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عام فني نشيط ينتظر
شانيا تواين ص 13

مدير الجامعة يوقف تسليم ضوء أخضر لعبور «الميزانيات»

مبان بـ «الشدادية»
4
ٍ

العبيد لـ ةديرجلا :.اللجنة البرلمانية أقرتها
ً
جميعا مع حسابات ختامية لـ  5جهات

بعد طلبه تعديالت في ديكورات مكتبه

• انتهاء فترة العقد اإلشرافي ّ
تصعب عملية التسليم في المستقبل
تأخر موعد تسليم المباني من 17
أكتوبر الماضي إلى أجل غير مسمى

نسفت التعديالت المقترحة على ديكورات
مكتب مدير جامعة الكويت فــي مبنى اإلدارة
الـجــامـعـيــة بـمــديـنــة ص ـبــاح ال ـســالــم الجامعية
ـان
(ال ـش ــدادي ــة) تـسـلــم ا ًلـلـجـنــة الـمـخـتـصــة  4مـبـ ٍ
ج ــدي ــدة كـ ــان مـ ـق ــررا تـسـلـمـهــا ف ــي  17أك ـتــوبــر
ً
ال ـم ــاض ــي ،اس ـت ـن ــادا إل ــى م ــوع ــد ح ــددت ــه إدارة
اإلنشاءات والصيانة في  6أكتوبر الماضي.
وعادت اإلدارة في  11من الشهر نفسه إلعالن
تأجيل الموعد مــن دون إب ــداء لــأسـبــاب ،التي
علمت «الجريدة» من مصادرها ،أنها ناتجة عن
مقترح للتعديل على الدور الخامس عشر الذي
يقع فيه مكتب مدير الجامعة.
وأضـ ــافـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن ط ـل ــب ال ـت ـعــديــات
المقترحة على مكتب المدير ،صــدر عن مكتب
نــائـبــه للتخطيط ف ــي  16أغـسـطــس الـمــاضــي،
ً
أي ب ـع ــد ش ـه ــري ــن ت ـق ــري ـب ــا مـ ــن إع ـ ــام م ـق ــاول
المشروع بالمالحظات الصادرة عن البرنامج
اإلنشائي في  26يونيو ،ثم تنفيذه بالفعل تلك

اقتصاديات
«طيران الجزيرة» تربح 20.7
مليون دينار في  9أشهر ١١

محيي عامر

ُّ
التسلم ّ
يحمل الجامعة مسؤوليات
تأخر
تعاقدية ومطالبات زمنية ومالية من المقاول

المقاول أنجز المشروع والمالحظات ...
واقتراح تعديل المكتب جاء بعد التنفيذ

الثانية

ً
المالحظات ،فضال عن الحصول على تراخيص
إدارة اإلطفاء ،لتصبح المباني جاهزة للتسليم.
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت ت ـج ــاه ـل ــت اإلدارة ال ـجــام ـع ـيــة
مطالبات الجهة التنفيذية للمشروع بضرورة
تسلم المباني ،كشفت الكتب والمراسالت بين
الجامعة واستشاري المشروع ومقاوله ،والتي
حصلت «الـجــريــدة» على نسخ منها ،أنــه بناء
على تأخر الجامعة في التسلم ،فإنها ستتحمل
جميع المسؤوليات التعاقدية المتعلقة بتأخير
االستالم االبتدائي للمباني المذكورة» وعددها
 ،4أبــرزهــا مبنيا اإلدارة الـمــركــزيــة ،والمكتبة
المركزية بالمشروع.
وأكــدت المراسالت أن «استشاري المشروع
أصـ ـ ــدر عـ ــدة ك ـت ــب ب ــال ـم ــواف ـق ــة ع ـل ــى االس ـت ــام
االب ـت ــدائ ــي ل ـهــذه ال ـم ـبــانــي ،وبــال ـتــالــي وحـســب
ال ـ ـشـ ــروط ال ـت ـع ــاق ــدي ــة ل ـل ـم ـش ــروع ،تـ ــم إرس ـ ــال
المالحظات النهائية الصادرة من االستشاري
إلى المقاول الرئيسي من قبل البرنامج 02

فـ ــي م ــؤش ــر ي ـع ـك ــس ع ـب ــوره ــا
ب ـج ـل ـس ــة م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة ال ـ ـيـ ــوم،
ص ـ ـ ـ ّـوت ـ ـ ــت ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـ ـم ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــات
وا لـحـســاب الختامي البرلمانية
بالموافقة على ميزانيات الوزارات
وال ـ ـج ـ ـهـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة لـلـسـنــة
المالية .2023 /2022
وقــال عضو لجنة الميزانيات
النائب حمد العبيد ،لـ «الجريدة»،
إن اللجنة انتهت في اجتماعها

إعادة فتح ملف الشهادات الوهمية
أدرج رئـيــس مجلس األمــة أحـمــد الـسـعــدون حــزمــة رســائــل واردة
جــديــدة على جــدول أعـمــال الجلسة العادية المقررة الـيــوم 4 ،منها
واردة من لجنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد البرلمانية ،تطلب
فيها تكليفها دراسة أسباب تدهور التعليم والتحقيق في الوظائف
والترقيات اإلشرافية والشهادات العلمية المزورة وغير المعتمدة ،في
حين حددت لجنة حقوق اإلنسان  8اختصاصات لها ،ضمنها التأكد
من كفالة الحدود الدنيا لمعاملة المتهمين والمسجونين واحترام
كرامتهم اإلنسانية.
وقالت «التعليمية» ،في رسائلها المذيلة بتوقيع رئيسها النائب
ً
حمد المطر ،إنه استنادا لما أثير من اكتشاف حاالت تزوير لشهادات
ً
علمية في دولة الكويت ،ونظرا لخطورة هذا الموضوع وأهميته ،فإن
اللجنة ترغب أن يوافق المجلس على تكليفها التحقيق في 02

أمس من التصويت على تقاريرها
ال ـخ ــاص ــة بــال ـم ـيــزان ـيــة ،منتهية
ً
إلــى الموافقة عليها جميعا ،مع
تضمين تقاريرها أهم التعديالت
ً
الـ ـت ــي أجـ ــريـ ــت خـ ـص ــوص ــا فـيـمــا
يـتـعـلــق بــإضــافــة ال ـ ـ  300مـلـيــون
دينار لبدل اإلجازات وما يتعلق
ب ــالـ ـصـ ـف ــوف األمـ ــام ـ ـيـ ــة وال ـ ـبـ ــدل
السكني.
وأش ــار العبيد إلــى أن اللجنة
وافقت على الحسابات الختامية
ً
لـ  5جهات حكومية كذلك ،متوقعا
عبور الميزانيات بجلسة اليوم،
السيما أن اللجنة أخذت بمعظم
المالحظات التي أبداها األعضاء
أثـ ـ ـن ـ ــاء م ـن ــاق ـش ـت ـه ــم ل ـل ـم ـيــزان ـيــة
الثالثاء الماضي ،في وقت علمت
«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،م ــن مـ ـص ــادره ــا ،أن
اللجنة وا فـقــت بنتيجة  5مقابل
رفض عضوين.
يذكر أن «الميزانيات» تتشكل
ً
من النائب عادل الدمخي رئيسا
ً
وال ـنــائــب ف ــارس العتيبي مـقــررا
وع ـضــويــة ال ـن ــواب أس ــام ــة الــزيــد
وح ـ ـمـ ــد ال ـع ـب ـي ــد وح ـ ـمـ ــد ال ـم ـطــر
وحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدان ال ـ ـ ـعـ ـ ــازمـ ـ ــي وس ـ ـعـ ــود
العصفور.

«قمة الجزائر» تنطلق اليوم وولي العهد يمثل األمير

مجلس الوزراء :حملة
وطنية لمحاربة المخدرات
وتوفير مصحات لعالج
المدمنين

محليات

«الشؤون» :ال تهاون مع
«تعاونيات» غير ملتزمة
بـ «الشراء المباشر»

03

محليات

البيان الختامي ينتقد إيران ويشير إلى دور عربي في سورية وإصالح «الجامعة»
«القوى العاملة» تضبط
أطباء ال يحملون تراخيص
مزاولة من «الصحة»

03

قصر العدل

«األسواق» :تأمين على مستشار
االستثمار ضد التحليالت
المضللة والخاطئة
٠٩

النفط يتراجع مع قيود
«كوفيد» وضعف بيانات
المصانع في الصين

١٠

تنطلق اليوم أعمال القمة العربية الـ  31في
الجزائر ،بمشاركة قادة ومسؤولين عرب جدد،
في مقدمتهم ممثل سمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
والرئيس التونسي قيس سعيد ،ونظيره العراقي
عبداللطيف رشيد ،وبرئاسة الرئيس الجزائري
عبدالمجيد تبون ،الذي انتخب عام .2019
ومــن رؤســاء الــوفــود العربية األخــرى للقمة،

نتنياهو يلعب بكل أوراقه
للعودة إلى رئاسة الوزراء

ستكون المشاركة األولــى في قمة عربية لولي
ال ـع ـهــد األردنـ ـ ــي األم ـي ــر الـحـسـيــن ب ــن عـبــدالـلــه،
رئيس المجلس الرئاسي محمد
وكذلك من ليبيا
ّ
المنفي ،في حين يمثل اليمن رئيس المجلس
الرئاسي اليمني رشاد العليمي ،ويمثل لبنان
رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي.
وأع ـلــن ال ــدي ــوان األم ـي ــري ال ـق ـطــري ،أم ــس ،أن
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،سيمثل الدوحة،

لوال من السجن إلى «القصر» :البرازيل عادت

07

دوليات

16

هاجم «الترسيم» مع لبنان ّ
وتمسك بتوزير بن غفير
والتوتر في «الضفة» قد يخدمه
ّ
يتوجه اإلسرائيليون
للمرة الخامسة في أقل من  4سنوات،
ّ
اليوم إلى صناديق االقتراع ،في انتخابات تحولت مرة جديدة
إلى استفتاء على عودة زعيم حزب «ليكود» المخضرم بنيامين
ً
نتنياهو ( 73عاما) إلى رئاسة الوزراء ،والذي شغل هذا المنصب
أطــول فترة في تاريخ إسرائيل قبل اإلطاحة بــه ،بصعوبة ،في
ً
يونيو  ،2021على يد ائتالف منقسم أيديولوجيا.
ً
ً
ً
واستمر التحالف ،الذي يقوده حاليا يائير البيد ،عاما واحدا
فـقــط قـبــل أن تـتــم الــدعــوة إل ــى انـتـخــابــات ال ـيــوم ،الـتــي ستشهد
ً
مـحــاولــة نتنياهو وحـلـفــائــه الـحـصــول عـلــى أغلبية  61مقعدا
لتشكيل ا لـحـكــو مــة ،و ه ــي نتيجة استعصت عليهم فــي أر بـعــة
انتخابات سابقة.
وأكــد آخــر استطالع لـلــرأي يــوم الجمعة الماضي ،أن الدولة
ال ـعـبــريــة ال تـ ــزال غ ــارق ــة ف ــي حـقـبــة غـيــر مـسـبــوقــة م ــن الـجـمــود
السياسي ،ومنحت ثالثة استطالعات للرأي كتلة نتنياهو 60
ً
مقعدا ،و 56لألحزاب المناهضة له.
وفــي حــال لــم يستطع أي مــن المعسكرين الـحـصــول على
ً
 61مقعدا فهذا يعني توجه الدولة العبرية إلى انتخابات
سادسة بعد عدة أشهر.
وخالل حملته االنتخابية ،تجول نتنياهو في حافلة
مـحـصـنــة ض ــد الـ ــرصـ ــاص ،والـ ـت ــي تـسـبـبــت ف ــي مــوجــة
اسـتـهــزاء ،فأطلقوا عليها «حــافـلــة بـيـبــي» ،وقــارنــوهــا
بــالـعــربــة ال ـتــي يتنقل بـهــا بــابــا الـفــاتـيـكــان .وسعى
نتنياهو إلــى إي ـصــال رســالــة مـفــادهــا أن 02

وكـ ـ ــان ول ـ ــي ال ـع ـه ــد الـ ـسـ ـع ــودي األمـ ـي ــر مـحـمــد
بــن سـلـمــان اع ـتــذر عــن ع ــدم الـحـضــور ألسـبــاب
صـحـيــة ،وأنـ ــاب الـمـلــك سـلـمــان ب ــن عـبــدالـعــزيــز
وزير الخارجية األمير فيصل بن فرحان لتمثيل
المملكة.
ومــن الـمـقــرر أن يتوجه إلــى الـجــزائــر ،الـيــوم،
ممثل سـمــو أمـيــر ال ـبــاد ول ــي الـعـهــد ،فــي وقــت
وصل إليها ،أمــس ،رئيسا جزر القمر02 ،

«التمييز» :الشركات في
حالة تصفية أو حل من وقت
إشهارها بالسجل ونشرها
في الجريدة الرسمية

إيران :ألف محتج أمام
محاكم ثورية وتعليق
«دوريات اإلرشاد»

15

رياضة

الكويت يواجه النصر
وكاظمة يصطدم
بالعربي
17
ً
لوال ملقيا خطاب النصر بعد إعالن فوزه في االنتخابات مساء أمس األول (أ ف ب)

ةديرجلا

الثانية
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ممثل األمير إلى الجزائر لترؤس
وفد الكويت في القمة العربية

مجلس الوزراء :مصحات خاصة لعالج المدمنين بسرية
إحالة المقصرين
في ُّ
تجمع مياه
الصرف الصحي
بـ «صباح األحمد»
إلى النيابة

يغادر ممثل صاحب السمو أمير البالد ،الشيخ نواف األحمد،
سمو ولــي العهد الشيخ مشعل األحمد والوفد الرسمي المرافق
لسموه أرض الوطن الـيــوم ،متوجها إلــى الجمهورية الجزائرية
الديموقراطية الشعبية الشقيقة ،لترؤس وفــد دولــة الكويت في
مؤتمر مجلس جامعة الــدول العربية للدورة العادية ال ـ  31على
مستوى القمة العربية ،والتي ستعقد في العاصمة الجزائر.

العجمي :خارطة طريق
لتطوير قطاع النقل الجوي
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس األمة وزير الدولة لشؤون اإلسكان
والتطوير العمراني عمار العجمي أمس ضرورة العمل لوضع خارطة
طريق إلنجاز مشاريع قطاع النقل الجوي في البالد.
وشــدد العجمي ،في تصريح صحافي على هامش زيارته للمبنى
الرئيسي لــادارة العامة للطيران المدني ،على أهمية العمل لتحقيق
متطلبات المرحلة المقبلة ،والتغلب على التحديات التي تواجه المشاريع
الخاصة بقطاع النقل الـجــوي .وأضــاف أن «هــذا العمل يأتي من أجل
تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين ،ورفع كفاءة التشغيل في مطار
الكويت الدولي ،وتحقيق إيــرادات إضافية للدولة ،عالوة على تدريب
الكوادر الوطنية» .وعقد الوزير خالل الزيارة اجتماعا مع المدير العام
لالدارة يوسف الفوزان ونوابه ،واطلع على ملخص للمشاريع.

ال وجود ألي
معلومات تؤكد أن
المتحور «»XBB
ً
يسبب أعراضا
للمرض أكثر
خطورة

فيما قــرر مجلس ال ــوزراء إطــاق حملة
وطنية لمحاربة المخدرات وتوفير مواقع
ل ـعــاج وتــأهـيــل الـمــدمـنـيــن بـسـ ّ
ـريــة تــامــة،
عبر أفضل الكوادر الوطنية مع االستعانة
بالكوادر العالمية ،وإنشاء مصحات خاصة
ّ
لـعــاج المدمنين ،كــلــف الجهات المعنية
بــإجــراء التحقيقات الــازمــة حـيــال تقرير
«تجمع كميات كبيرة من المياه الملوثة في
مدينة صباح األحمد السكنية» ،وإحالة كل
من يثبت تقصيره أو إهماله أو تراخيه أو
تسببه في ذلك إلى النيابة العامة.
وعـ ـ ـق ـ ــد مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء اجـ ـتـ ـم ــاع ــه
األسبوعي ،أمس ،في قصر السيف برئاسة
رئيـس مجلـس الـوزراء سمو الشيخ أحمد
نواف األحمد ،وبعد االجتماع صرح نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء ،براك الشيتان ،بأن مجلس
ً
ال ـ ــوزراء أحـيــط عـلـمــا فــي مستهل أعـمــالــه
بتشكيل الــوفــد الــرسـمــي الـمــرافــق لممثل
س ـم ــو األمـ ـي ــر س ـم ــو ولـ ــي ال ـع ـه ــد الـشـيــخ
مشعل األحمد للمشاركة في الدورة العادية
( )31لمجلس جامعة الــدول العربية على
مستوى القمة ،المقرر عقدها اليوم وغدا
في الجزائر ،ويضم الوفد وزير الخارجية
وعددا من القياديين في ديوان سمو ولي
العهد ووزارة الخارجية.
وقد ّ
عبر المجلس عن أمله بأن يتوصل
القادة العرب إلى ما تصبو إليه الشعوب
العربية مــن تحقيق لــآ مــال والتطلعات،
وكل ما فيه مصلحة األمة العربية وخدمة
ً
قضاياها وإع ــاء شأنها ،ســائــا المولى
ّ
عز وجل لسمو ولي العهد والوفد المرافق
ّ
الحل والترحال.
السالمة في ً ِ
وانـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــا م ـ ــن اهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام الـ ـحـ ـك ــوم ــة
وإدراك ـه ــا للمخاطر الجسيمة المرتبطة
بــآفــة الـمـخــدرات الـتــي تتنافى مــع تعاليم
ً
ديـنـنــا اإلســامــي الـحـنـيــف ،وحــرصــا على
دعــم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية
وأجهزة الدولة المختلفة في سبيل مواجهة
ه ــذه اآلف ــة واح ـت ــواء آثــارهــا الـمــدمــرة على
ال ـفــرد والـمـجـتـمــع ،فـقــد ق ـ ّـدم الـنــائــب األول
لــرئـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزي ــر الــداخـلـيــة،
ً
ً
الشيخ طــال الـخــالــد ،عــرضــا شــامــا حول
كل أبعاد هــذه اآلفــة االجتماعية الخطيرة
م ــن واقـ ــع اإلحـ ـص ــاءات وال ـب ـيــانــات بـشــأن

ً
مترئسا اجتماع الحكومة أمس
رئيس الوزراء
ضحايا المخدرات من الوفيات والمدمنين
وكميات المواد المخدرة التي يتم ضبطها
ّ
واألساليب المتبعة في تهريبها وترويجها
داخل البالد.
كما عرض خطة الوزارة لتطوير الجهود
المبذولة للقضاء على المخدرات والمؤثرات
العقلية وعالج المدمنين وتأهيلهم وتوفير
الرعاية الصحية لهم.
وبـ ـن ــاء ع ـل ــى ت ــوج ـي ـه ــات س ـم ــو رئ ـيــس
مجلس ال ــوزراء بحماية الشباب مــن هذه
اآلفة وما يترتب عليها من آثار مدمرة على
الجوانب الصحية واألمنية واالجتماعية،
ف ـقــد ق ــرر الـمـجـلــس إطـ ــاق حـمـلــة وطـنـيــة
ل ـم ـحــاربــة ال ـم ـخ ــدرات م ــن خ ــال الـتــوعـيــة
والمكافحة والمعالجة ،وتوفير مواقع لعالج
ّ
بسرية تامة عبر أفضل
وتأهيل المدمنين
الكوادر الوطنية ،مع االستعانة بالكوادر
العالمية.
كما قرر المجلس تكليف وزارة الداخلية
بالتنسيق مــع وزارات الـصـحــة والتربية
والشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية
واألوق ـ ــاف وال ـش ــؤون اإلســامـيــة واإلع ــام
ووزارة ال ــدول ــة ل ـشــؤون ال ـم ــرأة والطفولة
والهيئة العامة للشباب بتنفيذ تلك الحملة.
وقرر كذلك تكليف وزير الصحة بتقديم
ال ـت ـص ــورات الـمـنــاسـبــة إلن ـش ــاء مصحات
خاصة لعالج المدمنين على الـمـخــدرات،
يتوافر فيها أفضل وسائل العالج المتطورة.

المتحور «»XBB
ً
ثم قـ ّـدم وزيــر الصحة للمجلس عرضا

ً
مرئيا بحضور مدير إدارة الصحة العامة
د .محمد السعيدان حول الوضع الوبائي
الراهن لحاالت العدوى التنفسية بالكويت،
ً
ّ
وتضمن العرض شرحا للوضع الوبائي
العالمي لإلنفلونزا ،إضــافــة إلــى الوضع
الحالي بالكويت من واقع اإلحصاءات عن
أعــداد اإلصــابــات بــأعــراض تنفسية حــادة
والمترددين على مراكز الرعاية الصحية
األولية وأقسام الطوارئ بالمستشفيات،
والتي تزايدت في َ
شهري سبتمبر وأكتوبر،
بــالـتــزامــن مــع بــدايــة مــوســم ال ـش ـتــاء ،كما
ً
هــو مـتــوقــع ،كـمــا تـضـ ّـمــن ال ـعــرض شــرحــا
لـمـسـتـجــدات وب ــاء «كــوف ـيــد  ،»-19خــاصــة
بعد اكتشاف المتحور ( )XBBفــي بعض
الحاالت.
وط ـمــأنــوا مـجـلــس الـ ـ ــوزراء عـلــى أن ــه ال
وج ــود ألي مـعـلــومــات تــؤكــد أن المتحور
ال ـج ــدي ــد ي ـس ـبــب أعـ ــراضـ ــا ل ـل ـم ــرض أك ـثــر
خ ـطــورة مــن الـمـتـعــارف عـلـيـهــا ،مــؤكــديــن
السابقة
أهمية االستمرار في التوصيات
ُّ
الـصــادرة عن السلطات الصحية بتجنب
التجمعات وارتــداء الكمام في حال ظهور
أعراض تنفسية وتلقي تطعيمات الشتاء
والجرعة التنشيطية لتطعيم «كوفيد »19 -
لدى الفئات المستحقة للتطعيم.

تجمعات المياه

األحمد السكنية ،والمتضمن أهم اإلجراءات
ّ
الـمــتـخــذة مــن قبل الـجـهــاز بالتنسيق مع
ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة ،وم ــن خ ــال ال ــزي ــارات
الميدانية لمتابعة ما تعانيه المدينة في
الــوقــت الـحــالــي مــن الـعــديــد مــن المشاكل
البيئية ،من جراء ّ
تجمع كميات كبيرة من
المياه الملوثة ،وقــد اشتمل التقرير على
أهم المالحظات التي تكشفت للجهاز فيما
ّ
ّ
المعنية والعقود وآليات
يخص الجهات
تـنـفـيــذهــا ،إض ــاف ــة إل ــى ال ـتــوص ـيــات الـتــي
انتهى إليها الجهاز في هذا الشأن.
وقرر المجلس تكليف الجهات المعنية
بــاإلســراع فــي تنفيذ الـتــوصـيــات ال ــواردة
ً
بالتقرير ،مشيدا بالجهود التي ُبذلت في
إع ــداد هــذا التقرير ،ومــا يقوم بــه الجهاز
في مجال متابعة أداء الجهات الحكومية
لتحقيق األهداف المنشودة.
وكـلــف المجلس ،بـنــاء على توجيهات
ّ
المعنية بــإجــراء
سمو الــرئـيــس ،الـجـهــات
ّ
الـتـحـقـيـقــات ال ــازم ــة ع ــن ك ــل م ــا تضمنه
الـ ـتـ ـق ــري ــر م ـ ــن أوجـ ـ ـ ــه الـ ـخـ ـل ــل والـ ـقـ ـص ــور
واإلهـمــال ،وإحــالــة كــل مــن يثبت تقصيره
أو إهماله أو تراخيه أو ّ
تسببه في ذلك إلى
النيابة العامة.
كما بحث المجلس شؤون مجلس األمة،
ّ
واط ـل ــع ب ـهــذا ال ـص ــدد عـلــى الـمــوضــوعــات
المدرجة على جدول جلسة المجلس اليوم.

من جانب آخر ،تــدارس مجلس الــوزراء
الـتـقــريــر الـمـقـ ّـدم مــن جـهــاز متابعة األداء
ال ـح ـك ــوم ــي ب ـش ــأن ت ـج ـ ّـمــع م ـي ــاه ال ـص ــرف
الصحي ومياه األمطار في مدينة صباح

وزير الخارجية يلتقي نظيريه اإلماراتي والبحريني سفيرة تركيا :التعاون مع الكويت يزداد قوة
ال ـت ـق ــى وزيـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ال ـش ـيــخ
سالم الصباح ،مع وزير الدولة بوزارة
ال ـخــارج ـيــة وال ـت ـع ــاون ال ــدول ــي بــدولــة
اإلمارات العربية المتحدة خليفة المرر،
على هامش اجتماع وزراء الخارجية
الـتـحـضـيــري لـمـجـلــس جــامـعــة ال ــدول
العربية على مستوى القمة في دورته
الـ 31في العاصمة الجزائر.
كما التقى وزيــر الخارجية نظيره
ال ـب ـح ــري ـن ــي ،ال ــدكـ ـت ــور ع ـبــدال ـل ـط ـيــف
ال ــزي ــان ــي ،وت ــم خ ــال ال ـل ـق ــاءات بحث
الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة ال ــوث ـي ـق ــة ال ـتــي
تــربــط ال ـكــويــت بــالـبـلــديــن الشقيقين،
واس ـت ـع ــراض ال ـمــواض ـيــع وال ـق ـضــايــا
ال ـم ـط ــروح ــة ف ــي االج ـت ـم ــاع ال ـ ـ ــوزاري،
والـتـنـسـيــق الـمـشـتــرك حـيــالـهــا ،دعـمــا
وت ـ ـعـ ــزيـ ــزا ل ـم ـس ـي ــرة الـ ـعـ ـم ــل ال ـع ــرب ــي
ال ـم ـش ـت ــرك ،وض ـم ــان ــا إلن ـج ــاح أع ـمــال
القمة العربية.
والـتـقــى وزي ــر الـخــارجـيــة مــع نائب

●

سالم الصباح ونظيره اإلماراتي
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
وشؤون المغتربين بالمملكة األردنية
أيمن الصفدي وتــم خــال اللقاء بحث
الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة ال ــوث ـي ـق ــة ال ـتــي
تربط البلدين الشقيقين واستعراض

المواضيع والقضايا المطروحة في
االجتماع الوزاري والتنسيق المشترك
حيالها دعما وتعزيزا لمسيرة العمل
ال ـعــربــي ال ـم ـش ـتــرك وض ـمــانــا الن ـجــاح
أعمال القمة العربية.

ربيع كالس

أعلنت السفيرة التركية لدى البالد،
طوبى نور سونمز ،أن «العالقة بين
تركيا والكويت وصلت إلى مستوى
مثالي بتوجيهات الرئيس رجب طيب
إردوغ ــان ،وسمو أمير البالد الشيخ
نــواف األحـمــد ،فهي ليست فقط بين
الحكومات ،ولكن إحــدى نقاط القوة
ف ــي عــاقــاتـنــا الـعـمـيـقــة ال ـج ــذور هي
العالقات بين الشعبين».
و فــي أول حفل استقبال للسفارة
مـ ـن ــذ ع ـ ـ ــام  ،2019بـ ـسـ ـب ــب ا لـ ـقـ ـي ــود
الـ ـت ــي فــرض ـت ـهــا ج ــائ ـح ــة «كـ ــورونـ ــا»
بـمـنــاسـبــة الـعـيــد الــوط ـنــي وال ــذك ــرى
الـ ـ  99إلع ــان الـجـمـهــوريــة ،بحضور
وزير العدل وزير األوقــاف والشؤون
اإلسالمية وزير الدولة لشؤون تعزيز
الـنــزاهــة ،عـبــدالـعــزيــز الـمــاجــد ،وعــدد
كبير مــن الـسـفــراء ال ـعــرب واألجــانــب

السفيرة التركية تتوسط الوزير الماجد وبعض الحضور
المعتمدين ،إضــافــة إلــى حشد كبير
مـ ــن الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن وأب ـ ـن ـ ــاء ال ـج ــال ـي ــة
التركية ،أعربت سونمز عن سعادتها
بـ ـ «ال ـت ـطــور الـمـسـتـمــر لـلـتـعــاون بين
تركيا والكويت ،فهي تــزداد قــوة في
مجاالت السياحة والثقافة والتجارة
واالقتصادة والتعليم وغيرها» ،الفتة
إلى أن «الكويت واحدة من الدول التي

تــرســل معظم مــواطـنـيـهــا إل ــى تركيا
ل ـل ـس ـيــاحــة» ،م ـع ـت ـبــرة أن «ال ـس ـيــاحــة
تــؤثــر بـشـكــل إيـجــابــي عـلــى الـتـجــارة
واالستثمار».
وإذ أكـ ـ ـ ــدت أن «أرقـ ـ ـ ـ ــام الـ ـتـ ـج ــارة
الثنائية بين تركيا والكويت آخذة في
االرتفاع» ،أكدت أن «الكويتيين ُي ّ
عدون
ً
أيضا من بين أكبر مشتري العقارات

األجانب في تركيا».
وتابعت« :نحاول تطوير التعاون
م ـ ـت ـ ـعـ ــدد األبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاد فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت
الـ ـح ــاسـ ـم ــة ،مـ ـث ــل صـ ـن ــاع ــة الـ ــدفـ ــاع
والتكنولوجيا والـطـيــران ،والرعاية
الصحية والتعليم ،إذ إنه التزال هناك
إم ـكــانــات ت ـع ــاون واس ـع ــة تنتظرنا.
ً
ً
ً
جديدا،
تركيا
سفيرا
لذلك ،بصفتي
س ــأح ــاول ج ــاه ــدا تـعـمـيــق عــاقــاتـنــا
مــع الـكــويــت فــي كــل ال ـم ـجــاالت ،ولــن
تكون إنجازاتنا ممكنة إال بدعمكم
المستمر».
وعـ ــن ال ـم ـنــاس ـبــة ق ــال ــت« :نـحـتـفــل
بالذكرى التاسعة والتسعين إلعالن
الجمهورية ا لـتــر كـيــة .عندما انتهت
الحرب العالمية األولى ،كان النضال
الوطني التركي يهدف إلــى الحفاظ
على االستقالل الكامل ،والسيادة غير
المشروطة لـبــادنــا ،وهــذا مــا تحقق
وتوج بإعالن الجمهورية».

األصفر :مباحث حولي تعاملت مع أكثر من  3آالف قضية «الالجئين» تطلق مسابقة لتصميم مأوى في بنغالدش
كشف محافظ حولي علي األصفر ،أن إدارة مباحث
المحافظة تعاملت مع أكثر من  3آالف قضية ،في كل
مناطق حولي ،وتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.
ج ــاء ذل ــك خ ــال ت ـكــريــم ال ـم ـحــافــظ ألف ـ ــراد مـبــاحــث
المحافظة بحضور المدير العام ألمن «حولي» بالوكالة
العميد زي ــاد الخطيب ،ومــديــر إدارة مباحث حولي
ً
العميد فهد البدر؛ تقديرا لجهودهم في حفظ األمن.
وصرح األصفر بأن توجيهات النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طالل الخالد تؤكد
حرصه على األمــن ،وفــرض هيبة القانون ،ومكافحة
الجريمة.

