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محليات

أكاديميين من البلدين في األردن

06

التفاهم» في بعض القضايا اإلقليمية

تتجه
األنظار اليوم إلى قمة مجلس
التعاون الخليجي السنوية التي
تستضيفها السعودية ،وقالت مصادر
دبلوماسية خليجية لوكالة األنباء
األلمانية إنها تهدف إلى "إعادة ترتيب
التي
البيت الخليجي وفق الرؤى الجديدة
تعيشها دول الخليج والتركيز
على تقوية سياسة االعتماد على
الذات
من خال تكامل اقتصادي فعال
وتنسيق سياسي موحد وتعاون
أمني ودفاعي".
فــي م ـ
ـوازاة ذلــك وضـمــن ب ــوادر االنـفـتـ
ـاح بين الــريــاض وط ـهــران ،ظهر
مؤشران ،أمس ،على تصاعد احتماالت
تتوج
التوصل إلى "حلحلة" إقليمية قد
بقمة
خليجية
ـ
ـ
ـ
إيرانية تتقاطع
ما أشارت إليه "الجريدة" في خبرها جهود دولية وإقليمية لعقدها ،وهو
وكــانــت "الـجــريــدة" أف ــادت ،نـقـ ً الرئيسي في عددها الصادر أمس.
ـا
ع
ـ
ـن
م
ـ
ص
ـ
ـدر
دبلوماسي إيــرانــي ،أن أي
مسار
إيجابي باتجاه عقد القمة البد أن
يبدأ باستئناف الحوار اإليراني-
السعودي الذي توقف منذ نحو شهرين
بعد جولة رابعة ،كانت هي األولى
خال عهد الرئيس
اإليراني األصولي إبراهيم رئيسي.
المؤشر اإليجابي األول تمثل في عقد
فيها
جلسة حوار غير رسمية شارك
خبراء
من
السعودية وإي ــران
وتناولت قضايا أمنية بينها الملف
النووي
اإليراني ،في العاصمة األردنية عمان.
وبحسب وكالة األنباء الرسمية
استمرت  3أيام واستضافها "المعهداألردنية "بترا" ،فقد ركزت الجلسة التي
فنية لبناء الثقة بين ا لـطــر فـيــن ،و ت العربي ً لدراسات األمن" ،على "إجراءات
ـ
ح
ـ
ـد
ي
ـ
ـدا
فيما
يتعلق
ببرنامج
إ يــران
النووي".
وقال األمين العام للمعهد أيمن
خليل إن "سفراء ودبلوماسيين
وأكاديميين من الطرفين شاركوا
في الحوار بصفتهم الشخصية".
أمـ
ـا
المؤشر
ا
ل
ـ
ث
ـ
ـا
نــي ،فقد تمثل فــي
تصريح لرئيس األرك ــان اإليــرانــي
اللواء محمد باقري ،أمــس ،خال
المسلحة للعمليات والتخطيط فياستقباله ُ مساعد رئيس أركــان القوات
مع
سلطنة عمان ،أكد فيه "عقد اجتماعات
مسؤولين من اإلم ــارات والسعودية
إزالة
حــول القضايا اإلقليمية ،وتمت
سوء التفاهم إلى حد ما" ،حسبما
نقلت وكالة "تسنيم" اإليرانية عنه.
وبينما شــدد باقري على أن حكومة
رئيسي تنتهج سياسة لخفض
التصعيد
فــي الـمـنـطـقــة ،وه ــي عـلــى أت ــم ا
سـتـعــداد لـتـعــزيــز عــاقــاتـهــا مع
الجيران
وحل
سوء التفاهم ،أضاف" :لدينا
ً
عاقات جيدة مع قطر والكويت"،
مستطردا:
"ال توجد اتصاالت مع البحرين
حتى اآلن ،ويمكن لسلطنة عمان
بالتأكيد لعب دور في هذا الصدد".
جانب من اجتماع وزراء الخارجية

«البلدي» :تخصيص حلبة
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الفوزان لـ �:.
السفر
جدول ً
الشتوي كامل وال عراقيل حاليا
●

سيد القصاص

في ظل انتشار متحور «أومـيـكـ
ـرون» في العالم ،قــال مدير إدارة
الطيران المدني يوسف الفوزان إن
ً حالة رحات الطيران في مطار
الكويت الــدولــي طبيعية ،معلنا
التشدد خــال األي ــام الـجــاريــة في
تطبيق
جميع االشتراطات الصحية
ً
واللوائح والضوابط المعمول
بها
عالميا للمحافظة على سامة
الجميع من انتشار هذا الوباء.
وأضاف الفوزان لـ
ً
بشأن الــدول األخــرى«الجريدة» أن «الطيران المدني» لم تتلق
جديدا
ً
التي بدأ
جدول السفر الشتوي كامل «أوميكرون» ًينتشر فيها ،مؤكدا أن
وال
العالم وإليها ،عدا تلك التي عراقيل حاليا تخص السفر من دول
أعلن
حظر السفر التجاري إليها عقب
انتشار المتحور.
ً
وأشار
إلى
أن
كل
دولة
تضع
ً حاليا
شروطا صحية على المسافرين
إل ــى
تـلــك ال ــدول خـصــوصــا خ ــال فـ
تــرة رأس الـسـنــة مــع الـتــأكــد من
االشتراطات الصحية التي
وضعتها
هذه
الباد
قبيل
السفر إليها.

الكندري :عدم توفير «الزراعة» لـ «البلدية»:
سيولة لـ «االئتمان» لن نتنازل عن أرض
مخطط له
جنوب القيروان
● فهد
●

تركي

اعتبر
النائب د .عبدالكريم الكندري
أن ال ـتـ
ال ـ ـرويــج ل ـم ـشــروع ق ــان ــون الـتـمــويــل
ع ـقـ
ـاري بشكله ال ـحــالــي ،س ـيــؤدي إلــى
تعثر ّالمواطنين في سداد القروض.
وحم
ل الكندري ،في تصريح صحافي
ب ـم ـج ـلـ
ال ـ ـ ـ ـس األمـ ـ ــة أمـ ـ ــس ،رئـ ـي ــس مـجـلــس
ــوزراء
س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ص ـب ــاح ال ـخــالــد
مسؤولية عــدم توفير السيولة الكافية
لتغطية
ال ـقــروض اإل ًسـكــانـيــة ل ــدى بنك
االئـ ـتـ ـ
م
ـ
ـان ،م ــوض ـح ــا أن «ت ـع ـث ــر ال ـب ـنــك
أمـ ــر م ـخ ـ
طــط لـ ــه ،لـتـعـطـيــل ال ـت ــوزي ـع ــات
اإلسكانية؛ بهدف تشكيل رأي عام ضاغط
على
النواب لتمرير المشروع بصورته
الحالية،
وللضغط على المواطن باللجوء
إلى قانون التمويل العقاري».

١٠

«شفروليه الغانم»
تكشف عن Groove
الجديدة كليًا

دوليات

27

روسيا تخير «الناتو»:
ضمانات أمنية أو مواجهة
عسكرية

محمد جاسم

ً
تأكيدا لما نشرته
«الـجــريــدة» بشأن سير مقترح
أرض جنوب القيروان
على خطى «منتزه أبوحليفة»
عبر تحويله إلى
ّ
وجهت الهيئة المؤسسة العامة للرعاية السكنية،
العامة
ً
لشؤون الزراعة والثروة السمكية
خطابا إلى بلدية
الكويت ً أعلنت فيه رفضها التنازل عن
ً
«جنوب القيروان»،
أسوة برفض وزير البلدية سابقا
تخصيص «أبوحليفة»
لعدم تنازل «الزراعة» عن األرض.
وق ـ ــال ال ـم ــدي ــر ال ـع ـ
ـام ل ـ ـ «ال ـ ــزراع ـ ــة» ال ـش ـيــخ محمد
الـيــوســف،
ف
ـ
ـي
خطابه
الموجه
للمدير الـعــام للبلدية
م .أحمد المنفوحي،
إن الهيئة ترفض إزالــة األشجار
ً
المعمرة بالكويت
إعماال
لتوجهات
الدولة،
التي
شاركت
في العديد من
الرقعة الزراعيةالمؤتمرات والمبادرات من أجل زيادة
بالكويت والشرق األوسط.
بدوره ،أحال
ال ـب ـل ــدي أس ــام ــةالمنفوحي الكتاب إلى رئيس المجلس
ال ـع ـت ـ
ي ـبــي ل ــاط ــاع ع ـل ـي ــه ،وع ــرض ــه
للمناقشة في المجلس.

رياضة

28
اللبناني هادي حبيب
يتوج بلقب فردي النخبة
العربية للتنس

ممثل األمير
يترأس وفد
الكويت للقمة
الخليجية
بالسعودية

الثالثاء

www.aljarida.com

 14ديسمبر 2021م
 10جمادى األولى 1443هـ
العدد  - 4910السنة الخامسة عشرة

لقاءانأمنيفتضماحسفراء وسعودي  -إيراني
٠٤

الثالثاء

www.aljarida.com

 14ديسمبر 2021م
 10جمادى األولى 1443هـ
العدد  - 4910السنة الخامسة عشرة
 ٣٢صفحة
السعر  100فلس

أخبار الصفحة
األولى ص ٢

• طهران أكدت إزالة «سوء

محليات

أكاديميين من البلدين في األردن

06

التفاهم» في بعض القضايا اإلقليمية

تتجه
األنظار اليوم إلى قمة مجلس
التعاون الخليجي السنوية التي
تستضيفها السعودية ،وقالت مصادر
دبلوماسية خليجية لوكالة األنباء
األلمانية إنها تهدف إلى "إعادة ترتيب
التي
البيت الخليجي وفق الرؤى الجديدة
تعيشها دول الخليج والتركيز
على تقوية سياسة االعتماد على
الذات
من خال تكامل اقتصادي فعال
وتنسيق سياسي موحد وتعاون
أمني ودفاعي".
فــي م ـ
ـوازاة ذلــك وضـمــن ب ــوادر االنـفـتـ
ـاح بين الــريــاض وط ـهــران ،ظهر
مؤشران ،أمس ،على تصاعد احتماالت
تتوج
التوصل إلى "حلحلة" إقليمية قد
بقمة
خليجية
ـ
ـ
ـ
إيرانية تتقاطع
ما أشارت إليه "الجريدة" في خبرها جهود دولية وإقليمية لعقدها ،وهو
وكــانــت "الـجــريــدة" أف ــادت ،نـقـ ً الرئيسي في عددها الصادر أمس.
ـا
ع
ـ
ـن
م
ـ
ص
ـ
ـدر
دبلوماسي إيــرانــي ،أن أي
مسار
إيجابي باتجاه عقد القمة البد أن
يبدأ باستئناف الحوار اإليراني-
السعودي الذي توقف منذ نحو شهرين
بعد جولة رابعة ،كانت هي األولى
خال عهد الرئيس
اإليراني األصولي إبراهيم رئيسي.
المؤشر اإليجابي األول تمثل في عقد
فيها
جلسة حوار غير رسمية شارك
خبراء
من
السعودية وإي ــران
وتناولت قضايا أمنية بينها الملف
النووي
اإليراني ،في العاصمة األردنية عمان.
وبحسب وكالة األنباء الرسمية
استمرت  3أيام واستضافها "المعهداألردنية "بترا" ،فقد ركزت الجلسة التي
فنية لبناء الثقة بين ا لـطــر فـيــن ،و ت العربي ً لدراسات األمن" ،على "إجراءات
ـ
ح
ـ
ـد
ي
ـ
ـدا
فيما
يتعلق
ببرنامج
إ يــران
النووي".
وقال األمين العام للمعهد أيمن
خليل إن "سفراء ودبلوماسيين
وأكاديميين من الطرفين شاركوا
في الحوار بصفتهم الشخصية".
أمـ
ـا
المؤشر
ا
ل
ـ
ث
ـ
ـا
نــي ،فقد تمثل فــي
تصريح لرئيس األرك ــان اإليــرانــي
اللواء محمد باقري ،أمــس ،خال
المسلحة للعمليات والتخطيط فياستقباله ُ مساعد رئيس أركــان القوات
مع
سلطنة عمان ،أكد فيه "عقد اجتماعات
مسؤولين من اإلم ــارات والسعودية
إزالة
حــول القضايا اإلقليمية ،وتمت
سوء التفاهم إلى حد ما" ،حسبما
نقلت وكالة "تسنيم" اإليرانية عنه.
وبينما شــدد باقري على أن حكومة
رئيسي تنتهج سياسة لخفض
التصعيد
فــي الـمـنـطـقــة ،وه ــي عـلــى أت ــم ا
سـتـعــداد لـتـعــزيــز عــاقــاتـهــا مع
الجيران
وحل
سوء التفاهم ،أضاف" :لدينا
ً
عاقات جيدة مع قطر والكويت"،
مستطردا:
"ال توجد اتصاالت مع البحرين
حتى اآلن ،ويمكن لسلطنة عمان
بالتأكيد لعب دور في هذا الصدد".
جانب من اجتماع وزراء الخارجية
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الفوزان لـ �:.
السفر
جدول ً
الشتوي كامل وال عراقيل حاليا
●

سيد القصاص

في ظل انتشار متحور «أومـيـكـ
ـرون» في العالم ،قــال مدير إدارة
الطيران المدني يوسف الفوزان إن
ً حالة رحات الطيران في مطار
الكويت الــدولــي طبيعية ،معلنا
التشدد خــال األي ــام الـجــاريــة في
تطبيق
جميع االشتراطات الصحية
ً
واللوائح والضوابط المعمول
بها
عالميا للمحافظة على سامة
الجميع من انتشار هذا الوباء.
وأضاف الفوزان لـ
ً
بشأن الــدول األخــرى«الجريدة» أن «الطيران المدني» لم تتلق
جديدا
ً
التي بدأ
جدول السفر الشتوي كامل «أوميكرون» ًينتشر فيها ،مؤكدا أن
وال
العالم وإليها ،عدا تلك التي عراقيل حاليا تخص السفر من دول
أعلن
حظر السفر التجاري إليها عقب
انتشار المتحور.
ً
وأشار
إلى
أن
كل
دولة
تضع
ً حاليا
شروطا صحية على المسافرين
إل ــى
تـلــك ال ــدول خـصــوصــا خ ــال فـ
تــرة رأس الـسـنــة مــع الـتــأكــد من
االشتراطات الصحية التي
وضعتها
هذه
الباد
قبيل
السفر إليها.

الكندري :عدم توفير «الزراعة» لـ «البلدية»:
سيولة لـ «االئتمان» لن نتنازل عن أرض
مخطط له
جنوب القيروان
● فهد
●

تركي

اعتبر
النائب د .عبدالكريم الكندري
أن ال ـتـ
ال ـ ـرويــج ل ـم ـشــروع ق ــان ــون الـتـمــويــل
ع ـقـ
ـاري بشكله ال ـحــالــي ،س ـيــؤدي إلــى
تعثر ّالمواطنين في سداد القروض.
وحم
ل الكندري ،في تصريح صحافي
ب ـم ـج ـلـ
ال ـ ـ ـ ـس األمـ ـ ــة أمـ ـ ــس ،رئـ ـي ــس مـجـلــس
ــوزراء
س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ص ـب ــاح ال ـخــالــد
مسؤولية عــدم توفير السيولة الكافية
لتغطية
ال ـقــروض اإل ًسـكــانـيــة ل ــدى بنك
االئـ ـتـ ـ
م
ـ
ـان ،م ــوض ـح ــا أن «ت ـع ـث ــر ال ـب ـنــك
أمـ ــر م ـخ ـ
طــط لـ ــه ،لـتـعـطـيــل ال ـت ــوزي ـع ــات
اإلسكانية؛ بهدف تشكيل رأي عام ضاغط
على
النواب لتمرير المشروع بصورته
الحالية،
وللضغط على المواطن باللجوء
إلى قانون التمويل العقاري».
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ً
تأكيدا لما نشرته
«الـجــريــدة» بشأن سير مقترح
أرض جنوب القيروان
على خطى «منتزه أبوحليفة»
عبر تحويله إلى
ّ
وجهت الهيئة المؤسسة العامة للرعاية السكنية،
العامة
ً
لشؤون الزراعة والثروة السمكية
خطابا إلى بلدية
الكويت ً أعلنت فيه رفضها التنازل عن
ً
«جنوب القيروان»،
أسوة برفض وزير البلدية سابقا
تخصيص «أبوحليفة»
لعدم تنازل «الزراعة» عن األرض.
وق ـ ــال ال ـم ــدي ــر ال ـع ـ
ـام ل ـ ـ «ال ـ ــزراع ـ ــة» ال ـش ـيــخ محمد
الـيــوســف،
ف
ـ
ـي
خطابه
الموجه
للمدير الـعــام للبلدية
م .أحمد المنفوحي،
إن الهيئة ترفض إزالــة األشجار
ً
المعمرة بالكويت
إعماال
لتوجهات
الدولة،
التي
شاركت
في العديد من
الرقعة الزراعيةالمؤتمرات والمبادرات من أجل زيادة
بالكويت والشرق األوسط.
بدوره ،أحال
ال ـب ـل ــدي أس ــام ــةالمنفوحي الكتاب إلى رئيس المجلس
ال ـع ـت ـ
ي ـبــي ل ــاط ــاع ع ـل ـي ــه ،وع ــرض ــه
للمناقشة في المجلس.
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ممثل األمير
يترأس وفد
الكويت للقمة
الخليجية
بالسعودية
٠٤

انفتاح سعودي  -إيراني
لقاء أمني ضم سفراء وأكاديميين من البلدين في األردن

06

• طهران أكدت إزالة «سوء التفاهم» في بعض القضايا اإلقليمية

تتجه األنظار اليوم إلى قمة مجلس التعاون الخليجي السنوية التي
تستضيفها السعودية ،وقالت مصادر دبلوماسية خليجية لوكالة األنباء
األلمانية إنها تهدف إلى "إعادة ترتيب البيت الخليجي وفق الرؤى الجديدة
التي تعيشها دول الخليج والتركيز على تقوية سياسة االعتماد على
الذات من خالل تكامل اقتصادي فعال وتنسيق سياسي موحد وتعاون
أمني ودفاعي".
فــي م ــوازاة ذلــك وضـمــن ب ــوادر االنـفـتــاح بين الــريــاض وط ـهــران ،ظهر
مؤشران ،أمس ،على تصاعد احتماالت التوصل إلى "حلحلة" إقليمية قد
تتوج بقمة خليجية ـ ـ ـ إيرانية تتقاطع جهود دولية وإقليمية لعقدها ،وهو
ما أشارت إليه "الجريدة" في خبرها الرئيسي في عددها الصادر أمس.
ً
وكــانــت "الـجــريــدة" أف ــادت ،نـقــا عــن مـصــدر دبلوماسي إيــرانــي ،أن أي
مسار إيجابي باتجاه عقد القمة البد أن يبدأ باستئناف الحوار اإليراني-
السعودي الذي توقف منذ نحو شهرين بعد جولة رابعة ،كانت هي األولى
خالل عهد الرئيس اإليراني األصولي إبراهيم رئيسي.
المؤشر اإليجابي األول تمثل في عقد جلسة حوار غير رسمية شارك
فيها خبراء من السعودية وإي ــران وتناولت قضايا أمنية بينها الملف
النووي اإليراني ،في العاصمة األردنية عمان.
وبحسب وكالة األنباء الرسمية األردنية "بترا" ،فقد ركزت الجلسة التي
استمرت  3أيام واستضافها "المعهد العربي لدراسات األمن" ،على "إجراءات
ً
فنية لبناء الثقة بين ا لـطــر فـيــن ،و تـحــد يــدا فيما يتعلق ببرنامج إ يــران
النووي" .وقال األمين العام للمعهد أيمن خليل إن "سفراء ودبلوماسيين
وأكاديميين من الطرفين شاركوا في الحوار بصفتهم الشخصية".
أمــا المؤشر الـثــانــي ،فقد تمثل فــي تصريح لرئيس األرك ــان اإليــرانــي
اللواء محمد باقري ،أمــس ،خالل استقباله مساعد رئيس أركــان القوات
المسلحة للعمليات والتخطيط في سلطنة ُعمان ،أكد فيه "عقد اجتماعات
مع مسؤولين من اإلم ــارات والسعودية حــول القضايا اإلقليمية ،وتمت
إزالة سوء التفاهم إلى حد ما" ،حسبما نقلت وكالة "تسنيم" اإليرانية عنه.
وبينما شــدد باقري على أن حكومة رئيسي تنتهج سياسة لخفض
التصعيد فــي الـمـنـطـقــة ،وه ــي عـلــى أت ــم اسـتـعــداد لـتـعــزيــز عــاقــاتـهــا مع
الجيران وحل سوء التفاهم ،أضاف" :لدينا عالقات جيدة مع قطر والكويت"،
ً
مستطردا" :ال توجد اتصاالت مع البحرين حتى اآلن ،ويمكن لسلطنة عمان
بالتأكيد لعب دور في هذا الصدد".

محليات

«البلدي» :تخصيص حلبة
«جابر األحمد» بالضجيج
لنادي السيارات

قصر العدل

١١
بعد إلغاء شرط الـ ...٦٠
«القوى العاملة» ترفض
زيادة رواتب األجانب
سنويًا بأكثر من  ٥٠دينارًا!

اقتصاد

14
جانب من اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين التحضيري للقمة في الرياض أمس األول

العلي :نثمن دور «الغرفة» في دعم االقتصاد

04

تجميد األسهم ومعاقبة
المخالفين أكثر جدوى
من «وقف التداول»

سيارات

25

ً
وزير الداخلية مستقبال وفد غرفة التجارة أمس

السفر
جدول
ةديرجلا:.
لـ
الفوزان
ً
الشتوي كامل وال عراقيل حاليا
●

سيد القصاص

في ظل انتشار متحور «أومـيـكــرون» في العالم ،قــال مدير إدارة
الطيران المدني يوسف الفوزان إن حالة رحالت الطيران في مطار
ً
الكويت الــدولــي طبيعية ،معلنا التشدد خــال األي ــام الـجــاريــة في
تطبيق جميع االشتراطات الصحية واللوائح والضوابط المعمول
ً
بها عالميا للمحافظة على سالمة الجميع من انتشار هذا الوباء.
ً
وأضاف الفوزان لـ «الجريدة» أن «الطيران المدني» لم تتلق جديدا
ً
بشأن الــدول األخــرى التي بدأ «أوميكرون» ينتشر فيها ،مؤكدا أن
ً
جدول السفر الشتوي كامل وال عراقيل حاليا تخص السفر من دول
العالم وإليها ،عدا تلك التي أعلن حظر السفر التجاري إليها عقب
انتشار المتحور.
ً
وأشار إلى أن كل دولة تضع حاليا شروطا صحية على المسافرين
ً
إل ــى تـلــك ال ــدول خـصــوصــا خ ــال فـتــرة رأس الـسـنــة مــع الـتــأكــد من
االشتراطات الصحية التي وضعتها هذه البالد قبيل السفر إليها.

الكندري :عدم توفير «الزراعة» لـ «البلدية»:
سيولة لـ «االئتمان» لن نتنازل عن أرض
جنوب القيروان
مخطط له
●

فهد تركي

اعتبر النائب د .عبدالكريم الكندري
أن ال ـتــرويــج ل ـم ـشــروع ق ــان ــون الـتـمــويــل
ال ـع ـقــاري بشكله ال ـحــالــي ،س ـيــؤدي إلــى
تعثر المواطنين في سداد القروض.
ّ
وحمل الكندري ،في تصريح صحافي
ب ـم ـج ـلــس األمـ ـ ــة أمـ ـ ــس ،رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ص ـب ــاح ال ـخــالــد
مسؤولية عــدم توفير السيولة الكافية
لتغطية ال ـقــروض اإلسـكــانـيــة ل ــدى بنك
ً
االئـ ـتـ ـم ــان ،م ــوض ـح ــا أن «ت ـع ـث ــر ال ـب ـنــك
أمـ ــر م ـخ ـطــط لـ ــه ،لـتـعـطـيــل ال ـت ــوزي ـع ــات
اإلسكانية؛ بهدف تشكيل رأي عام ضاغط
على النواب لتمرير المشروع بصورته
الحالية ،وللضغط على المواطن باللجوء
إلى قانون التمويل العقاري».
١٠
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محمد جاسم

ً
تأكيدا لما نشرته «الـجــريــدة» بشأن سير مقترح
أرض جنوب القيروان على خطى «منتزه أبوحليفة»
عبر تحويله إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية،
ّ
وجهت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
ً
خطابا إلى بلدية الكويت أعلنت فيه رفضها التنازل عن
ً
ً
«جنوب القيروان» ،أسوة برفض وزير البلدية سابقا
تخصيص «أبوحليفة» لعدم تنازل «الزراعة» عن األرض.
وق ـ ــال ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام ل ـ ـ «ال ـ ــزراع ـ ــة» ال ـش ـيــخ محمد
الـيــوســف ،فــي خطابه الموجه للمدير الـعــام للبلدية
م .أحمد المنفوحي ،إن الهيئة ترفض إزالــة األشجار
ً
المعمرة بالكويت إعماال لتوجهات الدولة ،التي شاركت
في العديد من المؤتمرات والمبادرات من أجل زيادة
الرقعة الزراعية بالكويت والشرق األوسط.
بدوره ،أحال المنفوحي الكتاب إلى رئيس المجلس
ال ـب ـل ــدي أس ــام ــة ال ـع ـت ـي ـبــي ل ــاط ــاع ع ـل ـي ــه ،وع ــرض ــه
للمناقشة في المجلس.
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الناصر التقى وزير صادرات بريطانيا
التقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء الشيخ د .أحمد الناصر ،أمس،
مــع وزي ــر الـ ـص ــادرات فــي الـمـمـلـكــة المتحدة
لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية مايكل
فريير بمناسبة زيارته الرسمية للبالد.
وتناول اللقاء مجمل العالقات التاريخية
والصداقة الراسخة التي تجمع دولة الكويت
والمملكة المتحدة ،ومناقشة مجاالت التعاون
الـمـتـعــددة ،بـمــا يـعــزز الـمـصــالــح المشتركة،
و يـعــود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما
الصديقين.
وتسلم الناصر نسخة مــن أوراق اعتماد
سفير تشاد المعين لدى الكويت عبدالرحمن
بشير بريمه خــال استقباله في ديــوان عام
وزارة الخارجية.
وتمنى الناصر للسفير الجديد التوفيق
في مهام عمله وللعالقات الثنائية الوثيقة
ا لـتــي تجمع البلدين الصديقين ا لـمــز يــد من
التقدم واالزدهار.
ف ــي م ـجــال آخـ ــر ،تـلـقــى وزيـ ــر الـخــارجـيــة
ات ـ ـصـ ــاال ه ــات ـف ـي ــا مـ ــن ال ـم ـب ـع ــوث ال ـخ ــاص
ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة إل ــى الـيـمــن،

الناصر مستقبال مايكل فريير أمس
تيموثي لندركنغ ،قدم خالله المبعوث شرحا
عن آخر المستجدات والتطورات على الساحة
اليمنية ،وأبــرز الجهود التي يقوم بها في
إطار دفع المسار السياسي لحل األزمة في
اليمن ،كما أعرب في االتصال عن بالغ الثناء
والتقدير لــدور دولــة الكويت وإسهاماتها
وم ـس ــاع ـي ـه ــا ال ــرامـ ـي ــة إل ـ ــى ت ـح ـق ـيــق األمـ ــن
واالسـتـقــرار وتخفيف المعاناة اإلنسانية
التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق.

من جانبه ،جدد الناصر التزام الكويت
بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة
األمن واألمان إلى ربوعه ،ومساندتها لكل
الجهود الدولية الرامية للوصول إلى حل
يفضي إلــى ســام دائ ــم لــأزمــة فــي اليمن،
م ــؤك ــدا دعـ ــم ال ـك ــوي ــت ل ـم ـســاعــي ال ــوالي ــات
المتحدة األميركية ولإلجراءات التي يقوم
بها المبعوث الخاص في هذا اإلطار.

«الشؤون» تدعو لفتح باب الترشح في « 4تعاونيات»

ً
السالم والصديق والشهداء والعقيلة ...والبقية تباعا
•

جورج عاطف

عقب توجيهها دعوة رسمية لمجلس إدارة
جمعية خيطان التعاونية ،بـضــرورة تحديد
موعد قبل حلول  28يناير المقبل لفتح باب
ال ـتــرشــح واالن ـت ـخ ــاب ع ـلــى ال ـم ـقــاعــد التسعة
لمجلس اإلدارة ،علمت "الجريدة" ،من مصادرها،
أن وزارة الشؤون االجتماعية ،ممثلة في إدارة
شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية
بقطاع التعاون ،وجهت دع ــوات جديدة لفتح
بــاب الترشح واالنتخاب في جمعيات السالم
والصديق والشهداء والعقيلة ،على أن تجرى
ان ـت ـخــابــات الـجـمـعـيــات ال ـت ــي ان ـت ـهــت ال ــوالي ــة
ً
القانونية لمجالسها تباعا خالل الفترة المقبلة.
ً
ووفقا للمصادر ،سيعقد اجتماع بين الوزارة
ومـمـثـلــي مـجــالــس إدارة ال ـت ـعــاون ـيــات األرب ــع

لالتفاق على موعد الترشح وإجراء االنتخابات،
موضحة أن ــه عقب ذل ــك يفتح الـبــاب لـمــدة 10
أيـ ــام ،عـلــى أن يـقــدم كــل مــن يــرغــب فــي خــوض
غـمــار االنـتـخــابــات أوراق ترشحه إلــى اللجنة
المختصة في كل جمعية والتي تشرف الوزارة
مباشرة عليها.
وأضافت المصادر أنــه عقب انقضاء األيــام
العشر ُ
سيغلق باب الترشح وفق محضر رسمي،
ثم تخاطب "الشؤون" وزارة الداخلية للتأكد من
خلو الصحف الجنائية للمرشحين من الجرائم
واألفعال التي تمس الشرف واألمانة والتي ال
ً
يتسنى لهم بموجبها ،وفقا للقانون ،التقدم
بطلبات الترشح ،الفتة إلى أنه عقب ذلك تحدد
"الشؤون" موعد إجراء انتخابات مجالس اإلدارة،
ُ
والــذي يتوقع أن تعقد خالل الفترة بين نهاية
الشهر الجاري أو يناير المقبل.

في موضوع آخر ،وتحت عنوان "التعليمات
واإلجـ ـ ـ ـ ــراءات الــرقــاب ـيــة ع ـلــى ال ـج ــرد الـسـنــوي
للجمعيات التعاونية واالتحادات للسنة المالية
التي ستنتهي  31الجاري" ،عقدت إدارة الرقابة
والتفتيش التعاوني في ال ــوزارة ورشــة العمل
األولى للمراقبين الماليين واإلداريين المعينين
داخل الجمعيات.
ووفقا لمصادر "ال ـشــؤون" فإنه تم التركيز
خ ــال ال ــورش ــة عـلــى ضـ ــرورة االل ـت ــزام بــالـقــرار
الوزاري رقم (/46ت) لسنة  ،2021السيما المادة
رقم ( )63التي قضت بأن "تلتزم الجمعية عند
إجراء الجرد السنوي بإخطار الــوزارة قبل بدء
ً
الجرد السنوي لمدة ال تقل عن  20يوما ،على أن
ينتهي الجرد مع نهاية السنة المالية ،وإرسال
قرارات تكليف لجان الجرد ومواعيد بدء وانتهاء
عملها ومكانها وأسماء أعضائها إلى الوزارة.
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ممثل األمير يترأس وفد الكويت للقمة
الخليجية الـ  ٤٢بالسعودية

local@aljarida●com

وزير الداخلية َّثمن الدور اإليجابي
لغرفة التجارة في دعم االقتصاد

استقبل أعضاءها َّ
ووجه إلى حل شكاوى المواطنين

ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء
تـ ـلـ ـبـ ـي ــة ل ـ ـلـ ــدعـ ــوة الـ ـك ــريـ ـم ــة
الـمــوجـهــة إل ــى صــاحــب السمو
أمير البالد الشيخ نواف األحمد،
مــن خ ــادم الحرمين الشريفين
الـمـلــك سـلـمــان بــن عـبــدالـعــزيــز،
ملك المملكة العربية السعودية
الشقيقة ،يغادر ممثل صاحب
السمو سمو ولي العهد الشيخ
مشعل األحمد ،والوفد الرسمي
الـمــرافــق لـسـمــوه ،أرض الــوطــن
اليوم ،متوجها إلى السعودية،
لترؤس وفد الكويت في اجتماع
ال ـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ـث ــانـ ـي ــة واألربـ ـعـ ـي ــن
ل ـل ـم ـج ـل ــس األع ـ ـ ـلـ ـ ــى ل ـم ـج ـلــس
التعاون لدول الخليج العربية،
في الرياض.
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال آخ ـ ـ ـ ــر ،اس ـت ـق ـب ــل
س ـم ــو ول ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد ،فـ ــي قـصــر
بيان صباح أمس ،سمو الشيخ
ص ـبــاح الـخــالــد رئ ـيــس مجلس
الوزراء.

تعزيز مكانة الكويت بمنع الفساد
أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ،عبدالعزيز
اإلبراهيم ،أمس ،حرص الهيئة الدائم على تعزيز مكانة الكويت
في المحافل الدولية ذات الصلة بمنع الفساد ومكافحته.
وقــال اإلبراهيم في تصريح ل ـ «كــونــا» ،على هامش مشاركة
الهيئة في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية
األمم المتحدة لمكافحة الفساد بمنتجع شرم الشيخ ،إن «الهيئة
تحرص على االلتزام الكامل بما تصادق عليه أمانة المؤتمر
وفرق العمل من اتفاقيات دولية وإقليمية لمكافحة الفساد».

ً
العلي مستقبال الخالد وأعضاء غرفة التجارة

●

محمد الشرهان

استقبل وزير الداخلية ،الشيخ ثامر العلي ،صباح
أمس ،في مقر وزارة الداخلية ،عضوي مجلس إدارة
غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد الخالد ،وعبدالله
المال ،ومساعد المدير العام للغرفة عماد الزيد.
ً
ّ
ورحــب العلي بضيوفه ،مثمنا الــدور اإليجابي
للغرفة فــي دع ــم االقـتـصــاد الــوطـنــي بشقيه الـعــام
ً
والخاص ،مؤكدا دعم المؤسسة األمنية لجهودها،
وتـهـيـئــة ال ـس ـبــل ل ـهــا ،لـتـعــزيــز ال ـع ـمــل االق ـت ـصــادي
والتجاري الهادف إلى تحقيق التنمية في مختلف
المجاالت بالبالد.

تمرين لمكافحة اإلرهاب على المنصات النفطية
نفذته قوات األمن الخاصة مع خفر السواحل والقوة الجوية و«البترول»
●

محمد الشرهان

نفذت اإلدارة العامة لقوات األمن الخاصة ،ممثلة بإدارة الوحدات
الخاصة ،وبمشاركة اإلدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية
وال ـق ــوة الـجــويــة بـ ــوزارة ال ــدف ــاع ،وبــالـتـعــاون مــع شــركــة الـبـتــرول
الكويتية ،تمرينا مشتركا لمكافحة اإلرهاب على المنصات النفطية.
وأع ـل ـنــت اإلدارة ،ف ــي ب ـيــان ل ـهــا ،أن ال ـت ـمــريــن يــأتــي ف ــي إط ــار
استراتيجية المؤسسة األمنية لرفع كفاءة منتسبيها ،واستمرارا
للتمارين المشتركة الـتــي تنفذها وزارة الــداخـلـيــة مــع الجهات
العسكرية والمدنية لالرتقاء بمستوى األداء والجاهزية .وقد حضر
التمرين المدير العام لإلدارة العامة لقوات األمن الخاصة ،اللواء
فيصل العيسى ،وعدد من القيادات األمنية.
وفي ختام التمرين ،شكر العيسى المشاركين ،ونقل لهم تحيات
وتقدير وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ،ووكيل الوزارة الفريق
الشيخ فيصل النواف ،مؤكدا أن القيادة العليا بــوزارة الداخلية
ً
تحث دائـمــا على إقامة تمارين مشتركة مع الجهات العسكرية
والمدنية من خالل بيئات تحاكى الواقع الميداني ،وذلك لتعزيز
مستوى التنسيق والتعاون الميداني في إدارة المواقف األمنية
الطارئة.

إنزال بالمروحية خالل التمرين

 9مرشحين تقدموا لمنصب
مدير معهد «االتصاالت»
●

أحمد الشمري

علمت «الـجــريــدة» ،مــن مـصــادر مطلعة فــي الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب ،أن  9مرشحين تقدموا لمنصب
مــديــر المعهد الـعــالــي لــاتـصــاالت والـمــاحــة ،خلفا للمدير
الـســابــق الـكــابـتــن مـنــذر ال ـك ـنــدري ،ويـشـغــل المنصب حاليا
بالندب منذ أكتوبر الماضي ،المهندس عباس السماك ،إلى
حين تعيين مدير جديد.
وأشــارت المصادر إلــى أن األسماء المتقدمة باستمارات
الترشيح للمنصب بعد إقفال بــاب التقديم في  21نوفمبر
الماضي هــي «د .حسين قــاســم ،وم .فــؤاد الـكــوت ،وم .أحمد
المطيري ،وم .عامر البغدادي ،وم .صالح الصراف ،وم .نبيل
عبدالله ،وم .غدير الشايع ،وم .مهناز قبازرد وم .علي أسيري».

الجامعة بالمركز
الثالث في مناظرات
الجامعات

حصل فــر يــق جامعة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـل ـم ـن ــاظ ــرات
عـ ـل ــى ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـث ــال ــث
خالل البطولة الوطنية
ال ـخ ــام ـس ــة ل ـم ـن ــاظ ــرات
ال ـج ــام ـع ــات وال ـك ـل ـيــات
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـ ـ ــدى يـ ــوم ـ ـيـ ــن،
برعاية الجامعة الدولية
للعلوم والتكنولوجيا
وال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــق ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي
لـ ـلـ ـمـ ـن ــاظ ــرات ،وأش ـ ــرف
ع ـل ــى الـ ـف ــري ــق د .نـ ــوال
الكندري ،ومدرب سماح
العتيبي.
ون ـ ــال ال ـط ــال ــب خــالــد
الـ ـقـ ـحـ ـط ــان ــي م ـ ــن كـلـيــة
الـ ـهـ ـن ــدس ــة وال ـ ـب ـ ـتـ ــرول
أ فـ ـ ـض ـ ــل أول م ـت ـح ــدث
خــال الـبـطــولــة ،وتأهل
فريق الجامعة للبطولة
ال ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة
ل ـم ـنــاظــرات الـجــامـعــات
باللغة العربية في قطر.

وت ــم خ ــال ال ـل ـقــاء بـحــث ع ــدد مــن الـمــوضــوعــات
الـمـشـتــركــة ،وآل ـيــة تـعــزيــز الـتـعــاون بـيــن المؤسسة
األمنية والغرفة.
مـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــم ،أعـ ـ ـ ــرب الـ ـضـ ـي ــوف عـ ــن ش ـكــرهــم
وتقديرهم لوزير الداخلية على حسن االستقبال،
وما تقدمه الوزارة من خدمات لتذليل العقبات التي
تعترض عمل الغرفة ،ولتطوير التعاون المشترك
بين الطرفين.
من جانب آخر ،التقى الوزير العلي ،صباح أمس،
ً
بمقر الوزارة ،عددا من المواطنين أصحاب الشكاوى
والمعامالت ،وبحث الشكاوى المقدمة إليه .ووجه
العلي بسرعة حلها وفق ما يقتضيه القانون.

«الشباب» :تنمية هوايات النشء
أكد مدير إدارة األنشطة الفنية والثقافية في الهيئة العامة للشباب
غازي الجالوي حرص الهيئة على استثمار طاقات الشباب وتعليمهم
مهارات وحــرف جديدة لتشجيعهم وتحفيزهم على تنمية هواياتهم
واكتساب الخبرات في مجاالت عدة تعود عليهم بالنفع والفائدة.
وأشار الجالوي ،في تصريح لـ«كونا» أمس ،بمناسبة انتهاء الدورات
الحرفية التي نظمتها الهيئة مؤخرا ،إلى أهمية تعلم جيل الشباب الحالي
اإلرث الكويتي ،إذ إن معظم الحرف في هذه الدورات من الحرف المنتجة
ومنتجاتها مستحدثة ،وتحمل في روحها طابع التراث الكويتي.
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«تطوير التعليم» :اختبارات «ميزة الوطنية» تنطلق  21الجاري
ُ
ّ
الحمادي لـ ةديرجلا  :تطبق في مواد «العربية» و«اإلنكليزية» والرياضيات والعلوم
•

أعلن المركز الوطني لتطوير
الـتـعـلـيــم م ــوع ــد ان ـط ــاق دراس ــة
م ـي ــزة ال ــوط ـن ـي ــة ،ال ـت ــي ستطبق
اخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاراتـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس
االبتدائية والمتوسطة بــدء ا من
 21الـجــاري ،بالتعاون مع وزارة
التربية.
وقــال رئيس الفريق اإلعالمي
ل ـ ــدراس ـ ــة "م ـ ـ ـيـ ـ ــزة" ،رئـ ـي ــس قـســم
االجـتـمــاعـيــات ،بــدر بــن غـيــث ،إن

فهد الرمضان

االختبارات ستعقد إلكترونيا في
مختبرات الحاسوب بالمدارس
االبتدائية والمتوسطة ،موضحا
أن ـه ــا ت ـس ـت ـهــدف طـل ـبــة الـصـفـيــن
الخامس والتاسع ،إذ يشارك فيها
ً
 ٥٠طالبا من كل مدرسة.
وأضــاف بن غيث لـ "الجريدة"
أن ف ــري ــق ال ــدع ــم ال ـف ـنــي بـ ــدأ فــي
ت ــركـ ـي ــب ب ــرن ــام ــج االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات
الـخــاص بــدراســة مـيــزة الوطنية

فــي ال ـمــدارس الـمـشــاركــة ،مشيرا
إلـ ـ ــى أن نـ ـت ــائ ــج الـ ـ ــدراسـ ـ ــة تـعــد
ذات أه ـم ـي ــة ك ـب ـي ــرة فـ ــي ق ـيــاس
مـ ـسـ ـت ــوى ال ـت ـح ـص ـي ــل ال ـع ـل ـم ــي
ل ـل ـط ــاب ،وذلـ ــك لـتـقـيـيــم الـنـظــام
الـتـعـلـيـمــي وم ـك ــون ــات ــه إلص ــاح
م ـن ـظ ــوم ــة ال ـت ـع ـل ـي ــم وت ـح ـس ـيــن
جودة المخرجات التعليمية على
المستوى الوطني ،حيث ستعتمد
ال ـج ـه ــات ال ـم ـخ ـت ـصــة ع ـل ــى ه ــذه

المضف استقبل وفد «العربي للتدريب»
ً
 50طالبا من
كل مدرسة
يؤدونها
ً
إلكترونيا
في مختبرات
الحاسوب

بن غيث

اسـتـقـبــل وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة د .ع ـلــي الـمـضــف،
وفد مجلس األمناء بالمركز العربي للتدريب
التربوي لــدول الخليج ،بحضور وكيل وزارة
التربية د .علي اليعقوب.
ً
وت ـ ـ ـنـ ـ ــاول الـ ـمـ ـض ــف م ـ ــع ال ـ ــوف ـ ــد عـ ـ ـ ـ ــددا مــن
الموضوعات التربوية والتعليمية ،السيما
فـيـمــا يـتـعـلــق بـتـجــربــة الـتـعـلـيــم اإلل ـك ـتــرونــي،
ومشروع تعويض الفاقد التعليمي للطلبة في
مختلف المراحل الدراسية.
حضر اللقاء وكيل وزارة التعليم للتعليم
الـ ـع ــام ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة د .م ـح ـمــد ب ــن س ـعــود،
ومديرة المركز العربي للتدريب التربوي لدول

الخليج د .م ــوزة الكعبي ،والــوكـيــل المساعد
لـلـمـنـشــآت ال ـت ــرب ــوي ــة وال ـت ـخ ـط ـيــط بــالـكــويــت
الـمـهـنــدس يــاسـيــن الـيــاسـيــن ،وال ـمــديــر الـعــام
لإلشراف التربوي بسلطنة عمان د .سليمان
الجامودي ،ومديرة مركز التدريب والتطوير
التربوي بقطر حصة العالي ،ومستشار تدريب
المدربين بالبحرين د .كوثر المعاودة ،إضافة
إلــى ممثل مــديــر إدارة المعلومات فــي مكتب
التربية العربي لدول الخليج د .محمد الشريكة،
ورئيس تنفيذ وتقويم البرامج بالمركز العربي
للتدريب التربوي لدول الخليج د .محمد األمير.

التنيب أشادت بجهود مختار ضاحية عبدالله السالم

●

افتتح أمس الفصل التعليمي
المفتوح فــي مــدرســة أم عطية
األنـ ـص ــاري ــة ل ـل ـب ـن ــات ،بــرعــايــة
وحضور مختار منطقة ضاحية
عبدالله السالم ،فيصل الوقيان.
وأك ـ ـ ـ ــدت مـ ــديـ ــرة الـ ـم ــدرس ــة،
هيالء التنيب ،أن توفير البيئة
ال ـ ـج ـ ــاذب ـ ــة ي ـ ــأت ـ ــي ض ـ ـمـ ــن أهـ ــم
أولــويــات التعليم فــي تحسين
أداء المتعلم ،لذا حرصت إدارة
المدرسة على توفير الوسائل
المناسبة لبيئة صحية جاذبة
للمتعلمات.
وأشادت التنيب بالدور الذي
يقوم به المختار في االهتمام
بـتـطــويــر ال ـخــدمــات بالمنطقة
وح ــرص ــه ورعــاي ـتــه وح ـضــوره
الفعالية.

الوقيان والتنيب والمواش خالل االفتتاح

ً
«األميركية» راعيا لمسابقة «تكوين» األدبية

عبدالرحمن الفرحان
سعادته بدعم الجامعة للجائزة
ً
"إذ دائـ ـ ـم ـ ــا ك ــان ــت فـ ــي طـلـيـعــة
محتضني األنشطة والفعاليات
الثقافية في البالد".

مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت ع ـضــوة
الفريق اإلعالمي لدراسة "ميزة"،
الـ ـمـ ـعـ ـلـ ـم ــة م ـ ـنـ ــايـ ــر الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــادي،
لـ ـ ـ ـ "ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة" ،إن االخ ـ ـت ـ ـبـ ــار
اإللـكـتــرونــي سيطبق عـلــى نحو
 15أل ـف ــا و 700م ــن الـمـتـعـلـمـيــن
من البنين والبنات في الصفين
الـ ـخ ــام ــس وال ـ ـتـ ــاسـ ــع فـ ــي مـ ــواد
الـ ـلـ ـغ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،واإلن ـك ـل ـي ــزي ــة
والرياضيات والعلوم ،حيث تم
تــركـيــب الـبــرنــامــج فــي ال ـمــدارس

وقال الفرحان"،تأتي رعايتنا
ً
لهذه الجائزة تأكيدا إليماننا
بأهمية نـشــر الـمـعــرفــة واألدب
خارج أسوار الجامعة".

محمد جاسم

وافـ ــق الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي على
ط ـلــب ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلــريــاضــة
بـ ـش ــأن ت ـخ ـص ـیــص م ــوق ــع حـلـبــة
جابر األحمد في منطقة الضجيج،
تخصيصا دائما للنادي الكويتي
للسيارات والدراجات اآللية.
وف ــي جـلـسـتــه أمـ ــس ،بــرئــاســة
أســامــة العتيبي ،أح ــال المجلس
الئـ ـح ــة ال ـن ـظ ــاف ــة الـ ـع ــام ــة ون ـقــل
ال ـن ـف ــاي ــات إلـ ــى ال ـل ـج ـنــة ال ـمــال ـيــة
والـقــانــونـيــة فــي المجلس للنظر
في تعديالتها.
ووافق على كتاب الهيئة العامة
لـلـبـيـئــة ب ـشــأن اسـتـعـجــال عــرض
تخصيص المصانع المخصصة
إلعادة التدوير في موقع السالمي
ضمن مساحة األرض المخصصة
للهيئة ا لـعــا مــة للبيئة ،وطلبها
بتغییر استعمال جزء من الموقع
ال ـم ـخ ـصــص لـتـجـمـيــع اإلطـ ـ ــارات
التالفة والمستعملة والمستهلكة
ب ـم ـن ـط ـقــة الـ ـس ــالـ ـم ــي ،بـ ـش ــرط أن
يستغل الـمــوقــع ألنـشـطــة تــدويــر
المخلفات والنفايات واألنشطة
التابعة لــه ،كما وافــق على طلب
وزارة ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة ت ـغ ـي ـي ــر ن ـش ــاط
الموقع العائد للشركة الكويتية
المتحدة للدواجن الكائن بمنطقة
الضجيج.
وأحال إلى الجهاز التنفيذي
االقـ ـت ــراح ال ـم ـقــدم م ــن الـعـضــوة
الـمـهـنــدســة مـهــا البغلي بشأن
إضــافــة م ــادة فــي الئـحــة البناء
تـ ـل ــزم ال ـم ــؤس ـس ــات وال ـج ـه ــات
الحكومية والخاصة التي يزيد
عدد العامالت بها عن  50عاملة
أو يتجاوز عــدد العاملين بها
 200عامل ،بإنشاء دور حضانة
لـمـخــاطـبــة وزارة ال ـش ــؤون في
ش ـ ــأن ت ـع ــدي ــل ال ـ ـمـ ــادة ال ـثــال ـثــة
مــن الـقــانــون " "22لسنة ،2014

جانب من جلسة المجلس البلدي أمس
الخاصة بدور الحضانة.
وأبـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس عـ ـل ــى
الـ ـج ــدول ط ـلــب الـهـيـئــة الـعــامــة
للبيئة إنشاء حواجز صخرية
وأسـمـنـتـيــة لـحـمــايــة المنشآت

ال ـس ــاح ـل ـي ــة مـ ــن ش ــاط ــئ قــريــة
ال ـم ـس ـي ـل ــة إلـ ـ ــى شـ ــاطـ ــئ جـســر
صباح السالم ،في قطعة ""7و""6
بالمسيلة ،إ لــى حين استدعاء
ممثل "البيئة" ،بينما وافق على

البغلي :الالئحة الجديدة
للنظافة غير مقبولة
خــال مناقشة بند الئحة النظافة والنفايات ،قالت العضو
مها البغلي إنها فوجئت حينما نظرت إلــى الالئحة ،حيث ان
ً
التوصيات التي تم وضعها في فترة سابقة «لم نجد منها شيئا»،
فال تغييرات واضحة ،إذ لم تتجاوز نسبة التغيير  ،5%مؤكدة
عدم قبولها هذه الالئحة.
واستغرب العضو عبد السالم الرندي عدم إضافة مقترحات
ً
االعـضــاء المتعلقة بالنظافة والنفايات ،مــؤكــدا ان تصريحات
الجهاز التنفيذي تناقض الواقع.
من جانبه ،طالب العضو حمد المدلج بإحالة هذه الالئحة إلى
ً
اللجنة القانونية والمالية ومناقشتها ،مضيفا «أوافق على ما
قدمه األعضاء من مالحظات على الالئحة» ،في حين قال العضو
مشعل الحمضان إن الشعب الكويتي سيحاسب األعضاء إذا تم
إقرار الالئحة بهذا الشكل.
أما ممثل اإلدارة القانونية في الجهاز التنفيذي ،فذكر أنه «ال
يمكن إبداء أي رأي قانوني بشان الالئحة إال بعد االطالع على
جميع القوانين وعدم تعارضها مع اي لوائح».

«بيت الزكاة» 1.6 :مليون دينار «اتحاد الجامعة» يعتمد تشكيل
مساعدات للمحتاجين في نوفمبر الهيئة اإلدارية الجديد
أعرب مراقب اإلعالم المتحدث
الرسمي لبيت الزكاة حمد المري
عن فخر البيت باإلنجازات التي
حققها خــال نوفمبر الماضي،
مشيرا إلى أن إجمالي المساعدات
ال ـمــال ـيــة خ ــال ال ـش ـهــر ال ـمــذكــور
بلغت  1.62مليون ديـنــار قدمت
إلى  4805أسر.
وأكد المري ،في تصريح له ،أن
صرف المساعدة يتم وفقا لالئحة
ال ـم ـع ـمــول ب ـهــا ف ــي ب ـيــت ال ــزك ــاة،
والـ ـت ــي ت ـن ـق ـســم إل ـ ــى م ـس ــاع ــدات
ش ـه ــري ــة وم ـق ـط ــوع ــة ،م ـب ـي ـنــا أن
إج ـمــالــي ال ـم ـس ــاع ــدات الـشـهــريــة
بـلــغ  401.810دنــانـيــر اسـتـفــادت
منها  616أســرة .أما المساعدات
المقطوعة ،فبلغت  1.22مليون
دينار استفادت منها  4189أسرة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ـ ــه ي ـ ـتـ ــم تـ ـق ــدي ــم
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدات إل ـ ـ ــى ع ـ ـ ــدة ف ـئ ــات
مـخـتـلـفــة ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ،وال ـتــي
تعاني عدم وجود دخل مالي وال
مـعـيــل ،مـنـهــا الـمـطـلـقــات ،والـتــي
بـلــغ عــددهــا خ ــال نــوفـمـبــر 902
أس ــرة قــدم لها البيت مساعدات
مــال ـيــة بـلـغــت  306.910دنــان ـيــر.
أم ــا أس ــر األرام ـ ـ ــل ،فـبـلــغ عــددهــا
 555أس ــرة ،بإجمالي مساعدات

الـمـخـتــارة ،الفـتــة إل ــى أن اإلدارة
ال ـ ـمـ ــدرس ـ ـيـ ــة س ـت ـس ـج ــل أسـ ـم ــاء
المعلمين والمتعلمين وتبدأ في
ملء االستبانات.
وأضــافــت الـحـمــادي :ستطبق
اإلدارة الـ ـم ــدرسـ ـي ــة اخـ ـتـ ـب ــارات
ميزة اإللكترونية على  4فترات،
مــوض ـحــة أن الـ ــدراسـ ــة تـكـتـســب
أهميتها من الحاجة إلــى وجود
ت ـق ـي ـيــم وطـ ـن ــي م ـح ــاي ــد لـلـنـظــام
ال ـت ـع ـل ـي ـم ــي ،وارتـ ـ ـب ـ ــاط دراس ـ ــة
"مـيــزة" بـمــؤشــرات الـهــدف الرابع
مــن أ هـ ــداف التنمية المستدامة

وتوفير مصدر بيانات لتقارير
ال ـم ـن ـظ ـمــات وال ـج ـه ــات الــدول ـيــة
الـمـتـعـلـقــة بــالـتـنـمـيــة ال ـب ـشــريــة،
والفتة إلى أن دراسة "ميزة" ّ
تعد
أحــد إن ـجــازات الـخـطــة اإلنمائية
للدولة ،وهــي مرتبطة بالمحور
الثالث الــذي يتحدث عن تكوين
رأسـ ـم ــال ب ـش ــري إبـ ــداعـ ــي ،وهــي
إحدى أهم أدوات إصالح النظام
التعليمي وتطويره ،وتأتي ضمن
مبادرات المركز الوطني لتطوير
الـتـعـلـيــم الـمـتـمـثـلــة ف ــي تحسين
المخرجات التعليمية.

