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احتفالية «من
الكويت نبدأ» تكرم
أمير اإلنسانية
وناصر الصباح
٠٣

البراك من الكويت :أسبوع ًأميركي  -خليجي طويل
ً
تحضيرا لـ «مفاوضات فيينا»

شكرا لألمير

أوستن والمبعوثان إلى إيران واليمن في المنطقة
ومسؤول إماراتي يزور طهران

عاد والطاحوس و 3شباب ...وديوانه
تزين بصور صاحب السمو وولي العهد

في أسبوع حاسم يسبق استئناف القوى الكبرى وطهران الجولة
السابعة من مفاوضات فيينا ،بهدف إحياء االتفاق النووي المبرم
عــام  ،2015تكثف إدارة الــرئـيــس األمـيــركــي جــو بــايــدن جهودها
الرامية لتنسيق المواقف مع الحلفاء ،بشأن مجموعة واسعة من
المخاوف المتعلقة بإيران ،عبر إرسال عدة وفود رفيعة إلى دول
مجلس التعاون الخليجي.
واستعرض المبعوث األميركي الخاص بــإيــران روبــرت مالي،
مــع األمـيــن الـعــام لمجلس التعاون الخليجي د .نايف الحجرف،
مستجدات «مفاوضات فيينا» ،خالل استقباله له في السعودية،
أمــس ،في حين ذكــرت «البنتاغون» أن وزيــر الــدفــاع لويد أوستن
سيتوجه اليوم إلى المنامة وأبوظبي.
وق ــال الـمـتـحــدث بــاســم «الـبـنـتــاغــون» ج ــون كـيــربــي إن «أوسـتــن
سيجتمع خالل زيارته مع قيادات الدولة والعسكريين في البحرين
واإلمارات ،إضافة إلى القوات األميركية المتمركزة في كال البلدين»،
ً
مؤكدا عزم بالده دفع وتقوية الشراكات الدفاعية الدائمة 02

فهد تركي وعلي الصنيدح
مــن ال ـكــويــت ،وب ـعــد غـيــابــه عـنـهــا نـحــو  3سـنــوات
و 6أشهر ،جــدد النائب السابق مسلم الـبــراك شكره
لصاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد على
عفوه الكريم ،بعدما وصل أمس ،إلى أرض الوطن ،على
متن رحلة الخطوط الكويتية القادمة من إسطنبول مع
النائب السابق خالد الطاحوس إضافة إلى الشباب
مشعل الذايدي وناصر الرداس ومحمد البليهيس.
وبذات اإلجــراء ات التي اتبعتها السلطات األمنية
مع الدفعة األولى التي وصلت أمس األول ،خرج البراك
ورفاقه بعد توجههم بحافلة خاصة إلى مبنى الشيخ
سعد ،الذي تم فيه ختم جوازاتهم والسماح لهم بعد
ذلك بالتوجه إلى منازلهم.
ً
وكان المشهد أكثر ازدحاما في دواوين العائدين
ً
خـصــوصــا ديـ ــوان ال ـب ــراك بــاألنــدلــس ،ال ــذي تزين
بصور صاحب السمو ،وسمو ولي العهد الشيخ
ً
مشعل األحمد ،وعبارة «شكرا أمير العفو».
من جانبه ،جدد الطاحوس شكره لسمو األمير،
ً
ً
قائال« :شكرا حضرة صاحب السمو ،الذي استخدم
حقه وفق المادة  75من الدستور ،ونتمنى أال يبقى
كويتي واحد خارج الوطن».
06

اتصال تاريخي بين الصين وإسرائيل
أجرى الرئيسان الصيني شي جينبينغ،
واإلسرائيلي إسحاق هرتسوغ ،أمــس ،أول
َ
رئيسي
محادثة هاتفية على اإلطــاق بين
الدولتين ،تطرق خاللها األخير إلى برنامج
ً
إيران النووي ،مشددا «على ضرورة منعها
من امتالك القدرة على صنع أسلحة ذرية».

ً
البراك محييا مستقبليه في طريقه إلى ديوانه أمس

اقتصاديات

 5.89مليارات دينار
موجودات الشركات
العقارية بنمو %6.4

تقرير اقتصادي

ما الذي يحتاجه اقتصاد الكويت
من رئيس الوزراء القادم؟
٠٩

موظف في «اإلطفاء» يختلس
 1.3مليون دينار

وذكـ ـ ــرت وك ــال ــة أنـ ـب ــاء ال ـص ـيــن ال ـجــديــدة
(شينخوا) أن الرئيس الصيني أكد أن «بكين
مستعدة لتعميق التعاون مع إسرائيل في
مجاالت مثل العلوم والتكنولوجيا والزراعة
والرعاية الصحية».
وسـ ـع ــت إس ــرائـ ـي ــل إل ـ ــى تـعـمـيــق 02

●

أحــالــت ق ــوة اإلط ـفــاء ال ـعــام إل ــى النيابة
العامة أحد الموظفين المدنيين في قسم
الرواتب بتهمة اختالسه  1.3مليون دينار
من حساب القوة عبر التالعب في بند راتبه.
وذكر مصدر في «اإلطفاء» ،لـ «الجريدة»،
أن رجــال األمــن ،وبناء على شكوى القوة،
قبضوا على الموظف واقتادوه إلى مكتب
التحقيق ،وهـنــاك اعـتــرف بالجريمة عبر

محليات

٠٤
«الشؤون» :لجنة لتطوير
مباني «التعاونيات»
لجذب المستثمرين

اقتصاد

10

و«الهالل األحمر»

دبلوماسي عربي :لبنان مقبل على انفجار كبير
لبنانيون خــال تظاهرة
في بيروت (إي بي أيه)

ً
تالعبه في سلم الرواتب ،مستخدما حساب
المستخدم الخاص به ليرفع راتبه الشهري
ً
ً
من  1650دينارا إلى  42ألفا.
وفــي وقــت لفت المصدر إلــى أن المتهم
ً
ً
اعترف بشرائه محال تجاريا في العاصمة،
إضافة إلى صرفه األموال المختلسة على
الكماليات الخاصة به ،أعلنت «اإلطفاء» ،في
بيان أمــس ،أنها ستتخذ خطوات حثيثة
نحو ا س ـتــرداد المبالغ المستولى عليها
بالتنسيق مع النيابة.
05

مسك وعنبر

١٥
األسطورة «تشورو ليفر»
تتألق على مسرح
«اليرموك الثقافي»

«الداخلية» :إبعاد 462
ً
مخالفا في أسبوع
●

ُعمان في عيدها الوطني
الـ ...51نهضة متجددة
وطموحات عالية

مكاسب محدودة لمؤشرات
12
البورصة والسيولة 73.2
«بيتك» يوقع اتفاقيتين مع
مليون دينار
 09مؤسسة الحسين للسرطان

ً
ً
رفع راتبه من  1650دينارا إلى  42ألفا
محمد الشرهان

الثانية

دوليات

17

محمد الشرهان

كشفت إحصائية أصدرتها وزارة الداخلية ،أمس،
ً
عن إبعاد  462مخالفا للقانون ،خالل الفترة من  10إلى
 16الجاري ،بعد استيفاء إدارة اإلبعاد كل اإلجــراء ات
القانونية.
وأظ ـه ــرت اإلحـصــائـيــة أن بـعــض الـمـبـعــديــن ارتـكــب
جرائم تستوجب ذلك ،في حين خالف بعضهم قانون
اإلقــامــة والـعـمــل ،الفـتــة إلــى أن عــدد الــرجــال بلغ ،271
والمبعدات .191
وق ــال ــت إن ذل ــك يــأتــي ب ـنــاء ع ـلــى تــوج ـي ـهــات وزي ــر
الداخلية الشيخ ثامر العلي ،وتعليمات ومتابعة وكيل
ال ــوزارة الفريق الشيخ فيصل الـنــواف ،بسرعة اتخاذ
اإلجراءات القانونية بحق المخالفين.

انقسام أوروبي حول التعامل
16
مع لوكاشينكو

أطفال مهاجرون على السياج بين بيالروس وبولندا (رويترز)

●

بيروت  -منير الربيع

ي ـ ـ ـصـ ـ ــف دبـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوم ـ ـ ــاس ـ ـ ــي عـ ــربـ ــي
م ـ ـخ ـ ـض ـ ــرم ،ال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع ف ـ ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان
ب ــأن ــه وص ـ ــل إل ـ ــى م ــرب ــع األزمـ ـ ـ ــات،
ً
ال ـت ــي يـصـبــح مـعـهــا ال ـب ـلــد مـطــوقــا
ً
ً
ومـقـيــدا ومـكـبــا .وهــو يتحدث عن
أرب ــع أزمـ ــات قــابـلــة ألن تنفجر في
أي ل ـح ـظ ــة ،أواله ـ ـ ــا أزمـ ـ ــة الـسـلـطــة

وط ــري ـق ــة إدارت ـ ـهـ ــا ،وال ـثــان ـيــة أزم ــة
الدستور والنظام ،والثالثة األزمــة
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة م ــع دول ال ـخ ـل ـيــج،
والرابعة األزمة االقتصادية.
ثـ ـم ــة ق ـ ـ ـ ـ ــراءة دول ـ ـي ـ ــة تـ ـشـ ـي ــر إل ــى
أن االنـ ـفـ ـج ــار ح ـت ـمــي ووش ـ ـيـ ــك ،وأن
المساعي الخارجية المتواصلة لمنعه
تبدو في غاية الصعوبة ،السيما أن
طلب بريطانيا من رعاياها عدم السفر

مقاطعة أولمبياد
إلى
تتجه
واشنطن
ً
الصين الشتوي دبلوماسيا
أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن إدارة الرئيس
جو بايدن ستفرض «مقاطعة دبلوماسية» على دورة
األلعاب األولمبية الشتوية ،المقررة في فبراير المقبل
ً
بالصين ،احتجاجا على انتهاكات حقوق اإلنسان
في هذا البلد.
ونقلت الصحيفة ،عن مصادر لم ّ
تسمها ،أن البيت
ً
األ بـيــض سيعلن قريبا أن أولمبياد بكين الشتوي

لن يحضره بايدن وال أي مسؤول حكومي أميركي
آخ ــر ،فــي «مـقــاطـعــة دبـلــومــاسـيــة» ستتيح لـلــواليــات
المتحدة االعـتــراض على االنتهاكات التي يتعرض
لـهــا الـمـسـلـمــون اإلي ـغ ــور فــي الـصـيــن ،وسـتـمـكــن في
الوقت نفسه الرياضيين األميركيين من المشاركة
في األلعاب.
ً
«يوافق»
أن
المتوقع
فمن
للصحيفة،
ووفقا
02

إلى لبنان مؤشر على خطورة الوضع.
ال أحد يمكنه الجزم كيف سيكون
شـكــل ه ــذا االن ـه ـيــار ،وف ــق مــا يـقــول
ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،لـ ـك ــن كــل
مؤشرات التصعيد تتزايد ،في ظل
غياب أي مسعى جـ ّـدي للخروج من
األزم ـ ــات ،وه ــو مــا ي ـطــرح ت ـســاؤالت
ً
عما إذا كان االنهيار الشامل مطلوبا
ً
ً
داخليا وخارجيا.
02

رئاسية فرنسا:
برتراند يتحدى ماكرون
وبدء محاكمة زمور

رياضة

١٨

المال :وزير الشباب َّ
وجه
بضرورة توفير المعسكرات
الرياضية للفرق الكويتية

ةديرجلا

•
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الثانية

األمير :عمان حققت إنجازات حضارية بارزة

الجابر هنأ نظيره العماني بالعيد الوطني
بعث صــاحــب السمو أمـيــر الـبــاد،
الشيخ نــواف األحـمــد ،ببرقية تهنئة
إل ــى أخ ـي ــه س ـل ـطــان ع ـم ــان ،هـيـثــم بن
ط ــارق ،عـ ّـبــر فيها سـمــوه عــن خالص
تهانيه بمناسبة الذكرى الـ  51للعيد
الوطني لسلطنة عمان.
وأش ــاد سـمــوه فــي ه ــذه المناسبة
ب ــرس ــوخ أواص ـ ــر ال ـع ــاق ــات األخ ــوي ــة
ال ــوطـ ـي ــدة وال ـت ــاري ـخ ـي ــة ال ـت ــي تــربــط
الكويت وسلطنة عمان ،وباإلنجازات
الحضارية البارزة التي حققها البلد
الشقيق على صعيد مساره التنموي
ً
ال ـط ـمــوح ،مـتـمـنـيــا س ـمــوه ل ــه مــوفــور
الصحة وتمام العافية ،ولسلطنة عمان
وشـعـبـهــا ال ـكــريــم ال ـمــزيــد م ــن الـتـقــدم
وال ــرق ــي واالزدهـ ـ ـ ــار ف ــي ظ ــل ال ـق ـيــادة
الحكيمة له.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى
رئ ـي ــس ج ـم ـهــوريــة الت ـف ـيــا إيـجـيـلــس
ليفيتسّ ،
عبر فيها سموه عن خالص
ت ـه ــان ـي ــه ب ـم ـنــاس ـبــة ال ـع ـي ــد ال ــوط ـن ــي
لـ ـب ــاده ،مـتـمـنـيــا ل ــه م ــوف ــور الـصـحــة
والعافية ،ولجمهورية التفيا وشعبها
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الفارس :نعتز بالمخترعين الشباب
ومشاركاتهم الدولية
ك ـ ـ ـ ّـرم وزي ـ ـ ــر الـ ـنـ ـف ــط وزي ـ ـ ــر ال ـت ـع ـل ـيــم
ا ل ـ ـعـ ــا لـ ــي ،د .مـ ـحـ ـم ــد ا ل ـ ـ ـفـ ـ ــارس ،ف ــر ي ــق
المستقبل ا لـتــا بــع للجمعية الكويتية
لدعم المخترعين واالبتكار ،بمناسبة
مشاركتهم فــي عــدة منافسات عالمية
وحصولهم على جوائز باسم الكويت
فــي م ـعــارض متخصصة لــا خـتــرا عــات
واالبتكار.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك خـ ـ ــال اس ـت ـق ـب ــال الـ ـف ــارس
لوفد الجمعية برئاسة د .فاطمة الثالب
وبحضور المدير الفني للجمعية أحمد
مظفر ،والمستشار سالم الحربي.
وأع ــرب ال ــوزي ــر عــن ف ـخــره واع ـت ــزازه
بلقاء كوكبة من المخترعين الشباب،
وقال :إن ما يشعرنا بالفخر واالعتزاز
هــو تشجيع ا لـكــو يــت لعملية اال بـتـكــار
وا ل ـ ــذ كــاء اال صـطـنــا عــي والتكنولوجيـا
لـدى مواطنيهـا ،وخاصة فئة الشباب،
وه ـ ــو مـ ــا ي ــأت ــي ت ـم ــاش ـي ــا مـ ــع خـطـتـهــا
التنموية لعام  2035في تحويل الكويت
ل ـم ــرك ــز م ــال ــي واقـ ـتـ ـص ــادي ق ــائ ــم عـلــى
المعرفة واالبتكار ،فأصبح االستثمار
فـ ـ ــي االب ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــار ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم أمـ ـ ـ ـ ــرا ح ـت ـم ـي ــا

الصديق المزيد من التقدم واالزدهار.
وب ـع ــث س ـمــو ولـ ــي ال ـع ـهــد الـشـيــخ
مشعل األحمد ،ورئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد ببرقيات
تهنئة مماثلة.
من جهة أخــرى ،بعث نائب رئيس
مجلس الـ ــوزراء وزي ــر الــدفــاع الشيخ
ح ـم ــد الـ ـج ــاب ــر ،ب ـب ــرق ـي ــة ت ـه ـن ـئــة إل ــى
نــائــب رئـيــس الـ ــوزراء لـشــؤون الــدفــاع
فــي سلطنة عـمــان شـهــاب بــن ط ــارق،
بمناسبة العيد الوطني الـ 51للسلطنة.
وقالت "الدفاع" ،في بيان صحافي
أمـ ــس ،إن ال ـجــابــر أشـ ــاد ف ــي بــرقـيـتــه
بعمق العالقات األخوية والتاريخية
ال ــراس ـخ ــة ب ـيــن ال ـب ـلــديــن الـشـقـيـقـيــن،
ً
م ـعــربــا ع ــن تـمـنـيــاتــه لـسـلـطـنــة عـمــان
ب ـ ــدوام ال ـت ـقــدم واالزدهـ ـ ـ ــار ولـقــواتـهــا
الـمـسـلـحــة بــالــرف ـعــة والـ ـع ــزة ،ف ــي ظل
القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن
طارق.
ودعا المولى عزوجل أن يعيد هذه
المناسبة عليه وعلى الشعب العماني
الشقيق بالخير واليمن والبركات.

وضـ ــروريـ ــا ل ـت ـعــزيــز اإلب ـ ـ ــداع ال ـب ـشــري
واإلنتاج االقتصادي.
وت ــوج ــه بــال ـش ـكــر لــرئ ـي ـســة وأع ـض ــاء
الجمعية الكويتية لــد عــم المخترعين
واال ب ـت ـكــار ،و بـشـكــل خ ــاص للمشرفين
ع ـل ــى ف ــري ــق ال ـم ـس ـت ـق ـبــل الح ـت ـضــان ـهــم
وا سـتـثـمــار هــم األ مـثــل لـلـثــروة البشرية
وت ـن ـم ـي ــة قـ ـ ـ ــدرات أبـ ـن ــائـ ـن ــا فـ ــي م ـج ــال
االبتكار واالختراع.
م ــن جــان ـب ـهــا ،أش ـ ــادت ال ـث ــاب بــدعــم
واه ـت ـمــام الــوزيــر ال ـفــارس بـكــل قضايا
ال ـم ـب ـت ـك ــري ــن ،والـ ـجـ ـه ــود والـ ـمـ ـب ــادرات
التي تصب في مصلحة تعزيز البحث
ال ـع ـل ـمــي وإبـ ـ ــراز ال ـم ــواه ــب ال ـكــوي ـت ـيــة،
و تــو ف ـيــر اإل م ـك ــا ن ــات ف ــي سـبـيــل تعميم
ثقافة االبتكار.
و فــي ختام اللقاء ،كــرم ا لــوز يــر فريق
المستقبل و هــم :رئيس قسم الكيمياء
عماد زين ،ومشرف المختبرات أسامة
قطب شــر مــا نــة ،وأ عـضــاء الفريق أحمد
الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــروك ،وط ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــاب ،وفـ ـه ــد
ال ـق ـب ـنــدي ،وسـهـيــل الـسـهـيــل ،ويـعـقــوب
الشمري.

ُ
عمان في عيدها الوطني الـ ...51نهضة متجددة وطموحات عالية

ُ
السلطنة تواصل خطى السياسة الخارجية بالتعايش بين األمم وحسن الجوار
تحتفل سلطنة ُعـمــان اليوم
بــالــذكــرى ال ـحــاديــة والخمسين
لنهضتها الـمـبــاركــة ،ويــواصــل
ـزم
أبناؤها المخلصون ،بكل عـ ٍ
ـان ،ت ـح ـق ـي ــق الـ ـم ــزي ــد مــن
وت ـ ـ ـفـ ـ ـ ٍ
اإلنجازات تحت القيادة الحكيمة
للسلطان هيثم بن طــارق ،الذي
أخذ على عاتقه مواصلة مسيرة
ال ـب ـن ــاء وال ـت ـق ــدم ع ـلــى مـسـتــوى
اإلن ـس ــان الـ ُـعـمــانــي وال ــوط ــن في
ّ
متجددة طموحة تشمل
نهضة
مختلف مناحي الحياة.
وتحل هــذه الــذكــرى الوطنية
ه ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام وال ـ ـ ُـع ـ ـم ـ ــان ـ ـي ـ ــون
يستذكرون فقيد وطنهم وباعث
ن ـه ـض ـت ـه ــم الـ ـسـ ـلـ ـط ــان الـ ــراحـ ــل
ق ــاب ــوس ب ــن سـعـيــد ب ــن تـيـمــور،
ّ
طيب الله ثراه ،الذي أسس دولة
حديثة تواصل حضورها الذي
ال ت ـخ ـط ـئ ــه عـ ـي ــن فـ ــي مـخـتـلــف
الميادين.

إنجازات ...ورؤية

«رؤية »2040
استراتيجية
طموحة تواكبها
االستدامة المالية
ونمو االستثمارات
بمختلف المجاالت

ّ
وقـ ــد ت ـمــكــن ال ـس ـل ـطــان هيثم
خالل األشهر العشرة األولى منذ
توليه مقاليد الحكم في  11يناير
 2020م ــن تـحـقـيــق ال ـع ــدي ــد من
المنجزات بإرادة صلبة وعزيمة
ال تلين فــي مختلف ا لـمـجــاالت
تـ ّـوجــت ب ــإع ــادة هـيـكـلــة الـجـهــاز
اإلداري ل ـل ــدول ــة ،ل ـي ـتــواكــب مع
"رؤيــة ُعمان  "2040التي شارك
في رســم مالمحها جميع فئات
الـمـجـتـمــع ب ـمــا ي ـل ـبــي تـطـلـعــات

السلطان ،إذ أسهم المشاركون
في تحديد توجهاتها وأهدافها
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـلـ ـي ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
واالجتماعية والثقافية لمستقبل
ً
ً
ونماء.
ازدهارا
أكثر
ّ
وقد شكل المرسوم السلطاني
رقم  2020 / 75في شأن الجهاز
اإلداري ل ـل ــدول ــة ن ـق ـلــة ج ــدي ــدة
ف ــي مـ ـم ــارس ــة وت ـن ـظ ـي ــم ال ـع ـمــل
اإلداري بالسلطنة ،وأسـهــم في
تـبـسـيــط اإلجـ ـ ـ ــراءات واالن ـت ـفــاع
من الخدمات المقدمة وإنجازها
بشكل أسرع .كما يسهم المرسوم
ا ل ـس ـل ـط ــا ن ــي ر ق ـ ــم 2020 / 101
ال ـم ـت ـع ـلــق ب ـن ـظــام ال ـم ـحــاف ـظــات
وال ـ ـشـ ــؤون ال ـب ـلــديــة ف ــي تنمية
مـ ـ ـت ـ ــوازن ـ ــة ب ـ ـيـ ــن الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــات
واستثمار الموارد بشكل أفضل
واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة م ـ ــن الـ ـمـ ـق ــوم ــات
الـسـيــاحـيــة وال ـتــراث ـيــة ،وتــوفـيــر
الخدمات المطلوبة لكل محافظة،
إلى إدارة مرافق البلدية.
إضافة ّ
وقد مثل لقاء السلطان هيثم
بعدد من شيوخ واليات محافظة
صاللة ،في سبتمبر
ظفار بوالية
ً
الـ ـم ــاض ــي ،ت ـع ـم ـيــقــا ل ـل ـتــواصــل
الدائم بين القائد وأبناء الوطن،
واس ـت ـم ـ ً
ـرارا لـمــدرســة السلطان
الراحل.
ف ــرغ ــم الـ ـ ــدور ال ـ ــذي ي ـق ــوم به
"مجلس ُعمان" بغرفتيه الدولة
والشورى في الجانب التشريعي،
إضافة إلى دور مجالس البلدية
فــي الجانب التنموي ،فــإن هذه

حرية الرأي ...والمرأة والشباب
ّ
تشكل حرية ال ــرأي والتعبير أحــد الثوابت
في عمان ،حيث كفلها النظام األساسي للدولة
في مادته الـ  ،٢٩كما أكدها سلطان عمان بقوله
إن الدولة تقوم على مبادئ الحرية والمساواة
وتـكــافــؤ ال ـفــرص الـتــي قــوامـهــا ال ـعــدل وكــرامــة
األفراد ،وحقوقهم وحرياتهم فيها مصونة ،بما
في ذلك حرية التعبير.

وم ــن الـجــوانــب الـمـشــرقــة فــي عـهــد النهضة
المتجددة جانب االهتمام بالمرأة ُ
العمانية،
وتأكيد دورها الحيوي في بناء الوطن ،أسوة
بالرجل على مختلف الصعد ،وكذلك االهتمام
بالشباب باعتبارهم "ثروة األمم وموردها الذي
ال ينضب ،وسواعدها التي تبني".

أسبوع أميركي  -خليجي...
وااللتزام بتعزيز األمن واالستقرار اإلقليميين.
وتزامن ذلك مع إجــراء مبعوث الواليات المتحدة الخاص
إلى اليمن تيم ليندركينغ مناقشات مع مسؤولين سعوديين
ويمنيين ،في الرياض ،بهدف دفع عملية السالم بين حكومة
الرئيس عبدربه منصور هادي وجماعة «أنصار الله» الحوثية
المتحالفة مع طهران ،في وقت تتصاعد االشتباكات المسلحة
على عــدة جبهات يمنية ،فــي مقدمتها الحديدة وم ــأرب ،مع
تــواصــل م ـحــاوالت االع ـت ــداء الـحــوثـيــة عـلــى المملكة ،وانـضــم
ليندركينغ إلــى فريق مشترك مــن وك ــاالت أميركية لتنسيق
مقاربات األمن اإلقليمي خالل جولته التي تشمل المنامة.
فــي م ـ ــوازاة ذل ــك ،ب ــرزت أن ـبــاء عــن اس ـت ـعــداد وف ــد رف ـيــع من
ً
اإلمـ ــارات لــزيــارة طـهــران قــريـبــا ،فــي إط ــار سعي أبوظبي إلى
ً
تهدئة الـتــوتــرات مــع إي ــران ،اسـتـنــادا إلــى مـقــاربــة تـهــدف إلى
«إدارة التنافس ،وتجنب إشعال صراعات جديدة تدفع شعوب
المنطقة ثـمـنـهــا» .ونـقـلــت وكــالــة روي ـت ــرز ،عــن مـســؤولـيــن من
الخليج وإيران ،تأكيدات بشأن الزيارة المرتقبة ،لكن المسؤول
الخليجي امتنع عن تأكيد ما إذا كان شقيق ولي عهد أبوظبي
محمد بــن زاي ــد ،مستشار األمــن الوطني الشيخ طحنون بن
زايد ،سيرأس الوفد.
وفي وقت تتابع دول الخليج ،وعلى رأسها السعودية ،عن
كثب المحادثات المرتقبة في فيينا ،وما يمكن أن تتمخض عنه
من اتفاق بشأن البرنامج النووي اإليراني ،مع إغفال أنشطة
طهران اإلقليمية المزعزعة لالستقرار وتسلحها الصاروخي،
حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن إيران زادت بدرجة كبيرة
في األشهر األخيرة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب
بنسبة  ،%60بالمخالفة التفاق  ،2015وهو ما يجعلها على
مقربة من مستوى إنتاج األسلحة الذرية.
وأوضحت الوكالة أن مفتشيها لم يتمكنوا حتى اآلن من
دخــول ورشــة لمكونات أجهزة الطرد المركزي في كــرج ،رغم
أهمية هذا األمر للتوصل إلى صفقة إلحياء االتفاق النووي،
رافضة احتمال أن تكون كاميراتها للمراقبة استخدمت من
جانب منفذي هجوم استهدف المنشأة اإليرانية في يونيو

اللقاءات تمثل الممارسة العملية
لـلـشــورى ُ
العمانية ،وهــي ثيمة
أص ـي ـلــة م ـس ـت ـمــدة م ــن الـ ـع ــادات
والتقاليد ُ
العمانية.
وق ـ ـ ــد أبـ ـ ـ ــدى سـ ـلـ ـط ــان ع ـم ــان
اهتماما بمعالجة أزمــة انتشار
فـ ـ ـي ـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا ال ـم ـس ـت ـجــد
"ك ــوفـ ـي ــد  ،"19وأم ـ ـ ــر بـتـشـكـيــل
لجنة عليا لبحث آلية التعامل
مــع ه ــذا ال ـف ـيــروس وال ـت ـطــورات
الناتجة عن انتشاره ،كما جرى
تأسيس "الصندوق الوقفي لدعم
الخدمات الصحية" و"الصندوق
ال ـ ـخـ ــاص ب ــدع ــم جـ ـه ــود وزارة
الصحة لمكافحة فيروس كوفيد
 ،19إض ــاف ــة ال ــى تـشـكـيــل لجنة
ل ـم ـعــال ـجــة اآلث ـ ـ ــار االق ـت ـص ــادي ــة
الناتجة عن انتشار "كوفيد ."19

السياسة الخارجية
وع ـ ـل ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد الـ ـسـ ـي ــاس ــة
الخارجية ،أكد السلطان هيثم،
فــي أول خـطــاب لــه ،ثــوابــت هذه
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة ،وهـ ـ ـ ــي الـ ـتـ ـع ــاي ــش
الـسـلـمــي بـيــن األم ــم والـشـعــوب،
ُ
وحـســن ال ـجــوار ،وع ــدم التدخل
فـ ــي ش ـ ـ ــؤون ال ـغ ـي ــر ال ــداخ ـل ـي ــة،
ويقوم نهج السياسة الخارجية
ُ
العمانية في نهضتها المتجددة
عـلــى أســس ثــابـتــة مستمدة من
حضورها الحضاري والثقافي،
ومـ ــن ق ـي ــم ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـع ـمــانــي
األص ـ ـي ـ ـلـ ــة تـ ـل ــك ال ـم ـت ـم ـث ـل ــة فــي
الــرغ ـبــة ال ـص ــادق ــة ب ــإع ــاء شــأن
لها،
اإلنسانية وإرس ــاء الـســام ً
وعبر انتهاجها التسامح مبدأ
واالعتدال قيمة ،حتى أصبحت
ً
ً
ّ
ومرح ًبا به في
وسيطا مقبول
الوسط الدولي.

«رؤية »2040

وتشكل "رؤي ــة ُعـمــان "2040
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة االق ـت ـص ــادي ــة
ال ـط ـم ــوح ــة ،وت ـم ـه ــد الـسـلـطـنــة
إلط ـ ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـخ ـ ـطـ ــة ال ـخ ـم ـس ـي ــة
العاشرة في يناير المقبل ،وقد
ش ـك ـلــت ظ ـ ــروف أسـ ـع ــار الـنـفــط

الـمــاضــي .وم ــع تمسك إســرائـيــل ب ـ «إب ـقــاء الـخـيــار العسكري»
للتعامل مع ما تصفه بـ«الخطر النووي اإليراني» ،انفجر خط
أنابيب نفطي بجنوب طهران ،في حادث أرجعته تقارير رسمية
إلى تقادم البنية التحتية.
وكاالت)
الرياض
(واشنطن،
١٦

اتصال تاريخي بين...

ً
عالقتها االقتصادية مــع الصين ،خصوصا مــن خــال إشــراك
شركة صينية فــي المناقصات حــول مرفأ حيفا ،غير أن هذه
المحاوالت اصطدمت برفض أميركي.
وقــال مراقبون إن المكالمة قد تكون رسالة إسرائيلية إلى
الرئيس األميركي جو بايدن ،وسط تحفظ إسرائيل عن استئناف
المحادثات النووية نهاية الشهر الجاري في فيينا بين طهران
والقوى الكبرى.

دبلوماسي عربي :لبنان...
تداعيات رفــع الــدعــم عــن األدوي ــة والـمـحــروقــات ،واألزمــات
داخـ ــل مــؤس ـســات ال ــدول ــة ،وح ــال ــة ال ـتــرهــل ال ـم ـع ـطــوفــة على
االستعصاء السياسي ،ال تنذر فقط بانهيار مالي واقتصادي،
بــل سـتــؤدي إ لــى ا نـهـيــار ا لــدو لــة بكامل هيكليتها ونظامها
اإلداري ،وهو ما يعني أن الدولة ستدخل في حالة شلل طويلة
سيكون لها انعكاسات على الواقع األمني واالجتماعي.
ا لـمـســار السياسي يساعد على تسريع و تـيــرة اال نـفـجــار،
ً
خـصــوصــا فــي ظــل ال ـصــراع القضائي ال ــذي لــم يعد يقتصر
على تنحية القاضي طــارق البيطار ،المحقق بتفجير مرفأ
بيروت ،بل تعدى ذلك إلى حدود البحث في إمكانية إطاحة
رئيس مجلس القضاء األعلى سهيل عبود ،تحت ذريعة أنه
يوفر الحماية للبيطار.
وستكون الستبعاد عبود ،إذا حصل ،ارتدادات خطيرة على
الواقع القضائي والسياسي واالجتماعي ،وكذلك على العالقة

وت ــداعـ ـي ــات "كـ ــورونـ ــا" ت ـحـ ّـد ًيــا
ًّ
حقيقيا للحكومة ،األ م ــر ا لــذي
دفـ ـعـ ـه ــا إلـ ـ ــى ات ـ ـخـ ــاذ عـ ـ ــدد مــن
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـه ـمــة ي ــأت ــي فــي
ط ـل ـي ـع ـت ـهــا اإلع ـ ـ ـ ــان عـ ــن خـطــة
الـ ـ ـت ـ ــوازن الـ ـم ــال ــي ال ـم ـتــوس ـطــة
ا ل ـم ــدى ( ،)2024 - 2020ا لـتــي
تتضمن عدة مبادرات وبرامج
تـ ـ ـه ـ ــدف إلـ ـ ـ ــى "إرس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ق ــواع ــد
االسـ ـت ــدام ــة ال ـم ــال ـي ــة لـسـلـطـنــة
ُعـ ـم ــان وخـ ـف ــض ال ــدي ــن الـ ـع ــام،
ورفــع كفاء ة اإلنـفــاق الحكومي
ب ـت ــوج ـي ـه ــه نـ ـح ــو األولـ ـ ــويـ ـ ــات
ال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ــدخ ـ ــل
الـحـكــومــي م ــن ال ـق ـطــاعــات غير
النفطية ،وتعزيز االحتياطيات
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ل ـ ـلـ ــدولـ ــة وت ـح ـس ـي ــن
الـعــائــد على استثمار األصــول
الحكومية ،بما يضمن تعزيز
ق ـ ــدرتـ ـ ـه ـ ــا ع ـ ـلـ ــى م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة أي
ص ـع ــوب ــات وتـ ـح ــدي ــات مــال ـيــة،
وبما يضعها على مسار النمو
واالزدهار االقتصادي".
وق ــد بـلـغــت جـمـلــة اإليـ ــرادات
المقدرة للموازنة العامة للدولة
لعام  2020نحو  10.7مليارات
ري ـ ــال ع ـم ــان ــي ،وقـ ـ ـ ّـدر إج ـمــالــي
ً
مليارا ،بعجز
اإلنفاق العام 13.2
ت ـقــديــري نـسـبـتــه  8بــالـمـئــة من
الناتج المحلي.
وتقوم المؤسسات الصغيرة
وال ـم ـتــوس ـطــة ب ـ ــدور ف ــاع ــل في
زيادة النمو االقتصادي للدولة،
وقد عملت الحكومة على إيجاد
بيئة مناسبة لهذه المؤسسات
من خــال استثنائها من نسب
التعمين ،وتحديد بعض المهن
للقوى العاملة الوافدة ،كما تقدم
بوابة "استثمر بسهولة" العديد
من الخدمات اإللكترونية لعالم
األعـمــال .وقــد أوجــدت منظومة
القوانين والتسهيالت المتعلقة
باالستثمار في السلطنة بيئة
جاذبة ومشجعة لالستثمارات
الوطنية واألجنبية ،ومــن هذه
القوانين قانون استثمار رأس
المال األجنبي.

السلطان هيثم بن طارق
وتعول حكومة سلطنة ُعمان
ع ـلــى االس ـت ـث ـمــار ف ــي ال ـمــوانــئ
الـ ـعـ ـم ــانـ ـي ــة ،خـ ــاصـ ــة م ـي ـن ــاءي
ص ـح ــار وص ــال ــة ،إض ــاف ــة إلــى
المناطق االقتصادية الخاصة
وال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة ك ــالـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة
االق ـت ـصــاديــة ال ـخــاصــة بــالــدقــم
(ميناء الدقم) في رفد االقتصاد
الـعـمــانــي وح ـف ــزه واالس ـت ـفــادة
ال ـم ـث ـل ــى ،ووضـ ـع ــت ال ـح ـكــومــة
كذلك رؤى استراتيجية واضحة
لالستثمار فــي السياحة الــذي
كــان وال يــزال يعتبر مــن أفضل
أنواع االستثمار ربحية.
وف ـ ـ ــي سـ ـب ـي ــل ت ــوفـ ـي ــر س ـبــل
العيش الكريم للمواطن ُ
العماني
ص ـ ـ ــدر ق ـ ــان ـ ــون ن ـ ـظـ ــام "األمـ ـ ـ ــان
الوظيفي" وتمويله بمبلغ 10
ماليين ريال من السلطان هيثم
لحماية ذوي الــدخــل المحدود
وأس ـ ـ ــر الـ ـضـ ـم ــان االج ـت ـم ــاع ــي
مــن أي تــأثـيــرات متوقعة جــراء
ت ـط ـب ـي ــق م ـ ــا ت ـض ـم ـن ـت ــه خ ـطــة
الـ ـ ـت ـ ــوازن الـ ـم ــال ــي ال ـم ـتــوس ـطــة
المدى.
كـ ـم ــا أولـ ـ ـ ـ ًـى سـ ـلـ ـط ــان ع ـم ــان
ً
اهتماما بالغا بقطاع التعليم
وجـعـلــه فــي مـقــدمــة األول ــوي ــات
ّ
ووجه بتوفير البيئة
الوطنية،
الـ ــداع ـ ـمـ ــة والـ ـمـ ـحـ ـف ــزة لـلـبـحــث

مع المجتمع الدولي.
طــرح فـكــرة إقــالــة رئـيــس مجلس الـقـضــاء األعـلــى تقابلها
شروط أخرى تتعلق بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سالمة،
وكل هذا العبث السياسي سيؤدي إلى وقوع االنفجار الكبير.
يأتي ذلك على وقع األزمة الدبلوماسية المستمرة مع دول
الخليج ،في وقت تشير بعض المعلومات إلى اتخاذ المزيد
من اإلجراء ات التصعيدية الخليجية.
وهذه األزمــة المتفاقمة ستقود لبنان ،الذي لم ينجح في
إيجاد السبل الجدية للمعالجة ،إ لــى المزيد من العزلة عن
العرب ،في حين يستمر بحث الدولة اللبنانية عن متنفس
مع اإلدارة األميركية من بوابة ملف ترسيم الحدود.
وتـكـشــف م ـصــادر رسـمـيــة أن لـبـنــان يـبــدي كــل االسـتـعــداد
ً
للتساهل في موضوع الترسيم ،و صــوال إ لــى تقديم اقتراح
جديد ينطلق بالتفاوض من مساحة  860كلم مربع ،وطرح
نظرية جديدة هي نظرية "الخط المتعرج" ،الذي يمنح لبنان
مساحة أو ســع بقليل من  860كلم للحفاظ على مــاء الوجه.
ً
وإذا نجح لبنان في توقيع االتفاق فسيكون ذلك بابا لتخفيف
ا لـتــو تــر وا لـتـشـنــج ،لكن ا لـمـصــادر الرسمية تـقــول إن الكلمة
النهائية في هذا األمر هي لـ "حزب الله".
فــي األث ـن ــاء ،يـبـحــث رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون عن
متنفس آخــر فــي السنة األخـيــرة مــن عـهــده ،مــن خــال إجــراء
زي ــارات خــارجـيــة إلــى عــدد مــن ال ــدول ،وهــو يتحضر لــزيــارة
دولة قطر في التاسع والعشرين من الشهر الجاري ،للمشاركة
فــي اف ـت ـتــاح ك ــأس ال ـع ــرب ،كـمــا يـسـعــى إل ــى عـقــد ل ـق ــاء ات مع
المسؤولين ،وكذلك كان عون يبحث في إمكانية السفر إلى
دولة اإلمارات للمشاركة في مناسبة عيد االستقالل اللبناني
فــي مـعــرض إكسبو دب ــي ،فــي الـثــانــي والـعـشــريــن مــن الشهر
الجاري.
تتخطى األز مــة اللبنانية كل هذه التفاصيل ،وال مساعي
دولـيــة تـبــدو ق ــادرة على لجم مـســار االنـهـيــار ،مما سيجعل
البلد على حافة صراع كبير حول طبيعة الدستور والنظام،
ً
سيكون مطروحا في األشهر المقبلة ،سواء أجريت
وهو ما
ُ
االنتخابات أو أجلت.
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الـ ـعـ ـلـ ـم ــي واالبـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار ،ويـ ـع ــد
إنشاء جامعة التقنية والعلوم
الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـقـ ـي ــة فـ ـ ُـ ــي أغـ ـسـ ـط ــس
ال ـمــاضــي ال ـتــي ض ـمــت ل ـهــا كل
مــن كلية التربية فــي الرستاق
وكـ ـلـ ـي ــات الـ ـعـ ـل ــوم الـتـطـبـيـقـيــة
وكلية التقنية العليا والكليات
ال ـت ـق ـن ـيــة دل ـي ــا ي ــؤك ــد مــواك ـبــة
ا لـتــو جــه نـحــو تشجيع البحث
العلمي واالب ـت ـكــارات فــي إطــار
ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي وال ـث ــورة
الصناعية ا لــرا بـعــة والتقنيات
المصاحبة لها.
و عـمـلــت سلطنة ُع ـمــان منذ
بواكير نهضتها على تطبيق
سـيــاســة تــأمـيــن ســامــة البيئة
ومكافحة ا لـتـلــوث والمحافظة
على النظم البيئية المخـتلفة،
وتـ ـح ــرص ه ـي ـئــة ال ـب ـي ـئ ــة عـلــى
إبراز البعد البيئي في منظومة
العمل التنموي على المستويات
المحلية واإلقليمية والدولية،
وت ــأكـ ـي ــد م ـ ـبـ ــدأ ال ـ ـ ـتـ ـ ــوازن بـيــن
متطلبات التنمية والمحافظة
ع ـل ــى س ــام ــة ال ـب ـي ـئــة م ــن أج ــل
ت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة
الـمـسـتــدامــة ع ــن طــريــق إدخ ــال
مـبــدأ اإلدارة البيئية السليمة
كوسيلة لرفع كفاء ة المشاريع
التنموية في المجاالت كافة.

سلة أخبار
رفع أولوية التخصيص على
«جنوب سعد العبدالله»
أعلنت املؤسسة العامة
للرعاية السكنية ،رفع
األولوية التاريخية
للتخصيص على قسائم
مشروع جنوب سعد
العبدالله إلى  30يونيو
.2001
ودعت املؤسسة ،في بيان
أمس ،املواطنني أصحاب
الطلبات اإلسكانية حتى
 30يونيو  2001وما قبل
والراغبني في التخصيص
على املشروع إلى التقديم
عبر منصة املؤسسة
اإللكترونية ابتداء من
اليوم.
وأوضحت أنه سيتم
استقبال املواطنني ابتداء
من األحد املقبل في مبنى
املؤسسة الرئيسي بجنوب
السرة ،خالل الفترة
املسائية ،مع ضرورة إبراز
"الباركود" عند الدخول.

«التطبيقي» َّكرمت المشاركين
في اليوم العالمي للسكري
َّ
كرمعميد شؤون الطلبة
في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب
د .عبدالكريم العريعر
ومساعد العميد لشؤون
األنشطة الطالبية د.
بدر العتيبي ،مجموعة
من طالب وطالبات
"التطبيقي" ،ملشاركتهم
الفعالة في فعاليات
اليوم العاملي للسكر الذي
أقيم أخيرا في كليات
ومعاهد الهيئة .وأثنى
العريعر على دور مكاتب
شؤون الطلبة في الكليات
واملعاهد على املشاركة
الفعالة ،وحثهم على
املشاركة باستمرار لرفع
شأن "التطبيقي".

المركز الطبي بالشعيبة
يحتفل بيوم السكر
أكدت رئيسة املركز الطبي
الصناعي في منطقة
الشعيبة الصناعية د.
العنود العتيق أن يوم السكر
العاملي مناسبة إلجراء
قياسات عشوائية للسكر
بني العمال ،إضافة إلى عمل
تقصي للمرضى ملعرفة مدى
انتشار املرض بني العمال،
وتقديم النصيحة الطبية
املناسبة ملنع أي مضاعفات
مستقبلية بينهم ،إلى جانب
كيفية العالج.
ودعت العتيق ،في كلمة
لها صباح أمس ،على
هامش احتفال املركز
الطبي الصناعي في منطقة
الشعيبة الصناعية بيوم
السكر العاملي ،العمال إلى
ضرورة ممارسة النشاط
البدني وتناول نظام صحي
غذائي ،موضحة أن يوم
السكر العاملي يهدف إلى
زيادة الوعي والتثقيف
الصحي ملرضى السكري،
وتأثيره على الفرد نفسه
واملجتمع واألداء الوظيفي
للعامل.

واشنطن تتجه إلى مقاطعة...
بــايــدن ،نهاية نوفمبر الـجــاري ،على هــذا الخيار الــذي أوصــى به
ً
مستشاروه رسميا.
ً
وردا على ســؤال عن احتمال مقاطعة واشنطن لهذه األلعاب،
اكتفى متحدث بــاســم البيت األبـيــض بــالـقــول إن هــذا الموضوع
لــم يـثــره بــايــدن مــع نظيره الصيني شــي جينبينغ ،خــال ّ
القمة
االفتراضية التي جمعت بينهما مساء أمس األول.
ً
لكن عددا من أعضاء الكونغرس سارعوا إلى الترحيب بهذا القرار
ً
المحتمل ،حتى قبل صدوره رسميا.
وكانت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية ،نانسي بيلوسي،
دعت في مايو إلى «مقاطعة دبلوماسية» لأللعاب األولمبية ،التي
ً
تستضيفها الصين ،فــي مــوقــف أث ــار يومها رد فعل غاضبا من
السلطات الصينية.
ً
لكن عددا من صقور الحزب الجمهوري يطالبون بايدن بالذهاب
إلى أبعد من ذلك ،إذ يحضونه على مقاطعة األولمبياد بالكامل،
سواء على المستوى الدبلوماسي أو على المستوى الرياضي.
(واشنطن  -أ ف ب)

ةديرجلا

•
العدد  / 4888الخميس  18نوفمبر 2021م  13 /ربيع اآلخر 1443هـ

local@aljarida●com

محليات
ولي العهد :صباح األحمد بصمة كويتية وعالمية راسخة
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ألقى كلمة في افتتاح مؤتمر «من الكويت نبدأ» وأكد أن البالد ستظل تنعم بما تركه األمير الراحل من إرث دبلوماسي
• صباح الناصر :أهمية الوحدة الوطنية وتعزيز روح الوالء واالنتماء للكويت

الشيخ صباح ناصر الصباح يلقي كلمته في المؤتمر

سمو ولي العهد خالل إلقاء كلمته

محمد راشد

الوقوف
على المآثر
مستحق
تجاه من
أعطى خير
العطاء وأوفى
ً
فكان رمزا
للوفاء

ولي العهد

قيادة صاحب
السمو الشيخ
نواف امتداد
لصباح
وجابر
األحمد فما
تركاه من آثار
لن يزول ما
بقيت الكويت

ولي العهد

المؤتمر
سعى منذ
اللحظة
األولى لنشر
وتأصيل
قيمنا
الوطنية
الراسخة

الياسين

أك ــد سـمــو ول ــي الـعـهــد ،الشيخ
مشعل األح ـم ــد ،أن "ال ـكــويــت بما
تركه سمو األمـيــر الــراحــل الشيخ
صباح األحمد من إرث دبلوماسي،
وح ـســن سمعة دول ـي ــة ،وعــاقــات
صداقة ،وشراكات وتحالفات دولية
وإقـلـيـمـيــة ،ستظل تنعم بمكانة
محطها التقدير واالحترام".
جاء ذلك في كلمة لسموه خالل
افتتاح المؤتمر الوطني الثامن
عـشــر تـحــت ع ـن ــوان "م ــن الـكــويــت
ن ـ ـبـ ــدأ ...وإلـ ـ ــى ال ـك ــوي ــت نـنـتـهــي"،
مـ ـس ــاء أم ـ ــس األول ،ل ـت ـكــريــم 20
شخصية قدمت الكثير من العطاء
والتضحية في مجاالت عــدة ،في
مـقــدمـتـهــا األم ـي ــر ال ــراح ــل الشيخ
صباح األحمد ،طيب الله ثراه (قائد
اإلنسانية) والشيخ ناصر صباح
األحمد ،رحمه الله.
وأكــد سموه" ،سنظل نحن في
ظ ــل ق ـي ــادة صــاحــب الـسـمــو أمير
البالد المفدى الشيخ نواف األحمد
ً
امتدادا لهما ،فما تركاه من آثار لن
يزول ما بقيت الكويت" ،مستذكرا
"م ـن ــاق ــب ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر األح ـم ــد،
والشيخ صباح األحمد رحمهما
الله".
وف ـي ـمــا ي ـلــي ن ــص كـلـمــة سمو
ولي العهد:
"ب ـس ــم ال ـل ــه ال ــرح ـم ــن الــرح ـيــم،
ال ـح ـم ــد ل ـل ــه وال ـ ـصـ ــاة والـ ـس ــام
على رس ــول الـلــه المبعوث رحمة
ل ـل ـعــال ـم ـيــن م ـح ـم ــد بـ ــن ع ـبــدال ـلــه
وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم
تسليما كثيرا .يقول الحق سبحانه
ّ
وتعالى( :وأن ليس لإلنسان إل ما
سـعــى) ،وإذ نكرم الـيــوم المغفور
لــه األم ـيــر ال ــراح ــل الـشـيــخ صباح
األح ـمــد الـجــابــر الـصـبــاح (رحـمــه
ال ـل ــه وط ـي ــب ث ـ ــراه وج ـع ــل الـجـنــة
دار الخلد مـثــواه) وكــل مــن سعى
ل ـخــدمــة وط ـن ـنــا ال ـع ــزي ــز الـكــويــت
فإننا نؤكد أن الوقوف على األثر
والمآثر والمناقب مستحق تجاه
من أعطى خير العطاء وأوفى فكان
ً
رمزا للوفاء.
ك ـ ــان ال ـم ـغ ـف ــور ل ـ ــه ،بـ ـ ــإذن ال ـلــه
ت ـعــالــى ،ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـم ــد،
بـ ـصـ ـم ــة راس ـ ـ ـخـ ـ ــة فـ ـ ــي ت ــاريـ ـخ ــي
ال ـش ـخ ـصــي ،وب ـص ـمــة ف ــي تــاريــخ
الكويت الحديث ،وبصمة في تاريخ
ً
ً
الخليج والعالم عربيا وإسالميا
ً
ودول ـ ـ ـيـ ـ ــا ،وكـ ـي ــف ال؟ وق ـ ــد ع ــرف
عـنــه حكمته ف ـكــان حـكـيــم الـعــرب
ً
ودبلوماسيته ،فكان شيخا لها،
ً
وإنسانيته فلقب وكرم قائدا للعمل
اإلنساني.
الـمـغـفــور ل ــه بـ ــإذن ال ـلــه تعالى
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األحـ ـم ــد كـ ــان لي
ً
ً
ً
ومربيا ُ
ومعلما ،فقد تربيت
أخــا
على أيدي أخوين أميرين كريمين
ال ـش ـيــخ ج ــاب ــر األحـ ـم ــد ،والـشـيــخ
ص ـبــاح األح ـم ــد (رح ـم ـه ـمــا ال ـلــه)،
ك ــان لـهـمــا ال ـف ـضــل الـعـظـيــم عـلـ ّـي
فــي غــرس مــا جبلت عليه األســرة
الكويتية األصيلة وبيت الحكم من
قيم وأخالقيات وخصال حميدة،
ً
فكانا (رحمهما الله) مثاال يحتذى

صباح الناصر يتوسط المكرمين
في اإلنسانية والرحمة والتواضع
والتسامح واالعتدال والوسطية،
وف ــي تـقــديــر مـكــانــة ال ـم ــرأة (أخــت
ال ــرج ــال) ف ــي المجتمع الكويتي
وم ـن ـح ـهــا ح ـقــوق ـهــا الــدس ـتــوريــة
ومشاركتها الوزارية.
وس ـن ـظــل ن ـحــن ف ــي ظ ــل ق ـيــادة
حضرة صاحب السمو أمير البالد
الـ ـمـ ـف ــدى ال ـش ـي ــخ ن ـ ــواف األح ـم ــد
ً
امتدادا لهما ،فما تركاه من آثار لن
تزول ما بقيت الكويت ،لن تنسى
ال ـب ـشــريــة الس ـي ـمــا ال ـك ــوي ــت آث ــار
أخي المغفور له ،بإذن الله تعالى،
الشيخ صباح األحـمــد ،فقد جعل
من الكويت هذه الدولة الصغيرة
المساحة ،الكبيرة بقامات وهامات
ً
وسواعد أبنائها مركزا لإلنسانية،
ً
ومحطا للدبلوماسية ،ووسطية
للخير ورائدة للتنمية.
لقد وضع -رحمه الله -الكويت
على خريطة طــريــق نحو "كويت
جديدة" حتى عــام  ،2035وبرؤية
ثاقبة رس ــم لها عـنــوانــا "الكويت
م ــرك ــز م ــال ــي وتـ ـ ـج ـ ــاري إقـلـيـمــي
وعالمي جــاذب لالستثمار" ،كما
حافظ على أسس ديموقراطيتها،
وأرسـ ـ ـ ــى ال ـع ـف ــو وال ـت ـس ــام ــح فــي
ظــل دول ــة الـقــانــون ورس ــخ مفهوم
"الكويت للجميع".
ً
ً
ك ــان -رح ـم ــه ال ـل ــه -أخ ـ ــا كـبـيــرا
ً ً
ومــاذا آمنا في األحــداث العصية
بين اإلخــوة واألشقاء في مجلس
وجهات
التعاون الخليجي ،قـ ّـرب
ّ
النظر ،وتحمل عناء السعي ،وسخر
إمـكــانــات الكويت لتحقيق لحمة
البيت الخليجي ،ستظل الكويت
بـمــا تــركــه الـمـغـفــور لــه ب ــإذن الله
تعالى الشيخ صباح األحمد من
إرث دب ـلــومــاســي وح ـســن سمعة
دولية وعالقات صداقة ،وشراكات
وتحالفات دولية وإقليمية ،ستظل
تـنـعــم بـم ـكــانــة مـحـطـهــا الـتـقــديــر
واالحترام ،بسعي قائد نذر نفسه
ً
للدبلوماسية متحمال همومها
وقضاياها ،فما تركه من آثار في
ـاق ما
عالم السياسة الخارجية بـ ٍ
بقيت الكويت ،رحمه الله.
رح ــم ال ـلــه ك ــل م ــن سـعــى ألجــل
ً
الـكــويــت وت ــرك بالخير أث ــرا فيها
ولها ،ورحم الله أخي الشيخ صباح
األحمد قائد اإلنسانيةّ ،
وتقبل ما
قدمه للكويت وأهلها ،ومــا ّ
قدمه

الشخصيات ّ
المكرمة في المؤتمر
تم خالل المؤتمر تكريم  20شخصية قدمت الكثير من
العطاء والتضحية في مجاالت عدة ،وهم:
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد ،طيب الله ثراه (قائد
اإلنسانية).
الشيخ ناصر صباح األحمد ،رحمه الله (القوي األمين).
الشيخ عوض فالح المسيلم ،رحمه الله (أمير شمل قبيلة
الرشايدة).
سيد حميد بهبهاني ،رحمه الله (المطور العمراني).
عبدالباقي عبدالله النوري ،رحمه الله (المبدع في مجال
التربية والصناعة).
حبيب جوهر حيات ،رحمه الله (السياسي المحنك).
عبداللطيف فيصل الثويني ،رحمه الله (للواجب العسكري
وسام).
يعقوب يوسف بهبهاني ،رحمه الله (اقتصادي بارز).