مدير الجامعة يوقف...
اإلنشائي بتاريخ  26يونيو الماضي لكل مبنى على حدة ،وقام مقاول
المشروع منذ تاريخه بتقديم كل ما يثبت االنتهاء من أعمال الفحص
والتشغيل بطلبات اسـتــام موجهة إلــى االسـتـشــاري ،أي أن أعمال
الفحص النهائي تمت على أكمل وجه».
وبموجب المذكرة الداخلية رقم  10الموجهة من الجهة المتابعة
للمشروع إلى إدارة البرنامج اإلنشائي فإن «التأخير غير المبرر في
ً
ً
تشكيل لجنة االسـتــام يشكل ض ــررا بالمصلحة العامة ،وتعطيال
ألحد أهم مكونات مدينة صباح السالم الجامعية ،وعليه فالمطلوب
ً
االهتمام بالموضوع واإلســراع بتشكيل لجنة االستالم تجنبا ألي
تبعات قد تتحملها الجامعة في حال ورود مطالبات زمنية ومالية
من قبل مقاول المشروع».
يذكر أن المذكرة  10تضمنت جميع المراسالت والتوثيقات التي
تؤكد جاهزية المباني لالستالم ،وبالتالي تقاعست اإلدارة الجامعية
ً
عن استالمها رغم ما يترتب على ذلك من تبعات مالية وإدارية ،علما أن
ً
التقارير اإلدارية الصادرة عن الجامعة حددت موعدا لتنفيذ المباني
اإلدارية بالجامعة في  31مارس  ،2022أي قبل  9أشهر ،مع اإلشارة
إلى أن اإلدارة الجامعية التزال تداوم في المبنى اإلداري بالخالدية.
وفي السياق ،حذرت جهات متابعة للمشروع من أن فترة العقد
ّ
يصعب
اإلشــرافــي تــوشــك أن تنتهي ،وهــو األم ــر ال ــذي مــن شــأنــه أن
عملية تسليم المباني في المستقبل ،مع ما يرتبه ذلك من تداعيات
وتبعات على الجامعة.

إعادة فتح ملف...
هذا الموضوع؛ للوقوف على ما توصلت إليه وزارتا التربية والتعليم
العالي من إجراءات قانونية وإدارية في هذا الشأن.
وأك ــدت اللجنة أن «تـطــور الـبـلــدان ونـمــوهــا يـقــاســان بـمــدى كفاءة
ً
مستوى التعليم فيها ،إال أن ما شهدناه أخيرا من تراجع في مؤشرات
التعليم في الكويت يحتم علينا السعي إليجاد الحلول والمعالجات
الجذرية بهدف االرتـقــاء بــه» ،وعليه تــود اللجنة أن يوافق المجلس
على تكليفها ببحث ودراســة أسباب تدهور التعليم في المؤسسات
التعليمية ،بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الدينية
ورياض األطفال والحضانات بأنواعها ،معبرة عن رغبتها أن يوافق

جانب من التكريم

أطلقت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين مسابقة التصميم المعماري األولى لمأوى
الــاجـئـيــن ف ــي ب ـن ـغــادش ،لـلـطــاب والمهندسين
المعماريين بالكويت بالتعاون مع كلية العمارة
بجامعة الـكــويــت ،والـصـنــدوق الكويتي للتنمية،
والمكتب العربي لالستشارات الهندسية.
وصرحت ممثلة المفوضية لدى الكويت ،نسرين
ربيعان ،أمس ،على هامش إطالق المسابقة ،بأن هذه
المبادرة فرصة للتوعية باالحتياجات اإلنسانية في
ظل البيئة الكويتية المشجعة على العمل اإلنساني.

األعـضــاء على تكليفها التحقيق فــي مــوضــوع الوظائف والترقيات
اإلشرافية التعليمية واإلدارية في وزارة التربية.
فيما يخص جلسة اليوم ،فإن جدول أعمالها مزدحم بالموضوعات،
ومن المقرر أن ينظر المجلس خاللهاً ،
بناء على قراره السابق ،تقارير
لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الميزانية العامة
للدولة للسنة المالية  2023 /2022والحسابات الختامية إلى جانب
عدد من الموضوعات األخرى.
05

«قمة الجزائر» تنطلق...
عثمان غزالي ،والمجلس الرئاسي الليبي ،محمد المنفي.
وق ــال تـبــون فــي تصريحات ،أم ــس ،إن القمة «ستمثل انطالقة
جــديــدة لتفعيل وتــدعـيــم الـعـمــل الـعــربــي الـمـشـتــرك» .وتـطــرق إلــى
ً
الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــةُ ،مـ ـج ـ ِّـددا مــوقــف ال ـجــزائــر م ــن أن القضية
الفلسطينية هــي «أم القضايا عبر كــل األزم ـنــة» .لكن التوتر بين
ً
الـجــزائــر والـمـغــرب ،بقي مخيما على األجـ ــواء ،رغــم نـجــاح وزراء
الخارجية العرب في احـتــواء خــاف بين البلدين بسبب خريطة
اعتمدت خالل البث.
وقال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة ،أمس ،في مقابلة مع
«العربية» ،إنه يتعذر على العاهل المغربي حضور القمة العربية
في الجزائر العتبارات إقليمية.
ج ــاء ذلـ ــك ،غـ ــداة اع ـت ـمــاد وزراء ال ـخــارج ـيــة الـ ـع ــرب ،ف ــي خـتــام
اجتماعهم التحضيري ،أمس األول ،جميع مشاريع الملفات المدرجة
ً
في جدول األعمال ،تمهيدا إلقرارها خالل القمة.
وتضمنت مسودة «إعــان الـجــزائــر» ،التي تمت مناقشتها من
ً
ً
وزراء الخارجية العرب 20 ،بندا أساسيا ،إضافة إلى أربعة بنود
ملحقة ،تصدرتها بـنــود تتعلق بالقضية الفلسطينية ،واأل مــن
العربي ،واألوض ــاع في ست دول عربية تعاني غياب االستقرار
وأزمات سياسية واقتصادية حادة ،وقضايا تهم ُ عالقة المجموعة
العربية بمحيطها الـخــارجــي واإلقـلـيـمــي ،كما أدرج بند يخص
إصالح الجامعة العربية بعد إصرار الجزائر.
وب ـخ ـصــوص لـيـبـيــا ج ــرى ن ـقــاش ب ـشــأن م ـســألــة االن ـت ـخــابــات،
وضــرورة إجــراء «الرئاسية» و«البرلمانية» في أقــرب وقــت ممكن،
وتشكيل حكومة تمثل كل الليبيين.
ً
وتضمنت المسودة تأكيدا على الدعم والتضامن مع لبنان في

وأضــافــت أن المسابقة ،الـتــي تستمر حتى 22
يناير المقبل ،تسعى لنشر الوعي اإلنساني لتشجيع
الشباب على العمل في التخطيط المعماري استجابة
للطوارئ ،مبينة أن تلك المسابقة تتزامن مع إعالن
ً
ً
ً
المفوضية رقما تاريخيا جديدا يفوق  100مليون
الجئ ،السيما أن نحو مليون الجئ من الروهينغا
ببنغالدش يعيشون ظروفا صعبة.
من جهته ،قال المدير العام لـ «الكويتي للتنمية»،
مــروان الغانم ،إن الصندوق تعاون مع المفوضية
ب ـع ــدة م ـش ــاري ــع ،س ــاع ــدت ف ــي تـحـسـيــن ال ـظ ــروف

ظل الظروف السياسية واالقتصادية الراهنة ،كما حازت تطورات
الوضع في اليمن على نصيبها من النقاش ،إذ تضمنت المسودة
دعوات لضرورة دعم جهود العودة إلى الشرعية.
وتقرر تضمين «بيان الجزائر» ما يشير إلــى ضــرورة تحقيق
انـخــراط أكبر للجامعة ،وتفعيل دور عربي فــي الملف الـســوري،
للبحث عن حل لهذه األزمة.
وتضمنت المسودة ثالثة بنود تخص المسائل األمنية ،واألمن
العربي ،والعالقة مع دول الجوار ،تشير بوضوح إلى التدخالت
اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ،والدعوة إلى اتخاذ
موقف إزاء دعم السيادة العراقية ،في إشارة إلى العمليات العسكرية
التي تقوم بها تركيا داخل األراضــي العراقية ضد «حزب العمال
الكردستاني» ،إضافة إلى تخصيص بند يتعلق بمكافحة اإلرهاب
والتطرف ،وتعزيز التنسيق بين المنظومة األمنية العربية في
هذا المجال.
وأضيف إلى البنود بند اقترحته الجزائر حول إصالح الجامعة،
وتحسين منظومة العمل العربي المشترك بهدف االستجابة إلى
الحاجيات الملحة واالستحقاقات الرئيسية للمنطقة العربية ،وهو
بند كان محل إجماع بين وزراء الدول العربية ،الذين أكد معظمهم
الحاجة إلى إجراء مراجعة عملية لمنظومة العمل العربي المشترك
ومؤسسات الجامعة ،وإدراج المجتمع المدني ضمن مؤسسات
الجامعة ،لكن الصيغة النهائية المتعلقة ببند إصالح الجامعة لم
ُت َ
حسم صيغتها النهائية الخاصة بآليات متابعة تنفيذ القرارات،
والبحث عن صيغة تخص الطابع اإللزامي لتنفيذها ،وتطوير عمل
البرلمان العربي ،عبر تعديل مواد في نظامه األساسي.

نتنياهو يلعب بكل...

ً
ً
التحالف ،الذي أطاح به العام الماضي ،والذي ضم حزبا عربيا
ً
ألول مرة في تاريخ إسرائيل ،كان «خطيرا» على الدولة العبرية.
ً
وبدا أن نتنياهو يلعب بكل أوراقه التقليدية للفوز ،خصوصا
بإظهار «سطوته» على واشنطن ،فقد انتقد أمس اتفاق ترسيم
الحدود البحرية مع لبنان ،الذي رعته إدارة الرئيس جو بايدن
ووقعته حكومة البيد األسبوع الماضي.
ً
وقال إلذاعة الجيش« :سأتعامل معه تماما كما تعاملت مع
ً
اتفاق أوسلو» ،واصفا إياه بأنه «اتفاق استسالم آخر».

المعيشية لالجئين في المجتمعات المستضيفة لها.
وأضاف الغانم أن مشاركة الصندوق بالمسابقة
إليمانه بأهمية دعم جهود الشباب الكويتي من خالل
إبراز االبداع في العمل اإلنساني.
من جانبها ،صرحت القائمة بأعمال رئيس قسم
العمارة بالجامعة د .شيخة المباركي بأن المسابقة
تعزز االنخراط بتصميم األعمال المعمارية ودمجها
مع العمل اإلنساني.
وأضــافــت أن هــذه المشاريع تفتح آفــاق الطالب
وتجعلها منفذا لتفريغ الطاقات.

ورغم التحذيرات ،التي تلقاها من دولتين عربيتين إلى جانب
واشنطن ،كما علمت «الجريدة» ،تمسك نتنياهو بتوزير المتطرف
إيتمار بن غفير ،المعروف بخطابه المعادي للعرب ،ودعواته إلى
قتلهم ،وضم الضفة الغربية المحتلة كلها إلى إسرائيل.
وفي رسالة مباشرة تهدف إلى تعبئة اليمين المتشدد ،أكد
ً
نتنياهو ،أمــس ،أن بن غفير سيكون وزيــرا فقط في حال كانت
كتلة «ليكود» أكبر من كتلة البيد.
وعشية االقـتــراع ،بــرز إحباط بالغ من النتائج المتوقعة في
قائمة «المعسكر الوطني» برئاسة وزيــر الدفاع بيني غانتس،
الــذي يـ ّ
ـروج أنه مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة ،رغم أنه يحل
ً
في االستطالعات بعيدا عن نتنياهو والبيد زعيم حزب «هناك
مستقبل».
ً
عربيا ،تستشعر األحــزاب العربية ،خاصة «الجبهة العربية
للتغيير» و«القائمة الموحدة» ،بخطر عدم تجاوز نسبة الحسم
( 4في المئة) ،وفي خطوة غير مألوفة ،دعا قادة هاتين القائمتين،
ً
منصور عباس ،وأيمن عــودة ،وأحمد الطيبي ،ناخبين يهودا
للتصويت لقائمتيهم.
من جانبه ،يواصل حزب «التجمع» بث رسالة ثابتة ،وأعلن،
في بيان مساء أمس األول ،أنه ينقصه نحو  6آالف صوت فقط،
الجتياز نسبة الحسم.
وتتزامن االنتخابات مع تصاعد ملحوظ في حدة التوتر في
«الضفة» ،وسط تحذيرات جدية من بعض المحللين من احتمال
اندالع انتفاضة ثالثة.
وأعلن الجيش اإلسرائيلي ،أمــس ،إغــاق المعابر مع الضفة
ً
الغربية المحتلة مستثنيا الحاالت اإلنسانية من ذلك.
وبالنسبة إلى المحلل السياسي نداف إيال ،فإن العنف المتزايد
يمكن أن يساعد نتنياهو في إقناع الناخبين بأنه الوحيد القادر
على الحفاظ على سالمتهم.
ً
وكتب إيال في صحيفة يديعوت أحرونوت أنه «غالبا ما يكون
ً
لإلرهاب الكلمة األخيرة في االنتخابات اإلسرائيلية» ،مضيفا
«إذا حصل ذلــك فـعــادة مــا تــدفــع حكومات يـســار الــوســط الثمن
االنتخابي».

«الشؤون» تنذر «تعاونيات» غير ملتزمة بـ «الشراء المباشر»
• الرشيدي لـ ةديرجلا• :العقوبة تصل إلى حل مجلس إدارة الجمعية أو عزل األعضاء
ّ
• انتخابات «الظهر» مرت بسالسة وانسيابية وبال إشكاليات
جورج عاطف

كشف الرشيدي عن تشكيل
فريق عمل لمتابعة دعم
المنتج الوطني الزراعي ،ومدى
التزام الجمعيات التعاونية
بالشراء المباشر للخضراوات
والفاكهة من المنافذ المعتمدة
بالعارضية واألندلس.

أكد الوكيل المساعد لشؤون
قـ ـط ــاع ال ـت ـن ـم ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة
الوكيل المساعد لشؤون قطاع
الـتـعــاون بالتكليف فــي وزارة
ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة ســالــم
الرشيدي ،أن الوزارة لن تتهاون
مع مجالس اإلدارات التعاونية
غير الملتزمة بالقرار الــوزاري
(/115ت) ال ـص ــادر ب ـشــأن دعــم
ترويج المنتج الزراعي المحلي
فـ ــي ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـت ـع ــاون ـي ــة،
الـ ــذي ألـ ــزم الـجـمـعـيــات بـشــراء
المنتجات ا لــزرا ع ـيــة المحلية
من خالل المشاركة في المزاد
الـ ـي ــوم ــي ب ـم ـن ــاف ــذ ال ـت ـس ــوي ــق
الـمـعـتـمــدة ،بنسبة ال تـقــل عن
 75في المئة من احتياجاتها،
وبحسب وفرة اإلنتاج.

وت ـ ـ ــأكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى جـ ــديـ ــة
«الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــؤون» فـ ـ ــي م ـح ــاس ـب ــة
ال ـت ـع ــاون ـي ــات الـ ـت ــي تـخــالــف
القرار الوزاري ,قال الرشيدي
ل ـ ـ «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» إن «ال ـ ـ ـ ــوزارة،
مـمـثـلــة ف ــي ق ـط ــاع ال ـت ـع ــاون،
وب ـت ــوج ـي ـه ــات مـ ـب ــاش ــرة مــن
وزيرة الشؤون م .مي البغلي،
قد تواجه عدم االلتزام بتنفيذ
ما جاء بالقرار ،السالف ذكره،
بتشكيل لجان مراجعة على
أع ـم ــال الـجـمـعـيــات لـلــوقــوف
عـلــى أس ـبــاب ع ــدم التطبيق،
الـ ــذي ُي ـعــد مـخــالـفــة جسيمة
ترقى إلى حل مجلس اإلدارة
أو عـ ـ ـ ــزل ب ـ ـعـ ــض أع ـ ـضـ ــائـ ــه،
لكونها تضر باألمن الزراعي
الـ ـ ـ ـ ــذي ُيـ ـ ـع ـ ــد إحـ ـ ـ ـ ــدى ركـ ــائـ ــز

حرص «الشؤون» على أن تكون
الـمـنـتـجــات ذات ج ــودة عالية
ً
وبـسـعــر ت ـعــاونــي ،خـصــوصــا
أن الـعـمــل الـتـعــاونــي تطوعي
بــالــدرجــة األولـ ــى وق ــائ ــم على
فكرة غير ربحية.

وأعـ ـم ــدة األمـ ــن ال ـغ ــذائ ــي في
البالد».

عقوبات عدم التطبيق
وذك ـ ـ ــر الـ ــرش ـ ـيـ ــدي ،أن ثـمــة
ف ـ ــري ـ ــق عـ ـم ــل لـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة دع ــم
المنتج الوطني الزراعي ،ومدى
التزام الجمعيات التعاونية بـ
«الشراء المباشر» للخضراوات
والفاكهة من المنافذ المعتمدة
ً
بالعارضية واألنــدلــس ،الفتا
ً
إلى أن الفريق سيكون موجودا
ب ـصــورة مـسـتـمــرة لـلـتــأكــد من
وج ــود مـنــدوبــي الـتـعــاونـيــات
ودخ ــولـ ـه ــم الـ ـ ـم ـ ــزاي ـ ــدات ،إل ــى
جانب احتساب الكميات التي
ً
يتم شــراؤهــا يــومـيــا ،والتأكد

انتخابات «تعاونية الظهر»

سالم الرشيدي

م ـ ــن م ـ ـ ــدى حـ ــاجـ ــة ال ـج ـم ـع ـيــة
ً
إليها ،تجنبا التباعها سياسة
ً
شــرائ ـيــة غـيــر سـلـيـمــة ،مــؤكــدا

«التربية» :االنتهاء من تطوير المناهج العام المقبل

ً
الكندري :خطة إلدخال «الفرنسية» في الصف العاشر اختياريا
•

فهد الرمضان

كـشــف الـمــوجــه ال ـعــام للغة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ب ـ ـ ـ ــوزارة ال ـتــرب ـيــة
أنـ ـ ـ ــور ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري ع ـ ــن وج ـ ــود
دراس ــة إلدخ ــال تــدريــس اللغة
الفرنسية في الصف العاشر،
ً
مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن ـ ـ ــه س ـي ـت ــم ب ـحــث
الـ ـم ــوض ــوع م ــع الـمـخـتـصـيــن
وأخـ ــذ رأي ال ـم ـي ــدان وأول ـي ــاء
األمور قبل بدء التطبيق.
وقال الكندري ،خالل رعايته
وح ـض ــوره ورش ــة «اإلتـيـكـيــت
وال ـض ـي ــاف ــة» ب ـثــانــويــة مــاريــة
ال ـ ـق ـ ـب ـ ـط ـ ـيـ ــة أمـ ـ ـ ـ ــس بـ ـحـ ـض ــور
الـ ـ ـم ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ـ ــوار
ال ــرض ــوان وم ــدي ــرة الـمــدرســة
مـنــال الـمـطـيــري ،إن التوجيه
الـ ـع ــام ل ـ ـ «ال ـف ــرن ـس ـي ــة» ي ــدرس
الـتــوســع فــي تــدريــس ال ـمــادة،
لـتـكــون ضـمــن م ــواد االخـتـيــار
الـ ـ ـح ـ ــر فـ ـ ــي الـ ـ ـص ـ ــف الـ ـع ــاش ــر
إلعطاء الفرصة لمن يرغب من
الطالب في التعرف على هذه
ً
اللغة وممارستها ،الفتا إلى

•

قيم االحترام
جانب من الحضور في ورشة «اإلتيكيت والضيافة» بثانوية مارية القبطية
اللغات التي يدرسنها اضافة
ال ـ ـ ــى تـ ـع ــزي ــز قـ ـي ــم االحـ ـ ـت ـ ــرام
وثقافة «االتكيت» وأدب الحوار
وال ـح ــدي ــث الس ـي ـمــا أن ـه ــن في
م ــرحـ ـل ــة الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ال ـث ــان ــوي ــة
ويقترب انتقالهن الى المرحلة

الجامعية وممارسة حياتهن
العملية.
ب ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ــا ،قـ ـ ــالـ ـ ــت مـ ــديـ ــرة
ال ـ ـمـ ــدرسـ ــة م ـ ـنـ ــال ال ـم ـط ـي ــري
ان ادارة ا لـ ـم ــدر س ــة ت ـحــرص
دائ ـ ـ ـمـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـق ـي ــم

«القوى العاملة» تضبط أطباء ال يحملون
تراخيص مزاولة من «الصحة»
خالل حملة مشتركة مع «تفتيش األدوية» على مركز طبي بالعاصمة
•

جورج عاطف

ض ـ ـمـ ــن جـ ـ ـ ـ ــوالت ال ـت ـف ـت ـي ــش
الـمـيــدانـيــة الــرامـيــة إل ــى تنظيم
س ــوق الـعـمــل ،وضـبــط العمالة
ال ـهــام ـش ـيــة ال ـم ـخــال ـفــة ل ـقــانــون
اإلقامة ،أو التي تعمل لدى الغير
وإقاماتها مسجلة على أصحاب
ع ـم ــل آخ ـ ــري ـ ــن ،نـ ـف ــذت ال ـل ـج ـنــة
ال ــرب ــاع ـي ــة ال ـم ـش ـتــركــة ب ـق ـيــادة
الهيئة العامة للقوى العاملة،
بالتعاون وإدارة تفتيش األدوية
الطبية التابعة لــوزارة الصحة
حـ ـمـ ـل ــة عـ ـل ــى مـ ــركـ ــز طـ ـب ــي فــي
محافظة العاصمة.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ،فـ ـ ــي بـ ـي ــان
صـحــافــي ،إن «الـحـمـلــة أسـفــرت
عن ضبط عمالة مخالفة تعمل
لدى الغير مسجلة على إقامات
قطاع حكومي أو عمالة منزلية،

إض ــاف ــة إل ــى تـحــريــر مـخــالـفــات
ً
ب ـحــق أصـ ـح ــاب أعـ ـم ــال ،فـضــا
عن مصادرة العديد من األدوية
من جانب إدارة تفتيش األدوية
لسوء التخزين ،وضبط أطباء
ال يـحـمـلــون تــراخ ـيــص مــزاولــة
مـ ــن قـ ـب ــل «ال ـ ـص ـ ـحـ ــة» ،وقـ ـ ــد تــم
ات ـخ ــاذ االج ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة من
قـبــل ال ـفــريــق بـحــق الـمـخــالـفــات
السالف ذكرها».
وأشـ ـ ــادت الـهـيـئــة بــالـجـهــود
المضنية المبذولة من مفتشي
ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة لـضـبــط ســوق
العمل والعمالة السائبة ،مؤكدة
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار جـ ـ ـ ــوالت ال ـت ـف ـت ـيــش
مــن إدارة التفتيش الـتــي تقوم
ب ـجــوالت صـبــاحـيــة ومـســائـيــة،
بالتنسيق مع الجهات المعنية
ذات العالقة ،لرصد المخالفين،
ً
تنفيذا للمادة  136من القانون

«األشغال» :التقاعد واالستقالة
وراء نقص موظفي التفتيش
ً
بعضهم قدم طلبات نقل بحثا عن مميزات مادية

أن التوجيه لديه خطة لتطوير
المناهج وتحسينها السيما
أن المنهج الحالي مضى على
تطبيقه أكثر من  10سنوات.
وأضـ ـ ــاف أن ــه م ــن الـمـتــوقــع
االن ـت ـه ــاء م ــن عـمـلـيــة تـطــويــر
ً
المناهج وتطبيقها اعتبارا من
العام الدراسي المقبل /2023
 ،2024الفـتــا إلــى أنــه يــأمــل أن
يعاد النظر في الفكرة التي تم
تنفيذها قبل سنوات بإدخال
الـلـغــة الـفــرنـسـيــة فــي صفوف
المرحلة المتوسطة« ،وا لـتــي
نرى أنها كانت ناجحة».

من جانبها ،قالت الموجهة
الــرضــوان إن التوجيه حرص
ع ـل ــى ت ـن ـظ ـيــم ه ـ ــذه ال ـف ـعــال ـيــة
بــال ـت ـعــاون م ــع تــوج ـيــه الـلـغــة
االنكليزية وتوجيه االقتصاد
ال ـ ـم ـ ـنـ ــزلـ ــي بـ ـ ـه ـ ــدف ت ـش ـج ـيــع
ال ـطــال ـبــات وت ـعــزيــز قــدرات ـهــن
على التحدث بطالقة وممارسة

إل ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،أش ـ ــرف ـ ــت إدارة
ش ـ ـ ــؤون الـ ـعـ ـض ــوي ــة وإشـ ـه ــار
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات واالتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــادات
الـتـعــاونـيــة ،أم ــس األول ،على
انتخابات مجلس إدارة جمعية
الـظـهــر الـتـعــاونـيــة ال ـتــي مـ ّـرت
ً
ً
بردا وسالما.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ــرش ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــدي ،إن
«االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي جـ ــرت

جانب من األدوية المضبوطة
رق ـ ــم  6ل ـس ـنــة  ،2010الـ ـص ــادر
بشأن العمل في القطاع األهلي،
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي مـ ـنـ ـح ــت الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن

المختصين صــا حـيــة تحرير
إخطارات المخالفة للعمالة التي
تعمل بغير مركز العمل المحدد.

عـ ـل ــى كـ ــامـ ــل مـ ـق ــاع ــد م ـج ـلــس
اإلدارة ال ـ  9مـ ّـرت بكل سالسة
وانسيابية دون حــدوث أدنى
اش ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــة ،ب ـس ـب ــب ال ـج ـه ــود
الـمـضـنـيــة ال ـم ـبــذولــة م ــن قبل
مـ ــو ظ ـ ـفـ ــي اإلدارة ا ل ـم ـع ـن ـي ــة
إلـ ــى ج ــان ــب مــوظ ـفــي الـ ـ ــوزارة
الـ ــذيـ ــن ت ـت ــم االسـ ـتـ ـع ــان ــة بـهــم
لــاشــراف عـلــى االنـتـخــابــات»،
ً
م ـت ـقــدمــا ب ـجــزيــل ال ـش ـكــر إلــى
وزارة الداخلية ،السيما القوة
األمنية المسؤولة عــن تأمين
االن ـت ـخ ــاب ــات ،ع ـلــى جـهــودهــم
الـ ـمـ ـب ــذول ــة فـ ــي ضـ ـب ــط األمـ ــن
ومنع التدافع والتكالب سواء
مقابل أو داخل لجان االقتراع،
وتنظيم عملية دخول وخروج
الناخبين.

لـ ـ ـ ــدى ال ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــات مـ ـ ــن خـ ــال
الـ ــورش والـفـعــالـيــات الـهــادفــة
وهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون دائ ـ ـ ـ ـ ــم م ــع
الـ ـت ــواجـ ـي ــه ال ـف ـن ـي ــة لـ ـم ــا فـيــه
مصلحة العملية التعليمية
والمتعلمات.

سيد القصاص

أرجعت وزارة األشغال العامة انخفاض عدد الموظفين في
مكتب التفتيش والتدقيق إلى العديد من األسباب منها تقاعد
واستقالة عدد من موظفي المكتب لبلوغهم السن القانونية
للتقاعد.
وقــالــت ال ـ ــوزارة فــي ك ـتــاب لـهــا إن أح ــد األس ـب ــاب فــي نقص
الموظفين في المكتب تقديم عدد منهم طلبات للنقل سواء داخل
الوزارة أو خارجها بحثا عن مميزات مادية ال تتوفر بالمكتب،
ال فـتــة إ ل ــى أن مكتب التفتيش يتطلب نــو عـيــة مــن الموظفين
المختصين من ذوي الخبرة والكفاءة.
وبينت أنه بناء على ذلك النقص أعلن المكتب حاجته الى
موظفين لسد النقص الشاغر وتم تعيين عدد منهم وبلغ عددهم
بالمكتب  25موظفا.
وأشـ ـ ــارت م ـص ــادر ال ـ ـ ــوزارة إل ــى أن لــدي ـهــا عـ ــددا ك ـب ـيــرا من
الـمــوظـفـيــن ذوي الـخـبــرة وال ـك ـفــاء ة لـســد ال ـشــواغــر فــي مكتب
التفتيش والـتــدقـيــق ،خــاصــة مــع أهمية هــذا المكتب لضمان
انضباط الوزارة وفق أحكام القانون ومقتضيات الحفاظ على
المال العام وتحقيق المصلحة العامة.
ولفتت إلى أن عدد الموظفين في مكتب التفتيش والتدقيق
الحالي غير كاف للقيام بأعماله التي نص عليها قرار مجلس
الوزراء وفقا لحجم األعمال في الوزارة ،حيث إن مكتب التفتيش
ملزم بإصدار تقارير رقابية بشكل دوري يتضح معها مدى
فعالية المكتب.

«الصحة» :بروتوكول تعاون بين
«الرعاية األولية» و«أقسام الجلدية»
الضبيب :تنمية مهارات األطباء في تشخيص الصدفية وعالجها
أن مــذكــرة الـتـعــاون مــع اإلدارة المركزية للرعاية
• عادل سامي
الصحية األول ـي ــة ،ج ــاءت مـتــزامـنــة مــع االحـتـفــال
وقعت اإلدارة المركزية للرعاية الصحية األولية،
ومجلس أقسام الجلدية ورابطة الجلدية الكويتية،
صباح أمــس ،بروتوكول تعاون ،لتنفيذ مشروع
الرعاية الصحية المتعددة التخصصات.
وأكدت مديرة اإلدارة المركزية للرعاية الصحية
األول ـيــة فــي وزارة الصحة د .ديـنــا الضبيب ،في
تصريح صحافي ،على هامش بروتوكول التعاون
ال ـ ــذي أق ـي ــم ف ــي م ـع ـهــد ال ـك ــوي ــت لــاخـتـصــاصــات
الطبية «كيمز» ،أهمية هذه المبادرة التي تهدف
إلى تنمية وتعزيز مهارات وقدرات أطباء الرعاية
األولية ،ومساعدتهم في تشخيص وعالج األمراض
الجلدية الشائعة ومنها مرض الصدفية.
وأشارت إلى وجود بروتوكوالت تعاون مماثلة
مع أقسام النفسية ،وعيادات للصحة النفسية في
المراكز الصحية ،ووجود تعاون أيضا مع أقسام
الطوارئ ،وتم من خالله وضع بروتوكوالت ألقسام
الطوارئ في المراكز الصحية.
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،أك ـ ــدت رئ ـي ـس ــة م ـج ـلــس أق ـس ــام
األمراض الجلدية في وزارة الصحة د .أطالل الالفي

باليوم العالمي للصدفية والذي يوافق  29أكتوبر
من كل عام ،موضحة أن هذه المبادرة التعليمية
تهدف إلى التعرف على طبيعة المرض من جانب
أطباء الرعاية األولية فيما يخص مرض الصدفية
وهو مرض مناعي يؤثر على المفاصل.

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير
قانونية بدء استقبال طلبات تجديد بطاقات المراجعة إلكترونيا،
عبر موقع الجهاز ،واالستعالم عن جاهزيتها اعتبارا من اليوم.
وقال الجهاز ،في بيان تلقته «كونا» ،أمس ،إنه أطلق في فبراير
الماضي خدمة تجديد بطاقات الضمان الصحي واالستعالم عن
جاهزيتها إلكترونيا ،إضافة إلى الخدمات اإللكترونية األخرى،
ومنها خدمة إصــدار الشهادات والوثائق «وثيقة زواج ووثيقة
طالق وحصر وراثة» واالستعالم عن جاهزيتها.
وأوض ــح أن إط ــاق ه ــذه الـخــدمــة يـهــدف إل ــى تسهيل وإنـجــاز
معامالت المقيمين بصورة غير قانونية ،وتسريع وتيرة إصدار
الوثائق ،داعيا الراغبين في تجديد البطاقات وإصدار الشهادات
والوثائق إلكترونيا إلى زيارة موقع الجهاز.

