وال ـق ــواع ــد الــدسـتــوريــة
والقانونية يفضي إلــى تضييع
الحقيقة الـكــامـلــة ،أك ــان ذل ــك في
جريمة تفجيرمرفأ بـيــروت ،أو
في حادثة الطيونة المؤلمة».

دعت الواليات المتحدة،
أمس ،دول العالم إلى «دعم
مشاركة كبرى وقوية
لتايوان» في مؤسسات األمم
المتحدة رغم رفض الصين.
وقال وزير الخارجية
أنتوني بلينكن «تايوان
شريك أساسي وتشكل
ً
ً
ً
نجاحا ديموقراطيا» ،مؤكدا
أن مشاركتها ضرورية
لمواجهة «عدد غير مسبوق
من التحديات العالمية».

ةديرجلا

•
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رياضة
ً
ً
معلول مدربا لألبيض والداود مساعدا

«األولمبي» يواجه بنغالدش
في تصفيات كأس آسيا اليوم

أكد لـ ةديرجلا سعادته بالعودة للكويت وهدفه البطوالت
•

●

غونزاليس يوجه الالعبين في التدريب األخير

حازم ماهر

يستهل منتخبنا األو لـمـبــي
لـ ـ ـك ـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم مـ ـن ــافـ ـس ــات ــه فــي
المجموعة الرابعة من التصفيات
المؤهلة لنهائيات كــاس آسيا
ت ـحــت  23س ـنــة حـيـنـمــا يلتقي
منتخب بـنـغــادش فــي الساعة
الواحدة بعد ظهر اليوم بتوقيت
ال ـك ــوي ــت ع ـل ــى اسـ ـت ــاد طـشـقـنــد
الدولي بأوزبكستان ،فيما يلتقي
فــي الـمـجـمــوعــة ذات ـهــا منتخبا

غونزاليس :نلعب من أجل الفوز
أكــد مدير منتخبنا األولـمـبــي كــارلــوس غونزاليس أن
مباريات اليوم فائقة األهمية ألنها تعتبر بمنزلة حجر
الزاوية بالنسبة للفريق في التصفيات اآلسيوية.
وقال غونزاليس ،في المؤتمر الصحافي الذي عقد في
العاشرة من صباح أمــس« ،إننا نسعى بقوة إلى تحقيق
ال ـفــوز وح ـصــد الـنـقــاط ال ـثــاث مــع تـقــديــم مـسـتــوى يليق
ً
بمنتخب الكويت» ،مشيرا إلى أنه سيهدي الفوز للجماهير
بمختلف ميولها السيما أنها داعمة بقوة للمنتخب.
من جانبه ،أكد قائد المنتخب عيد الرشيدي أن الالعبين
ً
ً
ً
ج ــاه ــزون لـلـقــاء فـنـيــا وب ــدن ـي ــا ،مـضـيـفــا أن ـهــم يـحـتــرمــون
المنافس لكنهم في الوقت ذاتــه يلعبون من أجل تحقيق
الفوز دون سواه.
وأعرب الرشيدي عن أمنيته بأن يحالف التوفيق زمالءه
الالعبين في مبارة اليوم ومنافسات المجموعة الرابعة.

ال ـس ـع ــودي ــة والـ ـبـ ـل ــد الـمـضـيــف
أوزبكستان في التوقيت ذاته.
وت ـ ـ ــم ت ـق ـس ـي ــم ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات
الـمـشــاركــة فــي التصفيات ()46
إلـ ـ ـ ــى  11م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ،ع ـ ـلـ ــى أن
يتأهل أصحاب المركز األول في
المجموعات ،إلــى جانب أفضل
 4منتخبات تحصل على المركز
الثاني ،لنهائيات البطولة.
وف ـ ــي ح ـ ــال تـ ـص ــدر مـنـتـخــب
أوزبكستان المجموعة الرابعة
ثان فسيتم
أو جاء ضمن أفضل ٍ
اختيار منتخب خامس للتأهل،
ألن منتخب أوزبكستان هو من
يستضيف البطولة ،بالتالي فإن
ً
تأهله قادم تلقائيا.
وان ـ ـط ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــت اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدادات
منتخبنا األولمبي للتصفيات
مـ ـن ــذ أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن عـ ـ ـ ــام ،تـخـلـلـهــا
الـعــديــد مــن الـمـبــاريــات الــوديــة،
م ـ ـن ـ ـهـ ــا ثـ ـ ـ ـ ــاث مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاري ـ ـ ــات م ــع
المنتخب الـبـحــريـنــي ،وم ـبــاراة
مــع منتخب ع ـمــان ،وأخ ــرى مع
منتخب فلسطين ،كما دخل في
أك ـثــر م ــن مـعـسـكــر ،م ــن ضمنها
معسكر بمدينة أزميت التركية
فــي أغـسـطــس ال ـمــاضــي ،خــاض
ً
خالله األزرق عددا من المباريات
الودية.
وجاءت مشاركة المنتخب في

ً
بطولة غــرب آسيا محبطة جدا
بعد خروجه من الدور األول ،إثر
خسارته أمــام نظيره المنتخب
األردنــي ،والتعادل مع منتخبي
اليمن وعمان ،غير أن المباراتين
التجريبيتين ،اللتين خاضهما
المنتخب أمام نظيره القطري ،قد
أعادتا الثقة لالعبين بأنفسهم
إلى حد ما ،السيما أن األزرق فاز
في األول ــى ،وتـعــادل في الثانية
أمام منافس شرس.
ويـ ـ ـ ــدرك ال ـ ـمـ ــدرب اإلس ـب ــان ــي
غــونــزال ـيــس أن الـمـهـمــة ليست
سـ ـهـ ـل ــة فـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ألنـ ــه
س ـيــواجــه منتخبي الـسـعــوديــة
وأزبكستان القويين ،إلى جانب
منتخب بنغالدش الـيــوم ،وهو
مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب م ـ ـج ـ ـهـ ــول ب ــال ـن ـس ـب ــة
للجهاز الـفـنــي ،عـلــى الــرغــم من
مشاهدة أكثر من مباراة مسجلة
له في الفترة األخيرة ،لكن اتضح
أن المنتخب البنغالي غير ثابت
ً
المستوى والتشكيل ،وبعيدا عن
سلبيات المنتخب وأبرزها عدم
ام ـتــاك رأس الـحــربــة الـقـنــاص،
واألخ ـ ـطـ ــاء ال ــدف ــاع ـي ــة ال ـفــادحــة
التي كشفتها بطولة غرب آسيا،
لكن الجميع يـعــول على الــروح
القتالية لالعبي «األزرق».
ول ـعــل أب ــرز األوراق الــرابـحــة

لمنتخبنا تتمثل في الحارس
خ ــال ــد ال ـع ـج ــاج ــي ،وي ــوس ــف
ال ـح ـق ــان ،ومـ ـب ــارك الـفـنـيـنــي،
وعـ ـ ـي ـ ــد الـ ـ ــرش ـ ـ ـيـ ـ ــدي ،وب ـ ـنـ ــدر
ال ـســامــة الـ ــذي سـيـغـيــب عن
لـقــاء ال ـيــوم لـعــدم الـجــاهــزيــة،
إلى جانب خالد صباح الذي
سـيـنـضــم إلـ ــى ال ــوف ــد ال ـي ــوم،
ويوسف الرشيدي

التشكيل المتوقع
ويعد التشكيل األقرب الذي
س ـي ــدخ ــل ب ــه األزرق ال ـل ـق ــاء،
ي ـت ـك ــون م ــن خ ــال ــد ع ـجــاجــي
ف ــي ح ــراس ــة ال ـم ــرم ــى ،وعـلــي
عبدالرسول ،وجاسم عتيق،
وي ـ ــوس ـ ــف ال ـ ـح ـ ـقـ ــان ،وح ـم ــد
القالف في الدفاع ،مع إمكانية
الـ ـ ــدفـ ـ ــع بـ ـ ــراشـ ـ ــد الـ ـ ــدوسـ ـ ــري
ً
بـ ــدال م ــن ع ـلــي ع ـبــدالــرســول،
وف ـ ــي خـ ــط الـ ــوسـ ــط ،حـسـيــن
دشـ ـت ــي ،وم ـ ـبـ ــارك ال ـف ـن ـي ـنــي،
وع ـ ـيـ ــد الـ ــرش ـ ـيـ ــدي ،ون ــاص ــر
فالح ،وسلمان البوص ،وفي
ال ـه ـج ــوم ي ــوس ــف ال ــرش ـي ــدي
كرأس حربة صريح.
وسـيـحـســم الـجـهــاز الفني
التشكيل األساسي قبل اللقاء
ً
تحسبا ألي ظروف.

الزعتري يحقق ذهبية الخليج لإلسكواش
ح ـ ـقـ ــق العـ ـ ـ ــب مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ـك ــوي ــت
لإلسكواش حسين الزعتري الميدالية
الذهبية في البطولة الخليجية للعبة
ً
التي تستضيفها الكويت حاليا بعد
فــوزه الصريح على العــب المنتخب
القطري سالم المالكي بنتيجة «»0/3
ضمن منافسات فئة تحت « 19سنة»
لينال األخير الميدالية الفضية.
ً
وقـ ـ ــدم ال ــزعـ ـت ــري أداء م ـم ـي ــزا فــي
المباراة النهائية للبطولة لهذه الفئة

التي أقيمت على مالعب مركز «الشيخ
سالم الصباح» الدولي بجنوب السرة
ليتمكن مــن ت ـجــاوز منافسه بثالثة
أشواط نظيفة في حين ذهب المركز
الثالث لكل مــن عبدالرحمن الهاشم
وخالد الفارسي من منتخب الكويت.
من جهتهم تألق العبو المنتخب
السعودي في منافسات فئة « 15سنة»
إث ــر حصولهم عـلــى الـمــراكــز الثالثة
األول ــى للمسابقة إذ حـصــل الــاعــب

حسين الزعتري

مباراتان في الدوري الممتاز لكرة السلة

●

جابر الشريفي

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة من الدوري
الممتاز لكرة السلة ،إذ يلتقي الكويت مع برقان في
الـ  5:30مساء ،ويلي ذلك مباشرة مواجهة القادسية
مع كاظمة ،وتقام المباراتان على صالة االتحاد في
مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي.

استبعاد عامر
من أزرق اليد
اس ـت ـب ـعــد ال ـج ـه ــاز الـفـنــي
ل ـم ـن ـت ـخ ـب ـنــا ال ــوطـ ـن ــي األول
لكرة اليد العب نادي الكويت
محمد عامر من المشاركة في
بـطــولــة قـطــر الــوديــة الــدولـيــة
التي ستقام في الدوحة خالل
الفترة من  1حتى  7نوفمبر
المقبل بمشاركة  4منتخبات
هي قطر المضيف والكويت
وال ـس ـعــوديــة وإي ـ ــران بــداعــي
اإلصابة.
وكانت الفحوصات الطبية
ال ـت ــى أجـ ــراهـ ــا ع ــام ــر أثـبـتــت
إصــاب ـتــه بـتـمــزق ف ــي الــربــاط
ال ـخ ـل ـف ــي ل ـل ــرك ـب ــة ال ـي ـم ـن ــى،
ويحتاج إلى فترة عالج من 4
إلى  5أسابيع.