ً
درعا تذكارية باسم والده ...من الياسين
صباح الناصر يتسلم
للعالم من دولة ومؤسسات وأفراد
ً
ً
قبوال حسنا ،وجــزاه الله به خير
الجزاء ،فما تركه األمير الراحل من
مآثر باق ما بقيت الكويت ،ونحن
على آثارهم سائرون بتوفيق من
ً
الله أوال وبــإصــرار ودعــم من لدن
قائد مسيرتنا أخي حضرة صاحب
السمو أمير الـبــاد ،أطــال الله في
ع ـمــره ،وس ـ ّـدد عـلــى دروب الخير
خطاه ،والسالم عليكم ورحمة الله
وبركاته".

تعزيز قيم
الوالء للوطن
والمحافظة
على تجربتنا
الديموقراطية

الجوعان

فعاليات المؤتمر
وكـ ـ ـ ــان م ــؤتـ ـم ــر "م ـ ــن ال ـك ــوي ــت
نـبــدأ وإل ــى الـكــويــت نـنـتـهــي" ،بــدأ
فـعــا لـيــا تــه بكلمة للشيخ صباح
الناصر الصباح ،شدد فيها على
"أهمية الــوحــدة الوطنية وتعزيز
روح ال ـ ــوالء واالنـ ـتـ ـم ــاء لـلـكــويــت
وتـقــديــم ال ـبــذل والـعـطــاء مــن أجــل
هذه األرض وهــذا الوطن" ،مثمنا
جهود القائمين على هذا المؤتمر
واستمرارهم بهذا النهج الوطني
على مدى سنوات".
وأضـ ــاف "م ــن دواعـ ــي ال ـســرور
أن أت ـش ــرف ال ـي ــوم أن ي ـك ــون هــذا
المؤتمر تحت رعايتنا وحضورنا،
وأعتبر هــذه الرعاية تكليفا قبل
أن ت ـكــون تـشــريـفــا ،وم ــن واجـبـنــا
الوطني القبول في ذلــك ،ألن مثل
هذه المؤتمرات تبين دور رجاالت
الكويت الذين ساهموا في بنائها،
وح ــاف ـظ ــوا ع ـلــى أم ـن ـهــا ،وعـمـلــوا

ناصر محمد ناصر الساير ،رحمه الله (التاجر الفذ)
سعد محمد المنيفي ،رحمه الله (التاجر العصامي)
أحمد راشد الهارون ،رحمه الله (وزير شامل).
محمود يوسف الفليج ،رحمه الله (ملبي نداء الوطن).
فيصل مبارك القناعي ،رحمه الله (إعالمي متميز).
يوسف جاسم الحجي ،رحمه الله (صاحب مراتب عالية).
عبدالله زكريا األنصاري ،رحمه الله (للتوجيه واإلرشاد
جامع).
جاسر خالد الجاسر ،رحمه الله (نائب دؤوب).
خالــد محمـد الياسين ،رحمه الله (جامع األوسمة).
عبدالمحسن أحمد الفارس ،رحمه الله (مدرسة إدارية).
حمد محمد المرعي ،رحمه الله (للسالمة الصناعية مؤلف).
النوخذة عيسى يعقوب بشارة ،رحمه الله (قائد من بيت
النواخذة).

جانب من الحضور

الكويت عرفت
بإنسانيتها
قبل اكتشاف
النفط
وصياغة
الدستور

الشريكة

عـلــى اس ـت ـقــرارهــا ون ـمــوهــا ،ولما
لهذا المؤتمر من دور كبير للجيل
ال ـح ــال ــي وال ـ ـقـ ــادم ل ــاقـ ـت ــداء بهم
(فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن
التشبه بالكرام فالح)".
وت ــاب ــع "لـ ــم ي ـكــن ال ـمــؤت ـمــر من
الكويت نبدأ وإلى الكويت ننتهي
إال النجاح ،وأكبر دليل على ذلك
أن ـن ــا الـ ـي ــوم ن ــرع ــى ال ـمــؤت ـمــر في
نسخته الثامنة عشرة ،فهو بحق
مؤتمر لتقديم الوفاء لهؤالء الرجال
الذين بذلوا الغالي والنفيس لكي
تكون الكويت بلد األمن واألمــان"،
مــؤكــدا انـنــا "ال نملك الـيــوم إال أن
نـتــذكــر ونـسـتــذكــر مــواقـفـهــم فقد
رحـ ـل ــوا ع ـنــا وب ـق ـيــت إن ـجــازات ـهــم
وأعمالهم معنا اليوم".
وقــال "اليوم وفي هذا المؤتمر
ي ـش ــرف ـن ــا ويـ ـثـ ـل ــج صـ ـ ــدورنـ ـ ــا أن
نستذكر وال ــدن ــا الـغــالــي صاحب
السمو أمير البالد الراحل الشيخ
صـبــاح األح ـمــد رحـمــه ال ـلــه ،قائد
اإلنـســانـيــة وال ـتــواضــع والمحبة
وال ـســام ،فقد حــزن العالم أجمع
ع ـلــى رح ـي ـلــه وفـ ـق ــده ،ن ـس ــأل الـلــه
تعالى له المغفرة والرحمة ،وكذلك
يأتي تكريم والــدي الشيخ ناصر
صباح األحمد -رحمه الله -الذي
لم تغب عنه يوما الكويت وأهلها،
والـ ــذي ك ــان هــدفــه األول محاربة
الفساد ،ونمو الدولة ،ووضع رؤية
الكويت  ،2035لتكون الكويت كما
كانت درة وعروس الخليج ،وكذلك
تكريم رج ــاالت الـكــويــت األوف ـيــاء

ال ــذي ــن ب ــذل ــوا ال ـغ ــال ــي والـنـفـيــس
لمواقفهم الوطنية الصادقة".
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال رئ ـي ــس لجنة
اإلشراف العليا للمؤتمر ،المحامي
يــوســف الـيــاسـيــن ،إن "مــؤتـمــركــم
الوطني في نسخته الثامنة عشرة
يـعـلــي م ــن ق ــدر أه ــداف ــه الــوطـنـيــة
والـقـيـمـيــة ال ـتــي ت ـن ــادى بـهــا منذ
انـطــاقـتــه ،عندما أعـلــن انــه يعزز
قيم الوالء والوفاء للكويت ،وينشر
م ـع ــان ــي ال ــوس ـط ـي ــة وال ــوط ـن ـي ــة،
ويحيي سير وقدوات لشخصيات
ً
كويتية خالدة ومعرفا بمناقبهم
ومآثرهم".
وأك ــد أن "الـمــؤتـمــر سـعــى منذ
الـلـحـظــة األول ـ ــى لـنـشــر وتــأصـيــل
قيمنا الوطنية الراسخة ،باإلضافة
الـ ـ ــى دعـ ـم ــه لـ ـمـ ـش ــاري ــع ش ـبــاب ـيــة
وتـشـجـيـعـهــا ،وب ـم ــرور الـسـنــوات
والـمــؤتـمــرات ســاهــم المؤتمر في
تحقيق رؤيــة وأه ــداف الــدولــة في
تعزيز الــوطـنـيــة ،وتـبـيــان مفهوم
وس ـط ـيــة ال ـف ـكــر وال ـ ـ ـ ــرأي" ،مشيرا
إلى أننا "نتطلع آلمال وطموحات
وطنية من مقولة سمو ولي العهد
الشيخ مشعل األحمد ،عندما قال
ً
راف ـعــا شـعــار المشاركة الشعبية
ً
عــامــا عـلــى إشــاعــة روح المحبة
ً
والـتـســامــح ،ونـبــذ الـفــرقــة ساعيا
معكم وبكم إلى رسم صورة مشرقة
لمستقبلنا تحمل ديموقراطية
االسـ ـتـ ـق ــرار ،وتـغـلـيــب المصلحة
الوطنية العليا في إطار الدستور،
منهجها العدالة ،ورائدها العيش
الكريم".

ديموقراطية رائدة
مــن جهتها ،ألقت عضو لجنة
اإلشراف العليا للمؤتمر ،المحامية
ك ــوث ــر الـ ـج ــوع ــان ،ك ـل ـمــة ب ـع ـنــوان
"كويت الدستور" ،أكدت خاللها ،ان
"الكويتيين مدعوون إلى التمسك
بأصالتنا دون أي تفرقة ،لتعزيز
وجهتنا الوطنية ،أســوة واقتداء
بنبينا الكريم سيدنا محمد صلى
الله عليه وسلم ،ألننا جميعا نمثل
ه ــذا ال ــوط ــن" ،داع ـيــة إل ــى "تـعــزيــز
قيم الوفاء والــوالء للوطن ،ونشر
معالم الوسطية والوطنية ،ونعمل
للحفاظ على مكتسباتنا وتجاربنا
الديموقراطية وصيانة دستورنا،

السيما أن الكويت تتمتع بتجربة
ديموقراطية رائدة تميزت بها عن
سائر دول المنطقة".

عالقة الحاكم والمحكوم
ب ــدوره ،قــال مدير مركز تعزيز
ال ــوس ـط ـي ــة فـ ــي وزارة األوقـ ـ ــاف
وال ـشــؤون االســامـيــة ،د .عبدالله
الشريكة" ،كلنا نحزن على سمو
األم ـ ـيـ ــر ال ـ ــراح ـ ــل ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
األحمد ،وفي الوقت نفسه نفتخر
بـ ــه ل ـم ــا ق ــدم ــه وق ــدمـ ـت ــه األسـ ـ ــرة
الحاكمة للبالد واإلنسانية حتى
ت ــوج ــت ال ـك ــوي ــت ب ـكــون ـهــا مــركــزا
إنسانيا مــن قبل األم ــم المتحدة،
ثـ ــم ت ـ ــوج سـ ـم ــو االم ـ ـيـ ــر الـ ــراحـ ــل
بلقب مستحق ب ــأن ي ـكــون قــائــدا
لإلنسانية".
وأضـ ـ ــاف "أمـ ـ ــا ال ـش ـي ــخ نــاصــر
ص ـبــاح األح ـم ــد ،رح ـمــه ال ـلــه ،فقد
دخل المجال السياسي في سنوات
يسيرة ،لكنه تصدى للفساد ،وسدد
ض ــرب ــة م ــوج ـع ــة م ــؤل ـم ــة لـجـبــال
الفساد ،حتى أصبحنا خالل هذه
اللحظات نعيش آثــار ودمــار هذه
الضربة ،فتساقطت هــذه الجبال،
ألن ـهــا بـنـيــت عـلــى ب ــاط ــل" ،مــؤكــدا
أن "ال ـكــويــت مـنــذ نـشــأتـهــا عرفت
بــالـعــاقــة الـحـمـيـمــة بـيــن الـحــاكــم
وال ـم ـح ـكــوم ،ول ـه ــذا نـجــد الـنـظــام
الغاشم حينما غزا البالد لم يجد
من يقف معه من الكويتيين حتى
ال ــذي ــن ك ــان ــت لــدي ـهــم م ـشــاكــل أو
اختالفات مع الحكومة آنذاك".
وأردف "ا لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــو ي ـ ـ ــت عـ ــر فـ ــت
بإنسانيتها قبل اكتشاف النفط
وصياغة الدستور ،وقبل ان تصبح
قبلة لكل مــن أراد الـ ــرزق ،بعد أن
كان آباؤنا وأجدادنا يرحلون الى
أقاصي البالد طلبا لـلــرزق ،حتى
أصبحت اليوم أمنية أكبر سكان
الكرة األرضية في أن يجدوا عمال
فيها" ،داعيا "الله تعالى أن يحفظ
الكويت حكومة وشعبا ،وأن يمن
على القيادة الحكيمة سمو األمير،
حفظه الـلــه وع ــاف ــاه ،وسـمــو ولــي
عـهــده ،وعـلــى أس ــرة الحكم وعلى
الشعب الكويتي بدوام نعمة كويت
اإلنسانية".
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لجنة لتطوير مباني «التعاونيات» لجذب المستثمرين
الكويت تترأس الدورة الـ  10للجنة المرأة في «اإلسكوا»
عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» ،م ــن م ـص ــادره ــا ،أن
ً
االجتماع الــذي عقد أخـيــرا بين مسؤولي
وزارة الشؤون االجتماعية وجهاز متابعة
األداء الـحـكــومــي أس ـفــر عــن االت ـف ــاق على
تشكيل لجنة بــرئــاســة المؤسسة العامة
ل ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة وعـ ـض ــوي ــة مـمـثـلـيــن
عــن وزارات ال ـشــؤون واألش ـغــال والمالية
والـ ـتـ ـج ــارة؛ لـلـعـمــل ع ـلــى ت ـطــويــر مـبــانــي
الجمعيات التعاونية لمواكبة التطورات
العصرية للمباني للحديثة بما يستقطب
المستثمرين.
ً
َ
قطاعي
ووفقا للمصادر ،فإن ممثلين عن
التخطيط والتطوير اإلداري والتعاون في
ً
«الـشــؤون» قاموا أخيرا بزيارة «السكنية»
للتباحث حــول العديد من الموضوعات،
وم ـن ـهــا تـغـيـيــر ن ـمــط وت ـحــديــث تصاميم
وشكل األسواق المركزية واألفرع التعاونية
والمحال التجارية المستثمرة التي ستقوم
المؤسسة بإنشائها ،على أن تكون وفق
أحدث طراز لضمان تقديم أفضل الخدمات
لسكان مناطق عملها.
وأض ــاف ــت أن «ال ـ ـ ــوزارة تـسـعــى لتغيير

جورج عاطف

هناء الهاجري

نمط المباني مــن حيث الشكل الخارجي
والمساحات والتوزيعة الداخلية ،بما يحقق
اسـتـفــادة قـصــوى مــن مـســاحــات األراض ــي
المراد إنشاؤها».
ف ـ ــي م ـ ــوض ـ ــوع آخ ـ ـ ـ ــر ،ع ـ ـقـ ــدت األمـ ــانـ ــة
التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـغ ــرب ــي آس ـي ــا (االس ـ ـكـ ــوا)

اجتماعات الــدورة العاشرة للجنة المرأة،
إذ اتـفـقــت الـ ــدول الـمـشــاركــة عـلــى اخـتـيــار
الكويت لرئاسة الدورة الحالية مدة عامين
وتمثلها الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع
التنمية االجتماعية في «الشؤون» ،األمينة
الـعــامــة للمجلس األع ـلــى ل ـشــؤون األس ــرة
هناء الهاجري.
وخ ــال االج ـت ـمــاع األول ل ـل ــدورة ،التي
ع ـقــدت أمـ ــس ،بـحــث الـمـجـتـمـعــون الـتـقــدم
المحرز في قضايا المرأة من جانب األمانة
التنفيذية «لإلسكوا» والدول األعضاء ،إلى
جــانــب خـطــط الـتـعــافــي للبناء عـلــى نحو
أفضل بعد جائحة «كوفيد.»19 -
وعـقــد كــذلــك ورش ــة عـمــل قــدمــت فيها
«اإلسـ ـك ــوا» حــزمــة مــن األدوات طــورتـهــا
لدعم جهود تحليل وتصميم السياسات
ال ـتــي تـســاهــم فــي تحسين واق ــع ال ـمــرأة
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي وت ـن ـف ـيــذ
االلتزامات الدولية بموجب اتفاقية إلغاء
أشكال التمييز كافة ضد المرأة ،و«إعالن
م ـن ـهــج ع ـمــل ب ـي ـج ـيــن» وخ ـط ــة الـتـنـمـيــة
المستدامة لعام .2030
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«األشغال» تمدد  10أيام للجنة
التحقيق في «غطاء المنهول الطائر»
●

سيد القصاص

كشفت مصادر وزارة األشغال
العامة عن تمديد التحقيق في
حــادث «غطاء المنهول الطائر»
ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـسـ ـب ــب فـ ـ ــي وف ـ ـ ـ ــاة أحـ ــد
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ع ـل ــى أح ـ ــد ال ـط ــرق
ال ـس ــري ـع ــة  10أيـ ـ ــام الس ـت ـك ـمــال
التحقيقات التي تجريها الوزارة
حول األسباب التي أدت لوقوع
ال ـ ـ ـحـ ـ ــادث وت ـس ـب ـب ــت ف ـ ــي وف ـ ــاة
المواطن ،وتحديد المسؤول عنه.
وأشارت المصادر لـ «الجريدة»
إل ــى أن وزارة األش ـغ ــال الـعــامــة
كانت اعتمدت فكرة ربط أغطية
ال ـم ـن ــاه ـي ــل «ال ـ ـصـ ــرف ال ـص ـحــي
وت ـص ــري ــف األم ـ ـطـ ــار» بـســاســل
ح ــدي ــدي ــة مـ ــع إط ـ ـ ــار ال ـم ـن ـه ــول،
ب ـح ـيــث ال ي ـت ـح ــرك ال ـغ ـط ــاء مــن
م ـك ــان ــه فـ ــي م ـخ ـت ـلــف الـ ـظ ــروف
إال مــن خ ــال عــامــل متخصص

يقوم بفتحه عند الحاجة لذلك،
ح ــرص ــا م ـن ـه ــا عـ ـل ــى الـ ـح ــد مــن
س ــرق ــة األغـ ـطـ ـي ــة ،وال ـم ـحــاف ـظــة
على ســامــة وأم ــان الـمــارة على
الطرق ،والحد من ظاهرة سرقة
أغطية المناهيل مع انتشار تلك
ال ـظ ــاه ــرة ف ــي سـ ـن ــوات ســاب ـقــة،
وأدت إلــى إه ــدار ال ــوزارة مبالغ
طائلة بسبب تلك السرقات.
ولفتت إلى أنه جار التحقيق
حول ما إذا كان غطاء المنهول
ال ـ ــذي تـسـبــب ف ــي الـ ـح ــادث يقع
ضمن المشاريع التي اشترطت
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ربـ ـطـ ـه ــا م ـ ــع إطـ ــارهـ ــا
بسلسلة حــديــديــة أم ال ،إضافة
إلـ ــى وضـ ــع ت ــوص ـي ــات م ــن قـبــل
اللجنة لـعــدم ت ـكــرار وق ــوع مثل
ه ـ ــذه الـ ـ ـح ـ ــوادث ال ـم ـم ـي ـتــة عـلــى
الـ ـط ــرق ال ـس ــري ـع ــة ،ب ـعــد إدخـ ــال
ب ـعــض ح ـ ــارات األم ـ ــان إل ــى تلك
الطرق لتوسعتها.

«النقل العام» تدشن الحافالت المجانية إلى المباركية
طالل الخالد :النقل الجماعي المجاني أحد أهداف «رؤية العاصمة»
●
الخدمة
تستمر حتى
نهاية مارس
المقبل ويمكن
تمديدها في
حال اإلقبال
عليها

السعد

محمد الشرهان

دشـ ـن ــت ش ــرك ــة ال ـن ـق ــل ال ـع ــام
الـكــويـتـيــة ،صـبــاح أم ــس ،حركة
ال ـن ـقــل ال ـج ـمــاعــي ال ـم ـجــانــي من
أمام محطة النقل مقابل مجمع
الـ ــوزارات الــى ســوق المباركية،
وذلك بحضور محافظ العاصمة
الشيخ طــال الخالد ،والرئيس
التنفيذي في شركة النقل العام
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،مـ ـنـ ـص ــور ال ـس ـع ــد،
والوكيل المساعد لشؤون المرور
والعمليات ،اللواء جمال الصايغ،
ومساعد المدير الـعــام لشؤون
الـتـخـطـيــط وال ـب ـح ــوث ،الـعـمـيــد
خالد محمود ،ومساعد المدير
الـعــام لـشــؤون التعليم ،العميد

الـشـيــخ ف ــواز ال ـخــالــد ،ومـســاعــد
ال ـمــديــر ال ـع ــام ل ـل ـشــؤون الفنية
العميد محمد العدواني ،ومدير
إدارة م ــرور محافظة العاصمة
العقيد مشعل الـحـجــرف وعــدد
من مسؤولي المحافظة.
وقــال المحافظ ،على هامش
حفل التدشين ،إن اطالق مشروع
الـنـقــل الـجـمــاعــي الـمـجــانــي هو
أحد أهداف رؤية المحافظة في
ت ـعــزيــز ال ـخ ــدم ــات الـمـجـتـمـعـيــة
بالشراكة مع شركة النقل العام
الكويتية ،التي تعمل على تقديم
الخدمات المجتمعية للعائالت،
إيـ ـم ــان ــا م ـن ـهــا ب ــأه ـم ـي ــة ت ـقــديــم
التسهيالت وتخفيفا عــن زوار
سوق المباركية.

الصايغ :يخفف االزدحام المروري
قال الوكيل الصايغ إن مشروع شركة النقل
ال ـع ــام ال ـكــوي ـت ـيــة ،ال ـخ ــاص بـنـقــل ال ــرك ــاب من
أسواق المباركية وإليها ،سيساهم بشكل كبير
فــي تخفيف االزدحـ ــام ال ـمــروري فــي المنطقة
ال ـت ـج ــاري ــة بــال ـعــاص ـمــة ب ـش ـكــل عـ ــام وأس ـ ــواق
المباركية بشكل خاص.

وأضاف أن شركة النقل العام تعتبر شريكا
اس ـتــرات ـي ـج ـيــا والع ـب ــا أس ــاس ـي ــا ف ــي الـقـضـيــة
الـ ـم ــروري ــة ،ول ـه ــا إس ـه ــام ــات ك ـث ـيــرة ف ــي هــذا
الجانب ،مشيرا الى أن اإلدارة العامة للمرور
تعمل دائما على تسهيل كل األمور التي تساهم
في التخفيف من االختناقات المرورية.

جانب من افتتاح خدمة النقل المجاني إلى منطقة المباركية
وأضــاف أن المحافظة ارتأت
بــالـتـنـسـيــق م ــع ال ـشــركــة توفير
أم ــاك ــن م ـخ ـت ـل ـفــة داخـ ـ ــل مــديـنــة
الكويت لنتمكن من خدمة أكبر
شريحة من الزوار ورواد السوق،
الفتا الى أن ثمة  3مواقع مختلفة
موزعة في مدينة الكويت ،األول
أم ــام مـجـمــع ال ـ ـ ــوزارات ،وصــوال
الى موقف الحافالت شارع احمد
الـجــابــر (دروازة ال ـع ـبــدالــرزاق)،
والثاني من مواقف سوق شرق
مـ ــرورا عـلــى ب ــرج الـسـنــابــل الــى
موقف المتحف الوطني مقابل
مطعم دلــق سهيل الـجــديــد ،في

حـيــن يـقــع الـمــوقــع الـثــالــث قــرب
مواقف مسجد الميلم مقابل دوار
ال ـش ـي ــرات ــون ال ــى م ــوق ــف مطعم
َ
العقل ،ومرورا على شارع أحمد
الجابر محطة ال ــدروازة ،مشيرا
الـ ــى أن ال ــوق ــت ال ـم ـح ــدد لـسـيــر
الحافالت سيكون رحلة كل 30
دقـيـقــة ذه ــاب ــا وإي ــاب ــا ،وم ــن كل
ال ـمــواقــع الـثــاثــة وم ــن محطات
خط سير الحافالت من االنطالق
ً
الى الوصول وبالعكس أيضا.
مــن جانبه ،أعـلــن السعد بدء
ت ـق ــدي ــم الـ ـش ــرك ــة خ ــدم ــة ال ـن ـقــل
المجاني لرواد منطقة المباركية

من خالل  4محطات مختلفة في
منطقة الـعــاصـمــة ،الفـتــا الــى أن
هذه المحطات تعمل من الساعة
 10صـ ـب ــا ح ــا حـ ـت ــى  10م ـس ــاء
ب ـخــدمــة ن ـقــل دوري ـ ــة ك ــل نصف
ساعة بالمحطة.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ه ــذه
الـمـحـطــات نـقـطــة ان ـط ــاق لنقل
ال ـ ـ ــرواد ي ــأت ــي ل ـت ــواف ــر ســاحــات
واسعة وكافية لمواقف السيارات
ف ـي ـه ــا وف ـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه هــي
مواقف مجانية.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ـ ــأن هـ ـ ـ ــذه الـ ـخ ــدم ــة
ستستمر مـبــد ئـيــا حـتــى نهاية

مـ ـ ــارس م ــن الـ ـع ــام ال ـم ـق ـب ــل ،مــع
إمـ ـك ــانـ ـي ــة تـ ـم ــدي ــده ــا فـ ــي ح ــال
اإلق ـ ـبـ ــال ع ـل ـي ـهــا ،م ــوض ـح ــا أن ــه
سيتم توفير  6حافالت حاليا،
مع إمكانية رفع العدد في حال
استمرار اإلقبال عليها.
وبـيــن أن الـحــافــات الخاصة
بـتـقــديــم ه ــذه الـخــدمــة تطرحها
الـشــركــة بـهــويــة وأل ـ ــوان خاصة
لتمييزها عــن بقية ا لـحــا فــات،
مـ ــع ت ــوف ـي ــر مـ ـس ــاح ــات واس ـع ــة
فيها لوضع مستلزمات الشراء
من السوق.

«مبارك الكبير» :وضع حواجز صخرية الكويت توقع مذكرة تعاون بيئي مع اإلمارات

وأسمنتية لحماية شاطئ المسيلة
●

محمد جاسم

وافـ ـ ـق ـ ــت لـ ـجـ ـن ــة م ـحــاف ـظــة
م ـبــارك الكبير فــي المجلس
ال ـب ـل ــدي ،ع ـلــى ط ـلــب الـهـيـئــة
العامة للبيئة إنشاء حواجز
صخرية وأسمنتية لحماية
الـ ـمـ ـنـ ـش ــآت الـ ـس ــاحـ ـلـ ـي ــة مــن
ش ــاط ــئ ق ــري ــة الـمـسـيـلــة إلــى
شاطئ جسر صباح السالم

– منطقة المسيلة بالقطعتين
 6و.7
كما وافقت اللجنة برئاسة
ع ـبــدالــوهــاب بــورس ـلــي على
اق ـ ـتـ ــراح ال ـع ـض ــو د.عـ ـل ــي بــن
س ـ ـ ــاي ـ ـ ــر ،عـ ـ ـل ـ ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــداث
مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوص ـ ــف فـ ـ ـ ــي م ـن ـط ـق ــة
الـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــور ل ـ ـخـ ــدمـ ــة أهـ ــالـ ــي
المنطقة ،وعلى طلب وزارة
األوقاف والشؤون االسالمية

تخصيص موقع مسجد في
منطقة مـبــارك الكبير قطعة
رقـ ــم  ،2وك ــذل ــك ط ـلــب وزارة
الشؤون االجتماعية تحويل
مواقف السيارات السطحية
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـس ــوق ال ـم ــرك ــزي
رق ــم  1إل ــى مــواقــف س ـيــارات
مـتـعــددة األدوار فــي منطقة
صـبــاح الـســالــم قطعة رقــم 9
في محافظة مبارك الكبير.
وأحـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة إل ـ ــى
الجهاز التنفيذي طلب سكان
منطقة المسيلة قطعة رقم 6
ش  31تخصيص الشواطئ
العامة الواقعة ضمن حدود
الـقـطـعــة لـلـعــوائــل ف ـقــط ،كما
أحالت إلى الجهاز طلب أحد
ال ـمــواط ـن ـيــن ب ـش ــأن م ـب ــادرة
إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء حـ ــدي ـ ـقـ ــة ع ـ ــام ـ ــة فــي
مـنـطـقــة الـمـسـيـلــة الـسـكـنـيــة،
وأحـ ــالـ ــت أي ـض ــا ك ـت ــاب أح ــد
الـمــواطـنــات بـشــأن ترخيص
مسجد في القطعة رقم  1في
منطقة المسايل إلى الجهاز
التنفيذي.

تشمل المحافظة على التنوع البيولوجي اإلحيائي وتأهيل أشجار القرم
●

عادل سامي

و قـعــت الهيئة العامة للبيئة
وهيئة البيئة في إمارة أبوظبي،
أمس ،مذكرة تعاون بيئية تعنى
ب ــإث ــراء ال ـجــانــب االح ـيــائــي بين
الجانبين ونقل الخبرات وتبادل
المشاريع البيئية.
وق ــال رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة
ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـل ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للبيئة الشيخ عبدالله األحمد،
فــي كلمة لــه ،أمــس ،على هامش
توقيع مذكرة تفاهم ،إنه «سيكون
هناك تكامل بين الجانبين في
مشاريع كثيرة ،من بينها زراعة
نـ ـب ــات ــات ال ـ ـقـ ــرم (الـ ـمـ ـنـ ـغ ــروف)،
وكيفية التعامل مع االتفاقيات
الدولية».
وأضــاف« :نتشارك في خليج
واح ـ ــد ،وم ــن خ ــال ه ــذه البيئة
المشتركة يمكن ر صــد و قـيــاس
ك ـم ـيــات ال ـم ــد األحـ ـم ــر وك ـم ـيــات
نفوق األسماك».
وت ــاب ــع األحـ ـم ــد« :ك ـ ــان هـنــاك
تعاون مشترك سابق ،من خالل

المال تتحدث عن تجربتها
في األمن الدولي
شاركت السفيرة السابقة
لـ ــدولـ ــة الـ ـك ــوي ــت فـ ــي األمـ ــم
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة وال ـ ـم ـ ـحـ ــاضـ ــرة
ف ـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ن ـب ـي ـلــة ال ـم ــا،
بالحديث عــن تجربتها في
األمـ ـ ــن الـ ــدولـ ــي الـ ـت ــي كــانــت
فريدة من نوعها في حينه،
وال ـ ـت ـ ـقـ ــدم الـ ـح ــال ــي ب ـت ـعــدد
المشاركة النسائية في هذا
المجال.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك خ ـ ــال تـنـظـيــم
معهد األمم المتحدة لبحوث
نـ ــزع الـ ـس ــاح وه ـي ـئــة االم ــم
المتحدة للمرأة حلقة نقاشية
بـ ـعـ ـن ــوان «الـ ـنـ ـه ــوض بـ ــدور
المرأة في األمن الدولي :آراء
من الشرق األوسط» لمناقشة
التقدم في مسيرة المساواة
ب ـ ـيـ ــن الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــن فـ ـ ــي هـ ــذا
المجال في الشرق األوسط.

النباتات من أصحاب المخيمات
بالقرب من أماكنهم للمساهمة
ف ـ ــي زيـ ـ ـ ـ ــادة ال ــرقـ ـع ــة الـ ـخـ ـض ــراء
بالبالد.

مجاالت التعاون

األحمد والظاهري خالل توقيع المذكرة
اس ـت ـج ــاب ال ـك ـث ـيــر م ــن أش ـجــار
المنغروف وزراعتها في الكويت،
ً
فضال عن أنه كان هناك مشروع
كبير لوالدنا الشيخ زايد ،رحمه
الـلــه ،فــي زراع ــة أشـجــار النخيل
بالكويت وإس ـهــام اإلمـ ــارات في
إثراء محميات الكويت».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن «مـ ـ ـج ـ ــاالت
التعاون ستشمل رؤية التجربة
اإلماراتية في استعمال الطائرات

المسيرة في الزراعة ،واستخدام
المياه بشكل أفضل».
وع ـ ــن م ــوس ــم ال ـت ـخ ـي ـي ــم ،ق ــال
إن فـ ــرق ه ـي ـئــة ال ـب ـي ـئــة سـتـكــون
موجودة بمواقع التخييم ورصد
المخالفات ،آمال المحافظة على
البيئية ،وااللتزام باالشتراطات
والقوانين البيئية ،وعدم تعريض
البيئية البرية للتلوث.
وتـمـنــى أن تـتــم زراعـ ــة بعض

ب ــدوره ــا ،أك ــدت األم ـي ــن الـعــام
لهيئة أبوظبي للبيئة د .شيخة
الظاهري ،أن مجاالت التعاون بين
الجانبين ستركز على المحافظة
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــوع ال ـ ـب ـ ـيـ ــولـ ــوجـ ــي
االحيائي ،ضمنها مشاريع إعادة
وتأهيل أشجار القرم في البلدين،
وخــاصــة بــالـكــويــت ،لـمــا لـهــا من
دور م ـه ــم ف ــي ال ـم ـح ــاف ـظ ــة عـلــى
الموائل الطبيعية ،وكونها ذات
قيمة كبيرة لــأسـمــاك واألحـيــاء
البحرية.
وذك ــرت أن م ـجــاالت الـتـعــاون
ستشمل الشعاب المرجانية التي
تــواجــه تـحــديــات بـسـبــب ارت ـفــاع
درج ـ ــات ال ـ ـحـ ــرارة ف ــي ال ـخ ـل ـيــج،
مــا يــؤدي إلــى ظــاهــرة ابيضاض
المرجان.

بنك الطعام يطلق «كسوة الشتاء»

ً ً
وزع كوبونات على  523طفال يتيما لشراء المستلزمات
أ عـلــن البنك الكويتي للطعام
واإلغ ـ ـ ـ ــاث ـ ـ ـ ــة إن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازه م ـ ـشـ ــروع
«كسوة الشتاء» لألطفال األيتام
الـمـشـمــولـيــن بــرعــاي ـتــه ،والـبــالــغ
عددهم  523يتيما.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة
البنك الكويتي للطعام واإلغاثة
مشعل األن ـص ــاري إن الـمـشــروع
نجح فــي تــوزيــع كــوبــونــات على
 523يتيما يــرعــاهــم الـبـنــك منذ
عــام  2019لشراء كسوة الشتاء،
مشيرا إلى أن الكوبونات وزعت
على أولياء أمورهم.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف األن ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــاري أن
المشروع استهدف رسم البسمة
عـ ـل ــى وجـ ـ ـ ــوه األي ـ ـت ـ ــام وإدخـ ـ ـ ــال
السعادة في نفوسهم ،وتخفيف
أعباء الحياة عنهم ،ومساعدتهم
في مواجهة برد الشتاء القارس،

بنك الطعام
م ــؤك ــدا أن ال ـم ـشــروع يـعــد نــوعــا
م ــن أنـ ـ ـ ــواع ال ـت ـك ــاف ــل والـ ـت ــراح ــم
االجتماعي بين شرائح المجتمع
الكويتي.
وأف ــاد ب ــأن الـبـنــك مستمر في
تـقــديــم ال ـم ـعــونــات للمحتاجين
على أرض الـكــويــت ،إيـمــانــا منه
بـمـنــح ال ـف ــرص ــة ألب ـن ــاء الـكــويــت
لخدمة الــوطــن وممارسة العمل

الـ ـتـ ـط ــوع ــي ،م ـض ـي ـفــا أن ال ـب ـنــك
سـ ـيـ ـظ ــل داعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي ت ـخ ـف ـي ــف
المعاناة عن كل فئات المجتمع
التي تحتاج للدعم في ظل هذه
الـظــروف االستثنائية التي تمر
ب ـه ــا الـ ـك ــوي ــت والـ ـع ــال ــم أج ـم ــع،
فــأيــادي الخير الكويتية ممتدة
لـ ـك ــل مـ ـحـ ـت ــاج داخ ـ ـ ـ ــل الـ ـك ــوي ــت
وخارجها.

سلة أخبار
«اإلصالح» َّكرمت قياداتها
الدعوية والخيرية

بحضور وزير الكهرباء
والماء والطاقة المتجددة
وزير الشؤون االجتماعية
والتنمية المجتمعية
د .مشعان العتيبي،
َّ
كرمت جمعية اإلصالح
االجتماعي القيادات
التربوية والدعوية
والخيرية من جيل
التأسيس ،حيث بلغ عدد
ُ
المكرمين أكثر من 22
شخصية ،في حفل أقيم
أمس األول بمقر الجمعية
في منطقة الروضة.
وأشاد رئيس مجلس
إدارة الجمعية د .خالد
المذكور ،في كلمة له خالل
الحفل ،بجهود ُ
المكرمين
خالل فترة توليهم مواقع
اإلدارة الدعوية والتوجيه
التربوي واإليماني
ً
والخيري ،مؤكدا سعيهم
للحفاظ على الهوية
اإلسالمية للمجتمع
الكويتي المحافظ.
من جانبه ،ألقى يوسف
العتيقي كلمة نيابة عن
ُ
المكرمين ،قال فيها إن
الجمعية وضعت خدمة
الوطن والمجتمع في
أولى أولوياتها ،من خالل
ترسيخ الدعوة إلى الله
واألمر بالمعروف والنهي
عن المنكر ،متبنية منهج
الوسطية واالعتدال بما
يخدم قضايا المجتمع
المحلي واإلسالمي.

«إحياء التراث» :بدء الدورة
الخريفية في تحفيظ القرآن
أعلنت جمعية إحياء
التراث اإلسالمي بدء
فعاليات الدورة الخريفية
في تحفيظ القرآن الكريم
وإتقانه للنساء والفتيات،
والتي تنظمها اللجنة
النسائية في منطقة
العارضية من خالل مركز
الفرقان لتحفيظ القرآن في
مساجد «الصباح ،والثقفي،
والحضرمي» ،بينما
حلقات السند ستكون في
لجنة العارضية.
وقالت الجمعية ،في
بيان ،أمس ،إن المركز
ً
ينظم أيضا دورة خريفية
لحفظ القرآن في مساجد
صباح الناصر «موضي –
العواجي – المرجاح» ،أما
حلقتا الختمة والسند ففي
لجنة صباح الناصر.
وأهابت الجمعية بأولياء
األمور واألمهات تسجيل
بناتهم في مثل هذه
األنشطة ،لما لها من أهمية
في حفظ كتاب الله تعالى،
وتثقيف الطالبات بأمور
دينهن.

«األسر المتعففة» و«مطاحن»
تطلقان «نقصة طالب»

أعلنت الجمعية الكويتية
لألسر المتعففة توقيع
اتفاقية إطارية مع شركة
مطاحن الدقيق والمخابز،
إلطالق مشروع «نقصة
طالب» من خالل تقديم
وجبة برنش المطاحن،
ً
تسهيال على أولياء األمور،
ورفع هذا العبء اليومي عن
عاتقهم.
وقال رئيس مجلس إدارة
الجمعية ،بدر المبارك ،في
تصريح صحافي ،أمس،
إن «االتفاقية تهدف إلى
ً
توزيع  20.000وجبة شهريا
كمرحلة أولى لطلبة أبناء
األسر المتعففة واأليتام
المقيدين بقاعدة بيانات
الجمعية» ،مشيرا إلى أنها
تتكفل بقيمة هذا المشروع
وتغطيته من بند الصدقات
العامة ،داعيا المحسنين
والمتبرعين إلى المساهمة
في دعم مشاريع الجمعية.
من جهته ،أوضح الرئيس
التنفيذي لـ «مطاحن»،
مطلق الزايد ،أن الشركة
تواصل دورها االجتماعي
في تحقيق أقصى مراحل
الدعم ،ضمن مسؤوليتها
االجتماعية في الكويت ،كما
تؤدي مثل هذه المبادرات
والشراكات لتعزيز األمن
االجتماعي والغذائي.

ةديرجلا

•
العدد  / 4888الخميس  18نوفمبر 2021م  13 /ربيع اآلخر 1443هـ

local@aljarida●com

العبدالله »GIS« :محور أساسي في «رؤية الكويت»
خالل االحتفال باليوم العالمي ألنظمة المعلومات الجغرافية بالجامعة

تساهم
بحماية البيئة
والتنبؤ
بالكوارث
الطبيعية
من خالل
االستشعار
المبكر
العبدالله

أك ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـ ـفـ ـ ـخ ـ ــري
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــة
لمستخدمي نـظــم المعلومات
ال ـ ـج ـ ـغـ ــراف ـ ـيـ ــة ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ أحـ ـم ــد
العبدالله ،أن أنظمة المعلومات
الـ ـجـ ـغ ــرافـ ـي ــة م ـ ـحـ ــور أس ــاس ــي
فــي منظومة العمل المتكاملة
لـتـحـقـيــق رؤيـ ــة ك ــوي ــت جــديــدة
.2035
جـ ـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ـ ــك خـ ـ ـ ـ ــال ت ـن ـظ ـي ــم
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة ال ـ ـك ـ ــوي ـ ـت ـ ـي ـ ــة
لمستخدمي نـظــم المعلومات
ال ـج ـغــراف ـيــة  KGUGاحـتـفــالـيــة
خــاصــة بــذكــرى الـيــوم العالمي
ألنظمة المعلومات الجغرافية
" "GIS DAYف ــي ك ـل ـيــة ا ل ـع ـلــوم
االجتماعية بجامعة الكويت،
بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاون مـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـشـ ـ ــريـ ـ ــك
االستراتيجي للمجموعة شركة
أوب ـ ــن ويـ ــر ال ـم ـم ـثــل ال ـح ـصــري
ً
لشركة "ايــزري" الــرائــدة عالميا
ف ـ ــي أنـ ـظـ ـم ــة الـ ـعـ ـل ــوم ال ـب ـي ـئ ـيــة
و نـظــم المعلومات الجغرافية،
وبـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة خ ـ ـم ـ ــس جـ ـه ــات
ح ـكــوم ـيــة ه ــي ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للتعليم التطبيقي والتدريب،
وم ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ــأبـ ـح ــاث
العلمية ،والهيئة العامة للبيئة،

الجامعة ترفض تكدس الطلبة
بتخصصات ال يحتاجها السوق

●

أحمد الشمري

أك ــد الـعـمـيــد األس ـب ــق لكلية
العلوم االدارية بجامعة الكويت
د .جــاســم ال ـم ـضــف ،أن تـكــدس
الـطـلـبــة ف ــي الـجــامـعــة والـهـيـئــة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي
والـ ـت ــدري ــب ف ــي ت ـخ ـص ـصــات ال
يحتاجها سوق العمل ،وال يرغب
الطالب في دراستها ،تنتج عنه
مخرجات تعليمية غير نافعة.
ج ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ــك خ ـ ـ ـ ــال ت ـن ـظ ـي ــم
الجمعية الكويتية لـلــدراســات
الـ ـعـ ـلـ ـي ــا ن ـ ــدوتـ ـ ـه ـ ــا الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة
"مخرجات التعليم واحتياجات
الدولة من التخصصات" مساء
أم ــس األول بـ ــإدارة رئيسها د.
محمد الـعـتـيـبــي ،وم ـشــاركــة د.
ال ـم ـض ــف ،وال ـم ـحــاضــر أس ـتــاذ
مـنــاهــج ال ـتــدريــس ف ــي جامعة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت د .ع ـ ـلـ ــي ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري
ب ـح ـضــور نـخـبــة م ــن االس ــات ــذة
والمتخصصين والصحافيين.
وقـ ــال ال ـم ـضــف إن الـحــديــث
عـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم
والتخصصات العلمية وإيجاد
الحلول لتلك المشكلة المتعاقبة
عاما بعد عام ،لن يكون األخير،
الف ـتــا إل ــى ان ـهــا حبيسة أدراج
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـم ـت ـع ــاق ـب ـي ــن ع ـلــى
وزارة التربية والتعليم العالي
ومسؤوليها.

ودعا المضف المسؤولين إلى
تشجيع الـمـشــاريــع الصناعية
ســواء الصغيرة أو المتوسطة،
وأهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ـطـ ــويـ ــر الـ ـمـ ـن ــاه ــج
وطـ ـ ــرق الـ ـت ــدري ــس بــاس ـت ـخــدام
التكنولوجيا الحديثة وتطوير
فلسفة التعليم والقيادة باختيار
ال ـ ـك ـ ـفـ ــاءات ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة فــي
مختلف العلوم.
وم ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ذك ـ ــر رئ ـي ــس
الجمعية د .محمد العتيبي ان
الجمعية تسعى خ ــال الفترة
المقبلة إلــى استقطاب العديد
م ــن األس ـ ــات ـ ــذة واألك ــادي ـم ـي ـي ــن
للحديث حول رؤيتهم للنهوض
بمؤسسات الدولة كافة ،وخاصة
المؤسسات التعليمية.
ومن جانبه ،قال د .الكندري
"إننا في حاجة ملحة إلى تطوير
منظومة التعليم لتتواكب مع
ال ـت ـطــور الـعـلـمــي الـ ــذي يشهده
العالم ،وانعكاسات مخرجاته
التي يحتاجها سوق العمل في
مختلف التخصصات".
وش ــدد على ض ــرورة تطوير
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاهـ ــج لـ ـ ـت ـ ــواك ـ ــب الـ ـتـ ـق ــدم
التكنولوجي في التخصصات،
وأب ــرزه ــا ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي
واستخدام الروبوتات وصناعات
السيارات واستخدام مشتقات
البترول في مختلف الصناعات.

وال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـمـعـلــومــات
المدنية ،ووزارة الكهرباء والماء
والطاقة.
وأف ــاد العبدالله بــأن أنظمة
الـمـعـلــومــات الـجـغــرافـيــة حجر
ال ــزاوي ــة لــاسـتــدامــة ومــواصـلــة
ً
ال ـن ـم ــو واالنـ ـ ـج ـ ــاز ،الف ـ ـتـ ــا ال ــى
االستخدامات العديدة لـ ""GIS
ومـ ـ ــن أهـ ـمـ ـه ــا حـ ـم ــاي ــة ال ـب ـي ـئــة
والتنبؤ بــا لـكــوارث الطبيعية،
إضــافــة ال ــى مـكــافـحــة التصحر
ومــواج ـهــة ن ـفــوق األس ـم ــاك من

خ ـ ـ ــال تـ ـقـ ـنـ ـي ــات االسـ ـتـ ـشـ ـع ــار
المبكر.
وم ـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ذك ـ ـ ــر ع ـضــو
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة ال ـ ـك ـ ــوي ـ ـت ـ ـي ـ ــة
لمستخدمي نـظــم المعلومات
الجغرافية واألستاذ في جامعة
الكويت د .جاسم العلي ،أن قسم
ن ـظــم ال ـم ـع ـلــومــات ال ـج ـغــراف ـيــة
ال ـفــريــد مــن نــوعــه فــي الـكــويــت،
والتابع لمعهد الكويت لألبحاث
العلمية ،استعرض تطبيقاته
ال ـخ ــاص ــة بــالـتـحـلـيــل الـمـكــانــي

التي تجمع بين نظم المعلومات
ال ـج ـغــراف ـيــة واالس ـت ـش ـع ــار عن
ب ـعــد ،ون ـظ ــام ت ـحــديــد ال ـمــواقــع
ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي ،وذل ـ ـ ـ ــك ل ـم ـس ــاع ــدة
الـمــؤسـســات وبــاحـثــي المعهد
ف ــي ال ـح ـص ــول ع ـلــى ال ـب ـيــانــات
واسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدامـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ـ ــي تـ ـك ــوي ــن
ت ـص ــورات تـفــاعـلـيــة مـفـيــدة عن
المواقع الجغرافية.

