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«بوليوود» تطرح إنتاجات
سينمائية ضخمة ص ١٤

الحكومة ترفع ُمرسوم العفو إلى األمير
«مكرمة أبوية كريمة ترسخ ما جبل عليه أهل الكويت من قيم التسامح والتسامي»

• «خطوة تهيئ األجواء للتعاون المثمر بين السلطتين وفق األسس الدستورية»
• «تزيل عوائق التنمية وتخلق روح الفريق الواحد لالرتقاء بمصلحة الوطن والمواطن»
خالل اجتماعه االستثنائي أمس ،اعتمد مجلس
الـ ــوزراء مــراسـيــم العفو األم ـيــري عــن بعض أبناء
الكويت المحكومين بقضايا خالل فترات ماضية،
ً
تمهيدا لرفع تلك المراسيم إلى سمو أمير البالد
إلقرارها.
وعقب االجتماع ،الذي ترأسه سمو رئيس
مجلس الوزراء ،صرح وزير الخارجية وزير
ال ــدول ــة ل ـشــؤون مجلس ال ـ ــوزراء الـشـيــخ د.
أحمد الناصر ،بأن المجلس أكد أن "لسمو
أمير الـبــاد كامل الصالحيات الدستورية
ً
والقانونية فــي اتـخــاذ مــا يــراه مناسبا في
شأن العفو عمن صــدرت عليهم أحكام على
النحو الذي تقدره اإلرادة األميرية السامية،
بما لها من رؤية سياسية حكيمة".
وكـ ـش ــف ال ـن ــاص ــر أن سـ ـم ــوه "قـ ـ ــرر ال ـت ـكــرم

ً
بمبادرة سامية مستخدما حقه الدستوري ،وذلك
بــالـتـفـضــل بــالـعـفــو ع ــن ب ـعــض أب ـن ــاء ال ـكــويــت ممن
ً
ً
صدرت عليهم أحكام" ،مبينا أنه "تنفيذا للتوجيهات
ال ـســام ـيــة ،وافـ ــق مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ع ـلــى م ـشــروعــات
ً
ً
المراسيم الــازمــة تمهيدا لرفعها لسموه استنادا
إلى المادة ( )75من الدستور.
وأضاف أن ذلك جاء بعد توجيهات صاحب السمو
لعقد حــوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
لـتــوحـيــد ال ـج ـهــود وت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون وتــوج ـيــه كل
ً
الطاقات واإلمكانات لخدمة الوطن والمواطنين نبذا
ً
للخالفات وتجاوزا للعقبات التي أدت إلى تعطيل
جلسات مجلس األمة في دور االنعقاد األول للفصل
التشريعي الحالي ،وفي إطار تكليف سموه لرؤساء
السلطات الثالث القتراح ضوابط وشروط العفو.
وأع ــرب عــن شكر مجلس الـ ــوزراء وتـقــديــره لهذه

الـمـكــرمــة األبــويــة الـكــريـمــة مــن ل ــدن صــاحــب السمو
ً
األم ـيــر وول ــي ع ـهــده ،تــرسـيـخــا لـمــا ُجـبــل عليه أهــل
ً
الكويت من قيم التسامح والتسامي ،فضال عن شكره
رؤس ــاء السلطات الـثــاث على جهودهم المباركة،
وكل من سعى وساهم في سبيل ترجمة التوجيهات
السامية.
وأكـ ــد ثـقــة الـمـجـلــس ب ــأن ه ــذه ال ـخ ـطــوة ستهيئ
األجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية
والـتـنـفـيــذيــة وف ــق األس ــس الــدس ـتــوريــة ،وتــزيــل كل
العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية واإلنجاز
وتهيئ أجــواء العمل كفريق واحــد لالرتقاء بكل ما
فيه مصلحة الوطن والمواطن.

الصقر :متابعة ولي العهد لـ «قرار الستين»
انطلقت من إلمام كامل وتفهم عميق
آمل أن تعيد القيادة السياسية هذا الموضوع لمساره العلمي في ضوء مصلحة الكويت والعدالة واإلنسانية
• كان األجدى توجيه الجهود للقضاء
ً
على تجارة اإلقامات أوال
• استثناء الفلسطينيين توجه كريم ويجب
حملة جنسيات عربية أخرى تعيش
أن يشمل ً
بالدهم ظروفا قاسية
• من حق الكويت بعد استثمارها في هذه الخبرات
أن تستفيد منها

«التأمينات» :ملتزمون بتوجيهات ولي العهد
بجعل المتقاعدين شركاء في االستثمار

اقتصاديات

«الوطني» يدعو لعقد عمومية
غير عادية لزيادة رأس المال

• معالجة هيكل العمالة والتركيبة السكانية مدخل إلصالح
الميزانية وتعزيز الهوية الوطنية وبناء دولة اإلنتاج
• رغم تخفيض القرار الجديد تكلفة «الستينيين»
وتخفيفه الضغط عن المنظومة الصحية
إلى النصف ً
فال يزال منفردا خارج الخطة الشاملة
• إصالح «الهيكل والتركيبة» ال يكون بقرارات مجتزأة غير
مدروسة بل بخطة متكاملة تراعي احتياجات الكويت
٠٨

10

المؤسسة تعكف على دراسة مبادرات إلنشاء
مشروعات تعود عليهم بالنفع
ً
تأكيدا لما انفردت به "الجريدة" ،في عدد
االث ـن ـي ــن ال ـم ــاض ــي ،وت ـل ـب ـيــة ل ـتــوج ـيــه سمو
ول ــي ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ مـشـعــل األح ـم ــد بجعل
الـمـتـقــاعــديــن ش ــرك ــاء ف ــي ال ـم ـشــاريــع ،أك ــدت
ا لـمــؤ سـســة ا لـعــا مــة للتأمينات االجتماعية
التزامها بهذا التوجه ،وعليه فإنها تعكف
ً
ً
ح ــال ـي ــا ع ـلــى دراسـ ـ ــة عـ ــدة م ـ ـبـ ــادرات ،فـنـيــا
ً
ً
وقــانــونـيــا وتـشــريـعـيــا ،إلنـشــاء مـشــروعــات
استثمارية وعقارية تعود عليهم بالنفع،
على أن ترفع المقترحات إلــى سموه لدى
االنتهاء منها.
02

«مشاريع الكويت» تربح
 16.5مليون دينار
خالل األرباع الثالثة
من العام
11

 5.6ماليين دينار أرباح «عقارات
الكويت» في  9أشهر
11

 ٢٢.٣مليون دينار أرباح «االستثمارات
الوطنية» في  9أشهر
12

ً
النيابة تحقق مع  12متهما
بغسل األموال وتمويل اإلرهاب
التحقيقات كشفت عالقتهم بأطراف تابعة لـ «حزب الله»
كشفت مصادر ،لـ«الجريدة» ،أن
نيابة األم ــوال العامة تحقق في
قضية غسل أموال وتمويل إرهاب
ً
مـتـهــم عـلــى ذمـتـهــا  12شـخـصــا،
ثمانية مواطنين وأربعة أجانب.
وك ــان ــت م ـبــاحــث أمـ ــن ال ــدول ــة
أحــالــت المتهمين إل ــى الـنـيــابــة،
ب ـعــد رص ــد قـيــامـهــم بـتـحــويــات
مالية إلــى أشخاص فاعلين في
«حــزب الله» اللبناني ،المصنف

ً
ً
تنظيما إرهــابـيــا بحسب أحكام
قضائية عدة.
وفــي حين قــالــت الـمـصــادر إن
النيابة أجــرت تحقيقات مطولة
م ــع ال ـم ـش ـت ـبــه ب ـه ــم ،خـ ــال ال ـ ــ48
س ــاع ــة ال ـمــاض ـيــة ،الف ـت ــة إل ــى أن
الوقائع المنسوبة تنطوي على
ج ــرائ ــم غ ـســل األم ـ ـ ــوال وت ـمــويــل
اإلره ـ ـ ــاب ،أكـ ــدت أن الـتـحـقـيـقــات
مازالت جارية ومن السابق ألوانه

الحديث عن وجود خلية إرهابية
أو مسلحة.
وأضافت أن المتهمين ،بما نسب
إليهم مــن وقــائــع ،يجمعهم نشاط
تـحــويــل األمـ ــوال وغـسـلـهــا بطريقة
مخالفة للقانون ،موضحة أن النيابة
كلفت مباحث أمن الدولة باستمرار
ً
تقديم تحرياتها عن الواقعة ،فضال
عما تقتضيه مجريات التحقيق من
استدعاء آخرين في القضية.

الثانية

«الداخلية» :الزيارات
العائلية لألبناء فقط
وراتب  500دينار شرط
االلتحاق بعائل

محليات

٠٣
«الشؤون» :أحلنا خلل
نظام المساعدات
إلى «المحاسبة» بداية العام

محليات

٠٤
«طائرات اإلسعاف»
نقلة نوعية في الخدمات
الصحية

اقتصاد

09
«هيئة األسواق» تضع
قائمة للشركات واألفراد
غير المرخصين

دوليات

١٧
مناورات إيرانية
في الخليج وتحذير
من حرب إسرائيلية مكلفة
ص

ورة ضوئية النفراد «الجريدة»

ً
محاولة اغتيال الكاظمي تحشد تأييدا
لسياسته ضد الميليشيات

رياضة

ّ
«المسيرات» لمنعه من «التجديد»
رسالة تحذير بـ
● بغداد  -محمد البصري

إحدى المسيرات التي هاجمت منزل الكاظمي

تلقى رئيس حكومة العراق
مصطفى الكاظمي أقوى رسالة
ت ـ ـحـ ــذيـ ــر مـ ـ ــن خ ـ ـصـ ــومـ ــه ،م ـنــذ
وصوله إلى السلطة ،وذلك بعد
استهداف منزله بثالث طائرات
م ـ ـسـ ـ ّـيـ ــرة ،فـ ـج ــر أمـ ـ ـ ــس ،ت ــرك ــت
ً
أض ــرارا مادية وأصــابــت بعض
أف ـ ـ ــراد ال ـح ـم ــاي ــة ،ح ـس ــب ب ـيــان
رس ـم ــي وصـ ــف م ــا جـ ــرى بــأنــه
محاولة اغتيال للرئيس.
جــاء ذلــك بـعــد يــوم 02

١٨
ختام ناجح لبطولة
سمو ولي العهد الكبرى
للرماية

ةديرجلا

•
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األمير :السعودية شهدت إنجازات تنموية بارزة ولي العهد يستقبل الغانم والخالد
سموه هنأ الملك سلمان بالذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم
ب ـعــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـم ــد
ببرقية تهنئة إلــى أخيه خــادم
الـ ـح ــرمـ ـي ــن ال ـش ــري ـف ـي ــن ال ـم ـلــك
س ـل ـم ــان ب ــن ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ،مـلــك
الـمـمـلـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة،
ع ـبــر فـيـهــا س ـم ــوه ع ــن خــالــص
تـ ـه ــانـ ـي ــه بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة الـ ــذكـ ــرى
السابعة لتوليه مقاليد الحكم،
مشيدا سموه باألواصر األخوية
والتاريخية الـتــي تــركــز عليها
العالقات الوطيدة بين الكويت
والمملكة.
ك ـم ــا ع ـب ــر سـ ـم ــوه عـ ــن بــالــغ
ال ـث ـن ــاء ب ـم ــا ت ـش ـه ــده الـمـمـلـكــة
الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة ف ــي عـهــده
الميمون مــن إنـجــازات تنموية
بـ ــارزة فــي مختلف ال ـم ـجــاالت،
س ـ ــائ ـ ــا سـ ـ ـم ـ ــوه ال ـ ـمـ ــولـ ــى جــل
وعــا أن يديم على أخيه خادم

ال ـح ــرم ـي ــن ال ـش ــري ـف ـي ــن م ــوف ــور
ال ـص ـح ــة وال ـع ــاف ـي ــة ل ـمــواص ـلــة
قيادة مسيرة الخير والنماء في
البلد الشقيق ،وخــدمــة قضايا
األمـتـيــن الـعــربـيــة واإلســام ـيــة،
وأن يـحـقــق للمملكة الشقيقة
وش ـع ـب ـهــا ال ـك ــري ــم ال ـم ــزي ــد مــن
التقدم واالزدهار في ظل قيادته
الحكيمة.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ مشعل األح ـمــد ،وسمو
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء الشيخ
صباح الخالد ،ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

ولي العهد مستقبال رئيس مجلس الوزراء أمس
اس ـت ـق ـبــل س ـم ــو ولـ ــي ال ـع ـه ــد ،ال ـش ـي ــخ مـشـعــل
األحمد ،بقصر بيان ،صباح أمس ،رئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم ،ورئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد.
واستقبل سموه ،نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ،ووزير الخارجية

وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،الـشـيــخ
د .أحمد الناصر ،ووزي ــر الداخلية الشيخ ثامر
العلي.
كما استقبل سموه ،نائب رئيس مجلس الوزراء
وزيــر العدل وزيــر الدولة لشؤون تعزيز النزاهة
عبدالله الرومي.

الناصر تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة كندا النواف يستعرض مع األصفر موضوعات مشتركة
استقبل سفيرة تشاد بمناسبة انتهاء فترة عملها لدى الكويت
تسلم وزيــر الخارجية وزيــر الدولة
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د .أحمد
الناصر نسخة من أوراق اعتماد سفيرة
كندا لــدى الكويت عليا مــوانــي ،خالل
اللقاء الذي تم صباح أمس ،في ديوان
عام "الخارجية".
وتمنى الناصر للسفيرة الجديدة
التوفيق فــي مهام عملها ،وللعالقات
الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين
الصديقين المزيد من التقدم واالزدهار.
ك ـ ـمـ ــا اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـنـ ــاصـ ــر س ـف ـي ــرة
جمهورية تشاد البتول زكريا ،بمناسبة
انتهاء فترة عملها سفيرة لبالدها لدى
الـكــويــت ،وأش ــاد خ ــال الـلـقــاء بجهود
السفيرة التشادية وإسهاماتها في دعم
وتعزيز أواصر العالقات الوثيقة التي
تربط البلدين الصديقين.

استقبل نائب رئيس الحرس
الــوط ـنــي ال ـفــريــق أول مـتـقــاعــد
الشيخ أحمد النواف في ديوانه
بـ ــالـ ــرئـ ــاسـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـح ــرس
الــوط ـنــي ،مـحــافــظ حــولــي علي
األصفر.
ورحـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـنـ ـ ــواف ب ـم ـحــافــظ
ً
حــولــي ،واسـتـعــرض معه عــددا
من الموضوعات ذات االهتمام
المشترك.

ً
وزير الخارجية مستقبال سفيرة تشاد أمس

ً
النواف مستقبال محافظ حولي

«الهالل األحمر» تطلق حملتها كسوة الشتاء محافظ الفروانية يلتقي
السفيرة البتول زكريا
تضمنت توزيع  ١٠٠٠كوبون على أسر محتاجة
أط ـل ـق ــت ج ـم ـع ـيــة الـ ـه ــال األح ـ ـمـ ــر ،أم ــس،
حملتها السنوية "كـســوة الـشـتــاء" بتوزيع
 1000كـ ـ ــوبـ ـ ــون عـ ـل ــى األس ـ ـ ـ ــر ال ـم ـح ـت ــاج ــة
والمسجلين بكشوفات الجمعية.
وقالت مديرة إدارة المساعدات المحلية
في الجمعية ،مريم العدساني ،لـ"كونا" على
هامش توزيع المساعدات إن "كسوة الشتاء"
ي ـتــم تــوزي ـع ـهــا ع ـلــى األس ـ ــر ال ـم ـح ـتــاجــة في
الـكــويــت والـمـعـتـمــدة ل ــدى الجمعية ،بهدف
التخفيف عنهم ومساعدتهم.
وأضــافــت العدساني أن الجمعية وزعــت
كوبونات كسوة الشتاء بالتعاون مــع أحد
األسواق التجارية ،مؤكدة أهمية دعم األسر
الـمـحـتــاجــة ل ـمــواج ـهــة أع ـب ــاء وم ـســؤول ـيــات
الحياة وقضاء احتياجاتهم.
وذك ــرت أن الجمعية "ل ــن تـتــوقــف عــن مد
أيــادي ـهــا الـبـيـضــاء" لـمـســاعــدة المحتاجين

استقبل محافظ الـفــروانـيــة،
الـ ـشـ ـي ــخ م ـش ـع ــل ال ـ ـجـ ــابـ ــر ،فــي
مكتبه ،سفيرة تشاد لدى البالد
البتول زكــريــا ،وذلــك بمناسبة
انـ ـتـ ـه ــاء فـ ـت ــرة ع ـم ـل ـهــا س ـف ـيــرة
لبالدها لدى الكويت.
وت ـ ـنـ ــاول الـ ـلـ ـق ــاء األحـ ــاديـ ــث
ال ـ ـ ـ ــودي ـ ـ ـ ــة ،الس ـ ـي ـ ـمـ ــا م ـن ــاق ـش ــة
عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــات ذات
االهتمام المشترك بين البلدين
الصديقين.
وت ـم ـن ــى ال ـم ـح ــاف ــظ ال ـجــابــر
لـ ـلـ ـسـ ـفـ ـي ــرة زكـ ـ ــريـ ـ ــا الـ ـت ــوفـ ـي ــق
والنجاح في أداء مهام عملها،
مشيدا بدورها في تعزيز روابط
التعاون والعالقات الثنائية بين
الكويت وتشاد.

ورعاية مصالحهم ،فضال عن توفير الدعم
المعنوي والصحي واإلغاثي والتعليمي لهم،
الفتة إلى توزيع المساعدات اإلنسانية على
األسر المحتاجة طوال العام.
وأوضـحــت أن كسوة الشتاء تأتي ضمن
ا لـمـســا عــدات ا لـتــي تقدمها الجمعية بشكل
سنوي ،إضافة إلى برامج المساعدات العينية
ً
التي تقدمها دائما للمحتاجين والمستفيدين
من الجمعية.
وأك ــدت حــرص الجمعية على مــد جسور
التعاون والشراكة اإلنسانية والخيرية بينها
وبين المحسنين ،الذين يدعمون جهودها
اإلنسانية لتصل تبرعاتهم إلى المحتاجين
وش ــرائ ــح أخ ــرى ف ــي الـمـجـتـمــع ،مـفـيــدة بــأن
الـجـمـعـيــة تـسـتـقـبــل ال ـصــدقــات وال ــزك ــاة من
الـمـتـبــرعـيــن ،وال ـت ــي س ـتــؤتــي ث ـمــارهــا على
المحتاجين داخل البالد.

السماح للعامالت في الهيئات الطبية باستقدام أزواجهن وأوالدهن
• محمد الشرهان

مشعل الجابر

طبيب كويتي يحصل على براءة اختراع
ألداة لف األسالك الجراحية
بدعم من مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع
حصل د .أحمد محمد العلي
مــن قسم العلوم الجراحية في
ك ـل ـي ــة طـ ــب األس ـ ـنـ ــان ب ـجــام ـعــة
الـ ـك ــوي ــت ع ـل ــى ش ـ ـهـ ــادة ب ـ ــراءة
االخ ـتــراع األمـيــركـيــة ،بــدعــم من
مــركــز صـبــاح األحـمــد للموهبة
واإلبداع ،تحت عنوان" :أداة لف
األس ــاك الـجــراحـيــة" Surgical
.Wire Twisting Tool
ويـ ـن ــدرج اب ـت ـك ــار ال ـع ـلــي في
م ـجــال ج ــراح ــات ال ـفــم والــوجــه
والـفـكـيــن وج ــراح ــات ال ـحــوادث
الـ ـت ــي ت ـت ـع ـلــق ب ـج ـبــر وتـثـبـيــت
العظام ،وأيضا في مجال طب
األسنان.

ويـ ـعـ ـم ــل الـ ـجـ ـه ــاز ال ـ ـيـ ــدوي،
الـ ـ ــذي تـ ــم ابـ ـتـ ـك ــاره عـ ــن طــريــق
تـقـنـيــات مـيـكــانـيـكـيــة وحــركـيــة
مـ ـتـ ـقـ ـن ــة ،ت ـ ــؤه ـ ــل الـ ـطـ ـبـ ـي ــب أو
الجراح لتسهيل عملية التحكم
وال ـلــف واإلح ـك ــام الـخــاصــة في
األسـ ــاك الـمـعــدنـيــة الـجــراحـيــة
المطلوب عملها خالل العمليات
الجراحية ،بطريقة أكثر سهولة،
وبــدرجــة تحكم أعلى ،بل حتى
ف ــي تـثـبـيــت األجـ ـه ــزة الـخــاصــة
بـ ـتـ ـق ــوي ــم األس ـ ـ ـنـ ـ ــان م ـ ــن خ ــال
اس ـت ـخ ــدام األسـ ـ ــاك الـمـعــدنـيــة
الرفيعة.

«التأمينات» :ملتزمون بتوجيهات...
وقــالــت المؤسسة ،فــي بـيــان لها أم ــس ،إن فريقها المختص
عكف ،منذ تلقت توجيهات سـمــوه ،على دراس ــة عــدة مـبــادرات
ومقترحات استثمارية وعقارية ،واجتمع مع العديد من الجهات
ً
الحكومية والخاصة ،فضال عن الشركات المملوكة للمؤسسة
وبـعــض الـخـبــراء والـمـسـتـشــاريــن العالميين ،لــوضــع تـصــورات
لـمـشــاريــع ك ـبــرى ت ـخــدم االق ـت ـصــاد الــوطـنــي مــن حـيــث جــدواهــا
االقـتـصــاديــة ومنفعتها االجـتـمــاعـيــة ليستفيد منها أصـحــاب
ً
المعاشات التقاعدية ،علما بأنه لم يتم تحديد نسبة أو رقم مالي
أو توزيع نقدي.
وبينت أن إنشاء المشروعات العقارية واالستثمارية الكبرى من
ً
التصورات التي تجعل المتقاعد شريكا في نجاحات "التأمينات"
ويكفل انتقال المؤسسة من أداء دور تقليدي لمؤسسات الضمان
االجتماعي إلى مجال حيوي فاعل يعود بالمنفعة عليها ،وعلى
ً
االقتصاد الوطني ،فضال عن تحقيقه االستدامة في تقديم خدمات
تأمينية واجتماعية رائدة لضمان معيشة كريمة للمواطنين.

«الداخلية» :الزيارات العائلية لألبناء فقط
وراتب  500دينار شرط االلتحاق بعائل

العلي يتسلم شهادة براءة االختراع

محاولة اغتيال الكاظمي تحشد...
واح ــد مــن اشتباك أنـصــار الفصائل المسلحة مــع الـشــرطــة ،التي
كانت تحاول منعهم من اقتحام مقار الحكومة في العاصمة بغداد.
وواجهت الفصائل الحليفة لطهران اتهامات مباشرة بالتورط
فــي الـهـجــوم ،حيث تعرضت النـتـقــادات الذع ــة مــن ال ــرأي العام
العراقي ،الذي تضامن مع الكاظمي ألول مرة بهذا الشكل الواسع،
في ثالث مواجهة كبيرة يخوضها مع الميليشيات منذ وصوله
إلى السلطة قبل سنة ونصف السنة.
وعلمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن منسوب التهديد لمقار
ً
الـحـكــومــة مــرتـفــع ج ــدا مـنــذ ن ـهــار أم ــس األول ،مـشـيــرة إل ــى أن
الميليشيات التي تعرضت لخسارة بالغة في انتخابات أكتوبر
الماضي ،قررت التصعيد عبر اللجوء إلى العنف ،بعد أن فشلت
احتجاجات أنصارها في الضغط على الجهات القضائية بشأن
نتائج االنتخابات.
ودان ـ ــت دول الـخـلـيــج ال ـعــربــي وم ـص ــر ،إل ــى جــانــب االت ـحــاد
األوروب ــي وبلدان أخــرى ،محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق،

مـ ـ ـ ـ ــع ا سـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاف اإلدارة
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــؤون اإلقـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة
اس ـت ـق ـبــال م ـع ــام ــات االل ـت ـحــاق
ب ـع ــائ ــل وال ـ ــزي ـ ــارات ال ـس ـيــاح ـيــة
والـ ـتـ ـج ــاري ــة لـ ـل ــواف ــدي ــن ،كـشــف
مصدر أمني مطلع أن تعليمات
صـ ــدرت ل ـمــديــري "اإلق ــام ــة" فــي
ال ـم ـحــاف ـظــات ال ـس ــت بــاق ـت ـصــار
ط ـ ـ ـل ـ ـ ـبـ ـ ــات الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــأشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرات عـ ـل ــى
االلـ ـتـ ـح ــاق ب ـع ــائ ــل ،ش ــري ـط ــة أن
يـ ـ ـك ـ ــون الـ ـ ـح ـ ــد األدن ـ ـ ـ ـ ــى لـ ــراتـ ــب

الـمـتـقــدم السـتـخــراجـهــا فــي إذن
ا ل ـع ـمــل أو ش ـه ــادة ا ل ــرا ت ــب 500
دينار.
وأكــد الـمـصــدر ،ل ـ "الـجــريــدة"،
أن ا ل ـت ـع ـل ـي ـم ــات قـ ـض ــت ب ــو ق ــف
إصـ ـ ـ ـ ــدار الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارات ال ـع ــائ ـل ـي ــة
بـمـخـتـلــف أنــواع ـهــا إال لــأبـنــاء
ف ــي حـ ــال كـ ــان لـ ــدى األم إ ق ــا م ــة
ً
ســاريــة فــي ال ـب ــاد ،م ـش ـيــرا إلــى
أن إدارات "اإل ق ــا م ــة" ا سـتـقـبـلــت
أمس معامالت االلتحاق بعائل
ف ـق ــط ول ـج ـن ـس ـيــات مـ ـح ــددة ،إذ
تــم التنبيه عـلــى عــدم استقبال

معامالت  7جنسيات ممنوعة.
وعــن جــديــد الـتــأشـيــرات ،قــال
ا لـمـصــدر إن قــرار منحها سمح
للعامالت فــي الهيئات الطبية
والـ ـتـ ـم ــريـ ـضـ ـي ــة والـ ـت ــدريـ ـسـ ـي ــة
بــاسـتـقــدام أزواج ـهــن وأوالده ــن
ً
ً
خ ـ ــاف ـ ــا لـ ـم ــا ك ـ ـ ــان م ـ ـع ـ ـمـ ــوال بــه
ً
ً
س ــا بـ ـق ــا  ،ال ف ـ ـتـ ــا إ ل ـ ــى أن ا لـ ـق ــرار
اس ـت ـث ـنــى ال ـ ـكـ ــوادر ال ـط ـب ـيــة مــن
الـجـنـسـيــات الـ ـ  7الـمـمـنــوعــة ،إذ
سيتم إ ص ــدار تــأ شـيــرا تـهــم عبر
إدارة المهام الخاصة بـ "شؤون
اإلقامة".

«كرسي البابطين» بجامعة مالطا لتعزيز السالم
يقدم منحة دراسية لاللتحاق بـ «ماجستير حل النزاعات واألمن المتوسطي»
وقعت مؤسسة عبدالعزيز البابطين
الثقافية مع مركز دراسة وممارسة حل
النزاعات ،التابع لجامعة مالطا ،مذكرة
تفاهم إلنشاء "كرسي عبدالعزيز سعود
البابطين للسالم" في الجامعة ،لتعزيز
ثقافة السالم وتدريسها.
وق ـ ـ ـ ــال بـ ـ ـي ـ ــان ص ـ ـحـ ــافـ ــي ص ـ ـ ـ ــادر عــن
الـمــؤسـســة ،أم ــس ،إن "تــوق ـيــع الـمــذكــرة
ي ـ ــأت ـ ــي ض ـ ـمـ ــن ح ـ ـ ــرص كـ ـ ــل مـ ـ ــن رئـ ـي ــس
مالطا د .جــورج فـيــا ،ور ئـيــس مجلس
أم ـ ـنـ ــاء م ــؤس ـس ــة ال ـب ــاب ـط ـي ــن ال ـث ـقــاف ـيــة
ال ـش ــاع ــر ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـب ــاب ـط ـي ــن ،عـلــى
تطوير عالقات تعاون مع المؤسسات
والمنظمات ،ومراكز البحث والجامعات
اإلقليمية والدولية.
وأ كــد البيان سعي رئيس المؤسسة
إل ــى ن ـشــر ث ـقــافــة ال ـس ــام الـ ـع ــادل حــول
العالم ،وإرساء قواعد التعايش السلمي
بـيــن ا ل ـش ـعــوب إذ سـبــق لـهــا أن أ نـشــأت

العديد من المراكز والكراسي العلمية
بجامعات في عدد من دول العالم منها
إنكلترا ،وإيطاليا ،وهولندا ،وإسبانيا.
وأوضح أن أنشطة الكرسي تتضمن
منحة درا سـيــة لطالب وا حــد لاللتحاق
ببرنامج الماجستير في حل النزاعات
واأل مــن المتوسطي في الجامعة ،وهي
ف ــي إطـ ــار بــرنــامــج م ـ ــزدوج م ــع جــامـعــة
ج ــورج مـيـســون فــي ا لــوال يــات المتحدة
األميركية.
وأضـ ــاف أن الـمــرشـحـيــن الـنــاجـحـيــن
يـحـصـلــون عـلــى در ج ــة الماجستير في
ح ــل الـ ـن ــزاع ــات وأمـ ـ ــن ال ـب ـح ــر األب ـي ــض
الـمـتــوســط مــن جــامـعــة مــال ـطــا ،ودرج ــة
الماجستير في تحليل النزاعات وحلها
من جامعة جورج ميسون.
وأش ـ ـ ــار الـ ـبـ ـي ــان إل ـ ــى أن ـش ـط ــة أخـ ــرى
للكرسي ،منها تنظيم نــدوة أكاديمية
س ـنــويــة ب ـع ـن ــوان "بـ ـن ــاء ث ـقــافــة ال ـســام

ّ
كما ح ــذرت معظم األح ــزاب مــن عــواقــب ذلــك على هيبة الــدولــة
والسلم الداخلي.
وجاء تصعيد الميليشيات بعد إشارات واضحة على تقارب
بين الكاظمي وأكبر الفائزين في االنتخابات وأبــرزهــم ،زعيم
التيار الصدري ،الذي قطع مباحثاته مع األحــزاب وترك بغداد
ً
ً
عائدا إلى النجف ،منعا الحتكاكات أشد مع حلفاء إيران ،حسب
تعبير مصادر مقربة من التيار تحدثت إليها «الجريدة».
ً
وينظر إلى تظاهرات الفصائل بوصفها ضغوطا مكثفة لمنع
فريق الكاظمي من البقاء في السلطة لوالية ثانية ،لكن محاولة
ّ
اغتيال رئيس الحكومة عززت من حظوظه لدى الرأي العام وقوى
حراك تشرين االحتجاجي ،حسب مراقبين قالوا إن التخلي عن
الكاظمي سيتحول إلى خضوع معلن للفصائل الموالية إليران،
وسيفتح بــاب تـنــازالت كبيرة ويحبط مـحــاوالت الــدولــة لكبح
جماح الميليشيات وتقييد نفوذهم.
وذكرت مصادر رفيعة في بغداد أن بيانات الفصائل المعارضة
للكاظمي تفاوتت في لهجتها ،مما يعكس وجــود انقسام داخل
األجنحة المتشددة بشأن التعامل مع الحكومة ،التي نجحت في

ال ـ ـ ـعـ ـ ــادل" ت ـج ـم ــع خـ ـ ـب ـ ــراء أك ــادي ـم ـي ـي ــن
وفــاعـلـيــن دول ـي ـيــن ،لـمـنــاقـشــة الـقـضــايــا
المتعلقة ببناء السالم من وجهات نظر
متنوعة.
ّ
وبين أن الكرسي يقدم برنامج تبادل
أك ــادي ـم ــي ،ل ـت ـقــديــم دع ــم ل ـم ـحــاضــر مــن
جامعة مالطا لــز يــارة جامعة الكويت،
وجــامـعــات فــي الــوطــن الـعــربــي ،إلنـجــاز
بحوث وإلقاء محاضرات حول القضايا
الـمـتـعـلـقــة بــال ـســام م ــدة  4إل ــى  5أي ــام،
وك ــذل ــك ل ـم ـحــاضــر م ــن ال ـك ــوي ــت أو مــن
الوطن العربي لزيارة جامعة مالطا.
مــن جانبه ،قــال البابطين ،إن إنشاء
"ا ل ـكــر ســي" يعتبر خـطــوة ضــرور يــة من
أج ــل غ ــرس ث ـقــافــة ال ـس ــام وت ـطــويــرهــا
وتفعيل "أل ســس مؤسستنا واستكمال
م ـن ـه ـج ـهــا ال ـس ــاع ــي إلـ ــى ت ـع ـم ـيــم ثـقــافــة
السالم العادل".

إجراء انتخابات لم تكن طيعة لعمليات التالعب السابقة ،كما فتحت
ً
تحقيقات موسعة وحاكمت عددا من عناصر الميليشيات لتورطهم
في قمع ناشطي االحتجاج الشعبي.
وذكر عدد من قادة الفصائل أن بوسعهم استهداف الكاظمي،
ولكن ليس بهذه الطريقة ،كما دعا قادة فصائل آخرون إلى تحقيق
ً
عــالــي الـمـسـتــوى يـكـشــف «ط ــرف ــا آخ ــر» ي ـحــاول إي ـقــاع الـفـتـنــة بين
الحكومة وفصائل الحشد الشعبي.
ً
وقال الكاظمي ،في كلمة متلفزة ُبثت فجر أمس ،إنه كان مستعدا
منذ البداية للتضحية بنفسه ،وأدرك أن مواجهة السالح المنفلت
ستكون عملية مكلفة.
وتحاشى ناشطو الـحــراك في الـعــادة تأييد خطوات الكاظمي
طــوال الشهور السابقة ،لكن أبــرز الـقـيــادات االحتجاجية الشابة
كتبت ،أمس ،أنها لن تقف متفرجة ،ولن تتوانى عن دعم الكاظمي
في مواجهة سالح الفصائل.
وت ــأت ــي ه ــذه ال ـت ـط ــورات ف ــي وق ــت حـ ــرج ،حـيــث يـنـتـظــر ال ـعــراق
ً
انسحاب القوات األميركية كاملة ،الشهر المقبل ،تطبيقا التفاق
أبرم مطلع العام الحالي.
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محليات

ً ً
 17خبيرا كوريا في الكويت لمناقشة ًاتفاقية مستشفى الجهراء
سرطان البروستاتا أكثر األورام انتشارا بين الرجال في الكويت
الغانم:
محمد
د.
•
ً
• نصح أصحاب الـ 50عاما بإجراء الكشف الدوري والفحوصات الالزمة
عادل سامي

يعقد الوفد الطبي ًالكوري
ً
المكون من  17خبيرا ومسؤوال
ً
صحيا اجتماعات عدة خالل
زيارته الممتدة من أمس حتى
الخميس المقبل.

وصـ ــل الـ ــى ال ـك ــوي ــت ص ـبــاح
أمـ ـ ــس ف ــري ــق ط ـب ــي ك ـ ـ ــوري مــن
مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى ج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة سـ ـي ــول
الوطنية.
وكـ ـشـ ـف ــت مـ ـ ـص ـ ــادر ص ـح ـيــة
مطلعة لـ ـ «ال ـجــريــدة» أن الــوفــد
الطبي الكوري الذي وصل مطار
الكويت الدولي قادما من سيول
«ترانزيت» عبر أبوظبي خضع
إلجــراء مسحة الــدخــول ،وخرج
من المطار في الساعة الحادية
ع ـش ــرة وال ـن ـص ــف مـتـجـهــا إلــى
وزارة الصحة إلجراء محادثات
مع المسؤولين.
وأوض ـحــت أن الــوفــد الطبي
الـكــوري الـمـكــون مــن  17خبيرا
ومـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤوال صـ ـحـ ـي ــا س ـي ـع ـقــد
اجـتـمــاعــات ع ــدة خ ــال زيــارتــه
الممتدة من أمس حتى الخميس
ال ـم ـق ـب ــل مـ ــع مـ ـس ــؤول ــي وزارة

ا ل ـص ـحــة و مـنـطـقــة ومستشفى
الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــراء ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ،بـ ـه ــدف
اسـتـكـمــال الـمـنــاقـشــات الــازمــة
لـ ـلـ ـب ــدء ف ـ ــي مـ ـ ـش ـ ــروع ات ـف ــاق ـي ــة
مستشفى الجهراء الجديد.
يــذ كــر أن مستشفى الجهراء
انتهى مــن إع ــداد وتوفير كافة
المتطلبات الفنية واإلحصاءات
والبيانات الطبية التي طلبتها
وزارة الصحة ،استعدادا لزيارة
الفريق الطبي ال ـكــوري ،بهدف
تسهيل مهمة الفريق وتيسير
وضع المناقشات بين الجانبين
في صورتها النهائية.

البروستاتا
وفــي موضوع منفصل ،دعا
رئيس وحــدة المسالك البولية
ف ــي م ـس ـت ـش ـفــى ج ــاب ــر ل ـل ـقــوات

الجارالله :ضرورة رفع نسب
«التنشيطية» قبل الشتاء
أكــد رئـيــس اللجنة االسـتـشــاريــة لمواجهة
«كــورونــا» ،د .خالد الجارالله ،أن الجائحة لم
تنته بعد ،وال تزال موجاتها ماثلة في العديد
من بقاع العالم.
وق ــال الـجــارالـلــه ،فــي تـغــريــدة على حسابه
ً
ب ـ «تــويـتــر» ،إن دول الخليج تشهد انـحـســارا

ً
وبــائ ـيــا ،لكنها تـظــل ج ــزء ا مــن الـعــالــم تتأثر
بتحوراته في ظل االنفتاح.
وذك ــر أن حـســم مــواجـهــة الـجــائـحــة عالميا
برفع نسب التطعيم وااللتزام بالوقاية فعال ال
ً
شعارا ،مشددا على أهمية رفع نسب الجرعة
التنشيطية قبل فصل الشتاء.

«الكويتية» تعيد تشغيل
رحالتها إلى روما وميالن
أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية ،أمس ،إعادة تشغيل
رحالتها التجارية إلى روما وميالن ،اعتبارا من مطلع ديسمبر
المقبل بمعدل رحلتين أسبوعيا لكل وجهة.
وأوضحت «الكويتية» في تغريدة عبر حسابها في «تويتر»
ً
أن رحالتها إلى روما سيعاد تشغيلها اعتبارا من  1ديسمبر
يومي األربعاء والجمعة من كل أسبوع ،وإلى ميالن اعتبارا
مــن  2ديسمبر بـمـعــدل رحلتين أسـبــوعـيــا يــومــي الخميس
والسبت.
وكانت الشركة قد أعادت تشغيل وجهات دائمة وصيفية
منذ منتصف يونيو الماضي ،وهي :لندن ،وسراييفو ،وباريس،
وج ـن ـيــف ،ومـيــونـيــخ ،وفــران ـك ـفــورت ،وط ــراب ــزون ،وب ـ ــودروم،
وتبليسي ،وملقا ،والقاهرة ،وأمستردام ،ومومباي ،ودلهي،
وكوتشي ،وم ــدراس ،وتــريـفــانــدروم ،وبنغالور ،وأحمد آبــاد،
وإسالم آباد ،والهور ،وكولومبو ،ودكا ،ونيويورك ،وباكو.

المسلحة واس ـت ـشــاري جــراحــة
ال ـم ـس ــال ــك ال ـب ــول ـي ــة د .مـحـمــد
ال ـغ ــان ــم ال ــرج ــال ال ـبــال ـغ ـيــن من
ً
ال ـع ـمــر  50ع ــام ــا إلـ ــى ضـ ــرورة
الـ ـ ـكـ ـ ـش ـ ــف الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري والـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــام
ب ــالـ ـفـ ـح ــوص ــات ال ـ ــازم ـ ــة عـلــى
البروستاتا.
وق ـ ـ ــال الـ ـغ ــان ــم فـ ــي ت ـصــريــح
ص ـحــافــي بـمـنــاسـبــة االح ـت ـفــال
ب ـ ـش ـ ـهـ ــر ال ـ ـتـ ــوع ـ ـيـ ــة ب ـ ـسـ ــرطـ ــان
الـ ـ ـب ـ ــروسـ ـ ـت ـ ــات ـ ــا ض ـ ـمـ ــن ح ـم ـل ــة
«موفمبر» إنه مع التقدم بالعمر
ت ـ ـحـ ــدث عـ ـن ــد م ـع ـظ ــم الـ ــرجـ ــال
م ـشــاكــل ف ــي ال ـب ــروس ـت ــات ــا ،لــذا
فــإن مــن المهم القيام بالكشف
الـ ــدوري والـفـحــوصــات الطبية
المطلوبة.
وش ــدد عـلــى أن هــذا الـمــرض
يحتل مركزا متقدما في العالم
فــي نسبة االن ـت ـشــار ،الفـتــا إلــى
أنـ ـ ــه بـ ـن ــاء عـ ـل ــى تـ ـق ــري ــر سـجــل
السرطان في الكويت احتل ورم
البروستاتا عام  2015المرتبة
األول ــى كــأكـثــر األورام انـتـشــارا
لدى الرجال الكويتيين بمعدل
 15شخصا لكل  100ألف نسمة.
وأوضــح أن ورم البروستاتا
بـطــيء النمو فــي الـغــالــب ولكن
تـ ـ ــوجـ ـ ــد ن ـ ـس ـ ـبـ ــة بـ ـسـ ـيـ ـط ــة م ــن
ال ـمــرضــى ي ـكــون ال ـ ــورم عندها
شــرســا وس ــري ــع االن ـت ـش ــار ،لــذا
وجب التوعية به ،وكشفه إلنقاذ
حياة آالف البشر.
وأكـ ـ ــد أن ش ـه ــر نــوف ـم ـبــر مــن
كـ ــل عـ ـ ــام ي ـ ـكـ ــون فـ ــرصـ ــة ج ـي ــدة
ل ـل ـتــذك ـيــر وال ـت ــوع ـي ــة ب ـخ ـطــورة

سرطان البروستاتا ،خاصة مع
ارتباط هذا الشهر بحملة أطلق
ع ـل ـي ـهــا اسـ ــم «م ــوف ـم ـب ــر» ،ي ـقــوم
فيها الــرجــال بإطالق شواربهم
وااللتزام بكل الفحوصات الطبية
الالزمة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن أس ـ ـ ـبـ ـ ــاب هـ ــذا
السرطان غير واضحة ،وللوراثة
دور فــي نسبة ح ــدوث الـمــرض،
ح ـي ــث ت ـت ـض ــاع ــف ال ـن ـس ـب ــة فــي
األق ـ ـ ـ ــارب مـ ــن ال ـ ــدرج ـ ــة األول ـ ـ ــى،
بــاإلضــافــة إل ــى الـتـقــدم بالعمر،
والتوزيع الجغرافي والمكاني،

حـيــث يـعــد أك ـثــر إص ــاب ــة ب ــه في
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة األمـيــركـيــة
وإف ــري ـق ـي ــا وأوروب ـ ـ ـ ــا ع ــن آس ـيــا
والشرق األوسط.
وأشار د .الغانم إلى أن عالج
ه ـ ــذا الـ ـم ــرض ي ـت ــم بـ ـع ــدة ط ــرق
منها استخدام جهاز الروبوت
ل ـل ـم ـســاعــدة ف ــي ال ـج ــراح ــة ،كما
ي ـم ـك ــن ع ـم ــل شـ ــق جـ ــراحـ ــي فــي
ال ـب ـط ــن خ ـل ــف الـ ـع ــان ــة ،وه ـن ــاك
عـ ــاجـ ــات أخ ـ ـ ــرى مـ ـث ــل الـ ـع ــاج
اإلش ـ ـعـ ــاعـ ــي ،وه ـ ــو نـ ــوعـ ــان مــن
خ ـ ــارج ال ـج ـس ــم ،والـ ـن ــوع اآلخ ــر

«الكهرباء» تطلب طرح مشاريع إليصال
المياه إلى مدينة المطالع
●

سيد القصاص

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء
والماء والطاقة المتجددة عن طلب الوزارة
طرح عدد من المشاريع الجديدة في مدينة
المطالع وذلك في إطار خطتها الرامية إلى
تنفيذ مـشــار يــع البنية التحتية الخاصة
بالكهرباء والماء في المنطقة.
وذكرت أن الوزارة طلبت طرح مشروعين
لتوفير المياه العذبة في المدينة أولهما
إنشاء وإنجاز وصيانة محطة تعبئة للمياه
الـعــذبــة بـجـنــوب الـمـطــاع بــالـمــوقــع رق ــم 3
وال ــذي تستهدف مــن خــالــه توفير المياه
لألهالي عند الحاجة إليها.

وأضافت أن المشروع الثاني يستهدف
إنشاء  9أبــراج للمياه بالمدينة في موقع
رقم  2وذلك لزيادة المخزون االستراتيجي
بــالـمــديـنــة ،وض ـبــط ضـغــط ال ـم ـيــاه الـعــذبــة
لسهولة وصــولـهــا إلــى األهــالــي على مــدار
اليوم دون انقطاع.
وش ــددت الـمـصــادر على حــرص ال ــوزارة
على التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية
السكنية لتنفيذ مشاريع الكهرباء والماء
بــاعـتـبــارهــا مــن مـشــاريــع الـبـنـيــة التحتية
الـهــامــة ،وبــال ـتــوازي مــع مـشــاريــع الجهات
الحكومية وال ــوزارات األخــرى ،حيث تعقد
اج ـت ـم ــاع ــات دوري ـ ـ ــة ف ـي ـمــا ب ـي ــن الـسـكـنـيــة
وال ـك ـهــربــاء لـمـعــرفــة خ ـطــط تـنـفـيــذ البنية

التحتية ،واحتياجاتها من الطاقة والمياه،
ح ــرص ــا ع ـل ــى االل ـ ـتـ ــزمـ ــات ال ــوق ـت ـي ــة وف ـقــا
للجداول الموضوعة لمختلف المشاريع
اإلنـ ـش ــائـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـن ـف ــذه ــا ال ـ ــدول ـ ــة ،وف ــي
مقدمتها المطالع السكنية.
وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،ح ـص ـلــت الـ ـ ــوزارة
على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات
العامة على طرح مناقصة لتزويد وتركيب
م ـع ــدات ال ـمــراق ـبــة وال ـت ـح ـكــم ل ـ ـ  3مـحـطــات
ت ـحــويــل ف ــي م ـنــاطــق مـخـتـلـفــة مـسـتـشـفــى
الـفــروانـيــة ،والـجــامـعــة « »J، Hوذل ــك بهدف
تطوير وتحديث شبكة النقل الكهربائية
في المناطق الثالث وضمان وصول التيار
الكهربائي بتلك المنشآت ألهميتها.

«الشؤون» :أحلنا خلل المساعدات إلى «المحاسبة» بداية العام
• وقف الصرف الخطأ واستدعاء المستفيدين السترداد المبالغ
• عقوبات بحق المسؤولين ...والتأكد من الصرف عبر «الرعاية األسرية»
أوقفت وزارة الشؤون
المستحقات المالية للشركة
التي كانت مسؤولة عن النظام
اآللي لصرف المساعدات
من خارج الكويت ،إلى حين
انتهاء لجنة تقصي الحقائق
المشكلة لدرس خلل النظام
من أعمالها.

●

جورج عاطف

أكــدت مصادر مسؤولة في
وزارة الشؤون االجتماعية ،ان
الوزارة أحالت الخلل ُ
المكتشف
مــن جــانــب ديـ ــوان المحاسبة
فـ ـ ــي الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام اآللـ ـ ـ ـ ــي لـ ـص ــرف
المساعدات إلى الــديــوان ،قبل
إصـ ـ ــدار الـ ــديـ ــوان ت ـق ــري ــره عن
أعمال الشؤون للسنة المالية
 2021/2020بأشهر عدة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر،
لـ «الجريدة» أن الــوزارة ،ممثلة
في قطاع التخطيط والتطوير
اإلداري ،اكتشفت الخلل ،الذي
ترتب عليه صرف مبالغ دون
وجـ ــه حـ ــق ،م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـعــام
الـحــالــي ،وعـلــى الـفــور اتخذت
إجـ ــراءات ـ ـهـ ــا ال ـق ــان ــون ـي ــة كــافــة

التي تضمن ّ
رد هــذه المبالغ.
ُ
وأكدت أن أول اجراء اتخذ هو
وقف الصرف الخطأ واستدعاء
الـمـسـتـفـيــديــن م ـنــه الس ـت ــرداد
الـ ـمـ ـب ــال ــغ ال ـ ـتـ ــي تـ ـق ــاض ــوه ــا،
بالطريقة الودية سواء بصورة
ك ــام ـل ــة أو ع ـب ــر اسـتـقـطــاعـهــا
ً
شهريا ،مضيفة «كما تم إحالة
جميع المسؤولين المباشرين
الـمـتـسـبـبـيــن ف ــي ال ـخ ـطــأ إلــى
التحقيق الذي أفضى لتطبيق
عقوبات مالية وإدارية بحقهم،
ً
ف ـض ــا ع ــن ال ـتــأكــد م ــن صــرف
المساعدات الشهرية من داخل
ال ـك ــوي ــت ع ـبــر إدارة الــرعــايــة
األسرية».
وك ـ ـش ـ ـفـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر ،أن
ال ـق ـط ــاع ال ـم ـع ـنــي أحـ ـ ــال ه ــذا
ا لـخـطــأ إ ل ــى اللجنة المشكلة

ً
أخيرا في الــوزارة والمعروفة
بلجنة ( )37غير أنها لم تعط
األم ـ ـ ــر االه ـ ـت ـ ـمـ ــام ال ـم ـط ـل ــوب،

تفعيل نظام الحجز اآللي لصاالت األفراح
تأكيدا لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الجمعة الماضية
بعنوان «تفعيل تطبيق حجز صاالت األفــراح ...األحد» استأنفت
«الشؤون» تشغيل نظام الحجز اآللي لصاالت األفراح عبر تطبيق
«دار المناسبات» لتكون متاحة أمام المواطنين ،الستغاللها في
المناسبات االجتماعية المختلفة.
ووفقا لمصادر «الشؤون» ،فإن هناك  12صالة تابعة لمراكز
التنمية االجتماعية ،تم رفعها عبر تطبيق الحجز اآللي ،السيما
في ظل استمرار عدم جاهزية  35صالة أفراح تديرها الوزارة.

وب ـي ـنــت ال ـم ـص ــادر ،أن الـ ـص ــاالت ال ـ ـ  12جـ ــاء ت م ــوزع ــة على
المحافظات على النحو التالي 3 :في الجهراء وهي صاالت مراكز
تنمية في الجهراء والعيون وسعد العبدالله ،وصالتان في حولي
ً
هما بيان وصباح السالم ،فضال عن  3صاالت في العاصمة في
الــزهــراء والـقـيــروان وجــابــر األحـمــد ،و 3فــي األحـمــدي فــي الظهر
وجابر العلي وصباح األحمد (ب) ،وواحدة في الفروانية في صباح
الناصر ،في حين ال يوجد صاالت جاهزة حتى اآلن في محافظة
مبارك الكبير ،على أن يتم اضافتها خالل الفترة القليلة المقبلة.

مما حــدا بوزير الـشــؤون إلى
تشكيل لجنة تقصي حقائق
من جهات محادية عدة ،منها
ج ــامـ ـع ــة الـ ـك ــوي ــت والـ ـجـ ـه ــاز
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي لـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
ال ـم ـع ـلــومــات وإدارة الـفـتــوى
والتشريع ،لدرس جميع عقود
ال ـحــاســب اآللـ ــي ف ــي الـ ـ ــوزارة،
السيما المتعلقة بالنظم اآللية
وم ـي ـك ـنــة خ ــدم ــات ـه ــا ،مـشـيــرة
إلــى أن ال ــوزارة أوقفت صرف
المستحقات المالية للشركة
التي كانت مسؤولة عن النظام
اآلل ـ ـ ــي ل ـ ـصـ ــرف الـ ـمـ ـس ــاع ــدات
ل ـح ـي ــن ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء الـ ـلـ ـجـ ـن ــة مــن
أعمالها.
وبـيـنــت أن وكـيــل المساعد
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون قـ ـ ـط ـ ــاع ال ـت ـخ ـط ـي ــط

والتطوير اإلداري في الــوزارة
ّ
ش ــك ــل لـجـنــة م ــن الـفـنـيـيــن في
إدارة الحاسب اآللي لمراجعة
العقود كافة الخاصة بأعمال
ً
الميكنة ،والتي أسفرت أخيرا
ع ــن تـقـلـيــص ال ـق ـي ـمــة الـمــالـيــة
ألح ـ ــد الـ ـعـ ـق ــود مـ ــن  400أل ــف
ديـ ـن ــار إل ـ ــى  73ألـ ـف ــا ،م ــؤك ــدة
اسـتـمــرار اللجنة فــي مراجعة
جـمـيــع الـعـقــود لـلــوقــوف على
ق ــان ــونـ ـيـ ـتـ ـه ــا واس ـت ـح ـق ــاق ـه ــا
ل ـ ـم ـ ـبـ ــالـ ــغ الـ ـ ـت ـ ــرسـ ـ ـي ـ ــة وم ـ ـ ــدى
الـ ـت ــزامـ ـه ــا بـ ـبـ ـن ــود ال ـت ـع ــاق ــد،
وم ـ ـ ـشـ ـ ــددة عـ ـل ــى أن الـ ـ ـ ـ ــوزارة
حريصة على استرجاع أموال
المساعدات التي تصرف دون
وجــه حــق ،السيما أنها أمــوال
عامة ولها حرمتها.

ب ـ ــذور ت ـ ــزرع ف ــي ال ـب ــروس ـت ــات ــا،
وهـنــاك أيـضــا الـعــاج مــن خالل
إبـ ـ ــر ال ـ ـهـ ــرمـ ــونـ ــات ،وهـ ـ ــو ع ــاج
لجعل الجسم يتوقف عن إفراز
التستوستيرون الذكوري ،وهي
تلك الـمــادة التي يتغذى عليها
الـســرطــان ،ويشمل هــذا الخيار
الـ ـع ــاج ــي ط ــري ـق ـت ـي ــن؛ األولـ ـ ــى
أدوي ـ ــة تـمـنــع ال ـج ـســم م ــن إف ــراز
التستوستيرون ،وأدوية تحجب
الـتـسـتــوسـتـيــرون م ــن الــوصــول
ل ـل ـخ ــاي ــا ،إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـع ــاج
الكيميائي ،والعالج البيولوجي

للحاالت التي يكون فيها الورم
منتشرا خارج نطاق البروستاتا.
وأوضح أنه في شهر نوفمبر
مـ ـ ــن كـ ـ ــل عـ ـ ـ ـ ــام ،تـ ـنـ ـطـ ـل ــق ح ـم ـلــة
لـ ـلـ ـت ــوعـ ـي ــة بـ ـ ـم ـ ــرض «س ـ ــرط ـ ــان
الـ ـب ــروسـ ـت ــات ــا» لـ ـل ــرج ــال ،وه ــو
ال ـ ـمـ ــرض ال ـ ـ ــذي ي ـح ـت ــل ال ـم ــرك ــز
ال ـث ــام ــن ض ـم ــن أكـ ـث ــر األمـ ـ ــراض
المتسببة في وفاة الرجال على
مستوى العالم ،ويـقــوم الرجال
ب ــإط ــاق ال ـ ـشـ ــوارب ل ـي ـك ــون هــو
شعار تلك الحملة.