 ...و«يد» كاظمة في قبضة غلوم
تعاقد نــادي كاظمة مع مــدرب منتحب الشباب الوطني خالد
غلوم على سبيل اإلعارة من اتحاد كرة اليد لتولى مهمة تدريب
ً
الفريق األول لكرة اليد بالنادي حتى نهاية الموسم خلفا للمدرب
ال ـم ـص ــري مـ ــروان رجــب ،الــذي اعـتــذر عــن االسـتـمــرار مــع الفريق
لظروف خاصة.
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر غ ـ ـل ـ ــوم م ـ ــن الـ ـم ــدربـ ـي ــن
ال ــوط ـن ـي ـي ــن ال ـم ـم ـي ــزي ــن س ـ ـ ــواء عـلــى
مـ ـسـ ـت ــوى األن ـ ــدي ـ ــة أو ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات
ً
الــوطـنـيــة ن ـظــرا إل ــى اإلنـ ـج ــازات ،التي
حققها على مستوى األندية إذ
سبق له الحصول على لقب
الدوري المحلي مع أندية
الصليبيخات والـعــربــي،
ك ـمــا ك ــان ــت ل ــه بـصـمــات
واضحة مع أندية محلية
أخرى من ضمنها ناديا
القرين وكاظمة في بداية
الـمــوســم الـمــاضــي بشكل
مؤقت.

خالد غلوم

ً
أعلن نــادي الكويت تعاقده رسميا مع التونسي نبيل معلول لقيادة الفريق
ً
األول لكرة القدم خلفا لمواطنه فتحي الجبال ،الذي تولى المهمة ذاتها منذ بداية
الموسم الحالي.
وكانت إدارة األبيض قــررت إقالة الجبال بعد تراجع النتائج وخسارة
نهائي كأس االتحاد اآلسيوي لفرق «غــرب» أمــام المحرق البحريني
بهدفين دون رد ،فــي حين جــاء ت المفاوضات مــع نبيل معلول،
الــذي سبق أن قاد منتخب الكويت عام  ،2015عن طريق رئيس
النادي خالد الغانم.
ً
ومــن المنتظر أن يحط معلول الرحال في الكويت غــدا ،على
ً
أن يعاونه في مهمته مساعدا للمدرب التونسي نادر الداود ،في
انتظار االستقرار على بقية الجهاز.
من جانبه ،أعرب معلول عن سعادته بالعودة إلى الكويت
من بوابة األبيض ،والعمل مع أحد أفضل الفرق الخليجية
في القارة الصفراء.
وشدد معلول في تصريح لـ«الجريدة» بأن جدية
نادي الكويت واالحترافية الكبيرة التي تعامل بها
رئيس النادي خالد الغانم ،سهلتا من إجــراء ات
التفاوض والوصول لنقاط مشتركة.
واعترف المدرب الجديد لألبيض بأن الوصول
لمنصات الـتـتــويــج واالس ـت ـمــرار عـلــى الـقـمــة هو
ً
الهدف الذي تعاهد عليه مع إدارة النادي ،مشيرا
إل ــى أن الـكــويــت مــن خ ــال مـتــابـعــاتــه يملك كل
المقومات التي تؤهله للنجاح.
وبين معلول أن عالقته بالجميع في الكويت
ع ـلــى أف ـض ــل ح ـ ــال ،وي ـك ــن لـلـجـمـيــع االح ـت ــرام
والتقدير.

سيرة حافلة

جاءت بداية معلول وهو العب دولي سابق
ً
مع منتخب تونسي مساعدا للفرنسي روجي
لــومــار فــي  ،2002واستطاع الثنائي قيادة
المنتخب التونسي إلى الفوز بكأس إفريقيا
 ،2004بعدها تولى معلول مهمة اإلفريقي
التونسي ثم النادي الرياضي البنزرتي،
ً
كما عاد مساعدا للومار مع نسور قرطاج
حتى .2008
ومــن أبــرز محطات معلول التتويج مع
الترجي التونسي كمدير فني بثالثية تاريخية
«الرابطة التونسية المحترفة األولــى ،كأس تونس ،ودوري
أبطال إفريقيا» ،وقيادة نسور قرطاج لنهائيات كاس العالم
 ،2018واستمر مع الفريق في منافسات المونديال ،واأللعاب
األولمبية «أثينا في السنة نفسها» والفوز بكأس قطر مع الجيش
 2014والتواجد مع الترجي بكأس العالم لألندية في اليابان ،كما
تولى مهمة تدريب منتخب الكويت  ،2015لكنه توقف عن النشاط
ً
ً
بسبب عقوبة من االتحاد الدولي ،عجلت برحيله ،وأخيرا كان مدربا
للمنتخب السوري ،لكنه استقال من منصبه إثر خالفات إدارية مع
رئيس االتحاد السوري.

الفوز على اليرموك

وفي مباراة مؤجلة بكأس االتحاد حقق الكويت الفوز على اليرموك
بثالثة أه ــداف مقابل هدفين ضمن منافسات الـجــولــة الثالثة ،سجل
لألبيض الغيني سيدوبا سوماه ،واإليطالي غوستافو كاربونيري خطأ
في مرمى فريقه» ،والمغربي المهدي برحمة ،وسجل لليرموك البرازيلي
رافاييل أوليفيرا.
وبهذا الفوز رفع األبيض رصيده إلى  6نقاط ،في حين استمر
اليرموك من دون نقاط.

 ٩ميداليات لسباحي الكويت
في البطولة العربية

م ـح ـمــد آل ن ـص ـفــان ع ـلــى ال ـم ـيــدال ـيــة
الذهبية عقب فوزه على مواطنه ياسر
العباس بنتيجة « »1/3لينال الميدالية
الفضية في حين حل الالعبان سالم
المولد وخالد الحمادي على المركز
الثالث والميدالية البرونزية.
(كونا)

ويـتـصــدر الـجـهــراء الـ ــدوري برصيد  4نـقــاط من
فوزين ،يليه الكويت وكاظمة والقرين بنقطتين ثم
القادسية وبرقان بنقطة واحدة.
في المواجهة األولــى التي تجمع الكويت حامل
اللقب مع برقان ،يسعى األول إلى مواصلة انطالقته
نحو االحتفاظ بخطى ثابتة باللقب ال سيما بعدما
ً
ً
قدم عرضا مميزا في الجولة األولــى هزم به القرين

أحمد حامد

بأريحية ،في حين يسعى برقان إلى مجاراة منافسه
وتحقيق المفاجأة للفوز عليه لتعويض خسارته
السابقة أمام كاظمة .وفي المواجهة الثانية ،يسعى
ً
البرتقالي إلى مواصلة الفوز بعدما قدم مستوى الفتا
في الجولة الماضية استطاع من خالله الفوز على
برقان بسهولة ،في حين يحاول القادسية تعويض
خسارته أمام الجهراء في الجولة االفتتاحية.

أضاف سباحو المنتخب الوطني أمس ميداليتين برونزيتين
خالل منافسات البطولة العربية للسباحة للمسافات القصيرة
( 25مترا) ،والتي تقام في مسبح مدينة محمد بن زايد األولمبي
بأبوظبي.
وأح ــرزت السباحة الكويتية الــواعــدة الرا دشتي الميدالية
البرونزية األولى في مسابقة  200متر صدر للسيدات ،في زمن
 2.45.87دقيقة ضمن فئة  18 - 16عاما ،وجاءت الميدالية الثانية
في المسابقة والفئة ذاتهما لمنافسات الرجال عن طريق السباح
عمر الحاتم بزمن  2.36.19دقيقة.
وبهذه النتيجة تكون السباحة دشتي اضافت ميداليتها
الثانية في البطولة عقب ذهبيتها األولــى التي حققتها أمس
األول في مسابقة  100متر صدر للسيدات ،كما أضاف الحاتم
ميداليته البرونزية الثانية على التوالي في البطولة ،التي تقام
منافساتها على فترتين صباحية ومسائية ،بعد األولى التي
حققها أمس في مسابقة  100متر صدر لفئة الرجال.
وبنتائج الفترة الصباحية لليوم الثالث للبطولة ،التي تختتم
فعالياتها اليوم ،يرتفع رصيد الكويت إلى  9ميداليات ،بينها
(كونا)
			
 3ذهبيات وفضية و 5برونزيات.

نبيل معلول

«االنضباط» توقف الظفيري
قررت لجنة االنضباط باتحاد كرة القدم معاقبة
إداري الفريق األول بنادي كاظمة جراح الظفيري،
بحرمانه من مرافقة فريقه  4مباريات ،وتغريمه
 400ديـنــار ،وذل ــك لما بــدر منه تجاه الحكم علي
محمود ،في مباراة الدور قبل النهائي لكأس سمو
األمير ،والتي جمعت البرتقالي مع الكويت .ووجهت
اللجنة استدعاء آخــر للمنسق اإلعــامــي لكاظمة
ناصر الفضلي للمثول امامها يوم  8نوفمبر المقبل
للتحقيق معه بشأن ما بدر منه تجاه نفس الحكم
في المباراة ذاتها ،حيث أرسل كاظمة كتابا يفيد
بتواجده خارج البالد خالل الفترة من  23الجاري،
حتى  4نوفمبر المقبل.
كما عاقبت «االنضباط» مدير استاد نادي النصر
عوض الديحاني بالغرامة  800دينار ،لما بدر منه
تجاه مراقب المباراة سالفة الذكر ،لرفضه المثول
لتعليمات المراقب والتلفظ عليه.
ونـ ـظ ــرت ال ـل ـج ـنــة ف ــي أح ـ ــداث مـ ـب ــاراة ال ـعــربــي
والجهراء في فئة الناشئين بكاس االتحاد ،وقررت
ايقاف العبي األخضر ثامر صــاح ،وعبدالوهاب
جــاســم ،ومــن الـجـهــراء عبد الـلــه مـســاعــد ،ومشعل
العتيبي بشكل مؤقت لمدة  25يوما إلى حين البت
في أمرهم.

