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«الخارجية» :ال تسافروا إال للضرورة

ً
«تفاديا التخاذ إجراءات سريعة ومتغيرة أقدمت عليها دول أخرى لمواجهة أوميكرون»
• دعت مواطني الخارج إلى االلتزام باالشتراطات والتواصل مع البعثات الدبلوماسية
• الكويت شاركت في اجتماع استثنائي لـ «الصحة العالمية» إلصدار وثيقة لمجابهة األوبئة
عادل سامي

ً
تجنبا لــإ جــراء ات السريعة والمتغيرة
التي تتخذها بعض الدول لمواجهة تداعيات
ً
ظهور المتحور الجديد "أوميكرون" وحفاظا
ع ـل ــى س ــام ـت ـه ــم ،دع ـ ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة
المواطنين إلى تجنب السفر إال للضرورة.
ً
وش ـ ـ ــددت الـ ـ ـ ـ ــوزارة ،م ـ ـجـ ــددا أم ـ ــس ،عـلــى
ض ــرورة االل ـتــزام بما ورد فــي ق ــرار مجلس
ال ـ ــوزراء ال ـص ــادر فــي  27نــوفـمـبــر الـمــاضــي
بشأن اإلجــراءات والضوابط المتعلقة بهذا
المتحور ،ومــا سبقه من ق ــرارات للمجلس،
وب ـي ــان ــات ل ـ ـلـ ــوزارة ذات ال ـص ـل ــة ،ف ــي إط ــار
حرص الدولة على سالمة مواطنيها ،مهيبة
بــال ـمــواط ـن ـيــن ال ــذي ــن ت ـض ـطــرهــم ظــروف ـهــم
إلــى السفر في الوقت الــراهــن ،االلـتــزام التام
باالشتراطات الصحية المتعارف 02

«الصحية» البرلمانية :مؤتمر لمناقشة
النهوض بالقطاع الصحي

الشطي :غير صحيح
رصد «أوميكرون»
في الكويت

البرميل الكويتي ينخفض  2.94دوالر

نفى مدير منطقة األحمدي
الـصـحـيــة د .أح ـم ــد ال ـش ـطــي ما
ت ــم ت ــداول ــه ع ــن رص ــد  4ح ــاالت
لـ ـمـ ـتـ ـح ــور «أوم ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــرون» فــي
مستشفى العدان.
وقــال الشطي لـ «الجريدة» إن
ً
هذا الكالم عار من الصحة تماما.

بعد أن أ ثــار الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا
لألدوية الشكوك حول فاعلية اللقاحات المضادة لـ
«كوفيد  »19في مواجهة «أوميكرون» ،انخفض سعر
ً
برميل النفط الكويتي  2.94دوالر ،ليبلغ  74.86دوالرا،
فــي ت ــداوالت أمــس األول ،مقابل  77.80فــي تــداوالت
ً
الجمعة الماضي ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
02

«الصحة» :الوضع جيد ...وعلينا الحذر

●

علي الصنيدح

ع ـق ــب اج ـت ـم ــاع ـه ــا ،أمـ ـ ــس ،ل ـم ـنــاق ـشــة س ـب ــل ت ـطــويــر
المنظومة الصحية في البالد ،بحضور ممثلين عن وزارة
الصحة والجمعية الطبية وجمعيتي الصيدلة وأطباء
األسنان ،قال رئيس لجنة الشؤون الصحية واالجتماعية
والعمل البرلمانية النائب د .صالح المطيري إنه 02

الشكوك في فاعلية اللقاحات ضد
المتحور تهبط بأسعار النفط

انطالق «كأس العرب»
في قطر بحفل مبهر

محليات

03
«الصحة» 13762 :طبيبًا
بشريًا في الكويت

الثانية

الكويت :ال أمن
وال استقرار في العالم
إال بالتخلص من السالح
النووي نهائيًا

الثانية

الكويت تتسلم مقاتلتي
«يوروفايتر»  14الجاري

ف ــي م ـفــاجــأة سـ ــارة ظ ـهــر ال ـف ـنــان ال ــراح ــل عـبــدالـحـسـيــن
عبدالرضا في حفل االفتتاح عبر تقنية الهولوغرام وسط
المدرجات ومعه الفنان المصري الراحل سعيد صالح

●

حسين راضي

خــال حفل مبهر أقـيــم فــي السابعة مــن مساء
أمــس ،وبحضور شخصيات سياسية ورياضية
رفيعة المستوى ،افتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم

بن حمد «بطولة كأس العرب  FIFAقطر .»2021
وفي كلمته االفتتاحية ،قال الشيخ تميم« :أعلن
ً
انطالق كأس العرب ،متمنيا لجميع المنتخبات
ً
ً
التوفيق» ،مضيفا« :أهال بجميع العرب في دوحة
العرب».

أزمة عمال النظافة بـ «التربية» تصطدم
بـ «المؤهل الدراسي»
●

فهد الرمضان

في حين تواجه وزارة التربية أزمة
فــي تــوفـيــر ع ـمــال الـنـظــافــة لـمــدارسـهــا،
كشفت م ـصــادر تــربــويــة ل ـ «ال ـجــريــدة»،
أن األزمة مرشحة لالستمرار رغم فتح

ال ـب ــاب لـتـعـيـيــن  2100عــامــل وعــام ـلــة؛
ب ـس ـب ــب ال ـ ـمـ ــؤهـ ــل ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــي ال ـع ــال ــي
للمتقدمين للوظيفة ،إذ إن الشروط التي
حددها إعالن التوظيف ال تنطبق على
أكثر من  3500متقدم حتى اآلن.
وقالت المصادر إن معظم المتقدمين

مــن جهته ،وبلغة عــربـيــة ،قــال رئـيــس االتـحــاد
الدولي لكرة القدم السويسري جياني انفانتينو:
ً
ً
«أهال وسهال ،قطر بيت الوحدة ،بيت العالم العربي
ً
اليوم ،والعالم غدا ،لنكن أمة واحدة ،وعائلة كرة
قدم واحدة».

ً
وشهد حفل االفتتاح ،عروضا موسيقية لعدد
مــن المطربين ال ـعــرب ،بــاإلضــافــة إلــى فـقــرة فنية
تـضـمـنــت اس ـت ـعــراض ت ــاري ــخ الـمـنـطـقــة الـعــربـيــة،
تـحــدثــت عــن مــآثــر ال ـعــرب ووحــدت ـهــم وتكاتفهم،
وال ـ ـت ـ ــي ت ـ ــم تـ ـجـ ـسـ ـي ــده ــا بــال ـش ـخ ـص ـيــة 02

خريطة طريق لتحسين تصنيف
الجامعة خالل أسبوعين
●

لـشـغــل ه ــذه الــوظ ـي ـفــة ح ــاص ـلــون على
شـ ـه ــادات ث ــان ــوي ــة أو أعـ ـل ــى ،ف ــي حين
ً
يشترط اإلعالن أن يكون المتقدم حاصال
على شهادة متوسطة أو أقل ،مما يعني
أن اللجنة المختصة بالنظر في طلباتهم
ال يمكنها قبول تعيينهم.
٠٣

أحمد الشمري وفيصل متعب

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن
مجلس جامعة الكويت وافق على تشكيل
ف ــرق ع ـمــل لـمـتــابـعــة تـطـبـيــق تــوصـيــات
خـطــة لجنة تـعــزيــز وض ــع الـجــامـعــة في

التصنيفات العالمية خالل أسبوعين.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر إن ال ـم ـج ـل ــس
ً
عـقــد اجـتـمــاعــا أم ــس؛ لبحث تحسين
تـصـنـيــف ال ـجــام ـعــة ،وشـ ــدد فـيــه على
ضرورة التواصل مع جهات التصنيف
العالمية.
02

لمؤشرات األسواق
حادة
تراجعات
أسبوعين
يتجاوز
األعمال
تصريف
حكومة
عمر
الفيلي:
َ
الخليجية باستثناء سوقي اإلمارات
وال نصوص تمنع حضورها جلسات البرلمان
05

السودان :قصف متبادل مع إثيوبيا
وتظاهرات تحاصر القصر الرئاسي
أبي أحمد لجبهة تيغراي :استسلموا وأنقذوا أهاليكم
بـعــد ســاعــات مــن تفقد رئـيــس مجلس الـسـيــادة عبدالفتاح
البرهان المنطقة الحدودية المتنازع عليها مع إثيوبيا ،اشتبك
ً
الجيش السوداني مجددا مع الميليشيات اإلثيوبية المدعومة
ً
حكوميا فــي منطقة بركة نــور يــن ،بالقرب مــن منطقة الفشقة
الزراعية االستراتيجية.
وأكدت مصادر عسكرية سودانية وقوع مواجهات بالمدفعية
الثقيلة أم ــس مــع ال ـقــوات اإلثـيــوبـيــة فــي الـفـشـقــة ،مــوضـحــة أن
القوات السودانية تقدمت نحو جبل السقيعة شرق بركة نورين،
لتمشيط المنطقة وتنظيفها مــن بـعــض ا لـجـيــوب والكمائن
التابعة للقوات اإلثيوبية ،بغرض تأمين موسم الحصاد من
أي هجمات مفاجئة.
02

العسكرية تبقي
بايدن
استراتيجية
ً
وضع الشرق األوسط معلقا

07

محليات

03
انتهاء موسم صيد
«الميد» بالمياه الكويتية

دوليات

١٢

بلينكن يحذر موسكو من
رد خطير إذا غزت كييف

رياضة

١٢

١٤
األزرق يواجه تايلند
في مارس المقبل

ةديرجلا

•
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الثانية
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األمير يعزي ملك كمبوديا بوفاة شقيقه ولي العهد يستقبل األمين العام لـ «الخليجي»
سموه هنأ رومانيا وباربادوس بالعيد الوطني

الخالد التقى الحجرف ...والناصر بحث معه تعزيز العمل المشترك

ب ـعــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـم ــد
ببرقية تعزية إلى ملك كمبوديا
نوردوم سيهاموني ،عبر فيها
س ـ ـمـ ــوه ع ـ ــن خـ ــالـ ــص تـ ـع ــازي ــه
وصادق مواساته بوفاة شقيقه
األم ـ ـيـ ــر ن ـ ـ ـ ـ ــورودوم رانـ ـ ــاريـ ـ ــده،
راجيا سموه له وألسرته جميل
الصبر.
وبعث صاحب السمو ببرقية
تهنئة إ ل ــى ر ئـيـســة جمهورية،
بـ ــاربـ ــادوس س ــان ــدرا م ــاس ــون،
ع ـ ّـبــر فـيـهــا س ـم ــوه ع ــن خــالــص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني
ل ـب ــاده ــا ،مـتـمـنـيــا ل ـهــا مــوفــور
الصحة والعافية ،ولجمهورية
بــاربــادوس وشعبها الصديق
المزيد من التقدم واالزدهار.
وبـ ـع ــث سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـه ــد،
الشيخ مشعل األح ـمــد ،وسمو
الـشـيــخ ص ـبــاح ال ـخــالــد رئـيــس
مجلس الوزراء ببرقيات مماثلة.
وبعث صاحب السمو ببرقية
تهنئة إل ــى الــرئـيــس الــرومــانــي

اس ـت ـق ـبــل س ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـهــد،
ال ـش ـيــخ م ـش ـعــل األحـ ـم ــد ،بقصر
بيان أمس ،األمين العام لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية د.
نايف الحجرف ،بمناسبة زيارته
للبالد.
حضر المقابلة رئيس ديــوان
سـمــو ولــي الـعـهــد ،الـشـيــخ أحمد
ال ـع ـبــدال ـلــه ،وم ــدي ــر مـكـتــب سمو
ولي العهد الفريق متقاعد جمال
الذياب ،ووكيل الشؤون الخارجية
بـمـكـتــب سـمــو ول ــي الـعـهــد مــازن
العيسى ،ومساعد وزير الخارجية
ل ـش ــؤون مـجـلــس ال ـت ـعــاون ل ــدول
الـخـلـيــج ال ـعــرب ـيــة الـسـفـيــر حمد
المري.
ب ــدوره ،استقبل سمو الشيخ
ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد رئ ـي ــس مـجـلــس
ال ــوزراء فــي قصر السيف ،أمــس،
األم ـيــن ال ـعــام لـمـجـلــس الـتـعــاون
وال ــوف ــد ال ـم ــراف ــق لـ ــه ،بـمـنــاسـبــة
زيارته للبالد.
حضر المقابلة رئيس ديــوان
س ـم ــو رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء،

كـ ــاوس يــوهــانـيــس عـبــر فيها
س ـ ـمـ ــوه ع ـ ــن خـ ــالـ ــص ت ـه ــان ـي ــه
بمناسبة العيد الوطني لبالده،

م ـت ـم ـن ـي ــا ل ـ ــه م ـ ــوف ـ ــور ال ـص ـح ــة
والعافية ،ولرومانيا وشعبها
المزيد من التقدم واالزدهار.

ً
ولي العهد مستقبال الحجرف أمس
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ــدخ ـي ــل ،وم ـســاعــد
وزيــر الخارجية لشؤون مجلس
الـتـعــاون ل ــدول الخليج العربية
السفير حمد المري.
مـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــى وزيـ ـ ــر
الـخــارجـيــة وزي ــر الــدولــة لشؤون
مجلس ال ــوزراء الشيخ الدكتور

العالم
في
استقرار
وال
أمن
ال
الكويت:
ً
إال بالتخلص من السالح النووي نهائيا

أحمد الناصر ،أمس ،مع الحجرف
بمناسبة زيارته الرسمية للبالد،
ح ـيــث ت ــم خ ــال ال ـل ـق ــاء مـنــاقـشــة
سبل تعزيز الجهود لدعم مسيرة
العمل الخليجي المشترك نحو
مزيد من الترابط والتضامن ،في
إ طــار المنظومة الخليجية ،بما

يترجم رؤى قــادة دول المجلس
وتطلعات شعوبها.
كـ ـم ــا تـ ــم اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض ج ـه ــود
األمانة العامة في تنمية مسيرة
ال ـ ـت ـ ـكـ ــامـ ــل االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي لـ ـ ــدول
المجلس وأطر تعزيزها.

«رعاية المعوقين» تزكي
سبيكة الجاسر رئيسة لها

العتيبي ترأس الدورة الثانية للمؤتمر األممي لنزع أسلحة الدمار الشامل
أك ــد م ـن ــدوب دولـ ــة ال ـكــويــت ال ــدائ ــم لــدى
االمـ ــم الـمـتـحــدة مـنـصــور الـعـتـيـبــي موقف
الكويت الثابت والراسخ بأن االمن واالمان
واالستقرار في العالم لن تتحقق اال بنزع
السالح النووي والتخلص منه نهائيا.
وقـ ــال الـعـتـيـبــي ف ــي كـلـمــة أل ـقــاهــا خــال
ترؤسه أعمال الدورة الثانية لمؤتمر انشاء
الـمـنـطـقــة ال ـخــال ـيــة م ــن األس ـل ـحــة ال ـنــوويــة

وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق
االوسط مساء أمس االول ،والتي شارك فيها
كل من االمين العام لالمم المتحدة انطونيو
غوتيريس ورئيس الجمعية العامة لالمم
المتحدة عبدالله شاهد ،ان الكويت تولي
اه ـت ـمــامــا ك ـب ـيــرا لـمـكــافـحــة ان ـت ـشــار ون ــزع
االس ـل ـحــة بـصـنــوفـهــا الـمـتـنــوعــة ال سيما
األسلحة النووية إدراك ــا منها بما تشكله

غوتيريس يشيد برئاسة الكويت للمؤتمر
أشاد غوتيريس برئاسة الكويت للدورة
الثانية لمؤتمر انشاء منطقة خالية من
االسلحة النووية.
ودعا خالل افتتاح الدورة جميع الدول
الى المساهمة في هذا المسعى اإلقليمي
الهام ،مؤكدا أن «االرادة السياسية القوية
مع دعم المجتمع الدولي يمكنها تحويل
رؤيـ ـ ــة شـ ــرق أوسـ ـ ــط خـ ــال م ــن األس ـل ـحــة
النووية وأسلحة الدمار الشامل األخرى
إلى واقع ملموس».
وأض ـ ـ ــاف :هـ ــذا ه ــو ال ـح ــال ع ـلــى وجــه

الخصوص فــي الـشــرق األوس ــط حيث ال
ت ــزال الـمـخــاوف بـشــأن الـبــرامــج النووية
قائمة ،داعيا جميع األطراف المعنية إلى
ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد.
وتــابــع ان «الـنـتــائــج اإليـجــابـيــة لشرق
أوسط خال من األسلحة النووية ستمتد
إلــى مــا هــو أبـعــد مــن السيطرة الـنــوويــة،
حيث ستعزز الحظر الدولي على األسلحة
الكيماوية والبيولوجية ،وستبني الثقة
وتحد من التوترات والنزاعات والمعاناة
االنسانية».

ّ
«القصر» :حريصون على تنمية
أرباحنا االستثمارية
قالت هيئة شؤون القصر ،إنها
حـقـقــت  13م ـل ـيــون دي ـن ــار ربـحــا
بتخارجها من أحد االستثمارات،
من خالل سعيها إلى تنمية أموال
ال ـق ـصــر ،وزي ـ ــادة الـمـســاهـمــة في
المجال التنموي.
وأوضـ ــح نــائــب ال ـمــديــر الـعــام
لـ ـش ــؤون ت ـن ـم ـيــة أم ـ ــوال ال ـق ـصــر،
م ـس ـع ــود ال ـف ـه ـي ــد ،ف ــي ت ـصــريــح
صـحــافــي ،أم ــس ،ان "ه ــذا الجهد
المميز تحقق من خالل الدراسات
ال ـم ـس ـت ـف ـي ـض ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـج ــري ـه ــا
الهيئة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق
باالستثمارات".
وأضــاف ان "فــريــق االستثمار
ف ــي ال ـه ـي ـئــة ع ـم ــل ط ـ ــوال ال ـف ـتــرة
ال ـمــاض ـيــة ،ح ـتــى خـ ــال جــائـحــة
"ك ــورون ــا" ،عـلــى تنمية األص ــول

التي تساهم فيها الهيئة" ،مشيرا
إلى أنه استطاع بتوجيهات من
المدير العام باإلنابة للهيئة حمد
البرجس السعي الى تحقيق أعلى
درجــات الربح ،وضمان األصــول
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ال ـم ـت ـب ـع ــة وت ـن ـم ـيــة
األرباح ،بعد استشارات ودراسات
من فريق المستشارين والخبراء،
ف ــي ال ـتــوصــل إل ــى ه ــذه الصفقة
التي أدت إلى تحقيق الرقم الكبير
المعلنة.
وأكــد أن "تنمية أمــوال القصر
هدف دائــم للعاملين في الهيئة،
واألرب ــاح المتحصلة مــن صفقة
الـتـخــارج مــن أحــد االسـتـثـمــارات
والـبــالـغــة  13مـلـيــون دي ـنــار ،هي
أح ــد اإلنـ ـج ــازات ال ـتــي سجلتها
الهيئة خالل األشهر الماضية".

«الخارجية» :ال تسافروا...
عليها ،واإلج ــراء ات التي تتخذها الــدول لمواجهة انتشار "كورونا"
ومتحوراته.
أما المواطنون الموجودون خارج البالد ،فدعتهم "الخارجية" إلى
التواصل مــع بعثاتها الدبلوماسية فــي أمــاكــن وجــودهــم للرد على
استفساراتهم ومساعدتهم عند الحاجة.
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،ش ــارك ــت وزارة ال ـص ـح ــة ،أمـ ــس ف ــي االج ـت ـمــاع
االستثنائي الذي عقدته منظمة الصحة العالمية في جنيف ،لبحث
إصدار وثيقة اتفاق دولي للتأهب ومجابهة األوبئة واالستفادة من
دروس التعامل مع الجائحة.
وشـ ــددت م ــدي ــرة إدارة ال ـعــاقــات الـصـحـيــة الــدول ـيــة ف ــي الـ ــوزارة
د .رحاب الوطيان ،في كلمة الكويت ،على أهمية هذا االجتماع لتعزيز
فرص التعاون الدولي لصون األمن الصحي من خالل تطوير األدوات
والــوســائــل المختلفة ،ومــن بينها الصك الــدولــي الجديد الــذي يعد
اتفاقية دولية تلتزم بها كل البالد من أجل صحة الجميع والوقاية
والتأهب لألوبئة والجوائح.

«الصحية» البرلمانية :مؤتمر...
تبين للجنة وجــود فجوة بين التشريعات الموجودة والتطبيق
على أرض الواقع.
وصرح المطيري ،عقب االجتماع ،بأنه تم االتفاق على التعاطي مع
هــذه المعضلة بآلية احترافية ،تتضمن دعــوة جميع المهتمين إلى
ً
مؤتمر يناقش سبل النهوض بالواقع الصحي ،مضيفا أن المؤتمر
سيتضمن ورشات عمل تعتمد على االستثمار في العنصر البشري،
والتركيز على الرعاية الصحية األولية ،ألنها نــواة النظام الصحي،
والتعامل مع المعلومات الصحية عبر نظام متكامل يمكن من خالله
االرتقاء بمستوى الخدمات الصحية.
ولفت إلى تناول االجتماع الوضع الصحي العام ،وآخر مستجدات
فيروس كورونا ،حيث طمأنهم ممثلو وزارة الصحة بأن الوضع جيد

األسلحة خاصة النووية من تهديد للسلم
واألمن اإلقليمي والدولي.
وأوض ـ ــح الـعـتـيـبــي ان ال ـكــويــت ملتزمة
بــالـمـشــاركــة الـفـعــالــة فــي أي مسعى دولــي
مـ ـتـ ـع ــدد االط ـ ـ ـ ـ ــراف ي ـ ـهـ ــدف ال ـ ــى م ــواج ـه ــة
التهديدات المتنوعة الناشئة عن أسلحة
ال ــدم ــار ال ـش ــام ــل .وأش ـ ــار الـ ــى ان الـكــويــت
بصفتها رئيسة ال ــدورة الحالية للمؤتمر
ستتبنى وستستمر في تبني نهج مفتوح
وش ـفــاف وشــامــل ل ـنــزع االسـلـحــة الـنــوويــة
وغيرها من اسلحة الدمار الشامل جنبا الى
جنب مع الدول المعنية المشاركة بالمؤتمر.
وحـ ــث ال ـ ـ ــدول ال ـت ــي ي ـق ــع ع ـل ــى عــاتـقـهــا
مسؤولية خاصة باعتبارها راعـيــة لقرار
الشرق االوسط الصادر عن مؤتمر مراجعة
معاهدة الحد من انتشار االسلحة النووية
لعام  1995وكذلك باقي دول المنطقة التي
لــم ت ـشــارك عـلــى اعـ ــادة الـنـظــر فــي موقفها
بــالـمـشــاركــة خــاصــة ان ه ــذا الـمـســار أثبت
انــه ال يستثني احــدا مــن دول المنطقة وال
ي ـهــدف ل ـعــزل أي مـنـهــا او ف ــرض ق ـيــود او
شروط عليها.
وأكـ ـ ــد أن هـ ــدف اخـ ـ ــاء مـنـطـقــة ال ـش ــرق
االوســط من االسلحة النووية وغيرها من

اسـلـحــة ال ــدم ــار ال ـشــامــل وإخ ـض ــاع جميع
المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات
الـشــامـلــة الـتــابــع لـلــوكــالــة الــدول ـيــة للطاقة
الذرية ال تنازل عنه لتحقيق االمن واالمان
واالستقرار في المنطقة ،مشددا على اهمية
عمل الدول سويا للوصول الى هذه الغاية
المشتركة.
وقال العتيبي في هذا الصدد :اننا جميعا
نتشارك بهدف جعل منطقة الشرق االوسط
خالية من االسلحة النووية ،ذلك الهدف الذي
سيجنب دول المنطقة التعرض لمخاطر
استخدام االسلحة النووية وسيساهم بمنع
االنتشار وتعزيز الثقة وتحسين العالقات
بـيــن دول الـمـنـطـقــة وسـيـحـقــق االس ـت ـقــرار
واالمن على الصعيدين االقليمي والدولي.
وفي تصريح له على هامش االفتتاح قال
العتيبي لتلفزيون الكويت و"كونا" ان "اعمال
ال ــدورة الثانية للمؤتمر ستستمر خمسة
ايــام ،ويهدف الــى انشاء منطقة خالية من
االسلحة النووية تكون شبيهة بالمناطق
الخمس التي انشئت في أميركا الجنوبية
وافــريـقـيــا وج ـنــوب ش ــرق اس ـيــا والمحيط
الهادئ والمنطقة التي أنشئت وسط اسيا".

صورة جماعية ألعضاء مجلس إدارة الجمعية
ُعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية عن عام  2020للجمعية
الكويتية لرعاية المعوقين ،أمــس ،بحضور مدير إدارة الجمعيات
األهلية بــوزارة الشؤون االجتماعية خالد القحطاني ،وفريق اإلدارة
المعني ،إضافة إلى أعضاء "العمومية" والمدقق الخارجي للجمعية
مكتب البزيع وشركاؤه لتدقيق الحسابات.
وتمت المصادقة على التقريرين اإلداري والمالي لعام  ،2020ومن
ثم انتخاب أربعة أعضاء لمجلس اإلدارة ،هم :سبيكة الجاسر ،نورة
الغرير ،سلوى رزوقي وبدر بن ناجي .واجتمع مجلس اإلدارة المنتخب،
ووزعت المناصب اإلدارية بالتزكية ،كالتالي :سبيكة الجاسر رئيـس
الجمعيـة ،ووفــاء القطامي نائب الرئيس ،ونــورة الغرير أمين السر،
وسلوى رزوقي أمين الصندوق ،وبدر بن ناجي عضو مجلس إدارة،
ومحمد األنصاري عضو مجلس إدارة ،ونوال المطوع عضو مجلس
إدارة.
وصـ َّـرحــت الـجــاســر" :تتقدم الجمعية ألعضائها بالشكر وعظيم
االمـتـنــان ،لثقتهم وتعاونهم الـصــادق ،ودعمهم المستمر ،لتحقيق
أهداف الجمعية ،والمشاركة في االرتقاء بخدماتها".

الكويت تتسلم مقاتلتي «يوروفايتر»  14الجاري

طائرة «اليوروفايتر» خالل تجربتها
أعلن وكيل وزارة الدفاع اإليطالية جورجيو موليه،
أن الكويت ستتسلم خالل ديسمبر الجاري من الشركة
اإليطالية (لـيــونــاردو) أول ّ مقاتلتين "يوروفايتر"،
وذلك في إطار عقد ضخم وقعه الجانبان.
وق ــال مــول ـيــه ،ف ــي تـصــريــح لـ ـ "رويـ ـت ــرز" أم ــس ،إن

المقاتلتين ستغادران تورين بشمال إيطاليا في 14
ً
الجاري ،علما بأنهما جزء من عقد إلنتاج  28مقاتلة
"يوروفايتر" بـ  8مليارات يورو ( 9.09مليارات دوالر)
أبرمته "ليوناردو" مع الكويت في عام .2016
وك ــان ــت ال ـشــركــة أع ـل ـنــت ف ــي  23ديـسـمـبــر ،2019

لكن الحذر مطلوب ،مؤكدين استمرار الوزارة بسياستها في التعامل
مع الفيروس ،وإصدار توصياتها الدورية بهذا الشأن.
وذكر أن االجتماع ناقش ،على بند ما يستجد من أعمال ،الرسالة
الموجهة من لجنة الشؤون الخارجية بشأن رأي «الصحية» ،بخصوص
مشروع قانون بالموافقة على االتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة
ً
األعـضــاء واألنـسـجــة البشرية ومـنــع المتاجرة بـهــا ،مبينا أنـهــا رأت
أن تستطلع آراء المختصين فــي هــذا الـمـجــال مــن الـنــواحــي الطبية
والقانونية ،وأخذ رأي هيئة الفتوى والتشريع حيال هذا الموضوع.

الشكوك في فاعلية...

ً
وفي األسواق العالمية ،انخفضت أيضا أسعار النفط بأكثر من
 3في المئة ،صباح أمس.
وكان الرئيس التنفيذي لـ«موديرنا» قال لصحيفة «فاينانشال تايمز»،
إن من غير المرجح أن تكون اللقاحات فعالة ضد الساللة الجديدة بنفس
درجة فاعليتها في مواجهة المتحور السابق دلتا.
٠٨

خريطة طريق لتحسين...
وأض ــاف ــت أن ه ـن ــاك ب ـيــانــات لـلـجــامـعــة مـجـهــولــة ل ــدى جـهــات
التصنيف العالمية تتمثل في أكثر من بند؛ أبرزها أعــداد قبول
الطلبة المقيدين في الجامعة ،وأعداد خريجيها لتلبية احتياجات
س ــوق الـعـمــل ،الف ـتــة إل ــى أن أه ــم الـبـنــود ال ـتــي نــوقـشــت لمعالجة
التصنيف هي ضرورة وضع خطة لتقييم األداء التدريسي لعضو
هيئة التدريس ،وحث األساتذة على البحث العلمي ،وربط أبحاث
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ال في جهات أخرى ،وقبول طلبة
أجانب متفوقين في الجامعة لرفع جودة التعليم.
وكشفت المصادر أن مستشار الجودة والتميز المؤسسي أستاذ
الهندسة الصناعية السابق في الجامعة الدكتور طارق الدويسان
استعرض خــال االجـتـمــاع دراس ــة فــريــق العمل المشكل مــن قبل
الجهاز الوطني لالعتماد األكــاديـمــي وضـمــان الـجــودة لتحسين

أن الطائرة األول ــى مــن خــط إنـتــاج النموذج الجديد
لطائرات "يوروفايتر -تايفون" التي تتولى تصنيعها
لمصلحة الكويت ،اجتازت بنجاح أول تجربة للطيران
فــي "مــركــز اختبار الـطــائــرات التابع للمجموعة في
قاعدة كازيلليه بتورينو".

تصنيف الجامعة والمكلف مــن وزيــر التعليم الـعــالــي ،وأب ــرز ما
فيها التصنيفات الدولية ،وأداء جامعة الكويت في تصنيف «»QS
وتصنيف « ،»THEوتصنيف « ،»ARWAkوتصنيف «،»US NEWS
وتحسين أداء الجامعة والقيادة والنتائج.

السودان :قصف متبادل...
وبينما أوردت وكــالــة األن ـبــاء الرسمية «ســونــا» أن الـقــوات
ال ـســودان ـيــة ان ـت ـشــرت ف ــي الـمـنـطـقــة لـحـمــايــة ال ـمــزارع ـيــن أثـنــاء
موسم الحصاد ،نفى وزير مكتب االتصال الحكومي اإلثيوبي
لجيسي تــولــو أن يـكــون الجيش هــاجــم نظيره الـســودانــي في
ً
الفشقة ،مضيفا« :هذه المزاعم غير صحيحة ،وإثيوبيا ليست
لها أجندة لمهاجمة دولة ذات سيادة ،وجبهة تحرير تيغراي
تجند المتسللين بالسودان ،وتحاول الدخول في أوقات مختلفة،
السيما في منطقة المتمة».
ووصفت وزيرة الدولة بمكتب االتصال الحكومي اإلثيوبي
ســامــاويــت كــاســا األخ ـب ــار ع ــن مـهــاجـمــة الـجـيــش ال ـســودانــي
بالخاطئة والمضللة ،مشددة على أن أي خالف مع الخرطوم
سيحل مع مراعاة أخذ التاريخ الطويل للعالقات بين البلدين
في االعتبار.
وف ــي ال ـخــرطــوم ،أطـلـقــت ق ــوات األم ــن قـنــابــل ال ـغــاز المسيل
للدموع ،أمــس ،لتفريق آالف المتظاهرين بالقرب مــن القصر
الرئاسي الذين يطالبون بتسليم الحكم لسلطة مدنية.
وتــوجــه عـشــرات آالف المتظاهرين ،بينهم وزراء وقـيــادات
ً
سياسية مــن قــوى الـحــريــة والتغيير أف ــرج عنهم حــديـثــا ،في
مسيرات إلى القصر الجمهوري ،تلبية لدعوة «تجمع المهنيين»
إلى «انتزاع السلطة الكاملة عبر الشرعية الثورية للقوى القاعدية
المؤمنة بالتغيير الجذري وأهــداف ثــورة ديسمبر المجيدة»،
وهتفوا« :ال شراكة وال تفاوض» ،مطالبين بـ«عودة الجنود إلى
ثكناتهم».
وفــي إثيوبيا ،دعــا رئيس ال ــوزراء أبــي أحمد ،أمــس ،الجبهة

سلة أخبار
السفير الخالد ّ
يكرم
عبدالحسين والبالم

َّ
كرم سفير الكويت لدى السعودية
الشيخ علي الخالد ،الكويتيني
بشار عبدالحسني والفنان حسن
البالم ،نظير مشاركتهما املميزة
في فعاليات "موسم الرياض
 ."2021وقال الخالد ،في تصريح
صحافي ،إن ما قدمه عبدالحسني
في مشروعه مطعم "درب الزلق
الكويتي" واملتحف املقام ضمنه
ملقتنيات وأعمال والده الفنان
الكبير الراحل عبدالحسني
عبدالرضا ،يحفظ ويقدم
للجمهور السعودي جانبا مهما
من تاريخ الكويت الفني الذي
ُيعد الفنان الراحل أحد أعمدته.
وأشار إلى أن ما يقدمه الفنان
البالم والفريق املشارك معه في
راق
مسرحيته "سوبرماركت" فن ٍ
وممتع ،ويحمل رسالة هادفة،
القى استحسان الجماهير ،مبينا
أنه وزمالءه يكملون مسيرة
من سبقوهم في إثراء الخزينة
الفنية الكويتية بشكل خاص
والخليجية عمومًا.

المكيمي تفوز بجائزة
عباس لنصرة فلسطين
فازت أستاذة العلوم
السياسية في جامعة الكويت
د .هيلة املكيمي ،أمس األول،
بجائزة الرئيس الفلسطيني
محمود عباس للدبلوماسية
األكاديمية ،التي تمنح للعلماء
والباحثني واملناصرين للقضية
الفلسطينية .جاء إعالن فوز
املكيمي بالجائزة خالل مؤتمر
"التحرر الذاتي للفلسطينيني...
إنتاج املعرفة املقاومة" ،الذي ُعقد
بالتزامن بني رام الله وغزة.
ويأتي هذا املؤتمر تأكيدا
ألهمية الدبلوماسية
األكاديمية ،بمناسبة "اليوم
العاملي للتضامن مع الشعب
الفلسطيني" ،الذي يصادف
 29نوفمبر من كل عام ،والذي
أقرته األمم املتحدة عام  1977من
أجل قيام فلسطني دولة عربية
مستقلة ذات سيادة.
وأهدت املكيمي هذا الفوز وهذه
الجائزة لسمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد ،ولسمو ولي العهد
الشيخ مشعل األحمد ،وللكويت
حكومة وشعبًا.

«التعريف باإلسالم»
بحثت تعزيز التعاون
مع مبرة «المرزوق»
زار وفد من لجنة التعريف
باإلسالم ،مبرة املرزوق ،في إطار
الشراكة املجتمعية بني اللجنة
واملؤسسات الخيرية ،بهدف
التعاون على البر وأعمال الخير،
ونشر رسالة اإلسالم السمحة
في الكويت وخارجها ،حيث كان
في استقبال الوفد مدير املبرة
يوسف عبدالرحمن.
وقال املدير العام للجنة
بالتكليف عمار الكندري ،في
تصريح صحافي ،إن "اللجنة
مستمرة في تطوير أدواتها
ووسائلها الدعوية ،سواء
على الصعيد امليداني ،أو عبر
األونالين ،لتوفير أفضل السبل،
بما يضمن سهولة وصول
املادة الدعوية بأيسر صورها
للجاليات من غير الناطقني
باللغة العربية .من ناحيته ،أشاد
مدير املبرة يوسف عبدالرحمن
بإنجازات اللجنة وجهودها
الدعوية ،مبديًا ترحيبه
واستعداده لدعم أنشطتها ،بما
يعزز مسيرتها الدعوية.

الشعبية لتحرير تيغراي ،ومن يقف في صفها ،إلى االستسالم
ً
وإنـقــاذ أرواح أهالي اإلقليم ،معتبرا أن مصلحة إثيوبيا هي
السالم والتنمية .وبعد أيام من نزوله إلى جبهة القتال ،قال« :لقد
اضطررنا إلى هذه الحرب ،لكننا سننتصر ،ومعنويات الجيش
ً
عالية والعدو يهزم» ،متعهدا بدحر مسلحي اإلقليم.
وف ــي وق ــت س ــاب ــق ،أعـلـنــت حـكــومــة أديـ ــس أب ــاب ــا سيطرتها
الكاملة على إقليم عفر ،مؤكدة استمرار التقدم نحو مدينة باتي
وكومبولتشا لتطويق المناطق الواقعة تحت سيطرة الجبهة.
(الخرطوم  -أديس أبابا ،وكاالت)

انطالق «كأس العرب»...
األسطورية العربية «جحا» ،وذلك من خالل تقنية الهولوغرام ضمت
الفنانين الــراحـلـيــن الكويتي عبدالحسين عـبــدالــرضــا ،والمصري
ً
سعيد صالح ،فضال عن لوحة غنائية للفنانة اللبنانية فيروز بنفس
األسلوب بأغنية «سنعود».
وتم عزف السالم الوطني بأسلوب فني بديع للمنتخبات العربية
المشاركة في البطولة ،تخلله عرض ألعالم الدول المشاركة عبر الليزر
ُ
على أرضية استاد البيت ،ثم اختتم الحفل بإطالق األلعاب النارية
التي أضفت على األجواء المزيد من المتعة واإلبهار.
وأقيمت أمس ثالث مباريات ،فاز في األولى المنتخب التونسي على
نظيره الموريتاني ( 1-5المجموعة الثانية) ،وتعادل في الثانية العراق
مع عمان  ،1-1وعقب حفل االفتتاح أقيمت مباراة ضمن المجموعة
ذاتها جمعت منتخب البلد المضيف (قطر) والبحرين.

ةديرجلا
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محليات

ً
ً
«الصحة» 13762 :طبيبا بشريا في الكويت

«لجنة عليا لتنفيذ استراتيجية التعاون مع منظمة الصحة العالمية»
عادل سامي

اللجنة تضطلع
بتقوية الشراكة
في المجال الصحي
مع منظمات
األمم المتحدة

كشف تقرير حديث صادر
عـ ــن وزارة ا ل ـص ـح ــة أن ع ــدد
القوى العاملة في الوزارة بلغ
 61ألفا و 353شخصا ،بواقع
 9763طبيبا بـشــريــا ،و2297
طبيب أسنان ،و 1666صيادلة،
و 21490مـمــرضــا ومـمــرضــة،
و 11586إدار يـ ـ ـ ـ ـ ــا ،و14551
وظائف أخرى.
وأكـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر أن عـ ــدد
األ ط ـبــاء البشريين العاملين
في الكويت بلغ  13762طبيبا
بشريا ،بواقع  9763طبيبا في
وزارة الصحة ،و 3999طبيبا
ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ،ويمثل
األطـبــاء البشريون العاملون
ب ــال ــوزارة  15.9فــي الـمـئــة من
إجمالي العاملين فيها.
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى أن األط ـ ـ ـبـ ـ ــاء
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـش ـ ـ ــريـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــامـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن
بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــوزارة وم ـس ـت ـش ـف ـيــات ـهــا
ومستوصفاتها بواقع 4054
طبيبا كويتيا و 5709أطباء
غير كويتيين ،وعــدد األطباء
البشريين العاملين في القطاع
األه ـل ــي  437كــويـتـيــا و3562
غير كويتي.
م ــن نــاح ـي ـتــه ،أص ـ ــدر وزي ــر
الصحة د .باسل الصباح قرارا

انتهاء موسم صيد «الميد»
بالمياه الكويتية
أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
انـتـهــاء مــوســم صيد سمك «الـمـيــد» فــي الـمـيــاه اإلقليمية
الكويتية ،أمس ،وفق قرارها ( )846لعام  ،2021الذي سمح
بالصيد خالل الفترة من  15يونيو حتى  30نوفمبر .2021
وأوضحت «الزراعة» ،في بيان لها ،أن قراراتها لتنظيم
عملية صيد األسماك في المياه اإلقليمية الكويتية حققت
ً
نتائج إيجابية ملموسة انعكست إ يـجــا بــا على ا لـثــروة
السمكية ،وتنمية المخزون السمكي.
ودعت الهيئة الصيادين ومرتادي البحر والهواة إلى
االل ـت ــزام بـقــوانـيــن الـصـيــد وأوقـ ــات الـحـظــر ال ـتــي تـقــررهــا
الهيئة ،موضحة أن مــدة حظر صيد (الميد) من كل عام
تعتبر فترة لمنح األسماك فرصة للتكاثر ،وإلعادتها إلى
سابق عهدها.

وزاريـ ـ ــا بـتـشـكـيــل لـجـنــة عليا
ل ــوض ــع وتـ ـح ــدي ــث وم ـتــاب ـعــة
تنفيذ استراتيجية التعاون
الثنائي بين الوزارة ومنظمة
ال ـص ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ،بــرئــاســة
ال ــوكـ ـي ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـش ــؤون
الصحة العامة ،وعضوية كل
من عميد كلية الطب ،والممثل
الــدائــم للمنظمة فــي الكويت،
وممثل عــن وزارة الخارجية،
والــوك ـيــل الـمـســاعــد لـلـشــؤون
الفنية ،وأمين معهد الكويت
لـ ــاخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــات الـ ـطـ ـبـ ـي ــة،
ومدير معهد دسمان للسكري،
وال ـم ـس ـت ـش ــار الـ ـق ــان ــون ــي فــي
مكتب وكـيــل ال ـ ــوزارة ،ومــديــر
إدارة ا لـ ـ ـع ـ ــا ق ـ ــات ا ل ـص ـح ـي ــة
الدولية مقررا.

اختصاص اللجنة
وتـ ـخـ ـت ــص الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ب ـع ــدد
م ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــام ،مـ ـنـ ـه ــا دراس ـ ـ ــة
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـتـ ــرحـ ــات ال ـ ـم ـ ـقـ ــدمـ ــة مــن
الجهات والقطاعات المختلفة
بـ ـ ـش ـ ــأن ال ـ ـ ـبـ ـ ــرامـ ـ ــج الـ ـمـ ـقـ ـت ــرح
ش ـم ــول ـه ــا فـ ــي اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
التعاون الثنائي بين الــوزارة
والـمـنـظـمــة ومـ ــردود وج ــدوى

المتابعة ،ودراسة أي معوقات
ق ــد ت ـع ـتــرض تـنـفـيــذ ال ـبــرامــج
وال ـع ـمــل ع ـلــى وض ــع الـحـلــول
المناسبة حيالها ،باالضافة
الى اعداد سبل تقوية الشراكة
فـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــال ال ـ ـص ـ ـحـ ــي مــع
منظمات األمم المتحدة.

أخالقيات المهنة

باسل الصباح

كل منها ،وتأثيراتها المتوقعة
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرام ـ ـ ــج الـ ـصـ ـحـ ـي ــة
واإلنمائية.
كـمــا تـتــولــى الـلـجـنــة مهمة
تـ ــرت ـ ـيـ ــب أولـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــات م ـ ـحـ ــاور
وب ــرام ــج ال ـت ـعــاون بـيــن وزارة
الـ ـصـ ـح ــة ومـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـص ـح ــة
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،وإعـ ـ ـ ـ ـ ــداد وث ـي ـق ــة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة واع ـت ـم ــاده ــا
باألسلوب الرسمي المناسب
م ـ ـ ــن ال ـ ـجـ ــان ـ ـب ـ ـيـ ــن ،واقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح
المنهجية ومؤشرات المتابعة
للتقدم المحرز لتنفيذ البرامج
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ودراسـ ـ ـ ــة ت ـقــاريــر

●

سيد القصاص

كشفت مديرة إدارة التخطيط في وزارة
األشغال ،المهندسة إيمان العمر ،عن البدء
ف ــي إج ـ ــراء ال ـم ـقــابــات الـشـخـصـيــة إلت ـمــام
إجــراء ات التوظيف على عقد شركة ليماك
الخاص بمطار الكويت الدولي « »T2الذي
يتضمن  36مسمى وظيفيا بإجمالي 161
فــرصــة وظـيـفـيــة بــال ـم ـطــار ،الـ ــذي ي ـعــد من
أضخم المشاريع االستراتيجية في الخطة
اإلنمائية للدولة ،وفق قرار تكويت العمالة
الــوط ـن ـيــة ف ــي ع ـق ــود وات ـف ــاق ـي ــات مـشــاريــع
الجهات التابعة للوزارة.

وأشـ ـ ـ ــارت ال ـع ـم ــر إل ـ ــى أن ـ ــه ع ـق ــب إع ــان
التوظيف في مشروع المطار ستكون هناك
سلسلة من اإلعالنات للفرص الوظيفية في
العقود واالتفاقيات الجارية والمستقبلية،
لتحقيق ط ـمــوح الـشـبــاب الـكــويـتـيـيــن ،من
خالل توفير فرص عمل تجعل منهم قوى
عاملة تمتلك قدرة تنافسية عالية لتحقيق
رفعة الكويت ومجدها.
وبينت أن الــوزارة حاليا بصدد اعتماد
الئ ـحــة تـنـفـيــذ تـضــم  53م ــادة نـظـمــت آلـيــة
ت ـن ـف ـيــذ قـ ـ ــرار ال ـت ـك ــوي ــت ض ـم ــن م ـس ـت ـنــدات
عـقــود الـمـشــاريــع الـجــديــدة مــن قبل وزيــرة
األشـغــال د .رنــا الـفــارس ،الفتة إلــى أنــه من

أكـ ـ ــدت اسـ ـتـ ـش ــاري ال ـج ــراح ــة
ال ـع ــام ــة ف ــي م ـس ـت ـش ـفــى م ـب ــارك
ال ـك ـب ـي ــر د .ف ــاطـ ـم ــة خـ ــاجـ ــة أن
الـ ـلـ ـق ــاح ــات الـ ـح ــالـ ـي ــة ق ـ ــد ت ـقــل
فعاليتها مــع المتحور الجديد
«أومـ ـيـ ـك ــرون» لـكـنـهــا ال تـنـعــدم،
حـ ـي ــث ال ي ـ ـ ـ ــزال ال ـت ـط ـع ـي ــم هــو
الوسيلة األهم للوقاية.
وقالت خاجة لـ«الجريدة» إن
المخاوف من المتحور الجديد
ت ـعــود إل ــى ك ـثــرة ال ـط ـفــرات التي
طرأت عليه ،مما جعلته متغيرا
عن الفيروس األصلي الذي ظهر
في مدينة «ووهان» الصينية عام
 ،2019موضحة أن هذا المتحور
ال يزال قيد الدراسة ويتم تجميع
المعلومات والبيانات عنه ،حيث
تشير إلى أنه سريع االنتشار وقد
صنفته منظمة الصحة العالمية
على أنه متحور «ذو أهمية».
وش ــددت على أن «اإلج ــراءات
الصحية التي نحتاجها حاليا
وب ـ ــدون تـ ــردد ه ــي ال ـتــوســع في
دائرة التطعيم لتشمل كل الفئات
المستحقة ،بما فيها األطفال من
عـمــر  5حـتــى  11عــامــا ،وفــرض
التطعيم اإلل ــزام ــي عـلــى الطاقم

فاطمة خاجة

الـطـبــي وال ـص ـحــي ،م ــع ض ــرورة
تلقي الجرعة الثالثة لكل من هم
فوق الـ 18عاما ومر على تلقيهم
ال ـجــرعــة ال ـثــان ـيــة  6أش ـه ــر ،إلــى
ً
جانب حصول من يعانون نقصا
في المناعة على الجرعة الثالثة
بعد  28يوما من تلقي الثانية».
وأكدت خاجة ضرورة فحص
ج ـم ـي ــع الـ ـق ــادمـ ـي ــن إل ـ ــى م ـط ــار
الكويت والتشديد على االلتزام
بـ ــاالش ـ ـتـ ــراطـ ــات ال ـص ـح ـي ــة مــن
ارتداء الكمام والتعقيم المستمر
والـ ـتـ ـب ــاع ــد وت ـ ـهـ ــويـ ــة األمـ ــاكـ ــن
المغلقة.