أع ـل ـنــت كـلـيــة ال ـكــويــت للعلوم
والتكنولوجيا إقامة أسبوع األمن
السيبراني السنوي للسنة الثانية
على التوالي ،خــال الفترة من 21
إلى  25الجاري.
ويتضمن األسبوع عدة أنشطة
لمختبري االخ ـتــراقــات والـهــاكــرز
األخــاقـيـيــن ،وح ـ ــوارات فــي األمــن
ال ـس ـي ـبــرانــي ،وورش ـ ـ ــات ع ـمــل من
ض ـم ـن ـه ــا ورشـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـمـ ــل الـ ـه ــاك ــر
االخالقي المعتمد ،ومسابقة "حقي
م ـقــي" ،وسيختتم أس ـبــوع الكلية
بــإجــراء اخـتـبــار ل ـلــورش ،وتــوزيــع
الشهادات للمشاركين.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـبـ ــروف ـ ـي ـ ـسـ ــور خ ــال ــد
البقاعين :إن "الحوارات اإللكترونية
تهدف إلى تثقيف المجتمع حول
أحدث اتجاهات األمن السيبراني،
وأدوات اختبار االختراق ،وكيفية
الحفاظ على الخصوصية والبقاء
ً
آمنا ،والتعرف على أحــدث أعمال
الكلية المتعلقة باألمن السيبراني".
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،صـ ـ ــرح د .بــاســل
الـ ـعـ ـثـ ـم ــان ان "ش ـ ـغـ ــف واهـ ـتـ ـم ــام
طـ ــاب وط ــال ـب ــات ال ـك ـل ـيــة بــاألمــن
السيبراني واالختراقات شجعنا
عـ ـل ــى إق ـ ــام ـ ــة األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ال ـث ــان ــي
عـلــى ال ـتــوالــي ال ـحــافــل بــال ـنــدوات
وورش العمل التقنية السيبرانية،
لـتـلـبـيــة اه ـت ـمــامــات المهندسين
والمهندسات مستقبال".
بـ ــدورهـ ــا ،أش ـ ـ ــارت الـمـهـنــدســة
شـهــد ال ـشــاهــر إل ــى "انـ ـف ــراد مركز
األم ــن السيبراني األول مــن نوعه

المشاركات في اللقاء

استنفرت االجهزة االمنية في محافظة االحمدي صباح
أمس إثر تلقي غرفة العمليات المركزية بالغا يفيد بوجود
جـثــة الم ــرأة مـلـقــاة فــي إح ــدى الـســاحــات الـتــرابـيــة بمنطقة
االحمدي.
وقــال مـصــدر أمـنــي ل ـ "الـجــريــدة" إن رجــال أمــن محافظة
اال حـمــدي انتقلوا ا لــى موقع البالغ و شــا هــدوا الجثة التي
بدت عليها آثار االعتداء بالضرب ،مشيرا الى أن المعاينة
االولية لرجال االمن رجحت أن تكون صاحبة الجثة بالعقد
الرابع من عمرها ،وأن الوفاة لم يمض عليها سوى ساعات
معدودة.
وأض ــاف الـمـصــدر أن رج ــال االم ــن أبـلـغــوا وكـيــل النائب
ا ل ـعــام ا ل ــذي أ م ــر بتسجيل قـضـيــة قـتــل عـمــد ،و كـلــف رجــال
المباحث بإجراء التحريات الالزمة ،كما كلف رجال االدلة
الجنائية برفع الجثة وإحالتها ا لــى ادارة الطب الشرعي
لتحديد سبب ووقت الوفاة.
مــن جــا نــب آ خــر ،لقي مــوا طــن فــي العقد ا لـثــا لــث مــن عمره
مصرعه مساء أمس االول اثر تعرضه للدهس من قبل مركبة
بقيادة مواطن آخر على طريق الملك فهد مقابل منطقة بيان.
و قــال مصدر أمني إن الداهس سلم نفسه لرجال االمن
فـيـمــا أح ـي ـلــت ج ـثــة ال ـم ــده ــوس ال ــى ادارة ال ـطــب الـشــرعــي
باالدارة العامة لالدلة الجنائية ،وتم تسجيل قضية دهس
ووفاة.

•

عادل سامي

ت ـ ـشـ ــارك دول ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت دول
ال ـ ـعـ ــالـ ــم االح ـ ـت ـ ـفـ ــال ب ــاألسـ ـب ــوع
الـ ـع ــالـ ـم ــي ل ـل ـت ــوع ـي ــة ب ـم ـق ــاوم ــة
المضادات الحيوية وذلــك خالل
الفترة من  18حتى  24الجاري.
وق ـ ـ ــال وكـ ـي ــل وزارة ال ـص ـحــة
المساعد لشؤون الرقابة الدوائية
وال ـغــذائ ـيــة د .عـبــدالـلــه ال ـبــدر إن
الكويت من الدول الرائدة خليجيا
وعــرب ـيــا وإقـلـيـمـيــا ف ــي الـتــوعـيــة
بــاالسـتـخــدام األمـثــل للمضادات
الحيوية.
وأك ـ ــد الـ ـب ــدر ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" أن
وزارة ال ـص ـحــة أس ـس ــت الـلـجـنــة
ال ــوط ـن ـي ــة ل ــاس ـت ـخ ــدام الــرش ـيــد
للمضادات الحيوية منذ سنوات،
ل ـمــواك ـبــة ال ـتــوص ـيــات الـعــالـمـيــة
ومــواجـهــة الـتـحــديــات فــي مجال
ال ـم ـض ــادات ال ـح ـيــويــة وان ـت ـشــار
الجراثيم المقاومة لها.
وأوض ـ ـ ـ ــح أن الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة قــامــت
ب ــإج ــراء دراسـ ـ ــات اسـتـقـصــائـيــة
م ـي ــدان ـي ــة ب ـه ــدف ت ـق ـي ـيــم ب ــرام ــج
اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ع ـ ـ ـلـ ـ ــى اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام
ال ـم ـضــادات الـحـيــويــة ،الفـتــا إلــى
وجــود لجان تفتيش في الــوزارة
ت ـت ـبــع ق ـط ــاع ال ــرق ــاب ــة ال ــدوائ ـي ــة
لـ ـلـ ـت ــدقـ ـي ــق ع ـ ـلـ ــى االس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام

عبدالله البدر

األمـثــل لـلـمـضــادات الحيوية في
المستشفيات والمراكز الصحية
ومستشفيات القطاع األهلي.
وح ـ ــذر الـ ـب ــدر م ــن أن اإلف ـ ــراط
فـ ـ ـ ــي اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدام الـ ـ ـمـ ـ ـض ـ ــادات
الحيوية يزيد خطورة الجراثيم
ا لـمـقــاو مــة للعقاقير ،مشيرا إلى
أن االستخدام الخاطئ للمضادات
ال ـ ـح ـ ـيـ ــويـ ــة ي ـ ـعـ ــد مـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــوامـ ــل
الرئيسية التي تساهم في مقاومة
الـ ـمـ ـض ــاد ال ـ ـح ـ ـيـ ــوي ،إذ تـتـغـيــر
ال ـب ـكـت ـيــريــا ب ـطــري ـقــة م ــا ف ـتـقــاوم
الدواء ،وهذا التغير إما أن يحمي
الـبـكـتـيــريــا مــن تــأثـيــر ال ـ ــدواء ،أو
يجعله محايدا فال ُيعالج المرض.

«العلوم والتكنولوجيا» تقيم أسبوع األمن السيبراني
في الكويت بإقامة أنشطة تعليمية
سيبرانية هادفة للمهتمين ،ليشجع
ع ـلــى ال ـت ـطــور الـمـسـتـمــر ف ــي هــذا
المجال".
ويهدف أسبوع األمن السيبراني
إلــى تسليط الضوء على األهمية
ال ـم ـت ــزاي ــدة لـ ــه ،خ ـصــوصــا أث ـنــاء
ال ـج ــائ ـح ــة ،ك ـم ــا س ـت ـتــم مـنــاقـشــة
مــواض ـيــع مـخـتـلـفــة ،بـمــا ف ــي ذلــك
اع ـ ـ ـ ــان ال ـك ـل ـي ــة ت ــأس ـي ـس ـه ــا اول
مركز لألمن السيبراني بالكويت
ي ـخ ـتــص ل ـل ـب ـح ــوث وال ـ ــدراس ـ ــات
والـ ـت ــدري ــب ال ـس ـي ـب ــران ــي ،يشمل
تدريب المبتدئين حتى المستويات
المتقدمة ،لتمكينهم من الدفاع عن
البنية التحتية اإللـكـتــرونـيــة في
جميع القطاعات ،وتوعية المجتمع
بمخاطر االختراقات ،ورفع مستوى
ثقافة األمــن السيبراني من خالل
نادي الهاكرز.
ً
وتعلن الكلية أيضا مبادرتها
بإنشاء أول تخصص امن سيبراني
مـ ــن ب ـي ــن ال ـك ـل ـي ــات وال ـج ــام ـع ــات
الحالية.
وسـ ـتـ ـت ــم اسـ ـتـ ـض ــاف ــة مـ ـح ــاور
م ـخ ـتــص ف ــي األم ـ ــن ال ـس ـي ـبــرانــي
دكتورة ريم الشمري عضو مؤسس
م ـش ــارك ف ــي راب ـط ــة ن ـســاء الـشــرق
األوسط لالمن السيبراني ،ورئيسة
فــريــق عـمــل أم ــن ال ـمـعـلــومــات في
شــركــة نفط الـكــويــت للتحدث عن
كيفية البدء في تعلم هذا المجال
الواسع ،والتغلب على التحديات
المصاحبة لتعلم هذا المجال.

خالد البقاعين

كما سيتم عرض مجموعة من
أدوات وطــرق االخـتــراق من قبل
عدة متحدثين من الكلية ،وكذلك
عرض بعض المشاريع والبحوث
الطالبية التي تساهم في تنمية
مركز االمن السيبراني في الكلية.
وتـ ـعـ ـتـ ـب ــر مـ ـس ــابـ ـق ــة "حـ ـق ــي
مقي" للهاكرز مسابقة شهيرة
ومعروفة في عالم الهاكرز تسمى
ب ـ "امـســك الـعـلــم" Capture The
 )Flag (CTFتم تصميم نسخته
الكويتية للمبتدئين للمشاركة
السيبرانية الفعالة المرحة للتعلم
على كيفية التعامل مع تحديات
االختراقات.
وتعد "حقي مقي" سلسلة من
التحديات السيبرانية التي تختبر
مهارات المتسابقين وسرعتهم

«علوم المعلومات» و«التأمينات» بحثا التعاون

جثة امرأة تستنفر رجال
األمن في األحمدي

البدر لـ ةديرجلا  :إفراط المضادات
الحيوية يزيد خطورة الجراثيم
●

العبدالله خالل جولته في الفعالية
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ق ـ ـ ــام وف ـ ـ ــد م ـ ــن قـ ـس ــم ع ـل ــوم
الـمـعـلــومــات ف ــي كـلـيــة الـعـلــوم
ال ـح ـيــات ـيــة ب ـجــامـعــة ال ـكــويــت،
برئاسة القائمة بأعمال رئيس
ال ـق ـس ــم ،د .ف ــاط ـم ــة ب ــوج ــروة،
بـ ـ ــزيـ ـ ــارة الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـع ــام ــة
للتأمينات االجتماعية ومقابلة
القياديين من األقسام التقنية
بالمؤسسة ،وذلك ضمن جهود
الـقـســم لبحث آل ـيــات الـتـعــاون
وسبل االستفادة القصوى من
إمكانات القسم ومخرجاته.
وأكـ ـ ـ ـ ــدت بـ ـ ــوجـ ـ ــروة أه ـم ـي ــة
ال ــزي ــارة لـلـجـهــات ذات الصلة

بــالـتـخـصـصــات ال ـتــي يقدمها
ال ـق ـس ــم لـ ـم ــواء م ــة م ـخــرجــاتــه
ً
وبحثا
ومتطلبات سوق العمل
ّ
عن فرص وسبل التعاون البناء
لخدمة الكويت ورؤيتها.
و تـقــد مــت بالشكر لقياديي
المؤسسة على دورهــم الرائد
في مجاالت تقنية المعلومات
بالكويت ،وحرصهم على دعم
األنشطة األكاديمية ،والتعاون
ّ
ال ـب ــن ــاء م ــع األقـ ـس ــام الـعـلـمـيــة
فــي جامعة الكويت وتوظيف
ال ـخ ــري ـج ـي ــن وت ــوفـ ـي ــر ف ــرص
التدريب الميداني.

ف ـ ــي ح ـ ــل ت ـ ـحـ ــديـ ــات االخ ـ ـت ـ ــراق
واستخدام أدوات االختراق.
وتندرج التحديات في مجاالت
سيبرانية عــديــدة منها التشفير
– الهندسة العكسية للبرمجيات
– األدلـ ـ ــة الـجـنــائـيــة اإللـكـتــرونـيــة
وغ ـيــرهــا م ــن ال ـم ـجــاالت الـكـثـيــرة.
وت ـ ـ ــم فـ ـت ــح ال ـت ـس ـج ـي ــل ف ـ ــي ه ــذه
الـمـســابـقــة للمهتمين م ــن داخ ــل
الكلية وخــارجـهــا فــي  16نوفمبر
وي ـس ـت ـمــر م ـ ــدة  3أيـ ـ ـ ــام ،وي ــوج ــد
مقاعد محدودة للمشاركين ،كما
سيتم توزيع شهادات حضور من
الجامعة للمشاركين وجوائز قيمة
للمراكز الثالثة األولى للفائزين في
المسابقة.
وستتم تغطية مؤتمر التعليم
وال ـب ـحــوث ف ــي األمـ ــن السيبراني
في اليوم الثالث والرابع في قاعة
ال ـمــؤت ـمــرات ف ــي الـكـلـيــة ال ـتــي من
خاللها يمكن للباحثين فتح مجال
النقاش العلمي البحثي فيما يتعلق
بـحــوارات المؤتمر بين الحضور
أثناء التغطية.
وتعقد ن ــدوة "اخ ـتــراق الهاتف
ال ـم ـح ـم ــول ووس ـ ــائ ـ ــل ال ـت ــواص ــل
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي" ،ألن ـ ـ ــه م ـ ــع ت ــزاي ــد
اس ـت ـع ـم ــال الـ ـه ــات ــف ال ـم ـح ـم ــول،
ووس ــائ ــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
وكثرة األسئلة عن كيفية اختراق
الهواتف الذكية والتحكم فيها عن
بعد ظهرت اهمية نشر وعي األمن
السيبراني لهذه المجاالت .وسيتم
شرح طرق الهاكرز بكيفية اختراق

الهواتف الذكية والتحكم فيها عن
بعد ،وطرق الحماية منها ،وكيفية
اختراقات وتأمين حسابات مواقع
التواصل االجتماعي.
وتـ ــم ف ـتــح الـتـسـجـيــل ف ــي هــذه
الندوة للمهتمين من داخل وخارج
الكلية في  16نوفمبر ويستمر لـ 3
أيــام ،وسيتم عرض والقاء الندوة
من قبل د .باسل العثمان ،وتوزيع
ش ـ ـهـ ــادات ح ـض ــور م ــن الـجــامـعــة
للمشاركين فيها.
وتقام ورشة عمل استخدام نظام
كالي لينكس الختبار االخـتــراق،
الـ ــذي يـعــد أش ـهــر ن ـظــام الخـتـبــار
االخـ ـت ــراق ،وه ــو م ــا يــؤكــد اهمية
تعليمه للمهتمين والمتخصصين
فــي مـجــال األم ــن السيبراني .وتم
ف ـتــح الـتـسـجـيــل ف ــي ه ــذه ال ـ ــدورة
ل ـل ـم ـه ـت ـم ـي ــن م ـ ــن داخ ـ ـ ـ ــل ال ـك ـل ـيــة
وخــارجـهــا فــي  16نوفمبر مــدة 3
أيام ،وسيتم إلقاء الورشة من قبل
م .شهد الشاهر ،وتوزيع شهادات
حضور من الجامعة للمشاركين
فيها.
ويـ ـقـ ـي ــم "األمـ ـ ـ ـ ــن ال ـس ـي ـب ــران ــي"
فــي الكلية ورش ــة عـمــل المخترق
المعتمد األخالقي ( )CEHمن EC-
 Councilم ــدة  5أي ــام بمجمل 40
ساعة تدريبية ،مع تخويل دخول
للمكتبة السيبرانية الخاصة ًفي
ال ـ ـ ـ ــدورة ،والـ ـت ــي سـتـمـنــح مـجــانــا
لمجتازي اختبار الــورشــة ،وهي
ح ـصــريــة ف ـقــط ل ـط ــاب وطــال ـبــات
الكلية وخريجيها.

معهد الخدمات اإلدارية ينظم
محاضرة عن التسامح
نظم قسم اإلدارة المكتبية في المعهد العالي للخدمات اإلدارية بالتعاون
مع الجمعية الكويتية لإلخاء الوطني محاضرة "التسامح قيمة إنسانية" تحت
رعاية مديرة المعهد باإلنابة وداد المضف.
وتحدثت عضوة هيئة التدريب بالمعهد عضوة الجمعية الكويتية لإلخاء
الوطني فاطمة معرفي ،خالل المحاضرة ،عن التسامح وقيمته وأثــره على
النفس وعلى االخرين ،والتعرف على النقاط اإليجابية والسلبية في العالقات
مع االخرين.
وأوضحت معرفي أن "التسامح هو خلق من أخالق جميع البشر ،فهناك
من يكون له القدرة على التسامح بشكل سريع ،وهناك من يحتاج فترة من
الوقت للتسامح".
وأضافت أن التسامح "دواء داخلي لإلنسان ،ويجب العمل على تعويد النفس
عليه مما يساعد على التخلص من الطاقات السلبية" ،مشيرة إلى أن التسامح
"يبدأ من تقبل اآلخر ،وتقبل الحريات الفكرية والعقائدية التي ال تسيء لآلخرين".

مدني في «اإلطفاء» اختلس  1.3مليون دينار

ً
يعمل في قسم الرواتب وتمكن من زيادة راتبه إلى  42ألفا
●

«القوة» اكتشفت
األمر وأبلغت النائب
ً
العام فورا

محمد الشرهان

أح ــال ــت قـ ــوة اإلطـ ـف ــاء ال ـع ــام،
بناء على تعليمات من رئيسها،
الـ ـف ــري ــق خ ــال ــد ال ـ ـم ـ ـكـ ــراد ،أح ــد
الـمــوظـفـيــن الـمــدنـيـيــن ف ــي قسم
الـ ــرواتـ ــب الـ ــى ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة،
ّ
بـ ـع ــدم ــا ت ـب ـي ــن أن ـ ـ ــه تـ ـم ــك ــن مــن
اختالس مليون و 300ألف دينار
مــن ح ـســاب ال ـق ــوة ،عـقــب تمكنه
مـ ــن الـ ـت ــاع ــب فـ ــي ب ـن ــد ال ــرات ــب
الخاص به.
وف ــي الـتـفــاصـيــل الـتــي رواه ــا
ّ
مـصــدر مــطـلــع فــي "اإلط ـف ــاء" ،أن
م ـع ـلــومــات وص ـلــت ال ــى الـفــريــق
الـ ـمـ ـك ــراد ح ـ ــول وج ـ ــود مــوظــف
مــدنــي عـلــى ال ــدرج ــة الـخــامـســة،
ّ
ت ـمــكــن م ــن ال ـت ــاع ــب ف ــي ج ــدول
الــراتــب ال ـخــاص ب ــه ،مستخدما
حـســاب الـمـسـتـخــدم الـمـصــروف
لــه مــن دي ــوان الـخــدمــة المدنية،
والخاص برواتب العاملين في

الـ ـق ــوة ،واس ـت ــول ــى ع ـلــى مـبــالــغ
مالية ،إضافة الى تالعبه براتبه
الـ ـخ ــاص .وأضـ ـ ــاف ال ـم ـص ــدر أن
المكراد بعد أن تأكد من قيادات
ق ـ ـطـ ــاع الـ ـم ــالـ ـي ــة ف ـ ــي "اإلط ـ ـف ـ ــاء"
م ـ ــن وج ـ ـ ـ ــود تـ ــاعـ ــب فـ ـعـ ـل ــي فــي
ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ع ـن ـهــا
ال ـمــوظــف ال ـم ـت ـهــم ،أب ـلــغ الـنــائــب
العام بما اكتشفه قطاع المالية
ف ــي "ال ـ ـقـ ــوة" ،وت ـب ـيــن م ــن خــالــه
وجـ ـ ــود اخـ ـت ــاس ألمـ ـ ــوال عــامــة
وتالعب في راتب أحد الموظفين
العاملين بقسم الرواتب.
وذكـ ـ ـ ــر الـ ـمـ ـص ــدر أن ال ـن ــائ ــب
الـ ـع ــام أبـ ـل ــغ ال ـس ـل ـط ــات األم ـن ـيــة
فــي وزارة الــداخـلـيــة عـلــى الـفــور
بالبالغ ،فتوجه رجــال األمــن الى
مبنى "اإلط ـف ــاء" ،وأل ـقــوا القبض
ع ـل ــى الـ ـم ــوظ ــف واق ـ ـ ـتـ ـ ــادوه ال ــى
مـكـتــب الـتـحـقـيــق ،ح ـيــث اع ـتــرف
بأنه اختلس مليونا و 300ألف
دينار ،إضافة الى أنه تالعب في

ّ
سلم الرواتب ،مستخدما حساب
ال ـم ـس ـت ـخــدم الـ ـخ ــاص بـ ــه ،ورف ــع
راتبه من  1650دينارا الى  42ألفا.
وأش ــار إلــى أن المتهم اعترف
أمـ ــام رجـ ــال األمـ ــن ب ــأن ــه اش ـتــرى
م ـ ـحـ ــا ت ـ ـجـ ــاريـ ــا فـ ـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة
ال ـع ــاص ـم ــة ،إض ــاف ــة الـ ــى صــرفــه
األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـسـ ــة عـ ـل ــى
الكماليات الخاصة به ،الفتا الى
أن رج ــال األم ــن يـنـسـقــون حاليا
ّ
مع لجنة خاصة شكلها الفريق
ال ـم ـك ــراد م ــن "اإلط ـ ـفـ ــاء" لـمـعــرفــة
األم ــوال المختلسة واآللـيــة التي
استخدمها المتهم في السرقة.

بيان «اإلطفاء»
وأ ص ـ ـ ـ ـ ــدرت إدارة ا لـ ـع ــا ق ــات
العامة واإلع ــام ب ـ "الـقــوة" بيانا
رسميا حول القضية ،أفــادت من
خالله بأنه تــم اكتشاف الواقعة
م ـ ــن قـ ـب ــل أح ـ ــد مـ ـس ــؤول ــي قـســم

ال ــروات ــب بـعــد الـتــدقـيــق والبحث
ع ــن رواتـ ـ ــب ال ـمــوظ ـف ـيــن ،وتـبـيــن
قـيــام أح ــد الـمــوظـفـيــن المدنيين
الـمـعـيـنـيــن عـلــى ق ــان ــون الـخــدمــة
المدنية بوظيفة كاتب حسابات
ف ــي ق ـســم الـ ــرواتـ ــب ،بــاالسـتـيــاء
على المال العام ،من خالل إدراجه
مبالغ مالية على مـفــردات راتبه
واع ـت ـم ــاده ــا ق ـبــل إرس ــال ـه ــا الــى
البنوك المختصة ،وفور اكتشاف
تلك الواقعة قام مسؤولو "القوة"،
ف ــي أق ــل م ــن  8س ــاع ــات ،بــاتـخــاذ
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ــازمـ ــة ح ـي ــال تـلــك
الــواقـعــة مــن إب ــاغ الـنــائــب الـعــام
بـهــا ،وال ــذي أحــالـهــا إلــى النيابة
ال ـم ـخ ـت ـصــة مـ ـب ــاش ــرة ،ح ـي ــث تــم
الـقـبــض عـلــى الـمــوظــف الـمــذكــور
أثناء وجوده في مقر عمله.
وخ ـت ـم ــت "الـ ـ ـق ـ ــوة" أنـ ـه ــا ت ـقــوم
بـخـطــوات حثيثة نـحــو اس ـتــرداد
المبالغ المالية التي تم االستيالء
عليها بالتنسيق مع النيابة العامة.

محليات
سلة أخبار
دورة توعوية للمعلمين
الجدد بـ «التربية»

نظم التوجيه الفني
لالجتماعيات في وزارة التربية
دورة توعوية للمعلمين الجدد
بعنوان "قواعد النجاح  -المعلم
المتميز" ،في مدرسة سمية
االبتدائية -بنات ،التابعة
لمنطقة العاصمة التعليمية،
والتي تستهدف المعلمين
الجدد في المناطق التعليمية:
العاصمة والفروانية والجهراء.
وذكر الموجه الفني فالح
البرازي ،أن الدورة تشمل ثالثة
محاور أساسية ،هي :تعامل
المعلم مع المسؤول ،والتعامل
مع المتعلمين ،إضافة إلى
كيفية التعامل مع الزمالء
للقيام بعمل جماعي.
وقال الموجه الفني باإلنابة
يعقوب العنزي إن الدورة
تهدف إلى تطوير قدرات
المعلمين وتحفيزهم للعمل
الجديد .بدورها ،أكدت مدير
المدرسة موضي العتيبي
أهمية الدورة للمعلمين الجدد،
لتهيئتهم للميدان وتوعيتهم،
إضافة إلى صقل مهاراتهم.

«النجاة» 30 :ألف مستفيد
من «باب خير»
أكد المدير العام بجمعية
النجاة الخيرية ،محمد
األنصاري ،أن مبادرة "باب
خير كل جمعة" حققت نجاحا
ملموسا ،إذ تم من خاللها
تنفيذ  33مشروعا خيريا،
لخدمة الفقراء والمحتاجين
في دول العالم .وأوضح
األنصاري ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أن مشاريع
المبادرة نفذت في  12دولة
من الدول العربية واإلسالمية،
مشيرا إلى أن المبادرة شملت
مساعدة األسر الفقيرة
واأليتام ،وبناء المساجد،
وحفر اآلبار وعالج المرضى،
ومشاريع منتجة ،وغيرها من
المشاريع التي تحقق للشعوب
الحياة الكريمة ومكافحة
الفقر والجوع .وأضاف :كما
أن المبادرة صنعت الفارق في
حياة أكثر من  30الف شخص
في الدول المستفيدة ،وساهم
فيها عدد  1150متبرعا
من أهل الخير ،الفتا إلى أن
"النجاة" تسعى دائما في
تلبية رغبات الشعوب الفقيرة،
حسب حاجتهم من المشاريع
الخيرية واإلنسانية.

«الصفا» تحصد  5مراكز
متقدمة في مسابقة القرآن
َ
عبر نائب رئيس مجلس
إدارة جمعية الصفا الخيرية
اإلنسانية ،د .محمد السيف،
عن "شكره لألمانة العامة
لألوقاف ،إلتاحتها الفرصة
للجهات الخيرية للمشاركة في
مسابقة الكويت الكبرى لحفظ
القرآن الكريم ،التي تعتبر
ً
ً
ً
عرسا قرآنيا كبيرا يحظى
بإشادة محلية وعالمية".
وأعرب عن "سعادته بحصول
الجمعية على المركز السابع
من بين  42جهة مشاركة
في أول مشاركة لها في
هذه المسابقة في نسختها
الرابعة والعشرين ،وحصد 5
مشاركين على مراكز فائزة"،
ً
مبينا ان "الجمعية شاركت
ً
بعدد  63حافظا وحافظة في
مختلف الفئات لهذا العام،
وحقق طالب الجمعية المركز
الثاني في فرعين ،والفوز
بالمركز الثالث في  3أفرع
أخرى" .وأضاف أن "الصفا
بذلت جهودا كبيرة لتأهيل
المشاركين بالتعاون مع مركز
حفاظ البيان".

«منابر النور» :فتح باب
التسجيل في الحلقات القرآنية
أعلن المدير التنفيذي لوقفية
منابر النور لحفظ القرآن
الكريم وفهمه ،مسير الظفيري،
"عودة الحلقات القرآنية
في مقر الوقفية وحلقاتها
المسجدية وعبر األونالين،
بالتعاون مع األمانة العامة
ً
لألوقاف وبيت الزكاة" ،معربا
عن "سعادته بعودة هذه
المحاضن التربوية ،التي
تسعى الوقفية من خاللها إلى
تنشئة أجيال تتحلى باألخالق
القرآنية والسلوك القويم".
وقال الظفيري ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن "الوقفية
تشرف على  21حلقة قرآنية
للبنين والبنات".

برلمانيات
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البراك بعد عودته:
ً
شكرا سمو األمير

ً
وصل الكويت برفقة الطاحوس والذايدي والرداس والبليهيس وسجدوا شكرا لله
فهد تركي
وعلي الصنيدح

أسدل الستار أمس على الفصل
الثاني من قضية "دخول المجلس"
بوصول النائبين السابقين مسلم
الـبــراك وخــالــد الـطــاحــوس إضافة
إلى الشباب مشعل الذايدي وناصر
الـ ــرداس ومحمد البليهيس ،إلى
أرض الكويت ،حيث جددوا شكرهم
لسمو أمـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ نــواف
األحمد على عفوه الكريم.
وع ـلــى مـتــن رح ـلــة "الـكــويـتـيــة"
ذات ـهــا ،الـتــي نقلت الــدفـعــة األولــى
مـســاء االثـنـيــن ال ـمــاضــي ،وصلت
الدفعة الثانية ،وسط حضور عدد
من المواطنين أمام صالة الوصول
 ،T4وبـسـيــارات أمنية نقل البراك
ومن معه إلى مبنى الشيخ سعد،
ح ـ ُيــث ات ـب ـعــت اإلج ـ ـ ـ ــراءات ذات ـه ــا،
وخـ ِـت ـمــت ج ــوازات ـه ــم وس ـمــح لهم
بالتوجه إلى منازلهم.
وف ــور وصــولـهــم س ـجــدوا على

فرحة بعودة بوحمود

ً
أرض المطار شكرا لله على عودتهم
إلــى الكويت ،بعد غياب دام نحو
ثالث سنوات وستة أشهر ،ولوحظ
ارتــداء البراك ورفاقه علم الكويت،
أث ـن ــاء وصــول ـهــم وتــوج ـه ـهــم إلــى
مبنى الشيخ سعد إلتمام إجراءات
خروجهم.
ً
وكـ ــان الـمـشـهــد أك ـثــر ازدح ــام ــا
ف ــي دواوي ـ ـ ـ ــن ال ـع ــائ ــدي ــن ،خــاصــة
ديوان البراك باألندلس ،الذي تزين
بصورة سمو األمير الشيخ نواف
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ
ً
مشعل األحمد ،وعبارة "شكرا أمير
العفو".
وانـعـكــس االزدح ـ ــام فــي دي ــوان
البراك على الحركة المرورية ،حيث
كان طريق الدائري الخامس شبه
م ـغ ـلــق ،بـسـبــب ك ـث ــرة ال ـس ـي ــارات،
واس ـت ـق ـب ــل الـ ـم ــواطـ ـن ــون الـ ـب ــراك
بالشيالت.

وشكر البراك سمو األمير على
عـ ـف ــوه الـ ـك ــري ــم ،ووص ـ ـ ــف س ـمــوه
ً
بـ "العابد والناسك الزاهد" ،داعيا
له بالصحة والعافية وطول العمر.
وأع ــرب الـبــراك عن تمنياته في
ق ــادم األيـ ــام ب ــأن "نـتـجــه إل ــى بناء
الكويت وتحقيق كل أماني شعبها
ً
الـ ــوفـ ــي" ،مـثـمـنــا م ــواق ــف الـشـعــب
الـكــريــم وتـعــاطـفــه ،حـيــث إن "هــذا
الموقف من الشعب ليس بجديد،
ف ـم ـنــذ االح ـ ـتـ ــال ك ــان ــت ال ــوح ــدة
الوطنية العنوان األب ــرز ،وعنوان
المقاومة الوطنية".
وفي تغريدة له ،قال البراك «هنا
الكويت التي تعرفني وأعرفها».
وكـمــا فـعــل مــع الــدفـعــة األول ــى،
ح ـ ــرص الـ ـن ــائ ــب د .ح ـم ــد الـمـطــر
عـلــى مــرافـقــة الـعــائــديــن مــن مطار
إس ـط ـن ـبــول ح ـتــى وص ــول ـه ــم إلــى
ً
البالد ،مجددا شكره لسمو األمير
ً
على عفوه الكريم ،ومهنئا البراك
ورفاقه على عودتهم الكريمة إلى
أرض الوطن.
وجـ ــدد ال ـنــائــب ال ـســابــق خــالــد
الـطــاحــوس ،شـكــره لسمو األمـيــر،
ً
ً
ق ــائ ــا" :شـ ـك ــرا ل ـح ـضــرة صــاحــب
السمو أمير البالد الــذي استخدم
حقه وفق المادة  75من الدستور،
ونـتـمـنــى أال يبقى كــويـتــي واحــد
خارج الوطن".
وقال الطاحوس "سيكون هناك
خـ ـط ــاب س ـي ــاس ــي فـ ــي ال ـمــرح ـلــة
ال ـق ــادم ــة ،وس ـت ـتــم دع ـ ــوة الـشـعــب
الكويتي إليه".
وقبيل وصوله ،قال عبدالعزيز
المنيس ،الذي سبق العائدين في
رحلة صباحية" :سأصل الكويت
الساعة السادسة والــربــع (صباح
أمس) إن شاء الله تعالى ،بعد غياب

السعدون في مقدمة مستقبلي البراك
ثالث سنوات ونصف ،وأسأل الله
أن يـفــرج عــن إخــوانـنــا المهجرين
وال ـم ـع ـت ـق ـل ـيــن وال ـم ـظ ـلــوم ـيــن في
ً
كــل م ـكــان" ،مضيفا بعد وصــولــه:
"وص ـلــت الــديــرة على خ ـيــر ...وكل
الشكر لجميع المهنئين ،أسأل الله
أن يفرح كل أهالي المهجرين بعودة
أبنائهم".
وت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل ال ـ ـش ـ ـكـ ــر ال ـن ـي ــاب ــي
لصاحب السمو ،حيث قال أمين سر
مجلس األمة النائب فرز الديحاني:
" مع عودة األخ مسلم البراك ،نبارك
ع ــودة أبـطــالـنــا الـمـهـجــريــن بعفو
كريم من سمو العفو الشيخ نواف
األح ـمــد وعـضـيــده الشيخ مشعل
األحمد ،أطال الله أعمارهما ،وبإذن

زحمة أمام ديوان البراك

عدد من الشباب يرفعون الفتات للطاحوس أمام ديوانه

الله تستمر أفراح الكويت ،وبجهود
الـ ــزمـ ــاء ال ـ ـنـ ــواب ن ـحــو الـتـشــريــع
لصالح الوطن والمواطن".
مــن جهته ،ق ــال الـنــائــب سعود
بوصليب" :اليوم اكتملت الفرحة،
ونشكر صــاحــب السمو ،وكــل من
تسبب في هذه الفرحة وسعى لها".
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،دعـ ـ ـ ــا الـ ـن ــائ ــب
فـ ــارس العتيبي ال ـنــائــب الـســابــق
فيصل المسلم إلى العودة للبالد
واالس ـت ـف ــادة م ــن م ــرس ــوم الـعـفــو،
ً
م ـض ـي ـفــا ف ــي ت ـغ ــري ــدة لـ ــه" :نــدعــو
األخ الـكـبـيــر فـيـصــل الـمـسـلــم إلــى
العودة إلى الوطن ،فهو رجل قدم
التضحيات ،وبذل الغالي والنفيس،
وحارب الفساد ،وتحمل المصاعب

واألذى طوال السنوات الماضية"،
ً
م ـش ــددا عـلــى أن الـكــويــت بحاجة
إلى عودته.
وقال النائب د .صالح الشالحي:
"بـبـســاطــة واخ ـت ـصــار هــو ضمير
األم ــة ،نــورت سماء الكويت ،وحل
الفرح بأرضها بقدوم ابنائها".
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،قـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب د.
عبدالكريم الكندري" :عاد الضمير
الـ ــذي ل ــم ي ـغ ــب ...الـحـمــد لـلــه على
ع ـ ــودة الـ ـن ــواب والـ ـشـ ـب ــاب ،مسلم
ال ـب ــراك ،خــالــد ال ـطــاحــوس ،ناصر
الرداس ،محمد البليهيس ،مشعل
ً
ال ــذاي ــدي" ،داع ـي ــا ال ـلــه أن "تكتمل
الفرحة بـعــودة د .فيصل المسلم
وعـبــدالـعــزيــز جــارال ـلــه ،وبـصــدور

العفو عن أصحاب الرأي والمواقف
السياسية".
ب ـ ـ ــدوره ،ق ــال ال ـنــائــب الصيفي
الصيفي" :نحمد الـلــه على عــودة
اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان الـ ـمـ ـهـ ـج ــري ــن ،وع ـ ـ ــودة
حميدة ومرفوعين الــرأس ،البراك،
الـ ـط ــاح ــوس ،وال ـش ـب ــاب أص ـحــاب
ً
ال ــرأي" ،مضيفا أن "هــؤالء اإلخــوة
دفـعــوا ثمن معارضتهم للفساد،
وس ـ ـ ــوف ن ـس ـت ـمــر ب ـ ـ ــإذن الـ ـل ــه فــي
مكافحة الفساد ،والسير في طريق
اإلصــاح ونصرة الحق للنهوض
ببلدنا".

 ...وحضور نسائي

ً
فرحا بعودته
 ...ويحملونه على األكتاف

زوايا ورؤى

٨

شمعنى محافظة
العاصمة؟!
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
ً
المحافظات فــي الـكــويــت نـظــام تقليدي ُو ِل ــد مـيـتــا ،ويبدو
أن التفكير فيه كان العتبارات اجتماعية وسياسية وديكور
تجميلي للهيكل اإلداري ال ـعــام ل ـلــدولــة ،ول ــو ســألــت أي فــرد
فــي المجتمع عــن دور الـمـحــافـظــات لعجز عــن تـقــديــم إجــابــة
مفيدة ســوى أنها مؤسسات شكلية تستخدم لتكريم بعض
الـشـخـصـيــات مــن الـمـتـقــاعــديــن وتـتـضـخــم بــال ـكــادر الوظيفي
ُ
وتصرف عليها ميزانيات بال مردود حقيقي ،ولذلك ال يعرف
الكثير منا أسماء المحافظين وال مقار عملهم ،ومع احترامنا
للجميع فــإن مــا ن ــراه مــن محافظة العاصمة خــال السنتين
الماضيتين هــو شــيء مختلف ،وأداء غير مسبوق واحـتــرام
صادق لدور المحافظة وواجبات المحافظ.
محافظة العاصمة قلبت مــواز يــن األداء بين المحافظات،
وكـشـفــت عــن ال ـق ــدرات واإليـجــابـيــات واإلنـ ـج ــازات الـتــي يمكن
ً
للمحافظ أن يحققها للوطن وللمجتمع إذا أراد ذلك فعال ،ومن
دون أي مبالغة فــإن ما نشاهده من العمل ال ــدؤوب والحركة
الـنـشـطــة لـمـحــافــظ الـعــاصـمــة وفــريـقــه اإلداري هــو أم ــر يدعو
لإلعجاب والتشجيع ومطالبة باقي المحافظات بالصحوة
مــن غفلتها واال قـ ـت ــداء بمحافظة ا لـعــا صـمــة ومنافستها في
الخدمة العامة.
مواجهة مخالفات البناء فــي السكن الـخــاص بـحــزم ،إزالــة
بعضها وه ــدم األخ ــرى ،مـطــاردة الـعــزاب مخالفي السكن في
المناطق النموذجية (تجاوز عددهم  8000في بعض المناطق)،
تجميل المناطق وحصر المباني المتهالكة واالهتمام بنظافة
الحدائق ،االلتقاء باألهالي في الميدان وسط الشارع لالستماع
ً
لشكاواهم ومالحظاتهم عــن المخالفات والـتـجــاوزات بعيدا
عن المكاتب الوثيرة وقاعات االجتماعات المكيفة وبين ورود
الــزي ـنــة ،تنشيط عـمــل مــؤسـســات ال ــدول ــة ودعـمـهــا بـقــوة مثل
فريق مخالفات الكهرباء (النشط) وبلدية الكويت واألشغال
وغيرها ،والتعاون مع مؤسسات المجتمع التطوعية ،وتشجيع
المبادرين بدعوتهم إلى تقديم االقتراحات واألفكار الجديدة،
ً
ً
باختصار أخيرا عرفنا أن للمحافظات دورا وفائدة في البلد.
لقد منح قانون تنظيم المحافظات ( )٢٠١٤-٨١صالحيات
جيدة للمحافظين تمكنهم مــن التواصل مــع جميع الجهات
الحكومية ورعاية شؤون المناطق وتطويرها وإذا ما سعت
كل محافظة إلى تفعيل هذا القانون بالشكل الصحيح فإننا
ً
ً
سنلمس تـطــورا واضـحــا فــي الـمــرافــق العامة وفــي الخدمات
المقدمة لمناطق السكن الخاص ،لذلك فبقدر ما نشد على أيدي
المجتهدين في محافظة العاصمة ونشكرهم على مساعيهم
الواضحة وننتظر منهم المزيد فإننا نطالب باقي المحافظات
باالنتفاضة واالجتهاد لخدمة الوطن والمواطن ،فهذا أساس
كل وظيفة عامة وغاية كل مسؤول مخلص ...والله الموفق.
نكتة هذا األسبوع:
ي ــوم األح ــد  11-8لــم تعقد جلسة المجلس الـبـلــدي بسبب
ً
نقص النصاب ،بينما كان النقاش حادا في نفس الوقت بين
بعض أعضاء المجلس ومسؤولي البلدية حول دورات مياه
المباركية وسط السوق.

ةديرجلا
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لو تعرفون كم ْ
أجرمتم بحق بلدكم
كـنــا نــرا هــن عـلــى "ا ل ـثــورة الشبابية"
ّ
ّ
يوم رفعت شعار "كلن يعني كلن" عام
 ،2019لـكـنـهــا سـقـطــت ب ـضــر بــة " م ـلــوك
الطوائف والفساد".
عدنا إلى القول بأن البلد لن يصلح
حــالــه إال م ــن ب ــواب ــة ق ــان ــون االن ـت ـخــاب
وأن التغيير قد يحصل من هنا طالما
أن ك ــل طــائ ـفــة م ــن ال ـك ـبــار تــأخــذ الـبـلــد
إلى الهاوية كما حصل منذ عام 1958
و 1975وإلى اليوم بعد أن اختل التوازن
بينها.
اإلص ـ ـ ــاح مـ ــن الـ ــداخـ ــل ربـ ـم ــا ي ـكــون
نافذة أمل جديدة بعد أن وصل اليأس
م ــداه ،فــي بـلــد مـنـكــوب وم ـف ـجــوع ،لكن
هــل نضحك على أنفسنا عندما نقول
لآلخرين ال تيأسوا أم أن الوقت كفيل
بالرد على السؤال؟!
أت ــاب ــع م ـنــذ ف ـت ــرة أصـ ـ ــوات ســاخـطــة
و ن ــا ق ــدة وك ـل ـمــا قـ ــرأت ل ـهــا أج ــد نفسي
ً
ً
مقصرا ،فمثال "تجمع استعادة الدولة"
الذي يقوده المصرفي المخضرم حسن
أحمد خليل ال يتوقف عن الدعوة إلى
التغيير ،و يـقــول فــي إ حــدى تغريداته:
"لو تعرفون أيها اللبنانيون كم أجرمتم
ب ـحــق ب ـلــدكــم ب ـعــد أن وض ـع ـتــم ال ـبــاد
ف ــي ي ــد زعـ ـم ــاء كـ ـ ـ ــاألورام ال ـســرطــان ـيــة
ال ـم ـت ـف ـش ـيــة ،وال ـت ــي إن حـ ــاول الـبـعــض
الـ ـتـ ـخـ ـل ــص مـ ـنـ ـه ــا ف ـ ـقـ ــد تـ ـقـ ـض ــي ع ـلــى
الجسد ،ويموت ،وهي تنمو" ...ثم ينهي
ً
وق ـف ـتــه ت ـلــك راج ـي ــا م ــن ال ـلــه أن تـحــدث

معجزة إلهية ،أو مــؤا مــرة تمنع إ جــراء
االنتخابات ،عله بالتأجيل أو التأخير
يـصـحــو ال ـل ـب ـنــان ـيــون ،أه ــل ال ـك ـهــف من
سباتهم؟
ً
صرخة موجعة حقا  ،يشاطره فيها
الـ ـس ــواد األعـ ـظ ــم م ـمــن ل ــم ي ـن ـخــرط فــي
تجمعات القطعان الطائفية ،فاللوم في
النهاية يقع على المواطنين اللبنانيين
ال ع ـلــى غ ـي ــره ــم ،ك ـمــا ي ـك ـتــب ال ـصــديــق
رش ــاد ال ـشــوا الـمـحــب لـلـبـنــان وال ـغــارق
في عشقه ومعرفته به منذ أن وعى على
هذه الدنيا" :الحق مش على مسؤولي
األحزاب والدولة الفاسدين ،الحق على
شعبه اللي ساكت عليهم ،دعوه يخرب
ً
مرة ثانية ،ليس مهما ...المهم يخلصوا
م ـن ـه ــم ،ف ـل ـب ـنــان ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة س ـيــرجــع
ألن األوط ـ ــان ال ت ـم ــوت ...مـهـمــا س ــاء ت
أحوال هذا البلد ،الذي لم يعد له سقف
للسقوط وفي ظل عهد مشؤوم.
م ـ ـ ــازال ـ ـ ــت أص ـ ـ ـ ـ ــوات قـ ـ ـ ــوى ال ـت ـغ ـي ـي ــر
تـعـلــو وتــرت ـفــع وه ــؤالء تــراهــم كــل يــوم
م ـس ـت ـن ـفــريــن وع ـب ــر وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي ب ــال ــدع ــوة إلـ ــى الـتـسـجـيــل
ً
انتظارا ليوم االنتخابات!
قوى المجتمع المدني حية ونشطة
وسط بيئة سياسية فاسدة ومنخورة
ً
ط ــائـ ـفـ ـي ــا حـ ـت ــى الـ ـعـ ـظ ــم ،ومـ ـنـ ـه ــم ع ـلــى
سبيل المثال ال الحصر "نحو الوطن"،
ً
و هــي مجموعة تضم أ صــوا تــا مختلفة
االتـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــات ،ل ــديـ ـه ــا رؤيـ ـ ـ ــة واضـ ـح ــة

د .سلطان ماجد السالم
"ببناء دولة ومواطنة" وهم مع آخرين
تجمعهم قــوا ســم مشتركة أساسها أن
ً
وقت التغيير حان اآلن وليس غدا ،فما
حققوه في حملتهم بدعوة المغتربين
إ لــى التسجيل كــان نقلة نــو عـيــة ،حيث
بلغ  165أ لــف صــوت بــز يــادة عالية عن
السنوات السابقة.
ال أدري إ ل ــى أي م ــدى يـمـكــن ا لــر هــان
ب ـشــأن تـغـيـيــر تــركـيـبــة مـجـلــس ال ـنــواب
ب ــأص ــوات ال ـم ـغ ـتــرب ـيــن ف ــال ــواق ــع ي ـقــول
عكس ذلك واألرقام مهما بلغت ستبقى
م ـح ــدودة الـتــأثـيــر ،لـكـنـهــا خ ـطــوة على
طريق األلف ميل!
كل يوم نبكي ونحزن على ما وصل
إلـ ـي ــه ه ـ ــذا ال ـب ـل ــد مـ ــن ب ـ ــؤس وان ـك ـس ــار
وضياع ،نرثي حالنا وفي نفس الوقت
نــر فــع ش ـعــارات التغيير وا لــر فــض مما
هو سائد.
ً
لـنـعـتــرف بتقصيرنا جـمـيـعــا  ،بأننا
ش ــرك ــاء ب ـم ــا ص ـن ـع ـتــه أي ــاديـ ـن ــا ون ـحــن
ً
جميعا من أوصل هذه "الزمرة الحاكمة"
وب ـك ــل مـمـثـلـيـهــا إل ــى أن ت ـب ـقــى وصـيــة
علينا وعلى مستقبلنا ،من المهد إلى
اللحد.
ب ـل ــد م ـف ـت ــوح ع ـل ــى ك ــل االحـ ـتـ ـم ــاالت،
حتى االنتخابات النيابية قد تطير بين
لـحـظــة وأخ ــرى وتـلـحـقـهــا االنـتـخــابــات
الرئاسية ويجري التمديد لهما وهنا
الطامة الكبرى!

جيريمي كليف*

البوسنة قد تكون الضحية
المقبلة لضعف الغرب!