أحال الئحة النظافة إلى «القانونية» للتعديل و«دور الحضانة» إلى «الشؤون»

عادل سامي

أعـلـنــت الـجــامـعــة األمـيــركـيــة
ف ــي ال ـكــويــت رعــايـتـهــا لـجــائــزة
"ت ـك ــوي ــن" ل ـل ـقــراء الـ ـع ــرب ،الـتــي
أطلقتها "دار تـكــو يــن" للنشر،
ب ـ ـهـ ــدف تـ ـع ــزي ــز ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ب ـيــن
م ــواطـ ـن ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ال ـع ــرب ـي ــة
واللغة العربية وآدابها.
وق ــال ــت ال ـجــام ـعــة ،ف ــي بـيــان
ص ـح ــاف ــي أم ـ ـ ــس ،إن ال ـج ــائ ــزة
تمثلت ه ــذا ا ل ـعــام بالطلب من
ال ـم ـشــارك ـيــن ت ـقــديــم مــراج ـعــات
كتب تناقش موضوعات بارزة
وآرائهم بشأنها.
وأعرب العميد المشارك لكلية
اآلداب والعلوم في (األميركية)
د .ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـف ــرح ــان ،عن

مدارس مختارة

بدر بن غيث

مناير الحمادي

«البلدي» :تخصيص حلبة «جابر األحمد»
بالضجيج لنادي السيارات

تدشين فصل تعليمي مفتوح
في مدرسة أم عطية األنصارية
●

النتائج وغيرها في بناء القرارات
وال ـخ ـطــط ذات الـصـلــة بــالــوضــع
التعليمي في البالد.
ود عـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ــن غ ـ ـيـ ــث اإلدارات
المدرسية إلى االهتمام بتطبيق
ال ــدراس ــة ،وف ــق مــا ج ــاء بالدليل
اإلرشـ ــادي وت ــرك الطلبة يــؤدون
االخـ ـتـ ـب ــارات ب ـح ـســب م ــا لــديـهــم
مــن مـعـلــومــات ،الفـتــا إل ــى أهمية
ع ـ ــدم ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى ال ـط ـل ـب ــة أو
محاولة توجيههم إلى اإلجابات
الصحيحة ،لكون الدراسة تتطلب
الحصول على النتائج الحقيقية
بكل شفافية.

اقتراح العضو د .علي بن ساير
بشأن استحداث مستوصف في
منطقة القصور لخدمة أهالي
المنطقة.
ووافق على طلب وزارة األوقاف
ت ـخ ـص ـي ــص مـ ــوقـ ــع م ـس ـج ــد فــي
مـنـطـقــة م ـب ــارك الـكـبـيــر قـطـعــة ،2
ً
ف ـض ــا ع ــن م ــواف ـق ـت ــه ع ـل ــى طـلــب
وزارة الـ ـش ــؤون ت ـحــويــل مــواقــع
الـ ـسـ ـي ــارات ال ـس ـط ـح ـيــة ال ـتــاب ـعــة
ل ـل ـس ــوق الـ ـم ــرك ــزي رقـ ــم " "1إل ــى
مواقف سيارات متعددة األدوار،
فــي منطقة صـبــاح السالم قطعة
"."9
وأح ــال الـمـجـلــس إل ــى الجهاز
الـتـنـفـيــذي االق ـت ــراح ــات الـمـقــدمــة
ب ـش ــأن ت ـحــديــد م ــواق ــع لـتـجـمـيــع
ال ــرم ــال الـمـتــراكـمــة ،وتخصيص
م ـ ــوق ـ ــع فـ ـ ــي كـ ـ ــل قـ ـ ـط ـ ــاع إلن ـ ـشـ ــاء
فـ ـ ــرع تـ ـم ــوي ــن ب ـم ـس ــاح ــة ال تـقــل
ع ــن  400م ـتــر م ــرب ــع ف ــي مــديـنــة
ً
صباح األحمد ،فضال عن اقتراح
االسـتـعـجــال فــي خــدمــات منطقة
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــران ال ـس ـك ـن ـي ــة والـ ـث ــان ــي،
واالس ـت ـع ـجــال ف ــي ع ـمــل خــدمــات
مــديـنــة صـبــاح األح ـمــد البحرية،
ع ـ ــاوة ع ـل ــى اقـ ـت ــراح اس ـت ـح ــداث
مـ ـخ ــرج ل ـم ــوق ــف م ــرك ــز ضــاح ـيــة
جمعية الدسمة التعاونية.

«المرأة الدبلوماسية» تحتفل
بعودة الحياة الطبيعية

الحربي لـ ةديرجلا  :عودة الدراسة التقليدية أبرز مطالبنا

سلة أخبار
تعاون إعالمي
كويتي  -سعودي

بحث الوكيل املساعد لشؤون
اإلذاعة بوزارة اإلعالم سعد
الفندي ،والرئيس التنفيذي
لهيئة اإلذاعة والتلفزيون
السعودي محمد الحارثي
التعاون بني البلدين
في مجاالت عدة أبرزها
تطوير املحتوى اإلذاعي
والتلفزيوني واملجال
اإلخباري.
وتطرق اللقاء الذي جرى،
أمس األول ،على هامش
فعاليات الدورة الـ  41التحاد
إذاعات الدول العربية التي
تستضيفها الرياض حتى
الغد ،إلى تطوير العمل
بني اململكة والكويت في
املجال الهندسي واألرشيف
واإلنتاج.

الملتقى اإلعالمي يكرم
الفائزين بجائزة اإلبداع
كرمت هيئة امللتقى اإلعالمي
العربي ،أمس األول ،الفائزين
بجائزة الكويت لإلبداع،
في نسختها التاسعة،
من املبدعني واملؤثرين
في مجاالت الفن والثقافة
والعالقات العامة والتسويق
واإلعالن.
وشهدت النسخة الحالية
مشاركة أكثر من  240إعالنًا
من مجمل اإلعالنات ،التي
تم عرضها خالل عام 2021
لعدد من الشركات املحلية
والعربية ،في حني حرصت
هيئة امللتقى على تكريم
مؤسسات وشخصيات برزت
طوال العام تكريمًا لعطائها
املتميز وإبداعها في عدد من
املجاالت.
وقال األمني العام للملتقى
اإلعالمي العربي ماضي
الخميس في كلمة خالل
حفل التكريم ،إن الكويت
لإلبداع ليست جائزة فحسب
إنما مسعى جاد لالرتقاء
بمعايير صناعة اإلعالن
في الكويت والعالم العربي،
وصقل مهارات العاملني في
هذا الحقل لتواكب املعايير
الدولية.

«الكويتية لإلغاثة» توزع
مكائن خياطة في اليمن
دشنت الجمعية الكويتية
لإلغاثة أمس ،في مدينة
"املكال" ،مركز محافظة
حضرموت اليمنية ،عملية
توزيع مكائن الخياطة على
املستفيدات من املشروع
التأهيلي الذي يشمل 180
امرأة في  4محافظات
يمنية.
وأشادت املديرة العامة
ملكتب وزارة الشؤون
االجتماعية والعمل في
ساحل "حضرموت" أوسان
باحسني ،خالل حفل
التدشني ،بجهود الجمعية
الكويتية لإلغاثة في تدريب
األسر املحتاجة ،وتمكني
أفرادها اقتصاديا ،في ظل
هذه الظروف التي يمر بها
اليمن.
ودعت املستفيدات إلى
الحرص "على االستفادة
الكاملة من هذه املنحة
والدورات التدريبية،
لتحسني ظروفهن املعيشية،
واالنتقال إلى اإلنتاج
األسري واملجتمعي".

دورات وأنشطة نسائية
مكثفة لـ «إحياء التراث»

•

●

حمد المري

مالية قدمت لها قدرها 241.660
دي ـنــارا ،فيما بلغت المساعدات
التي قدمت لأليتام  2.730دينارا
استفاد منها  6أسر أيتام ،وبلغت
مـ ـس ــاع ــدات ال ـم ــرض ــى 180.610
دنانير ،استفاد منها  472أسرة
مريض .كما قدم البيت مساعدات
مالية لكبار السن بلغت 159.740
ديـ ـن ــارا ق ــدم ــت ل ـ ــ 406أس ــر كبير
س ــن .أم ــا ال ـغ ــارم ــون ،فـقــد بلغت
المساعدات المالية التي قدمت
لهم  72.710دنانير استفاد منها
 103غارمين.

أحمد الشمري

أعلن االتحاد الوطني لطلبة
جامعة الكويت -فرع الجامعة،
أن ــه تــم اعـتـمــاد تشكيل الهيئة
اإلدارية لالتحاد للعام النقابي
 ،2022 -2021بـ ـت ــز كـ ـي ــة ع ـلــي
ً
الحربي رئيسا للهيئة اإلدارية.
وق ــال الـحــربــي ل ـ "ال ـجــريــدة"،
إنــه تمت تزكية سعد الـصــواغ
لشغل منصب نــائــب الــرئـيــس،
وعمر فخرو أمينا للسر ،ووليد
الــدق ـبــاســي أم ـي ـنــا لـلـصـنــدوق،
ومحمد المطرقة نــا ئــب رئيس
ال ـه ـي ـئــة ل ـل ـش ــؤون االكــادي ـم ـيــة،
وشافي العجمي نائب الرئيس
ل ـل ـش ــؤون ال ـط ــاب ـي ــة ،وع ـث ـمــان
المطرفي نائب الرئيس للشؤون
اإلدارية ،وعالية الكندري نائبة
الرئيس لشؤون الطالبات.
وأضـ ـ ــاف ال ـح ــرب ــي أنـ ــه تمت
تزكية شريفة االبراهيم رئيسة
لجنة الفعاليات والمؤتمرات،
و ش ــوق العمير رئيسة اللجنة

علي الحربي

اإلعالمية ،وافية العجمي رئيسة
لـجـنــة الـمـقـتــرحــات والـتـطــويــر،
ويوسف الفدغم رئيس اللجنة
الطالبية ،وعبدالعزيز العتيبي
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـلـ ـجـ ـن ــة الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة،
وعبداللطيف الصليلي رئيس
لـ ـجـ ـن ــة الـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج واالن ـ ـش ـ ـطـ ــة،
ونواف الحميداني رئيس لجنة
الـ ـع ــاق ــات الـ ـع ــام ــة ،وع ـبــدال ـلــه

العبيد رئيس المكتب التنفيذي،
وعبدالرحمن الرشيدي رئيس
ال ـل ـج ـنــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وس ـعــد
العازمي رئيس لجنة التوعية
االجتماعية.
وأوضـ ـ ـ ــح أن ـ ــه ب ـع ــد تـشـكـيــل
الهيئة االداريــة الجديدة ،هناك
خـ ـط ــوات ت ـه ــم ال ـط ـل ـبــة يـسـعــى
االتحاد إلى تحقيقها ،أبرزها:
حــل مشكلة الـشـعــب الــدراسـيــة
المغلقة ا لـتــي يعانيها الطلبة
مـ ـن ــذ س ـ ـن ـ ــوات ،والـ ـعـ ـم ــل عـلــى
إقــرار عــودة الــدراســة التقليدية
بشكل كلي ،ومتابعة تطورات
مدينة صباح السالم الجامعية،
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـ ـلـ ــى إق ـ ـ ـ ـ ــرار زيـ ـ ـ ــادة
الـمـكــافــأة االجـتـمــاعـيــة ،وع ــودة
االنشطة الطالبية ،والتنسيق
مع جميع الكليات لحل مشاكل
الطلبة وغيرها من المطالب.

هالة البدر ونرجس الشطي خالل تكريم ممثل أحد رعاة الحفل
احتفلت لجنة المرأة الدبلوماسية بعودة الحياة الطبيعية ،حيث
ً
أقامت حفال لنهاية عام  2021واستقبال العام الجديد ( ،)2022بحضور
رئيسة اللجنة الفخرية الشيخة هــالــة بــدر المحمد ،ومجموعة من
الـسـفـيــرات وعـقـيــات الـسـفــراء المعتمدين بــالـكــويــت ،والـعـضــوات من
الدبلوماسيات ،وصديقات اللجنة ،وممثلين عن الشركات الداعمة للحفل.
وقدمت مجموعة من السفارات عروضا فنية تراثية مستوحاة من
ثقافات بالدها ،منها كوبا وقرقيزيا وإندونيسيا وسيراليون.
وفي نهاية الحفل قدمت اللجنة عددا من الهدايا للمشاركين ،أبرزها
هدايا كبرى من الطيران اإلثيوبي وشركة  IFAللسياحة تضمنت تذاكر
سفر ،كما قامت شخصية بابا نويل بتقديم هدايا لجميع المشاركين
في الحفل.
وفي الختام ،قدمت مستشارة اللجنة نرجس الشطي الشكر والتقدير
لكل من ساهم في نجاح هذا الحفل الرائع والمتميز .كما قدمت التهاني
والتبريكات للجميع ،متمنية أن يكون العام الجديد مليئا بالسعادة
والفرح والصحة والعافية والنجاح ،وأن يرفع الله عن العالم هذا البالء
والوباء.

ينظم القطاع النسائي
بجمعية إحياء التراث
اإلسالمي العديد من
األنشطة والفعاليات
الصيفية في مختلف
مناطق الكويت ،من خالل
اإلدارات والفروع النسائية
التابعة له .ومن األنشطة
التي أشرفت عليها إدارة
العمل النسائي في محافظة
العاصمة ملتقى "ألنك
متميزة الخامس" املخصص
ملسؤوالت وموظفات اللجان
النسائية بالجمعية.
كما نظمت إدارة العمل
النسائي سلسلة من الدروس
اإليمانية بعنوان "الخوف
والرجاء وعقيدتي في أسماء
الله الحسنى".
وفي لجنة العمرية
وإشبيلية النسائية ،نظم
مركز حرائر دورة خريفية
تحت شعار "آللئ" ،فيما
شاركت لجنة بيان النسائية
في دورتها بعنوان "قواعد
تزكية النفس".

برلمانيات
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المضف :برنامج الحكومة ضمان التعاون
●

فهد تركي

كشف النائب مهلهل المضف
أن قضية التعاون مع الحكومة
مـ ــن ع ــدم ــه ال ت ـت ـض ــح إال بـعــد
التشكيل ،وبـعــد رؤي ــة برنامج
العمل الذي ستأتي به الحكومة
الجديدة.
وق ــال الـمـضــف ،فــي تصريح
صحافي" ،إذا كان هناك توافق
مع رؤى النواب والقضايا التي
تبنيناها وسلمناها للسلطة
فــي ال ـح ــوار الــوط ـنــي فسيكون
هناك تعاون مع الحكومة ،مع
تــأكـيــد ضـ ــرورة وج ــود الــرغـبــة
الحقيقية إلخ ــراج الـكــويــت من
األزمة السياسية الحالية".
وأضـ ــاف أن كـتـلــة الـ ــ 6ن ــواب
ل ــم تـجـلــس م ــع رئ ـيــس ال ـ ــوزراء
س ـمــو ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح ال ـخــالــد،

حيث اتخذت قرارا بأنه ال داعي
للجلوس مع الخالد.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن ذلـ ـ ــك األمـ ــر
لـ ـ ــن يـ ـمـ ـن ــع مـ ـ ــن ح ـ ـضـ ــور ق ـســم
رئيس الــوزراء الخالد" ،ولدينا
استحقاقات وملفات أساسية،
قـ ـمـ ـن ــا بـ ـ ــاإلعـ ـ ــان عـ ـنـ ـه ــا ،وت ــم
تبنيها ،وتقدمنا ببرنامج عمل
كامل ،وهو المحك بيننا كنواب
وب ـي ــن ح ـكــومــة ص ـب ــاح الـخــالــد
المقبلة" ،مضيفا" :إما التعاون
مــع القوانين التي قدمناها أو
عدم التعاون".
واك ـ ـ ـ ــد الـ ـمـ ـض ــف أن "هـ ـن ــاك
نقطة مهمة يجب توضيحها،
هـ ــي أنـ ـن ــا ش ــاركـ ـن ــا فـ ــي لـجـنــة
ال ـحــوار الــوطـنــي وال عــاقــة لنا
بلجنة العفو ،فهي مشكلة من
رؤساء السلطات الثالث ،وهذه
رغبة األمير ،ودورنا كان بحث

مهلهل المضف

المشاكل العالقة بين السلطتين،
وق ــدمـ ـن ــا ل ـه ــم حـ ـل ــوال إلخ ـ ــراج
الـكــويــت مــن األزمـ ــة السياسية
ومعالجة المشكالت العالقة بين
السلطتين.

majles@aljarida●com

الكندري :الخالد يتحمل تعطيل سيولة «االئتمان»
اعتبر ا لـنــا ئــب د .عبدالكريم الكندري
أن ال ـت ــروي ــج ل ـم ـش ــروع ق ــان ــون الـتـمــويــل
العقاري بشكله الحالي ،باعتباره الحل
األمثل للقضية اإلسكانية ،من دون تحرير
األراضي أو ضبط األسعار ،سيؤدي إلى
تعثر المواطنين في ســداد القروض ،في
ظل ارتفاع تكاليف المعيشة ،مضيفا إن
األمــر سينتهي باستمالك البنوك بيوت
المواطنين.
وحمل الكندري ،في تصريح صحافي
بمجلس األمة أمس ،سمو رئيس مجلس
ال ــوزراء الشيخ صباح الخالد مسؤولية
عـ ــدم تــوف ـيــر ال ـس ـيــولــة ال ـكــاف ـيــة لتغطية
ال ـقــروض اإلسكانية لــدى بنك االئـتـمــان،
معتبرا أن هذا األمر يأتي ضمن مخطط
الضغط لتمرير قانون الرهن العقاري.
وقــال إن "مــا يحصل اآلن أمــر مخطط؛
أن ي ـت ـع ـثــر ب ـن ــك االئـ ـتـ ـم ــان وت ـت ـع ـطــل كــل
التوزيعات اإلسكانية لعدم توافر السيولة

الكافية لتغطية القروض اإلسكانية ومن
ثم يبدأ الضغط على المواطن باللجوء
إلى قانون التمويل العقاري".
ورأى أن "ا لـ ـ ـه ـ ــدف مـ ــن ت ـع ـط ـيــل بـنــك
االئ ـت ـمــان تشكيل رأي ع ــام ضــاغــط على
ال ـنــواب لتمرير مـشــروع قــانــون التمويل
العقاري بصورته الحالية ،من دون تحرير
األراضـ ــي ووض ــع حــد لــاسـتـثـمــار داخــل
األراض ــي السكنية وضبط أسـعــار المتر
التأجيرية".
وأكد أن "هذا المخطط الواضح يتحمل
مسؤوليته رئيس الحكومة ،وفقا للمادة
 127من الدستور التي تفرض على رئيس
ً
الوزراء التنسيق بين الوزراء" ،معربا عن
اسـتـيــائــه مــن ع ــدم تـحــديــد الـمـســؤولـيــات
وت ـقــاذف ـهــا ب ـيــن ب ـنــك االئ ـت ـم ــان ووزارات
المالية واألشغال واإلسكان.
ولفت إلى أن ما يردده البعض أن قانون
الـتـمــويــل ال ـع ـقــاري م ــوج ــود ف ــي ك ــل دول

العالم هو صحيح ،والمختلف هو اختالف
الحالة الكويتية في ظل احتكار مجموعة
قليلة مــن األفـ ــراد لــأراضــي والمضاربة
اليومية باألسعار ،مما جعلها تصل إلى
معدالت جنونية تفوق كل األماكن.
وشدد الكندري على أن قانون التمويل
الـ ـعـ ـق ــاري ي ـجــب أن تـسـبـقــه سـلـسـلــة من
التشريعات ،ألن إقــراره بالوضع الحالي
سـيـشـعــل األسـ ـع ــار أك ـثــر م ـمــا ه ــي عـلـيــه،
ألن ا لـبـنــوك ضامنة للسيولة ومطمئنة
ل ـق ــدرت ـه ــا ع ـل ــى ب ـي ــع األراضـ ـ ـ ــي بــأس ـعــار
أعلى في حال تعثر المواطنين عن سداد
القروض.
من جانب آخر ،اعتبر الكندري أن تأخير
تشكيل الحكومة لن يحصن رئيسها في
ظل استمرار النهج القائم ،وحمله نتائج
قضيتي بنك االئتمان وعدم تطبيق قانون
تعديل التركيبة السكانية ،مطالبا بوضع
الحلول المناسبة لتلك الملفات.

«األسرة» ناقشت قضايا المرأة
مع السفارة البريطانية

أعضاء اللجنة مع وفد السفارة البريطانية
استقبلت لجنة شــؤون المرأة واألســرة والطفل
وفد سفارة المملكة المتحدة في البالد لمناقشة
القضايا ذات االهتمام المشترك.
وصــرح رئيس اللجنة ،النائب أسامة المناور،
ب ــأن ال ـن ـقــاش دار ح ــول ع ــدد م ــن ال ـق ـضــايــا ضمن
اخـتـصــاصــات الـلـجـنــة ،مــع األخ ــذ بـعـيــن االعـتـبــار
مراعاة االقتراحات المقدمة لخصوصية وعــادات
وتقاليد المجتمع الكويتي.
وأش ــاد بتفهم الــوفــد الــزائــر لـهــذه االع ـت ـبــارات،
مشيرا إلى أن اللجنة ستأخذ من هذه االقتراحات

ما ترى فيه فائدة للمجتمع الكويتي .وأكد المناور
حرص لجنة المرأة على مشاركة المجتمع المدني
في القضايا المطروحة على جدول أعمالها.
بدوره ،قال مقرر اللجنة ،النائب خليل الصالح،
إن الـلـقــاء كــان عـ ّ
ـامــا وشــامــا لما يتعلق بقضايا
ال ـم ــرأة ،الف ـتــا إل ــى أن ه ـنــاك ال ـعــديــد مــن الـقـضــايــا
الخاصة بالمرأة الكويتية تنتظر الحلول.
وأوضــح أن من هذه القضايا فقدان المرأة غير
الـمـتــزوجــة السكن فــي حــال بيعه مــن قبل الــورثــة،
مشددا على ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة.

الحويلة لتعديل شروط «الخدمة»
قدم النائب د .محمد الحويلة اقتراحا برغبة في شأن تعديل شرط
التسجيل لدى ديوان الخدمة المدنية للحاصلين على الثانوية العامة
ومــا دونـهــا مــن ســن  25سنة إلــى  21سنة ومــن دون التقيد بالحالة
االجتماعية أو اشتراط الحصول على دورات تدريبية.
وبـيــن الحويلة فــي اقـتــراحــه أن مــن ش ــروط التسجيل لــدى ديــوان
الخدمة المدنية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما دونها
أال يقل العمر عن  25سنة ،وهــذا الشرط ال يسمح لمن هم دون سن
الخامسة والعشرين بالتعيين في الوظائف الحكومية أو إذا كانوا
غير متزوجين .ولفت الــى أن "مثل هــذا الـقــرار يمس شريحة ليست
بالقليلة في المجتمع الكويتي ،وأن تعطيل الطاقات الشابة ليس في
مصلحة المجتمع ،وليس من العدالة في شيء ،بحيث يظل الحاصلون
على شهادة الثانوية العامة أو ما دونها ممن لم تتجاوز أعمارهم
الخامسة والعشرين مــن عمرهم عاطلين عــن العمل بحرمانهم من
التعيين بالوظائف الحكومية ما يترتب على ذلك من آثار نفسية سيئة
عليهم ،وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بهم ،ويشكل ذلك عبئا على
المجتمع بسبب تبديد طاقات الشباب وعدم االستفادة منها ،بدال من
أن تساهم في بناء المجتمع".

محمد الحويلة

عبدالكريم الكندري

الخليفة يسأل
عن عمالة «النفط»
وجـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب مـ ـ ـ ـ ــرزوق
ال ـخ ـل ـي ـف ــة س ـ ـ ــؤاال إل ـ ــى وزيـ ــر
الـنـفــط وزي ــر التعليم العالي
د .مـحـمــد ال ـف ــارس ،استفسر
فيه عن أسباب إسناد تزويد
العمالة الفنية للمقاولين بدال
من التوظيف المباشر للعمالة
الوطنية (في القطاع النفطي)،
علما أن تلك الوظائف دائمة
وليست مؤقتة لخدمة عمليات
اإلنتاج والصيانة.
وسـ ـ ــأل ع ــن ع ـ ــدد األعـ ـم ــال
الفنية والمهنية في مصفاتي
األحـ ـم ــدي وم ـي ـن ــاء ع ـبــدال ـلــه،
مثل الميكانيكي ،الكهربائي،
الخراطة ،اللحيم ،فني تكييف
وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا ،وعـ ـ ـ ـ ــدد األعـ ـ ـم ـ ــال
الـفـنـيــة والـمـهـنـيــة ف ــي عـقــود
إدارة التسويق المحلي local
 ،marketingو ع ــدد العمالة
ال ـف ـن ـيــة الـمـتـعـلـقــة بـعـمـلـيــات
الخفجي المشتركة.

الغريب لعالج
العقم في الخارج
قدم النائب يوسف الغريب
اقـتــراحــا بــرغـبــة بــإعــادة فتح
االب ـت ـع ــاث ل ـل ـعــاج بــال ـخــارج
أمام المواطنين لحاالت العقم
أو الـعـجــز ع ــن اإلنـ ـج ــاب ،من
دون التقيد بأي شروط.
ونص االقتراح على "إلغاء
قــرار مجلس الــوزراء الصادر
فــي ه ــذا ال ـشــأن وإعـ ــادة فتح
االب ـت ـع ــاث ل ـل ـعــاج بــال ـخــارج
أمـ ـ ـ ــام الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن لـ ـح ــاالت
العقم أو العجز عن اإلنجاب،
مــن دون التقيد ب ــأي شــروط
تتعلق بعدد األجـنــة أو عمر
الزوجين أو إرسال الزوجين
من قبل للعالج بالخارج ،أو
لــو سـبــق لهما اإلن ـجــاب مــرة
واحدة".
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رواتب األجانب سنويا ّبأكثر من  50دينارا!
ةديرجلا

•
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قصر العدل

• قصرت الزيادة السنوية دون حد معين على العمالة الوطنية
ُّ
• التعميم مخالف لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وتدخل برؤوس األموال الخاصة

رغــم ص ــدور أحـكــام مــن الـقـضــاء اإلداري بــإلـغــاء ق ــرار منع
تجديد إقامات الوافدين لمن تجاوزوا سن الـ  60عاما لمخالفته
أحكام القانون ،جــددت هيئة القوى العاملة تعميما داخليا
كــانــت قــد أص ــدرت ــه بمنع ج ــواز زي ــادة روات ــب الـعــامـلـيــن في
القطاع الخاص سنويا إال بواقع  50دينارا سنويا للوافدين،
مع السماح للعمالة الوطنية بالقيام بذلك ،وذلــك في مسلك
مخالف ألحكام الدستور الذي يكفل حق المساواة ويرفض
كــل أنـ ــواع الـتـمـيـيــز ،فـضــا عــن مخالفته حــق الـمـلـكـيــة ،على
اعتبار أن قرار عدم جواز زيادة أجور العمالة الوافدة يخضع
إلرادة المتعاقدين في القطاع األهلي ،وهما ّ
رب العمل صاحب
المنشأة والـعــامــل األجـنـبــي ،ومــن ثــم فــإن مثل ذلــك التعميم
الصادر ينطوي على الحكم ببيان أجــور العمل بما يخالف
ّ
إرادة الـمـتـعــاقــديــن ،فـضــا عــن غ ــل يــد صــاحــب الـمـنـشــأة في
تقرير أمر زيادة العاملين من األجانب إال بمعدل ال يتجاوز
سنويا  50دينارا ،رغم أن أصحاب العاملين ينوون التقرير
بزيادة أكثر.
كـمــا يـنـطــوي الـتـعـمـيــم ع ـلــى مـخــالـفــة ألح ـك ــام الــدس ـتــور،
والتي تقرر مبدأ تكافؤ الفرص ،ومثل هذا المبدأ الدستوري
سيتعطل إذا ما قرر صاحب العمل أن يقرر المساواة وتكافؤ
الفرص لبعض العاملين في منشآته ،إال أن قرار هيئة القوى
العاملة يحظر عليه تقرير تلك المساواة بين عماله وتقرير

تكافؤ الفرص فيما بينهم ،وفقا لما يرتضيه في ذلك ،ويجبره
على أال تكون الــزيــادة المالية للعامل ال تزيد سنويا على
مبلغ  50دينارا ،رغم نظر صاحب العمل بأحقية العامل في
مبلغ يزيد على ذلك.
وإزاء تلك المخالفات الدستورية التي تصيب قرار الهيئة
العامة للقوى العاملة بمنع زيادة رواتب العاملين األجانب
في البالد سنويا ألكثر من  50دينارا ،فإن الهيئة وإدارتها
القانونية التي أو صــت باعتماد تلك التعاميم بالمخالفة
ألحكام الدستور ال تكثرث بحجم تلك المخالفات والتي من
شأنها أن تكون عرضة للطعن عليها أمام القضاء ،فضال عن
أنها ستكون عرضة لطلب التعويض من المنشآت الخاصة
المتضررة من ذلك التعميم المخالف ألحكام الدستور ،والذي
يفرض تمييزا بسبب أصل العامل وجنسيته ،ويهدر مبادئ
المساواة وتكافؤ الفرص ،ويسمح بالتعدي على رأس المال
الخاص وعلى إرادة المتعاقدين في إبرام العقود ،ويتجاوز
مــن فـكــر التنظيم لتسيير الـمــرفــق ال ـعــام ال ــى الـتــدخــل غير
المبرر للمنشآت والملكيات الخاصة ،وهو ما يتعين على
المسؤولين فــي مجلس إدارة هيئة الـقــوى العاملة ،وعلى
رأسهم وزير التجارة والصناعة ،د .عبدالله السلمان ،سرعة
العمل على إلغاء هذا التعميم المناهض ألحكام الدستور!

«التمييز» تلزم «الداخلية» تعويض مواطنة  4آالف
دينار إليقافها بمبرر التشبه بالجنس اآلخر
• المحكمة أكدت مسؤولية الوزارة عن تصرفات موظفيها المعيبة
• الوزارة مسؤولة عن األعمال المادية التي تتضمن االعتداء على الحرية الشخصية
حسين العبدالله

أكدت المحكمة أنه ليس هناك
ما يحول دون مساءلة رجال
الشرطة أمام القضاء وجبر
األضرار الناجمة عما ارتكبوه
من أخطاء أدت الى االعتداء
على الحريات الشخصية.

أي زيادة في
التعويض عن الحد
الذي يجبر الضرر
تعتبر إثراء على
حساب الغير

ف ــي ح ـكــم ق ـضــائــي بـ ــارز قضت
محكمة التمييز المدنية برئاسة
ال ـم ـس ـت ـشــار ف ـ ــؤاد ال ــزوي ــد ب ــإل ــزام
وزارة الداخلية تعويض مواطنة 4
آالف دينار على سبيل التعويض
األدبي إزاء القبض عليها من دون
دليل أو مقتضيات بذريعة التشبه
بالجنس اآلخر.
وقــالــت المحكمة ،فــي حيثيات
حكمها ،إن موظفي وزارة الداخلية
استوقفوا المواطنة واصطحبوها
إلـ ــى م ـخ ـفــر ال ـش ــرط ــة ت ـحــت مـبــرر
جــريـمــة الـتـشـبــه بــالـجـنــس اآلخ ــر،
وتم التحفظ عليها وعرضها على
المباحث الجنائية واآلداب.
وأضــافــت المحكمة أن مــا أتــاه
رجـ ــال ال ـشــرطــة م ــن أع ـم ــال مــاديــة
ينطوي على سلوك معيب وخروج
عن مقتضيات الواجب الوظيفي.
وذك ـ ـ ـ ــرت أن ارتـ ـ ـك ـ ــاب األعـ ـم ــال
الـمــاديــة مــن رج ــال الـشــرطــة ،ليس
ه ـنــاك م ــا ي ـحــول دون مساء لتهم
أم ـ ــام ال ـق ـض ــاء ع ــن ج ـبــر األض ـ ــرار
الناجمة عما وقع من تابعها عن أي
خطأ أدى إلى االعتداء على الحرية
الشخصية.
وأكــدت «التمييز» أن «الداخلية»
ط ـع ـن ــت عـ ـل ــى حـ ـك ــم االس ـت ـئ ـن ــاف
ب ـس ـبــب واح ـ ــد ت ـن ـعــى ب ــه بــالــوجــه
األول منه على أن الحكم المطعون
فيه مخالفة الـقــانــون والـخـطــأ في
ً
تطبيقه ذل ــك أن ـهــا مكلفة قــانــونــا
بحفظ النظام ومنع الجرائم وضبط
مرتكبيها ،بما يجعل لها الحق في
توقيف األشخاص والتحري عنهم
واصـطـحــابـهــم إل ــى مــركــز الشرطة
ح ــال ق ـيــام قــرائــن جــديــة بــارتـكــاب
ً
جريمة معاقب عليها قانونا ،وأنها
إذ وجدت المطعون ضدها األولى
متلبسة بجريمة التشبه بالجنس
اآلخ ــر فكانت حــاســرة ال ــرأس ذات
ش ـع ــر ق ـص ـيــر وتـ ــرتـ ــدي بـنـطـلــون
جينز وتي شيرت ،وتحرشت بها
فقامت باإلبالغ عنها ،وما تال ذلك
ت ــم بـمـعــرفــة رؤس ــائ ـه ــا ،وال ينفي
ذلك ما ورد بالمذكرة المقدمة في
الشكوى باعتبار أنها مجرد رأي
لمجريها ،وبما ينتفي في جانبها
الخطأ ،وإذ خالف الحكم المطعون
ً
فيه هــذا النظر ،فإنه يكون معيبا
بما يستوجب تمييزه.
وقالت محكمة التمييز ،إن المقرر
في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ
الموجب للمسؤولية عن التعويض

يـتـحـقــق ب ــاالن ـح ــراف ع ــن الـسـلــوك
الـمــألــوف وم ــا يـلـتــزم بــه الشخص
العادي من اليقظة والتبصر حتى
ال يضر بالغير فــي مثل الـظــروف
المحيطة بالمنسوب إليه الخطأ،
وأن أعـمــال الضبط الـتــي ال تسأل
الــدولــة عنها تقتصر على األوامــر
واإلج ــراءات التي تصدر أو تتخذ
مــن مــأمــوري الضبطية القضائية
في نطاق االختصاص الذي خوله
ً
لهم القانون وهي التي تعد أعماال
قضائية ،أما مجرد ارتكاب أعمال
مادية فال يعد من هذا القبيل ولو
ص ــدر م ــن مــوظــف عـ ــام ،واألع ـم ــال
المادية الصادرة من رجال الشرطة
أث ـ ـنـ ــاء وسـ ـب ــب ت ــأدي ـت ـه ــم ألع ـم ــال
وظيفتهم ليس هناك ما يحول دون
تــدخــل الـقـضــاء لتقرير مسؤولية
وزارة الداخلية عــن جبر األض ــرار
الناجمة عما وقع من تابعيها من
خطأ عنها أدى إلــى االعـتــداء على
الحرية الشخصية ،ما كانوا يساقوا
إل ـيــه إذا ت ـح ــروا ال ــدق ــة ف ــي تنفيذ
األوامر الصادرة إليهم ،وأن النص
في المادة  45من قانون اإلجراءات
والـمـحــاكـمــات الـجــزائـيــة بالكويت
في فقرتها األولــى على أن «لرجال
الشرطة عند قيامهم بالتحريات
أن ي ـس ـت ـع ـم ـلــوا وسـ ــائـ ــل ال ـب ـحــث
واالستقصاء التي ال تضر باألفراد
وال تقيد حــريــاتـهــم» م ــؤداه أن أي
قيد يرد على الحرية الشخصية أو
يمس بها في غير الحاالت المقررة
ً
قانونا ،كعمليات القبض التي يقوم
بـهــا رجـ ــال ال ـشــرطــة ل ــدى قيامهم
ب ــال ـت ـح ــري أو ج ـم ــع االس ـ ـتـ ــدالل،
ً
يجب أن يتم وفقا ألحكام القانون،
فــإن خــرج عــن هــذا الـنـطــاق وجبت
مساءلتهم والــوزارة التابعين لها،
ال ي ـغ ـيــر م ــن ذلـ ــك ح ـســن أو ســوء
نـيــاتـهــم ألن م ــا ارت ـك ـبــوه ال يـعــدو
ً
ً
أن يكون عمال ماديا غير مشروع
تــوجــب ال ـمــادة  ٢٢٧/٢مــن القانون
المدني إلــزام مرتكبه بالتعويض
عما أحدثه فعله من ضــرر بالغير
س ــواء تعمد ه ــذا اإلجـ ــراء أو رجــع
خطؤه إلى إهماله وتقصيره ،ومن
ً
المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع
السلطة الـتــامــة فــي بـحــث الــدالئــل
والمستندات المقدمة إليها وفي
م ــوازن ــة بعضها بــالـبـعــض اآلخ ــر
وت ــرج ـي ــح م ــا تـطـمـئــن إل ـي ــه منها
ً
واس ـت ـخ ــاص م ــا تـ ــراه مـتـفـقــا مع
واقـ ــع ال ــدع ــوى ،ول ـهــا اسـتـخــاص

الخطأ الموجب للمسؤولية وعالقة
السببية بينه وبين الضرر ،باعتبار
أن ذل ــك م ــن وس ــائ ــل ال ــواق ــع الـتــي
تستقل بها متى كان استخالصها
ً
سائغا ومردود إلى أصل ثابت في
األوراق ومــن شــأنــه أن ي ــؤدي إلى
النتيجة التي انتهى إليها.
وق ــال ــت ال ـم ـح ـك ـمــة ،إن الـحـكــم
ال ـم ـط ـع ــون ف ـي ــه ق ــد أقـ ـ ــام ق ـض ــاءه
بـثـبــوت خـطــأ الـطــاعــن فــي الطعن
األول والطاعنة في الطعن الثاني
ع ـلــى م ــا خ ـلــص إل ـيــه م ــن األوراق
من أن الثابت من التحقيقات التي
أجــرتـهــا إدارة التفتيش والــرقــابــة
ب ـ ـ ــوزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ب ـش ــأن واق ـع ــة
الشكوى أن المطعون ضدها الثالثة
 في الطعن األول والطاعنين فيالطعن الثاني -أبلغت عمليات وزارة
الداخلية بارتكاب المطعون ضدها
األولـ ـ ــى ف ــي الـطـعـنـيــن  -بـجــريـمــة
التشبه بالجنس اآلخر فاستوقفها
المطعون ضــده الثاني بناء على
هذا البالغ واصطحبها إلى مركز
الشرطة وتحفظ عليها ثم عرضها
على المباحث الجنائية ومباحث
اآلداب ،حال أن األولى تجهل أركان
الـجــريـمــة وشــروط ـهــا وانطباقها
على المطعون ضدها األولى وكان
مظهرها وقــت البالغ ال ينبئ عن
ارتكاب تلك الجريمة ،وبما يدل على
أن مــا أت ــاه رج ــال الـشــرطــة سالفو
ال ــذك ــر م ــن أع ـم ــال م ــادي ــة ينطوي
ع ـلــى س ـل ــوك مـعـيــب وخـ ـ ــروج عن
مقتضيات الواجب الوظيفي ،وبما
يكون معه المتبوع.
ال ـط ــاع ــن ف ــي ال ـط ـعــن األول قد
قـصــر ف ــي اإلشـ ـ ــراف عـلــى تابعيه
وبما يتحقق به الخطأ في جانبهم
وكان هذا الذي خلص إليه الحكم

ً
الـمـطـعــون فـيــه ســائـغــا ول ــه أصله
ً
الثابت في األوراق ،وكافيا لحمل
قضائه وفيه الرد الضمني المسقط
لما يخالفه فــإن ما يثيره الطاعن
في الطعن األول وما تثيره الطاعنة
في الطعن الثاني ال يعدو أن يكون
ً
ً
جدال موضوعيا.
وأوضـحــت المحكمة أن المقرر
في قضائها أن لمحكمة الموضوع
سلطة تحصيل وفـهــم الــواقــع في
ال ــدع ــوى ،وتـقــديــر األدلـ ــة المقدمة
فيها ،واستخالص ثبوت الضرر أو
نفيه دون رقابة من محكمة التمييز
مــادامــت قــد أقــامــت قـضــاء هــا على
أسـبــاب سائغة تكفي لحمله .لما
ك ــان ذل ــك ،وك ــان الـحـكــم المطعون
فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن
ف ــي ال ـط ـع ــن األول م ــع ال ـم ـط ـعــون
ضدهما الثاني والثالثة بتعويض
الـمـطـعــون ضــدهــا األول ــى عـلــى ما
خـلــص إلـيــه مــن األوراق وم ــا ثبت
بالمحضر رقم  168لسنة  2012من
إصابة المطعون ضدها األولى من
ضــرر أدب ــي تمثل فيما شـعــرت به
من حزن وما ألم بها من أسى على
أثر النيل من سمعتها واعتبارها
جراء توقيفها من الشرطة في مكان
عام واصطحابها بسيارة الشرطة
إلى المخفر والتحفظ عليها حتى

عرضها على المباحث الجنائية
ومباحث اآلداب ودون ذنب اقترفته،
وكــان هذا الــذي خلص إليه الحكم
ً
سائغا وله أصله الثابت في األوراق،
ً
وكــافـيــا لحمل قـضــائــه ،وفـيــه الــرد
الـضـمـنــي الـمـسـقــط لـمــا يناهضه
مــن حجج وأسانيد فــإن مــا يثيره
الـطــاعــن بــوجــه الـنـعــي ال يـعــدو أن
ً
ً
يكون جدال موضوعيا.
ولفتت المحكمة إلى أن المقرر
فــي قضائها أنــه يكفي فــي تقدير
ال ـت ـع ــوي ــض عـ ــن ال ـ ـضـ ــرر األدبـ ـ ــي
أن يـ ـك ــون ب ــال ـق ــدر الـ ـ ــذي ي ــواس ــي
ال ـم ـضــرور بغير غـلــو وال إس ــراف
فــي التقدير ،وأنــه وإن كــان تقدير
ال ـت ـعــويــض وت ـح ــدي ــد الـتـعــويــض
الجابر له من مسائل الواقع التي
يستقل بها قاضي الموضوع ،إال
أنه البد أن يتناسب التعويض مع
الضرر ألن الغاية من التعويض هو
ً
ً
جبر الـضــرر جـبــرا متكافئا وغير
زائد عليه ،إذ كل زيادة تعتبر إثراء
على حساب الغير دون سبب  -لما
كان ذلك ،وكان الحكم المطعون فيه
قد قضى بزيادة مبلغ التعويض
عما لحق المطعون ضدها األولى
ف ـ ــي ال ـط ـع ـن ـي ــن م ـ ــن ض ـ ـ ــرر أدب ـ ــي
بجعله ثمانية آالف دينار بعد أن
ً
كــان مـقــدرا مــن محكمة أول درجــة

بثالثة آالف ديـنــار ،وكــان ذلــك من
ً
الحكم تقديرا مغالى فيه إلــى حد
يزيد على جبر الضرر الــذي لحق
بـهــا والمتمثل فيما أصــابـهــا من
ألم وأسى جراء احتجازها بمركز
الشرطة وتوجيه تهمة ثبت عدم
صحتها ،فإن زيادة مبلغ التعويض
عـلــى ه ــذا الـنـحــو لـيــس م ــن شــأنــه
مواساة المضرور وإنما يعد إثراء
بــا سـبــب عـلــى الـغـيــر األم ــر الــذي
يكون معه الحكم المطعون فيه قد
ً
ً
قدر تعويضا زائدا عن جبر الضرر
غ ـيــر مـتـكــافــئ م ـع ــه ،وب ـم ــا يعيبه
ً
ً
ويوجب تمييزه تمييزا جزئيا في
هذا الخصوص.
وح ـ ـي ـ ــث إن ـ ـ ــه وع ـ ـ ــن مـ ــوضـ ــوع
االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف وف ـ ــي ح ـ ـ ــدود مـ ــا تــم
تمييزه  -فــإنــه ولـمــا تـقــدم صالح
لـلـفـصــل ف ـيــه ول ـم ــا كـ ــان لمحكمة
الموضوع سلطة تقدير التعويض
ال ـ ـجـ ــابـ ــر ل ـ ـل ـ ـضـ ــرر دون م ـ ـغـ ــاالة
وإس ــراف وبـمــا يتكافأ مــع الضرر
فــإن المحكمة فــي ضــوء مــا أصــاب
المستأنفة مــن ضــرر باحتجازها
واصطحابها لمركز الشرطة وما
أصابها من ألم نفسي ترى تعديل
التعويض المقضي به بزيادته إلى
أرب ـعــة آالف دي ـنــار عـلــى مــا سيرد
بالمنطوق.

البطالن لعدم توقيع المحامي

وقائع الطعن
تتحصل وقائع الطعن اثر قيام المواطنة برفع
دع ــوى ضــد عــدد مــن رج ــال الـشــرطــة ووكـيــل وزارة
الداخلية لطلب التعويض بمبلغ  12ألف دينار.
وقالت المواطنة إنه في عام  2012استوقفها كل
من المطعون ضده األول باعتباره مالزم أول شرطة-
والمطعون ضدها الثالثة -باعتبارها وكيلة ضابط،
واصطحابها الى مخفر الشرطة بدعوى ارتكابها
جريمة التشبه بالجنس اآلخر ،وتحفظا عليها ،ثم
ّ
المباحث الجنائية ،التي حولتها الى
حوالها الى
ُ
مباحث اآلداب ،ثــم أخ ـطــرت بـعــدم انـطـبــاق التهمة
في حقها ،وأخلي سبيلها بعد فترة من االحتجاز
واإلجراءات.

فؤاد الزويد

وإذ تم ذلك دون علم من المطعون ضدهما سالفي
الــذكــر بــأركــان الجريمة الـتــي احـتـجــزاهــا بسببها،
فتقدمت بشكوى إلى اإلدارة العامة للرقابة والتفتيش
ً
بوزارة الداخلية ،وتمت مجازاتهما إداريا مما يكون
مــا وق ــع منهما خـطــأ وه ـمــا تــابـعــا ال ـطــاعــن وكيل
ً
الداخلية بصفته ،وقد ألحق بها ذلك الخطأ أضرارا
مادية وأدبية فقد أقامت الدعوى.
وحكمت محكمة الــدرجــة األولــى بــإلــزام المدعى
ً
ً
عليهم بمبلغ  3000دينار تعويضا أدبيا -واستأنفت
ال ـمــواط ـنــة و«ال ــداخ ـل ـي ــة» ال ـح ـك ــم ،ف ـق ــررت محكمة
االستئناف رفــع التعويض إلــى  8آالف ديـنــار فتم
الطعن على الحكم أمام «التمييز».

قالت المحكمة عــن تمسك النيابة ببطالن
صـحـيـفــة ال ـط ـعــن ال ـم ـق ــام م ــن أحـ ــد الـمـطـعــون
ضــدهــم ،إن ه ــذا الــدفــع فــي مـحـلــه ،ألن المقرر
في قضاء هــذه المحكمة أن الفقرة الثالثة من
الـمــادة  153مــن قــانــون المرافعات نصت على
ان «يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة الكتاب،
ويوقعها أحد المحامين ،وتشتمل عالوة على
البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم
ومــوطــن كــل منهم ومـحــل عـمـلــه ،عـلــى تعيين
الحكم المطعون فيه ،وتاريخه ،وبيان األسباب
التي بني عليها الطعن ،وطلبات الطاعن ،واذا
ً
لم يحصل الطعن على هــذا الوجه كــان باطال

وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطالن».
وأضـ ــافـ ــت أن ه ـ ــذا ي ـ ــدل ع ـل ــى ان ال ـم ـشــرع
أوجب على الخصوم ان ينيبوا عنهم محامين
مقبولين أمام محكمة التمييز للقيام باإلجراءات
والمرافعة امامها ،والحكمة من ذلك ان المحكمة
ال تنظر اال في المسائل القانونية ،فال يصح ان
يتولى تقديم الطعون إليها ،او التوقيع عليها،
والمرافعة فيها ،اال المحامون المؤهلون لبحث
مـســائــل ال ـقــانــون ،ويـتــرتــب عـلــى مـخــالـفــة ذلــك
بطالن الطعن.
وتــاب ـعــت :ول ـمــا ك ــان ذل ــك ،وكــانــت صحيفة
محام بصفته وكيل
الطعن ،وإن صدرت باسم
ٍ

الطاعن ،اال ان التوقيع غير المقروء والمكتوب
قرين ذلــك االســم مسبوق بحرف «ع» ،بما يدل
عـلــى ان م ـحــرر ه ــذا الـتــوقـيــع لـيــس المحامي
المثبت وكــالـتــه عــن الـطــاعــن ،ال سيما أن هذا
ً
لمحام
التوقيع كــان مسبوقا بكلمة «تطوعا»
ٍ
آخر ،وخلت األوراق مما يدل على صفة األخير
ً
ً
وما إذا كان محاميا مقبوال أمام «التمييز» من
عدمه ،فيتعين ان تشتمل صحيفة الطعن في
ذاتها مقومات اكتمال شروط صحتها باعتبارها
ورقة من اوراق المرافعات ،ومتى كان ذلك فتكون
ً
الصحيفة قد جاءت خلوا من توقيع محام مقبول
أمام «التمييز» ،ومن ثم تكون باطلة.

مرافعة

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

رفض
التظلمات!
ً
اسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاال لـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــال
ال ـ ــرف ـ ــض والـ ـت ــأيـ ـي ــد ال ـ ــذي
ك ـت ـب ـتــه ونـ ـش ــرت ــه فـ ــي ه ــذه
الــزاويــة الـثــاثــاء الماضي،
إزاء مـ ـ ــا ت ـ ـ ـصـ ـ ــدره ب ـعــض
ال ـ ــدوائ ـ ــر ال ـق ـض ــائ ـي ــة ال ـتــي
ت ـ ـن ـ ـظـ ــر قـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــا الـ ـجـ ـن ــح
الـمـسـتــأنـفــة مــن أح ـكــام في
ن ـهــايــة ال ـج ـل ـســات ،بــرفــض
االستئناف ،وتأييد األحكام
الصادرة من دوائر الدرجة
األول ــى ،دون أن يـكــون ذلك
ً
ك ــاف ـي ــا أم ــام ـه ــا لـ ـق ــراءة كل
أوراق مـ ـلـ ـف ــات ا ل ـق ـض ــا ي ــا
واألس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاب الـ ـمـ ـع ــروض ــة
بمذكرات االستئناف والرد
عـلـيـهــا م ــن الـمـحـكـمــة ،فــإن
م ــا أود إض ــاف ـت ــه إلـ ــى تلك
القضية التي يأتي تسليط
الـ ـض ــوء عـلـيـهــا بـغـيــة أخــذ
مزيد مــن الــوقــت مــن بعض
ال ـ ــدوائ ـ ــر ال ـق ـض ــائ ـي ــة ال ـتــي
تـنـظــر اسـتـئـنــافــات الجنح
ال أكثر ،بأن األمر لم يشمل
اس ـت ـئ ـنــافــات ال ـج ـنــح فـقــط،
إن ـمــا يـمـتــد إل ــى التظلمات
المعروفة أمام دوائر الجنح
ال ـم ـس ـتــأن ـفــة ع ـل ــى قـ ـ ــرارات
الحفظ الصادرة من االدعاء
العام أو النيابة العامة.
ورغم أن النص قد أعطى
لهيئة المحكمة التي تنظر
الـ ـتـ ـظـ ـلـ ـم ــات عـ ـل ــى ق ـ ـ ـ ــرارات
ال ـ ـح ـ ـفـ ــظ ب ـ ـغـ ــرفـ ــة م ـ ـشـ ــورة
المحكمة في نهاية الجلسة،
فإنه أجــاز لها أن تصدرها
في جلسات أخرى ،ما يعني
أن قرار الفصل في التظلمات
ً
ً
ليس أمــرا وجوبيا من قبل
المحكمة إنما تنظيمي.
وال ـ ـ ـ ــذي يـ ــؤكـ ــد ضـ ـ ــرورة
ال ـن ـظ ــر ف ــي ال ـم ـس ـلــك ال ــذي
ت ـن ـت ـه ـجــه بـ ـع ــض الـ ــدوائـ ــر
ال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــح
ال ـم ـس ـتــأن ـفــة أو ال ـج ـنــايــات
عـ ـ ـن ـ ــد نـ ـ ـظ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـظ ـ ـل ـ ـمـ ــات،
أن ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن مـ ــذكـ ــرات
التظلمات ،التي تقدم على
قـ ـ ـ ــرارات ال ـح ـف ــظ ،تـتـضـمــن
ً
وق ــائ ــع وأسـ ـب ــاب ــا تـسـتـلــزم
م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة ض ـ ـ ـ ــرورة
ا ل ــرد عليها ،كما أن بعض
ً
الدوائر القضائية ،وتحديدا
الجنح المستأنفة ،عندما
ي ـط ـل ــب م ـن ـه ــا ال ـ ــدف ـ ــاع فــي
ً
أول جلسة آ ج ــا لتصوير
مـ ـل ــف ال ـق ـض ـي ــة واالطـ ـ ـ ــاع
على مذكرة أو قرار الحفظ،
الذي يتضمن أسباب حفظ
الشكوى أو البالغ ،ترفض
تـمـكـيـنــه م ــن االطـ ـ ــاع على
م ـل ــف ال ـق ـض ـي ــة ،وت ـصــويــر
ً
أوراقـ ـه ــا ،وت ـصــدر أحـكــامــا
ب ـن ـه ــاي ــة ال ـج ـل ـس ــة بــرفــض
التظلمات ،وهو األمر الذي
ً
يثير استفهاما يتمثل في
أن المتظلم طعن على قرار
ً
الحفظ ،اعـتـقــادا منه بعدم
سالمة أسبابه ،ولم يتمكن
م ــن االط ـ ــاع عـلـيـهــا ،ألنـهــا
بحوزة جهة االدعــاء العام،
وع ـ ـنـ ــدمـ ــا ي ـن ـظ ــر ال ـت ـظ ـل ــم،
ويطلب أجال لالطالع على
ملف الدعوى والتحقيقات
وق ـ ـ ـ ـ ــرار وم ـ ـ ــذك ـ ـ ــرة ال ـح ـف ــظ
ً
تــرفــض الـمـحـكـمــة ضمنيا
طـ ـلـ ـب ــه ،وتـ ـ ـص ـ ــدر أح ـك ــام ــا
بـ ــرفـ ــض الـ ـتـ ـظـ ـلـ ـم ــات دون
أن تـتـمـكــن ه ــي م ــن تعقب
أسباب التظلمات ،وال حتى
تمكين المتظلم من االطالع
عليها ،وتقديم دفاعه على
ضوء ذلك االطــاع الذي لن
يضير الـعــدالــة بــه أو يؤثر
عـلــى ســريــان الـقـضــايــا ،بل
قــد يــرتــب اقـتـنــاع المتظلم
بـ ـ ــأس ـ ـ ـبـ ـ ــاب الـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــظ ب ـع ــد
االط ـ ــاع ع ـلــى الـتـحـقـيـقــات
ال ـم ـجــراة وأس ـب ــاب الحفظ
الــواردة بالمذكرة الصادرة
من جهة االدعــاء ،ســواء من
اإلدارة العامة للتحقيقات أو
النيابة العامة ،وقد ينتهي
إلــى عــدم الرغبة فــي السير
بالتظلم المقام منه.
ِّ
كــل مــا أتـمـنــاه أن تـمــكــن،
ال ـ ــدوائ ـ ــر ال ـق ـض ــائ ـي ــة ال ـتــي
تنظر التظلمات المقامة على
قــرارات الحفظ ،المتظلمين
م ـ ــن االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى أوراق
ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوى وتـ ـحـ ـق ـيـ ـق ــاتـ ـه ــا،
وكـ ــذلـ ــك ان ت ـم ـن ــح نـفـسـهــا
ً
وق ـتــا ل ـقــراءة مـلــف الــدعــوى
وأسـ ـب ــاب ال ـح ـفــظ وأس ـب ــاب
الـ ـتـ ـظـ ـل ــم أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ال ــوق ــت
ا ل ــذي تستغرقه بعد نهاية
ً
الجلسات ،وتصدر أحكاما
في التظلمات المقامة على
قرارات الحفظ.