محمد جاسم

جانب من اجتماع لجنة اإلصالح والتطوير في البلدي أمس
وذكـ ـ ــر مـ ـه ــدي أنـ ــه ت ــم االتـ ـف ــاق
على تسليم تخصيص األراض ــي
الخاصة بمراكز الشباب وعددها 5
مراكز 4 ،منها ستسلم نهاية السنة.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـي ـ ــس ل ـج ـنــة
االصالح والتطوير حمود العنزي
إن ال ـ ــورش ـ ــة ات ـف ـق ــت ع ـل ــى إن ـه ــاء
المعوقات الخاصة بمشروع مدينة
الكويت الطبية واألندية الرياضية،

ً
مضيفا أنه تم االتفاق على أحقية
وزراة الصحة بوضع المخططات
ال ـم ـســاح ـيــة وتـسـلـيـمـهــا لـلـبـلــديــة
العتمادها ،مردفا :كما تمت إعادة
تــأكـيــد مـســؤولـيــة وزارة االشـغــال
العامة في مخاطبة مجلس الوزراء
لحسم الجهة المشرفة على تنفيذ
مشروع ميناء مبارك الكبير.

خـ ــال تـطـبـيــق ب ــرن ــام ــج ال ـت ـكــويــت بـعـقــود
الوزارة الحالية والمستقبلية واالتفاقيات
سيتم خلق فــرص عمل للكوادر الوطنية،
وتـمـكـيـنـهــم ب ــال ـخ ـب ــرات والـ ـمـ ـه ــارات الـتــي
تــؤهـلـهــم ل ـق ـيــادة ال ـخ ـطــط الـتـنـمــويــة نحو
كويت جديدة.
وكانت «األشغال» أعلنت برنامج التكويت
في عقود واتفاقيات مشاريع الوزارة ،والذي
يضم نخبة من األكاديميين والمتخصصين
بدعم من الوزيرة الفارس ،وأصدرت الئحته
الـتـنـفـيــذيــة ال ـتــي نـظـمــت آل ـيــة تـنـفـيــذ ق ــرار
تكويت العمالة الوطنية في عقود واتفاقيات
مشاريع الجهات التابعة للوزارة.

إيمان العمر

«المالية» لـ «الشؤون» :سرعة إصدار
تراخيص اإلطفاء لصاالت األفراح
●

خالد مهدي ،في تصريح صحافي،
ال ــى «م ـعــال ـجــة جـمـيــع الـتـحــديــات
المطروحة في اجتماع اللجنة ،لكن
بعضها يحتاج مزيدا من الدراسة
ً
والمراجعة» ،موضحا أن الورشة
ع ـق ــدت م ــن أج ــل تــذل ـيــل مـعــوقــات
المشاريع الواردة بالخطة بحضور
الجهات التي تواجه تحديات في
بلدية الكويت.

●

عادل سامي

ً
العمر :اإلعالن يضم  36مسمى وظيفيا يليه سلسلة إعالنات

لجنة اإلصالح بـ «البلدي» عقدت ورشة عمل لمتابعة المشاريع التنموية
عقدت لجنة االصالح والتطوير
ف ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي ،أم ـ ــس،
ورشـ ـ ــة ع ـم ــل م ــوس ـع ــة ل ـم ـتــاب ـعــة
ال ـم ـشــاريــع الـتـنـمــويــة وت ـحــديــات
ال ـب ـل ــدي ــة ب ــال ـت ـع ــاون م ــع األم ــان ــة
العامة للمجلس االعلى للتخطيط
والتنمية ومشاركة جهات حكومية.
ون ــاق ـش ــت ال ـل ـج ـنــة  8م ـشــاريــع
مـ ـ ـ ــدرجـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي خ ـ ـط ـ ــة الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة
 2022 /2021م ـ ـ ــازا ل ـ ـ ــت تـ ــوا جـ ــه
تـحــديــات مــع بـلــديــة الـكــويــت ،هي
مبنى مستشفى ابن سينا الجديد،
وميناء مبارك الكبير ،واستكمال 14
ناديا رياضيا ،والشبكة الضوئية
الكبرى «المرحلة الثالثة» ،وتطوير
ال ـم ـن ــاط ــق ال ـت ـخ ــزي ـن ـي ــة ،وال ـن ـق ــع
البحرية ،إضافة إلى مدينة الكويت
الطبية ،ومراكز الشباب.
ول ـفــت األم ـي ــن ال ـع ــام للمجلس
االعـ ـل ــى لـلـتـخـطـيــط وال ـت ـن ـم ـيــة د.

•

ً
«األشغال» :تعيين  161كويتيا على عقد المطار «»T2

 8مشاريع تواجه تحديات في البلدية
●

وت ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـل ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــة
بـ ـ ــوضـ ـ ــع الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــط لـ ـتـ ـع ــزي ــز
دور وزارة ا ل ـص ـحــة لتنفيذ
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــات وخـ ـط ــط
ال ـع ـم ــل اإلق ـل ـي ـم ـيــة لـلـمـنـظـمــة
وبـصـفــة خــاصــة ف ــي مـجــاالت
ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة للمسنين
وطـ ـ ــب الـ ـع ــائـ ـل ــة وأخ ــاقـ ـي ــات
المهنة وصحة الفم واألسنان
وال ـت ـع ـل ـيــم ال ـط ـبــي الـمـسـتـمــر،
ودراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر الـ ـت ــي
ت ـ ـ ـصـ ـ ــدرهـ ـ ــا م ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة األمـ ـ ـ ــم
ال ـم ـت ـح ــدة وم ـن ـظ ـمــة الـصـحــة
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة عـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات
الـصـحـيــة واالسـ ـتـ ـف ــادة منها
ل ـت ـطــويــر وت ـح ــدي ــث ال ـب ــرام ــج
الصحية واإلنمائية.

خاجة لـ ةديرجلا  :تطعيم
إلزامي للطاقم الطبي

جورج عاطف

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون االجتماعية
تلقت مؤخرا مخاطبة رسمية من الوكيل المساعد
لشؤون أمالك الدولة والشؤون القانونية في وزارة
المالية ،تطالبها خاللها بسرعة إصدار تراخيص
اإلط ـف ــاء ل ـصــاالت األف ـ ــراح كــافــة غـيــر ال ـص ــادر لها
تراخيص حتى اآلن ،تفاديا لتسجيل المالحظات
على أعمال الوزارة من الجهات الرقابية في الدولة
ممثلة في ديوان المحاسبة ،مع إفادتها (المالية)
حال إصدار التراخيص ليتسنى لها اتخاذ الالزم
حيال األمر.
ووفقا لمصادر «الشؤون» فإن قطاع التخطيط
والتطوير اإلداري خاطب قطاع التنمية االجتماعية
ف ــي الـ ـ ـ ــوزارة ب ـســرعــة إصـ ـ ــدار ت ــراخ ـي ــص اإلط ـف ــاء
لـلـصــاالت كــافــة غـيــر ال ـص ــادر لـهــا تــراخ ـيــص ،مع
ضـ ـ ـ ــرورة ت ـج ــدي ــد ع ـق ــوده ــا االي ـ ـجـ ــاريـ ــة ،ت ـفــاديــا
لمالحظات الـجـهــات الــرقــابـيــة ،إضــافــة إلــى تسلم
جميع ملفات الصاالت التي تدار من قبل الوزارة.
إلــى ذلــك ،أكــدت المصادر أن «ال ـشــؤون» سلمت

وزارة التجارة  6صاالت أفراح الستغاللها في توزيع
المواد التموينية على الصفوف األمامية ،مشيرة
إلى أنه بمجرد االنتهاء من هذه المهمة ستخضع
هــذه ال ـصــاالت لصيانة شاملة لتكون على أهبة
االستعداد إلدراجها ضمن تطبيق الحجز اآللي.
وأشارت إلى أن الوزارة حريصة على زيادة أعداد
ال ـصــاالت عبر التطبيق اآلل ــي «دار المناسبات»،
الستغاللها مــن قبل المواطنين فــي مناسباتهم
االجتماعية المختلفة ،وبمجرد جاهزية أي صالة
ستدرج فورا عبر التطبيق.
فــي مــوضــوع آخ ــر ،علمت «ال ـجــريــدة» أن وزيــر
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون
االجتماعية والتنمية المجتمعية د .مشعان العتيبي
بصدد إص ــدار قــرار بتعيين موظفين في ال ــوزارة
داخل بعض مجالس إدارات جمعيات تعاونية.
ووف ـ ـقـ ــا لـ ـلـ ـمـ ـص ــادر ،فـ ـ ــإن ال ـ ــوزي ـ ــر ي ـس ـت ـخــدم
صــاحـيــاتــه الـقــانــونـيــة ف ــي الـتـعـيـيــن بمجالس
اإلدارات ال ـت ــي ان ـت ـه ــت واليـ ـ ــة أك ـث ــر م ــن نصف
أع ـضــائ ـهــا ( ،)1+4إل ــى ح ـيــن س ـم ــاح الـسـلـطــات
الصحية بإجراء االنتخابات.

«التربية» :المؤهل الدراسي يمنع 3500
الزواج
على
تصديق
ال
«العدل»:
ً
بالخارج ما لم يكن أحد طرفيه كويتيا متقدم من التعيين عامل نظافة
●

محمد راشد

أكد مدير إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة
العدل ،د .فهد الضاعن ،أن «المصادقة الزوجية
تعمل للعقود الصادرة من خارج الكويت ،وتتم
ف ــي ح ــال ك ــان ال ـطــرفــان كــويـتـيـيــن أو أحــدهـمــا،
أم ــا غـيــر الـكــويـتـيـيــن فيكتفى بـتـصــديــق وزارة
الخارجية».
وقــال الضاعن ،في تصريح لـ «الـجــريــدة» ،إن
التعميم صدر ُبوجود خطأ مادي ،بعدم إضافة
كلمة (ما لم) ،وفهم من القرار أنه حتى وإن كان
هناك حكم قضائي لن يتم تنفيذه ،وهــذا األمر
ـاف للحقيقة ،فــاألح ـكــام الـقـضــائـيــة واجـبــة
م ـجـ ٍ
الـنـفــاذ واالح ـت ــرام والـتـطـبـيــق» ،مـشـيــرا إل ــى أنــه
«تم تدارك الموضوع ،بتصحيح الخطأ المادي،
وإصدار قرار جديد وسحب التعميم السابق ،إذ
جاء في الفقرة الثانية توضيح أكثر لهذا المعنى،
وعلى ضوئه تم إصدار ُالقرار الجديد أمس».
وأضــاف« :مع األسف فهم من التعميم األول،

أنه تضييق على اإلخوة غير محددي الجنسية،
لكن بالعكس هــذا تسهيل عليهم أكثر مما هو
معمول به» ،الفتا إلى أن «الــزواج داخل الكويت
ســواء للكويتي أو غير الكويتي أو غير محدد
الجنسية على ما هو عليه سابقا ،ولــم يتم أي
تغيير في إجراءاته».
يذكر أن إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة
ال ـع ــدل ،أص ـ ــدرت تـعـمـيـمــا ب ـتــاريــخ  28نوفمبر
الماضي ،ذكرت خالله عدم عمل مصادقة زوجية
بموجب حكم قضائي للبدون ،ما لم يكن أحد
طرفي الزواج كويتيا ،األمر الذي أثار ردود أفعال
واسـعــة على مــواقــع الـتــواصــل ،قــامــت على أثــره
اإلدارة بإصدار قرار بسحب هذا التعميم سحبا
كليا ،وإص ــدار آخــر أكـثــر وضــوحــا ،تطالب فيه
المراقبين ورؤساء األقسام والمكاتب الخارجية
والموثقين التابعين لهم والموثقين في مراكز
الخدمة ،بااللتزام بعدم استصدار وثائق مصادقة
زوجـيــة بموجب عقد زواج خــارجــي مــا لــم يكن
طرفاه أو أحدهما كويتيا.

لديهم شهادات ثانوية واإلعالن يشترط «متوسطة» فأقل
●

فهد الرمضان

بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ت ـ ـس ـ ـعـ ــى ال ـ ـج ـ ـهـ ــات
الـمـخـتـصــة ف ــي وزارة الـتــربـيــة
إلـ ــى ح ــل أزمـ ـ ــة ع ـم ــال ال ـن ـظــافــة
ل ـ ـل ـ ـمـ ــدارس ،مـ ــن خ ـ ــال تـعـيـيــن
 2100عامل وعاملة ،وفق نظام
عـقــد ال ــرات ــب الـمـقـطــوع ،كشفت
مصادر تربوية لـ «الجريدة» أن
الوزارة تواجه مشكلة جديدة في
عملية تعيينهم ،إذ إن اإلعــان
وال ـش ــروط الــواجــب تــوافــرهــا ال
ت ـن ـط ـبــق ع ـل ــى أكـ ـث ــر مـ ــن 3500
متقدم حتى اآلن.
وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر إن معظم
المتقدمين لشغل هذه الوظيفة
ح ـ ــاصـ ـ ـل ـ ــون ع ـ ـل ـ ــى شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادات

ثــانــويــة أو أع ـل ــى ،ف ــي ح ـيــن أن
مـ ــن ش ـ ـ ــروط إع ـ ـ ــان ال ـتــوظ ـيــف
لهذه المهنة أن يكون المتقدم
ً
حاصال على شهادة متوسطة
أو أقل ،مما يعني عدم إمكانية
قبول تعيينهم من قبل اللجنة
المختصة بالنظر في طلباتهم.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إ لـ ـ ـ ـ ـ ــى أن عـ ـ ــدد
المتقدمين االجمالي تجاوز الـ
 3850متقدما ومتقدمة ،في حين
أن مــن تنطبق عليهم الـشــروط
لـ ــم يـ ـتـ ـج ــاوز الـ ـ ـ ـ  350م ـت ـقــدمــا
ح ـتــى اآلن ،م ــؤك ــدة أن ال ـ ــوزارة
ال ت ـس ـت ـط ـي ــع ت ــأمـ ـي ــن االعـ ـ ـ ــداد
المطلوبة لعمالة النظافة حتى
االن ،إال في حال الحصول على
استثناء لهذا الشرط.

وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أن ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس
ً
ً
تعاني نقصا شديدا في عمالة
ال ـت ـن ـظ ـيــف ،ح ـيــث تـلـجــأ حــالـيــا
إلــى االستعانة بعمال النظافة
ال ـتــاب ـع ـيــن ل ـب ـلــديــة ال ـك ــوي ــت أو
بـ ــال ـ ـع ـ ـمـ ــال ال ـ ـم ـ ـتـ ــواجـ ــديـ ــن فــي
الشوارع ،ورغم أن هذا األمر يعد
مخالفة ،فإن االدارات المدرسية
مضطرة لهذا االجراء ،لعدم توفر
ع ـم ــال ن ـظــافــة بـشـكــل ك ــام ــل في
بعض المدارس.

اختبارت «المتوسطة» بمجموعتين
م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،خ ــاط ــب
وك ـيــل الـتـعـلـيــم ال ـع ــام بــاإلنــابــة
صــاح دبشة ،مديري المناطق

الـتـعـلـيـمـيــة وال ـت ـع ـل ـيــم الــدي ـنــي
ب ـش ــأن عـمـلـيــة ع ـقــد اخ ـت ـب ــارات
نـهــايــة الـفـصــل ال ــدراس ــي األول
للمرحلة المتوسطة ،موضحا
أن اخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة ف ــي
ه ـ ـ ــذه الـ ـم ــرحـ ـل ــة س ـت ـق ـس ــم إل ــى
مجموعتين بالتناوب في نفس
الـيــوم ،الفتا إلــى أن المجموعة
االول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى تـ ـتـ ـضـ ـم ــن الـ ـصـ ـفـ ـي ــن
الـ ـس ــادس والـ ـس ــاب ــع ،ف ــي حين
ت ـت ـض ـمــن ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة
ً
الصفين الثامن والتاسع ،مشددا
عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة الـ ـ ـح ـ ــرص عـلــى
تطبيق االش ـتــراطــات الصحية
والتباعد اثناء عقد االختبارات.

سلة أخبار
«اإلطفاء» تتفقد
مبنى برج العاصمة

تفقد نائب رئيس قوة اإلطفاء
العام لقطاع الوقاية اللواء
خالد فهد صباح امس مبنى
برج العاصمة؛ لمتابعة أعمال
اإلنجاز في المشاريع الكبرى
بالبالد لعدم تأخر اي مشروع
مستوف لمتطلبات األمن
والسالمة والوقاية من الحريق.
وقال اللواء فهد إن هذه الزيارة
أتت بتوجيهات من رئيس
قوة االطفاء العام الفريق خالد
المكراد لمتابعة المشاريع
الكبرى ،مضيفا ان قوة االطفاء
العام تفخر بما يقوم به
القطاع الخاص من مشاريع
كبرى وتنموية تساهم في
بناء الوطن تجاريا واقتصاديا
الستقطاب االستثمار المحلي
والعالمي وإتاحة الفرصة
للشباب وأصحاب المشاريع
الصغيرة والمتوسطة وتعزيز
السياحة الداخلية.

مربعانية الشتاء
تبدأ  7الجاري
ذكر الفلكي عادل السعدون أن
 7ديسمبر الجاري يصادف
دخول موسم المربعانية ،وهو
أحد  12موسما خالل السنة،
مبينا أن المربعانية تتكون من
 39يوما ،تبدأ في  7ديسمبر
وتنتهي في  14يناير ،وتنقسم
إلى فترتين :األولى تتكون من
 20يوما حتى  27ديسمبر،
والثانية من  28ديسمبر حتى
 14فبراير.
وقال السعدون ،لـ»كونا» ،أمس،
«خالل الفترة الثانية يكون
الجو باردا أكثر من الفترة
األولى ،حيث تصل درجات
الحرارة أحيانا إلى الصفر»،
مضيفا أن «المربعانية»
ستدخل ومعظم األراضي
الكويتية لم تحصل على
كفايتها من مياه األمطار
هذا العام ،وليس هناك حتى
اآلن مؤشر ينبئ بقدوم ربيع
مزدهر.

حظر الطيور من بولندا
وهنغاريا وكازاخستان
أصدرت الهيئة العامة لشؤون
الزراعة والثروة السمكية قرارا
بحظر استيراد جميع أنواع
الطيور الحية وبيض التفريخ
والصيصان للدجاج البياض
والالحم من بولندا وهنغاريا
وكازاخستان ،بسبب ظهور
مرض إنفلونزا الطيور عالي
الضراوة  H5N1فيها.
وقال المتحدث الرسمي باسم
الهيئة ،طالل الديحاني،
لـ»كونا» ،إن هذا القرار جاء
بناء على توصيات المنظمة
العالمية للصحة الحيوانية،
ومتابعة آخر المستجدات
وتطورات الحالة الصحية في
تلك الدول.

الحرس الوطني و«األحمدي»
يطلقان مبادرة لدعم المدارس
أطلق الحرس الوطني
بالتعاون مع محافظة
األحمدي ،صباح أمس،
مبادرة إلمداد عدد من مدارس
المحافظة ببعض المستلزمات
الدراسية الخاصة بالطلبة
ً
والطالبات ،وذلك امتدادا
للشراكة البناءة في مجال
المسؤولية المجتمعية
بينهما.
وأعلنت المحافظة ،في بيان
أمس ،أن المبادرة انطلقت من
ثانوية أيوب األيوب بمدينة
صباح األحمد السكنية،
حيث قام الفريق المعاون
للشؤون المالية وإدارة الموارد
بالحرس الوطني بإشراف
المالزم عبدالهادي بخيت
وفريق محافظة األحمدي
التطوعي ،بإشراف نوال
الرشيد ،بتسليم كمية من
المهمات واألدوات المساعدة
والمياه الى مساعد مدير
المدرسة عادل الراشد ،الذي
أثنى على هذه الخطوة
المجتمعية ،متوجها بالشكر
الى مسؤولي محافظة
األحمدي والحرس الوطني.
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المسلم من الكويت :رجعنا أعزاء ومكرمين

نافذة نيابية

الغانم :الكويت ساهمت في رأب
الصدع بالجدار العربي
ً
محاطا بعدد كبير من المواطنين
المسلم لحظة وصوله إلى ديوانه

علي الصنيدح

بالعرضة والشيالت واأللعاب
النارية ،استقبل المواطنون النائب
السابق ،د .فيصل المسلم ،الذي عاد
إلى البالد على متن رحلة الخطوط
الجوية الكويتية مساء أمس األول،
ب ـعــد غ ـي ــاب دام ن ـحــو  3س ـنــوات
ً
ً
ونصف السنة ،ســاجــدا لله شكرا
على أرض المطار فور وصوله.
وبعودة المسلم يكون قد استفاد
جـمـيــع الـمـشـمــولـيــن بــالـعـفــو في
قضية دخول المجلس ،باستثناء
المواطن عبدالعزيز الجارالله ،الذي
لــم ُ
يعد إلــى الـبــاد حتى تاريخه،
إلدانته في قضية رأي أخرى.
وقــال المسلم ،في تصريح فور
وص ــول ــه" ،ال ـك ــوي ــت جـنــة األرض،
وأهلها يستحقون كــل خير ،وقد
ح ــان ال ــوق ــت أن يجتمع الجميع
ألجل إنصاف أهلها وإعطائهم ما
يستحقون".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف "نـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـلـ ــه عـلــى

رجوعنا إلــى الــوطــن .رجعنا إلى
بلدنا أع ــزاء ومـكــرمـيــن ،وخالص
الشكر واالمتنان لكل أطياف الشعب
ال ـكــوي ـتــي ع ـلــى عـظـيــم اسـتـقـبــالــه
وتضامنه ،وسيكون لنا كلمة شكر
وتقدير وبيان في حفل العشاء الذي
سيقام بمقرنا".

عودة الفارس
بدوره ،قال النائب ثامر السويط
"فرحتنا بعودة فارس األمة ،فيصل
الـمـسـلــم ف ــرح ــة ال يـمـكــن التعبير
عنها ،فهو رجــل صــادق ومخلص
لوطنه ولألمة ،واليوم استحق هذا
اللقب ،فلم يضع سيفه في غمده في
ً
مواجهة الفساد ،بل كان محاربا في
الكويت وخارجها" ،مضيفا "أتمنى
وصول بقية الشباب المهجرين في
جميع قضايا الرأي".
وأضــاف "الشكر والفضل األول
بعد الله لسمو األمير وولي عهده

والـ ـشـ ـع ــب الـ ـك ــويـ ـت ــي ،وال يـمـكــن
اخ ـتــزال قضية العفو فــي شهر أو
شهرين ،إنما هــي أولــويــة الشعب
الكويتي ،وانعكست على نوابه في
الفترة السابقة ،وقد نختلف اليوم
بالمعالجة ،ولكن لكل واحد أسلوبه
في طريقة المعالجة والتعبير عن
رأيه السياسي".
وب ـيــن أن "الـتـمـســك بــالــدسـتــور
وم ـك ـت ـس ـب ــات ـن ــا ال ـش ـع ـب ـي ــة لـيــس
تصعيدا ،ودور النائب تفعيل أدوات
الرقابة والتشريع ،وال يمكن اعتبار
ً
النائب الذي يفعل أدواتــه مصعدا،
وإن كان كذلك فإننا نفتخر بممارسة
دورن ــا الــرقــابــي والتشريعي الــذي
رسمه لنا الدستور".
ً
وذكر "بعيدا عن مسميات الكتل،
اليوم ال يوجد اال خندق واحد هو
ال ـكــويــت ،وي ـجــب عـلــى ك ــل ال ـنــواب
االن ـض ـمــام إل ـيــه ،لحماية مصالح
الشعب ،والتعبير عن إرادته".

 ...ويلقي كلمة ترحيبية بهم
وعن التعاون مع حكومة الشيخ
صباح الخالد القادمة قال السويط:
"التعاون يكون مع حكومة عندما
يـكــون هـنــاك اح ـتــرام للدستور من
قبل السلطة التنفيذية ،وتستطيع
أن تلبي أمنيات الشعب".
واعـ ـتـ ـب ــر أن ال ـل ـج ـنــة ال ـثــاث ـيــة
لـلـنـظــر ف ــي ال ـم ـش ـمــول ـيــن بــالـعـفــو
مخالفة للدستور ،لتجاوزها نص
مبدأ الفصل بين السلطات ،وكان
المفترض مــن السلطة التنفيذية
منفردة أن تعد كشوف العفو ،وليس
مــن الصعب على الحكومة إنجاز
تقارير العفو.

الحكومة القادمة
من ناحيته ،قال النائب شعيب
المويزري ،إن "أمام الحكومة القادمة
م ـل ـفــات ك ـث ـي ــرة ،وإذا ال ـل ــه هــداهــا
وتعاونت مــع الشعب وأغلقت كل
الملفات التي تسببت فيها فسأكون

قالوا
السويط :اللجنة الثالثية مخالفة للدستور لتجاوزها مبدأ الفصل بين السلطات
منته
الكندري :الغانم غير مرحب به في اجتماعات الكتلة الوطنية ...وهذا أمر ٍ
المطير :االستمرار بنصرة أصحاب الرأي واجب ...وهناك متخابرون طلقاء
ً
الصيفي :مستمرون في محاربة الفساد الذي ظل المسلم دائما يحاربه
المويزري :األسابيع القادمة حبلى بالمفاجآت وانكشاف أمور كثيرة

أول م ــن ي ـت ـع ــاون م ـع ـه ــا ،أم ـ ــا إذا
استمرت في خلق األزمات للشعب
ال ـك ــوي ـت ــي ف ــا ي ـم ـكــن أن ن ـت ـعــاون
معها ،واألســاب ـيــع الـقــادمــة حبلى
بالمفاجآت الكثيرة التي سيراها
الشعب الكويتي ،وفيها انكشاف
الكثير من األمور".

محاربة الفساد
من ناحيته ،قال النائب الصيفي
الصيفي "نحتفل بـعــودة الـفــارس
فيصل الـمـسـلــم ،ال ــذي اسـتـمــر في
محاربة الفساد ،إذ كــان أول نائب
يـسـتـجــوب رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء آن ــذاك
الشيخ ناصر المحمد في موضوع
الشيكات" ،مضيفا "سنستمر في
محاربة الفساد ولن نسمح به".
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب د.
عبدالكريم الكندري "نطالب اللجنة
التي تعد كشوف العفو بأال تتعطل
أكثر بإدراج أسماء بقية المواطنين،
وم ـكــرمــة صــاحــب الـسـمــو بالعفو
يجب أن تتحقق اليوم ،فهناك أفراح
يـجــب أن تحتفل بـهــا الـكــويــت من
مغردين وأصحاب الرأي السياسي".
وشــدد على أن "م ــرزوق الغانم
غير مرحب به في اجتماعات الكتلة
الوطنية ،وهذا أمر انتهينا منه".
بدوره ،قال النائب محمد المطير
"يـجــب أال ننسى انــه م ــازال هناك
م ــن أب ـن ــاء وط ـنــي م ــن ه ــو مظلوم
ومهجر فقط بسبب رأي طرحه لم
يعجب الفاسدين ،وفي المقابل من
تخابر وخان بلده لألسف طليق،
وينعم بخيرات هذا البلد فقط ،ألنه
يمثل أجـنــدة الفاسدين" ،مضيفا
"االس ـت ـم ــرار ف ــي ن ـصــرة إخــوانـنــا
أص ـح ــاب الـ ـ ــرأي واجـ ـ ــب ،وبنفس
الوقت حق وشرع".

«الصحية» :مؤتمر لمناقشة
سبل النهوض بالقطاع الطبي
ن ــاقـ ـش ــت ل ـج ـن ــة ال ـ ـشـ ــؤون
الصحية واالجتماعية والعمل
ال ـبــرل ـمــان ـيــة ،ف ــي اجـتـمــاعـهــا
أمس ،سبل تطوير المنظومة
الصحية في البالد بحضور
مـمـثـلـيــن ع ــن وزارة الـصـحــة
والجمعية الطبية وجمعية
الـ ـصـ ـي ــدل ــة وج ـم ـع ـي ــة أطـ ـب ــاء
األسنان.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـلـ ـجـ ـن ــة،
ال ـنــائــب د .صــالــح الـمـطـيــري،
فــي تـصــريــح أم ــس ،إن ــه تبين
للجنة ،بـعــد الـنـقــاش ،وجــود
ف ـ ـ ـجـ ـ ــوة ب ـ ـيـ ــن الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــات
ال ـم ــوج ــودة وال ـت ـط ـب ـيــق على
أرض الواقع.
وذكـ ـ ـ ــر الـ ـمـ ـطـ ـي ــري أن ـ ـ ــه تــم
االتفاق على أن يتم التعاطي
م ـ ــع ه ـ ـ ــذه ال ـم ـع ـض ـل ــة ب ــآل ـي ــة
اح ـ ـتـ ــراف ـ ـيـ ــة ت ـت ـض ـم ــن دع ـ ــوة
جميع المهتمين إ لــى مؤتمر
س ـ ـي ـ ـن ـ ــاق ـ ــش جـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع سـ ـب ــل
ال ـن ـهــوض بــالــواقــع الـصـحــي،
مبينا أن المؤتمر سيتضمن
ورشـ ـ ـ ــات ع ـم ــل ت ـع ـت ـمــد عـلــى
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار ف ـ ـ ــي ال ـع ـن ـص ــر
البشري ،والتركيز على نواحي
الرعاية الصحية األولوية.
وأضـ ــاف أن الـلـجـنــة أك ــدت
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ض ـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـط ـب ـيــق
الـقــانــون رقــم  70لسنة 2020
بـشــأن مــزاولــة الـمـهــن الطبية
وم ـ ـ ـحـ ـ ــاولـ ـ ــة ت ـ ـعـ ــديـ ــل ب ـع ــض
ال ـت ـشــري ـعــات ال ـت ــي ق ــد تعيق
ً
العمل بـهــذا الـقــانــون ،مشيرا
إلى أن االجتماع تناول أيضا
الوضع الصحي العام ،وآخر
مستجدات فـيــروس كــورونــا،

الكندري ينتقد عدم
التصديق على زواج
«البدون»
انتقد ا لـنــا ئــب د .عبدالكريم
ال ـك ـنــدري تـعـمـيــم وزارة الـعــدل
بـ ـع ــدم ال ـم ـص ــادق ــة ع ـل ــى زواج
ال ـبــدون ،معتبرا إي ــاه أم ــرا غير
غـيــر دس ـت ــوري ،وغ ـيــر شــرعــي،
وغير إنساني.
ودعــا الكندري ،في تصريح
له ،نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير العدل وزير الدولة لشؤون
تعزيز النزاهة عبدالله الرومي،
ً
إلــى إلـغــاء الـقــرار ف ــورا" ،ف ــإن لم
تخافوا الله بهذا الظلم ،فعلى
األقل خافوا من نظرة المجتمع
الدولي للكويت".

أش ـ ــاد رئ ـي ــس مـجـلــس األمـ ــة،
مــرزوق الغانم ،بنتائج مشاركة
وف ـ ــد ال ـش ـع ـب ــة ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة فــي
مؤتمر االتحاد البرلماني الدولي
الـ  143بالعاصمة مدريد ،معربا
عــن شـكــره لسفير الـكــويــت لــدى
إسبانيا عيادة السعيدي ،لجهوده
الـتــي ق ــام بـهــا لتيسير مشاركة
الوفد طوال فترة المؤتمر.
وق ـ ـ ــال الـ ـغ ــان ــم فـ ــي ت ـصــريــح،
أمـ ــس ،بـمـنــاسـبــة ان ـت ـهــاء أعـمــال
الـمــؤتـمــر "أود أن أت ـقــدم بجزيل
الشكر وعظيم االمتنان للسفير
السعيدي ،وإلى منتسبي السفارة
ع ـلــى ك ــل م ــا ق ــدم ــوه ل ـلــوفــد من
دع ــم ســاهــم فــي تسهيل مهمته
ال ــرس ـم ـي ــة ،وال ـ ــذي قـ ــام بـجـهــود
كبيرة ،سواء بالمجلس الحاكم،
أو الجمعية العمومية ،أو اللجان
المؤقتة أو الدائمة".
وذك ــر الغانم أنــه بسبب عدم
إقــامــة أي مؤتمر حـضــوري منذ
أكثر من عامين منذ بدء "كورونا"
كان لهذا المؤتمر أهمية كبيرة،
ً
م ــؤك ــدا أن الـتـنـسـيــق الخليجي
والـعــربــي واإلس ــام ــي ك ــان على
أعلى مستوى ،وامتد للتخطيط
للمؤتمر القادم الذي سيعقد في
بــالــي بــإنــدونـيـسـيــا ،خصوصا

فيما يتعلق بالبند الطارئ.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال إن "ال ـ ـت ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــق مــع
المجاميع الجيوسياسية األخرى
ً
كــان أيـضــا على أعلى مستوى"،
مضيفا "أعتقد أن التنسيق مع
المجموعةالجيوسياسيةالعربية
استعاد عافيته ،وع ــاد كما كان
في السابق ،خصوصا مع انتهاء
الكثير من الخالفات السياسية".
وذك ـ ـ ـ ـ ــر ان "دول ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
ساهمت ،ممثلة باألمير الراحل
الـشـيــخ ص ـبــاح األح ـم ــد ،وسمو
األمير الشيخ نواف األحمد ،وما
بــذاله من جهود في رأب الصدع
ب ــال ـج ــدار ال ـعــربــي الـ ــذي ك ــان له
انعكاساته المباشرة على األداء
البرلماني".

الحمد يسأل عن ميزانية التدريب
قدم النائب أحمد الحمد سؤاال برلمانيا إلى وزير المالية خليفة
حـمــادة بـشــأن وقــف ميزانيات الـتــدريــب واالس ـت ـشــارات فــي ميزانية
 2022/2021بمؤسسات القطاع الحكومي بما فيها القطاع النفطي،
معتبرا انه قرار غير مدروس.
وقــال الحمد إنــه فــي الــوقــت الــذي تسعى ال ــدول المتقدمة والــدول
الراغبة في التقدم والتطور إلى االبتكار والتطوير في مجال التدريب
واالستشارات واالستفادة من المبادئ العلمية الحديثة في تعزيز
منظومة التدريب واالستشارات والتنمية البشرية ،وفي الوقت الذي
تستعد الكويت لجني ثمار الرؤية الجديدة للدولة "كويت جديدة "2035
بعد الكثير من المعاناة والبطء والتباطؤ وتداخل المسؤوليات وتقاذف
االتهامات بالتقصير وإلقاء اللوم على اآلخرين ،خرجت وزارة المالية
ً
 ،2022/2021لتدق
مؤخرا ً بقرار وقف ميزانية التدريب في ميزانية عام
ً
مسمارا آخر في نعش التدريب والتطوير بعد توقفه أصال فترة طويلة
بسبب قرارات وزارة الصحة باإلغالق ووقف نشاطات المعاهد والجهات
التدريبية ،وتأخير رفع اإلغالق عن هذه المراكز إلى آخر مرحلة إغالق
بما تسبب بخسائر فادحة لقطاع التدريب وحرمان أكثر من خمسة
آالف أسرة لمصادر رزقها من هذه المراكز والمعاهد.

الطريجي :شركات تتهرب من «المحاسبة»
ّ
وجه النائب الدكتور عبدالله الطريجي سؤاال إلى وزير المالية
وزير الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار خليفة حمادة ،قال
فيه "إنه من خالل مطالعة ومناقشة تقارير ديــوان المحاسبة عن
ال ـشــركــات الـحـكــومـيــة الـخــاضـعــة لــرقــابـتــه تـبـيــن وج ــود اخـتــاالت
وخسائر وتجاوزات مالية وإدارية ،ولجوء بعض الشركات الحكومية
إلى إنشاء أو المشاركة في شركات تابعة وزميلة للتهرب من رقابته".
وطلب الطريجي في سؤاله كشفا بعدد الشركات التابعة والزميلة
التي تم إنشاؤها أو المشاركة فيها من قبل الشركات الحكومية،
متضمنا تــاريــخ إن ـشــاء أو الـمـشــاركــة فــي ه ــذه الـشــركــات التابعة
والزميلة ورأسمالها وأسـمــاء أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآتهم
المالية.

صالح المطيري

ح ـي ــث طـ ـم ــأن م ـم ـث ـلــو وزارة
الصحة أن الوضع جيد ،ولكن
ب ـح ــذر ،ك ـمــا أك ـ ــدوا اس ـت ـمــرار
الـ ـ ـ ـ ــوزارة ف ــي س ـيــاس ـت ـهــا فــي
التعامل مع الفيروس ،وإصدار
ت ــوص ـي ــات ـه ــا ال ـ ــدوري ـ ــة ب ـهــذا
ال ـشــأن .ولـفــت إلــى أن اللجنة
ناقشت على بند مــا يستجد
مــن أعـمــال الرسالة الموجهة
من لجنة الشؤون الخارجية
بـشــأن اسـتـطــاع رأي اللجنة
ب ـخ ـص ــوص مـ ـش ــروع ق ــان ــون
ب ــال ـم ــواف ـق ــة ع ـل ــى االت ـف ــاق ـي ــة
العربية لتنظيم نقل وزراعــة
األعضاء واألنسجة البشرية
ومنع المتاجرة بها ،مبينا أن
اللجنة ارتأت أن تستطلع آراء
المختصين ،وأخذ رأي هيئة
الفتوى والتشريع حيال هذا
الموضوع.

ةديرجلا
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دراسة

الفيلي :عمر حكومة تصريف األعمال يتجاوز أسبوعين
وال نصوص تمنع حضورها جلسات البرلمان
في دراسة قانونية خص بها ةديرجلا• حول طبيعة الحكومة
وأضاف الفيلي ،في دراسة قانونية ّ
أكد الخبير الدستوري ،أستاذ القانون العام في
خص بها
«الجريدة» ،أن السير المعتاد للمؤسسات
كلية الحقوق بجامعة الكويت ،د .محمد الفيلي،
أن العمل استقر على أن حكومة تصريف األعمال الدستورية أمر مهم ،كما أن استمرار
عمل المرافق العامة بانتظام ّ
واطراد
يزيد عمرها على أسبوعين ،وأنها ال تحضر
اجتماعات مجلس األمة ،رغم عدم وجود نص يمنع يقود إلى القول بوجوب حضور حكومة
حضورها.
تصريف األعمال جلسات المجلس.
الحكومة
في أي نظام
سياسي قد
تستقيل
أو تقال
وال يؤثر
ذلك على
استمرار
الحياة

حكومة
تصريف
األعمال
تتولى ذات
االختصاصات
لكن ربطها
بالعاجل
يقلص
صالحياتها

المشكلة
ليست في
طول فترة
«حكومة
العاجل»
بقدر تأثير
غيابها على
جلسات
مجلس األمة

حكومة تصريف العاجل من األمور،
هــي تطبيق لـفـكــرة اس ـت ـمــرار الــدولــة
والحكومة مقرونة بفكرةالضرورة.
الحكومة في أي نظام سياسي من
الممكن أن تستقيل ،كما من الممكن
أن تتم إقالتها .هذهالنتيجة ال تؤثر
ع ـل ــى وج ـ ـ ــود ح ـق ـي ـقــة أخـ ـ ـ ــرى ،وه ــي
ضرورة استمرار حياة الجماعة .وهذا
االستمراريحتاج بطبيعة الحال إلى
ُ
وجــود حكومة تشرف على استمرار
المصالح العامة في إشباع الحاجات
العامة ،ووجوب حماية النظام العام،
وه ــذان العنصران هما مـبــرر وجــود
ال ـح ـك ــوم ــات .إمـ ــا أن ن ـعـ ّـيــنحـكــومــة
جديدة إلدارة المرحلة االنتقالية بين
نهاية ُعمر الحكومة السابقة وبداية
عمل الحكومةالجديدة ،أو أن نكلف
الحكومة السابقة إدارة األعمال لحين
تعيين الحكومة الجديدة .الحل األخير
أك ـث ــر واق ـع ـي ــة ،ل ــذل ــك أخـ ــذت ب ــه أكـثــر
الدساتير المقارنة ،ومنها الدستور
الكويتي في المادة  ،103وهي تقرر:
َّ
«إذا ت ـخــلــى رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
أو الــوزيــر عن منصبه ألي سبب من
األسباب يستمرفي تصريف العاجل
م ــن شـ ـ ــؤون م ـن ـص ـبــه ل ـح ـيــن تـعـيـيــن
خلفه».
ونــاحــظ فــي ه ــذا ال ـصــدد ،أن حكم
المادتين  101و 102ومتطلبات واقع
الـنـظــام الـبــرلـمــانــي يـقــودنــا لـلـقــول إن
خروج الوزير منالوزارة نتيجة سحب
الـثـقــة مـنــه ال يـسـتـقـيــم م ــع اس ـت ـمــراره
فــي تصريف العاجل مــن األم ــور ،ذلك
أنمجلس الــوزراء يملك تكليف وزير
آخــر ضمن أعضاء الحكومة تصريف
أمــور ال ــوزارة .أمــانهاية واليــة رئيس
مجلس الوزراء ،فهي تقود بحكم اللزوم
لوجوب تطبيق أحكام المادة  103من
الدستور .
حـ ـك ــوم ــة تـ ـص ــري ــف ال ـ ـعـ ــاجـ ــل مــن
األم ـ ـ ــور ه ــي اب ـ ـتـ ــداء ح ـك ــوم ــة ،وه ــذا
يـعـنــي أن ـه ــا ت ـتــولــى االخ ـت ـصــاصــات
ال ـم ـنــوطــة بــال ـح ـكــومــة ،غ ـيــر أن ربــط
وجــودهــا بالعاجل مــن األم ــور يقود
ً
إل ــى تقليص اخـتـصــاصــاتـهــا،ربـطــا
بما هــو مــن «العاجل مــن األم ــور» ،ما
هــو نـطــاق الـعــاجــل مــن األم ــور؟ وإلــى
متى تظل باقيةلتصريف العاجل من
األمور؟ هل هناك ميعاد ال يجوز لها
أن تتجاوزه؟
ً
أوال :اختصاصاتها :في الدساتير
المقارنة يستخدم تعبير «العاجل
م ـ ــن األم ـ ـ ـ ـ ـ ــور» ،ويـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ت ـع ـب ـيــر
ً
»األمور المعتادة أو الدارجة» أيضا،
ف ـهــل م ــن أث ــر لــذلــك م ــن ح ـيــث نـطــاق
االختصاص؟
ل ـ ـ ــم أجـ ـ ـ ـ ــدإشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ف ـ ـ ــي األع ـ ـ ـمـ ـ ــال
الـتـحـضـيــريــة ل ـلــدس ـتــور ت ـســاعــد في
التفرقة بين المصطلحين من حيث
النطاق ،لكن أظن أن العاجل من األمور
أوسع من المعتاد منها ،ألن المعتاد
هو تسيير األنشطة المرتبطةبإشباع
الـحــاجــات الـعــامــة والـضـبــط اإلداري،
فهذه أمــور حتمية ال يستقيم القول
بوجود حكومة دونإشباعها ،فهي
أمر يدخل في إطار العاجل من األمور.
وهذا الفهم يمكن إسناده بحقيقة أن
استحباب األخــذ بالنظام البرلماني
ً
الكامل يقود واقعيا ،كما سنرى ،إلى
إمكان استطالة أمد تشكيلالحكومة
الجديدة .إمكان استطالة أمد تشكيل
الحكومة ال يستقيم مع القول إن نطاق
العاجل مناألمور ينحصر في العاجل
من األمور «المعتادة».
وي ـج ــب أن ن ـع ـتــرف ب ــأن التحليل

الـســابــق تحليلن ـظــري ب ـحــت ،لعدم
اطالعنا على موقف القضاء الكويتي
من هذا األمر مع اختصاصه به ،كما
سـنــرى .ولتحديد نطاق العاجل من
األمور يلزم االنطالق من اختصاصات
الحكومة.
اختصاصات الحكومة واسعة ،لكن
يمكن وضع ثالثة أطر لها:
• اخـ ـتـ ـص ــاص ــات إداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وه ــي
إش ـبــاع الـحــاجــات الـعــامــة ،مــن خــال
تسيير المرافق والمصالحالعمومية،
وتحقيق الضبط اإلداري (أمــن عــام،
صحة عامة ،سكينة).
ُّ
بالسلطات
• العالقة الدستورية
الـ ـع ــام ــة داخـ ـ ـ ــل ال ـ ــدول ـ ــة (الـ ـب ــرلـ ـم ــان
والقضاء).
• عالقة الدولة بالدول األخرى.

 االختصاص اإلداري
إذا تـبـنـيـنــا الـ ـق ــول إن اس ـت ـم ــرار
الـ ـم ــراف ــق ال ـع ــام ــة ب ــان ـت ـظ ــام واطـ ـ ــراد
وتحقيق الضبط اإلداري من مبررات
وجود الحكومة ،وإن تخفيض نطاق
هذه الوظيفةيؤدي إلى إلحاق الضرر
ب ـف ـكــرة وج ـ ــود الـ ــدولـ ــة ،ف ـه ــذا يعني
قــولـنــا إن إش ـبــاع ه ــذه الـحــاجــات من
العاجل من األمــور ،ما ُدمنا في إطار
اإلشباع المعتاد لها ،ولم نتجاوزه.
ً
وهذا يعني أيضا أن القدر المتجاوز
لــإشـبــاع ال ـع ــادي لـلـحــاجــات الـعــامــة
ي ـجــب لـمـقـبــولـيــة إش ـب ــاع ــه بــواس ـطــة
حكومة العاجل مــن األم ــور أن يكون
ً
عاجال ،بمعنى أن عدم صدور القرار
يؤدي إلى ضرربالغ يلحق بالمرافق
الـعــامــة ،أو أن الـتــراخــي فــي تحقيقه
ي ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى ف ـ ـ ــوات م ـص ـل ـحــة بــال ـغــة
األهمية.
ت ـط ـب ـيــق الـ ـفـ ـك ــرة ال ـس ــاب ـق ــة يـعـنــي
أن الـمـشــاريــع الـجــديــدة والتعيينات
الـجــديــدة وإن ـهــاءالـعــاقــة الوظيفية
فــي غير حالة الـتــأديــب ،مثل اإلحالة
للتقاعد ،يجب النعقاد االختصاص
لحكومة تصريف العاجل من األمور
ً
ب ــات ـخ ــاذه ــا أن ي ـك ــون األم ـ ــر ع ــاج ــا،
بمعنى أن عــدم اتـخــاذال ـقــرار يلحق
ً
ً
بالمرافق العامة ضررا بالغا ،أو على
ً
ً
األقل ضررا محققا.

 االختصاص السياسي الداخلي
يدخل في هــذا اإلطــار إدارة عالقة

الـحـكــومــة بــالـبــرلـمــان ،وإدارة عالقة
الحكومة بالقضاء.

 إدارة عالقة الحكومة بالبرلمان

الدستور الكويتي  -يمكن أن يــؤدي
لـطــرح الثقة بــالــوزيــر ،أو إع ــان عدم
إم ـك ــان ال ـت ـع ــاون م ــع رئ ـي ــس مجلس
الوزراء ،وهو أمر قديؤدي لالستقالة
ال ـح ـكــوم ـيــة ،ف ــي ح ـيــن أن الـحـكــومــة
مستقيلة ،وال يمكن د فــع المستقيل
لــاس ـت ـقــالــة ،ألن م ــن ش ـ ــروط تحقق
االستقالة شغل المنصب ُ
المستقال
منه.

