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السعودية وروسيا :ال قلق
على النفط من «أوميكرون»

الثانية

العلي :تذليل العقوبات
لخدمة المواطنين

• بن سلمان :تأجيل اجتماع «أوبك  »+لتدارس الموقف • نوفاك :ال حاجة للتسرع بشأن اإلنتاج
برلمانيات
ً
• أسعار النفط تسجل ارتفاعا مع تقييم المستثمرين آثار المتحور الجديد على األسواق
مــع تأكيد كــل مــن السعودية وروسـيــا أنــه من
المبكر ات ـخــاذ قـ ــرارات بـشــأن سـيــاســات اإلنـتــاج
النفطي فــي ظــل ظهور متحور كــورونــا الجديد
«أوميكرون» ،صرح وزير الطاقة السعودي األمير
عبدالعزيز بن سلمان بأنه ال قلق على األسواق
بشأن المتحور الجديد.
وبينما علل بــن سلمان تأجيل االجتماعات
الـفـنـيــة لـمـجـمــوعــة «أوبـ ــك  »+بــأنــه ج ــاء لتأمين
مــزيــد مــن الــوقــت لــدراســة أث ــر الـســالــة الـجــديــدة
على األسواق ،ذكر أنه كرئيس للمجموعة قرر أن

يكون ذلك التأجيل إلى مساء الغد ،على أن يعقد
اجتماع اللجنة الوزارية بعده بيوم ،لكسب الوقت
ً
ومراجعة األمور ،معقبا بأن اإلرجاء ،ولو لمرحلة
م ـح ــدودة ،سيعطي فــرصــة لـمــزيــد مــن ال ـتــدارس
بطريقة أفضل.
من جهته ،اعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي
ألكسندر نوفاك أن روسيا ال ترى ضرورة التخاذ
إجـ ـ ـ ـ ــراءات ع ــاج ـل ــة بـ ـش ــأن س ـ ــوق ال ـن ـف ــط بـسـبــب
ً
«أوميكرون» ،مقلال من فرص أن تغير المجموعة
سياسات اإلنتاج هذا األسبوع.

وبينما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية لألنباء
عن نوفاك قوله« :يتعين علينا أن نراقب الوضع
عن كثب ،وال حاجة التخاذ قرارات متسرعة» ،أكد
ً
متحدث باسمه هذه التصريحات ،مبينا أنه «على
الرغم من كل ذلك سنبحث مع الدول األعضاء في
(أوبك  )+وضع السوق ،وما إذا كان يتعين اتخاذ
أي إجراءات».
وأضــاف أنــه من أجــل الخوض في التفاصيل،
تـحــركــت الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة الـمـشـتــركــة للمراقبة،
التابعة للمجموعة ،للحصول على المزيد من

اقتصاديات

إجراءات «العدل»
تساهم في رفع أسعار
السكن الخاص!

ارتدادات خجولة للمؤشرات
الخليجية وسيولة بورصة
الكويت  56مليون دينار
٠٩

١٠

بالتعاون مع شركات المقاوالت لتوفير فرص وظيفية
توفير عدد كبير من فرص العمل
● جورج عاطف
أعلنت مديرة إدارة التخطيط
بـ ـ ــوزارة األشـ ـغ ــال إي ـم ــان الـعـمــر،
انـطــاق بــرنــامــج «الـتـكــويــت على
ال ـع ـقــود الـحـكــومـيــة واالت ـف ــاق ــات
التابعة للوزارة»؛ لتعيين الكوادر
الوطنية في العقود التي تنفذها
شـ ــركـ ــات ال ـ ـم ـ ـقـ ــاوالت ب ــال ـق ـط ــاع
الخاص.
وكـشـفــت ال ـع ـمــر ،ف ــي تصريح
أم ــس ،أن ه ــذا اإلجـ ــراء مــن شأنه

تعديل قرار منع دراجات «الدليفري» على الطرق السريعة

لـلـشـبــاب الـكــويـتـيـيــن ،الف ـتــة إلــى
أن وزيــرة األشغال وزيــرة الدولة
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات د .رنا الفارس اعتمدت
الالئحة الخاصة بالتكويت.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــت أن ا ل ـ ــا ئـ ـ ـح ـ ــة
«ت ـض ـم ـنــت  53م ـ ــادة ت ـن ـظــم آلـيــة
ال ـ ـتـ ــوظ ـ ـيـ ــف ،مـ ـنـ ـه ــا م ـ ــا ي ـض ـمــن
ّ
المعينين على
إمـكــانـيــة انـتـقــال
هــذه العقود ،بعد انتهائها ،إلى
ً
أخرى مماثلة تباعا».
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محمد الشرهان

ا ع ـ ـت ـ ـمـ ــدت اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرور رخ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق
اإللكترونية في تطبيق هويتي
على األجهزة الذكية.
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جـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ــك ب ـ ـعـ ــد
ٍ
ت ـن ـس ـي ـقــي عـ ـق ــده وكـ ـي ــل وزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـم ـس ــاع ــد ل ـش ــؤون
المرور والعمليات اللواء جمال
الصايغ ،ومساعد المدير العام
ل ـ ـ ـ ــإدارة لـ ـش ــؤون ال ـت ــراخ ـي ــص
ال ـع ـم ـي ــد يـ ــوسـ ــف ال ـ ـخ ـ ــدة ،مــع

ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة الـعــامــة
لـلـمـعـلــومــات ال ـمــدن ـيــة مـســاعــد
العسعوسي.
من جهة أخرى ،أصدر اللواء
ً
ً
ال ـصــايــغ قـ ـ ــرارا إداري ـ ـ ــا يقضي
بتعديل قرار منع سير الدراجات
ال ـخ ــاص ــة ب ـ ـ «ال ــدلـ ـيـ ـف ــري» على
الطرق الدائرية والسريعة ،إذ تم
السماح لها بالسير على طريق
ً
الملك فيصل بــدء ا من تقاطعه
ً
مــع ال ــدائ ــري الـخــامــس وص ــوال
إلى مدينة الكويت باالتجاهين.

«البلدي» يخصص جنوب
القيروان لـ «السكنية»
توسعة «ميناء مبارك» أطاحت الجلسة
● محمد جاسم
وافــق المجلس الـبـلــدي ،في
جلسته أ مــس ،على تخصيص
أرض جنوب القيروان للمؤسسة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـ ـلـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـس ـك ـن ـي ــة
بمساحة  3كيلومترات مربعة
الستعمالها للسكن الخاص.
ورغـ ـ ــم ب ـع ــض ال ـمــاح ـظــات
ال ـتــي شــابــت مـعــامـلــة الـمـقـتــرح
ً
فــإنــه ح ــاز مــواف ـقــة  15ع ـضــوا،
وامتناع العضو مشعل 02

الدوحة لعون :ساعدوا أنفسكم حتى ندعمكم

«الخارجية» البرلمانية
تستطلع رأي «الصحية»
في «نقل األعضاء البشرية»

«االستئناف» :وقف
الحضانات خالل «كورونا»
جاء ضرورة لحماية
األطفال وأسرهم

مسك وعنبر

١٥

السفير بالدوتشي يختتم
أسبوع المطبخ اإليطالي

لبنان في سباق بين االنفجار و«المقايضة»
●

٠٦

«برقان» :إتمام زيادة
قصر العدل
رأس المال بنسبة اكتتاب
تجاوزت %220
٠٧ ١١

«األشغال» تطلق برنامج «تكويت» «المرور» تعتمد رخصة القيادة في «هويتي»
مشروعاتها الحكومية

المعلومات بـشــأن األح ــداث الـجــاريــة ،بما فيها
الساللة الجديدة من الفيروس.
ً
وعلى صعيد األسعار ،سجل النفط ارتفاعا في
المكاسب مع بداية تعامالت األسواق األميركية
مع تقييم المستثمرين آثار المتحور الجديد على
األســواق ،إذ صعد خام برنت  %5.68إلى 76.85
ً
دوالرا للبرميل ،في حين ارتفع الخام األميركي
ً
 %6.85إلى  72.83دوالرا.

بيروت  -منير الربيع

أصبحت مختلف القوى السياسية في لبنان على قناعة بأن البلد
يقف أمام خيارين؛ إما الدخول في «صفقة كبرى» بين الجميع وإما
ً
ً
الذهاب إلى اشتباك سياسي تكون له انعكاسات خطيرة شعبيا وأمنيا.
ولــم تكن الـتـحــركــات االحتجاجية وقـطــع الـطــرقــات ،أم ــس ،لرفض
ً
ً
سوء األوضاع االقتصادية ،إال مؤشرا متقدما لما يمكن أن يكون عليه
المشهد في المرحلة المقبلة .صحيح أن هذه التحركات انحصرت في
البيئات السنية المختلفة من طرابلس إلى البقاع وبيروت وصيدا،
لكنها قابلة ألن تتوسع أكثر لتشمل مختلف المناطق.
جـ ــاءت ه ــذه ال ـت ـحــركــات ع ـلــى وق ــع زي ـ ــارة أج ــراه ــا ،أمـ ــس ،رئـيــس
الجمهورية ميشال عــون لــدولــة قطر ،وأج ــرى خاللها محادثات مع
األمير تميم بن حمد ،وتحدث عن سعي لبنان لتحسين عالقاته مع
دول الخليج وإنهاء األزمة الحالية ،كما دعا المسؤولين القطريين إلى
التحفيز على االستثمار في لبنان.
ً
ورافق عون وزير الطاقة وليد فياض ،خصوصا لبحث ملف الطاقة،
ً
ً
السيما أن لبنان يأمل دعما قطريا لمشاريع الكهرباء.
02

دوليات
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«فيينا  »7تنطلق ...جس
نبض وإشارات متضاربة

ً
تميم مستقبال عون في الدوحة أمس (داالتي ونهرا)

ً
خامنئي رفض اقتراحا للقاء إيراني  -أميركي في فيينا

رياضة

ً
شخصية إيرانية مقربة من واشنطن لعبت دورا في اتفاق  ٢٠١٥ترافق باقري
●

إردوغان :تقارب
تدريجي مع مصر
وإسرائيل وسأزور
اإلمارات في فبراير

١٧

طهران  -فرزاد قاسمي

بالتزامن مع انطالق الجولة السابعة من
مفاوضات فيينا غير المباشرة بين طهران
وواشنطن حول إحياء االتفاق النووي وسط
شكوك ومخاوف من مماطلة إيرانية ،كشف
مصدر في مكتب المرشد اإليراني األعلى علي
خامنئي ،أن نائب وزيــر الخارجية اإليراني
علي باقري كني ،كبير المفاوضين النوويين،
ً
طلب إذن ــا مــن المرشد بالسماح لــه أو ألحد
أعضاء وفد بــاده ،بإجراء لقاء ات سرية ،إذا
مــا احـتــاج األم ــر ،مــع أعـضــاء الــوفــد األميركي

المفاوض برئاسة المبعوث الـخــاص بملف
إيران روبرت مالي.
وأضاف المصدر أن خامنئي رفض إجراء
هذه اللقاء ات ،وأكــد لباقري ضــرورة االلتزام
بـعــدم لـقــاء أي عضو فــي الــوفــد األمـيــركــي أو
حـتــى وس ـطــاء أمـيــركـيـيــن حـتــى االن ـت ـهــاء من
ال ـم ـفــاوضــات ،وال ــوص ــول إل ــى صيغة تفاهم
مشتركة.
وك ـ ـشـ ــف أن ش ـخ ـص ـي ــة إيـ ــران ـ ـيـ ــة ت ــراف ــق
وف ــد ط ـهــران مــن مــوالـيــد ال ــوالي ــات المتحدة
ودرست هناك ،وهي موضع ثقة من خامنئي
و«تـ ـع ــرف األم ـي ــرك ـي ـي ــن» ،ك ــان ــت ق ــد اقـتــرحــت

القيام باتصاالت غير رسمية مع أميركيين
للمساعدة فــي فــك بعض العقد خ ــارج إطــار
المفاوضات الرسمية ،وبما أن هذه الشخصية
ليست لها أي صفة رسمية فلن تكون هناك أي
تداعيات للقاءاتها.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ه ـ ــذا ال ـش ـخ ــص راف ـ ــق وزيـ ــر
الخارجية السابق محمد جواد ظريف خالل
المفاوضات التي انتهت باالتفاق النووي عام
 ،٢٠١٥وكانت مهمته إجراء االتصاالت السرية
غير الرسمية حينئذ ،وقد استطاع أن يقرب
وجهات النظر مع األميركيين بشكل كبير.
وقال إنه على الرغم من معارضة المرشد

إلج ــراء ل ـقــاءات ســريــة خـلــف الـكــوالـيــس ،فــإن
باقري كني أصر على أن يرافقه هذا الشخص
ضمن الوفد اإلعــامــي في حــال ّ
غير المرشد
رأيه.
وكانت الخارجية اإليرانية جددت التذكير
أمس بأن الوفد االيراني لن يقابل األميركيين
مـبــاشــرة مــن دون رف ــع ال ـع ـقــوبــات .واشـتـكــى
ً
رئيس الــوفــد األميركي المفاوض أخـيــرا في
مقابلة متلفزة من المفاوضات غير المباشرة،
وقال إنه سينتظر في غرفة الفندق ،إلى حين
االستماع «من الذين توافق إيران على رؤيتهم»
إلى تقرير حول ما جرى في المفاوضات.

١٨
«األبيض» و«األصفر»
يدخالن أجواء كالسيكو
«الممتاز»

ةديرجلا

•
العدد  / 4898الثالثاء  30نوفمبر 2021م  25 /ربيع اآلخر 1443هـ

الثانية

www●aljarida●com

األمير يهنئ رئيس جمهورية فيجي ولي العهد يتسلم رسالة من نظيره السعودي
بأدائه اليمين الدستورية

تضمنت تعزيز العالقات ودعوة سموه للمشاركة في افتتاح «الفورميال»1
تـ ـسـ ـل ــم سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد،
الـشـيــخ مـشـعــل األح ـم ــد ،بقصر
بـ ـ ـي ـ ــان صـ ـ ـب ـ ــاح أم ـ ـ ـ ــس ،رسـ ــالـ ــة
خ ـط ـيــة م ــن ول ـ ــي ال ـع ـه ــد نــائــب
رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ب ــال ـم ـم ـل ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة
ال ـس ـع ــودي ــة ،األم ـي ــر مـحـمــد بن
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،
ت ـت ـع ـل ــق ب ــالـ ـع ــاق ــات األخ ــوي ــة
الـطـيـبــة ،وال ــرواب ــط الـتــاريـخـيــة
ال ـ ــراسـ ـ ـخ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــرب ـ ــط ب ـيــن
البلدين والشعبين الشقيقين،
وسبل تعزيزها وتنميتها في
مـخـتـلــف ال ـم ـجــاالت والـقـضــايــا
ذات االهـتـمــام الـمـشـتــرك ،وآخــر
ال ـم ـس ـت ـجــدات ع ـلــى الـســاحـتـيــن
اإلقليمية والدولية ،كما تضمنت
الرسالة دعوة سموه للمشاركة
ف ـ ــي افـ ـتـ ـت ــاح س ـ ـبـ ــاق الـ ـج ــائ ــزة
الكبرى للمملكة للفورميال 1في
محافظة جدة ،والمقرر إقامتها
في  5ديسمبر المقبل.

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
الـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــي راتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو وي ـ ـل ـ ـيـ ــامـ ــي
كاتونيفير ،أعــرب فيها سموه
ع ــن خــالــص تـهــانـيــه بمناسبة
أدائه اليمين الدستورية رئيسا
لـجـمـهــوريــة فـيـجــي الـصــديـقــة،
متمنيا سموه له دوام التوفيق
والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــداد ،وم ـ ــوف ـ ــور ال ـص ـحــة
وال ـعــاف ـيــة ،ولـفـيـجــي وشعبها
ال ـص ــدي ــق ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـت ـقــدم
واالزدهار.
وبـ ـع ــث سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـه ــد،
الشيخ مشعل األح ـمــد ،وسمو
ال ـش ـيــخ ص ـبــاح ال ـخــالــد رئـيــس
مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

ولي العهد خالل تسلمه رسالة نظيره السعودي أمس
وقام بتسليم الرسالة لسموه
سفير خادم الحرمين الشريفين
لدى الكويت األمير سلطان بن
سعد بن خالد آل سعود.

حضر المقابلة رئيس ديوان
سمو ولــي العهد الشيخ أحمد
العبدالله ،و مــد يــر مكتب سمو
ول ـ ــي ال ـع ـه ــد الـ ـف ــري ــق مـتـقــاعــد

جمال الــذيــاب ،ووكيل الشؤون
ال ـخــارج ـيــة بـمـكـتــب سـمــو ولــي
العهد مازن العيسى.

الجابر بحث مع سفيري الصين وأوكرانيا العلي :تذليل العقبات لخدمة المواطنين
ّثمن دور المختارين في تلبية احتياجات الكويتيين

التطورات وتعزيز العالقات
استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع ،الشيخ حمد الجابر ،بمكتبه صباح
أمس ،سفير الصين الشعبية الصديقة لدى
البالد لي مينغ قانغ.
وتم خالل اللقاء بحث عدد من المواضيع
ذات االهتمام المشترك ،وسبل تعزيز أواصر
التعاون والعمل بين البلدين الصديقين،
إض ــاف ــة إلـ ــى اسـ ـتـ ـع ــراض آخـ ــر ال ـت ـط ــورات
والـمـسـتـجــدات عـلــى الساحتين اإلقليمية
والدولية.
ح ـض ــر ال ـل ـق ــاء رئـ ـي ــس األركـ ـ ـ ــان ال ـعــامــة
ل ـل ـج ـيــش ال ـف ــري ــق ال ــرك ــن خ ــال ــد ال ـص ــال ــح،
وال ـم ـل ـح ــق ال ـع ـس ـك ــري ال ـص ـي ـن ــي ال ـع ـم ـيــد
شيويه تشوان الي ،ومن إدارة آسيا بوزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـم ـس ـت ـشــار خ ــال ــد ال ـيــاس ـيــن،
والملحق الدبلوماسي عمر اللقمان.
كما استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي ــر ال ــدف ــاع سـفـيــر أوكــران ـيــا ل ــدى الـبــاد
د .ألـكـسـنــدر بــاالنــوتـســا ،وتــم خــال اللقاء

وزير الدفاع اثناء استقباله السفير الصيني
اسـتـعــراض أه ــم األمـ ــور ،والـمــواضـيــع ذات
االه ـت ـمــام الـمـشـتــرك ،بــاإلضــافــة إل ــى بحث
سبل تعزيز التعاون والعمل بين البلدين
الصديقين.

ح ـض ــر ال ـل ـق ــاء رئـ ـي ــس األركـ ـ ـ ــان ال ـعــامــة
للجيش ومن إدارة أوروبا بوزارة الخارجية
المستشار نواف العنزي.

«الخارجية» :تأجيل اختبارات الملحقين لـ  8يناير
أعلنت وزارة الخارجية ،أمس
األول ،تأجيل االختبار الخاص
ب ــوظ ـي ـف ــة م ـل ـح ــق دب ـل ــوم ــاس ــي
ً
وقنصلي ،والذي كان مقررا في
السابع من ديسمبر المقبل إلى

الثامن من يناير المقبل.
وأوضحت الــوزارة ،في بيان
لها ،أنــه نظرا لــأعــداد الكبيرة
ال ـت ــي ت ـق ــدم ــت ب ـم ــوج ــب إع ــان
ســا بــق لشغل الوظيفة ،ورغبة

مـ ـنـ ـه ــا فـ ـ ــي تـ ــرت ـ ـيـ ــب وت ـن ـظ ـي ــم
االختبار لتلك االعداد فقد تقرر
تأجيله مدة شهر كامل.
وذكـ ــرت أن الـمــوعــد الـجــديــد
لالختبار سيكون في الـ  10من

صباح السبت  8يناير المقبل
في مقر وزارة الخارجية ،إضافة
إلــى مقر معهد سعود الناصر
الدبلوماسي.

سفارتنا بلندن تدعو القادمين إلى االلتزام بفحص «»pcr
أع ـل ـن ــت سـ ـف ــارة الـ ـك ــوي ــت ل ــدى
النمسا ،أمس األول ،أن الحكومة
الـ ـنـ ـمـ ـس ــاوي ــة ات ـ ـخـ ــذت إج ـ ـ ـ ــراءات
احـ ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة ،م ـن ـه ــا حـ ـظ ــر دخـ ــول
ً
الـ ـسـ ـي ــاح إلـ ـ ــى أراض ـ ـي ـ ـهـ ــا ،نـ ـظ ــرا
الرتفاع معدالت اإلصابة بفيروس
كورونا.
وأهابت السفارة ،في بيان لها،
بالمواطنين الراغبين فــي زيــارة
النمسا خــال هــذه الفترة تأجيل
س ـف ــره ــم ،ك ـمــا دعـ ــت الـكــويـتـيـيــن
الـمـتــواجــديــن حــالـيــا فــي النمسا
إلى اتباع اإلجراءات الصحية التي
أعلنتها السلطات المعنية.
كما طلبت منهم التواصل مع
ال ـس ـف ــارة ف ــي حـ ــال ال ـح ــاج ــة إلــى

خ ـصــوصــا م ــن ال ـم ـت ـحــور ال ـجــديــد
لفيروس كورونا (أوميكرون).
وذكـ ـ ــر ال ـب ـي ــان انـ ــه ي ـت ـع ـيــن عـلــى
جميع القادمين تسجيل بياناتهم
ال ـش ـخ ـص ـي ــة فـ ــي م ــوق ــع ال ـح ـكــومــة
البريطانية ،والذي سيتم تزويدهم
بـهــا عـبــر شــركــات ال ـط ـيــران الناقلة
لهم قبل الرحلة بــ 48ساعة ،والذي
يتضمن حجز موعد إلجراء اختبار
"."pcr
وأش ــار إلــى التعليمات الجديدة
ال ـ ـصـ ــادرة ،وال ـت ــي تـسـتــوجــب على
ج ـ ـم ـ ـيـ ــع ال ـ ـم ـ ـخـ ــال ـ ـط ـ ـيـ ــن لـ ـمـ ـتـ ـح ــور
"اوم ـي ـكــرون" ع ــزل أنفسهم م ــدة 10
أيام.

«المنتدى الخليجي» يوصي بتشكيل
فرق للتعامل مع األزمات الطارئة
●

مريم طباجة

أوصى المنتدى الخليجي االفتراضي ،أمس األول،
بضرورة نشر التوعية وتحمل المسؤولية واحترام
الـقــوانـيــن ،واالهـتـمــام ب ــذوي االحـتـيــاجــات الخاصة،
والـعـمــل على تشكيل ف ــرق مــن جميع التخصصات
للتعامل مع األزمات الطارئة.
ج ــاء ذل ــك خ ــال خـتــام الـمـنـتــدى ،ال ــذي انطلق في
نسخته الثانية ،بتنظيم مــن معهد الـمــرأة للتنمية
وال ـســام بعنوان "األب ـعــاد السياسية واالجتماعية
والنفسية للجائحة ...تــأث ـيــرات ...ت ـص ــورات ...نظرة
مستقبلية".
وأكد وكيل المعهد العربي للتخطيط د .وليد عبد
مــواله ،في كلمة له نيابة عن المدير العام للمعهد د.
بدر مال الله في المنتدى ،أهمية معالجة التداعيات
االقـتـصــاديــة لجائحة "ك ــورون ــا" ،وسـبــل مواجهتها
واألدوار المنوطة للجهات الحكومية والقطاع الخاص
والمجتمع المدني خالل األزمة.
وأشار عبد مواله إلى أن الجائحة أسفرت عن آثار
اقتصادية غير مسبوقة تمثلت فــي تعطل اإلنـتــاج
والسفر والتجارة العالمية وتراجع أسعار النفط مقابل
ارتفاع أسعار الغذاء والدواء ،مما أدى الى تسجيل اعلى
معدالت انكماش اقتصادي عالمي منذ عقود.

وتابع أن هذه التداعيات االقتصادية رافقتها آثار
اجتماعية وأسرية نتيجة الحجر المنزلي ،مما يتطلب
اإلسراع في إيجاد الحلول المناسبة لها.
ومن جانبه ،لفت مدرب وخبير في الموارد البشرية
والـعــاقــات االســريــة د .شــافــع الـنـيــادي ،إل ــى األبـعــاد
المتوقعة للجائحة وتأثيرها على االسرة ،مؤكدا أهمية
اتخاذ التدابير الوقائية والتوعوية ودحض االشاعات.
وب ــدوره ،تطرق أسـتــاذ علم االجتماع عميد كلية
اآلداب ســابـقــا -جامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة
العربية السعودية د .إسماعيل كتبخانة إلى الحاالت
النفسية التي ظهرت بسبب االغ ــاق والجلوس في
المنزل وفقد العمل وأهمية متابعتها وعالجها ،مشددا
على االهتمام بعملية التعليم عن ُبعد وطرق التكيف
معها ،واالستعداد الجدي لمواجهة أزمة "كوفيد "19
أو غيرها من األزمات.
أما األستاذة المشاركة بقسم التاريخ واآلثــار في
جامعة االمــارات العربية المتحدة د .فاطمة الصايغ
فأوضحت أن المرأة أثبتت أنها الشريك االقــوى في
مــواجـهــة ظ ــروف الـحـيــاة االقـتـصــاديــة واالجتماعية
الصعبة التي فرضتها جائحة "كورونا".
وأردفــت الصايغ أن المرأة أثبتت أنها ليست فقط
طبيب األسرة بل هي عنصر مهم في الخطوط األمامية،
وفي المستشفيات والمؤسسات الصحية.

●

محمد الشرهان

استقبل وزي ــر الــداخـلـيــة الشيخ ثــامــر العلي،
ص ـبــاح أمـ ــس ،فـيـصــل ال ــوق ـي ــان ،مـخـتــار منطقة
ضاحية عبدالله السالم.
وفي بداية اللقاء ،رحب العلي بالوقيان ،مثمنا
دور الـمـخـتــاريــن فــي تسخير جميع اإلمـكــانــات
لتلبية احتياجات المواطنين ،وتم خالل اللقاء
بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالزيارة.
ومن جانبه ،أعرب الوقيان عن شكره وتقديره
للوزير العلي على ُحسن االستقبال ،وما يقدمه
من دعم لمختاري المناطق للقيام بعملهم على
أكمل وجه.

م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،اس ـت ـق ـب ــل ال ـع ـل ــي عـ ـ ــددا مــن
المواطنين للنظر في المعوقات التي تقف أمام
إن ـج ــاز مـعــامــاتـهــم ف ــي جـمـيــع ق ـطــاعــات وزارة
الداخلية واإلشراف بنفسه على حلها.
وبحث العلي الشكاوى المقدمة إليه في جميع
ّ
ووج ــه بتذليل العقبات
قطاعات وزارة الداخلية،
التي تعترض معامالتهم ،وفق ما يقتضيه القانون.
وأكـ ــد ال ــوزي ــر أن خــدمــة ال ـمــواط ـن ـيــن بجميع
قطاعات الوزارة يجب أن تكون نموذجا يحتذى
في سرعة اإلنجاز ودقة العمل وإتقانه ،مشيرا الى
تسخير كل التسهيالت إلنجاز معامالت الجمهور
الكريم ،من خالل حلول مستمدة من القانون يمكن
من خاللها إنجاز معامالتهم بكل سهولة ويسر.

«صباح األحمد للموهبة» :فخورون بحصد
جائزتين بمسابقة «تحدي علوم المستقبل»

سفارة الكويت لدى النمسا تناشد
المواطنين تأجيل سفرهم إلى فيينا
ال ـم ـس ــاع ــدة أو االس ـت ـف ـس ــار على
هاتف الطوارئ.
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،دع ــت سـفــارة
ال ـكــويــت ف ــي الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة،
الـ ـ ـم ـ ــواطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــادم ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ــى
بريطانيا ،اعتبارا من اليوم إلى
االلـ ـت ــزام بــالـتـعـلـيـمــات ال ـجــديــدة،
والتي تقضي بإجراء فحص ""pcr
في اليوم الثاني من الوصول.
وق ــال ــت ال ـس ـف ــارة ،ف ــي ب ـي ــان ،إنــه
بـ ـ ــات إج ـ ـبـ ــاريـ ــا ع ـل ــى ال ـم ـس ــاف ــري ــن
القادمين الــى بريطانيا ،ســواء من
المحصنين أو غيرهم ،أخذ فحص
" "pcrفي اليوم الثاني من وصولهم،
مع االلتزام بالحجر المنزلي حتى
صدور نتيجة سلبية من الفيروس،

ً
مستقبال إحدى المواطنات أمس
العلي

أعــرب المدير الـعــام لمركز صباح
األحمد للموهبة واإلبــداع بالتكليف
د .صـ ـ ــالـ ـ ــح الـ ـعـ ـقـ ـيـ ـل ــي ع ـ ـ ــن الـ ـفـ ـخ ــر
واالعـ ـت ــزاز بــإن ـجــازات أب ـنــاء الكويت
الموهوبين ،وفوزهم بجائزتين من
أصل ست في مسابقة "تحدي علوم
الـمـسـتـقـبــل" ،الـتــي أقـيـمــت أخ ـيــرا في
اإلمارات ،بمشاركة  251طالبا وطالبة
م ــن مـخـتـلــف دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي ضمن  176فريقا.
وقــال العقيلي ،في بيان صحافي
لـلـمــركــز ،أم ــس ،إن ــه تــم إع ــان نتائج
المسابقة في حفل افتراضي مباشر
على تطبيق "زووم" ومواقع التواصل
االجتماعي لمركز حـمــدان بــن راشــد
ل ـل ـم ــوه ـب ــة واالبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار ،وف ـ ـ ــاز أب ـن ــاء
الكويت بجائزتين من أصل ست ،إذ
فــاز بجائزة أفـضــل مبتكر الطالبان
ف ـهــد ع ـبــدال ـلــه وس ـي ــد بـهـبـهــانــي عن

«البلدي» يخصص جنوب...
الـحـمـضــان ،وتـحـفــظ رئـيــس المجلس والـعـضــوة مها
البغلي عما تمت إضافته من أوراق بالمعاملة.
ووافق المجلس على تطوير حديقة القصر األحمر
ُ
بمحافظة الجهراء ،لكن الجلسة لم تستكمل الختالف
عــدد مــن األعـضــاء حــول التصويت على طلب مجلس
الــوزراء بشأن توسعة مشروع ميناء مبارك ،مما أدى
إل ــى ف ـقــدان الـنـصــاب ورف ــع الـجـلـســة ،لتبقى ال ـق ــرارات
َّ
المتخذة ،وفق مصادر بلدية لـ «الجريدة» ،معلقة لحين
استكمال الجلسة.
04

الدوحة لعون :ساعدوا...

ً
وعلى أثر مطالبة عون قطر بالمساعدة ،تلقى جوابا
من األمير باالستعداد لتقديمها والسعي إلصالح عالقات
لبنان العربية ،على أن يساعد لبنان نفسه وفق مصادر
رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة ،ال ـتــي تـشـيــر إل ــى اس ـت ـعــداد قـطــري
للمساعدة االقتصادية واالستثمار ،بعد إنجاز اإلصالحات
المطلوبة وبناء عناصر الثقة.
وال تنفصل التحركات االحتجاجية عن زيارة عون ،إذ
هناك من أراد إيصال رسالة في الداخل والخارج أن الرئيس
يغادر لبنان على وقع تظاهرات بسبب انهيار األوضاع
المالية واالقتصادية في عهده.
وللتظاهرات في البيئة السنية أسباب متعددة ،بعضها
ينطلق من خلفية الصراع على النفوذ وإثبات الحضور

مـشــروعـهـمــا  Smart Lockفيما فــاز
الـطــالــب دعـيــج الـفـهــد بـجــائــزة لجنة
التحكيم على مشروعه ضبط وتتبع
ً
دخان السيارات إلكترونيا.
وأضاف أن طالب وطالبات برنامج
ف ـص ــول ال ـمــوه ـبــة ف ــي م ــرك ــز صـبــاح
األح ـم ــد ش ــارك ــوا بـمـســابـقــة "ت ـحــدي
علوم المستقبل" ،التي أطلقها مركز
حمدان بن راشد للموهبة واالبتكار
التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل
ُ
مكتوم لألداء التعليمي المتميز ،وتعد
أول مسابقة افتراضية على المستوى
اإلقليمي للطلبة الموهوبين في مجال
الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء.
وأوضح أن أهداف المسابقة تتركز
ح ــول م ـســاعــدة الـطـلـبــة الـمــوهــوبـيــن
فـ ــي إب ـ ـ ــراز ط ــاق ــات ـه ــم وع ــرضـ ـه ــا مــن
خ ــال تــو فـيــر بيئة تنافسية مثالية
وإعـ ـط ــائـ ـه ــم ف ــرص ــة ل ـح ــل م ـش ـكــات

حقيقية وتنفيذ نـمــوذج أول ــي لهذه
الحلول ومشاركتها مع اآلخرين.
وذكـ ــر أن الـمـســابـقــة تــوفــر فــرصــة
مهمة لعرض أفكار الطلبة الفائزين
عـ ـل ــى مـ ــؤس ـ ـسـ ــات م ـت ـخ ـص ـص ــة فــي
مـجــال الـتـكـنــولــوجـيــا لــدعــم إمكانية
تنفيذها ،إضافة إلى تنمية المهارات
االجتماعية وروح الفريق لدى الطلبة
ال ـم ـشــارك ـيــن ون ـشــر ث ـقــافــة الـمــوهـبــة
واإلبداع فيما بينهم.
وقـ ـ ـ ــال ال ـع ـق ـي ـل ــي إن عـ ـ ــدد الـ ـف ــرق
ال ـم ـش ــارك ــة م ــن الـ ـك ــوي ــت ،والـ ـت ــي تــم
قبولها رسميا من اللجنة المنظمة
للمسابقة ،بلغ  16فــر يـقــا ،جميعهم
من طالب فصول وأكاديمية الموهبة
ال ـت ــاب ـع ـي ــن لـ ـم ــرك ــز صـ ـب ــاح األحـ ـم ــد
للموهبة واإلبداع.

على األرض ،وبعضها اآلخر غايته مطالبة سعد الحريري
ً
بــالـعــودة إلــى لـبـنــان ولملمة الــوضــع ،ب ــدال مــن اسـتـمــرار
الـضـيــاع الـقــائــم ،فــي ظــل ع ــدم وض ــوح الـمــوقــف النهائي
لــرئـيــس تـيــار المستقبل مــن الـمـشــاركــة فــي االنـتـخــابــات
النيابية المقبلة.
في هذا الوقت ،تبدو األوضاع كلها تتفلت من عقاالتها،
في حين تبدو قدرة القوى السياسية على مواجهة الواقع
القائم غير متوافرة.
من ينظر إلى اللبنانيين ،سواء الذين كانوا في الطرقات
وشاركوا في االحتجاجات أو غير المشاركين ،فستتبدى
له مالمح الغضب على وجوههم؛ غضب ينذر بانفجار
شعبي اجتماعي في أي لحظة ،ويمكن ألي حدث أن يطلقه
ً
في تحركات كبرى ،خصوصا مع تحضير جهات نقابية
وعمالية لتنفيذ المزيد من التحركات االحتجاجية في
األيام المقبلة.
وعليه ،سيكون الــوضــع فــي لبنان بحالة سباق بين
ُ
الـمـعــالـجــة الـسـيــاسـيــة -ال ـت ــي ق ــد ت ــرس ــي ت ـهــدئــة معينة
ُ
ً
على األرض وتشكل مدخال لتالفي مثل هــذه التحركات
التصعيدية -ووقوع االنفجار في أي لحظة.
بــالـتــزامــن مــع ه ــذه ال ـت ـط ــورات ،اسـتـمــرت ال ـم ـشــاورات
فــي الكواليس بين «ح ــزب الـلــه» والــرئـيــس عــون وفريقه،
للبحث عن صيغة تسوية ترضي مختلف الـقــوى ،تقوم
على المقايضة بين ملف تحقيقات تفجير المرفأ وحصر
التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب بالمجلس النيابي،
من خالل تشكيل هيئة تحقيق برلمانية ،وبين إعادة تفعيل
عمل الحكومة وإيـجــاد تسوية حــول موعد االنتخابات

سلة أخبار
«إحياء التراث» تسلم 8
بيوت للمحتاجين في ألبانيا

أعلنت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،إنجاز املرحلة
األولى من حملة بناء منازل
لعدد من األسر املتضررة من
الزلزال في ألبانيا ،ضمن
مشروع "صدقة السر" الذي
تطلقه كل يوم جمعة ملساعدة
املحتاجني داخل الكويت
وخارجها.
وقالت الجمعية ،في بيان،
أمس ،إنها سلمت  8بيوت
لألسر املحتاجة ممن فقدت
منازلهم ،وأصبحت دون
مأوى ،خصوصًا فئات األرامل
واأليتام ،لعدم وجود املعيل
الذي يعني هذه األسر ،بعد أن
تهدمت بيوتها وفقدت معظم
ممتلكاتها.

«هيئة القرآن» :بروتوكول
تعاون مع كلية الشريعة

وقعت الهيئة العامة للعناية
بطباعة ونشر القرآن الكريم
والسنة النبوية وعلومهما
بروتوكول تعاون مع كلية
الشريعة بجامعة الكويت،
من أجل التنسيق املشترك.
وأوضح الناطق الرسمي
باسم الهيئة ،مبارك
الحيان ،أن "مذكرة التعاون
َّ
نصت على تنفيذ األنشطة
والبرامج واملشاريع
املشتركة ،خصوصا إصدار
البحوث واملوسوعات
العلمية ،وتنسيق الفعاليات
العلمية والثقافية ،وتبادل
الخبرات بني الطرفني في
مجال التحقيق والتأليف،
وإقامة الدورات واملؤتمرات
العلمية والورش".

«الصفا» عقدت جمعيتها
العمومية لعام ٢٠٢٠
عقدت جمعية الصفا الخيرية
اإلنسانية جمعيتها العمومية
العادية لعام  ،2020وترأس
االجتماع رئيس مجلس
اإلدارة محمد الشايع،
بحضور نائب الرئيس د.
محمد السيف ،وحضور
ممثلي وزارة الشؤون ،وعلى
رأسهم مدير إدارة الجمعيات
الخيرية واملبرات عبدالعزيز
العجمي.
بدأ االجتماع بعرض
ومناقشة التقريرين اإلداري
واملالي ملشاريع الجمعية،
وتمت املوافقة عليهما،
بعدما تمت مناقشة امليزانية
التقديرية لعام 2021
والتصويت عليها باملوافقة.
وشكر رئيس مجلس إدارة
الجمعية وزارة الشؤون على
تعاونها مع الجمعية ،وتذليل
جميع العقبات ،واملساهمة
في نجاح املشاريع واألنشطة
التي تنظمها الجمعيةَّ ،
وثمن
جهود مسؤولي الجمعية،
الذين أتاحوا وصول
مساعداتها إلى شتى بقاع
العالم.

النيابية وكيفية تصويت المغتربين اللبنانيين.
ً
ال يــزال العمل مستمرا للوصول إلــى صيغة توافقية
يعمل «حــزب الله» على إرسائها بين رئيس الجمهورية
ورئيس مجلس النواب نبيه بري .لكن حتى اآلن ،ال تزال
هذه الصفقة غير مكتملة المعالم ،في ظل معلومات تتحدث
عــن أن عــون ال يريد فقط ضمانات تتعلق باالنتخابات
ً
النيابية ،بل أبعد من ذلك ،يريد وعدا من «حزب الله» بدعم
ترشيح جبران باسيل لرئاسة الجمهورية ،وهذا الموقف
ً
استدعى من عون تصويبا لموقف سابق أطلقه حول أنه لن
يسلم البلد إلى الفراغ ،فاعتبر عون أن هذا الموقف أسيء
فهمه ،وهو لم يقصد أنه ال يريد مغادرة القصر الجمهوري،
بل الوصول إلى اتفاق وتسوية تسبق موعد االنتخابات
لتحصل في موعدها ،والتسوية التي ترضي عون فقط هي
الوصول إلى تفاهم مع «حزب الله» لدعم باسيل للرئاسة،
ً
خصوصا أن المعايير التي يضعها رئيس الجمهورية
الن ـت ـخــاب سـلـفــه تـنـطـبــق عـلــى بــاسـيــل لـنــاحـيــة التمثيل
الشعبي والسياسي ومقبوليته من أطراف مختلفة.
ً
«حزب الله» يرفض إعطاء الجواب حاليا ،ويفضل انتظار
تطورات المنطقة ،كما أنه ال يغفل أن باسيل مرفوض من
أغلبية القوى السياسية ،كحركة أمــل ،وتيار المستقبل،
والـحــزب التقدمي االشـتــراكــي ،والـقــوات اللبنانية وتيار
المردة.
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محليات
إطالق برنامج «تكويت» المشروعات
«األشغال»
لـ
الحكومية
ً

3

العمر :انتقال المواطن بعد انتهاء العقد آلخر تباعا لضمان استقراره الوظيفي
جورج عاطف

ً
ً
 111مشروعا جديدا
ّ
ً
 78منها تنفذ حاليا
ً
ً
توفر عددا ضخما
من فرص العمل

نـظـمــت الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـقــوى
ال ـعــام ـلــة ،مـمـثـلــة ب ـ ـ ــإدارة اإلرش ـ ــاد
ً
ً
والـتــوظـيــف ،أم ــس ،يــومــا وظيفيا
ل ـل ـمــواط ـن ـيــن وح ــديـ ـث ــي ال ـت ـخ ــرج
ال ــراغـ ـبـ ـي ــن فـ ــي الـ ـعـ ـم ــل بــال ـق ـطــاع
الخاص ،بالتعاون مع شركة ليماك
انسات التركية المتعاقدة مع وزارة
األشغال العامة.
وأعلنت مديرة إدارة التخطيط
فــي «األشـ ـغ ــال» ،الـمـهـنــدســة إيـمــان
ال ـع ـمــر ،ان ـط ــاق وتـفـعـيــل بــرنــامــج
«التكويت على العقود الحكومية
واالتفاقات التابعة لوزارة األشغال»،
لتعيين الكوادر الوطنية في العقود
الـ ـت ــي ت ـن ـف ــذه ــا شـ ــركـ ــات ال ـق ـط ــاع
الخاص ،كاشفة عن اعتماد الئحة
تكويت عقود المشروعات الحكومية
من قبل وزيرة األشغال وزيرة الدولة
لـشــؤون االت ـصــاالت وتكنولوجيا
المعلومات ،د .رنا الفارس.
وأوض ـحــت الـعـمــر ،فــي تصريح
أمـ ــس ع ـلــى ه ــام ــش ال ـف ـعــال ـيــة ،أن
الــائـحــة تضمنت  53م ــادة تنظم
آلية توظيف المواطنين على العقود
الـحـكــومـيــة ،مـشـيــرة إل ــى أن ــه جــار
ً
حاليا التصديق على هذه البنود من
ً
الوزيرة الفارس إلدراجها تعاقديا

ِّ
ً
«ليماك» توظف  55مهندسا

قال ممثل شركة ليماك ،محمد العمر ،إن «الشركة سعيدة بدعم
توظيف المواطنين وحديثي التخرج في القطاع الخاص ،ولديها
رغبة حقيقية لالستعانة بهم ،عبر توفير مجموعة وظائف أكثرها
مرتبط بالتخصصات الهندسية في ظل المشروعات الحكومية
ً
اإلنشائية التي تعكف الشركة على تنفيذها حاليا».
وأوضح أن «ليماك» الشركة األجنبية األولى التي تحصل على
ترخيص من هيئة تشجيع االستثمار بالكويت خالل عام 2016
ً
برأسمال  10ماليين دينار ،مشيرا إلى أن الشركة توظف ما يزيد
على  55مهندسا ومهندسة من المواطنين والمواطنات ،وتعتبرهم
شركاء حقيقيين في العمل.

ضـمــن ال ـع ـقــود ال ـجــديــدة ل ـل ــوزارة،
مـبـيـنــة أن ال ــائ ـح ــة ح ـ ــددت نسب
تــوظـيــف الـمــواطـنـيــن عـلــى العقود
الـحـكــومـيــة الـتــابـعــة لـ ـ «األش ـغ ــال»،
إضافة إلى وضعها ضوابط تضمن
استقرارهم واستمرارهم فــي هذه
المشروعات.
وكـشـفــت أن ــه مــن ضـمــن البنود
أيـضــا إمكانية انتقال المواطنين
ّ
المعينين على هــذه الـعـقــود ،بعد
ً
انتهائها ،إلى أخرى مماثلة تباعا
وف ـ ـ ــق الـ ـق ــوانـ ـي ــن والـ ـم ــواصـ ـف ــات
واالشـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراط ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـض ـمــن
اس ـت ـقــرارهــم الــوظ ـي ـفــي ،الف ـتــة إلــى
أن ال ـ ـ ــوزارة جـهــة مـنــوطــة بتنفيذ
ال ـم ـش ــروع ــات اإلن ـشــائ ـيــة والـ ُـب ـنــى
التحتية الحكومية ،وهـنــاك نحو
ً
ً
 111مشروعا جديدا منها  78تنفذ
ً
حــال ـيــا س ـتــوفــر عـ ــددا ضـخـمــا من
ف ــرص الـعـمــل للشباب الكويتيين
ع ـلــى ال ـع ـقــود ال ـح ـكــوم ـيــة ،مــؤكــدة
أن ذل ــك يـخـفــف ال ـع ــبء ع ــن دي ــوان
الخدمة المدنية ،في ظل تزايد أعداد
الخريجين الراغبين في االلتحاق
بالقطاع الحكومي.
وأض ــاف ــت أن «ال ـف ـت ــرة المقبلة
ستشهد سلسلة إعــانــات لتوفير
وظــائــف لـشـبــاب الـخــريـجـيــن على
هذه المشروعات التابعة للوزارة ،مع
تحديد المسميات كاملة الوظيفية
وكل التفاصيل األخرى».

 116فرصة وظيفية
من جانبه ،قال نائب مدير الهيئة
ل ـش ــؤون ق ـطــاع الـعـمــالــة الــوطـنـيــة،
عبدالله المطوطح ،إن «هــذا اليوم
ال ــوظـ ـيـ ـف ــي ه ـ ــو األول ل ـتــوظ ـيــف
المواطنين على العقود الحكومية
 نشاط المقاوالت ،بالتنسيق معوزارة األشغال وشركة ليماك» ،الفتا
إلــى أن إجمالي الـفــرص الوظيفية
ال ـم ـتــوافــرة خ ــال ال ـي ــوم ب ـلــغ 116

ف ــرص ــة مـ ــوزعـ ــة مـ ــا ب ـي ــن حــدي ـثــي
التخرج حملة المؤهالت الجامعية
والدبلوم والثانوية العامة ،إضافة
إلى أصحاب الخبرات.
وأكـ ـ ــد ال ـم ـطــوطــح أن أحـ ــد أهــم
أهداف الهيئة فتح مسارات التوظف
أمام الخريجين ،عبر خلق بيئة عمل
مالئمة فــي القطاع الـخــاص تكون
م ــوازي ــة لـلـحـكــومــي ،وت ـح ـقــق لهم
األمان الوظيفي ،الفتا إلى أن الهيئة
ً
ً
قطعت شوطا كبيرا بهذا الصدد ،في
ظل قرب موافقة مجلس الوزراء على
مقترح استمرار صرف دعم العمالة
ألص ـحــاب األع ـمــال والعاملين في
الـجـهــات غـيــر الـحـكــومـيــة (الـقـطــاع
ال ـ ـخـ ــاص) ح ـ ــال ال ـت ـح ــاق ـه ــم ألداء
ال ـخ ــدم ــة ال ـع ـس ـكــريــة اإلل ــزام ـي ــة أو
االحتياطية.
وأضـ ـ ــاف أن «الـ ـفـ ـت ــرة الـمـقـبـلــة
ستشهد تطبيق العديد من القرارات
والـمـقـتــرحــات ال ـخــاصــة بالعمالة
الوطنية الـتــي نسعى مــن خاللها
إلــى مـســاواة العاملين فــي القطاع
الخاص مع الحكومي» ،كاشفا أن
تنظيم سلسلة من األيام الوظيفية
بالتعاون مع الشركات والقطاعات
الـمـخـتـلـفــة الـحـكــومـيــة وال ـخــاصــة
ل ـتــوف ـيــر أك ـب ــر قـ ــدر م ــن الــوظــائــف
للمواطنين.
من جهته ،أكد مدير إدارة اإلرشاد
والتوظيف في الهيئة العامة للقوى
العاملة ،أمين األيــوبــي ،أن الشركة
ت ــوف ــر م ـج ـمــوعــة ف ـ ــرص وظـيـفـيــة
ل ـل ـمــواط ـن ـيــن أص ـ ـحـ ــاب ال ـخ ـب ــرات
وحديثي الـتـخــرج ،حيث يعد هذا
اليوم باكورة التعاون مع شركات
ال ـم ـق ــاوالت ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص،
الفتا إلى أنه تم فتح التسجيل عبر
الموقع اإللكتروني للهيئة مدة 30
ً
يوما ،من ثم االتصال على راغبي
ّ
التوظف المسجلين لعمل المقابالت
ال ـش ـخ ـص ـيــة م ــع ف ــري ــق م ــن وزارة
األشغال ومسؤولي الشركة.
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«البلدي» يخصص جنوب القيروان لـ «السكنية»
العتيبي :تجاوب سريع من الشايع بإرسال كتاب «التعليم العالي» للتنازل عن المنطقة
محمد جاسم

المجلس أقر تطوير
حديقة القصر
األحمر ...وتباينات
توسعة «ميناء
مبارك» تطيح الجلسة

عـلــى ال ــرغ ــم م ــن ع ــدم وج ــود
ت ـقــريــر تـفـصـيـلــي م ــن ال ـب ـلــديــة،
واف ـ ـ ـ ــق الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي فــي
جـلـسـتــه أم ــس ب ــرئ ــاس ــة أســامــة
العتيبي ،على تخصيص أرض
جـ ـن ــوب ال ـ ـق ـ ـيـ ــروان ل ـل ـمــؤس ـســة
العامة للرعاية السكنية لغرض
اس ـت ـع ـمــال ـهــا لـلـسـكــن ال ـخ ــاص،
ً
ب ـمــواف ـقــة  15عـ ـض ــوا وام ـت ـنــاع
الـ ـعـ ـض ــو مـ ـشـ ـع ــل الـ ـحـ ـمـ ـض ــان،
وتحفظ الرئيس والعضوة مها
الـبـغـلــي عـمــا تـمــت إضــاف ـتــه من
أوراق داخل المعاملة.
وبينما وافــق المجلس على
تطوير حديقة القصر األحمر في

ُ
محافظة الـجـهــراء ،لــم تستكمل
الجلسة بعد أن قام نائب رئيس
"البلدي" العضو عبدالله المحري
برفعها لـعــدم اكـتـمــال النصاب
اثــر انسحاب عــدد مــن األعضاء
نتيجة االختالف على التصويت
على طلب مجلس الوزراء بشأن
توسعة مـشــروع ميناء مـبــارك،
مما حال دون إقرار بعض البنود
المدرجة على جدول األعمال.
وعــن "جـنــوب الـقـيــروان" ،قال
العتيبي ،إن هناك عدة مخالفات
وشـ ـبـ ـه ــات ق ــان ــون ـي ــة والئ ـح ـي ــة
طــالــت الـمــوضــوع ،مثل حضور
ً
شخصيات غير مدعوة رسميا

مـ ــن رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة ،وإض ــاف ــة
كتب ومعامالت من األخير بعد
اعتماد التوصيات في اجتماع
ً
اللجنة ،فضال عن إضافة مخطط
رسم "كروكي" ال يحمل توقيعا،
ً
مـبـيـنــا أن ــه تــم ع ــرض الشبهات
في الجلسة من منطلق الشفافية
والمصداقية.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـع ـت ـي ـب ــي أن ـ ــه تــم
الطلب مــن وزي ــر البلدية شايع
الشايع إرس ــال كتاب تـنــازل من
وزيـ ــر الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي ك ــان من
المفترض إضافته فــي اللجنة،
ً
مـشـيــدا بسرعة تـجــاوب الــوزيــر
وتزويد المجلس بكتاب رسمي
بشأن التنازل عن األرض.

القضية اإلسكانية
ب ـ ــدوره ـ ــا ،قـ ــالـ ــت ال ـع ـض ــوة
مها البغلي إنها تدعم القضية
اإلس ـكــان ـيــة بـشـتــى ال ـط ــرق لكن
بشرط أن تستكمل كل أوراقها،
الفتة إلى أنها شاهدت مستندات
ُ
لـ ـ ـ ــم تـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ َـرض عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـلـ ـجـ ـن ــة،
بــاعـتـبــارهــا ع ـضــوة فـيـهــا ،مما
يجعل األمر غير مقبول وتشوبه
مخالفة الئحية .وأبدت تحفظها
بـ ـش ــأن األوراق والـ ـكـ ـت ــب ال ـتــي
أضافها رئيس اللجنة بعد فض
اجتماعها.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أكـ ـ ـ ــد ال ـع ـض ــو
عـبــدالـســام الــرنــدي ،أن أعضاء

ال ـم ـج ـل ــس ي ــدعـ ـم ــون ال ـق ـضــايــا
االسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي تـ ـخ ــص
ال ـ ـم ـ ــواط ـ ـن ـ ـي ـ ــن ،ول ـ ـ ـكـ ـ ــن ب ـع ــض
التصرفات قــد تعوق إنجازها،
ً
مستغربا إضافة بعض األوراق
بعد انتهاء االجتماع.
أم ـ ــا ال ـع ـض ــو رئـ ـي ــس لـجـنــة
الجهراء حمود العنزي فأعرب
عــن اسـتـيــائــه مــن كـتــاب الجهاز
ال ـت ـن ـف ـي ــذي بـ ـش ــأن تـخـصـيــص
ً
جـنــوب ال ـق ـيــروان ،مــوضـحــا أنــه
مـ ـغـ ـل ــوط وي ـ ـشـ ــوبـ ــه ال ـت ـض ـل ـيــل
بسبب إفادة البلدية بعدم تلقيها
ً
ردا ب ـشــأن األرض المخصصة
لـلـمــوقــع مــن "الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي"،
بينما يوجد كتاب برد األخيرة
ب ـهــذا ال ـشــأن مــرســل مـنــذ أبــريــل
الماضي يفيد بموافقتها على
ال ـت ـنــازل عــن األرض مــع طلبها
تخصيص موقع بديل.
واسـ ـتـ ـنـ ـك ــر الـ ـعـ ـض ــو مـشـعــل
الحمضان إضافة رئيس اللجنة
أوراقا دون معرفة باقي األعضاء،
ً
م ـ ـض ـ ـي ـ ـفـ ــا " :ال ي ـ ـحـ ــق ل ــر ئـ ـي ــس
المجلس إضافة أي أوراق بعد
انتهاء االجـتـمــاع أو التصويت
وإال تمت محاسبته من األعضاء،
فكيف يفعل ذلك رئيس اللجنة؟!".
وب ـي ـن ـم ــا ق ـ ــال ال ـع ـض ــو حـمــد
ال ـم ــدل ــج ،إن ه ــذه لـيـســت ال ـمــرة
األولـ ـ ــى ال ـت ــي ي ـتــم ف ـي ـهــا إخ ـفــاء
ال ـ ـ ــردود ال ـت ــي ت ـصــل م ــن بعض
ال ـج ـه ــات الـ ــى ال ـب ـل ــدي ــة ،مــؤك ــدا

الزعبي :ال تخصيص لموقع
إسكاني دون تقرير حكومي
أكـ ـ ــد ن ــائ ــب الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام لـ ـقـ ـط ــاع ال ـت ـن ـظ ـيــم
والمخطط الهيكلي بالبلدية محمد الزعبي« :إننا
نــدعــم الـقـضـيــة االس ـكــان ـيــة ،وال يـمـكــن ان نسعى
ً
الــى تعطيلها» ،مبينا أن هناك لجنة مشكلة مع
«ال ـس ـك ـن ـيــة» ب ـق ــرار م ــن وزيـ ــر ال ـب ـلــديــة لـلـنـظــر في
المواقع الصالحة للمشاريع اإلسكانية القريبة
من المناطق السكنية المقامة.
وأضــاف الزعبي أنه ال يمكن تخصيص موقع
لإلسكان دون إنجاز تقرير تفصيلي من الجهات
ً
الحكومية بشأن مقترح جنوب القيروان ،مضيفا
«ال نــر يــد أن نـقــع فــي نـفــس مشكلة أرض منتزه
أبوحليفة في جنوب القيروان ،ألنه معرض للرفض
لعدم وجود دراسة متكاملة».

«فنار» يحتفل
بالذكرى الخامسة
على تأسيسه
أعـلــن رئـيــس مــركــز الكويت
لتوثيق العمل اإلنساني (فنار)
د .خ ــال ــد ال ـش ـط ــي ،أن "فـ ـن ــار"
ه ــو أول مــركــز بـحـثــي كويتي
متخصص فــي تــوثـيــق العمل
اإلن ـس ــان ــي ،ويـسـعــى إل ــى عقد
اتفاقيات تعاون وشراكات مع
قطاع العمل الخيري بالكويت،
من أجل توثيق أعماله.
وق ــال الـشـطــي ،فــي تصريح
صحافي ،أمس ،بمناسبة مرور
الذكرى الخامسة على تأسيس
"ف ـن ــار" ،فــي  30نوفمبر ،2016
إن المركز استطاع خــال فترة
ً
وجيزة إصدار  15عددا من مجلة
فنار ربع السنوية في  4أعوام،
وأكثر من  25إصدارا و 6نشرات
إعالمية بـعــدة لـغــات .وأضــاف
أن الـمــركــز فــاز أخـيــرا بالعديد
مــن الـجــوائــز فــي مـجــال العمل
اإلنساني ،ونجحت إصــداراتــه
في الفوز بجائزة خالد العيسى
للتميز في العمل الخيري 2021
في نسختها األولــى ،كما يقدم
خدماته للباحثين والمهتمين
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ الـ ـعـ ـم ــل اإلنـ ـس ــان ــي
الكويتي.