زوايا ورؤى
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في ظالل الدستور :محمد صالح األسطورة المصرية المهداة إلى األمة العربية

ما رد بوريس جونسون على إهانة ماكرون؟
الفرعون المصري

ت ـ ـصـ ــدر م ـح ـم ــد صـ ـ ـ ــاح ،نـ ـج ــم ف ــري ــق
ليفربول اإلنكليزي وقائد منتخب مصر
الــوط ـنــي ،ع ـنــاويــن الـصـحــف اإلنـكـلـيــزيــة
بالفرحة والبهجة ،واحتل قلوب الماليين
من عشاق كرة القدم من معجبيه ومريديه
مــن كــل الـطـبـقــات االجـتـمــاعـيــة األث ــري ــاء،
والـ ـفـ ـق ــراء ،ح ـيــث ي ـع ـلــق ه ـ ــؤالء صــورتــه
بالحجم الكبير على واجـهــات منازلهم،
ليروه عند دخولهم وخروجهم من المنزل،
وقــد نبه أحــد المفكرين اإلنكليز إلــى أن
الفرعون سيحتل قلوب اإلنكليز في أقل
من سبع سنوات بعد أن احتلوا مصر مهد
ً
الفراعنة  72عاما.

أسطورة صالح
لم تكن أسطورة صالح فقط في أدائه
الــرائــع فــي مــاعــب كــرة الـقــدم اإلنكليزية
واألوروبية ،وقدرته الفائقة على هز شباك
الـفــريــق اآلخ ــر ،بـعــد إفــاتــه مــن الحصار
الــذي كــان يضرب حوله مــن هــذا الفريق
أو قدرته الساحرة على إشعال مدرجات
ا لـمــا عــب بالهتاف والتصفيق وخفقان
قلوب جماهير كــرة القدم في العالم في
حبه واإلعجاب به وفوزه بجائزة أفضل
العب في العالم في التصويت الذي جرى
فــي االسـتـفـتــاء ات واالسـتـقـصــاء ات التي
أجــرت ـهــا الـصـحــافــة الـعــالـمـيــة وال ـق ـنــوات
القضائية التي أسفرت جميعا عن فوزه
بأصوات أغلبية جماهير الكرة في العالم
وآراء ن ـق ــاده ــا ف ــي ال ـص ـحــافــة وغ ـيــرهــا،
واسـ ـتـ ـح ــق ه ـ ــذا ال ـل ـق ــب ب ـ ـجـ ــدارة بـحـيــث
أصبح حقيقة ،فــي سماء الـكــون كله ،بل
ك ــان األسـ ـط ــورة ال ـعــرب ـيــة ف ــي ه ــز شـبــاك
العنصرية والكراهية التي شوهت صورة
العرب والمسلمين بسبب ظاهرة العنف
التي سرت واستشرت في اآلونة األخيرة
فــي سـلــوك األفـ ــراد والـجـمــاعــات العربية
واإلسالمية ،فجاء محمد صــاح ليرسم
صورة أخرى.
ولكن كان لصالح في مشواره القصير

الذي يعد بالسنوات فضل تحسين صورة
العرب والمسلمين التي شوهها اإلعالم
الغربي والصهيونية العالمية عبر عقود
من الزمن ،بأننا متوحشون وبرابرة ،فأزال
هذه الصورة المشوهة لإلنسان العربي
ً
والمسلم الملتزم بدينه ،ويسجد لله شكرا
ً
وحمدا عندما يسجل أهدافه الخرافية في
شباك الفريق اآلخر ،وفي تعايشه مع ذلك
مع اآلخرين من غير دينه وغير ملته في
ألفة وتآلف وحسن التواصل مع الجمهور
ومع النقاد ورجال اإلعالم ،ليفوز بجائزة
أفضل العب في العالم والجدية والتعاون
مع زمالئه من فريقه.
ً
فـ ـض ــا ع ــن الـ ــذكـ ــاء وال ـف ـط ـن ــة ال ـلــذيــن
تحلى بهما في تصرفاته خارج الملعب،
عندما تبرع بحصيلة بيع فانلته التي
كـ ــان يــرتــدي ـهــا أثـ ـن ــاء مـ ـب ــاراة فــري ـقــه مع
ف ــري ــق مــانـشـيـسـتــر وال ـت ــي ه ــزت ص ــورة
هـ ـ ــذا الـ ـف ــري ــق الـ ـع ــري ــق ون ـج ـم ــه ال ـك ـب ـيــر
(كريستيانو رونالدو) حيث وجه تبرعه
إلــى جمعية الــرفــق بالحيوان فــي مصر،
ف ـك ــان هـ ــذا ال ـع ـمــل ال ـن ـب ـيــل م ـحــل ان ـت ـقــاد
بعض قــاصــري النظر الــذيــن لــم يفهموا
المغزى من الوجهة التي حددها لتبرعه،
وهي نحو الصورة المشوهة عن العرب
والمسلمين بأنهم يقتلون الحيوانات وال
يترفقون بها.
قد وضع محمد صالح العالم كله في
حالة ذه ــول ،عندما طلب مــن زوجـتــه أن
تـتـقــدم وتـتـسـلــم ال ـجــائــزة ال ـتــي ف ــاز بها
كأفضل العب في العالم ،فيمحو صورة
م ـش ــوه ــة أخ ـ ـ ــرى عـ ــن اإلنـ ـ ـس ـ ــان ال ـع ــرب ــي
وال ـم ـس ـلــم بـ ــأن ال ــرج ــل يـسـتـعـبــد ال ـم ــرأة
ويـقـهــرهــا ،فـقــد ك ــان ي ــدل بـهــذا التصرف
على الذكاء والوعي والفطنة في هذا القرار
ليدون بحروف من ذهب القيمة اإلنسانية
للمرأة في نظر زوجها ،فقد فضل زوجته
على نفسه ،كل هــذا يجعله قــدوة حسنة
لشبابنا ومجتمعاتنا.

صالح نموذج لحضارتنا

اإلع ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن رسـ ـ ـ ــم صـ ـ ــورة
صحيحة لإلنسان العربي والمسلم في
وقت أصبحت ظاهرة العنف واإلرهاب
والتعصب مرتبطة بالعرب والمسلمين،
وقد احتل صالح قلوب ووجدان العالم
ال ـغــربــي ال ــذي يـكــرهـنــا وي ـتــآمــر عـلـيـنــا،
ويزهو بمدنيته علينا ،وقد كنا نزهو
بحضارة هي أسبق من حضارة أوروبا،
حيث يقرر غوستاف لوبون في كتابه
"حضارة العرب" وا لــذي صــدر في سنة
 1884أن العرب هم الذين مدنوا أوروبا،
وق ــد ه ــداه إل ــى ه ــذا رحــاتــه فــي الـعــالــم
اإلسالمي والعربي ،والتحليل العلمي
ل ـ ـعـ ــرق ال ـ ـعـ ــرب وب ـي ـئ ــات ـه ــم وأخ ــاقـ ـه ــم
وع ـ ـ ــاداتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم وط ـ ـبـ ــائ ـ ـع ـ ـهـ ــم ونـ ـظـ ـمـ ـه ــم
ومعتقداتهم في العلوم واآلداب والفنون
وتأثيرهم في المشرق والمغرب ،فأعاد
صالح إلى العالم عصر العرب الذهبي
من مرقده في صورته الحقيقية.
إن محمد صالح هو أسطورة مصرية
ً
أهـ ــدت ـ ـهـ ــا مـ ـص ــر لـ ـلـ ـع ــرب جـ ـمـ ـيـ ـع ــا ،فــي
إسهامهم في ركب الحضارة اإلنسانية
ً
بـعــد أن تخلفوا عنها كـثـيــرا  ،و قــد كــان
أ حــد المنطلقات ا لـتــي تغياها د سـتــور
الـكــويــت اإلي ـم ــان ب ــدور ه ــذا الــوطــن في
ركــب الـقــومـيــة الـعــربـيــة وخــدمــة الـســام
العالمي والحضارة اإلنسانية ،حسبما
جــاء في ديباجة الدستور التي حملت
تــوقـيــع األم ـيــر الــراحــل الـشـيــخ عـبــدالـلــه
السالم ،رحمة الله عليه ،عند التصديق
عـلــى الــدسـتــور وإصـ ــداره بـنــاء عـلــى ما
قرره المجلس التأسيسي.
و جــاء ت بعد ذ لــك نصوص الدستور
لتحدد مسار هذا الوطن فنص على أن
شـعــب الـكــويــت ج ــزء مــن األم ــة الـعــربـيــة
وعلى أن اللغة العربية هي لغة الدولة
الــرسـمـيــة ،وعـلــى الـتــزام الــدولــة بصوت
ال ـتــراث اإلســامــي وال ـعــربــي ،واإلس ـهــام
ف ــي رك ــب ال ـح ـضــارة اإلن ـســان ـيــة ،وعـلــى
أن الناس جميعا سواسية في الكرامة
اإلنسانية.

لقد حقق صالح ما لم تحققه وسائل

راين بيركو *

ً
منافع إنهاء الحرب الكورية رسميا
في  23نوفمبر أعلن الرئيس األميركي جو بايدن ورئيس كوريا
الجنوبية مــون جــاي إن إط ــاق جهود مشتركة ومتواصلة لوضع
اللمسات األخيرة على وثيقة إعــان إنهاء الحرب ،فالحرب الكورية
ً
بشكل رسمي ،وقد أسفرت عن مقتل حوالي
( )1953-1950لم تنتهِ يوما
ٍ
 1.2مليون كوري و 40ألف أميركي ،لكنها توقفت بموجب اتفاقية هدنة
ّ
جمدت الحرب الكورية األهلية ّ
وقسمت شبه الجزيرة إلى أجل غير
ّ
ُمسمى على طول "خط التوازي  "38بين الشمال الشيوعي والجنوب
ّ
وقت آلخر على مر  68سنة
الرأسمالي ،وتجددت األعمال العدائية من ٍ
ّ
في المرحلة الالحقة ،لكن سمحت الهدنة بكبح احتمال تجدد الحرب،
ً
وسيكون إنهاء الحرب رسميا فرصة جديدة إلرساء السالم واألمن في
َ
منطقة المحيطين الهندي والهادئ عبر منع التصعيد العسكري ،ويجب
أن يصدر هذا اإلعالن بأقصى سرعة.
بما أن ال ــردع األمـيــركــي ضــد كــوريــا الشمالية يرتكز على ّ
تفوق
ً
واشنطن النووي والتقليدي ،تستطيع الواليات المتحدة أخيرا أن تعيد
جنودها إلى ديارهم ،حيث تنتشر القوات األميركية في شبه الجزيرة
الكورية منذ عام  ،1945وتشمل قوة احتياطية  30ألف عنصر للرد
ً
سريعا على أي أعمال عدائية محتملة ،وسيؤدي أي سالم رسمي مع
بيونغ يانغ إلى تراجع نسبي في قدرات كوريا الشمالية التقليدية ،مما
يعني انحسار الحوادث التي تضطر "قيادة القوات المشتركة" لردعها
أو هزمها وزوال الحاجة إلى إبقاء قوات أميركية دائمة.
ستتمكن واشنطن في هذه الحالة من تطبيق نسخة أكثر استدامة
ً
من استراتيجيتها الكبرى في شرق آسيا ،تزامنا مع تراجع الموارد
المخصصة لتلك المنطقة ،ومن المنتظر أن تتسلم كوريا الجنوبية
مهام السيطرة على العمليات في زمن الحرب العام القادم بعد عقود
من التأجيل ،وغداة تالشي نصف التحديات األمنية الشائكة التي كانت
تواجهها كوريا الجنوبية ،يتراجع احتمال أن تضطر سيئول للسيطرة
ً
على العمليات الحربية ،مما يجعل وضعها األمني أكثر استقرارا بكثير
ً
ّ
تتحمل جزءا أكبر
على المدى الطويل .وفي غضون ذلك ،بدأت اليابان
ً
من األعباء الدفاعية أيضا ،إذ تعني مبادرة هذين البلدين أن التحالفات
ً
التي تقودها واشنطن يمكن الحفاظ عليها تزامنا مع تراجع األعباء
ّ
يتحملها الجيش األميركي ،وفي الوقت نفسه ستصبح اليابان
التي
ً
وكوريا الجنوبية أكثر استعدادا للتركيز على الصين التي تطرح عليهما
ً
ً
تحديا مشتركا آخر.
ً
ُ
من المتوقع أيضا أن ي ّ
حسن السالم في كوريا العالقات األميركية
ً
الصينية ،حيث تهتم الصين كثيرا بمستقبل شبه الجزيرة الكورية،
ُ
سواء كانت منقسمة أو ّ
موحدة ،وال شك أنها ست َس ّر بخروج عاصمتها
من قبضة الـقــوات األميركية وابتعادها عن تهديد الحرب النووية
الوشيكة على حدودها ،فثمة معاهدة دفاعية بين كوريا الشمالية
والصين ،وهي عبارة عن اتفاقية ّ
جددها البلدان في عام ّ ،2021لكن حين
ً
ً
ال تعود الحرب عامال محتمال ،ستتمكن بكين من تجنب االنجرار إلى
ُ
صراع غير مرغوب فيه لحماية دولتها العميلة الناشئة ،إذ تعتبر الحرب
ً
الكورية في األساس صراعا بالوكالة بين نطاقات النفوذ األميركية
ً
والصينية وسيؤدي إنهاؤها رسميا إلى زوال سبب الخالف القديم بين
الطرفين ،ويجب أال يتفاجأ أحد إذا أدى هذا التطور إلى إحراز التقدم
في جوانب أخرى من العالقات األميركية الصينية.
لطالما أعلنت كوريا الشمالية أنها لن تتفاوض على معاهدة سالم
َ
إال بطريقة أحادية الجانب مع الواليات المتحدة ،وال شك أن إدارتي
ّ
ّ
ستجربان هــذه المقاربة ،ولــم يتضح بعد إلــى أي حد
بايدن ومــون
ستكون بيونغ بانغ مستعدة للتوقيع على معاهدة مماثلة ،لكن يشير
ضعف دولتها المستجد بسبب أزمة كورونا إلى استعدادها المتزايد
للتفاوض في هذه الظروف.
لم تتفق واشنطن وسيئول بعد على طريقة إدراج بند نزع األسلحة
ً
النووية في الوثيقة ،لكن هذا التفصيل يبقى هامشيا ألن الواليات
المتحدة سبق أن اعترفت بكوريا الشمالية كقوة نووية حقيقية ،مما
ً ً
مستبعدا جدا ،وال أهمية لبقاء أسلحة بيونغ
يجعل نزع السالح النووي ً
يانغ النووية أو زوالها مقارنة بالتطورات المرتقبة ،وقد حان الوقت
الستبدال الهدنة السابقة بمعاهدة سالم رسمية وإرســاء االستقرار
َ
والـســام في منطقة المحيطين الهندي والـهــادئ عن طريق إخماد
التصعيد العسكري		.
* «ريل كلير»

بوصلة :الصناعة مصدر
دخل مستدام

المستشار شفيق إمام

جوناثان ميلر*

ذكرت صحيفة "لوكانار أنشينيه" (النسخة الفرنسية من مجلة
"برايفت آي" البريطانية) قبل أيام أن الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون َو َصف بوريس جونسون بكلمة .gougnafier
ً
إنها كلمة مثيرة للفضول نظرا إلى جذورها اللغوية المتعددة
ويصعب ترجمتها بدقة ،فهل يمكن إيجاد كلمة واحــدة لوصف
شخص فظ وفاشل؟ هذا هو المعنى الدقيق للكلمة ،إنه شخص
ٍ
سوقي وغير نافع ومبتذل ويفتقر إلى اآلداب الحسنة ،ولم تكن
ً
ً
هذه الكلمة ّ
مجرد إهانة عابرة ،بل إنها تعكس تعبيرا مدروسا
عن مشاعر االزدراء .لكن ما عواقب هذه اإلهانة الرئاسية بالنسبة
إلى تدهور العالقات البريطانية الفرنسية ودخولها حقبة جديدة
من الحرب الباردة؟
ً
يسهل اعتبار هذه المرحلة فصال آخر من الدبلوماسية الغاضبة
ماكرون ،حيث اقتصر الرد المحترم الوحيد في سجله
التي يقودها ّ
ً
على اعتبار تدخله األخير غير مفيد ،أو قد يكون الواقع مختلفا،
فقد أدى استعماله لهذه الكلمة لوصف رئيس الوزراء البريطاني
إلى رفع السقف اللغوي الذي ُي ّ
صعب تجديد العالقات مع جونسون.
ترجمت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية تلك الكلمة بمصطلح
 ،knuckleheadأي الغبي ،لكنه ال ّ
يعبر عن االزدراء الذي تحمله
إهانة الرئيس الفرنسي ،واعتبر ماكرون رئيس الوزراء البريطاني
ً
ً
أيضا ،مما ُي ّ
سهل استيعاب المعنى الكامن وراء إهانته
"مهرجا"
األخ ـ ـيـ ــرة .ال ش ــك أن الـصـحــافـيـيــن الـبــريـطــانـيـيــن والـفــرنـسـيـيــن
ً
سيستمتعون كثيرا بالوضع المستجد ،وهذا هو المغزى الحقيقي
من كل ما يحصل .سبق أن سمعنا أن بعض الوزراء البريطانيين
ّ
يعتبر ماكرون على شفير االنهيار العصبي ،لكن الطبيعة المبهمة
التي تحملها اإلهانة األخيرة كانت كفيلة بالحد من تداولها ،وفي
غضون ذلك ،لم ينكر قصر اإلليزيه الكلمات المنسوبة إلى الرئيس
في صحيفة "لوكانار أنشينيه".
كــان اإلنكار األسلوب الــذي اعتمده الرئيس األميركي ليندون
جونسون ،وبــدا موقف وزيــر العلوم البريطاني ،جــورج فريمان،
ً
متوقعا حين اعتبر كلمات مــاكــرون "غـيــر مـفـيــدة" ،لكنه أوضــح
ً
ّ ً
ً
موقفه قائال" :رئيس الوزراء ليس مهرجا طبعا" ،ومن الواضح أنه
ّ
فضل عدم التطرق إلى مصطلح "السوقي" .قد يعتبر المحافظون
أن هذا الشكل من الفظاظة ال يناسب رجــال الدولة ،لكن التاريخ
ّ
يعج بهذا النوع من المواقف التي تحمل قــوة مضافة في عصر
مواقع التواصل االجتماعي ،وبعبارة أخرى ،يمكن اعتبار ماكرون
ً
"مـتـصـ ّـيــدا" ينتمي إلــى النخبة .منذ  35سـنــة ،خــال المحادثات
البريطانية حول تخفيض مساهمة البلد في الميزانية األوروبية،
اعتبر الرئيس الفرنسي جاك شيراك رئيسة الــوزراء البريطانية
مارغريت ثاتشر امرأة "شريرة" ( ،)mégèreلكن أساء الصحافيون
البريطانيون ترجمة هذه الكلمة واعتبروها مرادفة لـ"ربة المنزل"
( ،)ménagèreوف ــي الـمــرحـلــة الــاح ـقــة ،ن ـشــرت وس ــائ ــل اإلع ــام
ً
ً
البريطانية اقتباسا خاطئا لموقفه وسرعان ما دخل التاريخ" :ما
الذي تريده مني ربة المنزل البريطانية هذه"؟ لكنه لم يكن يعني
ذلك ،إذ لم يرغب شيراك في اعتبارها ّ
مجرد ربة منزل ،بل أراد أن
يقول إنها امرأة عدائية وشريرة وخبيثة وقد استوحى موقفه من
مسرحية شكسبير ( The Taming of the Shrewترويض النمرة).
على مر تاريخ العالقات البريطانية الفرنسية ،كان يسهل نسيان
الحرب الكالمية التي حصلت قبل معارك "أجينكور" و"ترافالغار"
و"وات ــرل ــو" ،لكن الـطــاب اإلنكليز الفرنكوفونيون تـعــرفــوا بهذه
الطريقة على إهانة فرنسية جديدة ومثيرة لالهتمام ،ويستحق
إيمانويل ماكرون بعض التقدير لهذا السبب على األقل ،لكن ماذا
سيكون ّ
رد بوريس جونسون عليه؟
* «سبيكتاتو»

opinion@aljarida●com

د .عبدالعزيز إبراهيم التركي
alterkey@gmail.com
تتمتع الدولة التي تتنوع مصادر دخلها بأداء اقتصادي أفضل
ودرجــات مخاطر أقــل من الــدول التي تعتمد على مصدر أحــادي
ً
للدخل كالنفط ،كما أن تعافيها مــن األزم ــات يستغرق وقـتــا أقل
مــن دول المصدر الــواحــد ،فالكويت مــن ال ــدول األكـثــر حــاجــة الى
تنويع مصادر دخلها لتفادي مخاطر الهزات االقتصادية الحالية
والمستقبلية ،وذلــك مــن خــال االسـتـفــادة مــن عــوائــدهــا النفطية
وتوظيفها فــي تأهيل قطاعها الصناعي ليصبح ثــا نــي مصدر
للدخل بعد النفط .فالصناعة الوطنية ركن أساسي ألي اقتصاد
قوي ومتنوع ،يعتمد على اإلنتاجية واالستمرارية ،ويتميز بقدرة
كبيرة على استيعاب العمالة ،وإيـجــاد فــرص عمل حقيقية ذات
قيمة مضافة ،فالقطاع الصناعي الكويتي يستند إلى قاعدة صلبة
وخبرات متراكمة قابلة للتطوير في فترة زمنية قياسية ليسهم
بحصة أكبر في االقتصاد المحلي ،فالصناعة في الكويت لها جذور
وتاريخ طويل ،أرساه اآلباء واألجداد قبل النفط ،من خالل صناعة
السفن ومعدات الغوص والصيد ومواد البناء.
فالكويت لديها عدة مقومات ،من أهمها توافر المواد األولية من
نفط وغاز ورأس المال ،وكذلك موقعها الجغرافي الذي جعلها نقطة
التقاء بين أكبر دول المنطقة ،لكن هناك العديد من المعوقات التي
تحول دون تطور الصناعة المحلية ،وتنمية مساهمتها في الناتج
ً
المحلي اإلجمالي البالغة حاليا أقل من  %6والمتوقع وصولها
إلى  %8في نهاية !2021
وتـشـكــل نـسـبــة الـعـمــالــة الــوطـنـيــة فــي الـقـطــاع الـصـنــاعــي %6
فقط ،ويبلغ إجمالي االستثمار الرأسمالي فــي قطاع الصناعة
نحو  3.3مليارات دينار ( 10.9مليارات دوالر) ،في حين بلغ حجم
االسـتـثـمــارات الصناعية فــي الـســوق القطري أكـثــر مــن  81مليار
دوالر ،بعد أن كان َّ
يقدر بنحو  11مليار دوالر فقط قبل  10سنوات!
ويستحوذ قطاع الصناعات الكيميائية في الكويت على نحو نصف
حصة الصناعة ،وتتوزع المناطق الصناعية الكبيرة في الكويت
ً
ً
ً
ً
في  13مركزا صناعيا وحرفيا وخدميا.
المطلوب اآلن وضــع خطة استراتيجية تنقلنا إلــى اقتصاد
تـنــافـســي مـبـنــي ع ـلــى ق ــاع ــدة صـنــاعـيــة مـتـنــوعــة وق ــوي ــة ،تجعل
ً
ً
ً
مــن الـكــويــت م ــرك ــزا صـنــاعـيــا إقـلـيـمـيــا مــن خ ــال مـضــاعـفــة حجم
االستثمارات في القطاع الصناعي لرفع إنتاجيته وزيــادة نسبة
مساهمته في دخل الدولة من خالل اتخاذ الخطوات التالية:
 -1تفعيل دور الهيئة العامة للصناعة لتحفيز القطاع ،من خالل
إنشاء مركز خدمة رقمي متكامل ،يقوم بتقليص الدورة المستندية
وتـقــديــم كــل الـحـلــول بنظام الـشـبــاك الــواحــد ،لتسهيل الخطوات
على المبادرين والمستثمرين ،ولضمان كفاء ة إنجاز المشاريع
التنموية وفق المخطط الزمني ،وضمن معايير األمن والسالمة
والمقاييس البيئية.
 -2إنشاء مناطق حرة ومدن صناعية متخصصة ومتكاملة لحل
أزمة القسائم الصناعية والتخزينية ،ومدن مرتبطة بالصناعات
البيئية والطاقة المتجددة ،بجانب توفير سكن لعمال المصانع،
وشبكة خطوط نقل للمنتجات الصناعية ،لتسهيل وصولها الى
األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية.
 -3دعــم المنتج الوطني من خــال توفير الـمــواد األولـيــة ،التي
تــدخــل فــي اإلن ـتــاج والتصنيع بــأسـعــار مخفضة ،وكــذلــك توفير
الدعم للمخترعين والمبادرين ،لتصنيع اختراعاتهم وتحويلها
ً
ً
إل ــى منتجات قــابـلــة للتسويق محليا وخــارج ـيــا ،بــالـشــراكــة مع
القطاع الخاص.
 -4تأهيل وتــدريــب وتطوير ق ــدرات الـكــادر الصناعي المحلي،
إليجاد وتمكين قياديين صناعيين لديهم رغبة في التغيير ،ولرفع
نسبة العمالة الوطنية في المصانع والشركات الصناعية الكويتية،
باإلضافة إلــى توفير بعثات دراسية في مجال اإلدارة الصناعية
وإدارة اإلنـتــاج والعمليات بالتنسيق مــع وزارة التعليم العالي،
بهدف نقل وتوطين الخبرات العالمية في القطاع الصناعي المحلي.
 -5إنـشــاء هيئة عــامــة مستقلة للمواصفات وال ـجــودة لمواكبة
المتغيرات المتسارعة وبناء قاعدة صناعية ناجحة ذات جودة عالية
لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل االعتماد على االستيراد.
 -6الـتــركـيــز عـلــى الـصـنــاعــات الـتــي تعتمد عـلــى التكنولوجيا
المتقدمة والذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء ،وتطوير األنظمة
والسياسات والقوانين المحلية لتحسين مركز الكويت في المؤشر
العالمي للقدرة التنافسية الصناعية.
بإمكاننا اعتماد الصناعة كثاني مصدر للدخل بجانب النفط
بمساهمة تــدريـجـيــة فــي الـنــاتــج المحلي تـصــل إل ــى  %30خــال
السنوات الخمس القادمة إذا تم دعمه وتمكينه ألداء دوره الفاعل
في تحويل الكويت إلى مركز صناعي إقليمي جاذب لالستثمارات
األجنبية ومنفذ للمبادرات المحلية الصناعية والتكنولوجية
والغذائية والدوائية والنفطية التي تضمن للدولة مصدر دخل
مستدام.

يورغ هاس وليلي فوهر*

إدارة أزمات الطاقة في عصر االرتباك المناخي
على الرغم من التقدم
المطلوب بشدة نحو تسعير
االستثمارات الكثيفة
الكربون على النحو الالئق،
فإن هذه الفجوات تظل
متسعة إلى حد كبير ،ولن
يتسنى لنا تجنب اضطراب
مناخي كارثي.

في مؤتمر األمم
المتحدة لتغير
المناخ الشهر
الفائت تعهدت نحو
 40دولة ومؤسسة
بإنهاء التمويل
العام لمشروعات
النفط والغاز
والفحم

تــوصــل تقرير حــديــث ص ــادر عــن بنك
غ ــول ــدم ــان ســاكــس إل ــى نـتـيـجــة مــذهـلــة:
عـلــى م ــدار ال ـس ـنــوات الـثـمــانــي األخ ـيــرة،
زادت األسـ ــواق الـمــالـيــة مــن تكلفة رأس
الـمــال لــاسـتـثـمــارات الضخمة الطويلة
األجــل الكثيفة االسـتـخــدام للكربون في
ق ـط ــاع ــات م ـثــل ال ـن ـفــط ال ـب ـح ــري وال ـغ ــاز
الطبيعي ا ل ُـمـسال ،ولكن عندما يتعلق
األم ــر بمشاريع الـطــاقــة الـمـتـجــددة ،كان
(معدل العقبة) -الحد األدنى لمعدل العائد
ال ـم ـط ـلــوب م ــن ِق ـ ـ َـب ـ ــل الـمـسـتـثـمــريــن -في
انـخـفــاض ،الـحــق أن الـفــارق كبير ،حيث
ُي َـت َ
ـرجـم إلى سعر ضمني للكربون يبلغ
نحو  80دوالرا لكل طن من ثاني أكسيد
ا لـكــر بــون لمشروعات التطوير النفطية
الـجــديــدة ونـحــو  40دوالرا لـكــل طــن من
ثاني أكسيد الكربون لمشروعات الغاز
الطبيعي المسال.
ي ـب ــدو أن أس ـ ـ ــواق رأس الـ ـم ــال ب ــدأت
ت ـس ـت ــوع ــب أخ ـ ـيـ ــرا رسـ ــالـ ــة مـ ـف ــاده ــا أن
االس ـت ـث ـم ــارات الـكـثـيـفــة ال ـك ــرب ــون يجب
أن ت ـح ـم ــل ع ـ ـ ــاوة م ـخ ــاط ــر كـ ـبـ ـي ــرة .لــم
تـنـشــأ ه ــذه الـبـصـيــرة ع ـفــويــا ،ب ــل كــانــت
ن ـت ـي ـجــة لـ ـسـ ـن ــوات عـ ــديـ ــدة مـ ــن ال ـب ـحــث
المتعمق ،والتحليالت الموجهة من ِق َـبـل
مجموعات مثل  Carbon Trackerومعهد
اق ـت ـص ــادات ال ـطــاقــة والـتـحـلـيــل الـمــالــي،
فضال عن الضغوط من جانب تحالفات
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ،وح ـ ـمـ ــات ال ـم ـن ـظ ـمــات
غير الحكومية الـقــويــة ،وق ــرارات سحب
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات م ــن ِق ـ ـ َـب ـ ــل ال ـم ــؤس ـس ــات،
وال ـك ـن ــائ ــس ،والـ ـج ــامـ ـع ــات ،وص ـن ــادي ــق
التقاعد.
تعزز هذا التحول في مشاعر أسواق
رأس المال بفعل العمل السياسي ،وفي
مــؤت ـمــر األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة لـتـغـيــر الـمـنــاخ
( )COP26ا لـ ـ ـ ــذي ا س ـت ـض ــا ف ـت ــه مــد ي ـنــة
غــاسـكــو الـشـهــر ال ـفــائــت ،تـعـهــدت نحو
 40دولـ ـ ــة وم ــؤس ـس ــة ب ــإن ـه ــاء ال ـت ـمــويــل
العام لمشروعات النفط والغاز والفحم.
بــاإلضــافــة إل ــى ه ــذا ،ت ـصــدرت الــدنـمــارك
وكــوسـتــاريـكــا مـجـمــوعــة تـتــألــف مــن 12

دولـ ــة ومـنـطـقــة أطـلـقــت تـحــالــف م ــا بعد
النفط والغاز،
ويجب أن تكون هــذه الجهود موضع
تــرح ـيــب ،وإن كــانــت ال تـ ــزال جــزئ ـيــة في
تـغـطـيـتـهــا وغ ـيــر كــاف ـيــة ،كــدلـيــل ع ـلــى أن
التدفقات المالية ب ــدأت اآلن تتوافق مع
أهداف اتفاق باريس للمناخ لعام ،2015
على النحو المنصوص عليه في المادة
( 2.1ج) م ــن ت ـلــك ال ـم ـع ــاه ــدة ،ل ـكــن سعر
الكربون الضمني الذي تطالب به أسواق
رأس المال ال يغطي حتى اآلن سوى جانب
ال ـع ــرض :ح ـقــول الـنـفــط وال ـغ ــاز والـفـحــم،
ومصافي التكرير ،والبنية األساسية للنقل
التي تغذي االقتصاد العالمي بالوقود
األحفوري.
مــن الـمــؤســف أن الـتـقــدم المماثل على
جانب الطلب على الفحم والنفط والغاز
كـ ــان م ـن ـق ــوص ــا ،ف ـع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ك ـثــرة
األحاديث عن التعافي األخضر من صدمة
مرض فيروس كورونا ( 2019كوفيد،)19
فشلت برامج التحفيز الحكومية الضخمة
إ ل ــى حــد كبير فــي التمييز بـيــن النشاط
االقـ ـتـ ـص ــادي األخـ ـض ــر وال ـ ـقـ ــذر ،فـعـمـلــت
بالتالي على تعزيز ا سـتـقــرار االقتصاد
العالمي على مسار النمو القديم.
عالوة على ذلك ،خلقت هذه التدخالت
ط ـل ـبــا اس ـت ـه ــاك ـي ــا ك ـب ـي ــرا مـ ــع ان ـت ـعــاش
االق ـت ـص ــاد ،حـيــث تـشـيــر مـلـفــات الـحــركــة
إل ــى تـجــدد اسـتـخــدام ال ـس ـيــارات والسفر
جــوا ،في حين عــادت الصناعات الكثيفة
االستهالك للطاقة مثل اإلسمنت ،والصلب،
وال ـبــاس ـت ـيــك ،والـ ـم ــواد الـكـيـمـيــائـيــة إلــى
تغذية الطلب مــرة أخــرى على الكهرباء،
وال ـغ ــاز ،وال ـف ـحــم ،وبـشـكــل مـلـحــوظ ،ركــز
التحفيز االق ـت ـصــادي فــي الـصـيــن بشكل
م ـب ــال ــغ ف ــه ع ـل ــى قـ ـط ــاع الـ ـبـ ـن ــاء الـكـثـيــف
االسـ ـتـ ـه ــاك ل ـل ـك ــرب ــون ،بـ ــدال م ــن تـنـفـيــذ
عملية إعــادة توجيه نموذج النمو ،التي
طال انتظارها ،بما يتماشى مع أهدافها
المناخية.
يـعـكــس االرتـ ـف ــاع ال ـحــالــي ف ــي أس ـعــار
الطاقة المستمدة مــن الــوقــود األحـفــوري

ع ـ ـ ـ ــددا كـ ـبـ ـي ــرا م ـ ــن ال ـ ـع ـ ــوام ـ ــل الـ ـش ــدي ــدة
الـخـصــوصـيــة ،لـكــن الـمــوقــف ال ـيــوم ربما
ينذر بمستقبل حيث يؤدي سوء المواءمة
بين سياسات المناخ على جانبي العرض
وال ـط ـلــب إل ــى تــول ـيــد تـقـلـبــات ك ـب ـيــرة في
األسعار.
سـ َـار َعــت جـمــاعــات الـضـغــط فــي مجال
الهيدروكربونات إلــى استغالل االرتفاع
األخير في أسعار طاقة الوقود األحفوري
ل ـلــدعــوة إل ــى تـجــديــد الـتـمــويــل وإع ــان ــات
ال ــدع ــم ال ـح ـكــومــي ،ف ـضــا ع ــن الـمـعــامـلــة
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة ال ـت ـف ـض ـي ـل ـيــة الس ـت ـث ـم ــارات
عمالئها ،وفي جوهر األمر ،تدعو جماعات
الضغط هــذه الـقـطــاع الـعــام إلــى التدخل
لمساعدة منتجي الــوقــود األحـفــوري في
وقت يبتعد رأس المال الخاص بحق عن
مخاطر المناخ وينسحب ببطء من القطاع.
الواقع أن الجهود المبذولة للتخفيف
من ضائقة الطاقة من الممكن أن تتماشى،
بل يجب أن تتماشى مع حل أزمة المناخ،
فكل منزل معزول جيدا ،وكل مزرعة رياح،
وك ــل لــوحــة شمسية تخفف مــن الضغط
على إمدادات الغاز ،إن جعل المدن جذابة
ل ــرك ــوب الـ ــدراجـ ــات وال ـم ـش ــي ،وتـحـسـيــن
وسائل النقل العام ،ال يعود بالفائدة على
الصحة العامة والسالمة فحسب؛ بل ُي َـعـد
أيضا استثمارا في فطام أنفسنا عن النفط
الذي يجهد محافظنا ويقتل كوكبنا.
على نحو مماثل ،يساعد تقليل الطلب
على العبوات البالستيكية التي تستخدم
لـمــرة واح ــدة فــي زي ــادة انـخـفــاض الطلب
على المواد األولية المصنعة من الوقود
األح ـف ــوري فــي ق ـطــاع الـبـتــروكـيـمــاويــات،
ومن الممكن بسهولة تقييد أو حتى حظر
االبتكارات مثل مركبات األجــرة الطائرة،
والسفر الجوي األسرع من الصوت ،التي
ال يستفيد منها ســوى ِقـلة مــن فاحشي
الثراء وتعمل على خلق طلب جديد ومهدر
للطاقة ،قبل أن يتسع نطاق اإلقبال عليها.
بدال من تخفيف سياسات الكربون على
جانب العرض ،كما تدعو بعض األصوات
القصيرة النظر ،يتعين علينا -حتى خالل

ُ
ف ـتــرات ارت ـفــاع أس ـعــار ال ـطــاقــة -أن نـبقي
ال ـه ــدف األس ــاس ــي ن ـصــب أع ـي ـن ـنــا ،وه ــذا
يعني التركيز على التراجع الحتمي ذي
اإلدارة الحسنة في استخدام الفحم والنفط
والـغــاز واالسـتـعــاضــة عــن هــذه المصادر
بالطاقة النظيفة المستدامة ،وفــي األمد
القرب تتلخص أفضل العالجات الرتفاع
أسعار الطاقة في تدابير خفض الطلب،
مـثــل خـفــض ح ــدود الـســرعــة عـلــى الـطــرق
السريعة والتي فرضتها بعض الحكومات
الغربية في أعقاب صدمة أسعار النفط في
سبعينيات القرن العشرين.
بــاخ ـت ـصــار ،يـتـطـلــب االن ـت ـقــال ال ـعــادل
بعيدا عن الوقود األحفوري أن نبادر إلى
"القطع باستخدام ذراعي المقص" ،وكما
أك ــد بــرنــامــج األم ــم الـمـتـحــدة للبيئة في
تقريرين صادرين قبل مؤتمر تغير المناخ
األخـيــر ( ،)COP26فــإن هــذا يعني إغــاق
الـفـجــوات الضخمة فــي الـعـمــل المناخي
عـلــى جــانــب الـطـلــب وجــانــب ال ـعــرض في
الوقت ذاته.
على الرغم من التقدم المطلوب بشدة
نحو تسعير االستثمارات الكثيفة الكربون
على النحو الالئق ،فإن هذه الفجوات تظل
متسعة إل ــى حــد كـبـيــر ،ول ــن يتسنى لنا
تجنب اضطراب مناخي كارثي ،وتفادي
ال ـكــارثــة االقـتـصــاديــة الـتــي قــد تـنـتــج عن
التقلبات الهائلة في أسعار الطاقة وأصول
الوقود األحفوري الجانحة ،إال بإغالق هذه
الفجوات على وجه السرعة وبالتوازي.
* يورغ هاس رئيس قسم السياسة
الدولية في مؤسسة هاينريش بول،
وليلي فوهر رئيسة قسم السياسة
البيئية الدولية في مؤسسة هاينريش
بول ،وعضوة اللجنة التوجيهية
لمبادرة معاهدة منع انتشار الوقود
األحفوري ،وعضو مؤسس في مجلس
إدارة صندوق العدالة المناخية.
«بروجيكت سنديكيت»2021 ،
باالتفاق مع «الجريدة»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

7.013

السوق األول السوق الرئيسي

7.593

5.893

2.491 2.926 3.303

تجميد األسهم ومعاقبة المخالفين أكثر جدوى من «وقف التداول»
خيارات عديدة يمكن اتخاذها مراعاة لصغار المساهمين
محمد اإلتربي

مطلوب إلزام
الشركات بمهل
زمنية إلزالة أسباب
اإليقاف

طالبت أوســاط استثمارية ومالية
ال ـج ـه ــات ال ــرق ــاب ـي ــة ب ـ ـضـ ــرورة وض ــع
آليات بشأن ملف إيقاف الشركات عن
الـتــداول ،بغية استكمال ملف حماية
مصالح صغار المساهمين في السوق
المالي .
وفــي تفاصيل ذلــك الـمـلــف ،تسعى
هيئة أسواق المال إلى تطبيق القانون
بـحــزم وتــوفـيــر أقـصــى حماية ممكنة
للمساهمين.
لكن في المقابل ،يتم إيقاف أسهم
شــركــات مــدرجــة لحوالي ستة أشهر،
وهي بالمقاييس المالية فترة تعتبر
ً
ً
طويلة ،إذ يمثل ذلك عبئا كبيرا على
ص ـغــار الـمـســاهـمـيــن نـتـيـجــة تجميد
أم ــوال ـهــم وغ ــل أيــدي ـهــم ع ــن الـتـصــرف
فيها.
وبمتابعة قرارات هيئة أسواق المال
بالنسبة لألسهم الموقوفة ،يمكن رصد
تلك الحاالت:
 -1ثمة شــركــات تــم إيقافها بسبب
ت ـقــاعــس م ـجــالــس إدارات ع ــن تنفيذ
تعليمات وتلبية متطلبات ،بالتالي
أظهرت الهيئة أسباب اإليقاف.
ً
ع ـل ـمــا أنـ ــه ي ـجــب عـ ــدم تـ ــرك الـحـبــل
على الجرار للشركات تتالعب بأموال
المساهمين كيفما شاءت ،فعلى الهيئة
مـســؤولـيــة تـجــاه صـغــار المساهمين
ب ــوض ــع س ـقــف زم ـن ــي ل ــوق ــف ال ـس ـهــم،

وب ـعــدهــا يـجــب إلـ ــزام مـجـلــس اإلدارة
بمهلة محددة أو عزلة إلزالــة أسباب
المخالفات.
 -2شركات موقوفة منذ ستة أشهر
ال يعلم المساهمون سبب اإليقاف مع
أنــه مــن أبـســط حقوقهم معرفة سبب
ً
اإليقاف وطول المدة الزمنية تحقيقا
للشفافية المطلقة.
 -3ش ـ ـ ــر ك ـ ـ ــات ي ـت ــم
الـتـعـمــد ف ــي إيـقــافـهــا
بسبب تقاعس بعض
اإلدارات عــن الــوفــاء
ب ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم ب ـ ـيـ ــانـ ــات
مالية أو غيرها من
المتطلبات الرقابية،
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـنـ ــوع ـ ـيـ ــة
يـ ـج ــب عـ ـ ــدم تــرك ـهــا
مــن جــانــب الـجـهــات
الـ ــرقـ ــاب ـ ـيـ ــة ح ـم ــاي ــة
لصغار المساهمين.
 -4ث ـ ـمـ ــة ح ـ ــاالت
إيقاف أخرى تتعلق
ب ـ ـت ـ ـج ـ ــاوز خـ ـ ـس ـ ــارة
الـشــركــة أكـثــر مــن 75
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن رأس
ال ـ ـمـ ــال هـ ــي ال ـح ــال ــة
التي يتوجب إيقاف
السهم لحين الهيكلة
أو اتخاذ التدابير وهو

وقف إجباري معلوم السبب.

مثالب ومخاطر
م ـ ـصـ ــادر مـ ــراق ـ ـبـ ــة ،قـ ــالـ ــت إن مـلــف
إيـقــاف الـشــركــات يحتاج إلــى معالجة

تراجع المؤشرات والسيولة  46.6مليون دينار
فتور تعامالت «القيادية» وفوارق بين العرض والطلب على معظمها

●

علي العنزي

ت ــراج ـع ــت م ــؤش ــرات ب ــورص ــة ال ـكــويــت
الرئيسية الثالثة؛ العام واألول والرئيسي،
في حين سجل رئيسي  50نموا محدودا.
وفقد مؤشر السوق العام نسبة  0.23في
المئة ،أي  16.15نقطة ،ليقفل على مستوى
 7013.53نقطة بسيولة متراجعة هي األدنى
خ ــال شـهــريــن بــالـكــاد بلغت  46.6مليون
ديـ ـن ــار ،ت ــداول ــت  293.4مـلـيــون سـهــم عبر
 10370صفقة ،وتم تــداول  136سهما ،ربح
منها  ،49وخـســر  ،67فــي حين استقر 20
سهما دون تغير.
وسجل مؤشر السوق األول خسارة اكبر
بلغت نسبة  0.29فــي المئة تـعــادل 21.98
نقطة ،ليقفل على مستوى  7593.12نقطة
بسيولة متراجعة اكثر الى  23.8مليون دينار،
تداولت  53.8مليون سهم عبر  3786صفقة،
وارتفع  6أسهم فقط مقابل تراجع  15سهما،
واستقر  4أسهم دون تغير.

واسـتـقــر مــؤشــر ال ـســوق الــرئـيـســي على
خـســارة م ـحــدودة وبنسبة  0.05فــي المئة
أي  3.07نقاط فقط ،ليستقر حول مستواه
السابق عند  5893.85نقطة ،وبسيولة بلغت
 22.8مليون دينار تداولت  239.5مليون سهم
نفذت من خالل  6584صفقة ،وتم تداول 111
سهما ربح منها  ،43وخسر  53واستقر 15
سهما دون تغير.

تداوالت هادئة
وتــراجــع حجم السيولة والـنـشــاط على
معظم األس ـهــم النشيطة س ــواء قـيــاديــة او
صغيرة ،باستثناء تــداوالت انتقائية على
اسهم جي اف اتش الذي حقق نموا ،واستمر
ف ــي ال ـص ـعــود ال ــى أع ـلــى مـسـتــويــاتــه خــال
س ـنــوات ،وكــذلــك اسـهــم بــريــق ال ــذي تراجع
بنسبة  6فــي الـمـئــة ،وتـمــت عمليات جني
أرباح على سهم االولى ليخسر  2.3في المئة.
وت ــراجـ ـع ــت م ـع ـظــم األسـ ـه ــم ال ـق ـيــاديــة

النشيطة باستثناء اسهم الوطني واجيليتي
ومـيــزان ،بينما خسرت اسهم اهلي متحد
وبيتك والخليج وزين لتميل الكفة إلى اللون
األحمر ،ويقفل السوق األول خاسرا ،بينما
استقر الرئيسي بعد مكاسب جي اف اشت
والجزيرة وأرزان وانوفست وبتداوالت فاترة
نسبيا فقدت كثيرا من سيولتها ونشاطها
بانتظار انتهاء فترة التقديرات السنوية
لألرباح والعوائد ليبدأ بناء مراكز جديدة
مع كل تراجع ألسعارها.
خليجيا ،تـبــايــن أداء م ــؤش ــرات أس ــواق
ال ـم ــال الـخـلـيـجـيــة م ـج ــددا وان ــدف ــع مــؤشــر
السوق السعودي "تاسي" رابحا  1في المئة
مدعوما بتقديرات ميزانية  2022التي أعلنت
توقعاتها لفوائض مالية العام القادم رافقه
المنطقة الـخـضــراء مــؤشــرات دبــي وعمان
وق ـطــر ،بينما تــراجـعــت م ــؤش ــرات الكويت
وأبوظبي والبحرين ،واستقرت أسعار النفط
دون مستوى  75دوالرا للبرميل.

وت ـ ـ ـ ــوازن ب ـي ــن م ـص ــال ــح ال ـم ـســاه ـم ـيــن
وح ـمــاي ـت ـهــم م ــن ب ـع ــض ال ـم ـخ ــاط ــر أو
المخالفات ،التي تنطوي عليها بعض
الشركات.
ً
أي ـ ـضـ ــا يـ ـج ــب وضـ ـ ــع سـ ـق ــف زم ـن ــي
لملف اإليـقــاف وعلى سبيل المثال لم
ً
يــوقــف البنك الـمــركــزي أي ــا مــن البنوك

«المركزي» :سندات
ً
وتورق بـ  290مليونا
أعـلــن بنك الـكــويــت الـمــركــزي أنــه قد
ت ــم تـخـصـيــص آخـ ــر إصـ ـ ــدار ل ـس ـنــدات
ّ
وتورق البنك المركزي بقيمة إجمالية
بلغت  290مليون دينار ألجل  3أشهر،
وبمعدل عائد  1.125في المئة.

استقرار الدوالر وتراجع
اليورو واإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر أمام الدينار،
أمس ،عند مستوى  0.302دينار ،في حين
انخفض سعر صرف اليورو إلى مستوى
 0.341دينار مقارنة بأسعار أمس األول.
وقال بنك الكويت المركزي ،في نشرته
اليومية على موقعه اإللكتروني ،إن سعر
صرف الجنيه اإلسترليني انخفض بنسبة
 0.15في المئة ليصل إلى مستوى 0.400
دينار ،في حين استقر الفرنك السويسري
عند مستوى  0.328والين الياباني عند
 0.0026دينار.

«الوطني» :مخاطر «أوميكرون» وتباطؤ وتيرة نمو
االقتصاد الصيني يهددان زخم التعافي العالمي
قـ ــال ت ـقــريــر ص ـ ــادر ع ــن ب ـنــك الـكــويــت
الوطني ،إن مجموعة مخاوف ظهرت في
ً
اآلونة األخيرة تهدد بالتأثير سلبا على
زخ ــم تـعــافــي االق ـت ـصــاد الـعــالـمــي ،منها
اكـتـشــاف ســالــة "أوم ـي ـكــرون" المتحورة
وتشديد التدابير االحترازية المرتبطة
بــالـجــائـحــة ف ــي مـخـتـلــف أن ـح ــاء أوروبـ ــا
وتباطؤ نمو االقتصاد الصيني.
وإث ــر ذل ــك ،حـســب الـتـقــريــر ،تــراجـعــت
مــؤشــرات أس ــواق األسـهــم الرئيسية في
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وأوروب ـ ــا وال ـيــابــان
بنسبة تراوحت ما بين 3و 5في المئة في
نوفمبر ،على الرغم من بقاء معدل النمو
ً
منذ بداية العام مرتفعا بشكل ملحوظ.
ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،وفـ ــي ال ــوق ــت نـفـســه،
ارتفعت المخاوف بشأن زيــادة معدالت
ال ـت ـض ـخ ــم ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ال ـط ـل ــب ال ـق ــوي
وال ـس ـي ــاس ــات ال ـت ـي ـس ـيــريــة واخ ـت ـنــاقــات
ً
العرض (خصوصا في الواليات المتحدة
وأوروبـ ـ ـ ـ ــا) .وبــال ـن ـس ـبــة لـمـعـظــم ال ـب ـنــوك
ال ـمــركــزيــة الــرئ ـي ـس ـيــة ،أص ـبــح الـتـضـخــم
ال ـهــاجــس الــرئـيـســي ،وي ـبــدو أن مجلس
االح ـت ـي ــاط ــي الـ ـف ــدرال ــي األم ـي ــرك ــي عـلــى
وجه الخصوص مستعد لتسريع وتيرة
بــر نــا مــج تشديد سياسته النقدية على
الفور -هذا ما لم تتحقق أسوأ المخاوف
األخ ـ ـي ـ ــرة ب ـ ـشـ ــأن سـ ــالـ ــة "أومـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــرون"
(وت ــأثـ ـي ــره ــا ال ـم ـح ـت ـم ــل عـ ـل ــى ال ـن ـش ــاط
االقتصادي).
كـمــا انـخـفـضــت أس ـعــار الـنـفــط بشكل
ً
حاد في أواخر نوفمبر من  80دوالرا إلى
ً
أقل من  70دوالرا بشكل مؤقت ،وإن كانت
ً
تعافت جزئيا منذ ذلك الحين ،واتجهت
"أوبك" وحلفاؤها للتمسك بجدول زيادة
اإلن ـتــاج عـلــى الــرغــم مــن تــوقـعــات بوقف
ً
ً
ال ــزي ــادات مــؤقـتــا ن ـظــرا لـمـخــاطــر ضعف
الطلب العالمي على النفط.

رياح معاكسة
تباطأت وتيرة نمو االقتصاد األميركي
بشكل حاد في الربع الثالث من العام ،وسط

استمرار أزمــة سالسل التوريد وانتشار
ساللة دلتا المتحورة .إذ بلغ نمو الناتج
المحلي اإلجـمــالــي فــي الــربــع الـثــالــث من
العام  2.1في المئة على أساس ربع سنوي،
ً
مخالفا التوقعات وأقل على نحو ملحوظ
مــن النمو المسجل فــي الــربــع الثاني من
العام بواقع  6.7في المئة.
واس ـت ـمــر ضـعــف أداء ثـقــة المستهلك
ً
(وفـقــا لمقياس مؤشر كونفرنس بــورد)،
اذ تراجعت قراءته إلى  109.5في نوفمبر
ال ـم ــاض ــي ف ـي ـمــا ي ـع ــد أدنـ ـ ــى مـسـتــويــاتــه
المسجلة منذ فبراير  ،2021وكان ارتفاع
معدل التضخم هو السبب الرئيسي في
ذلك.
ً
وعلى الرغم من الزيادة الضعيفة نسبيا
التي شهدتها الوظائف غير الزراعية في
نوفمبر ( 210ألف وظيفة) ،فإن سوق العمل
ً
ً
شهد انـتـعــاشــا قــويــا ،إذ انخفض معدل
البطالة إلى  4.2في المئة في نوفمبر ،بينما
ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة
إلــى  61.8فــي المئة ،وكالهما يعتبر في
أفضل المستويات منذ تفشي الجائحة.

إضافة لذلك ،استمرت مطالبات البطالة
األسبوعية الـجــديــدة فــي الهبوط لتصل
إلى  208آالف مطالبة جديدة في المتوسط
للقراءتين الماضيتين ،وهو ما يتماشى
م ــع ال ـم ـس ـتــوى ،ال ـ ــذي ُس ـج ــل ق ـبــل تــأثـيــر
الجائحة مباشرة في الواليات المتحدة.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي
اإلجمالي بنحو  4في المئة ،على أساس
سنوي ،في الربع األخير من العام.
وفــي وقــت بــدأ "االحـتـيــاطــي الـفــدرالــي"
تقليص مشتريات األص ــول فــي نوفمبر
ً
بمعدل  15مليار دوالر شهريا ،من الممكن
أن ي ـصــدر قـ ــرار تـســريــع وت ـي ــرة الخفض
الـتــدريـجــي فــي وق ــت مبكر قــد ال يتعدى
موعد اجتماع مجلس االحتياطي الفدرالي
في  15ديسمبر.
ويعتبر أقرب السيناريوهات المحتملة
هو مضاعفة قيمة المبلغ الذي يتم خفضه
ً
ً
تدريجيا إلى  30مليار دوالر شهريا وإنهاء
عمليات الشراء بحلول مارس .2022
وسيفتح هذا األمر المجال أمام بدء رفع
أسعار الفائدة بعد ذلك ،مع إمكانية رفعها

قيود جديدة في أوروبا
أدت زيادة حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد 19-في كافة أنحاء أوروبا خالل
شهري أكتوبر ونوفمبر -حتى في بعض الدول التي ترتفع فيها معدالت التطعيم
 إلــى البدء في تطبيق مجموعة جديدة من القيود التي من المقرر أن تؤديإلى تباطؤ وتيرة التعافي االقتصادي في الربع الرابع من عام  2021وربما في
ً
السنوات الالحقة أيضا.
وشمل ذلك فرض قيود أكثر صرامة على األشخاص غير الملقحين في ألمانيا
وإغالق كامل أشد قسوة في النمسا.
وقد تكون التداعيات االقتصادية لهذه الموجة أقل حدة من تلك المرتبطة
باألحداث السابقة ،لعدة أسباب منها أن التطعيمات قللت من مخاطر العدوى
ً
ً
ً
التي تسبب مرضا شديدا ،كما أصبحت الشركات واألفراد أكثر تكيفا مع القيود
من ذي قبل.
لكن الحكومات تبدو مستعدة العتماد نهج احترازي فيما يتعلق بسياسات
الصحة العامة ومع وجود بعض األنظمة الصحية التي تتعرض بالفعل لضغط
شديد ،يمكن معها تشديد القيود ،إذا تبين أن متغير «أوميكرون» أكثر عدوى
مقارنة بسالالت الفيروس السابقة.