فوز «طائرة» الكويت والقادسية على برقان والتضامن

●

محمد عبدالعزيز

ا سـ ـتـ ـه ــل ا ل ـ ـفـ ــر يـ ــق األول ل ـل ـك ــرة
ال ـطــائــرة ف ــي نـ ــادي ال ـكــويــت حملة
دف ــاع ــه ع ــن لـقـبــه ف ــي ب ـطــولــة كــأس
االتحاد بفوز مستحق على برقان
 - 3صفر في المباراة ،التي جمعت
الفريقين ،أ مــس األول ،على صالة
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ب ـم ـج ـم ــع الـ ـشـ ـي ــخ س ـعــد
ال ـع ـبــدال ـلــه ،ف ــي اف ـت ـتــاح مـنــافـســات
المجموعة الثانية للقسم األول من
المسابقة.
وجاء ت نتائج األشواط كالتالي
( .)22-25 ،28-30 ،21-25و ضـمــن
المجموعة ذاتها فاز الساحل على
ضيفه الصليبيخات  1-3و بــوا قــع
أ شـ ـ ــواط (،15-25 ،16-25 ،25-22
.)19-25
ً
ب ـ ــذل ـ ــك ت ـ ـ ـسـ ـ ــاوى ال ـ ـكـ ــويـ ــت أوال
ً
والساحـ ـ ـ ـ ـ ــل ثانـ ـ ـي ـ ـ ــا ولكل منهم ـ ـ ـ ـ ـ ــا

 3ن ـقــاط ،بينما ظــل الصليبيخات
ً
ً
ثالثا وبرقان رابعا بدون رصيد.

الجهراء والقادسية والعربي
وأسفرت نتائج مباريات المجموعة
األول ــى فــي البطولة ،التي جــرت أمس
ً
األول أي ـضــا عــن ف ــوز الـقــادسـيــة على
ضـيـفــه ال ـت ـضــامــن 3-صـ ـف ــر ،وج ــاءت
نتائج األشواط كالتالي (،19-25 ،15-25
 ،)21-25وبنفس النتيجة تغلب الجهراء
ع ـلــى ال ـش ـب ــاب  - 3ص ـفــر ع ـلــى صــالــة
االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله
بواقع أشواط (،)10-25 ،16-25 ،16-25
بينما تغلب العربي على مستضيفه
اليرموك  1-3وبنتائج أشواط ( ،25-20
 .)15-25 ،21-25 ،22-25بهذه النتائج
حـصــد ال ـثــاثــي ال ـج ـهــراء والـقــادسـيــة
والعربي نقاط الفوز الـ  3وبقي الشباب
والتضامن بدون رصيد.

جانب من مباراة الكويت وبرقان

دلبلا
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رﻳﺎﺿﺔ

اﻟﺮﻳﺎل ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
اﻻﻧﺘﺼﺎرات ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻮ
ً
ﻳﺤﻞ أوﺳﺎﺳﻮﻧﺎ ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ
رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪً ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﻞ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ راﻳﻮ
ﻓﺎﻳﻜﺎﻧﻮ ،اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﺪوري
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.

ﻳـﺒـﺤــﺚ رﻳ ـ ــﺎل ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ ﺑ ــ"ذﻛ ــﺎﺋ ــﻪ
وﺻﻼﺑﺘﻪ" ﻋﻦ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺼﺎر
اﻟ ـ ــﺬي ﺣـﻘـﻘــﻪ اﻷﺣ ـ ــﺪ اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ﻓﻲ
اﻟ ــ"ﻛــﻼﺳ ـﻴ ـﻜــﻮ" ﻋـﻠــﻰ أرض ﻏﺮﻳﻤﻪ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻮاﺟﻪ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ
ﻣﻠﻌﺒﻪ ﻣﻊ أوﺳــﺎﺳــﻮﻧــﺎ ،ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺎدﻳ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ـﺸ ـ ــﺮة ﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪوري
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﻳﺪﺧﻞ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺪرب اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
ﻛﺎرﻟﻮ أﻧﺸﻴﻠﻮﺗﻲ ﻟﻘﺎء أوﺳﺎﺳﻮﻧﺎ
ً
اﻟ ـﺴ ــﺎدس اﻟ ــﺬي ﺧ ــﺮج ﺧ ــﺎﺳ ــﺮا ﻣﻦ
زﻳﺎراﺗﻪ اﻟـ  ١٢اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻤﻠﻌﺐ اﻟﻨﺎدي
ً
اﻟﻤﻠﻜﻲ ،ﻣﻨﺘﺸﻴﺎ ﻣﻦ اﻧﺘﺼﺎره اﻟﺮاﺑﻊ
ً
ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﻳﻤﻪ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮز
ﻋﻠﻴﻪ  ١-٢اﻷﺣﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻘﻠﻪ
"ﻛــﺎﻣــﺐ ﻧــﻮ" ﻣﻤﺎ زاد اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪرب اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي روﻧﺎﻟﺪ ﻛﻮﻣﺎن.
وﺑﺎت رﻳﺎل ﻳﺘﺨﻠﻒ ﺑﻔﺎرق ﻧﻘﻄﺔ
ﻋﻦ رﻳــﺎل ﺳﻮﺳﻴﻴﺪاد اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي
ﺗـﻌــﺎدل اﻷﺣ ــﺪ ﻣــﻊ أﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ
ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ  ،٢-٢ﻣﻊ ﻣﺒﺎراة ﻣﺆﺟﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺿﺪ أﺗﻠﺘﻴﻚ
ﺑﻠﺒﺎو ﻓﻲ ﺟﻌﺒﺔ ﻋﻤﻼق اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
وﻳﺪﻳﻦ اﻟﻨﺎدي اﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﺎﻟﻌﻮدة
ً
ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺮا ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻣـ ـﻠـ ـﻌ ــﺐ ﻏ ــﺮﻳ ـﻤ ــﻪ
اﻟـﻜــﺎﺗــﺎﻟــﻮﻧــﻲ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮة اﻟ ـﺜــﺎﻟ ـﺜــﺔ ﻓ ـﻘــﻂ ﻓ ــﻲ ﺗــﺎرﻳـﺨــﻪ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﺑﺮاﻫﻴﻢ دﻳﺎز ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ
ﻣﻦ »ﻛﻮﻓﻴﺪ «١٩

)اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ﻓ ــﻲ ﻋــﺎﻣــﻲ  ١٩٢٩و١٩٣٠
واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ  ١٩٦٣و ١٩٦٥ﺣﻴﻦ
ﻓ ـ ـ ــﺎز ﺛ ـ ـ ــﻼث ﻣ ـ ـ ـ ــﺮات ﻣ ـﺘ ـﺘ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻣﻠﻌﺐ ﻏﺮﻳﻤﻪ( ،إﻟﻰ اﻟﻮاﻓﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ
اﻟـﻨـﻤـﺴــﺎوي داﻓ ـﻴــﺪ أﻻﺑ ــﺎ وﻟــﻮﻛــﺎس
ﻓﺎﺳﻜﻴﺲ ،اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺳﺠﻼ اﻟﻬﺪﻓﻴﻦ
ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﻠﺺ اﻟﻮاﻓﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺒﺪﻳﻞ
اﻷرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﻨــﻲ ﺳـﻴــﺮﺧـﻴــﻮ أﻏ ــﻮﻳ ــﺮو
اﻟ ـﻔ ــﺎرق ﻓــﻲ اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ اﻟـﺴــﺎﺑـﻌــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺪل اﻟﻀﺎﺋﻊ.

ﻛﻮﻣﺎن ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻂ
وﺑ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎرﺗـ ـ ــﻪ اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺔ ﻓ ــﻲ
اﻟ ــ"ﻛــﻼﺳ ـﻴ ـﻜــﻮ" ،ﺑ ــﺎت ﻛــﻮﻣــﺎن ﺛﺎﻧﻲ
ﻣ ــﺪرب ﻓـﻘــﻂ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﻳـﺨـﺴــﺮ أول ﺛ ــﻼث ﻣ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت ﺿﺪ
اﻟ ـﻐ ــﺮﻳ ــﻢ اﻟـﻤـﻠـﻜــﻲ ﺑ ـﻌــﺪ اﻷﻳ ــﺮﻟ ـﻨ ــﺪي
ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ أﻛﻮﻧﻴﻞ ﺑﻴﻦ  ١٩٣٥و،١٩٤٠
ﻓـﻴـﻤــﺎ ﺣـﻘــﻖ رﻳـ ــﺎل أﻓ ـﻀــﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ
اﻧﺘﺼﺎرات ﻟﻪ ﺿﺪ ﻏﺮﻳﻤﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
 ١٩٦٥ﺣﻴﻦ ﺣﻘﻖ اﻧﺘﺼﺎره اﻟﺴﺎﺑﻊ
ً
ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ "ﺑﻼوﻏﺮاﻧﺎ"ﻋﺎم  ١٩٦٥ﻓﻲ
ً
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻓــﻮزا ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﺄس وﺳﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوري.
ً
وﻳﺠﺪ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺎﺑﻌﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺑﺮﺻﻴﺪ  ١٥ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻊ

ﻻﻋﺒﻮ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ
ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﺳﺎﺑﻖ
ﻣﺒﺎراة ﻣﺆﺟﻠﺔ ﺿﺪ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﻧﺠﺢ ﻓﺮﻳﻖ أﻧﺸﻴﻠﻮﺗﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﻔﻮز
اﻟﺬي ﻋﻮض ﺧﺴﺎرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﻣﺎم ﻗﻄﺐ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻴﺎ اﻵﺧﺮ
إﺳﺒﺎﻧﻴﻮل  ٢-١ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ اﻷﺧﻴﺮ،
ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻔﺎرق
اﻷﻫﺪاف ﻋﻦ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺎﺋﺰ
اﻷﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ ﻟﻴﻔﺎﻧﺘﻲ .٣-٥
وﻟ ــﻢ ﺗﻤﺮ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ أﻣ ــﺎم اﻟﻐﺮﻳﻢ
اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻣﺮور اﻟﻜﺮام ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ
ﺟـﻤــﺎﻫـﻴــﺮ ﺑــﺮﺷ ـﻠــﻮﻧــﺔ ،إذ ﻫــﺎﺟـﻤــﻮا
ﻛ ــﻮﻣ ــﺎن ﻟ ـﺤ ـﻈــﺔ ﻣ ـﻐ ــﺎدرﺗ ــﻪ "ﻛــﺎﻣــﺐ

ﻧ ــﻮ" ﻓــﻲ ﺳـﻴــﺎرﺗــﻪ ،ﻣــﺎ دﻓ ــﻊ اﻟـﻨــﺎدي
إﻟ ــﻰ إﺻـ ــﺪار ﺑـﻴــﺎن ﻳــﺪﻳــﻦ ﻓـﻴــﻪ ﻫــﺬه
اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت.
وﺗ ـ ـﻀـ ــﺎف ﻫ ــﺰﻳ ـﻤ ــﺔ اﻷﺣ ـ ـ ــﺪ إﻟ ــﻰ
ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻜﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻲ ﻓﻲ دوري
ً
أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ أﻳﻀﺎ ،إذ ﺣﻘﻖ ﻓﻮزه
اﻷول اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
دﻳﻨﺎﻣﻮ ﻛﻴﻴﻒ اﻷوﻛﺮاﻧﻲ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ
-١ﺻﻔﺮ ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎرﺗﻴﻦ ﻣﺬﻟﺘﻴﻦ أﻣﺎم
ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ وﺑﻨﻔﻴﻜﺎ
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ واﺣﺪة ﺻﻔﺮ.٣-
وﻳﻤﻨﻲ ﻛﻮﻣﺎن اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺄﻻ ﻳﺘﻜﺮر