•

واف ـ ــق ال ـج ـه ــاز ال ـم ــرك ــزي لـلـمـنــاقـصــات
الـعــامــة على طلب وزارة الـكـهــربــاء والـمــاء
وال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـجــددة ع ـلــى ط ــرح مـمــارســة
لـتـنـفـيــذ ال ــدراس ــات الـتـجــريـبـيــة لمعالجة
َ
المياه في منطقتي الروضتين وأم العيش،
على أن يتم إج ــراء تلك األعـمــال مــن خالل
ممارسة عامة.
وأشــارت مصادر «الكهرباء» إلى أن هذا
المشروع يأتي ضمن مشاريع إعادة تأهيل
الـبـيـئــة وال ـم ـيــاه الـجــوفـيــة ال ـم ـت ـضــررة في

وضعت مؤسسة نماء الخيرية،
التابعة لجمعية اإلصالح
االجتماعي ،أمس األول ،حجر
األساس لمشروع قرية نماء
السكنية إليواء النازحين في
محافظة مأرب اليمنية ،ضمن
حملة «الكويت بجانبكم»
المستمرة منذ ثماني سنوات.
وأكد وكيل محافظة مأرب،
عبدالله الباكري ،في تصريح
لـ«كونا» ،أهمية الدور اإلنساني
للكويت في تخفيف معاناة
النازحين.
من جانبه ،قال مدير إدارة
اإلغاثة في «نماء» ،خالد
الشامري ،إن المشروع يسعى
إلى توفير سكن كريم للم شمل
أفراد بعض األسر التي تضطر
للتفرق بأكثر من مكان لعدم
توافر سكن خاص بها.
بدوره ،أوضح مدير إدارة
التسويق في «نماء» ،عبدالعزيز
اإلبراهيم ،أن قرية «نماء»
تحتوي على  40شقة سكنية،
إضافة إلى مدرسة نظامية
بجميع مرافقها ومسجد
ووحدة صحية وبئر لشرب
المياه وحديقة عامة للمدينة.

التراث» تطلق
«إحياء ً
ً
موسما ثقافيا للنساء

أطلقت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي موسما ثقافيا
حافال للنساء ،يضم سلسلة
من الدورات الشرعية خالل
شهر نوفمبر الجاري بمختلف
التخصصات الشرعية،
كالتفسير والحديث والعبادات
والرقائق.
وقالت الجمعية ،في بيان أمس،
إن مركز التنوير باإلسالم،
التابع إلدارة العمل النسائي،
ينظم ورشة عملية للجاليات
الناطقة باللغة الفلبينية من
النساء ،حيث سيتم من خاللها
تعليم كيفية الوضوء والصالة
وأساسيات االعتقاد ،من 1
حتى  15الجاري .وأضافت أن
مركز حفاظ الحديث للنساء
في محافظة األحمدي ينظم
أيضا  4مجالس قراءة وتعليق
على متن األربعين النووية،
تلقيها د .سندس العبيد مساء
كل اثنين ،حتى  21الجاري في
لجنة هدية النسائية.

تنظم ملتقى
«حفاظ» ً
ً
قرآنيا تنويريا لطالبها

فعالية توعوية
وعـ ـل ــى ص ـع ـيــد م ـت ـص ــل ،ن ـظ ــم ق ـس ــم األمـ ـ ــراض
الـجـلــديــة ف ــي مستشفى ال ـج ـه ــراء ،ص ـبــاح أم ــس،
فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصدفية.
وقال رئيس القسم د .محمد العتيبي إن الفعالية
التوعوية لمرض الصدفية التي انطلقت في مجمع
الجهراء الصحي ،صباح أمس ،تنظم من قبل رابطة
الجلد الكويتية في مختلف أقسام الجلدية بوزارة
الصحة ،والتي بدأت السبت الماضي  29أكتوبر،
بمناسبة ا لـيــوم العالمي للصدفية وتستمر في
مختلف األقسام حتى  7نوفمبر الجاري ،من خالل
إقامة يوم توعوي في مستشفى جابر.

المركزي»:
«الجهاز
تجديد بطاقات «المناقصات» يوافق على معالجة المياه
ً
ً
المراجعة إلكترونيا اعتبارا من اليوم في الروضتين وأم العيش
سيد القصاص

«نماء» تضع حجر األساس
لقرية سكنية للنازحين باليمن

َ
حــوضــي «الــروضـتـيــن وأم الـعـيــش» ،والتي
ت ـهــدف إل ــى إعـ ــادة تــأهـيــل الـبـيـئــة والـمـيــاه
الجوفية المتضررة في الحوضين من خالل
المعالجة الشاملة للمياه الجوفية التي
تلوثت نتيجة حرق آبار النفط الكائنة في
تلك المناطق ،وتسرب النفط منها واشتعاله
أثناء الغزو العراقي الغاشم للكويت عام
 ،1990وم ــن جـ ــراء اس ـت ـخــدام م ـيــاه البحر
المالحة في إطفاء الحرائق النفطية.
ول ـف ـتــت إلـ ــى أن الـ ـ ـ ــوزارة ان ـت ـهــت م ــن 5
م ـشــاريــع ضـمــن م ـشــاريــع إع ـ ــادة الـتــأهـيــل
ل ـت ـلــك ال ـم ـن ـط ـقــة ،مــوض ـحــة أن ال ـم ـمــارســة

ال ـت ــي س ـت ـطــرح ت ـش ـمــل دراسـ ـ ــة اس ـت ـخــراج
المياه الجوفية الملوثة من باطن األرض
ومعالجتها فوق سطح األرض باستخدام
وح ــدات التناضح العكسي ،وإع ــادة حقن
المياه الجوفية في آبــار الحقن المناسبة
التي أنشئت لهذا الغرض ،وسيتم استخدام
المعالجة المساندة عــن طــر يــق حقن غاز
األوكـسـجـيــن أو غ ــازات مــؤكـســدة لتسريع
عملية معالجة المياه الجوفية.
ُي ــذك ــر أن ل ـج ـنــة ال ـت ـع ــوي ـض ــات ب ــاألم ــم
ال ـم ـت ـحــدة رصـ ــدت  41.531م ـل ـيــون دوالر
لتنفيذ أعمال المعالجة لتلك المناطق.

نظمت الجمعية الخيرية
الكويتية لخدمة القرآن الكريم
وعلومه (حفاظ) الملتقى
القرآني التنويري لمنتسبي
الجمعية المشاركين في
مسابقة الكويت الكبرى لحفظ
القرآن الكريم من مختلف
الفئات العمرية .وقال عضو
مجلس اإلدارة وأمين الصندوق
بالجمعية عادل الدريبان،
في تصريح صحافي ،أمس،
ً
إنه استكماال الستعداداتها
للمشاركة في مسابقة الكويت
الكبرى لحفظ القرآن الكريم
وتجويده ،في نسختها الـ 25
والتي ستقام هذه العام تحت
ً
شعار « 25عاما رعاية وسمو»
برعاية سمو األمير الشيخ
نواف األحمد ،نظمت الجمعية
الملتقى القرآني لمنتسبيها
المشاركين في المسابقة،
ً
وعددهم  140طالبا وطالبة.
وتابع« :نأمل أن يحقق منتسبو
جمعية حفاظ نتائج متقدمة
ً
في المسابقة لهذا العام» ،مشيرا
إلى أن طالب وطالبات مراكز
وحلقات «حفاظ» المشاركون
حققوا في مسابقة العام الفائت
 10مراكز متميزة.

محليات
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ّ
صندوق التنمية :حولنا لـ «السكنية»  494مليون دينار
استعرض إنجازاته اإلنمائية في المنتدى الحضري الوطني األول بالكويت

ً
الفيلكاوي متحدثا خالل المنتدى

شــارك الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــدى ال ـ ـح ـ ـضـ ــري
ا ل ـ ــو طـ ـ ـن ـ ــي األول لـ ـلـ ـك ــو ي ــت،
ّ
الـ ـ ــذي ن ــظ ـم ــه ب ــرن ــام ــج األمـ ــم
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ل ـل ـم ـس ـت ــوط ـن ــات
ا لـبـشــر يــة ( م ــو ئ ــل) ،بمناسبة
االحـ ـتـ ـف ــال ب ــال ـي ــوم ال ـعــال ـمــي
للمدن ،مستعرضا إنجازاته
اإلنمائية في تحقيق أ هــداف
التنمية المستدامة.

وق ــال الـصـنــدوق ،فــي بيان
صـ ـح ــاف ــي أم ـ ـ ــس ،إن م ــراق ــب
إدارة ا لـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ل ـ ـشـ ــؤون
غ ــرب إفــريـقـيــا فــي الـصـنــدوق
ث ـ ــام ـ ــر ال ـ ـف ـ ـي ـ ـل ـ ـكـ ــاوي ،ت ـ ـطـ ـ ّـرق
إل ـ ــى م ـس ــاه ـم ــات ال ـص ـن ــدوق
المحلية واالقليمية في إحدى
الـ ـجـ ـلـ ـس ــات ال ـ ـحـ ــواريـ ــة ال ـت ــي
أقيمت في جمعية الخريجين
الكويتية تحت شعار «شركاء
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـ ـح ـ ـضـ ــريـ ــة
المستدامة».
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـف ـي ـل ـك ــاوي أن ــه
ت ـ ـ ــم ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــرق لـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــات
ا لـصـنــدوق المحلية فــي د عــم
القضية اإلسكانية من خالل
االتـ ـ ـف ـ ــاق مـ ــع بـ ـن ــك االئـ ـتـ ـم ــان
الـ ـك ــويـ ـت ــي إلص ـ ـ ـ ــدار سـ ـن ــدات
لـمـصـلـحــة ال ـص ـنــدوق بـ ـ 500
م ـ ـل ـ ـيـ ــون ديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ،وب ـ ـفـ ــائـ ــدة
 2ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة سـ ـن ــوي ــا ل ـ ـ ـ 20
عــامــا لـلـمـســاعــدة عـلــى تلبية
ّ
الطلبات اإلسكانية ،ويشكل
المبلغ حوالي  25بالمئة من
رأس ـ ـمـ ــال الـ ـصـ ـن ــدوق ،فـضــا
عــن تـجــديــد االتـفــاقـيــة بنفس
الشروط عام .2022
وأوضح أنه منذ عام 2003
استقطع الصندوق ما ال يزيد
ع ـلــى  25بــال ـم ـئــة م ــن صــافــي
أر بــا حــه السنوية وتحويلها
لمصلحة ا لـمــؤ سـســة ا لـعــا مــة
للرعاية السكنية ،وحتى اآلن
تم تحويل  376مليون دينار
لمصلحة المؤسسة.
وأش ــار إل ــى أن ــه بـعــد إق ــرار
الـ ـحـ ـس ــاب ال ـخ ـت ــام ــي لـلـسـنــة
ا ل ـمــا ل ـيــة ( )2021 - 2020من
قبل مجلس األ مــة تم تحويل
ا لـمـبــا لــغ المستحقة عــن هــذه

«األوقاف» تفتتح التصفيات
النهائية لمسابقة حفظ القرآن

ً
 2190متسابقا من  44جهة تأهلوا

ال ـس ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة ،ال ـت ــي تـبـلــغ
 89م ـل ـيــون د ي ـن ــار لمصلحة
المؤسسة ليبلغ إجمالي ما
سـيـتــم تـحــويـلــه ح ــوال ــي 494
مليون دينار.

مشروع التكيف والصمود
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـف ـ ـ ـي ـ ـ ـل ـ ـ ـكـ ـ ــاوي أن
الصندوق قام أخيرا بتمويل
مشروع «التكيف والصمود»
للعواصف الرملية والترابية
العابرة للحدود بين العراق
والـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــت ،م ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــرا الـ ـ ــى
مـســؤولـيـتــه االجـتـمــاعـيــة في
دعم التزامات الكويت البيئية
المحلية واإلقليمية والدولية،
و فــي د عــم جهود التنمية من
خــال تقليل اآل ث ــار الصحية
واالقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة الـ ـسـ ـلـ ـبـ ـي ــة
للعواصف الرملية.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ال ـص ـن ــدوق
ي ـس ـه ــم فـ ــي ت ـم ــوي ــل م ـش ــروع
«التكيف وا لـصـمــود» بمنحة
 4م ــاي ـي ــن ديـ ـ ـن ـ ــار ،ت ـتــوي ـجــا
ل ـ ـج ـ ـهـ ــود ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ال ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي ب ـي ــن
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت وبـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج األمـ ـ ــم
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ل ـل ـم ـس ـت ــوط ـن ــات
الـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــة ،وتـ ـ ـحـ ـ ـقـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــا
لمجموعة من أهداف التنمية
الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ــة ،ومـ ـ ــن أبـ ــرزهـ ــا
إي ـ ـ ـجـ ـ ــاد مـ ـ ـ ــدن وم ـج ـت ـم ـع ــات
محلية مستدامة.

مدير «كونا» وسفير قيرغيزيا
يبحثان التعاون اإلعالمي
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـعـ ــام
ل ــوك ــال ــة «ك ـ ــون ـ ــا» بــال ـت ـك ـل ـيــف
محمد المناعي بمكتبه ،أمس،
السفير فوق العادة ومفوض

local@aljarida●com

ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة الـ ـقـ ـي ــرغـ ـي ــزي ــة
الـصــديـقــة ل ــدى دول ــة الكويت
عظمات قاراغولوف.
وتركز الحديث خالل اللقاء
ح ـ ــول دور اإلعـ ـ ـ ــام فـ ــي دع ــم
الجهود الدبلوماسية ،وتأثيره
الـكـبـيــر ف ــي ت ـعــزيــز ال ـعــاقــات
بـيــن دول ــة الـكــويــت ومختلف
دول العالم وترسيخ سياسة
االنفتاح التي تنتجها الكويت
مع الدول الشقيقة والصديقة.
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرق ال ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــث
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزة
بـ ـي ــن ال ـ ـكـ ــويـ ــت وقـ ـي ــرغـ ـي ــزي ــا،
وحــرص البلدين على دعمها
وتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــره ـ ــا ف ـ ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاالت الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـحـ ـق ــق
طموحات ومصالح الشعبين
ال ـص ــدي ـق ـي ــن ،خ ـص ــوص ــا فــي
المجال اإلعالمي.
م ــن جــان ـبــه ،أك ــد الـمـنــاعــي
اهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام «ك ـ ـ ــون ـ ـ ــا» ب ـت ـع ــزي ــز
عـ ــاقـ ــات دولـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت مــع
ً
مختلف دول العالم ،مشيدا
بالتعاون الوثيق بين «كونا»
ووك ــال ــة األن ـب ــاء الـقـيــرغـيــزيــة
(خابار).
وأشار إلى اتفاقية التعاون
بين الوكالتين في المجاالت
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ،أهـ ـمـ ـه ــا تـنـسـيــق
الـ ـم ــواق ــف وال ـ ـ ـ ــرؤى ،وتـ ـب ــادل
األخبار والصور والمعلومات
والزيارات والخبرات.

مشاركة متسابق داخل لجنة التحكيم
افتتحت األمانة العامة لألوقاف ،مساء أمس األول ،التصفيات النهائية
لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الـ 25تحت شعار
« 25عاما رعاية وسمو» برعاية صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد.
وقال وزير العدل وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية وزير الدولة لشؤون
تعزيز النزاهة ،عبدالعزيز الماجد ،في كلمة خالل حفل االفتتاح ألقاها نيابة
عنه األمين العام لالمانة العامة لألوقاف صقر السجاري ،ان اللقاء يتم مع
كوكبة جديدة من أبناء الكويت يتنافسون باختالف جنسهم وأعمارهم
لإلقبال على كتاب الله تعالى في جو تنافسي مشجع.
وذكر أن نجاح المسابقة العام الماضي بنسختها الـ 24أحدث اقباال
عليها هذا العام ،مبينا أن عدد المشاركين في عام  2021بلغ  1939متسابقا
ومتسابقة ،بينما فاق عدد المتأهلين لنهائيات النسخة الحالية 2190
متسابقا ومتسابقة من  44جهة مشاركة حكومية وأهلية.
وأفاد بأن عدد المتأهلين للتصفيات النهائية بلغ منذ بداية انطالق
المسابقة عام  1996حتى العام الحالي قرابة  36ألف متسابق ،مشيرا الى
أن فعاليات المسابقة تقام في المسجد الكبير وتشمل جميع الشرائح.
وأعرب عن شكره لسمو أمير البالد على رعايته الكريمة وحرص سموه
على نشأة جيل أبناء الوطن على تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف.
ومن جهتها ،قالت المنسقة العامة للمسابقة مآرب اليعقوب ،ان نجاح
المسابقة يأتي من خالل استمرارها لمدة  25عاما أي «ربع قرن من العطاء
مع القرآن الكريم».
وأوضحت اليعقوب أن المسابقة أضافت شرائح جديدة منها «صعوبات
التعلم» و«بطيئو التعلم» و«التأخر الدراسي» و«ضعاف السمع».
وأشــارت أيضا إلى «درع األســرة القرآنية» وستحظى بها ثالث اسر
بمشاركة أب وأم وابن وابنة بحد أدنى ثالثة أفراد لالسرة الواحدة لتهيئة
أسر قرآنية تتربى في رحاب القرآن الكريم.

ضبط مصنع إلنتاج
المواد المخدرة
•

محمد الشرهان

تـ ـمـ ـك ــن ق ـ ـطـ ــاع األم ـ ــن
ا ل ـ ـج ـ ـنـ ــا ئـ ــي فـ ـ ــي وزارة
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ،م ـم ـث ــا فــي
اإلدارة العامة لمكافحة
الـ ـمـ ـخ ــدرات ،م ــن ضـبــط
م ـص ـنــع إلنـ ـت ــاج ال ـم ــواد
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرة ،ضـ ـ ـم ـ ــن
حـ ـ ـم ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـم ـ ـك ـ ـث ـ ـفـ ــة
لمالحقة مهربي وتجار
تلك المواد ومروجيها.
و أ عـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت ا إل د ا ر ة
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات
واإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام األم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي ب ـ ـ
«ال ــداخـ ـلـ ـي ــة» ،ف ــي ب ـيــان
صحافي ،ا نــه استمرارا
ل ـ ـتـ ــوج ـ ـي ـ ـهـ ــات ال ـ ـنـ ــائـ ــب
األول ل ــر ئ ـي ــس مـجـلــس
ا ل ــوزراء وز يــر الداخلية
الـ ـشـ ـي ــخ طـ ـ ــال ال ـخ ــال ــد
تـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن قـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاع األمـ ـ ـ ــن
الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــي م ـ ـ ــن ض ـب ــط
شخص بحوزته نصف
كـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــوغ ـ ــرام مـ ـ ــن مـ ـ ــادة
الحشيش المخدرة ،و8
كيلوغرامات مــواد خام
لـتـصـنـيــع م ــادة الـشـبــو،
ومـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة
ومـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــوع ـ ــة م ـ ـ ــن م ـ ـ ــواد
تصنيع المخدرات.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت أن
الـ ـمـ ـضـ ـب ــوط ــات ش ـم ـلــت
كذلك  5غرامات من مادة
الكيميكال ،و  20غــرا مــا
من زيت الحشيش ،إلى
جانب ميزان إلكتروني
ح ـس ــاس ،وت ـم ــت إحــالــة
الشخص والمضبوطات
إلى جهات االختصاص
التخاذ الالزم.

ةديرجلا

•
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ً
«الشهادات المزورة» إلى الواجهة مجددا

5

برلمانيات

نافذة نيابية

«التعليمية» طلبت إعادة فتح ملفها ودراسة تدهور التعليم

الخالد تسأل عن شقق حكومية
في «غرب الصليبيخات» و«جابر األحمد»
وج ـ ـهـ ــت الـ ـن ــائـ ـب ــة عــال ـيــة
الـ ـخ ــال ــد سـ ـ ـ ــؤاال إلـ ـ ــى وزي ـ ــر
الدولة لشؤون مجلس األمة
وزير الدولة لشؤون اإلسكان
وال ـت ـطــويــر ال ـع ـمــرانــي عـمــار
ال ـع ـج ـمــي ،ق ــال ــت ف ـي ــه« :بـعــد
أن قــامــت الـمــؤسـســة العامة
ل ـلــرعــايــة الـسـكـنـيــة بـتــوزيــع
وتخصيص شقق حكومية
فـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة شـ ـ ـم ـ ــال غـ ــرب
الصليبيخات ومدينة جابر
األحـ ـم ــد ،وب ـعــد أن تسلمها
ال ـمــواط ـنــون ،وكــانــت حاجة
ات ـ ـحـ ــاد ال ـ ـمـ ــاك إلـ ـ ــى م ــوق ــع
يـ ـخـ ـص ــص إلدارة ا ت ـ ـحـ ــاد
المالك لشؤون أعمالهم».

جانب من جلسة سابقة

محيي عامر

حــزمــة رســائــل واردة جــديــدة
أدرج ـ ـهـ ــا رئ ـي ــس م ـج ـلــس األم ــة
أحمد السعدون على جدول اعمال
جلسة اليوم ،أربع منها واردة من
لجنة ش ــؤون التعليم والثقافة
واالرشاد البرلمانية ،تطلب فيها
تكليفها دراس ــة أسـبــاب تدهور
التعليم والتحقيق في الوظائف
والترقيات اإلشرافية والشهادات
العلمية المزورة وغير المعتمدة،
ف ــي ح ـيــن ح ـ ــددت لـجـنــة حـقــوق
اإلنـ ـس ــان  8اخ ـت ـصــاصــات لـهــا،
ضمنها التأكد من كفالة الحدود
الـ ــدن ـ ـيـ ــا ل ـم ـع ــام ـل ــة ال ـم ـت ـه ـم ـيــن
والمسجونين واحترام كرامتهم
اإلنسانية.
وجاء في نص رسالة «حقوق
االنسان» المذيلة بتوقيع رئيس
اللجنة النائب شعيب المويزري
ت ــداول ــت اللجنة فــي اجتماعها
المنعقد بـتــاريــخ ،2022/10/26
مـ ــوضـ ــوعـ ــات وآلـ ـ ـي ـ ــات ع ـم ـل ـهــا،
وق ـ ـ ــررت ال ـط ـل ــب م ــن ال ـم ـج ـلــس،
عمال بمقتضیات المادة  44من
الــائـحــة ،الموافقة على تحديد
اختصاصاتها وما تكلف به من
موضوعات كالتالي:
أوال :دراسـ ـ ـ ـ ــة ال ـت ـش ــري ـع ــات

أبرز طلبات «التعليمية»
 -1دراسة أسباب تدهور التعليم.
 -2الـتـحـقـيــق فــي ال ـش ـهــادات ال ـم ــزورة وغ ـيــر الـمـعـتـمــدة ،وفــي
الــوظــائــف والـتــرقـيــات اإلشــرافـيــة ،وفــي عــوائــق تطوير البحث
العلمي.
 -3إيجاد سبل لتطوير مؤسسات التعليم العالي.
 -4معالجة مشكلة تعليم غير محددي الجنسية.

 ...و«حقوق اإلنسان»
 -1دراسة التشريعات المعمول بها.
 -2التأكد من كفالة الحدود الدنيا في معاملة المتهمين.
 -3مراقبة أعمال الجهات الحكومية.
 -4متابعة أنشطة الديوان الوطني.

الـ ـمـ ـعـ ـم ــول بـ ـه ــا ف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت،
خـصــوصــا ال ـقــوان ـيــن الـجــزائـيــة
والـقــوانـيــن الـخــاصــة بالسجون
ولوائحها والعمل على تنقيتها
م ــن أي ش ـب ـهــة ت ـم ــس ال ـح ـقــوق
المدنية أو السياسية ،واقتراح
تعديلها بما يكفل الضمانات
الفعالة لحقوق اإلنسان.
ثانيا :التأكد من كفالة الحدود
الــدن ـيــا ف ــي مـعــامـلــة المتهمين
والمسجونين واحترام كرامتهم
اإلنـســانـيــة ،وذل ــك وفـقــا ألحـكــام
الـ ــدس ـ ـتـ ــور ،والـ ـقـ ـي ــام بـ ــزيـ ــارات
اسـتـطــاعـيــة لـلـسـجــون ومــراكــز
ال ـتــوق ـيــف واالح ـت ـج ــاز ولـمــركــز
اإليــواء والعنف األســري ،للتأكد
م ـ ــن م ـ ـ ــدى ال ـ ـتـ ــزام ـ ـهـ ــا ب ـح ـق ــوق
اإلنسان.
ثالثا :مراقبة أعمال الجهات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ل ـل ـت ــأك ــد مـ ــن م ــدى
التزامها بحقوق اإلنسان.
رابـعــا :متابعة أنشطة وعمل
الديوان الوطني لحقوق اإلنسان
واإلسهام والتعاون مع جمعيات
الـنـفــع ال ـع ــام ف ــي تـنـمـيــة الــوعــي
بحقوق اإلنسان.
خامسا :إقامة الندوات وإجراء
البحوث وال ــدراس ــات فــي مجال
حقوق اإلنسان.
س ـ ــادس ـ ــا :ت ـن ـم ـي ــة الـ ـص ــات
وتوثيق العالقات مع المنظمات
ال ــدولـ ـي ــة وال ـه ـي ـئ ــات الـشـعـبـيــة
لـتـبــادل الـمـعـلــومــات والـخـبــرات
وم ـتــاب ـعــة االن ـت ـه ــاك ــات لـحـقــوق
اإلنسان على المستوى الدولي،
والمشاركات في اللقاءات الدولية
المعنية بذلك.
ً
س ــابـ ـع ــا :م ـت ــاب ـع ــة ال ـق ـضــايــا
والملفات المتعلقة في االتجار
بــال ـب ـشــر واألوضـ ـ ـ ـ ــاع ال ـخــاصــة
بالعمالة الوافدة.
ً
ث ــامـ ـن ــا :ت ـع ــدي ــل آلـ ـي ــة الـعـمــل
ب ـ ـح ـ ـيـ ــث يـ ـ ـت ـ ــم ت ـ ـل ـ ـقـ ــي الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
االلـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس ـ ـ ــات والـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاوى
والمالحظات حــول الممارسات
ال ـم ــرت ـب ـط ــة بـ ـحـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان
بشكل مباشر دون المرور بدورة
مـسـتـنــديــة ،حــرصــا عـلــى سرعة

 5نواب إللغاء منع المسيء من الترشح
أع ـل ــن  5ن ـ ــواب أن ـه ــم ق ــدم ــوا
اقـتــراحــا بقانون إللـغــاء الفقرة
الثانية مــن ال ـمــادة الثانية من
الـقــانــون رقــم ( )35لسنة 1962
فـ ــي ش ـ ــأن انـ ـتـ ـخ ــاب ــات أع ـض ــاء
مجلس األمة.
وي ـق ـض ــي االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح ،الـ ــذي
ق ــدم ــه كـ ــل مـ ــن الـ ـ ـن ـ ــواب فـ ــارس
ال ـع ـت ـي ـبــي ،ومـ ـب ــارك ال ـح ـجــرف،
وثامر السويط ،وخالد العتيبي،
وماجد المطيري ،بإلغاء الفقرة
ال ـث ــان ـي ــة الـ ـت ــي ت ـن ــص ع ـل ــى أن
«يـ ـح ــرم م ــن االن ـت ـخ ــاب ك ــل من
أدي ــن بحكم نهائي فــي جريمة
ال ـم ـســاس بـ ــ :أ -الـ ــذات اإللـهـيــة.
ب -األنبياء .ج -الذات األميرية)،
وتعديل جداول االنتخاب طبقا
لذلك».
كما نــص االق ـتــراح على انه
اس ـت ـث ـنــاء م ــن أح ـك ــام نـصــوص
ال ـمــواد أرق ــام (10و 11و13 12
و 14و )15من القانون رقم ()35
لسنة  ،1962على إدارة شؤون
االن ـت ـخــابــات ب ـ ــوزارة الــداخـلـيــة
إدراج اس ــم ك ــل كــوي ـتــي  -ممن
ت ــواف ــرت ف ـيــه شـ ــروط ال ـنــاخــب،
ف ــي جـ ــدول االن ـت ـخــاب الـخــاص
بــالــدائــرة االنتخابية التي بها
م ــوط ـن ــه الـ ـث ــاب ــت فـ ــي ب ـطــاق ـتــه
الـمــدنـيــة إذا ك ــان ق ــد ت ــم حــذف
اسـ ـم ــه ت ـط ـب ـي ـقــا ل ـن ــص ال ـف ـق ــرة
الثانية مــن ال ـمــادة الثانية من
الـقــانــون رقــم ( )35لسنة 1962
ُ
ال ـم ـشــار إل ـي ــه ،وتـ ـع ـ ّـدل ج ــداول
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب وفـ ـ ـ ــق اإلضـ ـ ــافـ ـ ــات
الـ ـت ــي ت ـج ــري ـه ــا إدارة شـ ــؤون
االن ـت ـخــابــات ب ـ ــوزارة الــداخـلـيــة
ً
ت ـط ـب ـي ـقــا ل ـل ـف ـقــرة ال ـســاب ـقــة في
م ـ ــوع ـ ــد أقـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاه أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع مــن
ت ـ ــاري ـ ــخ ن ـ ـفـ ــاذ ه ـ ـ ــذا ال ـ ـقـ ــانـ ــون،
ُ
وتنشر التعديالت في الجريدة
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة خـ ـ ــال أس ـ ـبـ ــوع مــن
ُ
إجرائها ،وتعد األحكام المشار
إليها في الفقرتين السابقتين

مبارك الحجرف

أحكاما وقتية تنتهي بانتهاء
مقتضاها.
ونصت المذكرة اإليضاحية
عـلــى ان ــه لـمــا ك ــان ال ـم ـشـ ّـرع قد
أصـ ــدر ال ـق ــان ــون رق ــم  27لسنة
 2016ب ـت ـعــديــل ب ـع ــض أح ـك ــام
القانون رقم ( )35لسنة  1962في
شأن انتخابات أعضاء مجلس
األم ــة ،والـمـنـشــور فــي الجريدة
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ف ـ ــي م ـل ـح ــق الـ ـع ــدد
رق ــم  1294ال ـس ـنــة  62بـتــاريــخ
 ،2016/6/٢٩حيث تضمن هذا
ال ـت ـعــديــل ،إض ــاف ــة ف ـق ــرة ثــانـيــة
إلى المادة الثانية من القانون
المشار إليه نصها اآلتــي« :كما
يـ ـح ــرم مـ ــن االنـ ـتـ ـخ ــاب كـ ــل مــن
أدي ــن بحكم نهائي فــي جريمة
ال ـم ـســاس بـ ــ :أ -الـ ــذات اإللـهـيــة.
ب -األنبياء .ج -الذات األميرية».
وس ــاق ــت ال ـم ــذك ــرة م ـب ــررات
إض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـف ـ ـقـ ــرة آن ـ ـفـ ــة ال ــذك ــر
اس ـت ـن ــادا إل ــى سـلـطــة ال ـم ـشـ ّـرع
فـ ـ ـ ــي ت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــم م ـ ـ ـمـ ـ ــارسـ ـ ــة ح ــق
االنتخاب ،وانتهت -بحسب ما
ج ــاء فـيـهــا -إل ــى أن حـمــايــة هــذا
الحق وإبـقــاء ه نقيا ال يخالطه
مساس بمعتقدات األمة أو النيل
مــن هــويـتـهــا يحتم تـجــريــد كل
مــن يسيء إلــى تلك المعتقدات

والثوابت والرموز الدستورية
متى ما أدين عنها بحكم نهائي
من ممارسة هذا الحق السياسي
وعدم إناطة أدائه بهم.
وأشــارت إلى األثــر المترتب
عـ ـ ـل ـ ــى صـ ـ ـ ـ ـ ــدور حـ ـ ـك ـ ــم نـ ـه ــائ ــي
ب ــاإلدان ــة فــي جــريـمــة الـمـســاس
بــالــذات اإللـهـيــة أو األن ـب ـيــاء أو
ال ـ ـ ــذات األمـ ـي ــري ــة ،وهـ ــو الـمـنــع
مـ ــن مـ ـم ــارس ــة حـ ــق االن ـت ـخ ــاب
بأثر مباشر مــن يــوم نفاذ ذلك
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ومـ ـ ــا ي ـس ـت ـت ـب ـعــه مــن
الحذف من الجداول االنتخابية
أيا كان منطوق حكم اإلدانة في
أي جريمة من الجرائم المذكورة.
و ت ــا بـ ـع ــت :وإزاء مـ ــا ت ـقــدم
أوضحت المذكرة أن عدم اإلدانة
بحكم نهائي فــي تلك الجرائم
يعد شرطا جوهريا لممارسة
حــق االن ـت ـخــاب وم ــا يستتبعه
مـ ــن حـ ــق الـ ـت ــرش ــح ،وان ـط ــاق ــا
م ـم ــا هـ ــو مـ ـق ــرر ب ـن ــص الـ ـم ــادة
( )80من الدستور التي تكرس
ح ــق ال ـم ــواط ـن ـي ــن ال ــدسـ ـت ــوري
وال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي ان ـ ـت ـ ـخـ ــاب
أع ـضــاء مجلس األم ــة ،عـلــى أن
تـتــم م ـمــارســة ه ــذا ال ـحــق وفـقــا
لــأح ـكــام ال ـتــي ي ـقــررهــا قــانــون
االنتخاب ،ولما كان من المسلم
ّ
المشرع بواجبه في
به أن قيام
تنظيم الـحـقــوق عـلــى اخـتــاف
أنواعها وتعدد ضروبها ينبغي
أال يـ ـص ــل إل ـ ـ ــى ح ـ ــد م ـ ـصـ ــادرة
الـحــق تحت سـتــار تنظيمه ،إذ
إن األصـ ــل ف ــي سـلـطــة الـمـشـ ّـرع
في تنظيم الحقوق أنها سلطة
تقديرية ما لم يقيدها الدستور
بضوابط معينة ،تعد حدا لها
ي ـحــول دون إطــاق ـهــا ،وبـشــرط
أال يتخذ هــذا التنظيم وسيلة
إلى حظر هذا الحق أو إهداره.