ّ
في عــام  ،2001قــرر الغرب تنفيذ تدخل عسكري جماعي في
أفغانستان بقيادة الواليات المتحدة غداة اعتداءات  11سبتمبر،
مما أدى إلى استعمال بند الدفاع المتبادل الذي ينص عليه حلف
الناتو للمرة األولى على اإلطالق ،وبعد أقل من َ
عقدين ،انسحب
آخ ــر جـنــدي غــربــي فــي الـصـيــف الـمــاضــي ،لـكــن فشلت الــواليــات
المتحدة في تنسيق جهودها مع حلفائها واسترجعت حركة
ً
"طالبان" البلد كله تقريبا ،ومع اقتراب الشتاء اآلن ،أصبح ماليين
األفغان على شفير المجاعة.
دافع الخبراء االستراتيجيون األميركيون عن قرار االنسحاب
على اعتبار أن البلد يحتاج إلى زيادة الموارد والطاقة المخصصة
َ
الحتواء النفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ،
فكانت اتفاقية "أوك ــوس" التي صــدرت في سبتمبر كي تساعد
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وبــريـطــانـيــا أسـتــرالـيــا عـلــى بـنــاء غــواصــات
ً ً
نووية لتصبح تجسيدا حيا لقوة التحالف الغربي ،لكن أمعنت
هذه االتفاقية في ترسيخ االنقسامات الغربية كونها تسيء إلى
فرنسا بعد إلغاء صفقة الغواصات التي تجمعها مع أستراليا،
ً
ومن الواضح إذا أن مفهوم الغرب بات يتراوح بين التراجع السريع
ّ
التحمل الشائبة.
وقوة
ّ
بدأت معالم ساحة الصراع المقبلة تتضح :أوروبــا الوسطى
ً
والشرقية ،وتنتشر المخاوف تحديدا في البوسنة والهرسك ،حيث
بدأت صفقة تقاسم السلطة التي ّ
رسخها "اتفاق دايتون" تنهار.
ّ
ً
ً
ً
نفذ جيش جمهورية صربسكا تدريبا عسكريا جــديــدا في
ً
ُ
ضواحي سراييفو ،عاصمة البوسنة ،ويعتبر هذا الحدث مقلقا
ً
جدا في دولة شهدت أول تطهير عرقي جماعي في أوروبا منذ
عام  1945قبل جيل واحد فقط.
زادت ج ــرأة مـيـلــوراد دودي ــك ،زعـيــم صــرب البوسنة ،نتيجة
ً
اقتناعه بــأن الغرب ليس مستعدا لدعم "اتفاق دايـتــون" ،وأدت
أزمــة أفغانستان األخـيــرة إلــى نشر الشكوك حــول قــدرة الناتو
على التحرك ،وفــي غضون ذلــك ،تالشت اآلم ــال بانتساب دول
ً
البلقان الغربية إلى االتحاد األوروبي ،وتواجه دول االتحاد أصال
ُ ً
ت َهما بإضعاف منصب الممثل األعلى ،ودعم القادة القوميون
اليمينيون في االتحاد األوروبي موقف دوديك المعادي لإلسالم
ومنعوا فرض عقوبات أوروبية على حكومته ،واألخطر من ذلك
هــو أن ق ــرار األم ــم المتحدة األخـيــر إلع ــادة التأكيد على مهمة
قوات حفظ السالم التابعة لالتحاد األوروبي دفع القوى الغربية
للرضوخ لمطالب روسيا والصين حــول االمتناع عن الرجوع
إلى الممثل األعلى.
بدأ نمط مماثل ينشأ في أماكن أخرى نتيجة التطورات المقلقة
التي تشهدها أوروبا الوسطى والشرقية ،فأرسل رئيس صربيا
القوي ،ألكسندر فوتشيتش ،دبابات إلى حدود البلد مع كوسوفو
ً
حديثا ،وأدى تردد االتحاد األوروبــي في تسهيل انتساب دول
مثل ألبانيا ومـقــدونـيــا الشمالية إلــى اسـتـفــادة القوميين في
ً
َ
معا ،وفي الوقت نفسه ،ال تزال جورجيا تميل إلى ُ
الحكم
البلدين
ُ ً
االسـتـبــدادي وت ــزداد بـعــدا عــن االتـحــاد األوروبـ ــي ،كــذلــك ،بــدأت
ً
روسيا تجمع قواتها العسكرية مجددا على طول حدودها مع
أوكرانيا ،وحتى كتابة هذه السطور ،ينتشر نحو ألف مهاجر
على الحدود بين بيالروسيا وبولندا ،وقد نقلهم نظام ألكسندر
لوكاشينكو الفاسد في مينسك إلى هناك في محاولةٍ منه لتأجيج
االنقسامات األوروبية.
ً
مجددا ،اقتصر ّرد االتحاد األوروبي على إطالق مواقف شفهية
للتعبير عن القلق مما يحصل ،لكنه لم يتخذ أي خطوة عملية
لمعالجة المشكلة ،وفي الماضي ،كانت الواليات المتحدة تستلم
دفة القيادة في ظروف مماثلة ،لكن يثبت قرار األمم المتحدة اآلن
أن واشنطن تسعى إلى تجنب االشتباكات التي تلهيها عن أهم
ملف يشغلها اليوم :الصين.
يعكس هذا الوضع أعلى درجات االنقسام الغربي ،وأكثر ما
يثير القلق هو ميل الحكام المستبدين والمعادين للغرب إلى
ّ
تدبر أمورهم في ظل الضعف الغربي المستجد ،ولن يقف الغرب
على الهامش إذا اندلعت الحرب في أماكن مثل البوسنة ،لكنه
ُ ّ
ومشتت لدرجة أن يتجنب قادة مثل دوديك ،وفالديمير
منقسم
بوتين ،وفوتشيتش ،ولوكاشنيكو ،تداعيات تحركاتهم المعادية
للنظام الدولي طالما ال تصل إلى مستوى شن الحرب ،ويبدو أن
ً
ً
عصر الضعف الغربي سيكون مرادفا لعصر الحرب الهجينة إذا.
* «موقع نيوستايتسمان»

نظرة عصرية في البابين
 ٦و ٨من ميثاق ناصر

ورثت عن المرحوم والدي نسخة "أثرية" للميثاق الذي قدمه الزعيم
القومي جمال عبدالناصر الى المؤتمر الوطني للقوى الشعبية في
 21مايو  ،1962وهي نسخة نادرة أصلية طبعت آنذاك واقتناها أو
أهديت للمرحوم والدي الذي عشق القراءة ورائحة الورق كما هي
الحال مع ولــده ،وحين ينوي المرء أن يقرأ صفحات كتلك المشار
إليها فعليه أن يضع المسألة في سياق تاريخي صحيح ،ويعيش
ً
ً
اللحظة ،ويفهم أن الموضوع لم يكن مؤتمرا قوميا والسالم ،بل كان
ً
ً
ً
ً
حشدا جماهيريا فكريا واستعراضا ألفكار "اشتراكية ناصر" على
مر سنين طويلة ،والتي قدمها وركز فيها على مناهضة االستعمار
ومحاربة حلف رأس المال والفساد ،وصوال إلى مشاكل وعراقيل
تطبيقها على األرض.
وصدق الرئيس جمال عبدالناصر في كل كلمة قالها في "الميثاق"،
ولكنني لم أتمالك نفسي إال أن أبتسم حين قرأت جل المكتوب لسبب
ً
بسيط جدا ،ما أشبه اليوم بالبارحة ،وما أشبه مشاكل العرب في
األمس بتلك التي نواجهها اليوم مع اختالف طفيف في المسميات،
سواء كان ذلك في مصر أو الكويت أو أيا كان ما بين المحيط الى
الخليج .كسائر عظماء التاريخ ،جمال عبدالناصر له عيوب كأي
قائد ولديه مشاكل حتى في التحليل السياسي والتطبيق على أرض
الواقع ،لكن المشكلة الحقيقية التي واجهته (في نظري) غياب الفريق
والبطانة من حوله التي تستطيع أن تطبق الحلم العربي األعظم.
عموما ،ذاك نقاش ليوم آخر.
ً
بالنظر تحديدا إلى بابي الميثاق السادس (في حتمية االشتراكية)
والثامن (مع التطبيق االشتراكي ومشاكله) نجد الــردود الشافية
لمنتقدي الـفـكــر االش ـتــراكــي الــذيــن تصمت أفــواهـهــم مــع كــل أزمــة
اقتصادية تحل على العالم ،ويطالبون الحكومات بإنقاذهم من
ويــاتـهــا ،واألم ــر واألده ــى أن المطالبات نفسها كــانــت ومــا زالــت
موجودة عند شعوب المنطقة العربية.
يركز الميثاق هنا على أن حرية المجتمع تكمن في الطريق الى
عدالة اجتماعية وتحقيق السبل للمواطن في نصيب عادل من الثروة
من خــال تطبيق االشتراكية ،وطبعا على تأميم وسائل اإلنتاج
لدحض االستعمار المبطن الذي غذى اإلمبريالية العالمية من خالل
ثروات وخيرات العالم العربي.
ً
ً
طبعا هذا الكالم نفسه ما زال مطبقا اليوم ولكن بأسلوب مختلف
ً ً
جدا جدا ،وبأسلوب متفاوت بين األقطار العربية سواء في إفريقيا
أو الخليج أو غيرهما ومن خالل العولمة الجشعة أو اإلمبريالية
المحدثة المتبعة ألساليب هذا العصر ،ومن هذا كله يعرج "ناصر"
على ضرورة حماية المجتمع من المراهقة الفكرية وحماية وحدة
األسرة مع متابعة دراسة تعدادها وحماية خصوصيتها ،لكن ختام
"الميثاق" عن الوحدة العربية هو الباب الذي أخل موازين القوى في
المنطقة اليوم.
لم يكن يعلم "ناصر" أن الشعوب العربية نفسها ستطالب بإعادة
االستعمار لحماية ممتلكاتها بسبب الفساد المستشري الــذي
ً
نخر في ثرواتها لسنين متواصلة ،طبعا تعذر مثل تلك المطالبات
بسبب قصر نظر البعض واليأس من واقع مر ،إذ لم يكن يعلم كذلك
أن الشعوب هي ذاتها ستقوم بمطالبات للحد األدنى من الحريات
فقط لتستطيع أن تتنفس دون أن تبيت في السجون.
باختصار شديد ومع تعاقب األزمان ،تكمن مشكلة الفكر العربي
في مسألتين واضحتين :غياب مفهوم الحريات الشخصية وأزمة
الثقة مع األنظمة واألفراد.
تلك المشاكل في نظري كــان "الميثاق" يحاول أن يحلها وهي
تنصب على المجتمع بكل تعامالته اليومية والسياسية مع األفراد
فيما بينهم ،وفيما بين بعض األنظمة وشعوبها كذلك ،ولهذا جذر
واحد حاول الكثير أن يزرعه من جديد ،وأن يقوم بتأصيله مرة أخرى،
أال وهو غياب العدالة االجتماعية .غياب هذا العدل هو الذي يجعل
من الناس البسطاء أن يبحثوا عن أمــل في مناجاة المستعمرين
ومغازلتهم وأعــوانـهــم مــن الفاسدين ليقوموا بتحقيق شــيء من
ً
العدالة في مجتمعاتهم ،ولو كانت ألنفسهم فقط ،وطبعا قس على
ذلك الدائرة األصغر داخل كل مجتمع أو دولة ،وهكذا دواليك حين
ً
تجد أضدادا تقوم بالمطالبة من فاسدين بأن يتدخلوا لتحقيق شيء
من العدل وإن سلبوا ممتلكاتهم بنسب أقل من أسالفهم.
غياب الـعــدل االجتماعي وتـفــاوت الطبقات فــي ص ــراع مستمر
على النصيب العادل من الثروة ،وهذا له عواقب وخيمة ومصائب
ال يوجد شعب على األرض يستطيع أن ينكرها ،ولكم من الحاصل
حواليكم خير مثال.

كريستين غودسي وميتشل أ .أورينشتاين*

لماذا ال يأخذ مواطنو أوروبا الشرقية اللقاح؟
ُ
تظهر تجربة أوروبا
الشرقية مع الوباء أن
العديد من البلدان
لم تتراجع بعد عن
االنخفاض الكبير
للثقة العامة الذي بدأ
بعد عام  ،1989وقبل
اندالع األزمة بفترة
طويلة ،أصبحت هذه
البلدان أرضا خصبة
لحمالت التضليل التي
تسعى إلى تحريض
الرأي العام ضد
االتحاد األوروبي ،وضد
الغرب ،وضد الخبراء
الناجحين في بلدانهم.

درجة الشك العالية
من لقاحات المنطقة
وارتفاع معدالت
الوفيات نتيجة
واضحة للعواقب
االجتماعية التي
ً
استمرت عقودا بعد
انهيار الشيوعية

خالل األسابيع األخيرة ،حيث أصبحت أوروبا ،مرة أخرى،
بؤرة عالمية النتشار وباء كوفيد ،19فسلط االرتفاع الكبير
في حــاالت اإلصابة بفيروس كــورونــا ،وفــي الحاالت التي
تخضع للعالج في المستشفيات ،وفي عدد الوفيات ،الضوء
على مجموعة من األوروبيين ،وعلى وجه التحديد ،أولئك
الذين ما زالوا مترددين فيما يتعلق بأخذ اللقاحات ،ويتعلق
األم ــر هنا بمواطني أوروبـ ــا الشرقية الشيوعية سابقا،
فبينما تلقى  75.6في المئة من مواطني االتحاد األوروبي
جرعاتهم الكاملة من التطعيم ،بلغت النسبة في بلغاريا
وفي رومانيا  26.2في المئة و 39.6في المئة على التوالي،
أما في بلدان أخرى خارج االتحاد األوروبي ،فاألرقام تشير
إلى ما هو أسوأ ،و 20.2في المئة من سكان أوكرانيا ،و36.3
في المئة من مواطني روسيا فقط هم من تلقوا جرعاتهم
الكاملة من اللقاح.
ما مشكلة أوروب ــا الشرقية؟ إنها باختصار التضليل،
المضللة تغزو المنطقة ،وهذه آثار تركة فقدان
فالمعلومات
ِ
ثقة الشعب بالمؤسسات الحكومية بعد الشيوعية ،فقد
استحوذت نظريات المؤامرة المحمومة على هذه البلدان
تماما كما استحوذ عليها فيروس كورونا.
وفي اآلونة األخيرة ،لخصت طبيبة أوكرانية الوضع في
بلدها في عبارة قالت فيها" :إن الروايات المغلوطة منتشرة
على نطاق واسع ،مما جعل الناس يؤمنون بالرقائق الدقيقة
والـطـفــرات الجينية ...كما حــث بعض الكهنة األرثــوذكــس
الناس علنا وبقوة على عدم التطعيم ،وغزت الشائعات األكثر
سخافة الشبكات االجتماعية ،وتعلم األوكرانيون أال يثقوا
بأي مبادرات تقوم بها السلطات ،ولم ُيستثن التطعيم منها".
واآلن ،نظرا لتجاوز معدالت الوفيات لمستويات الذروة
التي كانت عليها سابقا ،وتــزايــد الـخــوف ،ب ــدأت معدالت
التطعيم فــي االرت ـف ــاع .بيد أن الـعــديــد مــن الـبـلــدان تعرف
انتشارا واســع النطاق لجوازات التلقيح المزيفة ،ونتائج
اختبار التفاعل المتسلسل للبوليميراز -ففي بلغاريا ،على
سبيل المثال ،يمكن شراء جوازات اللقاح ونتائج االختبارات
مقابل  300-150يورو ( 347-173دوالرا) -وال أحد على علم
بعدد هذه الوثائق ،وحتى األشخاص الذين رأوا عدة أصدقاء
لهم يموتون مــا زال ــوا يـصــرون على أن اللقاحات خطيرة
ألنها تحتوي على روبوتات نانوية ،أو أنها ستعيد كتابة
الحمض النووي الخاص بك ،أو ألن الشركات الصيدالنية
العالمية التي تنتجها ال يمكن الــوثــوق بها فيما يتعلق
بالسالمة العامة.
وبطبيعة الحال ،تنتشر الشائعات والمعلومات المضللة
في الغرب أيضا ،فد استمرت قناة (فوكس نـيــوز) ،القناة
اإلخبارية األكثر مشاهدة في الواليات المتحدة ،في نشر
معلومات مضللة عن اللقاحات لسنوات ،ولكن  70في المئة
من البالغين األميركيين تلقوا جرعاتهم الكاملة من التطعيم،
فلماذا يعتبر الكثير من األوروبيين الشرقيين أكثر عرضة
لإلصابة؟
إن تدني مستوى الثقة العامة الذي يميز أوروبا الشرقية
هو إرث خلفه انهيار الشيوعية والركود االنتقالي الكبير في

العديد من البلدان ،وإخفاق حكومات ما بعد الشيوعية في
ً
التخفيف من آثار ذلك ،ورغم أن مقال لـ(رويترز) تم تداوله
ُ
على نطاق واسع ،يشير إلى رأي "خبراء" لم تذكر أسماؤهم
ً
والذين يلومون "عقودا من الحكم الشيوعي الذي أدى إلى
تراجع ثقة الشعب في مؤسسات الدولة" ،كانت ثقة الشعب
في الواقع أكبر بكثير في الحقبة الشيوعية.
وبينما كنا نشتغل على كتابنا األخيرTaking Stock of ،
،Shock: Social Consequences of the 1989 Revolutions
َ
تطرقنا الفتقار أوروب ــا الشرقية للثقة العامة باستخدام
بيانات من المسوح العالمية للقيم ،ومسوح الحياة في
المرحلة االنتقالية الصادرة عن المصرف األوروبي إلعادة
ُ
اإلعمار والتنمية ،وباستثناء القليل من البلدان ،تظهر مسوح
ً
ً
القيم العالمية انخفاضا ثابتا في البلدان الشيوعية السابقة
فيما يتعلق بنسب األشـخــاص الــذيــن يتفقون مــع عبارة
"يمكن الوثوق بمعظم الناس" .وكان هذا التراجع أوضح في
ً
البلدان التي عانت ركودا أعمق في فترة ما بعد الشيوعية،
ولم يعكس منحاه عندما استرجعت هذه البلدان نموها
االقتصادي .وباألحرى ،استمرت ثقة عامة الناس في التراجع،
ففي بلغاريا بين عامي  1995و ،1998وهــي بعض أسوأ
سنوات الركود االنتقالي ،كان  23.7في المئة من المشاركين
يثقون بمواطنيهم ،مقارنة بـ 17.1في المئة فقط بين 2017
و ،2020وفي رومانيا ،تراجعت الثقة االجتماعية من 17.9
في المئة إلى  12.1في المئة في الفترة نفسها.
وحتى في الحاالت الناجحة نسبيا في بولندا وجمهورية
التشيك ،حيث توفر مسوح القيم العالمية بيانات بصورة
أك ـم ــل ،تــراج ـعــت الـثـقــة خ ــال ف ـتــرة االن ـت ـقــال ال ـتــي أعقبت
الشيوعية ،ففي األعــوام بين  1989و ،1992اعتقد  31.3في
المئة من البولنديين و 30.2في المئة من التشيك أنه يمكن
الوثوق بمعظم الناس ،وبين  2017و ،2020كانت هذه الحصة
أقل بكثير ،فقط  24.1في المئة و 21.1في المئة على التوالي،
ومن الواضح أنه حين تراجعت الثقة االجتماعية في جميع
أنحاء أوروب ــا الشرقية بين عامي  1991و 2007زادت في
أوروبا الغربية.
وأجرى البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية دراسته
االستقصائية الكبيرة "الحياة في المرحلة االنتقالية" في عام
 ،2006عن طريق إجراء  1000مقابلة شخصية في كل دولة من
ُ
الدول الـ 28ما بعد الشيوعية ،وخلص إلى أنه في حين يعتقد
ثلثا المجيبين أنه قبل عام  ،1989كان ممكنا الوثوق بمعظم
الناس ،وافق نحو الثلث فقط على أنه يمكن الوثوق بمعظم
ً
األشخاص بعد مرور  17عاما ،وكانت هذه النتيجة متسقة
في جميع المناطق والبلدان ،حيث اتفق أغلب المجيبين في
جميع الفئات العمرية وفئات الدخل على أن الناس كانوا
عموما "أكثر جدارة بالثقة" في ظل الشيوعية.
وليس من المستغرب أن خيبة األمل من نتائج التحول
أدت أيـضــا إلــى انـخـفــاض متوسط الثقة فــي المؤسسات
العامة (بما في ذلك الحكومة ،والبرلمان ،والمحاكم والجيش،
والشرطة) ،في منطقة ما بعد الشيوعية من تسعينيات القرن
الماضي حتى العقد األول من القرن الحادي والعشرين ،ومن

عــام  1990إلــى عــام  ،2013تراجعت الثقة فــي المؤسسات
السياسية وسط أوروبا وشرقها إلى نصف المستوى الذي
كانت عليه في السابق.
ُ
وبعد التأمل في هذه البيانات ،خلص إريك بيرغلوف،
كبير االقـتـصــاديـيــن فــي الـبـنــك األوروب ـ ــي إلعـ ــادة اإلعـمــار
والتنمية فــي ذلــك الــوقــت ،إلــى أنــه "مــن المهم أن نضع في
اعتبارنا أن الـضــرر ال ــذي حــدث خــال األوق ــات العصيبة،
ليس فيما يتعلق بالرفاهية المادية فقط ولكن أيضا على
المستويات العامة من الثقة والرفاهية الذاتية ،ال ينبغي
االستهانة به".
وفـ ــي الـ ــواقـ ــع ،تـسـلــط ال ـب ـي ــان ــات الـمـتـعـلـقــة ب ــال ــدراس ــة
االستقصائية الضوء على حقيقة غير معروفة :فقد كانت
فترات الركود ما بعد الشيوعية األسوأ في التاريخ الحديث،
تعان كل البلدان
وأسوأ بكثير من الكساد العظيم ،ولكن لم
ِ
على قدم المساواة ،ففي حين أن بعض الدول ،وال سيما دول
أوروبا الوسطى ،تعافت بسرعة نسبيا وحققت تقدما نحو
معايير االتحاد األوروبــي ،عانت العديد من الدول األخرى
خسائر ال يمكن تصورها ،فعادت الدول ما بعد الشيوعية
المتوسطة الحال إلى مستويات ما قبل  1989من الناتج
ً
االقتصادي بعد  17عاما فقط ،مما أدى إلى تغذية إرث عميق
من عدم الثقة والشعور بالتخلي عن البلدان التي عززت ثقافة
المساعدة المتبادلة ضد الدولة في ظل الشيوعية.
ُ
وتظهر تجربة أوروبا الشرقية مع الوباء أن العديد من
البلدان لم تتراجع بعد عن االنخفاض الكبير للثقة العامة
الذي بدأ بعد عام  ،1989وقبل اندالع األزمة بفترة طويلة،
أصبحت هذه البلدان أرضا خصبة لحمالت التضليل -أغلبها
من صنع روسيا -التي تسعى إلى تحريض الرأي العام ضد
االتحاد األوروبي ،وضد الغرب ،وضد الخبراء الناجحين في
بلدانهم .إن الدرجة العالية من الشك في اللقاحات في المنطقة
وارتفاع معدالت الوفيات هي نتيجة واضحة ال تعكس عقودا
من الحكم الشيوعي فقط ،بل باألحرى ،العواقب االجتماعية
ً
التي استمرت عقودا بعد انهياره.
* كريستين غودسي ،أستاذة الدراسات في
مجال شؤون روسيا وأوروبا الشرقية ،وعضوة في
مجموعة الدراسات العليا في األنثروبولوجيا في
جامعة بنسلفانيا ،ومؤلفة كتاب Valkyries: The
.Revolutionary Women of Eastern EuropeRed
وميتشل أ .أورينشتاين ،أستاذ الدراسات في مجال
شؤون روسيا وشرق أوروبا والعلوم السياسية
بجامعة بنسلفانيا ،وزميل أقدم في معهد أبحاث
السياسة الخارجية ومؤلف كتاب The Lands in
Between: Russia vs. the West and the New Politics
.of Hybrid War
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

7.٢٧١

٦.١٢٣

7.٨٦٦

2.٤٥٦ 2.٩١٧ 3.٣٠٥

تقرير اقتصادي

ما الذي يحتاجه اقتصاد الكويت من رئيس الوزراء القادم؟
ً
•  18حكومة خالل  15عاما بمتوسط  10أشهر لكل منها ...استهدفت اإلنجاز فجنت التراجع
• تصاعد خاللها اإلنفاق وتعثرت المشاريع والخدمات ومست سمعة الكويت الشبهات المالية

حتى منتخب
«القدم» تذيل قائمة
تصنيف «الفيفا»
مقارنة بدول ال
تمتلك القدرة على
بناء المالعب!

مـ ـ ــع ص ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـم ـ ــرس ـ ــوم األم ـ ـ ـيـ ـ ــري ب ـق ـب ــول
استقالة الحكومة هذا األسبوع ،يكون رئيس
الــوزراء سمو الشيخ صباح الخالد قد شكل 3
ً
حكومات خالل  23شهرا ،ومن المرتقب أن تبدأ
المشاورات التقليدية لتسمية رئيس الــوزراء
خالل الفترة المقبلة.
ُ ّ
ومنذ عام  2006شكلت في الكويت  18حكومة
بمتوسط  10أشهر للحكومة الواحدة اتسمت
كلها بثبات نهج المحاصصة وال ــوالء ات في
اختيار الوزراء ،ومحدودية القدرة على تحقيق
ً
إنجاز ملموس على مستوى االقتصاد ،فضال
عــن تعميق االخ ـتــاالت االقتصادية الهيكلية
حتى باتت مالية الكويت على درجة عالية من
الحساسية تجاه تقلبات أسعار النفط العالمية.

تصاعد اإلنفاق

الوفرة المالية
وأسعار النفط
القياسية اللتان
غطتا عورات
اإلخفاق الحكومي
يبدو أنهما لن
تتكررا في المدى
المنظور

لقد تسببت الحكومات المتعاقبة باختالالت
عميقة على مستوى االقتصاد تمثلت في زيادة
ً
األعباء على ميزانية الدولة ،إذ ارتفعت مثال في
السنة المالية  2007- 2006بنسبة  58في المئة
من  10.3مليارات دينار بذريعة سداد التزامات
الــدولــة تجاه مؤسسة التأمينات االجتماعية
ً
دفعة واحدة ،لتستمر في االرتفاع إلى  23مليارا
العام الحالي ،وقد تزامن هذا النمو القياسي في
المصروفات مع تصاعد التزام الدولة باإلنفاق
الـجــاري على الــرواتــب والــدعــوم بما يصل إلى
 70في المئة من إجمالي اإلنفاق العام مع توقع
ال ـمــزيــد مــن الـضـغــط عـلــى ه ــذه الـبـنــديــن وفقا
لطبيعة المجتمع ا لـكــو يـتــي ا ل ــذي يشكل فيه
ً
الـشـبــاب دون  24عــامــا نحو  66فــي المئة من
إجمالي الكويتيين.

هذه التحديات المتمثلة في تصاعد اإلنفاق
الـ ـع ــام ح ـت ــى ب ــات ــت أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط الـمــرتـفـعــة
ً
ال تـغـطــي عـجــز الـمـيــزانـيــة تــزام ـنــت أي ـض ــا مع
م ـح ــدودي ــة اإلي ـ ـ ــرادات الـنـفـطـيــة ب ــال ـت ــوازي مع
م ـحــدوديــة ال ـق ــدرة عـلــى تحقيق إيـ ـ ــرادات غير
ً
نفطية والـتــي ت ـتــراوح سـنــويــا بين  8و 12في
المئة فقط من إجمالي اإليرادات حسب بيانات
الحساب الختامي.

ّ
تعثر اإلنجاز

ك ــذل ــك ات ـس ـمــت ح ـك ــوم ــات ال ـع ـق ــود األخ ـي ــرة
بتعثر واضح في اإلنجاز التنموي أو في إطالق
مشروع دولة اقتصادي ذي استدامة ،فجميعها
ت ـب ـنــت مـ ـش ــروع م ــا ي ـع ــرف ب ـت ـحــويــل ال ـكــويــت
ال ــى مــركــز ت ـجــاري ومــالــي وال ت ــزال المشاريع
المرتبطة بهذا المشروع ،أو فيما عرف الحقا
بـ ـ "رؤي ـ ــة ال ـكــويــت  ،"2035كــال ـمــوانــئ وأهـمـهــا
ميناء مبارك الكبير والمدن الحرة في العبدلي
ً
والنويصيب ،فضال عن مدينة الحرير مشاريع
متعثرة أو بطيئة التنفيذ في أفضل األحوال...
وهــذا تقييم لمشاريع بنية تحتية تعاني من
جهة بطء اإلنجاز والتنفيذ فيما كان يفترض
أن يستحق الـنـقــاش حــولـهــا ب ـشــأن عــائــداتـهــا
االقتصادية كإيراداتها للميزانية أو توفيرها
لفرص العمل أو جودة خدماتها.
وان ـع ـكــس ه ــذا الـتـعـثــر عـلــى مـخـتـلــف أوج ــه
ً
ال ـح ـي ــاة ف ــي ال ـك ــوي ــت ت ـقــري ـبــا م ــن ب ـل ــوغ أدن ــى
مستويات القدرة على جذب أموال االستثمارات
ً
ً
األجنبية خليجيا بـ  0.4في المئة سنويا فقط
مما تجذبه دول الخليج األخرى ،مرورا بتراجع
الفت في ترتيب الكويت على مختلف مؤشرات

يرتفع  1.14دوالر
البرميل الكويتي ً
ليبلغ  82.96دوالرا
النفط يتراجع مع توقعات السحب من االحتياطيات األميركية
ارتـفــع سعر برميل النفط الكويتي  1.14دوالر
ليبلغ  82.96دوالرا للبرميل في تداوالت أمس االول
مقابل  81.82دوالرا في تــداوالت االثنين الماضي
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األســواق العالمية ،تراجعت أسعار النفط
أم ــس بـعــدمــا أظـهــر تـقــريــر أن م ـخــزونــات البنزين
األميركية انخفضت بأكثر من المتوقع األسبوع
الماضي ،مما قد يكثف الضغوط على إدارة الرئيس
األم ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن لـلـسـحــب م ــن احـتـيــاطـيــات
الطوارئ النفطية من أجل وضع حد الرتفاع أسعار
الوقود.
وتــراجـعــت الـعـقــود اآلجـلــة لـخــام غــرب تكساس
الوسيط  57سنتا بما يعادل  0.7بالمئة إلى 80.19
دوالرا لـلـبــرمـيــل ،وذل ــك بـعــد خـســارتـهــا  12سنتا
الثالثاء.
وتراجعت العقود اآلجلة لخام برنت  50سنتا أو

 0.6بالمئة إلى  81.93دوالرا للبرميل ،مبددا مكاسب
بلغت  38سنتا أمس االول.
وي ـ ـ ـ ـ ــدرس الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ال ـ ـس ـ ـحـ ــب مــن
االح ـت ـي ــاط ـي ــات االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ل ـل ـن ـفــط لـتـهــدئــة
أس ـعــار الـبـنــزيــن الـتــي سجلت ارت ـفــاعــات قياسية
في كاليفورنيا هذا األسبوع ،لكن آراء المشرعين
متباينة بشأن ما إذا كان ذلك ضروريا ،والواليات
المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وي ـق ــول م ـح ـل ـلــون إن ال ـس ـحــب م ــن االح ـت ـيــاطــي
االستراتيجي لن يحقق سوى انفراجة مؤقتة في
السوق ،والمطلوب هو زيادة المعروض من الواليات
المتحدة أو من منتجي النفط الصخري أو من أوبك.
وقالت مصادر بالسوق إن بيانات معهد البترول
األميركي أظهرت انخفاض مخزونات البنزين 2.8
مليون برميل في األسبوع المنتهي في  12نوفمبر.

ّ
«أجيال» توقع
عقد إعادة هيكلة
تسهيالت ائتمانية
ّ
وقعت شركة أجيال العقارية
الـتــرفـيـهـيــة ع ـقــد إع ـ ــادة هيكلة
ت ـس ـه ـيــات ائ ـت ـمــان ـيــة م ــع أحــد
ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،وزيـ ـ ـ ــادة
إجـ ـم ــال ــي ح ـ ـ ــدود ال ـت ـس ـه ـيــات
بمبلغ  2.5مليون دينار.
وقالت "أجيال" إن التسهيالت
االئتمانية سيتم استخدامها
ف ــي أن ـش ـط ــة ال ـش ــرك ــة وت ـطــويــر
مشاريعها ،وتأجيل استحقاق
دفعات السداد.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــت أن ا لـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــد
سـيـنـعـكــس أث ـ ــره ع ـل ــى ال ـمــركــز
المالي للشركة ،وذلك عن طريق
زيادة المطلوبات بقيمة المبلغ
ال ـم ـس ـت ـخ ــدم م ــن ال ـت ـس ـه ـيــات،
وزي ــادة فــي مصاريف التمويل
بقائمة الدخل.

األعمال والتنمية ،الى تذيل المنتخب الوطني
لكرة القدم قائمة تصنيف "فيفا" ،مقارنة بدول
ال تمتلك حتى القدرة على بناء مالعب لممارسة
اللعبة.

انحدار الخدمات
بل إن تراجع القدرة على اإلنجاز في عهود
م ـجــالــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـســاب ـقــة ام ـتــد إل ــى ان ـحــدار
الفت في تقديم خدمات أساسية كانت معتادة
كــإم ـكــان ـيــة ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ال ـس ـك ــن أو ك ـف ــاء ة
ً
الـتـعـلـيــم ،وص ـ ــوال إل ــى انـ ـح ــدار جـ ــودة ال ـطــرق
بــالـتــوازي مــع أشـغــال المنظومة الصحية في
شــراء والء ات العالج بالخارج ،وهــذه النتائج
المخيبة تأتي بالتزامن مع خطاب اقتصادي
حكومي يبشر لسنوات بتحويل الكويت إلى
مـسـتـقـبــل م ـت ـط ــور ،ف ـتــأتــي ال ـن ـتــائــج مـعــاكـســة
ً
بشكل بات مكررا بسبب محدودية قدرة اإلدارة
الـحـكــومـيــة عـلــى رس ــم سـيــاســة عــامــة واضـحــة
وتنفيذها.

سمعة الكويت
وكذلك تعرضت سمعة الكويت االقتصادية
خـ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـمــاض ـيــة ل ـت ـحـ ٍّـد وصـ ــل إلــى
الصحافة والوكاالت اإلخبارية العالمية تجاه
العمليات المالية المشبوهة ذات االرتباطات
الدولية ،السيما قضيتي الصندوق الماليزي
ً
( )MDB1وص ـنــدوق الـجـيــش الـكــويـتــي ،فضال
عن العديد من القضايا المحلية األخــرى التي
ً
ت ـم ـ ّـس مـشــاهـيــر "ال ـس ــوش ـي ــال م ـي ــدي ــا" ،مـ ــرورا
بنواب اإليداعات المليونية وفضيحة "ضيافة

أظهرت بيانات حكومية يابانية ،أمس ،أن
فائض الكويت التجاري مع اليابان تضاعف
تـقــريـبــا ف ــي شـهــر أك ـتــوبــر ال ـمــاضــي ،مـقــارنــة
بالفترة ذاتها من العام الماضي ،ليصل الى
 67.0مليار ين ،أي ( 583مليون دوالر) بفضل
قوة أداء الصادرات.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية
اليابانية ،في تقرير ّأولــي ،أن فائض الكويت
التجاري مع اليابان قفز في الشهر الماضي
بنسبة  189.1بالمئة ،ليظل مرتفعا للشهر
السابع على التوالي.
وأضــافــت أن فــائــض الـكــويــت الـتـجــاري مع
الـيــابــان ظــل بــذلــك إيجابيا مــدة  13عــامــا و9
أشهر.
وأوضحت أن إجمالي الصادرات الكويتية
الى اليابان ارتفع بنسبة  105.4في المئة على
أساس سنوي في الشهر الماضي ،ليصل الى

«الرئيسي» يعود للسيطرة على تعامالت السوق
علي العنزي

س ـج ـل ــت م ـ ــؤش ـ ــرات بـ ــورصـ ــة ال ـك ــوي ــت
الرئيسية أمس ارتفاعات محدودة ،لكنها
شهدت تغيرا واضحا على مستوى تدفق
السيولة ،وربح مؤشر السوق العام نسبة
م ـحــدودة كــانــت  0.08فــي الـمـئــة ،أي 6.03
نقاط ،ليقفل على مستوى  7271.1نقطة
بسيولة جيدة ارتفعت إلى مستوى 73.2
مليون دينار ،تداولت أكثر من نصف مليار
سهم للمرة األو ل ــى منذ نحو أسبوعين،
وكان عدد األسهم المتداولة  516.5مليون
سهم ،تداولت من خالل  16972صفقة ،وتم
ت ــداول  148سهما ،ربــح منها  69سهما،
بينما تراجع  55سهما ،بينما استقر 24
سهما دون تغير.
وكـ ــانـ ــت مـ ـك ــاس ــب ال ـ ـسـ ــوق األول أق ــل
واكتفى بلون أخضر فقط وبنسبة 0.03
ف ــي ال ـم ـئــة ه ــي  2.44ن ـق ـطــة ،لـيـقـفــل على
مستوى  7866.22نقطة بسيولة متراجعة
دون مستوى  30مليون دينار كانت 29.5
مـلـيــونــا ،تــداولــت  68.8مـلـيــون سـهــم عبر
 4596صفقة ،وربح  14سهما مقابل تراجع
 7أسهم واستقرار  4أسهم دون تغير.
وعــاد السوق الرئيسي للقيادة ،حيث
ربــح نسبة  ،0.24أي  14.57نقطة ،ليقفل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  6123.53نـقـطــة بسيولة
ك ـب ـيــرة تـ ـج ــاوزت س ـيــولــة الـ ـس ــوق األول
بقوة وبدعم تعامالت أسهم جي إف إتش
ووطـنـيــة عـقــاريــة ومـيـنــا لتبلغ سيولته

 43.7مليون دينار ،تداولت  447.7مليون
سهم عبر  12376صفقة ،وتم تداول 123
سهما ،ربــح منها  55سهما ،وخـســر 48
سهما ،بينما استقر  20سهما دون تغير.

جي إف إتش وبنك وربة
بدأت البورصة على عمليات شراء قوية
تركزت على سهم جي إف إتش ،ثم انتقلت
سريعا الى سهم بنك وربة الذي حقق قفزة
سعرية كبيرة إلى مستوى  317فلسا قبل

أن يتراجع إلــى  314فلسا ،وســط تنافس
قوي للتملك بين مساهمي البنك الرئيسين
الساير والشلفان.
ثــم ت ـمــددت عمليات ال ـشــراء ال ــى أسهم
وطنية عقارية وبعض األسهم الصغيرة
على وتيرة أقل ليتفوق السوق الرئيسي من
جديد وتتراكم سيولته لتتفوق بقوة على
سيولة السوق األول من جديد ،وسط شراء
انتقائي تــركــز على األسـهــم ذات النتائج
الـمــالـيــة الـجـيــدة وعـمـلـيــات بـيــع وتـخــارج
على بعض األسهم المضاربية ،وشهدت

معيار االختيار
ً
مــا ورد أعــاه ليس تقييما لنجاح أو فشل
حـكــومــات ســابـقــة ،ولـيــس شـهــادة بــأن الكويت
كــانــت قـبــل ه ــذه الـحـكــومــات فــي التسعينيات
أو الـثـمــانـيـنـيــات ب ـم ـصــاف ال ـ ــدول الـمـتـقــدمــة،
لكنه عرض لفترة زمنية اتسمت على اختالف
الشخوص بتوحد السياسات وتكرار النتائج،
م ـمــا ي ـس ـتــدعــي ال ـع ـمــل ع ـلــى م ــا ه ــو أك ـب ــر من
اس ـت ـبــدال األش ـخــاص إل ــى تغيير الـنـهــج الــذي
يتطلب ال ـيــوم اخ ـت ـيــار ح ـكــومــات عـلــى معيار
ً
ً
الـ ـكـ ـف ــاء ة ال ال ـ ـ ــوالء ،ت ـق ــدم ب ــرن ــام ـج ــا واض ـح ــا
يمكن تطبيقه ،وتستهدف معالجة اختالالت
االقتصاد المتنامية وفق آليات تنفيذ محددة
بجداول زمنية وجدية في المحاسبة وجودة في
اإلنجاز ...فسنوات الوفرة المالية وأسعار النفط
القياسية التي غطت عورات اإلخفاق الحكومي
يبدو أنها لن تتكرر في المدى المنظور.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

الكويت تحتاج
ما هو أكبر
من استبدال
األشخاص ...تغيير
النهج

 %189نمو فائض الكويت التجاري
مع اليابان خالل أكتوبر

مكاسب محدودة لمؤشرات البورصة
والسيولة  73.2مليون دينار

●

عال من األهمية
الداخلية" وشخصيات على قدر ٍ
والحساسية بالتوازي مع تدهور ترتيب الكويت
ً
ع ـلــى مــؤشــر "م ــدرك ــات ال ـف ـس ــاد" ،وص ـ ــوال إلــى
ً
الترتيب ال ـ  78عالميا على مستوى المؤشر،
ً
بعدما كانت في الترتيب الـ 31عالميا عام .2008
إن تدهور السمعة المالية لدولة ما كمتورطة
أو على األ ق ــل متسامحة تـجــاه عمليات غسل
األم ــوال والعمليات المشبوهة هــو "بــاب شر"
ً
يبقي الـمـجــال مـفـتــوحــا أم ــام الـضـغــط الــدولــي
َ
وربما حتى االبتزاز ...والحصيف من يتعامل
مع هذا التحدي بجدية ال مجال للمجاملة أو
التراخي فيها.

األسهم القيادية تراجعا بالسيولة ،وكان
أفضلها نموا وعمليات الشراء على سهم
هيومن سوفت ،حيث ارتفع السهم بنسبة
كـبـيــرة ،وانـتـهــت الجلسة عـلــى ثـقــة جيدة
بنمو واضح في السيولة.
خليجيا ،تباين أداء مؤشرات األسواق
ال ـم ــال ـي ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة وت ــراجـ ـع ــت أس ـ ــواق
اإلم ــارات وقطر والبحرين ،بينما ربحت
أسـ ـ ـ ــواق الـ ـسـ ـع ــودي ــة والـ ـك ــوي ــت وعـ ـم ــان،
وتحركت أسـعــار النفط عرضيا ،وتــداول
برنت حول مستوى  81.7دوالرا للبرميل.

 75.9مليار ين ( 661مليون دوالر) في ارتفاع
للشهر السابع على التوالي ،فيما انخفضت
وارداتها من اليابان للشهر الثاني على التوالي
بنسبة  35.0في المئة ،لتصل الى  9.0مليارات
ين ( 78مليون دوالر).
وأشـ ــارت الـبـيــانــات ال ــى أن فــائــض الـشــرق
األوس ــط الـتـجــاري مــع الـيــابــان ارتـفــع بنسبة
 134.8في المئة ،ليصل الــى  610.6مليار ين
ياباني ( 5.3مليارات دوالر) مع نمو الصادرات
المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 78.9
في المئة مقارنة بالعام السابق.
وأوض ـح ــت أن الـنـفــط ال ـخ ــام والـمـنـتـجــات
الـمـكــررة وال ـغــاز الطبيعي الـمـســال وال ـمــوارد
الطبيعية األخــرى التي تمثل نسبة  94.2في
المئة من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان
ارتفعت بنسبة  80.6في المئة ،في حين هبطت
واردات المنطقة من اليابان بنسبة  12.9في

المئة بسبب ضعف الطلب على السيارات.
وذكـ ـ ـ ــرت أن الـ ـي ــاب ــان س ـج ـلــت ف ــي الـشـهــر
الماضي عجزا تجاريا عالميا بقيمة  67.4مليار
يــن ( 587مليار دوالر) لتسجل عجزا للشهر
الـثــالــث عـلــى ال ـتــوالــي ،بـعــد تــراجــع ص ــادرات
السيارات بنسبة  36.7في المئة.
ووفـقــا للبيانات ،ارتـفـعــت صـ ــادرات ثالث
أكبر اقتصاد في العالم بنسبة  9.4في المئة
مقارنة بالعام السابق ،بفضل الطلب القوي
على الصلب ومعدات إنتاج أشباه الموصالت
والوقود المعدني.
ولفتت الى أن الواردات نمت بنسبة  26.7في
المئة ،بفضل ارتفاع اسعار النفط الخام والفحم
والغاز الطبيعي المسال.
وبينت أن الصين ظلت في الشهر الماضي
أكـبــر شــريــك تـجــاري لليابان تلتها الــواليــات
المتحدة.

خسائر «صادمة» للعمالت المشفرة
 395مليار دوالر في أسبوع
واصلت العمالت الرقمية موجة النزيف التي بدأت
خــال الجلسات الماضية لترتفع خسائر السوق
خــال تـ ــداوالت األس ـبــوع األخـيــر إلــى أكـثــر مــن 395
مليار دوالر.
وكان تقرير نشرته جريدة "ديلي إكسبرس" ،توقع
أن يتجاوز سعر "بتكوين" مستوى  100ألف دوالر
ً ً
ً
قريبا ،وأن تصبح منافسا قويا للذهب كأحد المالذات
ُ
اآلمنة التي يقبل عليها المستثمرون لحماية أنفسهم
وأموالهم من التضخم وتقلبات العمالت التقليدية.
واس ـتــدل التقرير على هــذه التوقعات مــن خالل
ً
الحركة السابقة للعملة االفتراضية ،مشيرا إلى أن
"قيمة بتكوين تضاعفت منذ آخر هبوط تم تسجيله
قبل ثالثة أشهر عندما وصلت إلى مستوى الثالثين
ً
ألف دوالر ،ثم عادت لترتفع فوق الستين ألفا" ،مما
يعني أنها من الممكن أن تعود لالرتفاع إلى ما فوق
ً
المئة ألــف عندما تــرتــد صـعــودا بعدما هبطت من
ً
مستويات الستين ألفا.
وحذر نائب محافظ بنك إنكلترا جون كونليف من
ً
أن األصول المشفرة مثل البتكوين قد تشكل خطرا
ً
ً
قريبا على النظام المالي في البالد ،داعيا المشرعين
ً
إل ــى الـتـفـكـيــر م ـل ـيــا ف ــي إج ـ ـ ــراءات تـنـظـيــم الـعـمــات
المشفرة ،حسبما أفادت صحيفة "اإلندبندنت".
وأثــار محافظ البنك أنــدرو بايلي مخاوف بشأن
األصــول المشفرة التي يحتمل أن تساعد في تزايد
ً
األنشطة غير القانونية ،معتبرا أن قبول العمالت
على نطاق واسع كوسيلة للدفع يساعد المجرمين
والمحتالين.
فــي الــوقــت نفسه ،ات ـخــذت هيئة النقل فــي لندن
إجراءات صارمة ضد اإلعالنات الخاصة بالعمالت
المشفرة بعدما أث ــارت الحملة الضخمة للترويج
لعملة "فـلــوكــي"  Flokiفــي مختلف أنـحــاء المدينة
المخاوف بشأن األصول غير المنظمة مثل العمالت
المشفرة.
وعـلــى صعيد ال ـت ــداوالت وفــي األس ـبــوع األخـيــر،
تراجع رأس المال السوقي للعمالت الرقمية المشفرة

بنسبة  13.2في المئة ،لتخسر نحو  395.5مليار دوالر
من قيمتها بعدما هــوت من مستوى  3تريليونات
دوالر في تعامالت منتصف األسبوع الماضي إلى
مستوى  2604.5مليارات دوالر في تعامالت أمس.
ً
وبــالـنـسـبــة إل ــى "بـتـكــويــن" ،فـقــد شـهــدت تــراجـعــا
ً
بنسبة  12.2فــي الـمـئــة ،فــاقــدة نـحــو  8288دوالرا
ً
بعدما نــزل سعرها من  68093دوالرا في منتصف
تعامالت األسبوع الماضي إلى نحو  59805دوالرات
في تعامالت مساء الثالثاء .ونزلت قيمتها السوقية
المجمعة بنسبة  12في المئة مسجلة خسائر بقيمة
 154م ـل ـيــار دوالر ب ـعــدمــا انـخـفـضــت م ــن مـسـتــوى
ً
 1282.8مليار دوالر إلــى نحو  1128.8مـلـيــارا في
تعامالت أمس.
وسجلت عملة "إيثريوم" خسائر خالل تــداوالت
األسبوع األخير بنسبة  10.7في المئة خاسرة نحو
 506دوالرات بعدما انخفض سعرها من مستوى
 4732دوالرا إلــى نحو  4226دوالرا .كما تراجعت
قيمتها السوقية المجمعة بنسبة  16.5فــي المئة
خــاســرة نـحــو  99.4مـلـيــار دوالر بـعــدمــا انخفضت
قيمتها السوقية من مستوى  599.9مليار دوالر إلى
نحو  500.5مليار دوالر.
وتكبدت عملة "بينانس كوين" ،وهي ثالث أكبر
عملة رقمية من حيث القيمة السوقية خسائر خالل
تداوالت األسبوع األخير بنسبة  11.2في المئة فاقدة
ً
نحو  73دوالرا بعدما تراجع سعرها من مستوى 652
ً
ً
دوالرا إلــى نحو  579دوالرا .كما تراجعت قيمتها
الـســوقـيــة اإلجـمــالـيــة بنسبة  11فــي الـمـئــة مسجلة
خسائر إجمالية بلغت نحو  12.1مليار دوالر بعدما
نزلت قيمتها السوقية من مستوى  108.7مليارات
دوالر إلى نحو  96.6مليار دوالر.
وفيما استقرت عملة "تيزر" عند مستوى  1دوالر.
فقد سجلت قيمتها السوقية اإلجمالية نحو 73.78
مليار دوالر.
(العربية .نت)
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مطلوباتها شكلت  %51من إجمالي موجوداتها خالل  9أشهر
سند الشمري

تصدرت شركة المباني بقية
الشركات العقارية من
حيث األكبر قيمة في حجم
الموجودات ،إذ تجاوزت
موجوداتها المليار دينار،
خالل األشهر التسعة
المنتهية في  30سبتمبر
 ،2021مقارنة بـ984
مليونا ،خالل الفترة
المذكورة من عام .2020

بـ ـلـ ـغ ــت قـ ـيـ ـم ــة م ـ ــوج ـ ــودات
الـشــركــات الـعـقــاريــة المدرجة
فـ ــي بـ ــورصـ ــة الـ ـك ــوي ــت 5.89
مليارات دينار ،خالل األشهر
ال ـت ـس ـع ــة ال ـم ـن ـت ـه ـي ــة فـ ــي 30
سـ ـبـ ـتـ ـمـ ـب ــر  ،2021م ـ ـقـ ــار نـ ــة
بـ ـم ــوج ــودات ب ـل ـغــت قـيـمـتـهــا
 5.53م ـل ـيــارات ،خ ــال الـفـتــرة
ن ـف ـس ـهــا مـ ــن عـ ـ ــام  ،2020أي
بزيادة قدرها  358.9مليونا،
وبارتفاع بلغت نسبته  6.4في
المئة ،وبلغت قيمة مطلوبات
ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة خ ــال
الفترة ذاتها  2.88مليار دينار،
مقارنة بمطلوبات بلغت 2.77
مليار ،أي بزيادة قدرها 112
مـلـيــونــا ،وبــارت ـفــاع نسبته 4
في المئة.
وب ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــب اإلحـ ـ ـص ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة
الـ ـ ـت ـ ــي أعـ ــدت ـ ـهـ ــا «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة»
ع ــن م ـ ــوج ـ ــودات وم ـط ـلــوبــات
الـشــركــات الـعـقــاريــة المدرجة
ف ـ ــي ب ـ ــورص ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ف ـقــد
شـكـلــت م ـط ـلــوبــات ال ـشــركــات
الـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـج ـ ـمـ ــل
م ــوج ــودات ـه ــا م ــا ن ـس ـب ـتــه 51
في المئة ،بينما كانت تشكل
خــال الفترة ذاتـهــا مــن العام
الماضي  49.9في المئة.

وت ـص ــدرت شــركــة المباني
بقية ال ـشــركــات الـعـقــاريــة من
حـيــث األك ـب ــر قـيـمــة ف ــي حجم
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــودات ،إذ ت ـ ـجـ ــاوزت
موجوداتها ما قيمته المليار
ديـنــار ،خــال األشهر التسعة
ال ـم ـن ـت ـه ـيــة فـ ــي  30سـبـتـمـبــر
 ،2021مقارنة ب ــ 984مليونا،
خـ ــال ال ـف ـت ــرة الـ ـم ــذك ــورة مــن
عـ ـ ـ ــام  ،2020تـ ـلـ ـتـ ـه ــا ش ــر ك ــة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة الـ ـعـ ـق ــاري ــة بـحـجــم
موجودات بلغت قيمتها 700
م ـل ـيــون ،م ـقــارنــة ب ـمــوجــودات
بلغت  486مليونا ،ثم شركة
التمدين العقارية بموجودات

راع ذهبي لمؤتمر االتحاد
«الخليج» ٍ
الوطني لطلبة الكويت في أميركا
ف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي أطلقه
االتحاد الوطني لطلبة الكويت
بالواليات المتحدة األميركية،
أمس ،في الكويت ،تم إعالن دعم
بـنــك الـخـلـيــج لـمــؤتـمــر االتـحــاد
فـ ــي أمـ ـي ــرك ــا ب ــرع ــاي ــة ذه ـب ـي ــة،
ضمن برنامج البنك لالستدامة
المجتمعية ،الذي يركز على دعم
الشباب الكويتيين.
وي ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارك «الـ ـ ـخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــج» ف ــي
الـمــؤتـمــر ال ــذي ينعقد بمدينة
شيكاغو في والية كاليفورنيا،
من  25إلى  28الجاري ،في عدة
ف ـعــال ـيــات لـلـطـلـبــة الـكــويـتـيـيــن
المغتربين ،وتتضمن مشاركة
الـبـنــك ف ـقــرات تــرفـيـهـيــة عــديــدة
وأنـشـطــة للطلبة الـمــوجــوديــن
في المؤتمر.
وقال المدير العام للمجموعة
المصرفية لألفراد في «الخليج»،
محمد القطان« :ننتهز في البنك
جميع الفرص المتاحة لنا لدعم
الشباب الكويتيين وتمكينهم
مـ ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ـ ّـوق والـ ـتـ ـمـ ـي ــز ع ـلــى
المستوى المهني والشخصي،
ً
ولـ ـه ــذا ن ــدع ــم س ـن ــوي ــا مــؤتـمــر
الكويت
لالتحاد الوطني لطلبة ّ
في الواليات المتحدة .حضرنا
هذا العام العديد من الفعاليات

محمد القطان

وال ـ ـ ـم ـ ـ ـفـ ـ ــاجـ ـ ــآت ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ن ـت ـط ـل ــع
إلطــاقـهــا معهم هـنــاك احتفاال
ب ـع ــودة ال ـح ـيــاة إل ــى طبيعتها
ً
تدريجيا.
ون ـت ـم ـن ــى أن ن ـق ــاب ــل جـمـيــع
ط ـل ـبــة الـ ـك ــوي ــت ف ــي ال ـم ــؤت ـم ــر،
ً
ونتمنى لهم جميعا التوفيق
والـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاح فـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـشـ ـ ــوارهـ ـ ــم
الدراسي».
تتمثل رؤية بنك الخليج في
أن يكون البنك الرائد بالكويت.
يشرك البنك موظفيه في العمل
ببيئة شاملة ومتنوعة لتقديم

خ ـ ــدم ـ ــة عـ ـ ـم ـ ــاء مـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــازة ،مــع
الـحــرص على خــدمــة المجتمع
بشكل مستدام .بفضل الشبكة
الواسعة من الفروع والخدمات
ّ
الرقمية المبتكرة ،يتمكن بنك
الـخـلـيــج م ــن مـنــح عـمــائــه حق
اخ ـت ـي ــار كـيـفـيــة ومـ ـك ــان إت ـمــام
م ـع ــام ــات ـه ــم ال ـم ـص ــرف ـي ــة ،مــع
ضـ ـم ــان االسـ ـتـ ـمـ ـت ــاع ب ـت ـجــربــة
م ـص ــرف ـي ــة ب ـس ـي ـط ــة وس ـل ـس ــة.
ويـ ـلـ ـت ــزم بـ ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج ب ــدع ــم
االسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـع ـ ــي ،الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى
االقتصادي ،والمستوى البيئي،
ف ــي مـ ـ ـب ـ ــادرات ي ـت ــم اخ ـت ـيــارهــا
ً
وت ـحــديــدهــا 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 الـجـهــات المختلفة
لتحقيقها على أرض الواقع.