ﻣﺸﻬﺪ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻴﻮم ﺣﻴﻦ ﻳﺤﻞ
ً
اﻟﻨﺎدي اﻟﻜﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻲ ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ راﻳﻮ
ﻓﺎﻳﻜﺎﻧﻮ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﺻﻌﺒﺔ ﻷﻧﺴﻮ
ﻓــﺎﺗــﻲ ورﻓ ــﺎﻗ ــﻪ ،ﺑـﻤــﺎ أن اﻟﻤﻀﻴﻒ
ﻳﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﻔﺎرق ﻧﻘﻄﺔ.
وﻳـ ــﺄﻣـ ــﻞ ﺑ ــﺮﺷـ ـﻠ ــﻮﻧ ــﺔ أن ﻳـﺼــﺐ
اﻟ ـﺘــﺎرﻳــﺦ ﻓ ــﻲ ﻣـﺼـﻠـﺤـﺘــﻪ ،إذ ﺧــﺮج
ً
ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺼــﺮا ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤــﻮاﺟ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـ ـ ١٤
اﻷﺧﻴﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪي
اﻟـﻜــﺄس واﻟـ ــﺪوري ،ﻟﻜﻨﻪ ﻛــﺎن ﻳﻤﻠﻚ
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ

ﺻﻼح ﻳﻮاﺻﻞ رﻓﻊ أﺳﻬﻤﻪ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮة اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ
واﺻـ ـ ــﻞ ﻣ ـﻬ ــﺎﺟ ــﻢ ﻟ ـﻴ ـﻔ ــﺮﺑ ــﻮل اﻹﻧ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺰي
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺼﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح رﻓﻊ أﺳﻬﻤﻪ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮة اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻷﻓﻀﻞ
ﻻﻋــﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻫﺎﺗﺮﻳﻚ ﻓﻲ
ﺷ ـﺒ ــﺎك اﻟ ـﻐ ــﺮﻳ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﺪي ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ )-٥ﺻ ـﻔ ــﺮ( ،ﻗﺒﻞ ﺳــﺎﻋــﺎت ﻣﻦ
إﻏﻼق اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﻣﺠﻠﺔ "ﻓﺮاﻧﺲ ﻓﻮﺗﺒﻮل"
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.

ﺻﻼح

وﻳ ـﻀــﺮب ﺻ ــﻼح ﻋـﺼـﻔــﻮرﻳــﻦ ﺑﺤﺠﺮ واﺣــﺪ
ﻓــﻲ اﻵوﻧ ــﺔ اﻷﺧ ـﻴــﺮة ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ﻧﻘﺎﻃﺎ ﺑــﺎرزة
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻧﺠﻮم ﺑﺎرزﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮة اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ
ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﻢ اﻻرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ ،واﻟﺒﻮﻟﻨﺪي
روﺑﺮت ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ ،واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ،
واﻟ ـﺒــﺮﺗ ـﻐــﺎﻟــﻲ ﻛــﺮﻳـﺴـﺘـﻴــﺎﻧــﻮ روﻧ ــﺎﻟ ــﺪو ،وزﻳـ ــﺎدة
اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻠﺮﺿﻮخ
ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪه.
واﻧـﺘـﻬــﺰ ﺻ ــﻼح ،اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ﻋﻠﻰ ﻻﺋـﺤــﺔ أﻓﻀﻞ
ﻻﻋـ ــﺐ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ﻟ ـﺠ ــﻮاﺋ ــﺰ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد
اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ )ﻓ ـﻴ ـﻔ ــﺎ( ﻋـ ــﺎم  ،٢٠١٨ﻓــﺮﺻــﺔ
اﻟ ـﻜــﻼﺳ ـﻴ ـﻜــﻮ أﻣـ ـ ــﺎم ﻳ ــﻮﻧ ــﺎﻳ ـﺘ ــﺪ ﻹﻗ ـﻨ ــﺎع
اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ،ﺑﺄﺣﻘﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﺮة اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ وﺑﺄﻧﻪ أﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻓﺄﻧﻬﻰ ﻟﻘﺎء اﻟﻔﻮز اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ
ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ وﺗﻤﺮﻳﺮة ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ  ٦٠دﻗﻴﻘﺔ.
وﺑ ـﺤ ـﺴ ــﺐ ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﻔــﺔ "ﻟ ـﻴ ـﻜ ـﻴ ــﺐ" اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴ ـﻴــﺔ
ّ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓــﺈن  ٢٥ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ
ّ
اﻟ ـ ُـﻤـ ـﺨ ــﻮل ﻟ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﺘ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺖ ،اﻧـ ـﺘـ ـﻈ ــﺮوا ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ

ﺑﺪأ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن رﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﻳﻞ
ﻟﻨﺠﻢ ﻫـﺠــﻮﻣــﻪ ﻛـﻴـﻠـﻴــﺎن ﻣـﺒــﺎﺑــﻲ اﻟ ــﺬي أﺻـﺒــﺢ أﻗــﺮب
ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪه ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﻳـﺒــﺪو أن )ﺑــﻲ إس ﺟــﻲ( وﺟــﺪ ﺿﺎﻟﺘﻪ ﻓﻲ
ﺳﺎﻟﺰﺑﻮرغ اﻟﻨﻤﺴﺎوي.
ً
وﺳﻴﻜﻮن ﻣﺒﺎﺑﻲ ﺣﺮا ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ أي ﻓﺮﻳﻖ
ﻳ ــﺮﻳ ــﺪه ﺧـ ــﻼل ﺷ ـﻬ ــﺮﻳ ــﻦ ،رﻏـ ــﻢ أن ﻓ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟ ـﻌــﺎﺻ ـﻤــﺔ
اﻟ ـﻔــﺮﻧ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻻ ﻳ ـ ــﺰال ﻳـﺘـﻤـﺴــﻚ ﺑ ــﺄﻣ ــﻞ إﻗـ ـﻨ ــﺎع اﻟــﻼﻋــﺐ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ وﻟﻮ ﻟﻤﻮﺳﻢ واﺣﺪ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻪ
ﺣﺴﻢ أﻣﺮه ﺑﺎﻟﺮﺣﻴﻞ.
وأﺟ ـﺒــﺮ إﺻ ــﺮار اﻟـﻤـﻬــﺎﺟــﻢ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ اﻟ ـﺸــﺎب ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﺎرﻳﺲ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ )ﺑﻲ إس ﺟﻲ( ﻋﻠﻰ ﺑﺪء
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﻟﺨﻼﻓﺔ ﻣﺒﺎﺑﻲ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮﻳﻢ آدﻳﻤﻲ
ﻣﻮﻫﺒﺔ ﺳﺎﻟﺰﺑﻮرغ اﻟﺼﺎﻋﺪة ﺑﻘﻮة.
وﺑﺤﺴﺐ ﺷﺒﻜﺔ )ﺳـﻜــﺎي أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ( ،ﻓــﺈن اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ
ً
اﻟــﻮاﻋــﺪ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﺮ  19ﻋــﺎﻣــﺎ أﺻﺒﺢ أﺣــﺪ أﻫﻢ

ﻳﺴﻌﻰ إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن إﻟــﻰ وﻗــﻒ ﻧﺰﻳﻒ اﻟﻨﻘﺎط ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻮاﺟﻪ اﻣﺒﻮﻟﻲ اﻟﻴﻮم ،ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺪوري
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
ً
وﻳﺪرك إﻧﺘﺮ ﺑﺄن ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﺘﻌﺜﺮ ﺛﺎﻟﺚ ﺗﻮاﻟﻴﺎ )ﺧﺴﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ أﻣﺎم ﻻﺗﺴﻴﻮ( إذا ﻣﺎ أراد ﺗﻌﻮﻳﺾ
ّ
ﻓﺎرق اﻟﺴﺒﻊ ﻧﻘﺎط اﻟﺬي ﻳﻔﺼﻠﻪ ﻋﻦ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ،ﺣﻴﻦ ﻳﺤﻞ
ً
رﺟﺎل ﺳﻴﻤﻮﻧﻲ إﻳﻨﺰاﻏﻲ ﺿﻴﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ إﻣﺒﻮﻟﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ.
وﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎرﺗﻪ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ ﻫﻴﻼس ﻓﻴﺮوﻧﺎ ٤-١
اﻷﺣﺪ ،ﻳﺨﻮض ﻻﺗﺴﻴﻮ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺷﺎﻗﺔ اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ
ﺿﺪ ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ ،اﻟــﺬي ﻳﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺎورﻳﺘﺴﻴﻮ
ﺳﺎري ﺑﻤﺮﻛﺰ واﺣﺪ وﻧﻘﻄﺔ ﻓﻘﻂ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ  ،ﺗﻨﻔﺲ روﻣﺎ اﻟﺼﻌﺪاء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء ﺑﻌﺪ
اﻟﺨﺴﺎرﺗﻴﻦ اﻟﻠﺘﻴﻦ ﻣﻨﻲ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراﺗﻴﻪ اﻟﻤﺎﺿﻴﺘﻴﻦ
ﺿﺪ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﺻﻔﺮ ١-ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺑــﻮدو/
ﻏﻠﻴﻤﺖ اﻟﻨﺮوﺟﻲ  ٦-١اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ "ﻛﻮﻧﻔﺮﻧﺲ
ﻟﻴﻎ" ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﺧﺎﺿﻬﺎ ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ردﻳﻔﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ،
ً
ﻓﺪﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﻏﺎﻟﻴﺎ.
وﻟﻢ ﺗﻤﺮ ﻣﺒﺎراة اﻷﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻌﺐ اﻷوﻟﻤﺒﻲ ﺑﺴﻼﺳﺔ،
إذ ﺧﺴﺮ ﻧﺎدي اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺟﻬﻮد ﻣﺪرﺑﻪ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﺟﻮزﻳﻪ
ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ٨١ﺑﻌﺪ ﻃﺮده ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻌﺐ ﻟﺘﻬﻜﻤﻪ
ﺗﺠﺎه اﻟﺤﻜﻢ ،وﻫﻮ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﻴﺮ اﻟﺬي ﻣﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﺎﻟﻴﺘﻲ
ً
ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻠﻘﺎء أﻳﻀﺎ.
وﺳﻴﺤﺎول روﻣﺎ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ً
ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﺼﺮاع ،ﺣﻴﻦ ﻳﺤﻞ ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻟﻴﺎري
اﻟﻘﺎﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺴﺖ ﻧﻘﺎط ﻓﻘﻂ.

ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس أﻣﺎم ﺳﺎﺳﻮوﻟﻮ
وﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ ﻧـﺠــﺢ ﻓ ــﻲ إﻧ ـﻘ ــﺎذ ﻧـﻘـﻄــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـﻠـﻌــﺐ ﻏﺮﻳﻤﻪ

اﻗﺘﺮب ﺳﺮﺧﻴﻮ راﻣﻮس ﻣﻦ اﻟﻈﻬﻮر اﻷول ﻟﻪ ﻣﻊ ﺑﺎرﻳﺲ
ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ،اﻟﺬي اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﺼﻴﻒ ،وأﺷﺎرت ﺗﻘﺎرﻳﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﺎت ﻋﻠﻰ وﺷﻚ اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣــﻊ زﻣــﻼﺋــﻪ ،وﻳــﺄﻣــﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ اﻟــﺪﻓــﻊ ﺑــﻪ أﻣ ــﺎم ﻟﻴﻞ ﻳﻮم
اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وأﺻﺒﺢ راﻣﻮس ﻋﻠﻰ أﻋﺘﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﻌﺪ
ﺗﻌﺎﻓﻴﻪ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺘﻪ اﻟﺘﻲ أﺑﻌﺪﺗﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻼﻋﺐ ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮﻳﻦ
وﺣﺮﻣﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮان ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﺑﻘﻴﺎدة
ﻣﺎورﻳﺴﻴﻮ ﺑﻮﻛﻴﺘﻴﻨﻮ ﻳﺄﻣﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺷﺮاﻛﻪ وﻟﻮ ﻟﺪﻗﺎﺋﻖ أﻣﺎم
ﻟﻴﻞ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻓﺎدت ﺻﺤﻴﻔﺔ )ﻟﻮﺑﺎرﻳﺰﻳﺎن(
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أﻣﺲ.
وﺗﺄﺧﺮت ﻋــﻮدة راﻣــﻮس ،اﻟــﺬي ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ
ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ،إﻟﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻄﺒﻲ رﻏﻢ أن ﻻﻋﺐ اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺸﻒ أﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻠﻌﺐ ﻣﻨﺬ
أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ،ﻟﻜﻦ أﻃﺒﺎء ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن ﺟﻴﺮﻣﺎن ﻧﺼﺤﻮه ﺑﻌﺪم
ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻛﻲ ﻻ ﻳﺠﺎزف ﺑﺘﻜﺮار اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻀﻠﺔ اﻟﻨﻌﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ أواﺧﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ً ً
وﻳﺒﺪو ﺑﻮﻛﻴﺘﻴﻨﻮ ﻣﺘﺤﻔﻈﺎ ﺟﺪا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻄﻮر إﺻﺎﺑﺔ
اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﻳﻘﺮر اﻻﻧﺘﻈﺎر
أﻛﺜﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻪ أﻣﺎم ﻻﻳﺒﺰﻳﻎ ﻓﻲ دوري اﻷﺑﻄﺎل.
)إﻓﻲ(

اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻷﺣــﺪ واﻟﺘﻲ
ﻛــﺎن أﻃﺮاﻓﻬﺎ اﻟﻤﺮﺷﺤﻮن ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ-ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻓﻲ اﻧﻜﻠﺘﺮا ،وﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ-رﻳﺎل
ﻣــﺪرﻳــﺪ ﻓــﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،وإﻧـﺘــﺮ ﻣﻴﻼن-ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس
ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،وﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ-ﺑﺎرﻳﺲ ﺳــﺎن ﺟﺮﻣﺎن
ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ.
وﻳﺴﺠﻞ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻣﺨﻴﻔﺔ "اﻟﻔﺮﻋﻮن" ﺻﻼح
ّ
ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،ﺣﻴﺚ ﻳﺤﻄﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻷرﻗ ــﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ :أول ﻻﻋــﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻃ ــﻼق ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟـ"ﺑﺮﻳﻤﻴﺮﻟﻴﻎ" ﻳﺴﺠﻞ "ﻫﺎﺗﺮﻳﻚ" ﻓﻲ "أوﻟﺪ
ﺗﺮاﻓﻮرد" ،وأول ﻻﻋﺐ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻳﺴﺠﻞ
ﻓﻲ ﺛــﻼث ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺧــﺎرج اﻟﺪﻳﺎر ﺿﺪ
ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ،أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺎدي ﻓﻲ
دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ) ٣١ﻫﺪﻓﺎ(.
ورﻓﻊ ﻏﻠﺘﻪ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف ﻓﻲ اﻟﺪوري إﻟﻰ ١٠٧
ﻓﻲ  ١٦٧ﻣﺒﺎراة ،وﻫﻮ اﻵن أﻓﻀﻞ ﻫﺪاف أﻓﺮﻳﻘﻲ
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺮﻳﻤﻴﺮﻟﻴﻎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺟﻲ دﻳﺪﻳﻴﻪ
دروﻏﺒﺎ.

ﻣﺒﺎﺑﻲ

أﻛ ــﺪت ﺗ ـﻘــﺎرﻳــﺮ إﺧ ـﺒــﺎرﻳــﺔ أن
اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ اﻟﻤﺨﻀﺮم
ﻣﺎرﺳﻴﻠﻮ ﺳﻴﺮﺣﻞ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻋـﻘــﺪه ﻣــﻊ ﻧ ــﺎدي رﻳ ــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ،
واﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻨ ـﺘ ـﻬ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ ﻳ ــﻮﻧ ـﻴ ــﻮ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ــﻞ ،ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻣ ــﻊ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ
دوره داﺧﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻜﻲ.
وأوﺿـ ـ ـﺤ ـ ــﺖ ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﻔ ــﺔ آس
اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ أن ﻣــﺎرﺳ ـﻴ ـﻠــﻮ ﻟــﻦ
ﻳـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻜ ــﻦ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻷرﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ ﻣ ــﻦ
ﻣ ــﻮاﺻ ـﻠ ــﺔ ﻣ ـ ـﺸـ ــﻮاره ﻓ ــﻲ ﻗ ــﺎرة
أوروﺑــﺎ ،وﻗــﺪ ﻳﻌﻮد إﻟــﻰ ﺑﻼده
ﻟـﻠـﻌــﺐ ﻓ ــﻲ أﺣ ــﺪ أﻧــﺪﻳـﺘـﻬــﺎ ﻗﺒﻞ
اﻻﻋﺘﺰال.
وﻳﺪرك ﻣﺎرﺳﻴﻠﻮ أﻧﻪ أﺻﺒﺢ
ﻣــﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﻠﻌﺐ ﻛﺄﺳﺎﺳﻲ
ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـ ــﺮﻛـ ـ ـ ــﺰه ،ﺑ ـ ـﺤ ـ ـﻀـ ــﻮر ﻛ ــﻞ
ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻴ ـﻨــﺪي وأﻻﺑـ ـ ــﺎ وﻧــﺎﺗ ـﺸــﻮ

اﻹﻧﺘﺮ ﻟﻮﻗﻒ ﻧﺰﻳﻒ اﻟﻨﻘﺎط ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب إﻣﺒﻮﻟﻲ
إﻧ ـﺘ ــﺮ ﺣ ــﺎﻣ ــﻞ اﻟ ـﻠ ـﻘــﺐ ﺑـﻔـﻀــﻞ رﻛ ـﻠ ــﺔ ﺟ ــﺰاء
ﻧﻔﺬﻫﺎ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﺑﺎوﻟﻮ
دﻳـ ـﺒ ــﺎﻻ ﻓ ــﻲ اﻟــﺪﻗ ـﻴ ـﻘــﺔ ﻗﺒﻞ
اﻷﺧﻴﺮة ،ﻳﺄﻣﻞ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس
ً
اﻟـﻌــﻮدة ﺳﺮﻳﻌﺎ إﻟــﻰ ﺳﻜﺔ
اﻻﻧ ـﺘ ـﺼ ــﺎرات اﻟ ـﺘــﻲ ﺑﻠﻐﺖ
ً
ﺳ ـﺘ ــﺔ ﺗ ــﻮاﻟـ ـﻴ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺟـﻤـﻴــﻊ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺒﻞ ﻟﻴﻠﺔ اﻷﺣﺪ،
ﺣ ـﻴ ــﻦ ﻳـ ـﺘ ــﻮاﺟ ــﻪ ﻣـ ــﻊ ﺿـﻴـﻔــﻪ
ﺳﺎﺳﻮوﻟﻮ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﺗﺤﻤﻞ
ﻧ ـﻜ ـﻬــﺔ ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻟ ــﻼﻋ ــﺐ وﺳــﻂ
"اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺪة اﻟـ ـﻌـ ـﺠ ــﻮز" ﻣــﺎﻧــﻮﻳــﻞ
ﻟــﻮﻛــﺎﺗ ـﻴ ـﻠــﻲ ﻷﻧـ ــﻪ ﺳ ـﻴ ـﻜ ــﻮن ﺿــﺪ
ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ.
وﻳﺪرك ﻣﺪرب ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻟﺠﺪﻳﺪ-
اﻟ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﻣــﺎﺳـﻴـﻤـﻴـﻠـﻴــﺎﻧــﻮ أﻟ ـﻴ ـﻐ ــﺮي أن
اﻟﺨﻄﺄ ﻣﻤﻨﻮع إذا ﻣﺎ أراد ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
ﻣـﺸــﻮاره اﻟﺼﻌﻮدي ﻧﺤﻮ ﻗﻤﺔ اﻟ ــﺪوري ﺑﻌﺪ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ.
وﻳﺤﺘﻞ ﻓﺮﻳﻖ أﻟﻴﻐﺮي اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎدس ﻟﻜﻦ
ﺑﻔﺎرق اﻷﻫﺪاف ﻋﻦ أﺗﺎﻻﻧﺘﺎ اﻟﺮاﺑﻊ وﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ
اﻟﺴﺎﺑﻊ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﺑﻔﺎرق  ١٠ﻧﻘﺎط ﻋﻦ ﺛﻨﺎﺋﻲ
اﻟﺼﺪارة.
ً
وﻟ ــﻢ ﻳـﻜــﻦ دﻳ ـﺒــﺎﻻ ﻣﻘﺘﻨﻌﺎ ﺑـﻤــﺎ ﺷــﺎﻫــﺪه ﻣﻦ
ً
ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة اﻷﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ إﻧﺘﺮ ،ﻗﺎﺋﻼ
ﻟﻘﻨﺎة "دازون" ﻟﻠﺒﺚ اﻟﺘﺪﻓﻘﻲ "ﻛﻨﺎ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ
ً
ﻓﺮﻳﻖ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا وﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻴﺮ
ﺑـﻬــﺎ اﻷﻣـ ــﻮر ،ﻧـﺠــﻦ ﺳ ـﻌــﺪاء ﺑــﺎﻟـﺤـﺼــﻮل ﻋﻠﻰ
ﻧﻘﻄﺔ".

