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َ
األمير اعتمد مرسومي العفو وتسلم من الخالد استقالة الحكومة

ً
• «شكرا نواف الكبير» تتصدر مواقع التواصل من النواب والناشطين والمشمولين بالمكرمة
الغانم :صفحة ُطويت لبدء مرحلة جديدة طال انتظارها الناصر :أجواء إيجابية تشهدها الساحة السياسية

«األمة» يعلق جلساته حتى
تشكيل مجلس وزراء جديد
●

الحيان لـ ةديرجلا:.
«حافز» مثلث أخضر يخدم
البيئة ويخفض االنبعاثات

قصر العدل

محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح

٠٧

في مكرمة سامية قوبلت بالتكبيرات والشكر وعاطر
الثناء ،أصدر سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد،
َ
مرسومي العفو السامي عن بعض المواطنين
أمس
ً
المحكومين في قضايا سابقة ،طاويا بهما صفحة
ضبابية ،ليستبدلها بأخرى ناصعة كتب سموه أول
سطورها بمداد التسامح والعفو الكريم ،لتلهج القلوب
بحكمة سموه بعدما قدر وعفا.
وعـقــب اعـتـمــاد سـمــوه الـمــرســومـيــن الـلــذيــن صــدرا
برقمي  202و ،203رفــع رئيس مجلس ال ــوزراء سمو
ً
الـشـيــخ ص ـبــاح ال ـخــالــد ،كـمــا ك ــان مـتــوقـعــا ،استقالة
الحكومة إلى صاحب السمو.
وبسبب تلك االستقالة ،علق مجلس األمة جلساته،
وقـ ــال رئـيـســه م ـ ــرزوق ال ـغــانــم" :ت ــم إب ــاغ ــي م ــن أخــي
سـمــو رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء ب ــأن الـحـكــومــة تقدمت
باستقالتها ،وهذه االستقالة تحت نظر حضرة صاحب
السمو أمير البالد ،وبالتالي فجلسة الغد (اليوم) لن
تعقد ،ألني سأحضر وأرفعها".
وأعرب الغانم عن شكره لسمو األمير على دعوته
الـمـبــاركــة ل ـل ـحــوار الــوط ـنــي ودع ـمــه لــه وللمصالحة
ً
الوطنية ،مؤكدا أن ما مضى "صفحة طويت للبدء في
مرحلة جديدة طال انتظارها".
وع ـقــب اج ـت ـمــاع مـجـلــس ال ـ ــوزراء أم ــس ،ق ــال وزيــر
الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ
د .أحمد الناصر "إن سمو الشيخ صباح الخالد رفع
ً
كتاب استقالة الحكومة إلى سمو أمير البالد ،تقديرا
للجهود المخلصة لترجمة توجيهات سـمــوه ،التي
أسفرت عن إضفاء األجــواء اإليجابية ،التي 02

«التمييز» :األحكام الجزائية
بالبراءة النتفاء القصد
أو للتشكك ليست حجة
لطالبي التعويض

اقتصاد

10
ً
األمير متسلما استقالة الحكومة من الخالد أمس

ً
 638يوما عمر حكومات صباح الخالد
الحكومة
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غياب متعمد ّ
يطير جلسة «البلدي»
 9أعضاء لم يحضروا رغم أهمية جدول األعمال
● محمد جاسم
حال الغياب المتعمد لـ  9أعضاء
فــي المجلس البلدي دون انعقاد
جـلـســة أمـ ــس ،مـمــا ح ــدا بــرئـيــس
ال ـم ـج ـلــس أس ــام ــة الـعـتـيـبــي إلــى
رف ـع ـهــا ،ل ـعــدم اك ـت ـمــال الـنـصــاب،
ً
مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــددا  15الـ ـ ـج ـ ــاري 02

«التحالف» للخالد :أغلب وزرائك فشلوا ...ومسؤوليتك مضاعفة
فــي وق ــت ثـ ّـمــن ق ــرار سـمــو أم ـيــر الـبــاد
ال ـش ـيــخ ن ـ ــواف األحـ ـم ــد اس ـت ـخ ــدام ــه حقه
الدستوري وإصدار عفو خاص عن عدد من
النواب السابقين والمواطنين المحكومين،
رأى التحالف الوطني الديموقراطي أنه
رغم طي ملف العفو ،ال تزال التحديات أمام

ً
السلطة التنفيذية عموما ورئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد قائمة،
بــل ت ــزداد ح ــدة وصـعــوبــة ب ـمــرور الــوقــت،
وسط تراجع تشهده الكويت على صعيد
اإلص ــاح والتنمية مقابل نهوض الــدول
المجاورة في شتى القطاعات.

قآني يتبرأ من الهجوم ...وبغداد تنشر الجيش وتتوعد منفذيه
في تطور سيضع الدولة العراقية أمام مواجهة
مـبــاشــرة مــع الـفـصــائــل الـمــوالـيــة إليـ ــران ،إن ثبتت
صحته ،اتـهــم مـســؤولــون أمنيون ومـصــادر مقربة
مــن الفصائل العراقية كتائب حــزب الـلــه ،وجماعة
عصائب أهل الحق بالمسؤولية عن محاولة اغتيال
رئيس ال ــوزراء مصطفى الكاظمي ،بثالث طائرات
مسيرة في منزله.
ً
وت ــزام ـن ــا م ــع ال ــزي ــارة ال ـم ـفــاج ـئــة ل ـقــائــد «فـيـلــق
القدس» اللواء إسماعيل قآني لبغداد ،أكد مسؤولون
عراقيون ،لـ «رويـتــرز» ،أن «الهجوم ارتكبته كتائب
حــزب الـلــه الـقــويــة ،وعـصــائــب أهــل الـحــق بطائرات
مسيرة ،ومتفجرات إيرانية الصنع».
ون ـق ـل ــت «روي ـ ـ ـتـ ـ ــرز» عـ ــن  3م ـ ـصـ ــادر م ـق ــرب ــة مــن
الجماعات المسلحة أن «كتائب حزب الله متورطة»،
من دون تأكيد لدور «العصائب».
وتوصلت التحقيقات األولية إلى أن خبراء كشف
المتفجرات في وزارة الداخلية وجهاز المخابرات
وجــدوا أن الـصــواريــخ والـطــائــرات المستخدمة في
العملية هــي ذاتـهــا الـتــي قصفت القواعد 02

عادل سامي

أكد طبيب الصحة الوقائية في وزارة الصحة د .عبدالله بهبهاني
أن تفشي التحور الجديد لفيروس كورونا «هيهي» في الصين ال يبرر
ً
ً
الضجة المثارة حاليا بشأنه ،مبينا أن الحاالت المكتشفة هناك من
ساللة «دلتا».
وقال بهبهاني ،لـ «الجريدة» ،إن اإلجراءات الصينية صارمة ،وما
ً
ً
ُيتداول إعالميا بشأن «هيهي» تشوبه مغالطات ومبالغات ،مؤكدا أن
ظهور تحورات جديدة ال يعني بالضرورة ازدياد شراسة الفيروس.
إلــى ذلــك ،كشفت مـصــادر مطلعة أن الكويت ستحصل على عقار
«باكسلوفيد» المضاد لـ «كــورونــا» ،والــذي يعطى للحاالت الحرجة،
موضحة أن الفترة الماضية شهدت مراسالت بين «الصحة» وشركة
«فايزر» المطورة للعقار لالتفاق على تفاصيل الشراء.
٠٣

«الشؤون» لـ «البلدية» :عدلوا مسميات
األنشطة المستثمرة بـ «التعاونيات»
●

جورج عاطف

ف ــي خـ ـط ــوة ل ـم ـعــال ـجــة رف ــض
طـلـبــات االسـتـثـمــار بالجمعيات
التعاونية ،خاطبت وزارة الشؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،مـمـثـلــة ف ــي قـطــاع
ال ـت ـع ــاون ،ال ـمــديــر ال ـع ــام لبلدية
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ب ـ ـشـ ــأن اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــراع فــي
تعديل وتغيير مسميات األنشطة
ال ـت ـجــاريــة الـمـسـتـثـمــرة 02

وأكد التحالف ،في بيان أمس ،أن الخالد
ّ
شــكــل أك ـثــر م ــن حـكــومــة ثـبــت فـشــل أغـلــب
وزرائها من حيث األداء التنفيذي والرقابة
اإلداريـ ــة والـمــالـيــة عـلــى أجـهــزتـهــم ،بــل إن
منهم َمــن تـعــدى على الـقــوانـيــن وتـجــاوز
اللوائح وأضر بالمال العام تحت 02

أدلة على تورط حلفاء إيران في محاولة اغتيال الكاظمي

«الصحة» :مبالغات حول «هيهي»
●

الثانية

انتشار للجيش العراقي وسط بغداد أمس األول (رويترز)

ليبيا تبدأ تسجيل المرشحين
ألول انتخابات منذ توحيدها
ً
تمهيدا لخطوة ستكون األول ــى فــي تــاريــخ البالد
م ـنــذ تــوح ـيــدهــا ع ـلــى ي ــد ال ـم ـلــك إدري ـ ــس الـسـنــوســي،
منتصف القرن الماضي ،استقبلت المفوضية العليا
لــانـتـخــابــات فــي لـيـبـيــا ،أم ــس ،أس ـمــاء الــراغـبـيــن في
الترشح لالنتخابات الرئاسية والتشريعية.
وب ـ ــدأ ال ـم ــرش ـح ــون ت ـس ـج ـيــل أس ـم ــائ ـه ــم ل ـخــوض
المنافسة ،ولمدة أسبوعين ،في انتخابات ُيؤمل أن
تنهي حالة الفوضى واالنقسام التي أعقبت سقوط
نظام معمر القذافي عام .2011
ومــن المتوقع أن تشهد االنتخابات الئحة طويلة
من المرشحين ،السيما انتخابات الرئاسة المقررة
 24ديسمبر الـمـقـبــل ،وال ـتــي تسيل لـعــاب الكثيرين،
بسبب ا لـصــا حـيــات الكبيرة ا لـتــي يمنحها القانون
للرئيس المقبل.
يــأتــي ذل ــك وس ــط تــوق ـعــات شـبــه مــؤكــدة 02

ً
لبنان« :شد األحزمة» إقليميا يسد كل الحلول

الملحم :رقمنة كاملة
متكاملة لهيئة أسواق
المال بحلول 2025

اقتصاد

13
«وفرة لالستثمار» تطرح
صندوقها الخليجي
اإلسالمي لالكتتاب

اقتصاد

١٢
«إيكيا» تفتتح المحطة
الثالثة بعد  37عامًا على
أول معرض في الكويت

رياضة

• الجامعة العربية تدرس عقد جلسة لبحث حلول األزمة مع الخليج
• «سيناريو الكاظمي» قد يدفع ميقاتي لتقديم تنازالت
●

بيروت  -منير الربيع

دخلت منطقة الشرق األوســط مرحلة
ش ـ ـ ـ ّـد األح ـ ـ ــزم ـ ـ ــة ،حـ ـت ــى مـ ــوعـ ــد انـ ـط ــاق
المفاوضات النووية بين إيران والواليات
المتحدة في فيينا.
ً
ومن بيروت إلى صنعاء ،مرورا ببغداد
ودم ـش ــق ،تــؤشــر ال ـم ـس ــارات الـسـيــاسـيــة
بالفعل إلى محاوالت طهران الربط بين
استحقاقات العواصم األربع ،التي سبق
أن أعلنت سيطرتها عليها.

تـ ــريـ ــد ط ـ ـهـ ــران تـ ـك ــري ــس م ـع ــادالت ـه ــا
بالقوة ،وثمة تسابق بين بيروت وبغداد
على تـصــدر المشهد ،بــأزمــات سياسية
ودبلوماسية أو بأحداث أمنية ،وفي هذا
الـسـيــاق ،ج ــاءت مـحــاولــة اغـتـيــال رئيس
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
ولـطــالـمــا قـيــل إن الــوضــع فــي بـيــروت
ً
ً
يرتبط سياسيا ورمــزيــا بما يجري في
بغداد ،ومن هنا فإن ما يسري على العراق
ً
يشهده اللبنانيون أيـضــا فــي محاوالت
«ح ـل ـف ــاء إيـ ـ ــران» ال ـض ـغــط عـلــى 02

١٨
المطيري :مدينة رياضية
متكاملة و 6استادات
خالل  ٦سنوات

ةديرجلا

•
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ولي العهد يستقبل رشا الصباح النواف :االلتزام بالشفافية وتعليمات الجهات الرقابية

بمناسبة حصولها على وسام نجمة إيطاليا برتبة ضابط

َّ
تفقد قيادة المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد في «الحرس»
●

محمد الشرهان

ح ــث ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـح ــرس
الــوط ـنــي ال ـفــريــق أول متقاعد،
ال ـش ـي ــخ أحـ ـم ــد ال ـ ـ ـنـ ـ ــواف ،عـلــى
التعاون مع الجهات الرقابية،
واالل ـتــزام بتعليماتها ،واتباع
أق ـص ــى درج ـ ــات ال ـش ـفــاف ـيــة في
جـ ـمـ ـي ــع مـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات ال ـ ـح ـ ــرس،
والتقيد بــاإلجــراء ات القانونية
المعمول بها فيه.
وقــام النواف بزيارة تفقدية
لقيادة المعاون للشؤون المالية
وإدارة ال ـمــوارد ،التقى خاللها
المعاون للشؤون المالية وإدارة
ال ـمــوارد الـلــواء ريــاض طــواري،
ً
وعـ ـ ــددا م ــن الـ ـق ــادة وال ـض ـبــاط،
للوقوف على آلية سير العمل،
ضـمــن ال ــزي ــارات ال ــدوري ــة التي
يقوم بها لعدد من الوحدات.

ً
ولي العهد مستقبال رشا الصباح أمس
استقبل سمو ولي العهد ،الشيخ مشعل األحمد ،بقصر بيان،
أمس ،الدكتورة رشا الصباح ،بمناسبة حصولها على وسام نجمة
إيطاليا برتبة ضابط ،والذي يعد أعلى وسام تمنحه الجمهورية
اإليطالية لغير مواطنيها.

افتتاح مركز الرؤية في «أبوفطيرة»
ا ف ـ ـت ـ ـت ـ ـحـ ــت وزارة ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــدل،
ص ـ ـبـ ــاح أمـ ـ ـ ــس ،مـ ــركـ ــز الـ ــرؤيـ ــة
وت ـس ـل ـيــم ال ـم ـح ـض ــون ،ال ـتــابــع
إلدارة االستشارات األسرية في
الـ ــوزارة ،بمنطقة «أبــوفـطـيــرة»،
بحضور وكيل الوزارة المساعد
لشؤون األسرة والتحكيم محمد
الحماد ،واألمين العام لألمانة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـ ــأوقـ ـ ــاف بـ ــاإلنـ ــابـ ــة،
منصور الصقعبي ،و ع ــدد من
المسؤولين في الوزارة ،واألمانة
العامة ،إذ يخدم المركز مراجعي
محافظتي األح ـم ــدي ،ومـبــارك
الكبير.

الحماد والصقعبي أثناء االفتتاح

النواف خالل تفقده قيادة المعاون للشؤون المالية
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــع ن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب رئ ـ ـيـ ــس
ال ـ ـحـ ــرس إلـ ـ ــى شـ ـ ــرح مـ ــن قـ ــادة
وضباط الوحدات المعنية عن
مهام وواجبات قيادة المعاون

للشؤون المالية وإدارة الموارد
وتنظيمه وأنشطته الرئيسية.
وأعرب عن ارتياحه لما شاهده
ولـمـســه مــن ج ـهــود ت ـهــدف إلــى

االرتـ ـ ـق ـ ــاء بـ ــال ـ ـكـ ــوادر ال ـب ـشــريــة
والمنظومة اإلداريـ ــة والمالية
في الحرس.

محافظ األحمدي بحث التعاون مع «الحرس»
جدد محافظ األحمدي الشيخ فواز
الخالد التأكيد على استمرار التعاون
المثمر والتنسيق الدائم مع جهات
الدولة المختلفة ،سواء الرسمية أو
األهلية لخدمة المجتمع ،انطالقا من
اإليمان بأهمية المشاركة المجتمعية
ض ـمــن م ـش ــروع مـحــافـظــة األح ـمــدي
التنموي «محافظتي أجمل».
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك خـ ـ ــال لـ ـق ــائ ــه مـ ـع ــاون
الشؤون المالية واإلداريــة بالحرس
الوطني رئيس جمعية الحرس اللواء
رياض الطواري ،والعقيد فهد دودان،
والنقيب احمد نجم ،في ديــوان عام
مـحــافـظــة األح ـم ــدي أم ــس ،حـيــث تم
بحث سبل التعاون المجتمعي بين
المحافظة وجمعية الحرس الوطني
ف ــي ع ــدد م ــن األن ـش ـطــة والـفـعــالـيــات
الـتــي تـهــدف إل ــى خــدمــة المواطنين
والـمـقـيـمـيــن فــي مـنــاطــق المحافظة
المختلفة.

ً
محافظ األحمدي متوسطا مسؤولي «الحرس» أمس
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــواري إن
التعاون بين جمعية الحرس الوطني
ومحافظة اال ح ـمــدي يمثل انطالقة
مـجـتـمـعـيــة لـلـجـمـعـيــة ن ـحــو تـقــديــم
خــدمــاتـهــا ال ــى الـمـجـتـمــع الـكــويـتــي،

عبر الـتـعــاون بين الـحــرس الوطني
والمحافظات ،الفتا الى دور الجمعية
الفعال خــال فترة جائحة كــورونــا،
وخ ــال اخ ـت ـبــارات الـثــانــويــة العامة
بعدد من مدارس الكويت.

ِّ
الحيان لـ ةديرجلا « :حافز» مثلث أخضر يخدم البيئة ويخفض االنبعاثات
•

ً ً
•  8خدمات تقدمها «الكهرباء» عبر «سهل» • الوزارة قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي
●

سيد القصاص

ك ـش ــف م ــدي ــر إدارة ال ـم ــرك ــز األل ــي
لـ ـخ ــدم ــات الـ ـعـ ـم ــاء ب ـق ـط ــاع خ ــدم ــات
ال ـع ـمــاء ف ــي وزارة ال ـك ـهــربــاء وال ـمــاء
والطاقة المتجددة ،م .سعود الحيان،
أن ج ــائـ ـح ــة ك ـ ــورون ـ ــا دفـ ـع ــت وزارة
الـكـهــربــاء وال ـم ــاء إل ــى تـقــديــم الـمــزيــد
من الخدمات اإللكترونية خالل فترة
الجائحة.
وقال الحيان لـ «الجريدة» إن الوزارة
ق ـط ـع ــت ش ــوط ــا ك ـب ـي ــرا فـ ــي ال ـت ـح ــول
الــرق ـمــي ،واالتـ ـج ــاه بــال ـخــدمــات الـتــي
تـقـ ّـدمـهــا لـ ـ «أونـ ــايـ ــن» ،وذلـ ــك لخدمة
ع ـم ــائ ـه ــا وإعـ ـط ــائـ ـه ــم ف ــرص ــة أك ـب ــر
بالتعامل مــع حساباتهم ،س ــواء عن
ط ــري ــق إدخـ ـ ــال ال ـ ـقـ ــراءات أو تـســديــد
ا لـمـبــا لــغ المستحقة عليهم ،أو طلب

براءة ذمة ،إضافة إلى «إيصال التيار»،
سواء كان دائما لمبان جديدة أو تيار
مؤقت أو الطلبات الخاصة بالشركات
ّ
الموردين لدى
لالنضمام إلــى قائمة
الوزارة.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة أط ـل ـقــت
أخـ ـي ــرا ع ـ ــدة بـ ــرامـ ــج ،م ـن ـهــا بــرنــامــج
«حـ ــافـ ــز لـ ـلـ ـت ــرشـ ـي ــد» ،وهـ ـ ــو ب ــرن ــام ــج
ي ـع ـنــى بــال ـخ ـصــم م ــن ق ـي ــم ال ـفــوات ـيــر
لـلـمـسـتـهـلـكـيــن الـمـنـضـمـيــن إل ـي ــه في
ال ـس ـكــن الـ ـخ ــاص ،م ــردف ــا :وي ـم ـكــن أن
نطلق عليه «المثلث األ خ ـضــر» ،ألنه
ايجابي للدولة ،وللمواطن ،وللبيئة،
إذ إن ــه سيخفف نسبة ح ــرق الــوقــود
لتوليد طاقة جديدة ،السيما أن هناك
تــوجـهــا عــالـمـيــا نـحــو بـيـئــة خ ـضــراء،
إذ إن عدم حرق الوقود سيساهم في
ع ــدم وج ـ ــود ان ـب ـعــاثــات م ــن األدخ ـن ــة

عفو كريم ُيفرح...

ً
تشهدها الساحة السياسية حاليا".
وكان مجلس الوزراء أصدر ،أمس ،قبيل تقديم الحكومة استقالتها،
ً
بيانا أعرب فيه عن بالغ تقديره واعتزازه بالرؤية والحكمة المعهودة
لصاحب السمو على مبادرته السامية وتفضله الكريم بالعفو عن
بعض أبناء الكويت ،ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية ،بعد أن رفع
لسموه التقرير األول من اللجنة المكلفة من رؤساء السلطات الثالث،
ً
ً
ونزوال عند رغبة نحو أربعين عضوا ناشدوا سموه التفضل بالعفو،
واستجابة منهم لرغبته فــي حــل جميع المشاكل العالقة وتحقيق
االستقرار السياسي والتعاون بين جميع األطراف لفتح صفحة جديدة.
وأكد المجلس أن الحوار والنهج الذي انتهجه أغلبية أعضاء مجلس
األمة من خالل تقديم الحوار على الجدال والتفاهم على الخالف هو
السبيل األم ـثــل والـطــريــق األق ــوم فــي الـعـمــل الـسـيــاســي ،ال ــذي يحقق
اإلنجازات والتنمية وتطلعات أبناء الكويت األوفياء.
ً
وتحت وســم "شـكــرا نــواف الكبير" ،تصدرت رسائل الشكر مواقع
التواصل االجتماعي ،إذ عبر الكثير مــن الـنــواب والناشطين وعــدد
من المشمولين بالعفو وأسرهم عن خالص شكرهم لـ "أمير العفو...
نواف الكبير".
٠٥

«التحالف» للخالد :أغلب وزرائك...

بصر وبصيرة رئيسه ،دون ّ
تحرك جاد أو قرارات فاعلة تجاههم.
وبـيـنـمــا ش ــدد عـلــى أن مـســؤولـيــة رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ف ــي تشكيل
الحكومة الـقــادمــة أصبحت مضاعفة بعد الـتـجــارب السابقة ،إذ
ال يمكن القبول بمبدأ الخطأ والتجربة فــي اختيار ال ــوزراء ،وال
االسـتـمــرار فــي إضــاعــة وقــت الــدولــة بالتأخر فــي إع ــان التشكيل
الجديد ،دعا التحالف رئيس الحكومة إلى ُحسن اختيار فريقه،
واستبدال النهج السابق الذي أضاع الكثير من الوقت على الدولة
والمواطنين.
٠٥

غياب متعمد ّ
يطير جلسة...

ً
موعدا للجلسة المقبلة.
ولم تشفع بعض البنود المهمة ،التي كانت مدرجة على جدول أعمال
الجلسة والمواعيد الملحة ،في تأمين النصاب المطلوب ،ومن أبرز
تلك البنود اعتماد قرار تخصيص موقع بمنطقة الصبية للصندوق
الــوطـنــي للمشروعات الصغيرة والـمـتــوسـطــة ،الستقطاب العربات

المتصاعدة مــن توليد هــذه الطاقة،
وبالتالي المحافظة على البيئة.

 8خدمات في «سهل»
وأوض ــح أن ال ــوزارة كــانــت سباقة
فــي تـقــديــم  8خــدمــات رئـيـسـيــة على
التطبيق الحكومي الموحد «سهل»،
م ـن ـه ــا «آل ـ ـيـ ــة س ـ ـ ــداد ال ـم ـس ـت ـح ـق ــات،
وإدخال قراءة العدادات ،وطلب براءة
ذم ـ ــة ،أو شـ ـه ــادة ل ـم ــن ي ـه ـمــه األمـ ــر،
وطلب إبالغ عن عطل لعداد الكهرباء
وال ـمــاء» ،الفتا إلــى أن تلك الخدمات
كـ ــانـ ــت األع ـ ـلـ ــى فـ ــي نـ ـس ــب ال ـ ـتـ ــداول
بــالـنـسـبــة لـعـمــاء الـ ـ ــوزارة ،حـيــث إن
ال ـ ــوزارة حــريـصــة عـلــى أن تـكــون في
المرحلة األولى من تطبيق «سهل».
ّ
وبين أن «إدارة المركز اآللــي» هي

ال ـع ـص ــب ل ـق ـط ــاع خ ــدم ــات ال ـع ـم ــاء،
حـيــث ت ــزود جـمـيــع مـكــاتــب خــدمــات
العمالء الموزعة على خريطة الكويت
بالخدمات المختلفة لـلــو صــول إلى
جميع العمالء في جميع المحافظات،
إضافة إلى أن نظام حساب الفواتير
المرتبط مع منظومة العدادات الذكية،
وم ــع أغ ـل ــب ال ـخ ــدم ــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة
مع الجهات الحكومية ،أو الهيئات،
إضافة إلى أن اإلدارة تعمل برامج عدة
ّ
تسهل على العمالء إتمام معاملتهم
والتواصل مع وزارة الكهرباء والماء
بقطاع خدمات العمالء.

دفع الفواتير
وق ـ ــال ال ـح ـي ــان إن ه ـن ــاك تـجــاوبــا
كبيرا في الفترة األخيرة من العمالء

المتنقلة وإنشاء سينما للسيارات ،رغم التزام «البلدي» أمام مجلس
الوزراء بأن يرى المشروع النور أول ديسمبر المقبل.
ً
ً
وكان مقررا أيضا مناقشة ضوابط وقواعد تسمية المدن والضواحي
ً
والمناطق والشوارع ،وإقرار مشاريع حيوية تتبع عددا من الوزارات
والهيئات ،إضافة إلى إقرار تخفيض رسوم المخيمات الربيعية المقرر
انطالقها  15الجاري.
واستغرب أعضاء البلدي ُّ
تعمد بعض زمالئهم عدم الحضور ،مما
ً
أدى إلى تعطيل أعمال المجلس ومشاريعه ،علما أن هذا الغياب بلغ
أوجــه فــي لجنة البيئة ،الـتــي شـهــدت ،أمــس ،استقالة عضويها مها
ً
البغلي وحسن كـمــال ،احتجاجا على عــدم اجتماعها منذ إنشائها
العام الماضي.
٠٦

«الشؤون» لـ «البلدية» :عدلوا...
داخــل الجمعيات ،لتتوافق مع التصنيفات الجديدة المعتمدة لدى
وزارة التجارة والصناعة.
وقالت مصادر لـ«الجريدة» إن عدم تحديث البلدية لهذه المسميات
ً
واستمرار اختالفها مع المعتمدة لدى «التجارة» يؤثران سلبا على
المستثمرين الراغبين في استغاللها ،موضحة أن ذلك يعرض طلبات
البلدية بشأن االستثمار للرفض ،في ظل استخدامها مسميات قديمة
غير مقبولة في اللجان المعنية بفض مظاريف طــرح هــذه األنشطة
لالستثمار.

أدلة على تورط حلفاء إيران في...

ً
والمنشآت األميركية سابقا.
ً
وبحسب تقارير ،فإن الطائرات انطلقت من الكريعات ،وتحديدا من
خلف المنطقة السياحية ،مبينة أن «التحليالت تشير إلى أن المهاجمين
كانوا يعرفون أنهم ّلن يتمكنوا من استهداف الكاظمي بطائرة واحدة
داخل منزله ،لذا شنوا هجومهم بثالث طائرات إلخراجه من المنزل،
ثم اغتياله».
في هذه األثناء ،وصل قائد فيلق القدس إلى بغداد ،والتقى الكاظمي
وأبلغه رفض طهران لمحاولة اغتياله ،وعدم علمها بعملية كهذه ،وأي
جهة تقف خلفها ،وعرض تقديم المساعدة في التحقيق.
ً
وقبل لقائه رئيس الجمهورية برهم صالح ،عقد قآني اجتماعا
ً
عاصفا مع قادة الفصائل ،طالبهم فيه بالتهدئة وعدم التصعيد مع
الكاظمي ،وتقبل نتائج االنـتـخــابــات ،والعمل على توحيد الموقف
السياسي الشيعي في المرحلة المقبلة.
ومع إصداره أوامر بإعالن حالة التأهب القصوى ،ونشر المزيد من

بــدفــع فــوات ـيــرهــم ،وه ــذا أم ــر ننصح
ب ــه ال ـج ـم ـي ــع ،ل ـع ــدم ت ــراك ـم ـه ــا وث ـقــل
هذا الدين على العمالء ،ولقد أتحنا
فــرصــا عــديــدة لـلـســداد ،ون ـقـ ّـدم إقــرار
دين للعميل ،ويتم تقسيط المديونية
بـشـكــل ش ـه ــري ،وه ــو أم ــر تـحـفـيــزي
للعمالء للدفع ،ونحرص على التوسع
ف ــي ت ـق ــدي ــم الـ ـخ ــدم ــات إلـ ــى ال ـع ـمــاء
بشكل أكبر.
ولفت إلى أن «المكتب االفتراضي»
هو المتعلق بمركز االتصال الموحد
 153الذي يستقبل المكالمات وينجز
المعامالت للعمالء فــي حــال واجــه
العميل مشكلة مع أحد التطبيقات
إلدخ ــال ال ـق ــراءة ،مــؤكــدا أن ال ــوزارة
تـ ـس ــارع ال ــزم ــن ل ـتــرك ـيــب الـ ـع ــدادات
الذكية ،وهي ستضع حلوال لمشاكل
الفواتير والقراءات ،وتقديم خدمات

أفـضــل فــي هــذه الجزئية ،ومتابعة
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراء ات والـ ـف ــواتـ ـي ــر أوال فـ ــأوال
ومعرفة حجم االستهالك.
وب ـ ّـي ــن أن اإلدارة الـعـلـيــا وعـلــى
رأس ـ ـهـ ــا وزي ـ ـ ــر الـ ـكـ ـه ــرب ــاء والـ ـم ــاء
وال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـج ــددة ،د .مـشـعــان
ال ـع ـت ـي ـبــي ،أو وكـ ـي ــل الـ ـ ـ ـ ــوزارة ،أو
وك ـ ـيـ ــل ق ـ ـطـ ــاع خ ـ ــدم ـ ــات الـ ـعـ ـم ــاء
أحـمــد الــرش ـيــدي تـحــرص عـلــى أن
يكون الموظفون على وعــي كامل
بالخدمات التي ّ
تقدمها ال ــوزارة،
إضافة إلى متابعة األداء ،وتفاعل
الجمهور مع تلك الخدمات ،ونتابع
النقد ونتعامل مع ما يخدم العميل
بـشـكــل أف ـض ــل ،م ــؤك ــدا أن الـنـجــاح
ل ـل ـج ـم ـي ــع ون ـ ـحـ ــن كـ ـقـ ـط ــاع نـعـمــل
ك ـفــريــق ،وال ـن ـجــاح دائ ـم ــا ُيحسب
للفريق.

القوات الخاصة في محيط المنطقة الخضراء واألحياء المجاورة ،توعد
ً
الكاظمي ،أمس ،بمالحقة ومحاكمة منفذي محاولة اغتياله ،مؤكدا أنه
ً
يعرفهم جيدا وسيكشفهم.
(عواصم -وكاالت) ١٦

ليبيا تبدأ تسجيل المرشحين ألول...
بترشح قائد قوات شرق البالد خليفة حفتر ورئيس البرلمان ،المعترف
ً
به دوليا ،عقيلة صالح ،الذي تحدثت عدة مصادر عن تعرضه لضغوط
من أجل التراجع عن ذلك ،وفسح المجال أمام حفتر ،بهدف عدم تشتيت
ّ
أصوات المنطقة الشرقية ،غير أن أنصار صالح يرون أن قائد «الجيش
الوطني» ليس الخيار المفضل للمنطقة الغربية ،وال يمكن أن يكون
ّ
ً
خصوصا بعدما ّ
هدد المجلس األعلى
«الحصان الرابح» إلقليم فزان،
للدولة بـ«حرب أهلية» ،إذا وصل حفتر للحكم.
ومن غرب البالد ،تبرز توقعات بترشح وزير الداخلية في «حكومة
الوفاق» السابقة فتحي باشاغا ،المتحدر من مدينة مصراتة والذي
يحظى بقبول تركيا ،الداعم األساسي للسلطة القائمة في العاصمة
طرابلس.
وحتى اآلن ،أعلنت عدة شخصيات سياسية ترشحها للتنافس على
كرسي الرئاسة ،على غرار مندوب ليبيا السابق لدى األمم المتحدة،
السفير إبراهيم الدباشي ورئيس تكتل «إحياء ليبيا» السفير السابق
في اإلمارات عارف النايض ،وكذلك عضو البرلمان عبدالسالم نصية
ورئيس حزب التجديد سليمان البيوضي ،إلى جانب فنان كوميدي،
وآخرين غير معروفين لدى الرأي العام ،في وقت لم يجذب المنصب
حتى اآلن اهتمام المرأة.
وستعد االنتخابات الرئاسية ،في حال تنظيمها ،األولــى منذ 71
ً
عاما ،عقب توحيد أقاليم ليبيا التاريخية ،التي تضم طرابلس وفزان
وبنغازي.
(طرابلس ـ وكاالت)

لبنان« :شد األحزمة» إقليميًا يسد...
القضاء في تحقيق تفجير المرفأ ،وقضيتي خلدة والطيونة ،التي
ً
يعتبر المعارضون لـ «حزب الله» أنهم مستهدفون بها قضائيا بعد
ً
ً
استهدافهم أمنيا وسياسيا.
وقــائــع ال ـعــراق سـيـكــون لـهــا انـعـكــاسـهــا عـلــى لـبـنــان ،ال ــذي يعيش
وضعية حكومية يعصف بها التعطيل ،وهنا سيكون أ مــام رئيس
ً
الحكومة نجيب ميقاتي حسابات دقيقة جدا؛ ألن عودة حكومته إلى
العمل مرهونة برضا «حزب الله» الذي يطالب بإزاحة المحقق العدلي

سعود الحيان

بتفجير المرفأ القاضي طارق البيطار أو تطويقه.
ً
وبعد ما جــرى في بغداد ،لن يكون ميقاتي قــادرا على المواجهة
أكثر ،وستمثل أمام ّ
مخيلته صورة محاولة اغتيال الكاظمي ،وسيتأكد
أنه ال مجال للمعاندة ،وهذه المعادلة قد تفرض عليه تقديم تنازالت.
وفي هذه األجواء ،أجرى األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية
حسام زكي ،أمس ،زيارة لبيروت التقى خاللها المسؤولين اللبنانيين
فــي مـحــاولــة لــوضــع تـصــور سـيــاســي يمكن مــن خــالــه االن ـطــاق في
التصعيد وتهدئة اإلجراءات
مفاوضات جدية تهدف إلى سحب فتائل
ُ
الخليجية .وكانت مواقف زكي واضحة لما أخبر به حول استعداد
لبنان لتصحيح العالقة مع دول الخليج ،لكن حسب مصادر ،يجب أن
تقرن هذه المواقف بأفعال تبدأ باستقالة وزير اإلعالم جورج قرداحي.
التحرك العربي قوبل بتشكك مصادر دبلوماسية عربية في قدرة أي
ً
طرف حاليا على الوصول إلى قواسم مشتركة ،ال سيما أن التصعيد
ً
الذي على ما يبدو سيستمر طويال ،هو سمة المرحلة.
في المقابل ،تشير المصادر إلى اقتراح غير رسمي حتى اآلن لعقد
اجتماع للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين ،لبحث
األزمة اللبنانية ووضع ورقة واضحة لكيفية معالجتها.
ووسط إصرار أميركي  -فرنسي على بقاء الحكومة كهيكل ،سيبقى
الوضع الحكومي على حاله؛ ال استقالة لميقاتي ،وال استقالة أو إقالة
لقرداحي ،وال انعقاد لجلسات مجلس الوزراء.
وتعتبر إدارة الرئيس األميركي جو بايدن أن هناك حاجة لبقاء
ً
الحكومة ،للوصول إلى تفاهمات تتعلق مثال بملف ترسيم الحدود،
ً
الذي تهتم به واشنطن إلى أبعد الحدود ،وتسعى إلنجازه بعيدا عن
أي حسابات إقليمية وتطورات لألوضاع في المنطقة.
وأكثر من ذلك ،تعتبر واشنطن أن الترسيم حاجة ضرورية للبنان،
لتخفيف الضغوط عنه ،وفي هذا اإلطار تترقب بيروت عودة المبعوث
األميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين إليها ،بعد وصوله أمس
إلــى إسرائيل ليبحث مــع المسؤولين هناك مــا سمعه فــي العاصمة
اللبنانية الشهر الماضي.
وتقول مصادر لبنانية رسمية إن هناك نية جدية إلنجاز الملف
ً
ســريـعــا ،لـكــن ال ـكــرة تبقى فــي ملعب «ح ــزب ال ـلــه»؛ هــل سيستمر في
التسهيل أم سيتعامل مع الملف كورقة تفاوض؟!
وقبل أيام ُرصد دخول ألماني على خط إحياء مفاوضات الترسيم،
وسط نصائح وجهها المدير العام لوزارة الخارجية األلمانية لشؤون
الشرق األوسط بضرورة اإلسراع به ،في وقت تعتبر مصادر دبلوماسية
أنــه في حــال عــدم التوصل إلــى أرضية مشتركة تؤسس التفاق على
ترسيم الحدود ،فإن لبنان سيكون ساحة لتصفية حسابات إقليمية
ً
لن يكون غائبا عنها العامل اإلسرائيلي.
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محليات
مراسالت بين «الصحة» و«فايزر» للتعاقد على عقار باكسلوفيد

بهبهاني لـ ةديرجلا• :الحديث عن متحور «هيهي» شابه تضخيم ومغالطات
عادل سامي

قرارات تدوير
محدودة بين
مديري المناطق
واإلدارات

أكد طبيب الصحة الوقائية
فــي وزارة الـصـحــة د .عبدالله
بهبهاني أن التفشيات الجديدة
لفيروس كورونا في الصين ال
تـبــرر الـضـجــة ال ـم ـثــارة حاليا،
ح ـيــث إن ــه ل ــم ي ـتــم اإلع ـ ــان عن
ظـ ـه ــور م ـت ـح ــور ج ــدي ــد بــاســم
"ه ـي ـه ــي" ،عـلـمــا ب ــأن التسمية
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة لـ ـلـ ـمـ ـتـ ـح ــورات هــي
باألحرف اإلغريقية ال بأسماء
الـ ـ ـم ـ ــدن ،الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى اك ـت ـش ــاف
حـ ـ ـ ــاالت ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة "ه ـي ـه ــي"

ال ـص ـي ـن ـي ــة ع ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــدود مــع
روسيا.
وقال بهبهاني في تصريح لـ
"الجريدة" إن الحاالت المكتشفة
مـ ــن س ــال ــة "دلـ ـ ـت ـ ــا" ،مــوض ـحــا
أن اإلجـ ــراء ات الصينية تتسم
بالصرامة ،وأن ما يتم تداوله
إعالميا بهذا الخصوص شابه
بعض المغالطات والتضخيم.
وجـ ـ ــدد ب ـه ـب ـهــانــي ال ـتــذك ـيــر
بـ ـ ـ ــأن ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــورات هـ ـ ــي س ـمــة
معتادة في فيروسات الحمض

ال ـ ـنـ ــووي ال ــريـ ـب ــوزي ،مـضـيـفــا
أن ظ ـ ـهـ ــور تـ ـ ـح ـ ــورات ج ــدي ــدة
ال ي ـع ـنــي ب ــالـ ـض ــرورة ازديـ ـ ــاد
ش ـ ــراس ـ ــة الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــروس ،مـ ـش ــددا
فــي الــوقــت ذات ــه عـلــى ض ــرورة
اسـتـمــرار اإلج ـ ــراء ات الوقائية
لـمــراقـبــة الـقــادمـيــن إل ــى الـبــاد
وأه ـم ـه ــا ع ـمــل م ـس ـحــة تـفــاعــل
البلمرة المتسلسل " ،"PCRكما
أن الـتــرصــد الــوبــائــي ال يمكن
إغفاله حتى مع تحسن الوضع
الوبائي في البالد.

«الصحة» تعد للضريبة االنتقائية على منتجات التبغ
تـ ـش ــارك ال ـك ــوي ــت ف ــي ال ـ ـ ــدورة الـتــاسـعــة
لمؤتمر الــدول األطــراف في اتفاقية منظمة
ال ـص ـحــة الـعــالـمـيــة اإلط ــاري ــة ب ـش ــأن الـتـبــغ
( ،)COP9والذي يعقد افتراضيا خالل الفترة
من  8حتى  13الجاري.
وقالت مقررة اللجنة الدائمة للبرنامج
الوطني لمكافحة التدخين في وزارة الصحة
د .آم ــال اليحيى إن مــؤتـمــر األطـ ــراف الــذي
يعقد كل سنتين هو المنصة العالمية األهم
لمتابعة تـطــور أعـمــال االتفاقية اإلطــاريــة،
حـيــث يـتــم مــن خــالــه ع ــرض أه ــم األب ـحــاث
والسياسات في مجال مكافحة التدخين في
جوانب خفض الطلب وخفض المعروض.

وأوضحت أن المؤتمر يعد فرصة للتعرف
على األساليب والتدخالت لصناعة التبغ
في إضعاف المنظومات الوطنية المهتمة
بحفظ الصحة ومكافحة التدخين بكافة
صوره وأشكاله.
وذكرت أن الكويت كانت من أولى الدول
التي انضمت لالتفاقية وتمت المصادقة
على االنضمام في عام  2006واالتفاقية بذلك
مـلــزمــة لـهــا ،الـتــي سـعــت لتعزيز سياسات
وإجـ ــراء ات مكافحة التدخين فــي مجاالت
المساعدة عن اإلقــاع عن التدخين ،ومنع
ال ـتــدخ ـيــن ف ــي األم ــاك ــن ال ـع ــام ــة ،ومـتــابـعــة
الـ ـمـ ـس ــوح وال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ل ـق ـي ــاس م ـع ــدالت

«صندوق التنمية» :تحويل 89
مليون دينار لـ «السكنية»
ق ـ ـ ــال ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ـك ــوي ـت ــي
للتنمية االقتصادية العربية،
أمـ ـ ــس ،إنـ ــه س ـي ـتــم ت ـح ــوي ــل 89
مـ ـلـ ـي ــون دي ـ ـن ـ ــار م ـ ــن ال ـم ـب ــال ــغ
المستحقة لمصلحة المؤسسة
الـعــامــة لـلــرعــايــة السكنية بعد
اعتماد وإقرار الحساب الختامي
م ــن ق ـبــل مـجـلــس األم ـ ــة للسنة
المالية (.)2021-2020
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب ال ـ ـمـ ــديـ ــر
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام لـ ـ ـلـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق ن ـ ـضـ ــال
ال ـع ـل ـي ــان ،ف ــي ب ـي ــان ص ـحــافــي،
أن الـ ـصـ ـن ــدوق يـ ـق ــوم بـتـعــزيــز
مسؤوليته االجتماعية محليا
عـ ـب ــر م ـس ــاه ـم ـت ــه ف ـ ــي ال ـع ــدي ــد
مـ ـ ــن األنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة وال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
المحلية لــد عــم جـهــود التنمية
داخـ ـ ــل ال ـك ــوي ــت وبـ ـم ــا ال يـخــل
بمهمته ورسالته األساسية.

وأضاف العليان أن أبرز هذه
ال ـم ـس ــاه ـم ــات جـ ـ ــاءت ف ــي ع ــام
 2002حيث تم االتفاق بين بنك
االئتمان الكويتي والصندوق
ال ـك ــوي ـت ــي ع ـل ــى إص ـ ـ ــدار الـبـنــك
سـ ـن ــدات لـمـصـلـحــة ال ـص ـنــدوق
بـ ـمـ ـبـ ـل ــغ  500م ـ ـل ـ ـيـ ــون د ي ـ ـنـ ــار
للمساعدة على تلبية الطلبات
اإلسكانية وبفائدة  2في المئة
سنويا لمدة  20عاما.
وبين أنه منذ عام  2003قام
الصندوق باستقطاع ما ال يزيد
عـلــى  25ف ــي الـمـئــة م ــن صــافــي
أرب ــاح ــه ال ـس ـنــويــة وتـحــويـلـهــا
لـصــالــح "ال ـس ـك ـن ـيــة" ،مـبـيـنــا أن
إج ـ ـمـ ــالـ ــي الـ ـمـ ـب ــال ــغ ال ـم ـح ــول ــة
لمصلحة المؤسسة بلغت 376
مليون دينار.

االستهالك والتحذير من مخاطر التدخين
وجعل أماكن العمل خالية من التدخين.
وأك ــدت سعي الكويت نحو رفــع أسعار
المنتجات ،الفـتــة الــى ان العمل قــائــم نحو
إق ــرار الـضــريـبــة االنـتـقــائـيــة عـلــى منتجات
التبغ المختلفة.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ــرت د .ا لـ ـيـ ـحـ ـي ــى أن و ف ـ ـ ــد وزارة
ال ـص ـحــة ف ــي ف ـعــال ـيــات ال ـمــؤت ـمــر ض ــم إلــى
جانبها د .أحـمــد الشطي رئـيـســا ،ومــديــرة
إدارة العالقات الصحية الدولية د .رحاب
الــوط ـيــان ،والـمـسـتـشــار الـقــانــونــي ل ـلــوزارة
حسام الباطني.

وف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق الـ ـصـ ـح ــي
ك ـش ـف ــت م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـع ــة أن
الكويت ستحصل على عقار
باكسلوفيد المضاد لفيروس
كورونا الذي يعطى للحاالت
الحرجة ،خالل الفترة المقبلة.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر ل ـ ـ
"الجريدة" أن الفترة الماضية
شـهــدت مــراســات بـيــن وزارة
الصحة وشركة فايزر المطورة
ل ـل ـع ـق ــار ل ــاتـ ـف ــاق ع ـل ــى كــافــة
تفاصيل الشراء.
وأوضحت أن العقار الجديد
نجح بنسبة  89في المئة في
خفض خطر نقل المرضى إلى
المستشفيات أو الوفيات بين
البالغين المصابين بـ "كوفيد
 ،"19واأل كـ ـث ــر ع ــر ض ــة لخطر
اإلصابة بالمرض الشديد.
وأشـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن "ف ــاي ــزر"
أعلنت قبل أيام أن االختبارات
الـســريــريــة الـتــي أجــريــت ألول
حبة من نوعها أنتجتها لعالج
مرضى فيروس كورونا تظهر
أنها عالية الفعالية.
يـ ـ ــذ كـ ـ ــر أن شـ ـ ــر كـ ـ ــة ف ـ ــا ي ـ ــزر
س ـت ـط ـل ــب م ـ ــن إدارة ا ل ـ ـغـ ــذاء
والــدواء والجهات التنظيمية
الدولية الموافقة على الحبوب
في أقــرب وقــت ممكن ،بعد أن
أوصى خبراء مستقلون بوقف

دراســة الشركة بناء على قوة
نتائجها.
وفـ ـ ـ ــي مـ ـ ــوضـ ـ ــوع م ـن ـف ـص ــل،
أص ـ ــدرت وزارة الـصـحــة ع ــددا
من قرارات التدوير بين مديري
الـمـنــاطــق الـصـحـيــة واإلدارات
المركزية ،وقــررت ال ــوزارة نقل
مدير إدارة خدمات كبار السن
ال ـس ــاب ــق د .أح ـم ــد الـحـسـيـنــي
ً
لـلـعـمــل م ــدي ــرا إلدارة الـتــأمـيــن
والـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــان ال ـ ـص ـ ـحـ ــي ،ون ـق ــل
مدير منطقة الصباح األسبق
د .عبداللطيف السهلي مديرا
إلدارة خدمات كبار السن ،ونقل
ر ئـيــس المجلس الطبي العام
ً
السابق د .حمود الزعبي مديرا
إلدارة األمراض المزمنة ،ونقل
مديرة منطقة حولي الصحية
ً
السابقة د .نادية جمعة رئيسا
للمجلس الـطـبــي ال ـعــام ،ونقل
مدير منطقة األحمدي الصحية
ً
الـســابــق د .ب ــدر إل ـيــاس مــديــرا
لمنطقة حولي الصحية ،ونقل
مــد يــر منطقة الصباح الطبية
السابق د .أحمد الشطي مديرا
لـمـنـطـقــة األحـ ـم ــدي الـصـحـيــة،
ونـقــل مــديــر منطقة الـفــروانـيــة
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ال ـ ـسـ ــابـ ــق د .ول ـي ــد
الـ ـبـ ـصـ ـي ــري مـ ـ ــديـ ـ ــرا ل ـم ـن ـط ـقــة
الصباح الطبية التخصصية،
ونقل مدير مستشفى الفروانية

عبدالله بهبهاني

ال ـس ــاب ــق د .م ـح ـمــد الــرش ـيــدي
م ـ ــدي ـ ــرا ل ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـف ــروانـ ـي ــة
الصحية ،ونقل مدير مستشفى
الجهراء األسبق د .علي المطيري
ً
مديرا لمستشفى الفروانية.

ظهور تحورات
جديدة ال يعني
ازدياد شراسة
الفيروس
بهبهاني

«األشغال» عالجت  32مليون م 3مياه صرف في سبتمبر
●

سيد القصاص

كشفت وزارة األش ـغــال الـعــامــة عن
اس ـت ـق ـبــال ـهــا ف ــي س ـب ـت ـم ـبــر ال ـمــاضــي
 32.224مـلـيــون مـتــر مكعب مــن مياه
الصرف الصحي في محطات المعالجة
مــن خ ــال مـحـطــات ال ـضــخ المختلفة
الـمـنـتـشــرة فــي ال ـب ــاد ،لـتـتــم معالجة
تلك المياه رباعية وثالثية واالستفادة
مـنـهــا فــي ال ــزراع ــات المختلفة ســواء
اإلنتاجية أو التجميلية.
وقالت مصادر األشغال لـ "الجريدة"،
إن ه ــذه ال ـك ـم ـيــات م ــن م ـي ــاه ال ـصــرف
تعالج لتنتج ال ــوزارة عبر محطاتها
 29.296مليون متر مكعب من المياه
المعالجة الـتــي تتم االسـتـفــادة منها
في مختلف أنواع الزراعات ،إضافة إلى
االستفادة منها في بعض المحميات

أحد أحواض المعالجة في محطة كبد

المستثمرين
ومتعارض مع تصنيفات «التجارة» ويؤثر على
• معظمها قديم ً ً
ً
• العتيبي يعين مديرا مؤقتا للمقاهي الشعبية بمكأفاة  1500دينار شهريا
●

خاطبت وزارة الشؤون االجتماعية،
ممثلة بقطاع الـتـعــاون ،الـمــديــر العام
لبلدية الكويت ،بشأن تعديل وتغيير
مسميات األنشطة التجارية المستثمرة
داخــل الجمعيات التعاونية ،لتتوافق
مع المسميات والتصنيفات الجديدة
المعتمدة لدى وزارة التجارة والصناعة.
ً
ووف ـ ـقـ ــا لـ ـمـ ـص ــادر "الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون" ،ف ــإن
عــدم تحديث البلدية لهذه المسميات
واستمرار اختالفها مع المعتمدة لدى

ً
"التجارة" يؤثر سلبا على المستثمرين
الراغبين في استغاللها ،موضحة أن ذلك
يعرض طلباتهم باالستثمار للرفض،
في ظل استخدامهم مسميات قديمة غير
مقبولة باللجان الخاصة بفض مظاريف
طرح هذه األنشطة لالستثمار.
ول ـف ـتــت إلـ ــى أن "الـ ـ ـش ـ ــؤون" طــالـبــت
"البلدية" باالستعجال في تعديل هذه
المسميات ومنح األمــر صفة األهمية
الـ ـقـ ـص ــوى ،خ ـص ــوص ــا أنـ ـه ــا زودتـ ـه ــا
ً
أخيرا بالمسميات الجديدة لألنشطة
االقتصادية المعتمدة.

ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة ،وال ـ ـمـ ــواقـ ــع ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة،
مبينة أن تلك المياه تخضع للعديد
مــن االخ ـت ـبــارات للتأكد مــن جودتها
العالمية الستخدامها في اإلنتاج عبر
إرســالـهــا إل ــى ال ـم ــزارع اإلنـتــاجـيــة في
الوفرة والعبدلي.
ي ــذك ــر أن وزارة األش ـ ـغـ ــال قـسـمــت
الـمـنــاطــق المختلفة فــي ال ـبــاد التي
تـشـمــل مـحـطــات التنقية إ ل ــى منطقة
ش ـمــال ـيــة ،وج ـنــوب ـيــة ،ووسـ ـط ــى ،يتم
خ ــالـ ـه ــا اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال م ـ ـيـ ــاه الـ ـص ــرف
الصحي ،وإجــراء المعالجات الالزمة
ع ـل ـي ـهــا ل ـت ـخ ــرج ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة مـيــاهــا
رباعية توزع على المزارع اإلنتاجية،
أو مياها ثالثية تستخدم في الزراعات
الـتـجـمـيـلـيــة وال ـع ــدي ــد م ــن الـمـشــاريــع
األخرى.

إلى ذلك ،أصدر وزير الكهرباء والماء
وال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـج ــددة ،وزي ـ ــر ال ـش ــؤون
االجتماعية والتنمية المجتمعية د.
مشعان العتيبي ،ال ـقــرار الـ ــوزاري رقم
( /110أ) لـسـنــة  ،2021ب ـش ــأن إش ـهــار
جمعية غرب عبدالله المبارك التعاونية
االستهالكية ونظامها األساسي ،بناء
على المذكرة المرفوعة من قطاع التعاون
بهذا الصدد.
فــي مــوضــوع آخ ــر ،أص ــدر العتيبي
القرار الوزاري رقم (/106أ) لسنة ،2021
ً
ً
بتعيين غازي الدوسري ،مديرا مؤقتا

لـلـمـقــاهــي الـشـعـبـيــة بـمـكــافــأة شهرية
ً
قــدرهــا  1500ديـنــار ،اعـتـبــارا مــن أمس
األول ولـ ـم ــدة س ـن ــة تـ ـج ــدد وفـ ـق ــا لما
تقتضيه مصلحة الـعـمــل ،وذل ــك على
خلفية ال ـقــرار ال ـ ــوزاري (/42أ) الـصــادر
ب ـش ــأن ح ــل مـجـلــس إدارة ال ـص ـنــدوق
االجـتـمــاعــي للمقاهي وتـعـيـيــن مدير
مؤقت ،كما أصدر العتيبي القرار الوزاري
(/105أ) ل ـس ـنــة  ،2021ب ـش ــأن إش ـهــار
الجمعية الكويتية لعلوم األرض لمدة
غير م ـحــدودة ،على أن ينشر ملخص
نظامها األساسي بالجريدة الرسمية.

ً
 637محتضنا في «الحضانة العائلية»
ك ـ ـ ـشـ ـ ــف م ـ ـ ــد ي ـ ـ ــر إدارة
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــائ ـ ـل ـ ـيـ ــة
فـ ــي «ا لـ ـ ـش ـ ــؤون» د .خــا لــد
العجمي ،عــن و جــود 637
ً
مـ ـحـ ـتـ ـضـ ـن ــا ت ـ ـحـ ــت م ـظ ـلــة
اإلدارة ب ـي ـن ـه ــم  277مــن
الــذكــور و 360مــن اإلن ــاث،
ً
مـ ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ــدا م ـ ـ ــد ي ـ ـ ــد الـ ـ ـع ـ ــون
لـجـمـيــع األسـ ــر الـكــويـتـيــة
ال ــراغـ ـب ــة فـ ــي االح ـت ـض ــان
ً
وفقا للشروط والضوابط
المعمول بها.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـعـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــي ،ف ــي

تـصــريــح بـمـنــاسـبــة الـيــوم
ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي لـ ــاح ـ ـت ـ ـضـ ــان،
إن « هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك  556أ س ـ ـ ــرة
ح ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـض ـ ـ ــع
ل ـم ـتــاب ـعــة ف ــري ــق م ـت ـكــامــل
م ـ ـ ـ ــن االخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاصـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن
االجتماعيين والنفسيين
المكلفين من جانب اإلدارة
بتقييم أدائهم والتزامهم
بــال ـضــوابــط ك ــاف ــة ،وم ــدى
ت ـق ـب ــل وانـ ـ ــدمـ ـ ــاج األب ـ ـنـ ــاء
المحتضنين واستقرارهم
النفسي واالجتماعي».

«الهالل األحمر» توزع  4870حقيبة
مدرسية على المحتاجين باليمن
أعلنت جمعية الهالل االحمر توزيع 4870
حقيبة مدرسية في سبع محافظات باليمن،
مبينة أن هــذه المحافظات تعاني أو ضــا عــا
انسانية صعبة.
وقال المدير العام في الجمعية عبدالرحمن
العون في تصريح لـ "كونا" أمس ،ان توزيع
الحقائب المدرسية شمل سبع محافظات في
اليمن هــي حضرموت وأ بـيــن و عــدن وشبوة
وتعز وصنعاء ومأرب.
وأضـ ـ ـ ــاف أنـ ـه ــا ت ــأت ــي ضـ ـم ــن اه ـت ـم ــام ــات
"الهالل األحمر" ومؤسسة "استجابة" اليمنية
لالعمال االنسانية واالغاثية لدعم العملية
التعليمية في اليمن وضمان عدم انقطاعها
والتخفيف مــن مـعــا نــاة أو ل ـيــاء أ م ــور الطلبة
عبر توفير الحقائب ومستلزماتها لتشجيع
الطالب على مواصلة التعليم.
وبين أن تــوز يــع الحقائب المدرسية على

«إحياء التراث» تطلق
مسابقة «طريقي إلى الجنة»

أعلنت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،بدء فعاليات
مسابقة "طريقي إلى الجنة"
لحفظ القرآن الكريم للبنين
والبنات ،والتي ينظمها
مركز التراث لتحفيظ القرآن
الكريم التابع لها في محافظة
الجهراء.
وقالت الجمعية ،في بيان،
أمس ،إن "المسابقة تستمر
حتى يوم  7ديسمبر
المقبل ،وستكون في حفظ
سور "النمل – القصص –
العنكبوت" ،والتسميع لها
سيكون  11ديسمبر" ،مشيرة
إلى تخصيص جوائز مالية
للفائزين فيها بأول  3مراكز.
وأهابت الجمعية بأولياء
األمور تسجيل أبنائهم في
هذه األنشطة ،لما لها من
أهمية في تحفيظ كتاب الله
تعالى وسنة نبيه صلى الله
عليه وسلم ،وتنمية المواهب
والقدرات.

«النجاة» لدعم مشاريعها
الخيرية في ألبانيا

حولتها إلى  29مليون م 3من المياه الصالحة لالستخدام الزراعي

«الشؤون» لـ «البلدية» :عدلوا مسميات األنشطة التعاونية المستثمرة
جورج عاطف

سلة أخبار

أبـ ـن ــاء األسـ ــر ال ـم ـح ـتــاجــة ف ــي ال ـي ـمــن يـعـكــس
جـ ـ ـه ـ ــود وح ـ ـ ـ ــرص الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى ت ــوفـ ـي ــر
احتياجاتهم من حقائب وقرطاسية ،مؤكدا
س ـعــي الـجـمـعـيــة لــاس ـت ـمــرار ف ــي دع ــم قـطــاع
التعليم باليمن من خالل االعمال االنسانية
الـتــي تـقــوم بها مــن بـنــاء ال ـمــدارس والـمــراكــز
التعليمية وغيرها.
وأش ـ ــاد ب ــال ــدع ــم ال ـك ـب ـيــر وال ـم ـت ــواص ــل مــن
ال ـم ـت ـب ــرع ـي ــن أص ـ ـحـ ــاب األي ـ ـ ـ ــادي ال ـب ـي ـض ــاء،
وب ــالـ ـجـ ـه ــود ال ـم ـخ ـل ـص ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـب ــذل ـه ــا كــل
ال ـع ــام ـل ـي ــن ف ــي ال ـج ـم ـع ـيــة م ــن أج ـ ــل تـحـقـيــق
األهداف الرامية والسامية التي تسعى الهالل
االحمر الكويتي إلى تحقيقها.

طواقم الهالل األحمر الكويتي يوزعون الحقيبة المدرسية على االطفال في عدة محافظات يمنية

أشادت رئيسة القطاع
النسائي بجمعية النجاة
الخيرية ،وضحة البليس،
بالتفاعل المميز ألهل
الخير مع ما طرحه الفريق
اإلغاثي من مشاريع خيرية
بألبانيا ،وذلك أثناء رحلة وفد
الجمعية لتوثيق المشاريع
هناك ،داعية المحسنين إلى
دعم هذه المشاريع.
وأشارت البليس ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إلى أن أول
هذه التبرعات كانت لمشروع
بناء وترميم بيوت الفقراء،
والذي سيتم تنفيذه بعد
قيام الفريق بزيارات ميدانية
لالطالع على منازل لألسر
المستحقة ،ومدى حاجة كل
أسرة .وأضافت" :تم التبرع
لمشاريع منتجة لألسر
الفقيرة منها البقرة الحلوب،
والدواجن ،والمناحل"،
مشيرة إلى أن إذاعة القرآن
الكريم بألبانيا ،التي أنشأتها
"النجاة" ،كان لها نصيب من
التبرعات.