األكاديمية كالجامعات والمعاهد
التطبيقية ،بل يمتد ليشمل كل
الـجـهــات ذات الـعــاقــة بالبحث
العلمي ،كمؤسسة الكويت للتقدم
العلمي ،ومعهد الكويت لألبحاث
العلمية ،والكليات واألكاديميات
األمنية والعسكرية ،ومؤسسة
البترول الكويتية.
وفـ ـ ــي رسـ ــالـ ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ق ــال ــت
«التعليمية» ،إن «تطور البلدان
ونـمــوهــا يـقــاســان بـمــدى كـفــاءة
مستوى التعليم فيها ،إال أن ما
شـهــدنــاه مــؤخــرا مــن تــراجــع في
م ــؤش ــرات الـتـعـلـيــم ف ــي الـكــويــت
ي ـح ـتــم ع ـل ـي ـنــا ال ـس ـع ــي إلي ـج ــاد
الـحـلــول والـمـعــالـجــات الجذرية
بهدف االرتقاء بالتعليم».
وت ـ ـ ــابـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت «وعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــه تـ ـ ــود
ال ـل ـج ـن ــة أن ي ـ ــواف ـ ــق ال ـم ـج ـلــس
ع ـلــى تكليفها بـبـحــث ودراسـ ــة
أس ـ ـبـ ــاب تـ ــدهـ ــور ال ـت ـع ـل ـي ــم فــي
ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،بـمــا
ف ــي ذلـ ــك ال ـ ـمـ ــدارس الـحـكــومـيــة
وال ـخ ــاص ــة وال ـم ـعــاهــد الــديـنـيــة
وريـ ــاض األط ـف ــال والـحـضــانــات
بــأنــواعـهــا ،والــوقــوف على مدى
فاعلية خطط وزارة التربية في
النهوض بالمنظومة التربوية
والتعليمية ،وحلولها المقترحة
لمعالجة مشكلة تعليم الطلبة
من فئة غير محددي الجنسية،
وسبل تطوير مؤسسات التعليم
العالي وتطوير آلية البعثات».

الحبيني يقترح علنية التصويت
في انتخابات مكتب المجلس
قدم النائب مرزوق الحبيني
اقتراحين بقانونين ،أحدهما
بتعديل بعض أحـكــام القانون
رقــم ( )12لسنة  1963فــي شأن
الالئحة الداخلية لمجلس األمة،
والذي يقضي بانتخاب مناصب
مـ ـكـ ـت ــب الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ب ــال ـت ـت ــاب ــع
وباالقتراع العلني وباألغلبية
ال ـم ـط ـل ـق ــة م ـ ــن دون ت ـصــويــت
ال ـ ــوزراء ،واآلخ ــر بـشــأن وجــوب
عقد جلسة مجلس األ م ــة متى
اكـتـمــل الـنـصــاب الـقــانــونــي من
دون أن ينال من صحة انعقادها
أن ي ـ ـك ـ ــون جـ ـمـ ـي ــع األع ـ ـض ـ ــاء
الحاضرين من غير الوزراء.
ونص االقتراح األول على أن
ُيستبدل بنص المادة ( )35من
الـقــانــون رقــم ( )12لسنة 1963
الـ ـمـ ـش ــار إلـ ـي ــه ب ــال ـن ــص اآلت ـ ــي:
«يتم االنتخاب لمناصب مكتب
ال ـم ـج ـلــس بــال ـت ـتــابــع وب ـطــريــق
االق ـ ـتـ ــراع ال ـع ـل ـنــي وبــاألغـلـبـيــة
المطلقة للحاضرين من أعضاء
مجلس األمــة من دون أن يكون
للوزراء الحق في التصويت في
اختيار أعضاء مكتب المجلس،
ف ــإذا لــم تتحقق ه ــذه األغلبية
أعـيــد االنـتـخــاب لـلـمــرة الثانية
بين جميع المرشحين ،ويكون
الفوز فيها باألغلبية النسبية،
فــإن تـســاوى اثـنــان أو أكـثــر في
هذه األغلبية تم اختيار أحدهم
بالقرعة».
ُ
وتضاف بموجبه فقرة ثالثة
إل ــى الـ ـم ــادة ( )28م ــن ال ـقــانــون
رق ــم ( )12لـسـنــة  1963الـمـشــار
إل ـ ـيـ ــه نـ ـصـ ـه ــا كـ ـ ــاآلتـ ـ ــي« :وف ـ ــي
جميع األحوال يكون االنتخاب
باالقتراع العلني مناداة باالسم،
من دون أن يكون للوزراء الحق
في التصويت في هذه الحالة».
ونصت المذكرة اإليضاحية

عالية الخالد

المضف يستفسر من الناهض عن عقدين

حمد المطر
اإلن ـ ـجـ ــاز وال ـع ـم ــل ع ـل ــى إي ـج ــاد
الحلول المناسبة لها مع األجهزة
الرسمية المعنية.
أم ــا «الـتـعـلـيـمـيــة» ،فـقــالــت في
رسائلها المذيلة بتوقيع رئيسها
النائب حمد المطر ،إنه استنادا
ل ـمــا أث ـي ــر م ــن اك ـت ـش ــاف ح ــاالت
تزوير لشهادات علمية في دولة
ال ـك ــوي ــت ،ون ـظ ــرا ل ـخ ـطــورة هــذا
الموضوع وأهميته ،فإن اللجنة
تــرغــب أن يــوافــق المجلس على
تكليفها بالتحقيق في موضوع
ال ـ ـش ـ ـهـ ــادات ال ـع ـل ـم ـيــة ال ـ ـمـ ــزورة
والوهمية (غـيــر المعتمدة) في
التعليم العام والتعليم العالي،
وذلــك للوقوف على ما توصلت
إل ـيــه وزارت ـ ــا الـتــربـيــة والتعليم
والـعــالــي مــن إجـ ــراءات قانونية
وإدارية في هذا الشأن.
وأضــافــت اللجنة ،أن تطوير
ال ـ ـب ـ ـح ـ ــث الـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــي ي ـ ـع ـ ــد م ــن
المؤشرات الرئيسية التي يقاس
بها تـقــدم ال ــدول وتــأخــرهــا ،وال
شك أن ترتيب الكويت قد تراجع
وفقا للمؤشرات العالمية لقياس
ج ـ ــودة ال ـت ـع ـل ـي ــم ،وخ ــاص ــة فــي
الـسـنــوات األخ ـيــرة ،وذل ــك يرجع
إل ــى ع ــدة أس ـب ــاب فـنـيــة ومــالـيــة
وإداريــة .وعليه فإن «التعليمية»
تــرغــب أن يــوافــق المجلس على
تكليفها ببحث ودراسة العوائق
الموجودة أمام الجهات المعنية
بـتـطــويــر ال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي ،وأال
يقتصر بحثها هذا على الجهات

وت ــاب ـع ــت الـ ـخ ــال ــد« :ع ـلــى
ضوء ما سبق أطلب اإلجابة
عن اآلتي :هل تم تخصيص
مــوقــع الت ـحــاد م ــاك الشقق
المذكورين أع ــاه؟ إن كانت
اإلجـ ــابـ ــة ب ــاإليـ ـج ــاب يــرجــى
تزويدنا بالمستندات الدالة
على ذلك ،وإن كانت بالنفي
ي ــرج ــى إفـ ــادت ـ ـنـ ــا ب ـم ــا ي ـلــي:
مـ ــا سـ ـب ــب عـ ـ ــدم تـخـصـيــص
الـمــوقــع؟ وم ــا سـبــب التأخر
في تخصيصه؟ وما العوائق
التي تحول دون ذلك؟».

مرزوق الحبيني

على أنه إذا كانت السيادة لألمة
وهــي مصدر السلطات جميعا
ب ـمــوجــب ن ــص الـ ـم ــادة ( )6من
ال ــدس ـت ــور ،وإذا كــانــت الــرقــابــة
الشعبية هــي م ـصــدر وأس ــاس
ّ
المشرع
الرقابة البرلمانية ،وألن
قد امتنع عن اللجوء إلى السرية
فــي أعـمــال مجلس األمــة إال في
حـ ــاالت م ـح ــددة ووفـ ــق ش ــروط
وض ـ ـ ــواب ـ ـ ــط ،حـ ـي ــث إن األص ـ ــل
ه ـ ــو ال ـع ـل ـن ـي ــة ف ـ ــي ال ـم ـم ــارس ــة
ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة ،ل ــذل ــك جـ ـ ــاء ه ــذا
ّ
المشر ع
التعديل ليحقق غاية
بكفالة العلنية فــي انتخابات
رئ ـيــس مـجـلــس األمـ ــة ،وجميع
مناصب مكتب المجلس ،وحيث
إن الـ ـم ــادة ( )92م ــن الــدس ـتــور
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادة ( )28م ـ ــن ال ــائـ ـح ــة
الداخلية لمجلس األمة ترددان
الـنــص نفسه ،مــن دون تحديد
طبيعة االقتراع سواء علني أو
سري ،وبالتالي تحديد طبيعة
االق ـ ـتـ ــراع ال ي ـخــالــف نـصــوص
الدستور.

وج ـ ـ ــه ال ـ ـنـ ــائـ ــب عـ ـب ــدالـ ـل ــه
ً
ً
المضف سؤاال برلمانيا إلى
وزي ـ ــر ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
االتـ ـ ـص ـ ــاالت وت ـك ـنــولــوج ـيــا
الـمـعـلــومــات م ــازن الناهض
طلب فيه تزويده باإلجراءات
ال ـخــاصــة بـتـمــديــد الـعـقــديــن
ر ق ـم ــي  208و  211مشتملة
على تـقــار يــر الكشف الفنية
والتي تتم بصفة دوريــة من
اإلدارات المعنية لبيان مدى
ال ـ ـتـ ــزام ال ـم ـس ـت ـث ـمــر بـتـنـفـيــذ
بنود العقدين خالل السنوات
ا لـ ـخـ ـم ــس م ـن ـه ـم ــا (– 2014
 )2019مع قائمة بالمخالفات
إن وجدت.
وطلب المضف مالحظات
ديوان المحاسبة بخصوص
العقدين  208و 211للسنوات
ال ـخ ـم ــس األخـ ـ ـي ـ ــرة م ـن ـه ـمــا،
وال ـ ـبـ ــدائـ ــل الـ ـت ــي تـ ــم رف ـع ـهــا
لـمـجـلــس اإلدارة وا لـ ـت ــي تم
ع ـلــى أســاس ـهــا ق ــرر مجلس

عبدالله المضف

اإلدارة التجديد أو التمديد
للعقدين ،وتاريخ الحصول
على موافقة مجلس اإلدارة
لتمديد أو تجديد العقدين،
وت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـلــى
م ــواف ـق ــة ال ـج ـه ــات الــرقــاب ـيــة
لـتـمــديــد ال ـع ـقــديــن ،وت ــاري ــخ
إبرام عقد التمديد (مع نسخة
مـ ــن الـ ـعـ ـق ــدي ــن ال ـم ـب ــرم ـي ــن)،

كما طلب القيمة اإليجارية
للعقدين بعد التمديد.
وطـ ـ ـل ـ ــب ايـ ـ ـض ـ ــا ت ـ ــزوي ـ ــده
بــأس ـبــاب ع ــدم ق ـي ــام الـهـيـئــة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـص ـنــاعــة ب ــإع ــادة
ت ـ ـقـ ــديـ ــر م ـ ـقـ ــابـ ــل االن ـ ـت ـ ـفـ ــاع
ب ـخــدمــات ال ـه ـي ـئــة لـلـعـقــديــن
 208و 211طبقا لقرار مجلس
الوزراء منذ صدور القرار رقم
( )2015/1121المعدل بالقرار
رقــم ( ،)2015/1213مــع بيان
المتسبب بذلك ،وهــل قامت
ال ـه ـي ـئ ــة ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام حـقـهــا
بأخذ االجراء ات (اخالء ،رفع
دع ـ ــاوى قــانــون ـيــة) ف ــي حــال
عدم سداد الرسوم المستحقة
للدولة؟

الشاهين يسأل الرشيد عن تأخر
تسعير أمالك الدولة
ً
وجه أمين سر مجلس األمة النائب أسامة الشاهين سؤاال
ً
برلمانيا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون االقتصادية
واالستثمار عبدالوهاب الرشيد عن سبب تأخر صدور تقييم
والئحة جديدين السعار اراضي امالك الدولة« ،وهذا السؤال
هو جرس انــذار وتنبيه لضرورة االستعجال بهذا االجــراء
لمواجهة الخلل والتقصير ،و تــدار كــه سريعا حفاظا على
المال العام ،واليوم سؤال وغدا متابعة ومراقبة ومحاسبة
بإذن الله».
وق ــال الـشــاهـيــن :لــديـنــا فــي الـكــويــت  ١٢ال ــف عـقــد المــاك
الدولة تغطي  ١٢٢مليون متر مربع من الوطن وال تدر اال ما
يناهز  ٧٠مليون دينار سنويا ،فهناك خلل في امالك الدولة
وعقود االنتفاع بها صناعية زراعية تجارية ،وهناك تأخير
بإعادة تسعير وتحديد ودراسة بدل االنتفاع ،وآخر تقييم
لها ومقابلها كجدول لمقابل االنتفاع كان في  ،٢٠١٦حيث
مضت  ٦سنوات دون أي اعادة تقييم ،مع وجود  ١٨توصية
من ديوان المحاسبة بإعادة التقييم ،ولكن لالسف الوزراء
المتعاقبون يمتنعون ويتأخرون ويتلكأون في إعادة التقييم.
وبين أنــه قــدم ســؤاال برلمانيا لوزير المالية «باعتباره
مسؤوال عن امــاك الدولة العامة والخاصة عن اخــر تقييم
وتحديث لبدل االنتفاع بأمالك الدولة خاصة ان الوزيرين
السابق والحالي ابديا امام المجلس تعهدات بقرب صدور
الئحة وتقييم جديدين الراض ــي امــاك الــدولــة ولكن يبدو
وجود حاجة في نفس يعقوب وضغوط اطراف معينة تؤخر
التقييم الجديد».

أسامة الشاهين

ً
نواب القتطاع  %20سنويا من «احتياطي
األجيال» الكتتاب المواطنين
تـقــدم  5نــواب بــاقـتــراح بقانون بإضافة
مــادة جــديــدة برقم ( 2مـكــررا) إلــى القانون
ر ق ــم ( )106لـسـنــة  1976ب ـشــأن احـتـيــا طــي
األجيال القادمة ،يقضي بتوزيع نسبة 20
فــي المئة على هيئة أ سـهــم تأسيسية في
شركات وطنية الحتياطي األجيال القادمة
بالتساوي على كل مواطنة ومواطن.
ون ــص الـمـقـتــرح ،ال ــذي ت ـقــدم بــه ال ـنــواب
ثامر السويط ،وعبدالله األنبعي ،وخالد
ال ـع ـت ـي ـبــي ،وف ـ ــارس ال ـع ـت ـي ـبــي ،ود .محمد
ا لـمـ ّـهــان ،بــأن تقتطع سنويا نسبة  20في
ال ـم ـئ ــة م ــن عـ ــائـ ــدات اس ـت ـث ـم ــار اح ـت ـيــاطــي
األ جـيــال القادمة ،تــوزع كأسهم تأسيسية
في شركات وطنية على كل مواطن بلغ سن
الرشد عند انتهاء كل سنة مالية.
ونصت المذكرة اإليضاحية على أنه «لما
كان هدف الكويت من إنشاء الصندوق هو
تأمين مستقبل أجيال البالد القادمة ،ولما
كــان الصندوق ولله الحمد يحقق أرباحا
سنوية ،حيث إن نمو إ ي ــرادات الصندوق

ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات ال ـخ ـم ــس ال ـس ــاب ـق ــة ت ـج ــاوز
ع ــائ ــدات ال ـن ـفــط ف ــي ال ـف ـت ــرة ن ـف ـس ـهــاُ ،رئ ــي
تقديم هذا االقتراح بقانون الذي يهدف إلى
توزيع نسبة  20في المئة على هيئة أسهم
تأسيسية فــي شــر كــات وطنية الحتياطي
األجيال القادمة بالتساوي على كل مواطنة
وم ــواط ــن ،عـلــى أن يـتــم االح ـت ـســاب بشكل
سنوي كل سنة مالية ،لينعم المواطنون
بالعيش الكريم والرفاهية وار تـفــاع دخل
المواطن من خالل اكتتابه وجنيه األرباح
الـسـنــويــة ال ـتــي تحققها ال ـشــركــات ،وبـنــاء
ع ـل ـيــه سـ ـي ــراق ــب ال ـش ـع ــب أداء ال ـص ـن ــدوق
والقائمين عليه ،علما أن هــذه النسبة لن
تؤثر في متانة الصندوق ،حيث إن التوزيع
سيكون من صافي األرباح فقط».
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الجامعة العربية المفتوحة تستضيف
معرض «طالل تاريخ تقرأه األجيال»

local@aljarida●com

«األمريكية» ترعى سباق «اركض لهدف»
لجمع التبرعات لمساعدة األطفال من ذوي االحتياجات

برعاية سامية من أمير البالد من  13حتى  20الجاري
عرض سيرة
األمير الراحل
طالل بن
عبدالعزيز
والتركيز
على جهوده
بالتعليم
والتنمية

الزكري

شعار المعرض

ب ــرع ــاي ــة ســام ـيــة م ــن صــاحــب
الـ ـسـ ـم ــو األمـ ـ ـي ـ ــر الـ ـشـ ـي ــخ ن ـ ــواف
األحمد ،تدشن الجامعة العربية
المفتوحة ،فــي مقرها بالكويت،
األحد  13نوفمبر الجاري ،معرض
األمير طالل بن عبدالعزيز «طالل
تاريخ تقرأه األجـيــال» ،مصاحبا
الحتفالية الجامعة بمرور عشرين
عاما على تأسيسها.
وقال رئيس الجامعة د .محمد
الــزكــري إن الـجــامـعــة تستضيف
معرض مؤسسها بعنوان «طالل
تــاريــخ تـقــرأه األج ـيــال» ،بحضور
ممثل راعــي الحفل وزيــر التربية
وزي ـ ــر ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي د .حمد
الـ ـ ـع ـ ــدوان ـ ــي ،وح ـ ـض ـ ــور رئ ـي ــس
مجلس أم ـنــاء الـجــامـعــة صاحب
السمو الملكي األمير عبدالعزيز
ب ــن طـ ــال آل سـ ـع ــود ،وع ـ ــدد من
الضيوف األمراء والشيوخ
والـ ـ ــوزراء وأع ـض ــاء السلك
الدبلوماسي.
وأف ـ ـ ـ ــاد د .ال ـ ــزك ـ ــري ب ــأن
المعرض سيستمر سبعة
أي ـ ــام ،ابـ ـت ــداء م ــن  13حتى
 20ال ـ ـجـ ــاري ،ع ـلــى فـتــرتـيــن
صباحية ومسائية ،تبدأ من
التاسعة صباحا إلى الواحدة
ظهرا ،ومن الخامسة إلى التاسعة
مساء في مقر الجامعة بمنطقة
العارضية ،ويهدف إلــى عرض
سـيــرة األمـيــر الــراحــل طــال بن
ع ـبــدال ـعــزيــز آل س ـع ــود مــركــزا
عـ ـل ــى ج ـ ـه ـ ــوده ف ـ ــي م ـج ــال
الـتـعـلـيــم وال ـت ـن ـم ـيــة وعـلــى
محطات محورية من حياته،
مشيرا إلــى أن المعرض سيضم

محمد الزكري

 ٧أقسام تستعرض سيرة األمير
طالل التنموية وارتباطه الوثيق
بالكويت قـيــادة وشـعـبــا ،وكذلك
مـسـيــرة الـجــامـعــة بـيــن الـمــاضــي
والحاضر والمستقبل.
واك ـ ـ ـ ــد أن الـ ـجـ ـمـ ـه ــور الـ ــزائـ ــر
للمعرض سيحظى بتجربة غنية
حول السيرة األولى لتاريخ األمير
بدءا من مولده ونشأته في كنف
الملك المؤسس عبدالعزيز ،رحمه
الله ،مع المرور بنشأته العلمية
وأيـ ـض ــا ال ـح ـي ــاة ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـتــي
قضاها خدمة للوطن ،وسيتضمن
المعرض جناحا لجهوده كأحد
رواد العمل اإلنساني والتطوعي
والتنموي ،وكــل مــا قدمه عندما
ك ــان م ـســاعــدا لــأم ـيــن ال ـع ــام في
األمم المتحدة والمبعوث السامي
لليونيسف ،معتبرا أن هذا الفصل
الهام يستحق أن تتناقله األجيال
المعاصرة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن أح ـ ـ ـ ـ ــد أق ـ ـس ـ ــام

الـمـعــرض ،وه ــو «الــوعــد الــوفــي»،
سيسرد عالقة الوفاء بين الكبار
والمؤسسين التي غرسها األجداد
ويقطف ثمارها األبناء واألحفاد،
الفتا إلــى أن «األمـيــر طــال رحمه
الله استلهم من والــده المؤسس
الملك عبدالعزيز حبه وتقديره
للكويت ومكانة أمرائها وشعبها
لديه الذين كانوا جزءا من تاريخ
الـ ـم ــؤس ــس ،إذ ب ـ ــدت م ـث ــل وعـ ـ ٍـد
تتوارثه األجيال بالمحافظة على
الـعــاقــة األخ ــوي ــة الـمـتـمـيــزة بين
البلدين ،وهو ما تجسد في عالقة
ملوك المملكة وأمراء الكويت حتى
وقتنا الحاضر ،الوعد بالوقوف
فـ ــي الـ ــرخـ ــاء وال ـ ـش ـ ــدة ،أن يـفـكــر
ال ـس ـعــودي بــال ـكــويــت ،وأن يفكر
الكويتي بالسعودي ،وامتد هذا
الوعد مع أحد أحالم األمير طالل،
والتي تحققت على أرض الكويت
اال وهو مشروع الجامعة العربية
المفتوحة».
وخ ـتــم ال ــزك ــري ب ــأن الـمـعــرض
تم تصميمه وإخراجه عبر أفكار
اب ـت ـك ــاري ــة ،م ــن خـ ــال الـتـقـنـيــات
التي تجسد للزائر سيرة األمير
ال ـس ـعــودي ط ــال بــن عـبــدالـعــزيــز
آل س ـع ــود وجـ ـه ــوده الـتـنـمــويــة،
وأ ي ـ ـ ـضـ ـ ــا يـ ـبـ ـي ــن اإلرث ا ل ـك ـب ـي ــر
ال ــذي تــركــه مــن إن ـج ــازات وأفـكــار
ت ـخــدم حــاضــر ومـسـتـقـبــل أمـتـنــا
العربية وكــل العالم فــي مختلف
الجوانب ،السيما العلم والمعرفة
واإلنسانية ،والتي كانت تحظى
باهتمام كبير جدا من قبل الراحل
رحمه الله.

جانب من الحضور في السباق
رع ــت الـجــامـعــة األمــريـكـيــة فــي الـكــويــت الـسـبــاق
ال ـخ ـيــري الـ ــذي تـقـيـمــه مـجـمــوعــة ف ــوزي ــة الـسـلـطــان
الصحية ( ،)Run Kuwaitتحت شعار «اركض لهدف»
«.»Run for a Cause
وذكرت الجامعة ،في بيان صحافي ،أمس ،أن هذا
السباق يهدف إلى جمع التبرعات لمساعدة األطفال
المحتاجين من ذوي االحتياجات الخاصة ،في إطار
التزام الجامعة بمبادئ المسؤولية االجتماعية.
ً
ولفتت إلى أن عددا من أعضاء المجتمع الجامعي
شاركوا في السباق الذي يعتبر أحد أهم الفعاليات
الخيرية ،حيث انطلق الماراثون هذا العام بنسختيه
« 5كلم» و« 10كلم» ،وشمل أنشطة ترفيهية متعددة
ً
اح ـت ـف ــاال ب ــال ــذك ــرى ال ـس ـنــويــة ال ـع ــاش ــرة الن ـطــاقــه،
األمــر الــذي ساعد على زيــادة الوعي الصحي لدى
المشاركين.

«الدراسات العليا» يبحث «القبول»
ن ــاق ــش م ـج ـلــس ك ـل ـيــة ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـع ـل ـيــا فــي
جامعة الكويت ،خالل اجتماعه الذي عقد أخيرا
برئاسة عميد الكلية ،د .بــدر الـبــديــوي ،العديد
من المواضيع ،أبرزها مذكرات الشؤون الطالبية
بـ ـش ــأن خ ـط ــة وش ـ ـ ــروط وأعـ ـ ـ ــداد ال ـق ـب ــول بـكـلـيــة
الدراسات العليا للعام الجامعي .2024 -2023
وبحث االجتماع مذكرات الشؤون األكاديمية

ّ
«شؤون طلبة التطبيقي» تسلم مقرها للهيئة الجديدة

ً
الميموني رئيسا لها والكندري ألمانة السر والظفيري لـ «الصندوق»
●

أحمد الشمري

ّ
سلمت عمادة شؤون الطلبة
فـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم
ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي وال ـ ـت ـ ــدري ـ ــب م ـقــر
االت ـحــاد خــال االجـتـمــاع األول
مع الهيئة اإلدارية الجديدة الذي
عقد أمس األول برئاسة العميد
د .عبدالكريم العريعر.
وأعـ ـل ــن أم ـي ــن س ــر االتـ ـح ــاد،
حسين ال ـك ـنــدري ،فــي تصريح
صحافي أمــس ،تشكيل الهيئة
اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ــاتـ ـ ـح ـ ــاد ،م ـش ـي ــرا
إلـ ــى تــزك ـيــة م ــاج ــد الـمـيـمــونــي
ل ــرئ ــاس ــة االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ،وس ـل ـط ــان
العجمي نائبا للرئيس لشؤون
ال ـك ـل ـيــات ،رئ ـي ـســا لـلـجـنــة ذوي
االحتياجات الـخــاصــة ،وراشــد
العجمي نائبا للرئيس لشؤون
المعاهد ،رئيسا للجنة العالقات

الهيئة اإلدارية الجديدة
العامة ،وظايف العبيان نائبا
للرئيس لـلـشــؤون األكــاديـمـيــة،
رئيسا للجنة الخدمات العامة،
وعـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـ ـع ـ ــدوان ـ ــي نــائ ـبــا
لـ ـل ــرئـ ـي ــس ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون اإلداريـ ـ ـ ـ ــة
والـ ـم ــالـ ـي ــة ،وم ـح ـم ــد ال ـخ ــراف ــي

نائبا للرئيس لشؤون االتحاد،
رئيسا للجنة الدينية ،وحسين
الـكـنــدري ألمــانــة الـســر ،وسيف
ال ـظ ـف ـي ــري أم ـي ـن ــا ل ـل ـص ـن ــدوق،
وح ـ ـس ـ ـيـ ــن ال ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــان الـ ـم ــدي ــر
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ــاتـ ـح ــاد ،رئ ـي ـســا

لـلـجـنــة الـتـنـسـيــق وال ـم ـتــاب ـعــة،
وعـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـعـ ـبـ ـي ــدي األمـ ـي ــن
ال ـعــام لــات ـحــاد ،رئـيـســا للجنة
اإلع ــامـ ـي ــة ،وم ـح ـم ــد الـسـهـلــي
رئ ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــا ل ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـ ـ ـبـ ـ ــرامـ ـ ــج
واألن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة ،رئ ـ ـي ـ ـسـ ــا ل ـل ـج ـنــة

وأوض ـحــت الـجــامـعــة أن الـجـنــاج ال ـخــاص شهد
ً
والمتسابقين ،مشيرة إلــى أن
إقـبــاال من الجمهور
ّ
بعض موظفي مكتب ا لـقـبــول مــثـلــوا الجامعة في
ت ـعــريــف ال ـح ـضــور بــالـتـخـصـصــات ال ـت ــي تــوفــرهــا
الجامعة وشروط القبول فيها.
وبينت أن موظفي مركز التعليم المستمر أجابوا
عــن اسـتـفـســارات الـحـضــور فيما يتعلق بالبرامج
والشهادات التي يقدمها المركز.
وأعربت النائبة التنفيذية لرئيسة الجامعة أمل
البنعلي ،عن سعادتها برعاية ومشاركة الجامعة في
هذه الفعالية الخيرية التي تهدف إلى عالج وتأهيل
األطفال من ذوي االحتياجات ،مؤكدة أن الجامعة
حريصة على المشاركة في المبادرات التي تخدم
األهداف النبيلة واإلنسانية في المجتمع ،كما تعزز
الوعي الرياضي بين الشباب.

الـ ـ ــريـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وعـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـس ـ ــام
الشمري رئيسا للجنة الطالبية،
وناصر العتيبي رئيسا للجنة
المستجدين ،وناصر الدوسري
ر ئـيـســا للجنة ا لـثـقــا فـيــة نائبا
لرئيس لجنة المستجدين.
وعن تشكيل لجان الطالبات،
أعلنت أمين السر المساعد روان
ط ـ ــارق غ ـل ــوم ع ــن تــزك ـيــة مـنــار
الفيروز نائبة لرئيس االتحاد
لـ ـش ــؤون ال ـط ــال ـب ــات ،ال ـب ـن ــدري
السعيدي رئيسة للجنة البرامج
واألن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة ،رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة ل ـل ـج ـنــة
ال ـعــاقــات ال ـعــامــة ،روان طــارق
أم ـي ـنــا م ـس ــاع ــدا ل ـل ـســر رئـيـســة
للجنة المستجدات ،نورة الميع
رئيسة للجنة اإلعالمية رئيسة
للجنة الدينية ،دالل الرشيدي
رئيسة للجنة الطالبية رئيسة
للجنة التنسيق والمتابعة.

ب ـشــأن تــوح ـيــد ع ــدد وح ـ ــدات رس ــال ــة ال ــدك ـت ــوراة
ل ـت ـص ـب ــح  18وح ـ ـ ــدة دراسـ ـ ـي ـ ــة ل ـج ـم ـي ــع ب ــرام ــج
الدراسات العليا ،فضال عن مناقشة توحيد نظام
توثيق المراجع ألطروحات الماجستير ورسائل
الدكتوراة ،وتوفير الرسائل الجامعية لجامعة
الكويت على منصة وقاعدة الرسائل الجامعية.