راﻣﻮس ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﻈﻬﻮر
اﻷول ﻣﻊ ﺑﺎرﻳﺲ

ﻣﺎرﺳﻴﻠﻮ ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺪرﻳﺪ

ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن ﻳﺒﺪأ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﻳﻞ ﻣﺒﺎﺑﻲ
اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺼﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻷوروﺑﻴﺔ وﻳﺸﺒﻪ
ً
ﻣﺒﺎﺑﻲ ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺒﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺘﺎز
ﺑﺎﻟﺠﺮأة واﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﻤﺮاوﻏﺔ واﻟﺤﺲ
اﻟـﺘـﻬــﺪﻳـﻔــﻲ ،وﺳ ـﺠــﻞ ﻫ ــﺬا اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ
ﺣﺘﻰ اﻵن  14ﻫﺪﻓﺎ وﺻﻨﻊ اﺛﻨﻴﻦ
آﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ  18ﻣﺒﺎراة.
ﻟ ـﻜ ــﻦ ﺑـ ــﺎرﻳـ ــﺲ ﺳ ـ ــﺎن ﺟ ــﺮﻣ ــﺎن
ﻟ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﺎدي اﻟ ــﻮﺣـ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ــﺬي
ً
أﺑــﺪى اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﻀﻢ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ
اﻷﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﻲ ،ﺑ ـ ـ ــﻞ ﻳ ـ ـﻈ ـ ـﻬـ ــﺮ ﻓ ــﻲ
اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﻮرة ﻛ ـ ــﻞ ﻣ ـ ــﻦ أﺗ ـﻠ ـﺘ ـﻴ ـﻜــﻮ
ﻣﺪرﻳﺪ ورﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ وﺑﺎﻳﺮن
ﻣ ـﻴ ــﻮﻧ ــﺦ وإﻧـ ـﺘ ــﺮ ﻣـ ـﻴ ــﻼن ،ﻛـﻤــﺎ
أن أوﻟــﻮﻳــﺔ اﻟ ـﻨــﺎدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻻ ﺗ ـ ــﺰال اﻟ ـﺘ ـﺠــﺪﻳــﺪ ﻟـﻤـﺒــﺎﺑــﻲ،
ﻣــﻊ وﺿــﻊ ﺧﻄﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺣﺎل
)إﻓﻲ(
رﺣﻴﻠﻪ.

ﻫ ــﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋ ــﺎم  ،٢٠٠٣اﻟﻨﺠﻢ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ اﻟﺬي
اﻧﺘﻘﻞ ﻫﺬا اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻰ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن
ﺟﺮﻣﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
وﺳﻴﻜﻮن إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻔﺎرق
ﻧﻘﻄﺔ ﻋــﻦ اﻟـﺼــﺪارة واﻷﻫ ــﺪاف ﻋﻦ
ً
رﻳ ــﺎل ،ﻣﺘﺮﺑﺼﺎ ﻻﻗﺘﻨﺎص اﻟﻤﺮﻛﺰ
ً
اﻷول ﻟـﻜــﻦ ﻋﻠﻴﻪ أوﻻ اﻟ ـﻌ ــﻮدة ﻣﻦ
ﻣﻠﻌﺐ ﻣﺎﻳﻮرﻛﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط
اﻟﺜﻼث.

وﻣـﻴـﻐـﻴــﻞ ﻏــﻮﺗـﻴـﻴــﺮﻳــﺰ ،وﻳ ــﺪرك
أﻳﻀﺎ أن ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﺳﻴﻜﻮن
اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﻨﺎدي اﻟﻤﻠﻜﻲ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،أﻛﺪت ﺻﺤﻴﻔﺔ
ﻻﻧﺴﻲ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻴﺔ أن ﻣﺎرﺳﻴﻠﻮ
ﻗ ـ ـ ـ ــﺪ ﻳ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﻞ إﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﺻ ـ ـﻔـ ــﻮف
ﻓﻠﻮﻣﻴﻨﻴﻨﺴﻲ ،ا ﻟ ـﻨ ــﺎدي ا ﻟــﺬي
ﺑﺪأ ﻓﻴﻪ ﻣﺸﻮاره ،واﻟﺬي ﻃﺮق
ﺑﺎﺑﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ،
ﺑـ ـ ــﻞ وﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﻰ ﻟـ ـﻀـ ـﻤ ــﻪ ﺧـ ــﻼل
ﻣ ــﻮﺳ ــﻢ اﻻﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻻت اﻟـﺸـﺘــﻮﻳــﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﺗ ــﻮج ﻣــﺎرﺳـﻴـﻠــﻮ ) 33ﻋــﺎﻣــﺎ(
ﺑـﻜــﻞ اﻷﻟ ـﻘــﺎب اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻣــﻊ رﻳــﺎل
ﻣـ ــﺪرﻳـ ــﺪ ،اﻟ ـ ــﺬي اﻧ ـﺘ ـﻘ ــﻞ إﻟ ـﻴ ــﻪ ﻓــﻲ
 2007ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﻠﻮﻣﻴﻨﻴﻨﺴﻲ،
ﻟﻴﺘﻮج ﻣﻊ اﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﻠﻘﺐ اﻟﻠﻴﻐﺎ
 5ﻣـ ــﺮات ،وﻛ ــﺄس اﻟـﻤـﻠــﻚ ﻣــﺮﺗـﻴــﻦ،

ﻣﺎرﺳﻴﻠﻮ

ودوري اﻷ ﺑ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ــﺎل  4ﻣ ـ ـ ـ ــﺮات،
واﻟـ ـﺴ ــﻮﺑ ــﺮ اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ــﻲ  3ﻣـ ــﺮات،
وﻣﻮﻧﺪﻳﺎل اﻷﻧﺪﻳﺔ  4ﻣﺮات) .إﻓﻲ(

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

اﻟﻤﺒﺎراة

اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ

اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
8:00

رﻳﺎل ﻣﺎﻳﻮرﻛﺎ  -اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ

beINSPORTS HD2

8:00

راﻳﻮ ﻓﺎﻳﻜﺎﻧﻮ  -ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ

beINSPORTS PR1

9:00

رﻳﺎل ﺑﻴﺘﻴﺲ – ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ

beINSPORTS HD3

10:30

رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ  -أوﺳﺎﺳﻮﻧﺎ

beINSPORTS PR1

اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
7:30

ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس  -ﺳﺎﺳﻮﻟﻮ

7:30

ﺳﻤﺒﺪورﻳﺎ  -أﺗﺎﻻﻧﺘﺎ

9:45

ﻛﺎﻟﻴﺎري  -روﻣﺎ

9:45

اﻣﺒﻮﻟﻲ – اﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن

9:45

ﻻﺗﺴﻴﻮ  -ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ

Seria A YouTube

ﻛﺄس راﺑﻄﺔ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ

دي ﻓﺮاي وﺑﺮوزوﻓﻴﺘﺶ ﻧﺠﻤﺎ اﻹﻧﺘﺮ

9:45

وﺳﺖ ﻫﺎم – ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ beINSPORTS PR2

9:45

ﻟﻴﺴﺘﺮ  -ﺑﺮاﻳﺘﻮن

beINSPORTS xtra2

9:45

ﺑﻴﺮﻧﻠﻲ  -ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم

beINSPORTS xtra1

9:45

ﺑﺮﻳﺴﺘﻮن  -ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
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ﺗﻌﺎﻓﻰ ﻻﻋﺐ اﻟﻮﺳﻂ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮاﻫﻴﻢ دﻳﺎز،
اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺐ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف
آﻳﻪ ﺳﻲ ﻣﻴﻼن ﻣﻌﺎرا ﻣﻦ
رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ،ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺘﻪ
ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ،ﻟﻴﻌﻮد
وﻳﺼﺒﺢ ﺟﺎﻫﺰا ﻟﻠﻌﺐ
ﺗﺤﺖ إﻣﺮة اﻟﻤﺪرب
ﺳﺘﻴﻔﺎﻧﻮ ﺑﻴﻮﻟﻲ ،وﻓﻘﺎ
ﻟﻤﺎ أﻋﻠﻨﻪ اﻟﻨﺎدي ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
رﺳﻤﻲ أﻣﺲ .وأوﺿﺢ
ﺑﻴﺎن اﻟﺮوﺳﻮﻧﻴﺮي ،اﻟﺬي
ﻳﺘﻘﺎﺳﻢ ﺻﺪارة اﻟﺪوري
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ،
"ﻳﻌﻠﻦ إﻳﻪ ﺳﻲ ﻣﻴﻼن أن
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺑﺮاﻫﻴﻢ
دﻳﺎز ﺟﺎء ت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ
ﻛﻮﻓﻴﺪ  ."19وﺳﺠﻞ ﺑﺮاﻫﻴﻢ
 4أﻫﺪاف ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ،
وﺻﻨﻊ ﻫﺪﻓﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ ،ﻓﻲ
ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ،وأﺻﻴﺐ
ﺑﺎﻟﻮﺑﺎء اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻟﻴﻐﻴﺐ ﻋﻦ  3ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻣﻊ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻠﻮﻣﺒﺎردي ،واﻟﺘﻲ
ﻓﺎز ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺮوﻧﺎ
 ،٢-٣وﻋﻠﻰ ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ  ٤-٢ﻓﻲ
اﻟﺴﻴﺮي آ ،وﺧﺴﺮ ﻓﻲ دوري
اﻷﺑﻄﺎل ﻣﻦ ﺑﻮرﺗﻮ .1-0

وﻓﺎة ﻣﺪرب رﻳﻨﺠﺮز
اﻷﺳﻄﻮري واﻟﺘﺮ ﺳﻤﻴﺚ

أﻋﻠﻦ ﻧﺎدي رﻳﻨﺠﺮز
اﻻﺳﻜﺘﻠﻨﺪي ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم،
أﻣﺲ ،وﻓﺎة ﻣﺪرﺑﻪ
اﻷﺳﻄﻮري واﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺘﺮ
ﺳﻤﻴﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻧﺎﻫﺰ 73
ً
ﻋﺎﻣﺎ  .وأﻓﺎد ﺑﻄﻞ اﺳﻜﺘﻠﻨﺪا
ﻓﻲ ﺑﻴﺎن "ﺑﺒﺎﻟﻎ اﻟﺤﺰن
ﻧﻌﻠﻦ وﻓﺎة ﻣﺪرﺑﻨﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
وأﺳﻄﻮرة اﻟﻨﺎدي واﻟﺘﺮ
ﺳﻤﻴﺚ" .ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﻤﻴﺚ
ﺛﺎﻧﻲ أﻧﺠﺢ ﻣﺪرب ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ رﻳﻨﺠﺮز )ﺧﻠﻒ ﺑﻴﻞ
ً
ﺳﺘﺮوث اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑـ  30ﻟﻘﺒﺎ(
ً
ﺣﻴﺚ ﻗﺎده ﻟﻠﻔﻮز ﺑـ  21ﻟﻘﺒﺎ
ﺧﻼل ﻣﺮورﻳﻦ ،ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﻴﻦ
ﻋﺎﻣﻲ  1991و 1998وﺛﻢ
ﺑﻴﻦ  2007و.2011
وﺑﻌﺪﻣﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ
اﻟﻤﺪرب اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻪ
ﻏﺮاﻳﻢ ﺳﻮﻧﻴﺲ ،ﺗﺴﻠﻢ
اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻷول ﻟﺮﻳﻨﺠﺮز ﻓﻲ ﻋﺎم
 1991وﻗﺎده ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺴﺒﻌﺔ
أﻟﻘﺎب ﻟﻠﺪوري ﻓﻲ  8أﻋﻮام،
وﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ
اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻮاﻃﻨﻪ
ﺳﻠﺘﻴﻚ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺘﺴﻌﺔ أﻟﻘﺎب
ً
ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﻟﻠﺪوري.