«الرحمة» تفتتح مشروعات
لأليتام بإندونيسيا

افتتحت جمعية الرحمة
ً
العالمية عددا من المشروعات
المخصصة لأليتام واألسر
المتعففة في عدة مناطق
بإندونيسيا ،ضمن برامجها
الهادفة لالرتقاء بالفئات
االجتماعية المحتاجة،
وتحسين أوضاعها
المعيشية .وقال رئيس مكتب
إندونيسيا في الجمعية،
د .علي الراشد ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن "الجمعية
افتتحت سكنا للطالبات
اليتيمات في إحدى مناطق
إقليم جاوة الغربية ،على
مساحة  300متر مربع ،يضم
ً
غرفا للنوم ودورات للمياه،
بواقع مستفيدات بلغ 68
طالبة" .وأضاف الراشد أن
الجمعية وفرت  60منيحة غنم
منتجة ،ألكثر من  30أسرة
محتاجة في عدد من المناطق
بإندونيسيا ،بهدف دعم تلك
األسر في تحقيق االكتفاء
واالنتقال من االحتياج إلى
اإلنتاج .ودعا المتبرعين
إلى االستمرار في دعم تلك
الفئات ،واإلغناء عن السؤال،
واستحضار عظيم األجر
والثواب من هذه المشروعات
المباركة.
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ً
عماد بوخمسين رئيسا بالتزكية لـ «الرسالة اإلنسانية»
ً
ً
ً
بوحمد نائبا للرئيس والقالف أمينا للسر والبناي أمينا للصندوق
الجمعية منفتحة
على أهل الكويت
كافة بما يكرس
وحدة المجتمع

زكـ ـ ــى م ـج ـل ــس إدارة جـمـعـيــة
الرسالة اإلنسانية الوطنية ،عماد
بوخمسين ،رئيسا للمجلس ،وحمد
بــوحـمــد نــائـبــا لـلــرئـيــس ،وأحـمــد
القالف أمينا للسر ،ويوسف البناي
أمينا للصندوق.
وواف ــق المجلس ،في اجتماعه
األول ،عـلــى تعيين عـلــي الـقـطــان
م ــدي ــرا عــامــا للجمعية ،وتعيين
مسؤول إداري واالستعانة بالغير

في وظائف إدارية مساندة ،وأخرى
ّ
متعلقة ب ـحــراســة وخ ــدم ــة مبنى
الـجـمـعـيــة ،لـحـيــن ال ـمــواف ـقــة على
تعيين الشواغر.
وكلف مجلس اإلدارة أمين السر
والمدير العام باختيار من يريانه
مناسبا بـشــأن الــوظــائــف الــازمــة
وما يتعلق بها من مراكز قانونية
والتزامات مالية.
ونـ ـظ ــر ال ـم ـج ـل ــس فـ ــي ب ـن ــد مــا

«الجمعية» :العفو األميري ّ
يرسخ التسامح
ُّ
َّ
أ كــد بــو خـمـسـيــن ،أن تـفــضــل صــا حــب السمو
أ م ـي ــر ا لـ ـب ــاد ا ل ـش ـي ــخ ن ـ ــواف األ حـ ـم ــد بــا ل ـع ـفــو
عــن بـعــض أ بـنــاء ا لـكــو يــت مـمــن صــدرت عليهم
أ حـكــام قضائية متعلقة بــا لــرأي أو بالمواقف
ا لـسـيــا سـيــة خ ـطــوة تـ ّ
ـرســخ مــا ُج ـبــل عـلـيــه أ هــل
الكويت من قيم التسامح والتسامي.
الجمعية
وقال بوخمسين ،في بيان صادر عن ً
إن "ه ــذه ال ـخ ـطــوة تـفـتــح ال ـم ـجــال واس ـع ــا أم ــام
تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل
ً
معا في إطار الدستور والقانون لما يحقق آمال
المواطنين ،ويعالج قضاياهم العالقة بحكمة
ّ
وروية واتزان".
ّ
واستطرد أن "العمل بروح الفريق والبعد عن
ّاألج ــواء المشحونة ،وتغليب المصلحة العامة،
يختصر زمن اإلنجاز ،ويؤدي
كل ذلك كفيل بأن
ّ
إلى بلوغ الغايات في أقل وقت وبأدنى مجهود".
ّ
وأض ــاف أن "تــوجـيـهــات صــاحــب السمو نحو
عقد حوار وطني بين الحكومة والبرلمان أثمرت
توحيد الجهود ،وتعزيز التعاون بين السلطتين

من أجــل توجيه كل الطاقات واإلمكانات لخدمة
الوطن والمواطنين".
وع ـ ّـب ــر بــوخـمـسـيــن ع ــن أم ـل ــه ف ــي ط ــي صفحة
والعثرات التي عطلت
الماضي ،وتجاوز الخالفات ّ
ق ـطــار ً الـتـنـمـيــة ،وأوق ـف ــت أو قــلـصــت اإلنـ ـج ــازات،
مشيرا إلــى أن المواطن يتطلع إلــى حــل مشاكله
ً
وقضاياه العالقة بدال من االنغماس في خالفات
مفتعلة ،ومــوضــوعــات ثــانــويــة تحجب األض ــواء
عن القضايا العامة ،وتثير الغبار في طريق األداء
الحكومي التنفيذي ،واألداء النيابي التشريعي
على ّ
حد سواء.
واعتبر البيان الصادر عن الجمعية أن العفو
األمـيــري يؤكد أن ّ
ربــان سفينة الكويت وقائدها
صاحب السمو الشيخ نواف األحمد صاحب رؤية
ثاقبة وفكر عال رشيد يستشرف المستقبل ،ويضع
األسس الصحيحة لبنائه بالسواعد الكويتية التي
قد تختلف في أمر أو في جملة أمور لكنها تتفق
جميعا على أن الكويت والكويتيين والمصالح
الوطنية الخالصة فوق كل االعتبارات.

«تعاونية الشعب» :حققنا إنجازات
مالية وتسويقية غير مسبوقة

شعيب :توفير  10محالت ألصحاب المشروعات الصغيرة

أكد أمين الصندوق في جمعية
الشعب التعاونية نجيب شعيب
أن الجمعية حققت إنجازات مالية
وتسويقية وإنشائية غير مسبوقة،
إذ ب ـل ــغ إج ـم ــال ــي ال ـم ـب ـي ـعــات في
أســواق الجمعية وفروعها في 31
ديسمبر الماضي  9.077ماليين
دينار ،مقابل  7.398ماليين ،بفارق
زيادة  1.679عن عام  ،2019وبنسبة
 22.695في المئة ،معتبرا أن هذه
الــزيــادة استثنائية ،واألرقـ ــام في
العام الحالي واعدة ومبشرة.
وق ـ ـ ـ ـ ــال شـ ـعـ ـي ــب إنـ ـ ـ ــه تـ ـ ــم دعـ ــم
ال ـم ـشــروعــات الـصـغـيــرة للشباب
عـ ـب ــر ت ــوفـ ـي ــر  10مـ ـ ـح ـ ــات ،ج ــار
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاره ــا ألب ـ ـنـ ــاء ال ـم ـن ـط ـقــة،
إضافة إلى إنجاز وصيانة السوق
المركزي ،وإنجاز تجديد وصيانة
ف ــرع ال ـخ ـضــار ،فـضــا ع ــن إط ــاق
العديد من المهرجانات كمهرجان

نجيب شعيب

السلع اإليرانية بخصومات عالية
للمستهلك ،مؤكدا أن "عام كورونا
كان تحديا كبيرا بالنسبة لمجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،فقمنا
بتطبيق االشتراطات الصحية في

جميع نقاط البيع بالجمعية".
وأشــار إلــى أن الجمعية حققت
صــافــي أرب ـ ــاح ع ــام  2020بمبلغ
وق ــدره  645872دي ـنــارا ،وفــي عام
 2019بمبلغ  505558دينارا ،محققة
زيادة بمبلغ  140314دينارا بنسبة
 27.754فــي المئة ،كما تــم توفير
السيولة النقدية والبنوك بزيادة
 865727دي ـن ــارا ،بينما بلغ عدد
األعـضــاء المساهمين بالجمعية
 3452في  ،2020/12/31مقابل 3408
عام .2019
وأشار الى انه يعتبر رأسمال
الجمعية مــن الــركــائــز األساسية
لـتـقــويــة ال ـمــركــز ال ـمــالــي ،إذ بلغ
رأس المال في  2020/12/31مبلغا
وق ـ ــدره  158346ديـ ـن ــارا ،مـقــابــل
 153591دينارا عام  ،2019محققا
زيـ ـ ــادة خـ ــال عـ ــام  2020بمبلغ
 4755دينارا.

ً
فترة غيوب «األحيمر» تبدأ غدا

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن فترة غيوب
نـجــم األحـيـمــر ،الـتــي تسمى كــذلــك خـفــوق أو غــروب
األحيمر ،تبدأ غدا ،وتستمر  45يوما ،ويظهر هذا النجم
في  25ديسمبر كل عام.
وأشار السعدون ،في تصريح لـ"كونا" ،أمس ،إلى أن
من سمات تلك الفترة كثرة األعاصير وهبوب الرياح
الـشــديــدة وع ــدم االسـتـقــرار الـجــوي بمنطقة الخليج
العربي وشبه الجزيرة العربية وبحر العرب والجزء
الشمالي من المحيط الهندي والتي تعصف بالبحر
وتغرق السفن.
وأضاف أن هذه الفترة تعتبر فترة انتقال بين فصلي

الخريف والشتاء ،حيث تبدأ خالل فترة خفوق األحيمر
فترة مربعانية الشتاء في  7ديسمبر ،وبحساب أهل
البحر في تقويم الــدرور للسنة النيروزية فإن ضربة
األحيمر تكون في در المئة األولى ،وتنتهي هذه الفترة
بنهاية در األربعين الثانية .وأوضح أن "األحيمر" هو
نجم قلب العقرب ،وهــو ألمع نجم في بــرج العقرب،
وسمي األحيمر ألن لونه يبدو أحمر ،وهو نير متغير
اللمعان وترتيبه  16بين ألمع نجوم السماء ،وهو
ألمع من الشمس  10آالف مرة ،وهو نجم عمالق يبلغ
قطره  950مليون كم ،وأكبر من قطر الشمس بـ 700مرة،
ويبعد عن األرض  550سنة ضوئية.

يستجد من أعمال ومقترحات أولية
من بعض أعضاء مجلس اإلدارة
بشأن تعديل النظام األساسي فيما
يخص أغراض الجمعية وتشكيل
مجلس إدارت ـه ــا ،م ـقــررا تقديمها
بصورة نهائية من أجل مناقشتها
في اجتماع الحق.
ووافـ ـ ـ ـ ــق عـ ـل ــى مـ ـقـ ـت ــرح بـعــض
األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ل ـط ـل ــب عـ ـق ــد جـمـعـيــة
عمومية غـيــر عــاديــة فــي غضون
شـهــر ،وكـلــف المعنيين بــاإلعــداد
لها ،وكــذلــك أن يــرافــق هــذه الفترة
النظر في طلبات العضوية الجديدة
وتجديد القائم منها ،واستبعاد
من زالــت عنهم شــروط العضوية،
كـ ـم ــا أك ـ ـ ــد ال ـم ـج ـت ـم ـع ــون أه ـم ـيــة
إب ــراز وتسهيل عمليات االتصال
والتواصل بين الجمعية والمجتمع
بــالــوســائــل التقليدية والحديثة،
وتفعيل الهوية المرئية للجمعية،
ُ
وأرجـ ــئ تشكيل الـلـجــان لما بعد
الجمعية العمومية غير العادية
وبت طلبات العضوية.
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـجـ ـل ــس االدارة فــي
اجـتـمــاعــه انـفـتــاح الجمعية على
أه ــل الـكــويــت كــافــة فــي أنشطتها
وخدماتها ومنافعها ،وبما ّ
يكرس
ال ــوح ــدة الــوط ـن ـيــة ،والـ ـع ــزم على
القيام بدور رائد وتبني مقترحات
وأفـ ـك ــار ج ــدي ــدة ل ـخــدمــة الـشـبــاب
من الجنسين ،ومساعدة العوائل
واألس ــر الكويتية على لـ ّـم الشمل
وص ـلــة األرح ـ ــام ،وإب ـ ــراز الــرســالــة
واألدوار االنسانية الموجهة نحو

local@aljarida●com

جمعيات نفع عام :تخصيص راتب
للمرأة غير العاملة يعزز البطالة
• أكدت أن القرار يهمش النساء ويبعدهن عن العمل ومراكز صنع القرار
• مخالف لتوجه الدولة وعبء إضافي على الميزانية

عماد بوخمسين

حلول قضية البدون من أجل رفع
معاناة هذه الشريحة المهمة من
المجتمع الكويتي وضمان الحياة
الكريمة الالئقة لها.
ولفت الى أهمية النأي بمجتمع
الجمعية وانشطتها عن كل ما يثير
االصطفافات السياسية والطائفية
والفئوية ،مشددا على التوجه نحو
التواصل مع الجمعية من مسافة
واحدة ،لتحقيق النفع العام للدولة
والمجتمع.
وت ـ ـقـ ـ ّـدم بــوخ ـم ـس ـيــن بــالـشـكــر
ال ـخــاص للرئيس الـســابــق حميد
الـقـطــان وأع ـض ــاء مجلس اإلدارة
السابق ومديرها السابق د .محمد
المهنا والـلـجــان وال ـفــرق العاملة
ّ
لتحملهم الكثير مــن األع ـبــاء في
ال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة ،خ ــاص ــة خــال
أزم ــة ك ــورون ــا ،كما ت ـقـ ّـدم بالشكر
ً
لألعضاء الـجــدد ،معربا عــن أمله
أن يساهموا مع زمالئهم أعضاء
الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة ف ــي تطوير
أنشطة الجمعية ودفعها إلى األمام.

أعلنت  4جمعيات نفع عامرفضها لقرار
لجنة ا لـمــرأة فــي مجلس األ مــة بتخصيص
را تــب شهري للمرأة التي ال تعمل ولديها
أوالد ومـتـفــرغــة لــرعــايـتـهــم ،مـشـيــرة إلــى أن
"هذا القرار الذي أطلقنا عليه مسمى (خلك
في البيت) يحاول إقصاء المرأة وإبعادها
عـ ــن سـ ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل وم ـ ــراك ـ ــز صـ ـن ــع ال ـ ـقـ ــرار
وحرمانها من أداء واجبها تجاه مجتمعها
ووط ـن ـه ــا ب ـي ـن ـمــا ه ــي ش ــري ــك أس ــاس ــي فــي
الـتـنـمـيــة وق ــد كـفــل لـهــا الــدس ـتــور الـكــويـتــي
المساواة والعدالة".
وقالت الجمعيات ،في بيان امس ،إن "هذا
اال قـتــراح وإن تبين ظاهريا أ نــه فــي صالح
ا ل ـمــرأة إ ن ـمــا هــو فــي حقيقته تـهـمـيــش لها
وإبعادها عن العمل ومراكز صنع القرار"،
مـضـيـفــة :ك ـمــا أن ــه م ـخــالــف ل ـتــوجــه الــدولــة
وأه ــداف ـه ــا لـلـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة وخــاصــة
الـ ـه ــدف الـ ـخ ــام ــس م ـن ــه ويـ ـه ــدر ال ـم ـعــاي ـيــر

موقعو البيان
الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية،
وجمعية المحامين ،وجمعية سوروبتمست
ال ـكــوي ـت ـيــة لـتـنـمـيــة ال ـم ـج ـت ـمــع ،وال ــراب ـط ــة
الوطنية لألمن األسري (رواسي).

وال ـمــؤشــرات الــدول ـيــة ال ـتــي تـسـعــى الــدولــة
ل ـت ـب ـن ـي ـهــا وااللـ ـ ـت ـ ــزام ب ـه ــا ل ـم ــا ل ـه ــا م ــن أث ــر
مباشر في زيادة االقتصاد وتمكين المرأة
ودخولها لسوق العمل.

عجز الميزانية
وأوض ـ ـحـ ــت أن ال ـ ـقـ ــرار ف ـض ــا ع ــن كــونــه
ً
ت ـح ـف ـيــزا ع ـلــى ال ـب ـطــالــة فــإنــه ي ـن ـطــوي على
إهـ ـ ـ ــدار لـ ـمـ ـق ــدرات الـ ــوطـ ــن وعـ ـ ــبء إض ــاف ــي
عـلــى مـيــزانـيــة الــدولــة فــي ظــل ظ ــروف عجز
الميزانية ،علما بأن الدولة تقدم المساعدة
للنساء المحتاجات من األرامل والمطلقات
وكبيرات في السنوفقا للشروط والضوابط
والحاجة الفعلية.
وبينت أن المادة  26من الدستور نصت
ع ـلــى أن "ال ــوظ ــائ ــف ال ـعــامــة خــدمــة وطـنـيــة
تـنــاط بالقائمين بـهــا ،ويستهدف موظفو
الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة".
وتابعت :نثق بأن هناك قضايا اجتماعية
كثيرة تخص المرأة أكثر أهمية وإلحاحا
ت ــم إغ ـف ــال ـه ــا م ــن ق ـب ــل ال ـل ـج ـنــة الـ ـم ــذك ــورة،
مثل قوانين الرعاية السكنية والقبول في
الجامعات وغيرها والتي تميز بين الذكور
واإلنـ ـ ـ ــاث وك ـث ـي ــر م ــن ال ـق ـض ــاي ــا الـمـتـعـلـقــة
بحقوق المرأة المدنية الملحة التي تؤمن
االستقرار والطمأنينة لها وألسرتها.

ُ
بنك الطعام يطلق مشروع «تسبيل المياه»

األنصاري :نقلة نوعية في العمل الخيري بالتعاون مع أمانة «األوقاف»
احدى سيارات البنك لمشروع تسييل المياه

كشف البنك الكويتي للطعام واإلغــاثــة عن
انـ ـط ــاق مـ ـش ــروع "مـ ـص ــرف ت ـس ـب ـيــل ال ـم ـي ــاه"،
بالتعاون مع األمانة العامة لألوقاف ،إذ يعد
المشروع من أكبر المشاريع تطورا بالمنطقة
ف ــي ق ـط ــاع ال ـع ـمــل ال ـخ ـي ــري ،وذل ـ ــك ع ــن طــريــق
س ـيــارات البنك المتنقلة الحديثة والمجهزة
بأحدث أساليب التبريد التي تستخدم في هذا
المشروع الحيوي.
وقــال نائب رئيس البنك مشعل األنـصــاري:
إن الـبـنــك يــوفــر م ــاء نظيفا فــي ع ـبــوات مـبــردة
وجاهزة ،إذ تقوم سيارات متنقلة متخصصة
باالنتقال إلى أماكن تجمعات العمال وتزويدهم
بالماء فــي ا لـطــرق والمساجد والمستشفيات
واألماكن الحيوية.
وأضـ ـ ــاف األن ـ ـصـ ــاري ان مـ ـش ــروع "م ـصــرف
تـسـبـيــل ال ـم ـي ــاه" ي ـعــد نـقـلــة نــوع ـيــة ف ــي الـعـمــل
الخيري واإلنساني في المنطقة ،نظرا لألساليب
الحديثة التي يستخدمها البنك في إنجاح هذا

«اإلغاثة» :توزيع  80ألف عبوة
مياه داخل الكويت
أعلنت جمعية اإلغاثة االنسانية توزيع أكثر من  80ألف عبوة
مياه داخل الكويت ،بواقع  60الفا لـ  1861مسجدا في محافظات
الكويت الست ،و 20ألفا في مركز الكويت للتطعيم بمشرف ،ضمن
مصرف تسبيل المياه بالشراكة االستراتيجية تنفيذا التفاقية
التعاون مع األمانة العامة لألوقاف.
وقــال أمين سر الجمعية خالد الرشيدي ان مشروع "تسبيل
المياه" يعد نقلة نوعية فــي العمل الخيري واإلنـســانــي والــذي
تقيمه الجمعية بالتعاون مع األمانة العامة لألوقاف والتي ال
تألو جهدا في دعم األنشطة والجهود الخيرية والتطوعية التي
تقوم بها لخدمة المجتمع الكويتي ،مشيدا بجهودها في تسهيل
كل السبل إلنجاح األنشطة والحمالت والمشاريع الخيرية ،ليعود
نفعها وخيرها واستفادتها على أكبر عــدد ممكن مــن شرائح
المجتمع.
وأثـنــى الرشيدي على الشراكة االستراتيجية بين "اإلغــاثــة"
وإدارة ال ـم ـصــارف ال ـخــاصــة ف ــي أم ــان ــة األوقـ ـ ــاف ،الف ـتــا ال ــى ان
الجمعية حرصت على توزيعها في أماكن التجمعات بالمساجد
والمستشفيات ومركز الكويت للتطعيم بمشرف لكثرة االقبال
عليهم.

خالد الرشيدي

ً
الشمري مراقبا للثانوي
في «األحمدي»
أص ــدر وك ـيــل وزارة التربية
د .علي اليعقوب قــرارا بتثبيت
مراقب المرحلة الثانوية بمنطقة
األحـمــدي التعليمية د .مساعد
الشمري في منصبه ،وذلك بعد
استيفائه للشروط المطلوبة.

مخرج لـ «السالمي»
على طريق الخرافي
أعـلـنــت الـهـيـئــة ال ـعــامــة للطرق
والنقل البري أنها ستفتتح فجر غد
مخرج طريق السالمي على طريق
جاسم الخرافي باتجاه المسيلة.
وأوضحت الهيئة ،في بيان لها،
أن هذه األعمال تأتي ضمن مشروع
تطوير الطريق اإلقليمي الشمالي،
داع ـي ــة مستخدميه إل ــى االل ـت ــزام
ً
بالسرعة المرورية المحددة ،حفاظا
على سالمة الجميع.

المشروع ،واستفادة اكبر عدد ممكن من شرائح
المجتمع.
أكد أن األمانة العامة لألوقاف تقدم كل الدعم
لألنشطة والجهود الخيرية والتطوعية التي
يقوم بها بنك الطعام لخدمة المجتمع الكويتي،
مشيدا بجهودها في تسهيل كل السبل إلنجاح
هــذه األنشطة والحمالت والمشاريع الخيرية
ليعود نفعها وخيرها على كل شرائح المجتمع.
وأوض ــح األنـصــاري أن الحملة تعد نوعا من
أنواع التكافل والتراحم االجتماعي بين كل شرائح
المجتمع الكويتي ،مضيفا أن الـمـشــروع يأتي
انطالقا من قوله تعالى" :وجعلنا من الماء كل
شيء حي" ،وقول رسوله صلى الله عليه وسلم:
"أفضل الصدقة سقي الماء" ،موضحا أن المشروع
يستهدف تقديم الماء ابتغاء الثواب من الله ،إذ تعد
صدقة الماء أفضل الصدقات.

ً
الهديبان نائبا لرئيس االتحاد
العربي للتعليم الخاص
عقد االتحاد العربي للتعليم الخاص التابع لمجلس الوحدة االقتصادية
بجامعة الــدول العربية ،الجمعية العامة العادية لالتحاد في القاهرة،
لتشكيل مجلس اإلدارة الجديد ،حيث تم انتخاب محمد ناصر رئيسا
لالتحاد العربي للتعليم الخاص ،ود .بركات الهديبان نائبا للرئيس،
وعضوية د .محمد العمادي ،ود .عبدالرحمن الحقباني ،ود .منال المنصور،
ود .جبر الصياد ،ود .زكريا أيوب.
وأكد الهديبان ،في تصريح صحافي ،أمس ،أن الكويت بصدد افتتاح أول
فرع لمقر االتحاد بها ،وتنظيم أول مؤتمر دولي لالتحاد العربي للتعليم
في الكويت ،باإلضافة إلى إنشاء أول أكاديمية تربوية تعليمية متخصصة.

ةديرجلا

•
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َ
يعتمد مرسومي «العفو» ويتسلم استقالة الحكومة
األمير
ً
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برلمانيات

نافذة نيابية

• الغانم :شكرا سمو األمير ...صفحة طويت لنبدأ مرحلة جديدة طال انتظارها
• مجلس الوزراء :تقديم غالبية النواب الحوار على الجدال هو السبيل األمثل في العمل السياسي

الشحومي :قانون جديد
إلنشاء مركز أبحاث الفضاء

ً
الخالد مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس

في وقت استقبل سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد
بدار يمامة ،أمس ،رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد ،الذي رفع إلى مقام سموه كتاب استقالة الحكومة،
أعلن مجلس الوزراء اعتماد صاحب السمو المرسومين
الخاصين بالعفو عن بعض أبناء الكويت ،ممن صدرت
عليهم أحكام قضائية ،أمس ،برقمي  202و.203
فهد تركي
وعلي الصنيدح

المكرمة
األميرية
السامية بالعفو
هي مكرمة األب
ألبنائه وتعكس
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عقب اجتماع مجلس ال ــوزراء
األس ـ ـبـ ــوعـ ــي ،فـ ــي ق ـص ــر ال ـس ـيــف
صباح أمس ،قال وزير الخارجية
وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون مـجـلــس
الــوزراء ،الشيخ د .أحمد الناصر،
برئاسة الخالد ،إن المجلس ّ
عبر
عن بالغ تقديره واعتزازه بالرؤية
والحكمة المعهودة لسمو أمير
الـ ـب ــاد ع ـلــى م ـب ــادرت ــه الـســامـيــة
وتفضله الكريم بالعفو عن بعض
أبناء الكويت ممن صدرت عليهم
أحـ ـك ــام ق ـض ــائ ـي ــة ،ب ـع ــد أن ُر ِف ـ ــع
لسموه التقرير األول من اللجنة
المكلفة مــن رئيس مجلس األمــة
وس ـم ــو رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
ورئيس المجلس األعلى للقضاء
لــوضــع ضــوابــط وش ــروط العفو،
ً
ً
ونزوال لرغبة نحو  40عضوا من
اإلخ ــوة أعـضــاء مجلس األمــة من
خالل مناشدتهم صاحب السمو
بــال ـت ـف ـضــل بــال ـع ـفــو واس ـت ـجــابــة
ّ
منهم لرغبة سـمــوه بـحــل جميع
الـ ـمـ ـش ــاك ــل الـ ـع ــالـ ـق ــة وت ـح ـق ـي ــق
االستقرار السياسي والتعاون بين
كل األطراف لفتح صفحة جديدة.
وأضاف الناصر ،في تصريح،
كما جدد المجلس شكره وتقديره
ألعـ ـض ــاء ل ـج ـنــة وض ـ ــع ض ــواب ــط
وشـ ــروط ال ـع ـفــو ،وك ــذل ــك اإلخ ــوة
أعضاء مجلس األمة الذين رفعوا
ً
لمقام سمو األمير التماسا بطلب
العفو.

األغلبية النيابية

أحمل الخالد
مسؤولية
قرارات باسل
في آخر الليل
مطيع

وتـ ـ ــابـ ـ ــع :وإذ يـ ــؤكـ ــد مـجـلــس
ال ــوزراء أن الـحــوار والنهج الــذي
انـتـهـجــه غــالـبـيــة اإلخـ ــوة أعـضــاء
م ـج ـلــس األم ـ ــة م ــن خـ ــال تـقــديــم
الـ ـح ــوار ع ـلــى الـ ـج ــدال والـتـفــاهــم
على الخالف هو السبيل األمثل
والـ ـ ـط ـ ــري ـ ــق األقـ ـ ـ ـ ـ ــوم فـ ـ ــي ال ـع ـم ــل
السياسي الذي يحقق اإلنجازات
والتنمية وتطلعات أبناء الكويت
األوفياء.
وق ـ ــال الـ ـن ــاص ــر :أح ـ ــاط مـمـثــل
سمو األمير ،سمو رئيس مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـش ـي ــخ صـ ــاح ال ـخ ــال ــد،
ً
المجلس علما بنتائج أعمال قمة
 COP 26للدول قادة العالم لمؤتمر
األطراف في اتفاقية األمم المتحدة
اإلط ــاري ــة ب ـشــأن تـغـيـيــر الـمـنــاخ،
والـ ــذي عـقــد فــي مــديـنــة غالسكو
بــا سـكـتـلـنــدا بالمملكة المتحدة
ً
أخيرا ،وعلى أبرز المواضيع التي
طرحت والتي تهدف إلى ظاهرة
ّ
تغير المناخ وأثــره السلبي على
كوكب األرض ،وقد أكد سموه في
كلمته بالمؤتمر أن دولة الكويت
أعلنت سعيها لتبني استراتيجية
وطنية لخفض انبعاثات الكربون
ً
حـتــى ع ــام  ،2050امـتـثــاال لبنود
اتـفــاق بــاريــس للمناخ حتى عام
 ،2035والـعـمــل على الـحــد منها،

 ...والغانم في تصريحه أمس

الناصر :االستقالة رفعت لسموه ليقدر بحكمته
الحميدي يسأل الفارس
ما يراه لمصلحة الكويت وشعبها
عن مخالفات «المحاسبة»
قال وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون
مجلس الــوزراء الشيخ د .أحمد الناصر إن
رئيس مجلس الــوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد رفع كتاب استقالة الحكومة إلى سمو
أمـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد؛ تقديرا
للجهود المخلصة لترجمة توجيهات سموه،
التي أسفرت عن إضفاء األجــواء اإليجابية
ً
التي تشهدها الساحة السياسية حاليا.
وق ـ ــال ال ـن ــاص ــر ،ف ــي ت ـصــريــح أم ـ ــس ،إن
«سمو رئيس مجلس الــوزراء أحاط الوزراء
ً
علما خــال االجتماع األسبوعي للمجلس
بــأنــه ت ـقــديــرا لـلـجـهــود الـمـخـلـصــة لترجمة
تــوجـيـهــات صــاحــب الـسـمــو وال ـتــي أسـفــرت
عن إضفاء األجواء اإليجابية التي تشهدها
الساحة السياسية حاليا ،فقد تم رفع كتاب

ّ
وس ــن الـتـشــريـعــات ذات الـعــاقــة،
ً
وذل ـ ــك ت ـم ــاش ـي ــا م ــع االلـ ـت ــزام ــات
ال ـب ـي ـئ ـيــة ال ـم ـح ـل ـيــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة
والدولية.
وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع« :ث ـ ـ ـ ــم أحـ ـ ـ ـ ـ ــاط وزي ـ ـ ــر
الـخــارجـيــة وزي ــر الــدولــة لـشــؤون
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء الـمـجـلــس علما
بنتائج الزيارة التي قام بها إلى
طــراب ـلــس لـلـمـشــاركــة ف ــي رئــاســة
مؤتمر دعم استقرار ليبيا بصفته
رئ ـي ــس الـ ـ ــدورة ال ـ ـ ــ 156لمجلس
ج ــامـ ـع ــة الـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة عـلــى
ال ـم ـس ـتــوى الـ ـ ـ ــوزاري ،ك ـمــا أح ــاط
المجلس علما بفحوى اللقاء ات
وال ـم ـحــادثــات ال ـتــي عـقــدهــا على
هامش الزيارة مع رئيس المجلس
الرئاسي الليبي محمد المنفي،
ورئيس وزراء ليبيا عبدالحميد
الــدبـيـبــة ،وال ـتــي ت ـنــاولــت مجمل
أواص ــر عــاقــات األخ ــوة المتينة
ال ـتــي تــربــط الـبـلــديــن الشقيقين،
وبحث كــل القضايا والتحديات
ال ـت ــي ت ـش ـهــدهــا ال ـم ـن ـط ـقــة وآخ ــر
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ع ـلــى
الساحتين العربية والدولية».
وق ـ ــال الـ ـن ــاص ــر« :كـ ـم ــا اح ـيــط
مجلس الـ ــوزراء بنتائج الــزيــارة
لـتــونــس مــؤخــرا ،وف ـحــوى اللقاء
مع رئيس جمهورية تونس قيس
سـعـيــد ،والـ ــذي ت ـنــاول الـعــاقــات
األخوية المتينة والوطيدة التي
تــربــط ب ـيــن ال ـب ـلــديــن والـشـعـبـيــن
الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها
في مختلف المجاالت ،بما يعود
بالمنفعة على البلدين وشعبيهما
الشقيقين».
ثم أحاط وزير الصحة الشيخ
د .باسل الصباح مجلس الوزراء
بآخر مستجدات الوضع الوبائي
في الكويت جراء جائحة كورونا،
والـ ـ ــذي مـ ـ ــازال ي ـش ـهــد م ــن واق ــع
اإلحصاءات ،ولله الحمد ،استمرار
م ـع ــدل االن ـخ ـف ــاض ال ــواض ــح في
أع ـ ــداد اإلص ـ ــاب ـ ــات ،ومـ ــن يتلقى
العالج في أجنحة كوفيد والعناية
المركزة ،كما جدد مجلس الوزراء
دع ــوت ــه لـلـمــواطـنـيــن والمقيمين
لتلقي الجرعة الثالثة التنشيطية
بـشــرط م ــرور  6أشـهــر على األقــل
مـ ـن ــذ ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى ال ـج ــرع ــة

الناصر في جلسة سابقة
استقالة الحكومة إلى سموه ليقدر بحكمته
المعهودة ما يراه محققا لمصلحة الكويت
وشعبها الكريم».

ً
الثانية ،مؤكدا أهمية المسارعة
فــي تلقي ه ــذه الـجــرعــة لتنشيط
المناعة ،ولتوفير حماية أفضل
مـ ــن خ ـط ــر اإلصـ ــابـ ــة ب ــالـ ـع ــدوى،
وحفاظا على المناعة المجتمعية
واس ـت ـق ــرار ال ــوض ــع الـصـحــي في
البالد.

تصريح الغانم
وعلى الصعيد النيابي ،أعرب
رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس األم ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ــرزوق
ال ـغ ــان ــم ع ــن ش ـك ــره ل ـس ـمــو أم ـيــر
البالد الشيخ نــواف األحمد على
دعوته المباركة للحوار الوطني،
ودعمه له وللمصالحة الوطنية،
ً
مضيفا أنها صفحة طويت للبدء
في مرحلة جديدة طال انتظارها.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـغـ ــانـ ــم ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
بمجلس األم ــة أم ــس :ص ــدر قبل
ق ـل ـي ــل الـ ـم ــرس ــوم ــان األمـ ـي ــري ــان
القاضيان بمنح العفو عن بعض
أب ـن ــاء ال ـكــويــت الـمـحـكــومـيــن في
ق ـضــايــا س ــاب ـق ــة ،م ـض ـي ـفــا :يجب
عـ ـل ــي أن أ تـ ــو جـ ــه أوال بــا ل ـح ـمــد
وال ـث ـن ــاء لـلـمــولــى ع ــز وج ــل على
التوفيق وال ـس ــداد ،والـشـكــر بعد
ال ـلــه والـفـضــل ب ـعــده لـسـمــو أمير
الـ ـب ــاد ع ـلــى روح ـ ــه الـمـتـســامـيــة
ونـهـجــه الـمـتـســامــح عـبــر دعــوتــه
المباركة للحوار الوطني ودعمه
ل ــه ولـلـمـصــالـحــة الــوط ـن ـيــة الـتــي
تحققت.
وتابع :أشكر سمو أمير البالد
عـ ـل ــى ث ـق ـت ــه الـ ـغ ــالـ ـي ــة بـتـكـلـيـفــي
واألخـ ــويـ ــن رئ ـي ـســي الـسـلـطـتـيــن
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة وال ـق ـض ــائ ـي ــة بــرفــع
التقارير المتعلقة بهذا الموضوع،
ورفعنا التقرير األول ،وإن شاء
الله ستكون هناك تقارير أخرى.
وقــال الغانم :ال يفوتني بهذه
المناسبة أن أتقدم بجزيل الشكر
وعظيم االمتنان لسمو ولي العهد
األمين الشيخ مشعل األحمد على
مـبــاركـتــه ودع ـمــه لـكــل الـخـطــوات
التي من شأنها تحقيق االستقرار
ال ـس ـي ــاس ــي لـ ـلـ ـب ــاد ،م ـع ــرب ــا عــن
ً
شـكــره أيـضــا إلــى رئـيــس مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ ص ـب ــاح
الخالد ورئيس المجلس األعلى

وب ـيــن ال ـنــاصــر ان سـمــو رئ ـيــس مجلس
الوزراء عبر باألصالة عن نفسه ونيابة عن
الوزراء عن خالص التقدير واالعتزاز لمقام
صاحب السمو وسمو ولي العهد على الثقة
ً
الـغــالـيــة وكــريــم الــدعــم والـمـســانــدة ،مشيدا
بالجهود المخلصة والحثيثة التي بذلها
الـ ــوزراء ط ــوال توليهم مـهــام مسؤولياتهم
الجسام.
وأضــاف أن سمو رئيس مجلس الــوزراء
نوه بما تم تحقيقه من إنجازات كبيرة في
ً
ظــل تـحــديــات وظ ــروف اسـتـثـنــائـيــة ،ســائــا
ال ـمــولــى ع ــز وج ــل أن «ي ـن ـعــم ع ـلــى كــويـتـنــا
العزيزة وشعبها الوفي بنعمة األمن واألمان
والرفاه واالزدهار».

للقضاء المستشار أحمد العجيل،
وألعضاء لجنة الحوار الوطني.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف :شـ ـك ــر خـ ـ ــاص لـمــن
لهم دور كبير فــي تحقيق مــا تم
تـحـقـيـقــه وه ــم اإلخ ـ ــوة األف ــاض ــل
ً
األرب ـ ـعـ ــون ن ــائ ـب ــا ت ـقــري ـبــا الــذيــن
وقـ ـع ــوا ه ـ ــذا الـ ـبـ ـي ــان ،ون ــاش ــدوا
حضرة صاحب السمو وخاطبوه
بــال ـل ـغــة ال ـت ــي ي ـجــب أن يـخــاطــب
بها ،ونتج عنها هذه االستجابة
األميرية السامية.
وتابع :لم يكن لهذه االستجابة
أن تتحقق لــوال مــا قــام بــه هــؤالء
ال ـ ـنـ ــواب األربـ ـ ـع ـ ــون فـ ــي بـيــانـهــم
المرسل والتماسهم والذي أجاب
الديوان األميري في بيانه وأشار
إلى هذا البيان.

مرحلة جديدة
وس ــأل ال ـغــانــم «ال ـلــه سبحانه
وت ـع ــال ــى أن ت ـك ــون هـ ــذه صفحة
جديدة ومرحلة جديدة؛ ألن العفو
ل ـيــس ه ــو غــايــة الـمـجـتـمــع ،إنـمــا
تحقيق طموحات البالد والعباد
وأبـ ـن ــاء ال ــوط ــن وحـ ــل مـشــاكـلـهــم
وااللـتـفــات إلــى القضايا المهمة
العالقة التي تأخرنا في تحقيقها
وتحقيق أي إنـجــاز مــذكــور فيها
هي أهم بكثير».
واخ ـت ـتــم ال ـغــانــم ق ــائ ــا :نـســأل
المولى عز وجل أن نكون طوينا
صفحة كان يجب أن تطوى للبدء
في مرحلة جديدة طال انتظارها
ه ــي مــرح ـلــة إن ـج ــاز وب ـن ــاء ب ــإذن
الله تعالى.
وبـ ــدوره ،قــال الـنــائــب د .عبيد
ال ــوس ـم ــي :صـ ــدر ال ـع ـفــو ال ـكــريــم،
واستقالت الحكومة ،وسقط طلب
تأجيل االستجوابات ،ال تحصين
ال ت ـن ــازالت ال ض ــرائ ــب ،مضيفا:
المنطقي والواجب ان تبتسم ،وكل
يــوم والكويت تبتسم ،وتحياتي
لجميع المبتسمين.
من جانبه ،قال النائب الصيفي
الصيفي« :نتقدم بالشكر لسمو
أمير البالد الشيخ نــواف األحمد
عـلــى إص ــدار عـفــو عــن المتهمين
ف ـ ــي قـ ـضـ ـي ــة دخ ـ ـ ـ ــول ال ـم ـج ـل ــس،
ون ـت ـم ـنــى ك ــذل ــك ان ي ـص ــدر عـفــو

التحالف الوطني ّ
يثمن قرار العفو ويدعو إلى استبدال النهج الحكومي
ّ
ثمن التحالف الوطني الديموقراطي
ق ـ ــرار س ـمــو أم ـي ــر ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ ن ــواف
األح ـم ــد بــاسـتـخــدامــه حـقــه الــدس ـتــوري
بإصدار عفو خاص عن عدد من النواب
السابقين والمواطنين ،معتبرا أنه ليس
بمستغرب على سموه الــذي عــرف عنه
التسامح ،وحرصه على ّ
لم شمل أبنائه
ب ــأس ــره ــم ،مـتـمـنـيــا م ــن ال ـع ـل ــي ال ـقــديــر
أن ي ـس ــدد خ ـط ــاه ل ـمــا ف ـيــه خ ـيــر ال ـبــاد
ومصلحة العباد.
وقـ ــال الـتـحــالــف الــوط ـنــي ،ف ــي بـيــان،
ّ
بطي ملف العفو الخاص ،فإن
نــرى أنــه
التحديات أمام السلطة التنفيذية بشكل
عام ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد ب ـش ـكــل خـ ــاص ال ت ــزال
قائمة ،بل وتزداد حدتها وصعوبتها مع

استغرب نائب رئيس مجلس األمــة أحمد الشحومي أنه
فــي الــوقــت ال ــذي يهتم الـعــالــم كـلــه بـمــوضــوع ال ــوص ــول إلــى
الفضاء ،وتقديم الخدمات البحثية من خالل إطالق الصواريخ
البحثية للفضاء ،تعجز مؤسسات الدولة في الكويت عن دعم
هذا النشاط.
وأكــد الشحومي ،عقب استقباله في مكتبه أمــس الفريق
القائم على مشروع «صاروخ الفضاء الكويتي» ،أنه في حال
عدم الحصول على دعم مباشر من إحدى مؤسسات الدولة
لعدم وجــود تشريع واضــح ،فسيتم من خــال مجلس األمة
إصدار تشريع إلنشاء مركز يتعلق بدراسات وأبحاث الفضاء،
دعما لهؤالء المبدعين والمبتكرين من أبناء الوطن.
وشدد على أهمية الدعم النيابي لكل مبدع من أبناء الوطن،
معربا عن تفاؤله بتجاوب غالبية أعضاء مجلس األمــة مع
مقترح إنشاء مركز دراسات وأبحاث الفضاء ،وستتم متابعة
كل التشريعات ذات الصلة الموجودة في بعض الــدول ،من
أجل الخروج بتصور يتم تبنيه في المجلس.

مــرور الوقت ،في وقــت تشهد
الكويت تراجعا على صعيد
اإلصالح والتنمية مقابل
نهوض الــدول المجاورة
ف ـ ـ ــي شـ ـ ـت ـ ــى ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات
لـ ـم ــواجـ ـه ــة ال ـم ـت ـغ ـي ــرات
العالمية.
وأكد أن سمو
رئيس الوزراء
ّ
شـ ـ ــكـ ـ ــل أكـ ـث ــر
مـ ــن ح ـكــومــة
ث ـ ـ ـبـ ـ ــت ف ـش ــل
أغلب وزرائها
م ــن ح ـي ــث األداء ال ـت ـن ـف ـيــذي وال ــرق ــاب ــة
اإلداريــة والمالية على أجهزتهم ،بل ان
منهم َمن تعدى على القوانين وتجاوز

ال ـل ــوائ ــح وأض ـ ــر الـ ـم ــال ال ـعــام
تحت بصر وبصيرة رئيس
ال ــوزراء ،دون تـحـ ّـرك جاد
أو ق ـ ـ ــرارات فــاع ـلــة تـجــاه
الوزراء المقصرين ،ولعل
تقارير ديــوان المحاسبة
المالية - 2020
عن السنة ّ
 2021وثـقــت كــل تلك
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوزات
ورفـعـتـهــا الــى
سموه.
وشــدد على
أن مـ ـس ــؤو لـ ـي ــة
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ف ــي تـشـكـيــل الـحـكــومــة
القادمة أصبحت مضاعفة بعد التجارب
الـ ـس ــابـ ـق ــة ،فـ ــا ي ـم ـك ــن الـ ـقـ ـب ــول ب ـم ـبــدأ

الـخـطــأ والـتـجــربــة فــي اخـتـيــار الـ ــوزراء،
وال االسـتـمــرار فــي إضــاعــة وقــت الــدولــة
بالتأخر فــي إع ــان الحكومة الجديدة،
مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة بحاجة
الــى شخصيات ق ــادرة على فهم العمل
السياسي السليم والتعامل في إطــاره،
ومستعدة لمواجهة الضغوط النيابية
التي تدفع إلــى مزيد مــن االن ـحــراف عن
المبادئ الدستورية والقوانين ،وتسعى
إلـ ــى ت ـع ــزي ــز الـ ــدولـ ــة ال ـم ــدن ـي ــة ال ـقــائ ـمــة
على احـتــرام الــدسـتــور والديموقراطية
والحريات والعدالة والمساواة.
ودعا التحالف سمو رئيس الوزراء الى
ُحسن اختيار فريقه الحكومي ،واستبدال
الـنـهــج الـســابــق ال ــذي أض ــاع الكثير من
الوقت على الدولة والمواطنين.

بدر الحميدي

عــن جميع المحكومين بقضايا
الرأي ،لنطوي صفحة المالحقات
واألحـ ـك ــام بـسـبــب قـضــايــا ال ــرأي
وقضايا االعتراض السياسي».

مرسوم العفو
أما النائب د .عبدالله الطريجي،
فقال :بعد صدور مرسوم العفو،
نتقدم بالشكر الجزيل إلى سمو
األم ـي ــر وإلـ ــى س ـمــو ول ــي الـعـهــد،
حفظهما الله ،وكلمة حق يجب أن
تقال :نجوم مرحلة إجراءات العفو
اإلخوة الكرام ،رئيس مجلس األمة،
وس ـمــو رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء،
والـنــائــب د .عبيد الــوسـمــي ،فقد
تـحـ ّـمـلــوا الـكـثـيــر وت ـســامــوا على
الكثير ،وكانوا فرسان نبالء.
بدوره ،قال النائب أحمد الحمد
إن «ال ـم ـكــرمــة األم ـيــريــة الـســامـيــة
بالعفو هي مكرمة األب ألبنائه،
وتـعـكــس حـبــه وح ــرص ــه عليهم،
ه ـك ــذا ه ــي ال ـكــويــت ال ـت ــي تسمو
بــال ـت ـســامــح ،وهـ ــذه ه ــي الـعــاقــة
المميزة بين الحاكم والمحكوم،
وقـ ــد ك ـن ــا واث ـق ـي ــن م ـن ــذ ال ـب ــداي ــة
ومتفائلين بأننا سنطوي صفحة
عابسة ،ونبدأ أخرى مشرقة بإذن
الله».
وأعــرب النائب د .أحمد مطيع
ع ــن ش ـك ــره ال ـجــزيــل لـسـمــو أمـيــر
ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ ن ـ ـ ــواف األحـ ـم ــد،
ل ـت ـف ـض ـل ــه ب ــالـ ـعـ ـف ــو ع ـ ــن أب ـن ــائ ــه
المحكومين في بعض القضايا.
وقال مطيع ،في تصريح أمس،
«أشكر صاحب السمو على كرمه
وإكرامه ألبنائه وتفضله بالعفو
الكريم الــذي حــدث أمــس» ،مؤكدا
أن ه ــذا األم ــر غـيــر مـسـتـغــرب من
ص ــاح ــب ال ـس ـمــو ص ــاح ــب الـقـلــب
الكبير ووالد الجميع.
م ــن جــانــب آخـ ــر ،حـ ّـمــل مطيع
رئيس الوزراء مسؤولية القرارات
الـ ـت ــي أص ـ ــدره ـ ــا وزيـ ـ ــر ال ـص ـحــة
الـشـيــخ د .بــاســل ال ـص ـبــاح ،التي
صدرت بعد منتصف الليل ،وقبل
استجوابه بيوم واحــد فقط بما
يشبه سياسة األرض المحروقة،
وكـمــا نـقــول بــالـعــامـيــة «ال صــرت
مغربِّ ...
ِّ
خرب».

ال جلسة
لمجلس األمة
اليوم
ق ــال الــرئ ـيــس الـغــانــم:
تم إبالغي من قبل أخي
س ـ ـمـ ــو رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
الـ ـ ـ ــوزراء بـ ــأن ال ـح ـكــومــة
ت ـق ــدم ــت بــاس ـت ـقــال ـت ـهــا،
وهـ ــذه االس ـت ـقــالــة تحت
نـ ـظ ــر حـ ـ ـض ـ ــرة ص ــاح ــب
ال ـ ـس ـ ـمـ ــو أمـ ـ ـي ـ ــر الـ ـ ـب ـ ــاد،
وب ــال ـت ــال ــي ج ـل ـســة الـغــد
(الـيــوم) لن تعقد؛ ألنني
سـ ـ ــأح ـ ـ ـضـ ـ ــر وأرف ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ــا
ب ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــب اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــال ـ ـ ــة
الحكومة.

رنا الفارس

ً
ً
ّ
وج ــه الـنــائــب ب ــدر الـحـمـيــدي س ــؤاال بــرلـمــانـيــا إل ــى وزي ــرة
األشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا
ً
المعلومات د .رنا الفارس ،قال في مقدمته إنه تقدم به «وفقا
ألحكام الدستور والمبادئ التي تحكم أمانة األداء الوظيفي
ً
ً
على نمو يتحقق به حماية المال العام باعتباره واجبا وطنيا
ً
ً
قانونيا على الجميع ،وأي أضــرار به يمثل مساسا بالقيم
االجتماعية ،وإهداره مخالفة جسيمة يجب الوقوف أمامها
والسؤال عن أسبابها معالجة لبعض أوجه الفساد اإلداري
ال ــذي انتشر فــي بعض مــرافــق الــدولــة كــأثــر مباشر لضعف
اإلشراف أو عدم المتابعة».
وعلى ضوء ما سبق طلب إجابته عن االتــي :ما األسباب
الـتــي أدت إلــى مــا ورد فــي تقرير دي ــوان المحاسبة المشار
إليه من مخالفات وملحوظات حول اإلهــدار المالي للعديد
مــن عقود ال ــوزارة على النحو المشار إلـيــه؟ ومــا اإلج ــراء ات
التي ستتخذها الوزارة لتصويب هذه المخالفات وتحصيل
ً
مستحقاتها التعاقدية على نحو كامل وفقا لشروط كل عقد
من هذه العقود؟
وأضــاف :ما أسباب قيام ال ــوزارة بــرد قيم بعض غرامات
التأخير ا لـســا بــق تحصيلها مــن بعض المقاولين والسند
العقدي واإلجــرائــي لها والمتسبب في تحصيلها غير على
مقتضى العقود؟ وهــل تمت محاسبة المسؤولين عــن عدم
تحصيل مستحقات الوزارة أو األخطاء التي أدت إلى تحصيل
بعض الغرامات ثم ردها إلى المقاولين؟
وتساءل :ما قيمة الترسية في عقد الطريق المعلق للجهراء
وقيمة ما يكون قد صدر في شأنه من أوامر تغييرية ،مقارنة
بالنسبة المؤيد لكامل قيمة العقد ومدة تنفيذ العقد والتأخير
فــي اإلنـجــاز بـحــال وجــودهــا ،واإلجـ ــراءات الـتــي اتخذتها أو
ستتخذها ال ـ ــوزارة فــي ش ــأن كــل مـمــا سـبــق؟ عـلــى أن تكون
اإلجابة مقرونة بكل ما يتطلبه البيان ذو الصلة بالسؤال من
أوراق أو مستندات ومراسالت.

«الداخلية» :ننتظر رد الحكومة
للتصويت على «إعالن الرغبة»

اجتماع لجنة الداخلية والدفاع أمس
ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية المشروع
بقانون بتعديل المادة  8من المرسوم األميري رقم  1لسنة
 1959بقانون الجنسية الكويتية ،واالقتراح بقانون بتعديل
المادة  8من المرسوم نفسه ،بحضور ممثلي وزارة الداخلية.
وقــال رئيس اللجنة النائب سـعــدون حـمــاد ،فــي تصريح
ص ـحــافــي بـمـجـلــس األم ـ ــة ،إن م ـش ــروع ال ـق ــان ــون ال ـم ـقــدم من
الحكومة يتعلق بزيادة المدة المحددة إلعالن رغبة الحصول
على الجنسية الكويتية لألجنبية المتزوجة من كويتي من 5
إلى  18سنة ،متضمنا األسباب والمبررات ،مضيفا أن اللجنة
بحثت في هذا الصدد االقتراح بقانون المقدم منه بتعديل
المادة  8من المرسوم األميري بشأن تجنيس أرملة الكويتي
التي لم تتقدم بطلب إعالن رغبة أثناء حياة الزوج.
وبين حماد أن االقتراح يهدف إلى معالجة أوضاع الزوجة
التي لم تحصل على الجنسية بعد وفاة الزوج ،ألنها لم تقدم
إعالن الرغبة أثناء حياة زوجها ،الفتا إلى أن أعضاء اللجنة
استمعوا إلى ردود الحضور والمعنيين في وزارة الداخلية،
وطالبوا الوزارة بأن يأتوا بردود مكتوبة تقدم للجنة بشأن
الموضوعين اللذين تمت مناقشتهما ،واللجنة بانتظار رد
الحكومة لتحديد موعد اال جـتـمــاع المقبل للتصويت على
الموضوعين.
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ّ
غياب  9أعضاء طير جلسة «البلدي»

سلة أخبار
«تنمية» 150 :سلة غذائية
لأليتام واألسر المتعففة

العتيبي :دعوة النعقاد «بديلة» االثنين
محمد جاسم

البغلي وكمال
يستقيالن من
لجنة البيئة لعدم
انعقادها منذ
إنشائها

طــارت جلسة المجلس البلدي
العادية المقررة أمــس ،بعد غياب
 9أعضاء ،مما أدى إلى عدم اكتمال
النصاب القانوني ورفــع الجلسة
من جانب رئيس المجلس أسامة
العتيبي.
ووجه العتيبي الدعوة النعقاد
ً
جلسة عــاديــة  15ال ـجــاري ،مؤكدا
أن الـ ـمـ ـش ــاري ــع الـ ـت ــي يـحـتــويـهــا
ج ـ ـ ــدول األع ـ ـمـ ــال فـ ــي ال ـج ـل ـســة ال
تحتمل ال ـتــأج ـيــل ،وع ـلــى رأسـهــا
الـتـصــديــق عـلــى محضر الجلسة
السابقة وم ــا تشمله مــن ق ــرارات،
أبـ ـ ــرزهـ ـ ــا ت ـخ ـص ـي ــص مـ ــوقـ ــع فــي
منطقة الصبية للصندوق الوطني
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الس ـت ـق ـط ــاب الـ ـع ــرب ــات الـمـتـنـقـلــة
وإنشاء سينما السيارات.
وك ـ ــان ال ـم ـف ـت ــرض أن تـنــاقــش
ً
ال ـج ـل ـســة ع ـ ـ ــددا م ــن ال ـم ــواض ـي ــع،
أهـمـهــا ضــوابــط وق ــواع ــد تسمية

حضور األعضاء
حضر الجلسة التي لم يكتمل نصابها  7أعضاء هم ،رئيس
«البلدي» أسامة العتيبي ،ونائبه عبدالله المحري ،إلى جانب
د .حسن كمال ،ومها البغلي ،وأحمد هديان العنزي ،ومشعل
الحمضان ،وعبدالسالم الرندي.

الـ ـم ــدن والـ ـض ــواح ــي وال ـم ـنــاطــق
والشوارع ،واعتماد القرار المتخذ
بشأن تخصيص موقع لصندوق
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في
ً
مدينة الصبية ،فضال عن اعتماد
رسـ ــوم تــأم ـيــن إق ــام ــة المخيمات
الربيعية ،إذ إن الموسم الربيعي
سينطلق  15الـجــاري ،إلــى جانب
عدد من المشاريع المهمة.

العربات المتنقلة
وق ـ ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس الـمـجـلــس
ع ـبــدال ـلــه ال ـم ـح ــري ،ف ــي تـصــريــح،
إن "عــدم اكتمال النصاب للجلسة
ال ـ ـعـ ــاديـ ــة عـ ـط ــل إق ـ ـ ـ ـ ــرار مـ ـش ــروع
ت ـخ ـص ـي ــص مـ ـلـ ـي ــون مـ ـت ــر م ــرب ــع
ل ـل ـعــربــات الـمـتـنـقـلــة ف ــي الصبية
ً
بإشراف الصندوق الوطني" ،مؤكدا
أنــه "مــوضــوع يهم شريحة كبيرة
ً
من الشباب ،وإن كان مؤقتا إال أنه
سيحيي المنطقة الواقعة في نهاية
جسر الشيخ جابر االحمد .وأردنا
ال ـي ــوم (أمـ ــس) أن ن ـب ــارك للشباب
بالمصادقة على هذا المشروع لكن
لألسف لم يحدث".
وأك ــد المحري ال ـتــزام "البلدي"
أمـ ـ ــام م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء بـ ــأن ي ــرى
م ـش ــروع الـصـبـيــة ال ـن ــور ف ــي أول
ديـسـمـبــر الـمـقـبــل ،لـكــن التعطيل
الـ ـ ـ ــذي حـ ـ ــدث س ـ ـيـ ــؤدي الـ ـ ــى ع ــدم

جانب من الجلسة
اتمام المشروع في المدة الزمنية
المحددة له.
من جانبه ،اعتبر عضو المجلس
مشعل الحمضان ،أن عدم حضور
بـعــض األع ـض ــاء بقصد أدى إلــى
تعطيل أعمال المجلس ومشاريعه،
ً
مبينا أن هذا النهج امتد إلى لجان
المجلس والتي عطلت بشكل تام
كلجنة المشاريع الصغيرة التي
لم تعقد منذ تشكيلها أي اجتماع.

الجلسة الخاصة
مـ ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،ق ـ ــال ـ ــت ع ـض ــوة
"الـبـلــدي" مها البغلي ،إن تعطيل
ً
الجلسة أمر مؤسف خصوصا أن

ً
جدولها كان حافال بعدد كبير من
المواضيع والمشاريع المهمة ،التي
كان من المقرر انجازها.
وأك ـ ـ ـ ــدت ال ـب ـغ ـل ــي أنـ ـه ــا قــدمــت
استقالتها هي والعضو د .حسن
كمال من لجنة شؤون البيئة لعدم
انعقادها منذ إنشائها في يوليو
 ،2020معربة عــن أملها أن يلتزم
األع ـضــاء ويـتـحــركــوا نحو انجاز
أعمالهم ،مع قرب نهاية المجلس
الحالي.

اكتمال النصاب
بدوره ،قال العضو أحمد هديان
الـعـنــزي ،إن الجلسة الـتــي ألغيت

بسبب عــدم اكتمال النصاب كان
من المواضيع المهمة المطروحة
على جدول أعمالها تخفيض رسوم
ً
المخيمات الربيعية ،مضيفا "ال
أعلم حقيقة اآلث ــار المترتبة على
ً
ذلك التعطيل ،خصوصا ان موسم
المخيمات من المقرر انطالقه 15
الجاري".
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ــه ،رأى ا لـ ـعـ ـض ــو
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـسـ ــام الـ ـ ــرنـ ـ ــدي أن "ع ـ ــدم
ح ـض ــور ب ـعــض األعـ ـض ــاء يعطل
إقرار المشاريع الحيوية والمهمة
والطموحة ،وأخــرى تتبع وزارات
الدولة كالكهرباء واالوقاف وكذلك
ال ـه ـي ـئــات م ـثــل هـيـئــة ال ـص ـنــاعــة"،
ً
مضيفا ان ــه "م ــن الـغــريــب ان يبدأ

الـمـجـلــس دور ان ـع ـق ــاده بضعف
مـ ـلـ ـح ــوظ ف ـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع ــات ــه مـمــا
انعكس على أداء اللجان والحضور
المرتبط بها تنازلي ،بالرغم من
وص ـ ــول م ـش ــاري ــع مـهـمــة واخـ ــرى
مـتــأخــرة بسبب جــائـحــة كــورونــا
تحتاج القرارها على وجه السرعة".
وطالب الرندي أعضاء البلدي
بالشعور بالمسؤولية وااللـتــزام
ب ــال ـج ـل ـس ــات القـ ـ ـ ـ ــرار ال ـم ـش ــاري ــع
الحيوية والمهمة للوطن.

«المستقلة» تدعو لزيادة ميزانية «التطبيقي» «الراية» تطالب بحيادية الجهات
القائمة تسعى للمحافظة على مقاعدها في رابطة «اإلدارية» اليوم المشرفة على االنتخابات الطالبية
●

أحمد الشمري
حمد العبدلي

بعد عودة الدراسة حضوريا
فـ ــي ك ـل ـي ــات ومـ ـع ــاه ــد ال ـه ـي ـئــة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي
والتدريب خالل الفصل الجاري،
طــالــب الـمـنـســق ال ـعــام للقائمة
المستقلة في "التطبيقي" ،نايف
الـ ـح ــرب ــي ،إدارة ال ـه ـي ـئــة بـحــل
الـعــديــد مــن المشاكل الطالبية
ال ـتــي ت ــواج ــه ال ـط ـل ـبــة ،أب ــرزه ــا:
"زيادة ميزانية كليات ومعاهد
الهيئة الحتواء مشاكل الطلبة
ّ
ُ
وحلها دون أيــة مشاكل تذكر،
وخاصة بعد قبول أعداد كبيرة
من الطلبة".
وذك ــر الـحــربــي ،فــي تصريح
صـ ـح ــاف ــي ل ـ ـ ـ "ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة"" ،أن
استعدادات القائمة تسير على
قدم وساق للمشاركة في العرس
الطالبي ،وذلك بعد انقطاع نحو
ع ــام ن ـقــابــي ،بـسـبــب الـجــائـحــة
وال ـظ ــروف الـصـحـيــة الـتــي ّ
تمر
ب ـه ــا الـ ـ ـب ـ ــاد" ،داعـ ـي ــا ال ـج ـمــوع
الطالبية المشاركة إلى اختيار

ممثليهم خالل االنتخابات التي
ُ
تعقد خالل الفترة المقبلة.
وق ــال إن الـقــائـمــة تـحـمــل على
عـ ّـات ـق ـهــا ه ـم ــوم ال ـط ـل ـبــة ،ومـنـهــا
الــشـعــب الــدراس ـيــة المغلقة التي
يعانون منها منذ سنوات عديدة،
وسـ ــأل" :ف ــي ح ــال ع ــودة الــدراســة
حـضــوريــا بنسبة  100فــي المئة
بمختلف الـكـلـيــات خ ــال الـفـتــرة
يكون مصير الطلبة
المقبلة ،ماذا ّ
خ ــال ت ــوزي ــع الــش ـعــب الــدراس ـيــة
ل ـ ـه ـ ــم؟! ألن الـ ـ ـل ـ ــوائ ـ ــح الـ ـخ ــاص ــة
بالتطبيقي ال تسمح بزيادة أعداد
مقاعد الطلبة تفوق طاقة الشعب
الدراسية ،وفي المقابل هذا األمر
يحتاج إلــى زي ــادة أع ــداد الـكــوادر
ال ـت ــدري ـس ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـش ــرف عـلــى
العملية التعليمية فــي مختلف
األقسام العلمية".
وتــابــع" :طالبنا م ــرارا بــزيــادة
الـمـكــافــأة االج ـت ـمــاع ـيــة" ،متمنيا
أن "ت ـكــون ه ـنــاك وق ـفــة ج ــادة من
المسؤولين في اللجنة التعليمية
على إقــرارهــا بــأســرع وقــت ممكن
خ ــال دور االن ـع ـقــاد ال ـحــالــي في
مـجـلــس األم ـ ــة" ،وم ـن ــاش ــدا إدارة

الهيئة أن يتم تثبيت موعد صرف
المكافأة االجتماعية دون تأخير.
وطالب الحربي بضرورة تثبيت
بــرنــامــج "ت ـي ـمــز" خ ــال الـسـنــوات
المقبلة بعد انتهاء الجائحة ،بإذن
ل ـل ــه ،ح ـتــى يـسـتـفـيــد م ـنــه الطلبة
لـتـ ُّسـجـيــل أكـ ـب ــر ع ـ ــدد م ـم ـكــن من
الــش ـعــب ال ــدراس ـي ــة ،وخ ــاص ــة في
الفصل الدراسي الصيفي.
من ناحية اخرى ،تنطلق صباح
اليوم انتخابات الجمعيات العلمية
بكليات جامعة الكويت ،بعد توقف
عــام دراســي كامل ،بسبب جائحة
ك ــورون ــا ،مــع أول ــى محطاتها في
كلية العلوم اإلدارية ،والتي يتنافس
عليها القائمة المستقلة والقائمة
الـمـعـتــدلــة ،وس ــط الـتـشــديــد على
االشـ ـت ــراط ــات ال ـص ـح ـيــة م ــن قبل
اللجنة المنظمة لالنتخابات.
ويــرى مراقبون أن "المستقلة"
تـسـعــى ج ــاه ــدة لـلـمـحــافـظــة على
ف ــوزه ــا بـمـقــاعــد الـهـيـئــة اإلداري ـ ــة
لجمعية "الـعـلــوم اإلداري ـ ــة" ،حيث
حصلت فــي االنتخابات األخيرة
( )2019على  1163صوتا ،مقابل
 878صوتا لـ"المعتدلة".