مرتين إلى ثالث مرات في عام .2022
ويعزى ذلــك ،على األغـلــب ،إلــى تسارع
وتـيــرة نمو أسـعــار المستهلك باإلضافة
إل ــى ات ـس ــاع نـطــاقـهــا ،م ــع اع ـت ـبــار ارت ـفــاع
معدل التضخم أهم مقياس يسيطر على
ال ـخ ـط ــاب االقـ ـتـ ـص ــادي وال ـس ـي ــاس ــي في
الواليات المتحدة.
وارت ـف ــع مــؤشــر أس ـع ــار المستهلكين
بنسبة كبيرة وصـلــت إلــى  6.8فــي المئة
عـلــى أس ــاس سـنــوي فــي نــوفـمـبــر ،بينما
ارتفع مؤشر نفقات االستهالك الشخصي
األساسي (مقياس التضخم المفضل لدى
مجلس االحتياطي الفدرالي) بنسبة  4.1في
المئة في أكتوبر ،وكالهما وصل اآلن إلى
أعلى مستوياته المسجلة في عدة سنوات.
ً
وفي ذات الوقت ،أقر الكونغرس أخيرا
م ـش ــروع ق ــان ــون الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة بقيمة
تريليون دوالر ،ليتيح بذلك المجال أمام
تــوج ـيــه األم ـ ـ ــوال لـمـجـمــوعــة واس ـع ــة من
المجاالت بما في ذلــك الطرق والجسور،
والسكك الحديدية ،والموانئ والمطارات
والمياه والطاقة.
إضـ ــافـ ــة لـ ــذلـ ــك ،أقـ ـ ــر م ـج ـل ــس الـ ـن ــواب
األمـيــركــي قــانــون الــرئـيــس بــايــدن لشبكة
ال ـســامــة االجـتـمــاعـيــة وال ـم ـن ــاخ (قــانــون
إعادة البناء بشكل أفضل) بقيمة إجمالية
ق ــدره ــا  1.7تــريـلـيــون دوالر ،أي أق ــل من
نصف المستوى المستهدف في األساس
بقيمة  3.5تريليون دوالر .لكن من المرجح
أن ي ـقــوم مـجـلــس ال ـش ـيــوخ بـتـعــديــل هــذا
ال ـقــانــون فــي ض ــوء الـمـعــارضــة الـشــديــدة
م ــن ال ـج ـم ـهــوري ـيــن وخـ ــافـ ــات األع ـض ــاء
الديموقراطيين فيما بينهم.
ك ـمــا أق ــر ال ـكــون ـغــرس م ـش ــروع قــانــون
تمويل قصير األجــل في اللحظة األخيرة
وال ــذي سيبقي الحكومة تعمل حتى 18
فبراير.
ً
ً
وأخيرا ،أقر الكونغرس تشريعا يتيح
رف ــع س ـقــف ال ــدي ــن الـ ـع ــام ،م ـمــا سيسمح
بتمويل الحكومة حتى موعد انتخابات
التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر
.2022

عــن مـمــارســة أعمالها بــل يــوقــع أقسى
ً
الـعـقــوبــات المالية وص ــوال إلــى شطب
بـعــض األع ـض ــاء أو مـجــالــس اإلدارات
بالكامل ،ووحدة التأمين توقف شركات
ت ــأم ـي ــن ع ــن م ـم ــارس ــة أع ـم ــال ـه ــا ل ـمــدة
ثــاثــة أش ـهــر وت ـب ــدي أس ـب ــاب اإلي ـقــاف
بالتالي عملية الرقابة يجب أن تحمي
المساهمين ،ال أن تسبب الضرر لهم.
مـ ــن أب ـ ــرز ال ـم ـخــاطــر
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ـت ـ ــرت ـ ــب ع ـل ــى
طـ ـ ـ ــول وقـ ـ ـ ــف األس ـ ـهـ ــم
عــن ال ـتــداول بــا سقف
زم ـن ــي ،إع ـط ــاء ص ــورة
سـلـبـيــة للمستثمرين
األج ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ــب ،ف ـ ـ ـمـ ـ ــا ق ــد
تـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرض لـ ـ ـ ــه شـ ــركـ ــة
ص ـ ـ ـغ ـ ـ ـيـ ـ ــرة يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن أن
تتعرض له شركة كبيرة
من ناحية وقف السهم.
ً
أيـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــاردة
صـغــار المساهمين عن
االس ـت ـث ـم ــار ف ــي ال ـســوق
ً
خصوصا أن عقوبة وقف
السهم بالنسبة للمساهم
تتسبب له بإرباكات مالية
فبعض هؤالء مقترض من
البنوك ،وتضيع عليه كذلك
بعض الفرص.
ً
وهـنــاك أيـضــا شريحة من

صغار المساهمين ضحايا صراعات
بعض األطراف ونتيجة شكاوى كيدية
متبادلة ما ينعكس بالضرر على إيقاف
األسهم .
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخ ـ ـ ـ ــر ،أثـ ـبـ ـت ــت ت ـج ــرب ــة
هـيـئــة أس ـ ــواق ال ـم ــال الـمـتـعـلـقــة بــوقــف
وتجميد أسهم كبار المالك في بعض
الشركات المدرجة لحين تحقيق بعض
ً
ً
المتطلبات نـجــاحــا كـبـيــرا ،إذ أتــاحــت
لصغار المساهمين التداول في أسهمهم
وت ـمــت م ــراع ــاة ع ــدم تـجـمـيــد أمــوال ـهــم،
بالتالي لـ َـم ال يتم تعميم تلك التجربة
على باقي الشركات الموقوفة.
ما يجب التنويه إليه هو األخذ بعين
االع ـت ـب ــار اح ـت ـم ــال وج ـ ــود مـســاهـمـيــن
أج ــان ــب ف ــي أي م ــن ت ـلــك ال ـش ــرك ــات أو
أسهم مرهونة أو فترة إقفاالت بيانات
مالية إذ توجد بعض الشركات موقوفة
منذ فترتين ماليتين وا لـثــا لـثــة مقبلة
بعد أسابيع وهــي نهاية العام المالي
الحالي ،فكيف سيكون وضع السهم في
ميزانية بعض الشركات أو الصناديق
أو إقفاالت المحافظ التي يتم إحتسابها
على آخر إقفال.
وخ ــاص ــة األمـ ـ ــر ،ال ـشــري ـحــة األك ـبــر
تـ ـ ـ ـ ـ ــداول فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ــورص ـ ــة هـ ـ ــي صـ ـغ ــار
المساهمين وقدراتهم المالية محدودة
ب ــال ـت ــال ــي ي ـت ــوج ــب م ــراع ــات ـه ــم ف ــي كــل
القرارات ،السيما اإليقاف.

مكاتب الوساطة غير ملتزمة
بإثبات «السومة العقارية»
بسبب محدودية أوراق دفتر السمسرة
●

سند الشمري

أفـ ـ ــادت مـ ـص ــادر بـ ــأن م ـع ـظــم م ـكــاتــب الــوســاطــة
العقارية ال تلتزم بقرار وزارة التجارة والصناعة رقم
 164لسنة  ،2020القاضي بإثبات السومة العقارية،
وأن ــه ال يـجــوز لـلــوسـيــط أو لـنــائـبــه اس ـت ـخــدام تلك
السومة ألغراض التسويق العقاري أو المفاوضات
أو أي اسـتـخــدام آخــر لـمــدة تتجاوز أسبوعين من
تاريخ تسجيلها في دفتر السمسرة.
وأشارت المصادر لـ "الجريدة" إلى أن عدم االلتزام
بالسومة العقارية يأتي لصعوبة تطبيق القرار على
أرض الواقع ،موضحة أن "التجارة" الزمت مكاتب
الوساطة بتدوين السومة في دفتر الوساطة ،وأن
عدد أوراق الدفتر الوسيط محدودة ،وال تكفي لكل
السومات التي تتم على العقارات المعروضة للبيع.
وكان الهدف من وراء ذلك القرار هو منع التالعب
ً
بأسعار العقارات ،وأيضا التخلص من السومات

الوهمية ،ولضمان مصداقية البيع والوسيط معا،
إال أن آلـيــة تطبيقها حــالــت دون تحقيق األه ــداف
المرجوة.
مــن جهة أخ ــرى ،أوضــح عــدد مــن العقاريين انه
بإمكان وزارة الـتـجــارة والـصـنــاعــة ،ال ــزام المكاتب
بتدوين سومات العقارات بدفتر خاص به ،ويكون
لها الحق في االطالع عليه ،والتحقق من مصداقية
السومات.
ونظام إثبات السومة العقارية ليس جديدا على
السوق المحلي ،فقد كان مطبقا سابقا ،وحقق أهدافه
المرجوة ،إال انه ومع وجود وسائل التواصل يرى
البعض انه من الصعب تطبيقها في الوقت الحاضر،
والزام السوام بالحضور لتثبيت سومته.
ويعاني قطاع الوساطة العقارية الفوضى وعدم
التنظيم ،حيث إن هناك العديد من الطرق يسلكها
دخالء المهنة ،والذين ليس لهم صفة رسمية بهدف
رفع األسعار ،وذلك من أجل زيادة عمولتهم.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

اقتصاد
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العويصي لـ ةديرجلا « :حماية المنافسة» تلقى  ٨١شكوى منذ 2012
•

«القانون الجديد للجهاز بسط سيطرته على قطاعات كانت خارج رقابته»
كشف المدير التنفيذي لجهاز ًحماية المنافسة د .عبدالله
العويصي أن الجهاز تلقى عددا من طلبات الموافقة على
وأصدر
عمليات التركز االقتصادي (االندماج واالستحواذ)ً ،
قرارات بالموافقة المشروطة إلتمام هذه العمليات وفقا
اللتزامات حددها للرقابة على األسواق المعنية بأطراف
«التركز».
جراح الناصر

درسنا قرارات
الموافقة
المشروطة
إلتمام
عمليات
التركز
االقتصادي
قبل إصدارها

• ما أ بــرز عمليات مراقبة
االنــدمــاجــات واالسـتـحــواذات
والتحقق من سالمتها؟ وما
ه ــي س ـيــاســة ال ـمــواف ـقــة على
االستحواذات أو رفضها؟
 تهدف رقابة االندماجاتواالسـ ـتـ ـح ــواذات إل ــى الـتــأكــد
من عدالة السوق عبر دراسة
طـلـبــات ال ـتــركــز االق ـت ـصــادي،
حـ ـي ــث ي ـع ـم ــل جـ ـه ــاز ح ـمــايــة
المنافسة على تقييمهما إذا
ك ــان ــت ال ـم ـنــافــع االق ـت ـصــاديــة
الناتجة عن صفقة االستحواذ
أو االنــدمــاج تفوق آثــار الحد
من حرية المنافسة أو منعها
أو اإلضرار بها ،ويعتمد على
تحقيق كفاء ة اقتصادية على
ا لـســوق المعني ،و بـنـ ً
ـاء عليه
ي ـقــوم مـجـلــس إدارة الـجـهــاز
ب ــإص ــدار مــواف ـقــة أو مــوافـقــة
مشروطة بذلك.
وب ــالـ ـفـ ـع ــل ت ـل ـق ــى ال ـج ـه ــاز
ً
عـ ـ ــددا م ــن ط ـل ـبــات ال ـمــواف ـقــة
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ع ـ ـ ـم ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــز
االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادي (االن ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــاج
واالستحواذ) وانتهت معها
دراسـ ـ ـ ــة تـ ـل ــك الـ ـطـ ـلـ ـب ــات إل ــى
إص ـ ـ ــدار قـ ـ ـ ــرارات بــال ـمــواف ـقــة
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروط ـ ــة إلت ـ ـ ـمـ ـ ــام هـ ــذه
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات وفـ ـ ـق ـ ــا ل ـ ـشـ ــروط
وال ـت ــزام ــات ح ــدده ــا الـجـهــاز
لـ ـ ـل ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق
ال ـم ـع ـن ـي ــة بـ ـ ــأطـ ـ ــراف ع ـم ـل ـيــة
التركز.
• ما عقوبات الممارسات
ً
الضارة التي تخرج أشخاصا
منافسين للشخص المسيطر
من السوق؟

وكشف العويصي ،في لقاء مع «الجريدة» ،أن الجهاز تلقى منذ
تأسيسه  ٨١شكوى ،وتركزت أبرز القضايا التي عالجها في
سوق تطبيقات توصيل الطعام ،واإلعالم المرئي الرياضي،
ومزادات الخضراوات والفواكه ،إلى جانب قضايا أخرى في
قطاع التأمين والتغذية وغيرها.
وأكد وجود تواصل مع الجهات الحكومية للعمل على تعزيز
 ا لـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــام ب ـ ــا تـ ـ ـف ـ ــا ق ـ ــات أومـمــار ســات مرتبطة بعالقات
أ فـ ـقـ ـي ــة أو رأ س ـ ـيـ ــة أو و ض ــع
مهين ،وذلــك بـهــدف االضــرار
ب ــال ـم ـن ــافـ ـس ــة سـ ـ ـ ــواء ب ــال ـح ــد
منها أو تقييدها أو منعها
يشكل ُمخالفة للقانون ()72
لـسـنــة  ،2020وبــال ـتــالــي فــإن
المادة ( )33من قانون حماية
ال ـم ـنــاف ـســة أع ـط ــت الـمـجـلــس
الـتــأديـبــي الـحــق فــي مباشرة
الـ ـمـ ـس ــاء ل ــة الـ ـت ــأديـ ـبـ ـي ــة ،كـمــا
أجازت المادة ( )34للمجلس
ف ـ ــرض جـ ـ ـ ــزاء ات م ــال ـي ــة ت ـبــدأ
م ــن ( )%1ح ـت ــى ( )%10مــن
إجـ ـم ــال ــي اإليـ ـ ـ ـ ـ ــرادات لـلـسـنــة
المالية.

• م ــا أب ـ ــرز ال ـع ـق ـبــات الـتــي
يواجهها الجهاز؟ وهل هناك
تعديالت مرتقبة على قانونه؟
وم ـ ـ ــا ال ـ ـ ـفـ ـ ــرق ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـقـ ــانـ ــون
الجديد والقديم وأبرز مزاياه؟

عبدالله العويصي

• هـ ـ ــل ضـ ـبـ ـط ــت شـ ــر كـ ــات
تـبـيــع الـمـنـتـجــات بـسـعــر يقل
عـ ــن ت ـك ـل ـف ـت ـهــا؟ وه ـ ــل طـبـقــت
العقوبات عليها؟
 يـتـخــذ ال ـج ـهــاز إجـ ــراء اتال ـ ـب ـ ـحـ ــث وال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــة بـ ـش ــأن
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــارس ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــارة
بـ ــال ـ ـم ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة ،م ـ ـن ـ ـهـ ــا ع ـل ــى
سبيل المثال قيام الشخص
ال ـم ـه ـي ـمــن ب ـب ـيــع ال ـم ـن ـت ـجــات
ب ـ ــأق ـ ــل مـ ـ ــن س ـ ـعـ ــر الـ ـتـ ـكـ ـلـ ـف ــة،
حـيــث تلقى الـجـهــاز شـكــاوى
تـتـضـمــن ش ـب ـهــة ال ـب ـيــع بــأقــل
م ــن س ـع ــر ال ـت ـك ـل ـفــة ح ـي ــث تــم
فـحـصـهــا ودراس ـت ـه ــا لـلـتــأكــد
م ــن اس ـت ـي ـفــائ ـهــا ل ـك ــل األدل ـ ــة
والـمـسـتـنــدات ال ـمــؤيــدة ،وفــي
ح ــال ثـبــوت شبهة المخالفة
ت ـ ـ ـتـ ـ ــم اإلحـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـل ــس
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــأديـ ـ ـ ـب ـ ـ ــي لـ ـ ـلـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــل ف ــي
ً
ال ـم ـس ــاء ل ــة ال ـت ــأدي ـب ـي ــة وف ـق ــا

المنافسة من خالل إبداء الرأي في القرارات الحكومية واللوائح المنافسة خالل هذه الفترة القصيرة ،ورغم ذلك فإن القانون
الجديد أفضل من القديم حيث إنه بسط سيطرة الجهاز على
والتشريعات وتقييم تأثيرها على المنافسة بكل قطاعاتها
وأسواقها ،إضافة إلى مذكرات التفاهم وفرق العمل المعنية قطاعات كانت خارج رقابته في ظل القوانين السابقة ...وفيما
بإنفاذ توصيات الجهاز لتعزيز المنافسة في القطاعات المعنية .يلي تفاصيل اللقاء:
وبين ًأن قانون حماية المنافسة ( )72لسنة  2020تم إقراره
حديثا ،وبالتالي يصعب الحكم على مدى فعاليته في تنظيم شأن

ألح ـ ـكـ ــام الـ ـق ــان ــون رق ـ ــم ()72
لسنة  2020فــي شــأن حماية
المنافسة والئحته التنفيذية.

نبدي رأينا
في القرارات
الحكومية
واللوائح
والتشريعات
ّ
ونقيم
تأثيرها
على المنافسة
بكل قطاعاتها
وأسواقها

• ه ـ ـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاك تـ ـ ــوا صـ ـ ــل
وتـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــق ب ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز
والـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة؟ وم ــا
نوعه؟
 ن ـعــم ه ـن ــاك ت ــواص ــل معا ل ـج ـهــات ا لـحـكــو مـيــة للعمل
ع ـلــى ت ـعــزيــز ال ـم ـنــاف ـســة من
خـ ـ ـ ــال إبـ ـ ـ ـ ـ ــداء الـ ـ ـ ـ ـ ــرأي ع ـل ــى
القرارات الحكومية واللوائح
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــري ـ ـ ـعـ ـ ــات وتـ ـقـ ـيـ ـي ــم
ت ــأثـ ـي ــره ــا عـ ـل ــى ال ـم ـن ــاف ـس ــة
بـكــل قـطــاعــاتـهــا وأســواق ـهــا،
إضافة إلى مذكرات التفاهم
وفرق العمل المعنية بإنفاذ
ت ــوص ـي ــات ال ـج ـه ــاز لـتـعــزيــز
ال ـم ـن ــاف ـس ــة فـ ــي ال ـق ـط ــاع ــات
المعنية.

 قانون حماية المنافسة( )72لسنة  2020تم إقــراره
ً
حــدي ـثــا ،وبــالـتــالــي يصعب
ا لـحـكــم عـلــى م ــدى فعاليته
فــي تنظيم شــأن المنافسة
خالل هذه الفترة القصيرة،
ومـ ـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك فـ ـ ـ ــإن ال ـ ـقـ ــانـ ــون
الجديد أفضل مــن القانون
الـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم ح ـ ـيـ ــث إنـ ـ ـ ــه ب ـســط
سـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــرة ج ـ ـ ـهـ ـ ــاز حـ ـم ــاي ــة
ال ـم ـن ــاف ـس ــة ع ـل ــى ق ـط ــاع ــات
كـ ــانـ ــت خ ـ ـ ــارج رقـ ــاب ـ ـتـ ــه فــي
ظ ـ ــل ال ـ ـقـ ــوان ـ ـيـ ــن الـ ـس ــابـ ـق ــة،
وعـ ـ ـ ـ ــاوة ع ـ ـلـ ــى ذل ـ ـ ــك أنـ ـش ــأ
ً
ً
مجلسا تأديبيا يتكون من
ثــاثــة ق ـضــاة مـنـتــدبـيــن من
الـمـجـلــس األع ـل ــى لـلـقـضــاء،
إضافة إلى عضوين آخرين
مــن ذوي الخبرة فــي مجال
ال ـق ــان ــون واالقـ ـتـ ـص ــاد ،كما
أصبح الجهاز هو صاحب
االخـتـصــاص األصـيــل فيما
قد ينشأ عند تطبيق أحكام
ال ـ ـقـ ــانـ ــون م ـ ــن تـ ـ ـع ـ ــارض أو
تداخل مع الجهات األخرى.
• ما عدد الشكاوى التي
اس ـت ـق ـب ـل ـه ــا ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز م ـنــذ
تأسيسه؟ وما أبرز القضايا
التي قام بمعالجتها؟
 ت ـ ـل ـ ـقـ ــى ا لـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز م ـن ــذا لـ ـ ـت ـ ــأ سـ ـ ـي ـ ــس  ٨١شـ ـ ـك ـ ــوى،
وكـ ــان أبـ ــرز ال ـق ـضــايــا الـتــي

عالجها في سوق تطبيقات
ت ــوص ـي ــل الـ ـطـ ـع ــام ،وسـ ــوق
اإلعـ ــام الـمــرئــي الــريــاضــي،
وسوق مزادات الخضراوات
والفواكه ،وقضايا في قطاع
التأمين والتغذية وغيرها

فرض جزاءات
مالية على
الممارسات
الضارة
تبدأ من %1
حتى %10
من إجمالي
اإليرادات
المالية

• ما هو تعريف المناصرة
لدى الجهاز واآللية المتبعة؟
 تـعــرف الـمـنــاصــرة بأنهاأي عـ ـم ــل ي ـ ـحـ ــدث ل ـم ـص ـل ـحــة
موضوع أو أطروحة ما سواء
يوصى بها أو يجادل بها أو
يدعمها ،وفيما يخص مجال
حماية المنافسة تقوم أجهزة
ً
المنافسة عموما بثالث مهام
رئـيـسـيــة ه ــي :إن ـفــاذ الـقــانــون
أي مـ ـك ــا فـ ـح ــة ا ل ـ ـم ـ ـمـ ــار سـ ــات
الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــارة ب ــالـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة م ــن
خ ـ ـ ــال إج ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات
وف ـ ــرض ال ـع ـق ــوب ــات ع ـلــى مــن
ي ـخ ــال ــف الـ ـق ــان ــون ،وم ــراق ـب ــة
االندماجات واالستحواذات،
أي ا لـحــرص على أن عمليات
التركز االقتصادي ال تضر أو
تـعــوق المنافسة ،إ لــى جانب
الـ ـمـ ـن ــاص ــرة وت ـش ـم ــل جـمـيــع
األن ـش ـط ــة ال ـم ـع ـن ـيــة بـحـمــايــة
و تــر سـيــخ و تـعــز يــز المنافسة
الـ ـ ـت ـ ــي ال ت ـ ــدخ ـ ــل مـ ـ ــن ض ـمــن
مهمة إنفاذ القانون ،وأبرزها
دراس ـ ـ ــات ت ـق ـي ـيــم ال ـم ـنــاف ـســة،
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل م ـ ـ ــع ال ـ ـج ـ ـهـ ــات
ً
الحكومية ،فضال عن أنشطة
التوعية والتثقيف بالجهاز
والقانون والمنافسة ،وبمهمة
حماية المنافسة.

قانون 72
لسنة 2020
ً
أقر حديثا
وبالتالي
يصعب
الحكم على
مدى فعاليته
في تنظيم
المنافسة
خالل هذه
الفترة

ً
«الكويتية» توقع عقدا مع «»Spatial
لتوريد معدات تدريب طوارئ
وقعت شركة الخطوط الجوية
ً
ً
الكويتية مؤخرا عقدا مع شركة
 ،Spatialلتوريد معدات وأجهزة
تشبيهية للتدريب على طوارئ
األم ــن والـســامــة ألطـقــم القيادة
والـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــات ،حـ ـي ــث س ـت ـت ـس ـلــم
«الكويتية» من  Spatialمعدات
ت ــدري ــب طـ ـ ــوارئ ل ـثــاثــة أبـ ــواب
ذات جسم عريض ،ومدرب قمرة
القيادة والخاص بتدريب أطقم
قيادة الـطــائــرات ،باإلضافة الى
ترقية جهاز الطوارئ في طائرات
الكويتية ايرباص .A320neo
وف ــي ه ــذا الـ ـش ــأن ،ق ــال مــديــر
دائرة العالقات العامة واإلعالم
في الخطوط فايز العنزي« :يسر
الكويتية أن تعلن تــو قـيــع عقد
ً
مع  Spatialالمزود الرائد عالميا
ألجهزة محاكاة طاقم الطائرة،
والتي تعد من أفضل الشركات
ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة فـ ــي ه ـ ــذا ال ـن ــوع
مــن الـتــدريــب وال ـمــوفــرة ألحــدث
األجهزة والتقنيات ألطقم قيادة
الطائرات ،إذ إن توقيع هذا العقد
يأتي في إطــار حرص الخطوط
ال ـ ــدؤوب عـلــى تـطــويــر وتــدريــب
كــوادرهــا وفــق أفـضــل المعايير
العالمية التي تخص قطاع النقل
الجوي ،وتضمن في الوقت ذاته
أمن وسالمة الطائرات والركاب».
وأضــاف العنزي« :إن توقيع
ه ـ ــذا ال ـع ـق ــد ي ـع ــد ن ـق ـلــة نــوع ـيــة
للكويتية في تحسين وتطوير
منظومتها في تطبيق إجراءات

«الكويتية» تحرص على تدريب طواقم رحالتها
األمـ ـ ـ ــن وال ـ ـسـ ــامـ ــة وفـ ـ ــي ح ــال ــة
ً
الـطــوارئ ،كما يعتبر مهما في
النهوض بالمستوى التدريبي
وال ـ ـتـ ــأه ـ ـي ـ ـلـ ــي ل ـ ـكـ ــل ط ــواقـ ـهـ ـم ــا
ويصقل قدراتهم على االستعداد
ً
ل ـمــواج ـهــة أي ط ـ ـ ــارئ» ،مـشـيــدا
بدعم مجلس إدارة «الكويتية»
بــرئــاســة الـكــابـتــن عـلــي الــدخــان
إلن ـ ـشـ ــاء أك ــاديـ ـمـ ـي ــة ال ـخ ـط ــوط
ال ـج ــوي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة ل ـل ـتــدريــب،
والتي ستساهم بشكل كبير في
تأهيل آالف من طواقم الطائرات
ً
سنويا.
وت ــاب ــع« :ال ـكــوي ـت ـيــة مـلـتــزمــة
باستمرار بالحفاظ على تطبيق
أعـلــى المعايير وال ـلــوائــح التي
ت ـض ـع ـهــا ال ـم ـن ـظ ـم ــات ال ــدول ـي ــة
للسالمة وتطورها على جميع
المستويات ،لتواكب المعايير

العالمية الخاصة بقطاع الطيران
ً
التجاري ،وتسعى دائما إلى أن
ي ـك ــون أم ــن وس ــام ــة ال ـطــائــرات
والــركــاب ضمن أول أولوياتها
وأحــد أهدافها الرئيسية ،األمر
الذي حققت من خالله الخطوط
العديد من الجوائز والشهادات
التقديرية في هذا الجانب».
وذكر العنزي« :سيتم تدريب
وتأهيل طواقم القيادة والرحالت
ع ـل ــى اتـ ـب ــاع أس ــال ـي ــب ال ـســامــة
ف ــي اس ـت ـخ ــدام م ـخ ــارج الـسـطــح
ال ـس ـف ـل ــي والـ ـعـ ـل ــوي ل ـل ـط ــائ ــرة،
وذلك من خالل اجهزة المحاكاة
الجديدة واألب ــواب ذات الجسم
الـ ـع ــري ــض ،ك ـم ــا س ـت ـت ــم تــرق ـيــة
التقنيات الحالية واستبدالها
عـنــد ال ـض ــرورة لـتـحــديــث جهاز
ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوارئ مـ ـ ــع أحـ ـ ـ ـ ــدث آل ـ ـيـ ــات

ومواصفات السالمة ،وسيوفر
ج ـ ـ ـهـ ـ ــاز ال ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــوارئ الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب
والـسـمــاح لجميع أف ــراد الطاقم
بأن يصبحوا على درجة عالية
من الكفاءة والتأهيل واالستعداد
لكل سيناريو طارئ محتمل على
متن الطائرة».
واخ ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــم ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــه ب ـ ــأن
الخطوط ستواصل العمل على
ت ـطــو يــر و تـحـسـيــن منظومتها
لـ ــأمـ ــن وال ـ ـسـ ــامـ ــة والـ ـت ــدري ــب
باستمرار ،مطبقة كل ما تتطلبه
القوانين واللوائح الدولية بهذا
ً
الـ ـخـ ـص ــوص ،م ـت ـق ــدم ــا بـجــزيــل
الشكر ووافر االمتنان للقائمين
ع ـل ــى  Spatialع ـل ــى ج ـهــود هــم
المبذولة ،واهتمامهم في تطوير
هذا الجانب الذي يخص تدريب
أطقم قيادة الطائرات.

«الخليج للتأمين» تطلق مهرجان
GIG Battle Fitness

أطلقت مجموعة الخليج للتأمين ،بالتعاون مع ،Circuit + Fitness
مـهــرجــان  GIG Battle Fitnessللعام الـثــانــي ،أكـبــر فعاليات اللياقة
البدنية في المنطقة.
أقيم الحدث في الجزيرة الخضراء يومي  10و 11الجاري ،بحضور
أكثر من  2500رياضي ومشاهد ومتطوع .تنافس خالله الرياضيون في
عدد من األلعاب ،بما في ذلك ألعاب الرياضيين وكأس الفريق السوبر
وسباق ساراسين ومباريات رفع األثقال.
وفي معرض حديثه بهذه المناسبة ،قال المدير التنفيذي في ،GIG
خالد السنعوسي« :يسر مجموعة الخليج للتأمين المشاركة في هذه
الفرصة لدعم الرياضيين واالرتقاء بالمسؤولية االجتماعية للشركات
( )CSRإلى المستوى التالي ،من خالل مساعدة األجيال القادمة على
ً
تأسيس حياة أكثر وعيا بالصحة .اكتسبت الرياضات التنافسية
شعبية بين الشباب والـشــابــات فــي الكويت بالسنوات األخـيــرة ،لذا
نأمل أن يساهم هذا الحدث في دعم نمط حياة أكثر نشاطا بين هذه
الشريحة من المجتمع .كما نهنئ الرياضيين الفائزين ،ونثمن نتائج
جميع الرياضيين المشاركين».

جانب من الفعاليات
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ً
السعودية تتوقع ً  24مليار دوالر فائضا في ميزانية 2022

بسعر افتراضي  70دوالرا للبرميل مع االرتفاع الحاد في النفط
بينت الميزانية بالمملكة
العربية السعودية أن أكبر
دولة مصدرة للنفط في العالم
تعتزم إنفاق  955مليار ريال
العام ًالمقبل ،فيما يمثل
اإلنفاق نسبته 6
تراجعا في ً
في المئة تقريبا على أساس
سنوي.

نفصل اآلن
ً
تماما اإلنفاق
الحكومي عن
اإليرادات

الجدعان

تــوقـعــت الـسـعــوديــة أن تحقق
الـ ـع ــام ال ـم ـق ـب ــل أول ف ــائ ــض فــي
الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة مـ ـن ــذ حـ ــوالـ ــي عـشــر
سنوات ،إذ تعتزم تقييد اإلنفاق
العام ،على الرغم من زيادة كبيرة
ف ــي أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط س ــاع ــدت في
إع ــادة مــلء خــزائــن المملكة التي
استنزفتها جائحة كورونا.
وبعد عجز مالي متوقع نسبته
 2.7فــي المئة مــن الناتج المحلي
اإلجمالي هذا العام ،تقدر الرياض
ً
أنها ستحقق العام المقبل فائضا
قـ ــدره  90مـلـيــار ريـ ــال ( 24مليار
دوالر) ،أي  2.5في المئة من الناتج
المحلي اإلجمالي ،وهو أول فائض
ً
منذ تسجيلها عجزا بعد انهيار
أسعار النفط عام .2014
ونـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــت وكـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــة األن ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاء
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،ع ـ ــن ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
األمـيــر محمد بــن سلمان الـقــول،
"ستستخدم هذه الفوائض لزيادة
االحتياطيات الحكومية لمواجهة
احـ ـتـ ـي ــاج ــات ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا،
وتقوية المركز المالي للمملكة،
ورف ـ ـ ــع ق ــدراتـ ـه ــا ع ـل ــى م ــواج ـه ــة
الصدمات واألزمات العالمية".
وبينت الميزانية أن أكبر دولة
مصدرة للنفط في العالم تعتزم
إنـ ـف ــاق  955م ـل ـي ــار ريـ ـ ــال ال ـع ــام
ً
المقبل ،فيما يمثل تــرا جـعــا في
ً
اإلنفاق نسبته  6في المئة تقريبا
على أساس سنوي.
وأظهرت الميزانية كذلك اعتزام
الرياض خفض اإلنفاق العسكري
العام المقبل بنحو  10في المئة
عن تقديراته لعام  2021في إشارة
إلــى أن تكلفة الحرب الــدائــرة في
اليمن المجاور بدأت في التراجع.
وقفزت اإليرادات هذا العام بنحو
عشرة في المئة إلى  930مليار ريال
ً
من  849مليارا في  2020مدفوعة
بارتفاع أسعار الخام وزيادة إنتاج

النفط مع تعافي الطلب العالمي
على الطاقة.
وف ـ ــي الـ ـع ــام ال ـم ـق ـب ــل ،تـتــوقــع
الـسـعــوديــة إيـ ــرادات تبلغ 1.045
تريليون ريال.
وق ـ ــال وزي ـ ــر ال ـم ــال ـي ــة مـحـمــد
ال ـجــدعــان لــروي ـتــرز "نـفـصــل اآلن
ً
ت ـم ــام ــا اإلن ـ ـفـ ــاق ال ـح ـك ــوم ــي عــن
اإليرادات".
وت ـ ــاب ـ ــع الـ ـ ـج ـ ــدع ـ ــان" :ن ـ ـقـ ــول
ل ـش ـع ـب ـنــا والـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخ ــاص أو
االقـتـصــاد على اتساعه يمكنكم
التخطيط مــع الـقــدرة على توقع
ً
(ما سيحدث مستقبال) .الحدود
ال ـق ـصــوى لـلـمـيــزانـيــة ستستمر
بطريقة مستقرة بـصــرف النظر
عن الكيفية التي ستكون عليها
أسعار النفط والعائدات".

عبء االستثمار
وع ــان ــى أك ـبــر اق ـت ـصــاد عــربــي

لتشجيع الموظفين على طرح أفكار بناءة لتطوير العمل الداخلي
فــي م ـجــاالت االب ـت ـكــار لتطوير
ح ـ ـلـ ــول اسـ ـتـ ـب ــاقـ ـي ــة ل ـم ـخ ـت ـلــف
ال ـم ـش ــاك ــل والـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـتــي
تواجه بيئة العمل.

فئات الجائزة

تماضر الخالد

على عاتقها تشجيع الموظفين
لديها فــي توظيف االبـتـكــارات
واألفكار الخالقة لتحسين دورة
الـعـمــل داخ ــل ال ـ ــوزارة ،وتعزيز
وع ــي األفـ ــراد بأهمية االبـتـكــار
وأثره في واقعهم ومستقبلهم،
وطرح ابتكارات وأفكار إبداعية
تـ ـق ــوم ع ـل ــى ال ـت ـج ــرب ــة إلي ـج ــاد
حلول واقعية ذات فاعلية تدعم
م ـس ـي ــرة ال ـت ـن ـم ـي ــة فـ ــي ال ــدول ــة
وتــرســخ مــن مكانة الكويت في
دعم األفكار الخالقة.
وق ــال ــت إن جــائ ـحــة ك ــورون ــا
ســاه ـمــت ف ــي تــرس ـيــخ الـقـنــاعــة
بأهمية تعزيز قدرات الموظفين

«البترول الوطنية» تؤجل
مشروع وحدة «البيتومين»
•

أشرف عجمي

علمت "ال ـجــريــدة" مــن مـصــدر نفطي مطلع ،أن شــركــة البترول
الوطنية الكويتية ،بالتنسيق واالتفاق مع مؤسسة البترولّ ،
أجلت
تنفيذ أمر العمل بمشروع وحدة النفط الخام البيتومين في مصفاة
األحمدي ،والمسند الى أحد االستشاريين بقيمة  5.2ماليين دينار.
وأوضح المصدر أن هذا التأجيل يرجع إلى عدم وضوح الرؤية
ً
فيما يخص االستفادة من اعمال االستشاري ،الفتا الى انه سيتم
طرح المشروع في السنة المالية  2023 /2022بعد تحمل الشركة
أمر العمل الخاص بالدراسات األولية للمشروع.
ً
وأضــاف أن التأجيل يأتي أيضا وفقا لطلب مؤسسة البترول
إلى الشركة بتزويدها بخطة تقنين المصروفات الخاصة بالقطاع
النفطي بشكل عام.
وأشار الى ان التأجيل يأتي أيضا في ضوء انخفاض احتياجات
منتج البيتومين ،حسب آخــر دراس ــة قامت بها الشركة مــع احد
ً
البيوت االستشارية ،مؤكدا اعتمادية الشركة على الوحدات الحالية
من خالل االستمرار بالعمل لبضع سنوات مقبلة.
وذكر أن الشركة ستقوم بتقييم وحدات البيتومين أثناء االيقاف
ً
المقرر خالل عام  ،2022موضحا انه بناء على التقييم سيتم تحديد
البديل المناسب لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع مؤسسة البترول.

«النفط» تطلق جائزة «النفط تبتكر»
ً
تأكيدا على ريادتها وتميزها
فــي دعــم االبتكار والمبتكرين،
أطلقت وزارة النفط ممثلة في
إدارة الـعــاقــات الـعــامــة جــائــزة
"ال ـن ـف ــط ت ـب ـت ـك ــر" ،ال ـت ــي ت ـهــدف
إلى ابتكار أفكار بناء ة جديدة
لتطوير العمل داخل الوزارة في
جميع مجاالت العمل.
وقـ ــالـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،فـ ــي ب ـيــان
صـ ـح ــاف ــي ،إن الـ ـج ــائ ــزة ال ـتــي
ً
أطلقتها ال ــوزارة أخـيــرا تهدف
إلــى اكـتـشــاف األف ـكــار الجديدة
ل ــدى الـعــامـلـيــن داخـ ــل ال ـ ــوزارة
في ابتكار برامج ومشاريع من
شأنها تسهيل األعمال وترسيخ
ثـ ـ ـق ـ ــاف ـ ــة االب ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــار ون ـ ـشـ ــرهـ ــا
لمواجهة التحديات التي تعرقل
مسيرة العمل.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ق ــال ــت
مديرة العالقات العامة واإلعالم
فــي «ال ـن ـفــط» ،الـشـيـخــة تماضر
ال ـ ـخـ ــالـ ــد ،إن الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة تـتـبـنــى
ً
االبتكار منهجا وأسلوب عمل
ً
في مختلف المجاالت ،تجسيدا
ل ـل ـت ــوج ـي ـه ــات ال ـس ــام ـي ــة نـحــو
ت ـح ـق ـيــق رؤيـ ـ ــة ك ــوي ــت ج ــدي ــدة
 2035وااله ـ ـت ـ ـمـ ــام ب ــاالب ـت ـك ــار
وال ـع ـن ـصــر الــوط ـنــي بــاعـتـبــاره
أساس التقدم واالزدهار.
وذك ـ ـ ــرت أن ال ـ ـ ـ ــوزارة أخ ــذت
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وعن فئات المستهدفين في
الجائزة ،أكدت الشيخة تماضر
أن الجائزة تستهدف العاملين
ف ــي وزارة ا ل ـن ـفــط م ــن مختلف
اإلدارات والقطاعات والبرامج
الهندسية واإلداري ـ ــة والمالية
واالقتصادية والقانونية ونظم
المعلومات والـعــاقــات العامة
واإلعالم.
وح ـ ـ ـ ــول ش ـ ـ ـ ــروط ال ـ ـجـ ــائـ ــزة،
أشارت إلى أن الوزارة اشترطت
أن يكون المتقدم موظفا بوزارة
ال ـن ـف ــط ،وأن ت ـك ــون ال ـم ـشــاركــة
لـ ـ ـم ـ ــو ظ ـ ــف أو م ـ ـج ـ ـمـ ــو عـ ــة م ــن
الـمــوظـفـيــن ،وال ي ـجــوز الـتـقــدم
بأكثر مــن مشاركة واح ــدة لكل
مـتـقــدم ،وسـيـتــم تــوزيــع جــوائــز
ل ـل ـم ــراك ــز الـ ـث ــاث ــة األولـ ـ ـ ــى مــن
ال ـشــركــات الــراع ـيــة والـحـصــول
على شهادات تقدير.

ً
ً
رك ـ ـ ــودا ع ـم ـي ـقــا ال ـع ــام ال ـمــاضــي،
عـنــدمــا أض ــرت جــائـحــة فـيــروس
كورونا بالقطاعات االقتصادية
غير النفطية المزدهرة ،بينما أثر
االنـخـفــاض القياسي فــي أسعار
النفط على مــوارده المالية ،مما
أدى إل ــى ات ـس ــاع ع ـجــز مـيــزانـيــة
 2020إ لـ ــى  11.2ف ــي ا ل ـم ـئ ــة مــن
الناتج المحلي اإلجمالي.
ل ـ ـك ـ ــن االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد انـ ـتـ ـع ــش
ه ــذا ال ـع ــام م ــع تـخـفـيــف الـقـيــود
الـ ـمـ ـف ــروض ــة الحـ ـ ـت ـ ــواء ف ـي ــروس
ً
ً
كورونا ،عالميا ومحليا ،وزادت
اإليرادات النفطية وغير النفطية
زيادة كبيرة على أساس سنوي.
وتشير وثيقة الميزانية إلى
أن الـمـمـلـكــة تـتــوقــع نـمــو الـنــاتــج
المحلي اإلجمالي  2.9في المئة
هــذا الـعــام يليه نمو نسبته 7.4
في المئة في .2022
وال ت ـع ـل ــن الـ ـسـ ـع ــودي ــة سـعــر

ال ـن ـفــط الـ ــذي ت ـف ـتــرضــه لـحـســاب
ميزانيتها.
وك ــان ــت مــونـيـكــا م ــال ــك كـبـيــرة
االق ـت ـصــادي ـيــن ف ــي بـنــك أبــوظـبــي
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري رج ـ ـ ـحـ ـ ــت أن ت ـض ــع
السعودية ميزانيتها على أساس
سـعــر مـفـتــرض مـنـخـفــض للنفط
ً
يتراوح بين  50و 55دوالرا للبرميل.
وقالت مالك" :ثمة زيــادة تبلغ
 15.7ف ــي ال ـم ـئ ــة ف ــي اإلي ـ ـ ـ ــرادات
الحكومية في  ... 2022أعتقد أن
االفتراض اآلن لسعر يتجاوز 70
ً
دوالرا فــي ضــوء االرتـفــاع الحاد
في سعر النفط".
وتعتمد قدرة السعودية على
ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى الـ ـم ــاءة الـمــالـيــة
ً
ج ــزئـ ـي ــا عـ ـل ــى ت ـح ـس ـي ــن كـ ـف ــاءة
ً
اإلن ـ ـفـ ــاق ،ل ـك ـن ـهــا أيـ ـض ــا نـتـيـجــة
األدوار المتنامية لكيانات مثل
ص ـن ــدوق االس ـت ـث ـم ــارات الـعــامــة
وص ـنــدوق التنمية الــوطـنــي في

ت ـم ــوي ــل ال ـخ ـط ــط االس ـت ـث ـم ــاري ــة
الـ ـطـ ـم ــوح ــة ل ــأمـ ـي ــر م ـح ـم ــد بــن
سلمان.
وأعلنت السعودية أنها تعتزم
اس ـت ـث ـم ــار م ــا ي ــزي ــد ع ـل ــى ثــاثــة
ً
تريليونات ريــال داخليا بحلول
 ،2030وهـ ــو هـ ــدف قـ ــال خ ـب ــراء
اقتصاد إن من الصعب الوفاء به.
ق ــال مـحـمــد أب ــو بــاشــا رئـيــس
ت ـح ـل ـيــل االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـك ـل ــي ل ــدى
الـمـجـمــوعــة ال ـمــال ـيــة هـيــرمـيــس،
"ال يــأتــي ال ـفــائــض الـمـتــوقــع في
مـ ـي ــزا نـ ـي ــة  2022عـ ـل ــى خ ـل ـف ـيــة
ارت ـف ــاع أس ـع ــار الـنـفــط واإلن ـت ــاج
فحسب ،إنما على خلفية تقليص
اإلن ـف ــاق الـمــرتـبــط بــ"كــوفـيــد "19
ً
ً
أيـضــا ،فـضــا عــن االسـتـمــرار في
ت ـح ــوي ــل ع ـ ــبء االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار إل ــى
صناديق الدولة بقيادة صندوق
االستثمارات العامة".
(رويترز)

النفط يرتفع مع تراجع تأثير
ساللة «أوميكرون»
ارتفعت أسعار النفط ،أمس،
مواصلة المكاسب التي حققتها
يوم الجمعة الماضي ،مدعومة
بتفاؤل متزايد بأن يكون تأثير
ساللة أوميكرون المتحورة من
فـيــروس كــورونــا مـحــدودا على
ال ـن ـم ــو االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ـعــال ـمــي
والطلب على الوقود.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام
ب ــرن ــت ال ـق ـيــاســي  53س ـن ـتــا أو
 0.7في المئة إلى  75.68دوالرا
للبرميل ،بعد ارتفاعها واحــدا
في المئة الجمعة.
وارت ـفــع خ ــام غ ــرب تكساس
األ م ـ ـيـ ــر كـ ــي  69س ـن ـت ــا أو 1.0
ف ــي ال ـم ـئــة إلـ ــى  72.36دوالرا
للبرميل ،بـعــد أن حـقــق زي ــادة

واحـ ـ ـ ــدا فـ ــي ال ـم ـئ ــة بــال ـج ـل ـســة
السابقة.
وسـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــل ك ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـخ ـ ــام ـ ـي ـ ــن
القياسيين مكاسب بلغت  8في
المئة األسبوع الماضي ،في أول
مكسب أسبوعي لهما منذ سبعة
أسابيع .واستعاد الخامان أكثر
مــن نصف الخسائر الـتــي ُمنيا
بها منذ تفشي "أوميكرون" في
 25نوفمبر.
م ــن جــان ـب ـهــا ،ح ـ ــددت إيـ ــران
س ـع ــر ال ـب ـي ــع ال ــرسـ ـم ــي ل ـل ـخــام
اإلي ــران ــي الـخـفـيــف للمشترين
اآلسيويين عند  3.10دوالرات
فوق متوسط خامي عمان/دبي
لشهر يناير.
(رويترز)
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في إطار فعالية جائزة الكويت لإلبداع  ...2021للسنة السابعة على التوالي

الجوائز
تأكيد على
إبداع «بيتك»
في العالقات
العامة
واإلعالم
والتواصل
االجتماعي
وتميزه
بالمحتوى

الرويح

حـصــد بـيــت الـتـمــويــل الـكــويـتــي (ب ـي ـتــك) 5
جوائز عن فئة اإلبداع والتميز للسنة السابعة
على التوالي في الــدورة التاسعة من فعالية
جائزة الكويت لإلبداع لعام  2021التي ّ
نظمها
الملتقى اإلعالمي العربي برعاية وزير اإلعالم
وزي ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون ال ـش ـبــاب عـبــدالــرحـمــن
المطيري وجامعة الــدول العربية ،وحضور
وكيلة «اإلعـ ــام» منيرة الـهــويــدي ،وع ــدد من
كـبــار الـشـخـصـيــات ،ومـشــاركــة مجموعة من
اإلعالميين والخبراء والمختصين في مجاالت
العالقات العامة والتسويق والدعاية واإلعالن.
وفاز «بيتك» بجوائز اإلبــداع في العالقات
ال ـعــامــة ،واإلب ـ ــداع فــي ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
عن التميز في برنامج  ،KFH TALKواإلبــداع
ف ــي اإلع ـ ــان ع ــن حـمـلــة «ت ـمــوي ـلــك أس ـه ــل من
«ب ـي ـتــك» ،واإلبـ ـ ــداع ف ــي الـمـحـتــوى ع ــن إع ــان
«نرجع نبتسم» ،واإلبداع في التأثير عن إعالن
قرقيعان.
ّ
وعبر نائب المدير العام للعالقات العامة
واإلعالم للمجموعة في «بيتك» ،يوسف الرويح
عن شكره وتقديره للملتقى اإلعالمي العربي
والقائمين على رعاية ودعــم جائزة الكويت
لإلبداع  2021التي تؤكد على تميز الفائزين
في اإلبداع واالبتكار بمجال العالقات العامة
واإلع ــام والتواصل االجتماعي والتسويق،
وت ـش ـجــع ع ـلــى م ــواص ـل ــة ال ـج ـه ــود لــارت ـقــاء
بصناعة العالقات العامة بكل فئاتها.
وأشـ ــار ال ــروي ــح إل ــى أن ال ـجــوائــز الخمس
التي حصدها البنك تؤكد إبــداعــه في تنوع

وش ـمــول حـمــات الـعــاقــات الـعــامــة واالع ــام
والحمالت التسويقية والترويجية والتميز
بالمحتوى المبتكر إضافة إلى قوة تأثيرها،
واألداء الـمـهـنــي الـعــالــي فــي تـعــزيــز العالمة
التجارية للبنك طوال األشهر الـ  12الماضية
وم ــا حـظـيــت بــه مــن تـقــديــر واه ـت ـمــام مــن كل
فئات المجتمع.
ولـفــت إل ــى أن الـبــرامــج الـتــي قــدمـهــا البنك
هــذا العام عبر وسائل التواصل االجتماعي
وح ـ ـمـ ــات اإلع ـ ـ ـ ــان والـ ـتـ ـس ــوي ــق ل ـم ـن ـت ـجــات
ً
ً
البنك وخدماته حققت تأثيرا قــويــا وعــززت
التواصل مع الجمهور وتفوقت على صعيد
الصناعة المصرفية والـمـجــال اإلعــانــي ،إذ
استحوذت أثناء بثها ونشرها عبر مختلف
وســائــل اإلع ــام والـتــواصــل االجتماعي على
تفاعل ونسب مشاهدة كبيرة ،ونالت افضل
التقييمات من المشاهدين والمتابعين.
وأض ــاف أن «بيتك» تميز ب ــأداء قــوي على
مستوى العالقات العامة واالع ــام واالعــان
وال ـم ـســؤول ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة ج ـعــل م ــن ف ــوزه
بالجوائز مستحقا ،السيما أن إعالنات «بيتك»
وبرامجه عبر وســائــل التواصل االجتماعي
ســاه ـمــت بــرفــع م ـس ـتــوى ال ـتــوع ـيــة بـخــدمــات
ومـنـتـجــات «بـيـتــك» ل ــدى الـجـمـهــور والـعـمــاء
ب ـطــري ـقــة إب ــداع ـي ــة م ـت ـم ـيــزة تـحـقــق األه ـ ــداف
المرجوة منها.
وأك ــد الــرويــح عـلــى ال ــدور الــرائــد لحمالت
العالقات العامة واإلع ــام فــي تعزيز مفهوم
ّ
المسؤولية االجتماعية حيث ركزت اإلعالنات

يوسف الرويح
والـ ـب ــرام ــج ال ـت ــي أط ـل ـق ـهــا «ب ـي ـت ــك» ف ــي 2021
ب ـطــري ـقــة م ـب ـت ـكــرة ون ــوع ـي ــة ،ع ـلــى الـتـعــريــف
بخدماته ومنتجاته ونشر الثقافة والتوعوية
المالية والمصرفية لــدى العمالء ومختلف
ً
أفــراد المجتمع ،فضال عن تلبيتها تطلعات
واهتمامات العمالء الشباب والذي انعكس في
التفاعل الكبير مع الحمالت الترويجية للبنك
واإلقبال على خدماته ومنتجاته.
وأض ــاف أن «بـيـتــك» نـجــح فــي نـقــل مفهوم
مبادرات المسؤولية االجتماعية» إلى مستوى
ج ــدي ــد فـ ــي ب ــرامـ ـج ــه وحـ ـم ــات ــه الـ ـت ــي غـطــت

ّ
وتسلم إحدى الجوائز

ّ
لقطة جماعية خالل تسلم الجوائز

 ...و«الخليج» يفوز بـ  4جوائز

ً
تــأك ـيــدا عـلــى دوره اإلب ــداع ــي
فــي مختلف الـمـجــاالت ،فــاز بنك
الـخـلـيــج بــأربــع جــوائــز مختلفة
في النسخة التاسعة من جائزة
ال ـكــويــت ل ــإب ــداع ،ال ـتــي نظمها
الملتقى اإلعالمي العربي برعاية
وزارة اإلعـ ـ ــام وج ــام ـع ــة الـ ــدول
العربية.
و بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور و ك ـ ـي ـ ـلـ ــة وزارة
اإلعالم منيرة الهويدي ،واألمين
العام للملتقى االعالمي العربي
م ــاض ــي ال ـخ ـم ـي ــس ،ول ـف ـي ــف مــن
المشاهير والمبدعين الكويتيين
في كل المجاالت ،تسلمت نجالء
ال ـع ـي ـســى ،نــائ ـبــة ال ـم ــدي ــر ال ـعــام
لـلـخــدمــات الـمـصــرفـيــة ل ــأف ــراد -
إدارة ال ـت ـســويــق ،ج ــائ ــزة أفـضــل
م ــدي ــر ت ـســويــق يـسـعــى لـتـطــويــر
أعمال المؤسسة التي ينتمي لها،
من خالل أفكار مختلفة ومبتكرة.
وفـ ــاز إعـ ــان «ال ــدان ــة تـكـفـيــك»
بجائزة أفضل إخ ــراج ،وهــو من
أداء الفنان خالد المال ،والفنانة
مروى بن صغير ،في حين حصل
إعالن بنك الخليج للعيد الوطني
«وطـ ـن ــي ح ـب ـي ـبــي» ع ـل ــى ج ــائ ــزة
أف ـضــل األع ـم ــال الــوط ـن ـيــة ،وهــو
من إنتاج شركة جوي برودكشن
وأول أوفر لإلنتاج الفني.
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،فـ ــاز
م ــاراث ــون الـخـلـيــج  642بـجــائــزة
أفضل مـبــادرة استدامة تحافظ
على الصحة من خالل الرياضة،
ً
علما بــأن المبادرة التي نظمها

جــوانــب عــدة أبــرزهــا البيئة مــن خــال إطــاق
حملة  KFH is Greenالنوعية التي تهدف إلى
حماية البيئة ،والدعوة إلى تشجير وتخضير
الكويت.
ولفت الرويح إلى أنه في إطار الحملة جرى
توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية نوعية
مــع الهيئة الـعــامــة لـشــؤون الــزراعــة والـثــروة
ال ـس ـم ـك ـيــة ب ـه ــدف دعـ ــم ج ـه ــوده ــا ف ــي حملة
تشجير وتخضير مناطق الكويت للموسم
ً
الزراعي  ،2022 /2021فضال عن توقيع اتفاقية
مع مبادرة سدرة وفريق حلم أخضر التطوعي.
وإض ــاف ــة إل ــى ذل ــك ،دع ــم «بـيـتــك» وشـ ــارك في
العديد مــن األنشطة البيئية المتعلقة و قــام
بتنظيم حمالت تنظيف الشواطئ بهدف نشر
الثقافة البيئية ورفع مستوى الوعي بأهمية
المحافظة على البيئة.
من ناحية أخرى ،جرى تقييم األعمال التي

شارك بها «بيتك» على مرحلتين بناء على آراء
ـال من المهنية
لجنة تحكيم على مستوى عـ ٍ
والـخـبــرة تضم عـشــرة أعـضــاء مــن إعالميين
وأكاديميين متخصصين في مجال صناعة
اإلعالن.
وأش ــادت اللجان بمحتوى أعـمــال «بيتك»
ومهنيتها عالية الجودة ،التي توازي النمط
اإلع ــان ــي لـلـشــركــات الـعــالـمـيــة ال ـك ـبــرى ،ذات
المضمون واألثر العميق.
وتـهــدف جــائــزة الـكــويــت لــإبــداع إل ــى رفــع
معايير صناعة اإلعــان في الكويت والعالم
العربي لتتماشى مع المعايير الدولية ،إضافة
إلــى صقل مـهــارة العاملين فــي هــذا المجال
وخلق روح تنافسية إبداعية للمساهمة في
تطوير اإلمكانات الفنية.
وضمت جائزة الكويت لإلبداع هذا العام
عــددا من الفئات التنافسية التي تجمع بين
الـتـمـيــز ف ــي ال ـع ــاق ــات ال ـعــامــة والـمـســؤولـيــة
االجـتـمــاعـيــة وال ـعــامــة ال ـت ـجــاريــة وال ـبــرامــج
الـتـلـفــزيــونـيــة واإلذاعـ ـي ــة ،إضــافــة إل ــى بــرامــج
اليوتيوب والتواصل االجتماعي واإلعالنات
العربية.
يشار إلــى أن جائزة الكويت لــإبــداع تقام
بتنظيم من هيئة الملتقى اإلعالمي العربي
وبــالـتـعــاون مــع الجمعية الكويتية لــإعــام
واالتصال وأكاديمية اإلعالم المتكامل اضافة
الى مشاركة عدد من الشخصيات المؤثرة في
مجاالت العالقات العامة والتسويق واإلعالن
على المستويين المحلي والعربي.

