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«»Ghostbusters
يكتسح اإليرادات ص ١٣

«التشريعية» و«نزاهة» اإلرهاب يطل
تعدالن «تعارض المصالح» برأسه في البحرين
هشام الصالح لـ ةديرجلا :.لجنة مشتركة تراجع المملكة قبضت على خلية تخطط لهجمات
وضبطت معها أسلحة قادمة من إيران
صياغة المشروع إلزالة مثالبه الدستورية
• «الصحية» تؤجل «العمل الخيري» وتوافق على صرف بدل إجازات لألطباء انطالق «القيادة العسكرية الموحدة» الخليجية
بحضور وزراء دفاع دول التعاون
محيي عامر
ً
قطعا للطريق أ مــام أي محاولة تستهدف
تكرار سيناريو بطالنه ،قررت لجنة الشؤون
الـتـشــريـعـيــة وال ـقــانــون ـيــة ال ـبــرل ـمــان ـيــة ،خــال
اجتماعها أ م ــس ،تأجيل بــت مـشــروع قانون
تعارض المصالح ،وتشكيل لجنة خاصة من
أعضائها والهيئة ا لـعــا مــة لمكافحة الفساد
(نزاهة) لتعديل صياغته.
وقال مقرر اللجنة النائب د .هشام الصالح
ل ـ ـ "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،ع ـق ــب االجـ ـتـ ـم ــاع أمـ ـ ــس :تـمــت
مـنــاقـشــة م ـشــروع ال ـقــانــون بـحـضــور "نــزاهــة"
وديـ ـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة ال ـم ــدن ـي ــة ووزارة الـ ـع ــدل،
ً
"واس ـت ـع ــرض ـن ــا ج ـم ـيــع م ـ ـ ــواده ،ف ـض ــا ع ــن 3
اقتراحات نيابية أخرى حول الفكرة نفسها".
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـص ــال ــح أن االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ان ـت ـهــى
إ لــى تشكيل لجنة خــا صــة بـيــن "التشريعية"
و"نــزاهــة" لتعديل صياغة بعض الـمــواد ،بما
يحقق ا لـعــدا لــة و يــز يــل أي شــوا ئــب أو مثالب
ً
دستورية ،خصوصا أن المحكمة الدستورية
انـتـهــت إل ــى ع ــدم دسـتــوريــة الـقــانــون السابق
وبطالنه.

يــأتــي ذل ــك فــي وق ــت ،ق ــررت لـجـنــة الـشــؤون
الصحية واال جـتـمــا عـيــة وا لـعـمــل البرلمانية،
خ ــال اجـتـمــاعـهــا أم ــس ،تــأجـيــل بــت مـشــروع
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـخـ ـي ــري لـ ـم ــراجـ ـع ــة بـ ـع ــض م ـ ـ ــواده،
ً
خصوصا المتعلقة بــإ لــزام وزارة الخارجية
اإلشـ ـ ـ ــراف ع ـل ــى أن ـش ـط ــة وأع ـ ـمـ ــال مــؤس ـســات
العمل الخيري في الـخــارج ،وفــي حــال وجود
أي مخالفة تخطر وزارة الشؤون االجتماعية.
فــي ا لـمـقــا بــل ،وا فـقــت اللجنة على نحو 38
ً
ً
اقـتــراحــا برغبة مــدرجــا على جــدول أعمالها،
بينها اق ـتــراح الـنــائــب أســامــة الـمـنــاور بشأن
صــرف بــدل نقدي عن رصيد إجــازات األطباء
والـ ـصـ ـي ــادل ــة وأصـ ـ ـح ـ ــاب الـ ـمـ ـه ــن ال ـم ـع ــاون ــة
والفنيين والممرضين والمسعفين ،ال سيما
في ظل تقليص مدة تلك اإلجازات أو إيقافها.
ك ـمــا واف ـق ــت ع ـلــى اق ـت ــراح تـخـفـيــض الـحــد
األد نــى لسن الكويتية المتزوجة المستحقة
ً
للمساعدة العامة إلى  45عاما ،وإصدار قرار
بإضافة ربات البيوت الكويتيات البالغات 55
ً
عاما إلى "عافية".

●

محمد الشرهان

انتهت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع
المؤسسات اإلصــاحـيــة وتنفيذ األحـكــام،
بــا لـتـعــاون والتنسيق مــع النيابة العامة،
من إعداد مشروع خاص يتمثل في تجديد
ح ـبــس الـمـتـهـمـيــن ال ـمــوقــوف ـيــن ع ـلــى ذمــة
ً
قضايا جنائية عبر «األونــايــن» ،بــدال من
نقلهم إلى مبنى قصر العدل.
وق ــال مـصــدر أمـنــي مطلع ل ـ «الـجــريــدة»،
إن هذا المشروع ،الذي سيرى النور خالل

لجنة لنقل اختصاصات
«النقل البري» إلى «الطرق»
●

سيد القصاص

نزاع دام  5سنوات بين
بعد
ٍ
ع ــدد مــن الـجـهــات الحكومية،
قــررت المديرة العامة للهيئة
الـعــامــة لـلـطــرق والـنـقــل الـبــري
رج ــاء ال ـمــؤمــن ،تشكيل لجنة
مشتركة بين «الطرق» ووزارة
ال ـ ـمـ ــواصـ ــات ،بـ ـش ــأن تـسـيـيــر
أع ـ ـمـ ــال ونـ ـق ــل اخ ـت ـص ــاص ــات
إدارة النقل البري من الــوزارة
إلى الهيئة.

لقطة تذكارية لوزراء دفاع دول مجلس التعاون أمس
أعـلـنــت الـسـلـطــات الـبـحــريـنـيــة ،أم ــس ،الـقـبــض عـلــى "عـنــاصــر
إرهابية" ،بتهمة التخطيط واإلعداد لـ "هجمات إرهابية" ،وضبط
أسلحة ومتفجرات قالت إنها قادمة من إيران.
يأتي ذلك قبل أسبوع على مفاوضات فيينا النووية مع إيران،
وغداة اختتام مؤتمر األمن اإلقليمي "حوار المنامة" في العاصمة
البحرينية.
وفي "رسالة عزم" خليجية تأتي بتوقيت إقليمي حساس ،افتتح
أمس المقر الجديد لـ "القيادة العسكرية الموحدة" لدول مجلس
التعاون ،برعاية ولي العهد السعودي األمير محمد بن 02

لم يكن الموقف الذي أطلقه الرئيس اللبناني ميشال
عـ ــون ،ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي ن ـشــر الـجـمـعــة ال ـمــاضــي،
ً
ناجما من فراغ؛ إذ أكد صراحة وبوضوح ما أشارت إليه
ً
«الجريدة» سابقا أكثر من مرة ،وهو أنه لن يسلم البلد
القصر الجمهوري بدون
للفراغ ،وبمعنى أوضح لن يغادر َ
اتفاق على انتخاب رئيس جديد وضع له هو مواصفات
ال تنطبق إال على صهره جبران باسيل.
وأراد عون ،من خالل هذا الموقف ،افتتاح البازار
ً
الرئاسي باكرا ،وطرح كل األوراق التي يمتلكها على
الطاولة ،بحيث يستخدمها في التفاوض مع «حزب
ً
ال ـلــه» واألمـيــركـيـيــن أي ـضــا ،فــي سبيل تـعــزيــز موقعه

«هيئة األسواق» تدرس
النظام االسترشادي
في تسعير االكتتابات

اقتصاد

12

المطر ...لوحة مبهجة على شاطئ الخليج
«المنافسة» يمرر
استحواذ «كالم
تيليكوم» على «زاجل»

٠٥

دوليات

17

16

في ظل أجــواء ممطرة طال انتظارها ،وزخــات شتوية شهدتها ساعات الصباح
األولى ،دبت البهجة في نفوس الناس ،وخرج الكثيرون لالستمتاع بالجو الجميل.
ً
واغتناما لتلك اللحظات البديعة من عمر العام ،والتي التقطتها عدسة عبدالمجيد

الشطي ،اصطحب هذا الجد حفيده إلى شاطئ الخليج ،ينظران إلى السفن الغادية
والرائحة في لوحة مبهجة ناعمة اإلحساس.

ً
ضياع «المستقبل» يربك حسابات ُّ
السنة ...وصراع مسيحي حول الطرف األكثر تمثيال
●

٠٧

09

ً
عون يفتح معركة الرئاسة مبكرا ويعرض تسوية بشروطه
بيروت  -منير ربيع

قصر العدل

اقتصاد

وب ـح ـس ــب الـ ـ ـق ـ ــرار ،يـسـتـمــر
ً
عمل اللجنة  3أشهر ،اعتبارا
م ــن ت ــاري ــخ صـ ـ ــدوره ،ع ـلــى أن
ً
ً
تــرفــع تـقــريــرا شـهــريــا بجميع
أع ـمــال ـهــا إل ــى رئ ـي ــس مجلس
إدارة الهيئة ،ومديرها العام
ووكيل «المواصالت».

ُ
حمدوكُ :عدت للمحافظة
على المكاسب االقتصادية

«الشؤون» :مستعدون
للربط اآللي الخيري مع
«الخارجية» و«المركزي»

الفايز لـ ةديرجلا:.
الحرمان األبدي من
االنتخاب والترشح إهدار
لقواعد الدستور

قاعة «إلكترونية» بالسجن إلنجاز الدفوع ودفع الكفاالت
أسابيع قليلة ،يتضمن إعداد قاعة متكاملة
للمحاكمة داخــل السجن الـمــركــزي مــزودة
بشاشة يظهر عليها القاضي عبر تقنية
المرئي والمسموع ،في حين سيكون المتهم
ودفاعه داخل القاعة ،ويقدم الدفاع جميع
ط ـل ـبــاتــه ،ث ــم ي ـص ــدر ال ـق ــاض ــي حـكـمــه عبر
«األونالين».
وأضـ ــاف ال ـم ـصــدر أنـ ــه ،ف ــي ح ــال أص ــدر
ً
القاضي قــرارا باإلفراج عن المتهم فسيتم
إنـ ـ ـه ـ ــاء ج ـم ـي ــع إج ـ ـ ــراءات ـ ـ ــه داخـ ـ ـ ــل ال ـق ــاع ــة
المذكورة حتى إذا تطلب األمــر دفــع كفالة

04

• الكويت :تحقيق التكامل الدفاعي لمواجهة التهديدات والتحديات
• محمد بن زايد يستعد لزيارة أنقرة بالتزامن مع زيارة طحنون لطهران
• أمير قطر وسلطان عمان يوقعان اتفاقات عسكرية وتجارية

محاكمة سجناء «المركزي»« ...أونالين»
مــال ـيــة ،إذ س ـيــوجــد مــوظ ـفــون مـخـتـصــون
ً
بتلقي الكفاالت ،مضيفا :أما إذا كان الحكم
باستمرار الحبس فسيعود الموقوف إلى
محبسه بـ «المركزي».
وأوضح أن هذه اآللية الجديدة ستقضي،
ً
بشكل كبير ،على اآللية المتبعة حاليا وهي
نقل السجناء من مجمع السجون بمنطقة
الصليبية إلــى مبنى قصر العدل في قلب
ال ـع ــاص ـم ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ال ـت ـغ ـلــب عـلــى
مشكلة التأخير الذي يحدث عادة خالل نقل
السجناء ألي ظرف طارئ.

محليات

التفاوضي لتوفير المستقبل السياسي لصهره.
ينظر عون إلى االنتخابات ،سواء النيابية والرئاسية،
عـلــى أن ـهــا مـعــركــة ذات طــابــع وج ـ ــودي .لــذلــك ،الب ــد من
ً
افتتاحها بــاكــرا .وهــو مــوقــف يفترض أن يــدفــع القوى
السياسية األخرى للذهاب إلى إجراء االنتخابات النيابية
في موعدها ،ألن عــدم إجرائها يعني بقاء الرئيس في
القصر بعد انتهاء واليته الرئاسية ،مع ما سينتج عن
ذلك من أزمات سياسية ودستورية .بينما خصوم عون
يتهمونه بأنه قد يفكر في إطاحة االستحقاق االنتخابي
ألجل تكريس منطق بقائه ،وبالتالي تكرار تجربته في
ً
عــام  1989بـعــدم م ـغــادرة القصر الـجـمـهــوري ،اسـتـنــادا
إلــى مبدأ أن من عرقل االستحقاقات على مــدى سنتين
ونصف السنة ليصل إلى رئاسة الجمهورية يمكنه عرقلة

االستحقاقات األخــرى ،لتبرير عدم مغادرته القصر إال
ً
وفقا لشروطه ولتوفير ظروف انتخاب وريثه.
ويركز المجتمع الدولي على ضرورة إجراء االنتخابات
ً
النيابية إفساحا في المجال أمام التغيير .وبالشك فإن
الـمـعــركــة االنـتـخــابـيــة سـتـتــركــز ل ــدى البيئتين السنية
والمسيحية؛ فالمسيحيون سيخوضون معركة تكريس
ً
ً
الـطــرف المسيحي األق ــوى واألك ـثــر تمثيال ،ن ــزوال عند
الـحـســابــات الــرئــاس ـيــة .أم ــا ل ــدى الـطــائـفــة الـسـنـيــة ،فــإن
المعركة ستكون شرسة بسبب التضعضع والضياع الذي
يعيشه تيار المستقبل ،في ظل عدم حسم قرار الرئيس
سعد الحريري حول المشاركة في االنتخابات من عدمها.
وي ـن ـع ـكــس عـ ــدم ح ـس ــم ال ـ ـقـ ــرار لـ ــدى الـ ـح ــري ــري عـلــى
مواقف قوى أخرى ،السيما حركة أمل والحزب التقدمي

االش ـت ــراك ــي ،فــالــرئـيــس نـبـيــه ب ــري ي ـبــدي ف ــي مجالسه
الـخــاصــة قلقه على مصير سعد الـحــريــري ،وهــو يريد
تحفيزه على العودة والمشاركة في االنتخابات النيابية،
ويعبر بري عن قلقه من الكالم الذي يشير إلى أن الحريري
سيكون خارج المعركة االنتخابية .األمر نفسه بالنسبة
إل ــى ولـيــد جـنـبــاط ،الـحــريــص عـلــى الـتـحــالــف مــع تيار
المستقبل ،الذي يمثل السنة ،وحريص على العالقة مع
آل الحريري الذين يمثلون االعتدال .لهذا السبب ،أوفد
جنبالط ،األسبوع الفائت ،نجله تيمور إلى دولة اإلمارات
العربية المتحدة للقاء الحريري وحثه على العودة وعقد
ً
التحالف مجددا .وبحسب ما تقول المصادر فإن الحريري
يقول إنه عندما يتم تحديد موعد االنتخابات سيعلن
عن قراره حينها.
02

إيران« :احتجاجات
الجفاف» ترمي رئيسي
في «أحضان الحرس»

رياضة

18
الحماس واألهداف
وركالت الجزاء األبرز
في افتتاح «الممتاز»

ةديرجلا

•
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الثانية

األمير يهنئ لبنان بذكرى االستقالل

www●aljarida●com

ولي العهد وبن سلمان بحثا العالقات الثنائية الكويت ترحب باتفاق أطراف
المرحلة االنتقالية في السودان
أجرى سمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد ،اتصاال هاتفيا ،أمس ،بولي عهد
السعودية نائب رئيس مجلس الــوزراء
وزير الدفاع صاحب السمو الملكي األمير
محمد بن سلمان ،حيث استعرضا أوجه
العالقات األخوية بين البلدين والشعبين
ً
ال ـش ـق ـي ـق ـيــن ،وع ـ ـ ــددا م ــن ال ـم ـســائــل ذات
االهتمام المشترك.
وقالت وكالة األنباء السعودية (واس)،
إن سمو الشيخ مشعل األحمد نقل خالل
االتصال بولي العهد السعودي ،تحيات
صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد ،مضيفة أن بن سلمان اطمأن على
صحة سمو األمير ،وتمنى لسموه دوام
الصحة والعافية.

ب ـعــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
ال ـب ــاد ،الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد،
ب ـب ــرق ـي ــة ت ـه ـن ـئــة إل ـ ــى الــرئ ـيــس
اللبناني العماد ميشال عــون،
بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
وبـ ـع ــث سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـه ــد،
الشيخ مشعل األح ـمــد ،وسمو
الـشـيــخ صـبــاح ال ـخــالــد ،رئيس
مجلس الوزراء ،ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

فواز الخالد وسفير الهند
بحثا تعزيز التعاون

أعربت وزارة الخارجية ،أمس األول ،عن ترحيب الكويت باالتفاق الذي تم
التوصل إليه بين أطراف المرحلة االنتقالية في جمهورية السودان ،حول مهام
المرحلة المقبلة ،واستعادة المؤسسات االنتقالية ،وإج ــراء االنتخابات في
موعدها المحدد ،وتشكيل حكومة كفاء ات ،للمضي قدما في إنجاح مقاصد
العملية االنتقالية ،بما يحفظ أمن واستقرار السودان ومكتسباته السياسية
واالقتصادية ،ويحقق تطلعات شعبه الشقيق.
وأكدت الوزارة استمرار دعم الكويت في كل ما من شأنه الحفاظ على األمن
واالستقرار ،ويحقق صالح السودان.
من جانب آخــر ،أعربت وزارة الخارجية عن إدانــة واستنكار الكويت بأشد
العبارات استمرار مـحــاوالت ميليشيا الحوثي تهديد أمــن المملكةالعربية
السعودية ،عبر استهداف جنوب السعودية ،ومطار نجران بأربع طائرات مسيرة.
وأوضحت الوزارة ،أن استمرار هذه الممارسات العدوانية ،وما تشهده من
تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة ،واستقرار المنطقة
يشكلانتهاكا صــارخــا لقواعد القانون الــدولــي واإلنـســانــي ،ويتطلب تحرك
المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.
واكدت وقوف الكويت التام إلى جانب السعودية ،وتأييدها في كل ما تتخذه
من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

محافظ حولي ناقش مع المنفوحي
اإلجراءات حيال المباني المخالفة

أذربيجان تهنئ الكويت بفوزها
بمقعد في «اليونسكو»
●

األصفر دعا إلى حلول جذرية لألبنية المتهالكة

محافظ األحمدي مستقبال سفير الهند

استقبل محافظ األحمدي الشيخ فواز الخالد ،في مكتبه بديوان
عام المحافظة ،سفير الهند لدى البالد سيبي جورج ،حيث جرى
بحث العالقات الثنائية التي تربط الكويت بالهندُ ،
وسبل تعزيزها
في جميع المجاالت.
كما تم بحث فرص تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات
ً
عـلــى مـسـتــوى األنـظـمــة اإلداري ـ ــة المحلية عـمــومــا ،وعـلــى صعيد
المحافظات والمقاطعات على وجه الخصوص.
َّ
وعبر السفير جــورج عن سعادته وامتنانه لحفاوة استقبال
الخالد ،معربا عن التقدير البالغ للرعاية التي تحظى بها البعثة
الدبلوماسية وجالية بــاده على الصعيدين الرسمي والشعبي
في الكويت.

األصفر والمنفوحي يطلعان على بعض المخالفات بالمحافظة
استقبل محافظ حــولــي ،علي األصفر،
في مكتبه بالديوان العام للمحافظة ،أمس،
المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد
المنفوحي ،وع ــددا من مسؤولي البلدية،
حيث اطلع على مشاكل المحافظة ،وتمت
مناقشة سبل حلها وتطوير مرافقها.
وخالل اللقاء شدد المحافظ على ضرورة

تطبيق القانون على كل من يستغل المباني
الخاصة فــي المناطق السكنية لتسكين
العزاب من العمالة ،وسرعة إيجاد الحلول
الجذرية للمباني المتهالكة ،والتي تشكل
هاجسا أمنيا وبيئيا.
وأكـ ــد األص ـف ــر أهـمـيــة األخـ ــذ بـشـكــاوى
المواطنين والمقيمين ،والمحافظة على

الـمـنـظــر الـجـمــالــي لـلـمـنــاطــق ،األمـ ــر ال ــذي
يعكس الطابع العام.
وأعرب عن شكره وتقديره للدور الفعال
ال ــذي تـقــوم بــه بلدية الـكــويــت والعاملون
ً
فيها من جهود مخلصة ،مؤكدا أن الكويت
تستحق بذل المزيد.
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دعت إلى التعامل مع شكوى صفاء زمان بشفافية وحيادية
دع ـ ــت  23ج ـم ـع ـيــة ن ـف ــع ع ــام
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ــى إنـ ـ ـش ـ ــاء ج ـه ــاز
خــاص إلدارة المخاطر واألمــن
السيبراني ليكون صـمــام أمــان
وط ـن ـي ــا ل ـم ــواج ـه ــة أي حـ ــوادث
تطرأ في المستقبل وفق النهج
ً
االس ـت ـبــاقــي بـ ــدال م ــن الـتـعــاطــي

معها وفق ردات الفعل.
وأعلنت الجمعيات ،في بيان
أمس" ،أننا فوجئنا كما فوجئ
الـكـثـيــرون بخبر اسـتــدعــاء أمــن
الدولة وتحقيق النیابة العامة
مع رئيسة مجلس ادارة الجمعية
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ألمـ ـ ــن ال ـم ـع ـل ــوم ــات

وعـ ـض ــوة ه ـي ـئــة الـ ـت ــدري ــس فــي
ك ـل ـي ــة ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم الـ ـحـ ـي ــاتـ ـي ــة فــي
جـ ــام ـ ـعـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ــدك ـ ـتـ ــورة
صفاء زمــان الــى التحقيق على
خلفية تصريحاتها حول األمن
المعلوماتي للكويت ،والتحقيق
معها كمتهمة حول ما أدلت به

من معلومات ضمن تخصصها"،
ودعـ ـ ـ ــت ال ـج ـم ـع ـي ــات الـ ـ ــى ع ــدم
الـ ـمـ ـس ــاس ب ــال ـم ـك ــان ــة الـعـلـمـيــة
لـلــدكـتــورة صـفــاء وإس ـقــاط تلك
التهم الموجهة إليها.
واعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان أن "هـ ـ ــذا
الحدیث يؤثر على هیبة الدولة،

موقعو البيان
الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية،
وجمعية الخريجين ،وجمعية المحامين،
ورابطة االجتماعيين ،وجمعية الشفافية،
وجمعية الدكتور ،والجمعية االقتصادية،
والجمعية الكويتية للتنمية الديمقراطية،
والجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم األداء

الـبــرلـمــانــي ،والـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة للعمل
الــوط ـنــي ،وجـمـعـيــة الـثـقــافــة االجـتـمــاعـيــة،
والـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة ل ـل ـت ــراث ،وجـمـعـيــة
اإلص ــاح االجـتـمــاعــي ،والــرابـطــة الوطنية
لألمن األسري ،والجمعية الكويتية لجودة
الـتـعـلـيــم ،والـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة لـلـخــدمــة

االجـتـمــاعـيــة ،وجمعية الـحــريــة ،وجمعية
حـمــا يــة المستهلك ،وا لـجـمـعـيــة الكويتية
لــإعــام واالت ـص ــال ،والجمعية الكويتية
ألمن المعلومات ،وجمعية ريــادة االعمال
التنموية ،والجمعية الكيميائية ،والجمعية
الكويتية للتخطيط االستراتيجي.

ويهز الـعــاقــات مــع بلد شقيق،
ویثیر ا لــذ عــر بین المواطنین"،
معبرا عن "أسف الجمعيات لعدم
تـمـتــع ال ـج ـهــات األم ـن ـیــة بالثقة
الــراسـخــة بمتانة هیبة الــدولــة،
أو أن یكون تقدیرها للعالقات
مع الدول الشقیقة بهذا الضعف،
ً
عوضا عن التعامل مع شخصية
أكــادي ـم ـيــة ب ـه ــذه ال ـطــري ـقــة غير
الالئقة".
وأكدت الجمعيات حق حریة
التعبير الــذي كفلته الـمــادة 36
مــن الــدسـتــور الكويتي والـمــادة
 19من االعــان العالمي لحقوق
االن ـ ـسـ ــان ،مـتـمـنـيــة أن تـتـعــامــل
الجهات الحكومية التي حركت
الشكوى بالمسؤولية المطلوبة
وتــوضــح مــابـســات الـمــوضــوع
بكل شفافية وحيادية.

هرج ومرج خالل تسليم السفارة «حقوق اإلنسان» :مستعدون
اإلثيوبية جوازات سفر متأخرة
الموظفين» للتعاون مع الجميع لحماية المرأة
ّ
مواطنون ّعبروا عن استيائهم لـ «قلة خبرة

جانب من توزيع الجوازات

●

أبـ ــدى ال ــدي ــوان الــوط ـنــي ل ـح ـقــوق اإلن ـس ــان،
استعداده للتعاون الكامل مع جميع الجهات
الـمـعـنـيــة بـقـضــايــا الـ ـم ــرأة ،وال ـت ـصــدي للعنف
بجميع أشكاله ضــد الـمــرأة وكــل مــا مــن شأنه
ضمان وحماية وصيانة حقوقها.
ج ــاء ذل ــك ف ــي كـلـمــة ل ـع ـضــوة مـجـلــس ادارة
الديوان الوطني لحقوق اإلنسان رئيسة لجنة
حقوق األسرة المستشارة هدى الشايجي ،خالل
حلقة نقاشية ،نظمها الــديــوان ،أمــس ،بعنوان
ً
"مناهضة العنف ضد المرأة" ،تزامنا مع اليوم
العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ،الذي
حددته الجمعية العامة لألمم المتحدة في 25
نوفمبر من كل عام.
وأشارت الشايجي إلى دور الديوان في نشر

ثقافة حقوق اإلنسان عن طريق لجانه المتعددة،
وم ــن ضـمـنـهــا لـجـنــة ح ـقــوق األس ـ ــرة المعنية
بحقوق الـمــرأة ،الفتة إلــى حــرص اللجنة على
وضع خطة لعملها ،من بينها دراسة التشريعات
الخاصة بحقوق األس ــرة ،وبصفة خاصة تلك
التي تحمي المرأة من العنف وتصون حقوقها
في أوقــات األزمــات ،لبيان ما يحتاج منها الى
تعديل وتطوير.
وأض ــاف ــت :كـمــا أن الـلـجـنــة ت ـجــري دراس ــات
ً
وبحوثا وتعمل تقارير في المجاالت ذات الصلة
ً
بقضايا المرأة والنهوض بها ،فضال عن إعداد
خطة اعالمية للتوعية بدور المرأة في حماية
واع بحقوقها وواجباتها،
األسرة وخلق مجتمع ٍ
يحميها من جميع صور العنف وأشكاله.

ربيع كالس

هرج ومرج وفوضى وصراخ بين موظفي السفارة اإلثيوبية ومواطنين،
ّ
كانوا يحاولون تسلم جوازات سفر العاملين لديهم.
هكذا كانت حال أول يوم من تسليم جوازات كانت منذ شهر سبتمبر
بحوزة السفارة اإلثيوبية في البالد ،التي أقفلت أبوابها بشكل مفاجئ،
وأبقت المئات من مواطنيها من دون جــوازات سفر ،يواجهون غرامات
مالية كبيرة.
ً
فمنذ الثامنة والنصف صباحا ،بدأ القسم القنصلي المؤقت بالسفارة
تسليم جوازات الرعايا اإلثيوبيين بعد تجديدها ،وذلك لمدة أسبوع ،وقد
تم التسليم في مقر نادي اليرموك الرياضي بمنطقة مشرف من خالل 4
أشخاص من موظفي السفارة اصطحبوا معهم صناديق وأكياسا وبدأوا
فــي فتح الصناديق وتــوزيــع ال ـجــوازات على ط ــاوالت وترتيبها حسب
األحرف األبجدية".
وتحت وطــأة التأخير وتـجــاوز األدوار في التوزيع ،تعالت أصــوات
المعترضين من المراجعين ،مستغربين هذه التجاوزات.
واستنكر المراجعون ما أسموه "قلة الخبرة والفوضى في التعامل مع
ّ
المراجعين" ،مضيفين أن إجــراءات السفارة سترتب عليهم مبالغ مالية
ّ
سيضطرون لدفعها عند تجديد إقامات العاملين لديهم .وعلمت "الجريدة"
أنه من المقرر أن يتم توزيع نحو  1000جواز خالل فترة األسبوع.

«فنية البلدي» تحيل طلب اعتماد
حدود ميناء مبارك للجهاز التنفيذي
●

محمد جاسم

أحالت اللجنة الفنية في "البلدي" خالل
اجتماعها أمس ،كتاب وزير الدولة لشؤون
البلدية والطلب المقدم من وزارة األشغال
الـ ـع ــام ــة العـ ـتـ ـم ــاد ح ـ ـ ــدود واسـ ـتـ ـعـ ـم ــاالت
األراضي للموقع المخصص لميناء مبارك
البحري ضمن جزيرة بوبيان إلى الجهاز
التنفيذي من أجل مخاطبة مجلس الوزراء
لمعرفة الجهة المشرفة.

وأب ـق ــت ال ـل ـج ـنــة ع ـلــى الـ ـج ــدول تـطــويــر
الواجهة الغربية لمجمع الصالحية لحين
دع ــوة "أم ــاك ال ــدول ــة" فــي وزارة الـمــالـيــة،
في حين حفظت االقتراح المقدم بتسمية
أحـ ــد ال ـ ـشـ ــوارع ب ــاس ــم ش ـخ ـص ـيــة م ـح ــددة
لحين االنتهاء من الئحة التسميات ،في
وقت تمت الموافقة على طلب تقسيم أحد
العقارات التي يملكها أحد األشخاص.

عادل سامي

هنأت سفارة أذربيجان الكويت بفوزها
بمقعد ف ــي الـمـجـلــس الـتـنـفـيــذي الـتــابــع
لمنظمة األم ــم المتحدة للتربية والعلم
وال ـث ـقــافــة (يــون ـس ـكــو) لـلـفـتــرة م ــن 2021
حتى .2025
وق ــال سفير أذرب ـي ـجــان ل ــدى الكويت
إيلخان قهرمان في تصريح صحافي إن
الكويت كانت حاضرة في مختلف هيئات
الـيــونـسـكــو ،وحـقـقــت رســالـتـهــا بـكــرامــة،
مضيفا أن الكويت دعمت أنشطة المنظمة
وق ــدم ــت دع ـم ــا مــال ـيــا ك ـب ـيــرا لـمـشــاريــع
اليونسكو في البلدان المجاورة مثل اليمن
ولبنان والعراق.
وأشـ ــار إل ــى أن ه ــذه الـلـفـتــات النبيلة
موضع تقدير كبير من قبل قيادة المنظمة،
وكذلك من قبل دول العالم كخطوة إنسانية
كبرى.
وأوضـ ــح قـهــرمــان أن الـتـبــرعــات التي
قدمتها حكومة الكويت لضمان حصول
األطفال الالجئين المتضررين من األزمة
السورية على التعليم ال تقدر بثمن.
وأشــار إلــى أنــه تم انتخاب جمهورية
أذربيجان أيضا عضوا في منظمة مماثلة
من مجموعة أوروبــا الشرقية للفترة من

إيلخان قهرمان

 2021حتى  ،2025وهــو ما يعني فرصا
جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين
والصديقين ،الفتا إلى أن التعاون الوثيق
بـيــن أذرب ـي ـجــان وال ـكــويــت فــي المجلس
التنفيذي سيثمر نهجا أكثر موضوعية
لهذه القضايا.
وأكد قهرمان تعاون أذربيجان والكويت
بشكل وثيق في المنظمات الدولية مثل
األمم المتحدة ومنظمة التعاون اإلسالمي
وح ــرك ــة ع ــدم االن ـح ـي ــاز ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
البلدين يــدعـمــان أنشطة منظمات مثل
اليونسكو واإليسيسكو.

الحجيالن :توفير بيئة عمل صالحة أولوية
االتحاد الدولي لنقابات آسيا وإفريقيا
التقى وزير اإلدماج االقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل بالمغرب
أكــد رئيس االتـحــاد الدولي
ل ـ ـن ـ ـقـ ــابـ ــات آسـ ـ ـي ـ ــا وإف ــريـ ـقـ ـي ــا
س ـ ـعـ ــود ال ـ ـح ـ ـج ـ ـيـ ــان ،أه ـم ـي ــة
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون والـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق ب ـيــن
االت ـحــاد والـجـهــات الحكومية
ف ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة
واآلسيوية ،لتحقيق تطلعات
العاملين ،وتلبية احتياجاتهم،
وت ــوف ـي ــر ب ـي ـئــة ع ـم ــل صــالـحــة
ت ـ ـن ـ ـع ـ ـكـ ــس عـ ـ ـل ـ ــى االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد
الوطني.
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك عـ ـ ـ ـق ـ ـ ــب لـ ـ ـق ـ ــاء
ال ـ ـح ـ ـج ـ ـيـ ــان وزيـ ـ ـ ـ ــر اإلدمـ ـ ـ ـ ــاج
االقتصادي والمقاولة الصغرى
والتشغيل والكفاءات بالمغرب
يــونــس الـسـكــوري فــي الــربــاط،
حيث تناول الطرفان الحديث

الحجيالن ووزير اإلدماج االقتصادي المغربي
عـ ــن اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـتـ ـع ــاون بـيــن
الحكومة المغربية واال تـحــاد
لما فيه المصلحة العامة.

اإلرهاب يطل برأسه...
سلمان وحضور وزراء الدفاع بدول التعاون أو من
ينوب عنهم.
وكان المجلس األعلى لقادة دول الخليج وافــق ،في
دورته األخيرة ،على تعديل المادة السادسة باتفاقية
"الــدفــاع المشترك" ،وذلــك بتغيير مسمى "قـيــادة قوات
درع الجزيرة المشتركة" إلى "القيادة العسكرية الموحدة
لدول مجلس التعاون".
وأكـ ــد األم ـي ــن ال ـع ــام لـلـمـجـلــس ن ــاي ــف ال ـح ـجــرف أن
"افـتـتــاح الـقـيــادة يعد أب ــرز المكتسبات العسكرية في
مسيرة دول التعاون ،ورسالة سالم تبني للمستقبل،
ورسالة عزم على حماية أمن ومكتسبات دول المجلس
وال ـح ـفــاظ عـلــى اس ـت ـقــرارهــا وم ـقــدرات ـهــا ب ــوج ــود قــوة
موحدة لدول المجلس ،تكون رادعة لحماية مواطنيها
ومكتسباتها من أي تهديد خارجي يحاول النيل من
أمنها واستقرارها".
وتــزامــن افـتـتــاح المقر مــع عقد وزراء الــدفــاع بــدول
التعاون اجتماعهم الثامن عشر ،في مقر األمانة العامة
بالرياض ،أمــس ،برئاسة وزيــر شــؤون الدفاع بمملكة
ال ـب ـحــريــن ،ال ـفــريــق ال ــرك ــن ع ـبــدال ـلــه الـنـعـيـمــي .وبـحــث
االجتماع العديد من مواضيع العمل العسكري المشترك
ال ـمــدرجــة عـلــى ج ــدول األعـ ـم ــال ،وت ــم ات ـخ ــاذ ال ـق ــرارات
والتوصيات المناسبة بشأنها.
وعلى هامش مشاركته في احتفالية افتتاح المقر
الجديد ،أكد وزير الداخلية وزير الدفاع باإلنابة ،الشيخ
ثامر العلي ،أن االجتماع يأتي ترجمة لألهداف السامية
ل ـقــادة دول الـمـجـلــس ،وه ــي األهـ ــداف ال ـتــي تـسـهــم في
استكمال مسيرة التعاون العسكري المشترك ،وتحقيق
التكامل الدفاعي ،واالرتقاء بقدرات وإمكانيات قواتنا
المسلحة ،لمواجهة مختلف التهديدات والتحديات.
وف ــي ش ــأن خـلـيـجــي آخ ــر ،ي ـبــدأ ول ــي عـهــد أبــوظـبــي
ً
محمد بن زايد غدا زيارة إلى أنقرة لعقد أول لقاء له مع
الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان ،بعد سنوات من
التوتر العميق.
وخ ــال األس ـبــوع ،ال ــذي يقضيه محمد بــن زاي ــد في
تركيا لمناقشة مشاريع بمليارات الدوالرات مع إردوغان
ب ـهــدف "ف ـتــح صـفـحــة ج ــدي ــدة" ف ــي ال ـع ــاق ــات ،سـيــزور

أخوه ومستشاره لألمن القومي طحنون بن زايد إيران
ألول مرة ،للنظر في توسيع العالقات االقتصادية إلى
دبلوماسية كاملة.
ووقعت أنقرة وطهران وأبوظبي هذا الشهر اتفاقية
تعاون اقتصادي مهمة ،سيتم بموجبها إرسال البضائع
ً
من اإلمارات إلى إيران ثم إلى تركيا برا ،في خطوة تقلل
ً
وقت النقل من  20يوما عبر قناة السويس إلى أسبوع.
وعـلــى مستوى آخ ــر ،وقـعــت قطر وسلطنة عـمــان 6
اتفاقيات عسكرية وتـجــاريــة على هامش قمة ثنائية
شهدتها الدوحة ،أمس ،بين أمير قطر الشيخ تميم بن
حمد وسلطان عمان هيثم بن طارق.
وعقد الشيخ تميم والسلطان هيثم جلسة مباحثات
موسعة ،بالديوان األميري القطري ،تركزت على تبادل
وجهات النظر حول عدد من القضايا اإلقليمية والدولية
والـمـسـتـجــدات الـحــالـيــة ،وتـنــاولــت آف ــاق تعزيز العمل
الخليجي المشترك ،بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

عون يفتح معركة الرئاسة...

ً
عـمـلـيــا ،دخ ــل لـبـنــان ف ــي م ــدار سـنــة االسـتـحـقــاقــات
الكبرى؛ مدار يتسم بأهمية استثنائية في هذه المرحلة،
ألن النتائج التي ستفرزها االنتخابات سيكون لها تأثير
كبير على الوقائع السياسية في البالد ،وعلى مصير
انتخابات رئــاســة الجمهورية ،فكل الـقــوى السياسية
ً
تخوض المعركة االنتخابية انطالقا من حسابات حرب
الحفاظ على الوجود.
تلك الحرب مستمرة في الصراع القائم على األسباب
الخالفية ،التي تعوق إعادة تفعيل عمل الحكومة حتى اآلن،
في وقت لم تشكل مناسبة االستقالل واللقاء بين الرؤساء
ّ
الثالثة أي فرصة إلنتاج حل يعيد تفعيل عمل الحكومة.
وت ـك ـشــف مـ ـص ــادر م ـتــاب ـعــة ل ـل ـقــاء أن الـ ـخ ــاف بين
َ
الرئيسين عــون ونبيه بــري ال يــزال على حــالــه ،وسط
تفعيل الـمـســاعــي للبحث عــن م ـخــرج ،فــي حـيــن تؤكد
المعلومات أن بري و«حزب الله» لن يتنازال قبل تحقيق
شرطهما المتمثل في تنحية القاضي طارق البيطار ،أو
منعه من التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب ،بينما
يصر عون على مبدأ فصل السلطات وعدم التدخل في
عمل القضاء.
١٦
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محليات

«الشؤون» :مستعدون للربط اآللي الخيري مع «الخارجية» و«المركزي»
جورج عاطف

أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع
التنمية االجتماعية فــي وزارة الـشــؤون
ه ـن ــاء ال ـه ــاج ــري أن ال ـ ـ ـ ــوزارة ،مـمـثـلــة في

إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات ،على
أتــم االسـتـعــداد للربط اآلل ــي مــع الجهات
الحكومية ذات العالقة وعلى رأسها وزارة

وقف مساعدات لتحديث البيانات
بشأن وقف صرف المساعدات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ع ـ ــن الـ ـم ــواطـ ـن ــات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــزوجـ ـ ــات ب ـ ـغ ـ ـيـ ــر ك ــويـ ـت ــي
بـ ــال ـ ـخـ ــارج ،ق ــال ــت الـ ـه ــاج ــري إن
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ق ـ ــام ـ ــت خ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة
الـســابـقــة بـتـمــديــد عـمـلـيــة صــرف
المساعدات لهذه الفئات  6أشهر

انتهت أكتوبر الماضي ،غير أنه
في ظل استقرار الوضع الصحي
وال ــوب ــائ ــي ف ــي الـ ـب ــاد وت ــراج ــع
أع ـ ـ ــداد االص ـ ــاب ـ ــات بـ ـ ـ «كـ ــورونـ ــا»
وعودة الحياة إلى طبيعتها باتت
هناك ملفات بحاجة إلى تحديث
وتــواجــد صــاحـبــة الـعــاقــة داخــل

البالد الستمرار الصرف ،مؤكدة
أن هذا االجراء تنظيمي وال يقصد
بــه قـطــع أو وق ــف الـمـســاعــدة ،بل
تحديث الـبـيــانــات لـلــوقــوف على
مدى استحقاق استمرار الصرف
من عدمه.

الخارجية والبنك المركزي ،الفتة إلــى أن
"ث ـمــة بـعــض األم ـ ــور الـفـنـيــة ال ـتــي نسعى
الن ـجــازه ــا ف ــي ال ـقــريــب ال ـعــاجــل وم ــن ثم
تحديد موعد الطالق الربط".
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـه ــاج ــري ،ف ــي تـصــريــح
ً
ً
صحافي ،أن الــوزارة قطعت شوطا كبيرا
فيما يخص ميكنة خدمات الرعاية األسرية
(المساعدات العامة)؛ لضمان المحافظة
على أموال المساعدات ،وعدم الصرف إال
للفئات المستحقة فقط ،كاشفة عن االنتقال
إلى المرحلة الثانية من النظام اآللي التي
تـتـضـمــن إدراج بـعــض ال ـخ ــدم ــات اآللـيــة
األخرى الخاصة بالمساعدات.
وأضــافــت أنــه "مــن بين هــذه الخدمات
ً
طلب صرف المساعدة ،فضال عن إطالق

ّ
البرنامج التجريبي ال ــذي يمكن متلقي
ً
المساعدة من متابعة ملفه آليا والتحقق
من أي وقف ،إضافة إلى مخاطبته لمراجعة
الوزارة حال حدوث أي طارئ أو تغيير على
المساعدة التي يتلقاها".
إلى ذلك ،وبينما أكدت الهاجري جاهزية
الــوزارة الستقبال شهر رمضان المبارك،
وإط ــاق مـشــروع جمع التبرعات خالله،
ً
أشارت إلى أن االجتماع الذي عقد أخيرا مع
األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط
والتنمية نــاقــش م ـبــادرة تنمية الطفولة
المبكرة ،على أن يتم اطالقها ضمن برنامج
عمل الحكومة.
وقالت إن "الكویت تولي أهمية وأولویة
قصوى للطفل نلمسها في عدد كبیر من

القوانین التي حرصت الدولة على اقرارها
ومنها قــانــون حـقــوق الطفل ال ــذي یعنى
بالحقوق كافة الخاصة بالطفل ویستند
إلى االتفاقات الدولیة".
مــن جانبها ،قالت مــديــرة إدارة المرأة
والطفولة في الوزارة د .أماني الطبطبائي:
ً
ارتأينا عودة عمل نوادي االطفال تزامنا مع
اليوم العالمي للطفل ،حيث سيتم استئناف
األنـشـطــة فــي  6ن ــواد تـبــاعــا هــي الشهيد
ع ـبــدالــوهــاب ع ـب ــدال ــرزاق ف ــي الـقــادسـيــة،
والشهيد علي الجيران في كيفان ،والشهيد
زعــل الظفيري بالشعب ،فضال عن نادي
الشهيد عيسى السعد بالشامية ،والشهيد
حسن الزعابي في الفيحاء ،والشهيد سعود
السهلي بالخالدية.

هناء الهاجري

«التربية» تطالب المناطق بمحو عقوبات الموظفين

ً
دعت إلى سحبها تمهيدا إلعداد كشوف الترقيات باالختيار
●

فهد الرمضان

فــي إطــار اسـتـعــدادات وزارة التربية
إلعـ ـ ــداد ك ـش ــوف ال ـمــرش ـح ـيــن لـلـتــرقـيــة
باالختيار ،دعا وكيل الــوزارة المساعد
لقطاع التعليم العام ،أسامة السلطان،
مــد يــري ا لـمـنــا طــق التعليمية للتعميم
على مديري ومراقبي ورؤساء األقسام
والموجهين األوائــل ومديري المدارس
وري ـ ــاض األطـ ـف ــال بــالـعـمــل ع ـلــى إب ــاغ
من وقعت عليهم عقوبات ،واستنفذوا
الـمــدة المقررة لها ،والتوجه إلــى قسم
الشؤون القانونية بالمناطق التعليمية

بكتاب من مركز العمل ،لمحو العقوبات
بشكل عاجل.
وأوض ـ ــح أن ه ــذا اإلجـ ـ ــراء ج ــاء بـنــاء
ً
على تعليمات القطاع اإلداري ،تمهيدا
إل ع ــداد كشوفات المستحقين للترقية
بــاالخ ـت ـيــار ،وال ـت ــي سـتـعـلــن ف ــي أبــريــل
المقبل.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،أشـ ــارت مـصــادر
تــربــويــة إل ــى أن ال ـع ـقــوبــات المشمولة
تـتـضـمــن " 6أش ـه ــر ف ــي ح ــال ــة اإلنـ ـ ــذار،
وس ـن ــة ف ــي ح ــال ــة ال ـخ ـصــم م ــن الـمــرتــب
مــدة ال تتجاوز أسـبــوعــا ،وسنتين في
حالة الخصم من المرتب مدة تزيد على

«الصحة» :الجرعة التعزيزية
ضرورية للمناعة ضد «كوفيد»
●

عادل سامي

أك ــدت وزارة الـصـحــة ض ــرورة
تلقي الجرعة التعزيزية «الثالثة»
م ــن ل ـق ــاح «ك ــوف ـي ــد »19 -لـتـقــويــة
الـمـنــاعــة ض ــد الـ ـع ــدوى ،وتقليل
ف ـ ـ ـ ــرص اإلصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة ب ــالـ ـفـ ـي ــروس
وم ـ ـت ـ ـحـ ــوراتـ ــه ،وكـ ــذلـ ــك لـتـقـلـيــل
المضاعفات والوفاة من «كوفيد-
 »19وتوفير حماية أكبر للفئات
األكثر عرضة لإلصابة.
وقال المتحدث الرسمي باسم
الــوزارة د .عبدالله السند إن ذلك
ي ــأت ــي ف ــي إط ـ ــار ج ـه ــود الـحـمـلــة
الــوطـنـيــة لتطعيم «كــوف ـيــد»19 -
ب ـه ــدف احـ ـت ــواء ان ـت ـش ــار ال ــوب ــاء
وتوفير أفضل سبل الوقاية للفرد
والمجتمع.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى إتـ ــاحـ ــة ال ـجــرعــة
«ال ـث ــال ـث ــة» ال ـت ـعــزيــزيــة م ــن لـقــاح
«كــوف ـيــد  »19 -لـلـفـئــات الـعـمــريــة
فوق  18عاما ،وذلك بدون مواعيد
مسبقة ،وذلك بعد مدة ال تقل عن
 6أشهر من تلقي الجرعة الثانية
مــن مـنـصــات التطعيم بمختلف
أن ــواعـ ـه ــا س ـ ـ ــواء ك ــان ــت «ف ــاي ــزر
بيونتك» أو «أكسفورد» أو غيرهما
مــن الـمـنـصــات األخ ـ ــرى ،وبـفـتــرة
أقل من  6أشهر من تلقي الجرعة
الثانية لبعض الفئات مثل نقص
المناعة ومرضى السرطان وذلك
بعد التقييم الطبي.
وأوضـ ـ ـ ــح ال ـس ـن ــد أن الـحـمـلــة
الــوط ـن ـيــة لـلـتـطـعـيــم تـسـتـمــر في
تقديم الخدمة في مركز الكويت

لـلـتـطـعـيــم ف ــي أرض ال ـم ـعــارض
فـ ــي م ـن ـط ـقــة م ـ ـشـ ــرف ،وذل ـ ــك فــي
قاعتي  5و ،6من يوم األحد حتى
الخميس مــن الساعة  9صباحا
حتى الساعة  7مـســاء ،وفــي يوم
السبت من الساعة  10صباحا إلى
الساعة  4مساء.
وفي إطار متصل ،أعلنت وزارة
الصحة تدشين خدمة حجز موعد
تطعيمات الشتاء لألشخاص من
عـمــر  6أش ـهــر فــأكـثــر ،وذل ــك عبر
موقعها على االنترنت.
وف ــي م ــوض ــوع مـنـفـصــل ،أكــد
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـلـ ـجـ ـن ــة االسـ ـتـ ـش ــاري ــة
لمواجهة «كــورونــا» البروفسور
خ ــال ــد الـ ـج ــارالـ ـل ــه فـ ــي ت ـغ ــري ــدة
على حسابه ب ـ «تــويـتــر» أن آفــاق
العمل واتجاهاته بعد جائحة
«ك ــوفـ ـي ــد  »19س ـت ـع ـت ـمــد عـلــى
الـتـكـنــولــوجـيــا الــرقـمـيــة والــذكــاء
االصطناعي واألمن المعلوماتي،
إل ـ ــى ج ــان ــب ت ـخ ـط ـيــط وب ــرم ـج ــة
التعليم وفق المتغيرات لتحسين
فرص وبيئة العمل.
إلــى ذل ــك ،نظم قسم العالقات
ال ـع ــام ــة ف ــي مـسـتـشـفــى ال ـكــويــت
ال ـم ـي ــدان ــي ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ن ــادي
الرماية الكويتي الرياضي يوما
عــائـلـيــا مـفـتــوحــا لـلـطــاقــم الطبي
من العاملين بالمستشفى .وأشاد
نائب مدير المستشفى د .فوزي
الـ ـ ـخ ـ ــواري ب ـح ـف ــاوة االس ـت ـق ـبــال
والـتـنـظـيــم ال ــرائ ــع مــن قـبــل إدارة
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ـ ــع ق ـســم
العالقات العامة بالمستشفى.

«اإلعالم» :خدمة «النشر» تسرع
معامالت «الصحافة اإللكترونية»
قال مدير المكتب الفني لوزير اإلعالم نائب رئيس اللجنة العليا
للتحول الرقمي والخدمات اإللكترونية بالوزارة يوسف الطبطبائي،
أمس ،إن خدمة "النشر اإللكتروني" الخاصة بــإدارة قطاع الصحافة
والنشر والمطبوعات في حلتها الجديدة تسهم في تسهيل آلية العمل
وتمكين أصحاب المواقع ووســائــل اإلع ــام اإللكترونية من إنجاز
معامالتهم بسهولة ويسر وتسريع وتيرتها.
وذك ــر الطبطبائي فــي تصريح ل ـ "كــونــا" أن الخدمة تأتي ضمن
توجه "اإلع ــام" نحو التحول الرقمي فــي جميع قطاعاتها تنفيذا
الستراتيجتها لألعوام ( ،)2026 - 2021موضحا أن "النشر اإللكتروني"
تعنى بإنهاء تراخيص المواقع ووسائل اإلعالم اإللكترونية لألفراد
وال ـشــركــات والـصـحــف الــورق ـيــة وال ـم ـجــات وال ـق ـنــوات الـمــرخـصــة،
وتستهدف ميكنة الدورة المستندية ،وتمكين مقدم الطلب من متابعة
معاملته بسهولة ويسر.
وأض ــاف أن الخدمة الـتــي تــوفــر إص ــدار شـهــادة إخـطــار للجهات
الحكومية وجمعيات النفع العام ستوفر كذلك خاصية تلقي اإلشعارات
عن طريق البريد اإللكتروني على أن تتم إضافة مميزات أخرى في
اإلصدارات الالحقة بما يسهم في تحسين األداء.
وشدد على أن "اإلعالم" ماضية في ميكنة إجراءات الحوكمة لتشمل
جميع قطاعاتها عبر خريطة عمل رائدة لالرتقاء بالجهاز اإلعالمي
الحكومي وتقلده موقع الريادة انسجاما مع رؤية "كويت جديدة "2035
بأبعادها الحضارية والتنموية.
ونوه بالدعم الكبير والتوجيه الدائم الذي تحظى به اللجنة المعنية
بالتحول الرقمي من قبل وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشؤون
الشباب عبدالرحمن المطيري وتوفير اإلمكانات كافة وتذليل العقاب
بغية تحقيق األهداف المنشودة.