«سوء التنظيم أدى إلى طرد الطلبة من الفندق وتدخل الشرطة»
●

نايف الحربي

وتوقع المراقبون أن انتخابات
ه ــذا ال ـع ــام سـتـكــون أق ــل تنافسا،
خصوصا أن "المستقلة" استطاعت
تعزيز موقفها في انتخابات اتحاد
طلبة الجامعة في صناديق "العلوم
اإلداريــة" ،بعد حصولها على 903
أصـ ـ ــوات ف ــي ص ـن ــدوق ــي ال ـط ــاب
وال ـط ــال ـب ــات ،م ـقــابــل  657صــوتــا
لـ"االئتالفية" بفارق  246صوتا.

فيصل متعب

ط ــالـ ـب ــت م ــرشـ ـح ــة ال ـه ـي ـئ ــة
اإلداري ـ ــة لـقــائـمــة ال ــراي ــة ،الـتــي
ت ـخ ــوض ان ـت ـخ ــاب ــات االت ـح ــاد
ال ــوط ـن ــي ل ـط ـل ـبــة ال ـك ــوي ــت فــي
الـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،ح ـصــة
الـ ـ ـب ـ ــراك ،ب ـ ــأن تـ ـك ــون ال ـج ـه ــات
المشرفة على عقد االنتخابات
ال ـطــاب ـيــة ف ــي بــري ـطــان ـيــا غـيــر
م ـ ـ ـن ـ ـ ـحـ ـ ــازة ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرة إل ـ ـ ـ ــى أن
ح ـضــور ال ـشــرطــة الـبــريـطــانـيــة
وقـ ـ ــوات م ـكــاف ـحــة ال ـش ـغ ــب فــي
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ،الـ ـ ـت ـ ــي ُع ـ ـقـ ــدت
أخيرا ،كان بسبب سوء تنظيم
االنتخابات ،ما أدى إ لــى طرد
الطلبة مــن الفندق ا لــذي تمت
فيه االنتخابات في  30أكتوبر
الماضي.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراك ،فـ ــي
تـصــريــح ل ــ"ال ـجــريــدة" ،أن عقد
االنتخابات يكون و فــق أسس
ديـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــراطـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ـسـ ــاهـ ــم ف ــي

اخـ ـتـ ـي ــار ال ـط ـل ـب ــة ل ـم ـم ـث ـل ـي ـهــم،
م ـض ـي ـفــة" :رغ ـ ــم ق ـل ــة األح ـ ــداث
اإليـ ـج ــابـ ـي ــة فـ ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
ال ـتــي ُع ـق ــدت أخ ـي ــرا ،ف ـقــد كــان
الحضور بارزا من قبل رئيس
ا ل ـم ـك ـت ــب ا لـ ـثـ ـق ــا ف ــي د .ف ـ ــوزان
ً
ال ـ ـفـ ــارس ،ح ــام ــا ه ــم ال ـط ـل ـبــة
ً
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ،وح ــريـ ـص ــا عـلــى
ع ـ ــدم ت ـع ــر ض ـه ــم ألي م ـشــا كــل
قانونية".
من جانبها ،قالت المرشحة
ض ـم ــن ص ـف ــوف ق ــائ ـم ــة ال ــراي ــة
رغ ــد الـتـحــو ،إن "م ــا ح ــدث في
ان ـت ـخ ــاب ــات االتـ ـح ــاد الــوط ـنــي
لـ ـطـ ـلـ ـب ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ــال ـم ـم ـل ـك ــة
ً
ً
المتحدة كان مؤسفا ومخجال
أثار بأنفسنا مشاعر غريبة لم
ً
نتوقع يوما أننا سنشعر بها
في الغربة".
وبينت التحو ،في تصريح
صحافي ،أن عملية التصويت
لم تبدأ من األ ســاس في فندق
ال ـط ــال ـب ــات ،وقـ ــد شــاب ـهــا عــدة

حصة البراك

ش ـ ــوائ ـ ــب ف ـ ــي لـ ـجـ ـن ــة ال ـط ـل ـب ــة
بــال ـف ـنــدق اآلخ ـ ــر ،م ــا أدى إلــى
ال ـ ـتـ ــأخـ ــر ف ـ ــي إع ـ ـ ـ ــام الـ ـط ــاب
والطالبات بإلغاء االنتخابات
واعتبارها كأن لم تكن.

وزعت جمعية تنمية الخيرية
السالت الغذائية على ما
يزيد على  150أسرة ،وذلك
لسد االحتياجات الضرورية
من المواد الغذائية لألسر
األكثر احتياجا ،وأسر األيتام
واألسر المتعففة التي ترعاها
الجمعية داخل الكويت .وقالت
ً
الجمعية في بيان :جريا على
عادتها ،راعت الجمعية في
عملية التوزيع ،عدد أفراد
األسرة وبما يسد حاجتهم
لفترة كافية ،إذ تحتوي
كل سلة على العديد من
المكونات المتنوعة.

«التطبيقي» :التسجيل في
«الفرص الوظيفية» األحد
أعلنت مدير إدارة العالقات
العامة واإلعالم في الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب سهام العنزي،
أن التسجيل في المعرض
الرابع للفرص الوظيفية
والدراسية األحد المقبل عبر
الموقع اإللكتروني الرسمي
للهيئة ،مشيرة إلى أن تنظيم
المعرض افتراضيا وليس
حضوريا ،وسيكون شامال
للعديد من الفعاليات ،منها
إقامة ورش تدريبية بالتعاون
مع مركز ابن الهيثم للتدريب.
وذكرت العنزي ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أن الهيئة
حريصة على دعم طلبتها
من الخريجين والمتوقع
تخرجهم ،وتعزيز العالقة
بينهم وبين سوق العمل،
الفتة إلى أن العالقات
الوطيدة التي تربط الهيئة مع
مؤسسات الدولة المختلفة
ساهمت في تنمية وتطوير
واستحداث الكثير من
التخصصات ،ورفع مستوى
التحصيل العلمي لطلبتها،
لتواكب احتياجات تلك
المؤسسات ،وتحقق رؤية
الدولة المستقبلية في مجال
التعليم والتدريب ،وعليه
ارتأت الهيئة ،ممثلة بقطاع
التخطيط والتنمية إدارة
متابعة الخريجين ،تنظيم
معرض الفرص الوظيفية
الدراسية سنويا ،والذي أثبت
خالل السنوات الثالث األخيرة
من تنظيمه نجاحه في
استقطاب العديد من الكوادر
الوطنية من الخريجين.

مصرع مواطن وإصابة آخر
في تصادم مروع
●

محمد الشرهان

لقي مواطن بالعقد الثاني من
عمره مصرعه جراء حادث تصادم
مروري مروع على طريق ابوظبي
الساحلي مساء امس األول ،اسفر
ك ــذل ــك ع ــن إص ــاب ــة م ــواط ــن آخ ــر
بـجــروح خطيرة نقل على أثرها
إلى المستشفى لتلقي العالج.
وفـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،قـ ــال مــديــر
إدارة الـعــاقــات الـعــامــة واإلع ــام
بقوة اإلطفاء العام العقيد محمد
ال ـغــريــب إن غ ــرف ــة عـمـلـيــات قــوة
اإلطفاء العام تلقت بالغا بوقوع
حـ ـ ــادث تـ ـص ــادم ب ـي ــن مــركـبـتـيــن

عـلــى طــريــق ابــوظ ـبــي الـســاحـلــي
مقابل الصليبيخات ،وأن هناك
شخصين محشورين جــراء قوة
االصطدام.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـغ ــري ــب انـ ـ ــه عـقــب
ت ـل ـقــي الـ ـب ــاغ ت ــم ت ـح ــري ــك مــركــز
اطفاء الصليبيخات الى الموقع،
وفـ ـ ـ ــور وصـ ـ ـ ــول رجـ ـ ـ ــال االط ـ ـفـ ــاء
ع ـم ـلــوا ع ـلــى انـ ـق ــاذ الـشـخـصـيــن
المحشورين باستخدام معدات
القطع الهيدروليكي وتسليمهما
الـ ـ ــى ف ـن ـي ــي ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ ال ـط ـب ـي ــة،
ً
الف ـتــا إل ــى أن قــائــد الـمــركـبــة لفظ
أنفاسه األخيرة بعد وصوله إلى
المستشفى.

إصابة  3أشخاص في حريق
فندق بالمهبولة
●

محمد الشرهان

أصـيــب ثــاثــة أشـخــاص مساء
أم ـ ــس األول جـ ـ ــراء ح ــري ــق كـبـيــر
انــدلــع فــي أح ــد الـفـنــادق بمنطقة
المهبولة ،كما أسفر الحادث عن
خ ـســائــر م ــادي ــة جـسـيـمــة لحقت
بالموقع جراء انتشار الدخان في
أرجاء الفندق.
وف ـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،ق ـ ــال مــديــر
إدارة الـعــاقــات الـعــامــة واإلع ــام
بقوة اإلطفاء العام العقيد محمد
ال ـغ ــري ــب ،إن غــرفــة عـمـلـيــات قــوة
االط ـفــاء الـعــام تلقت بــاغــا مساء
امــس االول يفيد بــانــدالع حريق
في فندق بمنطقة المهبولة ،مشيرا
الى انه فور تلقي البالغ تم تحريك
مركزي اطفاء المنقف والفحيحيل
الى موقع البالغ.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـغ ــري ــب أن رجـ ــال
االطفاء فور وصولهم تبين لهم ان
الحريق اندلع في شقة تقع بالدور
الثاني بأحد الفنادق المقسم الى

شقق ،الفتا الــى ان رجــال االطفاء
ابلغوا من قبل موظف االدارة ان
هناك نزيلين قفزا من الدور الثاني
الى الدور االرضي هربا من النيران
وأصيبا بجروح متفرقة.
وذكر أن رجال االطفاء شرعوا
ف ــي إخـ ـ ــاء ال ـف ـن ــدق م ــن ال ـس ـكــان
ونـ ـجـ ـح ــوا فـ ــي إخ ـ ـمـ ــاد ال ـح ــري ــق
وحالوا دون انتشاره ووصوله الى
مواقع أخرى من الفندق ،الفتا الى
ان ضباط وحدة تحقيق الحوادث
انتقلوا الى موقع البالغ للتحقيق
في اسباب الحادث.
وع ــن االص ــاب ــات ال ـتــي نجمت
عـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــادث ،قـ ـ ــال الـ ـغ ــري ــب إن
فنيي ال ـط ــوارئ الطبية تعاملوا
مــع إصــابــة النزيلين اللذين قفزا
ه ــرب ــا م ــن ال ـح ــري ــق وتـ ــم نقلهما
ال ــى الـمـسـتـشـفــى لـتـلـقــي ال ـعــاج،
باالضافة الى عالج مصاب ثالث
ب ـم ــوق ــع الـ ـ ـح ـ ــادث ب ـع ــد ت ـعــرضــه
ل ـض ـيــق ت ـن ـفــس ن ـت ـي ـجــة ال ــدخ ــان
المنبعث من الحريق.
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«التمييز» :األحكام الجزائية بالبراءة النتفاء القصد
أو للتشكك ليست حجة لطالبي التعويض
ةديرجلا

•
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قصر العدل

• المحكمة أكدت أنه ال يكون لهذه األحكام حجية في الدعوى المدنية لعدم نفيها الواقعة
• «المستأجر يلتزم برد المأجور بحالته وإال ّ
عوض المؤجر عما لحقه من ضرر»
حسين العبدالله

أكدت محكمة التمييز المدنية
أن األحكام الجزائية الصادرة
بالبراءة النتفاء القصد الجنائي
أو التشكك ليست حجة أمام
طالبي التعويض.

مسؤولية اإلضرار
بالمأجور
ال تنتفي إال
بالسبب األجنبي
المثبت بالدليل

مسؤولية
المستأجر في
المحافظة على
المأجور ال تقتصر
على أعماله
الشخصية بل
تشمل تابعيه وأهل
بيته وأقاربه

فـ ــي ح ـك ــم ق ـض ــائ ــي بـ ـ ـ ــارز ،أكـ ــدت
محكمة التمييز ا لـمــد نـيــة ،برئاسة
و كـيــل المحكمة ا لـمـسـتـشــار مشعل
الـ ـج ــري ــوي ،أن األح ـ ـكـ ــام ال ـجــزائ ـيــة
الصادرة من القضاء الجزائي لمجرد
انتفاء القصد الجنائي أو التشكك في
الدليل ،لعدم اطمئنانها ،ال يعد قطعا
ب ـعــدم ارت ـك ــاب ال ـجــري ـمــة ،وال يـكــون
لألحكام ثمة حجية في هذا الشأن.
وق ــال ــت ال ـم ـح ـك ـمــة ،ف ــي حـيـثـيــات
حكمها ،إن مبنى الحكم الصادر ضد
الـمــدعــى عـلـيــه ب ـبــراء تــه مــن تهمتي
خيانة األمانة واإلتــاف تستخلص
م ـنــه ت ــواف ــر ال ـخ ـط ــأ ،رغـ ــم أن مبنى
الحكم الجزائي بالبراء ة هو انتفاء
القصد الجنائي لخلو األوراق مما
يدل على انصراف ورثة المتهم إلى
إضافة المال إلى ملكه ،وأن العالقة
متمما منهما عالقة مدنية ،وقصور
الدليل عند بلوغ امتناع المحكمة
بارتكاب واقعة اإلتالف مما ال يكون
للحكم الجزائي حجية في الدعوى،
وال يـ ـمـ ـن ــع الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة م ـ ــن ال ـح ـك ــم
بالتعويض ،فإنه يكون معيبا بما
يوجب تمييزه.
وحـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــث إنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ع ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع
االسـ ـ ـتـ ـ ـئـ ـ ـن ـ ــاف وال ـ ـ ـثـ ـ ــابـ ـ ــت ب ـت ـق ــري ــر
األدلـ ـ ــة ال ـج ـنــائ ـيــة ب ــوج ــود تـلـفـيــات
بــالـسـيــارتـيــن مـحــل ال ـتــداعــي بينها
الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر ،وأن ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــأنـ ــف قـ ــام
ب ــإص ــاحـ ـه ــا وف ـ ـقـ ــا لـ ـم ــا قـ ــدمـ ــه مــن
مستندات إثباتا لذلك ،ومن ثم فإن
المحكمة ترى ما أصاب المستأنف
من تعويضه من أضرار قد استقرت،
وع ـل ـي ــه ت ـق ــدي ــر م ـب ـلــغ  1500دي ـن ــار
كتعويض نـهــا ئــي يـلــزم المستأنف
ضدهما ،مما يتعين إلغاؤه وإلــزام
المستأنف ضدهما به.

خيانة األمانة
وتتحصل وقــائــع القضية فــي أن
ال ـطــاعــن نـفـســه وبـصـفـتــه أقـ ــام على
الـمـطـعــون ضــدهـمــا ال ــدع ــوى بطلب
الـحـكــم بــإلــزامـهـمــا متضامنين بــأن
يؤديا له مبلغا قدره  5001د.ك على
سبيل التعويض المؤقت ،وقال بيانا
لذلك إ نــه بموجب اتفاقيتي تأجير
مركبات استأجرت الشركة المطعون
ضدها األولى منه عن كل عقد سيارة
مقابل إيجار شهري قدره  450دينارا
خ ــال ال ـمــدة األص ـل ـيــة ،ومـبـلــغ 390
دينارا خالل المدة المجددة ،إال أنها
امتنعت رغــم انتهاء المدة األصلية
عن رد السيارتين  -فتقدم بشكوى
جزائية ،وفيها أقــر المطعون ضده
الـ ـث ــان ــي ب ـم ـس ــؤول ـي ـت ــه عـ ــن تـسـلـيــم
الـ ـسـ ـي ــارتـ ـي ــن ،وس ـل ـم ـه ـم ــا بــال ـف ـعــل
للمخفر ،وتمت معاينتهما بمعرفة
ضابط المخفر ،الذي أثبت التلفيات
الـ ـم ــوج ــودة ب ـه ـمــا ،وإذ ت ــم تــوجـيــه
تهمة خيانة األمــانــة إلــى المطعون
ضده الثاني ،وقيدت القضية جنح،
وأحيلت للمحاكمة ،قضت المحكمة
حـضــوريــا بـبــراء تــه مما نسب إليه،
وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى
المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى
الجزائية ،وتأيد ذلك الحكم بالقضاء
الصادر باالستئناف جنح مستأنف.
وق ــال ال ـطــاعــن أم ــام الـمـحـكـمــة إن
امتناع المطعون ضدهما عن تسليم
السيارتين بعد انتهاء عقد اإليجار،
وإحـ ــداث تلفيات بهما يـعــد إخــاال
منهما ب ـشــروط عـقــد اإلي ـج ــار ،مما
يشكل خطأ في حقهما ألحق أضرارا
مادية تمثلت في حرمانه من االنتفاع
بالسيارتين و عــدم تسليمهما إليه
إال ب ـعــد إق ــام ــة ال ــدع ــوى ال ـجــزائ ـيــة،
فضال عن إنقاص قيمتهما السوقية
لما لحق بهما من تلفيات ،وقضت
محكمة أول درج ــة بــرفــض الــدعــوى
بـحـكــم اسـتــأنـفــه ال ـطــاعــن عــن نفسه
وب ـص ـف ـت ــه ب ــاالسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ،وق ـضــت
بـتــأيـيــد الـحـكــم الـمـسـتــأنــف ،وطـعــن
الطاعن عن نفسه وبصفته بالطعن
بالتمييز ،وأود ع ــت النيابة مذكرة
أب ـ ــدت ف ـي ـهــا الـ ـ ــرأي بـتـمـيـيــز الـحـكــم
المطعون فيه.

مشعل الجريوي

وقــالــت المحكمة إن الـطـعــن أقيم
عـلــى ثــاثــة أس ـبــاب تنعي بالسبب
األول مـنـهــا عـلــى الـحـكــم الـمـطـعــون
فيه القصور في التسبيب والفساد
فـ ــي االسـ ـ ـت ـ ــدالل وم ـخ ــال ـف ــة ال ـثــابــت
باألوراق ،إذ قضى برفض االستئناف
اسـتـنــادا إلــى أن اتفاقيتي التأجير
لمدة  24شهرا ،وأن الطاعن يطالب
بالتعويض عــن حـيــازة السيارتين
م ـ ــوض ـ ــوعـ ـ ـه ـ ــا خ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ــدة الحـ ـق ــة
ل ـت ـج ــدي ــده ـم ــا ،ولـ ـ ــم يـ ـق ــدم مـ ــا ي ــدل
على تجديدهما وفــق ذات الشروط
األصـ ـلـ ـي ــة ،رغ ـ ــم أن ـ ــه تـ ــم الـ ـن ــص فــي
االت ـف ــاق ـي ـت ـي ــن ع ـل ــى أن تـ ـج ــدد م ــدة
اإليجار لمدة أخرى ما لم يخطر أحد
الطرفين بعدم رغبته في التجديد،
في حين أنــه قــدم حافظة مستندات
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ طـ ــويـ ــت عـ ـل ــى مـ ــراسـ ــات
م ـت ـبــادلــة ب ـيــن ال ـطــرف ـيــن ب ـيــن فيها
تجديد مدة اإليجار تلقائيا ،ومنها
ال ـك ـت ــاب الـ ـص ــادر إل ـي ــه م ــن ال ـشــركــة
المطعون ضدها األولى برغبتها في
إنهاء التعاقد ،واقامة األخيرة أمرا
على عريضة تظلمات بطلب فسخ
االتفاقيتين يعد تجديدا بهما بما
يزيد على خمسة أشهر ،وإذ خالف
الـحـكــم الـثــابــت بــالـمـسـتـنــدات يكون
معيبا بما يستوجب تمييزه.

جريمة التبديد
وأضافت المحكمة أن الطاعن عن
نفسه وبصفته ينعى عـلــى الحكم
المطعون فيه الخطأ فــي التطبيق
والفساد فــي االس ـتــدالل ،وفــي بيان
ذلك يقول إن المطعون ضدها األولى
أتلفت السيارتين على النحو الثابت
بـتـقــريــر األدل ــة الـجـنــائـيــة ،وحرمته
مـ ــن االنـ ـتـ ـف ــاع ب ـه ـمــا خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
م ــن ان ـت ـه ــاء ال ـع ـقــديــن ح ـتــى تــاريــخ
تسليمهما إليه ،ومن ثم فإن أساس
الدعوى هو المسؤولية التقصيرية،
ولـيـســت الـعـقــديــة ،وإذ أورد الحكم
ال ـم ـط ـعــون ف ــي أس ـبــابــه أن ــه يـطــالــب
بــالـتـعــويــض ع ــن ح ـي ــازة الـمـطـعــون
ضــده للسيارتين خــال مــدة الحقة
لتجديد العقدين ،وأنه أقام قضاء ه
ب ــرف ــض الـ ــدعـ ــوى اسـ ـتـ ـن ــادا إلـ ــى أن
ال ـح ـك ــم الـ ـج ــزائ ــي ال ـ ـصـ ــادر ب ـب ــراء ة
المتهم المطعون ضده الثاني رغم
ـف ارتـ ـك ــاب الـفـعــل
أن ال ـح ـكــم ل ــم ي ـن ـ ِ
المادي للجريمة ،وإنما تأسس على
ان ـت ـفــاء الـقـصــد الـجـنــائــي بالنسبة
لجريمة التبديد وعدم ثبوت قيامه
بـ ــاإلتـ ــاف عـ ـم ــدا ،ب ـم ــا ال ي ـك ــون قــد
ات ـصــل فــي األسـ ــاس الـمـشـتــرك بين
الدعويين المدنية وا لـجــزا ئـيــة بما
يعيبه ويستوجب تمييزه.
و ب ـي ـنــت أن هـ ـ ـ ـ ــذا ا لـنـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ــي
مـ ـحـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،ذل ـ ـ ـ ــك أن ال ـ ـم ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر ف ــي
قـضـ ـ ـ ــاء ه ـ ــذه الـمـحـكـمــة أن محكمة
الـ ـم ــوض ــوع ال ت ـت ـق ـيــد فـ ــي ت ـحــديــد
طبيعة المسؤولية بما استند إليه
ال ـم ـضــرور ف ــي طـلــب الـتـعــويــض أو
النص القانوني ا لــذي اعتمد عليه
ذل ـ ــك ،ب ــل يـتـعـيــن عـلـيـهــا م ــن تـلـقــاء
نفسها أن تحدد األساس القانوني
الصحيح للمسؤولية ،وأن تتقصى
ال ـح ـك ــم ال ـق ــان ــون ــي ال ـم ـن ـط ـبــق عـلــى
العالقة بين طرفي دعوى التعويض،
وأن تنزله على الواقعة المطروحة
عليها دون أن يعد ذلك منها تغييرا
ل ـس ـب ــب ال ـ ــدع ـ ــوى أو م ــوض ــوع ـه ــا،

باعتبار أن كــل مــا تــو لــد للمضرور
مــن حــق فــي التعويض عما أصابه
مــن ضــرر قبل مــن أحــدثــه أو تسبب
ف ـيــه ه ــو ال ـس ـبــب ال ـم ـبــاشــر لــدعــوى
التعويض مهما اختلفت أسانيده،
وأن النص في المادتين  595و596
مــن الـقــانــون الـمــدنــي أن المستأجر
ي ـل ـتــزم بـ ــرد ال ـم ــأج ــور ع ـنــد ان ـت ـهــاء
اإليجار بالحالة التي تسلمه عليها،
وإال ا لـتــزم بتعويض ا لـمــؤ جــر َّ
عما
يلحقه من ضرر نتيجة عدم تسليم
المأجور إليه ،وال ترتفع مسؤولية
ا ل ـم ـس ـت ــأ ج ــر إال إذا أ ثـ ـب ــت ا ل ـس ـبــب
األجنبي ،وأن هالك المأجور أو تلفه
لــم يـكــن نتيجة تقصير مــن جانبه
والـ ـت ــزم ال ـم ـس ـتــأجــر بـ ــرد ال ـمــأجــور
متفرع عن التزامه بالمحافظة عليه
واس ـت ـع ـمــالــه االس ـت ـع ـمــال ال ـمــألــوف
الـمـنـصــوص عـلـيــه فــي ال ـم ــادة 592
م ــدن ــي ف ـه ــو مـ ـس ــؤول ع ـم ــا يـصـيــب
ال ـمــأجــور مــن تـلــف أو ه ــاك ناشئ
عن استعماله استعماال غير مألوف،
وأن م ـس ــؤول ـي ـت ــه ه ـ ــذه م ـســؤول ـيــة
مفترضة.

رعاية المأجور
وأردف ــت المحكمة :ويترتب على
ذلـ ـ ــك أن م ـ ـجـ ــرد وج ـ ـ ــود الـ ـتـ ـل ــف أو
الهالك في المأجور يضم قرينة على
وقوعه بخطأ المستأجر ،ويتحمل
المسؤولية عنه ما لم يثبت انتفاء
خـطـئــه ع ــن الـتـلــف أو ال ـه ــاك ،وأن ــه
بذل في رعاية المأجور وفي حفظه
عناية الــرجــل المعتاد ،وذل ــك مــا لم
ي ـت ـفــق ع ـل ــى ت ـش ــدي ــد م ـســؤول ـي ـتــه -
ومسؤولية المستأجر في المحافظة
على المأجور ال تقتصر على أعماله
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،بـ ــل ت ـم ـتــد أيـ ـض ــا إل ــى
أعمال تابعيه من أهل بيته وأقاربه
الذين يسكنون معه أو يستضيفهم،

وكــذلــك خــدمــه وعـمــالــه والمستأجر
مـ ــن الـ ـب ــاط ــن والـ ـمـ ـتـ ـن ــازل إلـ ـي ــه عــن
اإليجار وكل شخص تكون له صلة
بالمستأجر هــي التي مكنت لــه من
اإلضـ ـ ــرار ب ــال ـم ــأج ــور ،ومـســؤولـيـتــه
ع ــن ات ـب ــاع ــه ال تـنـتـفــي إال بــالـسـبــب
األجنبي ،فال يكفي لرفعها أن يثبت
أنه قد بذل العناية الواجبة في رقابة
هــؤالء االتـبــاع ،فالتزامه هنا التزام
بتحقيق غاية ال التزام ببذل عناية،
وهو التزام بضمان يكون المستأجر
ب ـمــوج ـبــه م ـس ــؤوال ب ـم ـجــرد تحققه
سبب الضمان ،وأن الحكم الجزائي
الصادر بالبراءة مجرد انتفاء القصد
الجنائي ،أو مجرد تشكك المحكمة
في الدليل لعدم اطمئنانها ،فال يعد
ً
قطعا بعد ارتكاب الجريمة ،وال يكون
للحكم ثمة حجية في هذا الشأن.
ولفتت الى انه لما كان ذلك ،وكان
الثابت من عقدي إيجار السيارتين
مــو ضــوع اتفاقية التأجير المبرمة
ب ـي ــن ال ـط ــاع ــن والـ ـش ــرك ــة ال ـم ـط ـعــون
ض ــده ــا األولـ ـ ــى أن ـه ـمــا تـضـمـنــا في
ال ـب ـنــد ( 4و) م ــن ك ــل مـنـهـمــا الـنــص
على أنه في حالة وقوع حادث يجب
ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــأجــر إخـ ـط ــار ال ـمــؤجــر
خ ـ ـط ـ ـيـ ــا ع ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــادث ،م ــوضـ ـح ــا
تـفــاصـيــل الـ ـح ــادث وم ــوق ــع حــدوثــه
ووق ـت ــه ،كـمــا تضمنا فــي الـبـنــد ()5
ال ـ ـنـ ــص عـ ـل ــى أنـ ـ ــه يـ ـق ــر ال ـم ـس ـتــأجــر
بأنه قد فحص عقد التأمين واطلع
ع ـلــى أح ـك ــام ــه وشـ ــروطـ ــه ،ويـتـعـ َّـيــن
على المستأجر ووكالئه وموظفيه
االلتزام بشروط وأحكام البوليصة
المذكورة ،متضمنا التبليغ الفوري
عـ ــن ج ـم ـي ــع ال ـ ـسـ ــرقـ ــات والـ ـ ـح ـ ــوادث
لـلـمــؤجــر مـصـحــوبــة بـتـقــريــر حــادث
من الشرطة والقيام بجميع األمــور
الالزمة أو المناسبة لحماية وحفظ
حــق ال ـمــؤجــر كـمــؤمــن عـلـيــه مسمى
فــي بوليصة الـتــأمـيــن ،ومــن ثــم فإن

ً
هذا االتفاق يتضمن تشديدا اللتزام
المستأجر (الشركة المطعون ضدها
األولى) في المحافظة على السيارات
الـمــؤجــرة ،وتـقــرر بمسؤوليتها عن
أي ح ــادث تنتج عنه تلفيات بهما
ف ــي ح ــال ــة عـ ــدم إخ ـط ــاره ــا ال ـمــؤجــر
ً
كتابيا فور وقوعه ،إذ كان الثابت من
األوراق أن الطاعن لم يسلم المؤجر
(الـسـيــارتـيــن) مــوضــوع اإلي ـج ــار إال
بـعــد انـتـهــاء م ــدة اإلي ـجــار الـمـحــددة
بحوالي أربعة أشهر ،وقــد ثبت من
معاينتهما بمعرفة األدلة الجنائية
وقوع حادث نتجت عنه تلفيات بهما
دون أن تخطره بوقوعه على النحو
المتفق عليه ،ال سيما أنها لم تدع
أن ذل ــك ك ــان نـتـيـجــة سـبــب أجـنـبــي،
ولم يكن نتيجة تقصير من جانبها،
كما تنعقد عن تلك التلفيات بموجب
االتفاق سالف البيان.

حجية
وت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــت :وإذ خ ـ ــال ـ ــف ال ـح ـك ــم
ال ـم ـط ـعــون ف ـيــه ه ــذا ال ـن ـظــر وقـضــى
ب ــرف ــض الـ ــدعـ ــوى م ـل ـتــزمــا بـحـجـيــة
الحكم الجزائي المؤيد استئنافيا
والقاضي ببراء ة المتهم (المطعون
ضـ ــده ال ـث ــان ــي) م ــن تـهـمـتــي خـيــانــة
األمــانــة واإلتـ ــاف ،مستخلصا منه
عـ ــدم ث ـب ــوت ال ـخ ـطــأ ،رغـ ــم أن مبنى
الحكم بــال ـبــراء ة هــو انـتـفــاء القصد
الجنائي لخلو األوراق مما يدل على
ان ـصــراف ورث ــة المتهم إل ــى إضــافــة
المال إلــى ملكهم ،وبارتكاب واقعة
اإلتالف بما ال يكون للحكم الجزائي
حجية في الدعوى المدنية الراهنة
وه ــي حـجـيــة ق ــاص ــرة ع ـلــى المتهم
الـثــانــي مــن دون الـشــركــة المطعون
ضدها األولى ،وال يمنع المحكمة من
ً
الحكم بالتعويض ،فإنه يكون معيبا
بما يوجب تمييزه.

من قصر العدل

مطالبة
المستشاران عبدالناصر الخريبط وطالل
الـ ـه ــدل ــق فـ ــي م ـح ـك ـمــة االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ،الـ ـل ــذان
واف ـت ـه ـمــا ال ـم ـنـ ّـيــة ق ـبــل ن ـحــو أش ـه ــر ،ل ــم يتم
منح أسرهما أي رواتب أو مستحقات أسوة
بالقضاة والمستشارين المتوفين ،والذين
حصلوا على مــوافـقــات مــن مجلس ال ــوزراء،
بناء على طلب مجلس القضاء بــذ لــك ،وهو
رواتب
األمر الذي يثير ضرورة منح أسرهم
ّ
ومستحقات أسوة بمن حصلوا عليها ،ومنا
الى رئيس مجلس القضاء المستشار أحمد
العجيل ،ووزير العدل عبدالله الرومي للنظر
في األمر.
أحمد العجيل

أمنية
أ ن ت ـ ـ ـ ــو ق ـ ـ ـ ــف إ د ا ر ة
الـتـنـفـيــذ بـ ـ ــوزارة ال ـعــدل
مطالبة را غـبــي التنفيذ
ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــراج شـ ـ ـه ـ ــادة
اآلي ـ ـبـ ــان ل ـن ـســخ م ـل ـفــات
ا ل ـت ـن ـف ـي ــذ ،إذ إن ه ـنــاك
ملفات ليست بها مبالغ
م ــالـ ـي ــة حـ ـت ــى ي ـط ــال ـب ــوا
بشهادة اآليبان.

سؤال
لماذا ال تقوم إدارة الخدمات بــوزارة العدل بمنع المدخنين
في مجمع المحاكم بالرقعي ،خصوصا في األدوار التي تقع في
قاعات الجلسات؟

استفهام
أق ـس ــام اإلعـ ــان ف ــي الـمـحـكـمــة الـكـلـيــة مـطــالـبــة بــإت ـمــام اإلع ــان
اإللكتروني للشركات وليس األفراد ،وهو األمر الذي ألزم به التعديل
ّ
األخـيــر على قــانــون الـمــرافـعــات ،فضال عــن ض ــرورة حــث مندوبي
اإلعالنات لالنتقال على إتمام صحف اإلعالنات المعطلة ،والتي
تتسبب في وقف القضايا أو صدور أحكام ،باعتبارها كأن لم تكن.

غير معقول
مـ ــن غ ـي ــر ال ـم ـع ـق ــول أن ال ـق ـضــايــا
ال ـ ــواردة ال ــى قـســم االدع ـ ــاء ال ـعــام في
أك ـت ــوب ــر م ــن الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي سـيـتــم
النظر فيها حاليا ،بسبب عدم وجود
محققين أو مــدعـيــن بـقـســم االدعـ ــاء،
وهو األمر الذي يستدعي من اإلدارة
ال ـم ـســؤولــة ال ـن ـظــر ن ـحــو زي ـ ــادة عــدد
ال ـمــدع ـيــن أو الـمـحـقـقـيــن ل ـبـ ّـت مـئــات
الملفات المعطلة وحسم أمــرهــا ،إما
بـحـفـظـهــا أو إحــال ـت ـهــا الـ ــى ال ـق ـضــاء
ودون تعطيلها بسبب أعــذار إداريــة
يمكن تداركها.

مرافعة

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

تنظيم رخص
مكاتب المحاماة!
اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــراف عـ ـل ــى م ـه ـنــة
المحاماة وتنظيم شؤون
مـنـتـسـبـيـهــا أمـ ــر أخـضـعــه
قــانــون إن ـشــاء المهنة إلــى
جمعية المحامين وحدها،
وأك ـ ـ ـ ــدت ع ـل ـي ــه ال ـم ـح ـك ـمــة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة فـ ــي ال ـع ــدي ــد
م ــن أح ـك ــام ـه ــا ،والزمـ ـ ــه أن
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة وحـ ـ ــدهـ ـ ــا هــي
ال ـم ـه ـي ـم ـن ــة عـ ـل ــى ش ـ ــؤون
ال ـم ـه ـنــة وأع ـض ــائ ـه ــا ،ومــا
يستطيل إلى إنشاء مكاتب
المحاماة منذ منح الرخص
إلى أمر سحبها وإغالقها.
وت ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـكـ ـ ــاتـ ـ ــب
الـ ـمـ ـح ــام ــاة ك ـت ـن ـظ ـيــم أم ــر
قـ ـ ـب ـ ــول الـ ـمـ ـنـ ـضـ ـمـ ـي ــن إلـ ــى
المهنة يقتضي من جمعية
الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــامـ ـ ـي ـ ــن ول ـ ـجـ ــان ـ ـهـ ــا
تنظيمها ،من حيث وضع
ال ـض ــوابــط ال ـم ـقــررة لمنح
الـ ـ ــرخـ ـ ــص ،وقـ ـ ـ ـ ــدرة ط ــال ــب
الـتــرخـيــص عـلــى مـمــارســة
العمل وفق متطلبات فنية
ً
وإداريــة ُمعدة لذلك سلفا،
ع ــاوة على حــق الجمعية
فـ ــي االطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى تـحـقــق
تـلــك ال ـضــوابــط وال ـش ــروط
وتـ ـ ــوافـ ـ ــرهـ ـ ــا طـ ــال ـ ـمـ ــا كـ ــان
ً
الترخيص الممنوح قائما.
ومـ ـ ـ ــا ي ـ ـش ـ ـهـ ــده ال ـ ــواق ـ ــع
الـعـمـلــي ال ـي ــوم ه ــو إط ــاق
الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة ألمـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـن ــح
تراخيص مكاتب المحاماة،
دون أن تـكــون هـنــاك أدنــى
ضــوا بــط ومتطلبات فنية
وإداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ــن ش ــأنـ ـه ــا أن
ت ـس ــاه ــم فـ ــي ق ـ ـ ــدرة طــالــب
الترخيص على فتح مكتب
للمحاماة ،وهو األمر الذي
دفــع الـعـشــرات إلــى تأجير
رخ ــص الـمـحــامــاة آلخــريــن
وفق عقود تضمين شأنها
ش ـ ـ ـ ــأن رخ ـ ـ ـ ــص الـ ـمـ ـط ــاع ــم
والخياطة والحالقة!
ك ـ ـمـ ــا أن عـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـق ـ ــدرة
الفنية واإلدارية لدى بعض
ال ـح ــاص ـل ـي ــن ع ـل ــى رخ ــص
مـكــاتــب الـمـحــامــاة دفعهم
إلى التعاقد مع العديد من
المتقاضين بأجور بسيطة
دون تحقيق الـتــزام عملي
وفني معهم تجاه القضايا،
وه ــو م ــا جـعـلـهــم يــركــزون
على بعض القضايا ،وترك
باقي القضايا للمحامين
«ال ـم ـنــاب ـيــن» ال ـمــوجــوديــن
ً
يوميا في المحاكم لمتابعة
قضاياهم.
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــذي
ي ـ ـس ـ ـتـ ــدعـ ــي مـ ـ ـع ـ ــه تـ ـح ــرك
الـجـمـعـيــة ،مــن أج ــل وضــع
الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن ال ـض ـم ــان ــات
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــن شـ ـ ــأن ـ ـ ـهـ ـ ــا أن
تـسـهــم ف ــي ض ـبــط الـمـهـنــة
ً
ومـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـسـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا ،ف ـ ـضـ ــا
ع ـ ــن ضـ ـب ــط أداء م ـك ــا ت ــب
الـمـحــامــاة ،وإث ـب ــات جدية
حصولها على الرخص من
واقع توافر الحد األدنى من
المتطلبات ،إذ إن المحاماة
م ـه ـنــة رئ ـي ـس ـي ــة ،ول ـي ـســت
ث ــان ــوي ــة ،وي ـق ـت ـض ــي عـلــى
صاحب الترخيص التفرغ
لها ولمهامها.
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ي ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ـ َّـيـ ـ ــن عـ ـل ــى
الجمعية النظر في إمكانية
تصنيف مكاتب المحاماة
إلــى فئات ترتبط بمنحها
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن اإلشـ ـ ـغ ـ ــاالت
وال ـتــراخ ـيــص ،كــالـمــوافـقــة
على منح هويات وشهادات
وتسجيل وقيد المحامين
والباحثين والمستشارين
الـقــانــونـيـيــن عـلــى المكتب
ً
ب ـ ــأع ـ ــداد م ـ ـح ـ ــددة ،ف ـض ــا
ع ــن ع ــدم تـجــديــد الــرخــص
لـتـلــك الـمـكــاتــب مــا لــم يكن
هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك كـ ـ ـش ـ ــف مـ ـ ـ ــن ِق ـ ـبـ ــل
ف ــري ــق ل ـل ـج ـم ـع ـيــة ،لـلـتــأكــد
مــن تسيير العمل فــي تلك
المكاتب.
إن و ضـ ـ ـ ـ ـ ــع ا ل ـ ـ ـقـ ـ ــوا عـ ـ ــد
وال ـ ـض ـ ـمـ ــانـ ــات ل ـل ـح ـصــول
ع ـلــى رخـ ــص ف ـتــح مـكــاتــب
الـ ـمـ ـح ــام ــاة لـ ـي ــس ب ــاألم ــر
الـ ـصـ ـع ــب ،ب ــل ه ــو تـنـظـيــم
مفترض ومكمل للشروط
الواردة بقانون إنشاء مهنة
المحاماة ،وعليه فال يمكن
التعذر بغياب النصوص
الـصــريـحــة ال ـم ـقــررة لــذلــك،
ألن ـ ــه ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ال
توجد النصوص المانعة
لذلك التنظيم المبرر لفكرة
هـ ـيـ ـمـ ـن ــة الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ع ـلــى
شؤون أعضائها وعلى أمر
المهنة على حد سواء.
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نقابة المتقاعدين
قيس األسطى
مطلوب أن يشارك المتقاعدون في الرقابة على أموالهم
من خالل انتخاب بعضهم في مجلس إدارة «التأمينات»
وأن يعدل القانون بحيث يتضمن قرار االستثمار إشراف
المجلس المنتخب عليه ،ألن من الواضح أن إدارات
المؤسسة المتعاقبة فشلت في الحفاظ على أموال
المتقاعدين.
ً
عمال بالمادة  ١١من الدستور والتي تنص على أن
"تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة
أو المرض أو العجز عن العمل ،كما توفر لهم خدمات
التأمين اال جـتـمــا عــي وا لـمـعــو نــة االجتماعية وا لــر عــا يــة
الصحية" ،أصدر المغفور له -بإذن الله -الشيخ صباح
السالم األ مــر األ مـيــري بإنشاء التأمينات االجتماعية
في عام  ،١٩٧٦وفي األول من مارس  ١٩٨١عدل القانون
ليشمل العاملين في القطاع الخاص.
ً
البدايات كانت جميلة خصوصا أن ثلة جميلة من
ش ـبــاب ال ـكــويــت فــي ذاك الــوقــت تـسـلـمــت زم ــام األم ــور،
أب ــرزه ــم ح ـمــد ال ـج ــوع ــان ،وأح ـم ــد الـ ـه ــارون ،وم ـشــاري
ً
العصيمي ،رحمهم الله جميعا وغيرهم أكيد ،لكن مع
مرور الزمن واستفحال تعيين هذا ولدنا ،تبدلت الحال
وتطورت األمور مع األسف إلى األسوأ.
لـنــدع ا لـســرد ا لـتــار يـخــي ،و لـنــذ كــر بالعقد األخـيــر من
ال ــزم ــن ،الـ ــذي بـ ــرزت ف ـيــه ال ـف ـضــائــح ،ف ـقــد دان الـقـضــاء
الـكــويـتــي الـمــديــر ال ـعــام األس ـبــق الـسـيــد فـهــد الــرجـعــان
بـســرقــات واخـتــاســات تـقــدر بـمـئــات مــايـيــن الــدنــانـيــر،
لكنه بحجة السفر إ لــى العمرة تمكن مــن ا لـخــروج من
الكويت ليصل بــه المطاف إ لــى العاصمة البريطانية
لندن ليعيش كالملوك بأموال المتقاعدين وسط عدم
جدية من الحكومات السابقة والحالية في استرجاعه،
أل سـبــاب ال يعلمها إال ا لـلــه ،و مــن ثــم بعض الراسخين
في العلم.
لــم يـقــف األم ــر عـنــد ه ــذا الـحــد بــل إن األي ــام األخـيــرة
ً
ش ـهــدت أح ــداث ــا تــراج ـيــديــة ف ــي م ـلــف ال ـتــأم ـي ـنــات ،فها
هي محكمة بريطانية ترفض إعادة  ٥٠٠مليون دوالر
فــي قضية الرجعان أل سـبــاب إ جــرا ئـيــة ،و هــا هــو د يــوان
المحاسبة يكشف أن بنك "فرانسبنك" بلبنان يرفض
إر ج ــاع ود يـعـتـيــن بقيمة  ٣٤٧مـلـيــون دوالر ،والمتابع
ً
ل ـل ـشــأن الـلـبـنــانــي يـعـلــم ج ـي ــدا أن ــه وم ـنــذ مـقـتــل رئـيــس
ا ل ــوزراء األسبق رفيق الحريري في عــام  ٢٠٠٥ولبنان
يعاني أزمات سياسية وأمنية خانقة ،وأن قيام مؤسسة
ال ـتــأم ـي ـنــات بــاالس ـت ـث ـمــار ه ـن ــاك يـعـتـبــر م ـخــاطــرة غـيــر
مدورسة بأموال المتقاعدين.
أتصور المطلوب اآلن أن يشارك المتقاعدون أنفسهم
فــي الــرقــابــة عـلــى أمــوالـهــم مــن خ ــال انـتـخــاب بعضهم
في مجلس إدارة التأمينات وأن يعدل القانون بحيث
يـتـضـمــن قـ ــرار االس ـت ـث ـم ــار أن ي ـش ــرف ع ـل ـيــه الـمـجـلــس
ا ل ـم ـن ـت ـخ ــب ،ألن م ــن ا لـ ــوا ضـ ــح أن إدارات ا ل ـتــأ م ـي ـنــات
المتعاقبة فشلت في الحفاظ على أ مــوال المتقاعدين،
و يـبـقــى أن ت ـشــدد هــا ال يـظـهــر إال فــي حــا لــة أي مـقـتــرح
ي ـش ـمــل إعـ ـط ــاء م ـن ـحــة "كـ ـ ــاش" ل ـل ـم ـت ـقــاعــديــن ال ـب ـس ـطــاء
والكلمة السحرية التي تعقب أي اقتراح من هذا النوع
هي "العجز االكتواري".
إذا أردتم الشفافية فليشارك ممثلون عن المتقاعدين
ف ــي إدارة ا ل ـتــأ م ـي ـنــات ،غ ـيــر ذاك سـنـسـتـمــر نـسـمــع عن
ً
س ــرق ــات م ــن جـ ـه ــة ،ون ـس ـم ــع أيـ ـض ــا م ـص ـط ـلــح ال ـع ـجــز
االكتواري من جهة أخرى ،وكل عجز وأنتم بخير.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

جوالس علم وأنيرودا غوسال*

أمير العفو والعهد الجديد

بنغالدش ّ
تتحمل كلفة التغير المناخي

أ .د .فيصل الشريفي

مع كل موجة مد وجزر ،يشاهد عبد الستار البحر وهو يستنزف
ً
ً
"بونوتوال" في جنوب غرب
جزء ا جديدا من حياته ،كانت بلدته َ
بنغالدش تشمل في السابق أكثر من ألفي نسمة ،كان معظمهم
ً
من المزارعين على غرار عبدالستار البالغ من العمر  58عاما .ثم
أدى ارتفاع منسوب مياه البحر إلى ّ
تسمم التربة بالمياه المالحة،
ّ
السدود الطينية التي تحمي البلدة
ودمر إعصاران في آخر سنتين
َ
ً
من أمواج المد والجزر ،واليوم لم يبق في البلدة إال  480شخصا
ّ
مشردين قبالة البحر.
وقد أصبح الباقون
بــدأت آثــار االحتباس الـحــراري ،ال سيما األعاصير المتزايدة
والفيضانات الساحلية التي تجلب المياه المالحة إلى البرّ ،
تدمر
بنغالدش ومعيشة ماليين الناس ،يقول محمد شمسدوها ،الرئيس
التنفيذي في "مركز تنمية البحوث التشاركية"" :هذا الوضع مقلق
ً
جــدا بالنسبة إلى بلد مثل بنغالدش ،وتكشف التقديرات أن 30
مليون شخص قد ينزحون من المناطق الساحلية".
ً
تزامنا مع اجتماع قادة العالم في غالسكو ،اسكتلندا ،لحضور
مــؤت ـمــر م ـنــاخــي م ــن تـنـظـيــم األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ،تـضـغــط دول مثل
بنغالدش لنيل دعم مالي إضافي يسمح لها بالتكيف مع مشكلة
االحتباس الحراري.
ُ َّ
لم تنفذ بنود صفقة قائمة منذ عشر سنوات وتفرض على الدول
ً
الغنية أن تمنح الدول الفقيرة  100مليار دوالر سنويا لالنتقال
إلى الطاقة النظيفة والتأقلم مع التغير المناخي ،وحتى المبالغ
المالية المتاحة (نحو  80مليار دوالر في عام  )2019تتوزع بطريقة
ُ
حدث أي فرق على أرض الواقع.
عشوائية لدرجة أال ت ِ
فــي بلدة "غــابــورا" الــواقـعــة فــي دلتا نهر البنغال ،تجد نجمة
َ
ً
خاتون ( 43عاما) صعوبة في إعالة ابنتيها ،فهي تصرف نصف
مدخولها اليومي المحدود (أقل من  $3من خياطة القماش وبيعه)
على األدوية لمعالجة األمراض الجلدية التي يعانيها جميع سكان
البلدة ،كما تقول ،بسبب ارتفاع مستوى البحر وتلوث األراضي
والمياه.
وفق مؤشر أداء التغير المناخي الذي تطرحه منظمة "جيرمان
ووت ــش" غير الربحية ،اقتصر عــدد الـبـلــدان المتضررة أكثر من
بنغالدش بسبب التغير المناخي على ستة دول في العالم بين
العامين  2000و ،2019فخالل تلك السنوات ،خسرت بنغالدش
 %0.41من ناتجها المحلي اإلجمالي نتيجة التغير المناخي،
وأدى إعصار واحد في عام  2019إلى ّ
تكبدها خسائر بقيمة 8.1
مليارات دوالر.

د .فاطمة لمحرحر*

إن استمرار انتشار فيروس كورونا وغياب
لـقــاح مـضــاد ،خلف تــداعـيــات كثيرة وسبب
أزمــة صحية عالمية تلتها أزمــة اقتصادية
شاملة؛ وهو ما جعل هاتين األزمتين تشكالن
خطرا على حقوق اإلنسان ،فقد نتج عن األزمة
تهديد للحق في الحياة والحق في الصحة
والحق في التنقل وتقييد الحرية ،ثم فقدان
الحق في العمل والحق في الملكية والعديد
مــن حقوق اإلنـســان األساسية األخ ــرى؛ مما
أص ـب ـحــت م ـعــه ال ـ ــدول م ـلــزمــة ب ــدع ــم حـقــوق
اإلن ـســان فــي األراض ــي الخاضعة لواليتها،
كما تتحمل الشركات مسؤولية احترام هذه
الحقوق داخــل مؤسساتها وط ــوال سالسل
القيمة االقتصادية الخاضعة لها.
وف ــي ظ ــل حــالــة االرتـ ـب ــاك وال ــذه ــول الـتــي
يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا ،اتخذت
الـ ــدول وال ـح ـكــومــات ال ـعــديــد مــن اإلج ـ ــراءات
وال ـتــداب ـيــر لـمـكــافـحــة ال ـف ـيــروس وال ـح ــد من
انـتـشــاره ،بالنظر لــأخـطــار غير المسبوقة
ل ـك ــوف ـي ــد 19ع ـل ــى حـ ـي ــاة ورف ــاهـ ـي ــة ال ــرج ــال
والنساء واألطـفــال فــي جميع أنـحــاء العالم،
وكذلك على أداء االقتصاد العالمي واألعمال
التجارية؛ وقــد تنوعت هــذه اإلج ــراء ات بين
إعالن حالة الطوارئ والتعبئة العامة وحظر
التجوال الجزئي والكلي.
وأمام هذا الواقع المستجد ،برزت إشكالية
حماية حقوق اإلنـســان كما هــي مكرسة في
المواثيق الوطنية والدولية ،حيث إن معظم
ا ل ــدول التي طالتها الجائحة تبنت تقريبا
تدابير وإجــراءات متشابهة تمحورت جلها
حول إعــان حالة الطوارئ وحظر التجوال،
مما أثر بشكل مباشر على حقوق اإلنسان.
ومن جهة أخرى ،فتفشي الفيروس بسرعة
شــديــدة ول ــم تـكــن الـعــديــد مــن ال ــدول جــاهــزة
للتعامل معه بما فيها الــدول المتقدمة كما
أن تكلفة احتواء هذا الفيروس بدت باهظة،
وهو ما يشير إلى أن أية قرارات سياسية أو
اقتصادية أو اجتماعية تتخذها الحكومات
للتعامل مــع األزمــة مــن شأنها التأثير على
قدرة مئات اآلالف من الناس في تخطي هذه
الفترة ،مما قــد يــؤدي إلــى تضاعف انتشار
الالمساواة في أنحاء العالم في عدة مجاالت
مثل الــرعــايــة الصحية واألم ــان االجتماعي
والوظائف والتعليم والخدمات األساسية،
خاصة في الدول التي ال تتوافر على الحماية
االجتماعية واالقتصادية والطبية للفئات
األكثر تضررا.
إلــى جانب ذلــك ،ال يواجه العالم فيروس
كورونا ككيان واحد كما ال يتساوى تعامل
الــدول معه ويرجع ذلك بشكل كبير لتفاوت
مستويات التقدم وتفشي الالمساواة ليس
بين الدول فقط ،ولكن داخل الدولة الواحدة،
مما يؤدي إلى تضرر فئات بعينها أكثر من

ورغم زيادة الناتج المحلي اإلجمالي من  6.2مليارات دوالر في
عام  1972إلى  305مليارات في عام  ،2019تعجز بنغالدش عن
ّ
تحمل كلفة االحتباس الحراري وحدها.
تطرقت رئيسة وزراء بنغالدش ،الشيخة حسينة ،أمام القادة
اآلخرين يوم االثنين قبل الماضي إلى مسألة شائكة ودعت أبرز
ّ
الملوثة إلى دفع التعويضات بسبب الدمار الذي يسببه
الجهات
االحتباس الـحــراري ،فقالت" :ال بد من معالجة مسألة الخسائر
واألضرار ،ويجب أن يتحمل العالم مسؤولية المهاجرين بسبب
المناخ والنازحين نتيجة ارتفاع مستوى البحر ،وزيادة الملوحة،
وتآكل األنهار ،والفيضانات ،والجفاف".
ً
يشمل اتفاق باريس للمناخ من عام  2015بندا عن هذا الموضوع
ً
ّ
وتنص المادة الثامنة على ضرورة أن يعترف أطراف االتفاق
أصال،
ّ
بأهمية تجنب وتقليص ومعالجة الخسائر واألضرار المرتبطة
بعواقب التغير المناخي المعاكسة ،بما في ذلك أحــوال الطقس
المتطرفة ،ودور التنمية المستدامة في تقليص حجم الخسائر
واألضرار".
يقول سليم الحق ،مدير "المركز َالدولي لتغير المناخ والتنمية"،
في وثائقي جديد" :لألسف ،لم ُيدفع قرش واحــد للتعويض عن
الخسائر واألضرار".
يظن الحق أن إنشاء صندوق للتعويضات الخاصة بحوادث
ً
ً
ت ـسـ ّـرب الـنـفــط سـيـكــون نـمــوذجــا مـفـيــدا كــي ت ـمـ ّـول أكـبــر الجهات
ِّ
ُ
الملوثة ،ال سيما شركات الوقود األحـفــوري ،الــدول التي ج ِرفت
ُجــزرهــا أو ال ـمــزارع الـتــي أصبحت صـحــراويــة بسبب االحتباس
الحراري.
لكن تشعر الدول الغنية ،مثل الواليات المتحدة ،بالقلق من أي
ً
اقتراح قد يجعلها مسؤولة قانونا عن انبعاثات غازات الدفيئة
التي ال تــزال تقبع فــي الـغــاف الـجــوي منذ عـقــود ،ومــع ذلــك ،من
ُ َ
الضروري أن تعالج هذه المسائل برأي سليم الحق ،وإال سيكون
ً
ً
مؤتمر غالسكو فاشال بنظر الدول النامية ،ال سيما األكثر ضعفا
بينها.
لـكــن يـظــن عـبــدالـسـتــار مــن جهته أن األوان قــد ف ــات عـلــى هــذه
الخطوات ،ففي كل صباح ،تتدفق األمواج إلى منزله ويضطر ابناه
عبدالستار ،وهو يشير بإصبعه إلى خندق موحل
للهرب ،ويقول
ُ
كان في السابق ساحة أقيم فيها قبر والديه ،إن البحر حرمهم من
مستقبلهم وماضيهم.
* «دبلومات»
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ً
شكرا بحجم الدنيا لوالد الجميع أمير العفو والتواضع
الشيخ نواف األحمد الصباح الذي أسعد الكويت بتفضله على
توقيع مرسوم العفو عن أبنائه المحكومين والمهجرين دون
تمييز والذي استطاع خالل فترة حكمه أن يعيد الشعور بأن
هذا الوطن للجميع وأنهم أمام عهد جديد مليء باإلنجازات.
لقد عودتنا الحياة السياسية أنه ال عداء دائم وال صداقة
دائمة ،بل هناك مصالح مشتركة ،لذلك ال تستغرب إنجاز ملف
العفو بهذه السرعة بعد أن توحدت الجهود وصفت النفوس
ً
ً
بعيدا عن البهرجة اإلعالمية والتكسب االنتخابي ،فشكرا لكل
من سعى بإخالص إلى إنجاز وطي هذا الملف؛ لنبدأ مرحلة
جديدة من مراحل احترام الدستور والقانون ،وإلى ممارسة
رصينة في الرقابة والتشريع.
قد يتساء ل البعض عن مستقبل ومصير كتلة الـ ،31وهل
ً
ً
ما شاهدناه خالل الفترة الماضية كان عمال منظما نتيجة
تفاهمات مسبقة بين النواب أم بسبب ضغط الشارع الذي
حدد نوع العالقة بين الحكومة والمجلس؟
بالرغم من كل التناقضات السابقة في المواقف فإنني لم
أفاجأ من أي من الـنــواب الخمسين ،إذا ما نظرنا إلــى حالة
الــركــود السياسي وابـتـعــاد المجلس والـحـكــومــة عــن هموم
ال ـمــواطــن وتـطـلـعــاتــه ،وم ــا تـشـهــده ال ـكــويــت والـمـنـطـقــة من
تحديات رمت بظاللها على مفهوم رفاهية الحياة االجتماعية
واالقتصادية.
قطار العفو ركب السكة ومع هذا مازال هناك من يتفلسف
ويزايد على حساب آالم المهجرين والمسجونين وأسرهم،
وكأنه نيلسون مانديال زمانه.

مقترح كتلة الستة
لـقــد اطـلـعــت عـلــى الـمـقـتــرح ال ــذي تـقــدمــت بــه كـتـلــة الستة
لبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ا ل ـســادس عشر
"استقامة واستدامة :لبناء شبكة أمان اجتماعي للكويتيين"
ال ـ ــذي ح ـ ــددت ف ـي ــه م ـج ـمــوعــة م ــن ال ــرك ــائ ــز وال ـم ـس ـت ـهــدفــات
واإلجــراء ات المطلوبة ،والتي أراها ركائز تستحق االلتفاف
حولها وتبنيها من الحكومة قبل النواب ،لما لها من منطلقات
تمس أوجه الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
ما يميز هذا المقترح أنه يحاكي ويالمس واقع الحال ،وفيه
من التشخيص آلليات معالجة االختالالت التي أحدثتها سوء
إدارة شؤون الدولة في العقود الماضية.
المقترح تناول مجموعة من القضايا المتعددة والمرتبطة
ببعضها ،بحيث ال يمكن تجاوز أي محور أو منطلق على
حساب اآلخر وسأسلط الضوء على العناوين الرئيسة لبيان
أهمية كــل مــا جــاء فــي هــذا المقترح الحيوي لبرنامج عمل
الحكومة من زاوية شعبية تمثلت برؤية مجموعة من ممثلي
الشعب ،أتمنى من الجميع التفاعل معها وااللتفاف حولها،
لما لها من أهمية لمستقبل الكويت.
مــرتـكــزات هــذا المقترح تـقــوم على حــل مشكلة التوظيف
والتعليم واإلسـكــان والصحة واإلصــاح السياسي وتعزيز
الشفافية ومحاربة الفساد واإلصالح االقتصادي واالرتقاء
بالسلطة القضائية والعمل على تحسين البنية االجتماعية
المرتبطة (بالمتقاعدين والمرأة والشباب ومكافحة الجريمة
والمخدرات ومعالجة أوضاع غير محددي الجنسية واألمن
السيبراني).
هذه المستهدفات التي جاء عليها اقتراح السادة النواب
ليست ببعيدة عن مسار برنامج عمل الحكومة ذاتــه ،لذلك
أ قـتــرح تشكيل لجنة خاصة مــن الحكومة والمجلس تكون
مهمتها التوافق على تنفيذ هذا المقترح ليكون مرحلة من
مراحل تطور الحياة الديموقراطية وبداية للتعاون الجاد
والمسؤول.
ودمتم سالمين.