أطلقت الهيئة العامة للشباب،
ح ـم ـلــة ت ـطــوع ـيــة ل ــزراع ــة 2000
سدرة في محمية السدر بمنطقة
عريفجان ،تحت شعار «من أجل
ك ــوي ــت خـ ـض ــراء» ب ـم ـشــاركــة 36
متطوعا ومتطوعة ،وبالتعاون
م ــع ال ـم ـبــادر وال ـنــاشــط البيئي
عبيد الشمري.
وق ــال ــت الـمـتـحــدثــة الــرسـمـيــة

باسم الهيئة ،أســرار األنصاري،
في تصريح صحافي ،أمــس ،إن
«ه ــذه الـمـشــاركــة تــأتــي لتحقيق
رؤيـ ـ ــة «ك ــوي ــت ج ــدي ــدة ،»2035
وإش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراك الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب ف ـ ــي بـ ـن ــاء
وتعمير البالد ،ودفع المتطوعين
والمجاميع التطوعية إلى تنفيذ
المشاريع اإلنمائية المدرجة في
الخطة اإلنمائية للدولة».

وأكــدت األنـصــاري أن الهيئة
يــدهــا م ـم ــدودة دائ ـمــا للتعاون
م ــع ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة وغـيــر
ال ـح ـكــوم ـيــة ،وج ـم ـع ـيــات الـنـفــع
ال ـ ـعـ ــام الـ ـت ــي ت ـه ـتــم ب ــال ـش ـب ــاب،
وتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــم الـ ـل ــوجـ ـسـ ـت ــي
واإلعالمي من باب المسؤولية
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
اح ـت ـضــان ال ـطــاقــات الـشـبــابـيــة،
وتطوير مهاراتهم ،وشغل وقت
فراغهم ،بما يعود بالنفع عليهم
وعلى المجتمع.
وذكـ ــرت أن الـهـيـئــة مستمرة
بـ ـ ـ ــإعـ ـ ـ ــان كـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ــو ج ــدي ــد
فـ ــي مـ ـج ــال ال ـع ـم ــل ال ـت ـط ــوع ــي،
ب ـ ـ ـ ــاإلض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى تـ ـسـ ـجـ ـي ــل
ال ـم ـت ـطــوع ـيــن وال ـم ـج ــام ـيــع مــن
خـ ــال ب ــواب ــة «أي ــاديـ ـن ــا لـلـعـمــل
التطوعي» ،وإصــدار الشهادات
بـ ـط ــريـ ـق ــة إل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة بـ ـع ــدد
الساعات التطوعية لكل متطوع
ش ـ ـ ــارك م ـع ـه ــا فـ ــي ال ـع ـم ــل عـبــر
موقعها اإللكتروني.
م ــن جـهـتــه ،ق ــال ال ـش ـمــري إن
الـ ـمـ ـب ــادرة ال ـق ــادم ــة ه ــي زراعـ ــة
 3000س ـ ـ ــدرة ،ل ـم ــا ل ـه ــا ف ــوائ ــد
على البيئة والتربة واالقتصاد
المحلي،
مضيفا أن هذه المبادرة تعد
ش ــراك ــة مـجـتـمـعـيــة م ــع ج ـهــات
خــا صــة وحكومية والمجاميع
التطوعية المهتمين بالبيئة.

دعـ ـ ــا رئـ ـي ــس ات ـ ـحـ ــاد ن ـق ــاب ــات
الـعــامـلـيــن فــي الـقـطــاع الحكومي
حسين الـعــازمــي ،رئـيــس مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ أح ـم ــد
ال ـنــواف ومجلس األم ــة الــى إقــرار
مـشــروع بيع اإلج ــازات واعتماده
فــي ميزانية الــدولــة بعد اعتماده
في لجنة الميزانيات دون تحديد
سقف أعلى.
وطــالــب الـعــازمــي ،فــي تصريح
ص ـح ــاف ــي ،أمـ ـ ــس ،بـ ــإقـ ــرار جميع
ال ـبــدالت لجميع موظفي القطاع
الحكومي ،والتي مازالت حبيسة
األدراج والتي طالب اتحاد نقابات
ال ـع ــام ـل ـي ــن ب ــال ـق ـط ــاع ال ـح ـكــومــي
ال ـح ـكــومــات ال ـســاب ـقــة ب ــإق ــراره ــا،
داعيا الحكومة الجديدة الى اخراج
هذه البدالت من األدراج ومنحها
لموظفي الدولة لما يقدمونه من
جهد وإخالص في العمل.
كما دعا ديوان الخدمة المدنية
إلـ ــى اع ـت ـم ــاد «ال ـب ـص ـمــة ال ـمــرنــة»

محمد جاسم

تـقــدم عضو المجلس البلدي،
د .حسن كمال ،بسؤال إلى الجهاز
التنفيذي في البلدية عن مشروع
مترو الكويت ودراسات الطرق.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن الـ ـبـ ـل ــدي ــة ت ـق ــدم
دراس ـ ــات عــديــدة تتعلق بالطرق
والـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــروريـ ـ ــة ،آخ ــذي ــن
ف ــي االع ـت ـب ــار ال ــزي ــادة الـسـكــانـيــة
المستقبلية والتوسع العمراني،
ح ـســب دراس ـ ــات إدارة المخطط
الـهـيـكـلــي ،ب ـه ــدف ت ـطــويــر شبكة
ال ـ ـطـ ــرق ووسـ ــائـ ــل ال ـن ـق ــل الـ ـع ــام،
وتشجيع المواطنين والمقيمين
ع ـل ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام وسـ ــائـ ــل ال ـن ـقــل
الـ ـجـ ـم ــاع ــي ،ل ـت ـخ ـف ـيــف ال ـض ـغــط

توزيع شهادات «اليورو
باس» على خريجي
«التطبيقي» غدًا

تنظم إدارة الجودة واالعتماد
األكاديمي في الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب،
غدًا ،حفل توزيع شهادات
اليورو باس على خريجي
املعاهد التدريبية بالهيئة
واملعتمدة من أكاديمية
باريس ،برعاية مدير الهيئة
باإلنابة د .جاسم األنصاري،
وحضور امللحق الثقافي
الفرنسي في الكويت على
مسرح مركز ابن الهيثم
للتدريب.
وقالت مدير إدارة الجودة
واالعتماد األكاديمي د .سعاد
الشبو ،في تصريح صحافي،
أمس ،إن هذا الحفل سيتضمن
توزيع شهادات اليورو باس
على خريجي معهد التدريب
اإلنشائي ومعهد التدريب
الصناعي (صباح السالم)
ومعهد التدريب الصناعي
(الشويخ) ومعهد التمريض،
مشيرة إلى أنها أول دفعة
تتسلم الرخصة األوروبية بعد
استكمالها للبرامج الدراسية
املعتمدة أكاديميًا من أكاديمية
باريس.

الظفيري :تشكيل لجنة
برنامج الدكتوراه في «التربية»

«نقابات الحكومي» إلقرار «بيع
اإلجازات» والدوام المرن

حسين العازمي

لتخفيف االزدحام ،وتسهيل دخول
وخروج الموظفين بدون أي عوائق.
وأعـ ـ ــرب ال ـع ــازم ــي ع ــن تـفــاؤلــه
بالحكومة الجديدة ومجلس االمة
إلقـ ــرار كــل مــا مــن شــأنــه أن يأتي
فــي مصلحة الـعــامـلـيــن بالقطاع
الحكومي.

«الشباب» :حملة لزراعة  2000سدرة في عريفجان كمال يسأل عن المترو ودراسات الطرق
●

سلة أخبار

حسن كمال

المروري على شبكة الطرق».
ً
ووجــه كمال ع ــددا مــن األسئلة
مـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا ،مـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــع ال ـ ـحـ ــالـ ــي
وال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ــي لـ ـمـ ـش ــروع م ـتــرو

الكويت (للنقل)؟ وما وقت توقيع
الـمـشــروع واالنـتـهــاء مـنــه؟ حسب
دراس ــات البلدية وق ــرارات الهيئة
العامة للطرق والنقل البري ،وما
الــدراســات الـتــي قــامــت بها بلدية
الكويت والخاصة بالنقل الجماعي
وتشجيع المواطنين باستخدامها؟
مع تزويدي بنسخ من الدراسات.
وت ـ ـسـ ــاءل كـ ـم ــال ع ــن ال ـن ـتــائــج
والتوصيات الخاصة بمشروعي
الـبـلــديــة ،مــع تــزويــده بنسخة من
كل مشروع كـ «إنشاء بنك مروري»،
وم ـشــروع دلـيــل حـســاب الــرحــات
المرورية ،مع ضرورة االلتزام في
المدة القانونية لإلجابة عن أسئلة
ً
أعضاء المجلس البلدي ،استنادا
إلى القانون .2016/33

أعلن عميد كلية التربية
في جامعة الكويت د .فايز
الظفيري ،تشكيل لجنة
لفتح برنامج الدكتوراه في
«التربية».
جاء ذلك خالل تنظيم مكتب
مساعد العميد للشؤون
األكاديمية واألبحاث
والدراسات العليا ،اللقاء األول
لطلبة ماجستير مجال التربية
للعام الجامعي ،2023 /2022
للطلبة املستجدين واملستمرين
في برامج املاجستير بالكلية.
ودعا الظفيري الطلبة إلى
الجدية في برنامج املاجستير
للحصول على القبول في
«الدكتوراه» ،موضحا أن
البرنامج سيكون متنوعا
ومختلفاِّ ،
مقدما عددا من
النصائح أهمها الثقة بالنفس
وتبادل الخبرات واالستفادة
من تجارب اآلخرين.

الراشد نائبًا لمدير الجامعة
للتخطيط ...واألنصاري
لـ «الشؤون العلمية»
أصدر مدير جامعة الكويت د.
يوسف الرومي قرارًا بتعيني
األستاذ في قسم هندسة
الكمبيوتر بكلية الهندسة
والبترول د .أسعد الراشد
نائبا ملدير الجامعة للتخطيط
ملدة عامني.
كما أصدر الرومي قرارا آخر
بتعيني األستاذ في قسم
الهندسة امليكانيكية بكلية
الهندسة والبترول د .محمد
االنصاري نائبا ملدير الجامعة
للشؤون العلمية.
ويأتي ذلك بعد قرار ديوان
الخدمة املدنية املوافقة على
استئناف التعيني وشغل
الوظائف القيادية واإلشرافية.

ةديرجلا
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قصر العدل

«التمييز» :الشركات في حالة تصفية أو حل من وقت
إشهارها بالسجل ونشرها بالجريدة الرسمية

• «الجهات الحكومية استأنفت أعمالها في  30يونيو  2020بعد جائحة كورونا»
• صحة انعقاد الجمعية غير العادية تتطلب حضور شركاء يملكون ثالثة أرباع رأس المال
حسين العبدالله

عدم إشهار قرار
التصفية ُيبطله
ً
وال يرتب أثرا أو
ُيحتج به لدى
الغير

أكدت الدائرة التجارية الخامسة
فـ ــي م ـح ـك ـم ــة ال ـت ـم ـي ـي ــز ب ــرئ ــاس ــة
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار عـ ـ ـص ـ ــام ال ـ ـسـ ــدانـ ــي
وع ـض ــوي ــة ال ـم ـس ـت ـشــاريــن أح ـمــد
مـنـصــور وزيـ ــاد مصطفى وأمـيــن
الرفاعي ومحمد الجالوي أن أحكام
قانون الشركات متعلقة بالنظام
الـ ـع ــام وي ـت ــرت ــب ع ـلــى مـخــالـفـتـهــا
البطالن.
ولفتت المحكمة ،فــي حكمها،
إلــى أنــه فــي حالة إجـمــاع الشركاء
على حل الشركة قبل انتهاء مدتها
أوجب ذلك إصدار قرار من الجمعية
ال ـعــامــة غـيــر ال ـع ــادي ــة ،وال يحتج
بــانـقـضــاء الـشــركــة مــن قـبــل الغير
باعتبار أن حلها وتصفيتها من
أسـبــاب انقضائها ،إال مــن تاريخ
اإلشهار ،أي من قيد القرار الصادر
مــن الجمعية العامة غير العادية
بالحل والتصفية إلى اسمها عبارة
تـحــت الـتـصـفـيــة مـكـتــوبــة بـعـبــارة
واضـحــة فــي المكاتبات الـصــادرة
منها.

الصفة اإلجرائية

إذا استوفت الشركة
إجراءات حلها
يضاف إلى اسمها
في المكاتبات
الرسمية بوضوح
عبارة «تحت
التصفية»

وأضافت المحكمة في حيثيات
حكمها أنه عن الدفع المبدئي من
نيابة التمييز بعدم قبول الطعن
فهو فــي محله ذلــك أن مــن المقرر
في قضاء ،هذه المحكمة أنه يترتب
عـلــى تصفية الـشــركــة زوال صفة
مديرها في تمثيلها ويحل محلها
ال ـم ـص ـف ــي ،وي ـ ـكـ ــون هـ ــو صــاحــب
الصفة اإلجرائية والممثل القانوني
الــوحـيــد فــي تمثيل الـشــركــة أمــام
القضاء فيما يرفع منها أو عليها
من دعاوی .وكان الثابت من األوراق
أن الشركة الطاعنة قد تم وضعها
تحت التصفية وتعيين المطعون
ضــده الـســابــع بصفته فــي الطعن
ً
ذاتــه مصفيا لها وإذ أقيم الطعن
من قبل الشركة الطاعنة دون األخير
فإنه يكون غير مقبول.
وق ــال ــت إنـ ــه ل ـمــا ك ــان ــت ال ـم ــادة
( )1/153م ــن ق ــان ــون ال ـمــراف ـعــات
المعدلة بالقانون رقــم 2019/ 12
وال ــذي يعمل بــه اعتبارا مــن /4/ 4
 2019طبقا لحكم المادة ( )170من
الــدس ـتــور -تـنــص عـلــى أن ميعاد
الطعن بالتمييز ستون يوما -وأن
الـنــص فــي ال ـمــادة ( 17م ـكــررا) من
القانون ذاته المضافة بالقانون رقم
 5لسنة  2020بتعديل بعض أحكام
المرسوم بالقانون رقــم  38لسنة
 1980بــإصــدار قــانــون المرافعات
المدنية والـتـجــاريــة وال ــذي يعمل

عصام السداني

ً
به اعتبارا من  2020 /3/ 12علی أنه
في األحوال التي يقرر فيها مجلس
الــوزراء تعطيل أو وقف العمل في
المرافق العامة للدولة حماية لألمن
أو السلم العام أو الصحة العامة
والتي تقتضيها المصلحة العليا
للبالد ،ال تحسب مدة التعطيل أو
التوقف ضمن المواعيد اإلجرائية
المنصوص عليها في هذا القانون
وقــانــون االجـ ــراءات والمحاكمات
الـجــزائـيــة وقــانــون ح ــاالت الطعن
بــال ـت ـم ـي ـيــز وإج ـ ـ ــراءات ـ ـ ــه ،ع ـل ــى أن
ً
يستأنف احتسابها اع ـت ـبــارا من
اليوم الــذي يعينه مجلس الــوزراء
للعودة الى العمل» مفاده  -وعلى
نحو ما جاء بالمذكرة االيضاحية-
أنــه فــي حالة صــدور قــرار مجلس
الوزراء بتعطيل أو وقف العمل في
الجهات والـمــرافــق العامة للدولة
حـمــايــة لــأمــن أو الـسـلــم الـعـ ــام أو
الـصـ ـحــة ال ـعــام ـ ــة كـحــالـ ــة ح ـ ــدوث
ك ــوارث أو أوبئـة أو مـانع قهـري ال
تحسـب مـدة التعطيـل أو التوقـف
ضـمن المواعيـد المنصوص عليهـا
فـي قانون المرافعـات علـى أن يـتم
ً
استئناف احتسابها اعتبـارا مـن
اليـوم الـذي يعينـه مجلـس الـوزراء
لـلـعـ ــودة ال ـ ــى الـعـمـ ــل م ـ ــرة أخ ـ ــرى.
ولمـا كـان ذلـك ،وكـان قـرارا مجلـس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـص ـ ـ ــادران ف ـ ــي /3 /11
 ،2020و ،2020 /6 /25بوقـف العمـل
ف ـ ــي جـمـيـ ــع ال ـ ـ ـ ــوزارات والـجـهـ ــات
الحكومية والهيئـات والمؤسسـات
العامـة ابـتـ ــداء مـن يـ ــوم الخميس
ال ـم ــواف ـ ــق  2020/ 3/ 12ع ـل ـ ــى أن
يستأنف العمـل بـهـا يـوم الثالثـاء
الموافـق  2020/6/30بسـبب فيــروس
كورونـا المستجد .وإذ صـدر الحكـم
المطعـون فـيـه بـتـاريخ 2020/3/8
فإنـه يـتم احتساب ميعـاد الطعـن
مـن هـذا التـاريـخ حـتـى 2020/3/11
اليـوم السـابق علـى تـاريخ تعطيـل

العمـل سـالف البيـان ،ثـم يستأنف
حسـاب المواعيـد بـعـد العـودة الـى
الـعمـل ابتـداء مـن يــوم 2020/6/30
ح ـت ـ ــى تـ ـ ـ ــاري ــخ ايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداع صـحـيـفــة
الطعنـين ب ـ ــإدارة الـكـتـ ــاب ،وكـ ــان
الـطـعـ ــن أودع ـ ـ ــت صـحيفته ادارة
الكتــاب بـتــاريخ  2020/8/12والطعن
في  ،2022/8/18فـإن مجمـوع الـمـدة
قـبـ ــل فـتـ ــرة التعطيـل وبـعـ ــدهــا ال
ً
يتجـاوز سـتين يومـا ،ويكونـا قـد
ً
أودعا فـي الميعـاد المقـرر قانونـا،
واسـتوفيا أوضاعهما الشكلية.

فساد االستدالل
وقـ ــالـ ــت ال ـم ـح ـك ـم ــة :ح ـي ـ ــث إن
الطعـن أقـيـم علـى ثــاثـ ــة أسـبــاب
ينعـى بهـا الطـاعن بصـفته علـى
ال ـح ـكــم ال ـم ـط ـع ـ ــون ف ـي ـ ــه مـخــالـفـ ــة
ال ـق ـ ــانــون وال ـخ ـط ـ ــأ ف ـ ــي تطبيقــه
والفسـاد فـي االستدالل ومخالفـة
الثابـت ب ـ ــاألوراق ،وحاصـلها أنـه
قـضـ ــى بـتــأيـيـ ــد حـ ـكـ ــم أول درجـ ــة
بإلغـاء وضـع الشـركة التي يمثلهـا
«تحـت التصفية» والغاء مـا يترتـب
على ذلك من آثــار ،حال أن الثابت
باألوراق أن إجراءات طلب وضعها
«تـحــت التصفية» تمت صحيحة
ل ـ ـ ــدى الـ ـمـ ـطـ ـع ــون ض ـ ـ ــده ال ـث ــال ــث
بصفته وزارة التجارة والصناعة
والذي أصدر مذكرة بذلك وهو ما
يفيد بأن الطلب استوفى األوراق
المطلوبة لذلك ،كما أن المطعون
ضدهم لم يعترضوا على ذلك عقب
االع ــان المنشور منها ،وه ــو ما

يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وبينت المحكمة أن هذا النعي
غير سدید ،ذلك أنه لما كانت أحكام
القانون رقم  2016/1بإصدار قانون
الشركات والــذي يعمل به اعتبارا
من  2012/11/26طبقا لحكم المادة
( )5مــن م ــواد اصـ ــداره والمنطبق
عـلــى واق ـعــة ال ــدع ــوى  -وإن كانت
تتعلق باألفراد ،إال أنها من النظام
الـعــام قصد بها تحقيق مصلحة
ع ــام ــة اق ـت ـصــاديــة تـتـعـلــق بـنـظــام
ال ـم ـج ـت ـمــع األع ـ ـلـ ــى وت ـع ـل ــو عـلــی
مصلحة األف ـ ــراد تتمثل فــي أنها
تمثل كيان الدولة االقتصادي وفي
انهيارها ما يؤدي الى المساس به
والتأثير عليه ،ومن ثم فإنه يترتب
على مخالفة اإلج ــراء أو التصرف
ألحكامها بطالنه بطالنا مطلقا
وت ـق ـضــي الـمـحـكـمــة ب ــه م ــن تلقاء
نفسها.

صحة االنعقاد
وقالت حيث ان النص في المادة
( )1منه على أنه في تطبيق أحكام
ه ــذا ال ـقــانــون ،يـقـصــد بــالـعـبــارات
والكلمات التالية المعنى الموضح
قرين كل منها :النشر :النشر في
الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)،
القيد :القيد في السجل التجاري،
الشهر :القيد مع النشر في الجريدة
الرسمية» ،والمادة ( )116الخاصة
ب ــاألح ـك ــام الـمـتـعـلـقــة بــال ـشــركــات
ذات المسؤولية المحدودة  -على
أن «ال يـ ـك ــون انـ ـعـ ـق ــاد الـجـمـعـيــة

ال ـع ــام ــة غ ـي ــر الـ ـع ــادي ــة صـحـيـحــة
اال اذا ح ـضــره ع ــدد م ــن الـشــركــاء
يملكون ثــاثــة أرب ــاع رأس الـمــال،
وال ت ـصــدر قــرارت ـهــا اال بـمــوافـقــة
الـ ـش ــرك ــاء ال ــذي ــن ي ـم ـل ـكــون ثــاثــة
أربــاع رأس المال» ،والمادة ()117
على أن «تختص الجمعية العامة
غ ـي ــر الـ ـع ــادي ــة بـ ــاألمـ ــور ال ـتــال ـيــة:
 2 ...1حل الشركة وتصفيتها....وتـنـفــذ ق ـ ــرارات الـجـمـعـيــة الـعــامــة
غير الـعــاديــة بقيدها فــي السجل
التجاري دون حاجة الى افراغها
في محرر رسمي» ،والمادة ()266
عـ ـل ــى أنـ ـ ــه «مـ ـ ــع م ـ ــراع ـ ــاة أسـ ـب ــاب
االنـقـضــاء الـخــاصــة بـكــل ن ــوع من
أنواع الشركات ،تنحل الشركة ألحد
األسباب التالية... - 3 ... -2 ... -1 :
 -4إجماع الشركاء على حل الشركة
ق ـبــل ان ـت ـهــاء مــدت ـهــا م ــا ل ــم ينص
عقد الشركة على االكتفاء بأغلبية
م ـع ـي ـن ــة ،»...والـ ـم ــادة ( )277على
أنه «فيما عدا شركات المحاصة،
ي ـج ــب اشـ ـه ــار ان ـق ـض ــاء ال ـش ــرك ــة،
وال يـحـتــج ق ـبــل ال ـغ ـيــر بــانـقـضــاء
ال ـشــركــة اال م ــن ت ــاري ــخ االش ـه ــار،
وعـلــى مــديــري الـشــركــة أو رئيس
مـجـلــس االدارة بـحـســب األح ــوال
متابعة تنفيذ هذا االجراء» مفاده
أن المشرع وضع اجراءات محددة
ل ـح ــل الـ ـش ــرك ــة ذات ال ـم ـس ـئــول ـيــة
ال ـ ـم ـ ـحـ ــدودة وت ـص ـف ـي ـت ـه ــا يـجــب
اتباعها ويترتب على مخالفاتها
الـبـطــان بــاعـتـبــار أن أح ـكــام هــذا
ال ـقــانــون متعلقة بــالـنـظــام الـعــام.
فـنــص عـلــى أن ــه فــي حــالــة اجـمــاع

ال ـش ــرك ــاء ع ـلــى ح ــل ال ـش ــرك ــة قبل
انتهاء مدتها أوجــب صــدور قرار
من الجمعية العامة غير العادية
بذلك ،وال يحتج بانقضاء الشركة
قبل الغير باعتبار أن حل الشركة
وتصفيتها من أسباب انقضائها
اال مــن تــاريــخ «االش ـه ــار» ،أي قيد
القرار الصادر من الجمعية العامة
غـيــر ال ـعــاديــة بــالـحــل والـتـصـفـيــة
فــي السجل الـتـجــاري ونـشــره في
الجريدة الرسمية ،فاذا استوفيت
ت ـل ــك االجـ ـ ـ ـ ــراءات دخ ـل ــت ال ـشــركــة
بـمـجــرد حلها فــي دور التصفية
ويضاف الى اسمها عبارة «تحت
التصفية» مكتوبة بعبارة واضحة
في المكاتبات الصادرة عنها.
وتــاب ـعــت :لـمــا ك ــان ذلـ ــك ،وك ــان
الـثــابــت بـ ــاألوراق ص ــدور ق ــرار من
المطعون ضــده الخامس بصفته
الممثل القانوني ل ــوزارة التجارة
والـصـنــاعــة بــوضــع الـشــركــة التي
يـمـثـلـهــا ال ـط ــاع ــن بـصـفـتــه «تـحــت
ال ـت ـص ـف ـيــة» ،حـ ــال أن ال ـث ــاب ــت من
اطالع الخبير المنتدب في الدعوى
وك ــذا الـمـسـتـنــدات الـمـقــدمــة فيها
خلو ملفها لــدى المطعون ضده
الثالث بصفته من صدور قرار من
الجمعية العامة غير العادية لها
بحل الشركة وتصفيتها ،كما لم
يقدم الطاعن بصفته بــاألوراق ما
يفيد «اشهار» هذا القرار ،ومن ثم
تكون اجراء وضعها تحت التصفية
من قبل المطعون ضــده الخامس
بصفته شــابــه الـبـطــان وال يرتب
ً
أثرا أو يحتج به قبل الغير.

دراسة تحليلية للقانون رقم  2019 /21بشأن التسجيل العيني
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يرخي السجل العيني بآثار قانونية
بــال ـغــة األه ـم ـي ــة ،ب ـمــا يـخـتـلــف بشكل
جذري عن آثارالشهر العقاري.

عـ ـل ــى ت ــوثـ ـي ــق الـ ـتـ ـص ــرف ال ـش ـخ ـصــي
المستقل ذاتهالمتمثل بالمحرر  -كعقد
البيع -دون أن يمنح المشتري القدرة
على معرفة المالكاألخير للعقار وفق
التسلسل الدقيق من المالك األول حتى
األخير.
فعلى سبيل المثال ،إذا كان العقار
ً
مملوكا على الشيوع بين عدة شركاء،
وك ـ ــان ع ـقــدش ــرائ ـه ــم ل ـل ـع ـقــار ونـسـبــة
ً
م ـل ـك ـي ــة كـ ــل م ـن ـه ــم م ـس ـج ــا فـ ــي عـقــد
مـسـجــل فــي الـشـهــر ال ـع ـقــاري ،ثــمجــاء
هؤالء حتى يبيعوا العقار ،فال توجد
آلية دقيقة تضمن للمشتري أن جميع
المالكين على الشيوع مازالوا مالكين
لحصصهم في العقار.
فـقــد ي ـكــون أحــدهــم قــد ب ــاع حصته
ب ـم ــوج ــب ع ـق ــد جـ ــديـ ــد ،وق ـ ـ ــام ال ـب ــائ ــع
بتسجيل البيعبشكل مستقل عن باقي
شــركــائــه ،وه ـكــذا سيبقى اس ــم البائع
ً
موجودا كمالك على الشيوعفي مستند
الـشــراء القديم الــذي يجمعه مــع باقي
ال ـش ــرك ــاء ،وق ــد يـصـعــب اك ـت ـشــاف هــذا
البيع ،ألنه يحتاج إلى بحث في سجل
الفهرس الشخصي للمحررات الذي قد
ً
تتشابهفيه األسماء أحيانا.
أما إذا كان بيع الحصة تم بموجب
ً
وكالة ،مثال ،فقد يصعب اكتشاف اسم
البائعالموكل في الفهارس الشخصية
لـلـمـحــررات فــي الـسـجــل ال ـع ـقــاري ،لــذا
يمكن للمشتري أنيشتري العقار من
شخص غير مالك.
أما بخصوص آلية السجل العيني،
فمن أهم أسباب وجود هذا السجل هو
إنشاءصحيفة عقارية تحدد التسلسل
التاريخي الصريح لمالكي كــل عقار،
بـمــا يـسـمــحللمشتري مـعــرفــة الـمــالــك
األخير على الصحيفة العقارية ،وهكذا
يضمن الـمـشـتــري حـســنالـنـيــة صحة
عقد البيع طالما كــان قــد اشـتــرى من
المالك األخير المقيد على الصحيفة
ال ـع ـقــاريــة ،ألن حـجــة ب ـيــانــات السجل
العيني تـكــون تـجــاه الـكــافــة مــن حيث
المبدأ.

حوكمة العقارات وتوثيقها ...بين الشهر العقاري والسجل العيني
تنشر «الجريدة» عبر  3حلقات قراءة تحليلية للدكتور بدر العتيبي في القانون رقم  2019 /21بشأن
التسجيل العيني ...وفيما يلي الحلقة األولى:
الـحــوكـمــة بـشـكــل ع ــام ،هــي تطبيق
ُأعلى معايير الجودة في اإلدارة ،وإذا
قمنا بإسقاطالحوكمة كعملية إصالح
إداري ع ـلــى ال ـق ـطــاع ال ـع ـق ــاري ،فــإنـنــا
سـن ـجــد أن ـه ــا تـنـطـبــق ع ـلــى م ـحــوريــن
أساسيين ،هما:
ح ــوكـ ـم ــة ال ـت ـخ ـط ـي ــط ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري:
وهـ ـ ــي ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـط ـل ــق مــن
العقارات على أرضالواقع ،من حيث
أبعادها ومواصفاتها واتجاهاتها
وطبيعتها ،بهدف وضع مخططات
عقارية مطابقة للواقع يمكن الرجوع
إليها لالطالع على أوصاف وحدود
كل عقار بكلدقة.
وحــوك ـمــة ال ـت ـصــرفــات ال ـع ـقــاريــة:
وهـ ـ ــي ع ـم ـل ـيــة الـ ـتـ ـط ــوي ــر فـ ــي إدارة
التصرفات القانونيةالتي تجري على
العقارات ،بحيث يكون كل حق قائم
ً
أو محتمل مسجال علىصحيفة كل
عقار ،بما يمنح صاحب الحق على
ً
ً
العقار إثباتا رسميا لالحتجاج بحقه
من جهة ،وبما يحمي الغير من أي
تصرفات مخفية غير مسجلة على
العقارات التي لهمبها مصلحة من
جهة أخرى.
فــإذا انطلقنا من نقطة البداية  -أال
وهي حوكمة العقارات -فإننا سنصل
بالتأكيد إلى مرحلةحوكمة التوثيق
العقاري.

حوكمة التوثيق العقاري ...المهمة
اإلدارية  /القانونية األصعب
الـمـهـمــة األســاس ـيــة ألي دول ــة هي
حـ ـف ــظ األم ـ ـ ـ ــن وال ـ ـح ـ ـقـ ــوق واألمـ ـ ـ ـ ــوال
الـعــامــة والـخــاصــة ،وفــيهــذه النقطة
ال ـجــوهــريــة ت ـت ـبــوأ ال ـع ـق ــارات مــرتـبــة
ً
الـ ـص ــدارة م ــن ح ـيــث األول ــوي ــة ،ن ـظــرا

لكونالعقارات ذات قيم مرتفعة وقدرة
ً
على الضمان ،كما أن للعقارات أبعادا
جـغــرافـيــةواق ـت ـصــاديــة أخـ ــرى ،تصل
إلى حد حماية السيادة الوطنية على
العقارات االستراتيجية والحدودية.
لــذا ،فــإن المأمول مــن إدارة السجل
ال ـع ـق ــاري ه ــو االن ـت ـق ــال م ــن الـتــوثـيــق
الشخصي العامإلى التوثيق العيني
الخاص ،كما يلي:
 .1التوثيق العقاري الشخصي العام:
وه ــي الـمــرحـلــة الـتــي يـتــم فيها إنـشــاء
الـخــرائــطبغرض تسجيل الـمـحــررات،
فيكون المسح وتحديد العقار بشكل
ً
تفصيلي تاليا للبيع وطلب تسجيل
المحرر.
 .2التوثيق العقاري العيني الخاص:
وهي المرحلة األكثر أهمية وحساسية
عـ ـل ــىأص ـ ـحـ ــاب الـ ـحـ ـق ــوق الـ ـعـ ـق ــاري ــة،
حـيــث يـتــم مــن خــالـهــا إن ـشــاء خــرائــط
تفصيلية قبل إجراءالتصرفات ،ثم يتم
ً
ابتداء
التسجيل الرسمي للتصرفات،
من ترخيص البناء للمالكاألول ،إلى
البيع والـشــراء للمالكين المتعاقبين،
ك ـم ــا ي ـت ــم ت ــوث ـي ــق تـ ـص ــرف ــات ال ــره ــن،
والضمان ،والحجز ،وإشارات الدعوى
العقارية ،وغيرها من الحقوق التي قد
يثقل بها العقار.
كـمــا قــد يـتــم تـطــويــر هــذه المرحلة،
ع ـب ــر ال ـت ـص ـح ـي ــح ع ـل ــى ال ـم ـخ ـط ـطــات
التنظيمية السابقة،بما يتالفى العيوب
ويـنـهــي أي م ـنــازعــات عـلــى أجـ ــزاء من
ع ـق ــارات ،وكــذلــك عـبــر تـحــويــلمناطق
المخالفات إلى عقارات ذات صحائف
ع ـق ــاري ــة رس ـم ـي ــة .وي ـم ـك ــن اس ـت ـخ ــدام
التطوير العقاري كمشروع استثماري
ِّ
يحول المناطق العشوائية أو النائية
إل ــى م ـشــاريــعع ـقــاريــة ضـخـمــة ضمن
المخطط التنظيمي المفصل.