أسبوع ،و 3سنوات في حالة تخفيض
المرتب بمقدار الربع مدة ال تقل عن 3
ً
أشهر ،وال تتجاوز  12شهرا ،و 4سنوات
في حالة خفض الدرجة".
وت ــوق ـع ــت ال ـم ـص ــادر أن ي ـصــل عــدد
المستحقين للترقية باالختيار خالل
ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي ن ـح ــو  2000م ــوظ ــف،
مشيرة إلى أن "التربية" ملتزمة بتطبيق
قـ ــرارات دي ــوان الـخــدمــة الـمــدنـيــة بشأن
ضوابط الترقيات باالختيار للموظفين
ال ـم ـس ـت ـح ـق ـيــن ،م ــوض ـح ــة أن ال ــدي ــوان
ح ــدد نسبة  10فــي الـمـئــة مــن إجمالي
المستحقين للترقية في كل عام.

ال ـجــديــر بــالــذكــر أن ق ـط ــاع ال ـش ــؤون
اإلداريـ ـ ـ ــة ي ـع ـمــل ع ـلــى م ــراج ـع ــة أس ـمــاء
الـمـسـتـحـقـيــن لـلـتــرقـيــة بــاالخ ـت ـيــار في
بداية كل عــام مـيــادي ،ليعلن األسماء
المستحقة للترقية ،بعد اعتمادها في
األول من أبريل.

ةديرجلا
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«صناعات الغانم» تشارك في المؤتمر
السنوي التحاد «طلبة أميركا»

لجنة لنقل اختصاصات إدارة النقل البري
من «المواصالت» إلى «الطرق»

يعقد برعاية رئيس الوزراء من  25إلى  28الجاري في شيكاغو

●

سنعلن من
خالله انطالق
برنامج
أكاديمية
صناعات
الغانم

ملتزمون
بدعم الشباب
واحتضان
الكوادر
الوطنية

العتيقي

ت ـش ــارك ص ـنــاعــات ال ـغــانــم،
إحدى أكبر الشركات الخاصة
فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ،فـ ــي ال ـمــؤت ـمــر
ال ـس ـنــوي ال ـســابــع والـثــاثـيــن
التـ ـح ــاد طـلـبــة ال ـك ــوي ــت -فــرع
الواليات المتحدة األميركية،
ال ـم ــزم ــع ان ـع ـق ــاده ف ــي مــديـنــة
شيكاغو بالواليات المتحدة
من  25إلى  28الجاري ،تحت
رعاية رئيس مجلس الــوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد.
ويحمل المؤتمر هذا العام
شـعــار «جـيــل طـمــوح لتحقيق
رؤيــة وطــن» ،ويضم برنامجه
ن ـخ ـب ــة مـ ــن ال ـم ـت ـح ــدث ـي ــن مــن
ضمنهم عدد من الشخصيات
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة واإلع ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
ً
والرياضية ،كما يشمل عــددا
من ورش العمل والمحاضرات
ح ــول مــواضـيــع متنوعة مثل
التصوير والصحة والتغذية
والـ ــريـ ــاضـ ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
مـســابـقــات وف ـق ــرات ترفيهية
للطلبة المغتربين في الواليات
األميركية المتحدة.

الكفاءات الوطنية
وحول مشاركة «صناعات
الغانم» برعاية هذا المؤتمر،
صـ ــرح م ــدي ــر عـ ــام أول إدارة
الـ ـم ــوارد الـبـشــريــة الـمــركــزيــة
في «صناعات الغانم» ،أنس
الـعـتـيـقــي ،ق ــائ ــا« :نـفـخــر في

ال ـش ــرك ــة ب ــاس ـت ـم ــرار دعـمـنــا
ل ـل ـمــؤت ـمــر ال ـس ـن ــوي الت ـح ــاد
طـلـبــة ال ـكــويــت ،والـ ــذي يأتي
ً
تماشيا مع مساعي الشركة
ال ـم ـس ـت ـم ــرة فـ ــي االس ـت ـث ـم ــار
بالكفاءات الوطنية الشابة».
وأضاف« :يسعدنا أن نعلن
من خالل هذا المؤتمر انطالق
بــر نــامــج أكاديمية صناعات
ال ـ ـغـ ــانـ ــم ،الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـهـ ــدف إل ــى
اسـتـقـطــاب حــديـثــي الـتـخــرج
مــن عــدة تخصصات ،ليتيح
لهم العمل واكتساب الخبرة
في شركة عالمية تدير ً
عددا
م ــن أك ـب ــر وأشـ ـه ــر ال ـعــامــات
التجارية الرائدة في مختلف
القطاعات».
وتـ ـ ـع ـ ــد هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة
ال ـثــال ـثــة ع ـش ــرة ل ــ«ص ـنــاعــات

الـغــانــم» فــي الـمــؤتـمــر ،ضمن
إطــار جهودها للتركيز على
دع ـ ــم ال ـت ـع ـل ـيــم واالس ـت ـث ـم ــار
بالكوادر والطاقات الوطنية.
وتـ ــأتـ ــي رعـ ــايـ ــة ال ـم ــؤت ـم ــر
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي الت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـط ـل ـب ــة
ض ـمــن بــرنــامــج الـمـســؤولـيــة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ف ـ ــي الـ ـش ــرك ــة،
وال ـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـل ـ ـتـ ــزم مـ ـ ــن خ ــال ــه
بـ ــال ـ ـع ـ ـطـ ــاء لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،عــن
طريق دعم التعليم ،وتمكين
الـ ـشـ ـب ــاب ،وت ـش ـج ـي ــع ري ـ ــادة
األعـمــال ،باإلضافة إلــى كون
ال ـشــركــة م ــن أك ـبــر الــداعـمـيــن
ل ـج ـم ـع ـي ــة إنـ ـ ـج ـ ــاز الـ ـك ــوي ــت،
الـمـعـنـيــة بـتـمـكـيــن ال ـش ـبــاب،
وتـ ـثـ ـقـ ـيـ ـفـ ـه ــم ح ـ ـ ــول اإلب ـ ـ ـ ــداع
والمعرفة المالية والجاهزية
للعمل.

سيد القصاص

أصــدرت المديرة العامة لهيئة الطرق والنقل
البري رجاء المؤمن قرارا بتشكيل لجنة مشتركة
بين الهيئة ووزارة المواصالت لتسيير أعمال
ونقل اختصاصات إدارة النقل البري من الوزارة
إلى الهيئة.
ودعــا الـقــرار اللجنة الــى وضــع نظام لعملها
يتضمن آلية العمل وتحديد مواعيد انعقادها
عـلــى أال يـقــل ال ـن ـصــاب الـ ــازم لـصـحــة االنـعـقــاد
مــن األغلبية المطلقة عــن نصف عــدد األعـضــاء
باإلضافة إلى عضو آخر ،وفي حال غياب رئيس
اللجنة يحل محله نائب الرئيس.
ولفت إلى أن مدة عمل اللجنة  3أشهر اعتبارا
مــن تــاريــخ ص ــدور ال ـق ــرار عـلــى أن تــرفــع تـقــريــرا
شهريا بجميع أعمالها إلى رئيس مجلس إدارة
الـهـيـئــة ،وال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـهـيـئــة ووك ـي ــل وزارة
المواصالت.
يذكر أن وزيرة األشغال وزيرة الدولة لشؤون
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات د .رنا الفارس

«األشغال» :األمطار كانت خفيفة
ولم تحدث تجمعات للمياه
أكــدت وزارة األشـغــال العامة أن األمـطــار التي
هطلت على الـبــاد فجر أمــس كانت خفيفة ولم
ت ـحــدث أي مـشــاكــل أو تـجـمـعــات عـلــى الـطــرقــات
الداخلية أو على الطرق السريعة ،بل سحبتها
م ـج ــاري ــر األم ـ ـطـ ــار .وأشـ ـ ـ ــارت مـ ـص ــادر ال ـ ـ ــوزارة
ل ــ«ال ـج ــري ــدة» الـ ــى أن لـجـنــة األمـ ـط ــار ل ــم تــرصــد
تجمعات للمياه باستثناء بعض ا لـمــوا قــع في
جليب الشيوخ ،بسبب عــدم وجــود بنية تحتية

«المنار» تحافظ على مقاعدها في «الطبية المساعدة»
«التغيير» تسعى للمحافظة على «الشريعة»
●

فيصل متعب و حمد العبدلي

حـ ــاف ـ ـظـ ــت قـ ــائ ـ ـمـ ــة الـ ـمـ ـن ــار
ال ـط ـب ــي ع ـل ــى م ـق ــاع ــد جـمـعـيــة
العلوم الطبية المساعدة في
انتخابات الجمعيات العلمية
بجامعة الكويت للعام النقابي
 ،2022/2021ب ـعــد حـصــو لـهــا
عـلــى  421صــوتــا مـقــابــل 160
للقائمة المستقلة.
واتـسـمــت أج ــواء انتخابات
ط ـ ـل ـ ـبـ ــة «الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوم ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة»
بالجامعة بــا لـهــدوء النسبي،
وخ ـلــت م ــن ال ـم ـشــاح ـنــات بين
الـ ـق ــائـ ـمـ ـتـ ـي ــن ال ـم ـت ـن ــاف ـس ـت ـي ــن
«المنار الطبي» و»المستقلة».
وش ـ ـ ـهـ ـ ــدت الـ ـكـ ـلـ ـي ــة ع ـم ـل ـيــة
تنظيم من لجان االقتراع ،التي
استقبلت الطلبة منذ التاسعة
ص ـبــاحــا ،ع ـبــر دخـ ــول م ـمــرات
قاعة التصويت من خالل إبراز
الهوية الجامعية إلــى أعضاء
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ،ل ـل ـت ــأك ــد م ـ ــن صـحــة
بيانات الطلبة ثم التصويت.
وخـلــت األج ــواء االنتخابية
مــن التجمعات أو الصيحات
التشجيعية ا ل ـتــي تـحــث على

عـمـلـيــة ال ـت ـصــويــت ف ــي لـجــان
االق ـتــراع ،لـكــون معظم الطلبة
منشغلين بمحاضراتهم.
م ــن ج ــان ـب ــه ،أوضـ ـ ــح عـمـيــد
شؤون الطلبة بالوكالة ،رئيس
ال ـل ـج ـن ــة ال ـع ـل ـي ــا الن ـت ـخ ــاب ــات
ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـط ــاب ـي ــة لـلـعــام
الجـ ــا مـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،2022 /2021
د .سلمان العنزي ،في تصريح
ص ـح ــاف ــي ،أم ـ ــس ،أن ال ـع ـمــادة
استعانت هــذا الـعــام بطاقات
ش ـبــابـيــة م ـم ـيــزة ف ــي الـعـمـلـيــة
االنتخابية ،للخروج بأفضل
مستوى في تنظيم االنتخابات.
وقال رئيس لجنة انتخابات
الطلبة في الكلية عبدالوهاب
أش ـك ـنــانــي ،إن «إق ـب ــال الطلبة
ً
عـلــى الـتـصــويــت ك ــان مـقـبــوال،
إذ وصــل إلــى  30مــن أصــل 71
ً
طــال ـبــا حـتــى ف ـتــرة الـظـهـيــرة»،
مـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــرا إ لـ ـ ـ ـ ــى أن ا لـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة
االنتخابية ســارت بانسيابية
بتعاون جميع موظفي عمادة
شؤون الطلبة.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ب ـي ـنــت رئـيــس
لجنة انتخابات الطالبات في
الكلية ،أبرار الكندري ،أن عدد

لتصريف المياه نتيجة عدم حسم ماهية المنطقة،
وما اذا كان سيتم تصنيفها استثمارية أم سكنية.
وكانت البالد شهدت فجر أمس هطول أمطار
بلغت كميتها وفقا إلدارة األرص ــاد الجوية في
مـطــار الـكــويــت الــدولــي  1.66مــم فــي الـســاعــة ،مع
درجة حرارة بلغت  ° 23.7مئوية ،ورياح شرقية
بسرعة  7كم ساعة ،وبلغ مــدى الــرؤيــة  7كم في
حين بلغت نسبة الرطوبة .%84

تقي :رفعنا الخطة التشغيلية
لـ«تربية الجهراء» إلى عميد الكلية
أعلنت مساعدة العميد للشؤون الطالبية في «التربية األساسية»-
فرع الجهراء ،بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د .حنان
تقي ،رفع الخطة التشغيلية للكلية إلى عميدها د .فريح العنزي.
وذكرت تقي ،في تصريح صحافي أمس ،أن الخطة استندت إلى
خطين متوازيين ،هما« :جــداول المستجدين التي تتضمن مواد
التخصص ومــواد عامة بواقع  14وحــدة تقدم كلها في الجهراء،
وج ــداول المستمرين الـتــي تــم تصميمها لتتكامل الـمــواد بــدون
تعارض بين المواد العامة والتخصص ،مما يوفر بدوره جداول
كاملة للطالبات ،من دون الحاجة للتنقل بين فرعي الكلية.
وأضافت أن عميد الكلية أعلن دعمه الكامل للخطة التشغيلية،
ً
بحيث توفر السعة المكانية لجميع الطلبة استعدادا الستقبال
ً
الطلبة جميعا في الفصل القادم  ،2022-2021متمنيا تعاون جميع
أعضاء هيئة التدريس والتدريب لالستفادة من الخدمات المقدمة
من قبل الكلية في فرع الجهراء.

«همة» ينظم أسبوعه الثقافي

جانب من عملية التصويت
ال ـم ـق ـتــرعــات ف ــي ال ـل ـجــان 288
طالبة من أصل .1080
ت ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــر انـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاب ـ ـ ــات
الجمعيات الطالبية بجامعة
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ف ـ ـ ــي ك ـل ـي ــة
الشريعة والدراسات اإلسالمية
وكلية العلوم الحياتية ،وذلك
بـ ـع ــد ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات 6
جمعيات طالبية في مختلف
الكليات الجامعة.

خاطبت رئيس ديوان الخدمة المدنية لموافاتها
باإلجراءات الالزمة بشأن نقل اختصاصات إدارة
النقل البري من «المواصالت» إلى الهيئة العامة
للطرق ،قبيل إصدارها قرار النقل.
وك ــان ن ــزاع نـشــب بـيــن ع ــدة ج ـهــات حكومية
عقب إصدار قانون الهيئة العامة للطرق والنقل
الـ ـب ــري حـ ــول ت ـب ـع ـيــة ب ـع ــض اإلدارات ف ــي تـلــك
ا لـجـهــات الحكومية ،و ع ــدم موافقتها على نقل
اخـتـصــاصــاتـهــا ال ـتــي أش ــار إلـيـهــا ال ـقــانــون إلــى
هيئة الطرق مما أدى إلى عدم تمكن الهيئة طوال
سنوات من القيام بعملها وفقا لقانون إنشائها.
وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم  1278لسنة
 2016وافقت «األشغال» على نقل إدارات تصميم
ال ـط ــرق ،وال ـط ــرق ال ـســري ـعــة ،ومـكـتــب التخطيط
وال ـم ـتــاب ـعــة ،وتـنـفـيــذ الـ ـط ــرق ،وص ـيــانــة ال ـطــرق
ال ـســري ـعــة ،وجـ ــار الـتـنـسـيــق م ــع ج ـه ــات ال ــدول ــة
األخرى ذات العالقة من أجل التنسيق بينها وبين
هيئة الطرق لنقل اإلدارات واالختصاصات التي
نص عليها قانون الهيئة ومنها وزارة الداخلية
وبلدية الكويت.

وف ـ ـ ــي ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ج ـم ـع ـيــة
الشريعة والدراسات اإلسالمية
ال ـت ــي ي ـت ـنــافــس عـلـيـهــا ك ــل من
قائمة التغيير وقائمة الشريعة،
حيث تسعى األولى للمحافظة
ع ـلــى م ـقــاعــد ال ـه ـي ـئــة اإلداري ـ ـ ــة،
بينما تسعى األخيرة الستعادة
أم ـ ـجـ ــادهـ ــا ،ف ـف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
األخيرة والتي فازت فيها قائمة
التغيير ب ـ  1008صــوت مقابل

 875ص ــوت ــا ل ـقــائ ـمــة الـشــريـعــة
والـ ـ ـت ـ ــي تـ ـع ــد خـ ـ ـس ـ ــارة ك ـب ـي ــرة
للقائمة الشريعة.
أمـ ــا ف ــي ان ـت ـخــابــات جمعية
العلوم الحياتية ،فمن المتوقع
أن تـكــون هــادئــة مـقــارنــة ببقية
الكليات ،كما أن السيطرة دائما
تعود إلــى قائمة الــريــاديــة بعد
فوزها باالنتخابــات الماضيـ ــة
بـ  370صوتا مقابل بـ .194

ينظم مشروع همة التربوي في كلية التربية األساسية بالهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،أسبوعه الثقافي االفتراضي،
برعاية عميد الكلية د .فــريــح الـعـنــزي ،مــا بين  28الـجــاري حتى
الخميس  2ديسمبر المقبل ،ويتضمن ور شــا تدريبية متنوعة
تهدف إلى تمكين طالب وطالبات الكلية من مهارات المعلم الفعال.
وذكــرت رئيس اللجنة العلمية والثقافية والمشرف والمنسق
العام لألسبوع الثقافي د .بــدور الصقعبي ،في تصريح لها ،أن
ً
«األسبوع الثقافي يضم ورشا تدريبية تتناول عدة مواضيع ،كإدارة
الصف ،وكيفية التعامل مع أنماط الطالب المختلفة ،وحقوق المعلم
وواجباته ،وغيرها من المواضيع المهمة لمعلمي المستقبل».

ً
ضبط  210بائعين و 269مطلوبا في الجليب

إصابة مواطن بحريق التهم
ً
«كرفانين» في بر الصبية
تسجيل  1102مخالفة مرورية والقبض على  17وافدا بتهمة إدارة موقع للقمار
●

أعمدة الدخان تتصاعد من موقع الحريق

●

محمد الشرهان

أصيب مواطن بحالة اختناق وإجهاد حراري ،جراء حريق
اندلع في مركبتين -نوع كرفان ،أمس ،في منطقة بر الصبية
بــاتـجــاة الـشــالـيـهــات ،كما أسـفــر ال ـحــادث عــن خسائر مادية
لحقت بالمركبتين.
وفي التفاصيل ،قال مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم
بقوة اإلطفاء العام العقيد محمد الغريب ،إن غرفة عمليات قوة
ً
اإلطفاء العام تلقت بالغا صباح أمس يفيد باندالع حريق في
مركبتين -نوع كرفان ،في بر الصبية ،مشيرا إلى أنه فور تلقي
البالغ تم تحريك مركز إطفاء الصبية للتعامل مع الحادث.
وأض ــاف أن ــه تبين لــرجــال اإلط ـفــاء أن الـحــريــق انــدلــع في
ً
كرفانين يبلغ طول كل واحد منهما  ٤٠قدما ،مشيرا إلى أن
رجال اإلطفاء تمكنوا من إخماد الحريق ،وأن فنيي الطوارئ
الـطـبـيــة عــال ـجــوا مــواط ـنــا أص ـيــب بـحــالــة اخ ـت ـنــاق فــي مكان
الحادث.

محليات
سلة أخبار
«إحياء التراث» تفتتح ً
مخيمها الربيعي الـ 11غدا
في أول مخيم ثقافي لها بعد
جائحة «كورونا» ،أعلنت
جمعية إحياء التراث اإلسالمي
افتتاح فعاليات «المخيم
الربيعي الحادي عشر» ،مساء
غد بعد صالة العشاء مباشرة
في مدينة سعد العبدالله.
وقالت الجمعية ،في بيان ،أمس،
إن المخيم الربيعي الـ ،11الذي
تنظمه لجنة الدعوة واإلرشاد
في سعد العبدالله ،مستمر
طوال موسم الربيع مساء كل
يوم أربعاء بعد صالة العشاء،
من خالل تنظيم فعاليات
وأنشطة عديدة ومتنوعة
موجهة لفئات المجتمع ،ومنها
المحاضرات األسبوعية،
واألنشطة الشبابية ،وفعاليات
متنوعة ومسابقات.

«نماء» نظمت دورة
إسعافات لموظفيها

نظمت «نماء الخيرية»
بجمعية اإلصالح االجتماعي
دورة تدريب في مجال
اإلسعافات األولية لعدد من
موظفيها بالتعاون مع إدارة
الطوارئ الطبية في وزارة
الصحة ،وذلك ظهر أمس
االول بمقر نماء بمنطقة
صباح السالم ،وبحضور
المدرب محمد الخطيب؛
بهدف توعية الموظفين
بخدمات اإلسعافات األولية
والصحة المجتمعية ورفع
كفاءتهم.
وقام الخطيب بشرح موجز
لتاريخ اإلسعافات األولية
ومبادئها ،وتحدث عن صفات
المسعف وكيفية تعامله مع
مختلف الحاالت الطارئة.

تعاون بين «الدراسات
العليا» و«تدريس التطبيقي»
َّ
وقع رئيس الجمعية
الكويتية للدراسات العليا
د .محمد العتيبي ورئيس
رابطة أعضاء هيئة التدريس
لكليات التعليم التطبيقية
في الهيئة العامة للتعليم
التط ـب ـيـ ـ ـ ـ ـ ــقي وال ـتـ ــدريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
د .يوسف العنزي،
بروتوكول تعاون مشترك
استراتيجي في مقر رابطة
التدريس صباح أمس.
وقال العتيبي إن
«البروتوكول يهدف إلى
تعزيز التعاون المتبادل
بين الجمعية والرابطة
والذي يشمل المشاركة
في المؤتمرات العلمية
والتدريب واالستفادة
من الدراسات والبحوث
وتبادل الخبرات العلمية
والمهنية متى اقتضت
الحاجة والترويج الصحافي
ألنشطة الطرفين في
مجال المسابقات العلمية
والثقافية».

«وانيت» يعتلي «صالون»
بمواقف جمعية الدعية

محمد الشرهان

نـ ـف ــذ ق ـ ـطـ ــاع األمـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام،
ً
ممثال في مديرية أمن محافظة
الفروانية ،بإشراف ميداني من
ال ـمــديــر ال ـع ــام ألم ــن محافظة
ال ـف ــروان ـي ــة ال ـع ـم ـيــد ع ـبــدال ـلــه
ً
س ـ ـفـ ــاح ،ع ـ ـ ــددا مـ ــن ال ـح ـمــات
المرورية واألمنية على منطقة
جليب الـشـيــوخ خ ــال الفترة
من  8أكتوبر حتى  21الجاري.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــدر أم ـ ـ ـنـ ـ ــي
لـ «الجريدة» ان الحمالت التي
استهدفت األسواق العشوائية
ومـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ت ـ ـج ـ ـمـ ــع الـ ـعـ ـم ــال ــة
السائبة ،مما أسفر عن ضبط
 210بائعين متجولين ،و269
مـطـلــوبــا ،و 101واف ــد مسجل
ب ـح ـق ـهــم ق ـضــايــا ت ـغ ـيــب عـلــى
الحاسب اآللي.
وذكر المصدر أن الحمالت
اس ـ ـ ـفـ ـ ــرت ايـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ــن ض ـب ــط
 227شـ ـخـ ـص ــا ال ي ـح ـم ـل ــون
اثبات شخصية ،و 345وافــدا
ً
منتهية اقاماتهم ،فضال عن
 163مطلوبا لـ ــإدارة العامة
ل ـت ـن ـف ـيــذ األحـ ـ ـك ـ ــام ول ـج ـه ــات
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق وج ـ ـ ـهـ ـ ــات ام ـن ـي ــة
ً
اخـ ــرى ،م ـش ـيــرا إل ــى ان رج ــال
األمــن تمكنوا ،خــال الحملة،
من ضبط  5أشخاص صادرة
ب ـح ـق ـه ــم احـ ـ ـك ـ ــام ب ــال ـح ـب ــس،
ً
فضال عــن ضبط  14شخصا
بتهمة ح ـيــازة م ــواد مـخــدرة،
وتمت احالتهم لإلدارة العامة
لمكافحة المخدرات.
وأوضـ ـ ـ ــح ان رج ـ ـ ــال األمـ ــن
تمكنوا ايضا من إلقاء القبض
ع ـل ــى  17واف ـ ـ ــدا ب ـت ـه ـمــة لـعــب

مخالفات بالجليب قبيل الحملة
وادارة موقع للقمار ،الفتا الى
ان رجــال األمــن سجلوا خالل
الحملة  1102مخالفة مرورية
متنوعة.
وأك ــد أن الـحـمــات األمنية
والـ ـ ـم ـ ــروري ـ ــة م ـس ـت ـم ــرة عـلــى
مـ ـ ــدار ال ـس ــاع ــة وعـ ـل ــى جـمـيــع
المحافظات لضبط المخالفين
وال ـم ـط ـلــوب ـيــن وردع ك ــل مــن
تـ ـ ـس ـ ــول لـ ـ ــه نـ ـفـ ـس ــه م ـخ ــال ـف ــة
ال ـقــانــون ،داع ـيــا الـجـمـيــع الــى
عــدم التستر على أي مخالف
ً
أو م ـط ـلــوب ،تـجـنـبــا لـلــوقــوع
تـ ـح ــت ط ــائـ ـل ــة الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،مــع
ض ـ ــرورة اإلب ـ ــاغ الـ ـف ــوري في
ح ـ ـ ــال رص ـ ـ ــد أي ظـ ـ ــاهـ ـ ــرة أو
مخالفة للقانون.

الوانيت فوق السيارة بمواقف الجمعية

بيان بالمضبوطين والتهم الموجهة لهم
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

التهمة
بائع متجول
انتهاء إقامة
تغيب
مخدرات
بدون إثبات
مخالفة مرور
إلقاء قبض
حبس
خمور
قمار
مصنع خمور
اإلجمالي

عدد المضبوطين
210
345
101
14
227
1102
163
5
7
17
1
2.192

●
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شهدت ّمواقف جمعية الدعية التعاونية حادثا مروريا
طــريـفــا تـمــثــل فــي صـعــود مــركـبــة ربــاعـيــة الــدفــع عـلــى مركبة
صالون أثناء توقفها في مواقف الجمعية ،ولم يسفر الحادث
عن وقوع إصابات ،واقتصر على الخسائر المادية التي لحقت
بالمركبتين.
وقــال مدير إدارة العالقات العامة واإلعــام بقوة اإلطفاء
العام ،العقيد محمد الغريب ،إن غرفة العمليات تلقت بالغا
بالحادث الــذي تبين أنــه عبارة عن اصـطــدام مركبة رباعية
الدفع بالرصيف األوســط للمواقف وصعودها على مركبة
"صالون" كانت تقف في الموقف المقابل لها.
وأوضح الغريب أن رجال اإلطفاء سحبوا المركبة الرباعية
الدفع وأنزلوها من على األخرى ،وتم تسليم الموقع إلى رجال
وزارة الداخلية.
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برلمانيات
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نافذة نيابية

الحمد يقترح اإلعفاء من اإليجار إذا أغلقت العين المستأجرة بفعل األوبئة
خالل لقائه مع مجلس إدارة
اتحاد شركات التدريب
واالستشارات الكويتية ،أكد
رئيس اللجنة المالية البرلمانية
النائب أحمد الحمد أهمية ً
التدريب ،بوصفه ركنا
قطاع ً ً
اقتصاديا مهما في الدولة،
وبما له من إنجازات مثمرة
للخبرات واالختصاصيين.

نــاقــش رئ ـيــس لـجـنــة ال ـشــؤون
المالية واالقتصادية البرلمانية
ال ـ ـنـ ــائـ ــب أح ـ ـمـ ــد ال ـ ـح ـ ـمـ ــد ،م ـلــف
مـخـصــص ال ـت ــدري ــب ال ـم ـقــرر في
الـ ـسـ ـن ــوات ال ـم ــاض ـي ــة ل ــأج ـه ــزة
ال ـح ـكــوم ـيــة والـ ـقـ ـط ــاع ال ـن ـف ـطــي،
الذي تم وقفه خالل موازنة الدولة
الحالية.
جاء ذلك خالل اجتماع الحمد
مــع أعـضــاء مجلس إدارة اتحاد
شــركــات الـتــدريــب واالسـتـشــارات
ال ـك ــوي ـت ـي ــة د .سـ ـ ــارة ال ـم ـن ـصــور
مــؤس ـســة االتـ ـح ــاد ،ود .سـلـطــان
الخلف نــائــب الــرئـيــس ،حيث تم
بحث قرار وزارة المالية القاضي
بــوقــف م ـيــزان ـيــات ال ـتــدريــب ومــا
ي ـتــرتــب عـلـيــه م ــن آ ث ــار وخـيـمــة
على خطط التنمية واال قـتـصــاد
الوطني ككل.
وت ـ ـنـ ــاول االجـ ـتـ ـم ــاع أه ـم ـيــة
ً
ق ـطــاع ال ـتــدريــب بــوصـفــه ركـنــا
ً
ً
اق ـت ـص ــادي ــا م ـه ـمــا ف ــي ال ــدول ــة،
وب ـم ــا ل ــه م ــن انـ ـج ــازات مـثـمــرة
للخبرات واالختصاصيين ،في
رفــع االداء الوظيفي والتمكين
المهني والفني لمواطني الدولة
ومــا تقوم بــه شــركــات التدريب

ً
الحمد متوسطا المنصور والخلف
في توفير برامج تنموية وفنية
مهمة تسهم في تحقيق كفاءات
وقيادات وسواعد بناة للوطن،
ً
فضال عن ضرورته في تحقيق
ال ـن ـف ــع ال ـ ـعـ ــام ،وأثـ ـ ــر ذل ـ ــك عـلــى
تطبيق خـطــط التنمية ورؤ ي ــة
الكويت .2035
واع ـت ـب ــر ال ـج ــان ـب ــان أن مثل
ه ــذه الـ ـق ــرارت غ ـيــر ال ـمــدروســة
ي ـش ـكــل أزمـ ـ ــة ح ـق ـي ـق ـيــة ل ـق ـطــاع
ض ـخــم وي ـت ـس ـبــب ف ــي ت ــده ــوره
ً
وإفالسه ،فضال عما ينجم عنه
من خسارة حقيقية لالستثمار

الـ ـ ـبـ ـ ـش ـ ــري ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــدي ــن
االقتصادي واالجتماعي.
إلى ذلك ،تقدم الحمد باقتراح
ب ـق ــان ــون ت ـق ـضــي م ــادت ــه األولـ ــى
بــإضــافــة فـقــرة جــديــدة إلــى البند
رقـ ــم ( )1م ــن ال ـ ـمـ ــادة ( )581مــن
المرسوم بالقانون رقم ( )67لسنة
 1980بإصدار القانون المدني.
وت ـض ـمــن االق ـ ـتـ ــراح أن ي ـكــون
نــص اإلض ــاف ــة ك ــاآلت ــي" :كـمــا أنــه
إذا قامت السلطة العامة بتعطيل
العمل في مرافق الدولة العامة أو
وقفها وذلك بسبب تفشي األوبئة

أو األمراض أو الزالزل أو الكوارث
الطبيعية أو بسبب الحرب أو ألي
سبب آخر حماية للصحة العامة
أو األم ـ ــن ال ـ ـعـ ــام أو لـلـمـصـلـحــة
الـعـلـيــا لـلـبـلــد ،وتــرتــب عـلــى ذلــك
غلق أو انتقاص كبير في انتفاع
المستأجر مــن العين الـمــؤجــرة،
يعفي المستأجر مــن د ف ــع قيمة
األجرة طيلة فترة التعطيل بشرط
أال يكون المستأجر هو من تسبب
في ذلك الغلق أو االنتقاص الكبير
النتفاعه من العين المؤجرة".
وأكـ ـ ـ ــد الـ ـحـ ـم ــد أن الـ ـم ــرس ــوم
ب ـ ــا لـ ـ ـق ـ ــا ن ـ ــون ر ق ـ ـ ـ ــم ( )67ل ـس ـن ــة
 1980بــإصــدار الـقــانــون المدني
والقوانين المعدلة له نظم العالقة
ب ـيــن ال ـم ـس ـتــأجــر والـ ـم ــؤج ــر ،إال
أن ـ ــه ب ـع ــد ظـ ـه ــور وب ـ ــاء ك ــورون ــا
قامت السلطات العامة في البلد
بتعطيل ووقف العمل في جميع
م ــراف ــق الـ ــدولـ ــة وف ــرض ــت حـظــر
ت ـجــول جــزئ ـيــا ،وت ـض ــرر الـكـثـيــر
من المستأجرين وأغلقوا العين
المؤجرة بناء على تعطيل مرافق
الدولة ،وذلك لعدم انتفاعهم من
تلك العين ،مما ترتب عليه إرهاق
كبير على المستأجرين.

«اإلسكانية» ناقشت معوقات «جنوب خيطان» الحميدي يسأل عن «هاكرز»
حماد :تدخل رئيس الوزراء أصبح ضرورة في ظل تداخل المسؤوليات الطرود البريدية في «المواصالت»
طــالــب عـضــو لجنة ش ــؤون اإلس ـكــان والـعـقــار
الـنــائــب س ـعــدون ح ـمــاد ،رئـيــس مجلس ال ــوزراء
بالتدخل لحل مشكلة إزالــة األنقاض من جنوب
خيطان وتسليم القسائم للمواطنين.
وق ــال ح ـمــاد ،فــي تـصــريــح صـحــافــي بمجلس
األمـ ــة ،إن تــدخــل رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء أصبح
ضرورة في ظل تداخل المسؤوليات بين عدد من
الـجـهــات ،كاشفا عــن عــزمــه وممثلين عــن سكان
الـمـنـطـقــة ط ـلــب مـقــابـلــة رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء لـعــرض
األمر عليه.
وأوض ــح حماد أن اللجنة اإلسكانية ناقشت
خالل اجتماعها ،أمــس ،موضوع إزالــة األنقاض
مــن القطعتين  1و 2بمنطقة خيطان الجنوبي
واال ن ـت ـهــاء مــن أ ع ـمــال البنية التحتية للمنطقة
وتوزيع أذونات البناء للمواطنين.
وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضا تداخل أعمال
العديد من الوزارات في هذه المنطقة ،وتم سماع
رأيهم في الموضوع ،حيث أكدوا ضرورة إحداث

أوام ــر تغييرية فــي عقد الـمـقــاول الـحــالــي إلزالــة
هذه األنقاض بقيمة تصل إلى  3.5ماليين دينار،
وبمدة تصل إلى  6أشهر.
وبين حماد أن هناك معوقات متشابكة تواجه
م ـشــروع قـســائــم جـنــوب خـيـطــان ،مـثــل مناقصة
مـشــروع مـحــوالت الـكـهــربــاء ،حيث سيتم إغــاق
المناقصة فــي تــاريــخ  ٣٠نوفمبر ال ـجــاري ،وإذا
لم يتم إقرار األمر التغييري وإزالة األنقاض ،فإن
مناقصة المحوالت سيتم تأجيلها إلى موعد آخر.
وأوضـ ــح أن تسليم ال ـم ـقــاول م ـشــروع البنية
التحتية للهيئة ا لـعــا مــة لـلـطــرق فــي  6ديسمبر
المقبل سيغلق أي مجال إلقرار األمر التغييري،
وسيتطلب األمر طرح مناقصة جديدة وتحديد
مقاول آخر ،وهذا األمر سيحتاج إلى وقت يصل
إلى سنتين.

وجـ ــه ال ـن ــائ ــب بـ ــدر الـحـمـيــدي
ً
سؤاال إلى وزيرة األشغال العامة
وزيــرة الدولة لشؤون االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات د .رنا
الفارس ،استفسر فيه عن "هاكرز"
الطرود البريدية في "المواصالت".
وقـ ـ ــال ال ـح ـم ـي ــدي ف ــي س ــؤال ــه:
مــا األس ـب ــاب الـتــي أدت ب ــال ــوزارة
إلى استخدام هذا الموقع لسداد
الـ ــرسـ ــوم ،ومـ ــا اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات الـتــي
اتـخــذتـهــا أو ستتخذها الـ ــوزارة
لحماية مصادرها المالية وحماية
الـمـتـعــامـلـيــن مـعـهــا م ــن االب ـت ــزاز
ً
وال ـن ـصــب اإلل ـك ـتــرونــي ،مضيفا:
"هل تم إبالغ الوزارة بوجود أكثر
من (هاكر) على موقعها الخاص
بالطرود؟ ولماذا لم تقم بتحذير
ال ـمــواط ـن ـيــن م ـن ـهــم؟ وه ــل قــدمــت

الغانم يهنئ نظيره اللبناني بذكرى االستقالل
بـ ـع ــث رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـم ـج ـل ــس
مرزوق الغانم ،أمس ،ببرقية
تـهـنـئــة إلـ ــى رئ ـي ــس مجلس
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب فـ ـ ــي الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
اللبنانية نبيه بري ،بمناسبة
ذكرى استقالل بالده.

مرزوق الغانم

المطر :لجنة تحقيق في «أمن المعلومات»
أعلن النائب د .حمد المطر أنه سيقدم في
ً
أول جلسة مقبلة لمجلس األمة طلبا لتشكيل
لـجـنــة تـحـقـيــق بــرل ـمــان ـيــة ب ـش ــأن قـضـيــة أمــن
ً
المعلومات ،مبينا أنه سيزود اللجنة بما لديه
من أدلة حول هذا الموضوع.
وأكــد المطر ،في تصريح بالمجلس أمس،
ضرورة السيطرة على سرية المعلومات التي
تمثل أمنا وطنيا ،ومنع أي تسريب قد يؤدي

إل ــى اخ ـتــراق أمـنــي كـبـيــر ،داع ـيــا إل ــى ض ــرورة
االعتراف بالخطأ وعدم المكابرة ،أو التركيز
فقط على كيفية الحصول على هذه األدلة عن
وجود االختراقات.
وشدد على أن أمن البلد خط أحمر ويجب
ال ــوق ــوف ع ـلــى األسـ ـب ــاب ح ـتــى ن ـضــع ال ـعــاج
المناسب ال أن نالحق الناس بهدف إرهابهم.

هشام الصالح لتسجيل جلسات
المحاكم بالصوت والصورة
بدر الحميدي

إليها شكاوى بتعرض مواطنين
للنصب اإللكتروني باسم الوزارة
واستخدام موقعها؟

قدم النائب د .هشام الصالح اقتراحا بقانون
لتسجيل جلسات المحاكم ووقائع التحقيقات
بالصوت والصورة.
ويـقـضــي االقـ ـت ــراح ب ــوج ــوب ت ــزوي ــد كل
قاعات المحاكم بأجهزة تسجيل للصوت
والصورة لجميع الجلسات ،وكذلك تزويد
كــل غــرف التحقيق بــأجـهــزة مماثلة ،وذلــك
مــن دون اإلخ ــال بنظام الـتــدويــن الكتابي

للمحاضر وفق ما ينص عليه القانون.
وجاء في المذكرة اإليضاحية ،أن المادة ١٦٥
من الدستور نصت على أن جلسات المحاكم
علنية إال فــي األح ــوال الـتــي يبينها القانون،
وكفلت المادة  ١٦٦حق التقاضي للناس على
أن يبين القانون اإلجراءات واألوضاع الالزمة
لممارسة هذا الحق.
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قصر العدل

• عدم النص على رد االعتبار في قانون «المسيء» ال يعني عدم تطبيقه
• الحرمان المطلق والمؤبد ينطوي على التعدي على الحقوق الطبيعية
حسين العبدالله

التعديل
٢٠١٦/٢٧
لقانون
االنتخاب
يتضمن
ً
انحرافا
ً
تشريعيا
التجاه
مقاصده
إلى حرمان
بعض
الشخصيات

التعديل لم
يتضمن
صراحة
حرمان
مرتكب
الجرائم
المشار
إليها

أكد أستاذ القانون العام في كلية القانون الكويتية
العالمية د .خالد الفايز ،أن عدم نص المشرع في القانون
رقم  ٢٠١٦/٢٧المعدل ألحكام قانون االنتخاب ،على أحكام
رد االعتبار لمن يرتكب جرائم اإلساءة للذات اإللهية أو
األمير ،يتطلب تطبيق قواعد رد االعتبار الواردة في قانون
لقد ثــار خــاف وجــدل حول
ما إذا كان التعديل ،الذي جاء
ب ــه الـ ـق ــان ــون رقـ ــم (ُ )27لـسـنــة
 ،2016ي ـ ـحـ ــرم كـ ــل مـ ــن أ د يـ ـ ــن
ب ـج ــري ـم ــة الـ ـمـ ـس ــاس بـ ــالـ ــذات
اإلل ـه ـي ــة أو األنـ ـبـ ـي ــاء وال ـ ــذات
ً
ً
األمـ ـي ــري ــة ح ــرم ــان ــا أبـ ــديـ ــا أم
ً
ُمؤقتا من حق الترشح ،حيث
فسر ذلك بأن المشرع العادي
ت ـع ـمــد ف ــي ص ـي ــاغ ــة ال ـت ـعــديــل
ال ـ ـسـ ــابـ ــق إلـ ـ ــى عـ ـ ــدم اإلشـ ـ ـ ــارة
ب ـش ــأن رد االعـ ـتـ ـب ــار ،ب ـخــاف
نص الفقرة «األولى» من المادة
«الثانية» من القانون رقم ()35
لسنة  ،1962األمــر الــذي ُيفهم
مـنــه أن الـحــرمــان هـنــا حــرمــان
أب ــدي مــن حــق ال ـتــرشــح ،وهــو
األمر الذي قضت به المحكمة
الــدس ـتــوريــة كـمـحـكـمــة طـعــون
ان ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة ب ـ ـ ـ ــأن ال ـ ـحـ ــرمـ ــان
الـمـتــرتــب عـلــى الـتـعــديــل الــذي
جاء به القانون رقم  27لسنة
 2016هو حرمان أبدي من حق
الترشح.
وك ـ ــان ال ـت ـع ــدي ــل ال ـ ــذي ط ــرأ
على قانون انتخابات اعضاء
م ـج ـلــس األم ـ ــة رقـ ــم  35لـسـنــة
 1962ب ـح ــرم ــان ك ــل م ــن أدي ــن
ب ـ ـح ـ ـكـ ــم نـ ـ ـه ـ ــائ ـ ــي ف ـ ـ ــي إح ـ ـ ــدى
الجرائم المنصوص عليها من
حــق االن ـت ـخــاب ،إنـمــا يخاطب
– بموجب قــوة نـفــاذه الفوري
وفـ ــق أث ـ ــره ال ـم ـب ــاش ــر -ك ــل مــن
تمت إدا نـتــه بحكم نهائي في
إح ـ ــدى ال ـج ــرائ ــم الـمـنـصــوص
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا فـ ـ ـي ـ ــه ،وأدركـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هـ ــذا
ال ـت ـعــديــل ق ـبــل ان ـق ـضــاء اآلث ــار
الجانبية لذلك الحكم ،وهو ما
ً
ً
يعد تطبيقا مباشرا له وليس
ً
ً
تـطـبـيـقــا رج ـع ـيــا ،مـمــا يترتب
ً
عليه حرمانه نهائيا من هذا
الحق (طعن انتخابي ر قــم 15
لسنة .)2020
ون ــرى أن ال ـحــرمــان األب ــدي
م ـ ــن ح ـ ــق ال ـ ـتـ ــرشـ ــح ال ي ـج ــوز
ويـ ـخ ــال ــف نـ ـص ــوص وأحـ ـك ــام
الدستور والقانون ،وذلك على
النحو اآلتي:
ً
أوال :أن ا لــد سـتــور الكويتي
كـ ـ ـف ـ ــل ح ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرش ـ ـ ــح ،وه ـ ــو
مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـح ـ ـ ـقـ ـ ــوق ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة
الدستورية ،وكما هــو معلوم
أن الـ ـمـ ـش ــرع ال ـ ـعـ ــادي ع ـنــدمــا
يـ ـق ــوم ب ـت ـن ـظ ـيــم أيـ ـ ــة حـ ــق مــن

ال ـح ـق ــوق ال ــدسـ ـت ــوري ــة ت ـكــون
س ـل ـط ـتــه ب ـص ــدد ذلـ ــك م ـق ـيــدة،
بحيث ال يجوز أن يترتب على
ذل ــك الـتـنـظـيــم م ـص ــادرة أصــل
الـحــق وإه ـ ــداره أو االنـتـقــاص
منه ،وهــو مــا أكــدتــه المحكمة
الـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــوريـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــديـ ــد
مـ ــن أحـ ـك ــامـ ـه ــا ،ومـ ـنـ ـه ــا عـلــى
سبيل المثال «أ نــه ولئن عهد
ا لــد سـتــور جــا نــب التنظيم في
شـ ــأن هـ ــذه االج ـت ـم ــاع ــات إلــى
الـ ـق ــان ــون ،إال انـ ــه ي ـن ـب ـغــي أال
يتضمن هذا التنظيم اإلخالل
ب ـ ـهـ ــذا ا ل ـ ـحـ ــق أو اال نـ ـتـ ـق ــاص
مـ ـنـ ــه ،وأن يـ ـلـ ـت ــزم ب ــا لـ ـح ــدود
والـضــوابــط الـتــي نــص عليها
الدستور ،فإن جاوزه إلى حد
إهدار الحق ،أو تعطيل جوهره
أو تـ ـج ــري ــده مـ ــن خ ـصــائ ـصــه
أو تـقـيـيــد آث ـ ــاره أو خ ــرج عن
الحدود والضوابط التي نص
عليها الدستور وقع القانون –
فيما تجاوز فيه دائرة التنظيم
– مخالفا لـلــد سـتــور» (الطعن
رقم  1لسنة  2005دستوري).
ً
ثانيا :أن القضاء الدستوري
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــارن ذهـ ـ ـ ــب ف ـ ـ ــي ب ـع ــض
األح ـك ــام ،الـتــي أص ــدره ــا ،إلــى
عـ ـ ـ ــدم دس ـ ـ ـتـ ـ ــوريـ ـ ــة ال ـ ـحـ ــرمـ ــان
األبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ،وم ـ ـ ـ ـ ــن ذل ـ ـ ـ ـ ــك حـ ـك ــم
الـمـحـكـمــة الــدسـتــوريــة العليا
فـ ــي مـ ـص ــر الـ ـ ـص ـ ــادر ب ـت ــاري ــخ

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

تجريم تداول
الوثائق ّ
السرية!

اإلجراءات والمحاكمات الجزائية باعتبارية الشريعة العامة.
وأضاف د .الفايز لـ «الجريدة» أنه ال يمكن القبول بالحرمان
األبدي من حقي االنتخاب والترشح للمدانين في الجرائم
المنصوص عليها في القانون؛ ألن ذلك الحرمان مخالف
ألحكام الدستور ،وإهدار لقواعده.