إريك بوزنر*

كوارث «فيسبوك» الخارجية

ما مدى تأثير حالة الطوارئ الصحية على حقوق اإلنسان؟
أخرى مثل العاطلين وعمال اليومية والنساء
والالجئين وذوي االحتياجات الخاصة وكبار
الـســن وال ـمــرضــى ،بــاإلضــافــة لـمــن يعيشون
تحت االحتالل أو في مناطق حرب أو في دول
تشهد انهيار اقتصادي.
كل هذه األوضــاع تدفعنا للقول إن تأثير
فيروس كورونا سيكون أكثر حدة وخطورة
في الجنوب العالمي ،بسبب غياب المساواة
االقتصادية واالجتماعية وعــدم االستقرار؛
وإن التزام الدول بحماية حقوق اإلنسان في
ظل هذا الظرف االستثنائي يطرح تساؤالت
ك ـث ـيــرة ح ــول الـمـعــايـيــر ال ـتــي تـحـكــم حـقــوق
اإلن ـس ــان فــي حــالــة ال ـط ــوارئ وم ــا ج ــاءت به
المعاهدات الدولية من استثناءات في تطبيق
قواعد حماية تلك الحقوق ،ما يستحق تحليل
دور الدول والتزاماتها تجاه حقوق اإلنسان
في حــدود ما يتطلبه الوضع وريثما تعود
األم ــور إل ــى حــالـهــا الطبيعي ب ــزوال الـظــرف
االستثنائي ،وقــد أشــارت ميشيل باشيليت
إلى أنه في أوقات األزمات يمكن لقيم حقوق
اإلن ـســان أن تـقــودنــا فــي االت ـجــاه الصحيح،
م ــاذا يفترض أن تفعل الـحـكــومــات فــي مثل
هذه الظروف؟ وماذا يمكن أن نتوقع في هذا
السياق من الدولة؟
دائـمــا وفــي اإلط ــار نفسه ،نجد أن العهد
الــدولــي للحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية لسنة " 1966أن لكل شخص الحق
في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة
البدنية والعقلية" ،كما يلزم العهد الحكومات
باتخاذ خطوات فعالة من أجــل الوقاية من
األم ـ ــراض الــوبــائ ـيــة والـمـتــوطـنــة والـمـهـنـيــة
وغيرها من األمراض.
ومن جهة أخرى يعتقد البعض أن شعار
هذه المرحلة هو مواجهة فيروس كورونا،
وأن الحديث عن حقوق اإلنسان في ظل هذه
ال ـظ ــروف ،يعتبر نــوعــا مــن الــرفــاهـيــة وهــذه
رؤية قاصرة ،فانتشار جائحة كورونا يشكل
تهديدا لحياة اإلنسان مما يؤدي بالضرورة
إلى حماية الحق في الصحة باعتباره أحد
الحقوق األصلية لإلنسان.
وتماشيا مع ما سبق ،ونظرا لإلشكاالت
الكثيرة التي أنتجها انتشار فيروس كورونا،
ش ـه ــدت ال ـعــديــد م ــن م ـنــاطــق ال ـعــالــم ظـهــور
خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز على
أس ـ ــاس الـ ـع ــرق أو ال ــدي ــن ض ــد ال ـمــواط ـن ـيــن
اآلس ـيــوي ـيــن الـصـيـنـيــن ف ــي ال ـش ــرق األوس ــط
وأوروبــا والواليات المتحدة؛ ففي الواليات
الـمـتـحــدة مـثــا تــركــز خـطــاب الـكــراهـيــة على
تسمية الفيروس الصيني بالتزامن مع تزايد
التعصب ضد اآلسيويين ،الشيء نفسه عرفته
كل من فرنسا وألمانيا ،حيث تزايدت نبرة
ال ـعــداء لــأجــانــب فــي بـعــض وســائــل اإلع ــام
وعلى مواقع التواصل االجتماعي نقرأ كيف
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يعاني اآلسيويون منذ ظهور أزمــة فيروس
كورونا ،وأيضا كيف يغير راجلون مسارهم
في الشارع عندما يعترضهم شخص بمالمح
آسيوية.
عالوة على ذلك ،الحظنا أن قضية الرقابة
الــرق ـم ـيــة لـمـكــافـحــة وب ـ ــاء ف ـي ــروس ك ــورون ــا
ع ــرف ــت ج ــدال خ ــاص ــا فـيـمــا يـتـصــل بـحـقــوق
اإلن ـســان ،حيث سمح إع ــان حــالــة الـطــوارئ
الصحية حجرا على الحق في الحصول على
المعلومات والتي حالت دون إمكانية تطويق
الفيروس.
وف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،اس ـت ـخــدمــت حـكــومــات
دول كثيرة الظروف االستثنائية في اعتماد
تطبيقات االلكترونية لتتبع حاالت المشتبه
ً
فــي حملهم لـلـفـيــروس مـمــا سيمنح ض ــوء ا
أخضر القتحام الحياة الخاصة للناس.
وهكذا ،يحضر سؤال حقوق اإلنسان بقوة
في أوقات األزمات الكبرى التي تعرفها األمم،
مما يستدعي الضرورة أو المصلحة العامة
لـتـعـلـيــق ب ـعــض ال ـح ـقــوق ف ــي ف ـت ــرة مـعـيـنــة،
فحتى فــي مثل هــذه ال ـحــاالت ،المجتمعات
الديموقراطية ال تخلو من مساحات للنقاش
ت ـس ـمــح بـ ـط ــرح األس ـئ ـل ــة بـ ـش ــأن م ـشــروع ـيــة
قرارات السطلة ،بالنظر للحاجة الملحة إلى
احترام حقوق اإلنسان في مثل هذه اللحظات
الحرجة.
وب ـن ــاء ع ـلــى ذل ــك ت ـج ــدر اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن
التداعيات السلبية لإلجراءات الصحية تثير
المخاوف ،خصوصا في فترة ما بعد كورونا،
فــاال سـتـمــرار فــي تطبيقها لفترة طويلة قد
يعطي الشرعية لنظام مراقبة جديد ،إذ يمكن
لمراقبة تحركات أي شخص وحتى مراقبة
آرائه السياسية وميوالته ،ممارسة الضغوط
وال ـت ــأث ــرات عـلـيــه فــي م ـجــاالت ال عــاقــة لها
بحالة الطوارئ.
وهكذا ،يمكننا القول إن الدول والحكومات
ح ـي ـن ـمــا ت ـل ـجــأ إلـ ــى إعـ ـ ــان ح ــال ــة الـ ـط ــوارئ
فإنها تعرف جيدا بأنها تخاطر بالحقوق
وال ـح ــري ــات ،لـكـنـهــا ت ـبــرر ذل ــك بــأنــه الـخـيــار
األفضل للحفاظ على المصالح الوطنية وعلى
استقرار وأمن الدولة.
وعلى العموم ،نستنتج مما سبق أن حقوق
اإلنسان هي دائما الضحية األولــى في زمن
الـظــروف االستثنائية ،ويبقى المبدأ العام
عدم جواز انتهاك أي حق من الحقوق ويجب
ضمان الشرعية القانونية في جميع الظروف،
والبد من التنبيه إلى أن التاريخ لم يذكر أن
تطبيق العدالة واحترام حقوق اإلنسان تسبب
في أي ضرر لألمن والسلم على الصعيدين
الدولي والوطني.
* باحثة في العالقات الدولية

ُ
"األميركي القبيح" هو عنوان رواية ن ِـش َـرت
عام  1958للكاتبين يوجين بورديك وويليام
ليدرير ،وقد دخل هذا التعبير اللغة لإلشارة
إل ــى الـمـســؤولـيــن األمـيــركـيـيــن األف ـظــاظ غير
المثقفين ا لــذ يــن سـعــوا إ ل ــى تحسين حياة
المواطنين األصليين دون أن يكلفوا أنفسهم
عناء تعلم لغتهم ،أو التعرف على ثقافتهم
أو احتياجاتهم .الواقع أن سلسلة طويلة من
األميركيين البغيضين ،أغلبهم من الساسة
والمسؤولين الحكوميين من كال الحزبين،
تصوروا أن تطبيق وصفات بسيطة تستند
إلى نسخ مثالية من المؤسسات في الواليات
المتحدة -الديموقراطية ،واألسواق ،وحقوق
اإلن ـســان -مــن الممكن أن تنجح فــي تحويل
أماكن عانت طويال ،مثل أفغانستان والعراق،
إل ــى يــوتــوبـيــا (مــدي ـنــة فــاض ـلــة) استهالكية
عـلــى الـطــريـقــة ال ـغــرب ـيــة ،وق ــد تـسـبــب ه ــؤالء
األميركيون حتما في إحداث أضرار فاقت أي
نفع تحقق على أيديهم.
أشد األميركيين قبحا اليوم ليس مسؤوال
حكوميا بــل هــو أحــد المواطنين العاديين،
إنه الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك ،مارك
زوكربيرغ ،الذي تلقى فيضا ال نهاية له من
االنتقادات بسبب تأثير فيسبوك المؤسف
على السياسة األميركية والثقافة األميركية.
وك ــان االه ـت ـمــام أق ــل بــالـتــأثـيــر ال ــذي خلفته
شركة فيسبوك على األسواق األجنبية ،التي
اخترقها زوكربيرغ بتهور دون أن يبدي أدنى
قدر من القلق إزاء العواقب المحتملة التي قد
تترتب على إجراء تجارب اجتماعية ضخمة
في بلدان حيث المؤسسات ضعيفة وحيث
التاريخ الذي يغلب عليه عدم االستقرار.
ف ــي ع ـ ــام  ،2015انـ ـض ــم زوك ــربـ ـي ــرغ إل ــى
الموسيقار بونو في الدفاع عن حق اإلنسان
في الوصول إلى اإلنترنت .الواقع أن االعتقاد
الـشــائــع بـيــن النخبة مــن رج ــال األع ـمــال في
أميركا بأن مصلحة الفرد الذاتية االقتصادية
تـتــوافــق مــع المصلحة العالمية بــدا وكــأنــه
أنشودة للفضاء اإللكتروني كتبها الثنائي
لصحيفة نيويورك تايمز:
في إثيوبيا وتنزانيا ،على سبيل المثال،
يتصل المزارعون باإلنترنت للحصول على
أسعار أفضل ،وتتبع المخزون وسداد أقساط
الـتــأمـيــن عــن طــريــق األج ـهــزة المحمولة في
حالة الطقس السيئ ،وفي نيجيريا ،يستخدم
المواطنون  ،BudgITوهو تطبيق على الهاتف
المحمول ،لتقييم ما إذا كانت الحكومات تفي
بوعود اإلنفاق ...في غواتيماال ،تنبئ الهواتف
الخلوية األمهات بكيفية الحفاظ على َحـمـل
صحي ،وفي كينيا ،تتلقى النساء الخدمات
الخلوية بفضل برنامج
المالية عبر هواتفهن َ
ـصـغـر الرائع .M-Pesa
التمويل المتناهي ال ِ
ول ـك ــن ت ـب ـيــن أن الـ ــواقـ ــع م ـخ ـت ـلــف بـعــض

الـ ـش ــيء ،ف ـفــي إث ـيــوب ـيــا ن ـجــد أن م ـن ـشــورات
ف ـي ـس ـب ــوك "ت ـ ـحـ ــرض ع ـل ــى ع ـن ــف الـ ـغ ــوغ ــاء،
وال ـصــدامــات الـ ـ ِـعـ ــرقـيــة ،والـتــدابـيــر القمعية
ضـ ــد الـ ـصـ ـح ــاف ــة ال ـم ـس ـت ـق ـل ــة أو األصـ ـ ــوات
الصريحة" ،وفي نيجيريا ،تداول مستخدمو
ُفيسبوك صــورا بشعة لجثث أمــوات ،والتي
قـ ـ ِّـد َمـ ــت زورا وبـهـتــانــا لــإيـحــاء ب ــأن أعـضــاء
إحــدى المجموعات ال ِـعـرقية ذبحوا أعضاء
مجموعة ِعـرقية منافسة ،فأثار ذلــك موجة
من عمليات القتل المروعة .في بلد يبلغ عدد
مستخدمي فيسبوك  24مليون شخص ،تم
تــوظـيــف أرب ـعــة أش ـخــاص فـقــط للتحقق من
ُ
منشورات فيسبوك .في ميانمار ،اسـتـخ ِـد َمـت
حـ ـس ــاب ــات ع ـل ــى ف ـي ـس ـب ــوك إلث ـ ـ ـُــارة ال ـع ـنــف
ال ِـعـرقي ضد الروهينغا ،الذين ق ِـتـل عشرات
اآلالف منهم ُ
ود ِف َـع بأعداد أكبر إلى الخروج
إل ــى الـمـنـفــى ،وف ــي ال ـه ـنــد ،أث ــار مستخدمو
فيسبوك أعـمــال عنف طائفية ،بما فــي ذلك
عـمـلـيــات إعـ ــدام خـ ــارج ن ـطــاق ال ـقــانــون ضد
ُ َ
مسلمين ،كما تـسـتـخ َـد م حسابات مماثلة
على فيسبوك لتأجيج الصراع والتحريض
على المذابح في سريالنكا ،واليمن ،والعراق،
وبـنـغــاديــش ،وفــي بـلــدان أخ ــرى كـثـيــرة ،من
فيتنام إلــى بــولـنــدا ،استخدمت الحكومات
أو أنصارها فيسبوك الستهداف ومضايقة
وتهديد المنشقين والمعارضين السياسيين
واألقليات الضعيفة.
فــي مـقــال الـتــايـمــز ،كــان زوكــربـيــرغ يــروج
للوصول إلى اإلنترنت ،ال موقع فيسبوك ذاته،
لكننا بتنا نعلم اآلن أن الوصول إلى اإلنترنت
وفيسبوك أمران مترابطان متشابكان ،سواء
في خطة زوكربيرغ أو في الواقع ،وفي العديد
مــن الـبـلــدان ُيـ ـ َـعـ ــد مــوقــع فيسبوك ولــوازمــه،
إنستغرام ،وواتساب ،بين منصات الوسائط
االجـتـمــاعـيــة المهيمنة ،كـمــا هــي ال ـحــال في
الواليات المتحدة.
أداء كل من اإلنترنت وفيسبوك جيدا
ًكان ُ
جدا منذ ن ِـش َـرت تلك المقالة ،فمنذ عام 2015
َ
إلــى يومنا هــذا ،ازدادت نسبة سكان العالـم
مــن ال ـقــادريــن عـلــى ال ــوص ــول إل ــى اإلنـتــرنــت
من  %41إلــى  ،%66في حين ازدادت قاعدة
المستخدمين النشطين شهريا على فيسبوك
م ــن  1.49م ـل ـيــار ش ـخــص إلـ ــى  2.89مـلـيــار
شخص ،ورغم أن مدى مساهمة فيسبوك في
تــآكــل الــديـمــوقــراطـيــة وحـقــوق اإلن ـســان على
مدار هذه الفترة غير معلوم ،فمن الواضح أن
هــذه المنصة أدت دورا في التحريض على
بعض أبشع الفظائع حــول العالم ،وإضفاء
طابع خشن فظ على الحياة السياسية في
كل مكان تقريبا.
ولكن في حين أن هدف زوكربيرغ المتمثل
في "بناء مجتمع عالمي" ،على حد تعبيره
فــي ع ــام  ،2017يـشـبــه الـسـيــاســة الـخــارجـيــة

األميركية (أو على األقل السياسة الخارجية
األميركية قبل أن تحترق جثتها في العراق
وأف ـغ ــان ـس ـت ــان) ،ف ــإن ش ــرك ــة فـيـسـبــوك كـيــان
خاص بطبيعة الحال ،وهي خاضعة للسلطة
القضائية األميركية ال العكس ،وقــد تدرس
مــؤس ـســة ال ـس ـيــاســة ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـيــرك ـيــة
ال ـم ـلــومــة ،جـنـبــا إل ــى ج ـنــب م ــع الـكــونـغــرس
والرئيس ،ما إذا كانت أميركا مدينة للعالم
بـكـبــح ج ـم ــاح ف ـي ـس ـبــوك ،إل ــى أق ـص ــى درج ــة
ممكنة ،فــي الـبـلــدان الـتــي تفتقر إلــى الـقــدرة
المؤسسية لكبح جماحها بذاتها.
تـشـيــر ب ـعــض اإلص ــاح ــات الـمـمـكـنــة إلــى
ذاتـ ـه ــا ،ف ـبــوســع ال ـك ــون ـغ ــرس األم ـي ــرك ــي أن
ُيـ ِقـر قانونا يلزم شركات وسائط التواصل
االج ـت ـمــاعــي األم ـيــرك ـيــة بـتـخـصـيــص بعض
مواردها لرصد ومراقبة المحتوى والتحقق
مـنــه فــي الـ ــدول األجـنـبـيــة بـمــا يـتـنــاســب مع
المبالغ التي تنفقها على هذه األنشطة في
الواليات المتحدة( .تخصص شركة فيسبوك
حاليا قــدرا إضافيا كبيرا من الـمــوارد لهذه
األغراض في الواليات المتحدة).
قــانــون آخــر محتمل قــد يسمح لألجانب
بإقامة دعاوى قضائية في محاكم الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة ع ـن ــدم ــا ت ـن ـشــر ش ــرك ــات وس ــائ ــط
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي م ـع ـلــومــات مضللة
وخـطــاب يحض على الكراهية ،على النحو
المحدد بموجب القانون المحلي .ورغــم أن
مثل هذا القانون قد يكون محل طعن بموجب
التعديل األول ،فقد تمنح المحاكم الكونغرس
قـ ــدرا م ــن ال ـح ــري ــة ف ــي تـنـظـيــم ال ـخ ـطــاب في
الخارج أكبر من نظيره في الداخل ،وخاصة
ُ
ـظهـر القيام بذلك المجاملة والكياسة
عندما ي ِ
في التعامل مع الدول األجنبية ،ومن الممكن
أن يستن الكونغرس قانونا يفرض عقوبات
على شــركــات وســائــط التواصل االجتماعي
التي يثبت أنها ساهمت بشكل متهور في
فظائع كبرى عملت منصاتها على تسهيلها
أو فشلت في منعها.
الــواقــع أن عنوان روايــة بــورديــك وليدرير
أشار على نحو ال يخلو من سخرية إلى أحد
األميركيين الطيبين القالئل في القصة ،ولكن
ظل المعنى السلبي باقيا ألن االختزال كان
أكثر فائدة :فالنمط الطالح من األميركيين
ف ــاق الـنـمــط الـصــالــح ع ــددا بــدرجــة عظيمة،
واآلن ،بفضل سـيــا ســة فيسبوك الخارجية
جزئيا ،أصبح األميركي القبيح في كل مكان.
بجامعة
* أستاذ في كلية الحقوق
َ ََ
شيكاغو ،وهو مؤلف كتاب «كيف خـذل
قانون مكافحة االحتكار العمال».
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق
مع «الجريدة»
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اقتصاد
«المركزي» يدرس بدائل ألسعار مرجعية
أخرى للتحول عن «الليبور»
ك ـش ـف ــت مـ ـ ـص ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة ل ـ
"ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة" أن بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت
ال ـم ــرك ــزي يـ ــدرس ات ـخ ــاذ بــدائــل
ألسعار مرجعية أخرى بديلة عن

سندات وتورق
بـ  160مليون دينار
أعلن بنك الكويت المركزي ،أنه تم تخصيص آخر إصدار
لسندات وت ـ ّـورق البنك المركزي ،بقيمة إجمالية بلغت 160
مليون دينار ألجل  6أشهر ،وبمعدل عائد ( 1.250في المئة).

"الليبور" في العمالت العالمية.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن
"ال ـ ـمـ ــركـ ــزي" ط ـل ــب مـ ــن ال ـب ـن ــوك
المحلية عمل دراس ــة عــن حجم
االنكشافات والعقود والبيانات
المتعلقة بتعامالت "ا لـلـيـبــور"،
ح ـ ـيـ ــث إن م ـ ــؤش ـ ــر "ال ـ ـل ـ ـي ـ ـبـ ــور"
يقيس متوسط أ سـعــار الفائدة
ال ـتــي تـقــدمـهــا ال ـب ـنــوك ف ــي حــال
االقتراض من بنوك أخرى.
وذك ــرت أن تــوجــه "الـمــركــزي"
مبني على أساس اتجاه البنوك
المركزية في أعقاب األزمة المالية
العالمية بالتفكير في االنتقال
من "الليبور" إلى مؤشرات أخرى
ت ـع ـكــس ك ـلــف ت ـمــويــل حـقـيـقـيــة،

الـديـنـار الـكـويـتـي

السوق العام

7.215

توجه نحو اإلدارة واإليجار على حساب البيع والشراء

ولفتت إلــى أن البنوك عليها
اتـ ـخ ــاذ عـ ــدة إج ـ ـ ـ ــراءات إلي ـج ــاد
بدائل أخرى لـ "الليبور" من خالل
حصر كامل للتعرضات القائمة
ع ـل ــى م ــؤش ــرات ــه ع ـل ــى مـسـتــوى
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــودات والـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــات،
وتحديث وتطوير البنى التحتية
م ــن أن ـظ ـم ــة ب ـن ـك ـيــة أو رق ــاب ـي ــة،
مشيرة إلى أن مؤشرات "الليبور"
من أهم المؤشرات المستخدمة
فـ ــي ت ـس ـع ـيــر األدوات ا ل ـمــا ل ـيــة
ً
عـلــى مـسـتــوى ال ـعــالــم ،بـ ــدءا من
ب ـط ــاق ــات االئـ ـتـ ـم ــان والـ ـق ــروض
ال ـع ـقــاريــة ل ــأف ــراد إلـ ــى ق ــروض
الشركات والمؤسسات والسندات
الحكومية.

•

سند الشمري

علمت "الجريدة" ،من مصادر مطلعة ،أن أكثر
من  400وسيط عقاري قاموا بتغيير أنشطتهم
مــن بيع وش ــراء الـعـقــارات الــى أعـمــال سمسرة
عقارية ،والتي يندرج تحتها نشاطان فقط ،هما
إدارة أمالك الغير ،وإيجار واستئجار األراضي
والعقارات.
وأفادت المصادر بأنه وفق القرار الوزاري
ر قـ ــم  164ل ـس ـنــة  2020ب ـش ــأن ت ـن ـظ ـيــم مـهـنــة
ال ـس ـم ـس ــرة ال ـع ـق ــاري ــة ،ت ــم ف ـص ــل ن ـش ــاط بـيــع
وشراء العقارات عن نشاط إيجار واستئجار
ا لـ ـعـ ـق ــارات ،ح ـيــث إن ا ل ـن ـش ــاط األول يـتـطـلــب
الحصول على دفتر وسيط عقاري ،أما الثاني
فال يتطلب ذلك.
وأوض ـحــت أن الـسـبــب الــرئـيـســي وراء هــذا
العدد من الوسطاء العقاريين ،هو أن نشاط
بيع و شــراء ا لـعـقــارات يتطلب الحصول على
دفتر وسيط عقاري ،وهذا الدفتر يحتاج إلى
ّ
المعنية ،مثل إدارة
مراجعة دورية من الجهات

األسهم الصغيرة مستمرة في جني األرباح ...وتراجع واضح للنشاط
•

استقرت مؤشرات بورصة الكويت،
أم ــس ،عـلــى تـغـيــرات مـتـبــايـنــة ،لكنها
ك ــان ــت مـ ـح ــدودة ،ح ـيــث خ ـســر مــؤشــر
السوق العام نسبة  0.05في المئة فقط
هــي  3.26نـقــاط ،ليقفل على مستوى
 7215.64نقطة بسيولة أقل من معدل
الجلسات الخمس الماضية بلغت 78.8
مليون ديـنــار تــداولــت  609.4ماليين
سهم عبر  18959صفقة ،وتــم تــداول
 150سهما ربح منها  38فقط ،بينما
خسر  ،91واستقر  21سهما دون تغير.
ورب ــح مــؤشــر ال ـســوق األول ،ولـكــن
بـنـسـبــة مـ ـح ــدودة أي ـض ــا ك ــان ــت 0.06
في المئة فقط هي  4.74نقاط ،ليقفل
على مستوى  7799.82نقطة بسيولة
جـيــدة ،لكنها تستمر اقــل مــن سيولة
السوق الرئيسي بلغت  38مليون دينار
تــداولــت  113.6مليون سهم من خالل
 5029صفقة ،وربح  9أسهم في األول،
مقابل تــراجــع  ،14واسـتـقــرار سهمين
دون تغير.
وكانت الخسارة األكبر من نصيب
السوق الرئيسي الذي ال يزال بمرحلة
ت ـص ـح ـي ــح ،حـ ـي ــث خـ ـس ــر ثـ ـل ــث نـقـطــة
مئوية تعادل  21.93نقطة ،ليقفل على
مستوى  6091.71نقطة بسيولة كبيرة
بلغت  40.7مليون سهم تداولت 495.8

مليون سهم من خــال  13930صفقة،
وت ــم ت ــداول  125سهما فــي الرئيسي
ربح منها  29سهما وتراجع  ،77بينما
استقر  19دون تغير.

جني أرباح وضغط
اس ـت ـمــرت ال ـض ـغــوط عـلــى مـكــونــات
الـ ـس ــوق ال ــرئ ـي ـس ــي ف ــي م ــرح ـل ــة أول ــى
للتصحيح ،و بـعــد ان حققت مكاسب
كبيرة كان أبرزها سهم جي إف إتش
الـمـتـصــدر لـلـسـيــولــة وال ـن ـشــاط خــال
األسبوعين الماضيين ،حيث فقد أمس
 2.7في المئة ،كما خسرت أسهم أرزان
والبيت ووطنية عقارية ومزايا وأعيان
وكويت للتأمين ،وكذلك بعض األسهم
الصغيرة التي سجلت ارتفاعات كبيرة
خالل فترة وجيزة ،ومنها عقار وتجارة
واإلنماء ومنتزهات ،ليستمر الضغط
على مؤشر السوق الرئيسي.
ولـلـجـلـســة ال ـثــان ـيــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي،
ينقذ سهم البنك الوطني المؤشرات
الرئيسية مــن تكبد خـســارة واضحة،
حـيــث سـجــل ن ـمــوا بـ ـ  10ف ـل ــوس ،كما
رب ـحــت أس ـهــم ع ـق ــارات ال ـكــويــت وبنك
الخليج لتدفع بمؤشر ا لـســوق األول
الــى حافة الـلــون األخـضــر ،بالرغم من
ت ــراج ــع مـجـمــوعــة ك ـب ـيــرة م ــن ال ـك ـبــار،
أبــرزهــم أجيليتي وبـنــك ورب ــة وبيتك

وزين ،وهذه األسهم في انتظار مراجعة
أوزان ـهــا بـمــؤشــرات األس ــواق الناشئة
 MSCIخ ـ ــال  18الـ ـ ـج ـ ــاري ،لـيـسـتـمــر
ال ـت ـم ــاس ــك ف ــي الـ ـم ــؤش ــرات بــان ـت ـظــار
جلسة ارت ــداد بعد جني أربــاح سريع
على كثير من األسهم ،وينتظر العديد
من األسهم إعالن بيانات الربع الثالث

ال ـت ــي س ـت ـكــون م ــؤث ــرة ع ـلــى مـسـتــوى
السوق واألسهم ،خصوصا أنها تبين
جزءا كبيرا من أداء هذا العام وإمكانية
توزيع أرباح سنوية للعام الحالي.
خليجيا ،مــال األداء للتراجع ولكن
بشكل محدود ،وكان االرتفاع الواضح
في مؤشر سوق أبوظبي بنسبة  1في

النفط يصعد بعد رفع «أرامكو» سعر خامها
اإلمارات :عدم كفاية االستثمارات يمكن أن يرفع أسعار الطاقة
ارتـفـعــت أس ـعــار الـنـفــط أم ــس ،بـعــد أن
رف ـع ــت ش ــرك ــة إن ـت ــاج ال ـن ـفــط ال ـس ـعــوديــة
ال ـم ـم ـلــوكــة ل ـل ــدول ــة أرامـ ـك ــو س ـعــر الـبـيــع
الرسمي لخامها ،مما يشير إلى أن الطلب
ال يزال قويا في وقت تشح اإلمدادات.
وارتفع خام برنت  90سنتا ،بما يعادل
 1.1في المئة إلى  83.64دوالرا للبرميل،
بعد انخفاضه بنحو  2في المئة األسبوع
الماضي ،وزاد الخام األميركي  87سنتا
أو  1.1فــي المئة إلــى  82.14دوالرا ،بعد
أن انخفض  3في المئة تقريبا األسبوع
الماضي.
ورفعت "أرامـكــو" ،في وقــت متأخر من
يوم الجمعة ،سعر البيع الرسمي لشهر
ديسمبر لمشتري خامها العربي الخفيف
فــي آسـيــا إلــى  2.70دوالر للبرميل فوق
متوسط عمان/دبي ،بارتفاع  1.40دوالر
عن الشهر الجاري.
وقالت "إيه إن زد ريسيرش" ،في مذكرة،
إن خطوة "أرامكو" تشير إلى أن "الطلب ال
يزال قويا" ،وذلك في الوقت الذي يواصل

المنتج العضو في "أوبك" ومصدرو نفط
رئيسيون آخرون كبح اإلمدادات.
وات ـف ـق ــت م ـن ـظ ـمــة الـ ـبـ ـل ــدان ال ـم ـص ــدرة
للبترول وحلفاء بينهم روسيا ،في إطار
مجموعة أوبك ،+األسبوع الماضي على
التمسك بخطتهم لزيادة إنتاج النفط 400
ألف برميل يوميا اعتبارا من ديسمبر.
وكان الرئيس األميركي جو بايدن دعا
"أوبك "+إلى إنتاج المزيد من النفط لكبح
ارتـفــاع األسـعــار ،وقــال السبت إن إدارتــه
لديها "أدوات أخرى" للتعامل مع ارتفاع
أسعار الخام.
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،ت ــراجـ ـع ــت واردات
الصين مــن النفط فــي أكـتــوبــر إلــى أدنــى
مستوياتها فــي  3س ـنــوات ،إذ أحجمت
شركات تكرير كبرى مملوكة للدولة عن
الشراء بسبب ارتفاع األسـعــار ،في حين
كانت شركات التكرير المستقلة مقيدة
بحصص محدودة لالستيراد.
وفــي سياق متصل ،قــال وزيــر الطاقة
اإلماراتي سهيل المزروعي إن عدم كفاية

االسـتـثـمــارات فــي صناعة النفط والغاز
الـطـبـيـعــي يـمـكــن أن ي ـ ــؤدي إلـ ــى ارت ـف ــاع
أسعار الطاقة.
وأضاف المزروعي ،في مؤتمر "أسبوع
النفط االفريقي" بدبيأ ان النفط والغاز
الزمان لضمان إمدادات من الطاقة يمكن
ال ـت ـع ــوي ــل ع ـل ـي ـهــا خ ـ ــال فـ ـت ــرة االن ـت ـق ــال
الالزمة لتنفيذ مشروعات ال تنتج عنها
انـبـعــاثــات كــربــونـيــة ،مبينا ان اإلم ــارات
م ـس ـت ـع ــدة ل ــاس ـت ـث ـم ــار فـ ــي م ـش ــروع ــات
الطاقة الشمسية والرياح بافريقيا ،وترى
إمكانية في تطوير الهيدروجين كمصدر
للطاقة.
وكانت اإلمارات أعلنت في أكتوبر خطة
للوصول إ لــى الحياد الكربوني بحلول
 ،2050وخصصت استثمارات تبلغ 600
مليار درهم ( 163مليار دوالر) في الطاقة
المتجددة.

استقرار الدوالر وتراجع اليورو واإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر أمام الدينار ،أمس ،عند مستوى
 0.301دينار ،في حين انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 0.1
في المئة ليصل إلى  0.348دينار مقارنة بأسعار أمس األول.
وقال بنك الكويت المركزي ،في نشرته اليومية على موقعه
اإللـكـتــرونــي ،إن سـعــر صــرف الـجـنـيــه اإلسـتــرلـيـنــي انخفض
بنسبة  0.16في المئة ليصل إلى  0.406دينار ،كما انخفض
الـفــرنــك الـســويـســري بـنـسـبــة  0.1فــي الـمـئــة عـنــد 0.330
دي ـنــار وان ـخ ـفــض ال ـيــن ال ـيــابــانــي بـنـفــس الـنـسـبــة عند
 0.0026دينار.
واستقر سعر الدوالر على نطاق واسع وافتقرت أسواق
العمالت لقوة ا لــد فــع ،إذ يــوازن المستثمرون بين توقعات
بتذبذب األسعار وبين مدى تحمل البنوك المركزية للضغوط
التضخمية.
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تغيرات متباينة لمؤشرات البورصة ...والسيولة  78.8مليون دينار
علي العنزي

السوق األول السوق الرئيسي

موجة فصل «نشاط» بين وسطاء العقار

طلب من البنوك دراسة عن حجم االنكشافات والعقود والبيانات المتعلقة بتعامالته
ومبنية على تعامالت فعلية بين
البنوك ال على توقعات للنظرة
المستقبلية.
وأشـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن
ه ـنــاك اتـجــاهــا عــالـمـيــا للمضي
ً
ق ـ ــدم ـ ــا ف ـ ــي خـ ـط ــة الـ ـتـ ـح ــول عــن
الليبور ،إذ مــن المرتقب ايقاف
الـ ـعـ ـم ــل ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام م ــؤش ــرات
الليبور في نهاية  ،2021إضافة
إل ــى أن ه ـنــاك مــرح ـلــة انـتـقــالـيــة
ً
من  18شهرا تنتهي في يونيو
 ،2023الذي يعد التاريخ الفعلي
لـلـتـخــارج الـكــامــل مــن مــؤشــرات
الليبور بالدوالر األميركي على
كل األدوات المالية من ضمنها
ً
العقود القائمة حاليا.

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

المئة ،لينفرد باإليجابية بين مؤشرات
أس ــواق الـمــال ب ــدول مجلس التعاون،
صاحبه دبي فقط ،ونمت أسعار النفط
أمس وبلغ برنت مستوى  83.5دوالرا
للبرميل.

غسل األموال ومكافحة اإلرهاب ،أما النشاط
الثاني فال يشترط أي طلبات.
وق ــال ــت إن ه ــذه ال ـخ ـط ــوة س ـي ـكــون ل ـهــا أثــر
إيجابي على السوق العقاري ،وسيكون بإمكان
ال ـعــديــد م ــن الـمــواطـنـيــن ال ـتــوجــه نـحــو العمل
بهذا القطاع دون الحاجة الى متطلبات رقابية
متشددة.
وي ـن ـت ـظ ــر الـ ـقـ ـط ــاع ت ـف ـع ـيــل دفـ ـت ــر ال ــوس ـي ــط
العقاري ،والذي تم االنتهاء من ربطه مع العديد
مــن جـهــات الــدولــة ،مثل وزارة الـعــدل والهيئة
الـعــامــة للمعلومات الـمــدنـيــة وبـلــديــة الكويت
واإلدارة ال ـعــامــة لــإط ـفــاء ،إض ــاف ــة ال ــى وزارة
التجارة والصناعة.
ومن المتوقع أن يتم العمل بدفتر الوسيط
اإللكتروني خالل الربع األول من العام القادم،
حيث كانت وزارة التجارة قد أصــدرت الدفتر
اإللكتروني في أغسطس  ،2019إال أنــه لم يتم
العمل به حتى اآلن ،وذلك بسبب جائحة كورونا،
والحاجة الى المزيد من التنسيق بين الوزارات
والهيئات المعنية.

 35.1مليار دينار ودائع
«الخاص» في سبتمبر الماضي
أظهرت أرقام صادرة عن بنك
الكويت المركزي ،أمس ،ارتفاع
عــرض النقد بمفهومه الواسع
(ن )2ن ـحــو  0.1ف ــي ا ل ـم ـئــة في
سبتمبر الماضي على أ ســاس
شهري ،ليبلغ نحو  38.9مليار
دينار (نحو  128.6مليار دوالر).
و قـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــت إدارة ا ل ـ ـب ـ ـحـ ــوث
االقتصادية التابعة للبنك في
ج ــداول إحصائية ل ــ"كــونــا" ،إن
ودائ ـ ـ ــع ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ل ــدى
الـ ـبـ ـن ــوك ال ـم ـح ـل ـي ــة ب ــال ــدي ـن ــار
ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت  0.2ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة فــي
سبتمبر الماضي ،لتبلغ 35.1
مليار دينار (نحو  116.2مليار
دوالر).
وأضافت أن ودائع "الخاص"
بالعمالت األجنبية انخفضت
 1.2فـ ــي ا ل ـم ـئ ــة ل ـت ـب ـلــغ 2.032
مليار دينار (نحو  6.72مليارات
دوالر) ،في حين استقر إجمالي
أرصدة مطالب البنوك المحلية
على البنك المركزي بالدينار،
ممثال بسندات "المركزي" عند
 2.9م ـل ـي ــار دي ـ ـنـ ــار (نـ ـح ــو 9.6
مليارات دوالر).
وأو ضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت أن إ ج ـ ـمـ ــا لـ ــي
م ـ ــوج ـ ــودات ال ـب ـن ــوك الـمـحـلـيــة
ارتـ ـف ــع بـنـسـبــة  0.6ف ــي ال ـم ـئــة،
ليسجل  76مليار دينار (نحو
 251مليار دوالر) ،الفتة إلى أن
صــافــي ال ـم ــوج ــودات األجنبية

لــدى البنوك المحلية انخفض
 3.1فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة ،ل ـي ـب ـل ــغ 5.79
مليارات دينار (نحو  19.1مليار
دوالر).
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن ودائـ ـ ـ ـ ـ ــع ألجـ ــل
ل ــدى "ال ـمــركــزي" انخفضت في
سبتمبر الماضي بنحو  2في
المئة لتبلغ  2.24مليار دينار
(نحو  7.41مليارات دوالر) ،في
حين ارتفعت أرصدة التسهيالت
االئتمانية النقدية بنسبة  1في
المئة لتبلغ  41.6مليار دينار
(نحو  137.7مليار دوالر).
ولفتت إلى أن متوسط أسعار
ال ـفــائــدة عـلــى س ـنــدات الـخــزانــة
استحقاق عام واحد استقر عند
 1.375في المئة ،في حين ارتفع
تمويل الواردات الكويتية 25.8
في المئة في أغسطس الماضي
على أساس شهري ،لتبلغ 758
مليون ديـنــار (نـحــو  2.5مليار
دوالر) ،فــي حـيــن اسـتـقــر سعر
صرف الــدوالر األميركي مقابل
الدينار عند  300فلس.

أخبار الشركات
«معادن» توقع عقدين لتقسيم مبانيها في «ميناء عبدالله»
كـشـفــت ش ــرك ــة ال ـم ـع ــادن وال ـص ـنــاعــات
التحويلية عن توقيع عقدي إعادة تقسيم
لمباني الشركة في منطقة ميناء عبدالله،
بمبلغ إجمالي قدره  3.87ماليين دينار.
وقالت "معادن" إن العقد األول بقيمة 2.5
مليون دينار ،ويختص بإنشاء قسم من
مباني الشركة في منطقة ميناء عبدالله
بين شركة خالد علي الخرافي وإخــوانــه

«فنادق» تربح 637.9
ألف دينار
بلغت أرباح شركة الفنادق
الكويتية  637.98ألف دينار،
بـ ــوا قـ ــع  11.3ف ـل ـس ــا لـلـسـهــم
خـ ــال ال ـف ـت ــرة الـمـنـتـهـيــة في
 30س ـب ـت ـم ـبــر  ،2021مـقــا بــل
تحقيقها خسائر بقيمة 88.32
ألـ ـف ــا ،م ــا يـ ـع ــادل  1.56فـلــس
للسهم ،فــي نـفــس الـفـتــرة من
عام .2020

للمقاوالت اإلنشائية و"معادن" ،أما العقد
الثاني فتبلغ قيمته  1.37مليون ،ويختص
ب ــإنـ ـش ــاء قـ ـس ــم م ـ ــن مـ ـحـ ـط ــات ال ـك ـه ــرب ــاء
وا لـمـحـطــة التشغيلية فــي المنطقة بين
شركة مونتريال الوطنية للتجارة العامة
والمقاوالت و"معادن".
وأوضـ ـح ــت أن ان ـع ـكــاس األثـ ــر الـمــالــي
لـلـعـقــديــن ال ـم ــذك ــوري ــن أع ـ ــاه يـتـمـثــل في

الزيادة التدريجية لقيمة األصول الثابتة
لـ ــ"مـ ـع ــادن" بـمـبـلــغ  3.87مــاي ـيــن دي ـن ــار،
والزيادة التدريجية بذات القيمة اللتزامات
الشركة الناتجة من القروض مضافا إليها
الفوائد؛ وذلك بناء على المبالغ المدفوعة
للمقاولين وفقا لنسب اإلنجاز بالنسبة
للعقدين.

«بتروغلف» توقع مذكرة تفاهم مع شركة نفط في مصر
وقعت الشركة الخليجية لالستثمار البترولي
(بتروغلف) مذكرة تفاهم مع إحدى شركات النفط
في مصر ،مبينة أن الهدف من توقيع المذكرة
هو دراسة الفرص االستثمارية المتاحة ،والتي

تتضمن الـقـيــام بـتــأجـيــر أو بـيــع ع ــدد  2حـفــار،
مضيفة أنها ستفصح عن أي تطورات جوهرية
الحقة ،وال يوجد أثر مالي لتوقيع المذكرة في
الوقت الحالي.

«املباني» :توقيع عقدي مشروعي «أفنيوز» الرياض والخبر قريبًا
أعلنت شركة المباني أنها بصدد توقيع عقد
مشروعي «أفنيوز» الرياض والخبر خالل األيام
القليلة المقبلة ،مضيفة أن شركة شمول القابضة،
الـتــي تمتلك فيها «الـمـبــانــي»  60فــي الـمـئــة من

إجمالي حصص الشركة في السعودية ،بصدد
إتـمــام التوقيع مــع الـمـقــاول الرئيسي لمشروع
«أفـنـيــوز  -الــريــاض» ،وكــذلــك سيتم التوقيع مع
مقاول الحفر لمشروع «أفنيوز  -الخبر».

«فيوتشركيد» تتكبد  1.49مليون دينار

«رمال» تخسر  616.34ألف دينار

تكبدت شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية
خسائر قدرها  1.49مليون دينار ،بواقع  13.63فلسا
للسهم خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر ،2021
مقابل تحقيقها خسائر قــدرهــا  3.06مــا يـيــن ،بما
يعادل  27.91فلسا للسهم في نفس الفترة من عام
.2020

خسرت شركة رمال الكويت العقارية  616.34ألف دينار ،بواقع  2.01فلس
للسهم خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2021مقابل تحقيقها خسائر
بقيمة  321.56ألفا ،بما يعادل  1.05فلس للسهم خالل نفس الفترة من عام .2020

 41.7مليون دينار أرباح «هيومن سوفت»
اعتمد مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة
البيانات المالية للفترة المنتهية في  30سبتمبر
 ،2021إذ حققت الشركة أرباحا بلغت  41.71مليون
دي ـنــار ،بــواقــع  351فلسا لـلـسـهــم ،مـقــابــل تحقيقها
أرباحا قدرها  21.12مليونا ،بما يعادل  198فلسا
للسهم ،في نفس الفترة من عام .2020

«المنار» تحقق  1.18مليون دينار
حققت شركة المنار للتمويل واإلجــارة أرباحا قدرها  1.18مليون دينار،
بواقع  3.83فلوس للسهم خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2021مقابل
تحقيقها خسائر قدرها  1.86مليون ،بما يعادل  6.04فلوس للسهم في نفس
الفترة من عام .2020

«كابالت» تربح  5.86ماليين دينار
ربحت شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية  5.86ماليين دينار ،بواقع
 28فلسا للسهم خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2021مقابل تحقيقها أرباحا
بقيمة  5.48ماليين ،بما يعادل  26فلسا للسهم خالل نفس الفترة من العام الماضي.
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تعمل على مواءمة مبادراتها بما يخدم المستهدفات التنموية الحكومية ويساهم في تحقيق رؤية «كويت جديدة»
أشار د .الملحم إلى أن
هيئة أسواق المال تضع
«التوجهات االستراتيجية
التنموية للدولة» نصب
عينيها في مختلف مبادراتها
االستراتيجية ،وأنها
ً
تعمل دوما على مواءمتها،
بما يخدم المستهدفات ً
التنموية الحكومية ،مؤكدا أن
المساهمة في تحقيق رؤية
«كويت جديدة» مسؤولية
الجميع.

«التحول
الرقمي»
و«رقمنة
خدماتها»
ّ
مكنا الهيئة
أشواط
من قطع
ٍ
ال يستهان
بها في مسار
التوصل
إلى «البيئة
االستثمارية
الجاذبة
للمستثمرين»

أع ـل ـن ــت ه ـي ـئ ــة أس ـ ـ ــواق الـ ـم ــال ي ـ ــوم 27
أ كـتــو بــر ا لـمــا ضــي إ ط ــاق إستراتيجيتها
ل ـل ـت ـحــول ا ل ــر ق ـم ــي ،إذ إن ه ــذا اإل ع ـ ــان لــم
يمثل نقطة ا لـبــدا يــة فــي هــذا اإل ط ــار ،إنما
ً
أتـ ـ ــى تـ ـت ــويـ ـج ــا ل ـل ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات
والـمـشــاريــع الـتــي بــدأتـهــا خــال السنوات
الـقـلـيـلــة ال ـمــاض ـيــة ،وت ـنــاولــت الـكـثـيــر من
جوانب أنشطتها ،وكان من األهمية بمكان
بلورة تلك الجهود في إطار "إستراتيجية"
متكاملة مـحــددة األ طــر وا لـبــرا مــج تندرج
في إ طــار هــا كل ا لـمـبــادرات والجهود ذات
الصلة.
"إس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ـحــول ال ــرق ـم ــي" لــدى
ا لـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ،وإن مـ ـثـ ـل ــت ف ـ ــي جـ ــا نـ ــب م ـن ـهــا
ً
ً
"اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــا إسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــا" ي ـس ـت ـهــدف
ت ـح ـق ـي ــق أحـ ـ ــد أهـ ـ ـ ــداف إس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا
ا ل ـ ــرا هـ ـ ـن ـ ــة ( )2023 /2022 -2019 /2018
ال ـم ـت ـع ـلــق ب ـت ـطــويــر ب ـنــائ ـهــا ال ـمــؤس ـســي،
وت ـن ـم ـي ــة م ـ ــوارده ـ ــا الـ ـبـ ـش ــري ــة ،فـ ــي إطـ ــار
سعيها ا لــدا ئــب المتالك مقومات الريادة
ك ـج ـهــة إش ــرافـ ـي ــة رق ــابـ ـي ــة ،فـ ــإن أه ــداف ـه ــا
المنشودة جــراء إستراتيجيتها للتحول
ال ــرق ـم ــي ت ـت ـخ ـطــى ف ــي واق ـ ــع األم ـ ــر "إطـ ــار
االستحقاق االستراتيجي" للهيئة ذاتها
كما يقول د .أحمد الملحم رئيس مجلس
م ـفــوضــي ال ـه ـي ـئــة ،ح ـي ـن ـمــا أش ـ ــار إلـ ــى أن
الهيئة تضع "ا لـتــو جـهــات اإلستراتيجية
ال ـت ـن ـم ــوي ــة لـ ـل ــدول ــة" ن ـص ــب ع ـي ـن ـي ـهــا فــي
مختلف مبادراتها اإلستراتيجية ،وأنها
ً
تـعـمــل دوم ـ ــا ع ـلــى مــواء م ـت ـهــا ب ـمــا يـخــدم
ً
المستهدفات التنموية الحكومية ،مؤكدا
أن الـمـســاهـمــة ف ــي تـحـقـيــق رؤيـ ــة "كــويــت
جديدة" مسؤولية الجميع.
و ل ـ ـفـ ــت د .ا لـ ـمـ ـلـ ـح ــم إ لـ ـ ــى أن "ا لـ ـتـ ـح ــول
الرقمي" لدى الهيئة و"رقمنة خدماتها"،
ـواط
ق ـ ــد مـ ـكـ ـن ــاه ــا ح ـق ـي ـق ــة م ـ ــن قـ ـط ــع أش ـ ـ ـ ٍ
ال يـ ـسـ ـتـ ـه ــان ب ـ ـهـ ــا ف ـ ــي م ـ ـسـ ــار ا لـ ـت ــو ص ــل
إل ـ ـ ــى "الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة الـ ـج ــاذب ــة
ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــريــن" ال ـت ــي ت ـم ـت ـلــك ال ـم ـقــومــات
ال ـم ـط ـل ــوب ــة ،وت ـم ـث ــل أحـ ــد أسـ ــس تـحـقـيــق
ً
الــرؤيــة آنـفــة الــذكــر ،مـنــوهــا إلــى تغييرات
جــذريــة شهدها واقــع أســواق الـمــال خالل
األ عــوام األخيرة ،وتحوالت نوعية أخرى

مــن المنتظر أن يشهدها هــذا ا لــوا قــع مع
استكمال ا لـمــرا حــل المتبقية مــن مشروع
تـطــويــر ال ـس ــوق ،وم ـب ــادرات أخ ــرى تعمل
ً
الهيئة على اإلعداد لها وإحالتها واقعا ،
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ش ــرك ــائ ـه ــا فـ ــي م ـن ـظــومــة
أسواق المال.

برنامج التحول الرقمي ...مبادرات
متعددة وجهود استباقية!
أ شـ ـ ــار ا ل ـم ـل ـح ــم إ ل ـ ــى أن إ س ـتــرا ت ـي ـج ـيــة
ً
"ا لـتـحــول ا لــر قـمــي" أ تــت تتويجا لبرنامج
م ـس ـبــق ل ـل ـت ـحــول ال ــرق ـم ــي ب ــدأت ــه الـهـيـئــة
م ــع ن ـه ــا ي ــة  ،2019و ت ـض ـم ــن ا ل ـع ــد ي ــد مــن
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات والـ ـجـ ـه ــود الـ ـه ــادف ــة إلي ـج ــاد
بيئة عمل إلكترونية تعتمد برامج تقنية
حــدي ـثــة ألداء ال ـم ـهــام اإلداريـ ـ ــة وال ـمــال ـيــة
ً
أساسا لها ،كالبوابة اإللكترونية للهيئة
التي تعد حقيقة بمنزلة منصة خدمات
جامعة للجهات المشمولة برقابة الهيئة،
ً
بـ ــدء ا ب ـخــدمــات ال ـتــراخ ـيــص والـتـسـجـيــل،
وخدمات إدراج الشركات ،وخدمات تقارير
ال ـم ـحــافــظ ،وال ـت ـقــريــر ال ـس ـنــوي لـمـكــافـحــة
ً
غسل األموال واإلرهاب ،وصوال للخدمات
البريدية والمراسالت وتقارير الحوكمة،
إضافة لما تم تطبيقه من برامج تقنية،
كنظام المساعد اآللي  ،Chatbotوميكنة
نـ ـم ــاذج الـ ـشـ ـك ــاوى وال ـت ـظ ـل ـم ــات ،ون ـظ ــام
ر صــد المخالفات وا لـتــرا ســل اإللكترونية
وال ـب ــواب ــة ال ـقــانــون ـيــة ،ف ـضــا ع ــن أنـشـطــة
تــوعـيــة إلـكـتــرونـيــة كــالـحـمــات الـتــوعــويــة
اإللكترونية وغيرها.
وف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،أك ــد ال ـم ـل ـحــم تــوجــه
ال ـه ـي ـئــة الس ـت ـك ـمــال مـيـكـنــة ك ــل خــدمــاتـهــا
ً
خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـقــري ـبــة الـ ـق ــادم ــة ،م ـش ـيــرا
ً
إل ــى حــرصـهــا أي ـضــا عـلــى مــواك ـبــة أحــدث
التقنيات والمستجدات واإلفادة منها في
ميكنة تلك الخدمات وتقديمها للمعنيين،
بها بما ييسر إجراء ات الحصول عليها،
ويوفر الكثير من الوقت والجهد.

أحمد الملحم

نتائج مباشرة ...وأخرى غير مباشرة!

«الجهود االستباقية»
للهيئة وشركائها
أسهمت بصورة جدية
في التعامل مع تداعيات
الجائحة وإجراءاتها
االحترازية

و يــرى د .الملحم أن مــا يمكن تسميته
بـ"الجهود االستباقية" للهيئة وشركائها
فــي مـنـظــومــة أس ــواق ال ـمــال ،الـتــي سبقت
جــائـحــة ك ــورون ــا ،إضــافــة إل ــى اإلجـ ــراء ات
المتخذة خــا لـهــا ،أسهما بـصــورة جدية
ف ـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع تـ ــداع ـ ـيـ ــات ال ـج ــائ ـح ــة
وإجراء اتها االحترازية ،مشيرا إلى إتاحة
إم ـكــان ـيــة اس ـت ـخ ــدام ال ـن ـظــم اإلل ـك ـتــرون ـيــة
لحضور الجمعيات العامة حينها ،وكذلك
التصويت على البنود المعروضة.
و ب ـ ـيـ ــن أن ا لـ ـنـ ـت ــا ئ ــج ا لـ ـمـ ـب ــا ش ــرة ل ـت ـلــك
ال ـج ـهــود االسـتـبــاقـيــة تـمـثـلــت فــي امـتــاك
أدوات ا لـتـعــا مــل م ــع تــدا ع ـيــات ا لـجــا ئـحــة،
واح ـت ــواء تــأثـيــراتـهــا بـنـسـبــة كـبـيــرة دون
اإل خــال بالمهام التنظيمية واإل شــرا فـيــة
ال ـم ـط ـلــوبــة ،أم ــا ال ـن ـتــائــج غ ـيــر الـمـبــاشــرة
فتتمثل في التحسن النوعي في تصنيف
ا ل ـكــو يــت ع ـلــى صـعـيــد م ــؤ ش ــرات تحسين
بـيـئــة األع ـم ــال ال ــذي تـشـهــده ه ــذه الـبـيـئــة
سنويا.

« ...»Fin Techتقنية الجودة في
الخدمات المالية!
وأشار الملحم إلى أحد مشاريع الهيئة
ذي الصبغة التقنية ا لـمــز مــع إدرا ج ــه في
الخطط اإل نـمــا ئـيــة الحالية لـلــدو لــة ،وهو
مشروع وضع اإلطار التنظيمي للتقنيات
المالية " ،"Fin Techوالذي يعتبر مشروعا
تنمويا بامتياز للعديد مــن اال عـتـبــارات،
ف ــال ـم ـش ــروع الـ ـ ــذي ي ــرت ـك ــز ع ـل ــى تـصـمـيــم
وت ـقــديــم ال ـخ ــدم ــات وال ـم ـن ـت ـجــات الـمــالـيــة
وفـ ــق أح ـ ــدث ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـم ـت ــاح ــة ،يـمـثــل
حجر األ ســاس في نجاح توجه "الشمول
المالي" ا لــذي غــدا مــؤ خــرا مطلبا تنمويا
وطنيا بامتياز.
وتابع" :من ناحية أخرى ،من المنتظر
أن يـسـهــم ال ـم ـشــروع فــي تـحـسـيــن الـمـنــاخ
االس ـت ـث ـمــاري وزيـ ــادة تـنــافـسـيـتــه بــدرجــة
ك ـب ـيــرة ،ن ـظــرا ل ـمــا يـتـيـحــه م ــن ك ـف ــاء ة في
ال ــوص ــول إل ــى ال ـخــدمــات الـمــالـيــة ،والـحــد
مــن الكثير مــن المخاطر التي قــد تكتنف
أ ن ـش ـطــة اال س ـت ـث ـمــار ف ــي األوراق ا لـمــا لـيــة
عموما".

التحول الرقمي ...هدف استراتيجي
وأفاد الملحم بأن استراتيجية التحول
ال ــرق ـم ــي ل ـل ـه ـي ـئــة ال ـت ــي أط ـل ـق ـت ـهــا م ــؤخ ــرا
ت ــأت ــي ت ــرج ـم ــة ل ـل ـه ــدف ال ـث ــان ــي ع ـش ــر مــن
استراتيجيتها الحالية المتعلقة بتطوير
البناء المؤسسي للهيئة وتنمية مواردها
البشرية ،ويسهم بذات الوقت في جوانب
م ـ ــن رؤ ي ـ ـ ــة ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت  2035ذات ا ل ـص ـل ــة
بتحقيق ا لـتـنـمـيــة ا لـبـشــر يــة وا لـمـتــواز نــة،
وتوفير بنية أساسية مالئمة ،والمساهمة
الفعلية في تحقيق بعض مرتكزات خطة
ا لـتـنـمـيــة ا لــو ط ـن ـيــة ،ال س ـي ـمــا ع ـلــى صعيد
إ ي ـج ــاد إدارة حـكــو مـيــة ف ـعــا لــة وا ق ـت ـصــاد
متنوع ومستدام ورأسمال بشري إبداعي.
وأوضح أن "االستراتيجية تمثل مواكبة
لعصرنا التقني ذي ا لـتـغـيــرات اللحظية
المتسارعة ،واستجابة لمتطلبات واقعنا
المعاصر الذي غدت فيه التقنية والمعرفة
رأسماله األبرز ،كما أنها تعكس انسجاما
مـطـلــوبــا م ــع رؤيـ ــة ال ــدول ــة ومـسـتـهــدفــات
خططها التنموية وبرامج عمل الحكومة
وكذلك توجهاتها لرقمنة سائر خدماتها".

التحول الرقمي ...غايات مستهدفة

ً
بناء القدرات في الكوادر الوطنية ...التحول الرقمي مثاال!
في ختام حديثه عن استراتيجية الهيئة للتحول
ال ــرقـ ـم ــي ،أشـ ـ ــار د .ال ـم ـل ـح ــم إل ـ ــى أن مـ ــا ي ـم ـيــز ه ــذه
االستراتيجية يتمثل فــي اعتمادها بـصــورة كاملة
وبنسبة تامة  %100على جهود ذاتية من منتسبيها
مــن ال ـك ــوادر الــوطـنـيــة الـمــؤهـلــة ،ودون ـمــا االستعانة
بمستشار خارجي ،وذلك في مختلف مراحل إعدادها
ً
بدءا بتقديم الدراسات وإجراء المقارنات مع الجهات
ً
المثيلة ،وتقييم الوضع التقني الراهن للهيئة ،وصوال
العتماد برامج االستراتيجية ومبادراتها ومؤشرات
قياسها بصورتها النهائية .بالنتيجة ،يرى الملحم
ً
في هذه االستراتيجية نتاجا لنهج الهيئة على صعيد
«بناء القدرات في كوادرها الوطنية» ،الذي بدأته منذ
سنوات عدة.
ٍ
ً
فــي إطــار آخــر ،أكــد الملحم مــا ذكــره سابقا مــن أن
ً
اإلعـ ــان عــن إط ــاق االسـتــراتـيـجـيــة م ــؤخ ــرا ال يعني

بحال من األحــوال بــدء مسار التحول الرقمي اليوم،
ٍ
ً
بقدر ما يعني استكمال ما تم البدء به سابقا ،لكن
وفق استراتيجية واضحة المعالم تتسم بالشمول.
من ناحيةٍ أخــرى ،اعتبر الملحم أن اإلطــار الزمني
الس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ـحــول الــرق ـمــي الـمـمـتــد ح ـتــى عــام
ً
ً
 2025ال يعد مبالغا ،نظرا لحجم التغييرات المنتظر
إحداثها ،و كم المبادرات المزمع تنفيذها وفق ركائز
االستراتيجية األربع (اإلدارة الفعالة للبيانات ،التجربة
المتكاملة أل صـحــاب المصلحة ،التفوق التشغيلي،
توجيه الموارد) ،وما تتضمنه من أهداف استراتيجية
تشمل كافة جــوانــب عمل الهيئة بــا استثناء ،يبلغ
ً
ً
عددها اثنا عشر هدفا استراتيجيا تتوزع إلى ثمانية
ً
ً
وعشرين هدفا فرعيا ،إضافة إلى اثني عشر مؤشر
قياس استراتيجي تقيس نحو أربــع عشرة مبادرة
تتوزع بدورها إلى أكثر من أربعين مبادر ٍة فرعية.

ب ــال ـن ـت ـي ـج ــة ،فـ ـ ــإن كـ ــم األعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـت ــي تـتـضـمـنـهــا
االستراتيجية ونوعها ،وتراتبية تنفيذ مبادراتها
ً
ً
ً
تقتضي منحها إطارا زمنيا مالئما.
وفـ ــي خ ـت ــام ح ــدي ـث ــه ،أشـ ـ ــار ال ـم ـل ـحــم إلـ ــى ام ـت ــاك
استراتيجية التحول الرقمي للهيئة مقومات المرونة
المطلوبة التي تساعدها على مواكبة المستجدات
التقنية المستجدة ،وبالتالي امتالكها إمكانية إجراء
التعديل المطلوب في حينه .كما قال إن مسار التحول
ً
الرقمي عموما ال يمكن أن يكون وليد االستراتيجية
الراهنة ليتوقف مع انتهائها ،إذ إن عالمنا اليومي
لحظي التغيير ،س ــواء على الصعيد التقني أو في
مجاالت أنشطة األوراق المالية ،والبد للجهات الرقابية
من مواكبة تلك التغييرات على الدوام.

و ل ـ ـفـ ــت ا لـ ـمـ ـلـ ـح ــم إ ل ـ ـ ــى أن اال س ـ ـت ـ ـخـ ــدام
ا ل ـم ــدروس وا ل ـمــو جــه للتقنيات الحديثة
المتاحة فــي عــا لــم االستثمار فــي أنشطة
األوراق ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة ،و ب ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـم ــا ش ــى مــع
ال ـم ـع ــاي ـي ــر ال ــدولـ ـي ــة ال ـم ـط ـب ـق ــة ،وي ــراع ــي
المستجدات التقنية المستحدثة دائما،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ـ ــى الـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة فـ ـ ــي ت ـح ـق ـيــق
الــرؤيــة االسـتــراتـيـجـيــة الـتـنـمــويــة "كــويــت
 ،"2035تـمـثــل بمجملها أ هــدا فــا رئيسية
السـتــراتـيـجـيــة الـهـيـئــة لـلـتـحــول الــرقـمــي،
أ مــا أدوات ا لـتـحــول فتتمثل فــي اال نـتـقــال
بـنـمــوذج عـمــل الـهـيـئــة إلــى ن ـمــوذج رقمي
م ـت ـك ــام ــل ف ــائ ــق ال ـ ـحـ ــداثـ ــة ،بـ ـم ــا فـ ــي ذل ــك
بطبيعة الحال تقديم الخدمات الخارجية،
وإدارة ا ل ـع ـم ـل ـيــات ا ل ــدا خ ـل ـي ــة ،و تــو ظ ـيــف
الـ ـبـ ـي ــان ــات ،وت ـن ـم ـي ــة الـ ـ ـك ـ ــوادر ال ـب ـش ــري ــة
المتخصصة.
وأردف" :أما بالنسبة لمسار البرنامج
فــإنــه ،بـعــد تـنـفـيــذ الـعــديــد مــن ال ـم ـبــادرات
الـتـقـنـيــة ال ـتــي ت ـنــاولــت م ـفــاصــل ع ــدة في
أ نـشـطــة األوراق ا ل ـمــا ل ـيــة ،وأمـ ــام ا لـحــاجــة
الـمـسـتـمــرة لـتـنـفـيــذ مــزيــد مــن ال ـم ـبــادرات
وال ـم ـشــاريــع ف ــي ذات اإلط ـ ــار ،فـقــد ارت ــأت
الهيئة ضرورة بلورة مختلف مبادراتها
الـتـقـنـيــة فــي إط ــار رؤي ــة مـتـكــامـلــة بـعـيــدة
ا ل ـمــدى تـفـضــي إ ل ــى تلبية استحقاقاتها
االستراتيجية من ناحية ،وتسهم في أداء
الدور المنوط بها على صعيد التوجهات
التنموية الحكومية من ناحية أخرى".