في النظام البرلماني ،ولتحقيق
الرقابة المتبادلة بين ُّ
السلطات مع
ت ـع ــاون ـه ــا ،تـمـتـلــك ال ـح ـكــومــة أدوات
تستخدمها في عالقتها بالبرلمان.
ف ـه ــي ت ــدع ــوهل ــان ـع ـق ــاد ،م ــع إم ـك ــان
تنظيم هــذا االخ ـت ـصــاص ،مــن خــال عالقة الحكومة بالقضاء
ف ـ ــرض م ــواعـ ـي ــد ح ـت ـم ـي ــة ،ك ـم ــا أن ـهــا
مـبــدأ اسـتـقــال الـقـضــاء ي ــرد عليه
تفضأدوار االنعقاد وفق إطار محدد
ف ــي ال ــدس ـت ــور ،وه ــي ت ـق ــدم مـشــاريــع إمـ ـك ــان ال ـت ـن ـظ ـيــم م ــن ِقـ ـب ــل ال ـم ـش ـ ّـرع
القوانين .كما تستطيعحل المجلس ،الـ ـع ــادي ،واألخـ ـي ــر يـجـعــل ال ـمــرســوم
وفــق قــواعــد مـقــررة بــالــدسـتــور .وفي م ــن أدوات تـعـيـيــن ال ـق ـض ــاة ،ك ـمــا أن
ً
النموذج الكويتي تـشــارك أيـضــا في ال ـمــرســوم أداة م ـق ــررة ف ــيالــدسـتــور
الكثير من أعمال المجلس النيابي ،لممارسة العفو عــن العقوبة .ونظن
ً
باعتبارها عضوا فيه .األصل أنها ال أن معيار السير المعتاد للمؤسسات
تمارس من هذهاالختصاصات إال ما ال ـ ــدس ـ ـت ـ ــوري ـ ــةيـ ـصـ ـل ــح تـ ـبـ ـنـ ـي ــه ف ــي
ً
ً
كــان عــاجــا ،أي مــا كــان الزم ــا للسير الـتـعـيـيـنــات ال ـق ـضــائ ـيــة ،ب ـمــا مـعـنــاه
ً
المعتاد للمؤسسات الدستورية،مثل ما كــان الزمــا للسير المعتاد لمرفق
دع ــوة الـبــرلـمــان لــانـعـقــاد ،أو دعــوة ال ـق ـضــاءيـشـمـلــه مـعـيــار ال ـعــاجــل من
الناخبين لالنتخاب في حالة نهاية األمور ،وما تجاوز مستلزمات السير
الفصل التشريعي.أما حل المجلس المعتاد ينظر فيه بتمعن،لتقرير أنه
ً
الـمـنـتـخــب ،فـهــو لـيــس مـمــا ه ــو الزم قد صدر مستندا ألمر عاجل ال ينتظر،
للسير المعتاد للمؤسسة البرلمانية ،أو أن سبب القرار ال يتحقق فيه هذا
وبالتالي ال يجوز ممارسته ،إال إذا الوصف .أمــا عن العفو عن العقوبة،
ً
ك ــان ص ــدور ال ـق ــرار م ـع ــدودا بالنظر فـهــو اسـتـثـنــاء عـلــى م ـبــدأ ال ـم ـســاواة
ً
ً
لـظــروفــه أم ــرا عــاجــا ،وع ــدمصــدوره أمام القضاء ،ووجوبتنفيذ أحكامه،
ً
يـ ـلـ ـح ــق ض ـ ـ ـ ـ ــررا ب ــالـ ـسـ ـي ــر ال ـم ـع ـت ــاد وعليه فإن ممارسته من ِقبل حكومة
لـلـمــؤسـســة الـنـيــابـيــة .ون ـفــس الحكم تصريف العاجل من األمور تخرج عن
يـنـصــرفلــاخـتـصــاص الـتـشــريـعــي ،األم ــور الـمـعـتــادة الـتــي مــن الطبيعي
فليس من المقبول أن تتقدم بمشاريع أن تـمــارسـهــا ه ــذه الـحـكــومــة ،ويـلــزم
قوانين ال يعتبر تقديمها منالعاجل ال ــوق ــوف عـنــد كــل ق ــرارلـتـقــريــر مــدى
ً
مــن األم ــور .أمــا مــا كــان الزم ــا للسير ســامــة انـطـبــاق الـعــاجــل مــن األم ــور،
المعتاد للمؤسسة البرلمانية ،فهو م ـث ــل :إص ـ ــاح األخ ـ ـطـ ــاء ال ـق ـضــائ ـيــة،
يتضمنهمفهوم العاجل من األمــور ،وضرورةتحقيق السلم االجتماعي.
وه ــو يـشـمــل بـطـبـيـعــة ال ـح ــال الـسـيــر
الـمـنـتـظــم لـلـمــؤسـســات الــدس ـتــوريــة إدارة عالقة الدولة بالدول األخرى
خارج إطار الحكومة المستقيلة.
الحكومة تدير عالقة الدولة بالدول
يجب أن نتذكر أن االستقالة محلها
الحكومة القائمة عنداالستقالة فقط ،األخرى ،منخالل ثالث صور :التمثيل
وليس بقية المؤسسات الدستورية ،الدبلوماسي بــإرســال الممثلين في
والـتــي هــي قائمة ،ال يجوز أن يتأثر الـ ـخ ــارج واس ـت ـق ـب ــالمـمـثـلــي الـ ــدول
وج ـ ـ ــوده ـ ـ ــا إال وفـ ـ ـ ــق ُحـ ـ ـك ـ ــم خـ ــاص األجنبية ،عقد المعاهدات الدولية،
بالدستور ،وأن يكون تأثرها في هذه وإع ــان الـحــرب ،علما بــأن الدستور
الحالة استثناء ،واالستثناء ال يجوز الـكــويـتــييـحــرم ال ـحــرب الهجومية،
ويجيز الدفاعية فقط.
التوسع في تفسيره.
ق ــد ي ـكــون مـعـيــار الـسـيــر الـمـعـتــاد
وم ــن ب ــاب االس ـت ـط ــراد ،نــاحــظ أن
ً
بعض أدواتالرقابة البرلمانية سوف للمؤسساتمناسبا في هــذا اإلطــار
ً
ً
تـتــأثــر واق ـع ـيــا ،فــاالسـتـجــواب  -وفــق أي ـض ــا ،فــالـعــاجــل م ــن األمـ ــور يشمل
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الدستور والنظام البرلماني
عن موقف الدستور الكويتي من النظام البرلماني يقول
د .الفيلي إنه لضمان استقرار الحكومة وعدم إسقاطهامن
ِقبل البرلمان يستلزم النظام البرلماني حصول الحكومة على
ثقة البرلمان عند تشكيلها،وأن تستمر هذه الثقة بعد ذلك.
أفضل طريقة واقعية للحصول على هذه النتيجة ،هيأن
يتم اختيار الوزراء من األغلبية البرلمانية ،أو بقبول منها.
فإن لم تفرز االنتخاباتأغلبية واضحة يلزم أن ينشأ ائتالف
من الكتل البرلمانية يجعل من الكتلة المؤتلفة أغلبية في
ً
البرلمان .إذا نحتاج ألغلبية ناتجة عن إرادة الناخبين أو
مرتبة نتيجة التوفيق بين كتلموجودة .والكتل البرلمانية،
وال ـمــذكــرة التفسيرية لـلــدسـتــور تـعـتــرف بــوجــودهــا داخــل
البرلمان تـحـتــاج ،لضبط وجــودهــا ،لتنظيم لها مــن خالل
األحــزاب أو الجماعات السياسية،وهو أمر كان محل تردد
من صانع الدستور الكويتي ،وقد تجنب أخذ موقف حاسم
ً
فيه،مفضال ترحيل الموضوع للمستقبل.
نتيجة لهذا الموقف تبنى الدستور في موضوعالعالقة
ً
بين ُّ
السلطات نظاما ينطلق من النمط البرلماني ،مع قبول
بقدر مــن االبتعاد عنه ،ومــع اعتبار أن االبتعاد عنه حالة
مــؤقـتــة ،بدليل أن الـمــذكــرة التفسيرية لــه ،وقــد ص ــدرت عن

ُّ
السلطة التأسيسية ،تعتبره األصل المنشود.
ً
إذا قدر من االبتعاد عن النظام البرلمانيمقبول ،واالقتراب
منه مأمول .موقف الدستور يعني أن تشكيل الحكومة من
ً
األغـلـبـيــةالـبــرلـمــانـيــة لـيــس واج ـب ــا ،لـكــن ع ــدم قـبــول أغلبية
ً
البرلمان بها سوف يؤدي إلى سقوطها الحقا ،لذلك يلزم عند
اختيارها استطالع موقف البرلمان منها .عدم وجود أغلبية
تقبل بالحكومةأو ال ترفض وجودها يعني اختيار الوزراء
بما يماثل صنع كتلة تتماشى مع توقعاتتوجهات أعضاء
البرلمان .هذا من الممكن أن يتم بسرعة ،كما يمكن أن يطول
وقتحدوثه وفق واقع الحال ومهارة رئيس مجلس الوزراء،
ً
ً
ً
وال ــذي يـلــزم عليه أن يختار فــريـقــامتجانسا ربـطــا بخطة
لعمل الفريق الحكومي يقدمها لمجلس األمــة فــور تشكيل
حكومته.وإلــى حين نجاحه بتحقيق هــذه المهمة الدقيقة
تستمر حكومة تصريف العاجل من األموربعملها تحت حد
من الرقابة يمارسها البرلمان والقضاء.
ونــاحــظ أن االن ـت ـقــال لـمــزيــد مــنالـبــرلـمــانـيــة ال يقلل
مــن إمـكــان تأخر تشكيل الحكومة ،بــل قــد يزيد مــن هذه
االحتمالية إذا لمتفرز االنتخابات أغلبية واضحة ،وهذه
األغلبية يجب أن يكون أساس وجودها برنامجسياسي

ضمان السير المعتاد لعالقة الدولة
بالدول األخرى .أما ما زاد على ذلك،
فيجب الوقوف عنده ،لتقرير إن كان
ً
عــاجــا يلحق ال ــدول ــةبـعــدم اتـخــاذه
ضــرر بــالــغ ،أو يفوتها كسب عظيم
أم ال.
بعد هــذا الـعــرض نخلص إلــى أن
نـطــاق اخـتـصــاص حـكــومــة العاجل
من األموريتضمن ما هو الزم للسير
المعتاد للمؤسسات الدستورية ،وما
يزيد عليه إن كان عدم اتخاذهيلحق
ً
ً
الضرر أو يفوت كسبا مهما .وأعمال
الحكومة يجب أال تتجاوز هذا الحد،
وي ـك ــونذل ــك ت ـحــت رق ــاب ــة ال ـق ـضــاء،
ألن االلـ ـت ــزام ب ـح ــدود االخ ـت ـصــاص
مـ ـ ــن ع ـ ـنـ ــاصـ ــر م ـ ـشـ ــروع ـ ـيـ ــة الـ ـ ـق ـ ــرار
اإلداري ،وه ــي مـشــروعـيــة يــراقـبـهــا
ال ـقــاضــي ال ــدس ـت ــوري ف ــي الـ ـق ــرارات
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ــة ،وي ــراقـ ـبـ ـه ــا ال ـق ــاض ــي
ً
اإلداري أيضا في حدود اختصاصه،
ب ـ ــاإللـ ـ ـغ ـ ــاء والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــوي ـ ــض ،ك ـ ـمـ ــا أن
ال ــرق ــاب ــة ال ـبــرل ـمــان ـيــة م ــن الـمـنـطـقــي
أن تـكــون مــوجــودة ،حتى مــع القول
ب ـع ــدم جـ ــدوى ت ـحــريــك الـمـســؤولـيــة
السياسية .
إذا وصـلـنــا إل ــى ال ـقــول إن نطاق
اخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص الـ ـحـ ـك ــوم ــة ف ـ ــي ف ـت ــرة
تـصــريــف الـعــاجــل مــن األم ــوريمكن
تحديده ،فما هو أمد وجودها؟
ً
ثانيا :مدتها :تحديد اختصاصات
حكومة تصريف العاجل من األمور
راجع لكونها حكومةانتقالية تعمل
لحين تسلم الحكومة العادية زمام
األمــور .السؤال هو :هل يلزم أن يتم
تشكيلالحكومة الجديدة في ميعاد
محدد؟
ف ــي ال ــواق ــع ال يــوجــد بــالــدسـتــور
م ـي ـعــاد مـ ـح ــدد .ال ـط ـب ـي ـعــةالـمــؤقـتــة
لحكومة تصريف العاجل من األمور
تـسـتـلــزم أن ي ـتــم تـشـكـيــل الـحـكــومــة
العادية في أسرعوقت ،لكن ال توجد
ترجمة رقمية لعبارة أسرع وقت.
ون ـ ــاح ـ ــظ ف ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـ ـصـ ـ ــدد ،أن
حكومةتصريف العاجل من األمور
التي تنشأ نتيجة استقالة الحكومة
بـ ـع ــد ظـ ـه ــور ن ـت ـي ـجــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الـبــرلـمــانـيــة ال يـمـتــد أم ــد تشكيلها
ألك ـثــر م ــن أس ـبــوع ـيــن ،وه ــو مـيـعــاد
اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـم ـج ـل ــس ب ـع ــد ان ـت ـخ ــاب
أعضائه.
وفق حكم المادة  57من الدستور،
وال ـتــي تـقــر«ُ :ي ـع ــاد تشكيل الـ ــوزارة

على النحوالمبين بالمادة السابقة
عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس
األمة» يلزم على الحكومة أنتستقيل
ً
تمهيدا لتعيين حكومة تتسق مع
ت ــوج ـه ــات ال ـم ـج ـلــس ال ـج ــدي ــد .وقــد
اس ـت ـقــر ال ـع ـمــل إلـ ــى اآلنأن رئـيــس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـم ـك ـلــف تـشـكـيــل
الحكومة الجديدة يتقدم مع الوزراء
الـ ــذيـ ــن اخـ ـت ــاره ــم وص ـ ـ ــدر م ــرس ــوم
بتعيينهم أمــام مجلس األمــة ،حتى
لو لم يكتمل العدد المأمول ،ثم ُيكمل
عــدد ال ــوزراءبعد أداء فريقه للقسم
أمام مجلس األمة ،وهو إذا لم يفعل
ذل ــك ،فـلــن يستطيع حـضــور جلسة
افتتاح مجلس األم ــة ،ألنــه مــن دون
فريقه ال ــوزاري ال تتوافر فيه صفة
رئيس مجلس الوزراء.
ك ــيتـتـضــح ال ـص ــورة ي ـلــزم تــذكــر
موقف الدستور الكويتي من النظام
ال ـبــرل ـمــانــي ،وال ــوق ــوف أمـ ــام قضية
ً
مــرت ـب ـطــة واقـ ـعـ ـي ــا بـقـضـيــة تشكيل
ً
الحكومة ،مع أنها ليست جــزء ا من
الـمــوضــوع مــن الناحية المنهجية،
و هــي حضور الحكومة المستقيلة
لجلسات مجلس األمة في الكويت.
ف ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـتـ ــام ن ـع ـت ـق ــد أن وج ـ ــود
حكومة تصريف العاجل من األمور
أثناء الفصل التشريعي أضحى من
أدوات إدارة ا ل ـعــا قــة ب ـيــن مجلس
األمــة والحكومة ،الرتباطه بحقيقة
الحاجة الستقالةالحكومة ،بغرض
إعادة تشكيلها وفق الواقع المتغير
ً
لطبيعة المكون البرلماني ،خصوصا
معغياب األغلبية البرلمانية المبنية
على برنامج سياسي ،وضعف الكتل
البرلمانية التي تتشكلوفق برنامج
سياسي قابل للتنفيذ ،وهذا الواقع
يـجـعــل ت ـحــديــد م ــدة لـ ُـع ـمــر حـكــومــة
ت ـصــريــف ال ـع ــاج ــلم ــن األمـ ـ ــور غير
متيسر.
ً
ونالحظ أيضا ،أن إعــادة تشكيل
الحكومة قد يكون في بعضاألحيان
أكـ ـث ــر فــاع ـل ـيــة م ــن مـ ـج ــرد ال ـت ــدوي ــر
ً
الوزاري .ونسجل أيضا قناعتنا ،أن
المشكلة األساسيةال تكمن في طول
مدة بقاء حكومة العاجل من األمور
ب ـقــدر تــأثـيــر غـيــابـهــا عـلــى جلسات
مجلساألمة ،وبالتالي على انتظام
سـيــر الـمــؤسـســة الـبــرلـمــانـيــة ،وهــو
م ــا ي ـس ـتــدعــي ال ـت ـعــامــل ب ـجــديــة مع
الموضوع من هذه الزاوية لمصلحة
ُّ
السلطتين التنفيذية والتشريعية
ً
مـ ـع ــا ،ف ـم ــد مـ ــدة ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـكــومــة
الجديدة دون وجود حد أدنى مقبول
من الرقابة السياسية على الحكومة
االنتقالية يجعل القبول السياسي
وق ـب ــول ال ـ ــرأي ال ـع ــام بــالــوضــع غير
مـ ــريـ ــح عـ ـل ــى الـ ـ ـم ـ ــدى الـ ـبـ ـعـ ـي ــد ،مــع
أن ــه ف ــي واقـ ــع ال ـح ــالأص ـب ــح ضمن
أدوات تــرتـيــب الـعــاقــة البرلمانية-
الحكومية.

ً
ً
يصلح أن يكون برنامجا تنفيذيا للحكومة.
والنماذج البرلمانية المقارنة تمدنابحاالت يصل المدى
الزمني لتشكيل كتلة مؤتلفة إلى عام كامل ،نتيجة عدم وجود
أغلبيةلكتلة من الكتل في البرلمان.
من الناحية العملية كــان رئيس مجلس ال ــوزراء المكلف
تشكيل الحكومة الجديدة بالكويت ينجح في مهمته خالل
مدة ال تتجاوز األسبوعين ،حتىلو كانت حكومة تصريف
العاجل من األمور تعمل أثناء فصل تشريعي قائم .لكن هذا
العمل لــم يستقر ،وت ـجــاوز ُعـمــر إح ــدى حـكــومــات تصريف
ً
العاجل من األمور خمسين يوما،فقد استقالت الحكومة في
ّ
تصرف العاجل من األمور حتى 22
 25نوفمبر  ،2008وبقيت
يناير  ،2009وكان رئيسها هو الشيخ ناصر المحمد ،وكان
ً
هو أيضا المكلف تشكيلالحكومة الجديدة.
ُ
بعد هذه الواقعة أصبح عمر حكومات تصريف العاجل
من األمــورأثناء الفصل التشريعي يتجاوز بشكل عام مدة
ً
األسبوعين ،علما بأن العمل استقر على أنحكومة تصريف
العاجل من األمور ال تحضر اجتماعات مجلس األمة ،باعتبار
أناختصاصها محدود ،كما أن العمل استقر على أن المجلس
ال يعقد جلساته عند غيابالحكومة.

ب ـش ــأن ح ـض ــور ح ـكــومــة تـصــريــف
الـعــاجــل مــن األم ــور جـلـســات مجلس
األمة يذكر د .الفيلي أنه ال يوجد نص
فيالدستور يقرر عدم جواز حضور
حكومة الـعــاجــل مــن األم ــور جلسات
مجلس األمــة العادية .كما أن السير
المعتاد للمؤسسات الدستورية ،وهو
أمــر مهم كما استمرار عمل المرافق
العامة بانتظام واضطراد ،يقود للقول
بــوجــوب حضورها جلسات مجلس
األمة .وهذايعني أن حضور جلسات
مجلس األمة جزء من اختصاصاتها.
لكن العمل استقر على عــدم حضور
الـحـكــومــة فــي ه ــذه ال ـف ـتــرة لجلسات
م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــاديـ ــة ،واق ـت ـص ــار
حـضــور هــا على الجلسات الخاصة،
إذا قــررت أن الموضوع ينطبق عليه
وصف العاجل.
ازديـ ـ ـ ــاد عـ ــددح ـك ــوم ــات تـصــريــف

الـ ـع ــاج ــل مـ ــن األمـ ـ ـ ــور أث ـ ـنـ ــاء ال ـف ـصــل
ً
ال ـت ـشــري ـعــي م ـ ــؤخ ـ ــرا ،وازدي ـ ـ ـ ــاد م ــدة
ً
بـقــائـهــا،يـجـعــل غـيــابـهــا م ــؤث ــرا على
اسـتـقــرار عمل مجلس األم ــة ،ألهمية
دورها في التشريع والرقابة.
وإذا ك ـ ـ ــان م ـ ــوض ـ ــوع أث ـ ـ ــر غ ـي ــاب
الـ ـحـ ـك ــوم ــة عـ ـل ــى صـ ـح ــة ال ـج ـل ـس ــات
ليس موضوع البحث ،وفقالعنوان
الـمـطــروح ،فــإن اسـتـقــرار الـعـمــل على
اعتبار أن حضور الحكومة من شروط
صحة انعقاد جلسات مجلس األ مــة
يزيد من األثر السلبي لغياب حكومة
ت ـص ــري ــف ال ـع ــاج ــل م ــناألم ـ ـ ــور عـلــى
حسن سير المؤسسة البرلمانية في
فترة وجود حكومة تصريف العاجل
من األمور .

زوايا ورؤى
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ماركو أتيال هور *

جيمس زغبي*

اتفاق تقاسم السلطة
في البوسنة ينهار

أهمية الحكم في قضية «آربري»

تواجه البوسنة والهرسك اليوم أسوأ أزمة منذ الحرب التي
امتدت بين العامين  1992و ،1995فقد أرسلت إدارة بايدن قبل
أيام أهم مبعوث لديها ،ديريك شوليت ،إلى المنطقة الستكشاف
ُ
المسارات المقبلة ،لكن لم تحقق رحلته أي نتيجة.
أعلن ميلوراد دوديك ،العضو الصربي في مجلس الرئاسة
المؤلف مــن ثالثة أعـضــاء والزعيم الفعلي لجمهورية صرب
البوسنة ذات األغلبية الـصــربـيــة ،انـفـصــال جمهورية صرب
البوسنة وهدد بسحبها من حكومة البوسنة المركزية ،وقواتها
المسلحة ،وسلكها القضائي ،ووكاالتها الضريبية والجمركية،
ً
وهيئات حكومية أخرى ،فضال عن إنشاء جيش مستقل خاص
ُبصرب البوسنة ،فهذه الخطوات تنتهك "اتفاق دايتون" الذي
أب ــرم فــي عــام  1995إلنـهــاء حــرب الـبــوسـنــة ،لكنها قــد ُتـ ّ
ـرســخ
ِ
ُ
معن في تقسيم البلد.
جمهورية صرب البوسنة كدولة مارقة وت ِ
ّ
يصب التوازن الدولي في مصلحة المعسكر
من المتوقع أن
الذي يسعى إلى تفكيك البوسنة والهرسك اليوم أكثر من أي
وقت مضى منذ نهاية الحرب ،فذلك يعني أن أي جهود مكثفة
ومتعددة األطراف لحل األزمة القائمة على أساس اإلجماع لن
ً
تنجح على األرج ــح ،وفــي مطلق األح ــوالُ ،يهدد دوديــك دومــا
باالنسحاب من اتفاق "دايتون" النتزاع التنازالت من المجتمع
الدولي ،حيث يحاول القادة الغربيون استرضاء ه في معظم
ً
األحيان ،فيتجنبون األزمات الوشيكة ظاهريا لكنهم يزيدون
بذلك رغبة جمهورية صرب البوسنة في االنفصال عن البلد
على المدى الطويل.
من الطبيعي أن يدعو داعمو البوسنة والهرسك الدوليون
إلى تعزيز الهيئات الدولية القائمة ،مثل مكتب الممثل السامي
ّ
المتصدع ،لكن
في البوسنة والهرسك ،لتقوية نظام "دايتون"
يغفل هذا الموقف عن شوائب ذلك االتفاق كونه يحاول التوفيق
بين وجــود البوسنة والهرسك المتعددة الجنسيات ،ونشوء
كيان صربي طائفي يشتق من محاولة ارتكاب إبــادة لتدمير
البوسنة الهرسك المتنوعة .هذا التناقض سيؤجج مساعي
ً
انـفـصــال جمهورية صــرب البوسنة دوم ــا ،وال يمكن اعتبار
ً
استثناء من القاعدة ،بل إنه نتاج حتمي لهذا النظام.
دوديك
ّ
لقد طرح نفسه في البداية كزعيم معتدل لكن سرعان ما تحول
إلى انفصالي متطرف ،ومن دون إدارة دولية قوية ،ال مفر من
أن تعود جمهورية صــرب البوسنة إلــى نزعتها االنفصالية
ً
مستقبال.
ّ
قد ُيمهد دعــم النظام المتصدع الحالي لتحويل البوسنة
والهرسك إلــى قنبلة موقوتة دائمة قد تنفجر حين يضطرب
ً
ميزان القوى الدولي بدرجة كافية ،ونظرا إلى المناخ الدولي
ً
ً
الراهن ،قد يحصل ذلك عاجال ال آجال.
حان الوقت لالعتراف بفشل نظام "دايتون" في فرض سالم
ً
علما أنه كان في األســاس إجـ ً
ـراء
دائــم في البوسنة والهرسك،
ً
ً
مؤقتا إلنهاء الحرب ولم يهدف يوما إلى االستمرار ألجل غير
ً
ً
ُمسمى ،حيث تعكس تحركات دوديك تمردا واضحا على اتفاق
"داي ـتــون" ،بما فــي ذلــك رفضه ألحـكــام المحكمة الدولية التي
تضع مذبحة سريبرينيتسا في خانة اإلبادة الجماعية ،وبما
بشكل قاطع ،فال شيء
أن الجانب الصربي يرفض هذا اإلجراء
ٍ
ُ
جبر البوسنة والهرسك أو أي عضو آخر في المجتمع الدولي
ي ِ
على االلتزام ببنود االتفاق.
ً
لهذا السبب ،أصبح الوقت مناسبا كي تقنع الواليات المتحدة
وبريطانيا ودول أعضاء أخرى في حلف الناتو قيادة جمهورية
صرب البوسنة بأن الحلفاء سيتعاونون مع األعضاء اآلخرين
في مجلس رئاسة البوسنة لفرض نظام دستوري جديد يدعو
إلى حل جمهورية صرب البوسنة ما لم يقرر قادتها التخلي
ّ
وتقبل استرجاع
عن سياساتهم االنفصالية ونزع أسلحتهم
ُ
ست ّ
وجه
دولــة بوسنية فاعلة فــي أســرع وقــت ،فهذه الخطوة
رسالة قوية إلى مناصري دوديك مفادها أن زعيمهم يقودهم
إلى حافة الهاوية ،كما أنها ستثبت لروسيا ّ
تجدد الرغبة في
مواجهة التهديدات األمنية الكبرى في المنطقة.
أدى وضع البوسنة إلى تهديد استقرار أوروبا طوال ثالثة
ً
عقود تقريبا ،وحان الوقت لحل هذه المسألة من أساسها.
* «أتالنتيك كونسيل»

أبهجتني للغاية األنباء التي ذكرت أن هيئة
محلفين في جورجيا توصلت إلى إدانة ثالثة
رجال بيض بقتل أحمد آربري ،الشاب المنحدر
مــن أصــول إفريقية ،ورفـضــت الهيئة الحجة
القائلة بأن الرجال كانوا «يحمون ويدافعون»
ع ــن ح ـي ـه ــم ،ورفـ ـض ــت ت ـس ــوي ــغ م ـطــاردت ـهــم
ومحاصرتهم ثم إطالقهم النار على «آربري»
ثالث مرات من مسافة قريبة.
وهذا الحكم محل ترحيب خاص ألنه يأتي
بعد أيام قليلة فحسب من حكم هيئة محلفين
ف ــي ويـسـكــونـســن ب ـب ــراءة كــايــل ريـتـنـهــاوس
من قتل رجلين بإطالق النار عليهما ،ورغم
االختالف بين القضيتين ،لكن كلتيهما تتعلق
بقضايا وقيم أساسية لمستقبل أميركا تتمثل
بولعنا المرضي بالمسدسات ،واحتفاء الجناح
اليميني المتصاعد بتنفيذ أف ــراد أحكامهم
بأنفسهم ،والعنصرية ،ودعونا نتناول قضية
ً
ريتنهاوس أوال.
فــي أغـسـطــس  ،2020قتلت شــرطــة مدينة
كينوشا بــواليــة ويسكونسن جــاكــوب بليك،
اإلفــريـقــي األص ــل ،وانــدلـعــت احـتـجــاجــات في
المدينة تضمنت بعض أعمال الشغب والنهب،
وفــي استجابة لــدعــوات جماعات القوميين
البيض ،حصل كايل ريتنهاوس -المقيم في
ً
إيـلـيـنــوي والـبــالــغ مــن الـعـمــر  17عــامــا -على
سالح من طراز آيه آر -15نصف اآللي ،وانضم
ريتنهاوس إلى جهود «الدفاع عن الممتلكات
والمساعدة في إحالل القانون والنظام» أثناء
احتجاجات كينوشا ،وفي  25أغسطس ،قتل
ريتنهاوس رجلين وأصاب آخر بجروح.
وج ـ ــادل م ـحــامــوه ب ــأن ري ـت ـن ـهــاوس شعر
ً
بالتهديد وقتل الرجلين دفــاعــا عــن النفس،
واتفقت هيئة المحلفين ،بعد مــداوالت دامت
أربعة أيام ،على الحكم على ريتنهاوس ،وكل
هذا يدور في إطار تفشي ظاهرة قتل الشرطة
لرجال داكني البشرة وحوادث خطيرة يشارك
ً
فيها رجــال بيض مسلحون يـهــددون رجــاال
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داكني البشرة غير مسلحين ،بل امتد التهديد
ً
ليشمل أيـضــا مسؤولين منتخبين يختلف
ً
معهم هــؤالء البيض سياسيا ،وعلى سبيل
ال ـم ـثــال اقـتـحــم أع ـض ــاء جـمــاعــة مـسـلـحــة من
البيض مقر الهيئة التشريعية لوالية ميشيغان
ً
فــي أبــريــل  2020احتجاجا على أمــر اإلغــاق
الخاص بكوفيد 19الذي فرضه حاكم الوالية،
وه ـنــاك مـثــال آخ ــر فــي ســانــت لــويــس بــواليــة
ميسوري ،حيث أشهر زوجــان السالح أثناء
مــرور مسيرة لمحتجين سلميين من حركة
«حياة السود مهمة» عبر حيهم.
ً
ومن األمثلة أيضا وقوف وحدات من جماعة
مسلحة على امتداد الحدود الجنوبية إلطالق
النار على المشتبه في أنهم مهاجرون غير
ً
شرعيين ،وأخيرا هناك مثال اقتحام جماعات
مسلحة ،في السادس من يناير الماضي ،مقر
الكونغرس األميركي في تمرد عنيف مهددين
الكونغرس كي يغير نتيجة انتخابات 2020
ال ــرئ ــاس ـي ــة ،وف ــي ك ــل ح ــال ــة ،اح ـت ـفــى اليمين
بالجناة كما لو أنهم أبطال.
ُ
وجمعت ماليين ال ــدوالرات للدفاع عنهم
ُ
ودعي زوجا سانت لويس إلى إلقاء كلمة في
مؤتمر قومي للحزب «الجمهوري» ،ووصف
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ال ـســابــق دون ــال ــد تــرامــب
وزعماء «جمهوريون» آخرون المشاركين في
تمرد الـســادس مــن يناير و«مـنـفــذي القانون
عند الحدود» بأنهم وطنيون ،وأصبح كايل
ً
ريتنهاوس مشهورا واستضافه ترامب في
مقر إقامته في منتجع «ماراالغو» وظهر في
تـلـفــزيــون فــوكــسُ ،
وع ــرض عـلــى ريتنهاوس
التدريب في الكونغرس.
بــإضـفــاء الـمـشــروعـيــة عـلــى تنفيذ األف ــراد
للقانون من تلقاء أنفسهم ،يعيدنا اليمين إلى
عصر الغرب المتوحش ،وحقبة ما بعد إعادة
البناء حين كان الدهماء يشنقون بال محاكمة
ً
آالفا من أصحاب البشرة الداكنة أو األجانب
ً
ً
الذين اعتبروهم تهديدا ،ويتعين علينا أيضا

أن نفكر في قضية المسدسات وإصرار اليمين
عـلــى أن «ح ــق حـمــل ال ـس ــاح» ف ــي الــدسـتــور
مطلق ،صحيح أن التعديل الثاني جاء بهذا
الـحــق ،لكن مــن التعسف أن يـجــري التوسع
في تأويل عبارة «الميليشيات المنضبطة»
لتشمل الدهماء الذين اقتحموا مقر الهيئة
التشريعية وهددوا سالمة حاكم ميشيغان،
ً
أو مــراه ـقــا كـلــف نـفـســه بمهمة «ال ــدف ــاع عن
الممتلكات» ،فــرغــم نـجــاح «االت ـحــاد القومي
لألسلحة» ،فإن الدستور لم يمنح المواطنين
ً
حـقــا بــا قـيــود المـتــاك وإشـهــار واستخدام
أسلحة الحرب.
ً
وأخ ـ ـيـ ــرا ،ه ـن ــاك قـضـيــة ال ـع ــرق الـحـيــويــة،
فــالـيـمـيــن يـتـســامــح م ــع مـنـفــذي األح ـك ــام من
البيض ويحتفي بهم حتى لو كانوا يهددون
«القانون والنظام» والديموقراطية ،والمرء ليس
بحاجة لخيال حتى يدرك رد الفعل المحتمل
على ظهور جماعة مسلحة من داكني البشرة
تنفذ ا ل ـقــا نــون بنفسها لتحمي تجمعاتها
الـسـكــانـيــة أو ت ـه ــدد م ـســؤول ـيــن منتخبين،
فما علينا إال استرجاع ذكــريــات قمع حركة
«النمور الـســود» في ستينيات وسبعينيات
القرن الماضي ،فهناك خطر وجودي ال يمكن
تجاهله على ديموقراطيتنا ،يتمثل في إضافة
جماعات مــن البيض تنفذ حكمها الخاص،
وتحظى بتأييد زعماء سياسيين ،إلى بيئتنا
ً
السياسية الشديدة االستقطاب الحزبي أصال،
وهذا هو سبب األهمية الكبيرة لحكم اإلدانة
في قتل أحمد آربري.
صحيح أن قرار هيئة المحلفين في قضية
ريتنهاوس هــدد بفتح بــاب فوضى «قانون
ا ل ـغــاب» ،لكن هيئة المحلفين فــي جورجيا
أغلقت هذا الباب برفضها حجة الدفاع بأن
ً
قتلة آربري كانوا يتصرفون دفاعا عن النفس
وحماية الممتلكات.
* رئيس المعهد األميركي العربي
في واشنطن

alterkey@gmail.com

علينا أن نبدأ بالتحول إلى االقتصاد األخضر من خالل
ربط الخطط االستراتيجية لكل قطاعات الدولة
الصناعية منها والبيئية بمتطلبات االقتصاد األخضر
وطرح المشاريع المرتبطة بالطاقة المتجددة ،وتدوير
النفايات ،والوقود النظيف ،والتي ستسهم في طرح
مهن ووظائف جديدة وتوفير فرص عمل للشباب.
تستحوذ االستثمارات الخضراء على األسواق المالية ،إذ تدفقت
أكثر من ً 300مليار دوالر على االستثمارات "المستدامة" في عام
ً
 ،2020محطمة أرقاما قياسية في كل عام بعد ارتفاع الطلب على
تمويل المشاريع الخضراء ،فاالقتصاد األخضر كما عرفه برنامج
األمم المتحدة للبيئة في تقريره الصادر عام  ،2011هو االقتصاد
الذي يرفع من رفاهية اإلنسان ويعزز المساواة االجتماعية بين
البشر ،في حين يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية وندرة
ال ـمــوارد ،وقــد جــاء االهتمام باالقتصاد األخـضــر بعد أن تركزت
معظم الخطط واالستراتيجيات على خلق ثروات مادية رأسمالية
على حساب استنزاف الموارد الطبيعية من دون االكتراث بالنظام
األيكولوجي والتنوع البيولوجي والتلوث البيئي ،فقد أدى ذلك
إلى نشوء أزمــات ذات طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي بسبب
التوظيف غير السليم لرؤوس األمــوال ،لذلك تولدت فكرة جديدة
ترتبط بالتنمية المستدامة يطلق عليها "االقتصاد األخضر" وقد
ً
فرضت نفسها تحقيقا للتوازن بين استدامة الموارد الطبيعية،
وخلق الثروات وفرص العمل ،فإذا أردنا أن نستقطب االستثمارات
الخضراء ،فإن علينا أن نبدأ بالتحول إلى االقتصاد األخضر من
خالل ربط الخطط االستراتيجية لكل قطاعات الدولة الصناعية
منها والبيئية بمتطلبات االقـتـصــاد األخـضــر وطــرح المشاريع
المرتبطة بالطاقة المتجددة ،وتدوير النفايات ،والوقود النظيف،
والتي ستسهم في طرح مهن ووظائف جديدة وتوفير فرص عمل
للشباب.
أما التقنيات فبإمكاننا االستعانة بنظم المعلومات الجغرافية
لضمان االستعمال األمثل لألراضي كونه يختص بجمع وإدخال
ومعالجة وتحليل وعــرض وإخــراج وربــط المعلومات الوصفية
(األسـمــاء وال ـجــداول) بالمعلومات المكانية كالخرائط والصور
الجوية والمرئيات الفضائية في مكان ما ،وعمل خرائط متعددة
ومختلفة بأحجام متنوعة ،ويحتاج نظم المعلومات الجغرافية
إلــى مــن يمتلك خـبــرة فــي عـلــوم المساحة والهندسة واإلحـصــاء
والرياضيات ،ولديه اطــاع واســع على أغلب المظاهر الطبيعية
والبشرية لسطح األرض حتى يتمكن من تحليل وربط المعلومات
المكانية.
هذا النظام له دور مهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق التوازن
في استخدام الموارد الطبيعية والبشرية وضمان حقوق األجيال
ً
ً
القادمة ،وبالتالي فإن نظم المعلومات الجغرافية يؤدي دورا مهما
في التخطيط للتنمية المستدامة لمواجهة التحديات التي تعانيها
المجتمعات والشعوب مثل النمو السكاني غير المتوازن واألمن
الغذائي والتلوث البيئي ،فاالقتصاد األخضر يعتمد على الدراسات
الجغرافية التي تعد من أنسب العلوم وأقدرها على دراسة متطلبات
التنمية الشاملة المرتبطة بالمحافظة على التنوع البيئي في المدن
الذكية الصناعية منها والسكنية.
واسـتـخــدام تقنية النظم الجغرافية مــن األجـهــزة الحكومية،
ً
خـصــوصــا عـنــد وض ــع الـمـخـطــط الهيكلي لـلــدولــة بــالـتــوافــق مع
خطط التنمية لتوفير األراض ــي الصالحة وتحسين استغاللها
وإدارتها وتطويرها وتجهيزها لمشاريع التنمية المتنوعة كالمدن
الحدودية والسكنية والصناعية والرياضية والسياحية والتعليمية
يفترض أن يسهم في التحول إلى اقتصاد أخضر متنوع ومتجدد
ومـسـتــدام يخلق الـثــروة ويـجــذب االسـتـثـمــارات الـخـضــراء ويوفر
تخصصات ووظــائــف جــديــدة وف ــرص عمل حقيقية ،فهل لدينا
رغبة وإرادة للتحول إلى اقتصاد أخضر يلتزم به الجميع لخلق
ً
ثروة البلد بعيدا عن انبعاثات الكربون والتلوث ،وفقدان التنوع
البيولوجي والنظم األيكولوجية؟

خليل علي حيدر

محمد نجيب جويفل مبعوث تنظيم اإلخوان في الكويت ()4-4
تبنت الجماعة في الكويت بعض أوجه الخبرة المصرية في
تعبئة اإلخوان وتنظيم الشباب كتأسيس الكشافة والتدريب
في منطقة كاظمة على أشكال من أعمال الفتوة والرياضة ،بل
نرى مرجعا يقول« :لجأت الجماعة الى تدريبات عسكرية في
جزيرة فيلكا ،كذلك كانوا يدربون عناصرهم في جزيرة بوبيان
في السبعينيات باستخدام مناظير رؤية ليلية».
اهتم الباحثون في تاريخ اإلخوان بالكويت بتسليط بعض األضواء
على سنوات تأسيس الجماعة ودور اإلخ ــوان المصريين على وجه
الخصوص ،دون أن يدرسوا العالقة والدور بشكل تفصيلي أو يجمعوا
ً
المعلومات والتفاصيل ،أو يقابلوا بعض الشخصيات مثال في الكويت
ومصر والعراق واألردن وسورية ،ممن عاصروها واهتم د.المديرس
بالصراع بين جناحي اإلخوان فقال" :شهدت جماعة اإلخوان المسلمين
فــي الخمسينيات ظهور تيارين متعارضين التيار المعتدل والــذي
يتزعمه المراقب العام لجمعية اإلرشــاد اإلسالمي عبدالعزيز العلي
المطوع والتيار المتشدد وتمثله مجموعة التنظيم الطالبي بقيادة
محمد العدساني وأحمد الدعيج وعبدالرحمن العتيقي .وكان لنجيب
جويفل دور كبير في توسيع رقعة الخالف بين التيارين ،ويتمثل محور
الخالف في طبيعة الموقف الواجب اتخاذه تجاه مسألة اعتقال قيادات
اإلخوان في مصر".
(جماعة اإلخوان المسلمين في الكويت ،د.فالح عبدالله المديرس،
الكويت  1994ص .)20
ونالحظ أن د .المديرس يؤكد دور جويفل في التعبئة السياسية
دون أن يشير في هذا الموضع إلى الورتالني ،ويتحدث د.المديرس
عن الصراع بين تياري اإلخوان الذي حسم سياسيا بانتصار التيار
المحافظ فيقول" :كان التيار المتشدد يؤيد اتخاذ موقف واضح من
النظام المصري في حين كــان أنصار التيار المعتدل ،وهــم يمثلون
األغلبية ،يــؤيــدون الحياد ،ولعل السبب يتمثل بالمصالح الخاصة
التي تربط بين هذه األغلبية والنظام السياسي الكويتي ،وأن اتخاذ
مــوقــف مـتـشــدد م ــن ال ـن ـظــام ال ـنــاصــري ي ـهــدد ه ــذه الـمـصــالــح بسبب
العالقات القائمة بين الكويت ومصر خاصة في مجال التعليم وغيره
من مجاالت الخدمات العامة ،وقــد أدى هــذا الخالف إلــى ابتعاد عدد
كبير من مؤسسي جمعية اإلرش ــاد اإلســامــي عن العمل التنظيمي،
كما استقال عبدالعزيز العلي المطوع من موقعه كمراقب عام لجمعية
اإلرشاد اإلسالمي وحل محله عبدالرزاق الصالح ،وقد كان لهذا االنقسام
أثره الواضح على الجماعة سواء على الصعيد التنظيمي أو االنتشار
الجماهيري"( .ص .)20
ومن الذين يذكرهم موقع إلكتروني في مقال بعنوان "كيف تسلل
اإلخــوان إلى الكويت" بقلم عمرو النقيب ،اإلخــوان المصريين "زهدي
أبو العز والشيخ عبدالعزيز السيسي وحسن أيوب الذين هربوا إلى
الكويت بعد مطاردتهم من قبل النظام الناصري".
ويقول د.سامي ناصر الخالدي إنــه وبــازديــاد النشاط العام لفرع
حركة اإلخــوان في الكويت أرسل الفرع الرئيسي في مصر بعضا من
قياديي التنظيم بهدف االستقرار في الكويت أمثال الفضيل الورتالني
الذي أسس تنظيم اإلخوان في اليمن عام  1947ونجيب جويفل وأحمد
الشرباصي وأبــو الحسن الندوي ،حيث ساهموا مساهمة فاعلة في
ترسيخ فكر البنا ونهجه عبر اتباع أسلوب التنظيم الهرمي"( .األحزاب
اإلسالمية ص .)163

لم تمنح التطورات السياسية جماعة اإلخوان في مصر وامتدادهم
من محازبيهم في الكويت الفرصة لجني ثمار مشاركتهم في حرب
فلسطين رغم إشادة اإلخوان ومؤيدهم بما أنجزوا فيها وحققوا من
مكاسب ،ومع انتصار نظام ثورة  1952وترسخ زعامة الرئيس جمال
عبدالناصر وجد اإلخوان المصريون أنفسهم وامتداداتهم العربية في
أوضاع معادية تماما سرعان ما اصطدمت بهم بقوة بعد  1954وكانت
البيئة الكويتية صاحبة تجربة سلبية مع التشدد الديني وتهديداته
عبر تاريخها ،وكان المتزمتون من اإلخوان النجديين امتدادا للحركات
السلفية عبر تاريخ العالم اإلسالمي في أماكن كثيرة ،في حين كان
اإلخــوان المسلمون المصريون ظاهرة حزبية جديدة تتحرك وفق
معطيات وخطط مختلفة مهما قيل عن سلفية اإلخوان ،كان من سوء
حظ اإلخوان في الكويت أن تبدأ حركتهم مع انطالق منافس ال يقل
جاذبية للكويتيين وغيرهم وهي الحركة القومية ،فكانت الكويت من
المناطق المهمة لظهور حركة القوميين العرب ،ومن هنا وجد اإلخوان
والقوميون أنفسهم في صراع.
ويقول د .الخالدي" :مــن هنا يمكن القول إن فترة الخمسينيات
كانت المحطة الفاصلة في تاريخ العالقات القومية اإلسالمية في
البالد ،حيث تأثر اإلسالميون سلبا بالصراع الذي حدث بين حركة
اإلخوان المسلمين في مصر وقادة الثورة كما أسلفنا ،والتي أدت إلى
تبني حملة إعالمية واسعة من قبل القوى القومية ضد اإلسالميين
في معظم أنحاء الوطن العربي بشكل عــام والكويت بشكل خاص،
حيث ساهمت في سيادة المد القومي على حساب الفكر اإلسالمي".
(األحزاب اإلسالمية ص .)164
"كان القوميون يضغطون على الدولة الكويتية ،وهي قيد التشكيل
والتأسيس في اتجاه قومي عروبي ،مهاجمين في الوقت نفسه دون عمق
فكري ممنهج فكره السياسي وتحالفاته وبرامجه التي لم تكن واضحة
بارزة ،كما هي اليوم ،في حين يحاول اإلخوان التذكير دوما بالشعائر
الدينية وخطورة التأثر باألفكار الغربية وبمخاطر الصليبية وضرورة
الوحدة اإلسالمية وغير ذلك وربما كنا بحاجة الى اآلن إلى دراسة تلك
المرحلة بشكل موثق ومعرفة موقف القيادات والنخب الكويتية بما
في ذلك مثال وبخاصة موقف باني الكويت الحديثة ومؤسس حياتها
الدستورية الشيخ عبدالله السالم الصباح من التيارين ،ويبدو أن تأثير
الفكر القومي في تحديث الكويت كان أبرز حتى عام  1970على األقل،
أي كما يقول د .المديرس بعد هزيمة الخامس من يونيو  1967وسقوط
البرنامج الناصري وتأثر الحركة القومية في الكويت وبقية أجزاء الوطن
العربي"( .جماعة اإلخوان ص.)27
ويضيف د.المديرس أن اإلخوان لم ينجحوا في االمتداد إلى الوسط
العمالي رغم إنشاء قسم لهذا الهدف في الجماعة الناشئة ،ويضيف
د.المديرس" :سعت جماعة اإلخوان المسلمين في الكويت الى صفوف
التجار لكن لم يتحمس معظم التجار الكويتيين لهذه الدعوة وكان
مصير هذه المحاولة شبيها بمحاولتهم اختراق صفوف العمال في
حين وجدت حركة القوميين العرب استجابة من التجار الذين انضموا
إلى الحركة ،وتحول سوق التجار إلى مركز رئيسي لـحركة القوميين
الـعــرب فضال عــن استخدامهم الــرابـطــة الكويتية التي قــادت العمل
الوطني في تلك الفترة ،وهذا بدوره يدل على تنامي الحس القومي
لدى أبناء الشعب الكويتي بشكل عام فضال عن سيطرة التيار القومي
حينذاك على الساحة العربية"( .جماعة اإلخوان ص.)17
ويبين د.المديرس أن جماعة اإلخوان لم تكتف بالقيادات اإلخوانية
الـمـصــريــة وب ـخــاصــة ال ــورت ــان ــي وجــوي ـفــل ،ب ــل كــانــت تستعين في
الوقت نفسه بإخوان آخرين .يقول المديرس" :عمدت جماعة اإلخوان
المسلمين الــى ارســال بعض العناصر الحزبية الــى سورية ومصر
واألردن لتلقي دورات فــي العمل التنظيمي والتثقيفي وا لـتــدر يــب