 ،1986/06/21حـيــث جــاء فيه:
«وحـيــث إنــه لما كــان مقتضي
نـ ـ ــص الـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــرة (األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى) مــن
ال ـمــادة (الــراب ـعــة) مــن الـقــانــون
ر ق ــم ( )33لـسـنــة  1978بـشــأن
حـ ـم ــاي ــة الـ ـجـ ـبـ ـه ــة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
والسالم االجتماعي ،حسبما
يبين مــن عـبــارا تـهــا المطلقة،
حرمان فئة من المواطنين من
حقهم في االنتماء إلى األحزاب
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ومـ ـ ـ ــن مـ ـب ــاش ــرة
الحقوق واألنشطة السياسية
ً
ً
ً
كافة حرمانا مطلقا و مــؤ بــدا ،
بما ينطوي على إهدار ألصل
تلك الحقوق ويشكل بالتالي
اعتداء عليها بالمخالفة لحكم
كــل مــن الـمــادتـيــن ( )62 ،5من
الدستور» (قضية رقم  56لسنة
 6قضائية دستورية).
وك ــذل ــك ف ــي ح ـكــم آخـ ــر لـهــا
صـ ـ ــدر بـ ـت ــار ي ــخ 1988 /5 /7
حـ ـي ــث ج ـ ـ ــاء ف ـ ـيـ ــه« :ل ـ ـمـ ــا ك ــان
ً
ذلــك وكــان البند (ســابـعــا) من
ال ـمــادة (الــرابـعــة) مــن القانون
رق ــم  40لـسـنــة  1977الـخــاص
ب ـن ـظ ــام األحـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـيــاس ـيــة
فيما تضمنه من اشتراط «أال
ي ـكــون ب ـيــن مــؤس ـســي ال ـحــزب
أو ق ـ ـيـ ــاداتـ ــه مـ ــن ت ـ ـقـ ــوم أدلـ ــة
ج ــدي ــة ع ـلــى ق ـيــامــه بــالــدعــوة
أو ال ـم ـشــاركــة ف ــي ال ــدع ــوة أو
ال ـت ـج ـن ـيــد أو الـ ـت ــروي ــج بــأيــة

ط ــريـ ـق ــة م ـ ــن طـ ـ ــرق ال ـع ــان ـي ــة
لـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادئ أو ا ت ـ ـج ـ ــا ه ـ ــات أو
أعـمــال تـتـعــارض مــع معاهدة
الـســام بـيــن مـصــر وإســرائـيــل
التي وا فــق عليها الشعب في
االسـتـفـتــاء بـتــاريــخ  20أبــريــل
 »1979م ـ ـ ـ ــؤداه حـ ــر مـ ــان فـئــة
مــن المواطنين مــن حقهم في
ت ـكــويــن األح ـ ـ ــزاب الـسـيــاسـيــة
ً
ً
حـ ـ ــرمـ ـ ــانـ ـ ــا أبـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــا ،وهـ ـ ـ ــو م ــا
كـفـلــه ال ــدس ـت ــور حـسـبـمــا يــدل
ً
عـ ـلـ ـي ــه ل ـ ـ ــزوم ـ ـ ــا نـ ـ ــص الـ ـ ـم ـ ــادة
(الـ ـخ ــامـ ـس ــة) مـ ـن ــه ،وق ـ ــد رت ــب
ال ـنــص الـمـطـعــون عـلـيــه – في
ش ـ ــق مـ ـن ــه – ه ـ ـ ــذا الـ ـح ــرم ــان
ع ـلــى أخ ــذ هـ ــؤالء األش ـخ ــاص
ب ــآرائ ـه ــم ال ـت ــي ت ـت ـع ــارض مــع
م ـع ــاه ــدة الـ ـس ــام ب ـي ــن مـصــر
وإسرائيل ،السالفة الذكر ،فإن
ه ــذا ال ـنــص ي ـكــون قــد انـطــوى
ع ـل ــى إخـ ـ ــال ب ـح ــري ــات ـه ــم فــي
التعبير عن الرأي وحرمانهم
ً
ً
مطلقا ومؤبدا من حق تكوين
األحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ،ب ـمــا
يؤدي إلى مصادرة هذا الحق
ّ
وإهـ ـ ـ ـ ــداره ،ويـ ـش ــك ــل بــال ـتــالــي
مخالفة للمادتين ( )47 ،5من
الدستور» (قضية رقم  44لسنة
 7قضائية دستورية).
ون ــاح ــظ م ـمــا س ـبــق أن ــه ال
يـجــوز الـحــرمــان األب ــدي ألحــد
ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق وال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــات الـ ـت ــي

د .خالد الفايز

ينص عليها ا لــد سـتــور ،حيث
إن الـحــرمــان األب ــدي لـهــا ُيعد
م ـصــادرة ألصــل تـلــك الحقوق
ً
والحريات وإهدارا لها.
ً
ثالثا :عندما ّ
نص الدستور
ال ـ ـك ـ ــوي ـ ـت ـ ــي ع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق
والحريات العامة نص عليها
من أجل ممارستها ،وال يمنع
ذل ــك م ــن تـنـظـيـمـهــا طــال ـمــا لم
تـكــن م ــن ال ـح ـقــوق وال ـحــريــات
الـمـطـلـقــة ،ولـكــن ذل ــك ال يعني
الحرمان من ممارستها أبديا،
وهو األمر الذي يتعارض مع
ط ـب ـي ـعــة ال ـح ـق ــوق وال ـح ــري ــات
ً
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ،وخ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا ح ــق
الترشح.
ً
راب ـ ـ ـعـ ـ ــا :أن ذلـ ـ ــك ال ـت ـع ــدي ــل
يهدف في حقيقته إلى إقصاء
بعض األشخاص من الترشح
مرة أخرى ،وهؤالء األشخاص
ً
م ـ ـ ـحـ ـ ــددون س ـ ـل ـ ـفـ ــا ،وه ـ ـ ــم مــن
صـ ـ ـ ـ ـ ــدرت ضـ ـ ــدهـ ـ ــم ع ـ ـقـ ــوبـ ــات
تـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـ ـجـ ــرائـ ــم الـ ـمـ ـس ــاس
بــالــذات األم ـيــريــة ،حـيــث أعلن
بعضهم خ ــوض اال نـتـخــا بــات
بعد مقاطعتها فــي السنوات
الـمــاضـيــة ،األم ــر ال ــذي يجعل
ذلـ ـ ـ ــك ال ـ ـت ـ ـشـ ــريـ ــع ص ـ ـ ـ ــورة مــن
ص ــور االنـ ـح ــراف الـتـشــريـعــي،
حيث لم تكن غايته المصلحة
العامة ،كما يعزز ويؤكد فكرة
االن ـ ـحـ ــراف ال ـت ـشــري ـعــي لــذلــك

ال ـق ــان ــون ه ــو رغ ـب ــة واض ـع ـيــه
ف ـ ــي ت ـط ـب ـي ـق ــه بـ ــأثـ ــر رجـ ـع ــي،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ت ــوقـ ـي ــت إق ـ ـ ــراره
م ــن ق ـبــل مـجـلــس األم ـ ــة ،حيث
شارف الفصل التشريعي على
االن ـت ـه ــاء ،ك ـمــا أن ــه ت ــم إقـ ــراره
بـ ـص ــورة مـسـتـعـجـلــة تـتـنــافــى
م ـ ــع أصـ ـ ـ ــول ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـي ـ ـحـ ــة ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـت ـع ـل ــق
بمناقشة ا لـبــر لـمــان للقوانين
وإقـ ـ ـ ــرارهـ ـ ـ ــا ،حـ ـي ــث ت ـ ــم إق ـ ـ ــرار
القانون ر غــم أهمية وخطورة
ال ـن ـتــائــج ال ـم ـتــرت ـبــة ع ـل ـيــه مــن
خ ــال مــداولـتـيــن فــي الجلسة
ً
ذاتها ،وفقا لالستثناء الوارد
ف ــي الـ ـم ــادة  104م ــن الــائـحــة
الداخلية لمجلس األمة.
ً
خـ ــا م ـ ـسـ ــا  :إن ع ـ ـ ــدم ا ل ـن ــص
على رد االعتبار في التعديل
الــذي جــاء بــه الـقــانــون رقــم 27
لـسـنــة  2016ال يـعـنــي حــرمــان
مــن أديــن فــي الـجــرائــم الماسة
بـ ـ ــالـ ـ ــذات اإلل ـ ـه ـ ـيـ ــة واألن ـ ـب ـ ـيـ ــاء
وال ـ ـ ـ ـ ـ ــذات األمـ ـ ـي ـ ــري ـ ــة مـ ـ ــن حــق
ً
الـ ـت ــرش ــح نـ ـه ــائـ ـي ــا ،حـ ـي ــث لــم
ي ـنــص ال ـم ـشــرع ص ــراح ــة على
عقوبة الحرمان األبدي من حق
ً
الـتــرشــح واالنـتـخــاب ،تطبيقا
لنص المادة  32من الدستور،
والـتــي تقرر أنــه ال جريمة وال
عـقــوبــة إال بـنــص ،كـمــا أنــه في
هذه الحالة يجب اللجوء إلى
ق ــان ــون اإلج ـ ـ ــراء ات ال ـجــزائ ـيــة،
ب ــاع ـت ـب ــاره ال ـش ــري ـع ــة ال ـعــامــة
بشأن رد االعتبار ،حيث تنص
ال ـم ــادة  244مــن ال ـقــانــون رقــم
 17لسنة  1960بإصدار قانون
اإلجــراء ات الجنائية على أنه:
«ك ــل حـكــم بـعـقــوبــة تـظــل آث ــاره
الجنائية قائمة إلى أن يسترد
المحكوم عليه اعتباره بحكم
الـ ـق ــان ــون أو ب ـح ـكــم ق ـضــائــي،
ويـ ـت ــرت ــب عـ ـل ــى رد االعـ ـتـ ـب ــار
الـقــانــونــي أو الـقـضــائــي محو
الـحـكــم بــاإلدانــة بالنسبة إلــى
المستقبل ،وزوال كل ما يترتب
عليه من آثار جنائية».
وب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى كـ ــل مـ ــا سـبــق
ن ـ ــرى بـ ـع ــدم ج ـ ـ ــواز ال ـح ــرم ــان
األب ــدي مــن حــق الـتــرشــح ،وأن
م ـث ــل ذل ـ ــك الـ ـح ــرم ــان ي ـخــالــف
نصوص الدستور لما يشكله
م ــن م ـ ـصـ ــادرة ل ـح ــق ال ـتــرشــح
وإهداره.

«التمييز» :لفت نظر المحقق ليس عقوبة وال يمنع ترقيته
في حكم قضائي بارز ،أكدت محكمة التمييز
اإلدارية برئاسة المستشار فؤاد الزويد أن قرار
اإلدارة العامة للتحقيقات توجيه لفت نظر إلى
المحقق ال يعد من العقوبات الواردة بالمادة 17
من الالئحة التنفيذية لقانون اإلدارة ،التي تمنع
ترقية عضو اإلدارة العامة للتحقيقات.
وأض ــاف ــت الـمـحـكـمــة ،ف ــي حـيـثـيــات حكمها،
أن الـعـقــوبــات الـ ــواردة فــي الــائـحــة وردت على
سبيل الحصر ،ومن ثم فإن قيام اإلدارة العامة
لـلـتـحـقـيـقــات بـمـنــع الـتــرقـيــة اس ـت ـنــادا إل ــى تلك
العقوبة يعد مخالفا لحكم الــواقــع والـقــانــون،
متعينا إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتتحصل وقــائــع القضية فــي الــدعــوى التي
أقــامـهــا محقق فــي اإلدارة الـعــامــة للتحقيقات
ضد اإلدارة ،مقررا أنه يعمل بها ،وصدر قرار من
وزير الداخلية بصفته بترقية العديد من زمالئه
المتساوين معه فــي الــدرجــة وتــاريــخ التعيين
والمؤهل ،وتــم تخطيه في الترقية معهم ،على
ّ
الرغم من عدم وجود مانع قانوني لذلك .وتظلم
من الـقــرار المطعون فيه ،ونعى عليه مخالفته
للقانون ،وأنــه صــدر مشوبا بــإســاءة استعمال
السلطة ،مما حدا به الى إقامة دعــواه بطلباته
الواردة به.
وق ـض ــت مـحـكـمــة أول درج ـ ــة ب ــإل ـغ ــاء ال ـق ــرار
المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي
فــي الـتــرقـيــة ،مــع مــا يـتــرتــب عـلــى ذل ــك مــن آثــار
وفــروق مالية ،ورفضت ما عدا ذلك من طلبات،
كما استأنف الطرفان الحكم ،وقضت المحكمة
بقبول االستئنافين شكال ورفضهما موضوعا
وتأييد الحكم.
وأق ـ ــام وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة وم ــدي ــر الـتـحـقـيـقــات
بطلباتهما الطعن على الحكم ،ونعى الطاعنان
بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفته
ل ـل ـقــانــون وال ـخ ـط ــأ ف ــي تـطـبـيـقــه وال ـف ـس ــاد في
االس ـت ــدالل والـقـصــور فــي التسبيب ،ومخالفة
الثابت بــاألوراق أن المطعون ضده نسبت إليه
مخالفة التأخير في تنفيذ االستيفاء المطلوب
من قبل االدعــاء العام ،وصدر قرار بإحالته إلى

فؤاد الزويد

مجلس التأديب ،وبناء عليه صدر قرار المدير
العام لإلدارة العامة للتحقيقات بتوقيع عقوبة
لـفــت الـنـظــر ،وفـقــا لحكم ال ـمــادة  15مــن قــانــون
اإلدارة ،وبــذلــك تتوافر بــه شــروط عــدم الترقية
لتوقيع عقوبة عليه ،وفقا ألحكام المادة  17من
الالئحة التنفيذية للقانون رقم  ،2001 /53وبذلك
فإن المطعون ضده وقت صدور القرار المطعون
فيه في  2011 /6 /5كان محاال لمجلس التأديب،
األمــر الــذي يتحقق معه حظر الترقية فــي تلك
الفترة ،وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه
يكون معيبا ويستوجب التمييز.
وق ــال ــت «الـتـمـيـيــز» ف ــي حـيـثـيــات حـكـمـهــا إن
هذا النعي غير سديد ،إذ إن المادة الثامنة من
القانون رقــم  2001 /53في شــأن اإلدارة العامة
لـلـتـحـقـيـقــات ب ـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة تـنــص عـلــى أن
تكون ترقية أعضاء اإلدارة حتى وظيفة المدير
العام على أساس األقدمية بمراعاة الكفاءة على
النحو المقرر فــي الـمــادة  23مــن هــذا القانون،
كما تنص الـمــادة  9مــن الـقــانــون ذاتــه على «أن
تكون الترقية ّالى وظيفة شاغرة تعلو مباشرة
الوظيفة المرقى منها ،وال تجوز الترقية قبل
انقضاء المدد المحددة بالمرسوم الذي يصدر
في هذا الشأن ،وتحدد الالئحة التنفيذية للقانون

شروط وضوابط الترقية ،كما تنص المادة 15
مــن القانون المشار اليه على أن للمدير العام
للتحقيقات أن يوجه لفت نظر كتابيا أو شفويا
الى عضو اإلدارة الذي يخل بواجبات وظيفته،
وذلك بعد سماع أقواله».
كما تنص المادة  16من القانون ذاته على أن
يكون تأديب أعضاء اإلدارة العامة للتحقيقات
من اختصاص مجلس تأديب يشكل بقرار من
وزارة الداخلية.
وتنص الـمــادة  17منه على أن يحال عضو
اإلدارة العامة للتحقيقات الى مجلس التأديب
بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض المدير
المادة  22منه على
العام للتحقيقات ،كما تنص ّ
أن العقوبات التأديبية التي توقع على أعضاء
اإلدارة هي التنبيه ،واإلنذار ،والفصل من الخدمة.
وت ـنــص ال ـم ــادة  17م ــن الــائ ـحــة التنفيذية
للقانون سالف الــذكــر على أنــه ال تجوز ترقية

عضو اإلدارة العامة للتحقيقات الموقوف عن
العمل أو المحال الى التحقيق أو مجلس التأديب،
فإذا حفظ التحقيق أو حكم نهائيا ببراءته وجب
عند ترقيته رد أقدميته في الوظيفة المرقى اليها
الى التاريخ الذي استحقها فيه.
وأضافت أن قضاء هذه المحكمة استقر على
أن القرار اإلداري يجب أن يقوم على سبب صحيح
في الواقع والقانون ،وإن كانت جهة اإلدارة غير
ملزمة بتسبيب قراراتها ،إال حين يقضي القانون
ب ــذل ــك ،إال أن ـهــا اذا أف ـص ـحــت ع ــن س ـبــب ال ـقــرار
فإنها تخضع لرقابة المحكمة للتحقق من مدى
مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك
في النتيجة التي انتهى اليها القرار.
وقالت إن المطعون ضده يشغل درجة محقق
ب ــاإلدارة العامة للتحقيقات ب ــوزارة الداخلية،
وصدر قرار وزير الداخلية بترقية عدد من أعضاء
اإلدارة لدرجة محقق (ب) ،إال أن القرار خال من

مرافعة

ترقية المطعون ضــده ،وأفصحت جهة اإلدارة
عن ذلــك بسبب إحالة المطعون ضــده لمجلس
التأديب الذي انتهى في الدعوى التأديبية الى
الـتــوصـيــة بلفت نـظــر الـمـطـعــون ض ــده ،وصــدر
بذلك قــرار مــن مدير اإلدارة بلفت نـظــره ،وإذ ال
يعد لفت النظر من العقوبات ال ــواردة بالمادة
 17من الالئحة التنفيذية التي تمنع ترقية عضو
اإلدارة العامة للتحقيقات ،إذ إن تلك العقوبات
وردت عـلــى سبيل الـحـصــر ،وبــذلــك ف ــإن الـقــرار
المطعون فيه يكون مخالفا لصحيح حكم الواقع
والقانون ،متعينا القضاء بإلغائه مع ما يترتب
على ذلك من آثار.
وك ــان ه ــذا ال ــذي خـلــص ال ـيــه الـحـكــم سائغا
ولــه أصــل ثــابــت بـ ــاألوراق ،وكــان لحمل قضائه
وبغير خطأ في تطبيق القانون ويتضمن الرد
الضمني على ما أثارته الجهة اإلدارية من دفاع
على خالفه.

إزاء خ ـلــو ا ل ـقــوا ن ـيــن
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وم ـ ـن ـ ـهـ ــا
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـق ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــات ،مـ ــن
م ـع ــاق ـب ــة الـ ـم ــوظ ــف أو
الـمـكـلــف بـخــدمــة عــامــة
عـ ـن ــد الـ ـتـ ـق ــاط الـ ـص ــور
للمستندات والوثائق
ذات ا لـطـبـيـعــة ا لـســر يــة
والعمل على تداولها،
ي ـت ـع ـيــن ع ـل ــى ال ـم ـشــرع
الـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــر ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه
ا ل ـم ـســأ لــة ،خــا صــة بعد
صدور أحكام قضائية
ب ـ ـ ـعـ ـ ــدم ن ـ ـ ـفـ ـ ــاذ ق ـ ــان ـ ــون
م ـن ــع ال ـن ـش ــر ل ـلــوثــائــق
ا ل ـس ــر ي ــة ر ق ــم 1988 /6
لعيوب إجرائية تتعلق
بسالمته.
والـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاداة ب ــإع ــادة
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــر ف ـ ـ ـ ــي إي ـ ـ ـجـ ـ ــاد
تـنـظـيــم ل ـه ــذه الـقـضـيــة
تـ ــأ تـ ــي بـ ـع ــد أن ك ـشــف
ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع عـ ـ ــن ت ـس ــري ــب
العديد من المستندات
والوثائق الرسمية ذات
الطبيعة ا لـســر يــة ،بعد
أن سمحت العديد من
اإلدارات ذات طـبـيـعــة
العمل الخاصة بتمكين
مـ ــوظ ـ ـف ـ ـي ـ ـهـ ــا ب ــاقـ ـتـ ـن ــاء
الـ ـخ ــاص ــة ،بـ ـخ ــاف مــا
ه ـ ـ ــو مـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــول ب ـ ـ ــه م ــن
الــدول ،األمــر الــذي دفع
ا لـعــد يــد مــن الموظفين
أو ا ل ـم ـك ـل ـف ـيــن ب ـخــد مــة
ع ـ ـ ــام ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاط
ال ـ ـ ـصـ ـ ــور لـ ـلـ ـع ــدي ــد مــن
المستندات وا لــو ثــا ئــق
ذات ا لـطـبـيـعــة ا لـســر يــة
وت ــداول ـه ــا ف ــي وســائــل
التواصل ذات الطبيعة
ا لـ ـ ـع ـ ــا نـ ـ ـي ـ ــة ،أو ا لـ ـت ــي
ال يـ ـت ــوا ف ــر ف ـي ـه ــا ر ك ــن
ال ـع ــان ـي ــة ،ومـ ـث ــل ذل ــك
الـ ـقـ ـص ــور ال ـت ـش ــري ـع ــي
لـ ـتـ ـل ــك الـ ـقـ ـضـ ـي ــة الـ ـت ــي
ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى م ـعــال ـجــة
قــانــونـيــة م ــن شــأنــه أن
يـ ـس ــاه ــم فـ ــي إضـ ـع ــاف
ال ـ ـ ـث ـ ـ ـقـ ـ ــة بـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات
الــدولــة وأجـهــزتـهــا ،ما
لم يتم تداركه والعمل
على مواجهته.
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاط الـ ـ ـص ـ ــور
للمستندات والوثائق
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــاضـ ـ ــر ،بـ ــرغـ ــم
حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــن نـ ـ ـ ـ ّـيـ ـ ـ ــة ب ـ ـعـ ــض
المتعاملين به من قبل
الموظفين أو المكلفين
بـخــدمــة عــامــة ،هــو أمــر
ب ـ ـ ــات يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ع ـلــى
الـجــانــب اآلخ ــر إلفـشــاء
األسرار وإثارة البلبلة،
وال ت ـكــون ا ل ـغــا يــة منه
المصلحة العامة ،وهو
األم ــر ال ــذي يـسـتــوجــب
م ــراج ـع ـت ــه ت ـشــري ـع ـيــا،
سـ ـ ـ ـ ــواء كـ ـ ـ ــان الـ ـسـ ـل ــوك
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــادرا م ـ ـ ــن أجـ ـ ـه ـ ــزة
تقليدية أو الكترونية
أو أ يـ ــة و س ـي ـلــة كــا نــت،
مـ ـ ــع ح ـ ـظـ ــر اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
أدوات ا لـ ـتـ ـص ــو ي ــر أو
حـ ـي ــازتـ ـه ــا ف ـ ــي ب ـعــض
ال ـ ــوظ ـ ــائ ـ ــف الـ ـخ ــاص ــة،
حـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاظ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى تـ ـل ــك
المستندات وا لــو ثــا ئــق
ذات الطبيعة الخاصة
أو ا ل ـ ـ ـسـ ـ ــر يـ ـ ــة ،وا لـ ـ ـت ـ ــي
ي ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـيـ ـ ــن ت ـ ـعـ ــري ـ ـف ـ ـهـ ــا
بأحكام التشريع حتى
ال ي ـك ــون ا لـتـنـظـيــم هــو
اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر ل ـ ـل ـ ـغـ ــايـ ــة م ـن ــه
ق ـ ـ ـيـ ـ ــد ح ـ ـ ــري ـ ـ ــة ت ـ ـ ـ ـ ــداول
المعلومات أو األفكار،
وإن ـمــا يـكــون مـقـصــورا
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــدات
والوثائق ذات الطبيعة
الـســريــة أو الـتــي يـ ّ
ـدون
عليها « ســري» من قبل
أ ج ـ ـ ـهـ ـ ــزة ا ل ـ ـ ــدو ل ـ ـ ــة ذات
الطبيعة السيادية ،أو
ال ـتــي تـتـعـلــق بـعــاقــات
ال ــدول ــة ال ـخ ــارج ـي ــة أو
األمنية ،بما ال يتسبب
فـ ـ ـ ــي ا ض ـ ـ ـطـ ـ ــرا ب ـ ـ ـهـ ـ ــا أو
يضعف الثقة بها.
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«بوحمود» وحرب األرشيف
قيس األسطى
المطلوب اآلن جبهة معارضة واسعة تشمل مسلم البراك
إلنقاذ ما يمكن إنقاذه ،تنشأ من خاللها لجان إلعادة
األمور إلى نصابها تشمل وضع تصورات للتعليم والصحة
واالقتصاد وإلصدار تشريعات مهمة كإنشاء محكمة أموال
عامة وفتح ملفات شراء الطائرات وأشياء كثيرة.
ما إن وطئت قدما النائب السابق مسلم البراك أرض الوطن،
حتى خرجت علينا تغريدات بعضها منظم واآلخــر عفوي،
تذكرنا بقيام مسلم بالدفاع عن المدير العام األسبق للتأمينات
االجتماعية فهد الرجعان ،والذي أدين منذ سنوات بسرقات
واختالسات أموال التأمينات.
كالمهم صحيح ،وأزيد أن هذه الزاوية الصغيرة كانت من
أشد منتقدي "بوحمود" في الفترة من  ٢٠٠٢إلى  ،٢٠١٢ويمكن
الــرجــوع إلــى أرشـيــف (الـقـبــس) للتأكد مــن ذلــك ،لكن األحــوال
تتبدل والظروف تتغير ،وهنا مطلوب منا كمواطنين أن نعيد
التفكير في أشياء كثيرة ،لعل أولها أننا في السابق كنا نملك
ترف الوقت أما اآلن فال.
يا سادة مستويات الفساد في هذا البلد وصلت إلى الذروة،
والبلد إلى تراجع خطير ،واالستمرار في نبش األخبار القديمة
ً
لــن ينفع أح ــدا ،ألن حــروب األرشـيــف لــن تنتهي ،وفــي الوقت
الذي نتلهى فيه بالتذكير بمواقفنا السابقة يتطلع جيراننا
إلى األمام ،وال داعي للتذكير بـ :أين وصلوا وتقدموا هم؟ وأين
تخلفنا نحن؟
األخ مسلم دفع الفاتورة األكبر في البلد ،فقد سجن ،ونفي
خمس سـنــوات ونـصــف ،فــي حين تمتع بعض س ــراق المال
بأموالهم الحرام داخل الكويت وخارجها.
المطلوب اآلن جبهة معارضة واسعة تشمل مسلم البراك
إلنقاذ ما يمكن إنقاذه ،تنشأ من خاللها لجان إلعادة األمور
إلـ ــى ن ـصــاب ـهــا ت ـش ـمــل وضـ ــع ت ـ ـصـ ــورات لـلـتـعـلـيــم وال ـص ـحــة
واالقتصاد وإلصــدار تشريعات مهمة كإنشاء محكمة أموال
عــامــة وفـتــح ملفات ش ــراء الـطــائــرات وأشـيــاء كثيرة ،وبعض
اإلخ ــوة ال ـنــواب فــي المجلس الـحــالــي مطالبون بتبني هذه
القضايا.
أكرر نحن بشر ولدينا أخطاء ،ولدينا أشياء كثيرة ،ونملك
مقدرات إلصالح األمور ،ما ال نملكه هو ترف الوقت ،إال إذا كنتم
ترون أن نقل إطــارات من مكان إلى مكان آخر يستحق إقامة
حفل ،وأن األمور ماشية ،والفريزر متروس زبيدي ،وفكونا من
قرقتكم ،فهذا شيء آخر.
حرب األرشيف لن تنفع أحد!
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

ةديرجلا
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دبلوماسية التجارة واالقتصاد
تفعيل دور دبلوماسية
التجارة واالقتصاد من
خالل الملحق التجاري
في سفاراتنا بالتعاون
مع غرفة التجارة
والوزارات والهيئات
المعنية سيسهم في
جذب المستثمر األجنبي
والشركات العالمية
والدول الصناعية الكبرى
لتنفيذ مشاريع التنمية
ولالستثمار في مختلف
قطاعات الدولة.

تعتبر الدبلوماسية االقتصادية من أهم
أدوات ت ـعــز يــز ا ل ـم ـصــا لــح ا لـمـخـتـلـفــة ل ـلــدول
ً
ً
ب ــاع ـت ـب ــاره ــا م ـط ـل ـبــا ضـ ــروريـ ــا ل ـل ـت ـك ـيــف مــع
المتغيرات الحاصلة فــي ا لـعــا قــات الدولية
التي تشهد تحديات عــد يــدة تتطلب تطوير
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة وأول ــوي ــاتـ ـه ــا وم ـضــام ـي ـن ـهــا
لالنتقال من المنظور التقليدي إلى مجاالت
جديدة للدبلوماسية ،وفي مقدمتها المجاالن
االقتصادي والتجاري.
وم ـ ــع ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات الـ ـت ــي ي ـش ـه ــده ــا ال ـع ــال ــم
ً
اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــا وك ـ ــذل ـ ــك سـ ـي ــاسـ ـي ــا أص ـ ـبـ ــح مــن
الـمـسـتـحـيــل ف ـصــل ال ـس ـيــاســة ع ــن االق ـت ـصــاد
ً
ً
ألنـ ـه ــا أصـ ـبـ ـح ــت سـ ـبـ ـب ــا رئـ ـيـ ـس ــا فـ ــي ن ـش ــوء
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ،ح ـ ـتـ ــى أصـ ـبـ ـح ــت
الدبلوماسية تستخدم االقتصاد في أحيان
ك ـث ـيــرة ل ـخــدمــة أه ـ ــداف ال ــدول ــة ،ك ـمــا ظـهــرت
الدبلوماسية االقتصادية بوصفها فرعا من
ف ــروع ا لــد بـلــو مــا سـيــة ا لـحــد يـثــة ،وأداة مهمة
لتنفيذ السياسة الخارجية للدول.
أما الدبلوماسية التجارية فهي تسهم في
تطوير التجارة الدولية ،واالستثمار األجنبي
ال ـم ـبــاشــر ،وت ـع ـمــل ع ـلــى ت ــروي ــج الـ ـص ــادرات
وج ـلــب وتـشـجـيــع االس ـت ـث ـم ــارات الـخــارجـيــة
األ ج ـن ـب ـيــة ،ورأس ا ل ـم ــال و ت ـح ـس ـيــن ا ل ـم ـنــاخ
واالستثمار ،وتوطيد العالقات السياسية عن
طريق البعثات التجارية الخارجية من أجل
د عــم قدرتها التنافسية لمواجهة الشركات
األجنبية.
وبــالــرغــم مــن أن الــدبـلــومــاسـيــة الـكــويـتـيــة
ت ـف ـخــر ب ـت ــاري ـخ ـه ــا وإنـ ـج ــازاتـ ـه ــا ع ـل ــى م ــدى
عقود ،فإنها بحاجة الستراتيجية اقتصادية
وت ـج ــاري ــة تــرت ـبــط ب ــإن ـش ــاء وت ـف ـع ـيــل مـلـحــق
ت ـ ـجـ ــاري فـ ــي سـ ـف ــاراتـ ـه ــا بـ ـج ــان ــب ال ـم ـل ـحــق
العسكري والثقافي واإلعالمي ،ليقوم بتعزيز
الـ ــروابـ ــط االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وت ـن ـم ـيــة ال ـع ــاق ــات
ا لـتـجــار يــة بين ا لـكــو يــت وا لـبـلــدان الصناعية
الـ ـكـ ـب ــرى الـ ـمـ ـت ــوق ــع مـ ـش ــارك ــة م ـس ـت ـث ـمــري ـهــا
وشركاتها في تنفيذ مشاريع التنمية ،فمن
بين ا لـمـهــام واال خـتـصــا صــات ا لـتــي يمكن أن
يقوم بها الملحق التجاري:
 –1إجراء األبحاث والدراسات الالزمة عن
إمكانات األ ســواق وحجم أ نـمــاط االستهالك

أ .د .فيصل الشريفي
ف ــي ال ـ ــدول األخـ ـ ــرى ،وال ـم ـتــاب ـعــة الـمـسـتـمــرة
للمتغيرات التي تطرأ على أنظمة التصدير
واالستيراد واألفضليات والقيود التجارية،
ً
وإ ش ـ ـعـ ــار ا ل ـج ـه ــات أوال ب ـ ـ ــأول ،ل ـي ـتــم إ ب ــاغ
المصدرين والمستوردين وأ صـحــاب القرار
ورجال األعمال الكويتيين.
 –2العمل على ترجمة األنظمة والقوانين،
ومـ ــا ي ـط ــرأ ع ـل ـي ـهــا م ــن ت ـع ــدي ــات ف ــي الـ ــدول
ال ـص ـن ــاع ـي ــة الـ ـكـ ـب ــرى إلـ ـ ــى الـ ـلـ ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة،
وتوفير البيانات والمعلومات عن األنشطة
والفعاليات التجارية واالقتصادية والمالية
ُ
التي تعقد في الكويت وفي هذه الدول.
 –3إعـ ــداد ال ـت ـقــاريــر وال ـن ـش ــرات الـتـجــاريــة
واالقتصادية والمالية المتخصصة ،وكذلك
إعـ ـ ــداد دراسـ ـ ــات ووض ـ ــع ت ـص ــور ع ــن الـسـلــع
والخدمات المتداولة في أسواق هذه الدول،
وا لـتــي يمكن أن تنتجها ا لـكــو يــت ،وإمكانية
ّ
والمصد رين الكويتيين.
إتاحتها للمنتجين
 –4ا لـ ـ ـت ـ ــأ ك ـ ــد م ـ ـ ــن تـ ـطـ ـبـ ـي ــق اال تـ ـ ـف ـ ــا قـ ـ ـي ـ ــات
االقـتـصــاديــة والـتـجــاريــة الـمـتـعــددة األط ــراف
بين الكويت وا لــدول األ خــرى ،وإشعار رجال
ّ
والمصدرين المحليين بالمزايا التي
األعمال
ُت ُ
تيحها هذه االتفاقيات ،واإل جــراء ات الالزم
اتباعها لالستفادة منها.
 –5ال ـم ـتــاب ـعــة ال ـم ـس ـت ـمــرة ل ـمــا ي ـص ــدر فــي
الـكــويــت مــن خـطــط وأنـظـمــة وإج ـ ــراء ات ،ومــا
ُيتخذ مــن سـيــا ســات ذات عــا قــة باالستيراد
والتصدير واالستثمار ،وإ بــداء المالحظات
وال ـت ــوص ـي ــات ح ـيــال ـهــا وآث ــاره ــا الـمـتــوقـعــة،
وا لـعـمــل عـلــى عـقــد ل ـقــاء ات وورش عـمــل تتم
فـيـهــا مـنــا قـشــة خـطــة ا لـتـنـمـيــة مــع المهتمين
فــي ا ل ــدول الصناعية ا لـكـبــرى ،وأ خ ــذ آرا ئـهــم
وتـصــوراتـهــم عــن الـمـشــاريــع الـمـطــروحــة في
الخطة.
إن ت ـف ـع ـي ــل دور د ب ـل ــو م ــا س ـي ــة ا ل ـت ـج ــارة
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد مـ ــن خ ـ ــال ال ـم ـل ـح ــق ال ـت ـج ــاري
فــي سـفــاراتـنــا بــالـتـعــاون مــع غــرفــة الـتـجــارة
وا ل ـ ــوزارات وا لـهـيـئــات ا لـمـعـنـيــة سيسهم في
جذب المستثمر األجنبي والشركات العالمية
وا ل ــدول الصناعية ا لـكـبــرى لتنفيذ مشاريع
التنمية و لــا سـتـثـمــار فــي مختلف قـطــا عــات
الدولة.

جيف غرينفيلد *

أدوات عقيمة لمعالجة التضخم
في عهد جو بايدن
يبدو الموقف الذي أطلقه البيت األبيض في الصيف الماضي
حول الطبيعة "االنتقالية" ًللتضخم ًغير مقنع ،ولن يستفيد
الرئيس ،الذي ّ
يسجل تراجعا واضحا في نسبة تأييده ،من
ارتفاع األسعار أو شح السلع أو زيادة كلفة الوقود بدرجة
فائقة في موسم عيد الميالد المرتقب.
ً
كان الرئيس جو بايدن واضحا في موقفه حين وضع التضخم
عـلــى رأس أول ــوي ــات ــه بـعــدمــا بـلــغ أع ـلــى مـسـتــويــاتــه مـنــذ ثالثين
ً
سنة ،فقال بايدن حديثا في ميناء "بالتيمور"" :يشعر الكثيرون
ً
باالضطراب بسبب الوضع االقتصادي ،ونعرف جميعا السبب .هم
يالحظون ارتفاع األسعار ،ويحاولون التسوق عبر اإلنترنت لكنهم
ً
ال يجدون ما يبحثون عنه دوما في الوقت الذي يريدونه ،فنحن
نالحق هذه المشاكل ونحاول إيجاد أفضل الطرق لمعالجتها في
المرحلة المقبلة ...أنا أعطي األولوية لكبح هذه النزعة الشائبة".
لكن ال يمكن اإلغـفــال عــن حقيقة تاريخية واضـحــة :يستطيع
التضخم أن ينسف أي عهد رئاسي! ال يبلي الــرؤســاء وأحزابهم
ً
ح ـس ـن ــا ح ـي ــن ي ـن ـش ـغــل ال ـن ــاخ ـب ــون بـمـشـكـلــة ال ـت ـض ـخــم ف ــي زم ــن
االنتخابات.
ال يملك الــرؤســاء الـقــدرة على تخفيف تداعيات التضخم ،وال
يتساهل الــرأي العام مع الــرؤســاء حين يثبتون عجزهم في هذا
الملف ،وعند مراجعة األدوات التي تستعملها السلطة التنفيذية
األميركية ،يسهل أن نالحظ أنها فارغة المضمون ومليئة بأجهزة
ً
بالية أو مضحكة أو بال قيمة أو ّ
مدمرة سياسيا.
ً
ً
لم تواجه الواليات المتحدة مستوى مقلقا من التضخم منذ
ّ
الثمانينيات ،ويشكل هذا الوضع مصدر قلق شديد للرئيس بايدن
وحــزبــه ،ولــم يتعامل األمـيــركـيــون منذ عـقــود مــع مشاكل ارتـفــاع
األسعار في جميع المجاالت ،فقد ال ُي َ
قارن مستوى التضخم الذي
المسجلة في عهد جيمي كارتر،
يصل إلى  6أو  %7مع
المستويات ً
ً
لكن الوضع القائم يبقى مقلقا مقارنة بالماضي القريب.
ً
ما الذي يستطيع بايدن تقديمه اليوم إذا؟ يمكنه أن يلجأ إلى
ً
ً
ّ
"احتياطي البترول االستراتيجي" الــذي يلبي جــزء ا بسيطا من
حاجات البلد إلى الطاقة وكان الرؤساء يستعملونه كملجأ أخير
في الماضي عند مواجهة هذا النوع من المشاكل ،كما يستطيع
بــايــدن وفــريـقــه أن يعلنوا أن الـقــانــون الـجــديــد المرتبط بالبنية
التحتية سيرفع مستوى اإلنتاجية عبر زيادة فاعلية نقل السلع،
لكن لن يتحقق هذا الهدف قبل مرور سنوات ،ومن المتوقع أن تؤدي
تداعياته إلى ظهور مشاكل عدة على المدى القصير نتيجة إغالق
الطرقات والجسور وخطوط سكك الحديد إلصالحها.
في ما يخص مشروع قانون "إعادة البناء بشكل أفضل" ،قد تزيد
صعوبة تمرير هذا التشريع في الكونغرس بسبب معدالت التضخم
ً
الراهنة ،حيث يدعم الري سامرز ذلك التشريع ،علما أنه من أبرز
الخبراء االقتصاديين الذين يحذرون من تداعيات التضخم ،لكن
توضح تعليقات السيناتور جو مانشين في الفترة األخيرة أنه لن
يسارع إلى إعطاء الصوت رقم خمسين الضروري لتمرير القانون.
إذا كان مستشارو بايدن محقين في تقييماتهم ،فقد يشهد عام
ً
ً
 2022تراجعا في مستوى التضخم تزامنا مع تدفق السلع إلى
المتاجر ومعارض السيارات ،حيث يمتنع العمالء عن رفع كلفة
السلع النادرة بعد حصولهم على كميات وافرة من األموال النقدية،
لكن تبقى هذه األهداف ّ
مجرد آمال ال حقائق مؤكدة.
الـيــوم ،يبدو الموقف الــذي أطلقه البيت األبـيــض فــي الصيف
الماضي حول الطبيعة "االنتقالية" لهذا التضخم غير مقنع ،ولن
ً
ً
ّ
يسجل تراجعا واضحا في نسبة تأييده،
يستفيد الرئيس ،الذي
من ارتفاع األسعار أو شح السلع أو زيادة كلفة الوقود بدرجة فائقة
في موسم عيد الميالد المرتقب.
مــن األف ـضــل أال يـثــق أحــد بـمــواقــف الجمهوريين الـتــي تعتبر
التضخم الراهن نتيجة لما ّ
سماه السيناتور ماركو روبيو "جنون
اليساريين" الذين يديرون الحكومة ،فقد كان ريتشارد نيكسون
وجيرالد فورد وجيمي كارتر قد تلقوا اللوم بالطريقة نفسها على
ارتفاع أسعار النفط منذ عقود ،فهذه المقارنة بالذات قد تريح
ً
بايدن والديموقراطيين عموما ،وربما نجح الحزب الحاكم في
مرحلة تاريخية معينة في تحقيق نتيجة جيدة في االنتخابات رغم
المخاوف التي أثارها التضخم ،لكن التجارب السابقة تنذر بالفشل
والتعثر عند النظر إلى الجزء األخير من ثالثة أرباع القرن الماضي.
* «بوليتيكو»

مستقبل اإلعالم الرسمي
لدولة الكويت
faisal.alsharifi@hotmail.com

عند مقارنة اإلعالم الرسمي الكويتي مع بقية القطاعات
الحكومية في المنطقة تجده في المقدمة ،وقد يكون من
الظلم مقارنته مع الفضائيات غير الرسمية ،لذلك متى ما
قدر وتحول قطاع اإلعالم في دولة الكويت إلى مؤسسة
أهلية ،عندها فقط سنقول إن السباق قد بدأ.
ال شك أن اإلعالم الرسمي يواجه مجموعة من التحديات
التي فرضها التطور الهائل لتكنولوجيا تبادل المعلومات
بــالـبـحــث وال ـتــوث ـيــق وإع ـ ــادة ال ـبــث عـلــى م ــواق ــع ومـنـصــات
التواصل االجتماعي ،ناهيك عن التنافس بين المحطات
الفضائية؛ مما نتج عنه سحب البساط من تحت الدور الكبير
الذي كان يمثله قطاع اإلعالم الرسمي في العقود الماضية.
ه ــذا ال ـت ـطــور أج ـب ــر الـكـثـيــر م ــن ال ـمــؤس ـســات اإلعــام ـيــة
الحكومية على تبني سياسات مغايرة تسمح لها بالحضور
واالستمرار في أداء دورها الوطني والثقافي في توجيه الرأي
العام نحو الكثير من القضايا والملفات التي تهم مصلحة
الــدول ،لذلك أوجــدت خطا ثانيا موازيا ال يمثل تلك الدول
موال ويدار من خلف الكواليس.
بشكل رسمي لكنه
ٍ
هذا التوجه أوجد مساحة كبيرة من الحرية إلدارة المشهد
السياسي في تغطية األحداث المهمة ،وتوجيه الرأي العام،
أحيانا كثيرة.
والتحكم في مزاجه
ً
سأتجاوز فــي هــذا المقال دور اإلذاع ــة ،فهي فــي الغالب
توجه برامجها للمستمع المحلي إال ما ندر ،كما أن تأثيرها
محدودا مقارنة مع اإلعالم المرئي.
يظل
ً
لــإن ـصــاف ف ــإن تـلـفــزيــون ال ـكــويــت وخ ــال مـسـيــرتــه قــدم
الكثير من البرامج الثقافية والفكرية والفنية واالجتماعية
والـسـيــاسـيــة والترفيهية لـمــدة ت ـجــاوزت سـتــة ع ـقــود ،كما
كانت له األسبقية والفضل في تطوير وإثراء الحركة الفكرية
الثقافية والفنية على مستوى دول المنطقة والخليج العربي
بالتحديد.
اليوم النظرة لإلعالم قد تغيرت بعد أن أصبحت المعلومة
تصل إلى صاحبها عبر جهازه النقال بكل سهولة ،إال أن لذة
االستماع والمشاهدة مازال لها بريقها ومتابعتها ،ولذلك
البد من فتح آفاق جديدة تمكن تلفزيون الكويت من مواصلة
مسيرته عبر ا سـتـغــال ا لـطــا قــات البشرية والتكنولوجيا
الحديثة الستقطاب أكبر عدد من المشاهدين ،كما فعلت دور
عرض السينما التي شهدت منافسة كبيرة ،لكنها استطاعت
أن تفرض هيبتها على منافسيها.
خــال الـفـتــرة الماضية شــاهــدنــا الكثير مــن الـمـحــاوالت
الجادة من أجل تطوير اإلعــام الرسمي لدولة الكويت من
خــال بناء استوديوهات ذات تقنية عالية ،سمحت بنقل
األحداث بطريقة تفاعلية بانورامية ،كما حدث عند تغطيتها
لالنتخابات وتثقيف المجتمع أثناء جائحة كورونا ،والرصد
الحي لكارثة األمطار ،وفي تسليطها الضوء على إنجازات
ودور الكويت الحضاري واإلنساني.
كما اسـتـطــاع اإلع ــام مــواكـبــة الـتـطــور التكنولوجي من
خالل الظهور والحضور على منصات التواصل االجتماعي؛
مما سمح باتساع قاعدة المشاهدين داخــل دولــة الكويت
وخارجها.
ه ــذا الـمــديــح ال يعني الــوصــول إل ــى الـقـمــة ،ف ـمــازال أمــام
اإلعــام الحكومي الكثير من العمل الجاد لجذب أكبر عدد
من المشاهدين سواء على المستوى المحلي أو الخارجي،
وقد يكون مقترح تخصيص وزارة اإلعالم لتصبح مؤسسة
أهلية ربحية تسهم فيه الحكومة والـقـطــاع الـخــاص ،وأن
تستمر الرقابة على قطاع األخبار عند نقل األخبار الرسمية
التي تمثل وجهة نظر الدولة الرسمية.
ال ـمــوروث الثقافي والفني ال ــذي خلفه الجيل المؤسس
لإلعالم في دولــة الكويت من مخرجين وممثلين ومعدين
ومذيعين وفنيين لم ينضب ،وهــذا الرصيد من المبدعين
والمتميزين مستمر متى ما أتيحت له الظروف المناسبة.
ـرا اإلع ــام الرسمي الكويتي عند مقارنته مــع بقية
أخـيـ ً
القطاعات الحكومية في المنطقة تجده في المقدمة ،وقد
يكون من الظلم مقارنته مع الفضائيات غير الرسمية ،لذلك
مـتــى مــا ق ــدر وت ـحــول قـطــاع اإلع ــام فــي دول ــة الـكــويــت إلــى
مؤسسة أهلية ،عندها فقط سنقول إن السباق قد بدأ.
ودمتم سالمين.