انخفاض العمالة المنزلية
ً
 30ألفا خالل شهر
●

جورج عاطف

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة تراجع أعداد العمالة
ً
المنزلية بنحو  30ألفا خالل شهر ،حيث بلغت  636ألفا
و 525في سبتمبر بينما  606آالف و 364في أكتوبر.
وأظهرت إحصائية نشرتها الهيئة ،على موقعها أمس،
أن إجمالي العمالة المسجلة على مكاتب االستقدام ظل عند
 ،1533وإجمالي مكاتب االستقدام عند .420
وأوض ـح ــت أن ــه سـجـلــت خ ــال أك ـتــوبــر  29ش ـكــوى من
صــاحــب ع ـمــل ض ــد ع ــام ــل ،و 152ش ـكــوى م ــن عــامــل ضد
صاحب عمل ،فيما أحيلت  62شكوى إلــى الـقـضــاء ،وتم
ً
حــل  124شـكــوى ودي ــا بين األطـ ــراف ،مشيرة إلــى أنــه تم
تحصيل  11675دينارا لصالح أصحاب العمل ،و10635
دينارا لصالح العمال.

«المحاسبة» :تقاعس «المواصالت»
ُينذر بضياع المستحقات
●

محمد راشد

كشف تقرير دي ــوان المحاسبة الـخــاص ب ــوزارة المواصالت
للسنة المالية  ،2021/2020عن وجود مآخذ شابت مراقبة األجور
والتسويات التابعة إلدارة البريد ،قد تؤدي إلى ضياع المستحقات.
وأظ ـهــر تـقــريــر ال ــدي ــوان اسـتـمــرار ع ــدم قـيــام الـمــراقـبــة بحصر
مستحقات الوزارة وتسوية حساباتها الخاصة بالبريد الجوي
ومستحقاتها على إدارات البريد في الــدول األجنبية أوال بأول
والمطالبة بها مع عدم التنسيق مع مراقبة الحسابات إلثبات تلك
المستحقات بحساب الديون المستحقة للحكومة وذلك بالمخالفة
للبند رقم (/10إيرادات) من قواعد تنفيذ الميزانية ولالختصاصات
التنظيمية لمراقبة األجور والتسويات ،األمر الذي يؤدي إلى ضياع
مستحقات الوزارة.
وسبق للديوان ان أشار إلى هذه المالحظة في تقريره عن السنة
المالية الفائتة ،إذ تبين لدى الفحص والمراجعة استمرار عدم قيام
مراقبة األجــور والتسويات بحصر مستحقات الــوزارة وتسوية
حساباتها الخاصة بالبريد الجوي (الرسائل والمطالبة بها منذ
عام  2018حتى تاريخه) ،وأن المدة القانونية للمطالبة بمستحقات
الــوزارة ألجــور البريد الجوي هي ( )6شهور بعد انتهاء كل ربع
سنة مما يؤدي إلى ضياع حق الوزارة في المطالبة بمستحقاتها،
وضياع ایرادات كان يمكن تحصيلها.
وأكد الديوان كذلك استمرار عدم استخدام التقدم التقني لربط
مراقبة األجور والتسويات مع باقي االدارات ذات العالقة واعتماد
ال ــوزارة على نظام الحفظ اليدوي مما قد يعرض تلك البيانات
للتلف أو الضياع بالمخالفة للتعميم رقم ( )7لسنة  2001بشأن
الئحة المحفوظات ،إذ سبق أن أشار الديوان لهذه المالحظة بتقرير
السنة المالية الماضية ،وتبين لدى الفحص والمراجعة استمرار
عدم وجود قاعدة بيانات آلية يمكن الرجوع اليها وربط آلي بین
مراقبة األجــور والتسويات مع باقي االدارات ،واعتماد الــوزارة
على نظام الحفظ الـيــدوي ،مما قد يعرض تلك البيانات للتلف
أو الضياع ويسبب ضعفا في المتابعة وتراكم الحسابات دون
تسوية بالمخالفة للبند ( )8من المادة ( / 10تداول المحفوظات)
والتي تؤكد إيداع البيانات بأوعية حفظ خاصة ،واستخدام التقدم
التقني لحفظ البيانات لسهولة استخراجها وحفظها من التقادم.
وذكــر تقرير المحاسبة ان انتقال مراقبة األجــور والتسويات
من قطاع المالية إلى قطاع البريد خالل السنة المالية 2021/2020
حسب الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة مع عدم نقل االختصاص
إلى قطاع البريد ،تسبب بارتباك األعمال مما يشير إلى عدم تفعيل
الهيكل التنظيمي الجديد بالكامل.
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ً
اللجنة سترفع تقريرا إلى رئيس البلدي ووزير البلدية بشأن سوء دورات مياه السوق
محمد الجاسم

شكاوى
ضد إغالق
الحمامات منذ
عامين بسبب
انتهاء عقد
الشركة
الرندي

أكـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـن ــة تـقـصــي
ال ـ ـح ـ ـقـ ــائـ ــق ل ـ ـع ـ ـقـ ــود الـ ـنـ ـظ ــاف ــة
والمرافق العامة عضو المجلس
الـبـلــدي عـبــدالـســام الــرنــدي ان
اللجنة ستقوم برفع تقرير عن
س ــوء دورات ال ـم ـيــاه فــي ســوق
المباركية إلى رئيس المجلس
البلدي ثم وزير الدولة لشؤون
البلدية ،مشيرا إلى أن ذلك يأتي
بعد دعوة جميع المسؤولين في
البلدية الذين يقومون بتقديم
ال ـخــدمــات المعنية فــي دورات
المياه ،ومعرفة االسباب وسوء
الخدمات التي تمت معاينتها
على أرض الواقع.
ج ــاء ذل ــك خ ــال ق ـي ــام لجنة
ت ـ ـق ـ ـصـ ــي ال ـ ـح ـ ـق ـ ــائ ـ ــق لـ ـعـ ـق ــود
الـ ـنـ ـظ ــاف ــة والـ ـ ـم ـ ــراف ـ ــق ال ـع ــام ــة
التابعة للمجلس البلدي أمس
بجولة لزيارة سوق المباركية
والمناطق المحيطة بــه لتفقد
دورات المياه والمرافق التابعة
للسوق ،بحضور أعضاء اللجنة
ونائب مدير عام البلدية لشؤون
محافظتي العاصمة والجهراء

ف ـي ـص ــل ص ـ ـ ـ ــادق ،ومـ ــديـ ــر ف ــرع
بلدية العاصمة المهندس بدر
العتيبي ،ومدير إدارة النظافة
م ـش ـع ــل ال ـ ـعـ ــازمـ ــي ،وم ـم ـث ـل ـيــن
لشركة المرافق العامة المسؤولة
عــن ج ــزء مــن ال ـمــرافــق ودورات
ال ـم ـي ــاه والـ ـخ ــدم ــات ف ــي س ــوق
المباركية.
وق ـ ـ ــال ال ـ ــرن ـ ــدي إن الـ ــزيـ ــارة
الميدانية كــا نــت لتفقد دورات
ال ـ ـم ـ ـيـ ــاه ،خـ ــاصـ ــة بـ ـع ــد تـ ـك ــرار
ال ـش ـك ــاوى م ــن م ــرت ــادي ســوق
الـ ـمـ ـب ــاركـ ـي ــة بـ ـخـ ـص ــوص ع ــدم
توفر دورات مياه الئقة ،وغياب
االه ـ ـت ـ ـمـ ــام ب ـص ـيــان ـت ـهــا وعـ ــدم
وج ــود ســال قمامة فــي بعض
ً
االمـ ــاكـ ــن ال ـخ ــاص ــة ب ـه ــا ،الف ـت ــا
إ لــى أن لجنة تقصي الحقائق
لن تقف لــدى هــذه الــزيــارة فقط
ب ــل ستعقبها ز ي ـ ــارات تفقدية
أخرى لمعرفة جدية البلدية في
الـتـعــامــل مــع الـمــاحـظــات التي
قامت بها اللجنة.
واستغرب الرندي أن دورات
ال ـم ـيــاه ف ــي أس ـ ــواق الـمـبــاركـيــة

ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـب ـلــديــة وال ـش ــرك ــات
المشرفة على سوق المباركية،
ج ـم ـي ـع ـه ــا م ـغ ـل ـق ــة ألك ـ ـثـ ــر مــن
عــامـيــن ،الفـتــا ال ــى الـنـقــاش مع
مسؤولي البلدية أثناء الجولة
عـ ـ ــن اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـمــت
للتعامل معها.
وطــالــب بـمـعــرفــة اإلج ـ ــراءات
الـ ـت ــي ت ـم ــت ق ـب ــل ف ـت ــح دورات
الـ ـمـ ـي ــاه ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـب ـلــديــة فــي
ً
أس ــواق الـمـبــاركـيــة ،متمنيا أن
تكون هناك آلية مؤقتة واضحة
لحين إج ــراء ات العقد الجديد،
حـيــث إن سـبــب إغــاقـهــا نهاية
ال ـع ـقــد م ــع ال ـش ــرك ــة الـمـسـتـلـمــة
للمناقصة.
وذك ـ ــر الـ ــرنـ ــدي أن أص ـح ــاب
المحالت الموجودة في أسواق
المباركية أكدوا أنها مغلقة منذ
أك ـثــر مــن ث ــاث س ـن ــوات ،داعـيــا
وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـبـلــديــة
والمدير العام للبلدية الى اتخاذ
اجراءات مشددة مع إدارة قطاع
المشاريع.
ً
وأضـ ـ ـ ــاف ان ـ ــه تـ ـق ــدم ســاب ـقــا

صورة جماعية ألعضاء اللجنة خالل الجولة الميدانية في المباركية
باقتراح زيادة دورات المياه في
ً
سوق المباركية ،مستغربا الرد
الــذي قامت به البلدية لعذرها
لـعــدم وج ــود أمــر مـلــزم بتقديم
عدد دورات المياه ،كما استغرب
عدم جدية البلدية في التعامل
مع مقترحات المجلس البلدي.

ومــن جــانـبــه ،اقـتــرح العضو
أحـ ـم ــد ه ــدي ــان ال ـع ـن ــزي وض ــع
م ــرش ــدي ــن ول ــوح ــات إرش ــادي ــة
واض ـحــة لـلــداللــة عـلــى االمــاكــن
المهمة والتاريخية الموجودة
في السوق والمنطقة المحيطة
ب ــه ،مــع تــوزيــع عـمــالــة النظافة

ب ـش ـك ــل م ـك ـث ــف ل ـل ـح ـف ــاظ عـلــى
نظافته باستمرار.
وش ـ ـ ــدد ع ـل ــى رف ـ ــع م ـس ـتــوى
النظافة في أســواق المباركية،
ً
مبينا انه من الضروري إعادة
ت ـ ـ ــوزي ـ ـ ــع حـ ـ ـ ــاويـ ـ ـ ــات الـ ـنـ ـظ ــاف ــة
الـمـحـيـطــة ب ــأس ــواق الـمـبــاركـيــة

الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ـ ــة ب ـ ـش ـ ـكـ ــل ق ــري ــب
ً
ل ـت ـح ـس ـي ــن الـ ـ ـج ـ ــو ،عـ ـلـ ـم ــا ب ــأن
الرائحة التي تصدر منها قوية
ً
جدا ويمكن أن تؤثر على الجو
العام للزوار.

وافد استولى على «وصل أمانة» بـ  2.5مليون دينار «الداخلية» :إنجاز  4ماليين معاملة «أونالين»
●

محمد الشرهان

تـ ـق ــدم مـ ــواطـ ــن بـ ـب ــاغ إل ــى
مخفر شرطة الصالحية حول
اسـ ـتـ ـي ــاء واف ـ ـ ــد ع ــرب ــي ع ـلــى
وصل أمانة بقيمة  2.5مليون
دينار ،سلمه له كضمان جزء
من أعمال فيما بينهما.
وقال مصدر أمني ،لـ "الجريدة"،
إن رجال األمن سجلوا قضية

ت ـح ــت م ـس ـمــى خ ـي ــان ــة أم ــان ــة
ج ـنــح ال ـصــال ـح ـيــة ،الف ـتــا إلــى
أن سـلـطــات الـتـحـقـيــق ب ــإدارة
تـحـقـيــق م ـحــاف ـظــة الـعــاصـمــة
كلفت رجال المباحث التحري
ع ــن ال ــواق ـع ــة وض ـب ــط ال ــواف ــد
العربي.
وف ـ ـ ــي قـ ـضـ ـي ــة م ـن ـف ـص ـل ــة،
ت ـق ــدم م ــواط ــن ي ـع ـمــل مــديــرا
إلحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ش ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ــات ب ـ ـيـ ــع

الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــوه ـ ــرات بـ ـ ـب ـ ــاغ إلـ ــى
م ـخ ـفــر ش ــرط ــة ال ـصــال ـح ـيــة،
أبلغ فيه عن استيالء موظف
إيراني يعمل بالشركة على
م ـج ــو ه ــرات بـقـيـمــة  90أ لــف
دينار.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر أم ـ ـ ـنـ ـ ــي،
لـ"الجريدة" ،إن المبلغ أفاد
فـ ــي ش ـ ـكـ ــواه بـ ــأنـ ــه اك ـت ـش ــف
عـمـلـيــة ا ل ـســر قــة بـعــد عملية

جرد للمجوهرات في المحل،
مـشـيــرا ال ــى أن رج ــال األمــن
سجلوا قضية خيانة أمانة،
وتم تكليف رجال المباحث
إج ـ ـ ــراء ال ـت ـح ــري ــات ال ــازم ــة
ح ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ،وض ـ ـبـ ــط
وإحضار الموظف المتواري
عن األنظار.

إصدار  17ألف شهادة راتب للعسكريين والمهنيين منذ إطالق الخدمة
أعـلـنــت وزارة الــداخـلـيــة ،أم ــس األول ،أنها
أنجزت  3846869معاملة تشمل منصة "متى"
وتجديد اإلقامة "أونالين" وتجديد جواز السفر
الكويتي منذ تاريخ إطالق خدمة الـ "أونالين".
وحـثــت اإلدارة الـعــامــة للعالقات واإلع ــام
األمني بوزارة الداخلية في بيان على التواصل
عبر البريد اإللكتروني الخاص باإلدارة العامة
لنظم المعلومات في حالة وجود أي استفسار.
وذكرت أن وزارة الداخلية ستواصل استقبال

المراجعين الراغبين في إنهاء خدماتهم عن
طريق ال ـ "أونــايــن" عبر موقعها اإللكتروني
بـهــدف تسهيل وتبسيط اإلجـ ــراءات وتوفير
الوقت والجهد.
مــن جــانــب آخ ــر ،أوضـحــت وزارة الداخلية
ان اإلدارة الـعــامــة لنظم المعلومات اصــدرت
إحصائية بعدد شهادات الراتـب اإللكترونية
التي تم إنجازها للعسكريين والمهنيين على
صفحة شؤون القوة على موقع وزارة الداخلية

والتي بلغت  16777شهادة راتب ،منذ انطالق
الخدمة.
وأضافت الــوزارة أن اإلدارة العامة لشؤون
ال ـق ـ ــوة ب ــال ـت ـع ــاون م ــع اإلدارة ال ـع ــام ــة لنظم
المعلومات كانـت أطلقـت خدمة طلب شـهادة
الــراتــب االلكترونية للعسكريين والمهنيين،
وذلـ ــك على صفحة ش ــؤون الـقــوة على موقع
وزارة الداخلية اإللـكـتــرونــي ،وذلــك للتسهيل
والتيسير على منتسبيها.

ّ«طائرات اإلسعاف» نقلة نوعية بالخدمات الصحية

«تعاونية فهد األحمد» :توزيع %10
ً
أرباحا على المساهمين األسبوع الجاري نفذت  4500عملية نقل للمرضى والمصابين منذ انطالقتها في 2015
العازمي 13.3 :مليون دينار مبيعات الجمعية
أعـ ـل ــن الـ ـم ــدي ــر ال ـم ـع ـي ــن فــي
جـمـعـيــة ضــاح ـيــة ف ـهــد األح ـمــد
التعاونية ه ــادي الـعــازمــي أنه
س ـي ـت ــم تـ ــوزيـ ــع  %10أرب ــاح ــا
على المساهمين عن السنتين
الـمــالـيـتـيــن م ــن  1أب ــري ــل 2019
حتى  31مارس  ،2021وإيداعها
ابتداء من األسبوع الجاري في
حسابات المساهمين البنكية،
م ـث ـل ـم ــا ت ـ ــم اإلع ـ ـ ـ ـ ــان عـ ـن ــه فــي
الجمعية العمومية التي انعقدت
أخـ ـي ــرا ،وتـ ــم خــال ـهــا تـصــديــق
التقريرين المالي واإلداري.
وأوضح العازمي في تصريح
صحافي أن مبيعات الجمعية
بلغت  13.3مـلـيــون دي ـنــار ،في
حين وصـلــت الــوديـعــة إلــى 1.3
م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار والـ ـت ــي نـتـطـلــع
لــزيــادت ـهــا إل ــى  1.5م ـل ـيــون مع
نهاية السنة المالية الحالية،
م ـب ـي ـن ــا أن ه ـ ـ ــذه الـ ـنـ ـت ــائ ــج تــم
تحقيقها على الرغم من تبعات
أزمة كورونا التي تم تجاوزها
بنجاح.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :قـ ـمـ ـن ــا ب ـت ـط ـب ـيــق
خـ ـط ــة ت ـس ــوي ـق ـي ــة ن ـج ـح ــت فــي
اس ـت ـق ـط ــاب ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن مــن
خ ـ ـ ــال ت ـن ـظ ـي ــم الـ ـمـ ـه ــرج ــان ــات
الـعــامــة ومـهــرجــانــات الخضار
والفواكه األسبوعية ،في حين
أن الجمعية مستمرة في تنظيم
مهرجان المتقاعدين بــدء ا من
العاشر من كل شهر ولمدة ثالثة
أيــام ،إلى جانب توفير عروض
وخ ـص ــوم ــات ش ـهــريــة ،وإجـ ــراء
عمليات تجديد في ركن شركة
المطاحن والمخابز الكويتية،

هادي العازمي

مشيرا إلى أنه انطالقا من سعي
الجمعية في تنمية إيراداتها؛
تم تركيب شاشة إعالنية فوق
الـ ـس ــوق الـ ـم ــرك ــزي ،والـ ـت ــي مــن
خــالـهــا يـتــم تحصيل إي ــرادات
بقيمة  ٤٠٠٠دينار.
وزاد الـ ـع ــازم ــي :انـ ـن ــا قـمـنــا
بــاعـتـمــاد أك ـثــر م ــن  128شــركــة
جـ ـ ــديـ ـ ــدة لـ ـت ــوفـ ـي ــر أصـ ـن ــافـ ـه ــا
ومنتجاتها في السوق المركزي،
لـ ـتـ ـن ــوي ــع الـ ـسـ ـل ــع واألصـ ـ ـن ـ ــاف
وإتاحة خيارات أكثر أمام رواد
ال ـج ـم ـع ـي ــة ،وإفـ ـ ـس ـ ــاح ال ـم ـج ــال
للمنافسة بين الشركات لصالح
ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن ،الف ـت ــا إلـ ــى أن ــه
جــرت إع ــادة افتتاح فــرع لــوازم
العائلة بعد إغالقه  3سنوات،
والبدء بتوسعة السوق المركزي
لـ ـت ــوفـ ـي ــر الـ ـسـ ـل ــع والـ ـبـ ـض ــائ ــع
ومنح مساحات واسعة لعرض
منتجات الشركات ،واستغالل
األماكن بطريقة أكثر حرفية ما

يسهم في تقوية المركز المالي
ل ـل ـج ـم ـع ـي ــة وتـ ـحـ ـسـ ـي ــن ن ـس ـبــة
األرباح.
وب ـي ــن أن ع ـم ـل ـيــات تــوسـعــة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق سـ ـتـ ـشـ ـم ــل الـ ـتـ ـط ــوي ــر
ال ـ ــداخـ ـ ـل ـ ــي م ـ ــن حـ ـي ــث األرف ـ ـ ــف
والطبليات والجندولة ،وعمل
دي ـ ـك ـ ــورات م ـم ـي ــزة ب ـت ـصــام ـيــم
حــديـثــة ،موضحا "أنـنــا بصدد
تـطــويــر ف ــرع الـتـمــويــن لـيــواكــب
تطلعات المساهمين مع توفير
ال ـ ــراح ـ ــة ل ـه ــم خ ـ ــال ال ـح ـض ــور
للحصول على مخصصاتهم".
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ـجـ ـه ــود
الجمعية خالل أزمة كورونا قال
العازمي :سعينا للمحافظة على
األمن الغذائي وتوفير البضائع
والـ ـسـ ـل ــع ف ــي ال ـج ـم ـع ـيــة ط ــوال
فـتــرة الجائحة والحجر الكلي
والـجــزئــي ،واستقبال الطلبات
هــات ـف ـيــا ،إلـ ــى ج ــان ــب ال ـت ـعــاون
م ــع الـمـتـطــوعـيــن ال ــذي ــن قــامــوا
بـعـمـلـيــات الـتــوصـيــل لـلـمـنــازل،
وتـ ــوف ـ ـيـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدواء ب ــالـ ـتـ ـع ــاون
مـ ـ ــع صـ ـي ــدلـ ـي ــة جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ف ـهــد
األحـمــد ،مــع التأكد مــن تطبيق
االشتراطات الصحية.

طائرة إسعاف جوي خالل إحدى المهمات
دشـنــت وزارة الـصـحــة مــرحـلــة جــديــدة فــي تطوير
خــدمــاتـهــا الـطـبـيــة ب ــإدخ ــال خــدمــة اإلس ـع ــاف الـجــوي
واإلخ ــاء الطبي داخــل الكويت وخارجها منذ الربع
األول من عام  2015في نقلة نوعية وخطوة حضارية،
حيث أسعفت أكثر من  4500حالة حتى اآلن.
وأكد مدير إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة
م ـنــذر ال ـجــاه ـمــة ل ـ ـ "ك ــون ــا" امـ ــس ،أن وصـ ــول طــائــرة
اإلسعاف العمودية إلى الموقع ال يستغرق سوى دقائق
معدودة مما يتوجب جاهزية الطائرة للطيران فورا في
حال الطلب ،مضيفا أن لدى "اإلسعاف الجوي" طائرتين
عموديتين لنقل المرضى والمصابين من األماكن التي
ال تستطيع سـيــارة اإلس ـعــاف الــوصــول إلـيـهــا ،فضال
عن نقل الحاالت الحرجة ،إضافة الى خدمة "اإلخــاء
الطبي" من خالل إدخال طائرة "نفاثة" لنقل المرضى
ذوي الحاالت الحرجة خارج البالد وعودة المرضى.
وم ــن جــانـبــه ،ق ــال رئ ـيــس مــركــز خــدمــات اإلسـعــاف

الجوي بمنطقة الصباح الصحية ناصر السرحان ،ان
المركز يضم حاليا نحو  65من الكوادر الطبية والفنية
الـمــؤهـلــة عـلــى أع ـلــى مـسـتــوى وتـتـمـتــع بــاالحـتــرافـيــة
وال ـك ـفــاءة الـعــالـيــة وطــائــرتــي إس ـعــاف ج ــوي وطــائــرة
نفاثة للعالج بالخارج ،فضال عن وجود سبعة مهابط
لالسعاف الجوي موزعة على الكويت.

 6569ساعة
ب ــدوره ،قــال آمــر قــاعــدة اإلسـعــاف الـجــوي بالشركة
المتعاقد معها الكابتن جاسم بوقمبر ،إن البداية كانت
بطائرتين عموديتين لالسعاف الجوي وثالثة "نفاثة"
لالخالء الطبي ،الفتا الى ان جميع الطيارين كويتيون
متقاعدون من القوة الجوية الكويتية.
وق ــال بــوقـمـبــر ان ال ـشــركــة ن ـفــذت  4565حــالــة منذ
تدشين اإلسـعــاف الجوي واالخ ــاء الطبي حتى االن

«الزراعة» تحظر استيراد الطيور
من هولندا وإيطاليا وتايوان
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
لـ ـ ـش ـ ــؤون الـ ـ ــزراعـ ـ ــة والـ ـ ـث ـ ــروة
السمكية فرضها حظرا مؤقتا
ع ـلــى اس ـت ـي ــراد جـمـيــع أن ــواع
الطيور الحية وبيض التفريخ
والـصـيـصــان عمر يــوم واحــد
للدجاج البياض والالحم من
ه ــول ـن ــدا وإي ـط ــال ـي ــا وتــايـبـيــه
ال ـص ـي ـن ـيــة "تـ ـ ــايـ ـ ــوان" بـسـبــب
ظهور مرض انفلونزا الطيور
عالي الضراوة  H5N1فيها.
وقـ ــال ال ـم ـت ـحــدث الــرسـمــي
باسم الهيئة طالل الديحاني
ل ـ "كــونــا" امــس ،إن الـقــرار أكد
ضـ ـ ـ ــرورة أن ت ـخ ـض ــع جـمـيــع
اإلرسـ ــال ـ ـيـ ــات ح ـس ــب نــوع ـهــا
ل ـل ـش ــروط والـ ـض ــواب ــط ال ـتــي
تـ ـ ـص ـ ــدر ه ـ ــا إدارة ا لـ ـصـ ـح ــة

ال ـح ـي ــوان ـي ــة ب ــال ـه ـي ـئ ــة وف ـقــا
إلج ــراء ات المنظمة العالمية
ل ـل ـص ـحــة ال ـح ـي ــوان ـي ــة ()OIE
واإلجراءات المنصوص عليها
م ــن الئ ـحــة الـحـجــر الـبـيـطــري
بـ ــا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت ودول م ـج ـل ــس
التعاون الخليجي.
وشــدد الديحاني على أنه
سوف يتم رفض اإلرساليات
الـمـصــابــة ب ــأي م ــن األمـ ــراض
الوبائية والمعدية بعد فحص
العينات بمختبر الهيئة وعلى
أن يـكـلــف الـمـسـتــورد بــإعــادة
الطيور والحيوانات المصابة
إلى الجهة التي وصلت منها
ع ـل ــى ن ـف ـق ـتــه الـ ـخ ــاص ــة دون
تحمل الهيئة أي مسؤولية.

منها  4030حالة تم نقلها باإلسعاف الجوي "الطيران
العمودي" استغرقت  5322ساعة و 33دقيقة ،و535
حالة لالخالء الطبي "الطائرة النفاثة" استغرقت 6569
ساعة و 45دقيقة.
وأفاد بأنه تم توقيع العقد مع وزارة الصحة لمدة
خمس سنوات وتم التمديد خالل فترة جائحة كورونا
ومؤخرا تم توقيع عقد لمدة خمس سنوات أخرى.
وقال ان الشركة لديها حاليا  20طيارا ،و 20مسعفا،
و 8مــن الفنيين فــي مجال صيانة الـطــائــرات ،ولديها
أيضا  4طائرات عمودية ،و" 2نفاثة" للعمل على مدار
 24ساعة.
وأوضــح أنــه طبقا للعقد المبرم مع وزارة الصحة
فإنه عند تلقي البالغ يكون التحرك خالل ربع ساعة
فقط بالطائرة العمودية "االسعاف الجوي" و 24ساعة
لبالغات الطائرة النفاثة "اإلخالء الطبي".
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إقبال على جناح جامعة الكويت في «إكسبو دبي»
تجربة مميزة
لزوار الجناح
مزجت المتعة
العلمية مع
البصرية
بعروض
تصويرية
لمبنى الجامعة
الجديد

الشراح

أع ـلــن األم ـيــن ال ـعــام لجامعة
الـ ـك ــوي ــت بـ ــاإلنـ ــابـ ــة ال ـم ـت ـحــدث
ال ــرسـ ـم ــي ب ــاس ــم الـ ـج ــامـ ـع ــة د.
م ــرض ــي الـ ـعـ ـي ــاش تـ ــوافـ ــد ع ــدد
ك ـب ـي ــر مـ ــن زوار إكـ ـسـ ـب ــو دب ــي
 2020مــن مختلف دول العالم
إل ــى ج ـنــاح الـجــامـعــة الـمـشــارك
ف ــي م ـع ــرض «أسـ ـب ــوع الـتـنـمـيــة
الـحـضــريــة والــري ـف ـيــة» للتعرف
على مشاركة الجامعة من خالل
الوفد الممثل من كلية الهندسة
وال ـ ـب ـ ـتـ ــرول وال ـ ـتـ ــي ت ـ ـبـ ــرز أه ــم
المشاريع في مجالي الهندسة
المدنية والهندسة الكيميائية،
ودورهـ ـم ــا ف ــي تـحـقـيــق أه ــداف
التنمية المستدامة.
وأشــار العياش ،في تصريح
صحافي أمس ،إلى قيام رئيسة
ال ــوف ــد ع ـضــوة هـيـئــة الـتــدريــس
بقسم الهندسة الكيميائية بكلية
الـهـنــدســة وال ـب ـتــرول د .غنيمة
الـ ـ ـش ـ ــراح ب ــال ـت ـع ــري ــف بــال ـك ـل ـيــة
بأقسامها المختلفة ،كما أطلعت

صورة جماعية للقائمين على المعرض في إكسبو
ال ـ ــزوار عـلــى ج ـهــود الـكـلـيــة في
تـحـقـيــق االس ـت ــدام ــة والـتـنـمـيــة
ال ـح ـضــريــة وتـقـلـيــل الـمـخــاطــر،
ً
مضيفا أن هــذه المشاركة تعد
ال ـثــان ـيــة ل ـجــام ـعــة ال ـك ــوي ــت في
معرض إكسبو  2020حيث سبق
أن شاركت الجامعة في أسبوع
الفضاء مؤخرا بعرض للمشروع

ُّ
السبيعي :حل مشاكل الشعب والمفصولين واألساتذة أبرز مطالبنا
●

فــي ظــل اسـتـعــدادات القوائم
الـ ـ ـط ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ف ــي
انتخابات االتحاد العام لطلبة
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم
الـتـطـبـيـقــي والـ ـت ــدري ــب الـشـهــر
ال ـم ـق ـبــل ،أع ـل ــن ال ـم ـن ـســق ال ـعــام
لقائمة المستقبل الطالبي في
«الـتـطـبـيـقــي» ،سـعــد السبيعي،
خ ـ ـ ــوض الـ ـق ــائـ ـم ــة انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
«اتحاد طلبة التطبيقي» للعام
الدراسي  ،2022 /2021الفتا إلى
أن القائمة مستعدة للمشاركة
في العرس الطالبي بعد غياب
م ــوس ــم ن ـق ــاب ــي ك ــام ــل وع ـ ــودة
الحياة الطبيعية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـسـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ــي ،ف ــي
تـصــريــح لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،إل ــى أن
هـ ـن ــاك الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـم ـط ــال ــب
ل ـل ـم ـط ــال ـب ــة ب ـت ـط ـب ـي ـق ـه ــا ع ـلــى
أرض الواقع بعد الفوز بمقاعد

سعد السبيعي

الهيئة اإلداري ــة لالتحاد خالل
ال ـف ـت ــرة ال ـ ُّم ـق ـب ـلــة ،أبـ ــرزهـ ــا :حل
مشاكل الشعب الدراسية التي
يعانيها طلبة «التطبيقي» منذ
سـ ـن ــوات ،وت ـمــديــد م ــدة الـبـقــاء
لطلبة الكليات وإرجــاع الطلبة
المفصولين وحل مشكلة إعادة

«الجامعة المفتوحة» تحقق المركز
األول في «الكويت للبرمجة»
 ٥فرق تمثل الكويت في البطولة اإلفريقية والعربية

«المستقبل الطالبي» تخوض انتخابات
«اتحاد التطبيقي»
أحمد الشمري

5

محليات

القيد لطلبة المعاهد ،وز يــادة
مـيــزا نـيــة «التطبيقي» لتطبيق
مطالب الطلبة من دون مشاكل،
وزي ـ ـ ـ ـ ــادة ع ـ ـ ــدد أعـ ـ ـض ـ ــاء ه ـي ـئــة
الـتــدريــس فــي مختلف األقسام
العلمية الحـتــواء أعــداد الطلبة
المقبولين في الشعب الدراسية،
ودع ــم مـقـتــرح زيـ ــادة الـمـكــافــأة
الـ ـط ــابـ ـي ــة لـ ــدعـ ــم اح ـت ـي ــاج ــات
الطلبة.
ول ـف ــت إل ــى مـ ـس ــاواة الـطـلـبــة
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ـيــن وغـ ـي ــر مـ ـح ــددي
الجنسية مع الطلبة الكويتيين
في عملية القبول والتحويل بين
الـكـلـيــات ،واسـتـعـجــال توظيف
خــريـجــي «الـتـطـبـيـقــي» مــن قبل
دي ـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة ال ـم ــدن ـي ــة إل ــى
مختلف جهات العمل في الدولة،
مطالبا بضرورة تدشين نظام
البكالوريوس على تخصصات
ك ـل ـي ـتــي ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـت ـجــاريــة
والدراسات التكنولوجية.

الوطني للقمر االصطناعي األول
 Kuwait Sat 1ت ـحــت إ شـ ــراف
الدكتورة هالة الجسار.
ومــن جانبها ،ذكــرت الشراح
أن زوار جـنــاح جامعة الكويت
كانت لهم تجربة مميزة مزجت
ال ـم ـت ـع ــة ال ـع ـل ـم ـيــة مـ ــع ال ـم ـت ـعــة
الـبـصــريــة ب ـع ــروض تـصــويــريــة

لـمـبـنــى ال ـجــام ـعــة ال ـج ــدي ــد في
مـ ــدي ـ ـنـ ــة ص ـ ـب ـ ــاح الـ ـ ـس ـ ــال ـ ــم فــي
الشدادية.
وذكــرت الشراح أن وفــد كلية
الهندسة والبترول يقدم بشكل
يــومــي مـحــاضــرات مبسطة في
جناح جامعة الكويت عن الكلية
ودورها في التنمية المستدامة.

مسابقة حفظ القرآن الكريم
تختتم التصفيات النهائية

ً
اليعقوب :بمشاركة  1382متسابقا بنسبة حضور %70
اخ ـ ـت ـ ـت ـ ـمـ ــت ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـسـ ـج ــد
الـكـبـيــر فـعــالـيــات التصفيات
ال ـن ـهــائ ـيــة لـمـســابـقــة الـكــويــت
الكبرى لحفظ القرآن الكريم في
نسختها الرابعة والعشرين،
و ق ــد نظمتها األ مــا نــة العامة
لألوقاف تحت شعار «اطمئن»
ب ــرع ــاي ــة س ـم ــو أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد،
بنسبة حـضــور ت ـج ــاوزت 70
في المئة.
وقـ ــالـ ــت ال ـم ـن ـس ـقــة ال ـع ــام ــة
لـلـمـســابـقــة م ـ ــآرب ال ـي ـع ـقــوب،
فــي تـصــريــح صـحــافــي ،أمــس،
إن «ع ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـم ـ ـشـ ــارك ـ ـيـ ــن فــي
التصفيات النهائية بلغ 1382
متسابقا ومتسابقة يمثلون
 42ج ـ ـهـ ــة ر س ـ ـم ـ ـيـ ــة وأ هـ ـلـ ـي ــة
كــوي ـت ـيــة ،م ــوزع ـي ــن ب ـيــن 600
م ـت ـســابــق ،و 782مـتـســابـقــة»،
مـ ــو ض ـ ـحـ ــة ان «ا لـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات
كــانــت فــي ال ـف ـتــرة مــن  17إلــى
 27أك ـتــوبــر ال ـمــاضــي ،بشكل
يومي من الثالثة عصرا حتى
التاسعة مساء».

ح ـ ـق ـ ــق ف ـ ـ ــري ـ ـ ــق ال ـ ـبـ ــرم ـ ـجـ ــة
بالجامعة العربية المفتوحة
ف ــي ال ـك ــوي ــت ( )AOUال ـمــركــز
األول ،ف ــي الـ ـ ـ ــدورة ال ـتــاس ـعــة
من مسابقة الكويت للبرمجة
 ،KCPC 2021التي استضافتها
الجامعة بمشاركة  27فريقا من
 6مؤسسات تعليمية كويتية
هــي جــامـعــة ال ـكــويــت ،جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا،
الـجــامـعــة الـعــربـيــة المفتوحة
بالكويت ،الجامعة األميركية
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،ك ـل ـي ــة ال ـك ــوي ــت
التقنية ،وكلية الكويت للعلوم
والتكنولوجيا.
وحـصـلــت جــامـعــة الخليج
( )Gustعـلــى ال ـمــركــز الـثــانــي،
وحـ ـل ــت ال ـج ــام ـع ــة األم ـيــرك ـيــة
( )Aukثالثة خالل المسابقة.
وتـ ـك ـ ّـون ال ـف ــري ــق ال ـم ـشــارك
في المسابقة من  4أشخاص؛
م ـ ــدرب و 3ط ـ ــاب ،ك ـم ــا يـحــق
لـكــل جــامـعــة الـمـشــاركــة بأكثر
مــن فــريــق ،وقــد تأهلت  5فرق
لـتـمـثـيــل ال ـك ــوي ــت ف ــي ال ـ ــدورة
الرابعة والعشرين من البطولة
اإلفريقية والعربية للبرمجة
لشباب الجامعات ،التي ستقام
بمدينة األقصر المصرية من 3
إلــى  ،2021 /12/ 7وهــي الفرق
الحاصلة على المراكز الثالثة
األول ـ ــى ،إض ــاف ــة إل ــى فــريـقـيــن
آخــريــن مــن الـجــامـعــة العربية
المفتوحة بالكويت ،نظرا إلى
أ ن ـه ــا ا ل ـجــا م ـعــة المستضيفة
لمسابقة الكويت.
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال مـ ــديـ ــر
«ال ـم ـف ـتــوحــة» ف ــي ال ـك ــوي ــت ،د.
نايف المطيري« :نرفع أسمى
آيـ ـ ــات ال ـت ـه ـن ـئــة وال ـت ـبــري ـكــات

نايف المطيري

لـسـمــو أم ـيــر ال ـبــاد وول ــي عهده
االمـ ـي ــن ورئـ ـي ــس م ـج ـلــس أم ـن ــاء
الـجــامـعــة األم ـيــر عـبــدالـعــزيــز بن
ط ـ ــال آل س ـ ـعـ ــود ،وإل ـ ــى رئ ـيــس
الجامعة د .محمد الزكري ،وإلى
كــل منتسبي الجامعة بحصول
ف ــري ــق ال ـجــام ـعــة لـلـبــرمـجــة على
ا ل ـ ـمـ ــر كـ ــز األول عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
الجامعات المشاركة فــي الــدورة
ال ـتــاس ـعــة م ــن م ـســاب ـقــة ال ـكــويــت
ل ـل ـبــر م ـجــة  KCPC 2021و ه ــي
ال ـم ـس ــاب ـق ــة ال ــوط ـن ـي ــة ال ـمــؤه ـلــة
ل ـل ـب ـطــولــة اإلف ــري ـق ـي ــة وال ـعــرب ـيــة
والمؤهلة بدورها إلى المسابقة
العالمية.
وأش ـ ــاد ال ـم ـط ـيــري بــاسـتـمــرار
التميز لفرق البرمجة في الجامعة
ب ـح ـصــول ـهــا ع ـلــى ال ـم ــرك ــز األول
فــي  6دورات سابقة كــان آخرها
فــي فبراير الماضي ،إضــافــة إلى
هــذه الــدورة من مسابقة الكويت
للبرمجة ،وكذلك المركز األول في
مسابقة سلطنة عمان للبرمجة
 ،2014فضال عن تحقيقنا المراكز
األول والثاني والثالث في دورات

ســاب ـقــة م ــن مـســابـقــة الـخـلـيــج
للبرمجة ،وحصولنا  3مــرات
عـ ـل ــى درع أب ـ ـ ـطـ ـ ــال ال ـخ ـل ـي ــج
للبرمجة كأفضل فريق خليجي
مشارك في البطولة اإلفريقية
والعربية للبرمجة.
وأكد المطيري أن الجامعة
وفي إطار استراتيجيتها أولت
الـمـشــاركــة وع ـقــد الـمـســابـقــات
المحلية واإلقليمية في مجال
الـبــرمـجــة اهـتـمــامــا كـبـيــرا لما
ل ــه م ــن آث ـ ــار إي ـجــاب ـيــة علمية
واجـتـمــاعـيــة عـلــى طــابـنــا في
تـخـصــص تقنية الـمـعـلــومــات
والحوسبة ،ال سيما في مجال
ال ـت ــدري ــب الـ ــذي ك ــان مستمرا
ط ــوال ال ـع ــام لـضـمــان الـتـمـيــز،
ك ـ ـمـ ــا أن هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــات
وال ـم ـس ــاب ـق ــات ت ـم ـنــح فــرصــة
ل ـ ـل ـ ـح ـ ــوار وال ـ ـت ـ ـن ـ ــاف ـ ــس ب ـي ــن
الـ ـط ــاب ،سـ ــواء م ــع نـظــرائـهــم
ف ــي ال ـج ــام ـع ــات ال ـم ـح ـل ـيــة أو
الجامعات األخرى بالمنطقة.
وأشـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـمـ ـطـ ـي ــري ب ـف ــرق
الجامعة للبرمجة وتدريبها
المستمر الذي يقوم به المدرب
الحسين علي ،بمساعدة الطلبة
المتميزين من فريق البرمجة،
وب ـم ـت ــاب ـع ــة م ـس ــاع ــد ال ـم ــدي ــر
للشؤون األكاديمية ،د .محمد
س ـي ــد ،وبـ ــإشـ ــراف د .رضـ ــوان
أبـ ــو جـ ـس ــار ،م ـن ـســق بــرنــامــج
تقنية المعلومات والحوسبة،
وزمــائـهــم مــن أعـضــاء الهيئة
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة وال ـس ـع ــي دائ ـم ــا
لـخـلــق جــو مــن الـتـنــافــس بين
فرق الجامعة بالمسابقات التي
يـقــومــون بها داخ ــل الجامعة،
ورفع مستوى طلبتنا وغرس
حب العلم والتميز فيهم.

مآرب اليعقوب

وأشــارت إلى أن «المسابقة
منذ انطالقتهاّ ،
خرجت كبار
قـ ـ ــراء الـ ـك ــوي ــت ال ـم ـش ـه ــوري ــن،
مثل مـشــاري العفاسي وفهد
الكندري ومحمد البراك».

«زكاة سلوى»:
ترميم منازل الفقراء
واأليتام في ألبانيا

ذكر رئيس «زكاة سلوى» ،التابعة لجمعية النجاة الخيرية ،بدر
العقيل أن الكويت غدت ذات دور رائد في مجال العمل الخيري.
وقال العقيل ،في تصريح صحافي ،أمس إن من ضمن المشاريع
الخيرية مشروع ترميم بيوت األيتام والفقراء في ألبانيا ،حيث تبدأ
تكلفة المنزل الواحد من  5000دينار« ،ولدينا حزمة مشاريع أخرى
في ألبانيا ،منها منحل العسل ،وتوزيع الدجاج والدواء».
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ُ
جلسة الغد ...تعقد أم تطير؟

نافذة نيابية

األعضاء تسلموا جدول أعمالها وسط تزايد توقعات استقالة الحكومة اليوم
الديحاني لوضع جليب الشيوخ على رأس أولويات الحكومة

الجلسة االفتتاحية لدور االنعقاد الثاني

ويشتمل الجدول على بند مناقشة الخطاب األميري
محيي عامر
ُ
الذي افتتح به دورا االنعقاد العادي األول والعادي
الثاني من الفصل التشريعي الحالي ،وبرنامج عمل
في وقت تتجه األنظار إلى اجتماع مجلس الوزراء
الحكومة من  2020إلى  ،2024ومن المقرر أن
اليوم ،وزعت األمانة العامة لمجلس األمة على
ينظر المجلس المداولة الثانية لقانوني اإلعالم
األعضاء جدول أعمال جلسة الغد ،المتوقع عدم
المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر والذي كان
انعقادها في حال صدقت التوقعات باستقالة
الحكومة اليوم ،لتفادي مطب االستجوابات المدرجة أقرهما في جلسة  30مارس ً الماضي.
ومن بين  37رسالة كان الفتا رسالة لجنة الداخلية
عليه.

رفض حكومي
القتراحات الحقوق
المدنية لـ «البدون»:
شابتها مثالب
دستورية وقانونية

وسـ ـ ــط تـ ــزايـ ــد ال ـت ـك ـه ـن ــات عــن
تقدم الحكومة باستقالتها خالل
اجتماعها المرتقب الـيــوم ،تسلم
أعضاء مجلس األمة جدول أعمال
الـجـلـســة ال ـعــاديــة ال ـم ـقــرر عقدها
الساعة التاسعة من صباح الغد،
والتي تعد جلسة بعد الغد تكميلية
لها ،للنظر في بنود جدول األعمال
المكون من  14بندا و 71فقرة و12
ً
استجوابا.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة
التصديق على  12مضبطة ،و37
رسالة واردة ضمنها رسالة موجهة
من النائب يوسف الفضالة يتقدم
بموجبها باستقالته من عضوية
المجلس ،وعدد من االستجوابات
الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء
وع ـ ــدد م ــن ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ورس ــال ــة من
عضو المجلس مهند طالل الساير
يتقدم بموجبها باستقالته من
عضوية لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية البرلمانية.
يأتي ذلك ،في وقت انتهت لجنة
ش ـ ــؤون غ ـيــر مـ ـح ــددي الجنسية
ال ـبــرل ـمــان ـيــة إلـ ــى ال ـم ــواف ـق ــة على
االق ـ ـتـ ــراحـ ــات ب ـق ــوان ـيــن ف ــي ش ــأن
الحقوق المدنية والقانونية لغير
محددي الجنسية ،أبدت الحكومة
ممثلة في وزارة الداخلية والجهاز
المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين
بصورة غير قانونية ،رفضها لتلك
االقتراحات.

رأي «التشريعية»

«الميزانيات» أكدت
أن «ميناء مبارك»
لن ُينجز العام
المقبل ...وتباطؤ
طرح األعمال منذ
ّ
 2005أخر مرحلته
ّ
ويضيع 100
األولى
ً
مليون دينار أرباحا
ً
سنويا

ً
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان الفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــا رأي ال ـل ـج ـن ــة
التشريعية الـتــي أب ــدت مالحظة،
خالل موافقتها على االقتراحات،
قالت فيها إن تعريف غير محدد
الجنسية الوارد في االقتراح بقانون
األول بــأنــه "ك ــل م ــن يــدعــى بـهــذه
الصفة" جــاء بصياغة غير دقيقة
وقد يفتح المجال لبعض الجوانب
الدع ـ ـ ــاء أنـ ـه ــم مـ ــن غ ـي ــر م ـح ــددي
الجنسية ،للحصول على المزايا
الممنوحة لهذه الفئة.
وعـ ــودة إل ــى تـقــريــر لـجـنــة غير
م ـح ــددي الجنسية ال ـم ــدرج على
جـ ـ ــدول ج ـل ـســة الـ ـغ ــد ،ف ـقــد ثبتت
ال ـل ـج ـنــة رأي الـ ـجـ ـه ــاز ال ـم ــرك ــزي
ل ـم ـع ــال ـج ــة أوض ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـم ـق ـي ـم ـيــن
بصورة غير قانونية ،الــذي أبدى
ممثلوه موافقتهم من حيث المبدأ
عـلــى م ــوض ــوع ال ـح ـقــوق المدنية
واالجـتـمــاعـيــة لفئة غير محددي
الجنسية بـشــرط عــدم مخالفتها
ألحكام الدستور والقوانين السارية
في الدولة ،وذلك في اجتماع اللجنة
الــذي عقد بتاريخ  ،2021/7/28ثم
قــدم الـجـهــاز مــذكــرة مكتوبة يرى
من خاللها عدم األخذ باالقتراحات
ب ـقــوان ـيــن ال ـم ـش ــار إل ـي ـهــا بسبب
م ــا يـشــوبـهــا م ــن بـعــض الـمـثــالــب
الدستورية والقانونية.

والدفاع التي تطلب فيها إرجاع تقريريها بشأن
تعديل قانون االنتخابات فيما يخص الدوائر ونظام
التصويت وإضافة مناطق إليها لمزيد من الدراسة.
وأدرج على جدول األعمال كذلك  3طلبات مناقشة
و 9طلبات بتشكيل لجان تحقيق ،وطلب واحد
بتشكيل لجنة مؤقتة للمتقاعدين ،إضافة إلى 40
ً
تقريرا للجان البرلمانية المختلفة.

تـقــدم أمـيــن ســر مجلس األمــة
الـنــائــب ف ــرز الــديـحــانــي باقتراح
بــرغـبــة لــوضــع الـحـكــومــة قضية
منطقة جليب الشيوخ على رأس
أول ــوي ــات ـه ــا ،بــاع ـت ـبــارهــا قضية
أمن وطني ،بخطة عمل واضحة
ومـ ـ ـح ـ ــددة بـ ـ ـم ـ ــؤش ـ ــرات زم ـن ـي ــة
للتنفيذ.
وقــال الديحاني ،في اقتراحه،
"أضحت منطقة جليب الشيوخ
مــن المناطق الخطيرة ج ــدا في
الكويت ،ال بل منطقة أزمة متعددة
األب ـ ـعـ ــاد ف ــرض ـه ــا الـ ــواقـ ــع ال ــذي
تعيشه هذه المنطقة ،األمر الذي
يــدعــو وي ـبــرر ســرعــة البحث عن
حلول ،وتجنب كارثة ما ستؤول
إليه األمور إذا استمر الوضع على
ما هو عليه".

المرحلة
األولى
الثانية
الثالثة
المجموع

توجه النائب عبدالله المضف بسؤال إلى وزير المالية وزير الدولة
للشؤون االقتصادية واالستثمار خليفة حمادة عن مطالبة المؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية بسحب وديعتين لدى مصرف فرنسبنك
في لبنان ،وامتناع البنك عن االستجابة لهذه المطالبة.
وطلب المضف ،في سؤاله ،إفادته بتاريخ إيداع هاتين الوديعتين
لدى المصرف؟ وإذا كان إيداعهما قد تم في عهد المدير العام لمؤسسة
التأمينات السابق؟ وهل تم رفع دعوى قضائية ضده تتضمن تعارض
المصالح كونه عضوا في مجلس إدارة البنك؟ وإذا كان إيداع الوديعتين
لم يتم في عهده فكيف يتخذ هذا القرار في التعامل مع بنك وهو عضو
في مجلس إدارته؟ وهل تمت محاسبة متخذ هذا القرار؟".
واستفسر عن المسوغات القانونية والمبررات االقتصادية والمالية
التي قدمها مصرف فرنسبنك عند امتناعه عن االستجابة لمطالبة
مؤسسة التأمينات؟ وهل تم رفع دعوى قضائية في هذا الشأن؟

الطاقة االستيعابية لعدد الحاويات
1.800.000
2.700.000
3.600.000
8.100.000

 ...وموقف عقود المرحلة األولى في الميناء

الحالة التنفيذية
موضوع العقد
م
موافقة مشروطة
ربط الميناء بالطريق الحالي في جزيرة بوبيان
1
لم يتم
إنشاء منطقة الحاويات
2
لم يتم
إنشاء منطقة الجمارك والخدمات
3
لم يتم
إنشاء المباني اإلدارية وسكن العمال
4
لم يتم
توريد وتركيب معدات المناولة
5
لم يتم
تعميق الممر المالحي
6
لم يتم
تعميق حوض الميناء وربطه بالقناة المالحية
7
أصدر ديوان المحاسبة موافقته المشروطة على العقد المبين بتاريخ  21نوفمبر 2019

وذك ـ ــر ال ـت ـقــريــر أن م ــن مـثــالــب
تلك االقـتــراحــات إخاللها بفلسفة
القوانين القائمة وآلية تعديلها،
ح ـي ــث ن ـص ــت ف ــي مـجـمـلـهــا على
إل ـ ـغـ ــاء كـ ــل ح ـك ــم ي ـخ ــال ــف أح ـك ــام
هـ ـ ــذا ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،م ـم ــا ي ـ ـ ــؤدي ال ــى
اإلخالل بفلسفة عدد من القوانين
وأهــداف ـهــا ومـنـهــا قــوان ـيــن :إقــامــة
األج ـ ــان ـ ــب ،والـ ـعـ ـم ــل فـ ــي ال ـق ـطــاع
االهلي ،والجزاء ،ونظام المعلومات
المدنية ،وجوازات السفر ،وتنظيم
تملك غير الكويتيين للعقارات،
والمواليد والوفيات والتأمينات
االج ـت ـمــاع ـيــة إض ــاف ــة إل ــى قــانــون
الشركات التجارية.
وأضـ ــاف أن مــن أس ـبــاب رفــض
الجهاز لالقتراحات عدم مواءمتها
ً
وإق ــراره ــا حـقــوقــا وم ــزاي ــا عــديــدة
لتلك الفئة ،ومنها إصدار البطاقات
ال ـمــدن ـيــة ،الـ ــذي يـحـكـمــه ضــوابــط
ً
وش ـ ــروط وف ـق ــا ل ـل ـقــانــون ،مشيرا
الــى ان االق ـتــراحــات المشار اليها
تضمنت مخالفة لألحكام الواردة
في قانون إقامة األجانب المعمول
به حاليا ،ومنح هذه الفئة اإلقامة
ال ـشــرع ـيــة ،رغ ــم ان اقــام ـت ـهــم غير
ش ــرع ـي ــة ،ألن ـه ــا ف ـئــة اق ــام ــت على
ارض دولـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت بـ ـص ــورة
غـيــر قــانــونـيــة ،أو دخـلــت الكويت
بـطــريــق م ـش ــروع ث ــم أق ــام ــت فيها
بالمخالفة ألحكام القانون ،وفي
الحالتين تعمدوا إخفاء جوازاتهم
األصـلـيــة ومستنداتهم الـتــي تنم
عن جنسياتهم رغبة في الحصول
على الجنسية الكويتية واالستفادة
بمزاياها.
ووف ـق ــا لـلـتـقــريــر ،فـ ــإن الـجـهــاز
ش ــدد عـلــى ان التملك حــق اصيل
للكويتيين "وتملك غير الكويتيين
لـلـعـقــارات هــو اسـتـثـنــاء مـشــروط
بـ ــوجـ ــود إقـ ــامـ ــة دائ ـ ـمـ ــة وص ـ ــدور
مرسوم بمنحهم هذا الحق ،وذلك
وفـقــا للمرسوم بقانون رقــم ()74
لسنة  1979بشأن تنظيم تملك غير
الكويتيين للعقارات.
أم ـ ــا وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،ف ـ ــأورد
التقرير أن ممثليها واف ـقــوا على
الـ ـم ــذك ــرة ال ـم ـق ــدم ــة مـ ــن ال ـج ـهــاز
المركزي ،وأفادوا بأن ما ورد فيها
مــن رأي يعبر عــن مــوقــف ال ــوزارة
بشأن هذه االقتراحات.
وأض ــاف أن ممثلي "الداخلية"
أفــادوا بأن ما ورد في االقتراحات
مــن مــزايــا مـثــل :اسـتـخــراج رخص
ال ـق ـي ــادة وج ـ ـ ـ ــوازات ال ـس ـفــر لغير

م ـ ـحـ ــددي ال ـج ـن ـس ـي ــة هـ ــي م ــزاي ــا
متحققة في األصــل ،كما بينوا أن
ال ــوزارة تسهل اإلج ــراءات الالزمة
لمنحهم رخص القيادة وجوازات
ال ـ ـس ـ ـفـ ــر ،وفـ ـ ـ ــي سـ ـبـ ـي ــل ت ـس ـه ـيــل
اس ـت ـخــراج ج ـ ــوازات الـسـفــر فإنها
ً
تقوم بمنح الجوازات وفقا للمادة
( )17من قانون جوازات السفر لغير
محددي الجنسية ،الذين ال تنطبق
عليهم ش ــروط ه ــذه ال ـم ــادة التي
تقضي بمنح الجوازات للموظفين
غير الكويتيين ،الذين يعملون في
خدمة حكومة الكويت.