العسكري من خالل معسكرات فروع جماعة اإلخــوان المسلمين في
تلك الدول"( .جماعة اإلخوان ص .)17
ويشير الباحث د.هاشم الطائي الى التنافس القومي اإلخواني في
الكويت خالل هذه المرحلة ،ويقول" :على الرغم من قوة التيار القومي
الذي برز في الخليج العربي بشكل واضح في الخمسينيات فإن جمعية
اإلرشاد اإلسالمية مارست بقوة نشاطها الدعوي والخيري ،فافتتحت
مكتبة اإلرشاد اإلسالمي بإدارة الشيخ يوسف بن عيسى القناعي ،ومركز
الشباب الرياضي والثقافي ،وأقامت الندوات والمحاضرات والحفالت
والرحالت والمخيمات الكشفية ونشرت الكتب واألناشيد اإلسالمية،
ونظمت دورات لتحفيظ القرآن وقيام الليل وصيام االثنين والخميس،
كما استضافت الجمعية العديد من الشخصيات اإلسالمية وأبرز الدعاة
في العالم اإلسالمي إللقاء المحاضرات والدروس الدينية".
(التيار اإلسالمي في الخليج العربي ،بيروت  ،2010ص .)144
ومما يشير إليه الباحث في الكتاب نفسه عن تأثير بعض نشاطات
اإلخوان في تلك المرحلة قوله أثارت الدعوة التي أقامها مؤسس تنظيم
اإلخوان في الكويت عبدالعزيز المطوع في أبريل  1954احتفاء بالشيخ
عمر الداعوق ،مرشد اإلخوان المسلمين في لبنان التي حضرها جمع
غفير مــن الشخصيات اإلسالمية فــي الكويت وخــارجـهــا ،أث ــارت تلك
الدعوة حفيظة القنصلية األميركية في الكويت التي وجدت في تحركات
اإلسالميين في الكويت نشاطا يهدد المصالح األميركية في الخليج".
(الصفحة نفسها).
"كان لتلك األحداث التي عصفت بتنظيم اإلخوان في مصر أثر كبير
في االنقسام الداخلي الذي تعرضت له جمعية اإلرشاد اإلسالمية في
منتصف الخمسينيات وظهور تيارين متعارضين".
ويضيف د.الطائي عن دور نجيب جويفل والورتالني" :كان التيار
المتشدد يرى ضرورة اتخاذ موقف واضح وصريح من النظام المصري
في حين كان التيار المعتدل يفضل الوقوف على الحياد ،وثمة من يتهم
نجيب جويفل في أنه كان له الــدور الكبير في توسيع رقعة الخالف
بين التيارين" .ويقول د.الطائي عن جويفل إنه" :عضو قيادي بارز في
تنظيم اإلخــوان المسلمين في مصر ،كانت قيادة اإلخــوان المسلمين
قد أرسلته الــى الكويت مع عضو مكتب اإلرش ــاد في تنظيم اإلخــوان
الفضيل الورتالني لتنظيم نشاط اإلخوان المسلمين في الكويت وإلقاء
المحاضرات التثقيفية األسبوعية ونشر دعــوة اإلخ ــوان المسلمين
هناك"( .ص .)146 -145
ويشير مبعوث األزهر في الكويت الشيخ أحمد الشرباصي مرارا إلى
الفضيل الورتالني في كتاب الشرباصي "أيام الكويت" ،القاهرة1953 ،
وينشر صورا للورتالني مع الشخصيات الكويتية في تلك المرحلة
وغير ذلك ،ص .477، 401
وعن بعض نشاطات الورتالني الخطابية يقول الشيخ الشرباصي:
"زرنا مع الضيوف النادي الثقافي القومي ولم نلق كلمات بل كان حديثا
مشتركا ،ثم ذهبنا الى جمعية اإلرشــاد ،حيث ألقى األستاذ الفضيل
الورتالني محاضرة فياضة عن الدعوة اإلسالمية ،وقد أثنى السامعون
ً
على المحاضرة كثيرا"( .ص )474
كما زار الشرباصي مع الورتالني في شهر يناير منطقة كاظمة
شمالي الكويت مرافقين للدكتور عبدالوهاب عزام الذي كان في زيارة
للكويت ،كما يروي الشرباصي تفاصيل وصول الورتالني الى الكويت
حـيــث ك ــادت الـطــائــرة أن تـتـعــرض ل ـحــادث خطير بـعــد تــوقــف إحــدى
مراوحها ،فيقول الشرباصي" :وقبل وصول الطائرة بربع ساعة علمنا
أن أحــد محركيها قد توقف وأنها تسير بمحرك واحــد ،وبعد دقائق
الحت في الجو ثم هبطت حتى لمست األرض ،وفجأة توقف المحرك
ً
ً
اآلخر فلم تدرج الطائرة مترا واحدا ...يا لقوة األقدار وحكمتها ،وذهبنا
بالسيارات إلى مكان الطائرة ،واستقبلنا القادمين فإذا الشيخ محمد

البشير اإلبراهيمي لــم يحضر لمرضه ،وحضر األس ـتــاذان الفضيل
الورتالني وحسن العشماوي"( .ص  )473وليس من الواضح إن كانت
تلك أول زيارة للورتالني في الكويت.
ويقول الشرباصي عن السيد عبدالعزيز العلي المطوع مؤسس
جمعية اإلرشــاد ضمن يوميات الشرباصي في " :1952 /12 /3قضيت
وقتا مع السيد عبدالعزيز العلي أستمع الى نظرات فكرية له في القرآن
الكريم ،فتارة يختط أسلوبا علميا وتارة أسلوبا صوفيا وتارة أسلوبا
أدبيا وهكذا"( .ص .)445
كان للخطب التي ألقيت في األماكن العامة أصداؤها ،وتسببت في
بعض التوتر ،ويـقــول الشرباصي" :نتيجة ألص ــداء مختلفة لبعض
الخطب التي ألقيت في بعض االحتفاالت العامة ،وتجنبا لما قد يحصل
في المستقبل من جراء مثل هذه الخطب أصدر رئيس األمن العام بالغا
لألندية والجمعيات ،قرارا بوضع جميع الخطب والمقاالت التي تلقى
وتكتب تحت مراقبتها".
وفي يومياته  1952 /12 /22يقول الشيخ الشرباصي" :أبلغني السيد
عبدالعزيز العلي أنه تفاهم مع رئيس األمن العام على السماح لجمعية
اإلرشاد بإلقاء دروسها ومحاضراتها وإذاعاتها بدون مراقبة ،وقد أخذت
الجمعية تستعيض بإخواننا المحاضرين الفلسطينيين والسوريين
عن العلماء المصريين إللقاء المحاضرات في المساجد واإلذاعة ودار
الجمعية"( .ص .)454
إن الحاجة ماسة إلــى تجميع المعلومات حــول بــدايــات الجماعة
وبقية الحركات اإلسالمية ،وقد الحظ الباحثون في تاريخ اإلخوان أنه
أضاف الكثير من المعلومات حول تطور الجماعة إال أن الكثير ال يزال
بحاجة الى التوثيق والبحث كدور الشخصيات التي أسست الجماعة
في البداية ،ثم التي قادتها الحقا ،فالمالحظ مثال كما يفهم من إشارة
الشيخ الشرباصي أن مؤسس الجماعة عبدالعزيز العلي المطوع كان
فيما يبدو أقل تأثرا بفكر اإلخوان كفكر شمولي وعقيدة أيديولوجية
من شقيقه عبدالله العلي المطوع الذي تولى بناء الحركة في السنوات
الالحقة ،ونحن بحاجة الى تجميع المعلومات والمقابالت الصحافية
والمقاالت المتعلقة بمؤسسي الجماعة.
ويحق للباحثين السؤالَ :
لم دعا إخوان الكويت نجيب جويفل على
وجه الخصوص الى الكويت ،وهو شخصية لم تكن الديانة والورع أو
ً
الدور اإلسالمي الدولي طاغية عليه كالورتالني مثال؟ لقد كان جويفل
ً
عضوا بارزا فيما يبدو داخل جهاز اإلخوان السري "التنظيم الخاص"،
كما كان كذلك على صلة بالقيادة المصرية وأجهزتها ،فكيف كان جويفل
يوازن بين الدورين؟
هل تمت دعوته لشهرته ومغامراته وجرأته مما كــان يلقى قبوال
في نفوس بعض الشباب اإلخــوان الكويتيين المتحمسين لما كانوا
يعتبرونه عودة اإلسالم والذين كما هو معروف وكما تنقل موسوعة
اإلخوان اصطدموا بالمؤسسين وخسروا؟ وهل كانت الدعوة قد تمت
في بحر صراع عبدالناصر مع اإلخوان ولالستعانة بخبرة الرجلين في
تحصين الكويتيين ضد األفكار القومية ،حيث كانت الحركة القومية في
بداية نشاطها الكويتي والخليجي وفي عدة أوساط طالبية وعمالية
وبين رجال األعمال كما يشير د.المديرس في كتابه ص 19-17؟
وقــد تبنت الجماعة فــي الـكــويــت فيما يـبــدو بعض أوج ــه الخبرة
الـمـصــريــة فــي تعبئة اإلخـ ــوان وتنظيم الـشـبــاب كتأسيس الكشافة
والتدريب في منطقة كاظمة على أشكال من أعمال الفتوة والرياضة،
كما يقول البعض ،بل نرى مرجعا يقول" :لجأت الجماعة الى تدريبات
عسكرية في جزيرة فيلكا ،كذلك كانوا يدربون عناصرهم في جزيرة
بوبيان في السبعينيات باستخدام مناظير رؤية ليلية".
(جماعة اإلخ ــوان المسلمين في دولــة اإلم ــارات العربية المتحدة:
الحسابات الخاطئة ،د .جمال سند السويدي ،أبوظبي ،2021 ،ص .)19
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

7.345

6.789

5.718

2.478 2.913 3.305

َ
تراجعات حادة لمؤشرات األسواق الخليجية باستثناء سوقي اإلمارات

ً
ضغوط كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط ...و«برنت» يالمس  70دوالرا للبرميل
علي العنزي

تغيير أوزان األسهم
الكويتية
بـ «األسواق
الناشئة» جاء في
وقت عصيب

ع ـ ـ ــادت م ـ ــؤش ـ ــرات األس ـ ـ ــواق
المالية بــدول مجلس التعاون
الخليجي الى اتجاهها السلبي
مـ ــرة أخـ ـ ــرى ،أم ـ ـ َـس ،بــاسـتـثـنــاء
مـ ـ ــؤشـ ـ ــري سـ ـ ــوقـ ـ ــي اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات
أبوظبي ودبــي ،بينما تفاوتت
خسارة البقية وبنسب معظمها
كـ ـبـ ـي ــرة ،وت ــراجـ ـع ــت م ــؤش ــرات
بـ ــورصـ ــة الـ ـك ــوي ــت الــرئ ـي ـس ـيــة
ال ـث ــاث ــة ،وف ـق ــد م ــؤش ــر ال ـســوق
الـ ـع ــام ن ـس ـبــة  2.32ن ـق ـط ــة ،أي
 161.51نـ ـقـ ـط ــة ،ل ـي ـق ـف ــل عـلــى
مستوى  6789.96نقطة ،بسيولة
ك ـب ـي ــرة ب ـل ـغ ــت  122.7م ـل ـيــون
دينار ،جاء معظمها خالل فترة
المزاد تداولت  423مليون سهم
عبر  18002صفقة ،وتــم تــداول
 144سهما ربح منها  ،26بينما
خ ـســر  ،111واس ـت ـق ــر  7أسـهــم
دون تغير.
وتراجع مؤشر السوق األول
ب ـن ـس ـبــة أك ـب ــر ب ـل ـغــت  2.71فــي
المئة ،أي  204.68نقاط ،ليقفل
عـلــى مـسـتــوى  7345.47نقطة،
بسيولة كبيرة كانت  99مليون
دي ـن ــار ،ت ــداول ــت  182.3مليون
سهم عبر  9782صفقة ،ور بــح

سهمان فقط مقابل تراجع 23
سهما.
وك ـ ــان ـ ــت خـ ـ ـس ـ ــارة الـ ـس ــوق
الرئيسي أقل ،حيث فقد نسبة

 1.14بالمئة ،أي  66.24نقطة،
ليقفل على مستوى 5718.92
نـ ـقـ ـط ــة بـ ـسـ ـي ــول ــة م ـ ـ ـحـ ـ ــدودة،
مـ ـق ــارن ــة م ــع س ـي ــول ــة ال ـس ــوق

األول بلغت  23.7مليون دينار،
ت ــداول ــت  240.7مـلـيــون سهم
عـبــر  8220صـفـقــة ،ورب ــح 24
سهما فقط مقابل خسارة 88

إحالة مضاربين على أسهم صغيرة إلى التحقيق

ً
أثروا سلبا على مستويات السيولة في اآلونة األخيرة
●

عيسى عبدالسالم

رص ــد م ــراق ـب ــون ألسـ ـ ــواق ال ـمــال
انحسارا في نشاط المضاربين في
بــورصــة الـكــويــت ل ــأوراق المالية،
األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ان ـع ـك ــس س ـل ـب ــا عـلــى
مستويات السيولة التي باتت تدور
حاليا أقــل مــن الـمـعــدالت السابقة،
إذ عـلـمــت "الـ ـج ــري ــدة" م ــن م ـصــادر
مطلعة أنــه تمت إحــالــة مضاربين
عـلــى بـعــض األس ـهــم الـصـغـيــرة في
الـ ـس ــوق الــرئ ـي ـســي الـ ــى الـتـحـقـيــق،
بعدما تم رصد عدد من االشتباهات
التي انطوت على تالعب وتضليل
وم ـخــال ـفــة ل ـن ـظــام الـ ـس ــوق ال ـمــالــي
ول ــوائ ـح ــه ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ،ف ــي ظ ــل ما
يشهده السوق المالي من ارتفاعات
وتذبذبات في أسعار أسهم بعض
الشركات.
وأوضـ ـح ــت ال ـم ـص ــادر أن ــه تمت
إحالة المضاربين لتداوالتهم محل
االشـ ـتـ ـب ــاه ،ومـ ــا ن ـتــج ع ــن ذلـ ــك من
تحقيقهم مكاسب على محافظهم

االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة ،مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ـ ــى أن
ه ـي ـئــة أس ـ ـ ــواق الـ ـم ــال ل ــن ت ـتــوانــى
فــي مــا حـقــة المتالعبين بالسوق
المالي برصد تعامالتهم ،استنادا
إلى صالحياتها وفق نظام السوق
الـ ـم ــال ــي ،وم ـ ــا ت ـم ـل ـكــه م ــن وس ــائ ــل
تقنية متقدمة تمكنها من رصد كل
التعامالت ومراقبة حاالت االشتباه،
واتخاذ اإلجراءات النظامية الالزمة
وفقا لألنظمة واللوائح.
وبـيـنــت أن أي س ــوق فــي الـعــالــم
ال يخلو مــن ا لـمـضــار بــة معتبرين
األخيرة "ملح" السوق ،لكنها مقبولة
بحدود معقولة وسليمة بشكل ال
يؤثر على سالمة وصحة التداوالت،
الفـتــة إل ــى أن الـمـضــاربــة الحميدة
والمعقولة والمقبولة أفضل خيار
ألن مخاطرها قليلة ،وهي التي تتم
في إطار سعري عادل ،يمكن أن يفيد
السهم وأن يصله فــي وقــت محدد
ويـتــم الــدفــع بــه قبل ذلــك بـنــاء على
معلومات واقعية ومستقبل عقد أو
مشروع أو غيره ،وهــذا على عكس

عمليات الـمـضــاربــة الـمـضــرة التي
تـتــم عـلــى أس ـهــم ورق ـي ــة ،ال تصلح
أساسا لالستثمار ،ووجــودهــا في
الـ ـس ــوق ي ـضــر ب ــه إجـ ـم ــاال ،كــونـهــا
تؤثر في المؤشر العام ويتم إيهام
المستثمرين والمراقبين بأن اتجاه
الـ ـس ــوق الـ ـع ــام صـ ـع ــودي وال ــواق ــع
غير ذلك.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـ ــى أن الـ ـمـ ـض ــارب ــة
الحميدة تجرى بشكل منظم وبناء
على معلومات أولية أو واقعية لها
أساس من الصحة قد تكون بعيدة
التحقيق لكنها آتية ،أما المضاربة
غ ـيــر الـصـحـيــة ف ـت ـجــرى ب ـنــاء على
إش ــاع ــات غ ـيــر واق ـع ـي ــة ال يقبلها
م ـن ـط ــق وال عـ ـق ــل ،ل ـك ـن ـهــا ت ـصــدق
لـ ــأسـ ــف وتـ ـتـ ـخ ــذ عـ ـل ــى أس ــاس ـه ــا
قـ ـ ـ ــرارات ،ف ـضــا ع ــن كـ ــون بعضها
يحتوي على عمليات تداول مضللة
لعموم المتداولين.
وأضــافــت الـمـصــادر أن مـعــدالت
المضاربة في السوق الكويتي قد
تعلو في بعض األوقات عن الجانب

«أرزان» :حققنا نتائج ونجاحات
ملحوظة في التمويل واالئتمان
المنيع :دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمبادرين في كل القطاعات
أعرب المدير األول لخدمات
االئ ـت ـمــان وتـمــويــل الـشــركــات
لــدى مجموعة أرزان المالية
رب ــاح ال ـم ـصــري عــن امـتـنــانــه
ل ـج ـم ـيــع الـ ـعـ ـم ــاء وش ــرك ــات
المحفظة بعد تحقيق نتائج
ونجاحات ملحوظة في قطاع
الـ ـتـ ـم ــوي ــل واالئـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــان ل ـه ــذا
العام ،وتخطي تأثير جائحة
كورونا بنجاح رغم تأثيرها
الكبير على أغلب النشاطات
التجارية والقطاعات المالية
حول العالم.
وقـ ــال ال ـم ـصــري" :ان ـن ــا في
أرزان نسعى دائما إلى تقديم
رؤيـ ـ ـ ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة وت ـط ـل ـع ــات
تـ ـن ــاس ــب ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ف ـ ــي ه ــذا
المجال ،وتمكنهم من تحقيق
أعـ ـل ــى مـ ـع ــدالت ال ـن ـج ــاح فــي
أنشطتهم التجارية في شتى
الـ ـمـ ـج ــاالت والـ ـقـ ـط ــاع ــات ،إذ
استطاعت أرزان خــال سنة
 2021تحقيق نمو أفضل في
هذا المجال".
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول
التسويق وا لـعــا قــات العامة
لــدى مجموعة أرزان المالية
ف ـ ـ ــواز ال ـم ـن ـي ــع أن "خـ ــدمـ ــات
أرزان ل ــا ئـ ـتـ ـم ــان و تـ ـم ــو ي ــل
الشركات تأتي ضمن أولويات
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ،ون ـ ـس ـ ـعـ ــى مــن
خاللها للوصول إ لــى مرتبة
الـ ـص ــدارة ف ــي م ـج ــال تـمــويــل
ال ـشــركــات ،مــن خ ــال تطبيق
أحـ ـ ــدث ال ـم ـعــاي ـيــر ال ـعــال ـم ـيــة
ل ـ ــدع ـ ــم وتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـشـ ــركـ ــات
الصغيرة والمتوسطة الحجم
في شتى النشاطات التجارية

رباح المصري

فواز المنيع

والـ ـخ ــدم ــاتـ ـي ــة والـ ـقـ ـط ــاع ــات
ا لـمــا لـيــة لتلبية طموحاتهم
وتطورهم في السوق المحلي
وبقية أسواق المنطقة".
وأشـ ـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـنـ ـي ــع إل ـ ـ ــى أن
ارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع ج ـ ـ ـ ـ ــودة ال ـ ـ ـقـ ـ ــروض
وا ل ـع ـمــاء مــر تـبــط بالتدابير
الصارمة ومعايير الموافقة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـف ــرضـ ـه ــا ال ـس ـي ــاس ــة
االئـتـمــانـيــة ولـجـنــة االئـتـمــان
اإلداري ،وا ل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي تـ ـشـ ـم ــل
التحليل االئتماني للبيانات
الـمــالـيــة الـمــدقـقــة والـبـيــانــات
ال ـم ـص ــرف ـي ــة وت ـق ـي ـي ــم خ ـبــرة
ا ل ـ ـطـ ــا قـ ــم اإلداري و ط ـب ـي ـع ــة
األعمال.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ان ـ ـ ــه ل ـل ـت ـخ ـف ـيــف
م ــن ال ـم ـخ ــاط ــر ،ي ـس ـعــى قـســم
االئـ ـتـ ـم ــان إل ـ ــى م ــراقـ ـب ــة أداء
جـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء بـ ـشـ ـك ــل
شهري ،وإقامة عالقة وثيقة
م ــع ع ـم ــائ ــه ل ـم ــراق ـب ــة حـســن
استغاللهم لألصول والموارد

المالية والبشرية ،كما يسعى
إلـ ــى ال ـم ـس ــاع ــدة ف ــي تـطــويــر
أعمال جميع العمالء كشركاء
ف ـع ـل ـي ـي ــن م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـق ــدي ــم
النصائح والتوصيات القابلة
للتطبيق وا لـتــي تعتبر ذات
أه ـم ـيــة ك ـب ـيــرة الس ـت ـقــرارهــم
ونموهم.
ا ل ـجــد يــر بــا لــذ كــر أن أرزان
لالئتمان و تـمــو يــل الشركات
هي إحدى خدمات مجموعة
أرزان ا ل ـ ـمـ ــا ل ـ ـيـ ــة ل ـل ـت ـم ــو ي ــل
واالستثمار.

االسـتـثـمــاري ،لكن االسـتـثـمــار يدر
عـ ــوائـ ــد وت ــدفـ ـق ــات م ـض ـم ــون ــة ال ــى
حد كبير ،كما أن السوق الكويتي
يحوي شركات استثمارية تستهوي
الـمـضــاربــة ،فــي حين أن هـنــاك قلة
تعتمد على ا لـجــا نــب االستثماري
الـبـحــت ،وأداء األخ ـي ــرة هــو األكـثــر
اس ـت ـمــراريــة ،وه ــي ال ـتــي تستطيع
تحقيق توزيعات للمساهمين.
وشددت على دور هيئة األسواق
فــي تقليل حــدة وحجم اإلشــاعــات،
م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـط ـب ـي ــق ال ـت ـش ــري ـع ــات
واالستعانة باألدوات الرقابية التي
تزيد من جرعة الشفافية ،مضيفة أن
الهيئة حريصة على تطبيق نظام
السوق المالي ولوائحه التنفيذية،
وحماية السوق من الممارسات غير
المشروعة ،كما يحق للمتضرر من
ه ــذه ال ـم ـمــارســات أن يــرفــع دع ــوى
الـتـعــويــض وت ـقــديــم ال ـش ـكــاوى في
هذا الشأن.

واستقرار  7أسهم دون تغير.

أسباب وخسارة
وب ـيــن ت ــراج ــع ســريــع ألسـعــار

النفط وتداول نفط برنت القياسي
بـحــدود  70دوالرا ،وهــو العامل
األك ـ ـثـ ــر ت ــأثـ ـي ــرا ع ـل ــى م ــؤش ــرات
األسواق الخليجية وبين خسارة
مؤشرات داو جونز المستقبلية،
وت ـصــري ـحــات أراد بـهــا الضغط
على كليهما ،والـتــي كــان آخرها
ت ـصــريــح مــديــر شــركــة مــوديــرنــا
لـ ـ ـ ــأدويـ ـ ـ ــة ،الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـت ـ ـحـ ــدث عــن
ضرورة أخذ لقاحات جديدة عن
متحور أوميكرون الحديث أصبح
ل ــزام ــا ت ــراج ــع األسـ ـ ــواق الـمــالـيــة
الخليجية ووقــوع الجلسة كذلك
كــآخــر جـلـســة ف ــي شـهــر نوفمبر
وموعد تطبيق األوزان الجديدة
َ
للمؤشرات الناشئة في بورصتي
الكويت وقطر ،كل هــذه العوامل
إضافة الى ما ترسب في نفوس
الـمـتــداولـيــن مــن قلق ســابــق بعد
تراجعات يوم األحد ضغطت بقوة
على األسعار ومنذ بداية الجلسة
وحتى نهايتها ووقت المزاد في
بورصة الكويت ،والذي تسبب في
خسارة إضافية لألسهم القيادية
بـ ـع ــد بـ ـي ــع أجـ ــانـ ــب الـ ـم ــؤش ــرات
الناشئة وبكميات كبيرة رفعت
سيولة الجلسة الى أعلى مستوى،

وضــاع ـفــت حـجــم الـسـيــولــة الـتــي
توقفت عند  55مليون دينار قبل
الدخول في فترة المزاد ،وبالتالي
ت ــراج ـع ــات ح ـ ــادة ع ـلــى مـسـتــوى
األسهم القيادية بيتك والوطني
وزين وأجيليتي.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت األسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم الـ ــراب ـ ـحـ ــة
م ـ ـ ـحـ ـ ــدودة ج ـ ـ ــدا ف ـ ــي األول هــي
ال ـبــورصــة والـمـبــانــي ،بينما في
السوق الرئيسي كان أبرزها سهم
الوطنية العقارية ،الذي قفز خالل
فترة المزاد بعد دخول كبير عليه
من الممكن أن يكون زيــادة وزنه
أو دخوله في المؤشرات العالمية
الناشئة ،وانتهت الجلسة شديدة
السلبية بانتظار بــدايــة مغايرة
خالل اليوم.
خ ـل ـي ـج ـي ــا ،ت ــراجـ ـع ــت جـمـيــع
مؤشرات األســواق المالية بدول
مـجـلــس ال ـت ـع ــاون ،ع ــدا مــؤشــري
سوقي اإلم ــارات أبوظبي ودبــي،
وأن الـكــويـتــي والـعـمــانــي األكـثــر
خـ ـس ــارة ث ــم ال ـب ـحــري ـنــي بـنـسـبــة
مقاربة من  2في المئة ،وتراجع
قطر والسعودية بنسب محدودة.

«المركز» صانع سوق لـ«الند» و«الكابالت»
أعلن المركز المالي الكويتي (المركز)
تعيينه صانع سوق ألسهم كل من شركة
النــد المتحدة الـعـقــاريــة (الن ــد) ،وشركة
الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية
(كابالت) ،حيث ستستفيد الشركتان من
خدماته المتخصصة في صناعة السوق
لـتـعــزيــز ت ـ ــداول أسـهـمـهـمــا ف ــي بــورصــة
الكويت.
وم ـ ــن خ ـ ــال دوره كـ ـص ــان ــع س ـ ــوق،
سيساعد "المركز" شركتي الند والكابالت
على زيادة حجم تداول أسهمهما ،وتعزيز
السيولة ،وبالتالي المساهمة في نموهما
واستقرارهما في السوق.
وينتظر أن تسهم ه ــذه الـخـطــوة في
تسهيل شراء وبيع أسهم الشركتين من
قبل المستثمرين والـتـجــار عبر تعزيز
قدرتهم على الوصول إلى فرص التداول،
واالسـتـمــرار في تقديم أسعار تنافسية
وتوفير السيولة .وسيعمل "المركز" على
خلق التوازن الالزم في حالة وجود عرض
كبير لألسهم وانخفاض الطلب عليها،
والعكس كذلك.
تعليق لــه بـهــذه المناسبة ،قال
وفــي
ٍ
ع ــزام العتيبي ،مــديــر مـســاعــد فــي إدارة
أس ـهــم منطقة ال ـشــرق األوسـ ــط وشـمــال
اف ــري ـق ـي ــا ف ــي "ال ـ ـمـ ــركـ ــز"" :نـ ـح ــن س ـع ــداء
باختيار "المركز" لتقديم خدمات صناعة

أخبار الشركات
صدور ُحكم أولي لـ «البيت» ضد «المالية»
كشفت شركة بيت األوراق المالية عن صــدور ُحكم أول درجة
لمصلحة الشركة ،في الدعوى المرفوعة ضد وكيل وزارة المالية
(بصفته) ،فــي القضية الخاصة بإلغاء الـقــرار الـصــادر مــن لجنة
الطعون الضريبية بــالــوزارة .وقــالــت "البيت" إن ُحكم أول درجــة
قضى بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من إدراج األرباح
غير المحققة ضمن الوعاء الضريبي المحسوب على أساسه قيمة
الضريبة ُ
المستحقة على الشركة ،وقدرها نحو  1.2مليون دينار،
مــع مــا يترتب على ذلــك مــن آث ــار ،وألــزمــت الجهة اإلداري ــة بمبلغ
 100دينار أتعاب محاماة .وأوضحت أن الحكم المذكور أعاله ال
ً
يوجد له أثر حاليا على نتائج أعمال الشركة وأرباحها ومركزها
المالي ،وقد سبق للشركة أخذ مخصص عن كامل قيمة المطالبة
في الدعوى خالل السنوات المالية السابقة ،وفي حال تأييد حكم
أول درجة في جميع درجات التقاضي أو عدم استئنافه ،سيتم رد
مبلغ المخصص المأخوذ من اإليرادات.

الـســوق لكل مــن شركة األرض والخليج
للكابالت ،والــذي يعكس ثقة السوق في
قدراته كمؤسسة رائدة ذات سجل حافل
ب ــاإلن ـج ــازات ف ــي م ـجــال تـعـظـيــم القيمة
المقدمة للشركات والمتداولين على حد
س ــواء .كما تؤكد هــذه الخطوة التزامنا
بــأفـضــل المعايير الــدول ـيــة فــي خــدمــات
صناعة ال ـســوق ،والـتــي يــديــرهــا فريقنا
الـمــؤهــل ،ال ــذي يضم نخبة مــن الخبراء
والمتخصصين في مجال تداول األسهم".
وأضـ ــاف الـعـتـيـبــي" :يــؤكــد اخـتـيــارنــا
لـتـقــديــم ه ــذه ال ـخــدمــات امـتـثــالـنــا ال ـتــام،
وج ـه ــودن ــا ال ـم ـس ـت ـمــرة لـلـمـســاهـمــة في
تطوير السوق الكويتي ،ومن خالل العمل
ً
جـنـبــا إل ــى ج ـنـ ٍـب م ــع ب ــورص ــة الـكــويــت،
سنسعى جــاهــديــن لـتـعــزيــز الـتـعــامــات
واالستثمارات بهدف تحسين السيولة،
فرص جديد ٍة
كما سنواصل استكشاف
ٍ
لتعزيز مساهماتنا فــي قطاع األســواق
ال ـمــال ـيــة خ ــاص ــة ،واالقـ ـتـ ـص ــاد الــوطـنــي
بشكل عام".
ٍ
وأوض ــح العتيبي أن خــدمــات صانع
ـوازن بـيــن
الـ ـس ــوق ت ـه ــدف إلـ ــى خ ـل ــق ت ـ ـ ـ ٍ
العرض والطلب ،وسد الفجوة بين سعري
البيع والشراء ،وبالتالي زيادة اإليرادات
للشركات المستفيدة من هذه الخدمات.
وبين أن صناعة السوق يمكن أن تؤثر

عزام العتيبي

ً
إيجابا على تكاليف اقتراض الشركات،
وقيمة أسهمها ،وقدرتها على الـتــداول
ً
ـار أنـســب ،مـشـيــرا إلــى أن خدمات
بــأسـعـ ٍ
صناعة الـســوق تــدعــم التنمية الشاملة
لــاق ـت ـصــاد الـكــويـتــي م ــن خ ــال تحفيز
الشركات على إدراج أسهمها في البورصة
الوطنية.
وكــانــت هيئة أس ــواق الـمــال الكويتية
منحت "ال ـم ــرك ــز" ،فــي بــدايــة ه ــذا ال ـعــام،
ً
رخصة للعمل كصانع سوق ،ليباشر بعد
ذلك تقديم هذه الخدمات لكل من بورصة
الكويت وشركة العيد لألغذية.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

تغيير الهدف من تملك مساهمين
في «السفن» إلى «تخارج جزئي»
أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ،تغير
ال ـهــدف مــن تملك مساهمين فــي الـشــركــة إلــى "ت ـخــارج جــزئــي من
االستثمار" .وقالت "سفن" إن شركتي "سفن القابضة" و"إم.إتش.أي
هولدنغ لمتد" أعلنتا تغييرا في مصلحة شخص مستفيد ،وتغيير
الهدف من التملك في "سفن".

تغيير االسم التجاري لـ «بيان»
أفادت شركة بيان لالستثمار ،بأنه تم التأشير في السجل
ال ـت ـجــاري بتغيير اس ــم الـشــركــة إل ــى شــركــة بـيــان لالستثمار
ً
القابضة ،وفقا للتأشير الصادر في  29نوفمبر .2021

ُحكم لـ «المشتركة» ضد «نفط الكويت»
قالت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت ،إنه صدر ُحكم
لمصلحة الشركة ضد شركة نفط الكويت ،بــإلــزام األخـيــرة بأن
تؤدي لألولى مبلغ  4.36ماليين دينار ،مع إلزامها بالمصروفات،
ومبلغ مئتي دينار مقابل أتعاب المحاماة ،كما تم إلزام الشركة
المدعى عليها بالفوائد القانونية بواقع  7في المئة من تاريخ 10
أغسطس  2017حتى تمام السداد ،بمنطوق الحكم.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

8
اقتصاد
الشكوك حول فاعلية اللقاحات ًتضغط على أسعار النفط
ةديرجلا
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البرميل الكويتي ينخفض  2.94دوالر ليبلغ  74.86دوالرا
انخفض سعر برميل النفط
ا ل ـكــو ي ـتــي  2.94دوالر ،لـيـبـلــغ
 74.86دوالرا ل ـل ـب ــر م ـي ــل فــي
ت ـ ـ ــداوالت يـ ــوم االث ـن ـي ــن مـقــابــل
 77.80دوالرا فــي ت ــداوالت يوم
الجمعة الماضي ،وفقا للسعر
الـمـعـلــن م ــن مــؤسـســة الـبـتــرول
الكويتية.
وفـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة،
انخفضت أسعار النفط بأكثر
من  3بالمئة صباح أمس ،بعد
أن أثار الرئيس التنفيذي لشركة

موديرنا لألدوية الشكوك حول
فــاع ـل ـيــة ال ـل ـق ــاح ــات ال ـم ـض ــادة
ل ـ ـ "ك ــوف ـي ــد  "19-ف ــي مــواج ـهــة
الـمـتـحــور الـجــديــد مــن فـيــروس
كورونا (أوميكرون) ،مما أفزع
المتعاملين فــي أس ــواق الـمــال
وزاد م ــن ا ل ـم ـخــاوف المتعلقة
بالطلب على النفط.
وقال رئيس الشركة لصحيفة
فــاي ـنــان ـشــال تــاي ـمــز إن م ــن غير
الـ ـ ـم ـ ــرج ـ ــح أن تـ ـ ـك ـ ــون لـ ـق ــاح ــات
"ك ــوف ـي ــد "19-فـعــالــة فــي مواجهة

«المركزي» يستضيف ورشة عمل حول التخلي
عن سعر الفائدة المرجعي «»LIBOR
بالتعاون مع المجلس النقدي الخليجي

استضاف بنك الكويت المركزي ،بالتعاون مع
المجلس النقدي الخليجي ،ورشة عمل بعنوان
التخلي عــن سعر الفائدة المرجعي (،)LIBOR
ومراجعة معدالت الفائدة المرجعية ()IBORs
ام ــس وام ــس االول ،وهــدفــت الــورشــة إل ــى بناء
القدرات وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية في
دول مجلس التعاون الخليجي ،واالستفادة من
خبرات المؤسسات العالمية المختصة في ظل
التوجهات العالمية للتخلي المنظم عن مؤشر
سعر الفائدة المرجعي.
جاء ذلك في بيان لبنك الكويت المركزي ،أفاد
فيه بأن ورشة العمل هذه تتيح للمشاركين فيها
االستفادة من الخبرات اإلقليمية والعالمية حول
المستجدات المرتبطة بالتحول عن سعر الفائدة
المرجعي ومعدالت الفائدة المحلية ،واالنتقال
إلى معدالت فائدة بديلة وخالية من المخاطر
( ،)RFRوأثر ذلك التحول على االستقرار النقدي
والمالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية.

وت ـنــاولــت ال ــورش ــة كــذلــك ال ـم ـبــادئ الـعــامــة
واألط ــر التطبيقية لعملية الـتـحــول ،بما في
ذلك الجوانب المالية والقانونية والتشغيلية
وال ـم ـح ــاس ـب ـي ــة ،وم ـن ــاق ـش ــة ت ـ ـجـ ــارب ال ـ ــدول
المشاركة في وضع البدائل وضمان االنتقال
السلس ،إلى جانب استعراض أبرز التطورات
واالتجاهات العالمية في هذا الشأن.
يذكر أن الــورشــة ،التي عقدها بنك الكويت
المركزي افتراضيا ،شارك فيها كل من المجلس
النقدي الخليجي ،والبنوك المركزية لدول مجلس
الـتـعــاون ،ومجموعة عمل بنك إنجلترا ()BoE
وهيئة الرقابة المالية البريطانية ( ،)FCAوهيئة
األسواق المالية األوروبية (.)ESMA
واختتم البيان بتأكيد حرص بنك الكويت
المركزي على مواصلة عقد اللقاء ات وورش
العمل ،وكــل ما من شأنه المساهمة في دعم
االسـتـقــرار الـمــالــي واالس ـت ـقــرار الـنـقــدي لــدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

عـلــى ال ـجــائــزة ال ـك ـبــرى لـلـسـبــاق:
س ـيــارة نـيـســان اكـسـتـيــرا مقدمة
من مجموعة البابطين ،الشريك
االستراتيجي للسباق ،كما تقدم
شركة أوريدو لجميع المسجلين
فرصة استثنائية لحضور مباراة
باريس سان جرمان.
وس ـي ـتــم ف ــي ن ـهــايــة الـسـبــاق
تتويج  12فائزا لكل من النساء
والرجال ،حيث يحصل الفائزون
ب ــال ـم ــراك ــز ال ـث ــاث ــة األولـ ـ ــى عن
مسافة  11كم على جوائز نقدية
تبلغ  1000دينار ،و 700دينار،
و 500ديـ ـ ـن ـ ــار ،أم ـ ــا الـ ـف ــائ ــزون
بــالـمــراكــز األول ــى عــن مسافة 5
كم فيفوزون بجوائز نقدية تبلغ
 500دينار ،و 400دينار ،و300
دينار ،كما تقدم شركة أوريدو
جـ ـ ــوائـ ـ ــز حـ ـص ــري ــة ل ـل ـف ــائ ــزي ــن
بــال ـمــراكــز األول ـ ــى لـلـسـبــاق من
الفئتين الرجال والنساء.

«وربة» يتفق مع «تعاونية كيفان»
لدعم حملة «لنكن على دراية»
يــواصــل بنك ورب ــة دعـمــه ومساهماته الفاعلة لحملة
"لنكن على دراي ــة" ،وهــي حملة توعوية بمبادرة من بنك
الكويت المركزي ،واتحاد مصارف الكويت ،لتسليط الضوء
على حقوق العمالء ،وتوعيتهم ،فيما يتعلق بالتعامل مع
البنوك ،وذلك ضمن التزامه الدائم نحو توعية العمالء وزيادة
المعرفة المصرفية حول حقوقهم ،وكيفية المحافظة على
حساباتهم ومدخراتهم.
وأبرم "وربة" اتفاق رعاية مع جمعية كيفان التعاونية،
سيتمكن البنك من خالله من إيصال الرسائل اإلعالنية
لحملة "لنكن على دراية" عبر منصات الجمعية في مواقع
التواصل االجتماعي ،بهدف تثقيف متابعي المنصات،
ورفــع وعيهم المالي والمصرفي وحمايتهم من عمليات
االحتيال ،إضافة إلى تحقيق الشمول المالي ،وكذلك تقديم
كل ما يلزم لتوفير خدمات متميزة لشرائح العمالء كافة،
ً
وهو ما يمثل أهدافا رئيسية لحملة "لنكن على دراية" التي
أطلقها "المركزي".
وق ــال مساعد مــديــر وســائــل الـتــواصــل االجتماعي في
"وربة" محمد العليوة" :يقدم البنك كل سبل الدعم لمبادرات
(المركزي) ،وآخرها حملة (لنكن على دراي ــة) ،التي تصب
في مصلحة االقتصاد الوطني والمجتمع وتعزيز الثقافة
االئتمانية والمالية والمصرفية".

«بيتك» يشارك في مؤتمر «أيوفي» الـ 16
يناقش سبل ترسيخ الصيرفة اإلسالمية لما بعد الجائحة
تـشــارك مجموعة بيت التمويل
ـراع رئيسي في
الكويتي (بـيـتــك) ك ـ ٍ
المؤتمر السنوي لهيئة المحاسبة
وال ـم ــراج ـع ــة لـلـمــؤسـســات الـمــالـيــة
اإلسالمية (أيــوفــي) الـســادس عشر،
ال ـم ـقــرر ع ـقــده ف ــي ال ـب ـحــريــن ال ـيــوم
وغ ـ ــدا ،ب ــرع ــاي ــة م ـص ــرف الـبـحــريــن
ال ـمــركــزى ،بـعـنــوان "تــرسـيــخ أســس
المالية االســامـيــة لما بعد كوفيد
 19مــن خــال تطوير معايير وأطــر
تنظيمية متينة" ،انطالقا من حرص
"بيتك" على تطوير وتعميق مسيرة
الصيرفة اإلسالمية ،وتأكيد دعمه
الـمـسـتـمــر ل ـكــل ال ـج ـهــود الـمـبــذولــة
لــارت ـقــاء بــالـمـنـتـجــات وال ـخــدمــات
ال ـمــال ـيــة ال ـم ـتــواف ـقــة م ــع الـشــريـعــة
اإلسالمية.
وي ـ ـعـ ـ ّـد ال ـم ــؤت ـم ــر ال ـ ـ ــذى يـفـتـتــح
جلساته محافظ مصرف البحرين
ال ـمــركــزى ،رشـيــد ال ـم ـعــراج ،الـحــدث
ً
األهــم سنويا في مناقشة الجوانب
الشرعية المتعلقة بالصناعة المالية
اإلس ــام ـي ــة ،ويـشـهــد ع ــدة جلسات
ع ـلــى مـ ـ ــدار يــوم ـيــن ت ـت ـحــدث فيها
مجموعة من أهم قيادات الصناعة
المالية اإلسالمية ،من علماء وفقهاء
وم ـصــرف ـي ـيــن وخ ـ ـبـ ــراء ومـحــامـيــن
ومحاسبين وكبار مسؤولي البنوك
الـ ـم ــرك ــزي ــة والـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ــرق ــاب ـي ــة
واإلشرافية.

وتناقش النسخة السادسة عشرة
من مؤتمر أيوفي  -البنك اإلسالمي
ل ـل ـت ـن ـم ـيــة ،ج ـم ـلــة مـ ــن ال ـم ــواض ـي ــع
الرئيسية ،تتصدرها سبل تعزيز
توحيد اللوائح التنظيمية في مجال
الحوكمة الشرعية ،في ظل الجهود
الـمـشـتــركــة بـيــن "أي ــوف ــي" ومجلس
الخدمات المالية اإلسالمية ،بجانب
قـضــايــا أخ ــرى ع ــدي ــدة ،مــن أبــرزهــا
ت ـط ــوي ــر مـ ـع ــدل م ـع ـي ــاري مــرجـعــي
بديل ،ومقاصد الشريعة ،والمعالجة
المحاسبية للتأمين التكافلي ،إضافة
إل ــى جـلـســات ع ــن ال ــزك ــاة وال ـنــوافــذ
اإلسالمية.
وي ـشــارك الرئيس التنفيذى في
بيت التمويل الكويتي ـ ـ البحرين،
عـبــدالـحـكـيــم ال ـخ ـي ــاط ،ف ــي جلسة
ع ـمــل ب ـع ـنــوان "ال ـح ــاج ــة إلـ ــى إط ــار
شامل للحوكمة الشرعية -المسائل
الرئيسة والحلول" ،تناقش التعاون
الـ ـح ــال ــي ب ـي ــن "أيـ ـ ــوفـ ـ ــي" وم ـج ـلــس
الخدمات المالية اإلسالمية لتطوير
معيار جديد مشترك حول المبادئ
اإلرشــاديــة إلط ــار حوكمة الشريعة
للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية
إسالمية ،وسيساهم هذا المعيار في
تجنب ازدواج ـيــة جهود الهيئتين
المعنيتين بوضع المعايير ،أيوفي
ومجلس الخدمات المالية اإلسالمية.
وم ــن الـمـتــوقــع أن يـحــل المعيار

المشترك الجديد محل العديد من
ال ـم ـعــاي ـيــر ال ـحــال ـيــة ال ـ ـصـ ــادرة عن
الهيئتين.
كما يشارك عضو مجلس أمناء
"أيوفي" ،عضو مجلس إدارة "بيتك"
نــورالــرحـمــن عــابــد فــى جلسة عمل
بعنوان "استراتيجيات التعافي من
آث ــار جائحة كوفيد  ،"19وتتناول
أه ـم ـي ــة مـ ــاء مـ ــة قـ ـط ــاع ال ـص ـيــرفــة
اإلس ــامـ ـي ــة م ــع ال ـب ـي ـئــة الـمـتـغـيــرة
واالستفادة من التكنولوجيا لتخطي
األوقـ ـ ـ ــات ال ـص ـع ـبــة ،وك ــذل ــك لجعل
اإلج ــراءات والعمليات أكثر فعالية
وكفاءة.
ّ
وعــاوة على ذلك ،تمثل مشاركة
"بيتك" فــي المؤتمر فرصة لتبادل
األف ـك ــار مــع ق ــادة صـنــاعــة التمويل
اإلس ـ ــام ـ ــي وال ـم ـت ـخ ـص ـص ـي ــن فــي
ال ـم ـحــاس ـبــة وال ـم ــراج ـع ــة الـخــاصــة
بالصناعة المصرفية اإلســامـيــة،
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــرف إل ـ ـ ـ ــى أه ـ ـ ـ ــم الـ ـقـ ـض ــاي ــا
وال ـمــوضــوعــات الـمـحــاسـبـيــة التي
ً
تتطلب ح ـلــوال وتـطـبـيـقــات عملية
ف ــي ال ـع ـمــل ال ـم ـصــرفــي االس ــام ــي،
ً
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن ق ـ ـطـ ــاع ال ـص ـي ــرف ــة
اإلس ــام ـي ــة ي ـح ـتــاج إلـ ــى اس ـت ـمــرار
جهود البحث والتطوير لمعالجة
مختلف المسائل التي تواجه تطوره.
و"أي ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ــي" واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة مـ ـ ــن أبـ ـ ــرز
الـمـنـظـمــات الــدول ـيــة غـيــر الربحية

ً
ً
ً
«الخليج» يقدم تدريبا داخليا مكثفا
عن متطلبات هيئة األسواق

«الوطني» يبدأ تسليم أرقام
المتسابقين في سباق الجري
ب ـ ــدأ بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي
ا سـتـقـبــال المسجلين فــي سباق
ال ـ ـ ـجـ ـ ــري يـ ــوم ـ ـيـ ــا ،مـ ـ ــن الـ ـث ــالـ ـث ــة
ظـهــرا حـتــى الـتــاسـعــة م ـســاء ،في
حديقة الشهيد بالقاعة متعددة
االستخدامات ،في المرحلة األولى
لتسليم أرقام المتسابقين.
ويـسـتـمــر مــركــز الـتـسـلـيــم في
استقبال المسجلين في السباق
حتى بعد غد ،ويلتزم كل متسابق
بارتداء الرقم الخاص الذي تسلمه
ع ـنــد ال ـت ـس ـج ـيــل ،والـ ـ ــذي يتميز
ب ــاح ـت ــوائ ــه ع ـل ــى ش ــري ـح ــة ذك ـيــة
تسمح للجنة المنظمة للسباق
ب ـم ـعــرفــة وقـ ــت م ـس ــاف ــة ال ـس ـبــاق
المقطوعة خالل السباق.
ويـ ـنـ ـطـ ـل ــق ال ـ ـس ـ ـبـ ــاق ال ـس ـب ــت
المقبل ،ويفتح مجال المشاركة
من عمر  15عاما وما فوق ،حيث
ستكون نقطة انطالق مسافة الـ11
كم من الجزيرة الخضراء ،ونقطة
انـطــاق مسافة ال ــ 5كــم مــن سوق
شرق في  8:30صباحا ،وستكون
نقطة انتهاء السباق للمسافتين
في حديقة شاطئ الشويخ على
ش ـ ــارع ال ـخ ـل ـيــج ال ـع ــرب ــي ذهــابــا
باتجاه واحد فقط.
وجميع من سجل في السباق
سيكون مؤهال مباشرة للدخول
في سحب الحفل الختامي الكبير

أوميكرون بنفس درجة فاعليتها
ف ــي مــواج ـهــة ال ـم ـت ـحــور الـســابــق
دلتا.
وهبطت العقود اآلجلة لمزيج
بــرنــت الـقـيــاســي  2.32دوالر ،أي
بـنـسـبــة  3.2بــالـمـئــة لـتـصــل إلــى
 71.12دوالرا للبرميل ،وهو أدنى
مستوياته منذ األول من سبتمبر.
وه ـب ــط س ـعــر ال ـع ـق ــود اآلج ـلــة
لخام غرب تكساس الوسيط 2.15
دوالر ،أي بنسبة  3.1بالمئة إلى
 67.80دوالرا للبرميل ،وهو أدنى

مستوياته منذ  26أغسطس.
وتفيد تصريحات معدة مسبقا
ب ــأن رئ ـيــس مـجـلــس االحـتـيــاطــي
االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــادي (ال ـ ـب ـ ـنـ ــك الـ ـم ــرك ــزي
األميركي) ،جيروم باول ،سيبلغ
الـكــونـغــرس الـيــوم بــأن المتحور
الجديد يمكن أن يعطل االنتعاش
االقتصادي.
وتهاوى سعر النفط بنحو 12
بالمئة يــوم الجمعة ،مــع تراجع
أسواق أخرى ،وسط مخاوف من
أن يثير انتشار المتحور الجديد

مــوجــة إغ ــاق جــديــدة ويـحــد من
النمو العالمي مما يضر بالطلب
على النفط.
ومع الشكوك المحيطة بالطلب
على النفط تتزايد توقعات بأن
تعلق مجموعة أوبك +التي تضم
منظمة البلدان المصدرة للبترول
(أوبـ ــك) ومنتجين آخــريــن منهم
روسيا خططها إلضافة  400ألف
برميل يوميا كل شهر في يناير.
وتـ ـن ــام ــت الـ ـضـ ـغ ــوط بــالـفـعــل
ع ـلــى "أوب ـ ـ ـ ــك ،"+ال ـت ــي ستجتمع

عقد بنك الخليج تدريبا داخليا مكثفا حول
أح ــدث متطلبات هيئة أس ــواق ال ـمــال لجميع
الموظفين ،لضمان مواكبتهم للتطورات على
الصعيد الرقابي ،وشــارك في التدريب جميع
الموظفين من مختلف إدارات البنك ،إلى جانب
أعضاء إدارات االستثمارات وش ــؤون مجلس
اإلدارة والتدقيق الداخلي واإلدارات القانونية،
لتعزيز ثقافتي االمتثال لقواعد العمل والتعلم
الـمـسـتـمــر ،حـيــث كــانــوا متحمسين لتحديث
معلوماتهم فيما يتعلق بشهادة هيئة أسواق
المال.
ومــن خــال حرصه على تــدريــب الموظفين
من مختلف إدارات البنك بأحدث المتطلبات
الرقابية ،يضمن بنك الخليج أن يؤدي الموظفون
أدوارهم بفعالية وكفاءة ،ويهدف التدريب األخير
إلى تعزيز ثقافة االمتثال لقواعد العمل وتحفيز
الموظفين لتوسيع معلوماتهم فيما يتعلق
بمجاالت المحاسبة اإلداريــة واإلدارة المالية،
ويلعب الطموح ،وهو أحد القيم األساسية في
استراتيجية بنك الخليج ،دور القوة الدافعة وراء
نجاح الموظفين في البنك ،ويقدر بنك الخليج
التعلم المستمر لضمان مواكبة فرقه للمعايير
العالمية للشهادات ،ليواصل بذلك تقديم خدمات
مبتكرة للعمالء ،بينما يحقق نموا مستداما.
وأكـ ــدت ال ـمــديــرة الـعــامــة ل ـل ـمــوارد البشرية
في بنك الخليج سلمى الحجاج أهمية التعلم
والـتـطــويــر المستمر فــي الـبـنــك ،قــائـلــة" :نـقــدر
في بنك الخليج الطموح والتعليم والتطوير

المتواصل لتعزيز المهارات والمعرفة ،ونسعى
دائما إلى تحفيز فريقنا على االطالع ومواصلة
التعلم باستمرار للنمو فكريا ،إليماننا بأهمية
خلق بيئة تعزز مشاركة الموظفين وتطويرهم،
ومن خالل تقديم هذا التدريب الداخلي المكثف
لهيئة أســواق المال لفريقنا ،تمكنا من تنمية
هــذه البيئة اإليجابية ،والـيــوم يتمتع موظفو
بنك الخليج بمعرفتهم بأحدث متطلبات الهيئة،
ويتطلعون إلى تطبيق المعرفة التي اكتسبوها
لرفع مستوى خدماتنا ومستوى رضا عمالئنا".
وتتمثل رؤيــة "الخليج" في أن يكون البنك
الرائد في الكويت ،ويشرك موظفيه في العمل
في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عمالء
ممتازة ،مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل

مستدام ،وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع
والخدمات الرقمية المبتكرة ،يتمكن البنك من
منح عمالئه حق اختيار كيفية ومكان إتمام
معامالتهم المصرفية ،مع ضمان االستمتاع
بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة ،ويلتزم البنك
بــدعــم االسـتــدامــة على المستوى المجتمعي،
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،وال ـب ـي ـئ ــي ،ف ــي م ـ ـبـ ــادرات يتم
اختيارها وتحديدها استراتيجيا بما يعود
بالنفع على البنك بشكل خــاص ،وعلى البالد
بشكل عام ،ويدعم "الخليج" رؤية الكويت 2035
"كويت جديدة" ،ويعمل مع الجهات المختلفة
لتحقيقها على أرض الواقع.