خليل علي حيدر

«محمد نجيب جويفل» ...مبعوث تنظيم «اإلخوان» في الكويت ()4-1
عـمــدت جـمــا عــة "اإل خ ــوان المسلمين" إ لــى
إرسال بعض العناصر الحزبية إلى سورية
و م ـص ــر واألردن ،ي ـق ــول د .ف ــاح ا ل ـمــد يــرس
" لـ ـتـ ـلـ ـق ــي دورات فـ ـ ــي ا ل ـ ـع ـ ـمـ ــل ا ل ـت ـن ـظ ـي ـم ــي
والـتـثـقـيـفــي وال ـتــدريــب الـعـسـكــري مــن خــال
معسكرات فروع جماعة اإلخوان المسلمين
فــي تـلــك ا لـ ــدول" ،و فــي ا لــو قــت نفسه يضيف
الباحث الكويتي أرسل مكتب اإلرشاد ،والذي
يعد أعلى هيئة قيادية في السلم التنظيمي
لـجـمــا عــة اإل خ ــوان المسلمين و م ـقــره مصر،
اثنين من عناصره القيادية لتنظيم العمل
الحزبي لإلخوان في الكويت".
ويـ ـكـ ـم ــل د.الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــرس إش ـ ــارت ـ ــه إل ـي ـه ـمــا
فيقول إن "الفضيل الورتالني" عضو مكتب
ً
ً
اإلر شــاد في مصر ا لــذي أدى دورا كبيرا في
تنظيم عـمــل اإل خ ــوان فــي ا لـيـمــن عــام ،1947
و"ن ـج ـي ــب ج ــوي ـف ــل" وه ــو ع ـضــو ق ـي ــادي فــي
تنظيم اإلخوان في مصر ،وعن نشاطهما في
الكويت آنذاك يقول" :عمل االثنان من خالل
لجان جمعية اإلر شــاد اإلسالمي مثل لجنة
الدعوة برئاسة يوسف السيد هاشم الرفاعي
وز يــر الدولة األسبق ،وخالد العيسى وزير
الكهرباء األ سـبــق ،على نشر د عــوة اإل خــوان
المسلمين من خالل قيام الفضيل الورتالني
مع العديد من عناصر اإلخوان الذين يفدون
إلى الكويت مثل أبو الحسن الندوي بإلقاء
المحاضرات التثقيفية األسبوعية".
و عــن النشاط اإلعالمي لإلخوان يضيف،
د.ا ل ـمــد يــرس " :ســا هـمــت مجلة اإلر ش ــاد التي
صـ ــدرت ف ــي ب ــداي ــة الـخـمـسـيـنـيــات ف ــي نـشــر
أيديولوجية اإلخوان المسلمين ،و"اإلرشاد"
مجلة شهرية صدر العدد األول منها في عام
 1952وهي تعتبر لسان حال جماعة اإلخوان
المسلمين في الكويت في تلك الفترة ،وكان
ي ــرأس تـحــريــرهــا مــؤســس جـمــاعــة اإلخ ــوان
الـمـسـلـمـيــن ف ــي ال ـكــويــت ع ـبــدال ـعــزيــز الـعـلــي
ال ـم ـطــوع ال ـم ــراق ــب ال ـع ــام لـجـمـعـيــة اإلرشـ ــاد
اإلسالمي ،وبعد ذلك تولى تحريرها المراقب
العام الجديد للجمعية عبدالرزاق الصالح،
وتولى عدد من قياديي اإلخوان الكتابة في
مجلة اإلرشاد أمثال أبو علي المودودي أمير
الجماعة اإلسالمية بباكستان وأبو الحسن
الندوي ،محمد يوسف النجار ،شاكر النتشة
مــن فلسطين ومصطفى السباعي المراقب

ال ـ ـعـ ــام فـ ــي ت ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة ل ـج ـم ــاع ــة اإلخـ ـ ــوان
المسلمين في سورية وغيرهم".
(جماعة اإل خــوان المسلمين فــي الكويت،
د.فـ ــاح ع ـبــدال ـلــه ال ـمــديــرس ال ـكــويــت ،1994
ص)18-17
و مــن ا لــذ يــن در ســوا الجماعات اإلسالمية
فــي الكويت د .ســا مــي ناصر ا لـخــا لــدي ،ا لــذي
يضيف إلى الورتالني وجويفل شخصيات
أخ ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ـع ـ ــروف ـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــاط الـ ــدي ـ ـنـ ــي
واإلخـ ــوانـ ــي ،م ـثــل أح ـمــد ال ـشــربــاصــي وأب ــو
الحسن الندوي ،ويقول إنهم جميعا ساهموا
في ترسيخ فكر البنا ونهجه عبر القنوات
الحزبية التي بنيت على المنوال المصري،
وباتباع أسلوب التنظيم الهرمي والتركيز
ع ـلــى ب ـن ــاء الـ ـق ــاع ــدة ،وك ـ ــان ن ـش ــاط جـمـعـيــة
اإلر شــاد التي كان مقرها في قلب العاصمة
يعتمد الى جانب من ذ كــرت أسماؤهم على
الداعية "زهدي أبو العز والشيخ عبدالعزيز
السيسي" ،ممن هربوا من مصر إثر مالحقة
ال ـس ـل ـط ــات ل ـه ــم وم ـن ـع ـه ــا نـ ـش ــاط اإلخ ـ ـ ــوان،
وي ـض ـي ــف الـ ـخ ــال ــدي ك ـ ــان هـ ـ ــؤالء وغ ـي ــره ــم
م ــن ال ــدع ــاة ال ـم ـصــري ـيــن ي ــدرس ــون اإلسـ ــام
حسب نهج وفكر حسن البنا ا لــذي تعرض
لالغتيال فــي مصر مــع بــث روح المصادمة
مع الحكومات".
(األحزاب اإلسالمية في الكويت :الشيعة،
اإل خــوان ،السلف ،د .ســا مــي ناصر الخالدي،
الكويت  ،1999ص.)165-164
كــان محمد نجيب جويفل ،المتوفى عام
 ،1987ضيف إخوان الكويت لدى التأسيس
م ـ ــا بـ ـي ــن  1948و  1952ور بـ ـ ـم ـ ــا بـ ـع ــد ذ ل ــك
شخصية غــا مـضــة حــز بـيــا ووالء وار تـبــا طــا،
وم ـم ــن ال تـ ــزال ت ـت ـضــارب ف ـيــه األقـ ـ ــوال ،ولــم
ت ـ ـكـ ــن لـ ـ ــه ع ـ ـلـ ــى وجـ ـ ـ ــه الـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــوص سـ ـم ــات
روحانية دينية بارزة ،وكانت له إلى جانب
عــاق ـتــه ب ــاإلخ ــوان ارتـ ـب ــاط ــات ق ــوي ــة نــافــذة
بالرئيس عبدالناصر ،كما كانت له مؤهالت
ق ـي ــادي ــة وش ـم ــائ ــل زع ــام ـي ــة ت ـف ـتــح ل ــه أب ــواب
القلوب وا لـقـصــور و قـيــادات بعض األ حــزاب
والجماعات ،وينقاد لخطبه البليغة الرنانة
شيب المسلمين وشبانهم.
هـ ــذا م ــا يـ ـخ ــرج ب ــه أي ق ـ ــارئ ل ـم ــا ت ــورد
عـ ـن ــه ال ـ ـمـ ــوسـ ــوعـ ــة الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ال ــرس ـم ـي ــة
لجماعة اإل خ ــوان المسلمين على اإلنترنت

 Ikhwan Wikiوا ل ـ ـتـ ــي س ــأ خ ـت ـص ــر بـعــض
م ـع ـل ــوم ــات ـه ــا ح ـ ــول ه ـ ــذه ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـتــي
اس ـت ـض ــاف ـه ــا إخـ ـ ـ ــوان الـ ـك ــوي ــت ال ـم ـس ـل ـمــون
لتوسيع مــدارك وارتباط الجماعة الجديدة
الـنــاشـئــة بـبـقـيــة اإلخ ـ ــوان ،وال ـت ـعــرف بشكل
مباشر على البيئة العربية التي تتحرك فيها
الجماعة وتنشط ،وربما لتشجيع توجهات
معينة بين شباب اإلخوان في الكويت.
تنقل الموسوعة عن المرشد حسن البنا
قــولــه فــي رســالـتــه "دعــوتـنــا" مــا يـلــي" :كــل ما
ً
نريده من الناس أن يكونوا أمامنا واحدا من
أربعة :مؤمن :آ مــن بدعوتنا و صـ ّـد ق بقولنا
وأع ـج ــب بـمـبــادئـنــا ،ف ـهــذا ن ــدع ــوه أن يـبــادر
بــاال نـضـمــام إلينا وا لـعـمــل معنا .مـتــردد :لم
يستبن لــه وجــه ا لـحــق ،فـهــذا نـتــر كــه لـتــردده
و نــوصـيــه ب ــأن يـتـصــل بـنــا عــن ك ـثــب .نفعي:
شخص ال يريد أن يبذل معونته إال إذا عرف
ما يعود عليه من فائدة وما يجره هذا البذل
من مغنم ،فنقول له :حنانيك ليس عندنا من
جــزاء إال ثــواب الله إن أخلصت ،والجنة إن
ً
علم ا لـلــه فيك خـيــرا  .متحامل :شخص ساء
فينا ظنه وأحاطت بنا شكوكه فهو ال يرانا
إال بالمنظار األسود القاتم".
ً
وال يـصــدق بـعــض ،هــذا التصنيف دا ئـمــا
على أرض الواقع ،حيث يستفيد الكثير من
"النفعيين" من االنضمام للجماعة ويصلون
م ــن خــال ـهــا إل ــى ال ـم ــال والــوظ ـي ـفــة وال ـج ــاه
والزعامة في دول كثيرة.
واآلن ،أي هــذه ا لـشـخـصـيــات األر ب ــع كــان
"جويفل"؟
تقول "موسوعة اإل خــوان"" :محمد نجيب
جــويـفــل شـخـصـيــة مـثـيــرة لـلـجــدل كــانــت في
ي ــوم مــن األي ــام وس ــط اإلخـ ــوان بــل ك ــان أحــد
ال ـم ـجــاهــديــن ال ــذي ــن ب ــذل ــوا ال ـك ـث ـيــر وق ــدم ــوا
أروا حـهــم فــي ا لـمـعــارك على أرض فلسطين،
ل ـ ـكـ ــن تـ ـب ــا يـ ـن ــت اآلراء ح ـ ــو ل ـ ــه خ ـ ــا ص ـ ــة أ نـ ــه
مـتـهــم مــن قـبــل اإلخـ ــوان ال ـســوري ـيــن بـقـيــادة
مـ ـح ــاول ــة ان ـش ـق ــاق ـي ــة ف ــي ت ـن ـظ ـيــم ال ـج ـمــاعــة
ف ــي ا لـخـمـسـيـنـيــات ض ــد ا ل ــد ك ـت ــور مصطفى
السباعي ( ."1964-1915مرشد إخوان سورية
ك ـمــا ه ــو مـ ـع ــروف) ،وت ـض ـيــف "ال ـمــوســوعــة"
أن اال نـشـقــاق كــان "بتكليف مــن ا لـمـخــا بــرات
ال ـم ـصــريــة ،وكـ ــان ج ـهــد الـمـنـشـقـيــن تـشـكـيــل
تنظيم مسلح ،وقد رفض الدكتور السباعي

ومعه التنظيم كله هذه الفكرة ،حتى استطاع
استئصالها وفصل أنصارها وعلى رأسها
جويفل نفسه".
غير أن موسوعة اإل خ ــوان تـبــرر لجويفل
مــا عـمــل وت ــداف ــع عـنــه قــائ ـلــة" :اإلن ـس ــان غير
مـعـصــوم مــن الـخـطــأ فـمــن الـمـمـكــن أن يـكــون
ً
ج ــا ه ــدا و ب ـ ــذل (؟) إال أ نـ ــه م ــع م ـ ــرور األ يـ ــام
والسنين وتغير النظام في مصر والتعذيب
ال ــذي الق ــاه اإلخـ ــوان مــن ن ـظــام عـبــدالـنــاصــر
ق ــد دف ــع بــالـكـثـيــريــن لـحـمــايــة أنـفـسـهــم على
حساب إخوانهم ودعوتهم ،لكن ال يستطيع
أحد أن ينسى فضل هؤالء قبل تحولهم ،أما
حسابهم فعلى الله".
وق ـ ــد ُيـ ـب ــرر ب ـم ـث ــل ه ـ ــذا ألع ـ ـ ــداء وخ ـص ــوم
اإلخـ ــوان كــذلــك! أل ــم تـكــن لـلـجـمــاعــة فــي دول
عديدة "أخطاء وانحرافات غير مقصودة"؟!
وتـضـيــف ال ـمــوســوعــة فــي حــديـثـهــا"ُ :ول ــد
محمد نجيب جويفل في محافظة الشرقية
ب ـ ـم ـ ـصـ ــر ،وك ـ ـ ـ ــان يـ ـتـ ـس ــم بـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ق ــوي ــة
وشجاعة هــذه الشخصية أهلته أن يلتحق
بــا لـنـظــام ا ل ـخــاص ل ــدى اإل خـ ــوان المسلمين
ب ـعــدمــا ال ـت ـحــق بـجـمــاعــة اإلخ ـ ــوان ف ــي وقــت
مبكر".
ت ـن ـق ــل الـ ـم ــوس ــوع ــة عـ ــن ق ـ ـيـ ــادة إخ ــوان ـي ــة
سورية عدنان سعد الدين في مذكراته عن
"جويفل" ما يلي" :التحق نجيب بالجماعة
في مصر وهو في سن مبكرة ،و كــان يمتلك
ص ـفــات ق ـيــاديــة ف ــي ال ـخ ـطــابــة والـمـخــاطـبــة،
وك ـس ــب ود ال ـش ـب ــاب م ــن ح ــول ــه واالن ــدم ــاج
السريع بهم".
ثم تنقل الموسوعة عبارة مهمة فتقول
ً
ً
عن جويفل" :كان جريئا مقداما ،يتدرب على
األسلحة والمفرقعات".
ً
يتبع غدا ،،،

ةديرجلا

•
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

7.٧٩٩

7.٢٠٢

٦.٠٤٩

2.٤٥٨ 2.٩٣١ 3.٣٠٥

هيئة األسواق تدرس النظام االسترشاديفي تسعير االكتتابات
تطبيق الـ « »BOOK BUILDINGيعزز ثقة المستثمرين بعدالة التقييم ويوسع قاعدتهم
عيسى عبدالسالم

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"
أن هـيـئــة أسـ ــواق ال ـمــال تـعـمــل على
دراسة تطبيق ما يسمى بناء سعر
اال ك ـت ـت ــا ب ــات ""BOOK BUILDING
االسـتــرشــادي ،وذلــك لتحديد سعر
االك ـت ـتــاب الـنـهــائــي قـبــل ال ـطــرح في
االكتتاب.
وأوض ـح ــت ال ـم ـصــادر أن عملية
"البناء السعري لألوراق المالية" أنه
اإلجراء المتبع لتحديد سعر الورقة
الـمــالـيــة عـنــد إص ــداره ــا أو بيعها
في عرض عام باألسواق الناشئة،
حيث سيعتمد تحديد عملية السعر
وفقا للطلبات المقدمة على صعيد
الكميات أو األسـعــار ،ومــن خاللها
يتم تحديد المدى السعري للسهم
ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ،وتـ ـح ــدي ــد ال ـس ـعــر
النهائي لالكتتاب وفقا لهذه اآللية،
وال يسدد المستثمر في تلك الحالة
قيمة االكـتـتــاب ال ـخــاص بــه لقيمة

فيها
األسهم التي يرغب االكتتاب ّ
عـنــد تـقــديــم طـلــب االك ـت ـت ــاب ،لكنه
يـســدد القيمة بـعــد تـحــديــد السعر
ال ـن ـه ــائ ــي ل ـل ـس ـهــم ع ـق ــب غ ـل ــق ب ــاب
االكتتاب.
وأضــافــت أن المستثمرين ،وفقا
لهذه اآللية الجديدة ،سيكونون على
عـلــم بــالـنـطــاق الـسـعــري للسهم في
االكتتاب ،في أول يوم له ،بمعنى أن
يتم تحديد أقل وأعلى سعر للسهم
يمكن االكتتاب به ،إذ إن المستثمر
عادة ما يقدم طلب االكتتاب بالسعر
ال ـم ـح ــدد ض ـم ــن ال ـن ـط ــاق ال ـس ـعــري
المحدد ،وبعدها يتم تحديد السعر
النهائي للسهم ،مشيرة الى أن دور
مدير االكتتاب في نظام الـBuilding
 Bookي ـت ـم ـثــل فـ ــي ت ـح ــدي ــد ن ـطــاق
س ـعــري بـحــد أدن ــى وأق ـصــى ليقوم
المستثمرون بوضع طلبات شرائهم
على أسعار داخل النطاق السعري،

األم ــر ال ــذي يـضـمــن أن يـتــم تحديد
سعر طرح عادل ،وينفي احتمالية أن
يتم تحديد سعر ُمبالغ فيه نتيجة
ارتفاع أسعار الشراء التي أدخلها
المستثمرون بطلبات شرائهم.
وذكــرت المصادر أن آلية البناء
السعري للورقة المالية تعد الطريقة
المطبقة في الدول المتقدمة ،وهي
أكثر دقة وعدالة في تحديد السعر
ً
النهائي للسهم ،بعيدا عن مبالغة
بعض الشركات في تحديد عالوة
ص ـ ـ ـ ــدار ل ـل ـس ـه ــم ،وتـ ــوفـ ــر ع ــدال ــة
اإل َ
لطرفي االكتتاب (الشركة المصدرة
والمكتتبون من مؤسسات وأفراد)،
حـ ـي ــث ي ـس ـه ــم هـ ـ ــذا األسـ ـ ـل ـ ــوب فــي
تـحــديــد الـسـعــر الـمـنــاســب لـلـطــرح،
وكـ ــذلـ ــك فـ ــي ت ـش ـج ـيــع ال ـم ـس ـت ـث ـمــر
المؤسسي على االكتتاب ،مما يزيد
كفاء ة السوق المالية واستقرارها،
كما أنـهــا أحــد الـعــوامــل المساعدة

على إنجاح اي طرح ،نظرا إلى أن
هذا النظام يعزز ثقة المتعاملين
بـعــدالــة سعر ال ـطــرح ،خــاصــة في
ظـ ــل مـ ـش ــارك ــة الـ ـم ــؤسـ ـس ــات فــي
تـ ـح ــدي ــده ،ع ـ ــاوة ع ـلــى تــوسـيــع
قــا عــدة المتعاملين على السهم
بما يضمن تداوله بصورة جيدة
بـعــد ان ـت ـهــاء ال ـط ــرح ،خــاصــة أن
توسيع قــاعــدة الـعـمــاء يترتب
عليه تنويع فئات المساهمين
بين األفراد والمؤسسات.
و بـ ّـي ـنــت أن ا لـطــر يـقــة التقليدية
ع ـبــر ت ـحــديــد س ـعــر ث ــاب ــت ،يعتمد
ً
على القيمة االسمية ،مضافا إليها
ع ــاوة اإلصـ ــدار ،ثبت عــدم دقتها،
إذ أظـهــرت دراس ــة لصندوق النقد
الـ ــدولـ ــي جـ ــرت عـ ــام  2007ع ــن 43
عـمـلـيــة اك ـت ـتــاب جـ ــرت ف ــي منطقة
ال ـخ ـل ـي ــج ،أن مـ ـع ــدل الـ ـع ــائ ــد عـلــى
االكتتاب في أول يوم لتداول السهم

المكتتب فيه بالبورصة بلغ 296
بالمئة مقابل  5.4بالمئة فقط في
األسواق المتقدمة التي تتبع الطرق
ً
الـمـتـقــدمــة ف ــي الـتـسـعـيــر» ،م ـشــددا
على ضرورة وضع معايير محددة
آللية البناء السعري ،وتحديد مدير
االكـتـتــاب ال ــذي يـحــدد السعر بناء
على الطلبات.
ولفتت المصادر إلــى أنــه ُيصار

استمرار التراجع في مؤشرات البورصة
والسيولة  57.8مليون دينار

أخبار الشركات
«سنرجي» تزيد ملكيتها بشركة
تابعة إلى %90.1
زادت شــركــة سـنــرجــي الـقــابـضــة مــن ملكيتها فــي شــركــة
سنرجي للحلول النفطية (تابعة بملكية غير مباشرة) من
 86.714إل ــى  90.142بــالـمـئــة ،بنسبة زي ــادة  3.428بالمئة،
وبتكلفة  183.6ألف دينار.
وأوضـ ـح ــت أن أث ــر زي ـ ــادة الـمـلـكـيــة ف ــي ال ـشــركــة الـتــابـعــة
سينعكس على قائمة الــدخــل بــزيــادة حصة «سـنــرجــي» من
نتائج أعـمــال الشركة التابعة (ملكية غير مـبــاشــرة) ،ســواء
بالربح أو بالخسارة بنسبة زيادة الملكية.
كما سيتضح أثر هذه الزيادة على الميزانية المجمعة لـ
«سنرجي» بــزيــادة حقوق المساهمين العائدة للشركة األم
بنسبة ال ــزي ــادة فــي الـمـلـكـيــة؛ وذل ــك عـلــى ح ـســاب انـخـفــاض
حصص األقليات بالنسبة ذاتها.

جني أرباح وضغوط بيعية ومضاربات على معظم األسهم
●

علي العنزي

اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت الـ ـنـ ـغـ ـم ــة الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــراء فــي
مؤشرات األسواق المحلية والخليجية
للجلسة الثانية على ا لـتــوا لــي ،وفقد
مؤشر بورصة الكويت العام نسبة 0.72
فــي المئة تـعــادل  52.58نقطة ،ليقفل
على مستوى  7202.64نقطة ،بسيولة
تراجعت الي مستوى  57.8مليون دينار
تــداولــت ع ــدد أسـهــم هــو األدن ــى خــال
هذا الشهر بلغ  315.8مليون سهم عبر
 12718صفقة ،وتم تــداول  147سهما
ربح منها  ،41بينما خسر  83واستقر
 23دون تغير.
وخـســر مــؤشــر الـســوق األول نسبة
 0.79في المئة ،أي  61.77نقطة ،ليقفل
على مستوى  7799.41نقطة بسيولة
نــام ـيــة نـسـبـيــا قــري ـبــة م ــن  32مـلـيــون
دينار تداولت حوالي  74مليون سهم
عبر  4820صفقة ،وربــح  5أسهم فقط
مقابل تراجع  16واستقرار  4دون تغير.
كما خسر مؤشر الـســوق الرئيسي
نـسـبــة أق ــل ك ــان ــت  0.54ف ــي ال ـم ـئــة أي
 32.92ن ـق ـط ــة ،ل ـي ـق ـفــل ع ـل ــى مـسـتــوى
 6049.04ن ـق ـطــة ب ـس ـيــو لــة م ـتــراج ـعــة
الــى ما دون  26مليون دينار تداولت
 241.5مليون سهم عبر  7898صفقة،
وتم تداول  122سهما ،ارتفع منها 36
وخسر  ،67بينما استقر  19دون تغير.

ً
النفط دون  80دوالرا

بدأت تعامالت بورصة الكويت أمس

الـ ـ ــى طـ ـ ــرح هـ ـ ــذه اآلل ـ ـيـ ــة الـ ـج ــدي ــدة
ل ـل ـم ـصــدريــن وال ـمــرخ ـص ـيــن خــال
ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة ب ـعــد إق ــراره ــا من
هيئة أسواق المال ،علما بأن هناك
توجها عاما خــال الفترة المقبلة
بعدم طرح األسهم بالقيمة االسمية
فقط في االكتتابات العامة لتحقيق
منفعة للمال العام.

حكم لمصلحة «الوطنية العقارية»
في دعوى مطالبة
أعـلـنــت الـشــركــة الــوطـنـيــة الـعـقــاريــة ص ــدور حـكــم محكمة
االستئناف الكويتية لمصلحة «وطـنـيــة»؛ وذل ــك فــي دعــوى
المطالبة المرفوعة من شركة سعاد التجارية.
وقــالــت «وطنية» إن المحكمة حكمت برفض االستئناف
وتأييد الحكم المستأنف ،موضحة أن الحكم ال يوجد له أثر
على الشركة.
كــانــت «س ـعــاد ال ـت ـجــاريــة» قــد رف ـعــت دع ــوى مـطــالـبــة ضد
ً
«وط ـن ـيــة» ب ــأن ت ــؤدي األخ ـي ــرة لـهــا  6مــايـيــن دي ـنــار تقريبا
تعويضا عن األضرار المادية التي لحقت بها.
وجاء حكم أول درجة برفض دعوى «سعاد التجارية» ضد
«وطنية» ،مع إلزام األولى بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
محايدة وعلى قلق ،وكانت األضعف
خالل الفترة الماضية ،واستمر تركزها
منذ البداية على سهمين مــن السوق
الــرئـيـســي ومـثـلـهـمــا فــي األول ،وهما
ج ــي إف إتـ ــش ووط ـن ـي ــة عـ ـق ــاري ــة ،ثــم
عقارات الكويت وبنك وربة ،ثم خسرت
جميعها بنسب واضـحــة وأث ــرت على
مؤشراتها ولحق بها أسهم أجيليتي
والـبـنــك الــوطـنــي ال ـل ــذان خـســرا نسبة

ً
أسعار النفط تواجه ضغوطا
من عوامل العرض والطلب
ارتفعت أسعار النفط صباح امس ،لكنها
ظـلــت تـحــت ضـغــط ارت ـف ــاع ح ــاالت اإلصــابــة
ب ـم ــرض ك ــوفـ ـي ــد 19-ف ــي أوروب ـ ـ ــا ،واح ـت ـمــال
لجوء اليابان إلى السحب من احتياطياتها
الــوط ـن ـيــة ،م ـمــا أثـ ــار م ـخ ــاوف ب ـش ــأن زي ــادة
العرض وضعف الطلب.
وتـ ــراج ـ ـعـ ــت أسـ ـ ـع ـ ــار خـ ـ ــام بـ ــرنـ ــت وغ ـ ــرب
تكساس الوسيط األميركي بأكثر من دوالر
واحد في التعامالت المبكرة ،لتسجل أدنى
مستوياتها منذ األول من أكتوبر.
وار ت ـف ــع خ ــام بــر نــت  31سـنـتــا أو  0.4في
المئة إلى  79.20دوالرا للبرميل ،بينما زاد
ا لـخــام األ مـيــر كــي  34سنتا أو  0.5فــي المئة
إلى  76.28دوالرا.
وجرى تداول الدوالر األميركي قرب أعلى
مستوى منذ  16شهرا مقابل اليورو أمس،
مما جعل النفط الخام المسعر بالدوالر أكثر
تكلفة بالنسبة لحائزي العمالت األخرى.
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،أبـ ـق ــى احـ ـتـ ـم ــال ل ـجــوء
اليابان إلى احتياطيات النفط االستراتيجية
الضغط على األسعار ،وحافظ على استمرار
خام برنت تحت مستوى  80دوالرا.
كـمــا يــراقــب الـمـسـتـثـمــرون ال ـت ـطــورات في
الشرق األوسط ،بعد أن ذكرت وسائل إعالم
سـعــوديــة رسـمـيــة ،أم ــس ،أن الـتـحــالــف الــذي
يقاتل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران
في اليمن أعلن رصد مؤشرات خطر وشيك
يهدد المالحة ،والتجارة العالمية بجنوب
البحر األحمر.
(رويترز)

واضحة كذلك بنهاية الجلسة تجاوزت
 1.2ف ــي ال ـم ـئــة ،وكـ ــان األب ـ ــرز خ ـســارة
سـهــم الــوطـنـيــة ال ـع ـقــاريــة ،ال ــذي شهد
تحركا مضاربيا قويا بان أكثر خالل
فترة المزاد ،حيث تقاطعت العروض
والـطـلـبــات بماليين األسـهــم ليتصدر
السيولة قبل جي إف إتــش ،المستمر
عـ ـل ــى وض ـ ـعـ ــه ال ـ ـم ـ ـضـ ــاربـ ــي ال ـك ـب ـي ــر،
وخـ ـس ــرت أس ـه ــم زيـ ــن وب ـن ــك بــوب ـيــان

وأهلي متحد وصناعات ومتكاملة ،ولم
ير اللون األخضر بسيولة جيدة سوى
اسهم مشاريع والبورصة وبنك برقان،
ومن األسهم الصغيرة مينا وأسيكو،
لتنتهي الجلسة حمراء بضغط متنوع
ب ـي ــن أسـ ـه ــم ق ـي ــادي ــة وأسـ ـه ــم ال ـس ــوق
الرئيسي.
وكـ ـ ـ ــان ضـ ـغ ــط تـ ــراج ـ ـعـ ــات أسـ ـع ــار
النفط وبدايته الضعيفة في األســواق

اآلسيوية مستمرا على مؤشرات أسواق
دول مجلس التعاون ،لتتراجع جميعها
ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء مـ ــؤشـ ــر س ـ ــوق أب ــوظ ـب ــي
ال ــذي عــاكــس البقية ورب ــح ثلث نقطة
مئوية ،وكانت بداية تعامالت أسعار
النفط وحـتــى انتهاء جلسة األس ــواق
المالية الخليجية ،حيث ار تـفــع نفط
برنت القياسي الى مستوى  79دوالرا
للبرميل.

«المركز» و«ثروة» صانع سوق لـ «الند»
أعلنت بورصة الكويت موافقتها على تسجيل كل من شركة
الـمــركــز الـمــالــي الكويتي وشــركــة ث ــروة لالستثمار كصانع
سوق على سهم شركة الند المتحدة العقارية (الند) اعتبارا
من اليوم.

«نفط الكويت» تدعو الشركات للمشاركة
في مشروع خزانات النفط

السعة اإلجمالية للصهاريج بين  100ألف برميل و 500ألف
دعت شركة نفط الكويت ( )KOCالشركات إلى
تقديم إبــداء اهتمامها بمشروع تطوير خزانات
النفط في محافظة ميناء األحمدي ،وتقدر قيمته
بـ  75مليون دوالر ،وموعد التقديم هو  6فبراير
 ،2022و مــن المتوقع أن تبلغ السعة اإلجمالية
للصهاريج ما بين  100ألف و 500ألف برميل.
وب ـح ـســب "مـ ـي ــد" ،ف ــإن ال ـم ـش ــروع يـشـمــل بـنــاء
صهاريج التخزين ،وتركيب أنظمة األمن ،وتركيب
أنظمة امان ،ومد خطوط األنابيب ،وبناء المرافق
األخرى المرتبطة بها .الجدير بالذكر انه في 2005
منحت "نفط الكويت" شركة Tekfen Construction
 & Installationالتركية ً
عقدا بقيمة  222مليون
دوالر لـبـنــاء  8صـهــاريــج لتخزين الـنـفــط الـخــام.
تبلغ السعة الصافية لكل صهريج  618ألف برميل.
ورفـعــت الـخــزانــات طــاقــة تخزين النفط الخام
ل ـ "نفط الكويت" مــن  16مليون برميل إلــى 20.9
م ـل ـيــون ب ــرم ـي ــل .ت ــم ب ـن ــاء الـ ـخ ــزان ــات ف ــي محطة
التخزين الجنوبية التابعة لشركة نفط الكويت.
وفي ديسمبر  ،2020أعلنت اليابان أنها توصلت
إلــى اتـفــاق مشترك لتخزين النفط مــع "الـبـتــرول
الكويتية" المملوكة للدولة إلقراضها  3.14ماليين
برميل من سعة تخزين النفط.
وبـمــوجــب ش ــروط الـصـفـقــة ،سـيـكــون بـمـقــدور
المؤسسة في المقابل استخدام صهاريج التخزين
في قاعدة تابعة لشركة التكرير إنيوس في جنوب
اليابان.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ت ـح ـصــل الـ ـي ــاب ــان ع ـلــى أول ــوي ــة
المطالبة بالمخزونات في حالة الطوارئ .الحجم

يعادل  1.5يوم من استهالكه .وكانت الصفقة التي
تــم االت ـفــاق عليها فــي ديسمبر  2020هــي ثالث
اتفاقية من نوعها لليابان.
كـمــا تــم االت ـفــاق مــع شــركــات أخ ــرى مــع شركة
بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في اإلمارات ،ومع
شركة أرامكو السعودية في المملكة.
وتهدف الصفقات الثالث إلى تعزيز أمن الطاقة

ورفع سعة تخزين النفط المستأجرة ً لليابان إلى
إجمالي  19.5مليون برميل .ويمكن أيضا استخدام
اإلمــداد من "البترول الكويتية" في دول آسيوية
أخرى ،وبخاصة دول اآلسيان ،في حالة الطوارئ،
بموجب شروط الصفقة.

استقرار الدوالر واليورو
وتراجع اإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر األميركي أمام الدينار أمس،
عند مستوى  0.302ديـنــار ،في حين استقر سعر صرف
اليورو عند  0.341دينار ،مقارنة بأسعار أمس األول.
وقــال بنك الكويت المركزي فــي نشرته اليومية ،على
موقعه اإللكتروني ،إن سعر صــرف الجنيه اإلسترليني
انخفض بنسبة  0.11في المئة ،ليصل إلى مستوى 0.406
دينار ،بينما استقر الفرنك السويسري عند مستوى ،0.325
والين الياباني عند  0.0026دينار.
وانخفض اليورو األوروبــي مقتربا من أدنــى مستوى
منذ  16شهرا ،على خلفية تنامي المخاوف من تداعيات
القيود الجديدة لمحاصرة كوفيد -19في أوروبا ،في الوقت
الذي بدأت فيه النمسا إغالقا كامال ،بينما تفكر ألمانيا
في االقتداء بها.
ب ــدأت النمسا إغــاقـهــا الــرابــع وه ــو األول مـنــذ إتــاحــة
اللقاحات على نطاق واســع ،فأغلقت األســواق والحانات
والمقاهي والمسارح في فترة عيد الميالد.
وكانت موجة رابعة من اإلصــابــات قد دفعت ألمانيا،
صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا ،إلى فرض حالة طوارئ
عامة ،وحذر وزير الصحة ،ينس شبان ،من أن التطعيمات
وحدها لن تكفي لتقليل أعداد اإلصابات.
وهبط اليورو  0.25في المئة إلى  1.122دوالر بحلول
الساعة  0905بتوقيت غرينتش بالقرب من أدنى مستوى
له منذ  16شهرا ،والــذي بلغه يوم الجمعة عندما أعلنت
النمسا اإلغالق.
وأمام الجنيه االسترليني صعد اليورو  0.1في المئة إلى
 83.95بنسا ،بعد أن لمس في وقت سابق أدنى مستوياته
أمام العملة البريطانية منذ فبراير  ،2020بينما تتدارس
السوق تصريحات محافظ بنك انكلترا أندرو بيلي الحذرة
التي أدلى بها عن التضخم في العطلة األسبوعية.
واستقر مؤشر الدوالر الذي يقيس أداءه أمام  6عمالت
رئيسية دون تغيير يذكر على  96.141على مقربة من أدنى
مستوياته منذ  16شهرا ،الذي سجله األسبوع الماضي
عند .96.266
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نادي المصارف يحتفي بالماجد
بمناسبة حصوله على جائزة المساهمة المميزة
في التمويل اإلسالمي من «غلوبل فاينانس»
احتفى نادي المصارف بنائب رئيس مجلس
اإلدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان
عادل الماجد بمناسبة منحه جائزة المساهمة
المميزة في التمويل اإلســامــي "Outstanding
 "Contribution to Islamic Financeمن مؤسسة
غلوبل فاينانس العالمية وذلك تقديرا لجهوده

فــي هــذا القطاع االقـتـصــادي الحيوي على مــدار
السنوات االخيرة.
وق ــدم أمـيــن الـســر بــالـنــادي الـمـهـنــدس جاسم
الـحـيــدر درع ــا تــذكــاريــة للماجد بحضور قتيبة
البسام عضو مجلس اإلدارة ،وعباس البلوشي
المدير العام.

الحيدر والبسام والبلوشي يكرمون الماجد

راع بالتيني للمعرض الوظيفي
«الوطني» ٍ
االفتراضي في «التطبيقي»
في إطار دعمه المتواصل للطالب حديثي التخرج
في أولــى خطواتهم وحياتهم المهنية ،شــارك بنك
كراع بالتيني في المعرض السنوي
الكويت الوطني ٍ
الرابع للفرص الوظيفية والدراسية االفتراضي "أنت
قدها" ،والذي نظمته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ،وعقد افتراضيا من  21حتى  25الجاري.
وتميز الـمـعــرض ،ال ــذي شهد العديد مــن ورش
العمل ،بإتاحة الفرصة لجميع الطلبة المبتعثين
خ ــارج ال ـكــويــت ،وجـمـيــع األش ـخ ــاص ح ــول العالم
بزيارته ،والمشاركة فيه ،واالستفادة من ورش العمل.
ك ـم ــا ضـ ــم الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـجـ ـه ــات الـتـعـلـيـمـيــة
والجامعات الخاصة ،لتوجيه الطلبة الخريجين
والمتوقع تخرجهم ،وتحديد المسارات المطلوبة
من قبل سوق العمل.
وب ـه ــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـمــوارد
البشرية لمجموعة "الوطني" عماد العبالني" :تعد
ً
مشاركتنا في هذا المعرض تأكيدا على تكريس دور
البنك كأحد أكبر الداعمين للكوادر الوطنية الشابة،
وتأهيلهم لسوق العمل ،وتعريفهم بمتطلباتهم
واحتياجاتهم من أجل تحديد مساراتهم المهنية
ً
مستقبال".
وأضاف أن المعرض يعد من المناسبات المهمة
والمواتية لعرض الفرص الوظيفية لدى "الوطني"
أمــام الشباب من ذوي المهارات ،إضافة إلــى كونه
فرصة مميزة لتقديم خــدمــات تثقيفية وتنويرية
تمكن الشباب الباحثين عن عمل في القطاع الخاص،
الستيعاب فكرة العمل بالقطاع المصرفي بشكل
أفضل ،ومساعدتهم في اتخاذ القرار المناسب بشأن
مستقبلهم الوظيفي.
ً
وأك ــد الـعـبــانــي أن الـخــريـجـيــن يـشـكـلــون راف ــدا
ً
مهما بالنسبة للبنك الستقطاب لـلـمــواهــب ،فهم
يساهمون في أجندة التغيير والتحول الكبير الذي
يشهده ،بما لديهم من طاقات وإمكانات تحتاج إلى
توجيهها ،فيما يوفر بيئة فريدة في مجال التدريب

تكريم «الوطني» على هامش المعرض لدعمه ورعايته الحدث
والـتـطــويــر ،لصقل م ـهــارات وب ـنــاء مـسـيــرة مهنية
احترافية لموظفيه.
وأوض ــح أن الـتـحــول الـنــاجــح والمستمر للبنك
يستمر في االعتماد على تنوع المواهب وجودتها،
فلقد أثبتت القوة العاملة الفعالة أنها تحدث الفرق
خالل الفترة األكثر صعوبة في اآلونة األخيرة ،كما
ستستمر في دعم ازدهار المؤسسات مستقبل.
وزاد العبالني" :نؤمن بأن نجاحنا في الوطني
مبني على جودة موظفينا ،لذلك نحن نهتم بشدة
بـمــوظـفـيـنــا ،ونـسـعــى جــاهــديــن لـتــرسـيــخ وتــأكـيــد
موقعنا كمؤسسة مفضلة للتعيين بين أوســاط
الكويتيين حديثي التخرج ،باإلضافة إلى الباحثين
ّ
يتميز به البنك من
عن مستقبل وظيفي واعد بما
موارد وبرامج تواكب المعايير العالمية ،وتساهم
في صقل مهارات وكفاءات الشباب".
ولفت إلى أن البنك يفخر بترسيخ ثقافة التعلم
داخ ــل كــل إدارات المجموعة لـمـســاعــدة موظفينا
ً
ً
وشخصيا ،والتقدم في حياتهم
مهنيا
على التطور
ً
ً
المهنية ،لذلك جعل البنك التعلم عنصرا أساسيا في

استراتيجية الموظفين.
ً
كـمــا يسعى جــاهــدا لخلق تـجــربــة تعلم جــذابــة
وشخصية ومتنوعة في متناول جميع الموظفين،
حــل حياتهم المهنية .كما
وفــي كــل مرحلة مــن مــرا ً
يستكشف باستمرار طرقا جديدة لتقديم التعلم
لجعله أكثر مالءمة لموظفينا ولمساعدتهم على
وضع المواد المكتسبة موضع التنفيذ.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن "الـ ــوط ـ ـنـ ــي" ي ـف ـخ ــر بـ ـك ــون ــه أك ـب ــر
ً
مؤسسات القطاع الخاص الكويتي توظيفا للعمالة
الوطنية بنسبة تبلغ  74.3في المئة ،مشيرا إلى أن
البنك يحافظ على دوره الـتــاريـخــي ومسؤوليته
المجتمعية بتوظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية،
فرغم "كــورونــا" حافظ البنك على دوره التاريخي
ومـســؤولـيـتــه المجتمعية بـتــوظـيــف واسـتـقـطــاب
الكفاءات الوطنية ،حيث تم توظيف أكثر من 420
منهم خالل  .2021وخالل المعرض قدم المدير العام
ً
لـ "التطبيقي" باإلنابة ،د .جاسم األنـصــاري ،درعــا
ً
ً
تكريميا إلى العبالني ،تقديرا لــدور "الوطني" في
دعم ورعاية المعرض.

 ...و«بوبيان» يعلن دعمه للمعرض
أع ـل ــن ب ـنــك بــوب ـيــان دع ـم ــه ورعــاي ـتــه
لمعرض الـفــرص الوظيفية والــدراسـيــة
ال ــراب ــع ،الـ ــذي انـطـلــق أم ــس األول تحت
رعــايــة وزي ــر الـتــربـيــة د .عـلــي الـمـضــف،
وتنظمه الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
ً
والتدريب افتراضيا حتى  25الجاري.
وقــال المدير التنفيذي في مجموعة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ــوارد الـ ـبـ ـش ــري ــة ف ـ ــي الـ ـبـ ـن ــك خ ــال ــد
الــرح ـمــانــي ،ان ال ـم ـعــرض يـمـثــل فــرصــة
للمشاركة في الفعاليات التي من شأنها
أن تزيد من معرفة الشباب ،السيما الذين
هم على وشك التخرج أو حديثي التخرج،
بالعمل المصرفي بصفة عامة ،والعمل
في "بوبيان" على وجه الخصوص ،كونه
يتمتع ببيئة عمل مختلفة ومميزة.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي "انـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ف ــي
ً
ب ــوبـ ـي ــان ن ـف ـت ـخــر دائ ـ ـمـ ــا ب ــأن ـن ــا األك ـث ــر
ً
جــذبــا للعمالة الــوطـنـيــة ،مــع تــوفـيــر كل
السبل واالمـكــانـيــات لهم مــن أجــل صقل
مهاراتهم ،والعمل على تطويرها بجانب
االرتقاء بمستوى نشر ثقافة االستثمار
التكنولوجي بين ا لـشـبــاب الكويتيين،
بما يسهم في تعزيز التطور والنمو في
التكنولوجيا واالبتكار لديهم".
ً
وأوضـ ــح أن "بــوب ـيــان" يعتبر واح ــدا
مــن اه ــم الـبـنــوك ال ـتــي يضعها الـشـبــاب
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــون أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب ال ـ ـط ـ ـمـ ــوح فــي
اولوياتهم الوظيفية بسبب المناخ الذي
يوفره البنك للمزيد من اإلبداع واالبتكار
وإط ـ ـ ــاق الـ ـط ــاق ــات الـ ـش ــاب ــة ،م ــؤك ــدأ ان
االهتمام بالموظفين وتنمية مواهبهم
من بين االولويات والقيم الخمس للبنك،
وهــي "التركيز على العمالء ،واالهتمام
بالموظفين ،واإلبداع واالبتكار ،والنزاهة،
والعمل الجماعي".
وأوضـ ــح أن ــه ت ــم م ــن خ ــال الـمـعــرض
التواصل مع الشباب الراغبين في العمل
ً
القطاع المصرفي عموما وفي "بوبيان"

ك ـمــا ي ـق ــدم ل ـل ـح ـضــور ف ــرص ــة ال ـتــواصــل
المباشر مع هذه الجهات مما يوفر الوقت
ً
والجهد معا.

األعلى بين بنوك الكويت

خالد الرحماني

خـصــوصــا ،حـيــث تــم تـقــديــم ش ــرح كامل
لهم عن طبيعة العمل في "بوبيان" وما
يميزها واختالفها عن بقية المؤسسات
االخرى ،خصوصا ما يتعلق بجانب دعم
الشباب ومنحهم فرص االبتكار واالبداع.
ً
يذكر ان الهيئة تنظم المعرض سنويا
ً
انـطــاقــا مــن رغبتها فــي اسـتـهــداف فئة
ال ـش ـبــاب خــريـجــي الـ ـم ــدارس والـمـعــاهــد
والكليات والجامعات والطلبة المتوقع
تخرجهم والباحثين عن فرص وظيفية
ودراس ـ ـيـ ــة لـتــوعـيـتـهــم وارشـ ــادهـ ــم إلــى
خ ـي ــارات الـتـعـلـيــم وال ـتــوظ ـيــف الـمـتــاحــة
بـ ـس ــوق ال ـع ـم ــل ب ـق ـط ــاع ــات ــه ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة،
ً
وت ـح ـق ـي ـق ــا ألحـ ـ ــد أهـ ـ ــم أه ـ ـ ـ ــداف ال ـخ ـطــة
ال ـت ـن ـمــويــة ل ـل ــدول ــة ،وه ــو دع ــم الـتـنـمـيــة
البشرية والمجتمعية مــن خــال توفير
ف ــرص عـمــل مناسبة لخريجي التعليم
بكل مستوياته.
وت ــم إن ـش ــاء مــوقــع إل ـك ـتــرونــي خــاص
ب ــه م ــن خ ــال ــه ي ـم ـكــن ل ـج ـم ـيــع ال ـج ـهــات
الحكومية والخاصة المشاركة بعرض
ف ــرص الـعـمــل ال ـم ـتــوافــرة ب ـســوق العمل
الــوطـنــي ،وف ــرص االسـتـكـمــال الــدراســي،

من ناحية أخرى ،أشار الرحماني إلى
أن تقرير البنك األول لــاسـتــدامــة لسنة
 2020جاء تحت عنوان "االستدامة  -جين
م ــوروث وقـيـمــة أســاسـيــة" وال ــذي تـنــاول
االستدامة والحوكمة البيئية واالجتماعية
وحوكمة الشركات والتي تعتبر من األمور
ً
الرئيسية لتقييم أداء ومكانة البنك محليا
ً
ً
وإقليميا وعالميا.
ً
ً
وتضمن التقرير جزءا خاصا بالموارد
البشرية للبنك وتمكين الشباب والوصول
إلى أعلى النسب من حيث توظيف العمالة
الوطنية ،وهو ما مكن البنك من الحصول
على جائزة األفضل في توطين الشباب
الكويتيين على مستوى القطاع الخاص
ع ـل ــى مـ ـ ــدار الـ ـسـ ـن ــوات االخ ـ ـيـ ــرة بـنـسـبــة
كــوادر وطنية تجاوزت  78في المئة من
اإلجمالي في البنك ،في حين بلغت نسبة
تمثيل المرأة  17.2في المئة في عام 2020
على مستوى مدير فما فــوق ،كما مثلت
المرأة  7في المئة على مستوى المديرين
التنفيذيين فما فوق.
ً
وب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ذلـ ــك واتـ ـس ــاق ــا مع
دع ــم موظفيه مــن خ ــال ف ــرص الـتــدريــب
والتطوير فقد سجل البنك أكثر من  46ألف
ساعة تدريب من خالل  224دورة تدريبية.
وسـلــط التقرير الـضــوء على اإلنـجــاز
الخاص بعام  2020بتقليل معدل دوران
الموظفين وتعيين موظفين جــدد ،على
الــرغــم مــن الـتـحــديــات الـخــاصــة بجائحة
كـ ــورونـ ــا ،ومـ ـع ــدالت دوران الـمــوظـفـيــن
الـمــرتـبـطــة ب ـهــا ف ــي ب ـعــض الـمــؤسـســات
والشركات األخرى.

 ...ويوزع مع «الهالل األحمر» «كسوة الشتاء» على  5000عامل نظافة
قام بنك الكويت الوطني ،وجمعية الهالل األحمر بتوزيع
حقيبة شتوية على  5000عامل نظافة ،ضمن حملة كسوة
الـعـمــال الشتوية الـتــي يدعمها البنك فــي إط ــار الشراكة
والتعاون المتواصل مع الجمعية لدعم المجتمع.
وتستهدف الحملة دعم العمال ذوي الدخل المحدود،
ومـنـحـهــم مــا يـحـتــاجــون إلـيــه مــن مـســاعــدات تقيهم بــرد
ّ
والتكيف مع فصل الشتاء .وتهدف إلى تدعم الفئات
الشتاء،
المحتاجة في المجتمع كنوع من التعاطف والتضامن
االجـتـمــاعــي ،والسـيـمــا عـمــال النظافة الــذيــن يتعرضون
لـلـبــرد ،وبــالـتــالــي ال ـمــرض ،لحمايتهم وتـسـهـيــل عملهم
واالحساس بظروفهم والوقوف إلى جوارهم أسوة بباقي
شرائح المجتمع.
وبهذه المناسبة ،أثنى المدير في إدارة العالقات العامة
في "الوطني" يعقوب الباقر على الشراكة المستمرة التي
تجمع البنك بالجمعية ،وبالدور الذي تقوم به الجمعية
والـمـســاعــدات والـمـبــادرات الـتــي تقودها على المستوى
اإلنساني والخيري.
وأوضــح الباقر أن حملة "كسوة الشتاء" لدعم العمال

ً
محدودي الدخل تهدف إلى توظيف امكاناتها ،دعما لهم
ً
وتمكينهم اجتماعيا والوقوف إلى جانبهم ومساعداتهم.
ول ـف ــت إلـ ــى أن "ال ــوطـ ـن ــي" ي ـح ــرص دائـ ـم ــا ع ـل ــى دع ــم
ً
ً
ال ـم ـبــادرات االنـســانـيــة ،ويـعـتــز ب ــأن يـكــون شــريـكــا دائـمــا
للجمعية ،كما أن هذه المبادرة جزء ال يتجزأ من شراكتنا
مــع "ال ـهــال األح ـمــر" واسـتـمــرار لـمـبــادراتـنــا المجتمعية
والخيرية المشتركة التي تصب في نفس اإلطار ،وتهدف
إلى دعم المحتاجين داخل دولة الكويت على مدار العام.
قالت مديرة تنمية الموارد في "الهالل األحمر" شيماء
الشطي ،إن مـشــروع كسوة العمال  2021يأتي فــي إطــار
سعي الجمعية الدائم بأن يكون المستفيدون من خدماتها
اإلنسانية من الفئات المحتاجة ،حيث اختارت شريحة
العمال من ذوي الدخل المحدود ،معربة عن بالغ شكرها
للبنك ،وتبرعه لدعم هذه الفئة من شرائح المجتمع.
وأع ــرب ــت ال ـش ـطــي ع ــن ت ـقــديــرهــا ل ـت ـبــرع "ال ــوط ـن ــي"،
والتعاون المثمر مع الجمعية ،ودعمه المتواصل لجهودها
في كل مجاالت الرعاية االجتماعية الصحية والتعليمية
والمجتمعية.

«األهلي» يهنئ فائزي
«التحويل تغيير»

أعلن البنك األهلي أسماء الفائزين األربعة بالسحب
التاسع لحملة "التحويل تغيير" ألصحاب حسابات
الراتب ،وهــي :الرائد :والبرستيج :والنخبة ،وأجري
السحب يوم  15الجاري ،تحت إشراف وزارة التجارة
والصناعة.
والفائزون هم :عبدالسالم محمد معرفي ،وتهاني
علي محمد ،وخالد عوض عمر ،ووسيم نزهى مساك.
الجدير بالذكر أن السحب القادم واألخير سيقام
يوم  14ديسمبر المقبل ،وفضال عن ذلك ،سيكون هناك
 4فائزين كل شهر لديهم فرصة للفوز باسترداد قيمة
رواتبهم ( 2من الكويتيين و 2من الوافدين).
وللتأهل لدخول السحب ،يحتاج العمالء إلى إيداع
راتب واحد في حسابهم قبل شهر من تاريخه.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإنه عند فتح حساب الراتب
لـ ــدى "األهـ ـ ـل ـ ــي" ،يـسـتـطـيــع ال ـع ـم ــاء اخ ـت ـي ــار إح ــدى
المكافآت التالية :هدية نقدية تصل إلى  1.000دينار
للكويتيين ،وقــرض بــدون فــوائــد يصل إلــى 10.000
دينار للكويتيين ،وقرض بدون فوائد يصل إلى 5.000
ديـنــار لـلــوافــديــن ،علما بــأن الـعــرض مفتوح لعمالء
الراتب الجدد فقط.

وق ــال ــت إن ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي أب ـ ــرز م ـســاهــم فــي
المسؤولية االجتماعية مع "الهالل األحمر" ،وقدم مبادرات
مجتمعية وتبرعات مختلفة لدعم العديد من المشاريع
اإلنسانية التي تنظمها الجمعية.
ً
وتــأتــي مساهمة البنك فــي هــذه الـمـبــادرة انطالقا من
التزامه بواجبه االجتماعي ،ومن حرصه على أن ّ
يوسع
نطاق برامجه في مجال المسؤولية االجتماعية.
وشــارك متطوعو البنك في هذه الحملة ،حيث عملوا
عـلــى تـعـبـئــة وتــرت ـيــب الـحـقــائــب وتـجـهـيــزهــا لتسليمها
للعمال.
ويحافظ "الوطني" على موقعه القيادي بين المؤسسات
المصرفية في القطاع الخاص على الصعيد اإلنساني،
من خــال التزامه بدعم الهيئات والجمعيات اإلنسانية
والمبادرات االجتماعية على اختالف أهدافها على غرار
"الـهــال األح ـمــر" ،والـتــي لها بصمات إنسانية واضـحــة،
وتضطلع بدور كبير في هذا المشروع.

لقطة جماعية

«بيتك» يعلن فائزي «بطاقتك بداية رحلتك»
ف ـ ــي ب ـ ــث مـ ـب ــاش ــر عـ ـب ــر إذاع ـ ــة
نـبــض ال ـكــويــت أق ـيــم فــي مـعــرض
 KFH Autoبحضور ممثل وزارة
ال ـت ـجــارة وال ـص ـنــاعــة ،أع ـلــن بيت
التمويل الكويتي (بيتك) ،أسماء
الفائزين بسيارة الندروفر ديفندر
ً
و 50ألــف ميل ل ــ 50عميال ضمن
ح ـم ـلــة "ب ـطــاق ـتــك ب ــداي ــة رح ـل ـتــك"
ال ـم ـخ ـص ـصــة ل ـحــام ـلــي ب ـطــاقــات
"بيتك" ماستركارد ،بالتعاون مع
مــاس ـتــركــارد وال ـخ ـطــوط الـجــويــة
الكويتية – نادي الواحة ،وشركة
علي الغانم وأوالده للسيارات.
والـ ـف ــائ ــز بـ ـسـ ـي ــارة النـ ــدروفـ ــر
ديـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدر ه ـ ـ ـ ــو أحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد م ـح ـم ــد
أبوعايشة.
وقــد أعـلــن "بيتك" أسـمــاء ال ــ50
ً
عميال الفائزين بـ 50ألف ميل لكل
منهم عبر حساباته على قنوات
التواصل االجتماعي .KFHGroup
وعـ ـل ــى ه ــام ــش الـ ـسـ ـح ــب ،ق ــال
ن ــائ ــب ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـبـطــاقــات
المصرفية للمجموعة بالتكليف
في "بيتك" -طالل العربيد" :أبارك
للعمالء الفائزين بالسحب األول
مـ ــن ال ـح ـم ـل ــة الـ ـت ــي ت ـت ـي ــح ف ــرص
الفوز لـ  204فائزين ،الستخدامهم
بـ ـط ــاق ــات (بـ ـيـ ـت ــك) م ــاسـ ـت ــرك ــارد
االئتمانية ومسبقة الدفع".
وأش ــار إل ــى أن الـحـمــات التي
يطلقها متميزة وفريدة من نوعها
وتضيف قيمة لتجربة العميل.
َّ
وبين أن عمليات الـشــراء التي
ت ــؤه ــل ال ـع ـم ـيــل ل ــدخ ــول الـسـحــب
ت ـش ـمــل ج ـم ـيــع ع ـم ـل ـيــات الـ ـش ــراء

جانب من اللقاء بحضور ممثل وزارة التجارة
عبر بطاقات "بيتك" ماستركارد
االئتمانية ومسبقة الدفع محليا
وعالميا ،بحيث يكون مقابل كل
عملية شرائية محليا بقيمة دينار
يحصل العميل على فرصة لدخول
السحب ،ومقابل كل عملية شرائية
عالميا بقيمة دينار يحصل على
 10فرص للدخول بالسحب.
ولفت العربيد إلــى أن الحملة
تستمر  4شهور حتى  10فبراير
م ــن الـ ـع ــام ال ـم ـق ـبــل ( ،)2022وأن
جــوائــز سـحــوبــات الـحـمـلــة تــوزع
كالتالي:
 سـ ـح ــب عـ ـل ــى أمـ ـ ـي ـ ــال ن ـ ــاديالــواحــة ،بــواقــع  200فــائــز برحلة
وف ــق اخ ـت ـيــار الـعـمـيــل 50( :فــائــز
شهريا) ،سيحصل كل فائز على
 50.000ميل من نادي الواحة.
 سحب على سيارات الند روفر(ديفندر) الفاخرة 4 :فائزين (فائز
واحد كل شهر).
وذكر أن ربط الجوائز بإمكانية

االس ـ ـت ـ ـخـ ــدام داخ ـ ـ ــل الـ ـك ــوي ــت أو
خ ــارجـ ـه ــا ي ـس ــاه ــم فـ ــي تـشـجـيــع
اسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـبـ ـط ــاق ــات ب ــال ـس ــوق
المحلي ،وينشط مبيعات التجار،
وي ـح ـق ــق ال ـم ـص ـل ـحــة ال ـم ـش ـتــركــة
لـ"بيتك" ولشركائه ،وبكل تأكيد
ي ـش ـك ــل ق ـي ـم ــة مـ ـض ــاف ــة ل ـت ـجــربــة
العميل بالتسوق وفــي الخدمات
المصرفية ،وهو الهدف األساسي
لـ"بيتك" تجاه عمالئه.
وأك ــد الـعــربـيــد ح ــرص "بـيـتــك"
على تعزيز التعاون مع الشركاء
ل ـت ـخ ـط ـيــط وت ـن ـف ـي ــذ الـ ـع ــدي ــد مــن
ال ـح ـم ــات ،ل ـمــا لــذلــك م ــن م ــردود
إي ـ ـجـ ــابـ ــي عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى رض ــا
ال ـع ـم ــاء وم ـ ـعـ ــدالت االس ـت ـخ ــدام
وت ـ ــوسـ ـ ـي ـ ــع ال ـ ـح ـ ـصـ ــة الـ ـس ــوقـ ـي ــة
لـ"بيتك" ،وتعزيز ريادته في سوق
الـبـطــاقــات الـمـصــرفـيــة بــأنــواعـهــا
المختلفة ،مــؤكــدا ال ـحــرص على
ت ـع ــزي ــز مـ ــزايـ ــا األمـ ـ ـ ــان والـ ــراحـ ــة
وال ـم ـك ــاف ــآت ال ـم ـجــزيــة وس ـهــولــة

الوصول التي يطمح لها العمالء
من بطاقات "بيتك".
مــن جانبه ،هنأ مساعد مدير
العالقات العامة في "بيتك" -فهد
الـسـعــد ،خــال ح ــواره على إذاعــة
نبض ،الفائز بجائزة النــدروفــر،
معربا عــن شـكــره للفائزين على
اخ ـ ـت ـ ـيـ ــارهـ ــم ب ـ ـطـ ــاقـ ــات "بـ ـيـ ـت ــك".
ول ـف ــت إلـ ــى أن ال ـف ــرص ــة م ــازال ــت
م ـت ــاح ــة ل ـج ـم ـيــع عـ ـم ــاء "ب ـي ـت ــك"
عند استخدامهم بطاقات "بيتك"
مـ ــاس ـ ـتـ ــر كـ ـ ـ ـ ــارد فـ ـ ــي ال ـع ـم ـل ـي ــات
الشرائية.
وأشـ ــار الـسـعــد إل ــى أن "بـيـتــك"
يـ ـنـ ـف ــذ ضـ ـم ــن "بـ ـط ــاقـ ـت ــك ب ــداي ــة
رح ـل ـتــك" ،بــرنــامـجــا مـتـكــامــا من
ال ـف ـعــال ـيــات واألن ـش ـط ــة لـلـعـمــاء
والمجتمع ،ويتضمن البرنامج
مـ ـس ــابـ ـق ــات وج ـ ــوائ ـ ــز م ـخ ـت ـل ـفــة
وفعاليات مبتكرة ضمن االهتمام
بــالـعـمــاء وال ـح ــرص عـلــى تلبية
تطلعاتهم.