«زكاة األندلس»
لدعم «كسوة
الشتاء»
ق ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـي ـ ــس لـ ـجـ ـن ــة زك ـ ـ ــاة
األندلس بـ"النجاة" الخيرية زيد
الهاملي ،إن "اللجنة تطرح حاليا
مـشــروع كـســوة الـشـتــاء" ،داعيا
أه ــل الخير ال ــى المساهمة في
دعمه لمساعدة األطفال األيتام
والفقراء وأبناء األسر المتعففة،
وأصحاب العوز والحاجات.
وأوضح الهاملي ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أن قيمة الكسوة
للشخص الواحد تبلغ  20دينارا
لتكفيه طول فترة فصل الشتاء،
وت ـش ـم ــل م ــاب ــس وب ـط ــان ـي ــات
وم ـس ـت ـل ــزم ــات أخ ـ ـ ــرى خــاصــة
بــال ـش ـتــاء ،مبينا أن الـمـشــروع
يـسـتـهــدف رسـ ــم الـبـسـمــة على
وجوه األيتام والفقراء ،وإدخال
السعادة في نفوسهم ،وحمايتهم
مــن ب ــرد ال ـش ـتــاء .ول ـفــت إل ــى أن
اللجنة تكفل آالف األيتام والفقراء
داخــل الكويت وخارجها ،ومن
الضروري النظر بعين الرحمة
إلــى ه ــؤالء المساكين ،وتقديم
الدعم والعون والمساعدة لهم.

جانب من جلسة البلدي
"ان ـن ــا سـنـقــوم بــرفــع ال ـق ــرار الــى
الوزير ،وإذا رده الوزير فسنرفعه
الـ ــى رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،والب ـ ــد أن
ي ـت ـح ـم ــل ال ـ ـكـ ــل مـ ـس ــؤولـ ـي ــات ــه"،
ذك ــر الـعـضــو أح ـمــد ه ــدي ــان أنــه
إس ـهــامــا م ــن الـمـجـلــس ف ــي حل
األزمة اإلسكانية تمت الموافقة
على المقترح ،واألمر اآلن متروك
لــوز يــر البلدية للمصادقة على
القرار.
من جهة أخرى ،لفت العضو د.
حسن كمال إلى أن بعض األندية
الــريــاض ـيــة حــالـيــا تـحــولــت إلــى
مجمعات استثمارية ،وأهملت
الجانب الرياضي.
وأش ـ ـ ـ ــار ك ـ ـمـ ــال إلـ ـ ــى أن أه ــل
ال ـك ــوي ــت مـ ـت ــذم ــرون م ــن مــوقــع
ال ـق ــري ــة ال ـت ــراث ـي ــة ،وكـ ــل األمـ ــور
ً
معلقة ،مطالبا بإجابة واضحة
على ردود البلدية بهذا الشأن.

ميناء مبارك الكبير
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،اح ـ ـ ـتـ ـ ــدم نـ ـق ــاش
أعـ ـض ــاء ال ـم ـج ـلــس حـ ــول طلب
تــوسـعــة مـيـنــاء م ـبــارك الكبير،
إذ ط ــال ــب بـعـضـهــم بـتـفــاصـيــل

 4مخالفات للجنة الجهراء
ك ـش ـفــت م ـ ـصـ ــادر ب ـل ــدي ــة أن ث ـم ــة 4
مخالفات للجنة الـجـهــراء ،تتمثل في
ح ـضــور شـخـصـيــات اج ـت ـمــاع اللجنة
واالسـتـمــاع إلــى آرائـهــم دون أن توجه
لهم دعــوة من رئيس المجلس ،وقيام
رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ب ـعــد ف ــض االج ـت ـمــاع
وإصــدار التوصية بإضافة كتاب إلى
ً
م ـق ـتــرح ج ـنــوب ال ـق ـي ــروان ،ف ـضــا عن
سحب رئيس اللجنة الكروكي الخاص
ب ــال ـم ــوق ــع وال ـ ـ ــذي ل ــم ي ـك ــن م ــن ضـمــن
الـمــوضــوع الـمـحــال للجنة مــع وجــود
تــوق ـيــع ب ـ ــدون اس ـ ــم ،إلـ ــى ج ــان ــب عــدم
توقيع الرئيس أسفل التوصية بالبند
الخامس في المحضر.

ك ـ ـ ــامـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع
وال ـ ـشـ ــروط ال ـمــرت ـب ـطــة بـ ــه ،في
حـيــن اع ـتــرض آخ ــرون عـلــى ما
اع ـت ـب ــروه "ت ـع ـط ـيــا ومـمــاطـلــة

فــي إق ــرار الـتــوسـعــة" ،مما أدى
إلى انسحاب عدد من األعضاء
وفـ ـ ـق ـ ــدان الـ ـنـ ـص ــاب ل ـي ـت ــم رف ــع
االجتماع.

ةديرجلا
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محليات

«االئتمان» ينعى مؤسسه عبدالعزيز الدوسري
المضف :دور مميز للراحل وبصماته ملموسة في إنشاء مؤسسات الدولة الحديثة
فـ ـق ــدت الـ ـك ــوي ــت ،أم ـ ـ ــس ،أح ــد
رجالها المخلصين المغفور له
بإذن الله عبدالعزيز الدوسري.
وقد نعى نائب رئيس مجلس
اإلدارة المدير العام للبنك ،صالح
ال ـم ـضــف ،الـ ــدوسـ ــري ،بــاع ـت ـبــاره
مؤسس بنك االئتمان وأول مدير
عام له عام .1969 – 1960
وذكر المضف مآثر الدوسري،

قاعة للتدريب باسم الراحل
أطلق بنك االئتمان في يناير  2017اسم عبدالعزيز الدوسري
ً
ً
على القاعة الرئيسية بمركزه الجديد للتدريب ،تكريما وتقديرا
له ولدوره الكبير ،كما يضم المركز ثالثقاعات أخرى للتدريب
حملت أسماء المباركية واألحمدية والشرقية ،وجميعها مزودة
بأحدث األجهزة والمعدات.
وكان "االئتمان" احتفل في  2014باليوبيل الذهبي لتأسيسه،
برعاية سامية من األمير الراحل الشيخ صباح األحمد ،وتم خالل
الحفل تكريم المؤسسين والمسؤولين السابقين للبنك.

الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــول ف ـ ــي ذكـ ــريـ ــاتـ ــه عــن
ت ــأسـ ـي ــس الـ ـبـ ـن ــك "اسـ ـت ــدع ــان ــي
المرحوم الشيخ عبدالله السالم،
وق ــال ل ــي :عـلـ ّـي أن أع ــرف أم ــر كل
شيء ،لكي ال يضيع شبر من أرض
ال ــدول ــة ،فــأنـشــأنــا بـنــك االئـتـمــان،
وكانت تجربتنا رائدة في منطقة
الخليج العربي".
وأكمل المضف :عمل الدوسري
بــال ـت ـع ـل ـيــم ل ـب ـعــض الـ ــوقـ ــت ،لـكــن
األق ـ ــدار كـتـبــت ل ــه شـيـئــا آخـ ــر ،إذ
انتقل للعمل بعد ذلك مديرا لدائرة
أمالك الدولة من يوليو  1956إلى
 ،1960وانـضــم لعضوية مجلس
اإلنشاء الذي ترأسه آنذاك الشيخ
فهد السالم ،المسؤول عن نهضة
الكويت العمرانية وقتها.
وخـ ـ ـ ــال ع ـض ــوي ـت ــه بـمـجـلــس
اإلنـ ـ ـش ـ ــاء اق ـ ـت ـ ــرح ف ـ ـكـ ــرة إنـ ـش ــاء
بـنــك االئ ـت ـمــان ،وق ــد الق ــت الفكرة
ال ـم ـب ــدع ــة والـ ـس ــابـ ـق ــة ل ـع ـصــرهــا
قبوال وترحيبا ،وشرع في ُوضع
اللبنات األولى للبنك الذي أسس

«الحقوقيين» تطالب بحكومة شباب
ط ــال ــب ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة جمعية
الحقوقيين أحمد الرشيدي بأن تضم الحكومة
ً
الجديدة في أعضائها الحقوقيين ،مشددا على
أن هناك كوادر وطنية متميزة من حملة شهادات
الحقوق القادرين على إحــداث الفارق وتحقيق
طفرة نوعية لما لديهم من خبرات كبيرة.
وأض ـ ــاف ال ــرش ـي ــدي ،ف ــي ت ـصــريــح صـحــافــي
ً
أمــس ،أنــه يجب أيـضــا أن يغلب على الحكومة
المقبلة الطابع الشبابي لكي يتم استغالل طاقات
الـشـبــاب الكويتيين الــذيــن اثـبـتــوا للعالم أنهم
متميزون وقادرون على تحقيق نجاحات كبيرة.
وأعرب عن تفاؤله بالمرحلة السياسية المقبلة
بعد استقالة الحكومة ثم صدور مرسوم أميري
ً
بـتـعـيـيــن س ـمــو ال ـش ـيــخ ص ـبــاح ال ـخــالــد رئـيـســا
ً
لمجلس الـ ـ ــوزراء ،مـشـيــرا إل ــى أن أه ــل الـكــويــت

ً
يضعون آ م ــاال كبيرة على التشكيل الحكومي
الـجــديــد ،خاصة فــي ظــل الـظــروف االستثنائية
التي تشهدها البالد.
ودعا الخالد إلى االستماع آلراء واقتراحات
الجهات ذات االختصاص في البالد ومن بينها
جـمـعـيــات الـنـفــع ال ـع ــام ،لـمــا لــديـهــم مــن خـبــرات
وخلفيات حــول الكفاء ات الوطنية في مختلف
المجاالت وهــو مــا تحتاج لــه الـبــاد فــي الفترة
ً
المقبلة ،مشددا على أن الفترة الحالية تتطلب
ً
رجاال يضعون الكويت فقط نصب أعينهم وليس
أي مصالح أو مقاصد شخصية أو تكسبات من
وراء المناصب.

المضف والدوسري خالل زيارة الراحل لالئتمان قبل أعوام

أول اجتماع لمجلس إدارة االئتمان برئاسة الدوسري عام 1960
برأسمال  100مليون روبية (7.5
ماليين دينار).
وقال :كان الراحل صاحب فكرة
إنشاء البنك ومؤسسه وأول مدير
عام له ،حيث كان أول مقر للبنك
فــي مبنى وزارة الـمــالـيــة بـشــارع
فهد السالم ،ثــم انتقل البنك إلى
ب ـن ــاي ــة الـ ــزاحـ ــم وال ـغ ـن ـي ــم مـقــابــل
قصر السيف ،وفــي يوليو 1977
انتقل الى مقره بشارع عبدالعزيز

الصقر (المقر الرئيسي للبنك في
القبلة حاليا).
واق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرح ال ـ ـ ـ ــدوس ـ ـ ـ ــري فـ ـك ــرة
ق ــرض الـ ــزواج لتشجيع الشباب
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ع ـل ــى الـ ـ ـ ـ ــزواج ،كـمــا
ف ـتــح ال ـب ــاب أمـ ــام م ـنــح ال ـقــروض
الـصـنــاعـيــة والــزراع ـيــة بتشجيع
ال ـع ـمــل واإلنـ ـت ــاج وت ـعــزيــز ودع ــم
التنمية.
وق ـ ـ ــد سـ ــاهـ ــم ال ـ ـ ــدوس ـ ـ ــري فــي

نشر الــوعــي االدخـ ــاري وتجميع
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدخ ـ ـ ـ ــرات واس ـ ـت ـ ـث ـ ـم ـ ــاره ـ ــا
والمساهمة في إقامة المشروعات
ال ـ ـع ـ ـمـ ــران ـ ـيـ ــة ،وكـ ـ ـ ـ ــان لـ ـ ــه الـ ـ ـ ــدور
األسـ ــاسـ ــي وال ـ ـب ـ ــارز فـ ــي تـنـمـيــة
االدخ ــار عـنــد الـنــشء للطلبة في
جميع الـمــراحــل الــدراسـيــة الذين
كــانــوا يجمعون طــوابــع االدخ ــار
في حسابات خاصة لهم.
باإلضافة إلى ذلك كان للراحل

●

أحمد الشمري وفيصل متعب

فاز د .أحمد خلفان ،ود .مشعل الشريدة
في انتخابات رابطة أعضاء هيئة التدريس
لـلـكـلـيــات الـتـطـبـيـقـيــة ف ــي الـهـيـئــة الـعــامــة
للتعليم التطبيقي والتدريب للعام النقابي
 2022-2021فــي مـقـعـ َـدي كلية الــدراســات
التكنولوجية ،في حين حصد مقعدي كلية
الدراسات التجارية كل من خليفة الخليفة،
ود .خالد الصيفي .بينما استحوذ على

َ
مقعدي كلية التربية األساسية كل من د.
عبدالرحمن الدويلة ود .مدالله سويدان.
وقد اتسمت انتخابات الهيئة اإلداريــة
ل ـل ــراب ـط ــة ف ــي ال ـك ـل ـي ــات الـ ـث ــاث ب ــال ـه ــدوء
الـنـسـبــي ،وف ـقــا آلل ـيــة منظمة عـبــر دخــول
قاعة التصويت.
ف ـف ــي "األسـ ــاس ـ ـيـ ــة" ،شـ ـه ــدت الـكـلـيــة
الـتــزامــا بتطبيق االج ـ ــراء ات الصحية
في استقبال المقترعين من قبل أعضاء
هيئة التدريس الختيار ممثليهم في

الكلية ،والتي تنافس عليها  5مرشحين
هم د .حسين الهدبا ،ود .عبدالرحمن
الــدويـلــة ،ود .أيـمــن الحبشي ،ومدالله
سويدان ،ود .جنان الحربي".
ول ــم تـخـتـلــف األج ـ ــواء االنـتـخــابـيــة في
كلية الدراسات التجارية عن "األساسية"،
وت ـنــافــس عـلـيـهــا  3مــرشـحـيــن هــم خليفة
ال ـخ ـل ـي ـف ــة ،وط ـ ـ ــارق ب ــن غـ ـي ــث ،ود .خــالــد
الصيفي.
وأشـ ـ ـ ـ ــار رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـن ــة االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراع فــي

ً
قطع الكهرباء عن  12ورشة وكراجا وتحرير  40مخالفة مرور
●

محمد الشرهان

نـ ـ ـ ـف ـ ـ ــذت اإلدارة ا لـ ـ ـع ـ ــا م ـ ــة
للمرور بالتعاون مــع الجهات
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـم ـس ــان ــدة ،حملة
أم ـن ـي ــة م ــوس ـع ــة ع ـل ــى مـنـطـقــة
ال ـكــراجــات فــي جـلـيــب الـشـيــوخ
(صـ ـن ــاعـ ـي ــة خ ـ ـ ـ ــان) ،الـ ـت ــي تـعــد
م ــن أك ـبــر الـمـنــاطــق الصناعية
ال ـت ــي ت ـضــم ق ـســائــم وك ــراج ــات
صـنــاعـيــة مـخــالـفــة ،وتـعـمــل من
دون ترخيص ،ومرتعا للعمالة
المخالفة لقانون اإلقامة وتغيير
مواصفات المركبات.
وقــال ضابط قسم العالقات
العامة واإلعالم باإلدارة العامة
للمرور ،الرائد عبدالله بوحسن،
ف ــي ت ـص ــري ــح أمـ ـ ــس ،إن ق ـطــاع
المرور نفذ الحملة بالتنسيق
م ــع اإلدارة ال ـع ــام ــة لـلـمـبــاحــث
ا لـ ـجـ ـن ــا ئـ ـي ــة واإلدارة ا ل ـع ــا م ــة
لمباحث اإلقامة ووزارة التجارة
والهيئة العامة للصناعة ووزارة
الكهرباء والماء وبلدية الكويت،
مشيرا إ لــى أن الحملة أسفرت

عن تحرير  40مخالفة مرور من
قبل مفتشي إدارة الفحص الفني
وإح ــال ــة  14مــرك ـبــة الـ ــى ك ــراج
حـجــز اإلدارة ال ـعــامــة لـلـمــرور،
ف ـضــا ع ــن ت ـحــريــر  9مـحــاضــر
مخالفة من قبل مفتشي وزارة
التجارة ،إضافة إلى قطع التيار
ً
الكهربائي عن  12ورشة وكراجا
من قبل مفتشي وزارة الكهرباء
والـمــاء ،ومـصــادرة  4مصهرات
(فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوزات) ال ـم ـش ـغ ـل ــة ل ـل ـت ـيــار
الكهربائي بشكل مخالف.
وأضاف بوحسن أن مفتشي
الهيئة العامة للصناعة حرروا
 12م ـح ـض ــر م ـخ ــال ـف ــة ل ـ ــورش
وك ــراج ــات م ـخــال ـفــة ،الف ـتــا الــى
أن رجال مباحث اإلدارة العامة
لمباحث اإل قــا مــة والمشاركين
في الحملة تمكنوا من ضبط 14
مخالفا لقانون اإلقامة والعمل،
فــي حـيــن وض ــع مفتشو بلدية
الـكــويــت  98ملصق إن ــذار على
المركبات المهملة ،إضافة الى
ضـبــط مــركـبــة واحـ ــدة مطلوبة
ً
قضائيا.

بنك الطعام 20 :ألف شخص
استفادوا من «مصرف العشيات»

توزيع العشيات
أعلن البنك الكويتي للطعام واإلغــاثــة ،إنجازه
م ـش ــروع "م ـص ــرف ال ـع ـش ـيــات  ،"4وت ـض ـمــن تــوزيــع
كــوبــونــات مـشـتــريــات وم ــواد غــذائـيــة عـلــى  20ألــف
شخص من األسر المتعففة والمحتاجة ،بالتعاون
مع األمانة العامة لألوقاف.
وق ــال نــائــب رئـيــس مجلس إدارة الـبـنــك مشعل
األنصاري لـ"كونا" ،أمس ،إن تقديم المساعدات يتم
مــن خــال قــاعــدة بيانات لــدى البنك يتم تحديثها
باستمرار ،إلضافة المتعففين واألســر المحتاجة
إلى هذا المشروع.
وأض ــاف األن ـص ــاري أن ه ــذا ال ـم ـشــروع الـخـيــري
المميز يوفر المأكل والمشرب لألسر المحتاجة،
مثمنا التعاون الوثيق بين البنك الكويتي للطعام
و"أم ــان ــة األوقـ ـ ــاف" ،وال ـقــائــم عـلــى أس ــس صحيحة
هدفها الخير للجميع.
ولفت إلــى حــرص البنك على العمل المؤسسي،

من خالل عمل خطة شاملة لمشروع "العشيات "4
تضم آلية التنفيذ وطرق التوزيع لألسر المحتاجة،
مبينا أنه من أضخم المشاريع الخيرية التي نفذها
بالتعاون مع جهة حكومية لخدمة العمل الخيري
في الكويت.
وذكــر أن البنك يرفع شعار "العالم بال جوع من
بلد اإلنـســانـيــة" ،لتكون الكويت فــي ص ــدارة العمل
اإلنـســانــي على ال ــدوام ،وتــأكـيــدا السـتـمــرار نهجها
في خدمة قضايا اإلنسانية حول العالم ،باعتبارها
مركزا للعمل اإلنساني.
وأفاد بأن بنك الطعام يمتلك فريقا متكامال إلدارة
العمل الخيري واستقبال المتعففين ،للتعرف على
احتياجاتهم ،مــن خــال الـمــوقــع الــرسـمــي الخاص
بالبنك ،بهدف تلبية جميع متطلباتهم ،والعمل على
حل مشكالتهم اليومية.

اقترح قرض
الزواج وفتح
الباب لقروض
متنوعة ودعم
االدخار الطالبي

المضف

خلفان والشريدة والصيفي والخليفة وسويدان
والدويلة يحصدون مقاعد «تدريس التطبيقي»

«صناعية خان» مرتع لسرقة التيار والعمالة المخالفة
وق ـ ــال بــوح ـســن إن مـفـتـشــي
وزارة الكهرباء والماء ،اكتشفوا
ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع رجـ ـ ـ ــال األمـ ــن
ال ـم ـشــارك ـيــن بــال ـح ـم ـلــة ،ســرقــة
للتيار الكهربائي من قبل عدد
من الكراجات عن طريق توصيل
كيبل خارجي الى محول كهرباء
ب ـش ـكــل م ـخ ــال ــف ،الف ـت ــا الـ ــى أن
مسؤولي وزارة الكهرباء والماء
ات ـخ ــذوا الـتــدابـيــر المتبعة في
هذه الضبطيات.
من جانب آخر ،قال بوحسن
إن اإلدارة العامة لشرطة النجدة
نـفــذت مـســاء أمــس األول حملة
ام ـن ـيــة م ــروري ــة شـمـلــت جميع
المحافظات ،أسفرت عن تحرير
 867م ـخــال ـفــة م ـ ـ ــرور ،وإح ــال ــة
ً
 175حــدثــا ال ــى اإلدارة العامة
للمباحث الجنائية ،إدارة شرطة
األحـ ـ ـ ـ ــداث ،ت ـم ـه ـي ــدا إلحــال ـت ـهــم
الــى نيابة األح ــداث ،بعد أن تم
ضبطهم يقودون مركبات دون
الحصول على رخص سوق.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن ح ـم ـل ــة ش ــرط ــة
ال ـ ـن ـ ـجـ ــدة أس ـ ـف ـ ــرت ع ـ ــن ض ـبــط

دور مميز ومـلـمــوس فــي تطوير
ال ـق ـطــاع ال ـت ـجــاري واالق ـت ـصــادي
وال ـن ـه ــوض ب ــال ـب ــاد ،ح ـيــث ق ـ ّـدم
قروضا لبناء ســوق األقمشة في
المنطقة التجارية التاسعة.
وي ـخ ـتــم ال ـم ـضــف ب ـقــولــه "لـقــد
كانت للراحل بصماته في تاريخ
ال ـك ــوي ــت الـ ـح ــدي ــث ،وس ــاه ــم فــي
وضـ ـ ــع إحـ ـ ــدى لـ ـبـ ـن ــات تــأس ـيــس
الدولة الحديثة في مؤسساتها".

 6م ــركـ ـب ــات م ـط ـل ــوب ــة ل ـج ـهــات
أمنية وقضائية ،و 4أشخاص
مطلوبين لإلدارة العامة للتنفيذ
الجنائي وصادرة بحقهم أحكام
بالحبس ،إضافة الى ضبط 17
وا ف ــدا مسجلة بحقهم قضايا
ت ـغـ ّـيــب ،و 7أش ـخ ــاص مسجلة
بحقهم أوامــر ضبط وإحضار،
وض ـ ـبـ ــط  8أشـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـح ــال ــة

غير طبيعية وبحوزتهم مواد
مخدرة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار بـ ــوح ـ ـسـ ــن الـ ـ ـ ــى أن
رجـ ــال شــرطــة ال ـن ـجــدة تمكنوا
م ــن ض ـب ــط  18واف ـ ـ ــدا الن ـت ـهــاء
إقاماتهم وإحالة  66شخصا ال
يحملون أي إثـبــات الــى جهات
االختصاص ،فضال عن التعامل
مع  124حادث مرور.

«البيئة» تطلق حملة لتدوير
كبسوالت القهوة
أطـ ـلـ ـق ــت ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
ل ـل ـب ـي ـئــة ح ـم ـل ــة "ال تــرم ـي ـهــا
أع ــد ت ــدوي ــره ــا" ال ـتــي تعنى
ب ـج ـم ــع كـ ـبـ ـس ــوالت ال ـق ـه ــوة
المستخدمة بدال من رميها،
معلنة استعدادها لجمع أكبر
قــدر ممكن لالستفادة منها
فــي الـمـجــال البيئي وإع ــادة
تدويرها.
وقـ ـ ــال ص ــاح ــب ال ـم ـب ــادرة
الباحث واإلعالمي في إدارة
ال ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة بــالـهـيـئــة
راشــد المطر لــ"كــونــا" ،أمــس،
إن الحملة بدأت مطلع أكتوبر
ال ـمــاضــي ،وك ــان ــت مقتصرة
ف ــي ب ــداي ـت ـه ــا ع ـل ــى مــوظـفــي
الهيئة ،والقت إقباال وإعجابا
وتـعــاونــا ،وبالفعل تــم جمع
الـكـبـســوالت المستعملة في
ص ـ ـنـ ــدوق م ـخ ـص ــص وض ــع
بـبـهــو مـبـنــى الـهـيـئــة إلع ــادة
تدويرها.
وأض ــاف المطر أن تناول
ً
ال ـق ـه ــوة ع ـ ــادة ش ــائ ـع ــة ج ــدا
فــي المجتمع الـكــويـتــي" ،إذ
نــرى "مكائنها" فــي المنازل
والـعـمــل ومـخـتـلــف األمــاكــن،
ويـ ـت ــم اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ف ــي كــل
وقـ ـ ـ ـ ــت ،الفـ ـ ـت ـ ــا إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـعـ ــاون
ال ـه ـي ـئــة م ــع إح ـ ــدى شــركــات

القهوة العالمية الموجودة
فــي الـكــويــت ،والتنسيق مع
م ـص ــان ــع م ـخ ـت ـصــة ب ــإع ــادة
التدوير ،إذ سيتم استخالص
األل ـ ـم ـ ـن ـ ـيـ ــوم ال ـ ـمـ ــوجـ ــود فــي
الكبسوالت وإع ــادة تــدويــره
واستخدامه مرة أخرى.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن ا لـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــا ن ـ ــع
ستستخلص أ يـضــا القهوة
م ـ ـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـك ـ ـ ـب ـ ـ ـسـ ـ ــوالت
الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،ك ـ ـ ـمـ ـ ــا يـ ـمـ ـك ــن
اسـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــا ف ـ ــي ال ـم ـج ــال
ال ــزراع ــي ك ــزراع ــة ال ـن ـبــاتــات
وأ ش ـجــار النخيل ،مبينا أن
الهيئة تهدف من هذه الحملة
إل ــى زيـ ـ ــادة ال ــوع ــي الـبـيـئــي،
وت ـش ـج ـيــع أف ـ ـ ــراد الـمـجـتـمــع
على إعــادة التدوير عموما،
مما يساهم في الحفاظ على
البيئة وإثرائها.
وأشار إلى أن هذه الخطوة
إيـجــابـيــة وصــدي ـقــة للبيئة،
و يـجــب تطبيقها فــي جميع
المجتمعات ،ليتم الوصول
إلـ ــى ب ـي ـئــة نـظـيـفــة وسـلـيـمــة
خالية من الملوثات وتخفيف
العبء البيئي.

ً
لغم قتل مصريا بالجليعة
وشبهة جنائية بوفاة آخر في حولي
●

جانب من الحملة

«النجدة»
ضبطت 175
ً
حدثا يقودون
مركبات بال
رخص

بوحسن

"الدراسات التجارية" ،د .بدر الخضري ،إلى
أن عدد المقترعين بلغ حتى فترة الظهيرة
 120مــن أصــل  248مقيدا فــي اللجنة ،أي
مــا ي ــوازي  50بالمئة ،وهــي النسبة التي
تجاوزت الكليات األخرى.
كما اتسمت لجنة اال ق ـتــراع فــي كلية
ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة بــال ـســاســة
والتنظيم ،وتنافس عليها  3مرشحين
هم د .أحمد خلفان ،ود .عدنان العنزي،
ود .مشعل الشريدة".

محمد الشرهان

لقي وافد مصري بالعقد الخامس من عمره مصرعه صباح
امس اثر انفجار لغم ارضي من مخلفات الغزو العراقي الغاشم
بالقرب من محطة معالجة المياه مقابل شاليهات الجليعة،
كما عثر على جثة وافد مصري اخر يعمل فني تخدير بإحدى
العيادات الخاصة متوفى داخل شقته في منطقة حولي.
وفي تفاصيل القضية األولى ،قال مصدر امني لـ"الجريدة"
ان غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغا يفيد بوجود
انفجار لغم أرضي في أحد الوافدين مقابل شاليهات الجليعة،
الفتا الــى انــه فــور تلقي البالغ انتقل رجــال األمــن الــى موقع
الحادث وشاهدوا جثة وافد من الجنسية المصرية لقي حتفه
نتيجة االنفجار.
وأض ــاف الـمـصــدر ان رج ــال األم ــن اسـتــدعــوا رج ــال األدلــة
الجنائية الى الموقع حيث تم رفع الجثة وإحالتها الى إدارة
الطب الشرعي ،مشيرا الى أن رجال األمن استدعوا ايضا خبراء
هندسة المتفجرات بالجيش الكويتي لتمشيط الموقع بحثا
عن ألغام اخرى في نفس الموقع.
وفــي القضية األخــرى ،قــال مصدر امني إن حــارس احدى
البنايات في منطقة حولي أبلغ غرفة عمليات وزارة الداخلية
عن وجود شخص من سكان البناية متوفى داخل شقته منذ
عدة ايام.
وأضــاف المصدر انــه فــور تلقي البالغ انتقل رجــال األمن
ورجال األدلة الجنائية الى موقع البالغ وشاهدوا جثة الوافد
والذي تبين انه يعمل فني تخدير في احدى العيادات الخاصة،
مشيرا الى ان رجال االمن عثروا بجانب الجثة على مواد تثير
الشبهات ،وتثبت ان الوفاة ناتجة عن شبهة جنائية.

«الشؤون» تعتمد تشكيل مجلس
إدارة «تعاونية» جليب الشيوخ
البواب :سنعمل على تحسين الخدمات وتطوير عمل الجمعية

مجلس إدارة جمعية الجليب
اعـتـمــدت وزارة ال ـشــؤون االجـتـمــاعـيــة والتنمية
المجتمعية ،بحضور ممثلها ،مشعل بــن ضمنه،
تشكيل مجلس إدارة جمعية جليب الشيوخ التعاونية
لعام  ،2021برئاسة مشعل البواب ،وعبدالله العنزي
ً
ً
نائبا للرئيس ،وخالد السهيل أمينا للسر ،وعوض
ً
ً
المهمل أمينا للصندوق ،وخالد المطيري رئيسا
ً
للجنة المشتريات ،ومشعل الديحاني رئيسا للجنة
المالية واإلدارية ،وثامر المطيري وفيصل المطيري
وهزاع المطيري أعضاء في المجلس.
وأكــد رئيس الجمعية أن مجلس اإلدارة سيعمل
ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر م ـن ـظ ــوم ــة ال ـع ـم ــل اإلداري وال ـف ـن ــي
وال ـخــدمــاتــي ل ـهــا م ــن خ ــال رؤيـ ــة واض ـح ــة تـهــدف
إلــى تحسين الـخــدمــات فــي الـســوق الـمــركــزي ،وفــرع
ً
الـعـبــاسـيــة ،وال ـف ــروع الـتــابـعــة للجمعية ،الف ـتــا إلــى
أن مجلس اإلدارة سيبذل جهوده في تحقيق آمال

وت ـط ـل ـعــات أه ــال ــي الـمـنـطـقــة والـمـســاهـمـيــن ورواد
الجمعية.
وق ــال ال ـب ــواب ،فــي تـصــريــح صـحــافــي ،إن ــه ضمن
أهـ ـ ــداف ال ــرؤي ــة اس ـت ـم ــراري ــة تـنـظـيــم ال ـم ـهــرجــانــات
الموسمية والعروض األسبوعية في الجمعية عبر
منافذها التابعة لـهــا ،مــع تــزويــد الـســوق والـفــروع
ً
بأصناف جديدة تلبي احتياجات روادها ،مبينا أن
مجلس اإلدارة سيعمل بروح الفريق الواحد ،بالتعاون
مع اإلدارة التنفيذية لتنفيذ الرؤية واالستراتيجية
الـتــي مــن شأنها أن تصب فــي مصلحة المستهلك
والمساهم.
وش ـ ــدد الـ ـب ــواب ع ـلــى أن أبـ ـ ــواب مـجـلــس اإلدارة
مـفـتــوحــة أمـ ــام لـلـجـمـيــع ،سـ ــواء ك ــان ح ـضــوريــا أو
بالتواصل عــن طريق خدمة الــواتـســاب ،لالستماع
للمالحظات او االقتراحات.
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«الخارجية» البرلمانية تستطلع رأي «الصحية»
في «نقل األعضاء البشرية»
• قبيل إنجاز تقريرها عن االتفاقية الموقعة في تونس
• اللجنة الصحية تناقشها في اجتماعها اليوم

majles@aljarida●com

نافذة نيابية

ً
المطر :شكرا للساير و«الهالل األحمر»

هالل الساير

لجنة الشؤون الخارجية في اجتماع سابق

محيي عامر

طلبت لجنة شــؤون الخارجية
الـبــرلـمــانـيــة اسـتـطــاع رأي لجنة
ال ـش ــؤون الصحية واالجتماعية
وال ـع ـمــل ف ــي اتـفــاقـيــة تنظيم نقل
وزراعة األعضاء واألنسجة البشرية
ومنع المكافحة بها.
وج ــاء فــي نــص الكتاب المذيل
بتوقيع رئيس لجنة "الخارجية"
بدر الحميدي ،والذي أحاله رئيس
مجلس األم ــة م ــرزوق الـغــانــم إلى
اللجنة الصحية ،فــإنــه أحـيــل إلى
لجنة الـشــؤون الخارجية بتاريخ
 2021/5/17مشروع قانون بشأن
"م ـش ــروع قــانــون بــالـمــوافـقــة على
االتـفــاقـيــة العربية لتنظيم ونقل
وزراعة األعضاء واألنسجة البشرية
ومنع المكافحة واالت ـجــار فيها"،
وق ــد رأت الـلـجـنــة ف ــي اجتماعها
المعقود في  2021/11/17استطالع
رأي اللجنة المختصة ،وهي لجنة
ال ـش ــؤون الصحية واالجتماعية
وال ـع ـمــل ف ــي م ــوض ــوع االتـفــاقـيــة
سالفة الذكر ،وفي ضوء ما تنتهي
اليه اللجنة المختصة ستعد لجنة
الشؤون الخارجية تقريرها بشأن
م ـش ــروع ق ــان ــون بــال ـمــواف ـقــة على

االتفاقية المعروضة على المجلس،
وعليه تطلب "الشؤون الخارجية"
استطالع رأي ال ـشــؤون الصحية
واالجتماعية والعمل في موضوع
االتفاقية سالفة الذكر خالل شهر
من تاريخه.

المذكرة اإليضاحية
ون ـصــت ال ـمــذكــرة اإليـضــاحـيــة
للمشروع على ما يلي :إيمانا من
ال ـ ــدول الـعــربـيــة األطـ ـ ــراف بـكــرامــة
اإلنسان الذي كرمه الله على سائر
المخلوفات ،وإدراكــا منها ألهمية
وض ـ ــع ات ـف ــاق ـي ــة ع ــرب ـي ــة لتنظيم
وتنقل وزراعة األعضاء واألنسجة
البشرية ،ومنع ومكافحة االتجار
ف ـي ـه ــا ،ل ـم ــا ل ـه ــذا الـ ـم ــوض ــوع من
خ ـطــورة إذا أس ــيء اسـتـعـمــالــه أو
إذا أخــرج عــن األه ــداف التي وجد
من أجلها ،فقد تم توقيع االتفاقية
ال ـعــرب ـيــة لـتـنـظـيــم ون ـق ــل وزراع ـ ــة
األعـ ـ ـض ـ ــاء واألنـ ـسـ ـج ــة ال ـب ـشــريــة
ومنع ومكافحة االتجار بها ،وذلك
على هــامــش االجـتـمــاع المشترك
لمجلس وزراء الـعــدل والداخلية
العرب المنعقد في  4مارس 2019

بمقر األمانة العربية لمجلس وزراء
الــداخـلـيــة فــي تــونــس ،وت ـقــع هــذه
االتفاقية فــي ستين م ــادة موزعة
على ثمانية فصول خصص الفصل
األول ويـشـمــل ال ـمــواد مــن ()4 - 1
للتعاريف واألحكام العامة.
وتابعت "تناول الفصل الثاني
(ويشمل المواد من  )12 - 5األحكام
الـخــاصــة بنقل وزراع ـ ــة األع ـضــاء
واألنسجة من األحياء ،أما الفصل
الـثــالــث (ويـشـمــل ال ـمــواد مــن - 13
 )19فــاس ـت ـعــرض األحـ ـك ــام بنقل
األعضاء أو األنسجة من المتوفين،
وتضمن الفصل الــرابــع (ويشمل
المواد من  )24 - 20شروط عمليات
نقل وزراع ــة األعـضــاء واألنسجة،
وتناول الفصل الخامس (ويشمل
المواد من  )31 - 25تنظيم عمليات
ال ـن ـق ــل وال ـ ـ ـ ـ ــزرع ،وعـ ــالـ ــج الـفـصــل
الـ ـ ـس ـ ــادس (ويـ ـشـ ـم ــل الـ ـ ـم ـ ــواد مــن
 )40 - 32األح ـكــام الجزائية فيما
يتعلق بالتجريم وأحــوال تشديد
العقوبات ومصادرة أموال الجريمة،
والـعـقــوبــات التبعية والتكميلية
وتجريم الشروع في ارتكاب أي فعل
مجرم فــي هــذه االتفاقية بعقوبة

«الميزانيات» ناقشت الحساب الختامي لـ «األشغال»
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي
في اجتماعها أمس الحساب الختامي لوزارة
األشـ ـغ ــال ع ــن ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة ،2021/2020
ومالحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب
الختامي للوزارة الواردة في تقريره السنوي عن
نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية
ال ــوزارات واإلدارات الحكومية للسنة المالية
 ،2021/2020والمخالفات المالية التي اوردها
جهاز المراقبين الماليين على الوزارة الواردة
في تقريره الختامي عما اسفرت عنه رقابته

المسبقة على تنفيذ ميزانية الوزارات واإلدارات
الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية
.2021/2020
وف ـ ــي الـ ـبـ ـن ــد الـ ـت ــال ــي ن ــاقـ ـش ــت ال ـح ـس ــاب
الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري
عــن السنة المالية  ،2021/2020ومالحظات
دي ــوان المحاسبة بـشــأن الـحـســاب الختامي
للهيئة الــواردة في تقريره السنوي عن نتائح
ال ـف ـحــص وال ـم ــراج ـع ــة ع ـلــى تـنـفـيــذ مـيــزانـيــة
ال ــوزارات واإلدارات الحكومية للسنة المالية

 ،2021/2020والمخالفات المالية التي أوردها
جهاز المراقبين الماليين على الهيئة الواردة
في تقريره الختامي عما اسفرت عنه رقابته
المسبقة على تنفيذ ميزانية الوزارات واإلدارات
الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية
 .2021/2020وعقد االجتماع بحضور ممثلي
الجهات التالية :وزارة األشغال العامة ،الهيئة
العامة للطرق والنقل البري ،وزارة المالية ،جهاز
المراقبين الماليين ،ديــوان المحاسبة ،ديوان
الخدمة المدنية.

الجريمة الـتــامــة ،وأح ــوال اإلعـفــاء
والتخفيف من العقوبات والقواعد
اإلجرائية لتعويض الضحايا ،أما
الفصل السابع (ويشمل المواد من
 )56 - 41فاستعرض أحكام التعاون
الثنائي والقضائي فيما يتعلق
بالجرائم المشمولة بهذه االتفاقية،
وخصص الفصل الثامن (ويشمل
الـ ـ ـم ـ ــواد مـ ــن  )60 - 57لــاح ـكــام
الختامية فيما يتعلق بالتوقيع
والتصديق واالنضمام لالتفاقية
ونـفــاذهــا وتعديلها واالنـسـحــاب
منها.
وق ـ ــال ـ ــت :ومـ ـ ــن ح ـي ــث ان ه ــذه
االتـفــاقـيــة تعتبر مــن االتـفــاقـيــات
الواردة في الفقرة الثانية من المادة
( )70من الدستور بحسبانها تتعلق
بحقوق المواطنين ،وتمس احكام
ال ـمــرســوم ب ـقــانــون رق ــم  55لسنة
 1987بشأن زراعــة األعضاء ،ومن
ثم تكون الموافقة عليها بقانون
عمال بحكم هذه الفقرة ،لذلك فقد
أعد مشروع القانون المرافق مفرغا
في الصيغة القانونية المناسبة.
ومـ ــن ال ـم ـق ــرر أن ت ـع ـقــد لجنة
ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ـصـ ـحـ ـي ــة اج ـت ـم ــاع ــا
الـ ـي ــوم ل ـم ـنــاق ـشــة ال ــرس ــال ــة ،كما
تناقش المنظومة الصحية في
الـ ـب ــاد ،وب ـحــث س ـبــل تـطــويــرهــا
م ــن ج ـم ـيــع الـ ـج ــوان ــب الـصـحـيــة
والمجتمعية ،خـصــو صــا صحة
الطفل والمجتمع ،وطــرق تنمية
واسـ ـتـ ـثـ ـم ــار وتـ ـط ــوي ــر وت ـح ـف ـيــز
الكادر البشري في القطاع الطبي،
ومناقشة الوضع الصحي العام،
وآخر مستجدات فيروس كورونا
واألمراض المزمنة،
بحضور ممثلين عــن كــل من:
وزارة الـصـحــة ،وجـمـعـيــة اطـبــاء
ال ـكــوي ـت ـيــة ،وجـمـعـيــة الـصـيــادلــة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،وج ـم ـع ـي ــة ال ـط ـب ـيــة
الكويتية.

الشاهين يشارك في مؤتمر
«برلمانيون ألجل القدس»
يشارك مراقب مجلس األمة عضو الهيئة التنفيذية
ل ــراب ـط ــة "ب ــرل ـم ــان ـي ــون ألجـ ــل الـ ـق ــدس" ال ـن ــائ ــب أســامــة
الشاهين في المؤتمر الرابع للرابطة بعنوان "القدس
خــط أحـمــر" وال ــذي يـقــام فــي الـعــاصـمــة الـتــركـيــة أنـقــرة
تحت رعاية رئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب
غدا.
وي ـ ـنـ ــاقـ ــش الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ،عـ ـل ــى مـ ـ ــدى يـ ــوم ـ ـيـ ــن ،ع ـ ــددا
م ــن ال ـق ـض ــاي ــا حـ ــول ت ـ ـطـ ــورات وم ـس ـت ـج ــدات الـقـضـيــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ب ـم ـشــاركــة أك ـثــر م ــن  100بــرل ـمــانــي من
ب ــرل ـم ــان ــات الـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة واإلس ــامـ ـي ــة وال ــدولـ ـي ــة،
وشخصيات رسمية من الجمهورية التركية.
وتناقش جلسات العمل تفصيال إنجازات الروابط
اإل قـلـيـمـيــة ودور ل ـجــان فـلـسـطـيــن فــي ا س ـنــاد القضية
الفلسطينية ،إ ضــا فــة إ لــى إ قــا مــة نــدوة عــن مستجدات
القضية الفلسطينية فيما يخص حصار غزة والحرب
على غزة وعملية السالم.

الخليفة يطالب
بسوق مركزي
للعسكريين
ّ
وجه النائب مرزوق الخليفة
سؤاال إلى نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد
الجابر العلي ،قال في مقدمته:
ي ـ ـعـ ــد أكـ ـ ـث ـ ــر سـ ـ ـك ـ ــان م ـح ــاف ـظ ــة
الجهراء عسكريين ،ولما كانت
هنالك أرض مخصصة لــوزارة
ال ـ ــدف ـ ــاع ل ـب ـن ــاء سـ ـ ــوق م ــرك ــزي
يخدمهم وأسرهم إال أنه لم يتم
استغالل الموقع.
وذكر في سؤاله :هل تم طرح
الـ ـمـ ـش ــروع ل ـل ـم ـنــاق ـصــة ل ـب ـنــاء
سوق مركزي؟ إذا كان الجواب
باإليجاب فمتى طرح المشروع؟
مــع بيان قيمته المالية ،واســم
الـ ـش ــرك ــة الـ ـت ــي أرس ـ ـ ــت عـلـيـهــا
المناقصة و مــدة تنفيذ العقد،
وإذا ك ــان ال ـجــواب بالنفي فما
سبب عدم طرحها للمناقصة؟

حمد المطر

أعرب النائب د .حمد المطر عن خالص شكره
لرئيس جمعية الهالل األحمر الكويتي د .هالل
الساير وأعضاء الجمعية على جهودهم التي
كانت محل إشادة خالل المؤتمر الـ  143لالتحاد
البرلماني الدولي الذي أقيم في إسبانيا.
وقال المطر ،في تغريدة له" :في كلمة اليمن
الـ ـت ــي أل ـق ــاه ــا ع ـض ــو م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب مـحـمــد

الشدادي ،شعرت بالفخر عندما ذكر مساهمة
جمعية ال ـهــال األح ـمــر الـكــويـتــي ودورهـ ــا في
إغــاثــة إخــوان ـنــا فــي الـيـمــن الـشـقـيــق ،فـخــورون
ً
بمؤسسات المجتمع المدني الكويتي ،شكرا
ً
جمعية الهالل األحمر الكويتي ،شكرا د .هالل
الساير وأعضاء الجمعية".

الحميدي للفارس :ما جودة الوقود الموزع
على مشغلي الحافالت؟
وجه النائب بدر الحميدي
س ــؤاال إل ــى وزي ــر الـنـفــط وزيــر
ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــال ــي د .مـحـمــد
الفارس ،قال فيه" :تعد وسائل
النقل العام واحدة من العوامل
المؤثرة في اإلنتاج االقتصادي
واالج ـت ـم ــاع ــي ،وت ـم ـثــل شبكة
الـ ـط ــرق ال ـم ـس ـت ـخــدمــة عـلـيـهــا
وسائل النقل العام أحد عوامل
االن ـب ـعــاث ال ـح ــراري والـتـلــوث
ال ـب ـي ـئ ــي الـ ـن ــاج ــم عـ ــن غ ـ ــازات
عوادم السيارات".
وأضــاف الحميدي أنه "لما
ك ــان ال ـمــاحــظ ت ـكــدس الـطــرق
ال ـع ــام ــة ب ـم ــرك ـب ــات وب ــاص ــات
ال ـن ـق ــل الـ ـ ـع ـ ــام ،وال ـ ـتـ ــي يـسـيــر
الغالب منها خلوا من الركاب
إال القليل ،مع تنوع ماركاتها
وأحجامها ،مما يثير التساؤل

ح ــول جـ ــدوى ه ــذا ال ـكــم منها
بما تمثله من ازدحــام مروري
بـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب ش ـ ـ ـغـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ــي بـ ـع ــض
قطاعات النقل دون حل منها
الغاية وهي االستخدام البديل
للسيارات الخاصة".
وتــابــع" :بـنــاء على مــا تقدم

وم ـ ــا لـ ــوحـ ــظ ،ف ـض ــا عـ ــن قـلــة
م ـس ـت ـخ ــدم ــي بـ ــاصـ ــات ال ـن ـقــل
ال ـع ــام ،إض ــاف ــة إل ــى االنـبـعــاث
الـ ـغ ــازي م ــن ع ـ ــوادم معظمها
نتيجة استخدام السوالر بديال
عن مشتقات البنزين المعالج
خ ـ ـلـ ــوا م ـ ــن م ـ ـ ـ ــادة الـ ــرصـ ــاص
بما ينجم عــن استخدامه من
الـتـلــوث البيئي ال ــذي تشهده
البالد ،إلى أن وصل كمالحظة
مــن بـعــض الـهـيـئــات العالمية
ب ـ ــوص ـ ــول ال ـ ـكـ ــويـ ــت إل ـ ـ ــى حــد
ال ـخ ـطــر ف ــي ال ـت ـل ــوث الـبـيـئــي،
ف ـم ــا جـ ـ ــودة الـ ــوقـ ــود الـ ـم ــوزع
ع ـ ـلـ ــى مـ ـشـ ـغـ ـل ــي الـ ـ ـب ـ ــاص ـ ــات؟
ومــا خـطــوات تطوير الـجــودة
لتحسن االنبعاثات؟".

الصالح لزيادة مخصصات المبتعثين %25
قدم النائب د .هشام الصالح
اقتراحا برغبة نص على "قيام
وزارة التعليم الـعــالــي بــزيــادة
ق ـي ـمــة ال ـم ـخ ـص ـصــات ال ـمــال ـيــة
التي تمنح للطلبة المبتعثين
لـلــدراســة خ ــارج الـبــاد بنسبة
 %25على أن تتم مراجعة هذه
المخصصات سنويا مــن قبل
لجنة مختصة في الوزارة تأخذ
بعين االعتبار معدالت التضخم
والـ ـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـ ــادات فـ ـ ــي م ـت ـط ـل ـب ــات
المعيشة من ارتفاع في األسعار
واإلي ـج ــارات ونـســب الضرائب
وغـ ـي ــره ــا مـ ــن ال ـت ـك ــال ـي ــف فــي
البلدان التي تتم الدراسة فيها".
وقـ ـ ــال ال ـص ــال ــح ان ال ـط ــاب
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـي ـ ـيـ ــن وال ـ ـط ـ ــال ـ ـب ـ ــات
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــات ب ـم ـث ــاب ــة سـ ـف ــراء
ل ـب ـل ــده ــم ف ـ ــي م ـ ـقـ ــار ال ـ ــدراس ـ ــة
ب ـ ــالـ ـ ـخ ـ ــارج ،وذخ ـ ـ ـ ــر لــوط ـن ـهــم
وم ـ ـ ـحـ ـ ــط ف ـ ـ ـخـ ـ ــره واعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــزازه،

ُ
وت ـع ـقــد عـلـيـهــم اآلم ـ ــال والـثـقــة
لتحمل المسؤولية الشخصية
والــوطـنـيــة الــائـقــة بهم لبلوغ
الغايات التي تم ابتعاثهم من
أجل تحقيقها بالحصول على
أفـضــل تــأهـيــل جــامـعــي وأرق ــى
تكوين علمي.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :لـ ـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ـ ــإن
الـ ــدولـ ــة ت ــول ــي ع ـن ــاي ــة خــاصــة

لطالبنا المبتعثين لـلــدرا ســة
ب ــالـ ـخ ــارج ب ـت ــوف ـي ــر الـ ـش ــروط
المعنوية والمادية لتحفيزهم
وم ـس ــاع ــدت ـه ــم ع ـل ــى ال ــدراس ــة
والتحصيل في أحسن الظروف
من خالل تحمل جل مصاريف
االب ـ ـت ـ ـعـ ــاث والـ ـ ــدراس ـ ــة وم ـن ــح
مـ ـخـ ـصـ ـص ــات مـ ــال ـ ـيـ ــة ت ـش ـمــل
مـخـصـصــات ش ـهــريــة وب ــدالت
كتب ومالبس وأدوات ،إضافة
ال ـ ــى عـ ـ ـ ــاوات اج ـت ـم ــاع ـي ــة عــن
الزوجة واألطفال وتذاكر السفر
ونفقات العالج الطبي.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع :غـ ـي ــر أن ك ـ ــل ه ــذه
ال ـم ـخ ـص ـصــات ال ـت ــي ت ـت ـفــاوت
قيمتها ويتم تحديدها بقرارات
وزاريـ ــة بحسب بـلــد االبـتـعــاث
وط ـب ـي ـع ــة ال ـش ـع ــب ال ــدراسـ ـي ــة
ال تـ ـع ــرف م ــراجـ ـع ــات س ـنــويــة
م ـت ــائ ـم ــة مـ ــع ت ـغ ـي ــر ت ـكــال ـيــف
العيش في البلدان المعنية.

الكندري ّ
يحمل الخالد مسؤولية تعطيل «التركيبة السكانية»
ّ
حمل النائب د .عبدالكريم الكندري رئيس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء سـمــو الـشـيــخ ص ـبــاح الـخــالــد
مسؤولية تعطيل إ ص ــدار ا لــا ئـحــة التنفيذية
للقانون رقــم  74لسنة  2020فــي شــأن تنظيم
التركيبة السكانية ،وال ــذي نشر فــي الجريدة
الرسمية بتاريخ  29نوفمبر .2020
وقـ ــال ال ـك ـن ــدري ف ــي ت ـصــريــح :ان ـت ـهــت مهلة
ال ـس ـنــة الـمـمـنــوحــة ب ـمــوجــب ق ــان ــون الـتــركـيـبــة
السكانية الذي كنت أحد مقدميه وأقره مجلس
األمة الماضي (مجلس  )2016الصدار الالئحة

التنفيذية له لكي يدخل حيز التنفيذ ،مضيفا:
لذلك أحمل رئيس الحكومة المسؤولية تجاه
هذا التعطيل.
يذكر أن المادة  5من القانون نصت على ان
"تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم
بناء على عرض الوزير المختص وذلــك خالل
سنة من تاريخ العمل به ،وإلى أن تصدر هذه
الالئحة تسري القرارات واللوائح المعمول بها
قبل العمل بهذا القانون".

7
«االستئناف» :وقف الحضانات خالل «كورونا» جاء
ضرورة لحماية ًاألطفال وأسرهم
ةديرجلا

•
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قصر العدل

• المحكمة أكدت صحته وفقا للدستور والقانون وانتفاء خطأ اإلدارة معه
• قرارات الحكومة خالل الجائحة تخضع للقضاء وليست من أعمال السيادة
حسين العبدالله

المحكمة رفضت
دعوى تعويض
إحدى الحضانات
على خلفية تعطيل
عملها خالل
الجائحة

أيدت محكمة االستئناف اإلدارية ،برئاسة المستشار بدر
الطريري ،حكم الدائرة اإلدارية برئاسة المستشار خالد
العسعوسي ،برفض دعوى التعويض المقامة من إحدى
الحضانات بطلب التعويض ضد الحكومة ،على خلفية تعطيل
عملها خالل فترة جائحة كورونا.
أك ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــرة اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فــي
المحكمة الكلية برئاسة المستشار
خــالــد الـعـسـعــوســي أن الـحـضــانــة
رافـ ـع ــة ال ــدع ــوى ت ـه ــدف إلـ ــى طلب
ال ـ ـح ـ ـكـ ــم بـ ـقـ ـب ــولـ ـه ــا شـ ـ ـك ـ ــا ،وفـ ــي
الـمــوضــوع بــإلــزام الـمــدعــى عليهم
بصفاتهم بأن يؤدوا لها التعويض
الجابر عن األضرار المادية واألدبية
ال ـت ــي ل ـح ـقــت ب ـهــا ج ـ ــراء الـ ـق ــرارات
الـصــادرة بتعطيل الــدراســة في كل
ال ـح ـضــانــات ال ـخ ــاصــة الـخــاضـعــة
إلش ـ ـ ـ ــراف وزارة الـ ـ ـش ـ ــؤون كــأحــد
ال ـت ــداب ـي ــر االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة ل ـل ـحــد مــن
انتشار فيروس كورونا ،وإلزامهم
ال ـ ـم ـ ـصـ ــروفـ ــات وم ـ ـقـ ــابـ ــل أتـ ـع ــاب
المحاماة.

أعمال السيادة

إذا كانت الحياة
اإلنسانية أغلى ما
يمكن للحكومات
والدول والمؤسسات
المحافظة عليه
فحفظ النفس
يعد أول مقاصد
الشريعة

ولفتت المحكمة الى انه عن الدفع
ال ـم ـبــدى م ــن ال ـحــاضــر ع ــن الـجـهــة
اإلدارية بعدم اختصاص المحكمة
والئيا بنظر الدعوى ،تأسيسا على
أن قــرارات مجلس الــوزراء بتعطيل
ال ـع ـم ــل فـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات وال ـج ـه ــات
والـ ـم ــؤسـ ـس ــات الـ ـع ــام ــة ب ــال ــدول ــة
لمجابهة جائحة كورونا -محل طلب
التعويض -تعد من أعمال السيادة.
واضـ ــافـ ــت أنـ ــه م ــن ال ـم ـق ــرر في
قضاء محكمة التمييز أن المشرع
لم يورد تعريفا أو تحديدا ألعمال
الـ ـسـ ـي ــادة الـ ـت ــي ن ــص ف ــي الـ ـم ــادة
الثانية مــن القانون رقــم  23لسنة
 1990بشأن تنظيم القضاء – على
مـنــع الـمـحــاكــم مــن نـظــرهــا – فإنه
يكون قد ترك أمر تحديدها للقضاء
اكتفاء بإعالن مبدأ وجودها ،ومن
ثــم تكون المحاكم هــي المختصة
بتقرير الــوصــف القانوني للعمل
الصادر من الحكومة ،وما إذا كان
يعد مــن أعـمــال الـسـيــادة ،وحينئذ
ال يكون لها أي اختصاص بالنظر
فيه ،ومحكمة الموضوع تخضع في

تكييفها هذا لرقابة محكمة التمييز.
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أنـ ــه «ولـ ـئ ــن ك ــان
يتعذر وضــع تعريف جــامــع مانع
ألع ـم ــال ال ـس ـيــادة أو حـصــر دقـيــق
لها إال أن ثمة عناصر تميزها عن
األعمال اإلدارية العادية ،أهمها تلك
الصبغة السياسية البارزة فيها لما
يحيطها من اعتبارات سياسية فهي
تصدر من الحكومة بوصفها سلطة
حكم وليس بوصفها سلطة إدارية،
فينعقد لـهــا ف ــي ن ـطــاق وظيفتها
السياسية سلطة عليا فــي اتخاذ
ً
ما تــرى فيه صالحا للوطن وأمنه
وسالمته دون تعقيب من القضاء
أو بسط الرقابة عليها منه».