لقطة جماعية
الــروح التنافسية العالية التي
أبداها فريق البنك للكريكت في
هذه البطولة.
وأضــافــت "نـتـقــدم بالتهاني
ل ـل ـف ــائ ــزي ــن ،وأتـ ــوجـ ــه بـخــالــص
الشكر لجميع المشاركين في
هذه البطولة ،والمنظمين الذين
عملوا على تنظيم هذه البطولة
ب ـن ـج ــاح وإخـ ــراج ـ ـهـ ــا فـ ــي ه ــذه
الصورة المشرفة".
ومن جانبها ،علقت مساعدة
المدير العامة للموارد البشرية

بـ ـ ـ ـ "األهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــد" م ــري ــم
المضف :ان البنك يحرص على
تـشـجـيــع ال ــري ــاض ــة ،سـ ــواء كــرة
قـ ــدم أو كــري ـكــت أو بــول ـي ـنــغ أو
غيرها من األنشطة الرياضية،
وي ـه ـتــم ب ـم ـســانــدة الــريــاضـيـيــن
ودعمهم لتنمية مهاراتهم حتى
يـسـتـطـيـعــوا رف ــع اس ــم الـكــويــت
ع ــال ـي ــا ف ــي ال ـم ـح ــاف ــل ال ــدول ـي ــة،
إليمانه بأهمية الرياضة ودورها
فـ ـ ــي صـ ـق ــل مـ ـ ـ ـه ـ ـ ــارات الـ ـشـ ـب ــاب
ال ـبــدن ـيــة والـنـفـسـيــة والـعـقـلـيــة،

مــوضـحــة أن الـبـنــك يـضــم فــرقــا
ريــاض ـيــة مـتـمـيــزة م ــن الـشـبــاب
المتحمسين لحصد البطوالت.
وبالنيابة عن فريق الكريكت
بــال ـب ـنــك ،ت ـق ــدم راجـ ــا ســودهـيــر
ب ـخ ــال ــص ال ـش ـك ــر إلدارتـ ـ ـ ــه عـلــى
الدعم والتشجيع الذي يقدمونه
لفريق الكريكيت التابع لألهلي
المتحد لمساعدتهم على تحقيق
النجاح ،كما أشــاد بــدور رابطة
الكويت للكريكت ،لما تقدمه من
دعم لتنظيم جميع البطوالت.

عــدد مــن المؤسسات األع ـضــاء ،من
بينها المصارف المركزية والسلطات
ال ــرق ــاب ـي ــة والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـمــال ـيــة
وشـ ــركـ ــات ال ـم ـحــاس ـبــة وال ـتــدق ـيــق
والـمـكــاتــب الـقــانــونـيــة مــن أكـثــر من
 45دولـ ــة ،وتـطـ ِّـبــق معايير الهيئة
ً
حاليا المؤسسات المالية اإلسالمية
الرائدة في مختلف أنحاء العالم ،التي
وفــرت درجــة متقدمة من التجانس
للممارسات المالية اإلسالمية على
مستوى العالم.

الـ ــداع ـ ـمـ ــة لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـم ــال ـي ــة
اإلســام ـيــة ،أس ـســت ع ــام  1991في
مـمـلـكــة ال ـب ـح ــري ــن ،ول ـه ــا مـنـجــزات
مـهـنـيــة بــال ـغــة األث ـ ــر ،ع ـلــى رأس ـهــا
إص ـ ــدار  100مـعـيــار حـتــى اآلن في
مـ ـج ــاالت ال ـم ـحــاس ـبــة وال ـمــراج ـعــة
وأخـ ــاق ـ ـيـ ــات ال ـع ـم ــل وال ـح ــوك ـم ــة،
إضـ ــافـ ــة ال ـ ــى ال ـم ـع ــاي ـي ــر ال ـشــرع ـيــة
ال ـتــي اعـتـمــدتـهــا الـبـنــوك الـمــركــزيــة
وال ـس ـل ـطــات الـمــالـيــة ف ــي مجموعة
مــن ال ـ ــدول ،بــاعـتـبــارهــا إلــزام ـيــة أو
إرشــاديــة ،كما تحظى الهيئة بدعم

«بوبيان» ينظم دورة لإلسعافات
األولية واإلنعاش القلبي لموظفيه

سلمى الحجاج وضاري الرشيد البدر و فريق بنك الخليج

«المتحد» يفوز بكأس الكريكت T20
أعـلــن الـبـنــك األه ـلــي المتحد
فوزه في نهائي بطولة الكريكت
 ،T20وهو ما يعد إضافة قيمة
إل ـ ــى ت ــاري ــخ ال ـب ـن ــك ال ــري ــاض ــي
المعروف.
وب ـ ـهـ ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،كــرمــت
ال ــرئـ ـيـ ـس ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة لـلـبـنــك
جـهــاد الحميضي فــريــق البنك
للكريكيت وأشــادت بجهودهم
وحماسهم.
وأكدت الحميضي أن "األهلي
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــد" مـ ـ ــن أقـ ـ ـ ـ ــدم الـ ـبـ ـن ــوك
الكويتية التي اهتمت بالرياضة
خصوصا الكريكت ،وقــد سجل
ً
ً
ً
البنك نجاحا رياضيا كبيرا على
مر السنين ،سواء بالمشاركة في
البطوالت مع مختلف البنوك أو
بالفوز بهذه البطوالت.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت أن ر يـ ـ ــا ضـ ـ ــة
الكريكيت تحظى بشعبية كبيرة
بين موظفي "األهلي المتحد"،
ً
ً
الــذيــن يـظـهــرون حـمــاســا كبيرا
لـهــذه اللعبة الـمـحـبــوبــة ،األمــر
الـ ـ ــذي ان ـع ـك ــس ب ــوض ــوح عـلــى

غـ ــدا ،إلعـ ــادة الـنـظــر ف ــي خطتها
اإلن ـ ـتـ ــاج ـ ـيـ ــة ،بـ ـع ــد أن س ـح ـبــت
الواليات المتحدة ودول مستهلكة
رئيسية أخرى األسبوع الماضي
من احتياطيات الطوارئ للحد من
ارتفاع األسعار.
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،أظـ ـه ــرت
بـ ـي ــان ــات ح ـك ــوم ـي ــة ي ــاب ــان ـي ــة أن
واردات اليابان من النفط الخام
الكويتي قفزت في شهر اكتوبر
الماضي بنسبة  56.3في المئة،
مـقــارنــة بنفس الـفـتــرة مــن الـعــام

الماضي لتصل الى  8.38ماليين
بــرم ـيــل ،أي م ــا ي ـع ــادل  270ألــف
برميل يوميا.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي
أصدرتها وكالة الموارد الطبيعية
وال ـط ــاق ــة ال ـيــابــان ـيــة ،ف ــي تـقــريــر
ّأولي ،ان هذه الزيادة تعد األكبر
منذ شهر أبــريــل الـعــام الماضي
لتحل الكويت مكان قطر كثالث
أكبر مــزود نفط لليابان ،مــزودة
إياها بنسبة  11.5في المئة من
إجمالي وارداتها من النفط الخام.

ن ـ ـظـ ــم ب ـ ـنـ ــك بـ ــوب ـ ـيـ ــان دورة
لــإسـعــافــات األول ـيــة والتنفس
ال ـص ـنــاعــي واإلنـ ـع ــاش الـقـلـبــي
 CPRلعدد من موظفيه ،في إطار
حرص البنك على منح كوادره
ال ـب ـشــريــة ال ـ ـ ــدورات الـتــدريـبـيــة
الالزمة ،التي يمكن أن تساعدهم
في مواجهة الحاالت الطارئة.
وق ــال مـســاعــد الـمــديــر الـعــام
إلدارة الخدمات في بنك بوبيان
م .ي ـح ـيــى ال ـن ــاص ــر إن ال ـ ــدورة
التي شــارك فيها أكثر من 120
موظفا وموظفة تأتي في إطار
البرنامج التدريبي الــذي بــدأه
الـبـنــك قـبــل س ـن ــوات ،والـمـعـنــي
بـصـحــة الـمــوظـفـيــن وال ـع ـمــاء،
السيما في ظل الظروف الحالية
ال ـت ــي ي ـمــر ب ـهــا ال ـع ــال ــم نتيجة
فيروس كورونا.
وأض ـ ــاف ال ـنــاصــر" :نـحــرص
ع ـلــى أن ي ـك ــون مــوظ ـفــو الـبـنــك
دائما مستعدين ألي طارئ في
جـمـيــع م ـبــانــي ال ـب ـن ــك" ،مــؤكــدا
أن م ـث ــل هـ ــذه ال ـ ـ ـ ــدورات تــؤهــل
المشاركين فيها للقيام ببعض
اإلج ـ ـ ــراءات الـصـحـيــة والـطـبـيــة
ال ـ ـتـ ــي يـ ـمـ ـك ــن أن تـ ـنـ ـق ــذ ح ـي ــاة
اآلخرين حتى وصــول الجهات
الصحية المختصة.
وأفــاد بــأن هــذه ال ــدورة روعي

يحيى الناصر

ف ـي ـه ــا االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام بــال ـت ـع ـل ـي ـمــات
واإلجـ ـ ـ ــراءات الـحــديـثــة لجمعية
ال ـق ـلــب األم ـيــرك ـيــة فـيـمــا يتعلق
ب ــاإلنـ ـع ــاش الـ ــرئـ ــوي وال ــرع ــاي ــة
القلبية ال ـطــارئــة والـتـعــامــل مع
ال ـح ــروق واإلص ــاب ــات وغـيــرهــا،
م ـض ـي ـف ــا أن الـ ـمـ ـت ــدربـ ـي ــن بـعــد
اجتيازهم هذه الدورة يحصلون
عـلــى ش ـه ــادة اإلسـ ـع ــاف األول ــي
المعتمدة من الجمعية ،وستشهد
الفترة المقبلة كذلك العديد من
الدورات المتخصصة التي تصب
في ذات المجال.

«التجاري» يشارك في معرض
«الشرق األوسط األميركية» الوظيفي
في إطار مسؤوليته االجتماعية
تجاه شباب الخريجين ،بصفته
مؤسسة مصرفية رائ ــدة تحرص
ع ـل ــى الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـم ـع ــارض
الــوظـيـفـيــة الـمـتـنــوعــة ،ق ــام البنك
التجاري الكويتي بحملة توظيف
تـسـتـهــدف طـلـبــة وخــري ـجــي كلية
الشرق األوســط األميركية في 25
نوفمبر الماضي ،على أن تستمر
الحملة في جامعة الشرق األوسط
األميركية بمنطقة العقيلة اليوم
ً
وغدا.
وجـ ــاء ت ه ــذه ال ـم ـبــادرة لتؤكد
دعم "التجاري" للشباب الكويتي،
حـيــث يــولــي الـبـنــك أهـمـيــة كبيرة
لتنمية قـ ــدرات وط ــاق ــات الـشـبــاب
ومنحهم فرصة العمل والنجاح.
وفي تعقيبه على هذه الحملة،
قال صادق عبدالله– المدير العام
لقطاع الموارد البشرية" :نحرص
ع ـلــى ال ـم ـشــاركــة ال ـم ـتــواص ـلــة في

مـثــل ه ــذه الـحـمــات والـمـنـتــديــات
الوظيفية ،التي تمثل فرصة طيبة
ل ـل ـتــواصــل م ــع ال ـش ـبــاب الـكــويـتــي
الــراغــب فــي الـحـصــول على فرص
عمل مميزة في القطاع المصرفي،
ح ـي ــث ي ـض ــع م ـص ــرف ـن ــا ال ـش ـب ــاب
الكويتي في بؤرة اهتمامه ،ويرى
أن االستثمار في الموارد البشرية
يـ ـس ــاه ــم فـ ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق ال ـت ـن ـم ـي ــة
ال ـم ـس ـتــدامــة ل ـلــوطــن وال ـم ــواط ــن،
لذلك نعمل على استقطاب الشباب
الكويتي الطموح وتأهيله وتدريبه
ل ـل ـع ـم ــل ب ـج ـم ـي ــع إدارات ا ل ـب ـنــك
ف ــي ض ــوء اسـتــراتـيـجـيــة ورســالــة
مصرفنا الــرامـيــة إل ــى رف ــع نسبة
العمالة الوطنية ،وخلق جيل من
الـمـصــرفـيـيــن الـكــويـتـيـيــن ال ـجــدد
الـ ـق ــادر ع ـلــى ت ـحـ ّـمــل الـمـســؤولـيــة
وال ـت ـح ـلــي ب ـ ــروح االب ـت ـك ــار تحت
ً
شعار :بناء المستقبل معا".
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اقتصاد

عبدالكريم :الكويت الوجهة الدولية الثانية للشركة بعد دبي
حصة المطيري

«فالي أديل»
سيكون الناقل
السعودي
األمثل
والمفضل
للمسافرين
الراغبين
في حضور
الفعاليات
واألنشطة
الترفيهية
بالرياض

حايك

خ ـ ـ ـ ــال اح ـ ـت ـ ـفـ ــال ـ ـيـ ــة خ ــاص ــة
ن ـظ ـم ـت ـه ــا مـ ـجـ ـم ــوع ــة كـ ـي ــو جــو
ل ــوك ــاالت ال ـس ـيــاحــة وال ـس ـفــر في
ف ـن ــدق سـيـمـفــونــي س ـتــايــل أمــس
األول ،أعلنت «كيو جــو» تدشين
الرحالت التشغيلية لطيران «أديل»
الـ ـ ـ ــذراع االق ـت ـص ــادي ــة لـلـخـطــوط
الـجــويــة الـسـعــوديــة فــي الـكــويــت،
ع ـب ــر ت ـس ـي ـيــر رحـ ـل ــة ط ـ ـيـ ــران مــن
ال ــري ــاض إلـ ــى ال ـك ــوي ــت كـمــرحـلــة
أولى ،وذلك بحضور عدد كبير من
ممثلي وكــاالت السياحة والسفر
المحليين ،والمدير العام لـ «كيو
ج ـ ــو» روبـ ـي ــر ح ــاي ــك ،وال ــرئ ـي ــس
ال ـت ـجــاري رئ ـيــس خــدمــة العمالء
بطيران «أديل» أحمد عبدالكريم.
ً
وق ــال حــايــك« :أسـعــدنــا كثيرا
التعاون مع طيران أديــل الشركة
ً
األقوى صعودا في صناعة النقل
الجوي بمنطقة الشرق األوسط»،
ً
م ـث ـم ـنــا اع ـت ـم ــاد م ـج ـمــوعــة كـيــو
جــو وكـيــا حصريا ل ـ «أدي ــل» في
الكويت.
وأك ــد حــايــك أن هــذا االختيار
ي ـع ـك ــس ال ـث ـق ــة ال ـم ـت ـب ــادل ــة بـيــن
الطرفين ،ويعزز مكانة «كيو جو»
بصفتها إحدى الشركات الرائدة
ً
ً
محليا بخبرة تبلغ نحو  35عاما،
فــي ادارة الـعـمـلـيــات التشغيلية
لشركات طيران محلية واقليمية
ً
وعــال ـم ـيــة ،الفـ ـت ــا الـ ــى أن تمثيل
«كيو جو» الحصري لشركة أديل
ي ـعــد الـتـمـثـيــل ال ـث ــام ــن ل ـشــركــات

جانب من مؤتمر التدشين
طيران عالمية في الكويت ضمن
اسـتــراتـيـجـيــة ال ـشــركــة لـلـتـعــاون
واالرتباط فقط مع األفضل.
وأضـ ــاف أن «احـتـفــالـنــا الـيــوم
يتزامن مع الذكرى الثانية لتغيير
اسم شركتنا من مجموعة (بودي
للطيران) الى مجموعة (كيو جو)
ف ــي نــوفـمـبــر  ،2019ح ـيــث تــزيــن
شارع الخليج بملصقنا الدعائي
وشعاره (مجموعة بودي للطيران
تـنـطـلــق ال ــى الـعــالـمـيــة أصبحنا
ً
م ـج ـم ــوع ــة كـ ـي ــو جـ ـ ـ ـ ــو)» ،م ـع ـل ـنــا
استئناف الشركة رحلتها نحو
تحقيق ال ــري ــادة الـعــالـمـيــة بقوة
وصالبة بعد الجائحة.
وش ــدد على أن طـيــران «أدي ــل»
سيكون في الفترة المقبلة الناقل
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي األمـ ـ ـث ـ ــل وال ـم ـف ـض ــل
للمسافرين الراغبين في حضور

«الكويتية» تعيد رحالتها إلى بانكوك

لقطة جماعية
أطلقت شركة الخطوط الجوية الكويتية ،أمس
االول ،أولى رحالتها التجارية المجدولة إلى مدينة
بانكوك في مملكة تايلند ،والتي سيتم تشغيلها
بــواقــع  4رح ــات فــي االس ـب ــوع خ ــال اي ــام االثـنـيــن
ً
والثالثاء والخميس والسبت ،اعتبارا من  29نوفمبر
.2021
هذا وحضر سفير مملكة تايلند لدى دولة الكويت
روج تامونغكول والــوفــد الـمــرافــق لــه مــن السفارة،
حفل إطالق أولى الرحالت في مبنى الركاب رقم ،4
حيث كان في استقبالهم مدير دائرة العالقات العامة
واإلعالم فايز العنزي ،ومدير دائرة الخدمات األرضية
عبدالله الحويلة ،ومساعد مدير الخدمات األرضية
 مطار الكويت الدولي مزيد المطيري.وشـ ـه ــدت ال ــرح ـل ــة األول ـ ــى إلـ ــى ب ــان ـك ــوك مــرونــة
وانسيابية في إنهاء إج ــراء ات السفر للمسافرين،
وتـلـبـيــة طـلـبــاتـهــم عـلــى أك ـمــل وجـ ــه ،وال ــذي ــن أثـنــوا

بــدورهــم على خــدمــة موظفي «الـكــويـتـيــة» لهم منذ
دخولهم إلى بوابات مبنى الركاب رقم  ،4ومرورهم
على منطقة الوزن حتى وصولهم إلى بوابة الصعود
على الطائرة ،وتقديم أفضل خدمة لهم ،إضافة إلى
حرص الخطوط على انضباط مواعيدها في إقالع
رحالتها ووصولها.
وبهذا الصدد ،قــال مدير دائــرة العالقات العامة
واإلعــام فايز العنزي« :يسر الكويتية إعالن إعادة
تشغيل رحالتها المباشرة والمجدولة إلى مدينة
بانكوك التايلندية ،حيث تشرفنا الـيــوم بحضور
السفير تامونغكول لالحتفال بإطالق أولى الرحالت
بعد ايـقــاف تشغيلها بسبب «ف ـيــروس» ،كما اطلع
السفير على آلية اإلجراءات المتبعة في مبنى الركاب
رقم  ،4والذي أبدى سعادته بسهولة إنهاء اإلجراءات
وسرعتها في خدمة المسافرين على رحلة بانكوك
ومختلف الرحالت األخرى».

األنـشـطــة والـفـعــالـيــات والـبــرامــج
الترفيهية والثقافية والفنية في
الرياض.
وأوضـ ــح أن «كـيــو ج ــو» تركز
عـ ـل ــى ت ــوفـ ـي ــر ت ـ ــذاك ـ ــر وع ـ ـ ــروض
لطيران «أديــل» تتميز بأسعارها
الجاذبة والمالئمة لكل مستويات
المسافرين بين البلدين ،والتي
ً
ً
تبدأ مــن  259ري ــاال سـعــوديــا من
ال ــري ــاض الـ ــى ال ـك ــوي ــت ،وبـسـعــر
ي ـبــدأ م ــن  21.9دي ـن ــارا لـلــرحــات
من الكويت الى الرياض كمرحلة
مــن ال ـت ـعــاون ،سيتبعها تدشين
وجـهــات جــديــدة مــن الكويت الى
بــاقــي م ــدن الـمـمـلـكــة وف ــق خطط
توسعية مستقبلية واعدة.
ول ـفــت ال ــى ع ــدد م ــن الـعــوامــل
ال ـتــي مــن شــأنـهــا الـمـســاهـمــة في
زي ــادة االق ـب ــال عـلــى ط ـيــران أديــل

ل ـل ـم ـســافــريــن م ــن ال ـك ــوي ــت ،ومــن
أه ـم ـه ــا اع ـ ــان ال ـ ـعـ ــودة لـلـحـيــاة
الـطـبـيـعـيــة ف ــي ال ـب ــاد وتخفيف
قيود «كورونا».
وكـ ـ ـش ـ ــف عـ ـ ــن ان ـ ـ ـطـ ـ ــاق خ ـطــة
ال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر ال ـ ـشـ ــام ـ ـلـ ــة ل ـل ـم ــوق ــع
االلـ ـكـ ـت ــرون ــي ل ـم ـج ـم ــوع ــة «ك ـي ــو
ج ـ ــو» أون اليـ ـ ــن ،ل ـي ـت ـمــاشــى مــع
أحــدث التقنيات الرقمية ،والــذي
ي ـقــدم خ ــدم ــات مـتـكــامـلــة تساعد
المسافر الكويتي والمقيم على
اختيار األنسب لتخطيط رحالته
واالستمتاع باألسعار التنافسية.
وبين أن الموقع االلكتروني
الـجــديــد لــن يـكــون مـجــرد وسيلة
لحجز تذكرة الطيران والفندق ،بل
سيتيح لمستخدميه كل العروض
المتعلقة بمتطلبات ا لـسـفــر من
استقبال ومساعدة في المطارات

«زين» :نشاط مميز في مؤتمر «اتحاد طلبة أميركا»
ً
اسـتـضــافــت شــركــة زي ــن ع ــددا
من البرامج الثقافية والترفيهية
ل ـط ـل ـب ــة الـ ـك ــوي ــت فـ ــي الـ ــواليـ ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة عـ ـل ــى م ـ ـ ـ ــدار ي ــوم ـي ــن
م ـت ـتــال ـيــن فـ ــي ش ـي ـك ــاغ ــو ،وذلـ ــك
على هامش رعايتها البالتينية
للمؤتمر السنوي ال ــ 37لالتحاد
ال ــوط ـن ــي لـطـلـبــة ال ـك ــوي ــت  -فــرع
الواليات المتحدة األميركية ،الذي
أتى برعاية رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد.
وذك ــرت الـشــركــة ،فــي بـيــان ،أن
دع ـم ـهــا ل ـهــذا ال ـمــؤت ـمــر الـسـنــوي
ال ـم ـت ـم ـيــز ع ـل ــى م ـ ــدار ال ـس ـن ــوات
الـ ـ ـ  17ال ـم ــاض ـي ــة أتـ ــى ف ــي إط ــار
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا ل ـل ـم ـســؤول ـيــة
االجـتـمــاعـيــة واالس ـتــدامــة اتـجــاه
قطاعي الـشـبــاب والتعليم ،ومن
منطلق إيمانها بأهمية التواصل
م ـ ــع أبـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـكـ ــويـ ــت م ـ ــن ط ــاب
العلم في الخارج ،خاصة أن هذا
الـمــؤتـمــر يـشـكــل الـتـجـمــع األكـبــر
للطلبة الكويتيين الدارسين في
الـخــارج ،وعــاد بعد انقطاع نحو
العامين بسبب جائحة كورونا.
وقــامــت «زي ــن» كعادتها خالل
ُم ـش ــارك ــات ـه ــا ال ـســاب ـقــة ف ــي هــذه

ُ ّ ً
كرما الخشتي على رعاية «زين» للمؤتمر
رئيس االتحاد الكندري م
المؤتمر بإضافة البصمة األكبر
ّ ً
تميزا من خالل تقديمها
واألكثر
للعديد من األنشطة والفعاليات
ضـمــن بــرنــامــج أع ـمــال الـمــؤتـمــر،
وال ـت ــي شـمـلــت رعــايـتـهــا لـلـنــدوة
الصحية بعنوان «الكويت تواجه
ال ـ ـجـ ــائ ـ ـحـ ــة» ال ـ ـتـ ــي اس ـت ـض ــاف ــت
الـمـتـحــدث الــرسـمــي بــاســم وزارة
ال ـص ـحــة ال ـكــوي ـت ـيــة ،د .عـبــدالـلــه
السند ،الــذي سافر إلــى الواليات
المتحدة خصيصا ليشارك الطلبة
والطالبات كواليس إدارة وزارة
الصحة وحـكــومــة الـكــويــت ألزمــة

«الدراسات المصرفية» و«الموارد البشرية»
يعقدان اتفاقية شريك تعليم دولي للمبيعات
صرح المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية
د .يعقوب الرفاعي بأنه تــم عقد اتفاقية شريك
تـعـلـيــم دول ـ ــي لـلـمـبـيـعــات م ــؤخ ــرا ب ـيــن الـمـعـهــد
وجمعية إدارة الموارد البشرية  ،SHRMلتقديم
ع ــدد م ــن أحـ ــدث ال ـش ـه ــادات الـمـهـنـيــة ف ــي مـجــال
الـمــوارد البشرية التي تهم مزاولي هــذه المهنة
في جميع أنحاء العالم.
وتعتبر جمعية  SHRMبــا لــوال يــات المتحدة
مؤسسة مرخصة دوليا لمنح االعترافات الدولية
لشهادات مهنة الموارد البشرية ،وهي جهة رائدة
عالميا في وضع وسن وتشريع قوانين وأصول
العمل في قطاع الموارد البشرية ،وأيضا هي جهة
تعمل على تطوير اختبارات صارمة لقياس كفاءة
محترفي ومزاولي مهنة الموارد البشرية من حيث
تطبيق السياسات والمبادئ.

ال ـعــال ـم ـيــة ،وت ــأج ـي ــر ال ـس ـي ــارات،
وت ــأم ـي ــن ال ـس ـف ــر ،وح ـج ــز ت ــذاك ــر
المباريات الرياضية والــرحــات
السياحية ومعلومات عن شروط
الـتــأشـيــرات لـلــوجـهــات والـبـلــدان
الـمـخـتـلـفــة ،اض ــاف ــة ال ــى األق ـســام
المتخصصة في الموقع للسياحة
ب ـم ـخ ـت ـلــف أن ــواعـ ـه ــا وأش ـكــال ـه ــا
الثقافية ،والــديـنـيــة ،والعالجية،
والـمـغــامــرات الـبـحــريــة ،ورح ــات
شـهــر ال ـع ـســل ،وك ــذل ــك اسـتـئـجــار
طائرات خاصة مع كل ما تتضمنه
من خدمات الكونسيرج المميزة.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس
ال ـت ـجــاري رئ ـيــس خــدمــة العمالء
بـطـيــران أدي ــل أحـمــد عبدالكريم،
إن اف ـ ـت ـ ـت ـ ــاح وج ـ ـ ـهـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت
الـجــديــدة ،وإضــافـتـهــا الــى شبكة
رحــات الشركة ووجهاتها التي

ب ـل ـغــت ب ـع ــد االضـ ــافـ ــة ال ـج ــدي ــدة
 15وج ـهــة داخ ـل ـيــة ودولـ ـي ــة ،هو
ً
ح ـ ـ ــدث مـ ـمـ ـي ــز وي ـ ــأت ـ ــي ام ـ ـ ـتـ ـ ــدادا
لـلـنـجــاحــات الـمـتـتــالـيــة لـ ـ «أدي ــل»
وس ـع ـي ـهــا ال ـم ـت ــواص ــل لـتـحـقـيــق
مستهدفات رؤية المملكة ،2030
ودعم استراتيجية قطاع الطيران
المدني الوطنية ،وذلك من خالل
توسيع شبكة رحالتها المحلية
واإلقليمية بهدف مواكبة النمو
المتسارع بـســوق صناعة النقل
ال ـج ــوي ف ــي الـمـمـلـكــة والـمـنـطـقــة
وجـ ـه ــوده ــا ال ـم ـت ـم ـث ـلــة ف ــي رب ــط
الـسـعــوديــة مــع الـعــالــم الـخــارجــي
بــرحــات اقـتـصــاديــة جــويــة تقدم
خـيــارات سفر متنوعة وبأسعار
تنافسية.
وأضــاف عبدالكريم أن إطالق
ال ــوج ـه ــة ال ـج ــدي ــدة إل ــى الـكــويــت
س ـي ـس ــاه ــم ف ـ ــي تـ ـع ــزي ــز أواص ـ ــر
الـ ـع ــاق ــات األخـ ــويـ ــة ب ـي ــن أب ـن ــاء
ال ـب ـل ــدي ــن ال ـش ـق ـي ـق ـيــن ،وس ـيــدعــم
تقوية رواب ــط التعاون والتالقي
بينهما ف ــي ع ــدة م ـج ــاالت منها
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة
ً
وال ـث ـقــاف ـيــة وال ـس ـيــاح ـيــة ،مـبـيـنــا
أن وج ـهــة ال ـكــويــت تـعــد الــوجـهــة
الــدول ـيــة الـثــانـيــة لـلـشــركــة ،حيث
ُدشـ ـن ــت مـحـطــة دبـ ــي ف ــي يــولـيــو
الماضي.
وك ـش ــف ع ــن اط ـ ــاق الــوج ـهــة
الـجــديــدة بالتزامن مــع التشغيل
الفعلي ألح ــدث طــائــرات أسطول

«فــاي أديــل» المسيرة عليها من
ط ــراز ( ،)A320neoوالـتــي تمتاز
بكفاء ة متقدمة فــي اقتصاديات
التشغيل ،وبهيكل يعد األو ســع
ض ـ ـمـ ــن فـ ـئـ ـتـ ـه ــا مـ ـ ـ ـ ــزود بـ ــأحـ ــدث
الـتـقـنـ ًيــات ذات ال ـك ـفــاءة الـعــالـيــة،
إضــافــة إلــى مستويات عالية من
الـ ــراحـ ــة خ ـ ــال األجـ ـ ـ ـ ــواء ،بـفـضــل
ال ـت ـح ــدي ــث الـ ـش ــام ــل ل ـم ـق ـصــورة
الركاب.
وسـلــط ال ـضـ َ
ـوء على انـجــازات
ً
ال ـشــركــة ،مــوض ـحــا أن ـهــا نجحت
فــي نـقــل نـحــو  13مـلـيــون مسافر
عـلــى مـتــن  86أل ــف رح ـلــة جــويــة،
وذل ـ ـ ـ ــك مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة ع ـم ـل ـيــات ـهــا
التشغيلية قبل حوالي  4سنوات
ً
وحـتــى ال ـيــوم ،الف ـتــا إل ــى ان هــذه
األرقام واالحصائيات تعتبر غير
مـسـبــوقــة عـلــى مـسـتــوى شــركــات
ً
ال ـط ـيــران الـنــاشـئــة عــال ـم ـيــا ،مما
يؤكد جدارة الشركة ومنسوبيها
بالحصول على لقب أقوى شركة
ط ـ ـيـ ــران صـ ــاعـ ــدة فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة
والشرق األوسط.
وأش ــار عـبــدالـكــريــم إل ــى خطة
ا لـتــو ســع المستقبلية الطموحة
للشركة في منطقة آسيا والمحيط
ال ـهــادي واألمـيــركـتـيــن ،وان تنقل
اك ـثــر م ــن  85مـلـيــون مـســافــر في
العام ،من  200وجهة مختلفة في
العالم بحلول .2030

ومـ ــن أهـ ــم الـ ـشـ ـه ــادات ال ـت ــي ت ــم االتـ ـف ــاق على
تـقــديـمـهــا :دورة اإلعـ ـ ــداد ل ـش ـهــادة م ـح ـتــرف في
الموارد البشرية (® ،)SHRM CPوشهادة محترف
أول الموارد البشرية (®  ،)SHRM SCPوهما من
شـهــادات االعـتـمــاد العالمي التي تــم تصميمها
للمصادقة على كفاءة مزاولي المهنة ،من مستوى
الـمــديــريــن وأي ـضــا مــن مـسـتــوى المحترفين في
الموارد البشرية.
وأشار الرفاعي الى أنه جار حاليا تقديم هذه
الدورة عبر االنترنت في المعهد ،من خالل منصة
زووم ،وبـمـشــاركــة ع ــدد مــن مــديــري ومـســؤولــي
الموارد البشرية والتدريب والتطوير في البنوك
المحلية.
يعقوب الرفاعي

«األهلي» يعلن الفائز في السحب
األسبوعي لحساب الفوز
أعـ ـل ــن ال ـب ـن ــك األه ـل ــي
فوز عبدالرحمن الخليفة
فــي السحب األسبوعي
لـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب «ال ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــوز»
للجوائز ،بجائزة نقدية
قدرها  10آالف دينار.
أقـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـس ـ ـ ـحـ ـ ــب
بإشراف وزارة التجارة
والصناعة ،وتم إعالن اسم الفائر على البث المباشر
في محطة نبض الكويت  FM 88.8أمس األول.
وحساب «الفوز» للجوائز ،هو حساب الجوائز األول من نوعه
الذي يتيح لعمالء البنك فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى.
ومن خالل حساب السحب «الفوز» ،سيحظى عمالء البنك بفرصة
للفوز بـ  10آالف دينار ضمن السحب األسبوعي األعلى لفائز واحد
في الكويت ،كذلك فرصة للفوز بالجائزة الكبرى وهي راتب شهري
بقيمة  5آالف دينار لمدة  10سنوات .يشار إلى أنه سيكون بمقدور
كل من عمالء البنك األهلي الجدد والحاليين االستفادة من هذه
الفرصة الفريدة فقط بمبلغ  100دينار.
وسيتم إعالن اسم الفائز بالسحب القادم يوم االثنين المقبل.

ك ــورون ــا واح ـت ــوائ ـه ــا وال ـج ـهــود
ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي بــذلـت ـهــا ال ـطــواقــم
الطبية والـصـفــوف األمــامـيــة في
التعامل مع الجائحة.
كـ ـم ــا رع ـ ـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـ ـنـ ــدوة
ال ــري ــاض ـي ــة الـ ـت ــي أق ـي ـم ــت خ ــال
المؤتمر بعنوان «الــريــاضــة بين
األجـيــال» ،والتي شهدت حضور
العديد من الرياضيين الكويتيين
المتميزين مــن األجـيــال الحالية
وال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ،والـ ـ ــذيـ ـ ــن شـ ــاركـ ــوا
الطلبة والطالبات أبرز المحطات
واإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ال ـتــي

حققتها الرياضة الكويتية ،إضافة
إل ــى ال ـت ـحــديــات ال ـت ــي يــواجـهـهــا
ً
الـقـطــاع الــريــاضــي حــالـيــا وسبل
تجاوزها.
ً
وق ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة أي ـ ـ ـضـ ـ ــا
باستضافة العديد من الفعاليات
الترويحية ُ
المتميزة التي غلبت
عليها األجــواء الوطنية الجميلة
بـ ـمـ ـش ــارك ــة حـ ـش ــد مـ ـ ــن ال ـط ـل ـب ــة
والطالبات خالل المؤتمر ،أبرزها
الفقرة الترفيهية التي ّ
قدمها كل
من اإلعالميين المميزين ضاري
ال ـب ـل ـي ـه ـيــس وم ـح ـم ــد ال ـح ـم ـلــي،

وشهدت تقديم العديد من الجوائز
القيمة على الحضور.
كما نظمت الشركة ورشة عمل
مختصة بالتصوير عبر الهواتف
ا ل ــذ كـ ـي ــة ب ــا س ــم ،ZAINPHONIC
والتي شاركت من خاللها أســرار
ال ـت ـص ــوي ــر الـ ـف ــوت ــوغ ــراف ــي عـبــر
األج ـهــزة الــذكـيــة وكيفية اختيار
الـلـقـطــات الـتــي ت ـطـ ّـور مــن تجربة
ُ ّ
الطلبة والطالبات وتمكنهم من
إظهار إبداعاتهم.
وأشارت الشركة إلى أن المؤتمر
يكتسب أهمية خاصة كونه يعتبر
أكبر ّ
تجمع كويتي خــارج البالد
ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ،وي ـس ـت ـق ـبــل طـلـبــة
وطالبات الكويت من جميع أنحاء
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،ويـجـمـعـهــم
بالعديد من الشخصيات الوطنية
م ـ ــن إعـ ــام ـ ـي ـ ـيـ ــن وأك ــاديـ ـمـ ـيـ ـي ــن
وري ــاضـ ـيـ ـي ــن وأطـ ـ ـب ـ ــاء وغ ـي ــره ــم
الذين يــزورون الواليات المتحدة
خ ـص ـي ـصــا ل ـم ـش ــارك ــة خ ـبــرات ـهــم
وتجاربهم من مختلف المجاالت
مــع الطلبة الحاضرين ،كما يعد
ً
ً
ً
تجمعا ثـقــافـيــا فــريــدا مــن نــوعــه،
لما يتميز به من مستوى عال من
الحس الوطني.

بيع  1200قطعة مستخدمة
في أفالم هوليوودية
خالل مزاد ضخم في بيفرلي هيلز
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إضاءة «»Empire State
تحية لجوزفين بيكر
أضـ ــاءت نــاطـحــة الـسـحــاب
الـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــوركـ ـ ـي ـ ــة الـ ـشـ ـهـ ـي ــرة
" "Empire Stateبألوان فرنسا
م ـســاء أم ــس األول ف ــي تحية
للفنانة األميركية  -الفرنسية
الـ ـس ــوداء ال ــراح ـل ــة ال ـمــولــودة
ف ــي ال ـمــدي ـنــة جــوزف ـيــن بيكر
ال ـ ـت ـ ــي ان ـ ـض ـ ـمـ ــت ام ـ ـ ـ ــس إلـ ــى
"مـقـبــرة الـعـظـمــاء" الفرنسية
"البانتيون".
وبقي الجزء العلوي من هذا
الـمـبـنــى ذي الـطـبـقــات الـ ــ102
م ـ ـضـ ــاء ب ـ ـ ـ ـ ــاألزرق واألب ـ ـيـ ــض
ً
واألحمر ،تكريما للفنانة ورمز
ال ـح ـق ــوق ال ـم ــدن ـي ــة جــوزف ـيــن
بيكر ،أول امرأة سوداء يجري
ً
إدخــالـهــا "الـبــانـتـيــون" ،وفقا
لـ ـم ــا جـ ـ ــاء فـ ــي مـ ـنـ ـش ــور عـلــى
حساب مبنى مانهاتن الشهير
عبر "تويتر".
وحـضــر إض ــاءة ال ـبــرج من
طبقته ا لـســاد ســة والثمانين
العـ ــب كـ ــرة ال ـس ـل ــة ال ـفــرن ـســي
فــي فــريــق "ن ـيــويــورك نيكس"
إيـفــان فورنييه الــذي أشــاد بـ
"ش ـج ــاع ــة" بـيـكــر ال ـت ــي كــانــت

جون ترافولتا وصموئيل جاكسون في «»Pulp Fiction
يقام مزاد علني ضخم هذا األسبوع في بيفرلي
هيلز ،على عدد من القطع التي سبق أن استخدمت
في أفالم هوليوودية ،منها زي جون ترافولتا في
" "Pulp Fictionأو "بالب فيكشن" ،الذي شاركت في
بطولته النجمة العالمية أوما ثورمان ،ولوح ركوب
األمواج الذي استخدمه باتريك سوايزي في "Point
 "Breakأو "نقطة فاصلة" ،والذي شارك في بطولته
لوك بريسي ،وإدغار راميرز.
ويعرض في المزاد أيضا السيف الضوئي ِلليام
ن ـي ـســون ف ــي "  "The Phantom Menaceأو "ذي
فانتوم ميناس" ،وهو الفيلم الرابع الذي يصدر في
سلسلة " "Star Warsأو حــرب النجوم ،واألول من
الثالثية التي تمهد للثالثية األصلية التي ظهرت
في السبعينيات والثمانينيات ،كما أنه األول حيث
التسلسل الزمني للقصة ،وكان أول مشروع يخرجه
جورج لوكاس منذ أكثر من  22سنة عندما أخرج
الفيلم األول في السلسلة عام  ،1977وشاركت في
بـطــولـتــه الـنـجـمـتــان الـعــالـمـيـتــان نــاتــالــي بــورتـمــان،
وكيرا نايتلي.
وي ـض ــم ال ـم ـع ــرض ،الـ ــذي تـقـيـمــه دار "جــول ـيــانــز
أوكشنز" المتخصصة ،الخميس والجمعة المقبلين،
بــا ل ـقــرب مــن ل ــوس أ ن ـج ـلــس ،أ ك ـثــر مــن  1200قطعة
مرتبطة بأفالم بارزة ،بينها " ،"Batmanو"Back to
 ،"the Futureو" ،"Harry Potterو"،"James Bond
و" ،"Game of Thronesأو بمشاهير كمارلين مونرو
وبروس ويليس وكيانو ريفز.

Empire State
ً
ً
وجـ ـه ــا بـ ـ ـ ــارزا ف ــي ال ـم ـقــاومــة
الفرنسية ومناضلة في مجال
م ـكــاف ـحــة ال ـع ـن ـص ــري ــة ،وك ــان
ً
ً
حــاضــرا أيـضــا جــاري بويون
ب ـي ـك ــر أح ـ ــد األط ـ ـفـ ــال االث ـن ــي
عـشــر ا لــذ يــن تبنتهم النجمة
الفرنسية األ مـيــر كـيــة لتأكيد
إي ـمــان ـهــا بــالـعــالـمـيــة ،وال ــذي
وجـ ــه ل ـه ــا رس ــال ــة م ـس ـتــذكــرا
ح ـب ـهــا وأم ــوم ـت ـه ــا ألوالدهـ ـ ــا
(أ ف ب)
االثني عشر.

ومن المتوقع أن تستقطب أكبر قدر من االهتمام
بـ ــزة بـ ـي ــري إلـ ـي ــس ال ـ ـسـ ــوداء الـ ـت ــي ارتـ ــداهـ ــا ج ــون
ترافولتا فــي " ،"Pulp Fictionوسيف الليزر ا لــذي
استخدمه لـيــام نيسون فــي دور مـحــارب الجيداي
كـ ــوي غـ ــون د جـ ـي ــن ض ـم ــن ف ـي ـلــم "The Phantom
 ،"Menaceو ي ـق ــدر س ـعــر ك ــل مـنـهـمــا ب ـمــا ب ـيــن 20
و 40أ ل ــف دوالر ،و ك ــذ ل ــك ب ــزة ب ــروس ل ــي ا لـصـفــراء
الـشـهـيــرة (لــم يــرتــدهــا الـمـمـثــل نـفـســه بــل الـمـجــازف
الذي كان بديال عنه) ،أما الزي ،الذي ارتداه أرنولد
شــوارز ن ـي ـغــر فــي  Terminator 2ف ـقــدر س ـعــره بما
بين  20و 30ألفا.
ومـ ــن ال ـق ـط ــع ال ـم ـع ــروض ــة أيـ ـض ــا م ـج ـم ــوع ــة مــن
ال ـ ـع ـ ـصـ ــي ال ـ ـس ـ ـحـ ــريـ ــة اسـ ـتـ ـخ ــدمـ ـتـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــات
مختلفة من أفالم هاري بوتر ،ويمكن لعشاق أفالم
الحركة السعي للحصول على أسلحة مزيفة كان
يستخدمها بــروس ويليس عندما أدى دور جون
ماكلين فــي سلسلة "داي هــارد" أو استخدمت في
تصوير "جون ويك".
ويشمل المزاد كذلك خنجرا مزيفا يستخدم في
سلسلة " "Game of Thronesلمحاربة المخلوقات
اآلتية من الصقيع ،ويقدر سعره بما بين  3و 5آالف
دوالر ،ويتنافس ا لـمــزا يــدون أ يـضــا على مقتنيات
شخصية لمارلين مــو نــرو ،بينها قصيدة مكتوبة
ب ـخــط ال ـي ــد ،وم ــاب ــس ارت ــدت ـه ــا إل ـيــزاب ـيــث تــاي ـلــور
ودوريس داي وغيرهما.
(أ ف ب)

ناتالي بورتمان

ماثيو ماكونهي ينفي ترشحه
لوالية تكساس

حذف حلقة من « »The Simpsonsورثة «غوتشي» يهددون
بمقاضاة ُصناع فيلمه
رحيل ديفيد داليتينغو بطل فيلم في هونغ كونغ
«»Crocodile Dundee
ً
رحل عن عمر يناهز  68عاما
ال ـم ـم ـثــل الـمـنـتـمــي إلـ ــى سـكــان
أس ـت ــرال ـي ــا األص ـل ـي ـي ــن دي ـف ـيــد
داليتينغو ،الذي اكتسب شهرة
عــال ـم ـيــة م ــن خ ـ ــال م ـشــارك ـتــه
ف ــي ب ـطــولــة فـيـلــم "Crocodile
 ،"Dundeeوق ــد ف ــارق الـحـيــاة
ب ـع ــد  4سـ ـن ــوات م ــن اك ـت ـشــاف
إصابته بسرطان الرئة.
ويـ ـتـ ـح ــدر دال ـي ـت ـي ـن ـغ ــو مــن
عشيرة ماندالبينغو من شعب
يولنو وترعرع في آرنهيم الند
في اإلقليم الشمالي ألستراليا،
وبرز للمرة األولى على الشاشة
من خالل فيلم "ووك أباوت" عام
ّ
 ،1971الذي شكل بداية لمسيرة
ً
سينمائية استمرت  50عاما ،
حـ ـص ــل خ ــالـ ـه ــا عـ ـل ــى ج ــائ ــزة
أفضل ممثل ضمن فئة "نظرة
ما" في مهرجان كان عام 2013
عن فيلم "تشارليز كانتري".
إال أن ا لـ ـشـ ـه ــرة ا ل ـعــا ل ـم ـيــة
ً
لـلــراحــل ال ــذي كــان مـعــروفــا في
حياته بــا ســم ديفيد غولبيلي
ً
تعود خصوصا إلــى دوره في

«»The Simpsons

ديفيد داليتينغو
ف ـي ـلــم ""Crocodile Dundee
عام .1986
وق ــال رئـيــس وزراء جنوب
أس ـت ــرال ـي ــا سـتـيـفــن م ــارش ــال:
"يؤسفني أن أعلن وفــاة فنان
شـهـيــر طـبــع ت ــاري ــخ السينما
األسـتــرالـيــة وحـضــور السكان
األصليين على الشاشة".
(أ ف ب)

ماثيو ماكونهي

ملصق الفيلم

َ
ُحذفت من منصة "ديزني "+األميركية في هونغ كونغ إحدى حلقات
مسلسل الرسوم المتحركة الشهير " ،"The Simpsonsوهي تلك التي
تزور فيها األسرة األميركية ساحة تيان أنمين في بكين.
وأثارت إزالة هذه الحلقة مخاوف من أن تصبح الرقابة هي القاعدة
فــي هــونــغ كــونــغ ،أس ــوة بما هــو عليه الــوضــع فــي الصين القارية
المجاورة.
ُ َ
طلقت في هونغ كونغ بمنتصف نوفمبر الماضي،
وكانت "ديزني "+أ ِ
حيث الحظ بعض المشاهدين عدم وجود حلقة من "،"The Simpsons
وهي الحلقة الثانية عشرة من الموسم السادس عشر ،وفيها تظهر
ساحة تيان أنمين في بكين ،حيث قمعت ُّ
السلطات الصينية عام 1989
احتجاجات مؤيدة للديموقراطية.
ُ
وتظهر في الحلقة المحذوفة الفتة كتب عليها" :في هذا الموقع،
(أ ف ب)
لم يحدث شيء عام  ،"1989في إشارة ساخرة للواقعة.