 632م ـل ـيــونــا ،م ـقــارنــة بـ ــ578
مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــون ـ ــا ،وج ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت ش ــرك ــة
ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ال ـم ـت ـح ــدة راب ـع ــة
بـحـجــم م ــوج ــودات ب ـلــغ 612
مليونا ،مقارنة بـ 619مليونا،
وأتت شركة التجارية العقارية
خ ــامـ ـس ــة بـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودات 544
مليونا ،مقارنة بـ 535مليونا.
وح ــول ال ـشــركــات األكـثــر
ن ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوا فـ ـ ـ ـ ــي حـ ـج ــم
م ـ ـ ــوج ـ ـ ــوداتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا،
جـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت شـ ــركـ ــة
الـ ـ ـ ـ ــوط ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
العقارية أوال
بنسبة نمو

ب ـل ـغــت  43ف ــي ال ـم ـئ ــة ،تـلـيـهــا
شــركــة مــديـنــة األع ـم ــال بنمو
 16.6فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة ،ثـ ــم شــر كــة
الـتـمــديــن ال ـع ـقــاريــة بـ ـ ــ 9.4في
ال ـ ـم ـ ـئـ ــة ،وش ـ ــرك ـ ــة ال ـم ـص ــال ــح
الـ ـعـ ـق ــاري ــة ب ـ ـ ـ ــ 8.5فـ ــي ال ـم ـئ ــة،
وأخيرا شركة الصالحية بـ7.7
في المئة.
وفـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــا
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص
ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات
األكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـ ـ ــر

ً
ً
«الوطني» ينظم يوما وظيفيا بالتعاون
مع الهيئة العامة للقوى العاملة
تأكيدا لحرصه المستمر على
دع ــم ال ـك ــوادر الــوطـنـيــة الـشــابــة
وتــأهـيـلـهــم لـســوق الـعـمــل ،نظم
بنك الكويت الوطني ،بالتعاون
مع الهيئة العامة للقوى العاملة،
يوما وظيفيا خاصا بتوظيف
ال ـع ـمــالــة الــوط ـن ـيــة ف ــي الـقـطــاع
الـخــاص ،وذل ــك فــي مقر الهيئة
ب ـم ـن ـط ـقــة ال ــرقـ ـع ــي ،وب ـح ـضــور
المدير الـعــام للموارد البشرية
لمجموعة بنك الكويت الوطني
عماد العبالني.
بهذه المناسبة ،قالت مديرة
التعيينات في مجموعة الموارد
البشرية لبنك الكويت الوطني
غدير الكوهجي« :شكلت مشاركة
الوطني في هذه الفعالية تأكيدا
ل ـس ـي ــاس ـت ــه ال ــداعـ ـم ــة ل ـل ـك ــوادر
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ،م ـ ــن أج ـ ـ ــل ت ـح ـق ـيــق
طـمــوحــاتـهــا ،إض ــاف ــة إل ــى أنـهــا
منصة هامة للبنك للتعرف عن
كثب على الـكـفــاء ات والمواهب
الوطنية التي يسعى لضمها إلى
منظومته االحترافية».
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـك ــوهـ ـج ــي أن
م ــوظـ ـف ــي مـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـ ـم ـ ــوارد
الـ ـبـ ـش ــري ــة فـ ـ ــي الـ ـبـ ـن ــك أجـ ـ ـ ــروا

غدير الكوهجي

ال ـم ـقــابــات والـ ـ ــرد ع ـلــى جميع
االس ـت ـف ـس ــارات ال ـم ـطــروحــة من
قبل الطالب الذين أجروا عملية
تعبئة نموذج التوظيف الخاص
بالوظائف الشاغرة والمتاحة،
فـ ــي إط ـ ـ ــار ح ـ ــرص ال ـب ـن ــك عـلــى
تشجيع هؤالء الخريجين على
االلتحاق بالقطاع المصرفي.
وأشــارت إلى أنه خالل اليوم
الوظيفي تم توظيف نحو  20في
المئة من إجمالي المتقدمين في
إدارات البنك المختلفة ،مؤكدة

أسعار صرف العمالت العالمية

«التجاري» يتبرع بجهاز «برايل»
لجمعية المكفوفين

أسعار صرف العمالت العربية

الورع تسلم العنزي جهاز برايل بحضور الفريق اإلداري
لمحافظة حولي

أسعار المعادن الثمينة والنفط

انـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـج ـ ــم
ال ـم ــوج ــودات ت ـصــدرت شركة
مـنـشــآت للمشاريع العقارية
ب ـق ـي ــة ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـم ــدرج ــة،
بانخفاض في حجم األصول
بلغت نسبته  18.3في المئة،
تـلـيـهــا ش ــرك ــة رم ـ ــال ال ـكــويــت
الـ ـعـ ـق ــاري ــة ب ــان ـخ ـف ــاض 17.6
فــي المئة ،ثــم شركة التعمير
لالستثمار العقاري  17.5في
المئة ،تليها أعيان العقارية
ب ـ ـ ـ ـ ــ 10.8فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وأخـ ـي ــرا
تــأتــي شــركــة م ــزاي ــا الـقــابـضــة
بانخفاض  7.4في المئة.
وبالنسبة للشركات األكبر

حـجـمــا فــي بـنــد الـمـطـلــوبــات،
ت ـ ـ ـصـ ـ ــدرت ش ـ ــرك ـ ــة الـ ـمـ ـب ــان ــي
بـ ـقـ ـي ــة الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات الـ ـعـ ـق ــاري ــة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرجـ ـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــورص ـ ــة،
ح ـ ـيـ ــث بـ ـلـ ـغ ــت مـ ـطـ ـل ــوب ــاتـ ـه ــا
 469مـ ـلـ ـي ــون د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،خ ــال
األشهر التسعة المنتهية في
 30سـبـتـمـبــر  ،2021مـقــار نــة
ب ـم ـط ـل ــوب ــات ب ـل ـغ ــت قـيـمـتـهــا
 439م ـل ـي ــون ــا ،خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
ذات ـهــا مــن ع ــام  ،2020وتــأتــي
ش ــرك ــة ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ال ـم ـت ـحــدة
ثانيا بـ ــ 416مليونا ،مقارنة
ب ـ ــ 409مــاي ـيــن ،تـلـيـهــا شــركــة
التمدين العقارية بمطلوبات
قـ ـيـ ـمـ ـتـ ـه ــا  307.5مـ ــا ي ـ ـيـ ــن،
مقارنة بـ 307.7ماليين ،تليها
ش ــرك ــة ال ـصــال ـح ـيــة ال ـع ـقــاريــة
بـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــات ق ـي ـم ـت ـه ــا 227
مليونا ،مقارنة بـ 188مليونا،
وجـ ـ ـ ـ ــاء ت شـ ــركـ ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة
العقارية خامسا بمطلوبات
قيمتها  226.2مليونا ،مقارنة
بـ 226.9مليونا.
وعن الشركات األكثر نموا
فــي حـجــم الـمـطـلــوبــات ،حلت
ش ــرك ــة مــدي ـنــة األعـ ـم ــال أوال،
بـنـمــو ف ــي حـجــم الـمـطـلــوبــات
بلغت نسبته  116فــي المئة،

تليها شركة أجيال العقارية
ال ـتــرف ـي ـه ـيــة ب ـن ـمــو نـسـبـتــه
 33فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،ثـ ــم شــركــة
الصالحية العقارية بنسبة
 20.5في المئة ،تليها شركة
المصالح العقارية  15.7في
ال ـم ـئــة ،ث ــم ش ــرك ــة األرجـ ــان
العالمية العقارية بنسبة
 9.4في المئة.
وح ــول ال ـشــركــات األكـثــر
انـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاض ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــي حـ ـج ــم
الـمـطـلــوبــات ج ــاء ت شــركــة
الـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــر لـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
ال ـع ـق ــاري أوال بــانـخـفــاض
ن ـس ـب ـت ــه  75.5فـ ــي ا ل ـم ـئ ــة،
تليها شركة سنام العقارية
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 53.5فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـئـ ـ ــة ،ث ــم
شــركــة الـكــويـتـيــة الـعـقــاريــة
القابضة ب ــ 26.8فــي المئة،
ت ـل ـي ـه ــا ش ـ ــرك ـ ــة م ـج ـم ــوع ــة
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــرون ال ـق ــاب ـض ــة
بـ ـ ـ ـ ـ ــ 22.5ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة ،ف ـي ـمــا
تأتي خامسا شركة مراكز
ال ـت ـج ــارة الـعــالـمـيــة ب ـ ــ17.5
في المئة.

تبرع البنك التجاري الكويتي ،بالتعاون مع محافظة حولي،
بجهاز برايل لجمعية المكفوفين الكويتية ،لتلبية احتياجات
ذوي اإلعاقة البصرية ومساعدتهم على التعلم ،وتأتي هذه
الـمـبــادرة استكماال للترتيبات الـتــي قــام بها البنك مسبقا
مع محافظات الكويت ،ومنها حولي ،بهدف تقديم كل سبل
الرعاية والدعم لألنشطة االجتماعية التي تنظمها محافظات
الكويت لخدمة كل فئات المجتمع ،وعلى رأسهم ذوو الهمم،
وتهدف إلى ترسيخ الوعي بأهمية مساعدة هذه الشريحة
وتذليل الصعاب التي تواجههم.
في هذا السياق ،قالت نائبة المدير العام – قطاع التواصل
المؤسسي  -أماني الورع" :يحرص البنك التجاري الكويتي
على تأصيل النظرة اإليجابية تجاه فئات المجتمع كافة،
وذوي اإلعاقة البصرية بصفة خاصة ،بتوفير كل سبل الدعم
والرعاية الكفيلة بمنح هذه الفئة فرصة للمشاركة في األنشطة
المجتمعية المتنوعة ،وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية
معتمدين على أنفسهم».
وأش ــارت ال ــورع إلــى أن البنك يلتزم بالمشاركة فــي دعم
الفعاليات واألنشطة االجتماعية والخيرية التي تقوم على
تنظيمها مــؤ سـســات المجتمع ا لـمــد نــي و مـنـهــا محافظات
الـ ـك ــوي ــت ،وال ـ ـتـ ــي مـ ــن ش ــأن ـه ــا دع ـ ــم الـ ـت ــواص ــل ب ـي ــن ال ـب ـنــك
والمؤسسات االجتماعية التي تخدم أفراد المجتمع في إطار
مسؤوليته االجتماعية.
وتقدمت إدارة جمعية المكفوفين بالشكر الجزيل من البنك
التجاري الكويتي ومن إدارة محافظة حولي على هذه البادرة
الطيبة التي ساهمت في تمكين ذوي اإلعاقة البصرية من
ال ـقــراء ة ،متمنين للجميع التوفيق والنجاح فــي مساعيهم
النبيلة ،وعملهم الدؤوب لخدمة كل فئات المجتمع.

لقطة خالل اليوم الوظيفي
أن ال ـب ـنــك ي ـب ـحــث ع ــن الـ ـك ــوادر
والمواهب البشرية التي تتمتع
بــروح االبتكار ولديها الشغف
والـ ـح ــاف ــز ل ـل ـت ـطــور الــوظ ـي ـفــي،
وي ـف ـخــر ب ــأن ــه أك ـب ــر مــؤس ـســات
القطاع الخاص الكويتي توظيفا
للعمالة الوطنية بنسبة تبلغ
 74.3في المئة.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ــددت ع ـ ـلـ ــى أن الـ ـبـ ـن ــك
ي ـحــافــظ ع ـلــى دوره الـتــاريـخــي
وم ـ ـسـ ــؤول ـ ـي ـ ـتـ ــه ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة
بتوظيف واستقطاب الكفاء ات

ال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،وي ـ ـ ــدع ـ ـ ــم ك ـ ـ ـ ـ ــوادره
ال ـشــابــة لـتـتـبــوأ م ــواق ــع قـيــاديــة
داخـ ــل ال ـب ـنــك ،وه ــو م ــا يجعله
الـمــؤسـســة الـمـفـضـلــة للتعيين
بين أوساط الكويتيين حديثي
التخرج ،إضافة إلــى الباحثين
عـ ــن م ـس ـت ـق ـبــل وظ ـي ـف ــي واع ـ ــد،
لما يتميز بــه البنك مــن مــوارد
وب ـ ـ ــرام ـ ـ ــج تـ ـ ــواكـ ـ ــب ال ـم ـع ــاي ـي ــر
ال ـعــال ـم ـيــة وت ـس ــاه ــم ف ــي صـقــل
مهارات وكفاءات الشباب.
وتلتقي جهود بنك الكويت

الوطني في استقطاب الكفاءات
الــوط ـن ـيــة بـخـطـطــه الـتـطــويــريــة
وال ـ ـتـ ــدري ـ ـب ـ ـيـ ــة ال ـ ـسـ ــاع ـ ـيـ ــة إلـ ــى
االستثمار في الكوادر الوطنية
وإعـ ـ ـ ــداد ج ـيــل م ـصــرفــي واعـ ــد،
وي ـ ـحـ ــرص ال ـب ـن ــك ع ـل ــى ت ـقــديــم
سلسلة من ال ــدورات التدريبية
والبرامج األكاديمية المحترفة
باعتباره من رواد المؤسسات
ال ـم ـصــرف ـيــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ال ـتــي
ت ـب ـنــت ت ـن ـظ ـيــم ب ــرام ــج ت ــدري ــب
للشباب.

«برقان» راع بالتيني لبطولة اتحاد
الفروسية الكويتي

لقطة جماعية
أعلن بنك برقان رعايته البالتينية للنسخة
األولــى من بطولة قفز الحواجز ،التي ينظمها
اتحاد الفروسية الكويتي ،حيث يواصل البنك
دع ـم ــه االس ـت ــرات ـي ـج ــي لــأن ـش ـطــة والـ ـمـ ـب ــادرات
ال ــري ــاض ـي ــة ال ـت ــي ت ـه ــدف إلـ ــى ت ـع ــزي ــز ال ـث ـقــافــة
ال ــري ــاضـ ـي ــة ب ــالـ ـك ــوي ــت ،وتـ ــأتـ ــي رعـ ــايـ ــة ال ـب ـنــك
للبطولة في إطار برنامجه الشامل للمسؤولية
االجتماعية ،والــذي يركز على تمكين مختلف
فئات المجتمع في العديد من المجاالت.
وتـسـتـمــر بـطــولــة قـفــز ال ـحــواجــز ط ــوال فـتــرة
موسم أنشطة اتحاد الفروسية ،من نوفمبر 2021
حتى أبريل  ،2022والتي تشهد مشاركة أكثر من
 300فــارس من ممثلي أندية الفروسية العامة
والخاصة مــن مختلف أنـحــاء الكويت ،وسيتم
في المجمل تنظيم  8مسابقات تقام في  3أندية
مختلفة ،هــي ن ــادي الصيد والـفــروسـيــة ،مركز
الكويت للفروسية ،نادي المسيلة للفروسية.
بـ ــدورهـ ــا ،ق ــال ــت رئ ـي ـس ــة دائ ـ ـ ــرة االتـ ـص ــاالت
التسويقية لمجموعة بنك برقان خلود الفيلي:
"نـحــن ف ـخــورون فــي بنك بــرقــان بــدعــم االتـحــاد
الكويتي للفروسية ورياضات الفروسية بشكل
عــام ،نظرا لتراثها العريق الراسخ وارتباطها
القوي بالهوية الثقافية في الكويت ،ومن جانب
آخر تؤكد هذه الرعاية حرص البنك على تشجيع
جميع األنشطة الرياضية ،وتحفيز المجتمع
الكويتي بكل شرائحه على تبني ثقافة رياضية
أكثر حيوية ،وخصوصا األجيال الناشئة ،حيث
إننا نؤمن بأن ممارسة الرياضة يحب أن تكون

جزء ا من نمط الحياة ،حيث تساهم في تعزيز
الصحة النفسية والبدنية".
وأ ضــا فــت الفيلي" :ان تنظيم بطولة اتحاد
الفروسية الكويتي يأتي كنقطة تحول مهمة
ض ـمــن م ــراح ــل الـ ـع ــودة لـلـحـيــاة الـطـبـيـعـيــة في
ال ـكــويــت ،بـعــد رف ــع ال ـق ـيــود الـمـفــروضــة بسبب
ان ـت ـش ــار وب ـ ــاء كـ ــورونـ ــا ،والـ ـت ــي تــوق ـفــت معها
إق ــام ــة األحـ ـ ــداث الــريــاض ـيــة ال ـك ـب ــرى ،ويـعـكــس
دع ــم بـنــك بــرقــان لـهــذا ال ـحــدث الــريــاضــي الـهــام
الـتــزامــه المستمر ب ــأن يـكــون شــريـكــا مساهما
ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ،ب ـح ـيــث ال يـقـتـصــر دوره على
تقديم الـخــدمــات المصرفية ،بــل ويمتد كجزء
مــن مـســؤولـيـتــه االجـتـمــاعـيــة لـتـعــزيــز التنمية
المجتمعية بشكل فعال ،ودفــع مسيرة التقدم
والتغيير اإليجابي في كل ما يقدمه ،وبما يعود
بالفائدة على المجتمع الكويتي اليوم ،واألهم،
في المستقبل".
ويواصل بنك برقان تركيزه على التعاون مع
المنظمات والـمــؤسـســات العاملة فــي مجاالت
الـتـنـمـيــة واالس ـت ــدام ــة الــرئـيـسـيــة ،بـمــا فــي ذلــك
البيئة والرياضة والتعليم والصحة وغيرها ،من
أجل المساهمة في دفع عجلة التطور والتنمية
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،وق ـ ـيـ ــادة الـمـجـتـمــع
نحو التغيير ،بما له من تأثير إيجابي عليه،
ولطالما برهن البنك على إيمانه الراسخ بالدور
المهم الذي يلعبه قطاع الرياضة ،وكان الداعم
الــرئـيـســي والـمـشـجــع لـلـعــديــد مــن الرياضيين
والفرق الكويتية في جميع المجاالت.
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وفد «الكويتية» يزور جناح الكويت في «إكسبو دبي »2020

جناح دولة
الكويت
بكوادره
الوطنية
مفخرة
لجميع
الكويتيين

رزوقي

عـ ـل ــى ه ــام ــش مـ ـش ــاركـ ـت ــه فــي
مـعــرض دب ــي لـلـطـيــران ،زار وفــد
شركة الخطوط الجوية الكويتية،
بـ ــرئـ ــاسـ ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
الـمـهـنــدس مـعــن رزوقـ ــي ،يــرافـقــه
مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون
العمليات الكابتن عيسى الحداد،
وم ــدي ــر دائ ـ ــرة ال ـعــاقــات الـعــامــة
واإلعالم فايز العنزي ،ومستشار
الرئيس التنفيذي خالد البستان،
ج ـن ــاح دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت ال ـم ـشــارك
في معرض "اكسبو دبــي ،"2020
ح ـيــث كـ ــان ف ــي اس ـت ـق ـبــال الــوفــد
د .بدر العنزي مدير جناح دولة
ال ـك ــوي ــت ف ــي الـ ـمـ ـع ــرض ،ومـ ــازن
األن ـص ــاري نــائــب مــديــر الـجـنــاح،
وهما اللذان قاما بمرافقة الوفد
خالل زيارة الجناح ،وتقديم شرح
مفصل عن طبيعة مشاركة دولة
الكويت واألهداف المرجوة منها،
ً
خ ـص ــوص ــا أن ال ـك ــوي ــت ت ـش ــارك
ضمن قطاع االستدامة الذي يمثل
أحد قطاعات اكسبو دبي الثالثة،
تالها جولة كاملة في الجناح.
وع ـلــى هــامــش ال ــزي ــارة ،أشــاد
رزوقـ ـ ــي ب ـج ـن ــاح دولـ ـ ــة ال ـكــويــت
ال ـ ـم ـ ـشـ ــارك فـ ــي ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ،وم ــا
تضمنه من ابداعات بأيد وطنية،
إضافة الى مشاركة جهات عديدة
من القطاعين الحكومي والخاص،
وأص ـح ــاب الـمـشــاريــع الصغيرة
الكويتية.
وثمن في الوقت ذاته الجهود
ال ـح ـث ـي ـثــة وال ـم ـل ـم ــوس ــة ل ـ ــوزارة
اإلعــام والقائمين على الجناح،
لما يمتاز به من تفاصيل شاملة
عــن تــاريــخ الـكــويــت وانـجــازاتـهــا
ال ـســاب ـقــة وال ـحــال ـيــة وال ـت ــي يتم
عرضها للزائرين ورواد المعرض
بطريقة مبتكرة وعصرية ،تبرز
دور دولــة الكويت الــريــادي على
جـمـيــع ا ل ـم ـس ـتــو يــات الخليجية

واإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ـعــال ـم ـيــة م ــن كل
النواحي.
وأع ـ ــرب رزوق ـ ــي ع ــن سـعــادتــه
لـ ـم ــا لـ ـمـ ـس ــه م ـ ــن وع ـ ـ ــي وثـ ـق ــاف ــة
وإدراك للمسؤولية من القائمين
على جناح الكويت ،وتنظيمهم
االح ـتــرافــي عـبــر ال ّـشــرح الــوافــي،
وتوجيه الزوار بالشكل المناسب،
ليتعرفوا على تاريخ هذه البالد
المليئة بــاإلن ـجــازات والقصص
الـ ـن ــاجـ ـح ــة مـ ــن خـ ـ ــال جــول ـت ـهــم
ب ــال ـج ـن ــاح ،ك ـمــا ع ـ ّـب ــر ع ــن فـخــره
واعـتــزازه بما وجــده من الكوادر
والـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــاءات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ال ـش ــاب ــة
الـ ـم ــوج ــودي ــن إلدارة الـ ـجـ ـن ــاح،
وال ــذي ــن حــرصــوا عـلــى رف ــع اســم
ً
دول ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت ع ــالـ ـي ــا فـ ــي ه ــذا
المحفل العالمي عبر مشاركتهم
المتميزة في المعرض ،وإظهار
صـ ــورة ال ـكــوي ــت ال ـم ـشــرفــة الـتــي
تليق بها وسط الدول األخرى.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف رزوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي" :ج ـ ـنـ ــاح
الكويت يعد من أفضل االجنحة
الـمـشــاركــة فــي الـمـعــرض ،لـمــا به
ح ـظــي م ــن اشـ ـ ــادات واسـ ـع ــة مــن

مختلف وسائل االعــام العربية
وال ـعــال ـم ـيــة ،ول ـت ـمـ ّـيــزه ال ــواض ــح
واالستثنائي الــذي يعد مفخرة
ل ـج ـم ـيــع ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ،وقـ ــد ح ــاز
م ـ ــراك ـ ــز مـ ـتـ ـق ــدم ــة ف ـ ــي ت ـص ـن ـيــف
ً
الدول المشاركة ،نظرا لتصميمه
الـعـصــري ال ـجــذاب ال ــذي يتوافق
مــع رؤي ــة كــويــت  ،2035ويـهــدف
إل ــى تـحــويـلـهــا ال ــى م ــرك ــز مــالــي
وتجاري إقليمي وعالمي جاذب
لالستثمار".
وذك ــر "كـمــا أن جـنــاح الكويت
يـتــواجــد فــي منطقة االس ـتــدامــة،
ال ـتــي تـعــد احـ ــدى أه ــم رســائـلـهــا
المهمة للعالم ،والتي تعمل عليها
ب ـش ـك ــل خ ـ ــاص ب ـ ــأن االسـ ـت ــدام ــة
ه ــي أسـ ـ ــاس ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـب ـشــريــة
واالقتصادية في المستقبل ،عبر
وضــع خريطة طريق ذات أسس
علمية لألجيال القادمة وتأهيلهم
وتعليمهم على مواكبة كل ما هو
ج ــدي ــد ،وي ـع ـمــل ع ـلــى رف ـعــة اســم
الكويت ،ويعود بالمنفعة عليها".
وأوضــح رزوقــي" :أن الكويتية
حـ ــرصـ ــت عـ ـل ــى ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي

افتتاح المعرض ،والذي أقيم في
أكتوبر الـمــاضــي ،كما ستستمر
ً
مشاركتها شهريا حتى انتهاء
فترة المعرض في نهاية ."2022
و ن ـ ـ ـ ـ ـ ــوه إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن م ـ ـشـ ــار كـ ــة
"الـكــويـتـيــة" ج ــاء ت تلبية لدعوة
وزارة اإلع ـ ــام م ــن خ ــال جـنــاح
خ ـ ــاص ت ـض ـمــن ع ــرض ــا ل ـتــاريــخ
الخطوط العريق منذ تأسيسها
ف ــي  1954ح ـتــى اآلن ،وأه ـ ــم مــا
حققه الطائر األزرق على مدار 67
ً
عاما ،ودورها اإلقليمي والعالمي،
إضافة لالنجازات والجوائز التي
ً
حققتها مؤخرا ،والتي تبوأت بها
ً
ً
مقعدا مهما بين شركات الطيران
العالمية بشكل يليق بها ،لكونها
الناقل الوطني لدولة الكويت.
واخـ ـتـ ـت ــم رزوق ـ ـ ـ ــي ت ـصــري ـحــه
بتقديم جــز يــل ا لـشـكــر للقائمين
عـلــى الـمـعــرض ،ودول ــة اإلم ــارات
العربية المتحدة الشقيقة ،لما
قاموا به من جهود حثيثة إلقامة
ً
هذا المحفل العالمي ،متمنيا لهم
كــل التوفيق وال ـســداد فــي نجاح
المعرض.

النصرالله ،الذي اختار التميز وعدم االستسالم،
ف ـت ـحــدى "ال ـت ــوح ــد" واقـ ـت ــرب م ــن تـحـقـيــق حلمه
برفع علم الكويت في العديد من المحافل ،وقد
ً
ً
كبيرا من القراء ،وبادرت
القى هذا اللقاء تفاعل
عالمة "انترسبورت" بتكريمه كالعب كــرة سلة،
وتم استضافته في محل "انترسبورت" بمنطقة
إليكترا فــي األڤـنـيــوز ،حيث حضر فريق المحل
و"األڤنيوز انسايدر" وتم تكريم النصرالله وتقديم
عــدة هــدايــا مــن الـمــابــس الــريــاضـيــة وك ــرة سلة،
َّ
وعبر النصرالله عن سعادته بالتقدير والدعم
الذي شعر به.
كـمــا الـتـقــت "األڤ ـن ـيــوز ان ـســايــدر" بــالـعــديــد من
الشخصيات الـشـهـيــرة ،مـثــل الــرحــالــة الكويتية
فاطمة المطر ،والخبيرة الزراعية الزينة البابطين،
واس ـت ـشــاري عـلــم األورام رئـيــس وح ــدة ســرطــان
الثدي بمركز الكويت لمكافحة السرطان ،د .فيصل
التركيت ،والموهبة النابغة غال العنزي .إضافة
إلى نشر تجارب  3سيدات شجاعات مع سرطان
ال ـثــدي ،والـعــديــد مــن الـمـقــاالت ح ــول مــا يفضله
الزوار من المنتجات والمحال والمطاعم وأماكن
الترفيه في األڤنيوز.
يــذكــر أن "األڤ ـن ـيــوز ان ـســايــدر" تـتـيــح الـفــرصــة
لقرائها بالمشاركة حتى يكونوا أقرب ،من خالل
ن ـشــر مــوضــوعــات ـهــم م ــن أج ــل ت ــواص ــل وتـفــاعــل
أكثر مع القراء ،حيث يؤكد فريق عمل "األڤنيوز
انسايدر" الحرص على أن يكون القراء على اطالع
بكل ما هو جديد في األڤنيوز.

أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة زيـ ـ ـ ـ ــن رع ــايـ ـتـ ـه ــا
الـبــاتـيـنـيــة لـلـمــؤتـمــر ال ـس ـنــوي الـ ــ37
لالتحاد الوطني لطلبة الكويت  -فرع
ٌ
الواليات المتحدة ،تحت شعار "جيل
طـمــوح ...لتحقيق رؤيــة وطــن" ،والــذي
سـيـعـقــد م ــن  25إل ــى  28الـ ـج ــاري في
مدينة شيكاغو ،تحت ر عــا يــة رئيس
مجلس الـ ــوزراء سـمــو الـشـيــخ صباح
الخالد.
وذكرت الشركة ،في بيان صحافي،
أن اإلعــان عن رعايتها للمؤتمر جاء
على هــا مــش مشاركتها فــي المؤتمر
ال ـص ـحــافــي ال ـ ــذي ع ـقــد ف ــي الـجـمـعـيــة
االق ـت ـصــاديــة الـكــويـتـيــة ،والـ ــذي شهد
حضور مدير إدارة العالقات الداخلية
والخارجية في شركة زين الكويت حمد
المصيبيح ،ورئيس االتحاد الوطني
لطلبة الكويت  -فرع الواليات المتحدة
عبدالعزيز الكندري ،إضافة إلى ممثلي
االتحاد ورعاة المؤتمر.
وعـ ـ ـب ـ ــرت ع ـ ــن فـ ـخ ــره ــا ب ــاس ـت ـم ــرار
دعمها للمؤتمر كراع بالتيني ،والذي
ي ـع ــود ب ـع ــد ان ـق ـط ــاع ق ــراب ــة ال ـعــام ـيــن
بسبب جائحة كــورونــا ،حيث تعتبر
الـشــركــة داع ـمــا رئيسيا لــه عـلــى مــدى
 17عــامــا ،خــاصــة أن ــه يشكل التجمع
األ ك ـبــر للطلبة الكويتيين ا لــدار سـيــن
ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ،وي ــأت ــي دعـ ــم "زيـ ـ ــن" في
إطـ ـ ــار اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا لـلـمـســؤولـيــة
االجتماعية واالستدامة تجاه قطاعي
الشباب والتعليم ،ومن منطلق إيمانها
بأهمية التواصل مع أبناء الكويت من
طالب العلم في الخارج ،فقد أصبحت
الشركة جزءا ال يتجزأ من هذا المؤتمر
الوطني الضخم.
وبينت أنها ستقوم وكعادتها في
ال ـس ـن ــوات ال ـســاب ـقــة ب ــإض ــاف ــة بصمة
مميزة للمؤتمر ،من خالل مشاركتها
فــي الـعــديــد مــن األنـشـطــة والفعاليات
على هامش المؤتمر ،منها رعايتها
للندوة الرياضية التي ستشهد تواجد

ً
استمرارا لحرص غرفة تجارة وصناعة
الكويت في تعزيز تواصلها الدائم مع وزارة
ا لــدا خـلـيــة ،عقـدت لجنــة التج ــارة والنق ــل
المنبثقــة عـن مجلـس إدارة الغر فــة خالل
اجـتـمــاعـهــا الـخــامــس لـعــام  ،2021بــرئــاســة
خالد الخالد ،لقاء أمس مع الوكيل المساعد
لشؤون المرور والعمليات بوزارة الداخلية،
ال ـل ــواء ج ـمــال ال ـصــايــغ ،وبــرف ـق ـتــه ع ــدد من
المسؤولين بالوزارة ،إضافة الى الشركات
العاملة في قطاع توصيل الطلبات.
وق ــد أشـ ــاد ال ـخــالــد بــال ـت ـجــاوب الـســريــع
والفعال من وزارة الداخلية ممثلة باللواء
ا لـصــا يــغ عـلــى تلبية د ع ــوة "ا ل ـغــر فــة" ،ا لــذي
يعكس حرص واهتمام الوزارة بالمواضيع
ا لـتــي تهم القطاع ا لـخــاص الكويتي ،حيث
تطرق اللقاء إ لــى مناقشة قــرار "الداخلية"
مـ ـن ــع ق ـ ـيـ ــادة الـ ـ ــدراجـ ـ ــات اآلل ـ ـيـ ــة ل ـتــوص ـيــل
الـ ـطـ ـلـ ـب ــات عـ ـل ــى ال ـ ـطـ ــرق الـ ـس ــريـ ـع ــة ،وذلـ ــك
ً
اعتبارا من  7الجاري ،إضافة إلى موضوع
و قــف إ صــدار ر خــص نشاط النقل الداخلي

للمؤسسات التعليمية لنقل طلبة المدارس
التابعة لها.
وأك ــد الـصــايــغ أن الـهــدف مــن هــذا الـقــرار
هو حماية سائقي الدراجات اآللية وقائدي
ً
المركبات ،مشيرا ا لــى أن ا لــوزارة ال تتردد
في االستماع الى أي مقترحات ومالحظات
حــول تطبيق هــذا ا لـقــرار مــن قبل الشركات
الـ ـع ــامـ ـل ــة فـ ــي ذلـ ـ ــك ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ،حـ ـي ــث ل ـف ـتــت
الشركات إلى أن القرار من األدوات الفاعلة
في زيادة السالمة بالطرق.
وف ـ ــي ن ـه ــاي ــة االجـ ـتـ ـم ــاع ،أكـ ـ ــدت ال ـل ـج ـنــة
أهمية قيام غرفة تجارة وصناعة الكويت
ب ــال ـم ـت ــاب ـع ــة وال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع كـ ــل ال ـج ـه ــات
المعنية بالدولة في تسريع وتيرة العمل
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ،ودعـ ـ ـ ــم ال ـ ـغـ ــرفـ ــة ال ـ ـكـ ــامـ ــل وف ــق
إمكاناتها المتاحة لكل ما يصب في خدمة
قطاع األعمال الكويتي.

المصيبيح والكندري يتوسطان مسؤولي االتحاد والرعاة خالل المؤتمر الصحافي
ال ـعــديــد م ــن الــريــاض ـي ـيــن الـكــويـتـيـيــن
ال ـم ـت ـم ـيــزيــن ال ـســاب ـق ـيــن وال ـحــال ـي ـيــن،
إضافة إلى رعايتها للندوة الصحية
التي ستستضيف المتحدث الرسمي
باسم وزارة الصحة د .عبدالله السند،
ليشارك الـطــاب والطالبات كواليس
إدارة أزمة كورونا العام الماضي.
وأف ــادت بأنها ستشارك أيـضــا في
ال ـم ـع ــرض ال ـم ـخ ـصــص ل ـل ــرع ــاة عـلــى
ه ــام ــش أعـ ـم ــال ال ـم ــؤت ـم ــر ،م ــن خ ــال
جـنــاحـهــا ال ـخ ــاص ال ـ ــذي س ـت ـقــدم من
خالله فرصها الوظيفية للخريجين،
واستعراض تجربتها الرائدة في عالم
االتصاالت للطالب والطالبات ،إضافة
إلى العديد من المفاجآت التي أعدتها
خصيصا لزوار المؤتمر ،كما ستنظم
ورشــة عمل مختصة بالتصوير عبر
الهواتف الذكية باسم ،ZAINPHONIC
وال ـت ــي س ـت ـشــارك م ــن خــال ـهــا أس ــرار
التصوير الفوتوغرافي عبر األجهزة
الذكية ،وكيفية اختيار اللقطات التي

«طلبات» توقع اتفاقية مع جمعية صباح السالم التعاونية
ل ـض ـمــان ح ـص ــول ال ــزب ــائ ــن ع ـلــى أج ــود
األصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاف" ،مـ ـت ــابـ ـع ــا" :االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ب ـيــن
الـجــانـبـيــن ي ـهــدف إل ــى تــوص ـيــل جميع
األصناف والمنتجات في الجمعية إلى
المستهلكين ،و ط ــرح جميع األ صـنــاف
وال ـم ـن ـت ـجــات ال ـج ــدي ــدة لـتـلـبـيــة حــاجــة
الزبائن خالل  ٤٥دقيقة فقط".

خطوة استراتيجية
من جانبه ،ذكــر رئيس مجلس إدارة
جمعية صـبــاح الـســالــم أحـمــد العتيبي
أن ال ـت ـع ــاون ال ـم ـش ـتــرك ب ـيــن الـجـمـعـيــة
وشركة طلبات يمثل خطوة استراتيجية
لتعزيز ونمو مبيعات الجمعية ،وتلبية
اح ـت ـيــاجــات الـجـمـهــور والـمـســاهـمـيــن"،
مبينا أن هذه الشراكة تهدف إلى أن تكون
انطالقة لتعزيز دور الجمعية وخدماتها
للمواطنين والمقيمين.
وتابع العتيبي" :إن مواكبة التطورات
أصـبـحــت تـمـثــل ج ــزء ا مــن مسؤوليتنا
لنكون أقرب للمستهلك ،وتوفير السلع
والـمـنـتـجــات مــن خ ــال الـمـنـصــات التي
يفضلها ،وتوفير منتجات الجمعيات

جانب من اللقاء أمس

«زين» الراعي البالتيني للمؤتمر الـ  37لالتحاد
الوطني لطلبة الكويت بأميركا

لقطة جماعية

أعلنت شركة طلبات توقيع اتفاقية
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ت ـعــد األولـ ـ ــى م ــن نــوعـهــا
مــع جمعية صـبــاح الـســالــم الـتـعــاونـيــة،
بـهــدف طــرح وتوصيل منتجات وسلع
الجمعية إ لــى المستهلكين عبر منصة
طلبات ،وبذلك تصبح جميع األصناف
الموجودة في الجمعية متوافرة من خالل
منصة طلبات.
وقال المدير اإلداري لـ"طلبات الكويت"
ب ــدر ال ـغــانــم ،فــي تـصــريــح صـحــافــي ،إن
هذه االتفاقية االستراتيجية تعد قيمة
مضافة لقطاع الخدمات التي تتوفر عبر
منصة طلبات ،مــؤكــدا أن هــذه الخطوة
ستكون البداية للتوسع في خدمة قطاع
التعاونيات ،مما يعزز عملية انتقال هذا
القطاع المهم والحيوي إلى الجمعيات
الرقمية ومواكبة تطلعات المستهلكين.
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـغـ ــانـ ــم" :مـ ـ ــن خـ ـ ــال ه ــذه
االت ـفــاق ـيــة س ـتــوفــر ط ـل ـبــات ف ــري ــق عمل
ذا ك ـف ــاءة وخ ـب ــرة عــال ـيــة لـلـعـمــل داخ ــل
جمعية صباح السالم الختيار األصناف
للزبائن وتحديدها ،السيما ما يتعلق
بــال ـم ـن ـت ـجــات ال ـط ــازج ــة والـ ـخـ ـض ــراوات
والـفــاكـهــة وال ـل ـحــوم بمختلف أنــواعـهــا

«الغرفة» تبحث مع «الداخلية» منع
دراجات التوصيل على الطرق السريعة

معن رزوقي في لقطة جماعية داخل جناح دولة الكويت

«األڤنيوز انسايدر» ...انطالقة
إلكترونية جديدة

أطلق األڤنيوز انطالقته ًاإللكترونية الجديدة
"األڤنيوز انـســايــدر" ،انطالقا من االستراتيجية
المتبعة فــي نـهــج االس ـت ــدام ــة ،لـتـقــديــم محتوى
جديد وبشكل مختلف من مقاالت شيقة ومقابالت
وللتواصل بشكل مباشر وأسهل مع الزوار في أي
وقت ومكان ،إضافة إلى دعم المحال في األڤنيوز.
وقد تضمنت حملة إطالق "األڤنيوز انسايدر"
تصوير فيديو إعــان ترويجي ،تم عرضه على
"يــوت ـيــوب" ،وحـصــد مـشــاهــدات تـعــدت  340ألــف
ً
تقريبا خالل أقل من أسبوع ،كما حصد
مشاهدة
الـفـيــديــو ذاتـ ــه  120أل ــف م ـشــاهــدة عـلــى حـســاب
إنستغرام الخاص باألڤنيوز خالل نفس الفترة،
بإجمالي نحو نصف مليون مشاهدة ،وقد تزامن
عرض الفيديو الترويجي مع اإلطالق الرسمي لـ
ً
ً
رسميا
موقعا
"األڤـنـيــوز انـســايــدر" التي تمتلك
ع ـلــى اإل نـ ـت ــر ن ــت www.theavenuesinsider.
 comفــور الضغط عليه ينتقل الـقــراء إلــى رحلة
حــول األڤـنـيــوز ،ليتعرفوا على أح ــدث صيحات
الموضة والجمال ،والجديد في عالم الطعام والـ
"اليف ستايل" ،إلى جانب اللقاء ات مع المواهب
الشابة والمشاهير البارزين ،ومختلف المواضيع
الثقافية واالجتماعية ،إضافة إلى المقاالت حول
كيفية االستمتاع بتجارب األڤنيوز ،حيث يتوافر
محتوى "األڤـنـيــوز انـســايــدر" باللغتين العربية
واإلنكليزية.
يــذكــر أن "األڤ ـن ـيــوز ان ـســايــدر" قــد نـشــرت لقاء
بالتزامن مع انطالقها مع الشاب الكويتي أحمد
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من اليمين بدر الغانم وأحمد العتيبي ومجبل الشتلي
التعاونية والمميزات التي ينفرد بها
القطاع التعاوني الكويتي" ،معربا عن
سعادته بالتعاون المشترك مع منصة
طلبات ،التي تعد من أكبر منافذ التوزيع
والتوصيل والتسوق اإللكتروني.
وأشـ ـ ــاد ب ـ ــدور قـ ـي ــادة ش ــرك ــة طـلـبــات
إلتمام هذه االتفاقية ،والتي من شأنها
أن تمثل حــا فــزا للقطاع التعاوني كله،

الفتا إلى أن "جميع المنتجات واألصناف
المتوافرة في السوق المركزي واألفــرع
سـتـكــون م ـتــوافــرة عـلــى مـنـصــة طلبات
وبنفس األسعار ،كما سنقوم بتحديث
تـ ـل ــك األسـ ـ ـع ـ ــار فـ ــي حـ ـ ــال تـ ــم إدراج ـ ـهـ ــا
ف ـ ــي م ـ ـهـ ــرجـ ــانـ ــات ت ـ ـسـ ــوق أو ع ـ ــروض
خــاصــة ليتوفر للعميل نـفــس األسـعــار
والعروض".

تطور من تجربة الطلبة وتمكنهم من
إظهار إبداعاتهم.
وأضافت "زين" أن المؤتمر يكتسب
أهمية خاصة كونه يعتبر أكبر تجمع
كــوي ـتــي خ ـ ــارج الـ ـب ــاد حـ ــول ال ـعــالــم،
ويـسـتـقـبــل طـلـبــة ال ـكــويــت م ــن جميع
أنحاء الــواليــات المتحدة ،ويجمعهم
بالعديد من الشخصيات الوطنية من
إعــامـيـيــن وأكــاديـمـيـيــن وريــاضـيـيــن
وأط ـ ـب ـ ــاء وغـ ـي ــره ــم ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـ ـ ــزورون
الواليات المتحدة خصيصا لمشاركة
خ ـب ــرات ـه ــم وت ـج ــارب ـه ــم مـ ــن مـخـتـلــف
المجاالت مع الطلبة الحاضرين ،كما
يعتبر تجمعا ثقافيا فريدا من نوعه،
ل ـمــا يـتـمـيــز ب ــه م ــن م ـس ـتــوى ع ــال من
الحس الوطني.
وأشارت الى أن دعمها لهذا التجمع
الوطني جاء إليمانها الشديد بأهمية
ف ـئ ــة الـ ـشـ ـب ــاب وال ـط ـل ـب ــة فـ ــي ال ـح ـيــاة
االقتصادية والسياسية ،فقد أوضحت
أنها حريصة على المشاركة في مثل

هذه الفعاليات لرغبتها في مشاركة
أجـيــال المستقبل والـتــواصــل معهم،
والتعرف على أفكارهم وأطروحاتهم
في الخارج.
ويـ ـق ــوم االت ـ ـحـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي لـطـلـبــة
ال ـك ــوي ــت  -ف ـ ــرع ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
بخدمة ما يقارب  14000طالب وطالبة
من الكويتيين الدارسين في أميركا،
وي ـه ــدف االت ـح ــاد م ــن خ ــال أنشطته
وبرامجه المتنوعة إلــى ربــط الطلبة
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ب ـب ـع ـض ـهــم مـ ــن ن ــاح ـي ــة،
وربطهم بالوطن وأخباره من ناحية
أخرى ،وتم إشهار االتحاد في الواليات
المتحدة ،حيث نال اعتراف الحكومة
األم ـيــرك ـيــة ،وه ــو اإلن ـج ــاز الـ ــذي يعد
مفخرة ألبناء الكويت ،وهو أحد نتائج
العالقات العريقة بين الكويت وأميركا،
وم ــا ه ــو إال ان ـع ـكــاس ل ـكــون الـكــويــت
حليفا استراتيجيا لها.

١٢
اقتصاد
«بيتك» يوقع اتفاقيتين مع مؤسسة الحسين
للسرطان و«الهالل األحمر»
ةديرجلا
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لعالج مرضى السرطان من الالجئين السوريين وقطاع غزة في األردن
األميرة
ّ
غيداء ثمنت
دعم «بيتك»
المتواصل

العمل
المجتمعي
واإلنساني
ضمن أولويات
«بيتك»
الرشود

جهود البنك
المجتمعية
واإلغاثية
محل تقدير

البرجس

الرشود مع السفير عزيز الديحاني ومها البرجس ونسرين قطامش
وقـ ــع ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
ل ـم ـج ـم ــوع ــة بـ ـي ــت ال ـت ـم ــوي ــل
الكويتي ( بـيـتــك) بالتكليف
عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدال ـ ـ ــوه ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـ ـ ّـرش ـ ـ ـ ــود،
اتفاقيتي تـبــرع مــع جمعية
ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــال األح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــر مـ ـمـ ـثـ ـل ــة
بـ ـ ــاألم ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة مـ ـه ــا
البرجس ،ومؤسسة ومركز
ا لـحـسـيــن ل ـلـ ّـســر طــان ممثلة
بسمو األ م ـيــرة غ ـيــداء طــال
رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة ه ـ ـي ـ ـئـ ــة أم ـ ـنـ ــائ ـ ـهـ ــا،
ومــركــز الـحـسـيــن لـلـ ّـســرطــان
ف ــي األردن ،ب ـه ــدف تـغـطـيــة
عــاج مــرضــى الـ ّـســرطــان من
الــاج ـئ ـيــن الـ ّـســوري ـيــن ومــن
ّ
قطاع غزة في األردن.
ح ـ ـضـ ــر ح ـ ـفـ ــل ال ـ ـتـ ــوق ـ ـيـ ــع،
الذي اقيم في مقر "الحسين
لـ ـل ـ ّـس ــرط ــان" فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
األرد نـيــة عـ ّـمــان ،سفير دولة
ا ل ـك ــو ي ــت ل ــدى األردن عــز يــز
الـ ـ ــدي ـ ـ ـحـ ـ ــانـ ـ ــي ،وم ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار
"الـ ـ ـه ـ ــال األحـ ـ ـم ـ ــر" م ـس ــاع ــد
ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي ،وال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـع ــام
للمؤسسة نسرين قطامش.
وعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى ه ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــش ح ـ ـفـ ــل
ال ـ ـتـ ــوق ـ ـيـ ــع ،أشـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ّـرش ـ ــود
إ ل ـ ـ ــى أن ا ل ـ ــد ع ـ ــم اإل نـ ـس ــا ن ــي

المقدم من "بيتك" إلى مركز
الحسين للسرطان جزء من
العمل المجتمعي واإلغاثي
ا لــذي يقوم بــه البنك ،ضمن
إط ــار ال ـتــزامــه ومـســؤولـيـتــه
المجتمعية.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا ل ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــرع
الـ ـمـ ـق ــدم م ــن "بـ ـيـ ـت ــك" سـيـتــم
تخصيص جــزء مـنــه لعالج
الـ ـم ــرض ــى مـ ــن أب ـ ـنـ ــاء ق ـطــاع
غـ ــزة ،وال ـج ــزء اآلخـ ــر لـعــاج
الالجئين السوريين ،معربا
ع ــن اعـ ـت ــزازه بــال ـشــراكــة مــع
"الـ ـ ـه ـ ــال األحـ ـ ـم ـ ــر" ب ـت ـن ـف ـيــذ
البرامج اإلنسانية واإلغاثية
النوعية.
وأ ك ـ ــد ا لـ ــر شـ ــود أن ا ل ـب ـنــك
يحرص على أن يكون العمل
المجتمعي واإلنساني ضمن
أولــويــاتــه ،كـمــا أن م ـبــادرات
اإلغ ــاث ــة كــانــت وم ــازال ــت في
ّ
مـقــدمــة ه ــذا ال ـع ـمــل ،مـنــوهــا
ب ـن ـجــاح ال ـعــديــد م ــن بــرامــج
ال ـت ـعــاون ال ـم ـش ـتــرك الـمـثـمــر
م ــع ال ـج ـم ـع ـيــة ف ــي ال ـكــويــت
وخ ـ ــارجـ ـ ـه ـ ــا ،والـ ـ ـت ـ ــي أك ـ ــدت
ريادة "بيتك" في المسؤولية
االج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،وتـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــز

سجله ا لـحــا فــل بــاإل نـجــازات
والمبادرات المجتمعية.
م ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ،أعـ ـ ــربـ ـ ــت
األ مـيــرة غـيــداء عــن تقديرها
وشكرها للكويت ،ولمبادرة
"بيتك" بدعم مركز الحسين
لـ ـلـ ـس ــرط ــان ،ض ـم ــن ج ـه ــوده
المجتمعية واالغاثية.
ب ــدوره ــا ،أث ـنــت الـبــرجــس
ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ج ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــود "بـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــك"
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـعـ ـي ــة واالغ ـ ــاثـ ـ ـي ـ ــة،
م ـب ـي ـنــة أن ا ل ـت ـع ــاون ا ل ـقــا ئــم
بين "الهالل األحمر" والمركز
م ـس ـت ـمــر م ـن ــذ  ،2016حـيــث
تـمــت تغطية تـكــا لـيــف عــاج
الكثير من مرضى السرطان.
وذكرت أن تخصيص جزء
من التبرع اإلنساني المقدم
مــن " بـيـتــك" لـعــاج المرضى
م ــن ق ـطــاع غ ــزة ،يــأتــي نـظــرا
لـ ـ ــأوضـ ـ ــاع الـ ـصـ ـعـ ـب ــة ال ـت ــي
يعيشها أبناء القطاع ،وما
يعانيه مريض السرطان من
نقص في األدو يــة والرعاية
الالزمة.
ّ الجدير بالذكر ان "بيتك"
وقـ ــع ات ـفــاق ـيــة م ــع الـجـمـعـيــة
ل ـت ـن ـف ـي ــذ م ـ ـشـ ــاريـ ــع إغ ــاث ـي ــة

عبدالوهاب الرشود

الرشود واألميرة غيداء والبرجس
وطبية لالجئين السوريين
وا ل ـم ـح ـت ــا ج ـي ــن ف ــي األردن،
بالتعاون مع الهالل األحمر

األردنـ ــي .وتـشـمــل االتـفــاقـيــة
دعـ ـ ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــادرات كـ ـ ـس ـ ــوة
ال ـش ـت ــاء ،واإلغ ــاث ــة الـطـبـيــة،

وم ـشــاركــة أط ـب ــاء كــويـتـيـيــن
ف ــي ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـج ــراح ـي ــة،
وتأمين الغذاء مدة سنة ،الى

جــا نــب ا ن ـشــاء ع ـيــادة ،وغير
ذ ل ــك م ــن أ ن ـش ـطــة مجتمعية
ضمن االتفاقية.