 ...واألمين العام لـ «المصارف» حمد
الحساوي ينال جائزة شخصية العام

ٔ
ٔ
ٔ
احمد االمير و نجالء العيسى وفريق بنك الخليج اثناء التكريم
ال ـب ـن ــك ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي ،أق ـي ـمــت
ً
مؤخرا بمشاركة أكثر من 7000
ش ـخــص يـنـتـمــون إل ــى ن ـحــو 93
جنسية.
وب ـ ـهـ ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،أع ــرب ــت
العيسى عن سعادتها بحصول
البنك على هذا العدد من الجوائز
فــي ف ـئــات مـخـتـلـفــة ،وحـصــولـهــا
على جائزة أفضل مدير تسويق،
مــا يعكس الـتـطــور الكبير الــذي
يـ ـشـ ـه ــده «الـ ـخـ ـلـ ـي ــج» م ـ ــن ح ـيــث
الخدمات والمنتجات.
مــن جانبه ،قــال نــائــب المدير
الـ ـع ــام ل ــات ـص ــاالت الـمــؤسـسـيــة
أحمد األمـيــر ،إن «حصول البنك
على جوائز أفضل إعالن توعوي،
عن حملة المحافظة على الصحة
من خالل الرياضة ،وأفضل عمل

إع ــان ــي وط ـن ــي ،تــأتــي تـتــويـ ًـجــا
لـلـنـمــوذج المتميز ال ــذي يقدمه
«الخليج» فــي بــرامــج االستدامة
والمسؤولية المجتمعية».
وتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف ج ـ ـ ــائ ـ ـ ــزة الـ ـك ــوي ــت
ل ــإب ــداع إل ــى االرتـ ـق ــاء بصناعة
اإلع ـ ــان ،وتــوفـيــر أف ـضــل السبل
للنهوض بمستواها و قــدرا تـهــا
في الكويت ،من خالل إبراز نماذج
األعمال المبدعة ،التي أنتجتها
المؤسسات الكويتية.
وتتمثل رؤية «الخليج» في أن
يـكــون البنك الــرائــد فــي الكويت،
مــن خ ــال مـشــاركــة مــوظـفـيــه في
العمل في بيئة شاملة ومتنوعة
لتقديم خدمة عمالء ممتازة ،مع
ال ـح ــرص عـلــى خــدمــة المجتمع
بشكل مستدام.

ويتمكن البنك بفضل الشبكة
الواسعة مــن الـفــروع والخدمات
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة الـ ـمـ ـبـ ـتـ ـك ــرة ،مـ ــن مـنــح
عمالئه حق اختيار كيفية ومكان
إت ـم ــام م ـعــامــات ـهــم الـمـصــرفـيــة،
مــع ضـمــان االسـتـمـتــاع بتجربة
مصرفية بسيطة وسلسة.
وي ـ ـل ـ ـتـ ــزم «ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج» ب ــدع ــم
االس ـ ـ ـتـ ـ ــدامـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى
المجتمعي واالقتصادي والبيئي
فـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــادرات يـ ـت ــم اخ ـت ـي ــاره ــا
ً
وت ـحــديــدهــا إس ـتــرات ـي ـج ـيــا ،بما
يعود بالنفع عليه بشكل خاص،
وع ـل ــى الـ ـب ــاد ب ـش ـكــل ع ـ ــام ،كـمــا
يدعم رؤية الكويت « 2035كويت
جـ ــديـ ــدة» ،وي ـع ـمــل م ــع ال ـج ـهــات
المختلفة لتحقيقها على أرض
الواقع.

حصل األمين العام التحاد
مـ ـ ـص ـ ــارف الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،رئ ـي ــس
تح ــريـ ـ ــر مجل ــة «المص ــارف»،
د .حمد الحساوي ،على جائزة
شـخـصـيــة ال ـع ــام ،خ ــال حفل
التكريم ا لــذي نظمه الملتقى
اإلع ـ ــام ـ ــي الـ ـع ــرب ــي ل ـج ــائ ــزة
الـكــويــت لــإبــداع فــي نسخته
التاسعة.
وج ــاء تـكــريــم األم ـيــن الـعــام
ل ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــزه ف ـ ـ ــي خـ ـ ـل ـ ــق ع ــاق ــة
م ـت ــوازن ــة وت ـع ــزي ــز الـتـنـسـيــق
ب ـ ـيـ ــن الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــوك ومـ ــؤس ـ ـسـ ــات
الــدولــة المختلفة مــن وزارات
وهيئات حكومية وتشريعية
ومؤسسات القطاع الخاص،
ب ـ ـ ــاإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـعـ ــاقـ ــة
المباشرة والمتميزة مع بنك
الـ ـك ــوي ــت ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ،وك ــذل ــك
لبصمته الواضحة فــي إدارة
ً
أع ـ ـ ـمـ ـ ــال االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد مـ ــدعـ ــومـ ــا
بـتــوجـيـهــات رئـيــس وأعـضــاء
مجلس اإلدارة ،وللدور المهم
ال ـ ـ ـ ــذي لـ ـعـ ـب ــه خ ـ ـ ــال ج ــائ ـح ــة
«كــورونــا» ،إذ بــرزت مصارف
الكويت في المساهمة الفعالة
وفي قيامها بدورها الوطني
داعمة كل أجهزة الدولة.
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ح ـ ـ ـص ـ ـ ـلـ ـ ــت م ـ ـ ــدي ـ ـ ــرة
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـع ــام ــة ب ــات ـح ــاد

الـ ـمـ ـص ــارف ش ـي ـخــة الـعـيـســى
على جائزة «نجوم العالقات
العامة» ،لجهودها في تعزيز
مكانة البنوك الكويتية ،وإبراز
دور هــا الوطني والمجتمعي
واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي ،كـ ـم ــا ح ـصــل
ع ـلــى ن ـفــس ال ـج ــائ ــزة يــوســف
ال ــروي ــح نــائــب ق ـطــاع اإلع ــام
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــويـ ـ ــق والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاق ـ ـ ــات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة م ـ ــن بـ ـي ــت ال ـت ـم ــوي ــل

ً
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،وأيـ ـ ـض ـ ــا حـصـلــت
نجالء العيسى نائبة المدير
ال ـع ــام ل ـل ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة
لألفراد -إدارة التسويق لبنك
الخليج على جــا ئــزة «التميز
في استراتيجيات التسويق»
كأفضل مدير تسويق يسعى
لتطوير أعمال المؤسسة التي
ينتمي لها ،ويساهم في أفكار
مختلفة ومبتكرة.

وب ـ ـهـ ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة يـهـنــئ
االتحاد البنوك الحاصلة على
ا ل ـجــوا ئــز التنافسية لجائزة
الـ ـك ــوي ــت ل ـ ــاب ـ ــداع وهـ ـ ــي كــل
م ــن :بـيــت الـتـمــويــل الـكــويـتــي
لحصوله على جائزة اإلبداع
عن إعالن «موضوعك عندي»،
وجــائــزة المحتوى عــن اعــان
«ونـ ــرجـ ــع ن ـب ـت ـس ــم» ،وج ــائ ــزة
بــرا مــج اليوتيوب والتواصل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ب ــرن ــام ــج KFH
 ،TALKالذي أطلقه «بيتك» عبر
اليوتيوب ،وجائزة خاصة عن
إعالن «قرقيعان» بيت التمويل
الكويتي.
وحـ ـص ــل «الـ ـخـ ـلـ ـي ــج» عـلــى
جـ ــائـ ــزة اإلخ ـ ـ ـ ــراج عـ ــن إعـ ــان
«الـ ـ ــدانـ ـ ــة تـ ـكـ ـفـ ـي ــك» ،وجـ ــائـ ــزة
األع ـم ــال الــوطـنـيــة ع ــن إع ــان
الـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي «وطـ ـ ـن ـ ــي
ح ـب ـي ـبــي» ،وج ــائ ــزة إع ــان ــات
ال ـتــوع ـيــة لـحـمـلــة الـمـحــافـظــة
على الصحة العامة من خالل
«مــاراثــون بنك الخليج» ،كما
حصلت «المصارف» التابعة
التـ ـ ـح ـ ــاد مـ ـ ـص ـ ــارف الـ ـك ــوي ــت
ع ـل ــى ج ــائ ــزة «ت ـم ـي ــز ال ـمــوقــع
اإللكتروني».

«التجاري» يوزع كسوة الشتاء على عمال «برقان» يعلن الفائز بسحب «وربة» 5 :رابحين في سحب «الحصالة»
«يومي» ربع السنوي
التنظيف والبناء في مواقعهم
بــالـتــزامــن مــع دخ ــول فـصــل ال ـش ـتــاء ،ق ــام قطاع
التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي
بزيارة مواقع عمل عمال التنظيف والبناء ،لتوزيع
كسوة الشتاء عليهم ،في إطار الفعاليات اإلنسانية
المرتبطة بحملة «هون عليهم» ،التي أطلقها منذ
ما يزيد على  10سنوات ،وحازت جائزة المشروع
االج ـت ـم ــاع ــي ال ــرائ ــد ع ـلــى م ـس ـتــوى دول مجلس
التعاون الخليجي.
وت ــأت ــي ه ــذه الـفـعــالـيــة ف ــي إطـ ــار ح ــرص البنك
الدائم على االهتمام بهذه الفئة ،وتوزيع المالبس
الشتوية على العمال بمناسبة دخول موسم الشتاء
وانـخـفــاض درج ــات ال ـحــرارة ،بما يساعدهم على
تالفي إصابتهم بأي أضرار صحية قد تلحق بهم
جراء أي موجات برد تتعرض لها البالد.
فــي الـسـيــاق ،قــالــت نــائـبــة الـمــديــر ال ـعــام لقطاع
ال ـت ــواص ــل ال ـمــؤس ـســي أم ــان ــي ال ـ ـ ــورع« :إن الـبـنــك
التجاري وكما عهد ،كل عام مع دخول فصل الشتاء،
يقوم بإعداد كسوة الشتاء من مالبس ومستلزمات
تناسب برودة الجو وتوزيعها على عمال التنظيف

والبناء ،وذلك في مواقع عملهم ،ضمن الفعاليات
المعتادة لحملة هـ ّـون عليهم ،وفــي إطــار أنشطة
المسؤولية االجتماعية للبنك ورسالته الهادفة إلى
خدمة كل فئات المجتمع» .وأضافت الورع أن حملة
ّ
«هون عليهم» المكرسة لمد يد العون والمساعدة
لعمال التنظيف والـبـنــاء تــأتــي تـقــديــرا مــن البنك
لـهــذه الـفـئــة ،نـظــرا لما يـقــومــون بــه مــن جـهــود في
حماية البيئة ،والمحافظة على النظافة العامة في
الشوارع ،إذ تحتم عليهم طبيعة أعمالهم الوجود
بالشوارع في أجواء إما أن تكون شديدة البرودة في
فصل الشتاء أو شديدة الحرارة في فصل الصيف.
وأك ــدت أن الفرحة والــرضــا الـتــي لمسها فريق
ال ـتــواصــل الـمــؤسـســي فــي ع ـيــون الـعــامـلـيــن أثـنــاء
تسلمهم المالبس الشتوية وبعض المستلزمات
والـهــدايــا عند توزيعها عليهم فــي مــواقــع عملهم
بالشوارع ال يمكن وصفها ،كاشفة أن «التجاري»،
ومن خالل برامج المسؤولية االجتماعية الشاملة
والمبتكرة ،أرسى مفهوما جديدا لدعم ومساعدة
فئات عديدة من المجتمع.

أعـ ـل ــن «ب ــرق ــان»
أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـفـ ـ ــائـ ـ ــزة
الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدة ف ــي
سـ ـ ـح ـ ــب ح ـ ـسـ ــاب
«يـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ــي» ربـ ـ ــع
ال ـس ـن ــوي ،حيث
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازت أفـ ـ ـ ـ ـ ــراح
عـبــدالـلــه محمد
ب ـجــائــزة نقدية
بقيمة  125ألف
د .ك ،و ع ـ ـبـ ــرت
الفائزة عن سعادتها بالفوز
بالجائزة.
وللتأهل للسحوبات ربع
السنوية يتعين على العمالء
أال ي ـقــل رص ـي ــده ــم ع ــن 500
د.ك م ـ ــدة ش ـه ــري ــن كــامـلـيــن
ق ـب ــل تـ ــاريـ ــخ الـ ـسـ ـح ــب ،كـمــا

أن ك ــل  10د.ك تـمـثــل فــرصــة
واحدة لدخول السحب ،وإذا
ك ـ ــان رصـ ـي ــد ال ـح ـس ــاب 500
دي ـ ـنـ ــار ف ـم ــا ف ـ ــوق فـسـيـكــون
صاحبه مؤهال للدخول في
ال ـس ـحــوبــات ال ـيــوم ـيــة ورب ــع
السنوية.

أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن «وربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة» فـ ـ ــائـ ـ ــزي
س ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــو بـ ـ ـ ـ ــا ت « »B l o o m
األس ـب ــوع ـي ــة ،وهـ ــو ال ـح ـســاب
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص بـ ــال ـ ـش ـ ـبـ ــاب الـ ــذيـ ــن
ت ـتــراوح أعـمــارهــم مــا بـيــن 15
إلى  25سنة.
ويـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك س ـح ـب ــا
أسـ ـب ــوعـ ـي ــا ك ـ ــل يـ ـ ــوم أرب ـ ـعـ ــاء
طوال العام على جميع عمالء
شريحة  ،Bloomوممن لديهم
حـصــالــة رقـمـيــة ســاريــة طــوال
الشهر األسبق للسحب ،ويتم
ال ـس ـحــب ب ـح ـضــور مـمـثــل عن
وزارة الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة
وم ــوظ ـف ــي ال ـب ـن ــك ل ـت ـتــويــج 5
رابـ ـحـ ـي ــن ب ـ ـ  100ديـ ـن ــار لـكــل
منهم.
ويقوم «ورب ــة» في أول يوم
أرب ـ ـعـ ــاء م ــن ب ــداي ــة ك ــل شـهــر،
بـعـمــل س ـحــب خ ــاص لـعـمــاء
 Bloomممن حولوا المكافأة
ا ل ـطــا ب ـيــة ا ل ـت ــي يتسلمونها

من الدولة إلــى البنك لتتويج
ً
 5رابحين شهريا بمبلغ 200
دينار لكل منهم.
ويـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارك ال ـ ـب ـ ـنـ ــك لـ ـف ــائ ــزي
س ـح ــب «الـ ـحـ ـص ــال ــة الــرق ـم ـيــة
األس ـب ــوع ــي» ل ـع ـمــاء Bloom
السادس والثالثين لهذا العام،
وه ـ ــم كـ ــل م ـ ــن :لـ ــولـ ــوة فـ ــارس
ال ـع ـص ـي ـم ــي ،يـ ـعـ ـق ــوب طـ ــارق
عـبــدالـلــه الـحـنـيــان ،ري ــم بسام
أحـ ـم ــد ل ـ ـبـ ــده ،ف ـي ـصــل صــالــح
تركي الشمري ،يمان مؤتمن
محمد الجاهوش.
الـجــديــر بــالــذكــر أن «ورب ــة»
ميز شريحة عمالء «»Bloom
بـ ـتـ ـج ــرب ــة مـ ـص ــرفـ ـي ــة رق ـم ـي ــة
ف ـ ــري ـ ــدة م ـ ــن ن ــوعـ ـه ــا ت ــرت ـق ــي
ل ـط ـم ــوح ــات ـه ــم وت ــوج ـه ــات ـه ــم
ال ـتــي تـعـتـبــرة رك ـيــزة الـتـطــور
مـ ــن خ ـ ــال ت ـط ـب ـيــق م ـصــرفــي
خاص واألول من نوعه ،ليس
ف ــي ال ـكــويــت ف ـح ـســب؛ ب ــل في

المنطقة بأسرها ،مستوحى
من تطبيقات وسائل التواصل
ً
االجتماعي ،األكثر استخداما
مــن حـيــث تصميم والــواجـهــة
وطـ ـ ـ ــرق الـ ـتـ ـصـ ـف ــح واخـ ـتـ ـي ــار
ً
األلوان خصيصا للشباب.
وم ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،ي ـق ــدم
البنك مكافأة تقديرية للطالب
المتفوقين والحاصلين على
مـ ـع ــدل ف ـص ـل ــي  3.5أو أ ك ـثــر
م ــن أص ــل  4ن ـقــاط بـمـبـلــغ 50
دينارا تودع على هيئة نقاط
فــي بــرنــامــج ال ــوالء «المخبة»
المتوافرة على تطبيق البنك،
باإلضافة إلى إصدار وتجديد
مجاني لبطاقة  VISAمسبقة
الدفع بنسبة استرجاع  3في
المئة بحد استرجاع شهري
بقيمة  150دينارا على هيئة
نقاط في «المخبة».
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ً
 Ooredooتحصد  3جوائز ضمن جائزة  ...و«زين» تحصد  5جوائز تقديرا لتميزها
في صناعة المحتوى اإلعالمي والرقمي
الكويت لإلبداع 2021
أكدت أن فوزها يسلط الضوء على تميز نشاطها التسويقي واإلعالني

في حفل الملتقى اإلعالمي العربي برعاية وزير اإلعالم والشباب

الخميس وجريص واأليوب والهويدي والغبرا والفجي
ت ــأ لـ ـق ــت شـ ــر كـ ــة Ooredoo
لـ ـ ــات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ،ض ـ ـمـ ــن جـ ــائـ ــزة
الكويت لإلبداع  – 2021السنة
التاسعة ،على هامش فعاليات
ال ـح ـف ــل الـ ـ ــذي أق ــامـ ـت ــه الـلـجـنــة
ال ـم ـن ـظ ـمــة لـلـمـلـتـقــى اإلع ــام ــي
العربي ،حيث فازت Ooredoo
الكويت بثالث جوائز مرموقة
من فئات مختلفة ،هــي :جائزة
"نـجــوم الـعــاقــات الـعــامــة" التي
حـصــل عليها مــد يــر أول إدارة
االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــي لـ ــدى
 Ooredooا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت م ـج ـبــل
األيـ ـ ـ ـ ـ ــوب ،وجـ ـ ــائـ ـ ــزة "األع ـ ـم ـ ــال
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة" إلعـ ـ ـ ــان "كـ ـ ــل شـبــر
ّ
وم ـ ـ ــل ـ ـ ــي" بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة األعـ ـ ـي ـ ــاد
الوطنية ،وجائزة "تميز العالمة
التجارية".
وع ـ ـقـ ــد ال ـم ـل ـت ـق ــى الـ ـس ـن ــوي
أمس األول ،في فندق شيراتون
الـكــويــت ،بــرعــايــة وزي ــر اإلع ــام
وزي ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـشـبــاب
عبدالرحمن المطيري ،وجامعة
الـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة ،وال ـم ـل ـت ـق ــى
اإلع ــام ــي ال ـع ــرب ــي ،وبـحـضــور

األيوب يتسلم جائزة نجوم العالقات العامة

الخشتي والخميس يتوسطان فريق زين وجوائز الشركة
وكـ ـي ــل وزارة اإلع ـ ـ ـ ــام م ـن ـيــرة
ال ـه ــوي ــدي ،وبــرعــايــة وحـضــور
األمين العام للملتقى اإلعالمي
الـعــربــي مــاضــي الخميس ،إلى
ج ــان ــب ح ـض ــور عـ ــدد م ــن كـبــار
ال ـش ـخ ـص ـي ــات وم ـج ـم ــوع ــة مــن
اإلعــامـيـيــن والـفـنــانـيــن الـكـبــار
والـمـبــدعـيــن فــي مـجــال اإلع ــام
واإلعـ ـ ـ ـ ـ ــان ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت وم ــن
الخليج العربي والوطن العربي،
وع ـ ــدد م ــن م ــؤث ــري ومـشــاهـيــر
السوشال ميديا.
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا حـ ـ ـ ـض ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ــن ش ـ ــرك ـ ــة
 Ooredooال ـكــويــت مــديــر أول
إدارة اال ت ـ ـ ـصـ ـ ــال ا ل ـم ــؤ س ـس ــي
مجبل األيوب ،ومدير العالقات
الـعــامــة واالت ـص ــاالت الــداخـلـيــة
ناظم الغبرا ،ومسؤولو وسائل
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي عبدالله
جريس وقناص الفجي وياسر
محمد.
وج ـ ـ ـ ـ ــاءت جـ ـ ــائـ ـ ــزة األعـ ـ ـم ـ ــال
الــوطـنـيــة لتسلط ال ـضــوء على
ال ـم ـس ـت ــوى اإلبـ ــداعـ ــي الـعـمـيــق
للعمل الغنائي الوطني بعنوان

ّ
"ك ــل شـبــر وم ــل ــي" ،ال ــذي أهــدتــه
ش ـ ــر ك ـ ــة  Ooredooل ـل ـك ــو ي ــت
الغالية ،احتفاال بذكرى استقالل
الـكــويــت وي ــوم الـتـحــريــر ،فكان
هدية شركة  Ooredooالكويت
لشعبها األب ــي ووطـنـهــا الفتي
في أعياده الوطنية ،أدامها الله.
وج ـ ـ ـ ـ ــاءت جـ ــائـ ــزتـ ــا "نـ ـج ــوم
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة" و"تـ ـمـ ـي ــز
ال ـع ــام ــة ال ـت ـج ــاري ــة" انـعـكــاســا
الستراتيجية  Ooredooالكويت
الناجحة والـهــادفــة إلــى تقديم
منتجات وخدمات متميزة تلبي
اح ـت ـيــاجــات وط ـل ـبــات الـعـمــاء
ُ
ال ـم ـت ـغ ـيــرة ،وت ــرض ــي أذواق ـه ــم
الـمـخـتـلـفــة ع ــن ط ــري ــق حـمــات
إعـ ــان ـ ـيـ ــة مـ ـبـ ـتـ ـك ــرة وع ـ ـ ــروض
استثنائية.
ويأتي اختيار الفائزين من
قـبــل لـجـنــة الـتـحـكـيــم ،المكونة
م ــن خـ ـب ــراء ف ــي م ـج ــال اإلعـ ــام
والـثـقــافــة وال ـفــن ،وفـقــا ألفضل
األعمال اإلبداعية ذات القيمة،
وي ـه ــدف ال ـح ــدث ال ـس ـنــوي إلــى
االحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاء وت ـ ـقـ ــديـ ــر األع ـ ـمـ ــال
اإلب ــداعـ ـي ــة وت ـم ـي ـيــز إنـ ـج ــازات
األعمال على مستوى الشركات
واألفراد.
بهذه المناسبة ،قال األيوب:
"لطالما كانت رؤية Ooredoo
الـكــويــت واض ـحــة ،وت ـهــدف من
خاللها إلى إثراء تجربة األفراد
الرقمية ،وها نحن اليوم نؤكد
ال ـت ــزام ـن ــا ب ـع ـهــدنــا ب ـمــواص ـلــة
االبـ ـتـ ـك ــار واإلب ـ ـ ـ ــداع وال ـت ـط ــور
وت ـعــزيــز دورن ـ ــا ف ــي المجتمع
وأدائ ـن ــا فــي ق ـطــاع االت ـصــاالت
بالدولة" ،مضيفا" :نحن حتما
سـعــداء بـفــوزنــا بـهــذه الجوائز
ال ـمــرمــوقــة ال ـتــي تــدفـعـنــا أكـثــر
لـتـكـثـيــف ج ـه ــودن ــا وتــرك ـيــزنــا
لـيـبـقــى مــوج ـهــا ن ـحــو تحقيق
ق ـي ـم ــة ط ــويـ ـل ــة األمـ ـ ـ ــد لـجـمـيــع
العمالء وأفراد المجتمع".

ح ـص ــدت ش ــرك ــة زيـ ــن خمس
جوائز في مجاالت اإلبداع ضمن
فعاليات جائزة الكويت لإلبداع–
ً
السنة التاسعة ،تقديرا لتميزها
في صناعة المحتوى اإلعالمي
والــرقـمــي الـهــادف فــي اتصالها
مع جميع فئات المجتمع ،وذلك
على هامش الحفل الــذي نظمه
الملتقى اإلعالمي العربي تحت
رع ــاي ــة وزيـ ــر اإلع ـ ــام والـثـقــافــة
وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـشـبــاب
عبدالرحمن المطيري ،وحضور
وك ـ ـيـ ــل وزارة اإل ع ـ ـ ـ ــام م ـن ـيــرة
الـ ـه ــوي ــدي ،ووجـ ـ ــود ن ـخ ـبــة من
اإلعالميين والفنانين ُ
وصناع
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـتـ ــوى م ـ ـ ــن الـ ـس ــاحـ ـتـ ـي ــن
المحلية واإلقليمية.
وذك ـ ـ ــرت الـ ـش ــرك ــة ،ف ــي ب ـيــان
ص ـحــافــي ،أن ـهــا فـ ــازت بـجــائــزة
التأثير عن إعالن "أسعد أغنية
فــي ال ـعــالــم" لـعـيــد الـفـطــر 2021
األعمال
من إنتاج  ،Joyوجائزة
ّ
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ع ـ ــن إع ـ ـ ـ ــان "غـ ــنـ ــوا
َ
لحالهاِ :من زين لي زين َ
ألزين"
ِ
لــاحـتـفــال بالعيد الــوطـنــي من
إن ـت ــاج  ،Joyوج ــائ ــزة إع ــان ــات
التوعية عن حملة ّ
#فعل_دورك
الــرقـمـيــة لنشر الــوعــي البيئي،
وجائزة اإلبداع في المسؤولية
ً
االجتماعية ،تقديرا لجهودها
الـمـجـتـمـعـيــة ال ـم ـت ـنــوعــة خــال
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــام ،خـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوص ـ ـ ــا خ ـ ـ ــال
ال ـجــائ ـحــة ،إض ــاف ــة إل ــى جــائــزة
نجوم العالقات العامة للرئيس
التنفيذي للعالقات واالتصاالت
وليد الخشتي.
وب ـي ـن ــت "زي ـ ـ ــن" أن ال ـج ــائ ــزة
السنوية ،والتي تنظمها هيئة
ال ـم ـل ـت ـق ــى اإلعـ ـ ــامـ ـ ــي ال ـع ــرب ــي
بالتعاون مع الجمعية الكويتية
لــإعــام واالت ـص ــال وأكــاديـمـيــة
اإلعالم المتكامل ،شهدت وجود
الـعــديــد مــن الـجـهــات اإلعــامـيــة
وال ـش ـخ ـص ـي ــات اإلب ــداعـ ـي ــة فــي

المجاالت اإلعالمية واإلعالنية
وال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـم ـس ـت ــوي ـي ــن
المحلي واإلقليمي ،وعدد كبير
مــن ك ـبــار الـفـنــانـيــن الكويتيين
وال ـخ ـل ـي ـج ـي ـيــن وال ـش ـخ ـص ـيــات
المؤثرة في اإلعالم العربي.
جـ ــديـ ــر ب ـ ــال ـ ــذك ـ ــر ،أن "زي ـ ـ ــن"
حصدت جائزة األعمال الوطنية
عــن ّ عملها الوطني لعام 2021
"غـ ــنـ ــوا ل ـ َـح ــاه ــاِ :م ـ ــن زي ـ ــن ِل ــي
زيــن َ
ألزي ــن" ،وهــو العمل الفني
ال ـج ـم ـيــل ال ـ ــذي ش ـه ــد م ـشــاركــة
الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ال ـ ـق ـ ـصـ ــار،
والوجوه الوطنية الشابة :حنين
الـ ـكـ ـن ــدري ون ــاص ــر الـ ـمـ ـش ــاري،
وتغنى بكلمات الشاعر ساهر،
وأل ـحــان الـفـنــان بـشــار الشطي،
وم ـ ــن إخـ ـ ـ ــراج خ ــال ــد ال ــرف ــاع ــي،
وب ـم ـش ــارك ــة ك ــوك ـب ــة م ــن أب ـن ــاء
وبنات الكويت.
وأط ـل ـق ــت ال ـش ــرك ــة إع ــان ـه ــا،
ً
ك ـع ــادت ـه ــا ال ـس ـن ــوي ــة ،اح ـت ـف ــاال
باألعياد الوطنية للكويت التي
يعيشها الـشـعــب الـكــويـتــي في
فبراير من كل عــام ،وخاصة أن
ه ــذا ال ـعــام شـهــد الــذكــرى الـ ـ 60

على استقالل الكويت والذكرى
ال ـ ـ ـ  30ع ـل ــى تـ ـح ــري ــره ــا ،حـيــث
جـ َّـســد ال ـع ـمــل أس ـمــى الـمـشــاعــر
والقيم الوطنية من خالل كلماته
الرائعة وألحانه الجميلة التي
الم ـس ــت ال ـح ــس ال ــوط ـن ــي ،وقــد
حـ ــاز ال ـع ـم ــل مـ ـش ــاه ــدات فــاقــت
المليون خالل األيام األولى من
إطالقه على قناة زين الرسمية
في "."YouTube
وكانت ظروف الجائحة التي
عاشتها الكويت والعالم أجمع
ألهمت "زيــن" الختيار لحن ذي
إي ـق ــاع س ــري ــع وم ـب ـهــج م ـمــزوج
مــع كـلـمــات متفائلة بمستقبل
الوطن ،حيث قام الفنان سليمان
ً
الـقـصــار  -ال ــذي يشتهر محليا
بإبداعه المتفرد بزفات األعراس
– خــال العمل بــزف "الـعــروس"
الـ ـك ــوي ــت ،وال ـت ـغ ـن ــي بـجـمــالـهــا
ف ــي أل ـح ــان مـبـهـجــة مـصـحــوبــة
بأجواء األعراس الكويتية ،كما
قامت الشركة باختيار الفنانين
حنين الكندري وناصر المشاري
ل ـت ــأدي ــة ب ـع ــض فـ ـق ــرات ال ـع ـمــل،
ً
إي ـمــانــا مـنـهــا بـمــوهـبــة وإبـ ــداع

الشباب الكويتي التي ال تعرف
الحدود.
ك ـمــا ح ـص ــدت "زي ـ ــن" ج ــائــزة
إع ـ ــان ـ ــات ال ـت ــوع ـي ــة عـ ــن حـمـلــة
#ف ـ ـ ّـع ـ ــل_دورك ال ــرق ـم ـي ــة ،وال ـتــي
أطلقتها ا لـشــر كــة عـبــر قنواتها
الرسمية على شبكات التواصل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ل ـت ـع ــزي ــز دوره ـ ــا
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي فـ ــي ن ـش ــر ال ــوع ــي
البيئي ،وتأكيد أهمية الحفاظ
على الموارد الطبيعية.
وأكدت الشركة أن فوزها بهذه
ال ـج ــوائ ــز جـ ــاء لـيـسـلــط ال ـضــوء
على تميز نشاطها التسويقي
واإلعالني الذي عودت جمهورها
عـلـيــه ك ــل عـ ــام ،وع ـلــى حــرصـهــا
ل ـت ـف ـع ـيــل ه ـ ــذا ال ـج ــان ــب لــدي ـهــا،
كــون ـهــا م ــن ك ـب ــرى الـمــؤسـســات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ال ـ ـ ــرائ ـ ـ ــدة ،ح ـيــث
تــؤمــن الـشــركــة بــأهـمـيــة اإلع ــام
بوسائله التقليدية والحديثة
وتأثيره الكبير على المؤسسات
واألفـ ــراد فــي المجتمع ،إضــافــة
لـكــون اإلع ــان الـتـجــاري وسيلة
أساسية للتواصل مع المجتمع
بمختلف فئاته.

الهويدي والخميس ُي ّ
كرمان الخشتي

« »KIBيحتفل بتخريج دفعة من «بوبيان» يختتم »« »Boubyan Explorerالوطني» يواصل التوعية بمخاطر
متدربي «البرامج المعتمدة»
حوادث البر بالتعاون مع «اإلطفاء»
لتطوير مهارات حديثي التخرج

مــواصــا اسـتـثـمــاره فــي مـ ــوارده الـبـشــريــة ،وتــركـيــز ج ــزء كبير من
جـهــوده على االرت ـق ــاء ب ــأداء فــريــق عمله ،وتمكينه فــي كــل المجاالت
المالية والمصرفية ،كــرم بنك الكويت الــدولــي ( )KIBمؤخرا خريجي
دفعة هذا العام من موظفيه الذين شاركوا في دورات البرامج التدريبية
والشهادات المهنية المتخصصة من معهد الدراسات المصرفية وغيرها
من المعاهد ،خالل حفل التخرج الذي نظمه معهد الدراسات المصرفية
لعام .2021-2020
وتوجه نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي في  KIBرائد
بوخمسين بالتهنئة إلى جميع الموظفين من الخريجين والخريجات
على اجتيازهم هذه البرامج التدريبية بنجاح ،مثمنا الجهد الكبير الذي
بذلوه خالل الدورات في ظل الظروف الطارئة والتحديات التي فرضتها
الجائحة ،وشــدد على استمرار البنك فــي اتـبــاع نهجه االستراتيجي
القائم على تطوير وتنمية كوادره البشرية والوطنية من خالل تقديم
فرص عديدة ومتنوعة لهم للمشاركة في مثل هذه الدورات التدريبية
والبرامج االحترافية العالمية ،التي من شأنها صقل مهاراتهم وزيادة
خبراتهم العملية في المجال المالي والمصرفي .وأكــد بوخمسين أن
رأس المال البشري في " "KIBيعد إحدى الركائز الرئيسية التي يعتمد
عليها البنك في نجاح أدائه ،الفتا إلى أن تطويره يعتبر من أهم أركان
استراتيجيته الهادفة إلى تقديم تجربة مصرفية استثنائية للعمالء من
جميع النواحي ،لذلك يضع  KIBموظفيه في مقدمة أولوياته.

اختتم بنك بوبيان برنامجه التدريبي Boubyan
 Explorerالذي أتاح فرصة لحديثي التخرج من الكوادر
الوطنية الشابة لإلبداع واالبتكار عبر برنامج تدريبي
ً
شمل العديد من التخصصات ،تمهيدا لبدء حياتهم
المهنية وتأهيلهم لاللتحاق بالعمل في القطاع الخاص
أو االنطالق بمشاريعهم الخاصة.
وقال المدير العام لمجموعة الموارد البشرية في
البنك عادل الحماد إن "بوبيان" من أكثر المؤسسات،
ً
ً
التي تولي اهتماما واسعا باالستثمار في العنصر
البشري وتعزيز مهارات الشباب الكويتيين كجزء من
استراتيجية التوطين التى يعمل عليها البنك منذ
سـنــوات ،بهدف العمل على زي ــادة العنصر الوطني
في البنك واالعتماد عليه في مختلف درجات اإلدارة".
وعن  Boubyan Explorerأفاد الحماد بأنه برنامج
ً
تدريبي موجه خصوصا لحديثي التخرج من الشباب
الكويتيين واستمر ستة أيــام وشكل تجربة عملية
تسمح للمشاركين فيها باكتشاف مواهبهم وطاقاتهم
وكيفية االستفادة المثلى من المهارات التي يمتلكونها.
وأض ــاف أن فـكــرة الـبــرنــامــج قائمة على مشاركة
مجموعة من المتدربين في تقديم نموذج لفكرة منتج
أو خــدمــة جــديــدة ،ث ـ ّـم وض ــع تـصــور شــامــل يتضمن
مقترحات عملية قائمة على تقديم الخدمة بصورة
مميزة في السوق الكويتي ،من خالل استخدام نماذج
ً
وأدوات مبتكرة وصـ ــوال إل ــى نـتــائــج نــاجـحــة يمكن
مشاركتها مع البنك.
كما تعلم المشاركون من خالل التجربة والتطبيق
كيفية البحث عن التطبيقات اإللكترونية العالمية
المميزة ،التي تعتبر حديثة على السوق الكويتي ،إلى
جانب استكشاف كيفية تطبيقها في الكويت ،مع كيفية
اختبار األفكار وتطوير الــرؤى الخاصة بالسوق ،إذ
تم استخدام نماذج وأدوات جديدة الختبار أفكارهم
ومشاركة النتائج التي توصلوا إليها في اليوم األخير
من البرنامج مع إدارة البنك.

من جانبه ،قال المدير التنفيذي إلدارة تطوير وإدارة
المواهب في البنك عبدالعزيز الرومي ،إن "بوبيان" يدعم
بصورة دائمة كل ما من شأنه رفــع مستوى اإلبــداع
واالبـتـكــار ل ــدى الـشـبــاب الكويتيين س ــواء بالنسبة
ً
للعاملين في البنك أو حديثي التخرج ،إيمانا منه بدور
ً
الشباب خصوصا إذا ما تم منحهم الفرصة لذلك".
وأضاف الرومي ،أن بنك بوبيان يمثل بيئة خصبة
لــإبــداع واالبـتـكــار ،إذ ارتبط بالكثير من المنتجات
والخدمات والمبادرات والمشاريع ،التي قدمت للمرة
األولى في السوق الكويتي وكان وراءها الشباب".
وذكر أن برنامج  Boubyan Explorerيأتي ضمن
محاور استراتيجية البنك الرامية إلى دعم مجاالت
اإلبـ ــداع واالبـتـكــار وريـ ــادة األع ـمــال وتنمية مـهــارات
الـشـبــاب الكويتيين مــن خــال تهيئة بيئة مناسبة
حاضنة لالبتكار وخـلــق مـســاحــات واسـعــة للبحث
والتطوير لحديثي التخرج تساعدهم في استكشاف
أفكار جديدة تتحلى بالتميز واالبتكار وقابلة للتطبيق
العملي".
ولفت إلى أن بنك بوبيان يعتبر أحد أهم البنوك
التي يضعها الشباب الكويتيون أصحاب الطموح في
أولوياتهم الوظيفية بسبب بيئة العمل التي يوفرها،
التي تتسم باإلبداع واالبتكار وتحفيز الطاقات الشابة
وزي ــادة خبراتهم بما يحقق الـفــائــدة لهم وينعكس
بالتالي على خدمة العمالء.
مــن جــانـبــه ،ق ــال المتخصص فــي إدارة الـتــدريــب
والتطوير عبالله الربيعة" ،إننا في فترة ستة أيــام،
رأي ـنــا اإلب ـ ــداع مــن حـيــث ال ـم ـبــادرة فــي ط ــرح األف ـكــار
وت ـح ـل ـي ــل ال ـم ـع ـل ــوم ــات ل ـن ـق ـل ـهــا ب ـ ـصـ ــورة واض ـح ــة
ً
للمستهلك الكويتي" ،منوها بالتفاعل الكبير أثناء
الزيارات الميدانية ،إذ أبدى المشاركون مهارات العمل
الجماعي وريادة األعمال ،مما زاد من معرفتهم ،وأدى
إلى تأهيلهم للعمل في القطاع الخاص أو االنطالق
بمشاريعهم الخاصة".

الحماد والمحري مع المتدربين

يواصل بنك الكويت الوطني
الـ ـت ــوعـ ـي ــة ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ق ــوة
اإلطـ ـف ــاء الـ ـع ــام ،وب ــال ـت ــزام ــن مع
انـ ـ ـط ـ ــاق مـ ــوسـ ــم الـ ـ ـب ـ ــر ،ب ـه ــدف
حماية مرتادي البر والمخيمات
ال ـب ــري ــة ،وت ـع ــزي ــز ال ــوع ــي تـجــاه
الحوادث الناجمة عنها ،ويأتي
هـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون فـ ــي إطـ ـ ـ ــار دع ــم
"ال ــوط ـن ــي" لـحـمـلــة ق ــوة اإلط ـفــاء
العام "سالمتكم تهمنا".
و ق ــام موظفو البنك الوطني
وف ــري ــق م ــن ق ــوة اإلطـ ـف ــاء ال ـعــام
بزيارة عــدد من مواقع التخييم
في شمال الكويت ،لتوزيع حقيبة
متكاملة تتضمن إسعافات أولية
ومطفأة حــرائــق وأجـهــزة إلنــذار
الحريق ،وتستمر الحملة طوال
مــوســم الـبــر ،وتـهــدف إلــى زيــارة
المزيد من المخيمات في مناطق
مختلفة بالكويت.
وقال مسؤول العالقات العامة
في بنك الكويت الوطني محمد
ال ـص ــراف إن "ه ــذه الـحـمـلــة غير
المسبوقة تأتي بالتعاون مع قوة
اإلط ـفــاء ال ـعــام لحماية مــرتــادي
الـ ـب ــر والـ ــوقـ ــايـ ــة مـ ــن ال ـ ـحـ ــوادث
وال ـ ـح ـ ــرائ ـ ــق ف ـ ــي مـ ــوسـ ــم الـ ـب ــر،
ولطالما كنا من رواد المبادرات
التي تواكب موسم البر ،وحملتنا
ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ه ــدف ـه ــا ل ـي ــس فـقــط
ح ـمــايــة ال ـم ـخ ـي ـمــات ب ــل ســامــة
المرتادين للمخيمات وأمانهم".
وأض ـ ـ ــاف ال ـ ـصـ ــراف أن "ب ـنــك

الـكــويــت الــوطـنــي يعتز بالعمل
مــع ق ــوة اإلط ـف ــاء ال ـع ــام ،ويفخر
بجهود أبطالها وتفانيهم في
رس ــال ـت ـه ــم ،ون ـح ــن ن ـت ـط ـلــع إل ــى
أن ن ـص ــل ع ـل ــى أبـ ـع ــد م ــا يـمـكــن
مــن خ ــال ه ــذه الـحـمـلــة لتعزيز
الوعي المجتمعي تجاه الحوادث
والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرائ ـ ـ ــق ،ورفـ ـ ـ ـ ــع م ـس ـت ــوى
ال ـم ـس ــؤول ـي ــة ،وه ـ ــذا م ــا نتطلع
إلى ترجمته من خالل انخفاض
نسبة ال ـح ــوادث والـحـفــاظ على
األرواح وا ل ـم ـم ـت ـل ـك ــات ،مـبـيـنــا
أن ه ـ ــذه الـ ـ ــزيـ ـ ــارات ال ـم ـي ــدان ـي ــة
ال ـت ـقــت بــالـمـخـيـمـيــن ،وشــرحــت
لهم مكونات الحقيبة التي يتم
ت ــوزيـ ـعـ ـه ــا ،وال ـ ـتـ ــي ت ـت ــأل ــف مــن
مطفأة حريق وإسعافات أولية
وأجهزة إنذار ،وقدم فريق اإلطفاء
الـعــام نصائح السالمة واألمــان
لتجنب أكبر نسبة من الحوادث
والحرائق واإلصابات.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،شـ ـك ــر رئ ـ ـيـ ــس قـســم
التوعية واإلرشاد المقدم د .راشد
الـهـلـفــي مـســاهـمــة بـنــك الـكــويــت
ال ــوط ـن ــي ف ــي ح ـم ـلــة "ســامـتـكــم
ت ـه ـم ـن ــا" ،وأشـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ــدور ال ـب ـنــك
ال ـم ـج ـت ـم ـعــي الـ ــداعـ ــم لـلـحـمــات
ال ـت ــوع ــوي ــة الـ ـت ــي ت ـط ـل ـق ـهــا ق ــوة
اإلطفاء العام لما لها من تأثير
وم ـســاه ـمــة م ـبــاشــرة ف ــي تقليل
نسبة الحوادث.
وأش ـ ــار الـهـلـفــي إل ــى أن "ق ــوة
اإلطفاء العام تضع نصب أعينها

محمد الصراف

ح ـمــايــة األرواح وال ـم ـم ـت ـل ـكــات،
السـيـمــا مــع ع ــودة مــوســم الـبــر،
لذلك نكثف حمالتنا التوعوية
ف ــي ه ــذه ال ـف ـتــرة بــال ـت ـعــاون مع
شـ ــركـ ــاء ح ـق ـي ـق ـي ـي ــن ،مـ ـث ــل بـنــك
الـكــويــت الــوطـنــي ،للتواصل مع
م ــرت ــادي ال ـب ــر وت ـع ــزي ــز الــوع ــي
الوقائي من خطر الحوادث التي
تقع خالل هذا الموسم".
وإلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـ ــارات
الميدانية ،تتضمن الحملة كذلك
تــوع ـيــة اجـتـمــاعـيــة ع ـبــر ق ـنــوات
التواصل االجتماعي ،من خالل
مجموعة من الرسائل المصورة
والنصائح التي سيقدمها فريق
قوة اإلطفاء العام حول الوقاية
من الحرائق وحــوادث االختناق
وال ـســامــة ال ـعــامــة ،والمحافظة
على نظافة العامة.

فريق العالقات العامة في «الوطني» وقوة اإلطفاء خالل زيارتهما موقع تخييم

نجوم بوليوود يشعلون أجواء حفل الرياض
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أشعل باقة من نجوم بوليوود األجواء في السعودية خالل حفل استعراضي
للمرة األولى في المملكة ،ضمن فعاليات موسم الرياض ،بقيادة الممثل الهندي
الشهير سلمان خان ،والنجمة السريالنكية جاكلين فريناردس.
وظهر خان وفريناردس في الحفل الكبير بعنوان "ذا بانغ" ،بصحبة نخبة من
مشاهير السينما الهندية ،أصحاب الشعبية الكبيرة في دول الخليج والعالم،
منهم بريهود ديوا ،أفضل راقص في الهند ،والممثل مانيش بول ،وسيما أجريكل.
وشمل الحفل عددا من االستعراضات ،مصحوبة بألعاب نارية وخلفيات ضوئية
وأزي ــاء مبهجة ،على وقــع الموسيقى الهندية الشهيرة ،ووســط تفاعل كبير من
جمهور الحفل.
ويعد سلمان خان نجم الصف األول في الهندُ ،
ُ
ويعرف بلقب "بهاي" ،بمعنى األخ
األكبر ،وهو أحد أكثر الفنانين إنتاجا في بوليوود ،إذ تقدر أفالمه بما يفوق 107
أفالم.
أمــا نجمة بوليوود جاكلين فــريـنــاردس ،فهي من مواليد البحرين ألب برتغالي
ماليزي وأم سريالنكية هولندية ،وهي حائزة لقب ملكة جمال الكون في سنة .2006

خان وفريناردس

« »West Side Storyيتصدر
إيرادات السينما األميركية

نجمات « »Sing 2تألقن
على السجادة الحمراء

تصدر فيلم الجريمة والــدرامــا الجديد
" West Side Storyق ـصــة ال ـحــي الـغــربــي"
إيرادات السينما في أميركا الشمالية خالل
ً
عطلة نهاية األسبوع ،مسجال  10.5ماليين
دوالر .الفيلم من إخراج ستيفن سبيلبرغ،
وبـطــولــة :أنـسـيــل إل ـغــورت وراش ـيــل زيغلر
وآريانا ديبوز.
وتـ ـ ــراجـ ـ ــع فـ ـيـ ـل ــم الـ ـ ــرسـ ـ ــوم ال ـم ـت ـح ــرك ــة
الموسيقي (إنكانتو) إلى المركز الثاني من
المركز األول الذي احتله األسبوع الماضي،
ً
مسجال  9.4ماليين دوالر.
كـ ـم ــا ت ـ ــراج ـ ــع فـ ـيـ ـل ــم ال ـ ـخ ـ ـيـ ــال ال ـع ـل ـم ــي
والـمـغــامــرة والـكــومـيــديــا (غــوسـتـبــاسـتــرز:
أفـتــراليــف) "صــائــدو األش ـبــاح :اآلخ ــرة" من
المركز الثاني إلى المركز الثالث ،بإيرادات
 7ماليين دوالر.
وفــي المركز الــرابــع جــاء فيلم الجريمة
وال ــدرام ــا "هـ ــاوس أوف غــوت ـشــي" ،وال ــذي
اح ـتــل الـمــركــز الـثــالــث األس ـب ــوع الـمــاضــي،
ً
وهو من إنتاج شركة إم.جــي.إم ،مسجال 4
ماليين دوالر.