«التجاري» ٥ :رابحين بآخر
سحب لحملة ّ
«بر  -بحر»
أعلن البنك التجاري الكويتي ،انتهاء حملته ّ
"بر/بحر" ،التي أطلقها
لعمالئه من حاملي بطاقاته االئتمانية والمسبقة الدفع ،والتي تتيح
ً
لهم فرصا لدخول السحوبات الشهرية للفوز بالعديد من الجوائز
المميزة من المعدات البحرية ومركبات البر.
وتم إجراء آخر سحب للحملة بالمقر الرئيسي للبنك تحت إشراف
ممثل وزارة التجارة والصناعة أحمد البصمان.
وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي:
 -1الرابح بالجائزة الكبرى ،وهــي سيارة سلينج شــوت ،غنام نايف
العنزي.
 -2ريم يوسف العماني – الرابحة بجائزة دراجة هوائية كهربائية.
 -3عبدالله منصور العجمي – الرابح بجائزة لوح تزلج كهربائي.
 -4محمد جاسم العطار  -الرابح بجائزة لوح تزلج كهربائي.
 -5رشيد سعد الطشة – الرابح بجائزة لوح تزلج كهربائي.
وقد تواصل البنك مع الرابحين ،وهنأهم بالفوز ،وسلمهم الجوائز،
بحضور بدور بوخمسين  -مدير تنفيذي قطاع الخدمات المصرفية
لألفراد ،ومحمد عبدالغفور  -مسؤول حسابات الرواتب  -إدارة التسويق.

«وربة» يجري سحب «الحصالة»
أعلن "وربة" فائزي سحوبات " "Bloomاألسبوعية ،وهو الحساب
الخاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  15و  25سنة.
ويـجــري البنك سحبا أسبوعيا كــل يــوم أربـعــاء طــوال الـعــام على
جميع عمالء شريحة  ،Bloomوممن لديهم حصالة رقمية سارية طوال
الشهر األسبق للسحب ،ويتم السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة
والصناعة وموظفي البنك لتتويج  5رابحين بـ  100دينار لكل منهم.
كما يقوم البنك في أول يوم أربعاء من بداية كل شهر ،بعمل سحب
خاص لعمالء  Bloomممن حولوا المكافأة الطالبية التي يتسلمونها
شهريا بـ  200دينار لكل منهم.
من الدولة إلى «وربة» لتتويج  5رابحين
ً
ويبارك البنك لفائزي سحب «الحصالة الرقمية األسبوعي» لعمالء
 Bloomالثالث والثالثين لهذا العام وهم كل من :عبدالله إسماعيل
األنصاري ،غدير عزمي عبدالرزاق ،أسماء محمود مشهدي ،خالد عمرو
عوض ،دانة علي العنزي.
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اقتصاد

آالت العملة المشفرة في بكين تغذي طفرة التعدين العالمية بعد الحظر
نقلت  14من أكبر شركات
تعدين العمالت الرقمية في
العالم أكثر من مليوني جهاز
األشهر التي
من الصين في ً
أعقبت الحظر ،وفقا للبيانات
التي جمعتها .وتم نقل نصيب
األسد من اآلالت على عجل
إلى الواليات المتحدة وكندا
وكازاخستان وروسيا.

أدى ال ـح ـظ ــر ال ـ ـ ــذي فــرض ـتــه
ال ـص ـيــن ع ـلــى ت ـعــديــن الـعـمــات
الـمـشـفــرة ف ــي مــايــو إل ــى هـجــرة
عـمــال الـمـنــاجــم وسـبــاق عالمي
ل ـ ـن ـ ـقـ ــل ال ـ ـمـ ــاي ـ ـيـ ــن م ـ ـ ــن اآلالت
الـثـقـيـلــة ال ـعــال ـيــة ال ـط ــاق ــة الـتــي
ي ـس ـت ـخ ــدم ــون ـه ــا ل ـح ــل األلـ ـغ ــاز
المعقدة وكسب عملة البتكوين.
وبحسب "فاينانشيال تايمز"
نقلت  14من أكبر شركات تعدين
العمالت الرقمية في العالم أكثر
مــن مـلـيــونــي ج ـهــاز مــن الصين
في ً األشهر التي أعقبت الحظر،
و فــقــا للبيانات ا لـتــي جمعتها.
وتم نقل نصيب األسد من اآلالت
على عجل إلى الواليات المتحدة
وكندا وكازاخستان وروسيا.
وا س ـ ـتـ ــأ جـ ــرت ،Bit Digital
إح ـ ـ ــدى أكـ ـب ــر شـ ــركـ ــات ت ـعــديــن
الـ ـعـ ـم ــات ال ـم ـش ـف ــرة ال ـم ــدرج ــة
ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،شــركــة
لــوج ـس ـت ـيــة دولـ ـي ــة الس ـت ـخ ــراج
ممتلكاتها من الصين وال تزال
تنتظر إطالق مجموعة من 1000
جهاز تقريبا من أرصفة ميناء
نيويورك.
وق ـ ـ ـ ـ ــال س ـ ـ ـ ــام تـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــار ،ك ـب ـي ــر
م ـس ــؤول ــي االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة فــي
شركة  :Bit Digitalبدأنا ترحيل
أسطولنا في مارس  ،2020والتي
كــانــت خـطــوة رائـعــة فــي اإلدراك
ال ـم ـت ــأخ ــر "عـ ـن ــدم ــا ت ــم اإلع ـ ــان
عــن الـحـظــر ،ك ــان لــديـنــا 20000
عــامــل منجم فــي الـصـيــن" .ومــع
ذلك ،قالت الشركة إنها اضطرت
للتخلي عن  372آلة في الصين،
والتي "وصلت إلى نهاية عمرها
اإلنتاجي".
وأظـهــرت أرقــام "فاينانشيال
تايمز" أن ثمانية من بين أكبر
 10م ــزارع عمالقة عــامــة مقرها
في أميركا الشمالية وسعت عدد
اآلالت في أساطيلها منذ الحظر
الصيني.
وقـ ــالـ ــت سـ ــو إن ـ ـيـ ــس ،نــائ ـبــة
رئيس الشركة لتطوير الشركات
وعالقات المستثمرين ،عندما تم
فــرض الحظر وتعرضت شركة
ال ـت ـع ــدي ــن ال ـم ـش ـف ــرة  Hut8فــي
تــورنـتــو لـعــروض مــن البائعين
الصينيين ال ـمــذعــوريــن ،قــالــت:
"كنا نتلقى مكالمات من مقدمي

الحربي :العمالت الرقمية
أداة لتهريب األموال

خــدمــات كانت غامضة إلــى حد
مــا وم ــن جــانــب واح ــد .يطلبون
منا دفــع  20مليون دوالر دون
أي سبيل إذا لم تصل أو وصلت
معطلة" .انتهى األ م ــر بالشركة
بإضافة  24000آلــة فــي يونيو،
من شركة  MicroBTالصينية.
وأظ ـهــر تحليل أجــرتــه شركة
ا لـ ـتـ ـع ــد ي ــن األ ق ـ ـص ـ ــر  Luxorأن
" عـمـلـيــات التصفية المحمومة"
ال ـن ــاج ـم ــة ع ــن ال ـح ـظ ــر الـصـيـنــي
ت ـس ـب ـب ــت ف ـ ــي ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض س ـعــر
 ،Antminer S1وهو نموذج شائع
بين عمال المناجم الصناعيين،
بنسبة  41.7فــي المئة مــن مايو
إلى يوليو.
وت ـت ـفــوق ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
على الصين كأكبر مركز لتعدين
البتكوين بعد حظر بكين
باعت شركة  Bitmainالصينية
المصنعة آلالت التعدين المشفرة،
وصانع  S19 ،30ألــف آلــة لشركة

،Marathon Digital Holdings
وهــي شــركــة تعدين مقرها الس
فيغاس ،فــي أغسطس؛ فــي حين
اشترت شركة  Terawulfومقرها
ميريالند  30000أخ ــرى .أعلنت
الشركة فــي يونيو أنها ستعلق
م ـب ـي ـعــات أج ـه ــزت ـه ــا "ل ـم ـســاعــدة
الصناعة على االنتقال بسالسة"
وتـقـلـيــل "ال ـض ـغــط ال ـك ـب ـيــر" على
السوق.
وخ ـ ــارج ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة،
أصبحت كازاخستان مركزا رائدا
ُ
لـلـتـعــديــن .تـظـهــر ب ـيــانــات  FTأن
الجزء األكبر من اآلالت المتجهة
إلــى كــازاخـسـتــان جــاء مــن شركة
التعدين الصينية  ،Bitfufuالتي
شحنت  80ألــف آلــة إلــى الـمــزارع
ف ــي ك ــازاخـ ـسـ ـت ــان ،وش ــرك ــة BIT
 ،Miningالتي شحنت  7849آلة
بحلول أغسطس.
والمستفيد اآلخــر مــن الحظر
الذي فرضته الصين كان روسيا،

حـيــث تـلـقــت شــركــة Bit Cluster
التي تستضيف البنية التحتية
ومقرها موسكو أكثر مــن 5000
جـهــاز مــن الصين ،فــي األسابيع
ال ـ ـتـ ــي أعـ ـقـ ـب ــت حـ ـظ ــر ال ـت ـع ــدي ــن
فــي الـصـيــن ،بينما قــالــت شركة
التعدين الــروسـيــة  BitRiverإنه
منذ الحظر تستضيف اآلن 1.8
م ـل ـيــون آلـ ــة م ــن ع ـم ــال الـمـنــاجــم
الصينيين المنفيين.
وقال رومان زابوغا ،المتحدث
باسم  :BitRiverلقد تحول تركيز
ال ـســوق مــن نـقــص ال ـم ـعــدات إلــى
نقص المساحة لوضعها .وقــال
إن ــه قـبــل أسـبــوعـيــن م ــن الـحـظــر،
كان على الشركة رفض صفقة مع
عميل صيني يتطلع إ لــى تفريغ
مليون جهاز آخر.
ووفقا لـجيران ميليرود ،محلل
األبحاث في  ،Arcane Cryptoلم
ً
تتم إع ــادة تشغيل مــا يقل قليال
عــن  700000جـهــاز صيني بعد

الحظر ،ومــن المحتمل أن تكون
مخزنة ،نظرا ألن العديد من هذه
األج ـهــزة مــن الـجـيــل األق ــدم ،مثل
 ،Antminer S9فــإن شحنها إلى
م ــواق ــع مـثــل ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
أقل فعالية من حيث التكلفة .في
يوليو ،انخفض سعر  S9إلى 367
دوالرا فقط.
وتـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ــه ش ـ ــرك ـ ــات ت ـع ــدي ــن
ال ـع ـمــات الـمـشـفــرة مـنــافـســة من
السكان المحليين الذين يبنون
منصاتهم ال ـخــاصــة ،وأدى ذلــك
إلى انتشار آالت التوليد القديمة
في مواقع التعدين األقل رسوخا
مثل فنزويال أو باراغواي ،حيث
يوجد استقرار تنظيمي أقل ولكن
أسعار الكهرباء رخيصة.
وق ــال خ ــوان خــوسـيــه بينتو،
المؤسس المشارك لشركة Doctor
 ،Minerوه ــي شــركــة تـعــديــن في
كـ ــاراكـ ــاس ،إن ال ـح ـظــر الـصـيـنــي
"فرصة عظيمة"" .لقد اتصل بنا

ّ
ح ــذر رئـيــس جمعية إنترنت
األش ـي ــاء ،صـقــر ال ـحــربــي ،مــن أن
ال ـع ـم ــات ال ــرق ـم ـي ــة ه ــي مـلـفــات
تجزئة وليست ورقية ،وموجودة
في شبكة اإلنترنت فقط ،وبال دعم
الــدولــة ،ومــن المستحيل دعمها
م ــن ال ـح ـكــومــات والـ ـ ـ ــدول ،ألنـهــا
تلغي الطرف الثالث مثل البنوك
ال ـم ــرك ــزي ــة وال ـج ـه ــات الــرقــاب ـيــة
والـبـنــوك التجارية ،وهــي أيضا
أداة لتهريب األموال.
وأض ـ ــاف أن الـسـبــب الــوحـيــد
وراء ارتـفــاع قيمتها هــو البحث
ع ــن ش ـخ ــص ي ـش ـت ــري بــالـسـعــر
األعـلــى ،ويـكــون فــي الغالب على
ارتباط بالعملة ،ويستحوذ على
نصيب كبير منها ،وصل البعض
بها الى  40و 90بالمئة ،وبالتالي
يرفع القيمة وينزلها بسهولة،
مــن دون أدنــى رقــابــة أو مؤثرات
تستدعي ذلك.
وأوضح أن مؤسسي العمالت

الرقمية يستخدمون المشروع
لـغــرض إث ــراء أنفسهم مــن خالل
صنع وتسويق شــيء ليست له
قيمة فــي المستقبل ،وال يقارن
ب ــال ــذه ــب أو أسـ ـه ــم الـ ـش ــرك ــات،
ول ــو بحثنا فــي ه ــذه المشاريع
فسنجدها بال جدوى اقتصادية،
ومعظمها يفشل ويغلق بعد أن
يكون قد استنزف أموال الحالمين
بالثراء السريع.

ث ــاث ــة عـ ـم ــال م ـن ــاج ــم صـيـنـيـيــن
مختلفين حتى اآلن الستضافة
ح ــوال ــي  7000آل ـ ـ ــة"" .إذا كــانــت
لدينا الموارد ،يمكننا استضافة
المزيد".
وأضاف بينتو إن شركته تدفع
حوالي  0.01دوالر لكل كيلوواط
في الساعة للكهرباء ،مما يعني
أن ـ ــه ي ـم ـك ـن ـهــا اسـ ـتـ ـخ ــدام اآلالت
األقدم واألكثر حاجة للطاقة مثل
 .Antminer S9sعـلــى الــرغــم من
أن ه ــذه اآلالت مـتـهــالـكــة وأك ـثــر
لألعطال ،فقد وجد Pinto
عرضة
ً
وفــريـقــه طــرقــا مـبـتـكــرة إلبقائها
قيد التشغيل.
وأشـ ـ ـ ـ ــار بـ ـيـ ـنـ ـت ــو" :لـ ــدي ـ ـنـ ــا مــا
ن ـس ـم ـيــه الـ ـمـ ـقـ ـب ــرة ،ح ـي ــث نـضــع
عمال المناجم الذين ال يعملون،
ول ـكــن لــديـهــم أجـ ــزاء م ـن ـهــا"" .إذا
ك ــان ل ــدي آل ــة واحـ ــدة بـهــا أربـعــة
أج ــزاء مـكـســورة وآل ــة أخ ــرى بها
ستة أج ــزاء مـكـســورة ،فــأنــا أقــوم

بتوحيدها وآم ــل أن أبـنــي عامل
منجم جيدا".
و تـ ـسـ ـتـ ـع ــد شـ ــر كـ ــة Digital
 ،Assetsوهــي شركة مقرها في
أسونسيون ،الستضافة 15500
عامل منجم في األشهر المقبلة،
لكنها تواجه منافسة من بعض
سكان باراغواي المحليين الذين
بدأوا في شراء اآلالت والتعدين
بشكل مستقل.
وبسبب االقتصاد الفنزويلي
الـمـنـهــك ،يـعــد تـعــديــن الـعـمــات
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـفـ ــرة وس ـ ـي ـ ـلـ ــة ل ـل ـس ـك ــان
المحليين لزيادة أرباحهم .قال
بينتو" :ينقب الناس في منازلهم
بــآلــة واح ـ ــدة ف ـق ــط"" .ف ــي ب ـلــدان
أخرى ،هناك عدد قليل من كبار
أصحاب المزارع ،وهناك اآلالف
مــن األشـخــاص الــذيــن يمتلكون
م ـ ـ ــزارع ص ـغ ـي ــرة .ت ـح ـق ـيــق 100
دوالر إضافي شهريا يحدث فرقا
كبيرا بالنسبة لهم".

صقر الحربي

12

اقتصاد

ةديرجلا

•
العدد  / 4892الثالثاء  23نوفمبر 2021م  18 /ربيع اآلخر 1443هـ

economy@aljarida●com

«المنافسة» يمرر استحواذ «كالم تيليكوم» على «زاجل»

وجهة نظر

شرط مراقبة أسعارهما وجودة خدماتهما لمدة سنة
أعلن جهاز حماية المنافسة ،موافقة مجلس
إدارة الجهاز على استحواذ شركة كالم تيليكوم
على شركة زاجل الدولية لالتصاالت.
وق ــال ال ـج ـهــاز ،فــي تـصــريــح ل ــه ،إن مجلس
إدارة جهاز حماية المنافسة بحث في اجتماعه
األخـ ـي ــر ،ط ـلــب ال ـم ــواف ـق ــة ع ـلــى عـمـلـيــة ال ـتــركــز
االق ـت ـصــادي ب ـشــأن اس ـت ـحــواذ «ك ــام تيليكوم»
على «زاجل».
وأضاف أن المجلس وافق ،عقب دراسة الطلب
والتأكد من شروط وضوابط التركز المنصوص
عليها فــي الـمــادتـيــن  10و 12مــن ال ـقــانــون رقــم
 72لسنة  ،2020على عملية التركز االقتصادي

المذكورة ،لكونها تحقق كفاءة اقتصادية تعود
على السوق.
وأوض ــح الجهاز أن قــرار الموافقة ألــزم أطــراف
التركز (الشركتين) بتزويد الجهاز خالل شهر من
تاريخ إتمام الصفقة بنسخ من نماذج عقودها مع
العمالء ،على أن تتم مراعاة أحكام قانون حماية
المنافسة.

وأشار إلى أن القرار تضمن أيضا إلزام أطراف
الـتــركــز بـعــدم ف ــرض أي شـكــل مــن أش ـكــال رفــض
التعامل أو حجب المنتجات أو عرقلة المنافسة
أو ربط المنتجات عن طريق تعليق إبرام عقد أو
اتفاق على شرط قبول التزامات تكون بموجبها
غير مرتبطة بمحل التعامل.
وأكد الجهاز أن من شروط الموافقة أيضا ،إلزام
أطراف التركز بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين،
وعدم التمييز بين العمالء في شروط التعاقد دون
مـبــرر ،الفتا إلــى إخـضــاع أط ــراف التركز للمراقبة
والتقييم المستمر من قبل الجهاز لمدة سنة فيما
يتعلق بأسعار وجودة الخدمات المقدمة.

ِّ
«النفط» توقع مذكرة تعاون مع «الكويتية للتخطيط»
والتنسيق بين الجانبين
بـهــدف الـتـعــاون
َّ
لتحقيق المصلحة العامة ،وقعت وزارة النفط
مذكرة تعاون مع الجمعية الكويتية للتخطيط
االستراتيجي ،أمس.
وتهدف الشراكة بين الطرفين إلى التعاون
األمـثــل فــي مـجــاالت التخطيط االستراتيجي
بجميع الـمــوضــوعــات ذات الـصـلــة ،وتحقيق
الشراكة المعرفية.
َّ
وقـ ــع م ــذك ــرة ال ـت ـعــاون وك ـيــل وزارة النفط
الـشـيــخ د .نـمــر فـهــد الـمــالــك ،ورئـيـســة مجلس
إدارة «الكويتـ ـيـ ـ ــة للتخـطي ـ ــط االسـ ـت ــراتيجي»
د .منال الحساوي.
وح ـضــر تــوق ـيــع م ــذك ــرة ال ـت ـع ــاون ع ــدد من
مسؤولي «النفط» ،هم :وكيل الــوزارة المساعد
للشؤون الفنية م .خالد الديين ،ووكيل الوزارة
الـمـســاعــد ل ـل ـشــؤون اإلداريـ ـ ــة والـمــالـيــة ونظم
الـمـعـلــومــات فــاضــل سـيــد ع ـبــاس .وحـضــر من
جــانــب «الـكــويـتـيــة للتخطيط االسـتــراتـيـجــي»

نائب رئيس الجمعية رحاب الطواري ،وأمين
سر الجمعية عبدالله العالج ،وعضو اللجنة
االستشارية عبدالعزيز التركي ،وعضو مجلس
اإلدارة وأمين الصندوق علي الهولي.
وق ــال ــت وزارة ال ـن ـفــط ،ف ــي ب ـيــان صـحــافــي،
إن مـ ــذكـ ــرة الـ ـتـ ـع ــاون تـ ـه ــدف إل ـ ــى الـتـنـسـيــق
والتعاون بين «النفط» و«الكويتية للتخطيط
ً
االستراتيجي» ،فضال عن رفع المستوى المهني
لمختلف الجهات وتنمية كفاء اتهم العلمية
في مجال التخطيط االستراتيجي عبر تقديم
االس ـت ـشــارات وال ــدراس ــات العلمية والـتــدريــب
المتخصص في سبيل التقدم المعرفي وتحقيق
التكامل المهني.
ً
وأشــارت إلى أن الطرفين اتفقا للعمل على
تحفيز كل الشراكات المعرفية ،وإقامة التعاون
في سائر الموضوعات المشتركة ،بما يتصل
بمجاالت التخطيط االستراتيجي ،وما يتضمنه
من معارف متجددة تتعلق بأعمال وزارة النفط،

بما يحقق المصلحة العامة من حيث تحسين
ج ــودة األداء ورف ــع مـسـتــوى ال ـمــورد البشري
وتحقيق الفاعلية.
وقالت «النفط» إن بروتوكول التعاون بينها
و«الكويتية للتخطيط االستراتيجي» تضمنت
تبادل الزيارات ،ودعم التواصل بينهما ،لتقوية
أواصر التعاون المشترك ،والتنسيق المستمر
في مجاالت التخطيط االستراتيجي.
ونـ ــوهـ ــت إل ـ ــى أن مـ ــذكـ ــرة الـ ـتـ ـع ــاون تــدعــم
تقديم جميع المسائل ذات الصلة بالتخطيط
والتواصل االستراتيجي وإدارة التغيير ،وما
يتصل بها مــن تحديات ومـشــاريــع تطويرية
ومختلف التقارير وال ــدراس ــات بشفافية إلى
«الكويتية للتخطيط االسـتــراتـيـجــي» ،بهدف
الـعـمــل وف ــق اسـتــراتـيـجـيــة ت ـطــوريــة ،مــا يعزز
المزيد من الفاعلية والمرونة في العمل .كما
ت ــدع ــم الـجـمـعـيــة ذلـ ــك ع ـبــر ت ـقــديــم ال ـخــدمــات
االستشارية والتطوير المهني ،ووضع وزارة

النفط بموقع صلة متجدد مع كل المؤسسات
ال ـم ـعــرف ـيــة وال ـم ـن ـظ ـمــات الـمـحـلـيــة وال ــدول ـي ــة
المختصة.
وأشارت «النفط» إلى أن مذكرة التعاون َّ
نصت
على ضرورة تحديد الموضوعات والمشروعات
الـمـتـعـلـقــة ب ـم ـج ــاالت ال ـتـخـط ـيــط وال ـت ــواص ــل
االستراتيجي وإدارة التغيير في مجال الثروة
البترولية ومــا يتصل بها ،ومنحها األولوية
في مختلف خدمات التطوير المهني والدعم
االستشاري في الموضوعات المشتركة المتفق
عليها بين الطرفين .واتفق الطرفان على تشكيل
فــريــق عـمــل مـشـتــرك لـتـعــزيــز ال ـت ـعــاون ،ومنح
التيسير المطلوب لحل مختلف التحديات،
ومتابعة تنفيذ ما جاء في هذه المذكرة ،كما
يجتمع فريق العمل المشترك إما عبر التواصل
المرئي عن ُبعد في أحد البرامج اإللكترونية
ً
المتفق عليها ،أو حضوريا بمقر وزارة النفط
أو الجمعية الكويتية للتخطيط االستراتيجي.

حجب المعلومات عن بعثة صندوق
النقد الدولي أم عن المجتمع؟
د .عبدالسميع بهبهاني*
ان ـت ـقــدت بـعـثــة ص ـن ــدوق الـنـقــد الــدولــي
المؤسسات الحكومية قصورها في إعطاء
التفاصيل االقتصادية ربع السنوية.
الـ ـك ــوي ــت ،ك ــدول ــه ن ــام ـي ــة ،مـعـلــومــاتـهــا
االقـتـصــاديــة عــن ثــرواتـهــا لـهــا انعكاسات
قانونية والتزامات وتبعات مالية وال تؤثر
فقط على تصنيفها ،رغم أن شح اإلفصاح
ع ــن الـمـعـلــومــات م ــن قـبــل ال ـ ــدول الـنــامـيــة،
بالخصوص ،اعتيادي ،ولكل دولة أسبابها
وعلى رأسها الصين ،أكبر اقتصاد عالمي،
حـيــث إن الـمـعـلــومــات ال ـتــي تـفـصــح عنها
تؤخذ تقديرية!
األسباب في العادة جيوسياسية ،وهذا
يـغـلــب عـلــى اسـتـنـتــاجــاتـهــا ف ــي تـقــاريــرهــا
يفقدها مصداقيتها في
ال ــدوري ــة ،وال ــذي
ّ
كثير من األحـيــان .وبغض النظر عن ذلك،
فحكومة الكويت تحجب معلوماتها بعنوان
ّ
سريتها تتعلق بأكبر ثروتين لدينا ،النفط
والصناديق السيادية ،بمؤشراتها الطيبة
ال ـت ــي ت ـش ـيــر الـ ــى إن ـ ـجـ ــازات ن ــاج ـح ــة ،أيــن
المشكلة إذن؟ إن عذر سرية المعلومات ألكبر
ثروتين ال معنى لــه ،حيث إن المعلومات
عن أكبر ثروتين متوافرة بتفاصيلها ،إن
لم تكن من مؤسسات الحكومة ،فمن تقارير
الشركات العالمية وبدقة متناهية ،حيث إن
استثماراتنا المالية هي شراكة لها مجالس
إدارات في شركات عالمية.
ومـ ـخ ــزون ــاتـ ـن ــا ال ـن ـف ـط ـي ــة وإنـ ـت ــاجـ ـن ــا،
ونـ ـش ــاط ــاتـ ـن ــا الـ ـتـ ـك ــري ــري ــة وت ـص ـن ـي ـع ـنــا

النفطي ،من جانب آخر ،تعلم به الشركات
االستشارية والتشغيلية العالمية .فمتى
م ــا عـلـمــت ب ــه ال ـشــركــات الـعــالـمـيــة عـلــم به
العالم كله لقوانين اإلفصاح في تقاريرها.
وإذا لم تجر مؤسسات الحكومة التحليالت
االقتصادية واستنتاجاتها بالمتغيرات
التي لديها ،حسبتها المؤسسات العالمية
المالية واالقتصادية ،فتصل الى نتائج قد
تكون مغايرة أو غير صحيحة ،وقد حدث
بالفعل ذلــك مــرارا ّ
وسبب أزم ــات .فلذلك ال
أرى حكمة فــي حجب المعلومات ،خاصة
المتعلقة بالناتج المحلي ونـمــوه ونسب
التضخم وحجم ثروات الوطن.
إذن ل ـم ــاذا ت ـغـ ّـيــب ال ـح ـكــومــة بـيــانــاتـهــا
االق ـت ـص ــادي ــة ،وه ــي تـعـلــم أن ـه ــا مـكـشــوفــة
عالميا؟ ال أعتقد أنها لسرية المعلومات،
والسبب في اعتقادي سياسي محلي ،حيث
إنه مؤشر إلدارة الثروة ،خاصة النفطية ،في
وضعنا الحالي ،حيث ال تريد الحكومة في
أجواء عدم الرضا الشعبي ألدائها إعطاء أدلة
وبراهين إضافية على سوء إدارتها.
والحقيقة عكس ذلك ،حيث إن ما ينشر
من معلومات ينتج تفاعالت إيجابية من
المختصين ،فتنشر مـقــاال تـهــا المجانية
لتثري إدارة الدولة بخبرتها .فتبرير السرية
في عدم إعطاء هذه البيانات ال يضمن نجاح
مشاريعها ،بل يفاجئ المجتمع بفشلها،
فيزداد سخطا وطلبا!
*خبير واستشاري نفط

«ديار المتحدة» تتعاون مع مركز «قابوس لعالج السرطان»
لتدشين نظام المعلومات الصحية
ً
تزامنا مع احتفاالت سلطنة
ع ـمــان بــالـعـيــد الــوط ـنــي ال ـ ـ ،51
وفي إطــار التشغيل التجريبي
لـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــان ق ـ ــاب ـ ــوس
الـ ـمـ ـتـ ـك ــام ــل لـ ـ ـع ـ ــاج وب ـ ـحـ ــوث
أمراض السرطان ،احتفل المركز
ب ـت ــدش ـي ــن نـ ـظ ــام ال ـم ـع ـل ــوم ــات
الصحية Health Information
 ،)System (HISوهو نظام متقدم
وم ـت ـكــامــل إلدارة الـمـعـلــومــات
الطبية في المؤسسات الصحية
يـ ـت ــم ت ـط ـب ـي ـق ــه ألول م ـ ـ ــرة فــي
السلطنة ،والذي أنجز بالشراكة
مـ ــع ش ــرك ــة دي ـ ـ ــار الـ ـ ــرائـ ـ ــدة فــي
مجال تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة
المعلوماتية بالمركز د .زا هــد
المنذري ،إن نظام المعلومات
ال ـص ـح ـي ــة  HISي ـس ـه ــم بـشـكــل

كـبـيــر ف ــي دعـ ــم ال ـ ـقـ ــرارات الـتــي
يتخذها الفريق الطبي لعالج
م ــرض ــى ال ـ ـسـ ــرطـ ــان ،مــوض ـحــا
ان ـ ــه ع ـب ــر ال ـن ـظ ــام ي ـت ــم ج ــدول ــة
مـ ـ ــواع ـ ـ ـيـ ـ ــد جـ ـ ـ ــرعـ ـ ـ ــات ال ـ ـع ـ ــاج
ال ـك ـي ـم ــاوي ب ـس ـهــولــة وتـنـظـيــم
م ــواعـ ـي ــد الـ ـم ــرض ــى ب ـي ــن قـســم
األ شـعــة والمختبر والعمليات
الجراحية والتنظيرية بالتكامل
م ــع خ ــدم ــات رع ــاي ــة ال ـمــرضــى
والتغذية.
وأض ـ ــاف ال ـم ـن ــذري« :يتميز
النظام بالمرونة العالية بحيث
ي ـت ـم ـكــن ال ـط ـب ـيــب م ــن ال ــدخ ــول
للنظام ومتابعة نتائج فحوص
ال ـم ــرض ــى ف ــي أي وق ـ ــت ،كــونــه
يحفظ جميع بيانات المريض
وي ـم ـك ــن ال ـ ــرج ـ ــوع لـ ــه ب ـطــري ـقــة
ســريـعــة ومـعــرفــة كــل مــا يجري
للمريض من عمليات وتحاليل

وحتى زياراته للعيادات ،ويتم
كتابة التقارير الطبية عن طريق
نفس الـنـظــام مــن دون الحاجة
ل ــوج ــود الـطـبـيــب ف ــي الـمـكـتــب،
كما يمكن المريض من الدخول
لملفه الـصـحــي واالطـ ــاع على
نتائج الفحوص».
وأوضـ ـ ــح أن عـ ــدد ال ـمــرضــى
ال ــذي ــن ت ــم خــدمـتـهــم عـبــر نـظــام
 HISخ ـ ــال س ـب ـعــة أشـ ـه ــر بـلــغ
 ٢٠٣٠مريضا ،وتسجيل ١٩١١٧
تحليال مخبريا و ٣٠٣٢اشعة
تشخيصية و ٣٧٥٣ز يـ ــارة في
العيادات الخارجية ،و ٧٩٨زيارة
في العيادات النهارية للعالجات
الكيماوية و ١٥٧٣جلسة عالج
اشعاعية.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ــد رئـ ـي ــس وحـ ــدة
ال ـج ـهــاز الـهـضـمــي والـمـنــاظـيــر
التقدمية د .عيسى القرشوبي،

أنه رغم تحديات جائحة كورونا
تــم إن ـجــاز الـمــرحـلــة األول ــى من
الـمـشــروع فــي فـتــرة قياسية لم
تتجاوز  6أشهر بالشراكة مع
شــركــة ديـ ــار الـمـتـخـصـصــة في
مجال تكنولوجيا المعلومات
واالت ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــاالت ،تـ ـ ـ ــم خ ــالـ ـه ــا
ت ـطــويــر ال ـن ـظ ــام ب ـمــا يـتـنــاســب
مع احتياجات المركز وأقسامه
ب ـخــدمــات ـهــا ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،وب ـمــا
يـ ـت ــواف ــق م ــع م ـع ــاي ـي ــر الـلـجـنــة
ال ــدولـ ـي ــة ال ـم ـش ـتــركــة الع ـت ـمــاد
المنشآت الصحية .JCI
م ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي لشركة الديار المتحدة
ب ـش ــار ال ـع ـط ـعــوط« :ي ـع ــد مــركــز
ال ـس ـل ـط ــان ق ــاب ــوس م ــن اح ــدث
المراكز في المنطقة ،بتجهيزاته
الحديثة وتطبيقه ألحدث النظم
اآللية إلدارة المراكز الطبية».

صورة جماعية لفريق عمل الشركة ومركز السلطان قابوس
وأضاف العطعوط أن شركة
ال ــدي ــار ال ـم ـت ـحــدة ،بــاعـتـبــارهــا
ال ـ ـ ـشـ ـ ــريـ ـ ــك فـ ـ ـ ــي ان ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاز ن ـظ ــم
الـمـعـلــومــات الـمـتـكــامـلــة الدارة
ال ـم ــرك ــز ب ـك ــل خ ــدم ــات ــه الـفـنـيــة
والتمريضية وعالقات المرضى،
حققت نجاحا باهرا في تطبيق
ن ـظــم إدارة الـمـسـتـشـفـيــات من
شركة ساب العالمية ،مؤكدا ان
الشركة وظفت جميع خبراتها

ملك السويد يمنح السوري
المعمار لقب «البناؤون الجدد»

المتراكمة على مــدى  40عاما،
واتـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــت أحـ ـ ـ ـ ــدث األسـ ــال ـ ـيـ ــب
والمنهجيات في تطبيق النظم
وإدارتها بما يحقق تميزا اداريا
وفنيا لهذا الصرح الطبي.
ب ـ ــدوره ،ق ــال اس ـت ـشــاري أول
األشعة د .راشد السكيتي« :يعد
الـمــركــز مــن أح ــدث مــراكــز عالج
السرطان في المنطقة» ،مؤكدا
أن قسم األشعة يعتبر من أكثر

األقسام التي تعتمد على توفير
نظام معلوماتي متكامل.
ولـفــت السكيتي الــى انــه تم
االنتهاء من دمج نظم معلومات
األشعة  PACSونظم معلومات
المركز ( )HIS,EMRخــال فترة
قصيرة جدا ال تتجاوز  6أشهر
ب ــال ــرغ ــم م ــن ت ـح ــدي ــات جــائـحــة
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Ooredoo
تحتفي بموظفيها
ا حـ ـتـ ـفـ ـل ــت Ooredoo
لــاتـصــاالت ،بموظفيها،
فـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـعـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة خ ـ ــاص ـ ــة
نظمتها األسبوع الماضي
ف ـ ـ ــي ف ـ ـ ـنـ ـ ــدق الـ ـ ـم ـ ــاريـ ـ ـن ـ ــا،
احـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاال ب ـ ـ ــإنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات
الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي (،)2021
والـ ـت ــي تـحـقـقــت بـجـهــود
ال ـ ـم ـ ــوظ ـ ـف ـ ـي ـ ــن وج ـ ـم ـ ـيـ ــع
العاملين في الشركة من
كل مستوياتها اإلدارية.
حـ ـ ـض ـ ــر االح ـ ـت ـ ـفـ ــال ـ ـيـ ــة
الرئيس التنفيذي لشركة
 O o r e d o oا لـ ـ ـك ـ ــو ي ـ ــت ،
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـبــاب ـط ـيــن،
إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى م ــوظـ ـف ــي
الـ ـش ــرك ــة وم ــدي ــري ـه ــا مــن
مختلف األقسام.
وت ـض ـم ـن ــت ال ـف ـعــال ـيــة
تسليط الضوء على رؤية
وأهداف الشركة ،لتحقيق
الـ ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـن ـج ــاح ــات
خالل األعوام المقبلة.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

ً
علي المعمار متسلما جائزة المركز األول
في حفل مهيب بالقصر الملكي باستكهولم ،حضرته
فعاليات سياسية واقتصادية من جميع أنحاء السويد،
ج ــرت ي ــوم  17الـ ـج ــاري م ــراس ــم تـسـلـيــم ج ــوائ ــز الـمـلــك
لـ«البناؤون الجدد» لعامي  ،2020و.2021
ّ
وبعد إعالن الفائزين ،قلد ملك السويد كارل السادس
عشر غوستاف ،الشاب السوري علي المعمار ،صاحب
شركة  ،Infinity Group ABجائزة المركز األول كأفضل
شركة في المملكة للعام الحالي ،ومنحه لقب «البناؤون
الجدد».
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ان ال ـج ــائ ــزة ت ـق ــدم لـ ـ ــرواد األع ـم ــال
المتميزين من أصول أجنبية ،والذين استطاعوا خالل
فترة قصيرة إعطاء صورة مشرقة ،وساهموا في تطور
السويد.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

«سبوتيفاي» تعدل بث األلبومات بطلب من أديل
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ب ــات ــت األغ ـ ـن ـ ـيـ ــات الـ ـت ــي يـسـتـمــع
مشتركو الخدمة المدفوعة من
إليها
ُ
"سبوتيفاي" تلعب على التطبيق وفق
ترتيبها األصلي في األلبوم ،نزوال عند
طلب المغنية البريطانية أد ي ــل ،التي
تنتقد البث "الـعـشــوائــي" لألغاني عبر
خدمات البث التدفقي.
وم ـنــذ أم ــس األول ،أص ـبــح االس ـت ـمــاع
إلــى أي ألبوم لــدى المشتركين في خدمة
"س ـبــوت ـي ـفــاي" يـحـصــل وف ــق ن ـظ ــام عــرض
ت ـس ـل ـس ـل ــي ،ول ـ ـيـ ــس بـ ـط ــريـ ـق ــة االسـ ـتـ ـم ــاع
العشوائي ( shuffleباإلنكليزية) ،التي ُيرمز
إليها بسهمين متقاطعين.
ورح ـبــت أديـ ــل ،الـتــي تحقق نـجــاحــا كبيرا

مع ألبومها الجديد " "30منذ طرحه الجمعة،
بهذا التغيير ،وكتبت عبر "تويتر"" :كــان ذلك
طلبي الوحيد في قطاعنا المتغير باستمرار،
فـنـحــن ال نـصـنــع أل ـبــومــات بـكــل ه ــذه الـعـنــايــة
والتفكير في قائمة األغنيات من دون سبب ،الفن
الــذي نصنعه يــروي قصة ،ويتعين االستماع
إلــى قصصنا بالطريقة الـتــي أردن ــاه ــا .شكرا
(سبوتيفاي) إلصغائك".
وقد أطلقت أديل على األلبوم عنوان " ،"30في
إشــارة إلى عمرها قبل  3سنوات ،وتــروي فيه
خصوصا قصة طالقها والتبعات التي أحدثها
ذلك على حياة ابنها.
(أ ف ب)

« »Ghostbustersيكتسح اإليرادات

أديل

ً
ً
ً
« »BTSيحقق إنجازا قياسيا آسيويا

أزاح « »Eternalsمن الصدارة
فريق BTS
حصل فريق « »BTSالكوري الجنوبي الغنائي
على جائزة فنان العام بحفل جوائز الموسيقى
األمـيــركـيــة ،ليصبح بــذلــك أول فــريــق آسـيــوي
يحصل على هذه الجائزة.
وذكــرت تقارير صحافية ،أن الفريق تغلب
على  5مغنين كبار ،هم :آريانا غراندي ودراك
وتايلور سويفت وذا ويك اند.
وقــال ار ام ،العضو بالفريق الغنائي خالل
تسلم الجائزة« :نحن نشعر بالفخر الشديد،
لوقوفنا على هذا المسرح مع الفنانين الرائعين
الموجودين هنا».

وذكر سوجا ،أحد أفراد الفريق ،أنه لم يتوقع
ً
أبدا الفوز بهذه الجائزة ،وتقدم بالشكر لمحبي
الفريق لدعمهم.
وقد فاز الفريق أيضا بجائزة أفضل فريق أو
ثنائي غنائي لموسيقى البوب ،وأفضل أغنية
بوب عن أغنية «باتر».
ُيشار إلى أن  BTSحصد أخيرا  4جوائز ،وهو
أكبر عدد للجوائز في الحفل السنوي «»MTV
الموسيقي األوروبي.
(د ب أ)

لولو :أريد من ولدي أن أموت بسالم
من كواليس الفيلم
انطلق فيلم الخيال العلمي والفانتازيا
والكوميديا األمـيــركــي «Ghostbusters:
 ،»Afterlifeت ـت ـمــة ا ل ـف ـي ـلــم ا ل ـش ـه ـيــر من
الثمانينيات ،مكتسحا اإلي ــرادات ،حيث
حقق نجاحا كبيرا في صــاالت السينما
األمـيــركـيــة الـشـمــالـيــة مـنــذ األيـ ــام األول ــى
لعرضه.
وحصد الفيلم في إجازة نهاية األسبوع
فقط  44مليون دوالر ،بحسب أرقام شركة
«إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.
وهـ ـ ــذا ال ـف ـي ـلــم الـ ـ ــذي ي ـت ــول ــى بـطــولـتــه
فين ولـفــارد ،مكينا جــريــس ،كــاري كــون،
سيغورني ويفر ،بيل موراي ،دان إيكرويد،
إرنـ ــي ه ــدس ــون ،ل ــوج ــان ك ـيــم ،سيليست
أوكونور ،آني بوتس وأوليفر كوبر ،مليء
ب ــاإلش ــارات إل ــى فـيـلــم «»Ghostbusters
أو صــائــدي األش ـبــاح بعد  37عــامــا على
صدوره.
و ي ـ ـ ــدور Ghostbusters: Afterlife
حول وصول أم عزباء وطفليها إلى بلدة
صغيرة ،ويبدأون في اكتشاف عالقتهم
ب ـص ــائ ــدي األشـ ـب ــاح األص ـل ـي ـيــن واإلرث
السري الذي تركه جدهم وراءه.
ُيذكر أن « »Ghostbustersاألصلي حقق
إيرادات  242.2مليون دوالر على المستوى
المحلي ،وأكثر من  295مليونا في دول
العالم.
وأطاح العمل من الصدارة فيلم «األبطال
ال ـخــارقــون» ( )Eternalsلـيــأتــي بالمركز
ال ـت ــال ــي ،ب ـعــد أن ت ـصــدر إي ـ ـ ــرادات شـبــاك
التذاكر األسبوع الماضي ،وقد نال العمل،
وهــو أحــدث إنـتــاجــات «ديــزنــي» مــن عالم
«مارفل» ،ويضم كوكبة من النجوم بينهم
أنجلينا جولي ،وسلمى حايك ،ما يقرب
م ــن  11م ـل ـيــون دوالر م ــن ال ـع ــائ ــدات في
أسبوعه الثالث.

وأع ـ ـق ـ ـبـ ــه ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـ ـثـ ــالـ ــث ف ـي ـلــم
« »Clifford the Big Red Dogالعائلي
من إنتاج «باراماونت» ،مع إيرادات بلغت
 8.1ماليين دوالر ،وهو من بطولة كل من:
داربي كامب ،جاك وايتهول ،إيزاك وانغ،
جون كليز ،سيينا جيلوري ،توني هيل،
ديفيد آالن غــريــر ،هوراشيو ســانــز ،بول
رودريغيز ،راسل بيترز ،كيث إيويل.
أمــا المركز الرابع فاحتله فيلم «King
 »Richardعــن الـصـعــود ال ـقــوي لبطلتي
ال ـت ـنــس الـشـقـيـقـتـيــن سـيــريـنــا وفـيـنــوس
وليامز ،إذ حصد  5.7ماليين دوالر في
األسبوع األول لعرضه ،وهــو من بطولة
النجم العالمي ويل سميث ،الذي يعتبر
من بين األوفر حظا لنيل جائزة أوسكار
بفضل دوره في هذا الفيلم.
وتاله في المركز الخامس فيلم «»Dune
المقتبس من رواية فرانك هربرت الصادرة
س ـن ــة  ،1965م ــع عـ ــائـ ــدات ب ـل ـغــت ثــاثــة
ماليين دوالر (حوالى  100مليون دوالر
في  5أسابيع) ،يضم كوكبة من النجوم،
مثل تيموتيه شاالميه وزيندايا وريبيكا
فيرغسون وجايسون موموا ،ويتمحور
حول قصة عائلة أترييديس التي تعنى
بـ ـ ــإدارة كــوكــب تـنـتــج فـيــه مـ ــادة غامضة
أساسية للسفر بين النجوم.
وفي ما يأتي باقي األفالم في التصنيف:
»Venom: Let There Be Carnage« - 6
 2.8مليون دوالر.
 2.7 »No Time To Die« - 7مليون.
 970 »The french dispatch« - 8أ لــف
دوالر.
 940 »Belfast« - 9ألفا دوالر.
 888 »Ron›s Gone Wrong« - 10أ لـفــا
دوالر.
(أ ف ب)

جينا لولو

كشفت نجمة السينما اإليطالية جينا لولو
بريجيدا ( 94عاما) خالل لقاء تلفزيوني أنها
تناضل من أجل كرامتها في نزاع داخل العائلة
على الوصاية ،وقالت" :ال أستحق أن أتعرض
لمثل هذا اإلذالل".
ووضعت المحكمة الممثلة السابقة  -التي
لعبت دور البطولة في فيلم "ذا هانشباك أوف
نوتردام ،أو "أحدب نوتردام" إنتاج عام 1956
 تحت الوصاية بمبادرة من ابنها ،والذي بدونهال يمكنها اتخاذ قرارات مالية.
وقالت" :لم أفعل أي شيء سيئ في عمري هذا.
يجب أن أنعم ببعض الهدوء والراحة .أنا مرهقة.
يجب أن يسمح لي أن أموت في سالم".
وتعتبر لولو بريجيدا واحدة من  3أيقونات
رائعة للسينما اإليطالية ،إلــى جانب صوفيا
لــوريــن وكـلــوديــا كــارديـنــالــي؛ فــي خمسينيات
وستينيات القرن الماضي ،وكانت تعتبر المرأة
(د ب أ)
األكثر جماال بالعالم.