ميناء مبارك الكبير
ف ـ ــي تـ ـق ــري ــره ــا ع ـ ــن ال ـح ـس ــاب
الختامي لـ ــادارة المالية للدولة
عــن الـسـنــة الـمــالـيــة ،2020 /2019
أكدت لجنة الميزانيات والحساب
الختامي البرلمانية أن المرحلة
األولى إلنجاز مشروع ميناء مبارك
الكبير لن تنجز في منتصف العام
المقبل ،كما أفادت الحكومة ممثلة
في وزارة األشغال ،بأن المتبقي من
التكلفة الكلية لتلك المرحلة 155
مليون دينار ،والمطلوب لتنفيذ الـ
 6أعمال المتبقية يتجاوز التكلفة
الكلية بـ  188في المئة.
وق ــال ــت ال ـل ـج ـنــة ،ف ــي تـقــريــرهــا
الـمــدرج على جــدول أعمال جلسة
الـيــوم" :رغــم إف ــادة وزارة األشغال
في أحدث إجابة برلمانية لها بأن
إنجاز مشروع ميناء مبارك الكبير
سيكون فــي منتصف  ،2022فإن
استمرار تباطئها بطرح األعمال
المتبقية فيه سيؤخر إنجازه عن
الوقت المقرر".
وأضــافــت أن دي ــوان المحاسبة
ذكر ،قبل سنوات ،أن الخزينة العامة
للدولة تحرم من إي ــرادات سنويا
نتيجة الخلل في تنفيذ المشاريع
ال ـح ـي ــوي ــة ،وم ـن ـهــا ض ـي ــاع اربـ ــاح
مقدرة بــ 100مليون دينار نتيجة
عــدم تطوير الموانئ والتأخر في
انـ ـج ــازه ــا" ،وه ـ ــو مـبـلــغ تـقــديــري
يـتـنــامــى س ـنــويــا بــاس ـت ـمــرار هــذا
الخلل بطبيعة الحال".
وذكرت ان "التعميمات الخاصة
بقانون تنفيذ الميزانية ال تجيز
رفع التكاليف الكلية الي مشروع
اال اذا وجد وفر في التكلفة الكلية
لمشروع اخ ــر ،وبما ال يزيد على
 %25من تكلفته ،وهو ما ال تنطبق
ش ــروط ــه ع ـلــى االخـ ـت ــال الـمـبـيــن
ســالــف ال ــذك ــر ف ــي م ـش ــروع ميناء

م ـب ــارك ال ـك ـب ـيــر ،اذ ان اي تعديل
يرغب فــي اجــرائــه لــزيــادة التكلفة
الـكـلـيــة ل ـه ــذا ال ـم ـش ــروع ي ـجــب ان
يكون بحد اقصى  158مليون دينار
فوق التكلفة الكلية الحالية ،وعليه
يتضح ان تكلفة االعمال التنفيذية
المتبقية ال ـم ـقــدرة فــي الميزانية
الحالية بـ  450مليون دينار بحاجة
ال ــى اع ــادة ضبط كــي تـتــوافــق مع
القانون" .وأكــدت اللجنة أن هناك
ً
استمرارا في تباطؤ طرح األعمال
ُ
بمشروع ميناء مبارك ،حيث اعتمد
في ميزانية وزارة األشغال العامة
بالسنة المالية  ،2006/2005مبينة
أن ــه ي ـهــدف ال ــى ت ـطــويــر ال ـمــوانــئ
البحرية الكويتية وتنشيط النقل
البحري وزيادة حجم االستثمارات
في دولة الكويت ،مع تقسيم خطة
تنفيذ المشروع على  3مراحل ،علما
بأن المرحلة االولى هي التي تعتبر
قيد التنفيذ منذ سنوات ،وقد بلغت
مـصــروفــاتـهــا الفعلية  %75مما
اعتقد لها.

الصرف الفعلي
وأضــافــت" :للسنة الثالثة على
ال ـتــوالــي يـتـنــامــى مـبـلــغ المناقلة
مما يعتمد لمشروع ميناء مبارك
لـ ـص ــال ــح ام ـ ـ ـ ــور اخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،كـ ـم ــا ان
الصرف الفعلي على هذا المشروع
ي ـتــدنــى س ـنــة ت ـلــو اخـ ـ ــرى ،وت ـبــرر
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـش ـكــل مـ ـسـ ـت ــدام نـسـبــة
ال ـص ــرف الـمـتــدنـيــة بـسـبــب تــأخــر
وصـ ـ ــول اع ـت ـم ــاد ال ـم ــواف ـق ــة على
ميزانية المشاريع الفرعية التابعة
ل ـل ـم ـشــروع ،اال ان ه ــذه االفـ ـ ــادة ال
تنسجم مــع الــواقــع ،اذ إن ال ــوزارة
ل ــم ت ـق ــدم الـ ــى دي ـ ــوان الـمـحــاسـبــة
خالل السنوات الـ 3الماضية أوراق
غالبية الـمــوضــوعــات الستكمال
االعمال المتبقية في مشروع ميناء
مبارك ،رغم إفادتها المستمرة بأن
مـسـتـنــدات تـلــك االع ـم ــال فــي طــور
التجهيز منذ سنة ."2017
وقالت اللجنة إن الوزارة حصلت
على موافقة مشروطة في عقد واحد
فقط من أصل  7كان يفترض انها
في مرحلة تجهيز مستنداتها منذ
س ـن ــوات ،مــؤكــدة ت ـجــاوز التكلفة
الـتـقــديــريــة لــأعـمــال المتبقية ما
تبقى من التكلفة الكلية للمشروع،
حيث ان المتبقي من التكلفة الكلية
لمشروع ميناء مبارك الكبير يقدر
بـ ــ 155مليون ديـنــار والـمـصــروف
 477مليون دينار.

ً
الصالح« :المرأة» توافق على منح ربة المنزل  ٧٥٠دينار شهريا
أع ـلــن الـنــائــب خـلـيــل الـصــالــح مــوافـقــة لـجـنــة ال ـم ــرأة واألس ــرة
البرلمانية ،خالل اجتماعها أمــس ،على االقتراح الــذي تقدم به
لصرف راتب شهري لربة المنزل الكويتية التي ال تعمل ولديها
أوالد ومتفرغة لرعايتهم وتربيتهم.
وأوضح الصالح أن المقترح ينص على منح راتب بواقع 750
دينارا شهريا للحاصلة على الشهادة الجامعية ،و 600دينار
للحاصلة على الدبلوم بعد الثانوية العامة ،و 500دينار للحاصلة
على الثانوية.
ودعا الحكومة إلى التجاوب مع هذا المقترح الذي يصب في
مصلحة األسرة الكويتية ،ويخفف األعباء المعيشية عنها ،موجها
الشكر إلى اللجنة المالية على إقرار مقترحه.

الحويلة :الشباب هم االستثمار الحقيقي ألي بلد
دعا مقرر اللجنة التعليمية البرلمانية النائب
د .مـحـمــد ال ـحــوي ـلــة وزيـ ــر ال ـن ـفــط وزيـ ــر التعليم
الـعــالــي د .محمد ال ـفــارس إلــى اتـخــاذ اإلج ــراءات
الالزمة لتسهيل اإلجراءات للطلبة الدارسين على
نفقتهم الخاصة ،الستكمال دراستهم من خالل
ً
فتح الملفات والتصديق ،مع العلم أن كثيرا منهم
لديهم أحكام قضائية تؤيد موقفهم.
وقــال الحويلة ،في تصريح أمــس ،إن الشباب
هــم االسـتـثـمــار الحقيقي والــدائــم ألي بـلــد ،فتلك
الشريحة تدرس على نفقتها الخاصة ،وال تكلف
الــدولــة شـيـئــا ،وال تحصل عـلــى مـســاعــدة مالية،
لتغطي تكاليف الدراسة في الخارج ،أو من خالل

طلبت لجنة ش ــؤون الــداخـلـيــة والــدفــاع
البرلمانية سحب تقريريها بشأن تعديل
قانون االنتخابات ،والذي يتضمن أحدهما
 9اقتراحات بقوانين مختلفة وافقت عليها
اللجنة جميعا في دور االنعقاد األول دون
وضع صيغة مقترحة لقانون كما هي العادة
في تقارير اللجان ،وتركت القرار للمجلس
في اختيار المناسب بينها.
وق ــال ــت ال ـل ـج ـنــة ،ف ــي ال ــرس ــال ــة ال ـت ــي تم

البعثات الداخلية ،فالعلم الــذي يحصلون عليه
سيعود بالنفع على المؤسسات التي يعملون بها،
ويكون هذا العلم رصيدا تنمويا تستخدمه الدولة
في مسيرتها التنموية نحو التقدم واالرتقاء ،لكون
العلم الدافع الحقيقي نحو تقدم األمم وتطورها.
وشدد على أن "هذا الموضوع سيتم طرحه في
اللجنة التعليمية ،لمعالجة أوضاع الدارسين على
نفقتهم الخاصة ،ســواء في الكويت أو خارجها،
تقديرا وتشجيعا لهم على بذل الجهد واالجتهاد
لـلـحـصــول ع ـلــى ال ـش ـه ــادات الـعـلـيــا ف ــي مختلف
التخصصات ،ولدعم أبنائنا الطلبة ودفعهم إلى
زيادة تحصيلهم العلمي".

«الشباب والرياضة» ناقشت مع المطيري التفرغ
واالحتراف الكامل والتعسف ضد الرياضيين
•

فهد تركي

ناقشت لجنة شــؤون الشباب
والــريــاضــة فــي اجتماعها أمــس
عــددا من الموضوعات المتعلقة
بالشأن الرياضي بحضور وزير
اإلعـ ـ ــام وال ـث ـقــافــة وزي ـ ــر ال ــدول ــة
لـ ـش ــؤون ال ـش ـب ــاب ع ـبــدالــرح ـمــن
المطيري وعدد من المسؤولين.
وأوضــح مقرر اللجنة النائب
م ـ ـبـ ــارك ال ـخ ـج ـم ــة فـ ــي ت ـصــريــح
صحفي بمجلس األمة أن اللجنة مبارك الخجمة
بحثت ع ــددا مــن الـمـشــاكــل التي
يــواجـهـهــا الــريــاض ـيــون السيما تـعـســف بـعــض الـمـســؤولـيــن في
ما يخص التفرغ الرياضي ،وما ال ـ ــوزارات والـهـيـئــات فــي تطبيق
يـعــانـيــه بـعــض الــريــاضـيـيــن من قانون التفرغ الرياضي ،مؤكدا أن

اللجنة لمست تجاوبا من الوزير
في هذا الجانب.
وبين الخجمة أنه تم التطرق
إلـ ــى تـطـبـيــق االح ـ ـتـ ــراف الـكــامــل
واالستثمار الرياضي ،مؤكدا أن
اللجنة ستتقدم بقانون متكامل
لـمـعــالـجــة ه ــذي ــن الـمــوضــوعـيــن
لالنطالق بالرياضة الكويتية من
جديد .وتابع أن اللجنة ناقشت
االستراتيجية الحكومية للرياضة
والـتــي ستنطلق غ ــدا ،مــؤكــدا أن
لجنة الشباب والرياضة جادة في
اإلنجاز وتحقيق حلم الرياضيين
بأسرع وقت ممكن.

العتيبي لمنح إجازات خاصة للموظفين
ً
أعلن النائب فارس العتيبي عن تقديمه اقتراحا
برغبة فــي شــأن منح الموظف أو الموظفة إجــازة
خاصة ،بمرتب ،لمرافقة الزوج الموظف في الخارج،
على أال تقل مدة النقل أو اإليفاد أو اإلعارة عن ستة
أشهر متصلة ،ونص االقتراح على "يجوز للوزير
أن يمنح الموظف أو الموظفة إجازة خاصة بمرتب
لمرافقة الزوج الموظف في الخارج إذا نقل أو أوفد
في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو

«الداخلية والدفاع» تسحب «تعديالت االنتخابات»
إدراجها على جلسة الغد" ،لقد وافقت لجنة
شـ ــؤون الــداخ ـل ـيــة وال ــدف ــاع ،بــأغـلـبـيــة آراء
الـحــاضــريــن مــن اعـضــائـهــا ،فــي اجتماعها
المنعقد االثنين  ،2021 /1/11على سحب
ال ـت ـق ــري ــري ــن رقـ ـم ــي  23و 24الـمـتـعـلـقـيــن
بالمشروع بقانون واالقـتــراحــات بقوانين
ب ـش ــأن ت ـعــديــل الـ ـج ــدول ال ـم ــراف ــق وبـعــض
أحكام القانون رقم  42لسنة  2006بإعادة
ت ـح ــدي ــد ال ـ ــدوائ ـ ــر االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ل ـع ـضــويــة

بـخـطــة ع ـمــل واض ـح ــة وم ـحــددة
ب ـمــؤشــرات زمـنـيــة للتنفيذ ،مع
ضرورة اإلسراع في الحل لخطورة
االس ـت ـمــرار فــي التغاضي كــي ال
نصل إلــى مرحلة صعوبة الحل
أو تحولها إلى قنبلة موقوتة".

المضف يسأل حمادة عن وديعة «فرنسبنك»

عدد المراسي في ميناء مبارك الكبير
عدد المراسي
4
12
8
24

وبـ ـي ــن أن مـ ـ ـب ـ ــررات ضـ ـ ــرورة
التفات الدولة لهذه المنطقة تظهر
بمجرد الوقوف عند أهمية موقع
جليب الشيوخ ،الــذي شــدد على
أنه موقع استراتيجي يدعو إلى
أن ت ـكــون أك ـثــر تنظيما وأسـهــل
رقابة ،فالمنطقة تقع قرب مطار
الكويت الدولي وجامعة الكويت
و"ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي" واسـ ـ ـت ـ ــاد جــابــر
ال ـ ــدول ـ ــي ،وه ـ ــي م ــواق ــع حـيــويــة
للكويت ،األم ــر ال ــذي يبرر أمنيا
ض ــرورة إع ــادة النظر في تنظيم
هذه المنطقة.
وذكر الديحاني أنه "على ضوء
م ــا سـبــق أق ـت ــرح ق ـيــام الحكومة
ب ــوض ــع ق ـض ـيــة م ـن ـط ـقــة جـلـيــب
الـشـيــوخ عـلــى رأس أولــويــاتـهــا،
بــاع ـت ـبــارهــا قـضـيــة أمـ ــن وطـنــي

مجلس األمة ،والمدرجين على جدول أعمال
المجلس ،وذلك لمزيد من الدراسة ،في ضوء
االق ـت ــراح ــات بـقــوانـيــن ال ـتــي وردت للجنة
بعد تقديمها للتقريرين المشار إليهما،
ل ــذا تطلب الـلـجـنــة مــن الـمـجـلــس الـمــوافـقــة
على سحبهما ،وفقا للمادة  59من الالئحة
الداخلية للمجلس".

إعارة ،على أال تقل مدة نقل أو إيفاد أو إعارة الزوج
في أي من هذه الحاالت عن ستة أشهر متصلة".
ويقصد بالزوج الموظف الذي تتم مرافقته ،في
هذا المجال ،من يعمل بإحدى الــوزارات أو اإلدارات
أو الوحدات اإلداري ــة ،التي تكون ميزانيتها ضمن
الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها أو بإحدى
الهيئات والمؤسسات العامة والقطاع النفطي فقط.

ةديرجلا
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رواية مثيرة للسوفيات
عن غزو صدام للكويت
حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
ً
الكتاب أهداني إياه السفير عبدالله يعقوب بشارة نظرا الهتماماته
الواسعة بالرواية السوفاتية تجاه الكويت والعراق ،وهو بعنوان
"فاسيلي كولوتوشيا ...مرفوع عنها السرية" دار أبعاد للطباعة–
بيروت ترجمة ماهر سالمة وتحقيق يوسف مرتضى ،تولى إدارة
الشرق األوســط وشمال إفريقيا بــوزارة الخارجية عام  ،1990وفي
مجمل الــروايــة لم يهدف إلــى تبرئة ماضيه السوفياتي ،كل ما في
األمر أنه سجل شهادته تجاه الشرق األوسط ألن كانت بالده شريكة
في ما يجري هنا.
تولى منصبه كمدير إلدارة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يوم
 4أغسطس  1990أي بعد يومين مــن االجـتـيــاح الـعــراقــي للكويت
واحتاللها ،يتساءل ما الذي دفع صدام حسين للهجوم على الكويت؟
ألم تكفه حرب السنوات الثماني الدامية مع إيران؟ هل أراد مغامرات
جديدة تسوقه إلى "مصيبة أخرى"؟
بحكم ذاك المنصب يعلم أن الكويت أثناء الحرب العراقية– اإليرانية
كانت بمنزلة الرئة التي تتنفس منها بغداد ،ومن خاللها تتلقى المواد
الغذائية ومختلف السلع والبضائع واأله ــم مــن كــل ذلــك األسلحة
ً
والذخائر لجيشها ،هنا يذكر أنه خالل عامي  1985-1984وكان قائما
بأعمال االتحاد السوفياتي زار طه ياسين رمضان عدة مرات وهو
الرئيس الفعلي للحكومة العراقية ،يتناقش معه حول أفضل السبل
لتزويد العراق بالمعدات العسكرية السوفياتية ،وكــان هناك عدة
اقتراحات ،إما عن طريق ميناء العقبة أو عن طريق ميناء الكويت،
وكان لهذا الخط األفضلية في أعين العراقيين ألن الجانب الكويتي
يتحمل كل النفقات المرتبطة بدخول البواخر والسفن السوفياتية
المرتبطة بتفريغ وتخزين المعدات ،وهناك ثمة أمر آخر ،وهو دخول
الكويت والـسـعــوديــة واإلمـ ــارات بتجمع يعمل على منح الـقــروض
بمليارات ال ــدوالرات للعراق ولوالها لما تحمل االقتصاد العراقي
أعباء الحرب مع إيران.
ً
المهم أن هذا الدبلوماسي وجد نفسه غارقا في بحر من العمل
المرتبط بــ"األزمــة الكويتية" كما يسميها مع طاقم عمل تشكل من
رئيس األركان ونائب وزير الخارجية المسؤول عن الشرق األوسط
ونوابه الثالثة ،تحت قيادة إدوارد شيفرنادزه.
شرح الظروف المحيطة باألزمة واالتصاالت الشخصية مع وزير
الخارجية ،قبل اجتماع القاهرة (مؤتمر القمة العربي) ويحكي هنا
قصة الرسالة التي صاغها ووجهت إلى الرئيس حسني مبارك لدعمه
ً
في موقفه وموجهة من الرئيس غورباتشيف شخصيا وكان الوسيط
ً
بذلك السفير أحمد ماهر الذي أصبح وزيرا للخارجية فيما بعد.
تابعه مستجدات "األزمة الكويتية" وقيامه بتدبير إجالء الخبراء
السوفيات وعائالتهم من العراق وعلى وجه السرعة وعددهم يقرب
من  8آالف شخص ،وظهر خالف كبير وانقسام حاد بالدائرة المحيطة
بغورباتشوف بين بريماكوف وشيفردنازه حول التعامل مع ملف
"المشكلة الكويتية" ،وجـهــة نظر مــؤلــف الـكـتــاب أن مــا حصل كان
ً
"عدوانا بينا وواضحا والبد من إلزام العراقيين باالنسحاب وضرورة
إرغامهم على ذلك واستعادة استقالل دولة الكويت" .كانت وجهة نظر
بريماكوف ،كيف نساعد صدام على الخروج من الكويت بأقل خسائر
ممكنة ،وال يجوز أن نؤدي دور العبيد لألميركيين في المنطقة! يجب
أن نساعد صدام في االنسحاب بكرامة وحفظ ماء الوجه!
ً
ً
الرئيس غورباتشوف كان موقفه مذبذبا ومترددا خاصة بالتنسيق
ً
مع إدارة بوش وحائرا تجاه نصائح بريماكوف بإجراء حوار ثنائي
مع القيادة العراقية ،ومع هذا جاء طارق عزيز إلى موسكو وانتهى
اللقاء بدون نتائج! ينقل الدبلوماسي السوفياتي عن طارق عزيز
استياءه من مقارنة صدام حسين بجمال عبدالناصر وهذا "كلمنجي
على عكس رئيسنا ،إنسان يهتم بالفعل ال بالقول ،ونحن ال نخشى
األميركيين وإن اقتربوا من الحرب فسيندمون على ذلك ،كل الخليج
سيشتعل وكل العرب سيثورون".
رافق الدبلوماسي بريماكوف في رحلته إلى بغداد شهر أكتوبر
 1990ويستشهد بأربع مقاالت كتبها بريماكوف في صحيفة "البرافدا"
يستعرض فيها موقفه وبنقطة جوهرية أنه لو كان موقف السوفيات
ً
صلبا لما وقعت الحرب! وبقي إلى جانب بريماكوف بعد إقالة وزير
الخارجية شيفرنادزه وأصبح أحد الكبار المعنيين بالملف العراقي،
يسرد رحلته إلى بغداد يوم  12فبراير  1991عن طريق مدينة كرمنشاه
اإليرانية ولقائهم بصدام في ملجأ تحت األرض ،أبلغ بريماكوف صدام
"كارثة عسكرية ستقع إذا لم تعلن بدء االنسحاب من الكويت" ،رد عليه
صدام "أنت تدفعني إلى االستسالم وإذا فعلت رفاقي سيطلقون النار
ً
علي ويعتبرونني خائنا"!
رواية سوفياتية جديدة تضاف إلى سلسلة روايات سبق أن ظهرت
عن دورهــم في التعامل مع صدام أثناء الغزو ،ومن المفيد االطالع
عليها للتاريخ.
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زوايا ورؤى

أحمد باقر

ً
نحن جميعا هم ربما! *

رياح وأوتاد :اقتراح واحد يحل أكثر من مشكلة

د .خولة مطر

تحرير األراضي المكتملة
الخدمات في جميع مناطق
الكويت وتوفيرها للشباب
المتخصصين والمبادرين
هو الحل العلمي البسيط
لتشجيع عمل الشباب،
ولكنه مثل معظم مشكالت
الحكومة يحتاج إلى قرار
حاسم ،فهل ستتخذ
الحكومة القرار؟

ع ـ ـنـ ــد مـ ــا تـ ـسـ ـلـ ـم ــت وزارة
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة ورئـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــة ه ـي ـئ ــة
ُ
سألت
الصناعة كــان أول مــا
ع ـن ــه ه ـ ــو :ك ــم ع ـ ــدد ال ـق ـســائــم
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ـ ـحـ ـ ــرف ـ ـ ـيـ ـ ــة
الـ ـمـ ـت ــواف ــرة ل ـتــوزي ـع ـهــا عـلــى
الـشـبــاب؟ فكانت اإلجــابــة أنه
قد تم تخصص أرض للهيئة
تـتـســع ألر ب ـع ــة آالف قسيمة،
ولكنها خالية مــن الخدمات
كالكهرباء والبنية التحتية،
وهـ ــذه األعـ ـم ــال ق ــد يـسـتـغــرق
إ نـ ـ ـج ـ ــاز ه ـ ــا خ ـ ـمـ ــس أو ع ـشــر
س ـن ـيــن والب ـ ــد م ــن االن ـت ـظ ــار،
ً
وفـعــا قــد طــال االنـتـظــار ولم
تـ ـ ـ ـ ــوزع ح ـ ـسـ ــب ع ـ ـل ـ ـمـ ــي هـ ــذه
القسائم حتى اآلن.
هـ ـ ــذا الـ ــوضـ ــع دفـ ـ ــع بـعــض
ال ـش ـبــاب إل ــى تــأجـيــر أراض ــي
في بعض المناطق الخدمية
والحرفية مــن التجار إلقامة
م ـشــروعــات ـهــم ع ـل ـي ـهــا ،ول ـكــن
تــأجـيــر ه ــذه األراضـ ــي مكلف
ً
ج ـ ـ ــدا مـ ـم ــا أدى إ لـ ـ ــى عـ ــزوف
ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب وخـ ـ ـس ـ ــارة
البعض اآلخر.
وفـ ـ ــي م ـج ـل ــس ال ـت ـخ ـط ـيــط
اقـ ـت ــرح ــت أن يـ ـت ــم اس ـت ـغ ــال
األراض ـ ـ ـ ــي الـ ـفـ ـض ــاء ال ـك ـث ـيــرة
ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة وض ــواح ـي ـه ــا
وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ــق الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــري ـ ــة
المختلفة المكتملة الخدمات
وتـخـصـيـصـهــا لـلـمـشــروعــات
الـ ـ ـصـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة وال ـ ـم ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة
ح ـ ـسـ ــب م ـ ـسـ ــاحـ ــات ـ ـهـ ــا ألنـ ـه ــا
ً
سـتـحـقــق أهـ ــدافـ ــا ك ـث ـيــرة فــي
ال ـخ ـط ــة ال ـخ ـم ـس ـي ــة ،وت ـك ـفــي

نظرة واحدة من أحد األبراج
ال ـ ـمـ ــرت ـ ـف ـ ـعـ ــة فـ ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة
وغ ـيــرهــا ل ــاط ــاع ع ـلــى عــدد
وم ـ ـسـ ــاحـ ــات هـ ـ ــذه األراض ـ ـ ــي
ً
المتوافرة حاليا.
وه ــذه األهـ ــداف األســاسـيــة
ل ـج ـم ـيــع ال ـخ ـط ــط ال ـخ ـم ـس ـيــة
(ال ـ ـتـ ــي ف ـش ـل ــت لـ ــأسـ ــف) هــي
ت ـش ـج ـي ــع عـ ـم ــل الـ ـشـ ـب ــاب فــي
القطاع الخاص وزيادة دخل
الــدولــة ودور أكـبــر للخدمات
المقدمة من القطاع الخاص،
ولكن جميع هــذه األه ــداف ال
يـمـكــن تحقيقها دون توفير
األراضـ ــي الـمـحـتـكــرة مــن قبل
ا ل ـ ـح ـ ـكـ ــو مـ ــة ر غـ ـ ـ ــم أن ج ـم ـيــع
التقارير االقتصادية أوصت
بـ ـتـ ـح ــري ــر األراض ـ ـ ـ ـ ــي وم ـن ـه ــا
تقرير بلير الذي قال إن أغلى
مــا تملكه ا لــدو لــة بـعــد النفط
هو األرض.
لذلك لماذا ال يتم تخصيص
ه ــذه األراضـ ــي الـكـثـيــرة وغير
المستخدمة إلن ـشــاء م ــدارس
خ ـ ــاص ـ ــة ت ـ ـنـ ــافـ ــس ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس
ال ـح ـك ــوم ـي ــة وم ـس ـت ــوص ـف ــات
خاصة تناهض المستوصفات
ً
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،وأي ـ ـضـ ــا أسـ ــواق
تنافس الجمعيات التعاونية،
و ك ـ ـ ـ ــذ ل ـ ـ ـ ــك ألراض حـ ــر ف ـ ـيـ ــة
وصناعات تحويلية مبسطة
وخدمات مختلفة بحيث تكون
قريبة مــن المناطق السكنية
ل ـت ـقــدم خــدمــات ـهــا وت ــوف ــر في
الـ ـ ــوقـ ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه فـ ـ ـ ــرص ع ـمــل
ومـلـكـيــة لـ ــآالف م ــن الـشـبــاب
ال ـم ـق ـب ـل ـيــن ع ـل ــى ال ـع ـم ــل وف ــق

ضوابط مهمة أولها أن ّ
تكون
فـ ــرص ع ـمــل ل ـل ـش ـبــاب كـبــديــل
عـ ــن ال ـع ـم ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــي ،وأال
يتم بيعها أو تضمينها إلى
التاجر أو الــوافــد ،وأن تحقق
ً
ً
عائدا مناسبا للمال العام.
فـ ـتـ ـحـ ـق ــق ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة
ً
أه ــداف ــا ك ـث ـيــرة مـنـهــا تــوجـيــه
الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب لـ ـلـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـخـ ــاص
ً
بـ ــدال م ــن ال ـت ـكــدس الـحـكــومــي
وال ـب ـط ــال ــة ال ـم ـق ـن ـع ــة ،وت ــزي ــد
إيرادات الدولة من اإليجارات،
وت ـ ـخ ـ ـفـ ــض اإلي ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــارات ف ــي
المناطق الصناعية والخدمية
ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة ،وت ـ ـ ـقـ ـ ــدم خـ ــدمـ ــات
مـ ـمـ ـت ــازة تـ ـن ــاف ــس الـ ـخ ــدم ــات
الحكومية مثل أفضل المدارس
وال ـم ـس ـتــوص ـفــات واألسـ ـ ــواق
والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات الـ ـخ ــاص ــة
والخدمات األخرى.
لـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــد أخـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــق ق ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــون
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ـ ـ ــات ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة
وال ـم ـتــوس ـطــة رغـ ــم الـمــايـيــن
ال ـ ـتـ ــي أنـ ـفـ ـق ــت عـ ـلـ ـي ــه ب ـس ـبــب
اسـ ـتـ ـم ــرار اح ـت ـك ــار األراضـ ـ ــي
وعـ ـ ـ ـ ــدم تـ ــوف ـ ـيـ ــرهـ ــا ل ـل ـش ـب ــاب
ال ـط ـمــوح ـيــن ال ـم ـق ـب ـل ـيــن عـلــى
سوق العمل الخاص.
إن تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــر ي ـ ـ ــر األرا ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
المكتملة الخدمات في جميع
م ـنــاطــق ال ـك ــوي ــت وتــوف ـيــرهــا
ل ـ ـل ـ ـش ـ ـبـ ــاب الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـصـ ـي ــن
والمبادرين هو الحل العلمي
ال ـب ـس ـيــط ،ول ـك ـنــه م ـثــل معظم
م ـش ـك ــات ال ـح ـك ــوم ــة يـحـتــاج
إلى قرار حاسم ،فهل ستتخذ
الحكومة القرار؟

يـتـصــور الـبـعــض أن الـتـعـصــب صـفــة مـقـيـتــة ولـكـنـهــا صفة
ّ
والتزمت كذلك والعنصرية وكراهية اآلخــر والنظرة
اآلخرين،
الدونية لمن ال يشبهني أو يشبهنا ،يقال إن االختبار األكبر
عندما توضع في الموقف نفسه الــذي تنتقد فيه اآلخــريــن أو
تراهم غريبين في تصرفاتهم ..إنه االمتحان حيث يكرم المرء
أو يهان ،فقط يتعرى من كل أوراق العفة والطهر وحتى العلم
والثقافة واتساع األفق وتقبل اآلخر مهما كان ذاك اآلخر.
مذهل كم ينكشف اإلنسان عند أبسط منعطف ،وما يدهش
أكثر أن يتحول الجميع إلــى قطيع من البشر بــألــوان وأشكال
ومالبس فاخرة وساعات وشهادات من جامعات عريقة منفتحة
على الكون كله تعلق على الجدران لتزين مكاتب أو غرف معيشة.
العلم مهما عال في الشهادات والمقام ال يستطيع أن يمحو
التعصب والكراهية النائمة تحت الجلد ،وال التعالي والتكبر،
وال يمنح األخالق والرقي لمن ال يملكهما أصال ،لذا قالوا قديما
إن األخالق قدموها على العلم والمعرفة ،ال تنبهر بدرحة علمية
لشخص ال يستطيع أن يشغل عقله ليتوصل الى قناعات خاصة
به ،وال تستمع لشخص يحمل شهادة عليا في العلوم أو اآلداب
وهو ال يزال يسقط في منزلقات "مانشيتات" اإلعالم الرخيص
بل شديد الصفرة والباهت حد المسخ!
إحداهن نالت أعلى الشهادات من أعرق الجامعات المعروفة
ً
بتنوعها وانفتاحها على كل الثقافات واحتضانها أفـكــارا ال
تشبه ما يسكن في بواطن مدنها وبلداتها ،تنال الشهادة وتلبس
الروب األسود وتبتسم ابتسامات عريضة لصور كثيرة تلصق
على جدران ملت من كم البرودة التي تسكنها ،وما إن تعود إلى
خيمتها ،حيها ،مدينتها ،قبيلتها ،عائلتها ،طائفتها ،أسرتها
الصغيرة المنفتحة على كل صرعات الموضة والمنغلقة في وجه
أي فكر آخر ،كم هو عالمها صغير رغم كل المسافات البعيدة
التي قطعتها فــي سبيل العلم والــرقــي والتحضر ونيل أعلى
الشهادات ومعها المعرفة.
عـنــد كــل منعطف أو هــو مـنــزلــق ،تـسـبــق هــي اآلخ ــري ــن في
ا لــو قــوف عند النقطة نفسها ا لـتــي تركتها قبل رحيلها إلى
ذاك الصرح الثقافي العريق ،شــيء فيها لم تغيره الكتب وال
النقاشات المحتدة في الفصول الدراسية وال حتى األسئلة
الكثيرة التي طرحها بعض أساتذتها وطالب آخرون في مثل
عمرها كانوا أكثر تمردا على قيمهم الحرة من قدرتها على
مراجعة بعض قيمها المتحجرة.
"الـمـعــدة أكـثــر ذك ــاء مــن الـعـقــل" يـقــول بعضهم ألنـهــا تــدرك
أنها جائعة أمــا العقول الخاوية فأصحابها فــي نعيم أبــدي
وإحساس دائم بالمعرفة والذكاء كونهم حفظوا بعض العبارات
الرنانة "المودرن" أو"الحداثية" كون الكلمات تحولت إلى شكل
من أشكال الموضة كالفساتين والحقائب اليدوية والساعات
وغيرها.
رب ـم ــا أن ـن ــا جـمـيـعــا ع ـن ـص ــري ــون ،م ـت ـع ـص ـبــون ،طــائ ـف ـيــون،
ذكوريون ،نرجسيون ،ربما ولكن كل هذا ال يبرر لنا أن ننقل ما
يرمى من نفايات في صناديقنا اإللكترونية ،ال يبرر أن نعيد
ً
نشر نكتة عنصرية سمجة من شخص أصبح أكثر حضورا على
شاشات التلفزة والبرامج الحوارية من توم آند جيري ،وهو
بالطبع يحمل لقب أو صفة الخبير أو الباحث أو المفكر في
حين كل ما ينطق به ال ينم ال عن خبرة وال أي بحث وال حتى
تفكير ،فهو ،أي ذاك الذي تتناقله المحطات والبرامج الحوارية
ليؤكد رســالــة تلك الــدولــة أو الحكومة أو النظام فيما يدعى
مدع من رواد
الحيادية طبعا طبعا ،ال يختلف عن أي جاهل أو ٍ
القهاوي الشعبية الذي ال يعرف سوى الدفاع عن رأيه بكثير من
الصراخ في حين الرأي السديد ليس بحاجة للصراخ والنعيق.
حـمـلــة األل ـق ــاب ه ــذه األيـ ــام لـيـســوا س ــوى أح ــد س ـمــات هــذه
التركيبة الغريبة من البشر المدعين وهم في مجملهم مجرد
رعــايــا أو ف ــرد فــي قـطـيــع ول ـي ـســوا مــواطـنـيــن حــريـصـيــن على
أوطانهم مدركين أن الحروب ال تــدار عبر التلفزة والعبارات
"الشعبوية" التي قد تهد المعبد في نهاية المطاف على رؤوس
الجميع وأولهم هم ونحن ،لكي نعيد االعتبار إلى العقل قبل
الـمـعــدة علينا أن نـبــدأ بأنفسنا وأن نــوقــف كــل هــذا الـكــم من
االبتذال والسفه وإغالق التلفاز أو االنتقال إلى محطة األفالم
واألغــانــي والترفيه بــدال مــن االسـتـمــاع لذلك الكم مــن الجهلة
حاملي ألقاب وصفات الخبراء والمفكرين ،وربما أننا جميعا
هم أو ذاك الذي يكرر أنه أو أنها غير متعصبين أو منغلقين
ً
وفي داخلهم أكثر جهال وتخلفا.
* ينشر التزامن مع «الشروق» المصرية.

جوزيف س .ناي ،االبن*

د .عبدالحميد األنصاري *

الديموقراطية األميركية والقوة الناعمة

ما ال تعرفه عن نبيك ( )1نبي الرحمة والسالم

ُ
ت َـعـد حرية الصحافة ،والمحاكم المستقلة ،وحق
االحتجاج السلمي ،بين أعظم مصادر القوة الناعمة
التي تتمتع بها أميركا ،وحتى عندما تتسبب سياسات
حكومية مغلوطة في التقليل من جاذبية أميركا،
فإن قدرتها على التأمل في الذات والتصحيح الذاتي
تجعلها جذابة لآلخرين.
ً
ف ــي اج ـت ـمــاع ُعـ ـ ِقـ ــد م ــؤخ ــرا بـيــن خ ـب ــراء ف ــي الـسـيــاســة
الخارجية من البلدان عبر منطقة األطلسي ،أخبر صديق
أوروب ــي المجموعة بأنه اعتاد على القلق بشأن تراجع
القوة الصارمة األميركية ،لكنه اآلن يشعر باالطمئنان،
فمن ناحية أخرى ،يساوره اآلن قدر أعظم من القلق إزاء ما
يحدث في الداخل وكيف قد يؤثر هذا على القوة الناعمة
التي تشكل األساس الذي تقوم عليه السياسة الخارجية
ُ
األميركية .تـرى هل كانت مخاوفه مبررة؟
أدرك القادة السياسيون األذكياء منذ فترة طويلة أن
القيم يمكن أن تخلق الـقــوة ،فــإذا كــان بوسعي اجتذابك
وإقناعك بأن ترغب في ما أريد تحقيقه ،فلن أضطر إلى
إجبارك أو الدفع لك للقيام بما أريد ،وإذا كانت الواليات
المتحدة (أو أي دول ــة) تمثل القيم التي يجدها آخــرون
جذابة ،فسيكون بوسعها أن تستفيد من ذلك باستخدام
سياسة العصا والـجــزرة .تقوم القوة الناعمة األميركية
جزئيا على الثقافة األميركية والسياسات الخارجية عندما
تكون جذابة في نظر آخرين؛ لكنها تستند أيضا إلى قيمنا
وكيف نمارس الديموقراطية في الداخل.
ُ
كما تـظ ِـهـر استطالعات الــرأي الدولية ،لم تكن والية
الرئيس دونالد ترامب رحيمة بالقوة الناعمة األميركية،
كــان هــذا في جــزء منه رد فعل لسياسة ترمب الخارجية
الـكــارهــة لــأجــانــب ،والـتــي أبـعــدت الحلفاء والمؤسسات
المتعددة األط ــراف ،فضال عن استجابة إدارت ــه العاجزة
لجائحة مــرض فـيــروس كــورونــا ( 2019كــوف ـيــد .)19لكن
األمر األشد إضرارا بالقوة الناعمة األميركية كان متمثال
في الجهود التي بذلها ترامب لتعطيل االنتقال المنظم
للسلطة السياسية بعد أن خسر االنتخابات في عام ،2020
وفــي ال ـســادس مــن يـنــايــر  ،2021كـمــا وصــف السيناتور
ُالجمهوري ِبـن ساسي غــزو مبنى الكابيتول األميركي،
"ن َِـهـب الرمز األعظم في العالم للحكم المستقل في حين
َجـثـم زعيم العالم الحر مرتعدا خلف لوحة مفاتيح وهو
ينشر التغريدات على "تويتر" ضد نائبه ألنه سعى إلى
الوفاء بواجبات يمينه الدستورية".
كان ذلك صادما للدول الحليفة ألميركا ودول أخرى،

وتضاءلت جاذبية أميركا ،ولكن هل تتمكن القوة الناعمة
األميركية من التعافي؟
لن تكون المرة األولى ،تعاني الواليات المتحدة مشاكل
خطيرة ،لكنها تمتلك أيضا القدرة على الصمود واإلصالح،
وهو ما أنقذها في الماضي ،وفي ستينيات القرن العشرين،
تسبب إرث العنصرية في أميركا في ان ــدالع أعمال شغب
كبرى في المدن ،وازدادت االحتجاجات ضد حرب فيتنام حدة
وعنفا ،وانفجرت القنابل في الجامعات والمباني الحكومية،
وقتل الحرس الوطني الطالب المحتجين في جامعة كنت،
كما شهدنا اغتيال مارتن لوثر كنج االب ــن ،واثنين من آل
كينيدي ،وأشعل زعماء الدهماء من أمثال جورج واالس نيران
الكراهية ،ومع ذلك ،في غضون عشر سنوات ،استن الكونغرس
سلسلة من اإلصالحات السياسية ،وساعدت نزاهة غيرالد
فورد ،وسياسات حقوق اإلنسان التي انتهجها جيمي كارتر،
وتفاؤل رونالد ريغان ،في استعادة جاذبية أميركا.
عالوة على ذلك ،حتى عندما سار المحتجون في شوارع
العالم للـتـنـديد بالسياسات األميركية في َ فيتنام ،فإنهم كانوا
َ
أكثر ميال إلى إنشاد أغنية "ستكون لنا الـغـلبة" ،وليس التغني
بنشيد "األممية" .لقد أظهر نشيد حركة الحقوق المدنية
أن قــوة أميركا فــي اجـتــذاب الـنــاس ال تعتمد على سياسة
حكومتها بل تعتمد في قسم كبير من األمر على المجتمع
المدني وقدرته على انتقاد الذات واإلصالح.
على النقيض مــن أص ــول الـقــوة الـصــارمــة (مـثــل الـقــوات
المسلحة) ،تكون العديد من مــوارد القوة الناعمة منفصلة
عن الحكومة وتجتذب اآلخــريــن على الرغم من السياسة،
فأفالم هوليوود والمسرحيات الموسيقية الشعبية التي
َّ
تعرض نساء مستقالت أو أقليات ُم َـمـكـنة قادرة على اجتذاب
اآلخرين ،وكذا تفعل الصحافة المتنوعة الحرة في أميركا،
والعمل الخيري الذي تقوم به مؤسساتها ،وحرية البحث
في جامعاتها ،وتطور الشركات والجامعات والمؤسسات
والكنائس وحركات االحتجاج قوة ناعمة خاصة بها ،والتي
قد تعزز آراء اآلخرين حول أميركا.
وفي حين تعمل االحتجاجات السلمية على توليد القوة
الناعمة ،فــإن الـغــوغــاء داخ ــل مبنى الكابيتول وحــولــه في
السادس من يناير كانوا بعيدين تماما عن السلمية ،وكانت
أحداث ذلك اليوم صورة توضيحية مزعجة للطريقة التي أدت
بها سلوكيات ترامب إلى تفاقم االستقطاب السياسي ،وهو
ما يواصل فعله من خالل جعل أسطورته حول االنتخابات
المسروقة اختبارا حاسما في الحزب الجمهوري.
م ــن ال ـمــؤكــد أن ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ش ـهــدت زي ـ ــادة في
االستقطاب السياسي قبل انتخاب ترامب في عــام ،2016
لكن ترامب أبــدع في استغالل وتأجيج الشعبوية الكارهة
لألجانب والمهاجرين كسالح سياسي للسيطرة على الحزب
الجمهوري ،مما أدى إلى إخضاع الجمهوريين في الكونغرس
لتهديدات التحدي األساسي من جانب أنـصــاره ،وال يزال

كثيرون يشعرون بالخوف إلى الحد الذي يجعلهم عاجزين
عن معارضة أكاذيبه حول انتخابات  ،2020مما يدعو إلى
التفاؤل أن العديد من مسؤولي ومشرعي الواليات ،في ظل
النظام الفدرالي ،تصدوا لجهود ترامب لترهيبهم وحملهم
على "إيجاد" األصوات ،ويخشى بعض المتشائمين أن هذا
االتجاه قد ال يستمر.
عـنــد مـخــاطـبــة أول ـئ ــك ال ــذي ــن ي ـش ـعــرون بــال ـحــزن ل ــزوال
الديموقراطية األميركية ،من األهمية بمكان أن نذكرهم بأن
اإلقبال غير المسبوق على االنتخابات في  2020أطاح بزعماء
الدهماء ،وجــرى تأييد النتيجة في أكثر من ستين قضية
نظرتها المحاكم وأشرف عليها قضاء مستقل ،بما في ذلك
ً
بعض المعينين من ِق َـبـل ترامب .وأخيرا ،صدق الكونغرس
على النتيجة.
هذا ال يعني أن كل شيء على خير ما يرام في ما يتصل
بــالــديـمــوقــراطـيــة األم ـيــرك ـيــة ،فـقــد تسببت رئ ــاس ــة تــرامــب
فــي تــآكــل مجموعة مــن المعايير الديموقراطية ،وال يــزال
االستقطاب باقيا ،كما يصدق أغلب الجمهوريين أكاذيبه
حول االنتخابات ،وتسهم نماذج أعمال وسائط التواصل
االجتماعي في تفاقم االستقطاب القائم من خالل االعتماد
على خوارزميات تستفيد من إثارة "تفاعل" المستخدم ،ولم
تستجب شركات مثل فيسبوك وغوغل (وببطء شديد) إال
بصعوبة ،تحت ضغوط من الرأي العام وجلسات االستماع
في الكونغرس.
الوقت ذاته ،ال تزال الثقافة األميركية تتمتع بمصادر
في
ُ
َ َّ َ
للمرونة قـلـل المتشائمون من شأنها في الماضي .ت َـعـد حرية
الصحافة ،والمحاكم المستقلة ،وحق االحتجاج السلمي ،بين
أعظم مصادر القوة الناعمة التي تتمتع بها أميركا ،وحتى
عندما تتسبب سياسات حكومية مغلوطة في التقليل من
جاذبية أميركا ،فإن قدرتها على التأمل في الذات والتصحيح
الذاتي تجعلها جذابة لآلخرين على مستوى أشد عمقا ،كما
أخبرت صديقي األوروب ــي المتشكك ،فــإن القيم تتغير مع
األجيال ،والجيل األكثر شبابا هو أحد مصادر األمل.
* أستاذ في جامعة هارفارد ومؤلف كتاب «هل تشكل
األخالق أي أهمية؟ الرؤساء والسياسة الخارجية من
فرانكلين ديالنو روزفلت إلى ترامب».
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»

العديد من موارد القوة الناعمة تكون
منفصلة عن الحكومة وتجتذب
اآلخرين على الرغم من السياسة

الصورة النمطية التي رسختها كتب السيرة
عن نبينا عليه الصالة والسالم صورة نبي مولع
بــالـقـتــال وال ـغ ــزو يـتـبــاهــى بــأنــه "ن ـبــي الـمــاحــم"
يرجع من غــزوة ليستعد ألخــرى ،فتطغى أخبار
الـغــزوات والسرايا واألســرى والسبايا والغنائم
عـلــى أخ ـبــار الـعـمــل الـ ــدؤوب لــرســولـنــا فــي تربية
الصحابة رضوان الله عليهم وغرس العقيدة في
نفوسهم وتزكيتها وتنظيم المجتمع اإلسالمي
األول وإدارته بالشورى والعدل ومكارم األخالق،
وهي جوهر الرسالة المحمدية.
والـحـقـيـقــة أن ح ـيــاة رســول ـنــا لـيـســت غ ــزوات
وس ــراي ــا ،فـهــذه ال تشكل إال الـمـســاحــة الصغرى
ً
ف ــي ع ـمــر الــرســالــة ( )23ع ــام ــا :مـنـهــا ( )13عــامــا
عاشها في مكة هو والقلة المؤمنة عرضة لألذى
والـعــدوان صابرين و( )10أعــوام في المدينة في
بناء دولــة اإلس ــام والــدفــاع عنها ونشر الدعوة
وتأليف القلوب وإبرام معاهدات الصلح والسالم
مع اليهود وغيرهم.
لـ ـم ــاذا ط ـغ ــت أخـ ـب ــار مـ ـع ــارك الـ ــرسـ ــول داخ ــل
الجزيرة العربية مع أهــل مكة والمناصرين لها
وخارجها مع الفرس والروم على الجوانب األخرى
االجتماعية والثقافية واألخالقية والتنظيمية؟
مــرجــع ذل ــك نـشــأة كـتــابــة الـسـيــرة الـنـبــويــة ،إذ
بــدأت بمغازي ابن إسحق إمــام المغازي والسير
المتوفى  151هجري ،والذي كان كثير النقل عن
مسلمة اليهود خصوصا مــا يتعلق بالحروب،
وال ـ ـنـ ــاس إنـ ـم ــا ت ـس ـت ـهــوي ـهــم أخـ ـبـ ــار ال ـب ـط ــوالت
والفتوحات واالنـتـصــارات أكثر مــن غيرها ،كما
ً
شجع خلفاء بني العباس أخبار المغازي شحذا
لـحـمـيــة أن ـصــارهــم ل ـلــدفــاع عــن دول ـت ـهــم الــولـيــدة
ضد خصومهم ،ومبررا لتوسيع مملكتهم باسم
الجهاد.
ومـ ــا كـ ــان ال ـم ـب ـعــوث رح ـم ــة لـلـعــالـمـيــن حــربــا
على البشرية قط ،وما كان ذلك سجية لصاحب
ً
الخلق العظيم ،وما قاتل إال اضطرارا في الجزيرة
ً
وخارجها ،دفاعا أمــام اعتداء واقــع أو في سبيل
أن يقع بأمارات دالة ناطقة من باب (الهجوم خير
وسيلة للدفاع)
فـمــا ك ــان رســولـنــا وصـحــابـتــه ال ـك ــرام محبين
ُ
َ ُ
للقتال ،بل كارهين له بنص الكتاب "ك ِت َب َعل ْيك ُم
ْ َ ُ ُ ُ َ ُ
ال ـ ِق ــت ــال َوه ـ ـ َـو ك ـ ـ ْـر ٌه ل ــك ـ ْـم" ،كـيــف وه ــو الـ ــذي نهى
أصحابه عن مجرد تمني القتال "ال تتمنوا لقاء
العدو ،وسلوا الله العافية"؟!
أن ــت أيـهــا المسلم فــي ِح ــل مــن قـبــول مــرويــات
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تنسب إلــى رســولــك ،فــي مــا ال يستقيم وشمائله
السامية مثل" :بعثت بالسيف ،وجعل رزقي تحت
لمناقضته الصريحة قوله تعالى"َ :و َما
رمحي"،
ظل
َ ْ َ ْ َ َ َّ
ً
ً ْ َ َ
اك ِإل َر ْح َمة ِلل َعال ِمين" ال سيفا على رقابهم،
أرسلن
ً
فكيف تقبل أيها المسلم حديثا يصور رسولك بأال
هم له إال سل السيف من أجل رزقه من المغنم؟!
ً
ً
ال ـح ــدي ــث ض ـع ـيــف سـ ـن ــدا وم ـت ـن ــا وال يـغــرنــك
تصحيح الشيخ األلباني له ،فهو واسع الخطو في
تصحيح الضعيف لمجرد كثرة الطرق،
ك ـمــا ال ع ـب ــرة بـتـحـسـيـنــه ل ـحــديــث "يـ ــا معشر
قريش لقد جئتكم بالذبح" ،الذي رده مفتي مصر
ً
ً
د .شوقي عالم ألنه ضعيف سندا ومتنا .
ً
ً
إن نبيك "نـبــي الــرحـمــة" حـقــا وصــدقــا ال "نبي
الملحمة" .استمع للصحابي جعفر بن أبي طالب
ً
يجيب النجاشي تعرف نبيك حقا" :أيها الملك ،كنا
ً
قوما أهل جاهلية ،نعبد األصنام ،ونأكل الميتة،
ونأتي الفواحش ،ونقطع األرحــام ،ويأكل القوي
ً
منا الضعيف ،حتى بعث الله إلينا رســوال منا،
دعانا إلــى الله نــوحــده ،وأمــرنــا بصدق الحديث،
وأداء األمانة ،وصلة الرحم ،وحسن الجوار ،والكف
عن المحارم والدماء ،ونهانا عن الفواحش ،وقول
ُّ
الزور ،وأكل مال اليتيم".
ثم اسأل نفسك :هل هذه أخالقيات نبي مولع
بــالـقـتــال يـحــب سـفــك ال ــدم ــاء يـتـبــاهــى بــأنــه نبي
المالحم؟! وال تصدق أيها المسلم أن رسولك أمر
ً
بــاالغـتـيــال غ ــدرا أو أقــر مــا سـمــاه الفقهاء الحقا
"جهاد الطلب" ،وبعد أن قال المولى "ال إكراه في
الدين" ال عليك من حديث "أمــرت أن أقاتل الناس
حتى يشهدوا" ،ولمعترض أن يتساء ل :ماذا عن
مذبحة بني قريظة ( )900يهودي ،ذبحوا كالنعاج؟!
وال ـجــواب :ذلــك مــن تـهــويــات مسلمة اليهود،
واليهود بطبيعتهم وعبر تاريخهم مولعون بنزعة
تضخيم أعداد قتالهم لدى الطرف اآلخر ألهداف
سياسية (عقدة المظلومية) وتأكد أنه لم يرد في
الصحاح عدد صحيح ،وروايات أصحاب المغازي
مضطربة متضاربة غير منطقية ،والصحيح أن
ً
الــرســول أمــر بتنفيذ حكم القتل فــي  17يهوديا
ً
مقاتال بجريمة (الخيانة العظمى) ،كانوا رؤوس
المقاتلين ،خانوا ونقضوا وحاربوا ،أما البقية فقد
أسروا أو أخذوا سبايا ،بنص القرآن "فريقا تقتلون
وتأسرون فريقا" ،راجع الفيديو التوثيقي الرائع
لعدنان إبراهيم و"محمد رســول النور والسالم"
للباحث اإلماراتي حسين غباش رحمه الله.
* كاتب قطري
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

7.795

7.218

6.113

2.449 2.861 3.306

الصقر :متابعة ولي العهد لـ «قرار الـ  »60انطلقت
من إلمام كامل وتفهم عميق لكل األبعاد

ً
اإلقامات
تجارة
ظاهرة
على
القضاء
نحو
أوال
الجهود
تتوجه
أن
األجدى
كان
•
ً
• معظم فرص العمل الناجمة عن القرار ال تجتذب العمالة الوطنية راهنا على األقل
ً
ً
ً
بعدما أثار جدال صاخبا على مدى  14شهرا ،وافق
مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة على إلغاء
قراره رقم  ،2020/520الصادر في أغسطس ،2020
حظر تجديد أذونات العمل للوافدين الذين بلغوا
والذي ً
ستين عاما وأكثر ،وال يحملون إال شهادة الدراسة
الثانوية فما دون.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت
محمد الصقر ،أنه كان الهتمام سمو ولي العهد الشيخ
مشعل األحمد بهذا الموضوع ومتابعته له أكبر األثر
وأطيبه ،وخاصة أن هذا االهتمام انبثق عن إلمام

أبعاد الموضوع االقتصادية
كامل وتفهم عميق لكل ً
والوطنية واإلنسانية ،معربا عن أمله الكبير أن تكون
للقيادة السياسية كلمة الفصل في هذا الموضوع،
بحيث تعيد األمور إلى مسارها العلمي في ضوء مصلحة
الكويت وقيم العدالة واإلنسانية.
وشدد الصقر ،على أن «الغرفة» ال تطرح نظرة خاصة
بها في هذه القضية بالذات ،بل إن ما تطرحه هو نفس
ما تقول به الدراسات العلمية المحلية والدولية ،بأن
االختالل الخطير في هيكل العمالة والتركيبة السكانية
في البالد ال يعالج بقرارات منفردة ومفاجئة وقابلة

• لماذا كان لغرفة تجارة وصناعة الكويت
ً
بالذات ولكم شخصيا نشاط متميز في العمل
على إلغاء هذا القرار أو تعديله؟

«القرار الستيني
الجديد» خفض
 ف ــي ال ـب ــداي ــة ،الب ــد م ــن ال ـتــأك ـيــد الـمـطـلــقالتكلفة على
ع ـل ــى أه ـم ـي ــة وضـ ـ ـ ــرورة م ـع ــال ـج ــة االخـ ـت ــال
المشمولين به
الـكـبـيــر وال ـخ ـط ـيــر ف ــي هـيـكــل ال ـق ــوة الـعــامـلــة
وال ـتــرك ـي ـبــة ال ـس ـكــان ـيــة بــال ـكــويــت ،وه ــو أمــر
إلى النصف
تدعو إليه الغرفة منذ أكثر من ثالثة عقود،
وخفض الضغط وموقفها من هذه القضية ينبثق من كونها
ً
قضية وطنية مثلثة األبعاد ،فهي اقتصاديا
عن منظومة
الـمــدخــل األه ــم لـمـعــالـجــة أوض ــاع الـمـيــزانـيــة
ً
العامة للدولة ،واجتماعيا الشرط األ ســاس
الخدمات
لتعزيز الهوية الوطنية واأل مــن المجتمعي،
ً
الصحية
وس ـيــاس ـيــا ال ـج ـســر الـ ــذي ي ـجــب أن ت ـج ـتــازه
الكويت لتتحول من دولة موظفين إلى دولة
لكنه ال يزال
ً
ً
منتجين ،مع كل ما يحمله هــذا التحول من
قرارا منفردا
ا ن ـع ـكــا ســات إ ي ـجــا ب ـيــة ع ـلــى اإلدارة وا ل ــد خ ــل
والممارسة الديموقراطية.
خارج سياق
الخطة الشاملة خطة متكاملة
إلصالح
غـيــر أن إص ــاح ه ــذا االخ ـت ــال ال ي ـكــون –
التركيبة
ب ــرأي الـغــرفــة – ب ـقــرارات مـفــاجـئــة ومـجـتــزأة،
كــا لـقــرار ر قــم  ،2020-520بــل يـكــون مــن خالل
السكانية
خطة متكاملة طويلة المدى ذات تشريعات

وإجراء ات وتدابير مواكبة وداعمة ومتدرجة،
تستند إ لــى احتياجات ا لـبــاد ،وإ لــى تعزيز
تنافسيتها االقتصادية وأمنها المجتمعي،
وعالقاتها الدولية ،وهذا تحديدا ما حاولت
الدولة أن تتبناه وتعمل على أساسه بموجب
ا لـقــا نــون ا لــذي صــدر نهاية عــام  2020بشأن
ً
"تنظيم التركيبة السكانية" ،و هــذا تحديدا
ً
أيضا ما تعمل على رسم مراحله وخطواته
َّ
اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء إلصالح
هيكل العمالة والتركيبة السكانية في البالد.