ﺑﺎﻛﺲ ﻳﻮاﺻﻞ ﺻﺤﻮﺗﻪ
وﻛﻠﻴﺒﺮز ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ اﻟﺘﻮازن
واﺻﻞ ﻣﻴﻠﻮوﻛﻲ ﺑﺎﻛﺲ ﺣﺎﻣﻞ
اﻟﻠﻘﺐ ﺻﺤﻮﺗﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻐﻠﺐ
ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ إﻧﺪﻳﺎﻧﺎ ﺑﺎﻳﺴﺮز
 ،109-119ﻓﻲ دوري ﻛﺮة
اﻟﺴﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ.
وﻓﺮض اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ
ﻳﺎﻧﻴﺲ أﻧﺘﻴﺘﻮﻛﻮﻧﻤﺒﻮ ﻧﻔﺴﻪ
ً
ﻧﺠﻤﺎ ﻟﻤﺒﺎراة ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺿﺪ
ﺑﺎﻳﺴﺮز ،وﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ
ﺗﻤﺮﻳﺮة ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟـ"ﺗﺮﻳﺒﻞ
داﺑﻞ" إذ ﺳﺠﻞ  30ﻧﻘﻄﺔ
ﻣﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت وﺗﺴﻊ
ﺗﻤﺮﻳﺮات ﺣﺎﺳﻤﺔ.
وﺣﻘﻖ ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ ﻛﻠﻴﺒﺮز
ﻓﻮزه اﻷول ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ ﺑﻌﺪ
ﺧﺴﺎرﺗﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ ﺑﻮرﺗﻼﻧﺪ
ﺗﺮاﻳﻞ ﺑﻼﻳﺰرز .86-116
وﻋﺎد ﺑﺮوﻛﻠﻴﻦ ﻧﺘﺲ إﻟﻰ ﺳﻜﺔ
اﻻﻧﺘﺼﺎرات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻐﻠﺐ
ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ واﺷﻨﻄﻦ وﻳﺰاردز
.94-104
ﺑﺪوره ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻮﺳﻄﻦ
ﺳﻠﺘﻴﻜﺲ ﺻﺤﻮﺗﻪ وﺣﻘﻖ
ً
ﻓﻮزه اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﺑﻌﺪ
ﺧﺴﺎرﺗﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﺗﺸﺎرﻟﻮت
ﻫﻮرﻧﺘﺲ  129-140ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ.
وﻋﺎد ﻣﻴﺎﻣﻲ ﻫﻴﺖ إﻟﻰ ﺳﻜﺔ
اﻻﻧﺘﺼﺎرات ﺑﺘﻐﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ
ﺿﻴﻔﻪ أورﻻﻧﺪو ﻣﺎﺟﻴﻚ -107
ً
 ،90ﻣﺤﻘﻘﺎ ﻓﻮزه اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ
ﺛﻼث ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ.
وﺗﺎﺑﻊ ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ ﺑﻮﻟﺰ
اﻧﻄﻼﻗﺘﻪ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ
وﺣﻘﻖ ﻓﻮزه اﻟﺮاﺑﻊ ﺗﻮاﻟﻴﺎ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ
ﺗﻮروﻧﺘﻮ راﺑﺘﻮرز .108-111
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

عفو كريم...
ومصالحة وطنية
تاريخية

ماكو أحد غير

أ .د .محمد المقاطع

التاريخ ّ
يدون الوقائع والحقائق بشكل صحيح مرة
واحــدة ،ولن تتغير الوقائع وال الحقائق التي يدونها
التاريخ عن األمم أو الشعوب أو الحكام.
والكويت تعيش اليوم لحظة تاريخية فارقة ،يستشعر
المخلصون من أهــل الكويت وأبنائها ضــرورة أن يتم
توثيق وكتابة تاريخها بأبهى الصور وأكملها ،رغم
عدم اكتراث بعض مرضى النفوس من طالبين المال أو
النفوذ أو الشهرة إذا تم تدوينها مشوهة أو منقوصة
أو مزيفة.
ول ـعــل ال ـت ـقــاء اإلرادة األم ـيــريــة مــع اإلرادة الشعبية
ً
ّ
لطي ملفات أرهقت الكويت عقدا من الزمان بمصالحة
وطنية تاريخية وعفو كريم ،غاية ينبغي الحرص عليها
وإنجازها ،حتى تسجل للمبادر بها وراعيها وأطرافها
ومراحلها أحرف من نور تنطق بتاريخهم وتعاطيهم
الحكيم مع مالبساتها ،وأن تلحقها معالجة عاجلة لكل
القوانين والتشريعات ،التي أوصلت ألحــوال مالحقة
ً
السياسيين وأصحاب الرأي ،مما شكل عقبة كؤودا أمام
مصالحة وطنية حقيقية ،وإنهاء تراجع الحريات التي
ضاقت مساحتها ،رغم اتساعها في أحكام الدستور وما
جبل عليه الكويتيون.
إن مــا دشنه سمو األمـيــر مــن إطــاقــه مـبــادرة كريمة
لـتـهـيـئــة ج ـم ـيــع الـ ـظ ــروف لـمـصــالـحــة وط ـن ـيــة شــام ـلــة،
مستهلها بالعفو الكريم عن أبنائه من المحكومين في
قضايا الرأي والمواقف أو االعتبارات السياسية ،ينبغي
الحرص على الحفاظ عليها بصفائها ونقائها ،من دون
أن يلحق بها مــا ينتقص منها أو يكدر صدقيتها أو
يعطلها أو يجزئها أو ينال من مقاصدها ،أو اإلضرار بها
ممن يحاول القفز عليها أو التكسب المؤذي من خاللها.
وهـ ــي اس ـت ـح ـق ــاق وط ـن ــي ح ـت ــى تـ ـ ــدون ف ــي ال ـت ــاري ــخ
مــن لحظتها األو ل ــى ،و فــي جميع مراحلها المتعاقبة
والمتكاملة ،وحتى نهايتها بصورة صحيحة ومشرقة،
بال تحريف أو تحوير أو تزييف.
ومـ ـ ـ ــن ح ـ ـسـ ــن ط ــالـ ـعـ ـن ــا أال نـ ـضـ ـي ــع هـ ـ ـ ــذه الـ ـف ــرص ــة
التاريخية ،استجابة ألط ــراف أو أشـخــاص ال يعنيهم
إال تحقيق مجدهم الشخصي وإشـبــاع رغبات الطمع
واألنانية واألثــرة التي تهيمن عليهم في تعاطيهم مع
الموضوعات ،التي هي حيوية لتعزيز وحدتنا ولحمتنا
الوطنية ،وهو ما يلزم إلى جــوار اإلقــرار بأخطائنا أن
نتراجع عنها ونصلح ما أفسده الدهر ،أو الممارسات
غير الدستورية أو المقوضة للمبادئ البرلمانية ،حتى
نغدو من األمم التي خلدها التاريخ بصفحاته الناصعة
والمعتبرة.
ً
ت ـفــري ـعــا ع ـلــى م ــا س ـبــق ،فــإنــه يـنـبـغــي ال ـح ـفــاظ على
طبيعة العفو الكريم ،كما قصده سمو األمير ،ومن ثم ال
يصح بحجة الضوابط والشروط أن يستبعد أحد من
المحكومين بقضايا الرأي والمواقف السياسية ،فيحجب
عنه حصوله عليه ،ومن دون أن تقحمنا تلك الشروط
في نطاق االختالف والتنازع القترانها بما تنتفي معه
صفته الكريمة أو تنتقص من كرامة أو مكانة المعفى
ُ
عنهم ،أو تفقدهم اعتبارهم ومكانتهم بين أهلهم أو
أبناء مجتمعهم ،فال مندوحة من أن يأتي العفو بصفائه،
وليكن مرحلة تنقلنا لمراحل أخرى سلسة ومتممة له،
ً
تتويجا لمصالحة وطنية شاملة باستحقاقات وطنية
طــال انـتـظــارهــا ،وهــو مــا عـســاه أن تلحقه حــالــة توافق
وطني لعفو شامل يطوي هذه الصفحات إلى األبد.
فأمامنا بلد يئن من األوجــاع ،ويتألم من الخالفات،
وقد كبدته الصراعات أفدح الخسائر والتبعات ،فالبد
مــن أن نعيد لكويتنا اعتبارها ولسلطاتها مكانتها
واحترامها ،بقيادة رشيدة من سمو األمير وولي عهده
األمين .ولعلنا نشهد دور انعقاد يعيد مجلس األمة إلى
ممارساته الحميدة والمشهودة ،بال تسويف أو تعطيل.

مراسم صامتة في زواج األميرة ...السابقة
تـ ــزوجـ ــت األم ـ ـيـ ــرة ال ـي ــاب ــان ـي ــة م ــاك ــو،
أمس ،صديقها غير المنتمي إلى البالط
اإلمبراطوري ،كي كومورو.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ــادت وسـ ـ ــائـ ـ ــل إعـ ـ ـ ـ ــام ي ــاب ــانـ ـي ــة

بـ ــأن مـكـتــب الـ ـب ــاط اإلمـ ـب ــراط ــوري قــدم
المستندات الالزمة للزوجين لتسجيل
ً
الزواج رسميا لدى السلطات أمس.
وأق ـي ـم ــت م ــراس ــم ص ــام ـت ــة بـ ـ ــدون أي

اح ـت ـف ــاالت تـقـلـيــديــة ب ـعــد الـ ـج ــدل حــول
الـخــافــات المالية التي أحــاطــت بأسرة
ً
كومورو والتي كانت موضوعا لتقارير
مكثفة في اليابان .ومع اكتمال زواجها
مـ ــن كـ ـ ــومـ ـ ــورو ،تـ ــركـ ــت األمـ ـ ـي ـ ــرة م ــاك ــو،
وهــي ابنة شقيق اإلمـبــراطــور الياباني
نـ ــاروه ـ ـي ـ ـتـ ــو ،الـ ـع ــائـ ـل ــة اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة
ً
اليابانية رسميا.
وب ـم ــوج ــب الـ ـق ــان ــون ،ت ـف ـقــد ع ـضــوات
األسرة اإلمبراطورية مركزهن إذا تزوجن
من أحد عامة الناس.
وكــان من المقرر أن تتزوج ماكو (30
ً
عاما) حبيبها الجامعي عام  ،2018لكن
حفل الزفاف أجل بسبب انتقادات عامة
واسعة النطاق بشأن تلك العالقة.
وتسبب االهـتـمــام اإلعــامــي السلبي
فـ ــي مـ ـع ــان ــاة م ــاك ــو اضـ ـ ـط ـ ــراب مـ ــا بـعــد
الصدمة ،حسبما أعلن مسؤولو البالط
اإلم ـ ـ ـبـ ـ ــراطـ ـ ــوري قـ ـب ــل وقـ ـ ــت ق ـص ـي ــر مــن
زواجـهــا .وتعتزم ماكو مـغــادرة اليابان
لبدء حياة جديدة في الواليات المتحدة
حيث يعمل كومورو في مكتب محاماة.
(أ ف ب)