آليات التوثيق العقاري في الكويت
بين التركيز على الشخص أو العقار

اآلثار القانونية ...آلية التوثيق
العقاري الشخصي أو العيني
إذا أردنــا أن ِّ
نقدم رؤية مقارنة بين
آثــار آلـيــات التوثيق الـعـقــاري ،فعلينا
بتحديدالنقاط األساسية التالية:

ع ـن ــدم ــا ب ـ ــدأ ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ال ـتــوث ـيــق
العقاري في الكويت ،كانت الدولة حديثة
تتوافر
العهد بالعملالـمـســاحــي ،ولــم
ً
ال ـم ـخ ـط ـطــات الـ ــازمـ ــة إلص ـ ـ ــدار سـ ِّـجــل
أوال :المواصفات العقارية
يتضمن مـخـطـطــات تفصيلية تسمح
ليس من مهام الشهر العقاري تقديم
بوجود صحيفة عقارية لكل عقار.
ً
بناء عليه ،كــان االتجاه التشريعي بدر العتيبي
أوص ـ ـ ــافم ـســاح ـيــة وخـ ــرائـ ــط دقـي ـقــة
وج ــاه ــزة ودق ـي ـق ــة لـت ـفــاصـيــل ال ـع ـقــار
في تبني آلية «الشهر العقاري» ،وفق
ّ
المشرعتسجيل الدعاوى المساحية.
المرسومبقانون التسجيل العقاري رقم كما فــرض
يقوم القسم الفني بدائرة التسجيل
 ،1959 /5وهي آلية توثيق تعتمد على العقارية على المحررات المسجلة لديه
فـكــرة التركيز على توثيق المحررات بموجب المرسوم  1979 /73الذي عدل العقاري بمعاينة العقار و فــق عملية
خاصة بمراجعة طلب تسجيل العقد
الشخصية التي يبرمها الناس ،والتي المرسوم ( 1959 /5م 11/مكرر .)1
ل ـكــن ب ـعــد أن ت ـطــور ال ـع ـمــل على عـلــى ال ـع ـقــار م ــن الـنــاحـيــة المساحية
يكون العقار محلها.
ّ
المشرع في الكويت آلية التوثيق العقاري المساحي ،وأصبح (م 16/م ــر س ــوم  ،1959/5وا لـ ـم ــذ ك ــرة
فقد اعتمد
تـسـجـيــل ع ـق ــود ال ـب ـيــع ال ـع ـقــاريــة عبر الربط اإلداري بينجهات التخطيط التفسيرية).
بينما تعتبر مسألة تقديم أوصاف
توثيقها من موظفرسمي ،بعد التأكد الهيكلي والـمـســح الـعـقــاري ممثلة
من هوية وأهلية كل متعاقد بحضور فـ ــي بـ ـل ــدي ــة الـ ـك ــوي ــت (م 3/ق ــان ــون العقار بشكل جاهز ودقيق أحد أركان
شاهدين (م 17/مرسوم  ،)1959 /5وفق الـبـلــديــة رق ــم  )2016 /33م ــع إدارة السجلالعيني قبل تقديم أي طلب لقيد
مـحـضــر لـلـتـصــديــق عـلــى الـتــوقـيـعــات التسجيل أكثر سهولة ،مما سمح التصرفات العقارية على السجل.
(م ،)31تحت طائلة عدم انتقالالحق ،بقيد التصرفات على المخططات
ً
في حين يتبقى األثر القانوني للعقود ال ـت ـف ـص ـي ـل ـيــة م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ،وفـ ـ ــي ظــل ثانيا :التصرفات القانونية
ال ـع ـقــاريــة غ ـيــر الـمـسـجـلــة ف ــي ح ــدود الرغبة بإصدار مخططات تفصيلية على العقارات
االلتزاماتالشخصية المتبادلة (م ،)7/تــدعــم عملية التنمية واالسـتـثـمــار
ينحصر دور الشهر العقاري بتوثيق
والتي تسمح للطرفين بإقامة دعوى والتطوير العقاري في الكويت ،فقد
ّ
المشرعقانون السجل العيني ال ـت ـص ــرف ف ــي ق ــال ــب رس ـم ــي ال يمكن
أصدر
تثبيت شراء.
إثبات عكسه إال بالتزوير ،لكن الشهر
وهكذا يصبح لعقد البيع العقاري رقم .2019 /21
تبنى المشرع في قانون  2019 /21العقاري اليضمن للمشتري أن يكون
صبغة رسمية ،ألن العقد يتم بمعرفة
م ــوظ ــفرسـ ـم ــي م ـخ ـت ــص بـتـسـجـيــل آلية «السجل العيني» ،وهي اآللية التي ال ـبــائــع ه ــو ال ـمــالــك الـحـقـيـقــي األخ ـيــر
التصرفات العقارية ،ثم يمكن استخراج تحتاج إلــىوجــود مخططات عقارية لـلـعـقــار ،أي أن آل ـيــة شـهــرال ـم ـحــررات
صــورة طبق األصــلعن هــذا التصرف محددة ومـحــررة قائمة بتفاصيل كل العقارية ال تضمن صحة العقد ،رغم
ً
ع ـق ــار ع ـل ــى ح ـ ــدة،ب ـم ــوج ــب صـحـيـفــة كونه مسجال بشكل رسمي ،وال يضمن
كنوع من اإلشهار للمعامالت.
المشرع الكويتي أن ِّ
ّ
يطور عـ ـق ــاري ــة ت ـت ـض ـم ــن أوص ـ ـ ـ ــاف ال ـع ـق ــار ســا مــة الملكية للشخص المتصرف
وقد حاول
آلية الشهر العقاري التقليدية ،عندما والحقوق التي عليه ،وهــو مــا يسمح إليه (راجع المذكرة التفسيرية لقانون
سـمــح بقيدالــديــون مــن طــرف الــدائــن ،ب ــدراس ــة ق ــان ــون ـي ــة دق ـي ـق ــة ل ـك ــل ع ـقــار السجلالعيني رقم  )2019 /21.
والـسـبــب أن الـشـهــر ال ـع ـقــاري يركز
بعد تعيين العقار بشكل دقيق (م ،)18/بكل دقة.

مرافعة

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

ضم «تحقيقات
الداخلية»
إلى النيابة
م ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـتـ ـ ــأك ـ ـ ـيـ ـ ــد عـ ـل ــى
ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــر ،ع ـل ــى
ن ـح ــو جـ ـ ــدي ،ف ــي دراس ـ ــة
ضـ ـ ـ ــم اإلدارة ا لـ ـ ـع ـ ــا م ـ ــة
للتحقيقات إ ل ــى النيابة
ال ـع ــام ــة ،ال ي ـم ـكــن إغ ـفــال
النتائج الصادرة من ِقبل
ا ُلـلـجـنــة الـقـضــائـيــة الـتــي
ِّ
شكلت من وزير الداخلية
األس ـ ـبـ ــق ،وبـ ـع ــد مــواف ـقــة
مجلس القضاء ،برئاسة
الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــام ـ ــي ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام ف ــي
النيابة العامة المستشار
س ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ـ ــروة،
وال ـتــي خـلـصــت إل ــى عــدم
ص ــاحـ ـي ــة ال ـ ــواق ـ ــع الـ ــذي
تعيشه اإلدارة في العديد
مـ ـ ــن الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــا ،أهـ ـمـ ـه ــا
و جــود مقر التحقيق مع
ا ل ـم ـت ـه ـم ـيــن أو ا لـمـشـتـبــه
ب ـهــم ف ــي ق ـضــايــا الـجـنــح
داخل مراكز الشرطة.
وتـ ـ ـع ـ ــود أسـ ـ ـب ـ ــاب ع ــدم
ال ـصــاح ـيــة ل ـه ــذا ال ــواق ــع
إلـ ـ ـ ـ ـ ــى تـ ـ ـ ــأثـ ـ ـ ــر م ـ ـن ـ ـظـ ــومـ ــة
َّ
يتعين أن
التحقيق ،التي
ينطلق عملها مــن أبعاد
ق ـضــائ ـيــة وف ـن ـيــة تــرتـبــط
ً
ً
ارتـبــاطــا وثـيـقــا بتحقيق
ج ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــع الـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ـ ـ ــات
القانونية للمشتبه بهم
ف ــي ال ـق ـض ــاي ــا ال ـج ـنــائ ـيــة
ُ
والمحالين للتحقيق ،أو
ّ
من يوجه إليهم االتهام.
والــواقــع العملي الــذي
تـشـهــده مــرا كــز التحقيق
ً
ذات الطابع األمني ،نظرا
لطبيعة أ غـلــب العاملين
ف ـي ـه ــا وط ـب ـي ـع ــة ال ـم ـه ــام
الـ ـمـ ـلـ ـق ــاة عـ ـل ــى ع ــات ـق ـه ــم،
ُي ـ ـظ ـ ـهـ ــر أ نـ ـ ـه ـ ــا ال ت ـص ـلــح
ً
أن تـ ـ ـك ـ ــون م ـ ـ ـقـ ـ ــرا ت ـت ـخــذ
ف ـيــه إج ـ ـ ــراء ات الـتـحـقـيــق
الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـض ـ ـ ــائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي
عناها قــانــون اإلج ــراء ات
والمحاكمات الجزائية.
كما ال يمكن أن تستمر
اإلدارة العامة للتحقيقات
ف ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــة تـ ـعـ ـيـ ـي ــن
أعـضــاء مــن الـقــوة األمنية
ك ـم ـح ـق ـق ـي ــن فـ ـ ــي اإلدارة
العامة للتحقيق ،الختالف
نشأتهم مــع النشأة التي
يـنـبـغــي أن ي ـك ــون عليها
الـمـحـقـقــون ف ــي ال ــدع ــاوى
ال ـج ــزائ ـي ــة ،والـ ـت ــي كــانــت
ً
س ـب ـبــا ف ــي رف ــض قـ ــرارات
الضم مع النيابة العامة،
ً
وسببا في عدم نجاح دمج
مخرجات الجهاز األمني
مع الجهاز القضائي ،الذي
ي ـف ـتــرض أن يـنـتـمــي إلـيــه
ً
المحققون ،نظرا الختالف
البناء الفكري والشخصي
والقانوني لهذه العناصر،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي يـ ـ ـل ـ ــزم ت ــأه ـي ـل ـه ــا
ً
ً
ً
فنيا وقضائيا بعيدا عن
أج ــواء المؤسسة األمنية
المختصة بتحقيق األمن
وضبط الجريمة.
والـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ض ــم
اإلدارة العامة للتحقيقات
إ لــى النيابة ا لـعــا مــة عمل
إداري و فـ ـ ـن ـ ــي ت ـت ـط ـل ـبــه
أحكام انتقالية باإلمكان
النص عليها حال تعديل
قـ ــانـ ــون ت ـن ـظ ـيــم ال ـق ـض ــاء
أو ا ل ـ ـ ـع ـ ـ ـكـ ـ ــس ،بـ ـتـ ـع ــد ي ــل
ق ـ ــا ن ـ ــون اإلدارة ا ل ـع ــا م ــة
لـلـتـحـقـيـقــات ،ويـسـتــدعــي
ً
ا ل ـب ـحــث أوال ف ــي عــوا ئــق
الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ب ــالـ ـن ــص ع ـلــى
أح ـ ـكـ ــام ت ـن ـظ ــم ح ــال ـت ـه ــم،
وم ــن ثــم يـتــم الـنــص على
ال ـض ــم ت ـحــت أي إشـ ــراف
يــراه الـمـشـ ِّـرع ،ســواء كان
ذل ـ ــك ب ــاع ـت ـب ــاره ــا ن ـيــابــة
للجنح ا لـعــا مــة ،أو يضم
محققوها مـبــا شــرة ممن
تـتــوا فــر بحقهم ا لـشــروط
وت ـح ــت درجـ ـ ــات مـعـيـنــة،
ك ــوك ــاء ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة،
أو بـ ــا ع ـ ـت ـ ـبـ ــار هـ ــا ه ـي ـئ ــة
ق ـض ــائ ـي ــة ت ـح ــت إش ـ ــراف
ال ـن ــائ ــب الـ ـع ــام ،وي ـن ـتــدب
ـام عــام
ل ـهــا أك ـثــر م ــن م ـح ـ ٍ
لإلشراف عليها ،وتنظيم
أع ـمــال ـهــا ال ــداخ ـل ـي ــة ،بما
يـسـهــم بـنـقـلـهــا م ــن إدارة
تـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــع أح ـ ـ ـ ـ ــد قـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــات
وزارة ا ل ـ ــدا خـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة إ لـ ــى
جـ ـ ـه ـ ــاز ق ـ ـضـ ــائـ ــي ش ــأن ــه
شأن النيابة العامة التي
َّ
يتعين في نهاية المطاف
أن تكون وحدها صاحبة
الـ ــدعـ ــوى ال ـع ـم ــوم ـي ــة فــي
القضايا الجزائية.
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الترسيم الحدودي المحتفى به على عشاء سويسري
هل تعني سرعة االتفاق
اإلسرائيلي
أن الكيان ً
أصبح ضعيفا لدرجة
الرعب ّ
ّ
الجدي من مسيرات
«حزب الله» ومنظومة
صواريخه الدقيقة
وضفادعه البشرية؟ أم أن
االستراتيجية الصهيونية
ّ
تجر لبنان إلى تطبيع غير
معلن واستقرار حدودي
يستفيد منه العدو في ًكل
الميادين التنموية ،متيقنا
من أن استفادة لبنان من
غازه ستكون محدودة
وربما منعدمة في ظل
استمرار القابضين على
السلطة؟

ال يمكن لعاقل أن
يبعد ما حدث في
ّ
الشد
لبنان عن
والجذب الذي
يشهده الملف
النووي اإليراني-
الغربي

بتاريخ  2022 /10 /22تناقلت وكاالت
ً
األنباء تصريحا لوزير الخارجية اإليراني
«عبداللهيان» مفاده تلقي «طهران» رسالة
من الواليات المتحدة األميركية ّ
تعبر عن
«استعجالها للتوصل إلــى اتفاق نووي
ّ
«الحرة»
مع إيران» ،األمر الذي نفاه لقناة
متحدث مــن وزارة الخارجية األميركية
ً
معقبا «أن رسالتنا الوحيدة هي أوقفوا
قتل شعبكم وأوقفوا إرســال أسلحة إلى
روسيا»!
س ــواء أص ـ ّـح الخبر أم صـ ّـح نفيه ،فإن
االت ـف ــاق ال ـن ــووي اإلي ــران ــي م ــا زال ورق ــة
ّ
مهمة في ميدان السياسات الدولية
لعب ّ
التي تعقدت مساراتها بتداعيات الغزو
الروسي ألوكرانيا والمواجهة المباشرة
بين «بوتين» والغرب الــذي أصبح فجأة
في أمس الحاجة للنفط والغاز ،مما يضع
ً
ً
م ـجــددا منطقتنا -ولـبـنــان ت ـحــديــدا -في
ّ
مهب اختالل ميزان الصراعات الكبرى.
ّ
ّ
ُ
وبما أن «المحلي بالدولي يذكر!» ،ليس
ً
خــاف ـيــا عـلــى أح ــد مــا تطلبته م ـحــاوالت
الـتــوصــل ال ــى تــرسـيــم ال ـح ــدود البحرية
ب ـي ــن ل ـب ـن ــان والـ ـكـ ـي ــان اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي مــن
ج ـهــود مـضـنـيــة ام ـت ــدت ألك ـثــر م ــن عشر
س ـ ـنـ ــوات ،ح ـس ــب م ــا ك ـش ــف ع ـن ــه رئ ـيــس
مجلس النواب «نبيه بـ ّـري» عندما أعلن
بتاريخ  2020 /10 /1النجاح في الوصول
ّ
العدوين،
الى «اتفاق إطــار» بين البلدين
ً
أش ــرف شخصيا -ب ــإرادة سياسية دون
أي صــاحـيــة دس ـتــوريــة -عـلــى متابعته
واالنخراط في كواليسه الى أبعد الحدود.
ي ـ ّـدل ــل ّط ــول ال ـم ـ ّـدة وم ــا ب ــذل م ــن جهد
على مشقة التفاهم وصعوبة التفاوض
مع كيان غاصب يستهويه الطمع بكل ما
ليس من حقه ويحترف المماطلة قبل أن
يتورط بأي تنازل عن القليل مما ال يملكه
ً
أصـ ــا! ورغ ــم ه ــذه الحقيقة الـثــابـتــة ،مـ ّـر
االتفاق النهائي على الترسيم الحدودي
البحري بهدوء أكثر من المعتاد وبسالسة
أطـ ــرى م ــن ال ـم ـتــوقــع ،ل ــدرج ــة أن الشعب
اللبناني كان قبل سياسييه شبه مقتنع
ومـتــأكــد مــن ال ــوص ــول ال ــى ات ـفــاق سريع
يعزوه السبب المعلن الى تداعيات أزمة
ال ـغ ــاز األوروبـ ـي ــة ال ـم ـس ـت ـجـ ّـدة ،ف ــي حين
ّ
على المستوى المحلي يربط التعجيل
لخطاب أمين
في إنجازه بالسقف العالي
ّ
عام «حزب الله» الذي سبق أن توقعت في
مقال نشرته بتاريخ  2022 /7 /19أنه أنهى
الحرب قبل اندالعها.
فـهــل تـعـنــي ســرعــة االت ـف ــاق أن الـكـيــان
ً
اإلسرائيلي أصبح ضعيفا لدرجة الرعب
ّ
ّ
مسيرات «حزب الله» ومنظومة
الجدي من
صواريخه الدقيقة وضفادعه البشرية؟
أم أن االستراتيجية الصهيونية -بعيدة
ا ل ـمــدى -تـجـ ّـر لبنان بثالثيته الشهيرة-
شعب وجيش ومقاومة -الى تطبيع غير
معلن والى استقرار حدودي يستفيد منه

أ .د .فيصل الشريفي

faisal.alsharifi@hotmail.com

حكومة ومجلس قرار وبدون أعذار

ً
العدو في كل الميادين التنموية ،متيقنا
مــن أن استفادة لبنان مــن غــازه ستكون
محدودة وربما منعدمة في ظل استمرار
ال ـقــاب ـض ـيــن ع ـلــى ال ـس ـل ـطــة واإلدارة في
نهجهم القائم على الفساد والمحسوبية
والنكايات والطائفية!؟
مـهـمــا ت ـع ــددت ال ـق ـنــاعــات أو اختلفت
وج ـ ـ ـهـ ـ ــة اإلج ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــات عـ ـ ـ ّـمـ ـ ــا ي ـ ـ ـطـ ـ ــرح م ــن
استفهامات تلقائية بـشــأن هــذا الحدث
ّ
المهم والمصيري ،يبقى السؤال المحوري
ً
مطروحا عن سبب الحماسة األميركية
والجهد الملحوظ الذي بذله القابض على
هــذا الـمـلــف ،األمـيــركــي مــن أصــل يهودي
ً
«عاموس هوكشتاين» الــذي صار رائجا
أنـ ــه خـ ــدم ف ــي ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي من
عام  1992حتى  !1995فهل تريد أميركا
بالفعل تلبية سريعة للحاجة األوروبية
ّ
الملحة بما يتيسر من غاز بحر فلسطين
المحتلة ،رغــم أنــه فــي أحسن التقديرات
ّ
لن يغطي أكثر من  %10من احتياجات
القارة العجوز؟ أم أن األكمة الدبلوماسية
والنظرة اإلستراتيجية تخفي ما تخفيه
خلفها؟
ال يمكن لعاقل أن يبعد مــا حــدث في
لـبـنــان عــن ال ـشـ ّـد وال ـج ــذب ال ــذي يشهده
الملف ال ـنــووي اإليــرانــي-الـغــربــيّ ،
وعما
يـخـطــط لـلـمـنـطـقــة ف ــي ال ـع ـقــود ال ـقــادمــة،
وبخاصة إذا ما انتهت الحرب الروسية-
األوكــران ـيــة ال ــى مــا يشتهيه ال ـغــرب ولــم
يـ ـخ ــرج «ال ـ ـ ــدب ال ـ ــروس ـ ــي» ال ـ ــى ال ـم ـي ــدان
ب ـم ـفــاجــآت م ــن ال ـع ـيــار الـثـقـيــل ق ــد تغير
المعادلة في العالم بأسره.
هـ ـن ــاك مـ ــن يـ ـق ــول إن االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
األميركية في المنطقة تستهدف تكريس
«الهالل الشيعي» على أرض الواقع ،وقد
ّ
مهد لذلك اإلعــام والمرتمون بأحضان
«الـعـ ّـم ســام» منذ سـنــوات ،وخــاصــة هذا
ّ
التوجه تسليم إيران وأنصارها في دول
«الـهــال» مقود التحكم فــي إدارة شــؤون
ال ـ ـبـ ــاد والـ ـعـ ـب ــاد ت ـح ــت س ـق ــف م ـع ــروف
وه ــو ع ــدم اإلض ـ ــرار ال ـج ـ ّـدي بالمصالح
اإلسرائيلية ومــن ثــم الغربية ،ومــن هذا
المنطلق يـفـ ّـســر أص ـحــاب ه ــذا الـ ــرأي ما
ج ــرى وي ـج ــري ف ــي لـبـنــان م ــن اسـتـخــدام
«ح ــزب ال ـلــه» ألوراق حــرب يوليو ،2006
ونجاحه في دعم وإنقاذ النظام السوري
منذ عام  ،2012وانتصاره المعنوي الكبير
في تحقيق الترسيم الحدوي البحري ،مما
ّ
كـ ّـرس وجــوده وعــزز دوره كالعب رئيس
في بالد األرز وكعنصر مؤثر وفاعل في
المنطقة.
وبالمنطق نفسه يــر بــط المعارضون
لسياسات إيران في المنطقة ولبنان بين
مـجــريــات عـهــد «مـيـشــال ع ــون» الـمــدعــوم
م ــن «مـ ـح ــور الـ ـمـ ـق ــاوم ــة» والـ ـ ـف ـ ــراغ ال ــذي
سبقه وسيعقبه من جهة ،وبين المصير
ال ـغــامــض لــدس ـتــور «ال ـط ــائ ــف» الـمــرتـبــط

ً
تلقائيا «بالحريرية السياسية» المبعدة
ً
قسرا عن المشهد ،من جهة أخرى!
وف ــي الـسـيــاق تـقــول اإلعــامـيــة «سحر
الخطيب» -معروفة القناعات وواضحة
الـتـصــريــح وال ـع ـب ــارات -إن ال ــدع ــوة التي
ّ
وجهتها السفارة السويسرية الى عشاء
يجمع الفرقاء اللبنانيين بغرض التداول
في الشأن المحلي «تحت سقف الطائف»،
تشبه إلــى حــد مــا مجريات فيلم «موعد
عـلــى ال ـع ـشــاء» المنتج ع ــام  ،١٩٨١حيث
قامت البطلة نوال «سعاد حسني» بدعوة
ّ
الـبـطــل ع ــزت «حـسـيــن فـهـمــي» ال ــى عشاء
ّ
يحبه؛ فكان ذلك العشاء األخير لكليهما،
ّ
ح ـي ــث ق ــام ــت ال ـب ـط ـلــة ب ــوض ــع الـ ـس ــم فــي
األطباق الشهية حتى تنتهي من كل شيء!
ً
بعيدا
وق ــد ذهـبــت صــاحـبــة الـمـقــاربــة ّ
باستذكارها أن الدولة السويسرية مثلت
الـمـصــالــح األمـيــركـيــة فــي اي ــران كنتيجة
مباشرة النقطاع العالقة الدبلوماسية
نتيجة «أزمــة الرهائن» عام
بين البلدين ّ
 ،1979بينما مثلت المصالح اإليرانية
لسنوات عديدة في مصر على إثــر قيام
اي ــران بتسمية أحــد شــوارعـهــا على اسم
«خالد االسالمبولي» الذي اغتال الرئيس
«أنـ ــور الـ ـس ــادات» ع ــام  .1981نــاهـيــك عن
أن «بيرن» حافظت على عالقات تجارية
مــع «ط ـه ــران» رغ ــم الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة
ً
الـ ـمـ ـف ــروض ــة ع ـل ـن ـي ــا ع ـل ــى ال ـج ـم ـه ــوري ــة
اإليرانية اإلسالمية.
وقــد خلص هــذا االستذكار التحليلي
ال ـ ـ ــى االس ـ ـت ـ ـن ـ ـتـ ــاج أن دع ـ ـ ـ ــوة الـ ـسـ ـف ــارة
ال ـس ــوي ـس ــري ــة ل ـع ـش ــاء الـ ـمـ ــداولـ ــة «ت ـحــت
سقف الطائف» سيكون «العشاء األخير
للطائف» ،وأنه سبقها وسيليها تنسيق
مطلق بين «بيرن» و«طهران» و«واشنطن»،
م ـم ــا يـ ـط ــرح ال ـخ ـش ـي ــة مـ ــن أن ال ـ ـخـ ــارج-
بمصالحه المتقاطعة أو المتعارضة-
ّ
ق ــد يـحــضــر الـطـبــق الـشـهــي ف ــي حـيــن أن
اللبنانيين «يأكلون أنفسهم قبل العشاء».
ّ
ولعل هذا المنطق الممهور بالخشية
هو الذي ّ
حرك االعتراضات على العشاء
السويسري ومساعي إلغائه في ظل ما
يــدور في الكواليس ّ
للم الشمل اللبناني
ّ
ّ
تحت مظلة إقليمية ،وفــي ظــل مــا ســرب
ع ـ ــن تـ ـحـ ـضـ ـي ــرات ت ـ ـقـ ــوم بـ ـه ــا الـ ـسـ ـف ــارة
ال ـس ـعــوديــة ف ــي لـبـنــان لـعـقــد مــؤتـمــر في
قصر «األونيسكو» في ّذكرى توقيع وثيقة
الوفاق الوطني التي وقعت فس «الطائف»
ً
قبل  ٣٣عاما.
* كاتب ومستشار قانوني.

ال يتوقع أي من المتابعين أن يكون المجلس
ً
الحالي مشابها لمجلس  2020من حيث التوجه
السياسي بعد إعالن معظم النواب انضمامهم
لتكتالت تجمعهم أولويات ومشتركات متوافق
عـلـيـهــا ،كـمــا أن ــه م ــن الـصـعــوبــة الـتـكـهــن بـنــوع
العالقة التي ستجمع المجلس مــع الحكومة،
فالموضوع أكبر من حصره في قبول الحكومة
والمشاركة بها.
يعي النواب أنهم تحت رصد الناخبين الذين
أولوهم ثقتهم ،وأنهم تحت مجهر الوعود التي
أطـلـقــوهــا فــي ف ـتــرة االن ـت ـخــابــات ،وه ــم يــدكــون
أيضا أن خيار العودة للشارع في حالة إذا ما
حــل الـمـجـلــس بـسـبــب ال ـط ـعــون الــدس ـتــوريــة أو
بسبب إذا مــا أخفقت أو قـصــرت الحكومة في
أداء مهامها .مــع كــل هــذه الضبابية فــإن هناك
فرصة تاريخية لإلنجاز بسبب ما لمسناه من
صدق نوايا وإجــراء ات قامت بها الحكومة في
الفترة الماضية ،وأيضا لرغبة النواب في تحقيق
مــا وعــدوا بــه المواطنين ،ناهيك عــن أن معظم
األولويات من السهولة تطبيقها وإنجازها متى
ما كانت خطة االلعمل الحكومي قابلة للتطبيق
والـقـيــاس ومـحــددة التكلفة المالية والزمنية.
ولعل أبزر تلك األولويات:
 -1معالجة الملف التعليمي :قبل البدء بأي
عملية إصــاحـيــة ال بــد مــن مــراجـعــة إن ـجــازات
القيادات العليا والوسطى المسؤولة عن تنفيذ
السياسات التعليمية وتطبيق أهدافها ،ومن
ثــم ا لـنـظــر لبقية ا لـعـنــا صــر التعليمية (المعلم
والطالب والمناهج والبيئة المدرسية واألسرة)،
وك ــذل ــك م ـكــاف ـحــة ال ـظ ــواه ــر ال ـس ـل ـب ـيــة كتفشي
ظــاهــرة الـغــش وال ـ ــدروس الـخـصــوصـيــة وأمـيــة
الطلبة ،وأخـيــرا توجيه مخرجات المؤسسات
الجامعية والمهنية نحو احتجاجات ومتطلبات
سوق العمل في قطاعية الخاص والعام اآلنية
والمستقبلية ضمن مفهوم الجودة والمنافسة.
 -2معالجة القضية اإلسكانية وغالء أسعار
العقارات:
لمعالجة هذه القضية ال بد من ابتكار حلول
جديدة ومنها ضرورة إطالق يد الهيئة العامة
للرعاية السكنية فــي إش ــراك المطور العقاري
ب ـه ــدف ت ــوف ـي ــر م ـس ــاك ــن مـخـتـلـفــة ال ـم ـســاحــات
واالح ـت ـي ــاج ــات لـيـتـنــاســب وم ـت ـط ـل ـبــات األس ــر
الصغيرة والمطلقات واألرامل من خالل اقتطاع
ن ـس ـبــة ال ت ـت ـج ــاوز الـ ـ ـ ــ %5ت ـخ ـصــص لـلـمـطــور
العقاري ،بحيث يستطيع استغاللها من  20إلى
 25سنة إلقامة مشاريع تجارية وترفيهية أو ألي
أغراض أخرى يتم التوافق عليها.
طرح مثل هذه المشاريع اإلسكانية سيوفر
على خزينة الدولة مئات الماليين ،وقد تصل بها
للمعادلة الصفرية أو على أقل تقدير يستطيع
المواطن شراء مسكن ضمن نطاق االستطاعة.
 -3حل مشكلة التركيبة السكانية:
الحديث عن هذه القضية ال يعني االستغناء

عن العمالة الوافدة بل في تنظيمها بما يخدم
الحاجة ومتطلبات التنمية من خالل تشريع
قوانين عادلة تحفظ حق الدولة وحق الوافدين
وحمايتهم من عصابات تجار العمالة.
 -4حل قضية البدون:
ب ـعــد ان ـت ـهــاء ال ـج ـهــاز ال ـم ــرك ــزي لمعالجة
أوض ــاع المقيمين بـصــورة غير قانونية من
تحديد جنسيات البدون لم يعد هناك حاجة
إلضاعة الوقت في حسم هــذه القضية ،فمن
ثـبــت ان ـت ـمــاؤه ألي دول ــة ب ــاألدل ــة والـبــراهـيــن
ي ـجــب مــواج ـه ـتــه وم ـخــاط ـبــة ال ـس ـف ــارة الـتــي
ينتمي إليها ،وإعطاء البقية حقوقهم المدنية
والقانونية ،فمن غير المقبول استمرار معاناة
مــن لــه حــق الـمــواطـنــة بـمـســاواتـهــم بـمــن زور
ودلس.
 -5معالجة الهوية االقتصادية وصناعة
القائد االقتصادي:
العالم اليوم يمر في صراع اقتصادي بين
الدول الكبرى ،ونحن لسنا ببعيدين عن هذا
الصراع ،والقضية قضية بقاء وجودي ،لذلك
البد من صناعة القائد االقتصادي وتوجيه
الطاقات نحو مشاريع اقتصادية وصناعية
ك ـبــرى ي ـكــون لــاسـتـيـطــان نـصـيــب مـنـهــا من
خ ــال ال ـبــدء بـشــراكــات مــع الـشــركــات الــرائــدة
ف ــي ال ـص ـنــاعــة وال ـت ـج ــارة ال ـعــال ـم ـيــة ،وكــذلــك
البدء بتشغيل ميناء مبارك والمناطق الحرة
وتـحــريــك مـلــف الـتـجــارة البينية والسياحة
الداخلية.
 -6معالجة ترهل الهياكل اإلدارية:
م ــن ال ــواض ــح أن ال ــدول ــة ت ـعــانــي الـتـكــدس
الــوظـيـفــي والـتــرهــل فــي الـهـيــاكــل التنظيمية
وعلى الخط ذاته تعمل الحكومة على ميكنة
القطاعات وتسهيل اإلجراءات وتحويلها إلى
البرامج الرقمية ،وهــذا يتطلب إعــادة تأهيل
الموظفين لتمكينهم من أداء مهامهم.
 -7الـعـمــل عـلــى مـفـهــوم التمكين والـعــدالــة
بين المواطنين :تراجع مؤشرات األداء مرتبط
بمفهوم التمكين والعدالة وحسن االختيار
وتكافؤ الفرص بين الموظفين على أساس
ال ـك ـف ــاءة والـ ـعـ ـط ــاء ،ح ـيــث أث ـب ـتــت سـيــاســات
المحاصصة والترضيات فشلها ،وأنها كانت
وراء تراجع األداء الحكومي.
 -8القضاء على الفساد اإلداري والمالي:
هذا الشعار رفعته الحكومة والمجلس على
حد سواء ،وهو شعار ال يستقيم إال بمحاسبة
الفاسدين أيا كان موقعهم وفي أي زمن.
ً
أخـيــرا :كل ذلــك يمكن تحقيقه ،واألهــم هو
التحرك في كل االتجاهات ،فال أحد يستطيع
ال ـجــزم بترتيب األول ــوي ــات ،فكلها مجتمعة
تحقق الرخاء والرفاهية االجتماعية.
ودمتم سالمين.