وأضاف أن الهيئة بدأت مسار تحولها
ا لــر ق ـمــي ف ــي د ي ـس ـم ـبــر  2019م ــع تـشـكـيــل
لجنة توجيهية لمشروع التحول الرقمي،
برئاسة نائب رئيس مجلس المفوضين
عثمان العيسى ،أناطت بها مهام توفيق
أوضـ ـ ـ ــاع م ـش ــاري ـع ـه ــا ال ـت ـق ـن ـي ــة ال ـق ــائ ـم ــة
حينها وأي مشاريع جديدة تندرج تحت
البرنامج ،إضافة إلى إعداد استراتيجية
للتحول الرقمي واإلشراف على تنفيذها.

مواثيق وخطط
و قـ ــال ا ل ـم ـل ـحــم" :أ مـ ــا ي ـنــا يــر  2020فـقــد
شهد الخطوة التالية في هذا المسار ،مع
تـشـكـيــل فــريــق عـمــل إلع ــداد اسـتــراتـيـجـيــة
التحول الرقمي ،وتحليل وثائق األعمال
المعتمدة في خطتها التنفيذية ،ليتم في
مرحلة الحقة نقل مهام اللجنة التوجيهية
إلدارة الموارد المؤسسية إلى مهام لجنة
ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي ،ك ـمــا ت ــم ت ـع ـي ـيــن مــديــر
لبرنامج التحول يتولى مهام إعداد ميثاق
البرنامج واإلشراف على مواثيق وخطط
المشاريع التي تندرج في إ طــاره ،إضافة
إلى مهام أخرى".
وا سـ ـت ــدرك " :ع ـلــى م ــدار عــا مـيــن تقريبا
منذ مطلع عام  2020عكفت اللجان وفرق
الـعـمــل عـلــى تـنـفـيــذ الـمـهــام الـمـكـلـفــة بـهــا،
سـ ـ ــواء ع ـل ــى ت ــوف ـي ــق أوض ـ ـ ــاع ال ـم ـش ــاري ــع
القائمة مع استراتيجية التحول الرقمي،
أو ع ـل ــى ص ـع ـي ــد اإل حـ ــا طـ ــة ب ــا لـ ـمـ ـب ــادرات
واأل ع ـ ـ ـمـ ـ ــال ا ل ـت ـق ـن ـي ــة ا ل ـم ـط ـل ــو ب ــة أو ت ـلــك
المقترح إطالقها ومواء متها مع برنامج
التحول الرقمي المزمع ،مع األ خــذ بعين
االع ـ ـت ـ ـبـ ــار م ـق ـت ـض ـي ــات م ـ ـشـ ــروع ال ـه ـي ـئــة
ل ـت ـطــويــر وم ـي ـك ـنــة خــدمــات ـهــا ال ـخــارج ـيــة
بشكل كامل ،لتفضي تلك الجهود أواخر
أكتوبر الماضي إلى إطالق استراتيجية
التحول الرقمي للهيئة".

النتائج غير المباشرة
لجهود الهيئة
االستباقية تمثلت في
التحسن النوعي في
تصنيف دولة الكويت

بلورة مختلف مبادرات
الهيئة التقنية تفضي
إلى تلبية استحقاقاتها
االستراتيجية وتسهم في
أداء الدور المنوط بها
على صعيد التوجهات
التنموية الحكومية

استراتيجية «التحول
ً
الرقمي» أتت تتويجا
لبرنامج مسبق للتحول
الرقمي بدأته الهيئة مع
نهاية 2019

« »Fin Techمشروع
تنموي بامتياز ومزمع
إدراجه في الخطط
اإلنمائية الحالية للدولة

خريطة طريق ...لبرنامج التحول الرقمي
فـ ــي سـ ـي ــاق تـ ـن ــاول ــه ب ـع ــض ت ـفــاص ـيــل
اسـتــراتـيـجـيــة الـهـيـئــة لـلـتـحــول الــرق ـمــي،
أشـ ـ ــار ال ـم ـل ـحــم إل ـ ــى أن «ت ـب ـن ــي تـقـنـيــات
التحول الرقمي لتحقيق تفوق تشغيلي
داخلي داعم لنظم رقابية وإشرافية مرنة
وذكـ ـي ــة ت ـق ــدم خ ــدم ــات مـتـكــامـلــة تــرتـقــي
ببيئة األع ـم ــال وتــرفــع مــن ك ـفــاء ة العمل
ال ــرق ــاب ــي» يـمـثــل رؤيـ ــة الـهـيـئــة الـخــاصــة
باستراتيجيتها للتحول الرقمي.
أمـ ــا بــال ـن ـس ـبــة ألب ـ ــرز م ــدخ ــات إعـ ــداد
اسـتــراتـيـجـيــة الـتـحــول الــرق ـمــي ،فتتمثل
فــي رؤي ــة الهيئة ورســالـتـهــا ،إضــافــة إلى

استراتيجيتها الحالية ،أمــا االسترشاد
بالمؤشرات العالمية للتحول الرقمي ذات
ً
الصلة بأعمال الهيئة فقد كان مدخال آخر
لتلك االستراتيجية.
وق ــد أش ــار الملحم إل ــى بـعــض مــراحــل
إع ـ ـ ــداد اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي،
كـ ــإعـ ــداد دراس ـ ـ ــة ت ـف ـص ـي ـل ـيــة لـمـتـطـلـبــات
التحول ،وتقييم وضع الهيئة على صعيد
ال ـج ــاه ــزي ــة ال ــرق ـم ـي ــة ،وإج ـ ـ ــراء م ـقــارنــات
مـعـيــاريــة مــع عــديــد الـمــؤسـســات المالية
ال ـم ـمــاث ـلــة ،ك ــل ذلـ ــك أف ـض ــى إلـ ــى تـحــديــد
أول ــوي ــات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـمـتـمـثـلــة في

بناء وتنمية الخبرات الرقمية ،والتوصل
إلى رقمنة تكاملية للعمليات والخدمات
وب ـي ـئــة تـقـنـيــة مــرنــة ومـتـكــا ًمـلــة ومـهـيــأة
لـمــواكـبــة الـتـغـيــرات ،إضــافــة لالستخدام
الفاعل للبيانات.
أ مــا بالنسبة للتقنيات الرقمية ،التي
يعتمدها برنامج التحول الرقمي ،فتتمثل
االصطناعي،
في تقنيات :الميكنة ،والذكاء
ً
وإدارة ال ـب ـيــانــات ال ـك ـب ـيــرة ،إض ــاف ــة إلــى
الحوسبة السحابية.
أم ــا اإلطـ ــار الــزمـنــي لـبــرنــامــج الـتـحــول
ال ــرق ـم ــي ،والـ ـ ــذي يـسـتـكـمــل م ـعــه ان ـت ـقــال

نموذج عمل الهيئة إلى الصيغة الرقمية
بصورة كاملة ،فيمتد كما يقول الملحم
إلى عام  ،2025وهي الفترة التي يستلزمها
إن ـج ــاز مـ ـب ــادرات ال ـبــرنــامــج وتــراتـبـيـتـهــا
الــزمـنـيــة ،لتنتهي بــذلــك مــراحــل التحول
ً
ال ـث ــاث :بـ ــدءا بـمــرحـلــة «ال ـتــوج ـيــه» الـتــي
تتضمن ال ـم ـبــادرات الـقــائـمــة قـبــل إطــاق
االس ـتــرات ـي ـجــة ،وت ـلــك الـمـتـعـلـقــة بتهيئة
ً
الـمــوارد والبنية التقنية تمهيدا إلطالق
ً
مبادرات جديدة ،مرورا بمرحلة «التحول»
والتي تتضمن إطالق المبادرات الخاصة
بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات ال ـم ـس ـت ـح ــدث ــة

كالتصديق الرقمي ،والربط مع منظومة
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،وإدارة ال ـب ـي ــان ــات
الرئيسية ،والذكاء االصطناعي ،وغيرها،
وانـ ـتـ ـه ـ ً
ـاء ب ـمــرح ـلــة «االبـ ـتـ ـك ــار» ال ـت ــي من
المنتظر أن تولي األهمية لنقل مستوى
النضج الرقمي للهيئة للمستوى الريادي،
خدمات ذات قيمة مضافة ،وخلق
وتقديم
ٍ
إيراد جديدة للهيئة.
قنوات
ٍ

منهجية األداء المتوازن
في إطار تناوله للجانب االستراتيجي

ف ــي عـمـلـيــة «ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي» ،أشـ ــار د.
الملحم إلى تبني الهيئة «منهجية األداء
المتوازن» في عملية التحول تلك ،والتي
تـسـتـنــد إلـ ــى ت ـحــديــد األه ـ ـ ــداف الــرقـمـيــة
المنشودة جراء االستراتيجية ،بما يمكن
مــن الــوصــول إلــى النتائج المطلوبة مع
مراعاة األبعاد األربعة المتصلة بــاألداء
ال ـم ـت ــوازن ع ــام ــة ،وهـ ــي «ال ـب ـع ــد ال ـمــالــي،
بعد األفراد والمؤسسات ،بعد العمليات
الداخلية ،بعد القدرات المؤسسية».
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اقتصاد

ناقش مع نائب وزير خارجيتها توثيق العالقات االقتصادية والتجارية

فرص واعدة
َ
قطاعي
في
الصناعة
والعقار...
وعدم وجود
خطوط
مباشرة أبرز
المعوقات

الوزان

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت،
م ـح ـمــد ج ــاس ــم ال ـص ـق ــر ،بـمـبـنــى ال ـغ ــرف ــة أم ــس،
نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة ال ـب ـيــاروســي ،ميكاالي
باريسيفيتش ،وسفير بيالروسيا لدى اإلمارات
آن ــدي لوتشينوك ،وحـضــر الـلـقــاء الـنــائــب األول
لرئيس الغرفة عبدالوهاب الوزان ومديرها العام
رباح الرباح.
وفي بداية اللقاء ،رحب الصقر بنائب الوزير،
حيث أكد ضرورة بذل مزيد من الجهود لزيادة
حجم التجارة البينية والشراكات االستثمارية،
ً
مشيرا الى أن البلدين يتمتعان بإمكانات جيدة
لتنمية التعاون التجاري واالستثماري تحتم
بذل مزيد من الجهود في سبيل تحقيق األهداف
ً
االق ـت ـص ــادي ــة الـ ـم ــرج ــوة ،وم ـع ــرب ــا ع ــن تــرحـيــب
"ال ـغ ــرف ــة" بــال ـت ـعــاون م ــع ال ـجــانــب الـبـيــاروســي
لتوثيق الـعــاقــات االقتصادية والتجارية بين
البلدين ،مــن خــال تــزويــد "الـغــرفــة" بالمشاريع
االستثمارية المتاحة ،إضافة إلى الحوافز التي
تجذب رؤوس األموال المباشرة ،ليتم نشرها على
المهتمين من قطاع األعمال الكويتي ،واالستعداد
لتقديم كل خدماتها للتوصل إلى نتائج إيجابية
وت ـح ـق ـيــق ال ـم ـصــالــح ال ـم ـش ـتــركــة ب ـيــن الـبـلــديــن
ً
الصديقين ،مؤكدا أن القطاع الخاص الكويتي له
خبرات وتجارب استثمارية ناجحة ونموذجية
في العديد من دول العالم.

من جانبه ،أعرب ميكاالي عن سعادته بزيارة
ً
الغرفة ،مثمنا جهودها الكبيرة في سبيل توطيد
ً
العالقات بين البلدين الصديقين ،ومؤكدا حرصه
على تعميق العالقات االقتصادية والتجارية،
ب ـ ـهـ ــدف ت ــرسـ ـي ــخ وتـ ـع ــزي ــز وت ـن ـم ـي ــة الـ ـتـ ـع ــاون
االق ـت ـص ــادي وال ـت ـج ــاري بـيــن الـبـلــديــن لـمــا فيه
تحقيق المصالح المتبادلة لقطاع األعمال في
الجانبين ،من خالل شراكات استراتيجية لفتح
آف ــاق اقـتـصــاديــة جــديــدة ،كـمــا أك ــد حــرصــه على
االستماع والتعرف إلى مرئيات القطاع الخاص
الكويتي حول كيفية زيادة حجم االستثمارات في
المجاالت التجارية واالقتصادية في بيالروسيا.
من جانبهّ ،
بين الــوزان أن بيالروسيا تتمتع
بإمكانات اقتصادية جيدة وفرص واعدة ،السيما
ً
قــي قـطـ َ
ـاعــي الـصـنــاعــة وال ـع ـقــار ،مـشـيــرا ال ــى أن
أبرز المعوقات التي تحول دون تنمية وتعزيز
العالقات الثنائية هي عدم وجود خطوط مباشرة
ً
بين البلدين ،ومعربا عن أمله أن يتم التواصل
ب ـيــن أص ـح ــاب األعـ ـم ــال ف ــي الـمـسـتـقـبــل الـقــريــب
لالطالع على الفرص االستثمارية المتاحة.
وف ــي نـهــايــة ال ـل ـقــاء ،ت ـق ـ ّـدم م ـي ـكــاالي بالشكر
واالمـتـنــان للغرفة على حـفــاوة االسـتـقـبــال وما
ّ
تقدمه من خدمات لقطاع األعمال ،والــدور الذي
تؤديه في تحقيق األهداف المشتركة بين الكويت
وبيالروسيا.

الصقر والوزان مع نائب وزير خارجية بيالروسيا

 Ooredooمشغل االتصاالت لكأس العالم  2022وكأس العرب 2021
أ عـلـنــت  Ooredooأ نـهــا ستكون
مشغل االتصاالت الرسمي لبطولة
كأس العالم  FIFAقطر  ™2022في
الشرق األوسط وإفريقيا ،ومشغل
اال تـصــاالت الرسمي لبطولة كأس
العرب  FIFAقطر  ™2021في الشرق
األوسط وإفريقيا.
و يــأ تــي ا خـتـيــار  Ooredooلدعم
م ـ ـثـ ــل ه ـ ـ ــذه األحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ال ــري ــاضـ ـي ــة
ً
الـكـبــرى ،تـعــزيــزا لـلـتـعــاون الــوثـيــق
بـيــن  Ooredooو ،FIFAفـقــد كانت
ً
ً
 Ooredooدا ع ـ ـمـ ــا و ط ـن ـي ــا ل ـكــأس
ا ل ـع ــا ل ــم ل ــأ ن ــد ي ــة  FIFAق ـط ــر™ فــي
نسختي عام  2019و.2020
وب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،ق ــال الـشـيــخ
ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني،
رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة فــي
 Ooredooق ـط ــر " :ي ـغ ـمــر نــا شـعــور

كبير بــاال عـتــزاز للعمل مــرة أ خــرى
م ــع االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
( ،)FIFAو ه ـ ـ ــذه ا ل ـ ـمـ ــرة ك ــدا ع ـم ـي ــن
رئيسيين للحدث الرياضي األكبر
واأل هــم فــي العالم وأل كـبــر تظاهرة
كروية في المنطقة".
وأضـ ـ ـ ــاف "سـ ـتـ ـك ــون ق ـط ــر مـحــط
أ ن ـ ـظـ ــار ا لـ ـع ــا ل ــم فـ ــي  ،2022و هـ ــذه
فرصة ثمينة لشركتنا لكي ترسخ
ري ــادت ـه ــا ف ــي م ـج ــاالت االت ـص ــاالت
واالبتكار ،باإلضافة إلى التواصل
مـ ــع ا لـ ـجـ ـمـ ـه ــور فـ ــي م ـخ ـت ـل ــف دول
المنطقة ،والتعريف أكثر بدولتنا
ً
ً
الـحـبـيـبــة بـصـفـتـهــا م ــرك ــزا عــالـمـيــا
لـ ـلـ ـبـ ـط ــوالت ال ــري ــاضـ ـي ــة الـ ـكـ ـب ــرى،
كـمــا أن ـهــا فــرصــة رائ ـعــة لــاحـتـفــال
ب ــال ــري ــاض ــة األك ـ ـثـ ــر ش ـع ـب ـي ــة ع ـلــى
مستوى العالم".

وأ ض ــاف الشيخ نــا صــر بــن حمد
ً
قـ ــائـ ــا" :ن ـم ـت ـل ــك فـ ــي ق ـط ــر ال ـع ــدي ــد
مــن ا ل ـصــروح ا لــر يــا ضـيــة العالمية
والـ ـمـ ـجـ ـه ــزة بـ ــأحـ ــدث مـ ــا تــوص ـلــت
إل ـيــه الـتـكـنــولــوجـيــا واالب ـت ـك ــارات،
إذ إن شبكة  Ooredooالمتطورة
قـ ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى ت ـل ـب ـي ــة احـ ـتـ ـي ــاج ــات
ال ـج ـمــاه ـيــر والـ ـضـ ـي ــوف م ــن حـيــث
ا لـســر عــة وا لـثـقــة ا لـتــي يبحث عنها
الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ف ـ ــي بـ ـط ــول ــة بـ ـمـ ـث ــل ه ــذا
ال ـح ـجــم" .وذك ــر "أود الـتـعـبـيــر مــرة
أخرى عن اعتزازنا بالمشاركة في
د عــم دولتنا في استضافتها لهذا
ال ـ ـحـ ــدث ال ـع ــال ـم ــي ال ـم ـه ــم ل ـت ـقــديــم
تجربة ال تنسى لجميع ضيوفنا.
ً
كما أننا متحمسون جدا لمشاهدة
المباريات واألجواء الرائعة بوجود
المشجعين من شتى أنحاء العالم".

مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال نـ ـي ــك ب ـ ـ ــراون،
مـ ــديـ ــر اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة فــي
 " :FIFAت ـ ُـس ــر ن ــا رؤ يـ ـ ــة Ooredoo
ً
ً
داعما إقليميا لهاتين البطولتين
الــرائ ـع ـت ـيــن ف ــي ق ـط ــر ،ف ـبــوجــودهــا
ف ــي ص ـف ـنــا أض ـح ـي ـنــا ن ـت ـط ـلــع إل ــى
ُ
اسـتـضــافــة تـظــاهــرتـيــن لــن تـنـسـيــا،
إذ ستربط بين متابعي الساحرة
ال ـم ـس ـتــديــرة ف ــي ق ـطــر وف ــي الـعــالــم
أجمع".
وتقام بطولة كــأس العالم FIFA
ق ـط ــر  ™2022ف ــي ا ل ـف ـت ــرة م ــن 21
نوفمبر وحتى  18ديسمبر .2022
وتـعــد بـطــولــة كــأس الـعــالــم الـحــدث
ا لــر يــا ضــي األ ك ـبــر واأل ك ـث ــر متابعة
ً
ع ــال ـم ـي ــا ع ـل ــى اإلط ـ ـ ــاق .وس ـت ـكــون
ن ـس ـخــة ق ـطــر  ™2022أول بـطــو لــة
ل ـكــأس ال ـعــالــم ت ـقــام فــي بـلــد عــربــي

ً
شركات صينية لالكتتاب بهونغ كونغ بدال من أميركا
صـ ــرح م ـصــرفــي ك ـب ـيــر لـ ــدى "غ ــول ــدم ــان
ساكس" في مقابلة مع "ذا بوست" بأن أكثر
من نصف الشركات الصينية ،التي كانت
تـسـعــى إل ــى ط ــرح أس ـه ـم ـهــا ف ــي ال ــوالي ــات
ً
المتحدة تدرس حاليا التحول إلى بورصة
هونغ كونغ.
وق ــال إي ــان دراي ـت ــون الــرئـيــس الـمـشــارك
ل ـل ـخــدمــات ال ـم ـصــرف ـيــة االس ـت ـث ـم ــاري ــة في
آس ـي ــا بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـي ــاب ــان ،إن "ال ـت ــوت ــرات
الـجـيــوسـيــاسـيــة ب ـيــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة

والـ ـصـ ـي ــن ،ب ـج ــان ــب الـ ـقـ ـي ــود الـتـنـظـيـمـيــة
ً
ال ـصــارمــة فــي الـبـلــديــن ستنعكس إيـجــابــا
على بــورصــة هونغ كــونــغ ،على الــرغــم من
التأكيد أن الواليات المتحدة ستظل جذابة
للشركات الصينية".
واحـتـلــت بــورصــة هــونــغ كــونــغ المرتبة
ً
الثالثة عالميا في طروحات األسهم الجديدة
واإلدراجات الثانوية هذا العام حتى التاسع
والعشرين من أكتوبرً ،مع عــائــدات بقيمة
 38.02مليار دوالر ،وفقا لمزود البيانات

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

المالية "ريفنيتيف" .وخالل هذا الصيف،
واجه قطاع التكنولوجيا في الصين حملة
ق ــوي ــة تـتـضـمــن ق ــواع ــد إدراج ج ــدي ــدة في
الخارج ،مما أثار قلق المستثمرين وتسبب
ً
في توقف عدد من الشركات مؤقتا.
وفــي الــوقــت نفسه ،ب ــدأت لجنة األوراق
ال ـم ــال ـي ــة وال ـ ـبـ ــورصـ ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة طـلــب
إفصاح إضافي من الشركات الصينية حول
المخاطرة التنظيمية المحتملة ،بما يزيد
من الضغوط عليها.

سهم «تسال» يهبط
 %5في تعامالت
قبل االفتتاح
تــراجــع سهم "تـســا" بأكثر من
 5فــي المئة فــي تـعــامــات مــا قبل
افـتـتــاح الـســوق األمـيــركــي ،بعدما
سأل مديرها التنفيذي إيلون ماسك
متابعيه على "تويتر" ما إذا كان
عليه بيع  10في المئة من أسهمه
في الشركة .وهبط سهم صانعة
السيارات الكهربائية في تعامالت
ما قبل افتتاح "وول ستريت" بنسبة
 5.2فــي المئة إلــى  1158.5دوالر،
ً
مساء بتوقيت
في الساعة 02:17
مكة المكرمة ،بعدما أنهى تداوالت
الجمعة عند  1222.09دوالر .وبدأ
"م ــاس ــك" اسـتـطــاع آراء متابعيه
السبت ،وصوت  58في المئة منهم
ً
تقريبا على بيع الحصة في صناعة
السيارات الكهربائبة.

«سوفت بنك» :برنامج
إعادة شراء أسهم
بـ  8.8مليارات دوالر

أسعار المعادن الثمينة والنفط

كـ ـشـ ـف ــت "سـ ـ ــوفـ ـ ــت بـ ـ ـن ـ ــك" عــن
ب ــرن ــام ــج إلعـ ـ ـ ـ ــادة شـ ـ ـ ــراء أس ـه ــم
بقيمة تريليون ين ( 8.8مليارات
دوالر) ع ـل ــى م ـ ــدى فـ ـت ــرة ال ـ ـ ـ 12
ً
شهرا المقبلة .وأوضحت الشركة
الـيــابــانـيــة أن خـطــة إعـ ــادة شــراء
األسـهــم التي مــن المقرر أن تبدأ
الـيــوم تشمل  14.6فــي المئة من
أسـهـمـهــا الـقــائـمــة (جـمـيــع أسهم
الـ ـش ــرك ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــم تــرخ ـي ـص ـهــا
وإصـ ــدارهـ ــا وشـ ــراؤهـ ــا م ــن قبل
المستثمرين) .وكشفت صحيفة
"فاينانشال تايمز" في األسبوع
الماضي ،أن "سوفت بنك" تواجه
ضغوطات من جانب المستثمرين
للكشف عن برنامج جديد إلعادة
شراء األسهم.

ومـنـطـقــة ال ـش ــرق األوسـ ــط وش ـمــال
إ فــر يـقـيــا .و مــن المتوقع أن يشاهد
ك ــل مـ ـب ــاراة  110مــا ي ـيــن شـخــص،
مــع ا لـعـلــم أن حــوا لــي  51فــي المئة
من سكان الكرة األرضية شاهدوا
مباريات كأس العالم  FIFAروسيا
.™2018
هذا ،وستقام بطولة كأس العرب
 FIFAق ـطــر  ™2021فـ ـ ــي ا ل ـف ـتــرة من
 30نــو ف ـم ـبــر و ل ـغ ــا ي ــة  18د يـسـمـبــر
ً
 2021بمشاركة  16فريقا ،وستكون
ب ـم ـنــزلــة ب ـطــولــة ت ـح ـض ـيــريــة قـبـيــل
استضافة كــأس ا لـعــا لــم  FIFAقطر
™2022خالل الفترة من  21نوفمبر
ح ـتــى  18د يـسـمـبــر  .2022و يـمـكــن
اال طــاع على مزيد من المعلومات
حول البطولتين عبر .FIFA.com

ناصر بن حمد

نيك براون
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«بتكوين» تتجاوز  66ألف دوالر بارتفاع ٪٧.٣

«ساكسو بنك» 2.5 :مليار دوالر تداوالت المنتجات المرتبطة بالعمالت المشفرة

بدعم موجة من
الزخم والتدفقات
واألنباء اإليجابية
ومخاوف التضخم

ارتـ ـفـ ـع ــت ب ـت ـك ــوي ــن إل ـ ــى أع ـلــى
مستوياتها في أسبوعين ونصف
األسبوع ،أمس ،وصعدت إيثر إلى
مستوى قياسي جديد ،إذ تحقق
العمالت المشفرة مكاسب بدعم
موجة من الزخم والتدفقات واألنباء
اإليجابية ومخاوف التضخم.
وكانت بتكوين مرتفعة بنحو
 7.3في المئة في أحــدث تعامالت
إلى  66250دوالرا ،وسجلت إيثر،
المرتبطة بشبكة إيثيريوم ،مستوى
غير مسبوق عند  4711دوالرا.
ومنذ بداية أكتوبر ،ربحت إيثر
 57فــي المئة ،وتقدمت بيتكوين
ب ـن ـحــو  50ف ــي ال ـم ـئــة م ــع ت ـفــاؤل
الـمـسـتـثـمــريــن ب ــإط ــاق ص ـنــدوق
أميركي لبتكوين قائم على العقود
اآلجلة الشهر الماضي ،ويقبلون
على هــذه الفئة مــن األص ــول التي
تعتبر في بعض األحيان تحوطا
ضد التضخم.
وقـ ـب ــل االرتـ ـ ـف ـ ــاع ـ ــات ال ـحــال ـيــة
وت ـ ـحـ ــديـ ــدا ف ـ ــي نـ ـه ــاي ــة أك ـت ــوب ــر
الماضي ،تكبدت بتكوين خسائر
قوية بلغت في جلسة واحدة أكثر
مــن  5آالف دوالر ،إال أن محللين
توقعوا أن الـســوق سيخضع في
النهاية لـ"تصحيح" مــع استمرار
بـتـكــويــن ف ــي م ـس ــاره ــا ال ـصــاعــد،
بحسب التقرير الذي اطلعت عليه
"العربية.نت".
وقال فريدي إيفانز ،وهو تاجر

عمالت مشفرة في شركة "غلوبال
ب ـل ــوك" بـبــريـطــانـيــا ،إن "ال ـتــراجــع
القصير سيمهد الـطــريــق لــزيــادة
أخرى في سعر بتكوين".
وأض ـ ـ ــاف" :ك ـ ــان الـمـسـتـثـمــرون
يتوقعون حــدوث تصحيح ،حيث
بدت األسواق مفرطة في االرتفاع"،
بحسب ما نقلته "ديلي إكسبرس".
وتابع" :االنخفاض يوفر فرصة
ألولئك الذين يتطلعون إلى الشراء
عـنــد ال ـه ـبــوط ،مـمــا يـعـنــي أن ــه قد
يـكــون هـنــاك ارتـ ــداد قصير األجــل
ونعود إلى ما فوق  60ألف دوالر
ً
قبل وقت طويل جدا".
ووضــع أحــد النماذج السعرية
قيمة بيتكوين المحتملة عند 135
ألف دوالر بحلول نهاية  ،2021فيما
يتحدث توقع آخر عن بلوغ سعر
بتكوين  250أل ــف دوالر بحلول
ديسمبر ،أي خالل شهرين فقط.
يذكر أن بتكوين سجلت أعلى
مستوى لها عند  67016دوالرا في
 20أكتوبر.
من ناحية اخرى ،أعلن ساكسو
ب ـ ـنـ ــك ،ال ـم ـن ـص ــة ال ـم ـخ ـت ـص ــة فــي
م ـ ـجـ ــاالت ال ـ ـت ـ ــداول واالس ـت ـث ـم ــار
اإللكتروني ،تجاوز حجم التداوالت
العالمية ُ
المسجلة فــي محفظته
م ــن مـنـتـجــات ال ـع ـمــات المشفرة
لحاجز  2.5مليار دوالر (ما ُيعادل
 19.2مليار درهــم إمــاراتــي) خالل
العام الحالي ،مع توقعات بتوجه

ثروة مليارديرات أميركا ترتفع
 1.8تريليون دوالر خالل «كورونا»
ارتفعت ثــروة مليارديرات الواليات المتحدة
بــأك ـثــر م ــن  1.8تــري ـل ـيــون دوالر خـ ــال جــائـحــة
"كورونا" ،رغم تداعياتها على أميركا واالقتصاد
العالمي.
ووفقا للبيانات التي نقلها موقع "فوربس"،
ارتفعت قيمة ثروة مليارديرات الواليات المتحدة
من  3.4تريليونات دوالر في األول من يناير 2020
إلى  5.3تريليونات دوالر في الوقت الحالي.
وتزامن مع انتعاش ثروة مليارديرات الواليات
المتحدة مكاسب سوق األسهم ،إذ ارتفع مؤشر
"إس آند بي  "500بنحو  45في المئة منذ بداية

مــؤسـســة ال ــوس ــاط ــة ،ال ـتــي تتخذ
ً
من الدنمارك مقرا لها ،إلــى زيــادة
السقف األقصى للعقود وإضافة
ب ـ ــاق ـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة مـ ـ ــن ال ـم ـن ـت ـج ــات
ال ـمــرت ـب ـطـ ًـة بــال ـع ـمــات الـمـشـفــرة
اس ـت ـج ــاب ــة إل ـ ــى مـ ـع ــدالت الـطـلــب
المتزايدة من جانب العمالء.
يتيح منتج "كريبتو فوركس"
لـلـعـمــات ال ـم ـش ـفــرة ،الـ ــذي أطلقه
البنك في مايو الماضي في منطقة
الـشــرق األوس ــط وشـمــال إفريقيا،
لعمالء البنك فرصة تداول عمالت

بتكوين ،وإيـثـيــريــوم ،واليتكوين
مقابل الـيــورو وال ــدوالر األميركي
والين الياباني من حساب واحد،
ودون الحاجة إلى امتالك محفظة
عمالت مشفرة.
ويتوقع ساكسو بنك استمرار
الـطـلــب بـنـفــس الـمـسـتــويــات على
خدمات "كريبتو فوركس" من جانب
المستثمرين فــي منطقة الـشــرق
األوسـ ــط وش ـمــال افــريـقـيــا ،الــذيــن
يحرصون على استكشاف أصول
بــديـلــة ،بـهــدف تـنــويــع محفظتهم

وكــإمـكــانـيــة لـلـتـحــوط م ــن ارت ـفــاع
ً
معدالت التضخم ،خصوصا بعد
أن فــاقــت مـسـتــويــات الـطـلــب على
خدمات عمالت الفوركس المشفرة
في المنطقة جميع التوقعات التي
سبقت إطالقها.
(العربية نت)

 149.2مليار دوالر الكاش
لدى «بيركشاير هاثاواي»
أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت "ب ـ ـيـ ــرك ـ ـشـ ــايـ ــر
ه ــاث ــاواي"  -الـتــي يــديــرهــا
الـمـسـتـثـمــر ال ـنــاجــح ،وارن
ب ــا ف ــت ،أن ار تـ ـف ــاع أ س ـعــار
األ سـهــم د فــع الشركة نحو
بيع بعض أسهمها ،وعزز
حـيــازاتـهــا مــن ال ـكــاش إلــى
مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى قـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي ع ـن ــد
 149.2م ـل ـي ــار دوالر فــي
ً
ال ــرب ــع الـ ـث ــال ــث ،م ـت ـج ــاوزا
أعـ ـ ـل ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوي ــات ــه ع ـل ــى
اإلط ـ ـ ــاق ال ـم ـس ـج ــل أوائ ـ ــل
.2020
وارت ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــت األرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة خ ـ ــال ال ــرب ــع
الثالث إ لــى  6.47مليارات
ً
دوالر أو  4331دوالرا لكل
سهم من أسهم الفئة "إيه"
مــن  5.48م ـل ـيــارات دوالر،
ً
أو  3488دوالرا لـلـسـهــم
فــي نفس الفترة مــن العام
الماضي.
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــل عـ ــن
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـبـ ـ ــال ـ ـ ـغـ ـ ــة
ً
 4493دوالرا ل ـل ـس ـهــم ،إذ
ت ـ ـس ـ ـب ـ ـبـ ــت عـ ـ ـ ـ ـ ــودة ظ ـ ـهـ ــور
ح ــاالت اإل صــا بــة بفيروس
"ك ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد "-19فـ ـ ــي ن ـقــص
ال ـس ـلــع وتـقـلـيــص اإلن ـفــاق
االس ـت ـه ــاك ــي ،ك ـمــا ع ــززت
األضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـنـ ــاج ـ ـمـ ــة ع ــن
إعصار "إيدا" والفيضانات
األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة خ ـ ـسـ ــائـ ــر فــي

وح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ال ـ ـ ـتـ ـ ــأم ـ ـ ـيـ ـ ــن عـ ـل ــى
السيارات "جيكو" ،Geico
ووحدات التأمين األخرى.
وت ــراج ــع صــافــي الــدخــل
 66فـ ــي ا ل ـم ـئ ــة ع ـن ــد 10.3
ً
م ـل ـيــارات أو  6882دوالرا
لكل سهم مــن أ سـهــم الفئة
"إ ي ـ ـ ـ ــه" م ـ ــن  30.1مـ ـلـ ـي ــارا،
وخـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ــربـ ـ ــع ال ـ ـثـ ــالـ ــث،
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت "ب ـ ـيـ ــرك ـ ـشـ ــايـ ــر"
شـ ــراء أس ـهــم م ــن أسـهـمـهــا
بقيمة  7.6مليارات ،ليصل
إجـ ـم ــال ــي ق ـي ـم ــة ع ـم ـل ـيــات
إعادة الشراء هذا العام إلى
 20.2مليارا.
وأوض ـح ــت ال ـشــركــة في
تـ ـق ــري ــر نـ ـت ــائ ــج أع ـم ــال ـه ــا
الـفـصـلـيــة :ب ـ ً
ـدء ا مــن الــربــع
ا لـ ـث ــا ل ــث مـ ــن  ،2020شـهــد
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن أع ـ ـمـ ــال ـ ـنـ ــا
م ـب ـي ـعــات وأرب ـ ـ ً
ـاح ـ ــا أع ـلــى
ب ـش ـك ــل مـ ـلـ ـح ــوظ م ـق ــارن ــة
بالربع الثاني ،مما يعكس
ارتفاع طلب العمالء.
كما ذكرت أنها امتلكت
ً
أس ـه ـم ــا ف ــي "آبـ ـ ــل" بـقـيـمــة
 128.4مليار دوالر بنهاية
سـ ـبـ ـتـ ـمـ ـب ــر ،ب ـ ــارتـ ـ ـف ـ ــاع مــن
 124.3م ـل ـي ــارا ف ــي نـهــا يــة
يونيو.

تقلب كبير في ترتيب أثرياء الصين
كشفت أحدث قائمة لألثرياء نشرها معهد
"ه ــورون" لألبحاث عن أغنى األشـخــاص في
ال ـص ـيــن ف ــي  ،2021ع ــن ت ـص ــدر ال ـم ـل ـيــارديــر
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ت ـ ـشـ ــونـ ــغ شـ ـ ــان ـ ـ ـشـ ـ ــان ،ل ـل ـت ــرت ـي ــب
وال ــذي يمتلك إم ـبــراطــوريــة الـمـيــاه المعبأة
والمشروبات  ،Nongfu Springوالــذي طرح
شركته لالكتتاب العام في عام .2020
وأظهرت القائمة تحوال كبيرا في ترتيب
أثرياء الصين ،حيث لم يكن تشونغ الملياردير
الوحيد ،الــذي تخطى أغنى رجل في الصين
العام الماضي ،مؤسس شركة علي بابا ،جاك
م ــا ،حـيــث نـمــت ثـ ــروة ،مــؤســس شــركــة بايت
دان ــس الـمــالـكــة لتطبيق "تـيــك ت ــوك" ،تشانغ

 ،2020فيما صعد "داو جونز" الصناعي  27في
المئة.
ً
وارتفع إجمالي ثروة  20شخصا في الواليات
ال ـم ـت ـحــدة بـنـحــو  941م ـل ـيــار دوالر م ـنــذ بــدايــة
الجائحة.
وقاد الملياردير إيلون ماسك -أغنى رجل في
العالم -مكاسب أثرياء الواليات المتحدة ،إذ زادت
ثــروتــه منذ األول مــن يناير  2020بنحو 293.7
مليار دوالر ،فيما وصلت القيمة اإلجمالية لثروته
عند  318.4مليارا.

ً
يامينغ ،سريعا مع ثروة تقدر بـ  52.8مليار
دوالر ،بعدما ارتفعت بنحو  40مليار دوالر
منذ .2019
فيما جاء تشينغ يوكوين ،من شركة CATL
لصناعة البطاريات في المرتبة الثالثة ،بعدما
نمت ثروته بشكل سريع إلى  49.7مليار دوالر،
حـيــث أض ــاف  43.3مـلـيــارا إل ــى ثــروتــه خــال
عامين فقط.
وعلى الرغم من مكاسب الثروة المتواضعة،
تقدم بوني مــا هواتينغ ،الرئيس التنفيذي
ً
ل ـش ــرك ــة ت ـي ـن ـس ـنــت ،أي ـ ـضـ ــا ع ـل ــى ال ـم ــؤس ــس
الـمـشــارك ل ـ "عـلــي بــابــا" ،ال ــذي كــان مــن أوائــل
رج ــال األع ـمــال الــذيــن تــأثــروا بحملة الصين

الصارمة على شركات التكنولوجيا.
وأض ــاف مــا بـيــن عــامــي  2019و ،2021ما
يقدر بـ  600مليون دوالر فقط إلى ثروته.
يــذكــر أن الـمـلـيــارديــر الـمــؤســس والرئيس
التنفيذي لشركة تسال ،إيلون ماسك ،يتصدر
قــائـمــة مـلـيــارديــرات الـعــالــم ،بـثــروة قــد تكون
األعـلــى فــي الـتــاريــخ ،تبلغ  320مليار دوالر،
ً
وف ـق ــا لـبـيــانــات ف ــورب ــس ،فـيـمــا يـحـتــل أغـنــى
شخص في الصين المرتبة ال ـ  19في قائمة
أثرياء العالم ،بثروة صافية تبلغ  66.3مليارا.
(العربية نت)

ً
«إيكيا» تفتتح المحطة الثالثة بعد  37عاما على أول معرض في الكويت

في «مول العاصمة» بحضور الرئيس التنفيذي لـ «إيكيا الكويت» مارينو ماغانتو
•

مريم طباجة

خالل افتتاحه المحطة الثالثة
لمعرض ايكيا في مول العاصمة،
ق ــال الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لـ ـ "إيكيا
الكويت" ،مارينو ماغانتو :لدينا
رؤية خاصة من أجل حياة يومية
أفضل للجميع ،وهي الرؤية التي
تنعكس وتؤثر في كل األعمال التي
نقوم بها.
وأضاف :هدفنا هو أن نصل إلى
المزيد من الناس؛ وجذبهم أينما
ك ــان ــوا؛ ومـســاعــدتـهــم فــي تحقيق
أحالمهم ،واليوم ،نعمل على تطوير
خدمات ايكيا لتلبي كل احتياجات
عمالئنا بشكل أف ـضــل ،نـحــن في
غــايــة الـحـمــاس لـتـعــزيــز وجــودنــا
في الكويت بأن نكون حيث يعمل
ال ـنــاس؛ ويـعـيـشــون؛ ويتسوقون؛
ً
ويقضون أوقاتا ممتعة ،لذلك ،صار
بإمكانهم اليوم أن يجدوننا متى ما
شاءوا وكيفما يريدون.
وأكــد ماغانتو ،لـ "الجريدة" ،أن
أي استراتيجية تتبعها "إيكيا" قبل
افتتاح أي فرع جديد حول العالم
تــأخــذ وق ـتــا حـتــى نـفـهــم حــاجــات
وطبيعة البلد التي سيتم افتتاح
الـفــرع فيه وتفهم نــوع التحديات
التي تواجهها ،حتى نستطيع أن
نكون جزءا من حياتهم من خالل
تقديم حلول تسهل لهم هذه حياة
افـضــل مــن خــال منتجاتنا حتى
نكون أقرب لهم اينما كانوا.
وقال :بالرغم من كل التحديات
االقتصادية التي يواجهها العالم
ون ـش ـهــدهــا ،م ــا زل ـنــا نـحـمــل على
عاتقنا النظر بإيجابية أكثر ،وننظر
دائـمــا بشكل جــدي اإلمـكــانــات من
خــال التحديات ،لذلك نبحث عن
الحلول لتخطي هــذه التحديات،
ون ـ ـع ـ ـمـ ــل بـ ـشـ ـك ــل م ـس ـت ـم ــر ع ـلــى
تخفيض األسعار في إيكيا حتى
تكون بمتناول الجميع.

طاقات شبابية كويتية
وأشار ماغانتو إلى أن "الحمالت
اإلنسانية واألنشطة التي نساهم
بها دائـمــا مــا زالــت مستمرة ،لكن
أزمـ ــة ك ــورون ــا كــانــت سـبـبــا ألخــذ
استراحة صغيرة ،وما زلنا نطور
من انشطتنا ،خاصة أننا نعمل مع
جمعية في المملكة األردنية تساعد
ال ـن ـس ــاء األقـ ـ ــل ح ـظ ــا ف ــي ال ـح ـيــاة
على العمل واالن ـتــاج فــي صناعة
الـمـنـتـجــات ال ـتــي ت ـبــاع ف ــي إيكيا
ودول أخرى مختلفة ،ومحليا في
الكويت ندعم الجمعيات المعنية

اليسا سوليس مدير قطاع التسويق في إيكيا
في هذا الخصوص".
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق بــاس ـت ـمــراريــة
استقبال إيكيا للطاقات الشبابية
الكويتية من مهندسين ومصممي
دي ـ ـكـ ــور ل ــوض ــع ل ـم ـســات ـهــم عـلــى
مـنـتـجــات "إي ـك ـيــا" ،ق ــال مــاغــانـتــو:
ننظر دائما الى الطاقات التي تملك
رؤي ــة فنية خــارجـيــة نستقطبها
ونعمل معها.
وأض ــاف :إيكيا عالمة تجارية
رائــدة وراسخة في الكويت ،وهي
موجودة في السوق منذ أكثر من
ً
 37عاما .ففي فبراير  ،2020افتتحت
"إيـكـيــا  "360مــع خــدمــة التصميم
والتخطيط؛ واليوم تسجل عالمة
فـ ــارقـ ــة أخ ـ ـ ــرى فـ ــي تـ ــاريـ ــخ إيـكـيــا
الـحـمـيـضــي الـ ـمـ ـح ــدودة بــإطــاق
مفهوم جديد وفريد من إيكيا في
الكويت".
وت ـ ــاب ـ ــع" :هـ ـ ـ ـ ــذا مـ ـفـ ـه ــوم رائ ـ ــد
إليكيا في العالم ،ونحن فخورون
ب ـتــوف ـيــرهــا ومـ ـ ـس ـ ــرورون لـلـغــايــة
إلح ـضــاره إل ــى الـكــويــت ،إل ــى قلب
العاصمة ،إلى مول العاصمة" ،كما
قال ماغانتو.

الـبــاحـثـيــن ع ــن األفـ ـك ــار الجميلة
والـ ُـم ـل ـه ـمــة ل ـتــأث ـيــث م ـنــازل ـهــم أو
مكاتبهم.
وف ـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص ،ذك ــر
ماغانتو" :لقد أنشأنا متجر إيكيا
العاصمة هذا لتقديم تجربة جديدة
وف ــري ــدة م ــع إيـكـيــا ت ـكــون متاحة
للجميع .ولكي نضمن أننا توصلنا
إلى فهم أعمق الحتياجات وأحالم
الـنــاس فــي الـكــويــت؛ ومــن أجــل أن
نتعرف عن قرب على احتياجاتهم
وأس ـلــوب حياتهم ،استمعنا إلى
م ــاحـ ـظ ــات ع ـم ــائ ـن ــا ،وأج ــري ـن ــا
الكثير مــن األب ـحــاث الخاصة عن
المستهلكين وعــوائــدهــم ،وقمنا
بزيارة العديد من المنازل .من هنا
نستطيع أن نؤكد أن متجر إيكيا
ف ــي م ــول ال ـعــاص ـمــة ه ــو الــوجـهــة

ال ـص ـح ـي ـحــة ل ـك ــل زب ــائ ـن ـن ــا ولـكــل
أف ـ ـ ــراد عــائ ـل ـت ـهــم ،م ـه ـمــا اخـتـلـفــت
احتياجاتهم ونمط حياتهم ،ومهما
كانت التحديات التي يواجهونها
حياتهم اليومية داخل المنزل،
في ّ
وبـ ـغ ــض ال ـن ـظــر ع ــن مـيــزانـيـتـهــم،
ألن خدماتنا وأس ـعــارنــا تناسب
الجميع".
س ـي ـكــون ب ــإم ـك ــان زوار إيـكـيــا
مول العاصمة التسوق من جميع
منتجات إيكيا .هناك أكثر من 7000
منتج تحت سقف واحد ،وسيكون
بانتظارهم موظفو إيكيا لتقديم
ال ـم ـس ــاع ــدة ال ـم ـط ـلــوبــة .وبـفـضــل
تــوافــر أح ــدث الـتـقـنـيــات ،سيكون
بإمكان الزوار االطالع على وظائف
منتجات ايكيا وفوائدها وجودتها
بطريقة تفاعلية ومثيرة ،مما يجعل

التسوق أسهل وأكثر متعة.
ول ـ ـكـ ــن ه ـ ـ ــذا لـ ـي ــس ك ـ ــل ش ـ ــيء،
ففي "إيكيا مــول العاصمة" هناك
صالة مخصصة لتقديم خدمات
التصميم .محطة جميلة ومريحة،
يديرها خبراء إيكيا في التأثيث
ال ـم ـنــزلــي ل ـم ـســاعــدة ال ـع ـمــاء في
تحقيق أحالمهم.
وأردف :خبراء التأثيث جاهزون
وقـ ـ ــادرون عـلــى مـســاعــدة العمالء
الراغبين في تصميم إحدى غرف
المنزل؛ أو المنزل بأكمله؛ أو حتى
مكتب العمل الذي يحلمون به.

زميل عمل متعدد الوظائف
وع ـ ـ ــن ه ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ،ق ــال
م ــاغ ــان ـت ــو" :فـ ــي إي ـك ـيــا الـعــاصـمــة
ً
نواصل أيضا العمل على تطوير

شخصية "زمـيــل العمل المتعدد
الوظائف" التي كنا قد ابتكرناها
عند افتتاح إيكيا  .360سيسعى
زم ـ ــاؤن ـ ــا ل ـك ــي تـ ـك ــون أولـ ــويـ ــات
عـمـلـهــم ه ــي أن يـحـظــى عـمــاؤنــا
ب ـت ـج ــرب ــة ت ـ ـسـ ــوق أك ـ ـثـ ــر س ـهــولــة
وسالسة .سيحرصون على تقديم
خيارات مختلفة ،وتزويد العمالء
ب ــال ـخ ــدم ــات ال ـت ــي ي ــرغ ـب ــون بـهــا،
ً
وفقا لتفضيالتهم وللشروط التي
ً
ً
تناسبهم ،وطبعا دائـمــا بأسعار
معقولة وفي متناول الجميع .لقد
بدأنا هذا المفهوم الخاص (زميل
العمل المتعدد الوظائف) في إيكيا
 360قـبــل ع ــام م ــن اآلن ،ولمسنا
مدى رضا وسعادة العمالء بهذه
الخدمة .لذلك سنواصل تعزيز هذا
المفهوم في جميع فروعنا".

وتابع ماغانتو" :من أجل ضمان
تقديم أفضل تجربة ،عملنا على
تدريب موظفينا ليكونوا مؤهلين
لتقديم أي مساعدة يحتاج إليها
ع ـم ــاؤن ــا ،وتـلـبـيــة ك ــل طلباتهم،
مهما كــان نمط الـحـيــاة المنزلية
ال ـتــي يـتـبـعــونــه .ف ــإذا كـنــت ترغب
ً
فــي تغيير غــرف أطفالك مـثــا ،أو
تــريــد تـجــديــد مطبخك بــالـكــامــل،
فإن موظفينا على أتم االستعداد
والجاهزية لمساعدتك فــي رحلة
التجديد والتأثيث".
وأضــاف" :لذلك ،أصبح بإمكان
أي شخص الجلوس واالسترخاء.
ف ــري ــق إي ـك ـي ــا م ــن خـ ـب ــراء األث ـ ــاث
المنزلي سيهتمون بكل التفاصيل
الـ ـب ــاقـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـحـ ـت ــاج إل ـي ـه ــا،
بينما تستمتع أنــت بقهوة ايكيا
والمخبوزات والوجبات الخفيفة
الطازجة المتوافرة لدى كافيه إيكيا
األول في الكويت.
يمكنك ت ـ ّ
ـذوق مجموعة كبيرة
من المشروبات الباردة والساخنة
والمخبوزات والمعجنات اللذيذة".

الجار الجديد

«إيكيا» مول العاصمة
"إيكيا" في مول العاصمة عبارة
عــن ع ـنــوان مميز لتأثيث المنزل
تـ ـن ــاس ــب الـ ـجـ ـمـ ـي ــع؛ األش ـ ـخـ ــاص
الذين يعملون ويعيشون في قلب
ال ـعــاص ـمــة واألح ـ ـيـ ــاء ال ـم ـج ــاورة،
واألش ـخ ــاص الــذيــن يبحثون عن
مكان جديد ومميز لقضاء بعض
الــوقــت مــع األص ــدق ــاء أو العائلة.
كما أنها وجهة الوالدين الراغبين
فــي الـتـســوق وق ـضــاء وق ــت ممتع
م ــع أط ـفــال ـهــم .وك ــذل ــك وج ـه ــة كل

ماغانتو يلقي كلمته قبل االفتتاح

قص شريط االفتتاح (تصوير ميالد غالي)

صورة جماعية

وقال ماغانتو" :أما وقد أصبحت
إيـكـيــا م ــول الـعــاصـمــة هــي الـجــار
الـجــديــد فــي قلب مدينة الكويت،
نـ ــريـ ــد أن نـ ـص ــل إل ـ ـ ــى ال ـج ـم ـي ــع؛
والترحيب بهم في متجرنا الذي
كل ما فيه يدعو إلى الراحة .سيكون
متجرنا الوجهة التي يرغب الناس
في أن يقصدها من أجل الحصول
على اإلل ـهــام ،وقـضــاء وقــت ممتع
مــع عائالتهم وهــم يتسوقون من
منتجات إيكيا المفضلة لديهم".
"نحن نعمل على تأمين تجربة

تسوق فريدة يستحقها عمالؤنا،
وذلك من خالل تقديم حلول تناسب
كــل أرك ــان المنزل ،وتـكــون ملهمة،
وفي الوقت نفسه أسعارها معقولة
تناسب الجميع وتلبي احتياجاتهم
وتحقق أحالمهم".
"إي ـك ـي ــا ه ــي واحـ ـ ـ ــدة م ــن أك ـثــر
العالمات التجارية المحبوبة في
الكويت .إيكيا للجميع ،وهــذا هو
السبب في أننا نريد أن نكون أكثر
ً
قربا إلى المزيد من الناس؛ ونصل
إليهم أينما كانوا وكيفما يريدون،
لمساعدتهم على خلق حياة يومية
أفضل من خالل تزويدهم بأفضل
تجربة تـســوق مــع إيكيا وتقديم
الحلول الميسورة التكلفة للجميع".
"ه ـ ـ ـ ـ ــذا ل ـ ـيـ ــس سـ ـ ـ ــوى ال ـ ـبـ ــدايـ ــة
لخطتنا التوسعية الطموحة في
الـكــويــت .نــريــد أن نــوفــر لعمالئنا
تجربة جديدة ومثيرة في المزيد
مــن الـمـجــاالت .ترقبوا المزيد من
األخبار المثيرة.
واختتم ماغانتو حديثه ،قبل
ً
أن ي ـقــص ال ـش ــري ــط ،ق ــائ ــا :نحن
ً
متحمسون حقا للترحيب بالجميع
في إيكيا مول العاصمة.
ت ـقــدم "إي ـك ـيــا" األثـ ــاث المنزلي
ذي الـجــودة والتصاميم الجميلة
ً
والعملية ،ودائما بأسعار تناسب
ال ـج ـم ـيــع .وت ــراع ــي ف ــي انـتــاجـهــا
المعايير الخاصة بصحة اإلنسان
ّ
والبيئة .هناك عدة شركات لملك
مختلفين يعملون لعالمة إيكيا
التجارية ،وجميعهم يتقاسمون
الرؤية ذاتها" :من أجل حياة يومية
أفضل لكثير مــن ال ـنــاس"" .إيكيا"
شــركــة ســويــديــة رائـ ــدة فــي مجال
األثاث المنزلي.

١٣
«وفرة لالستثمار» تطرح صندوقها الخليجي اإلسالمي لالكتتاب
ةديرجلا
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اقتصاد

برأسمال متغير يصل إلى  360مليون دوالر مدة  10سنوات

الصانع

أعلنت شركة وفرة لالستثمار
الـ ــدولـ ــي إط ـ ــاق صـ ـن ــدوق وف ــرة
الخليجي اإلسالمي ،الذي يشمل
االكتتاب فيه جميع دول مجلس
التعاون الخليجي.
وب ـه ــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال نــائــب
الــرئـيــس التنفيذي– قـطــاع إدارة
األصول بـ«وفرة لالستثمار» مانع
ال ـص ــان ــع ،إن ال ـص ـن ــدوق يسعى
لــاسـتـثـمــار ف ــي األوراق المالية
ال ـم ـتــواف ـقــة م ــع أح ـك ــام الـشــريـعــة
اإلسالمية للشركات المدرجة في
بــورصــة الـكــويــت وأس ـ ــواق الـمــال
ل ــدول مجلس الـتـعــاون ،لتحقيق
عــوائــد تنافسية ضـمــن مستوى
مـقـبــول م ــن ال ـم ـخــاطــر ،مـبـيـنــا أن
عملة الصندوق هي الدوالر.

يقدم بنك الكويت الوطني دعمه
ّ
لبرنامج «تـمــكــن» لتدريب حملة
الشهادات الجامعية من الكويتيين
حديثي التخرج وتأهيلهم لدخول
س ــوق ال ـع ـمــل ،ف ــي إط ــار شــراكـتــه
االستراتيجية مع شركة «Creative
 »Confidenceللعام الثالث على
التوالي.
ويشارك «الوطني» في البرنامج
ـراع اس ـتــرات ـي ـجــي ،ح ـيــث يـقــدم
كـ ـ ِ
ال ـبــرنــامــج لـلـمـتــدربـيــن ال ـ ــدورات
التي تعمل على تطوير مهاراتهم
ليتحولوا إلى قوى عاملة فاعلة.
وي ـس ـت ـمــر ال ـب ــرن ــام ــج مـ ــدة 10
أسابيع ،ابتداء من  18يناير 2022
حتى  27مارس  ،2022ويستضيف
ال ـب ـن ــك ال ـم ـت ــدرب ـي ــن فـ ــي م ــواق ــع
تــدريـبــه ،ويتطلب هــذا البرنامج
ً
ً
الـتــزامــا كــامــا مــن المتدربين ،إذ
أنه بمنزلة تجربة وظيفية بدوام
كامل.
وفــي تعليقها ،أكــدت مساعدة
المدير العام للعالقات العامة في
البنك منال المطر «أننا ملتزمون
مع شركة «»Creative Confidence
للعام الثالث على التوالي بإطالق
هـ ـ ــذا ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ،واسـ ـتـ ـض ــاف ــة
المتدربين في مواقع التدريبات
لدينا في البنك».
وأض ــاف ــت ان «اس ـت ـمــرارنــا في
ال ـبــرنــامــج يـعـكــس إي ـمــان ـنــا بما

يقدمه البرنامج للكفاءات الوطنية
من الجامعيين حديثي التخرج،
الــذيــن هــم فــي أمــس الـحــاجــة إلى
ذلــك الـنــوع مــن التجربة العملية
المكثفة والغنية ليتحولوا إلى
قوى عاملة».
ولفتت إلى أن القيمة المضافة
الحقيقية لهذا البرنامج ستنعكس
ن ـتــائ ـج ـهــا م ـب ــاش ــرة ع ـل ــى س ــوق
العمل ،باعتباره يوفر قوى عاملة
ذات كفاءة وخبرة لخوض غمار
األعمال.
وأشارت المطر إلى أن البرنامج
ً
تم إعداده الستيعاب  30متدربا،
ً
وتكفل «الوطني» بدعمه انطالقا
مــن إيمانه بأهمية تقديم فرص
ف ــري ــدة واس ـت ـث ـنــائ ـيــة لـكـفــاءاتـنــا
الوطنية.
كما اعتبرت أن هــذا البرنامج
يلتقي مع توجه البنك الهادف إلى
دعم الشباب ،وفتح المجال أمامهم
ل ـي ـك ـت ـس ـبــوا الـ ـخـ ـب ــرات الـ ــازمـ ــة،
ليرتقوا بمعرفتهم ،ويوسعوا آفاق
مداركهم التي تؤهلهم لمواجهة
متطلبات سوق العمل.
بدورها ،قالت سمية الجاسم،
مؤسسة :Creative Confidence
«إن ـن ــا نـفـخــر ب ـم ـشــاركــة الــوطـنــي
ّ
فــي «تـمــكــن» ،ونــدعــو الجامعيين
حديثي التخرج إلى استغالل هذه
الفرصة االستثنائية التي نقدمها

الصندوق
يستثمر في
األوراق المالية
المتوافقة
مع الشريعة
للشركات
المدرجة

وذكـ ــر ال ـصــانــع أن ال ـص ـنــدوق
مطروح لالكتتاب العام برأسمال
متغير يبدأ من  18مليون دوالر
كحد أدنى ،ويصل إلى  360مليونا
لمدة  10سنوات ،موضحا أن الحد
األدنى لالشتراك هو  5آالف دوالر،
ف ـي ـمــا ال ـح ــد األقـ ـص ــى لــاش ـتــراك
ه ــو  90ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن رأسـ ـم ــال
الصندوق.
وأضـ ــاف أن «وفـ ــرة الخليجي
اإلسالمي» هو صندوق استثماري
مفتوح قابل للزيادة واالنخفاض
بـ ـن ــاء ع ـل ــى اش ـ ـتـ ــراك واس ـ ـتـ ــرداد
المساهمين لالستثمار في األوراق
المالية ،مبينا أن مؤشر قياس أداء
الصندوق هوS&P GCC Shariah :
.Large Mid Cap index

األصول مانع الصانع ،نائب رئيس
االس ـت ـث ـم ــارات قـتـيـبــة ال ـخ ــراف ــي،
نــائــب رئ ـيــس– إدارة استثمارات

األسهم سعود الجويعد ،ونخبة
من الكفاءات الوطنية.
وعن أداء الصناديق المدارة من
قبل الشركة ،ذكر أن هناك صـندوق
وفرة ،وهو صندوق تقليدي يهدف
إلى استثمار رأس المال في أسهم
ج ـم ـيــع الـ ـش ــرك ــات الـ ـم ــدرج ــة فــي
بورصة الكويت ،فقد بلغ أداؤه منذ
التأسيس فــي  2002حتى نهاية
أكتوبر  2021نحو  218في المئة
تقريبا ،فيما حقق أداؤه منذ بداية
الـعــام حتى نهاية أكـتــوبــر 2021
نسبة  26في المئة تقريبا.
ولفت إلــى أن صـنــدوق الفجر،
وهو صندوق متوافق مع أحكام
ال ـشــري ـعــة اإلس ــام ـي ــة ويستثمر
في أسهم الشركات المتوافقة مع

ف ـ ــاز الـ ـبـ ـن ــك األه ـ ـلـ ــي ال ـم ـت ـحــد
بـجــائــزة أفـضــل بـنــك إســامــي في
ال ـك ــوي ــت لـ ـع ــام  2021م ــن مـجـلــة
«آسيا موني» ،وهي أحد إصدارات
م ـج ـمــوعــة ي ــورومـ ـن ــي ال ـعــال ـم ـيــة
ً
الـمــرمــوقــة ،ت ـقــديــرا ل ــري ــادة البنك
ودوره في دعم النمو االقتصادي
مع إعطاء األولوية لسالمة العمالء
والـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن عـ ـل ــى ح ـ ــد س ـ ـ ــواء،
واستخدامه للتكنولجيا ألتمتة
عملياته الرئيسية وتقليل وقت
تـنـفـيــذ ال ـم ـعــامــات بـشـكــل كبير،
ف ـض ــا ع ــن ن ـج ــاح ــه ف ــي الـتـكـيــف
مــع ظ ــروف الـتـبــاعــد االجـتـمــاعــي،
التي فرضتها جائحة كوفيد ،19
والتعاون مع الجهات المختصة
ل ـت ـقــديــم خ ـ ـيـ ــارات اعـ ـ ــرف عميلك
ال ــرق ـم ـيــة ،ال ـت ــي تـضـمــن لـلـعـمــاء
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى الـ ـخ ــدم ــات الـتــي
يطمحون إليها بأقصى قــدر من
السرعة والسهولة واألمان.
وكــذلــك تـطــرقــت «آس ـيــا مــونــي»
في عوامل منحها للجائزة للبنك
إلــى مــا حققه فــي وقــت سابق من
هـ ــذا الـ ـع ــام م ــن ن ـج ــاح ك ـب ـيــر في
إص ـ ـ ـ ــدار صـ ـك ــوك مـ ـض ــارب ــة غـيــر
قابلة للتحويل إلــى أسهم ضمن
ال ـشــري ـحــة األول ـ ــى اإلض ــاف ـي ــة من
رأس الـ ـم ــال بـمـبـلــغ  600مـلـيــون
دوالر لتدعيم قــاعــدة رأس المال،
وقد تجاوزت االكتتابات في هذه

الصكوك  1.8مليار ،بما يغطي 3
أضعاف حجم اإلصدار المستهدف،
مما يعكس ثقة المستثمرين في
إدارة البنك وأدائه وأعماله.
وت ــم إدراج ه ــذه ال ـص ـكــوك في
بورصة «ناسداك دبي» ،البورصة
الدولية للمنطقة ،وهو ما يعكس
م ــرك ــز ال ـب ـن ــك ال ـ ـقـ ــوي كـمــؤسـســة
مالية إسالمية رائدة على مستوى
الـمـنـطـقــة كـلـهــا ،وك ــذل ــك اخـتـيــاره
للتوقيت المناسب وحجم وشروط
اإلصـ ــدار واألس ـ ــواق المستهدفة،
والتي كانت عامال حاسما لنجاح
ه ــذا اإلص ـ ــدار ،بـعــد أن ق ــام البنك
بـتـعـيـيــن ك ــل م ــن «س ـي ـت ــي ب ـن ــك»،
وبـنــك «إت ــش إس بــي س ــي» وبنك
«س ـت ــان ــدرد ت ـش ــارت ــر» ،كمنسقين
عالميين بـجــانــب دورهـ ــم مــع كل
من بيتك كابتال ،وكامكو إنفست
ومصرف أبوظبي اإلسالمي ،وبنك
الـكــويــت الــدولــي كـمــديــري إصــدار
واكتتاب مشتركين.
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن م ـنــح هــذه
الجائزة يتم بناء على قــرار فريق
م ـ ــن ك ـ ـبـ ــار ال ـص ـح ــاف ـي ـي ــن بـمـنــح
جوائز المجلة بعد تلقي تقديمات
مفصلة من المشاركين في السوق،
بــالـتــزامــن مــع الـبـحــث فــي الـســوق
المصرفية وســوق رأس المال من
قبل لجنة التحرير .كذلك قام كبار
محرري المجلة بزيارة كل بلد أو

من اليمين الصانع والجويعد
وكشف الصانع أن فريق الهيئة
اإلداري ـ ــة لـلـصـنــدوق يـضــم نــائــب
الــرئـيــس التنفيذي– قـطــاع إدارة

الشريعة ،بلغ أداؤه منذ التأسيس
في  2005حتى نهاية أكتوبر 2021
نسبة  41في المئة تقريبا ،فيما
حقق أداؤه منذ بداية العام حتى
نهاية أكتوبر  2021نحو  28في
المئة تقريبا.
وعـ ـ ـ ـ ـ ــن صـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدوق م ـ ـ ـصـ ـ ــارف
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ،وه ـ ـ ــو صـ ـن ــدوق
يستثمر في قطاع البنوك بمنطقة
الـخـلـيــج ال ـعــربــي ،فـقــد بـلــغ أداؤه
منذ التأسيس في  2006وانتقلت
إدارة ال ـص ـن ــدوق إل ــى وفـ ــرة عــام
 2013وحتى نهاية أكتوبر 2021
نسبة  77في المئة تقريبا ،فيما
حقق أداؤه منذ بداية العام حتى
نهاية أكتوبر  2021نسبة  40في
المئة تقريبا.