قرارات إدارية
وأوضحت المحكمة أن القرارات
الـ ـت ــي اتـ ـخ ــذه ــا م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
بتعطيل الـعـمــل بجميع الـ ــوزارات
والجهات الحكومية والمؤسسات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ب ـ ــال ـ ــدول ـ ــة اعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارا مــن
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وكذلك القرارات الصادرة بتعطيل
الــدراســة بكل الحضانات الخاصة
الخاضعة إلشــراف وزارة الشؤون
لمجابهة جــائـحــة كــورونــا  -محل
طلب التعويض الماثل  -هي قرارات
إدارية اتخذتها الحكومية بوصفها
س ـل ـط ــة إدارة ب ـ ـغـ ــرض ال ـح ـف ــاظ
عـلــى الـصـحــة ال ـعــامــة للمواطنين
والمقيمين بالبالد ،ومن ثم فإنها
تكون قرارات إدارية خاضعة لرقابة
قــاضــي الـمـشــروعـيــة ،ويـكــون طلب
التعويض عنها هو اآلخر داخال في
صميم االختصاص الــوالئــي لهذه
المحكمة ،األمــر الــذي يضحى معه
هذا الدفع مفتقدا لسنده الصحيح
جديرا بالرفض.
وبينت أن المستقر عليه ان جهة
اإلدارة فــي أدائـهــا لوظيفتها إنما
تعبر عن إرادتها بقرارات قد تصدر

وقالت الدائرة اإلدارية في المحكمة الكلية ،عن رفضها
للدعوى ،إن الحالة الواقعية التي صدرت بها هذه القرارات
متحققة وواقعة ،وتعد حالة ضرورة في تكييفها القانوني
الصحيح ،تستوجب اتخاذ إجراءات وتدابير خاصة واستثنائية
لمواجهتها ،ومن تم يكون قرار وزارة الشؤون االجتماعية
ب ـنــاء عـلــى سـلـطــة تـقــديــريــة ،حيث
يـخــولـهــا ال ـقــانــون مـطـلــق التقدير
ف ــي م ــاء م ــة ال ـتــدخــل أو االمـتـنــاع
واختيار وقت هذا التدخل وكيفية
وفحوى القرار الــذي تتخذه ،أو أن
تكون سلطتها مقيدة ،حيث ال يترك
لها الـمـشــرع حــريــة التقدير ســواء
في المنح أو الحرمان ،بل يفرض
عليها بطريقة آمرة التصرف الذي
يجب عليها اتـخــاذه متى توافرت
الضوابط الموضوعية بخصوصه،
وتتمثل الرقابة القضائية بالنسبة
إل ــى ال ـق ــرارات ال ـص ــادرة بـنــاء على
السلطة الـمـقـيــدة فــي التحقق من
م ـطــاب ـقــة هـ ــذه ال ـ ـقـ ــرارات لـلـقــانــون
أو ع ــدم مطابقتها ،وأث ــر ذل ــك في
النتيجة ال ـتــي انـتـهــت إلـيـهــا هــذه
القرارات.
واستطردت« :أمــا بالنسبة إلى
الـ ـق ــرارات الـمـبـنـيــة عـلــى سلطتها
الـتـقــديــريــة ف ــإن تـلــك الــرقــابــة إنما
تجد حدها الطبيعي في التأكد من
أنها صدرت بباعث من المصلحة
العامة ،وغير مشوبة بعيب إساءة
استعمال السلطة ،ومــن المقرر أن
هــذا العيب مــن العيوب القصدية،
وأن ــه ال يـفـتــرض وإن ـم ــا يـقــع على
ال ـم ــدع ــي إث ـب ــات ــه وت ـق ــدي ــم الــدل ـيــل
عـلـيــه ،وأن ــه ولـئــن كــانــت الحكومة
غير ملزمة بتسبيب قراراتها ما لم
يلزمها القانون بذلك ،فإن المفروض
فــي ه ــذه الـ ـق ــرارات أن ـهــا صحيحة
تبتغي المصلحة العامة وعلى من
يدعي العكس إقامة الدليل ،وتبقى
قــريـنــة الـصـحــة قــائـمــة ال تــزايـلـهــا
ل ـم ـج ــرد ع ـ ــدم ت ـس ـب ـي ـب ـهــا ،وب ـه ــذه
ال ـم ـثــابــة ف ـهــي تـحـمــل ع ـلــى قــريـنــة
المشروعية ما لم يقم على دحض
هذه القرينة الدليل العكسي».

إجراءات احترازية
وق ــال ــت الـمـحـكـمــة إن الـمــدعـيــة

أقامت دعواها طالبة الحكم بإلزام
المدعى عليهم بصفتهم بأن يؤدوا
لـهــا الـتـعــويــض ال ـجــابــر لــأضــرار
الـمــاديــة الفعلية الـتــي لحقت بها
جــراء ال ـقــرارات ال ـصــادرة بتعطيل
الدراسة بكل الحضانات الخاصة
الخاضعة إلشــراف وزارة الشؤون
االجتماعية -ومن بينها الحضانة
الخاصة بها -ولما كان ذلك وكان
ال ـث ــاب ــت م ــن ال ـت ـق ــاري ــر الـم ـتــوالـيــة
ل ـم ـن ـظ ـمــة ال ـص ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة أن
«كوفيد  »19هو مرض معد يسببه
فـيــروس كــورونــا المستجد ،الــذي
اكتشف أول مرة في ديسمبر ،2019
وي ـت ـس ـبــب ف ــي ح ـ ــدوث ال ـت ـهــابــات
تـنـفـسـيــة حـ ــادة ،إذ يـصـيــب رئـتــي
اإلن ـســان بـصــورة مـبــاشــرة ويفتك
بالجهاز التنفسي بأكمله ،وحتى
اآلن ال يوجد لقاح فعال بنسبة 100
في المئة للوقاية منه ،كما ال يوجد
دواء لـعــا جــه باستثناء التعامل
المحدود مع بعض أعراضه.
و تـ ـ ــا ب ـ ـ ـعـ ـ ــت« :إزاء ذ ل ـ ـ ـ ــك ك ـل ــه
ف ــإن ــه ب ـمــوجــب أحـ ـك ــام الــدس ـتــور
والقانون وبموجب العهد الدولي
ال ـخ ــاص بــال ـحـقــوق االق ـتـصــاديــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة ال ــذي
صــادقــت عليه أغـلــب دول العالم
ومـنـهــا الـكــويــت ،فــإنــه «يـحــق لكل
إن ـس ــان ال ـت ـم ـتــع بــأع ـلــى مـسـتــوى
م ــن ال ـص ـح ــة» ،وهـ ــو م ــا تـضـحــى
معه الحكومات – بطبيعة الحال
 ملزمة باتخاذ التدابير الفعالةل ـلــوقــايــة م ــن األم ـ ــراض الــوبــائـيــة
وال ـم ـتــوط ـنــة واألم ـ ــراض األخ ــرى
وعالجها ومكافحتها».
واس ـتــدركــت« :أم ــام ه ــذا الــواقــع
اتـخــذت الكويت بعض اإلج ــراءات
االحترازية لمواجهة تلك الجائحة
ً
ح ـفــاظــا ع ـلــى ص ـحــة الـمــواطـنـيــن؛
ووض ــع وزي ــر الصحة الـعــديــد من
اإلج ـ ـ ــراءات وال ـت ــداب ـي ــر الـصـحـيــة
ال ـتــي م ــن شــأنـهــا ال ـحــد والـتـقـلـيــل
مــن انـتـشــار هــذا الــوبــاء بين أفــراد
ال ـم ـج ـت ـمــع ،ك ـمــا أص ـ ــدر ك ــل وزي ــر
فـيـمــا ي ـخــص وزارتـ ـ ــه ال ـعــديــد من
القرارات واإلجراءات الالزمة لتنفيذ
تلك االشـتــراطــات الصحية ،وبما
يتفق والسياسة العامة للدولة في
هــذا ال ـشــأن ،والـتــي أقــرهــا مجلس
الوزراء ووافق عليها ،ومن بين تلك
اإلجراءات والتدابير القرار الصادر
ع ــن وزارة الـ ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
بتعطيل الــدراســة بــدور الحضانة
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،ل ـل ـح ــد مـ ــن االخـ ـت ــاط
ب ـي ــن األط ـ ـفـ ــال ب ـت ـلــك ال ـح ـضــانــات
وطلبة الـمــدارس وغيرها ،كإجراء
احـتــرازي الهدف منه منع انتشار
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـف ـ ـي ـ ــروس ،وت ـ ــوال ـ ــت ب ـعــد
ذل ــك قـ ـ ــرارات مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء في
هـ ــذا الـ ـش ــأن بـتـعـطـيــل ال ـع ـم ــل فــي
ال ـ ـ ــوزارات وال ـم ـصــالــح الـحـكــومـيــة
وحظر التجوال الجزئي ثم الكلي

بدر الطريري

خالد العسعوسي

ثــم الجزئي مــرة أخــرى فــي جميع
أنحاء البالد».

ال ـص ـح ـيــح ،وه ــو م ــا تـقـضــي معه
المحكمة برفضها».
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ـ ــا ،أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت م ـح ـك ـم ــة
االس ـت ـئ ـن ــاف اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة ،بــرئــاســة
ال ـم ـس ـت ـش ــار بـ ـ ــدر ال ـ ـطـ ــريـ ــري ،أن
أسـ ــاس الـ ـض ــرر ،وه ــو م ــا يسمى
بـنـظــريــة الـتـعــويــض عـلــى أســاس
الـمـخــاطــر (ال ـم ـســؤول ـيــة اإلداري ـ ــة
دون خـطــأ) ،والـتــي يرجع الفضل
ف ــي ت ـط ــوره ــا وإرس ـ ـ ــاء قــواعــدهــا
وأحكامها ومبادئها الى مجلس
الدولة الفرنسي ،من خالل قضائه
اإلن ـ ـ ـشـ ـ ــائـ ـ ــي ،وتـ ـ ــدخـ ـ ــل الـ ـمـ ـش ــرع
الفرنسي أحيانا للتعويض على
أساس المخاطر ،وهي نظرية تقوم
على التزام اإلدارة بتعويض األفراد
المتضررين من نشاط اإلدارة حتى
ول ــو ك ــان ه ــذا الـنـشــاط ال ــذي نتج
عنه ضرر يتسم بالمشروعية ،إذ
إن المستقر عليه فــي قضاء هذه
المحكمة وقضاء محكمة التمييز
أنه يلزم للتعويض توافر عناصر
ال ـم ـس ــؤول ـي ــة االداريـ ـ ـ ـ ــة م ــن خـطــأ
وضرر وعالقة سببية بين الخطأ
والضرر.

وأفادت المحكمة بأنه ولما كانت
الحياة اإلنسانية هي أغلى ما يمكن
للحكومات وال ــدول والمجتمعات
وال ـمــؤس ـســات الـمـحــافـظــة عليها،
فحفظ الـنـفــس يـعــد أول ــى مقاصد
الشريعة اإلسالمية ،وسابق على
ح ـفــظ ال ــدي ــن ألنـ ــه بـغـيــر اإلن ـس ــان
ال ت ـقــوم الــدن ـيــا ،وم ــن أح ـيــا نفسا
فكأنما أحيا الـنــاس جمعيا ،وفي
إطــار مسؤوليات الدولة بالحفاظ
على صحة المواطنين والمقيمين
وحياتهم فقد قامت بكل اإلجراءات
ال ـت ــي س ــاي ــرت ت ــوص ـي ــات منظمة
الصحة العالمية وكذلك المؤسسات
الصحية الوطنية لمواجهة حالة
الطوارئ الصحية ،وصدرت استنادا
لذلك قرارات مجلس الوزراء سالفة
ال ـب ـيــان لـلـحــد م ــن تـفـشــي ال ــوب ــاء،
ومـ ــن ث ــم ت ـك ــون ال ـح ــال ــة الــواق ـع ـيــة
التي صدرت هذه القرارات استنادا
لها متحققة وواق ـعــة ،وتـعــد حالة
ضـ ـ ــرورة ف ــي تـكـيـيـفـهــا ال ـقــانــونــي
الصحيح ،تستوجب اتخاذ إجراءات
وتـ ــداب ـ ـيـ ــر خ ــاص ــة واس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة
لمواجهتها.
وأردف« :وم ــن ثــم يـكــون الـقــرار
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر مـ ـ ــن وزارة الـ ـ ـش ـ ــؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة بـتـعـطـيــل ال ــدراس ــة
بدور الحضانة الخاصة منذ بدء
ظـهــور وتـفـشــي الـفـيــروس وحتى
اآلن قد صدر بغية المحافظة على
الصحة العامة لألطفال وأولـيــاء
أمورهم من المواطنين والمقيمين
وف ـ ــق ص ـح ـيــح أحـ ـك ــام ال ــدس ـت ــور
والـ ـق ــان ــون ،وهـ ــو م ــا ي ـن ـهــار معه
رك ــن الخطأ الـمــوجــب لمسؤولية
جـهــة اإلدارة ،وتـنـهــار تبعا لذلك
باقي أرك ــان المسؤولية اإلداري ــة،
ويـنـتـفــي بــالـتــالــي مـنــاط مساءلة
الجهة اإلدارية عن أي أضرار لحقت
بــالـمــدعـيــة جـ ــراء ق ـ ــرارات مجلس
الـ ــوزراء سالفة الـبـيــان ،وتضحى
هـ ــذه ال ــدع ــوى م ـف ـت ـقــدة لـسـنــدهــا

خطأ اإلدارة
ولفتت إلى أنه يقصد بالخطأ
صـ ــدور قـ ــرار اإلدارة بــالـمـخــالـفــة
ألح ـك ــام ال ـق ــان ــون ،وم ـع ـيــب بــأحــد
ال ـع ـيــوب ال ـم ـن ـصــوص عـلـيـهــا في
المادة  4من قانون إنشاء الدائرة
اإلداريـ ـ ـ ـ ــة ،وان ي ـتــرتــب ع ـلــى هــذا
الخطأ إصابة ذوي الشأن بضرر،
سواء كان ماديا يتمثل فيما فات
ص ــاح ــب ال ـ ـشـ ــأن مـ ــن ك ـس ــب وم ــا
لحقه من خسارة ،أو أدبيا يتمثل
في مشاعر الحزن واألســى واأللــم
النفسي ال ــذي اع ـتــراه ،وأن يكون
ه ــذا ال ـضــرر مـبــاشــرا ونــاتـجــا عن
خطأ اإلدارة على وجه يقيم عالقة
ال ـس ـب ـب ـي ــة ب ـي ـن ـه ـم ــا ،األم ـ ـ ــر الـ ــذي
يضحى معه هذا النعي حابط األثر
فــاقــدا لسنده خليقا برفضه ،بما
يضحى مـعــه االسـتـئـنــاف الماثل
برمته فاقدا لسنده ،ويتعين رفضه
وتأييد الحكم المستأنف.

قرار نقل الدوائر القضائية إلى الشويخ يضر منظومة التقاضي

مباني محاكم حولي والجهراء فارغة وباإلمكان االستفادة منها إلى حين انتهاء عمليات اإلنشاء
قصر العدل
ً
يستوعب يوميا
 ٢٥ألف مراجع فهل
يتحمل المرور
االختناقات مع
توفير ممرات آمنة
لنقل السجناء؟!

ً
بدال من المطالبة
بتعديل قوانين
تنظيم القضاء
والطعن في
«التمييز» يتم
استغالل مبنى
متهالك

ف ــي وق ــت ك ــان يـتـعـيــن ع ـلــى المجلس
األعلى للقضاء المطالبة بتعديل قوانين
تنظيم ال ـق ـضــاء وإج ـ ـ ــراءات الـطـعــن أمــام
محكمة التمييز التي توجب عقد جلسات
ال ــدوائ ــر الـقـضــائـيــة فــي ن ــزاع ــات اإلداري
والمدني كلي حكومة ،وطعون التمييز ،في
محافظة العاصمة ،من أجل تفادي صدور
اح ـكــام قضائية بـبـطــان عـقــد الجلسات
ً
خ ــارج المحافظة ،يتخذ المجلس ق ــرارا
بنقل عـقــد الـجـلـســات ال ــى مبنى متهالك
وبحاجة الى العديد من الترميمات وبناء
ال ـقــاعــات ف ــي مـنـطـقــة ال ـشــويــخ المتخمة
باالختناقات المرورية.
يأتي ذلك رغم أن قرار تعديل القوانين
الـمـنـظـمــة لـلـمـحــاكــم س ـهــل وي ـس ـيــر على
مجلس القضاء والحكومة لالستفادة منه
في الحال والمستقبل ،وذلك بإمكانية عقد
جلسات الدوائر القضائية في اي محافظة
بقرار من المجلس االعلى للقضاء ،خاصة
في ظل توافر المباني القضائية الجاهزة
في محافظات حولي والجهراء والفروانية
الستيعاب الدوائر القضائية الموجودة في
ً
قصر الـعــدل ،فضال عن عــدم تحميل ذلك
للمال الـعــام أي مبالغ اضافية مــن جــراء
تأجير أي مبان داخل محافظة العاصمة
أو غدا في غيرها من المحافظات.
وقرار نقل الدوائر القضائية ،الذي اتخذ
بعد صــدور التوجيهات اإلنشائية بهدم
قـصــر ال ـعــدل لــربـطــه مــع المبنى الجديد

الحالي ،يتعين ان ينظر إليه في ظل توافر
المباني القضائية الفارغة تماما كمبنى
محكمة الـجـهــراء ومبنى محكمة حولي
وكيفية االستفادة منهما ،وأهمية توزيع
وتقسيم ال ــدوائ ــر الـقـضــائـيــة فــي محاكم
ال ـم ـحــاف ـظــات ،ال الـبـحــث ع ــن ال ـمــزيــد من
المباني غير المهيأة للعمل القضائي!
وبينما تكمن الحاجة العملية ،التي
تتطلبها التداعيات األمنية والواقعية في
ضرورة وضع الدوائر الجزائية في مبنى
متخصص ومجهز ،وهو ما قد يتوافر في
مبنى محكمة الجهراء ،فإن مجلس القضاء
لم يتخذ ذلك القرار رغم اهميته لهذا النوع
من القضايا ،السيما أن ذلك المبنى يتسع
إلمكانية ضــم كــل الــدوائــر القضائية من
جميع المحاكم من جنح وجنايات.
والمثالب التي تواجه قرار نقل الدوائر
القضائية إلى مبان غير قضائية ،كما هو
التوجه بنقلها الــى مبنى وزارة التربية
القديم في منطقة الشويخ كثيرة ،ومنها
الكلفة المالية لعملية تأهيل تلك المباني
والـتــي كشف الــواقــع العملي سابقا أنها
باهظة على المال العام ،عندما تم تأهيل
مبنى مجمع المحاكم في الرقعي ،وكذلك
المباني التي تم استئجارها في العديد
م ــن ال ـم ـح ــاف ـظ ــات ،ف ـض ــا ع ــن ق ـ ــدم تـلــك
المباني وتهالكها وع ــدم مالء متها من
كافة الجوانب لعقد الجلسات او توفير
ال ـخــدمــات ال ـم ـســانــدة لـلـقـضــاء م ــن حيث

تــوفـيــر ال ـقــاعــات واالس ـت ــراح ــات وتــوفـيــر
ال ـش ـب ـك ــات االل ـك ـت ــرون ـي ــة وال ـك ـهــربــائ ـيــة
لـلـجـلـســات وال ـت ــي تـسـتـغــرق أش ـه ــرا في
الـمـبــانــي الـمـجـهــزة عـلــى أن ـهــا قـضــائـيــة،
فكيف سيكون الـحــال مــع مبان متهالكة
ومخصصة للعملية التعليمية ،وال تصلح
مباني قضائية!
ك ـمــا أن م ــن ب ـيــن ال ـم ـثــالــب الـمــوجـهــة
الـ ــى الـ ـق ــرار عـ ــدم م ــاء م ـت ــه م ــن الـنــاحـيــة
الـ ـم ــروري ــة ،ل ـك ــون م ـك ــان ع ـقــد الـمـحـكـمــة
ف ــي مـنـطـقــة ال ـش ــوي ــخ ال ـص ـنــاع ـيــة ،وهــي
متخمة بالمحالت التجارية واالختناقات
ال ـمــروريــة ،فضال عــن عــدم تــوافــر مواقف

لـ ـلـ ـسـ ـي ــارات ل ـت ـح ـمــل ال ـك ـث ــاف ــة ال ـع ــددي ــة
للمتقاضين الزائرين لقصر العدل ،والذي
يزيد عددهم يوميا على  25الف مراجع،
ب ـخــاف الـمـحــامـيــن ووكــائ ـهــم وأع ـضــاء
ً
الهيئة القضائية ،فضال عن صعوبة توفير
الممرات األمنية لمركبات وزارة الداخلية
الخاصة بنقل السجناء لعقد محاكمتهم
في ظل االختناقات المرورية.
ولذلك فإن قرار نقل الدوائر القضائية
يـ ـج ــب ان يـ ـنـ ـظ ــر ال ـ ـيـ ــه بـ ـعـ ـي ــن الـ ـع ــاج
التشريعي المالئم والمستحق والمتمثل
في تعديل القوانين ،وبذات الوقت اشغال
المباني القضائية الفارغة حاليا ،والتي

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

بتعطيل الدراسة في دور الحضانة الخاصة منذ بدء ظهور
وتفشي الفيروس وحتى اآلن قد صدر بغية المحافظة على
الصحة العامة لألطفال وأولياء أمورهم من المواطنين
والمقيمين ،وفق صحيح أحكام الدستور والقانون ،وهو ما ينهار
معه ركن الخطأ الموجب لمسؤولية الجهة االدارية.

مقاصد الشريعة

مرافعة

ظ ــل بـعـضـهــا كـمـبـنــى مـحـكـمــة ال ـج ـهــراء
غـيــر مـشـغــول ،قــرابــة  4س ـنــوات ،وأخـيــرا
بــأن يـكــون ق ــرار النقل لـلــدوائــر مــدروســا
م ــن جـمـيــع ال ـج ــوان ــب االداري ـ ـ ــة والـفـنـيــة
وال ــواقـ ـعـ ـي ــة ،وأال ي ـن ـظــر الـ ـي ــه ع ـل ــى ان ــه
مبنى يحل مـكــان آخ ــر ،بــل الــى مالء مته
وصــاحـيـتــه مــن كــافــة الـجــوانــب لجميع
األط ــراف ،القضاة والموظفين القائمين
ب ــال ـخ ــدم ــات ال ـم ـس ــان ــدة وال ـم ـت ـقــاض ـيــن
والمحامين ووكالئهم ،لكونهم المعبرين
عن منظومة التقاضي ،ومن الواجب النظر
الى ادق التفاصيل التي تسهل ممارستهم
لحق التقاضي.

ال مرافعات
في «المدني»
لـ ـ ـف ـ ــت ن ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــري إص ـ ـ ـ ـ ـ ــرار
ب ـعــض ال ـه ـي ـئــات الـقـضــائـيــة
غير الـجــزائـيــة فــي المحاكم
ال ـك ـل ـيــة واالسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف عـلــى
عـ ــدم س ـمــاح ـهــا لـلـمـحــامـيــن
ب ـ ــا لـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث أو شـ ـ ـ ـ ــرح أي
م ـ ــن األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب أو الـ ــدفـ ــوع
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة ،ألن الـ ـقـ ـض ــاء
المدني هو قضاء مستندات
ومذكرات ،وال يجوز الترافع
فيه من قبل المحامين أمام
الـ ـمـ ـح ــاك ــم ،واالك ـ ـت ـ ـفـ ــاء بـمــا
ي ـ ــرد ف ـ ــي مـ ـ ــذكـ ـ ــرات الـ ــدفـ ــاع
أو الـ ـطـ ـع ــون الـ ـمـ ـق ـ ّـدم ــة ال ــى
المحكمة.
ورغ ـ ـ ــم الـ ـتـ ـق ــدي ــر ال ـك ــام ــل
لـمـثــل تـلــك اآلراء م ــن بعض
الهيئات ،فإن الترافع والشرح
لـ ـلـ ـن ــزاع ــات أمـ ـ ـ ــام ال ـه ـي ـئ ــات
الجزائية أو المدنية هو من
ص ـم ـيــم حـ ــق ال ـ ــدف ـ ــاع ،وه ــو
م ــن ح ـق ــوق ال ـت ـقــاضــي الـتــي
كفلها الــدسـتــور والمواثيق
العالمية ،والـتــي لــم تقررها
في بعض القضاء وتحرمها
وتمنعها عند القضاء اآلخر،
ّ
وإن ـ ـمـ ــا س ـم ــح بـمـمــارسـتـهــا
ألطـ ـ ـ ــراف ال ـت ـق ــاض ــي وع ـلــى
نحو عام ،وأن يكفل للقضاء
من
تحقيقها للكل ،وا لـمـنــع ّ
م ـمــارس ـت ـهــا ه ــو م ـنــع لـحــق
أصيل ،وهو حق الدفاع الذي
مثلما يـكــون مكتوبا يكون
شـفــاهــة ،س ــواء بــالـتــرافــع أو
الشرح أمام المحاكم.
ومـ ـ ـثـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون وق ـ ــت
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـك ـ ـم ـ ــة وال ـ ـ ـه ـ ـ ـي ـ ـ ـئـ ـ ــات
القضائية الموقرة ثمينا ،فإن
وقــت الـســادة المحامين هو
اآلخر ثمين ومهم ،وال يمكن
التقليل منه أو اإلحجام عنه
بذريعة وجود قضايا أخرى
فــي ذات رول الجلسات ،فال
يضير العدالة أن تتأخر أو
يمتد انعقادها الى ساعات
أط ــول أو الــى جلسات أكثر،
فكلفة القضاء على القضاء
وعلى أطــراف العدالة بالغة
األهمية ،ولن يجزع القضاء
ال ـ ـك ـ ــوي ـ ـت ـ ــي ورجـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــه ع ــن
تـحـقـيـقـهــا ،وه ــو َم ــن ُعــرفــت
عنه الحيدة والنزاهة وشرف
تمثيل القضاء والعدالة.
ومثل تلك التنبيهات التي
ت ـصــدر م ــن بـعــض الـهـيـئــات
القضائية إن كانت من باب
ال ـت ـن ـظ ـيــم ل ـل ــوق ــت ف ــا ب ــأس
بـهــاُ ،
ويـنـظــر الـيـهــا مــن بــاب
أهـمـيــة وق ــت ال ـعــدالــة ،ال من
ب ـ ـ ــاب االفـ ـ ـتـ ـ ـئ ـ ــات عـ ـل ــى حــق
الدفاع والمتقاضين في بيان
أنــزعـتـهــم وش ــرح معاناتهم
والـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــامـ ـ ـي ـ ــن ف ـ ـ ــي ع ـ ــرض
دفوعهم وأسباب طعونهم،
وال ـ ـتـ ــي تـ ـط ــرح ح ـت ــى تـلـقــى
مسامع الهيئات القضائية
الـ ـم ــوق ــرة ،ويـ ـك ــون ل ـه ــا أث ــر
ف ـ ــي فـ ـه ــم ح ـق ـي ـق ــة ال ـ ـن ـ ــزاع،
وال ـ ـتـ ــي قـ ــد ال تـ ـع ـ ّـب ــر عـنـهــا
أوراق الدعوى ومستنداتها
الكثيرة ،ولذا كانت المرافعة
ال ـش ـف ــوي ــة إح ـ ــدى الــوس ــائ ــل
الرئيسية لحق الــدفــاع ،وما
ك ــان ل ـلــدس ـتــور أو ال ـقــانــون
أن يستثني ممارستها عند
ممارسة حق التقاضي.
وال ي ـن ـب ـغــي ال ـن ـظ ــر ال ــى
ت ـلــك الـتـنـبـيـهــات ع ـلــى أنـهــا
األصل أو االستثناء في عقد
الجلسات ،فال القانون يقرها
وال ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور ،وال ـت ـن ـب ـي ــه
عـلـيـهــا م ــن ب ـعــض ال ــدوائ ــر
يـ ـج ــب أن ي ـ ـكـ ــون م ـ ــن ب ــاب
الحفاظ على وقت المحكمة،
ّ
وأل يـكــون الحديث خارجا
ع ــن ال ـخ ـصــومــة أو الـ ـن ــزاع،
ك ـم ــا أن اإلس ـ ـ ـ ــراع فـ ــي نـظــر
الـقـضــايــا وح ـجــزهــا للحكم
م ـ ــن أول ال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــات ،رغ ــم
ح ــاج ــة الـ ــدفـ ــاع إلـ ــى تـقــديــم
الـ ـ ــدفـ ـ ــاع أو الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـن ــدات،
خ ــاص ــة إذا كـ ــان الـمـحــامــي
مـ ــوكـ ــا ح ــديـ ـث ــا بــال ـق ـض ـيــة
أو الـ ـمـ ـتـ ـق ــاض ــي الـ ـح ــاض ــر
أم ــام الـمـحـكـمــة عــالـمــا للتو
للنزاع ،فمن المنطق منحه
وق ـت ــا ،ول ــو ي ـس ـيــرا ،لتقديم
دف ـ ــاع ـ ــه ،ال حـ ـج ــز ال ــدع ــوى
أو االسـتـئـنــاف للحكم دون
ّ
أن يـ ـتـ ـم ــك ــن مـ ـ ــن ح ـ ـقـ ــه فــي
االط ـ ــاع واالسـ ـتـ ـع ــداد ،مما
يتسبب فــي إه ــدار حقه في
تقديم الــدفــاع ،وذل ــك لرغبة
ب ـعــض الـ ــدوائـ ــر الـقـضــائـيــة
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــرة فـ ـ ـ ــي اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراع
بإصدار األحكام دون مراعاة
لـبـعــض ال ـض ــواب ــط ،ومـنـهــا
ع ــدم اإلض ـ ــرار بـحــق الــدفــاع
والتقاضي على نحو عام.

زوايا ورؤى
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نحتاج وزراء لديهم برنامج
قيس األسطى
نحتاج إلى مجموعة شبابية قادرة على وضع تصور الستثمار
والصغيرة ،ونحتاج
المتوسطة
الجزر ،والتوسع في المشاريع
ً
ً
إلى وزير صحة يحاول أن يقتطع جزءا ولو بسيطا من
ميزانية العالج في الخارج لكي يطور العالج في الداخل.
مــع إع ــادة تسمية سمو رئيس ال ــوزراء الحالي الشيخ صباح
الـخــالــد ل ـتــرؤس الـحـكــومــة ال ـجــديــدة ،ن ـطــرح ال ـس ــؤال ال ـتــالــي :أي
حكومة نريد؟
أعتقد أن الملفات مــوجــودة منذ عقود من الــزمــن ،وكــل ما هو
مطلوب وجود وزراء قادرين على معالجتها ،فالدراسات موجودة
ً
والحلول أيضا لكن التنفيذ هو المفقود.
نحتاج أن ندرك أن االستمرار على النفط كمصدر شبه وحيد
كارثة كبيرة ،وأن عدم استخدام الفوائض المالية الموجودة لتنويع
مـصــادر الــدخــل هــو خيانة لــأمــانــة ،نحتاج إلــى دورة مستندية
جديدة ألن االستمرار في الدورة الحالية سيهلكنا ،لدينا العشرات
ً
من الجهات الرقابية التي نادرا ما تتفق مع بعضها ،والمشاريع
المقترحة تمضي سنوات وسنوات ما بين كتابنا وكتابكم.
نـحـتــاج إل ــى مـعــالـجــة حقيقية لـمــوضــوع ال ـش ـهــادات ال ـمــزورة
والـشـكــوك بمستواها األكــاديـمــي ألن الــوضــع الترقيعي الحالي
ً
أيضا كارثة ،وإحالة بعض الملفات إلى النيابة مع وجود ملفات
ً
بالمئات تعتبر ذرا للرماد في العيون ،وإذا كان بعض المتنفذين
حصلوا على هذي النوعية من الشهادات فليتحملوا مسؤولياتهم
وليخضعوا للقانون.
نحتاج إلــى إعــام حكومي جديد يضع اإلصـبــع على الجرج،
ويكشف للحكومة مواقع الخلل ،بدل التطبيل والقول إن األمور
على ما يرام مع أنها ليست كذلك ،ألن االستمرار في تنفيع بعض
اإلعالميين والكرم الحكومي والدعوات الخارجية على حساب المال
ً
العام لن تخلق واقعا أفضل ،فنحن متراجعون على كل المستويات.
نحتاج إلــى ريــاضــة يـقــودهــا أهــل الـمـيــدان بــدل االعـتـمــاد على
بعض الموجودين اآلن ،ألن بعضهم ال يعرف عن الرياضة أي شيء،
ً
واألفضل أن نبتعد كليا عن شيخ ولد شيخ ،وتاجر ولد تاجر ،ألن
خالفاتهم انعكست بشكل سلبي كبير على الرياضة.
نحتاج إلى مجموعة شبابية قادرة على وضع تصور الستثمار
الجزر ،والتوسع في المشاريع المتوسطة والصغيرة ،ونحتاج إلى
ً
ً
وزير صحة يحاول أن يقتطع جزءا ولو بسيطا من ميزانية العالج
في الخارج لكي يطور العالج في الداخل.
ن ـح ـت ــاج إلـ ــى ك ــل هـ ـ ــذا ،وهـ ـ ــذا ي ـح ـت ــاج إلـ ــى قـ ـ ــرار بــال ـب ـعــد عــن
المحاصصة المعتادة ،والبدء بالتفتيش عن الكفاءات بين شباب
وبنات الكويت وما أكثرهم.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

ةديرجلا
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أندرو لوهسين*

رهان لوكاشينكو الفاشل
يواجه االتحاد األوروبي أزمة على حدوده مع بيالروسيا ،إذ يحاول
بشكل أساسي من الشرق األوســط دخــول دول
المهاجرون القادمون
ٍ
االتحاد من خارج المعابر الرسمية بمساعدة السلطات البيالروسية،
وبالقرب من معبر "كونيتشا– بروزجي" على الحدود البولندية ،يقيم
نحو  4آالف شخص في مخيمات مؤقتة وسط درجات حرارة متجمدة،
ويقال إن السلطات األمنية البيالروسية ال تسمح للمهاجرين العالقين
على حدود االتحاد األوروبــي بمغادرة المنطقة ،وتشير التقارير إلى
موت عدد من األشخاص على طول الحدود في األيام الماضية بسبب
انخفاض حرارة الجسم على ما يبدو.
ّ
اتهم المسؤولون في االتحاد األوروبي رئيس بيالروسيا ،ألكسندر
ً
لوكاشينكو ،بهندسة حركة الهجرة ردا على العقوبات المفروضة ضد
نظامه غداة حملة القمع المحلية العنيفة التي بدأت بالصيف الماضي
ضد المحتجين واإلعالميين والمعارضين ،غداة االنتخابات الرئاسية
الشائبة ،وال تزال مستمرة حتى اليوم.
طرح هذا الوضع تحديات صعبة على االتحاد األوروبي ككل وعلى
ً
ثــاث دول أعـضــاء تتقاسم ح ــدودا مشتركة مــع بـيــاروسـيــا :بولندا،
ّ
وليتوانيا ،والتفيا .ربما شكلت الخالفات السياسية حــول غياب أي
ً
سياسة لجوء مشتركة في االتحاد سببا لتأجيج االضطرابات ،فظن
لوكاشينكو أن الشرخ األخير بين بروكسل ووارســو بسبب التراجع
الديموقراطي في بولندا يجعل الحدود البولندية أكثر عرضة للضغوط.
لكن أعطى ره ــان لوكاشينكو نتائج عكسية على مــا يـبــدو ،فرغم
المخاوف المشروعة التي ّ
عبرت عنها جماعات حقوق اإلنسان حول
غياب الشفافية على الحدود البولندية والتقارير التي تشير إلى القمع
الــذي يمارسه حرس الحدود ويتعارض مع قواعد االتحاد األوروبــي
والقانون الدولي ،شدد المسؤولون في االتحاد األوروبي على تضامنهم
مع بولندا إلدارة األزمة القائمة .في  15نوفمبر ،وافق االتحاد على فرض
ً
ً
ً
جولة خامسة من العقوبات الستهداف  30فردا وكيانا بيالروسيا ،منهم
وزير الخارجية وشركة الطيران المملوكة للدولة "بيالفيا".
كذلك ،أشرك االتحاد األوروبي دول المنشأ والترانزيت في جهود منع
ً
ً
تدفق المهاجرين ،وحققت هذه الجهود نجاحا أوليا ،فقد أعلنت تركيا
قبل أيام أنها تستعد لمنع العراقيين واليمنيين والسوريين من شراء
تذاكر سفر والتوجه إلى بيالروسيا من مطاراتها ،ويبدو أن دبي ستحذو
حذوها ،على غرار عدد من شركات الطيران اإلقليمية ،وفي غضون ذلك،

طالل عبد الكريم العرب
ً
أعلنت الحكومة العراقية حديثا أنها بصدد ترحيل المهاجرين العراقيين
ُ
ً
ّ
بالطائرات طوعا ،ومن المستبعد أن تغير المكالمات الهاتفية األخيرة
بين المستشارة األلمانية أنجيال ميركل ولوكاشينكو موقف أوروبا
العام تجاه بيالروسيا أو تمنح لوكاشينكو التنازالت التي يصبو إليها.
ً
من المتوقع أن تفرض الواليات المتحدة وبريطانيا وكندا قيودا
جديدة لزيادة عقوبات االتحاد األوروبي ،وتشكيل جبهة ّ
موحدة بين
ً
الدول األوروبية واألطلسية ردا على األزمة القائمة ،فقد أعطت جوالت
العقوبات السابقة بعض التداعيات االقتصادية (ال سيما العقوبات
المرتبطة بقطاع صناعة البوتاس في بيالروسيا) ،لكنها فشلت في
تغيير تصرفات لوكاشينكو ،وفي الوقت نفسه ،كان احتفاظ لوكاشينكو
ً
بالسلطة كفيال بدفع بيالروسيا إلى أحضان موسكو ،لذا ُيفترض أن
تتوخى الحكومات الغربية الحذر وال تبالغ في تقدير آثار تلك التدابير
على مستوى ردع أي استفزازات مستقبلية ،ال سيما احتمال أن تستفيد
ّ
روسـيــا فــي مـجــاالت ع ــدة .قــد تتضح الـحــاجــة إلــى توسيع العقوبات
ّ
كي تتجاوز نظام لوكاشينكو بعد فهم حجم المساعدة التي قدمتها
موسكو َلتأجيج أزمة المهاجرين ،لكن من المستبعد أن يؤثر التمييز
ً
بين الطرفين على نتائج األزمــة عموما ،ال سيما تعميق االصطفاف
بين روسيا وبيالروسيا للتصدي للغرب واإلمعان في إضعاف موقع
لوكاشينكو أمام موسكو ،فقد أصبحت سيطرة روسيا البطيئة على
ً
ً
بيالروسيا أمرا واقعا اليوم.
لكن ال تشمل هذه الرؤية المستقبلية لوكاشينكو بالضرورة ،إذ يقال
إن تصرفاته المتهورة أثارت استياء الكرملين ،حتى أن اعتراض روسيا
على أي عملية انتقالية ديموقراطية قد ُت ّ
قرب بيالروسيا من الغرب،
ً
على غرار أوكرانيا ،يعني أن لوكاشينكو يبقى الخيار األقل سوءا في
ً
مينسك حتى اآلن ،ومع ذلك ،تبحث روسيا حتما عن طرق أخرى لتجديد
االستقرار في بيالروسيا عبر نقل السلطة بطريقة مدروسة إلى شخصية
موالية للكرملين.
ق ــد تـسـمــح عـمـلـيــة اإلصـ ـ ــاح ال ــدسـ ـت ــوري ال ـغــام ـضــة والـمـسـتـمــرة
للوكاشينكو بتجاوز األزمة السياسية التي ّ
سببها بنفسه ،لكن قد يطلق
ً
لوكاشينكو أيضا استفزازات جديدة إذا الحظ أن العملية االنتقالية
تطرح مخاطر عليه ،لذا يجب أن تبقى األوساط األوروبية واألطلسية
مستعدة ألي حالة طارئة.
* مركز الدراسات االستراتيجية والدولية

جاك ديتش *

البنتاغون ينشر قوات أميركية
إضافية في تايوان بكل هدوء
وفق بيانات حديثة أصدرتها وزارة الدفاع األميركية ،نشرت إدارة
ً
ً
بايدن عــددا إضافيا من القوات األميركية في تايوان خالل األشهر
ً
القليلة الماضية ،مما يعني إبقاء حوالي أربعين جنديا في تلك الجزيرة
المحاصرة لحماية السفارة األميركية وتدريب القوات التايوانية.
ّ
التوسع األميركي البسيط لكن الثابت مخاوف متزايدة
قد يطرح هذا
حول مصير الجزيرة في البيت األبيض والبنتاغون ،فال يظن معظم
المسؤولين العسكريين أن الصين اتخذت قرار الغزو بعد ،لكن يستمر
ً
تصعيد الوضع تزامنا مع إقدام بكين على حشد قواتها البرمائية
وصواريخها فائقة سرعة الصوت إلضعاف دفاعات تايوان ،ال سيما
بعد تتويج الرئيس الصيني شي جين بينغ خالل جلسة افتراضية
المسؤولون
مكتملة للحزب الحاكم هذا الشهر ،وفي الوقت نفسه يرفع
ّ
الصينيون الصوت حول أهمية استرجاع ما يعتبرونه مقاطعة منشقة.
قد ال تعطي أرقام "مركز بيانات القوى العاملة الدفاعية" (مكتب
التعقب في البنتاغون) لمحة شاملة عن أعداد القوات األميركية ،إذ لم
ّ
ً
يتضح مثال إذا كانت عمليات التعقب تشمل القوات العسكرية الخاصة
ً
التي تتدرب في تايوان ،لكن تبقى األرقام األخيرة مختلفة جدا عن حجم
ً
القوات األميركية المحدودة تاريخيا ،ففي أواخر عهد أوباما وبداية
عهد ترامب ،اقتصر عدد الجنود األميركيين في الجزيرة على عشرة
ً
تقريبا ،ثم تضاعف هذا العدد في نهاية عهد الرئيس دونالد ترامب،
ً
وفي المقابل ،بقي عدد المدنيين األميركيين ثابتا بشكل عام ،بحسب
ً
أرقام البنتاغون ،واقتصر على  15عنصرا.
يبدو أن هذا الــدور بدأ يتوسع اآلن :تنتشر قوات مشاة البحرية
األميركية حول العالم لتشديد التدابير األمنية في السفارات ،وقد
ساهمت القوات األميركية التي دخلت إلى تايوان وخرجت منها بكل
هدوء طوال عقود في تدريب الجيش التايواني على استعمال أنظمة
األسلحة األميركية التي تباع بموجب "قانون العالقات مع تايوان"،
لكن في آخر سنتين ،وبعد اشتداد الضغوط من مستشار األمن القومي
السابق جون بولتون ،بدأت القوات األميركية تضطلع بدور ناشط
وتساعد التايوانيين على االستعداد ّ
لصد أي هجوم صيني برمائي
ُ
وت ّ
دربهم على متابعة المقاومة البرية المسلحة إذا حاول جيش
محتمل
التحرير الشعبي التصدي لحملة مكافحة التمرد.
يشعر البعض بالقلق من أن يضطر البنتاغون لاللتزام بالدفاع
عن الجزيرة بسبب زيادة القوات األميركية في تايوان ،مما يؤدي إلى
توسيع مهام الجيش األميركي والتراجع عن طموحات إدارة بايدن
بسحب قوات أميركية إضافية من الصراعات الخارجية.
ً
عمليا ،ال يدعم الشعب األميركي خوض الحرب مع الصين بسبب
ّ
تايوان ،حيث يقول ألكسندر ماكوي ،وهو منظم تقدمي للسياسة
الـخــارجـيــة وأح ــد مؤسسي مجموعة "ال ــدف ــاع الـمـشـتــرك" الخاصة
بالمحاربين القدامى" :هذا هو الواقع بكل بساطة .لذا من الواضح أن
ً
أعضاء الكونغرس الذين يطلقون مواقف عدائية دفاعا عن تايوان
ً
يراوغون ويجازفون بحياتنا جميعا ،وال ننسى حياة جميع األطراف
التي ستصبح في مرمى النيران ،إنه نهج غبي ويصعب أن أجد له
ً
تفسيرا" .لكن يبدو أن بكين تتقدم بوتيرة أســرع ،فقد أعلنت لجنة
األميركية الصينية في تقريرها السنوي
المراجعة االقتصادية واألمنية ّ
الذي صدر قبل أيام أن الصين كثفت أسلوب اإلكراه العسكري في بحر
ً
الصين الشرقي والجنوبي ،وفي مضيق تايوان أيضا ،خالل السنة
الماضية ،كذلك ،دعت اللجنة الكونغرس إلى اتخاذ خطوات كبرى
لتحسين العالقة األميركية مع تايوان ،منها تقديم مساعدات عسكرية
أميركية إلى الجزيرة على مر سنوات عدة ،والتركيز على تسليم أنظمة
األسلحة األميركية ،والسماح بنشر صواريخ باليستية وانسيابية
مضادة للسفن في المنطقة ،وتخصيص مبالغ مالية لتحسين الدفاع
الصاروخي وتقوية القواعد األميركية ضد أي هجوم صيني محتمل.
بدأ بعض الجمهوريين وخبراء الدفاع يشككون بفاعلية "الغموض
ً
االستراتيجي" األميركي للتعامل مع أزمة تايوان ،علما أن هذه السياسة
القديمة ال توضح مدى استعداد واشنطن للدفاع عن تايوان في وجه
الغزو الصيني.
يقول إيان إيستون ،مدير بارز في "معهد المشروع ( "2049منظمة
بحثية معنية بـشــؤون الصين فــي "أرلـيـنـغـتــون" ،فرجينيا)" :ال
أستطيع أن أتذكر أي تجربة نجحت فيها الواليات المتحدة في ردع
قوة مثل الصين في آخر سبعين سنة عبر تطبيق مقاربة مشابهة
لما تفعله اليوم مع تايوان ،إذ لم يمنع الغموض االستراتيجي
كوريا الشمالية من غزو كوريا الجنوبية في عام  ،1950ولم يمنع
شمال فيتنام من غزو جنوب فيتنام ،ولم يمنع صدام حسين من
ُ
غزو الكويت في عام  ،1990وفي هذه الحاالت كلها ،ط ّبقت سياسات
مبنية على الغموض االستراتيجي وفشلت في تحقيق أهدافها،
لذا من األفضل أن تتخذ هذه اإلدارة وأي إدارات أميركية مستقبلية
خطوات أكثر شفافية".
* «فورين بوليسي»

talalalarab@yahoo.com

المعلم يجب أن يكون أداة ووسيلة للمعرفة،
فالمعرفة هي البذرة األساسية لكل حضارة،
والتاريخ يشهد بسقوط أمم وحضارات سادت ثم
بادت واندثرت بسبب الجهل الذي أسقطها تحت
براثن الخرافات والخزعبالت ،واللطم على تاريخ
مجيد لم ينفعها بشيء.
اللجنة التعليمية لمجلس األمة هداها الله" ،مخلية
الدرعا ترعى" ،وتاركة التعليم بال حسيب وال رقيب،
هـمـهــا وهــدفـهــا وأمـنـيـتـهــا زي ــادة مـبــالــغ تــدفــع لطلبة
الجامعة ومن في حكمهم بال مبرر وال مسوغ ،وتاركة
مهمتها األساسية في إيجاد وسيلة لتقويم اعوجاج
ً
تـعـلـيـمــي م ـ ّ
ـدم ــر اس ـت ـمــر عـ ـق ــودا ك ـث ـي ــرة ،ه ــذه الـلـجـنــة
ب ــدال م ــن إص ــراره ــا ع ـلــى وق ــف ت ـلــك األم ـ ــوال لـطـلـبــة ال
يـسـتـخــدمــونـهــا إال ألغــراض ـهــم الـتــرفـيـهـيــة ،وحـصــرهــا
فقط بالطلبة المتميزين في موادهم العلمية النادرة
تشجيعا لهم ،عليها أن تجد حلوال جذرية مع الحكومة
لوقف هــذا االنحطاط التعليمي بكل أشكاله من قبل
الطلبة ومن بعض معلميهم.
الكويت اآلن تمر بكارثة تعليمية وعلمية حقيقية
ي ـج ــب م ـعــال ـج ـت ـهــا ف ـ ــورا ب ـص ــرام ــة وش ـ ــدة ب ـع ـي ــدا عــن
األالعيب السياسية العقيمة والحسابات االنتخابية
المدمرة التي ضاعفت تلك األز مــة ،الكويت لــم يكفها
ت ـس ــرب ح ـم ـلــة ال ـش ـه ــادات الـ ـم ــزورة وال ـم ـض ــروب ــة الــى
مناصب حكومية رفيعة وحساسة ،ولم يكفها فضيحة
انخفاض تصنيف جامعة الكويت ،وعدم مقدرة تالميذ
االبتدائية على كيفية مسك القلم وال الكتابة به ،حتى
ن ـت ـفــاجــأ بـفـضـيـحــة أدهـ ــى وأم ـ ــر ،ف ـقــد ن ـش ــرت جــريــدة
"ا ل ـجــر يــدة" تـقــر يــرا جــد يــدا عــن المعلمين دق ناقوسا
أخ ـطــر م ــن ســاب ـقــاتــه ،ف ـه ـنــاك ع ــدد ال يـسـتـهــان ب ــه من
المعلمين الجدد في وزارة التربية يفتقدون المهارات
األساسية في المواد التي ّ
يدر سونها ،إنهم معلمون
بحاجة الى معلمين.
التقرير ذكر أن مديري مدارس أكدوا وجود مدرسين
للغة العربية ال يـفــر قــون بين ا لـتــاء ا لـمــر بــو طــة وا لـتــاء
ّ
يدرسون اللغة الفرنسية من
المفتوحةُ ،وأن بعض من
خريجي ا لـ"أ ون الين" هم أقرب إلى األمية في مادتهم،
ً
ً
مـمــا جـعــل ا لـفــا قــد التعليمي لــدى ا لـطـلـبــة كـبـيــرا جــدا ،
ّ
فكيف ننتظر أن يتطور التعليم على يد معلم بحاجة
ّ
إلى من يعلمه ،وكيف تصل المعلومة إلى طالبي العلم
إذا ما ضل المعلم.
ولـلـشــاعــر أحـمــد شــوقــي وصــف دقـيــق لـهــذا الــوضــع
فقال في ذلك:
الشاذ ،للمعلم الراشد والضال،
ِّ
ُ َ ّ ً
ـظ ـ ـ ـ ـ ــا
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ف
ه
و ُر َّب ُمـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ ٍـم ت ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــا
َ
ً
َ
ْ
ّ
غ ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــظ ا ل ـ ـ ـق ـ ـ ـلـ ـ ـ ِـب أو فـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــا غ ـ ـبـ ــيـ ــا
َ
إذا َر شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـد ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ـ ُـم َك ـ ـ ـ ـ ــان مـ ــو سـ ــى
َّ
ّ
وإن ه ـ ـ ـ ــو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ك ـ ـ ـ ـ ــان ا ل ـ ـ ـسـ ـ ــا مـ ـ ــريـ ـ ــا
والفدم هنا تعني قليل الفهم.
فــا لـمـعـلــم ي ـجــب أن ي ـك ــون أداة وو س ـي ـلــة لـلـمـعــر فــة،
فالمعرفة هي البذرة األساسية لكل حضارة ،والتاريخ
يشهد بسقوط أمم وحضارات سادت ثم بادت واندثرت
بـسـبــب الـجـهــل ال ــذي أسـقـطـهــا تـحــت بــراثــن الـخــرافــات
وا لـخــز عـبــات ،وا لـلـطــم عـلــى تــار يــخ مـجـيــد لــم ينفعها
بشيء.
ال تستهينوا بــدور المعلم ،فالتعليم خاصة يجب
أال ينظر إليه على أنه وظيفة وكفى ،بل إن صلح فهو
رسالة ترتقي بها األمم ،وإن فسد سقطت بها األمم.