للمساومة ،بل يعالج من خالل خطة شاملة متكاملة.
ولفت إلى أنه مازال من حق الكويت ،التي استثمرت في
بناء هذه الخبرات ،أن تستمر في االستفادة منها ،وقبل
هذا كله البد من اإلشارة إلى أن الغالبية العظمى من
فرص العمل التي تأثرت بالقرار هي فرص ال تجتدب
العمالة الوطنية في الوقت الراهن على األقل ،وفيما
يلي إجابات ًالصقر على أهم التساؤالت بشأن إلغاء قرار
الستين عاما:

وهذه النظرة العلمية والشمولية ألهمية
القضية وصعوبتها وتشابك أبعادها على
اإلنتاج واالستثمار واألسعار ،هي التي دعت
"الغرفة" إلى العمل على تــدارك االنعكاسات
السلبية للقرار اإلداري رقم  2020-520أو قرار
ا لـسـتـيــن ،كـمــا جــرى ا لـتـعــارف عـلــى تسميته،
بـعــد أن درس ــت ال ـم ــذك ــرات ال ـتــي تـلـقـتـهــا من
الـعــديــد مــن االت ـح ــادات الـنــوعـيــة والـشــركــات
والمؤسسات في هــذا الصدد ،وشمل تحرك
"ال ـغ ــرف ــة" الـكـتــابــة إل ــى سـمــو رئ ـيــس مجلس
ا لــوزراء ،واالجتماع بكل ا لــوزارات والجهات
الرسمية واالقتصادية المختصة أو الكتابة
إليها.
وكرئيس للغرفة ،كان من واجبي أن أبذل
كل جهد ممكن لحمل توجهاتها وتوجيهاتها
في إطار مصلحة الكويت ،وخاصة أن القرار
لــم يأخذ حظه مــن ا لــدرا ســة ،فــي ظــل ضغوط
ً
الجائحة الصحية ،علما أن الدراسات العلمية
العالمية أثبتت أن المرحلة العمرية بين 60
ً
و 70سـنــة هــي أك ـثــر مــراحــل الـعـمــل إن ـتــاجــا،
وأن معظم من شملهم " قــرار الستين" عملوا
في الكويت سنوات طويلة ،أصقلت خاللها
خبراتهم وتطورت قدراتهم في سوق العمل
ال ـك ــوي ـت ــي ،وم ـ ـ ــازال م ــن ح ــق الـ ـك ــوي ــت ،ال ـتــي
استثمرت في بناء هذه الخبرات ،أن تستمر
في االستفادة منها ،وقبل هــذا كله ال بــد من
اإل ش ــارة إ لــى أن الغالبية العظمى مــن فرص
ال ـع ـم ــل الـ ـت ــي ت ــأث ــرت ب ــالـ ـق ــرار ه ــي فـ ــرص ال
تجتدب العمالة الوطنية فــي ا لــو قــت الراهن
ع ـل ــى األقـ ـ ــل ،وذلـ ـ ــك بـ ــإقـ ــرار أصـ ـح ــاب الـ ـق ــرار
أنفسهم.

تجارة اإلقامات
ومـ ــن ال ــا ف ــت ل ـل ـن ـظــر ه ـن ــا أن ال ـ ـقـ ــرار رق ــم
 2020/520صـ ــدر ف ــي و قـ ــت ك ــا ن ــت ا ل ـكــو يــت

• «الغرفة» تنظر إلى قضية إصالح هيكل العمالة والتركيبة السكانية كقضية وطنية مثلثة
األبعاد فهي المدخل األهم إلصالح أوضاع الميزانية العامة والشرط األساس لتعزيز
الهوية الوطنية والجسر الذي تنتقل عليه الكويت لتكون دولة منتجين
• إصالح هيكل العمالة والتركيبة السكانية ال يكون بقرارات مجتزأة وغير مدروسة بل عبر
خطة متكاملة طويلة المدى تستند إلى احتياجات البالد ونموذجها التنموي
• من حق الكويت التي استثمرت في هذه الخبرات أن تستمر في االستفادة منها خاصة
ً
أن الدراسات العالمية أثبتت أن المرحلة العمرية األكثر إنتاجا هي من  60إلى  70سنة

محمد جاسم الصقر

استثناء حملة
الجنسية
الفلسطينية
توجه كريم
َّ
ومقدر ويجب
أن يشمل حملة
جنسيات عربية
أخرى تعيش
ً
بالدهم ظروفا
قاسية

كـلـهــا تـتــا بــع بكثير مــن ا ل ـحــزن وا لـغـضــب ما
كـشـفــت عـنــه الـجــائـحــة الـصـحـيــة مــن حـقــائــق
صادمة عن تكلفة وتداعيات تجارة اإلقامات
واستغالل العمالة الوافدة الهامشية ،وكانت
الكويت كلها تطالب بالكشف عن المؤسسات
والـ ـش ــرك ــات واألف ـ ـ ــراد ال ـم ـتــورط ـيــن ف ــي هــذه
الظاهرة اآلثمة.
ً
وبـ ــدال م ــن أن تــركــز ك ــل ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة
وال ـم ـخ ـت ـصــة ج ـه ــوده ــا ع ـل ــى م ـكــاف ـحــة ه ــذه
الـ ـظ ــاه ــرة ،اخـ ـت ــارت ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـقــوى
ال ـع ــام ـل ــة أن ت ـب ــدأ خ ـط ــوات ـه ــا "اإلص ــاحـ ـي ــة"
بــالـعـمــالــة الـقــانــونـيــة ذات ال ـخ ـبــرة الـطــويـلــة
في سوق العمل الكويتي .وعلى كل حال إن
اخ ـت ــاف االج ـت ـه ــادات ف ــي ق ـضــايــا اإلص ــاح
ً
والتنمية أ مــر طبيعي و قــد يـكــون ضــرور يــا .
المهم أن يكون اال حـتـكــام فــي هــذا االختالف
ل ـل ـم ـص ـل ـحــة ال ـع ــام ــة وعـ ـل ــى أس ـ ــس ال ــدراس ــة
والحوار والمشاركة.
ويبقى لي في هذه اإلجابة ما كان يجب أن
أستهل به إجابتي ،وهو أن أتقدم باسم غرفة
ً
تجارة وصناعة الكويت ،وباسمي شخصيا،
بالثناء والتقدير إلى سمو ولي العهد الشيخ
م ـش ـعــل األحـ ـم ــد ،الـ ــذي ك ــان اله ـت ـمــامــه بـهــذا
الموضوع ومتابعته له أكبر األ ثــر وأطيبه،
وخــاصــة أن ه ــذا االه ـت ـمــام انـبـثــق عــن إلـمــام
كــامــل وت ـف ـهــم عـمـيــق ل ـكــل أب ـع ــاد ال ـمــوضــوع
االقتصادية والوطنية واإلنسانية.

القرار ورأي الغرفة
• فــي اال جـتـمــاع ا لــذي عـقــده مجلس إدارة
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة الـخـمـيــس
الماضي ،أ قــر المجلس إلغاء " قــرار الستين"
ً
ا عـتـمــادا على رأي "الفتوى وا لـتـشــر يــع" ،كما
ً
ذك ــرت ــم ،وأقـ ــر – بــأغـلـبـيــة األصـ ـ ــوات – قـ ــرارا
ً
ج ــدي ــدا ي ـس ـمــح ب ـت ـجــديــد أذون ـ ــات
الـ ـعـ ـم ــل ل ـ ـلـ ــوافـ ــديـ ــن ،ال ــذي ــن
بلغوا سن الستين وما
فــوق وال يحملون إال
شـ ـ ـه ـ ــادة الـ ـث ــان ــوي ــة
ا لـ ـع ــا م ــة فـ ـم ــا دون،
ش ــري ـط ــة دف ـ ــع رس ــم
سـ ـ ـن ـ ــوي يـ ـبـ ـل ــغ 500
ديـ ـن ــار ،وش ــري ـط ــة أن
يـكــون لديهم تأمين
صـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــل
و خ ــاص ،هــل يتفق
ال ـق ــرار الـجــديــد مع
نظرة غرفة تجارة
وصـنــاعــة الـكــويــت
لهذه القضية؟
 ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ــذ االـ ـص ــدد ،ي ـجــب أن
ن ـتــذ كــر أن ا ل ـق ــرار
رقم  2020-520في

صيغته األو ل ــى كــان يحظر تـجــد يــد أذو ن ــات
عـمــل مــن يشملهم بشكل مـطـلــق ،أي أن على
كل عامل وافد بلغ الستين من العمر فأكثر،
وال يحمل إال شهادة ا لــدرا ســة الثانوية فما
دون ،أن يـ ـغ ــادر ا ل ـك ــو ي ــت ،ث ــم جـ ــرى تـعــد يــل
القرار ليسمح بتجديد إذن العمل مقابل رسم
سنوي يبلغ  2000دينار ،أي أن التعديل في
ً
حـقـيـقـتــه ك ــان تــأك ـيــدا ل ـل ـقــرار األص ـل ــي ولـكــن
بصيغة أ خ ــرى ،ألن ا لـغــا لـبـيــة ا لـعـظـمــى ممن
ي ـش ـم ـل ـهــم ال ـ ـقـ ــرار هـ ــم مـ ــن أص ـ ـحـ ــاب األج ـ ــور
المتواضعة الذين لن يستطيعوا سداد الرسم
ً
ا ل ـم ـط ـلــوب ( 2000د.ك س ـن ــو ي ــا ) .أ م ــا ا ل ـق ــرار
الـجــديــد ،فــإنــه مــن الـنــاحـيــة الـمــالـيــة ال يعدو
ً
كونه تخفيضا لهذا الرسم إلى قرابة النصف،
لكنه يتميز بأنه يخفض الضغط عن منظومة
الخدمات الصحية في البالد بنسبة بسيطة
ً
جدا ال تتجاوز  2في المئة.
إن "الغرفة" ال تطرح نظرة خاصة بها في
هذه القضية بالذات ،ما تطرحه "الغرفة" هو
نفس ما تقول به الدراسات العلمية المحلية
والــدول ـيــة ،بــأن االخ ـتــال الـخـطـيــر فــي هيكل
الـعـمــالــة والـتــركـيـبــة الـسـكــانـيــة فــي ال ـبــاد ال
ي ـعــالــج بـ ـق ــرارات م ـن ـفــردة وم ـفــاج ـئــة وقــابـلــة
للمساومة ،بل يعالج من خالل خطة شاملة
متكاملة ،كما سبق أن ذكرت ،والقرار الجديد
ً
 مثل سابقه  -يقع خارج هذا السياق تماما.إن م ـع ــا ل ـج ــة ه ـي ـكــل ا ل ـع ـم ــا ل ــة وا ل ـتــر ك ـي ـبــة
السكانية ال يمكن أن تقوم على االجتهادات
مهما أخلصت ،وعلى محاولة التوفيق بين
اآلراء المختلفة مهما تـقــار بــت أو تـبــا عــدت،
بل البد أن تنطلق من دراسات معمقة تأخذ
ب ـع ـي ــن االعـ ـتـ ـب ــار ك ــل ال ـت ـش ــاب ـك ــات ،وت ــرص ــد
التداعيات المتوقعة على مختلف القطاعات،
والـتـكـلـفــة االق ـت ـصــاديــة وان ـع ـكــاســات ـهــا على
مستويات األسعار وتكاليف المعيشة ،كما أن
معالجة الخلل في هيكل العمالة والتركيبة
السكانية جزء أصيل من استراتيجية التنمية
واإلصالح يتأثر بها ويؤثر فيها ،وال يمكن
أن يفصل عنها.

لفتة إنسانية
ون ـحــن ف ــي "ال ـغ ــرف ــة" ن ـت ـســاء ل :ل ـم ــاذا هــذا
االستعجال في هــذه الجزئية بــا لــذات؟ وأين
العدالة في استثناء الوافدين العاملين في
ا لــدو لــة؟ وإذا كــان ا سـتـثـنــاء حملة الجنسية
الفلسطينية لفتة إنسانية مستحقة وواجبة
ا لـتـقــد يــر ،ف ـمــاذا عــن حـمـلــة جـنـسـيــات عربية
ً
أ خــرى تعيش بالدهم ظــرو فــا قاسية تفرض
ً
ً
استثناء هم أيضا ؟ علما أن األصل والسائد
في التعامل مع من تقدموا في السن هو أن
ً
يحصلوا على مزايا جديدة تقديرا لخدماتهم
الطويلة ،أما قرار مجلس إدارة الهيئة العامة
للقوى العاملة فهو يسير بعكس هذا التيار
ً
العادل واإلنساني ،إذ يفرض عليهم رسوما ال
تفرض على من هم أقل خدمة وخبرة وأعلى
ً
منهم أجرا .
من هذه الحقائق كلها ،يحدوني أمل كبير
أن تكون للقيادة السياسية كلمة فصل في
هذا القرار ،تعيد األمور إلى مسارها العلمي
الموضوعي في ضوء مصلحة الكويت ،وفي
ضوء اعتبارات العدالة واإلنسانية.

يحدوني أمل كبير أن
تكون للقيادة السياسية
كلمة فصل في هذا
الموضوع تعيد األمور
إلى مسارها العلمي في
ضوء مصلحة الكويت
وقيم العدالة واإلنسانية
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اقتصاد

ّ
تحذر من ممارستهم أنشطة أوراق مالية على مواقع إلكترونية
عيسى عبدالسالم

غرامة ال تقل
عن  5آالف دينار
ً
وال تتجاوز  50ألفا
على المخالفين

اس ـت ـج ــاب ــة وت ـف ــاع ــا م ــع مــا
أشـ ـ ـ ــارت الـ ـي ــه «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» فــي
عـ ــددهـ ــا ال ـ ـصـ ــادر بـ ـت ــاري ــخ 17
أكـتــوبــر الـمــاضــي تـحــت عـنــوان
«فوضى إفصاحات وتوصيات
تحت نظر هيئة األسواق» ،حيث
أكدت «الجريدة» ضرورة تطبيق
الـمــادة  126مــن الـقــانــون رقــم 7
لسنة  2010على الجهات التي
تمارس أنشطة أوراق مالية دون
الحصول على رخصة من هيئة

أسـ ــواق ال ـم ــال ،أطـلـقــت الهيئة،
أمس ،عبر موقعها اإللكتروني
ص ـف ـحــة م ـخ ـص ـصــة ل ـل ـشــركــات
وأي جهات غير مرخصة تحت
مسمى «المواقع غير المرخص
ل ـهــا ب ـم ــزاول ــة أن ـش ـطــة األوراق
المالية في دولة الكويت».
ويأتي إطــاق هــذه الصفحة
اسـ ـتـ ـكـ ـم ــاال لـ ـ ـل ـ ــدور الـ ـت ــوع ــوي
والرقابي الذي تمارسه الهيئة
في توعية جمهور المتعاملين

الشركات والجهات والمواقع غير المرخص لها بمزاولة أنشطة األوراق المالية
االسم
شركة رايز لالستشارات
االقتصادية والمالية
أحمد جاسم القمر
عبدالعزيز الحبيل
بو بدر
أحمد المسفر
FxHighway
ALI
بدر الدرزي
محمد العنزي
المصدر :هيئة أسواق المال

الحساب اإللكتروني

الموقع

https://www.instagram.com/themoneyexp

إنستغرام

https://twitter.com/aalgumar
https://twitter.com/azizalhubail1
https://twitter.com/bo_bader2011
https://twitter.com/ahmed962004
https://twitter.com/fxhighwaycom
_https://twitter.com/Ali_alajmi
https://twitter.com/30Bss
https://twitter.com/grade2009

تويتر
تويتر
تويتر
تويتر
تويتر
تويتر
تويتر
تويتر

بنشاط األوراق المالية بالمنافع
والمخاطر في االستثمار بهذا
النشاط ،والذي يتضمن إتاحة
البيانات والمعلومات المتعلقة
بــال ـمــواقــع غ ـيــر ال ـمــرخــص لها
بمزاولة نشاط األوراق المالية
ال ـم ـن ـظ ـمــة فـ ــي دولـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ت ــوفـ ـي ــر ح ـم ــاي ــة
للمتعاملين في نشاط األوراق
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،وض ـ ـم ـ ــان االل ـ ـت ـ ــزام
بالقوانين واللوائح ذات العالقة
بهذا بالنشاط.
وت ـ ـت ـ ـيـ ــح الـ ـصـ ـفـ ـح ــة ق ــائ ـم ــة
ب ــالـ ـش ــرك ــات وأي جـ ـه ــات غـيــر
مرخص لها من الهيئة بمزاولة
أنشطة األوراق المالية والتي
ي ـت ــم ال ـت ـح ــدي ــث ع ـل ـي ـهــا بـصـفــة
دوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،مـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ــوجـ ـ ــب ع ـل ــى
المستثمر ضرورة الرجوع إليها
قبل اتـخــاذ ق ــراره االستثماري
واسـتـثـمــار أمــوالــه ل ــدى الغير،
إلـ ــى ج ــان ــب ال ـت ـح ــوط وال ـتــأكــد
ب ـش ـكــل مـسـتـمــر م ــن تــراخ ـيــص
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات حـ ـ ـي ـ ــث ال ت ـش ـم ــل
القائمة كل الشركات والجهات
غـ ـي ــر ال ـ ـمـ ــرخ ـ ـصـ ــة ،عـ ـلـ ـم ــا ب ــأن
الهيئة تتخذ جميع اإلجــراء ات
القانونية حـيــال تلك الجهات،
تنفيذا لما نصت عليه المادة

 126القانون رقم  7لسنة 2010
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط األوراق المالية
وتعديالته ،حيث قررت ما يلي:
«ي ـعــاقــب ب ـغــرامــة ال تـقــل عن
 5آالف دي ـنــار وال تـتـجــاوز 50
ألف دينار كل من زاول نشاطا
أو مهنة ّ
معينة دون الحصول
على التراخيص من الهيئة ،وفقا
ألحكام هذا القانون».
ول ـف ـت ــت ال ـه ـي ـئ ــة ال ـ ــى أن ـ ــه ال
ي ـ ـحـ ــول ذل ـ ـ ــك دون الـ ـمـ ـس ــاء ل ــة
الـتــأديـبـيــة وتــوقـيــع الـعـقــوبــات
ال ـت ــي ي ــراه ــا م ـج ـلــس ال ـتــأديــب
ً
مناسبة ،علما بأنه يجوز لمن
ورد اسمه في القائمة مراجعة
الـهـيـئــة وال ـت ـع ـهــد ب ـع ــدم ت ـكــرار
الـفـعــل الـمـخــالــف والـتــوقــف عن
ارتكابه ،وذلك حتى تقوم الهيئة
بدراسة رفع اسمه من القائمة.
تجدر اإلشارة إلى أن متصفح
ال ـم ــوق ــع يـمـكـنــه ال ــوص ــول الــى
صفحة المواقع والجهات غير
الـمــرخـصــة ،عـبــر ال ــدخ ــول على
الموقع الرسمي للهيئة.

قائمة خاصة
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ق ــائـ ـم ــة

َ
مكاسب لمؤشري السوق العام واألول وتراجع الرئيسي
السيولة  102.9مليون دينار وأرباح القيادية أنقذت السوق من خسارة واضحة
●

علي العنزي

س ـج ـلــت مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت الرئيسية تباينا ،أمس،
في أولى جلسات هذا األسبوع،
وأقفل مؤشر السوق العام على
ارت ـف ــاع جـيــد بـنـسـبــة  0.24في
ا لـمـئــة ،أي  16.97نقطة ،ليقفل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  7218.9نـقـطــة،
بسيولة كبيرة ومستقرة عند
 102.9مـلـيــون د ي ـن ــار للجلسة
الثالثة على التوالي.
وتم تداول  737.6مليون سهم
عبر  22917صفقة ،وتحرك 151
سهما ربح منها  67وخسر ،69
بينما استقر البقية دون ّ
تغير،
وكان السوق مدعوما بتداوالت
البنك الوطني بعد خبر زيــادة
رأسماله الى مليار دينار ،ليقفز
بـنـسـبــة  1.4فــي ال ـم ـئــة ،ويــدعــم
مؤشر الـســوق األول الــذي ربح
نـصــف نـقـطــة مـئــويــة هــي 39.4
نـ ـقـ ـط ــة ،ل ـي ـق ـف ــل عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
 7795.08نقطة ،بسيولة جيدة،
لكنها مستمرة أقــل من سيولة
ال ـس ــوق الــرئـيـســي بـلـغــت أمــس
 44.5م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ت ــداول ــت
 113.8مليون سـهــم ،نـفــذت من
خ ــال  5016صـفـقــة ،ورب ــح 17
سـهـمــا بـيـنـمــا ت ــراج ــع  7أسـهــم
واستقر سهم واحد فقط.
فــي الـمـقــابــل ت ـعـ ّـرض مؤشر

ال ـســوق الــرئـيـســي للضغط من
مجموعة من األسهم الصغيرة،
وفـ ــي مـقــدمـتـهــا س ـهــم ج ــي إف
إت ــش األك ـث ــر ت ـ ــداوال وس ـيــولــة،
ليتراجع مؤشر السوق الرئيسي
بنسبة  0.56في المئة هي 34.5
نـ ـقـ ـط ــة ،ل ـي ـق ـف ــل عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
 6113.64نقطة بسيولة بلغت
 58.4م ـل ـيــون ديـ ـن ــار مـسـتـمــرة
في تحقيق مستويات قياسية
تداولت  623.8مليون سهم عبر
 17901صفقة وربــح  50سهما
مقابل تراجع  60واستقرار 14
دون تغير.

ســو فــت ،بينما تراجعت أسهم
أجيليتي والدولي ،ليقفل مؤشر
السوق األول على ارتفاع كبير،
في المقابل وبعد بداية خضراء
تراجعت مجموعة مــن األسهم
الصغيرة بقيادة نجم تعامالت
الشهر سهم جي إف إتش ،الذي
حقق  30فــي المئة خــال شهر
فقط ،ويخسر  6في المئة أمس،
وسـ ـ ــط ع ـم ـل ـي ــات جـ ـن ــي أربـ ـ ــاح
منطقية ب ـتــداوالت كبيرة جدا
اقتربت من  175.3مليون سهم
بقيمة  17.3مليون دينار ،أي أنه

•

نمو المعروض وانخفاض الصفقات والبيعات السريعة أبزر الدالئل
سند الشمري

قال نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار ،عماد
حيدر ،إن هناك ارتفاعا كبيرا من المعروض
مــن ال ـع ـقــارات السكنية فــي مـكــاتــب الــوســاطــة
الـعـقــاريــة ،يقابلة ت ــردد مــن المشترين ،وذلــك
بعد ارتفاعات األسعار القياسية التي شهدها
هذا القطاع.
وأك ــد ح ـيــدر أن ارت ـف ــاع ال ـم ـعــروض يوحي
تصحيحا قــادمــا ألسـعــار الـعـقــارات السكنية
خالل الفترة المقبلة ،كما أنه يالحظ من بيانات
إدارة التسجيل الـعـقــاري فــي وزارة الـعــدل أن
هناك انخفاضا في عدد الصفقات التي تمت
خــال شهري اغسطس وسبتمبر ،وهــذا يعد
مؤشرا آخر على قدوم التصحيح خالل الفترات
القادمة.
وبـيــن أن هـنــاك مــؤشــرا ثــالـثــا يـنــذر بـقــدوم
تصحيح ،هو البيعات السريعة ،والتي تهدف
الـ ــى ال ـت ـخ ـلــص م ــن الـ ـعـ ـق ــارات ب ــأق ــل األربـ ـ ــاح
الممكنة ،و تـخــص بالتحديد منطقة صباح
األحمد البحرية ،حيث قام المضاربون بشراء
عقارات ومن ثم عرضها بأسعار مرتفعة ،ولم
ّ
يتم بيعها ،مما تطلب منهم تخفيض األسعار
والتوجه نحو ما يسمى بالبيعة السريعة.
وأشــار الــى أن العام الحالي كــان استثائيا
ل ـل ـق ـط ــاع ال ـس ـك ـن ــي ،ح ـي ــث شـ ـه ــدت األسـ ـع ــار
ارتفاعات تعد غير صحية وغير متوقعة ،وذلك
ّ
ألسباب عديدة ،منها االختالالت التي خلفتها
جائحة كــورونــا ،ووج ــود سيولة عالية لدى
المواطنين ،إضافة إلى وجود تشريعات تمنح
القطاع السكني أفضلية على بقية القطاعات
األخـ ــرى ،مـمــا ّ
وج ــه الـعــديــد مــن المستثمرين
نحو هذا القطاع.
ّ
وبين أنه ال يمكن استمرار أسعار العقارات
ف ــي ال ـن ـمــو بـنـفــس ال ــوت ـي ــرة ال ـحــال ـيــة ،خــاصــة
مع وصولها إلــى أرقــام خيالية ،وفاقت قدرة

عماد حيدر
المواطنين على الشراء ،الفتا الى أن االرتفاع
الصحي السنوي من المفترض أال يتجاوز ما
نسبته  6في المئة في أحسن األح ــوال ،ولكن
خــال الـعــام الماضي واألع ــوام األخ ــرى كانت
بعض المناطق تشهد ارتفاعات قياسية بنسبة
تصل الى  25في المئة خالل اقل من عام.
وشدد على أنه يجب على الجهات المعنية
تدارك األمر ،عن طريق وضع ضوابط ّ
معينة،
تحمي الـقـطــاع السكني مــن االرت ـفــاعــات غير
ال ـم ـبــررة ،ووض ــع ضــوابــط للقيم اإلي ـجــاريــة،
التي أصبحت تستقطع جزءا كبيرا من رواتب
المواطنين.
وأض ـ ـ ــاف حـ ـي ــدر أن ـ ــه م ــع ت ــراك ــم ال ـط ـل ـبــات
اإلسكانية أصبح من الصعب على الحكومة
حل األزمة اإلسكانية بمفردها ،إذ بات عليها
االس ـت ـعــانــة بـ ـق ــدرات ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ،ال ــذي
سيساهم بشكل كبير في حل األزمة وتخفيض
األسعار ،والتي ستنعكس إيجابا على الدولة
بشكل عام.

استحوذ على  17في المئة من
سيولة السوق اإلجمالية.
وربحت أسهم البيت ومينا
وأع ـ ـيـ ــان ب ـع ــد إعـ ـ ــان أرب ــاح ــه،
بـيـنـمــا خ ـس ــرت ع ــرب ــي قــابـضــة
ووطنية عقارية واألولى وأرزان
وعـقــار ،مما شكل ضغطا على
مــؤشــر الرئيسي ورئيسي ،50
ليسجال خ ـســارة واض ـحــة هي
األول ـ ـ ــى خـ ــال اك ـث ــر م ــن ش ـهــر،
وبعمليات جني أرباح منطقية
وصحية جدا للسوق.
خليجيا ،كسا اللون األخضر

مـ ـ ـعـ ـ ـظ ـ ــم مـ ـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ـ ــرات أس ـ ـ ـ ـ ــواق
ال ـم ــال بـ ــدول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي ،ولـ ــم ي ـتــأخــر منها
سـ ـ ـ ــوى م ـ ــؤش ـ ــر سـ ـ ـ ــوق ع ـ ـمـ ــان،
وكــانــت ال ـق ـيــادة لـمــؤشــر ســوق
«ت ــاس ــي» ال ــذي رب ــح نـسـبــة 0.7
في المئة ،وكانت أربــاح البقية
متفاوتة ،وأقفلت أسعار النفط
ح ـ ـ ــول مـ ـسـ ـت ــوى  82.3دوالرا
ل ـم ــزي ــج ب ــرن ــت م ـن ـت ـصــف ي ــوم
الجمعة ،حيث كان يوم الجمعة
عـ ـطـ ـل ــة رس ـ ـم ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي أس ـ ـ ـ ــواق
الواليات المتحدة األميركية.

مراجعة الهيئة
والتعهد بعدم
التكرار شرط رفع
االسم من القائمة

أخبار الشركات
«ب بك تأمين» تربح  2.6مليون دينار
ربحت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين
 2.6م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،ب ــواق ــع  17ف ـل ـســا خ ــال
الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2021مقابل

تحقيقها ارباحا بقيمة  2.5مليون ،بما يعادل
 18فـلـســا لـلـسـهــم ف ــي نـفــس ال ـف ـتــرة م ــن الـعــام
الماضي.

«وربة» :موافقة نهائية
من «المركزي» إلصدار صكوك

«أعيان» تحقق
 5.61ماليين دينار

حصل «وربــة» على موافقة نهائية من بنك
الـكــويــت ال ـمــركــزي بــإصــدار صـكــوك الشريحة
األولى اإلضافية لرأس المال بحد أقصى 250
مليون دوالر.
وقال البنك إن المعلومة الجوهرية السابقة ال
يوجد لها تأثير على المركز المالي له.

حققت شــركــة أعـيــان لــاجــارة واالستثمار
ارباحا قدرها  5.61ماليين دينار ،بواقع 7.9
فلوس للسهم خــال الفترة المنتهية فــي 30
سبتمبر  ،2021مقابل تحقيقها خسائر بقيمة
 4ماليين ،بما يعادل  5فلوس للسهم في نفس
الفترة من العام المنصرم.

أع ـل ـنــت ب ــورص ــة ال ـكــويــت أن ــه ستتم
إعــادة الـتــداول فــي أسهم شركة البريق
القابضة (بريق) ،اعتبارا من اليوم ،بناء
على قرار هيئة أسواق المال.

حيدر لـ ةديرجلا  :مؤشرات عن تصحيح
قادم ألسعار العقارات السكنية
●

خ ــاص ــة بــال ـشــركــات وال ـج ـهــات
غير الـمــرخــص لها مــن الهيئة
بمزاولة أنشطة األوراق المالية،
مشيرة الى أن هذه المواقع غير
مرخص لها بممارسة أنشطة
األوراق المالية في الكويت ،وأن
ه ــذه ال ـقــائ ـمــة ال ت ـح ـتــوي على
جميع الشركات غير المرخصة،

وأن عـلــى المستثمر ا لـتـحــوط
والـتــأكــد قـبــل اسـتـثـمــار أمــوالــه
ل ــدى ال ـغ ـي ــر ،وال ــرج ــوع بشكل
مستمر إلــى قائمة األشخاص
المرخص لهم المنشورة على
موقع الهيئة ،وستتخذ الهيئة
اإلجراءات القانونية حيال تلك
الجهات.

«بريق» تعود اليوم بالبورصة

السوق األول يتفوق ...وجني
أرباح بـ «الرئيسي»
اس ـت ـم ــر ال ـت ـس ــاب ــق وتـ ـب ــادل
األدوار بين مكونات السوقين
األول والرئيسي ،وأنقذ السوق
األول خ ـ ـ ـ ـ ــال ج ـ ـل ـ ـسـ ــة أ م ـ ــس
م ــؤش ــرات ال ـس ــوق م ــن تحقيق
خـ ـس ــارة واض ـ ـحـ ــة ،وذلـ ـ ــك بـعــد
ّ
إعــان البنك الوطني نيته رفع
رأسـ ـم ــال ــه ال ـ ــى م ـل ـي ــار ديـ ـن ــار،
ليقفز سهم «الوطني» مبكرا الى
مستوى الدينار ،ويستمر حتى
نهاية الجلسة.
ك ـ ـمـ ــا ربـ ـ ـح ـ ــت أسـ ـ ـه ـ ــم ب ـي ـتــك
وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــج وأه ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي م ـت ـح ــد
وص ـ ـن ـ ــاع ـ ــات ورب ـ ـ ـ ــة وهـ ـي ــوم ــن

صورة عن خ
تحت عنوان بر «الجريدة» في عدد
ها
ال
صا
در
بت
ار
يخ
«فوضى إفصاحات وتوصيات تحت ن  17أكتوبر الماضي
ظر هيئة األسواق»

«قيوين أ» تسجل
 3.46ماليين دينار
سجلت شركة أم القيوين لالستثمارات
العامة ارباحا قدرها  3.46ماليين دينار،
بــواقــع  9.53فلوس للسهم خــال الفترة
المنتهية في  30سبتمبر  ،2021مقابل
تحقيقها أرباحا بقيمة  680.3الف دينار،
بـمــا ي ـعــادل  1.8فـلــس لـلـسـهــم فــي نفس
الفترة من العام الماضي.

«استثمارات» تربح  22.35مليون دينار
حققت شركة االستثمارات الوطنية أرباحا قدرها
 22.35مليون دينار ،بواقع  28.07فلسا للسهم خالل
الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2021مقابل تحقيقها
خسائر قــدرهــا  7.89مــايـيــن ،بما يـعــادل  9.9فلوس
للسهم في نفس الفترة من .2020

 2.1مليون دينار أرباح «مدينة األعمال»
قــالــت شــركــة مدينة األع ـمــال الكويتية أنـهــا حققت
ارباحا بقيمة  2.11مليون دينار ،بواقع  2.11مليون
دي ـنــار ،بـمــا ي ـعــادل  3.44فـلــوس للسهم خ ــال الفترة
المنتهية في  30سبتمبر  ،2021مقابل تحقيقها ارباحا
بقيمة  633.2ألفا ،بمقدار  1.01فلس للسهم في نفس
الفترة من العام الماضي.

«الوطني» :نبرة «الفدرالي» المتشددة
والبيانات االقتصادية تعززان الدوالر
بـ ـع ــد اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع م ـج ـل ــس االح ـت ـي ــاط ــي
الفدرالي األميركي ،الذي بدأ يوم األربعاء
الماضي ،واستمر على مدى يومين ،أعلن
المسؤولون عن تقليص البرنامج الضخم
لـشــراء الـسـنــدات بقيمة  120مليار دوالر
بداية من الشهر الحالي.
ويتضمن القرار خفض برنامج التحفيز
ً
بمقدار  15مليار دوالر شهريا ،مع اإلبقاء
على أسعار الفائدة دون تغيير.
وسـتـبــدأ عملية الـتـنــاقــص الـتــدريـجــي
في منتصف شهر نوفمبر الـجــاري ،ومن
المرجح أن تنتهي في يونيو  .2022إال انه
تجدر اإلشارة إلى تغيير النبرة المتعلقة
ب ــال ـت ـض ـخ ــم ،ح ـي ــث اعـ ـت ــرف االح ـت ـيــاطــي
الفدرالي بأن ارتفاع األسعار قد يستمر.
وحسب تقرير أسواق النقد األسبوعي
الـصــادر عن بنك الكويت الوطني ،اليــزال
ً
االح ـت ـيــاطــي ال ـف ــدرال ــي مـحـتـفـظــا بنبرته
ال ـم ـت ـش ــددة والـ ـت ــي ت ـخ ـت ـلــف ع ــن ال ـن ـبــرة
الخاصة ببنك إنكلترا ،والبنك المركزي
ً
ً
األوروبــي ،وكالهما تبنى نهجا تيسيريا
في اجتماعاتهما األخيرة.
وأدى تزايد الطلب االستهالكي بالتزامن
مع اضطرابات سلسلة التوريد إلى ارتفاع
األسعار في العديد من القطاعات األميركية
ً
ل ـف ـتــرة أطـ ــول م ـمــا ك ــان م ـتــوق ـعــا م ــن قبل
محافظي البنوك المركزية .وفيما يتعلق
بالتضخم ،أصر باول على أن االحتياطي
الفدرالي اليزال يتوقع أن تكون ارتفاعات
األسعار األخيرة «مؤقتة» ،بينما أضاف أنه
«كــان من الصعب التنبؤ باستمرار قيود
العرض أو آثارها على التضخم».
ً
وبلغ معدل التضخم السنوي مؤخرا
أعـلــى مـسـتــويــاتــه المسجلة فــي  13عاما
بوصوله في سبتمبر إلــى  5.4في المئة،
بينما انخفض في المقابل معدل البطالة
إلــى  4.8فــي المئة .وفــي سبتمبر ،خفض
الفدرالي آفاق النمو االقتصادي للواليات
ال ـم ـت ـحــدة ه ــذا ال ـع ــام إل ــى  5.9ف ــي الـمـئــة

ً
مقابل  7في المئة ،وفقا لتوقعاته السابقة
الصادرة في يونيو.
ورفــع الـســوق توقعاته باقتراب موعد
رفع سعر الفائدة ،خصوصا بعد اإلعالن
الــرس ـمــي ع ــن ق ــرار االح ـت ـيــاطــي ال ـفــدرالــي
تقليص سياسته التيسيرية ،حيث ارتفعت
احتماالت رفــع أسعار الفائدة في يونيو
 2022إلى  68في المئة وإلى  93في المئة
ف ــي شـهــر يــول ـيــو .كـمــا ق ــام ال ـس ــوق أيضا
بتسعير رفع الفائدة مرة أخرى في ديسمبر
 2022بنسبة  +100في المئة .إال أنه على
الرغم من ذلك ،أثبت القرار األخير الصادر
توقعات األس ــواق،
عــن بنك إنكلترا خطأ
ً
وسنناقش ذلك بالتفصيل الحقا في سياق
هذا التقرير.
وبالنسبة لـســوق الـعـمــل ،أظـهــر تقرير
الــوظــائــف الـ ــذي تـتــرقـبــه األسـ ـ ــواق زي ــادة
قوية في معدالت التوظيف بفضل تزايد
وظائف القطاع الخاص ،التي أضافت 604
آالف وظيفة ،بينما أضافت الوظائف غير
الزراعية  531ألف وظيفة في أكتوبر.
وتـ ـف ــوق ك ــا الــرق ـم ـيــن ع ـلــى ال ـب ـيــانــات
السابقة وتوقعات السوق وسط استعداد
ً
الواليات المتحدة لموسم العطالت قريبا.
وانـ ـخـ ـف ــض مـ ـع ــدل ال ـب ـط ــال ــة مـ ــن  4.8فــي
المئة إلى  4.6في المئة ،بينما ظل معدل
ً
الـمـشــاركــة فــي الـقــوى العاملة ثــابـتــا عند
مستوى  61.6في المئة.

استجابة األسواق
ً
ً
اكتسب الدوالر زخما قويا هذا األسبوع
بعد قيام بنك إنكلترا بخطوة غير متوقعة
باإلبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير،
وح ـصــل الـ ـ ــدوالر عـلــى ال ـمــزيــد م ــن الــدعــم
بفضل تقرير الوظائف القوي الذي صدر
في وقت الحق يوم الجمعة .وافتتح مؤشر
الـ ــدوالر تـ ــداوالت األس ـبــوع عـنــد مستوى
 ،94.136ووص ـ ــل إلـ ــى أع ـل ــى مـسـتــويــاتــه

المسجلة فــي  3أســابـيــع البالغة 94.544
بعد صدور تقرير الوظائف غير الزراعية.
في الواليات المتحدة ،ذكر معهد إدارة
ال ـتــوريــد ي ــوم االث ـن ـيــن أن ق ـ ــراءة مــؤشــره
لنشاط قطاع المصانع الوطنية تراجعت
إلى  60.8الشهر الماضي مقابل  61.1نقطة
ً
في سبتمبر ،علما بأن القراءة فوق مستوى
 50تشير إلى نمو قطاع التصنيع ،والذي
يمثل  12في المئة من االقتصاد األميركي.
وك ــان ــت وتـ ـي ــرة ن ـش ــاط ال ـت ـص ـن ـيــع في
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ق ــد شـ ـه ــدت تـبــاطــؤ
فــي أكـتــوبــر ،إذ انخفض مــؤشــر الطلبات
الجديدة ألدنــى مستوياته على مــدار 16
ً
شهرا ،وواصلت المصانع مواجهة تحديات
تأخير تسلم المواد الخام.
أم ـ ـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد مـ ـ ــؤشـ ـ ــر مـ ــديـ ــري
المشتريات لقطاع الخدمات في الواليات
ً
المتحدة فقد بلغت قراءته  66.7متجاوزا
بــذلــك تــوقـعــات ال ـســوق ال ـتــي اشـ ــارت إلــى
وصــولــه إلــى  61.9فـقــط .وواص ــل النشاط
االق ـت ـصــادي لـقـطــاع ال ـخــدمــات الـنـمــو في
أكتوبر للشهر السابع عشر على التوالي.
كما سجل معدل نمو قياسي للمرة الرابعة
في عام .2021

اجتماع بنك إنكلترا
قامت األسواق المالية بتسعير رفع سعر
الفائدة بالكامل من قبل بنك إنكلترا قبل
اجتماع السياسة الذي انعقد يوم الخميس
الماضي .لكن القرار الصادم باإلبقاء على
سعر الفائدة القياسي دون تغيير فاجأ
ال ـم ـتــداول ـيــن وت ـس ـبــب ف ــي حـ ــدوث بعض
الفوضى على مستوى الجنيه االسترليني.
وفي ذلك عبرة لكل المحللين ودرس لهم
لالبتعاد عن اإلفراط في تفسير المالحظات
الصادرة عن القادة أو صناع السياسات
ً
الـ ـج ــدد .ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،ونـ ـظ ــرا ألن
صانعي السياسات لديهم إمكانية الوصول

إلى األسواق ،فكل ما يتطلبه األمر لتهدئة
األســواق مجرد كلمات قليلة لإلشارة إلى
أنهم أخطأوا في التقدير لتجنب مثل تلك
التقلبات.
وبالعودة إلى تفاصيل االجتماع ،فقد
صوت صانعوا السياسة في بنك إنكلترا
ب ــواق ــع  2-7ل ــإب ـق ــاء ع ـلــى س ـعــر ال ـفــائــدة
ال ـق ـيــاســي ع ـنــد م ـس ـتــوى  0.1ف ــي ال ـم ـئــة.
وأع ـطــى أع ـضــاء لجنة الـسـيــاســة النقدية
األولوية للمخاوف الفورية بشأن تباطؤ
وتـيــرة النمو أكـثــر مــن االهـتـمــام بارتفاع
معدل التضخم ،والذي من المتوقع أن يصل
إلى  5في المئة العام المقبل .كما عارض
الـمـســؤولــون تسعير ال ـســوق سلسلة من
االرتـفــاعــات إلــى  1في المئة العام المقبل
وأشاروا إلى أن مثل هذا النهج المتشدد من
شأنه أن يؤدي إلى وصول معدل التضخم
إلــى مستويات أقــل بكثير مــن المستوى
المستهدف البالغ  2في المئة.
وافـتـتــح الجنيه اإلسترليني ت ــداوالت
األسبوع عند مستوى  ،1.3688وتم تداوله
بحذر قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك
إن ـك ـل ـتــرا .وان ـخ ـف ـضــت ال ـع ـم ـلــة إلـ ــى أدن ــى
ً
مستوياتها المسجلة في  4أسابيع وصوال
إلى  1.3424بعد القرار المفاجئ الذي اتخذه
أنــدرو بيلي محافظ بنك إنكلترا باإلبقاء
على أسعار الفائدة دون تغيير.
وع ـلــى أسـ ــاس أس ـبــوعــي ،فـقــد الجنيه
اإلسترليني  1.92في المئة من قيمته ،في
ظل تعزيز تقرير الوظائف القوي لالتجاه
الصعودي للدوالر.

 ...واالحتياطي األسترالي
اج ـت ـمــع ب ـنــك االح ـت ـي ــاط ــي األس ـت ــرال ــي
األس ـ ـبـ ــوع الـ ـم ــاض ــي ،وألـ ـغ ــى ال ـم ـس ـتــوى
ال ـم ـس ـت ـهــدف ل ـعــائــد الـ ـسـ ـن ــدات ،وق ـ ــال إن
ال ـع ــوام ــل ال ـم ـح ـفــزة ل ــرف ــع س ـعــر ال ـفــائــدة
ستستغرق بعض الوقت حتى تتحقق.

١٠
اقتصاد
«الوطني» يدعو إلى «عمومية» غير عادية لزيادة رأس المال
ةديرجلا
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ً
الستيعاب أي توزيع أسهم منحة محتملة مستقبال
دعــا بنك الكويت الوطني مساهميه إلى
عقد جمعية عامة غير عادية يوم الخميس
 25ال ـجــاري ،للموافقة عـلــى زي ــادة رأسـمــال
البنك المصرح به إلى مليار دينار ،وتعديل
بعض مواد عقد التأسيس والنظام األساسي.
ويـ ـه ــدف ال ـب ـن ــك م ــن زيـ ـ ـ ــادة رأس ال ـم ــال
ً
الـمـصــرح بــه مــن  750مـلـيــون دي ـنــار حــالـيــا
إلــى مـلـيــار ،فــي حــال مــوافـقــة الجمعية ،إلى
استيعاب أي توزيع أسهم منحة محتمل قد
تقرها الجمعية العمومية خــال السنوات
المقبلة.
وي ــدع ــو "ال ــوط ـن ــي" الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة
إلق ــرار الــزيــادة المقترحة مــن أجــل الوصول
ّ
مصرح به يسمح بتوزيع أسهم
إلى رأسمال
منحة محتملة قد تقرها الجمعية العمومية
ً
مستقبال ،بينما ال يخطط البنك إلى زيادة
رأس ال ـمــال الـمـصــدر وال ـمــدفــوع عــن طريق

اصدار اسهم حقوق أولوية في المدى القريب.
وقد دأبت الجمعية العامة لمساهمي بنك
الكويت الوطني خالل السنوات الماضية على
توزيع أسهم منحة بنسبة  5بالمئة (إضافة
إلى التوزيعات النقدية) ،وفي حالة االستمرار
بنفس النهج في المستقبل سيتخطى رأس
المال المصدر والمدفوع  750مليون دينار،
األم ــر ال ــذي يـحـتــاج إل ــى زيـ ــادة رأس الـمــال
ّ
المصرح به.
وال يسمح الفارق بين رأس المال المصدر
والمدفوع ورأس المال المصرح به في الوقت
الحالي بإصدار أسهم منحة في المستقبل من
المحتمل أن تقرها الجمعية العمومية بنفس
وتيرة التوزيعات السابقة.
وتحتفظ مجموعة بنك الكويت الوطني
ب ـم ـس ـت ــوي ــات رس ـم ـل ــة م ــريـ ـح ــة ،ح ـي ــث بـلــغ
م ـعــدل كـفــايــة رأس ال ـم ــال  18.1بــالـمـئــة في

ً
ً
«أهلي كابيتال» :شحرور رئيسا تنفيذيا
أعلنت شركة أهلي كابيتال
لالستثمار تعيين د .حسين
ش ـحــرور فــي منصب الرئيس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـشــركــة ،ليتمكن
مــن خــال خبرته الواسعة في
ال ـق ـط ــاع ال ـم ــال ــي م ــن االرتـ ـق ــاء
بأداء "األهلي كابيتال" ،وتعزيز
مكانتها كواحدة من الشركات
االستثمارية الرائدة في الكويت.
وق ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـب ـ ـنـ ــك األه ـ ـلـ ــي
الـ ـك ــويـ ـت ــي جـ ـ ـ ــورج ريـ ـش ــان ــي:
"إن تـعـيـيــن د .ش ـح ــرور دلـيــل
واضـ ــح عـلــى ال ـت ــزام مجموعة
البنك األهلي الكويتي بتمكين
شركة أهلي كابيتال من تزويد
عـ ـم ــائـ ـه ــا بـ ــأف ـ ـضـ ــل ف ـ ـئـ ــة مــن
الـمـنـتـجــات والـ ـخ ــدم ــات ،وفــي
مقدمتها حلول إدارة الثروات
وال ـخ ــدم ــات ال ـمــال ـيــة األخـ ــرى،
وم ـم ــا ال ش ــك ف ـي ــه أن خـبــرتــه
الــدولـيــة واإلقـلـيـمـيــة الــواسـعــة
ستضيف قيمة كبيرة للشركة
وم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ال ـ ـب ـ ـنـ ــك األه ـ ـلـ ــي
الكويتي بشكل عام".
ب ــدوره ،ذكــر رئـيــس مجلس

إدارة شركة أهلي كابيتال فوزي
الثنيان" :يعتبر هــذا التعيين
م ـك ـس ـبــا ك ـب ـي ــرا ل ـش ــرك ــة أه ـلــي
كــابـيـتــال ،وأن ــا على يقين بأن
د .شحرور سيساعد في زيادة
ع ـ ـ ــروض وم ـن ـت ـج ــات ال ـشــركــة
للمساعدة في تلبية احتياجات
العمالء في عالم دائم التغير"،
مـتــابـعــا" :الشـ ــك ف ــي أن األزم ــة
المالية العالمية األخيرة أكدت
لنا درسا مهما مفاده أن مديري
الـ ـث ــروات يـسـتـطـيـعــون الـقـيــام
ب ـ ـ ــدور رئ ـي ـس ــي فـ ــي م ـس ــاع ــدة
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن عـ ـل ــى إنـ ـش ــاء
مـحــافــظ اسـتـثـمــاريــة محصنة
لمواجهة األزمات".
تـ ـج ــدر اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن د.
شـ ـح ــرور ق ـبــل ان ـض ـمــامــه إلــى
شركة أهلي كابيتال ،عمل لدى
شركة الوطني لالستثمار لمدة
 12عــامــا ،إذ كــان آخــر منصب
ش ـغ ـلــه ه ــو ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام في
إدارة األص ــول ،كما ســاعــد في
تـطــويــر األع ـم ــال ال ـتــي قــادهــا،
والـ ـت ــي ت ــوف ــر ل ـل ـع ـمــاء حـلــوال
اس ـت ـث ـمــاريــة شــام ـلــة تتضمن

حسين شحرور

األس ـ ـهـ ــم اإلق ـل ـي ـم ـي ــة وأدوات
الـ ـ ــدخـ ـ ــل ال ـ ـثـ ــابـ ــت اإلق ـل ـي ـم ـي ــة
والصكوك الدولية ،إضافة إلى
االستثمارات العالمية المتعددة
األص ـ ـ ـ ــول ،وه ـ ــو ح ــاص ــل عـلــى
درجـ ــة ال ــدك ـت ــوراه ف ــي المالية
م ــن جــام ـعــة والي ـ ــة جــورج ـيــا،
وشهادة بكالوريوس في إدارة
األعمال ،وماجستير في إدارة
األعمال من الجامعة األميركية
في بيروت.