وخـ ـ ـت ـ ــم عـ ـ ــن ص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق وفـ ـ ــرة
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدات ،وهـ ـ ـ ـ ـ ــو ص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق
متخصص يهدف إلى االستثمار
ف ــي أذون ـ ــات ال ـخ ــزان ــة ،ال ـس ـنــدات
ال ـح ـكــوم ـي ـ ــة ،سـ ـن ــدات ال ـش ــرك ــات
المحلية ،شهادات اإليداع ،صكوك
إسالمية ،صناديق أدوات الدين
وصناديق أسواق النقد ،واستثمار
الـفــائــض فــي الــودائــع وحسابات
تحت الطلب ،فقد بلغ أداؤه منذ
التأسيس فــي  2003حتى نهاية
أكتوبر  2021نحو  113في المئة
تقريبا ،فيما بلغ أداؤه منذ بداية
السنة حتى نهاية أكتوبر 2021
نحو  2في المئة تقريبا.

ّ
«الوطني» يدعم «تمكن» لتدريب الكويتيين «المتحد» يفوز بـ «آسيا موني» كأفضل
حديثي التخرج وتأهيلهم لسوق العمل بنك إسالمي في الكويت لـ 2021

ً
«األهلي» يطرح عروضا
حصرية على «سكودا»
أعلن البنك األهلي تعاونه
مــع «س ـك ــودا» ال ـكــويــت ،شركة
بـهـبـهــانــي ل ـل ـس ـي ــارات ،لـطــرح
عروض ومزايا مالية حصرية
لعمالئهم على كمية محدودة
من سيارات سكودا.
وقـ ــالـ ــت ال ـ ـمـ ــديـ ــرة ال ـع ــام ــة
للخدمات المصرفية لــأ فــراد
بــاإلنــابــة ،فــي «األه ـلــي» جهير
معرفي« :مــن دواع ــي ســرورنــا
إب ــرام هــذه الـشــراكــة مــع شركة
س ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــودا الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ،شـ ــركـ ــة
بهبهاني لـلـسـيــارات» ،مؤكدة
سعيهم باستمرار إلى تقديم
عــروض مميزة ّ
وقيمة بهدف
االرت ـ ـ ـقـ ـ ــاء ب ـم ـس ـت ــوى ت ـجــربــة
عمالئنا المصرفية إلــى آفــاق
جديدة ،مشيرة إلى أنه ستتيح
هــذه الـشــراكــة تــزويــد عمالئنا
بــأفـضــل الـحـلــول الـمــالـيــة ،في
حال رغبتهم في شراء سيارة
أحالمهم.
ويسري العرض حتى نفاد

جهير معرفي

الكمية ،اذ تقدم سكودا الكويت،
ش ــرك ــة ب ـه ـب ـهــانــي ل ـل ـس ـيــارات
خـ ـص ــوم ــات تـ ـص ــل إلـ ـ ــى 150
دينارا ،كما ان العرض متوافر
لـلـعـمــاء الـحــالـيـيــن وال ـج ــدد،
سـ ــواء ال ــذي ــن ق ــام ــوا بتحويل
رواتبهم أو يحولوا رواتبهم
إلى البنك.

منال المطر

سمية الجاسم

ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع أع ـ ـ ــرق مــؤس ـســة
مالية فــي الـكــويــت ،لما لــذلــك من
قيمة تدريبية مضافة سيوفرها
للمشاركين».
ول ـف ـتــت أن ال ـب ــرن ــام ــج يعتبر
ت ـ ـج ـ ــرب ـ ــة ت ـ ــدري ـ ـب ـ ـي ـ ــة مـ ـبـ ـتـ ـك ــرة
للخريجين الكويتيين الشباب،
الذين يحتاج معظمهم إلــى دعم
فــي مواجهة تحديات التوظيف
أو في تأسيس أعمالهم الخاصة،
بسبب تطوير المهارات المطلوبة
وال ـخ ـبــرة .تكتسب ه ــذه الفرصة
أهميتها باعتبارها جسر عبور
إلى قوى عاملة حقيقية.
وي ـشــارك الـبـنــك فــي البرنامج
من خالل التدريب وتقديم األعمال

ً
وتحدياتها ،وصوال إلى المراحل
الـنـهــائـيــة لــاخـتـبــار ،السـيـمــا أن
َّ
«ت ـم ــك ــن» يـمـثــل ت ـجــربــة تــدريـبـيــة
مـبـتـكــرة للخريجين الكويتيين
الـشـبــاب ،وفــرصــة تـطــويــر فــريــدة
قبل البدء بعملهم األول.
وتعتبر Creative Confidence
شركة استشارات وتدريب كويتية
متخصصة في االبتكار واإلبداع
والتعاون ،ومن المهم توفير هذه
الفرصة التي هي جسر عبور بين
المرحلتين الدراسية والمهنية،
السيما أنه قد يكون من الصعب
ال ـع ـثــور عـلــى ف ــرص عـمــل كبيرة
للخريجين من دون اكتساب خبرة
سوق العمل المطلوبة.

ً
اسـ ـتـ ـم ــرارا لـنـهـجــه ف ــي دعــم
الـكــوادر الوطنية ،واالستعانة
ب ـه ــا ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ـقـ ـي ــادات
الـعـلـيــا لـلـبـنــك ،أعـلــن «بــوبـيــان»
إسـ ـن ــاد م ـن ـصــب رئـ ـي ــس إدارة
م ـج ـمــوعــة تـقـنـيــة ال ـم ـع ـلــومــات
في البنك إلى عبدالله النصف،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى رئ ــاس ــة إدارة
مـجـمــوعــة ال ـب ـيــانــات ،ف ــي إط ــار
الـ ـتـ ـن ــام ــي ال ـم ـس ـت ـم ــر أله ـم ـي ــة
تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات،
واالعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى تـطـبـيـقــاتـهــا
وبـنـيـتـهــا الـتـحـتـيــة م ــن مــراكــز
بـيــانــات وخ ــوادم وشـبـكــات في
تشغيل الخدمات الرقمية داخل
البنك ،وإتاحتها للعمالء عبر
القنوات المعتمدة ،وبما يحقق
أهدف البنك االستراتيجية في
تــوفـيــر ال ـخــدمــات والـمـنـتـجــات
عالية الجودة لمختلف العمالء.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــك ،فـ ـ ـ ــي بـ ـيـ ــان
ً
صحافي« ،يفخر بوبيان دائما

يـ ــذكـ ــر أن الـ ـنـ ـص ــف ي ـم ـت ـلــك
ً
خبرة عملية تزيد على  15عاما
ف ــي م ـج ــال تـقـنـيــة الـمـعـلــومــات
كتطوير النظم وقواعد البيانات
وا لـبـنــى التحتية ،فهو حاصل
ع ـ ـلـ ــى ش ـ ـ ـهـ ـ ــادة ب ـ ـكـ ــالـ ــوريـ ــوس
الـ ـهـ ـن ــدس ــة ج ــامـ ـع ــة الـ ـك ــوي ــت،
وشهادة الماجستير تخصص
هـنــدســة ات ـصــاالت الكمبيوتر،
ب ـجــانــب اج ـت ـي ــازه ال ـع ــدي ــد من
ال ـ ـ ــدورات الـمـتـقــدمــة ف ــي مـجــال
االبتكار والقيادة.
عبدالله النصف

التحول الرقمي

ل ــه ،بـحـيــث يـعـمــل عـلــى تطوير
مفهوم تكنولوجيا المعلومات
بشكل يسهم في تعزيز مستوى
خدمة العمالء ،وتحقيق تجربة
مستخدم أكثر سهولة وتعزيز
كفاءة العمليات والخدمات التي
يقوم بها البنك».

ً
وي ــول ــي «ب ــوب ـي ــان» اهـتـمــامــا
ً
ك ـب ـي ــرا ب ــال ـت ـح ــوالت ال ــرق ـم ـيــة،
حيث شهدت السنوات األخيرة
ً
ً
ً
نموا متزايدا وتعاظما ألهمية
تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات،
واك ـت ـس ــب هـ ــذا ال ـق ـط ــاع أهـمـيــة
خاصة في القطاع المصرفي.

ً
ً
«الخليج» ينظم يوما صحيا في حديقة الشهيد
ف ـ ــي خ ـ ـتـ ــام شـ ـه ــر أكـ ـت ــوب ــر،
شهر التوعية بسرطان الثدي،
ن ـ ـظـ ــم ب ـ ـنـ ــك الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ال ـس ـب ــت
ق ـبــل ال ـمــاضــي ي ــوم ــا تــرفـيـهـيــا
ص ـح ـيــا ،ف ــي حــدي ـقــة الـشـهـيــد،
تضمن جلسة يوغا ،وماراثون
م ـشــي ،وحـلـقــة نـقــاشـيــة رك ــزت
عـلــى أهـمـيــة الـصـحــة النفسية
وال ـع ـق ـل ـي ــة فـ ــي حـ ـي ــاة مــرضــى
سرطان الثدي.
وجـ ـ ـ ـ ــاءت ه ـ ـ ــذه ال ـف ـع ــال ـي ــات
ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ش ـه ــر ال ـتــوع ـيــة
بـ ـس ــرط ــان ال ـ ـثـ ــدي ،ولـتـسـلـيــط
الضوء ليس فقط على المرض
وأهمية الكشف المبكر عنه ،بل
أيضا على دور الصحة العامة
والصحة النفسية خصوصا في
تحسين حياة المرضى وزيادة
فرص تغلبهم على المرض.
وسجل أكثر من  250شخصا
في اليوم الصحي وفي ماراثون
ال ـم ـشــي األول ل ـب ـنــك الـخـلـيــج،
حيث انضموا إلى جلسة اليوغا
ث ــم مـ ــاراثـ ــون ال ـم ـشــي لـمـســافــة

 4ك ـ ـي ـ ـلـ ــوم ـ ـتـ ــرات ،ث ـ ــم ال ـح ـل ـق ــة
الـنـقــاشـيــة ال ـتــي تـحــدثــت فيها
السيدة جــوان هاندز .وإضافة
إل ــى ه ــذه الـفـعــالـيــة ،استضاف
بنك الخليج د .فاطمة خاجة،
لتقديم ور ش ــة عمل لموظفات
بـنــك الـخـلـيــج ،كــذلــك ق ــام البنك
بـ ـ ـت ـ ــوزي ـ ــع ك ـ ــوب ـ ــون ـ ــات ف ـحــص
م ـج ــان ـي ــة ل ـل ـم ــوظ ـف ــات ال ــات ــي
حضرن ورشة العمل.
وح ــول ه ــذا ال ـيــوم الصحي،
قالت الـمــديــرة العامة للموارد
البشرية في بنك الخليج سلمى
الحجاج« :بينما نحرص على
أداء وتفوق موظفينا المهني،
ال يـمـكـنـنــا أن ن ـغ ـفــل أبـ ـ ــدا عــن
صـحـتـهــم وســام ـت ـهــم .وألن ـنــا
ن ــدرك أهمية الصحة النفسية
في حياة األشخاص ،األصحاء
وال ـ ـمـ ــرضـ ــى عـ ـل ــى حـ ــد سـ ـ ــواء،
ونـ ــدرك دورنـ ــا وواج ـب ـنــا الــذي
يـحـتــم عـلـيـنــا ال ـتــوع ـيــة وخـلــق
م ـ ـبـ ــادرات صـحـيــة لـلـمــوظـفـيــن
وع ــائ ــات ـه ــم ،ن ـح ــرص سـنــويــا

مشاركون في اليوم الصحي
ع ـلــى ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي الـتــوعـيــة
بسرطان الثدي ،ونشجع دائما
عـلــى الـفـحــص الـ ـ ــدوري ،وعـلــى
ات ـ ـبـ ــاع أس ـ ـلـ ــوب حـ ـي ــاة صـحــي
يقي من األمــراض ويساعد في
التغلب عليها ،ونأمل أن يكون
جميع موظفينا وعائالتهم قد
استمتعوا فــي الـيــوم الصحي
ب ـح ــدي ـق ــة الـ ـشـ ـهـ ـي ــد ،ون ـت ـم ـنــى
ل ـهــم ح ـيــاة صـحـيــة خــال ـيــة من

األمراض ،وأسلوب حياة صحيا
يساعدهم على التطور والتقدم
دائما».
وأكـتــوبــر هــو شهر التوعية
بـ ـس ــرط ــان الـ ـ ـث ـ ــدي ،فـ ــي حـمـلــة
سـ ـن ــوي ــة ع ــال ـم ـي ــة تـ ـه ــدف إل ــى
ال ـت ــوع ـي ــة وال ـت ـع ـل ـيــم وال ـب ـحــث
حول سرطان الثدي ،ويعد هذا
ال ـمــرض أكـثــر أن ــواع الـســرطــان
شيوعا بين النساء في جميع

أن ـ ـحـ ــاء ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،واالكـ ـتـ ـش ــاف
ال ـم ـب ـك ــر لـ ــه دور أسـ ــاسـ ــي فــي
تخطيه.
وتتمثل رؤ ي ــة بـنــك الخليج
ف ـ ــي أن ي ـ ـكـ ــون الـ ـبـ ـن ــك الـ ــرائـ ــد
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ويـ ـش ــارك الـبـنــك
مــوظـف ـيــه ف ــي ال ـع ـمــل ف ــي بيئة
شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة
عمالء ممتازة ،مع الحرص على
خدمة المجتمع بشكل مستدام،
ويلتزم البنك بدعم االستدامة
ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى الـمـجـتـمـعــي،
واالقـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادي ،وال ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــي،
ف ــي م ـ ـبـ ــادرات ي ـت ــم اخ ـت ـيــارهــا
وتـحــديــدهــا اسـتــراتـيـجـيــا بما
يعود بالنفع على البنك بشكل
خ ـ ـ ــاص ،وعـ ـل ــى ال ـ ـبـ ــاد بـشـكــل
عــام ،ويدعم بنك الخليج رؤية
الكويت « 2035كويت جديدة»،
ويعمل مــع الجهات المختلفة
لتحقيقها على أرض الواقع.

إقليم للقاء كبار المصرفيين وجمع
آراء العمالء والمنافسين.
وب ـ ـه ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،أفـ ـ ـ ــادت
الرئيسة التنفيذية للبنك جهاد
الحميضي« :يشرفنا أن نحصل
ع ـلــى ه ــذا ال ـت ـكــريــم ال ـم ــرم ــوق من
الـمـجـلــة ذائ ـعــة ال ـص ـيــت ،وه ــو ما
ب ـعــد ت ـقــديــرا لـلـجـهــود الـمـتـمـيــزة
ال ـتــي بــذلـهــا الـبـنــك لـلـحـفــاظ على
موقعه الــريــادي ،وتعزيز مكانته
ف ــي س ــوق ال ـص ـيــرفــة اإلســام ـيــة،
ونجاحه في طرح منتجات وحلول
م ـص ــرف ـي ــة م ـب ـت ـك ــرة ون ـم ــوذج ـي ــة
تلبي االحتياجات المتنامية لهذا
القطاع ،وتكون قادرة على الوفاء
بالتزامتنا تجاه عمالئنا».

ً
«وربة» ُيعين الدخيل رئيسا
لـ «إدارة المخاطر»

«بوبيان» يسند منصب رئاسة
«تقنية المعلومات» للنصف
ب ـت ـش ـج ـي ــع ك ـ ـ ـ ـ ــوادره ال ــوط ـن ـي ــة
ووضـ ـ ــع ث ـق ـتــه ال ـك ــام ـل ــة فـيـهــم،
كما يعمل على توفير األدوات
التدريبية التي تعزز قدراتهم
وتصقل مهاراتهم ،بما يؤهلهم
لشغل الـمـنــاصــب الـقـيــاديــة في
ً
البنك ،اتساقا مع سياسته في
االعتماد على السواعد الوطنية،
وهـ ــو م ــا ج ـع ـلــه وج ـه ــة الـعـمــل
المفضلة للشباب الكويتيين،
حـ ـ ـي ـ ــث يـ ـعـ ـتـ ـب ــر إح ـ ـ ـ ـ ــدى أكـ ـث ــر
مؤسسات القطاع الخاص في
تــوظـيــف الـعـمــالــة الـكــويـتـيــة أو
في إتاحة الفرص التدريبية أو
ً
الوظيفية لها ،وصوال إلى أعلى
المناصب القيادية فيه».
وأض ـ ــاف الـبـنــك ان «اخـتـيــار
ا ل ـن ـصــف ل ـق ـي ــادة إدارة تقنية
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات فـ ـي ــه ي ــأت ــي عـلــى
خلفية ا لـخـبــرات الكبيرة التي
يتمتع بها ،والتي تؤهله لقيادة
ه ــذه اإلدارة ا لـمـهـمــة بالنسبة

جهاد الحميضي

وأضافت الحميضي :كان قرار
إدارة «األه ـلــي الـمـتـحــد» للتحول
ل ـل ـع ـم ــل ،وف ـ ــق أح ـ ـكـ ــام ال ـشــري ـعــة
اإلسالمية ،نقطة التحول الفارقة
ف ــي م ـس ـيــرة ع ـمــل ال ـب ـن ــك ،وال ـتــي
ج ـ ــاءت وف ــق خ ـي ــار اسـتــراتـيـجــي
لمساهميه ليخطو بثبات نحو
م ـبــاشــرة أع ـمــالــه كـبـنــك اســامــي
اعتبارا من الخميس الموافق األول
من أبريل  ،2010ومنذ هذا التاريخ
استطاع البنك أن يحقق نجاحات
متتالية ،رغم المنافسة الكبيرة في
قطاع الصيرفة اإلسالمية ،والتي
ت ـصــاعــدت حــدتـهــا ف ــي الـسـنــوات
األخـ ـي ــرة .وأك ـ ــدت الـحـمـيـضــي أن
التزام البنك باالستدامة ،وتطبيق
أحكام الشريعة اإلسالمية ،وتميز
خدماته المصرفية من خالل عملية
ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي ،وقـ ــدرتـ ــه على
التغلب على التحديات الناجمة
عن انتشار كوفيد  19 -إنما تؤكد
نجاحه في تقديم نموذج للنجاح
والتقدم يستحق أن نفخر به.
وأع ــرب ــت ع ــن ثـقـتـهــا ف ــي ق ــدرة
ال ـب ـن ــك ع ـل ــى م ــواصـ ـل ــة مـسـيــرتــه
ف ــي م ـجــال االب ـت ـك ــار ،واس ـت ـخــدام
أح ــدث مـسـتـجــدات التكنولوجيا
فــي القطاع المصرفي ،بما يعزز
ك ـفــاء ة التشغيل ،ويــرســخ مكانة
«األهلي» كأحد البنوك الرائدة في
دولة الكويت.

أعلن «وربــة» تعيين ضرار
ً
عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ــدخ ـ ـيـ ــل رئـ ـيـ ـس ــا
ل ـم ـج ـمــوعــة إدارة ال ـم ـخــاطــر
للبنك ،مشيرا إلــى أنــه يعتبر
أول كويتي يترأس المجموعة
فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ال ـم ـص ــرف ــي فــي
ال ـكــويــت ،بـعــد حـصــولــه على
موافقة بنك الكويت المركزي.
وأوض ـ ــح ال ـب ـنــك ،ف ــي بـيــان
صـحــا فــي ،أن تعيين الدخيل
ي ــأت ــي ضـ ـم ــن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
«وربة» الرامية لتعزيز قياداته
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،الـ ـت ــي ت ـس ـه ــم فــي
نمو وازده ــار أعماله ،وكذلك
رؤي ـ ـتـ ــه ال ـث ــاق ـب ــة فـ ــي تــدع ـيــم
موارده البشرية من الكفاءات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،وف ـ ـ ــي م ـقــدم ـت ـهــم
المراكز القيادية.
وذك ــر الـبـنــك أن استقطاب
ال ـع ـم ــال ــة ال ــوط ـن ـي ــة ُيـ ـع ــد مــن
االس ـتــرات ـي ـج ـيــات الــرئـيـسـيــة
ال ـتــي يـنـتـهـجـهــا ،إذ ارتـفـعــت
نـسـبــة ال ـع ـمــالــة الــوط ـن ـيــة في

«التجاري» يجري سحب
«حساب »YOU
أجـ ـ ـ ــرى الـ ـبـ ـن ــك الـ ـتـ ـج ــاري
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـحـ ـ ــب ع ـ ـ ـلـ ـ ــى «ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب
 ،»YOUأمس األول في مبناه
الرئيسي ،بحضور ممثل عن
وزارة ال ـت ـج ــارة والـصـنــاعــة
أحمد البصمان ،مع االلتزام
ب ـ ــاالش ـ ـت ـ ــراط ـ ــات ال ـص ـح ـي ــة
والـ ــوقـ ــائ ـ ـيـ ــة ال ـم ـت ـم ـث ـل ــة فــي
التباعد االجتماعي.
وق ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ب ـت ـغ ـط ـي ــة
الـ ـسـ ـح ــوب ــات مـ ـب ــاش ــرة عـبــر
وسائل التواصل االجتماعي،
وجاءت نتيجة السحب على
النحو التالي:
نـ ـ ـ ــواف فـ ـ ـ ــارس الـ ـشـ ـم ــري،
وبشائر محمد عماد قطان،
بجائزة قيمتها  250دينارا
لكل منهما.
ومن المعروف أن «»YOU
حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب م ـ ـخ ـ ـصـ ــص ل ـف ـئ ــة
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـح ــول ــون

المكافأة االجتماعية الشهرية
إلــى «ال ـت ـجــاري» ،حيث تتاح
لهم الفرصة لالستفادة من
مميزات عديدة عند فتحهم
ا لـحـســاب بقيمة  10دنانير
فقط ،والحصول على هدية
نقدية بقيمة  50دينارا عند
تحويل المكافأة االجتماعية
إلـ ــى ال ـب ـن ــك ،ب ــاإلض ــاف ــة ال ــى
فـ ــرص ل ــدخ ــول ال ـس ـحــوبــات
الشهرية للفوز بجوائز قيمة.

ضرار الدخيل

ً
«وربة» حاليا لتصل إلى أكثر
من  75في المئة ،وهــي نسبة
تتخطى المطلوب من الجهات
ً
التنظيمية ،الفتا إلى أن هناك
ً
خ ـط ـط ــا أخـ ـ ــرى لـ ــزيـ ــادة ه ــذه
النسبة خالل الفترة المقبلة.

«برقان» يعلن
الفائز بسحب
«الثريا للراتب»

أعلن بنك برقان فوز محمد
م ـل ـبــس ال ـع ـن ــزي ،ف ــي سـحــب
حساب الثريا للراتب الشهري
الـ ـ ـ ــذي فـ ـ ــاز بـ ـج ــائ ــزة بـقـيـمــة
 10.000دينار.
وأوضـ ــح الـبـنــك أن ــه يمكن
فـتــح ح ـســاب الـثــريــا لـلــراتــب،
بالدينار الكويتي ،أو غيره من
العمالت ،وأنه يمنح صاحبه
الـعــديــد مــن الـمـمـيــزات ،منها
الحصول على قرض أو بطاقة
ائتمانية تناسب احتياجاته،
إض ــاف ــة إلـ ــى االسـ ـتـ ـف ــادة مــن
العروض والخصومات على
مدار العام.

« »Spider-Manيصل إلى السينما  14ديسمبر
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انطلقت حملة الترويج لفيلم سبايدر مان الجديد بطرح الملصق الدعائي له
ومن المقرر انطالق عروضه بدور السينما حول العالم في  14ديسمبر المقبل.
وينطلق اإلصدار الجديد من أفالم سبايدر مان الشهيرة تحت عنوان Spider-
 ،Man: No Way Homeوذلــك بعد تأجيل طرح الفيلم الجديد من يوليو إلى
ديسمبر المقبل ،بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وت ـشــارك النجمة زنــدايــا بطولة الفيلم إلــى جــانــب تــوم هــوالنــد ،إضــافــة إلى
النجوم جون فافرو ،وبنديكت كومبرباتش ،وأنجوري رايــس ،وماريسا تومي،
وج .سيمونز ،وبنديكت وونــج ،وجيمي فوكس ،وألفريد مولينا ،ومارتن ستار،
وجاكوب باتالون.
ي ــدور فـيـلــم  Spider-Man: No Way Homeح ــول ال ـظ ـهــور األول فــي الـتــاريــخ
مما
السينمائي لـ  ،Spider-Manحيث يتم الكشف عن شخصية البطل
الحقيقيةً ،
ً
جعله غير قادر على فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة ،لكونه بطل خارقا،
لكن عندما يطلب المساعدة من ًالدكتور سترينج ،تصبح المخاطر أكثر صعوبة ،مما
يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقا أن يكون سبايدر مان.

دعوى ضد سكوت ودريك للتسبب
في وقوع ضحايا

أبطال «مارفل» الخارقون يحتلون
شباك التذاكر األميركية

يواجه المغنيان العالميان ترافيس سكوت
ودريك دعوى قضائية ،لما تسببته حفالتهما
م ــن ضـحــايــا بـيــن قـتـلــى وج ــرح ــى ،حـيــث رفــع
متضررون من تدافع أدى إلى مقتل  8أشخاص،
وإصــابــة  12ب ـجــروح ،خ ــال حفلة موسيقية
فــي تكساس ،دع ــوى قضائية أمــس األول في
حق مغنيي الراب سكوت ودريك بتهمة "إثارة
الفوضى" ،وتسببهما في تحرك الحشد الذي
تسبب في سقوط الضحايا.
جاء ذلك في حفل ضم نحو  50ألف شخص
في مهرجان أستروورلد األميركي ،فيما كان 360
شرطيا و 240عنصر أمن يتولون حفظ النظام،
وبدأ الجمهور يتدافع لالقتراب من المسرح ،مما
أثار الذعر وتسبب في أولى اإلصابات ،ثم بدأ
الناس يسقطون وفقد البعض وعيه.
وأك ــدت الشكوى أن دري ــك أيضا ساهم في
هــذه الحركة الجماهيرية ،مــن خــال صعوده
إلى خشبة المسرح ،كما تابع حفلته رغم خروج
(أ ف ب)
الحشد عن السيطرة.

حصد  71مليون دوالر في عطلة نهاية األسبوع
اح ـ ـتـ ــل األب ـ ـ ـطـ ـ ــال الـ ـ ـخ ـ ــارق ـ ــون فــي
ف ـ ـي ـ ـلـ ــم "إي ـ ـ ـتـ ـ ــرن ـ ـ ـلـ ـ ــز" ،الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـش ـك ــل
أحـ ـ ـ ــدث إن ـ ـتـ ــاجـ ــات اسـ ـت ــودي ــوه ــات
"م ــارف ــل" ،وت ــول ــت إخ ــراج ــه ال ـفــائــزة
ب ـ ـجـ ــائـ ــزة أوسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار ك ـ ـلـ ــويـ ــه جـ ـ ــاو،
صـ ــدارة ش ـبــاك ال ـت ــذاك ــر بــال ـصــاالت
األمـيــركـيــة الـشـمــالـيــة ،فــي األسـبــوع
األول ال نـ ـط ــاق عـ ــرو ضـ ــه ،بـحـســب
أرق ـ ــام ش ــرك ــة "إكــزب ـي ـتــر ريـلـيـشـنــز"
المتخصصة ،المنشورة أمس األول.
وحـ ـق ــق ال ـف ـي ـل ــم الـ ـ ــروائـ ـ ــي ،الـ ــذي
يتناول قصة فرقة أبطال خارقين
ال يتأثرون بالوقت ،أرسلتها قوة
عليا إلى األرض لحماية البشرية،
إ ي ـ ـ ــرادات ب ـل ـغــت  71م ـل ـيــون دوالر
بـيــن يــومــي الـجـمـعــة واألحـ ــد ،على
الرغم من اآلراء النقدية المتباينة،
ويضم نخبة مــن النجوم ،أبرزهم
الممثالت أنجيلينا جولي وسلمى
ّ
وجيما تشان وبطل مسلسل
حايك
"غايم أوف ثرونز" ريتشارد مادن.
أ مــا فيلم "دون" ،ا لــذي يضم هو
اآلخر كوكبة من النجوم ،من أمثال ملصق الفيلم
تيموتيه شاالميه وأوسكار آيزك
وزي ـن ــداي ــا وري ـب ـي ـكــا فـيــرغـيـســون،
وال ـم ـق ـت ـب ــس مـ ــن رواي ـ ـ ــة ف ــرن ــك ه ــرب ــرت ،تلميذ ورو بــو تــه رون 3.6 ،ماليين دوالر
الصادرة سنة  ،1965فتراجع إلى المرتبة مـ ــن ال ـ ـعـ ــائـ ــدات ،وت ـ ـ ــدور أح ـ ـ ــداث ال ـف ـي ـلــم
الثانية ،إذ اكتفى في أسبوعه الثالث على ح ــول ب ــارن ــي ال ــذي يـفــاجــأ ب ــوج ــود عطل
ا لـشــا شــات الكبيرة بتحقيق  7.6ماليين فـ ــي الـ ـ ــروبـ ـ ــوت الـ ـج ــدي ــد ال ـ ـ ــذي ي ـم ـت ـل ـكــه،
دوالر ،مـمــا يــر فــع مـجـمــوع إ ي ــرادا ت ــه منذ فتبدأ رحلة مليئة باإلثارة والكوميديا،
طرحه إلى  83.9مليونا ،ويتمحور الفيلم يـ ـتـ ـص ــال ــح فـ ـيـ ـه ــا ب ـ ــارن ـ ــي م ـ ــع ال ـ ــروب ـ ــوت
ع ـل ــى ق ـص ــة ع ــائ ـل ــة أت ــري ـي ــدي ــس ال ـن ــاف ــذة ال ـج ــدي ــد ،ويـ ـب ــدآن م ـعــا رح ـل ــة رائ ـع ــة مــن
التي تعنى بإدارة كوكب تنتج فيه مادة الـ ـص ــداق ــة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ب ـك ــل م ــا ف ـي ـهــا مــن
ف ــوض ــى ،وي ـ ـشـ ــارك ف ــي ب ـط ــول ـت ــه ح ــائ ــزة
غامضة أساسية للسفر بين النجوم.
و بـقــي المركز الثالث مــن نصيب فيلم األوسـ ـ ـك ـ ــار ال ـن ـج ـم ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة أول ـي ـف ـيــا
جيمس بوند الجديد "نو تايم تو داي" ،كولمان ،إلى جانب زاك غاليفياناكيس،
بـطــولــة دانـيـيــل كــريــغ ورام ــي مــالــك ولـيــا و جــاك جــرازر ،وإد هيلمز ،وجاستيس
سيدو ،محققا إيرادات بلغت  6.2ماليين س ـم ـي ــث ،ومـ ــن إخـ ـ ــراج وت ــأل ـي ــف س ــارة
دوالر في أسبوع عرضه الخامس ،أي أن سميث ،وجون فيليب ڤاين ،وأوكتافيو
مجموع مداخيله وصل إلى  143مليونا رودريجز.
وفيما يأتي بقية المراكز العشرة
منذ إطالقه في الصاالت.
وفي المرتبة الرابعة حل فيلم "فينوم :األولى في الترتيب:
" - 6ذي فــر نــش د يـسـبــا تــش" (2.6
ل ــت ذيـ ــر ب ــي كـ ــارنـ ــج" ،م ــن إنـ ـت ــاج شــركــة
ســو نــي ،مــع إ يـ ــرادات بـقـيـمــة  4.5ماليين مليون دوالر).
 " - 7هــا لــو يــن كـيـلــز" ( 2.4مليون
دوالر ،وفي هذا العمل يؤدي توم هاردي
دور الصحافي االستقصائي إدي بروك ،دوالر).
 " - 8س ـ ـب ـ ـن ـ ـسـ ــر" (  2.1م ـل ـي ــون
الذي يمنحه ارتباطه بكائن غريب يدعى
"فينوم" قوى خارقة ،وهو أيضا من إنتاج دوالر).
" - 9أنتلرز" ( 2.1مليون دوالر).
استديوهات مارفل ،ويشارك في بطولته
" - 10الست نايت إن سوهو"
إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب هـ ـ ـ ــاردي ن ـ ـجـ ــوم ه ــولـ ـي ــوود
مـيـشـيــل و ي ـل ـيــا مــز ،ووودي هــار ي ـل ـســون 1.8( ،مليون دوالر).
(أ ف ب)
وريد سكوت ،وناعومي هاريس.
واحتل فيلم الرسوم المتحركة "رو نــز
غ ــون رو نـ ــغ" ا ل ـمــر كــز ا ل ـخ ــا م ــس ،إذ جمع
هـ ــذا ال ـش ــري ــط ،ال ـ ــذي ي ـت ـن ــاول م ـغــامــرات

زندايا

دريك

أفليك ولوبيز يغادران لوس أنجلس
في رحلة خاصة

أفليك ولوبيز

سيطرت األجــواء الرومانسية على الثنائي
الشهير النجم األمـيــركــي بــن أفليك والمغنية
العالمية جينيفر لوبيز في أحدث ظهور لهما
ً
أخيرا ،قبل مغادرة لوس أنجلس.
وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن
ّ
توجه الثنائي في رحلة خاصة إلى خارج لوس
أنجلس ،بعيدا عن ارتباطاتهما الفنية المزدحمة
بالفترة األخيرة.
ويـعــود أفليك مــن إجــازتــه مــع لوبيز قريبا
استعدادا النطالق عــروض فيلمه الجديدThe
 ،Tender Barالــذي تصدى لبطولته ،والمقرر
طرحه فــي  17ديسمبر المقبل ب ــدور العرض
السينمائي في جميع أنحاء العالم.
 The Tender Barهو أحــدث تجربة إخراج
للنجم الـعــالـمــي ج ــورج كـلــونــي ،وم ــن بطولة
أفليك ،إلــى جانب تــاي شيريدان ،وليلي راب،
وكريستوفر لويد ،قصة الفيلم مقتبسة عن كتاب
باالسم نفسه من تأليف حائز جائزة بوليتزر
جون جوزيف موهرينجر ،وكتب له السيناريو
حائز جائزة األوسكار ويليام موناهان.

فستان واينهاوس بـ  243ألف دوالر

أوليفيا كولمان

في مــزاد علني ،بيع الفستان الــذي ارتدته
المغنية البريطانية الراحلة ،إيمي واينهاوس،
أثناء آخر حفل لها ،بأكثر من  243ألف دوالر.
وتمكنت دار مزادات "جوليان" من جمع أكثر
من  4ماليين دوالر ،من خالل بيع أكثر من 800
من أغراض المغنية الراحلة ،تضمنت مالبس
ومالحظات مكتوبة بخط اليد ،واكسسوارات
صارت من العناصر األساسية لصورتها عند
جمهورها.
ومن بين األغراض التي تم بيعها ،الفستان
القصير الذي صممته مصممة األزياء ناعومي
باري ،وارتدته إيمي في آخر حفل قدمته ،مقابل
 243ألف دوالر ،أي  16ضعف ثمنه األصلي.
وكــانــت المغنية الــراحـلــة ارت ــدت الفستان
المطبوع عليه نقوش زهــريــة ،ببلجراد ،في
يونيو  ،2011قبل شهر واحد من وفاتها في
يوليو عن عمر ناهز  27عاما ،نتيجة تسمم
كحولي ،بعد صراع كبير مع اإلدمان.
(د ب أ)

إيمي واينهاوس

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :ال تفكر أنك تستطيع تغيير مسار مـهـنـيــا :أم ــور كـثـيــرة تــربـكــك فــي العمل
ً
ً
ول ـ ـك ـ ـنـ ــك ق ـ ـ ـ ـ ــادر ع ـ ـلـ ــى تـ ـغـ ـيـ ـي ــر األم ـ ـ ــور
األشياء بالقوة كن لينا قليال.
ً
عاطفيا :مهما ابتعدت عن الحبيب فستعود لمصلحتك.
ً
عاطفيا :الحبيب إلى جانبك كل الوقت
إليه ألنك ال تقوى على تركه.
ً
اجتماعيا :فتش عمن يحاول تعكير عالقتك فال تتذمر.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـفـكــر ف ــي االن ـف ــات م ــن كل
العائلية فقد يكون في محيطك.
ً
القيود والذهاب في عطلة قريبا.
رقم الحظ.27 :
رقم الحظ.38 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :تتخلص من ورطة مهنية بفضل
زميل يجيد المساعدة.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :اخـ ـتـ ـب ــر مـ ـش ــاع ــر ال ـح ـب ـيــب
ً
باالبتعاد عنه قليال.
ً
اجتماعيا :ال تكن خموال وتبتعد عن
النشاط الرياضي فهو مفيد لصحتك.
رقم الحظ.9 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تحافظ على مكانتك في العمل
رغم مؤامرة تحاك ضدك من الحساد.
ً
عاطفيا :ال تمارس القوة مع الحبيب
ً
بل كن لطيفا كي ال تخسره.
ً
اجـتـمــاعـيــا :لــن تصل إلــى نتيجة مع
قــريــب عنيد فهو يتمسك بــرأيــه رغم
أنه على خطأ.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تطور كبير تحققه بإصرارك على
االنتصار رغم كل المعوقات .
ً
عــا طـفـيــا  :الحبيب ال يفكر إال فيك ولكنك
شكاك بطبعك وذلك يتعبه.
ً
ً
اجتماعيا :فترة ضبابية عائليا تسودها
الخالفات والثرثرة.
رقم الحظ.3 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تصلك أخبار مزعجة عن زميل ال
يبادلك الصدق والوفاء.
ً
عاطفيا :ال تغامر بخسارة الحبيب ألمور
تافهة.
ً
اجتماعيا :تشعر أن مزاجك متقلب هذه
الفترة وال تعرف السبب.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :لــن تصل إلــى أي نتيجة بالعناد
عليك أن تتفاهم مع اآلخرين.
ً
ً
عاطفيا :تمسك بالحبيب ألنه يحبك فعال
ً
وال يدعي ذلك زورا.
ً
اجتماعيا :صديقك يساعدك على التخلص
من شخص يزعجك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
مهنيا :لست مرتاحا في عملك وتفتش
عن مجال يريحك أكثر.
ً
عــاطـفـيــا :ال تـتـعـلــق بــالـحـبـيــب بطريقة
مرضية .اتركه يتنفس.
ً
اجتماعيا :ابتعد عن الثرثارين كي ال تقع
في مشاكل ال تحمد عقباها.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :واجبك أن تتعاون مع الزمالء ال
أن تتذمر طوال الوقت.
ً
عاطفيا :يتهمك الحبيب بأمور ال عالقة
لك بها فتنزعج.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـطــالــب ص ــدي ـقــا بـفـلــوس
اقترضها منك ويتقاعس عن ردها.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :فتش في العمل عن زميل يساند
فكرتك وال يعرقلها.
ً
عــاطـفـيــا :فـتــرة مــن الــركــود بينك وبين
الحبيب سببها ثرثرة الحساد.
ً
اجتماعيا :ال تغير الوقائع وتزورها كي
ً
تخلص صديقا من مشكلة قادمة.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :لم تصب االختيار بشأن مشروع
ً
ّ
كنت تعول عليه كثيرا وخذلك.
ً
عاطفيا :تفكر بطريقة لقضاء وقت مميز
مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :تشتاق إلى صديق ابتعد عنك
منذ مدة بسبب السفر.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا :ال تخبر أسرارك ألحد فقط تسرق
أفكارك بسهولة أكثر مما تتصور.
ً
عاطفيا  :تشعر بإعجاب تـجــاه شخص
تلتقيه مصادفة.
ً
اجتماعيا :لست بحاجة الى مساعدة أحد
بل أنت بحاجة الى بعض الراحة.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

المنيع يبدأ تصوير الدراما اإلنسانية «يا زينة عيوني»
ةديرجلا• زارت موقع العمل والتقت الفنانين المشاركين
فضة المعيلي

بدأت كاميرا المخرج حسين
المفيدي تصوير الدراما
اإلنسانية «يا زينة عيوني»،
الذي يشهد عودة الفنان
القدير ّمحمد المنيع للشاشة
بعد توقف دام  3سنوات.
«الجريدة» زارت موقع التصوير
بأحد بيوت منطقة عبدالله
المبارك ،والتقت نجوم العمل.

كـ ــانـ ــت بـ ــدايـ ــة الـ ـج ــول ــة مــع
ا لـفـنــان ا لـقــد يــر محمد المنيع،
الـ ـ ــذي يـ ـع ــود إلـ ــى ال ـت ـل ـفــزيــون
م ــن خ ــال ال ــدرام ــا اإلنـســانّـيــة
" يــا زينة عيوني" ،بعد توقف
ع ــن الـعـمــل الـفـنــي دام حــوالــي
 3سنوات.
وقـ ــال ال ـم ـن ـيــع ،ف ــي تـصــريــح
ل ـ ـ ـ "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة"" :سـ ـعـ ـي ــد ب ــأن
ع ــودت ــي لـلـتـلـفــزيــون ت ـكــون من
خ ـ ـ ــال ه ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل ال ـ ــذي
ي ـح ـمــل أه ــداف ــا ج ـم ـي ـلــة ،حـيــث
أهـ ـت ــم ك ـث ـي ــرا ب ــاألعـ ـم ــال ال ـت ــي
تحمل ّطابعا ورسالة إنسانية".
وتوقع أن يحقق المسلسل
ردود فـ ـع ــل ج ـ ـيـ ــدة ،و خ ــا ص ــة
أ نــه يناقش مشكالت أصحاب
الهمم واالحتياجات الخاصة،
وه ــي فـئــة مـهـمــة ،وتـمــس قلب
ك ـ ـ ــل أطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ف ــي
الكويت وحول العالم أيضا".
و حــول دوره في المسلسل،
قال المنيع" :أجسد دور الجد
ا لــذي يساعد األ حـفــاد للتغلب
عـ ـل ــى إع ــاقـ ـتـ ـه ــم وآالمـ ـ ـه ـ ــم مــن

خالل االندماج معم واالقتراب
منهم وتخفيف معاناتهم".

تسليط الضوء
من ناحيته ،قال صاحب الفكرة
وم ـن ـت ــج ال ـع ـم ــل ج ــاس ــم الـمـنـيــع
إن مـسـلـســل "زي ـن ــة ع ـيــونــي" هو
ثمرة جهد  8سنوات ،وقد تحول
أخـيــرا إلــى عمل فني على أرض
ال ــواق ــع ،مضيفا" :ف ــي المسلسل
سلطنا الضوء من خالل تضمين
م ـشــاهــد ت ـب ـيــن دمـ ــج هـ ــذه الـفـئــة
فـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ــع ،وق ـم ـن ــا بـتـلـبـيــة
احتياجات أولياء األمور بالتطرق
إلى مواضيع تهمهم من الناحية
االجتماعية ،وتخدم األبناء لجهة
احتكاكهم بالمجتمع".
وأض ــاف أنــه تلقى العديد من
االتـ ـص ــاالت م ــن كـثـيــر م ــن ال ــدول
ال ـع ــرب ـي ــة وال ـخ ـل ـي ـج ـيــة أشـ ـ ــادوا
بفكرة العمل ،مؤكدين أنه يحاكي
قضاياهم ،الفتا إلى أن المسلسل
سـ ـيـ ـك ــون بـ ــدايـ ــة االنـ ـ ـط ـ ــاق إل ــى
أعـ ـم ــال ك ـث ـي ــرة وم ـت ـن ــوع ــة تـهـتــم
بـ ــذوي اإلع ــاق ــة وم ـعــانــاة أول ـيــاء

أمورهم ،وفي ختام حديثه ّ
تقدم
ال ـم ـن ـي ــع ب ــال ـش ـك ــر الـ ـج ــزي ــل لـكــل
الفنانين والمؤسسات الحكومية
والمشاركين بالعمل ،لجهودهم
إلنجاح هذا العمل.

صعوبات العمل
وح ــول صـعــوبــات الـعـمــل ،قال
المخرج المفيدي" :أي مضمون
يحمل رسالة تكون فيه صعوبة،
ول ـك ـن ـه ــا م ـت ـع ــة الـ ـعـ ـم ــل ،ول ــذل ــك
حاولنا التكيف وتهيئة الظروف،
كـمــا اس ـت ـطــاع الـمـنـيــع أن يــؤلــف
فريقا لديه روح عالية تستطيع
أن تذلل جميع الصعوبات ،وتلك
الروح الجماعية ستنعكس على
العمل"ّ .
وتوقع أن ينتهي من تصوير
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــل خ ـ ـ ـ ـ ــال ش ـ ـه ـ ــر م ــع
ال ـمــوس ـي ـقــى والـ ـم ــونـ ـت ــاج ،الفـتــا
إل ـ ــى م ـش ــارك ــة ال ـم ـط ــرب ال ـقــديــر
محمد البلوشي في غناء مقدمة
بمصاحبة جميع فريق
المسلسل
ّ
العمل ،كما توقع أن يحقق العمل
ص ــدى طـيـبــا ،وأن ي ـكــون اللبنة

المنيع مع فريق العمل
األولــى للدخول في نوع آخر من
األعمال ذات الرسائل الخاصة".

فريق المسلسل
و ج ـ ـسـ ــدت دور األم ا ل ـف ـنــا نــة
س ـ ـمـ ــاح خـ ــالـ ــد ال ـ ـتـ ــي ل ــديـ ـه ــا 3
أبـنــاء مــن فئة ذوي االحتياجات
الخاصة ،لكن بمساعدة زوجها
والـ ـ ـج ـ ــد يـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوزون ال ـ ـظـ ــروف
القاسية ،أما الفنان وليد الضاعن
ّ
فيجسد دور األب الذي يحاول أن

يتأقلم مع وضعه الصعب ،ويجد
مخرجا مناسبا يرضي الجميع،
الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن ال ـم ـس ـل ـســل يـبـيــن
جانبا مهما ،وهو تماسك وحب
األسرة لبعضها البعض.
وأكـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـف ـ ـنـ ــان عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز
القطيفي( ،من ذوي اإلعاقة) ،وهو
أحد أبطال العمل أن فكرة العمل
رائعة ،وألول مرة يتم معالجتها
فنيا بهذا األسلوب على مستوى
الدراما الكويتية.
مــن جــانـبــه ،ق ــال الـفـنــان سعد
الـعــوض إنــه يجسد دور جاسم،
الـ ــذي ي ـت ـصــدر دائ ـم ــا لـمـســاعــدة
أشـقــائــه مــن ذوي اإلع ــاق ــة ،الفتا
إلى أن دوره في المسلسل موجود
عـلــى أرض ال ــواق ــع ،حـيــث غالبا
ما يدعم األصـحــاء داخــل المنزل
إخوانهم المعاقين.

باقة من النجوم
ً
متوسطا المنيع والضاعن
المفيدي

فريق العمل

المنصور في مجلس إدارة الملتقى
العربي لناشري كتب األطفال
ا ع ـت ـمــدت هـيـئــة ا ل ـشــار قــة للكتاب
أ ع ـ ـضـ ــاء م ـج ـل ــس اإلدارة ا ل ـج ــد ي ــد
ل ـل ـم ـل ـت ـقــى الـ ـع ــرب ــي لـ ـن ــاش ــري كـتــب
األطفال ،متضمنا المدير التنفيذي
ل ـ ـ ــدار "ذات ا ل ـ ـسـ ــا سـ ــل" ا ل ـك ــو ي ـت ـي ــة
الناشر سعود المنصور.
وت ــوج ــه ال ـم ـن ـصــور بــال ـش ـكــر إلــى
حاكم الشارقة د .سلطان القاسمي
ع ـلــى ال ـث ـقــة ال ـغــال ـيــة ال ـت ــي أع ـطــاهــا
لمجلس اإلدارة ،وشكر رئيس هيئة
الشارقة للكتاب أحمد العامري على
دوره ا لـمـتـمـيــز فــي تـطــو يــر صناعة
ال ـن ـش ــر ،م ــؤك ــدا أنـ ــه س ـي ـت ـع ــاون مــع
أعضاء مجلس اإلدارة بكل التقدير
لتحقيق أ هــداف رفع مستوى مهنة
النشر لألطفال واالرتقاء بها.
واعتمدت هيئة الشارقة للكتاب
فــي عـضــويــة الـمـجـلــس ال ـجــديــد كال
مـ ــن ث ــري ــا ب ـن ــت عـ ـ ــادل ب ـت ــرج ــى مــن

سعود المنصور

السعودية رئيسا للملتقى ،وأحمد
مـ ـحـ ـم ــد رش ـ ـ ـ ــاد مـ ـ ــن م ـ ـصـ ــر ن ــائـ ـب ــا،
ومــؤنــس هــاشــم حـطــاب مــن األردن،
وب ـ ـيـ ــار جـ ـ ــورج ص ــاي ــغ مـ ــن ل ـب ـن ــان،

ب ـش ـك ــل مـ ـف ــاج ــئ ،أعـ ـلـ ـن ــت ال ـف ـن ــان ــة
المصرية منة عرفة ،والفنان الصاعد
م ـح ـم ــود مـ ـه ــدي ان ـف ـص ــال ـه ـم ــا ،أم ــس،
فــي الــوقــت ال ــذي كــانــا يـحـضــران لحفل
زفافهما ،بعد عقد القران مؤخرا.
وفــاجــأت الفنانة الشابة جمهورها
ب ـ ــاإلع ـ ــان عـ ــن خ ـب ــر ان ـف ـص ــال ـه ــا عـبــر
حسابها على "إنستغرام" ،وكتبت" :كل
ش ــيء قـسـمــة ون ـص ـيــب ...تــم االنـفـصــال
وربنا يوفق الجميع".
وكذلك نشر المهدي خبر انفصاله
ع ـن ـه ــا ،وذكـ ـ ــر ع ـب ــر "إنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام"" :ت ــم
االنـفـصــال ...كــل شــيء قسمة ونصيب،
وربنا يوفقها في حياتها واختياراتها"،
لكنه عاد وكشف أسباب االنفصال في
تدوينة أخرى قائال" :تلقيت العديد من
االت ـص ــاالت ،حـيــث يـســألـنــي الـكـثـيــرون
عن سبب االنفصال ،وخاصة قبل حفل
ال ــزف ــاف ال ــذي نـنـشـغــل بـتـحـضـيــره في
اآلونــة األخيرة ،أعلم أن الخبر مفاجئ
وصـ ــادم ،وخــاصــة لجمهور مـنــة الــذي
يحبها كثيرا ،ولكني رجل شرقي ،ولدي
تحفظات كثيرة على عملها بالوسط

الفني وأحالمها وأصدقائها ،وحتى
ال أقـ ــف ف ــي ط ــري ــق ت ـلــك األحـ ــام
اخترنا االنفصال ،وأتمنى لها
التوفيق في حياتها المقبلة".
ل ـكــن رغـ ــم إع ـ ــان الـثـنــائــي
االنـ ـفـ ـص ــال ،ل ــم يـحــذف
أي منهما صورهما
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ــاط ـ ـ ـ ـ ـ ــع
ال ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــو
الــرومــانـسـيــة
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـت ـ ــرك ـ ــة
التي حرصا على
نشرها في اآلونة
األخيرة.
ي ــذك ــر أن عــرفــة
ك ــان ــت قـ ــد أع ـل ـنــت
عـ ـق ــد ق ــرانـ ـه ــا عـلــى
ال ـم ـه ــدي ،ف ــي ح ـفــل عــائـلــي
ج ـمــع أس ــرت ــي ال ـعــروس ـيــن
فقط ،فــي يونيو الماضي،
بينما كــا نــت تستعد هــذه
األيـ ـ ـ ـ ــام الخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ف ـس ـت ــان
الزفاف.

عيادة :نحتاج للتوسع في المعارض الفنية التطبيقية
•

مريم طباجة

شاركت الفنانة التشكيلية الحاصلة على دكتوراه
الفلسفة بالتربية الفنية بتخصص األشغال الفنية
د .منى عيادة في العديد من المعارض الفنية ،من
خالل أعمالها التطبيقية واليدوية ،وآخرها معرض
الفنون التطبيقية واألشغال اليدوية الذي أقيم في
قاعة بوشهري للفنون األسبوع الماضي.
وقــالــت عـيــادة إنـهــا أنتجت الـعــديــد مــن األعـمــال
الفنية التشكيلية ،وإن كــا نــت تفضل المشغوالت
اليدوية والتصاميم التطبيقية ،مؤكدة أن الفنانين
فــي الـكــويــت يـحـتــاجــون إل ــى الـتــوســع فــي مـعــارض
الفنون التطبيقية لعرض أعمالهم اإلبداعية.

ً
مهرجان «أجيال» ينطلق بمشاركة  85فيلما من  44دولة

من المهرجان
ان ـط ـل ـق ــت ف ـع ــال ـي ــات مـ ـه ــرج ــان أج ـي ــال
السينمائي التاسع ،الذي تنظمه مؤسسة
ال ــدوح ــة لــأفــام تـحــت ش ـعــار "ي ــا ن ـبــدا"،
أمس األول ،بمشاركة  85فيلما من  44دولة.
وقـ ــالـ ــت مـ ــديـ ــرة الـ ـمـ ـه ــرج ــان الــرئ ـي ـســة
التنفيذية لمؤسسة الدوحة لألفالم فاطمة
الرميحي ،في تصريح صحافي" ،في الوقت
الذي توقف العالم خالل العامين الماضيين
كنا فــي مؤسسة الــدوحــة لــأفــام نمضي
قدما للتغلب على ما واجهناه من تحديات
والمحافظة على مسيرة نمونا ونجاحاتنا
دون توقف ،من خالل إطالق مهرجان أجيال
السينمائي بصيغة مدمجة".
وأضافت الرميحي أن ذلك يساهم في أن
يكون المهرجان "من بين أوائل االحتفاالت

منى عيادة تتوسط أعمالها

مشهد من فيلم االفتتاح «قهرمان»
الثقافية على مستوى ا لـعــا لــم ا لـتــي تقام
بهذه الطريقة ،والتي استمر تطبيقها في
برامج وأنشطة المؤسسة على مدار العام،
الكتشاف مواهب جــديــدة ،ودعــم األسماء
الــواعــدة واالحتفاء بالمواهب واألصــوات
المستقلة ا لـتــي تـســرد قصصا تعبر عن
إنسانيتنا".
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ـ ــه "م ـ ــع ه ـ ــذا لـ ــم يـكــن
عـمـلـنــا مـقـتـصــرا ف ــي ي ــوم م ــن األيـ ــام على
قطر وحــدهــا ،إذ نحلم دائـمــا بمد جسور
التواصل لبناء مجتمع إبداعي في المنطقة
بــل والـعــالــم مجتمعا تسمع فيه أصــوات
الجميع وتحترم فيه كل الــرؤى وتنال ما
تستحق من تقدير".
واف ـت ـت ــح ال ـم ـه ــرج ــان بـفـيـلــم "بـ ـط ــل" أو

درة تتجه للرعب بمسلسل
وفيلم جديدين

قررت الفنانة التونسية درة
االتجاه إلى عالم الرعب
واإلثارة في أعمالها القادمة،
من خالل فيلم ومسلسل كل
منهما يصنف ضمن أعمال
الرعب والتشويق.
وبدأت درة ،خالل األيام
املاضية ،تصوير مشاهدها
في فيلم الرعب "جدران" ،الذي
كتب قصته ياسر صالح،
وكتب السيناريو والحوار
أحمد وهيثم الدهان ،ومن
إخراج محمد بركة ،ويشاركها
البطولة نيكوال معوض،
وأحمد بدير ،وفراس سعيد،
وهند عبدالحليم.
كما تعاقدت درة قبل أيام
على بطولة مسلسل جديد
من  7حلقات ملصلحة إحدى
املنصات اإللكترونية باسم
"املشرحة" ،وينتمي إلى فئة
أعمال اإلثارة أيضا ،وتقدم
فيه دور طبيبة تواجه مشاكل
مختلفة بسبب عملها ،ومن
املقرر تصويره بالتوازي مع
فيلمها الجديد ،كما ستصور
بعض املشاهد في بيروت
خالل الفترة القادمة.

الرداد على مسرح الرياض
الشهر المقبل

منة عرفة تنفصل عن زوجها قبل الزفاف

ومحمد مهدي القاسمي من العراق.
وعـقــد االجـتـمــاع بـحـضــور األمـيــن
العام للملتقى عائشة مـغــاور ،حيث
أك ـ ــد ال ـم ـج ـلــس ت ــرك ـي ــزه ع ـل ــى إت ـم ــام
الـمـهـمــة الـمـنــوطــة ب ــه م ــن قـبــل هيئة
الشارقة خالل  6أشهر ،والمتمثلة في
إعــادة تنظيم آلية عمل الملتقى ،من
أجل تحقيق أهدافه في رفع مستوى
مـهـنــة نـشــر كـتــب األط ـف ــال واالرت ـق ــاء
بصناعة أدب الطفل وجعل األجيال
الـ ـج ــدي ــدة أكـ ـث ــر ال ـت ـص ــاق ــا بــال ـك ـتــاب
ومحبة للقراءة.
وف ـ ــي م ـس ـت ـهــل االجـ ـتـ ـم ــاع ت ــواف ــق
أعضاء المجلس على العمل وفق نظام
جديد ،يتمثل في تغليب نهج التشاور
والديمقراطية كأسلوب عمل للتطوير،
واالرتقاء بعمل الملتقى والعبور به
نحو آفاق جديدة.

واعتبرت أن أبرز ما يواجه الفنون التطبيقية في
الكويت هو عدم وجود معارض خاصة بتلك األعمال
التي تجمع بين الحرفة والفن التشكيلي الذي يرتقي
الى أعلى مستويات اإلبداع ،مضيفة" :أحب هذا الفن
الــدقـيــق كــونــه يـحـتــاج إل ــى صـبــر وتــركـيــز ،وه ــو ما
دفعني إلى استكمال الدراسات العليا".
وتستخذم عيادة نسج األســاك بأسلوب دقيق
جدا ،باستخدام مجموعة من الخامات كالكريستال،
وأسـ ــاك ال ـن ـحــاس واألل ـم ـن ـيــوم وال ــذه ــب والـفـضــة،
موضحة أن التصاميم متعددة االستخدامات منها
مــا يكون تحفا أو لــوحــات بها خــامــات مختلفة أو
اكسسوارات نسائية قيمة إلى جانب أعمال مجسمة
قدمتها بتوليفة فنية خاصة".

وق ـ ـ ــال الـ ـفـ ـن ــان ع ـل ــي الـ ــدريـ ــع:
أحببت شخصيتي بالعمل الذي
يعد أول بطولة أجسدها ،ولذلك

أنــا سعيد على المستوى الفني
واإلنساني بهذا المسلسل".
م ــن جــان ـب ـهــا ،ق ــال ــت الـفـنــانــة
أنـ ــوار الـسـبـيـعــي إن ـهــا سعيدة
بــالـعـمــل فــي مـسـلـســل بصحبة
ف ـ ــري ـ ــق ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر
كــالـعــائـلــة ،الفـتــة إل ــى أن العمل
يحمل معاني إنسانية.
يذكر أن المسلسل يشارك فيه
أيضا باقة من النجوم كالفنانين
جاسم النبهان ،ومحمد جابر،
وعبدالله ملك ،وهدى الخطيب،
وم ـح ـم ــد ال ـع ـج ـي ـم ــي ،وس ـع ــود
الشويعي ،وعبدالناصر الزاير،
وش ـع ـبــوال ،وإس ـمــاع ـيــل س ــرور،
وإيمان العلي ،والمطرب الشعبي
بــال الشامي ،ومشاركة فخرية
مــن الـشـعــراء المتميزين سامي
العلي ،وأحمد الشرقاوي ،وعلي
مساعد ،وساهر ،وعلي المعتوق،
وب ــدر ال ــزوي ــر ،وفــاتــن المهيني،
وس ـف ـيــر الـمـعــاقـيــن عـبــدالـكــريــم
الـعـنــزي ،واإلعــامـيــة التونسية
وفاء بوكيل.

خبريات

"ق ـهــرمــان" ،وه ــو إن ـتــاج مـشـتــرك إيــرانــي -
فرنسي لعام  2021للمخرج أصغر فرهادي،
الحاصل على جائزة أوسكار وخبير قمرة،
والذي يتعاون مع مؤسسة الدوحة لألفالم
في مشروعات فنية عديدة.
ويـ ــروي الـفـيـلــم ،الـحــائــز عـلــى الـجــائــزة
الكبرى في مهرجان كان السينمائي هذا
العام ،قصة شائقة تدور حول األخالق في
عصر وسائل التواصل االجتماعي.
ويقدم المهرجان ،الذي يستمر  6أيام،
مجموعة متنوعة من األنشطة للجماهير
فــي قـطــر ،ومـنـهــا عــرض  85فيلما مــن 44
دول ــة ،تضم  31فيلما طــويــا ،و 54فيلما
قصيرا ،لمخرجين صاعدين ومرموقين،
ويشتمل مهرجان هذا العام على عدد من

األنشطة المميزة ،منها برنامج صنع في
قطر ،ويقدم  10أفالم تعكس المستوى الذي
وصل إليه موهوبو صناعة األفالم في قطر،
إلى جانب سينما السيارات التي تقام في
لوسيل بالشراكة مع قطر للسياحة.
كما يقام على هامش المهرجان معرض
"ل ــن ن ــرح ــل" ،الـ ــذي ي ـكــرم ص ـمــود الـشـعــب
الفلسطيني ويحيي نضاله ويضم أعماال
أبــدع ـهــا  27فـنــانــا لتسليط ال ـض ــوء على
الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون .ويعد
مهرجان أجيال السينمائي احتفاال سنويا
بــالـسـيـنـمــا ،وي ـه ــدف إل ــى دع ــم ال ـمــواهــب
الشابة وتعزيز قدراتهم الفكرية لينفتحوا
على العالم ويتحملوا المسؤولية ويحملوا
راية القيادة في المستقبل.