خليل علي حيدر

محمد نجيب جويفل مبعوث تنظيم اإلخوان في الكويت ()4-3
ومن الذين يهاجمون نجيب جويفل بحدة
وشدة في موسوعة اإلخوان القيادي اإلخواني
السوري المعروف د.عــدنــان سعدالدين الذي
ي ــورد بعض التفاصيل عــن إح ــدى مغامرات
جويفل في صفوف اإلخوان بسورية ،فيقول:
"كــانــت حــركــة االن ـش ـقــاق ال ـتــي قــادهــا ضابط
المخابرات الناصرية نجيب جويفل ومن التف
حوله من دمشق وحمص وإدلب قد استفحلت
ً
وصارت تشكل خطرا على كيان الجماعة ،فرأى
ً
الـمـنـشـقــون فــي األخ عـبــدالـكــريــم عـثـمــان ســدا
ً
في طريقهم وعقبة أمــام تطلعاتهم وإحباطا
لـمـخـطـطــاتـهــم ،ف ـه ــدده أح ــده ــم ه ـشــام جـنــدل
الرفاعي بالتصفية إذا لم يوافقهم ويذعن لهم
أو على األقل أال يعترض سبيلهم ،فإذا باألخ
الوديع ذي الحاشية الرقيقة يتحول بلحظة
إلى غضنفر ،يواجه شططهم بموقف صلب،
وعــزي ـمــة غـيــر مــألــوفــة وال مـتــوقـعــة متحديا
المنشقين أن يفعلوا مــا يعن لـهــم ،ف ــإذا بهم
يرجعون القهقرى ،ويرضون من سوء خلقهم
باإلياب والتراجع وطي صفحة التمرد الذي
قـ ــاده ضــابــط ال ـم ـخــابــرات ال ـنــاصــريــة نجيب
جــوي ـفــل وع ـصــاب ـتــه ال ـت ــي ت ـب ـع ـثــرت ،وكــأنـهــا
لــم تـكــن أم ــام صــابــة اإلخ ـ ــوان وع ـلــى رأسـهــم
عبدالكريم عثمان واإل خ ــوة المخلصون في
دمشق وثباتهم وتالحمهم والتفافهم حول
قيادتهم ،وعلى رأسها فضيلة مراقبهم الفذ
الشيخ الدكتور مصطفى السباعي طيب الله
ث ــراه ،وتــاشــت حــركــة الـضــال وذهـبــت أدراج
الرياح ولم نعد نعثر لها على أثر".
ويضيف فــي مــذكــراتــه "ك ــان االنـشـقــاق هذا
(الثاني) عام  1953كبيرا وخطيرا ،كاد أن يطيح
بــالـجـمــاعــة ويـقـضــي عـلـيـهــا ،إذ ش ــارك ــت فيه
قوى داخلية من داخل الجماعة ،كما شاركت
فيه قــوى خارجية وأج ـهــزة مـخــابــرات دولية
وعربية ،كان عبدالناصر في مقدمتها وعلى
رأس ـهــا ،وك ــان أش ــد تــأثـيــر فــي ذل ــك االنـشـقــاق
عندما استطاع تجنيد عناصر إخوانية سباقة
خرجت على الجماعة ،وارتبطت بالمخابرات
المصرية ،كان نجيب جويفل أبرزها وأشدها
فتكا في التنظيم الذي يعرف الكثير عن خفاياه
وخباياه وأشخاصه ونقاط الضعف فيه ،وقد
أحرز نجاحا كبيرا في مهمته التدميرية عندما
اسـتـطــاع ش ــراء عناصر إخــوانـيــة ســوريــة من
داخل التنظيم باعت نفسها بمكاسب ومناصب
ومواقع رخيصة".
وتضيف "موسوعة اإلخوان" متحدثة هذه
ال ـمــرة عــن م ـحــاوالت جــويـفــل االنـشـقــاقـيــة في
صفوف إخوان األردن فتقول" :لقد حاول أيضا
نـجـيــب جــوي ـفــل أن ي ـح ــدث ش ـقــا ف ــي صـفــوف
إخوان األردن ،حيث عرفهم على نفسه أنه واحد
من اإلخوان ،بل حاول أن يجند بعض ضباط
المخابرات األردنية لحساب مصر ،يقول نذير
رشيد فــي لقاء مــع قناة الجزيرة لما تعينت

بدائرة المخابرات أول  1968أتاني جويفل إلى
بيتي بالسلط مع أحــد أقاربي زميله ،عرضا
علي أن أتعاون مع المخابرات المصرية ،فقلت
لــه روح ق ــول لــه عـيــب عـيــب ،أوال أن ــا مــش من
هالنوعية ،ثانيا خليه يجي بكرة الساعة 12
عالدائرة ياخذ المعلومات اللي بده إياها ،أنا
بالسر ما بشتغل ،قل له عيب وأنــا بستغرب
كيف أنت تيجي معه".
وجاء في حديث للدكتور يوسف القرضاوي
مــع صحيفة (الـنـبــأ)  ،2011 /1 /12كما تــورد
الموسوعة ،أنه حينما منع الدكتور القرضاوي
من السفر قابل صالح نصر من أجل الخروج
م ــن مـصــر إل ــى ق ـطــر ،ق ــال ل ــه ص ــاح نـصــر إن
همزة الوصل بيننا هو واحد منكم تعرفونه
ويعرفكم هو األستاذ نجيب جويفل ،وسيرتب
معكم طريقة االتصال بكم ،وسأصدر األوامر
برفع الحظر عن سفركم ،ويمكنكم أن تستعدوا
للعودة إلى قطر متى شئتم".
وت ـن ـق ــل ال ـم ــوس ــوع ــة عـ ــن كـ ـت ــاب ال ـج ـمــاعــة
اإلســامـيــة فــي لبنان أن اإلســامــي المعروف
زهير الشايب "يعزو تأثير المد الناصري على
جماعة "عباد الرحمن" ،وهم اإلخوان المسلمون
في لبنان كما هو معروف ،إلى تسلط نجيب
جويفل على الجماعة سنة  ."1954وتضيف
الموسوعة أن جويفل كان يعيش خارج مصر
"وكان يقدم نفسه على أنه من كوادر اإلخوان،
وه ـن ــاك ات ـهــامــات لـنـجـيــب جــويـفــل بــأنــه أث ــار
الفتنة وسط اإلخوان في أكثر من بلد وبأن له
ارتباطات سرية بمخابرات عبدالناصر".
ويقول كتاب "الجماعة اإلسالمية في لبنان"،
كما تضيف الموسوعة أن جويفل كما يقول
عــد نــان سعدالدين "نقل نشاطه المخابراتي
التخريبي من سورية الى السودان والى لبنان
واألردن ثم إلى الجزائر دعما البن بيال حليف
عـبــدالـنــاصــر ،وق ــام بتفجير فـنــدق الصنوبر
فــانـكـشــف أم ــره وأل ـقــت الـسـلـطــات الـجــزائــريــة
القبض عليه".
ثم تضيف الموسوعة" :وفي الكويت استمال
فريقا بدعوى تحييده في النزاع بين اإلخوان
وعبدالناصر ،غير أن الفريق الموالي للجماعة-
أي لجماعة حزب اإلخوان في مصر وغيرها-
تغلب على الفتنة ،ونبذ فكرة الحياد ،فباء ت
جهود جويفل بالفشل ،فانطوت هذه الصفحة
ال ـ ـسـ ــوداء م ــن الـ ـم ــؤام ــرة ،وب ـع ــد ف ـشــل إعـ ــادة
الوحدة  ،1962 /3 /28بين مصر وسورية بعد
االنفصال الذي وقع في سبتمبر  ،1961تضيف
الموسوعة عن كتاب الجماعة اإلسالمية "حاول
محمد نسيم ونجيب جويفل عمل انقالب آخر
لـلـعــودة لـلــوحــدة مــع ن ـظــام عـبــدالـنــاصــر غير
أنهم فشلوا".
كـمــا تـ ــروي ال ـمــوســوعــة م ــن خ ــال مـصــادر
أخــرى مغامرات عديدة لجويفل أو ضــده في
أ مــا كــن مختلفة ،ولكنها تنقل مــا يهمنا في

الكويت وأسباب حضور جويفل ،فتقول نقال
عن الصحافي إبراهيم غرابية في جريدة العرب
 2009 /7 /26م ــا ي ـلــي" :ظ ـهــر نـجـيــب جويفل
بـعــدمــا أم ـضــى س ـن ــوات ف ــي األردن وســوريــة
والكويت باعتباره أحــد اإلخــوان الفارين من
عبدالناصر ،ضابطا برتبة عميد ثم لواء يعمل
بصفة رسمية دبلوماسيا منسقا مع الحركات
الفلسطينية في األردن ثم في بـيــروت ،وكان
قد غادر عمان عام  1970على طائرة الرئيس
السوداني األسبق جعفر النميري عندما حضر
الى عمان في محاولة للتوسط بين الحكومة
األردنية والمنظمات الفدائية الفلسطينية ،ثم
عاد بعد ذلك لمصر واستقر بها حتى توفاه
الله أواخر الثمانينيات تقريبا في ."1987 /6 /3
في موسوعة اإلخ ــوان تقييمان عن محمد
نجيب جويفل خالل حرب فلسطين عام 1948
تقول الموسوعة" :الحاج عبدالحميد الزهرة
أحـ ــد الـ ـقـ ـي ــادات ال ـع ـمــال ـيــة ف ــي ال ــرع ـي ــل األول
لإلخوان وأمير الكتيبة الثانية من محافظة
الدقهلية أثناء حرب  1948يقول :ال أستطيع
نسيان األستاذ محمد نجيب جويفل (شرقية)
أحــد قــادة المعسكر وال ــذي تميز بالشحنات
اإليـمــانـيــة الـعــالـيــة الـتــي يغرسها فـيـنــا ،وفــي
إحدى المرات أوصى جويفل أحد أفراد الكتيبة
أن يقص شعره الطويل فرفض فقال له جويفل
اتفضل روح طالما أنك مش هاين عليك شوية
شعر إزاي هتهون عليك روحك.
غـيــر أن الــدكـتــور مصطفى الـسـبــاعــي قائد
المجاهدين اإلخوان في سورية في حرب عام
1948م لــه رأي آخــر وشــاهــد عـيــان على قصة
لحقيقة أخ ــرى عــن نجيب جــويـفــل ،والـتــي لم
يعرفها اإلخوان أثناء الحرب ،فيقول :تعود بي
الذاكرة اآلن إلى واقعة قد تبدو صغيرة لكنها
تعكس نزق الشباب وميلهم الفطري للمغامرة،
كـمــا تعكس حــا لــة حــر جــة ال تحسمها إال يد
الله التي تعزل الموت عن الحياة ،كان نجيب
جويفل يقود أحد مواقعنا في خزاعة شرقي
خــان يونس فــي مواجهة مستعمرة "نيويم"
وكان ذلك في الفترة التي مارس فيها نجيب
هواياته الغريزية في التمرد والتأليب ،وقد
ذهبت لــزيــارة الموقع ذات يــوم فقال لي على
مشهد من الجنود إن هناك دوريات إسرائيلية
تجوب المنطقة وإنه يعد لها كمينا ،واقترح
عـلــي أن نــذهــب ســويــا لمطالعة الـمـكــان ،وقــد
أدركــت أنه يقصد إحراجي وإظهاري بمظهر
الـضـعــف وال ـج ـبــن ،فـلــم أمـلــك س ــوى الـمــوافـقــة
رغم خطورة المغامرة ،فقد كان الوقت عصرا
والساحات مكشوفة وقد نصبح هدفا سهال
ل ــدوري ــات ال ـعــدو ب ــدل أن نجعلها هــدفــا لنا،
وه ـكــذا ركـبـنــا الـخـيــول وعـلــى كـتــف كــل واحــد
رشاشه وتوغلنا بين الحواكير التي تعتبر
منطقة معادية تخترقها الطرق الممتدة من
المستعمرات ،وحين بدأت الشمس تميل نحو

المغيب ،كنا نحاول اجتياز ستار كثيف من
شجر الصبر (الـتـيــن الـشــوكــي) حين سمعنا
قهقهة الجنود والمجندات اليهوديات وراء
ا لـســا تــر ولمحنا شبح سيارتهم المصفحة،
كان الموقف حرجا للغاية فنزلنا على أطراف
األصابع ،وقد كتمنا األنفاس ويبدو أن خيولنا
أحست بما نحن فيه ،فكتمت أنفاسها أيضا،
ولـ ــو بـ ـ ــدرت م ـن ـهــا أي ح ــرك ــة ل ـج ـل ـبــت عـلـيـنــا
ال ـن ـيــران م ــن ك ــل ات ـج ــاه لـقــد بـقـيـنــا عـلــى هــذه
الحالة فترة من الوقت حسبناها زمنا طويال
حتى خيم الظالم ،فانسحبنا بهدوء تتبعنا
خيولنا الذكية حتى قطعنا مسافة معقولة ثم
امتطيناها وتركنا لها العنان.
تمت المنازلة الصامتة التي دعاني إليها
هــذا المغامر الـجــريء بـســام ،لكن بقي منها
درس ال ينسى وهــو أن التنافس والـمــزايــدة
تـ ـك ــون عـ ـ ــادة ع ـل ــى حـ ـس ــاب األمـ ـ ــن وال ـس ــام ــة
والمصلحة ،وال بد من تفادي أسبابها إذا أريد
للعمل أن يكون محكما ،وان يحكمه التخطيط
الرصين والمسؤولية ال مجرد تسجيل النقاط،
غير أن هذه الحادثة توضح مفتاح شخصيته".
ومما جاء في موسوعة اإلخــوان عن عالقة
جويفل بالرئيس عبدالناصر وبالسادات نقال
عن كتاب د.محمود جامع في كتابه "وعرفت
السادات" ما يلي" :يقول الدكتور محمود جامع
في كتابه وعرفت السادات في أحد األيام -أيام
كــان أنــور الـســادات نائبا لرئيس الجمهورية
ويقطن فــي فيال بـشــارع الـهــرم وكـنــت أجلس
معه -وإذا بعبدالناصر يدخل فجأة وبصحبته
األخ نجيب جويفل اإلخواني المعروف ،والذي
كــان عبدالحكيم عامر قد عرفه بعبدالناصر
فاحتضنه عبدالناصر وجعله ضابط اتصال
مع منظمة فتح وياسر عرفات ،وجمعتنا غرفة
واحدة نحن األربعة حتى خرجت أنا وهو من
الـغــرفــة وتــركـنــا عـبــدالـنــاصــر وال ـس ــادات على
ً
انفراد وجلسنا نحن سويا ،وبعد ذلك اكتشف
عبدالناصر مؤامرة لنسف المنصة التي كان
يـشــاهــد مـنـهــا اس ـت ـعــراض ال ـق ــوات المسلحة
يوم عيد الثورة أمام فندق هيلتون وأن مدبر
المؤامرة هو نجيب جويفل واتهم معه الضابط
عبدالقادر عيد مدير مكتب عبدالحكيم عامر
وآخـ ــريـ ــن وق ـب ــض ع ـل ـي ـهــم وح ــوكـ ـم ــوا وح ـكــم
عليهم باألشغال الشاقة ،ولكن نجيب جويفل
هرب واختفى بسرعة البرق وظهر في لبنان
وتعقبته أجهزة عبدالناصر وحاولوا خطفه
في بيروت ووضعه في صندوق وشحنه الى
مصر ،ولكنه اكتشف هــذه الخديعة وفشلت
الخطة وعادوا الى مصر دون تنفيذ مهمتهم".
يتبع،،،

ةديرجلا

•
العدد  / 4898الثالثاء  30نوفمبر 2021م  25 /ربيع اآلخر 1443هـ

economy@aljarida●com

9

اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٦.٩٥١
2.٤٧٥ 2.٩٢٦ 3.٣٠٢

ارتدادات خجولة لمؤشرات البورصات الخليجية

الزعابي رئيسة
تنفيذية لمؤسسة
البترول بالوكالة

المتداولون يراقبون األسواق العالمية وأسعار النفط
علي العنزي

جاءت ارتدادات األسواق المالية
بدول مجلس التعاون الخليجي،
أم ــس ،بــاهـتــة ،وسـجـلــت مكاسب
م ـ ـحـ ــدودة فـ ــي م ـع ـظ ـم ـهــا ،وربـ ــح
م ــؤش ــر ب ــورص ــة الـ ـك ــوي ــت األول
نـسـبــة  0.33ف ــي ال ـم ـئــة ف ـق ــط ،أي
 22.73نقطة ،ليقفل على مستوى
 6951.47ن ـق ـط ــة ،ل ـي ـب ـقــى تـحــت
مستوى  7آالف نقطة ،وبسيولة
م ـت ــراج ـع ــة ق ـي ــاس ــا ع ـل ــى سـيــولــة
جلسة األحد ،حيث بلغت أمس 56
مليون دينار ،تداولت  294.2مليون
س ـهــم ع ـبــر  14636ص ـف ـقــة ،وتــم
ت ــداول  145سهما ربــح منها 73
مقابل خسارة  52سهما ،واستقر
 20سهما دون تغير.
وسـجــل مــؤشــر ال ـســوق األول
ارتـ ـ ـ ـ ــدادا ه ــو األفـ ـض ــل ب ــدع ــم مــن
ن ـمــو اس ـهــم ال ـش ــرك ــات ال ـق ـيــاديــة،
خصوصا بيتك وأجيليتي ،حيث
ربـ ــح ن ـس ـبــة  0.50ن ـق ـطــة مـئــويــة
ت ـعــادل  37.35نـقـطــة ليقفل على
مستوى  7550.15نقطة ،وارتفع
 16سهما مقابل خسارة  5أسهم،
واسـ ـتـ ـق ــرار  4أس ـه ــم دون تـغـيــر،

واس ـت ـمــر األداء الـسـلـبــي لمعظم
األس ـهــم الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة،
وأش ـ ــار إلـ ــى ذلـ ــك ت ــراج ــع مــؤشــر
السوق الرئيسي الذي خسر نسبة
 0.18فــي المئة ،أي  10.58نقاط،
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 5785.16
نقطة بسيولة بلغت  20.3مليون
دينار فقط تداولت  212.5مليون
سهم عبر  8461صفقة ،وتم تداول
 120سهما ربح منها  ،57وسخر
 47سهما ،بينما استقر  16سهما
دون تغير.
وفاء الزعابي

ارتداد خجول
وارتـ ــدت األس ـهــم الـقـيــاديــة في
بداية تعامالت جلسة أمس ،وبعد
ه ـب ــوط ك ـب ـيــر ت ــم األح ـ ـ ــد ،بسبب
انتشار متحور "كورونا" الجديد،
ال ـ ــذي سـبـبــا هـلـعــا ف ــي األس ـ ــواق
األميركية وأسـعــار النفط ،وبقي
ال ـت ــرق ــب واآلمـ ـ ـ ــال م ـع ـق ــودة على
ارت ـ ــداد كـبـيــر ألس ـع ــار الـنـفــط في
الصباح الباكر ولكنه لم يحصل،
وكانت فاترا ومحدودا ولم يعوض

السوق السعودي يرتفع %0.2
أن ـهــى مــؤشــر ال ـس ــوق ال ـس ـع ــودي جـلـســة أمــس
على ارتفاع طفيف بنسبة  0.2بالمئة ،مغلقا عند
 10811نقطة ( 23 +نقطة) ،وبتداوالت بلغت قيمتها
اإلجمالية نحو  6.7مليارات ريال.
وك ــان ــت مـكــاســب مــؤشــر ال ـس ــوق ب ــداي ــة جلسة
أمس قد وصلت إلى نحو  200نقطة ،قبل أن يقلص
مكاسبه ويغلق عند المستوى المذكور أعاله.
وارتـ ـف ــع س ـهــم م ـص ــرف ال ــراج ـح ــي بـنـسـبــة 1
ً
بالمئة عند  135ريال ،فيما أنهت أسهم "سابك
لـلـمـغــذيــات" و"ك ـي ــان ال ـس ـعــوديــة" و"الـمـتـقــدمــة"
و"بتروكيم" تداوالتها على ارتفاع بنسب تراوح
بين  3و 6بالمئة.
وتصدرت أسهم شركات قطاع التأمين ارتفاعات
أمـ ــس ،يـتـقــدمـهــا أس ـهــم "سـ ــاب لـلـتـكــافــل" و"أم ــان ــة

7.٥٥٠

٥.٧٨٥

ح ـتــى ن ـصــف م ــا ت ـمــت خ ـســارتــه،
ل ـي ـت ـبــاطــأ االرتـ ـ ـ ـ ــداد والـ ـنـ ـم ــو فــي
أسعار السلع في بورصة الكويت
وك ـ ــان م ــرك ــزا ب ــدرج ــة اك ـب ــر على
األسهم القيادية :بيتك ،والوطني،

وأجيليتي ،وأهلي متحد ،بينما
سـجـلــت الـبـقـيــة تـبــايـنــا واض ـحــا
خصوصا األسهم الصغيرة ،التي
كان افضلها سهمي جي اف اتش
والوطنية العقارية ،اللذين حققا

نموا محدودا جدل مقابل خسارة
قــاسـيــة لسهم الـجــزيــرة للطيران
ومينا العقارية ،حيث فقدا سنبة
 10و 12في المائة على التوالي.
وكــان سهم التعمير األفضل

مؤشر دبي يصعد  %1.8وأبوظبي %2.2

للتأمين" و"عـنــايــة للتأمين" و"ســايـكــو" بالنسبة
القصوى.
في المقابل ،تراجع سهم "سابك" بنسبة  1بالمئة
عند  111.20رياال.
وأنهت أسهم "مجموعة صــافــوال" و"المراعي"
و"أسواق العثيم" و"إكسترا" و"الكثيري" تداوالتها
على تراجع بنسب تراوح بين  1و 3بالمئة.
وتصدر سهما "باعظيم" و"معدنية" تراجعات
السوق بأكثر من  6بالمئة.
وأغلق سهم "أسمنت القصيم" عند  77.90رياال
( 1 -بالمئة) ،عقب نهاية أحقية أرباح نقدية.
وفيما يخص الصناديق المتداولة ارتفع صندوق
"البالد للذهب" بنسبة  2بالمئة عند  10.08رياالت
للوحدة ،وسط تداوالت بلغت نحو  84ألف وحدة.

ارتد مؤشر سوق دبي المالي مرتفعا خالل
جلسة أمس بعد تراجع حاد أمس االول ،حيث
أغلق بنسبة  ،%1.8عند مستوى  3060نقطة،
وبتداوالت بلغت قيمتها اإلجمالية  639مليون
درهم.
وش ـه ــدت ال ـج ـل ـســة ارتـ ـف ــاع غــال ـب ـيــة األس ـهــم
المتداولة ،إذ أغلقت أسهم  24شركة على ارتفاع
من أصل  31شركة تم تداولها ،بينما انخفضت
أسهم  6شركات ،وبقيت شركة أخرى على ثبات.
وارتفع سهم "سوق دبي المالي" بنسبة %2.6
عند  2.40درهم ،وبتداوالت تجاوزت  52مليون
سهم ،بينما ارتفع سهم "إعمار العقارية" بنسبة
 %3.6عند  4.61دراهم ،وبتداوالت تجاوزت 41
مليون سهم.

وأقفل مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية
مرتفعا بنسبة  ،%2.2عند مستوى  8479نقطة،
ليسجل أعلى إغالقاته التاريخية ،وبتداوالت
بلغت قيمتها اإلجمالية  2.2مليار درهم.
وارتـفــع سهم "ات ـصــاالت" بنسبة  %5.8عند
 31.00درهما ،مسجال أعلى سعر له منذ إدراجه،
وبتداوالت قاربت  18مليون سهم ،بينما ارتفع
سهم "طاقة" بالنسبة القصوى عند  1.350درهم،
وبتداوالت تجاوزت  38مليون سهم.
كما ارتفع سهم "الدار العقارية" بنسبة %2.3
عند  4.090دراهم ،وبتداوالت قاربت  71مليون
سـهــم ،بينما ارتـفــع سهم "إش ــراق لالستثمار"
بـنـسـبــة  %3.2عـنــد  0.393دره ـ ــم ،وب ـت ــداوالت
تجاوزت  44مليون سهم.

ً
نـمــوا بنسبة  7فــي المئة ،بينما
تراجعت خسائر األسهم الصغيرة
لما دون نسبة  3فــي المئة ،عدا
سـهـمــي ط ـي ــران ال ـجــزيــرة ومينا
العقارية ،لتنتهي الجلسة باهتة
بانتظار افـتـتــاح قــوي لــأســواق
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ي ـع ـي ــد الـ ـم ــزي ــد مــن
النقاط الضائعة خالل تعامالت
يوم االحــد الماضي في األســواق
الـمــالـيــة ب ــدول مـجـلــس الـتـعــاون
الخليجي.
وانـفــرد مــؤشــر ســوق ابوظبي
بنمو كبير ت ـجــاوز  2فــي المئة،
ليستعيد ك ــل خ ـســارتــه وح ـيــدا،
وي ـق ـف ــل ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ق ـيــاســي
جـ ــديـ ــد ،ب ـي ـن ـم ــا ك ــان ــت م ـكــاســب
البقية محدودة ولم ترق لمستوى
خ ـســائــر األح ــد،وبـ ـقـ ـي ــادة مــؤشــر
"تاسي" السعودي الذي تراجع بعد
نمو جيد بداية الجلسة ،وقلص
مـعـظــم مـكــاســب جـلـســة االثـنـيــن،
وبــدأت أسعار النفط برنت بنمو
بـنـسـبــة قــري ـبــة م ــن  4ف ــي الـمـئــة،
واق ـت ــرب م ــن مـسـتــوى  75دوالرا
للبرميل.

أصــدر وزيــر النفط وزيــر
الـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي د .محمد
ً
الفارس قــرارا يقضي بقيام
العضو المنتدب للتخطيط
والـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي م ــؤسـ ـس ــة
ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ال ـك ــوي ـت ـي ــة وفـ ــاء
الـ ــزعـ ــابـ ــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
مهام عملها القيام بأعمال
الرئيس التنفيذي لمؤسسة
البترول الكويتية بالوكالة،
بعد انتهاء خدمات الرئيس
التنفيذي للمؤسسة هاشم
هاشم.

«المركزي»:
سندات وتورق
بـ  360مليون دينار
أع ـ ـ ـلـ ـ ــن بـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت
المركزي أنه تم تخصيص
آخ ـ ـ ـ ــر إص ـ ـ ـ ـ ـ ــدار لـ ـسـ ـن ــدات
وت ـ ـ ـ ّـورق ال ـب ـنــك ال ـمــركــزي
ب ـق ـي ـم ــة إجـ ـم ــالـ ـي ــة بـلـغــت
 360مليون دينار ألجل 6
أشهر ،بمعدل عائد (1.250
في المئة).

بيع  16مليون سهم لـ «استثمارات» للوفاء َبدين «كاش» الشركات في البنوك والودائع
«الخير» ّ
القصيرة األجل بديل للتسهيالت
تغير الهدف من ملكيتها في الشركة البالغة %66.3
●

محمد اإلتربي

تم بيع كمية أسهم تعادل مبلغ الدين مقابل أسهم شركة االستثمارات الوطنية،
حيث تم تنفيذ أمر "العدل" ،واستيعاب الكمية المبيعة رغم الظروف والتداعيات
نتيجة االهتمام بالسهم من جانب مستثمرين استراتيجيين.
وبينت مصادر أن نسبة األسهم اإلجمالية التي كانت مرهونة تبلغ نحو
 139.9مليون سهم تعادل نحو  17.7بالمئة من رأسمال الشركة بقيمة إجمالية
 32.754مليون دينار .وعمليا ،فإن الكمية التي تم بيعها تبلغ نحو  2.1بالمئة
فقط من رأس المال ،أي ما يعادل نحو  16.574مليون سهم لمقابلة وتغطية ّ
الدين
المطلوب الوفاء به ،وتبلغ قيمته  3.87ماليين دينار.
من جهة أخرى ،أفادت المصادر بأن عمليات الشراء التي تمت على السهم كانت
من تحالف محافظ مستثمرين استراتيجيين مهتمين بالشركة لعدة أسباب؛
أهمها أن الشركة لديها حصة استراتيجية في شركة البورصة ،كما أن لديها
استثمارات متنوعة محليا وعالميا ،ومن بين األقل ديونا في القطاع ،ولديها

أخبار الشركات
ً
«نابيسكو» تمدد عقدا
بقيمة  1.3مليون دينار
أعلنت الشركة الوطنية للخدمات
البترولية (نابيسكو) تمديد عقد مع
شركة نفط الكويت ،بزيادة في قيمة
العقد قدرها  1.308مليون دينار.
وقالت «نابيسكو» إن العقد خاص
ب ـت ـقــديــم خ ــدم ــات ال ـص ـيــانــة ألنـظـمــة
مـكــافـحــة الـحــريــق لـمـنــاطــق الـجـنــوب
والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرق وال ـ ـت ـ ـصـ ــديـ ــر والـ ـبـ ـح ــري ــة
واألح ـ ـ ـمـ ـ ــدي الـ ـت ــابـ ـع ــة لـ ـش ــرك ــة نـفــط
الكويت.

«السفن» :ترسية
مناقصة بقيمة 3.68
ماليين دينار
ذكرت شركة الصناعات الهندسية
الثقيلة وبناء السفن أن مجلس إدارة
الجهاز المركزي للمناقصات العامة،
ق ــرر الـمــوافـقــة عـلــى تــرسـيــة مناقصة
أعـ ـم ــال ت ـح ــدي ــث وتـ ــوريـ ــد ق ـط ــع غـيــر
لمسخن الهواء الدوار لعدد  4غاليات
بمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى
الكهربائية وتقطير المياة على الشركة
(ثالث أقل األسعار) المطابق للشروط
وال ـم ــواص ـف ــات بـمـبـلــغ إج ـمــالــي 3.68
ماليين دينار لمصلحة وزارة الكهرباء
والـ ـم ــاء ،وس ـت ـقــوم ال ـشــركــة ب ــاإلع ــان
فور تسلم كتاب الترسية من الجهاز
المركزي للمناقصات العامة.

"كاش" وسيولة جيدة ،فضال عن أن الشركة تتصدر حاليا قطاع االستثمار بأداء
مالي جيد ،حيث حققت في األشهر التسعة من العام الحالي نموا في األرباح بلغ
 383بالمئة بواقع  22.3مليون دينار ،فضال عن أن ملكية الشركة في البورصة
ّ
تمثل درة استثماراتها ،خصوصا أنها مدرة.
ّ
معنية بأن كل مزادات "العدل" تخضع للتنفيذ
من جهة ثانية ،أفادت مصادر
بشكل احترافي من جانب الوسطاء المشاركين في عمليات البيع ،حيث يتم مراعاة
ظروف السوق وعدم الضغط على سعر السهم والبيع باحترافية على سعر الطلب،
من دون دفع في اتجاه التأثير على سعر السوق أو مجريات التداول عموما.
إلى ذلك ،أعلنت شركة الخير الوطنية لألسهم والعقارات ،أمس ،تغيير الهدف
من حصتها في رأسمال "االستثمارات الوطنية" ،التي تقدر نسبة ملكيتها بنحو
 66.377بالمئة ،بما يعادل  529.593مليون سهم ،ووفقا لسعر السهم السوقي
أمس عن مستوى  225فلسا ّ
تقدر قيمة تلك الحصة بنحو  119.1مليون دينار،
حيث سيكون هناك تخارج جزئي من الحصة من خالل صفقة خاصة ستتم
عبر البورصة.

هيئة األسواق تقدم  4بالغات لنيابة سوق المال
أعلنت هيئة أسواق المال تقديم
بـ ــاغ ل ـن ـيــابــة سـ ــوق ال ـ ـمـ ــال ،أم ــس
األول ،عــن شـبـهــة وق ــوع الـجــريـمــة
الـمـنـصــوص عليها فــي الـبـنــد رقــم
 2مــن الـمــادة  127مــن القانون رقم
 7لسنة  2010بشأن إنشاء الهيئة
وت ـن ـظ ـيــم ن ـش ــاط األوراق الـمــالـيــة
وتـ ـع ــدي ــات ــه ،وذل ـ ــك لـ ـع ــدم الـ ـت ــزام
َّ
المبلغ ضــدهــا (شــركــة مــدرجــة في
البورصة) حتى تاريخ تقديم هذا
الـبــاغ بتنفيذ ق ــرار نهائي صــادر
من مجلس التأديب بسداد الغرامة
في المخالفة رقم ( 2021/33مجلس
ت ــأد ي ــب  2021/26 -هـ ـيـ ـئ ــة) ،ر غ ــم
ً
ً
إعــانـهــا بــالـقــرار إعــانــا صحيحا
بتاريخي  2021 /7 /8و.2021 /9 /15
كما قدمت الهيئة بالغا لنيابة
سوق المال بتاريخ 2021 /11 /28
ع ــن وق ـ ــوع ال ـجــري ـمــة الـمـنـصــوص
عليها فــي البند رقــم  2مــن الـمــادة
 63من القانون رقــم  7لسنة 2010
وت ـ ـعـ ــديـ ــاتـ ــه ،وال ـ ـمـ ــؤث ـ ـمـ ــة ب ـنــص
ال ـب ـنــد  1م ــن الـ ـم ــادة  126م ــن ذات
القانون ،وذلــك لقيام ُ
المبلغ ضده
(شركة استشارات) بمزاولة نشاط
مستشار استثمار دون الحصول
عـ ـل ــى ت ــرخـ ـي ــص م ـ ــن الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة مــن
خالل استغالل الموقع اإللكتروني
ال ـخــاص بــه بــالـتـســويــق والــدعــايــة
عــن تقديمه اس ـت ـشــارات وخــدمــات
للمستثمرين في البورصة ،وتحليل
أسهم الشركات المدرجة وغيرها
من الخدمات االستشارية التي يلزم
لمزاولتها الحصول على ترخيص
مــن الهيئة ،كما أنــه ينشر بيانات

مضللة للجمهور تحت مسمى أنها
دراسات وتحليالت اقتصادية.
وكذلك قدمت الهيئة بالغا لنيابة
ســوق الـمــال بـتــاريــخ 2021 /11 /28
ع ــن وقـ ـ ــوع ال ـج ــري ـم ــة ال ـم ـن ـصــوص
عليها فــي الـبـنــد رق ــم  2مــن ال ـمــادة
 63مــن الـقــانــون رق ــم  7لسنة 2010
وتعديالته ،والمؤثمة بنص البند 1
من المادة  126من ذات القانون ،وذلك
لقيام ُ
المبلغ ضــده بـمــزاولــة نشاط
مستشار استثمار وإبــرام تعاقدات
دون ال ـح ـصــول ع ـلــى تــرخ ـيــص من
الهيئة بمزاولة هذا النشاط.
وفــي الـسـيــاق ذات ــه ،قــدمــت بالغا
آخـ ــر ل ـن ـيــابــة سـ ــوق الـ ـم ــال ب ـتــاريــخ
 2021 /11 /28عــن وق ــوع الجريمة
الـمـنـصــوص عـلـيـهــا ف ــي ال ـم ــادة 63
مـ ــن الـ ـق ــان ــون رق ـ ــم  7ل ـس ـن ــة 2010
وتعديالته ،والمؤثمة بموجب حكم
ال ـب ـنــد  1م ــن الـ ـم ــادة  126م ــن ذات
القانون وحكم المـادة ( )1-27-1من
ال ـك ـتــاب ال ـخــامــس (أن ـش ـطــة األوراق
الـمــالـيــة واألشـ ـخ ــاص الـمـسـجـلــون)
م ــن ال ــائ ـح ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ل ـل ـقــانــون
رق ــم  7لـسـنــة  2010وتـعــديــاتـهـمــا،
وذل ـ ــك ل ـق ـي ــام ال ـم ـب ـل ــغ ض ـ ــده خ ــال
شهر سبتمبر  2021بمزاولة نشاط
مـسـتـشــار اسـتـثـمــار دون الـحـصــول
على التراخيص الالزمة من الهيئة
ونشر تغريدتين من خــال حسابه
ف ــي تـطـبـيــق «ت ــوي ـت ــر» اإلل ـك ـتــرونــي،
تضمنتا تحليال ألسهم مدرجة في
بورصة الكويت لألوراق المالية.

ّ
بنوك تحضر لتخارجات من أصول غير مصرفية قبل نهاية الربع الحالي
●

محمد اإلتربي

ّ
خضم موجة
من باب الثقة باألوضاع المالية للشركات ،وفي
التصحيح الحالية التي شهدها السوق عرضت مصارف على
بعض كبار العمالء سيولة لمن يرغب في اقتناص بعض الفرص
خالل فترة التصحيح اإلجبارية الحالية التي ّ
هبت على السوق
من تجدد ضغوط الجائحة.
وفي المقابل ،تظهر ميزانيات العديد من الشركات وجود وفرة
وسيولة "كاش" في حسابات شركات عديدة في شكل أرصدة لدى
البنوك وودائع قصيرة أجل تتراوح بين  20و 50مليون دينار ،من
المحتمل أن يتم استغاللها في اقتناص بعض الفرص.
وفي هذا السياق ،كشفت مصادر أن بنوكا محلية ستعلن عن

تخارجات من أصول غير مصرفية قبل نهاية الربع الحالي بمبالغ
تصل إلى  20مليون دينار ألحد التخارجات ،علما بأن الصفقات
المحتملة ستكون "كاش" ،ومن دون تمويل ،اعتمادا على التدفقات
النقدية الداخلية لألطراف المشترية.
على صعيد متصل ،أوضحت المصادر أن مستوى "الكاش" في
مختلف الوحدات المؤثرة في السوق من محافظ وصناديق وكبار
المستثمرين كان مرتفعا منذ بداية الشهر الجاري.
في سياق آخــر ،يمكن اإلشــارة إلى ارتفاع حجم السيولة في
تعامالت أمس إلى أكثر من  90مليونا يعود أغلبيتها إلى األطراف
المؤسسية من صناديق ومحافظ ،خصوصا المحافظ الكبرى
الطويلة األجــل التي تستهدف عوائد التوزيعات من الشركات
القيادية والممتازة ،والتي ال تتجاوز غالبيتها نهاية مارس المقبل.

«الوطني» :ارتفاع أسعار النفط يعزز
اإليرادات ويقلص عجز الموازنة
حسب تقرير صــادر عن بنك الكويت الوطني،
ارتفع إجمالي اإليرادات بنسبة  80في المئة ،على
أساس سنوي ،نتيجة ارتفاع العائدات النفطية ،إذ
حقق ما يوازي  88في المئة من تقديرات إيرادات
الموازنة للعام كله.
ويـعــزى ذلــك بصفة رئيسية إلــى ارت ـفــاع سعر
خ ــام الـتـصــديــر الـكــويـتــي بنسبة  104فــي الـمـئــة،
على أساس سنوي ،ليصل في المتوسط إلى 72.3
ً
دوالرا للبرميل خــال تلك الفترة ،كما زاد إنتاج
ً
النفط الخام هامشيا فقط ( 2.8 +في المئة على
أساس سنوي ،ليصل في المتوسط إلى  2.41مليون
ً
برميل يوميا).
وارتفعت اإليــرادات غير النفطية  47في المئة،
على أساس سنوي ،لتصل إلى  1.1مليار دينار (60
في المئة من تقديرات موازنة العام كله) .ويرتبط
ذلك إلى حد كبير بزيادة "اإليرادات األخرى" (+74
في المئة على أساس سنوي) – التي تمثل اإليرادات
من الكهرباء والمياه والخدمات الحكومية األخرى.
وقد بلغ العجز المالي للكويت  1.2مليار دينار
بنهاية األشهر السبعة األولــى من السنة المالية
( 2022/2021أبــريــل إلــى أكـتــوبــر) ،بانخفاض عن
مستوى العجز المسجل بنهاية الفترة المماثلة من
السنة المالية  2021/2020بقيمة  3.8مليارات دينار،
وفقا للبيانات األولية الصادرة عن وزارة المالية.
الجدير بالذكر ان الكويت قد تسلمت مدفوعات
تعويضات لجنة األمم المتحدة (جراء غزو العراق
للكويت في عام  )1990بقيمة  1.47مليار دوالر (0.4
مليار دينار) في أبريل ويوليو وأكتوبر من العام
الحالي ،بينما يتبقى مبلغ  629مليونا للسداد.
كذلك ارتفعت الضرائب والرسوم ( 29في المئة من
اإليــرادات غير النفطية) بنسبة  3.7في المئة على
أساس سنوي لتصل إلى  0.3مليار دينار ،بفضل
تعافي الواردات من تداعيات الجائحة.

م ــن جـهــة أخـ ــرى ،بـلــغ إج ـمــالــي اإلن ـف ــاق خــال
األشهر السبعة  10.8مليارات دينار ،بزيادة كبيرة
بلغت  18.2في المئة عن المستويات المسجلة في
الـفـتــرة المماثلة مــن الـعــام الـمــاضــي ،مما يعكس
ً
جزئيا تأخير تسجيل المعامالت المالية خالل
العام المالي السابق بسبب الجائحة .وقد ارتفعت
النفقات الجارية ( 92في المئة من إجمالي اإلنفاق)
بنسبة  16.6في المئة ،على أساس سنوي ،إلى نحو
 10مليارات دينار ،وسط زيادة رواتب الموظفين
إلى  4.6مليارات.
كما ارتفع اإلنفاق على السلع والخدمات (التي
تشمل مشتريات الوقود لتوليد الكهرباء) بنسبة
 22فــي المئة على أســاس سـنــوي إلــى  1.8مليار،
في حين تراجعت المنح (التحويالت إلى الهيئات
الملحقة والمؤسسات المستقلة) إلى  2.2مليار (-27
في المئة على أساس سنوي).
وب ـص ـفــة ع ــام ــة ،ي ـبــدو أن ال ـج ـهــود الـحـكــومـيــة
لتقليص النفقات خــال السنة المالية الحالية -
التي تأتي ضمن خطوات أخرى تستهدف تخفيض
اإلنـفــاق الحكومي بنسبة  10فــي المئة  -قــد اتت
ثمارها ،رغم أن الطبيعة المؤقتة للبيانات األولية
تشير لصعوبة تأكيد ذلك.
ويـ ـب ــدو أن اإلن ـ ـفـ ــاق ال ــرأسـ ـم ــال ــي ،الـ ـ ــذي ك ــان
ضعيفا خالل الشهرين األولين من السنة المالية
 ،2022/2021قــد اكـتـســب بـعــض الــزخــم بــدايــة من
يونيو ،إذ ارتفع بنسبة  41في المئة على أساس
سنوي ليصل المتوسط الشهري له إلى  0.2مليار
دي ـنــار خ ــال الـفـتــرة الـمـمـتــدة مــا بـيــن يــونـيــو إلــى
أكتوبر .إال ان اإلنفاق الرأسمالي اليزال أقل بكثير
ً
مــن مخصصات مــوازنــة الـعــام كله ،ممثال  33في
المئة من هذه المخصصات.
ومن المتوقع أن يرتفع اإلنفاق الرأسمالي في
األش ـهــر الـمـقـبـلــة فــي ظــل رف ــع الـحـكــومــة لــإنـفــاق

الرأسمالي لهذا العام بنسبة  13.4في المئة ،ضمن
الموازنة العامة ليصل إلى  2.6مليار دينار.
ً
ووف ـقــا لــوثــائــق الـمـيــزانـيــة ،سيتم تــوجـيــه تلك
األموال نحو تعزيز البنية التحتية (تطوير المطار:
 0.4مليار ديـنــار ،والرعاية الصحية 0.14 :مليار
ً
ديـنــار) .إال انــه استنادا إلــى البيانات التاريخية،
يتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية إلــى حوالي
 80فــي المئة فقط ( 2.0مليار) مــن مخصصاتها
المدرجة في الموازنة العامة ،مما سيساهم ذلك
في خفض إجمالي النفقات إلى أقل من المستويات
الواردة في موازنة السنة المالية.
وب ـص ـفــة ع ــام ــة ،اس ـت ـف ــادت ال ـم ـيــزان ـيــة الـعــامــة
للكويت بشكل واض ــح مــن ارت ـفــاع أس ـعــار النفط
خالل األشهر األخيرة مع انخفاض العجز المالي
بأكثر مــن المتوقع فــي السبعة أشـهــر األول ــى من
السنة المالية  .2022/2021كما قد يكون العجز في
نهاية العام المالي أقل بكثير من تقديراتنا السابقة
والبالغة حوالي  10.5في المئة من الناتج المحلي
ً
اإلجمالي ،مع األخذ في االعتبار أيضا الجهود التي
تبذلها الحكومة لخفض اإلنفاق.
وبينما نأمل أن يــؤدي نجاح الحوار الوطني،
وتشكيل حكومة جــد يــدة فــي الفترة المقبلة إلى
بعض المبادرات الملموسة نحو اإلصالح المالي،
فقد ألقى شح السيولة الناجم عن شبه استنفاد
أص ــول ص ـنــدوق االح ـتـيــاطــي ال ـعــام ال ـضــوء على
ضـ ــرورة إصـ ــدار قــانــون الــديــن ال ـعــام ال ـجــديــد ،أو
السماح للحكومة بالسحب من صندوق األجيال
ال ـق ــادم ــة ،لـتـلـبـيــة احـتـيــاجــاتـهــا الـتـمــويـلـيــة على
المديين القصير والمتوسط.
وع ـل ــى ن ـط ــاق أوس ـ ــع ،ي ـج ــب إعـ ـط ــاء األول ــوي ــة
للتنويع االقتصادي ،وإصالحات القطاع الخاص،
لتعزيز اإليرادات غير النفطية ،والحد من تعرض
الحكومة لتقلبات أسعار النفط.

اقتصاد

10

ةديرجلا

•
العدد  / 4898الثالثاء  30نوفمبر 2021م  25 /ربيع اآلخر 1443هـ

إجراءات «العدل» تساهم في رفع أسعار السكن الخاص!
رفض الوزارة تسجيل صفقات بأقل من  300ألف دينار زاد قيمتها
سند الشمري

ساهم تعميم وزارة العدل في
رفع أسعار العقارات السكنية،
حيث إن هناك العديد من
المناطق تضم عقارات قيمتها
الفعلية أقل من ذلك المبلغ،
ورفض تسجيلها بالسعر
المتفق عليه بين األطراف
المعنية يعني رفع السعر.

أ ص ـ ـ ـ ـ ــدرت إدارة ا ل ـت ـس ـج ـي ــل
العقاري بوزارة العدل في يوليو
الـ ـم ــاض ــي ت ـع ـم ـي ـم ــا أل ـ ــزم ـ ــت بــه
رؤساء مكاتب التسجيل العقاري
والـمــوثـقـيــن ف ــي اإلدارة بــإحــالــة
معامالت بيع العقارات التي تقل
قيمتها عــن  300ألــف ديـنــار إلى
خبير الــدرايــة ،لــاطــاع والتأكد
مــن قيمتها السوقية قبل إتمام
البيع.
وال ـ ـ ـهـ ـ ــدف م ـ ــن ال ـت ـع ـم ـي ــم هــو
وقف التالعب بأسعار العقارات
السكنية التي لها ارتـبــاط ببنك
االئتمان ،ولضمان عدم حصول
ال ـبــائــع عـلــى ال ـق ــرض اإلسـكــانــي
مرة أخرى ،حيث إن البنك يشترط
للحصول على القرض البالغ 70
ألف دينار مرة أخرى ،بيع العقار
أو تسجيل قيمة المبايعة بأقل
مــن سـعــر  300أل ــف دي ـنــار ،وفــي
حـ ــال ت ـس ـج ـي ـلــه ب ــأك ـث ــر م ــن ذل ــك
سيفقد البائع حقه في الحصول
على القرض.
ووف ــق ه ــذا الـتـعـمـيــم ،يطالب
خبير الدراية في معظم األحيان
األطــراف المعنية في عملية بيع
العقار ،الذي تقل قيمته عن 300
ألف دينار ،بتعديل سعره ليفوق
ما تم ذكره ،أو يتم رفض تسجيل
الـمـعــامـلــة ،وت ـعــد الـخـطــوة التي
اتخذتها اإلدارة المعنية بالوزارة
مستحقة ،ويجب التركيز عليها،
ومنع تالعب البعض في أسعار
الـعـقــارات بـهــدف الـحـصــول على
قرض إسكاني بطرق ملتوية ،لكن
يجب التفريق بين العقارات التي
لها ارتباط ببنك االئتمان والتي
ليست لها ارتباط.
وم ـ ــع ت ـح ــوي ــل كـ ــل م ـع ــام ــات
ال ـب ـيــع ،سـ ــواء ال ـتــي لـهــا ارت ـبــاط
بـبـنــك االئ ـت ـم ــان ،أي «ال ـع ـق ــارات

ال ـمــرهــونــة» أو ال ـتــي لـيـســت لها
عـ ــاقـ ــة ،فـ ـت ــح بـ ـ ــاب ال ـك ـث ـي ــر مــن
المشاكل بين األطراف المشاركة
ف ــي عـمـلـيــة ال ـم ـبــاي ـعــة ،وخــاصــة
البيعات الـتــي تتم بين األق ــارب
أو الــورثــة ،وه ــذا ادى إلــى إلغاء
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن عـ ـق ــود ال ـم ـب ــاي ـع ــة،
والبعض ذهب للتظلم ،أو اللجوء
الى القضاء.
كـمــا ســاهــم ه ــذا الـتـعـمـيــم في
رفــع أسـعــار الـعـقــارات السكنية،
ح ـ ـيـ ــث إن هـ ـ ـن ـ ــاك الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مــن
المناطق تضم عـقــارات قيمتها
ال ـف ـع ـل ـيــة أق ـ ــل م ــن ذل ـ ــك ال ـم ـب ـلــغ،
ورفض تسجيلها بالسعر المتفق
عليه بين األطراف المعنية يعني
رفع السعر ،مما يعطي انطباعا
ل ـقــراء بـيــانــات وزارة ال ـعــدل بــأن
األسـ ـع ــار مــرت ـف ـعــة ،إض ــاف ــة إلــى

أن ــه أجـبــر المتعاملين وخــاصــة
الذين ليس لديهم ارتباط مع بنك
االئتمان على اتخاذ طرق أخرى
التمام العملية وفق سعر الخبير،
ومــن ثــم االتـفــاق على استرجاع
المبلغ ،وهــذا سيسبب خلال في
المستقبل.
وكــانــت «ال ـعــدل» أحــالــت خالل
ال ـ ـف ـ ـتـ ــرات الـ ـم ــاضـ ـي ــة عـ ـ ـ ــددا مــن
وسطاء العقار إلى وزارة التجارة
وال ـص ـنــاعــة لـتــاعـبـهــم بــأسـعــار
البيعات العقارية السكنية ،وذلك
بعد اطــاع خبير الــدرايــة ،حيث
تـبـيــن أن األسـ ـع ــار ال ـم ــدون ــة في
ع ـقــود الـبـيــع غـيــر صـحـيـحــة وال
تطابق القيمة السوقية ،فقامت
بإحالة دفاتر الوسطاء الى وزارة
التجارة التخاذ الالزم بحقهم.
ويتفق معظم المختصين من

الـعـقــاريـيــن عـلــى ان ــه يـجــب على
وزارة العدل تعديل هذا التعميم
ليشمل فقط الـعـقــارات التي لها
ارتـ ـب ــاط ــات م ــع ب ـن ــك االئ ـت ـم ــان،
مــع االل ـت ــزام بــاألس ـعــار الـمــدونــة
ف ــي ع ـق ــود ال ـم ـبــاي ـعــة ف ــي دفــاتــر
الوسطاء للعقارات التي ليست
لها عالقة بالبنك.
وبهذه الطريقة ،يمكن لوزارة
العدل قطع الطريق على أصحاب
األساليب الملتوية ،الراغبين في
الحصول على قرض آخر ،وبنفس
الوقت عدم التأثير على مجريات
الـ ـس ــوق أو األسـ ـ ـع ـ ــار ،ح ـي ــث إن
جـمـيــع الـمـتـعــامـلـيــن يـتـنــاولــون
معلوماتهم عن أسعار العقارات
من البيانات التي تنشرها إدارة
التسجيل العقاري في الوزارة.

أكـ ــد ن ــائ ــب رئ ـي ــس ات ـحــاد
وسـطــاء الـعـقــار عـمــاد حيدر
أن ال ـهــدف مــن تعميم وزارة
الـعــدل هــو مـحــاربــة التالعب
بأسعار العقارات السكنية،
حـ ـي ــث ي ـت ـج ــه الـ ـبـ ـع ــض ال ــى
تسجيل عـقــاراتـهــم بــأقــل من
 300ألف ،ليتمكن البائع من
الحصول على قرض آخر من
ب ـنــك االئ ـت ـم ــان ،ف ــي ح ـيــن أن
أسـعــار تـلــك الـعـقــارات تفوق
القيمة المذكورة.
وق ــال ح ـيــدر ،فــي تصريح
لـ «الجريدة» ،إن وزارة العدل
ت ــرف ــض ف ــي مـعـظــم األح ـي ــان
إتـ ـم ــام ال ـص ـف ـقــات ال ـع ـقــاريــة
ال ـتــي ت ـقــل قـيـمـتـهــا ع ــن 300
ألف ،وتطالب بتعديل السعر
لـ ـيـ ـف ــوق ال ـم ـب ـل ــغ الـ ـم ــذك ــور،
موضحا أن هذا التعميم فتح
باب المشاكل والقضايا بين

البائع والمشتري والوسيط
ال ـع ـقــاري ،وذل ــك ف ــور تغيير
سـعــر الـعـقــار سـيــرفــض أحــد
األطراف االستمرار بالمبايعة
وال ـت ـم ـس ــك ب ـس ـعــر ال ـخ ـب ـيــر،
وه ـ ـ ــذا مـ ــا ح ـص ــل مـ ــع أغ ـلــب
البائعين للعقارات غير ذات
الصلة ببنك االئتمان.
وأوضــح أن «إحالة جميع
ال ـم ـب ـي ـع ــات ال ـع ـق ــاري ــة ال ـتــي
أس ـ ـعـ ــارهـ ــا أقـ ـ ــل مـ ــن ال ـس ـعــر
المذكور الى الخبير العقاري،
والـتــركـيــز عـلــى كـلـمــة جميع
المبيعات سيساهم في رفع عماد حيدر
أس ـعــار ال ـع ـقــارات ،ول ــن نجد
مستقبال عقارا أقــل من  300تصحيحا أو انخفاضا في
الـ ـ ــف ،ب ــال ــرغ ــم م ــن أن ه ـنــاك أسـ ـع ــار الـ ـعـ ـق ــارات الـسـكـنـيــة
العديد مــن المناطق أسعار م ـ ـ ـ ــادام ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدل تـ ــرفـ ــض
العقارات السكنية فيها أقل تسجيل ال ـع ـقــارات بــأقــل من
مــن ذل ــك الـمـبـلــغ» ،متسائال 300 :ألــف؟» ،وبين أن القطاع
«ك ـ ـيـ ــف سـ ـنـ ـع ــرف أن ه ـن ــاك العقاري كغيره من القطاعات

تنتخب سهام الحسيني
«الجزيرة»
ً
ً
عضوا مستقال في مجلس إدارتها

ً ً
اختيار مشعل مساعد العصيمي عضوا ممثال لـ «السهم الذهبي»

مروان بودي

سهام الحسيني

ض ـم ــن خ ـط ـت ـهــا االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة لـتــدعـيــم
مجلس إدارتها بالكفاءات الوطنية ،انتخبت
الجمعية العامة العادية لشركة طيران الجزيرة
ً
ً
مشعل العصيمي عضوا ممثال لشركة السهم
الذهبي في مجلس إدارتها ،وسهام الحسيني
ً
ً
ً
ً
عضوا مستقال ،لتضيف بذلك عنصرا نسائيا
إلى قيادييها وراسمي استراتيجيتها.
وبـيـنــت ال ـشــركــة ،فــي بـيــانـهــا ،أن عضوية
العصيمي لمجلس إدارة «ا ل ـجــز يــرة» تمثل
إضافة قوية للشركة ،بحكم خبرته الواسعة
والموزعة بين القطاعين الحكومي والخاص،
وال ـتــي يــأتــي بينها تـقـلــده عـضــويــة مجلس
م ـفــوضــي هـيـئــة أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال ،فـيـمــا تــولــى
م ـن ـصــب ن ــائ ــب رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـمـفــوضـيــن
فــي مرحلة الحـقــة ،إضــافــة إلــى عضويته في
مجالس إدارة العديد من الشركات.
وأشــارت الشركة إلــى أن الحسيني تنضم
إلـ ــى م ـج ـلــس إدارة ال ـش ــرك ــة ب ـخ ـبــرة إداري ـ ــة
وقـ ـي ــادي ــة عــال ـم ـيــة ف ــي قـ ـط ــاع ــات ال ـخ ــدم ــات
المالية واللوجستية والتكنولوجية وسالسل
ً
التوريد ،بحيث تتولى حاليا منصب المدير

ً
حيدر لـ ةديرجلا•« :التعميم» فتح بابا للمشاكل
يـ ـ ـم ـ ــر بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــدث مـ ـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ــال ـ ـ ـهـ ـ ــا
انخفاضات وارتفاعات.
وتــابــع ح ـيــدر« :نـحــن ضد
التالعب بــاألسـعــار ،ونطلب
م ــن وزارة ا ل ـت ـج ــارة تطبيق
الـ ـعـ ـق ــوب ــات ع ـل ــى ال ــوس ـط ــاء
المخالفين ،ونطلب أيضا من
وزارة العدل تطبيق القانون
رقم  73لسنة  79على كل من
يدلي ببيانات غير صحيحة
بـغـيــة ال ـت ـهــرب م ــن ال ــرس ــوم،
و ع ـل ـيــه أداء  3أ مـ ـث ــال م ــا لم
ي ــؤد م ــن الـ ــرسـ ــوم» ،مضيفا
أن «ال ـع ــدل» سـعــت مــن خــال
تعميمها إ ل ــى ا لـقـضــاء على
الـتــاعــب بــأسـعــار الـعـقــارات
ذات الـصـلــة ببنك االئـتـمــان،
حـ ـي ــث قـ ــامـ ــت بـ ـح ــل مـشـكـلــة
واحـ ـ ـ ــدة وفـ ـت ــح الـ ـع ــدي ــد مــن
ال ـم ـشــاكــل ،وال ـت ــي ل ـهــا األث ــر
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ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــات ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق
العقاري.
واقترح على الوزارة عرض
الـ ـعـ ـق ــارات ال ـم ــره ــون ــة لـبـنــك
اال ئـتـمــان على الخبير فقط،
وم ــا ع ــدا ذل ــك يـجــب االل ـتــزام
بــالـعـقــد ال ـم ـبــرم بـيــن أط ــراف
الـ ـعـ ـق ــد م ـ ــن بـ ــائـ ــع وم ـش ـت ــر،
«وبذلك نضمن وقف التالعب
باألسعار وإبقائها في نطاق
مـعـقــول ،والـحـفــاظ على قوة
دف ـتــر الــوس ـيــط ،وه ــو العقد
ال ــوحـ ـي ــد الـ ـمـ ـعـ ـت ــرف بـ ــه فــي
إدارة الـتـسـجـيــل ال ـع ـقــاري»،
مطالبا بتعديل شرط البنك
ل ـ ـل ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـق ـ ــرض
اإلسـ ـك ــان ــي م ـ ــرة أخـ ـ ــرى إم ــا
برفع سقف البيع أو إلغائه،
ح ـت ــى ال ي ـل ـج ــأ الـ ـب ــائ ــع إل ــى
االلـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاف عـ ـل ــى الـ ـق ــوانـ ـي ــن
ومخالفتها.

العريان يحذر ً«الفدرالي»
األميركي مجددا

العام لشركة «ديليفرو» في الكويت .وتولت
الـحـسـيـنــي ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـنــاصــب اإلداريـ ـ ــة
ً
والقيادية سابقا ،بما فيها رئيس العمليات
في شركة «شيبا» التابعة لشركة «أجيليتي»،
ومستشار استراتيجي في شركة «إستراتيجي
ً
إنــد» («بــوز وكومباني سابقا) في نيويورك،
وهي حاصلة على ماجستير في إدارة األعمال
م ــن ك ـل ـيــة كــولــوم ـب ـيــا ل ــأع ـم ــال ف ــي جــامـعــة
كــولــومـبـيــا ،وبـكــالــوريــوس فــي الـهـنــدســة من
جامعة تكساس ،أوستن.
ّ
ورحب رئيس مجلس إدارة الشركة مروان
بـ ــودي ،بــانـتـخــاب الـعـصـيـمــي ،ال ــذي اعـتـبــره
إض ــاف ــة ق ــوي ــة ل ـم ـج ـلــس اإلدارة ،ك ـم ــا أش ــاد
ً
بانضمام الحسيني إلى مجلس اإلدارة قائال
إن «ك ـف ــاء ة نـســائـيــة ب ــوزن س ـهــام الحسيني
تـنـضــم إل ــى «ال ـج ــزي ــرة» بــرؤيـتـهــا الـشـبــابـيــة،
وخبرتها العميقة في القطاعات واللوجستية
والتكنولوجية ،سيكون لــه دور رئيسي في
نمو الشركة المستقبلي وتوسعها ،لتوفير
ّ
متقدم بقيمة مضافة لقاعدة عمالئها
منتج
النامية».