حجارة عمالقة تهاجم «المشتري»
ت ـع ــرض ك ــوك ــب ال ـم ـش ـتــري لما
وص ـ ــف ب ــأن ــه "أك ـ ـبـ ــر ه ـ ـجـ ــوم" مــن
مجموعة حجارة عمالقة وصخور
رص ــدتـ ـه ــا ال ـت ـل ـس ـك ــوب ــات بـشـكــل
ً
واضح جدا ،األمر الذي فتح الباب
للكثير من التساؤالت حول بعض
التكهنات العلمية ا لـتــي انتشرت
ً
أخ ـ ـي ـ ــرا ب ــاقـ ـت ــراب اصـ ـ ـط ـ ــدام أح ــد
الكويكبات أو األحـجــار العمالقة

ب ـ ـكـ ــو كـ ــب األرض .وذ كـ ـ ـ ـ ــر م ــو ق ــع
سبوتنيك ،أمس األول ،أن مراقبي
ال ـس ـم ــاء وال ـف ـل ـك ـي ـيــن ف ــي ال ـيــابــان
رصـ ــدوا ف ــي  15الـ ـج ــاري ،ارت ـطــام
ج ـســم غ ــري ــب ب ـكــوكــب الـمـشـتــري،
حيث شوهد مــن عــدة تلسكوبات
مـ ـنـ ـتـ ـش ــرة عـ ـل ــى كـ ــوكـ ــب األرض،
ً
ً
وأحدث االصطدام وميضا عمالقا
ظـهــر فــي طـبـقــات ال ـغــاف الـجــوي

نجح فريق جراحين أميركيين بزراعة
كلية خنزير في جسم مريضة دون إثارة
رفض فوري من جهاز المناعة ،وهو تقدم
كبير يمكن أن يساعد في تخفيف النقص
الحاد بزراعة األعضاء البشرية.
وقال موقع "روسيا اليوم" أمس األول،
إن هذه الخطوة الصغيرة ربما تنقذ حياة
آالف البشر ،إذ تم إجراء عملية لزارعة كلية
خنزير في جسم إنسان بجامعة "نيويورك
النغون هيلث" ،باستخدام خنزير تم تغيير
ُ
جيناته ،بحيث لم تعد أنسجته تحتوي
على جــزيء معروف بأنه يتسبب برفض
فوري للعضو المزروع.
وك ــان ــت مـتـلـقـيــة الـكـلـيــة مــري ـضــة ميتة
ً
دم ــاغـ ـي ــا ظ ـه ــرت ع ـل ـي ـهــا ع ــام ــات ضـعــف
ُ
في وظائف الكلى ،ووافقت عائلتها على
التجربة ،قبل أن يتم فصلها عــن أجهزة
اإلنعاش.
وت ـ ــم رب ـ ــط ال ـك ـل ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة ب ــأوع ـي ــة
المريضة الــدمــويــة ،مــدة ثالثة أي ــام ،وقــال
الباحثون ،إن نتائج اختبار وظائف الكلية
الـمــزروعــة "ب ــدت طبيعية إلــى حــد م ــا" ،إذ
صنعت الكلية "الكمية المتوقعة من البول"
مــن كلية بشرية مــزروعــة ،ولــم يكن هناك
دل ـي ــل ع ـلــى ال ــرف ــض ال ـق ــوي الـمـبـكــر ال ــذي
شوهد عندما يتم زرع كلى خنازير غير
معدلة في رئيسيات غير بشرية.
وينتظر ما يقرب من  107آالف شخص
ً
حــال ـيــا ،ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وحــدهــا،
عمليات زراعة األعضاء ،بما في ذلك أكثر
ً
من  90ألفا بانتظار زراعــة الكلى ،ويبلغ
متوسط فترات االنتظار للكلية من ثالث
إلى خمس سنوات.

باع زوجته لشراء هاتف ذكي
أل ـقــت ال ـس ـل ـطــات الـهـنــديــة
ال ـق ـب ــض ع ـل ــى ش ـ ــاب "ع ـم ــره
ً
 17عــامــا" ،إثــر اتـهــامــه ببيع
ً
زوجته لمسن عمره  55عاما
مقابل  180ألف روبية (نحو
 2400دوالر).
وقـ ــال مــوقــع "سـبــوتـنـيــك"
ً
أمس األول ،نقال عن صحيفة
"إنــديــا ت ــوداي" الـهـنــديــة ،في
تقرير عن الواقعة ،التي جرت
بعض تفاصيلها فــي وال يــة
راجستان ،شمال غربي الهند،
إن ف ــري ــق ع ـمــل م ــن الـشــرطــة
الهندية بوالية أوديشا ،تمكن
من إنقاذ السيدة ،التي باعها
زوجها لرجل آخــر في والية
راجستان.
وي ـت ـحــدر ال ـش ــاب الـمـتـهــم
ببيع زوجته ،من إحدى قرى
واليـ ـ ــة أوديـ ـ ـش ـ ــا ،وت ــزوج ـه ــا
ب ــالـ ـط ــرق الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــة ،قـبــل
نـحــو شـهــريــن بـعــدمــا تعرف

عليها عبر وسائل التواصل
االجتماعي.
ويعود تاريخ الواقعة إلى
أغ ـس ـطــس ال ـم ــاض ــي ،عـنــدمــا
ذه ـ ــب ال ـ ــزوج ـ ــان إل ـ ــى والي ــة
راجستان للعمل ،وقرر الشاب
بـ ـي ــع زوجـ ـ ـت ـ ــه لـ ــرجـ ــل م ـســن
بعد أيــام من وصولهما إلى
الوالية.
وكـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات
ً
أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،أن الـ ـ ـش ـ ــاب ص ــرف
بـعــض األمـ ـ ــوال ال ـتــي حصل
عليها من الرجل المسن على
ً
الـطـعــام ،كـمــا اش ـتــرى هاتفا
ً
ً
ذكيا حديثا.
وتــواصــل ال ـشــاب مــع أهــل
زوجـتــه بعدما تخلى عنها،
وأخـ ـب ــره ــم أنـ ـه ــا ت ــرك ـت ــه مــع
عشيقها ،وهي الرواية التي
لــم تــرق للعائلة ،مما دفعها
إلبــاغ الشرطة ،التي أنقذت
الفتاة وإعادتها إلى عائلتها.

أعراض مبكرة لسرطان البنكرياس
في النصف الشمالي من الكوكب.
ً
وقبل شهر تقريبا ،رصد علماء
ً
فلك في البرازيل اصطداما مماثال
على الكوكب األكبر في المجموعة
الشمسية ،األمر الذي يرجح وجود
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن االصـ ـ ـط ـ ــدام ـ ــات غـيــر
ال ـمــرصــودة والـمـكـتـشـفــة .وسـجــل
أحد الفلكيين المشهد باستخدام
تلسكوب "سيليسترون ."C6

أعلن األطباء أن فقدان الشهية هو أحد أعراض اإلصابة بسرطان
البنكرياس.
ونقل موقع روسيا اليوم أمس األول ،عن  ،Expressأن بيانات
األطـبــاء البريطانيين أك ــدت أن شـحــوب الجلد وبـيــاض العينين
وفقدان الشهية وفقدان الوزن دون مبرر تشير إلى اإلصابة بسرطان
البنكرياس.
ً
ووفقا للخبراء ،يظهر شحوب الجلد وبياض العينين ،نتيجة
تراكم نواتج تحلل البيليروبين في الدم ،كما يجب عدم إهمال فقدان
الشهية وفقدان الوزن غير المبرر ،وكذلك الشعور بالتعب أو الوهن،
والحمى والقشعريرة والغثيان واأللم في أعلى البطن.
وينصح الخبراء باستشارة الطبيب عند اكتشاف هذه األعراض
وعدم إهمالها ،إلجراء الفحص الالزم وبدء العالج إذا تطلب األمر.
وسرطان البنكرياس ،هو ورم خبيث ينمو في ظهارة أنسجة
وقنوات البنكرياس ،ويصيب عادة كبار السن من النساء والرجال
على حد سواء .ويعتبر تناول المشروبات الكحولية أحد العوامل
التي تزيد من خطر اإلصابة به وتطوره ،وكذلك التدخين وتناول
األطعمة الدهنية والحارة.

وفيات
هدى محمد السيد حامد الرفاعي

زوجة محمد سعود يوسف البدر
ً
 65عاما ،شيعت ،ت99752699 ،99722192 :

جاسم محمد أحمد السلمان

ً
 81عاما ،شيع ،ت99741886 ،96677889 ،99644748 :

حصة إبراهيم حسن االستاد

زوجة أمير بدر حسن االستاد
ً
 65عاما ،شيعت ،الرجال فقط :مسجد البحارنة ،الدعية ،ت:
66888526

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

nashmi22@hotmail.com

ك ــل م ــا ن ـق ــول فـ ــان هـ ــذا تـ ــرى غـ ـي ــر....
َ
يومين والثالث دخــل فــي "الحظيره"!
فــي شــي غــا مــض نجهله دون تفسير
ليش ُ
"المعارض" ينحرف خط سيره؟!
ي ـع ـط ـيــك مـ ــن ح ـل ــو الـ ـمـ ـع ــاذي ــر ت ـبــريــر
ومـ ـ ــن بـ ــايـ ــت األع ـ ـ ـ ـ ــذار ع ـ ـنـ ــده ذخـ ـي ــره
ح ـ ـ ّـرم ـ ــت م ـ ــا أك ـ ـتـ ــب م ـ ــداي ـ ــح وتـ ـق ــدي ــر
يـ ــوم ْادل ـ َـه ـ ّـم ــت ف ــي ال ـل ـيــالــي الـمـطـيــره
وأص ـب ـحــت مــا مـ ّـيــز عـلــى مــاكــر الطير
هـ ـ ــو حـ ـ ــر وإال الـ ـ ـح ـ ــر بـ ـ ـ ـ ـ ِّـدل بـ ـغـ ـي ــره!

زرع كلية خنزير معدلة في إنسان

www.aljarida.com

ّ
وضاح

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:37

العظمى 33

الشروق

05:57

الصغرى 17

الظهر

11:32

ً
أعلى مد  02:07صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:42

 05:25م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:07

ً
أدنى جزر  09:46صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:24

 09:50م 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 :