أ .د .محمد أمين الميداني*

الشعب الفلسطيني ضحية الفصل العنصري
نـشــرت صحيفة (الـلــومــونــد) الفرنسية ،بتاريخ
 ،2022 /10 /28م ـن ـبــرا م ـش ـتــر كــا ل ـع ــدد م ــن وزراء
الخارجية األوروبيين السابقين بخصوص ما يحدث
في األراضي العربية المحتلة ،والسياسة التي تتبعها
إسرائيل فــي تعاملها مــع المدنيين الفلسطينيين
تحت االحتالل ،وشارك في هذا المنبر وزراء خارجية:
الدنمارك ،ويشغل هذا الوزير منصب رئيس الجمعية
العامة لألمم المتحدة في دورتها الحالية ،وفنلندا،
وس ـلــوف ـي ـن ـيــا ،وف ــرن ـس ــا ،ووزي ـ ـ ــرة ال ــدول ــة لـلـشــؤون
الخارجية في المملكة المتحدة.
لفت هؤالء الوزراء في منبرهم االنتباه إلى انشغال
المجتمع الدولي بما يحدث في أوكرانيا ،والسعي إلى
تشييد نظام عالمي يقوم على احترام قواعد القانون
الدولي وحقوق اإلنسان ،في الوقت الذي يبقى فيه
ه ــذا المجتمع صــامـتــا ،وف ــي أغـلــب األح ـ ــوال ،حيال
االنتهاكات الخطيرة لهذه الحقوق في أماكن أخرى
من العالم ،وعدم معاقبة المسؤولين عنها ،علما أن
تعزيز هذا النظام العالمي يتطلب تطبيق تجانس
وتناغم في مواقفه حيال كل القضايا والـبـلــدان ،ال
قضايا وبلدان دون غيرها!
وطالب هؤالء الوزراء ،وهنا بيت القصيد ،أن تطبق
المعايير نفسها ا لـتــي يعتمدها المجتمع ا لــدو لــي
لحماية المدنيين في أوكرانيا ،والمحاسبة على ما
يقع على أراضـيـهــا مــن انتهاكات لحقوق اإلنـســان،
أن تـطـبــق عـلــى ن ــزاع ــات أخـ ــرى ،وم ــن بينها ال ـنــزاع
اإلسرائيلي -الفلسطيني.
وك ــان الفـتــا للنظر مطالبتهم أيـضــا ب ــأن يشكل
إجـ ـ ـم ـ ــاع ال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ـ ــدولـ ـ ــي عـ ـل ــى ع ـ ـ ــدم ش ــرع ـي ــة،
وع ــدم أخــاقـيــة خمسة عـقــود مــن اح ـتــال األراض ــي
الفلسطينية ،العمود الفقري للسياسة األورو بـيــة

ف ــي عــاقــات ـهــا م ــع إس ــرائـ ـي ــل ،وإذا ك ــان ــت سـيــاســة
االتـحــاد األوروب ــي وال ــدول األعـضــاء فيه تقوم على
ح ــل الــدول ـت ـيــن اع ـت ـمــادا عـلــى ال ـس ـيــادة وال ـم ـســاواة
ُ
بين اإلسرائيليين والفلسطينيين ،حيث ت ّعد هذه
السياسة حجر الزاوية في سياسة االتحاد األوروبي
في الشرق األوســط ،إال أن مجريات األمــور ،ووقائع
األحــداث في األراضــي الفلسطينية المحتلة تصب،
حسب هذا المنبر ،في اتجاه مخالف لهذه السياسة!
ولـ ـف ــت الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـن ـظ ــر إل ـ ــى رف ـ ــض ال ـح ـك ــوم ــات
اإلسرائيلية المتعاقبة اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنهاء
االحـتــال ،وهــو ما يناقض قواعد القانون الدولي،
ناهيك عن عمليات االستيطان غير المشروعة في
الضفة الغربية والقدس الشرقية ،ولم يفت الــوزراء
أن يـشـيــروا إل ــى الـقـمــع ال ــذي يـتـعــرض لــه المجتمع
المدني الفلسطيني ،وكيف تم اعتبار ست منظمات
غير حكومية فلسطينية منظمات غير شرعية ،كما
أنهم ذكروا بمقتل الصحافية الفلسطينية (شيرين
أبو عاقلة) في أثناء ممارستها مهنتها الصحافية
وذلك دليل االستخفاف المتزايد والممنهج بحقوق
الفلسطينيين وحرياتهم.
إن العنوان الذي اختاره هؤالء الــوزراء لمنبرهم:
«وضع حد لسياسة الفصل العنصري في إسرائيل
ُيـ ّـعــد أس ــاس ال ــوص ــول إل ــى حــل الــدول ـت ـيــن» ،يعكس
ما خلصت إليه بعض المنظمات اإلسرائيلية غير
الحكومية ،والمنظمات الدولية الناشطة في مجال
حقوق اإلنسان ،وكذلك المجتمع المدني الفلسطيني
مـ ــن أن نـ ـظ ــام ال ـق ـم ــع ال ـ ـ ــذي ت ـن ـت ـه ـجــه ال ـح ـك ــوم ــات
اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين وبخاصة في األراضي
ا لـعــر بـيــة المحتلة ،ينطبق عليه مصطلح (الفصل
العنصري أو األبارتهايد).

لقد مارست حكومات دولة جنوب إفريقيا جريمة
الفصل العنصري على مدى عقود ،إلى أن تم تحرير
ه ــذا الـبـلــد اإلفــريـقــي مــن تـلــك الـسـيــاســة بـعــد خــروج
الـمـنــاضــل الـكـبـيــر (نـيـلـســون مــانــديــا) م ــن السجن
الــذي أمضى فيه  27عــامــا ،ووصــولــه إلــى حكم هذا
البلد نتيجة إجــراء انتخابات عامة ،مما أتاح له أن
يشغل منصب رئيس جمهورية جنوب إفريقيا أعوام
.1999-1994
واه ـتــم المجتمع الــدولــي بـمــا يـحــدث فــي جنوب
إفريقيا ،واعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة
االتـفــاقـيــة الــدولـيــة لقمع جريمة الفصل العنصري
والمعاقبة عليها عــام  ،1973وب ــدء العمل بها عام
 ،1976وتــم تعريف (جريمة الفصل العنصري) في
المادة  2من هذه االتفاقية ،حيث تعني هذه الجريمة:
«(أ) ح ــرم ــان عـضــو أو أع ـض ــاء ف ــي فـئــة أو فـئــات
عنصرية من الحق في الحياة والحرية الشخصية:
 -1بقتل أعضاء من فئة أو فئات عنصرية.
 -2بإلحاق أذى خطير ،بدني أو عقلي ،بأعضاء
في فئة أو فئات عنصرية ،أو بالتعدي علي حريتهم
أو كرامتهم ،أو بإخضاعهم للتعذيب أو للمعاملة أو
العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو الحاطة بالكرامة.
 -3بتوقيف أعضاء فئة أو فئات عنصرية تعسفا
وسجنهم بصورة ال قانونية.
(ب) إخضاع فئة أو فئات عنصرية ،عمدا ،لظروف
معيشية يـقـصــد مـنـهــا أن تـفـضــي بـهــا إل ــى الـهــاك
الجسدي ،كليا أو جزئيا.
(ج) اتخاذ أية تدابير ،تشريعية وغير تشريعية،
يقصد بها منع فئة أو فئات عنصرية من المشاركة
فــي الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية
والـثـقــافـيــة للبلد ،وتـعـمــد خـلــق ظ ــروف تـحــول دون

النماء التام لهذه الفئة أو الفئات ،وخصوصا بحرمان
أعـضــاء فئة أو فئات عنصرية مــن حــريــات اإلنسان
وحـقــوقــه األســاسـيــة ،بما فــي ذلــك الـحــق فــي العمل،
والحق في تشكيل نقابات معترف بها ،والحق في
التعليم ،والـحــق فــي مـغــادرة الــوطــن وال ـعــودة إليه،
والحق في حمل الجنسية ،والحق في حرية التنقل
واإلقامة ،والحق في حرية الرأي والتعبير ،والحق في
حرية االجتماع وتشكيل الجمعيات سلميا.
(د) اتخاذ أية تدابير ،بما فيها التدابير التشريعية،
تـهــدف إلــى تقسيم الـسـكــان وفــق معايير عنصرية
بخلق محتجزات ومعازل مفصولة ألعضاء فئة أو
فئات عنصرية ،وبحظر التزاوج فيما بين األشخاص
المنتسبين إلى فئات عنصرية مختلفة ،ونزع ملكية
العقارات المملوكة لفئة أو فئات عنصرية أو ألفراد
منها.
(هـ) استغالل عمل أعضاء فئة أو فئات عنصرية،
ال سيما بإخضاعهم للعمل القسري.
(و) اضطهاد المنظمات واألشخاص ،بحرمانهم
م ــن ال ـح ـقــوق وال ـح ــري ــات األس ــاس ـي ــة ،لـمـعــارضـتـهــم
للفصل العنصري».
ّ
ونــذكــر بهذا الخصوص بالتقرير الــذي أصدرته
منظمة العفو الــدولـيــة ،فــي األول مــن الشهر الثاني
م ــن ه ــذا ال ـع ــام ب ـع ـنــوان« :ن ـظ ــام الـفـصــل الـعـنـصــري
ٌ
نظام
(أبــارتـهــايــد) اإلســرائـيـلــي ضــد الفلسطينيين
ـاس يقوم على الهيمنة وجريمة ضد اإلنسانية»،
قـ ٍ
ومـمــا جــاء فــي هــذا الـتـقــريــر«ُ :يـظـهــر تحقيق جديد
ً
لمنظمة العفو الــدولـيــة أن إســرائـيــل تفرض نظاما
مــن القمع والهيمنة ضــد الفلسطينيين فــي جميع
ال ـم ـن ــاط ــق ال ـخ ــاض ـع ــة ل ـس ـي ـط ــرت ـه ــا :فـ ــي إس ــرائ ـي ــل
واألراضي الفلسطينية المحتلة ،وكذلك ضد الالجئين

الفلسطينيين ،من أجل مصلحة اليهود اإلسرائيليين،
ويرقى هذا النظام إلى مستوى الفصل العنصري،
الذي يحظره القانون الدولي».
إن األح ـ ـ ــداث ال ـت ــي ت ـش ـهــدهــا م ـنــذ أش ـه ــر ال ـق ــارة
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ،والـ ـمـ ـع ــارك ال ـت ــي ت ـج ــري ع ـلــى أراضـ ــي
أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،واالهـ ـتـ ـم ــام ب ـم ـج ــري ــات ه ـ ــذه ال ـم ـع ــارك
وتفاصيلها ،والــذي نــراه ونسمعه على مــدار اليوم
وبـ ـخ ــاص ــة فـ ــي اإلعـ ـ ـ ــام الـ ـغ ــرب ــي ،ي ـج ــب أال ي ـكــون
الموضوع الوحيد الذي يشغل اإلعالم غربا وشرقا،
بــل يـجــب إف ـســاح مـســاحــات واس ـعــة لـمــا يـحــدث في
مـنــاطــق أخ ــرى فــي ال ـعــالــم ،وب ــال ــذات مــا ي ـحــدث في
فلسطين وما تمارسه سلطات االحتالل اإلسرائيلية
مــن اغـتـيــاالت واعـتـقــاالت وتــدمـيــر وانـتـهــاكــات على
اختالف أشكالها في حق الشعب الفلسطيني وفي
األراضي الفلسطينية ،وهو ما يجب أن تهتم به أيضا
وسائل اإلعالم علما بأنه مستمر منذ عقود ومرشح
لالستمرار ،وربما بأشكال أكثر خطورة وجسامة
وبـشــاعــة! ومــن هنا تــأتــي أهمية المنبر السياسي
لــوزراء الخارجية األوروبيين السابقين بخصوص
لفت االنتباه لخطورة سياسية الفصل العنصري
اإلسرائيلية ،وال شك أن مناصبهم قد سمحت لهم
باالطالع في فترات مختلفة على تفاصيل وأوضاع
صعبة وخطيرة يعيشها الشعب الفلسطيني ،فجاء
التنبيه إلــى ضــرورة االهتمام بها ومتابعتها لئال
تغيب عن األذهان في أوروبا وفي العالم قاطبة.
* أكاديمي وكاتب سوري مقيم بفرنسا.
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

7.318

السوق األول السوق الرئيسي

8.190

5.489

2.808 3.259 3.228

«األسواق» :تأمين على مستشار االستثمار ضد التحليالت المضللة

ّ
ّ
ُ
لضبط فوضاها المضرة والفجة عبر وسائل التواصل االجتماعي
محمد اإلتربي

غير مؤهلين
ّ
يتصدرون واجهة
التحليالت
والتصريحات بال
حسيب وال رقيب

نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ البورصة وسوق
الـتـحـلـيــات واالس ـت ـش ــارات الـمــالـيــة تـنــذر بنهاية عصر
الفوضى لكثير مــن التوصيات واألب ـحــاث والتحليالت
الموجهة التي تؤثر على سمعة السوق وسالمة التعامل
فيه من خالل خلق ّ
جو زائف.
ّ
ووفــق تأكيد مصادر معنية لـ «الـجــريــدة» ،فإنه ،ألول
مرة في تاريخ العمل المالي ،تستحدث هيئة أسواق المال
التحليل المالي لتغطية
خاصية التأمين ضــد مخاطر
ّ
األضـ ـ ــرار ال ـنــاش ـئــة ع ــن مـخــالـفــة ال ـم ــرخ ــص ل ــه لــأحـكــام
أو تـقــديــم اس ـت ـش ــارات مـضـلـلــة أو خــاط ـئــة ،مـمــا يعكس
حرص الهيئة على أن يكون المرخص له ذا كفاء ة ،وفي
الوقت ذاتــه تضمن عدم الجنوح بأي آراء أو استشارات
ّ
يقدمها يمكن من خاللها تحقيق أي مصلحة أو تضليل
المتعاملين ،حيث تشدد هيئة األسواق على أن الترخيص
لمستشار استثمار هو مسؤولية ،وليس ترخيصا يبيح
له ما يشاء.
وتفصيال ،ال يمكن إدراج قرارهيئة أسواق المال الصادر
ً
أخيرا بشأن ضوابط مستشار االستثمار وترخيص نشاط
شــركــة الـشـخــص ال ــواح ــد واس ـت ـحــداث سـجــل المحللين
الماليين في إطار التعديالت المعتادة التي تقوم الهيئة
بإجرائها على كتب الئحتها التنفيذية بصورة مستمرة،
بل يمكن القول حقيقة إن الهيئة ،بقرارها األخير ،قد بدأت
ً
ً
ً
ً
ّ
عهدا جديدا لتنظيم جانب شكل مجاال رحبا لممارسات

مخالفة اتـســع انـتـشــارهــا ّفــي اآلون ــة األخ ـيــرة ،والسيما
عبر وسائل التواصل يتمثل فيما يمكن اعتباره فوضى
التي تطلق بال حسيب أو رقيب ،وبشكل
التحليالت المالية ّ
مضر ّ
وفج ،كانت تتمثل في تقديم التوصيات والمشورات
ً
ً
واإلدالء بتصريحات تتناول نشاطا متصال ب ــاألوراق
ً
المالية ،من دون امتالك المؤهالت المطلوبة أحيانا ،ومن
دون الحصول على الترخيص المطلوب في معظم األحيان.
ّ
هذه الظاهرة التي أسهمت بطريقة أو أخرى في اتساع
ن ـطــاق ال ـم ـمــارســات الـســابـقــة ال ــذك ــر رغ ــم ج ـهــود الهيئة
التوعوية كحمالت التوعية المكثفة والمخالفات التي
رصدتها الهيئة ،كذلك الجزاء ات التي اتخذت من خالل
مجلس التأديب ،وكــان ال ّ
بد من إعــادة النظر في اإلطار
التشريعي والتنظيمي الحاكم لتلك الممارسات ،وال بدّ
كذلك من تفعيل الدور الرقابي للهيئة ،وتفعيل مشاركة
ُّ
تحمل مسؤولياتها ،وهــذا ما
الجهات المعنية بها في
ّ
يتضمن تعديالت
يستهدفه ق ــرار الهيئة األ خ ـيــر ا ل ــذي
جــوهــريــة تــؤســس لـمــرحـلــة تـنـظـيـمـيــة ج ــدي ــدة ألنـشـطــة
عــدة تتصل بـمـهــام الـتــراخـيــص ،لـعــل مــن أبــرزهــا تقديم
االستشارات والترويج لخدمات استثمارية.
ويـ ـمـ ـك ــن اإلشـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى أبـ ـ ـ ــرز ال ـ ـجـ ــوانـ ــب اإلي ـج ــاب ـي ــة
واالنعكاسات العالية الـجــدوى التي ستحيط بالسوق
المالي التي اشتملت عليها التعديالت األخيرة من خالل
اآلتي:

 التحديث الجوهري لضوابط ّممارسة نشاط مستشاراالستثمار لكل األشـخــاص الـمــرخــص لـهــم ،واعـتـبــار هذا
ً
ال ـن ـش ــاط واح ـ ـ ــدا م ــن أن ـش ـطــة ال ـك ـي ــان ال ـقــانــونــي الـجــديــد
المستحدث المتمثل بشركة الشخص الواحد.
 اقـتـصــار الـقـيــام بــالـتـحـلـيــل ،واإلدالء بــالـتـصــريـحــات،ذات الصلة بأحد أنشطة
وتقديم التوصيات والمشورات ّ
األوراق المالية على الشخص المرخص له بمزاولة نشاط
مستشار االستثمار ،ووضع ضوابط وتعليمات القيام بذلك،
ومنح الهيئة صالحية اتخاذ اإلجراءات التأديبية والجزائية
للمخالفات المرتكبة في هذا المجال.
 استحدثت هيئة أسواق المال ّسجال خاصا بأصحاب
الخبرة والمهنيين يتيح لهم إصدارالمنشورات والبحوث
دون التوصية بالتصرف باألموال واألصول.
ّ
تشجع الهيئة جمهور المتعاملين الراغبين في
 كمامتابعة حالة بورصة األوراق المالية بشكل عام االطالع على
المنشورات والبحوث الصادرة عن األشخاص المرخص
لهم أو المسجلين في سجل المحللين الماليين لدى الهيئة.
 يجوز للهيئة فرض إصدار وثيقة تأمين على الشخصالمرخص له ّ
المرخص له لمزاولة
(مقدم طلب لترخيص أو
ّ
نشاط مستشار االستثمار) ،هذه الوثيقة تمثل آلية لتغطية
األضرار الناشئة عن مخالفته لألحكام أو تقديم استشارات
مضللة أو خاطئة.
 -قيام الشخص المرخص له بتعديل سياساته وإجراءاته

تعديالت على إجراءات إفصاح «السوق األول»

«وفرة» تجمع  1.5مليار دوالر

ً
بشأن عموميات الشركات المدرجة بعد إلزامها بعقدها إلكترونيا
●

عيسى عبدالسالم

أجرت هيئة أسواق المال تعديالت على
اإلجراءات المطلوب اتباعها من الشركات
المدرجة في السوق األول لإلفصاح لدى
بورصة الكويت لألوراق المالية عند عقد
جمعيتها العمومية إلكترونيا ،بناء على
ق ــراره ــا األخ ـيــر ب ــإل ــزام جـمـيــع الـشــركــات
المدرجة بالسوق األول استخدام النظام
اإللكتروني لعقد عمومياتها.
وت ـت ـض ـمــن ال ـت ـع ــدي ــات ال ـت ــي أقــرت ـهــا
«ه ـي ـئــة األسـ ـ ـ ــواق» م ــوع ــد االفـ ـص ــاح عن
ان ـع ـق ــاد الـجـمـعـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة ح ـيــث تم
تقليص الفترة من  7أيام عمل على األقل

الــى  5أي ــام مــن تــاريــخ حـضــور الجمعية
العامة.
كما قامت هيئة األسواق بإلزام جميع
الـ ـش ــرك ــات الـ ـم ــدرج ــة ف ــي الـ ـس ــوق األول
بإفصاح مكمل للبورصة وهيئة األسواق
ع ــن ن ـت ــائ ــج اج ـت ـم ــاع ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـعــامــة
يـتـضـمــن مـحـضــر اجـتـمــاعـهــا ال ـم ـصــدق،
وتقرير احتساب النصاب وتقرير نتائج
الـتـصــويــت لـكــل بـنــد مــن بـنــود االجـتـمــاع
وتقرير المالحظات والتحفظات الــواردة
مـ ــن ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن أو مـ ــن يـ ـن ــوب عـنـهــم
ومراقبي الحسابات خــال مــدة اقصاها
 10أيام عمل من تاريخ انعقاد االجتماع،
بعدما كانت محددة في السابق بـ  5أيام

ع ـمــل م ـق ـت ـصــرة ع ـلــى م ـح ـضــر الـجـمـعـيــة
العامة فقط.
وكذلك ألزمت الهيئة الشركات المدرجة
ب ـتــزويــدهــا م ــع ش ــرك ــة ب ــورص ــة الـكــويــت
لألوراق المالية خالل بوابة االفصاح اآللي
بصورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها
األساسي ،وصورة من أي تأشيرات صادرة
من وزارة التجارة والصناعة تخص تعديل
عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي
خالل مدة أقصاها  5أيام عمل من تاريخ
اصدار التأشير في السجل التجاري.
وكانت هيئة األسواق أصدرت تعميما
يوجب على جميع الشركات المدرجة في
السوق األول استخدام النظام اإللكتروني

بما يتوافق مع التعديالت األخيرة ،وتعديل اشتراطات شغل
الوظائف الواجبة التسجيل لنشاط مستشار االستثمار
وم ـق ـ ّـوم األصـ ــول فــي ح ــال الـتــرخـيــص لـهــذيــن النشاطين،
وإضافة بنود ّ
معينة بنشاط مستشار االستثمار في بنود
االتفاقية المبرمة مع عميله ،وكذلك إضافة الخدمات المعنية
بمستشار االستثمار للسجل المحتفظ به من قبله.
ّ
 ح ــث جـمـهــور المتعاملين للقيام بـمــا يـلــزم للتحققمن حصول الجهات المروجة لنشاط ما على الترخيص
المطلوب ،وأن هذا الترخيص ساري المفعول حتى تاريخه.
 تعديل نطاق تطبيق الفصل الثامن من الكتاب الثامن(أخالقيات العمل) من كتب الالئحة التنفيذية لقانون إنشاء
الهيئة ،ليشمل جميع الخدمات االستشارية ال البحوث
االستثمارية فحسب.
ّ
ُيذكر أن تلك التنظيمات المستمرة تعزز من الثقة في
العمل ،وترتقي بالتنافسية للسوق الكويتي
البورصة وبيئة ّ
وتضعه في مصاف األسواق المتقدمة.

لشراء حصص في شركات متوسطة القيمة

للمشاركة ،والذي توفره الشركة الكويتية
للمقاصة لتمكين مساهمي الشركات من
المشاركة في الجمعية العامة دون الحاجة
ً
إلــى حـضــورهــم شـخـصـيــا ،وذل ــك لجميع
العامة اعتبارا مــن  2أكتوبر
الجمعيات ّ
 ،2022كما حثت الهيئة جميع الشركات
المدرجة في السوق الرئيسي على توفير
ال ـن ـظ ــام ال ـم ـش ــار إل ـي ــه ف ــي هـ ــذا الـتـعـمـيــم
لتشجيع وتيسير مـشــار كــة مساهميها
فــي الـجـمـعـيــات الـعــامــة فــي إط ــار السعي
ال ـم ـتــواصــل ل ـتــوف ـيــر ال ـح ـمــايــة لـجـمـهــور
المتعاملين ،وتعزيز المشاركة الفعالة
للمستثمرين بكل فئاتهم في الجمعيات
العامة للشركات المدرجة.

قالت شركة «وف ــرة» لالستثمار الــدولــي المملوكة
للتأمينات االجتماعية ،إنها جمعت  1.5مليار دوالر
لصندوقها الرئيسي الــرابــع ال ــذي سيستحوذ على
حصص أقلية في أصول بديلة مثل شركات األسهم
الخاصة.
وقال دانييل أدامسون ،العضو المنتدب األول في
«وفرة» ،في مقابلة مع «رويترز»« :إن الصندوق الجديد،
كــابـيـتــال جينيريشن  ،4سيسعى إل ــى االسـتـحــواذ
على حصص أقلية فــي شــركــات «منخفضة السوق
المتوسطة» بأصول تحت إدارتها تقل عن  3مليارات
دوالر» .وقــامــت «وف ــرة» بجمع األم ــوال مــن مجموعة
من المستثمرين المؤسسيين المنتشرين في أميركا
الشمالية وأوروب ــا والـشــرق األوس ــط ،وهــي جــزء من
مشروع مشترك يسمى كابيتال كونستليشن .ومن
بين هــؤالء المستثمرين صندوق التقاعد المشترك

لوالية نيويورك ،ومجلس استثمار خطة المعاشات
التقاعدية الكندية ،ومؤسسة صندوق أالسكا الدائم،
ومخطط تقاعد السكك الحديدية في المملكة المتحدة،
وهيئة االستثمار الكويتية.
وق ــال أدام ـســون إن مـبــادلــة كــابـيـتــال ،وهــي شركة
تابعة لصندوق الـثــروة السيادية اإلم ــارات ــي ،شركة
مبادلة لالستثمار ،ستنضم إلى كونسورتيوم كابيتال
كونستليشن ،وتستثمر في الصندوق الجديد.
وأضــاف« :جمعت صناديق وفرة الثالثة السابقة
التي تستثمر فــي حصص مــديــري األص ــول البديلة
م ــا م ـج ـمــوعــه ن ـحــو  3م ـل ـي ــارات دوالر م ـنــذ إط ــاق
كونسورتيوم كابيتال كونستليشن في  .2018وقد
حقق الصندوق الثالث،Constellation Generation III ،
ً
معدل عائد داخليا صافيا قدره  44.8في المئة اعتبارا
من نهاية يونيو هذا العام».

مكاسب جديدة لمؤشرات البورصة ...والسيولة  52.1مليون دينار
●

علي العنزي

للجلسة الثانية على التوالي حققت مؤشرات
بورصة الكويت الرئيسية ومتغيرات ارتفاعات
واضحة ،وربح ،امس ،مؤشر السوق العام نسبة
 0.49فــي الـمـئــة أي  35.53نـقـطــة ،ليقفل على
مستوى  7318.41نقطة ،بسيولة جيدة ارتفعت
الى مستوى  52.1مليون دينار ،تداولت 150.3
مليون سهم عبر  9195صفقة ،وتم تداول 128
سهما ربح منها  ،56وخسر  ،49بينما استقر
 23سهما دون تغير.
وح ـق ــق م ــؤش ــر ال ـس ــوق األول نـسـبــة اكـبــر
بلغت  0.53فــي المئة أي  43.43نقطة ،ليقفل
على مستوى  8190.94نقطة ،بسيولة كبيرة
بلغت  45.4مليون دينار ،تداولت  91.3مليون
سهم عبر  6213صفقة ،وتم تداول  26سهما،
ربــح منها  ،16وخسر  8أسهم ،بينما استقر
سهمان دون تغير.
وكــانــت مكاسب الـســوق الرئيسي اق ــل ،إذ
توقفت عند نسبة  0.3في المئة أي  16.6نقطة،
ليقفل على مستوى  5489.64نقطة بسيولة
متراجعة بقوة أمس كانت  6.7ماليين دينار،

تداولت  58.9مليون سهم عبر  2982صفقة ،وتم
تداول  102سهم في «الرئيسي» ،ربح منها ،40
وخسر  ،41بينما استقر  21سهما دون تغير.
وت ـنــازل سـهــم اجيليتي عــن الـقـيــادة امــس،
وأص ـب ـح ــت ال ـج ـل ـســة ب ـق ـي ــادة س ـه ــم الــوط ـنــي
لتبدأ عمليات الدوران في الشراء على األسهم
ال ـق ـيــاديــة ،وب ـعــد ان حـقــق اجـيـلـيـتــي مكاسب
قــريـبــة مــن  20فــي الـمـئــة خ ــال ثــاثــة أسابيع
ومن قاعه ،سادت امس عمليات جني األرباح،
ومنذ البداية على سهم اجيليتي ،بينما قفز
الــوطـنــي سـعــريــا وبـسـيــولــة أيـضــا عــالـيــة هي
األكبر بلغت  12.5مليون دينار كان جزء كبير
منها خالل فترة المزاد ،حيث انتقل الى اعلى
مستوياته خالل عدة اشهر ليقفل على 1078
فلسا ،بمكاسب كبيرة بلغت  1.32في المئة،
مقابل تراجع اجيليتي بنصف نقطة مئوية
كانت مقبولة ومنطقية في ظل التصاعد الكبير
والسريع في سعر السهم ،وتراجع الى المركز
الرابع في قائمة السيولة بعد بيتك ومتكاملة
ال ــذي حقق ارتـفــاعــا ملحوظا بنسبة  1.5في
المئة وبسيولة بلغت  3.5ماليين دينار.
وجــاء بيتك ثاني أفضل سيولة بقيمة 12

ً
 937دينارا سعر المتر السكني
في مزادات «العدل»

ً
 23.3مليونا إجمالي المبيعات العقارية خالل أكتوبر
●

سند الشمري

أقــامــت وزارة ال ـعــدل خ ــال أكـتــوبــر الـمــاضــي،
العديد من المزادات العقارية ،تم من خاللها عرض
عقارات متنوعة لفك النزاع القانوني حولها ،اذ
بلغ اجمالي الـعـقــارات المبيعة فــي الـمــزادات ما
قيمته  23.3مليون دينار ،بارتفاع  19.5في المئة،
عن القيمة االبتدائية البالغة  19.5مليون دينار.
ً
ً
وت ــم بـيــع ع ــدد  17ع ـقــارا سكنيا فــي مختلف
مـنــاطــق ال ـبــاد بسعر نـهــائــي بـلــغ  8.67ماليين
دي ـ ـنـ ــار ،بـ ــزيـ ــادة  16.2ألـ ــف دي ـ ـنـ ــار ،ع ــن الـسـعــر
االبتدائي البالغ  7.04ماليين ،اي بارتفاع 23.1
في المئة.
وبلغ سعر متوسط سعر متر العقارات السكنية
المبيعة في مزادات العدل  937دينارا ،اذ تراوحت
االرتفاعات عن السعر االبتدائي ما بين  8.8الى
 44.4في المئة ،حيث تم بيع عقار واقع في منطقة
ً
ً
الصليبيخات مساحته  750مترا مربعا بسعر
 650الف دينار ،مقارنة بسعره االبتدائي البالغ
ً
 450الفا ،اي بزيادة  200الف دينار.