هــدد ورثــة دار "غوتشي" اإليطالية بمقاضاة فيلم ريدلي سكوت
" ،"House of Gucciمتهمين إياه بإظهار أفراد األسرة وكأنهم "مثيرو
شغب" أو "هوليغانز" ،ال يهمهم العالم من حولهم.
استند سكوت في فيلمه إلــى أحــد أهــم أخبار الجرائم في إيطاليا
خــال تسعينيات الـقــرن الفائت ،وهــو اغتيال ماوريتسيو غوتشي،
وريــث دار األزي ــاء اإليطالية ،وال ــذي يــؤدي دوره الممثل آدم درايـفــر،
بتدبير من زوجته السابقة باتريزيا ريغاني ،وتؤدي دورها النجمة
األميركية ليدي غاغا.
َّ
ونشرت وكالة األنباء اإليطالية رسالة موقعة من ورثة ألدو غوتشي
(َّ ،)1990-1905
نصت على أن "عائلة غوتشي تحتفظ بالحق في اتخاذ
أي مبادرة لحماية اسمها وصورتها" ،وكذلك سمعة أقربائها .وشددت
"غوتشي" تضرروا من تصوير باتريزيا ريجاني
الرسالة على أن ورثة َ
"كضحية" ،مع أنها "دينت بتدبير قتل ماوريتسيو غوتشي"( .أ ف ب)

نفى الممثل األميركي ماثيو ماكونهي ترشحه "فــي الوقت الراهن"
لمنصب حاكم والية تكساس ،بعد أشهر من التكهنات بشأن إمكان دخوله
المعترك السياسي.
وكــان احتمال ترشح ماكونهي ( 52عاما) حظي بتأييد كبير نظرا
لشعبيته ،إال أن الممثل الحائز جائزة أوسكار قال في مقطع فيديو عبر
شبكات التواصل االجتماعي" :لم يخطر ببالي يوم عندما كنت طفال ولد
في مدينة أوفالدي الصغيرة بوالية تكساس أن أحدا سيفكر في أن أتولى
مسؤولية سياسية" ،واصفا هذا االحتمال بأنه "طريق ملهم للتفكير فيه.
وهو أيضا مسار اخترت عدم اتباعه بهذا الوقت".
وكان ماكونهي أشار في مقابلة سابقة في منزله بأوستن ،في مطلع
نوفمبر الماضي ،إلــى أنــه قد يفكر في الترشح لمنصب حاكم الوالية،
واصفا ذلك بأنه "محتمل".
(أ ف ب)

فلك
الحمل

الثور

 21مارس  19 -أبريل

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :كن متزنا وأكثر مرونة كي يمكنك
العمل في بيئة هادئة.
ً
عاطفيا :تعامل مع شريك حياتك باللين
والتفاهم فال تثير المشاكل بينكما.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ح ــاف ــظ قـ ــدر اإلمـ ـك ــان على
عالقاتك بأصدقائك فهم سند لك.
رقم الحظ.1 :

ً
مهنيا :قد تحصل بعض التطورات غير
ً
المرتقبة في عملك فكن متنبها.
ً
عاطفيا :تنشر سحرك بأسلوبك الراقي
وتلفت نظر الكثيرين.
ً
ً
اجتماعيا :تهتم دائما بمساعدة اآلخرين.
ً
ساعد األقربين أوال.
رقم الحظ.38 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :ال تخجل من طلب المساعدة إن
ّ
كنت غير ملم بمسألةٍ أوكلت بها.
ً
عاطفيا :ال تدع شريك حياتك يغضب
فتفقد نصف حبه لك.
ً
اجتماعيا :احـتــرس مــن الــذي يظن أن
لديك مصلحة في التقرب منه.
رقم الحظ.39 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :ال يهمك التعب بمقدار ما يهمك أن
تكون نتيجة عملك مفيدة.
ً
عــاط ـف ـيــا :يـضـعــك الـحـبـيــب ف ــي مــوضــع
القداسة ألنه يعلم مقدار إخالصك له.
ً
اجتماعيا :الثروة التي تستطيع االحتفاظ
بها هي التي تهبها من أجل البرّ.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :تصطلح أحوالك المهنية ،مما ينعكس مهنيا :يعتبرك المسؤولون شخصية عقالنية
ّ
ألنك تتميز بالصدق مع نفسك.
على مزاجك وتصرفاتك.
ً
ً
ً
عاطفياّ :
تتعرف مجددا على الحب وتمضي عاطفيا :حــان الوقت لتبدأ بتنفيذ وعــودك
ً
للحبيب فال تماطل.
أوقاتا سعيدة.
ً
ً
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـج ـعــل ال ـج ـم ـيــع ي ــرغ ـب ــون في اجتماعيا :ترحب بصديق ابتعدت عنه قسرا
ً
لسفره بعيدا عنك.
االجتماع بك التساع ثقافتك وخفة دمك.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
مهنيا :ال تكن مستهترا حين يلفت البعض
نظرك إلى تفاصيل مهمة.
ً
عاطفيا :تجد نفسك متوتر األعصاب بعد
حصول عتاب مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :تتعايش مع ظرف عائلي صعب
ولكن الفرج أقرب مما تظن.
رقم الحظ.28 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :ال تثر المشاكل والـخــافــات مع
الزمالء بتخطي الحدود.
ً
عاطفيا :يطلب شريكك منك بعض الحرية
وينزعج من غيرتك الشديدة عليه.
ً
اجتماعيا :تعاملك النبيل مع اآلخرين
ي ـ ـض ـ ـعـ ــك ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـصـ ـ ــاف األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص
المحبوبين.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
ً
مهنيا :ال تجعل المال سيدا عليك بل اعرف مهنيا :يفتح أمامك باب جديد لإلستثمار
غير عملك العادي.
كيف تستخدمه.
ً
ً
عاطفيا :دع حبيبك يحلم كي ال يبكي عندما عاطفيا :لشريك عمرك القدرة على تغيير
ّ
حياتك إن عاملته بلطف.
يعود الى عالمه المر.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :يـنـقـصــك ال ـمــزيــد م ــن الـقـنــاعــة اجتماعيا :ترتكب حماقة مع أحد الرفاق
ً
فيبتعد عنك ويقاطعك.
لتستطيع أن تعيش سعيدا.
رقم الحظ.6 :
رقم الحظ.2 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :تتحسن صــورتــك فــي العمل بعد
خالفات حصلت مع الزمالء.
ً
عاطفيا :تلتقي بشخص من الطرف اآلخر
يعترف لك بإعجابه بك.
ً
اجتماعيا :كرمك وتفاؤلك يكسبانك الكثير
من األصدقاء.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :الـنـجــاح فــي مـجــال مهنتك يتطلب
الكثير من الجهد والكدّ.
ً
عــاطـفـيــا :عـبـقــريــة الـشــريــك تـكـمــن فــي قلبه
فاعرف كيف تعامله.
ً
اجـتـمــاعـيــا :لـلـحـيــاة ح ـ ـ ّـدان :األم ــل وال ـيــأس
وعليك االختيار بين االثنين.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

«كلشي ماكو» يحظى باحتفاء الجمهور في «القاهرة السينمائي»
الفيلم تدور أحداثه حول العنف الطائفي في بغداد والمخاطر التي يواجهها السكان
حظي فيلم «كلشي ماكو»
للمخرجة ميسون الباجه جي
باحترام جمهور مهرجان
القاهرة السينمائي الدولي.

ُع ـ ــرض ف ـي ـلــم "ك ـل ـشــي مــاكــو"
للمخرجة ميسون الباجه جي
للمرة األولى عربيا ،في مسابقة
آف ــاق السينما الـعــربـيــة ،ضمن
فـ ـع ــالـ ـي ــات ال ـن ـس ـخ ــة الـ ـ ـ ـ ــ 43مــن
مـهــرجــان ال ـقــاهــرة السينمائي
الــدولــي ،الــذي تختتم فعالياته
 5ديسمبر.
وأق ـ ـ ـيـ ـ ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــرض ب ـح ـض ــور
مخرجة الفيلم ميسون الباجه
جــي ،والكاتبة إرادة الجبوري،
التي شاركت ميسون في تأليف
الفيلم ،كما شهد حـضــور عدد
كبير من الجمهور الذين تفاعلوا
مع صناع الفيلم خالل المناقشة
الـ ـت ــي ت ـل ــت ال ـ ـعـ ــرض ،ك ـم ــا ك ــان
للفيلم عرض ثان األحد الماضي
ف ــي ق ــاع ــة إي ـ ـ ـ ــوارت بــال ـجــام ـعــة
األميركية .وبالتزامن مع عرضه
فــي الـمـهــرجــان ،انـطـلــق اإلع ــان
التشويقي الرسمي للفيلم عبر
مواقع التواصل االجتماعي.

وي ـع ـت ـبــر م ـه ــرج ــان ال ـقــاهــرة
السينمائي الــدولــي أحــد أعــرق
المهرجانات في العالم العربي
وإف ــريـ ـقـ ـي ــا واألك ـ ـثـ ــر ان ـت ـظ ــام ــا،
وينفرد بأنه المهرجان الوحيد
في المنطقة العربية واإلفريقية
المسجل في الفئة  Aباالتحاد
الــدولــي للمنتجين فــي باريس
(.)FIAPF

إشادة نقدية
وكـ ـ ــان ال ـف ـي ـلــم ش ـه ــد عــرضــه
ال ـع ــال ـم ــي األول فـ ــي م ـه ــرج ــان
س ــراي ـي ـف ــو ال ـس ـي ـن ـمــائــي ،حـيــث
حصل على عرض كامل العدد،
ون ــال إش ــادة نقدية واس ـعــة ،إذ
كـتـبــت ال ـن ــاق ــدة ال ـش ـه ـيــرة نينا
إي روث على موقع  MIMEعن
الـفـيـلــم" :بـطــولــة جماعية جــرى
تمثيلها وتأليفها ببراعة" ،وعن
أعمال المخرجة ميسون الباجه
جــي قالت نينا" :تتغلغل حالة
من الشاعرية في عمل ميسون
ال ـ ـبـ ــاجـ ــه جـ ـ ـ ـ ــي" ،ك ـ ـمـ ــا وصـ ـف ــت
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون بـ ـي ــن ال ـم ـن ـت ــج ط ــال
الـمـهـنــا وم ـي ـســون بـ ـ "الـتـحــالــف
الملهم".

العنف الطائفي
وتـ ـ ـ ــدور أحـ ـ ـ ــداث ال ـف ـي ـل ــم فــي
خلفية أعـمــال الـعـنــف الطائفي
ف ــي األسـ ـب ــوع األخـ ـي ــر م ــن ع ــام
 ،2006بين الكريسماس وعيد
األضحى ،ويروي قصص سكان
العاصمة العراقية بغداد ،حيث
يـحــاولــون أن يعيشوا حياتهم
اليومية على الــرغــم مــن نوبات
العنف الـشــديــد وغـيــر المتوقع

بوستر الفيلم

ميسون الباجه جي

التي تعرضهم للمخاطر ،وفي
قـ ـل ــب األحـ ـ ـ ـ ــداث يـ ـ ـ ــروي ال ـف ـي ـلــم
قـصــة س ــارة ،كــاتـبــة وأم عــزبــاء،
التي فقدت رغبتها في الكتابة
نتيجة ألعمال العنف الصامتة،
وقـ ـب ــل انـ ـط ــاق الـ ـع ــام ال ـجــديــد
بفترة وجيزة ،وفي أعقاب بعد
األحـ ـ ــداث ال ـم ـفــاج ـئــة ،تتحصن
ســارة وجيرانها من المستقبل
الـ ـمـ ـجـ ـه ــول ب ـي ـن ـم ــا يـ ـح ــاول ــون
واه باألمل.
تشكيل شعور ٍ

جوائز
وف ــاز "كلشي مــاكــو" بجائزة
 IWCالمقدمة في مهرجان دبي
السينمائي الــدولــي ،ومقدارها
 100أ لـ ــف دوالر ،و نـ ـ ــال أ ي ـضــا
م ـن ـح ــا م ـخ ـت ـل ـفــة فـ ــي الـمـنـطـقــة
العربية ،منها سند والصندوق
العربي للثقافة والفنون (آفاق)
وم ــؤسـ ـس ــة ال ـ ــدوح ـ ــة لـ ــأفـ ــام،
وع ـلــى الـصـعـيــد األوروبـ ـ ــي نــال
منحة CNC & Institut Français
ف ــي ف ــرن ـس ــا ،وم ــؤس ـس ــة الـفـيـلــم

فالح المطيري :االلتزام بالقرار الوزاري
 2021 -13بشأن المحاذير الرقابية
مهرجان الكويت المسرحي  21ينطلق الليلة وسط اشتراطات صحية
●

فضة المعيلي

ضمن أنشطة المركز اإلعالمي
لمهرجان الكويت المسرحي ،21
عقد صباح أمس ،مؤتمر صحافي
للفرق المشاركة فــي المهرجان،
الـ ــذي يـنـطـلــق م ـســاء ال ـي ــوم على
م ـس ــرح ال ــدس ـم ــة ،ب ــرع ــاي ــة وزي ــر
اإلعـ ـ ــام وال ـث ـق ــاف ــة وزي ـ ــر ال ــدول ــة
لشؤون الشباب رئيس المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
عبدالرحمن المطيري.
وش ـ ـه ـ ــد ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر حـ ـض ــور
ك ــل م ــن م ــدي ــر ال ـم ـه ــرج ــان فــالــح
المطيري ،ومراقب صاالت العرض
عـ ـب ــدالـ ـك ــري ــم ال ـ ـهـ ــاجـ ــري ،وأدار
المؤتمر رئيس اللجنة االعالمية
بالمهرجان الزميل مفرح الشمري.
وأعــرب المطيري عن سعادته
بــان ـطــاق ف ـعــال ـيــات ال ـم ـهــرجــان،
ً
م ـت ـم ـن ـيــا ت ـق ــدي ــم ع ـ ــروض تـلـيــق
بـمـكــانــة ه ــذا ال ـح ــدث الـفـنــي،
ال سـ ـيـ ـم ــا ب ـ ـعـ ــد تـ ــوق ـ ـفـ ــه ال ـ ـعـ ــام
الماضي بسبب جائحة كورونا.
وش ـ ـ ــدد ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة االل ـ ـتـ ــزام
بــال ـقــرار ال ـ ــوزاري رق ــم  13لسنة
 ،2021الخاص بإجازة العروض
المسرحية" ،ونحن هنا ال نتحدث
عــن إجـ ــازة ال ـن ـصــوص بـحـكــم أن
فعاليات المهرجان تختلف عن
العروض المسرحية ،ولكن هذا ال
يمنع من االلتزام بالقرار الوزاري
لناحية المحاذير الرقابية".
وأوضـ ــح أن إدارة الـمـهــرجــان

حريصة على تطبيق االشتراطات
ال ـص ـح ـي ــة ،وال س ـي ـمــا ال ـت ـبــاعــد
االجتماعي في مسرح الدسمة.
بـ ــدوره ،ق ــال مـخــرج مسرحية
"زهـ ــور ال ـق ـبــور" فـيـصــل الـعـبـيــد:
م ـش ـت ــاق ــون لـ ـع ــودة ال ـم ـه ــرج ــان،
وت ــأت ــي م ـشــارك ـتــي ف ـيــه لـتـقــديــم
تجربة جديدة ،وأتمنى أن تكون
العروض مميزة.
وم ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ــال مـ ـخ ــرج
مسرحية "المشنوق الذي ضحك"
أحمد البناي إن "الجائحة كانت
ثقيلة علينا ،ولكن المبدعين عادة
م ــا ي ـخــرجــون م ــن ب ـعــد ال ـحــروب
والـ ـ ـك ـ ــوارث ،وأتـ ـمـ ـن ــى ال ـتــوف ـيــق
للجميع في هذا المهرجان".
أمــا مخرج مسرحية "الـبــروة"
شمالن النصار ،فشكر القائمين
ع ـلــى ال ـم ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي "ألن ـهــم
أعطونا مساحة أكبر ،لكي نقدم
للجمهور أفضل ما لدينا".
وفــي خــط م ــواز ،كشف مخرج
مسرحية "فوبيا" عبدالله المسلم
ع ــن أن الـعـمــل الـ ــذي ي ـخــوض به
المنافسة في المهرجان بعيد كل
البعد عن فئة الرعب.
وقال مخرج مسرحية "الطابور
ال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــادس" عـ ـ ـل ـ ــي ال ـ ـب ـ ـلـ ــوشـ ــي:
م ـت ـع ـط ـش ــون لـ ـلـ ـمـ ـس ــرح ،ولـ ـه ــذا
المهرجان بالتحديد ،لما له من
طبيعة خاصة.
وت ـ ـح ـ ــدث م ـ ـخـ ــرج م ـس ــرح ـي ــة
"الموت األبيض" الدكتور مشعل
الـســالــم ،قــائــا :ل ـ ّ
ـدي شغف كبير

المطيري والشمري أثناء المؤتمر الصحافي أمس
لبدء المهرجان ومنافسة زمالئي
المشاركين.

قضية إنسانية
وبينما كشف المخرج عيسى
الحمر عن أن مسرحية "مطلوب
م ـ ـهـ ــرج ـ ـيـ ــن" ي ـ ـم ـ ـكـ ــن ت ـق ــدي ـم ـه ــا
بــرؤى وأشـكــال متعددة ،ألمحت
مؤلفة الـنــص تغريد ال ــداود إلى
أن الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة ت ـح ـم ــل ب ـعــض
االسقاطات االجتماعية.
وم ــن جـهـتـهــا ،عـ ّـبــرت الكاتبة
ف ـلــول الـفـيـلـكــاوي عــن سعادتها
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ش ــرك ــة "ت ـي ــات ــرو"
لإلنتاج الفني ،من خالل مسرحية
"البروة".

إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ق ـ ــال ـ ــت الـ ـم ــؤلـ ـف ــة
لـمـســرحـيــة "ال ـط ــاب ــور ال ـس ــادس"
الـ ـك ــاتـ ـب ــة ف ــاطـ ـم ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــر ،إن
المسرحية تنتمي إ لــى العبثية
والــرمــزيــة والـتــراجـيــديــا ،مــؤكــدة
ً
أنها تجربة جديدة كليا بالنسبة
إليها.
ّ
وفيما أجمع كتاب ومخرجو
العروض المشاركة في مهرجان
الكويت المسرحي التزامهم التام
بالشروط التي وضعتها الرقابة،
لكونها تصب فــي صــالــح العمل
ً
ً
الفني أوال وأخ ـيــرا ،رأت الكاتبة
فـلــول الـفـيـلـكــاوي أن الـكــاتــب هو
رق ـيــب ذات ـ ــه ،وأن الــرقــابــة تعمل
على تقييد الكاتب في كثير من
األحيان.

منتدى المبدعين يعلن أنشطته المقبلة
●

فضة المعيلي

ي ـس ـعــى م ـن ـت ــدى ال ـم ـبــدع ـيــن،
ال ــذي تحتضنه راب ـطــة األدب ــاء،
إل ــى م ــد ج ـســور ال ـت ــواص ــل بين
ال ـم ـث ـق ـف ـيــن وتـ ـ ـب ـ ــادل ال ـخ ـب ــرات
ً
ب ـي ـن ـه ــم ،مـ ــا ي ـن ـع ـك ــس إيـ ـج ــاب ــا
على الـمـجــال الـثـقــافــي ،ويهدف
إل ــى تنمية الـمــواهــب الشبابية
وصقلها.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت رئ ـ ـي ـ ـس ـ ــة مـ ـنـ ـت ــدى
الـ ـمـ ـب ــدعـ ـي ــن ،الـ ـك ــاتـ ـب ــة إيـ ـم ــان
العنزي ،في افتتاحه" :المنتدى
ُيعد نسخة مطورة ،وأول بداية
ل ــه كــانــت ف ــي ع ــام  ،2001وبـعــد
عشرين عاما قمنا بأخذ الفكرة
األساسية للمنتدى ،لما رأيناه
من نتاج ومخرجات مثمرة في
الساحة الثقافيةَّ ،
وطورناها بما
يتماشى مع العصر".
وذكرت العنزي أن اجتماعات
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـتـ ــدى س ـ ـت ـ ـكـ ــون كـ ـ ــل يـ ــوم
اثـنـيــن ب ــاألس ـب ــوع ،مـشـيــرة إلــى
أن ــه "بـسـبــب أعـ ــداد المنتسبين
الكبيرة ،قمنا بتقسيم المنتدى
إلى فريقين ،وفي كل أسبوعين

العنزي والديحاني
جـلـســة ل ـكــل ف ــري ــق ،وب ـن ــاء على
ذلك سنقدم دورات ومحاضرات
ً
وورشـ ـ ـ ـ ــا ورحـ ـ ـ ـ ــات ،وس ـي ـك ــون
ه ـن ــاك ب ــرن ــام ــج ك ـب ـيــر وواس ـ ــع،
وسنتواصل مع األعضاء الجدد".
وقـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــت الـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــر لـ ــراب ـ ـطـ ــة
األدبـ ــاء عـلــى ثقتهم وتعاونهم
وحـمــاسـهــم ،بـمــن فيهم مجلس
اإلدارة واألعـضــاء ،الذين قدموا
الدعم والمساندة للمنتدى.
وعـلــى هــامــش االف ـت ـتــاح ،قــال
األديب حمد الحمد إن المنتدى

تم تأسيسه في عام  ،2001وهو
فكرة الكاتب وليد المسلم ،حيث
قام باإلشراف عليه ،إضافة إلى
الكاتبة ليلى صالح ،الفتا إلى أن
الهدف األساسي من المنتدى هو
استقطاب الشباب الذين لديهم
هوايات الكتابة والشعر والقصة.
وأوضـ ـ ـ ــح ال ـح ـم ــد أن أولـ ــى
جلسات المنتدى كانت آنــذاك
م ـش ـج ـعــة ،ب ـح ـضــور ج ـمــع من
األدبـ ـ ــاء والـمـثـقـفـيــن ،واسـتـمــر
في أنشطته التي تقام كل يوم

اث ـن ـيــن .وأش ـ ــار الـحـمــد إل ــى أن
المنتدى استمر عشرين عاما،
ول ــم يـتــوقــف ،وأص ـبــح مــدرســة
لتخريج المتميزين في األدب
والثقافة والفكر ،الفتا إلــى أن
كــل فـتــرة يـتــولــى رئــاسـتــه أحــد
ال ـش ـبــاب ال ـم ـبــدع ـيــن ،ونتيجة
لـ ـنـ ـج ــاح الـ ـمـ ـنـ ـت ــدى وت ـح ـق ـيــق
األه ــداف الـمــرجــوة مـنــه ،وبعد
 8س ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوات مـ ـ ـ ــن تـ ــأس ـ ـي ـ ـسـ ــه،
أصـبــح نـصــف أع ـضــاء مجلس
إدارة ال ــراب ـط ــة ف ــي ع ــام 2008
مــن أعـضــائــه ،و"ال ننسى دور
الـشـيـخــة بــاسـمــة ال ـص ـبــاح في
دعــم المنتدى ماديا ومعنويا
طوال عقدين من الزمان".
بــدورهــا ،قــالــت رئيسة نــادي
"م ـ ـ ــن رف ل ـ ـل ـ ـق ـ ــراء ة" الـ ـهـ ـن ــوف
الديحاني ،إن النادي أنشئ خالل
فـتــرة الحظر ،وكــانــوا مجموعة
من األصدقاء يقومون بالقراء ة
"أونالين" على تطبيق "زووم".
وأضــافــت أن أنـشـطــة الـنــادي
وفـعــالـيــاتــه سـتـكــون شـهــريــة أو
شبه شهرية في مجاالت القراءة
السردية.

دارينا الجندي وعلي الكريم وزينب جودة
ال ـبــري ـطــانــي ،ك ـمــا ف ــاز بـجــائــزة
مادية قيمتها  5آالف دوالر من
شركة  ،The Cell Groupضمن
سوق مهرجان مالمو للسينما
ال ـعــرب ـيــة ،ح ـيــث اخ ـت ـيــر الـفـيـلــم
ضـمــن قـســم تـمــويــل مــرحـلــة ما
بعد اإلنتاج.
وال ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــم ب ـ ـطـ ــولـ ــة داري ـ ـن ـ ــا
الجندي (في دور سارة) ،وباسم
حجار ،ومريم ّ
عباس ،والممثل
ال ـ ـ ـعـ ـ ــراقـ ـ ــي الـ ـشـ ـهـ ـي ــر م ـح ـم ــود
أبوالعباس ،وإنتاج Oxymoron
 ( Filmsب ــر ي ـط ــا ن ـي ــا) وLinked
( Productionsالكويت) وإنتاج
مشترك Les Contes Modernes
(فرنسا) ،وNeue Mediopolis
( Filmproduktionأ ل ـمــا ن ـيــا)،
وتتولي  MAD Solutionsتوزيع
الفيلم في العالم العربي.

صناعة األفالم
يذكر أن ميسون الباجه جي
مخرجة عراقية مقيمة في لندن،

درست الفلسفة في جامعة لندن
كوليدج ،ثم صناعة األفــام في
مدرسة لندن للسينما ،وعملت
ف ــي م ــون ـت ــاج ع ـ ــدد م ــن األف ـ ــام
الوثائقية والــروائـيــة لسنوات،
ومنذ عام  1994اتجهت إلى أن
تصبح صانعة أ ف ــام مستقلة،
وتتمحور معظم أفالمها حول
ال ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط ،وأخـ ــرجـ ــت
ع ــدة أف ــام منها رحـلــة إيــرانـيــة
وال ـع ــودة إل ــى أرض الـعـجــائــب،
ومـ ـش ــاع ــرن ــا ت ـل ـت ـق ــط ال ـ ـصـ ــور:
ع ــدس ــات مـفـتــوحــة ف ــي ال ـع ــراق،
وال ــذي ن ــال تنويها خــاصــا من
لجنة تحكيم مهرجان الهندسة
المعمارية في روتردام.
وعملت ميسون في تدريس
المونتاج واإلخــراج ببريطانيا
وف ـل ـس ـط ـيــن ف ــي غ ـ ــزة والـ ـق ــدس
وبيرزيت ،وفي عام  2004أسست
م ــع زمـيـلـهــا ق ــاس ــم عـبـيــد كلية
األفالم السينمائية والتلفزيونية
المستقلة ،وهــو مــركــز تدريبي
سـيـنـمــائــي مـجــانــي ف ــي ب ـغــداد،

ت ـم ـك ــن طـ ــابـ ــه حـ ـت ــى اآلن مــن
إنتاج  17فيلما وثائقيا قصيرا،
شاركت وعرضت في العديد من
المهرجانات دوليا ومحليا.
أمــا زميلتها إرادة الجبوري
ف ـه ــي ك ــات ـب ــة وب ــاح ـث ــة نــاشـطــة
ف ــي ح ـقــوق ال ـم ــرأة م ــن ال ـع ــراق،
حصلت في جامعة بغداد على
شهادتي الماجستير مــن كلية
ال ـف ـن ــون وال ــدكـ ـت ــوراه م ــن كلية
اإلع ــام ،الـتــي كــانــت عــن صــورة
المرأة في السينما العراقية من
 ،1946-1994و قـبــل مشاركتها
ف ــي ك ـت ــاب ــة ف ـي ـلــم ك ـل ـشــي مــاكــو
تعاونت الجبوري مــع ميسون
الباجه جي في مشروع بعنوان
"عــدســات مفتوحة فــي الـعــراق"،
وق ـ ـ ــد تـ ـجـ ـس ــد ه ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـش ــروع
ب ـم ـع ــرض ص ـ ــور ف ــوت ــوغ ــراف ـيــة
وك ـت ــاب ث ـنــائــي ال ـل ـغــة ،ك ـمــا أنــه
أصبح محور فيلم وثائقي من
إخراج ميسون الباجه جي.

مؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك
تقدم برامج خليجية تواكب العصر
َّ
صرح المدير العام لمؤسسة اإلنتاج البرامجي
المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
شفيق السيد عمر ،بــأن رؤيــة المؤسسة تنطلق
وفــق خطتها الخمسية ( )2026-2021من تقديم
بــرامــج خليجية مستنيرة تــواكــب روح العصر
تستند إلــى القيم التراثية اإلسالمية والعربية
والخليجية ،وق ــال" :لـلــوصــول إلــى تحقيق هذه
الرؤية ،بدأت المؤسسة منذ خمسة أشهر التركيز
على عدة محاور تنطلق منها لتحقيق أهدافها
االستراتيجية ،هي :توثيق اإلرث التراثي المعرفي
للبرامج واألعمال الفنية ،من مسلسالت وأفالم
وثــائـقـيــة وب ــرام ــج إذاع ـي ــة وتلفزيونية وبــرامــج
لــأطـفــال وغـيــرهــا ،الـتــي قــامــت بإنتاجها خالل
األربعين سنة السابقة منذ عام  1979حتى اآلن،
للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمؤسسة".
وأضاف" :المحور الثاني ،هو تحديث البرامج
واألع ـم ــال الفنية الـتــي أنتجتها الـمــؤسـســة من

خــال إع ــادة المونتاج وفــق التقنيات الحديثة
لالرتقاء بمستوى اإلنتاج الفني للبرامج اإلذاعية
والتلفزيونية والسينمائية ،وبما يواكب الساحة
الخليجية ،بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية
ال ـث ـقــاف ـيــة ،وإبـ ـ ــراز ال ـم ـثــل الـعـلـيــا لــديــن اإلس ــام
الحنيف ،وإحياء التراث الخليجي".
ولفت إلى أن المحور الثالث يكمن في إطالق
منصة إلكترونية تهدف إلى تعزيز العمل اإلعالمي
والفني والثقافي الخليجي والعربي ،وتكون قيمة
مضافة لإلعالم اإللكتروني المعاصر.
وأكد المدير العام أن المؤسسة ،بما تملكه من
خبرات مهنية في مجال اإلنتاج الفني والثقافي
واإلعــامــي ،تعمل على تقديم خدماتها لألمانة
العامة وجميع المنظمات والمكاتب الخليجية
التابعة لألمانة العامة ل ــدول مجلس التعاون،
بهدف إضافة لبنة وقيمة مضافة لبناء مجتمع
خليجي فاعل.

سلة أخبار
أنوشكا تتخلى عن السيدة
األرستقراطية

تصور الفنانة الكبيرة
أنوشكا مشاهد مسلسلها
الجديد "حلم" ،للعرض خالل
األسابيع القليلة القادمة
ضمن مسلسالت املوسم
الشتوي .وللمرة األولى
تقدم النجمة أنوشكا دورا
بعيدا جدا عن شخصيتها
الحقيقية ،من خالل سيدة
تعيش هي وأشقاؤها في
العشوائيات ،وينتقلون للمدن
الجديدة التي بنتها مصر،
لكن شقيقها يصر على العمل
في التجارة املمنوعة.
وتقدم معظم مشاهدها أمام
الفنانة صابرين والفنان
محمد رياض ،بإدارة من
املخرج حسني صالح ،ومن
املتوقع عرض املسلسل
منتصف ديسمبر الجاري
أو بداية العام على أبعد
التقديرات ،ويشارك في العمل
رانيا فريد شوقي ونضال
الشافعي وعدد كبير من
نجوم الفن.

«ليلة غير عادية» يجمع
بين هدى وكريم

يتقاسم الفنانان هدى املفتي
وكريم قاسم بطولة فيلم
سينمائي جديد يحمل
اسم "ليلة غير عادية" ،من
املقرر عرضه في الصاالت
السينمائية خالل .2022
وتدور أحداث الفيلم ،الذي
يخرجه أحمد بيالي ،ويجري
ترشيح باقي فريق العمل
خالل الفترة الحالية ،من
أجل انطالق التصوير الشهر
املقبل ،حول ليلة تشهد أحداثا
متعددة لألبطال ،وينتمي
إلى نوعية األفالم ذات
امليزانيات املحدودة .وأعلن
قاسم عن الفيلم الجديد على
هامش عرض فيلمه القصير
"الحفرة" ،في مهرجان القاهرة
السينمائي أخيرا ،وهو الفيلم
الذي قام بإنتاجه على نفقته
في تجربته األولى كمنتج.

ةديرجلا
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دوليات

ّ ً
ُ
استراتيجية بايدن العسكرية تبقي وضع الشرق األوسط معلقا

● «البنتاغون» تنهي مراجعتها لوجود القوات األميركية في الخارج بال تعديالت كبيرة
● تعزيز االنتشار لمواجهة الصين وروسيا ...وتحليل إضافي الحتياجات المنطقة
بعد أشهر من الدراسة،
قررت وزارة الدفاع األميركية
أن التمركز العالمي الحالي
لقوات الواليات المتحدة ليس
بحاجة فورية إلى تعديالت
كبيرة ،على الرغم من ًأنها
ً
ستجري تحليال إضافيا يتعلق
باحتياجات القوات في الشرق
األوسط وإجراء تحسينات في
آسيا والمحيط الهادئ.

ا س ـت ـك ـم ـل ــت وزارة ا ل ــد ف ــاع
األمـ ـ ـي ـ ـ ًـركـ ـ ـي ـ ــة (الـ ـ ـبـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــاغ ـ ــون)
مراجعة استمر العمل عليها
ً
شهورا طويلة ،بشأن الوضع
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري األم ـ ـيـ ــركـ ــي ح ــول
ال ـعــالــم ،ب ـهــدف تـقــويــة الصلة
بين القدرات العسكرية الهائلة
للواليات المتحدة واألولويات
االستراتيجية إلدارة الرئيس
ً
جو بايدن ،خصوصا لمواجهة
ال ـح ـش ــد ال ـع ـس ـك ــري الـصـيـنــي
المتنامي.
و ت ـ ـ ــم أ م ـ ـ ــس األول إ ص ـ ـ ــدار
م ـل ـخــص غ ـيــر سـ ــري لـلـتـقــريــر
ال ــذي أعــدتــه «الـبـنـتــاغــون» في
ختام المراجعة وأطلقت عليه
«غ ـل ــوب ــال بــوس ـت ـشــر ري ـف ـيــو»،
يشير الى عدم الضرورة الجراء
تـعــديــات فــوريــة كـبـيــرة ،لكنه
يبقي مسألة الوجود العسكري
االميركي الشائكة في الشرق
األوسط معلقة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت مـ ـ ــراج ـ ـ ـعـ ـ ــة
«ال ـب ـن ـت ــاغ ــون» ف ــي ع ـهــد وزي ــر
الدفاع ،لويد أوستن ،في وقت
س ــاب ــق م ــن هـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،وه ــي
واح ـ ـ ـ ــدة مـ ــن عـ ـ ــدة م ـخ ـط ـطــات
لـ ــأمـ ــن الـ ـق ــوم ــي وال ـس ـي ــاس ــة
ال ــدف ــاعـ ـي ــة م ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن
تـ ـص ــدر ه ــا إدارة بـ ــا يـ ــدن فــي
األشهر المقبلة.

ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــراض ـ ـ ـهـ ـ ــا
الملخص ،قالت القائمة بأعمال
نــائ ـبــة م ـســاعــد وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
األميركي ،مــارا كارلين ،خالل
مؤتمر صحافي ،إن واشنطن
تعتزم «توسيع البنية التحتية
العسكرية في أستراليا ،وعلى
ال ـج ــزر ف ــي الـمـحـيــط ال ـه ــادي،
ونـشــر مـقــاتــات وق ــاذف ــات في
أستراليا على أساس التناوب»،
في إطار الجهود لردع الصين،
إض ــاف ــة إلـ ــى م ــواص ـل ــة الـعـمــل
على إبقاء ردع فعال ضد إيران
والـ ـجـ ـم ــاع ــات الـ ـجـ ـه ــادي ــة فــي
الشرق األوسط.
وكــانــت ال ــوالي ــات المتحدة
وأستراليا وبريطانيا ،أعلنت
ف ـ ــي س ـب ـت ـم ـب ــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي عــن
تأسيس تحالف «أوكس» ،الذي
أثار ردود فعل سلبية من قبل
الصين التي اعتبرت أن قيام
تحالفات عسكرية جديدة في
المنطقة ال يساهم في تعزيز
االسـ ـتـ ـق ــرار ،لـكـنــه أث ـ ــار أيـضــا
غ ـض ــب ال ـح ـل ـف ــاء االوربـ ـيـ ـي ــن،
خـ ـص ــوص ــا ف ــرنـ ـس ــا ال ـ ـتـ ــي تــم
إبعادها عن صفقة غواصات
نووية مع استراليا لمصلحة

الجزائر ترفض مبادرة جديدة
للوساطة مع المغرب

حصول االخيرة على غواصات
نووية أميركية.
وعـ ـ ــن روسـ ـ ـي ـ ــا ،ق ــال ــت مـ ــارا
«ن ـ ـ ــدرس ح ــال ـي ــا م ـ ـبـ ــادرات مــع
حـلـفــائـنــا وشــركــائ ـنــا لـتـعــزيــز
قوتنا الــرادعــة الـمــوثــوقــة ضد
روسـيــا» .وأوضحت أن تعديل
االنـتـشــار العسكري األميركي
في أوروبا ومنطقة المحيطين
الـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدي والـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــادئ تـ ـج ــري
مـنــاقـشـتـهــا «ل ـك ــن ه ــذه الـسـنــة
األول ــى لـ ــإدارة ،ولـيــس الوقت
مـ ـن ــاسـ ـب ــا إلدخـ ـ ـ ـ ــال ت ـغ ـي ـي ــرات
استراتيجية رئيسية».
وأشارت إلى أن وزارة الدفاع
أعلنت بالفعل عن استثمارات
ل ـت ـح ــدي ــث الـ ـق ــاع ــدة ال ـب ـحــريــة
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ج ــزي ــرة غ ــوام
فــي المحيط ال ـهــادئ ،وتعزيز
وج ــوده ــا ف ــي أس ـتــرال ـيــا حيث
ي ـن ـشــر س ـنــويــا ح ــوال ــى 2500
ع ـس ـك ــري م ــن م ـش ــاة ال ـب ـحــريــة
بالتناوب إلجراء تدريبات.
وتابعت «ندرس حاليا عددا
م ــن ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات م ــع حـلـفــائـنــا
وشـ ــركـ ــائ ـ ـنـ ــا ،وس ـ ـ ـ ــوف ت ـ ــرون
ت ـح ـق ـق ـهــا خـ ـ ــال الـ ـع ــامـ ـي ــن أو
الثالثة أعوام المقبلة».

وبما أن التقرير مصنف بين
أس ــرار ال ــدف ــاع ،فــإنـهــا لــم تقدم
أي تفاصيل حول كيفية تعزيز
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة لنظامها
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ب ـ ـهـ ــدف م ــواج ـه ــة
طموحات موسكو وبكين.

تعديالت خالل  3أعوام
ون ـق ـلــت «أســوش ـي ـتــد ب ــرس»
ع ــن مـ ـس ــؤول دف ــاع ــي ب ـ ــارز أن
المراجعة تمهد الطريق إلجراء
تـعــديــات عـلــى تـمــركــز الـقــوات
األم ـيــرك ـيــة خ ــال ال ـعــام ـيــن أو
الثالثة أعوام المقبلة.
ً
وقال المسؤول ،إن عددا من
ال ـت ـعــديــات ف ــي مـنـطـقــة آسـيــا
والمحيط الهادئ قيد اإلعداد،
ول ـك ـن ـه ــا ت ـت ـط ـلــب الـ ـم ــزي ــد مــن
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاورات مـ ــع ال ـح ـك ــوم ــات
األجنبية.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان
خضعت لمراجعة منفصلة بين
الوكاالت ،كما يجري استعراض
القدرات السيبرانية والنووية
في إطار مبادرات منفصلة.
وق ـ ـ ــال م ـ ـسـ ــؤول ك ـب ـي ــر آخ ــر
ف ــى وزارة ال ــدف ــاع إن ــه بــالــرغــم

مــن الـتــوقـعــات بــأن ي ــؤدي ذلــك
إلى تغييرات استراتيجية ،إال
أن مــراجـعــة الـمــوقــف العالمي
ل ــم تـجــد حــاجــة إل ــى تـعــديــات
كبيرة.

أوروبا
و قـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «وول
ستريت جورنال» إن مسؤولي
الدفاع أبلغوا بلجيكا وألمانيا
ب ـ ـ ـ ـ ــأن ال ـ ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة
سـتـحــافــظ ع ـلــى وج ــوده ــا فى
س ـب ـع ــة م ـ ــواق ـ ــع ف ـ ــي ال ـب ـل ــدي ــن
المضيفين.
وك ـ ــان ال ــرئ ـي ــس ج ــو بــايــدن
ً
ألـ ـغ ــى قـ ـ ـ ـ ــرارا ل ـس ـل ـفــه دون ــال ــد
ترامب يخفض عدد العسكريين
األم ـيــرك ـي ـيــن ال ـم ـن ـت ـشــريــن في
ألمانيا إلى  2500عنصر ،وأكد
مجددا التزام الواليات المتحدة
بحلف شمال األطلسي (الناتو).
وف ــي أب ــري ــل ال ـم ــاض ــي ،كــان
وزير الدفاع لويد أوستن أعلن
ع ــن خ ـطــط ل ـتــوس ـيــع ال ــوج ــود
األمـيــركــي فــي ألـمــانـيــا بمقدار
ً
 500ج ـ ـنـ ــدي ،ووق ـ ـفـ ــا لـخـطــط
إجراء تخفيض كبير في القوات

أمرت به إدارة الرئيس األميركي
السابق دونالد ترامب.

الشرق األوسط
لـ ـك ــن ال ـ ـمـ ــوقـ ــف ال ـع ـس ـك ــري
األمـيــركــي فــي ال ـشــرق األوس ــط
يبدو متقلبا بعد االنسحاب من
أفغانستان وسحب بطاريات
باتريوت المضادة للصواريخ
الـتــي نشرتها فــي الـسـعــوديــة،
بعد استهداف حقولها النفطية
بصواريخ في هجمات نسبت
إلى جماعات موالية إليران.
لـ ـ ـك ـ ــن أوس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــن أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن ف ــي
الـبـحــريــن ،األس ـبــوع الـمــاضــي،
رغ ـ ـب ـ ـتـ ــه ف ـ ـ ــي ط ـ ـمـ ــأنـ ــة ب ـ ـلـ ــدان
المنطقة .وقــال في كلمته أمام
«ح ـ ـ ــوار ال ـم ـن ــام ــة» إن «الـ ـت ــزام
أم ـ ـيـ ــركـ ــا ب ـ ــاألم ـ ــن ف ـ ــي الـ ـش ــرق
األوسط قوي وثابت».
وفي العراق ،أبرمت واشنطن
في الصيف اتفاقا مع الحكومة
الـ ـع ــراقـ ـي ــة ي ـن ــص ع ـل ــى رح ـيــل
جميع «القوات المقاتلة» بحلول
نـهــايــة ال ـعــام ،لـكــن نـحــو 2500
عسكري أميركي مازالوا هناك.
وق ــال ــت ال ـم ـس ــؤول ــة «ال ـتــزام ـنــا

ه ــو م ــواص ـل ــة دع ـ ــم ال ـت ـحــالــف
الـ ـمـ ـن ــاه ــض ل ـت ـن ـظ ـيــم الـ ــدولـ ــة
اإلسالمية».

«فقدنا أعيننا»
وقـ ـ ــالـ ـ ــت مـ ــاك ـ ـنـ ــزي إيـ ـغـ ـل ــن،
ال ــزم ـي ــل األقـ ـ ــدم الـمـتـخـصـصــة
ف ــي االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الــدفــاعـيــة
فــي معهد أمـيــركــان إنتربرايز
لـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة «وول سـ ـت ــر ي ــت
جورنال» إن «العالم غير مستقر
أكـثــر مـمــا ك ــان عليه قـبــل ستة
أشهر» .وأضافت إن االنسحاب
م ـ ــن أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان عـ ـل ــى وج ــه
ال ـخ ـص ــوص ي ـع ـنــي أنـ ــه يـجــب
على الواليات المتحدة مراقبة
ال ـت ـهــديــدات اإلره ــاب ـي ــة وجـمــع
المعلومات االستخبارية من
أم ــاك ــن أبـ ـع ــد ،م ـمــا ي ـج ـعــل من
الصعب تحويل الموارد.
وقـ ــالـ ــت إن «ه ـ ـ ــذا جـ ـ ــزء مــن
ال ـس ـب ــب ف ــى عـ ــدم تـمـكـنـنــا مــن
ت ـغ ـي ـيــر م ــوق ــف ال ـ ـقـ ــوة بـشـكــل
كـ ـبـ ـي ــر فـ ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط
وأوروبا ،ألننا فقدنا أعيننا في
أفغانستان».
(عواصم  -وكاالت)

بلينكن يحذر موسكو من رد خطير إذا غزت كييف مصر :االنتقال للعاصمة اإلدارية
بوتين :توسع البنية التحتية لـ «الناتو» داخل أوكرانيا خط أحمر فرصة حكومية لتطوير القاهرة
فيما بدأ وزراء خارجية حلف شمال
األط ـل ـس ــي (الـ ـن ــات ــو) م ـنــاق ـشــة «ال ــرؤي ــة
االسـتــراتـيـجـيــة» ال ـجــديــدة لـلـحـلــف في
الـعــاصـمــة الــاتـفـيــة ري ـغــا ،أم ــس ،حــذر
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي أن ـتــونــي
بلينكن ،على هامش االجتماع ،من أن
أي «عدوان» روسي جديد على أوكرانيا
سيستدعي «ردا خطيرا».
وأكد بلينكن ،خالل مؤتمر صحافي
مع نظيره الالتفي ادغارز رينكيفيكس،
أن «أي تحركات تصعيدية مــن جانب
روسـ ـ ـي ـ ــا سـ ـتـ ـك ــون م ـ ـصـ ــدر قـ ـل ــق ك ـب ـيــر
للواليات المتحدة ولالتفيا ،وأي عدوان
جديد ستكون له تداعيات خطيرة».
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،اسـ ـتـ ـخ ــدم األم ـ ـيـ ــن ال ـع ــام
لـ»الناتو» ينس ستولتنبيرغ ،في كلمة
ألقاها أمس في ريغا ،للمرة األولى كلمة
«ال ـن ـظــام» لــوصــف الـحـكــومــة الــروسـيــة،
متابعا « :لــم يعد ممكنا لنا أن نعتبر
الـ ـس ــام واألم ـ ـ ــن م ـض ـم ــون ـي ــن .ال ـن ـظــام
الروسي عدواني في سياسته الخارجية
و ظــا لــم فــي سياسته الداخلية .وحشد
قواته على حدود أوكرانيا يثير القلق».
وفي موسكو ،قال الرئيس الروسي
فــاديـمـيــر بــوتـيــن ،خــال مـشــاركـتــه في
المنتدى االستثماري «روسيا تنادي»،
إن توسيع البنية التحتية العسكرية
ل ـ ـ «الـ ـن ــات ــو» ف ــي أوك ــرانـ ـي ــا خ ــط أح ـمــر
بالنسبة لروسيا ،مؤكدا أنه إذا نصب
حلف األطلسي منظومات صاروخية
يمكنها الوصول إلى موسكو في بضع
دقائق ،فــإن روسيا ستضطر إلــى الرد
بتهديدات مماثلة.
وتساء ل بوتين حــول «الحاجة إلى
توسع الناتو قــرب حــدود نــا» مضيفا:
«ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات ب ـ ـيـ ــن روس ـ ـ ـيـ ـ ــا والـ ـ ـغ ـ ــرب

أمير قطر يستقبل
الرئيس الفلسطيني

استقبل أمير قطر الشيخ تميم
بن حمد في الدوحة ،أمس،
الرئيس الفلسطيني محمود
عباس ،وبحث معه أبرز
تطورات األوضاع في فلسطين،
ً
أيضا مناقشة عدد من القضايا
ذات االهتمام المشترك.
وبحث الجانبان خالل المقابلة
العالقات الثنائية بين البلدين
في مختلف المجاالت ،وأطلع
عباس أمير قطر على آخر
المستجدات السياسية المتعلقة
بالقضية الفلسطينية ،معربا
عن شكره وتقديره له على دعم
قطر الدائم للشعب الفلسطيني.