أزمة العقارات الصينية ...مطالبات
بـ  1.3مليار دوالر
ي ــواج ــه الـ ـمـ ـط ــورون ال ـص ـي ـن ـيــون مـطــالـبــات
تقرب من  1.3مليار دوالر لمدفوعات السندات
في ديسمبر ،بعد شهر أظهرت فيه معنويات
المستثمرين تـجــاه قـطــاع ال ـع ـقــارات عــامــات
االسـتـقــرار ،على الرغم من العالمات الجديدة
لضعف السيولة.
يأتي ذلــك بعد أن نجحت شركات التطوير
العقاري الصينية في سداد نحو ملياري دوالر
ف ــي نــوفـمـبــر ،ول ــم يـتــم اإلبـ ــاغ ع ــن أي ح ــاالت
ّ
ً
ت ـخــلــف ع ــن الـ ـس ــداد وف ـق ــا ل ـب ـيــانــات جمعتها
«بلومبرغ» ،واطلعت عليها «العربية .نت».
ومع ذلك ،يستمر تدقيق المستثمرين فيما
يتعلق بمدفوعات رأس المال والفائدة ،حيث
تبتلع أزمة نقدية صناعة العقارات في الصين.
وتحتفظ شــركــة تشاينا إيـفــرغــرانــد بمركز
ال ـص ــدارة ،تليها شــركــة كــايـســا غ ــروب ،وهما
م ــن أك ـب ــر مـ ـص ــدري الـ ـسـ ـن ــدات ال ـ ــدوالري ـ ــة فــي
البالد ،حيث من المقرر أن تنتهي فترة سماح
لمدفوعات سندات دولية لـ «إيفرغراند» ،وكايسا

ب ـح ـلــول مـنـتـصــف ديـسـمـبــر بـمـجـمــوع 170.9
مليون دوالر من الكوبونات.
وشهد شهر نوفمبر ارتفاع العائدات على
مؤشر بلومبرغ لألوراق المالية ذات المخاطر
العالية إلى مستوى قياسي بلغ  24.6بالمئة
في وقت مبكر من الشهر قبل أن يتراجع ،وسط
إشارات على تنامي سياسات أكثر مرونة تجاه
شركات العقارات في الصين ،إال أن مستويات
العائد تظل مرتفعة للغاية.
وف ــي الــوقــت نـفـســه ،ف ــإن ال ـم ـل ـيــارديــرات من
أصحاب الشركات العقارية الصينية قد غرقوا
بالتبعية ،بعد مطالبتهم بالتضامن بأموالهم
الخاصة في سداد الديون.

أسعار صرف العمالت العالمية

حثه على ضرورة تخفيف برامج التحفيز
حث كبير المستشارين االقتصاديين لشركة أليانز ،محمد
العريان ،مجلس االحتياطي الفدرالي على االعتراف بأن التضخم
ً
ً
اآلن.
ليس مؤقتا ،وضرورة تخفيف برامج التحفيز بدءا من ٌ
وقال العريان ،الذي أعرب عن دعمه لجيروم باول ،الذي أعيد
ً
اخـتـيــاره رئـيـســا لـلـفــدرالــي« :أعـتـقــد أن الــوقــت قــد ح ــان لتغيير
السياسة في االحتياطي الفدرالي» ،معقبا« :كنت أرى أن هذا قد
ً
ً
يكون أسهل مع شخص لم يكرر قوله مرارا وتكرارا إن التضخم
مؤقت».
ً
ً
وأضــاف أن «التضخم ليس مؤقتا ومــن المهم حقا أن يدرك
ً
الفدرالي ذلــك» ،مؤكدا أن مجلس االحتياطي يقلل من مخاطر
التضخم ،حيث أدى التعافي االقتصادي األميركي من صدمة
الــوبــاء العام الماضي إلــى تسريع زي ــادات أسعار كل شــيء من
الطاقة والغذاء إلى المواد االستهالكية.

أسعار صرف العمالت العربية

محلل يتوقع زيادة أسعار
الفائدة  6مرات خالل عامين
يـتــوقــع كبير محللي األس ـهــم فــي شــركــة فـيــدراتـيــد هيرميس
 ،Federated Hermesفيل أورالندو ،أن يرفع االحتياطي الفدرالي
أسعار الفائدة  6مرات خالل العامين المقبلين لترويض الزيادات
الهائلة في األسعار.
وق ــال كـبـيــر محللي األس ـه ــم« :أف ـضــل تخمين لــديـنــا هــو أننا
سنشهد زي ــادات فــي أسـعــار الـفــائــدة بـمـقــدار ربــع نقطة مــن بنك
االحتياطي الفدرالي في النصف الثاني من العام المقبل ،وربما
 4نقاط أخرى عبر مجموعة من الزيادات في أسعار الفائدة على
ً
مــدار عــام  ،2023وفـقــا لما ذكــره لشبكة « ،»CNBCواطلعت عليه
«العربية.نت».
يأتي ذلك ،بعد أن كشفت وزارة التجارة األسبوع الماضي ،عن
ارتفاع أسعار نفقات االستهالك الشخصي األساسية بنسبة 4.1
في المئة في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي ،وهو مقياس التضخم،
الذي يعتمد عليه «الفدرالي» بشكل كبير ،وال يشمل الغذاء والطاقة.
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك أو  CPIبسرعة في أكتوبر،
وهو المؤشر الذي يشمل ما يدفعه المستهلكون مقابل السلع،
باإلضافة إلى الغذاء والطاقة.
ً
وقــال أورالن ــدو ،والــذي تدير شركته أصــوال بنحو  634مليار
ً
دوالر« :بالنظر إلى زيــادة التضخم التي شهدناها مؤخرا ،فلن
أفاجأ إذا قام الفدرالي بتسريع وتيرة التناقص التدريجي ،والذي
سيتبعه ارتفاع في أسعار الفائدة».

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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• العجيل :دليل على متانة مركزنا المالي وثقة المساهمين بمستقبل البنك واستراتيجيته
• حيات :إنجاز الزيادة داعم قوي الستراتيجيتنا في تنفيذ خطط النمو وتحسين األداء
أعـ ـل ــن ب ـن ــك بـ ــرقـ ــان إت ـم ــام ــه
بنجاح عملية االكتتاب لزيادة
رأسماله بمبلغ  71.25مليون
دي ـنــار مــن أج ــل دع ــم األنـشـطــة
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ل ـل ـب ـنــك وت ـع ــزي ــز
مركزه المالي.
وحصل االكتتاب على إقبال
ك ـب ـي ــر تـ ـ ـج ـ ــاوز ع ـ ـ ــدد األسـ ـه ــم
الـ ـمـ ـص ــدرة ،م ــن دون ال ـحــاجــة
إل ــى اكـتـتــاب ع ــام .وك ــان البنك
قـ ــد طـ ـ ــرح  375مـ ـلـ ـي ــون سـهــم
لالكتتاب وفــق حــق األولــويــة،
ً
وت ــم االكـتـتــاب خ ــال  15يــومــا
بإدارة شركة كامكو لالستثمار
(كامكو إنفست) كمدير اإلصدار
ووكـ ـ ـي ـ ــل االكـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاب ،وش ــرك ــة
المركز المالي الكويتي (المركز)
كـ ـم ــدي ــر االك ـ ـت ـ ـتـ ــاب ال ـم ـش ـتــرك
ومتعهد اإلصدار.
وارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع رأسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ال ـب ـن ــك
ّ
المصدر والمدفوع مع انتهاء
االكتتاب مــن  275.625مليون
دي ـن ــار إل ــى  313.125مـلـيــونــا.

وسوف يستخدم البنك عوائد
ه ــذه ال ــزي ــادة ف ــي رأس ال ـمــال
لتنفيذ ا سـتــرا تـيـجـيـتــه للنمو
في الكويت ،باعتبارها السوق
األساسي للبنك وفي األسواق
ال ـتــي يـعـمــل فـيـهــا ف ــي منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
ولتحسين قدرته التنافسية من
خالل دعم أنشطته التشغيلية
وخــدمــاتــه المصرفية ،إضافة
إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية.
ّ
وعــلــق رئـيــس مجلس إدارة
م ـج ـمــوعــة ب ـن ــك ب ــرق ــان مــاجــد
العجيل ،بشأن نجاح االكتتاب
قائال «نحن مسرورون باإلقبال
ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي ش ـه ــدن ــاه خــال
عملية االك ـت ـتــاب ،والـ ــذي أدى
إلى تجاوز االكتتاب نسبة 220
بالمئة عدد األسهم المصدرة
مــن جميع فئات المساهمين،
دون الحاجة إلى طرح عام.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـع ـ ـج ـ ـيـ ــل :ي ـع ــد
هـ ـ ـ ـ ــذا اإلن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاز دل ـ ـ ـيـ ـ ــا ع ـل ــى

م ـتــانــة م ــرك ــزن ــا ال ـم ــال ــي وثـقــة
المساهمين بمستقبل البنك
واستراتيجيته .وأود أن أنـ ّـوه
هنا بالخبرة العريقة والمهنية
الكبيرة التي تتميز بها كل من
كامكو إنفست والمركز ،فضال
عــن الــدعــم الكبير مــن الجهات
ال ــرق ــاب ـي ــة ال ـم ـت ـم ـث ـلــة ف ــي بـنــك
الكويت المركزي وهيئة أسواق
المال وبــورصــة الكويت ،التي
ســاهـمــت مـجـتـمـعــة ف ــي نـجــاح
هذا الطرح».
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ص ـ ـ ـ ـ ّـرح ن ــائ ــب
رئيس مجلس اإلدارة الرئيس
التنفيذي للمجموعة ،مسعود
جوهر حيات «تمثل زيادة رأس
المال داعما قويا الستراتيجية
بـنــك ب ــرق ــان الـمــؤسـسـيــة الـتــي
تهدف إلى تنفيذ خطط النمو
الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام وت ـح ـس ـي ــن األداء
المالي والتشغيلي.
وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع :ي ـ ـ ــواص ـ ـ ــل الـ ـبـ ـن ــك
ال ـت ـق ــدم ب ـث ـبــات ن ـحــو تحقيق

مبادرة األمم المتحدة
يدعم
«برقان»
ً
ّ
«لون العالم برتقاليا»
أعـ ـ ـل ـ ــن ب ـ ـنـ ــك بـ ـ ــرقـ ـ ــان دعـ ـم ــه
للحملة العالمية « ل ــون العالم
ً
برتقاليا» ،التي تستمر  16يوما،
مساندة لمبادرة األمم المتحدة
للقضاء على العنف ضد المرأة
وال ـ ـف ـ ـت ـ ـيـ ــات ،وسـ ـيـ ـق ــوم ال ـب ـنــك
بإضاءة مبناه الرئيسي باللون
البرتقالي من  15نوفمبر حتى
 15ديسمبر  ،2021تأكيدا على
ال ـت ــزام ــه ض ـمــن اسـتــراتـيـجـيـتــه
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـس ـ ـيـ ــة بـ ـمـ ـس ــؤولـ ـيـ ـت ــه
االجتماعية وواجباته اإلنسانية
بالمساهمة فــي إح ــداث تغيير
إيجابي بالكويت.
وتـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدرج مـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادرة «ل ـ ـ ــون
الـعــالــم بــرتـقــالـيــا» ضـمــن إعــان
الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـع ـ ـنـ ــف ض ــد
المرأة والفتيات الــذي أصدرته
الجمعية العامة لألمم المتحدة
للتوعية بأحد أكثر انتهاكات
حقوق اإلنسان انتشارا اليوم،
وبـ ـمـ ـخـ ـتـ ـل ــف أش ـ ـ ـكـ ـ ــال ال ـع ـن ــف
ُ َ
الجسدي والنفسي التي تسلط
على الـمــرأة فــي مختلف أنحاء
العالم ،كما تهدف إلى مساعدة
ال ـ ـ ـ ــدول عـ ـل ــى ت ـح ـق ـي ــق أهـ ـ ــداف
التنمية ا لـمـسـتــدا مــة المتعلقة
بتمكين المرأة وتعزيز حقوقها
ومكانتها والـتـعــريــف بــدورهــا

الحيوي في العملية التنموية.
وصــرح رئيس مجلس إدارة
م ـج ـم ــوع ــة ب ـن ــك بـ ــرقـ ــان مــاجــد
العجيل« :نحن نفتخر بانضمام
بـنــك بــرقــان إل ــى ه ــذه الـمـبــادرة
التي تعبر عن قيمنا المؤسسية
الـمـنــاصــرة لـلـجـهــود الـمـبــذولــة
عالميا ومحليا لمناهضة كل
أش ـك ــال الـتـمـيـيــز وال ـع ـنــف ضد
ال ـم ــرأة وال ـح ــد مـنـهــا ،وتعكس
مـ ـش ــاركـ ـتـ ـن ــا أي ـ ـضـ ــا الـ ـت ــزامـ ـن ــا
االس ـت ــرات ـي ـج ــي بـمـســؤولـيـتـنــا
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة الـ ـت ــي ن ـع ـمــل مــن
خ ـ ــالـ ـ ـه ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى دعـ ـ ـ ـ ــم ج ـم ـي ــع
الجوانب التي تساهم في تعزيز
رفـ ـ ــاه ال ـم ـج ـت ـمــع كـ ـك ــل ،ومـنـهــا
ت ـم ـك ـي ــن الـ ـ ـم ـ ــرأة وم ـس ــان ــدت ـه ــا
باعتبارها شريكا أساسيا في
تقدم المجتمع والبالد».
وأض ــاف الـعـجـيــل« :لـقــد كــان
بنك برقان سباقا للتوقيع على
مـبــادئ تمكين ال ـمــرأة ()WEPS
فــي مــوقــع األم ــم الـمـتـحــدة ،كما
تعهد فــي  2018بتقديم الدعم
المستمر لتحقيق مستقبل أكثر
استدامة من خالل توفير فرص
م ـت ـكــاف ـئــة ل ـل ـن ـهــوض ب ــال ـم ــرأة.
وه ــو حــريــص عـلــى االسـتـمــرار
في تعزيز تطور المرأة وزيادة

الوعي بالقضايا الحساسة التي
تمسها وترسيخ هذه المبادئ
ف ــي ث ـقــاف ـتــه ال ـمــؤس ـس ـيــة الـتــي
تكرس المساواة وتكافؤ الفرص
في العمل ،إضافة إلى دعم رفاه
الموظفين والموظفات».
ويواصل بنك برقان ،انطالقا
من الدور المجتمعي المحوري
الـ ــذي يـلـعـبــه كـمــؤسـســة مــالـيــة

«األهلي» ينشر الوعي حول حماية المستهلك

ً
تماشيا مع أهداف حملة «لنكن على دراية»
يـ ــواصـ ــل ال ـب ـن ــك األه ـ ـلـ ــي ب ــذل
جهوده الرامية إلــى نشر الوعي
حـ ـ ـ ــول حـ ـ ـق ـ ــوق ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء أث ـ ـنـ ــاء
تعامالتهم مع البنوك في الكويت،
مـ ــن خ ـ ــال ت ــأك ـي ــد أه ـم ـي ــة دل ـيــل
حماية المستهلك الصادر عن بنك
الكويت المركزي.
وت ـ ـنـ ــدرج هـ ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة فــي
إطار حملة بنك الكويت المركزي
واتحاد مصارف الكويت« :لنكن
على درايــة» المستمرة على مدار
عام كامل.
وقال المدير اإلقليمي في إدارة
الخدمات المصرفية لألفراد أحمد
ال ـط ـي ــار« :ي ـش ـت ـمــل دل ـي ــل حـمــايــة
المستهلك على أهم الممارسات
الــرئـيـسـيــة ،إذ يتطلب األم ــر من
المستهلك أن يكون على معرفة
تامة بها أثناء تعامله مع البنوك
حتى يـكــون على دراي ــة بحقوقه
وامتيازاته».
وأضاف« :نحن في البنك نضع
مسألة حماية حقوق المستهلكين

أحمد الطيار

وتـ ــوع ـ ـيـ ــة ع ـم ــائ ـن ــا عـ ـل ــى رأس
أولـ ــويـ ــات ـ ـنـ ــا ،م ــوضـ ـح ــا انـ ـ ــه مــن
ّ
خالل الحملة سنتمكن من إبراز
ً
أهمية الشمول المالي ،فضال عن
نشر الوعي حول حقوق العمالء
وامتثال البنوك للقوانين المحلية
والدولية».
ويـ ـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ـ ــي «دل ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــل ح ـ ـمـ ــايـ ــة

الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـهـ ـ ـل ـ ــك» ،الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر ع ــن
ً
«ال ـم ــرك ــزي» تـمــاشـيــا مــع مـبــادئ
ضمان الحماية المالية للمستهلك
ا لـ ـ ـت ـ ــي أ قـ ـ ــر هـ ـ ــا وزراء ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة
ومحافظو البنوك المركزية لدول
مـجـمــوعــة الـعـشــريــن فــي أكـتــوبــر
 .2011و ي ـش ـت ـم ــل ا ل ــد لـ ـي ــل عـلــى
مـجـمــوعــة مــن ال ـم ـبــادئ المكملة
لمختلف الـقــواعــد والتوجيهات
الصادرة عن «المركزي» لحماية
العمالء في تعامالتهم مع البنوك.
ّ
وت ـس ــل ــط «ل ـن ـكــن ع ـلــى دراي ـ ــة»
الـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــوء ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ــن
ال ـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــات الـ ـمـ ـهـ ـم ــة خ ــال
الـ ـع ــام ،ل ـن ـشــر م ــزي ــد م ــن ال ــوع ــي
حــولـهــا ،مثل االسـتـخــدام الفعال
واآلم ـ ـ ـ ــن ل ـل ـب ـط ــاق ــة ال ـم ـص ــرف ـي ــة،
وتقديم النصح واإلرش ــاد بشأن
االقـتــراض ،وكيفية منع عمليات
االح ـت ـيــال ،وب ــروت ــوك ــوالت األمــن
الـسـيـبــرانــي ،وال ـتــوع ـيــة بحقوق
ال ـع ـمــاء م ــن ذوي االح ـت ـيــاجــات
الخاصة وغيرها المزيد.

 ...و«التجاري» يواصل دعمه للحملة
فــي إطــار حــرص «الـتـجــاري» ومساهماته لنشر
الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع
الـمـخـتـلـفــة ،وزيـ ـ ــادة ال ــوع ــي ل ــدى ال ـج ـم ـهــور ب ــدور
القطاع المصرفي ،وكيفية االستفادة من الخدمات
ال ـم ـصــرف ـيــة ال ـم ـقــدمــة ل ـج ـم ـهــور ال ـع ـم ــاء ،تستمر
مشاركات البنك في دعم حملة «لنكن على درايــة»،
وهــي الحملة التوعوية التي أطلقها بنك الكويت
الـمــركــزي ،لتسليط الـضــوء على حـقــوق وواجـبــات
العمالء وتوعيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك
وحماية بياناتهم المصرفية.
وفي هذا السياق ،قال مزيد السرحان رئيس إدارة
ً
«بناء
الفروع  -قطاع الخدمات المصرفية لألفراد
على تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن الخدمات
المقدمة مــن البنوك لــذوي االحـتـيــاجــات الخاصة،
خصص التجاري  6فــروع موزعة على محافظات
الـكــويــت ال ـســت ،ه ــي :ف ــرع م ـبــارك الـكـبـيــر ،الــرابـيــة،
سـلــوى ،الفحيحيل ،صـبــاح الـســالــم وف ــرع النعيم،

بهدف تقديم الخدمات المصرفية لذوي االحتياجات
الخاصة ،إضافة إلى خدمة عمالء البنك اآلخرين».
وفــي هــذا ال ـصــدد ،أكــد الـســرحــان أن البنك درب
عددا من الموظفين على لغة اإلشارة لتسهيل عملية
ال ـتــواصــل مــع ال ـع ـمــاء ،كـمــا ق ــام بتسهيل وصــول
العمالء من ذوي االحتياجات الخاصة إلى أجهزة
السحب اآللي وفروع البنك بتعديل مداخل ومخارج
ال ـ ـفـ ــروع ،وت ــوف ـي ــر م ـن ـح ــدرات ت ـس ـمــح بــاس ـت ـخــدام
ً
الكراسي المتحركة ،فضال عن توفير دورات المياه
والمصاعد واللوحات اإلرشادية التي تسهل عليهم
الحصول على متطلباتهم من الخدمات المصرفية
بكل يسر وسهولة ،مع توفير الخصوصية واألمان
والسرية المصرفية.

رائـ ــدة فــي الـمـســاهـمــة الـفـعــالــة،
دعــم جميع الخيارات الوطنية
وج ـه ــود ال ــدول ــة ل ـت ـعــزيــز رف ــاه
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع وإح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ت ـغ ـي ـيــر
إيجابي على جميع المستويات
ف ــي الـ ـك ــوي ــت ب ـم ــا ي ـس ــاه ــم فــي
تـ ـحـ ـقـ ـي ــق أهـ ـ ـ ـ ـ ــداف الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاواة
والتنمية المستدامة فــي إطــار
رؤية كويت جديدة .2035

هــذه األه ــداف في رحلة تحول
طويلة المدى تركز على تطوير
ا ل ـن ـمــوذج التشغيلي والبنية
التحتية التكنولوجية وتسريع
ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي لـلـمـحــافـظــة
على الميزة التنافسية للبنك،
وزيـ ـ ــادة حـصـتــه ف ــي األسـ ــواق
التي يعمل فيها.
وأردف :كما سيتمكن البنك
من خالل هذه الزيادة في رأس
ال ـ ـمـ ــال مـ ــن ت ـق ــدي ــم ت ـس ـه ـيــات
ائـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة أكـ ـ ـب ـ ــر لـ ـلـ ـش ــرك ــات
الصغيرة والمتوسطة والعمالء
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات ل ـل ـم ـس ــاه ـم ــة
بـفـعــالـيــة أك ـثــر ف ــي دف ــع عجلة
النمو االقتصادي في البالد.
وال ب ـ ــد م ـ ــن اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ــى
ّ
أن ب ـنــك ب ــرق ــان ق ــد ت ـمــكــن من
تحقيق نتائج مالية إيجابية
ل ــأش ـه ــر ال ـت ـس ـعــة األول ـ ـ ــى مــن
ع ــام  ،2021حـيــث بـلــغ صــافــي
الـ ــدخـ ــل ال ـ ـخـ ــاص ب ـم ـســاه ـمــي
البنك  40.3مليون دينار بنمو

ملحوظ بنسبة  23.6بالمئة،
م ـ ـقـ ــارنـ ــة بـ ـنـ ـف ــس ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة مــن
ع ــام  .2020ك ـمــا س ـجــل الـبـنــك
إضافة إلــى ذلــك إي ــرادات قوية

بلغت  166.6مليونا ،مدعومة
بارتفاع الدخل من غير الفوائد
الذي بلغ  73.3مليونا (بزيادة
 29.5ب ــا لـ ـمـ ـئ ــة ع ـ ـلـ ــى أ سـ ـ ــاس

سنوي) ،وانخفاض مستويات
ال ـم ـخ ـص ـص ــات ب ـن ـس ـبــة 11.6
بالمئة ،مقارنة بالفترة نفسها
من عام .2020

 ...و«الخليج» يجدد دعمه للمبادرة
يــدعــم بنك الخليج هــذا العام
ً
مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــددا ،الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـع ــال ـم ـي ــة
«  »Orange the Worldا ل ـتــي
أطلقتها منظمة األ م ــم المتحدة
للقضاء على العنف ضد المرأة،
ي ــوم  25نــوفـمـبــر م ــدة  16يـ ً
ـومــا،
وتنتهي  10ديسمبر المقبل ،وهو
اليوم العالمي لحقوق اإلنسان.
وب ـ ـهـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ي ـض ــيء
«الخليج» مبناه الرئيسي باللون
البرتقالي طوال أيام الحملة ،كما
يعمل عـلــى رف ــع مـسـتــوى الــوعــي
بهذه القضية على مواقع التواصل
ً
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ،دع ـ ـ ـمـ ـ ــا ل ـج ـه ــود
القضاء على العنف ضد المرأة،
والمحافظة على حقوق اإلنسان
بشكل عام.
ويشارك البنك في هذه الحملة
ً
مـجــددا هــذا الـعــام ضمن التزامه
باالستدامة المجتمعية ،ودعمه
ل ـل ـج ـهــود الــوط ـن ـيــة ف ــي تحقيق
الـ ـ ـه ـ ــدف ال ـ ـخـ ــامـ ــس م ـ ــن أه ـ ـ ــداف
الـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة :ال ـم ـســاواة
ب ـيــن ال ـج ـن ـس ـيــن ،وهـ ــي جـ ــزء من
خ ـطــة الـتـنـمـيــة الــوط ـن ـيــة ورؤي ــة
الكويت .2035
وحـ ــول ه ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة ،قــالــت
م ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة مـ ـ ــديـ ـ ــر االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت
المؤسسية في «الخليج» ،لجين
الـ ـقـ ـن ــاع ــي« :ال ـ ـتـ ــزام ـ ـنـ ــا ب ـت ـعــزيــز
االستدامة المجتمعية يحتم علينا
تـمـكـيــن الـ ـم ــرأة وتـنـحـيــة ال ـضــرر
عنها ،وتعزيز أمانها إلى جانب

ً
 ...و«بوبيان» يخصص جناحا
للحملة الستعراض أهميتها
أعلن بنك بوبيان تخصيص
جناح خاص لحملة لنكن على
دراية ،التي أطلقها بنك الكويت
المركزي قبل أشهر ،بالتعاون
مع اتحاد مصارف الكويت ،في
مهرجان الكويت للقهوة ،حيث
سـيـتــم مــن خــالـهــا اسـتـعــراض
أهمية الحملة التي تهدف إلى
رف ــع درج ــة الــوعــي ل ــدى عمالء
الـبـنــوك بكل أن ــواع المعامالت
واإلجراءات المصرفية.
وأكدت مديرة إدارة العالقات
الـ ـع ــام ــة فـ ــي ات ـ ـحـ ــاد م ـص ــارف
الكويت شيخة العيسى أهمية
ال ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـ ــذي ت ـل ـع ـب ــه ال ـب ـن ــوك
ال ـم ـح ـل ـيــة ل ـل ـتــوع ـيــة بـمـخـتـلــف
األنشطة والعمليات المصرفية
ال ـتــي ت ـقــوم بـهــا بــال ـت ـعــاون مع
بنك الكويت الـمــركــزي واتحاد
م ـ ـصـ ــارف ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،مـ ــن أج ــل
حماية العمالء من أي مخاطر
يمكن أن يـتـعــرضــوا لـهــا أثـنــاء
قيامهم بعملياتهم المصرفية
اليومية.
وأض ــاف ــت ال ـع ـي ـســى" :نـثـمــن
مــا قــامــت بــه الـبـنــوك الكويتية
خالل الفترة الماضية ،وقيامها
عبر قنوات التواصل الرسمية
ال ـخ ــاص ــة ب ـهــا ب ــال ـت ــواص ــل مع
العمالء وشــرح أهــداف الحملة
ونـشــر الـمــوضــوعــات المتعلقة
ب ـ ـ ـهـ ـ ــا ،مـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـ ـثـ ـ ــري الـ ـثـ ـق ــاف ــة
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ل ـ ـهـ ــم" ،م ـب ـي ـنــة أن
تخصيص جناح خاص للحملة
خالل مهرجان الكويت للقهوة،
الــذي يقام في ديسمبر المقبل
في مروج ،يؤكد أهمية مثل هذه
الفعاليات التي تشهد حضورا
كبيرا مــن الجمهور ،وضــرورة
ال ـ ـتـ ــوع ـ ـيـ ــة ب ــأهـ ـمـ ـي ــة ال ـح ـم ـل ــة
وأهدافها.
ي ــذك ــر أن ح ـم ـلــة ل ـن ـكــن على
دراي ـ ـ ـ ـ ــة انـ ـطـ ـلـ ـق ــت ف ـ ــي فـ ـب ــراي ــر
الـمــاضــي ،بـهــدف نـشــر الثقافة
ال ـم ــال ـي ــة لـ ــدى أوسـ ـ ــع شــريـحــة

ماجد العجيل

مسعود حيات

شيخة العيسى

م ــن الـمـجـتـمــع ،وزي ـ ــادة الــوعــي
ل ــدى ال ـج ـم ـهــور ب ـ ــدور الـقـطــاع
المصرفي ،وكيفية االستفادة
م ــن ال ـخــدمــات الـمـتـنــوعــة الـتــي
ت ـقــدم ـهــا ال ـب ـن ــوك ع ـل ــى ال ــوج ــه
األمثل.
وتتنوع الوسائل والقنوات
المستخدمة التي تروج للحملة
ب ـ ـيـ ــن فـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــوه ـ ــات ت ــوع ــوي ــة
وتصريحات صحافية ومــواد
تعريفية ،وذلك عبر العديد من
ق ـن ــوات ال ـت ــواص ــل وخـصــوصــا
ال ـق ـنــوات الــرق ـم ـيــة ،وحـســابــات
ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي وال ـ ـب ـ ـنـ ــوك
ال ـك ــوي ـت ـي ــة وات ـ ـحـ ــاد م ـص ــارف
الكويت على منصات التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي ،وف ـ ـ ــروع ال ـب ـنــوك
وغيرها من نقاط التواصل مع
ال ـج ـم ـهــور ،بـمــا يـضـمــن أوس ــع
انتشار لرسالة الحملة ،وتفاعل
الجمهور معها.
ويـحــرص بنك بوبيان على
رف ــع درج ــة الــوعــي ل ــدى جميع
العمالء وغيرهم ،السيما في ظل
زيادة التحديات التي تواجهها
ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ن ـت ـي ـج ــة ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات
الـتــي يشهدها الـعــالــم على كل
المستويات ،وهــو ما يزيد من
أهـمـيــة دور ال ـب ـنــوك فــي زي ــادة
الثقافة والوعي المصرفي.

لجين القناعي

أمان كل أفراد المجتمع وأطيافه.
حملة «Orange
ندعم فــي البنك ً
 »the Worldإيمانا بحق النساء
ً
ب ـ ــاألم ـ ــان ،وت ــأكـ ـي ــدا ع ـل ــى رف ــض
العنف ضــدهــن .هــدف الـمـســاواة
بـ ـي ــن ال ـج ـن ـس ـي ــن م ـ ــن األه ـ ـ ـ ــداف
الـســامـيــة الـتــي تسعى لـهــا األمــم
ً
المتحدة ،وندعمها ً
دعما كامل».
وح ـ ــرص «ال ـخ ـل ـي ــج» ع ـل ــى أن
تواكب مبادراته أهــداف التنمية
الـمـسـت ًــدامــة ،وه ــي مـجـمــوعــة من
 17هدفا ُوضعت من ِقبل منظمة
األم ــم الـمـتـحــدة فــي  ،2015حيث
يسعى العالم لتحقيقها في .2030
وتـشـمــل ه ــذه األه ـ ــداف :الـقـضــاء
ع ـلــى ال ـف ـقــر وال ـ ـجـ ــوع ،وال ـص ـحــة
الجيدة والرفاه ،والتعليم الجيد،
والمساواة بين الجنسين ،والمياه

النظيفة والنظافة الصحية ،وطاقة
نظيفة بأسعار معقولة ،والعمل
الالئق ونمو االقتصاد ،الصناعة
واالبتكار والبنية التحتية ،والحد
م ــن أوج ـ ــه عـ ــدم الـ ـمـ ـس ــاواة ،مــدن
ومـجـتـمـعــات مـحـلـيــة مـسـتــدامــة،
االستهالك واإلنتاج المسؤوالن،
والعمل المناخي ،والحياة تحت
الماء ،والحياة في البر ،والسالم
وال ـعــدالــة وال ـمــؤس ـســات الـقــويــة،
وعقد الشراكة لتحقيق األهداف.
وتتمثل رؤية «الخليج» في أن
يـكــون الـبـنــك الــرائــد فــي الـكــويــت،
الـ ـ ــذي يـ ـش ــرك مــوظ ـف ـيــه بــالـعـمــل
ف ـ ــي بـ ـيـ ـئ ــة شـ ــام ـ ـلـ ــة ومـ ـتـ ـن ــوع ــة
لتقديم خدمة عمالء ممتازة ،مع
ال ـح ــرص ع ـلــى خ ــدم ــة الـمـجـتـمــع
بـشـكــل م ـس ـتــدام .بـفـضــل الشبكة

الــواسـعــة مــن ال ـفــروع والـخــدمــات
الرقمية المبتكرة ،يتمكن البنك
مـ ــن م ـن ــح ع ـم ــائ ــه حـ ــق اخ ـت ـيــار
كيفية ومـكــان إتـمــام معامالتهم
المصرفية ،مع ضمان االستمتاع
ب ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة م ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة ب ـس ـي ـط ــة
وسلسة .ويلتزم بدعم االستدامة
ع ـلــى ال ـم ـس ـتــويــات الـمـجـتـمـعـيــة،
واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ،والـ ـبـ ـيـ ـئـ ـي ــة ،فــي
مبادرات يتم اختيارها وتحديدها
اسـتــراتـيـجـ ًـيــا ،بما يـعــود بالنفع
على البنك بشكل خ ــاص ،وعلى
البالد بشكل عام.
وي ــدع ــم ال ـب ـنــك رؤي ـ ــة الـكــويــت
« 2035كويت جديدة» ،ويعمل مع
الجهات المختلفة لتحقيقها على
أرض الواقع.
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«أسواق المال» تدشن برنامجها التدريبي
السابع لتأهيل الكويتيين حديثي التخرج

الصالح :تكثيف الجهود بشأن حقوق
المتقاعدين قبل  2010بالقطاع النفطي

ً
«عمومية التنمية النفطية» تنتخب مجلس إدارة جديدا
●

مشاركون في البرنامج
ً
استكماال لدور هيئة أسواق المال في تنمية
الـمـجـتـمــع وت ـطــويــر ع ـنــاصــر ب ـشــريــة وطـنـيــة
ناشئة وتعزيز قدرتها التنافسية لالنخراط
فــي ســوق العمل فــي مـجــال أس ــواق ال ـمــال ،تم
تدشين برنامج الهيئة السابع لتدريب وتأهيل
الكويتيين حديثي التخرج من الكوادر الوطنية
المتميزة.
وفي كلمة ألقاها رئيس مجلس المفوضين
وال ـم ــدي ــر الـتـنـفـيــذي د .أح ـم ــد الـمـلـحــم أش ــاد
ً
بالكفاءات الوطنية ،مؤكدا حرص الهيئة على
استفادة المتدربين من هذا البرنامج ،كما شدد
على أهمية االلـتــزام والتفاني بالعمل الجاد
واالج ـت ـهــاد ،لتحقيق مــا تصبو إلـيــه الهيئة
مــن تهيئة كـ ــوادر وطـنـيــة طـمــوحــة للنهوض
باالقتصاد الوطني.
وبدأ البرنامج فعالياته أمس األول ،ويعقب
ذلــك البرنامج التدريبي المحلي والميداني،
وم ـ ــن ث ــم الـ ـخ ــارج ــي ،وي ـس ـت ـق ـطــب ال ـبــرنــامــج

economy@aljarida●com

المتميزين من حديثي التخرج بتخصصات
"ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة  -ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق  -ال ـه ـن ــدس ــة
الـصـنــاعـيــة" ،ويـخـضــع ال ـم ـتــدربــون لبرنامج
مكثف في المجاالت المالية واالقتصادية.
ويهدف برنامج تدريب وتأهيل الكويتيين
حديثي التخرج إلى تأهيل كوادر وطنية على
أسس علمية ومهنية وفنية وإتاحة الفرصة
لهم لالطالع على عالم المال المحلي والدولي،
لتأهيلهم للعمل في مختلف األسواق المالية
المحلية والعالمية.
وت ـس ـعــى الـهـيـئــة م ــن خ ــال ه ــذه ال ـم ـبــادرة
إلى تعزيز القدرات المهنية للكوادر الوطنية
الـنــاشـئــة ،ونـشــر الــوعــي بأهمية دور الرقابة
ً
على أس ــواق ال ـمــال ،تــأكـيــدا ل ــدور المسؤولية
االجتماعية للهيئة في التنمية المجتمعية في
االستثمار بالكوادر الوطنية.

حصة المطيري

ع ـ ـ ـقـ ـ ــدت جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـت ـن ـم ـي ــة
ا لـنـفـطـيــة جمعيتها العمومية
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادي ـ ـ ــة ،أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ف ـ ـ ــي ن ـ ـ ــادي
ب ــوبـ ـي ــان ،ل ـم ـنــاف ـشــة ال ـس ـن ــوات
ا ل ـمــا ل ـيــة  2020-2019و-2020
 2021ال ـمــؤج ـلــة بـسـبــب األزم ــة
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،وبـ ـحـ ـض ــور رئ ـي ــس
مجلس اإلدارة ريــاض الصالح،
ونــائـبــه ه ـشــام ال ـن ــوري ،وأمـيــن
الصندوق سليمان الصومالي،
وأمين سر مجلس اإلدارة نهاد
الفريح ،وممثل مكتب الواحدة
لتدقيق الحسابات علي رخيص،
وب ـ ـح ـ ـضـ ــور ع ـ ـ ــدد م ـ ــن أعـ ـض ــاء
الجمعية.
ناقشت " عـمــو مـيــة" الجمعية
عدة تقارير إدارية ومالية ،منها
ت ـقــريــر مـجـلــس اإلدارة الـمــالــي
واإلداري عــن األع ــوام المنتهية
 2020-2019و ،2021-2020كما
ناقشت تقارير مراقب الحسابات
عــن الـعــامـيــن المنتهيين 2019
و ،2020ووافـقــت الجمعية على
كل بنود جــدول األعـمــال ،وعلى
الميزانية المقترحة لعام 2021
وت ـع ـي ـي ــن مـ ــراقـ ــب ال ـح ـس ــاب ــات
(مكتب الواحة) ،كما تم انتخاب
مـ ـجـ ـل ــس إدارة ج ـ ــد ي ـ ــد ،و ف ـ ــاز
بــاالنـتـخــابــات كــأعـضــاء ريــاض
الـصــالــح وسـلـيـمــان الصومالي
ونـهــاد الـفــريــح وهـشــام الـنــوري
وفاضل العلي وحنان الرفاعي
وفــاطـمــة عـبــدلــي ،كـمــا ف ــاز علي

 solutions by stcتطلق خدمة
 DaaSبالشراكة مع Virganet
أعلنت  ،solutions by stcذراع شركة
االتـ ـص ــاالت ال ـكــوي ـت ـيــة  stcالـمـتـخـصــص
فــي تــوفـيــر خــدمــات ال ـشــركــات ،شراكتها
م ــع  ،Virganetا لـ ـش ــر ك ــة ا لـمـتـخـصـصــة
فــي الـخــدمــات الـسـحــابـيــة ،بـهــدف تمكين
الـشــركــات ومختلف المؤسسات األخــرى
من تقديم أجهزة سطح مكتب افتراضية
قائمة على الـخــدمــات السحابية إلــى أي
جهاز ،ومن أي مكان.
وت ـت ـم ــاش ــى هـ ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة م ــع رؤي ــة
 solutions by stcلـ ـ ـت ـ ــزو ي ـ ــد عـ ـم ــاء
الـ ـش ــرك ــات  B2Bب ـم ـج ـمــوعــة م ـم ـت ــدة مــن
المنتجات وال ـخــدمــات الـمـبـتـكــرة ،بشكل
خــاص الـشــركــات الـصـغـيــرة والمتوسطة
لـمـســاعــدتـهــم عـلــى ال ـع ــودة إل ــى نشاطهم
التشغيلي واالستمرار في مرحلة ما بعد
"كورونا" ،مع تزويد الشركات الموجودة
ف ــي ال ـس ــوق ال ـم ـح ـلــي ب ــأح ــدث الـتـقـنـيــات
واالبتكارات المقدمة في العالم الرقمي.
وأشارت  solutions by stcإلى أن تقديم
حل  ،DaaSبالتعاون مع  Virganetيهدف
إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
المحلية والبنوك والشركات األخــرى في
ا لـكــو يــت ،لتأمين بياناتهم ،واستكشاف
مجموعة مــن الـمـيــزات اإلضــافـيــة الفعالة
بأسعار تنافسية.
ً
وي ــأت ــي ال ـح ــل مـ ـ ــزودا بـتـقـنـيــة ال ــذك ــاء
االصـ ـطـ ـن ــاع ــي الـ ـت ــي ت ـس ـه ــم فـ ــي ت ـعــزيــز
اإلنتاجية في مختلف الهياكل التنظيمية
مــن خ ــال تبسيط الـعـمـلـيــات ،وتحسين
سير العمل وتقليل النفقات لتعزيز األداء
التشغيلي ودعم األعمال .ولضمان تجربة

سلسة ،يتم توفير هذا الحل المبتكر من
قبل فريق من الخبراء المتخصصين في
تقديم التوجيه والمساعدة طــوال عملية
اإلعداد ،باإلضافة إلى معالجة أي مشكالت
أو صعوبات فنية تتعلق بالخدمة.
وتميز خدمة البيانات  DaaSبسهولة
تشغيلها ،بما يسهم فــي تطبيقها على
ً
مختلف نماذج األعمال بكل يسر ،فضال
عــن حـمــايــة الـبـيــانــات مــع االس ـت ـفــادة من
الـمـيــزات الكاملة للنظام األســاســي .وتم
تصميم الحل بنهج يركز على العمالء بما
يسهم في توفير تجربة مستخدم متميزة،
مع تلبية االحتياجات المتنوعة.
وتتوافق خدمة  ،DaaSاألولى من نوعها
الـتــي يـتــم تقديمها فــي ال ـســوق المحلي،
أيضا مع العديد من الحلول التي تقدمها
 solutions by stcحــالـ ًـيــا ،والـتــي تتميز
بـقــابـلـيــة االس ـت ـخ ــدام ف ــي مـخـتـلــف أن ــواع
الشركات بجميع األحجام لالستفادة من
إمكانات العمل عن ُبعد ،والوصول السلس
إلـ ــى ال ـم ـع ـل ــوم ــات ،الس ـي ـمــا بــال ـن ـظــر إلــى
الوضع الحالي في ظل الوباء المستمر.
ً
ونظرا ألن الخدمة توفر بنية أساسية
افتراضية لسطح المكتب المستضافة على
المنصات السحابية ،سيعزز هــذا الحل
عال من األداء
القدرة على تقديم مستوى ٍ
للمستخدمين على أي جهاز وفي غضون
ّ
دقائق ،وستمكن العديد من المستخدمين
من توفير الحل للتحديات المشتركة التي
تواجهها أقسام تكنولوجيا المعلومات،
مع تزويد المستخدمين بتجربة مخصصة
مــن خ ــال ال ــوص ــول ال ــذات ــي لـلـخــدمــة إلــى

الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــات وأج ـ ـه ـ ــزة
الكمبيوتر المكتبية.
ً
وتعليقا على الخدمة
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،ذك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت
 solutions by stcأن
الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوات الـ ـ ـت ـ ــي ت ــم
اتخاذها لتقديم حلول
 DaaSبـ ــا ل ـ ـشـ ــرا كـ ــة مــع
 Virganetألول مرة في
السوق المحلي ،تتوافق
مـ ـ ــع اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا
ل ـت ـقــديــم م ـج ـمــوعــة مــن
حـلــول األعـمــال الــرائــدة
والمبتكرة ،مع التركيز بشكل خاص على
دعم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة
في الكويت ،وتوفر الحلول التي تقدمها
 solutions by stcمجموعة من الخدمات
الـقــائـمــة عـلــى الـمـنـصــات الـسـحــابـيــة مثل
 Microsoft 365و م ـن ـت ـج ــات Google
والحلول األخ ــرى ،التي يمكن أن تساعد
ال ـشــركــات ف ــي تـعــزيــز عـمـلـيــاتـهــا بـكـفــاءة
بأقل تكلفة.
الـجــديــر بــالــذكــر أن solutions by stc
خـطــت خـطــوات كـبـيــرة فــي شــراكــاتـهــا مع
قادة السوق أثمرت عن تقديم حلول جديدة
تلبي احتياجات قاعدة العمالء المتنوعة.
وم ــن خ ــال ه ــذه ال ـشــراكــات والـتـعــاون
الثنائي ،وسعت  solutions by stcنطاق
عروضها لتشمل مجموعة من الخدمات
ال ـم ـس ـت ـنــدة ع ـلــى ال ـخ ــدم ــات ال ـس ـحــاب ـيــة،
وحـلــول االت ـصــال ،والـخــدمــات الثابتة أو
الــاسـلـكـيــة ،والـتـكـنــولــوجـيــا ال ـتــي تــدعــم

جانب من العمومية
م ــراد كــاحـتـيــاطــي أول وصــالــح
العنزي احتياطي ثان.
وقالت إن الجهود التي بذلت
خالل السنوات الماضية لتعزيز
أ نـشـطــة الجمعية ،إ نـمــا تعكس
التعاون المشترك بين األعضاء
و مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة ،و شـ ــر كـ ــات
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـنـ ـفـ ـط ــي وم ــؤسـ ـس ــة
الـ ـبـ ـت ــرول ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،ووزارات
ال ــدول ــة الـمـخـتـصــة ،مـثــل وزارة
الشؤون ووزارة التخطيط.
وقال الصالح خالل كلمته في
اجتماع "عمومية" الجمعية إن
الجهود المبذولة خالل السنوات
ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة تـ ـعـ ـك ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك م ـ ــا بـ ـي ــن األع ـ ـضـ ــاء
و مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة ،و شـ ــر كـ ــات
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـنـ ـفـ ـط ــي وم ــؤسـ ـس ــة
الـ ـبـ ـت ــرول ال ـك ــوي ـت ـي ــة ووزارات

ال ــدول ــة الـمـخـتـصــة ،مـثــل وزارة
التخطيط ووزارة الشؤون ،وهذه
الجهود لتحقيق كافة األهــداف
التي من أجلها أنشئت الجمعية،
والتي من أبرزها المحافظة على
االمتيازات والحقوق للعاملين
بالقطاع النفطي ،وأهمها حقوق
المتقاعدين قبل عام  ،2010أكد
أن ـهــا قـضـيــة سـنـكـثــف جـهــودنــا
فيها في األيام القادمة ،وأهداف
الجمعية تتمثل في التالي:
 ُح ـس ــن اس ـت ـغــال ال ـخ ـبــراتالكبيرة والمتخصصة لمنتسبي
ال ـص ـن ــاع ــة ال ـن ـف ـط ـي ــة لـتـحـقـيــق
ال ـم ـن ـف ـع ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ع ـ ــن ط ــري ــق
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ــع أج ـ ـهـ ــزة الـ ــدولـ ــة
المختصة والمكاتب االستشارية
الكويتية والعالمية.
 -الدفاع عن الصناعة النفطية

واألسعار العادلة لبرميل النفط
فـ ــي ظـ ــل ال ـه ـج ـم ــات اإلع ــام ـي ــة
للدول المستهلكة.
 استخدام التقنيات الحديثةفــي الصناعة النفطية ،فــي ظل
مشاريع المحافظة على البيئة
(والوقود البديل).
 تـقــويــة الـعــاقــة بـيــن جميعاألعضاء؛ سواء كانوا متقاعدين
أو مــوظ ـف ـيــن حــال ـي ـيــن ،بــإقــامــة
أنشطة اجتماعية وثقافية.
 نشر القيم الفاضلة الداعيةإلى احترام العمل وجودة األداء.
 تنمية ثقافة المجتمع بشكلعام عن دور الصناعة ،والصناعة
النفطية بشكل خــاص ،بتنفيذ
بـ ــرا مـ ــج ودورات وورش عـمــل
وندوات.

«المنافسة» و«المحامين» يوقعان مذكرة
تفاهم للتعاون في التدريب والتطوير

لقطة جماعية

شبكات  5Gمــن خــال  ،stcوتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،وإنترنت األشياء،
والـ ــذكـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات
األخرى.
وبالمضي ً
قدما ،ستواصل البحث عن
طرق مبتكرة في كل من الحلول الرقمية
وال ـ ـح ـ ـلـ ــول ال ـم ـس ـت ـن ــدة إلـ ـ ــى ال ـم ـن ـص ــات
ال ـس ـحــاب ـيــة ال ـت ــي ي ـم ـكــن تـطـبـيـقـهــا على
التطبيقات الحالية ،لتلبية الطلب المتزايد
على الحلول الشخصية.
وم ــن خ ــال ن ـم ــوذج األعـ ـم ــال الـشــامــل
الخاص بها ،ستستمر solutions by stc
في تقديم أحدث التقنيات التي تم إدخالها
فــي عــالــم التكنولوجيا ،لـتــزويــد العمالء
بحلول تساعدهم على تخطي تحدياتهم
التشغيلية ،لتكون بمنزلة البوابة المفضلة
لعمالئها من خالل تمكين التحول الرقمي.

َّ
وقـ ـ ــع جـ ـه ــاز ح ـم ــاي ــة ال ـم ـن ــاف ـس ــة وجـمـعـيــة
المحامين الكويتية مــذ كــرة تـفــا هــم ،للتعاون
فــي م ـجــاالت الـتــدريــب والـتـطــويــر وال ــدراس ــات
ال ـق ــان ــون ـي ــة وإص ـ ـ ـ ــدار الـ ـنـ ـش ــرات وال ـ ــدوري ـ ــات
ً
المتخصصة ،دعما ألواصر التعاون في المجال
القانوني لتطوير تبادل الثقافات واإلمكانات
والخبرات المتبادلة لخدمة األسواق المحلية
ورف ــع ك ـفــاء ة ال ـم ــوارد الـبـشــريــة للعاملين في
اإلدارات المختلفة في الجهاز.
ووق ــع الـمــذكــرة رئـيــس مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة د .را ش ــد العجمي ،ورئيس
مـجـلــس إدارة جـمـعـيــة الـمـحــامـيــن الـمـحــامــي
شريان الشريان ،وبحضور المدير التنفيذي
للجهاز د .عبدالله العويصي ،ونائب رئيس
مجلس إدارة جمعية المحامين المحامي عدنان
أبل ،ونائب الرئيس لشؤون العالقات الدولية
المحامي عبدالرحمن الطاحوس ،ونائب رئيس
شــؤون المهنة المحامي مـشــاري البهيليس،
إضافة إلى أمين سر الجمعية المحامي خالد
السويفان ،ورئـيــس مركز شــؤون المهنة فهد
ال ـعــذاب ،ورئـيــس مركز الـبــروتــوكــوالت مشعل
الهاجري ،ومستشار الجهاز نواف العسكر.

وقال جهاز حماية المنافسة ،في تصريح له
على هامش توقيع المذكرة ،إن االتفاقية تنص
على تعاون الطرفين في عقد برامج تدريبية في
المجاالت القانونية واالقتصادية المتخصصة،
وتدريب موظفي الجهاز في المجال القانوني
وال ـم ـج ــاالت ذات ال ـعــاقــة ،لـمــدهــم بــالـخـبــرات
األولية الالزمة الندماجهم في سوق العمل ورفع
الكفاءة اإلنتاجية لهم.
ً
وتتضمن الـمــذكــرة أي ـضــا عـقــد ال ـن ــدوات أو
المؤتمرات المشتركة ،إضافة إلى االستشارات
وال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة ،وكـ ــذلـ ــك ت ـب ــادل
اإلصدارات القانونية المتخصصة.
و تــم اختيار جمعية المحامين العتبارها
م ـ ـنـ ــارة االهـ ـتـ ـم ــام الـ ـق ــان ــون ــي ،وتـ ـت ــول ــى دع ــم
الخدمات القانونية واالقتصادية لجميع فئات
المجتمع والمهتمين بالمنافسة.
وتهدف المذكرة إلى تنمية وتطوير ثقافة
الوعي القانوني االقتصادي ألعضاء الطرفين
ولجميع العاملين بجهاز حماية المنافسة ،من
خالل الخبراء المتخصصين ،وتحت اإلشراف
المشترك للطرفين.

ّ
 30شركة كويتية توقع مبادئ تمكين المرأة ()WEP

ً
االتحاد األوروبي أقام الفعالية الثالثة حول تمكينها اقتصاديا
●

حصة المطيري

أق ــام ــت بـعـثــة االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي لــدى
الـكــويــت الـفـعــالـيــة الـثــالـثــة ح ــول التمكين
االقتصادي للمرأة وأهمية المساواة بين
الـجـنـسـيــن ،لـبـنــاء اقـتـصــاد ق ــوي وه ــادف،
بــدعــم م ــن وزارة ال ـخــارج ـيــة ،وبـمـشــاركــة
بــرنــامــج األم ــم المتحدة اإلنـمــائــي ،وهيئة
األم ــم الـمـتـحــدة ل ـل ـمــرأة ،وشــركــة الـحـمــراء
العقارية ،ومركز دراسات وأبحاث المرأة في
كلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت،
واألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط
والتنمية.
وت ـهــدف الـفـعــالـيــة إل ــى تسليط الـضــوء
ع ـلــى الـ ـ ــدور ال ـم ـهــم ل ـل ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص في
دعم المساواة بين الجنسين ،بهدف بناء
اقتصاد هــادف ومتين ،إضافة إلى إظهار
م ــدى ال ـت ـطــور ال ــذي حـقـقـتــه ه ــذه القضية
اليوم ،وتعريف المجتمع بقصص النجاح
التي حققتها الشركات الخاصة في الكويت،
وت ـبــادل الـخـبــرات والـمـمــارســات الخاصة
بهذا الشأن بين الكويت واالتحاد األوروبي
وب ـق ـيــة دول ال ـع ــال ــم ،ح ـتــى ي ـك ــون ملهما
للشركات األخــرى ،لالهتمام أكثر بمسألة
المساواة بين الجنسين داخل أماكن عمل
الشركات.
ّ
وبعد االنتهاء من النقاش العالمي وقعت
 30شركة كويتية خاصة على وثيقة مبادئ
تمكين المرأة ّ( ،)WEPلتنضم إلى المجتمع
الدولي الذي وقع على مبادئ تمكين المرأة.
بـ ــدايـ ــة ،ق ــال ــت رئ ـي ـس ــة م ــرك ــز دراسـ ـ ــات

وأبحاث المرأة في جامعة الكويت ،د .لبنى
ال ـقــاضــي ،ه ــذه ال ـم ـبــادرة خــاصــة لتمكين
الـمــرأة فــي القطاع الـخــاص بمشاركة عدة
ش ــرك ــات مـحـلـيــة ب ـغ ــرض تـحـقـيــق ال ـهــدف
ال ـخــامــس لـلـتـنـمـيــة الـمـس ـتــدامــة ف ــي رؤي ــة
الـكــويــت  ،2035وأك ــدت أن ال ـم ــرأة شريكة
وليست منافسة ،وإعطاءها حق المساواة
في العمل يهيئها لخدم البلد ألقصى حد
ممكن.
وأكـ ـمـ ـل ــت أن انـ ـضـ ـم ــام ال ـ ـشـ ــركـ ــات فــي
الـمـبــادرة يــدل على رغـبــة القطاع الخاص
فــي الـتـعــاون مــع الحكومة لتمكين الـمــرأة
ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ،وإن تـمـكـيــن ال ـمــرأة
لـيــس بــرنــامـجــا ،بــل ج ــزء مــن خـطــة تنمية
الكويت  ،2035كانت نسبة مشاركة المرأة
في التسعينيات ال تتعدى  5بالمئة ،واليوم
زادت النسبة لتصل إلى  25بالمئة ،اليوم
النساء موجودات في كل التخصصات مثل
الـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا وال ـطــب وغـيــرهــا،
حـيــث يـمـثـلــن الـنـسـبــة األك ـب ــر وت ـصــل إلــى
 70-60بالمئة.
من جانبه ،قال مساعد وزير الخارجية
لـشــؤون حـقــوق اإلن ـســان ،طــال المطيري:
ً
استكماال للجولتين (األولى والثانية) من
ال ـح ــوار غـيــر الــرس ـمــي بـيــن دول ــة الـكــويــت
واالتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي فـ ــي مـ ـج ــال ح ـقــوق
اإلن ـســان اللتين عـقــدتــا فــي فـبــرايــر ،2020
ومــارس  ،2021أدركــت الكويت ّ
أيما إدراك
أهمية دور المرأة في بناء الدولة الحديثة،
ح ـيــث رس ـخ ــت نـفـسـهــا ك ــرك ـي ــزة أســاسـيــة
وع ـن ـصــر م ـح ــوري ف ــي الـتـنـمـيــة ،وإي ـمــانــا

بدور المرأة ودورهــا الريادي والفاعل في
مسيرة التنمية ،تسعى الكويت إلى القضاء
ع ـلــى أي م ـف ـهــوم نـمـطــي ي ــوح ــي الـتـمـيـيــز
ً
ضدها ،انطالق ا ّمــن مبادئها الدستورية
وت ـش ــري ـع ــات ـه ــا ال ــوط ـن ـي ــة وم ـســؤول ـي ـت ـهــا
األخالقية التي أوجبت تعزيز مكانة المرأة
وحفظ حقوقها.
ً
ووأضاف المطيري :وإذ نثمن عاليا قيام
شــركــات مــن الـقـطــاع ال ـخــاص فــي الكويت
بالتوقيع على مبادئ تمكين المرأة ،وقيام
ب ــورص ــة ال ـكــويــت ف ــي مـ ــارس  2021بـقــرع
ال ـجــرس اح ـت ـفـ ً
ـاء بــالـيــوم الـعــالـمــي لـلـمــرأة
وللسنة الــرابـعــة على الـتــوالــي (وه ــي أول
دولـ ــة ف ــي مـجـلــس ال ـت ـع ــاون ت ـقــوم بــذلــك)،
ً
إيـمــانــا مــن الكويت بقطاعيها (الحكومي
والـخــاص) بأهمية تمكين الـمــرأة وتعزيز
حقوقها ،وضـمــان مشاركتها الفعالة في
الحياة اليومية.
من ناحيته ،قال سفير االتحاد األوروبي
ل ــدى ال ـكــويــت د .كــري ـس ـت ـيــان ت ـ ــودور :من
األزم ــات يــأتــي الــوضــوح ومــن الصعوبات
يأتي النجاح ،لدينا خبرة وتاريخ طويل
فيما يخص حقوق المرأة في أوروبا ،وحتى
ال ـي ــوم ن ـح ــاول أن نـحــافــظ عـلــى م ــا لــديـنــا
من مكاسب ،وفيما يتعلق بالكويت فهي
شريكة فــي دعــم الـمــرأة بالقطاع الخاص،
وأيضا هناك شراكة مع االتحاد االوروبي
في مسألة تمكين المرأة ،والكويت اتخذت
عدة خطوات إيجابية إلحراز تقدم في مجال
تمكين المرأة ،ونعمل سنويا بمسألة حقوق
اإلنسان والتركيز دائما على المرأة ودورها

ف ــي الـ ــدولـ ــة ،ول ـف ــت إلـ ــى أن دعـ ــم وتـنـمـيــة
حقوق المرأة هو استمرارية بين الشركاء
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ،وي ـح ـق ــق الـ ـه ــدف ال ـخــامــس
للتنمية المستدامة من رؤية الكويت .2035
وأكد تودور أن هناك تفريقا بين المرأة
وال ــرج ــل ف ــي س ــوق ال ـع ـمــل ،ونـ ـح ــاول قــدر
الـمـسـتـطــاع أن نـقـلــل الـ ـف ــارق ،وأن نشكل
المجتمعات والمرأة ،فمن الضروري إشراك
المرأة في القطاع الخاص لتقوم بدورها
في الدولة ،فالكويت دفعت باتجاه تمكين
المرأة.
وذكر تودور أن االتحاد األوروبي رحب
ال ـع ــام ال ـمــاضــي بـتـبـنــي ال ـكــويــت لـقــانــون
الحماية مــن العنف المنزلي ،إضــافــة إلى
تـعـيـيــن  8قــاض ـيــات ألول م ــرة ف ــي تــاريــخ
الكويت ،مؤكدا استمرارية العمل مع الكويت
من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.
كما أش ــادت الممثلة المقيمة لبرنامج
األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة اإلنـ ـم ــائ ــي ف ــي ال ـك ــوي ــت،
هــايــدي ـكــو ه ــادزي ــال ـي ــك ،ب ـج ـهــود حـكــومــة
الكويت في تمكين المرأة بالقطاع الخاص
والـ ـع ــام ،م ـش ــددة ع ـلــى أه ـم ـيــة الـمـحــافـظــة
على اإلنـجــازات التي حققتها الكويت في
مجال تمكين الـمــرأة ومساواتها بالرجل
في قطاع األعمال ،مشيرة إلى التعاون بين
برنامج األمــم المتحدة اإلنمائي والعديد
من الجهات الحكومية والخاصة الكويتية
ف ــي ه ــذا ال ـم ـجــال "وقـ ــد وج ــدن ــا لـجـهــودنــا
صــدى إيـجــابـيــا فــي مــؤسـســات القطاعين
العام والخاص".