ً
نهاية سبتمبر  2021متجاوزا الحد األدنى
للمستويات المطلوبة.
ويـتـمـتــع "الــوط ـنــي" بــوضــع مــالــي صلب
تعكسه مـسـتــويــات رسـمـلــة قــويــة ومعايير
ج ـ ـ ــودة أص ـ ـ ــول م ــرت ـف ـع ــة وق ـ ــاع ـ ــدة ت ـمــويــل
مستقرة ،إ لــى جانب احتفاظ البنك بأعلى
ال ـت ـص ـن ـي ـف ــات االئ ـت ـم ــان ـي ــة ع ـل ــى م ـس ـتــوى
ك ــل ال ـب ـنــوك ف ــي الـمـنـطـقــة بــإج ـمــاع وك ــاالت
التصنيف االئتماني العالمية ،التي تدعمها
مكانة البنك الريادية الممتدة ألكثر من 69
ً
عاما على مستوى الكويت والمنطقة ،وفريق
عـمــل يمتلك مــن الـخـبــرات المصرفية التي
تجعله بين األفضل بالمنطقة بقيادة إدارة
تنفيذية نجحت على مدار سنوات في رسم
استراتيجيات مصرفية ناجحة ومتابعة
تنفيذها بدقة ،مما ساهم في ترسيخ مكانة
البنك اإلقليمية والدولية.

«غيتهاوس» :مشروع مشترك بـ  500مليون إسترليني
إنشاء  2500منزل عائلي في المملكة المتحدة بهدف التأجير
أع ـلــن بـنــك غـيـتـهــاوس ،ومـقــره
ل ـ ـنـ ــدن ،إط ـ ـ ــاق م ـ ـشـ ــروع مـشـتــرك
بقيمة  500مليون جنيه إسترليني
مــع TPG Real Estate Partners
لبناء  2500مـنــزل عــائـلــي ،بهدف
التأجير في ضواحي مناطق شمال
و"م ـي ــدالن ــدز" المملكة الـمـتـحــدة.
وبعد إنشاء محفظتين عقاريتين
مهمتين للتأجير ،يعد هذا أحدث
مشروع للبنك في هذا القطاع.
وقال فهد بودي ،رئيس مجلس
إدارة ومؤسس ً"غيتهاوس"" :تعد
ً
هذه الصفقة حدثا بارزا في تطور
سوق البناء للتأجير في المملكة
المتحدة ،ونقطة محورية للبنك
ل ـجــذب شــريــك اس ـت ـث ـمــاري دول ــي
مثل  ،TPGكما أن المشروع سيوفر
دف ـعــة كـبـيــرة ل ـم ـخــزون المساكن
المستأجرة في المملكة المتحدة".
الجدير بالذكر أن "غيتهاوس"
يـتـمـتــع بـخـبــرة منقطعة النظير
في سوق إسكان األســرة الواحدة،
مع سجل حافل وريادي في قطاع
البناء للتأجير منذ عام .2014

وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف بـ ـ ـ ـ ــودي "مـ ـ ـ ــن خ ــال
خبرتنا كمستشار استثماري لهذا
المشروع الجديد ،سنستفيد من
عالقاتنا مع شركات بناء المنازل
لتسخير خـبــراتـهــم فيما يتعلق
باختيار الموقع ،وإدارة المشروع،
وت ـكــويـ ًـن ال ــوح ــدة الـسـكـنـيــة .كما
لدينا أيضا ميزة استخدام شركتنا
الزميلة المتخصصة في تشغيل
ال ــوح ــدات السكنية ،بـمــا فــي ذلــك
األنظمة والبيانات الخاصة".
ومن المقرر أن يصبح المشروع
المشترك واح ـ ًـدا من أكبر مــزودي
المملكة المتحدة للمنازل المؤجرة
للعائلة واحدة.
وقــال بــول ستوكويل ،الرئيس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـ ـلـ ـش ــؤون ال ـت ـج ــاري ــة
فــي الـبـنــك" :يسعدنا أن نـكــون قد
ً
ً
مؤسسيا ذا خبرة
وجدنا شريكا
في  TPGفي الوقت الذي نطلق فيه
مبادرة االستثمار الرئيسية الثالثة
فــي مـجــال اإلي ـج ــار .سيشهد هذا
المشروع المشترك توظيف رأسمال
كبير لبناء وتطوير الجيل التالي

فهد بودي

من المساكن المبنية لإليجار ،مع
التركيز على منازل عائلية عالية
الجودة في مواقع الضواحي".
وحصل المشروع بالفعل على
محفظة أول ـيــة مــن أرب ـعــة مــواقــع،
بالشراكة مع شركة بناء المنازل
الرائدة ،Countryside Properties
والـ ـت ــي تـتـخـصــص ف ــي م ـشــاريــع
ال ـت ـجــديــد والـ ـحـ ـي ــازة المختلطة

مع التركيز على تصميم المواقع
باستخدام أسلوب .Placemaking
وتتكون العقارات التي تم إطالقها
ً
من  321منزل ،تقع في مجتمعات
سكنية قائمة في مناطق ميدالندز،
ومانشستر الكبرى ،وميرسيسايد
ب ــال ـم ـم ـل ـك ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة .وتـ ـه ــدف
ت ــرت ـي ـب ــات الـ ـش ــراك ــة إل ـ ــى تسليم
م ـشــاريــع إضــاف ـيــة ف ــي م ـيــدالنــدز
والشمال في المستقبل القريب.
ومــن خــال استثمارات كبيرة،
سـيـسـعــى ال ـم ـش ــروع إلـ ــى تـعــزيــز
الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــات الـ ـق ــائـ ـم ــة م ـ ــن خ ــال
تطوير عالقات جديدة مع شركات
بـنــاء الـمـنــازل الــرائــدة األخ ــرى في
جميع أن ـحــاء المملكة المتحدة،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ت ـمــويــل مـشــاريــع
التطوير الـجــديــدة لمنازل إيجار
جــديــدة عالية الـجــودة للعائالت،
ذلك للوصول إلى هدف المحفظة
المتمثل في  2500منزل.
أم ـ ــا ج ـي ـمــس ب ــاي ـب ــر ،ال ـشــريــك
ف ــي  ،TPGمـنـصــة االس ـت ـث ـمــار في
األسـهــم العقارية لشركة األصــول

البديلة العالمية ،فقال "يسعدنا
ً
أن نكون ج ــزءا مــن هــذا المشروع
المشترك مع غيتهاوس ،المميز في
سوق البناء للتأجير في المملكة
ال ـم ـت ـح ــدة .ت ـت ـم ـتــع  TPGبسجل
حافل في تطوير وامـتــاك أصول
تأجير خاصة عالية الـجــودة في
أمريكا الشمالية ،ونحن متحمسون
لالستفادة من هذه الخبرة لتحقيق
نجاح مماثل في المملكة المتحدة،
ومتزايد
حيث يــوجــد طلب ق ــوي
ً
على منازل تأجير مبنية حديثا.
من خالل هذه المبادرة ،نهدف إلى
ً
شريكا ً
مهما ،ليس ًفقط
أن نكون
لشركات بناء المنازل ولكن أيضا
للمجتمعات والعائالت التي ستقيم
في هذه المنازل".
ه ــذا هــو ال ـم ـشــروع الـثــالــث من
ن ــوع ــه ل ــ"غ ـي ـت ـه ــاوس" ،وهـ ــو بنك
ت ـج ــزئ ــة ب ــري ـط ــان ــي مـ ـت ــواف ــق مــع
الـ ـش ــريـ ـع ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،وش ــرك ــة
استثمار عـقــاري متخصصة في
قطاع البناء للتأجير ( )BTRوالقطاع
الخاص المؤجر (.)PRS

ً
«غلوبل فاينانس»« :بوبيان» األفضل رقميا في الكويت والشرق األوسط
أكدت مؤسسة غلوبل فاينانس استمرار
تربع «بوبيان» على قمة الخدمات المصرفية
الرقمية في الكويت ومنطقة الشرق األوسط،
من خالل منحه أكبر جائزتين في هذا المجال،
ليؤكد البنك اس ـت ـمــراره فــي استراتيجيته
ً
الساعية نحو الـمــزيــد مــن الـتــوســع رقميا،
ً
ً
واالنفراد بالقمة محليا واقليميا.
وخالل حفل كبير أقيم في دبي األسبوع
ال ـم ــاض ــي ،ب ـح ـضــور ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
اإلدارة ،الرئيس التنفيذي لمجموعة «بوبيان»
عادل الماجد» وعدد من القيادات المصرفية
والمسؤولين في البنوك الخليجية وبنوك
الشرق األوســط ،منحت المؤسسة العالمية
بوبيان جائزة أفضل بنك إسالمي في الكويت
في مجال الخدمات المصرفية الرقمية Best
 ،Islamic Digital Bank in Kuwaitباإلضافة
إل ــى ج ــائ ــزة األف ـض ــل عـلــى مـسـتــوى الـشــرق
األوسط في نفس المجال.

وق ــال نــائــب الــرئـيــس التنفيذي للبنك
ً
ع ـب ــدال ـل ــه ال ـت ــوي ـج ــري ت ـع ـل ـي ـقــا ع ـل ــى ذل ــك
«فخورون باستمرار مكانتنا على مستوى
ال ـك ــوي ــت وال ـم ـن ـط ـقــة ،خ ـصــوصــا أن هــذا
االختيار جاء من مؤسسة محايدة في واحد
من أهم المجاالت التي تشهد منافسة قوية،
وهو الخدمات الرقمية».
وأشار إلى أن أبرز ما يميز جائزة العام
الحالي أنها تأتي في ظل ظروف استثنائية
مــرت بها الكويت والعالم بسبب جائحة
كورونا ،أثبت «بوبيان» خاللها تفوقه في
ً
خدمة العمالء رقميا من خالل توفير أغلبية
خدماته ومنتجاته لجميع العمالء ،سواء
من خالل موقع البنك www.bankboubyan.
 ،comأو م ــن خـ ــال تـطـبـيــق ال ـب ـنــك على
الهواتف الذكية.
وأضـ ـ ــاف «دون ال ــدخ ــول ف ــي تفاصيل
الـخــدمــات والـمـنـتـجــات ،الـتــي يتمتع بها

عمالء «بــوبـيــان» عبر الموقع اإللكتروني
أو تطبيق الـهــواتــف الــذكـيــة ،ف ــإن العمالء
أصبح بإمكانهم إجراء الكثير من العمليات
المصرفية دون الحاجة إلــى زي ــارة الفرع
من خالل البقاء في منازلهم خاصة اثناء
الحظر».
وتقدم التويجري لكوادر البنك الوطنية
التي كانت كالعادة في السنوات األخيرة
وراء ه ــذا اإلن ـج ــاز ،ال ــذي ينضم لسلسلة
طــويـلــة مــن اإلن ـج ــازات والـنـجــاحــات التي
ً
حققها البنك مؤخرا.

لماذا «بوبيان» االفضل؟
كانت المؤسسة قد أشارت في تقريرها
حول معايير االختيار التي قامت بوضعها
لجنة من المحكمين العالميين وهي:
 -مدى قوة االستراتيجية التى يضعها

«الخليج» يطلق برنامج «أجيال تك»
لتدريب المتخصصين في مجاالت البرمجة والتكنولوجيا الرقمية
أطلق بنك الخليج برنامجه الجديد "أجيال تــك" ،وهو
برنامج شامل للبرمجة والتكنولوجيا الرقمية للشباب
الكويتيين المتخصصين في التكنولوجيا.
وبدأ البنك استقبال الطلبات من داخل البنك وخارجه،
ويشجع جميع المتخصصين في المجاالت التكنولوجية
على التقديم.
الـبــرنــامــج الـجــديــد ج ــزء مــن استراتيجية الـبـنــك لعام
 ،2025والتي تهدف إلى تزويد العمالء بتجربة مصرفية
غير مسبوقة قائمة على التحول الرقمي .ويمثل إطالق
البرنامج الجديد عالمة بارزة أخرى للبنك لتدريب الشباب
المحلي على التكنولوجيا الجديدة ،وضمان بقاء الموظفين
المستقبليين على اطالع حول كل ما يخص التكنولوجيا
الرقمية .وسيعقد "الخليج" شراكة مع  ،CODEDأول معسكر
تدريبي للبرمجة فــي الـشــرق األوس ــط ،إلطــاق البرنامج
الجديد.
الجدير بالذكر أن هذا هو البرنامج األول من نوعه في
الكويت ،والــذي يستهدف بشكل حصري المتخصصين
ال ـش ـبــاب والـمـحـلـيـيــن ف ــي الـتـخـصـصــات الـتـكـنــولــوجـيــة.
وسـيــزاول المتقدمون المؤهلون التدريب ضمن برنامج
مكثف على غــرار المعسكرات التقنية إلعدادهم لوظائف
مستقبلية في بنك الخليج.
قالت المديرة العامة للموارد البشرية في "الخليج" ،سلمى
الحجاج" :مع إطالق أحدث برامجنا ،أجيال تك ،نهدف إلى
تدريب وتطوير مجموعة مختارة من الشباب الكويتي،
الشخصية
ومنحهم جميع األدوات التكنولوجية والمهارات
ً
الالزمة ليس فقط للتقدم في حياتهم المهنية ،ولكن أيضا
لتحقيق رؤيــة البنك الشاملة بــأن يكون بنك المستقبل.
إحــدى الركائز األساسية الستراتيجية البنك لعام 2025
هو استثمارنا في الحلول التكنولوجية المتكاملة ،وهو
ً
ملموسا لجميع المتعاملين مع الخليج.
تحول سيكون
نحن فخورون بأن نضع معايير عالية لموظفينا منذ بداية
عملية التوظيف ،ونتطلع إلى كل ما يمكن لموظفينا تحقيقه
من خالل التدريب واألدوات الالزمة ،للوصول للتميز الذي
يتوقعه عمالؤنا من البنك".

سلمى الحجاج وهاشم بهبهاني
مــع تــوجــه الـقـطــاع الـمـصــرفــي نـحــو حقبة جــديــدة من
الرقمنة ،أظهر "الخليج" ديناميكية مؤكدة في االستجابة
السريعة لمتطلبات اليوم .تهدف أحدث إستراتيجيات البنك
الرقمية الموجهة إلى تحويله إلى رقمي متكامل لن يرقى إلى
مستوى تطلعات األجيال القادمة فحسب ،بل سيتجاوزها.
ويسعى "الخليج" بشكل دؤوب إلــى تنمية المواهب
الكويتية الشابة من أجل تطوير القطاع المصرفي المحلي
وم ــن أج ــل مستقبل الـكــويــت .منذ ع ــام  ،2014استهدفت
مبادرة "أجيال" من البنك المهنيين الكويتيين كجزء من
برنامج تدريبي مكثف يهدف إلى تطوير قــادة كويتيين
في المستقبل.
ويهدف البرنامج إلى مساعدة المرشحين على تطوير
المهارات المصرفية األساسية ،لألشخاص الذين أظهروا
إمكانات نمو على المستويين الشخصي والمهني.
وفي وقت سابق من هذا العام ،قامت إدارة تنمية المواهب
في "الخليج" بتخريج المجموعة السابعة (أجيال  ،)7وبدأت
العمل على المجموعة الثامنة (أجيال .)8
تتمثل رؤية البنك في أن يكون البنك الرائد في الكويت،
ويشرك موظفيه في العمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم
خدمة عمالء ممتازة ،مــع الـحــرص على خدمة المجتمع
بشكل مستدام.

البنك لجذب وخدمة العمالء الراغبين في
الحصول على خدمات مصرفية الرقمية.
 تحفيز وترغيب العمالء في التحولإلى استخدام الخدمات المصرفية الرقمية.
 نمو قاعدة العمالء الذين يستخدمونالخدمات المصرفية الرقمية بكل قنواتها،
سواء عبر اإلنترنت أو الهواتف الذكية.
 اإلب ـ ــداع واالب ـت ـكــار فــي تـقــديــم خــدمــاتمصرفية وغير مصرفية مميزة عبر القنوات
الرقمية.
وق ــال الـتــويـجــري إن ال ـس ـنــوات األخـيــرة
ً
ش ـهــدت ارت ـف ــاع ــا غـيــر مـسـبــوق ف ــي قــاعــدة
عمالء «بوبيان» ،الذين يستخدمون الحلول
المصرفية الرقمية ،ســواء عبر موقع البنك
اإللكتروني على اإلنترنت أو من خالل خدمات
بوبيان موبايل بانكنغ.
واضاف أن ذلك ارتبط بالنمو الكبير في
عــدد العمالء ،وبالتالي فــإن عــدد العمليات

«وربة» يعلن فائزي «الحصالة»
والمكافآت الطالبية

أعلن بنك وربة أسماء فائزي سحوبات
" "Bloomاألسبوعية ،وهو الحساب الخاص
بالشباب الــذيــن تـتــراوح أعـمــارهــم بين 15
و 25سنة.
ويجري البنك سحبا أسبوعيا كل أربعاء
ط ـ ــوال ال ـع ــام ع ـلــى جـمـيــع ع ـم ــاء شريحة
 Bloomوممن لديهم حصالة رقمية سارية
طوال الشهر األسبق للسحب ،ويتم السحب
بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
وموظفي البنك لتتويج  5رابحين ب ـ 100
دينار لكل منهم .كما يقوم بنك وربة في أول
يوم أربعاء من بداية كل شهر ،بعمل سحب
خاص لعمالء  Bloomممن قاموا بتحويل
المكافأة الطالبية التي يتسلمونها من الدولة
إلى البنك لتتويج  5رابحين شهريا بمبلغ
 200دينار لكل منهم .وبــارك البنك لفائزي
سحب "الحصالة الرقمية األسبوعي" لعمالء
 Bloomالحادي والثالثين لهذا العام وهم
كــل مــن :مسيعيد عيد الصلبي ،ريــم بسام
لبده ،غالية جاسم الظفيري ،يعقوب طارق
الحنيان ،تركي طالل العتيبي.
كما بارك "وربة" لفائزي سحب "المكآفات
الطالبية الشهري" لعمالء  Bloomالثامن لهذا
العام وهم كل من :تركي يوسف المطيري،
مـنــى نــاصــر العتيبي ،ف ــرح أحـمــد مصبح
العازمي ،أميرة حسين العنزي ،محمد فهد
الشمري.

المصرفية باستخدام كل القنوات تضاعف
خالل السنوات األخيرة ،مقارنة بنسب نمو
مـعـتــدلــة لـلـبـنــوك األخـ ـ ــرى ،وه ــو تـحــد آخــر
يضاف إلى التحديات التي واجهت البنك.
ون ــوه إل ــى أن «بــوبـيــان» تـصــدر المشهد
المصرفي فــي السنوات األخـيــرة مــن خالل
طرحه أكثر من خدمة ومنتج مصرفي ألول
م ــرة فــي الـكــويــت ،حيث بــاتــت عـبــارة «ألول
ً
مرة في الكويت» مرادفا إلنجازات «بوبيان»
الرقمية .واختتم التويجري تصريحه قائال
ً
«بـمــا أن اإلب ـ ــداع واإلب ـت ـكــار ُيـمـثــان ركـيــزة
أســاس ـيــة ف ــي ن ـم ــوذج عـمــل بــوب ـيــان فإننا
حافظنا بثبات في السنوات األخـيــرة على
تطوير االبتكار وخدمات العمالء ،وللمحافظة
على األفضلية في السوق واصل البنك طرح
خدمات ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة،
باإلضافة إلى تطوير ما هو متوافر».

ً
متسلما الجائزة
التويجري

«بيتك» يستعرض خدماته المصرفية
الرقمية عبر منصة KFH Talk
اسـتـعــرض بيت التمويل الكويتي
(ب ـي ـتــك) ،عـبــر منصة  KFH Talkالتي
ً
أطلقها مؤخرا ،أبرز خدماته المصرفية
الــرقـمـيــة ،وم ــدى كفاءتها وسهولتها
وم ــواء م ـت ـه ــا م ــع م ـت ـط ـل ـبــات ال ـع ـمــاء
واحتياجاتهم.
وفي إحــدى حلقات  KFH Talkالتي
أداره ــا مساعد مدير العالقات العامة
محمد العوضي ،واستضاف خاللها
م ـســاعــد م ــدي ــر ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
الرقمية محمد الخميس ،جرى تسليط
الضوء على باقة متنوعة من الخدمات
اإللكترونية التي يقدمها "بيتك" لعمالئه،
والتي يمكن االستفادة منها على مدار
الساعة من أي مكان ،مثل خدمة طلب
التمويل الشخصي "اون ــاي ــن" ،وفتح
حـســاب للعمالء ال ـجــدد دون الحاجة
لـ ــزيـ ــارة الـ ـف ــرع واعـ ـتـ ـم ــاده بــالـتــوقـيــع
اإللكتروني من خالل تطبيق "هويتي".
ً
وم ــن الـخــدمــات أي ـضــا التحويالت
المالية المحلية والخارجية ،وانشاء
ال ــودائ ــع االسـتـثـمــاريــة ،وفـتــح حساب
ال ــذه ــب ،وب ـيــع وشـ ــراء ال ــذه ــب ،وطلب
دفتر شيكات ،والطباعة الفورية لبطاقة
ال ـس ـح ــب اآللـ ـ ــي م ــن خ ـ ــال QR Code
واي ــداع الشيكات ،ومتابعة االلتزامات
التمويلية ،وعدد األقساط ،واالطالع على
الخطط االستثمارية ،ومتابعة أرصدة
الحسابات والودائع ،وخدمة التحويل
ال ـفــوري الــى "بيتك تركيا" باستخدام
شبكة  ،RippleNetوخدمة "المحافظ
الــرقـمـيــة" عـبــر أج ـهــزة الـهــاتــف النقال
وال ـســاعــات الــذكـيــة ال ـتــي تــوفــر أحــدث
أساليب الــدفــع الرقمية الذكية بأعلى

العوضي مستضيفا الخميس في إحدى حلقات KFH Talk
معايير األمان المتطورة بالتعاون مع
 Garminو Fitbitو ،Samsungوخدمة
 KFH Payوغيرها الكثير من الخدمات
المصرفية االلكترونية.
ك ـمــا ج ــرى ال ـحــديــث ع ــن أج ـه ــزة ال ـ
 ،XTMوفــروع  KFH Goالذكية والبالغ
عددها  10فروع ،وهي منتشرة بأماكن
مختلفة فــي الـكــويــت بـمــا فيها مطار
الكويت الدولي.
وت ـت ـي ــح ف ـ ـ ــروع  KFH Goلـلـعـمــاء
االستفادة من باقة متنوعة من الخدمات
المصرفية التفاعلية ،ومنها :طباعة دفتر
الشيكات ال ـفــوري ،والطباعة الفورية
للبطاقات المصرفية بدون طلب مسبق،
واسـتــام سبائك الــذهــب ( 10غــرامــات)
وفتح حساب (الذهب ،التوفير ،الرابح،
الخدمة اآللية) ،وكذلك بيع وشراء الذهب،
والسحب النقدي بدون بطاقة عن طريق
الموبايل من خالل الرمز التعريفي QR
 codeأو م ــن خ ــال الـبـطــاقــة المدنية
أو رقــم الهاتف وطباعة شـهــادة آيبان

وطلب المعامالت التجارية "المرابحة"،
وطلب البطاقات االئتمانية والمسبقة
الدفع ،وتحديث البيانات ورقم الهاتف،
وتفعيل الـبـطــاقــات المصرفية ،وفتح
الودائع والحسابات ، ،وغير ذلك الكثير
من الخدمات التمويلية والمصرفية.
يذكر أن عــدد العمليات المصرفية
اإللكترونية التي نفذها عمالء "بيتك"،
عـ ـب ــر ( )KFHonlineعـ ـل ــى ا ل ـم ــو ق ــع
اإللكتروني أو عبر تطبيق الموبايل،
تجاوز  113مليونا خالل فترة الـ  9أشهر
من يناير الى سبتمبر من العام الحالي،
وبنسبة نمو بلغت  26في المئة مقارنة
بنفس الفترة من العام السابق.
ويواصل "بيتك" استراتيجية التحول
الــرق ـمــي لـتـعــزيــز مـكــانـتــه ف ــي صناعة
الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ــال ـي ــة اإلس ــامـ ـي ــة على
المستوى العالمي ،وتلبية متطلبات
مختلف شرائح العمالء ،السيما عمالء
الـشـبــاب ضمن أعـلــى معايير الـجــودة
والسرعة واألمان.

ةديرجلا
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 5.6ماليين دينار أرباح «عقارات الكويت» في  9أشهر

ً
●الذربان :األمور تعود إلى طبيعتها ونرى انفتاحا في جميع األنشطة
●البحر :الشركة تستكمل ما بدأته من مشاريع وتبدأ في أخرى جديدة

ً
الشركة حققت ارتفاعا
في صافي األرباح
بنسبة ٪٨٥

ح ـ ـق ـ ـقـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة ع ـ ـ ـقـ ـ ــارات
ال ـكــويــت ارت ـف ــاع ــا ف ــي صــافــي
األربـ ـ ـ ــاح ب ـن ـس ـبــة  85بــالـمـئــة
خالل األشهر التسعة الماضية
من العام الحالي.
وقال رئيس مجلس اإلدارة
إبـ ــراه ـ ـيـ ــم الـ ـ ــذربـ ـ ــان" :ح ـق ـقــت
عقارات الكويت صافي أرباح
بلغ  5.6ماليين دينار للفترة
مقابل  3ماليين دينار للفترة
ذات ـ ـهـ ــا مـ ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـم ــاض ــي،
وبـلـغــت ربـحـيــة الـسـهــم 6.21
ف ـل ــوس ل ـل ـس ـهــم م ـق ــاب ــل 3.46
فلوس للفترة ذاتها من العام
الماضي".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف" :بـ ـ ـ ـ ــدأت األم ـ ـ ــور
تعود إلى نصابها وطبيعتها،
وب ـعــد ال ـق ـلــق والـ ـخ ــوف ال ــذي
ك ـ ـ ــان ي ـع ـت ــري ـن ــا ج ـم ـي ـع ــا مــن
العودة إلى اإلغالقات والحظر
خ ــال ال ـعــام الـمــاضــي بسبب
ال ـجــائ ـحــة ،ن ــرى انـفـتــاحــا في
ُّ
وتحسنا في
جميع األنشطة،
األسواق ،وانتقاال الى الحياة
الطبيعية ،ولله الحمد".
م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال ن ــائ ــب
ر ئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس اإلدارة
الرئيس التنفيذي في الشركة
طـ ــال ال ـب ـح ــر" :ب ــدأن ــا نلمس

إبراهيم الذربان
ً
تحسنا طفيفا فــي اإل ي ــرادات
التأجيرية ،حيث بلغت 15.7
م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار م ـق ــاب ــل 15.2
مليونا للفترة ذاتها من العام
الماضي".
ّ
تحسن
وأضاف" :على وقع
الحالة الوبائية ،والـقــرب من
ال ـم ـنــاعــة الـمـجـتـمـعـيــة ،ب ــدأت
الشركة بالعودة الى استكمال
ما بدأته من مشاريع والبدء
فـ ــي مـ ـش ــاري ــع ج ـ ــدي ـ ــدة .فـفــي
الكويت بدأنا بتطوير مشروع
آرابيال على الشريط الساحلي،
وإعادة تأهيل مجمع الرقعي
(مجمع المحاكم سابقا) ،كما

«مشاريع الكويت» تربح  16.5مليون
دينار خالل األرباع الثالثة من العام
العيار :شركاتنا الرئيسية تحقق نتائج إيجابية مع االنتعاش االقتصادي

طالل البحر
ت ــم ال ـت ـخــارج م ــن أص ــول غير
ّ
مدرة.
وتــابــع :وفــي دبــي ،انتهينا
من المرحلة األولى من مشروع
دومــوس ،وبدأنا في المرحلة
ال ـثــان ـيــة م ــن ال ـم ـش ــروع ،وهــو
عبارة عن مجمع سكني على
مستوى عالمي وطراز حديث،
يـهــدف الــى تلبية احتياجات
موظفي قطاع الضيافة.
واس ـ ـت ـ ـطـ ــرد :وأخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا ،فــي
الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،أع ـل ـنــا
باألمس عن استثمار مشترك
مع الشركة التجارية العقارية
فـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع First 501
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اقتصاد

 "Residencesثــانــي مـشــروع
للشركة فــي مـيــامــي ،وسنبدأ
ف ــي تـسـلـيــم وحـ ـ ــدات م ـشــروع
 Yotel Miamiخ ــال األشـهــر
الثالثة القادمة ،وافتتاح فندق
 Yotelبداية العام المقبل إن
شاء الله".
واخ ـت ـتــم الـبـحــر الـتـصــريــح
بـ ـت ــأكـ ـي ــد اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـش ــرك ــة
بالعمل نحو تعظيم اإليرادات
وتحقيق مستويات أعلى من
األرباح ،كذلك استكشاف فرص
استثمارية وأس ــواق جــديــدة،
األم ــر ال ــذي سيعود بالفائدة
على مساهمي الشركة.

أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة)،
أمس ،تحقيق صافي ربح بقيمة  16.5مليون
ديـ ـن ــار ( 54.7م ـل ـيــون دوالر) خـ ــال األش ـهــر
التسعة األولى من عام  ،2021بارتفاع نسبته
 43فــي المئة ،مقارنة مــع صافي ربــح بقيمة
 11.5مليونا ( 38.1مليون دوالر) خالل نفس
الـفـتــرة مــن ال ـعــام الـمــاضــي بـعــد إع ــادة إدراج
البيانات المالية.
وبلغت األرباح الصافية للشركة خالل الربع
الـثــالــث مــن ال ـعــام (األش ـهــر الـثــاثــة المنتهية
في  30سبتمبر الماضي)  13.3مليونا (44.1
مـلـيــون دوالر) ،م ـقــارنــة مــع  2.3مـلـيــون (7.6
ماليين دوالر) للفترة المماثلة من عام .2020
ووصــل إجمالي األرب ــاح التشغيلية خالل
األش ـهــر الـتـسـعــة األولـ ــى مــن ال ـعــام إل ــى 94.2
مليونا ( 312.2مليون دوالر) ،مقارنة مع 86.3
مليونا ( 286.1مليون دوالر) للفترة المماثلة
ً
من عام  ،2020وهو ما يمثل ارتفاعا نسبته
 9بالمئة.
وب ـل ــغ م ـج ـمــوع األصـ ـ ــول ال ـم ـجـ ّـم ـعــة خــال
األشهر التسعة األولى من العام الحالي 10.1
مليارات ( 33.5مليار دوالر) ،مقارنة مع 10.4
مـلـيــارات ( 34.5مـلـيــار دوالر) كـمــا فــي نهاية
عام .2020
وبمناسبة اإلع ــان عــن هــذه النتائج ،قال
نــائــب رئـيــس مجلس اإلدارة (الـتـنـفـيــذي) في
شركة مشاريع الكويت ،فيصل ّ
العيار" ،أكدنا
ف ــي م ـن ـتــدى ال ـش ـفــاف ـيــة ال ـم ــاض ــي أن ـن ــا نبقى

العيار
فيصل ّ
عـلــى ح ــذر فــي مـقــاربـتـنــا لـلـعــام الـحــالــي على
خلفية استمرار تأثيرات انتشار وباء فيروس
كورونا على العالم .في الوقت الذي سيستمر
االقتصاد العالمي بمواجهة التحديات للعودة
إل ــى الـمـسـتــوى ال ــذي ك ــان عـلـيــه قـبــل انـتـشــار
ال ــوب ــاء ،فــإنـنــا نعتقد أن األس ــوأ ب ــات وراء ن ــا
اآلن .وم ــع ب ــدء الـبـيـئــة االق ـت ـصــاديــة بــإظـهــار
بعض المؤشرات على االنتعاش ،فإن أنشطتنا
الرئيسية ،والسيما شركاتنا العاملة في قطاع
الخدمات المالية ،تواصل تحقيق نتائج مالية
إيجابية في هذا الربع من العام".

«أرزان فينتشر كابيتال» تواصل صفقاتها في القطاعات التكنولوجية

زينل :حققنا ما يقارب  6أضعاف المبلغ ُالمستثمر في أقل من سنتين
م ـ ـنـ ــذ إ طـ ـ ـ ـ ــاق "أرزان ف ـي ـن ـت ـشــر
كابيتال" لصندوقها الثاني (،)AVC II
قامت الشركة ،والتي مقرها في جزر
الـكــايـمــن ،خ ــال  2020باالستثمار
في عدد من الشركات الجديدة ذات
الحلول والخدمات المبتكرة ،ليصبح
إجـمــالــي االسـتـثـمــارات لديها حتى
اآلن أكثر من  37شركة.
ورغـ ـ ــم ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا ش ـهــدت

ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة نـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاط ـ ـ ــا أعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى ف ــي
ً
االستثمارات ،خصوصا في الشركات
ً
الناشئة ،والحظت تحسنا في جودة
الشركات الناشئة وابتكارها للحلول
الـتـكـنــولــوجـيــة م ـقــارنــة بــالـسـنــوات
السابقة.
وكشف الشريك والمؤسس لـ"أرزان
فينتشر كابيتال" حسن زينل عن آخر
تخارجات الشركة الناجحة ،مشيرا

إلى أنه تم التخارج من شركة أيكون
المتخصصة فــي خــدمــات المطابخ
االفتراضية  ،cloud kitchensوالتي
تقدم هــذه الـخــدمــات فــي السعودية
واإلمارات.
وت ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــح خـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـطـ ــابـ ــخ
االفتراضية أو المطبخ السحابي لدى
"أيكون" المرونة ألي عالمة تجارية
بــاس ـت ـخــدام ن ـفــس الـبـنـيــة التحتية

للمطبخ وتواجدهم بنفس الموقع.
وتتيح هــذه الـمــزايــا للمستخدمين
أنـ ـ ــه ب ــإم ـك ــان ـه ــم طـ ـل ــب الـ ـع ــدي ــد مــن
األصناف الغذائية من موقع ووقت
وتطبيق واحد ،فالمطعم ال يحتوي
ً
فعليا على مكان لتناول الطعام أو
الوجبات الجاهزة ،بل يعتمد بشكل
كــامــل عـلــى الـطـلـبــات ال ـخــارج ـيــة أو
ط ـل ـبــات ال ـتــوص ـيــل ع ـبــر تـطـبـيـقــات

النوري %90 :نسبة إشغال العقارات
المدارة من «كويت بروبرتيز جروب»
كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة ك ـ ــوي ـ ــت
بــروبــرت ـيــز ج ــروب الـعـقــاريــة
أنـ ـه ــا ح ـق ـق ــت نـ ـس ــب إشـ ـغ ــال
عــال ـيــة ف ــي أغ ـل ــب ال ـم ـشــاريــع
والعقارات المدارة من قبلها،
خ ـص ــوص ــا فـ ــي ظـ ــل جــائ ـحــة
كــورونــا ،الـتــي كــان لها األثــر
ا لـسـلـبــي ا لـكـبـيــر عـلــى معظم

ن ـس ــب اإلش ـ ـغـ ــال ف ــي ال ـس ــوق
ا ل ـع ـقــاري ،فـقــد حـقـقــت نسبة
إ شـ ـ ـغ ـ ــال  50ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة فــي

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

محمد النوري

ال ــرب ــع ال ـثــالــث ل ـم ـشــروع فلل
نون ،أما القسائم الصناعية
فـ ـتـ ـم ــوس ــط نـ ـس ــب اإلش ـ ـغـ ــال
بها  80في المئة ،والعقارات
االستثمارية  100في المئة.
ف ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدد ،ق ـ ــال
المدير والشريك لالستثمار
الـ ـعـ ـق ــاري فـ ــي ش ــرك ــة كــويــت
بــروبــرت ـيــز ج ــروب الـعـقــاريــة
محمد النوري إن "المحافظ
ا لـعـقــار يــة ا ل ـم ــدارة مــن قبلنا
ح ـق ـق ـن ــا بـ ـه ــا ن ـس ـب ــة إشـ ـغ ــال
بمتوسط  90في المئة ،وفي
العقارات السكنية كمشروع
نون فيالز بالمسيلة حققنا
نسبة إشغال  50في المئة من
تــاريــخ اسـتــام الـمـشــروع في
ف ـبــرايــر ال ـم ــاض ــي ،وم ـشــروع
فلل نــون هــو أ حــد المشاريع
الجديدة في منطقة المسيلة،
وتـتـمـيــز بــالـتـصـمـيــم الـفــريــد
ل ـم ــا ت ـح ـت ــوي ــه م ــن ت ـصــام ـيــم
عـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة تـ ـ ـن ـ ــاس ـ ــب طـ ـم ــوح
الـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن الـ ــراغ ـ ـب ـ ـيـ ــن فــي
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـئ ـ ـ ـجـ ـ ــار ع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــار مـ ـمـ ـي ــز
بالكويت للسكن العائلي".
وأفاد النوري بأن الشركة
ت ــواص ــل ف ـتــح بـ ــاب ال ـتــأج ـيــر
ل ــوح ــدات "ف ـلــل نـ ــون" ،الـبــالــغ
عددها  90فيال سكنية فاخرة
مصممة وفقا لنظام معماري
راق ،وسياسة تأجير سلسة
تتيح للعميل اختيار الفيال
الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ل ـ ــه وآلـ ـ ـي ـ ــة دفـ ــع
إ لـكـتــرو نـيــة آ مـنــة ،مضيفا أن
"ش ـ ــرك ـ ــة ب ــروبـ ـي ــرت ــز ج ـ ــروب
الـ ـعـ ـق ــاري ــة ت ـت ـط ـل ــع ل ـتــوف ـيــر
جميع الخدمات والمتطلبات
لـ ـلـ ـمـ ـسـ ـت ــأج ــري ــن عـ ـل ــى م ـ ــدار
الساعة ،وتوفير اإلمكانيات
ل ــراح ــة ع ـم ــائ ـن ــا ف ــي جـمـيــع
المحافظ العقارية".
وت ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر شـ ـ ــركـ ـ ــة ك ــوي ــت
بــروبــرت ـيــز ج ــروب الـعـقــاريــة
شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة مـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ــة ف ــي
إدارة و تـ ـط ــو ي ــر ا لـ ـعـ ـق ــارات،
وتـتـمـتــع بــالـخـبــرة وال ــدراي ــة
فــي إدارة ا لـعـقــارات لمحافظ
العمالء ،عبر تقديم خدمات
عقارية متكاملة كالخدمات
االسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــة واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة،
حـ ـ ـي ـ ــث ت ـ ـ ـقـ ـ ــوم ب ـ ـ ـ ـ ــدور فـ ـع ــال
فـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات الـ ـعـ ـق ــاري ــة
المختلفة.

ال ـتــوص ـيــل ،وه ــي الـطــريـقــة األح ــدث
ً
ابـتـكــارا إلدارة هــذه المطابخ وهــذا
الـ ـ ـن ـ ــوع م ـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ف ـ ــي م ـج ــال
المطاعم وحلولها التشغيلية.
وذكـ ـ ـ ــر أن "أي ـ ـ ـكـ ـ ــون" ه ـ ــي إح ـ ــدى
استثمارات الصندوق الثاني لـ"أرزان
فينتشر كابيتال" ،وقد حققت الشركة
بتخارجها األخ ـيــر مــن "أي ـك ــون" ما
يقارب  5.5أضعاف المبلغ ُ
المستثمر

في أقل من سنتين ،والــذي سيصب
في مصلحة المستثمرين بالصندوق
الثاني (.)AVC II
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ،أن ش ــرك ــة reef
 technologyاألميركية ،وهــي أحد
أكـ ـب ــر مـ ـ ـ ــزودي ال ـ ـخـ ــدمـ ــات فـ ــي ه ــذا
ال ـم ـجــال ،اس ـت ـحــوذت عـلــى "أي ـكــون"
أخيرا ،لتتوسع في تقديم خدماتها
بالمنطقة.

حسن زينل
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ً
• العميري :حافظت على أرباح واحتياطيات قابلة للتوزيع بـ  44.4مليونا بنسبة  %55.٦من رأس المال
• المخيزيم :األداء المتميز للشركة يعكس مدى نجاح فريق العمل ويعزز حضورها ومكانتها
نمو بارز
في إجمالي
أصول الشركة
إلى نحو
مليون
278.2
ً
دينار مقارنة
مع الفترة
نفسها من
2020

العميري

عوائد
صندوق
الوطنية
االستثماري
قفزت إلى
 %291.7منذ
تأسيسه

المخيزيم

اعتمدت شركة االستثمارات
ال ــوط ـن ـي ــة الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـمــال ـيــة
المجمعة للربع الثالث المنتهي
ف ــي  30سبتمبر  ،2021حيث
ً
ً
ت ـض ـم ـن ــت ع ـ ــرض ـ ــا ت ـح ـل ـي ـل ـيــا
ً
م ـ ـف ـ ـصـ ــا ع ـ ـ ــن أداء ا ل ـ ـشـ ــر كـ ــة
ومركزها المالي.
وصرح رئيس مجلس إدارة
شــركــة االسـتـثـمــارات الوطنية،
ح ـمــد ال ـع ـم ـي ــري ،بـ ــأن ال ـشــركــة
حققت أربــاحــا بقيمة 22.352
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،ب ــواق ــع 28.07
ف ـل ـســا ل ـل ـس ـهــم الـ ــواحـ ــد ،خ ــال
األشهر التسعة األولى من العام
الحالي ،مقارنة بخسارة لنفس
الفترة من العام الماضي بقيمة
 7.897ماليين دينار ،وخسارة
تقدر بنحو  9.9فلوس للسهم
الواحد للفترة المقابلة لها من
العام الماضي .2020
ً
ً
كما حققت نموا متميزا في
إجمالي أصــول الشركة بنحو
 278.208مـلـيــونــا ،مـقــارنــة مع
الـفـتــرة نفسها مــن ع ــام ،2020
ا لـتــي بلغت  213.266مليونا.
ً
ً
كما سجلت الشركة أيضا نموا،
ً
وفقا لتلك النتائج بنسبة 30.45
بالمئة في إجمالي الموجودات،
م ـقــارنــة بــالـفـتــرة الـمـقــابـلــة من
العام الماضي .2020

األصول المدارة
وقـ ــال الـعـمـيــري إن إجـمــالــي
األصـ ـ ــول ال ـ ـمـ ــدارة ع ـلــى سبيل
األم ــان ــة مــن قـبــل االسـتـثـمــارات
الوطنية قد بلغت  1.129مليار
دينار في نهاية الربع الثالث من
العام الحالي ،مقارنة مع أصول
مدارة بلغت  1.035مليار خالل

نفس الفترة من العام الماضي،
على الرغم من التحديات التي
واجهتها المنطقة ،فقد حافظت
«االس ـت ـث ـمــارات الــوطـنـيــة» على
أرب ـ ـ ـ ــاح واحـ ـتـ ـي ــاطـ ـي ــات قــاب ـلــة
للتوزيع بمبلغ  44.401مليونا،
ّ
والتي تشكل ما نسبته 55.65
بــال ـم ـئــة م ــن رأس ال ـ ـمـ ــال .كـمــا
ارتـ ـفـ ـع ــت اإليـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـشــام ـلــة
ً
ً
األخ ـ ـ ــرى ارتـ ـف ــاع ــا اسـتـثـنــائـيــا
خ ــال األش ـه ــر الـتـسـعــة األول ــى
مــن ال ـعــام ال ـحــالــي ،لـتـصــل إلــى
 20.935م ـل ـي ــو ن ــا ،ك ـم ــا بـلـغــت
اإليرادات الشاملة األخرى خالل
نفس الفترة من العام الماضي
 1.130مليون.
وأوضـ ـ ـ ــح أن ه ـ ــذه ال ـن ـتــائــج
المالية الجيدة التي سجلتها
الشركة عكست نجاح الخطط
التي تتبعها الشركة وإمكاناتها
في التعامل مع التطورات كافة.

حقوق المساهمين
وأش ــار إل ــى ارت ـفــاع إجمالي
حقوق المساهمين للشركة األم
إل ــى  207.441مــاي ـيــن دي ـن ــار،
خ ــال األش ـه ــر الـتـسـعــة األول ــى
م ــن الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي ،م ـق ــارن ــة بـ
 167.108مليونا في نهاية الربع
الثالث من العام الماضي ،2020
مــع األخ ــذ بعين االعـتـبــار قيام
الـشــركــة بـتــوزيــع أربـ ــاح نقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
 2020تقارب  9ماليين دينار.
ك ـم ــا أفـ ـص ــح ال ـع ـم ـي ــري عــن
االرتـ ـ ـف ـ ــاع ال ـم ـت ـم ـيــز الـ ـ ــذي بـلــغ
 46.48بالمئة في أتعاب وحوافز
ووســاطــة واس ـت ـشــارات ،ليصل
إل ـ ــى  5.881م ــايـ ـي ــن ،م ـقــارنــة

واالسـتـحــواذ لمصلحة عمالئها
وعــدد من عمليات البيع وإعــادة
ً
ال ـه ـي ـك ـل ــة ،فـ ـض ــا عـ ــن ت ـع ــاق ــدات
لتقديم خدمات استشارية عامة.

ريادة السوق

حمد العميري
بنفس الفترة من العام الماضي،
حيث بلغ  4.015ماليين.

خطط معتمدة
وأفـ ــاد الـعـمـيــري ب ــأن النتائج
ً
المالية المطمئنة جاءت انعكاسا
السـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ط ــويـ ـل ــة األم ـ ــد
اعتمدها مجلس إدارة الشركة،
والتي تعمل اإلدارة التنفيذية على
تطبيقها بمهنية عالية.
وأكـ ـ ــد أن ت ـل ــك ال ـخ ـط ــة تــرتـكــز
ً
أســاســا على قاعدتين مهمتين،
هما تنويع مصادر الدخل وتقليل
ً
الـ ـمـ ـخ ــاط ــر ،مـ ـشـ ـي ــدا ب ــال ـج ـه ــود
الـمـبــذولــة مــن الـجـهــاز التنفيذي
ً
ل ـل ـش ــرك ــة ،والـ ـ ـ ــذي ي ـع ـم ــل دائـ ـم ــا
ع ـل ــى ت ــرج ـم ــة ت ـط ـل ـعــات مـجـلــس
ً
اإلدارة ،وال يألو جهدا في تحقيق
طموحات المساهمين والعمالء.
واسترسل العميري بأن الشركة
مستمرة في سعيها الجاد نحو

فهد المخيزيم
ت ـح ـس ـيــن األداء ف ــي الـمـسـتـقـبــل
والمحافظة على مكانتها وتعزيز
ً
ً
دورها الريادي محليا وإقليميا،
رغــم الظروف االقتصادية ،وذلك
ً
تــأكـيــدا لتقديم أفـضــل الـخــدمــات
التي تساعدها في المحافظة على
مصالح عمالء ومساهمي الشركة
على حد سواء.

تعاون جماعي
وعـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد ن ـف ـس ــه ،أك ــد
الرئيس التنفيذي في الشركة ،فهد
ً
المخيزيم ،أن الشركة تعتمد دائما
على وضــع الـتـصــورات والخطط
الـمـتـعــددة ،لتظل عـلــى اسـتـعــداد
تــام للتعامل مع أي متغيرات قد
تـشـهــدهــا أسـ ــواق الـمـنـطـقــة ،بما
ي ـض ـمــن اسـ ـتـ ـق ــرار أداء ال ـشــركــة
وتوازنها.
وقــال المخيزيم إن مــا تحققه
الـشــركــة مــن أداء جـيــد مــا هــو إال

نتاج تعاون جماعي لكل موظفي
الشركة وكل اإلدارات والقطاعات،
ً
معربا عن تقديره لمجلس اإلدارة
وجميع العاملين بالشركة.
وأكـ ــد أن االن ـص ـه ــار بـفــاعـلـيــة
وسالسة من قبل الكوادر العاملة
ف ــي ال ـش ــرك ــة لـتـحـقـيــق األهـ ـ ــداف
ً
ً
الـمـحــددة سـلـفــا ،دائ ـمــا مــا يؤتي
ثماره المأمولة من حيث اختيار
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرص وت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق ال ـ ـعـ ــوائـ ــد
ال ـم ــرج ــوة وغـ ـي ــره ،وأن الـنـتــائــج
الـمــالـيــة خ ــال الــربــع ال ـثــالــث من
ال ـعــام اتـسـمــت بــاإليـجــابـيــة ،وأن
االستثمارات الوطنية نجحت في
استقطاب العديد من االستثمارات
الـ ـج ــدي ــدة ف ــي قـ ـط ــاع ــات الـبـنـيــة
التحتية واالئتمان وتكنولوجيا
الـمـعـلــومــات والملكية الـخــاصــة،
ً
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن الـ ـش ــرك ــة بـ ــدأت
ال ـع ــام ال ـحــالــي بـمـجـمــوعــة قــويــة
من العمليات االستثمارية التي
شملت ع ــددا مــن عمليات الدمج

وأوضــح المخيزيم أن الشركة
أس ـ ـسـ ــت فـ ــرقـ ــا م ـت ـخ ـص ـص ــة فــي
م ـجــاالت رئيسية محتملة ،مثل
أسـ ـ ـ ــواق رأس ال ـ ـمـ ــال وع ـم ـل ـيــات
االنـ ــدمـ ــاج واالس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ ورأس
الـ ـم ــال االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري كـ ـج ــزء مــن
اسـتــراتـيـجـيـتـهــا الـطــويـلــة األجــل
الـتــي تــوفــر لشركة االستثمارات
الوطنية منصة مـمـتــازة لتنفيذ
المعامالت الرئيسية.
وف ـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـحـ ــالـ ــي أن ـه ــت
«االس ـت ـث ـمــارات الــوطـنـيــة» عملية
تــدبـيــر تـمــويــل لـشــركــة رائـ ــدة في
مجال اللياقة البدنية والصحية،
إضــافــة إل ــى إت ـمــام عملية إدراج
شركة الصفاة لالستثمار ،وهي
شـ ــركـ ــة اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة م ــرخ ـص ــة
ب ــال ـك ــام ــل ب ــرأسـ ـم ــال ق ـ ــدره 85.2
مليون دوالر.
وف ـضــا ع ــن ذل ــك ،ب ــدأ الـفــريــق
بمجموعة قوية من االستثمارات
األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ـ ــك صـفـقــة
ش ــراء تتعلق بـشــركــة لوجستية
رائدة ،والتي تعد واحدة من أكبر
الشركات متعددة القطاعات في
ً
الكويت ،فيما يعمل حاليا على
م ـش ــروع ـي ــن رئ ـي ـس ـي ـيــن مـ ــا قـبــل
االك ـت ـت ــاب الـ ـع ــام ،وم ــن الـمـتــوقــع
االنـتـهــاء منهما فــي عــامــي 2022
و ،2023إضافة إلى عقود لتقديم
خدمات استشارية عامة.
من جهة ثانية ،ذكر المخيزيم
أن شركة االستثمارات الوطنية

نجحت خــال هــذا العام الحالي
فــي المحافظة عـلــى احتياجات
العمالء ،والتركيز على االستثمار
فــي الـقـطــاعــات الـتــي حققت أداء
ً
مختلفا خالل الجائحة والتوسع
ف ــي طـ ــرح ال ـم ـن ـت ـجــات ال ـجــديــدة
لزيادة التنوع في المنتجات التي
تـقـ ّـدمـهــا الـشــركــة لـعـمــائـهــا ،مع
زيادة جذب عمالء جدد للشركة.
ك ـ ـم ـ ــا ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ال ـ ـت ـ ــوزي ـ ـع ـ ــات
الخاصة لعمالئها المساهمين
باستثماراتها العقارية التجارية
في بريطانيا والواليات المتحدة
األميركية ،وزيادة العائد الجاري
ال ـس ـنــوي م ــن  9إل ــى  10بالمئة
ً
سنويا في استثمارها العقاري
الـ ــواقـ ــع ف ــي ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـت ـحــدة
بمنطقة مانشستر.

أداء متميز لصناديق الشركة
من جانب آخــر ،أعلنت شركة
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة أن
صناديقها االستثمارية نجحت
في تحقيق معدالت أداء قياسية
خالل فترة األشهر التسعة األولى
مــن الـعــام الـحــالــي ،وذل ــك بفضل
ال ـن ـهــج ال ـس ـل ـيــم وح ـص ــاف ــة أداء
فريق إدارة الصناديق والخبرة
الواسعة التي تتمتع بها الشركة
ف ـ ــي إدارة ص ـ ـنـ ــاد يـ ــق األ سـ ـه ــم
االستثمارية.
ً
وتعقيبا على هــذا األداء ،قال
المخيزيم إن صـنــدوق الوطنية
ً
االس ـت ـث ـم ــاري ح ـقــق أداء ج ـيــدا
ب ـل ـغــت عـ ــوائـ ــده  25.35بــالـمـئــة
خالل فترة األشهر التسعة األولى
مــن الـعــام الـحــالــي ،لتقفز عوائد
ال ـص ـنــدوق إل ــى  291.70بالمئة
منذ التأسيس.

«النفط» تنظم الحفل الختامي لجائزة التحول الرقمي «هاكثون »2021
ن ـظ ـمــت وزارة ال ـن ـف ــط ،ص ـب ــاح أم ـ ــس ،الـحـفــل
الختامي لجائزة وزارة النفط للتحول الرقمي
(ه ــاك ـث ــون  ،)2021وذل ـ ــك ف ــي نـسـخـتـهــا األولـ ــى
الهادفة إلى إنشاء برنامج نفطي رقمي متطور
تتم االستفادة منه لتنفيذ ومتابعة كل العمليات
النفطية عبر الذكاء االصطناعي ،مما يساعد على
تعلم مهارات رقمية جديدة في الصناعة النفطية.
وقال وزير النفط وزير التعليم العالي محمد
الـ ـف ــارس ،ف ــي كـلـمـتــه خ ــال ال ـح ـفــل ،إن «ج ــائ ــزة
الـتـحــول الــرقـمــي تعتبر مــؤشــرا إيـجــابـيــا لرفع
مستويات األداء والتميز فــي ا لـقـطــاع النفطي،
والتوجه نحو استخدام التقنيات الحديثة في
الصناعة النفطية».
وذكر الفارس أن القفزة النوعية التي حققتها

دولــة الكويت في مجال التحول الرقمي لم تكن
وليدة اللحظة ،إنما تتويج لجهود كبيرة ومثمرة
قامت بها كل الجهات الحكومية ،بالتعاون مع
ال ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص ،ض ـمــن رؤيـ ــة «ك ــوي ــت جــديــدة
ً
 ،»2035فــأصـبـحــت الـتـقـنـيــات الــرقـمـيــة جـ ــزء ا ال
يتجزأ مــن الـحـيــاة اليومية ،وسـعــت الـبــاد إلى
تشجيع االبـتـكــار والـبـحــث والـتـطــويــر ،ليصبح
التحول التكنولوجي ركيزة أساسية في مسيرة
البالد التنموية واالقتصادية.
وأوضـ ــح أن «ال ـن ـفــط» دأبـ ــت عـلــى تـحــويــل كل
أعـمــالـهــا إل ــى إلـكـتــرونـيــة كــامـلــة ضـمــن بــرنــامــج
ُمـحـكــم ت ــم تـنـفـيــذه خ ــال الـعــامـيــن الـمــاضـيـيــن،
حيث نجحت في التحول إلــى وزارة إلكترونية
منذ فبراير  ،2020من خالل تحويل جميع أنواع

المحتوى المتداول إلى الكتروني بالكامل ،وهو
األم ــر ال ــذي ســاهــم فــي رف ــع مـسـتــويــات األع ـمــال،
وزيادة كفاء ة األداء التشغيلي ،وتوثيق إجراء ات
العمل داخل الوزارة.