جانب من قوات الواليات المتحدة

ردع الصين وروسيا

سلة أخبار

تحويل كورنيش النيل لواجهة فنادق وتفكيك العشوائيات
●

امراة وطفلها يجلسان أمام دبابة أوكرانية معطوبة في كراماتورسك
على خط التماس مع االنفصاليين الموالين لموسكو (رويترز)
جميعا كانت في التسعينيات وحتى
بــدايــة الـعـقــد األول مــن ال ـقــرن الـحــادي
والـ ـعـ ـش ــري ــن ص ــافـ ـي ــة» ،وأكـ ـ ــد أن ـ ــه فــي
المستقبل القريب ستظهر في روسيا
أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت
بقدرة قصوى تصل إلى  9ماخ.
مــن نــاحـيـتــه ،اتـهــم وزي ــر الـخــارجـيــة
ال ــروس ــي س ـيــرغــي الف ـ ــروف واش ـن ـطــن
بإثارة هستيريا عسكرية فيما يخص
الوضع بأوكرانيا ،وأضاف« :حقيقة أن
الواليات المتحدة أحاطتنا بقواعدها
ال ـع ـس ـك ــري ــة مـ ــن ج ـم ـي ــع الـ ـجـ ـه ــات هــي
على األرجح حقائق يعرفها أي تلميذ
فـ ــي ال ـ ـمـ ــدرسـ ــة ،وم ـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ف ـ ــإن ه ــذه
الـهـسـتـيــريــا (ع ـلــى ال ـح ــدود الــروس ـيــة)
ُ
تثار باستمرار».
وفي كييف ،ذكر الجيش األوكراني

أمس انه سيجري  10مناورات دولية
ك ـب ـيــرة ع ــام  ،2022ف ــي ظ ــل م ــا ا س ـمــاه
«زي ـ ـ ــادة األن ـش ـط ــة ال ـع ــدائ ـي ــة لــروس ـيــا
ووكــائـهــا» ،وعـ ّـبــرت كييف والــواليــات
المتحدة وحلف «الناتو» عن مخاوفها
م ــن غـ ــزو روسـ ـ ــي م ـح ـت ـمــل ألوك ــران ـي ــا
بـسـبــب حـشــود عـسـكــريــة روس ـيــة على
الحدود.
وأش ـ ــار ال ـكــرم ـل ـيــن إل ــى ان مــوسـكــو
تـنـقــل ال ـق ــوات داخ ــل أراض ـي ـهــا ووف ـقــا
لتقديرها ا لـخــاص ،مضيفا أن ذ لــك ال
يهدد أحدا وال ينبغي أن يزعج أحدا،
نافية وجود نية لديها لغزو كييف.

القاهرة  -حسن حافظ

تبدأ الحكومة المصرية خطوات بدء االنتقال
إلى العاصمة اإلداريــة اليوم ،تنفيذا لتوجيهات
الــرئ ـيــس ع ـبــدال ـف ـتــاح ال ـس ـي ـســي ،ب ـب ــدء االن ـت ـقــال
الـحـكــومــي مــن أول ديـسـمـبــر حـتــى نـهــايــة مايو
المقبل ،تمهيدا الحتفال كبير بافتتاح العاصمة
رسـمـيــا كـمـقــر ل ـلــدولــة الـمـصــريــة ف ــي  30يونيو
ال ـم ـق ـبــل ،وه ــي ال ـفــرصــة ال ـتــي تــريــد اسـتـغــالـهــا
الحكومة إلعادة تطوير مدينة القاهرة ،وتحويلها
إلــى مدينة سياحية وثقافية واقتصادية ألكبر
دولة عربية سكانا.
«الـ ـج ــري ــدة» ع ـل ـمــت ب ـع ــض ت ـفــاص ـيــل الـخـطــة
الحكومية لتطوير القاهرة ،بالتوازي مع االنتقال
الحكومي إلى العاصمة اإلدارية ،إذ قالت مصادر
حكومية إن األوامر صدرت لدواوين الوزارات ،التي
تقع معظمها في منطقة وسط القاهرة ،لالستعداد
لـبــدء عمليات اإلخ ــاء ،وب ــدء عمليات التشغيل
لألنظمة الحديثة في اإلدارة الحكومية بالتزامن
مع االنتقال للعاصمة ،على أن يتم نقل  50ألف
موظف ألماكن عملهم الجديد في الحي الحكومي،
الذي يضم  34مبنى عمالقا للوزارات المختلفة،
على مساحة إجمالية تبلغ  600فدان تقريبا.
و ص ــرح المتحدث بــا ســم الحكومة المصرية
نادر سعد ،أمس األول ،بأن انتقال الحكومة إلى
العاصمة اإلداريــة الجديدة ليس انتقاال مكانيا
فقط ،بــل انــه نقلة فــي آلـيــات العمل خــال دوالب
عـمــل ال ــدول ــة ،إذ إن طــريـقــة الـتـعــامــل الـحـكــومــي
ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى ال ــوث ــائ ــق ال ــورق ـي ــة سـتـصـبــح من
ال ـمــاضــي ،الف ـتــا إل ــى أن ــه سـيـتــم ال ـب ــدء فـ ــورا في
الـمــرحـلــة الـتـجــريـبـيــة ،الـتــي تشهد انـتـقــال أطقم
ممثلة عن كل وزارة تستلم المبنى ،وتختبر أنظمة

االتصاالت والتطبيقات التشاركية اإللكترونية
حتى مايو المقبل.
االنتقال إلى العاصمة اإلدارية ال يعني إهمال
القاهرة ،إذ سيتم تحويل جميع مقرات الوزارات
الـقــديـمــة فــي منطقة وس ــط الـقــاهــرة للعمل على
إعــادة استغاللها في أنشطة سياحية وثقافية،
بالتوازي مع وضع خطة لتطوير المدينة األلفية،
لكي تكون واجهة حضارية واقتصادية للبالد ،إذ
قالت مصادر مطلعة ،لـ«الجريدة» ،إن هناك خطة
لتطوير واجهة المدينة المطلة على النيل بداية
من ميدان التحرير حتى كوبري إمبابة.
وسـتـتـحــول ه ــذه الــواج ـهــة إل ــى مـجـمــوعــة من
الفنادق ذات اإلطاللة الساحرة على النيل ،خاصة
بـعــد تـحــويــل مبنى وزارة الـخــارجـيــة إل ــى فندق
عالمي ،وبرجي البنك األهلي ،وذلــك بعد انتقال
العاملين في األبراج الثالثة إلى العاصمة اإلدارية،
ك ـمــا س ـي ـتــم اإلعـ ـ ــان خـ ــال ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري عن
التحالف الفائز بتطوير مجمع التحرير وتحويله
إلــى فـنــدق سيكون األضـخــم فــي مـصــر ،فــي خطة
طموحة لزيادة قدرة القاهرة االستيعابية لحركة
السياحة المتنامية.
وال تتوقف عمليات تطوير وتحديث القاهرة
عند الواجهة النيلية ،بل تجري الحكومة المصرية
عـمـلـيــة جــراح ـيــة لـتـفـكـيــك ال ـب ــؤر الـعـشــوائـيــة في
المدينة ،إذ يجري هدم عزبة أبو قرن المجاورة
لمسجد عمرو بن العاص ،جنوبي القاهرة ،مع نقل
السكان إلى مدينة معا بالسالم ،وذلك بعد العديد
من المناطق العشوائية بالمدينة ،وأشهرها مثلث
ماسبيرو ومنطقة ســور مـجــرى الـعـيــون وعــرب
الـيـســار ،وإع ــادة اسـتـخــدام الـمـســاحــات الجديدة
في تجميل المدينة ،مع نقل السكان إلى مساكن
مخصصة لهم في المدن الجديدة.

رفضت الجزائر محاولة جديدة
للوساطة برعاية إسبانيا
بين وزير الخارجية الجزائري
رمطان لعمامرة ونظيره
المغربي ناصر بوريطة،
خالل اجتماع االتحاد من أجل
المتوسط في برشلونة ،وفق
صحيفة "الباييس".
وفي آخر لحظة اعتذر لعمامرة
اإلسباني خوسي
لنظيره
ّ
ألباريس ،وفضل الذهاب إلى
السنغال للمشاركة في االجتماع
الوزاري لمنتدى التعاون
اإلفريقي الصيني ،على االنتقال
إلى برشلونة لحضور منتدى
االتحاد من أجل المتوسط ،أين
كان من المفروض أن تعرض
عليه الوساطة؟

ً ً
تحالف اليمن ّ
يدمر موقعا سريا
للحرس الثوري في صنعاء

أعلنت قيادة قوات تحالف
دعم الشرعية في اليمن ،أمس،
تنفيذها ضربات جوية ألهداف
عسكرية مشروعة تمثلت في
موقع سري لخبراء الحرس
الثوري اإليراني داخل صنعاء
اليمنية.
ونقلت وكالة األنباء السعودية
(واس) عن التحالف قوله "تم
تدمير موقع لتجميع وتخزين
الصواريخ البالستية داخل
العاصمة صنعاء وورش
لتجميع الصواريخ البالستية
بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار
صنعاء" ،طالبا من المدنيين
عدم التجمع أو االقتراب من
المواقع المستهدفة.
وأكد أن العملية تتوافق مع
القانون الدولي اإلنساني
ً
وقواعده العرفية ،مشددا
على اتخاذه إجراءات وقائية
لتجنيب المدنيين واألعيان
المدنية األضرار الجانبية.

ّ
سعيد يقيل مدير توزيع البترول
وإضراب عام في صفاقس

في أحدث قرار من سلسلة
اإلقاالت بأجهزة الدولة
والشركات الوطنية ،أعفى
الرئيس التونسي قيس سعيد،
أمس األول ،المدير العام لشركة
توزيع البترول ،نبيل صميدة،
ّ
وعين خالد تبين محله .ولم
توضح الرئاسة في بيانها
المقتضب أسباب اإلقالة.
من جهة ثانية ،أعلن ممثلون
عن المنظمات الوطنية
والمجتمع المدني ،أمس األول،
تنظيم إضراب عام في والية
صفاقس يوم العاشر من
ً
الشهر الجاري ،احتجاجا على
أزمة النفايات المستمرة منذ
أكثر من شهرين.

ةديرجلا
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«فيينا» تواجه أول عقدة ...وطهران ترفض «خطوة بخطوة»
• إسرائيل :الخيار العسكري على الطاولة • ضغوط جمهورية على بايدن لعدم رفع العقوبات

االجتماع األول إلحياء خطة العمل المشتركة الشاملة في فيينا أمس األول (رويترز)

رغم الحديث عن أجواء
استكشافية إيجابية في
اليوم األول من مفاوضات
فيينا ،سرعان ما اصطدمت
المحادثات بأول عقدة ،إذ
رفضت إيران مبدأ «خطوة
بخطوة» ،الذي تم إقراره
في الجولة السادسة قبل
 5أشهر.

في اليوم الثاني من المفاوضات غير المباشرة
في فيينا بين واشنطن وطهران ،بمشاركة مجموعة
وبريطانيا
 1+4التي تضم الصين وروسيا وفرنسا ّ
والمانيا ،حــول إحياء االتفاق النووي الموقع عام
 ،2015رفضت إيران مبدأ "خطوة بخطوة" متمسكة
برفع العقوبات بالكامل ،كما ألمحت الى التفاوض من
البداية وعدم األخذ بنتائج الجوالت الست السابقة.
ووسط مخاوف من أن تبادر طهران الى تصعيد
برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم الى نسبة
 90بالمئة للضغط على طاولة المفاوضات ،وهو ما
أشار اليه تقرير نشره موقع أكسيوس األميركي ،قال
المتحدث باسم "الخارجية" اإليرانية سعيد خطيب
زاده ،لوكالة األنباء الرسمية (إرنا)" ،نركز في فيينا
على رفــع الـعـقــوبــات ،ولــن نقبل بــأي شــيء أقــل من
هذا ،ولن نتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في االتفاق
ً
النووي" ،مضيفا" :االلتزامات الجديدة ال مكان لها في
مفاوضاتنا ،وال مكان لمفاوضات خطوة بخطوة".
وأكد زاده أن الحكومة اإليرانية جلست على طاولة
التفاوض "بإرادة جادة ،وإذا دخلت األطراف األخری
ً
بنية حسنة لرفع العقوبات بــدال من إه ــدار الوقت
يمكن الـقــول إن المفاوضات ستسير على المسار
الصحيح".
وفي ختام اليوم األول من الجولة السابعة ،أعرب
كبير المفاوضين اإليرانيين ،علي باقري كني ،عن
ارت ـيــاحــه ،لكنه أك ــد فــي الـمـقــابــل أن الـمـطــروح اآلن
كحصيلة لجوالت المفاوضات الست السابقة هو
ً
"مجرد مسودة وليس اتفاقا ،لذا فإنها قابلة للنقاش"،
ً
وأن ــه إمــا يـكــون هـنــاك اتـفــاق أو ال اتـفــاق ،مــؤكــدا أن
بعض األعضاء ،بما في ذلك روسيا والصين ،دعموا
موقف إيران.

ويدور الحديث عن مسودة جرى االتفاق عليها في
الجولة السادسة من المفاوضات ،والتي وافق عليها
الطرفان ،وكانت تنص على "تنفيذ االتفاق النووي
خطوة بخطوة وبشكل متوازن" ،أي ترفع واشنطن
جــزءا من العقوبات وتتراجع طهران عن إجــراءات
ن ــووي ــة تـصـعـيــديــة قــامــت بـهــا تـنـتـهــك الـتــزامــاتـهــا
باالتفاق .وكانت طهران قد تحفظت عن المسودة
بعد أن أصر األميركيون في الصياغة على إضافة
عبارة "أن بقية الخالفات مثل المواضيع المتعلقة
بــالـبــرنــامــح ال ـصــاروخــي والـنـفــوذ اإلقـلـيـمــي سيتم
بحثها في جوالت مقبلة".
وتطالب واشنطن ومعها األوروب ـيــون باعتبار
م ـســودة الـجــولــة ال ـســادســة نــافــذة وأن ــه يـجــب على
إيران أن تلتزم بمبدأ خطوة بخطوة ،وهو ما يرفضه
المفاوض اإليراني الحالي ،ويتمسك برفع العقوبات
دفعة واحدة الكامل.

روسيا والصين
وكــان مندوب روسيا في المفاوضات ميخائيل
أول ـي ــان ــوف ق ــد كـشــف ع ــن ات ـف ــاق الـمـشــاركـيــن على
مواصلة عملية الصياغة في مجموعتي عمل؛ األولى
لرفع العقوبات والثانية لبحث القضايا النووية.
وطالب المبعوث الصيني وانغ تشون الواليات
المتحدة برفع جميع العقوبات غير المتماشية مع
خطة العمل المشتركة ضــد إي ــران وأط ــراف ثالثة،
ً
منها بكين ،معتبرا أن الحوار والمفاوضات الطريق
الصحيح الوحيد لتسوية القضية النووية اإليرانية.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ورغـ ـ ــم ت ــأك ـي ــد مـ ـس ــؤول االتـ ـح ــاد
األوروب ـ ــي ،إنــريـكــي م ــورا ،للصحافيين أن الفريق

اإليراني أظهر رغبة في التعاون والمشاركة بجدية
فــي المباحثات ،أوض ــح أن إي ــران ال ت ــزال متمسكة
بمطلبها الخاص برفع كل العقوبات ،رغم عدم وجود
جدول زمني محدد لذلك.
وك ــان الرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون دعا
خالل اتصال ،أمس األول ،مع نظيره اإليراني ابراهيم
رئيسي ،إلى "االلـتــزام بشكل بناء" في المفاوضات،
ّ
وذكره بهدفه المتمثل "برؤية إيران تعود إلى االحترام
الكامل اللتزاماتها كلها ،وأن تعود الواليات المتحدة
إلى االتفاق".
ّ وشدد ماكرون على ضرورة أن تنخرط إيران بشكل
بناء في المحادثات وتعود من دون تأخير إلى احترام
جميع التزاماتها وواجـبــاتـهــا تـجــاه وكــالــة الطاقة
الذرية وتستأنف بسرعة التعاون معها وتمكينها
من أداء مهمتها".

ضغوط جمهورية
وفي حين شددت المتحدثة باسم البيت األبيض،
جين ساكي ،على أن الهدف من المحادثات عودة إيران
إلى االتفاق النووي وااللتزام ببنودهّ ،
توعد عدد من
النواب الجمهوريين في "الكونغرس" بعرقلة أي جهود
تهدف إلى رفع العقوبات االقتصادية عنها.
ّ ً
مشرعا
وفي رسالة إلى البيت األبيض ،أبلغ 25
ً
جمهوريا ،أمس األول ،الرئيس جو بايدن أنهم على
استعداد لعرقلة أي جهود لمساعدة إيران على إعادة
مليارات الدوالرات تم تجميدها في ظل حملة ضغط
نفذها سلفه دونالد ترامب.
وبـ ـحـ ـس ــب ص ـح ـي ـف ــة واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ف ـ ـ ــري ب ـي ـك ــون،
الـمـحــافـظــة ،اتـهــم الـجـمـهــوريــون إدارة بــايــدن بعدم

وضـ ــع "ال ـك ــون ـغ ــرس" ف ــي ص ـ ــورة م ــا ي ـج ــري بـشــأن
العقوبات وتركهم "فــي الظالم" بخططها إلضعاف
إنفاذ العقوبات وتخفيفها عن إيران ،وتجاهل أكثر
ً
من  20استفسارا حول خططها لتخفيف العقوبات
االقتصادية ،التي يمكن أن توفر لحكومتها المتشددة
ً
ما يزيد على  90مليار دوالر نقدا.

الخيار العسكري
وفي إسرائيل ،شدد وزير األمن الداخلي ،عومير
بار ليف ،أمس ،على أن الخيار العسكري ضد إيران
ً
موجود على الطاولة ،محذرا من أنها  -مع األسف -
ً
أصبحت أكثر قربا من إنتاج قوة نووية ،وبالتالي
إسرائيل تعزز وتقوم بصيانة هذا الخيار ،وال تعتمد
على أحد باستثناء نفسها.
وقال بار ليف إلذاعــة " ،FMنريد لجم ّ
تقدم إيران
نحو تخصيب يورانيوم بمستوى عال ،ونريد العودة
ً
إلى الوضع السابق وتمديد القيود عليها" ،مضيفا:
"رأينا أن فرض العقوبات لم يؤثر على اإليرانيين في
السنوات الثالث ،منذ أن انسحبت الواليات المتحدة
من االتفاق ،بل على العكس جعلتهم يتقدمون بصورة
دراماتيكية نحو قدرة نووية".
ً
وتابع" :ليس واضحا لنا كثيرا ما هي المواقف
المختلفة لجميع المشاركين بـمـفــاو ضــات فيينا،
وهل يعتزمون فعال التراجع أمام اإليرانيين وإلغاء
ً
العقوبات والتوصل إلى اتفاق كهذا أو ذاك" ،مضيفا:
"جميع األطراف سيخرجون راضين من يوم افتتاح
المفاوضات ،وال أعرف ماذا يعني ذلك وإلى أين يقود،
ً
ً
ونحن قلقون جدا ،ونخشى توقيع اتفاق أضعف بدال
(عواصم  -وكاالت)
من أن يكون أقوى وأطول".

ّ
فرنسا :زمور يحسم أمره ويترشح للرئاسة
اليميني المتطرف يتعهد بإنقاذ بالده وتجنيبها مصير «مارسيليا المفككة»

إريك ّ
زمور

أعلن اليميني المتطرف المثير للجدل إريك زمور،
أم ــس ،ق ــراره خــوض انتخابات الــرئــاســة الفرنسية
المرتقبة في عام  ،2022عبر تسجيل مصور نشر على
"يوتيوب" تضمن تحذيرات كثيرة من المهاجرين،
ّ
وتعهدات بإعادة الهيبة إلى فرنسا على الساحة
الدولية.
وق ـ ــال زمـ ـ ــور ،ال ـم ـس ـت ـقــل :ل ــم ي ـعــد الــوقــت
مناسبا اآلن إلصالح فرنسا ،بل إلنقاذها،
م ـش ـيــرا إل ــى أن "ال ـك ـث ـيــر م ــن الـنــاخـبـيــن
ّ
التعرف على
لــم يـعــودوا قــادريــن على
بالدهم".
وحقق زمور ّ
تقدما في استطالعات
ال ـ ـ ــرأي فـ ــي األش ـ ـهـ ــر األخـ ـ ـي ـ ــرة ،رغ ــم
مــؤشــرات عـلــى تــراجــع ه ــذا الــزخــم.
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـ ـ ــرى فـ ـ ـي ـ ــه مـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــون
شخصية عنصرية ،يعتبره أنصاره
مدافعا عن قيم فرنسا.
وجـ ــاء إع ــان ــه ق ـبــل س ــاع ــات من
عـقــد "الـجـمـهــوريـيــن" (ي ـم ـيــن) آخــر
مناظرة تلفزيونية لهم قبيل مؤتمر

الختيار مرشحهم نهاية األس ـبــوع ،فيما بــدأ المشهد في
ساحة المعركة االنتخابية في أبريل  2022يتضح بالمجمل.
َ
ويشير إعالن زمور ،الذي يطلق عليه "ترامب فرنسا" نسبة إلى
الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب ،إلى اعتقاده بأن لديه الدعم
ّ
والتفوق
والتمويل الكافيين لإلطاحة بالرئيس إيمانويل ماكرون،
ّ
"التجمع الوطني" اليميني المتشدد المخضرمة
على زعيمة حزب
مارين لوبن في انتخابات أبريل المقبل.
ومن المقرر أن يعقد أول اجتماع رسمي لحملته صباح األحد
المقبل في باريس.
وخالل زيارته االسبوع الماضي ،إلى مدينة مارسيليا الساحلية،
ثاني أكبر المدن الفرنسية ،استقبل ّزمور ،بصيحات االستهجان في
أجــواء مشحونة اختتمها بحركة غير الئقة بأصبعه ،في تصرف
ً
أثار سيال من االنتقادات والجدل على منصات التواصل االجتماعي
وفي األوساط السياسية .واضطر زمور إلى إلغاء بعض الفعاليات
المبرمجة في إطار زيارته لمارسيليا ،بما في ذلك زيارة لسوق السمك
في الميناء القديم ،بسبب األمطار ووجود المتظاهرين.
وكان الكاتب المثير للجدل تجول في منطقة بانيير ،مدة تقل عن
 15دقيقة ،من دون أن يلتقي أحدا ،وسط صيحات المتظاهرين الذين
هتفوا" :فلتغادر مارسيليا التي ترفض العنصرية" ،ليرد" :ليسوا
ساكني مرسيليا ،إنهم ناشطون".

ّ
وك ـ ــان زم ـ ــور اث ـ ــار الـ ـج ــدل ب ـق ــول ــه" :مــارس ـي ـل ـيــا ت ـفــك ـكــت بسبب
ً
ّ
مارسيليا".
ستتحول الى
المهاجرين ،واذا لم نفعل شيئا فكل فرنسا
ّ
ً
ّ
وزمــور ( 63عاما) ،الصحافي والكاتب السياسي السابق ،دشن
معركته االنتخابية بشكل غير مباشر في سبتمبر عندما أطلق جولة
لتوقيع كتابه األخير شملت سائر أنحاء البالد ورأى فيها كثيرون
شبه حملة انتخابية تمهيدية لقياس مدى قدرته على المنافسة في
االنتخابات الرئاسية المقبلة.
ّ
ومــذاك لم تنفك شعبيته تتزايد لدرجة أثــارت قلق لوبن ،والتي
ً
ً
ّ
كان تأهلها للدورة الثانية من االنتخابات الرئاسية أمرا محسوما.
ّ
الصحافي
لكن الصعود الصاروخي الــذي شهدته شعبية هذا
ّ
السابق خــال سبتمبر وأكتوبر بــدا في نوفمبر الماضي ،وكأنه
خفت بعض الشيء.
ً
ووفقا الستطالع للرأي ُنشر األحــد ،سيحصل ّ
زمــور في الدورة
األولى التي ستجري في  10أبريل على ما بين  14و %15من األصوات
ّ
خلف لوبن (نحو  %19من نوايا التصويت) ،في حين سيحل في
المرتبة األولى ماكرون بنسبة  %25من نوايا التصويت.
ّ
ينظم ّزمور ّ
ّ
تجمعه االنتخابي الرسمي األول في
المقرر أن
ومن
 5الجاري في العاصمة باريس.
(باريس ـ ـ أ ف ب)

سلة أخبار
العراق :التيار الصدري
يفوز بأكبر كتلة برلمانية

أعلنت المفوضية
المستقلة
لالنتخابات
التشريعية العراقية،
أمس ،فوز التيار
الصدري بزعامة
رجل الدين مقتدى
الصدر بـ  73مقعدا،
ليكون أكبر الكتل
في البرلمان العراقي
ّ
المكو ن من 329
ً
مقعدا للسنوات
األربع المقبلة.
وبذلك ،يبقى التيار
الصدري في المرتبة
األولى ،ثم "كتلة
المستقلين" بواقع
ً
 38مقعدا  ،أعقبه
"تحالف تقدم" بـ،37
ّ
وحل "تحالف دولة
القانون" بزعامة
نوري المالكي بعده
ً
بـ  33مقعدا .
ّ
في حين تمكن
تحالف الفتح،
بزعامة هادي
العامري ،الذي
اعترض على النتائج
األولية بدعوى
حدوث تزوير ،من
الفوز بـ  17مقعدا،
كما حصل "الحزب
الديموقراطي
الكردستاني" على 31
مقعدا في البرلمان.

بولندا ّ
تسجل  134محاولة
عبور من بيالروس

سجلت شرطة
الحدود في بيالروس
 134محاولة عبور
غير قانونية على
الحدود مع بيالروس
خالل يوم واحد.
وأكدت الشرطة أن
"مجموعة أكبر من
األجانب العدوانيين
ألقت الحجارة
والقضبان الحديدية
واأللعاب النارية
على القوات األمنية
البولندية عبر
الحدود قرب بلدة
شوديا وفو".
من ناحية أخرى ،تم
إلغاء رحلة جوية
إلعادة مهاجرين
عراقيين علقوا على
الحدود بين بولندا
وبيالروس ،التي
ّ
تعد أيضا الحدود
الخارجية لالتحاد
األوروبي.

الغموض حول فعالية لقاحات «كورونا»
يضاعف القلق من «أوميكرون»

ً
تطعيم إلزامي في اليونان لمن يتجاوز الـ  60عاما
أبــدى رئيس مختبرات "موديرنا" تشاؤما إزاء
ّ
المتحور
فعالية اللقاحات المتوافرة حاليا ضد
أوم ـي ـكــرون ،فــي وق ــت تتضاعف الـقـيــود الصحية
الجديدة في العالم ،كما حصل في المملكة المتحدة
واليابان أمس.
وق ــال رئيس شركة مــوديــرنــا ،ستيفان بانسل،
لصحيفة فايننشيال تــايـمــز إن الـبـيــانــات بشأن
فعالية اللقاحات الحالية ستكون متاحة في غضون
األسبوعين المقبلين ،إال أن العلماء غير متفائلين
في هذا الصدد.
ّ
وصرح للصحيفة "جميع العلماء الذين تحدثت
إليهم قالوا إن الوضع لن يكون جيدا".
لكن العديد من المختبرات ،ومن بينها موديرنا
وأسـتــرازيـنـيـكــا وف ــاي ــزر /بايونتيك ونــوفــافــاكــس،
أعــربــت عــن ثقتها بـقــدرة لقاحاتها على مكافحة
المتحور أوميكرون.
وقال رئيس "فايزر" آلبرت بورال" :سنعرف أهم ما
يجب أن نعرفه خالل أسابيع"،
وأكــد أنــه ،فــي حــال استدعت الحاجة" ،سيكون
ً
لدينا لقاح ّ
جدي في غضون  95يوما" ،وأشار إلى
أنه حتى في أسوأ سيناريو ،فإنه يتوقع أن تحتفظ

الصيغة ا لـحــا لـيــة ببعض الفعالية ضــد الساللة
الجديدة.
وذكرت "واشنطن بوست" أن "فايزر ستطلب قريبا
من إدارة الغذاء والدواء األميركية شمول الفئة العمرية
 ١٦و ١٧عاما بالجرعة المعززة الثالثة.
وبعدما قدمت شركته طلبا في وقت سابق إلى إدارة
الغذاء وال ــدواء األميركية للسماح باستخدام العقار في
حاالت الطوارئ ،قال بورال ،إنه "واثق" بأن حبوب مضادات
الفيروسات "باكسلوفيد" التي طورتها الشركة لعالج
المصابين بـ "كورونا" ،ناجعة ضد "أوميكرون".
ويعتمد "باكسلوفيد" على خاصية منع تكرار إنزيم
يحتاج إليه الفيروس ،ويقول بورال إن "الخبر السار حينما
ّ
يتعلق األمر بعالجنا ،هو أنه صمم وفق معرفة أن معظم
طفرات الفيروس تأتي في بروتيناته الخارجية التي تشبه
المسامير ،مما يعطيني مستوى عاليا جدا من الثقة بأن
العالج لن يتأثر بالطفرات".
مــن جانبها ،أعلنت "جــونـســون آن ــد جــونـســون" أنها
بصدد تقييم فعالية لقاحها وإنها تعمل في الوقت نفسه
على إنتاج لقاح يستهدف تحديدا "أوميكرون" ،وستطوره
عند الضرورة .كما أعلنت جامعة أوكسفورد ،أمس ،أنه ال
يوجد دليل على أن اللقاحات الحالية لن تمنع اإلصابة بـ

"أوميكرون" .وأضافت أنها مستعدة لتطوير نسخة محدثة
من لقاح أسترازينيكا إذا لزم األمر ،مشيرة إلى أنه تتوافر
لديها الوسائل المناسبة لتطويره.
مــن جانبها ،أعلنت روسـيــا أنها تعمل على تطوير
نسخة من "سبوتنيك  -في" تستهدف أوميكرون بشكل
خاص ،إذا لم يكن اللقاح المتوافر حاليا فعاال "وهو أمر
غير مرجح".
في غضون ذلــك ،يواصل المتحور الجديد االنتشار،
حيث أعلنت فرنسا واليابان والصين ،أمس ،رصد إصابات
جــديــدة ،في حين أكــدت مصر ،التي أوقفت قازاخستان
الرحالت الجوية معها ،عدم رصد أي إصابة بـ "أوميكرون".
وأكدت  17دولة ومنطقة على األقل تسجيل إصابات
بـ "أوميكرون".
كما فرضت  69دول ــة حتى أم ّــس ،قـيــودا على السفر
ردا على تفشي "أوميكرون" ،وحضت أكثر البلدان تزودا
باللقاحات ،سكانها على الحصول على جرعة ثالثة .وفي
هذا السياق أقرت اليونان ،أمس ،قانونا جعل اللقاح ضد
"كورونا" الزاميا لمن هم فوق  ٦٠عاما.
فــي المملكة الـمـتـحــدة ،وه ــي واح ــدة مــن أكـثــر ال ــدول
تضررا بالوباء ( 145ألف وفاة) ،أعيد أمس فرض إلزامية
وضع الكمامة في وسائل النقل والمتاجر .كذلك ،أصبح

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يزور
(أ ف ب)
أحد مراكز التطعيم في لندن أمس
واجبا على جميع المسافرين الذين يصلون إلى بريطانيا
الخضوع الختبار "بي سي آر" وحجر صحي حتى صدور
النتيجة .ويبدو أن أوروب ــا التي أصبحت منذ أسابيع
ّ
بالمتحور
بــؤرة الوباء ،هي القارة األكثر تضررا حاليا
أومـيـكــرون .وأبلغت فرنسا عن اكتشاف أول إصابة به
أمس في جزيرة ال ريونيون ،وقد أوصت بتلقيح األطفال
الذين تتراوح أعمارهم بين  5و 11عاما والمعرضين لخطر
اإلصابة بأعراض حادة من المرض.
وفي ألمانيا التي تشهد انتشارا واسعا للوباء ،قضت
المحكمة الدستورية ،أمس ،بأن إجراءات اإلغالق الجزئي
التي اتخذتها الحكومة منذ بداية تفشي الوباء مبررة
ومتناسبة ،مما يمهد الطريق أمام تشديد إضافي للقيود.

في آسيا ،حظرت اليابان ،بعد  3أسابيع من تخفيف
بعض القيود" ،دخــول جميع الرعايا األجانب" اعتبارا
من أمس ،بعد أن أكدت الحكومة أول إصابة بالمتحور
لــدى رجــل عــائــد مــن ناميبيا.كذلك ،حـظــرت إســرائـيــل -
حيث تم تأكيد إصابة مسافر عائد من مالوي وطبيبين
اسرائيليين بـ "أوميكرون"  -دخول األجانب إلى أراضيها
اعتبارا من األحد.
ودع ــت منظمة الـصـحــة الـعــالـمـيــة ،أم ــس ،إل ــى اتـخــاذ
إجراءات "منطقية" الحتواء تفشي الساللة الجديدة .وأكد
الرئيس األمـيــركــي جــو بــايــدن فــي خـطــاب ألـقــاه بالبيت
األبيض أن المتحور يثير "القلق ال الهلع".
(عواصم  -وكاالت)

ةديرجلا
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رياضة
تخصص نادي
«هيئة الرياضة» ً
الشباب القديم مقرا لـ«برقان»

األزرق يواجه تايلند في مارس المقبل

توجه نحو تأجيل تصفيات كأس آسيا إلى سبتمبر

قررت الهيئة العامة للرياضة
تخصيص مقر نــادي "الشباب
القديم" لنادي برقان.
وم ــن ال ـم ـقــرر أن يـتــم توقيع
عـقــود التخصيص ي ــوم األحــد
المقبل بمقر الهيئة ،بحضور
م ـس ــؤول ـي ـه ــا ،وم ـج ـل ــس إدارة
النادي.
ووج ــه رئـيــس مجلس إدارة
بــرقــان ،همالن الهمالن ،الشكر
إلـ ــى ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة د.
حـمــود فليطح ،ونــائـبــه مــديــرة
إدارة الــريــاضــة الـتـنــافـسـيــة د.
صقر المال ،على جهودهما في
تخصيص مقر للنادي ،وتذليل
ك ــل ال ـع ـق ـبــات وال ـص ـع ــاب الـتــي
تواجه مسؤوليه.
وثـ ـ ـ ـ ّـمـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـه ـ ـ ـمـ ـ ــان مـ ــوقـ ــف
م ـســؤولــي نـ ــادي ال ـش ـبــاب على
تخصيص مقر لبرقان.
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أن تـخـصـيــص
م ـ ـقـ ــر دائ ـ ـ ـ ـ ــم سـ ـيـ ـلـ ـق ــي ب ـ ــآث ـ ــاره

همالن الهمالن

اإليجابية على جميع اللعبات
فــي المستقبل الـقــريــب ،مــؤكــدا
أن هـنــاك تـطــورا دائـمــا يشهده
النادي ،بظهوره بمستوى جيد
في الدوري الممتاز لكرة السلة
واليد والطائرة ،ومنافسة فريق
الكرة على التأهل لدوري .stc

القادسية أنهى عقد مدرب
السلة والمحترفين
حازم ماهر

تلقى اتحاد كرة القدم موافقة نظيره
التايلندي على إقامة مباراة ودية دولية
بين منتخبنا الوطني ومنتخب تايلند،
وذلك خالل "فيفا داي" في مارس المقبل.
وت ــأت ــي ال ـم ـب ــاراة ،ضـمــن اس ـت ـعــدادات
األزرق ل ـخ ــوض م ـن ــاف ـس ــات الـتـصـفـيــات
المكملة ،المؤهلة لنهائيات كــأس آسيا
 2023بالصين.
ومن المقرر ،أن تقام المباراة في العاصمة
بانكوك ،وذلك في حال عدم وجود ما يمنع
ً
إقامتها وفقا لتفشي فيروس "كورونا".
إلــى ذلــك ،تــردد أن النية داخــل االتحاد
اآلسـ ـ ـي ـ ــوي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ت ـت ـج ــه ل ـتــأج ـيــل
ت ـص ـف ـي ــات ك ـ ــأس آسـ ـي ــا  2023بــالـصـيــن

إلـ ــى سـبـتـمـبــر ال ـم ـق ـبــل بـ ــدال م ــن يــون ـيــو،
خصوصا أن إقامتها في يونيو يتزامن
م ــع إق ــام ــة ب ـطــولــة ك ــأس آس ـي ــا ت ـحــت 23
سنة بأوزبكستان ،وهــو األمــر الــذي دفع
الـمـنـتـخـبــات ال ـم ـتــأه ـلــة لـلـبـطــولــة وال ـتــي
تـ ـش ــارك ف ــي ال ـت ـص ـف ـيــات ،إلـ ــى الـمـطــالـبــة
بتأجيل أي منهما.

 3العبين فوق السن
م ــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،ت ـقــرر أن ي ـش ــارك 3
العبين فوق السن مع المنتخب األولمبي
ف ـ ــي دورة األلـ ـ ـع ـ ــاب ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ال ـت ــي
تستضيفها الكويت خالل الفترة من  9إلى
 19يناير المقبل.

ً
عبود دخل تدريبات األخضر استعدادا للسماوي
•

عبدالرحمن فوزان

ا س ـت ـعــاد ا ل ـفــر يــق األول لـكــرة
القدم بالنادي العربي خدمات
مدافعه جمعة عـبــود لمواجهة
ف ــري ــق ال ـس ــال ـم ـي ــة ب ـع ــد غـ ــد فــي
ا ل ـجــو لــة ا لـثــا لـثــة م ــن دوري stc
للدرجة الممتازة.
وك ـ ـ ـ ــان عـ ـ ـب ـ ــود قـ ـ ــد غ ـ ـ ــاب عــن
ال ـفــريــق ف ــي مــواج ـهــة الــديــربــي
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــت الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي
انـتـهــت ب ـفــوز الـقــادسـيــة بـهــدف
نـ ـظـ ـي ــف ،وذلـ ـ ـ ــك بـ ـسـ ـب ــب وع ـك ــه
صحية ّ
تعر ض لها أبعدته عن
التدريبات قبل المباراة بثالثة
أيام.
وت ـ ـ ــدرب ع ـب ــود م ــع األخ ـض ــر،
أم ـ ـ ــس ،وهـ ـ ــو م ــوع ــد اس ـت ـئ ـن ــاف
األخ ـضــر تــدريـبــاتــه بـعــد الــراحــة
يــومــا واح ــدا ،وب ــات متاحا أمــام
م ـ ــدرب ال ـف ــري ــق الـ ـك ــروات ــي انـتــي
ميشا الذي سيفاضل بينه وبين
الـثــاثــي أحـمــد إبــراه ـيــم وحسن

اليرموك وخيطان
وأس ـ ـفـ ــرت ن ـت ــائ ــج م ـب ــارات ــي
دوري ال ــدرج ــة األول ـ ــى الـلـتـيــن

مــن جــانــب آخ ــر ،ينتظر الـجـهــاز الفني
لمنتخب الشباب بقيادة المدرب اإلسباني
ك ـ ــارل ـ ــس م ــارتـ ـيـ ـنـ ـي ــز وم ـ ـسـ ــاعـ ــده مـحـمــد
الفيلكاوي ،موعد انطالق بطولة الــدوري،
لتحديد برنامج إعــداد الفريق للتصفيات
المؤهلة لنهائيات كأس آسيا.

إبراهيم يبحث عن مواهب السالمية
•

جمعة عبود
حمدان والتونسي أيمن محمود
للمشاركة في مركز "قلب الدفاع"
أمام السماوي.
وي ـس ـت ـعــد الـ ـع ــرب ــي بـ ـق ــوة مــن
أج ــل ال ـع ــودة م ـجــددا إل ــى طريق
االنتصارات وعدم االبتعاد أكثر
عن فرق الصدارة.

ّ
من جانب آخر ،وقع محترف
األخ ـ ـضـ ــر الـ ـس ــاب ــق ال ـس ـن ـغــالــي
م ـن ـص ــور ايـ ــانـ ــدو ،م ـس ــاء أم ــس
األول ،ر س ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى عـ ـق ــد
انضمامه للعمل الفني في قطاع
ال ـن ــاش ـئ ـي ــن ،وس ـي ـع ـم ــل م ــدرب ــا
لفريق البراعم.

محمد عبدالعزيز

واصـ ــل ف ــري ــق ال ـكــويــت لـكــرة
ال ـيــد تــربـعــه عـلــى قـمــة ال ــدوري
الممتاز لكرة اليد ،إثر فوزه على
الـقــادسـيــة بنتيجة  ،23-32في
المباراة التي جمعت الفريقين
أمــس األول على صــالــة الشيخ
سعد العبدالله ،ضمن الجولة
الحادية عشرة من المسابقة.
وف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة أخ ـ ـ ــرى ضـمــن
المرحلة ذاتها ،سجل المحترف
اإليــرانــي افشين صــادقــي هدفا
من رمية جزاء في آخر  15ثانية
تعادل بها فريقه الفحيحيل مع
نظيره كاظمة بنتيجة .31-31
وبــذلــك حـقــق فــريــق الـكــويــت
ال ـعــامــة ال ـكــام ـلــة ،بــرص ـيــد 22
ً
نقطة مــن  11ف ــوزا ،والقادسية
ثــان ـيــا ب ـ ــ 14ن ـق ـطــة ،بـيـنـمــا رفــع
كــاظـمــة رص ـيــده إل ــى  11نقطة،
وبـقــي فــي الـمــركــز الــرابــع ،يليه
ال ـف ـح ـي ـح ـيــل الـ ـ ــذي ارتـ ـق ــى إل ــى
المركز الخامس بفارق األهداف
عن برقان ورصيد بـ 10نقاط.

تجمع كل أسبوع

أنهت إدارة نادي القادسية عقود المدرب التونسي للفريق األول
ً
لـكــرة الـسـلــة ،قــاســم الــورشـفــانــي ،بشكل رسـمــي ،كما أنـهــت أيضا
تعاقدها مع المحترفين األميركيين رونالد دلف وتوريه موري،
بسبب سوء نتائج الفريق ،وتذيله جدول ترتيب الدوري الممتاز
ً
قبل أن يتوقف بسبب تحضيرات منتخبنا الوطني ،استعدادا لدورة
األلعاب الخليجية ،التي ستقام في الكويت خالل الشهر المقبل.
وعلمت "الجريدة" أن إدارة النادي اقتربت من التعاقد مع مدرب
ً
أميركي يدرب في الدوري الفنزويلي حاليا.
مــن جانب آخــر ،تكثف إدارة األصـفــر جهودها حاليا مــن أجل
التعاقد مع محترفين أميركيين "سوبر" ،لتدعيم صفوف الفريق
األول ،السيما أن المنافسة خالل القسم األول من الدوري الممتاز
شــرســة ،لـتـقــارب مستوى ال ـفــرق ،بـخــاف تميز محترفي األنــديــة
بشكل كبير خالل ظهورهم في المباريات التي خاضتها الفرق قبل
إيقاف الدوري.

الفريق كامل العدد قبل مواجهة العربي

«يد» األبيض فاز على القادسية
وتربع على قمة الدوري
•

ويعد مهاجم كاظمة شبيب الخالدي،
والعـ ــب وس ــط ال ـع ــرب ــي س ـل ـطــان الـعـنــزي
األقرب إلى االنضمام للقائمة ،بينما ينتظر
الجهاز الفني بقيادة الـمــدرب اإلسباني
كارلوس غونزاليس ،حسم موقف مدافع
الكويت فهد حمود ،بعد تعرضه لإلصابة
بقطع في الرباط الجانبي للركبة ،والذي
يحتاج إلى  6أسابيع للعالج والتأهيل.
إلى ذلك ،تم إبالغ اتحاد الكرة أن اللجنة
األولـمـبـيــة الـكــويـتـيــة خـصـصــت ميزانية
إلقامة معسكر خارجي للمنتخب لتجهيزه
للبطولة ،التي ستقام بنظام الــدوري من
دور واحد.
وت ـب ــدو ق ـطــر أو اإلم ـ ــارات ه ــي األق ــرب

الس ـت ـض ــاف ــة ال ـم ـع ـس ـكــر ،وذلـ ـ ــك ف ــي ح ــال
إي ـق ــاف دوري  stcال ـم ـم ـتــاز ق ـبــل ان ـطــاق
الــدورة بنحو أسبوعين ،بينما استمرار
المنافسات يعني التجمع قبلها بثالثة
أيــام فقط ،على أن يدخل الفريق معسكرا
داخليا يستمر حتى نهاية الدورة.

•

جابر الشريفي

أحمد حامد

حرص مدرب فريق السالمية لكرة القدم
محمد إبراهيم على تفقد فــرق المراحل
السنية بالنادي ،لالستعانة بالمواهب
الموجودة في قطاع الناشئين ،اعتبارا من
الفترة المقبلة مع الفريق األول.
وق ــال إبــراهـيــم ،لــ"الـجــريــدة" ،إنــه لمس
وج ـ ـ ــود ع ـن ــاص ــر مـ ـمـ ـي ــزة ،س ـي ـك ــون لـهــا
م ـس ـت ـق ـبــل واع ـ ـ ــد إل ـ ــى ج ــان ــب الــاع ـب ـيــن
الـ ـم ــوج ــودي ــن ح ــالـ ـي ــا ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن ــه
متفائل بـمــا شــاهــده داخ ــل ف ــرق الـنــادي
الـمـخـتـلـفــة ،وأض ـ ــاف أن ــه يـنـتـظــر العـبــي
ال ـســال ـم ـيــة ال ـع ــائ ــدي ــن م ــن ال ـ ـعـ ــراق بـعــد
مشاركتهم المنتخب في منافسات غرب
آسيا ،للوقوف على إمكانية وجودهم مع
الفريق األول.
واع ـت ــرف بــأهـمـيــة خـلــق تـنــافــس بين

الالعبين للوصول إلى المستوى المأمول،
م ـعــربــا ع ــن ثـقـتــه بـجـمـيــع الــاع ـب ـيــن في
السالمية .وعن مواجهة العربي المقررة
بعد غد ،ضمن منافسات الجولة الثالثة
مــن مـنــافـســات الـمـمـتــاز ،أك ــد أن الـعــربــي
ف ــري ــق م ـم ـيــز وي ـم ـلــك ع ـنــاصــر أســاس ـيــة
ودك ــة احـتـيــاط قــويــة ومــدعــوم بجمهور
عريض ،وهو ما يجعل مواجهته صعبة
على الدوام.
وبين أن مواجهة العربي ،ثم مواجهة
الـكــويــت فــي الـجــولــة الــراب ـعــة ،وم ــا يتبع
ذلــك من مواجهات ،لن تكون سهلة على
اإلطــاق ،وســط تطور المستويات داخل
فــرق الممتاز مــن م ـبــاراة ألخ ــرى ،مؤكدا
أن "السالمية في حاجة للعمل والوقت،
وه ـن ــاك دع ــم م ــن إدارة ال ـن ــادي وص ــورة
واضحة بخطة العمل التي أتطلع إليها
مع الجهازين الفني واإلداري".