غيتار إريك كالبتون بـ  625ألف دوالر

كاري كون

بيع غيتار كان يملكه إريك كالبتون مقابل
 625ألف دوالر ،وهو أعلى سعر ُسجل خالل
ً
م ــزاد أقـيــم عـلــى قـطــع تـخــص عـ ــددا مــن أبــرز
نجوم موسيقى ال ــروك ،وقــاربــت إيــراداتــه 5
ماليين دوالر.
لـكــن ه ــذا ال ــرق ــم أدنـ ــى بكثير م ــن المبلغ
الـقـيــاســي الـ ــذي حققه غـيـتــار عــائــد لمغني
نيرفانا كورت كوباين استخدمه األخير خالل
حفلة "إم تي في انبالغد" الشهيرة سنة ،1993
ً
محققا  6ماليين دوالر.
كما بيع في المزاد ،غيتار من نوع غيبسون
إكسبلورر استخدمه العازف ذي إيدج مع فرقة
"يــو تــو" سنة  ،1976مقابل  437ألــف دوالر،
إضــافــة إل ــى بـيــع نـحــو  100قطعة مختلفة
استخدمها مشاهير كـثــر ،بينهم" :بيتلز"
و"غانز ان روزس" و"نيرفانا" ومايكل جاكسون
وإيمي واينهاوس وويتني هيوستن وليدي
غاغا وإلفيس بريسلي و"رولينغ ستونز".
(أ ف ب)

إريك كالبتون

فلك
الحمل

الثور

 20أبريل  20 -مايو
 21مارس  19 -أبريل
ً
ً
ً
ّ
م ـه ـن ـي ــا :ت ـف ــكــر ف ــي أعـ ـم ــال ج ــدي ــدة ول ـكــن مـهـنـيــا :ال تـضـ ّـيــع فــرصــا مـهـمــة بسبب
العراقيل كثيرة وأنت متردد.
ثرثرة الزمالء.
ً
ً
عاطفيا :عليك االبتعاد عــن عالقة متعبة عاطفيا :الحسد سيحطم العالقة ان لم
بدأت ترهقك.
تنتبه لضرورة الحفاظ عليها.
ً
ً
اجتماعيا :هناك انتقال في األفق ربما إلى اجتماعيا :تهتم بترتيب أوراق عائلية أو
بيت جديد أو بلد آخر.
أوراق رسمية بحاجة إلى تنظيم.
رقم الحظ.17 :
رقم الحظ.38 :
● الثور (:)5/20 – 4/20

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ّ
ً
مهنيا :ال تستطيع حل جميع المشاكل
ولكن يمكنك أن تبدأ باألسهل.
ً
ّ
تتحول
عاطفيا :بــدايــة عــاقــة جــديــدة
ً
شغفا كبيرة.
ً
اجتماعيا :يمكنك قضاء بعض الوقت
م ــع ال ـع ــائ ـل ــة ل ــاب ـت ـع ــاد ع ــن ال ــروت ـي ــن
اليومي.
رقم الحظ.39 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ّ
مهنيا  :مشروع جديد تخطط له يدر
عليك بأموال طائلة فجأة.
ً
عاطفيا :يسترعي انتباهك شخص من
الجنس اآلخر لكنك ّ
مقيد اليدين.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ــأت ـي ــك ف ــرص ــة ج ــدي ــدة
ّ
لتحسين وضعك العائلي فال تفوتها.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنياّ :
تتعرض لكثير من االنتقادات ولكنك
قوي وال يؤثر عليك أمر.
ً
عاطفيا :مصالحة عاطفية في األفــق بعد
عتاب كبير.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ق ــد ت ـســافــر السـ ـت ــراد م ـلــك أو
لشراء عقار.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :تـشـعــر أن ــك عــاجــز ع ــن تـحــدي
الظروف الصعبة لكنها لن تدوم.
ً
ً
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :تـحــب شـخـصــا ح ـبــا شــديــدا
ولكنه ال يبالي.
ّ
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـعــلــم أنـشـطــة ج ــدي ــدة كي
تبتعد عن الملل.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مـهـنـيــا :انـتـظــر مـكــافــأة قــريـبــة وستعرف
سعادة كبيرة.
ً
ً
عاطفيا :تغلق بابا أتعبك وتمضي نحو
عالقة جديدة.
ً
اجتماعيا :ال تحاول الهروب من مشكلة
ً
عائلية واجهتك فهذا ليس حال.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
مهنيا :تزداد األمور سوءا وتجد نفسك
أمام تحد كبير ولكنك ستتجاوزه.
ً
عاطفيا :تتشارك مع الشريك في حلم قد
يتحقق إن سعيتما وراءه.
ً
اجتماعيا :لست بحاجة للتضحية تجاه
ّ
أي شخص .فكر اآلن بنفسك.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا  :تتخلص مــن العراقيل بسحر
ساحر وتجتاز العقبات.
ً
عــاط ـف ـيــا :اس ـت ـخــدم الــدبـلــومــاسـيــة مع
ً
الحبيب خصوصا في الوقت الحالي.
ً
اجتماعيا :شخص ماكر يحوم حولك
ً
وأنت ال تدرك طبيعته فكن حذرا.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً ّ
مهنيا :تفكر في االستثمار بعمل آخر أو
باالنتقال إلى مؤسسة أخرى.
ً
عاطفيا :يتفرغ الشريك لمحبتك وعمل كل
شيء يريحك ويرضيك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :الـطــريـقــة الــوح ـيــدة لحريتك
ال ـم ـع ـن ــوي ــة ه ــي بــال ـت ـخ ـلــي ع ــن األوهـ ـ ــام
الكبيرة.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :هواية تتحول إلــى مصدر رزق
كبير.
ً
عاطفيا :بإمكانك قلب الموازين لصالحك
مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :إذا لم تخطط ألمورك العائلية
ً
بصورة صحيحة فقد تتفاجأ الحقا.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
م ـه ـن ـي ــا :إلـ ــى م ـت ــى ت ـت ـج ـنــب ال ـخ ـي ــارات
الـصـعـبــة مــن دون أن تـعــي أنـهــا تتراكم
عليك؟
ً
عاطفيا :الكالم وحده ال ينفع عليك إقرانه
باألفعال.
ً
اجتماعيا :ال تجد راحة البال مع مرض
أحد أفراد العائلة.
رقم الحظ.22 :

١٤
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السياحة في دبي مع «إكسبو  »2020لها سحر مختلف
 Expoo dubai 2020يتألق ويمتع الحضور ومعالم سياحية جديدة لمتعة أكبر أثناء زيارة المدينة

جناح اإلمارات في المعرض

معرض إكسبو 2020

جواز سفر «إكسبو»

نرمين أحمد

 la perleعرض
ً
ً
ممتع بصريا وفنيا
باستخدام التقنيات
والمؤثرات

جناح دولة الكويت

متاحف مدام توسو
ً
 25عالميا ...ومنها
فرع دبي

ي ـعــد إك ـس ـبــو  2020ف ــي دبــي
األول خ ـل ـي ـج ـي ــا و ف ـ ـ ــي ا لـ ـش ــرق
األوس ــط ككل ،واستطاعت دبي
أن تثبت قدرتها على استقبال
ح ــدث ضـخــم ك ـه ــذا ،وأن تطلقه
بصورة فائقة الروعة والجودة،
وأن تجعله أكثر معارض إكسبو
تميزا وإمتاعا ،وخــال زيارتنا
ل ـ ـ "إك ـس ـب ــو" الح ـظ ـنــا ال ــدق ــة في
التنظيم والسهولة في الدخول
واإلجراءات ،ومنذ لحظة دخولنا
ع ـب ــر ال ـ ـبـ ــوابـ ــات تـ ـب ــدأ ال ـم ـت ـعــة،
فعندها ستالحظ وجــود أعــام
ج ـم ـيــع دول ال ـع ــال ــم ال ـم ـشــاركــة
بأجنحة داخ ــل الـمـعــرض ،ومــن
الممكن أن تتعرف على دول لم
تكن تعرفها من قبل.
وفـ ــي ات ـج ــاه ــك إلـ ــى ال ــداخ ــل،

ساحة الوصل إكسبو 2020
ستبهرك القبة التي تغطي ساحة
ال ـ ــوص ـ ــل ،وه ـ ــي الـ ـس ــاح ــة ال ـتــي
ت ـتــوســط ال ـم ـع ــرض ك ـق ـلــب دبــي
النابض ،وفيها نجد الربط بين
ال ـش ـعــوب وال ـث ـقــافــات ،ونـشــاهــد
داخ ـل ـه ــا ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـع ــروض
الفولكلورية والفنية والتراثية
لكل دول ــة ،ومنها أيضا ننطلق
إلى مناطق الموضوعات الثالثة
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ،وهـ ـ ــي الـ ـف ــرص
وال ـت ـن ـق ــل واالسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة ،وهـ ــذه
الموضوعات تضم في كل منها
مجموعة من أجنحة الدول التي
ّ
تعبر عنها.

بساط سحري
وال تـ ـف ــوت دخـ ــولـ ــك ل ـقــاعــة

متحف مدام توسو دبي

عرض الـ  ،4ألنك من خالل هذا
ا لـعــرض ستجلس على بساط
سحري يجعلك ّ
تمر على جميع
األزم ـنــة والـحـقـبــات الـتــي مـ ّـرت
على مصر حتى وقتنا الحالي
جناح جمهورية مصر العربية،
سيمتع جميع األسرة ،وزيارته
ستكون إحدى أمتع الذكريات.
وأي ـض ــا م ــن األج ـن ـح ــة الـتــي
يجب عليك زيارتها لإلستمتاع
ب ـم ـح ـت ــواه ــا هـ ــو جـ ـن ــاح دولـ ــة
اإلم ـ ـ ــارات ،حـيــث الـبـســاطــة في
الطرح مع عمق المعنى ،وسوف
ت ـج ــد جـ ـن ــاح اإلم ـ ـ ـ ــارات يـتــألــق
بشكله المعماري المميز ،فقد
اختيرت أجنحة الصقر لترمز
لـمـبـنــى ال ـج ـن ــاح ،وح ـي ــن تـبــدأ
رحـلـتــك داخ ـلــه سـتـجــد كثبانا
رم ـ ـل ـ ـيـ ــة م ـ ــزج ـ ــت فـ ـيـ ـه ــا رمـ ـ ــال
اإلمارات السبع لترمز للوحدة،
ومن خالل هذه الكثبان الرملية
نشاهد ماضي دولــة اإلمــارات،
ونـ ـت ــاب ــع تـ ـط ــوره ــا وت ـق ــدم ـه ــا
ورؤي ـت ـه ــا الـمـسـتـقـبـلـيــة ،وفــي
جناح اإلمارات سنشاهد كيفية
ّ
ّ
تقبل االخ ــر ،أيــا ما كــان وكيف
ينسجم المجتمع اإلماراتي مع
جميع ا لـثـقــا فــات والجنسيات
واألديـ ـ ــان ،مـمــا جـعــل اإلمـ ــارات
دولة لكل من عاش فوق أرضها،
فــالـجـمـيــع سـيـشـعــر بــاالنـتـمــاء
لها.
وع ـ ـنـ ــد وجـ ـ ــودكـ ـ ــم ف ـ ــي ه ــذا
ال ـ ـج ـ ـنـ ــاح الـ ـمـ ـمـ ـي ــز ال ت ـف ــوت ــوا
ال ـعــرض الـمــرئــي ال ــذي يعرض
نشأة وتطور وتوحد اإلمارات،
فالعرض باهر ومدهش وممتع
لـلـصـغـيــر وال ـك ـب ـيــر ،وإن كنتم
من شديدي المالحظة ،فسوف

عين دبي
خالل قضائك عطلتك في دبي ،ال تفوت زيارة "عين دبي" ،التي
تعد أكبر وأعلى عجلة ترفيهية في العالم ،والتي بلغ ارتفاعها
نحو  250مترا ،وتضم  48مقصورة فاخرة ،وتستوعب نحو الـ
 1750راكبا.
تقع عجلة عين دبي في جزيرة بلوووترز؛ الجزيرة المميزة
بإطاللتها وفنادقها ومطاعمها ومعالمها السياحية ،وستسمح
لك هذه العجلة برؤية دبي قديما وحديثا من أعلى نقطة فيها،
وسـيـبـهــرك المشهد الــرائــع للتطور الـمـعـمــاري وأن ــت تشاهده
كصورة كاملة من فوق ،تستغرق هذه العجلة حوالي  37دقيقة
إلنهاء دورتها ،ولن تشعر بالوقت وهو يمر من جمال المنظر؛

تــاحـظــون أن إضـ ــاء ة الـجـنــاح
تنخفض وتعلو بصورة خفيفة
جـ ــدا ،وهـ ــذا يــرمــز إل ــى إن ـفــاس
الصقر ،وهو رمز دولة اإلمارات.

جناح االستدامة
إ كـ ـسـ ـب ــو  2020لـ ـي ــس فـقــط
أج ـن ـح ــة خ ــاص ــة ب ـ ـ ــدول ،ول ـكــن
هنالك أجنحة أخرى لها رسالة
مهمة ،مثل جناح المرأة وجناح
االسـتــدامــة ،الــذي يعد مــن أحد
أهم األجنحة لنتعلم كبارا كنا
أو ص ـغ ــارا كـيــف نـحــافــظ على
كوكبنا ،فنحن من أهم أسباب
اسـتـمــراريــة هــذا الـكــوكــب ،وكل
شــيء يتوقف على تصرفاتنا؛
فالتلوث البيئي أو البحري أو
غيره نحن من بدأه ،ونحن من
نستطيع إن ـهــاء ه ،وزي ــارة هذا
الـجـنــاح ستجعلك ت ــدرك كيف
تتعامل مع البيئة بشكل عام،
وكيف تستطيع أن تمنع زيادة
الـتـلــوث الـبـيـئــي ،فالبيئة جــزء
م ـنــا واألضـ ـ ـ ــرار ال ـت ــي نلحقها
بـ ـه ــا تـ ـع ــود ع ـل ـي ـن ــا ب ـش ـك ــل أو
ب ــآخ ــر ،م ـثــل هـ ــذا ال ـج ـن ــاح فيه
متعة تعليمية وتفاعلية ،حيث
األلعاب واألسئلة المتنوعة ،فال
ّ
تفوتوا فرصة زيارته.
س ـت ـس ـت ـم ـتــع أن ـ ــت وأس ــرت ــك
باليوم كامال داخــل المعرض،
حـ ـي ــث الـ ـتـ ـن ــوع فـ ــي ال ـم ـط ــاع ــم
والمقاهي وعربات المشروبات
ال ـب ــاردة والـســاخـنــة فــي جميع
األرجاء ،وستستطيع الوصول
إلى المعرض باستخدام المترو
ك ــوسـ ـيـ ـل ــة سـ ــري ـ ـعـ ــة وسـ ـهـ ـل ــة،
ف ــا ت ـف ــوت ف ــرص ــة زي ـ ـ ــارة ه ــذا

عـنــد زيــارتــك ل ـ "إكـسـبــو  "2020ال تـنـ َـس أن
تشتري جواز سفر إكسبو ،الذي سيبقى ذكرى
مميزة تحمل داخـلـهــا ختم كــل دول ــة ستقوم
بــزيــارة جناحها ،وال تـفــوت زي ــارة أكـبــر عدد
مــن األجـنـحــة ،فــاالخـتــافــات بينها ستمتعك
وتسمح لــك بالتعرف على كــل مــا هــو جديد
ومختلف ّ
عما ألفته ومن األجنحة التي يجب
عليك أال تفوت زيارتها جناح دولــة الكويت
لتتعرف على الماضي والحاضر ،ولترى الرؤية
المستقبلية لدولة الكويت ،وجناح السعودية
من أكثر األجنحة إمتاعا بصريا ،وفيه نرى
ت ـطــور الـمـمـلـكــة ال ــاف ــت ف ــي جـمـيــع الـجــوانــب
الثقافية والفنية والمعمارية ،وفي هذا الجناح
يستمتع الكبير والصغير بكل تفاصيل الجناح
البصرية والسمعية والتفاعلية.
ال ـم ـع ــرض ال ـم ــده ــش والـمـمـتــد
ألك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  170عـ ــامـ ــا خ ــال
رحلتك لدبي.

مدام توسو
بافتتاح متحف مــدام توسو
دب ـ ـ ـ ــي يـ ـصـ ـب ــح إجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي عـ ــدد
متاحفها  25عــالـمـيــا ،لـكــن هــذا
المتحف بطابع عربي وخليجي
خاص ،وستشاهد داخل المتحف
 7أقسام األول خاص بالرؤساء؛
مثل الملكة إليزابيث والرئيس
ال ـ ـص ـ ـي ـ ـنـ ــي شـ ـ ـ ــي جـ ـ ـي ـ ــن ب ـي ـن ــغ
وغيرهما من قادة الدول ،والثاني
خــاص بمشاهير الموضة؛ مثل
إيلي صعب وفيكتوريا بيكهام
ّ
واخ ــري ــن ،وه ـنــالــك قـســم خــاص
بــال ـم ـم ـث ـل ـيــن ،وس ـت ـق ــاب ــل ه ـنــاك
فــان ديــزل وويــل سميث وجاكي
شـ ـ ــان وغـ ـي ــره ــم الـ ـكـ ـثـ ـي ــر ،وف ــي
القسم الخاص بمشاهير الغناء

بعد مغادرتكم جناح السعودية ستجدون
إلـ ــى جــان ـبــه ال ـج ـن ــاح ال ـم ـص ــري ،وهـ ــو أيـضــا
م ــن األج ـن ـحــة ال ــذي يـنـصــح بــزيــارت ـهــا ،حيث
ال ـتــاريــخ وال ـح ـضــارة والـمـسـتـقـبــل والـتـطــور،
ف ـح ـيــن تـ ـ ــزور ه ـ ــذا الـ ـجـ ـن ــاح س ـت ـس ـت ـم ـتــع فــي
ب ــداي ـت ــه ب ـق ـصــة م ـصــر م ـنــذ ن ـحــو  7000عــام
ّ
حـتــى االن بـطــريـقــة ع ــرض بـصــريــة وسمعية
باهرة وممتعة للزوار ،وستشاهد قناع توت
ّ
ّ
عنخ امــون الذهبي الشهير ،وعــددا من االثــار
الفرعونية ،وستستطيع أن تلتقط صورا داخل
عدد من األماكن السياحية المميزة في مصر،
وكأنك حقا هنالك عن طريق شاشات بتقنية
عالية تعرض جمال طبيعة مصر وأسواقها
ومعالمها.

ستلتقي نانسي عجرم وبلقيس
فتحي ومحمد عساف وجاستن
بيبر وكاظم الساهر ،وبانتقالك
إل ــى الـقـســم ال ـخ ــاص بمشاهير
ال ـ ـسـ ــوش ـ ـيـ ــال مـ ـي ــدي ــا س ـت ـقــابــل
حـســن الـشــافـعــي وأح ـمــد فهمي
وكريس فيد.
وفي القسم الخاص بمشاهير
"بــول ـيــوود" ستقابل شــاروخــان
وكاترينا كيف وأميتاب باتشان
وغ ـي ــره ــم م ــن أبـ ـط ــال الـسـيـنـمــا
الهندية ،و فــي النهاية ستقابل
أبطالك الرياضيين المفضلين
في مختلف األلـعــاب الرياضية؛
ومنهم العبا كرة القدم الشهرين
رونــالــدو وميسي ،ومــن المؤكد
أنــك ستلتقط ص ــورا مميزة مع
ش ـخ ـص ـي ــات ــك ال ـم ـف ـض ـل ــة داخـ ــل
متحف مــدام تــوســو ،وستعيش
يـ ـ ــومـ ـ ــا مـ ـمـ ـتـ ـع ــا ع ـ ـلـ ــى جـ ــزيـ ــرة
بلووترز ،مع زيارة أحدث األماكن
السياحية المميزة في دبي.

اإلمتاع البصري
سواء قمت بركوبها نهارا أو ليال ،ففي الحالتين ستستمتع داخل
مقصورتها الفسيحة والفاخرة بالمشهد الــذي تــراه من جميع
جوانبها ،وعند وجــودك في جزيرة بـلــوووتــرز ،ال تفوت زيــارة
متحف مــدام توسو بنسخته األولــى في الــدول العربية متحف
الشمع الشهير الــذي يضم أهم وأبــرز شخصيات في العالم من
فنانين ورؤساء وملوك وأطباء وعلماء وغيرهم قد فتح أبوابه في
دبي ليستقبل محبي المشاهير والشخصيات العامة والرياضية
والفنية ،وليسمح لمعجبيهم بأخذ صور تذكارية مع عدد من
نجومهم وشخصياتهم المفضلة.

مشهد من عرض la perle

عين دبي على جزيرة بلوووترز

في أثناء وجودك في دبي ،احجز مقعدا لحضور عرض
 la perleالمميز والباهر بصريا وفنيا ،ففي هذا العرض
س ـت ـشــاهــد ج ـم ـيــع ع ـنــاصــر اإلمـ ـت ــاع ال ـب ـص ــري وال ـف ـن ــي مــن
حيث ديكور العرض والمؤثرات السمعية والبصرية ذات
التقنية العالية وأداء ممثلي ا لـعــرض وال عـبــي األ كــرو بــات
والعازفين سيبهرك ويفاجئك ،فجميع َمن في هذا العرض
م ــن مـمـثـلـيــن وأدوات سـيـجـعـلــون م ــن ح ـض ــورك ل ــه ذ ك ــرى
ال تـنـســى ،وس ـت ـخــرج مـنــه وأن ــت راض ومـشـبــع بــالـسـعــادة
وا لـمـتـعــة ،خصص و قـتــا مــن عطلتك لحضور هــذا العرض
ولن تندم أبدا.
دبي أرض عرفت كيف تسعد كل من يزورونها أو يقيمون
على أرضها ،ودائما ما تسعى لتقديم األفضل وكل ما هو
جديد ،حتى أصبحت محط أنظار كل شعوب العالم ووجهة
سـيــاحـيــة مـمـيــزة لـجـمـيــع أفـ ــراد ال ـعــائ ـلــة ،ودائ ـم ــا تــوفــر ما
يرضي جميع الفئات العمرية وجميع الميول والهوايات،
وهكذا أصبحت محطة عالمية تضم الجميع.

ثان
 ...ومشهد ٍ

 ...ومشهد ثالث من العرض

ج ــاك ــي شـ ــان ف ــي متحف
مدام توسو

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

«نسمات» يعيد البهجة إلى قاعة
أحمد العدواني أبرار :تجذبني الشخصيات المركبة
ً
ً
المعرض يتضمن  27لوحة مميزة أبدعها  13فنانا تشكيليا
وأدوار الشر الالمألوفة
فضة المعيلي

•

في لمسة وفاء وعرفان،
وضع القائمون على معرض
«نسمات» صورة لألمين
محمد
الراحل ً
العام المساعد ً
العسعوسي ،عرفانا وتقديرا
لجهوده.

قالت الفنانة أبرار محمود إنها تحب تمثيل
األدوار المركبة ،واألدوار التي ال تشبهها في
الـحـقـيـقــة ،ح ـيــث ت ـجــد ال ـت ـحــدي ف ــي تجسيد
شـخـصـيــة تـبـتـعــد عـنـهــا إل ــى ح ــد كـبـيــر ،كما
أعربت عن تطلعاتها باقتحام عالم اإلنتاج.
وأوضحت أنها تنجذب لتجسيد أدوار الشر
الــامــألــوفــة ،وال ـتــي تعتمد عـلــى لـغــة الجسد
والعين ،ألن المشاهد يتأثر بها وال ينساها.
واستذكرت أبرار أحد الفنانين الذين تفوقوا
في تجربة األدوار المركبة ،وهو الفنان مشاري
البالم ،رحمه الله ،فقد جسد أحد األدوار في
مسلسل "دروب الشك" ،وأتقن دور شخصية
تعاني الصرع.
وعن كيفية اختيارها األدوار الفنية تقول
إنها في السابق كانت تقبل األدوار الفنية من
منطلق بدايتها في المجال ،أما اآلن فال تقبل
بــأي دور إال بـعــد أن ت ــدرس الـنــص ،وتختار
الــدور الــذي يناسبها ،ومــن ثم تــرى مقدرتها
على تمثيله.
وعــن أعمالها الـجــديــدة ،قــالــت إنها
تشارك في مسلسل "عند شارع  ،"9إلى
جانب تصوير مسلسل جديد بعنوان
"ال ـخ ـطــر م ـعــاهــم" م ــن تــألـيــف مـبــارك
ال ـح ـشــاش ،وه ــو لـلـمـخــرج والمنتج
عبدالله السلمان ،ويشارك فيه نخبة
من الفنانين طــارق العلي ،وعبدالله
ب ـه ـمــن ،وس ـع ــود ال ـشــوي ـعــي ،وش ـهــاب
ح ــاج ـي ــه وحـ ـس ــن إب ــراهـ ـي ــم وغ ـي ــره ــم،
وهـ ــو ع ـمــل ي ـ ــدور ف ــي إط ـ ــار ال ــدرام ــا
البوليسية ،واألكشن والتشويق.
وأضــافــت أنـهــا ت ـشــارك أيضا
في بطولة فيلم "الغابة" ،الذي
ت ــم االن ـت ـه ــاء م ــن ت ـصــويــره
وف ـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار أن ي ـعــرض
فـ ـ ـ ــي دور ا لـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا،
وي ـ ـشـ ــارك ف ـي ــه نـخـبــة
م ــن ال ـن ـج ــوم مـحـمــد
العجيمي ،وسعود
الشويعي ،وحسن
إبــراه ـيــم ،ورانـيــا
ش ـه ــاب ،ونــاصــر
البلوشي ،والفيلم
م ـ ــن إخـ ـ ـ ـ ــراج خ ــال ــد
الـمـفـيــدي ،وكـتــابــة وإن ـتــاج الفنان
عماد العكاري ،والذي يشارك في
البطولة أيضا.

الدويش والسفير األسترالي وسامي محمد وسعاد العيسى يفتتحون المعرض
فــي أول ح ــدث ثقافي يـقــام بقاعة
أحمد العدواني ،بعد جائحة كورونا،
أقام المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب معرض "نسمات" ،الذي افتتحه
األمـيــن الـعــام المساعد فــي المجلس
د .بدر الدويش ،بحضور الفنان القدير
ســامــي مـحـمــد والـسـفـيــر األس ـتــرالــي
جونثان غيلبرت.
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،أش ــاد األمـيــن
الـعــام المساعد لقطاع الفنون
فــي المجلس الــوطـنــي للثقافة
والفنون واآلداب د .بدر الدويش
"بـقــرار مجلس ال ــوزراء بافتتاح
ال ـم ــراك ــز الـثـقــافـيــة ومـنـهــا قــاعــة
الفنون ،وهي من القاعات المهمة
في عرض البانوراما ،والمدارس
المختلفة في الفنون التشكيلية،
وك ــذل ــك تــوجـيـهــات وزيـ ــر اإلع ــام
وال ـث ـق ــاف ــة وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـشــؤون
الشباب عبدالرحمن المطيري".
ل ـ ـوحـ ــة ل ـل
وأضـ ــاف الــدويــش أن المعرض
ـف ـن ــان ــة فـ ـوزي ــة
حيات
ي ــأت ــي ان ـس ـج ــام ــا وت ـن ـف ـي ــذا ل ـهــذه
بعنوان «األخوا
ت»
التوجيهات والـقــرارات ،بعد ً انقطاع
سنتين بمشاركة  13فنانا وفنانة
دام
ً
بــ 27عمال .من جانبه ،تحدث الفنان
ال ـقــديــر ســامــي مـحـمــد ع ــن ضيفة
الشرف سعاد العيسى ،وقــال إنها
أح ــد أب ــرز الـفـنــانـيــن الــذيــن أسـســوا
الطباعة في المرسم الحر.
بــدورهــا ،عـبــرت مسؤولة قاعتي
أح ـمــد ال ـع ــدوان ــي وال ـف ـن ــون ،الفنانة
مريم الغيث ،بافتتاح المعرض األول
"نسمات" ،الــذي شــارك فيه مجموعة
من الــرواد والمحترفين ،الفتة إلى أن
من األع
مال المعروضة

الـمـعــرض اسـتـضــاف ضيفة الـشــرف
الفنانة التشكيلية سـعــاد العيسى،
التي أثرت وأعطت الحركة التشكيلية
الكويتية ،وال تزال مستمرة بعطائها.
وقالت الغيث إنهم في المعارض
ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة ال ـ ـقـ ــادمـ ــة ،وخ ـصــوصــا
المعارض التي يشارك فيها مجموعة
من الفنانين ،هناك فكرة في استضافة
ف ـنــان أو فـنــانــة مــن ال ـ ــرواد كضيوف
الشرف.
مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،ذك ـ ـ ــرت الـغـيــث
أنها شاركت بعملين؛ األول بعنوان
"ال ـس ــؤال" ،أم ــا الـلــوحــة الثانية "دفء
المساكن".
وقالت الفنانة شيخة سنان إنها
ش ــارك ــت ب ـ ـ "ه ـم ــس ال ـن ـخ ـلــة" ،وفيها
تصور أن النخلة عندما يهب عليها
النسيم يـقــوم بتحريكها ،وم ــن هنا
أتتها فكرة اللوحة ،واستخدمت ألوان
األكريليك ،وخامات منها قصاصات
الورق والكوالج.

وختمت سنان حديثها بأنها تعبر
بأسلوبها الخاص وهــو التجريدي،
الذي يميل إلى التعبيري.
أم ـ ــا ال ـف ـن ــان ــة س ـ ـ ـ ــوزان بــوش ـنــاق
فشاركت بعملين عن الفضاء الخارجي
" ،"outdoorوالسبب أننا بعد جائحة
كــورونــا نحتاج إلــى مساحة وفضاء
حتى نرفه عن أنفسنا.
فــي حين شــاركــت الفنانة فوزية
حـيــات بعمل رس ــم ب ــاألل ــوان الزيتية
ي ـع ـبــر عـ ــن الـ ـت ــراب ــط وال ـم ـح ـب ــة بين
الـشـقـيـقــات ،الف ـتــة إل ــى أن ـهــا عكست
مشاعرها الحقيقية تجاه شقيقاتها
في هذا العمل.
مــن جــانـبـهــا ،قــالــت الـفـنــانــة نــورة
ال ـع ـبــدال ـهــادي إن ـهــا ش ــارك ــت بــأربـعــة
أع ـم ــال ،منها ع ـمــان بـعـنــوان ذاك ــرة
مكان ،أما العمالن اآلخران فقد تناولت
الـســدو بشكل معاصر ،الفـتــة إلــى أن
الـســدو هــو رمــز األصــالــة فــي الكويت
والخليج العربي.

الدويش ومحمد والعيسى
يتجولون في المعرض

فضة المعيلي

وعبرت عن سعادتها بنجاح المسلسالت
التي اتخذت طريقة العرض بأسلوب "الموسم"،
الفتة إلى أنها أفضل من أن تكون  30حلقة.
كما أش ــادت بنشاط الحركة السينمائية
على المستوى المحلي ،مشيرة إ لــى أن أول
فيلم عـلــى الـمـسـتــوى الـمـحـلــي ،وال ــذي م ــازال
ً
يحمل صــدى قــويــا هــو "بــس يــا بـحــر" ،وبعد
ذلــك ال يــوجــد فيلم حقق نفس الـصــدى على
المستوى المحلي أو الخليجي .وفــي الوقت
الحالي رجعنا إلى السينما وبقوة.
وقــالــت أب ــرار إن مــن األف ــام المحلية التي
ن ــال ــت إع ـجــاب ـهــا وع ــرض ــت م ــؤخ ــرا ف ــي دور
السينما فيلم "آش مان" ،مضيفة أنها نشطة
ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي وت ـقــوم
بتصوير حياتها اليومية لمتابعيها ،إذ "أحب
أن أرسم البسمة على وجوه الناس".

أبرار

بدء تلقي المشاركات في المسابقة  1يناير 2022
أع ـلــن األديـ ــب طــالــب الــرفــاعــي
ع ـ ــودة ج ــائ ــزة الـمـلـتـقــى للقصة
الـقـصـيــرة الـعــربـيــة ،بـعــد موافقة
م ـج ـل ــس األمـ ـ ـن ـ ــاء ،وبـ ـ ـ ــدء ت ـل ـقــي
المشاركات بالمسابقة في األول
من يناير  ،2022مضيفا أن جائزة
الملتقى ،برعاية جامعة ،AUM
تمثل الوجه األكثر إشراقا للكويت
فـ ــي س ــاح ــة الـ ـج ــوائ ــز ال ـع ــرب ـي ــة،
وص ــار ُيـنـظــر إلـيـهــا كــواحــدة من
أهم الجوائز التي تتعامل مع فن
القصة القصيرة.
وأ ض ــاف أن الملتقى سيعقد
أول ـ ـ ـ ـ ــى نـ ـ ـ ــدواتـ ـ ـ ــه ف ـ ــي م ـن ـت ـص ــف
م ــارس الـمـقـبــل خ ــارج م ـقــره ،عن
أه ــم مــن وض ــع الـثـقــافــة الحديثة

فــي الكويت األسـتــاذ عبدالعزيز
ح ـس ـيــن ،وس ـت ـك ــون إمـ ــا بــراب ـطــة
األدباء الكويتيين ،أو بمركر جابر
الـثـقــافــي ،الف ـتــا إل ــى أن الملتقى
يعمل على اإلع ــداد لهذه الندوة
مـنــذ نـصــف سـنــة ،وبـمـشــاركــة د.
عبدالله الجسمي.
وأشاد الرفاعي بجهود مجموعة
الملتقى ،وقال" :ما كان لهذا الملتقى
أن ي ـك ــون لـ ــوال ج ـه ــود مـتـعــاونــة
ومتحابة من الجميع ،وعلى رأسهم
الصديقة ليلى العثمان ،ود .علي
العنزي ،والصديق محمد جــواد،
والزميلة باسمة العنزي ،والكاتبة
هدى الشوا ،والكاتب يوسف خليفة
وبقية الزمالء".

وق ـ ــال إن "ال ـم ـج ـمــوعــة دائ ـمــا
ً
على تواصل ،وكنت سعيدا أثناء
وج ــودي بالرياض والـشــارقــة أن
هناك ســؤاال متكررا :متى يعود
الـمـلـتـقــى؟ والـحـمــد لـلــه هــا نحن
نـ ـع ــود ب ـع ــد أن ت ــوق ـف ـن ــا بـسـبــب
جائحة كورونا".
وت ــاب ــع ال ــرف ــاع ــي" :يـهـمـنــي أن
أش ـيــر إل ــى بـعــض ال ـجــديــد فيما
يخص أمسيات الملتقى الثقافي،
بـ ـع ــد م ـن ــاق ـش ــة ذل ـ ــك م ـ ــع زم ـ ــاء
الملتقى ،حيث سيذهب الملتقى
ص ــوب الـتـخـصــص فــي القضايا
األدبـ ـ ـي ـ ــة ،وكـ ــذلـ ــك فـ ــي الـ ــدعـ ــوات
للحضور ،والليلة نفتتح موسمنا
ال ـ ـعـ ــاشـ ــر ب ــأمـ ـسـ ـي ــة (الـ ـت ــرجـ ـم ــة

الرفاعي يتوسط الحضور
االجتماعي" ،الفتا إلى أن الترجمة
هي قضية حضور إنساني.
وع ـ َّـب ــر ال ــرف ــاع ــي ع ــن سـعــادتــه
ب ـم ـب ــادرة رابـ ـط ــة األدب ـ ـ ــاء ،وهــي
ت ــأسـ ـيـ ـسـ ـه ــا لـ ـبـ ـيـ ــت الـ ـت ــرجـ ـم ــة
الكويتي.

 7أفالم جديدة في السينما
قبل نهاية 2021

ملصق «أهل الكهف»

•

القاهرة – هيثم عسران

يواصل صناع السينما طرح أعمالهم الجديدة بشكل متتال قبل
نهاية العام الحالي ،فيما تتميز األفالم المطروحة بأنها محدودة
ً
التكلفة نسبيا ،لكنها تحظى بمشاركة عدد كبير من الفنانين.
أبرز هذه األفالم "سعاد" للمخرجة أيتن أمين ،الذي يمثل مصر
في تصفيات األوسكار ألفضل فيلم أجنبي ،وهو الفيلم الذي شارك
فــي مهرجان "ك ــان" ،حيث يفترض أن تطلق الشركة المنتجة له
حملته الدعائية خالل األيام القليلة المقبلة.
وينطلق ا لـيــوم عــرض فيلم "المحكمة" للمخرج محمد أمين،
والذي يشارك في بطولته :فتحي عبدالوهاب ،وغادة عادل ،وصالح
عبدالله ،وجميلة عوض ،ونجالء بدر ،وأحمد خالد صالح ،وكريم
عفيفي ،وتدور أحداثه في إطار يوم واحد داخل إحدى المحاكم.
ويشهد منتصف الشهر المقبل طرح فيلمين أولهما "ريتسا"
لمحمود حـمـيــدة ،وأحـمــد الـفـيـشــاوي ،وعــائـشــة بــن أحـمــد ،وأمير
المصري ،والثاني هو "برا المنهج" لماجد الكدواني ،الذي سيعرض
فــي خـتــام مـهــرجــان "الـبـحــر األح ـمــر" السينمائي ،حيث تستقبله
الصاالت المصرية بالتزامن مع عرضه في المهرجان.
كما يعرض فيلما "قمر  "14لخالد النبوي وشيرين رضا ،و"الكاهن" لدرة
وإياد نصار نهاية ديسمبر ،حيث تدور أحداث الفيلم حول صحافية تعاني
اضطرابات زوجها النفسية ،باإلضافة إلى فيلم "ليلة العيد" ،الذي تدور
أحداثه حول قضايا عدة مرتبطة بالمرأة ،ويشارك في بطولته مجموعة
كبيرة من الفنانين منهم يسرا ،وعبير صبري ،وريهام عبدالغفور.
ومن المقرر أن يطرح في األسبوع الثالث من ديسمبر فيلم "أهل
الكهف" ،الــذي يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم غادة
عادل ،وخالد النبوي ،ومحمد ممدوح ،ويخرجه عمرو عرفة ،وهو واحد
من األفالم التي يراهن عليها لتحقيق إيرادات كبيرة.

مصطفى حجاج يحيي
حفلين بموسم الرياض

يسافر الفنان مصطفى حجاج
إلى السعودية إلحياء حفلني
غنائيني بموسم الرياض
في منطقة بوليفارد رياض
سيتي.
وحرص مصطفى على
الترويج لحفلتيه عبر
منصاته على مواقع التواصل
االجتماعي ،وهي أولى
حفالته التي يقدمها ضمن
فعاليات املوسم بنسخته
الثانية ،بوقت قد يشارك فيه
ببطولة عمل مسرحي يعرض
خالل العام املقبل بالرياض.
من ناحية أخرى ،يعمل حجاج
حاليا على اختيار كلمات
البومه الجديد الذي من
املقرر طرحه في  ،2022حيث
يعكف على اختيار األغنيات
واأللحان التي سيقدمها،
في وقت لم يحسم فيه موعد
الطرح بشكل نهائي بانتظار
االنتهاء من االختيارات.

أسماء مصطفى تخسر
معركتها مع السرطان

ً
الرفاعي« :الملتقى للقصة القصيرة» الوجه األكثر إشراقا لجوائز الكويت
األدب ـ ـ ـيـ ـ ــة ...آمـ ـ ــال وط ـ ـمـ ــوحـ ــات)،
ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ت ــأس ـي ــس راب ـط ــة
األدباء الكويتيين لبيت الترجمة،
وعلى رأسه الزميلة دالل نصرالله،
وبما أن األمسية عن الترجمة ،فإن
الـمــدعــويــن لهم شــأن بالترجمة،
مــع تـكــريــم أس ـتــاذة الـتــرجـمــة في
قـســم الـلـغــة اإلنـكـلـيــزيــة بجامعة
الـ ـك ــوي ــت د .ل ـي ـلــى الـ ـم ــال ــح ،لـمــا
قدمته من جهود للساحة الثقافية
الكويتية".
وذكر الرفاعي أن "الترجمة لم
تعد شأن كتاب ،هي زاد عابر على
مائدة الثقافة اإلنسانية اليومية،
ومــا كــان ذلــك إال لـكــون الترجمة
الـ ـ ــزاد األسـ ــاسـ ــي ف ــي ال ـت ــواص ــل

خبريات

توفيت أمس اإلعالمية
املصرية ،أسماء مصطفى،
بعد صراع دام عدة أشهر مع
مرض السرطان الذي جعلها
تغيب عن الشاشة خالل
الفترة املاضية ،حيث خاضت
رحلة عالج طويلة داخل
مصر خضعت فيها لعمليتني
جراحيتني دقيقتني من أجل
استئصال املرض.
وعانت مصطفى تدهورا
كبيرا في حالتها الصحية في
األسابيع املاضية مع تنقلها
بني املنزل واملستشفى لتلقي
الرعاية الطبية ،فيما أعلن
خبر وفاتها زوجها النائب
البرملاني أيمن أبوالعال.
وشيعت جنازة أسماء ،التي
اشتهرت بتقديم البرامج
الصباحية ،وآخرها «هذا
الصباح» على شاشة قناة
إكسترا نيوز ،من مسجد
الشرطة أمس ،حيث وارى
جثمانها الثرى بمقابر
عائلتها في منطقة  6أكتوبر،
فيما أقيم العزاء مساء أمس.

ةديرجلا
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دوليات

ّ
«حزب الله» يتخوف من خسارة االنتخابات اللبنانية
اجتماع «رئاسي» يبحث استقالة قرداحي ...وموسكو تعارض جعل لبنان «رهينة للوضع في سورية»
احتفل لبنان بذكرى استقالله،
في ظل غياب أي مؤشر على
أن األزمات الكثيرة ،التي
يواجهها هذا البلد ،قد
وجدت طريقها إلى الحل.

لبنان يتحول
من وطن
الحضارة إلى
إمارة إيرانية
نتيجة استيالء
«حزب الله»
أدرعي

ع ـ ّـب ــر «ح ـ ــزب الـ ـل ــه» ص ــراح ــة،
أمـ ــس ،ع ــن تـخــوفــه م ــن خـســارة
االنتخابات النيابية المقبلة في
وقــت بحث رؤس ــاء الجمهورية
ميشال ع ــون ،ومجلس الـنــواب
نـبـيــه بـ ــري ،وال ـح ـكــومــة نجيب
م ـي ـق ــات ــي ،ف ــي اج ـت ـم ــاع بـقـصــر
بعبدا بمناسبة عيد استقالل
لـبـنــان ال ـ ـ  ،78مـســألــة اسـتـقــالــة
وزي ــر اإلعـ ــام ج ــورج قــرداحــي،
الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـسـ ـبـ ـب ــت ت ـص ــري ـح ــات ــه
ال ـم ـس ـي ـئ ــة ل ـل ـس ـع ــودي ــة ودول
ال ـخ ـل ـيــج ف ــي أسـ ـ ــوأ أزمـ ـ ــة عـلــى
اإلطــاق بين بيروت وداعميها
اإلق ـل ـي ـم ـي ـيــن ال ـتــاري ـخ ـي ـيــن فــي
الخليج.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك ب ـع ــد س ــاع ــات مــن
إع ــان ع ــون فــي رســالــة متلفزة
وجـهـهــا مـســاء إل ــى اللبنانيين
عشية «االستقالل» ،أنه يأمل بأن
ّ
ً
تحل األزمــة مــع الخليج قريبا،
ً
م ـقــرا بــأنـهــا أدت إل ــى تــداعـيــات
سلبية على ُصعد عدة ،بما فيها
الواقع الحكومي.
وجدد عون في خطابه تأكيده
«م ــوق ــف ل ـب ـنــان ال ـحــريــص على
إقامة أفضل العالقات مع الدول
العربية ،وال سيما دول الخليج،
انطالقا من ضرورة الفصل بين
مــواقــف الــدولــة اللبنانية وبين
م ــا يـمـكــن أن ي ـص ــدر ع ــن أف ــراد
وجماعات» ،وذلك غداة مطالبة
مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف
دريان باتخاذ اإلجراءات الالزمة
«إلعادة ترتيب وترميم العالقات
م ــع ال ـع ــرب ،خــاصــة الـسـعــوديــة
ودول ال ـخ ـل ـي ــج الـ ـع ــرب ــي ،وإال
سيبقى الــوطــن خ ــارج الحضن
العربي».
وأشـ ـ ـ ــار ال ــرئـ ـي ــس ال ـل ـب ـنــانــي
إل ـ ـ ــى أن ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج م ـ ــن األزم ـ ـ ــة
الحكومية التي يشهدها لبنان
ً
لـيــس مـسـتـعـصـيــا ،مـشـيــرا إلــى
أن الــدس ـتــور الـ ــذي يـنــص على
الـ ـفـ ـص ــل بـ ـي ــن الـ ـسـ ـلـ ـط ــات هــو
المدخل للحل.

اجتماع ثالثي
وح ـض ــر الـ ــرؤسـ ــاء ال ـث ــاث ــة،
ً
ً
ً
أم ــس ،ع ــرض ــا عـسـكــريــا رمــزيــا
فـ ــي مـ ـق ـ ّـر وزارة ا ل ـ ــد ف ـ ــاع ،قـبــل
خلوتهم في القصر الجمهوري
فــي بـعـبــدا ،حـيــث بـحـثــوا ،وفــق
مـعـلــومــات صـحــافـيــة« ،مـخــارج
الحل وسبل العودة إلى مجلس
الوزراء واستقالة قرداحي».
وخـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـغـ ـ ــادرتـ ـ ــهق ـص ــر
بعبداّ ،
رد بــري على ســؤال إذا

عباس يزور موسكو
إلحياء عملية السالم

يبدأ الرئيس الفلسطيني،
محمود عباس ،اليوم ،زيارة
رسمية لموسكو ،يلتقي فيها
نظيره فالديمير بوتين ،لبحث
"سبل إحياء عملية السالم".
ونقلت تقارير روسية عن
عباس قوله ،إنه "سيناقش مع
الرئيس الروسي خالل زيارته،
سبل إحياء العملية السياسية،
خصوصا أن روسيا تؤمن
بخيار حل الدولتين ،فلسطينية
وإسرائيلية ،القائم على
الشرعية الدولية".

دوريات روسية قرب
قوات أميركية في سورية

عون وميقاتي وبري خالل مشاركتهم باحتفاالت عيد االستقالل في وزارة الدفاع أمس (داالتي ونهرا)
ك ــان ــت األوضـ ـ ـ ــاع «ت ـح ـل ـح ـلــت»،
ب ــال ـق ــول «إن شـ ــاء ال ـل ــه خ ـي ــر»،
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا شـ ـ ـ ــدد مـ ـيـ ـق ــاتـ ـي ع ـلــى
ضـ ـ ـ ــرورة ت ـق ــدي ــم ت ـ ـنـ ــازالت مــن
الجميع.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ل ـ ـل ـ ـص ـ ـح ـ ــاف ـ ـي ـ ـي ـ ــن:
«االستقالل ذكرى مهمة في حد
ذاتها ،لكن لنتذكر ما الذي أدى
الى االستقالل .إن الذي أدى اليه
هو وفاق اللبنانيين وتوافقهم
فـ ــي ال ـم ـي ـث ــاق ال ــوطـ ـن ــي ،الـ ــذي
حصل بين رئيس الجمهورية
بشارة الخوري ورئيس الوزراء
ريــاض الصلح .وقــد تـنــازال عن
كــا فــة خصوصياتهما مــن أجل
وحدة لبنان وإنقاذه في حينه».
وأك ــد أن «االسـتـقــال مــا كــان
ليحصل لو لم يكن اللبنانيون
م ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــن» ،وش ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن
«التفاهم والحوار هما األساس،
والـبـعــد ج ـفــاء ،وال ـج ـفــاء يــؤدي
الى الشر .واللقاء كالذي حصل
ً
ال ـيــوم ك ــان فـيــه ال ـح ــوار جــديــا،
وبإذن الله سيؤدي الى الخير.
وكل عيد وأنتم بألف خير».
على مستوى إقليمي ،أ بــرق
الشيخ تميم بن
أمير دولة قطر،
ّ
حمد ،إ لــى عــون ،مهنئا بذكرى
االستقالل.

من ناحيتها ،لفتت السفيرة
الـفــرنـسـ ّـيــة فــيلـبـنــان،آن غري و
 ،ل ـم ـن ــاس ـب ــةاالس ـ ـت ـ ـقـ ــال ،إل ــى
أن «ال ــوض ــع الـ ـم ــأس ــاوي ال ــذي
و صــل إليه لبنان ،يفرض على
الـسـلـطــات والـطـبـقــة السياسية
أن ت ـت ـح ـمــل م ـســؤول ـيــات ـهــا مــن
دون انتظار».
ب ــدوره ،أش ــار الـنــاطــق باسم
الـجـيــش اإلســرائ ـي ـل ـي ،أفـيـخــاي
أدرعـ ـ ـ ـ ــي ،إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه «فـ ـ ــي ذكـ ــرى
عيد اال سـتـقــا ل ،يتحول لبنان
مــن وط ــن ال ـح ـضــارة إل ــى إم ــارة
إيــرانـيــة نتيجة اسـتـيــاء حــزب
الله ،حيث الوالء الشيعي إليران
أسبق من الوالء للبنان ،فبعد أن
َّ
زين أرزه هيكل الرب الذي بناه
سليمان في أورشليم ،أصبحت
ض ــاحـ ـيـ ـت ــه الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة بـ ـ ــؤرة
لأليديولوجيات اإلرهابية ،مما
يجعل بلد األرز في خطر».

«حزب الله»
وف ـي ـم ــا ب ـ ــدأت ال ـت ـح ـض ـيــرات
الــرس ـم ـيــة إلج ـ ــراء االن ـت ـخــابــات
ّ
المقررة في  27مارس
النيابية
 ،2022أ ل ـ ـ ـمـ ـ ــح ر ئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ك ـت ـل ــة
« حــزب الله» البرلمانية ،محمد

رعـ ــد ،إل ــى ع ــدم اعـ ـت ــراف حــزبــه
باالنتخابات في حال خسارتها.
وقال «إن كان هناك من ُيراهن
على انــزالقــة مــن هنا أو تزوير
ان ـت ـخــابــات م ــن ه ـن ــاك أو ربـمــا
ّ
تغير المشهد ،نقول له :من يريد
ً
أن يحكمنا غدا بأكثرية مدعاة،
عليه أن يدرك أن األكثرية التي
حكمت لم تستطع أن تحكم».
والقـ ـ ــى م ــوق ــف رعـ ـ ــد ،ردودا
على وسائل التواصل ،حيث قال
الـنــائــب الـســابــق ف ــارس سعيد:
«س ـع ــادة الـنــائــب مـحـمــد رع ــد...
ن ـح ــن أح ـ ـ ــرار ل ـب ـن ــان ـي ــون ،أن ـتــم
عبيد لدى إيران».
أم ــا رئ ـي ــس ح ــرك ــة الـتـغـيـيــر،
إيلي محفوضّ ،
فغر د« :النائب
مـحـمــد رع ــد ي ـتــوعــدنــا ويـنـعــى
ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة مــن
خالل نعيه لنتائج االنتخابات
النيابية ،وقد يكون الرجل على
ص ـ ــواب ل ـك ــون ال األك ـث ــري ــة وال
األقلية وال أية سلطة بإمكانها
أن ت ـ ـ ـبـ ـ ـ ّـدل واق ـ ـ ـ ــع حـ ـ ـ ــال سـ ــاح
الميليشيات».