منة عرفة

بدأ الفنان حسن الرداد ،خالل
الساعات املاضية ،البروفات
األولى ملسرحيته الجديدة
التي ستنطلق عروضها
من مسرح موسم الرياض
الشهر املقبل .ووافق الرداد
على املشاركة باملسرحية بعد
اعتذاره عدة مرات عن خوض
تجربة املسرح خالل الفترة
املاضية ،حتى وجد العمل
املناسب لالنطالق بالعروض
املباشرة مع الجمهور.
وتم اختيار اسم للمسرحية
بعنوان «عفريتة نص الليل»
ليقدمها الرداد على مسرح
موسم الرياض باململكة
العربية السعودية خالل
ديسمبر القادم ،بمشاركة
الفنانة غادة عادل التي
تقاسمه بطولة العمل ،كما
تعتبر أول من تم اختياره
للمشاركة باملسرحية.

ةديرجلا
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دوليات

ّ
أدلة على تورط حلفاء إيران في محاولة اغتيال الكاظمي
قآني ينفي في بغداد موافقة طهران على الهجوم ...ودبابات الجيش العراقي تنتشر بالعاصمة
تحدثت وكالة رويترز عن أدلة
على تورط فصائل عراقية
موالية إليران في محاولة
اغتيال رئيس الوزراء العراقي
مصطفى الكاظمي ،في حين
أجرى قائد فيلق القدس،
اللواء إسماعيل قآني ،زيارة
عاجلة إلى بغداد لتأكيد أن
بالده ال تتبنى الهجوم ،في
محاولة لمعالجة التداعيات.

بايدن يأمر فريق
األمن القومي
بتقديم المساعدة
الالزمة للعراق
للتحقيق وتحديد
المسؤولين

وسط أ جــواء قاتمة وحالة
م ــن ا ل ـت ــر ق ــب ا لـ ـش ــد ي ــد ،كـشــف
أ م ـ ـ ــس مـ ـ ـس ـ ــؤو ل ـ ــون أ مـ ـنـ ـي ــون
ومصادر مقربة من الفصائل
العراقية أن الهجوم على مقر
إقامة رئيس الوزراء مصطفى
األول ،بثالث
الكاظمي،
أمس ّ
ّ
مسيرة ،نفذته قوى
طــا ئــرات
مدعومة من إيران.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح مـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــؤوالن
عــرا ق ـيــان ،لــو كــا لــة رو ي ـتــرز أن
«ا ل ـ ـه ـ ـجـ ــوم ار تـ ـكـ ـبـ ـت ــه ك ـت ــا ئ ــب
ح ــزب ا ل ـلــه ا لـقــو يــة و عـصــا ئــب
ً
أ هــل ا لـحــق جـنـبــا إ لــى جـنــب»،
وأ ض ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــا أن «ا لـ ـ ـ ـط ـ ـ ــا ئ ـ ـ ــرات
ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ـ ّـيـ ـ ــرة وا لـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـج ـ ــرات
ا لـ ـمـ ـسـ ـتـ ـخ ــد م ــة ف ـ ــي ا لـ ـهـ ـج ــوم
إيرانية الصنع».
و نـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــت «رو ي ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرز» ع ــن
 3مـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادر م ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ــة مـ ــن
ا لـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــا ع ـ ــات ا لـ ـمـ ـسـ ـلـ ـح ــة أن
« ك ـتــا ئــب ح ــزب ا ل ـلــه مـتــور طــة
مـ ـ ـ ـ ـ ــن د و ن تـ ـ ـ ــأ ك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــد د و ر
«العصائب».
فــي المقابل ،اعتبر رئيس
ا لـمـجـلــس ا ل ـس ـيــا ســي لـ ـحــر كــة
ا ل ـن ـج ـب ــاء ،ع ـل ــي األ س ـ ـ ــدي ،أن
« جـمـيــع ا لــدال ئــل وا لـمـعـطـيــات
تـ ـ ــؤ كـ ـ ــد أن م ـ ـ ــن يـ ـ ـق ـ ــف خ ـل ــف
ا ل ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوم هـ ـ ـ ـ ــو ا لـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارة
ً
األ مـيــر كـيــة» ،وا ص ـفــا ا لـهـجــوم
ب ــأ ن ــه م ـح ــاو ل ــة لـ ـج ـ ّـر ا لـ ـع ــراق
إلى أزمات داخلية وتداعيات
خطيرة.
و ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ا ل ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة ،ش ـك ــك
األ مـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن ا لـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام ل ـ ـج ـ ـمـ ــا عـ ــة
ا ل ـع ـصــا ئــب ،ق ـيــس ا لـخــز عـلــي،
باستهداف الكاظمي وعدها
م ـحــاو لــة لـخـلــط األوراق ،فــي
ح ـيــن ذ ه ــب ا ل ـم ـس ــؤول األول
ب ـك ـت ــا ئ ــب « ح ـ ـ ــزب ا لـ ـ ـل ـ ــه» ،أ ب ــو
علي العسكري ،إلى أبعد من
ً
ً
ذ لـ ــك ،م ــؤ ك ــدا أن ه ـن ــاك طــر قــا
ً
أ قـ ـ ــل ت ـك ـل ـف ــة وأ ك ـ ـثـ ــر ض ـم ــا ن ــا
للتخلص من الكاظمي.
و ف ــي تـفــا صـيــل جــد يــدة عن
م ـحــاو لــة اال غ ـت ـي ــال ،تــو صـلــت
ا ل ـت ـح ـق ـي ـقــات األو لـ ـي ــة إ ل ــى أن
خـ ـ ـب ـ ــراء كـ ـش ــف ا لـ ـمـ ـتـ ـفـ ـج ــرات
ف ــي وزارة ا لــدا خ ـل ـيــة و ج ـهــاز
ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــا ب ـ ـ ــرات و جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوا أن
ا ل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــوار يـ ـ ـ ــخ وا لـ ـ ـ ـط ـ ـ ــا ئ ـ ـ ــرات
ا ل ـم ـس ـت ـخــد مــة بــا لـعـمـل ـيــة هــي
ذا ت ـهــا ا ل ـتــي قـصـفــت ا لـقــوا عــد
ً
والمنشآت األميركية سابقا .
و ب ـ ـح ـ ـسـ ــب ت ـ ـ ـقـ ـ ــار يـ ـ ــر ،فـ ــإن
الطائرات انطلقت من منطقة
ً
ا ل ـ ـكـ ــر ي ـ ـعـ ــات و ت ـ ـ ـحـ ـ ــد يـ ـ ــدا م ــن
خ ـل ــف ا ل ـم ـن ـط ـقــة ا ل ـس ـيــا ح ـيــة،
مبينة أن «ا لـتـحـلـيــات تشير
إ ل ـ ــى أن ا ل ـم ـه ــا ج ـم ـي ــن ك ــا ن ــوا
يعرفون أنهم لن يتمكنوا من
ا سـتـهــداف ا لـكــا ظـمــي بـطــا ئّــرة
واحدة داخل منزله ،لذا شنوا
هـ ـج ــو مـ ـه ــم ب ـ ـثـ ــاث طـ ــا ئـ ــرات
إلخراجه من المنزل الغتياله،
لكن خطتهم لم تنجح».
و ف ـ ــي و ق ـ ــت سـ ــا بـ ــق ،ك ـشــف

تميم يتسلم رسالة
من بن سلمان

تسلم أمير دولة قطر ،تميم
بن حمد آل ثاني ،رسالة
من ولي العهد السعودي
األمير محمد بن سلمان،
حملها سفير خادم الحرمين
الشريفين لدى الدوحة
األمير منصور بن خالد بن
فرحان .وأفادت وكالة األنباء
ّ
السعودية ،بأن "السفير سلم
الرسالة التي تتعلق بتعزيز
العالقات األخوية بين البلدين
الشقيقين" .من جهته ،حمل
أمير قطر السفير السعودي
تحياته ألخيه الملك سلمان
بن عبدالعزيز ،وإلى األمير
محمد وتمنياته لهما بموفور
الصحة ،وللشعب السعودي
بالمزيد من الرفعة والنماء.

اليمن :مأرب تشهد
أعنف اشتباكات

انتشار للجيش العراقي وسط بغداد أمس األول (رويترز)
ا ل ـنــا طــق بــا ســم ا ل ـقــا ئــد ا ل ـعــام
لـ ـلـ ـق ــوات ا لـ ـمـ ـسـ ـلـ ـح ــة ،ا ل ـ ـلـ ــواء
ي ـح ـي ــى ر س ـ ـ ــول ،عـ ــن ا ن ـط ــاق
ّ
مسيرات
طائرتين من أصل 3
م ـ ــن مـ ـنـ ـطـ ـق ــة تـ ـبـ ـع ــد  12ك ـلــم
ّ
شـمــال شــرق ب ـغــداد ،وحلقتا
بـ ــار ت ـ ـفـ ــاع م ـن ـخ ـف ــض ب ـش ـكــل
منع كشفهما عبر ا ل ــرادارات
ً
و ن ـف ــذ ت ــا ا لـ ـهـ ـج ــوم ،مــو ض ـحــا
ً
أن العملية تضمنت تفجيرا
ً
ثــا نـيــا عبر طــا ئــرة مـسـ ّـيــرة تم
إسقاطها.

اجتماعات قآني
وبعد ساعات على محاولة
اغتيال الكاظمي ،وصل قائد
فـ ـيـ ـل ــق ا لـ ـ ـق ـ ــدس إ لـ ـ ــى ب ـ ـغـ ــداد،
ً
ً
و ع ـقــد ا ج ـت ـمــا عــا عــا ص ـفــا مــع
ق ـ ـ ـ ــادة ا ل ـ ـف ـ ـصـ ــا ئـ ــل ا لـ ـع ــرا قـ ـي ــة
ا ل ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــة ،ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــي و جـ ـهـ ــت
أ صــا بــع اال ت ـهــام لـهــا ،السيما
ب ـع ــد ش ـن ـه ــا ح ـم ـل ــة تـجـيـيــش
و ت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــض ضـ ـ ـ ـ ــد ر ئـ ـ ـي ـ ــس
ا لـحـكــو مــة و ق ــوات األ م ــن منذ
أكثر من أسبوع.
و فــي ز يــار تــه غير المعلنة،
التي تضمنت لقاء ه الكاظمي
و بـ ـع ــده ر ئـ ـي ــس ا ل ـج ـم ـهــور يــة
ب ــر ه ــم ص ــا ل ــح ،ح ـ ــاول ق ــآ ن ــي،
نفي تورط بالده أو معرفتها
بـ ــا ل ـ ـطـ ــرف ا لـ ـ ـ ــذي يـ ـق ــف وراء
العملية.

وأ فــاد مصدر بــأن اجتماع
ق ــآ ن ــي م ــع قـ ــادة ا ل ـف ـصــا ئــل لــم
ي ـك ــن بـ ــأ جـ ــواء إ يـ ـج ــا بـ ـي ــة ،بــل
ً
شـهــد نــو عــا مــن ا ل ـحــد يــة بين
الطرفين ،األمر الذي دعاه إلى
ع ــدم اإل ط ــا ل ــة ،وا ل ــذ ه ــاب إ لــى
ز ع ـيــم ت ـيــار «ا ل ـح ـك ـمــة» ،عـمــار
ا ل ـح ـك ـيــم ،وأو ص ـ ــاه ب ـضــرورة
بذل جهوده للتهدئة.
و خـ ـ ــال ل ـق ــا ئ ــه ا ل ـك ــا ظ ـم ــي،
شدد قآني على رفض طهران
ا ل ـك ــا م ــل ل ـم ـح ــاو ل ــة ا غ ـت ـي ــا ل ــه،
وأ بـ ـلـ ـغ ــه بـ ـع ــدم عـ ـل ــم طـ ـه ــران
بهكذا عملية ،وعدم معرفتها
أي ج ـ ـ ـهـ ـ ــة ت ـ ـ ـقـ ـ ــف خ ـ ـل ـ ـف ـ ـهـ ــا،
وعرض تقديم المساعدة في
التحقيق.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،أ عـ ـل ــن ا ل ـم ـت ـح ــدث
باسم «الخارجية» اإليرانية،
س ـ ـع ـ ـيـ ــد خ ـ ـط ـ ـيـ ــب زادة ،ع ــن
اال تـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق مـ ـ ــع ا لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ع ـل ــى
تـ ـق ــد ي ــم ا لـ ـمـ ـس ــا ع ــدة ل ـل ـك ـشــف
عــن المتورطين فــي الهجوم،
ً
م ـش ــددا ع ـلــى أن أ م ــن ا ل ـعــراق
وا سـتـقــراره يهم إ يــران وعلى
كل الفصائل العمل لتسهيل
ً
تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ذ ل ـ ـ ـ ــك ،م ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــرا أن
ا ل ــوال ي ــات ا ل ـم ـت ـحــدة « م ـصــدر
االنفالت األمني في العراق».

جلسة استثنائية
ومع إعالن القوات األمنية

وا ل ـع ـس ـك ــر ي ــة ح ــا ل ــة ا ل ـتــأ هــب
ا لـقـصــوى و نـشــر ا لـمــز يــد من
ا ل ـقــوات ا لـخــا صــة فــي محيط
المنطقة الخضراء واألحياء
ا لـمـجــاورة ،تــو عــد الكاظمي،
ليل األحد -االثنين بمالحقة
و م ـحــا ك ـمــة م ـن ـفــذي مـحــاو لــة
ً
اغتياله ،وأيضا قتلة ضابط
ا ل ـم ـخــا بــرات ا لـعـقـيــد نـبــراس
ً
ف ــر م ــان ،م ــؤ ك ــدا أ ن ــه يـعــر فـهــم
ً
جيدا وسيكشفهم.
ود خـ ـل ــت ا لـ ـق ــوات األ م ـن ـيــة
وا ل ـ ـ ـع ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــر يـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي ح ـ ــا ل ـ ــة
تـ ــأ هـ ــب ق ـ ـصـ ــوى فـ ــي م ـح ـيــط
المنطقة الخضراء واألحياء
المجاورة ،وأصدر الكاظمي
أوا م ـ ــر ب ـن ـشــر ا ل ــد ب ــا ب ــات فــي
شـ ــوارع بـ ـغ ــداد ،م ــع تـحـلـيــق
ا ل ـ ـ ـطـ ـ ــا ئـ ـ ــرات فـ ـ ــي أ جـ ــوا ئ ـ ـهـ ــا،
وا س ـت ـقــدم ا ل ـمــز يــد مــن قــوات
ً
األ مـ ـ ـ ــن ،فـ ـضـ ــا عـ ــن ا ن ـت ـش ــار
م ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــو عـ ـ ــات مـ ـ ـ ــن أ ج ـ ـ ـهـ ـ ــزة
اال س ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات م ـص ـح ــو ب ــة
ب ـ ــآ لـ ـ ـي ـ ــات ع ـ ـس ـ ـكـ ــر يـ ــة ع ــا لـ ـي ــة
التسليح.
و فـ ــي ج ـل ـس ــة ا س ـت ـث ـنــا ئ ـيــة
لـ ـمـ ـجـ ـل ــس ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ا تـ ـه ــم
ً
خــا ل ـهــا أ ط ــرا ف ــا ل ــم يـسـ ّـمـهــا
بمحاولة العبث بأمن العراق
وا خ ـت ـط ــا ف ــه ،ق ــال ا ل ـكــا ظ ـمــي:
« هــذا العمل الجبان ال يليق
ب ــا ل ـش ـج ـع ــان ،وال ي ـع ـ ّـب ــر عــن
ً
إرادة ا لـ ـع ــرا قـ ـيـ ـي ــن» ،م ــؤ ك ــدا

أن حـكــو مـتــه مـنـعــت «ا ن ــزالق
العراق في حرب إقليمية».
وإذ ث ـ ّـم ــن تـ ـض ــا م ــن قـ ــادة
وز عـ ـم ــاء ا ل ـم ـن ـط ـقــة وا ل ـع ــا ل ــم
و مــوا قـفـهــم مــع ا ل ـع ــراق ،عـ ّـبــر
ا ل ـكــا ظ ـمــي ع ــن ا عـ ـت ــزازه بـكــل
ا ل ـق ــوى ا ل ـس ـيــا س ـيــة ا لــدا ع ـمــة
لـ ـمـ ـفـ ـه ــوم ا ل ـ ــدو ل ـ ــة إزاء ا ل ــا
دو لـ ـ ــة» ،ال ف ـت ــا إ لـ ــى أن « ع ـمــر
العراق طويل ،وأعمار دعاة
الالدولة والفوضى قصيرة».
و فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـح ـ ــاو ل ـ ــة ل ـت ـج ـن ــب
اال نـجــرار إ لــى األ ســوأ ،التقى
مـ ـسـ ـتـ ـش ــار األ مـ ـ ـ ــن ا لـ ـق ــو م ــي،
قـ ــا سـ ــم األ عـ ـ ــر جـ ـ ــي ،ب ــر ئ ـي ــس
ه ـ ـي ـ ـئـ ــة ا ل ـ ـح ـ ـشـ ــد ا لـ ـشـ ـعـ ـب ــي،
فـ ـ ــا لـ ـ ــح ا لـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاض ،وز عـ ـ ـي ـ ــم
تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــا ل ـ ـ ــف ا لـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــح هـ ـ ـ ـ ــادي
ً
ا ل ـع ــا م ــري ،ك ــا ع ـلــى ا ن ـف ــراد،
لبحث ا لـمـسـتـجــدات األمنية
وا لـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــا سـ ـ ـي ـ ــة ،وا ل ـ ـتـ ــأ ك ـ ـيـ ــد
ع ـل ــى أ ه ـم ـي ــة ا لـ ـحـ ـف ــاظ ع ـلــى
االستقرار األمني ،وضرورة
ا ل ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون وا ل ـ ـ ـتـ ـ ــاحـ ـ ــم ف ــي
مواجهة التحديات والخروج
برؤية موحدة.

عرض أميركي
و ب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا نـ ـ ـ ــدد ا لـ ــر ئ ـ ـيـ ــس
األميركي جو بايدن «بشدة»
ب ـ ــا لـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم «اإلر ه ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ــي»،
وأ ص ــدر أوا م ــر لـفــر يــق األ مــن

ا ل ـقــو مــي بـتـقــد يــم ا لـمـســا عــدة
ا ل ـ ـ ـ ـ ــاز م ـ ـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوات األ م ـ ـ ـ ــن
العراقية للتحقيق وتحديد
ا ل ـم ـس ــؤو ل ـي ــن» ،أ جـ ــرى وز ي ــر
خــار ج ـي ـتــه أ ن ـتــو نــي بـلـيـنـكــن
مـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــاورات ه ـ ــا تـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــة م ــع
ً
الكاظمي ،وكرر له شخصيا
هـ ـ ــذه اإلدا ن ـ ـ ـ ــة و ع ـ ـ ــرض د ع ــم
التحقيق.
و ع ـبــر بـلـيـنـكــن عــن غضب
وا ش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن م ـ ـ ــن اال ع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداء،
ً
واعتبره أيضا «هجوما على
س ـ ـيـ ــادة وا س ـ ـت ـ ـقـ ــرار ا ل ــدو ل ــة
ا لـ ـ ـع ـ ــرا قـ ـ ـي ـ ــة ،و لـ ـ ـي ـ ــس ر ئـ ـي ــس
ً
الحكومة فحسب» ،معربا عن
« ت ـقــد يــر ا ل ــوال ي ــات ا لـمـتـحــدة
ا لـ ـ ـع ـ ــا ل ـ ــي لـ ـلـ ـنـ ـه ــج ا ل ـ ـق ـ ـيـ ــادي
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـكـ ـ ــا ظ ـ ـ ـمـ ـ ــي ،و شـ ـ ـج ـ ــا عـ ـ ـت ـ ــه
فـ ـ ــي م ـ ــوا جـ ـ ـه ـ ــة ا ل ـ ـت ـ ـحـ ــد يـ ــات
الصعبة».
و فـ ــي ت ـط ــور م ـ ــواز ت ــزا م ــن
م ــع ا س ـت ـم ــرار اال ع ـت ـصــا مــات
أ م ـ ـ ــام ا ل ـم ـن ـط ـق ــة ا لـ ـخـ ـض ــراء،
أ ع ـل ـن ــت ا ل ـم ـف ــو ض ـي ــة ا ل ـع ـل ـيــا
لــا نـتـخــا بــات ،أ م ــس ،تـطــا بــق
ن ـت ــا ئ ــج إ عـ ـ ــادة فـ ــرز أ صـ ــوات
أ ك ـ ـ ـثـ ـ ــر مـ ـ ــن  4آالف م ـح ـط ــة
انتخابية ،بعد االنتهاء من
ا ل ـن ـظــر ب ـط ـعــون ت ـقـ ّـد مــت بـهــا
أطراف خاسرة.
(عواصم  -وكاالت)

طهران تطالب بايدن بـ «ضمانات نووية»
ً
الـمــرتـقـبــة أي قـضــايــا إقـلـيـمـيــة ،م ــؤك ــدا أن
شـ ــؤون الـمـنـطـقــة تـبـحــث م ــع دول ـه ــا فـقــط.
ووســط حديث عــن جمود بمسار إعــادة
الـ ـع ــاق ــات ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ـم ـق ـطــوعــة مــع
الرياض منذ  ،2016أشــار المتحدث باسم
وزارة الخارجية اإليرانية ،إلى أن «االتصاالت
بـيــن إيـ ــران وال ـس ـعــوديــة لــم تـنـقـطــع» ،لكنه
لفت إلــى أن ّ
أي جولة تفاوض جديدة بين
الطرفين لــم تعقد بعد الجولة الرابعة من
المباحثات ،والـتــي عقدت أواخ ــر سبتمبر
الماضي.
ً
ورأى زادة أن «جولة جديدة ستعقد حتما
ً
إذا ما أبدت السعودية إرادة جــادة» ،رابطا
إح ــراز تـقــدم فــي المباحثات بــأن «تتخطى
الرياض التصريحات اإلعالمية».
وعـمــا إذا كــانــت األزم ــة المستجدة بين
لبنان ودول خليجية ،والتي كانت اندلعت
إث ــر ت ـصــري ـحــات ل ــوزي ــر اإلع ـ ــام الـلـبـنــانــي
جورج قرداحيّ حول حرب اليمن وأغضبت
ً
الــريــاض ،قــد أث ــرت سلبا على الـحــوار بين
إيران والسعودية ،أوضح المتحدث أن هذه
المباحثات «ثنائية ،وتدور حول قضايا ذات
اهتمام مشترك ،ولم ولن نجري أي تفاوض
حول أصدقائنا مع طرف ثالث».
وكان الحوار بين إيران والسعودية انطلق
ف ــي ال ـعــاص ـمــة ال ـعــراق ـيــة ب ـغ ــداد ف ــي أبــريــل
ال ـمــاضــي ،بـعــدمــا تكللت جـهــود الحكومة
العراقية لجمع الطرفين على طاولة واحدة،
بالنجاح .وعقدت طهران والرياض حتى اآلن
أربع جوالت ،ثالث منها في عهد الحكومة

جنود خالل مناورة برمائية جنوب إيران أمس (رويترز)
اإلي ــرانـ ـي ــة ال ـســاب ـقــة ،فـيـمــا ع ـق ــدت الـجــولــة
الرابعة في عهد حكومة الرئيس المتشدد
ً
إبراهيم رئيسي ،الذي تسلم منصبه خلفا
لحسن روحاني مطلع أغسطس الماضي.
ويأتي ذلك في وقت يستعد علي باقري
كني نائب وزيــر الخارجية اإليــرانــي كبير
المفاوضين في المحادثات النووية ،للقيام
ب ـج ــول ــة أوروبـ ـ ـي ـ ــة ت ـش ـمــل لـ ـن ــدن وب ــاري ــس
وبرلين ،في غضون األيــام القليلة المقبلة،
إلجراء مشاورات تتعلق بالجولة السابعة
مــن مـبــاحـثــات فيينا مــع مـجـمــوعــة «»1+4
وال ـتــي ت ـشــارك فيها واشـنـطــن بشكل غير
مباشر.

وت ــزامـ ـن ــت الـ ـم ــواق ــف بـ ـش ــأن ال ـت ـف ــاوض
اإلقـلـيـمــي وال ــدول ــي ،مــع مــواصـلــة الجيش
اإلي ــران ــي ل ـل ـيــوم ال ـثــانــي تـنـفـيــذ م ـن ــاورات
بحرية وبرية وجوية تحت اسم «ذو الفقار
 ،»1400في منطقة تمتد بين مضيق هرمز
ً
إلى شمال المحيط الهندي مــرورا بخليج
عمان .وكشف المتحدث باسم المناورات
العميد محمود موسوي أنه جرى اختبار
غواصتين محليتي الصنع خالل المناورات
ً
ال ـت ــي تـسـتـمــر  3أيـ ـ ــام ،م ـض ـي ـفــا أن «أع ـ ــداء
إي ــران بــاتــوا يــدركــون حجم تــراكــم قدراتها
العسكرية وأنهم سيواجهون مفاجآت في
ح ــال ارتـكــابـهــم أي خـطــأ فــي الـحـســابــات»،

أفادت تقارير بأن الجبهات
الجنوبية لمحافظة مأرب
شهدت ،أمس ،اشتباكات
هي األعنف بين قوات
الجيش اليمني وعناصر
جماعة "أنصار الله" الحوثية
المتمردة ،وسط غارات مكثفة
لـ "تحالف دعم الشرعية"
بقيادة السعودية .واستهدفت
مدفعية الجيش آليات ومواقع
تسيطر عليها الجماعة
المتمردة المدعومة من إيران
في الجبهة الجنوبية لمأرب،
مما أسفر عن تدمير عدد
من اآلليات ومصرع وإصابة
عشرات الحوثيين .وأمس
األول ،أعلن "التحالف" مقتل
ً
أكثر من  138متمردا في
الساعات األربع والعشرين
الماضية في غارات جديدة
حول مأرب.

الجيش اإلسرائيلي ُيسقط
ّ
«مسيرة» لـ «حماس»

أفاد الجيش اإلسرائيلي،
أمس ،بأنه أسقط طائرة
ّ
مسيرة تابعة لحركة حماس،
تم إطالقها من قطاع غزة
المحاصر .وذكر الجيش في
بيان عبر "تويتر"" :عبرت
طائرة دون طيار تابعة
لحماس إلى البحر وتم
إسقاطها بعد ّ
تتبعها بواسطة
وحدة المراقبة الجوية".

ّ
الجزائر :تبون يحذر من مواجهة
«البوليساريو» والرباط

بعثت إشارة سلبية حول المفاوضات مع السعودية
ف ـ ــي خ ـ ـطـ ــوة ت ــرف ـض ـه ــا إدارة ال ــرئ ـي ــس
األميركي جو بايدن وتهدد بنسف الجولة
السابعة من المفاوضات الدولية المرتقبة
بفيينا أواخر نوفمبر الجاري ،طالبت طهران
الواليات المتحدة بـ «ضمانات» بأن واشنطن
لــن تتخلى عــن «االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي» الـمـبــرم
عــام  2015مــع الـقــوى العالمية إذا نجحت
محادثات فيينا المرتقبة ،بإحياء الصفقة
التي انسحب منها الرئيس السابق دونالد
تــرامــب قبل أن تــرد طـهــران بكسر قيودها
المفروضة على برنامجها الذري.
وقال المتحدث باسم الخارجية اإليرانية
سعيد خطيب زادة إن الجمهورية اإلسالمية
«ل ــن ت ـتــراجــع ع ــن خ ـط ــوات خـفــض االل ـت ــزام
باالتفاق النووي ،قبل رفع العقوبات دفعة
ً
واحدة وبشكل قابل للتحقق» ،مشددا على
أن إصـ ـ ــرار واش ـن ـطــن ع ـلــى إب ـق ــاء ج ــزء من
الـعـقــوبــات الـتــي فــرضـهــا تــرامــب سيوصل
المفاوضات إلى طريق مسدود».
وهدد زادة بأن «إيران سترد بشكل موجع
على أي هجمات سيبرانية تستهدفها ،ولن
تتسامح مــع مــن يستهدف أمنها القومي
س ــواء داخ ــل األراضـ ــي اإليــران ـيــة أو فــي أي
مكان آخر».
وفـ ــي وقـ ــت ت ـس ـعــى الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
لمعالجة مخاوف إقليمية من أنشطة إيران
وتسلحها الـصــاروخــي البالستي بـمــوازاة
المفاوضات النووية ،قال المتحدث باسم
الـخــارجـيــة سـعـيــد خـطـيــب زاده ،أم ــس ،إن
ط ـه ــران ل ــن ت ـنــاقــش ف ــي م ـف ــاوض ــات فيينا

سلة أخبار

في إشارة إلى تحذيرات إسرائيل من أنها
قد توجه ضربة لطهران في حــال تقدمها
بــاتـجــاه تـطــويــر «قنبلة نــوويــة» مــع تــزايــد
مخاوف بشأن احتمال انهيار مفاوضات
فيينا.
في المقابل ،ابدت واشنطن عدم تفاؤلها
قـبـيــل اسـتـئـنــاف م ـفــاوضــات فـيـيـنــا .وكــرر
مـسـتـشــار األم ــن ال ـقــومــي جـيــك ســولـيـفــان،
في مقابلة مع «سي ان ان» ،أمس ،أن بالده
مـسـتـعــدة ل ـل ـعــودة إل ــى ال ـم ـحــادثــات بشأن
االتفاق النووي ،إال أنه أردف أن طهران لم
تظهر بعد استعدادها الجدي للقيام بذلك.
(طهران ـ وكاالت)

ّ
حذر رئيس الجزائر
عبدالمجيد تبون من وجود
تهديدات ترمي إلضعاف
البالد من الداخل بما يعرف
بـ "حروب الجيل الرابع" ،ودعا
إلى تفعيل دور الجامعة
العربية واالتحاد اإلفريقي
في حل نزاعات المنطقة.
وقال تبون خالل مشاركته
في ندوة البعثات
الدبلوماسية والقنصلية،
أمس ،إن "هذا المخطط
يستهدف إفريقيا" .وأضاف:
"تواجهنا تحديات أكثر
خطورة في محيطنا
الجغرافي بأزمات متعددة
األبعاد ،السيما مع استئناف
المواجهة العسكرية
بين جبهة البوليساريو
واالحتالل المغربي" .وأشار
تبون إلى أن القمة العربية
المقبلة ستعقد بالجزائر
في مارس ،وأنه ستجري
دراسة ملف إصالح الجامعة
العربية.
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الصين تتدرب على ضرب حاملة طائرات أميركية مزيفة

انطالق اجتماع اللجنة المركزية لـ «الشيوعي» ...وشي جينبينغ يستعرض تعديالته على «تاريخ» الحزب
ك ـ ـش ـ ــف ال ـ ـم ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ـ ـب ـ ـحـ ــري
األميركي ،في تقرير ،أن الجيش
الـصـيـنــي بـنــى ن ـم ــاذج بالحجم
الطبيعي لحاملة طائرات وسفن
أميركية في ميدان اختبار أسلحة
فــي ص ـحــراء غــربـيــة نــائ ـيــة ،مما
ي ـش ـيــر إلـ ــى أن ج ـيــش ال ـت ـحــريــر
ال ـش ـع ـب ــي ال ـص ـي ـن ــي ي ــرك ــز عـلــى
تحييد قوة الواليات المتحدة.
وأوض ـ ــح الـتـقــريــر أن األق ـمــار
ً
االص ـط ـن ــاع ـي ــة ص ـ ـ ـ ّـورت أه ــداف ــا
فـ ــي م ـن ـش ــأة اخـ ـتـ ـب ــار ب ـص ـح ــراء
ت ــاك ــامـ ـك ــان ف ـ ــي ش ـي ـن ـج ـي ــان ــغ،
ع ـل ــى ش ـك ــل ح ــام ـل ــة ومــدمــرت ـيــن
ص ــاروخ ـي ـت ـي ــن مــوج ـه ـت ـيــن مــن
ط ـ ــراز «ارلـ ـ ــي بـ ـ ــورك» األم ـيــرك ـيــة
ال ـ ـتـ ــي ي ـس ـت ـخ ــدم ـه ــا األس ـ ـطـ ــول
األمـيــركــي الـســابــع بــدوريــات في
غ ــرب الـمـحـيــط ال ـه ــادئ ،بـمــا في
ذلك المياه حول تايوان.
وأوض ـ ـ ـ ــح ال ـم ـع ـه ــد ال ـب ـح ــري
المستقل عن الجيش األميركي،
والذي يتخذ من والية ميريالند
م ـق ــرا لـ ــه ،أن ح ــام ـل ــة ال ـط ــائ ــرات
الوهمية لها نفس حجم الحاملة
األصـلـيــة ،مما يعني أنـهــا يجب
أن تبدو مشابهة لـصــورة هدف
الرادار.
ويعد المخطط الكامل لبناء
ً
تلك األه ــداف ،ج ــزء ا مــن النطاق
الـمـسـتـهــدف ال ــذي تــم ب ـنــاؤه في
منطقة روتشيانغ وسط الصين،
إذ يقع الموقع بالقرب من نطاق
هدف سابق استخدمته الصين

جزائري يطعن شرطيًا
فرنسيًا في كان

الواليات المتحدة تفتح
حدودها أمام الملقحين

صور األقمار االصطناعية حول النماذج التدريبية الصينية
الختبار اإلصــدارات المبكرة لما
يسمى بـ «القاتل الحامل» (دي إف
 -21دي) للصواريخ الباليستية

ً
المضادة ُللسفن ،وفـقــا لتقارير
صحافية نشرت عام .2013
ُ
ويـظـهــر ه ــذا الـنـطــاق الجديد
أن الصين تواصل التركيز على
الـ ـق ــدرات ال ـم ـض ــادة لـلـحــامــات،
مع التركيز على السفن الحربية
التابعة للبحرية األميركية.
وعلى عكس الهدف على شكل
حاملة الطائرات التابعة للبحرية
اإليرانية في الخليج العربي ،فإن
ُ
المنشأة الصينية الجديدة تظهر
عالمات على نطاق هدف متطور
ومجهز.
وبحسب شركة االستخبارات
الجغرافية ،AllSource Analysis
ف ــإن ــه «ي ـم ـكــن ل ـن ـمــاذج بــالـحـجــم
ال ـط ـب ـي ـعــي ل ـل ـعــديــد م ــن الـسـفــن
الحربية األميركية وسفن حربية
أخ ـ ـ ــرى ُم ـث ـب ـت ــة عـ ـل ــى ق ـض ـب ــان،
مـ ـح ــاك ــاة األه ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
باختبار البحث عن هدف».
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت أن ـ ـ ـ ــه «ال ت ــوج ــد
م ــؤش ــرات ع ـلــى م ـنــاطــق تــأثـيــر
األسلحة في المنطقة المجاورة
م ـب ــاش ــرة ل ـل ـن ـم ــاذج ب ــاألح ـج ــام
ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة» ،م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أن ــه
إضــافــة إلــى التفاصيل الشاملة
للنماذج بالحجم الطبيعي ،بما
في ذلك وضع أجهزة استشعار
م ـت ـعــددة عـلــى أهـ ــداف السفينة
وح ـ ــولـ ـ ـه ـ ــا ،مـ ـ ــن الـ ـمـ ـحـ ـتـ ـم ــل أن
تكون هذه المنطقة «مخصصة
لالستخدامات المتعددة بمرور
الوقت».
ُ
وي ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــر تـ ـ ـحـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــل ص ـ ـ ــور
األقـمــار االصطناعية أن الهيكل
المستهدف قــد تــم إنـشــاؤه ألول
م ــرة بـيــن م ــارس وأب ــري ــل ،2019
وقــد خضع لعدة عمليات إعــادة
بـنــاء ثــم تــم تفكيكه بشكل كبير
في ديسمبر من العام ذاتــه ،لكن
الموقع عاد لطبيعته في أواخر
سبتمبر الماضي ،وكان الهيكل

اكتمل إلى حد كبير بحلول أوائل
الشهر الماضي.
ً
ووف ـ ـقـ ــا آلخـ ــر ت ـق ــري ــر س ـنــوي
نشرته وزارة الــدفــاع األميركية
(البنتاغون) ،فإن قوة الصواريخ
التابعة للجيش الصيني ،أجرت
ف ــي  ،2019أول إطـ ــاق ن ــار حي
مؤكد في بحر الصين الجنوبي،
ح ـ ـي ـ ــث أط ـ ـل ـ ـق ـ ــت  6ص ـ ـ ــواري ـ ـ ــخ
بــالـيـسـتـيــة م ـض ــادة لـلـسـفــن من
طراز (دي إف  -21دي).
وفي عام  ،2020أطلقت الصين
ص ـ ــواري ـ ــخ بــال ـي ـس ـت ـيــة م ـض ــادة
لـلـسـفــن ع ـلــى ه ــدف م ـت ـحــرك في
بحر الصين الجنوبي ،لكنها لم
تعترف بذلك.
وإض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ
الباليستية األرض ـيــة الـمـضــادة
ل ـل ـس ـفــن ،لـ ــدى ال ـص ـي ــن بــرنــامــج
لتجهيز قاذفات قنابل «إتش »6
بصاروخ باليستي ضخم مضاد
للسفن ،وم ــن الـمــرجــح أن يكون
صـ ـ ــاروخ «سـ ــي إتـ ــش ـ ـ ـ اي إس ـ
إكس ـ  »13األكبر الذي يتم إطالقه
م ــن ال ـج ــو ،إذ يـكـفــي السـتـيـعــاب
رأس حربي تفوق سرعته سرعة
الصوت.
وب ـي ـن ـمــا ت ـظــل األس ـئ ـل ــة حــول
مـ ـ ـ ــدى األسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي س ـي ـتــم
اختبارها في المنشأة الجديدة،
فــإن مـسـتــوى الـتـطــور لـمــا يمكن
رؤيـ ـت ــه اآلن ف ــي ال ـم ــوق ــع ُيـظـهــر
أن ال ـج ـي ــش ال ـص ـي ـن ــي ي ــواص ــل
االسـتـثـمــار فــي ال ــردع ،للحد من
فعالية القوات البحرية األميركية
القريبة مــن الـصـيــن ،بحسب ما
أورده الموقع.
الى ذلك ،بدأ كبار قادة الحزب
ال ـش ـي ــوع ــي ال ـص ـي ـنــي اج ـت ـمــاعــا
مفصليا ،أمــس ،يتوقع أن يعزز
قبضة ا لــر ئـيــس شــي جينبينغ،
القوية أساسا ،على السلطة.
واجتمع  400عضو من اللجنة

القاهرة  -حسن حافظ

مـ ــع تـ ــدهـ ــور األوضـ ـ ـ ـ ــاع فـ ــي إث ـي ــوب ـي ــا،
بالتزامن مع ارتفاع لهيب االقتتال األهلي،
ما ينذر بتفكك الدولة المحورية في منطقة
ال ـقــرن اإلفــري ـقــي ،ث ــار ال ـس ــؤال ح ــول مــدى
اسـتـفــادة الـقــاهــرة ،الـتــي تــوتــرت عالقتها
مــع أدي ــس أبــابــا بسبب ســد النهضة ،من
األوض ــاع فــي إثيوبيا ،وهــل مــن مصلحة
مصر االستراتيجية أن تتفكك إثيوبيا أم
أن تفكهها سيكون بداية السقوط في هوة
الفوضى التي ستؤثر سلبا على مصالح
مصر االستراتيجية في منابع النيل؟
وال ـت ــزم ــت ال ـق ــاه ــرة ال ـص ـمــت الــرس ـمــي،
واك ـت ـفــت بــالـمـتــابـعــة الــدقـيـقــة لـمــا يـجــري
ف ــي إث ـيــوب ـيــا م ــن اق ـت ـتــال أه ـلــي يتصاعد
مــع اق ـتــراب ق ــوات الـتـيـغــراي مــن الــوصــول
إلى أطــراف العاصمة أديس أبابا ،ودعوة
رئيس الوزراء آبي أحمد أهالي المدينة إلى
حمل السالح لمواجهة الهجوم الوشيك،
وهــي تـطــورات تتابعها الـقــاهــرة وعينها
على ملف سد النهضة اإلثيوبي المتعثر،
وال ــذي ال يتوقع أن تستأنف مفاوضاته
حاليا بسبب األوضاع في إثيوبيا ،فضال
عن االضطرابات التي يشهدها السودان.
وتـ ـح ــدث ال ـب ـعــض ع ــن ت ـف ـكــك إثـيــوبـيــا
الــوشـيــك ،األم ــر ال ــذي دفــع «ال ـجــريــدة» إلى
استطالع رأي عدد من الخبراء في الشأن
اإل فــر ي ـقــي ،لمعرفة هــل يمكن أن تستفيد
مصر من تفكك إثيوبيا؟ أم أن تفكك األخيرة
س ـيــؤدي إل ــى م ـيــاد ع ــدد غـيــر مـتـنــاه من
األزمـ ـ ــات ال ـت ــي تـعـصــف بــالـبـقـيــة الـبــاقـيــة
مــن اسـتـقــرار منطقة الـقــرن اإلفــريـقــي ،بما
سـيــؤثــر سـلـبــا عـلــى الـمـصــالــح الـمـصــريــة
االسـتــراتـيـجـيــة ف ــي مـنـطـقــة مـنــابــع النيل
والمدخل الجنوبي للبحر األحمر؟
وي ـ ــرى وزي ـ ــر ال ـ ــري ال ـم ـص ــري األس ـبــق
محمد عــام أن بقاء الــدولــة اإلثيوبية من
عــدمــه «ل ـيــس مـهـمــا لـمـصــر ب ـقــدر أن يحل

سلة أخبار

بينما يسعى الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون إلى إقناع
الناخبين بقدرته على تعزيز
األمن والسيطرة على جرائم
العنف قبل  6أشهر من
انتخابات يشكل فيها اليمين
المتطرف والمحافظون
أكبر تهديد إلعادة انتخابه،
ّ
تعرضت دورية شرطة فرنسية
"إرهابي" بسكين في
لهجوم
ّ
مدينة كان نفذه ،أمس ،جزائري
يحمل إقامة بإيطاليا.
وأكد وزير الداخلية ،جيرالد
دارمانان ،أن الشرطي بين
الحياة والموت.

هل تستفيد مصر من تفكك إثيوبيا؟
●

دوليات

جنود من «قوات الدفاع الوطني» الموالية آلبي أحمد خالل تظاهرة مؤيدة للحكومة في أديس ابابا (رويترز)
االستقرار في منطقة القرن اإلفريقي ،سواء
تضمن هــذا االسـتـقــرار اإلب ـقــاء على دولــة
واحدة مستقرة ،أو عدة دول مستقرة ترث
ال ــدول ــة اإلث ـيــوب ـيــة ،ال ـتــي يـصـعــب حكمها
بوضعها الحالي بسبب تعدد اإلثنيات،
وهذا ما يهمنا في مصر ،على عكس الرغبة
األميركية التي تتمسك بالوحدة اإلثيوبية،
وبقاء النظام الحالي لتحقيق أهدافها في
منطقة القرن اإلفريقي».
وق ــال ع ــام ،ل ــ«ال ـج ــري ــدة» ،إن «الــوضــع
ال ـحــالــي ف ــي إثـيــوبـيــا يـجـعـلـنــا نـقــف عند
أمرين؛ األول هو التدخل الدولي المكثف
لحل األزم ــة ،والـثــانــي هــو إدارة الحكومة
اإلث ـيــوب ـيــة ل ــأح ــداث بـشـكــل ض ـع ـيــف ،ما
يعطي انطباعا بأن القيادة اإلثيوبية ليس
لديها خبرات لمواجهة مثل هكذا أزمات،
كذلك تؤكد األحداث أن الرهان الغربي على
آبــي أحمد فشل بعدما ظهرت عــدم قدرته
على إدارة إثيوبيا بكل تعقيداتها اإلثنية،

وإذا لم تدر التعددية داخل إثيوبيا بحكمة
فستؤول األمور إلى تفكك الدولة».
من جهته ،ذكــر أستاذ الـمــوارد المائية
الخبير بالشأن اإلفريقي د .عباس شراقي،
ل ــ»ال ـج ــري ــدة» ،أن مـصــر تـتــابــع األمـ ــور في
إثيوبيا بكل تأكيد ،ألنها ستؤثر على ملف
مياه النيل ،متابعا« :قــد يــرى البعض أن
مصلحة مصر في تفكك إثيوبيا من أجل
تحقيق انفراجة في ملف سد النهضة ،ألن
الـنـظــام اإلثـيــوبــي الـحــالــي م ــارس سياسة
صــدامـيــة مــع مـصــر ،وأغـلــق جميع أبــواب
ا لـتـفــاوض بسبب مواقفه المتعنتة ،فمن
الطبيعي عدم البكاء على هذا النظام إذا
سقط».
وأضــاف د .شــراقــي« :فــي مصر طبيعي
أ نـنــا ال نهتم إال بمصلحة مـصــر العليا،
فمسألة انقسام إثيوبيا ،ليس مشكلة ألن
هـنــاك  11دول ــة فــي حــوض النيل تتعامل
معها مـصــر ،ول ــن يـضــرهــا إذا زادت هــذه

الـ ـ ــدول دول ـ ــة أو دولـ ـتـ ـي ــن» ،الف ـت ــا إلـ ــى أن
سـيــاســة آب ــي أحـمــد المتعنتة ضــد مصر
ول ـ ــدت رأي عـ ــام غــاض ـبــا ف ــي م ـصــر ضــد
حكومة أديــس أبابا ،وهــو ما يفسر حالة
ع ــدم االكـ ـت ــراث الـشـعـبــي وال ـس ـيــاســي بما
يجري في إثيوبيا ،وكأنه عقاب مستحق
لنظام آبي أحمد.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،قــالــت الـبــاحـثــة بــالـمــركــز
المصري للفكر والدراسات االستراتيجية
شيماء البكش ،فــي تصريحات إعالمية،
إنه ليس من مصلحة مصر سقوط إثيوبيا
وتفككها ،مؤكدة أن دولة مفككة في إثيوبيا
لن تتمكن من االنخراط في مفاوضات سد
النهضة مستقبال« ،وإن ـمــا نــريــد حكومة
نقدر نلزمها بالتزامات دولية» ،لكنها أكدت
أن جميع المؤشرات تؤكد سقوط العاصمة
أديس أبابا أمام قوات التيغراي.

الـمــركــزيــة لـلـحــزب ،الـتــي تحظى
بنفوذ واس ــع ،فــي بكين لجلسة
ت ـس ـت ـمــر  4أي ـ ـ ــام ،وت ـن ـع ـقــد عـلــى
غرار جميع االجتماعات القيادة
الـصـيـنـيــة ال ـم ـعــروفــة بـسـ ّ
ـريـتـهــا
بشكل مغلق.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت وكـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــة أنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء
ال ـ ـص ـ ـيـ ــن ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة ب ـ ـ ـ ــأن ش ــي
اسـتـهــل االج ـت ـمــاع بـتـقــريــر عمل
و»توضيحات لمسودة قرار بشأن
اإلنـ ـج ــازات الــرئـيـسـيــة والـخـبــرة
ال ـتــاري ـخ ـيــة» ل ـل ـحــزب ع ـلــى مــدى
تاريخه المستمر منذ مئة عام.
وس ـي ـم ـ ّـه ــد ال ـ ـقـ ــرار ل ـل ـمــؤت ـمــر
الـ ـعـ ـش ــري ــن لـ ـلـ ـح ــزب ال ـم ــرت ـق ــب
ال ـعــام الـمـقـبــل ،وال ــذي يـ ّ
ـرجــح أن
يـعـلــن ش ــي خــالــه أن ــه سيتولى
ال ـس ـل ـطــة ل ــوالي ــة ث ــال ـث ــة ،لـيـعــزز
ب ــذل ــك مــوق ـعــه كــالــزع ـيــم األق ــوى
للعمالق اآلسيوي منذ عهد ماو
تسي تونغ.
وشهد عهد شــي ،الــذي ينظر
إليه بشكل واسع باعتباره الزعيم
الصيني األكثر نفوذا منذ ماو،
حملة أمنية واسعة النطاق ضد
الفساد ،وسياسات مثيرة للجدل
فـ ــي م ـن ــاط ــق م ـث ــل ش ـي ـن ـج ـيــانــغ
والتيبت وهونغ كونغ ،كما اتبع
نهجا حــازمــا بشكل مـتــزايــد في
ّ
ما يتعلق بالعالقات الخارجية.
وخلق شي عقيدة في القيادة
تـ ـق ــوم ع ـل ــى ع ـ ــدم ال ـت ـس ــاه ــل مــع
أي أص ــوات قــد تــوجــه انـتـقــادات،
فيما أدخــل نظرياته السياسية
المعروفة بـ «فكر شي جينبينغ»
في المناهج الدراسية.
وأف ـ ــاد ك ــري ــس جــون ـســون من
«مركز الــدراســات االستراتيجية
الــدولـيــة» لمدونة «سينوسيزم»
ال ـص ــو ّت ـي ــة بـ ــأن ال ـ ـقـ ــرار ال ـجــديــد
س ـي ـم ــثــل ف ــرص ــة ل ـش ــي «إلعـ ـ ــادة
تــرت ـيــب ..بـعــض أج ـ ــزاء الـتــاريــخ
الـ ـت ــي ال ت ـ ــروق ـ ــه» ،ب ـم ــا ف ــي ذل ــك

ال ـ ـم ـ ـبـ ــال ـ ـغـ ــة ف ـ ـ ــي اإلص ـ ـ ــاح ـ ـ ــات
االقتصادية في تسعينيات القرن
الماضي.
وأط ـ ـل ـ ــق ش ـ ــي أخ ـ ـي ـ ــرا ح ـم ـلــة
«ل ــازده ــار ال ـم ـش ـتــرك» مصممة
للتعامل مــع ع ــدم ال ـم ـســاواة في
ال ـ ـثـ ــراء وت ـش ــدي ــد ال ــرق ــاب ــة عـلــى
عمالقة عالم المال واألعمال في
الصين.
وسيكون قرار اللجنة المركزية
الثالث من نوعه في تاريخ الحزب
الشيوعي الصيني.
وساعد األول ،الذي تم إقراره
ف ــي ع ـه ــد م ـ ــاو ع ـ ــام  ،1945فــي
تــرس ـيــخ هـيـمـنـتــه ع ـلــى ال ـحــزب
قـبــل أرب ــع س ـن ــوات م ــن وصــولــه
إلى السلطة .أما بموجب الثاني
ف ـ ــي عـ ـه ــد دن ـ ـ ــغ شـ ـي ــابـ ـن ــغ ع ــام
 ،1981فتبنى النظام إصالحات
اقتصادية وأقر بـ «األخطاء» في
أساليب ماو.
وذكـ ـ ــر ج ــون ـس ــون أن الـ ـق ــرار
األخير سيعني أن شي «سيفعل
ع ـم ـل ـيــا ب ــدي ـن ــغ م ــا ف ـع ـلــه دي ـنــغ
ب ـمــاو ،وه ــو انـتـقــاد الـمـبــالـغــات
ف ــي س ـي ــاس ــات ديـ ـن ــغ شـيـبــانــغ
لإلصالح واالنفتاح».
وقـ ــالـ ــت أل ـ ـيـ ــس إيـ ـكـ ـم ــان مــن
«م ـ ـع ـ ـهـ ــد االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة» «ب ـ ـ ــدأ
ش ــي جـيـنـبـيـنــغ بــال ـف ـعــل إعـ ــادة
كـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــة تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــزب ف ــي
ال ـك ـتــب ال ـمــدرس ـيــة والـجــامـعـيــة
والصحافة ..ليقلل بشكل كبير
م ــن إخ ـفــاقــات ال ـث ــورة الـثـقــافـيــة
وي ـمـ ّـجــد م ــا ق ــام ب ــه كــأمـيــن عــام
للحزب».
و يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن أن تـ ـ ـ ـ ـ ــدرج إدارة
االقتصاد ما بعد الوباء ومسألة
ت ــاي ــوان ،الـتــي تـصــر بكين على
أن ـه ــا جـ ــزء م ــن أراضـ ـيـ ـه ــا ،على
جــدول أعمال اجتماع األسبوع
الجاري.

حميدتي يدافع ّعن البرهان
والمعارضة تحضر لـ «مليونية»
في أول ظهور علني منذ أن أعلن الجيش السوداني سيطرته على
زمام األمور في البالد وإزاحته المكون المدني بالسلطة االنتقالية
التي تشكلت عقب عزل الرئيس السابق عمر البشير ،أكد قائد «قوات
الدعم السريع» شبه العسكرية ،الــذي شغل منصب نائب رئيس
مجلس السيادة المنحل ،محمد حمدان دقلو ،المعروف بحميدتي،
أن إجراءات قائد القوات المسلحة عبدالفتاح البرهان التي اتخذها
أواخ ــر أكـتــوبــر الـمــاضــي «ج ــاءت لتصحيح مـســار ث ــورة الشعب،
والمحافظة على أمن واستقرار البالد ووحدة شعبنا وأرضنا».
ّ
وقــال إن خطوات الجيش التي تضمنت حل مجلسي السيادة
والوزراء وإعالن حالة الطوارئ ،جاءت «بعد أن فشلت كل محاوالت
اإلصالح ،بسبب تمسك فئة قليلة بزمام األمر في البالد وانشغالها
بالصراع على السلطة ،وإهمالها مطالب الشعب التي ّ
عبر عنها
في ثورته المجيدة».
وقال دقلو ،في فيديو عبر «فيسبوك»« :نجدد التأكيد على االلتزام
التام بتحقيق أهداف الثورة المتمثل في الحرية والسالم والعدالة،
وتيسير سبل الحياة الكريمة للمواطن وتوفير الخدمات األساسية،
وتشكيل الحكومة المدنية المستقلة دون وصاية من أحد ،والعمل
على تحقيق االستقرار والسالم والتحول الديموقراطي ومراعاة
المصالح العليا لشعبنا».
وظهر دقلو بزيه العسكري بجانب علم يحمل اسم «قوات الدعم
السريع» التي تم ضمها للجيش ،قائال« :نؤكد احترامنا الكامل لحق
الشباب والشابات في التعبير والتظاهر السلمي الديموقراطي
والعمل على حمايته وتأمينه وفقا للقانون» .وااللتزام بتشكيل
حكومة مدنية ومستقلة ،وإجراء االنتخابات البرلمانية عام .2023
وج ــاء حــديــث دق ـل ــو ،بـعــد أن ف ـ ّـرق ــت ق ــوات األمـ ــن ،أم ــس األول،
تظاهرتين مناهضتين لإلجراء ات العسكرية ،بإطالق قنابل غاز
ّ
مسيل للدموع ،وأوقفت عشرات المتظاهرين في اليوم األول من
حملة عصيان مدني جديدة ضد الجيش الذي سيطر على الحكم.
في هذه األثناء ،أعلنت تنسيقيات «لجان المقاومة» والمعارضين
من النشطاء والنقابيين وغيرهم ،التحضير لتظاهرة مليونية
السبت المقبل ،تحت شعار «مليونية  13نوفمبر».
وقررت اللجان تعليق العصيان المدني اليوم ،في حين سيتم
التحشيد بشكل كثيف للتظاهرات المليونية المناهضة النقالب
البرهان ابتداء من صباح الجمعة.
وأم ــس األول ،طــالــب الـحــزب الشيوعي الـســودانــي ،بــرفــع حالة
الـ ـط ــوارئ وإط ـ ــاق سـ ــراح الـمـعـتـقـلـيــن وإع ـ ــادة خ ــدم ــة اإلن ـتــرنــت
واالتصاالت بالبالد ،وعودة الحكم المدني الديموقراطي.

أعادت الواليات المتحدة فتح
حدودها البرية والجوية،
أمس ،أمام المسافرين األجانب
ً
الملقحين بعد  20شهرا على
إغالقها وفرض قيود على
السفر .ولمواجهة األعداد
الكبيرة ،قامت شركات الطيران
بزيادة عدد الرحالت واختارت
ً
ً
طائرات أكبر ووفرت عددا كافيا
من الموظفين.
وبالنسبة إلى المسافرين
جوا ،ستطلب الواليات
المتحدة باإلضافة إلى إثبات
التطعيم وفحص «كورونا»
قبل  3أيام من المغادرة ،أن
تضع شركات الطيران نظام
ّ
تتبع للمخالطين .وبالنسبة
للوافدين برا ،سيتم رفع القيود
على مرحلتين.

قوات ليتوانيا وبولندا
إلى حدود بيالروس

في وقت متزامن ،أعلنت
ليتوانيا وبولندا إرسال قوات
الحدود
بشكل منفصل إلى
ّ
مع بيالروس لمواجهة تدفق
المهاجرين إلى المنطقة.
وفي حين قالت وزيرة الداخلية
الليتوانية ،أغني بيلوتايتي،
أن حكومتها ستناقش فرض
نظام طوارئ على الحدود مع
بيالروس ،أفادت هيئة حرس
الحدود البيالروسية ،بأن
المئات من المهاجرين األجانب
يتوجهون إلى الحدود مع
بولندا.
واتهمت بولندا ،الجانب
البيالروسي ،بمحاولة دفع
الوضع على الحدود إلى حد
وقوع ضحايا ،والتحضير
لنقل المهاجرين عبر الحدود
في «أكبر تغلغل قوي في
أراضي بولندا».

«بوتسدام» األلمانية تعترف
باليهودية ...بمعبد جديد

بعد سنوات من الخالف بين
الطوائف اليهوديةُ ،وضع أمس
حجر األساس لمعبد جديد
في مدينة بوتسدام األلمانية.
وبمناسبة الفعالية الرمزية،
تحدث رئيس المجلس
المركزي لليهود ،يوزيف
شوستر ،عن «عالمة واضحة
ومرئية على مستقبل الحياة
اليهودية في ألمانيا».
وقال رئيس حكومة
براندنبورغ ديتمار فويدكه:
«على مرأى البرلمان،
سيكون المعبد اليهودي
ً
ً
اعترافا واضحا باليهودية
ً
في الوالية» ،مؤكدا أن هذا
االعتراف أكثر ضرورة.
وأكدت وزيرة الثقافة ،مانيا
شوله ،أن الكنيس لن ُيبنى من
منطلق الشعور بالذنب ،ولكن
ألن يهود بوتسدام لن يكون
لديهم مكان آمن وكريم للصالة
واالحتفال سوى بهذا المعبد.

ةديرجلا

•
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رياضة

المطيري :مدينة رياضية متكاملة و 6استادات خالل  ٦سنوات

ً
أطلق استراتيجية الهيئة العامة للرياضة اعتبارا من العام المقبل وحتى 2028

المطيري خالل إعالن انطالق العمل استراتيجية «الهيئة»

تتطلع الكويت إلى إنجاز
مدينة رياضية متكاملة وإنشاء
 6استادات في مختلف
محافظات البالد ،بالشراكة
مع القطاع الخاص ،إلى جانب
استضافة  45بطولة ودورة
إقليمية وقارية ودولية وعالمية
خالل األعوام القليلة المقبلة.

أع ـلــن وزي ــر اإلعـ ــام والـثـقــافــة
وزي ـ ــر ال ــدول ــة لـ ـش ــؤون ال ـش ـبــاب
ع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدالـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــري
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
للرياضة اعتبارا من العام المقبل
وح ـتــى  ،2028مـشـيــرا إل ــى أنـهــا
ستتضمن إنشاء مدينة رياضية
م ـت ـكــام ـلــة ،إلـ ــى ج ــان ــب إن ـش ــاء 6
اس ـت ــادات ريــاضـيــة فــي مختلف
م ـح ــاف ـظ ــات ال ـ ـبـ ــاد ،ب ــال ـش ــراك ــة
مــع الـقـطــاع الـخــاص ،إلــى جانب
ا س ـت ـض ــا ف ــة  45ب ـط ــول ــة ودورة
إقليمية وقارية ودولية وعالمية.

وبين وزير الشباب ،خالل حفل
إطــاق االستراتيجية أمــس ،في
مركز شباب مدينة جابر األحمد،
أن االسـتــراتـيـجـيــة تـعـتـمــد على
تسخير الموارد والنظم لتنمية
ورعاية النشاط الرياضي وإطالق
قدرات وطاقات الشباب الرياضية
وتـنـظـيــم بيئة الـعـمــل الــريــاضــي
فــي الـبــاد ،على أن يكون العمل
الجماعي والتشاركي مع الهيئات
والـمــؤسـســات ذات الصلة داخــل
وخارج الكويت عنوانا لها ،بما
يـحـقــق أه ـ ــداف الـتـنـمـيــة ورؤي ــة

جانب من الحضور

"كــويــت جــديــدة  ،"2035ويسهم
فــي رفــع اســم الكويت بالمحافل
الرياضية الدولية.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ال ـه ـي ـئ ــة ووف ـق ــا
لــاس ـتــرات ـي ـج ـيــة س ـت ـع ـمــل عـلــى
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
للدولة في مجال الرياضة ،كما
سـتـتـعــاون مــع ال ـشــركــاء إلرس ــاء
ق ـ ـيـ ــم ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة ال ـم ـن ـص ــوص ــة
بــاالسـتــراتـيـجـيــة ،وه ــي الـعــدالــة
وال ـم ـســاواة والـنــزاهــة والـشــراكــة
والـت ـنــوع وال ـك ـفــاءة ،مـشـيــرا إلــى
أن أهم هؤالء الشركاء هم اللجنة

األولمبية والبارلمبية ،والهيئات
الــريــاضـيــة ،وال ـق ـطــاع الحكومي
وال ـخــاص واالت ـح ــادات النوعية
وال ــوك ــال ــة ال ـكــوي ـت ـيــة لـمـكــافـحــة
ال ـم ـن ـش ـطــات وال ـه ـي ـئــة الــوطـنـيــة
للتحكيم.
وأشار إلى أن الهيئة ستسعى
لـتـطـبـيــق رؤي ـ ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
"بيئة رياضية مستدامة ومناخ
داف ـ ــع ل ــإنـ ـج ــاز" ،والـ ـت ــي تـطـمــح
ل ـل ــري ــادة ف ــي م ـج ــاالت الــريــاضــة
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،م ــن خـ ــال تـشـجـيــع
الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب ع ـ ـلـ ــى اإلقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــال ع ـلــى

الحضور

المال :الكل سيعمل على التنفيذ

أبرز مخرجات االستراتيجية
• إنشاء  6استادات في المحافظات الكويتية بنظام "."PPOT
• المدينة الرياضة األولمبية المتكاملة.
• مدرسة رياضية للموهوبين "ابتدائي ومتوسط وثانوي".
• بعثات دراسية وتعليمية متخصصة في مجاالت الرياضة.
• مستشفى للطب الرياضي المتكامل  -مختبر طبي متكامل.
• استضافة  45بطولة ودورة إقليمية وقارية ودولية وعالمية.
• أكاديمية عالمية للرياضة متخصصة ومعتمدة.
• إدماج ذوي اإلعاقة في النوادي الرياضية المتخصصة والشاملة.
• منظومة متكاملة لالحتراف والتفرغات الرياضية.