لوبيز تصطحب بن أفليك إلى االستديو
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ً
بعد احتفالهما معا بعطلة عيد الشكر ،ظهرت المغنية جينيفر
لوبيز والنجم بن أفليك وهو بصحبتها في الطريق إلى استديو
تسجيل أغنياتها.
وذ كــر تقرير بصحيفة ديلي ميل البريطانية ،أن الثنائي توجه
إلى استديو موسيقي في لوس أنجلس ،حيث حرص بن أفليك على
أغان جديدة.
التواجد معها ،ودعمها أثناء توجهها إلى تسجيل
ٍ
وتوقعت الصحيفة البريطانية أن يعلن الثنائي خبر الزواج قريبا،
وخاصة أنهما عادا لالرتباط بعد سنوات من االنفصال ،بعدما كانا
ثنائيا بارزا جدا في بداية األلفية الجديدة.
وأشارت الصحيفة إلى تلميحات لوبيز في أكثر من مناسبة بالتفكير
فــي ا ل ــزواج مــن بــن أ فـلـيــك .جــاء ذ لــك أ ثـنــاء حلولها ضيفة على برنامج
ً
" ،"Todayحينما قالت ردا على سؤال حول إمكانية الزواج خالل الفترة
المقبلة ،إنها تعيش حالة رومانسية تجعلها تفكر في الزواج.

أفليك ولوبيز

فيديو ترويجي لفيلم ذا روك الجديد

« »Encantoيعيد «ديزني»
إلى صدارة الشباك

طرحت شركة  Warner Brosأول فيديو
تــروي ـجــي مــن فـيـلــم أنـيـمـيـشــن جــديــد لنجم
األكشن العالمي دوايــن جونسون (ذا روك)،
وي ـح ـم ــل ال ـف ـي ـلــم عـ ـن ــوان DC League of
.Super-Pets
ويــدور فيلم األنيميشن حــول االستيالء
على  Justice Leagueبواسطة ،Lex Luthor
حيث يشكل الكلب سوبرمان ،Krypto ،فريقا
من الحيوانات األليفة التي تم منحها قوى
خارقة :كلب ُيدعى  ،Aceالذي يصبح قويا،
و خـنــز يــر ا سـمــه  ،PBيمكن أن يكبر حجمه
ُ
بشكل كبير ،وسلحفاة تدعى  ،Mertonوالتي
ُ
تصبح فائقة السرعة ،والسنجاب الذي يدعى
 ،Chipالذي يكتسب قوى كهربائية.
ويشارك مجموعة من النجوم العالميين
في بطولة فيلم األنيميشن DC League of
 Super-Petsصوتيا ،منهم :دواين جونسون،
الذي يشارك أيضا في اإلنتاج ،وكيفن هارت
وكيانو ريفز وكيت ماكينون وفانيسا باير
وجون كراسينسكي ودييغو لونا وناتاشا
ليون ،وغيرهم.

الفيلم حقق  40مليون دوالر في «عيد الشكر»

دواين جونسون

بالدوين تنعى مصمم فستان زفافها
مشهد من الفيلم
استعادت شركة ديزني مكانتها وتصدرت إي ــرادات شباك التذاكر في دور العرض
السينمائية بالواليات المتحدة خالل عطلة نهاية األسبوع ،التي تزامنت مع عيد الشكر،
بفضل فيلمها الجديد « »Encantoأو «إنكانتو».
وتمكن فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي الجديد من جمع  40مليون دوالر منذ يوم
األربعاء ،وهو مبلغ كبير في وقت تفضل األسر التجمع ولم تكن متحمسة للعودة إلى
دور العرض السينمائي ،في مناسبة عيد الشكر.
وأصبح من المعتاد لديزني أن تصدر فيلما عائليا في توقيت عيد الشكر ،وكان اإلقبال
على « ،»Encantoالذي حصل على إشادات من النقاد ،مؤشرا واعدا على عودة األطفال
بصحبة ذويهم إلى السينما ،وقام بتأدية األصوات الفنانون ستيفاني بياتريس ،ويلمر
فالديراما ،وديان غيريرو ،وأنجي سيبيدا ،وغيرهم.
ورغم أن إيرادات الفيلم في  5أيام أقل كثيرا من إصدارات أخرى لديزني في عيد الشكر،
مثل الجزء الثاني من «فروزن» في  ،2019الذي حقق  123.7مليون دوالر ،و«رالف بريكس
ذا إنترنت» في  ،2018الذي حقق  84.6مليونا ،و«كوكو» في  2017الذي حقق  71مليونا،
لكن «إنكانتو» حقق أفضل عطلة نهاية أسبوع افتتاحية ،أي أول عــرض ،لفيلم رسوم
متحركة خالل الجائحة.
ولم يكتف محبو األفالم السينمائية بشراء تذاكر فقط لمشاهدة فيلم رسوم متحركة،
بل تمكن فيلم هاوس أوف جوتشي ،من إنتاج شركة إم جي إم ،من حصد  14.2مليون
دوالر في عطلة نهاية األسبوع ،و 21.8مليونا في أول خمسة أيام من العرض ،بما أثبت
أن وجود ليدي غاغا في دور أساسي يشكل عامل جذب مهما.
ولوضع هذا الرقم في سياق ذي داللة ،تمكن «هاوس أوف جوتشي» من تحقيق إيرادات
أكبر ،في أول عطلة نهاية أسبوع من عرضه ،من أفالم أخرى تستهدف جمهور الكبار
مثل فيلم كينج ريتشارد ،بطولة النجم ويل سميث الذي حقق  11.3مليون دوالر ،ومن
«الست ديوال» لريدلي سكوت الذي حقق  10.8ماليين.
ونظرا ألن ميزانية إنتاج «هــاوس أوف جوتشي» بلغت  75مليون دوالر ،فإن الفيلم
سيعتمد على تحقيق إيرادات كبيرة من الخارج لتحقيق أرباح ،ووصلت إيراداته العالمية
حتى اآلن إلى  34مليونا في المجمل.
ومن األفالم التي بدأ عرضها ألول مرة في عطلة نهاية األسبوع (ريزيدنت إيفل :ويلكم
تو راكون سيتي) من إنتاج شركة سوني ،وجاء في المركز الخامس محققا  8.8ماليين
دوالر على مدى  5أيام من العطلة ،وهو ما كان مخيبا للتوقعات ،لكن الفيلم لم يتكلف
سوى  25مليونا.
أما المركز الثاني بعد «إنكانتو» فقد كان من نصيب الجزء الجديد من أفالم الخيال
العلمي (جوستباسترز :أفتراليف) عن صائدي األشباح ،إذ حصد  24.5مليون دوالر بين
يومي الجمعة واألحد ،و 35مليونا منذ يوم األربعاء ،وبعد  10أيام من العرض حصد
الفيلم إيرادات تثير اإلعجاب بلغت  87.7مليونا.
وجاء «إيترنلز» ،من إنتاج «ديزني» ،في المركز الرابع بحصد  7.9ماليين دوالر على مدى
عطلة نهاية األسبوع ،و 11.4مليونا خالل خمسة أيام من العطلة مع عرضه في  3165دارا
للعرض السينمائي ،ومنذ صدوره في العرض األول في وقت سابق من نوفمبر في دور
العرض فقط ،حقق فيلم مارفل عن األبطال الخارقين  150مليونا في شباك التذاكر المحلي،
أما عالميا فقد حقق  368مليونا ،وهو ما يعتبر حصيلة معقولة في وقت الجائحة.
(رويترز)

هايلي بالدوين

نعت العارضة العالميةهايلي بالدوين،
زوجة النجم الشهيرجاستن بيبر ،المصمم
ال ـش ـه ـيــرف ـيــرج ـيــل أب ـ ـلـ ــوه ،ال ـم ــدي ــر الـفـنــي
لمجموعة الـمــابــس الــرجــالـيــة مــن Louis
 Vuittonو م ــؤ س ــس ع ــا م ــة ،Off-White
والذي توفي عن ُعمر يناهز  41عاما ،بعد
صراع مع السرطان.
وك ــان ــت ب ــال ــدوي ــن أول م ــن ع ـل ـقــت عـبــر
حسابها بـ"إنستغرام" ،كاتبةَّ :
"غير فيرجيل
تماما الطريقة التي نظرت بها إلى أسلوب
الشارع واألزي ــاء ،والطريقة التي نظر بها
ً
إلى األشياء ألهمتني بعمق .لن أتمكن أبدا
ً
من التعبير تماما عن مدى امتناني له ،بدءا
من المشي على مدرجه إلــى جعله يصمم
فستان زفــافــي .لقد كــان شخصا دائـمــا ما
يجلب الحياة والكاريزما والحب والمرح
فــي أي مــوقــف وف ــي كــل م ـكــان يــدخـلــه .إنــه
عقل مبدع في جيل نــادر جــدا ،ولــن أنسى
ً
أبدا تأثيره".

منتج « :»Super Marioكريس برات
استثنائي وسينال إعجاب الجميع

ستيفاني بياتريس

دافع منتج فيلم الرسوم المتحركة Super
 Marioعن اختياره الفنان األميركي كريس
برات ،واصفا النجم بأنه "استثنائي" ،وفقا
للتقرير الذي نشر على موقع "."Nme
ً
ج ـ ــاء ذل ـ ــك ردا ع ـل ــى االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات ال ـتــي
واج ـه ـه ــا ُصـ ـن ــاع ال ـع ـم ــل ،ب ـس ـبــب اخ ـت ـيــار
برات ،والتساؤالت حول وجه المقارنة بينه
وبين تشارلز مارتينيت الصوت األصلي
لـ"ماريو".
وفـ ــي ح ــدي ـث ــه ل ـم ــوق ــع " ،"TooFabق ــال
المنتج الـمـشــارك كــريــس مـيـلـيــدانــدري إن
صـ ــوت ب ـ ــرات س ـي ـحـظــى ب ــإع ـج ــاب ال ـن ـقــاد
والمعجبين ،مضيفا" :كل ما يمكنني قوله،
إن هــذا هو الصوت الــذي البــد أن نسمعه،
وال يمكنني االنتظار حتى يسمعه متابعو
ومحبو الشخصية".
وي ـش ــارك فــي بـطــولــة الـعـمــل إل ــى جانب
كريس برات ،النجوم :أنيا تايلور جوي في
دور األميرة بيتش ،وتشارلي داي في دور
لويجي ،وجاك بالك في دور العربة ،وكيغان
مايكل كي في دور تود ،وآخرون.

كريس برات

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ّ
ً
مهنيا :تخلص من مشكالتك المهنية ،وال
ً
تتردد أبدا قبل أن تتضخم.
ً
عاطفيا :احــذر من إلقاء اللوم على شريك
حياتك إن أخفقت في مسعاك.
ً
اجتماعيا :تشعر اليوم بأنك تريد الخلود
إلى الراحة وعدم القيام بأي شيء.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :تأكد من معلوماتك قبل وضعها
ً
ّ
في مشروع تعول عليه كثيرا.
ً ّ
عاطفيا :مل الحبيب من االنتظار وعدم
تخصيص وقت له وحده.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :أحـيــانــا تهمل ال ـســؤال عن
ً
الوالدين ،وقد تندم سريعا.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـيــا :ن ـظــم أم ـ ــور أع ـم ــال ــك ب ــدق ــة ،كي
تستطيع أن تعمل بثقة وهدوء.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :م ـش ـك ـلــة ال ـش ــري ــك أنـ ــه ســريــع
ً
ال ـغ ـض ــب أح ـ ـيـ ــانـ ــا ،ل ـك ـن ــه ط ـي ــب ال ـق ـلــب
وصادق.
ً ُ
ً
اجتماعيا :خــذ ق ــرارا للذهاب في رحلة
تحلم بها إن استطعت.
رقم الحظ.8 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :األف ـ ـ ــاك إلـ ــى ج ــان ـب ــك ت ـق ــودك
وتدعمك ،شرط مضاعفة جهدك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـن ــزع ــج ال ـح ـب ـيــب م ــن ش ــدة
ً
انتقادك له ،علما بأنه يداريك.
ً
اجتماعيا :قبل القيام بأي تصرف عند
انفعالك تمالك أعصابك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :يتعرض مستقبلك المهني لبعض
المعوقات ،ولن يتم اجتيازها بسهولة.
ً
عاطفيا :يواجهك الحبيب باالعتراض على
أمور لم تسأله فيها عن رأيه.
ً
اجتماعيا :حان الوقت للمراجعة واالعتراف
بخطأ أسلوبك في التعامل مع العائلة.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :تـبـحــث ع ــن عـمــل مـخـتـلــف عن
عملك ،ألنك مللت منه.
ً
عاطفيا :يخالفك الشريك الرأي ،ويدعوك
إلى التفكير أكثر في المستقبل.
ً
ً
اجتماعيا :ترغب في االنــزواء قليال .ال
تغرق في اليأس ،فهي شدة وستزول.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :ال تثق بحدسك وح ــده .عليك أن
ّ
تدعم مشروعك بالدراسة العلمية.
ً
عــاطـفـيــا :تـحــوم حــولـكـمــا ب ــوادر عاصفة
ً
قوية ،ومن الصعب مواجهتها منفردا.
ً
ً
اجتماعيا  :أ نــت منزعج ،وتشعر أحيانا
بأنك أقل من اآلخرين ،وهذا خطأ ترتكبه.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :يتضح للمسؤولين عنك مقدار
المجهود الذي تقوم به في عملك.
ً
عــا طـفـيــا  :يحترم الحبيب فيك التزامك
بالوعود التي تقطعها.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال ت ـه ــدر وق ـت ــك س ـ ــدى ،بل
ّ
خطط للقيام بنشاطات مفيدة و تــرفــه
عنك في آن.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :يتم تقييم أدائك في العمل بشكل
غـيــر م ـتــوقــع .ال ت ـحــزن ،س ـت ـقـ َّـدر بــالــوقــت
المناسب.
ً
عــاطـفـيــا :يتطلب االسـتـمــاع إلــى الشريك
ً
مجهودا منك ،ألن تفكيرك في مكان آخر.
ً
اجتماعيا :ال تلم األصــدقــاء عند فشلك،
حتى ال تثير غضبهم ،حيث ال لزوم.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـهـنـيــا :اح ــذر مــن نـقــل مــزاجــك السيئ
للزمالء الذين تتعامل معهم.
ً
عاطفيا :استغراقك في مشروع صعب
ُ
يبعد عنك االهتمام بشريك عمرك.
ً ّ
اجتماعيا :ركز على صحتك هذه الفترة،
وأعطها األولوية.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مـهـنـيــا :ثــابــر عـلــى عملك بــدقــة ،فــابــد أن
ً
تقطف ثماره قريبا.
ً
عاطفيا :شريك ُ
العمر ال يتذمر أمامك ،لكنه
ً
يشتاق كثيرا إلى حضورك.
ً
اجتماعيا :ابحث عن رياضة تمارسها ،وال
تترك األيام ّ
تمر دون إفادة منها.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا :أنت رائع في أسلوب تعاملك مع
ّ
الزمالء ،ما يسمح لك بالتقدم.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـق ـتــرب م ــن ح ـيــات ـك ـمــا غـيــوم
سوداء ،لكنك كفيل بإبعادها.
ً
اجتماعيا :يــدعــوك قريب لــك إلــى سهرة
ً
عامرة تهنأ فيها كثيرا.
رقم الحظ.22 :
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إصدار

رحلة شخصية تبدأ من القدس وقدوم العائلة إلى الكويت في الستينيات حين يغيب الفرح
●
تحدد هويتها وانتماءها من السطر األول في كتاب «عندما يكون امتالك
ً
العقل عبثا» ،فهي "كأنثى كويتية  -فلسطينية" جذورها ً
الفلسطينية ً
شخصيا
عميقة ،خاضت "تجربة ذاتية إنسانية بحتة" ،أقامت فيها حوارا ً
مع نفسها ومع اآلخرين ،تلك الهوية أضافت لها غنى وليس انتقاصا،
فالمعاناة المكبوتة بداخلها دفعتها إلى تسجيلها منذ زمن.
حمزة عليان

تولت إنشاء
برنامج
الدراسات العليا
في المكتبات
والمعلومات
بالجامعة

قصة تغريد هي
قصة األنثى في
عالمنا العربي

تدرك د .تغريد القدسي أنها "امــرأة تبكي
بهدوء" لذلك عملت على توثيق تجربة قبل أن
تخونها الذاكرة وعندها ،فالتاريخ الشفهي
ال يقل أهمية عن المدون.
ً
في كتابها الصادر حديثا عن "المؤسسة
ال ـعــرب ـيــة ل ـل ــدراس ــات وال ـن ـش ــر" ف ــي ب ـي ــروت،
ً
حاولت أن تترك زوجها شفيق الغبرا بعيدا
عما ترويه لتبقى هذه الرواية خاصيتها دون
ً
تــدخــل مـنــه ..التجربة ســرد ذات ــي بـعـيــدا عن
األكاديمية وتوثيقها وإن استعانت بمهاراتها
ً
التعليمية حفاظا على المصداقية.

الطفولة والدراسة
ت ـب ــدأ بــالـفـصــل األول م ــن مـسـقــط رأس ـهــا
القدس ،وتسير بك إلى الفصل الثاني عشر،
فــي تسلسل زمني لسنوات العمر .هــي أتت
مــن عائلة فلسطينية تــدعــى "الـقــدســي" لهم
أمالك في مدينة الخليل ،هاجر جدها ،سيدي
حامد ،باتجاه الكويت منذ عقد الخمسينيات
من القرن الماضي ،لينتقل إلى العيش فيها
أوائل الستينيات.
وع ــت عـلــى الــدنـيــا فــي طفولتها المبكرة
عندما التحقت بمدارس الكويت الحكومية في
عهدها الذهبي مع أسرتها ،بعد أن استقروا
في منطقة السالمية.
ك ــان ــت م ــن ج ـيــل ن ـشــأ ف ــي ك ـنــف الـتـعـلـيــم
الـنـظــامــي فــي بــدايــاتــه ،ي ــوم كــانــت "الـتــربـيــة"
تزود الطلبة بالمالبس المدرسية واألحذية
المناسبة لها ،ول ــوازم القرطاسية والكتب.
انتسبت إلى ثانوية الرميثية الجديدة أوائل
سبعينيات القرن الماضي.
فــي األمكنة التي عاشت فيها طبعت في
شخصيتها معالم أعطتها تنوعا في الثقافة،
ً
فجيلها كــان مولعا بالسياسة والـطــرب في
آن واحــد ،خاصة الطرب األصيل من عمالقة
الفن العربي.
فـقــدانـهــا شـهـيــدا مــن عــائـلــة "آل الـقــدســي"
فــي إح ــدى الـمـعــارك ،وهــو ش ــاب ،زاد وعيها
وإحساسها من "استهدافها كفلسطينية".
ف ــي ع ـ ــام  1975أص ـب ـح ــت عـ ـض ــوة هـيـئــة
تــدريــس فــي جامعة الـكــويــت ،وانـضـمــت إلى
قسم اللغة اإلنـكـلـيــزيــة ،وفــي السنة الثانية
من دراستها الجامعية ّ
تعرفت إلــى زوجها
شفيق الغبرا.
انتقلت مع الغبرا إلى بيروت بعد الزواج

عام  ،1977لتشاركه العمل مع الفدائيين في
جنوب لبنان ،وبقيت هناك  4سنوات.
ف ـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت ،ع ـم ـل ــت ف ـ ــي م ـك ـت ـب ــة م ــرك ــز
ً
األبحاث الفلسطينية ،وكــان قريبا من كلية
ّ
بيروت الجامعية ( ،)LAUوهو ما مكنها من
ارتياد الفصول الدراسية في علوم المكتبات
والمعلومات بالكلية.
اتجهت مع زوجها إلــى أميركا ،بعد قرار
تكملة الدراسة هناك ،وترك مدينة بيروت ،فقد
كانت الكويت في تلك المرحلة محطة وسطية
ً
قبل االنتقال إلــى بــاد العم ســام ،خصوصا
بعد حصول الغبرا على بعثة تعليمية من
الحكومة الكويتية في أغسطس .1981
أنهى زوجها دراسة الماجستير في العلوم
السياسية ،وأنـهــت هــي متطلبات الحصول
على شهادة الليسانس من جامعة بوردو.
قضيا في "أوستن" أجمل سنوات الدراسة
والحياة ،وفي صيف عام  1985وبعد نيلها
الـمـ ّـاجـسـتـيــر ج ـ ــاءت إل ــى ال ـك ــوي ــت ،وراح ــت
تحضر برنامج الدكتوراه ،كما فعل زوجها
ً
الذي عاد أيضا للتدريس في جامعة الكويت.
سكنت في حرم جامعة الكويت بالشويخ
م ــع زوجـ ـه ــا ،ث ــم س ــاف ــرت إلـ ــى ال ـق ــاه ــرة عــام
 1987إلجــراء بحث ميداني لــزوم الدكتوراه،
وكانت الرسالة عبارة عن تحليل لمحتوى
أدبـيــات األطـفــال العربية الحديثة في القرن
ّ
وتقصي آثار األوضاع السياسية
العشرين،
واالجتماعية واالقـتـصــاديــة ،وبالفعل نالت
ال ــدكـ ـت ــوراه م ــن جــام ـعــة أوسـ ـت ــن األم ـيــرك ـيــة
عــام  ،1988لـتـبــدأ رحـلــة إنـشــاء أول برنامج
م ــاجـ ـسـ ـتـ ـي ــر ل ـ ـتـ ــدريـ ــس عـ ـ ـل ـ ــوم ال ـم ـك ـت ـب ــات
والمعلومات في جامعة الكويت ،تحت مظلة
كلية الدراسات.

أحداث الغزو 1990
تـ ـ ــروي أح ـ ـ ــداث الـ ـغ ــزو الـ ـع ــراق ــي ،قــائ ـلــة:
صبيحة الـثــانــي مــن أغسطس  1990عندما
كانت وزوجها في شقتهما بالحرم الجامعي
بالشويخّ ،قررا بعدها المجيء إلى ضاحية
عبدالله السالم ،حيث بيت والد زوجها ،فقد
"بـتـنــا كــويـتـيـيــن وأصـبـحـنــا عــراق ـي ـيــن" ،كما
تكتب وتتساءل ..كيف غدونا عراقيين وليس
كويتيين فجأة بين ليلة وضحاها؟ فهي على
حد تعبيرها "فنحن كويتيون فلسطينيون،
ً
أي االثنان معا".
ت ـش ــرح د .ت ـغــريــد م ــا حـ ــدث م ـع ـهــا أث ـنــاء
االحتالل العراقي ،فقد كانت مع األكاديميات
ّ
الكويتيات اللواتي نظمن صفوفهن لمقاومة
الـمـحـتــل ،وتـعـ ّـرضــت كغيرها ل ـحــوادث على
حواجز الطرق التي أقامها الجنود العراقيون،
ً
وكـ ــادت أح ـيــانــا ت ــودي بـحـيــاتـهــا ،مـمــا دفــع
زوجـهــا إلــى الـبـحــث عــن طــريــق لـلـخــروج مع
أبنائهم من الكويت.
خـيــاراتـهــا بــال ـم ـغــادرة الم ـســت حقيقتها

عباس يوسف الحداد

غالف اإلصدار
الفلسطينية كما الكويتية ،وهــذا ما تكشفه
عند تنقالتها ،يوم علمت أن الخروج سيكون
بالطائرة عبر مطار بغداد ،حيث مكثت هناك
نـحــو أسـبــوعـيــن مــع "ال ـ ــدروع الـب ـشــريــة" ،أي
الرهائن الذين غــادروا الكويت ،ثم ما لبثت
أن انتقلت عبر الـطــريــق ال ـبـ ّـري إلــى األردن..
وه ـن ــاك "أح ـس ــت بـنـقـمــة األردن بــأردنـيـتـهــا
وفلسطينيتها على َمن هو قادم من الكويت.
وصلت بها الرحلة إلــى مطار داالس في
فرجينيا ،ثم تبعها زوجها بعد أن ّ
تدبر عبر
السفارة الكويتية أوراقا ثبوتية للتنقل ،بدل
التي فقدها أثناء االحتالل.
بعد التحرير عام  ،1991ذهبت إلى القاهرة
ومجموعة من زميالتها لحضور مؤتمر إعادة
اإلعمار ،وعادت إلى الكويت ثم إلى العاصمة
واشنطن.
تــولــت إن ـش ــاء بــرنــامــج ال ــدراس ــات العليا
"مــاج ـس ـت ـيــر" ف ــي ال ـم ـك ـت ـبــات وال ـم ـع ـلــومــات،
بعدما ابتدأ التدريس خريف  1996وخالل
 3سنوات كانت تنتقل بين الكويت وأميركا،
ونالت إجازة ّ
تفرغ علمي بجامعة ميريالند
األميركية.
ف ــي ال ـف ـصــل األخـ ـي ــر ،م ــن ال ـك ـت ــاب وتـحــت
ع ـن ــوان "م ــا ب ـع ــد" ،أي ـق ـنــت أن ــه ب ـعــد ك ــل تلك
السنوات ودروس الحياة التي دفعت ثمنها
غاليا في فهمها ،واعتبرتها "صفعات" كانت
أش ـبــه ب ـ ــدروس وعـ ـب ــر ..ل ـكــن األس ـئ ـلــة بقيت
ّ
تطاردها أينما حلت وحقيقة "أننا كويتيون
ً
فلسطينيون ،وبهذا إغناء لنا وليس انتقاصا
ّ
منا"..
الكتاب عبارة عن سردية فيها خصوصية
االن ـت ـمــاء والـجـنــس (بـكــونـهــا امـ ــرأة) بـعــد أن
لفت الـحــرب والـصــراعــات حياتها ،فانتقلت
بمبادئها وقناعاتها عبر حلقة كاملة كانت
تـعـتـقــد أن ـه ــا عـمـلـيــة ن ـض ــوج ف ـك ــري لتظهر
وكأنها عادت من حيث ابتدأت ,امرأة "تبكي
بهدوء" عملت على توثيق ما اختزنته الذاكرة
قبل أن تشيخ .

إن الوجود الذي ال ينتج أسئلة هو وجود
بال رئة ،بال عينين وبال لسان وشفتين ،إنه
يحتاج إلــى مراجعة مستمرة
خديج
وجــود
ً
ً
ليبعث بعثا جديدا.
منذ عرفته ،عرفت فيه ذلك التوقد والتحفز
واإلصـ ـ ــرار نـحــو اإلنـ ـج ــاز ،وع ــدم ال ــرك ــون أو
االستكانة ،جــذوة المعرفة ،ومشعل اإلبــداع
كــاهـمــا يــدفـعــانــه إل ــى كــل جــديــد مــن األفـكــار
والرؤى ،وأحسب أن متابعته المستمرة لكل
جديد في مجاله العلمي ،والوقوف على أهم
النظريات الحديثة في أدب الطفل كان حاديا
وهاديا له نحو التأليف واإلبداع واإلنجاز.
َ
أحب ٌّ
الشعر ،بينما الشعر لم يبادله
علي
هذا الحب ،فجفاه منذ كنا طلبة في الجامعة...
وما زلت أذكر قصيدته الغزلية التي نشرها
فــي جــريــدة ال ــرأي الـعــام حينها ،والـتــي بات
يخجل منها اآلن!!! تعالي فتنتي اآلنــا نرش
العطر ألوانا
ويـ ـج ــدد ال ــدك ـت ــور ع ـل ـ ٌّـي ع ــاش ــور الـجـعـفــر
بالشعر مــرة أخ ــرى فــي كتابه الــذي
عالقته
ً
صدر حديثا "حين يغيب الحرف" ( ،)2022إذ
يأتينا بفكرة متخيلة ال تخلو مــن الدهشة
وال تتنصل من الغرابة ،محملة باألسئلة دون
األجوبة ،تهيمن السريالية على هذا اإلصدار
سواء من حيث الفكرة أو النص أو الخط أو
التصميم ،حيث يقول :هل تخيلت في يوم أن
يغيب الحرف؟
ّ
نعم .هو الخيال الخلق الذي جعله يتخيل
غياب بعض الحروف ،وما ستحدثه من إرباك
في األبجدية ،وخلل في معاجم العربية ،إذ
تصبح اللغة من ذوي االحتياجات الخاصة،
خديجة ألفاظها كسيرة معانيها...
إن "فرح" مقلوب كلمة "حرف" ،فما العالقة
بين الحرف والفرح؟
ً
إن حـ ًضــور ال ـحــرف فــي الـلـغــة مـنـطــوقــا أو
مرسوما هو حضور ال يخلو من الـفــرح ،إذ
تتضافر الحروف وتتجدد الدالالت والمعاني.
هذا وال بد من االلتفات في هذا المقام لما في
كلمة "حــرف" من معنى الحرفة والتحريف،
وم ــا يـحـمــان مــن دالالت تـحـتــاج إل ــى تــأمــل
وتفكر.
بــدأ ٌّ
علي كتابة النص أكثر من مــرة حتى
استوى على عوده ،ثم حمل نصه إلى الخطاط
جاسم المعراج المتبتل في محراب الحرف
وت ـش ـكــاتــه ،ح ـيــث ا ًس ـت ـمــع وأن ـص ــت للفكرة
بها إيمانا ،فراح يحرك سن القلم،
حتى تشبع ً
ويرسم خطوطا تجرد المجسد تارة ،وتجسد
المجرد تارة أخرى ،بحركة تبادلية ال تخلو
من رؤية فنية رفيعة ،وعلم في الخطوط عكف
على دراسته واالنغماس ًفي دواته ،واالمتداد
في مداده حتى جاء خلقا من بعد خلق.
ٌّ
وأستاذه خالد
أهدى علي الكتاب لشيخه ً
سعود الزيد – رحمه الله – قائال" :إلى الذي
أشعل َّ
في جذوة حروف المعاني لتغدو في

ثقافات -
غالف الكتاب امتالك الع
الوجود مباني ،إلى خالد سعود الزيد الكلمة
الغائبة الحاضرة" .إهــداء يتسق مع الكتاب
وبنيته ،فغياب الـحــرف ي ــوازي غياب الزيد
بجسده ،وحـضــوره بروحه ومعناه ،وكذلك
الحرف حين غاب اعتل الخطاب ،فبات الحرف
بغيابه كلمة غائبة حاضرة.
يبدأ النص بتساؤل:
حين يغيب الحرف،
ويغادر مجتمع الكلمة،
ماذا يجري؟
وكيف يصير الحال؟
الحرف هو بعض الكلم ،في غيابه يختل
مجتمع الكلمة؛ بل تفقد الكلمة معناها مقابل
ما فقدته من مبناها.
لم تغب جميع حروف العربية وإنما غابت
حروف كانت تشكل في غيابها عبارة" :أبحث
عن روض" ،إذ يمكن قراء تها باعتبار ابحث
ُ
فعل أم ــر ،أو تـقــرأ أبـحــث عــن روض بضمير
المتكلم.
ثالثة األثــافــي في هــذا العمل المتميز
أ ًمــا
ً
نصا وخطا فهو التصميم؛ حيث قام محمد
شــرف بتجسير العالقة بين الـنــص والخط
عبر تصميم مميز في الشكل واللون واإلخراج
بما يفضي إلى دالالت متعددة ال تخلو من
التلميح تارة ،ومن التصريح تارة أخرى ،في
تصدية بين النص وخطوطه التشكيلية ،وما
تحمله ا لـفــرا غــات مــن مساحة للحرية التي
ينشدها النص في خاتمته:
الحرية  ...الحرية
أغنية الروح األبدية
فيها وبها يحيا اإلنسان.
ًإن هذا العمل وما يحمله من دالالت يفتح
أفقا لألسئلة أكثر مما يمنحنا أجوبة معلبة،
عمل فني تضافرت فيه ثالثية إبداعية :الكلمة،
الخط ،التصميم ،لتشعل جذوة التفكر والتأمل
والمعرفة في وجودنا.

البقرة أفسدت التسجيل!
●

د .عادل العبدالمغني

م ــع ب ــداي ــة دخـ ـ ــول ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات م ــن ال ـق ــرن
الماضي وتولي الحكومة إدارة مرافق الكهرباء،
تحت مسمى "إدارة كهرباء الكويت" ،بعد تأميمها
وتسلمها من "شركة كهرباء الكويت المحدودة"،
سعت اإلدارة الجديدة لتخفيض رسوم الكهرباء
إل ــى أدنـ ــى س ـع ــر ،ل ـت ـكــون ف ــي م ـت ـنــاول الـجـمـيــع.
وصـ َ
ـاحــب األمــر انتشار كــل األجـهــزة التي تعمل
بواسطة الكهرباء ،على نطاق واسع ،وظهرت في
األس ــواق متاجر ومحالت عديدة تبيع األجهزة
الكهربائية على اختالف أشكالها وأنواعها .في
منتصف الـخـمـسـيـنـيــات ،اش ـتــرى والـ ــدي جهاز
تسجيل مــاركــة "غــرونــدك  "Grundig -وهــو من
الصناعة األلـمــانـيــة الـمـمـتــازة! وكـنــا نطلق على

هذا الجهاز اسم "المسجلة" ،ألنها بالفعل تلتقط
وتسجل انبعاث أي صوت ،وحرص والــدي على
تسجيل بـعــض ال ـبــرامــج وال ـم ـقــابــات والـخـطــب
واالح ـت ـفــاالت الـمـنـقــولــة عـبــر األث ـيــر! وف ــي مساء
يــوم مــن األي ــام بذلك الــزمــان ،كــان وال ــدي يستعد
لـتـسـجـيــل خ ـطــاب الــرئ ـيــس ج ـمــال عـبــدالـنــاصــر،
جماهيري كبير في كل
وللرئيس جمال حضور ً
الــدول العربية ،وخصوصا منطقتنا الخليجية
والكويت التي تؤيده ضد االستعمار ...فأحضر
والدي شريط التسجيل وجهز الميكرفون ووضعه
أمام المذياع ،ولم تكن أجهزة التسجيل في ذلك
الــوقــت تعمل بــذاتـهــا ،مـثــل الــوقــت الـحــاضــر ،بل
بواسطة سلك طويل متصل ما بين "المسجلة"
و"الـمـيـكــرفــون" ...وخــال اسـتـعــدادات الــوالــد ،كان
مــذيــع إذاع ــة "ص ــوت ال ـعــرب" ،أحـمــد سعيد ،بين

ال ـف ـت ــرة واألخ ـ ـ ــرى يـعـلــن ويـ ـق ــول" :أيـ ـه ــا ال ـس ــادة
والسيدات ...بعد قليل سوف تستمعون إلى خطاب
جـمــاهـيــري ه ــام لـلــرئـيــس جـمــال عـبــدالـنــاصــر"...
وي ـس ـت ـمــر ال ـم ــذي ــع ع ـل ــى هـ ــذا الـ ـمـ ـن ــوال ،م ــع بــث
فاصل من األغاني الوطنية لمدة طويلة ،لجذب
أكبر عــدد من المستمعين إلــى الخطاب! وخالل
استعداد الوالد للتسجيل ،كان ينبهني ويحذرني
كي ال أفسد
بالتزام الصمت والهدوء وعدم الكالم ّ
وكتفت ّ
يدي
التسجيل ...وامتثلت لتعليمات والدي
إلثبات التزامي بالهدوء!
ولـكــن ال ــري ــاح تسير بـمــا ال تشتهي الـسـفــن...
فكان في بيتنا القديم بالحي القبلي بقرة ،وبيوت
الكويت القديمة مبنية على الطراز العربي ،كما
هو معروف ،فأي صوت خارج الحجر يسمع في
الداخل بوضوح.

بــدأ الرئيس جمال عبدالناصر خطابه وقــال:
"أيها المواطنون" ...فصاحت البقرة بصوت قوي:
امباع...امباع!
فانزعج الوالد بشدة ،ولم يستطع فعل أي شيء،
فلقد التقط جهاز التسجيل صوت صياح وهياج
ال ـب ـق ــرة ...والـحـقـيـقــة أن ـنــي ف ــي ظ ــل م ــا حـصــل لم
أستطع تمالك نفسي ،وانفرطت بضحك متواصل،
والـمــو ًقــف بالفعل يــدعـ ًـو إلــى الـضـحــك ،فخرجت
مسرعا مــن ال ــدار خــوفــا مــن أن ينالني شــيء من
غضب الوالد ،رغم أن البقرة كانت السبب ،وهي
تسجيل الخطاب!
التي أفسدت
ً
مازلت محتفظا بـ "المسجلة" والشريط ،وكلما
استمعت إليه ينتابني ضحك شديد ،وأسترجع
ذاكرتي إلى الماضي بتذكر بيتنا القديم واألهل
وبقرتنا الحلوب وضحكي الطفولي.

مسابقة البغلي
لالبن البار في
الفنون التشكيلية
تنطلق اليوم
ت ـن ـط ـلــق ال ـ ـيـ ــوم مـســابـقــة
الـ ـبـ ـغـ ـل ــي لـ ــابـ ــن الـ ـ ـب ـ ــار فــي
الفنون التشكيلية ،برعاية
وح ـ ـضـ ــور إب ــراهـ ـي ــم طــاهــر
البغلي ،رئيس مجلس إدارة
مبرة إبراهيم طاهر البغلي
لالبن الـبــار ،وبالتعاون مع
الجمعية الكويتية للفنون
ال ـت ـش ـك ـي ـل ـي ــة .وي ـ ـقـ ــام حـفــل
اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ب ـم ـقــر
الجمعية الكويتية للفنون
التشكيلية في منطقة حولي.
وف ــي تـصــريــح صـحــافــي،
قـ ـ ــال الـ ـفـ ـن ــان عـ ـب ــدال ــرس ــول
سـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــان ،رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
إدارة ال ـج ـم ـع ـيــة الـكــويـتـيــة
للفنون التشكيلية" :شهدت
ـرا
ـاال ك ـب ـي ـ ً
الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــة إق ـ ـ ـبـ ـ ـ ً
لـلـمـشــاركــة ف ــي فـعــالـيــاتـهــا،
وجـ َّـســدت حــالــة مـتـفــردة من
الــوعــي والـشـعــور باالنتماء
لـلــوطــن واألسـ ـ ــرة ،ورص ــدت
اللوحات مالمح حب األبناء
آلب ــائـ ـه ــم وأمـ ـه ــاتـ ـه ــم بـلـغــة
تـشـكـيـلـيــة م ـت ـف ــردة ورؤي ـ ــة
فنية .تم إعــان مسابقة ابن
البار لهذا العام في أغسطس
 2021ب ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع مـ ـ ــوا قـ ـ ــع
التواصل االجتماعي".
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مسك وعنبر

السفير بالدوتشي يختتم أسبوع المطبخ اإليطالي

ّ
السفارة اإليطالية توقع اتفاقية إلطالق «أكاديمية الطعام»
تميز أسبوع المطبخ اإليطالي
في الكويت بسلسلة من
الفعاليات التي تروج للمنتجات
الغذائية اإليطالية.

اخ ـت ـتــم ح ـفــل اس ـت ـق ـبــال في
م ـنــزل الـسـفـيــر اإلي ـطــالــي لــدى
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد كـ ـ ــارلـ ـ ــو ب ــال ــدوتـ ـش ــي
النسخة السادسة من أسبوع
الـمـطـبــخ اإلي ـطــالــي فــي الـعــالــم
بــالـكــويــت ،أمــس األول ،والــذي
افـتـتــح فــي اسـتــوديــوهــات

تـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــزي ـ ــون ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت األح ـ ـ ــد
الماضي.
وبـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع "م ـط ـع ــم
ريكاردو" في فندق شيراتون
الـ ـك ــوي ــت ،وه ـ ــو أق ـ ـ ــدم مـطـعــم
إي ـطــالــي فــي الـكــويــت وفــريـقــه
بـ ـقـ ـي ــادة الـ ـشـ ـي ــف ال ـت ـن ـف ـيــذي
س ـي ـم ــون ــي مـ ــو رو ،حـضــر
الـ ـحـ ـف ــل أكـ ـث ــر مـ ــن 150
شخصا ،بينهم ممثلون
عن السلك الدبلوماسي
وال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع ال ـ ـمـ ــدنـ ــي
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي .وتـ ـ ـ ــم خـ ــال
األم ـ ـس ـ ـيـ ــة تـ ـق ــدي ــم ك ـت ــاب
رح ـ ـ ـلـ ـ ــة ط ـ ـ ـعـ ـ ــام إي ـ ـطـ ــالـ ــي
( An Italian Journey
ً
ً
 Food)، 50طـبـقــا مـمـيــزا،
تـ ـ ــم إعـ ـ ــداده ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ـ ــن ِق ـب ــل
ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة اإليـ ـط ــالـ ـي ــة فــي

الكويت بالتعاون مع إيتاليا
سكويزيتا للضيوف.
وأش ــار بالدوتشي فــي هذا
ال ـصــدد إل ــى أن "ه ــذا الـكـتــاب،
ّ
المكرس لمن يحبون إيطاليا
في الكويت ،ليس فقط كتابا
ً
ب ــال ــوصـ ـف ــات ،ولـ ـكـ ـن ــه أيـ ـض ــا
رفيق سفر للزيارة القادمة إلى
إيطاليا مــن الـكــويــت" .وتميز
أسبوع المطبخ اإليطالي في
الكويت بسلسلة من الفعاليات
التي تروج للمنتجات الغذائية
اإليطالية.

السفير اإليطالي وزوجته

الجمهور الكويتي
وي ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــذب الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور
ا لـكــو يـتــي بشكل مـتــزا يــد إ لــى
المطبخ اإليطالي والمنتجات

اإل يـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،إذ ت ـ ـش ـ ـيـ ــر
اإل حـصــاء ات إ لــى أن مبيعات
التجزئة للمنتجات الغذائية

من ال

مطبخ اإليطالي

جانب من أجواء األسبوع (تصوير ميالد غالي)

اإل ي ـط ــا ل ـي ــة زادت ب ـن ـحــو 25
ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة خـ ـ ــال ال ـع ــام ـي ــن
ال ـم ــاض ـي ـي ــن ،والـ ـ ـي ـ ــوم ت ــوف ــر
المطاعم اإليطالية بالكويت
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزي ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات
ل ـل ـط ـل ـب ــات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،كـمــا
يضيف ا لـمــوز عــون منتجات
إيطالية جديدة إلى السوق،
بينما هناك عدد متزايد من
الـكــويـتـيـيــن ال ــذي ــن يـجــربــون
األطـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاق اإلي ـ ـ ـطـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ــي
بيوتهم.
ي ــذك ــر أن "ال ـت ـقــال ـيــد وآف ــاق
الـمـطـبــخ اإلي ـط ــال ــي :الـتــوعـيــة
وتعزيز االستدامة الغذائية"
ك ـ ـ ــان الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ال ــرئ ـي ـس ــي
لطبعة  2021من األسبوع الذي
جمع بين الترويج للمنتجات
الغذائية اإليطالية مع تعزيز

الـنـظــام الـغــذائــي المتوسطي
كنموذج للتغذية ونمط حياة
صحي ومستدام.

«أكاديمية الطعام»
وبمناسبة أ سـبــوع المطبخ
اإلي ـ ـط ـ ــال ـ ــي ،وق ـ ـعـ ــت الـ ـسـ ـف ــارة
اإليـطــالـيــة ل ــدى ال ـبــاد اتفاقية
أولى إلطالق "أكاديمية الطعام"
( )Academy Foodالتي ستنظم
دروس ـ ـ ــا وورش ع ـم ــل لـلـطـهــي
اإليـ ـط ــال ــي ،ف ـض ــا ع ــن ن ـ ــدوات
م ـت ـخ ـص ـص ــة حـ ـ ـ ــول الـ ـتـ ـغ ــذي ــة
وخصائص المنتجات الغذائية
الزراعية اإليطالية.

خبريات
زينة تتعاون مع هاني
خليفة وتغيب عن رمضان

تغيب الفنانة زينة عن
السباق الرمضاني املقبل،
مع انشغالها بالتحضير
ملسلسل جديد ُ
سيعرض
على إحدى املنصات الرقمية
خالل الفترة الحالية ،ليكون
مشروعها الدرامي الجديد
والوحيد راهنًا .املسلسل
الجديد ،الذي يجري كتابته
في الفترة الحالية ويخرجه
هاني خليفة ،لم يتم االستقرار
على جميع تفاصيله بشكل
كامل ،وال يزال في مراحله
األولى ،في وقت تسعى زينة
إلى تعويض اإلخفاق الذي
َّ
تعرض له مسلسلها األخير
ُ
(كله بالحب) ،الذي ُعرض
في رمضان املاضي ،وشهد
خالفات بني أبطاله أدت إلى
عدم تصوير مشاهد مهمة
في العمل .زينة بدأت جلسات
العمل مع الشركة املنتجة
واملخرج هاني خليفة ،الذي
طلب منها التفرغ للعمل
بشكل كامل ،بسبب طبيعة
األحداث.

شيرين تتجاهل شائعات
الطالق بحفل في اإلمارات

«آي  -ميديا» تشارك
المسرحية» ديكسن« :غاليري دن» يخطط إلقامة سلسلة معارض
في «أيام قرطاج
أفرد سليمان البسام أشرعته،
وات ـجــه نـحــو ال ـش ـمــال اإلفــري ـقــي،
ليلتقي جـمـهــور الـمـســرحـيــة من
مختلف األمكنة ،لتكون الكويت
ً
ومسرحها ممثال بمسرح البسام،
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال الـ ـعـ ـم ــل ال ـم ـس ــرح ــي
"آي -ميديا" عن النص اإلغريقي
"ميديا" ليوربيدس ،والذي لم تتح
الفرصة لعرضه على مسرح مركز
ج ــاب ــر األح ـم ــد ال ـث ـقــافــي ،بسبب
الظروف الصحية.
وال ـيــوم ،وبـعــد أن تمت إعــادة
العمل وأنهيت تحضيراته على
مسرح دار اآلث ــار اإلســامـيــة ،ها
هو سليمان البسام يتوجه إلى
تونس ،للمشاركة في المسابقة
الرسمية لمهرجان أي ــام قرطاج
الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة ،ل ـي ـت ـح ــدث بـنـصــه
المسرحي عن االنتماء والهوية
وع ـ ــاق ـ ــة دول ال ـ ـعـ ــالـ ــم الـ ـث ــال ــث
والحداثة األوروبية ،وعن النزوح
وال ـه ـج ــرة ،وم ــا آل ــت إل ـيــه الـحــال
وصعود الكراهية.
وسيقدم البسام عرضين بقاعة

•

سليمان البسام

ال ـفــن ال ــراب ــع بــالـمـســرح الــوطـنــي
التونسي يوم  ٩ديسمبر ،ويتوجه
بـ ـع ــد ذل ـ ـ ــك م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ل ـل ـق ــاه ــرة،
لـتـقــديــم عــرضـيــن آخــريــن بمصر
في المسابقة الرسمية لمهرجان
الـ ـق ــاه ــرة ل ـل ـم ـســرح ال ـت ـجــري ـبــي.
وسيعرض العمل في العديد من
ال ــدول مــع بــدايــة الـعــام الجديد،
منها تركيا وإيطاليا وفرنسا.

الـمـعــرض جــاء بمناسبة افـتـتــاح الفرع
فضة المعيلي
ال ـث ــان ــي ،الف ـت ــا إل ــى أن األعـ ـم ــال الـفـنـيــة
نظم "غاليري دن" معرضه األول في لـ  16فنانا تشكيليا ،منهم أربعة فنانين
بــريـسـتـيــج مـجـمــع األف ـن ـي ــوز ،ح ـيــث تم كويتيين ،أم ــا الـفـنــانــون اآلخـ ــرون فمن
عرض مجموعة من األعمال الفنية ،التي مختلف الدول ،من لبنان ،مصر ،العراق،
تنوعت في مضامينها وأحاسيسها ،من إيران وتركيا.
وأض ـ ـ ـ ــاف" :ن ـخ ـط ــط إلقـ ــامـ ــة سـلـسـلــة
خــال األســالـيــب والـ ــرؤى ،لتبرز بعض
مــن الـمـعــارض فــي الـفــرع األول بمجمع
األفكار التشكيلية.
وبهذه المناسبة ،قال مدير ومؤسس ك ــري ـس ـت ــال ،إض ــاف ــة إلـ ــى الـ ـف ــرع ال ـثــانــي
"غــال ـيــري دن" حـسـيــن دي ـك ـســن ،إن ف ــي بــري ـس ـت ـيــج ،ح ـت ــى ن ـن ـعــش ال ـحــركــة
التشكيلية ،بعد توقف دام سنتين".
و م ــن الفنانين المشاركين،
الفنان العراقي هاني دله ،وهو
مــن أب ــرز الفنانين الـشـبــاب في
ال ـعــراق الـمـعــاصــر ،ال ــذي شــارك
ب ـلــوحــة ب ـع ـنــوان "ح ـ ـ ــوار" ،الـتــي
تتسم بأنها غنية فــي التعبير،
ح ـي ــث ي ـظ ـه ــر انـ ـسـ ـج ــام األل ـ ـ ــوان
والدقة من حيث التدرج.
وش ــارك الفنان المصري أدهــم
بــدوي بلوحة تشكيلية استخدم
ف ـي ـهــا األلـ ـ ـ ــوان ال ــدافـ ـئ ــة ،ك ـم ــا هــي
ســائــدة فــي مجمل أعـمــالــه الفنية،
إضافة إلى تفضيله استخدام اللون
من األع
مال المعروضة
البنفسجي ،ألنه ُيعد لونا محايدا

حسين ديكسن
بين األلــوان الساخنة والدافئة للتعبير
عن مضامين اللوحة.
ورسمت الفنانة بيبي الخشتي عدة
ّ
لتعبر عــن حــالــة ما،
وج ــوه فــي عملها،
وفصلت بينها بلونين مختلفين .أما
الـفـنــان ري ــاض نـيـمــا ،فـقــد ش ــارك بعمل

«غراند سينما» تحتضن العرض األول لفيلم
 Ghostbusters: Afterlifeبالكويت

لقطة من الفيلم

•

فضة المعيلي

أطـلـقــت "غ ــران ــد سـيـنـمــا" ال ـعــرض األول وال ـخــاص
ألحدث أفالم سلسلة الخيال العلمي الكوميدية فيلم
 Ghostbusters: Afterlifeوسط حضور كبير توافدوا
على مجمع ا لـحـمــرا ،لمتابعة ا لـعــرض األول للفيلم
الـعــالـمــي ،ال ــذي يحقق إي ـ ــرادات ضخمة مـنــذ عرضه
رسميا بدور السينما العالمية.
حـضــر ال ـع ــرض ال ـعــديــد م ــن الـفـنــانـيــن ،خصوصا
المهتمين بالسينما العالمية ،بينهم :المخرج صادق
بهبهاني ،والفنان والمخرج رازي الشطي ،والفنان
عبدالله الحمادي وغيرهم.
وحرصت "غراند سينما" على إضفاء طابع احتفالي
على العرض الخاص ،بوضع مجسمات لشخصيات

الفيلم الشهيرة ،والترويج للجزء الجديد بأساليب
مبتكرة ،فــي توجه جديد يهدف إلــى إضـفــاء الطابع
الترفيهي على أي فاعلية سينمائية.
وتدور أحداث هذا الجزء الجديد حول أم وطفليها
ال ـص ـغ ـي ــري ــن ع ـن ــدم ــا ي ـص ـل ــون إل ـ ــى بـ ـل ــدة ص ـغ ـي ــرة،
فـيـكـتـشـفــون أن ه ـنــاك عــاقــة بـيـنـهــم وب ـيــن صــائــدي
األشباح األصليين واإلرث السري الذي تركه جدهم.
وتعطي المقدمة الرسمية للفيلم لمحة عن األجواء
الـتــي س ـتــدور فيها الـقـصــة ،حـيــث تتميز بـطــابــع من
المغامرة والتشويق مغلفة في قالب من الفانتازيا
المثيرة والخارجة عن العادة ،إضافة إلى الكوميديا
التي ستخلق جوا ممتعا أثناء مشاهدة الفيلم كعادة
الجزأين السابقين.
ويقود األحداث في األدوار الرئيسة الممثل بول رود

من عالم مارفل السينمائي ،والشاب فين وولفهارد من
سلسلة  ،Stranger Thingsإضافة إلى الممثلة ماكينا
غريس ،وكاري كون ،ومن األجزاء األصلية سيغورني
ويفر وبيل موراي ودان أيكرويد.
والفيلم إخراج جيسون رايتمان صاحب فيلم Up
 in the Airو The Front Runnerو Tullyوالعديد من
ً
األفالم الناجحة فنيا.
وتـ ــركـ ــزت أح ـ ـ ــداث ال ـس ـل ـس ـلــة ال ـش ـه ـي ــرة األص ـل ـيــة
 Ghostbustersح ــول  3عـلـمــاء غــريـبــي األطـ ــوار يتم
فصلهم مــن مــراكــزهــم فــي جــامـعــة ن ـيــويــورك ،بسبب
دراستهم لعلوم ما وراء الطبيعة ،فيقررون تشكيل
مـجـمــوعــة لصيد األش ـبــاح يـقــدمــون فيها خدماتهم
للناس مقابل المال.

بعنوان "بين زمنين" باستخدام ألــوان
اإلكــريـلـيــك والـكــانـفــاس .وش ــارك الفنان
أ ح ـم ــد ج ــو ه ــر ب ـلــو ح ـت ـيــن تشكيليتين
بينهما ترابط ،وقد َّ
عبرت سيولة األلوان
عـ ـل ــى أسـ ـط ــح ال ـ ـلـ ــوحـ ــات عـ ــن ش ـح ـنــات
شعورية عديدة.

تجاهلت الفنانة شيرين
عبدالوهاب شائعات طالقها
من زوجها الفنان حسام
حبيب ،باإلعالن والترويج
لحفلها املقبل في اإلمارات،
وهو األول لها منذ فترة
طويلة باإلمارات ،والثاني في
الشهور األخيرة ،بعد حفلها
في السعودية ،حيث تراجعت
بالفترة األخيرة عن إحياء
الحفالت بشكل كامل.
شيرين أعلنت عبر حساباتها
بمواقع التواصل االجتماعي
عن الحفل املقرر يوم 10
ديسمبر ،في مدينة أبوظبي
ضمن فعاليات مهرجان أم
اإلمارات ،داعية الجمهور
لحضور الحفل الجديد.
ولم تعلق شيرين على أخبار
الطالق ،على عكس تفاعالتها
السابقة مع مثل هذه
الشائعات ،بتأكيد نفيها ،وهو
ما أثار العديد من التساؤالت
حول عالقتها مع زوجها.