دعم االبتكار
من جانب ــه ،قـ ـ ــال وكي ـ ــل وزارة النف ــط الشيخ
د .نمر فهد المالك إن الوزارة تدعم كل المبادرات
الـتـكـنــولــوجـيــة ال ـتــي م ــن شــأن ـهــا دع ــم االب ـت ـكــار
وتسهيل األعـمــال ،ودمــج التكنولوجيا الرقمية
ف ــي جـمـيــع م ـج ــاالت ال ـص ـنــاعــة الـنـفـطـيــة ،حيث
يـعـتـبــر ال ـت ـحــول الــرق ـمــي الــذكــي بــوابــة التغيير
الحقيقي لقطاع النفط والغاز ،وتحقيق أقصى

ً
قـيـمــة مـضــافــة مـنـهــا بــأقــل تـكـلـفــة مــال ـيــة ،فـضــا
عن تحسين وتعزيز أداء العمليات ،وقــد خطت
«ال ـن ـفــط» خ ـطــوات كـبـيــرة نـحــو تـعــزيــز االبـتـكــار
ً
والتحول الرقمي ،تماشيا مع توجيهات الحكومة
الرشيدة في تطبيق التحول الرقمي ،وتحسين
جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع وفق الرؤية
التنموية السامية.

استراتيجية طموحة
من جانبه ،قال الوكيل المساعد للشؤون الفنية
فــي ال ـ ــوزارة ،م .خــالــد ولـيــد الــدي ـيــن ،إن ال ــوزارة
وضعت استراتيجية طموحة للتحول الرقمي،
ً
تـمــاشـيــا م ــع رؤيـ ــة كــويــت ج ــدي ــدة  ،2035حيث

«برقان» يعلن فائزي «يومي»
أع ـ ـلـ ــن بـ ـن ــك ب ــرق ــان
أسـ ـم ــاء ال ـف ــائ ــزي ــن فــي
ال ـس ـحــوبــات الـيــومـيــة
ع ـل ــى ح ـس ــاب ي ــوم ــي،
وق ـ ـ ــد ف ـ ـ ــاز ك ـ ــل واح ـ ــد
منهم بـجــائــزة 5000
دينار .والفائزون هم:
مـ ــأمـ ــون ع ـبــدال ـلــه
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ،عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي
عـبــدالــرحـمــن الـســالــم،
ناصر علي ال ـجــاوي ،إيـمــان هاشم معرفي وفــرح ميثم
بهبهاني.
وإضافة للسحب اليومي ،يوفر «برقان» سحبا ربع سنوي
لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة  125.000دينار.
وللتأهل للسحوبات ربــع السنوية يتعين على العمالء أال
يقل رصيدهم عن  500دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ
السحب ،كما أن كل  10دنانير تمثل فرصة واحــدة لدخول
السحب .وإذا كان رصيد الحساب  500دينار وما فوق ،فإن
صاحبه سيكون مؤهال لدخول كل السحوبات اليومية وربع
السنوية.

«التجاري» يجري سحب فائزي
«النجمة» و«أكثر من راتب»
أج ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري
سـ ـ ـح ـ ــوب ـ ــات ـ ــه األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ـ ـ ـيـ ـ ــة
والشهرية على حساب النجمة
وحملة «أكـثــر مــن رات ــب» .وتم
إجراء السحب أمس في مبنى
ال ـب ـن ــك ال ــرئ ـي ـس ــي ،بـحـضــور
الـمـمـثــل ع ــن وزارة ال ـت ـجــارة
والصناعة أحمد البصمان،
م ــع االلـ ـت ــزام بــاالش ـتــراطــات
الصحية والوقائية المتمثلة
في التباعد االجتماعي.
وقام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل
االجتماعي .وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي:
ً
أوال :سحب حساب النجمة الشهري ،جائزة  20000دينار من
نصيب الفائز فرج حمد الشمري.
ً
ثانيا :سحب حساب النجمة االسبوعي ،جائزة  5000دينار
من نصيب الفائز محمد عبدالله أحمد بوخمسين.
ً
ثالثا :سحب حملة «أكثر من راتب» ،جائزة تعادل راتبا وتصل
حتى  1000دينار من نصيب الفائز علي حسن علي دشتي.

نجحت خالل العامين الماضيين ،منذ تدشين
خطة التحول الرقمي في شهر فبراير  ،2020في
تحقيق قفزات نوعية في التحول نحو الخدمات
الــذكـيــة ،وبــاتــت مــن الـجـهــات الحكومية القليلة
السباقة والرائدة في طرح الخدمات اإللكترونية
الجديدة ،بهدف تعزيز كفاء ة الخدمات المقدمة
واالرتقاء بجودتها ،وتحقيق االستخدام األمثل
للموارد ،بما يرتقي بثقة المتعاملين بالوزارة،
ويرفع من جودة الخدمات المقدمة.

أديل تحيي حفل عودتها للغناء في لندن
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تيرينس ويلسون

أ حـيــت النجمة العالمية أد يــل،
ح ـفــل الـ ـع ــودة ل ـل ـســاحــة الـغـنــائـيــة
بعد غـيــاب  4سـنــوات ،على مسرح
ب ــادي ــوم ال ـتــاري ـخــي ب ـل ـنــدن ،مـســاء
أمس األول.
ون ـش ــرت صـحـيـفــة "ذي غ ــاردي ــان"
ال ـبــري ـطــان ـيــة ص ــور أديـ ــل م ــن الـحـفــل،
ح ـي ــث ظـ ـه ــرت فـ ــي ث ـ ــوب الم ـ ــع وب ـ ــراق
م ـ ــرت ـ ــدي ـ ــة ف ـ ـس ـ ـتـ ــانـ ــا أس ـ ـ ـ ـ ــود م ــرصـ ـع ــا
بفصوص فضية ،وتركت شعرها األشقر
منسدال على كتفها ،وتم تسجيل عودة
 Adeleالتي طال انتظارها إلى المسرح،
كـجــزء مــن سـهــرة عـلــى قـنــاة  ITVالخاصة
بعنوان  ،An Audience With Adeleوالتي
سيتم بثها يوم  21الجاري.

و حـضــر ا لـحـفــل عــدد كبير مــن المشاهير
ب ـي ـن ـهــم ك ـي ــت جـ ـ ـ ــارواي ،ودوا ل ـي ـب ــا ،و ك ـيــت
فرديناند ،وأبهرت المغنية دوا ليبا الجميع
على السجادة الحمراء من خــال زي وردي
من تصميم بلومارين.
وع ـلــى جــانــب آخ ــر ،شـعــر جـمـهــور "أدي ــل"
بخيبة أ مــل ،عندما لم يتمكنوا من رؤيتها
قبل انطالق حفلها على المسرح التاريخي،
حيث دخلت المسرح من خالل مدخل جانبي
بعيد عن حشود الجماهير.

أديل

رحيل أسترو أحد
مؤسسي فرقة UB40

حفل ترافيس سكوت
يتحول إلى مأساة

تقييم مرتفع للدراما
الملحمية «»Dune

رحل تيرينس ويلسون وأحد مؤسسي
فــرقــة الــري ـغــي الـبــريـطــانـيــة " ،"UB40التي
اشـتـهــرت فــي ثمانينيات الـقــرن العشرين
ً
عن  64عاما جـ ّـراء المرض ،حسبما أعلنت
فرقته الخاصة.
وكــان ويلسون المعروف بآسترو غنى
حتى  2013مع " "UB40التي ُعرفت بمجموعة
من األغنيات أبرزها "ريد ريد واين" و"كانت
هـيـلــب فــولـيـنــغ إن الف" ،قـبــل أن يؤسس
فرقة أخرى هي "يو بي  40فيتشورينع آلي
كامبل آند أسترو" .وجاء في منشور لفرقته
الحالية على "تويتر"" :نشعر بصدمة شديدة
إلعالمكم بأن حبيبنا أسترو توفي اليوم بعد
مرض قصير" .وأضافت الفرقة أن "العالم من
دونه لن يعود كما كان" ،مضيفة أنه توفي
متأثرا بـ "مرض قصير".
وكانت تأدية " "UB40أغنية نيل دايموند
"ريد ريد واين" دفعتها إلى القمة ،إذ باعت
أكثر من  100مليون أسطوانة( .أ ف ب)

صدمة كبيرة أصابت المغني العالمي ترافيس
سكوت وجمهوره ،بعد مقتل  8أشخاص وإصابة
 300مــن ذلــك الجمهور ،بسبب الـتــدافــع فــي حفل
سكوت الذي تحول إلى مأساة.
وكـشـفــت صحيفة دي ـلــي مـيــل الـبــريـطــانـيــة أن
صــديـقــة سـكــوت النجمة الـعــالـمـيــة كيلي جينر،
التي كانت حاضرة والحامل في طفلها الثاني ،لم
ً
تتعرض ألذى .وتعليقا على تدافع جمهوره في
افتتاح مهرجان "أسـتــروورلــد" بمدينة هيوستن
بوالية تكساس األميركية ،كتب "سكوت" ،في تدوينة
عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"" :لقد
ً
ُدمرت تماما لما حدث في الحفل ...دعواتي للعائالت
وكل المتأثرين بما حدث في المهرجان".
ً
وبسبب حالة الذعر والتدافع ،تعرض  11شخصا
لسكتة قلبية ،كان منهم المتوفون الثمانية ،وتداول
الجمهور عدة مقاطع فيديو من الحفل ،وسيارات
اإلس ـع ــاف وت ـصــدر ال ـحــدث مــواقــع ال ـتــواصــل في
الـســاعــات األخ ـيــرة ،بينما تــم إلـغــاء الـيــوم الثاني
واألخير من المهرجان ،بسبب الحادث.

ح ـصــل فـيـلــم  Duneال ـجــديــد ع ـلــى تقييم
مــرتـفــع وص ــل إل ــى  %82مــن قـبــل  392نــاقــدا
عالميا ،و %90من أكثر من  5000مشاهد ،من
خالل موقع .Rotten Tomatoes
ويدور فيلم الدراما الملحمية " "Duneحول
ً
رحلة أسطورية مشحونة عاطفيا ،ويحكى
قصة بول أتريديس ،وهو شاب المع وموهوب
ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه ،ويجب
أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون ،لضمان
مستقبل عائلته وشعبه ،وبينما تنفجر القوى
الخبيثة فــي ص ــراع حــول اإلم ــداد الحصري
للكوكب ألغلى مورد في الوجود ،وهي سلعة
ق ــادرة عـلــى إط ــاق الـعـنــان ألكـبــر اإلمـكــانــات
البشرية ،فــإن أولـئــك الــذيــن يمكنهم التغلب
على خوفهم هم فقط الذين سيبقون على قيد
الحياة .ويضم الفيلم باقة من النجوم ،منهم
أوسكار إسحاق ،زندايا ،ريبيكا فيرغيسون،
جوش برولين ،ديف باتيستا ،جيسون موموا،
بابس أولوسانموكون.

سكوت وجينر

ملصق الفيلم

فلك

«بوليوود» تطرح إنتاجات
سينمائية ضخمة

الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :أنت تسعى إلى نجاحك بمثابرة
ّ
تتحمل النكسات.
شديدة ولكن عليك أن
ً
عاطفيا :ينتظر الحبيب إشارة منك كي
ّ
يتصرف بما يرضيك.
ً
اجتماعيا :أضف الى معرفتك معلومات
جديدة بالبحث على شاشة الكمبيوتر.
رقم الحظ.17 :

إلنعاش دور العرض المتضررة بقوة بسبب الجائحة

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ّ
ً
مهنيا :قـ ّـوة إرادت ــك تستحق الثناء فأنت
ً
مثابر دوما على انهاء عملك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـب ــادل ال ـم ـع ـلــومــات م ــع شــريــك
حياتك يزيد من ترابطكما.
اجـتـمــاعـيـ ًـا :اب ـحــث عــن كــل مــا يـ ـ ّ
ـؤدي الــى
توثيق لروابط العائلية وحققه.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

مشهد من «عشيرة المحاربين»
ت ـع ـ ّـول دور الـسـيـنـمــا ال ـه ـنــديــة عـلــى
سلسلة من اإلنتاجات الضخمة ،التي
تطرحها بوليوود وتنطلق عروضها
في موسم األعياد ،ومنها فيلم الحركة
"سـ ــوريـ ــافـ ــان ـ ـشـ ــي" ،الـ ـ ـ ــذي ُيـ ـ ـط ـ ــرح فــي
الصاالت هذا األسبوع ،إلحياء نشاطها
تضرر ّ
ّ
جراء جائحة "كوفيد،"19 -
الذي
وإ عــادة جــذب الجمهور إ لــى الشاشات
ال ـك ـب ـي ــرة ب ـع ــدم ــا ازده ـ ـ ــر إقـ ـب ــال ــه عـلــى
مشاهدة منصات البث التدفق.
ُ
وي ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدي
"سوريافانشي" أو "عشيرة المحاربين"،
مـ ــن بـ ـط ــول ــة الـ ـنـ ـج ــوم ك ــات ــريـ ـن ــا ك ـيــف
وأكـ ـش ــاي ك ــوم ــار وران ـف ـي ــر سـيـنــغ أول
إنتاج بوليوودي ُيعرض على الشاشة
ً
الـكـبـيــرة مـنــذ  18ش ـه ــرا ،حـيــث أغـلـقــت
دور السينما في مارس  2020في إطار
ال ـت ــداب ـي ــر ال ـص ــارم ــة ال ـت ــي ف ــرض ــت فــي
كل أنحاء ا لــدو لــة ّ اآلسيوية الشاسعة،
بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا.
وأعادت الصاالت فتح أبوابها عندما
هــدأت الجائحة لـمــدة قـصـيــرة ،قبل أن
تضطر إلى أن تعاود إقفالها في الربيع
الفائت بفعل موجة شديدة الضراوة من
اإلصابات شهدتها الهند.
وأ فــادت شركة "إي واي" للمحاسبة
بــأن عــا ئــدات صناعة اإل عــام والترفيه
ف ـ ــي ا لـ ـهـ ـن ــد تـ ــرا ج ـ ـعـ ــت بـ ـنـ ـسـ ـب ــة %25
ف ــي ا لـ ـع ــام ا ل ـم ـن ـص ــرم ،إذ ب ـل ـغــت 18.7
م ـل ـيــار دوالر ،و م ـن ـيــت مـعـظــم شـبـكــات
ال ـم ـج ـم ـع ــات ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ال ـم ـت ـع ــددة
الصاالت بخسائر كبيرة ،لكن القطاع
ي ــأم ــل ف ــي ان ـت ـع ــاش أع ـم ــالــه م ــع إع ــادة
فـ ـت ــح دور ا لـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا ف ـ ــي ك ـ ــل أ نـ ـح ــاء
ً
البالد ،خصوصا في بومباي ،عاصمة
بوليوود.
وسيكون "سوريافانشي" الذي يؤدي
ف ـيــه أك ـش ــاي ك ــوم ــار دور م ـس ــؤول فــي
أج ـه ــزة م ـكــاف ـحــة اإلره ـ ــاب يـعـمــل عـلــى
منع تفجير في بومباي ،بمثابة اختبار
ّ
لما سيكون عليه الوضع ،إذ ستشكل
ً
إي ــرادات ــه ع ـلــى ش ـبــاك ال ـتــذاكــر مــؤشــرا
ً
ً
مهما لسوق األ فــام األكثر إنتاجا في
العالم.
وفــي تـصــريــح لــوكــالــة فــرانــس بــرس،
رأى راجندر سينغ جياال ،رئيس قسم
الـبــرمـجــة فــي "إي ـن ــوك ــس" ،ثــانــي كـبــرى

شبكات دور السينما في الهند ،أن "هذا
الـفـيـلــم م ـهــم ج ــدا لـصـنــاعــة الـسـيـنـمــا"،
ً
معتبرا أن "الضجة أيضا جيدة جدا".
وت ـش ـمــل األف ـ ــام ،ال ـت ــي ت ـع ــرض هــذا
ّ
األسبوع" ،إيترنلز" ا لــذي يشكل الجزء
األحـ ـ ـ ــدث مـ ــن س ـل ـس ـل ــة أف ـ ـ ــام "مـ ــارفـ ــل"
الهوليوودية ،والفيلم الدرامي "أناتيه"
("ال ـش ـق ـيــق األكـ ـب ــر") م ــن ب ـطــولــة الـنـجــم
ا لـكــو مـيــدي را جـيـنـيـكــا نــت ا ل ــذي يتمتع
بشعبية كبيرة.
وبـ ــال ـ ـتـ ـ ُـزامـ ــن م ـ ــع م ـ ـ ـعـ ـ ــاودة الـ ـقـ ـط ــاع
ن ـشــاطــه ،تـفـتـتــح الـجـمـعــة ف ــي بــومـبــاي
سـيـنـمــا بـنـظــام "درايـ ــف إن" فــي الـهــواء
الـطـلــق عـلــى سـطــح أح ــد ال ـم ـبــانــي ،هي
األو ل ــى مــن نوعها فــي ا لـعــا لــم ،أقامتها
" بــي فــي آر" ،كـبــرى ا لـشــر كــات المشغلة
ل ـل ـم ـج ـم ـعــات ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ال ـم ـت ـع ــددة
الصاالت.
وأشار الخبير في القطاع السينمائي
كـ ــومـ ــال ن ــاه ـت ــا إل ـ ــى أن ص ـن ــاع ــة ال ـفــن
ً
الـســابــع ال ـبــول ـيــووديــة تــواجــه "تــراكـمــا
ً
ضخما " من األفالم تبلغ كلفة إنتاجها
اإلجمالية نحو  50مليار رو بـيــة (668
مـلـيــون دوالر) .وتــوقــع أن "يـبــدأ عــرض
ف ـي ـل ــم رئـ ـيـ ـس ــي واح ـ ـ ــد عـ ـل ــى األق ـ ـ ــل كــل
أسبوع".
وعـشـيــة عـيــد ال ـم ـيــاد ،تـطـلــق شــركــة
"ري ــا ي ـن ــس إن ـتــرت ـي ـن ـم ـنــت" ف ـي ـلــم "،"83
الذي يروي قصة أول فوز للهند بكأس
العالم في لعبة الكريكيت ،أبرز األلعاب
الرياضية في الهند .وتأخر إطالق هذا
العمل أكثر من عام.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق لـ ـش ــرك ــة
"ريالينس إنترتينمنت" ،وهو الرئيس
الحالي لمجموعة "آي ماك" شيباسيش
ســاركــار "فــي  ،2020-2019قــدرنــا أرقــام
شباك التذاكر ( 40مليون دوالر) لفترة
م ــا ق ـب ــل ك ــوفـ ـي ــد" .وأض ـ ــاف "بــال ـن ـس ـبــة
إل ـ ــى األفـ ـ ـ ــام الـ ـت ــي ت ـن ـط ـل ــق ع ــروض ـه ــا
ف ــي ال ـمــرح ـلــة ال ـم ـق ـبـلــة ،نــأمــل ونـتـمـنــى
األفضل".
ور غــم المكانة الكبيرة التي تحتلها
ال ـس ـي ـن ـم ــا فـ ــي الـ ـحـ ـي ــاة ال ـثـ ـق ــاف ـي ــة فــي
ال ـ ـه ـ ـنـ ــد ،كـ ـ ــان اإلق ـ ـف ـ ــال ال ـ ـطـ ــويـ ــل ل ـ ــدور
ً
السينما بسبب الجائحة حافزا لزيادة
االشتراكات في منصات البث التدفقي.
(أ ف ب)

ً
مـهـنـيــا :يــومـيــات عملك غ ــدت سـ ـ ّـارة ألن
ّ
جميع الزمالء يقدرونك.
ً
ً
عاطفيا :أنت تستمتع حقا بوجودك إلى
ّ
جانب حبيب يقدرك.
ً
اجتماعيا :ال مجال إلضاعة الوقت سدى
فاستفد منه في ممارسة هواية ما.
رقم الحظ27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنياّ :
حول أفكارك السديدة الى أعمال
ّ
تطور من خاللها مهنتك.
ً
عاطفيا :آالم الجسد تتالشى أمــا آالم
الحب فتبقى آثارها.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ي ـت ـع ـكــر م ــزاج ــك وت ـق ــوى
عصبيتك فيبتعد األقــربــاء واألصــدقــاء
عنك.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
مهنيا :ال تستسلم للفشل أبــدا واعتبره
ً
ّ
جزءا ًمن الخبرة التي تحصلهاً .
عاطفيا :ينتظر الحبيب منك التفاتة رقيقة
تعبر فيها عن ّ
ّ
حبك له.
ً
اجتماعيا :لــن يقاسمك األل ــم ّ
أي إنسان
ّ
فاعتن بنفسك ودللها.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مـهـنـيــا :تـشـعــر بــالـقـهــر مــن الـمـســؤولـيــن
فاغتنم الفرصة إلظهار حقك.
ً
ً
عاطفيا :يقف الشريك إلــى جانبك دائما
ً
خصوصا في األوقات الصعبة.
ً
اجتماعيا :ال بأس من أخذ عطلة قصيرة
للترويج عن نفسك.
رقم الحظ.56 :
كاترينا كيف

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ّ
ً
مهنيا  :تتمتع بالثقة بالنفس والخبرة
الالزمة لتنفيذ مشاريعك.
ً
عاطفيا :ألم يحن الوقت بعد لتقديم هدية
ولو متواضعة للشريك.
ً
ً
اجتماعيا :ال تكن شرها في طعامك لئال
يزداد وزنك ويتضاعف كسلك.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :يلقى أحد أعمالك استحسانا من
ً
ً
المسؤولين وتتلقى تنويها ّ ممتازا.
ً
عاطفيا :جاذبيتك القوية تؤثر في شخص
من الطرف اآلخر.
ً
اجتماعيا :بدأت عالقاتك الشخصية تعود
ً
تدريجيا بعد فترة انقطاع.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
تسوية خالف قام بين
مهنيا :تبادر إلى ُ
زميلين في العمل وتشكر على ذلك.
ً
عاطفيا :الـخــاف بينكما ال يعني نــزاع
حبيبين فابحثا عن نقاط االتفاق.
ً
اجتماعيا :إن لم يكن لديك شــيء تفعله
ً
أوقات الفراغ خذ كتابا واقرأ.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :يؤمن لــك برجك ظــروفــا جيدة
لتحسين أوضاعك المادية.
ً
عاطفيا :يراودك شعور بأن شريك العمر
ً ًّ
يخفي عنك أمرا مهما.
ً
ً
اجتماعيا :أنت متعب من كونك وحيدا
في عالم ال يفهم ما تعانيه.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ّ
ً ُ
عط األحداث أكثر ّ
مما تستحق
مهنيا :ال ت ِ
وانصرف الى انجاز عملك.
ً
ّ
وتستبد الغيرة بك
عاطفيا :تنهبك األفكار
والحبيب ال خبرة له.
ً
اجتماعيا :تهب األمل لآلخرين وأنت تبحث
عن ضوء ينير دربك.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :المهارة في العمل تتطلب التؤدة
والمثابرة والتنظيم.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :االب ـت ـس ــام ــة الــرق ـي ـقــة ف ــي وجــه
الحبيب تحمله إلى ّشاطئ السعادة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يـسـتـحــق ال ــوال ــدان االهـتـمــام
والتكريم حتى آخر يوم لهما.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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سماح :للفن دور كبير في العمل الخيري
مريم طباجة

عاودت الفنانة سماح نشاطها
الفني ،بعد األزمة الصحية
التي أصابتها الشهر
الماضي ودخلت على أثرها
المستشفى ،وضمن أولى
مشاركاتها عرض مسرحي
إلحدى المنظمات الخيرية.

تشارك الفنانة سماح في حملة
ن ــواف ال ـخ ـيــر ،الـتــابـعــة لجمعية
الـســام الخيرية ،منذ انطالقها،
كما تشارك في المرحلة الثانية
للحملة التي تختص بمساعدة
الجئي سورية األيتام واألرامل.
وقالت سماح ،لـ"الجريدة" ،على
هامش مشاركتها" ،أقــدم عرضا
مـســرحـيــا ف ــي ال ـمــرح ـلــة الـثــانـيــة
من الحملة ،وهو ما يعكس دور
الـفــن الكبير فــي العمل الخيري،
واع ـت ـبــاره مـشــاركــا أســاسـيــا في
قضايا وهموم المجتمع" ،مضيفة
أنه "حين نكون جزءا من جمعية
خـ ـي ــري ــة فـ ــابـ ــد أن ت ـ ـكـ ــون ه ــذه
الجمعية تحقق إنـجــازات نراها
اليوم على أرض الواقع ،وتشرفت
بالمشاركة في الحملة".
وحـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة ،الـ ـت ــي
شــاركــت بــأدائ ـهــا ،قــالــت" :قــدمـنــا
عـ ــرضـ ــا مـ ـس ــرحـ ـي ــا حـ ـ ــول أزم ـ ــة
الالجئين السوريين ،وهذا اعتبره

سماح

واجبا كوني سورية من مواليد
بلد الخير والعطاء ،الكويت ،وقد
أكــون قــدمــت جــزء ا بسيطا يعبر
عن شكري للكويت التي تساهم
دائ ـم ــا ف ــي ال ـت ـبــرعــات ومـســاعــدة
الكثير من الالجئين حول العالم".

سماح بالعرض المسرحي

وحــول حالتها الصحية ،بعد
تعرضها لجلطة دماغية الشهرة
الماضي ،قالت سماح" :أصبحت
ب ـح ــال أفـ ـض ــل ،ال ـح ـمــد ل ـل ــه ،وقــد
ع ــدت لـعـمـلــي الـفـنــي الـ ــذي أحـبــه
ً
كثيرا ،بعد أن سمح لــي األطباء
بالعودة ،مع االطمئنان المستمر
على صحتي".
وأوضحت أنها تعرضت الشهر
الماضي لجلطة بــالــرأس دخلت
ع ـلــى أث ــره ــا ال ـم ـس ـت ـش ـفــى ،وهــي
الفترة التي علقت عليها بقولها:
"علمت مــدى الحب والــدعــم الذي
يحمله لي الكثيرون في قلوبهم،
ورغم أني لم أتواصل مع أحد فقط
حرص المحبون على السؤال عني
واالطـمـئـنــان عـلــي ،حـتــى غ ــادرت
المستشفى سالمة بحمد الله".
وإذ ع ـب ــرت ع ــن ش ـكــرهــا لكل
مــن ساندها فــي أزمتها ،مؤكدة
أن ال ـفــن م ـجــال رائ ــع ي ـقــرب بين
الـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــوب ،أعـ ـ ــربـ ـ ــت سـ ـ ـم ـ ــاح عــن
ام ـت ـن ــان ـه ــا ل ــزم ــائ ـه ــا بــالــوســط
ال ـف ـنــي ال ــذي ــن ب ـ ـ ــادروا بــال ـســؤال
ع ـل ـي ـهــا ،وم ـن ـهــم ال ـف ـن ــان ــون هيا
عـبــدالـســام ،عـبــدالـلــه ال ـط ــراروة،
ومـ ـن ــال الـ ـج ــارالـ ـل ــه ،ود .حـبـيــب
العطار ،وعبدالله بهمن ،ومشاري
العوضي ،وخالد المظفر ،ومحمد
ال ـش ـع ـي ـب ــي ،ومـ ـحـ ـم ــد الـ ـعـ ـل ــوي،
وياسه ،وعبدالله المسلم ،وجنان
الفيلكاوي ،وغــرور صفر ،وزمن
ع ـبــدال ـلــه ،وإب ــراه ـي ــم بــوطـيـبــان،
واإلع ــام ــي ع ـلــي ن ـجــم وغـيــرهــم
كثير.

علي عادل« :األكشن» أصعب ألوان الدراما
●

فضة المعيلي

يـشــارك علي ع ــادل كمساعد مـخــرج في
أكـثــر مــن عـمــل فـنــي فــي ه ــذه الـفـتــرة ،منها
مسلسل "إنعاش" ،الجاري تصويره حاليا
بقيادة المخرج محمد المطيري ،والمسلسل
من تأليف محمد المحيطيب.
وأك ــد ع ــادل أن أصـعــب األل ــوان الدرامية
فــي اإلخـ ــراج هــي ال ـتــي تعتمد عـلــى الفكر
وال ـح ــرك ــة ،وخ ــاص ــة أع ـم ــال األك ـش ــن الـتــي
تحتاج إلى تقنيات فنية ومهارة من فريق
اإلخـ ــراج ،حـيــث إن دور الـفـنــان يـكــون أداء
المشاهد اآلمنة فقط ،أما مهمة اإلخراج فهي
تحويلها إلى مشاهد قوية ومليئة باإلثارة.

وأضــاف أنــه يميل لألعمال الفنية التي
تحمل طابع اإلثارة والتشويق ،إلى جانب
إخ ــراج األع ـم ــال الـكــومـيــديــة ال ـهــادفــة التي
تـعـتـمــد عـلــى ال ـمــوقــف ،ول ـيــس الـكــومـيــديــا
الساخرة فقط.
وأوضـ ـ ـ ــح ع ـ ـ ــادل أن ـ ــه ي ـ ـشـ ــارك فـ ــي عـمــل
م ــو س ـم ــي آ خ ـ ــر بـ ـعـ ـن ــوان ""The project
لـلـمـخــرج ي ــوس ــف ال ـح ـش ــاش ،إض ــاف ــة إلــى
مـشــاركـتــه ضـمــن فــريــق الـمــوســم األول من
مسلسل "الخطر معاهم" الذي يصور حاليا
من تأليف أنور الكندري ،ويشارك فيه نخبة
من الفنانين ،وإخراج عبدالله السلمان.

علي عادل

ّ
«كلشي ماكو» و«راحوا وخلوني» فيلمان
كويتيان يشاركان بمهرجان القاهرة
●

القاهرة  -هيثم عسران

تـنـطـلــق ف ـعــال ـيــات الـ ـ ــدورة الـ ـ ــ 43مــن
مـهــر جــان ا لـقــا هــرة السينمائي ا لــدو لــي
من  26الجاري إلى  5ديسمبر المقبل،
بحضور كويتي من خــال فيلمين في
مسابقتين مختلفتين بالمهرجان.
وي ـض ــم ال ـم ـه ــرج ــان ف ــي دورتـ ـ ــه ه ــذا
العام  98فيلما سينمائيا من بينها 76
فيلما طويال و  22قصيرا ،و  27فيلما
(عرض عالمي ّأولي) و 7أفالم (عروض
دولـ ـي ــة أولـ ـ ــى) ،إض ــاف ــة إلـ ــى  44فـيـلـمــا
بعروضها األو ل ــى فــي ا لـشــرق األو ســط
و شـمــال إ فــر يـقـيــا و  15فيلما بعرضها
األول في الدول العربية وشمال إفريقيا.
وم ــن ب ـيــن األف ـ ــام ال ـت ــي ت ـش ــارك فــي
المسابقة العربية فيلم "كلشي ماكو"،
وه ــو إن ـت ــاج كــوي ـتــي م ـش ـتــرك لـلـمـنـتــج
طـ ــال ال ـم ـه ـنــا ،م ــع الـ ـع ــراق واإلمـ ـ ــارات
وفرنسا والمانيا والمملكة المتحدة،
وتدور أحداثه حول سارة األم العزباء
وال ــروائ ـي ــة ،ال ـتــي دخ ـلــت فــي حــالــة من
ا لـصـمــت بـسـبــب و ق ــت ا لـعـنــف الطائفي
ال ـش ــدي ــد وح ـظ ــر ال ـت ـج ــوال ال ـل ـي ـلــي فــي
بغداد.
وتأتي المشاركة الثانية من الكويت
من خالل مسابقة الفيلم القصير "راحوا
وخ ـلــونــي" لـلـمـخــرجــة مـيـســاء الـمــؤمــن،
وهو فيلم وثائقي ُيعرض للمرة األولى
ً
عــالـمـيــا ،وت ــدور أح ــداث ــه ح ــول قصص
ال ـج ــدة ع ــن ال ـس ـفــر وخـ ـس ــارة األح ـب ــاب
والشوق لهم خالل فترة العزلة.

لحظات الطفولة
وت ـع ـي ــد ال ـم ـخ ــرج ــة ت ـم ـث ـيــل ل ـح ـظــات
طفولتها ،فتصبح هي نفسها جدتها
وهي تحيك الفساتين ،وطفلها يراقب
نـفـســه بـنـفـســه ،بــال ـعــودة إل ــى األغــانــي
ال ـقــدي ـمــة ال ـت ــي ت ـت ـحــدث ع ــن نــزوح ـهــا،

مشهد من «كلشي ماكو»

ميساء المؤمن

طالل المهنا

و تـحـلــم ا لـمـخــر جــة بـلـحـظــات تستطيع
فيها ا لـسـفــر إ لــى مــن تحبهم ،وكلمات
ج ــدت ـه ــا ت ـض ـف ــي م ـع ـن ــى ع ـل ــى م ـشــاعــر
الغياب والحزن.
ومن الفنانين العرب المشاركين في
عضوية لجان التحكيم ،نيللي كريم في
عضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية
للمهرجان ،والموسيقي اللبناني خالد
م ــزن ــر ،ف ــي ح ـي ــن ت ـض ــم ل ـج ـنــة تـحـكـيــم
ً
م ـســاب ـقــة آفـ ــاق ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـعــرب ـيــة كــا
مــن الـمـخــرج والـمــؤلــف الـمـصــري تامر
م ـح ـس ــن ،والـ ـمـ ـخ ــرج ال ـل ـب ـن ــان ــي ه ــادي
ز كــاك ،إ ضــا فــة إ لــى الممثلة والمخرجة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ف ــاطـ ـم ــة الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــوي ،وه ــي
المسابقة التي تتنافس فيها  10أفالم
عــر ب ـيــة مـتـنــو عــة ع ـلــى  4ج ــوا ئ ــز ،فيما
ي ـعــرض فـيـلــم "ب ـل ــوغ" لـفــاطـمــة الـبـنــوي
وسارة مسفر كفيلم االفتتاح للمسابقة
خارج المسابقة الرسمية.
وت ـضــم لـجـنــة تـحـكـيــم جــائــزة أفـضــل
فـ ـيـ ـل ــم عـ ــربـ ــي ال ـ ـتـ ــي تـ ـمـ ـن ــح ج ــائ ــزت ـه ــا
أل فـضــل فيلم عــر بــي بــأي مــن مسابقات

المهرجان الثالث "المسابقة الدولية،
آ ف ـ ـ ــاق ا ل ـس ـي ـن ـم ــا ا لـ ـع ــر بـ ـي ــة أو أ سـ ـب ــوع
النقاد" الممثلة اللبنانية رزان جمال،
والـمـخــرجــة الـجــزائــريــة صــوفـيــا جــامــا،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى الـ ـفـ ـن ــان الـ ـمـ ـص ــري أم ـي ــر
المصري.
وت ـ ـ ـضـ ـ ــم ل ـ ـج ـ ـنـ ــة تـ ـحـ ـكـ ـي ــم مـ ـس ــابـ ـق ــة
ً
األف ـ ـ ـ ــام الـ ـقـ ـصـ ـي ــرة كـ ـ ــا م ـ ــن ال ـم ـخ ــرج
الـ ـمـ ـص ــري س ــام ــح عـ ـ ــاء ،وال ـم ـبــرم ـجــة
البرتغالية سينيتيا جيل ،إضافة إلى
الـمـنـتـجــة ال ـج ـنــوب إفــري ـق ـيــة مــاشـيــري
إك ـ ــوا بــاه ـن ـجــو ،ف ـي ـمــا ي ـح ـصــل الـفـيـلــم
الفائز بالمسابقة على جائزة يوسف
شــاه ـيــن ألف ـضــل فـيـلــم ق ـص ـيــر ،وي ـكــون
مؤهال للمشاركة في تصفيات جوائز
األوس ـكــار ألفـضــل فـيـلــم قـصـيــر حــي أو
تحريك.

١٥

مسك وعنبر

«أكواب حول العالم» المعرض األول
من نوعه في الكويت

خبريات
الحالني يطلق أغنية
في رأس السنة

ينطلق  25الجاري بمشاركة خزافين محترفين من  15دولة

علي العوض

●

فضة المعيلي

ينظم رئيس قطاع الفنون التشكيلية في نقابة
الـفـنــانـيــن واإلعــام ـي ـيــن الـ ـخ ــزاف ع ـلــي ال ـعــوض
مـعــرضــا ب ـع ـنــوان "أك ـ ــواب ح ــول ال ـعــالــم" ،مــن 25
إلى  30نوفمبر ،في مجمع الراية ،بالتعاون مع
غاليري ومقهى بونا ،ويشارك فيه عدد كبير من
الخزافين من مختلف دول العالم.
وقــال الـعــوض" :الـخــزف المرتبط بالمائدة أو
بما يسمى خــزفـيــات الـمــائــدة ،هــو خــط إنتاجي
لكل خزاف ،وقد تعرفت على الكثير من الخزافين
الذين يملكون خطا ثانيا في اإلنتاج فيما يتعلق
باألكواب ،التي تمتلك مواصفات خاصة سواء في
الحجم أو الشكل أو الوزن أو سعة السائل الذي
يوضع ،وتلك التفاصيل تحتاج إلى خبرة ودراسة
ومعرفة ،لذلك فــإن كل خــزاف يتفنن في صناعة
الكوب مستخدما ألوانا وطينا مختلفا".
وأض ـ ـ ــاف" :ف ـك ــرة ال ـم ـع ــرض جـ ــاءت م ــن خــال
األكــواب التي أقــوم بصنعها ،والقــت استحسانا
كـبـيــرا م ــن ال ـخــزاف ـيــن ،حـيــث أب ـ ــدوا رغـبـتـهــم في
الـمـشــاركــة ،ويـعــد الـمـعــرض األول مــن نــوعــه في
ال ـكــويــت ،فـضــا عــن مـشــاركــة خــزافـيــن مــن حــول
العالم ،وبدأنا تلقي طلب المشاركة من الخزافين
فور اإلعــان عن المعرض ،ومنهم أبناء الكويت
وغيرهم من  15دولة ،كالواليات المتحدة ،اليابان،
بريطانيا ،العراق ،أيرلندا ،ألمانيا ،تايوان ،الصين،
األردن ،قطر ،السعودية ،البحرين ،عمان ،مصر،
الجزائر".
وأوض ــح أن الـخــزاف بطبعه يـحــاول أن يكون
قريبا من الجمهور ومتطلباته ،لذلك فإن صناعة
األك ــواب تعتبر شــديــدة الـقــرب مــن الجمهور ألن
حياة الفرد ال تخلو منها ،وتعتبر عمال هاما من

الخزاف األميركي جفري اوستيج
حيث الجودة والفن والتشكيل ،كما تعتبر قطعة
محببة لكل فرد ،وتحمل جزءا من هويته ومزاجه
وألــوانــه المفضلة وتصميماته المقربة لنفسه،
ومن هنا يأتي دور الفنان الذي يقدم لجمهوره
قطعة غالية وقريبة منه.
وأشار العوض إلى أن المعرض يحتوي على
قطع نادرة ال تتكرر ،قام بصناعتها كل خزاف على
حــدة ،على مستوى العالم ،مضيفا أن المعرض
سيشتمل على "كتيب" خاص ،يضم صورا لجميع
المشاركين وأعـمــالـهــم ،معربا عــن تمنياته بأن
تـنـجــح الـفـعــالـيــة ،وأن يـحـقــق ال ـم ـعــرض أهــدافــه
المرجوة ،وأبرزها تجمع أكبر عدد من الخزافين
في مكان واحد.

يعكف الفنان عاصي الحالني
على تحضير أغنية جديدة
لطرحها بشكل منفرد،
بالتزامن مع احتفاالت رأس
السنة ،في وقت لم يحسم
وجهته في الحفالت الغنائية
التي سيقوم بإحيائها في تلك
املناسبة املزدحمة بالحفالت.
األغنية الجديدة من كلمات
علي املولى ،وألحان الحالني،
في حني ستكون جاهزة بشكل
كامل خالل ديسمبر املقبل،
حيث يجري وضع اللمسات
األخيرة عليها خالل الفترة
الحالية ،تمهيدًا لتسجيلها
في بيروت.

مي سليم على مسرح
الرياض بعد غد

روجت الفنانة مي سليم
ملشاركتها في مسرحية
"اللمبي في الجاهلية" ،التي
تقوم ببطولتها مع الفنان
محمد سعد ،وسينطلق
عرضها بعد غد.
وتعتبر املسرحية ثاني عمل
مسرحي يجمع بني سعد
ومي بعد مسرحيتهما قبل
عامني "فوق كوبري ستانلي"،
التي عرضت بموسم الرياض
حصرًا .وكثفت مي من
الترويج ملشاركتها باملسرحية
ضمن فعاليات النسخة
الثانية من موسم الرياض.

من أعمال علي العوض
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دوليات

ّ
محاولة فاشلة الغتيال الكاظمي بـ « 3مسيرات»
• اتهامات لجماعات مسلحة بتجاوز الدولة ...والفصائل تواصل التحدي وتشكك في الحادث
• إدانات دولية وعربية واسعة ودعوات لخفض التصعيد ...وطهران تشير إلى «فتنة غربية»

ً
الكاظمي مترئسا اجتماع مجلس األمن القومي أمس (رويترز)

مسبوقة
في عملية غير ً
ً
القت استنكارا واسعا على
المستويين الدولي واإلقليمي،
ّ
تعرض رئيس وزراء العراق
مصطفى الكاظمي لمحاولة
ّ
اغتيال فاشلة ،لم تتبنها ّأي
جهة في الحال ،في حين
اعتبرتها الفصائل الموالية
إليران محاولة لتمرير نتائج
االنتخابات والتغطية على
المواجهات الدامية بين
أنصارها والقوات األمنية في
المنطقة الخضراء.

لن نخسر
ّ
طائرة مسيرة
لإلضرار
بـ «هذا
المخلوق»...
وهناك طرق
أقل تكلفة
ً
وأكثر ضمانا
كتائب حزب
الله

ّ
ف ــي خـضــم ت ــوت ــرات سياسية
شديدة أججها تصعيد الفصائل
الـعــراقـيــة الـمــوالـيــة إلي ــران سقف
رف ـض ـه ــا ل ـن ـت ــائ ــج االن ـت ـخ ــاب ــات
النيابية المبكرة ،التي جرت في
ال ـع ــاش ــر م ــن أك ـت ــوب ــر ال ـمــاضــي،
ن ـج ــا رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء مـصـطـفــى
ال ـكــاظ ـمــي م ــن م ـح ــاول ــة اغ ـت ـيــال
فاشلة بواسطة  3طائرات ّ
مسيرة
ّ
مفخخة استهدفت فجر أمس ّ
مقر
إقامته بالمنطقة الخضراء ،التي
تـشـهــد ت ـظ ــاه ــرات واع ـت ـصــامــات
منذ أسبوعين ألنصار الفصائل
ً
الـمــوالـيــة إليـ ــران ،رف ـضــا لنتائج
االنـتـخــابــات النيابية ،وتـطــورت
الجمعة إلى مواجهات دامية مع
القوات األمنية.
وبعد الهجوم ،الذي أسفر عن
إصــابـتـيــن فــي ص ـفــوف الـحــرس
الـشـخـصــي ل ــه ،وت ـض ــرر مـنــزلــه،
سـ ـ ـ ــارع الـ ـك ــاظـ ـم ــي إلـ ـ ــى ط ـمــأنــة
العراقيين على سالمته ودعوتهم
إلى التهدئة ،وكتب في تغريدة:
«أنـ ــا بـخـيــر وال ـح ـم ــد ل ـلــه وســط
ش ـع ـب ــي ،وأدعـ ـ ـ ــو إل ـ ــى ال ـت ـهــدئــة
وضبط النفس من الجميع ،من
ً
أجل العراق» ،مضيفا« :الصواريخ
ّ
ال ـج ـبــانــة وال ـط ــائ ــرات الـمـســيــرة
ً
الـجـبــانــة ال تـبـنــي أوط ــان ــا ،ولــن
ّ
تثبط عزيمة المؤمنين ،ولن تهز
شعرة في ثبات وإصــرار قواتنا
األمـنـيــة الـبـطـلــة عـلــى حـفــظ أمــن
ال ـن ــاس وإحـ ـق ــاق ال ـحــق ووض ــع
القانون في نصابه».
وأ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة
أن م ـح ــاول ــة اسـ ـتـ ـه ــداف رئ ـيــس
ـوزراء اإلره ــاب ـي ــة الـمــرفــوضــة
ال ـ ـ ـ ً
ً
جـمـلــة وت ـف ـص ـيــا ،ج ــرت بـثــاث
ط ــائ ــرات مـسـ ّـيــرة أسـقـطــت منها
قــوات الحماية اثنتين ،والثالثة
هــاجـمــت م ـنــزل رئ ـيــس ال ـ ــوزراء،
وأصابت بعض الموجودين فيه
وهم يتلقون العالج» ،مؤكدة أنها
تقوم بــاإلجــراءات الالزمة وسط
ان ـت ـش ــار أم ـن ــي داخ ـ ــل الـمـنـطـقــة
الخضراء وخارجها.
وأشار مدير إعالم «الداخلية»،
سعد مـعــن ،إلــى إج ــراء «تحقيق
واس ــع ،وف ــرق عمل كاملة تعمل
ع ـل ــى ت ـس ـخ ـيــر ج ـم ـيــع الـ ـم ــوارد
والجهود للوصول إلــى الجناة
م ـ ــن خ ـ ـ ــال مـ ـت ــابـ ـع ــة وتـ ـح ــدي ــد
ال ـكــام ـيــرات ومـنــاطــق االن ـطــاق،
ً
فضال عن اآللية المستخدمة».
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــت ق ـ ـ ــوة
أم ـن ـي ــة ب ــرف ــع أح ـ ــد الـ ـص ــواري ــخ
غ ـيــر ال ـم ـن ـف ـجــرة م ــن م ـقــر إقــامــة
ال ـك ــاظ ـم ــي ،أكـ ــد ال ـن ــاط ــق بــاســم
القائد ا لـعــام للقوات المسلحة،
يحيى رسول ،أنه تمت المباشرة
ب ـج ـم ــع األدل ـ ـ ـ ــة وف ـ ـتـ ــح تـحـقـيــق

لمعرفة مكان انطالق الطائرات
المفخخة.
ووفــق المتحدث باسم قيادة
الـعـمـلـيــات ال ـم ـش ـتــركــة ،تحسين
ال ـخ ـف ــاج ــي ،فـ ــإن ه ـن ــاك تـحـقـيـقــا
فنيا مشتركا عالي المستوى في
وزارتي الدفاع والداخلية والدفاع
ً
ال ـ ـجـ ــوي ،وأي ـ ـضـ ــا مـ ــع ال ـس ـف ــارة
ُّ
وتتبع مسار
األميركية ،لمعرفة
الطائرات ودور منظومة الـ «سي-
رام» في حماية المنطقة الخضراء.

الدولة ورموزها
ً
ً
وعقد الكاظمي اجتماعا طارئا
م ــع ال ـق ـي ــادات األم ـن ـيــة لـمـتــابـعــة
الـتـحـقـيــق ف ــي م ـحــاولــة اغـتـيــالــه
ً
وتداعياتها ،وأيضا فشل منظومة
ّ
الدفاع الجوي في صد الطائرات
المسيرة.
وفي بيان شديد اللهجة ،اعتبر
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء أن ال ـج ـمــاعــات
المسلحة ت ـجــاوزت عـلــى الــدولــة
ً
ورم ــوزه ــا ،م ــؤك ــدا أن «االع ـت ــداء
ً
ً
اإلرهــابــي يعد استهدافا خطيرا
للدولة من جماعات مجرمة ،قرأت
ضبط النفس ومهنية قوات األمن
ً
ض ـع ـفــا ،وانــدف ـعــت إل ــى الـتـهــديــد
الصريح للقائد العام».
وشدد مجلس الوزراء على أن
الـقــوات األمنية تعهدت بحماية
الـ ـع ــراق وس ـي ــادت ــه أم ـ ــام ك ــل من
ت ـسـ ّـول لــه نـفـســه ت ـحــدي الــدولــة،
وسـتـقــوم بــواجـبـهــا الــوطـنــي في
مــاح ـقــة ال ـم ـع ـتــديــن ،ووض ـع ـهــم
أمام العدالة ،وستعمل للكشف عن
الجهات المتورطة في هذا الفعل
ً
اإلرهابي .وختم قائال« :من يظن
أن يــد األم ــن ال تصل إلـيــه واهــم،
فليس هناك كبير أمام القانون».

النظام الدستوري
وب ـع ــد زيـ ــارتـ ــه ال ـك ــاظ ـم ــي فــي
منزله ،رفض الرئيس برهم صالح
االنقالب على النظام الدستوري
ّ
وجر العراق إلى الفوضى ،مبينا
أن مـ ـح ــاول ــة االغ ـ ـت ـ ـيـ ــال ت ـج ــاوز
خطير يستلزم الوحدة ومجابهة
المتربصين بأمن الوطن.
وأجــرى زعيم التيار الصدري
م ـ ـق ـ ـتـ ــدى ال ـ ـ ـصـ ـ ــدر ات ـ ـ ـصـ ـ ــاال مــع
الـكــاظـمــي ،مــؤكــدا أن ه ــذا العمل
«اإلرهابي» يستهدف أمن العراق
واستقراره ،وإرجاعه إلى «حالة
ال ـف ــوض ــى لـتـسـيـطــر ع ـل ـيــه ق ــوى
الالدولة».
ّ
وح ــذر رئـيــس تـحــالــف الفتح،
هادي العامري ،من وقوف طرف
ثالث وراء الهجوم من أجل خلط
ً
األوراق وخ ـلــق الـفـتـنــة ،مـطــالـبــا

إحدى المسيرات التي هاجمت منزل الكاظمي أمس

الكويت تؤيد إجراءات العراق لمواجهة اإلرهاب
أجـ ــرى رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،سمو
ً
الشيخ صباح الخالد ،اتصاال مع نظيره
العراقي مصطفى الكاظمي ،أعــرب خالله
ع ــن ب ــال ــغ ش ـجـبــه واس ـت ـن ـك ــاره لـمـحــاولــة
االغتيال اآلثمة التي تعرض لها فجر أمس.
وأك ـ ـ ــد سـ ـم ــوه خ ـ ــال االت ـ ـصـ ــال تــأي ـيــد
الكويت لكل إجراءات العراق لتحقيق األمن
واالسـتـقــرار ،ومواجهة مثل هــذه األعمال
اإلرهابية ،سائال المولى عز وجل أن يحفظ
العراق وشعبه العزيز من كل مكروه.
جهات التحقيق بكشف من يقف
ً
وراء ذلك ومحاسبته أيا كان.
واع ـت ـبــر رئ ـيــس ائ ـت ــاف دول ــة
القانون نوري المالكي «استهداف
ً
ً
م ـنــزل الـكــاظـمــي ع ـمــا مــرفــوضــا
وت ـص ـع ـيــدا ف ــي ال ــوض ــع األم ـنــي
ً
الـ ـع ــام» ،داع ـي ــا لـمـعــالـجــة األم ــور
بحكمةّ .
وح ـ ـ ــذر رئ ـي ــس ت ـح ــال ــف ق ــوى
الدولة ،عمار الحكيم ،من تعريض
هـيـبــة ال ــدول ــة للخطر والـعـصــف
ً
بسمعة العراق أمام العالم» ،مؤكدا
«استهداف رئيس أعلى سلطة
أن
ّ
تنفيذية يمثل تطورا خطيرا ينذر
بأحداث أخطر».
بـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
األس ـب ــق ح ـيــدر ال ـع ـب ــادي« ،أدي ــن
االعـ ـت ــداء ال ـم ـش ـبــوه ،وأدعـ ــو إلــى
الحذر من خلط األوراق ،باألمس
ق ـت ــل ال ـم ـت ـظ ــاه ــري ــن الـسـلـمـيـيــن
واليوم استهداف رئيس الوزراء،
لسنا فــي ســاحــة قـتــال يــا س ــادة!!
المرحلة حرجة ،واليقظة وضبط
النفس ضرورة ،والحوار والتفاهم
والتضامن غدت قضايا وجودية
للدولة».
وم ـ ــن «عـ ـص ــائ ــب ال ـ ـحـ ــق» إل ــى
ً
كتائب حزب الله ،مرورا بـ «كتائب
سيد ال ـش ـهــداء» ،شنت الفصائل
الموالية إليران والمنضوية ضمن
ً
ً
الحشد الشعبي هجوما متزامنا
على الكاظمي ،مؤكدة أن محاولة
اغـتـيــالــه لــن تــؤثــر عـلــى اعـتـصــام
الــرافـضـيــن لـنـتــائــج االنـتـخــابــات
عند بوابات المنطقة الخضراء.
وبـ ـع ــد يـ ـ ــوم مـ ــن ظ ـ ـهـ ــوره فــي
ً
ال ـم ـن ـط ـق ــة ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء ،م ـط ــال ـب ــا
بـ ــال ـ ـق ـ ـصـ ــاص م ـ ـ ــن م ـس ـت ـه ــدف ــي
ال ـم ـع ـت ـص ـم ـي ــن ،وصـ ـ ــف األمـ ـي ــن
الـعــام لجماعة الـعـصــائــب ،قيس
الخزعلي ،محاولة االغتيال بأنها
«محاولة لخلط األوراق» وربطها
ب ــالـ ـتـ ـظ ــاه ــرات واالعـ ـتـ ـص ــام ــات
المستمرة أم ــام أب ــواب المنطقة

كما أجــرى وزيــر الخارجية ،الشيخ د.
ً
ً
أحمد الناصر ،اتصاال هاتفيا مع نظيره
ّ
العراقي فؤاد حسين ،عبر فيه عن إدانته
لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء ،وتضامنهم
الكامل مع العراق وشعبه في تعزيز األمن
واالستقرار.
وأع ــرب ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة ،ف ــي بـيــان،
عــن إدان ــة واسـتـنـكــار الـكــويــت الشديدين
لمحاولة االغـتـيــال اإلجــرامـيــة للكاظمي،
مـعـتـبــرة أن ـهــا ال تـسـتـهــدفــه فـقــط إن ـمــا ما

ال ـخ ـضــراء .وكـتــب الـخــزعـلــي ،في
تغريدة« ،بعد مشاهدتنا لصور
االن ـف ـجــار ومــاح ـظــة ع ــدم وقــوع
ض ـح ــاي ــا ،ف ــإن ـن ــا ن ــؤك ــد ضـ ــرورة
التحقق منه من قبل لجنة فنية
مـتـخـصـصــة وم ــوث ــوق ــة ،لـلـتــأكــد
من سببه وحيثياته ،فإذا لم يكن
ً
ً
انفجارا عرضيا أو ما شابه ،وكان
ً
ً
استهدافا حقيقيا ،فإننا ندين هذا
الفعل بكل صراحة».
وتابع« :حذرنا قبل أيام قليلة،
مــن ّ
نية أط ــراف مرتبطة بجهات
م ـخ ــاب ــرات ـي ــة ب ـق ـص ــف ال ـم ـن ـط ـقــة
ال ـخ ـض ــراء وإلـ ـق ــاء ال ـت ـه ـمــة على
فصائل المقاومة».