في العرض األول للفيلم بلوس أنجلس

نجوم الفيلم بالعرض الخاص
تألقت الممثالت الثالث نجمات النسخة الثانية من فيلم " "Sing 2على السجادة
الحمراء ،حيث إقامة حفل انطالق عروض الفيلم في لوس أنجلس مساء أمس األول.
ون ـشــرت صحيفة "دي ـلــي مـيــل" البريطانية ص ــورا لنجمات هــولـيــوود ريــس
ويذرسبون وتوري كيلي وسكارليت جوهانسون ،منفردات ومعا ،بعد أن تفنن
في ارت ــداء المالبس الــورديــة بتصاميم مختلفة تناسب كال منهن ،مع توحيد
اللون بشكل عكس تناغما كبيرا بينهن ،وانضم إليهن على السجادة الحمراء
باقي نجوم الفيلم ماثيو ماكونهي ،ونيك كرول ،وتارون إيجرتون ،وهالسي،
ونيك كرول ،وبوبي كانافال ،وهو من تأليف وإخراج جاريث جينجس.
وعــرض الـجــزء األول مــن الفيلم فــي  21سبتمبر 2016؛ وشــارك
في بطولته ماثيو ماكونهي وريس ويذرسبون وسيث ماكفرلين
وسكارليت جوهانسون وجون سي .رايلي ،وكان أيضا من تأليف
وإخـ ــراج جــاريــث جـيـنـجــس ،وشـ ــارك فـيـلــم األنـيـمـشــن " "Sing 2في
مهرجان البحر األحمر السينمائي بدورته االفتتاحية ،العرض األول
في العالم العربي ،ضمن األفالم التي يتم عرضها للمشاهدين الصغار
ضمن برنامج "جيل جديد" ،وذلــك في دورتــه االفتتاحية التي
بدأت األسبوع الماضي ،وتنتهي غدا.
ويـ ــدور " "Sing 2أو "ه ـيــا نـغـنــي  "2فــي إط ــار مــن اإلث ــارة
والـتـشــويــق ،حيث يتابع "بــاسـتــر" وفــريـقــه الـجــديــد الذين
وضـعــوا أنـظــارهــم اآلن على الـظـهــور ألول مــرة فــي عرض
جديد بمسرح كريستال تاور في مدينة ريدشور الساحرة،
ولكن مع عدم وجود اتصاالت ،يجب عليه ومغنيه التسلل إلى
مكاتب  ،Crystal Entertainmentالتي يديرها قطب الذئب الذي
ال يرحم جيمي كريستال ،حيث تقدم العصابة الفكرة السخيفة
المتمثلة فــي اخـتـيــار أسـطــورة موسيقى ال ــروك األس ــد كالي
كالواي في عرضها ،ويجب أن يشرع باستر في مهمة للعثور على
كالي المعزول اآلن وإقناعه بالعودة إلى المسرح.
وكشفت شركة  Universalخــال التريلر النهائي للفيلم األسبوع
الماضي أن الفيلم سيطرح في كل دول العالم في  22ديسمبر ،وستصل
مدته إلى ساعة و 52دقيقة.
وتمكن الـجــزء األول " "Singمــن تحقيق إي ــرادات تقترب مــن 430
مليون دوالر ،وترشح لجائزتي غولدن غلوب ،إلى جانب حصوله
على تقييمات مرتفعة وإشادات نقدية ،لذلك قررت الشركة أن تنتج
جــزء ا ثانيا منه بالتعاون مع شركة  ،Universal Picturesودارت
أحداث الجزء األول حول "باستر" ،الذي يقرر إعادة الحياة لمسرحه
مرة أخرى ،عن طريق إقامة مسابقة غناء كي تنقذه من اإلفالس،
وبلغت التكلفة اإلنتاجية للفيلم  75مليون دوالر.
ويــدخــل فيلم " "Sing 2ب ـصــدوره فــي هــذا الـتــوقـيــت عـلــى خط
المنافسة مع  3أفالم موسيقية ضخمة خالل موسم نهاية العام،
حيث يعرض حاليا في ذات الفئة فيلم "!،"Tick… Tick… Boom
للنجوم أندرو غارفيلد وفينيسيا هدغنز ومن إخراج لين  -مانويل
ميراندا ويــدور حول فنان موسيقي سيحتفي بعد ساعات قليلة بعيد
ميالده الثالثين ،ويجد في ذلك مناسبة لمراجعة أحالمه وما حققه منها
وما زال غير محقق ،وفيلم " ،"Annetteوهو ملهاة غنائية عاطفية من
إخراج ليوك كاراكس وبطولة ماريون كوتيار وآدم درايفر ،و"West Side
 ،"Storyفي إعادة صنع للفيلم الكالسيكي المعروف (.)1961

نجوم الفيلم
أمــا الـمــركــز الـخــامــس ،فـكــان مــن نصيب
فيلم الـخـيــال العلمي والـحــركــة (إيـتــرنـلــز)
"األبديون".
(رويترز)

ملكة جمال فرنسا تتعرض النتقادات
أكـ ـ ــدت م ـل ـكــة ج ـم ــال ف ــرن ـس ــا ،ال ـم ـتــوجــة
حديثا ،أنها مؤيدة للنسوية ،عقب فوزها
بمسابقة هذا العام ،التي أثــارت انتقادات
وزيرة المساواة بين الجنسين في الحكومة
الفرنسية.
وقالت ديان ليير ( 24عاما) ،إثر تتويجها
في ملعب رياضي شمال باريس" :كامراة
أردت أن أظهر أنه بإمكانك أن تكوني ملكة
جمال فرنسا ونسوية في آن واحد".
وطالما واجهت مسابقة انتخاب ملكة
ج ـم ــال ف ــرن ـس ــا وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـم ـســاب ـقــات
الجمالية المماثلة عبر العالم انتقادات من
منظمات حقوق المرأة ،باعتبارها تشكل
تسليعا للمرأة وترويجا لمعايير جسدية
غير صحية.
وت ـ ـصـ ــدرت ال ـي ــزاب ـي ــث م ــوري ـن ــو وزيـ ــرة
المساواة بين الجنسين بفرنسا المعارضة
ه ــذا ال ـع ــام ،م ـنــددة بــالـمـســابـقــة الجمالية

تتويج ديان ليير
و"ق ــواع ــده ــا الـبــالـيــة ال ـتــي يـمـكــن أن تكون
تمييزية ،حيث تشترط المسابقة أن تكون
المشتركات عازبات وطولهن أكثر من 1.7
سم وأعمارهن تحت  25عاما".
(أ ف ب)

وفاة آن رايس مؤلفة رواية
«مقابلة مع مصاص دماء»

توري كيلي

ً
توفيت السبت عــن  90عــا مــا الكاتبة
األم ـي ــرك ـي ــة آن رايـ ـ ــس ،م ــؤل ـف ــة رواي ـ ــات
ال ـخ ـي ــال وم ـص ــاص ــي الـ ــدمـ ــاء ،وم ـن ـهــا:
"انترفيو و يــذ إ يــه فامباير" أو "مقابلة
مـ ــع مـ ـص ــاص دم ـ ـ ـ ــاء" ،عـ ـل ــى مـ ــا أف ـ ــادت
عائلتها.
وكتب نجلها كريستوفر را يــس عبر
صـفـحـتــه ب ــ"ف ـي ـس ـب ــوك"" :ف ــي ســاعــاتـهــا
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،ج ـل ـس ــت بـ ـج ــان ــب س ــري ــره ــا
ً
ف ــي ال ـم ـس ـت ـش ـفــى ،م ـس ـت ــذك ــرا بــإع ـجــاب
إنجازاتها وشجاعتها".
وأو ضــح أ نـهــا فــار قــت الحياة نتيجة
مضاعفات سكتة دماغية.
وك ــان ــت رواي ـت ـهــا "ان ـتــرف ـيــو وي ــذ إيــه
ف ــا مـ ـب ــا ي ــر" ،ا لـ ـت ــي ص ـ ـ ــدرت عـ ـ ــام 1976
وجــددت نــوع رواي ــات مصاص الــدمــاء،
اقتبست للسينما في فيلم لنيل جوردان
بطولة توم كروز وبراد بيت عام .1994
وألفت آن رايــس عشرات الكتب بيعت

آن رايس
مـنـهــا أك ـثــر م ــن  150م ـل ـيــون نـسـخــة في
أنحاء العالم.
كــذلــك اقـتـبـســت روايـ ــة أخ ــرى لـهــا هي
"كوين أوف ذي دامد" (ملكة الملعونين)
للسينما عام  2002من قبل مايكل رايمر.
(أ ف ب)

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :الحياة سلسلة من التجارب التي
يجب أن تستغلها لمصلحتك.
ً
ً
عاطفيا :يوفر برجك لك أوقاتا عاطفية
مريحة ،فاستفد منها.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال يـمـكـنــك أن تـتـعــامــل مع
ً
معارفك بطريقة فوقية ،فكن متواضعا.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :اشـتــداد التنافس فــي المهنة
يدفعك إلى تحسين وسائل عملك.
ً
عاطفيا :العواطف الصادقة وحدها ال
ً
تكفي من دون السعي لدعمها عمليا.
ً
ً
اجتماعيا :تشعر أحيانا أن المجتمع
الذي تعيش فيه تافه ،ومع ذلك فأنت
تتحمس له.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :قد تتلقى مالحظة مزعجة في
عملك ،فال تجعل منها مشكلة.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـ ــراودك أف ـك ــار غــري ـبــة عن
الشريك ،وهو بعيد عنها تماما.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال ت ـج ـعــل وقـ ــت راح ـت ــك
ً
ً
يصبح أمرا روتينيا ،واعتمد التنويع.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مـهـنـيــا :ال ت ــدع شـخـصــا فــي العمل
ي ـخــدعــك ب ــأف ـك ــار ال ت ـ ــؤدي إلـ ــى أي
نتيجة ملموسة.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :كـلـمــا ك ـنــت ق ــوي ــا وصــاحــب
أسلوب ّلين أطاعك الشريك وأحبك أكثر.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ي ـن ـت ـهــز أحـ ــد م ـعــارفــك
الفرصة ليغدر بك ،ويسحب البساط
من تحت رجليك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ً
مـهـنـيــا :لـيـكــن االح ـت ــرام كــامــا لـكــل من
يعمل معك من المسؤولين أو الزمالء.
ً
عــاط ـف ـيــا :اب ـحــث ع ــن وسـيـلــة تـبـعــد عن
عالقتكما الملل وتعيد الفرح إليها.
ً
اجتماعيا :خطط لرحلة عائلية أو مع
بعض األصدقاء للترويح عن نفسك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :عندما تغضب في عملك تفقد
رؤيتك الصحيحة لألمور ،فانتبه.
ّ
ً
عاطفيا :ال تسلم قلبك للطرف اآلخر
قبل أن تتأكد من ّ
حبه لك.
ً
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـق ــرض صــدي ـقــك م ــاال
فينساه وال يفكر برده ،فتنزعج منه.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا  :جميع جهودك ستتكلل يوما
بالنجاح إن ثابرت على اجتهادك.
ً
ً
عاطفيا :تسيطر الغيرة عليك أحيانا،
فال تعرف كيف تتعامل مع الحبيب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يحتاج منزلك إلــى بعض
الترميم ،فال تتأخر في االهتمام به.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
م ـه ـن ـيــا :عـلـيــك أن ت ــدع ــم مـعـلــومــاتــك
ال ـم ـه ـن ـيــة بــال ـم ـع ـلــومــات الـمـلـمــوســة
واألرقام.
ً
عاطفيا :إن أعطيت رفيق عمرك الثقة
ً
يصبح لك عبدا طوال عمرك.
ً
ً
اجتماعيا :تلوم نفسك أحيانا ،ألنك
ً
ً
ك ـن ــت رقـ ـيـ ـق ــا ومـ ـه ــذب ــا م ــع أنـ ـ ــاس ال
يستحقون.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا  :ال تتعامل مــع عملك وكأنه
واجب فقط ،بل فرصة لالستمتاع به.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ـت ــزام ــك ال ــواض ــح تـجــاه
ال ـح ـب ـي ــب ي ـط ـم ـئ ــن بـ ــالـ ــه وي ـش ـع ــره
بالسعادة.
ً
اجتماعيا :لم تعد أوقات راحتك تبدو
مريحة ،ألنك تشغلها بأمور أخرى.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :أحسن استخدام حياتك ونظم
أولوياتك بين عملك وبيتك.
ُ ً
ً
عاطفيا :تسير أيامك قدما نحو حياة
عاطفية مملوءة بالهناء.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :أوق ـ ـ ــات راحـ ـت ــك لـيـســت
ً
ً
عنصرا أخيرا في برنامجك ،بل هي
أساسية.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
م ـه ـن ـي ــا :سـ ــوف ي ـت ـح ـســن وض ـع ــك فــي
ً
العمل ،خصوصا بعد إنجاز مشروع
مهم.
ً
عـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــا :يـ ـحـ ـب ــك ال ـ ـشـ ــريـ ــك لـ ــدرجـ ــة
ال ـت ـض ـح ـي ــة بـ ـك ــل مـ ــا ي ـم ـل ــك مـ ــن أج ــل
سعادتك.
ً
اجتماعيا :متى النت كلمتك تستطيع
الدخول إلى قلوب اآلخرين بسرعة.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا :لديك العزم على اإلنجاز ،وال
ينقصك سوى تنسيق أوقاتك.
ً
عــا طـفـيــا  :عـنــد مــا يبتسم الحبيب لك
ت ـش ـع ــر بـ ـ ــأن ال ـ ـضـ ــوء قـ ــد وصـ ـ ــل إل ــى
أعماقك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :أف ـض ــل ص ــدي ــق ل ــك عند
الـحــاجــة هــو الــدرهــم ال ــذي اقتصدته
لوقت الحاجة.
رقم الحظ.22 :
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ُ
نجيب محفوظ يملي سيرته الذاتية في «الليلة األخيرة»
رواية جديدة بتوقيع أحمد شبلول تعتمد تقنية الكاتب الشبح
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

عمل إبداعي
جديد يجمع
بين التوثيق
والتخيل والسيرة
والمسيرة

غالف الرواية

لدى األديب المصري أحمد
ف ـض ــل شـ ـبـ ـل ــول ،قـ ـ ــدرة فــائ ـقــة
على الحكي ،استثمرها خالل
السنوات األخيرة في توجيه
دفـ ــة إب ــداع ــه م ــن اإلبـ ـح ــار في
ع ــال ــم ال ـق ـص ـي ــدة الـ ـ ــذي أبـ ــدع
ً
ف ـيــه ث ــاث ــة ع ـشــر دي ــوان ــا إلــى
ً
ال ـت ـح ـل ـيــق ع ــالـ ـي ــا فـ ــي ف ـضــاء
ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــة ،ف ـ ـتـ ــوالـ ــت األع ـ ـمـ ــال
السردية التي تحمل توقيعه
مثل "رئيس التحرير" ،و"الماء
الـعــاشــق" ،و"ال ـلــون الـعــاشــق"،
قـبــل أن يـضـيــف إل ــى األخ ـيــرة
ً
ً
جـ ــزءا ثــان ـيــا ب ـع ـنــوان "الـلـيـلــة
األخ ـ ـيـ ــرة فـ ــي حـ ـي ــاة م ـح ـمــود
س ـع ـي ــد" ،وهـ ــي الـ ــروايـ ــة الـتــي
ً
أصداء جيدة لتناولها
أحدثت
أحـ ـ ــداثـ ـ ــا م ـت ـخ ـي ـل ــة م ـم ــزوج ــة
بـ ــال ـ ـس ـ ـيـ ــرة حـ ـ ـ ــول ال ـ ـسـ ــاعـ ــات
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ف ـ ــي ح ـ ـيـ ــاة ال ـف ـن ــان
ال ـت ـش ـك ـي ـلــي الـ ــراحـ ــل مـحـمــود
سعيد ...ويبدو أن نجاح هذا
العمل فتح شهيته لمواصلة
"ال ـل ـي ــال ــي" ،ف ــأص ــدر ق ـبــل أي ــام
روايـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة "الـ ـل ـي ـل ــة
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ف ـ ــي ح ـ ـيـ ــاة ن ـج ـيــب
محفوظ".
عندما ُسئل نجيب محفوظ
مـتــى تـكـتــب سـيــرتــك الــذاتـيــة؟
أج ـ ـ ـ ـ ـ ــاب" :ل ـ ـ ـقـ ـ ــد كـ ـتـ ـبـ ـتـ ـه ــا ف ــي
أحاديثي الصحافية واإلذاعية،
وف ـ ـ ـ ـ ــي أع ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــي الـ ـ ــروائ ـ ـ ـيـ ـ ــة
والقصصية الكثير من حياتي،
ً
م ـث ــا روايـ ـت ــي (ق ـش ـت ـمــر) هي
نوع من السيرة الذاتية ،كذلك
بعض سيرتي الذاتية أوردتها
في (صباح الــورد) و(المرايا)
ً
و(الـ ـث ــاثـ ـي ــة) أي ـ ـضـ ــا ،ف ـل ـمــاذا
أكتب سيرتي الذاتية مادمت
كتبتها في أعمالي اإلبداعية؟!
وسـيــرتــي الــذاتـيــة لـيــس فيها
أح ــداث أو أشـيــاء مـثـيــرة ...أنا
ً
إنسان بسيط وعادي جدا".
وقد عكف الشاعر والروائي
الـمـصــري شبلول على قــراء ة
هـ ــذه األحـ ــاديـ ــث وال ـ ـحـ ــوارات
الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة واإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة،
وأع ــاد ق ــراء ة أع ـمــال "صاحب
نــوبــل" اإلبــداع ـيــة مــن رواي ــات
وم ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــات قـ ـصـ ـصـ ـي ــة
ومسرحية ومقاالت أسبوعية،
وغ ـي ــره ــا م ــن أن ـ ـ ــواع ال ـك ـتــابــة
الـمـحـفــوظـيــة ،وم ــا ك ـتــب عنه
ب ــأق ــام آخ ــري ــن ،س ـ ــواء كــانــت
كتابات نقدية أو أدبية أو فنية
أو ذكريات ومذكرات وجلسات.

أحمد شبلول أمام صورة لنجيب محفوظ
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـ ــرغـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــن ق ـ ــول
مـحـفــوظ "ل ــم يـكــن فــي حياتي
س ــر يـمـكــن ن ـشــره ول ــم ينشر،
ول ـك ــن ال ـص ـحــاف ـي ـيــن يـحـبــون
ً
دائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ،األسـ ـ ـ ـ ــرار
الـشـخـصـيــة ،ال ـغــرام ـيــات ،إلــى
آخر هذه األشياء" ،فإن الكاتب
شـ ـبـ ـل ــول قـ ـ ـ ـ ّـدم س ـ ـيـ ــرة ذاتـ ـي ــة
وس ـ ـيـ ــرة غـ ـي ــري ــة (والـ ـغـ ـي ــري ــة
ت ـغ ـل ـب ــت عـ ـل ــى ال ـ ــذاتـ ـ ـي ـ ــة) فــي
روايته األخيرة "الليلة األخيرة
فـ ــي حـ ـي ــاة ن ـج ـي ــب م ـح ـف ــوظ"
الصادرة عن دار غراب للنشر
وال ـتــوزيــع بــالـقــاهــرة فــي 362
صـفـحــة .وص ــاغ اإلهـ ــداء على
النحو الـتــالــي" :إل ــى أسـتــاذي
نجيب محفوظ الــذي اختلف
معه فيما قــا لــه للفنان أحمد
زكي( :إن شخصيتي ال تصنع
ً
فيلما)".
لم ينس شبلول لقاء يه مع
محفوظ بمدينة اإلسكندرية
ال ـس ــاح ـل ـي ــة فـ ــي ث ـمــان ـي ـن ـيــات
الـقــرن الـمــاضــي ،أو منذ أكثر
ً
مــن أربعين عــامــا ،فكانا هما
المحرك الرئيس لهذه الرواية
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـتـ ـم ــد ع ـ ـلـ ــى ت ـق ـن ـيــة
الكاتب الشبح الذي يحكي له
نجيب محفوظ ،ويسجل هو
كــل حــركــة وك ــل كـلـمــة يقولها
صــاحــب "الـثــاثـيــة" فــي ليلته
األخيرة التي يسلم فيها الروح
ل ـخ ــال ـق ـه ــا فـ ــي  30أغ ـس ـطــس
 ،2006و هـ ــي تـقـنـيــة تختلف
ً
تماما عن تلك التي استخدمها
ال ـكــاتــب ف ــي روايـ ـت ــه الـســابـقــة
عــن الـفـنــان التشكيلي الــرائــد
محمود سعيد "الليلة األخيرة
في حياة محمود سعيد".
وعـ ـل ــى ذل ـ ــك تـ ـ ــدور أح ـ ــداث
ال ــرواي ــة فــي ال ـغــرفــة رق ــم 612
بـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى ال ـ ـ ـشـ ـ ــرطـ ـ ــة ف ــي

ضاحية "العجوزة" بالقاهرة،
حـ ـي ــث ق ـ ـ ــام ن ـج ـي ــب م ـح ـف ــوظ
– أث ـ ـ ـنـ ـ ــاء م ـ ــرض ـ ــه األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر -
ب ــاس ـت ــدع ــاء الـ ـك ــات ــب ،لـيـمـلــي
ع ـل ـيــه ب ـع ــض وق ــائ ــع ح ـيــاتــه،
وب ـ ـعـ ــض تـ ـفـ ـسـ ـي ــرات أع ـم ــال ــه
الروائية وبعض ما قيل عنها
بــأقــام النقاد وال ـقــراء ،ابتداء
م ــن أول ع ـمــل صـ ــدر ل ــه وهــو
المجموعة القصصية "همس
الـجـنــون" ع ــام  1938وانـتـهــاء
بكتابه "أحــام فترة النقاهة"،
بــاإلضــافــة إلــى شــرح عالقاته
بــالــزع ـمــاء وال ـك ـتــاب اآلخــريــن
سواء من المصريين أو العرب
أو األجــانــب ،لــذا نــرى أن عدد
الشخصيات في هــذه الرواية
بـلــغ أك ـثــر م ــن  400شخصية
فــي مقدمتها ا لــر ئـيــس جمال
عبدالناصر ،ثم الرئيس أنور
الـســادات ،ثم كوكب الشرق أم
كلثوم ،ثم الزعيم سعد زغلول،
ثم الكاتب محمد سلماوي ،ثم
الكاتب توفيق الحكيم.
تتوقف الرواية عند الكيفية
التي كــان يكتب بها محفوظ
أعـ ـ ـم ـ ــال ـ ــه ،وآلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات قـ ـ ــراءاتـ ـ ــه
المختلفة والمتنوعة ،وتعرض
آلرائ ــه فــي الثقافة والسياسة
واالقتصاد والمجتمع والعلم
وال ــري ــاض ــة وال ـف ــن والسينما
والـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــة ،ك ـ ـمـ ــا تـ ـع ــرض
الرواية ألهم حدثين في حياة
نجيب مـحـفــوظ هـمــا :جــائــزة
نوبل التي حصل عليها عام
 ،1988ومحاولة اغتياله عام
 ،1994وأصداء هذين الحدثين
ً
ً
ً
محليا وعربيا وعالميا.
وتحفل الرواية باللحظات
واأليـ ـ ــام ال ـتــي ك ــان يـعـتــز بها
ن ـج ـيــب م ـح ـف ــوظ ،م ـثــل لـقــائــه
بأم كلثوم ومحمد عبدالوهاب

ال ـل ــذي ــن ح ـض ــرا ال ـح ـفــل ال ــذي
أعده محمد حسنين هيكل في
مقر جريدة "األهرام" المصرية
بمناسبة بـلــوغ محفوظ سن
الخمسين عــام  ،1961ولقائه
ً
بـشـلــة ال ـحــرافـيــش أسـبــوعـيــا،
ونـ ــدواتـ ــه ال ـت ــي كـ ــان يـعـقــدهــا
فــي أ مــا كــن مختلفة ،وعالقته
بأدباء اإلسكندرية وجلساته
م ـع ـهــم ف ــي ك ــازي ـن ــو ب ـت ــرو ثــم
الشانزلزيه ثم سان ستيفانو.
وتنفرد الرواية بالحديث عن
خصوصية العالقة بين نجيب
مـحـفــوظ واإلس ـك ـنــدريــة الـتــي
قــال عنها إنها "ليس كمثلها
ّ
الجمالية
شيء" وانها تعادل
(الحي الذي ولد فيه) بالقاهرة،
وأن اإلسكندرية ارتبطت عنده
بالتجدد والنشاط والحيوية.
ً
كـمــا تـقــدم ال ــرواي ــة تفسيرا
لـ ـع ــدم حـ ــب ن ـج ـي ــب م ـح ـفــوظ
للسفر ،رغم كم الدعوات التي
كــانــت تـصــل إل ـيــه ك ــي يسافر
ل ـع ـق ــد نـ ـ ـ ــدوات خ ـ ـ ــارج م ـصــر،
وت ـت ــوق ــف الـ ــروايـ ــة ع ـن ــد ع ــدم
سـ ـف ــره ل ـت ـس ـلــم ج ــائ ــزة نــوبــل
بــالـســويــد ،وترشيحه آخرين
ً
لـلـسـفــر بـ ــدال م ـنــه ،وم ــا حــدث
لحظة إعالن الفوز بالجائزة،
وما استدعاه من ذكريات حول
الجوائز التي سبق الحصول
عليها.
وهكذا تغطي الرواية نحو
ً
تسعين عاما من حياة نجيب
ً
محفوظ ،وهــي تسعون عاما
مــن عمر مصر مليئة بــاألدب
والـ ـف ــن وال ـث ـق ــاف ــة وال ـس ـيــاســة
والـ ـث ــورة ( ،)1952والـهــزيـمــة
(  ،)1967وا لـ ـنـ ـص ــر ( ،)1973
استطاع أن يــؤرخ لها نجيب
محفوظ في أعماله اإلبداعية
المختلفة ،واسـتـطــاع الكاتب
أحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد فـ ـ ـض ـ ــل شـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــول أن
يـ ـتـ ـن ــاولـ ـه ــا مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال ع ـمــل
إب ـ ــداع ـ ــي ج ــدي ــد ي ـج ـم ــع بـيــن
ال ـت ــوث ـي ــق وال ـت ـخ ـي ـي ــل ،وب ـيــن
السيرة والمسيرة ،رجع فيها
إلــى عشرات الكتب والمراجع
والـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر وال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــات
والجرائد والمواقع على شبكة
اإلنترنت.
وفي النهاية يمكن القول من
دون مبالغة ،إن مــن ال يعرف
ً
ش ـي ـئ ــا ع ــن ن ـج ـيــب م ـح ـفــوظ،
سيعرف من خالل تلك الرواية
كل شيء عنه.

tawabil@aljarida●com

وثيقة عقار بين عهدين!
●

د .عادل العبدالمغني

ت ـح ــدث ــت ف ــي مـ ـق ــاالت س ــاب ـق ــة ع ــن ال ــوث ــائ ــق
العدسانية ا لـتــي كــان يـصــدر هــا قـضــاة الكويت
من آل العدساني الكرام في تعاقبهم حتى عهد
الشيخ عبدالله بن خالد العدساني عام ،١٩٣٠
حينئذ انتقل القضاء إلى عالم الكويت الشيخ
ع ـبــدال ـلــه ب ــن ّخ ـلــف ال ــدح ـي ــان ،ورغـ ــم مـمــانـعـتــه
الـشــديــدة لـتــولــي هــذا المنصب الـحـســاس ،فإنه
وافق بعد ضغوط عليه ،لكنه حدد فترة واليته
بأال تزيد على سنة عند توليه ،ريثما ّتستكمل
ال ـح ـكــومــة إن ـش ــاء ق ـضــاء ج ــدي ــد ،وت ـســلــم بـعــده
عيسى القناعي ،واستكملت
الشيخ يوسف بن
ً
المراحل األخرى تدريجيا بظهور وثائق َجديدة،
وعــرفــت فــي ال ـكــويــت بــاســم وثـيـقــة "أم عــلـمـيــن"
ل ـح ـم ـل ـهــا ع ـل ــم اإلمـ ـ ــارة األحـ ـم ــر ،وظـ ـه ــرت ه ــذه
ا لـنــو عـيــة مــن ا لــو ثــا ئــق فــي منتصف ثالثينيات
القرن الماضي!
ومـ ـ ــا بـ ـي ــن ال ـم ــرح ـل ـت ـي ــن األول ـ ـ ـ ــى (ال ــوث ــائ ــق
العدسانية) والمرحلة الثالثة (وثائق أم علمين)،
ظ ـه ــرت نــوع ـيــة أخـ ــرى ف ــي ال ـش ـك ــل ،وأص ـب ـحــت
الحكومة هــي الجهة المسؤولة لــإ صــدار ،كما
تشاهدون أعاله ،وفيما يلي نص إحدى الوثائق،
وبعد ذلك قراء ة للمضمون:
بسم الله الرحمن الرحيم
حكومة الكويت
الجلد ١
النمرة ١٧٦
سنة ١٣٥١
(ال ـس ـب ــب ال ــداع ــي ال ــى ت ـحــريــر ه ــذه االح ــرف
الـشــرعـيــه هــو ان ــه قــد بــاعــت هـيــا بـنــت عـبــدالـلــه
البراهيم بشهاده مبارك بن صالح الفالح باعت
على عبدالمغني بن محمد العبدالمغني وهو
ايضا قد اشترا منها ماهو ملكها و هــو البيت
الواقع في محله القبله الذي اشترته من عبدالله
ب ــن اب ــراه ـي ــم ب ــن ع ـبــدال ـلــه ال ـم ـل ـي ـفــي ال ـم ـحــدود
ـاال بـيــت ا كـتـيــب بن
قبلته بـيــت ا لـمـشـتــرى و ش ـمـ ً
خلف والجدار للمبيع وشرقا بيت سلطان بن
عبدالعزيز الشويش والجدار للمبيع وجنوبا
ب ـي ــت ال ــوق ــف وال ـ ـجـ ــدار ل ـل ــوق ــف وي ـت ـم ــه طــريــق
خاص بثمن قدره وعدده مايتين واربع اربيات
المشتري
قبضتها البائعه هيا المذكوره من يد
ً
المزبور بالوفا والتمام فكان بيعا
عبدالمغني
ً
ً
صـحـيـحــا شــرع ـيــا فـبـمــوجــب م ــاذك ــر ص ــار هــذا
البيت ملكا لعبدالمغني المذكور يتصرف فيه
بما شــاء تحريرا فــي يــوم ا لـســادس مــن شعبان
لسنه الف وثلثمائه وا حــدى وخمسين هجرية
ع ـلــى صــاح ـب ـهــا اف ـض ــل ص ــاة وازك ـ ــى ت ـح ـيــه ٦
شعبان .)١٣٥١

قراءتي للوثيقة:
 -١ظهر ّ ألول مــرة توقيع وختم الحاكم على
وثــائــق تـمــلــك ال ـب ـيــوت ،كـمــا يـشــاهــد فــي األعـلــى
ناحية الشمال ختم وتوقيع الشيخ أحمد الجابر
الصباح ،في حين أن الوثائق التي سبقت ذلك
عليها ختم وأسماء قضاة العداسنة الكرام.
 -٢في األعلى مستطيل لون إطاره بنفسجي
وبــداخ ـلــه ب ـيــانــات ،تـعـتـبــر بــدايــة عـهــد األرشـفــة

الوثيقة
للوثائق ،و(الجلد) هو الدفتر التي ُسجلت فيه
الوثيقة ،ويحمل رقم  ،١أما النمرة  ،١٧٦فمعنى
ذلك أن هناك عدد  ١٧٥وثيقة سبقت هذه الوثيقة
ُ
وسجلت بالدفتر.
 -٣تاريخ صدور الوثيقة في  ٦شعبان ١٣٥١
هجري ،وما يقابل بالميالدي  ٤ديسمبر .١٩٣٢
 -٤البائعة للبيت ا مــرأة ،هي المرحومة هيا
ب ـنــت ع ـبــدال ـلــه ال ـبــراه ـيــم (اإلب ــراهـ ـي ــم) ،وأرج ــو
مــا حـظــة أن المجتمع ا لـكــو يـتــي أ عـطــى ا لـحــر يــة
للمرأة أن تبيع وتشتري وتوقف مالها الخاص
بسهولة ُ
ويسر منذ عهود قديمة ،بينما ال نجد
ذلك في المجتمعات األخرى!..
 -٥زوج البائعة هــو ا لـمــر ًحــوم مـبــارك صالح
الفالح ،وحضر بصفته شاهدا ،وقبضت البائعة
ثمن البيت بيدها.
 -٦المشتري هو جدي المرحوم عبدالمغني
ب ــن مـحـمــد ال ـع ـبــدال ـم ـغ ـنــي ،ل ـغــرض ض ــم الـبـيــت
المشترى إلى بيت العائلة.
 -٧ثـمــن ال ـشــراء  ٢٠٤روب ـيــات هـنــديــة ،وهــذه
ُ
العملة كانت مستخدمة في الكويت ًبذلك الوقت
وت ـع ــادل الــروب ـيــة ال ــواح ــدة  ٧٥فـلـســا ،ويـصـبــح
الـثـمــن إذا حـسـبـنــا ًبــالــديـنــار الـكــويـتــي ١٥.٣٠٠
(خمسة عشر دينارا وثالثمئة فلس ال غير)!..
 -٨وردت أ سـ ـم ــاء ب ــا ل ــو ث ـي ـق ــة ،و ه ـ ــذه األ س ــر
مجاورة للبيت :عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله
المليفي ،سلطان بن عبدالعزيز الشويش ،اكتيب
بن خلف العنزي.
 -٩يــاحــظ أن ــه ورد بــالــوثـيـقــة تـحــديــد دقـيــق
لـتـبـعـيــة أج ــدر ال ـب ـيــوت ،وك ــل ج ــدار يـتـبــع بيت
صــا ًح ـبــه ،وال حــق لـلـمـشـتــري فــي تـبـعـيـتـهــا لــه،
حفظا لحقوق الجميع!..
 -١٠ورد فــي الوثيقة مــن البيوت ا لـمـجــاورة،
بيت ً وقف مجاور لبيت جدي ،وهذا البيت كان
وق ـفــا عـلــى مـسـجــد بــن ش ــرف الـقــريــب مــن قصر
ّ
المسجد
ال ـعــدل ا ُلـحــالــي نــاحـيــة ال ـج ـنــوب ،لـكــن ً
القديم هدم عام  ،١٩٨٧وظل المكان خاليا فترة
طــويـلــة ،وعـلــى أثــر ذلــك تنبهت األمــانــة الـعــامـ ًـة
ل ــأوق ــاف ف ــي اآلونـ ــة األخـ ـي ــرة ،وب ـن ــت مـسـجــدا
آ خــر ًكذلك على ا لـطــراز القديم في نفس المكان
تقريبا !..
ّ
الوثيقة أعاله تعتبر من نوادر وثائق التملك،
بسبب ا لـفـتــرة القصيرة ا لـتــي استخدمت فيها
هذه النوعية!

ّ
«المسرح وثقافة الطفل» يستعرض القيم التربوية للطفولة معرض «حوار لوني مع الثريا» قدم
لوحات فنية ذات أبعاد جمالية
الكتاب يجمع بين تجارب من الكويت والسعودية وتونس ومصر
القاهرة  -محمد الصادق

ترصد الناقدة شوق
النكالوي ،في كتابها
الجديد «المسرح
وثقافة الطفل العربي»،
جماليات النص والعرض
المسرحي على خشبة
المسرح.

●

جمعت الـنــاقــدة وأدي ـبــة األط ـفــال د .شــوق الـنـكــاوي ،فــي كتابها
الجديد "المسرح وثقافة الطفل العربي ...دراسة في جماليات النص
والعرض" ،الصادر عن المركز القومي لثقافة الطفل بالقاهرة ،بين عدة
تجارب عربية خاطبت الطفل ،وأبرزت جماليات النصوص والعروض
المقدمة ،راصدة القيم التربوية والمعارف والمعلومات المؤثرة في
تكوين ثقافة الطفل العربي.
وتـنــاولــت الـنـكــاوي عــرض "الــوشــاح الـسـحــري" ،للمخرج نصار
النصار ،وإنتاج فرقة المسرح الشعبي بالكويت ،والذي يدور في جو
فانتازي ،لشخصيات تراثية تكونت في خيال الطفل عبر القصص
واألساطير ،لتأكيد القيم التربوية التي تضمنها العرض ،مثل "البعد
عن مخاطر األشعة التي تخرج من األجهزة التكنولوجية الحديثة،
التضحية من أجل الغير ،التعاون والعمل الجماعي ،"...،بشكل يتناسب
مع ثقافة الطفل ومخيلته.

جزيرة األماني
كما تـنــاولــت الـنـكــاوي عــرض "جــزيــرة األم ــان ــي" ،تأليف الكاتب
الـسـعــودي عـبــاس الـحــايــك ،وإخ ــراج طــاهــر الـمـحــرزي ،وإن ـتــاج فرقة
مسرح الــدن في عمان ،مضيفة" :ميز العرض بين عالمين أحدهما
واقعي يتمثل في الحياة المعيشة ،واآلخر خيالي مع شخصية المارد؛
فمن خالل عناصر التشكيل المتنوعة في الفضاء المسرحي وانتقال
األطفال الثالثة من عالم الواقع المعيش إلــى عالم الخيال ،يظنون
القدرة على التحرر من قيود الوالدين ليعيشوا حياة مرفهة ،ولكنهم
يصطدمون بالواقع المرير والشعور بالندم ،والتأكيد على طاعة
الوالدين والنظام وقيمة النظافة وتعزيز ثقافة القناعة".

النجدة
ومــن تــونــس تـنــاولــت الـنـكــاوي عــرض "الـنـجــدة" ،إخ ــراج محسن
األدب ،وتأليف سوسن ال ــزوادي ،لمركز الفنون الدرامية والركحية
بقفصة ،من خالل تجسيد عناصر التشكيل في الفضاء المسرحي،
والذي يقدم لألطفال قيمة توعوية بأهمية رفع الوعي الثقافي للحد
من أزمة التلوث ومخاطرها.
وتناولت أيضا عرض "الذئب الماكر" ،لدار الثقافة بأم العرائس،
تأليف وإخراج حسين براهمي ،وزينب عيساوي ،وتضمن العديد من
القيم الثقافية ،على رأسها ثقافة التحاور السلمي وفكرة تقبل اآلخر.

 4عروض

غالف اإلصدار

ومن مصر تعرضت المؤلفة ألربعة عروض مسرحية هي :عرض
"بدر البدور والبير المسحور" ،إنتاج المسرح القومي للطفل ،تأليف
سهام عبدالسالم ،وإخــراج باسم قناوي ،والــذي يتناول ثقافة هدم
الخرافة ،وتحرير المرأة ،مبينة أنه استطاع أن يثري معلومات الطفل
عن البيئة الريفية وعاداتها ،ويصحح بعض التقاليد البالية ،كقيمة
القمع الذي يمارس ضد الفتاة وتدعو لثقافة التحرر واالنعتاق من
تلك التقاليد السلبية ،وأن ينمي قدرته على التمييز بين الطبقات
االجتماعية المختلفة وسلوكيات كل منها وعاداته وتقاليده.
وعرض "رحلة نور" ،إنتاج البيت الفني للمسرح ،تأليف وإخراج
جمال ياقوت ،والذي حاول أن يركز على بعض القيم السلوكية ،منها
تنبيه الطفل إلى أضرار التكنولوجيا الناجمة عن استخدامها غير
السليم ،ونبذ الخالفات األسرية لما لها من آثار سلبية على نفسية
الطفل وشخصيته ،ودعوته إلى طاعة الوالدين والمذاكرة والعمل،

شوق النكالوي
وتزويده بثقافة رفض العنف والتوجه نحو السلم المجتمعي.
وعرض "فركش لما يكش" ،إنتاج مسرح القاهرة للعرائس ،وتأليف
وإخ ــراج شــوقــي حـجــاب ،ويـهــدف إلــى تعزيز قيمة الـنـظــام والعمل
الـجـمــاعــي ،ورف ــض ثقافة التكاسل والـتــواكــل ،كما نجحت عناصر
التشكيل المستلهمة مــن عالم الحيوان فــي تــزويــد الطفل بمعارف
ومعلومات حول طبيعة كل حيوان وسماته المميزة له.
وعرض "قطرة رنا" ،تأليف عبدالله النشار ،وإخراج شوق النكالوي،
ويدور حول حماية البيئة والحفاظ عليها وكيفية تنميتها ،وذلك من
منظور ثقافة المجتمع المصري وكيفية توظيف مفرداته البيئية
التي هي نتاج للموروث الثقافي الجمعي للمجتمع المصري ،بما فيه
من إيجابيات وسلبيات ،ووفق العرض بين عناصر التشكيل ،التي
مزجت بين عالم األرض وعالم الفضاء ،في مزيج بين المسرح البشري
والعرائسي ،لتأكيد أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث والدفاع عن
األرض ضد الغرباء ،وإبراز قيمة االعتماد على الذات والعمل الجماعي،
والقدرة على التمييز بين العوالم المختلفة المتباينة.

قيم تربوية
وأكدت المولفة ،في ختام كتابها ،أن المسرح إحدى قنوات االتصال
والمعرفة المهمة ،مــن خــال مــا تتضمنه عــروضــه مــن قيم تربوية
وم ـعــارف ومـعـلــومــات ،ل ــذا فـهــو مــن أه ــم أســالـيــب الـتــربـيــة الحديثة
التي تصقل شخصية الطفل وثقافته ،كما أن العروض المسرحية
التي تجمع بين الكبار والصغار تمثل عامل جذب أكثر للطفل من
العروض التي يقدمها الكبار فقط ،أو العروض التي يقدمها األطفال
فقط ،وشددت على أن التكنولوجيا تلعب دورا رائدا في التأثير على
الطفل المتلقي ،من خالل التقنيات المتعددة التي تسهم في تقريب
الفكرة وبناء الشخصية الثقافية لدى الطفل.
يشار إلى أن د .شوق النكالوي مدرسة أدب الطفل بكلية التربية
للطفولة المبكرة جامعة مـطــروح ،وص ــدر لها العديد مــن األعـمــال
المسرحية ،منها مسرحيات «اإلسكندر األكبر» ،و«في أعماق البحار»،
و«قلعة قايتباي».

فضة المعيلي

حققت الورشة الفنية التي كان من نتائجها
مـعــرض "ح ــوار لــونــي مــع الـثــريــا" ،ال ــذي أقيم
أخـيــرا فــي مــركــز عبدالعزيز حسين الثقافي
بمشرف  -نجاحا باهرا أشاد به المسؤولون
والـفـنــانــون الــذيــن تمنوا أن تـكــرر الفكرة في
الـمـسـتـقـبــل م ــع ف ـنــان ـيــن آخ ــري ــن ،وأن يـعــود
النشاط الفني من جديد للمدارس ،بسبب ما
لمسوه من إبداع للطالبات الالئي ركزن على
التعرف إلــى أعـمــال الفنانة ثريا البقصمي،
ومحاولة نقل أعمالها بأسلوب خاص.
في البداية ،قال الموجه الفني األول لمادة
التربية الفنية ،علي العوض ،إنهم في توجيه
ال ـتــرب ـيــة الـفـنـيــة ي ـس ـعــون إل ــى ع ـمــل عــاقــات
طيبة وتعاون مشترك بين المدرسة والفنان
ّ
التشكيلي والطالب ،ألن ذلك الطالب إذا أحب
الـفــن مــن خ ــال الـفـنــان فسيكون طــريــق الفن
واإلب ــداع مفتوحا أمامه ،والبقصمي واحــدة
من الفنانات المميزات في تعاملها الراقي مع
اإلدارات المدرسية ،ولها أكثر من مشاركة مع
منطقة حولي التعليمية ،ومعرض سابق في
مدرسة مشرف للبنات تحت عنوان "ثريات
مشرف".
أم ـ ــا ال ـب ـق ـص ـمــي ف ــأك ــدت أه ـم ـي ــة الـ ـف ــن فــي
المدرسة ،ألنه بمنزلة فرصة ذهبية يتعرف
الطالب من خاللها على مختلف أنواع الفنون،
الفتة إلى أن اختالط طالب وطالبات المدرسة
مع الفنانين من خــال الــورش الفنية يعطي
مخرجات جيدة .واقترحت أن تكون زيــارات
طـلـبــة الـ ـم ــدارس لـلـمـعــارض الـفـنـيــة ،وأيـضــا
المعرض الــدائــم للفن التشكيلي فــي متحف
الـفــن الـحــديــث ،لــاطــاع على نـتــاج الفنانين
الذين سبقوهم في هذا المجال.
من جانبها ،قالت مديرة ثانوية بيان ،عالية
دشتي ،إن المبادرة نالت استحسانا كبيرا،
وتــم تعميمها على جميع مـ ّ
ـدرســات التربية
الفنية في "ثانوية بيان".
ولفتت إلى أن المعرض كان ّ
ثريا باألعمال
الجميلة ّ،ذلك أن نتاج الورشة حقق المطلوب،
حيث تعلمت الطالبات التدريب على األدوات،
ّ
التي مكنت تلك المواهب الــواعــدة من إتقان
استخدام الفرشاة ،ووضع األلوان على أسطح
الـلــوحــات ،والـحـصــول على نتائج تشكيلية
بــا هــرة ،واستلهام فني لمحصلة كبيرة من
التميز.
أمــا رئيسة قسم التربية الفنية بـ "ثانوية
ب ـي ــان" ،خــديـجــة ال ـصــايــغ ،فـقــالــت إن لــوحــات
الطالبات ج ــاء ت كمجهود  3سـنــوات ،الفتة
إلى أنه ألول مرة يكون هناك معرض مشترك
لـلـفـنــانــة ال ـق ــدي ــرة ث ــري ــا ال ـب ـق ـص ـمــي ،وأي ـضــا
طالبات الـمــدرســة ،حيث وضـعــت البقصمي

ثريا البقصمي
أمــام تلك المواهب أعمالها التشكيلية التي
تتميز بها ،عبر تاريخ طويل وممتد في الرسم
واإلب ــداع التشكيلي ،ومــن ثــم طلبت مــن تلك
المواهب التماهي مــع تلك األعـمــال ،وتقليد
عناصرها ،لينتج عن ذلك لوحات فنية ذات
أبعاد جمالية عدة.
ب ــدوره ــا ،ق ــال ــت ف ـت ــوح ش ـم ــوه" :ن ـت ــج عن
تلك الورشة أعمال تشكيلية متنوعة ،تشبه
إلى حد كبير ،أسلوب البقصمي في الرسم
والـتـشـكـيــل ،مـمــا يــوحــي أن ال ــورش ــة حققت
مبتغاها ،والدليل على ذ لــك المعرض الذي
نال استحسان وإعجاب الجميع .ومن خالل
الــورشــة تمكنت تـلــك الـمــواهــب ال ــواع ــدة من
مـنـتـسـبــي ال ـم ــدرس ــة ،م ــن أن تــأخــذ طــريـقـهــا
المنشود في التعامل مع األلوان بقدر كبير
مــن الـصـقــل والـتـجــريــب ،إضــافــة إلــى أن تلك
الورش تساهم في إثراء الساحة التشكيلية
الكويتية بأسماء وا ع ــدة ،وذ لــك على سبيل
ض ـ ــخ دمـ ـ ـ ــاء ج ـ ــدي ـ ــدة ف ـ ــي شـ ــراي ـ ـيـ ــن ال ـع ـم ــل
التشكيلي المحلي.

من أعمالها

توابل ةديرجلا

•
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سيارات

«شفروليه الغانم»
تكشف عن ًGroove
الجديدة كليا

ً
طراز شبابي جديد تماما يناسب محبي مركبات الـ  SUVالصغيرة الحجم
يوسف العبدالله

ً
ً
ً
بدءا
متميزة
تكنولوجيا
مع
كليا
الجديدة
Groove
عن
الغانم»
«شفروليه
كشفت
،
تماما
بطراز شبابي جديد
ُ ً
ُ
األقل مواصفات ،لتمنح الشباب كل ما يبحثون عنه في مركبة  SUVصغيرة معقولة السعر تضفي بعدا
من ًفئة ً
الفتا ومميزا إلى مجموعة «شفروليه» ...و«الجريدة» تسلط الضوء اليوم عليها من خالل صفحة السيارات ،بعد
إطالقها الخميس الماضي في حفل رائع غير مسبوق.
ف ــي ح ـف ــل الفـ ــت واس ـت ـع ــراض
ش ـب ــاب ــي غ ـي ــر مـ ـسـ ـب ــوق ،أط ـل ـقــت
"ش ـف ــرول ـي ــه الـ ـغ ــان ــم" ،الـخـمـيــس
ال ـمــاضــي ،فــي مـعــرضـهــا بصفاة
الغانم مركبتها  Grooveالجديدة
ّ ً
كليا لعام  2022الرياضية كمركبة
مـ ـتـ ـع ــددة االس ـ ـت ـ ـخـ ــدامـ ــات ألول
مــرة فــي الكويت ،بحضور ســارة
الحمود وعلي البناي ،وهما اثنان
من الشباب الكويتيين المؤثرين
تــم اخـتـيــارهـمــا إلط ــاق الـسـيــارة
الجديدة لتمثيل الشباب وعشاق
الموضة والرياضيين والعديد من
المواهب األخرى.
وتـتـمـ ّـيــز "شـفــرولـيــه "Groove
ً
بتقنيات مبتكرة ومفيدة بدءا من
فئة التجهيزات األساسية ،وهي
بالتالي ّ
تقدم للسائقين الشباب
ّ
والمهتمين بالتقنيات الحديثة
في المنطقة مركبة  SUVمعقولة
ال ـس ـع ــر دون أي م ـس ــاوم ــة عـلــى
أي مــن ال ـمــزايــا ،أك ــان مــن ناحية
التقنيات أم التصميم أم األداء.
و ت ـ ــأ ت ـ ــي  Grooveا لـ ـج ــد ي ــدة
ُ
ً
ك ـل ـي ــا ب ـك ــون ـه ــا ت ـض ـف ــي ال ـم ــزي ــد
م ــن الــديـنــامـيـكـيــة ال ـج ــدي ــدة إلــى
المجموعة الرائعة من المركبات
ّ
متعددة االستعماالت
الرياضية
الـ ـت ــي ت ــوف ــره ــا "شـ ـف ــرولـ ـي ــه" فــي
المنطقة ،حيث إ نـهــا تنضم اآلن
إلى العائلة البارزة من المركبات
المبهرة لــدى العالمة التجارية،
ّ ً
اب ـت ـ ً
ـداء مــن "تــاهــو" الـجــديــد كليا
الذي ُي َ
عتبر مركبة الـ SUVالرسمية
ً
للحركة والتشويق ،مرورا بطراز
ـافـ ــت وع ــال ــي األداء،
"بـ ـلـ ـي ـ
ـزر" الـ ـ ِ
ً
وص ـ ــوال إلـ ــى "كــاب ـت ـي ـفــا" الــذك ـيــة
ُ
واألن ـي ـقــة وال ــرح ـب ــة ،وال ـت ــي تـعـ ّـد

واحدة من أكثر المركبات سباعية
ال ـم ـقــاعــد ذات ال ـس ـعــر الـمـعـقــول
ً
واألولى مبيعا بفئتها في الكويت،
ً
لتضيف  Grooveالـجــديــدة كليا
إل ــى عــامــة "ش ـفــرول ـيــه" شــريـحــة
جـ ــديـ ــدة ب ــالـ ـك ــام ــل مـ ــن ال ـع ـم ــاء
ال ــذي يـبـحـثــون عــن مــركـبــة غنية
بالتقنيات وذات سعر معقول.
ّ
وت ـت ـم ــت ــع "شـ ـف ــرولـ ـي ــه" بـ ــإرث
عريق منذ زمــن طويل فــي مجال
ال ـت ـمـ ّـيــز ال ـه ـنــدســي ل ـمــرك ـ ّبــات الـ ـ
ّ
 SUVالـ ـت ــي ت ـت ـخ ــط ــى ت ــوقـ ـع ــات
سائقيها ،و"شفروليه "Groove
ّ
تشكل التعبير األح ــدث عــن هذه
الـخـبــرات الــواسـعــة .فهي تضيف
ً
ً
ُب ـ ـعـ ــدا جـ ــديـ ــدا إل ـ ــى ال ـم ـج ـمــوعــة
الـبــارزة مــن المركبات الرياضية
ّ
متعددة االستعماالت ،وقد جرى
تصميمها بشكل مثالي للسائقين
الشباب الذين يبحثون عن مركبة
زاخ ـ ـ ـ ــرة ب ــال ـت ـق ـن ـي ــات ال ـح ــدي ـث ــة،
ّ
وتتمتع بكفاءة ممتازة باستهالك
الوقود ومظهر الفت والكثير من
مميزات األمان والسالمة ،وكل هذا
بسعر معقول.

تقنيات ّ
متطورة
ما يضع "شفروليه "Groove

عـ ـل ــى مـ ـس ــاف ــة م ـ ــن غـ ـي ــره ــا هــي
ال ـخ ـص ــائ ــص ال ـت ـق ـن ـيــة الـ ـب ــارزة
ً
ً
المتوافرة فيها قياسيا بدءا من
فئة التجهيزات األساسية ،فهناك
شاشة بحجم  8بــوصــات تحتل
ً
ً
موقعا وسطيا ضمن المقصورة،
وه ــي ت ـحــوي ن ـظــام "شـفــرولـيــه"
المعلوماتي الترفيهي األ حــدث
مـ ــع مـ ـي ــزة االنـ ـعـ ـك ــاس ل ـل ـهــاتــف
الذكي ومنافذ  .USBأما ّ
مكبرات
الـصــوت الـتــي يصل عــددهــا إلى
َّ
 6وال ـم ــوزع ــة ضـمــن الـمـقـصــورة
فتسمح بتشغيل أ ح ــدث ملفات
الموسيقى ّ
لقمة االستمتاع أثناء
ال ـق ـي ــادة ،مـثــل األل ـب ــوم الـغـنــائــي
بنمط  ME-Popالجديد والمتوفر
على معظم ّ
منصات بث األغنيات
عبر اإلنترنت.
ك ـم ــا ت ـت ــوف ــر ك ــامـ ـي ــرا ال ــرؤي ــة
ع ـنــد ال ــرج ــوع لـلـخـلــف وأج ـه ــزة
االستشعار كتجهيزات قياسية،
وه ـ ـ ــي تـ ـس ــاع ــد الـ ـس ــائـ ـقـ ـي ــن فــي
ال ـ ـمـ ــاحـ ــة بـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــة حـ ـت ــى فــي
ً
ظـ ـ ــروف الـ ـقـ ـي ــادة ال ـض ـ ّـي ـق ــة ج ــدا
لتبقيهم آمنين على الطريق .أما
ّ
متعددة الوظائف
عجلة القيادة
فتضمن الوصول السهل إلى كل
ّ
أدوات التحكم بسالسة وسهولة،
ّ
بـ ـم ــا فـ ــي ذ لـ ـ ــك أدوات ا ل ـت ـح ــك ــم

بالصوت وتثبيت السرعة ،وهو
ما يجعل السائق ينعم باألمان
ويستمتع بالقيادة أكثر.

قدرات أداء َّ
معززة

يتم تزويد "شفروليه "Groove
ب ـم ـحـ ّـرك سـعــة  1.5لـيـتــر يتصل
م ــع نـ ـظ ــام ن ـق ــل ح ــرك ــة م ـت ـغـ ّـيــرة
ب ــاس ـت ـم ــرار ( ،)CVTم ـم ــا يـمـنــح
م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات أكـ ـ ـث ـ ــر ك ـ ـ ـفـ ـ ــاءة مــن
التسارع والتباطؤ ،لالستمتاع
بتجربة قـيــادة يومية مــع مزيد
من النعومة والمتعة.
كما ّ
تتميز "شفروليه "Groove
ّ ً
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ك ــلـ ـي ــا عـ ـب ــر الـ ـكـ ـف ــاءة
الـ ـمـ ـمـ ـت ــازة ب ــاس ـت ـه ــاك ال ــوق ــود

ً
أسعارها تبدأ من  4.199دينارا

والـ ـت ــي ت ـب ـلــغ  15.9كـ ـل ــم/ل ،مما
يتيح قـطــع مـســافــات أط ــول عبر
ّ
كل خزان للوقود ،وبالتالي قضاء
ّ
أوقات أقل عند محطات التعبئة
أوق ـ ـ ــات أط ــول
واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة م ــن َّ
للقيام باألمور المفضلة أكثر.

لغة مختلفة بالتصميم
تستفيد " "Grooveالجديدة
ّ ً
كليا مــن لغة التصميم الدولية
ل ـ ــدى "ش ـ ـفـ ــرول ـ ـيـ ــه" ،وق ـ ــد ج ــرى
ت ـص ـم ـي ـم ـه ــا م ـ ــع األخ ـ ـ ـ ــذ ب ـع ـيــن
االعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــار الـ ـمـ ـظـ ـه ــر ال ـش ـب ــاب ــي
ّ
ال ـج ـم ـيــل .ف ـهــي ت ـتــألــق بـخـطــوط
ح ـ ـ ـ ّـادة وأن ـي ـق ــة ل ـل ـه ـي ـكــل بـحـيــث
ً
ً
ً
الفـتــا من
تمنح مظهرا رياضيا ِ

ك ــل زاويـ ـ ــة .أم ــا ال ـش ـبــك األم ــام ــي
ث ــاث ــي الـ ـخـ ـط ــوط ال ـ ــذي يـ ّ
ـزي ـنــه
ش ـع ــار "ش ـف ــرول ـي ــه" والـمـتـكــامــل
مع المصابيح النهارية الجارية
ّ
ً
( )DRLال ـن ـح ـي ـفــة ج ـ ـ ــدا ،ف ـي ـعــزز
الـشـخـصـيــة الــريــاض ـيــة ل ـهــذه ال ـ
 SUVالرشيقة.
كـ ـم ــا تـ ــأتـ ــي فـ ـئ ــة ت ـج ـه ـي ــزات
 Premierم ـ ـ ــع ف ـ ـت ـ ـحـ ــة س ـق ــف
ً
بانورامية بحيث تمنح إحساسا
ب ـ ـمـ ــزيـ ــد م ـ ـ ــن الـ ـ ــرحـ ـ ــابـ ـ ــة داخ ـ ـ ــل
ال ـم ـق ـصــورة ،كــأنـهــا تـتـكــامــل مع
العالم الخارجي حولها.
ّ
وتتميز "شفروليه "Groove
ّ
ب ـتــأل ـق ـهــا الـ ـق ــوي ع ـلــى ال ـطــريــق،
ً
خ ـصــوصــا إن ـهــا تـتــوفــر بــأربـعــة
خ ـ ـ ـيـ ـ ــارات م ـ ــن األلـ ـ ـ ـ ـ ــوان ش ــام ـل ــة
 Metal Redاأل حـ ـم ــر ا لـمـعــد نــي
Candy
ا ل ـ ـح ـ ـصـ ــري ،و White
ّ
األبيض ،و Aurora Silverالفضي
و European Blueاألزرق بحيث
ت ـت ـيــح ل ـل ـع ـمــاء ال ـح ـص ــول على
ً
’ ‘Grooveالتي تتالءم تماما مع
شخصيتهم.
وينطبق التصميم االستثنائي
ً
أيضا على المقصورة الداخلية

ذات الـكـســوة الـقـمــاشـيــة ،والـتــي
ت ـك ـ ّـم ـل ـه ــا ال ـ ـت ـ ـطـ ــريـ ــزات ب ــال ـل ــون
األح ـم ــر ،وكــذلـ َـك مـقــود ومقبض
َّ
ناقل حركة مغلفين بالجلد ضمن
فئة تجهيزات .Premier
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوة عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ،ف ـ ـ ــإن
ال ـم ـق ـصــورة الــرح ـبــة والـمــريـحــة
ال ـت ــي تـتـســع لـخـمـســة أش ـخــاص
َّ
تـتـعــزز أكـثــر عـبــر لـمـســات ب ــارزة
مـ ـث ــل اإلضـ ـ ــافـ ـ ــات الـ ـجـ ـل ــدي ــة فــي
األب ــواب لمنح المزيد مــن الرقي
إلى "شفروليه  "Grooveالجديدة
ّ ً
كليا.
ّ
وألجل التأكد من أن كل مقعد
ه ــو األفـ ـض ــل بـ ـح ـ ّـد ذاتـ ـ ــه ضـمــن
المقصورة ،يأتي صف المقاعد
الخلفي مع ّ
ميزة الوصول السهل
إليه والفصل بنسبة  .60/40كما
تـ ـح ــرص "ش ـف ــرول ـي ــه "Groove
على توفير المساحة القصوى
للتخزين اإلضــافــي ،مع ّ
تميزها
بـلـمـســات ذك ـيــة تــم الـتـفـكـيــر بها
بعناية ،وتشمل حجيرات تخزين
في مسند الذراع األمامية وضمن
لوحة القيادة.

ذكية وعصرية ورحبة

ً
كشفت "شفروليه الغانم" أن  Grooveالجديدة كليا متوافرة
بفئتين هما LT :و  Premierبمحرك  4سلندرات بسعة 1.5
لـتــرات ،مشيرة الــى السماح بإضافة العديد مــن الخيارات
على المركبة ،بما فيها السقف العلوي ا لـخــار جــي باللون
األبيض أو األســود حسب الطلب ،باإلضافة الى العديد من
اإلضافات األخرى.
وأضافت الشركة إلى أن  Grooveالجديدة تبدأ أسعارها
ً
لدى "شفروليه الغانم" بسعر تنافسي يبدأ من  4.199دينارا.

ّ
تتبنى "شفروليه  "Grooveمفهوم " "3Sمن العالمة التجارية،
وبــالـتــالــي فــإنـهــا ذكـيــة ( )Smartوعـصــريــة ( )Stylishورحـبــة
( .)Spaciousولقد أصبحت اآلن هذه الـ SUVالصغيرة الجديدة
ّ ً
كليا متوفرة للبيع في معارض "شفروليه" الغانم في منطقة
الري الدائري الرابع والشويخ والفحيحيل.
وللحصول على آخر األخبار ،يمكنك متابعة شفروليه الغانم
عبر قنوات التواصل االجتماعي @ ChevroletAlghanimأو ألي
استفسار االتصال بنا مباشرة على 1800022

برنامج تعهد شفروليه
تقدم شفروليه الغانم العديد من المميزات لتعزيز
خدمات ما بعد البيع عبر برنامج "تعهد شفروليه"
لجميع عمالء شفروليه ،حيث يتم توفير االطمئنان
وراحة البال لهم بوجود أكبر مركز خدمة في العالم
وال ـمــزود بكل الـمـعــدات والـنـظــم الحديثة للصيانة
على أيــدي فريق فني عالي الكفاء ة لتقديم الخدمة
المبنية على  4ركائز هي :التنافسية والشفافية في
القيمة واألجور (وخاصة لسيارات الدفع الرباعي)،
خدمة الحجز للخدمة في نفس الـيــوم ،الـجــودة في
الخدمة من خالل فريق فني معتمد وعالي الكفاءة،
وتوفير ضمان  3سنوات أو  100,000كيلومتر مع
خدمة المساعدة على الطريق  4سنوات  24ساعة
طوال أيام األسبوع.
يمكن للعمالء امتالك سيارة أحالمهم من خالل
زيــارة أي من معارض شفروليه الغانم الكائنة في
الشويخ ،الري (صفاة الغانم) ،أو الفحيحيل.

مسك وعنبر
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أنور عبدالله :أعود لإلذاعة ببرنامج جديد
يستعد للتعاون مع نوال بمجرد عودتها من الرياض
عزة إبراهيم

لألغنيات أسرار وخبايا ال
يعلمها إال ُصناعها ،بعضها
تم اإلفصاح عنه ،واآلخر بقي
طي الكتمان ،لكن «شيخ
الملحنين» الفنان الكبير أنور
عبدالله قرر الكشف عن
بعض األسرار ،من خالل
برنامج إذاعي جديد يمتع فيه
جمهوره بأعذب األلحان،
ويثير حماستهم ،بالكشف عن
كواليس األغنيات الشهيرة.