ةديرجلا
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دوليات

«فيينا  »7تنطلق ...جس نبض وإشارات متضاربة
طهران تجدد رفضها أي لقاء مباشر مع أميركيين ...وجهد إسرائيلي لعرقلة «اتفاق مؤقت»
بعد خمسة أشهر من
تعليقها ،استؤنفت
المحادثات الدولية بشأن
البرنامج النووي بفيينا في جولة
سابعة ،في ظل أجواء باردة
خيم عليها التشكيك الدولي
في نوايا إيران ،وتصميمها
على رفع العقوبات ،ومحاوالت
إسرائيلية للتشويش على
إعادة إحياء خطة .2015

فــي أج ــواء تملؤها الشكوك
وال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــذر ،اس ـ ـتـ ــأن ـ ـفـ ــت إيـ ـ ـ ــران
والواليات المتحدة المفاوضات
غ ـيــر ال ـم ـب ــاش ــرة بـيـنـهـمــا عبر
م ـج ـمــوعــة  ،1 + 4ال ـت ــي تـضــم
أل ـمــان ـيــا وفــرن ـســا وبــريـطــانـيــا
وروسيا والصين ،أمس ،وبعد
تــوق ـف ـهــا ف ــي يــون ـيــو ال ـمــاضــي
مــع انـتـخــاب الــرئـيــس اإليــرانــي
ال ـم ـح ــاف ــظ إب ــراهـ ـي ــم رئ ـي ـســي،
انـطـلـقــت ال ـجــولــة الـســابـعــة في
نفس مكان توقيع اتفاق 2015
بفندق باليه كوبرغ في فيينا.
وتحيط تقديرات متضاربة
بـ ـ ــأجـ ـ ــواء ال ـ ـم ـ ـفـ ــاوضـ ــات ال ـت ــي
ت ـ ـهـ ــدف إل ـ ـ ــى إحـ ـ ـي ـ ــاء االت ـ ـفـ ــاق
ال ـ ـنـ ــووي ،وي ـت ـح ــدث مــراق ـبــون
عن تشاؤم ،مشيرين إلى تشدد
طهران وشروطها التعجيزية،
وكذلك عدم صالبة موقف إدارة
ال ــرئـ ـي ــس ج ــو ب ــاي ــدن داخ ـل ـيــا
وإقليميا لتقديم تنازالت كبيرة
لطهران.
فــي الـمـقــابــل ،يعتبر آخــرون
أن األجواء مهيأة للتوصل الى
اتفاق ،الفتين إلى الخبرة التي
اكـتـسـبـهــا ال ـط ــرف ــان حـ ــول سد
ال ـث ـغــرات فــي االت ـف ــاق الـســابــق،
بوجود سياق إقليمي مختلف
مــع وج ــود مـفــاوضــات إيــرانـيــة
سـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ،تـ ـ ـع ـ ــزز ب ــالـ ـج ــول ــة
األخ ـ ـيـ ــرة ال ـت ــي قـ ــام ب ـه ــا كـبـيــر
الـمـفــاوضـيــن اإليــران ـي ـيــن علي
ب ـ ـ ــاق ـ ـ ــري ك ـ ـنـ ــي ال ـ ـ ـ ــى ال ـ ـكـ ــويـ ــت
واإلمارات.
ووسـ ـ ــط ضـ ـغ ــوط سـيــاسـيــة
عـ ـل ــى بـ ـ ــايـ ـ ــدن ،خـ ـص ــوص ــا مــن
إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل والـ ـجـ ـمـ ـه ــوريـ ـي ــن،
ا لــذ يــن يستعدون لالنتخابات
النصفية ،وضغوط اقتصادية
على نظيره اإليراني الذي يؤكد
أن األولـ ــويـ ــة عـ ـن ــده لـتـحـسـيــن
عيش اإليرانيين ،تبدو الجولة
السابعة حاسمة في نظر الكثير
من الخبراء ،الذين يتحدثون عن
خيارين يحكمان هذه الجولة:
إمــا التوصل الــى اتـفــاق مؤقت
ي ـع ـط ــي الـ ـط ــرفـ ـي ــن م ـ ــزي ـ ــدا مــن
ال ــوقــت لـحــل الـمـســائــل الـفـنـيــة،
وإمـ ــا ال ــدخ ــول ف ــي م ـفــاوضــات
استنزافية مع ما يتطلبه ذلك
من رفع للتوتر لزيادة الضغوط
من قبل الطرفين.
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ي ـق ــول
مـ ـحـ ـلـ ـل ــون إن هـ ـ ـ ــذه الـ ـج ــول ــة
س ـت ـك ــون ل ـج ــس ال ـن ـب ــض بـيــن
فريق التفاوض اإليراني الجديد
وال ـ ـ ــدول ال ـك ـب ــرى ،إض ــاف ــة إلــى
ت ـن ـص ـيــب لـ ـج ــان ع ـم ــل ج ــدي ــدة
معنية بــا لـشــؤون الفنية تحل
م ـح ــل ال ـل ـج ــان ال ـس ــاب ـق ــة ،مـمــا

المغرب يطمئن الفلسطينيين
ويضغط لعودة المفاوضات

أكد الملك محمد السادس ،أمس،
أن المغرب الذي طبع عالقاته
الدبلوماسية مع إسرائيل،
سيستثمر "عالقاته المتميزة"
مع كل األطراف لتوفير ظروف
استئناف المفاوضات بين
الفلسطينيين واإلسرائيليين،
مجددا تأكيده التضامن مع
الشعب الفلسطيني .وأوضح
العاهل المغربي ،في رسالة إلى
رئيس اللجنة المعنية بممارسة
الشعب الفلسطيني لحقوقه
غير القابلة للتصرف التابعة
لألمم المتحدة ،أن "المغرب
سيواصل جهوده ،مستثمرا
مكانته والعالقات المتميزة
التي تجمعه بكل األطراف
والقوى الدولية الفاعلة ،من أجل
توفير الظروف المالئمة للعودة
إلى طاولة المفاوضات".

الجعفري :حضور سورية للقمة
العربية باالتجاه الصحيح

وفد إيران برئاسة علي باقري كني يصل إلى مقر المحادثات في فيينا أمس (رويترز)
ي ـعــد م ــؤش ــرا ع ـلــى أن الـجــانــب
اإلي ــران ــي سيعمل عـلــى تمديد
هـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــادثـ ـ ـ ــات ضـ ـم ــن
جــوالت متعددة حتى ال يظهر
استعجاله الى اتفاق مع الدول
الكبرى.
وأشار العديد من المراقبين
الى أن الجولة السابعة تواجه
جملة من التحديات الحقيقية
ب ـيــن أطـ ـ ــراف االت ـ ـفـ ــاق ،أب ــرزه ــا
غـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ــوح وفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدان
الـثـقــة بـيــن الـجــانـبـيــن حـتــى ان
«مجموعة  ،»1 + 4التي تفاوض
إي ـ ــران حــال ـيــا ،ال تـعـلــم حقيقة
مـ ــوقـ ــف ال ـ ـفـ ــريـ ــق الـ ـتـ ـف ــاوض ــي
الجديد ،وهل سيراجع أساس
االت ـف ــاق ال ـن ــووي ويـتـخـلــى عن
التزاماته أم أنه سيمضي قدما
فيما تم التوصل اليه ،ووضع
اللمسات االخيرة على الوثيقة
النهائية على أمل التوصل الى
صيغة خـتــامـيــة إلع ــان اتـفــاق
نهائي بأسرع وقت ممكن.

عزم على االتفاق
وق ــال ال ـنــاطــق بــاســم وزارة

ال ـخــارج ـيــة اإلي ــرانـ ـي ــة سعيد
خطيب زاده إن «الوفد اإليراني
وصل إلى فيينا بعزم وإرادة
جـ ـ ــادة ل ـل ـتــوصــل إلـ ــى ات ـف ــاق،
ويفكر في مفاوضات تفضي
إل ـ ـ ـ ــى ن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة ،ول ـ ـ ـ ــو ج ـ ـ ــاءت
أميركا من أجل رفع العقوبات
ب ـصــورة حقيقية فبإمكانها
الحصول على بطاقة العودة
لـ ـغـ ــرفـ ــة االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي».
وج ـ ــدد زاده ال ـتــأك ـيــد على
أنـ ــه ل ــن تـعـقــد أي م ـفــاوضــات
أو لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ات مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة ب ـيــن
اإليرانيين واألميركيين قبل
رفــع العقوبات .وفــي محاولة
ل ــزي ــادة ال ـض ـغ ــوط ،اع ـت ـبــر أن
ال ـ ـ ـ ــدول األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ت ـم ـلــك
«إرادة ج ـ ــادة ل ــرف ــع ال ـح ـظــر».
وغداة لقائه كبير مفاوضي
الـ ـصـ ـي ــن وروس ـ ـ ـيـ ـ ــا وإيـ ـ ـ ـ ــران،
اج ـ ـت ـ ـمـ ــع م ـ ـب ـ ـعـ ــوث االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
األوروبي ومنسق المحادثات
النووية إنريكي م ــورا ،أمــس،
ب ــالـ ـف ــريـ ـقـ ـي ــن ال ـت ـف ــاوض ـي ـي ــن
األوروبـ ــي واألمـيــركــي ،مؤكدا
أن «ا ل ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل ا لـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــري
ج ـ ـ ـ ــار عـ ـ ـل ـ ــى نـ ـ ـح ـ ــو م ـ ـك ـ ـثـ ــف».

وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا أف ـ ـ ـ ـ ــادت م ـ ـصـ ــادر
دبلوماسية عن جهد إسرائيلي
مكثف لمنع التوصل إلى اتفاق
مـ ــؤقـ ــت ،دع ـ ــا رئـ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ن ـف ـتــالــي بينيت
للمرة الثانية القوى العالمية
إلــى تــوخــي الـحــذر مــن «ابـتــزاز
إيران النووي» ،محذرا من أنها
«اليوم ستصل إلى المفاوضات
في فيينا ولديها هدف واضح
هــو إنـهــاء العقوبات مقابل ال
شيء تقريبا».

إسرائيل وبريطانيا
وق ـ ــال ب ـي ـن ـيــت ،ف ــي شــريــط
ف ـي ــدي ــو« ،إي ـ ـ ــران ل ـي ـســت فـقــط
سـ ـتـ ـح ــاف ــظ ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي،
وإن ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــل عـ ـل ــى
ال ـم ــال م ـقــاب ـلــه .وب ــال ــرغ ــم من
خ ــروق ــاتـ ـه ــا وتـ ــآمـ ــرهـ ــا عـلــى
مراقبة برنامجها ،تصل الى
طــاولــة ال ـم ـفــاوضــات ،وهـنــاك
م ـ ــن ي ـع ـت ـق ــد أن ـ ـهـ ــا ت ـس ـت ـحــق
إزال ــة العقوبات وضــخ مئات
مليارات الــدوالرات لنظامها،
ل ـك ـن ـه ــم مـ ـخـ ـطـ ـئ ــون .فـ ـه ــي ال

ت ـس ـت ـحــق ه ـب ــات أو صـفـقــات
أو إزال ــة عـقــوبــات بــا مقابل،
وأدعـ ـ ــو ح ـل ـفــاء نــا ف ــي أن ـحــاء
العالم أال يستسلموا لالبتزاز
النووي».
وال ـ ـت ـ ـقـ ــى وزي ـ ـ ـ ــر خ ــارجـ ـي ــة
إســرائـيــل يــائـيــر الب ـيــد ،أمــس،
رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــانــي
ب ــوري ــس ج ــون ـس ــون ،ووزيـ ــرة
الخارجية ليز تروس في لندن،
ق ـبــل زي ــارت ــه ل ـب ــاري ــس ول ـقــاء
الــرئـيــس الـفــرنـســي إيـمــانــويــل
ماكرون اليوم.
وذك ـ ــر البـ ـي ــد ،ف ــي تـصــريــح
مشترك مع تروس« ،أعلم أننا
ملتزمان بالهدف نفسه ،بأال
تتمكن إيران من الحصول على
سالح نووي ،وهدفها من هذه
المحادثات تحقيق أمر واحد
ف ـق ــط ،وه ــو رف ــع ال ـع ـقــوبــات»،
مضيفا« :اإليرانيون سيلعبون
عـ ـل ــى الـ ـ ــوقـ ـ ــت ،وسـ ـي ــربـ ـح ــون
م ـل ـيــارات مــن رف ــع الـعـقــوبــات،
وسيستمرون في خداع العالم،
ودفــع برنامجهم الـنــووي في
ال ـ ـسـ ــر ،والـ ـع ــال ــم مـ ـل ــزم بـمـنــع
ذل ــك ،عـبــر تـشــديــد الـعـقــوبــات

والرقابة وإجراء محادثات من
موقع قوة».
واس ـ ـت ـ ـبـ ــق الب ـ ـيـ ــد وت ـ ـ ــروس
م ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــات ـ ـه ـ ـمـ ــا ف ـ ـ ـ ــي ل ـ ـنـ ــدن
وت ــوق ـي ـع ـه ـم ــا اتـ ـف ــاق ــا ل ــأم ــن
اإلل ـك ـت ــرون ــي والـ ــدفـ ــاع ،بنشر
مـ ـ ـ ـق ـ ـ ــال مـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك ب ـص ـح ـي ـف ــة
تليغراف ،أكدا فيه أن بريطانيا
وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل «س ـت ـع ـم ــان لـيــا
ونـ ـ ـه ـ ــارا» ل ـل ـح ـي ـلــولــة دون أن
ت ـص ـب ــح إي ـ ـ ـ ــران قـ ـ ــوة نـ ــوويـ ــة،
وح ـ ـ ــذرا م ــن أن «الـ ــوقـ ــت ي ـمــر،
مما يزيد من ضرورة التعاون
الوثيق مع الشركاء واألصدقاء
إلحباط طموحاتها».
وف ــي رده عـلــى ال ـم ـقــال ،قــال
المتحدث باسم خارجية إيران
إن «مسايرة الوزيرة البريطانية
ليلة المحادثات لطرف بذل كل
جهده منذ اليوم األول لعرقلة
االتفاق النووي وتقويضه ،وال
يزال يمثل المعارض الرئيسي
لـ ـ ــه ،ت ـظ ـه ــر أن بـ ـع ــض الـ ـ ــدول
األوروبية تفتقر لإلرادة الالزمة
إللغاء العقوبات وتسعى لمنع
إحياء االتفاق».
(عواصم  -وكاالت)

العالم في سباق بين تشديد اإلجراءات وفهم «أوميكرون»

ً
● «الصحة العالمية» :احتمال مرتفع لزيادة انتشار المتحور الجديد عالميا
● اليابان تغلق حدودها و 10آالف إصابة يومية متوقعة في جنوب إفريقيا
بينما تـســود ضبابية بـشــأن م ــدى سرعة
انتقال الـعــدوى بساللة أوميكرون ،المتحور
من فيروس كورونا ،ومدى مقاومتها للقاحات
الموجودة حاليا ،تخوض دول العالم «سباقا
مع الزمن» لفهم المتحور ،الذي رجحت منظمة
ال ـص ـحــة الـعــالـمـيــة أن يـنـتـشــر ع ـلــى مـسـتــوى
العالم.
وفـ ــي ج ـن ـيــف ،ل ــم يـسـتـبـعــد م ــدي ــر منظمة
الصحة العالمية تيدروس غبريسوس ،أمس،
أن ينتشر «أومـيـكــرون» على مستوى العالم،
ما يشكل خطرا عالميا «مرتفعا جــدا» ،إذ قد
يكون لزيادة حاالت «كورونا» عواقب وخيمة
في بعض المناطق ،وحض في توصية فنية
للدول األعضاء ال ــ 194على اإلســراع بتطعيم
الفئات ذات األولوية ،والتأكد من وضع خطط
لـتـخـفـيــف األزم ـ ــات ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى ال ـخــدمــات
الصحية األساسية.
وقال« :أوميكرون به عدد لم يسبق له مثيل
مــن زي ــادة ال ـت ـحــورات ،وبعضها يثير القلق
بالنسبة لألثر المحتمل على مسار الجائحة»،
مـضـيـفــا أن «تـقـيـيــم مـجـمــل الـخـطــر الـعــالـمــي
المتعلق بأوميكرون مرتفع جدا» .ولم يتم حتى
اآلن تسجيل أي وفيات مرتبطة بأوميكرون،
لكن غبريسوس قــال إن «هـنــاك حاجة لمزيد
من األبحاث للوصول إلى فهم أفضل الحتمال
تـغـلــب أوم ـي ـكــرون عـلــى الـلـقــاحــات والـمـنــاعــة
المكتسبة بعد اإلصابة».
وأشــار إلى أن «الحاالت المتزايدة بصرف
ً
النظر عن التغير في شدتها قد تشكل ضغطا
هــائــا على أنظمة الــرعــايــة الصحية ،وربما
تؤدي إلى زيادة معدالت اإلصابة باألمراض
والـ ــوف ـ ـيـ ــات .س ـي ـك ــون ال ـت ــأث ـي ــر ع ـل ــى ال ـف ـئــات
الضعيفة من السكان كبيرا ،السيما في البلدان
التي تنخفض فيها معدالت التطعيم».
وفـ ــي أح ـ ــدث تــوج ـي ـهــات ـهــا ،أك ـ ــدت منظمة
الصحة أنه يتعين على الدول استخدام «نهج

سلة أخبار

يستند إلى المخاطر لتعديل إجراء ات السفر
الدولية في الوقت المناسب» ،مشيرة إلى أنه
«مــن المتوقع إصــابــة األش ـخــاص المطعمين
بلقاحات كورونا بالمتحور الجديد ،وإن كان
بنسبة م ـحــدودة» .وفــي موقف داعــم لجنوب
افريقيا ،أكــدت المنظمة ،في بيان ،أنها تقف
إلى جانب الدول اإلفريقية ،وتوجه نداء إلبقاء
الحدود مفتوحة.
وأم ــس األول ،دع ــا رئـيــس جـنــوب إفريقيا
سيريل رامافوزا الدول التي منعت الرحالت مع
بالده إلى رفعه بشكل «فوري وعاجل» ،معربا
عن «خيبة أمله الكبيرة حيال إغــاق الحدود
غير المبرر تماما ،والذي يبدو بمنزلة تمييز
بحق بالدنا والبلدان المجاورة التي طالها
اإلجــراء نفسه» ،وشدد على أن «منع السفر ال
يستند إلى مبرر علمي».
م ــن نــاح ـي ـتــه ،ق ــال وزيـ ــر ال ـص ـحــة بـجـنــوب
إفريقيا جو فاال ،في مؤتمر صحافي ،أمس ،إنه
«ال داعي للهلع بشأن أوميكرون ،وال يوجد ما
يدفع لحظر الرحالت مع بالدنا» ،مضيفا« :ان
العلماء يجرون األبحاث لمعرفة إلى أي مدى
يمكن للقاحات أن تحمي من المرض الشديد».
وف ــي بـكـيــن ،أع ـلــن الــرئ ـيــس الـصـيـنــي شي
جينبينغ ،أمس ،أن بالده سترسل مليار جرعة
من لقاحات «كورونا» إلى افريقيا.

ضبابية سرعة االنتقال
وتسود ضبابية بشأن مدى سرعة انتقال
الـ ـع ــدوى بـ ــ»أومـ ـيـ ـك ــرون» ،وم ـ ــدى مـقــاومـتـهــا
للقاحات الموجودة حاليا ،ونشر مستشفى
بامبينو جيزو ،المرموق في روما ،أول صورة
تظهر المتحور الجديد ،مؤكدا أنها تحتوي
على نسخ أكثر بكثير من تلك الموجودة في
«دلتا» ،لكنه لفت إلى أن ذلك ال يعني بالضرورة
أنها أخطر.

عمال صحة يجرون فحص «بي سي آر» لمسافرين بمحطة قطار في مومباي أمس (رويترز)
وقالت رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال
فون دير اليين إن الحكومات تخوض «سباقا
مع الزمن» لفهم المتحور ،مضيفة أن «مصنعي
اللقاحات يحتاجون إلى ما بين أسبوعين إلى
 3لتكوين ص ــورة كــامـلــة عــن نــوع الـتـحــورات
الموجودة في أوميكرون».
وحصلت منظمة الصحة العالمية على أول
بــاغ بالمتحور الجديد يــوم  24نوفمبر من
جنوب افريقيا التي ارتفعت فيها اإلصابات
بشكل كبير ،وانـتـشــر المتحور الـجــديــد منذ
ذلك الحين في جميع أنحاء العالم ،حيث تم
اكتشاف حاالت جديدة في هولندا والدنمارك
وأستراليا ،رغــم أن المزيد من الــدول فرضت
ق ـيــودا عـلــى حــركــة الـسـفــر فــي مـحــاولــة لعزل
نفسها.
وب ــات ــت ال ـي ــاب ــان ،أمـ ــس ،ث ــال ــث دول ـ ــة ،بعد
إسرائيل والمغرب ،تعلن إغالق حدودها أمام
جميع الوافدين األجــانــب الـجــدد ،كما أعلنت
الفلبين أ نـهــا ستعلق مؤقتا خطط السماح
للسياح الملقحين بالكامل بالدخول.
وفي أستراليا ،أعلن رئيس الوزراء سكوت

موريسون أنه سيعيد النظر في قراره السابق
ت ـخ ـف ـيــف قـ ـي ــود الـ ـسـ ـف ــر .وواص ـ ـلـ ــت ال ـســالــة
الجديدة االنتشار في العديد من دول العالم،
إذ رص ــدت الـبــرتـغــال  13حــالــة كلها لالعبين
وأعضاء من فريق «بلينينسيش» لكرة القدم
في لشبونة ،وذلك بعد عودة أحد الالعبين في
اآلونة األخيرة من جنوب افريقيا ،كما رصدت
س ــوي ـس ــرا وال ـن ـم ـســا وأس ـك ـت ـل ـنــدا وإس ــرائ ـي ــل
وكندا عدة حاالت ،بينما ذكرت وزارة الصحة
الفرنسية أنـهــا رص ــدت  8ح ــاالت يشتبه في
إصابتها بـ»أوميكرون».
فــي الـمـقــابــل ،ص ــرح وزي ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
االتحاد األوروبي كليمان بون« :سننتظر لنرى
كيف سيتطور الوضع ،لكن مع أوروبا لن نغلق
الحدود ،ألن مساحة حياتنا هذه ليست فقط
للسياحة ،ولكن أيضا للعمل».
ونقلت وكالة رويـتــرز ،عن خبير األمــراض
المعدية فيجنوب إفريقيا سالم عبدالكريم،
أن «لقاحات كورونا الحالية ربما تكون فعالة
في الوقاية من األمراض الشديدة الناتجة عن
اإلصابة بأوميكرون ،لكن من السابق ألوانــه

القول ما إذا كان المتحور يؤدي إلى أعراض
سريرية أكثر شــدة من المتغيرات السابقة»،
مركزا على أن إغالق الحدود ليس له أي فائدة
تـقــريـبــا ،وتــوقــع أن تتخطى ال ـبــاد  10آالف
إصابة يوميا بنهاية األسبوع.
وف ــي واش ـن ـطــن ،أعـلــن الـبـيــت االب ـي ــض ،في
بيان ،أن كبير مستشاري الرئيس جو بايدن
الطبيين أنتوني فاوتشي ،أبلغه أمس األول،
أن «األمــر سيستغرق ما يقرب من أسبوعين
للحصول على معلومات أكثر تحديدا حول
قابلية انتقال وخطورة وخصائص أوميكرون،
وأن اللقاحات الحالية مــن المرجح أن توفر
درجـ ــة م ــن ال ـح ـمــايــة ض ــد الـ ـح ــاالت ال ـشــديــدة
ل ـكــورونــا» .وأوضـ ــح الـبـيــان أن فــاوتـشــي أكــد
أيضا أن «المعززات لألفراد الذين تم تلقيحهم
بالكامل توفر أقوى حماية متاحة من كورونا».
وع ـق ــد وزراء ص ـح ــة دول م ـج ـمــوعــة الـسـبــع
اجـتـمــاعــا ط ــارئ ــا ،أم ــس ،لـمـنــاقـشــة الـمـتـحــور
الجديد وفهم التحدي ا لــذي تمثله بالنسبة
إلى مساعي مكافحة الوباء.
(عواصم  -وكاالت)

كشف نائب وزير الخارجية
السوري بشار الجعفري
أن التحركات الدبلوماسية
لحضور دمشق القمة العربية
المقبلة في الجزائر تسير
ً
باالتجاه الصحيح ،مشيرا إلى
خطوات الستعادة العضوية
المعلقة منذ عام .2011
وكان الرئيس الجزائري
عبدالمجيد تبون قال في
مقابلة إعالمية مؤخرا إنه "من
المفروض أن تكون سورية
حاضرة" في القمة المقررة في
ً
مارس  ،2022مضيفا" :نأمل
أن تكون القمة العربية المقبلة
انطالقة جديدة للعمل العربي
المشترك .ستكون هذه القمة
جامعة وشاملة وال تكرس
التفرقة العربية".

تحالف اليمن ينفذ 15
عملية بمأرب والجوف

أكدت قيادة قوات تحالف دعم
الشرعية في اليمن ،أمس ،تنفيذ
 15عملية استهداف آلليات
وعناصر الميليشيات الحوثية
في مأرب والجوف في الـ24
ساعة الماضية.
ونقلت وكالة األنباء السعودية
عن التحالف قوله إن "عمليات
االستهداف شملت تدمير 12
آلية عسكرية والقضاء على أكثر
من  85عنصرا إرهابيا".
وفي وقت سابق ،أعلنت قيادة
التحالف عن تنفيذ غارات ،أمس
األول ،ضد أهداف عسكرية
مشروعة باستجابة فورية
للتهديد وإطالق المسيرات من
مطار صنعاء الدولي واتخاذ
الميليشيات الحوثية المواقع
ذات الحصانة القانونية لتنفيذ
هجمات عابرة للحدود.

السويد :إعادة انتخاب
أندرسون المستقيلة

أعاد البرلمان السويدي،
أمس ،انتخاب رئيسة الحزب
االشتراكي الديموقراطي
السويدية ماغدالينا أندرسون
رئيسة للحكومة ،لتصبح أول
امرأة تشغل هذا المنصب
في المملكة ،بعد  5أيام على
اختيارها األسبوع الماضي،
ثم استقالتها في غضون 7
ّ
وصوت  173نائبا
ساعات.
ضد انتخابها للمنصب،
مقابل  101نائب لمصلحتها،
وامتناع  75آخرين عن
التصويت.

ةديرجلا

•
العدد  / 4898الثالثاء  30نوفمبر 2021م  25 /ربيع اآلخر 1443هـ

foreigndesk@aljarida●com

17

عون يطلب دعم أمير قطر ...و«يوم غضب» في الشارع

الرئيس اللبناني ّ
يلمح إلى «التمديد» :سأغادر عند انتهاء واليتي إال إذا قرر مجلس النواب بقائي

ً
تميم مستقبال عون والوفد المرافق في الدوحة أمس (داالتي ونهرا)

ً
تزامنا مع محاولة الرئيس
اللبناني تجاوز المسائل
الخالفية مع دول الخليج من
البوابة القطرية ،وترحيبه بأي
استثمار تقوم به الدوحة في
بالده ،عاد إغالق الشوارع
معظم المناطق اللبنانية،
في ً
احتجاجا على الوضع
المعيشي.

أجـ ـ ـ ــرى ال ــرئـ ـي ــس ال ـل ـب ـن ــانــي
مـيـشــال ع ــون ،أم ــس ،زي ــارة الــى
قـ ـط ــر الـ ـتـ ـق ــى خ ــالـ ـه ــا أم ـي ــره ــا
ال ـش ـيــخ تـمـيــم ب ــن ح ـمــد ،بينما
شهدت بعض المناطق اللبنانية
احـتـجــاجــات وقـطــع طــرقــات في
ً
"يـ ــوم غ ـض ــب" ،اح ـت ـجــاجــا على
األوضاع المعيشية مع استمرار
االنهيار االقتصادي وسط عجز
السلطات.
وقال بيان للرئاسة اللبنانية
إن عون أعــرب خالل لقائه أمير
قطر الشيخ تميم بــن حمد في
الـ ــديـ ــوان األمـ ـي ــري بــالـعــاصـمــة

الدوحة ،عن "تقديره لدعم قطر
للبنان ،وعن وقوفها الدائم مع
الـشـعــب الـلـبـنــانــي ،ورح ــب بــأي
اسـتـثـمــار تـقــوم بــه الــدوحــة في
ظل الفرص الكثيرة والمتنوعة".
ووصف عون دعم قطر لبالده
ّ ً
مرحبا بعالقات
بـ "النموذجي"،
األخ ــوة والـتـعــاون بين الــدوحــة
وبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت ،وبـ ــاالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات
الـقـطــريــة لـتـنـفـيــذ الـمـشــروعــات
التنموية في لبنان".
وب ـح ـســب ال ـب ـي ــان ،قـ ــال عــون
خالل لقاء أمير قطر إن "المرحلة
تتطلب وقوفالدول العربي ة الى

لبناني يستلقي على األرض قرب إطارات مشتعلة على إحدى طرق بيروت أمس (د ب ا)

جانب لبنان ،وض ــرورة تجاوز
أي خلل يصيب هذه العالقات".
ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،نـ ـق ــل ال ـب ـي ــان
ع ــن أم ـيــر قـطــر اس ـت ـعــداد ب ــاده
للوقوف إلى جانب لبنان ،وإيفاد
وزير خارجية بالده إلى بيروت
قريبا لتقديم الدعم والمساعدة.
ونقل البيان عن األمير تميم
قوله إن "قطر مستعدة لمساعدة
لبنان في كل المجاالت ،من أجل
النهوض من الـظــروف الصعبة
التي يعيشها ،والـتــي انعكست
س ـل ـ ًـب ــا ع ـل ــى الـ ـحـ ـي ــاة ال ـيــوم ـيــة
للبنانيين".
وأع ـ ــرب ع ــن تـطـلـعــه أن تجد
األزمــة القائمة بين لبنان ودول
ً
الـ ـخـ ـلـ ـي ــج حـ ـ ـل ـ ــوال ف ـ ــي ال ـق ــري ــب
ال ـعــاجــل ،مــؤكــدا تــرحـيــب بــاده
باللبنانيين الذين بات عددهم
حوالي  55ألفا.
ووفق "وكالة األنباء القطرية"
الرسمية (قـنــا) ،فقد استعرض
ال ـط ــرف ــان "الـ ـع ــاق ــات الـثـنــائـيــة
بين البلدين الشقيقين والسبل
الكفيلة بتعزيزها فــي مختلف
الـمـجــاالت ،إضــافــة إلــى مناقشة
أبرز المستجدات ذات االهتمام
المشترك إقليميا ودوليا".
وتـ ــأتـ ــي زي ـ ـ ـ ــارة عـ ـ ــون تـلـبـيــة
لدعوة من أمير قطر للمشاركة
في افتتاح فعاليات كأس العرب
لكرة القدم "فيفا  ،"2021ولبحث
تعزيز العالقات الثنائية.
وي ـ ــراف ـ ــق عـ ـ ــون وفـ ـ ــد رس ـمــي

إردوغان :تقارب تدريجي مع مصر
وإسرائيل ...وسأزور اإلمارات في فبراير
ك ـشــف ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي ،رجـ ــب طيب
إردوغــان ،أمس ،عن عزمه زيارة اإلمارات
ً
في فبراير المقبل ،معتبرا أن مباحثاته
مع ولي عهد أبوظبي ،الشيخ محمد بن
زايد ،في أنقرة شكلت بداية لعصر جديد
في العالقات الثنائية.
وقـ ـ ـ ـ ــال إردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،فـ ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات
للصحافيين عـلــى مـتــن ال ـط ــائ ــرة ،أثـنــاء
عودته من تركمانستان ،بعد مشاركته في
قمة رؤســاء منظمة التعاون االقتصادي
ال ـخ ــام ـس ــة عـ ـش ــرة" ،س ـت ـك ــون ل ــي زي ـ ــارة
ل ــإم ــارات فــي فـبــرايــر الـمـقـبــل عـلــى رأس
وفد كبير ،وسنقدم على بعض الخطوات
ً
بقوة" ،مضيفا" :لقد قدموا (اإلماراتيون)
خ ـطــوة اسـتـثـمــار بـ ـ  10م ـل ـيــارات دوالر،
ً
ً
سنبني مستقبال مختلفا عبر تنفيذ ذلك،
وستكون هناك تطورات إيجابية".

وأعرب إردوغان عن ثقته أن االتفاقات
الموقعة خــال زي ــارة ولــي عهد أبوظبي
خطوة من أجل بدء فترة جديدة بين تركيا
ً
ً
واإلمــارات ،وإبقاء ذلك دائما ،مشيرا إلى
أنه سبق أن التقاه عام  ،2011لكن بعض
المتغيرات حدثت بعد ذلك دون أن تقطع
كل الخيوط بين البلدين.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ع ـ ـ ـلـ ـ ــى األقـ ـ ـ ـ ـ ــل اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت
المحادثات المتبادلة على مستوى أجهزة
االس ـت ـخ ـب ــارات ،كـمــا اس ـت ـمــرت عــاقــاتـنــا
التجارية ،وفي النهاية العمل وصل إلى
نـقـطــة ج ـيــدة رغ ــم حـ ــدوث ت ـط ــورات غير
مرغوب فيها".
وأردف" :بداية جاء شقيق ولي العهد
مستشار األمن الوطني طحنون بن زايد
في أغسطس الماضي ،وأجرى محادثات
مع الجهات المعنية ومكتب االستثمار في

الرئاسة ،وأكد أنهم مستعدون لالستثمار،
بعدها زار الشيخ محمد بن زايد تركيا".
وإذ أوضح أن وزير الخارجية التركي،
مــولــود تـشــاووش أوغـلــو ،ورئـيــس جهاز
االس ـت ـخ ـبــارات هــاكــان ف ـي ــدان ،س ـيــزوران
أب ــوظـ ـب ــي ق ـب ــل زي ـ ــارت ـ ــه إل ـي ـه ــا مـ ــن أج ــل
ال ـت ـح ـض ـيــرات ،أك ــد الــرئ ـيــس ال ـتــركــي أنــه
سيقدم على خـطــوات مشابهة مــع مصر
وإسرائيل على غرار ما قام به مع اإلمارات.
م ــن جـهــة ثــان ـيــة ،ش ــدد إردوغـ ـ ــان على
أن تــركـيــا تـقــف إل ــى جــانــب إح ــال ســام
في المنطقة ،السيما فيما يتعلق بأتراك
شبه جزيرة القرم ،وترغب بالمشاركة في
معالجة التوتر بين روسيا وأوكرانيا من
خالل الحوار بين الجانبين.
(إسطنبول -كونا ،األناضول)

البرهان :الفشقة أرض سودانية النفط وأوكرانيا على جدول قمة
افتراضية مرتقبة بين بايدن وبوتين
ولن نفرط في شبر منها
زار رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان أمس منطقة
الفشقة المتنازع عليها على ال ـحــدود مــع إثيوبيا ،الـتــي شـهــدت في
األيام الماضية اشتباكات بين الجيش السوداني ومجموعات للجيش
والميليشيات اإلثيوبية ،أدت الى مقتل عدد من الجنود السودانيين.
وأفـ ــادت وســائــل إع ــام محلية بــأن الـبــرهــان ،الـقــائــد الـعــام للقوات
المسلحة السودانية ،تفقد أفراد القوات المسلحة على الحدود الشرقية.
وفي تصريحات من المنطقة ،قال البرهان ،إن «الشعب السوداني يقف
بجانب قواته المسلحة لبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني»،
ً
مضيفا أن «الفشقة أرض سودانية خالصة ،ولن نفرط في أي شبر من
ً
أرضنا» ،ومؤكدا أن «السودان ملتزم بعالقات حسن الجوار مع إثيوبيا
وليس لديه أي عداء معها».
cوك ـ ــان الـجـيــش ال ـس ــودان ــي ،أع ـلــن ال ـس ـبــت ،أن الـجـيــش اإلثـيــوبــي
وميليشيات موالية لــه ،هاجموا مــواقــع لــه فــي الفشقة الصغرى .في
المقابل ،نفى قائد الجيش اإلثيوبي برهانو جوال شن قواته أي هجمات
ً
ً
على الحدود مع السودان ،مشيدا بالعالقات مع الخرطوم ،ومعربا عن
أمله في حل جميع القضايا العالقة بين البلدين.
وتبلغ مساحة الفشقة نحو مليوني فــدان ،وتمتد الى مسافة 168
كيلومترا مع الحدود اإلثيوبية من مجمل المسافة الحدودية لوالية
القضارف مع إثيوبيا والبالغة حوالي  265كيلومترا.
وتنقسم أراضــي التنازع الحدودية بين الـســودان وإثيوبيا إلــى 3
مناطق وهي الفشقة الصغرى والفشقة الكبرى والمناطق الجنوبية،
وتبلغ مساحتها نحو مليوني فدان وتقع بين  3أنهر هي ستيت وعطبرة
وباسالم ما يجعلها خصبة لدرجة كبيرة .واستعاد السودان نتيجة
عمليات عسكرية  %92من هذه األراضي الخصبة ،قبل أشهر ،وذلك ألول
مرة منذ  25عاما بعد انسحاب الجيش السوداني منها.
وسبق أن تعهد البرهان ،بأن بالده ستسترد  7مواقع حدودية مع
إثيوبيا عبر الدبلوماسية ال القوة.
وغــداة دفــاع رئيس الــوزراء السوداني عبدالله حمدوك عن االتفاق
السياسي مع البرهان ،وتأكيده أن االتفاق "له القدرة على فتح الطريق
للتحول الديموقراطي" ،نفت تشكيالت من "لجان المقاومة" بالخرطوم
مشاركتها في لقاء مع حمدوك ،ودعت إلى المشاركة في تظاهرات اليوم
بالعاصمة والواليات.

ً
روسيا تجرب في «المتوسط» صاروخا أسرع من الصوت

وس ــط ال ـصــراع عـلــى أس ـعــار الـنـفــط ،وتـصــاعــد الـتــوتــر على
الحدود بين روسيا وأوكــرانـيــا ،أكــد سيرغي ريابكوف نائب
وزير الخارجية الروسي أن التحضيرات جارية بالفعل لعقد
قمة افتراضية بين الرئيسين األميركي جو بايدن والروسي
فالديمير بوتين ،وذلك بعد قمة مماثلة بين الرئيس األميركي
ونظيره الصيني شي جينبينغ.
وعن موعد القمة ،قال ريباكوف ان التحضيرات اصبحت في
مرحلة متقدمة بينما أوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة
الــروسـيــة ،دميتري بيسكوف أنــه "حـتــى اآلن ال يــوجــد تاريخ
واضح متفق عليه ،وال توجد مثل هذه الخطط للغد ،ولكن ،كما
تعلمون ،يمكن االتفاق على ذلك في أي وقت".
وردا عـلــى س ــؤال عـمــا إذا كــانــت ال ـم ـحــادثــات المقبلة بين
الرئيسين ستناقش أسعار النفط ،قال بيسكوف" :بالطبع هذا
موضوع مهم وال يمكن استبعاد أن يتطرق أحد الطرفين إلى
هــذا الموضوع ،لكن حتى اآلن ال توجد موضوعات محددة،
ولكن قبل كل شيء ،سيتحدث الرئيسان عن العالقات الثنائية".
وقــال ريباكوف إن "االتـصــال بين الرئيسين سيكون حدثا
هاما جدا ،نظرا لمجمل الظروف والمشكالت الموجودة حاليا
في العالقات الثنائية وعلى الساحة الدولية" ،في إشــارة إلى
التوتر حول أوكرانيا والبحر األسود.
الى ذلك ،قالت روسيا أمس إنها أجرت تجربة ناجحة أخرى
على إطالق صاروخ كروز من نوع تسيركون الذي تفوق سرعته
سرعة الصوت ،وهو ما أشاد به الرئيس بوتين باعتباره جزءا
من جيل جديد من منظومة أسلحة ال مثيل لها.
وأف ـ ــادت وزارة ال ــدف ــاع الــروس ـيــة ب ــأن الـ ـص ــاروخ أط ـلــق من
الفرقاطة األمـيــرال غورشكوف في البحر المتوسط ،وأصــاب
هدفا بحريا على مسافة تتخطى  400كيلومتر في ثاني اختبار
له خالل أسبوعين.
وأظهر مقطع مصور الصاروخ وهو ينير سماء الليل بضوء
أبيض.

يضم وزير الطاقة والمياه وليد
ف ـي ــاض ،وال ـم ــدي ــر ال ـع ــام لــأمــن
العام اللواء عباس إبراهيم.

«يوم الغضب»
وتزامنت زيــارة عــون للدوحة،
م ــع احـتـجــاجــات وإق ـفــال طرقات
شـهــدتـهــا م ـنــاطــق لـبـنــانـيــة ع ـ ّـدة
معظمها تسكنها غالبية ّ
سنية،
تحت عنوان "يوم الغضب" بسبب
ت ـ ــده ـ ــور األوضـ ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـم ـع ـي ـش ـيــة
وانهيار سعر صرف الليرة.
وقطع محتجون الطرقات في
مدينة طرابلس شماال وعــدد من
األحياء السنية في بيروت ومدينة
صيدا الجنوبية.
كما نظمت مسيرات لمناصري
«حركة أمل» على الدراجات النارية
ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـط ــري ــق ال ـج ــدي ــدة،
تخللتها شعارات مسيئة وشتائم
بحق باسيل.

زيارة ميقاتي
وبحث رئيس الحكومةنجيب
ي الـ ـتـ ـط ــورات م ــع رئ ـيــس
م ـي ـقــات ـ 
مجلس ّ
النواب نبيه بري في مقر
األخـ ـي ــر ف ــي ع ـيــن ال ـت ـي ـنــة ،وســط
فـشــل جـمـيــع م ـح ــاوالت الـتــوصــل
الـ ــى ت ـســويــة إلعـ ـ ــادة اجـتـمــاعــات
الحكومة .وكــان الثنائي الشيعي
الـ ـ ــذي ي ـض ــم حـ ــزب ال ـل ــه و"أم ـ ـ ــل"،
ّ
الـمـشــارك فــي الـحـكــومــة ،قــد علق

م ـشــارك ـتــه بــاج ـت ـمــاعــات مجلس
الوزراء الى حين التوصل لحل مع
المحقق العدلي في تفجير مرفأ
بـيــروت الـقــاضــي ط ــارق البيطار.
وطالب الثنائي بكف يد البيطار
عـ ــن ال ـت ـح ـق ـي ــق ،ل ـك ــون ــه ي ـخــالــف
الدستور بإصراره على استجواب
مسؤولين ووزراء ونواب سابقين،
بينما هــذا األم ــر منوط بمجلس
النواب.
وي ـ ـبـ ــدو أن ال ـك ـل ـم ــة األخـ ـي ــرة
لــرئـيــس"ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر"،
النائبجبران باسيل ،التي طالب
فيها بفصل العمل الحكومي عن
التحقيق في مرفأ بيروت ،ستزيد
التوتر.
وكـ ـ ـ ـ ــان بـ ــاس ـ ـيـ ــل ،الـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
هجومه الضمني على "أم ــل" ،قد
نفى وجود احتالل إيراني للبنان،
ً
مـشــددا على أن المشكلة في َ"من
يحاول تركيعنا اقتصاديا وماليا
بهدف وضع يده على قرارنا".
وحمل باسيل منظومة الحكم
بعد الطائف مسؤولية االنهيار
ً
االقتصادي ،مدافعا عن العهد.
ون ـفــت «حــركــة أم ـ ـل« ،فــي بيان
صادر عن مكتبها السياسي أمس،
صـحــة الـتـقــاريــر ال ـتــي تشير الــى
مقايضة محتملة بين التحقيق
ف ــي مــرفــأ ب ـي ــروت مـقــابــل تأجيل
االنتخابات التشريعية واالتفاق
على تحالفاتها.
وقــالــت «أم ــل» إن «ك ــل الحديث
مقايضات في الشأن القضائي
عن
ٍ

ال أسـ ــاس أو قـيـمــة ل ـه ــا» ،مــؤكــدة
تـمـسـكـهــا ب ـ ـ «ت ـص ـح ـيــح ال ـم ـســار
القضائي عبر االلتزام بنصوص
الدستور والقانون».
وتحدث البيان عن متحكمين
بملف التحقيق بانفجار المرفأ،
فـ ــي إش ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ــى ب ــاسـ ـي ــل ،وأكـ ــد
االنتخابات
«اإلصــرار على إجــراء
ُ
النيابية وفق القانون الــذي أقــر»،
ً
رافضا «تدخل أي طــرف في عمل
المجلس الدستوري».

دوليات
سلة أخبار
هندوراس :فوز مرشحة
اليسار باالنتخابات الرئاسية

ّ
فازت املرشحة زيومارا كاسترو،
زوجة الرئيس السابق زياليا
الذي أطاحه انقالب عام 2009
وزعيمة حزب «ليبري» اليساري،
في االنتخابات الرئاسية في
هندوراس التي أصبحت ضحية
لعنف واسع النطاق ولعصابات
قوية من مهربي املخدرات
وسعوا فسادهم إلى أعلى
املستويات في البالد.
وقالت كاسترو أمام ّ
مؤيديها
املجتمعني في مقر حزب ليبي
«لقد فزنا» .ووصلت مشاركة
املقترعني إلى  62باملئة ،وهو
مستوى «تاريخي» ،حسبما قال
املجلس االنتخابي الوطني خالل
إعالن النتائج األولية الجزئية.

الهند« :النواب» يلغي
قوانين مودي الزراعية

التمديد
الى ذلك ،ووسط شكوك تحيط
بــإم ـكــان ـيــة ت ـن ـظ ـيــم االن ـت ـخ ــاب ــات
التشريعية في موعدها ،قال عون،
في تصريحات لتلفزيون الجزيرة،
إنه سيغادر الرئاسة عند انتهاء
واليته الحالية العام المقبل "إال إذا
قرر مجلس النواب بقاءه" ،وهذا
أول تمليح من عــون الــى إمكانية
الـتـمــديــد ل ــه ،علما ب ــأن التحالف
الــذي يجمعه مــع حــزب الله لديه
الغالبية في هذا المجلس النيابي.
ك ـمــا جـ ــدد عـ ــون الـ ـق ــول إنـ ــه ال
يوافق حزب الله فيما يتعلق بإقالة
القاضي البيطار.
وب ـخ ـص ــوص مـ ـص ــرف لـبـنــان
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ال ـ ـخـ ــاضـ ــع ل ـت ـح ـق ـيــق
جنائي ،ألـقــى عــون بالمسؤولية
على حاكمه ريــاض سالمة قائال
إنه "مسؤول عن المال المفقود".
(بيروت  -وكاالت)

ألغى مجلس النواب في البرملان
الهندي ،أمس 3 ،قوانني زراعية
مثيرة للجدل كانت قد تسببت
في احتشاد عشرات اآلالف
من املزارعني في الشوارع ،في
حركة احتجاجية استمرت
عاما ،مما وضع حزب رئيس
ّ
املتشدد ناريندرا مودي
الوزراء
في موقف دفاعي قبيل إجراء
انتخابات الواليات الحاسمة
املتوقعة في مطلع العام املقبل.
وال تزال خطوة إلغاء القوانني
تحتاج إلى موافقة مجلس
الشيوخ .وكانت جماعات
املزارعني قالت قبيل إلغاء
التشريعات ،إنها ستستمر
في ممارسة الضغط من خالل
احتجاجاتهم ،لدفع الحكومة
لتلبية مطالب أخرى ،تتضمن
الضمان القانوني ألسعار
املحاصيل.

ةديرجلا
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رياضة
معسكر ًتركي لألزرق في يناير
استعدادا للتصفيات اآلسيوية

«األبيض» و«األصفر» يدخالن أجواء كالسيكو الممتاز
الكويت يعسكر الخميس ...ومضوي يفرض السرية

●

حازم ماهر

اسـتـقــر األم ــر داخ ــل ات ـحــاد ال ـكــرة عـلــى إقــامــة
معسكر تدريب لمنتخبنا الوطني في تركيا خالل
الفترة من  24يناير إلى  1فبراير المقبلين (فيفا
داي) ،وذلك ضمن االستعدادات لخوض منافسات
التصفيات التكميلية المؤهلة لنهائيات كأس
آسيا  2023بالصين ،والـتــي ستقام خالل
يونيو المقبل بنظام التجمع.
ويلتقي منتخبنا الوطني األول خالل
المعسكر مــع منتخب مــولــدوفــا صاحب
ال ـم ــرك ــز  181ف ــي الـتـصـنـيــف ال ـش ـهــري
ال ـص ــادر عــن االت ـح ــاد ال ــدول ــي لكرة
الـ ـق ــدم ل ـش ـهــر ن ــوف ـم ـب ــر ،ع ـل ــى أن
يـ ـت ــم تـ ـح ــدي ــد مـ ــوعـ ــد الـ ـمـ ـب ــاراة
الحقا بالتنسيق بين مسؤولي
المنتخبين.

الجهاز الفني واإلداري لنادي الكويت

أحمد حامد

دخل فريقا الكويت والقادسية
لكرة القدم أجواء المواجهة
المرتقبة بينهما في كالسيكو
الجولة الثالثة من منافسات
الدوري الممتاز ،بعد أن خضع
كالهما للراحة مدة  24ساعة.

يولي فريقا الكويت والقادسية لكرة القدم
أهمية كبيرة للمواجهة التي تجمع بينهما
السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة
م ــن م ـنــاف ـســات الـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز ،ح ـيــث بــدأ
كالهما ،بشكل فعلي ،منذ أ مــس ،التحضير
للمباراة.
وتـمـثــل ال ـم ـبــاراة أهـمـيــة كـبـيــرة للفريقين
فــي صراعهما المعتاد على صــدارة الــدوري
ً
ال ـم ـم ـتــاز ،الس ـي ـمــا أن ك ــا مـنـهـمــا ن ـجــح في
تحقيق العالمة الكاملة برصيد  6نقاط ،من
خــال الفوز في مواجهتي الجولتين األولــى
والثانية.
فـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وب ـص ـف ـت ــه الـ ـج ــان ــب الـ ــذي
سيستضيف الكالسيكو ،رفع الجهاز الفني،
بـقـيــادة ال ـمــدرب التونسي نبيل مـعـلــول ،من
وتيرة االستعداد ،بحصر الالعبين الجاهزين
ب ـصــورة كــامـلــة ،السـيـمــا أن صـفــوف الـفــريــق
ت ـعــانــي غ ـيــابــات م ــؤث ــرة ،م ـث ــل :ف ـهــد ح ـمــود،
الذي تأكد غيابه  6أسابيع لقطع في الرباط
الخارجي للركبة ،ولنفس السبب طالل جازع.

وي ـم ـث ــل غـ ـي ــاب ي ــوس ــف ن ــاص ــر لــإي ـقــاف
ً
هاجسا للجهاز الفني لـ"األبيض" ،خصوصا
أن األخـ ـي ــر كـ ــان م ــن األوراق ال ــراب ـح ــة الـتــي
ّ
يعو ل عليها لتنشيط الخط الهجومي حال
واجه الفريق مشاكل ،كما الحال في مباراتي
اليرموك والتضامن.
ومن المقرر أن يدخل "األبيض" في معسكر
مـغـلــق م ـســاء الـخـمـيــس ال ـم ـق ـبــل ،لــوضــع كل
الـتــرتـيـبــات الـخــاصــة بــال ـم ـبــاراة ،ورف ــع همم
الالعبين ،في مباراة ّ
يعول عليها "األبيض"
كثيرا الستعادة عروضه القوية الغائبة منذ
فترات طويلة.

تدريبات مغلقة
على الجانب اآلخ ــر ،فــرض الجهاز الفني
للقادسية ،بقيادة المدرب الجزائري خيرالدين
م ـض ــوي ،ال ـســريــة عـلــى ال ـتــدري ـبــات ،اعـتـبــارا
مــن تــدريــب الـغــد .ويـهــدف مـضــوي مــن قــراره
إلى إبعاد الالعبين عن الشحن الجماهيري

اعتذار  3منتخبات

ووســائــل اإلعــام بشكل زائــد على الحد ،إلى
جانب التركيز مع الالعبين على خطة المباراة،
ّ
سيعول عليها.
واألوراق التي
وال تشهد صفوف القادسية غيابات مؤثرة،
باستثناء ض ــاري سعيد الـغــائــب مـنــذ فترة
طويلة لإلصابة ،في حين ظهر أحمد الرياحي،
وع ـب ــدال ـع ــزي ــز وادي ،وك ــاه ـم ــا اش ـت ـكــى من
اإلصابة خالل الفترة الماضية ،بصورة مميزة
في التدريبات ،وأيضا خالل الوقت القصير
لكليهما في مباراة الديربي أمام العربي.
ومـ ــن ال ـم ـق ــرر أن ي ـع ــود ال ـم ـط ــوع ،ال ــورق ــة
الرابحة لـ"األصفر" ،إلى مقاعد البدالء لحساب
أح ـمــد الــريــاحــي ،وه ــو مــا ينطبق عـلــى فهد
األنصاري ،في ظل جاهزية عبدالعزيز وادي.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ،أن ال ـك ــوي ــت وال ـق ــادس ـي ــة
يرتبطان بمواجهة من العيار الثقيل بنهائي
كأس األمير في  21من الشهر المقبل ،أي أن
مباراة الكالسيكو تمثل بروفة جادة للمباراة
النهائية.

االستعداد
بدأ
السلة
منتخب
«دوري اليد» يتوقف  3أشهر
ً
الستعدادات المنتخب
لـ «الخليجية» بحضور  13العبا!
●

محمد عبدالعزيز

ُ
تـ ـخـ ـتـ ـت ــم ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ال ـم ــرح ـل ــة
الـ ـح ــادي ــة عـ ـش ــرة م ــن الـ ـ ــدوري
ال ـم ـم ـت ــاز لـ ـك ــرة ال ـ ـيـ ــد ،ب ــإق ــام ــة
مـ ـ ـب ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــن ،حـ ـ ـي ـ ــث ي ـل ـت ـق ــي
الساعة  5:30مساء القرين مع
السالمية ،تليها الساعة 7:30
مباراة برقان مع العربي .وتقام
المباراتان على صالة االتحاد
بمجمع الشيخ سعد العبدالله،
بـ ـع ــده ــا يـ ـت ــوق ــف ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري 3
أشـهــر ،الس ـت ـعــدادات منتخبنا
الوطني للبطولتين الخليجية
واآلسيوية.
فــي ال ـم ـبــاراة األول ــى يتطلع
الـســالـمـيــة ،الـثــالــث بـ ــ 11نقطة،
ل ـ ـت ـ ـعـ ــويـ ــض خ ـ ـس ـ ــارت ـ ــه أم ـ ـ ــام
الفحيحيل في الجولة الماضية،
وال ـ ـت ـ ـصـ ــدي لـ ـطـ ـم ــوح ال ـق ــري ــن
األ خ ـيــر بنقطتين ،والمنتشي

ب ـفــوزه األول فــي الـ ــدوري على
ح ـ ـس ـ ــاب الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي األس ـ ـب ـ ــوع
ً
ال ـم ــاض ــي ،ط ـم ـعــا ف ــي تحقيق
ال ـ ـفـ ــوز الـ ـث ــان ــي ع ـل ــى ال ـت ــوال ــي
والهروب من قاع الترتيب.
وفي المباراة الثانية ،يسعى
برقان ،الخامس وله  10نقاط،
الستعادة اتزانه ،بعد هزيمته
أم ـ ـ ــام الـ ـق ــادسـ ـي ــة فـ ــي ال ـج ــول ــة
ال ـمــاض ـيــة ،ب ـت ـكــرار ال ـف ــوز على
العربي ( 4نقاط) ،والذي يعاني
كذلك ســوء النتائج ويقبع في
المركز قبل األخير.
مــن جــانــب آخ ــر ،تـقــام الـيــوم
م ـبــاراتــان عـلــى صــالــة الشهيد
ف ـهــد األح ـم ــد بــالــدع ـيــة ،ضمن
الجولة الحادية عشرة من دوري
ال ــدرج ــة األولـ ـ ــى ،ح ـيــث يلتقي
الساعة  5:30مساء النصر مع
الـتـضــامــن ،وف ــي الـســاعــة 7:30
يلعب الساحل مع الجهراء.

●

جابر الشريفي

باشر منتخبنا الوطني األول لكرة السلة تدريباته
اليومية بقيادة المدير الفني عادل التالتلي أمس األول،
على صالة االتـحــاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله
الرياضي ،استعدادا لــدورة األلـعــاب الخليجية التي
تستضيفها الكويت خالل يناير المقبل.
ً
وشــارك في التدريبات  13العبا هم :تركي حمود،
أحمد البلوشي ،إلكسندر الغيص ،يوسف الحمدان،
عبداللطيف غانم ،حسين الخباز ،يوسف بورحمه،
عـبــدالـلــه ال ـش ـمــري ،ع ـمــران عـنـبــر ،محمد اشـكـنــانــي،
عبدالعزيز الحميدي ،مصطفى الرفاعي وسهو السهو.
فــي حين حضر الــاعـبــان حمد عــدنــان ومشاري
بودهوم دون مشاركة بسبب االصابة ،إذ يحتاج االول
إلى يومين والثاني إلى أسبوع للدخول في التدريبات،
وفي الوقت ذاته اعتذر عن عدم حضور التدريب كل من
محمد عدنان ،وعبدالرحمن السهو ،وناصر الهجرس،
ومساعد العتيبي ،وعلي الهدهود ،كما شهد التدريب
غياب صالح اليوسف لوجوده خارج البالد للعالج.
وارت ـك ــزت الـتــدريـبــات على الـعــديــد مــن الـجــوانــب،
باالضافة الى التدريب على التصويبات من الخارج.