جولة للرشود في المركز

الرشود واألميرة غيداء

قطامش تهدي للرشود لوحة شكر من مؤسسة الحسين للسرطان

عايشة هارت وأنتوني ماكي
في «»Desert Warrior
om

t
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ً
ً
ً
تنجز استديوهات  MBCعمال سينمائيا ضخما ذا طابع تاريخي تــدور أحداثه
الرئيسية في نيوم وتبوك بالسعودية ،بعنوان "."Desert Warrior
وكشف موقع " "Deadlineاإلخباري ،أن الفيلم بطولة نخبة من الممثلين العالميين
والعرب ،أبرزهم أنتوني ماكي ،الذي يلعب دور "كابتن أميركا" ،والنجمة البريطانية عايشة
هــارت ،والممثل الكبير سير بن كينغسلي ،وشارلتو كوبلي ،والنجوم غسان مسعود،
وسامي بوعجيلة ،ولميس عمار.
ً
ً
ً
ً
ويشكل العمل إنجازا سينمائيا عالميا نوعيا الستديوهات  ،MBCلكونه أضخم فيلم
ً
ّ
ُ
تنتجه حتى اآلن ،فضال عن كونه أول فيلم عالمي بهذه الضخامة يصور في مدينة نيوم
السعودية.
جدير بالذكر ،أن فيلم " "Desert Warriorأو "محارب الصحراء" تدور أحداثه في القرن السابع
الميالدي ،حيث كانت شبه الجزيرة العربية آنذاك تضم قبائل متناحرة تخوض صراعات دائمة.

هالي بيري تفتتح تجربتها
اإلخراجية «»Bruised

هالي بيري

افتتحت النجمةهالي بيري ،برفقة زوجها فان
هانت ،العرض األول لفيلمها الجديد "،"Bruised
ال ــذي ُيـعــد أول ــى تجاربها بعالم اإلخـ ــراج ،كما
ً
تتصدى لبطولته في الوقت ذاته ،وفقا لصحيفة
لوس أنجلس تايمز.
وجرى العرض األول للفيلمفي لوس أنجلس،
بحضور طاقم العمل ونخبة من النجوم ،حيث
ظهرت بيري بجامبسوت فضية وس ــوداء ذات
نقشة معدنية.
ً
وتلعب الممثلة األميركية ( 55عاما) دور بطلة
فنون قتالية سابقة تحاول أخذ فرصة لتحسين
حياتها عندما يظهر ابنها الذي تركته من جديد.
ُيذكر أن هالي أصبحت أخيرا الوجه اإلعالني
إلحــدى مــاركــات المالبس الرياضية ،وشاركت
متابعيها بلقطات من الحملة ،مرتدية المجموعة
الجديدة.
وأثبتت هــالــي أنـهــا ال ت ــزال تتمتع باللياقة
البدنية ،وقالت" :الرياضة تجعلنا نشعر بأننا
على قيد الحياة".

ستينغ

عايشة هارت

ً
ستينغ يطرح غدا ألبوم
«»The Bridge

َ
ثيرون :لن أسمح لطفلي
أن يصبحا مدللين

ً
يطرح ستينغ غدا ألبوم " ،"The Bridgeالذي
يتمحور ح ــول كيفية إي ـجــاد طــريــق لـخــروج
العالم من المستنقع الحالي.
ويحمل األل ـبــوم جــرعــة أمــل قــويــة ،بعد 15
ألبوما منفردا و 17جائزة "غرامي" .وأكد ستينغ
وجود أسباب كثيرة تبعث على القلق في العالم
حــالـيــا ،كالمناخ السياسي الـسـيــئ ،وخــروج
بريطانيا مــن االت ـحــاد األوروب ـ ــي ،قــائــا" :أنــا
حزين على بلدي ،لقد ُحرم الشباب البريطاني
من عيش التجربة األوروبية .هذا جنون".
وندد ستينغ ( 70عاما) بالتشكيك في لقاح
ّ
كورونا" :لم أتردد في أخذ اللقاح .أنا مسن بما
يكفي ألتذكر الفتية المصابين بشلل األطفال،
والذي تم القضاء عليه بفضل اللقاح".
وعـ ـ ــاد سـتـيـنــغ إلـ ــى الـ ـتـ ـج ــوال ،لـتـعــويــض
الحفالت التي اضطر إللغائها بسبب الجائحة،
َّ
"علي الوفاء بكل التزاماتي ،ويستغرق
قائال:
ذلك  18شهرا" ،لكن هذه هي حياتي ،ترحال منذ
(أ ف ب)
عام ."!1976

أك ــدت نجمة هــول ـيــوود الـشـهـيــرة تشارليز
ث ـيــرون ( 46عــامــا) حــرصـهــا عـلــى لـفــت انتباه
ط ـف ـل ـي ـه ــا ل ـ ـسـ ــوء األوضـ ـ ـ ـ ـ ــاع ف ـ ــي مـحـيـطـهـمــا
االجتماعي ،مضيفة أنها عندما ق ــررت تبني
طفليها قطعت على نفسها عهدا "لن أسمح بأن
يصبحا مدللين".
وقــالــت ث ـيــرون ،لصحف مجموعة "فونكه"
األلمانية اإلعــامـيــة" ،أري ــد أن أع ــرف أن طفلي
يعرفان ما يجري في بيئتهما" ،مبينة أنه في
الطريق إلى المدرسة يمر طفالها ( 6و 9أعوام)
بالعديد مــن األشـخــاص المشردين ،وتتحدث
معهما بشأنهم.
وتابعت" :فكرة أن شخصا ما ال يملك منزال
جعلت رؤوسهم الصغيرة تنفجر" ،مضيفة أن
"قلت إنــه ليس لديهم
ابنتها الكبرى اقترحت:
ِ
أي فرشاة أسنان ،هل يجب أن نشتريها لهم؟"،
وذكــرت أنها حثتها على تنفيذ اقتراحها دون
تأخير.
(د ب أ)

تشارليز ثيرون

« »Unlikely Murdererيواجه فلك

دعوى تشهير بالسويد

الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مـهـنـيــا :ال ـم ـشــوار طــويــل لـلــوصــول إلــى
ً
ُ
النجاح الذي تطمح إليه ،فكن صبورا.
ً
عاطفيا :تختار الشخص المناسب إلكمال
حياتك معه.
ً
اجتماعيا :تخاف من شخص في محيطك
ً
ً
يحسدك كثيرا ،ويظهر ذلك علنا.
رقم الحظ.17 :

«نتفليكس» تؤكد أن مسلسلها مستوحى من أحداث خيالية

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :لن تفشل ،ألنك معتاد على المثابرة
التي توصلك إلى النجاح األكيد.
ً
عاطفيا ُ :التفاهم أســاس كــل عــاقــة ،متى
اختفى تمنى بالفشل.
ً
اجتماعياَّ :
مقرب يحاول فرض حساباته
الخاصة عليك .حاول أن تضعه في مكانه.
رقم الحظ.5 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :تدخل حقبة جديدة تعدك بكثير
من المكاسب المقبلة.
ً
عاطفيا :تفقد جاذبيتك مع الحبيب بسبب
ُ
البعد الدائم.
ً
اجتماعيا :ارج ــع إلــى العائلة لمعالجة
مشكلة عالقة تتأجل باستمرار.
رقم الحظ7 :

مشهد من المسلسل
تواجه منصة نتفليكس العمالقة في مجال البث التدفقي دعوى
تشهير في السويد ،على خلفية مسلسلها «،»Unlikely Murderer
ا لــذي يتمحور حــول المشتبه فيه الرئيسي باغتيال رئيس ا لــوزراء
السويدي أو لــوف بالمه سنة  ،1986حسبما أعلنت السلطات أمس
األول.
ويعد الموسم األول ،الذي أنتجته «نتفليكس» ،أول مسلسل درامي
شاهد على قتل رئيس الوزراء السويدي،
يجسد قضية رجل يدعي أنه
ِ
واح ـت ـمــال افــاتــه مــن ع ـقــاب جــريـمــة قــد ي ـكــون هــو مــرتـكـبـهــا ،وي ــدور
المسلسل فــي إ طــار مــن التشويق واإل ث ــارة و تــم حبك أ حــدا ثــه بإبداع
كما أنه يحمل الكثير من المغامرة واألكشن إلى جنب خط عاطفي
ورومانسي يضفي على األحداث المزيد من التنوع.
وتصدى لبطولة المسلسل مجموعة من النجوم ،أبرزهم روبرت
ج ــوس ـت ــاف ـس ــون فـ ــي دور س ـت ـي ــج إنـ ـغـ ـسـ ـت ــروم ،وإي ـ ـفـ ــا مـ ـي ــان ــدر فــي
دور مــارجــريـتــا إن ـغ ـس ـتــروم ،وب ـي ــورن بـيـنـغـتـســون فــي دور تــومــاس
بيترسون ،وماغنوس كريبير في دور هاري ليفين ،وجويل سبيرا
في دور لينارت جرانستروم ،وبيتر فيتانين في دور أو لــوف بالم،
وسيال ثوريل بــدور ليزبيث بالم ،وبنجت براسكيرد بــدور أ نــدرس
سكاندياكوليجا.
ويظهر مسلسل نتفليكس إنغستروم وهو يطلق النار على بالمه،
كما يعرض مـحــاوالت منه للتملص من الجريمة من خــال تصوير
نفسه أمام المحققين ووسائل اإل عــام كشاهد كان خارجا في وقت
م ـتــأخــر م ــن ع ـم ـلــه ،وح ــاول ــت «نـتـفـلـيـكــس» الـتـنـصــل م ــن الـمـســؤولـيــة
وال ـ ـخـ ــروج م ــن دائـ ـ ــرة الـ ـص ــراع بـ ــأن ذك ـ ــرت ف ــي ن ـه ــاي ــة ك ــل ح ـل ـقــة أن
المسلسل خيالي مستوحى من كتاب بيترسون ،وبأنه لم يثبت بعد
أن إنغستروم هو قاتل بالمه.
وحدد القضاء السويدي رسميا العام الماضي ستيغ إنغستروم،
الذي كان يعمل مستشارا في مقر شركة تأمين «سكانديا» المجاورة
لموقع الجريمة ،مذنبا مفترضا في القضية بعد تحقيق استمر 35
عاما دون كشف مالبسات أشهر جريمة في تاريخ السويد.
وهذا العامل في مجال اإلعالنات والملقب أيضا بـ «رجل سكانديا»
والمناوئ سياسيا ألولوف بالمه ،توفي عام  2000دون أن يثير أي
شكوك جدية لدى المحققين.
وأكدت الدعوى ،التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها
من جانب الهيئة القضائية المكلفة الملف ،أن ما أوردته «نتفليكس»
فــي مـسـلـسـهــا  ،Unlikely Murdererأو ا ل ـقــا تــل ا ل ـمــر يــب ،بالنسخة
العربية ،يشكل «حالة تشهير واضحة وضوح الشمس».
ويأخذ المدعي ،الذي بقيت هويته طي الكتمان ،على «نتفليكس»
خصوصا إدخالها فــي السيناريو عناصر «ال أ ســاس لها البتة في
الوقائع المعروفة» ،ولم ترد في كتاب التحقيق الذي نشره الصحافي
توماس بيترسون وشكل مصدرا استلهم منه صناع المسلسل.
وكـ ــان أول ـ ــوف بــال ـمــه ،أح ــد رمـ ــوز االش ـتــراك ـي ـيــن الــدي ـمــوقــراط ـي ـيــن
والمدافع الشرس عن بلدان العالم الثالث ،اغتيل بالرصاص في وسط
ستوكهولم سنة  1986لدى عودته من السينما مع زوجته دون أي
حراسة ،وأطلق القاتل النار على ظهره قبل الفرار من المكان وترك
رئيس ا لــوزراء ينازع على الرصيف ،وقدم إنغستروم نفسه بصفته
(أ ف ب)
شاهدا منذ بداية التحقيق.

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :ال تنزعج إن واجهت تطورات لم
ً
تكن في الحسبان .قريبا تتغير األمور.
ً
عاطفيا :تتصل بصديق لمساعدتك على
رأب الصدع مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :بعض المشاكل العائلية يعود
إلى الظهور بعد فترة من االستكانة.
رقم الحظ.9 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
ً
م ـه ـن ـيــا :تـتـلـقــى ع ــرض ــا م ـغ ــري ــا .ادرس
ً
خطواتك جيدا قبل اتخاذ أي قرار.
ً
بشخص يدعي الصداقة
عاطفيا :ال تثق
ٍ
ليبعدك عن الحبيب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال ت ـبــدو األمـ ــور بــالــوضــوح
المطلوب ،وعليك أن تبحث عن التفاصيل
الالزمة.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :ال تكن كثير التذمر حين تعمل مع
الزمالء ،فذلك يسبب المشاكل.
ً
عاطفيا :مشاعرك جياشة ،وتغدق الحبيب
بها ،وتدلله إلى أقصى حد.
ً
اجتماعيا :تمارس هواية جديدة تدخل
السرور إلى قلبك.
رقم الحظ5 :
إيفا ميالندر

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :أنت سعيد بما حققته من نجاح،
وينتظرك المزيد منه.
ً
عاطفيا :تستفيد من دعم الحبيب للتغلب
على مصاعب الحياة.
ً
اجتماعيا :تفكر فــي استثمار عـقــاري .ال
تقدم عليه قبل استشارة االختصاصيين.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ُ
ً
مهنيا :ال ترتكب خطأ التأجيل .قم بعملك
ً
اليوم ،وليس غدا.
ً
عاطفيا :ال تكذب على الحبيب ،فهو شديد
الذكاء.
ً
اجتماعيا :فليكن هاجسك الحفاظ على
صحتك ،وليس التضحية بنفسك لآلخرين.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـت ـع ــرض ل ـض ـغــط ش ــدي ــد ،عـلـيــك
مواجهته بمزيد من التنظيم.
ً
عاطفيا :تتغلب على ميلك الدائم إلى التوتر،
بسبب حبك الكبير للحبيب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :أح ــد األص ــدق ــاء يـســاعــدك على
تحقيق حلم بلقاء َمن كنت تحاول التقرب منه.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :ال ّتستثمر مــالــك فــي مشروع
ً
فاشل .تحقق من التفاصيل أوال.
ً
عاطفيا :العالقة األســريــة بحاجة إلى
الصبر ،فــا تـقــدم عليها إن كنت غير
مستعد.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تفاصيل تجهلها سابقا
تـســاعــدك عـلــى حــل مشكلة عــالـقــة مع
أحد األقارب.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :ملف عالق يحتاج إلى تركيز كبير
كي تعالجه بالشكل الالزم.
ً
عاطفيا :الحبيب تعب من المجادلة الدائمة،
ويريد الهدوء.
ً
اجتماعيا :تحاول قضاء بعض الوقت مع
ً
ً
ً
عائلتك ،خصوصا أنك كنت منشغال أخيرا.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
ً
مـهـنـيــا :تعلق آم ــاال كـبـيــرة عـلــى مـشــروع
استثمرت فيه الكثير ،وقد تحقق مبتغاك.
ً
عاطفيا :تفكر في قضاء عطلة مع الحبيب
ً
بعيدا عن محيطك.
ً
ُ
اجتماعيا :يطلعك أحد األصدقاء على خطة
لمساعدتك على حل مشاكل عقارية.
رقم الحظ2 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

األسطورة «تشورو ليفر» تتألق على مسرح «اليرموك الثقافي»
الفرقة أحيت أمسية عنوانها «موسيقى برازيلية في الكويت»
عزة إبراهيم

استضافت دار اآلثار اإلسالمية
عـ ـل ــى م ـ ـسـ ــرح مـ ــركـ ــز الـ ـي ــرم ــوك
ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــي أم ـ ـس ـ ـيـ ــة م ــوس ـي ـق ـي ــة
بعنوان «موسيقى برازيلية في
الكويت» عزفتها الفرقة الشهيرة
«ت ـ ـشـ ــورو ل ـي ـف ــر» ب ـح ـض ــور وف ــد
ثقافي ودبلوماسي رفيع وإقبال
جماهيري كبير ،في إطار احتفال
البرازيل بعيد استقاللها.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرص ع ـ ـ ـل ـ ـ ــى حـ ـ ـض ـ ــور
الـ ـحـ ـف ــل ،ال ـ ــذي ي ــؤك ــد ال ـع ــاق ــات
الثقافية الــراسـخــة بين البلدين،
األم ـيــن ال ـعــام للمجلس الــوطـنــي
للثقافة وا ل ـف ـنــون واآلداب كامل

الـعـبــدالـجـلـيــل ،وع ـضــو ديــوانـيــة
الموسيقى بــدار اآلثــار م .صباح
الــريــس ،والسفير البرازيلي لدى
البالد ،فرانسيسكو ماورو برازيل
دي ه ــوالن ــدا ،إل ــى جــانــب سـفــراء
دول النمسا والمكسيك ووفد كبير
من الجاليات األجنبية ،ومحبي
الفنون والموسيقى من الكويت.

ذكرى االستقالل
وأعرب السفير دي هوالندا عن
سعادته بهذا الحفل الذي يعد أحد
شواهد وفعاليات التعاون الثقافي

ً
الممتد بين البلدين ،مضيفا« :من
دواعــي ســروري دعــوة كل محبي
الموسيقى لحضور العرض العام
لفرقة  Choro Livreالمرموقة ،في
مركز اليرموك الثقافي ،على مدى
يومي  16و 18الجاري».
وأوضـ ـ ـ ـ ــح دي ه ـ ـ ــوالن ـ ـ ــدا ،فــي
بـ ـي ــان ،أن «ت ـ ـشـ ــورو ل ـي ـفــر» جيل
من الموسيقى البرازيلية ،يزور
الكويت في إطار احتفاالت ذكرى
االستقالل ،وهي فرقة نشأت في
ال ـب ــرازي ــل ع ــام  ،1993وم ـنــذ ذلــك
الحين رسخت نفسها كأسطورة،
وتـ ـ ـ ـ ــؤدي ب ــانـ ـتـ ـظ ــام أمـ ـسـ ـي ــة فــي
مبنى من الـطــراز القديم يعرضه
ال ـم ـه ـن ــدس ال ـم ـع ـم ــاري الـشـهـيــر
أوسكار نيماير في برازيليا ،كما
ً
ً
يلعب أعـضــاؤهــا دورا مهما في
ت ــدري ــب  1200مــوس ـي ـقــي ش ــاب،
يحضرون الموسيقى المدرسية.

فرقة عالمية
وأضـ ـ ـ ــاف أن الـ ـف ــرق ــة أظ ـه ــرت
ً
بـ ــراع ـ ـت ـ ـهـ ــا أي ـ ـ ـضـ ـ ــا فـ ـ ــي حـ ــدائـ ــق
مـقــر األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ،ف ــي مدينة
نيويورك ،وبالعديد من البلدان
فــي مختلف دول الـعــالــم ومنها

جانب من األمسية

«سنزهر» و«برا خيمتي» ...قصص ملهمة
لنساء بمناطق النزاع والحروب
ازدان مـقــر أكــاديـمـيــة لــويــاك
للفنون األدائية (البا) على مدى
ال ـيــوم ـيــن ال ـمــاض ـي ـيــن ،بـعــرض
ت ـصــام ـيــم أزي ـ ـ ــاء «خ ـي ــر إي ـف ــري
وير» ،التي تحمل خلفها قصص
مجموعة نساء جمعتهن ظروف
ال ـح ــرب الـصـعـبــة ف ــي ب ــاده ــن،
بـ ـق ــدر م ــا ج ـم ـع ـت ـهــن ال ـمــوه ـبــة
واإلرادة والطموح.
وتهدف مبادرة «خير إيفري
وير» ،التي تعني «الخير في كل
مكان» ،إلى تمكين ودعم المرأة
ال ـعــرب ـيــة ف ــي الـ ـ ــدول ال ـت ــي بها
أماكن النزاع ،وتعاني الحروب،
لتخرج من مأزقها االقتصادي،
وتستعيد األمل بتغيير واقعها،
كما تلقي الضوء على مواهب
ُ
في مجال تصميم األزياء تمنح
ال ـفــرصــة ل ـت ـشــارك إبــداع ـهــا مع
العالم.
ّ
وتضمن العرض مجموعتي
ت ـص ــام ـي ــم تـ ـح ـ ُـت ع ـ ـنـ ــوان «بـ ــرا
خـيـمـتــي» ،و«س ــن ــزه ــر» ،األول ــى
مـ ــن ب ـ ــاد ال ـ ـشـ ــام مـ ــن تـصـمـيــم
الـفـلـسـطـيـنـيــة ص ـف ــاء بــردي ـنــي،
وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ سـ ـ ـي ـ ــدات م ـ ــن م ـخ ـيــم
الفاعور لالجئين السوريين في
لـبـنــان ،أمــا المجموعة الثانية
فمن اليمن ،وصممتها الموهبة

فارعة السقاف
الشابة نادين دعــدع ،ونفذتها
سـ ـ ـي ـ ــدات م ـ ــن مـ ـن ــاط ــق ي ـم ـن ـيــة
مختلفة .كما اختتمت كل أمسية
بـ ـع ــرض ل ـل ـف ــرق ــة ال ـمــوس ـي ـق ـيــة
الحضرمية ،الـت ًــي أضــافــت إلى
الفعالية تجربة ثقافية يمنية
ً
ً
ً
غناء وعزفا ورقصا.
متكاملة
م ــن جـهـتـهــا ،أع ــرب ــت رئـيــس
م ـج ـل ــس إدارة «الب ـ ـ ـ ــا» ،ف ــارع ــة
السقاف عن فخرها بالفعالية،
موضحة أن «خير إيفري وير»
ت ـع ــود إل ــى ع ــام  ،2017عـنــدمــا
ال ـت ـقــت أثـ ـن ــاء زي ــارت ـه ــا لليمن
ب ـشــابــة ش ـغــوفــة ت ــدع ــى نــاديــن
دع ـ ـ ـ ــدع ،س ــأل ـت ـه ــا ح ـي ـن ـئ ــذ عــن

جانب من أداء الفرقة الحضرمية
ح ـل ـم ـهــا ول ـ ــم ت ـ ـتـ ــوان األخـ ـي ــرة
عــن إخـبــارهــا بــأنـهــا تحلم بــأن
تصبح مصممة أزياء ،ومنذ تلك
اللحظة ،راهـنــت الـسـقــاف على
حلم نادين ،وعلى التزامها بدعم
مجتمعها ،ومــع أولــى خطوات
نادين في عالم تصميم األزياء،
ُولدت المبادرة.
وبـمـســاعــدة مــن لــويــاك -فرع
ل ـب ـن ــان ،أن ـه ــت ن ــادي ــن  6أشـهــر
م ــن ال ـتــدريــب الـمـكـثــف لتتعلم
ت ـص ـم ـي ــم األزي ـ ـ ـ ـ ــاء وال ـخ ـي ــاط ــة
َ
المحترفات
والتطريز فــي أهــم
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ف ــرح ـل ـت ـه ــا عـ ــادت
ً
م ـجــددا إلــى محافظة لحج في

جـنــوب الـيـمــن لـمـشــاركــة كــل ما
تعلمته م ــع  40س ـيــدة يمنية،
ل ـي ـب ــدأ مـ ــن ه ـن ــا ت ـح ـق ـيــق حـلــم
األخـيــرات .ومعهن ،أزهــرت أول
مجموعة لنادين حملت عنوان
ُ
«سنزهر» ،كما نجحت المبادرة
في تغيير حياة  50امرأة عربية
( 30منهن من اليمن و 20سيدة
لبنانية ،و 10سوريات وسيدة
فلسطينية).

األرج ـن ـت ـي ــن ،وال ـن ـم ـس ــا ،وك ـن ــدا،
وال ـص ـي ــن ،وال ـت ـش ـي ــك ،وفــرن ـســا،
وال ـك ــوي ــت (فـ ــي  ،)2019وب ـي ــرو،
وإسبانيا ،وتونس ،وأوروغواي،
والواليات المتحدة ،وغيرها من
بلدان العالم.
وزاد «ال أ س ـت ـط ـيــع أن أ ن ـهــي
كلمتي دون تـقــديــم شـكــر خــاص
للشيخة حصة الصباح واألمين
ال ـع ــام لـلـمـجـلــس الــوط ـنــي كــامــل
العبدالجليل وم .صباح الريس
الذين رحبوا بــزيــارة الفرقة منذ
اللحظة األول ــى وتـعــاونــوا معنا،
ك ـم ــا أشـ ـك ــر وزارات ال ـخــارج ـيــة
والــداخـلـيــة واإلع ــام فــي الكويت
على تلبية المتطلبات القنصلية
واإلدارية ذات الصلة».
كما عبر عن امتنانه للجمهور
وإدارة الـ ـم ــرك ــز ع ـل ــى الـتـنـظـيــم
م ــن ح ـيــث ال ـت ـبــاعــد االج ـت ـمــاعــي
وال ـح ـفــاظ عـلــى الـصـحــة الـعــامــة،
ودخول المطعمين ،والتزام جميع
الحضور بارتداء قناعات الوجه،
مما يعكس وعيا مجتمعيا كبيرا
ً
ومسؤولية والتزاما مشرفين.
من جانبهم ،استمتع الحضور
بالحفل ال ــذي امـتــد نحو ساعة،
حـيــث اسـتـمـعــوا إل ــى مقطوعات

السفير البرازيلي فرانسيسكو ماورو برازيل دي هوالندا
منوعة من الموسيقى البرازيلية
ال ـت ــي عــزفـتـهــا ال ـف ــرق ــة الـعــالـمـيــة
الشهيرة ،والتي تعبر عن التنوع
الثقافي والفني الــذي تحظى به
الكويت ،من خالل إتاحة الفرصة
ل ـل ـفــرق ال ـعــال ـم ـيــة ل ـل ــوج ــود على
م ـســارح ـهــا ف ــي إط ـ ــار الـتـنـسـيــق
والـتـعــاون المستمر مــع الجهات
المسؤولة بالدولة.
وت ــرك ــز «تـ ـش ــورو ل ـي ـفــر» بشكل
رئيس على إيـقــاع بــرازيـلــي يدعى
«تـ ـ ـش ـ ــورو» ،أو «تـ ـش ــوريـ ـن ــو» ،واذ
تعتبر واحدة من أعمدة الموسيقى
البرازيلية الشعبية ،حيث انشأت
مجموعتها الواسعة من االيقاعات
أنواعا فرعية مختلفة ،مثل السامبا-
تـشــورو والـبــولـكــا -تـشــورو ،ومثل
الــراغـتــايــم فــي الــواليــات المتحدة،

والتانغو في االرجنتين وهابانيرا
ف ــي ك ــوب ــا ،ت ـع ـت ـبــر الـ ـتـ ـش ــورو مــن
االساليب الموسيقية وااليقاعات
اآلتية من أوروبا وإفريقيا.
ويـ ـت ــاع ــب بـ ــال ـ ـشـ ــورو ث ــاث ــة
أع ـض ــاء م ــن ال ـف ــات ــو ،وال ـغ ـيـتــار،
والكافاكينهو (الجدري الصغير،
ن ـ ــوع مـ ــن األوك ـ ـل ـ ـيـ ــل ،ذو أرب ـع ــة
أوت ـ ــار) ،أم ــا اآلالت األخـ ــرى التي
تـلـعــب عـمــومــا فـهــي الـمـنــدولـيــن،
وال ـكــاري ـن ـيــت ،وال ـســاك ـســوفــون،
والبوق ،والترومبون.
وت ـ ـتـ ــألـ ــف الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـت ــي
ت ـ ـح ـ ـيـ ــي ح ـ ـفـ ــات ـ ـهـ ــا ب ــالـ ـك ــوي ــت
م ــن  5مــوس ـي ـق ـي ـيــن ،ه ـ ــم :بــابـلــو
فاغونديس ،ومارسيو دي سوزا،
وإنريكي نيتو ،فاليريو كزافييه
وجورج كوستا.

خبريات
عائشة بن أحمد بطلة
مسلسل «لون البحر»

تخوض الفنانة التونسية
عائشة بن أحمد تجربة
البطولة الدرامية ،من خالل
مسلسل «لون البحر» مع
الفنان خالد النبوي ،وهو
المسلسل المقرر عرضه بداية
العام المقبل على إحدى
المنصات اإللكترونية.
ً
وتلقت عائشة عرضا
للمشاركة في الموسم
الرمضاني ،لكنها لم تحسم
موقفها بشكل نهائي ،في ظل
احتمال إرجاء «لون البحر»،
ُليعرض في رمضان المقبل
أيضا ،إضافة إلى انشغالها
بتصويره حتى نهاية الشهر
المقبل بشكل كامل.

ياسمين صبري تجيب
عن أسئلة الجمهور

«عند شارع  »9دراما مرعبة وأحداث مشوقة
●

فضة المعيلي

انطلق تصوير الجزء الثاني من
مسلسل «عند شارع  »9بأحد بيوت
منطقة الشهداء ،العمل الذي تنتجه
شــركــة اب ـيــز ب ــرودك ـش ــن ،بــرئــاســة
الشيخة أبــرار العلي ،ويتكون من
 8حـلـقــات كتبها الـمــؤلــف محمد
َّ
وجسد شخوصه نخبة
الكندري،
مميزة من الممثلين.
«الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» واك ـ ـبـ ــت ت ـصــويــر
المسلسل ،والتقت أبطاله ،وكانت
ال ـب ــداي ــة م ــع م ـخ ــرج ال ـع ـمــل خــالــد
جمال ،الــذي قــال« :نستكمل نجاح
الجزء األول من مسلسل (عند شارع
 ،)9الذي أخرجه زميلي حسين أبل،
فــي قـصــة ت ــدور فــي إط ــار جريمة
حدثت مصادفة عند شارع .»9
وأوضـ ــح أن الـمـسـلـســل بطولة
الفنانين أسمهان توفيق ،وعلي
جمعة ،وإيمان الحسيني ،وإيمان
جـ ـم ــال ،وس ـل ـم ــى س ــال ــم ،وس ـ ــارة
العنزي ،وشيخة جمعة ،ومحمد
صفر ،ونواف الفجي وغيرهم.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ـف ـن ــان علي
جـمـعــة إن شـخـصـيــة فـ ــارس الـتــي
ّ
يجسدها هي استكمال لشخصيته
ف ــي الـ ـج ــزء األول م ــن الـمـسـلـســل،
مضيفا «عندما تحدث معي مؤلف
المسلسل الكاتب محمد الكندري
ع ــن الـعـمــل وأع ـطــانــي التفاصيل
قلت له من المستحيل أن يكون 7
أو  8حلقات ،نتيجة كثافة األحداث

لقطة جماعية لفريق العمل
التي تتطلب  30حلقة» ،متوقعا أن
يحتاج العمل إلــى جــزء ثالث ،ألن
نهايته مفتوحة.
ب ــدوره ــا ،قــالــت الـفـنــانــة سلمى
سالم ،التي ّ
تجسد شخصية سناء:
«أحـ ــداث العمل فــي ال ـجــزء الثاني
تختلف عــن ال ـجــزء األول ،فسناء
ً
مـ ـث ــا ل ـه ــا ش ـخ ـص ـي ـت ــان؛ األول ـ ــى
الـطـيـبــة ،وال ـس ــاذج ــة ،والبسيطة،
والتي كانت صديقة الجميع ،لكن
في الجزء الثاني َّ
تغيرت واختلفت.
من ناحيته ،أشار الفنان أسامة
المزيعل إلــى أن شخصية عدنان
التي يجسدها ّ
تعبر عــن شخص
غير ســوي ،يحب العنف ،ومجرم
ب ـط ـب ـي ـع ـت ــه ،م ـت ـم ـن ـي ــا أن ي ـتــابــع
المشاهدون المسلسل ،ألنــه عمل
شيق.
من جانبها ،قالت الفنانة أبرار
م ـح ـمــود إن ـه ــا ت ـجـ ّـســد شخصية

ُ
أبرار ،الزوجة التي ظلمت ،وصبرت
على زوجها المتعسف ،وليس لها
في الحياة إال حب ابنها ،مشيرة
إل ــى أن أحـ ــداث ال ـجــزء الـثــانــي من
الـمـسـلـســل فـيـهــا ن ــوع م ــن الــرعــب
والتشويق« :أنــا عن نفسي خائفة
م ــن األح ـ ـ ـ ــداث» ،مـتـمـنـيــة أن يـنــال
دوره ـ ـ ـ ـ ــا إع ـ ـج ـ ــاب الـ ـمـ ـش ــاه ــدي ــن،
خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـطـ ـ ــابـ ـ ــع م ــن
الشخصيات الذي ّ
تقدمه ألول مرة.
فيما أشارت الفنانة روان العلي
إلــى أنها تجسد شخصية علياء،
الـ ـت ــي ك ــان ــت فـ ــي الـ ـس ــاب ــق تـحــب
الــريــاضــة كثيرا ،وتـمــارس أنــواعــا
م ـخ ـت ـل ـفــة م ــن ال ــري ــاض ــة ،وك ــان ــت
تحلم بأن تصبح دكتورة رياضية،
وبــالـفـعــل حـقـقــت ذل ــك ،كـمــا كانت
ً
سـنــدا لشقيقاتها خــال األح ــداث،
متوقعة أن ينال المسلسل إعجاب
الجمهور.

حرصت الفنانة ياسمين
صبري على اإلجابة عن
تساؤالت الجمهور ،من خالل
حسابها في «إنستغرام»
على مدار أكثر من ساعة،
عبر خاصية «ستوري»،
التي استقبلت فيها األسئلة
وأجابت عن كثير منها.
وأعلنت ياسمين أن مسلسلها
الجديد سيحمل اسم «دنيا»،
ويقوم بكتابته السيناريست
محمد عبدالمعطي ،وهو
العمل الذي أكدت في وقت
سابق أنه فكرتها ،في وقت
تحدثت عن أمور تخص
طقوسها في الحياة اليومية.
وردت ياسمين على أحد
معجبيها ،بالتأكيد أن األموال
ُ
ال تعد كل شيء ألي شخص،
ألنه ال يوجد شيء يمكن أن
يكون كل شيء .وتحدثت
عن التأثير اإليجابي للقراءة
على حياتها ،في حين
نفت معرفتها المسبقة
بمقلب الفنان رامز جالل
في برنامجه األخير قبل
التصوير.

ةديرجلا
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دوليات

أسبوع أميركي  -خليجي ...وإيران تترقب زيارة إماراتية
انفجار غامض بخط نفطي جنوب طهران ...و«الذرية» ترفض اتهامها بالمساعدة في هجوم كرج

حاملة الطائرات األميركية «يو أس ايسيكس» من األسطول الخامس في مياه الخليج

تشهد منطقة الخليج وصول
العديد من المسؤولين
األميركيين الدبلوماسيين
والعسكريين ،لتنسيق
المواقف قبل استئناف الجولة
السابعة من مفاوضات فيينا
النووية مع إيران ،بينما تترقب
طهران زيارة مسؤول إماراتي
كبير وسط توجه لتهدئة
التوترات.

ف ــي م ـح ــاول ــة لـتـنـسـيــق ال ـم ــواق ــف مع
الحلفاء ،وتهدئة مخاوف القوى اإلقليمية
ق ـب ــل اس ـت ـئ ـن ــاف الـ ـج ــول ــة ال ـس ــاب ـع ــة مــن
مفاوضات فيينا الرامية إلحياء االتفاق
النووي اإليراني أواخر نوفمبر الجاري،
يقوم مسؤولون أميركيون دبلوماسيون
وع ـس ـك ــري ــون ض ـم ــن ع ـ ــدد م ــن ال ــوف ــود،
بـ ـج ــوالت مـنـفـصـلــة ف ــي دول الـمـنـطـقــة،
بهدف معالجة "الملف اإليراني" على مدار
األسبوع المقبل.
وب ـعــد قـيــامــه ب ـم ـشــاورات مـمــاثـلــة في
اإلمارات والبحرين وإسرائيل ،استعرض
المبعوث األميركي الخاص بإيران روبرت
مالي ،مع األمين العام لمجلس التعاون
الخليجي د .نايف الحجرف ،مستجدات
"مفاوضات فيينا" ،خالل استقباله له في
السعودية ،أمــس ،فــي حين ذكــرت وزارة
الــدفــاع األمـيــركـيــة "الـبـنـتــاغــون" أن وزيــر
الدفاع لويد أوستن سيتوجه اليوم إلى
المنامة وأبوظبي.
وقـ ــال الـمـتـحــدث بــاســم "الـبـنـتــاغــون"
جون كيربي إن "أوستن سيجتمع خالل
زيــارتــه مــع قـيــادات الــدولــة والعسكريين
في البحرين واإلمارات ،إضافة إلى القوات
األمـيــركـيــة المتمركزة فــي كــا البلدين"،
م ــؤك ــدا ع ـ ــزم ب ـ ــاده ع ـل ــى دف ـ ــع وت ـقــويــة
ال ـش ــراك ــات الــدفــاع ـيــة الــدائ ـمــة واالل ـت ــزام
بتعزيز األم ــن واالس ـت ـقــرار اإلقليميين،
وتــزامــن ذلــك مــع قـيــام مبعوث الــواليــات
المتحدة الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ
بإجراء مناقشات مع مسؤولين سعوديين

ويمنيين ،في الرياض ،بهدف دفع عملية
ال ـس ــام ب ـيــن ح ـكــومــة ال ــرئ ـي ــس عـبــدربــه
مـنـصــور هـ ــادي وج ـمــاعــة "أن ـص ــار الـلــه"
الحوثية المتحالفة مع طهران.
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت ت ـت ـص ــاع ــد االش ـت ـب ــاك ــات
المسلحة بعدة جبهات في اليمن ،خاصة
الـحــديــدة وم ــأرب ،مــع تــواصــل مـحــاوالت
االع ـتــداء الحوثية على جنوب المملكة،
ذكرت الخارجية األميركية أن ليندركينغ
سينضم إلــى فــريــق مشترك مــن وكــاالت
أميركية لتنسيق مقاربات األمن اإلقليمي
ومجموعة واسعة من المخاوف مع إيران
خالل جولته التي تشمل المنامة.
وأوض ـ ـح ـ ــت أن الـ ـمـ ـبـ ـع ــوث الـ ـخ ــاص
س ـي ـل ـت ـق ــي خـ ـ ـ ــال زي ـ ـ ــارت ـ ـ ــه م ـس ــؤول ـي ــن
س ـع ــودي ـي ــن كـ ـب ــار "ل ـم ـن ــاق ـش ــة ال ـج ـهــود
المبذولة لدفع عملية سالم شاملة بقيادة
األمم المتحدة في اليمن وتقديم اإلغاثة
ال ـفــوريــة لـلـشـعــب ال ـي ـم ـنــي" ،مـضـيـفــا أنــه
سيناقش "اسـتـمــرار احتجاز الحوثيين
ل ـب ـع ــض م ــوظ ـف ــي الـ ـسـ ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة
اليمنيين في صنعاء واقتحام الحوثيين
لـم ـجـمــع الـ ـسـ ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة" الـمـغـلــق
بالعاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة
الحركة المتمردة.

مقاربة إماراتية
مـ ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،تـ ــوالـ ــت أن ـ ـبـ ــاء عــن
اسـتـعــداد وفــد رفيع مــن اإلم ــارات للقيام
ب ــزي ــارة لـطـهــران قــريـبــا ،فــي إط ــار سعي

أبــوظ ـبــي لـتـهــدئــة ال ـت ــوت ــرات م ــع إيـ ــران،
اس ـت ـنــادا إل ــى مـقــاربــة تـهــدف إل ــى "إدارة
التنافس ،وتجنب إشعال صراعات جديدة
تدفع شعوب المنطقة ثمنها".
ونقلت وكــالــة روي ـتــرز عــن مسؤولين
من الخليج وإيران تأكيدات بشأن الزيارة
المرتقبة ،لكن المسؤول الخليجي امتنع
عــن تــأكـيــد مــا إذا ك ــان شقيق ول ــي عهد
أبوظبي محمد بن زايــد ،مستشار األمن
الوطني الشيخ طحنون بن زايد سيرأس
الوفد.
ون ـقــل مــوقــع "أمـ ـ ــواج م ـي ــدي ــا" ،ومـقــره
بريطانيا ،عن مصدر مطلع في أبوظبي،
أن "من المقرر أن يسافر الشيخ طحنون
إلى إيران في زيارة نادرة األسبوع المقبل
إلجراء مباحثات".
وأمـ ـ ـ ــس األول ،أوضـ ـ ـ ــح ال ـم ـس ـت ـشــار
الدبلوماسي لرئيس اإلمارات أنور قرقاش
أن ب ــاده تــأخــذ خـطــوات بطيئة لتهدئة
الـتــوتــرات ،إال أنــه شــدد على أن اإلم ــارات
ال تــزال تشعر بقلق شديد بسبب مسلك
إيران في العراق وسورية واليمن ولبنان.
وي ــأت ــي ذلـ ــك ب ـعــد أسـ ـب ــوع م ــن إجـ ــراء
وزي ــر الـخــارجـيــة اإلي ــران ــي حـسـيــن أمير
ع ـبــدال ـل ـه ـيــان اتـ ـص ــاال هــات ـف ـيــا بـنـظـيــره
اإلمــاراتــي عبدالله بــن زاي ــد أش ــاد خالله
بتحسن الـعــاقــات بين إي ــران واإلم ــارات
بـ"وتيرة جيدة" ،مع تدشين خط تجاري
لنقل الـبـضــائــع مــن اإلم ـ ــارات إل ــى تركيا
عبر األراض ــي اإليرانية الختصار المدة
الزمنية التي يستغرقها النقل عبر الطريق

التقليدي المار بقناة السويس المصرية.

تحذير نووي
وفــي وقــت تتابع دول الخليج ،وعلى
رأسـهــا السعودية ،عــن كثب المحادثات
بـيــن ال ـق ــوى الـعــالـمـيــة وط ـه ــران م ــن أجــل
إحياء االتـفــاق الـنــووي المبرم في ،2015
مع تحفظها عن "كونه معيبا ال يتناول
ب ــرن ــام ــج إيـ ـ ـ ـ ــران ال ـ ـصـ ــاروخـ ــي وش ـب ـكــة
الفصائل التي تعمل بالوكالة لحسابها في
المنطقة" ،حذرت وكالة الطاقة الدولية من
أن طهران زادت بدرجة كبيرة في األشهر
األخيرة مخزونها من اليورانيوم العالي
ال ـت ـخ ـص ـيــب .وب ـح ـســب ت ـق ــدي ــرات مطلع
نوفمبر الجاري ،رفعت طهران مخزونها
من اليورانيوم المخصب بنسبة  60في
المئة ،أي أعلى بكثير من الحد المسموح
بــه بنسبة  3.67فــي المئة ،إلــى  17.7كلغ
مقابل  10كلغ في نهاية أغسطس ،وهو
ما يجعلها على مقربة من مستوى إنتاج
األسلحة الذرية.
وقالت الوكالة إن مفتشيها لم يتمكنوا
حتى اآلن من الدخول إلى ورشة لمكونات
أج ـه ــزة ال ـط ــرد ال ـم ــرك ــزي ف ــي ك ـ ــرج ،رغــم
أه ـم ـيــة ه ــذا األمـ ــر لـلـتــوصــل إل ــى صفقة
إلحياء االتفاق النووي ،رافضة احتمال أن
تكون كاميراتها للمراقبة قد استخدمت
من جانب منفذي هجوم استهدف كرج،
بواسطة "مسيرة" انطلقت من داخل إيران
في يونيو الماضي ،كما قالت السلطات

اإليــران ـيــة ،وذك ــرت أن مفتشيها مــازالــوا
"يتعرضون لتفتيش جسدي مكثف جدا
من قبل مسؤولي األمــن في محطة نطنز
النووية".
فــي هــذه األث ـنــاء ،أكــد المتحدث باسم
منظمة الطاقة اإليرانية بهروز كمالوندي
أن مدير الوكالة الدولية رفائيل غروسي
سيصل إلى طهران مساء االثنين المقبل،
وسيعقد اجـتـمــاعــا مــع رئـيــس المنظمة
اإليرانية محمد إسالمي ووزير الخارجية
اإليراني.

وفــي وقــت تسعى إســرائـيــل إلــى إبقاء
"ال ـخ ـيــار الـعـسـكــري" فــي الـتـعــامــل مــع ما
تصفه بـ"الخطر النووي اإليراني ،انفجر
خ ــط أنــاب ـيــب نـفـطــي ب ـج ـنــوب إيـ ـ ــران في
حــادث ارجعته تقارير رسمية إلى تقادم
البنية التحتية ،وتسبب االنفجار الغامض
فــي ه ــزات صغيرة شـعــرت بها المناطق
المحيطة.
م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،ك ـ ـشـ ــف ال ـخ ـب ـي ــر
االق ـت ـص ــادي اإلي ــران ــي مـ ـه ــرداد ع ـمــادي،
أمس ،أن حجم األموال اإليرانية المجمدة
فــي الـبـنــوك األجـنـبـيــة ،بسبب العقوبات
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـم ـف ــروض ــة م ـن ــذ ان ـس ـحــاب
واشنطن من االتفاق النووي عــام ،2018
بـلــغ أكـثــر مــن  88مـلـيــار دوالر ،وأغلبها
في روسيا.
(واشنطن ،الرياض  -وكاالت)

إسرائيل تطلب من واشنطن وضع شروط على بيروت مقابل المساعدات
حذر سفيرا لبنان في السعودية فوزي كبارة ،وفي البحرين
ميالد نمور ،خالل زيارتهما للبطريركالكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي ،في الصرح البطريركي في بكركي ،أمس ،من أن
اإلجراءات التي اتخذت من دول خليجية بحق لبنان ولبنانيين
مقيمين فيها ،على خلفية األزمة األخيرة "جدية وستتفاقم في
الفترة المقبلة" ،محذرين من أن "لهذا األمر ارتدادات كارثية".
وعرض السفيران التحديات التي تواجه اللبنانيين في بلدان
االغتراب وبشكل خاص في السعودية والبحرين ،كما اطلعا
الراعي على ارتداد األزمة األخيرة على الزراعيين والصناعيين
اللبنانيين ،مــع عــدم تمكنهم مــن التصدير والسفر إلــىدول
الخليج.
واع ـت ـب ــرا أن "األزمـ ـ ــة الــدبـلــومــاسـيــة األخـ ـي ــرة عـلــى خلفية
ي تتفاقم يوما بعد يوم،
تصريحات وزير اإلعالم جورجقرداح 
من خالل إيقاف إصدار التأشيرات ،وإيقاف استقبال الصادرات
اللبنانية ،وأن الـحــل يـكــون بــأخــذ الـخـطــوات الــازمــة إلع ــادة
األمور إلى مسارها الطبيعي ،وهذا ما جرى عرضه مع صاحب

الغبطة ،وكان تأكيدا لدور دول الخليج في مساعدة لبنان ودعم
اقتصاده ،وضرورة اإلسراع في إعادة األمور إلى مسارها قبل
أن تتوسع الفجوة".
وأك ــد الرئيس اللبناني ميشال ع ــون ،أم ــس ،تمسك بــاده
بأفضل العالقات مع األشقاء العرب ،وفي مقدمهم السعودية.
ونقل وزير الصناعة اللبنانية جورج بوشيكيان عن الرئيس
عون قوله" :متمسكون بأفضل العالقات مع أشقائنا العرب ،وفي
مقدمهم اإلخوة في المملكة العربية السعودية".
من ناحيته ،ذكر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "األوضاع
االقتصادية والمالية واالجتماعية الخانقة تقتضي من الجميع
التعاون في سبيل تفعيل عمل الحكومة للقيام بالمعالجات
المطلوبة ،والـتـعــاون مــع المجلس النيابي إلق ــرار الخطوات
األساسية في إطار التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك
الدولي وسائر الهيئات الدولية المختصة" .وأضاف ميقاتي ،في
تصريح من السراي الحكومي ،أن "االجتماعات الوزارية وورش
العمل قائمة إلنجاز الملفات المطلوبة وتسيير عجلة اإلدارة

أخ ــرى أنــه "رغ ــم ال ـغ ــارات ،إي ــران لــم تـتــراجــع عــن بـنــاء جبهات
والتموضع شماال" ،مشددة على أن "شحنات عسكرية نوعية
وصلت إلىحزب الله".
جـ ــاء ذل ـ ــك ،بـيـنـمــا ك ـشــف م ــوق ــع "واي ـ ـنـ ــت" أن "م ـســؤول ـيــن
إسرائيليين طلبوا من السفيرة األميركية في األمــم المتحدة
ليندا غرينفيلد أن تشترط واشنطن تقديم المساعدات األميركية
للبنان ،مع بنود ترتبط بحزب الله ،بينها إبعاد نشطاء الحزب
مــن الـحــدود بين إسرائيل ولبنان ،والـتــزام الجيش اللبناني
بالعمل على فرض صعوبات عليه إلنتاج الصواريخ الدقيقة،
ومنعه من تهريب األسلحة إلى البالد".
وبحسب "واينت"" ،أعربت إسرائيل عن مخاوفها من تسرب
السالح الذي ستقدمه واشنطن للجيش اللبناني إلى حزب الله،
ومن استخدامه ضد إسرائيل" .وكان الجيش اإلسرائيلي أعلن أن
السفيرة األميركية لدى األمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد،
التي تزور إسرائيل ،تفقدت نفقا حفره "حزب الله" على الحدود
اللبنانية اإلسرائيلية.