ً ً
الكويت ينتزع فوزا صعبا
من الجهراء في «الطائرة»
ً
ً
انتزع الفريق األول لكرة الطائرة بنادي الكويت ،فــوزا صعبا من
الجهراء بنتيجة  ،2-3في مباراة ماراثونية جمعتهما أمس األول على
صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله ،ضمن الجولة السادسة
من الــدوري الممتاز ،والتي شهدت أيضا فــوز القادسية على برقان
 -3صفر ،وتغلب كاظمة على التضامن بنفس النتيجة.
وبــذلــك حــافــظ القادسية على ص ــدارة الترتيب بـعــدد م ــرات الفوز
برصيد  12نقطة ،يليه كاظمة ثانيا بــ 13نقطة ،والكويت ثالثا بـ12
نقطة ،بينما ظل برقان رابعا بـ 6نقاط ،والجهراء خامسا بـ 5نقاط،
والعربي سادسا ،والتضامن سابعا وأخير برصيد واحد  3نقاط.
جاءت المباراة الكويت والجهراء سريعة وقوية ،وقدم األخير أداء
مميزا استحق عليه اإلش ــادة بفضل التنظيم الجيد داخ ــل الملعب،
والتركيز العالي على مستوى الدفاع عن المنطقتين األمامية والخلفية،
والهجوم القوي من على طرفي الشبكة ،لكن خبرة األبيض ،الذي عانى
غياب أبرز نجومه عبدالله جاسم بسبب مرضهم ،لعبت دورها في حسم
اللقاء في الشوط الفاصل.
وجاءت نتائج األشواط كالتالي (.)9-15 ،28-26 ،28-30 ،25-18 ،22-25

فوز الساحل
جانب من مباراة الفحيحيل وكاظمة
(تصوير عبدالله خلف)
ج ــرت ــا أم ــس األول ع ـلــى صــالــة
االتحاد بالدعية ،ضمن المرحلة
الحادية عشرة ،عن فوز اليرموك
عـلــى خـيـطــان بنتيجة ،28-31
والـصـلـيـبـيـخــات عـلــى الـشـبــاب
.20-30
وبذلك عــزز اليرموك موقعه
فــي ال ـص ــدارة بـ ــ 21نـقـطــة ،يليه

ً
الصليبيخات ثانيا بـ 18نقطة،
وبقي خيطان رابعا بـ 12نقطة،
وال ـش ـبــاب ســابـعــا قـبــل األخـيــر
بـ 4نقاط.

وف ــي مـنــافـســات دوري الــدرجــة األولـ ــى ،حــافــظ الـســاحــل عـلــى قمة
الترتيب بـ 9نقاط ،إثر فوزه على ضيفه الشباب الثاني بـ 7نقاط بثالثة
أشواط لشوطين ،في المباراة التي جمعتهما أمس األول في افتتاح
القسم الثاني للمسابقة.

خالص العزاء
يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء إلى المدير الفني
التحاد كرة اليد د .خالد الشرجي لوفاة المغفور له "والــده"،
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ،ويلهم
أهله الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"

وكشف أن صفوف فريقه
ال تعاني من غيابات قبل
مـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـع ــرب ــي ،بـعــد
جاهزية سعود المجمد،
وأح ـ ـم ـ ــد عـ ـب ــدالـ ـغـ ـف ــور،
وهـ ــو م ــا ي ـم ـنــح ال ـج ـهــاز
الفني أريحية في اختيار
العناصر المناسبة لمواجهة
األخضر.
ي ــذك ــر أن ع ـقــد إب ــراه ـي ــم مع
السالمية يمتد موسمين ،في رغبة
مــن رئـيــس ال ـن ــادي وإدارت ـ ــه الشيخ
تــركــي الـيــوســف فــي االس ـت ـفــادة من
خبراته لبناء فريق قادر على حصد
البطوالت ،وجمع الفريق  3نقاط من
الجولتين الماضيتين بالدوري ،بعد
الـخـســارة أم ــام الـنـصــر ،وال ـفــوز على
الشباب بهدفين دون رد.

انطالق بطولة ألعاب القوى للسيدات
انطلق موسم ألعاب القوى للسيدات بمشاركة
 5أندية في البطولة التنشيطية األولى أللعاب القوى
المقامة على مضمار نادي كاظمة ،وتمتد ليومين،
وشـهــد ال ـيــوم األول للبطولة مـنــافـســات قــويــة في
مختلف المسابقات.
وتصدر فريق ألعاب القوى بنادي سلوى الصباح
اليوم األول ،وذلك بعدما جمع  87نقطة ،وجاء نادي
ّ
الفتاة بالمركز الثاني بـ  81نقطة ،في حين حل نادي
الكويت بالمركز الثالث حاصدا  47نقطة ،والساحل
ّ
رابعا بـ  12نقطة ،وحل نادي فتيات العيون بالمركز
الخامس بـ  4نقاط فقط.
وج ـمــع ن ــادي س ـلــوى الـصـبــاح فــي ال ـيــوم األول
 3ميداليات ذهبية ،و 4فضية ،وبرونزيتين ،في حين
حصدت العبات نادي الفتاة  8ميداليات ( 3ذهبية،
و 3فضية ،وواح ــدة برونزية) ،وفــاز نــادي الكويت
بميداليتين ذهبية وبرونزية ،فيما حصد الساحل
برونزيتين فقط.
وتوجت عــداءة نــادي سلوى الصباح ،مضاوي
الشمري ،بالميدالية الذهبية في منافسات سباق
ّ
 100متر عدوا ،وحلت ثانية شيخة القطان (سلوى
ال ـص ـبــاح) ،فيما ج ــاءت أمينة الـمــرحــوم مــن نــادي
الفتاة بالمركز الثالث ،وتمكنت لطيفة حسين (نادي
الكويت) من الفوز بالمركز األول في سباق  400م
عدوا ،وحصد نادي سلوى الصباح المركزين الثاني
والثالث بواسطة ديما إبراهيم وفجر بدر تواليا.
وأحــرزت دانــة الزنكي من نــادي سلوى الصباح
ّ
بالمركز األول في سباق  800متر عدوا ،وحلت هيا
التواجر من نــادي الفتاة بالمركز الثاني ،في حين
حصدت عــداءة نــادي الساحل بــدور البحر المركز
الثالث ،وفي مسابقة الوثب الطويل فاز نادي الفتاة
بالمركزين األولى والثاني بواسطة مريم مال الله،
وروعة السعيد تواليا ،في وقت ذهب المركز الثالث

جانب من تدريبات اليوم االول
والـمـيــدالـيــة الـبــرونــزيــة إل ــى الــاعـبــة ن ــادي سلوى
الصباح ،سلسبيل السيار.
وفي مسابقة الجري لمسافة  3000متر ،أحرزت
الميدالية الذهبية أمل الرومي (الفتاة) ،ونالت لولوة
العسكر (الـفـتــاة) الميدالية الفضية ،فــي حين كان
المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب نورة
عادل (الساحل) ،وفي منافسات رمي القرص حصدت
العبتا نادي سلوى الصباح دانة العازمي وعايشة
الخضر المركزين األول والثاني تواليا ،فيما فازت
سارة المزين (الفتاة) بالمركز الثالث ،وتمكنت العبة
نادي الفتاة شهد السعد من إحراز الميدالية الذهبية
ّ
في منافسات الوثب الطويل ،وحلت دالل مــرزوق
(سـلــوى الـصـبــاح) بالمركز الـثــانــي ،وذه ــب المركز
الثالث إلى جوان يعقوب (الكويت).

ةديرجلا

•
العدد  / 4899األربعاء  1ديسمبر 2021م  26 /ربيع اآلخر 1443هـ

sports@aljarida●com

15

رياضة

ليفربول يصطدم بإيفرتون في ديربي ميرسيسايد
يسعى ليفربول ًإلى تحقيق
فوزه الثالث تواليا في الدوري
اإلنكليزي الممتاز ،عندما يواجه
مضيفه إيفرتون في مباراة
الديربي ،ضمن المرحلة الرابعة
عشرة.

ّ
ً
ي ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــل ل ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــربـ ـ ــول ض ـ ـي ـ ـفـ ــا
عـ ـ ـل ـ ــى إي ـ ـ ـفـ ـ ــرتـ ـ ــون ف ـ ـ ــي دي ـ ــرب ـ ــي
"م ـي ــرس ـي ـس ــاي ــد" ال ـ ـيـ ــوم ،ضـمــن
م ـنــاف ـســات ال ـمــرح ـلــة الـ ـ ـ  14في
ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي ل ـكــرة الـقــدم
فـ ــي س ـع ـي ــه ل ـم ـت ــاب ـع ــة مـسـلـســل
ان ـت ـصــاراتــه ،وتـضـيـيــق الـخـنــاق
على المتصدر تشلسي ووصيفه
مانشستر سيتي.
ويخوض ليفربول الثالث مع
ً
 28نقطة مباراة اليوم متسلحا
ب ـت ـح ـق ـي ـق ــه ثـ ــاثـ ــة ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات
متتالية ،منها اثنان في الدوري
ع ـلــى مـلـعـبــه "أن ـف ـي ـلــد" بــربــاعـيــة
نظيفة على أرسنال في المرحلة
 12وسـ ــاوث ـ ـم ـ ـب ـ ـتـ ــون الـ ـسـ ـب ــت،
ت ـخ ـل ـل ـه ـمــا ال ـ ـفـ ــوز ع ـل ــى ب ــورت ــو
الـبــرتـغــالــي -2ص ـفــر فــي الجولة
ال ـخ ــام ـس ــة م ــن م ـســاب ـقــة دوري
ابطال أوروبا ،بعد ضمان بطاقة
التأهل لدور ثمن النهائي.
ّ
وتحدث كلوب قبل المواجهة
المنتظرة على ملعب "غوديسون
بـ ــارك" عــن مـخــاوفــه ب ـشــأن حــدة
ال ـم ـبــاريــات ،وتــأثـيــرهــا السلبي
ً
ع ـل ــى العـ ـبـ ـي ــه ،وت ـ ـحـ ــديـ ــدا عـلــى
المدافع الهولندي فيرجيل فان
دايك ،والبرتغالي ديوغو جوتا
الـ ـع ــائ ــدي ــن إل ـ ــى الـ ـم ــاع ــب بـعــد
فـتــرة طويلة مــن الغياب بسبب
اإلصابة.
غـ ـ ــاب فـ ـ ــان دايـ ـ ـ ــك عـ ــن مـعـظــم
ف ـت ــرات ال ـمــوســم ال ـمــاضــي ،بعد
ت ـعــرضــه إلص ــاب ــة خ ـط ـيــرة أم ــام
إيفرتون بالذات في ديربي العام
الماضي في أكتوبر  ،2020عقب

الخليفي ينفي وجود
اتصاالت مع زيدان

العبو ليفربول خالل مباراة سابقة
اح ـت ـك ــاك م ــع الـ ـح ــارس ال ــدول ــي
جوردان بيكفورد.
وقــال الـمــدرب االلماني لقناة
ً
سـ ـك ــاي س ـب ــورت ــس "ه ـ ــو دائـ ـم ــا
(الــديــربــي) م ـبــاراة مختلفة ،لــذا
عادة ال أحب حدة هذه المباراة،
ً
األمــر كثير ّ
علي" ،مضيفا "أحب
كــرة الـقــدم البدنية ،ولـيــس لــديّ
أي مشكلة مع ذلــك .نلعب بهذه
الـطــريـقــة ،وبــاقــي األنــديــة تلعب
ً
ً
بهذا األسلوب أيضا ،ولكن غالبا

ما يضع الكثير من الناس اآلمال
عـلــى ه ــذه ال ـم ـبــاراة .ال يمكنني
ال ـقــول إن ـهــا م ـبــاراتــي المفضلة
ً
للعام لكي أك ــون صــريـحــا ،لهذا
السبب".
وف ـ ــاز إي ـف ــرت ــون ف ــي الـمــوســم
الـمــاضــي فــي عـقــر دار ج ــاره في
"أنفيلد" للمرة األول ــى منذ عام
 ،1999إال أنه لم ّ
يقدم متعة الفوز
بديربي ميرسيسايد لجماهيره
على ملعبه منذ أكتوبر .2010

وم ــرة جــديــدة أبـهــر ليفربول
بـ ـفـ ـض ــل نـ ـج ــاعـ ـت ــه ال ـه ـج ــوم ـي ــة
أم ــام ســاوثـمـبـتــون ،ليهز شباك
منافسيه للمرة  39في  13مباراة
ف ـقــط م ــن الـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز هــذا
الـ ـم ــوس ــم ،وهـ ــو أع ـل ــى مـجـمــوع
أهداف للنادي في هذه المرحلة
من موسم دوري الدرجة األولى.
ك ـم ــا س ـ ّـج ــل رفـ ـ ــاق ال ـم ـصــري
مـحـمــد ص ــاح ،مـتـصــدر ترتيب
ً
الهدافين مع  11هدفا ،هدفين أو

الريال يستقبل بلباو اليوم لالبتعاد بالصدارة

أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وفينيسيوس نجم الفريق

ً
ميالن للبقاء قريبا من نابولي
يسعى ميالن إلى استعادة توازنه سريعا ،والبقاء قريبا
من نابولي المتصدر ،حين يحل اليوم ضيفا على جنوى،
في المرحلة الـ 15من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
ويدخل ميالن لقاء جنوى الثامن عشر ،وهو يدرك أن عليه
العودة بالنقاط الثالث إذا أراد إحراز اللقب للمرة األولى منذ
 ،2011السيما أنه بات متخلفا عن نابولي بفارق  3نقاط بعد
الخسارة التي تلقاها األحد على أرضه أمام ساسوولو .3-1
وبعدما تجنب الهزيمة لــ 12مـبــاراة على التوالي ،مني
فريق المدرب ستيفانو بيولي بهزيمتين تواليا ،بعدما سبق
له السقوط في  20نوفمبر الماضي على أرض فيورنتينا
 ،3-4لكنه بقي حينها على المسافة ذاتها من نابولي نتيجة
سقوط األخير أمام إنتر حامل اللقب .2-3
وت ـبــدو الـفــرصــة ســانـحــة أم ــام رج ــال بـيــولــي السـتـعــادة
توازنهم سريعا على حساب جنوى ،السيما أن األخير لم
يذق طعم الفوز طوال  11مرحلة متتالية ،ويدرك ميالن أن

سلة أخبار

ي ـم ـلــك ري ـ ــال م ــدري ــد ف ــرص ــة مـثــالـيــة
لالبتعاد في صــدارة الــدوري اإلسباني
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،ح ـيــن يـسـتـضـيــف أتـلـتـيــك
ب ـل ـبــاو ،الـ ـي ــوم ،ف ــي مـ ـب ــاراة مــؤج ـلــة من
المرحلة التاسعة.
ويتربع فريق المدرب اإليطالي كارلو
أنـشـيـلــوتــي عـلــى ال ـص ــدارة بــرصـيــد 33
نقطة ،وبفارق  4عن كل من جاره اللدود
أتلتيكو مدريد ،الذي يملك بدوره مباراة
مؤجلة ضد غرناطة ،وريال سوسييداد
ال ــذي سـقــط ف ــي نـهــائــي األس ـب ــوع أم ــام
إسبانيول صفر.1-
وي ـم ــر ريـ ــال ب ـف ـتــرة رائـ ـع ــة ،إذ خــرج
ً
مـنـتـصــرا مــن مـبــاريــاتــه الـســت األخـيــرة
ً
ً
محليا وقــاريــا ،ولــم يــذق طعم الهزيمة
بـ ــالـ ــدوري م ـنــذ خ ـس ــارت ــه ال ـي ـت ـي ـمــة في
الثالث من أكتوبر على ملعب إسبانيول
بالمرحلة الثامنة.
ويــأمــل ريــال أال يفوت عليه الفرصة
السانحة أمــامــه لالبتعاد فــي الـصــدارة
ق ـبــل أن ي ـســافــر ال ـس ـبــت إلـ ــى ال ـبــاســك،
لمواجهة سوسييداد ،في مباراة صعبة

أكثر في  17مـبــاراة متتالية في
جـمـيــع الـمـســابـقــات ،ليصبحوا
ث ـ ــان ـ ــي ف ـ ــري ـ ــق إن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ع ـلــى
اإلطالق يحقق هذا اإلنجاز بعد
سندرالند في عام .)17( 1927
ورغم الفوز المريح ،أكد كلوب
أن فريقه كان بإمكانه تقديم أداء
افـ ـض ــل ،ف ـي ـمــا اض ـط ــر ال ـح ــارس
ّ
للتصدي
البرازيلي أليسون بيكر
لعدة كرات خطيرة للحفاظ على
نظافة شباكه لـلـمـبــاراة الثالثة

ً
تواليا في مختلف المسابقات.

تشلسي يواجه واتفورد
ّ
ً
وي ـح ــل تـشـلـســي ضـيـفــا على
وات ـفــورد ،وسيتي حــامــل اللقب
والـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـت ــأخ ــر بـ ـ ـف ـ ــارق ن ـق ـطــة
على أسـتــون فيال فــي مباراتين
ً
س ـه ـل ـت ـي ــن نـ ـسـ ـبـ ـي ــا ل ـل ـم ـت ـصــدر
ووصيفه اليوم.

مباريات اليوم
التوقيت

ً
جدا ضد فريق تربع لفترة طويلة على
ً
ال ـصــدارة قبل أن يفقدها مــؤخــرا ،بعد
تعادله السلبي مع فالنسيا والخسارة
األحد أمام إسبانيول.
وبعد اللقاء الشاق ضد سوسييداد،
ال ـس ـبــت ،ي ـع ــود رجـ ــال أن ـش ـي ـلــوتــي إلــى
مــدريــد ،الستضافة إنـتــر بطل إيطاليا
ال ـثــاثــاء فــي دوري أب ـطــال أوروب ـ ــا ،في
مباراة مصيرية لتحديد هوية متصدر
ال ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة ،بـ ُـع ــدم ــا ضـمــن
ال ـفــري ـقــان تــأهـلـهـمــا إل ــى ث ـمــن الـنـهــائــي
(ي ـت ـصــدر ري ــال قـبــل ال ـجــولــة الختامية
بفارق نقطتين عن إنتر).
ولن يكون أمام الفرنسي كريم بنزيمة
وف ـي ـن ـي ـس ـي ــوس ج ــونـ ـي ــور ورف ــاق ـه ـم ــا
ّ
المتسع من الوقت اللتقاط أنفاسهم ،إذ
ينتظرهم اختبار شاق آخر األحد على
ملعبهم ضد الجار اللدود أتلتيكو ،ما
يـعـنــي أن ال ـن ــادي الـمـلـكــي ي ـخــوض في
ً
مرحلتين تواليا اختبارين قد يحددان
وج ـهــة ال ـ ــدوري وه ــوي ــة بـطـلــه ،رغ ــم أن
الموسم لم يصل حتى إلى منتصفه.

القناة الناقلة

المباراة
الدوري اإلنكليزي

10:30

واتفورد  -تشلسي

beINSPORTS PR3

10:30

ويست هام  -برايتون

beINSPORTS PR2

10:30

وولفرهامبتون  -بيرنلي

beINSPORTS EN3

10:30

ساوثامبتون – ليستر
سيتي

beINSPORTS
xtra1

11:15

استون فيال – مانشستر
سيتي

beINSPORTS PR2

11:15

ايفرتون  -ليفربول

beINSPORTS PR1

الخطأ ممنوع ،ألن جاره اللدود إنتر ال يتخلف عنه سوى
بفارق نقطة قبل مباراته السهلة على أرضه ضد سبيتيسا،
بينما يتقدم فريق بيولي بفارق  4نقاط فقط عن أتاالنتا
الرابع.
من جهته ،يعيش نابولي أفضل أيامه بتصدره الدوري
ب ـفــارق  3نـقــاط عــن مـيــان بـعــد ف ــوزه الـكــاســح األح ــد على
التسيو -4صفر ،لكن على فريق المدرب لوتشانو سباليتي
أال يقع اليوم في نفس الفخ الــذي سقط به مالحقه ميالن،
يكتف بالفوز على
إذ انه يواجه العنيد ساسوولو الذي لم
ِ
"روســون ـيــري" فــي معقله ،بــل أسـقــط أيـضــا يوفنتوس في
تورينو ( )2-1خالل المرحلة العاشرة.
ويأمل روما ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو تضييق
الخناق على أتاالنتا والبقاء في صلب الصراع على التأهل
ل ــدوري األبـطــال ،حين يتواجه فريق "الــذئــاب" مــع مضيفه
بولونيا.

11:00

ريال مدريد – اثلتيك بلباو

beINSPORTS HD1

الدوري اإليطالي
8:30

بولونيا  -روما

8:30

انتر ميالن  -سبيتسيا

10:45

جنوى  -ميالن

10:45

ساسولو  -نابولي

Seria A YouTube

الفارق بينه وبين ضيفه الى  23نقطة
بفضل جـهــود المونتينيغري نيكوال
فوتشيفيتش ( 30نقطة مع  14متابعة
و 5تمريرات حاسمة) ،وديمار ديروزن
( 28نقطة) ،وزاك الفين (.)25
وبقيادة دونوفان ميتشل والفرنسي
رودي غوبير ،واصل يوتا جاز مطاردته
لغولدن ستايت ووريرز ،وفينيكس صنز
على زعامة المنطقة الغربية ،بفوزه على
ضيفه بورتالند ترايل باليزرز بسهولة
.107-129
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوان ـ ـ ــي ي ـ ـ ــون ـ ـ ــاس
فاالنشيوناس أفضل مباراة في مسيرته،
بتسجيله  39نقطة ،ليقود فريقه نيو
أورلـ ـي ــان ــز بـيـلـيـكــانــز الـ ــى الـ ـف ــوز على
مضيفه لوس أنجلس كليبرز بنتيجة
.104-123

لونزو بول

ً
ميسي :ال أفكر في الكرة الذهبية الثامنة حاليا

ميسي نجم باريس

أكد األرجنتيني ليونيل ميسي ،الذي
ف ــاز بـجــائــزة ال ـكــرة الــذهـبـيــة السابعة
أمس األول ،أنه يركز حاليا على تحقيق
أهـ ـ ــداف ف ــري ـق ــه ،ب ــاري ــس س ــان جــرمــان
الفرنسي ،وأنه ال يفكر حاليا في الفوز
بالكرة الذهبية الثامنة.
وف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات ل ـ ــه ،ب ـع ــد ال ـف ــوز
بــالـجــائــزة رفـيـعــة ال ـش ــأن ،ق ــال ميسي
"الـ ـ ـش ـ ــيء األك ـ ـثـ ــر أه ـم ـي ــة هـ ــو ال ـج ــوائ ــز
الـجـمــاعـيــة ،م ــن ال ــواض ــح أن كــوبــا أمـيــركــا
أعطتني خيار الفوز بهذه الجائزة .اآلن أنا في
مرحلة جديدة بعد أن أمضيت حياتي كلها
فــي نفس الـمـكــان .أنــا أتأقلم على ناد
جديد ومدينة مختلفة ،أنــا سعيد
لمروري بهذه اللحظة ،وهذا
يمنحني الكثير من القوة
ل ـم ــواج ـه ــة ال ـت ـحــديــات
الجديدة".
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع" :أن ـ ـ ـ ـ ـ ــا
م ـت ـح ـمــس مـ ــع فــريــق
ي ـ ــوج ـ ــد ف ـ ـيـ ــه أفـ ـض ــل
الــاع ـب ـيــن ف ــي ال ـعــالــم،
ً
ونـ ـنـ ـم ــو ش ـي ـئ ــا ف ـش ـي ـئــا
كفريق ،وأنــا على حدة.
ل ـك ـن ـن ــي ال أف ـ ـكـ ــر ف ـي ـمــا
ه ــو ف ـ ــردي ،ف ــي ال ـكــرة
الذهبية الثامنة".

واعتبر أن سبع كرات ذهبية "أمر مثير لإلعجاب"،
لكنه أكد أن "هناك دائما من يكسر األرقام القياسية".
وع ــزا األرجـنـتـيـنــي ال ـجــائــزة إل ــى ف ــوزه ف ــي كــوبــا
أميركا.

ليفاندوفسكي أفضل هداف
من جهته ،حصل ليفاندوفسكي الــذي حل ثانيا
خ ـلــف م ـي ـســي ،ع ـلــى ج ــائ ــزة "ت ــرض ـي ــة" اسـتـحــدثـتـهــا
المجلة قبل ســاعــات مــن بــدايــة الـحـفــل ،وهــي أفضل
هداف هذا العام ،خصوصا بعدما بات أول العب في
ً
تاريخ الدوري األلماني يسجل  41هدفا خالل الموسم،
ً
محطما الرقم القياسي المسجل باسم "المدفعجي"
ً
الراحل غيرد مولر ( 40هدفا موسم .)1971-1972
وفي باقي المراكز حل االيطالي جورجينيو العب
تشلسي ثالثا ،بينما جاء مهاجم ريال مدريد الفرنسي
كــريــم بنزيمة فــي المركز الــرابــع أم ــام مواطنه العب
وسط تشلسي اإلنكليزي نغولو كانتي ،في حين حل
نجم ليفربول اإلنكليزي الدولي المصري محمد صالح
سابعا وجناح مانشستر سيتي اإلنكليزي الدولي
الجزائري ريال محرز في المركز العشرين.
ونالت اإلسبانية أليكسيا بوتياس الكرة الذهبية
النسوية الثالثة في التاريخ ،متوجة موسما أحرزت
فيه أيضا لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا مع فريقها
برشلونة.
وأح ـ ـ ــرز ح ـ ــارس م ــرم ــى ب ــاري ــس سـ ــان ج ــرم ــان،
ومنتخب إيطاليا جانلويغي دونــارومــا ،المتوج

ليفانتي يقيل مدربه
خافيير بيريرا
قرر مجلس إدارة نادي
ليفانتي اإلسباني ،بعد
االجتماع في وقت متأخر
مساء أمس االول ،إقالة مدربه
خافيير بيريرا لسوء النتائج.
وكان بيريرا قد تولى
مسؤولية الفريق األول
لليفانتي يوم  16أكتوبر أمام
خيتافي خلفا لباكو لوبيز،
وقاد الفريق في سبع مباريات،
لكنه فشل في تغيير نتائج
الفريق ،ولم يحقق الفوز في
أي مباراة.
وأعلن النادي تولي أليسيو
ليسكي ،مدرب الفريق الرديف،
مسؤولية الفريق األول بشكل
مؤقت إلى حني التعاقد مع
مدرب جديد.

الدوري اإلسباني

لونزو يحسم مواجهته مع شقيقه الميلو
تفوق لونزو بول على شقيقه الميلو،
وقاد شيكاغو بولز إلى انتصاره الرابع
ع ـشــر ب ــال ـف ــوز ع ـلــى ضـيـفــه ت ـشــارلــوت
هورنتس  119-133االثنين في دوري كرة
السلة األميركي للمحترفين "أني بي أيه".
وعلى ملعب "يونايتد سنتر" وأمام
ً
 21366مـتـفــرجــا حــالـمـيــن بــاسـتـعــادة
أمجاد األيام الغابرة ،واألسطورة مايكل
غوردن ،دخل بولز الى مباراته وضيفه
هورنتس على خلفية ثــاث هزائم في
ً
آخر أربع مباريات ،وكان بالتالي عازما
على تجنب هزيمة تاسعة للموسم.
ً
وبمساهمة من لونزو بول ( 24عاما)،
ً
الــذي خــرج منتصرا للمرة الثانية من
أصل ثالث مواجهات جمعته حتى اآلن
ً
بشقيقه الميلو ( 20عاما) ،فرض بولز
هيمنته المطلقة على اللقاء حتى وصل

نفى رئيس نادي باريس سان
جرمان ناصر الخليفي ،أمس
األول ،وجود أي اتصاالت مع
زين الدين زيدان ،مؤكدا أنه
سعيد جدا باملدرب الحالي
لـ "بي اس جي" ،ماوريثيو
باوكيتينو.
وقال الخليفي ،قبل قليل من
انطالق حفل تسليم الكرة
الذهبية ملجلة فرانس فوتبول:
"بوكيتينو مدربنا ،وهو سعيد
بالوجود معنا ،ونحن سعداء
به .الجميع في حاجة للوقت".
ونفى الشائعات حول وجود
اتصاالت من جانب النادي
للتعاقد مع زين الدين زيدان
لخالفة بوكيتينو.
وذكر "لم نجر اتصاالت مع
زيدان ،إنه مدرب كبير ،ولكن
لدينا مدرب كبير أيضا".
(إفي)

بلقب كأس أوروبا مع منتخب بالده ،جائزة "ليف
ياشين" ألفضل حارس مرمى في العالم هذا العام.
ونــال العــب وســط برشلونة ومنتخب إسبانيا
بيدري جائزة "كوبا" ألفضل العب واعد.
ون ــال فــريــق تشلسي ،بطل مسابقة دوري
أب ـ ـطـ ــال أوروبـ ـ ـ ـ ــا لـ ـل ــرج ــال ووصـ ـيـ ـفـ ـه ــا ل ــدى
ال ـس ـي ــدات ،ج ــائ ــزة أف ـضــل ن ــاد ف ــي ال ـعــالــم هــذا
العام ،وهي إحدى جائزتين استحدثتهما
ف ــران ــس فــوت ـبــول قـبـيــل س ــاع ــات من
ب ــداي ــة ال ـح ـف ــل ،إلـ ــى ج ــان ــب جــائــزة
أفضل هداف.

كاسياس ينتقد
من جهته ،انتقد حارس المرمى
اإلسباني السابق إيكر كاسياس
فـ ـ ــوز ل ـي ــون ـي ــل م ـي ـس ــي ب ــال ـك ــرة
الذهبية.
وقــال كاسياس "أصـبــح من
الصعب بالنسبة لي أن أؤمن
بـهــذه الـجــوائــز" ،على الرغم
م ــن أنـ ــه أث ـن ــى ع ـلــى ميسي
كـ ــواحـ ــد مـ ــن ب ـي ــن "أف ـ ـضـ ــل 5
العبين في التاريخ".
وع ـبــر حـســابــه عـلــى "تــوي ـتــر" قــال
كاسياس" :أصبح اإليمان بهذه الجوائز
يزداد صعوبة".

بوتياس العبة برشلونة

أندية بافاريا ستلعب
بال جمهور
سيضطر بايرن ميونيخ
لخوض مبارياته من دون
جمهور ،مثل باقي أندية
والية بافاريا ،وفقًا ملا أعلنه
رئيس وزراء والية بافاريا،
ماركوس زودر.
ويطالب زودر بضرورة
منع الجماهير من حضور
أي مباراة في جميع أنحاء
البالد ،نظرا لالنتشار
السريع للموجة الرابعة من
فيروس كورونا بأملانيا،
في إجراء يصر من أجل
تطبيقه على عقد اجتماع
بني الواليات الفيدرالية
والحكومة املركزية.
وقال زودر لقناة بايريشر
روندفونك" :من املهم أن
نقرر بشكل موحد في جميع
أنحاء البالد بعدم قبول
املشجعني .وحال لم يتم
تطبيق ذلك على املستوى
الفيدرالي ،فسنقوم بذلك
على مستوى بافاريا".

رونالدو يرد على
«أكاذيب» باسكال فيري

رد كريستيانو رونالدو على
تعليقات من باسكال فيري،
منظم جائزة الكرة الذهبية
ألفضل العب كرة القدم في
العالم ،وقال إن رئيس تحرير
مجلة "فرانس فوتبول" (كذب)
في حديثه عن صراعه مع
ليونيل ميسي.
وأبلغ فيري صحيفة "نيويورك
تايمز" يوم الجمعة ،أن
الطموح الوحيد لدى رونالدو
مهاجم مانشستر يونايتد
هو أن يعتزل بعدد من جوائز
الكرة الذهبية يفوق ميسي.
وكتب رونالدو الفائز بالكرة
الذهبية  5مرات على إنستغرام
أمس االول "باسكال فيري
كذب .لقد استغل اسمي
للترويج لنفسه وللمكان الذي
يعمل فيه".
وأضاف الالعب البرتغالي "أنا
دائما أفوز من أجل نفسي،
ومن أجل األندية التي ألعب
لها .أفوز من أجل نفسي
ومن أجل من يحبني .ال أفوز
بالتفوق على أي شخص".

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

مزيد من التعسف

مناصب
قيادية شاغرة!

أ .د .غانم النجار

ً
ً
أثناء الغزو العراقي الحظنا أن عددا كبيرا من األشخاص
دخلوا الكويت من العراق ،ضمن تنظيم ملحوظ ،وقد طرحنا
ذلك حينها في نشرتنا السرية "الصمود الشعبي" ،وأبلغت
بها الشهيد يوسف المشاري ورفاقه ،رحمهم الله ،الذي أكد
ً
لي أنــه نقلها للحكومة في المنفى كما نقلها آخــرون ،نظرا
لخطورتها .ثــم تفاقم الــوضــع مــع اقـتــراح الرئيس الفرنسي
فرانسوا ميتران باستفتاء الشعب الكويتي على طبيعة نظامه،
ً
وكان ضروريا إيصال ديسكات المعلومات المدنية ،التي كانت
ً
في بدايات تكوينها ،إلى نيويورك ،ومن ثم توثيقها رسميا
في األمم المتحدة .وقد تصدى لهذه المهمة أشخاص ضحوا
بحياتهم لنقلها ،عبر رحلة معقدة ،ومنهم غير كويتيين ،إلى
أن وصلت لنيويورك.
ـرار لمجلس
يــوم أمــس األول ،حلت بنا الــذكــرى الـ ـ  ٣١ل ـقـ ٍ
األمــن فــريـ ٍـد مــن نوعه حــول هــذا الـمــوضــوع ،ال يعطى أهمية
مثل القرارات األخرى ،ولتعميم الفائدة نذكر أهم ما جاء فيه:
"إن مجلس األمن ...وإذ يكرر تأكيد قلقه للمعاناة التي لحقت
باألفراد في الكويت من جراء غزو واحتالل العراق للكويت...
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة:
 -١يدين محاوالت العراق لتغيير التكوين الديموغرافي
لسكان الكويت ،وإعــدام السجالت المدنية التي تحتفظ بها
الحكومة الشرعية للكويت.
 -٢يكلف األمين العام بأن يودع لديه نسخة من سجل سكان
الكويت ،تكون قد صادقت على صحتها الحكومة الشرعية
للكويت وتشمل تسجيل السكان حتى  ١أغسطس .١٩٩٠
 -٣يطلب إلى األمين العام أن يضع بالتعاون مع الحكومة
ً
الشرعية للكويت نظاما للقواعد واللوائح التي تنظم الوصول
إلى النسخة المذكورة من سجل السكان واستخدامها.
اتخذ القرار باإلجماع في الجلسة  ،٢٩٦٣وأيده باإلضافة
إلــى ال ــدول الخمس الــدائـمــة العضوية ،كـنــدا وســاحــل العاج
وكولومبيا وكــوبــا وإثـيــوبـيــا وفنلندا ومــالـيــزيــا ورومــانـيــا
واليمن وزائير.
قد تكون الكويت هي الدولة الوحيدة ،التي أودعت سجل
ً
سكانها في األمم المتحدة بموجب قرار مجلس األمن ،استنادا
إلى الفصل السابع من الميثاق.
ويعني ذلــك أن الحكومة الكويتية بإيداعها ذلــك السجل
في األمــم المتحدة ،كانت تتصدى لمحاوالت العراق تغيير
التركيبة السكانية حتى  ١أغسطس  ،١٩٩٠بما في ذلك البدون.
ً
أال يـفـتــرض أن يـعـنــي ذل ــك شـيـئــا لـلـحـكــومــة ،وأن تعتمد
وجــود الـبــدون بمعيار جديد مــن  ١أغسطس  ،١٩٩٠خاصة
أن الكثير منهم تم تسجيلهم حينذاك ككويتيين؟ وإن صح
صدور تعميم وزارة العدل بمنع توثيق زواج البدون ،حتى
ً
لو صدر بحكم قضائي ،إال إذا كان أحد طرفي الزواج كويتيا،
فإن ذلك يدل على أن الحكومة تتمادى في التعسف ،والتفنن
في إجراءات مخالفة للدستور والقانون والشرع ،غير مكترثة
للمجتمع ال ــدول ــي .أال يكفينا مــن إج ـ ــراء ات أدت إل ــى إث ــراء
بعض المسؤولين عن طريق استغالل وضع البدون ببيعهم
الجوازات؟

نحل كوستاريكا يستبدل الرحيق باللحم الفاسد
يـ ــدرس مـجـمــوعــة بــاحـثـيــن م ــن جــامـعــة
ً
كاليفورنيا في ريفرسايد نوعا من النحل
استبدل نظامه الغذائي من رحيق الزهور
باللحوم الفاسدة.
ويـشـيــر الـبــاحـثــون فــي دراس ـت ـهــم ،التي
نشرها موقع روسيا اليوم ،أمــس ،إلى أنه
مــن أج ــل ذل ــك نـمــت عـنــده أس ـنــان إضــافـيــة،
وظهرت لديه بكتيريا معوية ،كالتي توجد
في أمعاء النسور والضباع.
وكما هو معروف ،نعتقد أن غذاء النحل
هــو رحـيــق الــزهــور وحـبــوب الـلـقــاح ،وهــذا
صحيح ،ألن النحل وكذلك النمل من أحفاد
الدبابير القديمة ،التي في وقت ما تخلت عن
اللحوم ،وأصبحت تتغذى على النباتات.
لـكــن ف ــي كــوسـتــاريـكــا تــوجــد أن ـ ــواع من
النحل تتميز باختفاء إبــرة اللدغ و"عــادت
إلــى أصلها" ،وب ــدأت تتغذى على اللحوم.
ويـ ـ ـب ـ ــدو أن ه ـ ـ ــذا سـ ــاعـ ــدهـ ــا عـ ـل ــى ت ـج ـنــب
ال ـم ـن ــاف ـس ــة ال ـ ـشـ ــديـ ــدة ع ـل ــى ال ــرحـ ـي ــق فــي
مناطقها.
ويتميز هذا النوع من النحل ،ليس فقط
ً
بظهور أسـنــان لــه لقضم اللحم ،بــل أيضا
باختالف تكوين البكتيريا المعوية بشكل

ملحوظ َّ
عما هو موجود في أنــواع النحل
األخرى .وهذه البكتيريا تسمح لهذا النوع
من النحل بتناول حتى اللحوم الفاسدة،
كما النسور والضباع.
والمثير في األمــر ،مع أن هــذا النوع من
النحل يتغذى على اللحوم الفاسدة ،إال أن

أم ــس ،أن الـجـهــات المختصة
ً
ضبطت نحو  525كيلوغراما
م ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـح ـ ـ ـبـ ـ ــوب ك ــان ــت
مـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــة ضـ ـ ـم ـ ــن ش ـح ـن ــة
معكرونة معدة للتصدير إلى
السعودية.
وي ـ ـ ـعـ ـ ــد الـ ـ ـكـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــاغ ـ ــون م ــن
ال ـم ـخــدرات سـهـلــة التصنيع،
ويـ ـ ـب ـ ــاع ب ـس ـع ــر رخ ـ ـيـ ــص فــي
األسـ ــواق ،وي ــرى فـيــه البعض

ً
ً
بديال رخيصا عن الكوكايين.
وصناعة الكبتاغون ليست
ُ
ج ـ ــدي ـ ــدة ب ــال ـم ـن ـط ـق ــة ،وتـ ـع ــد
س ــوري ــة ال ـم ـصــدر األبـ ـ ــرز لها
منذ ما قبل اندالع الحرب عام
 ،2011إال أن النزاع جعلها أكثر
ً
ً
ً
رواجا واستخداما وتصديرا.
(أ ف ب)

عسله حلو المذاق كعسل النحل الطبيعي
ويمكن تناوله .واتضح للباحثين أن النحل
يخزن اللحم في أماكن خاصة ،بعيدة عن
التي يخزن فيها العسل.

يومية سياسية مستقلة

اختار معجم ميريام وبستر األميركي اللقاح ليكون كلمة
عام .2021
ُ
وج ــاء فــي تـقــريــر نـشــر عـلــى مــوقــع الـمـعـجــم ،ونـقـلــه موقع
ً
روسيا اليوم ،أمس" :لقد أصبحت كلمة اللقاح عام  2021شيئا
أكثر بكثير من مجرد دواء .وتعني الكلمة بالنسبة للكثيرين
عودة محتملة إلى الحياة التي عاشوها قبل الوباء .كما تعني
محور المناقشات حول الخيارات الشخصية والتفضيالت
السياسية والمعايير المهنية والسالمة المدرسية ،و عــدم
المساواة في الصحة وغير ذلك".
وأش ــار التقرير إلــى أن اسـتـخــدام اللقاح ال ــذي ي ــؤدي إلى
ً
استجابة مناعية بطريقة جديدة تماما يتطلب إعادة تعريف
للكلمة.

الــفــعــالــيــة:

حـ ـف ــل افـ ـتـ ـت ــاح
مهرجان الكويت المسرحي 21
ً
مساء
الوقت :الثامنة
المكان :مسرح الدسمة

اإلفراط في البيض يسد األوعية الدموية
حذرت دراسة أجراها باحثون في جامعة نورث
وسترن بالواليات المتحدة األميركية من اإلفراط
في تناول البيض ،مؤكدة أن تناول ثالث بيضات
ً
أسـبــوعـيــا قــد ي ــؤدي إل ــى أمـ ــراض الـقـلــب والـ ــدورة
الدموية ،وحتى الموت المبكر.
وأرج ـعــت ال ــدراس ــة ،الـتــي نشرتها مجلة غاما-
التابعة للجمعية الطبية األميركية ،ونقلها موقع
سبوتنيك ،أم ــس ،أن صـفــار البيض يحتوي على
ً
نسبة عالية جدا من الكوليسترول.
وفحص الباحثون في الدراسة البيانات الصحية

متوسط

بالتفصيل ألكثر من  29ألف أميركي ،وكان
ً
ُعـمــر الـمـشــاركـيــن فــي ال ــدراس ــة  51.6عــامــا ،وتمت
ً
متابعة حالتهم لمدة  17.5عاما .وأشار الباحثون
إل ــى أن  5400شـخــص مــن عـيـنــة الـبـحــث أصـيـبــوا
بنوبة أمراض القلب واألوعية الدموية ،وأن 6132
منهم مــاتــوا بشكل طبيعي فــي العقدين التاليين
لبدء البحث .وحذروا من اإلفراط في تناول البيض،
وخ ــاص ــة ال ـص ـفــار ،لـلـمـحــافـظــة عـلــى صـحــة القلب
والوقاية من خطر انسداد األوعية الدموية وتصلب
الشرايين والسكتة الدماغية.

وفيات
هيفاء حاجي يعقوب أبوالحسن زوجة جاسم حسن زينل
 63عاما ،شيعت ،الرجال :الحسينية الجديدة ،شرق ،بجانب
مبنى بـنــك ب ــرق ــان ،ال ـن ـســاء :الـجــابــريــة ،ق ،6ش ،10م ،17ت:
97778050 ،99601066 ،99014460

عيفان عبدالله عيد العيفان

 53عاما ،شيع ،ت90097210 ،99029966 :
منيرة عبدالله عثمان الراشد أرملة راشد أحمد السنان
 79عاما ،شيعت ،ت99055505 ،66660484 :
أمينة عبدالرضا كرم بهبهاني أرملة منصور أحمد كرم بهبهاني
 64عاما ،شيعت ،ت97444109 :

إبراهيم علي سليمان الشرجي

 65ع ــا م ــا ،ش ـيــع ،ت،98000276 ،99104558 ،50784848 :
97561250 ،97663092
هدى إبراهيم أحمد البساطي أرملة محمد خليفة الطراروة
 76عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرميثية ،ق ،9ش
أبوحنيفة ،م ،35ديوان الطراروة ،ت،99753215 ،98924546 :
99002421
شريفة درعان سداح الدرعان زوجة راشد أحمد الرشيد
 71عاما ،شيعت ،ت65554065 ،97844225 :

مواعيد الصالة

رئيسة باربادوس ساندرا ميسن (الثانية من اليسار) ،وخلفها البطل القومي السير غارفيلد سوبرس
وإلى جانبها ،ولي العهد البريطاني األمير تشارلز خالل الهتافات الثالثة لباربادوس في حفل
إعالنها جمهورية وتنصيب رئيستها في "هيروز سكوير" في بريدج تاون.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

اللقاح… كلمة 2021

الثقافة هذا المساء

باربادوس تنزع عباءة إليزابيث بحضور ابنها تشارلز
أصبحت باربادوس فجر أمس أحدث جمهورية
ّ
بتحررها من سلطة التاج البريطاني،
في العالم
وذلــك في حفل رسمي حضره ولي عهد المملكة
ّ
المتحدة األمـيــر تشارلزُ ،
وج ـ ِّـردت خالله والدته
الملكة إ لـيــزا بـيــث الثانية مــن منصبها كرئيسة
لهذه الدولة.
وخالل الحفل أقسمت الحاكمة العامة للجزيرة
ميسن اليمين الدستورية رئيسة
الكاريبية ساندرا
ُ
للجمهورية ّالوليدة ،وأنزل علم التاج البريطاني
الذي كان يمثل خضوع باربادوس لسلطة الملكة
إليزابيث الثانية.
وقالت ميسن ،خالل أدائها اليمين الدستورية:
"أنـ ـ ــا ،س ــان ــدرا ب ــرون ـي ــا م ـي ـســن ،أق ـس ــم أن أك ــون
ً
مخلصة لباربادوس ،وأن أكون ّ
وفية لها ،وفقا لما
ّ
ينص عليه القانون ،فليساعدني الله".
ّ
وكانت باربادوس نظمت انتخاباتها الرئاسية
ً
األول ــى فــي أكـتــوبــر الـمــاضــي ،بـعــد  13ش ـهــرا من
ً
إعالن انفصالها دستوريا عن التاج البريطاني.
والـجـمـهــوريــة الــول ـيــدة الـمـعــروفــة بشواطئها
الرائعة ،والتي تعتبر لؤلؤة جزر األنتيل الصغرى
بسكانها الـبــالــغ عــددهــم نـحــو  287أل ــف نسمة،
ً
س ـتــواجــه م ــن ال ـي ــوم ف ـص ــاع ــدا بـنـفـسـهــا الـتــأثـيــر
االقتصادي لجائحة "كوفيد  "19على السياحة،
والتفاوتات الموروثة من الماضي االستعماري.
وجاء إحالل النظام الجمهوري في هذه الدولة
الصغيرة الواقعة في الكاريبي والمستقلة منذ
 1966بعد سنوات من حمالت محلية ،ونقاشات
ّ
طويلة حول قرون من نفوذ بريطاني تخللته مئتا
عام من العبودية.
وق ـبــل انـتـشــار "ك ــورون ــا" ،ك ــان ي ــزور الـجــزيــرة
ال ـم ـعــروفــة بـمـيــاهـهــا الـصــافـيــة أك ـثــر م ــن مليون
سائح كل عام.
(أ ف ب)

nashmi22@hotmail.com

م ــا جـ ـ ـ ـ ـ ِّـددوا ...وال ن ـ ــووا أي تـعــديــل
وال ال ــوكـ ـي ــل الـ ـ ـي ـ ــوم ح ـ ـطـ ــوا ب ــدال ــه
َّ
الوضع "هنق" يشتكي طول تعطيل
وكل المناصب في البلد "بالوكاله"!
قلنا قـبــل يمكن إذا ص ــار "تشكيل"
نـ ـ ــاويـ ـ ــن تـ ــرت ـ ـيـ ــب الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار بـ ـع ــدال ــه
مــا صــار شــي ومــا حصل أي تبديل
وصــرنــا نـشــك إلـلــي ج ــرى بالعماله
نمشي و عـلــى ر بــك تجينا تساهيل
ج ــن ال ـش ـغ ــل م ــرك ــب م ـس ـ ِّـمــر ل ـحــالــه!

نصف طن كبتاغون في أكياس معكرونة
أعلنت دمشق أمس إحباط
تهريب أكثر من  500كيلوغرام
من حبوب الكبتاغون المخدرة
م ـ ـخ ـ ـبـ ــأة ض ـ ـمـ ــن شـ ـحـ ـن ــة مــن
أكـيــاس المعكرونة كــانــت في
طــريـقـهــا إل ــى ال ـس ـعــوديــة ،في
ثاني عملية من نوعها خالل
أسبوع.
وأوردت و ك ـ ــا ل ـ ــة األ ن ـ ـبـ ــاء
الـ ـس ــوري ــة ال ــرس ـم ـي ــة (س ــان ــا)

ّ
وضاح

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

05:01

العظمى 22

الشروق

06:24

الصغرى 10

الظهر

11:37

العصر

02:30

المغرب

04:49

العشاء

06:11

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

ً
أعلى مد  09:05صب ــاحـ ـ ــا
 09:24م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  03:06صب ــاحـ ـ ــا
 03:16م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

الشكاوى والتوزيع:

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