قال نائب المدير العام لهيئة الرياضة
د .صقر المال إن االستراتيجية الجديدة
التي اعلنها الوزير المطيري تطمح إلى
ت ـطــويــر ال ــري ــاض ــة ف ــي جـمـيــع ال ـنــواحــي،
معربا عن ثقته بأن السنوات الست المقبلة
ستشهد إنجاز ما أعلنه الوزير.
وأك ــد ال ـمــا أن الـجـمـيــع م ــن مــواقـعـهــم
سيعملون على تنفيذ تلك االستراتيجية،

وهـ ــو م ــا ي ـصــب بــال ـن ـهــايــة ف ــي مصلحة
الرياضيين بجميع القطاعات ،للوصول
إلـ ــى ال ـغ ــاي ــة ال ـم ـط ـلــوبــة ،وهـ ــي رفـ ــع علم
الكويت في المحافل الدولية.
ولفت إلى أن هذه االستراتيجية تهدف
إلــى االرت ـقــاء بجميع عناصر المنظومة
الرياضية ،ودمج الجميع.

والعنزي ،بإيجاد حلول لهذا األمر
خالل الفترة المقبلة ،حيث سيقوم
بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة
خــال اليومين المقبلين ،وإ بــاغ
الهيئة واالتحاد بتصور "الصحة"،
والحلول المطروحة لدى ا لــوزارة
حول ذلك األمر.
بـ ـ ـ ــدوره ،ت ــوج ــه رئـ ـي ــس ات ـح ــاد
ك ــرة ال ـس ـلــة بــال ـش ـكــر إل ــى ال ـمــديــر
ال ـعــام لـلـهـيـئــة ،عـلــى رعــايـتــه لـهــذا
االجتماع ،وحرصه على استئناف
ن ـش ــاط االتـ ـح ــاد ،ووج ـ ــود س ـيــارة

ً
اإلسعاف ،كما شكر العنزي أيضا
وزارة ا ل ـص ـحــة مـمـثـلــة بــا لــد كـتــور
ال ـج ــاه ـم ــة ل ـت ـف ـهــم األمـ ـ ــر وح ـجــم
المشكلة ا لـتــي يعانيها اال تـحــاد،
ً
مشيرا إلى أن هذا األمر يدل على
حرص الهيئة على حلحلة جميع
الصعاب التي تواجه االتحادات.
و لـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــت إ لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن اال تـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد
س ـي ـس ـتــأنــف ال ـن ـش ــاط فـ ــور تـلـقـيــه
ضـ ـ ـم ـ ــان ـ ــات "ال ـ ـص ـ ـح ـ ــة" ب ـ ــإرس ـ ــال
اإلس ـ ـ ـعـ ـ ــاف إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ال ـت ــي
تحتضن المنافسات.

•

عبدالرحمن فوزان

ا ت ـف ـقــت إدارة ا ل ـفــر يــق األول ل ـك ــرة ا ل ـق ــدم ب ـنــادي
التضامن مع نظيرتها في برقان على اقامة مباراة
تجريبية تجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل على
استاد علي صباح السالم بنادي النصر.
يأتي ذلك بناء على طلب مدرب فريق التضامن
التشيكي رومان بيفارنيك الذي يعمل على تجهيز
فريقه النطالق المشوار في بطولة دوري  stcللدرجة
ا لـمـمـتــازة ،حيث يــد شــن ا بـنــاء ا لـفــروا نـيــة مشوارهم
ب ـمــواج ـهــة ال ـع ــرب ــي ح ــام ــل ال ـل ـقــب  20الـ ـج ــاري فــي
الـجــولــة األول ــى ،ثــم يــواجـهــون الـكــويــت  26الـجــاري
في الجولة الثانية.
ً
ً
وستكون ا لـمـبــاراة ا سـتـعــدادا قــو يــا لبرقان ا لــذي
يتأهب لبداية دوري الدرجة االولى.

محمود فليطح

األزرق يواصل تدريباته على استاد
سيغما أولوموك
رفع منتخبنا الوطني األول
لكرة الـقــدم وتـيــرة استعداداته
لـ ـم ــواجـ ـه ــة نـ ـظـ ـي ــره ال ـت ـش ـي ـكــي
بـمــديـنــة أول ــوم ــوك الـتـشـيـكـيــة،
فــي م ـب ــاراة ودي ــة دول ـيــة ضمن
أيــام "فيفا دي" بعد غــد ،ضمن
ال ـت ـح ـض ـي ــرات لـ ـخ ــوض غ ـمــار
ال ـت ـص ـف ـي ــات اآلسـ ـي ــوي ــة 2023
المقررة في الصين خالل يونيو
المقبل.
وكـ ــان األزرق ق ــد وص ــل إلــى
مدينة أولوموك التشيكية أمس
األول وخ ـ ــاض ت ــدري ـب ــه األول
عـلــى مـلـعــب نـ ــادي سـيـغـمــا في
مدينة أولــومــوك ،على أن ينقل
التدريبات اعتبارا من غد على
استاد انروف بمدينة أولوموك
الذي يستتيف المباراة.
وحـ ـظ ــي األزرق بــا س ـت ـق ـبــال
م ـ ـم ـ ـيـ ــز؛ س ـ ـ ـ ـ ــواء م ـ ـ ــن الـ ـج ــان ــب
ال ـت ـش ـي ـك ــي ،وأعـ ـ ـض ـ ــاء سـ ـف ــارة
الـ ـك ــوي ــت فـ ــي الـ ـتـ ـشـ ـي ــك ،حـيــث
حـ ـ ــرص ال ـج ـم ـي ــع ع ـل ــى تــذل ـيــل
ك ـ ـ ــل الـ ـ ـعـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــات ،لـ ـيـ ـنـ ـع ــم وفـ ــد
المنتخب بــاأل جــواء المناسبة
التي تساعده على التركيز في
المباراة.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ح ـ ــرص مـ ــدرب
األزرق اإل س ـ ـبـ ــا نـ ــي كـ ــار لـ ــوس
غ ــون ــزالـ ـي ــس وأعـ ـ ـض ـ ــاء ال ــوف ــد
اإلداري على رفع همم الالعبين،
م ــؤك ــدي ــن أن مـ ـج ــاراة منتخب

حضر حفل إطالق االستراتيجية ،نائب رئيس مجلس
إدارة الهيئة العامة للرياضة أســد تقي ،والمدير العام
لهيئة الرياضة حمود فليطح ،ورئيس اللجنة األولمبية
الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح األحـمــد ،وعــدد من
مسؤولي الهيئة واللجنة ،وفريق صناعة االستراتيجية،
وعدد كبير من الرياضيين ،إلى جانب وكيل وزارة التربية
فيصل مقصيد ،وعدد من رؤساء االتحاد واألندية وأمناء
السر.

ً
التضامن يواجه برقان وديا الجمعة

فليطح اجتمع مع العنزي والجالهمة
لحل أزمة «اإلسعاف» في «السلة»
عقد المدير العام للهيئة العامة
للرياضة ،د .حمود فليطح ،أمس،
ً
اج ـت ـمــاعــا م ــع رئ ـي ــس ات ـح ــاد كــرة
الـ ـسـ ـل ــة رش ـ ـيـ ــد ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي ،وم ــدي ــر
إدارة ا ل ـطــوارئ الطبية فــي وزارة
الـ ـصـ ـح ــة ،مـ ـن ــذر الـ ـج ــاهـ ـم ــة ،فــي
م ـب ـنــى ال ـه ـي ـئــة ،ل ـم ـنــاق ـشــة ضـمــان
ا ل ـطــوارئ الطبية إر س ــال سـيــارات
اإلسعاف للصاالت ،التي تحتضن
منافسات كرة السلة أثناء فترات
إقامة المباريات.
ووع ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـج ـ ــاهـ ـ ـم ـ ــة ،ف ـل ـي ـط ــح

ممارسة الرياضة مع المواظبة
واالسـتـمــراريــة ،لتنتقل من جيل
إلى جيل بدرجة عالية من الكفاءة
واإلتقان والتميز لخلق رياضيين
طموحين لألفضل دائما.
وش ـ ـ ـ ــدد الـ ـمـ ـطـ ـي ــري عـ ـل ــى أن
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة وض ـ ـعـ ــت آل ـي ــة
ل ـص ـن ــاع ــة أب ـ ـطـ ــال فـ ــي مـخـتـلــف
األلـ ـ ـع ـ ــاب ال ــري ــاضـ ـي ــة لـتـحـقـيــق
م ـيــدال ـيــات مـتـنــوعــة ف ــي دورت ــي
األلعاب األولمبية ،والبارالمبية
ب ـص ــورة مــرض ـيــة ،كـمــا ستعمل
على تحقيق أداء عــال للرياضة

«طائرة» الساحل
يتعاقد مع التونسي
بن نوري
•

جانب من مغادرة الوفد
بحجم المنتخب التشيكي الذي
يـنــافــس لـبـلــوغ نـهــائـيــات كــأس
العالم أمر مقبول في كرة القدم.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال غ ـ ـ ــون ـ ـ ــزالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ،ف ــي
م ـ ـحـ ــاضـ ــرة ل ــاعـ ـبـ ـي ــن س ـب ـقــت
ا لـ ـ ـت ـ ــدر ي ـ ــب األول فـ ـ ــي م ــد ي ـن ــة
أولوموك ،إن التركيز وااللتزام
بــالـتـعـلـيـمــات م ـف ـتــاح ال ـظ ـهــور
بــال ـصــورة الــائ ـقــة ،مـعــربــا عن
ثقته بالعبي األزرق والتوليفة
الـ ـت ــي اس ـت ـق ــر ع ـل ـي ـهــا ل ـخــوض
مواجهتي التشيك وليتوانيا.
و ط ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ــب م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب األزرق
الــا عـبـيــن ،السيما المختارين
حـ ــدي ـ ـثـ ــا ،ب ــالـ ـثـ ـق ــة بـ ـق ــدارتـ ـه ــم
واالستفادة من عناصر الخبرة
في صفوف المنتخب ،أمثال بدر

الكويتية على الصعيد الـقــاري،
مرتكزين على عــدة أمــور أهمها
ت ـط ـب ـيــق ال ـح ــوك ـم ــة ال ــري ــاض ـي ــة،
وتنفيذ اإلدارة الرقمية القائمة
على النتائج وبناء بيئة ملهمة
وم ـ ـح ـ ـفـ ــزة وإع ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـم ـص ـل ـح ــة
العامة وتوجيه الـمــوارد لخدمة
الرياضيين وتعظيم العائد.
وأف ـ ـ ــاد بـ ــأن االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
تهدف الــى الحفاظ على االرث
ال ـ ـ ــري ـ ـ ــادي الـ ـمـ ـمـ ـي ــز ل ـل ــري ــاض ــة
الكويتية والنهوض بحاضرها
وم ـس ـت ـق ـب ـل ـهــا ب ـ ــزي ـ ــادة ال ــوع ــي

بــالــريــاضــة وتــوفـيــر بيئة آمنة
وت ـن ـظ ـي ـم ـيــة وداع ـ ـمـ ــة لـتـعــزيــز
فـ ـ ـ ـ ــرص م ـ ـ ـمـ ـ ــارسـ ـ ــة األن ـ ـش ـ ـطـ ــة
الرياضية ،كما ستتيح الوصول
للبنى التحتية الرياضية عالية
ال ـ ـجـ ــودة ل ـل ـج ـم ـيــع ،م ـب ـي ـنــا أن
استراتيجية الهيئة تدعم أفضل
الممارسات الستدامة المنشآت
وتـحـسـيــن الـتـنــافـسـيــة وتنمية
المواهب الرياضية الكويتية،
ف ـ ـضـ ــا عـ ـ ــن ت ـ ـعـ ــزيـ ــز وت ـم ـك ـي ــن
المرأة بكل المجاالت الرياضية
والمراحل العمرية.
وأشار إلى أن االستراتيجية
وض ـ ـعـ ــت م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات واضـ ـح ــة
أمـ ــام الـهـيـئــة لـقـيــاس نجاحها
ف ــي تـنـفـيــذ ب ـنــودهــا م ــن عــدمــه،
مـشـيــدا بـجـهــود فــريــق صناعة
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة مـ ــن ال ـش ـب ــاب
الكويتي المتطوع ومن موظفي
الهيئة ،على جهودهم المضنية
بـهــذا الـصــدد ،وأع ــرب عــن ثقته
ب ــأبـ ـن ــاء وب ـ ـنـ ــات الـ ـك ــوي ــت ،فــي
ت ـط ـب ـيــق ه ـ ــذه االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
وتحقيق تطلعات الرياضيين
تـحــت قـيــادتـنــا الـحـكـيـمــة الـتــي
ترعى الرياضة والرياضيين.

المطوع ،وخالد الرشيدي ،وفهد
حمود وغيرهم.
وف ــي سـيــاق مـتـصــل ،يتطلع
ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي ل ـ ــأزرق إلن ـهــاء
أمــور الفيزا الخاصة بالثنائي
سـ ـلـ ـط ــان الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــزي ،وي ــوس ــف
الحقان ،وكالهما لم يغادر مع
الوفد ،ليتسى لالعبين الدخول
ف ــي ح ـس ــاب ــات ال ـج ـه ــاز الـفـنــي،
س ــواء فــي مــواجـهــة التشيك أو
ال ــوديــة الـثــانـيــة أم ــام ليتوانيا
على أقل تقدير.
يـ ـ ــذ كـ ـ ــر أن مـ ـ ـ ـ ـ ــدرب األزرق
غــونــزال ـيــس ك ــان ق ــد اسـتــدعــى
الالعب محمد الهويدي ،ليكون
ضمن كتيبة األزرق في الرحلة
األوروبية الحالية.

محمد عبدالعزيز

نـ ـج ــح ن ـ ـ ـ ــادي الـ ـس ــاح ــل
فـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــول ع ـ ـلـ ــى
خـ ــدمـ ــات العـ ـب ــي مـنـتـخــب
ت ــون ــس األول ـم ـب ــي ونـ ــادي
الصفاقسي لـكــرة الطائرة
يــاس ـيــن ب ــن نـ ـ ــوري ،وذل ــك
لدعم صفوف الفريق األول
بــال ـنــادي خ ــال منافسات
الموسم الحالي.
ويـتـمـتــع ب ــن نـ ــوري (22
عاما) بطول مترين و 6سم
ويـلـعــب فــي مــركــز "ك ــروس
رفاع" ،بسيرة ذاتية مميزة
عـلــى مـسـتــوى األن ــدي ــة في
ً
تونس ،فضال عن تجاربه
االح ـت ــراف ـي ــة ال ـس ــاب ـق ــة مــع
األندية التركية واإلسبانية،
وع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى ال ــدول ــي
س ـبــق ل ــه تـمـثـيــل منتخب
ب ــاده فــي مــراحــل الشباب
واألولـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ــي عـ ـ ــدة
بطوالت.
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر ان ـ ـض ـ ـمـ ــام بــن
نــوري إلى الساحل خطوة
ج ـ ـيـ ــدة ف ـ ــي طـ ــريـ ــق ع ـ ــودة
الـســاحــل ل ـلــدوري الممتاز
مرة أخرى ،بقيادة المدرب
التونسي مهدي بن نور.

ويواصل التضامن تدريباته اليومية على الملعب
الفرعي ر قــم  2بنادي النصر وذ لــك بسبب خضوع
ارض ـي ــة مـلـعـبــه اس ـت ــاد م ـســاعــد ال ـش ـن ـفــا لـلـصـيــانــه
الشتوية.
وم ــن ال ـم ـن ـت ـظــر ان ي ــدف ــع ب ـي ـفــارن ـيــك بــالـتـشـكـيــل
االساسي لفريقه أمام برقان للوقوف على جاهزية
ومـسـتــوى العـبـيــه ،وســط غـيــاب الـثــاثــي المحترف
التوغولي اولوج بالكا والبحريني عبدالله الهزاع
وم ــواط ـن ــه ع ـلــي ح ــرم الن ـض ـمــام ـهــم ال ــى مـنـتـخـبــات
ب ــاده ــم ال ـت ــي س ـت ـخــوض م ـبــاريــات ـهــا خـ ــال ف ـتــرة
"فيفا داي".
و مـ ـ ــن ا ل ـ ـم ـ ـقـ ــرر ان ت ـن ـت ـه ــي م ـه ـم ــة ا ل ـ ـثـ ــا ثـ ــي مــع
منتخباتهم قبل بداية الدوري على أن يعودوا إلى
البالد ويشاركوا في تدريبات الفريق  17الجاري،
أي قبل مواجهة العربي بثالثة أيام.

ً
 22العبا ًفي قائمة منتخب الطائرة
استعدادا لـ «الخليجية»
اعتمد مجلس إدارة اتحاد كرة الطائرة في اجتماعه األخير برئاسة
د .عبدالهادي الشيب وحضور أمين السر عبدالله الغرير وأغلب
األع ـضــاء ،القائمة األولـيــة للمنتخب الوطني األول للكرة الطائرة
وبرنامج إعداده لخوض منافسات دورة األلعاب الخليجية المجمعة
المقرر ان تستضيفها الكويت خالل يناير المقبل.
اختارها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب
وتضم القائمة التي ً
الصربي الكسندر  22العبا هم :موسى بحروه ،عبدالرحمن المطوع،
طالل الياقوت ،عبدالعزيز شاكر ،مبارك عبدالهادي ،مشعل العمر
"كاظمة" ،حسين المسري ،محمد السويد "العربي" ،عبدالوهاب الجيران،
راشــد عنبر ،ناصر عبدالصمد ،سالم الفريج
"الـقــادسـيــة" ،عبدالله بوفتين ،عذبي مالك،
عبدالله جاسم ،عامر السليم ،عبدالعزيز نجم،
إبراهيم موسى ،عبدالرحمن العتيبي ،عمر
العنزي ،نواف الصانع "الكويت" ،ويوسف
كابد "الجهراء".
وسـيـنـطـلــق ت ــدري ــب األزرق 17
الـ ـج ــاري ع ـلــى ص ــال ــة االت ـح ــاد
العبدالله،
سعد
ً
بمجمع الشيخ ً
وسيقيم مـعـسـكــرا خــارجـيــا
فــي الـقــاهــرة لـمــدة  25يوما،
على أن يترأس الوفد عضو
مجلس اإلدارة رئيس لجنتي
الـ ـت ــدري ــب وال ـت ـط ــوي ــر بــدر
الكوس.

ً
ً
المزيعل مدربا مساعدا

مــن جــانــب آخ ــر ،استعان
ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز الـ ـفـ ـن ــي لـلـمـنـتـخــب
ال ــوط ـن ــي األول بـ ـم ــدرب ن ــادي
ـادل
ال ـع ــرب ــي ال ـس ــاب ــق ال ــوط ًـن ــي ع ـ ً
الـمــزيـعــل للعمل م ــدرب ــا مـســاعــدا
للصربي الـكـسـنــدر خ ــال ال ــدورة
الخليجية فقط.

إلكسندر

ةديرجلا

•
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ديربي ميالنو ينتهي بالتعادل اإليجابي
َّفرط فريق ميالن في االنفراد
بصدارة الدوري اإليطالي لكرة
القدم ،بتعادله مع ضيفه إنتر
ميالن  1-1خالل المباراة
التي جمعتهما ،أمس األول،
في الجولة الثانية عشرة من
المسابقة.

انتهى ديربي مدينة ميالنو
بـ ـي ــن ال ـق ـط ـب ـي ــن م ـ ـيـ ــان وإنـ ـت ــر
بتعادلهما  ،1-1أمس األول ،في
أبــرز مباريات المرحلة الثانية
عشرة مــن بطولة إيطاليا لكرة
القدم.
ورفــع ميالن رصـيــده إلــى 32
نقطة في المركز الثاني ،بفارق
األهداف عن نابولي (المتصدر)،
الذي سقط في فخ التعادل على
أرضه مع فيرونا  1-1أيضا .أما
ً
إنتر ،فبقي ثالثا بفارق  7نقاط
عن المتصدرين.
وال ـت ـع ــادل ه ــو األول لميالن
بـعــد سـلـسـلــة م ــن  7ان ـت ـصــارات
ً
ً
تــوال ـيــا ف ــي الـ ـ ــدوري ،وت ـحــديــدا
مـ ـن ــذ ت ـ ـعـ ــادلـ ــه م ـ ــع ي ــوف ـن ـت ــوس
 1-1فــي  19سـبـتـمـبــر .لـكـنــه في
الـمـقــابــل يـعــانــي بـ ــدوري أبـطــال
أوروبــا ،بعد أن حصد منتصف
األسبوع نقطته األولى ،بتعادله
مع بورتو البرتغالي ،بعد ثالث
ً
هزائم تواليا.
واحـتـســب الـحـكــم ركـلــة جــزاء
إلنتر عندما ارتكب العب الوسط
الغاني فرانك كيسي خطأ ضد
الـتــركــي هــاكــان تشالهانوغلو،
ً
فسددها األخير بنجاح ،مانحا
التقدم لفريقه (.)8
ل ـك ــن مـ ـي ــان أدرك ال ـت ـع ــادل
بالنيران الصديقة عندما رفع

فشل فريق ليفربول بقيادة المدرب األلماني
يــورغــن كلوب فــي تحقيق هدفين رئيسيين
امــس االول ،حيث خسر  3-2أمــام مضيفه
ويـ ـسـ ـتـ ـه ــام ي ــون ــايـ ـت ــد ب ـب ـط ــول ــة الـ ـ ـ ــدوري
اإلنـكـلـيــزي الممتاز لـكــرة ال ـقــدم ،وفـشــل في
تحقيق إنجاز تاريخي.
وأوضح كلوب أن هدف وست هام األول
ما كان ينبغي أن يتم احتسابه ،مشيرا
إلى أن أنجيلو أوغبونا ،العب الفريق
المضيف أعــاق أليسون ،وشعر
أنه كان يجب أن يحصل آرون
ك ــريـ ـس ــوي ــل ،الع ـ ــب ال ـف ــري ــق
الـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــدن ـ ــي ،ع ـ ـلـ ــى بـ ـط ــاق ــة
حـمــراء فــي الـشــوط األول،
بسبب التحامه العنيف
مع جــوردان هندرسون،

سيميوني يعترف بأخطائه
أك ــد األرج ـن ـت ـي ـنــي ديـيـغــو
س ـي ـم ـيــونــي ،ال ـم ــدي ــر الـفـنــي
ألتـ ـلـ ـتـ ـيـ ـك ــو مـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــد ،ع ـق ــب
التعادل أمام فالنسيا (،)3-3
بعد أن كــان الفريق متقدما
( )1-3حتى الدقيقة األخيرة،
أنهم قدموا مباراة استثنائية
على مدار 85-80دقيقة ،ولكن
ال ـفــريــق ل ــم يـفــز ف ــي الـنـهــايــة
بسببه.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال س ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــونـ ــي ف ــي
تصريحات تلفزيونية بعد
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة الـ ـت ــي احـتـضـنـهــا
ملعب (المستايا) «لقد قلت
ه ـ ــذا ل ــاع ـب ـي ــن .ل ـق ــد ق ــدم ــوا
م ـب ــاراة اسـتـثـنــائـيــة ،وكــانــوا
رائـ ـعـ ـي ــن ع ـل ــى مـ ـ ــدار 88/85
دقيقة .المدرب أخطأ ،والفرق
خ ـ ـسـ ــر (نـ ـقـ ـطـ ـتـ ـي ــن) ب ـس ـبــب
المدرب».
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب
األرجنتيني ،الــذي لم يحدد
األخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاء الـ ـ ـت ـ ــي ارتـ ـكـ ـبـ ـه ــا
وكـلـفـتـهــم خ ـســارة نقطتين،
عـ ـ ـل ـ ــى أن ال عـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــه ق ـ ــد م ـ ــوا
«م ـب ــاراة عـظـيـمــة» ،وأظ ـهــروا
«شخصية» ،ولكنهم أخطأوا،

دييغو سيميوني

وكـ ـ ـلـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــم ه ـ ـ ـ ـ ــذا ن ـق ـط ـت ـي ــن
باستقبال هدفين في الوقت
المحتسب بدال من الضائع.
وأوضـ ــح «الـمـنــافــس رمــى
بكل أوراقــه ألنه لم يكن لديه
م ـ ــا ي ـ ـخ ـ ـسـ ــره ،وراهـ ـ ـ ـ ــن ب ـكــل
شيء من أجل هدف من ركلة
ث ــاب ـت ــة أو م ــن كـ ــرة عــرضـيــة
داخـ ــل ال ـم ـن ـط ـقــة .ل ـقــد كــانــوا
ج ــاه ــزي ــن ،ول ـع ـبــوا بـتــركـيــز،
وهم يستحقون التعادل».
(إفي)

جانب من مباراة ميالن واإلنتر
أهداف في آخر  7مباريات .لكن
نابولي سرعان ما أدرك التعادل
بعد  5دقائق بواسطة جوفاني
دي لورنتسو.
وعاد إلى صفوف نابولي بعد
غياب عن المباراتين األخيرين،

قائد ليفربول .ونقلت وكــالــة األنـبــاء البريطانية
(بــي أيــه ميديا) تصريحات كلوب ،الــذي قــال «في
ال ـش ــوط األول كــانــت لــدي ـنــا س ـي ـطــرة كــام ـلــة على
المباراة ،وسجلنا هدفا رائعا وفرضنا هيمنتنا
على مجريات األمور».
وأضــاف كلوب «في الشوط الثاني سجلوا من
كــرة مــرتــدة وركـلــة ثــابـتــة ،ولـكــن حــدث ذلــك أيضا
ألنه كان يتعين علينا السيطرة على المباراة .في
الشوط الثاني ،بدا األمر كما لو أننا فقدنا الصبر».
أوضح مدرب ليفربول «لذا خسرنا تلك المباراة.
لكن أعتقد أنــه خطأ واضــح على أليسون ،فكيف
ال يكون؟ عندما ترى ديناميكية الموقف كيف ال
يكون ذلك خطأ؟» ،وتابع :ثم رأيت االلتحام الذي
جرى بين آرون وهندرسون ،والطريقة التي أراها
هي أنها بطاقة حمراء واضحة .ال يوجد نقاش ،ال
يمكنك الذهاب إلى هذا التحدي».

ك ــل م ــن الـمـهــاجـمـيــن لــورنـتـســو
اينسينيي والنيجيري فيكتور
اوسميهن ،لكن حــارس فيرونا
ت ـص ــدى ل ـم ـحــاولــة األول (،)35
في حين تصدت العارضة لكرة
الثاني (.)41

وأنهى فيرونا المباراة بتسعة
العـبـيــن ،إثــر طــرد دان ـيــال بيسا
( ،)88ثـ ــم ن ـي ـك ــوال كــا لـيـنـيـتــش
فــي الــدقـيـقــة الـثــالـثــة مــن الــوقــت
بــدل الضائع ،وبين الحادثتين
تصدى القائم لكرة حرة مباشرة

سـ ـ ــددهـ ـ ــا الـ ـبـ ـلـ ـجـ ـيـ ـك ــي دريـ ـ ــس
ميرتنس.
وكـ ـ ـ ـ ــان فـ ـ ـي ـ ــرون ـ ــا حـ ـ ـ ــال دون
مشاركة نابولي في دوري أبطال
أوروبا عندما انتزع منه التعادل
في الجولة األخيرة.

تشافي :استقبال الجمهور رائع وأنا متحمس
أكـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــدرب ب ــرشـ ـل ــون ــة
ا لـجــد يــد تشافي هرنانديز
أن الفريق «ال يقبل بالتعادل
وال الـهــزيـمــة» داخ ــل ملعب
ك ـ ــام ـ ــب نـ ـ ـ ــو ،وذلـ ـ ـ ـ ــك أث ـ ـنـ ــاء
تقديمه رسـمـيــا أم ــس أمــام
آالف المشجعين.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال هـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــز:
«مـ ـتـ ـحـ ـم ــس جـ ـ ـ ــدا ،ال أري ـ ــد
الـتــأثــر ،استقبال الجمهور
ه ـ ـنـ ــا رائ ـ ـ ـ ـ ـ ــع» ،ب ـي ـن ـم ــا كـ ــان
ب ـ ـ ـجـ ـ ــواره رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـنـ ــادي
جــوان البــورتــا ،الــذي عانق
هرنانديز عقب توقيع العقد
على أرضية ملعب كامب نو.
(إفي)

اس ـت ـع ــاد ري ـ ــال ســوس ـي ـيــداد
صــدارة الــدوري اإلسباني لكرة
الـ ـ ـق ـ ــدم ،ب ـ ـفـ ــوزه عـ ـل ــى مـضـيـفــه
أو س ـ ـ ــا س ـ ـ ــو ن ـ ـ ــا  - 2ص ـ ـفـ ــر ف ــي
م ـن ــاف ـس ــات ال ـم ــرح ـل ــة ال ـثــال ـثــة
عشرة ،أمــس األول ،فيما حسم
إشـ ـبـ ـيـ ـلـ ـي ــة ديـ ـ ــربـ ـ ــي األن ـ ــدل ـ ــس
لمصلحته ،بفوزه على بيتيس
 - 2صفر ،وقلب فالنسيا تأخره
بـهــدفـيــن أمـ ــام ضـيـفــه أتلتيكو
مدريد حامل اللقب إلى تعادل
قاتل .3-3
ف ــي ال ـم ـب ــاراة األول ـ ــى ،سجل
ســوسـيـيــداد هــدفـيــن متأخرين
فــي الـشــوط الثاني عبر ميكيل
ميرينو ( )72والبلجيكي عدنان
ي ــان ــوزاي ( )82مــن رك ـلــة ج ــزاء،
إثر خطأ من مدافع أوساسونا
أونــاي غارسيا داخل المنطقة،
أعاداه إلى الصدارة برصيد 28
ً
نقطة ،ومتقدما بفارق نقطة عن
وصيفيه ريال مدريد وإشبيلية
ال ـفــائــز ف ــي خ ـتــام األم ـس ـيــة في
ديـ ــربـ ــي األن ـ ــدل ـ ــس عـ ـل ــى ريـ ــال
بيتيس  - 2صفر ،مع مباراة أقل
لهذين األخيرين.
وحـ ـق ــق س ــوسـ ـيـ ـي ــداد فـ ــوزه

فيرستابن سائق ريد بول

دافع اإلسباني ميكيل
أرتيتا ،مدرب فريق أرسنال،
عن العبيه ،بعد أن اتهمهم
اإليطالي كالوديو رانييري،
مدرب فريق واتفورد ،بعدم
االحترام ،في التحضير للهدف
الذي أحرزه الفريق اللندني
عن طريق إيميل سميث روي،
خالل الفوز  - 1صفر على
الفريق الملقب بـ«الدبابير»،
أمس األول ،ببطولة الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وأكد أرتيتا« :يتعين ّ
علي
أن أدافع عن العبي فريقي
والنادي الذي أنتمي إليه .إننا
الفريق األكثر صدقا ،وفي
بعض المراحل يمكننا حتى أن
نصبح ساذجين» .واستدرك:
«لكن إذا شعر بذلك تجاه
نادينا وفريقنا ،فيجب أن
أعتذر إذا كان هذا هو الحال،
لكنني متأكد أنه ال توجد نية
لالستفادة من أي موقف داخل
الملعب» .وكانت هذه هي
المباراة رقم  100ألرتيتا مع
أرسنال ،وحيث تمكن من شرب
نخب االنتصار الذي مدد
سجله الخالي من الهزائم إلى
 10مباريات متتالية في جميع
المسابقات.

فليك يرفض إقامة
المونديال كل عامين

تشافي

ريال سوسييداد يستعيد صدارة «الليغا»

أبدى هانزي فليك ،مدرب
المنتخب األلماني ،معارضته
الشديدة للمقترح الذي يدرسه
االتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) ،بإقامة نهائيات كأس
العالم كل عامين .وصرح فليك
لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه
تسايتونغ األلمانية اليومية،
في مقابلة نشرت على موقع
الصحيفة على اإلنترنت ،أمس
األول« :أنا ضد ذلك تماما».
وأوضح أن «إقامة كأس العالم
كل عامين لن تشكل حمال زائدا
على كرة القدم فقط ،لكن ذلك
سيكون أيضا ضغطا أكبر
من الالزم بالنسبة للرياضة
بأكملها .تحتاج الرياضات
األخرى أيضا إلى مساحتها
واهتمامها».

دولبرغ يكشف معاناته
من مرض السكري

فرحة العبي ريال سوسييداد بعد انتهاء المباراة
الـثــامــن ه ــذا الـمــوســم ،مـقــابــل 4
تـ ـع ــادالت وهــزي ـمــة كــانــت أم ــام
ب ــرش ـل ــون ــة  4-2فـ ــي ال ـمــرح ـلــة
األولى ،وحافظ على سلسلة من
 16مب ـ ـ ــاراة مــن دون خسـ ـ ــارة

فيرستابن يفوز بسباق المكسيك
تفوق الهولندي ماكس فيرستابن ،سائق فريق ريد
ب ــول ،عـلــى منافسيه بـفــريــق مــرسـيــدس ،لـيـفــوز بسباق
الجائزة الكبرى المكسيكي ،الذي أقيم أمس األول ،ضمن
منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورموال ،1في
خطوة أخرى نحو التتويج باللقب.
وتردد أن المضمار الذي استضاف السباق في مدينة
مكسيكو سيتي سيخدم سائقي ريــد بــول فيرستابن
وسيرجيو بيريز ،ولكن ثنائي مرسيدس فالتيري بوتاس
ولويس هاميلتون ّ
فجرا مفاجأة بالتفوق عليهما في
التجربة الرسمية ليحكما قبضتيهما على الصف األول
في شبكة االنطالق.
ولكن بداية فيرستابن كانت مذهلة ،واستطاع انتزاع
الصدارة في المنعطف األول ،ولم يتراجع منذ ذلك الوقت
ليحقق فوزه الثامن هذا الموسم والـ 19بشكل عام.
وحصل هاميلتون في المركز الثاني ،وتواجد بيريز
على منصة التتويج ،بعدما احـتــل المركز الـثــالــث ،في
السباق الــذي يقام فــي بــاده على مضمار أوتــودورمــو
هيرمانوس رودريغيز ،بعدما حاول عبثا عبور هاميلتون
في اللفة األخـيــرة .ووســع فيرستابن الفارق بينه وبين
هــامـيـلـتــون ،بـطــل ال ـعــالــم سـبــع م ـ ــرات ،ف ــي ص ـ ــدارة فئة
السائقين إلى  19نقطة.
وج ــاء بيير جــاسـلــي ،ســائــق ألـفــا ت ــاوري ،فــي المركز
ال ــراب ــع ،مـتـفــوقــا عـلــى ثـنــائــي ف ـي ــراري ك ــارل ــوس ساينز
وتشارلز لوكلير ،واحتل سيبستيان فيتيل ،سائق أستون
مارتن المركز السابع.
واحـ ـت ــل ب ــوت ــاس ال ـم ــرك ــز ال ــراب ــع ع ـش ــر ،ول ـك ـنــه حــرم
فيرستابن مــن الحصول على نقطة إضافية مــن خالل
(د ب أ)
			
تسجيل أسرع زمن للفة.

أرتيتا يدافع
عن العبيه

تعادل نابولي وفيرونا

كلوب يكشف سبب الخسارة أمام وست هام

يورغن كلوب

سلة أخبار

ســانــدرو تونالي مــن ركلة حرة
مـبــاشــرة داخ ــل المنطقة حــاول
الـ ـم ــداف ــع الـ ـه ــولـ ـن ــدي س ـت ـي ـفــان
دي ف ــري تـشـتـيــت ال ـك ــرة وســط
ضغط من مدافع ميالن فيكايو
توموري ،فسجل خطأ في شباك
حارس مرماه السلوفيني سمير
هندانوفيتش (.)17
لـكــن اإلث ـ ــارة ل ــم ت ـتــوقــف ،ألن
الحكم احتسب ركلة جزاء جديدة
إلن ـتــر ان ـب ــرى ل ـهــا األرجـنـتـيـنــي
الوتـ ــارو مــارتـيـنـيــز ه ــذه الـمــرة،
ل ـك ــن ح ـ ــارس م ـي ــان س ـي ـبــريــان
تاتاروسانو تصدى لها ببراعة
(.)27

وسقط نابولي في فخ التعادل
مع ضيفه فيورنا .1-1
وبقي نابولي بال خسارة هذا
الـمــوســم ( 10انـتـصــارات مقابل
تعادلين) ،لكنه أهدر أول نقطتين
على ملعبه (دييغو مارادونا).
وك ـ ــان فـ ـي ــرون ــا ،ال ـ ــذي أل ـحــق
ال ـ ـهـ ــزي ـ ـمـ ــة ب ـ ـ ــروم ـ ـ ــا والتـ ـسـ ـي ــو
ويوفنتوس هذا الموسمَّ ،
السباق
إلى التسجيل بواسطة جيوفاني
سيميوني ،نجل مدرب أتلتيكو
م ــدري ــد دي ـي ـغــو ،ب ـعــد مـ ــرور 13
ً
دق ـي ـق ــة ،راف ـ ـعـ ــا رصـ ـي ــده إلـ ــى 9

رياضة

في مختلـ ـ ـ ـ ـ ــف المســا بـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ــات
( 9انتصارات مقابل  7تعادالت).
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ح ـ ــال ت ـع ــادل
أ تـ ـلـ ـتـ ـيـ ـك ــو دون تـ ـق ــد م ــه أ ك ـث ــر
ً
ف ــي ال ـتــرت ـيــب ،لـيـكـتـفــي مــرغـمــا

بــال ـمــركــز ال ــراب ــع م ــع  23نقطة
ً
ً
وم ـب ــاراة أق ــل أي ـض ــا ،وم ـتــأخــرا
بـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارق  4ن ـ ـ ـقـ ـ ــاط ع ـ ـ ــن ق ـط ــب
العاصمة الثاني الريال.
ويـ ـحـ ـت ــل ف ــال ـن ـس ـي ــا ال ـم ــرك ــز

ال ـع ــاش ــر م ــع  ،17ف ـي ـمــا تـجـمــد
رصيد أوساسونا عند  19نقطة
في المركز السابع.

ديوكوفيتش ينهي العام
في الصدارة
س ـ ـ ـي ـ ـ ـب ـ ـ ـقـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ــي نـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــاك
ً
دي ــوك ــوف ـي ـت ــش م ـت ــرب ـع ــا ع ـل ــى ع ــرش
تـ ـصـ ـنـ ـي ــف الع ـ ـ ـبـ ـ ــي كـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـم ـ ـضـ ــرب
الـمـحـتــرفـيــن حـتــى نـهــايــة ع ــام ،2021
للمرة السابعة في مسيرته ،وهو إنجاز
لم يسبقه إليه أحد في تاريخ رياضة
الكرة الصفراء.
وانفرد ديوكوفيتش بالتالي بالرقم
القياسي في هذا المجال ،والــذي كان
يتقاسمه مع األميركي بيت سامبراس.
وضمن الصربي إنهاء الموسم على
قمة التصنيف العالمي ،بعد تتويجه
ً
بطال في دورة باريس للماسترز لأللف
نقطة ضد وصيفه في الترتيب العالمي
الروسي دانييل مدفيديف ،الــذي بات
يتخلف عنه بفارق  3300نقطة.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،اسـ ـتـ ـع ــاد األل ـم ــان ــي
أل ـك ـس ـنــدر زف ـي ــري ــف ،ال ـ ــذي خ ـســر في
ب ــاري ــس أمـ ـ ــام م ــدف ـي ــدي ــف ف ــي نـصــف
الـنـهــائــي ،الـمــركــز الـثــالــث ،بالتساوي
ن ـق ــاط ــا مـ ــع الـ ـي ــون ــان ــي س ـت ـي ـفــانــوس
ً
ت ـس ـي ـت ـس ـي ـب ــاس ،عـ ـلـ ـم ــا بـ ـ ــأن األخـ ـي ــر
انسحب من الدور الثاني في العاصمة
الفرنسية لإلصابة.
وف ـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ـئ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدات ،دخ ـ ـلـ ــت

ديوكوفيتش

الـبــريـطــانـيــة الـشــابــة إي ـمــا رادوك ــان ــو،
الـ ـف ــائ ــزة ب ـب ـطــولــة فــاش ـي ـنــغ م ـي ــدوز
األم ـيــرك ـيــة ،إحـ ــدى ال ـب ـط ــوالت األرب ــع
الـ ـكـ ـب ــرى ضـ ـم ــن ال ـ ـغـ ــرانـ ــد س ـ ــام فــي
سـبـتـمـبــر ال ـم ــاض ــي ،نـ ــادي الــاع ـبــات
العشرين األوليات ،وباتت في المركز
العشرين.
ومــا زالــت األسترالية أشلي بارتي
تـتـصــدر الـتــرتـيــب أم ــام الـبـيــاروسـيــة
أرينا سابالنكا.

أعلن مهاجم فريق نيس
الفرنسي ومنتخب الدنمارك
لكرة القدم كاسبر دولبرغ
أمس على حسابه على
«إنستغرام» أنه يعاني مرض
السكري من النوع األول .وقال
ً
دولبرغ ( 24عاما) في رسالته
الموجهة باللغتين الفرنسية
واإلنكليزية إلى أنصاره على
شبكات التواصل االجتماعي:
تلقيت نتائج الفحوصات
الطبية هذا الصباح ،واتضح
أنني مصاب بالسكري من
النوع األول .إنها مفاجأة ،لكن
بصراحة ،تنفست الصعداء
ألنني وجدت أخيرا سبب
شعوري بعدم االرتياح خالل
األسبوعين الماضيين.

ووريرز ونتس
يواصالن انتصاراتهما
واصل غولدن ستايت ووريرز
وبروكلين نتس انتصاراتهما
المتتالية ،بفوز األول على
ضيفه هيوستن روكتس
 ،107-120والثاني على مضيفه
تورونتو رابتورز ،103-116
أمس األول ،في دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين.
في المقابل ،تابع ميلووكي
باكس (حامل اللقب) ويوتا
جاز هزائمهما ،بسقوطهما
ً
للمرة الثانية تواليا ،األول
أمام مضيفه واشنطن ويزاردز
 ،101-94والثاني أمام مضيفه
أورالندو ماجيك .107-100
وحذا لوس أنجلس كليبرز حذو
غولدن ستايت ووريرز ،وحقق
فوزه الرابع تواليا في غياب
نجمه كواهي لينارد المصاب،
عندما تغلب على ضيفه
تشارلوت هورنتس .106-120
وقاد اإلسباني ريكي روبيو
فريقه كليفالند كافالييرز إلى
غال على مضيفه نيويورك
فوز ٍ
نيكس  ،109-126بتسجيله 37
نقطة مع  10تمريرات حاسمة
(رقم قياسي شخصي).
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الله بالنور

لله در ...بثينة
العيسى

د .نجم عبدالكريم

ألنـهــا شــدتـنــي فــي رواي ـت ـهــا "الـسـنــدبــاد األع ـم ــى" ،وألكـتـشــف كم
ً
أنني كنت مقصرا ،عندما لــم أقــرأ لها مــن القصص والــروايــات من
ً
قبل ،إذ كنت مكتفيا  -بما كــان يصادفني  -مما كانت تنشره عن
بعض القضايا االجتماعية والسياسية ،واألم ــور األخ ــرى ...ولكن
ما إن وافتني العزيزة الروائية باسمة العنزي بـ "السندباد األعمى"
حتى أدركت أنني أقرأ لروائية ُمتمكنة في صناعة القصة والرواية،
باحترافيةٍ عالية ،ففي "السندباد األعمى" وجدت نفسي ألهث وراء
ُ
الذي
األحداث التي كانت المؤلفة ت
بدع في سردها ،غير عابئ بالوقت ً
ً
يمر بي إلى أن أتممتها ،واضعا في اعتباري العودة لقراءتها ثانية،
ُ
سأكتبه عنها  -في الجريدة  -فهل
ثم وجدتني في حير ٍة من أمري بما
أبدأ بوصف األسلوب القصصي األخاذ؟ أم باألحداث المتالحقة التي
ُ
وأثره على سجناء  -السجن المركزي  -الذين
بدأتها بالغزو الصدامي،
لساعات
اختزلت
قد
سجنهم
سنوات
وجــدوا أنفسهم طلقاء ،وأن
ٍ
م ـعــدودة ،وفيهم مــن اخططفوا طــائــرات ،وقـتـلــة ،وتـجــار مـخــدرات،
وأصحاب شيكات بال أرصــدة ،وغير ذلك من الجرائم األخــرى ،لكن
ً
"نـ ــواف" ،ال ــذي ك ــان سجينا هــو اآلخ ــر ،ك ــان الـخـيــط ال ــذي ربطتني
به الكاتبة ،إذ إنها أخذتني معه ألعيش أحــداث حياته في وضعهِ
االجتماعي بالكويت.
***
• لعبت بثينة باختزال المسافات ،واألزمنة ،حيث تمكنت من أن
ً
تجعل األحداث المهمة في العالم طوع بنانها ،كاسرة بذلك  -زمكانية
 تفاوت أوقات حدوثها:ف ـه ــذا ن ـ ــواف ي ـنــاقــش ع ــام ــر ع ــن ان ـس ـح ــاب ال ـج ـيــش األحـ ـم ــر من
ً
أفغانستان ،م ــرورا بما آلــت إليه انتفاضة الطلبة الصينيين قبل
شهرين في ساحة تيانمن ،ثم يتطور بينهما الحديث ليصل إلى
الحصيلة اليومية لعدد ضحايا أطفال الحجارة في فلسطين ،والتي
لم تتوقف منذ عام  ،1987فأطلق عامر الشتائم النابية على أمهات
القادة والسياسيين ،وعلى المجتمع الدولي ،وقال:
 هذي مو انتفاضة حماس بس ،هذي انتفاضة كل الفلسطينيين،وبالش ُ
تكسب ،هذا مو وقته!!
ثم تذكر وهما يصوالن ،ويجوالن في مناقشة الكون ،أنهما عاجزان
عن مناقشة الشأن المحلي بأريحية.
ً
ُمتخيال رجال المباحث المنتشرين في الدواوين ،وبين الطلبة،
ونـقــابــات الـعـمــال ،ومــراقـبــة الصحف ،والــدسـتــور المعطل ،وأشـيــاء
أخرى من هذا القبيل.
***
والبد أن تطلعنا المؤلفة على نواف ،الذي يخرج  -في الصفحات
األولـ ــى  -مــن الـسـجــن ال ـمــركــزي ،بـعــد أن تـمـكــن الـسـجـنــاء مــن كسر
األبــواب ،ولم يكن هناك من يمنعهم ،بعد أن تخلى حــراس السجن
عن واجباتهم.
فتصف لنا عالقته بزوجته التي تغني "السامريات" ،فصوتها
ً
رخيم وفيه ُبحة ُمحببة ،والحق يقال إن كل ما في زوجته ُيعجبه ،بدءا
بشعرها األسود ،وغمازتيها الغائرتين ،وكان نواف ُيحب الشامات
على ظهرها ،وهو يعتقد أنها يمكن أن تكون نجمة سينمائية.
***
ســأتــوقــف عـنــد ه ــذا ال ـحــد ،فـهــذه ح ــدود الـكـلـمــات الـمـسـمــوح لي
بـهــا فــي مـســاحــة الـمـقــال ،وكــم كـنــت أتـمـنــى ال ـغــوص فــي التفاصيل
الرومانسية ،والسياسية ،والدراماتيكية التي عاشها نواف بعد أن
تحرر من السجن.
• قــالــت لــي ليلى العثمان :إن الــروايــة الكويتية مستقبلها بيد
بثينة العيسى!

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

الطقس والبحر

04:45
06:07
11:32
02:35
04:57
06:16

العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

28
16
ً
 01:14صب ــاحـ ـ ــا
 04:05م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 09:16صب ــاحـ ـ ــا
 09:02م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

العذر :عندي ملف بالطب النفسي!
شاب عمره  29سنة…
طبيب محترم…
والجميع يمتدحون خلقه ومهنيته…
تعرض لحادث دهس متعمد مع سبق
اإلص ــرار والـتــرصــد ،وهــا هــو اآلن يرقد
فــي حــالــة خطيرة فــي العناية المركزة
بمستشفى العدان.
يبدو من وصف الحادث أن المعتدي
بــدا على خــاف مــع ذلــك الطبيب ،وقــام
ً
بدهسه عمدا!
ماذا فعل بعد الحادث؟
لــم ينتظر رج ــال األمـ ــن ،ول ــم ينتظر
اإلسعاف للمساعدة في إنقاذ الدكتور
حسين جرخي ،ولــم يحاول مساعدته،
ً
وإنما ترك موقع الحادث وذهب مسرعا
إلى مستشفى الطب النفسي.

د .ناجي سعود الزيد

لم يدر في خلد أحد لماذا فعل ذلك؟
ً
يبد أي منهم رأيــا
ومــن يعرفونه لــم ِ
حــول حــا لــة المعتدي العقلية أو كونه
ً
ً
مريضا نفسيا!
ب ـع ــد أسـ ـب ــوع م ــن ال ـ ـحـ ــادث تـكـشـفــت
األم ــور ،وإذا بهذا الشخص ذاتــه سبق
له طعن زميل له في مكان عمله ألنه لم
يسمح له بدخول مواقف السيارات.
ً
وان ـت ـهــت ال ـق ـصــة ألن لــديــه م ـل ـفــا في
الطب النفسي!
اآلن فهمنا لماذا هرب إلى مستشفى
الـ ـط ــب ال ـن ـف ـســي ب ـع ــد دهـ ـس ــه ال ــدك ـت ــور
ً
حسين جرخي متعمدا ،وهذا التصرف
السريع من المعتدي يدعو للتساؤل :هل
مستشفى الطب النفسي مركز للعالج أم
أنه مركز الحتواء الجرائم بحجة المرض

العقلي أو بأي حجة أخرى؟!
نــأمــل أن يــأتــي توضيح المسؤولين
حول هذا الموضوع.
فليس مــن المعقول تصديق أن هذا
المستشفى ،لسبب أو آلخــر ،هــو مركز
إلعطاء أي شخص ،حتى لو كــان لديه
ملف لديهم ،ترخيص للطعن والدهس
واالع ـت ــداء والـقـتــل ،وتــركـهــم يتجولون
ً
في الشوارع بدال من مراقبتهم والحجر
عليهم!
بما أن تلك الـحــادثــة وربطها بملف
ً
بــال ـطــب ال ـن ـف ـســي تـ ـك ــررت ك ـث ـي ــرا ،وفــي
ً
أنواع كثيرة من الجرائم ،خصوصا في
السنوات األخيرة ،فإن الموضوع يحتاج
وبسرعة إلى توضيح وإيجاد الحلول.

ك ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت تـ ـ ـ ـس ـ ـ ــريـ ـ ـ ـب ـ ـ ــات
تـقـنـيــة ج ــدي ــدة ع ــن ع ــدد من
مواصفات هاتف "سامسونغ"
م ــن ال ـ ـطـ ــراز "غ ــاالكـ ـس ــي إس
 22ألترا".
وق ــال مــوقــع سـكــاي نيوز،
أم ــس األول ،إن الـتـســريـبــات
ال ـجــديــدة ذكـ ــرت أن الـهــاتــف
" غـ ــاال ك ـ ـسـ ــي إس  22أ لـ ـت ــرا"
ً
سيدعم قلما على غــرار فئة
"نوت".
وبالنسبة للجزء الخلفي
من هاتف "سامسونغ" ،فقد

اللحوم مفيدة لفحولة الرجال
قال طبيب مختص في علم الجنس (،)Sexologyإن نقص اللحوم في
ً
ً
النظام الغذائي للرجال غالبا ما يؤثر سلبا على القدرة الجنسية لديهم.
وذكــر الطبيب يفغيني كولجافتشوك ،أن بعض الــرجــال يقومون
ً
بتعديل نظامهم الغذائي وفقا ألفكارهم الخاصة حول أسلوب الحياة
ً
الصحي ،دون استشارة المتخصصين ،ويتسبب ذلك أحيانا في حرمان
أجسامهم من العناصر الغذائية األساسية.
وأضاف كولجافتشوك ،في تصريح نقله موقع روسيا اليوم ،أمس،
أن الحرمان الكلي من اللحوم يمكن أن يؤدي إلى اختالل وظيفة العمل
الجنسي في الجسم .وقال" :تحتوي اللحوم على الكوليسترول ،الذي
يشارك في تخليق هرمون التستوستيرون في خاليا اليديغ البينية
ً
()Leydig-cells ،وكذلك على الليوسين -األحماض األمينية ،المهمة جدا
لبناء والحفاظ على كتلة العضالت".

ً
ذك ــرت تقارير صحافية ،أخ ـيــرا ،أن
روسـ ـي ــا ت ـع ـكــف ع ـل ــى ت ـج ــري ــب إم ـ ــداد
الـمـنــازل بالمياه الساخنة عــن طريق
الطاقة النووية في منطقة سيبيريا،
وس ــط م ـخ ــاوف م ــن أض ـ ــرار وحـ ــوادث
محتملة.
ون ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة دي ـ ـ ـلـ ـ ــي م ـي ــل
البريطانية ،في خبرها الذي نقله موقع
سكاي نيوز ،أمس األول ،أن ُّ
السلطات
ال ــروسـ ـي ــة ت ـس ـعــى ل ـ ــإم ـ ــداد بــال ـم ـيــاه
الساخنة ،عبر استخدام "مفاعل عائم"
في بلدة بيفك ،التي تقع في سيبيريا،
والتي تسجل درجات متدنية للحرارة.
وجـ ــرى وض ــع ه ــذا ال ـن ـظــام الـطــاقــي
في ميناء بيفك شمالي روسيا ،وهو
يستخدم طاقة تم توليدها على متن
بارجة محاذية في المحيط المتجمد
الشمالي.
وكانت هذه البارجة ُوصفت في وقت
سابق بـ"تشيرنوبل العائمة" ،في إشارة
إلى الكارثة النووية التي وقعت سنة
 ،1986خالل أيام االتحاد السوفياتي،
و م ــا زا ل ــت تبعاتها البيئية مستمرة
حتى اليوم.
وتـ ــم ت ـطــويــر هـ ــذا ال ـن ـظ ــام م ــن قبل
شركة الطاقة النووية المملوكة للدولة
الروسية "روستوم".
ويـ ـ ـق ـ ــول بـ ـع ــض الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــراء إن ه ــذا
الـ ـمـ ـش ــروع ب ــوس ـع ــه أن ي ـس ــاع ــد عـلــى
خفض تغير المناخ ،ألنه يقلل االعتماد
على خيارات الفحم والغاز.

أظـهــرت صــور نشرها موقع
"ليتس غو ديجيتال" ،وجود
 5كاميرات.
كــذلــك تـمــوضــع مستشعر
ضـبــط تلقائي لـلـصــور ،إلــى
جانب الكاميرات فــي القسم
الخلفي.
وسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون ال ـ ـ ـكـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــرا
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة بـ ـ ــدقـ ـ ــة ع ــالـ ـي ــة
تـصــل إل ــى  108ميغابكسل،
وستتمتع جميع العدسات
بميزة التثبيت البصري.

وأفاع برأسين بسبب «فوكوشيما»
سالحف ٍ

ال تزال أثار كارثة مفاعل فوكوشيما مستمرة إلى
اآلن ،رغم مرور أكثر من  10سنوات.
وقالت صحيفة ديلي ستار البريطانية في الخبر
الذي نقله موقع سبوتنيك ،أمس األول ،إن صاحب
متجر للحيوانات األليفة في اليابان عثر على عدد
ـاع ،بــرأسـيــن،
مــن ال ـح ـيــوانــات ،بينها ســاحــف وأف ـ ـ ٍ
خالل بحثه عن مخلوقات مصابة بإشعاعات نووية
نتيجة الكارثة.
وذك ــر هاجيمي هـيـنــوهــارا ،أنــه "ك ــان يبحث عن
االنحرافات الجينية منذ أن أطلق فرقة موسيقية في
تلك المنطقة تسمى ( The Two Headsذات الرأسين)".
وأش ـ ــارت الـصـحـيـفــة إل ــى أن "ه ـي ـنــوهــارا يمتلك

ً
ثعبانا برأسين مات قبل فترة ،إضافة إلى سلحفاة
ف ــي ج ـســد واح ـ ــد ب ــرأس ـي ــن ت ـب ـلــغ ق ـي ـمــة ك ــل منهما
ً
مبالغ طائلة" ،موضحا أنه "يواجه مشكلة مع هذه
ً
المخلوقات ،ألن لها دماغين" ،مضيفا" :على سبيل
المثال قد يرغب الدماغ األيسر في السير في اتجاه
فيما يرغب األيمن في اتجاه آخر".
وأدى زلــزال مدمر صاحبه تسونامي عــام 2011
إلـ ــى تــدم ـيــر م ـح ـطــة فــوكــوش ـي ـمــا الـ ـن ــووي ــة ،ونـشــر
اإلش ـعــاع عـلــى نـطــاق واس ــع فــي البيئة والـكــائـنــات
الحية المحيطة بها.

الحرية بمذاق سينمائي!
رأى سجين ملقب بـ "النمس"،
ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح ل ــوك ــال ــة ف ــرن ــس
بــرس ،أن "ال شيء أجمل من أن
ي ـكــون ال ـم ــرء ح ــرا ول ــو لبعض
الوقت" ،بعدما حصل على إذن
بـ "الهروب" من سجنه التونسي
لبضعة ّأي ــام لتصوير مقاطع
لـفـيـلــم وث ــائ ـق ــي ف ــي "م ـهــرجــان
قرطاج السينمائي الدولي".
ول ـل ـمــرة األول ـ ــى ف ــي تــونــس،
غــادر ثالثة سجناء زنزاناتهم
م ــن دون ق ـي ــود وت ـح ــت رق ــاب ــة
غـيــر ظــاهــرة لـلـشــرطــة لتغطية
الـمـهــرجــان وإن ـتــاج هــذا الفيلم
الــوثــائـقــي ال ــذي ُع ــرض السبت

خ ــال اخ ـت ـتــام ال ـ ــدورة الـثــانـيــة
والثالثين لهذا اللقاء الثقافي
المهم في تونس ،وقال أحدهم
ف ــي تـعـلـيــق صــوتــي ف ــي الفيلم
الــوثــائـقــي "هـنــا اكتشفنا قيمة
ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ،ق ـي ـم ــة ال ـ ـفـ ــن وق ـي ـم ــة
الحرية".
وتنقل السجناء طوال أسبوع
الـمـهــرجــان فــي قــاعــات الـعــرض
وأج ــروا ح ــوارات بالفيديو مع
ال ـج ـم ـه ــور وال ـت ـق ـط ــوا م ـقــاطــع
خالل عرض فيلم لنحو أربعين
ً
مراهقا جاؤوا من خمسة مراكز
إلعادة تأهيل القصر المنحرفين
(أ ف ب)
في تونس.

وفيات
يعقوب يوسف يعقوب النجم

 68عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة ،ت،97827250 ،99990537 :
22532045 ،96913861

زياد عبدالوهاب حسن الكندري
 20عاما ،شيع ،ت65554200 :

فاطمة إبراهيم محمد حمد

أرملة علي محمد الفرج
 87عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة ،ت94402228 ،99028835 :

طارق صالح أحمد بوقريص

 50عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة ،ت99628697 ،99739036 :

ماطر سهو السبهان العازمي

 82عاما ،شيع ،جابر األحمد ،ق ،2ش ،235م ،22ت99042494 :

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

تهنئة كبيرة للمهجرين في تركيا وأهاليهم وللمفرج عنهم
في قضية العبدلي ،وكلمة شكر لسمو األمير صاحب القول
ً
وشكرا لكل النواب الذين َّ
تحملوا
الفصل في موضوع العفو،
َ ْ
عــبء العمل فــي ملف العفو هــم وم ــن معهم مــن المسؤولين
وأصحاب الــرأي ،الذين فهموا أن التسامح وحكمة "عفا الله
عما سلف" قد تكون نافذة لفتح أبواب الحوار العقالني نحو
بداية اإلصالح السياسي واالقتصادي ،ولننتظر بقية قائمة
مــن ستشملهم ق ــرارات العفو حسبما أعلنته لجنة رؤ ســاء
المؤسسات الثالث ،حتى ترفع لسمو األمير ،واألمل كبير أن
تشمل تلك القائمة كل أصحاب الرأي من مغردين وغيرهم ،ما
لم يكن في أقوالهم عبارات واضحة قاطعة تنضح بخطاب
كراهية طائفية أو عرقية.
ً
يظل مع ذلك الطريق للحرية طويال ،فالقوانين التي شرعت
منذ عام  2012مثل قانون المدونات والنشر واإلحالة لنصوص
قوانين الجزاء في المجالس برعاية ُّ
السلطة الحاكمة ،وبمباركة
وإقرار من النواب أو سكوتهم عن المطالبة بإلغائها ،هي نقاط
سوداء في وجه الدولة ،والبد من إزالتها ،حتى تصبح الكويت
بلد اإلنسانية بالواقع الفعلي ،وليس عبر المزايدات الخطابية
المتزلفة في وسائل اإلعالم المدجنة.
يفترض أال تكون قرارات العفو نهاية الطريق ،بل بدايته،
لــردم ركــام كبير من سنوات طويلة لقمع الــرأي تزامن معها
انتشار قضايا الفساد من سرقات ضخمة للمال العام وغسل
أم ــوال واسـتـغــال نـفــوذ حـتــى أبـســط قـضــايــا الــرشــا بغرض
"تــزيـيــت المعاملة" ،والـتــي لــم تسلم منها أي مــن مؤسسات
الــدولــة ،وهناك قضية البشر الـبــدون ومــا يلقونه من إهمال
وتعنت من اإلدارات الحكومية في أبسط شؤونهم الحياتية،
كلها مسائل ليست سهلة في حلولها ،لكن مشوار األلف ميل
يبدأ بخطوة بتعبير ماو تسي تونغ.

«سامسونغ» الجديد بـ  ٥كاميرات

روسيا تستعين بـ«النووي» لتسخين المياه في سيبيريا

www.aljarida.com

مشوار األلف ميل

حسن العيسى

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

اإلعالنات:

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 :