برنامج
«الغناء
العربي»
سيكشف
عن أسرار
األغنيات
وتنقالتها
بين المطربين

أتمنى
أن تعود
االحتفاالت
الجماهيرية
باألعياد
الوطنية

كشف الملحن أنور عبدالله عن عودته
عبر أثير إذاعة الكويت انطالقا من الشهر
المقبل ببرنامج جديد ضمن دورة يناير
.2022
وقال عبدالله في تصريح لـ«الجريدة»:
«أنا من عشاق أثير اإلذاعة ،لذلك ال أتردد
في الـعــودة بين الحين واآلخــر ببرنامج
جديد يدور في إطار الغناء والموسيقى،
فهو مجالي الذي أحبه وأجيده وأريد أن
أقدم من خالله للجمهور كل ما أستطيع
من أعمال فنية تليق بهم».
وأض ــاف« :تـعــاونــي مــع اإلذاع ــة قديم،
فقد بدأت تقديم أول برامجي عبر األثير
منذ تسعينيات القرن الماضي ،وكان لتلك
البرامج تأثير خاص على المستمعين ،ما
جعلني أرتبط أكثر باإلذاعة وبجمهورها
الـبــديــع ،ومــن أب ــرز تلك الـبــرامــج (بصمة
فنان) و(أصل وصورة) ،وكان آخرها قبل
 3سنوات برنامج (آللئ الفن) ،وجميعها
ح ـق ـقــت ن ـج ــاح ــا م ـل ـح ــوظ ــا ،م ــا دف ـع ـنــي
لالستمرار وتـكــرار التجربة بين الحين
واآلخر».

ثقافة الجمهور
وح ـ ــول بــرنــام ـجــه اإلذاعـ ـ ــي ال ـجــديــد،
أوض ــح عـبــدالـلــه« :سـعـيــد ج ــدا بــالـعــودة
مجددا ألثير إذاعــة الكويت ،في برنامج
من فكرتي وإعدادي وتقديمي ،بالتعاون
م ــع ال ـم ـخــرج م ـش ــاري ال ـع ـن ــزي ،بـعـنــوان
(الغناء العربي) ،أحاول من خالله كشف
أسرار وتحوالت أغنياتنا العربية ،وكيف
انتقلت من مطرب إلى آخر ،وهي معلومات
جديدة ستزيد من شغف وثقافة الجمهور
الموسيقية والغنائية».
ـار تجهيزه في
ـ
ج
وأضــاف« :البرنامج ٍ
الفترة الحالية ،لينطلق بثه بداية الشهر
المقبل ،لمدة ساعة أسبوعيا ،وسيكون
برنامجا مسجال وثائقيا يــؤرخ لتاريخ
األغ ـن ـيــات ،ول ــن يعتمد عـلــى استضافة
ضيوف ،بقدر سرد العديد من المعلومات
المهمة حول األغنيات المختارة».
وعن أعماله الموسيقية الجديدة ،قال
الملحن عبدالله« :اقتربنا من أهم المواسم
الفنية والمناسبات التي تعتبر محفزا
كبيرا للفنان ،حتى ينتج أفضل ما لديه،
وهو موسم االحتفال باألعياد الوطنية
الكويتية فــي فـبــرايــر المقبل .أنــا حاليا

أنور عبدالله
في طور االستعداد للتعاون مع ملحنين
وأصــوات كويتية جميلة ،لتقديم أعمال
مميزة تليق بتلك المناسبة المهمة ،التي
ً
ً
اعـتــدنــا عـلــى إحـيــائـهــا فـنـيــا وموسيقيا
ً
وغنائيا بأهم إنتاجاتنا اإلبداعية على
مدار العام».

عودة الحياة
وحول تخوفه من القيود التي تفرضها
جــائ ـحــة ك ــورون ــا ،وخ ــاص ــة ب ـعــد ظـهــور
الـمـتـحــور الـجــديــد (أوم ـي ـك ــرون) ،وتأثير
ذلك على الحفالت ،قال عبدالله« :لألسف،
األوضاع لم تستقر إلى الحد المأمول مع
ظهور تطورات مستمرة للفيروس ،لكن
عــن نفسي وعــن الفنانين نتمنى عــودة
ال ـح ـيــاة إل ــى طـبـيـعـتـهــا ،وأن يـسـمــح لنا
بــاالحـتـفــال بــاألعـيــاد الــوطـنـيــة بحضور
ج ـم ــاه ـي ــري ،ح ـت ــى ن ـش ـعــر ب ـم ـت ـعــة تـلــك
الحفالت التي حرمتنا منها الجائحة على
مدار عامين ،مع اتباع اإلجراءات الوقائية
داخل المسارح ،لضمان سالمة الجمهور
والطاقم الفني».
وأشار عبدالله إلى الحفالت الموسيقية
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــرة ضـ ـم ــن فـ ـع ــالـ ـي ــات م ــوس ــم
الرياض ،إضافة إلى االحتفاالت الضخمة
باإلمارات ،والمهرجانات الكبرى بجميع
دول المنطقة ،مؤكدا أن الكويت ال تقل فنا
أو وقائية من تلك البلدان التي تمارس
حياتها الفنية دون توقف أو مخاوف.

النقدي ،أوضحت« :أكتب دراسات
ن ـقــديــة ،رغ ــم أن تـخـصـصــي في
الـ ـنـ ـح ــو وعـ ـل ــم الـ ـلـ ـغ ــة ،لـ ـك ــن مــا
جـعـلـنــي الـتـفــت إل ــى ال ـن ـقــد ،هو
كوني أديبة وشــاعــرة تستطيع
انتقاد الدواوين الشعرية».
ول ـف ـت ــت ال ـم ـل ـي ـفــي إل ـ ــى أن ـهــا
ت ـع ـشــق ال ـق ـص ـي ــدة ال ـع ـم ــودي ــة،
وبدأت بها ،ثم لجأت إلى قصيدة
التفعيلة ،أي التي يوجد بها وزن

أغنيات في العيد الوطني العام الماضي،
وت ـم ــت إذاعـ ـتـ ـه ــا وع ــرض ـه ــا ع ـب ــر إذاعـ ــة
وتلفزيون الكويت ،وهي :كويتنا األجمل،
كـلـمــات يـعـقــوب السبيعي وغ ـنــاء طــارق
سليمان ،وكويت الحب ،كلمات اإلماراتي
عــارف الخاجة ،وغـنــاء محمد المسباح،
ونـحـمــد الـلــه شيخنا مـنــا ،كـلـمــات طــال
السعيد وغناء محمد البلوشي ،ودارنــا
دار المعزة ،كلمات طــال السعيد وغناء
المجموعة ،وسمح الله دروبــك يا سمو
األمـ ـي ــر ،ك ـل ـمــات ي ــوس ــف ن ــاص ــر ،وغ ـنــاء
محمد البلوشي ،وتنوعت األعـمــال بين
األلوان الغنائية التراثية المختلفة ،فمنها
إيقاع الدوسري ،ومنها إيقاع الليوة ،وتم
تسجيل جميع األعمال في القاهرة ،بقيادة
المايسترو د .عدنان عبدالله ،ومهندس
التشغيل د .فهد الحداد».
َّ
وبين أنه بصدد التعاون مع «قيثارة
الـطــرب» الفنانة نــوال ،في أعمال جديدة
بـمـجــرد عــودت ـهــا م ــن ال ـس ـعــوديــة ،حيث
تتواجد هناك في الفترة األخيرة نتيجة
ارتباطاتها الفنية ،وبمجرد عودتها سيتم
التجهيز لعدة أغنيات قادمة.
وق ـ ــال ع ـب ــدال ـل ــه« :تـ ـع ــاون ــي م ــع ن ــوال
شيء أصيل ،فهي فنانة ذات قامة كبيرة،
وأعمالنا دائما ما تحقق النجاح المأمول،
وكان آخرها أغنية (شمعة البلدان) ،وهي
أغـنـيــة وطـنـيــة مــن كـلـمــات عــالـيــة مـبــارك
الحساوي ،والتي تعد من أكثر أغنياتنا
ً
قربا إلى قلبي».

العيد الوطني
واسـتـطــرد عبدالله« :قـمــت بتلحين 5

أعلنت توقفها عن الشعر ُ
والمضي في مشروع التعليم وتطويره

نورة المليفي

 3جوائز حصدتها
«آي ميديا» لسليمان البسام

وال توجد بها قافية ،فيما لم
تكتب الـنـثــر ،ألن ــه ع ـبــارة عن
خواطر.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت أنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا تـ ـحـ ـت ــرم
قصيدة النثر ،وإن تخلت عن
ال ــوزن أو الـقــافـيــة ،واعتمدت
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة وال ـ ـخ ـ ـيـ ــال،
ورب ـ ـمـ ــا ك ـت ـبــت ب ـه ــا ق ـص ـيــدة
أو قصيدتين ،ونشرتها في
«ي ــوت ـي ــوب» ول ــم تــدون ـهــا في
دواويـ ـ ــن ش ـعــريــة أصــدرت ـهــا.
وأش ــارت إلــى أنــه ربما تكون
تجربتها القادمة في قصيدة
النثر ،وأن تعمل شيئا جديدا
في هذا المجال.
وتـ ـط ــرق ــت ال ـم ـل ـي ـف ــي إل ــى
ال ـش ـعــر ال ـن ـب ـطــي ،وق ــال ــت إنــه
مختلف عــن الشعر العامي،
ف ــال ـش ـع ــر ال ـن ـب ـط ــي وال ـش ـع ــر
الـ ـفـ ـصـ ـي ــح وج ـ ـ ـهـ ـ ــان ل ـع ـم ـلــة
واح ـ ــدة ،فــالـنـبـطــي لــه أوزان ــه
الشعرية التي تتشابه كثيرا
مع أوزان الشعر الفصيح ،لكن
الشعر العامي أو الغنائي ال
يدخل ضمن الشعر النبطي.

ً
البسام حامال جائزته
فــاز الـعــرض التونسي (آخ ــر مــرة)
بجائزة أفضل عمل متكامل في أيام
قرطاج المسرحية بدورتها الثانية
والعشرين ،التي أسدل الستار عليها
أمس األول بمدينة الثقافة في تونس
العاصمة.
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ن ـ ـ ــص وإخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج وف ـ ـ ــاء
ال ـط ـب ــوب ــي ،وأداء م ــري ــم ب ــن حـمـيــدة
وأســامــة كشكار ،وهــو يتناول قصة
الـصــراع األزل ــي بين الــرجــل والـمــرأة،
والعنف المسلط على المرأة في البيت
والعمل ،رغم دورها في المجتمع.
وفـ ــاز ال ـج ــزائ ــري مـحـمــد شــرشــال
بجائزة أفضل إخراج عن عرض «جي
بــي إس» ،فيما ذهـبــت جــائــزة أفضل
نص إلى سليمان البسام عن العرض
الكويتي (آي ميديا) ،الذي حاز أيضا
جائزة أفضل سينوغرافيا.
وجــاء ت جائزة أفضل أداء رجالي
مــن نصيب محمد ح ــواس عــن دوره
في العرض الجزائري (جي بي إس)،
وجائزة أفضل أداء نسائي من نصيب
حال عمران عن دورها في عرض «آي
ميديا» من الكويت.
حضر حفل الختام وزيرة الشؤون
ال ـث ـقــاف ـيــة حـ ـي ــاة ال ـ ـقـ ــرمـ ــازي ،بــرفـقــة
نظيرتها المصرية إيناس عبدالدايم،
بمناسبة حلول مصر «ضيف شرف»
الــدورة ،إضافة إلى عدد من السفراء
وممثلي البعثات الدبلوماسية في
ُ
تونس ونجوم وكتاب ونقاد المسرح.

وقــالــت مــديــرة الـمـهــرجــان نصاف
بن حفصية في كلمة الختام« :تسعة
أي ـ ـ ــام ،فـ ــن ،مـ ـس ــرح ،ت ـك ــوي ــن ،تـفـكـيــر،
حــوار ونـقــاش .تسعة أيــام ركــض من
ـرض إل ــى أخـ ــرى ب ــا هـ ــوادة،
قــاعــة ع ـ ُ
تسعة أيــام أنجزت خاللها الــدورة الـ
 22ألي ــام قــرطــاج الـمـســرحـيــة ،تسعة
أيام خالصة جهد جهيد وإعداد فاق
األشهر بكثيرُ ،منجر لم يكن ليتحقق
لوال تضافر الجهود ولوال حضوركم
بيننا لتكتمل مشهدية الفعل الحي
المباشر».
ش ـ ـمـ ــل ح ـ ـفـ ــل ال ـ ـخ ـ ـتـ ــام االح ـ ـت ـ ـفـ ــاء
بالممثلة التونسية منى نورالدين
والفنانة المصرية سميحة أيوب ،كما
ك ـ َّـرم الـمـهــرجــان الممثلة والمخرجة
ال ـع ــراق ـي ــة ع ــواط ــف ن ـع ـيــم ،وال ـكــاتــب
والمخرج التونسي نورالدين الورغي.
وت ـخ ـل ــل ال ـح ـف ــل ل ــوح ــة مـســرحـيــة
راقـ ـص ــة ل ـم ـج ـمــوعــة «جـ ـ ـ ــدل» ،وف ـق ــرة
غ ـنــائ ـيــة لـلـفـنــانــة ع ــاي ــدة ن ـيــاتــي مع
فــرقـتـهــا ،إضــافــة إل ــى تــوزيــع جــوائــز
موازية لإلبداع األدبي وحرية التعبير.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج أيـ ـ ـ ـ ـ ــام ق ـ ــرط ـ ــاج
الـمـســرحـيــة ،الـتــي ع ــادت بـعــد توقف
ف ــي ال ـع ــام ال ـمــاضــي بـسـبــب جــائـحــة
كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،شـ ـم ــل نـ ـح ــو  100ع ــرض
مـســرحــي تــونـســي وعــربــي وإفــريـقــي
ضمن مسابقته الرسمية وبرامجه
المختلفة.
(رويترز)

فرقة «كوارتيتو إندكو» اإليطالية
أحيت حفلها الثاني في مركز اليرموك
●

فضة المعيلي

ً
دع ـ ـ ـمـ ـ ــا لـ ـلـ ـتـ ـب ــادل ال ـث ـق ــاف ــي
ً
وتـشـجـيـعــا عـلــى االطـ ــاع على
ال ـت ـج ــارب الـمــوسـيـقـيــة ،أحـيــت
فـ ــرقـ ــة «كـ ــوارت ـ ـي ـ ـتـ ــو إن ـ ــدك ـ ــو» –
 ،Quartetto Indacoا لـحـفــل
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ف ـ ــي مـ ــركـ ــز الـ ـي ــرم ــوك
ً
الثقافي احتفاال بالذكرى الـ 60
على قيام العالقات الكويتية -
اإليطالية.

فيلم العراب
وبمقطوعات متميزة وبلغة
م ــوس ـي ـق ـي ــة ج ـم ـي ـل ــة وس ـل ـس ــة،
قدمت الفرقة مقطوعات ألشهر
ال ـع ــازف ـي ــن وم ـن ـه ــم ل ـيــوهــانــس
بــرامــس وه ــو مــؤلــف موسيقي
ألماني ،مــن أصـحــاب المدرسة
ً
الرومنتيكية ،وأ يـضــا للملحن
اإليطالي نيو روتــا ،الذي عرف
بــألـحــان أفــامــه الـتــي تـجــاوزت
ً
ال ـم ـئــة وخـمـسـيــن ل ـح ـنــا ،وك ــان
اللحن األشهر له هو لحن فيلم
ّ
العراب.
ً
وأي ـ ـ ـضـ ـ ــا ت ـ ــم ع ـ ـ ــرض أعـ ـم ــال
ل ـل ـم ـل ـحــن اإليـ ـط ــال ــي جــاكــومــو
بوتشيني الذي عاش في نهاية

السفير اإليطالي وصباح الريس مع أعضاء الفرقة
ال ـ ـقـ ــرن الـ ـت ــاس ــع ع ـش ــر وب ــداي ــة
الـ ـق ــرن ال ـع ـش ــري ــن ،ومـ ــن أش ـهــر
أعـمــالــه« :م ــدام بـتــرفــاي ،1904
والبــوهـمــي ،وتــوسـكــا» .وامـتــاز
ال ـح ـف ــل ب ــإي ـق ــاع ــات مــوسـيـقـيــة
على اآلالت الوترية عكست مدى
االنسجام المستمر منذ سنوات
بين الموسيقيين األربعة ،مما
ً
شـكــل عـنــوانــا لحفالتهم ،التي

ي ـق ــدم ــون ـه ــا ف ـ ــي ال ـم ـن ــاس ـب ــات
العالمية.

موسيقى جديدة
وتقدم الفرقة عدة مقطوعات
موسيقية من الكالسيكية إلى
الـ ـمـ ـع ــاص ــرة ،مـ ــع مـ ـي ــل خ ــاص
لمؤلفي القرنين التاسع عشر

وال ـع ـش ــري ــن ،عـ ــاوة ع ـلــى ذل ــك،
ً
ً
تـ ـج ــري الـ ـف ــرق ــة ب ـح ـث ــا مـعـمـقــا
حول المؤلفين اإليطاليين وهو
مـكــرس لنشر لـغــات موسيقية
جديدة.

وليد سراب :وظيفة الفنان تقديم مفردات بيئته عبر أعماله
خالل معرضه الشخصي األول في غاليري «ذي هب»
●

فضة المعيلي

ت ـحــت رع ــاي ــة وزي ـ ــر اإلعـ ــام
والثقافة وزيــر الــدولــة لشؤون
الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـم ـج ـل ــس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة والـ ـفـ ـن ــون
واآلداب عبدالرحمن المطيري،
افـتـتــح األم ـيــن ال ـعــام للمجلس

من أعماله

الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة والـ ـفـ ـن ــون
واآلداب ك ــام ــل الـعـبــدالـجـلـيــل
ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض الـ ـشـ ـخـ ـص ــي األول
ب ـ ـع ـ ـن ـ ــوان «سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراب» لـ ـلـ ـفـ ـن ــان
التشكيلي د .و لـيــد س ــراب في
غاليري «ذي هب».
شهد االفتتاح حضور األمين
العام المساعد لقطاع الثقافة

خبريات
تدخالت عمرو سعد
تزعج ياسمين رئيس

خالل الدورة الـ  22من أيام قرطاج المسرحية

المليفي :الشعر النبطي والفصيح
وجهان لعملة واحدة
ق ـ ـ ـ ـ ــررت ال ـ ـ ـشـ ـ ــاعـ ـ ــرة ن ـ ـ ــورة
الـمـلـيـفــي ال ـتــوقــف عــن كتابة
الشعر خالل الفترة الحالية،
السيما عقب صــدور كتابها
(وثيقة تطوير التعليم) ،لما
وجــدتــه مــن تـفــاعــل كـبـيــر من
أول ـ ـيـ ــاء األم ـ ـ ــور والـمـعـلـمـيــن
والمواطنين بالكويت أو في
بعض دول مجلس التعاون
الخليجي مع هذا اإلصدار.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــي
ل ــ«ال ـج ــري ــدة» ،أن مـشــروعـهــا
األدب ـ ــي سـيـتــوقــف قـلـيــا في
ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ،وسـتـمـضــي
في مشروع التعليم وتطويره،
حـ ـ ـي ـ ــث ت ـ ـ ـ ــرى أن ـ ـ ـهـ ـ ــا ك ــونـ ـه ــا
أك ــاديـ ـمـ ـي ــة ت ـج ــد م ـســؤول ـيــة
م ـل ـق ــاة ع ـل ــى ع ــات ـق ـه ــا ،وه ــي
تـشـجـيــع ال ـم ـبــدع ـيــن ال ـج ــدد،
من منطلق خبرتها في هذه
المجال .وتابعت« :احتضان
المواهب األدبية أمانة ،ألننا
بحاجة إلــى أدب ــاء ُجــدد على
الساحة».
وعــن خبرتها فــي المجال

tawabil@aljarida●com

د .عـيـســى األنـ ـص ــاري ،وأيـضــا
حضور جمع كبير من الفنانين.
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــد ج ـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال
العبدالجليل « :س ـعــدت أن أمثل
وأن ــوب عــن الــوزيــر عبدالرحمن
المطيري لحضور هذا المعرض
الـمـتـمـيــز ال ـ ــذي يـقـيـمــه د .ولـيــد
سـ ـ ـ ــراب ،ال ـ ـ ــذي س ـب ــق أن شـ ــارك

فــي الـكـثـيــر مــن ال ـم ـعــارض الـتــي
يقيمها (الوطني للثقافة) ،سواء
بالمرسم ُ
الحر أو معارض أخرى
فـ ــي ص ـ ـ ــاالت الـ ـفـ ـن ــون ال ـخ ــاص ــة
بــالـمـجـلــس .الـمـعــرض ق ــدم أكثر
من ثالثين لوحة ،واللوحات فيها
فن وإبــداع ،من مــدارس مختلفة،
وق ــد اسـتـخــدم د .س ــراب تكنيكا
يــؤدي إلــى تـمــازج األل ــوان ،حتى
ت ـعـ ّـبــر ع ــن ف ـكــره وه ــوي ــة معينة
يـعــر ضـهــا للمتلقي ذات فلسفة
ت ـح ـمــل م ـعــانــي غ ــزي ــرة ،وأي ـضــا
ه ـن ــاك ل ــوح ــات نــاط ـقــة وم ـعـ ّـبــرة
ع ـمــا يـخـتـلــج ال ـف ـن ــان م ــن أف ـكــار
وأحاسيس».
وت ـ ــاب ـ ــع الـ ـعـ ـب ــدالـ ـجـ ـلـ ـي ــل« :د.
س ــراب هــو فـنــان متميز ومـبــدع،
حـ ــاصـ ــل عـ ـل ــى ج ـ ــائ ـ ــزة الـ ــدولـ ــة
الـتـشـجـيـعـيــة ف ــي م ـجــال الـفـنــون
ب ـل ــوح ــة (األب) الـ ـم ــوج ــودة فــي
المعرض ،وهي لوحة ّ
معبرة عن
ك ــل م ــا يـعــا نـيــه األب للمحافظة
ع ـل ــى أس ــرت ــه وأبـ ـن ــائ ــه ف ــي زم ــن

ال ـكــوارث والـصـعــوبــات القاسية
ال ـتــي يــواجـهـهــا ف ــي أي مجتمع
أو دو لـ ـ ــة ،فـتـجــد األب يحتضن
أبـنــاءه في أقسى الـظــروف .وفي
الـمـعــرض ننتقل مــن لــوحــة إلــى
لوحة بإبهار ،وأتمنى للدكتور
س ــراب الـتــوفـيــق ،وأن يـحـقــق ما
يتمناه ،ليثري الساحة مع زمالئه
ال ـف ـنــان ـيــن بــال ـمــزيــد م ــن الـعـطــاء
واإلنتاج الفني».

مخزون كبير
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال الـ ـفـ ـن ــان د.
س ــراب إن الـمـعــرض جــاء كنتاج
أزمة كورونا ،وعمله أثناء فترة
الـحـظــر واألزم ـ ــة ،فــأصـبــح لــديــه
مخزون كبير من اللوحات ،ومن
ث ــم ج ــاء ت ــه ف ـكــرة إق ــام ــة مـعــرض
شخصي ،الفتا إلى أنه في العادة
يشارك مع زمالئه الفنانين في
م ـعــارض مـتـعــددة ،لـكــن «بسبب
ك ــورون ــا وال ـح ـجــر قـمـنــا نــرســم،

وليد سراب
ف ــأصـ ـب ــح ل ــديـ ـن ــا م ـ ـ ـخـ ـ ــزون مــن
األع ـمــال» .وأوض ــح د .ســراب أنه
اس ـت ـخ ــدم ف ــي أع ـم ــال ــه أســال ـيــب
ومدارس مختلفة ،منها الواقعي
وال ــرم ــزي ،إضــافــة إل ــى توظيف
تكنيك «سكب» في األعمال الفنية،
الفتا إلى أن تلك الفكرة جديدة،
وقدمها من خالل ورشة تدريبية
مع مركز اإلبداع الفني في قطر،
ً
وأيـ ـض ــا قـ ــدم ف ـي ـهــا ورشـ ـ ــا على

الصعيد المحلي نالت استحسان
وإعجاب الكثيرين.
وأكـ ـ ـ ــد د .سـ ـ ـ ــراب أن ال ـف ـن ــان
وظيفته األولى أن يعكس بيئته،
وحـ ـج ــم تـ ــأثـ ــره بـ ـه ــا ،مـ ــن خ ــال
األشـ ـك ــال واأللـ ـ ـ ــوان وال ـع ـنــاصــر
ال ـف ـن ـيــة الـمـخـتـلـفــة ف ــي ال ـلــوحــة
الفنية ،مشيرا إلى أن هناك أعماال
قدمها فــي المعرض عــن التراث
الكويتي والبحر والغوص.

انزعجت الفنانة ياسمين
رئيس من تدخالت زميلها
عمرو سعد في تفاصيل
خاصة بمسلسلهما
الرمضاني الجديد ،الذي
ً
كان مفترضا أن ينطلق
تصويره نهاية الشهر
الجاري في بيروت بقيادة
المخرج أحمد خالد موسى.
انزعاج ياسمين في
فترة التحضيرات دفعها
لالعتذار عن العمل بشكل
ً
كامل ،خصوصا بعد
اعتذار المخرج موسى
نتيجة تدخالت بطل
العمل ،الذي يسعى للحاق
ً
بالموسم الرمضاني علما
بأن منتج العمل صادق
الصباح متمسك بخروج
التجربة للنور في رمضان
المقبل ،السيما وسط
وجود اتفاقات تسويقية
على عرض العمل ال يمكن
التراجع عنها.
ياسمين فضلت االعتذار
عن العمل وعدم خوض
ً
السباق الرمضاني بدال
من الدخول في مشكالت
خالل التصوير ،السيما أن
طبيعة التصوير تستلزم
منها البقاء فترات طويلة
في لبنان خالل الفترة
المقبلة.

تامر حسني يقدم
ابنته على المسرح

قدم الفنان تامر حسني
ابنته تاليا للمرة األولى
على المسرح خالل الحفل،
الذي أحياه ،أمس األول،
على خشبة مسرح جامعة
مصر وقدم فيه مجموعة
كبيرة من أغانيه القديمة
والحديثة وسط تفاعل من
الطلبة الذين شكلوا معظم
الحضور.
وفاجأ تامر الجمهور خالل
إحياء الحفل بطلب التحية
البنته تاليا التي ظهرت
على المسرح وهي تجري
ً
باتجاه والدها علما بأن
ً
تامر قليال ما يظهر بناته
أمام عدسات المصورين
والكاميرات.
وحظيت ابنة تامر حسني
بتصفيق حاد من الحضور،
قبل أن تعود مرة أخرى
للكواليس حيث كانت
برفقة والدتها وباقي
عائلتها.

مصطفى شعبان يرجئ
«حتى ال يطير الدخان»

أرجأ الفنان مصطفى
شعبان مشروعه الدرامي
«حتى ال يطير الدخان»
المأخوذ عن رواية الراحل
إحسان عبدالقدوس ،وسبق
أن قدمها الفنان عادل إمام
في فيلم سينمائي.
وجاء إرجاء المشروع
الجديد بسبب استغراق
ً
د .مدحت العدل وقتا في
كتابة العمل ومعالجته،
إذ تراهن «العدل غروب»
على المسلسل الجديد
الذي يبدو أنه سيعرض
يجر
في  2023فيما لم
ِ
االستقرار على أي تفاصيل
خاصة به.
مصطفى شعبان سيوجد
في رمضان من خالل
مسلسل «دايما عامر» مع
المخرج مجدي الهواري،
الذي يجري تحضيرات
للعمل في الفترة الحالية
ً
تمهيدا النطالق التصوير
بحلول منتصف الشهر
المقبل ،فيما سيحدد
الهواري خالل أيام تفاصيل
الوحدة اإلخراجية الثانية
التي سيستعين بها إلنجاز
مشاهد العمل.

ةديرجلا
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دوليات
اإلمارات وإسرائيل تعززان شراكتهما ...وتباين حول إيران

ً
وفد أميركي إلى أبوظبي لتشديد العقوبات على طهران ...وموسكو تتوقع تقدما في «فيينا»
تمخضت «الزيارة التاريخية»
التي يقوم بها رئيس وزراء
إسرائيل إلى اإلمارات عن
اتفاق لتوسيع الشراكة النوعية
بينهما ،وسط بوادر تباين بين
البلدين حول إيران.

واشنطن ترفض طلب
تل أبيب تقديم موعد
صفقة طائرات لضرب
إيران

وسط ترقب الحتمال دخول
الـمـنـطـقــة بـتــرتـيـبــات جــديــدة
رغم استمرار حالة الضبابية،
ال ـتــي تـشـهــدهــا ال ـم ـفــاوضــات
الدولية بشأن إحياء االتفاق
ال ـنــووي اإلي ــران ــي فــي فيينا،
عـ ـ ـق ـ ــد ول ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـه ـ ــد أبـ ــوظ ـ ـبـ ــي
نــائــب الـقــائــد األع ـلــى لـلـقــوات
الـمـسـلـحــة اإلم ــارات ـي ــة محمد
بــن زاي ــد مـبــاحـثــات تاريخية
مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي
نـفـتــالــي بـيـنـيــت ،ال ــذي وصــل
إل ـ ــى اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ،أم ـ ــس األول،
فــي زي ــارة علنية هــي األول ــى
م ــن نــوع ـهــا لــرئ ـيــس حـكــومــة
إسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة م ـ ـنـ ــذ ت ـط ـب ـي ــع
ا لـعــا قــات بين البلدين العام
الماضي.
وأعـ ـ ـ ـ ــرب ب ـ ــن زايـ ـ ـ ـ ــد ،خ ــال
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ــه رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
اإلسرائيلي ،أمس ،عن تطلعه
بــأن تسهم زيــارتــه ،فــي «دفــع
عالقات التعاون إلى مزيد من
الخطوات اإليجابية لمصلحة
شعبي البلدين والمنطقة».
وق ـ ــال ب ــن زايـ ـ ــد ،إنـ ــه بـحــث
مع بينيت ،مسارات التعاون
ال ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي وف ـ ـ ـ ــرص ت ـن ـم ـي ـتــه
ف ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــف الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوان ـ ـ ــب
االس ـت ـث ـمــاريــة واالق ـت ـصــاديــة
والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة وال ـ ـت ـ ـن ـ ـمـ ــويـ ــة،
ً
خ ـصــوصــا م ـج ــاالت ال ــزراع ــة
واألم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـغـ ــذائـ ــي والـ ـط ــاق ــة
ال ـم ـت ـج ــددة وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
المتقدمة والصحة ،وغيرها
من القطاعات الحيوية ،التي
تحظى باهتمام متبادل بما
يحقق تطلعاتهما إ لــى آ فــاق
أوسـ ــع م ــن ال ـت ـع ــاون والـعـمــل
ال ـم ـش ـتــرك ال ـم ـث ـمــر ،ف ــي إط ــار
«ات ـف ــاق ال ـســام اإلبــراهـيـمــي»
ا لــذي وقعه البلدان بوساطة
أميركية.
وأضـ ـ ـ ــاف بـ ــن زايـ ـ ـ ــد ،خ ــال
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ،أن «نـ ـه ــج اإلمـ ـ ـ ــارات
فـ ـ ــي عـ ــاقـ ــات ـ ـهـ ــا الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
م ـنــذ تــأسـيـسـهــا يــرت ـكــز على
مـ ـب ــادئ ثــاب ـتــة م ــن االحـ ـت ــرام
الـمـتـبــادل والـتـعــاون وإرس ــاء
قيم التعايش والسالم ،الذي
يعد السبيل األمثل لتحقيق
ً
تطلعات الشعوب» ،مشيرا إلى
أمله في أن يعم االستقرار في
الشرق األوسط.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن «ال ـم ـن ـط ـقــة
أرض السالم ومهد الديانات
السماوية التي أ شــر قــت على
الـ ـع ــال ــم كـ ـل ــه بـ ــدعـ ــوة ال ـخ ـيــر
والمحبة».
م ــن ج ــا ن ـب ــه ،أ شـ ــاد بينيت
بزيارته األولــى إلــى اإلمــارات
ً
ول ـ ـقـ ــائـ ــه ب ـ ــن زايـ ـ ـ ـ ــد ،م ــرحـ ـب ــا

بايدن يعلن الطوارئ
الكبرى في كنتاكي

قبل توجهه إلى المنطقة
المنكوبة ،أعلن الرئيس
األميركي جو بايدن ،مساء
أمس األول ،حالة الطوارئ
الكبرى في والية كنتاكي
التي باتت تجسد الدمار
الهائل الذي ألحقته سلسلة
أعاصير أسفرت عن سقوط
ً
 94قتيال في عدة واليات.
وسيسمح هذا اإلجراء الذي
أتى بطلب من حاكم الوالية،
أندي بيشير ،بتخصيص
مساعدات فدرالية .واجتاحت
هذه الظاهرة المناخية
ّ
االستثنائية  6واليات مخلفة
دمارا شاسعا على مئات
الكيلومترات ،إال أن مايفيلد
البالغ عدد سكانها  10آالف
نسمة تقريبا في والية
كنتاكي كانت أكثرها تضررا.

أول وفاة لمصاب
بـ «أوميكرون» في بريطانيا
ً
مستقبال بينيت في أبوظبي أمس (أ ف ب)
بن زايد
ب ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ب ـي ــن
الـ ـبـ ـل ــدي ــن وال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات ال ـت ــي
ً
ات ـخ ــذت ان ـط ــاق ــا م ــن «ات ـفــاق
السالم».
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــانـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان ،ف ــي
خ ـت ــام ال ـل ـق ــاء ،مــواص ـلــة دعــم
عـ ــاقـ ــات الـ ـتـ ـع ــاون ال ـث ـنــائــي
والـعـمــل الـمـشـتــرك بـمــا يعزز
مـ ـص ــالـ ـحـ ـهـ ـم ــا ال ـ ـم ـ ـت ـ ـبـ ــادلـ ــة،
ويسهم في ترسيخ االستقرار
واألمن والتنمية في المنطقة،
مشيرين إ لــى أهمية توسعة
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــراك ـ ـ ــات الـ ـ ـن ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــة ف ــي
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــاالت االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة الـ ـت ــي ت ـخــدم
أولويات التنمية المستدامة
في البلدين والمنطقة جمعاء.
وفي تصريحات منفصلة،
ق ـ ـ ــال بـ ـيـ ـنـ ـي ــت ،إن «ا تـ ـف ــا قـ ـي ــة
ا لـســام أسست بنية جديدة،
و عـمـيـقــة ورا س ـخــة للعالقات
والواقع الجديد الذي تشهده
ً
الـمـنـطـقــة ون ـح ــن ن ـع ـمــل مـعــا
عـلــى ضـمــان مستقبل أفضل
ألطفالنا».
وأضــاف في ختام حديثه،
أن ال ــرس ــال ــة «ال ـ ـتـ ــي أل ـت ـمــس
توجيهها إلــى قــادة اإلمــارات
وإلى المواطنين اإلماراتيين
أن الـشــراكــة والـصــداقــة بيننا
طـ ـبـ ـيـ ـعـ ـيـ ـت ــان .نـ ـحـ ــن جـ ـيـ ــران

وأبناء عم .إننا أحفاد سيدنا
إبراهيم».

«الموضوع اإليراني»
وف ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت ب ـ ـح ـ ـثـ ــت ق ـم ــة
أبوظبي «الموضوع اإليراني»،
رغ ــم غـيــابــه عــن التصريحات
الرسمية ،فــي ظــل التهديدات
اإلس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـع ـ ـل ـ ـن ـ ـيـ ــة
بــاالس ـت ـعــداد لـتــوجـيــه ضربة
عسكرية ضد منشآت طهران
النووية ،تناول تحليل إخباري
أعدته وكالة «رويترز» مساعي
اإلم ـ ـ ــارات لـتـجـنـيــب المنطقة
ً
ً
ً
صــراعــا عسكريا جــديــدا بين
ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلس ــامـ ـي ــة مــن
ج ـهــة وإس ــرائـ ـي ــل والـ ــواليـ ــات
المتحدة من جهة أخرى بهدف
المحافظة على مصالحها.
ونـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــت «رويـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــرز» ع ــن
ال ـم ـح ـلــل ال ـس ـي ــاس ــي ال ـم ـقــرب
م ــن دوائ ـ ـ ــر ص ـن ــع ال ـ ـقـ ــرار فــي
اإلمــارات ،عبدالخالق عبدالله
قـ ــولـ ــه« :ح ـ ـ ــان وق ـ ــت ال ـت ـهــدئــة
وليس التصعيد ،إذا كان لدى
إسرائيل الرغبة في التصعيد،
فلن نشاركها».
وبالتزامن مع بدء مسؤولة
وزارة ا ل ـ ـخـ ــزا نـ ــة األ م ـي ــر ك ـي ــة
أنـ ـ ــدريـ ـ ــا ج ـ ــاك ـ ــي زي ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ــى

روسيا تخير «الناتو» :ضمانات أمنية
أو مواجهة عسكرية
بوتين وجينبينغ «المحاصران» يبحثان تعزيز الشراكة االستراتيجية
قابلت روسيا تهديد الدول السبع الكبرى
باستخدام جميع الخيارات لمنعها من غزو
أوكرانيا ،بالتلويح بمواجهة عسكرية في
حال عدم حصولها على الضمانات األمنية
بعدم توسع حلف شمال األطلسي (الناتو)
شرقا ،ووقف نشر بنيته التحتية العسكرية
بــأنــواعـهــا المختلفة على ال ـحــدود ،والتي
طرحها الرئيس الروسي فالديمير بوتين
خالل اتصاله بنظيره األميركي جو بايدن
قبل أيام.
وغـ ــداة الـكـشــف عــن نـقــل روس ـيــا نظاما
دف ــاع ـي ــا ص ــاروخ ـي ــا ومـ ـع ــدات إلـ ــى ح ــدود
أوك ــرانـ ـي ــا ،شـ ــدد ن ــائ ــب وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
سيرغي ريابكوف على أن أنشطة واشنطن
و«الـ ـ ـن ـ ــات ـ ــو» قـ ـ ــرب الـ ـ ـح ـ ــدود الـ ــروس ـ ـيـ ــة قــد
تـ ــؤدي إل ــى ت ـفــاقــم ال ــوض ــع ووص ــول ــه إلــى
أزمــة الـصــواريــخ الكوبية عــام ( 1962أزمــة
الكاريبي)».
وقال ريابكوف« :إن غياب تقدم نحو حل
سياسي دبلوماسي لهذه المشكلة سيؤدي
إلى أن ردنا سيكون على الصعيد العسكري
والعسكري التقني» ،محذرا من أن التصعيد
الغربي سيزعزع االستقرار ليس فقط في
المنطقة ،ولكن على نطاق أوسع من أوروبا
والمحيط األطلسي.
إلى ذلك ،هدد رئيس بيالروسيا ألكسندر
لوكاشينكو أمس مجددا االتحاد األوروبي
من أنه «في مرحلة معينة» سيلجأ إلى وقف
إيرادات الغاز الروسي إلى أوروبا ،ردا على
العقوبات التي فرضت على بــاده ،بينما
طـلــب رئ ـيــس ال ـ ــوزراء الـبــولـنــدي مــاتـيــوس
مــورافـيـسـكــي م ــن نـظـيــره األل ـمــانــي أوالف
شولتس ،الذي أجرى أمس زيارة لوارسو،
«عــدم افتتاح» خط أنابيب نــورد ستريم 2

سلة أخبار

ً
ً
جليديا خارج مدينة تشيرسكي أمس (رويترز)
موقعا
روسي بمحطة العلوم يجس
الروسي ،مكررا حججه حول خطر «االبتزاز»
الـ ــروسـ ــي ف ــي وج ـ ــه أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،و«زع ــزع ــة
االسـتـقــرار عند الـخــاصــرة الشرقية لحلف
شمال األطلسي واالتحاد األوروبي».
إل ــى ذلـ ــك ،وب ـع ــد ف ـشــل اجـتـمــاعـيــن عبر
الـفـيــديــو مــع بــايــدن فــي الـتــوصــل إل ــى آلية
عمل لحلحلة عدد كبير من القضايا العالقة،
ي ـب ــدو أن الــرئ ـي ـس ـيــن ال ــروس ــي الـمـحــاصــر
بـقـضـيــة أوك ــران ـي ــا ،وال ـص ـي ـنــي الـمـحــاصــر
بقضية تايوان ،يتجهان إلى تعزيز الشراكة
االستراتيجية بين بلديهما.
وأعـ ـل ــن ال ـكــرم ـل ـيــن أن بــوت ـيــن سـيـجــري
محادثات غــدا عبر الفيديو مــع جينبينغ
ل ـب ـحــث ت ـطــويــر ال ـش ــراك ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة،

وأولويات التعاون في المستقبل ،وتبادل
وجـ ـه ــات ال ـن ـظ ــر حـ ــول ال ـق ـض ــاي ــا ال ــدول ـي ــة
واإلقليمية الملحة.
في المقابل ،بدأ وزير الخارجية األميركي
أنتوني بلينكن العمل على صياغة موقف
موحد لمواجهة الصين خالل جولة بدأها
أمس ،تشمل إندونيسيا وماليزيا وتايلند.
الى ذلك ،فرض االتحاد األوروبي ،أمس،
ع ـقــوبــات عـلــى مـجـمــوعــة فــاغـنــر الــروسـيــة
ش ـبــه ال ـع ـس ـكــريــة ،وك ــذل ــك  8أش ـخ ــاص و3
مرتبطة بها بسبب «أعمال مزعزعة
شركات
ّ
لــاسـتـقــرار» نــفــذت فــي أوكــرانـيــا وفــي عدة
دول إفريقية.
(عواصم  -وكاالت)

اإلمارات ،ضمن وفد ،إلجراء ما
وصفته وزارة الخارجية بأنه
مناقشات مع شركات القطاع
الخاص والمؤسسات المالية
ال ـ ـتـ ــي «تـ ـيـ ـس ــر ع ـ ـ ــدم امـ ـتـ ـث ــال
التجارة اإليرانية» للعقوبات
األميركية ،أشــار عبدالله إلى
أنه «ال توجد رغبة في اإلمارات
ل ـف ــرض م ــزي ــد م ــن ال ـع ـقــوبــات
االقتصادية على طهران ،هذا
ً
واضح جدا».

تفاؤل وتباين
إلى ذلك ،أعرب نائب وزير
الـخــارجـيــة الــروســي سيرغي
ريابكوف ،أمس ،عن اعتقاده
ً
ب ـ ـ ــأن ه ـ ـنـ ــاك ّأسـ ـ ـب ـ ــاب ـ ــا ت ــدع ــو
موسكو لتوقع إ حــراز بعض
الـ ـتـ ـق ــدم فـ ــي إح ـ ـيـ ــاء االتـ ـف ــاق
النووي المبرم مع إيران عام
 2015وزيــادة فرص التوصل
إلـ ــى ت ـس ــوي ــة ،خـ ــال ال ـجــولــة
الـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة م ـ ـ ــن مـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــات
ً
فيينا التي استؤنفت أخيرا
بمشاركة طـهــران ومجموعة
«.»1+4
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ري ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــوف ،إن
ف ــرص ال ـتــوصــل إل ــى تـســويــة
ل ـ ـل ـ ـعـ ــودة لـ ــات ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي
ت ــزداد .واعـتـبــر أن اقـتــراحــات

إي ــران «تـعـكــس جــديــة طـهــران
القصوى».
وتـ ــابـ ــع« :روس ـ ـيـ ــا تــوضــح
بــاسـتـمــرار خ ــال اتـصــاالتـهــا
مـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة
األم ـي ــرك ـي ــة أن ت ـهــديــد إيـ ــران
ب ــالـ ـعـ ـق ــوب ــات أثـ ـ ـن ـ ــاء ع ـم ـل ـيــة
المفاوضات أمر غير مرغوب
فيه».
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال ك ـب ـي ــر
الـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــاوضـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـنـ ــووي ـ ـيـ ــن
اإليرانيين علي بــا قــري كني،
إن محادثات فيينا «إيجابية
وتمضي إلى األمام».
ونـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــت وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل إع ـ ـ ــام
إيرانية عن كبير المفاوضين
ق ــول ــه ،إن طـ ـه ــران ل ــم تـتـسـلــم
حـ ـت ــى اآلن «أي مـ ـقـ ـت ــرح أو
مبادرة من الطرف المقابل».
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت تـ ـص ــر طـ ـه ــران
على فصل مسارات التفاوض
بـ ـش ــأن ال ـق ـض ــاي ــا اإلق ـل ـي ـم ـيــة
وتسلحها الباليستي ،كشف
خبير وصور التقطت باألقمار
االصطناعية ،أمس ،أن إيران
تـ ـسـ ـتـ ـع ــد إلطـ ـ ـ ـ ــاق صـ ـ ـ ــاروخ
فضائي من قاعدة الخميني،
فــي و قــت استعرضت تقارير
إيرانية رسمية قائمة باألقمار
االص ـ ـ ـط ـ ـ ـنـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـمـ ـخـ ـط ــط
إطالقها.

وفي حين تتباين وجهات
الـنـظــر بـشــأن جــديــة وقابلية
التهديدات اإلسرائيلية بشن
عـ ـم ــل عـ ـسـ ـك ــري ل ـم ـن ــع إيـ ـ ــران
مــن تـطــويــر ســاح ذري ،أفــاد
ً
تقرير عبري نقال عن مصادر
م ـط ـل ـعــة بـ ــأن إدارة ا لــر ئ ـيــس
األم ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن ،الـتــي
تـ ـش ــارك ب ـش ـكــل غ ـي ــر مـبــاشــر
في مفاوضات فيينا ،رفضت
ً
ً
طلبا إسرائيليا لتقديم موعد
صفقة تزويد تل أبيب ،بعدد
من الطائرات العسكرية ،على
خلفية استعدادها لمهاجمة
طهران.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ،أن
«الـ ـجـ ـي ــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،هــو
ً
مــن طـلــب أخ ـي ــرا مــن الجيش
األميركي ،تزويده بطائرتين
مــن ن ــوع بــويـنــغ  Kc-46التي
يمكنها الطيران حتى  11ألف
كـيـلــومـتــر ،وال ـب ـقــاء فــي الجو
نحو  12ساعة».
كـمــا تـعـمــل ه ــذه الـطــائــرات
عـ ـل ــى تـ ــزويـ ــد ال ـ ـع ـ ـشـ ــرات مــن
ال ـطــائــرات الـحــربـيــة المقاتلة
بالوقود ،غير أن طلب تسريع
الـ ـصـ ـفـ ـق ــة ال ـ ـتـ ــي م ـ ــن ال ـم ـق ــرر
إتـمــامـهــا بـغـضــون  4سـنــوات
قوبل بالرفض.
(طهران ـ ـ وكاالت)

لبنان حقل اختبار للتطورات اإلقليمية
مظلة مصرية  -خليجية تقلق «حزب الله» ...وقوى لبنانية تتقاطر على الرياض
●

بيروت  -منير الربيع

َ
في لبنان سباق بين وجهتي نظر على
وقع التطورات اإلقليمية والدولية ،األولى
ترى أن المنطقة قد تذهب إلى تصعيد يؤثر
على الساحة اللبنانية ،والثانية تعتبر أن
م ـفــاوضــات فـيـيـنــا والـ ـح ــراك الــدبـلــومــاســي
اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي مـ ــع مـ ــا ي ـت ـض ـم ـن ــه مـ ــن ل ـ ـقـ ــاء ات
خليجية ـ إيرانية ستكرس تهدئة إقليمية
ومحلية.
حتى اآلن ال أحد يمتلك الجواب ،لكن يتم
تـ ــداول مـعـلــومــات كـثـيــرة فــي ب ـيــروت حــول
أن لبنان سيكون حقل االختبار األول ألي
تطورات خارجية مقبلة.
ً
وق ــد ب ــرز الـمـلــف الـلـبـنــانــي مـتـقــدمــا على
مختلف ا لـطــاوالت اإلقليمية وا لــدو لـيــة في
األيام الماضية ،ال سيما بعد زيارة الرئيس
ال ـفــرن ـســي إل ــى ال ـس ـعــوديــة ،وب ـعــدهــا خــال
جولة و لــي العهد السعودي األ مـيــر محمد
بن سلمان الخليجية.
وم ــا إن اخـتـتــم بــن سـلـمــان جــولـتــه حتى
ّ
حط وزير الخارجية المصري سامح شكري
ف ــي ال ــري ــاض ،فـيـمــا ك ــان رئ ـي ــس الـحـكــومــة
اللبنانية قد زار العاصمة المصرية القاهرة
والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وت ـق ــول م ـص ــادر دب ـلــومــاس ـيــة عــرب ـيــة إن
التنسيق بين مصر ودول الخليج يتناول
ملفات متعددة؛ أبرزها تعزيز المواقف في
ظل التفاوض الغربي مع إيران ،إضافة إلى
تشكيل مظلة عربية متجانسة ومتناسقة
في مواقفها لحماية مصالح الدول العربية.
وتضيف هذه المصادر أن هناك احتماال
أن يكون لبنان هو حقل االختبار للمرحلة
ال ـج ــدي ــدة ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ،ال س ـي ـمــا ف ــي ظــل
ت ـب ـلــور ص ــورة تـشـيــر إل ــى تـشـكــل مـنـظــومــة
عــرب ـيــة  -خـلـيـجـيــة ت ـك ــون م ــؤث ــرة ف ــي هــذا
ال ـم ـج ــال ل ـت ـل ـب ـيــة ج ـم ـلــة م ـت ـط ـل ـبــات عــرب ـيــة

ودول ـ ـيـ ــة ي ـج ــب ع ـل ــى ل ـب ـن ــان االلـ ـ ـت ـ ــزام بـهــا
للحصول على مساعدات.
فـ ـتـ ـك ــون هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـنـ ـظ ــوم ــة ق ـ ـ ـ ــادرة ع ـلــى
ت ـش ـك ـي ــل عـ ـن ــاص ــر ضـ ـغ ــط مـ ـتـ ـع ــددة ت ــدف ــع
الدولة اللبنانية إلى االلتزام باإلصالحات
ً
المطلوبة .لبنان األكثر نضوجا لذلك بسبب
االهتمام الدولي به ،ال سيما مع االهتمام
الفاتيكاني الذي يتجلى بإعادة التحضير
لعقد مؤتمر خاص بلبنان في شهر فبراير
الـمـقـبــل ،تـحــت عـنــوان إع ــادة إحـيــاء رســالــة
البابا يوحنا بولس الثاني الخاصة بلبنان.
بال شك أن حزب الله يتحسس إزاء هذه
التطورات ،وتشير مصادر متابعة إ لــى أن
كالم نائب األمين العام للحزب ،نعيم قاسم،
التصعيدي الذي قال فيه إن من ال يعجبه
الوضع في لبنان فعليه أن يـغــادر ،يندرج
في هذا السياق ،وكأنه يقول إنه على الرغم
من كل هذه المساعي ،فإنه ال شيء سيتغير
في موازين القوى اللبنانية.
ث ـمــة ف ـكــرة تـشـيــر إل ــى ضـ ــرورة مــواجـهــة
الـلـبـنــانـيـيــن لــاس ـت ـســام ل ـطــرح أن بـلــدهــم
أ صـبــح فــي العصر اإل يــرا نــي ،مــع مــا يعنيه
ذل ــك م ــن تـعـطـيــل ل ــوس ــائ ــل ال ـح ـص ــول عـلــى
م ـســاعــدات مــال ـيــة ،أو ال ــوص ــول إل ــى اتـفــاق
جدي مع صندوق النقد الدولي.
هـ ـن ــا ال ي ـم ـك ــن فـ ـص ــل زيـ ـ ـ ــارة ال ــوزي ــري ــن
ال ـســاب ـق ـيــن (االشـ ـت ــراك ــي) وائ ـ ــل أب ــوف ــاع ــور
و(القواتي) ملحم الرياشي إلى السعودية،
كمبعوثين وليد جنبالط وسمير جعجع،
إذ ت ـش ـيــر مـ ـص ــادر م ـتــا ب ـعــة إ لـ ــى ع ـقــد ه ـمــا
ل ـ ـقـ ــاء ات م ــع م ـس ــؤول ـي ــن س ـع ــودي ـي ــن ج ــرى
خاللها البحث في كيفية التنسيق للمرحلة
ا لـمـقـبـلــة ،وا لـتـحـضـيــر لــا ن ـت ـخــا بــات ،فيما
ت ـش ـيــر مـ ـص ــادر أخ ـ ــرى إلـ ــى أن ال ـس ـعــوديــة
ت ـس ـت ـع ــد ل ـت ــوج ـي ــه الـ ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ــدعـ ــوات
لشخصيات لبنانية لزيارتها.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني
بوريس جونسون ،أمس،
أول حالة وفاة لحالة مصابة
بمتحور أوميكرون في
بريطانيا .وقال خالل زيارة
لمركز تطعيم في غرب لندن
"مع األسف أوميكرون يزيد
من نسب الحاجة إلى الرعاية
في المستشفيات ،ومع األسف
تأكد وفاة مريض على األقل
مصاب بمتحور أوميكرون".
وأضاف جونسون" :لذلك
أعتقد أنه يجب أن ننحى
جانبا فكرة أن هذا المتحور
يعد نسخة أقل حدة من
الفيروس ،ونعترف بالوتيرة
الواضحة التي يتسارع بها
بين المواطنين .لذلك أفضل
أمر يمكننا القيام بها هو
الحصول على الجرعات
التعزيزية من اللقاح ضد
فيروس كورونا".

العراق :إرجاء جديد لدعوى
إلغاء نتائج االنتخابات

أرجأت المحكمة االتحادية
العراقية أمس ،إلى  22الجاري،
حسم النظر بدعوى ّقدمها
تحالف الفتح ،الكتلة السياسية
الممثلة للحشد الشعبي،
إللغاء نتائج انتخابات 10
أكتوبر التشريعية .وينبغي
على المحكمة حسم الشكاوى
قبل أن تصادق على النتائج
النهائية ،ليتمكن البرلمان
الجديد من االنعقاد .وهذه
الجلسة الثانية بهذا الصدد.
ويندد تحالف "الفتح" بحصول
تزوير انتخابي ،بعدما حاز 17
ً
ً
مقعدا من أصل  329مقعدا في
ً
البرلمان ،مقابل  48مقعدا في
االنتخابات السابقة.

الجيش اليمني يخسر 28
بينهم رئيس العمليات

قتل رئيس هيئة العمليات
في الجيش اليمني ،اللواء
الركن ناصر الذيباني ،مساء
ً
أمس األول مع  27جنديا في
مواجهات مع المتمردين
الحوثيين خالل الساعات
 24الماضية في جبال البلق
جنوب مأرب .وذكرت مصادر
في الوزارة التابعة للحكومة
المعترف بها أن الذيباني ،الذي
قاد في السابق جبهات عسكرية
عدة ،وتولى مناصب مختلفة
في الجيش اليمني ،قتل خالل
معارك عنيفة للغاية.،

ةديرجلا
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اللبناني هادي حبيب يتوج بلقب فردي النخبة العربية للتنس

الجابر وفليطح وأنس يتوجون هادي (تصوير نوفل إبراهيم)

وسط حضور مميز ومع اختتام
منافسات بطولة النخبة
العربية للتنس أمس األول،
قال الشيخ أحمد الجابر رئيس
اتحاد اللعبة إن العام المقبل
سيشهد انطالق النسخة
األولى من بطولة النخبة
للسيدات لتوافق في موعدها
بطولة الرجال.