روسيا
في غضون ذلك ،أعلن وزير

الـخــارجـيــة الــروســي سيرغي
الفروف خالل مؤتمر صحافي
مشترك مــع نظيره اللبناني
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه بـ ــوح ـ ـب ـ ـيـ ــب ،ب ـع ــد
م ـحــادثــات ـه ـمــا ف ــي مــوس ـكــو،
عن ثقته بأن حكومة ميقاتي
س ـت ـكــون قـ ـ ــادرة ع ـلــى إخـ ــراج
لبنان من األزمــة االجتماعية
واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي طـ ــال
أمـ ـ ــدهـ ـ ــا ،وضـ ـ ـم ـ ــان عـ ـم ــل كــل
مــؤس ـســات ال ــدول ــة وتـحـقـيــق
االسـتـقــرار فــي الـبــاد ،مشيرا
الى أنه «ال بد من حل المسائل
الــداخ ـل ـيــة ب ــال ـح ــوار وتـعــزيــز
التعاون».
وقـ ــال الفـ ــروف إن «أط ــراف ــا
خ ــارجـ ـي ــة تـ ـ ـح ـ ــاول ب ــأش ـك ــال
مختلفة ا لـتــد خــل فــي شــؤون
ل ـب ـن ــان ب ـم ــا ي ـح ـم ــل ذل ـ ــك مــن
تـ ــداع ـ ـيـ ــات وخـ ـيـ ـم ــة لـ ـل ــدول ــة
ال ـ ـ ـل ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة واألوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
اإلقـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة» ،وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن
موسكو تعارض جعل لبنان
«رهـيـنــة للوضع فــي ســوريــة،
كـ ـم ــا أ نـ ـ ــه ي ـن ـب ـغ ــي أال ي ـك ــون
مكانا لتصفية حسابات دول
أخرى».
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أكـ ــد
ّ
الف ـ ــروف أن «روسـ ـي ــا ســلـمــت

ل ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــان ،ب ـ ـ ـنـ ـ ــاء عـ ـ ـل ـ ــى ط ـل ــب
ح ـكــوم ـتــه ،ص ـ ــورا الـتـقـطـتـهــا
أقمارها االصطناعية تتعلق
بـتـفـجـيــر مــرفــأ ب ـي ــروت ف ــي 4
أغسطس .2020
ون ــأم ــل ب ـ ــأن ت ـس ــاع ــد ه ــذه
المواد في التحقيق بأسباب
ذلك االنفجار».
م ــن جـهـتــه ،ق ــال بــوحـبـيــب:
«ن ـ ـ ــري ـ ـ ــد ف ـ ـ ــي لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ع ـ ـ ــودة
ك ــري ـم ــة وس ــال ـم ــة ل ـل ـنــازح ـيــن
ال ـس ــوري ـي ــن ،وم ــوق ــف ال ــدول ــة
اللبنانية يختلف عن الموقف
الغربي الذي يعتبر أن عودة
ال ـن ــازح ـي ــن ي ـســاعــد الــرئ ـيــس
بـشــار األس ــد عـلــى الـبـقــاء في
الحكم».
وأ ش ـ ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ــى أن « ق ـض ـي ــة
الـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــر قـ ـ ـ ــرداحـ ـ ـ ــي ل ـي ـس ــت
ب ــال ـم ـش ـك ـل ــة ال ـم ـس ـت ـع ـص ـي ــة،
ً
ول ـ ـب ـ ـنـ ــان ي ـ ــري ـ ــد ح ـ ـ ـ ـ ـ ــوارا مــع
ّ
دول الـخـلـيــج ل ـحــل الـمـشــاكــل
العالقة».
(بيروت ،موسكو  -وكاالت)

حمدوكُ :ع ْد ُت للمحافظة على المكاسب االقتصادية فيينا تفتح موسم «العودة إلى اإلغالق»
ً في ظل غضب شعبي في أوروبا
● اإلفراج عن معتقلين سياسيين ● دقلو :إجراء أكتوبر كان ضروريا

بعد عودته الى منصبه ،عقب شهر من
االن ـق ــاب ال ــذي ق ــاده ض ــده وض ــد شركائه
الـ ـم ــدنـ ـيـ ـي ــن ،ق ــائ ــد الـ ـجـ ـي ــش الـ ـف ــري ــق أول
عـبــدالـفـتــاح ال ـب ــره ــان ،ق ــال رئ ـيــس الـ ــوزراء
السوداني عبدالله حمدوك ،أمس ،إن الحفاظ
على المكاسب االقـتـصــاديــة الـتــي تحققت
خـ ــال ال ـعــام ـيــن ال ـمــاض ـي ـيــن كـ ــان م ــن بين
األسـبــاب التي دفعته للعودة إلــى منصبه
بموجب االتفاق السياسي مع الجيش.
وفي مقابلة مع «رويترز» في مقر إقامته
بالخرطوم ،حيث كان رهن اإلقامة الجبرية
بـعــد االن ـق ــاب الـعـسـكــري ف ــي  25أكـتــوبــر،
قــال حمدوك «نتوقع أن يكون أداء حكومة
ال ـت ـك ـنــوقــراط ل ــه أثـ ــر إي ـج ــاب ــي ع ـلــى األداء
االقتصادي ومعيشة المواطنين».
وعارضت أحزاب سياسية بارزة وحركة
االح ـت ـج ــاج الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي الـ ـس ــودان ق ــرار
حـمــدوك توقيع االتـفــاق مــع الجيش ،أمس
األول ،وقـ ــال الـبـعــض إن ــه يـمـنــح االن ـقــاب
غطاء سياسيا.
وقال حمدوك« :من ضمن أسباب عودتي
ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى ال ـم ـكــاســب االق ـت ـصــاديــة
واالنفتاح االقتصادي على العالم» .وأضاف:
«سنتابع تواصلنا مع مؤسسات التمويل
العالمي ،وموازنة العام الجديد التي ستبدأ
ف ــي ي ـن ــاي ــر س ـت ـم ـضــي ف ــي ن ـه ــج اإلص ـ ــاح
االق ـت ـص ــادي وف ـتــح أبـ ــواب االس ـت ـث ـمــار في
السودان».
وتابع :إن حكومة التكنوقراط يمكن أن
تساعد فــي تحسين االقـتـصــاد الـســودانــي
الـ ــذي عــانــى م ــن أزمـ ــة طــوي ـلــة األمـ ــد تضم
واحدا من أعلى معدالت التضخم في العالم،
بجانب نقص فــي السلع األســاسـيــة .وقــال
تعمل أيضا على االنتهاء
إن الحكومة قد ّ
م ــن ات ـف ــاق س ــام ُوقـ ــع ال ـع ــام ال ـمــاضــي مع
بعض الجماعات المتمردة إلنهاء سنوات
من الصراع.
وق ــال إن «الـحـفــاظ على الـســام وتنفيذ
اتـ ـف ــاق ج ــوب ــا وإك ـ ـمـ ـ ّـال م ـس ــار الـ ـس ــام مــع
األطـ ــراف الـتــي لــم تــوقــع عـلــى ات ـفــاق جوبا

سلة أخبار

دقلو (وسط) خالل لقاء مع ضباط رفيعي المستوى في الخرطوم أمس (سونا)
في أعلى جدول أعمال الحكومة الجديدة».
وأض ـ ـ ـ ــاف« :نـ ـح ــن م ـل ـت ــزم ــون بــال ـم ـســار
الديموقراطي والحفاظ على حرية التعبير
والتجمع السلمي وانفتاح أكبر على العالم»،
ً
مشيرا إلى أن «استكمال السالم مع الفصائل
المسلحة من بين أولويات الحكومة».
مــن نــاحـيـتــه ،دع ــا نــائــب رئـيــس مجلس
ال ـس ـيــادة مـحـمــد ح ـمــدان دقـلــو (حـمـيــدتــي)
شــركــاء ب ــاده لمواصلة تقديم الــدعــم لها.
وكتب على حسابه الرسمي على «تويتر»،
أمـ ـ ــس« ،ن ـ ـبـ ــارك ل ـش ـع ـب ـنــا ت ــوق ـي ــع االتـ ـف ــاق
ً
ال ـس ـيــاســي الـ ــذي ج ــاء م ـع ـ ّـب ــرا ع ــن م ـبــادئ
وأه ــداف الـثــورة المجيدة .إننا مستعدون
للعمل مــع حكومة رئيس ال ــوزراء عبدالله
حمدوك لتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية
وال ـس ــام وال ـعــدالــة .ونــدعــو شــركــاء نــا إلــى
ً
مواصلة دعــم بالدنا ،وصــوال إلــى التحول
الديموقراطي بقيام االنتخابات».
ودافع عن اإلجراءات التي كان الجيش قد
اتخذها الشهر الماضي ،وقال إن «اإلجــراء
التصحيحي ال ــذي اتـخــذ فــي أكـتــوبــر كــان
ض ــروري ــا لـلـغــايــة لـتـصـحـيــح م ـس ــار ث ــورة
ديسمبر ،ولضمان بقائنا على هذا المسار».
وق ــال« :الـشــرطــة تـعـ ّـرضــت لضغط كبير

خالل الفترة الماضية ،وظلت صامدة تؤدي
دورها».
ّ
وأشـ ـ ــار إل ــى أن «األطـ ـ ـ ــراف ال ـت ــي وق ـعــت
االتفاق السياسي تعهدت باستكمال مسار
التصحيح الديموقراطي بما يخدم مصالح
ال ـس ــودان» .وك ــان الـبــرهــان قــد أعـلــن فــي 25
أكتوبر الماضي فرض حال الطوارئ وحل
مـجـلـســي ال ـس ـيــادة وال ـ ـ ــوزراء ،وأع ـق ــب هــذا
تــوتــرات والـكـثـيــر مــن م ـحــاوالت الــوســاطــة
الستعادة مسار ّاالنتقال الديموقراطي.
وأمس األول ،وقع البرهان وحمدوك ،الذي
أقاله حينها ،اتفاقا سياسيا يتضمن إطالق
سراح جميع المعتقلين السياسيين وإعادة
حمدوك إلى منصبه.
إلى ذلك ،أفرجت السلطات السودانية عن
بعض السياسيين الذين كان قد تم توقيفهم
الشهر الماضي.
وقــال رئيس حــزب المؤتمر الـســودانــي،
عمر الدقير ،أحد السياسيين المفرج عنهم،
أمــس« ،تــم إطــاق سراحي في وقــت متأخر
من مساء األحد» ،مضيفا« :كنت طوال هذه
الفترة في حبس انفرادي ومقطوعا تماما
عن العالم».
الخرطوم ـ ـ وكاالت

رئيسا حكومة هولندا وبلجيكا ينتقدان المتظاهرين ضد قيود «كورونا»
عادت أوروبا التي صارت مرة أخرى بؤرة وباء
«كــورونــا» ،بعد ارتـفــاع عــدد اإلصــابــات ،إلــى فرض
التدابير والتعبير عــن االسـتـيــاء .وأصـبــح اإلغــاق
ً
ً
ساريا منذ منتصف ليل االثنين ـ الثالثاء رسميا في
النمسا ،وهو إجراء جذري أثار الغضب في الدولة
الواقعة بجبال األلــب ،على غــرار بلجيكا وهولندا،
حـيــث أدت إع ــادة ف ــرض تــدابـيــر للحد مــن انتشار
«كورونا» إلى وقوع صدامات.
وأضحت فيينا من جديد مدينة ميتة .وأغلقت
الـمـتــاجــر والـمـطــاعــم وأس ـ ــواق ال ـم ـيــاد والـحـفــات
الموسيقية ومراكز التجميل ،باستثناء المدارس،
وساد الصمت بالعاصمة وفي سائر البالد أمس.
وتعد النمسا أول دولة في أوروبــا تعاود حجر
سكانها بالكامل ،منذ تم توفير اللقاحات للسكان
على نطاق واسع.
وفرض الحجر المنزلي على  8.9ماليين نسموي
بــاسـتـثـنــاء حـ ــاالت مـعـ ّـيـنــة م ـثــل شـ ــراء الـحــاجـيــات
ومـمــارســة الــريــاضــة وتلقي الــرعــايــة الطبية .كذلك
يمكن الــذهــاب إلــى العمل واصطحاب األطـفــال إلى
المدرسة ،لكن السلطات دعت إلى إبقائهم في المنزل.
وكانت ردة الفعل سريعة ،حيث تظاهر السبت
نحو  40ألف شخص منددين «بالدكتاتورية» ،تلبية
لدعوة أطلقها حزب اليمين المتطرف.
ويواجه النمساويون الذين يرفضون تلقي اللقاح
غــرامــات تصل إلــى  3600ي ــورو ،فــور بــدء التطعيم
اإللزامي في العام المقبل.
وفــي أمـسـتــردام ،نــدد رئيس ال ــوزراء الهولندي،
م ــارك روتـ ــي ،أم ــس ،بــاالض ـطــرابــات ال ـتــي أثــارتـهــا
احـتـجــاجــات مناهضة لـقـيــود «ك ــورون ــا» تواصلت
على مدى  3ليال ،واصفا إياها بأنها «عنف محض
يـنـ ّـفــذه حـمـقــى» ،فيما ّ
تعهد بمالحقة المسؤولين
عنها قضائيا.
وأع ــادت هــولـنــدا األس ـبــوع الـفــائــت فــرض إغــاق
جــزئــي لـلـتـعــامــل م ــع تـفـشــي اإلص ــاب ــات ،وفــرضــت
ً
خصوصا على قطاع
مجموعة قيود صحية تؤثر
المطاعم ال ــذي بــات عليه اإلغ ــاق بحلول الثامنة
مساء.
ون ــدد رئ ـيــس ال ـ ــوزراء الـبـلـجـيـكــي ،ألـكـسـنــدر دو
ك ــرو ،بالعنف «غـيــر الـمـقـبــول إطــاقــا» ال ــذي تخلل
احـتـجــاجــات ش ــارك فيها حــوالــى  35أل ــف شخص

فــي بــروكـســل ضــد تـشــديــد قـيــود اح ـتــواء «كــوفـيــد».
وأصـيــب  3عناصر شــرطــة بـجــروح أمــس األول،
عندما ألقى معارضون لإلجراءات المشددة الرامية
لدفع السكان لتلقي اللقاحات ،الحجارة وأضرموا
النيران وسط العاصمة.
وشكر دو كرو ،بعد لقاء عقده مع نظيره الفرنسي
جــان كاستيكس ،الـشــرطــة على جـهــودهــا لحماية
النظام العام في «فترة صعبة للغاية».
وعلى غــرار دول أوروبية أخــرى ،تشهد بلجيكا
ارتفاعا كبيرا في عدد اإلصابات بـ «كوفيد» مع حلول
الشتاء ،رغم حملتها الناجحة نسبيا للتطعيم.
وأعلنت حكومة لو كرو األسبوع الماضي إعادة
فرض قواعد مشددة للتطعيم تشمل العمل اإللزامي
عن ُبعد للبعض ،في حين فرضت وضع الكمامات.
وخرج متظاهرون هتفوا «حرية حرية» في شوارع
بــروكـســل أمــس األول ،بعدما انــدلـعــت احتجاجات
وأعمال عنف في هولندا المجاورة ،واندلعت أعمال
عنف ضد الشرطة.
وقـ ــال دو ك ــرو «ن ـع ـيــش ف ــي ب ـلــد ح ــر ،ويـمـكـنـنــا
الـ ـتـ ـظ ــاه ــر ،لـ ـك ــن الـ ـط ــريـ ـق ــة الـ ـت ــي ت ـ ـصـ ـ ّـرف بـعــض
المتظاهرين من خاللها ال عالقة لها بالحرية».
ّ
وتابع« :األمــر ال يتعلق إطالقا بمسألة إن كانت
اللقاحات ّ
جيدة أم ال ،كان سلوكا إجراميا».
وبينما ع ــارض بعض المتظاهرين اللقاحات،
عــارض آخــرون اإلج ــراءات الصحية اإللزامية التي
يرون فيها انتهاكا للحريات الشخصية.
ورف ـ ــع ال ـب ـع ــض الفـ ـت ــات ت ـش ـيــر إلـ ــى اع ـت ـقــادهــم
بنظريات مؤامرة متشددة ووجهات نظر معادية
لـلـســامـيــة .واس ـت ـخــدمــت ال ـشــرطــة خــراط ـيــم الـمـيــاه
والغاز المسيل لتفريقهم ،بعدما ّ
تعرض عناصرها
العتداءات وأقام المحتجون المتاريس.
وفي وقت تسابق ألمانيا الزمن ّالحتواء االرتفاع
الـقـيــاســي فــي عــدد اإلص ــاب ــات ،ح ــذر وزي ــر الصحة
األلـمــانــي ،ينس سـبــان ،أم ــس ،مــن أن معظم سكان
بالده سيكونون إما «تلقوا اللقاحات أو تعافوا أو
توفوا ّ
جراء انتشار المتحورة دلتا «المعدية بدرجة
كبيرة في غضون بضعة أشـهــر» ،في إطــار دعوته
لإلقبال على اللقاحات .وأضاف «لذلك نوصي بشكل
عاجل بتلقي اللقاح».
(عواصم  -وكاالت)

نقلت وكالة "تاس" الروسية
لألنباء عن الجيش الروسي
قوله ،أمس ،إن قوات تابعة له
شرعت في تسيير دوريات على
الخط الفاصل بين المنطقة التي
تسيطر عليها قوات "التحالف
الدولي" بقيادة الواليات
المتحدة في شرق سورية،
وتلك الخاضعة لسيطرة القوات
الروسية .وقالت الوكالة نقال عن
متحدث باسم الجيش الروسي:
"هناك احتمالية لوجود خاليا
نائمة تابعة لتنظيم داعش في
المنطقة ،وأن الجيش الروسي
يحاول إثبات وجوده".
وفي مايو المنصرمّ ،
سيرت
القوات األميركية والروسية
دورية مشتركة في محيط
مدينة الرميالن شمال شرقي
محافظة الحسكة ،للمرة األولى،
رغم التوتر الذي يشهده تسيير
الدوريات.

ليلى ...أول امرأة
تترشح لرئاسة ليبيا

تقدمت ،أمس ،أول امرأة ليبية
بأوراق ترشحها لرئاسة الدولة
في االنتخابات التي ستجرى
يوم الـ 24من ديسمبر المقبل.
وقدمت رئيسة حزب "الحركة
الوطنية" ،ليلى بنت خليفة،
أوراق ترشحها في مفوضية
االنتخابات في العاصمة
طرابلس .وارتفع عدد
المترشحين لمنصب الرئيس
إلى أكثر من  60مترشحا ،بعد
أن أغلق األحد على  57مترشحا،
وهو الرقم الذي حازه المترشح
عبدالحميد الدبيبة ،رئيس
حكومة الوحدة الوطنية.
وأمس ،أعلنت المفوضية العليا
لالنتخابات تأجيل إغالق باب
الترشح في السباق الرئاسي،
إلى اليوم ،لزيادة أعداد
المتقدمين ،بحلول اليوم األخير
ضمن األيام المحددة للتقدم
للترشح.

«التحالف» يحذر من «خطر
وشيك» بالبحر األحمر

حذر "تحالف دعم الشرعية"
بقيادة السعودية في اليمن،
أمس ،من مؤشرات "خطر
وشيك" على المالحة والتجارة
العالمية بحنوب البحر األحمر.
وقال "التحالف" إنه رصد
ً
ً
تحركات ونشاطا عدائيا
لميليشيات جماعة "أنصار الله"
الحوثية المتمردة باستخدام
زوارق مفخخة .من جانب
آخر ،أكدت قيادة "التحالف"
تنفيذ  22عملية استهداف
ضد المتمردين ،في مأرب،
شملت "تدمير  16آلية عسكرية
والقضاء على أكثر من 115
ً
عنصرا إرهابيا".

ةديرجلا
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إيران« :احتجاجات الجفاف» ترمي رئيسي في «أحضان الحرس»

ً
ً
إسرائيل تتمسك «بحقها» في مهاجمة طهران رغم تلقيها تحذيرا أميركيا
طهران  -فرزاد قاسمي

اتسعت رقعة االحتجاجات
الجماهيرية الحاشدة التي
تشهدها إيران للمطالبة بحل
مشكلة شح المياه والجفاف،
في حين ثارت اتهامات بتدبير
األجهزة األمنية بعض تلك
التظاهرات بهدف دفع
الرئيس األصولي إبراهيم
رئيسي لالرتماء في أحضانها،
مع تزايد مخاوف بشأن وقوع
صدامات أهلية بين القوميات
المختلفة حول تقاسم موارد
األنهار.

طهران
تستقبل مدير
ّ
«الذرية الدولية»
بشرطين

ف ــي وقـ ــت ت ـت ــواص ــل وتـتـســع
اح ـت ـجــاجــات شـعـبـيــة ح ــاش ــدة،
ان ـط ـل ـق ــت ،ال ـج ـم ـع ــة ال ـم ــاض ـي ــة،
بعدة مدن في جنوب غرب البالد
للمطالبة بــإيـجــاد حــل لمشكلة
ش ــح ال ـم ـيــاه ال ـتــي م ــن أسبابها
الجفاف ،اضطر الرئيس اإليراني
إبراهيم رئيسي إلى تعيين القائد
السابق لـ «الحرس الـثــوري» في
م ـحــاف ـظــة أص ـف ـه ــان ،غــامـعـلــي
ً
حدادي ،محافظا على تشارمهال
وبختياري ،بعد أن امتدت إليها
«تظاهرات العطش».
ك ـمــا عـ ّـيــن الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي
مـ ـسـ ـع ــود ف ـ ــاح ـ ــي ،أح ـ ـ ــد ق ـ ــادة
ً
«الـحــرس ال ـثــوري» ،حاكما على
م ــدي ــري ــة األه ـ ـ ــواز ف ــي مـحــافـظــة
خوزستان أمس.
وأجبر رئيسي على الخطوة
التي وصفها مراقبون بـ «االرتماء
فــي أح ـضــان ال ـحــرس ال ـث ــوري»،
تحت ضغط االحتجاجات ،ورغم
أنه وعد في وقت سابق بإعادة
النظر فــي تشكيلته الحكومية
وتعيينات المحافظين واإلدارات
ال ـم ـح ـل ـيــة الـ ـت ــي ه ـي ـم ــن عـلـيـهــا
ع ـنــاصــر ال ـمــؤس ـســة الـعـسـكــريــة
الموازية للقوات المسلحة.
وع ـ ّـيـ ـن ــت حـ ـك ــوم ــة رئ ـي ـس ــي،
خــال األشهر القليلة الماضية،
م ـحــاف ـظ ـيــن جـ ـ ــددا لـمـحــافـظــات
خ ـ ـ ـ ـ ــراس ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـ ــرض ـ ـ ـ ـ ــوي وق ـ ـ ــم
وآذربايجان الشرقية وهرمزكان
وبــوشـهــر جميعهم مــن ضباط
«الـ ـح ــرس ال ـ ـثـ ــوري» ،ف ــي خـطــوة
م ـن ـح ـهــا ال ـم ــرش ــد األعـ ـل ــى علي
خامنئي الـضــوء األخـضــر ،بعد
أن وقف حجر عثرة في محاوالت
عديدة قامت بها حكومة الرئيس
المعتدل حسن روحــانــي خالل
دورتـ ـ ـي ـ ــن رئ ــاس ـي ـت ـي ــن لـتـغـيـيــر
مـ ـس ــؤول ــي ال ـم ـح ــاف ـظ ــات الـ ــذي
يعود تعيينهم إلى حقبة سلفه
أحمدي نجاد.
وان ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرت اخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات
ال ــرئـ ـي ــس األص ـ ــول ـ ــي الـ ـج ــدي ــد،
لتولي المناصب القيادية بين
شخصيات ّ
مقربة مــن نجاد أو
م ـح ـســوبــة وت ــاب ـع ــة ل ـ ـ «ال ـح ــرس
ال ـ ـ ـثـ ـ ــوري» إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى بـعــض
خريجي «جامعة اإلمام الصادق»
ال ـت ــي ت ـعــد م ــرك ــز تــرب ـيــة كـ ــوادر

صورة متداولة على مواقع التواصل تظهر احتجاجات حاشدة ضد شح المياه في أصفهان الجمعة الماضية
األصوليين أو «مجموعة القدس»
التابعة ألصولي مدينة مشهد.

جفاف وتدبير
وأت ــى ق ــرار رئـيـســي الـجــديــد،
بـعــد أن نـظــم م ــزارع ــو أصـفـهــان
احتجاجات شــارك بها عشرات
اآلالف ا لـ ـجـ ـمـ ـع ــة ا لـ ـم ــا ضـ ـي ــة،
مطالبين بفتح ال ـســدود وضخ
المياه في نهر «زاينده رود» الذي
ّ
يمر وسط المدينة لري أراضيهم
ال ـ ــزراعـ ـ ـي ـ ــة ،وواج ـ ـه ـ ـهـ ــم أه ــال ــي
محافظة تشارمهال وبختياري
المجاورة ،التي تعد مصدر مياه
أص ـف ـه ــان وت ـق ــع فـيـهــا ال ـس ــدود
الـ ـت ــي ت ـص ــب ف ــي ن ـه ــر «زايـ ـن ــده
رود» ،بتظاهرات مناهضة أمس
األول ،مهددين بمنع فتح السدود
للموسم ال ــزراع ــي فــي أصفهان
بالقوة.
وأدت ال ـمــواقــف المتعارضة
أله ـ ـ ــال ـ ـ ــي أص ـ ـ ـف ـ ـ ـهـ ـ ــان وأهـ ـ ــالـ ـ ــي
تشارمهال وبختياري إلى تخوف
مـ ــن ان ـ ـ ـ ــدالع ص ـ ــدام ـ ــات قــوم ـيــة
بين اللر والبختياريين ،أهالي
محافظة تشارمهال وبختياري،

من جهة ،والفرس األصفهانيين
من جهة أخرى.
وذه ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـب ـ ـعـ ــض إل ـ ـ ـ ــى حــد
اتهام «الحرس الثوري» وبعض
األج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزة األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ب ـت ــرت ـي ــب
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ل ـل ـض ـغ ــط عـلــى
رئيس الجمهورية «كي يخضع
ل ـط ـل ـبــات ـهــم وت ـس ـل ـي ـم ـهــم إدارة
المحافظات».
ورغـ ـ ـ ـ ــم أن أص ـ ـف ـ ـه ـ ــان ،ت ـعــد
منطقة جــافــة ،لكن بسبب نفوذ
أبـنــائـهــا فــي اإلدارات الـســابـقــة،
خاصة اإلصالحية ،فإن العديد
م ــن ال ـم ـشــاريــع اإلن ـمــائ ـيــة الـتــي
تحتاج إلى المياه تم تشييدها
ف ــي ال ـم ـحــاف ـظــة ،ال ـت ــي تسكنها
القومية الفارسية األكبر بالبلد،
على حساب المناطق المجاورة
التي يسكنها عادة اللر والعرب
والبختياريين واألكراد.
وأدت الـمـشــاريــع الـتــي قامت
الحكومات المتعاقبة بتشييدها
إلــى قطع المياه عــن محافظات
مثل خــوزسـتــان ،الـتــي تسكنها
األق ـل ـيــة ال ـعــرب ـيــة والـ ـل ــر ،وال ـتــي
ً
كانت تاريخيا تعتبر أحد أكثر
المناطق اإليرانية خضرة ،قبل

ً
شي :لن نستأسد على الدول األصغر حجما
الرئيس الصيني يعلن عن مساعدات بـ  1.5مليار دوالر لـ «آسيان»
ف ــي خـضــم ال ـتــوتــر م ــع ت ــاي ــوان وفــي
بحر الصين الـجـنــوبــي ،حــاولــت بكين
طـمــأنــة جـيــرانـهــا اآلس ـيــوي ـيــن ،مــؤكــدة
أنها لن تسعى الى الهيمنة على الدول
األصغر منها.
وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ،
ل ـق ــادة راب ـط ــة دول ج ـنــوب ش ــرق آسـيــا
(آسيان) التي تضم إندونيسيا وماليزيا
والفلبين وسنغافورة وتايلند وبروناي
وفـيـتـنــام والوس وب ــورم ــا وكـمـبــوديــا:
«نعارض الهيمنة وسياسة القوة بحزم
ً
لن نسعى أبــدا لها ولــن نستأسد على
ً
الـ ـ ــدول األصـ ـغ ــر ح ـج ـم ــا ،وم ـس ـت ـعــدون
للحفاظ على عالقات ودية طويلة األمد
مــع الـ ــدول ال ـم ـجــاورة ،مــن أج ــل ضمان
الـ ـس ــام ف ــي الـمـنـطـقــة بـشـكــل مـشـتــرك.
وسنعمل معكم للقضاء على التطفل
ودعم السالم واالستقرار والتنمية».
وأع ـل ــن جـيـنـبـيـنــغ ،ف ــي ال ـق ـمــة ،الـتــي
ً
ً
تجرى عن ُبعد احتفاال بمرور  30عاما
على انطالق «آسيان» ،إن بالده ستقدم
م ـســاعــدات تـنـمــويــة بـقـيـمــة  1.5مليار

دوالر ل ـ «آس ـيــان» فــي الـسـنــوات الثالث
المقبلة.
وفــي حين أك ــدت القمة االفتراضية،
التي تترأسها سلطنة بروناي ،في بيان
مشترك ،أمن وسالمة واستقرار منطقة
المحيطين الهندي والهادئ ،دان رئيس
الفلبين رودريغو دوتيرتي ،في كلمته،
ق ـي ــام س ـفــن خ ـفــر ال ـس ــواح ــل الـصـيـنـيــة
األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ــاض ــي ب ــإط ــاق ال ـم ــداف ــع
المائية على قوارب تابعة له في جزيرة
أيونجين المرجانية بالبحر الجنوبي
المتنازع عليه.
وفـ ــي ت ـصــري ـحــات ش ــدي ــدة الـلـهـجــة،
ع ـل ــى غ ـي ــر ع ـ ــادت ـ ــه ،حـ ـي ــال ب ـك ـي ــن مـنــذ
تسلمه ا لـسـلـطــة فــي  2016وتحسينه
العالقة والتعاون االقتصادي معها ،قال
دوتيرتي ،الذي استخدم االسم الفلبيني
لـجــزيــرة سيكوند تــومــاس« ،إن هــذا ال
يخدم العالقات بين بلدينا وشراكتنا،
ون ـشــاهــد بـقـلــق كـبـيــر تـ ـط ــورات أخ ــرى
ً
م ـمــاث ـلــة» ،ح ــاث ــا الـصـيــن عـلــى االل ـت ــزام
بصياغة «مدونة سلوك فعالة ودائمة».

وأعـ ـ ـ ـ ــادت ال ـف ـل ـب ـي ــن ،أمـ ـ ـ ــس ،قـ ـ َ
ـاربـ ــي
توصيل اإلم ــدادات الغذائية لجنودها
المتمركزين في البحر الجنوبي ،وقامت
طــا ئــرة تابعة للبحرية بالتحليق في
المنطقة ،لمراقبة وتأمين الرحلة.
وقال وزير الدفاع ،ديلفين لورينزانا،
إن ال ـس ـف ـيــر ال ـص ـي ـنــي أكـ ــد أنـ ــه ل ــن يتم
إعــاق ـت ـه ـمــا ،وط ـل ــب أال ت ـصــاحــب سفن
حكومية القاربين.
وفــي البيان الختامي ،أجمع القادة
على دفــع الـشــراكــة االستراتيجية بين
«آسـ ـي ــان» وال ـص ـيــن إل ــى آفـ ــاق جــديــدة،
وضــرورة حل نزاعات البحر الجنوبي
ً
سلميا.
ودعا رئيس وزراء ماليزيا ،إسماعيل
صبري ،إلى التعاون في «تعزيز نظام
ّ
ال ـت ـع ــددي ــة» ،بـيـنـمــا ح ــث رئ ـيــس وزراء
س ـ ـن ـ ـغـ ــافـ ــورة ل ـ ــي هـ ـسـ ـي ــن لـ ــونـ ــغ ع ـلــى
اس ـت ـئ ـنــاف ال ـس ـفــر ب ـيــن ال ـص ـيــن ودول
«آسيان».
(عواصم  -وكاالت)

روسيا :لن نهاجم أوكرانيا
نـ ـ ـف ـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث بـ ــاسـ ــم
«الكرملين» دميتري بيسكوف،
أمــس ،مــزاعــم جــديــدة عــن شن
هجوم عسكري على أوكرانيا،
ً
مؤكدا انزعاجه من تزويدها
بكميات كـبـيــرة مــن األسلحة
ومن أنها تعزز جيشها.
وقـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـي ـ ـس ـ ـكـ ــوف« :نـ ـ ــرى
ح ـم ـلــة إع ــام ـي ــة تـسـتـهــدفـنــا.
وي ـتــم اس ـت ـخــدام وكــالــة أنـبــاء
بلومبرغ كبوق لبث التضليل،
ونحن نسجل كذلك أن بعض
ال ـص ـحــف األم ـيــرك ـيــة ت ـشــارك
في ذلك ،بهدف تأجيج التوتر
وتـقــديــم روسـيــا كجهة تهدد
عملية التسوية».
و لــم يستبعد بيسكوف أن
ت ـكــون ه ــذه الـحـمـلــة كـتـمــويــه
لـ ـلـ ـتـ ـغـ ـطـ ـي ــة عـ ـ ـل ـ ــى «األفـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار
الـ ـع ــدوانـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـ ـ ــدور فــي
ك ـي ـي ــف» .وق ـ ـ ــال« :أقـ ـص ــد هـنــا
ال ـنــوايــا ال ـعــدوان ـيــة والــرغ ـبــة
ال ـم ـح ـت ـم ـلــة فـ ــي حـ ــل مـشـكـلــة
الجنوب الشرقي بالقوة».
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،نـ ـ ـ ـف ـ ـ ــى ج ـ ـ ـهـ ـ ــاز
االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
الـ ــروسـ ــي ،أم ـ ــس ،االت ـه ــام ــات
الغربية لموسكو بالتخطيط
الجـ ـتـ ـي ــاح أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،وأف ـ ــاد
فــي بيان «يــرســم األميركيون

ص ـ ـ ـ ـ ـ ــورة م ـ ـخ ـ ـي ـ ـفـ ــة لـ ـحـ ـش ــود
الدبابات الروسية التي ستبدأ
سحق مدن أوكرانية ،قائلين
إن لديهم معلومات موثوقة
بـشــأن نــوايــا روس ـيــة مــن هــذا
النوع».
وأكد أن الواليات المتحدة
ترسل إلى حلفائها «معلومات
ّ
باطلة تماما عن تركز للقوات
ع ـل ــى أراضـ ـ ــي ب ـل ــدن ــا ،ب ـهــدف
اجتياح أوكرانيا عسكريا».
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت سـ ــابـ ــق ،نـقـلــت
«بلومبرغ» عــن عــدة مصادر،
أن م ـم ـث ـل ــي إدارة ا ل ــر ئ ـي ــس
األميركي جو بايدن تواصلوا
مـ ــع زم ــائـ ـه ــم األوروب ـ ـي ـ ـيـ ــن،
وأعـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ــوا خـ ـ ـ ـ ــال ذلـ ـ ـ ـ ــك ع ــن
م ـخ ــاوف ـه ــم بـ ـش ــأن اس ـت ـع ــداد
روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ال ـ ـم ـ ـح ـ ـت ـ ـمـ ــل لـ ـغ ــزو
أو كــرا ن ـيــا ،مبينة أن التقييم
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي لـ ـخـ ـط ــط روسـ ـي ــا
يستند إ لــى معلومات سرية
تحتفظ بها الواليات المتحدة
فقط.
وف ــي مـطـلــع األس ـب ــوع ،قــال
كـ ـي ــريـ ـل ــو ب ـ ـ ــودان ـ ـ ــوف رئ ـي ــس
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاب ـ ـ ــرات ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة
األوكــران ـيــة لـنـشــرة ميليتري
ت ــاي ـم ــز إن ل ــروس ـي ــا ح ـش ــودا
ق ـ ـ ــوامـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ي ـ ـ ــزي ـ ـ ــد ع ـ ـ ـلـ ـ ــى 92

ألـ ـ ــف ج ـ ـنـ ــدي حـ ـ ــول ال ـ ـحـ ــدود
األوكـ ــران ـ ـيـ ــة ،وإنـ ـه ــا تـسـتـعــد
لهجوم بحلول نهاية يناير
كانون الثاني أو بداية فبراير
شباط.
وق ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ــودان ـ ـ ــوف إن مــن
ال ـمــرجــح أن يـشـمــل مـثــل هــذا
ال ـ ـ ـه ـ ـ ـجـ ـ ــوم ض ـ ـ ــرب ـ ـ ــات ج ــوي ــة
وه ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــات بـ ــال ـ ـمـ ــدف ـ ـع ـ ـيـ ــة
وال ـع ــرب ــات ال ـمــدرعــة تتبعها
ه ـج ـم ــات م ـح ـم ــول ــة ج ـ ــوا فــي
الشرق وهجمات برمائية في
أوديـســا ومــاريــوبــول وتوغال
محدودا عبر روسيا البيضاء
المجاورة.
م ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة ث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،اتـ ـه ــم
الرئيس البيالروسي ألكسندر
لــوكــاشـيـنـكــو ،أم ــس ،االتـحــاد
األوروبـ ـ ـ ــي ب ــرف ــض أي ح ــوار
حـ ـ ــول م ـص ـي ــر ألـ ـف ــي م ـهــاجــر
عالقين على الحدود الشرقية
للتكتل وطلب منه استقبالهم.
ورغ ـ ـ ــم رفـ ـ ــض ال ـم ـفــوض ـيــة
ً
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة وألـ ـم ــانـ ـي ــا ع ـل ـنــا
اقـتــراحــه ،كـشــف لوكاشينكو
ً
ع ـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ـل ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــه وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا مـ ــن
الـمـسـتـشــارة أنـجـيــا مـيــركــل،
التي اتصلت به مرتين ،بأنهم
سيدرسون هذه المشكلة على
مـسـتــوى االت ـح ــاد األوروب ـ ــي،

ً
مـ ـش ــددا ع ـلــى أنـ ــه ال م ـفــر من
أن تـسـتـقـبــل أل ـم ــان ـي ــا بـعــض
المهاجرين.
وأكـ ـ ــد لــوكــاش ـي ـن ـكــو أنـ ــه ال
يـ ــريـ ــد ت ـص ـع ـي ــد األمـ ـ ـ ـ ــور وال
يسعى لمواجهة مــع بولندا،
ً
قــائــا« :نـحـتــاج إلــى أن نصل
إل ــى ك ــل ب ــول ـن ــدي ،وأن نبين
ً
لهم أننا لسنا همجا وال نريد
المواجهة .ألننا نفهم أننا إذا
ذهبنا بعيدا فال يمكن تجنب
الحرب».
وحذر رئيس وزراء بولندا
ماتيوس مورافيسكي ،أمس
األول ،من أن أزمة المهاجرين
عـلــى ح ــدود ب ـيــاروس يمكن
أن تكون مقدمة «لشيء أسوأ»،
وقال حرس الحدود البولندي
إن روسـيــا البيضاء مــا زالــت
تنقل مهاجرين إلى المنطقة.
وهددت بولندا بوقف خط
البلدين إذا لم
للقطارات بين
ُ
يتحسن الموقف ونسب إلى
لــوكــاش ـي ـن ـكــو الـ ـق ــول إن ه ــذا
التهديد يمكن أن يأتي بأثر
عكسي.
(عواصم -وكاالت)

أن تشهد معدالت عالية للتصحر
وتشهد احتجاجات واسعة العام
ال ـم ــاض ــي لـلـمـطــالـبــة بـمـعــالـجــة
الجفاف .ولــم تكتف الحكومات
المركزية ببناء السدود ،بل قامت
بتغيير مسار العديد من األنهار،
التي كانت تصب في خوزستان،
وتوجيهها إلى أصفهان.

أمل نووي
إلى ذلك ،أعرب المتحدث باسم
«ال ـخ ــارج ـي ــة» اإلي ــرانـ ـي ــة سعيد
خطيب زاده ،عن أمل بالده في أن
تكون زيارة مدير الوكالة الدولية
للطاقة الذرية رافائيل غروسي
الذي وصل طهران أمس «بناءة»،
وذلــك قبل أسبوع من استئناف
الجولة السابعة من محادثات في
فيينا مع القوى الكبرى لمحاولة
إحـ ـي ــاء االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ورف ــع
العقوبات األميركية المفروضة
على الجمهورية اإلسالمية.
وق ــال زادة« :لطالما أوصينا
الــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة الــذريــة
باستمرار التعاون الفني معنا،
وعـ ـ ــدم ال ـس ـم ــاح ل ـب ـعــض الـ ــدول

باستغاللها ألغ ــراض سياسية
ولتمرير أجندتها».
وتــابــع« :نذهب إلــى فيينا مع
فريق كامل ورغبة جدية في أن
يتم رفع العقوبات .على األطراف
األخــرى أن تحاول أيضا القدوم
إلى فيينا من أجل التوصل إلى
اتـ ـف ــاق عـمـلــي وش ــام ــل» إلح ـيــاء
الصفقة الذرية المبرمة عام ،2015
وال ـت ــي ان ـس ـحــب مـنـهــا الــرئـيــس
السابق دونالد ترامب عام .2018

تحذير وإصرار
في هذه األثناء ،ذكرت صحيفة
نيويورك تايمز أن المسؤولين
اإلسرائيليين أبـلـغــوا نظراء هم
األم ـيــرك ـي ـيــن أن ـه ــم ل ــن يـتــوقـفــوا
عــن مهاجمة المنشآت النووية
اإليرانية ،رغم تحذيرات واشنطن.
ون ـ ـ ـق ـ ـ ـلـ ـ ــت الـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة ع ــن
مـ ـس ــؤولـ ـي ــن أمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن ع ـ ــدة،
ل ـ ــم تـ ــذكـ ــر أسـ ـ ـم ـ ــاء ه ـ ــم ،ق ــو ّل ـه ــم
إن ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ح ــذرت
الدولة العبرية من أن هجماتها
المتكررة على المنشآت النووية
اإليــرانـيــة قــد تكون ُمرضية من

ال ـنــاح ـيــة الـتـكـتـيـكـيــة ،ل ـكــن كــان
لـهــا تــأثـيــر مـعــاكــس ،ويـمـكــن أن
تشجع الجمهورية اإلسالمية
على إعادة إعمار هذه المنشآت
بـســرعــة وبـشـكــل أف ـض ــل .ووف ــق
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة ،ي ـ ـعـ ــد ه ـ ـ ـ ــذا أحـ ــد
الخالفات العديدة بين الواليات
المتحدة وإسرائيل حول فوائد
ً
اس ـت ـخ ــدام الــدب ـلــومــاس ـيــة ب ــدال
م ــن ال ـق ــوة ال ـتــي تــريــد ت ــل أبيب
اعتمادها للضغط على طهران
بهدف حثها على تقديم تنازالت
ببرنامجها الذري.
ونـقـلــت الصحيفة األميركية
عن أوساط سياسية أن تقديرات
إدارة الرئيس جــو بــايــدن بشأن
قبول حكومة اإليراني المتشدد
الجديدة لـ «الوثيقة» التي اتفقت
عـلـيـهــا حـكــومــة روح ــان ــي خــال
الجوالت الـ 6الماضية في فيينا
خاطئة ،حيث «تبدو اآلن وكأنها
ن ــص م ـي ــت» .ووفـ ــق الـصـحـيـفــة،
يبدو أن وعد بايدن بالعودة إلى
االتفاق النووي في السنة األولى
من رئاسته ومن ثم إبرام اتفاقية
«أطول وأقوى» مع إيران ،قد تبدد
ً
تماما.

دوليات
سلة أخبار
أستراليا تتزود بغواصات
نووية أميركية وبريطانية

باشرت أستراليا ،أمس،
ً
رسميا تنفيذ برنامج مثير
ّ
للجدل للتزود بغواصات
تعمل بالدفع النووي ،في
إطار تحالف دفاعي جديد مع
بريطانيا والواليات المتحدة.
ّ
ووقع وزير الدفاع،
بيتر داتون ،اتفاقية مع
دبلوماسيين بريطانيين
وأميركيين تسمح بتبادل
«المعلومات حول الدفع
النووي البحري» بين البلدان
الـ .3
وهذه أول اتفاقية توقع
وتنشر ،منذ إعالن الدول
الثالث في سبتمبر تحالفها
الدفاعي الجديد المسمى
«اوكوس» ،للتعامل مع
التوترات االستراتيجية
المتزايدة بين الواليات
المتحدة والصين في المحيط
الهادئ.
وترافق هذا التحالف مع إلغاء
أستراليا عقدا ضخما لشراء
 12غواصة فرنسية ذات دفع
تقليدي بقيمة  55مليار يورو،
ما سبب نزاعا متواصال بين
باريس وكانبيرا.

ويسكونسن 5 :قتلى
ً
و 40جريحا بدهس

تسعى سلطات والية
ويسكونسن في شمال
الواليات المتحدة إلى تحديد
مالبسات اقتحام سيارة
رباعية الدفع حشدا كان
متجمعا للمشاركة في أحد
عروض عيد الميالد في
واكيشا ،ما أسفر عن سقوط 5
قتلى و 40جريحا.

ةديرجلا

•
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رياضة

الحماس واألهداف وركالت الجزاء األبرز في افتتاح «الممتاز»

مضوي :ال خصوصية
لمواجهة العربي
•

جانب من مباراة النصر والسالمية (تصوير نوفل ابراهيم)

حازم ماهر وأحمد حامد

غاب المستوى الفني عن
الجولة األولى لدوري
 stcالممتاز ،في حين
حضر الحماس والغزارة
التهديفية وركالت الجزاء.

طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
ال ـ ـح ـ ـمـ ــاس ع ـلــى
أحـ ــداث الـجــولــة
األول ـ ــى لـ ــدوري
 stcا ل ـم ـم ـت ــاز
لـكــرة الـقــدم،
وذلك لرغبة
األن ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ف ـ ــي ت ـح ـق ـيــق
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز فـ ـ ــي
انـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـ ــة
البطولة.
وشهدت
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــة
غ ــزارة تهديفية ،بــإ حــراز  19هدفا
في المباريات الخمس ،بمعدل 3.8
أهداف في المباراة الواحدة ،وهو
م ـع ــدل مــرت ـفــع ل ـل ـغــايــة ،خـصــوصــا

أنها الجولة االفتتاحية
للبطولة.
ُ
وي ـعــد حــامــل الـلـقــب فــريــق
ا لـعــر بــي ،هــو األ ب ــرز فــي الجولة
األولى ،ليس لفوزه على التضامن
بأربعة أهداف مقابل هدف واحد،
ل ـ ـكـ ــن ألن ـ ـ ــه ق ـ ـ ــدم م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ج ـ ـيـ ــدا،
وس ــاع ــده ع ـلــى ذلـ ــك ت ــأل ــق الـلـيـبــي
ال ـس ـن ــوس ــي ال ـ ـهـ ــادي ب ـش ـكــل الف ــت
لـ ـلـ ـنـ ـظ ــر ،وال ـ ـ ـ ــذي أص ـ ـبـ ــح ب ـم ـن ــزل ــة
ترمومتر أداء الفريق.
ول ــم ي ـق ــدم ال ـقــادس ـيــة وال ـكــويــت
وكاظمة المستوى المأمول منهم
في هذه الجولة ،إذ لعبوا بأسلوب
" ت ـجــاري" مــن خــال تحقيق ا لـفــوز
وحصد النقاط الثالث على حساب
المستوى.
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،ق ـ ـ ــدم الـ ـي ــرم ــوك

مـ ـسـ ـت ــوى ج ـي ــدا
لـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــاي ـ ــة أم ـ ـ ـ ــام
الـكــويــت ،إذ وضــح
عـ ـم ــل ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـف ـن ــي
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق ب ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادة
المدرب أحمد حيدر،
وال ـ ـ ــذي اع ـت ـم ــد عـلــى
خطة متوازنة ما بين
ال ــدف ــاع وال ـه ـجــوم،
وي ـ ـعـ ــد م ـهــاج ـمــه
ال ـك ــول ــوم ـب ــي
ك ــارل ــوس
ان ــدري ــس
ري ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــاس
مكسبا للفريق ،في حال استمراره
على هذا المستوى.
الـ ـمـ ـب ــاراة األفـ ـض ــل ف ــي ال ـجــولــة
األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ج ـ ـم ـ ـعـ ــت بـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـن ـ ـصـ ــر

وال ـس ــال ـم ـي ــة ،ب ــاع ـت ـب ــاره ــا ات ـس ـمــت
بالمتعة واإل ث ــارة ،إذ نجح النصر
ف ـ ــي تـ ـح ــوي ــل ت ـ ــأخ ـ ــره ف ـ ــي الـ ـش ــوط
األول بهدفين إلى فوز مستحق في
الشوط الثاني بثالثة أهداف.
في المقابل ،فإن مباراة كاظمة
والفحيحيل هي األضعف فلم يقدم
خاللها الفريقان شيئا يذكر ،فضال
ع ــن االع ـ ـتـ ــراض ع ـل ــى ح ـك ــم ال ـل ـقــاء
عبدالله جمال ،ال سيما من العبي
الفحيحيل.
وش ـ ـهـ ــدت الـ ـج ــول ــة أم ـ ـ ــرا الفـ ـت ــا،
بــا حـتـســاب  6ر ك ــات ج ــزاء بمعدل
 1.2رك ـلــة فــي ال ـم ـب ــاراة ،عـلـمــا بــأن
اللقاء الوحيد الذي لم يحتسب فيه
ركالت هو لقاء الشباب والقادسية،
وتم تنفيذ الركالت الست بنجاح.

أرقام

الحكام في الميزان

• غــابــت ال ـت ـع ــادالت ف ــي ال ـم ـبــاريــات الـخـمــس
بالجولة األولى ،حيث انتهت جميعها بفوز فريق
على اآلخر.
• لعبت األرض مع أصحابها في أربع مباريات،
فيما حقق القادسية الفوز على مضيفه الشباب
2صفر.• مباراة الكويت واليرموك هي األكثر تهديفا
ف ــي الـ ـج ــول ــة ،ب ـ ــ 6أهـ ـ ـ ــداف ،ي ـل ـي ـهــا ل ـق ــاء ال ـعــربــي
والتضامن بـ  5أهداف.
• اح ـتــل مـحـتــرف الـعــربــي الـلـيـبــي السنوسي
الهادي ،ومحترف اليرموك الكولومبي كارلوس
الهدافين بهدفين لكل منهما،
أنــدريــس ،ص ــدارة ً
فـيـمــا أح ــرز  15الع ـب ــا هــدفــا واح ـ ــدا ،ه ــم :شبيب
ال ـخــالــدي (كــاظ ـمــة) ،يـعـقــوب الـ ـط ــراروة ،دينيس
سوسجه ،مشاري العازمي (النصر) ،يوسف
نـ ــاصـ ــر ،أحـ ـم ــد ال ــزنـ ـك ــي ،ف ـي ـص ــل زايـ ـ ــد،
والـمـغــربــي الـمـهــدي بــرحـمــة (ال ـكــويــت)،
الكرواتي جوسيب كنيزفيتش ،سلطان
العنزي (الـعــربــي) ،أحمد الظفيري ،عيد
ال ــرش ـي ــدي (ال ـق ــادس ـي ــة) ،م ـب ــارك الـفـنـيـنــي،
البرازيلي باتريك فابيانو (السالمية) ،البحريني
علي حرم (التضامن).

• عبدالله الجمالي :ظهر بشكل الئق
على مستوى اللياقة البدنية ،واحتسب
ركلة جزاء صحيحة لـ"البرتقالي" ،لكنه
افـتـقــد األه ــم فــي الـعــديــد مــن اللقطات
المؤثرة على نتيجة اللقاء.
• سعد الفضلي :قاد مباراة العربي
والـتـضــامــن إل ــى بــر األم ـ ــان ،وت ـجــاوب
ب ـ ـصـ ــورة س ــريـ ـع ــة مـ ــع ت ـق ـن ـي ــة الـ ـف ــار،
واحتسب  3ركالت جزاء.
• أح ـمــد ال ـع ـلــيُ :ي ـعــد أبـ ــرز الـحـكــام
في الجولة ،كونه قاد مباراة حماسية
بين السالمية والنصر ،وجاءت معظم
قراراته صحيحة وحاسمة.
• عمار أشكناني :قاد مباراة الكويت
واليرموك بسالسة ،وكــان حاضرا في
معظم القرارات بصورة صحيحة.
• علي محمود :لم يجد صعوبة في
قيادة مباراة الشباب والقادسية ،ووجد
معاونة مميزة من الحكام المساعدين
ً
عندما ألغى هدفا لبدر المطوع بداعي
التسلل.