تحت  23سنة ،بسبب تزامنهما (خــال يونيو)،
وفي حال تم رفض الطلب ،فإن المنتخب األولمبي
سيتم تدعيمه بعدد من العبي الخبرة ،على غرار
ما حدث في الفترة السابقة ،حيث لعب المنتخب
أمام البوسنة والتشيك وليتوانيا ،على أن يقوده
في اللقاء المدرب اإلسباني كارلوس غونزاليس.
أمــا فــي حــال تمت الموافقة على تأجيل
إحــداهـمــا ،فــإن المنتخب
األول ف ـ ـ ـقـ ـ ــط سـ ـي ــد خ ــل
المعسكر بكامل العبيه،
وسـ ـيـ ـت ــم اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار مـ ـ ــدرب
مؤقت في حــال عــدم التعاقد
م ــع مـ ــدرب ج ــدي ــد مـثـلـمــا ت ــردد
مؤخرا ،على أن يدخل المنتخب
األولمبي معسكرا آخــر استعدادا
للبطولة القارية.

وتلقى اتحاد الكرة موافقة
االتحاد المولدوفي على إقامة
الـمـبــاراة ،في معسكر تركيا،
ف ـ ــي حـ ـي ــن ت ـل ـق ــى اعـ ـ ـت ـ ــذارا
م ـ ــن م ـ ـسـ ــؤولـ ــي اتـ ـ ـح ـ ــادات
لوكسمبورج وقبرص ،ألن
روزن ــام ــة ال ـقــارة األوروب ـيــة
ليس بها "فيفا داي" خالل
يناير ،في حين اعتذر اتحاد
التفيا بسبب توقف النشاط الكروي
خالل هذه الفترة ،بسبب الطقس.
ويـبـحــث مـســؤولــو ات ـحــاد ال ـكــرة عن
مباراة ثانية ،على أن تقام خالل المعسكر
ذاته ،وهو األمر الذي يصعب من إقامة هذه
الـمـبــاراة ،مــا لــم يكن هناك منتخب يرغب
في الدخول بمعسكر في تركيا خــال هذا
التوقيت.
إل ــى ذل ــك ،ينتظر ات ـحــاد ال ـكــرة كـتــابــا من
نظيره اآلسيوي بشأن تأجيل تصفيات كأس
آس ـيــا  2023أو نـهــائـيــات ك ــأس آسـيــا

«الطائرة» يستدعي
أحمد وعدنان

وستسمر الـتــدريـبــات محليا حـتــى  14ديسمبر
المقبل ،ثم يغادر الوفد الى اسطنبول إلقامة معسكر
خارجي يستمر حتى نهاية ديسمبر.
من جانبه ،قال رئيس لجنة منتخبات كرة السلة
ثــامــر الشنفا ،إن األزرق لــم يخض مـبــاريــات دولية
بعد انتهاء فترة االيقاف سوى بطولة الخليج التي
اقيمت بالكويت في  ،2019في حين لعبت المنتخبات
الخليجية االخ ــرى عــدة مباريات دولـيــة مــع عمالقة
القارة في تصفيات كأس آسيا وتصفيات كأس العالم،
ال سيما منتخبي السعودية بطل الخليج ،والبحرين.
وذكر الشنفا أن االزرق ُحرم من خوض التصفيات
اآلسيوية بسبب تزامنها مع فترة االيقاف واعتماد
االتحاد الدولي في شكل التصفيات الحالي على النوافذ
والتأهل من مرحلة ألخرى ،في حين أن منتخبنا كان
ً
موقوفا عن المشاركات الدولية من االتحاد الدولي
عند بداية النافذة االولى ،مما أدى إلى استبعاده من
النوافذ المتتالية.
ً
وأوضـ ــح ان "منتخبنا ك ــان وصـيـفــا للسعودية
في  ،2019وهو ما يحتم علينا الطموح نحو إحراز
الميدالية الذهبية في دورة األلعاب الخليجية المقبلة".

استدعى الجهاز الفني لمنتخبنا
الوطني األول للكرة الطائرة ،بقيادة
الصربي الكسندر ،الالعبين سلطان
أح ـمــد م ــن "ال ـق ــادس ـي ــة" ،ويـعـقــوب
عدنان العب "الكويت" ،لالنضمام
للقائمة األولية للفريق ،التي تضم
حاليا  16العبا ،استعدادا لبداية
ف ـتــرة اإلع ـ ــداد ل ـخــوض منافسات
دورة األلعاب الخليجية المجمعة
في يناير المقبل.
وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة
الطائرة اعتمد في اجتماعه الذي
ُعقد أمس األول في مقره برئاسة د.
عبدالهادي الشبيب ،وحضور أمين
السر العام عبدالله الغرير ،القائمة
ً
األولية للمنتخب ،استعدادا لبداية
فـتــرة اإلعـ ــداد عـقــب تــوقــف بطولة
الدوري في  9ديسمبر المقبل.
وأعلن الغرير ،عقب االجتماع ،أن
مجلس اإلدارة وافق على المشاركة
فــي ال ــدورة اآلسيوية ال ــ 19المقرر
إقامتها في مدينة هانغزو الصينية
عام .2022

اكتمال عقد «الفنية»
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،اك ـت ـم ــل عـقــد
اللجنة الفنية باتحاد الكرة ،وذلك
بانضمام مدير التطوير والتدريب
عبدالعزيز حمادة ،ومدير التعليم
أح ـم ــد ح ـي ــدر ب ـح ـكــم مـنـصـبـهـمــا،
ومـ ـمـ ـث ــل ع ـ ــن ل ـج ـن ــة ال ـم ـس ــاب ـق ــات
واألق ـ ـ ـ ــرب ل ـش ـغــل ال ـم ـن ـص ــب مــديــر
اللجنة د .حامد الشيباني ،وممثل
عــن اللجنة الطبية واألق ــرب لشغل
المنصب رئيس اللجنة د .عبدالمجيد
البناي.
وتتشكل اللجنة من رئيس االتحاد
الشيخ أحمد اليوسف (رئيسا) ،وعضو
مـجـلــس اإلدارة صـبـيــح أب ــل (نــائ ـبــا)،
وجـ ـ ـ ـ ــواد م ـق ـص ـي ــد وي ـ ــوس ـ ــف س ــوي ــد
ومعضد العجمي (أعضاء).

كارلوس غونزاليس

 5ميداليات متنوعة لمنتخب
ألعاب القوى في «العربية»
أح ـ ـ ـ ـ ـ ــرز الـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــب ح ـس ـي ــن
ا لـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــي ،أ م ـ ـ ـ ـ ــس األول،
الميدالية الفضية بمسابقة
"دفــع الجلة" ،ضمن فعاليات
ال ـب ـط ــول ــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـثــام ـنــة
ألل ـ ـعـ ــاب ال ـ ـقـ ــوى ل ـل ـنــاش ـئ ـيــن
والناشئات التي تستضيفها
تونس.
وفاز التميمي بفضية "دفع
الجلة" ،بعد أن حل في المركز
الثاني بعد تحقيقه رقم 05.18
في هذه المسابقة التي جرت
بــالـقــريــة الــريــاض ـيــة بمنطقة
(رادس) ب ـتــونــس الـعــاصـمــة،
بمشاركة  15منتخبا عربيا،
وحضور سفير دولة الكويت
لدى تونس علي الظفيري.
وع ـ ـل ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد مـ ـتـ ـص ــل،
أح ــرز الــاعــب ن ــواف حماشه
الميدالية البرونزية بمسابقة

(  - 200ج ـ ـ ـ ـ ـ ــري) ،ك ـ ـمـ ــا فـ ــاز
المنتخب بـبــرونــزيــة (تـتــابــع
مـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــوع) ،ضـ ـم ــن ف ـع ــال ـي ــات
ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة ل ـ ـتـ ــرفـ ــع ح ـص ـي ـلــة
منتخب الكويت أللعاب القوى
للناشئين الى  5ميداليات.
وحـ ـق ــق م ـن ـت ـخــب ال ـك ــوي ــت
أللـ ـ ـع ـ ــاب الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـم ـي ــدال ـي ــة
ا لـبــرو نــز يــة بمسابقة (تتابع
متنوع) ،بعد أن حل في المركز
الثالث في هذه المسابقة التي
دارت بالقرية الرياضية.
ون ـ ــاف ـ ــس الع ـ ـبـ ــو م ـن ـت ـخــب
ال ـنــاش ـئ ـيــن ال ــوط ـن ــي يـعـقــوب
الـ ـع ــازم ــي ،وس ـ ـ ــرور الـ ـق ــاف،
ونواف حماشه ،ومبارك دينار
العبي  7منتخبات عربية هي:
ال ـع ــراق ،وت ــون ــس ،والـمـغــرب،
والـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ،والـ ـبـ ـح ــري ــن،
(كونا)
ومصر ،والجزائر.

قطر والبحرين تفتتحان «كأس العرب» في محاكاة مونديالية
في محاكاة لما ستكون عليه انطالقة مونديال 2022
بعد عــام على أرض الــدوحــة ،تنطلق اليوم من استاد
البيت ،ثاني أكبر مالعب البالد سعة ،صافرة افتتاح
النسخة العاشرة من كأس العرب لكرة القدم بين قطر
صاحبة األرض والجارة البحرين.
تسبق م ـبــاراة االفـتـتــاح الرسمية ،مواجهتان بين
تونس وموريتانيا ،والـعــراق وعـمــان ،بينما تعقبها
مباراة بين سورية واإلمارات اللتين سبق لهما أن التقتا
ً
مؤخرا ضمن التصفيات اآلسيوية المؤهلة للمونديال.
وتعود "كأس العرب" بثوبها الجديد بعد غياب تسع
ً
سنوات ،في ضيافة قطرية لـ  16منتخبا ،تتواجه على
 6من المالعب المونديالية الثمانية.
وللمرة األولى تقام كأس العرب تحت مظلة االتحاد
الــدو ّلــي (فـيـفــا) ،فــي نـهــائـيــات سـتـكــون بمثابة بــروفــة
مصغرة لكأس العالم التي تستضيفها الدولة الخليجية
الصغيرة الغنية بالغاز في نهاية  2022للمرة األولى
في الشرق األوسط والعالم العربي.
وإلــى جانب البيت ،تقام المباريات على استادات
أحمد بن علي ،الجنوب ،الثمامة ،المدينة التعليمية
ً
ّ
المحدد في  18ديسمبر،
و ،974وصــوال إلــى النهائي
ً
تزامنا مع اليوم الوطني لدولة قطر في استاد البيت
نفسه.
تـسـعــى قـطــر ف ــي ه ــذه الـبـطــولــة إل ــى تـقــديــم نسخة
نموذجية إلثبات جدارتها باستضافة المونديال
العام المقبل.

ومــن مطار حمد الــدولــي ،تبدأ الحملة التسويقية
لكأس ا لـعــرب بالفتات متنوعة تدعو الجماهير إلى
ّ
تصحرت على مدى
الحضور بكثافة في المالعب ،التي
أكثر من عام ونصف العام للسيطرة على تفشي فيروس
ً
كورونا الذي ال ينفك يقلق العالم ،خصوصا مع ظهور
متحورات جديدة.
ولضبط ذلك ،اتجه المنظمون القطريون إلى اعتماد
ً
بطاقة "هـ ّـيــا" للمشجعين ،اسـتـنــادا إلــى نـظــام بطاقة
ُ
المشجع الذي اعتمد في مونديال روسيا .2018
ّ
وبالتالي باتت بطاقة "هيا" الذكية إلزامية لحضور
ً
المباريات ،ويجب للمتقدم أن يكون ملقحا بالكامل
للحصول عليها ،وتتيح لحاملها إمكانية الدخول إلى
االستادات واالستفادة من عدد من الخدمات والمزايا
المتعلقة بالنقل المجاني.
ويتهافت القطريون والمقيمون إلــى التقديم على
ً
ال ـب ـطــاقــة ،وبـ ــدا ذل ــك واضـ ـح ــا ف ــي ال ـن ـقــاط ال ـم ـحــددة،
ً
ّ
خصوصا في المراكز التجارية حيث يتجمع العشرات
في طوابير.
ّ
المشيد بطراز الخيمة العربية،
وعلى استاد البيت
سيقام حفل االفتتاح اليوم ،وسيتضمن
ً
عـ ــروضـ ــا مــوسـيـقـيــة

ً
لفنانين مشهورين ،وإطالقا لأللعاب النارية ،إضافة
إلــى فقرة تستعرض تاريخ المنطقة العربية وتــروي
مآثر العرب ووحدتهم وتكاتفهم.
ُ
وعلم أن دعــوات وجهت إلــى ملوك وأمــراء ورؤســاء
عرب لحضور حفل االفتتاح ،إلى جانب رئيس الفيفا
السويسري جاني إنفانتينو الحاضر بشكل مكثف في
اآلونة األخيرة في الدوحة.
بعدها سيسعى رجــال المدرب اإلسباني فيليكس
سانشيس ،إلــى بــدء مشوار مصالحة الجماهير بعد
ً
نتائج مخيبة مؤخرا في التصفيات المونديالية التي
شاركت فيها ّقطر كمنتخب زائر.
وي ّ
ُ
عد "العنابي" من بين أكثر المنتخبات جاهزية
ً
واكتماال للصفوف.
من جهته ،يدخل المنتخب البحريني المنافسات
بنوايا تحقيق انجاز جديد في الــدوحــة ،حيث أحرز
لقبه الخليجي ّ
األول عام .2019
وفـ ــي ال ـم ـج ـمــوعــة ع ـي ـن ـهــا ،ي ـع ــود مـنـتـخــب "أسـ ــود
الرافدين" إلى كأس العرب الذي يحمل أربعة من ألقابها
ً
(رق ــم ق ـيــاســي) ،ق ــادم ــا مــن الـ ــدور الـحــاســم لتصفيات
ً
المونديال الذي تضاءلت تماما آماله في خطف إحدى
بطاقتي التأهل المباشر.

ودفـعــت النتائج المخيبة ال ـمــدرب الـهــولـنــدي ديك
أدفوكات إلى االستقالة من منصبه قبل أسبوع من كأس
العرب التي كان يريد التعويل عليها بظهور أفضل قد
ّ
يخفف من كاهل الضغوطات الراهنة.
ّ
وفي االختبار األول ،سيواجه العراق منتخب عمان،
المشارك للمرة األولــى في تاريخه بكأس العرب ،رغم
الجدل الذي رافق مشاركة فريق لعب باسمه في النسخة
الثالثة عام  1966في بغداد وخسر أمام ليبيا بنتيجة
قياسية .21-0
وال يعترف االتحاد العماني لكرة القدم بالمباراة،
ً
ذلك ألن الفريق الذي شارك في كأس العرب قبل  55عاما
ّ
ّ
تألف من طالب يدرسون في الخارج.
ثان
وفي المجموعة الثانية ،تبحث تونس عن لقب ٍ
بعد االفتتاحي عام  ،1963بمواجهة موريتانيا التي
ت ـعـ ّـول عـلــى نهضتها األخ ـي ــرة بـبـلــوغـهــا الـنـهــائـيــات
ً
اإلفريقية مرتين تواليا.
ولم يسبق لموريتانيا أن حققت أي فوز على "نسور
قرطاج" في  15مواجهة بينهما.
ً
ويبدو الطريق خاليا من العقبات بالنسبة لتونس
ً
في هذه المجموعة التي تضم أيضا سورية واإلمارات
اللتين تختتمان اليوم ّ
األول من المواجهات.
(أ ف ب)

جدول مباريات اليوم
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فاز على إشبيلية  ١/٢في «الليغا»
واصلً ريال مدريد التحليق
منفردا في صدارة ترتيب
الليغا بفوزه الصعب على
ضيفه إشبيلية  1-2في اللقاء
«المثير» الذي جمعهما على
ملعب سانتياغو برنابيو ضمن
الجولة الـ  15بدوري الدرجة
األولى.

سجل البرازيلي فينيسيوس
ً
ً
جــون ـيــور هــدفــا قــاتــا فــي مرمى
إشبيلية ،وقاد فريقه ريال مدريد
للفوز  1-2وتعزيز صدارته للدوري
االسـ ـب ــان ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ف ــي قمة
مباريات المرحلة  ،15فيما تقدم
جاره أتلتيكو حامل اللقب للمركز
الثاني بفوزه الكبير على مضيفه
ق ـ ــادش  ،1-4وف ــاج ــأ إس ـبــان ـيــول
ضيفه ريال سوسييداد وألحق به
خسارته الثانية هذا الموسم بعد
فوزه عليه  - 1صفر.
ورف ــع ن ــادي الـعــاصـمــة مــدريــد
رصيده في الصدارة إلى  33نقطة،
ولــه مـبــاراة مؤجلة وبـفــارق أربــع
نقاط عن القطب الثاني للعاصمة،
أتلتيكو حامل اللقب والذي خاض
ً
ً
ً
أيضا مباراة أقل أيضا ،متساويا
مع ريال سوسييداد الثالث.
فــي الـمـقــابــل ،تــراجــع إشبيلية
للمركز الرابع بعدما تجمد رصيده
عند  28نقطة ،فيما رفع إسبانيول
رصيده إلــى  20نقطة في المركز
التاسع.
فعلى ملعب سانتياغو برنابيو،
تسيد إشبيلية الشوط ّ
ّ
األول وكان
األخـطــر بكل المقاييس ،ليفتتح
التسجيل برأسية من مير الخالي
من المراقبة من عالمة الجزاء (،)12
ً
رافـعــا رصيده إلــى خمسة أهــداف
ه ــذا ال ـمــوســم ف ــي ال ـ ـ ــدوري .وك ــاد
ً
الضيف يعزز النتيجة مستفيدا
م ــن ض ـي ــاع ت ــام ل ـلــدفــاع األب ـيــض
وع ـبــر ال ــاع ــب ن ـف ـســه ،إال ان كــرة

مير التي مرت بين قدمي الحارس
البلجيكي تيبو ك ــورت ــوا وجــدت
ال ـم ــداف ــع ال ـن ـم ـســوي دافـ ـي ــد أالب ــا
الذي شتتها من أمام خط المرمى،
ليتابع العبو إشبيلية ضغطهم
وي ـم ــرر غــوم ـيــس إلـ ــى االس ـبــانــي
ً
مـجــددا ليسدد ويصد البلجيكي
بقدمه اليمنى (.)14
وف ــي وق ــت شــاهــد أوكــامـبــوس
ً
ت ـســديــدتــه ال ــرائ ـع ــة م ــن  25م ـتــرا
تصطدم بالعارضة بعدما تالعب
بالبرازيلي كاسيميرو ،عوض هذا
االخير بتسديدة مفاجئة من خارج
المنطقة فـشــل ال ـح ــارس الــدولــي
المغربي ياسين بونو في صدها
لتصطدم بالقائم ويتلقفها بنزيمة
بتسديدة في المرمى الخالي (.)32
ورفع مهاجم منتخب «الديوك»
ً
رصيده إلــى  11هدفا في صــدارة
ترتيب الهدافين في «ال ليغا».
كما بــات بنزيمة أفضل هداف
فــرن ـســي ف ــي ت ــاري ــخ األن ــدي ــة في
مختلف المسابقات بعدما حمل
هــدفــه فــي مــرمــى إشبيلية الــرقــم
 ،361مـتـخـطـ ًـيــا مــواط ـنــه تييري
هنري ( ،)360وذلك بحسب مجلة
«أونز مونديال».
تـبــادل الفريقان الهجمات في
الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي وك ـ ــان أخ ـطــرهــا
ت ـس ــدي ــدة ألس ـن ـس ـيــو م ــن هجمة
م ــرت ف ــوق الـمــرمــى ( ،)58قـبــل أن
ي ـع ـمــد أن ـش ـي ـلــوتــي إلـ ــى تنشيط
خ ـ ـ ــط ال ـ ـ ــوس ـ ـ ــط إلـ ـ ـ ـ ــى ت ـب ــدي ـل ـي ــن
فأخرج أسنسيو والكرواتي لوكا

فرحة العبي ريال مدريد بهدف الفوز
مودريتش ودفع باالوروغوياني
فيديريكو فالفيردي والفرنسي
إدواردو كامافينغا (.)74
وت ـ ـ ـبـ ـ ـ ّـدل أداء ريـ ـ ـ ــال وان ـت ـظ ــر
لـحـظــة ســاحــرة مــن فينيسيوس
جــورنـيــور ال ــذي روض ك ــرة على
ص ــدره وتخلص مــن أوكامبوس
على الرواق األيسر ثم من مواطنه
غـ ــونـ ــزالـ ــو م ــونـ ـسـ ـيـ ـي ــل ،ل ـي ـســدد
م ـب ــاش ــرة كـ ــرة بـيـنـيــة م ــن خ ــارج
ال ـم ـن ـط ـقــة ف ــي ال ـ ــزاوي ـ ــة ال ـب ـع ـيــدة
للحارس بونو ( ،)87في حين كان

لوبيتيجي :لم نستحق
الهزيمة

لوبيتيجي

أعرب جولين لوبيتيجي ،مدرب إشبيلية ،عن أسفه،
لخسارة فريقه أمــام ريــال مدريد ( ،)2-1مشيرا إلى
أن الكتيبة األندلسية قدمت «مباراة رائعة» أمام
«الميرينغي» ،وكانت تستحق النقاط الثالث
في المواجهة.
وقال لوبيتيجي« :تجعلني أشعر بالمرارة،
كما هو حال الفريق بأكمله ،ألننا لم نستحق
الهزيمة ،حتى إنني أعتقد أنه إذا كان هناك
فريق قد استحق النقاط الثالث ،فسيكون
نحن .ال يكفي الهيمنة على  75دقيقة من
اللقاء وتفويت الفرص».
وتــابــع« :لــديـهــم أفـضــل الــاعـبـيــن في
العالم بجميع المراكز ،في آخر  15دقيقة
لــم نخرج كثيرا لشن هجمات ،لكن دون
وجود فرص واضحة .وجاءت العقوبة مفرطة .نحن
حزينون ومتألمون ،لكننا نــدرك أيضا أننا قدمنا
مباراة رائعة».
وأض ــاف لوبيتيجي« :بالطبع ،كــان يمكن عمل
المزيد .لقد بذلنا الكثير من الجهد ،لكن في بعض
األحيان ال يفيد ذلك هنا».

واص ــل غــولــدن ستايت ووري ــرز وميلووكي
بــاكــس ،حــامــل الـلـقــب ،مسلسل انتصاراتهما،
بفوز األول على مضيفه وجــاره لوس أنجلس
كليبرز  ،90-105والثاني على مضيفه إنديانا
بايسرز  ،100-118أمــس األول ،فــي دوري كرة
السلة األميركي للمحترفين (إن بي أيه).
على ملعب ستايبلس سنتر ،أكد ووريرز مرة
أخ ــرى أنــه وضــع خلفه الموسمين المخيبين
الـلــذيــن اخـتـبــرهـمــا وف ـشــل خــالـهـمــا حـتــى في
ال ـتــأهــل إل ــى األدوار اإلقـصــائـيــة (ب ــاي أوف)،
بعدما توج قبلها باللقب ثالث مرات في  5أعوام،
ً
بتحقيقه فوزه الثامن تواليا والثامن عشر في
ً
 20مباراة ،معززا بذلك صدارته لترتيب المنطقة
الغربية والدوري قبل مواجهته المرتقبة اليوم
ً
ضد مطارده فينيكس صنز ( 17فــوزا مقابل 3
هزائم).
ومرة أخرى كان صانع األلعاب ستيف كوري

أتلتيكو يسحق قادش
وعـ ـ ـل ـ ــى مـ ـلـ ـع ــب رامـ ـ ـ ـ ـ ــون دي

بونو يقر بخطئه
أقر الحارس المغربي لفريق إشبيلية ،ياسين بونو ،بخطئه في
الهدف األول الذي دخل مرماه أمام ريال مدريد بعدما لم ينجح
في تشتيت تسديدة بعيدة من البرازيلي إيدير ميليتاو بشكل
جيد ،لينجح كريم بنزيمة في االستفادة من ارتداد الكرة من القائم
ليحولها إلى داخل الشباك ،في المباراة التي انتهت لصالح الفريق
الملكي بهدفين لواحد .وقال بونو لشبكة «موفيستار بالس» :كان
من األفضل إبعاد التسديدة إلى أحد الجوانب ،لكني قررت الحد
من خطورتها .هذه هي كرة القدم ،وينبغي التفكير في المستقبل.
وأضاف :حقيقة أنني مستاء من النتيجة ومن المباراة .قدمنا
مباراة جيدة للغاية ،ولكننا لم نخرج بأي نقطة.

مونشي يلوم التحكيم
ان ـت ـقــد ال ـمــديــر ال ــري ــاض ــي إلش ـب ـي ـل ـيــة ،رام ـ ــون رودري ـغ ـيــز
«مونشي» ،عدم احتساب «ركلة جزاء واضحة» على العب ريال
مدريد ،النمساوي ديفيد أالبا ،لمصلحة األرجنتيني لوكاس
أوكامبوس ،في الشوط األول من مباراة الريال أمــام فريقه،
مؤكدا أن ذلك «ليس بجديد».
وقال مونشي« :ال أنا وال أي شخص يرى ذلك لديه شكوك،
إنـهــا ركـلــة ج ــزاء واض ـحــة تـمــامــا ،لــن أخ ــوض فــي مناقشات
أخرى».

ً
ً
رانغنيك مدربا مؤقتا لمان يونايتد

أع ـ ـلـ ــن م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد
االنكليزي امــس تعيين األلماني
رالف رانغنيك في منصب المدرب
الـ ـم ــؤق ــت ل ـل ـف ــري ــق ح ـت ــى ن ـهــايــة
ً
الموسم الحالي ،خلفا للنرويجي
أولي غونار سولشاير المقال من
مهامه الفنية على خلفية تــردي
النتائج.
وسينضم ال ـمــدرب الـبــالــغ 63
ً
ً
ع ــام ــا إلـ ــى ي ــون ــاي ـت ــد قـ ــادمـ ــا مــن
لــوكــومــوتـيــف مــوسـكــو الــروســي
حـيــث ك ــان يـشـغــل مـنـصــب مــديــر
الرياضة والتطوير.
وبعد نهاية الموسم الحالي،
سيبقى م ــدرب اليـبــزيــغ السابق
فــي «أول ــد تــرافــورد» لكن فــي دور
استشاري لمدة عامين إضافيين.
وقال جون مورتو مدير الكرة
فــي ال ـنــادي االنـكـلـيــزي «لـقــد كــان
مرشحنا ّ
األول لمنصب المدرب
المؤقت ،مما يعكس القيادة التي
ال تقدر بثمن والـمـهــارات الفنية
ال ـت ــي حـقـقـهــا ف ــي ح ــوال ــي أرب ـعــة
عـ ـق ــود مـ ــن الـ ـخـ ـب ــرة فـ ــي اإلدارة

مونديال األندية في اإلمارات
فبراير المقبل

ووريرز وباكس يواصالن االنتصارات
نجم فريق الـمــدرب ستيف كير ،بتسجيله 33
ً
نقطة ،بينها  11بعد نيله خطأ فنيا في آخر
 9.08دقائق من اللقاء ،نتيجة اعتراضه
على قرار الحكم.
وف ـ ـ ــي إن ــدي ــان ــاب ــولـ ـي ــس،
ً
كان هناك أيضا نجم آخر
يـقــود فريقه إلــى مواصلة
سـلـسـلــة ان ـت ـص ــارات ــه ،وهــو
اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو،
الــذي سجل  26نقطة مــع  13متابعة أمــام
إنديانا ،ليساهم بشكل أساسي في حسم
ً
المباراة  100-118والفوز السابع تواليا
لميلووكي والثالث عشر في  21مباراة.
وقاد «الملك» ليبرون جيمس فريقه
لــوس أنجلس ليكرز لتجديد الفوز
ع ـلــى ض ـي ـفــه ديـ ـت ــروي ــت بـيـسـتــونــز
بنتيجة .106-110

حــارس ريــال كورتوا ينقذ مرماه
م ــن رأسـ ـي ــة ال ـب ــدي ــل ال ــدن ـم ــارك ــي
تــومــاس دوالن ــي ( .)3+90وأطلق
الحكم صــافــرة النهاية على وقع
تسجيل البرازيلي الــدولــي هدفه
التاسع في ال ــدوري هــذا الموسم
ل ـي ـحــافــظ ع ـل ــى وص ــاف ــة تــرتـيــب
الهدافين خلف زميله الفرنسي.

كارانزا في قادش ،انتظر حامل
الـلـقــب ال ـش ــوط ال ـثــانــي ليفتتح
التسجيل عبر الدولي الفرنسي
ت ــوم ــا ل ـي ـم ــار مـ ــن رأس ـ ـيـ ــة بـعــد
عــرضـيــة م ــن الـبـلـجـيـكــي يــانـيــك
ً
كــاراس ـكــو ( ،)56مـسـجــا هــدفــه
الثالث هذا الموسم ،فيما أضاف
مــواط ـنــه ال ـم ـعــار م ــن بــرشـلــونــة
أنطوان غريزمان الهدف الثاني
مــن تسديدة بقدمه اليمنى من
داخ ــل المنطقة إثــر تـمــريــرة من
ماركوس يورنتي (.)70

ستيف كوري

وكاد ليمار الذي اختير أفضل
العب في المباراة يضيف الثاني
لـكــن كــرتــه لــم تـهــز الـشـبــاك (،)64
ليضيف بديله األرجنتيني أنخل
كوريا الثالث بعد لعبة جماعية
رائعة (.)76
وعلى الرغم من هــدف عكسي
م ــن ال ـ ـحـ ــارس ال ـس ـلــوف ـي ـنــي ي ــان
أوبـ ــاك فــي شـبــاكــه بـعــدمــا فشل
ف ــي الـسـيـطــرة عـلــى ك ــرة ساقطة
مــن الـهـنــدوراســي شوكو لوزانو
( ،)86رد أتلتيكو في الدقيقة ذاتها

بتسجيله الــرابــع عـبــر ماتيوس
كونيا.
وسـ ـم ــح هـ ـ ــذا ال ـ ـفـ ــوز ل ـفــريــق
«ك ــولـ ـتـ ـش ــونـ ـي ــروس» ب ـت ـنــاســي
خ ـي ـب ــة ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة أم ـ ـ ــام م ـيــان
اإلي ـطــالــي ص ـفــر 1 -فــي الـجــولــة
ال ـخ ــام ـس ــة م ــن م ـســاب ـقــة دوري
أبطال أوروبا منتصف االسبوع
وتعقيد مهمته بالتأهل لألدوار
اإلقـصــائـيــة ،وأعـ ــاده إل ــى مسار
الـمـنــافـســة وإمـكــانـيــة احتفاظه
ً
بلقبه محليا.

سـتـقــام مـنــافـســات ك ــأس الـعــالــم لــأنــديــة ،الـتــي ستستضيفها
ً
اإلمارات بدال من اليابان بسبب جائحة كورونا ،بين  3و 12فبراير
 ،2022وفق ما أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
واتخذ قرار نقل منافسات مونديال األندية منذ أكتوبر الماضي
من اليابان التي كانت ستستضيف النهائيات في ديسمبر ،إال أن
االتحاد الدولي للعبة لم يحدد مواعيد جدول مباريات البطولة بين
األندية السبعة المشاركة ،ضمنها البلد المضيف وأبطال كل قارة.
ويشارك في البطولة تشلسي اإلنكليزي المتوج بدوري أبطال
ً
ً
أوروبـ ــا ،وبــالـمـيــراس الـبــرازيـلــي ال ــذي احتفظ أخ ـيــرا بلقبه بطال
لمسابقة كوبا ليبرتادوريس ،ومونتيري المكسيكي ،واألهلي
المصري الذي من المرجح أن يخوض المسابقة من دون نجومه
الدوليين ،إذ يصادف موعد مونديال األندية إقامة الــدور نصف
النهائي لكأس أمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون من  9يناير
حتى  6فبراير المقبلين.
كما يشارك نادي الهالل السعودي بطل دوري أبطال آسيا ،إلى
جانب الجزيرة اإلماراتي (المضيف) وأوكالند النيوزيلندي.

رالف رانغنيك
والـتــدريــب» .وسيتسلم رانغنيك
مهامه من المدرب المؤقت اآلخر
مــايـكــل كــاريــك ال ــذي أش ــرف على
الـفــريــق فــي مـبــاراتـيــن بـعــد اقــالــة
سولشاير قبل أسبوع.
من ناحيتهّ ،
عبر رانغنيك عن
حماسه لالنضمام إلى يونايتد،
ً
مركزا على ضرورة اعادة النادي
الـمـتــرنــح إل ــى سـكــة االن ـت ـصــارات
والنجاحات.
وقال المدرب األلماني :الفريق

ً
مليء بالمواهب ،ويملك تــوازنــا
ً
كبيرا بين الشباب والخبرة.
وأضــاف :ستكون كل جهودي
لــأشـهــر الـسـتــة المقبلة منصبة
ع ـلــى م ـســاعــدة هـ ــؤالء الــاعـبـيــن
من أجــل تحقيق إمكاناتهم على
المستوى الفردي ،واألهم من ذلك
كفريق واحد .وختم :أبعد من ذلك،
أتطلع إلى دعم أهداف النادي على
المدى الطويل على أسس دوري
المستقبلي كاستشاري.

مباريات اليوم
المباراة

التوقيت

القناة الناقلة

الدوري اإلنكليزي
10:30

نيوكاسل – نورويتش سيتي beINSPORTS PR1

11:15

beINSPORTS PR2

ليدز – كريستال باالس

الدوري اإليطالي
8:30

أتالنتا  -فينيسيا

8:30

فيورنتينا  -سمبدوريا

10:45

فيرونا  -كالياري

10:45

ساليرنيتانا  -يوفنتوس

Seria A YouTube

ِّ
نابولي يكرم مارادونا في ذكرى رحيله بالفوز واالنفراد بالصدارة
ك ــرم نــابــولــي أس ـط ــورت ــه األرجـنـتـيـنـيــة
دييغو أرماندو مارادونا ،في ذكرى رحيله،
بأفضل طريقة ممكنة ،بــانـفــراده بصدارة
الدوري اإليطالي لكرة القدم ،إثر اكتساحه
أمس األول ضيفه التسيو برباعية نظيفة،
فــي الـمــرحـلــة الــراب ـعــة ع ـشــرة ،عـبــر ثنائية
لهدافه التاريخي البلجيكي دريس ميرتينز،
وهدف ثالث لبيوتر زييلينسكسي ،ورابع
لفابيان رويس ،واستفاد من سقوط ميالن
الثاني على أرضه  3-1ضد ساسوولو.
وعاد الفريق الجنوبي إلى االنتصارات
فــي ال ـ ــدوري بـعــد خ ـســارة وت ـع ــادل ،رافـعــا
رصيده إلى  35نقطة ،ومتقدما بثالث عن
الروسونيري.
وأح ـيــى عــالــم ال ـكــرة الـمـسـتــديــرة ذكــرى
الـعــام على رحـيــل "الـفـتــى الــذهـبــي" عــن 60
عاما الخميس الماضي ،إال أن نابولي كرم
أيـقــونـتــه بـيــن جـمــاهـيــره بتمثال بــرونــزي
سيبقى في الملعب الذي بات يحمل اسمه،
وكـشــف عنه ك ــورادو فيرلينو ( 90عــامــا)،
الــرئـيــس الـســابــق لـلـنــادي ال ــذي تعاقد مع
مــارادونــا في  ،1984وحضر الحفل رئيس
االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري

جاني إنفانتينو ،ورئيس االتحاد اإليطالي
للعبة غابرييلي غرافينا ،وبطل العالم 2006
فــابـيــو كــانــافــارو ال ــذي نـشــأ فــي أكاديمية
نابولي.
وضمد نابولي جراحه بعد خسارتين
قاسيتين متتاليتين محليا وقــاريــا أمــام
إنـتــر األسـبــوع الـمــاضــي ،كــانــت األول ــى في
ال ــدوري ،وسـبــارتــاك موسكو الــروســي في
ال ــدوري األوروب ــي "يــوروبــا ليغ" األربـعــاء،
ليعقد مهمة تأهله لألدوار اإلقصائية قبل
جولة من نهاية دور المجموعات.
وافتتح بيوتر زييلينسكسي التسجيل
في الدقيقة السابعة ،بعد أن افتك الدفاع
الـكــرة مــن ميرتينز داخ ــل المنطقة لتصل
الى البولندي ليتابعها بيسراه صاروخية
في الشباك ،وأحرز ميرتينز الهدف الثاني
لفريق المدرب لوتشانو سباليتي عندما
وصـلـتــه ال ـكــرة عـلــى م ـشــارف المنطقة من
لــورنـتـســو إنسينيي ،فـتــوغــل ال ــى الــداخــل
وراوغ بـبــراعــة الـمــدافـعـيــن قـبــل أن يسكن
الـكــرة الــى يسار الـحــارس االسباني بيبي
رينا (.)10
وكاد رجال ماوريتسيو ساري يقلصون

ال ـف ــارق بـتـســديــدة رائ ـعــة عـلــى الـطــائــر من
اإلسباني لويس ألبرتو من خارج المنطقة،
طار لها الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا
ليبعدها الــى ركـنـيــة ،ومــن الـكــرة الناتجة
ع ـن ـه ــا ارتـ ـطـ ـم ــت رأس ـ ـيـ ــة فــران ـت ـش ـي ـس ـكــو
أتشيربي بالعارضة ( ،)26وسجل ميرتينز
الهدف الثالث بطريقة رائعة عندما مرر له
المكسيكي هيرفينغ لوزانو كرة عن الجهة
اليمنى الى مشارف المناطق تابعها سريعا
من لمسة واحدة ساقطة نحو أعلى الزاوية
الـيـمـنــى لـلـمــرمــى ( ،)29وواص ـ ــل نــابــولــي
سـيـطــرتــه ف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي ول ــم يـســدد
التسيو أي تسديدة قبل أن يسجل اإلسباني
فــاب ـيــان رويـ ــس ال ـه ــدف ال ــراب ــع بـتـســديــدة
رائعة من خارج المنطقة في أسفل الزاوية
اليمنى (.)85

روما يواصل صحوته
وواص ـ ـ ــل رومـ ـ ــا ص ـح ــوت ــه ف ــي الـ ـ ــدوري
ـان تواليا على تورينو بهدف
بانتصار ثـ ٍ
وحيد لإلنكليزي تامي أبراهام في الدقيقة
.32

ورفــع فريق الـمــدرب البرتغالي جوزيه
مورينيو رصيده الى  25نقطة في المركز
الخامس.

يوفنتوس يواجه ساليرنيتانا
ي ـس ـع ــى ي ــوف ـن ـت ــوس إل ـ ــى وق ـ ــف نــزيــف
النقاط واستعادة نغمة الفوز عندما يواجه
ساليرنيتانا اليوم في المرحلة الخامسة
عـ ـش ــرة ،وب ـ ــات يــوف ـن ـتــوس ب ـعــد الـهــزيـمــة
الخامسة له هذا الموسم ،والتي جاءت على
يد أتاالنتا في المرحلة الماضية ،متخلفا
ب ـفــارق  7نـقــاط عــن الـمــركــز الــرابــع األخـيــر
المؤهل لدوري األبطال ،ما يجعل أليغري
وكتيبته في موقف صعب جدا.
ويأمل أليغري الفوز من خــال تواضع
م ـس ـتــوى ســال ـيــرن ـي ـتــانــا ،م ــن أج ــل تنفس
ال ـص ـع ــداء ب ـعــض الـ ـش ــيء ،لـكـنــه سيفتقد
ركيزة أساسية تتمثل في شخص مهاجمه
فيديريكو كييزا الذي سيغيب عن المالعب
لما بعد عطلة عيد الميالد بسبب إصابة
في الفخذ تعرض لها السبت في الخسارة
أمام أتاالنتا.

تمثال مارادونا خالل عرضه في احتفال نابولي
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

ما ال تعرفه
عن الطائرة!

د .نجم عبدالكريم

ُيعد عام  1900من األعوام السعيدة في تاريخ الشعب األميركي،
ح ـيــث ب ــات ال ـم ــواط ــن ً يـنـعــم ب ــوف ــرة ال ـ ــدوالر الـ ــذي ج ـعــل الـحـيــاة
سريعة اإليقاع نتيجة لكثرة المبتكرات ،والمخترعات ،ومشاريع
االستثمارات.
َ
مما دفع السيد جون رايت إلى أن يتحمس لمقترحات ابنيه؛ ولي
وأورفيل ،وشقيقتهما كاترين ،في أن يذهبوا إلى صحراء كيتي
هوك في شمال كارولينا إلجراء تجاربهم على الطيران.

***

ً
ً
• أمضوا أشهرا في الصحراء ُيجرون تجارب مرهقة ،وكثيرا
ً
مــا كــان الفشل مــازمــا لهم ،ولكنهم كــانــوا يعيدون التجربة تلو
ـار،
األخـ ــرى ،إل ــى أن تمكنوا مــن االرت ـف ــاع عــن األرض بضعة أم ـتـ ٍ
فأحبوا أن يطلعوا الرأي العام على النتائج التي توصلوا إليها،
فتوجهوا بدعو ٍة إلى بعض الشخصيات ،التي كانت لها تعليقات
محبطة ،مثل:
 لو أن الله أراد لإلنسان أن يطير ،لخلق له أجنحة. مــا أشــد جشع اإلنـســان ،ال يكتفي ب ــاألرض ،فيريد أن يزاحمالطير في السماء.
ً
 -يجب أن يصدر "الكونغرس" قرارا بتغيير الجاذبية األرضية.

سكرتارية البيت األبيض
سامحوني…
تلخبطت وايد…
عندما تمت انتخابات مجلس األمة،
ك ــان مــن الـمـفـتــرض بـنــا كـنــاخـبـيــن "مــن
ذوي الـ ـص ــوت الـ ــواحـ ــد" أن ن ـخ ـتــار 50
ً
ع ـ ـضـ ــوا م ــوزعـ ـي ــن ع ـل ــى خ ـم ــس دوائ ـ ــر
انـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ،وب ـ ــذل ـ ــك ي ـك ـت ـم ــل واج ـب ـن ــا
باختيار من يمثلنا ،وبتشكيل الحكومة
ً
مــن  16وزيـ ــرا تـبــدأ جـلـســات المجلس،
وتستمر التمثيلية الرقابية والتشريعية
والتنفيذية لفترة أربع سنوات ،إن أمكن!
ما لم يخطر على بالي وبال الكثيرين
ً
أننا انتخبنا مع هؤالء الخمسين نائبا

د .ناجي سعود الزيد
ً
ً
ما يقارب  671مواطنا يداومون أيضا
ً
في مجلس األمة ،وليس فقط  50نائبا!
اكـ ـتـ ـشـ ـف ــت أن ـ ـنـ ــا ل ـ ــم ن ـن ـت ـخ ــب ه ـ ــؤالء
المواطنين ا لـ  ،671بل هم من انتدبهم
ا لـنــواب الخمسون كسكرتارية لهم في
مكاتبهم بالمجلس ،أو هكذا ّ
يدعون!
 671م ــوظ ــف س ـك ــرت ــاري ــة م ـن ـتــدبــون
لخدمة ال ـنــواب ،وك ــأن الـنــائــب لــديــه من
العمل اإلداري ما هو أكبر من أي قيادي
في الدولة…
المصيبة ال تتوقف عند هــذا الحد،
بــل بعد التمعن فيما نشرته الصحف
تبين أن معظم هؤالء المنتدبين ينتمون

ل ـل ـس ـلــك ا لـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،أي أن و ظ ـي ـف ـت ـهــم
األصلية هي حماية الوطن وحفظ أمن
مواطنيه!
أي ــن الـ ـ ـ ــوزراء؟ وأيـ ــن دي ـ ــوان ال ـخــدمــة
ً
المدنية؟ وهل هناك دور أيضا لديوان
المحاسبة؟
ً
رجاء.
أفيدونا

***

• ولما حانت ساعة تجربة الطيران األولــى فــي الـتــاريــخ ،قال
أورفيل:
 بعد أن أتممنا كل شــيء ،ســوف نرتفع عن األرض ،ولــم يبقأمامنا إال أن يكون الله في عوننا.
فترد شقيقته كاترين:
 بل إن الله سيكون في عون البشرية كلها.وتم بالفعل ،في ذلك اليوم التاريخي ،أن ارتفعت الطائرة لعشرين
ّ
ً
مترا ،وظلت تحلق في أجواء صحراء كيتي هوك ،ثم هبطت بسالم.
• فانتشر خبر ذلــك االرت ـفــاع ،والـهـبــوط بـســام ،انتشار النار
بالهشيم ...وكتبت الصحف عن األخوين رايت أنهما أول من فتح
ً
للبشرية باب الفضاء ،ولما طرحت الصحافة سؤاال على أديسون
حول ذلك الحدث قال:
إنجاز في تاريخ البشرية،
أعظم
حققا
قد
رايت
"أعتقد أن األخوين
ٍ
منذ اكتشاف النار".

***

وفي يوم الخامس من أكتوبر عام  ،1905بعد أن توالت التجارب،
ً
وكــانــت الطائرة قــد اعـتــادت األج ــواء ،حيث قطعت خمسين ميال
ً
مترا ،زار األخوين رايت ُ
أحد الضباط
على ارتفاع مئة وخمسين
الفرنسيين يبلغهم رسالة:
 ترغب حكومتي في أن تشتري منكما عشر طائرات ،بالمبلغالذي تحددانه.
 نحن يا كابتن ال نسعى للمال ،ولكن... ولكن ماذا؟ إن هــذه الطائرة ُمخترع أميركي ،ومــن حق أميركا أن تكونلها األولوية فيه.
 يــا ع ــزي ـ ّـزي ،لكما س ـنــوات تـعـمــان فــي إن ـجــاز ه ــذه الـطــائــرة،
ً
وحققتما فيها نتائج ُمبهرة ،لكن حكومتكما لــم تحرك ساكنا
بشأنها!
 ربما ألننا لم نتقدم لواشنطن بعرض؟ تقدما لواشنطن بعرضكما ،وتعدانني في حالة عدم التفاهممـعـهــم ب ــأن يـكــون مــن حــق فــرنـســا أن تـتـفــاهــم معكما عـلــى شــراء
الطائرات.
 نعدك بذلك ...وكم ستدفعون؟ -المبلغ الذي تحددانه.

***

أكـ ـث ــرت واش ـن ـط ــن م ــن ال ـ ـشـ ــروط ،والـ ـتـ ـع ــدي ــات ،واإلج ـ ـ ـ ــراءات
البيروقراطية ،مما اضطر األخوين رايت إلى السفر لباريس ،حيث
ُ
ً
ً
استقبال استقباال حافال حضره ملوك وأمــراء أوروبــا ،ليشهدوا
األخوين رايت وهما يحلقان بطائرتهما في سماء باريس الصافية.

***

• لكن السفير األميركي في فرنسا حمل إلى األخوين رايت قبول
واشنطن بكل شروطهما ،لتحمل الطائرة الجنسية األميركية إلى
األبد!

مولود كل  ١٤ثانية في مصر
كشف الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء
ف ــي م ـصــر ع ــن م ـع ــدالت ال ـ ـ ــزواج والـ ـط ــاق في
ً
البالد ،مشيرا إلى معدل اإلنجاب ،والتوقعات
المستقبلية.
وأوضح مستشار رئيس الجهاز عبدالحميد
شــرف الــديــن ،فــي لـقــاء تلفزيوني ،نقله موقع
روس ـيــا ال ـيــوم ،أم ــس ،أن "م ـعــدالت الـ ــزواج في
مصر (عدد الزيجات) في عام  ،2020كانت 876
ً
ألـفــا ،وسجلت  213ألــف حالة طــاق في العام
ذاته ،وانخفضت حاالت الطالق عن العام الذي
ً
ً
سبقه ،حيث كانت في  225 ،2019ألفا ،كاشفا
ً
أنه "وفقا آلخر مسح صحي ،الــذي أجــري عام
 ،2014فــإن متوسط مـعــدل اإلنـجــاب بالنسبة

"توزير النواب تجربة أثبتت فشلها" ،كانت افتتاحية
"الجريدة" أمس األول ،وهــذا صحيح ،فالنواب الــوزراء
بحكم طبيعة التركيبة السياسية االجتماعية في الدولة،
ً
وهي طبعا من نتائج النهج السياسي للسلطة ،سيردون
الشكر للناخبين الذين أوصلوهم لمقامهم في المجلس
ث ــم ال ـ ـ ــوزارة ،وس ـي ـكــرســون ال ــواس ـط ــة والـمـحـســوبـيــات
لـلـفـئــات الـتــي خــدمـتـهــم فــي صـنــاديــق االن ـت ـخــابــات ،رد
الجميل واجب أخالقي كبير في دولة "مشيني وامشيك"
العشائرية ،فأين الجديد في هذا متى عرفنا أن السلطة
الحاكمة ،عبر سنوات طويلة ومنذ لحظة والدة هذه
الــديـمــوقــراطـيــة الـكـسـيـحــة بــدس ـتــور  ،٦٢كــانــت تـكــرس
ً
وتفضل نائب الخدمات ،وتدفع نقدا وخدمة كي يصل
إ لــى كرسيه ،فــي مقابل محاربة المرشحين المنادين
بدولة القانون ،وهم من أصحاب المبادئ المعارضين
لها.
ً
ً
لكن ليس هذا كالما صحيحا بصفة مطلقة ،فليس
ال ــوزي ــر ال ـنــائــب ف ـقــط م ــن ي ــرد الـجـمـيــل لـنــاخـبـيــه عبر
الــواسـطــة والـمـحـســوبـيــة ،بــل حـتــى الكثير مــن ال ــوزراء
ال ـعــادي ـيــن والـ ـ ـ "دي ـل ــوك ــس" (أب ـن ــاء األس ـ ــرة) يــرضـخــون
لوساطات النواب (ربع السلطة أو الذين تعمل حسابهم)
ً
تحسبا من سؤال أو استجواب نيابي ،وبطبيعة الحال
فمعظم الــوزراء وبسبب طريقة اختيارهم يتحسسون
البطحة الـتــي عـلــى رؤوس ـهــم فــي أداء الـعـمــل ال ــوزاري
عندما يكون هناك فساد أو شبهة فساد واستغالل نفوذ
ً
في وزاراتهم ،عندها األفضل إذا أن يتم تسكيت هذا أو
ذاك النائب المستجوب عبر الخدمة التي يطلبها.
هل انتهينا؟ ال ...من قــال إن النائب الوزير فقط من
يتوسط ويضر بالمصلحة العامة؟ هل نسينا حقيقة
"مــا فــي البلد غير هــذا الــولــد"؟ بمعنى أنـنــا قــد نتقبل
ً
أح ـيــانــا ونـتـجــرع عـلــى مـضــض تمشية مـعــامـلــة عــاج
بــالـخــارج فــي غير محلها مــن نــائــب وزي ــر أو مــن وزيــر
يعشق خدمة الناس وينسى غد الــدولــة ،لكن مــاذا عن
البعض مــن المؤلفة قلوبهم ا لــذ يــن ال تستغني عنهم
السلطة وتنقلهم من وزارة إلى وزارة ،ومن مكان عال إلى
أعلى منه؟! مهمتهم الكبرى التغطية والتمويه لمسائل
استغالل نفوذ وفساد سياسي ،وإذا خرجوا من الوزارة
يتربعون على أفئدة أصحاب السلطة دون منافس ،فيتم
ّ
يسيرون من
تعيينهم كمستشارين أو في مراكز نفوذ
خلف الستار ما يريدونه وحسبما تقتضي "المصلحة
العامة" ،كما يفهمها أهل السلطة.
في النهاية ،القضية ليست محصورة بالنواب الوزراء،
وإنما هي قضية غياب إرادة إصالح جدية تقلب حال
ً
البلد كليا  ،واالكتفاء بحلول ترقيعية لثوب بــال غير
قابل للترقيع.

أحرق  ١٠٠كغم في  ١٠أشهر

ً
للسيدة المصرية من سن  15حتى  49عاما،
بـلــغ  3.4أط ـفــال لـكــل سـيــدة مــن ه ــذه المرحلة
ً
العمرية" ،مشيرا إلى أن "مصر استقبلت العام
الماضي فقط 2.3 ،مليون طفل ،وأن كل ساعة
ً
ً
كانت تشهد وضع  256مولودا جديدا .كل 14
ثانية كان عندنا مولود جديد".

ع ــان ــى ج ـن ـي ــد ج ـ ــام ـ ــدار (26
ً
ع ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــا) ،م ـ ـ ــن س ـ ـ ـكـ ـ ــان م ــديـ ـن ــة
إيتشالكارانجي الهندية ،زيادة
م ـف ــرط ــة بـ ــالـ ــوزن ،ح ـي ــث وص ــل
وزنــه ل ــ 207كيلوغرامات ،لكنه
قـهــر الـمـسـتـحـيــل ،وخ ـســر 100
كغم من وزنه في  10أشهر.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة ت ــايـ ـم ــز
أوف إن ــدي ــا ،ف ــي خ ـبــرهــا ال ــذي
نـقـلــه مــوقــع سـبــوتـنـيــك ،أم ــس،
ً
إن ال ـ ـ ـ ــوزن ال ـ ــزائ ـ ــد أثـ ـ ــر س ـل ـبــا
ع ـلــى ص ـحــة ال ـش ــاب الـجـســديــة
والنفسية ،حيث إنه كان بالكاد

التوتر يشيب الرؤوس والراحة تعيدها طبيعية
أظ ـ ـهـ ــرت دراس ـ ـ ـ ــة ،هـ ــي األولـ ـ ـ ــى مــن
ن ــوع ـه ــا ،قـ ــام ب ـهــا ب ــاح ـث ــون ف ــي كلية
الـطــب والـجــراحــة بجامعة كولومبيا
ً
األميركية َ ،أن هناك دليال يربط التوتر
النفسي بشيب الشعر لدى البشر.
وب ـعــد تـحـلـيــل م ـئــات الـبــروتـيـنــات
داخل الشعر ،وجدوا أن هناك صلة بين
الشعر األبيض ومزيد من البروتينات
المرتبطة ب ـ "الـمـيـتــوكــونــدريــا" ،وهو
مؤشر على استخدام الطاقة واإلجهاد
األيـ ـ ـض ـ ــي .وي ـ ـقـ ــول ك ـب ـي ــر ال ـبــا ُح ـث ـيــن
المشاركين في الــدراســة ،التي نشرت
فــي  22يــونـيــو الـمــاضــي فــي "،"eLife
مارتن بيكارد ،ونقلها "سكاي نيوز"،

غير قابل للترقيع

أم ــس ،إن "لـهــذه النتائج أهمية أكبر
م ــن تــأك ـيــد الـتـكـهـنــات ال ـقــدي ـمــة حــول
تــأثـيــرات اإلج ـهــاد والـتــوتــر عـلــى لــون
ّ
الشعر ،ألن فهم اآللـيــات التي تسمح
للشعر باستعادة لونه األصلي بعد
الشيب ،يمكن أن يعطي أدلة على عالقة
الشيخوخة بالتوتر ،وتضيف بياناتنا
إلى مجموعة متزايدة من األدلة التي
تـثـبــت أن شـيـخــوخــة اإلن ـس ــان ليست
عملية بيولوجية خطية وثابتة ،ولكن
ً
يمكن ،على األقــل جــزئـيــا ،إيقافها أو
ً
حتى عكسها مؤقتا".

يستطيع المشي ،بسبب الدهون
المتكدسة في ثناياه ،مما كان
ي ـعــرضــه ل ـن ـظ ــرات االس ـت ـه ــزاء،
ً
فكان عالقا بين مطرقة الخطر
الصحي ،وسندان التنمر.
وض ـ ـ ـ ــاق وال ـ ـ ـ ــد جـ ـ ــامـ ـ ــدار بــه
ً
ذرعــا ،وأعطاه مهلة زمنية كي
ّ
يغير من حالته الصعبة ،وكان
ج ــام ــدار نـفـســه يـ ــدرك ض ــرورة
ذلـ ـ ــك ،ف ــأخ ــذ ط ـل ــب وال ـ ـ ــده عـلــى
محمل الجد ،وقرر تغيير نمط
حياته مــرة واح ــدة وإلــى األبــد،
ووضـ ــع لـنـفـســه ه ــدف خ ـســارة

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

الوزن في غضون عشرة أشهر.
وي ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــاول جـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــدار ع ـل ــى
اإلفطار ثالث بيضات مسلوقة
وبرتقالة واحدة ،أما على الغداء،
فخبزة واحــدة من نــوع "روتــي"
الصحي ،و 200غرام من الدجاج
الـ ـمـ ـسـ ـل ــوق ،وس ـل ـط ــة وك ــري ـم ــة
منزوعة الدسم.

وفيات
رسمية فهد عيد العازمي

زوجة فالح محمد بن ريحان
 45عاما ،شيعت ،جابر العلي ،ق ،6ش ،21م ،34ت99675563 :

مكية عبدالرسول عبدالنبي نقي

زوجة كاظم محمد المزيدي
 88عاما ،شيعت ،مسجد النقي ،الدسمة ،ت97953836 :

عائشة محمود سلطان

أرملة سعود عبدالعزيز العقيل
 80عــامــا ،شـيـعــت ،ال ــرج ــال :ال ـســرة ،ق ،3ش ،9م ،19الـنـســاء:
أبوفطيرة ،ق ،1ش ،113م ،411ت66060654 :

سهيلة محمود عبدالعزيز العماني

 66عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :الـعــزاء فــي المقبرة فقط ،النساء:
صباح السالم ،ق ،4ش ،6م ،35ت99809300 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

حسن العيسى

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

05:00

العظمى 20

الشروق

06:24

الصغرى 10

الظهر

11:37

ً
أعلى مد  07:17صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:30

 08:08م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

04:49

ً
أدنى جزر  01:55صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:11

 02:16م 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 :