حزب الله
وقلل المسؤول األمني لكتائب
ح ــزب ال ـلــه ،أب ــو عـلــي الـعـسـكــري،
مــن أهـمـيــة ال ـه ـجــوم ،وس ـخــر من
الكاظمي ،في تغريدة ،كتب فيها
«ال أحــد مستعد لخسارة طائرة
ّ
مسيرة الستهداف رئيس وزراء
َ
سابق» ،مشيرا إلى أن «مــن يريد
أن يـضـ ّـر بـهــذا الـمـخـلــوق فهناك
ً
طرق أقل تكلفة وأكثر ضمانا».
وتساءل العسكري عن رد فعل
الكاظمي بالقول« :أليست مفارقة
أن ي ــدع ــو إل ـ ــى ال ـ ـهـ ــدوء وض ـبــط
ً
ال ـن ـفــس؟ إذا م ــن يـجــب أن يـكــون
ً
ق ـل ـقــا؟ وم ــن ف ـقــد ال ـس ـي ـطــرة على
ً
نفسه؟» ،معتبرا أن «ممارسة دور
الـضـحـيــة أص ـب ــح م ــن األســال ـيــب
الـبــالـيــة ال ـتــي أك ــل ال ــده ــر عليها
وشرب».
وفيما ّ
سب المتحدث باسمه،
ً
حــوب الله ،رئيس ال ــوزراء قائال:
«فليلعنك الله أنت ومن يساعدك»،
هــاجــم ال ـع ـس ـكــري ك ــل ع ــراق ــي أو
ً
ح ــزب أي ــد الـكــاظـمــي ،كــات ـبــا« :أال
لعنة الله على من ّأيدك».
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،اتـ ـه ــم أمـ ـي ــن ك ـتــائــب
سيد الـشـهــداء ،أبــو آالء الــوالئــي،

تحقق للعراق وشعبه الشقيق من وحدة
وإنجازات على كل الصعد.
وأكـ ـ ــدت قـنــاعـتـهــا ب ــوع ــي األشـ ـق ــاء في
الـ ـع ــراق ،لـتـفــويــت ال ـفــرصــة عـلــى م ــن أراد
بوطنهم ووحــدتـهــم الـســوء ،مـشــددة على
وق ــوف دول ــة الـكــويــت إل ــى جــانــب الـعــراق،
وتضامنها وتأييدها لكل اإلجراءات التي
يتخذها للحفاظ عـلــى أمـنــه واسـتـقــراره
وسيادته.

ال ـكــاظ ـمــي ب ــال ـت ــورط ف ــي إط ــاق
الـ ــرصـ ــاص ع ـل ــى ال ـم ـت ـظــاهــريــن،
ّ
ووجه له رسالة في تغريدة« ،أقول
لــك عليك أن تنسى أمــريــن؛ األول
ت ـك ــرار م ـهــزلــة ت ـجــديــد رئــاس ـتــك،
وال ـ ـثـ ــانـ ــي ل ـ ــن ت ـ ـعـ ــاد حـ ـت ــى إل ــى
منصبك السابق».
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
ال ـ ـم ـ ـك ـ ـتـ ــب ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي لـ ـح ــرك ــة
الصادقون ،محمود الربيعي ،أن
«االنـ ـفـ ـج ــار مـصـطـنــع ورم ـ ــي في
الهواء ،بهدف إشغال الرأي العام،
والتغطية على جرائم األمس».
وشدد اإلطار التنسيقي للقوى
الشيعية على أن محاولة االغتيال
لــن تــؤثــر على اعتصام المنطقة
ً
الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــراء» ،م ـب ـي ـن ــا أن «خ ـل ــق
ب ـعــض ال ـفــوضــى م ــن خ ــال قمع
وقتل المتظاهرين ثم استهداف
المنطقة الخضراء ،يهدف إلى فك
االعتصامات حتى تمرر النتائج
ال ـم ــزورة ،لـكــن ه ــذا األم ــر لــم ولــن
نسمح به».
ورغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروز ب ـ ـص ـ ـم ـ ــات
م ـي ـل ـي ـش ـيــات ـهــا ،ان ـض ـم ــت إي ـ ــران
ْ
إلـ ــى رك ـ ــب اإلدانـ ـ ـ ـ ــات ،م ــؤك ــدة أن
محاولة اغتيال الكاظمي «مؤامرة
خ ــارجـ ـي ــة» ت ـص ــب ف ــي مـصـلـحــة
المعتدين على اسـتـقــرار الـعــراق
وأمنه واستقالله.
وأب ـلــغ وزي ــر الـخــارجـيــة ،أمير
عبداللهيان ،نظيره العراقي ،فؤاد
حـسـيــن ،ال ــذي تـلـقــى ال ـعــديــد من
االت ـصــاالت الــدولـيــة ،أن محاولة
اغتيال الكاظمي تستهدف العراق
وت ـخــدم فـقــط مـصــالــح مــن ضــرب
ً
أمنه قبل  18عاما ،مؤكدا موقف
إيران الثابت بدعمه.
وكـ ـت ــب أمـ ـي ــن م ـج ـل ــس األمـ ــن
الـ ـق ــوم ــي ،ع ـل ــي ش ـم ـخ ــان ــي ،فــي
ت ـغــريــدة ،أن «م ـحــاولــة االغـتـيــال
فتنة جديدة يجب التحري عنها
في مراكز الفكر األجنبية ،والتي
لم تجلب منذ سنوات ،من خالل

خلق ودعم الجماعات اإلرهابية
واحـ ـت ــال الـ ـب ــاد ،س ــوى ان ـع ــدام
األمن والخالفات وعدم االستقرار
للشعب العراقي المظلوم».

استهداف الدولة
ً
دولـيــا ،ســارعــت واشنطن إلى
إدان ــة مـحــاولــة اغـتـيــال الكاظمي
ً
ً
ّ
بشدة ،واعتبرتها «عمال إرهابيا
ً
واضحا استهدف صميم الدولة
ّ
المتحدث باسم
العراقية» .وقــال
وزارة الخارجية ،نيد برايس ،في
ب ـيــان« ،نـحــن عـلــى ات ـصــال وثيق
بقوات األمن للحفاظ على سيادة
الـ ـ ـع ـ ــراق واسـ ـتـ ـق ــال ــه وع ــرض ـن ــا
المساعدة بالتحقيق».
وت ـل ـق ــى ال ـك ــاظ ـم ــي اتـ ـص ــاالت
مــن عــاهــل األردن الملك عبدالله
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،والـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـم ـص ــري
ع ـبــدال ـف ـتــاح ال ـس ـي ـســي ،ورئ ـيــس
الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي،
واألمين العام للجامعة العربية
أحمد أبوالغيط استنكروا فيها
االعتداء اإلرهابي والتضامن مع
العراق لتعضيد أمنه واستقراره،
ودعــم جهود الحكومة بمحاربة
اإلرهاب.
وتوالت ردود الفعل المنددة،
إذ أعـ ــربـ ــت كـ ــل مـ ــن ال ـس ـع ــودي ــة
واإلم ــارات ومصر وقطر وتركيا
واألردن وإيران ولبنان والبحرين
وفــرنـســا وبــريـطــانـيــا والـبــرلـمــان
العربي واألمم المتحدة ومجلس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي وم ـن ـظ ـمــة
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي واألزه ـ ـ ـ ــر
الشريف واالتـحــاد األوروبــي عن
اس ـت ـن ـك ــاره ــا وت ـن ــدي ــده ــا بــأشــد
الـعـبــارات ،لمحاولة االستهداف
الفاشلة للكاظمي ،مطالبة جميع
القوى السياسية في العراق بنبذ
العنف والدعوة إلى التهدئة.
(عواصم  -وكاالت)

سلة أخبار
سلطان عمان يبعث
برسالة ألمير قطر

تسلم أمير قطر تميم بن حمد
آل ثاني رسالة خطية من
سلطان عمان هيثم بن طارق
تتعلق بالعالقات بين البلدين
وسبل تعزيزها وتطويرها
وأبرز القضايا اإلقليمية
والدولية محل االهتمام
المشترك .وذكرت وكالة األنباء
القطرية أن المبعوث الخاص
للسلطان فاتك فهر آل سعيد
سلم الرسالة خالل استقبال
أمير قطر له أمس .إلى ذلك ،أكد
رئيس الهيئة العامة للضرائب
في قطر أحمد بن عيسى
المهندي ،أن الهيئة ال تعتزم
فرض ضريبة على الدخل ،وأن
ضريبة القيمة المضافة التي
تم تداولها على نطاق واسع
ً
أخيرا ال تزال قيد التشريع.

البيد يقترح نقل قنصلية
واشنطن لرام الله

صرح وزير الخارجية
اإلسرائيلي ،يائير البيد
أمس ،أنه ال مشكلة لدى
بالده بإعادة افتتاح الواليات
المتحدة قنصليتها الخاصة
بالفلسطينيين في مدينة رام
ً
الله بالضفة الغربية بدال من
القدس الشرقية المحتلة.
وأضاف البيد أنه «إذا ّ
أصرت
واشنطن على فتح القنصلية
األميركية للفلسطينيين،
فعليها أن تفعل ذلك في الضفة
الغربية ،فليس لدينا مشكلة
بفتح القنصلية في رام الله».
في المقابل ،أدانت الرئاسة
الفلسطينية ،تصريحات
لرئيس الوزراء اإلسرائيلي
نفتالي بينيت ،رفض فيها فتح
القنصلية األميركية ،وقالت
إنها لن تقبل إال بإعادة فتحها.

السودان :عصيان مدني
واألمن يفرق تظاهرات

فرقت قوات األمن السودانية
تظاهرات مناهضة لالنقالب
في العاصمة الخرطوم بإطالق
قنابل مسيلة للدموع.
وأغلق متظاهرون بعض
الشوارع الرئيسية في
العاصمة ومدينتي بحري
وأم درمان ،تلبية لدعوات
«العصيان المدني» التي أطلقها
«تجمع المهنيين» احتجاجا
على انفراد العسكريين بحكم
البالد واإلطاحة بالمدنيين.
وصباح أمس ،فتحت بعض
المتاجر أبوابها وبقيت أخرى
مغلقة في الخرطوم .وشهدت
شوارع العاصمة حركة أقل من
المعتادة.

الكاظمي ...صحافي ورجل استخبارات يجسد عودة «الدولة» إلى العراق
م ـنــذ تــول ـيــه رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة ال ـعــراق ـيــة
ف ــي مــايــو  ،2020شـغــل مـصـطـفــى الـكــاظـمــي
األوس ـ ـ ـ ــاط ال ـس ـي ــاس ـي ــة ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوي ـيــن
ال ـم ـح ـل ــي واإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ،ب ــاع ـت ـب ــاره
نموذجا للتغيير في سدة الحكم
الـعــراقـيــة ،الـتــي صبغت بلون
واحد منذ إسقاط نظام الرئيس
الراحل صدام حسين .2003
وركـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز ت ـ ـ ـقـ ـ ــريـ ـ ــر ل ـ ــوك ـ ــال ـ ــة
ال ـص ـح ــاف ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة عـلــى
ش ـخ ـص ـيــة الـ ـك ــاظ ـم ــي ،الـ ــذي
ش ـغــل مـنـصــب رئ ـي ــس جـهــاز
المخابرات ،وعمل كصحافي
س ـ ـ ــاب ـ ـ ــق ،إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى أنـ ــه
مفاوض ماهر.
وتسلم الكاظمي ،المولود
فـ ــي ب ـ ـغـ ــداد  ،1967رئ ــاس ــة

جـهــاز الـمـخــابــرات الــوطـنــي ال ـعــراقــي عــام
 ،2016في عز المعارك ضد تنظيم داعش،
ونـ ـس ــج خ ـ ــال وج ـ ـ ــوده ف ــي ه ـ ــذا ال ـمــوقــع
االسـتــراتـيـجــي ،ال ــذي أبـعــده عــن األض ــواء،
رواب ــط عــدة مــع عـشــرات ال ــدول واألجـهــزة
التي تعمل ضمن التحالف الــدولــي الــذي
تقوده الواليات المتحدة.
في بداياته ،كــان الكاظمي ،الــذي درس
ال ـقــانــون ف ــي الـ ـع ــراق ،صـحــافـيــا ونــاشـطــا
مناهضا للرئيس العراقي السابق صدام
حسين من أوروب ــا ،التي لجأ إليها هربا
من النظام الدكتاتوري ،وعاش سنوات في
المنفى ،لكنه لم ينضم إلى أي من األحزاب
السياسية الـعــراقـيــة ،وبـعــد سـقــوط نظام
صــدام حسين فــي  ،2003عــاد إلــى العراق
ليشارك في تأسيس شبكة اإلعالم العراقي،
تزامنا مع دوره كمدير تنفيذي لمؤسسة

الــذاكــرة الـعــراقـيــة ،وهــي منظمة تأسست
بغرض توثيق جرائم نظام البعث.
وف ــي ع ــام  ،2016كــانــت مـفــاجــأة أن يعين
رئـيــس الـ ــوزراء آن ــذاك حـيــدر الـعـبــادي كاتب
العمود والناشط الحقوقي في رئاسة جهاز
المخابرات ،وإضــافــة إلــى دوره فــي مكافحة
اإلرهاب والتهريب على أنواعهّ ،
طور الكاظمي
مواهبه كمفاوض ووسيط.
ويـ ـق ــول س ـي ــاس ــي مـ ـق ــرب م ــن ال ـك ــاظ ـم ــي:
«للكاظمي شخصية ال تعادي أحدا ،صاحب
ع ـق ـل ـيــة ب ــراغ ـم ــات ـي ــة ،ل ــدي ــه ع ــاق ــات م ــع كــل
الالعبين األساسيين على الساحة العراقية،
عالقة جيدة مع األميركيين ،وعالقة عادت إلى
مجاريها مؤخرا مع اإليرانيين».
ويـ ـع ــرف ال ـكــاظ ـمــي ك ـيــف ي ـك ــون صــديـقــا
لعدوين فيما بينهما ،فمع عودته إلى التقارب
مع طهران ،لم ينس صداقاته القديمة ،خالل

زيــارة للرياض ،المنافس اإلقليمي لطهران،
عـقــب تــولـيــه رئــاســة وزراء ال ـعــراق فــي مايو
 ،2020ح ـي ــث ش ــوه ــد وهـ ــو ي ـع ــان ــق م ـطــوال
صــدي ـقــه الـشـخـصــي ول ــي ال ـع ـهــد ال ـس ـعــودي
محمد بن سلمان.
ونتيجة لهذه العالقات المنسوجة شرقا
وغربا ،حاول في األشهر األخيرة جعل بغداد
تتمتع بمركز دولي ،فقد كانت بغداد مسرحا
لـمـفــاوضــات مغلقة بـيــن ط ـهــران والــريــاض،
وشهدت زيارة تاريخية للبابا فرنسيس في
م ــارس ،واستضافت فــي أغسطس الماضي
مؤتمرا دوليا ،شــارك فيه الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون.
ويــرى مــراقــب غربي أن الكاظمي «يجسد
عودة دولة عراقية ذات سيادة» ،لكن فصائل
موالية إليران تتهمه بأنه متواطئ في اغتيال
قائد فيلق القدس بالحرس الثوري اإليراني

قاسم سليماني ،على يد الواليات المتحدة في
بغداد ،وكان البد عليه لذلك أن يعيد تحسين
صورته أمام طهران.
داخليا ،يواجه الكاظمي معارضة الحشد
الشعبي ،الذي يطالب بانسحاب كامل للقوات
األميركية من العراق ،ويواصلون الضغط على
الكاظمي في هذا الصدد.
وبعد حصوله على دعم الطبقة السياسية،
الـتــي تحتكر السلطة منذ  16عــامــا ،اضطر
ال ـكــاظ ـمــي إلـ ــى إعـ ـ ــادة ن ـســج الـ ــروابـ ــط الـتــي
تـقـطـعــت م ــع ال ـعــراق ـي ـيــن ال ـغــاض ـب ـيــن الــذيــن
تـ ـظ ــاه ــروا خ ـ ــال أشـ ـه ــر ض ــد ال ـس ـيــاس ـي ـيــن
«ال ـفــاســديــن» ،ح ــاول أيـضــا الـتـفــاوض بشأن
القنوات االقتصادية الحيوية للبالد .ويقول
مــديــر ال ــدراس ــات فــي معهد ال ـشــرق األوس ــط
بـكـلـيــة ل ـن ــدن لــاق ـت ـصــاد ت ــوب ــي دودج «إن ــه
مفاوض بارز والعب ماكر».

ةديرجلا
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مناورات إيرانية في الخليج وتحذير من حرب إسرائيلية مكلفة
إسالم آباد تقترح على طهران مقايضة األرز بالنفط ووزير إيراني يكشف معاناة الوزراء من «المشاكل المعيشية»
أطلقت القوات اإليرانية
مناورات بحرية واسعة في
الخليج ،مع اعتمادها سياسة
«مواصلة التصعيد» ،قبل
استئناف المفاوضات الدولية
الرامية إلحياء االتفاق النووي
في فيينا نهاية نوفمبر الجاري،
في وقت حذر خبراء من
احتمال نشوب «حرب مكلفة»
بين إيران وإسرائيل ،مع تعقد
مسار الدبلوماسية ،ورغبة كل
منهما في معالجة تحدياته.

ب ـ ـعـ ــد أي ـ ـ ـ ـ ــام ع ـ ـلـ ــى احـ ـتـ ـج ــاز
«ال ـ ـح ـ ــرس ال ـ ـ ـثـ ـ ــوري» اإليـ ــرانـ ــي
ناقلة فيتنامية ،وإعالنه إحباط
م ـح ــاول ــة أم ـي ــرك ـي ــة لــاس ـت ـيــاء
ع ـل ــى ش ـح ـنــة نـ ـف ــط ،ف ــي واق ـع ــة
نفتها الواليات المتحدة ،بدأت
إيــران ،أمــس ،مـنــاورات عسكرية
واسعة على سواحلها الجنوبية
ال ـش ــرق ـي ــة ال ـم ـق ــاب ـل ــة ل ـل ـخ ـل ـيــج،
قبل مفاوضات مرتقبة إلحياء
االتفاق النووي المبرم عام 2015
في فيينا.
وت ـش ـم ــل الـ ـت ــدريـ ـب ــات ،ال ـتــي
ينفذها الجيش اإليراني ،وحدات
برية وجوية وبحرية وطائرات
م ـ ـس ـ ـ ّـي ـ ــرة ،فـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ت ـم ـتــد
م ــن م ـض ـيــق ه ــرم ــز إلـ ــى ش ـمــال
المحيط الهندي .وذكــر الناطق
باسم المناورات األدميرال سيد
موسوي أن بــاده توجه رسالة
إل ــى دول الـمـنـطـقــة ،م ـفــادهــا أن
طهران «تعلن استعدادها إلحالل
ال ـســام وال ـصــداقــة عـلــى أســاس
ق ـ ــدرات ال ـم ـن ـط ـقــة ،ألن ال ـتــاريــخ
أ ث ـ ـبـ ــت أن دوال أ خـ ـ ـ ــرى خ ـ ــارج
المنطقة تسعى لزعزعة أمنها،
وإلى الحرب واالحتالل».
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد م ـ ـسـ ــاعـ ــد ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
ال ـت ـن ـس ـي ـق ـي ــة ل ـ ـقـ ــائـ ــد ال ـج ـي ــش
حبيب الله سياري بأن المرحلة
الرئيسة للمناورات ستنفذ على
مساحة أكثر من مليون كيلومتر
م ــرب ــع ،م ـش ـيــرا إلـ ــى «اس ـت ـخ ــدام
وحـ ـ ـ ــدات االسـ ـتـ ـط ــاع وال ـق ـت ــال
الـمـسـ ّـيــرة ،وال ـق ــوة اإللـكـتــرونـيــة
وتشغيل نظام القيادة».

تحذير وحرب

الصين تطالب
أميركا بتصحيح
انسحابها األحادي
الجانب من االتفاق
النووي مع إيران

وتأتي المناورات اإليرانية في
وقت لم يهدأ القلق اإلسرائيلي
م ــن ت ـن ــام ــي ال ـنـ ـف ــوذ اإليـ ــرانـ ــي،
وم ـ ــازال اح ـت ـمــال ال ـح ــرب قائما
فــي بيئة أمنية ال يمكن التنبؤ
بما ستتمخض عنه ،مع صعوبة
التوصل إلــى اتـفــاق دولــي يقيد
ط ـم ــوح طـ ـه ــران الـ ـ ـ ــذري ،وح ــذر
خ ـبــراء مــن ح ــرب بـيــن الـبـلــديــن،
وث ـم ــن ب ــاه ــظ س ـيــدف ـعــانــه هما
وال ـم ـن ـط ـق ــة ب ــرم ـت ـه ــا ،ف ــي ح ــال
نشوبها.
ويرى الخبراء أن كال البلدين
يــدركــان أن تحول «المناوشات
ال ــدائ ــرة مـنــذ  3سـ ـن ــوات» ،عقب
انـسـحــاب واشـنـطــن مــن االتـفــاق
النووي ،إلى حرب مفتوحة ،ليس
في مصلحتهما ،لكن «إذا تغيرت
تلك النظرة في أي من البلدين،
فإن ذلك قد يقود إلى نشوبها».

وزير الدفاع التركي يتفقد
خط الحدود مع إيران

«علماء المسلمين» يوجه نداء
ً
عاجال للجزائر والمغرب
جنود على متن قطعة بحرية خالل تحضيرات للمناورات قبالة سواحل إيران أمس األول (إرنا)
وت ـش ـي ــر الـ ـتـ ـق ــدي ــرات إلـ ــى أن
طهران قد تقرر دخول حرب مع
تــل أب ـيــب ،لتحويل األن ـظــار عن
مشاكلها الداخلية ،كاالنتفاضة
الـشـعـبـيــة وت ــده ــور االق ـت ـصــاد،
وقـ ــد تـ ــرى أن «ح ــرب ــا ق ـص ـيــرة»
ضــد إســرائ ـيــل قــد تـعــود عليها
بمكاسب سياسية في المنطقة
تـفــوق الـمـخــاطــر المترتبة على
القتال.
مــن جهتها ،قــد تـقــرر الــدولــة
الـ ـعـ ـب ــري ــة أن «ح ـ ــرب ـ ــا س ــري ـع ــة
ومـ ــدمـ ــرة» ق ــد ت ـســاعــد ف ــي نــزع
ال ـ ـشـ ــرع ـ ـيـ ــة ع ـ ـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
اإلسالمية ،وزعزعة استقرارها،
وت ـس ـهــم ف ــي ال ـحــد م ــن نـفــوذهــا
ف ــي الـمـنـطـقــة ،فــاإلســرائـيـلـيــون
يدركون أن قصف مدنهم بوابل
من الصواريخ اإليرانية سيكون
غ ـي ــر مـ ــريـ ــح ،ل ـك ـن ـهــم ي ـ ـ ــرون أن
الحرب مع إيران ال تشكل خطرا
وجوديا ،خاصة إذا كان الهدف
منها تطوير سالح ذري.
وس ـي ـتــوقــف أم ــد ال ـح ــرب في
ح ــال ن ـشــوب ـهــا ،ع ـلــى جـمـلــة من
العوامل التي من شأنها أن تلعب
دورا مـحــوريــا فــي تحديد ذلــك،
ومن بينها المخزون الصاروخي
لـ ـلـ ـفـ ـص ــائ ــل وال ـ ـح ـ ــرك ـ ــات ال ـت ــي

تخوض حربا بالوكالة لمصلحة
إيــران ،وقــدرة تلك الجهات على
تحمل «الرد اإلسرائيلي».
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،ف ـ ـ ــإن إلـ ـح ــاق
إســرائـيــل أض ــرارا كبيرة بإيران
م ـ ــن شـ ــأنـ ــه اسـ ـتـ ـنـ ـف ــاد الـ ـن ــواي ــا
الحسنة لــدول الخليج العربي،
كـ ـم ــا س ـي ـع ـت ـم ــد ط ـ ـ ــول الـ ـح ــرب
وقصرها على موقف الــواليــات
المتحدة منها.

تنسيق ودعم
يـ ــأتـ ــي ذل ـ ـ ــك فـ ـيـ ـم ــا ت ـس ـت ـعــد
واشـنـطــن وط ـهــران الستئناف
مـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاوض ـ ـ ــات ف ـ ـي ـ ـي ـ ـنـ ــا ،ال ـ ـتـ ــي
تستهدف إحياء االتفاق النووي
الدولي المقيد لبرنامج طهران
النووي ،في  29نوفمبر الجاري.
وأ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس األول ،نـ ـسـ ـق ــت
طهران مواقفها الدبلوماسية
مـ ــع روس ـ ـيـ ــا والـ ـصـ ـي ــن ب ـش ــأن
ال ـم ـب ــاح ـث ــات ال ـم ــرت ـق ـب ــة ،ال ـتــي
تـ ـش ــارك ف ـي ـهــا واشـ ـنـ ـط ــن ،وإن
بشكل غير مباشر ،بهدف إحياء
االلتزام باالتفاق الذي انسحب
مـنــه الــرئ ـيــس ال ـســابــق دونــالــد
ت ــرام ــب ع ــام  2018مـقــابــل رفــع
العقوبات المفروضة على إيران.

وبعد تأكيد وزير الخارجية
اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــن أم ـ ـي ـ ــر
عبداللهيان ونـظـيــره الــروســي
سيرغي الف ــروف على ضــرورة
الـعــودة لنص االتـفــاق األصلي
المبرم عام  ،2015ذكــرت بكين
أن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة يتعين
ع ـل ـي ـهــا ت ـص ـح ـيــح ت ـحــركــات ـهــا
المتمثلة في االنسحاب أحادي
الجانب من االتفاق النووي.
ونقلت وكــالــة أنـبــاء الصين
ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة «شـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـخ ـ ــوا» ،عــن
مـ ـح ــادث ــة ه ــات ـف ـي ــة ب ـي ــن وزيـ ــر
ال ـخــارج ـيــة الـصـيـنــي وان ــغ يي
ونظيره اإليــرانــي ،أمــس األول،
أن الصين رحـبــت بـقــرار إيــران
للعودة إلى المحادثات النووية.
وق ــال عبداللهيان لــوانــغ إن
إيــران ملتزمة بالمحادثات مع
مـجـمــوعــة « »1+4ح ــول إح ـيــاء
االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي ،وم ـس ـت ـعــدة
للتنسيق مــع الـصـيــن فــي هــذا
األمر.
وأعرب عن تطلعه لــ«حضور
الطرف األميركي واألوروبيين
ب ــرؤي ــة حـقـيـقـيــة لـلـمـفــاوضــات
م ــن أجـ ــل ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ات ـفــاق
عـ ـل ــى وج ـ ـ ــه ال ـ ـ ـسـ ـ ــرعـ ـ ــة» ،ل ـك ـنــه
هــاجــم احـتـفــاظ إدارة الرئيس

الديموقراطي جو بايدن بنهج
إدارة تـ ــرامـ ــب الـ ـت ــي اع ـت ـم ــدت
سياسة الضغوط االقتصادية
والدبلوماسية القصوى على
طهران.
مـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ثـ ـم ــن
ع ـبــدال ـل ـه ـيــان دع ــم بـكـيــن الـتــي
ب ـ ـ ــادرت بـ ــإرسـ ــال  120مـلـيــون
جرعة من لقاح كورونا إليران؛
مـعــربــا عــن ارتـيــاحــه للعالقات
الثنائية المتنامية.

مشاكل ومقايضة
في هذه األثناء ،تحدث وزير
الـعـمــل وال ـش ــؤون االجتماعية
اإليراني حجت الله عبد الملكي
عن «ســوء األوضــاع المعيشية
وتــراجــع ال ـقــدرة الـشــرائـيــة» في
بـ ــاده ،مــؤكــدا أن «الـمـعــانــاة ال
تقتصر على العمال والموظفين
فـ ـق ــط ب ـ ــل ت ـش ـم ــل حـ ـت ــى ك ـب ــار
ال ـم ـس ــؤول ـي ــن وال ـم ـس ـت ـشــاريــن
والوزراء في الحكومة».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف عـ ـب ــدالـ ـمـ ـلـ ـك ــي أن
«ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم ي ـع ــان ــون
مـ ـ ـش ـ ــاك ـ ــل مـ ـعـ ـيـ ـشـ ـي ــة ب ـس ـب ــب
األوضاع االقتصادية والتضخم
الـ ـح ــاص ــل فـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد» .وردا

ع ـ ـلـ ــى سـ ـ ـ ـ ــؤال حـ ـ ـ ــول م ـع ــرف ـت ــه
بالقوة الشرائية للعمال ،قــال:
«ل ـ ـمـ ــاذا ت ـق ــول الـ ـعـ ـم ــال؟ ،حتى
أرب ــاب العمل وكـبــار المديرين
الـتـنـفـيــذيـيــن وال ـم ـس ـت ـشــاريــن،
وحـ ـت ــى ن ـح ــن ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء لــدي ـنــا
مشاكل معيشية» ،مرجعا األمر
إلــى «التضخم المفروض على
اق ـت ـصــاد ال ـب ــاد ف ــي ال ـس ـنــوات
األخ ـي ــرة» ،لكنه رف ــض تحميل
الــواليــات المتحدة كــل مشاكل
البالد.
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،اق ـتــرحــت
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة ال ـ ـبـ ــاك ـ ـس ـ ـتـ ــان ـ ـيـ ــة
عـ ـل ــى إي ـ ـ ـ ـ ــران مـ ـق ــايـ ـض ــة األرز
الباكستاني بالنفط والمنتجات
الـ ـبـ ـت ــروكـ ـيـ ـم ــاوي ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة
لـتـفــادي الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة،
وج ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـع ـ ــرض ال ـ ـ ـ ــذي ق ــدم ــه
الـقــائــم بــأعـمــال وزارة التجارة
ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة ،خ ــال اجـتـمــاع
مـ ــع وزي ـ ـ ــر الـ ـ ــزراعـ ـ ــة اإليـ ــرانـ ــي
جــواد ساداتي نجاد ،في وقت
تــواجــه ط ـهــران صـعــوبــة بالغة
ف ــي ب ـيــع م ـحــروقــات ـهــا ،بسبب
العقوبات األميركية الصارمة
المفروضة على قطاعها النفطي
والمصرفي.
(طهران  -وكاالت)

ّ
جبهة تيغراي تقدم تقرير المصير على اجتياح أديس أبابا
أديس أبابا في حال دخلوها إلسقاط الحكومة.
وق ـ ــال غ ـي ـتــاش ـيــو رض ـ ــا ،ال ـم ـت ـحــدث بــاســم
الجبهة التي كانت تحكم البالد قبل وصول آبي
أحمد للسلطة ،إن «أديــس أبابا بوتقة يعيش
فـيـهــا ن ــاس مــن الـتــوجـهــات كــافــة ،وال ـق ــول إن
ّ
ستتحول إلى حمام دم إذا دخلناها
العاصمة
ً
أمــر سخيف ج ــدا .ال أعتقد أن هــذه الفرضية
تتمتع بالصدقية» .وأضاف أن «القول إن سكان
أديس أبابا يعارضوننا بشدةُ ،مبالغ فيه».
وأكد رضا أن السيطرة على العاصمة ليست
ً
ه ــدف ــا ،ق ــائ ــا« :لـسـنــا مـهـتـمـيــن بـشـكــل خــاص
بــأديــس أبــابــا ،بــل نــريــد الـتــأكــد مــن أن آب ــي ال
يشكل تهديدا لشعبنا».
وأوض ــح« :يمكنني أن أؤك ــد لكم أن ذلــك ال
يهمنا ،نريد ببساطة أن نتأكد من أن صوت
شـعـبـنــا م ـس ـمــوع ،وم ــن أن ــه ي ـمــارس حـقــه في
تقرير مصيره ،خصوصا عبر تنظيم استفتاء
لتقرير ما إذا كان يريد أن يبقى في إثيوبيا أم
أن يصبح مستقال».
ووســط أنـبــاء عــن فشل الجهود األميركية
التي يجريها المبعوث جيفري فيلتمان في
أدي ــس أبــابــا ،الح ـتــواء ان ــزالق ال ـبــاد باتجاه

متظاهرون يحملون صورة آلبي أحمد أمس في أديس ابابا (رويترز)
ف ــوض ــى كــام ـلــة م ــع إع ـ ــان  8ح ــرك ــات عــرقـيــة
تحالفها مــع مـتـمــردي جبهة تـيـغــراي ،وصل
مـنـســق ال ـش ــؤون اإلنـســانـيــة بــاألمــم المتحدة
مــارتــن غريفيث والمبعوث الـخــاص لالتحاد

اإلفــري ـقــي إل ــى ال ـقــرن اإلفــري ـقــي ،أولــوسـيـغــون
أوباسانغو ،إلى مكلي عاصمة إقليم تيغراي
أمس.
ج ــاء ذل ــك ف ــي وق ــت دع ــت  16دولـ ــة جميع

أطراف الصراع في إثيوبيا إلى وقف التصعيد
والدخول في مفاوضات من دون شروط مسبقة
للتوصل إلى وقف دائم إلطالق النار.
وحـ ـث ــت ت ـل ــك الـ ـ ـ ــدول ،ومـ ــن ب ـي ـن ـهــا فــرنـســا
وبريطانيا وألمانيا ،على ضمان ما وصفتها
بـمـســاء لــة ج ــادة لـلـمـســؤولـيــن ع ــن انـتـهــاكــات
حقوق اإلنسان في إثيوبيا.
ودع ــا ب ـيــان مـشـتــرك لـتـلــك الـ ــدول إريـتــريــا،
ً
أيـضــا ،إلــى سحب قــواتـهــا ف ــورا مــن األراض ــي
اإلثـ ـي ــوبـ ـي ــة ،وض ـ ـمـ ــان مـ ـس ــاء ل ــة ق ــواتـ ـه ــا عــن
االنـتـهــاكــات وال ـت ـجــاوزات الـتــي ارتكبتها في
إقليم تيغراي.
وب ــدأ ال ـص ــراع فــي ش ـمــال ال ـبــاد قـبــل عــام،
عندما استولت القوات الموالية للجبهة على
ً
قــواعــد عسكرية فــي تـيـغــراي ،وردا عـلــى ذلــك
أرســل آبي أحمد قــوات تمكنت في البداية من
طرد قوات الجبهة من عاصمة اإلقليم ،لكنها
واجهت إخفاقا شديدا منذ يونيو وصل إلى
حد إعالنها الطوارئ بعموم البالد ومطالبتها
لسكان العاصمة بالتسلح من أجل الدفاع عن
مدينتهم مع ّ
تقدم المتمردين.
(أديس ابابا ـ ـ رويترز)

الصين أكبر قوة بحرية في العالم ...تسعى لزيادة حجم أسطولها

جنود صينيون خالل تدريبات بحرية في 2016

سلة أخبار

تفقد وزير الدفاع التركي
خلوصي أكار ،أمس ،خط
الحدود الفاصل بين بالده
وإيران ،بمرافقة عدد من
القيادات ،بينهم رئيس
األركان يشار غولر ،وقادة
القوات البرية موسى أوسور،
والبحرية عدنان أوزبال،
والجوية حسن كوتشوك
أكيازي .واستقبل أكار،
والوفد المرافق له ،والي
المدينة محمد أمين بيلمز،
ومسؤولون محليون .في وقت
قال معارضون سوريون إنهم
يستعدون لالنضمام إلى
هجوم جديد تهدد تركيا بشنه
على مقاتلي "وحدات حماية
الشعب الكردية".

تظاهرات ألنصار آبي أحمد تندد بواشنطن والمتمردين

نـ ــدد أنـ ـص ــار رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة اإلث ـيــوب ـيــة
ً
االتحادية ،آبي أحمد ،الذي تخوض قواته قتاال
ً
مريرا ضد القوات المتمردة التي تزحف باتجاه
ال ـعــاص ـمــة أديـ ــس أب ــاب ــا ،بـحـكــومــة ال ــوالي ــات
المتحدة والقوى األجنبية التي دعت إلى وقف
إط ــاق ال ـنــار ،بعد أن اشـتــدت وتـيــرة الـصــراع
المستمر منذ عام ،والتي حصدت أرواح آالف
األشخاص وشردت مئات اآلالف.
وتجمع عشرات اآلالف من اإلثيوبيين في
أديس أبابا للتعبير عن دعمهم لحكومة آبي
أحمد ،التي تعهدت بمواصلة القتال ،وللتنديد
بـجـبـهــة ت ـحــريــر ش ـعــب ت ـي ـغ ــراي وال ـف ـصــائــل
المتحالفة معها.
ّ
ولف بعض المتظاهرين في ساحة ميسكل
بوسط أديس أبابا أجسادهم بالعلم الوطني.
واختص كثيرون واشنطن باالنتقادات ،بعد
اتهامها ،الثالثاء الماضي ،الحكومة المركزية
بارتكاب «انتهاكات جسيمة» لحقوق اإلنسان،
وإعالنها رفع اسم إثيوبيا من اتفاقية تجارية
مهمة.
في المقابل ،سعى متمردو «تيغراي» إلى
تهدئة المخاوف بشأن وقــوع «حمام دم» في

دوليات

كشف تقرير لوزارة الدفاع األميركية (البنتاغون)
أن ال ـص ـيــن تـمـتـلــك أك ـبــر ق ــوة ب ـحــريــة ف ــي ال ـعــالــم،
بحيازتها  355سفينة وغواصة ،متوقعا أن يتزايد
عــدد القطع البحرية بــاألسـطــول الصيني ،ليصل
إل ــى  460سفينة بـحـلــول  .2030وأشـ ــار الـتـقــريــر،
الصادر األربعاء الماضي ،إلى أن البحرية الصينية،
المعروفة باسم «بحرية جيش التحرير الشعبي
الصيني» ،مستعدة لتنفيذ ضربات دقيقة طويلة
ال ـم ــدى ض ــد أهـ ـ ــداف ب ــري ــة ،وت ـع ــزي ــز حــرب ـهــا ضد
الغواصات البحرية ،وهو ما يعزز قــدرات الصين
كقوة عالمية.
وذكـ ــرت مـجـلــة نــاشـيــونــال إنـتــرســت األمـيــركـيــة
أن زي ــادة قــوة األسـطــول الصيني تساهم فــي دعم
األهداف السياسية الخارجية الصينية ،خاصة في
المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي
وبحر الصين الشرقي والبحر األصفر ،مبينة أن قوة
الصين البحرية ال تقتصر على األسطول البحري
التابع للجيش الصيني ،وإنما تشمل أيضا القوات
البحرية التابعة لحرس السواحل ،والقطع البحرية

التابعة لما يطلق عليه «القوات المسلحة الشعبية».
وبـيـنـمــا أعـلـنــت الـحـكــومــة الـتــايــوانـيــة أم ــس أن
الصين أرسلت  16طائرة عسكرية إلى داخل منطقة
الدفاع الجوي للجزيرة ،مسجلة بذلك رقما قياسيا
جديدا منذ الموجة األخيرة من طلعات الطائرات
ال ـحــرب ـيــة ال ـيــوم ـيــة ف ــي أوائـ ـ ــل أك ـت ــوب ــر ال ـمــاضــي،
أشارت مجلة ناشيونال إنترست أنه «سيكون على
الجيش التايواني أن يحاول الصمود أمام الموجة
األولى من الهجوم الصيني لتنفيذ هجوم مضاد،
وه ــو مــا ت ـحــاول تــايـبـيــه فعله بـتـطــويــر جيشها».
وأف ــاد الـتـقــريــر ،ال ــذي نـشــرتــه المجلة عــن تــايــوان،
بأن الجزيرة تعلم أنه ال يمكنها الصمود في وجه
الجيش الصيني ،ولهذا فهي تسعى إلى االعتماد
عـلــى تـكـتـيـكــات قـتــالـيــة تعتمد عـلــى ع ــدم مــركــزيــة
االتصاالت ،واستخدام أكبر قدر ممكن من العتاد
الـعـسـكــري الـمـتـحــرك ،ال ــذي ت ـكــون عملية إخـفــائــه
ممكنة خالل الحرب.
ويـحـتــل الـجـيــش الـصـيـنــي الـمــرتـبــة رق ــم  3بين
أقوى  140جيشا في العالم ،ويمتلك قدرات عسكرية

تقليدية هائلة ،أبرزها عدد الجنود الذي يتجاوز
 3.3ماليين ،بينهم  510آالف جندي قوات احتياطية،
بـحـســب ت ـقــريــر ع ــن أقـ ــوى ج ـيــوش ال ـعــالــم لـمــوقــع
«غلوبال فاير بور» األميركي.
ويصنف األسطول الصيني في المرتبة األولى
عالميا ،بينما تصنف القوات الجوية في المرتبة
الـ 3عالميا بـ 3260طائرة ،إضافة إلى القوات البرية
ال ـض ـخ ـمــة ال ـت ــي ت ـضــم آالف ال ــدب ــاب ــات وال ـم ــداف ــع
وراج ـمــات الـصــواريــخ ،إضــافــة إلــى عـشــرات اآلالف
من المدرعات.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،يـصـنــف ال ـج ـيــش ال ـت ــاي ــوان ــي في
المرتبة  22بين أقوى جيوش العالم ،ويمتلك أكثر
مــن  1.8مليون جـنــدي ،بينهم أكـثــر مــن  1.6قــوات
احتياطية ،وتصنف الـقــوات الجوية لـتــايــوان في
الـمــرتـبــة  14عالميا بـ ــ 739طــائــرة ،بينما يصنف
األسـطــول الـتــايــوانــي فــي المرتبة  22ب ــ 117وحــدة
بحرية ،وتضم القوات البرية التايوانية أكثر من
 1100دبابة وآالف المدرعات ،إضافة إلى المدافع
الميدانية وذاتية الحركة وراجمات الصواريخ.

وجه االتحاد العالمي لعلماء
المسلمين نداء للجزائر
والمغرب ،من أجل "الوئام
وتجنب الفتنة والتحشيد
المتزايد للحرب" ،وقال
االتحاد في بيان" :نتابع بقلق
شديد ما تشهده العالقات
المغربية الجزائرية ،من
توتر متصاعد يتجسد
في الحمالت اإلعالمية،
وفي إغالق الحدود ،وقطع
العالقات الدبلوماسية،
وتعطيل المبادالت
والمصالح االقتصادية،
وصوال إلى سباق التسلح
والتأهب العسكري".
وأضاف االتحاد" :وفي هذا
السياق نذكر المسؤولين في
البلدين بأن كثيرا من الحروب
المدمرة ال تأتي عن قرار
مقصود َ
ومب َّيت ،وإنما تأتي
فلتة وتندلع بغتة ،بعد أن
تبلغ حالة الخصومة والتوتر
والتأهب أوجها".

محمد السادس :ال نقاش
في مغربية الصحراء

أكد العاهل المغربي الملك
محمد السادس ،أمس األول،
أن مغربية الصحراء حقيقة
ثابتة ال نقاش فيها بحكم
التاريخ والشرعية ،وبإرادة
قوية من أبنائها واعتراف
دولي واسع.
وقال محمد السادس ،في
خطاب موجه إلى الشعب
بمناسبة الذكرى السادسة
واألربعين للمسيرة الخضراء،
إن "المغرب ال يتفاوض على
صحرائه ،ومغربية الصحراء
لم تكن يوما ولن تكون
أبدا مطروحة فوق طاوالت
المفاوضات".

ألمانيا تودع منفذ هجوم
«بافاريا» مصحة نفسية

أمر قاضي تحقيقات في
ألمانيا بإيداع منفذ هجوم
الطعن على متن قطار سريع
في والية بافاريا ،أمس األول،
في مصحة نفسية ،وقال
رئيس االدعاء في منطقة
نورنبرغ-فورت إن خبيرا
فحص الشاب ،وانتهى إلى
نتيجة مفادها أنه "يعاني
الفصام االرتيابي ووساوس"،
وأضاف الخبير أن "المسؤولية
الجنائية للجاني كانت
منعدمة وقت وقوع الجريمة".
وأفاد رئيس االدعاء بأن أمر
إيداع الجاني في المصحة
صدر وفقا لما طلبه االدعاء،
مضيفا أن الشاب قال للخبير
إنه يشعر أنه مطارد من
الشرطة ،واتهمها بأنها ترسل
رجاال لدفعه إلى الجنون ،وذكر
أنه شعر بتهديد من راكب
في القطار "واعتقد أن هذا
الرجل يريد قتله" ،مشيرا إلى
أنه طعن رأس هذا الرجل بعد
ذلك بقوة.
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رياضة

ختام ناجح لبطولة سمو ولي العهد الكبرى للرماية

تدريب خفيف لألزرق اليوم في التشيك
• مسحات «كورونا» لوفد المنتخب سليمة والعزب يعتذر عن الرحلة
• غونزاليس يستدعي الهويدي والفيزا تؤخر سلطان والحقان
•

ممثل راعي البطولة يتوج الرماة الفائزين بالمسابقات
اختتمت أمــس األول بطولة
سمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد السنوية الكبرى الثانية
لـ ـل ــرم ــاي ــة ب ـت ـت ــوي ــج ال ـف ــائ ــزي ــن
وال ـف ــائ ــزات بـمـســابـقــاتـهــا الـتــي
شملت الرماية األولمبية للرجال
وال ـس ـيــدات والـنــاشـئـيــن وذوي
اإلعاقة.
وحضر حفل االختتام الذي
أقيم في مجمع ميادين الشيخ
صباح األحمد األولمبي للرماية
مـمـثــل راعـ ــي الـبـطــولــة محافظ
العاصمة الشيخ طــال الخالد
وسـفـيــر مـمـلـكــة الـبـحــريــن لــدى
الكويت صالح المالكي والمدير
ا لـعــام للهيئة العامة للرياضة
حمود فليطح ورئيس وأعضاء
مجلس إدارة الـنــادي الكويتي
للرماية وعدد من منتسبيه إلى
جــانــب أس ــر وأه ــال ــي الـفــائــزيــن
بالمراكز األولى في البطولة.
وأسـ ـف ــرت م ـنــاف ـســات ال ـيــوم
األخير للبطولة التي استمرت
ث ــاث ــة أيـ ــام ع ــن إحـ ـ ــراز ال ــرام ــي
عبدالعزيز السعد لقب مسابقة
رم ـ ـ ــاي ـ ـ ــة "سـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــت" ل ـي ـق ـت ـن ــص
الميدالية الذهبية متقدما على
الرامي سعود حبيب الذي حل

ث ــان ـي ــا ،ف ــي ح ـي ــن ن ـ ــال ال ــرام ــي
عبدالله الطرقي المركز الثالث
وجـ ـمـ ـيـ ـعـ ـه ــم م ـ ــن رم ـ ـ ـ ــاة ن ـ ــادي
الرماية.
وفـ ـ ــاز الـ ــرامـ ــي ع ـبــدالــرح ـمــن
ا لـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـح ـ ــان ب ـ ــا لـ ـ ـم ـ ــر ك ـ ــز األول
والميدالية الذهبية في مسابقة
رماية "التراب" ،في حين حصد
ال ــرام ــي خ ــال ــد ال ـم ـق ـلــد ال ـمــركــز
ال ـث ــان ــي وال ـم ـي ــدال ـي ــة الـفـضـيــة
وهما من رماة النادي ،في وقت
ذهب المركز الثالث والميدالية
ال ـب ــرون ــزي ــة ل ــام ــارات ــي ظــاهــر
العرياني.
ونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ــرام ـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـث ـ ـمـ ــان
ال ـف ـي ـل ـكــاوي م ــن وزارة ال ــدف ــاع
الميدالية الذهبية في مسابقة
رم ــاي ــة "ال ـم ـس ــدس ال ـســريــع 25
ً
مترا" بعد حلوله أوال ،في حين
ذهب المركزان الثاني والثالث
لراميي الحرس الوطني حسن
ع ـبــدال ـعــزيــز وس ـع ــود فـنـيـســان
على التوالي.
وتـمـكــن ال ــرام ــي عـبــدالـلــه طه
مـ ــن رم ـ ـ ــاة الـ ـ ـن ـ ــادي مـ ــن ال ـظ ـفــر
بلقب مسابقة "القوس والسهم
األول ـ ـم ـ ـب ـ ــي" ل ـ ـلـ ــرجـ ــال ل ـي ـت ــوج
بــالــذهــب ،فــي حين نــال الــرامــي

فيصل سندي المرتبة الثانية
ليحصد الفضة ،وحصل الرامي
عـبــدالـلــه ف ــراج ال ـبــرونــزيــة بعد
نيله الـمــركــز الـثــالــث وهـمــا من
رماة الحرس الوطني.
وتمكن الــرامــي عبدالله مال
الله من رمــاة الـنــادي أيضا من
إحراز الميدالية الذهبية لنفس
ال ـم ـس ــاب ـق ــة فـ ــي ف ـئ ــة ال ـم ــرك ــب،
فيما حاز الرامي أحمد الشطي
مــن وزارة الــداخـلـيــة الميدالية
ال ـف ـض ـيــة ،بـيـنـمــا ذه ــب الـمــركــز
الـ ـث ــال ــث لـ ـل ــرام ــي بـ ـ ــدر ص ــال ــح
مـ ــن ال ـ ـحـ ــرس ال ــوطـ ـن ــي ل ـي ـفــوز
بالميدالية البرونزية.
وعقب حفل االختتام ،أشاد
فليطح ،في تصريح ،بالتنظيم
المتميز لنادي الرماية الكويتي
لـ ـه ــذه ال ـب ـط ــول ــة الـ ـت ــي ت ـســاهــم
منافساتها في تجهيز الالعبين
ل ــاسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
المقبلة ،مثمنا رعاية سمو ولي
الـعـهــد للبطولة وال ـتــي تجسد
اهتمام سموه بدعم الرياضيين.
وأك ــد فليطح حــرص الهيئة
على دعم جهود النادي لتجهيز
رم ــات ــه م ـب ـكــرا لـ ـ ــدورة األل ـع ــاب
األولـمـبـيــة الـمـقـبـلــة ال ـمــزمــع أن

ت ـس ـت ـض ـي ـف ـهــا م ــدي ـن ــة ب ــاري ــس
الـفــرنـسـيــة ع ــام  2024السـيـمــا
أن الــرمــايــة الـكــويـتـيــة ت ـعــودت
ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــازات فــي
أهم المحافل القارية والدولية
واألول ـ ـم ـ ـب ـ ـيـ ــة ،م ـه ـن ـئ ــا الـ ــرمـ ــاة
والــرام ـيــات الـفــائــزيــن بالمراكز
األولى بالبطولة.
من جانبه ،قال رئيس نادي
ال ــرم ــاي ــة دع ـي ــج ال ـع ـت ـي ـبــي ،في
كلمته خالل الحفل ،إن البطولة
التي شهدت مشاركة قرابة 300
رام ورامية من الكويت واإلمارات
تميزت بمنافسات قوية اتسمت
بالندية بين جميع المشاركين
بغية الفوز بكأسها.
وذك ـ ـ ـ ــر أن ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ي ـت ـط ـلــع
سـنــو يــا لتنظيم ه ــذه البطولة
ال ـتــي تـحـظــى بـمـشــاركــة كبيرة
وأدار م ـ ـسـ ــا ب ـ ـقـ ــا ت ـ ـهـ ــا حـ ـك ــام
كويتيون مؤهلون من االتحاد
ال ـ ــدول ـ ــي لـ ـل ــرم ــاي ــة ،مـ ــؤكـ ــدا ان
اللجنة المنظمة قامت بتجهيز
ميادين النادي استعدادا لهذه
ال ـب ـط ــول ــة الـ ـت ــي ت ـع ــد تــدشـيـنــا
للموسم المحلي (.)2022- 2021
(كونا)

كـ ـبـ ـي ــرة ،إال أنـ ـ ــه ال ي ـت ـع ــام ــل مـ ــع كـ ـ ــرة الـ ـق ــدم
باالحترافية المطلوبة "متدلع".
وأض ـ ـ ــاف أن م ـع ـس ـكــر ال ـس ـع ــودي ــة فــرصــة
جيدة لرفع مـعــدالت اللياقة البدنية
واالنسجام مع الالعبين بشكل أكبر،
معربا عن ثقته في منظومة نادي
الكويت وقدرتها على النهوض
بــاألب ـيــض خ ــال م ــا تـبـقــى من
منافسات الموسم.
الجدير بالذكر أن الكويت
يستهل مبارياته الودية في
معسكر السعودية بعد غد
أمــام الــوحــدة السعودي،
على أن يواجه في الرابع
عشر من الشهر الجاري
فريق األهلي السعودي
في آخر تجاربه الودية
بالمعسكر.

ديربي العربي والقادسية
في «كأس الطائرة» اليوم
•

محمد عبدالعزيز

ُيختتم اليوم القسم األول في بطولة كأس االتحاد للكرة
الطائرة ،بإقامة  5مباريات ضمن الجولة الخامسة ،حيث
ت ـقــام الـســاعــة  5:30م ـســاء ،ضـمــن مـنــافـســات الـمـجـمــوعــة
األولى ،مباراة الجهراء مع التضامن على صالة االتحاد
بمجمع ص ــاالت ا لـشـيــخ سـعــد ا لـعـبــدا لـلــه ،ا لـتــي تحتضن
أيضا الديربي التقليدي الذي سيقام الساعة  7:30مساء
ب ـيــن ال ـق ــادس ـي ــة والـ ـع ــرب ــي ،وي ـس ـب ـق ـهــا ض ـمــن مـنــافـســات
ال ـم ـج ـمــوعــة ذات ـه ــا ل ـق ــاء ال ـش ـب ــاب م ــع ال ـي ــرم ــوك ال ـســاعــة
السادسة على صالة التضامن.
وفي المجموعة الثانية يلعب الساحل مع برقان على
صالة الشباب ،والصليبيخات مع كاظمة بصالة األخير.
وطبقا لنظام البطولة يتأهل مــن القسم األول ،ا لــذي
أقيم بنظام الدوري من دور واحد 4 ،فرق من كل مجموعة
ل ـلــدور الـثــانــي (الـثـمــانـيــة) ،وال ــذي سـيـقــام بـنـظــام خــروج
المغلوب.