جانب من مباراة كاظمة والفحيحيل

نجح فريق كاظمة في التغلب
على الكويت بنتيجة ،79-89
في ختام منافسات القسم
األول من الدوري الممتاز لكرة
السلة.

محاولة تصويب

•

محمد عبدالعزيز

حافظ فريق الكويت على تقدمه
بقمة ال ــدوري الممتاز لـكــرة اليد،
إثر فــوزه المستحق على منافسه
الفحيحيل بنتيجة  26 -34في
ال ـم ـبــاراة الـتــي جمعت الفريقين،
أمـ ــس األول ،ع ـلــى ص ــال ــة الـشـيــخ
سعد العبدالله في افتتاح الجولة
التاسعة من المسابقة ،التي شهدت
أيضا انتزاع برقان فوزا صعبا من
كاظمة بنتيجة .26-27

خيطان والشباب
وأس ـ ـ ـفـ ـ ــرت نـ ـت ــائ ــج مـ ـب ــارات ــي
الجولة التاسعة من دوري الدرجة
األولـ ــى ،أم ــس األول ،عـلــى صالة

ش ــدد مـ ــدرب ال ـفــريــق األول
لكرة الـقــدم بـنــادي القادسية،
الجزائري خير الدين مضوي،
على أهمية الفوز الــذي حققه
فريقه ،في مستهل مشواره في
الــدوري الممتاز ،على حساب
الشباب بهدفين من دون رد.
وقـ ـ ـ ــال م ـ ـضـ ــوي إن فــري ـقــه
ح ـ ـقـ ــق األهـ ـ ـ ـ ــم فـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة
بحصد النقاط الثالث ،مشيدا
بــالـبــدايــة الـقــويــة لالعبيه في
الـشــوط األول ،والـتــي اسفرت
عن تسجيل هدفين.
وأرج ـ ـ ـ ـ ـ ــع م ـ ـ ـ ـ ــدرب األص ـ ـفـ ــر
توقف فريقه عن التهديف في
الشوط الثاني إلى المستوى
الجيد ألصحاب األرض ،فريق
الشباب ،ورغبتهم في تعديل
النتيجة.
وعــن االس ـت ـعــداد لمواجهة
ال ـع ــرب ــي ف ــي دي ــرب ــي ال ـجــولــة
ال ـثــان ـيــة ل ـ ـ "ال ـم ـم ـتــاز" الـسـبــت
ال ـم ـق ـب ــل ،أوضـ ـ ــح مـ ـض ــوي ان
فريقه يجتهد في استعداداته
لـ ـك ــل الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ،وه ـ ـ ــو مــا

خير الدين مضوي

يجعل مواجهة الـعــربــي ،رغم
أهميتها جماهيريا ،من دون
خصوصية.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ت ـعــرض
العـ ـ ــب األص ـ ـفـ ــر ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
وادي إل صـ ــا بـ ــة فـ ــي م ـع ـصــم
اليد ،وهو ما يتطلب ،حسب
ً
الجهاز الطبي ،أن يظل بعيدا
عــن الـمـبــاريــات الــرسـمـيــة 10
أيام.

تعيين بوزيدار والهاجري
مساعدين إلبراهيم في السالمية
اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــر األمـ ـ ـ ـ ـ ــر ف ـ ـ ــي ن ـ ـ ــادي
السالمية على تعيين المدرب
مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد إبـ ـ ـ ــراه ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــم لـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة
ً
الفريق األول لكرة الـقــدم خلفا
للتونسي حاتم ال ـمــؤدب ،على
أن يكون المدرب بداح الهاجري،
والـ ـك ــروات ــي ب ــوزي ــدار "ب ــوج ــو"
مساعدين له في مهمته.
وم ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن يـسـتــدعــي
إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب "ب ـ ــوج ـ ــو"
ً
الـ ـم ــوج ــود فـ ــي ب ـ ـ ــاده ح ــال ـي ــا،
عـ ـل ــى أن يـ ـت ــول ــى ال ـم ـه ـم ــة مــع
بــداح الهاجري إلى حين إنهاء
إجراءات دخوله إلى البالد.
وف ــي نـفــس ال ـس ـيــاق ،أبلغت
إدارة السالمية المدرب المؤدب
بـ ـق ــرار اإلقـ ــالـ ــة ،ع ـل ــى أن ي ـقــود
تــدري ـبــات ال ـس ـمــاوي إل ــى حين
تـسـلــم ال ـم ــدرب ال ـجــديــد محمد
إبراهيم مهمته بشكل رسمي.
و ش ـ ـ ــر ح ـ ـ ــت إدارة ا ل ـ ـ ـنـ ـ ــادي
للمدرب األسباب التي استندت

محمد ابراهيم

عـلـيـهــا ف ــي ق ـ ــرار اإلقـ ــالـ ــة ،ومــن
أه ـم ـهــا األح ـ ـ ــداث ال ـت ــي أعـقـبــت
الـ ـ ـخـ ـ ـس ـ ــارة أم ـ ـ ـ ــام الـ ـنـ ـص ــر مــن
مشاحنات مع بعض الجماهير.

حمود إلى الدوحة لتشخيص إصابته
غــادر العــب فريق الكويت لكرة القدم فهد حمود إلــى الدوحة،
لتشخيص إصابته التي تعرض لها منذ فـتــرة ،وهــي عـبــارة عن
تمزق في العضالت.
وذكر موقع النادي ،أن إصابة الالعب تفاقمت جراء مشاركته مع
"األزرق" في التوقف األخير لـ"فيفا داي".
من جهة أخــرى ،ســادت حالة من الرضا عن أداء "األبـيــض" في
ً
مواجهة اليرموك ،عطفا على قدرة الفريق على العودة في اللقاء،
وحسم النتيجة في نهاية المطاف بفارق هدفين.
وقال المدرب المساعد لـ"األبيض" نادر الداوود إن األداء الجماعي
لالعبي الكويت كــان مميزا ،السيما فــي الـشــوط الـثــانــي ،معترفا
بوجود أخطاء فردية استغلها فريق اليرموك في تسجيل هدفين.
وأضاف أن الجهاز الفني ،بقيادة نبيل معلول ،يتطلع لألفضل في
ً
قادم المباريات ،واعتبارا من مباراة التضامن في الجولة المقبلة.

كاظمة يلحق بسلة الكويت
أول خسارة منذ 2019

«يد» األبيض يواصل
التقدم… وبرقان انتزع
الفوز من كاظمة

بذلك واصــل الكويت ابتعاده
بقمة الترتيب برصيد  18نقطة،
وظل كاظمة ثانيا بفارق األهداف
عــن الـقــادسـيــة (ال ـثــالــث) وبــرقــان
(الرابع) برصيد واحد ( 10نقاط)،
ف ـي ـمــا ب ـقــي الـفـحـيـحـيــل ســادســا
بـ  7نقاط.

أحمد حامد

الشهيد فهد األحمد بالدعية ،عن
فوز خيطان على الجهراء بنتيجة
 ،23-26والـشـبــاب عـلــى الساحل
بنتيجة .24-28
بذلك رفع خيطان رصيده إلى
 12نقطة وارتقى للمركز الثالث،
ف ـي ـمــا ت ــراج ــع الـ ـجـ ـه ــراء لـلـمــركــز
السادس بـ 6نقاط ،وظل الشباب
في المركز السابع قبل األخير بـ
 4نقاط ،والساحل ثامنا وأخيرا
من دون رصيد.

واصل فريق الكويت
صدارته للدوري
برصيد  9نقاط رغم
خسارته

•

جابر الشريفي

أل ـحــق ال ـفــريــق األول ل ـكــرة ال ـس ـلــة ب ـنــادي
كاظمة الخسارة األولى ،منذ  3سنوات ،بفريق
الكويت ،بعد أن تغلب عليه بنتيجة 79-89
خ ــال ال ـم ـبــاراة ال ـتــي جمعتهما أم ــس األول
على صالة االتـحــاد فــي مجمع الشيخ سعد
العبدالله الرياضي ،في ختام منافسات القسم
األول من الدوري الممتاز للعبة.
وكــانــت آخــر خـســارة تلقاها األبـيــض في
 2019بالدور التمهيدي من الــدوري على يد
ً
كاظمة أيضا بفارق نقطة واحدة.
وبعد ختام منافسات القسم األول يكون
ال ـكــويــت ق ــد واصـ ــل ص ــدارت ــه لـ ـل ــدوري ،رغــم
خ ـســارتــه بــرصـيــد  9ن ـق ــاط ،ف ــي حـيــن ارتـفــع
رصـيــد كــاظـمــة إل ــى  8ن ـقــاط ،وبـقــي الـجـهــراء
برصيده السابق  7نقاط ،والقادسية والقرين
وبرقان برصيد  6نقاط لكل منها.
الجدير بالذكر أن القسم األول تبقى منه
مباراة واحدة مؤجلة بين كاظمة والجهراء.
وبــالـعــودة إلــى الـمـبــاراة ،فقد جــاءت قوية
منذ بدايتها ،وتـبــادل فيها الفريقان التقدم
طــوال الربع األول حتى أنهى األبيص الربع
لمصلحته .16-19
وواصل الفريقان تبادل التقدم في الربع
الثاني إلى أن أنهاه البرتقالي لمصلحته
بنتيجة .33-35
ون ـجــح كــاظـمــة ف ــي تــوسـيــع ال ـف ــارق في

صراع تحت السلة
ال ــرب ــع ال ـث ــال ــث ،ب ـعــدمــا ت ـق ــدم  35-45عبر
اخـ ـت ــراق ــات ي ــوس ــف ب ــورح ـم ــة ،وث ــاث ـي ــات
األميركي زاكي ،لينتهي الربع الثالث بتقدم
كاظمة .54-60
واستطاع الكويت العودة إلى المباراة في
الربع الرابع من خالل تحركات حمد عدنان
وثالثيات تركي حمود ،ليتقلص الفارق إلى
 4نقاط ،ولكن سرعان ما عاد كاظمة بفضل
تألق العبيه فــي الــدفــاع المنظم والهجوم
السـيـمــا مـحـتــرفــه األم ـيــركــي زاك ــي ،لينهي
المباراة لمصلحته .79-89

شهد اللقاء بين الربعين الثاني والثالث
مـ ـب ــاراة اس ـت ـعــراض ـيــة مـ ــدة  10دق ــائ ــق على
الكراسي المتحركة لالعبي منتخبنا الوطني
لذوي االحتياجات الخاصة.

تكريم الخباز
وكـ ــرم نــائــب رئ ـيــس نـ ــادي ال ـكــويــت بــدر
العصيمي ال عــب الفريق السابق وكاظمة
ً
ً
حاليا حسين الخباز ،تقديرا للعطاء الذي
قدمه مع الفريق خالل السنوات السابقة.
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رياضة

صراع الصدارة بين تشلسي ويوفنتوس في الجولة الخامسة بدوري األبطال
يسعى برشلونة إلى تحقيق
فوزه الثاني تواليا بقيادة
المدرب تشافي ،عندما
يستقبل بنفيكا اليوم ،في
الجولة الخامسة من مسابقة
دوري أبطال أوروبا.

يقف مدرب برشلونة الجديد تشافي
هرنانديس أمــام أول اختبار جــدي في
مهمته اإلنـقــاذيــة لـلـنــادي الكاتالوني،
عندما يستقبل بنفيكا البرتغالي اليوم
فــي الجولة الخامسة قبل األخ ـيــرة من
دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وقـ ـ ــاد ت ـش ــاف ــي ،ال ـ ـقـ ــادم م ــن ت ــدري ــب
ّ
السد القطري ،فريقه إلــى فــوز أول على
إسبانيول  - 1صفر في الدوري المحلي
األحــد ،ليرتقي إلى المركز السادس في
الترتيب ،بعد بداية موسم مخيبة أدت
إلى إقالة الهولندي رونالد كومان.
وظهر برشلونة كأنه يحاول تطبيق
نهج تشافي القادم قبل نحو أسبوعين
لينقذ الـفــريــق مــن كبوته الفنية ،فيما
يرزح النادي تحت ديون كبيرة أدت إلى
تخليه عن أسطورته األرجنتيني ليونيل
مـيـســي مـطـلــع ال ـمــوســم ل ـبــاريــس ســان
جرمان الفرنسي .ودفع تشافي بتشكيلة

ّ
عــززهــا بالعبين يافعين ،فظهر أمثال
غــافــي ،وإل ـي ــاس أخ ــوم ــاش ،والـمـغــربــي
عبدالصمد الزلزولي ،والنمسوي يوسف
دمير ،وريكي بوتش ،ونيكو غونساليس.
ل ـك ــن أمـ ـ ــام ب ـن ـف ـي ـكــا ،ق ــد ي ـك ــون ثـمــن
ً
المخاطرة باهظا ،إذ يتنافس مع ضيفه
عـلــى الـبـطــاقــة الـثــانـيــة ف ــي المجموعة
لمرافقة بايرن ميونيخ األلماني الذي
ضمن تأهله.
بعد بــدايــة مخيبة شهدت خسارته
مــرتـيــن أم ــام ب ــاي ــرن وبـنـفـيـكــا بنتيجة
ً
واحدة صفرّ ،3 -
عوض برشلونة جزئيا
بفوزين على دينامو كييف األوكــرانــي
ً
بنتيجة واح ــدة أيـضــا 1-صـفــر ،ليحتل
المركز الثاني بفارق نقطتين عن بنفيكا
الثالث.
ويبتعد برشلونة بفارق  10نقاط
ع ــن غــري ـمــه ريـ ــال م ــدري ــد متصدر
ال ــدوري ،لكن لديه  25مباراة

حتى نهاية الموسم ،ومحاولة تصحيح
مساره.
ّ
وفي المجموعة عينها ،يحل بايرن
مـيــونـيــخ ع ـلــى دي ـنــامــو كـيـيــف مـتــذيــل
الترتيب ،بعد ضمان تأهله لدور الـ.16
يغيب عن الفريق البافاري في رحلته
إلى العاصمة األوكرانية خمسة العبين
م ـح ـج ــوري ــن ،ب ـي ـن ـهــم يـ ـ ـ ــوزوا كـيـمـيــش
ال ــذي أشـعــل فتيل الـنـقــاش فــي ألمانيا
بعد رفـضــه التطعيم بسبب «مـخــاوف
شخصية».
ُ
وحـجــر كيميش الجمعة مــرة ثانية
هذا الموسم ،بعد أن كان على اتصال مع
شخص أصيب بـ «كورونا».
ّ
وفـ ــي ظـ ــل مـعـمـعــة «ك ـ ــورون ـ ــا» الـتــي
أزعجت مدرب الفريق يوليان ناغلسمان،
تـعـ ّـرض بــايــرن لـخـســارة مفاجئة أمــام
أوغـسـبــورغ  2-1الجمعة فــي ال ــدوري
المحلي ،حيث تقلصت صدارته لنقطة
واحدة أمام بوروسيا دورتموند.

اإلنكليزي طــي صفحة بــدايــة موسمه
المخيبة وال ـتــي ش ـهــدت إقــالــة مــدربــه
ال ـن ــروي ـج ــي أول ـ ــي غ ــون ــار ســولـشــايــر
أمس األول ،بعد خسارة أمام واتفورد
المتواضع  4-1أنزلته إلى المركز الثامن
في ترتيب الـ«بريميرليغ».
وتسلم العب الوسط السابق مايكل
كاريك اإلشراف على الفريق في مبارياته
المقبلة «ف ــي الــوقــت ال ــذي يتطلع فيه
النادي إلــى تعيين مــدرب مؤقت حتى
نهاية الموسم».
وسـ ـتـ ـك ــون م ــواجـ ـه ــة «غ ـ ــواص ـ ــات»
فـيــاريــال مصيرية لفريق «الشياطين
الـ ـحـ ـم ــر» ،الـ ـ ــذي ي ـت ـع ـيــن ع ـل ـيــه تجنب
ال ـخ ـســارة ،قـبــل الـجــولــة األخ ـي ــرة التي
ستكون مفتوحة على جميع االحتماالت
في حال سقوطه.
ويـ ـتـ ـس ــاوى ي ــون ــاي ـت ــد ف ــي الـ ـص ــدارة
مـ ـ ــع فـ ـ ـي ـ ــاري ـ ــال بـ ـسـ ـب ــع ن ـ ـ ـقـ ـ ــاط ،بـ ـف ــارق
نقطتين عــن أتــاالنـتــا اإليـطــالــي الجاهز

لالنقضاض على ثنائي الصدارة والذي
يحل على يونغ بويز السويسري األخير
( .)3وتنتظر يونايتد مباراتان قويتان
ً
أيضا في الدوري المحلي ،وتحديدا ضد
ً
تشلسي وأرسنال تواليا في  28الحالي
والـثــانــي مــن ديسمبر المقبل .ول ــم يفز
مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد ،وص ـيــف الـ ــدوري
المحلي الموسم الماضي ،سوى  4مرات
في آخر  13مباراة في مختلف المسابقات.

تشلسي يواجه يوفنتوس
ويـ ـتـ ـص ــارع تشلسي
اإلنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــزي
ح ـ ــام ـ ــل
ال ـل ـقــب
مـ ـ ـ ـ ــع

ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي عـ ـل ــى ص ـ ــدارة
المجموعة الثامنة ،مع أفضلية للثاني
الذي يتصدر بأربعة انتصارات كاملة،
وضـمــن الـتــأهــل مقابل ثــاثــة لتشلسي
ً
الذي خسر ذهابا أمام «السيدة العجوز»
بهدف فيديريكو كييزا.
وسـيـضـمــن الـفــريــق الـلـنــدنــي بطاقة
الـتــأهــل الثانية بـحــال تـعــادلــه ،بصرف
النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين
زينيت الــروســي ( )3ومالمو السويدي
(صفر).
وف ـ ــي ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـس ــاب ـع ــة ،ي ــدور
ّ
صراع قوي على التأهل .يحل ريد بول
سالزبورغ النمسوي المتصدر ( )7على
ليل الفرنسي الوصيف ( ،)5فيما
ي ـب ـحــث إش ـب ـي ـل ـيــة اإلس ـب ــان ــي
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ( )3ع ـ ـ ــن ف ـ ـ ــوزه
األول عندما يستقبل
ف ـ ـ ــولـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــورغ
األلماني (.)5

مان يونايتد وفياريال
وفي المجموعة السادسة،
يأمل مانشستر يونايتد

روديغر نجم تشلسي

رونالدو يشيد بسولشاير
أشـ ـ ــاد ال ـن ـج ــم ال ـبــرت ـغــالــي
كريستيانو رونالدو ،مهاجم
مانشستر يونايتد ،بمدربه
الـ ـس ــاب ــق الـ ـن ــرويـ ـج ــي أول ـ ــي
غونار سولشاير ،الــذي أقاله
النادي اإلنكليزي ،أمس األول،
ووصفه بـ»اإلنسان الرائع».
وقال رونالدو على «تويتر»،
ً
متحدثا عــن سولشاير« :لقد
كان مهاجمي (زميلي) عندما
جئت إلى مانشستر يونايتد
لـلـمــرة األول ـ ــى ،وك ــان مــدربــي
مـ ـن ــذ ع ـ ــودت ـ ــي إل ـ ـ ــى ص ـف ــوف
الفريق ،لكن األهم من ذلك كله،
أن أولي إنسان رائع .أتمنى له
كــل الخير بكل مــا سيقوم به
في حياته».
وكـ ـ ــان رون ـ ــال ـ ــدو ع ـ ــاد إل ــى
صـفــوف مانشستر يونايتد
خالل الموسم الحالي ،ورغم
ت ـس ـج ـي ـلــه  9أهـ ـ ـ ــداف فـ ــي 13
بمختلف المسابقات،
مباراة
ّ
فإنه لم يجنب فريقه التقهقر
فـ ـ ــي سـ ـلـ ــم تـ ــرت ـ ـيـ ــب ال ـ ـ ـ ــدوري
المحلي باآلونة األخيرة.

ديباي نجم برشلونة

رافا سيلفا نجم بنفيكا

بونوتشي نجم يوفنتوس

سوسييداد يفرط في الصدارة بتعادله مع فالنسيا
رفض ريال سوسييداد استعادة صدارة
الليغا من ريال مدريد ،إثر سقوطه في فخ
الـتـعــادل السلبي أمــام ضيفه فالنسيا في
اللقاء الذي احتضنه ملعب (ريالي أرينا)،
أم ــس األول ،ض ـمــن ال ـجــولــة الـ ـ ــ 14ب ــدوري
الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم.
ولم ينجح الفريقان في هز الشباك على
مـ ــدار الـ ـ ــ 90دق ـي ـقــة ،ليقتسما ف ــي الـنـهــايــة

نقطة الـمـبــاراة .وكــان الفريق الباسكي قد
لعب منقوصا من العب خالل الربع ساعة
األخ ـي ــرة م ــن عـمــر ال ـل ـقــاء بـعــد ط ــرد أريـتــز
إلـيـتـســونــدو بـبـطــاقــة ح ـمــراء م ـبــاشــرة في
الدقيقة .76
وبـ ـه ــذه ال ـن ـت ـي ـجــة ي ـك ـت ـفــي ســوس ـي ـيــداد
بإضافة نقطة إلى رصيده الذي أصبح 29
يظل بها في المركز الثاني ،تاركا الصدارة

لريال مدريد ( 30نقطة) الذي اكتسح غرناطة
في عقر داره في وقت سابق من اليوم (.)4-1
في المقابل ،حصد «الخفافيش» التعادل
ال ـثــانــي لـهــم عـلــى ال ـت ــوال ــي ،ال ـس ــادس هــذا
الموسم ،ليصبح رصيد الفريق  18نقطة
يأتي بها في منتصف الترتيب مؤقتا.
(إفي)

ُ
َ
ليبرون يطرد بعد ضربه ستيوارت

رونالدو

وسـ ـيـ ـت ــول ــى الع ـ ـ ــب وس ــط
مانشستر يــو نــا يـتــد السابق
وأحـ ــد م ـســاعــدي ســولـشــايــر،
مايكل كاريك ،مهمة اإلشراف
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق بـ ـمـ ـب ــاري ــات ــه
المقبلة ،في الوقت الذي يبحث
النادي عن مدرب مؤقت يقود
الفريق حتى نهاية الموسم،
وفــق بـيــان رسـمــي ص ــادر عن
النادي الشمالي العريق.

ُ
طرد نجم لوس أنجلس ليكرز
ليبرون جيمس خالل فوز فريقه
ل ــوس أن ـج ـلــس ل ـي ـكــرز 116-121
على مضيفه ديترويت بيستونز،
بـعــد أن ض ــرب أيــزيــاه سـتـيــوارت
بمرفقه على وجهه ،ضمن دوري
كرة السلة األميركي للمحترفين
أمس االول.
وهـ ـ ـ ــذه ال ـ ـمـ ــرة الـ ـث ــانـ ـي ــة ال ـت ــي
يطرد فيها ليبرون فــي مسيرته
االحترافية ،بعد أن كان الالعبان
يتنازعان اللتقاط متابعة من رمية
حرة مطلع الربع الثالث.

حـ ـ ـ ــاول س ـ ـت ـ ـيـ ــوارت م ــواج ـه ــة
ج ـي ـمــس ب ـع ــد ت ـع ـ ّـرض ــه إلص ــاب ــة
ف ــوق عـيـنــه الـيـمـنــى ال ـتــي ســالــت
مـنـهــا ال ــدم ــاء .تــدخـلــت مجموعة
م ــن العـ ـب ــي ال ـفــري ـق ـيــن وأعـ ـض ــاء
ال ـج ـهــازيــن ال ـف ـنًــي وأف ـ ــراد األم ــن
الذين حاولوا أيضا تهدئة االمور،
بعد أن حاول العب بيستونز ً
مرارا
ً
وتكرارا العودة لمواجهة جيمس.
ووقـعــت الـمـشــاجــرة قبل 9:19
دقــائــق مــن نـهــايــة الــربــع الـثــالــث،
ً
متأخرا .67-79
عندما كان ليكرز
في مباراة أخــرى ،تغلب لوس

أنجلس كليبرز للفوز  91-97على
ضيفه داالس مافكريس.
ّ
وع ــزز كــل مــن شيكاغو بــولــز،
وغـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــدن س ـ ـت ـ ــاي ـ ــت ،ووريـ ـ ـ ـ ـ ــرز
صدارتهما للمنطقتين الشرقية
ً
وال ـغ ــرب ـي ــة ت ــوالـ ـي ــا بـ ـف ــوز األول
 103-109على نيويورك نيكس،
والثاني  104-119على تورونتو
رابتورز.
ورفع وصيف الغربية فينيكس
ص ـ ـنـ ــز رفـ ـ ـ ــع عـ ـ ـ ــدد ان ـ ـت ـ ـصـ ــاراتـ ــه
المتتالية الــى  12بفوزه 97-126
على دنفر ناغتس.

إنتر يلحق الخسارة األولى بنابولي ويشعل المنافسة

فرحة العبي اإلنتر بعد انتهاء المباراة

ألحق إنتر ميالن حامل اللقب الخسارة
األولى بضيفه نابولي المتصدر بفوزه عليه
 2-3أمس األول في المرحلة الثالثة عشرة من
بطولة إيطاليا لكرة القدم.
وسجل للفائز التركي هــاكــان تشالهان
أوغولو ( 25من ركلة جزاء) ،والكرواتي إيفان
بيريشيتش ( ،)44واألرجـنـتـيـنــي الوت ــارو
مــارت ـي ـن ـيــس ( ،)61ول ـل ـخ ــاس ــر ال ـبــول ـنــدي
بيوتر جيلينسكي ( ،)17والبلجيكي دريس
مرتنس (.)79
وكــان نابولي ضمن االحتفاظ بصدارة
«سيري أ» بغض النظر عن نتيجته في ملعب
جوسيبي مياتسا ،عقب الـخـســارة األولــى
ً
أيضا لوصيفه ومطارده المباشر ميالن أمام
مضيفه فيورنتينا  4-3السبت .إال أن رجال
المدرب لوتشانو سباليتي لم يتمكنوا من
فك االرتباط مع «روسونيري» ،حيث تجمد
رصيدهم عند  32نقطة بالتساوي مع ميالن،
ولكن مع أفضلية األهداف لمصلحتهم.
في المقابل ،كان إنتر أكثر المستفيدين
م ــن س ـق ــوط ال ـم ـت ـصــدريــن لـيـقـلــص ال ـف ــارق
معهما إلى  4نقاط في المركز الثالث ،بعدما
حسم لصالحه لقاء أفضل خط هجوم (29
ً
هدفا) بمواجهة أفضل خط دفاع في الدوري
هــذا الـمــوســم ،حيث اهـتــزت شـبــاك نابولي
بثالثة أهداف هذه األمسية ،مقابل  4في 12
مباراة سابقة.
وعاد «نيراتسوري» إلى سكة االنتصارات
عقب تعادله مع جاره ميالن  1-1في ديربي
ميالنو قبل النافذة الدولية ،كما ّ
عوض رجال
الـمــدرب سيموني إيـنــزاغــي مــا فاتهم أمــام

الفرق الكبيرة ،حيث خسروا أمام التسيو 3-1
وتعادلوا مع يوفنتوس  1-1في المرحلتين
ً
الثامنة والتاسعة تواليا.

روما يعود إلى االنتصارات
وعاد روما إلى سكة االنتصارات بفوزه
الصعب على مضيفه جنوى في أول مباراة
لألخير بقيادة مدربه األوكراني نجم ميالن
السابق أندري شفتشنكو  - 2صفر.
ويدين الضيف بالنقاط الثالث إلى البديل
مهاجمه الشاب الغاني فيليكس أفينا-جيان
ً
ً
( 18عاما) الذي دخل في الدقيقة  75بدال من
االوزبكستاني إلدور شومورودوف وسجل
الـهــدفـيــن .واف ـت ـتــح أفـيـنــا-جـيــان التسجيل
من تسديدة بيمناه من داخل المنطقة إلى
الزاوية اليسرى لمرمى الحارس سالفاتوري
سيريغو ،اثــر تمريرة من األرميني هنريك
مخيتاريان بعد هجمة سريعة ( ،)85وأضاف
الثاني بتسديدة من خارج المنطقة استقرت
في الزاوية اليمنى العليا (.)4+90
وتقدم نــادي العاصمة الــذي حقق فوزه
السابع هذا الموسم إلى المركز الخامس مع
 22نقطة ،فيما تجمد رصيد جنوى عند 9
نقاط في المركز الـ .18
ونفض فريق «الــذئــاب» الغبار عنه بعد
ً
خسارتين تواليا في الدوري أمام فينيتسيا
ً
 3-2وميالن  2-1قبل النافذة الدولية ،علما
بــأن ف ــوزه األخـيــر فــي «سـيــري أ» (قـبــل هذه
األمسية) يعود إلى المرحلة العاشرة أمام
كالياري على أرضه .1-2

ليبرون جيمس

مباريات اليوم
المباراة

التوقيت

القناة الناقلة

دوري أبطال أوروبا
8:45

دينامو كييف – بايرن ميونيخ beINSPORTS PR2

8:45

فياريال – مانشستر يونايتد

beINSPORTS PR1

11:00

برشلونة  -بنفيكا

beINSPORTS PR1

11:00

يانغ بويز  -أتاالنتا

beINSPORTS xtra1

11:00

مالمو  -زينيت

beINSPORTS EN2

11:00

تشلسي  -يوفنتوس

beINSPORTS PR2

11:00

اشبيلية  -فولفسبورغ

beINSPORTS PR3

11:00

ليل – ريد بول

beINSPORTS xtra2

زفيريف ُي َّتوج بلقب «»ATP
ج ـ ّـرد األل ـمــانــي ألـكـسـنــدر زفـيــريــف المصنف
ً
ً
ثالثا عالميا الروسي ،دانييل مدفيديف الثاني،
ً
من لقبه بطال لدورة «ايه تي بي» الختامية لكرة
المضرب ،عندما تغلب عليه  4-6و 4-6أمس األول
في تورينو ،في المباراة النهائية ،وظفر به للمرة
الثانية بعد االولى عام .2018
ً
وتـ ــوج زف ـيــريــف ( 24ع ــام ــا) مــوس ـمــه ال ــرائ ــع
بلقب البطولة الختامية

زفيريف

الـتــي تجمع أفـضــل ثمانية العـبـيــن فــي الـعــالــم،
ً
رافعا غلته إلى  6ألقاب هذا العام بينها الذهب
األولمبي في طوكيو هذا الصيف ،عندما تخطى
ً
ال ـصــربــي ن ــوف ــاك ديــوكــوف ـي ـتــش ّ
األول عــالـمـيــا
فــي نصف النهائي ،وكــرر إنـجــازه فــي البطولة
الختامية ،عندما أطاح به من دور األربعة أيضا
السبت وحرمه من اللقب السادس في البطولة
ومعادلة الرقم القياسي في عدد االلقاب المسجل
باسم السويسري روجيه فيدرر.
وعزز زفيريف ،المولود في هامبورغ ،سجله
الحافل باللقب التاسع عشر ،واليــزال ينقصه
فـقــط أول لـقــب فــي ال ـب ـطــوالت األربـ ــع الـكـبــرى
ليثبت مركزه كخليفة محتمل للثالثي الكبير
فيدرر وديوكوفيتش واإلسباني رافايل نادال،
الذين يهيمنون على كرة المضرب العالمية على
مدى السنوات العشر الماضية.
وحقق زفيريف فــوزه ال ــ 59هــذا الموسم،
وهو الالعب الوحيد الفائز بأكبر عدد
من المباريات هذا العام ،وأوقف
االنتصارات المتتالية للروسي
ف ــي الـبـطــولــة الـخـتــامـيــة عند
تسعة.

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

مصر ...بقلم
أمين معلوف!

د .نجم عبدالكريم

تعايشت منذ سنوات مع كتابات أمين معلوف ،فقرأت ليون
اإلفريقي ،صخرة طانيوس ،سمرقند ،الحروب الصليبية كما رآها
العرب ،الهويات القاتلة ،الجذور ،اختالل العالم .وقد وقع بين يدي
ً
أخيرا كتاب "غرق الحضارات" ،الذي يتحدث في صفحاته األولى
عن حقبة إقامة أسرته في مصر ،فيؤرخ لها بأسلوبه الرشيق ،ثم
ً
ً
يبحر بعد ذلك إلى ما يــراه غرقا لحضارتنا المعاصرةُ ،محلال
إياها بأسلوبه االستقصائي ،التوثيقي ،فيأتي على الكثير من
الحوادث والوقائع التي عاشها أو تعايش معها.

***

* "كانت مصر تعيش حالة غليان ،ففي  12من فبراير  -قبل
أسبوعين من والدتي  -اغتيل حسن البنا ،مؤسس حركة اإلخوان
المسلمين ،في اللحظة التي كان يخرج فيها من العمارة .اقتربت
ٌ
قناص النار ،ومع أنه أصيب برصاصة
منه سيارة ،وأطلق عليه
ً
تحت إبطه ،لم يخر صريعا ،ولم يظهر أن جرحه بالغ الخطورة ،بل
ّ
ويدون بنفسه رقم لوحتها،
لقد استطاع أن
يركض وراء السيارةُ ،
وعلى هذا النحو َّ
تبين أن سيارة القتلة تخص لواء في الشرطة ،ثم
قصد البنا المستشفى ،وظن أتباعه أنه سيخرج ،ولكنه فقد دمه
بسبب نزف داخلي ،فمات ولم يتجاوز الثانية واألربعين .وقد جاء
ً
ً
اغتيال البنا ردا على اغتيال رئيس وزراء مصر النقراشي باشا،
والذي قتله أحد الطلبة في كلية الطب ،تنكر في زي ضابط شرطة،
وتسلل إلى داخل مبنى رسمي وأطلق الرصاص على النقراشي
في اللحظة التي كان يهم فيها بركوب المصعد".

الزهايمر!
م ــرض الــزهــايـمــر ( )Alzheimerأصبح
ً
منتشرا بكثرة حول العالم ،ولمن ال يعرفه،
هو عبارة عن اضطراب الجهاز العصبي
ً
ت ــدري ـج ـي ــا م ـم ــا يـ ـ ــؤدي ل ـل ـخ ــرف وفـ ـق ــدان
الذاكرة نتيجة فقدان التواصل بين الخاليا
ً
الـعـصـبـيــة وض ـم ــوره ــا وم ــوت ـه ــا أي ـض ــا…
وتبدأ األعراض بعدم القدرة على التفكير
ً
ً
تدريجيا ،وأيضا في خلل األداء السلوكي
والتواصل االجتماعي ،وهناك ما يقارب 50
مليون شخص في العالم ممن هم مصابون
بهذا المرض اللعين ،وتسعة ماليين منهم
في أميركا ،كما أن بريطانيا بها ما يقارب
المليون شخص ممن يعانون هذا المرض.
سبب المرض المعروف حتى اآلن يعود
إلــى عــدم ق ــدرة خــايــا الـمــخ على التعامل
م ــع ال ـبــروت ـي ـنــات ال ـم ــوج ــودة ف ــي الـخــايــا
وتـحــورهــا لتترسب كـشــرائــح دقيقة على

د .ناجي سعود الزيد
أن ـس ـجــة الـ ـم ــخ ،م ـمــا ي ـع ـيــق ع ـمــل الـشـبـكــة
العصبية ويجعل إشاراتها العصبية تنتقل
بـطــريـقــة عـشــوائـيــة تــؤثــر عـلــى الــوظــائــف
األصلية ،مما يؤدي إلى فقدان الذاكرة.
ما فكر به علماء من بريطانيا وألمانيا
هو الكيفية التي باإلمكان استخدامها لمنع
التحورات البروتينية وتكلسها عن طريق
أجسام جزيئية مضادة تمنع التفاعالت أو
تذيب شبكة البروتينات الخاطئة للتخلص
منها…
وهذا ما فعله فريق العالم توماس باير
( )Thomas Bayerمن جامعة جوتنبيرغ
في ألمانيا وفريق العالم البريطاني مارك
كار (…)Mark Carr
وبــدأوا بفئران التجارب المصابة بهذا
الداء ،ونجحوا في القضاء على الترسبات
البروتينية باستخدام األجسام المضادة

الـتــي تــذيــب التصلبات الـبــروتـيـنـيــة ،لكي
ت ـس ـمــح ب ــاس ـت ـخ ــدام ال ـج ـل ــوك ــوز ل ـتــزويــد
خــايــا الـمــخ بــالـطــاقــة .ونجحت التجارب
في استعادة الذاكرة لدى الفئران ،ووصلوا
إلى قناعة بأن التجارب على اإلنسان في
مـتـنــاول الـيــد خ ــال عــامـيــن ،وه ــذا يعتبر
ً
ً
انـتـصــارا عظيما فــي ال ـعــاج ،وأمـلـهــم في
ً
أن يكون ذلك العقار مصدرا للتطعيم ضد
فقدان الذاكرة بسبب الزهايمر…
نأمل ذلك ،فالمرض خطير ،وآثاره تمتد
ليس على المريض فـقــط ،بــل على جميع
أفراد العائلة والمحيطين به.

***

* "كانت المواجهة بين التنظيم اإلسالمي ُّ
والسلطات المصرية
قد احتدمت عشية والدتــي ،لتستمر لعقود من األزمــان الدامية،
حيث بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي ،وصارت لها انعكاسات
في أرجاء المعمورة ،من الصحراء الكبرى إلى مناطق القوقاز ،ومن
جبال أفغانستان إلى البرجين في نيويورك ،ومازالت آثارها ممتدة
في العديد من مناطق العالم".

***

* "غير أن عام  ،1949المليء باالضطرابات في مصر ،لم يجعل
أمي تتردد في اصطحابنا إلى القاهرة بعد والدتي بأربعة أسابيع،
فــوالــدي كــان ينظر إلــى تــاريــخ مصر نظرة إج ــال ،وكــان ُيعجب
ُ
أشد اإلعجاب بحياة مصر الثقافية الثرية بكتابها ،وشعرائها،
ورساميها ،والمسرح ،والسينما ،والصحف ،ودور النشر فيها،
وقد نشر والدي أول كتاب له عن أنطولوجيا األدباء المشرقيين
باللغة اإلنكليزية في ذلك الوقت من القاهرة ،فأرض النيل كانت
ً
ً
ً
وطنا ثانيا ألسرتي ،خصوصا أننا نعشق ميادين الموسيقى،
ً
واآلداب ،وفنونا كثيرة أخرى كانت القاهرة مزدهرة بها ،وجميع
المهاجرين إلى مصر ،من كل األصول والطوائف ،يجدون أنفسهم
مدعوين لالنخراط فيها ،شأنهم في ذلك شأن المصريين ،على ٍّ
حد
سواء ،فها هي أسمهان  -مهاجرة سورية  -تشدو ليالي األنس في
فيينا ،وليلى مراد  -اليهودية  -تغني أنا قلبي دليلي".

***

ً
ً
 ٥٣حادثا مروريا كل ساعة في الهند  ٪٥٠األلمان تجاهلوا يهودهم!
تـشـهــد دولـ ــة واح ـ ــدة بــالـعــالــم
 %11مــن الــوف ـيــات الـنــاتـجــة عن
حوادث الطرق ،رغم أنها ال تمتلك
إال  %1من عدد السيارات النشطة
على كوكب األرض.
ً
وفقا لتقرير لوكالة األناضول
التركية ،الذي استند إلى بيانات
الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــي ون ـ ـشـ ــره م ــوق ــع
س ـبــوت ـن ـيــك أمـ ــس األول ،تـشـهــد
ال ـه ـنــد  450أل ــف حـ ــادث م ــروري

سـيــف ال ي ــف ،المعنية بمعالجة
هذه الظاهرة ،إن معظم الوفيات
تحدث بسبب تصميم وهندسة
ً
الطرق المعيبة ،مضيفا أن "ضعف
إنـفــاذ قوانين الـمــرور ،واالفتقار
إل ــى رع ــاي ــة ســري ـعــة لـلـصــدمــات،
وال ـس ـل ــوك ال ـس ـيــئ لـمـسـتـخــدمــي
ال ـطــرق ،هــي أسـبــاب أخ ــرى لمثل
هذا العدد الكبير من الوفيات على
طرق الهند".

كشف استطالع حديث للرأي ،أن نحو نصف األلمان لم يتواصلوا
ً
مطلقا مع الحياة اليهودية في ألمانيا.
وأظ ـهــر االس ـت ـطــاع ،ال ــذي أج ــراه معهد سيفي لـقـيــاس مــؤشــرات
الرأي ،بتكليف من مؤسسة هانز زيدل األلمانية ومؤتمر الحاخامات
األرثوذوكس بألمانيا ،أن  46في المئة من األلمان ذكروا أنهم لم يكونوا
ً
مطلقا على اتصال مباشر بالحياة اليهودية .وذكر  18.7في المئة فقط
ً
من الذين شملهم االستطالع أنهم عرفوا شيئا عن الحياة اليهودية من
ً
ً
خالل مدرستهم ،فيما ذكر  17.9في المئة أنهم زاروا مرة معبدا يهوديا.
تجدر اإلشارة إلى أن ألمانيا تحتفل هذ العام بمرور  1700عام على
(د ب أ)
				
الحياة اليهودية فيها.

مخطوطة آينشتاين حول عطارد… بالماليين

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة
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تركض أيام الشتاء الباردة
نـحــو األرض ،حــا مـلــة معها
ال ـ ـمـ ــزيـ ــد م ـ ــن ن ـ ـ ـ ــزالت الـ ـب ــرد
واإلن ـف ـل ــون ــزا وال ـف ـي ــروس ــات
ً
ً
التي تتطلب استعدادا قويا
عبر تقوية جهاز المناعة.
وقــال موقع Health Line
إن مكافحة البرد الموسمي
والـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــال واإلن ـ ـ ـف ـ ـ ـلـ ـ ــونـ ـ ــزا
تـ ـك ــون ب ـش ـك ــل ط ـب ـي ـع ــي عــن
طـ ـ ــريـ ـ ــق تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز الـ ـمـ ـن ــاع ــة
ً
وبـ ـن ــاء الـ ـمـ ـق ــاوم ــة ،م ـش ـي ــرا،
في تقريره الــذي نقله موقع
سـبــوتـنـيــك أم ــس األول ،إلــى
بعض المشروبات البسيطة
التي تحتوي على فيتامين
"س ـ ــي" وم ـ ـضـ ــادات األك ـس ــدة
والعناصر الغذائية األخرى
التي تساعد في ذلك ،وتوفر
ً
الـ ـ ـ ــدفء أي ـ ـضـ ــا فـ ــي ال ـل ـيــالــي
الباردة.
ولفت التقرير إلى ضرورة
االب ـت ـعــاد عــن الـكــافـيـيــن قــدر
اإلمـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــان ،ل ـ ـكـ ــونـ ــه ي ـس ـب ــب
ّ
ويسهل فقدان
جفاف الجسم

الترطيب ال ــازم فــي الشتاء،
ً
م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــددا ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـت ـ ـبـ ــدالـ ــه
ب ـب ـعــض الـ ـمـ ـش ــروب ــات ال ـتــي
تساهم في مساعدة الجسم
ع ـلــى مــواج ـهــة نـ ــزالت ال ـبــرد
واألمـ ــراض الموسمية ،مثل
التفاح بالقرفة.
و قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال إن ث ـ ـ ــا ن ـ ـ ــي هـ ـ ــذه
ال ـم ـشــروبــات ه ــو الزنجبيل
بالليمون ،الــذي يعزز جهاز
الـمـنــاعــة ،ويـحــد مــن أعــراض
الـ ـتـ ـه ــاب ال ـح ـل ــق ،وث ــال ـث ـه ــا
اليانسون.
ك ـ ـمـ ــا ذك ـ ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر أن
ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء ي ـ ــوص ـ ــون ب ـش ــرب
ً
ال ـح ـس ــاء ،وأخ ـ ـيـ ــرا م ـشــروب
الحليب الذهبي ،وهو مزيج
من الحليب الدافئ والكركم.

وفيات
مطلق شيليوح عايض المطيري

 61ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ـع ــزاء ف ــي الـمـقـبــرة ف ـقــط ،ت،66655543 :
60000420

ُ
المخطوطات
تطرح في مزاد ُيقام اليوم بباريس إحدى
ُ
ّ
الممهدة لنظرية النسبية العامة أللبرت آينشتاين ،قدرت
قيمتها بما بين مليونين وثالثة ماليين يورو.
وأوضحت دار كريستيز ،التي تنظم المزاد لحساب دار
أغوت ،في بيان نقله موقع سكاي نيوز ،أمس ،أن هذه القطعة
ُ
هي من دون شك "أثمن مخطوطة آلينشتاين تباع بالمزاد".
ّ
والوثيقة عبارة عن مخطوطة مؤلفة من  54صفحة كتبها
الفيزيائي األلماني الشهير آينشتاين وشريكه وصديقه
المهندس السويسري ميكيليه بيسو عامي  1913و،1914
في زيوريخ بسويسرا.
وأضافت "كريستيز" في بيانها" :هذه المخطوطة وصلت
إلينا بأعجوبة ،بفضل المهندس السويسري ،إذ لم يكن
ً
آينشتاين مهتما على األرجح بالحفاظ على ما هو وثيقة
عمل في نظره".
ّ
انكب الزميالن على
وتابع البيان" :في أوائل عام ،1913
حل لغز َّ
حير العلماء منذ عقود ،وهو الشذوذ في مدار كوكب
عطارد ،وقد توصال بالفعل إلى الحل".
وعندما اكتشف آينشتاين بعض األخطاء في مخطوطته،
لم يعد يكترث لها ،إال أن بيسو احتفظ بها.
وقــال مدير قسم الكتب ال ـنــادرة والمخطوطات فــي دار
كريستيز أدريــان لوجاندر ،في بيان ،إن "الوثائق العلمية
الموقعة مــن آينشتاين مــن هــذه الحقبة ،وقبل عــام 1919
ً
بشكل عام ،نادرة جدا".
وبعد نظرية النسبية الخاصة التي جعلته يبرهن في عام
 1905معادلة تكافؤ الكتلة والطاقة ،بدأ آينشتاين العمل عام
 1912على نظرية النسبية العامة.
وأحدثت نظرية الجاذبية هذه ،التي نشرت في نوفمبر
 ،1915ثورة في طريقة فهم الكون.
ً
وتــوفــي آينشتاين عــام  1955عــن ُعمر يناهز  76عاما،
ً
ً
وأص ـب ــح رمـ ــزا لـلـعـبـقــريــة الـعـلـمـيــة ،ب ـقــدر م ــا أص ـبــح رم ــزا
للشخصية المرحة ،بفضل صورته الشهيرة عام  1951التي
يمد فيها لسانه.
(سكاي نيوز)

www.aljarida.com

صــدر العفو األمـيــري وعــاد الـنــواب السابقون المهجرون
وبعض المؤيدين لهم من تركيا ،باستثناء فيصل المسلم،
الــذي فضح بشجاعةٍ قضايا التحويالت المشبوهةَّ ،
وعبر
الشعب الكويتي في استقباله لهم ،وللنائب مسلم البراك ،عن
تقديره وحبه الكبير لهم ،ولم يكن آالف البشر الذين اصطفوا
فوق األرصفة وفي الشوارع مجرد أصوات انتخابية لدائرة
ً
ً
مسلم البراك أو غيره ،بل كانوا رموزا واعية تقدر تماما من
خدم الدولة ،وضحى من أجلها.
يبقى أن نالحظ أن هناك َمــن صــدر بحقه العفو األخير
مثل عبدالعزيز الجارالله ،إال أنه لن يتمكن من االستفادة منه
بسبب قضية رأي بـ "توتير" ُح ِكم عليه في الماضي بسببها،
وقد تنتهي مدة الشهر قبل أن يصدر عفو آخــر ،وليس هذا
ً
إنصافا ما لم تمدد فترة الشهر حتى تصدر الالئحة الثانية
لمن يشملهم العفو ،والــذي نتمنى أن تشمل جميع قضايا
الرأي من مغردين وغيرهم ،حتى تكتمل الفرحة بعودة الجميع
إلى بلد يقرر دستوره احترام حرية التعبير والرأي.
مسألة أخرى ،أظهرت وجهها الطائفي القبيح في مسألة
المشمولين بالعفو في قضية العبدلي ،فالبعض وجد في هذه
مناسبة لتفريغ كراهيته وتعاليه على أبناء الطائفة الشيعية،
وأخذوا يعظون الناس عن معنى المواطنة ،وخيانة الوطن،
كأنهم يقرأون ما في وجدان كل إنسان من حب أو كراهية لهذا
الوطن ،وكأنهم رجــال الكنيسة في عصور الظالم يمنحون
صكوك الغفران لمن يريدون على هواهم.
مثل ذلك الطرح الطائفي السابق ال معنى له ،وهو خطاب
سيئ غارق في التخلف يقوم على تفتيت المجتمع وتذريته
لمصلحة جماعات سياسية انتهازية تبني عليه مجدها فوق
جسد وطــن بعد هــدم أركــانــه .ليتهم يصمتون ويكفون عن
تعيير شيعة الكويت بأصولهم ،أو وصمهم بأولوية الوالء
للجمهورية اإليرانية قبل الكويت .الكويت ال تتحمل مثل ذلك
ً
ً
الخطاب المتغطرس ،الــذي قد يصبح عــذرا وسببا لهدر ما
تبقى من حريات دستورية في الدولة ،اصمتوا.

مواجهة البرد بالقرفة واليانسون

* هذا قليل من كثير كتبه أمين معلوف عن المحروسة ،التي
ُ
ُ
أمضيت فيها أزهى سنوات شبابي.
أدين لها بالفضل ،حيث

ً
س ـن ــوي ــا ،م ـمــا يـتـسـبــب ف ــي وف ــاة
ن ـح ــو  150ألـ ــف ش ـخ ــص ،وه ــذا
ً
يعني أنها البلد األكثر تسجيال
لضحايا حوادث الطرق .وتشهد
ً
الهند  53حادثا كل ساعة ،ويموت
شـخــص كــل أرب ــع دقــائــق بسبب
حوادث الطرق .وفي عشية اليوم
الـعــالـمــي إلح ـيــاء ذك ــرى ضحايا
ح ــوادث الـطــرق ،أمــس األول ،قال
ب ـ ـيـ ــوش ت ـ ـي ـ ــواري مـ ــن مــؤس ـســة

لو تصمتون

حسن العيسى

نوال صالح عبدالعزيز الشميمري

أرملة عبداللطيف العيسى
 65عــامــا ،شيعت ،ال ـعــزاء فــي المقبرة فـقــط ،ت،99050775 :
99367869

محمد نايف عايد الشمري

 54عاما ،شيع ،ت60767676 :

عبدالله سعد محمد الدعيج

 69عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،العزاء في المقبرة
فقط ،ت99201113 ،99201116 :

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:55

العظمى 24

الشروق

06:18

الصغرى 12

الظهر

11:34

ً
أعلى مد  12:38صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:31

 03:29م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

04:50

ً
أدنى جزر  08:25صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:11

 08:15م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٠٠ :فاكس22252537 :
البريد اإللكترونيads@aljarida.com :

الشكاوى والتوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٣1:فاكس22252540 :