انقسام أوروبي حول التعامل مع لوكاشينكو
مع تقطع ُّ
السبل بآالف المهاجرين في درجات
حرارة تقترب من التجمد ،انتقدت بولندا ،أمس،
وساطة المستشارة األلمانية المنتهية واليتها
أنـجـيــا مـيــركــل والــرئ ـيــس الـفــرنـســي إيـمــانــويــل
مــاكــرون في األزم ــة المتفاقمة على حــدودهــا مع
بيالروس.
وأكــد المتحدث باسم الحكومة ،بيوتر مولر،
ً
إبــاغ وارس ــو مسبقا بمكالمة ميركل مــع حاكم
بيالروس ألكسندر لوكاشينكو ،ومحادثة ماكرون
ً
مع نظيره الروسي فالديمير بوتين ،مبينا أنه
ً
شخصيا ّ
تعجب من المحادثة مع لوكاشينكو،
ألنها "ليست خطوة جيدة وتعد بطريقة ما قبوال
بانتخابه".
كما انتقد زعيم الكتلة البرلمانية لحزب القانون
والعدالة الحاكم ،ريزارد تيرليكي ،خطوة ميركل،
قائال" :بهذه الطريقة انكسر التضامن األوروبي.
لكن ال ينبغي التعجب للغاية من أن أكبر دولة في
أوروبا ترعى أهدافها الوطنية الخاصة ،وما يهم
ألمانيا هو مصالحها االقتصادية".
وقــالــت وزي ــرة خارجية إستونيا ،إيفا ماريا
ليميتس ،إن لوكاشينكو طرح شرطين أمام الغرب
إلنهاء أزمــة المهاجرين المتواصلة عند حدود

بالده مع االتحاد األوروبي.
وأوض ـ ـحـ ــت" :إن ـ ــه ي ــري ــد رفـ ــع ال ـع ـقــوبــات (عــن
ب ـي ــاروس) واالعـ ـت ــراف بــه رئـيـســا لـكــي يــواصــل
قيادة البالد".
وأعربت الــوزيــرة عن قناعتها بضرورة إبقاء
الـعـقــوبــات الـغــربـيــة الـمـفــروضــة عـلــى بـيــاروس
وتشديدها بأسرع وقت ممكن ،مضيفة" :من المهم
من وجهة نظرنا أن يظل االتحاد األوروبي موحدا
ويواصل ممارسة الضغط على بيالروس بالفعل".
وفي أول محادثة من نوعها ،بحثت ميركل لمدة
 50دقيقة مع لوكاشينكو ،الذي ال يعترف االتحاد
األوروبي به ويتهمه بتزوير االنتخابات المثيرة
للجدل في  9أغسطس  2020وقمع المتظاهرين
والمجتمع المدني ،تهدئة الوضع والدعم اإلنساني
للمهاجرين.
واعتبر المتحدث باسم حزب الخضر األلماني،
أوميد نوريبور ،أن ميركل أبطلت سياسة واضحة
ل ـل ـغــايــة ،وت ـم ــت ال ـمــواف ـقــة عـلـيـهــا ف ــي المجلس
ً
األوروبي ،وهي عدم االعتراف بلوكاشينكو رئيسا
ً
شرعيا لبيالروس.
وأجرى ماكرون ،االثنين ،مكالمة هاتفية طويلة
استمرت ساعة و 45دقيقة مع بوتين حول الدور

قوة إنفاذ القانون البولندية عند نقطة على الحدود أمس األول (رويترز)
على أن تختتم هذه األعمال في النصف األول من
العام المقبل.
وعلى األرض ،أمر لوكاشينكو بتحويل منشآت
تخزين تابعة لشركة خدمات إلى مركز لوجيستي
لـلـمـهــاجــريــن عـلــى مـقــربــة م ــن مـعـبــر "ب ــروزغ ــي"
الـحــدودي .وقضى أكثر من ألف شخص ليلتهم
فيه ،في حين رفض أكثر من  800آخرين االنتقال
من مخيمهم العشوائي رغم الظروف الجوية غير

دعا رئيس البرازيل ،جايير
بولسونارو ،البحرين إلى
شراكة بني البلدين في مجال
الصناعات الدفاعية ،مشيرًا
إلى وجود رغبة إماراتية
للتعاون في هذا َاملجال.
وجاء ذلك في بيانني نقلتهما
وكالتا األنباء البحرينية
واإلماراتية ،عقب وصول
بولسونارو للمنامة ،في
زيارة غير محددة املدة،
قادمًا من أبوظبي التي زارها
السبت املاضي .وأفادت وكالة
ّ
األنباء البحرينية بأن العاهل
البحريني ،امللك حمد بن
عيسى ،استقبل بولسونارو،
في قصر القضيبية أمس
األول ،وعقدا جلسات مباحثات
ثنائية لتعزيز التعاون.

«األوروبي» يحذر
من «تفكك إثيوبيا»

حذر االتحاد األوروبي من أن
إثيوبيا تخاطر بالتفكك ما
لم تتوصل املحادثات الرامية
إلنهاء الصراع ،املستمر منذ
عام ،إلى وقف إلطالق النار.
وواكب تحذير االتحاد
األوروبي املخاوف التي
أعرب عنها وزير الخارجية
األميركي أنتوني بلينكن
الجمعة املاضية.
في غضون ذلك ،شنت
الحكومة اإلثيوبية حملة
اعتقال واسعة النطاق
ضد األشخاص من عرقية
التيغراي ،رغم أن كثيرا منهم
ال يرتبطون مع متمردي
جبهة «تحرير تيغراي» بأي
صلة.

السودان :مقتل  5متظاهرين
معارضين لالنقالب

قتل أمس  5سوادنيني
مؤيدين للحكم املدني خالل
تظاهرات معارضة للخطوات
التي اتخذها الجيش
أخيرًا بزعامة عبدالفتاح
البرهان ،للسيطرة على
السلطة في البالد ،والتي
اعتبرها املجتمع الدولي
انقالبًا عسكريًا .وقالت
لجنة األطباء املركزية ،إن
املتظاهرين قتلوا بالرصاص
الحي على يد قوات األمن
بمدينتي الخرطوم بحري،
وأم درمان.

ّ
سعيد يهاجم أطرافًا
«كانوا في السلطة»

ً
مينسك تضع شرطين إلنهاء أزمة المهاجرين وبولندا تبني جدارا

الذي يمكن أن تلعبه روسيا في حل النزاع ،وتحدث
مسؤول السياسة الخارجية لالتحاد األوروبــي
جوزيب بوريل مع وزير الخارجية البيالروسي
فالديمير ماكي في  14و 16الجاري .كما ّ
تحدث
بوتين أمس األول إلى لوكاشينكو.
ورحــب المتحدث باسم "الكرملين" ،ديمتري
بيسكوف ،بإقامة تواصل مباشر بين المسؤولين
ّ
األوروبيين والبيالروسيين لمحاولة حــل أزمة
ً
المهاجرين ،مشيدا بتبادل وجهات النظر لحلحلة
الوضع.
وبعد ليلة تخللتها مواجهات دامية وعشرات
ال ـم ـحــاوالت القـتـحــام ال ـح ــدود ،أج ــرى البرلمان
الـبــولـنــدي أول قـ ــراءة لـمـشــروع قــانــون لحماية
الحدود ،والذي سيسمح بفرض قيود مؤقتة على
حرية التنقل وحرية الصحافة في المنطقة.
وفــي حــال إق ــرار التعديل التشريعي ،سيحق
لوزير الداخلية منع جميع األشـخــاص من غير
الـسـكــان المحليين مــن دخ ــول منطقة حــدوديــة
يحددها هو في حال حدوث وضع خطير.
ووف ـ ــق ال ـس ـي ـنــاتــور كـشـيـشـتــوف م ـ ــروز ،فــإن
وارسو ستشرع في بناء جدار بطول  180كلم عند
ً
حدودها مع بيالروس اعتبارا من  15ديسمبر،

البرازيل تسعى لتعاون
دفاعي مع البحرين

انفجار غامض

اإلجراءات الخليجية بحق لبنان جدية وستتفاقم
ووضع األمور على سكة المعالجة الصحيحة ،لكن األساس يبقى
في معاودة جلسات مجلس الوزراء بدءا بالخطوات المطلوبة
لحل الخالف المستجد مع دول الخليج".
وف ــي حـيــن تـقــدم تكتل "لـبـنــان ال ـق ــوي" الـنـيــابــي فــي لبنان
للمجلس الدستوري بطعن في تعديالت قانون االنتخابات،
التي رفض الرئيس عون سابقا توقيعها ،والتي تم تقديم موعد
االنتخابات بموجبها ،نقلت قناةالميادي ن الموالية لحزب الله،
عنوكالة الفضاء الروسية ،أنه "سيتم تسليم لبنان كل الصور
الفضائية المتاحة لمرفأ بيروت ،سواء قبل انفجار  4أغسطس
 2020أو بعده".
على مستوى آخر ،كشف تقرير أمنيإسرائيلي عن "تراجع
حـظــوظ حــرب شاملة فــي الجبهة الشمالية" ،معلنا "تباطؤ
االنـتـشــار اإلي ــران ــي العسكري فــي جـنــوبس ــوري ــة" ،الفـتــا إلى
"انشغال إيران في استفزاز األسطول الخامس األميركي".
واعتبرت مصادر إسرائيلية أن "روسيا والنظام السوري
منشغالن بجبهة الشمال معتركيا" ،يينما أوضحت مصادر

سلة أخبار

المواتية ،بحسب المتحدث باسم الصليب األحمر
ديمتري شيفتسوف.
في غضون ذلك ،ذكر حرس الحدود البولندي
ً
أن نحو  50مهاجرا حاولوا اقتحام الحدود بدعم
من قوات بيالروسية ،متهمة تلك القوات باستخدام
الليزر والمفرقعات بحق عناصر حرس الحدود
البولندي ،بينما رشقهم المهاجرون بالحجارة.
(عواصم -وكاالت)

اتهم الرئيس التونسي
أطرافًا كانوا في السلطة ،دون
تسميتهم ،باستغالل األوضاع
الراهنة التي تشهدها البالد،
من أجل «االستفادة منها
سياسيا».
وجاء ذلك خالل استقبال
ّ
سعيد وزيرة البيئة ليلى
الشيخاوي ،ونشطاء من
املجتمع املدني في مدينة
عقارب جنوب البالد ،حيث
اتهم الرئيس من تداولوا على
السلطة غي البالد بالسعي
إلى «بث التفرقة بني الجهات
وتغذية االحتقان» ،في إشارة
إلى االحتجاجات العنيفة
التي شهدتها مدينة عقارب
بصفاقس االثنني املاضي.

ةديرجلا
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ّ
بايدن يتراجع :ال نشجع تايوان على االستقالل

حلحلة إعالمية بين واشنطن وبكين وبلينكن في جولة إفريقية لوقف «تمدد» الصين
الرئيس بايدن اللغط
أثار ً
مجددا ،بشأن نهج إدارته
إزاء تايوان ،بعد ساعات
على قمة افتراضية جمعته
بنظيره الصيني شي جينبينغ،
إذ تراجع في وقت الحق
ً
عن تعليقاته قائال" :نحن ال
نشجع االستقالل ...ولن نغير
سياستنا على اإلطالق".

تراجع الرئيس األميركي جو
بــايــدن عــن تلميحه خ ــال القمة
االفـتــراضـيــة الـتــي جمعته مساء
أمس األول بنظيره الصيني شي
جينبيغ ،بــأن تــايــوان "مستقلة"،
ّ
وشدد على أنه ال ُيشجع وال يدعو
إل ــى اسـتـقــالـهــا ،فــي وق ــت أكــدت
بكين أن الواليات المتحدة يجب
أن تلتزم بـ "مبدأ الصين الواحدة".
وك ــان ب ــاي ــدن ق ــد ص ـ ّـرح خــال
قمته مع شي بأن "تايوان تتخذ
قـ ــرارات ـ ـهـ ــا الـ ـخ ــاص ــة ب ـ ـهـ ــا ،وأن
الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي
مستقلة".
إال أنــه تــراجــع فــي وقــت الحق
ً
عن تعليقاته قائال" :نحن ال ندعو
وال نشجع ّ
بأي شكل من األشكال
االستقالل ،ولــن نغير سياستنا
على اإلطالق".
ولـ ــو ل ــم ي ــوض ــح س ـ ّـي ــد الـبـيــت
األبيض ما قصده من هذه العبارة
لكانت هذه الكلمات القليلة كفيلة
غضب الصين ،ال سيما
بأن تثير
ّ
أن رئيسها حذر نظيره األميركي
خ ـ ــال ق ـم ـت ـه ـمــا مـ ــن أن ال ـس ـعــي
لـتـحـقـيــق اس ـت ـق ــال ت ــاي ــوان هــو
"لعب بالنار".
وخالل زيارة قام بها إلى والية
نيوهامبشرُ ،سئل بايدن ّ
عما إذا
كــان قــد جــرى خــال القمة إحــراز
ّ
أي ت ـق ـ ّـدم ب ـش ــأن قـضـيــة ت ــاي ــوان
فأجاب" :نعم .لقد قلنا بوضوح
تام إننا نؤيد قانون تايوان وهذا
كل شيء".
وفي توضيحه ،شدد الرئيس
األم ـي ــرك ــي ع ـلــى "أن ـن ــا ال نشجع
ع ـل ــى االسـ ـتـ ـق ــال .ن ـح ــن نـشـجــع
ال ـت ــاي ــوان ـي ـي ــن ع ـل ــى أن ي ـف ـع ـلــوا
بالضبط مــا يـنــص عليه قــانــون
ت ــاي ــوان" .وأضـ ــاف" :ل ـقــد قـلــت إن
القرارات المتعلقة بتايوان عليهم
أن يـتـخــذوهــا بــأنـفـسـهــم ،وليس
نحن".
العالقات مع تايوان"
و"قانون
ّ
ه ــو ت ـشــريــع س ــنــه "ال ـكــون ـغــرس"
األ م ـ ـيـ ــر كـ ــي ف ـ ــي  1979و ي ـح ـك ــم
الـعــاقــة بـيــن ال ــوالي ــات المتحدة
وكــل من الصين وتــايــوان .ويلزم
ال ـقــانــون اإلدارة األم ـيــرك ـيــة بــأن
تعترف بصين واحــدة فقط ،وأن
تـ ــزود ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه تــايــوان

إرهابي ليفربول ّ
أعد
لهجومه منذ  7أشهر

بايدن يمنع أورتيغا
وزوجته من دخول أميركا

متحد ً
ّ
ثا عن مشاريع إنشاء البنية التحتية على جسر فوق نهر في وودستوك بنيو هامبشاير أمس األول (رويترز)
بايدن
بــاألس ـل ـحــة ال ــازم ــة ل ـل ــدف ــاع عن
نفسها.
وتعتبر بكين تــا يــوان البالغ
عـ ــدد س ـكــان ـهــا ن ـحــو  23مـلـيــون
ً
نسمة ،جزءا ال يتجزأ من األراضي
الـصـيـنـيــة ،وق ــد تـعـهــدت بــإعــادة
ً
ضمها يوما ما وبالقوة إذا لزم
األمر.
ّ
فــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ،شــكــل
مصير تايوان مصدر توتر بين
بكين وواشنطن.
وإض ــاف ــة إل ــى دعـمـهــا تــايــوان
بالسالح ،فإن الواليات المتحدة
تحافظ على ما تسميه "الغموض
االستراتيجي" ،أي أنها ال تعلن
صـ ــراحـ ــة مـ ــا إذا ك ــان ــت قــوات ـهــا
سـتـتــدخــل ل ـلــدفــاع ع ــن ال ـجــزيــرة
أم ال.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـصـ ـ ــري ـ ـ ـحـ ـ ــه أم ـ ـ ـ ـ ـ ــام
ال ـص ـحــاف ـي ـيــن ،أم ــس األول ،قــال
ب ــاي ــدن إن ـ ــه ش ـ ــدد ع ـل ــى مـســامــع
نـظـيــره الـصـيـنــي عـلــى أن "سـفــن
ً
البحرية األميركية لن تدخل أبدا
المياه اإلقليمية الصينية ،لكنها

في الوقت نفسه ستظل متمسكة
ّ
بحرية المالحة في بحر الصين
الجنوبي ولن يتم ترهيبنا".
ً
وردا ع ـل ــى ت ـع ـل ـي ـقــات ب ــاي ــدن
بشأن تايوان ،قال المتحدث باسم
وزارة الخارجية تشاو ليجيان،
أمس ،إن الواليات المتحدة يجب
أن تلتزم بـ "مبدأ الصين الواحدة"،
ً
معتبرا أن "هــذا إجماع سياسي
مهم ،وأساس سياسي للعالقات
بين الصين والواليات المتحدة"،
ً
واص ـف ــا "ق ــان ــون عــاقــات تــايــوان
األم ـيــركــي وض ـمــانــات واشـنـطــن
الستة لتايبيه بأنها تلفيق".

حلحلة إعالمية
وفـيـمــا ي ـبــدو أن ــه حـلـحـلــة في
م ـ ــوض ـ ــوع اإلعـ ـ ـ ـ ــام بـ ـع ــد ال ـق ـم ــة
االفـتــراضـيــة ،قــالــت بـكـيــن ،أمــس،
إنها اتفقت والــواليــات المتحدة
على خفض القيود المتبادلة على
أنشطة المراسلين األجانب.
وفـ ـق ــا ل ــاتـ ـف ــاق ،س ـي ـت ــم مـنــح

يريفان طالبتها بدعم عسكري ...وأنقرة جددت دعم علييف
الى مقتل أكثر من  6500شخص ،وانتهت في نوفمبر باتفاق
تم برعاية روسية قدمت أرمينيا بموجبه تنازالت كبرى في
األراضي التي كانت تسيطر عليها منذ عقود.
وأعلنت وزارة الدفاع األذربيجانية أمس أن الوضع على
الحدود "مستقر" ،في حين أفادت وزارة الدفاع األرمنية بأن
"الوضع في منطقة الحدود الشرقية هــادئ نسبيا ،ويجري
احترام اتفاق وقف النار".
واتهم رئيس الوزراء األرمني نيكول باشينيان أذربيجان
"ب ــاس ـت ـه ــداف س ـي ــادة واس ـت ـق ــال أرم ـي ـن ـي ــا" ،ف ــي ح ـيــن قــالــت
الـخــارجـيــة االذربـيـجــانـيــة إن يــريـفــان مـســؤولــة عــن "اسـتـفــزاز
عسكري واسع النطاق".
إعالن وقف النار ،أعربت الخارجية األميركية عن بالغ
وقبل ّ
الجانبين على اتخاذ خطوات ملموسة فورية
ت
وحض
قلقها.
ّ
للحد من التوترات وتجنب المزيد من التصعيد.
كما دعــا االتـحــاد األوروب ــي واألمــم المتحدة الطرفين إلى
وقف األعمال العدائية ،بينما عبرت وزارة الخارجية الفرنسية
عن "قلقها الشديد" ،داعية كل األطراف الى احترام االتفاقات
التي تم التوصل اليها في نوفمبر .2020
(موسكو ،يريفان ،أنقرة ـ ـ وكاالت)

رئاسية فرنسا :برتراند يتحدى ماكرون...
وبدء محاكمة زمور
اعتبر المرشح المستقل لالنتخابات
الرئاسية في فرنسا كزافييه برتراند
أنه الوحيد القادر على هزيمة الرئيس
إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون ،ف ــي االنـتـخــابــات
الــرئــاس ـيــة ال ـمــزمــع عـقــدهــا ف ــي أبــريــل
.2022
وفي مقابلة تلفزيونية ،وجه برتراند
( 56عاما) ،الذي تولى من قبل منصبي
وزير الصحة ووزيــر العمل ،انتقادات
الذعــة إلــى مــاكــرون ،الــذي وصفه بأنه
خ ـص ـم ــه ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ،م ـع ـت ـب ــرا أن ـ ــه "ال
يستمع إلــى األخـبــار ،وليس على علم
ب ـمــا يـحـصــل ف ــي ال ـ ـشـ ــارع" .ويـسـتـغــل
بــرتــرانــد جـ ــذوره الـعـمــالـيــة وعــاقــاتــه
ب ــاألق ــالـ ـي ــم ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،ح ـي ــث ســاعــد
الغضب إزاء التفاوتات االقتصادية في
إثارة احتجاجات "السترات الصفراء"
قبل  3سنوات.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي الـ ـف ــرنـ ـس ــي
المتحدر من بلدة صغيرة" :الفرنسيون
يريدون نتائج ،فالنتائج هي المهمة
وليس فقط اإلرادة ،وإذا لم تكن هناك
إرادة لضمان النظام الجمهوري فلن
ينجح شــيء" ،مشددا على أن "فرنسا
بـلــد عـظـيــم يـجــب اح ـت ــرام ــه ،وال يحق
للواليات المتحدة أو تركيا أو الجزائر
عدم احترامنا".

سلة أخبار

أعلنت الشرطة البريطانية،
أمس ،أن الرجل الذي نفذ عملية
تفجير األحد في سيارة أجرة
في ليفربول بشمال إنكلترا،
ّ
أعد للهجوم منذ  7أشهر «على
األقل».
وقالت شرطة مكافحة اإلرهاب،
في بيان ،إن عمليات شراء
مكونات العبوة الناسفة التي
قتلت املنفذ عماد السويلمني
ّ
( 32عامًا)« ،جرت على األقل»
منذ أن استأجر شقة في أبريل،
مشيرة إلى أن املشتبه به ُولد
في العراق من والد سوري وأم
عراقية ،وعانى في املاضي
مشاكل نفسية.

روسيا «تحاصر» االشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان
ص ـم ــد ات ـ ـفـ ــاق ل ــوق ــف ال ـ ـنـ ــار ت ــوس ـط ــت ف ـي ــه م ــوس ـك ــو بـعــد
اشتباكات دامية بين أرمينيا وأذربيجان ،أثارت مخاوف من
تصعيد فــي إقليم ّنــا غــور نــي كــارا بــاخ المتنازع عليه ،وسط
ّ
دعوات دولية لتجنب المزيد من التوتر.
ً
وتحركت موسكو سريعا لمحاصرة االزمة والحؤول دون
ً
ً
تطورها ،بعد أن طلبت أرمينيا منها دعما عسكريا بموجب
اتفاق "منظمة معاهدة األمن الجماعي" ،التي ترغم موسكو
على حمايتها في حال تعرضها الجتياح خارجي.
ً
وسرعان ما أجرى الرئيس فالديمير بوتين اتصاال برئيس
الوزراء االرمني نيكول باشينيان ،والرئيس اإليراني ابراهيم
رئيسي ،قبل أن يتحرك وزير دفاعه سيرغي شويغو بسرعة
قياسية للتوصل الى وقف الطالق النار.
فــي الـمـقــابــل ،ج ـ ّـددت أن ـقــرة حليفة الــرئـيــس االذربـيـجــانــي
الهام علييف الوثيقة ،دعمها لباكو في اتصال هاتفي أجراه
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بنظيره األذربيجاني ذاكر
حسنوف.
وأسفرت االشتباكات ،التي تبادلت يريفان وباكو االتهامات
بالمسؤولية عن اندالعها ،عن مقتل  7جنود أذريين وجرح 10
آخرين ،في حين قتل جندي أرمني وفقد  24آخرون وأسر .13
والمعارك االخيرة هي أسوأ قتال بين الطرفين منذ حرب
السنة الماضية حول كاراباخ والتي استمرت  6أسابيع وأدت

دوليات

في غضون ذلك ،بدأت أمس محاكمة
اليميني المتشدد إريك زمور ،المرشح
الـمـحـتـمــل ل ـل ــرئ ــاس ــة ،غ ـيــاب ـيــا بتهمة
ال ـت ـح ــري ــض ع ـل ــى الـ ـك ــراهـ ـي ــة ،بـسـبــب
تصريحات إعالمية سابقة َ
نع َت فيها
مهاجرين قاصرين بـ"السارقين والقتلة
والمغتصبين".
ُ
ويتهم زمــور ،المثير للجدل بسبب
ت ـصــري ـحــاتــه ال ـم ـع ــادي ــة لـلـمـهــاجــريــن
والمسلمين ،هذه المرة بتهم التحريض
ع ـل ــى ال ـك ــراه ـي ــة ال ـ ِـع ــرق ـي ــة والـتـحـقـيــر
العرقي ،على خلفية تصريحات تعود
إلى سبتمبر  ،2020على  CNewsالتي
كان يعمل بها.
فـبـعــد ه ـجــوم عـلــى الـمـقــار القديمة
لصحيفة " ش ــار ل ــي إ ي ـب ــدو" الفرنسية
ح ـي ـن ـهــا ،صـ ــرح زمـ ـ ــور" :ال م ـك ــان لهم
فـ ــي ف ــرنـ ـس ــا .إنـ ـه ــم س ـ ــارق ـ ــون وق ـت ـلــة
وم ـغ ـت ـص ـبــون .ه ــذه حـقـيـقـتـهــم .يجب
إعادتهم إلــى أوطانهم ،ما كــان علينا
السماح بقدومهم أصــا" .وكــان زمور
محررا ومعلقا دائما في برنامج "في
مواجهة الخبر" ( )Face à l'infoعلى
 ،CNewsق ـبــل أن يـنـسـحــب م ـنــه على
خلفية طموحه بالترشح لـ"رئاسية"
.2022
يأتي ذلك بعدما واجــه زمــور ،الذي

يحقق نتائج جـيــدة فــي استطالعات
الـ ـ ـ ــرأي ب ـب ــرن ــام ــج م ـن ــاه ــض ل ــإس ــام
والهجرة ،انتقادات ،بعد شنه هجوما
ع ـن ـي ـفــا ضـ ــد س ـي ــاس ــة الـ ـهـ ـج ــرة ال ـتــي
انـتـهـجـهــا الــرئ ـيــس ال ـســابــق فــرنـســوا
ه ـ ـ ــوالن ـ ـ ــد ،مـ ـحـ ـم ــا هـ ـ ـ ــذه الـ ـسـ ـي ــاس ــة
مسؤولية هجمات نوفمبر  2015في
بــاريــس ،مبينا ان هــوالنــد "ك ــان يعلم
بــإمـكــانـيــة وجـ ــود إرهــاب ـي ـيــن ،وات ـخــذ
القرار الجرمي بترك الحدود مفتوحة".
وينافس زمور زعيمة حزب التجمع
ال ــوطـ ـن ــي مـ ــاريـ ــن ل ــوب ــن ع ـل ــى زع ــام ــة
ُ
ال ـي ـم ـيــن ال ـق ــوم ــي ال ـف ــرن ـس ــي ،وت ـظ ـهــر
بعض استطالعات الرأي أنه تجاوزها
لـيـصـبــح أول مـنــافــس ل ـم ــاك ــرون ،لكن
استطالعات رأي أخرى أشارت إلى أن
لوبن ال تــزال تتمتع بالدعم لمنافسة
م ــاك ــرون ف ــي جــولــة إع ـ ــادة كـمــا فعلت
عام .2017
(باريس  -وكاالت)

الصحافيين تأشيرات دخول لمدة
عام ،وإمكانية الدخول والخروج
مــن ال ـبــاد م ــرات ع ــدة .وك ــان في
ال ـ ـسـ ــابـ ــق يـ ـت ــم مـ ـن ــح ت ــأشـ ـي ــرات
الدخول لمدة  3أشهر مع دخول
البالد مرة واحدة.
وك ــان ــت الـ ـخ ــاف ق ــد تـصــاعــد
عقب أن زادت الحكومة األميركية
من الضغط على موظفي وسائل
االع ـ ـ ــام ال ـص ـي ـن ـيــة ف ــي أم ـي ــرك ــا،
ب ـس ـب ــب ط ـ ــرد ال ـص ـي ــن ال ـم ـت ـكــرر
للصحافيين األميركيين ،ومنح
اع ـت ـمــادات م ـحــدودة إضــافــة إلــى
أمور أخرى.
من ناحيتها ،أعلنت الواليات
المتحدة أنها أجرت محادثات مع
الصين سمحت بتحقيق "بعض
ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم" ف ـي ـم ــا يـ ـخ ــص ظ ـ ــروف
عمل وحــق وص ــول الصحافيين
األميركيين في الصين.

بلينكن
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،دعـ ــا وزي ــر

ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي أن ـتــونــي
ب ـل ـي ـن ـك ــن ،أمـ ـ ـ ــس ،األفـ ـ ــارقـ ـ ــة ال ــى
البقاء متيقظين أمام التهديدات
المتزايدة للديموقراطية ،وذلــك
ف ـ ــي م ـح ـط ـت ــه األولـ ـ ـ ـ ــى ب ـك ـي ـن ـيــا،
ح ـي ــث ب ـح ــث أيـ ـض ــا فـ ــي الـ ـن ــزاع
الــذي تشهده إثيوبيا والسودان
ال ـم ـج ــاوري ــن ،ض ـمــن جــول ـتــه في
ال ـ ـق ـ ــارة ال ـ ـس ـ ـمـ ــراء ،حـ ـي ــث ت ـع ــزز
الـصـيــن حـضــورهــا االق ـت ـصــادي،
وفي مسعى لوقف تمدد الصين
بالقارة.
ويـ ـ ـ ــزور ب ـل ـي ـن ـكــن فـ ــي جــول ـتــه
التي تستمر حتى السبت  3دول
ُ
تعد أساسية في االستراتيجية
اإلفــريـقـيــة للرئيس بــايــدن ،بــدءا
م ــن كـيـنـيــا ال ـح ـل ـي ـفــة الـتـقـلـيــديــة
ل ــواشـ ـنـ ـط ــن ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ب ــات ــت
تشهد حضورا صينيا متزايدا،
وبـ ـع ــده ــا ن ـي ـج ـي ــري ــا أكـ ـب ــر دول
الـ ـق ــارة م ــن ح ـيــث ع ــدد ال ـس ـكــان،
وانتهاء بالسنغال التي تعد مثاال
لديموقراطية مستقرة فــي قــارة
غالبا ما شهدت نزاعات دامية.

وفـ ـ ــي إطـ ـ ــار ج ــولـ ـت ــه سـ ـي ــزور
بـلـيـنـكــن أي ـض ــا ن ـي ـج ـيــريــا ال ـتــي
ت ــواج ــه سـلـطــاتـهــا ان ـت ـق ــادات من
واشـ ـنـ ـط ــن ،ب ـس ـبــب مــوق ـف ـهــا مــن
م ـلــف ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ،ال سيما
خــال قـيــام الشرطة بقمع حركة
احتجاج كبرى في أكتوبر .2020
ومن المحتمل أن يواجه بلينكن
نقاشات حساسة فــي نيجيريا،
بـعــد تـعـلـيــق ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
تسليم مروحيات عسكرية على
خ ـل ـف ـيــة مـ ـخ ــاوف بـ ـش ــأن ح ـقــوق
اإلنسان.
ّ
المقرر أن يختتم الوزير
ومن
األم ـيــركــي جــولـتــه فــي الـسـنـغــال،
ّ
وهـ ــو ي ــأم ــل أن ي ـخ ــط ف ــي إدارة
ً
ً
ب ــاي ــدن م ـس ــارا م ـغــايــرا للرئيس
الـســابــق دونــالــد تــرامــب ال ــذي لم
يخف ضعف اهتمامه بإفريقيا،
ِ
وك ــان أول رئ ـيــس أم ـيــركــي ،منذ
ع ـق ــود ،ال ي ـق ــوم ب ــأي زي ـ ــارة الــى
القارة السمراء.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

حظر الرئيس األميركي
جو بايدن دخول رئيس
نيكاراغوا دانيال أورتيغا
وزوجته روزاريو موريو،
التي تشغل منصب نائبة
الرئيس ،وعدد كبير من
وزراء البالد ومسؤوليها إلى
الواليات املتحدة ،في إعالن
أشبه بالئحة اتهامية بسبب
«انتهاكاتهم» للديموقراطية.
واعتبر بايدن ،بعد الفوز
املطعون به ألورتيغا بوالية
رئاسية جديدة في انتخابات
 7نوفمبر ،أنه «من واجب
الواليات املتحدة التحرك إزاء
ما تمارسه حكومة أورتيغا
ومن يدعمونه من قمع
وانتهاكات».

ةديرجلا
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المال :وزير الشباب وجه بضرورة توفير
المعسكرات الرياضية للفرق الكويتية

«الشباب» يغادر إلى البصرة
للمشاركة في «غرب آسيا»
•

المطيري والمال والمسلم خالل االجتماع

انعقاد االجتماع
الثالث للجنة العليا
لدورة األلعاب
الرياضية الخليجية

ع ـ ـقـ ــدت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة الـ ـعـ ـلـ ـي ــا ال ـم ـن ـظ ـمــة
ل ـل ـن ـس ـخــة ال ـث ــال ـث ــة مـ ــن دورة األلـ ـع ــاب
الرياضية الخليجية اجتماعها الثالث،
بــرئــاســة وزيـ ــر اإلع ـ ــام وال ـث ـقــافــة وزي ــر
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون ال ـش ـب ــاب عـبــدالــرحـمــن
المطيري ،لإلعداد لهذا التجمع ،المقرر
أن تستضيفه البالد من  9إلى  19يناير
المقبل.
شهد االجتماع ،الذي ُعقد بمقر الهيئة
العامة للرياضة أمس األول ،التأكيد على
ضــرورة االنتهاء من األمــور التنظيمية
والفنية والـمــاعــب الـتــي ستقام عليها
المسابقات وتدريبات الفرق المشاركة
وتأمين متطلبات االستضافة ،لضمان
راحة الوفود الخليجية الشقيقة.
وفــي هــذا الـصــدد ،قــال عضو اللجنة
ن ــائ ــب الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة
للرياضة لـشــوؤن الــريــاضــة التنافسية
د .صـقــر ال ـمــا ،عـقــب االج ـت ـمــاع ،إن ــه تم
التأكيد على ضرورة جاهزية المنشآت

الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة السـ ـتـ ـقـ ـب ــال ه ـ ـ ــذا الـ ـح ــدث
الرياضي المهم.
وأضاف المال أن الكويت تملك منشآت
مميزة على صعيد المالعب والـصــاالت
المغلقة وأحواض السباحة ،بما يمكنها
من تنظيم هذا الملتقى الرياضي ،الذي
سيشهد منافسات في  15لعبة جماعية
وفردية بنجاح.
وذكر أن االجتماع ناقش تطبيق جميع
اإلجراءات الخاصة باالحترازات الصحية
المتعلقة بجائحة كورونا والبروتوكول
المعتمد وتحديد أماكن المراكز الطبية
ال ـم ـتــاب ـعــة ل ـه ــذه اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ،مــوضـحــا
أن االج ـت ـمــاع بـحــث أيـضــا إن ـشــاء مــراكــز
إعالمية في المالعب الرياضية لتسهيل
عمل اإلعالميين والصحافيين من داخل
الكويت وخارجها في نقل أحداث الدورة.
وأش ــار إلــى أن الــوزيــر المطيري َّ
وجــه
بـ"ضرورة توفير المعسكرات الرياضية
للفرق الكويتية الـمـشــاركــة ،وتــذلـيــل كل

العقبات ،لضمان أفضل استعداد ،ومن
ثم تحقيق نتائج مميزة" ،منوها بجهود
جميع االتحادات الرياضية واألندية في
اإلع ــداد إلقــامــة هــذه ال ــدورة الـتــي تجمع
أبناء الخليج العربي.
وتـشـمــل مـنــافـســات ال ـ ــدورة أل ـعــاب كــرة
القدم واليد والطائرة والسلة والسباحة
وألعاب القوى والكراتيه والجودو والمبارزة
وال ــرم ــاي ــة وال ـت ـنــس األرض ـ ــي وال ــدراج ــات
الهوائية وهــوكــي الجليد وك ــرة الطاولة،
إضافة إلى رياضة األلعاب اإللكترونية.
حضر االجتماع المدير العام للدورة
حسين المسلم ،ود .عبدالرحمن المطيري
م ــن وزارة ال ـص ـحــة ،وم ـش ـعــل السبيعي
مـ ــن ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـش ـب ــاب ،وه ـن ــاء
الـبـطــي مــن الــوكــالــة الـكــويـتـيــة لمكافحة
المنشطات ،وسليمان الفهد من اإلدارة
العامة للجمارك ،وعلي المري من اللجنة
األولمبية الكويتية.
(كونا)

حازم ماهر

يغادر وفد منتخبنا للشباب تحت 19
الساعة الحادية
سنة لكرة القدم البالد في
ً
صباح اليوم ،متوجها إلى مدينة
عشرة من ً
البصرة ب ــرا ،للمشاركة في بطولة غرب
آسيا التي تنطلق السبت.
وكانت قرعة البطولة قد أوقعت األزرق
في المجموعة األولى ،إلى جانب منتخبات
العراق واليمن والبحرين وفلسطين ،على
أن يستهل منافساته في البطولة بمواجهة
المنتخب العراقي في الثامنة من مساء
السبت ،على ملعب البصرة الدولي.
وي ـت ـش ـكــل وفـ ــد ال ـم ـن ـت ـخــب ً م ــن مــديــر
عبدالله الحقان (رئيسا) ،ومحمد
الفريق
ً
الكندري (إداريا) ،ومحمد الفرج (مسؤول
ع ــاق ــات عـ ــامـ ــة)ً ،واإلسـ ـب ــان ــي ك ــارل ــوس
الفيلكاوي
مارتينيز (م ـ ًـدرب ــا) ،ومحمد
ً
ً
(مدربا
خافي
(مدربا مساعدا) ،واإلسباني
ً
للياقة البدنية) واإلسباني ديفيد (مدربا
لحراس المرمى) ،واألردني د .ماهر الحلوة
ـاج
(اخ ـت ـصــاصــي إص ــاب ــات مــاعــب وع ـ ً
طبيعي) ،والبرازيلي د .تياجو (طبيبا)،
إلــى جانب  23العبا وقــع عليهم اختيار
الجهاز الفني للمشاركة في البطولة ،وذلك
بعد ظهور نتيجة المسحات التي جاءت
جميعها سلبية.
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن ي ــدش ــن الـمـنـتـخــب
تدريباته على أحد المالعب الفرعية في
البصرة مساء اليوم ،استعدادا للمواجهة
القوية أمام المنتخب العربي في الجولة
االفتتاحية ،والتي يعول عليها الجميع
كـثـيــرا م ــن أج ــل اك ـت ـســاب الــاعـبـيــن ثقة
الجميع ،رغم صعوبة اللقاء.

الفيلكاوي :تجهيز المنتخب للتصفيات
وأك ـ ـ ــد الـ ـ ـم ـ ــدرب الـ ـمـ ـس ــاع ــد مـحـمــد
الفيلكاوي أن الهدف من المشاركة في
بطولة غرب آسيا ،يتمثل في تجهيز
الالعبين للتصفيات المؤهلة لنهائيات
ك ـ ـ ــأس آس ـ ـيـ ــا لـ ـلـ ـشـ ـب ــاب ،إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
تــوفـيــر االح ـت ـكــاك مــع مـ ــدارس كــرويــة

مختلفة في بطولة رسمية ،األمر الذي
سيكسبهم الخبرات في هذه الفترة.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـي ـ ـل ـ ـكـ ــاوي ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
لـ "الجريدة"" :إلــى جانب تجهيز الفريق،
سنلعب من أجــل تقديم أفضل مستوى،
وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق الـ ـنـ ـت ــائ ــج اإليـ ـج ــابـ ـي ــة
المأمولة".
وأش ـ ــار إل ــى أن المنتخب
سـ ـيـ ـخ ــوض  4مـ ـب ــاري ــات
رسـ ـمـ ـي ــة ،خ ـ ــال أس ـب ــوع
في البطولة ،موضحا أن
ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي سيعمل
ع ـ ـل ـ ــى إش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراك ج ـم ـي ــع
ال ــاعـ ـبـ ـي ــن ال ـ ــذي ـ ــن وق ــع
عليهم االختيار لمنحهم
الـفــرصــة ،مــع الــوضــع في
االعتبار أن االستقرار على
الـتـشـكـيــل سيتسبب في
إصابة الالعبين باإلرهاق
واإلج ـ ـ ـهـ ـ ــاد ،نـ ـظ ــرا ل ـعــدم
وجود فاصل زمني بين
الجولة واألخرى.

 23العبا في القائمة
م ــن ن ــاح ـي ــة اخ ـ ــرى،
اخـ ـت ــار ال ـج ـه ــاز الـفـنــي
لـلـقــائـمــة  23الع ـب ــا ،ه ــم :بــدر
عبدالمحسن ،عمر الـعـنــزي ،سعد
العجمي ،فهد العازمي ،عبدالرحمن
الخضر ،صالح المحطب ،فهد العميري،
ح ـ ـمـ ــود الـ ـسـ ـنـ ـع ــوس ــي ،مـ ـك ــي ال ـ ـقـ ــاف،
عبدالهادي العنزي ،محمد الراشد ،بدر
ال ـم ـط ـيــري ،م ـعــاذ ال ـع ـن ــزي ،عـبــدالـعــزيــز
جمال ،محمد العازمي ،عبدالرضا
شـهــاب ،عمر السليم ،يوسف
ال ـف ـجــي ،صــالــح ال ـب ـنــاي ،علي
ولـيــد ،عبدالرحمن الرشيدي،
س ـي ــد اإلب ــراهـ ـيـ ـم ــي وع ـب ــدال ـل ــه
العوضي.
ُيذكر أن اإلبراهيمي والعوضي
م ـح ـت ــرف ــان فـ ــي إي ـ ـبـ ــرو اإلس ـب ــان ــي
وشيستر اإلنكليزي (مراحل سنية).

«قمة تقليدية» بين «طائرة» العربي والقادسية األصفر ثأر من السماوي في «ممتاز اليد»
تقام اليوم  3مباريات ضمن الجولة الثالثة من
الدوري الممتاز للكرة الطائرة ،أبرزها في 7.30
مساء بين الغريمين القادسية والعربي في "قمة
تقليدية" ،ويسبقها في  5.30مساء مباراة الكويت
مــع الـتـضــامــن ،وت ـجــرى ال ـم ـبــاراتــان عـلــى صالة
االتـحــاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله ،بينما
يستضيف كاظمة فريق برقان في السادسة مساء.
في المباراة األولــى يسعى القادسية لضرب
أكثر من عصفور بحجر واحد :أوال ،االبتعاد بقمة
الترتيب التي يحتلها بعدد مرات الفوز "مرتين"
على الكويت وكاظمة ورصـيــد  4نـقــاط ،وثانيا
االطاحة بالضلع الثالث بين الفرق األربعة الكبار
وهو العربي الخامس بنقطتين ،والساعي إلى
استعادة نغمة الفوز بعد خسارته أمام الكويت
في الجولة الماضية.
وسيحاول مــدرب القادسية البحريني رضا
ع ـلــي ،الـ ــذي أث ـبــت عـلــو كـعـبــه ،بـعــدمــا نـجــح في
الـتـعــامــل بحرفية مــع فــريـقــي الـكــويــت وكــاظـمــة،
رغم غياب عدد من عناصره األساسية ،استغالل
معنويات العبيه المرتفعة لتحقيق الفوز الثالث

على التوالي ،معتمدا على راشد عنبر والصاعد
سالم الفريج والبرازيلي دجاليما.
في المقابل ،سيعمل مــدرب العربي اإليراني
ج ـ ــواد ش ـم ــام ــي ع ـل ــى ت ـص ـح ـيــح أخـ ـط ــاء ال ـل ـقــاء
الـمــاضــي ،خـصــوصــا الــدفــاعـيــة ،للتصدي لقوة
األص ـفــر وتـحـقـيــق غــايـتــه ،مـعـتـمــدا عـلــى محمد
سويد والمحترف الدومينيكاني هنري عمر.
أمــا الـمـبــاراة الثانية فستكون الفرصة فيها
سانحة أمام الكويت الثالث وله  4نقاط ،لتحقيق
ف ــوز رب ـمــا ي ـكــون فــي م ـت ـنــاول ي ــده عـلــى حساب
التضامن السابع واألخير بدون رصيد.
وفي المباراة الثالثة يسعى كاظمة السادس
ب ـن ـق ـطــة واحـ ـ ـ ــدة إل ـ ــى ت ـع ــوي ــض ه ــزي ـم ـت ــه أمـ ــام
القادسية ،في المباراة األولى على حساب برقان
الرابع بـ 3نقاط ،والطامع للمحافظة على سجله
خاليا من الهزائم ،رغــم أنــه يــدرك مــدى صعوبة
اللقاء.
وفــي دوري الدرجة األولــى يحل في السابعة
مـســاء الـســاحــل المتصدر ب ــ 4نـقــاط ضيفا على
اليرموك الثالث بنقطتين ضمن الجولة الثالثة.

ةديرجلا وهيئة الرياضة
تنعيان مرزوق سعيد
•

شيعت الـكــويــت أم ــس أحــد
أب ــرز نـجــومـهــا ف ــي الــريــاضــة،
العـ ـ ـ ــب الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ــوطـ ـن ــي
وال ـنــادي الـعــربــي الـســابــق في
كــرة الـقــدم م ــرزوق سعيد ،عن
ع ـم ــر ي ـن ــاه ــز  77عـ ــامـ ــا ،بـعــد
صراع مع المرض.
وأس ـ ـهـ ــم ال ـف ـق ـي ــد ،ال ـم ـل ـقــب
بـ"صخرة الــدفــاع" ،في العديد
م ـ ــن اإلن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازات ال ــري ــاضـ ـي ــة
ع ـلــى الـمـسـتــويـيــن ال ـخــارجــي
وال ـم ـح ـل ــي ،ح ـي ــث شـ ـ ــارك مــع
م ـن ـت ـخ ــب الـ ـك ــوي ــت فـ ــي ك ــأس
الخليج الثالثة التي أقيمت في
الكويت عام .1974
وقـ ـ ــاد ف ــري ـق ــه ال ـع ــرب ــي إل ــى
ت ـح ـق ـيــق الـ ـف ــوز ف ــي أك ـث ــر مــن
مناسبة إلى أن ودع المستطيل
األ خـ ـ ـ ـض ـ ـ ــر ع ـ ـ ـ ــام  ،1983ف ــي
مباراة اعتزال جمعت النادي
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ونـ ــادي إن ـ ـتـ ــراخـ ــت
ف ــران ـك ـف ــورت األل ـم ــان ــي ،وف ــاز
ف ـي ـهــا نــادي ال ـعــربــي بهدفين
لهدف.
وت ـ ـت ـ ـقـ ــدم "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة"
بأحر التعازي وصادق
الـ ـم ــواس ــاة إلـ ــى أس ــرة
ال ـ ـف ـ ـق ـ ـي ـ ــد ،س ــائـ ـلـ ـي ــن
المولى عز وجل
أن يـتـغـمــده
ب ـ ـ ــواس ـ ـ ــع

مرزوق سعيد

ر حـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــه ،وأن يـ ـلـ ـه ــم أ هـ ـل ــه
ومحبيه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"
بدورها ،نعت الهيئة العامة
للرياضة الفقيد ،ونقل الناطق
الرسمي باسم الهيئة مشعل
الهدبة تعازي ومواساة وزير
اإلعــام والثقافة وزيــر الدولة
لـشــؤون الشباب عبدالرحمن
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري ألسـ ـ ـ ـ ــرة ال ـف ـق ـي ــد
ولألسرة الرياضية الكويتية
والخليجية بوفاة هذا الالعب
الــذي "سجل اسمه في تاريخ
الرياضة الكويتية".
وق ـ ــال ال ـه ــدب ــة إن "ال ــراح ــل
أس ـه ــم م ــع م ـن ـت ـخــب ال ـكــويــت
فـ ـ ـ ــي تـ ـحـ ـقـ ـيـ ــق ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ــن
ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوالت ،وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـثـ ــاال
يحتذى به في دماثة األخالق
والـ ــروح الــريــاضـيــة الـعــالـيــة"،
س ــائ ــا ال ـم ــول ــى ع ــز وجـ ــل أن
يسكنه فسيح جناته ويلهم
أه ـل ــه وذوي ـ ـ ــه ج ـم ـيــل الـصـبــر
والسلوان.

•

ثــأر الفريق االول لكرة اليد بنادي
القادسية من هزيمته في القسم االول
للدوري الممتاز بتغلبه على السالمية
بنتيجة  22-24في المباراة التي جمعت
الفريقين أمس االول على صالة الشيخ
سعد العبدالله ،ضمن الجولة الثامنة
"ال ـق ـســم ال ـث ــان ــي" م ــن الـمـســابـقــة الـتــي
شهدت أيضا انتزاع فريق كاظمة فوزا
صعبا من القرين بنتيجة .29-31
وبذلك ارتقى كاظمة للمركز الثاني
وال ـقــادس ـيــة لـلـمــركــز ال ـثــالــث بــرصـيــد
 10ن ـقــاط لـكــل مـنـهـمــا ،بـيـنـمــا تــراجــع
السالمية للمركز الرابع ،وظل القرين
في المركز الثامن واالخير بدون رصيد.

نتائج «األولى»

وض ـم ــن م ـنــاف ـســات دوري ال ــدرج ــة
االولـ ـ ـ ـ ــى ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـيـ ــد اس ـ ـت ـ ـعـ ــاد ف ــري ــق
ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات ن ـغ ـمــة الـ ـف ــوز م ـج ــددا

مباراتان في «أولى» السلة
•

محمد عبدالعزيز

جانب من مباراة كاظمة والقرين
بتغلبه على التضامن بنتيجة ،19-31
كما تغلب النصر على الجهراء بنتيجة
.22-27
وبهذه النتائج رفــع الصليبيخات
رصيده الى  14نقطة في المركز االول

مــؤقـتــا ب ـفــارق االهـ ــداف عــن الـيــرمــوك،
ورفـ ــع ال ـن ـصــر رص ـي ــده ال ــى  10نـقــاط
في المركز الثالث ،بينما ظل الجهراء
وال ـت ـض ــام ــن  6نـ ـق ــاط فـ ــي ال ـم ــرك ــزي ــن
الخامس والسادس.

كارلوس مارتينيز

جابر الشريفي

يخوض الفريق االول لكرة السلة بالنادي
ال ـع ــرب ــي م ــواج ـه ــة ق ــوي ــة أمـ ـ ــام الـ ـي ــرم ــوك فــي
السابعة والنصف مساء الـيــوم ضمن دوري
الدرجة األولــى ،ويسبقها لقاء الصليبيخات
مــع الـشـبــاب فــي الـخــامـســة وال ـن ـصــف ،وتـقــام
المباراتان على صالة االتحاد بمجمع الشيخ
سعد العبدالله.
وتتصدر فرق النصر والساحل واليرموك
الترتيب برصيد  4نقاط لكل منها ،ثم يحل
الـ ـع ــرب ــي بـ ـ ـ  3نـ ـق ــاط والـ ـتـ ـض ــام ــن وال ـش ـب ــاب
بنقطتين.
و كــا نــت منافسات البطولة توقفت الفترة
الماضية بعد قــرار االتـحــاد توقيف أنشطته
للتنسيق مع وزارة الصحة بشأن ضمان وجود
سيارات االسعاف أثناء إقامة المباريات.
ويـ ـش ــارك مـنـتـخــب ال ـش ـب ــاب ف ــي ال ـب ـطــولــة،
وتعتبر مواجهاته ودية وال تدخل نتيجتها في
حسابات النقاط بين الفرق ،وخاض مباراتين
خسرهما أمام الشباب والصليبيخات.