ً
يخوض منتخب الكويت لكرة القدم تدريبا
ً
خفيفا في مدينة أولــومــوك التشيكية ،المقرر
أن يصل إليها صباح اليوم ،بعد رحلة شاقة
ً
عبر الباصات قادما من العاصمة النمساوية
ً
فيينا ،استعدادا لمواجهة المنتخب التشيكي
 11الـ ـج ــاري ،ف ــي مـ ـب ــاراة وديـ ــة دول ـي ــة ضمن
"الفيفا داي" ،حيث يستعد األزرق لخوض غمار
التصفيات اآلسيوية  2023والمقررة في الصين
يونيو المقبل ،في حين يتجهز أصحاب األرض
لمواصلة مشوار المنافسات نحو مونديال قطر
 ،2022حيث يحتل الفريق المركز الثاني في
المجموعة الخامسة خلف المنتخب البلجيكي.
و غ ــادر المنتخب إ لــى العاصمة التشيكية
براغ ،فجر أمس ،بوفد يترأسه رئيس االتحاد
ً
الشيخ أحمد اليوسف ،ويضم  25العبا ،إلى
جانب األجهزة المعاونة ،ولم يتخلف عن
رحلة األزرق إلى التشيك سوى المدرب
ً
المساعد محمد العزب ،نظرا لظروف
خـ ــاصـ ــة ،ك ـم ــا ج ـ ــاء فـ ــي االع ـ ـتـ ــذار
الــذي قدمه لالتحاد ،إلــى جانب
ثنائي األزرق سلطان العنزي
وي ـ ــوس ـ ــف الـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــان ،ب ـس ـبــب
عـ ــدم حـصــولـهـمــا ح ـتــى اآلن
على فيزا الدخول ،في حين
اسـ ـت ــدع ــى الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـنــي
بقيادة غونزاليس ،الالعب
م ـح ـمــد ال ـه ــوي ــدي لـيـكــون
ضمن الوفد.
وقـ ــال رئ ـيــس الـجـهــاز
الـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــي لـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات
الكويت د .عبد المجيد
الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاي ،إن ـ ـ ــه ي ــرج ــح
خــوض تــدريــب خفيف
فور الوصول إلى مدينة
أول ـ ــوم ـ ــوك ال ـت ـش ـي ـك ـيــة،
ت ـ ـف ـ ــادي ـ ــا لـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدوث أي
إصــابــات عضلية ،جــراء
رح ـل ــة ال ـس ـفــر ال ـطــوي ـلــة،
ً
مشيرا إلى أن االستعداد
الفعلي لالعبي المنتخب

ماتشاال مع األزرق
إلى ذلك ،أعلن المدرب
الـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــي م ـ ـيـ ــان
ماتشاال ،الذي سبق
أن تـ ــو لـ ــى ا ل ـم ـه ـمــة
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ل ـم ـن ـت ـخــب
الـكــويــت إل ــى جانب
تدريب نادي كاظمة،
أنـ ـ ـ ـ ــه سـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون ف ــي
استقبال وفد األزرق
ً
في التشيك ،معربا
عن ثقته في ظهور
م ـن ـت ـخ ــب ال ـك ــوي ــت
بــال ـصــورة الــائـقــة
أمام منتخب بالده.

عبدالمجيد البناي

•

نبيل معلول

تحقيق االنسجام
ومــن الـمـقــرر أن تتركز تــدريـبــات األزرق مع
المدرب اإلسباني غونزاليس ،خــال اليومين
الـمـقـبـلـيــن ،ع ـلــى ال ـجــانــب الـخـطـطــي لتحقيق
االن ـس ـج ــام ال ـم ـط ـلــوب ب ـيــن ع ـنــاصــر ال ـخ ـبــرة،
والـمـنـضـمـيــن حــدي ـثــا م ــن ع ـنــاصــر المنتخب
األولمبي.
وي ــدرك الجهاز الفني أن مهمته لن
تـكــون سهلة فــي مــواجـهــة منتخب
من ضمن افضل منتخبات أوروبا
هو المنتخب التشيكي.

ً
برنامج تدريبي مكثف للعربي استعدادا للدوري

مبوكاني وسيدوبا يتخلفان عن األبيض بجدة
يـخــوض مـســاء ال ـيــوم فــريــق الـكــويــت لكرة
ال ـقــدم ال ـيــوم أول ــى تــدريـبــاتــه فــي ج ــدة ،التي
ي ـص ــل إل ـي ـه ــا ال ـ ـيـ ــوم ،لـ ـل ــدخ ــول ف ــي مـعـسـكــر
ت ــدريـ ـب ــي م ـ ــدة  8أي ـ ـ ــام ،اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا ل ـخــوض
منافسات الموسم الجديد.
وتخلف عن وفد الكويت في رحلة السعودية
الثنائي المحترف سيدوبا سوماه ،ومبوكاني،
النـ ـضـ ـم ــامـ ـهـ ـم ــا إل ـ ـ ــى ال ـم ـن ـت ـخ ـب ـي ــن ال ـغ ـي ـن ــي
والكونغولي على الترتيب ،إلى جانب ثالثي
األزرق فهد حمود ،وعبدالعزيز ناجي ،ويوسف
الرشيدي ،في حين اشتكى يوسف الخبيزي
من اإلصــابــة جــراء مشاركته مع األبيض أمام
السالمية في مباراة كأس االتحاد.
ويتطلع ا لـمــد يــر الفني للكويت التونسي،
نبيل معلول ،خالل معسكر جدة ،إلى تصحيح
األخ ـط ــاء ال ـتــي دون ـه ــا م ــن خ ــال الـمـشــاهــدات
السابقة ،إلى جانب الفترة القصيرة التي تسلم
فيها المهمة خلفا لمواطنه فتحي الجبال.
وح ـس ــب ت ـصــريــح ل ـم ـع ـلــول ،ع ـقــب ال ـت ـعــادل
السلبي مــع السالمية فــي كــأس االت ـحــاد ،فإن
ال ــاع ــب ال ـكــوي ـتــي م ــوه ــوب ،وي ـم ـلــك مـقــومــات

أحمد حامد

للمباراة سيتركز على تدريبات غد وبعد غد.
وكـشــف الـبـنــاي ،فــي تـصــريــح لـ ـ "ال ـجــريــدة"،
عن سالمة جميع أعضاء وفد األزرق المغادر
إلى التشيك ،بعد ظهور نتائج فحص فيروس
ً
ك ــورون ــا ،الـ ــذي أجـ ــري أم ــس االول ،م ــؤك ــدا أن
الـجـهــاز الطبي لــن يــدخــر جـهــدا للحفاظ على
ســامــة بـعـثــة األزرق ف ــي رحـلـتــي الـتـشـيــك ثم
ليتوانيا.

انتي ميشا

عبدالرحمن فوزان

يـسـتــأنــف الـفــريــق األول لـكــرة ال ـقــدم بــالـنــادي
العربي تدريباته مساء اليوم ،بعد الراحة التي
خضع لها الالعبون أمس .ومن المقرر أن تشهد
التدريبات مشاركة جميع الالعبين مع عودة
محمد فريح الــذي تعافى من إصابة طفيفة
في الركبة أبعدته عن مباراة الفريق األخيرة
أمام كاظمة في كأس االتحاد التنشيطية.
وبدأ الجهاز الفني لـ"األخضر" ،بقيادة
المدرب الكرواتي انتي ميشا ،التفكير
فعليا في اإلعداد والتجهيز النطالق
مـنــافـســات الـ ــدوري الـمـمـتــاز ،وال ــذي
يــدشــن "األخ ـضــر" مـشــواره فيه أمــام
التضامن في  20الجاري.
وي ـع ـم ــل ان ـت ــي م ـي ـشــا ع ـل ــى إعـ ــداد
برنامج تدريبي مكثف خــال الفترة
المقبلة إلع ــداد الــاعـبـيــن وتجهيزهم
لـبــدايــة حـمـلــة ال ــدف ــاع عــن لـقــب الـ ــدوري،
ويرى ضرورة في ذلك ،خصوصا في ظل

تأجيل انطالق الدوري لفترة طويلة أثرت سلبا
على إعداد الفريق خالل معسكره الخارجي بتركيا
في يوليو الماضي.
ويخطط ميشا إلى أن تكون التدريبات خالل
ال ـب ــرن ــام ــج اإلعـ ـ ـ ـ ــدادي ع ـل ــى ف ـتــرت ـيــن صـبــاحـيــة
ومسائية ،ويأمل أن يتاح أمامه أكبر عدد ممكن
من الالعبين في الفترة الصباحية ،ليتمكن من
إقامتها والوصول للهدف الذي يسعى له.

تحفظ تحكيمي
ع ـلــى ص ـع ـيــد م ـخ ـت ـلــف ،أرس ـ ــل م ـج ـلــس إدارة
العربي كتابا رسميا إلى اتحاد الكرة يخطره فيه
بتحفطه عن الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة
"األخضر" مع اليرموك في دوري األشبال تحت 15
سنة ،ووقوعه في أخطاء تحكيمية فادحة أثرت
على نتيجة الـمـبــاراة ،مطالبا بعدم إدارة نفس
الطاقم ألي مباراة يكون "األخضر" طرفا فيها على
مستوى جميع المراحل السنية.

وصول اإليطاليين إلدارة بطولة العالم للدراجات المائية
وصل إلى البالد ،أمس ،وفد لجنة الحكام
اإليطالية ،التي ستتولى إدارة الجولة الثانية
من منافسات بطولة العالم للدراجات المائية،
التي ينظمها نادي الرياضات البحرية خالل
الفترة من  11إلى  13الجاري ،على شاطئ
المارينا.
كـمــا وص ــل وف ــدا المنتخبين الـســويــدي
واألميركي ،إلى جانب عضو لجنة التنظيم
باالتحاد الدولي ،اإليطالي ريموند ،وكان في
استقبال الوفود بمطار الكويت الدولي عضو
مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية فيصل

هنري ،ومدير الخدمات اللوجستية باللجنة
المنظمة حسن أبل.
وتقام الجولة الثانية من بطولة العالم
تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة ،وبإشراف
االتحاد الدولي للرياضات المائية (.)U I M
وم ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن ي ـك ـت ـمــل ع ـق ــد وصـ ــول
ً
المنتخبات المشاركة غ ــدا ،وكذلك أعضاء
االتحاد الدولي.
وأعـلــن عضو مجلس إدارة "الــريــاضــات
البحرية" ،ومـقــرر اللجنة البحرية يوسف
الـ ــوتـ ــار ،ان ال ـمــؤت ـمــر ال ـص ـحــافــي ال ـخــاص

بــالـجــولــة الـثــانـيــة ،ت ـحــدد مــوعــد ع ـقــده في
الــرابـعــة مــن مـســاء األرب ـع ــاء المقبل بفندق
ال ـم ــاري ـن ــا ،ب ـم ـشــاركــة ن ــائ ــب ال ـمــديــر ال ـعــام
لشؤون الرياضة التنافسية بالهيئة العامة
لـلــريــاضــة د .صـقــر ال ـمــا ،ورئ ـيــس مجلس
إدارة النادي محمد الزنكي ،وممثل للجنة
األولمبية الكويتية ،وأعـضــاء مــن االتحاد
الدولي واللجنة المنظمة ،وأبرز المشاركين
في المنافسات.
وأض ـ ــاف ال ــوت ــار" :ابـ ـت ــداء م ــن الخميس
المقبل سيعقد في العاشرة صباحا اجتماع

تنويري مع المتسابقين ،إللقاء الضوء على
المنافسات".
ووج ــه الــوتــار الشكر إلــى الهيئة العامة
للرياضة على تقديم دعم ال محدود من أجل
تحقيق النجاح المأمول للمنافسات سواء
فنيا أو تنظيميا ،وكــذلــك أع ـضــاء اللجنة
المنظمة ،الذين يبذلون مجهودات مضاعفة
للوصول بالبطولة إلى بر األمان.

 10ميداليات للكويت في بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون
حصد العبو والعبات النادي الكويتي للترايثلون  10ميداليات متنوعة ،هي :ثالث
ذهبيات ،وأربع فضيات ،وثالث برونزيات ،في بطولة أبوظبي الدولية للعبة ،والتي
اختتمت فعالياتها أمس األول في حلبة مرسى ياس في أبوظبي.
وقال رئيس النادي راشد الكندري ،إن الميداليات توزعت على فئتين؛ األولى فئة
الخليجيين ،والتي حقق فيها النادي سبع ميداليات ،فيما اقتنص الميداليات الثالث
األخرى في فئة الترتيب العام.
وأوضح الكندري أن منافسات فئة الخليجيين في سباق "سوبر سبرنت" حقق
فيها كل من عبدالله الرفاعي (ذهبية) ،وحسين علي (فضية) ،وصالح المهيني
(برونزية) .وأضاف أنه في الفئة ذاتها لسباق "سبرنت" ،حقق عبدالعزيز الدعيج
(ذهبية) ،وهدى الصالح (فضية) ،وفهد الثويني (فضية) ،ونورا البراك (برونزية).
َّ
وبين أن منافسات سباق "سوبر سبرنت" لفئة الترتيب العام حصل فيها عبدالله
الرفاعي على الميدالية الذهبية ،فيما أسفر سباق "سبرنت" للفئة ذاتها عن فوز
عبدالعزيز الدعيج بالفضية ،وهدى الصالح بالبرونزية.
وأشار إلى أن البطولة ،التي انطلقت منافساتها الجمعة ،بمشاركة نحو 2000
ُ
العب والعبة من مختلف دول العالم ،ونظمها مجلس أبوظبي الرياضي ،تعد سلسلة
من بطوالت االتحاد الدولي للترايثلون العالمية( .كونا)

النجم في ذمة الله

العبو والعبات نادي الكويت للترايثلون خالل تتويجهم

يعقوب النجم

ف ـقــدت الــريــاضــة الكويتية
أح ـ ــد رمـ ـ ـ ــوز ك ـ ــرة الـ ـسـ ـل ــة فــي
الـبــاد ،العــب ن ــادي القادسية
ومنتخبنا الوطني لكرة السلة
يعقوب النجم.
شغل الراحل عدة مناصب،
إذ كان عضو اتحاد كرة السلة
في الفترة من  1985إلى ،1987
ثم أمين السر في االتحاد من
ً
 1987إلى  ،1989وكان رئيسا
للجنة الحكام خالل فترة عمله
في االتحاد.
كـمــا تــولــى مـنـصــب أمــانــة
الصندوق في نادي القادسية،
خالل الفترة من نوفمبر 2009
إلى أبريل .2010
وأسـ ـ ــرة "الـ ـج ــري ــدة" تـتـقــدم
بخالص العزاء والمواساة من
أسرة الفقيد ،سائلين المولى أن
يتغمده بواسع رحمته ويلهم
أهله الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"

ةديرجلا
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ريال مدريد يفوز على رايو فايكانو
بثنائية كروس وبنزيمة
مدريد صحوته
واصل ريال ً
في ًالليغا محققا فوزه الثاني
تواليا ،بتغلبه على رايو فايكانو
 ،1-2أمس األول ،في الجولة
الثانية عشرة من الدوري
اإلسباني لكرة القدم.

ح ـقــق ريـ ــال م ــدري ــد مـتـصــدر
ال ــدوري اإلسـبــانــي لـكــرة الـقــدم،
انتصارا صعبا على ضيفه رايو
فايكانو  ،1-2خالل المباراة التي
جمعتهما أمس األول في الجولة
الثانية عشرة من الليغا.
وتـقــدم الــريــال بـهــدف سجله
تــونــي ك ــروس فــي الــدقـيـقــة ،14
وأضـ ــاف كــريــم بـنــزيـمــة الـهــدف
ال ـث ــان ــي ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،38قـبــل
أن يسجل راي ــو فايكانو هدف
تقليص الفارق في الدقيقة 76
عن طريق راداميل فالكاو.
ورفـ ـ ــع الـ ــريـ ــال رصـ ـي ــده إل ــى
 27نقطة.
وهذا هو الفوز الثامن للريال
في الدوري هذا الموسم مقابل
الخسارة فــي مـبــاراة والتعادل
فــي ث ــاث ،فـيـمــا أصـبـحــت هــذه
هي الخسارة الخامسة لفايكانو
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم
مقابل الفوز في ست مباريات
والتعادل في مباراتين.
وفرض الريال سيطرته على
م ـج ــري ــات ال ـل ـق ــاء م ـن ــذ بــداي ـتــه
وتــوالــت مـحــاوالتــه الهجومية،
بحثا عــن تسجيل هــدف مبكر
يربك به حسابات رايو فايكانو،
ال ـ ـ ـ ــذي اعـ ـتـ ـم ــد عـ ـل ــى ت ـض ـي ـيــق

ال ـم ـس ــاح ــات ،وشـ ــن الـهـجـمــات
الـ ـم ــرت ــدة وق ـت ـم ــا تـ ـت ــاح أم ــام ــه
الفرصة.
وفي الدقيقة الخامسة سجل
ال ـ ــري ـ ــال هـ ــدفـ ــا أل ـ ـغـ ــاه ال ـح ـك ــم،
عندما لعب داني كارفاخال كرة
عرضية من خارج منطقة الجزاء
ه ـي ــأه ــا ك ــري ــم ب ـنــزي ـمــة ب ــرأس ــه
ليقابلها فينيسيوس جونيور
بتسديدة من داخل منطقة الست
ياردات إلى داخل المرمى ،ولكن
الحكم ألغى الهدف بداع تسلل
بنزيمة.
وفي الدقيقة  14سجل الريال
هدف التقدم ،عندما لعبت كرة
طولية خلف مدافعي فايكانو
تسلمها فينيسيوس وانطلق
ب ـه ــا ح ـت ــى وص ـ ــل ع ـل ــى ح ــدود
منطقة الـجــزاء قبل أن يمررها
إلـ ـ ـ ــى مـ ـ ــاركـ ـ ــو أسـ ـيـ ـنـ ـسـ ـي ــو فــي
الناحية اليمنى دا خ ــل منطقة
الـ ـ ـج ـ ــزاء لـ ـيـ ـم ــرر كـ ـ ــرة عــرض ـيــة
أرض ـي ــة قــاب ـل ـهــا ت ــون ــي ك ــروس
بتسديدة قوية عانقت الشباك،
وألغى الحكم الهدف في البداية
ب ـ ــداع تـسـلــل ج ــون ـي ــور ،إال أنــه
احـتـسـبــه ب ـعــد الـ ـع ــودة لتقنية
حكم الفيديو المساعد «فار».
ً
وظـ ــل ال ـل ـعــب م ـن ـح ـصــرا في

دخــل اإليطالي كارلو أنشيلوتي نــادي المئة
لالنتصارات في تاريخ مدربي ريال مدريد ،إثر
فوز الفريق على ضيفه رايو فايكانو ( )1-2أمس
األول ،ضمن الجولة الـ 13لليغا.
وان ـضــم أنـشـيـلــوتــي إل ــى قــائـمــة ال ـشــرف التي
تضم  7مدربين ،ويتصدرها اإلسباني الراحل
ميغيل مونيوز بـ 357مباراة ،يليه الفرنسي زين
الدين زيدان بـ 174مباراة ،ثم المخضرم فيسنتي
دل بوسكي بـ ــ 133م ـبــاراة ،والـبــرتـغــالــي جوزيه
مورينيو ( 128مباراة) ،والهولندي ليو بينهاكر
( 121م ـب ــاراة) ،يليه اإلسـبــانــي لــويــس مولوني
( 107مباريات).
وخالل الـ 135مباراة التي جلس فيها المدرب
اإلي ـط ــال ــي ع ـلــى مـقـعــد ال ـمــديــر ال ـف ـنــي لـلـفــريــق
الملكي ،حقق  100انتصار و 17تعادال
و 18ه ــزي ـم ــة ،وس ـج ــل العـ ـب ــوه 360
ه ــدف ــا ،بـيـنـمــا اسـتـقـبـلــت شـبــاكـهــم
 ،119وهــي األرقــام التي تضعه في
المركز الثاني كأكثر المدربين في
تاريخ الميرينغي في نسبة حصد

سلة أخبار
إصابة عضلية لفالكاو

فرحة العبي ريال مدريد بالهدف األول
وسـ ـ ــط ال ـم ـل ـع ــب حـ ـت ــى جـ ــاءت
ا لـ ــد ق ـ ـي ـ ـقـ ــة  ،38ا لـ ـ ـت ـ ــي شـ ـه ــدت
تسجيل الــريــال للهدف الثاني
ع ـن ــدم ــا مـ ــرر دي ـف ـي ــد أالب ـ ــا ك ــرة
ع ــرض ـي ــة م ــن ال ـج ــان ــب األي ـس ــر
قابلها كريم بنزيمة بتسديدة
م ــن عـلــى حـ ــدود مـنـطـقــة الـســت
ياردات إلى داخل المرمى .وفي
الدقيقة  76سجل فايكانو هدف
ت ـق ـل ـيــص ال ـ ـفـ ــارق ع ـن ــدم ــا م ــرر
أل ـف ــارو جــارس ـيــا ك ــرة عــرضـيــة
من الناحية اليسرى من داخل

مـنـطـقــة ال ـ ـجـ ــزاء ،ارتـ ـق ــى إلـيـهــا
راداميل فالكاو وقابلها بضربة
رأس لتصطدم بقدم أالبا قبل أن
تعانق الشباك.
ومـ ـ ــر الـ ــوقـ ــت ال ـم ـت ـب ـق ــي مــن
اللقاء بدون جديد قبل أن يطلق
الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز
الريال .1-2

تعثر جديد لبرشلونة
بـ ـع ــد س ـ ــاع ـ ــات م ـ ــن اإلع ـ ـ ــان

الـ ــرس ـ ـمـ ــي لـ ـ ـع ـ ــودة أسـ ـط ــورت ــه
تشافي هرنانديس إلى النادي
لـتــولــي اإلشـ ــراف عـلــى الـفــريــق،
ً
ً
أهدر برشلونة انتصارا محققا
بتفريطه بالتقدم بثالثية نظيفة
في الشوط االول الى تعادل قاتل
 3-3مع مضيفه سلتا فيغو.
وت ـ ـقـ ــدم الـ ـضـ ـي ــوف ب ـثــاث ـيــة
عبر أنسو فاتي ( ،)5سيرجيو
بــوس ـك ـتــس ( )18وال ـه ــول ـن ــدي
مـمـفـيــس ديـ ـب ــاي ( )34ق ـبــل أن
ي ـعــود أص ـحــاب األرض بـهــدف

قاتل إلياغو أسباس في الدقيقة
األخيرة من الوقت بدل الضائع
( ،)6+90بعد أن افتتح التسجيل
( )52فيما سجل نوليتو الثاني
(.)74
(د ب أ)

إصابة أنسو فاتي وإريك غارسيا

أنشيلوتي يحقق انتصاره المئوي
االن ـت ـصــارات ( 74.4فــي الـمـئــة) ،خـلــف التشيلي
مانويل بليغريني ( 75في المئة).
وخ ــال والي ـتــه األول ــى مــع الــريــال فــي ،2014
نجح أنشيلوتي في قيادة الفريق لحصد لقب
في كل من الليغا ودوري األبطال وكأس السوبر
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي وكـ ـ ـ ــأس ال ـم ـل ــك
ومونديال األندية.
(إفي)

أنشيلوتي

كشف ن ــادي برشلونة اإلسباني
عن طبيعة إصابة نجمه الواعد أنسو
فاتي خالل مباراة سيلتا فيغو ،أمس
األول في الجولة الـ 13لليغا.
وغ ـ ـ ـ ــادر الـ ــاعـ ــب األس ـ ـمـ ــر مـلـعــب
(بااليدوس) في الدقيقة األخيرة من
عمر الـشــوط األول بسبب اإلصــابــة،
ون ـ ـ ـ ـ ــزل ب ـ ـ ـ ــدال مـ ـ ـن ـ ــه الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاب اآلخ ـ ـ ــر
أليخاندرو بالدي ،وذلك بعد أن سجل
هــدف افتتاح المباراة بعد  5دقائق
م ـ ـ ـ ـ ــن صـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــرة
البداية.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
ال ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــالـ ـ ــونـ ـ ــي
ع ـب ــر ح ـس ــاب ــه عـلــى
شبكة «تويتر» أن صاحب الـ 19عاما
يعاني إصابة في العضلة الخلفية
لـلـفـخــذ األيـ ـس ــر ،وسـيـخـضــع لـمــزيــد
من الفحوصات لتحديد مدى حجم

أنسو فاتي

اإلصــابــة وم ــدة غيابه المتوقعة عن
ال ـم ــاع ــب .ول ــم ي ـكــن ف ــات ــي ه ــو الـنـبــأ
السيئ الوحيد للبرشا في المباراة،
ولكن قائمة اإلصــابــات شملت أيضا
ال ـم ــداف ــع إري ـ ــك غ ــارس ـي ــا ال ـ ــذي غ ــادر
المباراة أيضا في نفس التوقيت ،وحل
مكانه األوروغوائي رونالد أراوخو.
وأوضـ ـ ـ ــح ال ـ ـنـ ــادي ال ـك ـت ــال ــون ــي أن
الــاعــب يعاني آالم ــا فــي ربـلــة الساق
اليمنى ،وسيجري أشعة أيضا على
موضع اإلصابة لتحديد مدى قوتها
والفترة المنتظرة للغياب.
وب ـ ـهـ ــذا ي ـن ـض ــم الـ ـثـ ـن ــائ ــي ل ـقــائ ـمــة
إصابات الفريق الكتالوني التي تضم
األميركي سرجينيو ديست ،والحارس
الـبــرازيـلــي نـيـتــو ،والـفــرنـســي عثمان
ديمبيلي ،وسيرجي روبرتو ،وسرخيو
أغويرو ،وجيرارد بيكيه ،باإلضافة إلى
المهاجم الدنماركي مارتين برايثويت.
(إفي)

ً ّ
كوادرادو يمنح يوفنتوس فوزا بشق األنفس سان جرمان يعزز صدارته بتألق نيمار
منح البديل الكولومبي ،خــوان ك ــوادرادو،
ً
فريقه يوفنتوس فــوزا في اللحظات األخيرة،
ب ـه ــدف نـظـيــف ع ـلــى ح ـس ــاب ضـيـفــه ون ــادي ــه
ً
السابق فيورنتينا الذي لعب منقوصا في آخر
ربع ساعة ،ضمن منافسات المرحلة الثانية
عشرة من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وبهذا الهدف الذي سجله كوادرادو البديل
( ،)1+90ورفع يوفنتوس رصيده إلى  18نقطة،
ً
ً
متساويا مع فيورنتينا السابع ،لكن متخلفا
عنه في الترتيب بالمركز الثامن.
ً
ّ
وعوض يوفنتوس المتألق أوروبيا ،بعدما
ً
حجز بطاقته إلى دور الـ  16بفوز رابع تواليا،
خ ـســارت ـيــه األخ ـي ــرت ـي ــن ف ــي «سـ ـي ــري أ» أم ــام
ساسوولو وفيرونا بالنتيجة ذاتها .2-1
ّ
وتعذر على يوفنتوس إنهاء المباراة ،إلى
أن سقط ضيفه في المحظور مع طرد الصربي
ميلنكوفيتش.
نيكوال
ّ
وح ـي ـن ـهــا ت ـنــفــس ف ــري ــق ال ـس ـي ــدة الـعـجــوز
ّ
ال ـص ـعــداء ،وتـمــكــن مــن خـطــف الـنـقــاط الـثــاث
بتسديدة رائعة في زاوية مغلقة من كوادرادو
ً
( )1+90بعد نحو  10دقائق من دخوله بديال
للفرنسي أدريان رابيو.
مــن جهة ثانيةّ ،
عمق أتاالنتا برغامو من
جراح مضيفه كالياري بفوزه عليه .1-2
وف ــي م ـب ــاراة أخـ ــرى ،زاد فينيتسيا محن

فرحة العبي يوفنتوس بهدف كوادرادو
ضيفه روما عندما تغلب عليه  2-3أمس.
وبكر فينيتسيا بالتسجيل وتحديدا في
الــدقـيـقــة الـثــالـثــة عـبــر مــدافـعــه مــاتـيــا كــالــدارا،
وانـتـظــر فــريــق الـعــاصـمــة الــدقـيـقــة  43إلدراك
التعادل بواسطة مهاجمه األوزبكستاني إلدور
شومورودوف ،قبل أن يمنحه الدولي اإلنكليزي

تامي أبــراهــام التقدم فــي الدقيقة الثانية من
الوقت بدل الضائع للشوط األول.
وضــرب أصـحــاب األرض بقوة فــي الشوط
الثاني ،فأدركوا التعادل بواسطة ماتيا أرامو
( 65من ركلة جزاء) ،قبل أن يسجلوا هدف الفوز
عبر النيجيري ديفيد اوكيكي (.)74

فرض البرازيلي نيمار نفسه
ً
ملكا بثنائية أسهم من خاللها
ب ـ ـفـ ــوز ف ــريـ ـق ــه ب ـ ــاري ـ ــس س ــان
جرمان  2-3على مضيفه بوردو
أمـ ــس األول ،ض ـمــن الـمــرحـلــة
الـ ـث ــالـ ـث ــة عـ ـش ــرة مـ ــن ال ـ ـ ــدوري
الفرنسي لكرة القدم.
وب ـعــدمــا سـ ــادت الـتـكـهـنــات
حـ ـ ـي ـ ــال ش ـه ـي ـت ــه إل ـ ـ ــى ال ـل ـع ــب
والتسجيل مذ قال في أكتوبر
الماضي إن مونديال قطر 2022
المقبل سيكون األخير له ،ألنه
«ال يملك القوة لتحمل المزيد
مــن ك ــرة ال ـق ــدم» ،سـ ّـجــل نيمار
هدفين ( 26و )43بتمريرتين
من زميله كيليان مبابي الذي
أح ـ ـ ــرز ال ـ ـهـ ــدف الـ ـث ــال ــث (،)63
فيما أح ــرز ألـبـيــرث إلـيــس من
هـ ـن ــدوراس ( )78والـسـنـغــالــي
م ـب ــاي ن ـي ــان ــغ ( )1+90هــدفــي
بوردو.
وبـ ـ ـه ـ ــذا ال ـ ـ ـفـ ـ ــوز ،رفـ ـ ــع س ــان
جرمان رصيده إلى  34نقطة،
ً
محلقا في الصدارة بفارق عشر
نقاط عن لنس أقرب مالحقيه،

مبابي ونيمار
فيما بقي بوردو على  12نقطة
في المركز السادس عشر.
ّ
يسجل
وقبل هذه المباراة لم
ن ـي ـم ــار غ ـي ــر ه ـ ــدف واحـ ـ ــد فــي
الـ ـ ـ ــدوري ه ـ ــذا ال ـم ــوس ــم وك ــان
م ــن رك ـل ــة ج ـ ــزاء ف ــي سبتمبر
الماضي.
واص ـ ـ ــل لـ ـي ــل ح ــام ــل ال ـل ـقــب

نتائجه السيئة ،عندما فرض
ً
ع ـل ـيــه ض ـي ـفــه أن ـج ـي ــه تـ ـع ــادال
م ـتــأخـ ًـرا  1-1بـهــدف المغربي
عزالدين أوناحي.

توتنهام يتعادل أمام إيفرتون في أول اختبار لكونتي

كونتي بعد نهاية المباراة

رياضة

واصل توتنهام هوتسبر مسلسل
ن ــزي ــف ال ـن ـق ــاط ف ــي الـبــريـمـيـيــرلـيــغ
ل ـلـ ـج ــول ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة عـ ـل ــى الـ ـت ــوال ــي
بـ ـتـ ـع ــادل ــه س ـل ـب ـي ــا أم ـ ـ ـ ــام م ـض ـي ـفــه
إيفرتون ،في االختبار األول لمدربه
اإليطالي الجديد أنطونيو كونتي
فـ ــي ال ـم ـس ــاب ـق ــة ،فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ــذي
استمر فيه أرسنال في عزف نغمة
االنتصارات بهدف في شباك ضيفه
واتـفــورد ،ضمن مواجهات الجولة
الـ 11من الدوري اإلنكليزي الممتاز
لكرة القدم التي أقيمت أمس.
وعلى ملعب «جوديسون بارك»،
لم ينجح «السبيرز» في العودة لدرب
ً
االنتصارات مجددا ،واكتفى بتعادل
سـلـبــي أم ــام إي ـفــرتــون ف ــي الـظـهــور
األول ألنطونيو كونتي على مقعد
المدير الفني في الدوري اإلنكليزي،
وال ـث ــان ــي ل ــه رس ـم ـيــا ب ـعــد ق ـيــادتــه
لـلـفــريــق ل ـفــوز كـبـيــر ي ــوم الخميس
ال ـمــاضــي عـلــى فـيـتـيــس الـهــولـنــدي
( )2-3ف ــي ب ـطــولــة دوري الـمــؤتـمــر
األوروب ــي .وبهذه النتيجة يضيف

توتنهام نقطة لرصيده الذي أصبح
 16في المركز التاسع ،علما بأنها
ثالث مباراة على التوالي ال يحقق
فيها الفوز (خسارتين وتعادل).
ً
أمـ ـ ــا إي ـ ـفـ ــرتـ ــون ف ـ ــواص ـ ــل أيـ ـض ــا
ابـ ـتـ ـع ــاده عـ ــن س ـك ــة االنـ ـتـ ـص ــارات
ل ـل ـم ـبــاراة ال ـخــام ـســة ع ـلــى ال ـتــوالــي
(ت ـ ـعـ ــادل ـ ـيـ ــن وبـ ـيـ ـنـ ـهـ ـم ــا  3هـ ــزائـ ــم
متتالية).
وب ـ ــات رص ـي ــد ف ــري ــق اإلس ـبــانــي
رافائيل بنيتيز  15نقطة يحتل بها
المركز الـ.11

أرسنال يهزم واتفورد
وفي مباراة أخرى ،واصل أرسنال
ع ــزف نـغـمــة االن ـت ـص ــارات للجولة
الثالثة تواليا ،وهــذه المرة بهدف
نـظـيــف أم ــام ضـيـفــه وات ـف ــورد على
ملعب (اإلمارات).
يدين «الغانزر» بالفضل في هذا
الفوز الثمين لالعب الوسط الواعد
إيـمـيــل سميث رووي ال ــذي ابتسم

ل ــه ال ـحــظ ف ــي الــدقـيـقــة  ،56بـعــد أن
أهدر القائد الجابوني بيير إيمريك
أوب ــام ـي ــان ــغ رك ـل ــة جـ ــزاء قـبـلـهــا في
الدقيقة  ،36و مــن قبله تقنية حكم
الفيديو المساعد « »VARالتي ألغت
هدفا لبوكايو ساكا بداعي التسلل.
ورف ـ ـ ـ ــع ال ـ ـف ـ ــوز رص ـ ـيـ ــد الـ ـف ــري ــق
ال ـل ـنــدنــي إل ــى  20نـقـطــة يـقـفــز بها
لمنطقة المقاعد األوروبية ،وتحديدا
المركز الخامس.
بينما تـكـبــد وات ـف ــورد خـســارتــه
ال ـث ــان ـي ــة ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ،ال ـســاب ـعــة
ه ــذا ال ـمــوســم ،لـيـظــل رص ـي ــده عند
 10نـقــاط فــي الـمــركــز الـ ــ ،17ويبقى
ً
مهددا بدخول منطقة الخطر التي
ال يفصله عنها سوى نقطتين فقط.
كما تعادل ليدز يونايتد بهدف
أمام ضيفه ليستر سيتي على ملعب
(إيالن رود).
وأصبح رصيد ليدز  11نقطة في
المركز الـ ،15مقابل  15نقطة لليستر
صاحب المركز الـ.12
(إفي)

غادر المهاجم الكولومبي
لفريق رايو فايكانو ،راداميل
فالكاو ،ملعب مباراة فريقه
أمام ريال مدريد أمس األول،
بعد شعوره بـ«بآالم عضلية
في العضلة الضامة» ،وفقا لما
صرحه المدرب أندوني إيراوال
في مؤتمر صحفي عقب اللقاء.
وبدأ فالكاو المباراة من على
مقاعد البدالء ،ونزل الملعب
(ق ،)68لكنه تعرض لإلصابة
بعدها بـ 12دقيقة فقط بعد
قيامه بتسديدتين ،سجل من
أحدهما هدفا (ق.)76
وصرح المدرب إيراوال «لقد
شعر فالكاو بآالم في العضلة
الضامة ،هو يعلم حالته جيدا
ولذلك قمنا بتغييره .ال اعتقد
أنها ستكون إصابة قوية لكني
ال أعلم مداها» ،مشيراة إلى أن
الالعب المخضرم كان يعاني
آالما قبل مواجهة الريال.
وأضاف «لم تكن إصابة أو
شيء خطير يمنعه من اللعب.
لكنها فقط بعض الكدمات من
المباريات السابقة ،لكنها لم
تكن حتى في نفس المنطقة
اإلصابة الحالية».

ً
شيفتشنكو مدربا لجنوى
قال نادي جنوى المنافس في
دوري الدرجة األولى اإليطالي
لكرة القدم ،أمس ،إنه عين
العب ومدرب منتخب أوكرانيا
السابق أندريه شيفتشنكو
مدربا جديدا لفريقه بناء على
عقد يستمر حتى .2024
ويتولى شيفتشنكو مهاجم
ميالن األسبق تدريب جنوى
خلفا لسلفه دافيدي باالرديني
الذي أقيل من المنصب السبت.
وقال جنوى في بيان «يعلن
جنوى أن أندريه شيفتشنكو
وافق على تولي تدريب جنوة
حتى  30يونيو .»2024
وقاد شيفتشنكو ( 45عاما)
منتخب أوكرانيا للصعود
وألول مرة لدور الثمانية
في بطولة أوروبا في وقت
سابق من العام الحالي ،قبل
أن يخسر أمام انكلترا في
العاصمة اإليطالية.
واستقال أندريه شيفتشنكو
من تدريب منتخب بالده
في أغسطس الماضي ،بعد
استمراره  5أعوام مع الفريق،
وسيكون تدريب جنوى أول
تجربة له على مستوى األندية.

نوريتش يقيل فاركي
أقال نادي نوريتش مدربه
األلماني ،دانيال فاركي ،بعد
ساعات من تحقيق الفريق أول
انتصاراته هذا الموسم في
الدوري االنكليزي الممتاز ضد
مضيفه برنتفورد  1-2أمس
األول .وقال المدير الرياضي
ستيوارت ويبر «مع استمرار
المطالبة باألفضل لنادينا ،لم
ً
يكن هذا القرار سهال .أعرف
مدى تصميم دانيال وجهازه
الفني على النجاح على هذا
المستوى ،لكننا نشعر أن هذا
هو الوقت المناسب للتغيير
لنمنح أنفسنا أفضل فرصة
للحفاظ على موقعنا في
الدوري اإلنكليزي الممتاز».
ورزح فاركي تحت الضغوطات
بعد أن فشل «كاناريز» في
تحقيق الفوز في أي من
مبارياته العشر األولى في
البرميرليغ هذا الموسم.
ورغم فوزه أمس األول ،بقي
الفريق متذيل الترتيب برصيد
خمس نقاط من  11مباراة
(ثماني هزائم وتعادالن).

سيكسرز يواصل انتفاضته
واصل فيالدلفيا سفنتي
سيكسرز انتفاضته ،وحقق
فوزه السادس تواليا عندما
تغلب على مضيفه شيكاغو
بولز  105-114السبت في
دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين.
وجدد سيكسرز فوزه على
بولز بعد ثالثة أيام من تغلبه
عليه  98-103في فيالدلفيا،
ورفع غلته من االنتصارات إلى
ثمانية حتى اآلن هذا الموسم
مقابل خسارتين.
وعزز سيكسرز صدارته
للمنطقة الشرقية أمام ميامي
هيت ،الذي استعاد توازنه
بفوز صعب على ضيفه
يوتا جاز  115-118مع تألق
الفت لوافده الجديد نجم
تورونتو رابتورز السابق كايل
الوري صاحب «تريبل دابل»،
بتسجيله  20نقطة مع 12
متابعة و 10تمريرات حاسمة.

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

ً
ً
اشتروه كلبا ...وكبر ثعلبا!
مفاجأة كانت في انتظار
عائلة ماريبيل سوتيلو،
وسـ ـ ـ ــط لـ ـيـ ـم ــا فـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــرو،
بعدما اشتروا جروا لطيفا
يلعب مــع األطـفــال ويمرح
فـ ـ ــي الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــت ،مـ ـ ــن م ـت ـجــر
صغير ،وأطلقوا عليه اسم
"ران-ران" ،أي "أرك ــض" ،إذ
اكتشفوا أنه ليس كلبا بل
ثعلب.
ونـقــل مــوقــع سبوتنيك
أم ــس األول عــن "روي ـت ــرز"
قولها إن الحيوان (الجرو/
الـثـعـلــب) ف ــي ال ـبــدايــة كــان
لـطـيـفــا ي ـل ـعــب م ــع ال ـكــاب
األخـ ـ ــرى ف ــي الـ ـح ــي ،لكنه
بـ ـع ــد ف ـ ـتـ ــرة بـ ـ ـ ــدأت ت ـظ ـهــر
مـ ــؤشـ ــرات ع ـل ــى أن ه ـنــاك
شيئا ما ليس صحيحا.
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـمـ ـف ــاج ــأة أن
الـ ـكـ ـل ــب ال ـ ـمـ ــزيـ ــف يـ ـط ــارد
الــدجــاج والـبــط فــي الحي،
ل ـيــس لـلـعــب مـعـهــا وإن ـمــا

درايش

لقتلها وا ل ـت ـهــام بعضها،
مـمــا أث ــار غـضــب الـسـكــان،
ل ـي ـتــاب ـعــوا ه ـ ــذا ال ـح ـي ــوان
الغريب ،ويفحصوه جيدا
لـيـكـتـشـفــوا أن ــه ثـعـلــب من
جـ ـب ــال األن ـ ــدي ـ ــز ،ل ــه أرج ــل
رفيعة وذيــل كثيف ورأس
مدبب وأذنان بارزتان.
وأض ــاف ــت الـعــائـلــة أنها
"اض ـط ــرت إل ــى دف ــع أم ــوال
لتعويض أصحاب الدجاج
والبط الذي قتله أو التهمه
ال ـث ـع ـلــب ق ـب ــل ه ــروب ــه مــن
المنزل".

وزير شيوعي يأكل اللحم مع الذهب

جمجمة «ليتي» تحير العلماء
اكتشف العلماء جمجمة
صغيرة جدا لنوع من البشر
وصــف بأنه "ليس له مثيل"
ف ــي ال ــوق ــت الـ ـح ــال ــي ،حـيــث
ان ـقــرض قـبــل آالف السنين،
لكن المثير هو اكتشافه في
مكان عميق جدا وضيق من
األرض ،ال يحوي أي ممرات،
سوى ممر واحد يصعب على
البشر حاليا الوصول إليه.
وأط ـ ـ ـلـ ـ ــق ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــاء ع ـلــى
ا لـبـقــا يــا المكتشفة للبشري
اس ـ ــم "لـ ـيـ ـت ــي" ،وه ـ ــي ع ـب ــارة
ع ــن ج ـم ـج ـمــة ص ـغ ـي ــرة ج ــدا
انتشرت شظاياها في مكان
غــريــب بــأحــد كـهــوف جنوب
إفريقيا.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة
" ،"livescienceالـتــي نشرت
تقريرا عن االكتشاف الجديد،
ون ـ ـق ـ ـلـ ــه م ـ ــوق ـ ــع س ـب ــوت ـن ـي ــك
ا ل ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة ،إن ا ل ـج ـم ـج ـم ــة

رحلة ّ
«زيون» *

وبـعــض الـعـظــام عثر عليها
فـ ـ ــي أع ـ ـ ـمـ ـ ــاق ك ـ ـهـ ــف ال ـن ـج ــم
الصاعد "Rising Star cave
 "systemفي جنوب إفريقيا.
وتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاءل ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر عــن
كيفية وص ــول هــذا اإلنـســان
ال ـق ــدي ــم إلـ ــى هـ ــذه الـمـنـطـقــة
ال ـع ـم ـي ـقــة ج ـ ــدا ،وال ـغــام ـضــة
فـ ـ ــي ب ـ ــا ط ـ ــن األرض ،ح ـيــث
يـ ـ ـصـ ـ ـع ـ ــب الـ ـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـ ــول إلـ ـ ــى
ال ـم ـكــان ف ــي ال ــوق ــت الـحــالــي
مــع تـطــور الـمـعــدات وأدوات
االستكشاف.
واكـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــاء
الجمجمة الصغيرة في ممر
ضـيــق ج ــدا ومـظـلــم ،ال يزيد
عــرضــه على  6بــوصــات (15
س ـن ـت ـي ـم ـت ــرا) ،م ـت ـســائ ـل ـيــن:
"كيف انتهى المطاف بهذه
الجمجمة الصغيرة في مثل
هذا الجزء البعيد من الكهف،
هذا لغز حقيقي".

تـعــرض م ـســؤول ب ــارز فــي ال ـحــزب الشيوعي
الحاكم فــي فيتنام النـتـقــادات بالجملة ،بعدما
ان ـت ـشــرت صـ ــور ل ــه وص ـف ــت بــال ـم ـس ـت ـفــزة ،وهــو
ي ـت ـنــاول شــريـحــة لـحــم مـغـطــاة بــالــذهــب الـقــابــل
لألكل في لندن.
وذكـ ــر مــوقــع س ـكــاي ن ـي ــوز ،أمـ ــس ،أن لقطات
تظهر وزير األمن العام الفيتنامي تو الم ،وهو
يستمتع بشريحة لحم قالت صحف بريطانية إن
ً
ً
سعرها يصل إلى  1450جنيها إسترلينيا ،مما
يعكس حياة بــذخ تتعارض مع مبادئ الحزب
الذي ينتمي له ومستوى معيشة مواطني بالده.
والتقطت ا لـصــور فــي مطعم الشيف التركي
نصرت غوكجه ،المشهور برش الملح على اللحم
بطريقة مميزة ،وبإطعام زبائنه المهمين بيده.
ونـشــر المطعم على حسابه فــي "تـيــك تــوك"،
ً
لقطات إلطعام الوزير الفيتنامي قطعا من اللحم
بيد الطاهي التركي المعروف ،قبل أن يحذفها
ً
سريعا.
كل ذلك لم يمنع متابعي مواقع التواصل في
فـيـتـنــام مــن تحميل الـلـقـطــات الـمـثـيــرة لـلـجــدل،
ونشرها على نطاق واســع في البلد الــذي يبلغ
ً
متوسط دخــل الـفــرد بــه مــا يـعــادل  112جنيها
ً
ً
إسترلينيا ( 150دوالرا) في الشهر.

زيت السمسم يحافظ على األسنان
ك ـ ـش ـ ـفـ ــت خ ـ ـب ـ ـيـ ــرة ف ـ ـ ــي ط ــب
األس ـن ــان عــن الـطــريـقــة المثلى
لمواجهة التسوس وإبقاء الفم
ف ــي ح ــال ــة ص ـح ـيــة ت ـس ـهــم فــي
تدمير الجراثيم والبكتيريا.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص ـ ـيـ ــة
الروسية ،آنــا دروبيشيفا ،في
ت ـص ــري ــح ل ــوك ــال ــة س ـبــوت ـن ـيــك،
ون ـق ـل ــه م ــوق ــع روسـ ـي ــا الـ ـي ــوم،
أم ــس األول ،إن أف ـضــل طريقة

ل ـل ـم ـحــاف ـظــة ع ـل ــى ص ـح ــة ال ـفــم
وح ـ ــال ـ ــة األس ـ ـن ـ ــان وم ــواجـ ـه ــة
ال ـت ـســوس هــي اس ـت ـخــدام زيــت
ال ـ ـس ـ ـم ـ ـسـ ــم ،مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال م ـســح
تجويف الفم به.
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت دروب ـ ـي ـ ـش ـ ـي ـ ـفـ ــا:
"ت ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــم كـ ـمـ ـي ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة مــن
الـسـمــوم فــي ال ـفــم ،وللتخلص
من البكتيريا والجراثيم يجب
غـ ـس ــل ال ـ ـفـ ــم بـ ــزيـ ــت ال ـس ـم ـســم

الـ ـخ ــوف والـ ـحـ ـي ــره ع ـل ــى عـ ـي ــون ّ
"زي ـ ـ ــون"
ّ
"مـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــطـ ـ ـل ـ ــه" بـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــوارع ح ــزيـ ـن ــه
اس ـ ـن ـ ـيـ ــن م ـ ـ ـ ـ ّـرت واألم ـ ـ ـ ـ ــل ضـ ـ ــو م ـس ـج ــون
ّ
ـح ـ ِـم ــل ع ــن سجينه
وم ــا خ ــف ــف ال ــوال ــي ال ـ ِ
َ
َ
ه ـ ـ ــم الـ ـبـ ـعـ ـي ــد وهـ ـ ـ ــم ف ـ ــي الـ ـقـ ـل ــب م ـك ـن ــون
ظ ـ ـلـ ــم ال ـ ـ ـقـ ـ ــرابـ ـ ــه واأله ـ ـ ـ ـ ـ ــل ف ـ ـ ــي الـ ـم ــديـ ـن ــه
خـنـجــر ول ـي ـ ٍـل ف ــي ال ـق ــرى ورمـ ــح مسنون
لـ ــو تـ ـشـ ـتـ ـك ــي ...ط ـ ـ ــارت ب ـق ــاي ــا ال ـس ـك ـي ـنــه!
ّ
متحجر عـلــى ح ــدود "كـحـلــون"**
الـحـلــم
م ـ ـثـ ــل ال ـ ـن ـ ـهـ ــر جـ ـ ــامـ ـ ــد وط ـ ـ ــال ـ ـ ــت س ـن ـي ـن ــه
ّ
حـ ـ ــتـ ـ ــى ل ـ ـ ــو تـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي ف ـ ـ ــا ع ـ ـنـ ــدهـ ــا عـ ــون
أص ـع ــب خ ــاف إن ص ــار ح ـقــد وضـغـيـنــه
* فيروز في المسرحية الغنائية "ميس الريم"
** الضيعة (االفتراضية) التي كانت وجهة ّ
زيون ولم تصلها

ً
ل ـق ــي  19ش ـخ ـص ــا عـلــى
األقل مصرعهم ،وأصيب 13
بجروح في حــادث مروري
مروع وقع أمس األول على
طـ ــريـ ــق سـ ــريـ ــع ف ـ ــي وس ــط
المكسيك.
وقالت الهيئة الفدرالية
الـ ـمـ ـس ــؤول ــة عـ ــن ال ـس ــام ــة
ال ـ ـمـ ــروريـ ــة (كـ ـ ــابـ ـ ــوف) ،فــي
بـ ـ ـي ـ ــان ،إن ال ـ ـ ـحـ ـ ــادث وق ــع
ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة ش ــالـ ـك ــو (11
كـلــم جـنــوب مكسيكو) في
مــركــز لــدفــع رس ــوم العبور
الستخدام الطريق السريع
الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ــرب ـ ــط الـ ـع ــاصـ ـم ــة
بمدينة بويبال.

المضاد للبكتيريا الــذي يقوم
ب ـت ــدم ـي ــر ال ـب ـك ـت ـيــريــا الـ ـض ــارة
وتحييد السموم" ،الفتة إلى أنه
"للقيام بذلك ،خذ ملعقة كبيرة
مـ ــن زي ـ ــت ال ـس ـم ـس ــم فـ ــي ف ـمــك،
واغسل الفم لمدة دقيقتين".
واعتبرت الخبيرة أنه بفضل
ه ــذا اإلج ـ ــراء ستتحسن حالة
األسنان وتزداد المناعة.

أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت وكـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ـضـ ــاء
األم ـي ــرك ـي ــة "نـ ــاسـ ــا" أن ال ـعــالــم
سيشهد أطــول خسوف جزئي
للقمر بالقرن الحادي والعشرين
في  19نوفمبر الجاري ،مع رؤية
واض ـحــة فــي أمـيــركــا الشمالية
للخسوف.
وك ـش ـفــت "نـ ــاسـ ــا" ،ف ــي بـيــان
نشرته على موقعها الرسمي،
ونقله موقع روسيا اليوم ،أمس

األول ،أن ال ـخ ـســوف يـمـكــن أن
يستمر  3ســاعــات و 28دقيقة،
حـيــث سيظهر خــا لـهــا  97في
المئة من القمر باللون األحمر،
مـضـيـفــة أن ــه "م ــن الـمـحـتـمــل أن
يكون الخسوف هو األطول بين
عامي  2001و."2100
وأ ض ــا ف ــت أن األرض ستمر
بـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــس وال ـ ـ ـق ـ ـ ـمـ ـ ــر ف ــي
الساعات األولى من  19نوفمبر،

يومية سياسية مستقلة

م ـب ـي ـنــة أن الـ ـخـ ـس ــوف سـيـبـلــغ
ذروتـ ـ ـ ــه فـ ــي ال ــرابـ ـع ــة ص ـبــاحــا
بالتوقيت الشرقي ،وسيتمكن
الناس في جميع أنحاء العالم
من رؤية الخسوف اعتمادا على
مناطقهم الزمنية.

وفيات
معصومة جاسم علي القالف
أرمـ ـل ــة مـ ـه ــدي ح ـس ـيــن عـلــي
القالف

ال ـش ـيــخ خـلـيـفــة ب ــن زايـ ــد آل ن ـه ـيــان ،رئـيــس
اإلم ـ ــارات ،بصفته حــاكـمــا إلم ــارة أبــوظـبــي،
يهدف إلى تعزيز "مكانة اإلمارة وتنافسيتها

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

وأضافت أن شاحنة بال
ً
م ـكــابــح اج ـتــاحــت ط ــاب ــورا
من  6سيارات كانت تنتظر
دورهــا لدفع رســم العبور،
مما أدى إلى الكارثة.
وب ـس ـب ــب ق ـ ــوة ال ـصــدمــة
اشتعلت الـنـيــران فــي عدد
م ــن الـ ـسـ ـي ــارات .ومـ ــن بين
القتلى سائق الشاحنة.
(أ ف ب)

أطول خسوف خالل قرن في  ١٩الجاري

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

عالميا ،كونها إحدى الوجهات األكثر جذبا
للمواهب والكفاء ات".
(رويترز)

اإلعالنات:

 70عاما ،شيعت ،الرجال:
مـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــد ال ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــارنـ ـ ــة،
الــدع ـيــة ،ال ـن ـســاء :بـيــان،
ق ،8ش ،1ج ،2م ،22ت:
99628756

نهاية علي مهنا البهيمي
العدواني

 39عـ ــامـ ــا ،شـ ـيـ ـع ــت ،ت:
97901888 ،99633642

فراج معاشي فراج الحسيني

 70ع ـ ـ ــا م ـ ـ ــا ،ش ـ ـ ـيـ ـ ــع ،ت:
99898183 ،50100314

مواعيد الصالة

ذكــرت وكــالــة أنـبــاء اإلم ــارات الرسمية أن
حــاكــم أبــوظـبــي أص ــدر أمــس قــانــونــا جديدا
ي ـن ـظــم م ـســائــل األح ـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـيــة لغير

nashmi22@hotmail.com

ً
شاحنة بال مكابح تقتل  ١٩شخصا

الزواج المدني
في أبوظبي...
قانوني

المسلمين فــي اإلم ــارة ،ويتضمن مــادة عن
الزواج المدني.
وأضافت الوكالة أن القانون ،الذي أصدره

ّ
وضاح

الطقس والبحر

الفجر

04:45

العظمى 29

الشروق

06:06

الصغرى 16

الظهر

11:32

ً
أعلى مد  00:46صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:36

 03:08م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

04:57

ً
أدنى جزر  08:27صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:16

 08:18م 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 :