ت ــوج الــاعــب اللبناني هــادي
حبيب بلقب مـنــافـســات الـفــردي
ض ـمــن ب ـطــولــة ال ـن ـخ ـبــة الـعــربـيــة
للتنس "األساتذة" التي اختتمت
نـسـخـتـهــا األولـ ـ ـ ــى ،أمـ ــس األول،
على مالعب مجمع الشيخ جابر
ال ـع ـبــدال ـلــه ال ــدول ــي ،ب ـف ــوزه على
نظيره التونسي مالك الجزيري
بنتيجة "."1 - 2
ح ـضــر ح ـفــل خ ـت ــام ال ـب ـطــولــة،
التي استمرت خمسة أيام ،المدير
ال ـع ــام لـلـهـيـئــة ال ـعــامــة الــريــاضــة
حـمــود فليطح ،ورئ ـيــس اللجنة
األولمبية الكويتية الشيخ فهد
الناصر ،وسـفــراء الــدول العربية
المشاركة في البطولة ،وأعضاء
االتـ ـح ــادي ــن ال ـع ــرب ــي وال ـم ـح ـلــي
للتنس ،وضيفة شــرف البطولة
ً
المصنفة ا لـ ـ  10عالميا الالعبة
التونسية أنــس جــابــر ،والــوفــود
الرياضية المشاركة.

هادي والجزيري يحمالن كأس البطولة

وجاءت المباراة ،التي شهدت
ً
ً
ً
حـ ـض ــورا وت ـف ــاع ــا ج ـمــاه ـيــريــا،
ً
ندية وحماسا في كل أشواطها،
إذ ت ـم ـك ــن ا ل ـم ـص ـن ــف األول فــي
ال ـب ـط ــول ــة ال ـت ــون ـس ــي ال ـج ــزي ــري
مـ ــن حـ ـس ــم ال ـم ـج ـم ــوع ــة األولـ ـ ــى
لمصلحته بنتيجة "  "4 - 6لكن
ً
حبيب ،المصنف ثانيا ،اقتنص
الفوز بالمجموعة الثانية بنتيجة
" "6 - 7ليلجأ الالعبان إلى الشوط
ال ـ ـحـ ــاسـ ــم ،الـ ـ ـ ــذي أن ـ ـهـ ــاه ال ـب ـطــل
اللبناني بنتيجة "."9 - 11
وأح ـ ـ ـ ــرز الـ ـثـ ـن ــائ ــي ال ـل ـب ـنــانــي
ه ـ ــادي ح ـب ـيــب وح ـس ــن إبــراه ـيــم
لقب منافسات "فئة الزوجي" بعد
فــوزهـمــا فــي ال ـم ـبــاراة النهائية،
على الفريق المصري المكون من
شــريــف مـخـلــوف وع ـمــرو محمد
بنتيجة " "0 - 2و" "3 - 6و"."2 - 6
مـ ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،أك ـ ـ ـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس
االتـ ـح ــادي ــن ال ـع ــرب ــي وال ـكــوي ـتــي

للتنس الشيخ أحمد الجابر ،أن
البطولة األو ل ــى للنخبة شهدت
ً
ً
حـ ـض ــورا م ـم ـيــزا ل ـن ـجــوم الـلـعـبــة
ال ـ ـعـ ــرب ،واتـ ـسـ ـم ــت بــال ـم ـس ـتــوى
الـ ــراقـ ــي وال ـم ـن ــاف ـس ــة ال ـش ــري ـف ــة،
وشكلت فرصة لتبادل الخبرات
بين الالعبين المشاركين.
وقــال الجابر ،في كلمة عقب
اختتام البطولة ،إن العام المقبل
سيشهد انطالق النسخة األولى
م ــن بـطــولــة الـنـخـبــة لـلـسـيــدات،
التي ستتوافق في موعدها مع
بطولة الرجال ،في إطار السعي
ل ـل ـن ـهــوض واالرت ـ ـقـ ــاء بــالـلـعـبــة
ً
عربيا.

المال :دعم التجمع الرياضي
بدوره ،أكد نائب المدير العام
للهيئة العامة للرياضة الكويتية
ل ـ ـشـ ــوؤن ال ــري ــاض ــة ال ـت ـنــاف ـس ـيــة

فليطح يشيد بالتنظيم
أشــاد المدير الـعــام للهيئة العامة للرياضة د .حمود فليطح
بمستوى التنافس في المباراة النهائية ،واألجواء الرائعة في الحفل
الختامي ،وقال :إن أهم عوامل النجاح في هذا الحدث العربي هو
توفر منشأة بهذا المستوى.
وأضاف فليطح أن مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس
ً
ً
ً
يعتبر صرحا رياضيا متكامال ،ومحط أنظار أفضل الالعبين في
هذه الرياضة ،ونأمل أن تستضيف هذه المنشأة الرياضية العالمية
بطوالت كبرى على مستوى العالم وأن تخصص لها جوائز قيمة.
وأكد أن البطولة كانت فرصة مناسبة لالعبي المنتخب الوطني
ً
لالحتكاك مــع أفـضــل الالعبين الـعــرب ،مـشــددا على أن "النخبة"
العربية جمعت النجاح من كل أطرافه.

تكريم انس جابر
د .صقر المال ،الحرص على دعم
ه ــذا الـتـجـمــع الــريــاضــي الـعــربــي
ً
ال ـم ـم ـيــز ت ـن ـف ـيــذا السـتــراتـيـجـيــة
"الهيئة" المتمثلة في استضافة

ال ـبــاد أه ــم الـبـطــوالت اإلقليمية
والقارية والدولية.
من جانبه ،أعرب الالعب هادي
حبيب في تصريح للصحافيين

عن سعادته بتحقيق هذا "اإلنجاز
الشخصي" المتمثل في تتويجه
ً
بلقبي "الفردي" و"الزوجي" مشيدا
بالمستويات الفنية الجيدة في

ً
الـبـطــولــة ،خـصــوصــا فــي األدوار
المتقدمة ،بما "يبشر بمستقبل
ً
واعد للعبة عربيا".
(كونا)

جانب لكبار الحضور

تكريم القدامى

«الفنية» فرضت على «األولمبي»  3العبين فوق السن
العزب يعتذر عن عدم االستمرار بسبب القرار
•

حازم ماهر

علمت "الجريدة" أن اللجنة الفنية فرضت على الجهاز الفني لمنتخبنا األولمبي
بقيادة المدرب اإلسباني كارلوس غونزاليس ضم  3العبين فوق السن للمشاركة في
دورة األلعاب الخليجية ،التي تستضيفها البالد خالل الفترة بين  9و 19يناير المقبل،
ً
واختارت  11العبا ،وتركت له حرية اختيار .3
وبينما وافق غونزاليس على مشاركة الالعبين الثالثة مع الفريق ،جاء قرار اعتذار
المدرب المساعد محمد العزب عن عدم االستمرار في منصبه،
بسبب ق ــرار اللجنة الفنية بـفــرض الــاعـبـيــن الـثــاثــة على
الجهاز الفني.
ويرى العزب أن الــدورة تعتبر إحدى محطات اإلعداد
لبطولة كــأس آسيا تحت  23سنة ،المقررة إقامتها في
أوزبكستان خالل شهر يونيو المقبل ،بالتالي مشاركة 3
العبين فوق السن ستحجب الفرصة عن ثالثة من العبي
المنتخب األولمبي ،كما أن اختيار الالعبين حق أصيل للجهاز
الفني دون سواه.
وكان هناك تمسك من اللجنة الفنية باستمرار العزب في مهمته،
ً
لكنه أصـ ّـر على موقفه ،وســط عــدم مشاركة  12العبا مع المنتخب
األولمبي ألسباب متباينة ،منهم العب القادسية خالد صباح والعبا
كاظمة ناصر الفي وعبدالله الجزاف لإلصابة ،إلى جانب وجود أكثر
من العب خارج البالد بسبب الدراسة ،مما يعني أن الدورة أصبحت
بال أهمية إلعداد المنتخب للبطولة اآلسيوية.

ً
الالفت للنظر في بطولة كأس غرب آسيا ،التي استضافها العراق أخيرا .
من جهة أخرى ،حدد الجهاز الفني لمنتخبنا للشباب بقيادة المدرب اإلسباني
كارلس مارتينيز ومساعده محمد الفيلكاوي ،التجمع في مطلع يناير المقبل ،والدخول
في معسكر تدريبي في إحدى الدول الخليجية ،تتخلله ثالث مباريات تجريبية ،ضمن
االستعدادات لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت  19سنة.
ومــن المقرر ،أن يرفع مدير المنتخب عبدالله الحقان
توصية الجهاز الفني إلــى اللجنة الفنية مــن أجل
ً
اعتمادها ،خصوصا أن النشاط الكروي سيتوقف
خ ــال ف ـتــرة الـمـعـسـكــر بـسـبــب دورة األل ـعــاب
الخليجية.
واستبعد الجهاز الفني فكرة تجمع الفريق
ً
أسبوعيا ،بسبب ضغط مباريات دوري
الشباب ،إلــى جانب مشاركة
أكـ ـث ــر مـ ــن الع ـ ــب مــع
فرق الناشئين
بأنديتها.

ضم  4العبين من «الشباب»
م ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ــرى ،قـ ــرر ال ـج ـهــاز
ا لـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــي ض ـ ـ ــم  4ال عـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن م ــن
مـنـتـخـبـنــا لـلـشـبــاب لـلـمـشــاركــة
في بطولة دورة األلعاب الخليجية،
هـ ــم فـ ـه ــد ال ـ ـعـ ــازمـ ــي وصـ ــالـ ــح ال ـب ـن ــاي
ومحمد الراشد و بــدر المطيري ،بعد تألقهم

غونزاليس والعزب في تدريب سابق

الفحيحيل يستعيد قوته ًالضاربة
قبل مواجهة الكويت غدا
•

أحمد حامد

اسـتـعــاد فــريــق الفحيحيل لـكــرة ال ـقــدم خــدمــات
 4العبين مــن عناصر الـقــوة الـضــاربــة للفريق قبل
مواجهة الكويت الـمـقــررة غــدا ،فــي افتتاح الجولة
الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.
وحـســب الـجـهــاز الـفـنــي للفريق بـقـيــادة الـمــدرب
ظــاهــر الـعــدوانــي ،فــإن ف ــواز الــرشـيــدي ،والمحترف
البرازيلي وليسن مايا ،وحسين غلموش ،ويوسف
سعد ،دخـلــوا فــي الحسابات الفنية ،بعد أن باتوا
جاهزين للمشاركة.
وأضــاف العدواني أن الثقة كبيرة بكل الالعبين
وقدرتهم على تجاوز النتائج السلبية للفريق خالل
الجوالت األربع الماضية.

وع ــن مــواج ـهــة ال ـكــويــت ،اع ـت ــرف ال ـع ــدوان ــي بــأن
جدول المباريات لم يخدم فريقه ،في اشارة إلى أن
الفحيحيل اصـطــدم بالعربي بعد خـســارة األخير
ف ــي ال ــدي ــرب ــي ام ـ ــام ال ـق ــادس ـي ــة ،ك ـمــا أنـ ــه س ـيــواجــه
الـكــويــت ال ـقــادم مــن خـســارة أول ــى فــي هــذا الموسم
أمام السالمية.
وشدد على أن مهمة فريقه لن تكون سهلة أمام
ا لـكــو يــت ،لكنها ليست مستحيلة لـلـخــروج بنقاط
الفوز أو نقطة التعادل على أقل تقدير.
يــذكــر أن الفحيحيل يحتل الـمــركــز الـثــامــن بين
ترتيب الفرق قبل الجولة الخامسة برصيد نقطتين،
في حين يتذيل اليرموك الترتيب من دون نقاط.

السالمية يفتقد الهويدي ويستعيد فابيانو
يـفـتـقــد فــريــق الـســالـمـيــة لـكــرة
ال ـق ــدم خ ــدم ــات مـحـمــد الـهــويــدي
ب ـ ــداع ـ ــي اإليـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاف ،ف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة
التضامن المقررة الجمعة المقبل،
ضمن منافسات الجولة الخامسة
من منافسات الدوري الممتاز.
وقال مدير الفريق بدر الخالدي
إن ال ـبــرازي ـلــي بــاتــريــك فــابـيــانــو،
ال ـ ــذي ع ــان ــى م ــن اإلص ــاب ــة خــال
الفترة الماضية ،دخل التدريبات،
وبــات رهــن إشــارة الجهاز الفني
للمشاركة في المباريات ،مضيفا

ان السماوي تجاوز نشوته بعد
ال ـف ــوز عـلــى ال ـكــويــت ف ــي الـجــولــة
ال ـمــاض ـيــة ل ـل ـم ـم ـتــاز ،م ـعــربــا عن
أمله أن يتواصل األداء القوي أمام
التضامن وفي بقية المباريات.
وع ـ ــن ت ـف ـك ـيــر الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـنــي
ف ــي مـ ـب ــاراة ال ـقــادس ـيــة بــالـجــولــة
ال ـ ـسـ ــادسـ ــة مـ ــن الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز ،ش ــدد
الـ ـخ ــال ــدي ع ـل ــى أن ال ـت ــرك ـي ــز فــي
ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـحـ ــالـ ــي م ـن ـص ــب ع ـلــى
مـبــاراة التضامن ،مشيرا إلــى أن
الفروانية من الفرق القوية التي

تقدم مستويات الفتة منذ بداية
الموسم.
يــذكــر أن السالمية صـعــد إلــى
المركز السادس بين ترتيب فرق
ال ـم ـم ـتــاز بــرص ـيــد  7ن ـق ــاط ،بعد
ال ـف ــوز عـلــى ال ـكــويــت ف ــي الـجــولــة
الماضية.
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رياضة

ليفربول في مواجهة إنتر ميالن ومان يونايتد يلتقي أتلتيكو
أسفرت إعادة قرعة دور الـ 16
ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة
القدم ،التي أجريت أمس ،في
مقر االتحاد األوروبي (يويفا)
في مدينة نيون السويسرية ،عن
أكثر من مواجهة نارية.

أفلت باريس ســان الفرنسي
من مواجهة مانشستر يونايتد
اإلنكليزي في لقاء كان سيحمل
ن ـك ـهــة خ ــاص ــة ف ــي ظ ــل وج ــود
األرجنتيني ليونيل ميسي مع
األول ،والبرتغالي كريستيانو
رونالدو مع الثاني ،ليقع على
العمالق ريال مدريد اإلسباني،
بحسب القرعة الـمـعــادة للدور
ثمن النهائي من مسابقة دوري
أبطال أوروبا.
وقرر االتحاد األوروبي للعبة
إع ــادة القرعة التي أجــراهــا في

وقـ ـ ــت س ــاب ــق أمـ ـ ــس فـ ــي ن ـيــون
السويسرية بسبب "خطأ فني".
وذكر اليويفا في البيان الذي
أع ــن م ــن خــالــه إعـ ــادة الـقــرعــة:
"بعد مشكلة فنية فــي برنامج
مزود خدمة خارجي مسؤول عن
توجيه المسؤولين (المشاركين
فـ ـ ــي س ـ ـحـ ــب ال ـ ـق ـ ــرع ـ ــة) ل ـل ـف ــرق
ال ـم ــؤه ـل ــة ل ـم ــواج ـه ــة بـعـضـهــا
ال ـب ـع ــض ،وق ــع خ ـطــأ ف ــي قــرعــة
دور الستة عشر لــدوري أبطال
أوروبا".
وأض ــاف الـيــويـفــا أن القرعة

برشلونة أمام نابولي في «يوروبا ليغ»
أس ـفــرت قــرعــة الـمـلـحــق ال ـمــؤهــل ل ـلــدور ثمن
الـنـهــائــي لمسابقة ال ــدوري األوروبـ ــي (يــوروبــا
ليغ) ،التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية،
عــن مــواجـهــة نــاريــة لـبــرشـلــونــة اإلس ـبــانــي ضد
نابولي اإليطالي.
وكان برشلونة فشل في التأهل لثمن نهائي
دوري أبطال أوروبا للمرة األولى منذ ً 20
عاما،
لينتقل الى المشاركة في الدوري األوروبي.
وستكون المواجهة صعبة على فريق المدرب
تـشــافــي هـيــرنــانــديــس ،ف ــي ظ ــل الـمـسـتــوى غير
الـثــابــت ال ــذي يقدمه فــريـقــه ،وك ــان آخــر فصوله
التعادل أمــام أوساسونا في الــدوري اإلسباني
 2-2بعد تلقيه خسارتين في غضون أيــام امام
ريـ ــال بـيـتـيــس ص ـف ــر 1-وأم ـ ــام ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
األلماني في المسابقة القارية صفر.3-
وسـبــق للفريقين أن تــواجـهــا فــي دور الـ ـ 16

لمسابقة دوري اإلبطال عام  2020وانتهت بتأهل
"بالوغرانا" بفوزه  2-4في مجموع المباراتين.
ك ــذل ــك ،أس ـف ــرت ال ـقــرعــة ع ــن وقـ ــوع إشبيلية
اإلسـبــانـيــة حــامــل الــرقــم الـقـيــاســي بـعــدد ألـقــاب
الـمـســابـقــة ( 6أل ـقــاب) بـمــواجـهــة ديـنــامــو زغــرب
الكرواتي ،وأتاالنتا االيطالي مع أولمبياكوس
اليوناني ،واليبزيغ االلماني مع ريال سوسييداد
اإلسباني.
وسيتواجه أيـضــا زينيت الــروســي مــع ريــال
بـيـتـيــس اإلس ـب ــان ــي ،بــوروس ـيــا دورت ـم ــون ــد مع
ري ـن ـج ــرز االس ـك ـت ـل ـن ــدي ،ش ـي ــري ــف ت ـيــراس ـبــول
ً
وختاما بورتو
المولدافي مغ براغا البرتغالي،
البرتغالي مع التسيو اإليطالي.
ستقام مباريات الذهاب من هذا الدور في 17
فبراير ومباريات اإلياب في  24من الشهر نفسه.

إنتر يسحق كالياري وينفرد بالصدارة
انفرد إنتر حامل اللقب بصدارة
الدوري اإليطالي لكرة القدم بفوزه
الساحق ،أمس األول ،على ضيفه
كالياري برباعية نظيفة ،فيما ّفرط
نابولي بالوصافة بسقوطه على
أرضه ضد إمبولي 1-صفر ،ضمن
منافسات المرحلة السابعة عشرة.
واستفاد إنتر على أكمل وجه
مــن تـعــادل غريمه مـيــان السبت
ضد أودينيزي ،ليرفع رصيده الى
 40نقطة بـفــارق نقطة عــن جــاره،
وثــاث عن أتاالنتا الثالث الفائز
عـلــى فـيــرونــا أم ــس األول ،بينما

تجمد رصيد نابولي عند  36نقطة
في المركز الرابع.
مستوياته
النيراتزوري
وواصل
ً
الرائعة في الــدوري ،محققا فوزه
ال ـخــامــس تــوالـ ًـيــا بـفـضــل أه ــداف
األرجنتيني الوت ــارو مارتينيس
( 29و ،)68ال ـت ـش ـي ـلــي ألـكـسـيــس
سانشيس ( )51والتركي هاكات
تشالهان أوغلو (.)66
ودخل فريق المدرب سيموني
إنزاغي الى المواجهة بعد خسارته
منتصف األسبوع ضد ريال مدريد
االسباني في الصراع على صدارة

الوتارو نجم اإلنتر

المجموعة في دوري ابطال أوروبا،
ً
علما بأنه ضمن التأهل للدور ثمن
النهائي الذي تقام قرعته االثنين.
وبعد ضغط متواصل ،حصل
إنـ ـت ــر ع ـل ــى م ـب ـت ـغ ــاه مـ ــن رأس ـي ــة
تابعها مارتينيز إثر ركنية نفذها
ً
ت ـشــال ـهــان أوغ ـل ــو ( ،)29مـسـ ّـجــا
ً
تواليا في الدوري
للمباراة الرابعة
االيطالي للمرة االولى في مسيرته
وواص ـ ـ ــل إنـ ـت ــر س ـي ـط ــرت ــه فــي
ال ـشــوط الـثــانــي وضــاعــف ًالتقدم
بهدف رائع صناعة وتنفيذا ،بعد
أن وصلت الكرة الــى باريال على
ال ـج ـهــة الـيـمـنــى خـ ــارج المنطقة
بمحازاة خط الركنيات ،فراقص
الـ ـك ــرة ع ـلــى رج ـل ــه م ــدي ـ ًـرا ظـهــره
ل ـل ـمــدافــع ،ق ـبــل أن يـلـتــف جــزئـ ًـيــا
ويــرف ـع ـهــا ع ـلــى ال ـط ــائ ــر ،تابعها
سانشيس على الطائرة بيمناه من
منتصف المنطقة في الشباك (.)50
وأح ـ ــرز ال ـت ــرك ــي الـمـنـتـقــل من
مـ ـ ـي ـ ــان هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـمـ ــوسـ ــم الـ ـث ــال ــث
بتسديدة رائعة من خارج المنطقة
في أعلى الزاوية اليسرى ( ،)66قبل
أن يضيف الوتارو الرابع ،بعد أن
روض ب ـص ــدره ك ــرة وصـلـتــه من
خلف المدافعين الى داخل المنطقة
وتابعها في الشباك (.)68

س ـ ـت ـ ـعـ ــاد فـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــاعـ ــة 1400
بتوقيت غرينيتش اليوم (أمس)
دون الكشف عن تفاصيل أخرى
بشأن الخلل الفني الــذي نــادرا
ما يحدث.
وكانت القرعة األولى وضعت
سـ ـ ـ ــان جـ ـ ــرمـ ـ ــان فـ ـ ــي م ــواجـ ـه ــة
ي ــون ــايـ ـت ــد ونـ ـجـ ـم ــه رون ـ ــال ـ ــدو،
ال ـلــذيــن س ـي ـتــواج ـهــان اآلن مع
أتلتيكو مدريد اإلسباني ،فيما
وقع ريال مع بنفيكا البرتغالي.
ً
وعوضا عن مواجهة رونالدو
ال ــذي ك ــان خصمه ال ـلــدود بين
 2009و ،2018عندما كان األخير
في صفوف ريال مدريد ،سيعود
ميسي اآلن الى إسبانيا ،حيث
سطر أسطورته بألوان برشلونة
مـ ـ ـ ــن  2004حـ ـ ـت ـ ــى ا ل ـ ـمـ ــو سـ ــم
الـ ـم ــاض ــي ،مـ ــن أج ـ ــل م ــواج ـه ــة
ال ـخ ـصــم الـمـلـكــي ريـ ــال بــألــوان
نادي العاصمة الفرنسية سان
جرمان.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــرن مـ ـي ــونـ ـي ــخ
األلماني ،بطل المسابقة  6مرات،
ال ـم ـس ـت ـف ـيــد األكـ ـب ــر م ــن إع ـ ــادة
القرعة ،ألنــه أفلت مــن مواجهة
أتلتيكو مدريد بطل إسبانيا،
لـ ـيـ ـلـ ـتـ ـق ــي جـ ـ ـ ـ ــاره الـ ـنـ ـمـ ـس ــاوي
سالزبورغ الذي يصل الى هذا
الدور للمرة األولى.
وي ـب ــدو أن ــه م ـقــدر لتشلسي
اإلنكليزي حامل اللقب أن يواجه
ليل الفرنسي الــذي يبلغ الدور
اإلق ـص ــائ ــي ل ـل ـمــرة األول ـ ــى منذ
موسم  ،2007-2006حين انتهى

م ـ ـشـ ــواره ع ـل ــى يـ ــد مــانـشـسـتــر
ي ــون ــاي ـت ــد ،إذ أوق ـع ـت ــه ال ـقــرعــة
ً
ال ـم ـع ــادة مـ ـج ــددا ف ــي مــواجـهــة
بطل "ليغ  ،"1كما كانت الحال
في القرعة األولى.

يوفنتوس أمام فياريال
ً
وعـ ـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــن م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة
سبورتينغ البرتغالي ،سيلتقي
يوفنتوس اإليطالي مع فياريال
اإلس ـبــانــي بـطــل "ي ــوروب ــا لـيــغ"

الــذي تسبب بعدم تأهل ممثل
إيطاليا اآلخر أتاالنتا الى هذا
الــدور ،فيما سيتواجه مواطنه
إن ـتــر م ــع لـيـفــربــول اإلنـكـلـيــزي،
ب ـعــدمــا وق ــع ف ــي ال ـم ــرة األول ــى
ضد أياكس أمستردام الهولندي
الذي نال بنفيكا البرتغالي في
القرعة المعادة.
وتقام مباريات ثمن النهائي
ف ــي  15و 16و 22و 23فـبــرا يــر
ً
ذهــابــا و 8و 9و 15و 16مــارس
ً
إيابا.

القرعة المعادة
سالزبورغ النمساوي  -بايرن ميونيخ األلماني
سبورتينغ البرتغالي  -مانشستر سيتي اإلنكليزي
بنفيكا البرتغالي  -أياكس أمستردام الهولندي
تشلسي اإلنكليزي  -ليل الفرنسي
اتلتيكو مدريد اإلسباني  -مانشستر يونايتد اإلنكليزي
فياريال اإلسباني  -يوفنتوس اإليطالي
باريس سان جرمان الفرنسي  -ريال مدريد مدريد اإلسباني
انتر اإليطالي  -ليفربول اإلنكليزي

ً
سيتي لتجنب السقوط مجددا في فخ ليدز
ي ــأم ــل مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي،
حامل اللقب ،تجنب السقوط
ً
مجددا في فخ ليدز يونايتد،
مــن أجــل البقاء فــي الـصــدارة،
ح ـي ــن يـسـتـضـيـفــه الـ ـي ــوم فــي
المرحلة السابعة عـشــرة من
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
وي ــدخ ــل ال ـ ـ ــدوري الـمـمـتــاز
ف ـت ــرة ع ـي ــدي ال ـم ـي ــاد ورأس
السنة المضغوطة بالمباريات
ك ـ ــالـ ـ ـع ـ ــادة ،وال يـ ــريـ ــد م ـ ــدرب
سـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــي ،اإلسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان ـ ـ ــي ب ـي ــب
غوارديوال ،من رجاله التفريط
ب ــأي نقطة فــي ه ــذه المرحلة
ال ـت ــي ي ـخ ــوض فـي ـهــا الـفــريــق
خ ـمــس م ـب ــاري ــات ب ـيــن ال ـيــوم
واليوم األول من العام الجديد،
أي مباراتين كل أسبوع.
ً
وإدراكـ ـ ــا مـنــه ألهـمـيــة هــذه
المرحلة من الموسم ومشكلة
ف ــريـ ـق ــه فـ ــي م ــواجـ ـه ــة الـ ـف ــرق
"الصغيرة" على أرضــه ،حيث
أه ـ ــدر أرب ـ ــع ن ـق ــاط ح ـتــى اآلن
ب ـ ـت ـ ـعـ ــادل م ـ ــع س ــاوث ـم ـب ـت ــون
وخـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارة أم ـ ـ ـ ــام ك ــريـ ـسـ ـت ــال
بــاالس ،شــدد غــوارديــوال بعد
ال ـف ــوز ال ـص ـعــب ال ـس ـبــت على

فودين نجم سيتي وغوارديوال

ولفرهامبتون بهدف من ركلة
ج ــزاء فــي ل ـقــاء أكـمـلــه األخـيــر
بعشرة العبين ،على ضرورة
الحذر من ليدز.
ويـ ـ ـ ــدرك العـ ـب ــو س ـي ـت ــي أن
ل ـ ـ ـيـ ـ ــدز ،ورغـ ـ ـ ـ ــم وجـ ـ ـ ـ ـ ــوده فــي
المركز الخامس عشر بثالثة
انتصارات فقط هذا الموسم،
ً
ً
ً
سيكون خصما صعبا جــدا ،
حيث نجح الموسم الماضي،
ب ـق ـيــادة م ــدرب ــه األرجـنـتـيـنــي
مارسيلو بييلسا ،في خطف
أربع نقاط من "السيتيزينس"
بالتعادل معهم  1-1ثم الفوز
عليهم في معقلهم .2-1
وي ـ ـ ـف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــح مـ ــان ـ ـش ـ ـس ـ ـتـ ــر
يونايتد المرحلة في ضيافة

بــرنـتـفــورد الـعــاشــر ،طامعين
ً
بالفوز الرابع تواليا والتاسع
للموسم.
وب ـعــد ال ـف ــوز ف ــي الـمــرحـلــة
الماضية في ملعب نوريتش
سيتي بـهــدف مــن ركـلــة جــزاء
لرونالدو ،رأى المدرب السابق
لــاي ـبــزيــغ أنـ ــه ال ي ـ ــزال هـنــاك
مـجــال للتحسن فــي ع ــدد من
الجوانب ،بعد لقاء تألق فيه
الحارس اإلسباني دافيد دي
خيا وجنب "الشياطين الحمر"
العديد من األهداف.

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

10:30

برينتفورد – مانشستر
يونايتد

beINSPORTS PR2

10:45

نورويتش – أستون فيال

beINSPORTS PR3

11:00

مانشستر سيتي  -ليدز

beINSPORTS PR1

الريال يحسم ديربي مدريد بثنائية في أتلتيكو
في قمة مباريات المرحلة الـ17
للمسابقة ،واصل ريال مدريد
تحليقه في صدارة ترتيب
الدوري اإلسباني لكرة القدم،
واجتاز إحدى العقبات الهامة
في حملته للفوز باللقب ،بعدما
حسم ديربي العاصمة مدريد
لمصلحته ،أمام ضيفه وجاره
اللدود أتلتيكو مدريد ،مساء
أمس األول.

واص ــل ري ــال مــدريــد التحليق
ف ــي س ـمــائــه ال ـخ ــاص ــة ب ــال ــدوري
اإلسباني لكرة القدم ،بعدما حسم
ديربي العاصمة لمصلحته على
ح ـســاب أتـلـتـيـكــو (حــامــل الـلـقــب)
بنتيجة -2صفر ،ضمن المرحلة
الـ ـ ـ ـ ــ 17ع ـل ــى م ـل ـع ــب ســان ـت ـيــاغــو
ب ــر ن ــا بـ ـي ــو أ م ـ ــس األول ،بـيـنـمــا
واصل برشلونة مسلسل خيباته
بتعادله أمام أوساسونا .2-2
وح ـ ـلـ ــق الـ ـ ــريـ ـ ــال ف ـ ــي ص ـ ـ ــدارة
ترتيب الليغا برصيد  42نقطة،
متفوقا بثماني نقاط عن إشبيلية
الثاني ،كما عزز الفارق بينه وبين
أتلتيكو الرابع الــى  13نقطة مع
م ـب ــاراة أق ــل لــأخـيــر ال ــذي يملك
 29نقطة ،وسجل للفريق الملكي
ال ـف ــرن ـس ــي ك ــري ــم ب ـن ــزي ـم ــة ()16
وماركو أسينسيو (.)57
وواص ــل أتلتيكو إخـفــاقــه في
ال ـف ــوز عـلــى ج ــاره ري ــال ف ــي آخــر
 8مباريات جمعتهما في جميع
المسابقات ( 4تعادالت و 4هزائم)،
وهي أطول سلسلة بال فوز ضد

"الميرينغي" تحت قيادة المدرب
األرجنتيني دييغو سيميوني،
ك ـمــا ت ـع ـ ّـرض "روخ ـي ـبــان ـكــوس"
ل ـخ ـس ــارت ــه ال ـث ــان ـي ــة ت ــوال ـي ــا فــي
ال ـ ــدوري بـعــد سـقــوطــه األس ـبــوع
الـفــائــت أم ــام ري ــال مــايــوركــا 2-1
في عقر داره.

االنتصار العاشر على التوالي
وح ـق ــق ري ـ ــال ف ـ ــوزه ال ـعــاشــر
تــوال ـيــا ف ــي جـمـيــع الـمـســابـقــات،
وبقي أيضا بال هزيمة للمباراة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــ 13تـ ــوال ـ ـيـ ــا م ـ ـنـ ــذ س ـب ـت ـم ـبــر
ال ـم ــاض ــي ،ع ـنــدمــا س ـقــط بـشـكــل
مفاجئ أمــام شيريف تيراسبول
المولدافي في دوري األبطال .2-1
وأج ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـم ـ ــدرب اإليـ ـط ــال ــي
كــارلــو أنـشـيـلــوتــي تغييرين في
تشكيلة ري ــال الـتــي هــزمــت إنتر
ف ــي مـنـتـصــف األسـ ـب ــوع ب ــدوري
أبطال أوروبــا -2صفر ،وحسمت
م ــن خــالـهــا صـ ــدارة الـمـجـمــوعــة
في المسابقة القارية ،حيث عاد

أنشيلوتي :نحن األقرب للفوز بالليغا
أقــر كــارلــو أنشيلوتي ،م ــدرب ري ــال مــدريــد،
ع ـقــب ال ـف ــوز ع ـلــى أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد ف ــي درب ــي
الـعــاصـمــة اإلس ـبــان ـيــة ،وتــوسـيــع ال ـف ــارق معه
إلى  13نقطة ،بأن فريقه أصبح األقــرب للفوز
بالليغا.
وق ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــدرب اإليـ ـط ــال ــي "ال أع ـت ـق ــد أن ــه
تأثير أنشيلوتي .لــدي فريق يجعلني أشعر
بــالـطـمــأنـيـنــة بـسـبــب مــا يـفـعـلــونــه عـلــى أرض
الملعب".
وأبرز أن العبيه "يتعاملون مع المباراة بشكل
جيد ،ولديهم التزام دفاعي .إنه فريق ،وليس فقط
العبون يتمتعون بجودة عالية ،وهذا هو الفرق".

وأضـ ـ ــاف "ن ـح ــن م ــرش ـح ــون ب ـش ـكــل واض ــح
(للفوز باللقب) ،ألننا قدمنا أداء جيدا ،أفضل
من اآلخرين ،لكننا نركز على المباريات التالية،
ألن التراخي يمكن أن يكلفنا غاليا .هــذه هي
الطريقة الوحيدة لالقتراب من الفوز".
وأبرز أنشيلوتي بشكل خاص العمل الجيد
لخط الدفاع الــذي كــان له الفضل في الحفاظ
على نظافة الشباك للمباراة الرابعة تواليا.
وقال "يعجبني حقا الجانب الدفاعي للفريق،
وهــو أكـثــر جــانــب قمنا بتحسينه منذ بداية
الموسم .لقد اصبحنا أكثر صالبة".

بنزيمة إلى التشكيلة بعد تعافيه
م ــن إص ــاب ــة ف ــي ال ـف ـخ ــذ ،وكــذلــك
ع ــاد أسـيـنـسـيــو ال ــى الـتـشـكـيـلــة،
فـيـمــا بـقــي ال ـبــرازي ـلــي رودري ـغ ــو
وال ـصــربــي لــوكــا يــوفـيـتــش على
دكة البدالء ،ودخل األخير بديال
ل ـب ـنــزي ـمــة فـ ــي م ـس ـت ـهــل ال ـش ــوط
الثاني.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــام سـ ـيـ ـمـ ـي ــون ــي بـ ـث ــاث ــة
تـ ـغـ ـيـ ـي ــرات ف ـ ــي ت ـش ـك ـي ـل ـت ــه ب ـعــد
الـ ـف ــوز ع ـل ــى ب ــورت ــو ال ـبــرت ـغــالــي
ال ـث ــاث ــاء  ،1-3ف ـع ــاد ال ـبــرازي ـلــي
فيليبي بعد انتهاء اإليقاف ،مع
مشاركة األرجنتيني أنخل كوريا
والبرازيلي ماتيوس كونيا ،ولم
يـنـتـظــر أص ـح ــاب األرض طــويــا
الفـتـتــاح التسجيل ،حـيــث تمكن
ن ـج ــم ال ـف ــري ــق م ــن دون مـ ـن ــازع،
بنزيمة ،من منح فريقه األسبقية
بطريقة رائعة من تسديدة طائرة
إثر تمريرة عرضية من البرازيلي
فينيسيوس جونيور (.)16
ورفع بنزيمة غلته التهديفية
مع ريــال هــذا العام الــى  36هدفا
في جميع المسابقات ،وهو أعلى
مجموع له في مسيرته مع الفريق
ال ـم ـل ـكــي ،م ـت ـفــوقــا ع ـلــى رص ـيــده
ال ـســابــق بـ ـ  35هــدفــا ع ــام ،2019
وض ــرب ري ــال مـبـكــرا أي حظوظ
ألتلتيكو بالعودة الــى المباراة،
ب ـ ـعـ ــدمـ ــا اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع أس ـي ـن ـس ـي ــو
مضاعفة تقدم فريقه مستفيدا من
تمريرة فينيسيوس ،فتمكن األول
من التسديد في الزاوية البعيدة
عـبــر ك ــرة مـقــوســة ( ،)57وأصـبــح
النجم البرازيلي أول العب يحقق
تمريرتين حاسمتين في مواجهة
الدربي خالل القرن الـ.21

بيتيس يهزم سوسييداد
فــي مــواجـهــة أخ ــرى مهمة في

بنزيمة نجم ريال مدريد يحرز هدفه في مرمى أتلتيكو
م ـق ــدم ــة ال ـت ــرت ـي ــب ،انـ ـت ــزع ري ــال
بـيـتـيــس فـ ــوزا ك ـب ـيــرا ع ـلــى ري ــال
س ــوس ـي ـي ــداد م ـت ـصــدر الـتــرتـيــب
ال ـس ــاب ــق بــربــاع ـيــة نـظ ـي ـفــة عـلــى
ملعب "سـتــاد بينتو فيامارين"،
وعــزز بيتيس موقعه في المركز
ال ـثــالــث بــرص ـيــد  33ن ـق ـطــة ،بعد
ف ــوز راب ــع تــوال ـيــا ،بينما واصــل
سوسييداد نزيف النقاط ،حيث
يحتل حاليا المركز الخامس بـ29
نقطة إثر خسارة ثالثة تواليا.
وس ـ ـ ـجـ ـ ــل أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف أصـ ـ ـح ـ ــاب
األرض أليكس مورينو ( 14و،)79
وخوانمي ( ،)57والفرنسي نبيل
فـقـيــر ( ،)66وكـ ــان بـيـتـيــس هــزم
برشلونة األسـبــوع الماضي في
عقر داره على ملعب كامب نو.

كوكي :المباراة متكافئة وجربنا كل شيء

كوكي

أكد كوكي ريسوريكسيون قائد أتلتيكو مدريد ،بعد الخسارة
أمام ريال مدريد " ،"2-0أن فريقه "جرب كل شيء" في المباراة التي
ً
كانت "متكافئة جدا" بين الجانبين.
وفــي تصريحات تلفزيونية بعد اللقاء ،قــال كوكي" ،لقد كانت
ً
مباراة متكافئة جدا .وقع خطأ من جانبي لدى تمرير الكرة ،وشنوا
ً
هجمة مرتدة وسجلوا هدفا".
وتابع" :أتلتيكو كان أفضل في الشوط الثاني .فعلنا وجربنا كل
شــيء .أظهر الفريق في الشوط الثاني جودته ،ولم يكن في نفس
حاله خالل الشوط األول".
وأوضح أن العبي "الميرينغي" كانوا "يتركون الكرة ويلتزمون
الدفاع على أرضهم ،ثم ينطلقون في هجمات مرتدة بشكل سريع".
وأضاف" :استقبلنا هدفين في هجمات مرتدة على هذا النحو،
ً
لسنا منتظمين ،علينا أن نكون هكذا إذا أرد ن ــا أن نمضي قدما
إلى األمام".

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

لك الله ...يا
لبنان الجميل!

د .نجم عبدالكريم

أج ـمــل ب ـقــاع الــوطــن ال ـعــربــيُ ،يـقـيــم عـلــى أرض ــه  -منذ
الـقــدم  -مجموعة مــن الطوائف اإلســامـيــة ،والمارونية،
وال ـ ـ ــروم األرث ـ ــوذك ـ ــس ،وال ـ ـ ــروم ال ـكــاثــول ـيــك ،وال ـس ــري ــان،
واألرمـ ــن ،والـيـهــود ،والب ــد مــن اإلش ــارة إلــى أن الطوائف
اإلسالمية تتكون من ُ
السنة ،والشيعة ،والدروز ،والعلوية،
واإلسماعيلية ...ومن الطبيعي أن هذه الطوائف قد ورثت
عبر الـتــاريــخ ،مــا يجعلها على غير ت ــواؤم مــع بعضها
دام
البعض ،مما يــؤدي إلــى مشاحنات تقود إلــى قـتـ ٍ
ـال ٍ
ف ــي ب ـعــض األحـ ـ ـي ـ ــان ...ول ـس ــت ه ـنــا ب ـص ــدد ال ـب ـحــث عن
المعارك والمواجهات الدامية ،التي دارت بين اللبنانيين
عـبــر تــاريـخـهــم الـقــديــم ،فـفــي الـتــاريــخ الـحــديــث مـ ُـا يكفي
مــن األح ـ ــداث الــدام ـيــة ال ـتــي ج ــرت ،حـتــى بـعــد أن أعـلـنــت
الـقــوانـيــن ،والتشريعات الــدسـتــوريــة ،وأن لبنان عربي،
نظامه ديموقراطي وشبه علماني .ومع ذلك ،لم تنقطع
المشاحنات الدينية ،والطائفية ،مما دفع بكل طائفة من
لحليف قوي تحتمي به.
الطوائف إلى أن تلجأ
ٍ

حتى العلف وصلوا له!
بمجرد قراءتي للمانشيت:
"هناك  36.000مربي للماشية"...
وجدت نفسي أبحر في الخيال ،ألصل إلى أستراليا ،ثم
نـيــوزيـلـنــدا ،وعــرجــت على تــركـيــا ،وكــذلــك على دول أخــرى
نستورد منها ما نأكله من أنواع اللحوم.
إلى أن اكتشفت أن المانشيت يشير إلى مربي الماشية
في الكويت… وباعتراف البعض أن الرقم الحقيقي ال يمكن
أن يتجاوز  ،20.000ولربما أقل من ذلك بكثير!
ً
مهما حاولت أن تفكر في الموضوع ،فلن تجد أعدادا من
الماشية في الكويت تحتاج إلى هذا الكم الهائل من المربين
للماشية ،فلسنا نيوزيلندا وال أستراليا أو أيرلندا أو حتى
تركيا لكي يكون لدينا من يربي ماشية بهذا الكم الهائل،
ولربما ما يحدث هو ناتج عن حرصنا الدائم على تحقيق
األمن الغذائي من جميع النواحي.

نهاية العصر
الزاهي

د .ناجي سعود الزيد

ي ــروى أن الــرئـيــس األمـيــركــي الـســابــق ري ـغــان عندما
فحصه طبيبه ،أخـبــره األخـيــر بــأن هـنــاك خبرين أيها
الرئيس ،أحدهما سيئ ،واآلخر أسوأ منه ،فرد الرئيس
أخبرني باألسوأ يا دكتور ،قال له الطبيب هو أنك تعاني
من السرطان ،واآلخر يا سيدي الرئيس أن لديك ديمنشا
(م ــرض ال ـخــرف) ،فعقب الــرئـيــس :على األق ــل ليس لدي
سرطان أخشاه!
تلك الرواية ذكرها الكاتب مايكل كينزلي في كتابه
"دليل الشيخوخة للمبتدئين" ،مايكل ذاته الذي يعاني
من مرض الباركنسون كتب كتابه رغم معاناة المرض،
إال أن مرض الباركنسون يشل القدرة على التحكم في
الحركة ،فتالحظ أن هناك رجفة في أعضاء الجسم لكنه
ً
نــادرا ما يصيب القدرة على التفكير ،البطل األسطورة
محمد علي كالي كان يعاني منه ،أما الديمنشا (الخرف)
فهو يصيب أج ــزاء مــن الـمــخ مرتبطة بــالــذاكــرة ،مرض
ً
ً
يصيب كبار السن ونادرا ما يستثني أحدا ،ولكن درجاته
ً
ً
تختلف ،فقد تكون البداية نسيانا متكررا ألمور يومية
مثل أين وضعت نظارتك أو مفتاح البيت ...وغيرها.
حـ ـي ــن ت ـت ـت ــاب ــع س ـ ـيـ ــرة ع ـ ـمـ ــاق ف ـ ـكـ ــري مـ ـث ــل ن ـع ــوم
تشومسكي و قــد تـجــاوز التسعين ،ال تتخيل أن مثله
يعاني من ذرة ديمنشا أو فقدان ذاكرة ،هو إنسكلوبيديا
حـيــة ف ــي فـقــه الـلـغــة ون ـقــد الـسـيــاســة األم ـيــرك ـيــة ،كــذلــك
الحال عند هنري كسينجر ،الذي مازال يقدم النصيحة
ً
والتحليل السياسي لإلدارة األميركية أحيانا.
كانت تلك استثناءات مثل تشومسكي وكيسنجر ،لكن
القاعدة تقول إن كل يــوم يمضي بك في عالم الكهولة
تتضاءل فيه قدراتك العقلية ،بداية النهاية هي النسيان،
هو نسيان الزمن ،وليس اإلنسان غير الزمن ذاته ،وليس
هناك جدوى من حياة دون ذاكرة.
م ــوض ــوع ك ـت ــاب مــاي ـكــل ه ــو "ب ـي ـبــي ب ــوم ــرز" وم ــدى
مـســؤولـيـتـهــم ع ــن وض ــع االق ـت ـص ــاد ال ـس ـيــئ ال ـي ــوم في
الواليات المتحدة ،بيبي بومرز هم البشر الذين ُو ِلدوا
ً
بـعــد ال ـحــرب العالمية الـثــانـيــة تـقــريـبــا حـتــى منتصف
الستينيات ،وهي الفترة الزاهية للدولة األميركية ،حيث
كانت تمثل نصف االقتصاد العالمي ،هم من يحكمون
ويديرون دفة السياسة اليوم ،لكن هذا الجيل الذهبي في
ً
العالم بدأ أيضا يدخل عالم الكهولة ومتاهات الديمنشا،
أمــا الجيل ال ــذي سبقه فقد ظـلــوا على ســدة السياسة
رغم ما يروى عن إصاباتهم بأمراض الكهولة ،فيقال إن
هتلر والجنرال فرانكو وماوتسي تونغ كانوا مصابين
بالباركنسون.
لم يتطرق الكاتب إلى العالم العربي ،فلدينا أمثلة حية
عن حكام ظلوا يديرون الدولة حتى ساعات قبل ولوجهم
القلق غير األمل
ظالم القبر ،وليس لشعوب هذا العالم ِ
أن يملك شبابه الفرصة للتغيير.

ذلك إلى أن تقرأ اآلراء المطروحة ،لتجد أن القصة كلها
تدور حول ما يجنيه مربو الماشية الوهميون من أموال،
من خالل حصولهم على أعالف مدعومة ،وبعد استالمها
ً
يبيعونها فــي ال ـســوق الـ ـس ــوداء ،ألن ـهــم أص ــا ال يملكون
ً
ً
أي مواشي ،ووجــدوا مصدر رزق إضافيا متيسرا ،ألنه ال
رقــابــة عليهم وعلى ماشيتهم التي ال وجــود لها ،ولربما
ً
استعملوا حيال إليهام المراقبين بأنهم يمتلكون ماشية
ً
بجلب الحيوانات مؤقتا وإعادتها بعد الكشف إلى مالكها
الحقيقي!
ال ذمــة وال ضمير ،وسوقهم الـســوداء مع األســف رائجة
ومربحة ،وليس هناك من يحاسبهم .المطلوب االلتفات إلى
هذه الظاهرة ،ألنها اعتداء على المال العام ،وإساءة لسمعة
ً
رجاء.
األمناء من مربي الماشية ،فالحقوهم

***

ُ
ويفترض أن بوصلة السياسة اللبنانية كانت تتوجه
إلى ما يتوافق مع إرضاء جميع هذه الطوائف ،وهذا األمر
ً
صعب التحقق ،فضال عــن أن معظم الساسة فــي لبنان
الشخصية مع دول
 إال ما نــدر  -قد ربطوا مصالحهمً
أخرى ،فجعلوا من وطنهم  -الجميل  -ساحة للصراعات،
ً
لمعارك يخدمون فيها ما تسعى
والمؤامرات ،وأحيانا
ٍ
إليه دول أخرى تريد أن تجعل من لبنان ساحة للمعارك.

***

ـان عــربــي
* ك ــان ــت ب ـي ــروت ال ـم ـكــان األج ـم ــل ل ـكــل إنـ ـس ـ ٍ
ضــاقــت فــي وجـهــه مساحة الـحــريــة فــي وط ـنــه ...فكم من
ً
المبدعين العرب قد اتخذوا من لبنان وطنا لهم ،فانطلقوا
بإبداعاتهم التي أثرت حياتنا بالسياسة ،والفكر ،واألدب،
والشعر ،والفن ...فأين لبنان اآلن؟
***
ً
* لك الله ...أيها البلد الجميل ...وتعسا لمن أوصلوك إلى
ً
ما وصلت إليه من الحزن! وتحديدا تلك الطغمة الفاسدة
من السياسيين ،ألنها عبثت ،بأجمل بقاع األرض العربية!

الثقافة هذا اليوم
الفعالية:

افتتاح معرض الفن

اإلسالمي.
ً
الوقت :الحادية عشرة صباحا.
المكان :المركز األمريكاني الثقافي.

ً
ضربها زوجها فقتلته طعنا بالسكين
ت ـح ـق ــق ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة فــي
محافظة الدقهلية ،شمال القاهرة،
في طعن زوجة لزوجها بسكين،
بسبب خالفات مالية بينهما ،بعد
مرور أشهر قليلة على زواجهما.
وقـ ـ ــال م ــوق ــع "ال ـ ـ ـشـ ـ ــروق" ،فــي
خ ـبــره ال ــذي ن ـشــره مــوقــع الـحــرة
أم ــس ،إن ال ــزوج ــة اع ـتــرفــت أمــام
ال ـن ـي ــاب ــة ب ـط ـعــن زوجـ ـه ــا طـعـنــة
ن ــاف ــذة ف ــي الـ ـص ــدر ،بــاس ـت ـخــدام

سكين المطبخ ،بسبب الخالف مع
زوجـهــا على "مـصــاريــف البيت"،
م ــؤك ــدة أن ـه ـم ــا مـ ـت ــزوج ــان مـنــذ
 3أش ـهــر ف ـقــط ،إال أن ال ـخــافــات
كــانــت مـسـتـمــرة بـيـنـهـمــا بسبب
المشاكل المالية.
وذكــرت الزوجة ،أمــام سلطات
ال ـت ـح ـق ـيــق ،أن زوجـ ـه ــا عـ ــاد مــن
عمله وهو سائق "ميكروباص"،
وطـلــب طـعــام ال ـع ـشــاء ،فأخبرته

حسن العيسى

ّ
أزمة وعدت يا… بانثر!
لمدة يومين على األقل وربما
أكثر ،كــان سكان أحــد ضواحي
مــديـنــة دنـفــر األمـيــركـيــة قلقين
ّ
بشأن مصير قــط أســود ُيدعى
ب ــان ـث ــر ،كـ ــان ي ـقــف فـ ــوق عـمــود
ً
كهرباء يبلغ ارتفاعه  36قدما
ً
( 11مترا).
ومكث بانثر في مكانه على
الــرغــم مــن الجهود الـتــي بذلها
صاحبه وآخرون إلنزاله من على

بــأن ـهــا ل ــم ت ـج ـهــز أي شـ ــيء ألنــه
خــرج من الصباح ولــم يترك لها
"مـصــروفــا" ،فتشاجرا معا ،وقام
بضربها ،فأسرعت إلى المطبخ،
فلحق بـهــا لضربها م ــرة ثانية،
فــاس ـت ـلــت سـكـيـنــا وط ـع ـن ـتــه بها
وتركته وفرت هاربة.
وقالت والدة الضحية" :ذهبت
إلى منزلهما ،وخرج وهو مطعون
في بطنه ،وقال لي :لقد قتلتني".

العمود في مدينة أوروا ،حيث
ال التوسل وال اإلغــراء بالطعام
نجح في إقناعه بالنزول.
وقـ ــالـ ــت ص ـح ـي ـفــة سـنـتـيـنــل
كولورادو ،في خبرها الذي نقله
روسيا اليوم ،أمس األول،
موقع ُ
إن القط فقد في وقت سابق من
األسبوع الماضي ،وشوهد ألول
مــرة فــوق العمود يــوم األربعاء
الماضي.

وقالت جيسيكا مـيــدوز ،من
مدينة أورورا ،صباح الجمعة
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،عـ ـن ــدم ــا ت ـســاق ـطــت
الـ ـثـ ـل ــوج ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى خ ــال
ال ـمــوســم" :ك ــان الـجـمـيــع يـقــول:
ضعوا الطعام له وسوف ينزل
في نهاية المطاف ،لكن هذا لم
يحدث".

وفيات

فخر أميركا…
شبح مغطى بالصدأ والبقع

حسن صالح القطان
صباح
ً

 62عاما ،شيعت ،الرجال :ديوان القطان ،المنصورية ،النساء:
بيان ،ق ،9الشارع األول ،ج ،11م ،38ت99856582 ،55559437 :

طاهر شاوي عبدالله القالف

ً
 96عــامــا ،شيع ،الــرجــال :مسجد البحارنة ،الدعية ،النساء:
صباح السالم ،ق ،9ش ،3ج ،21م ،40ت،55484488 ،99863666 :
99029069

لولوة أحمد الغنام

أرملة محمد عبدالله السعد المنيفي
ً
 97عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة ،ت،99738040 ،99741111 :
99033322 ،66322220

أحمد عيسى أحمد السليم

ً
 70عاما ،شيع ،ت55441432 :

فتحية ياسين مبارك

زوجة جاسم محمد ناصر القطان
ً
 80عاما ،شيعت ،الرجال :حسينية األئمة ع الهزيم ،النساء:
ق ،8ش ،1ج ،3م ،5ت99606982 ،99772108 :

فوزي محمد عبدالمحسن الخرافي

ً
 76عاما ،شيع ،ت99999066 ،99999077 :

مواعيد الصالة

قــالــت ب ــواب ــة دراي ـ ــف اإلعــام ـيــة إن الـمــدمــرة
األميركية الشبح  DDG-1000من طراز ،Zumwal
وا ل ـتــي ت ــم تشغيلها فــي ع ــام  ،2016أصبحت
مغطاة بالصدأ والبقع.
وتظهر الصور المنشورة على موقع البوابة،
أن المدمرة غطاها الصدأ ،كما أن بعض عناصر
الكسوة قد تغير لونها أو سقطت كلها.

ً
ونقل موقع سبوتنيك عن "درايف" تصريحا
لمتحدث باسم البحرية األميركية ،قال فيه إن
"ال ـظ ــروف الـقــاسـيــة ال ـتــي يـتــم فــي ظـلـهــا إج ــراء
االخ ـت ـبــارات تـجـعــل مـظـهــر سفننا أسـ ــوأ .ومــع
ذلك ،فإن أفراد البحرية يبذلون قصارى جهدهم
لمكافحة التآكل".
ويشير المقال ،الذي نشر في البوابة ،إلى أنه

تــم إنـفــاق تسعة مـلـيــارات دوالر على المدمرة،
وه ــذه لـيـســت ال ـمــرة األولـ ــى ال ـتــي ت ـجــذب فيها
المدمرة  USS Zumwaltانتباه الصحافة .هكذا،
بعد شهر من انضمامها إلى األسطول تعطلت
السفينة أثناء عبورها قناة بنما.
تم بناء سفن  Zumwaltفي الواليات المتحدة
األميركية منذ عام  .2011وتم إطالق أول DDG-
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 1000في أكتوبر  ،2013وبعد ثالث سنوات بدأ
إدراج المدمرة في البحرية .في البداية ،أرادوا
بناء  28سفينة من هذا الطراز ،لكن بعد ذلك تم
ُ
تخفيض العدد إلى ثالث .وتعد حاملة الطائرات
زوموالت أحدث المدمرات في البحرية األميركية،
وهي قادرة على حمل أسلحة صاروخية.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

05:09

العظمى 20

الشروق

06:34

الصغرى 09

الظهر

11:43

ً
أعلى مد  09:01صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:32

المغرب

04:51

 08:50م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  02:35صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:14

 02:40م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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