فرق الدوري الممتاز مستعدة النطالق المنافسات

•

أحمد حامد

أكملت فرق الدوري الممتاز لكرة القدم
استعداداتها لخوض منافسات الموسم
الـجــديــد ،الـتــي تنطلق غ ــدا بـمـبــاراة في
الجولة األولى تجمع كاظمة والفحيحيل،
عـلــى أن ت ـتــوالــى ال ـل ـق ــاءات حـتــى األح ــد
المقبل بمواجهتي الكويت مع اليرموك،
والشباب مع القادسية.
"الجريدة" ترصد آخر تجهيزات فرق
الدوري ،وما وصلت إليه بعد فترة إعداد
تـ ـج ــاوزت  120ي ــوم ــا ف ــي أغ ـل ــب ال ـف ــرق،
أجــريــت خاللها مباريات بطولة األمير
المرحلة من الموسم الماضي ،إلى جانب
منافسات البطولة التنشيطية.
ويعتبر فريق الكويت األكثر حراكا
فــي تجهيزاته للموسم ا ل ـجــاري ،بعد
أن خ ـ ـ ــاض  3مـ ـعـ ـسـ ـك ــرات ت ــدر يـ ـبـ ـي ــة،
األول ف ــي تــرك ـيــا ،وم ــن ث ــم الـسـعــوديــة
بمناسبتين ،كما أن صفوف األبيض
شهدت تبديالت شملت الجهاز الفني
بـفـســخ عـقــد ال ـمــدرب الـتــونـســي فتحي
الجبال ،وتعيين مواطنه نبيل معلول،
إل ــى جــانــب االس ـت ـغ ـنــاء عــن الـمـحـتــرف

األوزبكي راشيدوف ،والنيجيري جون
أوبي ميكيل.
واتيحت لألبيض فرصة أكبر من بقية
الـفــرق على صعيد مراجعة الحسابات
قـبــل بــدايــة الـمــوســم ،بـعــد أن ش ــارك في
م ـن ــاف ـس ــات ك ـ ــأس االت ـ ـحـ ــاد اآلس ـ ـيـ ــوي،
ووصل إلى المباراة النهائية ،إلى جانب
م ـن ــاف ـس ــات كـ ــأس األم ـ ـيـ ــر ،وم ــواج ـه ــات
وديـ ـ ــة ك ـث ـي ــرة وصـ ـل ــت إلـ ــى  13مـ ـب ــاراة
على مستوى مميز أمــام فــرق سعودية
وآسيوية وإفريقية.

األخضر ساكن
بـ ـ ـع ـ ــد أن أ ثـ ـ ـ ـ ــار
الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي (حـ ــامـ ــل
ل ـ ـق ـ ــب الـ ـ ـمـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــاز)
ضجة بالتعاقد مع
العبين من صفوف
ال ـق ــادس ـي ــة :سـلـطــان
الـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــزي وس ـ ـي ـ ــف
الـحـشــان ،واستقر على
قائمة المحترفين ،فضل
الـجـهــاز الفني لألخضر،
بقيادة الكرواتي ميشا،

ً
ً
 stcتعقد مؤتمرا صحافيا اليوم

تـعـقــد شــركــة االتـ ـص ــاالت الـكــويـتـيــة  ،stcف ــي الـســاعــة
الثالثة من عصر اليوم ،مؤتمرا صحافيا خاصا بتوقيع
عقد تجديد رعاية أنشطة اتحاد كرة القدم ،بمقر الشركة
في مجمع أولمبيا.
يحضر المؤتمر الصحافي ،رئيس مجلس إدارة اتحاد
الكرة الشيخ أحمد اليوسف ،والرئيس التنفيذي لشركة
االتصاالت الكويتية  stcالمهندس مزيد الحربي.

ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ال ـم ـب ــاري ــات والـ ـلـ ـق ــاءات
الودية ،حيث لم يتسن للفريق الخروج
لمعسكر إضافي لشغل الفترة الطويلة
ال ـت ــي ق ـضــاهــا ب ـعــد اإلقـ ـص ــاء م ــن كــأس
األمير في مواجهة القادسية بهدف دون
رد ،ويتطلع العربي حاليا إلى استعادة
جـمـيــع الــاع ـب ـيــن ،ف ــي ظ ــل إص ــاب ــة علي
عبدالرسول مع المنتخب األولمبي.

تصحيح األخطاء
وفـ ـ ــي ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة ،أث ـ ـ ـ ــارت هــزي ـمــة
األص ـفــر األخ ـي ــرة فــي كــأس
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد أمـ ـ ـ ــام ال ـن ـص ــر
بعض القلق لدى
جماهير النادي
والجهاز الفني
بـقـيــادة الـمــدرب
خ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــن
مـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوي ،ح ـي ــث
يعمل األخير على
ت ـص ـح ـي ــح ال ـع ـي ــوب
التي دونها ،لتفاديها
س ـ ـ ـ ــواء ف ـ ــي مـ ـب ــاري ــات
الدوري ،أو في نهائي

كأس األمير المرتقب أمام الكويت.
ويخشى الجهاز الفني في القادسية من
تفاقم أزمة العقود التي طفت على السطح
خالل الفترة الماضية ،سواء للحارس خالد
الرشيدي أو لغيره من الالعبين ،وهو ما قد
يؤثر على المسيرة المثالية التي يتطلع لها
في الموسم الجاري.

التئام الصفوف
وال يــزال الجهاز الفني فــي السالمية،
بقيادة المدرب التونسي حاتم المؤدب ،غير
قادر على لم شمل الفريق ،وسط ارتباطات
ك ـث ـي ــرة ل ـع ـنــاصــر ال ـم ـن ـت ـخــب األول ـم ـب ــي
منذ توليه المهمة ،حيث يعتبر مواهب
السالمية القوام األساسي لألزرق األولمبي،
إلـ ــى ج ــان ــب م ـع ــان ــاة ال ـف ــري ــق م ــن بعض
اإلصابات ،السيما مساعد ندا ،منذ الموسم
الماضي ،وسعود المجمد وغيرهما ،كما
أن السالمية لم يستطع في الموسم الحالي
إبرام تعاقدات جديدة بسبب الحرمان من
قبل االتحاد الدولي للعبة "فيفا".

تفاؤل في النصر
ويـ ـس ــود الـ ـتـ ـف ــاؤل ف ــري ــق ال ـن ـص ــر في

اس ـت ـع ــدادات ــه األخـ ـي ــرة ل ـضــربــة ال ـبــدايــة،
وسط نتائج إيجابية في الفترة األخيرة،
واكتمال الصفوف بعناصر من اختيار
ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي ب ـق ـي ــادة س ـل ـمــان عـ ــواد،
واستعادة العنابي مؤخرا خدمات مشعل
فواز بعد أن أنهى دورتــه العسكرية ،إلى
جانب الالعبين المحترفين ،لكن العقبة
التي قــد تواجهه مستقبال هــي إمكانية
انشغال العبيه المحترفين عدي الصيفي،
وعمر ميداني بالمشاركة في كأس العرب،
الس ـي ـم ــا أن االت ـ ـحـ ــاد ال ي ـع ـت ــزم تــأجـيــل
المنافسات ،وهو ما ينطبق على التضامن
الذي يضم محترفين عربا يتطلعون أيضا
للمشاركة في البطولة ذاتها.

استقرار البقية
وتـشـهــد ص ـفــوف بـقـيــة ف ــرق الممتاز
الخمسة ،اعتبارا مــن كاظمة مــع مدربه
الصربي داركو ،وصوال إلى فريق الشباب
مع مواطنه نيشا ،ومــرورا بالفحيحيل،
وال ـ ـت ـ ـضـ ــامـ ــن ،والـ ـ ـي ـ ــرم ـ ــوك ،ت ـج ـه ـي ــزات
اعتيادية ،حيث خاضت كل منها معسكرا
تــدريـبـيــا واحـ ــدا ،بـيــن الـقــاهــرة وتــركـيــا،
وأكملت تعاقداتها.

 8مالعب جاهزة
باتت ثمانية مالعب جاهزة النطالق دوري
 stcلكرة القدم للدرجة الممتازة ،المقرر لها
غد.
مساء ٍ
والمالعب التي ستستضيف الجوالت األولى،
ه ــي :صـبــاح الـســالــم ،الـصــداقــة وال ـس ــام ،ثــامــر،
محمد الحمد ،الكويت ،علي صباح السالم ،مبارك
الـعـيــار ،الـشـبــاب ،وذل ــك بعد االنـتـهــاء مــن أعمال
الصيانة ،تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة.

ولــن تلعب خــال ديسمبر مباريات على استاد
جــابــر األح ـمــد ال ــدول ــي ،ال ــذي سيستضيف دوري
األلعاب الخليجي في يناير المقبل.
وكان مسؤولو لجنة المسابقات تفقدوا المالعب
الثمانية لمعاينتها ،للوقوف على جاهزيتها ،من
أج ــل حـســم أم ــر إقــامــة م ـبــاريــات عليها اب ـت ــداء من
الجولة األولى للبطولة.
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سيعود المنتخب الهولندي
للمشاركة في نهائيات ًكأس
العالم ،بعد أن حقق فوزا
ً
صعبا على ضيفه منتخب
النرويج بهدفين دون رد،
ضمن مواجهات الجولة
العاشرة واألخيرة للمجموعة
السابعة للتصفيات.

بعد غـيــاب  8س ـنــوات ،ستعود هــولـنــدا إلى
نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر ،2022
بعد أن ضمنت أمس األول تأهلها المباشر بفوز
متأخر -2صفر على النرويج في روتردام ،فيما
تأهلت كل من تركيا وأوكرانيا لخوض الملحق،
بعد الجولة األخيرة من التصفيات األوروبية.
وأك ـم ـل ــت ه ــول ـن ــدا ال ـت ــي غ ــاب ــت ع ــن نـسـخــة
روسيا  2018عقد المنتخبات العشرة المتأهلة
مباشرة عن أوروبا بفوزها بهدفين عبر ستيفن
بيرخفين ( )84وممفيس ديباي (.)1+90
وت ـص ــدر الـمـنـتـخــب ال ـبــرت ـقــالــي مـجـمــوعـتــه
الـســابـعــة بــرصـيــد  23نـقـطــة أمـ ــام تــركـيــا ()21
الفائزة  1-2على مضيفتها مونتينيغرو لتتأهل
لخوض الملحق في مارس المقبل ،بينما اكتفت
النروج بالمركز الثالث (.)18
وان ـض ـمــت هــول ـنــدا إل ــى إس ـبــان ـيــا ،فــرنـســا،
ألمانيا ،إنكلترا ،كــرواتـيــا ،سويسرا ،بلجيكا،
الدنمارك وصربيا عن القارة العجوز ،البرازيل
عن أميركا الجنوبية وقطر المضيفة.
وجــاء تأهل المنتخب البرتقالي أمــام أعين
مــدربــه لــويــس ف ــان غ ــال الـجــالــس عـلــى كرسي
متحرك ،بعد أن انزلق وسقط على وركه عندما
كان يوقف دراجته في الفندق ً
عائدا من حصة
تدريبية األحد.
وكانت هولندا وصيفة  1978 ،1974و2010
ّ
فوتت فرصة التأهل في الجولة السابقة ،عندما
ّ
فرطت بتقدم هدفين لديباي أمام مونتينيغرو
لتتلقى هدفين فــي الــدقــائــق الثماني األخـيــرة
وتكتفي بالتعادل .2-2
ولـعـبــت الـنــرويــج بـغـيــاب مهاجمها الفتاك
إرلينغ هاالند المبتعد منذ فترة عن المالعب
بسبب اإلصابة ،علما أنه كان صاحب الهدف،
عندما تعادل المنتخبان  1-1في المباراة األولى
التي جمعتهما في أوسلو في التصفيات في
سبتمبر الماضي.
وأجــرى فــان غــال  3تغييرات على التشكيلة
التي بــدأت ضــد مونتينيغرو السبت ،مشركا
بيرخفين في الهجوم بــدال من دونييل مالين
وقلب الدفاع ماتيس دي ليخت مكان ستيفان
دي فري الذي أصيب في أواخر المباراة السابقة.
كما عــاد ال ـحــارس ياسبر سيليسين بــدال من
جاستن بيلو.
وجـ ــاء ال ـه ــدف األول أمـ ــام م ــدرج ــات فــارغــة
بسبب البروتوكوالت المتعلفة بجائحة فيروس
كــورونــا ،بعد تمريرة مــن أرن ــوت دانـيــومــا الى

بيرخفين داخ ــل المنطقة ســددهــا صاروخية
بيمناه في سقف المرمى (.)84
وشــن الهولنديون مــرتــدة بعد ركـلــة ركنية
للنروج لينطلق بيرخفين من قبل خط منتصف
الملعب نحو داخــل المنطقة قبل أن يمرر كرة
خالصة الى ديباي تابعها في الشباك (.)1+90
في المباراة األخرى ،تقدمت مونتينيغرو في
الدقيقة الثالثة عبر فاتوس بيكيرجاج قبل أن
تعود تركيا من خالل كريم أكتور أوغلو ()22
وأوركون كوكشو (.)60
ك ـمــا فـ ــازت الت ـف ـيــا  1-3ف ــي ج ـبــل طـ ــارق في
مباراة هامشية.

ع ـ ــادت أوك ــرانـ ـي ــا ب ـف ــوز ث ـم ـيــن ع ـلــى الـبــوسـنــة
والـ ـه ــرس ــك ب ـه ــدف ـي ــن س ـج ـل ـه ـمــا ظ ـه ـيــر اي ـســر
م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي االنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي اول ـك ـس ـن ــدر
زينتشنكو ( )59وارتيم دوفبيك ( )79لتخطف
المركز الثاني في المجموعة وبطاقة الملحق.
وبتعادلها  1-1مــع بلجيكا فــي المجموعة
ال ـخ ــام ـس ــة ،ض ـم ـنــت وي ـل ــز أن ت ـك ــون م ــن بـيــن
المنتخبات المصنفة في
ا لـ ـمـ ـسـ ـت ــوى االول
ف ــي الـمـلـحــق،

رياضة

وبــالـتــالــي خ ــوض ال ــدور نـصــف الـنـهــائــي على
أرضها.
ودخلت ويلز الى اللقاء وهي ضامنة الملحق
بفضل نتائجها في دوري األمم األوروبية.
ورفعت بلجيكا التي كانت ضمنت مقعدها
ف ــي الـ ـع ــرس ال ـ ـكـ ــروي ف ــي ال ـج ــول ــة ال ـمــاض ـيــة
رص ـي ــده ــا الـ ــى 20

نقطة ،مقابل  15لويلز و 14لتشيكيا الفائزة
على إستونيا بهدفين نظيفين ،والتي ضمنت
بدورها خوض الملحق رغم احتاللها المركز
الـثــالــث فــي الـمـجـمــوعــة ،بسبب تصنيفها في
النسخة األخيرة من دوري األمم األوروبية.

فرنسا تهزم فنلندا
وتغلبت فرنسا ،الضامنة تأهلها لنهائيات
كأس العالم ،على مضيفتها فنلندا -2صفر
وأسدت خدمة ألوكرانيا التي انتزعت بطاقة
الملحق بفوزها على البوسنة والهرسك
-2صفر ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
ورفعت فرنسا رصيدها إلى  18نقطة
مقابل  12ألوكرانيا ،و 11لفنلندا.
واح ـتــاج كــريــم بـنــزيـمــة ال ــذي ن ــزل في
الدقيقة  57الــى  9دقــائــق فقط الفتتاح
الـتـسـجـيــل ،ب ـعــد أن ت ـب ــادل ال ـك ــرة مع
كيليان مبابي فأطلقها داخل الشباك
(.)66
ونجح بنزيمة في التسجيل في
آخــر أرب ــع مـبــاريــات لمنتخب بــاده
تــوالـيــا ،وب ــات أول العــب يحقق هــذا
اإلنـجــاز مــن أن قــام بنفسه بــذلــك بين
ً
نوفمبر  ،2013و يــو نـيــو  ،2014علما
ب ــأن ــه غـ ــاب ع ــن تـشـكـيـلــة الـمـنـتـخــب
بين عــامــي  2015والـحــالــي بسبب
فضيحة جنسية.
وس ــرع ــان م ــا أض ـ ــاف مـبــابــي
الهدف الثاني بحركة فنية رائعة
بكرة لولبية بعيدا عن متناول
الحارس الفنلندي ( ،)76رافعا
رصـيــده الــى  24هــدفــا فــي 53
مباراة دولية.

فوز ثمين ألوكرانيا
وف ــي ال ـم ـبــاراة الثانية،

العبو المنتخب الهولندي بعد الفوز والتأهل

ساوثغيت جاهز للتفاوض على تمديد عقده كوري يمطر سلة نتس بالثالثيات

ساوثغيت

قال غاريث ساوثغيت مدرب إنكلترا
إنه بات جاهزا اآلن لمناقشة تمديد
عقده مع االتحاد اإلنكليزي لكرة
القدم بعد ضمان التأهل لنهائيات
كـ ــأس ال ـع ــال ــم  ،2022وأك ـ ــد أنـ ــه ال
يتوقع أي صعوبات.
وض ـم ـنــت إن ـك ـل ـتــرا ه ــذا األس ـب ــوع
الوصول إلى كأس العالم بشكل رائع
عندما فازت -10صفر على سان مارينو
لتحسم صدارة مجموعتها والظهور
فــي قطر فــي نوفمبر من
العام المقبل.
وساعد ساوثغيت
بــوضــوح على تطور
أداء إ ن ـ ـك ـ ـل ـ ـت ـ ــرا ف ــي
البطوالت الدولية منذ
تعيينه في  ،2016وبلغ
قبل نهائي كــأس العالم
 ،2018كـمــا احـتــل المركز
ال ـثــانــي فــي بـطــولــة أوروب ــا
هذا العام.
وقــال ساوثغيت ( 51عاما)

للصحفيين :عندما تعمل مــع مثل هذا
ال ـج ـه ــاز ال ـ ــذي ع ـم ـلــت م ـع ــه ،وم ـث ــل هــذه
المجموعة من الالعبين الرائعين ،ومع
مثل هذه المواهب المتوفرة ،يكون األمر
ممتعا جدا بكل وضوح.
وأض ــاف :لم يكن هناك أي سبب وراء
عدم الجلوس (ومناقشة العقد) سوى واقع
أننا شعرنا أنه من الصحيح التركيز على
بطولة أوروبــا واستكمال مرحلة التأهل
(لكأس العالم).
وتابع :اآلن الوقت المناسب للجلوس
م ــع جـ ــون (م ــاك ــدي ــرم ــوت ال ـم ــدي ــر الـفـنــي
لالتحاد اإلنـكـلـيــزي) وم ــارك بولينغهام
(الــرئـيــس التنفيذي لــاتـحــاد) والحديث
حــول كــل ش ــيء ،لكني ال أتــوقــع أن تكون
األمور معقدة تماما.
ويرتبط ساوثغيت بعقد حتى العام
المقبل ،وذكرت تقارير بريطانية أن العقد
الـجــديــد سيستمر حـتــى بـطــولــة أوروب ــا
 2024فــي ألمانيا ،مــع زي ــادة قيمة راتبه
إلى الضعف.

مدفيديف إلى نصف نهائي «»ATP
ً
تأهل حامل اللقب والمصنف ً
ثانيا عالميا
الـ ــروسـ ــي دان ـي ـي ــل م ــدف ـي ــدي ــف لـ ـل ــدور نـصــف
ال ـن ـهــائــي م ــن دورة " " ATPال ـخ ـتــام ـيــة لـكــرة
المضرب المقامة في تورينو ،بفوز مثير امس
على األلماني ألكسندر زفيريف الثالث 7-6 ،3-6
(.)6/8( 6-7 ،)7/3
وهذا الفوز الثاني لمدفيديف في المجموعة
الحمراء بعد افتتاحي على البولندي هوبرت
ه ــورك ــاش ،فـيـمــا ت ـعــرض زفـيــريــف للخسارة
ً
األول ـ ــى ،بـعــد أن خ ــرج مـنـتـصــرا مــن مـبــاراتــه
األول ــى ضــد اإليـطــالــي مــاتـيــو بيريتيني إثــر

انسحاب األخير في المجموعة الثانية بسبب
اإلصابة.
ً
تواليا للروسي
وهــذا االنتصار الخامس
على زفيريف والسادس في مجمل المواجهات
المباشرة بينهما ،مقابل خمسة لأللماني.
وشهد يوم الثالثاء انسحاب بيريتيني من
الـ ــدورة قـبــل خــوضــه مـبــاراتــه ضــد البولندي
ه ـ ًـوب ــرت ه ــورك ــاش ف ــي الـمـجـمــوعــة ال ـح ـمــراء
أيــضــا ،فـحــل ب ــدال مـنــه مــواطـنــه يــانـيــك سينر
الــذي نجح في الفوز على البولندي بنتيجة
 2-6و.2-6

ستيفن كوري

ّ
قدم نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن
ّ ً
ً
كوري درسا متقدما في الرميات الثالثية
جـمــع مــن خــالـهــا  27نـقـطــة مــن أص ــل 37
سجلها في المباراة ،وأسهمت في عودة
فريقه إلى سكة االنتصارات بفوزه 99-117
على بروكلين نتس أمس األول في الدوري
األميركي للمحترفين بكرة السلة (.)NBA
وأح ـ ـ ـ ــرز كـ ـ ـ ــوري  27ن ـق ـط ــة مـ ــن خـ ــارج
الـقــوس (رم ـيــات ثــاثـيــة) ،ليمنح ووري ــرز
ً
ً
فوزا مستحقا على مضيفه نتس وزميله
السابق في غولدن ستايت كيفن دورانت.
ّ
يسجل
وهذه المرة السابعة والثالثون
فيها كوري تسع ثالثيات في مسيرته.
ً
ً
وأداء رائعين
وق ـ ّـدم ووري ــرز مـجـهــودا
ً
مـ ــوازنـ ــا ب ـيــن ه ـج ــوم قـ ــوي ودفـ ـ ــاع صلب
بقيادة درايموند غرين.
ّ
وب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـفـ ــوز ،عـ ـ ــزز غـ ــولـ ــدن س ـتــايــت
ً
صدارته للمنطقة الغربية مع  12انتصارا
ً
ً
وخسارتين ،وفرض نفسه منافسا فعليا
ع ـلــى ال ـب ـطــولــة ،ب ـعــدمــا غ ــاب ع ــن األدوار
اإلقصائية في الموسمين الماضيين.

وف ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة أخـ ـ ـ ــرى ،اسـ ـتـ ـع ــاد ل ــوس
أنجلس كليبرز توازنه بعد سقوطه أمام
شيكاغو بولز ،بفوزه على سان أنتونيو
سبيرز  92-106في مباراة ّ
سجل فيها بول
ج ــورج  34نقطة مــع تسع مــرتــدات ،فيما
ً
ألحق يوتا جاز الخسارة الخامسة تواليا
بفيالدلفيا سفنتي سيكسرز و فــاز عليه
.85-120
من جهة أخرى ،أعلن نادي لوس أنجلس
ليكرز في بيان ،أن ملعبه الشهير المعروف
بـ"ستيبلز سـنـتــر" ،سـيـكــون بــاســم جديد
الـشـهــر الـمـقـبــل ف ــي صـفـقــة تـبـلــغ قيمتها
 700م ـل ـيــون دوالر م ــع مـنـصــة الـعـمــات
الرقمية "كريبتو دوت كوم" التي تتخذ من
ً
سنغافورة مقرا لها.
وأش ــار البيان إلــى أن "ستيبلز سنتر"
ً
سيصبح اعتبارا من عيد الميالد "كريبتو
دوت كوم أرينا".
وهذه هي المرة األولى يتم فيها تغيير
اس ــم ال ـم ـكــان الـ ــذي يـتـســع لـعـشــريــن ألــف
متفرج منذ افتتاحه في .1999

فيدرر يأمل العودة الصيف المقبل
أعــرب النجم السويسري المخضرم روجيه
فيدرر الذي يتعافى من آثار جراحتين في ركبته
أبعدتاه عن المالعب منذ أشهر عــدة ،عن أمله
العودة إلى المنافسات صيف عام  2022وبالتالي
استبعد نفسه من المشاركة في بطولة استراليا
المفتوحة ،أولى البطوالت األربع الكبرى في كرة
المضرب مطلع العام المقبل.
جـ ــاء كـ ــام فـ ـي ــدرر ف ــي م ـقــاب ـلــة أج ــرت ـه ــا معه
صحيفتا "ال تريبون دو جنيف" و" 24ساعة"،
وقـ ــال ل ــدى س ــؤال ــه ع ــن ام ـكــان ـيــة م ـشــارك ـتــه في

استراليا "صراحة ،سأكون مندهشا في المشاركة
حتى في ويمبلدون ،وبالتالي ال تدخل بطولة
استراليا ضمن تفكيري".
ولم يخض فيدرر سوى  13مباراة خالل العام
الحالي وتــراجــع تصنيفه العالمي إلــى المركز
ال ـســادس عشر وذل ــك بعد خضوعه لعمليتين
جراحيتين في ركبته.
ورجح فيدرر أن تكون "العودة إلى المنافسات
ً
صيف عام  "2022محذرا أن "تكون األشهر األربعة
أو الخمسة المقبلة حاسمة".

روجيه فيدرر

األرجنتين تتأهل للمونديال رغم تعادلها مع البرازيل

العبو المنتخب األرجنتيني بعد نهاية المباراة

ضمنت األرجنتين تأهلها لمونديال قطر 2022
في كرة القدم رغم تعادلها مع ضيفتها وغريمتها
الـبــرازيــل دون أه ــداف فجر أمــس فــي مـبــاراة باهتة
وخشنة ،ضمن المرحلة الـ  14من تصفيات أميركا
الجنوبية ،إذ صبت باقي النتائج فــي مصلحتها
لتشارك فــي الـحــدث العالمي الكبير للمرة الثالثة
ً
عشرة تواليا.
ورغ ــم الـتـعــادل ،حجز زم ــاء األس ـطــورة ليونيل
ميسي بطاقتهم نـحــو ك ــأس ال ـعــالــم ،بـعــد خـســارة
منتخبي تشيلي أمام اإلكوادور صفر  2 -واألوروغواي
أمام بوليفيا صفر.3 -
وبينما يتأهل أول أربعة منتخبات من المجموعة
ً
ً
الموحدة ويلعب الخامس ملحقا فاصال ،رفع "ألبي
سيليستي" رصيده إلى  29نقطة من  13مباراة ،بفارق
 12نقطة عن كل من كولومبيا والبيرو اللتين لعبتا
مباراة أكثر وتتواجهان في الجولة المقبلة ،مما يعني
ضمانه احتالل أحد المراكز األربعة األولى.
وتابع المنتخب األرجنتيني مساره اإليجابي في
 ،2021بعد إحــرازه لقب "كوبا أميركا" على حساب
البرازيل في ريو دي جانيرو.
ً
وهذه المرة الثالثة عشرة تواليا والـ 18في تاريخها
الـتــي ت ـشــارك فيها األرجـنـتـيــن بـكــأس الـعــالــم ،وقــد
ً
ّ
توجت مرتين في  1978و ،1986علما انها اخفقت في
التصفيات مرة وحيدة عام .1970

ولم تأت المباراة على مستوى التوقعات بين
أكبر قوتين في أميركا الجنوبية ،إذ كانت البرازيل
قد ضمنت تأهلها فيما سارت األرجنتين بثبات
نحو النهائيات وهما الفريقان الوحيدان دون أي
خسارة حتى اآلن.
ودفـ ــع مـ ــدرب األرج ـن ـت ـيــن لـيــونـيــل سكالوني
بميسي ،أفضل العــب فــي العالم ســت م ــرات ،في
التشكيلة األســاس ـيــة بـعــد عــودتــه مــن اإلصــابــة،
فحاول مع زمالئه تهديد المرمى البرازيلي من
المسافات البعيدة.

أليسون يتألق
ومـ ـن ــح ال ـ ـحـ ــارس أل ـي ـس ــون ال ـث ـق ــة لـلـضـيــوف
البرازيليين أمــام تسديدتي الوت ــارو مارتينيس
( )24ورودريغو دي َبول (.)40
أما ميسي ،المراقب من زميله في باريس سان
جرمان الفرنسي ماركينيوس ،فغابت خطورته
حتى الدقيقة األخيرة عندما أطلق تسديدة بعيدة
أحبطها حارس ليفربول اإلنكليزي.
وقــال بعد المواجهة "أنــا بحال جيدة وإال لما
ً
خضت المباراة .توقفت منذ فترة وليس سهال أن
تخوض مباراة مرتفعة اإليـقــاع .آمــل نهاية سنة
جيدة".

ّ
ومن جهة البرازيل المحلقة في الصدارة بفارق 6
نقاط عن األرجنتين ،غاب نيمار إلصابة عضليةّ ،فدفع
المدرب تيتي بالشاب فينيسيوس جونيور وفضل
ماتيوس كونيا على غابريال جيزوس.
وشـ ـه ــدت الـ ـمـ ـب ــاراة خ ـشــونــة ع ـلــى غ ـ ــرار ضــرب
نيكوالس أوتامندي بكوعه البرازيلي رافينيا الذي
سالت الدماء من شفته دون طرد المدافع األرجنتيني
(.)33
وبدت البرازيل أكثر سالسة في وسط اللعب مع
لــوكــاس باكيتا وفــريــد وفابينيو .صـ ّـدت العارضة
األرجنتينية تسديدة بعيدة لفريد ( ،)60في حين
ً
ت ــاع ــب فـيـنـيـسـيــوس ج ــون ـي ــور أح ـي ــان ــا بــالــدفــاع
األرجنتيني دون نجاعة.
وأخفقت البرازيل في الثأر من األرجنتين التي
أسقطتها في عقر دارهــا ملعب ماراكانا في يوليو
الماضي في نهائي "كوبا أميركا".
والتقيا مجددا في سبتمبر الماضي في البرازيل،
لكن المباراة توقفت بعد خمس دقائق من بدايتها،
بـسـبــب اق ـت ـحــام مـمـثـلـيــن م ــن ال ـس ـل ـطــات الصحية
الـبــرازيـلـيــة ملعب "كــوريـنـثـيــانــز" زاعـمـيــن مخالفة
الضيوف لبروتوكوالت فيروس كورونا.
وكــانــت الـبـيــرو مــن أب ــرز المستفيدين فــي هــذه
المرحلة ،إذ ارتقت إلى المركز الخامس مع  17نقطة
بعد فوزها على مضيفتها فنزويال المتواضعة .1-2
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ً
العنوان قد يكون مثيرا ،لكنه مشتق من عنوان لكتاب غير اعتيادي
كتبه الدكتور آالن دونو عام  ،٢٠١٧بعنوان "نظام التفاهة" ،وترجمته
للعربية وعلقت عليه الدكتورة مشاعل عبدالعزيز الهاجري ،أستاذة
القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة الكويت.
الكاتب هو أستاذ للفلسفة بجامعة كيبيك الكندية ،ويعتبر أحد
أهم الكتاب الكنديين المحدثين ،وهو كما وصفته الدكتورة مشاعل،
لم يسمع به أحد في العالم الناطق باإلنكليزية قبل أن يصبح في
قلب خريطة الجدل بكندا ،بسبب كتاباته الجريئة وتناوله لزوايا
مسكوت عنها في زمننا المعاصر بمختلف نواحيه االجتماعية
والفنية واالقتصادية والسياسية ،ومن أبرزها "هيمنة
والثقافية
ُ
التافهين" ،التي أسبغت على كل شيء من حولنا بدوافع الشهرة
والكسب المالي ،عبر وسيلتين هامتين تمكنانهم من التغلغل في
أحشاء حياتنا اليومية:
األولى" :البهرجة واالبتذال" ،والتدليل عليها في متناول أيدينا
ً
يوميا ،ولكن الدكتورة مشاعل لخصتها ببراعة قائلة:
ً
"ما من سمة تنبئك بكونك محاطا بالتفاهة أوضح من أن ترى
ً
نفسك وسط أجواء من البهرجة واالبتذال ،ألنها جميعا مؤشرات
على غياب العقل والحاجة إلذهال العين ولفت األنظار وشغلها عن
إدراك الفراغ الكبير الذي يخلفه غياب العقل".
أما الوسيلة الثانية إلسباغ التفاهة على كل شيء من حولنا فهي
"المبالغة في التفاصيل" ،والتركيز عليها من أجل تحويل الحشو
ً
التفصيلي كمادة إبهار تشغلك عن اللب ،وكما قرر المؤلف أن مجهودا
كهذا هو محض مجهود مجرد من القيمة لتفاهته وعدم الحاجة إليه.
إذن علينا حين نتبصر بهذه المسائل أن نسقطها على جميع
ما حولنا في هذا الزمان ،لنتبين كم يأخذ الغث من نصيب الثمين،
ً
ونحكم أيهما أغلب تأثيرا على مسار حياتنا ومستقبل أجيالنا،
ً
وكيف سيكون عليه الحال اليوم وغدا.
ً
ط ـب ـعــا ذه ــب وي ــذه ــب م ــع تـحـلـيــات د .آالن دونـ ــو ال ـعــديــد من
المفكرين والمثقفين والفالسفة في زمننا الحديث الصاخب ،ولعل
أكثرها حدة مقولة الروائي والمفكر اإليطالي أمبيرتو إيكو ،عندما
علق على انتشار وسائل التواصل االجتماعي كالنار في هشيم
ً
مجتمعاتنا قائال:
"أدوات مثل تويتر وفيسبوك ،تمنح حق الكالم لفيالق من الحمقى،
حيث يحق لهم الكالم مثلهم مثل من يحمل جائزة نوبل ،إنه غزو
البلهاء!!" ،هذا مع االحترام لكل رزين (واالستدراك مني وليس من
إيكو).
ربما يكون نقلي لرؤى هذه القامات الثقافية في العالم وكثيرين
ً
غيرهم يعطينا لمحة عن سمات العصر ،والتي ليست جميعها خيرا
على البشرية ،فالتفاهة كالحماقة تعيي من يداويها ،ألنها تهدد
ً
دائما بالسقوط في الوسط.
وصدق الله العظيم القائل "وأعرض عن الجاهلين".

مزيد من الوالء

د .ناجي سعود الزيد

دونـ ـ ــالـ ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة األميركية ما بين عامي 2017
ً
ً
و 2020أصدر عفوا رئاسيا (presidential
ً
 )pardonع ــن  237سـجـيـنــا ق ـبــل تــركــه
مقعد الرئاسة ،ولم يستعن إال بالدستور
األميركي الذي يبيح له ذلك.
وإل ــى مــن يعتقد أن ه ــذا ال ـعــدد كبير
ً
جدا فليطمئن ألن الرئيس السابق ترامب
برغم شطحاته الكثيرة كرئيس للواليات
المتحدة األميركية لتلك الفترة ،إال أنه
ً
يبقى الرئيس األقل استعماال للعفو عن

المساجين والمدانين من جميع الرؤساء
ً
ً
الذين سبقوه وأصدروا عفوا رئاسيا عن
أعداد أكبر بكثير باسم ما هو متعارف
عليه بالعفو ا لــر ئــا ســي (presidential
.)pardons
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ه ـ ـ ــذه األيـ ـ ـ ـ ــام ان ـش ـغ ــل
المواطنون بقضية العفو عمن صدرت
ضدهم أحكام مختلفة ،ومهما اختلفت
ً
اآلراء ع ــن ذل ــك الـعـفــو فــإنــه يـبـقــى حـقــا
ً
دسـ ـت ــوري ــا ل ـس ـمــو األمـ ـي ــر وب ـض ــواب ــط
ح ـ ــدده ـ ــا ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور ،كـ ـم ــا ه ـ ــو الـ ـح ــال

فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة.
كـ ــل مـ ــا أتـ ـمـ ـن ــاه هـ ــو أال ت ـض ـيــع ه ــذه
ال ـم ـكــرمــة األم ـي ــري ــة سـ ــدى ،وي ـجــب على
جـمـيــع م ــن ت ــم ال ـع ـفــو عـنـهــم االس ـت ـفــادة
من هذه المكرمة األميرية والتعبير عن
الـمــزيــد مــن الـ ــوالء ل ـهــذا الــوطــن وأم ـيــره
بغض النظر عن نوعية التهمة فقد تم
العفو عنها.

تغريدة
قال حكيم:
عشرٌ ،
الرزانة ٌ
تسع منها في الصمت والعاشرة باعتزال صغار
العقول.

أبعاد تفعيل قانون توارث اإلمارة
لـلـمــرة الــراب ـعــة فــي تــاريــخ الـكــويــت الــدسـتــوري
والسياسي ،يتم تفعيل أحكام القانون رقم  ٤لسنة
 ١٩٦٤والـخــاص بأحكام ت ــوارث اإلم ــارة لمواجهة
ظروف غير اعتيادية ،حيث إنه تم تفعيله في عام
 ٢٠٠٦مرتين ،وكذلك في عام  ،٢٠٢٠وقبل ثالثة أيام
تم تفعيله للمرة الرابعة.
فما هو هــذا القانون؟ ومــا أهميته؟ ومــا دالالت
اللجوء إليه وتفعيله؟
تنص المادة الرابعة من الدستور على أن الكويت
وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح ،وجاء
في الفقرة الخامسة من هذه المادة ما يلي" :وينظم
ســائــر األح ـك ــام ال ـخــاصــة ب ـت ــوارث اإلم ـ ــارة قــانــون
خاص يصدر في خالل سنة من تاريخ العمل بهذا
الــدس ـتــور ،وت ـكــون لــه صـفــة دس ـتــوريــة ،فــا يجوز
تعديله إال بالطريقة المقررة لتعديل الدستور".
ً
واستنادا إلى هذه الفقرة من المادة الدستورية
المشار إليها أصدر مجلس األمة األول والمنتخب
عام  ،١٩٦٣القانون رقم  ٤لسنة  ،١٩٦٤ويالحظ أن
الـغــايــة مــن إص ــدار هــذا الـقــانــون هــي تنظيم سائر
أحكام توارث الحكم (توارث اإلمارة) والتي لم يكن
ً
بالوسع تضمينها في الدستور ذاته نظرا لما قد

أ.د .محمد المقاطع
حينذاك ،فقد حسم أمرها بتنظيم محكم ومسبق
لـتـجـنـيــب ال ـب ــاد وال ـع ـب ــاد أي ــة هـ ــزات قــانــون ـيــة أو
سـيــاسـيــة ،وه ــي حكمة تـنــم عــن بـعــد نـظــر وحسن
استشراف للمستقبل من واضعي الدستور وقانون
توارث اإلمارة .وهو عالمة فارقة ومهمة تبرهن على
أهمية التنظيم الدستوري والتزام أحكامه بما يؤكد
متانة وصالبة دولــة الدستور والمؤسسات التي
تستند إلى مرجعيات قائمة وحاسمة تجنبها أية
اختالفات في أوقات األزمات ،وهو من حسن طالعنا
كشعب وأسرة حكم في آن واحد.
ول ـع ـلــه م ــن األه ـم ـيــة ب ـم ـكــان أن ن ــذك ــر ال ـح ــاالت
االسـتـثـنــائـيــة األرب ــع الـتــي تــم فيها تفعيل أحـكــام
الـقــانــون رقــم  ٤لسنة  ١٩٦٤لمواجهة ظ ــروف غير
اعتيادية:
ُ
-١حيث إنه قد ف ِّعل هذا القانون ألول مرة عام
 ٢٠٠٦حينما تبين فقدان الشيخ سعد العبدالله
ال ـص ـب ــاح أم ـي ــر الـ ـب ــاد آنـ ـ ــذاك ش ـ ــروط الـلـيــاقــة
ً
الستمراره أمـيــرا ،بعد تثبت مجلس
الصحية
ُ
الـ ـ ــوزراء ،حـيــث فـعـلــت ال ـمــادتــان  ٣و ٤مــن هــذا
ً
القانون ،فقرر مجلس الــوزراء تنحيته نهائيا،
ُ
وع ِرض األمر على مجلس األمة فأقره ،ومارس

ً
مجلس الوزراء اختصاصات األمير مؤقتا لمدة
ثمانية أيام.
ً
 -٢وفـعــل مــرة ثانية أيـضــا فــي السنة ذاتـهــا أي
 ٢٠٠٦وعـلــى األخــص الـمــادة  ٤منه باختيار أمير
للبالد مباشرة لخلو منصب األمير وعــدم وجود
ولي للعهد ،فتم اختيار األمير الراحل الشيخ صباح
ً
األحـمــد الصباح ،رحمه الـلــه ،أمـيــرا للبالد ،وتمت
مبايعته من المجلس.
 -٣وفعل للمرة الثالثة عام  ٢٠٢٠وعلى األخص
المادة السابعة منه ،بتفويض األمير لولي العهد
آن ــذاك الـشـيــخ ن ــواف األحـمــد الـصـبــاح حفظه الـلــه،
وألبسه ثوب العافية ببعض اختصاصاته.
 -٤وفـعــل للمرة الــرابـعــة قبل ثــاثــة أي ــام ،وعلى
ً
األخص المادة  ٧منه أيضا ،بتفويض سمو األمير
لسمو ولــي عهده الشيخ مشعل األحمد الصباح،
حفظهما الله ،ببعض اختصاصاته.
ما أروع الكويت ،الدولة القانونية ،التي تستند
إلى الدستور والمؤسسات في ترتيب الطارئ من
أمورها ،بمرجعية راسخة وإجراءات واضحة ،وهو
ً
ً
تأكيد على أن الدستور كان وسيبقى دائما مالذا
ً
للدولة ولنا جميعا في جميع الظروف.

نيويورك تحتفل برأس  ٢٠٢٢في «تايمز سكوير»
أعـلــن رئـيــس بلدية نـيــويــورك ،الــديـمــوقــراطــي بيل
دي ب ــازي ــو ،أن ال ـح ـشــود الـغـفـيــرة ال ـتــي اع ـت ــادت أن
ً
تشارك سنويا باحتفاالت عيد رأس السنة في "تايمز
ّ
سكوير" ،ستتمكن من العودة إلى الساحة الشهيرة
لالحتفال بحلول العام الجديد ،بعدما منعتها جائحة
كوفيد 19 -من ذلك مع نهاية العام الماضي.
وق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس الـ ـبـ ـل ــدي ــة ،أم ـ ـ ــس ،إن "م ـ ـئـ ــات آالف
ً
األشخاص سيأتون لالحتفال ،وسنتمكن أخيرا من
ً
ً
االلتقاء مجددا ،سيكون األمر رائعا".
ّ
لكن دي بــازيــو أوضــح أنــه سيتعين على كــل من
ستنطلق
يرغب في المشاركة بهذه االحتفاالت التي
ّ
ً
مساء  31ديسمبر المقبل أن ُيبرز "دليال على تلقيه
ً
ً
لـقــاحــا" م ـضــادا لكوفيد 19 -لكي ُيسمح لــه بدخول
الساحة.
وأض ــاف أن االسـتـثـنــاء الــوحـيــد مــن شــرط شهادة
ّ
التطعيم سيكون لــأطـفــال الــذيــن تـقــل أعـمــارهــم عن
خمسة أعــوام ،ولألشخاص الذين يحول سبب ّ
طبي

ّ
ً
ّ
سيتعين على
دون تلقيهم الـلـقــاح ،مـشـيــرا إلــى أن ــه
هــؤالء إبــراز نتيجة اختبار سلبية لـ "كوفيد "19 -ال
تزيد ّ
مدتها على  72ساعة.
ّ
وتـعــد احـتـفــاالت رأس السنة فــي "تايمز سكوير"
ً ّ
تقليدا تتبعه العاصمة الثقافية والسياحية والمالية
ّ
للواليات المتحدة منذ مطلع القرن العشرين .وهذه
ّ
االحتفاالت التي تبث وقائعها قنوات التلفزة المحلية
ّ
ّ
تتميز بعروض راقصة وغنائية وموسيقية يتوجها
عرض ألعاب نارية ضخم تجوب صوره العالم أجمع.
ّ
لـكــن جــائـحــة كــوفـيــد 19 -حــالــت فــي نـهــايــة السنة
ّ
الماضية دون تجمع الحشود الغفيرة كالمعتاد في
"تــايـمــز سـكــويــر" ،إذ احتفلت المدينة بحلول العام
ّ
الـجــديــد بــإنــزال ال ـكــرة الـبــلــوريــة التقليدية ،وإط ــاق
القصاصات الورقية بالهواء في ساحة خلت بالكامل
إال من جمع صغير من "العمال األساسيين" وعائالتهم،
ً
وذلك تكريما لهم على جهودهم خالل األزمة الصحية.
(أ ف ب)

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

خبر يسد النفس ويحزن الذين في وعيهم ذرة من العدالة
ً
نشر في "القبس" أمــس .الخبر يذكر نقال عن مصدر أمني
أن  ١٠٠وافـ ــد م ــن جـنـسـيــات مختلفة وض ـع ــوا عـلــى قــوائــم
الممنوعين مــن تجديد إقاماتهم ،أغلبهم مــن اللبنانيين،
ويضيف الخبر أن بعض الوافدين اللبنانيين الموضوعين
على قائمة الحظر يشتبه في انتمائهم أو انتماء أقاربهم من
الدرجة األولى أو الثانية لـ "حزب الله"!
أي ــن أصـبـحـنــا ب ـعــد ت ـصــري ـحــات ال ـق ــرداح ــي ال ـف ـجــة ضد
السعودية وحرب اليمن؟ هل أعلنا الحرب على "حزب الله"
ً
والدولة اللبنانية التي ال تملك من أمرها شيئا؟ أم هي حرب
على جميع اللبنانيين بصرف النظر عن انتمائهم السياسي؟!
يبدو أنها حرب تجويع وحصار وقطع أرزاق ضد كل إنسان
بهوية لبنانية ،هل في هذا عدالة أو منطق؟ بعض سياسيي
ا لــدو لــة اللبنانية والناشطين اإلعالميين يتناسون وا قــع
بالدهم بتصريحات متهورة ،ويدفع الشعب اللبناني كله
الثمن القاتل.
خبر "القبس" يحدد األفراد الممنوعين بحدود المئة فرد،
وهذا الرقم قد يكون أكثر من ذلك بكثير ،كذلك الحظر والمنع
يشمل األقارب من الدرجة األولى والثانية ...أب ...أم أو إخوة
ً
ً
وأخوات ،هل يعد هذا تفسيرا صحيحا لآلية "وال تزر وازرة
وزر أخرى"؟ األمر اآلخر هو أن المحظورين الذين سيشملهم
اإلبـعــاد اإلداري أو عــدم التجديد إلقاماتهم ليست عليهم
ً
أحكام إدانة ،بل "مجرد اشتباه" يكون كافيا لطرد وترحيل
المشتبه فيه مع كامل أسرته.
ال عــزاء للشعب اللبناني ،وال عــزاء للشعوب العربية في
جحيم أنظمتهم السياسية.

ماركس ولينين في زفاف
إنغلز بالهند

***

تستغرقه من وقت قد يؤخر صدور الدستور ،فتمت
اإلحالة بشأنها إلى قانون خاص يصدره مجلس
ً
األمة لهذا الغرض ،وفعال تم ذلك في يناير ،١٩٦٤
ويجدر هنا إيضاح أن هذا القانون قد أضفى عليه
الدستور ذات صفته وقيمته الدستورية ،وهو ما
يعني عدم جواز تعديله إال بذات إجــراءات تعديل
الــدسـتــور الـمـشــددة ،والـ ــواردة فــي ال ـمــادة  ١٧٤من
الدستور ،على الرغم من أن الموافقة عليه تمت من
قبل مجلس األمة كما تصدر القوانين العادية ،لكن
تم تمييزه بإضفاء الصفة الدستورية عليه ،بنص
الدستور ،ألهميته البالغة .ولذلك فإن هذا القانون
يــدخــل فــي ع ــداد مــا نسميه فــي الـفـقــه الــدسـتــوري
بـ"القوانين األساسية" لطبيعتها الدستورية.
ويتكون هذا القانون من  ١٠مواد قانونية.
ومــا يهمنا اإلش ــارة إلـيــه هنا هــو تلك األحـكــام
االسـتـثـنــائـيــة ال ـتــي تـضـمـنـهــا ه ــذا ال ـقــانــون بغية
مــواجـهــة ال ـظــروف غير االعـتـيــاديــة الـتــي يمكن أن
تمر بها الكويت.
ً
وهو تفكير قانوني متقدم يضع حلوال مسبقة
قانونية لمواجهة أوضاع غير اعتيادية قد تمر بها
ً
البالد ،فبدال من التصدي لحلها ،وربما االختالف،

ال عزاء لشعوبنا

حسن العيسى

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

اجـتـمــع مــاركــس ولينين
وهو تشي مينه في جنوب
ال ـ ـه ـ ـنـ ــد ن ـ ـهـ ــايـ ــة األسـ ـ ـب ـ ــوع
الفائت لحضور حفل زفاف
صديقهم إنغلز.
لكن أي ألماني أو روسي
ً
أو فيتنامي لم يكن موجودا
في المناسبة السعيدة ،بل
هي ببساطة أسماء أعضاء
ف ــي الـ ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي في
والية كيراال الهندية.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة
"مــاثــروبــومــي" المحلية أن
إن ـغ ـل ــز ول ـي ـن ـي ــن ش ـق ـي ـقــان،
ف ــي ح ـيــن أن م ــارك ــس وهــو
تشي مينه ابـنــا نــاشــط في
ال ـ ـحـ ــزب ال ـم ـح ـل ــي ،م ـش ـيــرة
إل ـ ـ ــى أن الـ ـ ــرجـ ـ ــال األرب ـ ـعـ ــة
أعضاء ناشطون في الحزب
الـ ـشـ ـي ــوع ــي ،لـ ـك ــن م ــارك ــس
ً
حضر خصوصا من مدينة
دب ــي ذات االق ـت ـص ــاد ال ـحـ ّـر

وفيات
اعتدال حسين علي الصايغ

 54عاما ،شيعت ،الرجال :الدسمة ،ق ،2شــارع بلقيس ،م،25
ال ـن ـســاء :الـعـمــريــة ،ق ،3ش ،7حسينية الفضيلة زي ـنــب ،ت:
99943333

أحمد صالح حمد العجيل

 82عاما ،شيع ،ت97971779 ،55997799 ،99353777 :

مطر محمد سعد المطيري

 63عــامــا ،شـيــع ،الـقـصــور ،ق ،1ش ،41م ،15ت،50666554 :
66449442 ،99799828 ،99717733

هوية محسن دابوك العازمي

أرملة مطلق مبارك الداوي العازمي
 76عاما ،شيعت ،بيان ،ق ،9ش ،1ج ،5م ،17ت،99793999 :
99390981

حميدة محمد عويض عوض

أرملة مشل صنيتان الشبيعان
 78عاما ،شيعت ،أبوفطيرة ،ق ،6ش ،177م ،27ت،99793331 :
50444490

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

ا ل ــذي يستقطب الرساميل
لـيـحـضــر ح ـفــل ال ــزف ــاف في
أثيرابيلي.
وال ت ـ ـ ــزال والي ـ ـ ــة كـ ـي ــراال
م ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــال ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـطـ ــرقـ ــة
وال ـم ـن ـج ــل ،إذ ت ــول ــى فيها
ال ـحــزب الـشـيــوعــي السلطة
ال ـم ـح ـل ـي ــة م ـع ـظ ــم ال ـع ـق ــود
ال ـس ـت ــة الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،وت ـك ـثــر
فيها األ س ـمــاء المستوحاة
من الشخصيات الشيوعية
كستالين وتروتسكي.
(أ ف ب)

الطقس والبحر

الفجر

04:51

العظمى 26

الشروق

06:13

الصغرى 13

الظهر

11:33

ً
أعلى مد  12:13ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

02:32

 11:14م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

04:52

ً
أدنى جزر  05:52صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:12

 05:44م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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