كما تــم بيع عقار سكني فــي منطقة الروضة
بسعر  820الف دينار ،مقارنة بسعره االبتدائي
ال ـبــالــغ  590أل ــف دي ـن ــار ،بــارت ـفــاع  39فــي المئة
تقريبا ،كما تم بيع عقار سكني بمنطقة الظهر
بسعر  185الف دينار ،مقارنة بسعره االبتدائي
البالغ  130الف دينار ،بارتفاع  42.3في المئة.
وتم خالل المزاد بيع ارض تجارية واقعة في
منطقة صباح االحمد البحرية مساحتها 3339
ً
ً
مترا مربعا ،بسعرها االبتدائي البالغ  4.05ماليين
دينار ،بينما تم بيع مبنى مخازن واقع في منطقة
العارضية مساحته  1000متر مربع بسعر 1.9
مليون ديـنــار ،بــزيــادة نسبتها  40في المئة عن
السعر االبتدائي البالغ  1.4مليون دينار.
وتشترط «العدل» للمشاركة في المزاد سداد
خ ـمــس ث ـمــن ال ـع ـق ــار ع ـلــى األق ـ ــل ب ـمــوجــب شيك
مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة
التنفيذ بالوزارة ،ويجب على من يعتمد القاضي
عطاء ه أن يودع في حال انعقاد جلسة البيع كل
الثمن المعتمد ،إضافة إلى المصروفات ورسوم
التسجيل.

مليون دينار ،وارتفع بثلث نقطة مئوية فقط،
واستمر ارت ــداد االفـكــو للجلسة الثانية على
ال ـت ــوال ــي ،ول ـكــن بـمـكــاســب اق ــل  1.2ف ــي المئة
ف ـقــط ،واقـ ـت ــرب زي ــن ك ـث ـيــرا م ــن م ـس ـتــوى 600
فلس ،وربحت اسهم بنك الخليج وبنك بوبيان
وصناعات والبورصة بعد اعالن أرباح جيدة
لــأخـيــر ،فيما الـبـنــك األه ـلــي اسـهــم السيولة
في الرئيسي حقق نموا بنسبة  1.2في المئة،
كما تحركت اسهم كتلة ايفا عقارات الكويت
وايفا وتراجع اعيان بنسبة محدودة ،وحقق
صالحية ارتفاعا بنسبة  1.3في المئة ،لتنتهي
الجلسة إيجابية بفضل سيولة كبيرة دخلت
خالل فترة المزاد تجاوزت  11مليون دينار،
وهي سيولة اقفاالت شهرية لشهر أكتوبر.
وم ـ ـ ــال أداء م ـ ــؤش ـ ــرات األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال ـي ــة
الخليجية الــى االرتـفــاع ،بقيادة مؤشر سوق
قطر الذي ارتد وحقق نسبة كبيرة بلغت 1.6
في المئة ،وارتفعت مؤشرات ابوظبي بنسبة
 1.2فــي المئة ،والكويت والبحرين ،فــي حين
تراجعت مــؤشــرات دبــي والسعودية وعمان،
وكانت أسعار النفط تتداول حــول  92دوالرا
لمزيج برنت.

أخبار الشركات
«الفنادق» تربح  497.2ألف دينار
بلغت أرباح شركة الفنادق الكويتية  497.22ألف دينار،
بــواقــع  8.81فـلــوس للسهم خــال الـفـتــرة المنتهية فــي 30
سبتمبر  ،2022مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  637.98ألفا ،بما
يعادل  11.31فلسا للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

«أجيال» تربح  2.49مليون دينار
ذكــرت شركة أجـيــال العقارية الترفيهية أنها حققت
اربــاحــا بقيمة  2.49مليون دي ـنــار ،بــواقــع  12.91فلسا
للسهم خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2022مقابل
تحقيقها أرباحا بقيمة  3.72ماليين دينار ،بمقدار 19.27
فلسا للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

ً
«أعيان ع» 1.38 :مليون دينار أرباحا

قالت شركة أعيان العقارية انها حققت أرباحا بقيمة
 1.38مليون دينار ،بواقع  3.3فلوس للسهم خالل الفترة
المنتهية في  30سبتمبر  ،2022مقارنة بتحقيقها خسائر
بقيمة  668.78ألفا ،بما يعادل  1.6فلس للسهم في نفس
الفترة من العام الماضي.

«المزايا» تحقق  580.19ألف دينار
حققت شركة المزايا القابضة أرباحا بقيمة  580.19ألف دينار،
بواقع  0.92فلس للسهم خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر
 ،2022مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  148.2الفا ،بما يعادل 0.24
فلس للسهم في نفس الفترة من .2021

«كفيك التمويلية» تباشر أعمالها اليوم
أعلنت الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار (كفيك) أن
شركتها التابعة الجديدة كفيك للخدمات التمويلية ستباشر
ً
أعمالها التشغيلية اعتبارا من اليوم ،علما بأنه ال يوجد أثر
مالي على المجموعة في الوقت الحالي.

«هيومن سوفت» تكسب  37.87مليون دينار
كشفت شركة هيومن سوفت القابضة عن تحقيقها
مكاسب قدرها  37.87مليون دينار ،بواقع  311فلسا
للسهم خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر ،2022
مـقــا بــل تحقيقها أر بــا حــا بقيمة  42.71مـلـيــو نــا ،بما
يـعــادل  351فلسا للسهم فــي نفس ا لـفـتــرة مــن العام
الماضي.

«نور» تربح  14.32مليون دينار
حققت شركة نور لالستثمار المالي
أرب ــاح ــا بـقـيـمــة  14.32مـلـيــون دي ـنــار،
ب ــواق ــع  28.13م ـل ـيــونــا خـ ــال ال ـف ـتــرة
المنتهية في  30سبتمبر  ،2022مقابل
تحقيقها أرباحا بقيمة  13.53مليونا،
بما يـعــادل  27.39فلسا للسهم خالل
نفس الفترة من .2021

 5.63ماليين دينار أرباح
«عقارات الكويت»
ربحت شركة عقارات الكويت 5.63
م ــاي ـي ــن دي ـ ـنـ ــار ،ب ــواق ــع  6.36ف ـلــوس
للسهم خــال الفترة المنتهية فــي 30
سـبـتـمـبــر  ،2022م ـق ــار ن ــة بتحقيقها
أرباحا بقيمة  5.58ماليين ،بما يعادل
 6.21فلوس للسهم في نفس الفترة من
العام الماضي.
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غرفة التجارة تشارك في تنسيقي «استشارية
مجلس التعاون» ورؤساء الغرف الخليجية
شاركت غرفة تجارة وصناعة
الـكــويــت أم ــس فــي الـلـقــاء األول
بين لجنة الــرئــاســة فــي الهيئة
االسـتـشــاريــة للمجلس األعـلــى
ل ـم ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون الـخـلـيـجــي
ال ـع ــرب ـي ــة واتـ ـ ـح ـ ــاد غ ـ ــرف دول
م ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي
ع ـبــر تـقـنـيــة االتـ ـص ــال ال ـمــرئــي،
وت ـ ـ ــرأس ال ـل ـق ــاء األمـ ـي ــن ال ـع ــام
ل ـم ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون د .ن ــاي ــف
ال ـ ـح ـ ـجـ ــرف ،بـ ـحـ ـض ــور مـمـثـلــي
الهيئة االس ـت ـشــاريــة ،ورؤس ــاء
االتـ ـح ــادات وال ـغ ــرف الـتـجــاريــة
وال ـص ـنــاع ـيــة ب ـ ــدول الـمـجـلــس.
وت ــرأس وف ــد ات ـحــاد غ ــرف دول
م ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي
عجالن العجالن ،كما ترأس وفد
غرفة تجارة وصناعة الكويت
اس ــام ــة ال ـن ـصــف ،عـضــو مكتب
الغرفة ،بمشاركة رباح الرباح،
مدير عام الغرفة.
وس ـلــط الـلـقــاء ال ـضــوء على
الـعــديــد مــن الـمــواضـيــع الهامة
ذات الـصـلــة بــالـقـطــاع الـخــاص
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي وأه ـ ـم ـ ـهـ ــا إشـ ـ ـ ــراك

اإلمارات :يمكن الوثوق في «أوبك  »+لتحقيق التوازن باألسواق

جانب من االجتماع
القطاع الخاص في مفاوضات
ات ـفــاق ـيــات ال ـت ـج ــارة ال ـح ــرة مع
التكتالت االقتصادية والــدول،
وكـ ــذلـ ــك إش ـ ــراك ـ ــه فـ ــي ص ـيــاغــة
القرارات والقوانين االقتصادية
ال ـ ـتـ ــي تـ ـخ ــص دول ال ـم ـج ـلــس
فــي مجال االستثمار وغيرها،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى الـ ـعـ ـم ــل ع ـلــى
و ضــع استراتيجيات مناسبة

خدمة التصديق على فواتير
وتطلق
...
ً
المنشأ إلكترونيا
أعلنت غرفة التجارة والصناعة أنها بصدد
إطـ ــاق خ ــدم ــة إل ـك ـتــرون ـيــة ج ــدي ــدة ،تـتـيــح من
خــال ـهــا ألع ـضــائ ـهــا ال ـت ـصــديــق ع ـلــى فــوات ـيــر
المنشأ إلكترونيا ،بدءا من  15نوفمبر المقبل،
مبينة أنــه يتعين على الراغبين في استخدام
هذه الخدمة تعبئة البيانات المطلوبة ،وإرفاق

النفط يتراجع مع قيود «كوفيد»
وضعف بيانات المصانع بالصين

المستندات عن طريق موقع الغرفة اإللكتروني
.www.ekcci.org.kw
ودعــت الغرفة أعضاء ها إلــى االستفادة من
الـخــدمــات اإللكترونية الـتــي تقدمها لهم عبر
موقعها ،توفيرا لوقتهم وجهدهم وتجنبهم
عناء التنقل والحضور لمبنى الغرفة وفروعها.

لــأمــن ال ـغــذائــي الـخـلـيـجــي مع
وض ــع الـحـلــول المناسبة لسد
نقص السلع الغذائية وارتفاع
االسـ ـع ــار ،كـمــا ت ــم ال ـت ـطــرق الــى
مقترح إنشاء منصة الكترونية
لـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــادل ف ـ ـ ـ ــرص االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
والمناقصات بدول المجلس.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،رك ــز الـلـقــاء
عـ ـل ــى تـ ـبـ ـن ــي اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات
ص ـ ـنـ ــاع ـ ـيـ ــة ت ـ ـم ـ ـنـ ــح م ـ ـح ـ ـفـ ــزات
للقطاع الخاص لالستثمار في
االق ـت ـص ــاد األخ ـض ــر وم ـص ــادر
الطاقة المتجددة في ظل تغير
الـ ـمـ ـن ــاخ واسـ ـتـ ـن ــزاف الـ ـم ــوارد
ً
الطبيعية ال ـتــي تـمـثــل تـهــديــدا
ً
كبيرا على النمو االقتصادي،
وكذلك تم النظر إلى أثر تطبيق
السعودية لقرار الئحة تفضيل
المحتوى المحلي وقرار قواعد
المنشأة الوطنية على الشركات
الخليجية.
وأكــدت الهيئة االستشارية
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــداده ـ ـ ــم وت ــرحـ ـيـ ـبـ ـه ــم
الكبير بالسعي إلــى بــذل سبل

التعاون مــع القطاع الخليجي
ل ـل ـت ـن ـس ـيــق الـ ـك ــام ــل ال ـم ـش ـتــرك
بـ ـي ــن دول ا لـ ـمـ ـجـ ـل ــس ف ـ ــي كــل
الـ ـمـ ـج ــاالت االقـ ـتـ ـص ــادي ــة عـلــى
ً
وجــه الخصوص سعيا إلقامة
الوحدة االقتصادية الخليجية
الـ ـمـ ـنـ ـش ــودة ،ك ـم ــا أعـ ــربـ ــوا عــن
سـعــادتـهــم بـعـقــد ال ـل ـقــاء ال ـهــام،
مؤكدين أهمية االستمرار على
ه ــذا الـنـهــج لـتــرسـيــخ الـتـعــاون
المشترك.
كما ثمن رؤس ــاء االتـحــادات
وال ـغــرف االع ـضــاء دور الهيئة
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي س ـع ـي ـه ــا
لمعالجة المعوقات التي تواجه
القطاع الخاص الخليجي بهدف
الحفاظ على حركة تبادل السلع
بـيــن دول الـمـجـلــس ،بــاإلضــافــة
الى فتح قنوات جديدة للتواصل
بين االمانة العامة لدول مجلس
التعاون الخليجي واتحاد غرف
دول مجلس التعاون الخليجي
للوصول إلى طموحات مرجوة
تدعم عجلة االقتصاد الخليجي.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة،
أم ــس ،بـعــد بـيــانــات أضـعــف مــن الـمـتــوقــع لنشاط
المصانع من الصين وبسبب مخاوف من أن يؤدي
توسيع قيود كوفيد  19 -إلى الحد من الطلب.
وانخفضت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي
مزيج برنت  1.10دوالر أو  1.2في المئة إلى 94.67
دوالرا للبرميل بعد أن تراجعت  1.2في المئة يوم
الجمعة.
وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط األميركي
 1.07دوالر أو  1.2في المئة إلى  86.83دوالرا للبرميل
بعد تراجعه  1.3في المئة عند التسوية يوم الجمعة.
وأظـهــر مسح رسـمــي االثـنـيــن انـخـفــاض نشاط
المصانع في الصين ،أكبر مستورد للخام في العالم،
ً
بشكل غير متوقع في أكتوبر ،متأثرا بتراجع الطلب
العالمي والقيود الصارمة على فيروس كورونا التي
أضرت باإلنتاج.
وب ــدأت الـمــدن الصينية تشديد سياسة بكين
المتعلقة بصفر «كــوفـيــد  »19 -مــع اتـســاع تفشي
المرض في إحباط آلمال سابقة في انتعاش الطلب.
في الوقت نفسه أشار بعض من كبار المنتجين
األميركيين إلى تباطؤ إنتاجية حقل بيرميان وهو
أكبر حقل للنفط الصخري في أميركا.
وجاءت هذه التحذيرات في الوقت الذي ارتفعت
صـ ــادرات الـنـفــط األمـيــركـيــة إل ــى مـسـتــوى قياسي
ً
جزئيا إلى ارتفاع أسعار
األسبوع الماضي مما أدى
خام غرب تكساس الوسيط  3.4في المئة .وارتفع
برنت  2.4في المئة األسبوع الماضي محققا مكاسب
أسبوعية لألسبوع الثاني على التوالي.

أديبك 2022
وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة اإلماراتي،
أمس ،إن مجموعة أوبك +حريصة على تزويد العالم
بإمدادات النفط التي يحتاجها ،مؤكدا رسالة مفادها
أن التحالف الذي يضم كبار المنتجين سيكون دائما
في وضع يتيح تحقيق التوازن في األسواق.
وذكــر المزروعي في معرض ومؤتمر أبوظبي
الدولي للبترول (أديبك  )2022إن «أوبــك »+ستظل
دائما منظمة فنية موثوقة لتحقيق الـتــوازن بين

العرض والطلب على النفط .وتجمع أوبك +بين دول
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من
بينهم روسيا.
وأضاف أن األمر ال يتطلب سوى اتصال هاتفي
في حال وجود متطلبات.
وأشار مبعوث الطاقة األميركي آموس هوكشتاين
إلــى أنــه يجب تسعير الطاقة بطريقة تتيح النمو
االقتصادي ،وإن قطاع النفط والغاز في حاجة لمزيد
من االستثمار.
وفــي كلمته خــال المؤتمر ،أضــاف هوكشتاين
أن العالقة بين الواليات المتحدة واإلمــارات «قوية
وقديمة ودائمة».
وقال هوكشتاين ،في تعليقات تعكس الخالف
ب ـش ــأن س ـيــاســة ال ـن ـف ــط ،لـلـصـحــافـيـيــن «م ـس ـمــوح
بــاالخـتــاف .األمــر أقــل درامـيــة بكثير مما يعتقده
الناس».
وقــال وزيــر الطاقة السعودي األمير عبدالعزيز
بــن سلمان إن المملكة واإلم ــارات تـعــززان اإلنتاج
والتكرير وتعمالن على مشروعات للهيدروجين
النظيف.
والدولتان من أكبر البلدان المصدرة للنفط الخام
في العالم.
وأضـ ــاف ال ــوزي ــر الـسـعــودي خ ــال الـمـنـتــدى أن
الدولتين ستصبحان منتجتين نموذجيتين.

الصادرات لليابان
من ناحية أخرى ،أظهرت بيانات حكومية يابانية
انخفاضا في ص ــادرات النفط الخام الكويتي الى
اليابان في سبتمبر الماضي في أول انخفاض له
منذ شهرين بنسبة  36.0في المئة مقارنة بالفترة
ذاتها من العام الماضي لتصل إلــى  3.81ماليين
برميل أو  127ألف برميل يوميا.
وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية
في تقرير اولي ان دولة الكويت باعتبارها رابع أكبر
مزود نفط لليابان صدرت في الشهر الماضي نسبة
 4.6في المئة من اجمالي واردات اليابان من النفط
الخام مقارنة بنسبة  8.1في المئة في الفترة ذاتها
من العام الماضي.

«زين» ترعى النسخة الثانية من دوري اتحاد الفروسية  :Ooredooاتفاقية مع «طلبات» لمكافأة
العمالء من خالل برنامج الوالء

أع ـل ـنــت ش ــرك ــة زيـ ــن رعــاي ـت ـهــا الــذهـبـيــة
للنسخة الثانية من دوري االتحاد الكويتي
للفروسية– رياضة قفز الحواجز ،بالتعاون
مــع الـلـجـنــة األولـمـبـيــة الـكــويـتـيــة والهيئة
الـعــامــة لـلــريــاضــة ،وال ــذي انطلقت جولته
األولى في مركز الكويت للفروسية بمنطقة
صبحانَّ ،وسط مشاركة العديد من الفرسان،
ال ــذي ــن مــث ـلــوا مـخـتـلــف األن ــدي ــة الـمـحـلـيــة،
وحشد غفير من محبي رياضة الفروسية.
وع ـ َّـب ــرت «زي ـ ــن» ع ــن ف ـخــرهــا بــاسـتـمــرار
دع ـم ـهــا ل ـه ــذا الـ ـح ــدث ال ــري ــاض ــي الـمـحـلــي
ال ـ ـبـ ــارز الـ ـ ــذي ت ــرع ــاه ل ـل ـع ــام ال ـث ــان ــي عـلــى
ال ـتــوالــي بــالـتـعــاون مــع االت ـح ــاد الـكــويـتــي
للفروسية ،حيث يأتي دعمها تحت مظلة
استراتيجيتها لتطوير قطاعي الرياضة
ً
والشباب في الكويت ،فالشركة تؤمن كثيرا
بــال ـمــواهــب وال ـ ـقـ ــدرات الــريــاض ـيــة لـشـبــاب
ً
وش ــاب ــات ال ـك ــوي ــت ،خ ـص ــوص ــا م ــع شغف
ال ـك ـث ـيــر مـنـهــم ب ــري ــاض ــة ال ـف ــروس ـي ــة ،الـتــي
تتجذر فــي «هــويـتـنــا» الكويتية والعربية
واإلسالمية.
وتقام النسخة الثانية من دوري االتحاد
الكويتي للفروسية– قفز الحواجز (موسم
 )2023-2022بمشاركة مئات الفرسان الذين
يمثلون مختلف أنــديــة الـفــروسـيــة العامة
والخاصة في البالد ،حيث يتنافسون في
عدة بطوالت محلية ضمن الدوري تقام في
عدد من األندية المحلية ،منها نادي الصيد
والفروسية ومركز الكويت للفروسية ونادي
المسيلة للفروسية.

مسعود حيات يتوسط فريق «زين» خالل تكريم الفائزين بالجولة األولى
وتحرص «زيــن» على تشجيع مختلف
األن ـ ـش ـ ـطـ ــة ال ــري ــاضـ ـي ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ال ـت ــي
تستضيفها الدولة ،بهدف المساهمة في
رفــع اســم الرياضة الكويتية وتطويرها،
حيث تــؤمــن بــأن لــدى مؤسسات القطاع
ً
ً
ً
الـخــاص دورا مهما وحـيــويــا فــي تنمية
ق ـطــاعــي ال ـش ـبــاب وال ــري ــاض ــة بــالـكــويــت،
وهــي تقوم بنقل هــذا المفهوم إلــى أرض
الواقع من خالل رعاية ودعــم العديد من
الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى

الكويت ،ومنها هذا الحدث المحلي.
ً
وأكدت الشركة أن رعايتها جاءت تماشيا
مـ ــع اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا االج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـتــي
تنتهجها تجاه قطاع الرياضة والشباب،
فهي تفخر برعاية ودعــم مجموعة كبيرة
من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون
الكويت فــي المحافل المحلية واإلقليمية
والعالمية ،من خالل إنجازاتهم التي تفخر
ال ـشــركــة ب ـهــا ،وال ـعــديــد مـنـهــم ف ــي ريــاضــة
الفروسية.

تـ ـ ـق ـ ــدم  Ooredooا لـ ـك ــو ي ــت
مجموعة واسعة من الهدايا غير
المسبوقة ،نظرا لكونها مشغل
االتصاالت الرسمي لبطولة كأس
العالم  2022في الشرق األوســط
وإف ــريـ ـقـ ـي ــا ،ل ـت ـك ــاف ــئ ع ـم ــاء ه ــا
بفرصة حضور كأس العالم الذي
يـقــام فــي قـطــر ،كما تكافئهم من
خ ــال مـنـصــة «نـ ـج ــوم» ،وتعتبر
هــذه المنصة أكـبــر برنامج والء
في الكويت ،والتي تتميز الشركة
باستخدامها كوسيلة لمكافأة
قاعدة عمالئها من خالل عروض
حصرية ،بالتعاون مع مجموعة
م ـت ـن ــوع ــة م ـ ــن أرقـ ـ ـ ــى الـ ـع ــام ــات
التجارية المميزة في الكويت.
وت ـض ـم ــن م ـن ـص ــة نـ ـج ــوم مــن
 Ooredooللعمالء فرصة كسب
ال ـن ـقــاط ال ـتــي يـمـكــن اسـتـبــدالـهــا
لــاس ـت ـم ـتــاع بــأف ـضــل ال ـع ــروض
لـتـضـيــف بـصـمــة مختلفة تـثــري
تجربة العميل ،كما يمكن ألعضاء
منصة نجوم في الكويت استبدال
نقاطهم للحصول على صفقات
محددة مثل اشتر واحدة واحصل
ع ـل ــى ال ـث ــان ـي ــة م ـج ــان ــا ،وه ــداي ــا

فريدة من نوعها ،وقسائم نقدية،
وخ ـص ــوم ــات خ ــاص ــة وت ــرق ـي ــات
الخدمة.
وم ـ ــن ه ـن ــا ت ـع ـل ــن Ooredoo
ع ــن ش ــراك ــة ج ــدي ــدة م ــع الـعــامــة
التجارية «طلبات» ،التي تميزت
بكونها البرنامج التقني المحلي
الرائد في المنطقة ،والتي تربط
الـعـمــاء بـســاســة مــع متاجرهم
المفضلة مــن خــال بضع نقرات
على منصتهم.
وبـ ـ ــذلـ ـ ــك اح ـ ـت ـ ـف ـ ـلـ ــت ش ــركـ ـت ــا
 Ooredooو Talabatأمس ،بهذه
الشراكة المميزة من خــال حفل
توقيع أقيم في المقر الرئيسي لـ
 .Ooredooومن خالل اتباع نفس
الـنـهــج ال ـســاعــي لــربــط عمالئها
بأفضل الـعــامــات الـتـجــاريــة في
السوق.
وأع ـ ـ ــرب ع ـب ــدال ـع ــزي ــز يـعـقــوب
البابطين ،الرئيس التنفيذي في
 Ooredooالكويت ،عن رأيه تجاه
هذه الشراكة الجديدة والمثيرة،
قــائــا« :تـقــوم الـشــركــة باستمرار
بتحديث جميع قنوات ووسائل
اتصاالتها وخدماتها ومنتجاتها

« »stcأفضل شركة رائدة في مجال عالقات
المستثمرين لعام  2022بالكويت
حصدت حزمة جوائز على مستوى الشرق األوسط خالل مؤتمر MEIRA
أعلنت شركة االتـصــاالت الكويتية
( )stcحصولها على المركز األول في
الكويت كشركة رائدة في مجال عالقات
الـمـسـتـثـمــريــن ،إض ــاف ــة إل ــى تـمــركــزهــا
ضمن قائمة أفضل  5شركات بالشرق
األوسط في عالقات المستثمرين ،خالل
ال ـمــؤت ـمــر ال ـس ـنــوي لـجـمـعـيــة عــاقــات
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ــط
( ،)MEIRAال ــذي عـقــد فــي  24أكـتــوبــر
 2022بمدينة الرياض.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،حـ ـص ــل وس ـي ــم
محمد الحايك ،المدير العام لعالقات
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن وع ـم ـل ـي ــات االنـ ــدمـ ــاج
واالستحواذ على المركز األول كأفضل
مـ ـس ــؤول ف ــي ع ــاق ــات الـمـسـتـثـمــريــن
ب ــال ـك ــوي ــت لـ ـع ــام  ،2022إضـ ــافـ ــة إل ــى
حصول  stcعلى المركز األول كأفضل
ت ـقــريــر س ـن ــوي رق ـم ــي وض ـم ــن قــائـمــة
أف ـض ــل  10ت ـق ــاري ــر س ـنــويــة مـطـبــوعــة
للشركات المتوسطة بالشرق األوسط.

حوكمة الشركات
زيـعـتـبــر الـمــؤتـمــر الـسـنــوي لجوائز
عالقات المستثمرين في الشرق األوسط
( )MEIRA Awardsأكبر فعالية لتغطية
أفضل ممارسات عالقات المستثمرين
ف ــي مـنـطـقــة الـ ـش ــرق األوس ـ ــط وش ـمــال
إفريقيا .كما يركز المؤتمر على أهمية
االلـ ـ ـت ـ ــزام بــال ـش ـفــاف ـيــة ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى

تطبيق أهم ممارسات حوكمة الشركات
المتعلقة ب ــإدارة عالقات المستثمرين
للشركات المدرجة.
وع ـ ـلـ ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ن ـ ـجـ ــاح جـمـعـيــة
عالقات المستثمرين بالشرق األوسط
( )MEIRAط ــوال أزم ــة  ،COVID19في
اسـتـخــدام المنصات الرقمية كوسيلة
اتصال رئيسية تقوم من خاللها بعقد
م ــؤت ـم ــره ــا الـ ـسـ ـن ــوي والـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
ال ـتــواصــل بـيــن الـقــائـمـيــن عـلــى تنظيم
ع ــاق ــات ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن حـ ــول ال ـع ــال ــم،
فــإن ـهــا ح ــرص ــت هـ ــذا الـ ـع ــام ع ـلــى عقد
ال ـم ــؤت ـم ــر ال ـس ـن ــوي ح ـض ــوري ــا وألول
مرة في مدينة الرياض ،كخطوة منها
ل ـض ـم ــان ال ـت ــواص ــل ب ـي ــن مـتـخـصـصــي
عالقات المستثمرين للشركات الرائدة
والـمـجـتـمــع االس ـت ـث ـم ــاري ،إل ــى جــانــب
رغـبـتـهــا ف ــي تـشـجـيــع ت ــواج ــد وتــوســع
أنشطة عالقات المستثمرين في منطقة
دول مجلس التعاون الخليجي.
وأقيم الحفل بحضور أكبر الشركات
المساهمة المدرجة في األسواق المالية
لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة
الـشــرق األوس ــط مــن جميع القطاعات،
ب ـمــا ي ـش ـمــل ال ـب ـن ــوك وش ــرك ــات الـنـفــط
واالتصاالت والعقارات وغيرها ،حيث
قام محمد بن مبارك آل فاران ،الرئيس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـق ـطــاع الـ ـم ــال ــي ،ووس ـي ــم
الـ ـح ــاي ــك ب ـت ـم ـث ـيــل ش ــرك ــة االت ـ ـصـ ــاالت

آل فاران والحايك خالل تسلم جوائز « »stcمن «»MEIRA
الكويتية ( )stcواس ـتــام ثــاث جوائز
ع ــن م ــرك ــز ال ـش ــرك ــة األول كـ ــرائـ ــدة فــي
مـجــال عــاقــات المستثمرين ،وجــائــزة
أفضل مسؤول في عالقات المستثمرين
ب ــال ـك ــوي ــت ل ـع ــام  ،2022والـ ـت ــي نــالـهــا
الحايك ،إضافة إلى جائزة أفضل تقرير
سنوي رقمي للشركات المتوسطة في
الشرق األوسط.

دراسة استقصائية
ويكرم هذا الحدث الشركات الرائدة
والمتخصصين بعالقات المستثمرين
والرؤساء التنفيذيين للقطاع المالي،
وال ــذي ــن أظ ـه ــروا ب ــدوره ــم الـتـفــانــي في

تطبيق أعلى المعايير االحترافية في
مـ ـج ــال ع ــاق ــات ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ،حـيــث
تستند المنهجية المتبعة لتصنيف
هذه الفئات إلى الدراسة االستقصائية
ال ـتــابـعــة لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ،Institutional Investors
وال ـ ـتـ ــي ات ـ ـخـ ــذت ت ـص ــوي ــت الـمـحـلـلـيــن
الماليين ومديري المحافظ والصناديق
االستثمارية العالمية.
ك ـم ــا اش ـت ـم ــل اس ـت ـب ـي ــان ال ـت ـصــويــت
على أبــرز الخصائص األساسية التي
م ــن شــأن ـهــا ت ـعــزيــز ث ـقــة الـمـسـتـثـمــريــن
باإلدارة التنفيذية لتلك الشركات والتي
تضمنت ،على سبيل الـمـثــال ،الــريــادة
والتواصل والشفافية ،إلى جانب غيرها

من السمات الريادية المتعارف عليها،
أما من جهة تصنيف اإلدارات القائمة
على تنظيم عالقات المستثمرين فقد
اشـتـمــل الـتـصــويــت عـلــى ع ــدة م ـحــاور،
أهمها جودة الخدمات والمعرفة ومدى
االستجابة والمصداقية في التواصل
مع المستثمرين ،إضافة إلى المواظبة
على تقديم المعلومات المالية بشفافية
وبشكل مفصل وفي الوقت المناسب.
كما ُصنفت  stcضمن قائمة أفضل 3
شركات في مجال عالقات المستثمرين
لقطاع االتصاالت واإلعالم وتكنولوجيا
المعلومات في منطقة أوروبا والشرق
األوسط وإفريقيا.
وصـ ـ ـ ــرح آل فـ ـ ـ ـ ــاران« :ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مــن
أه ـم ـي ــة ت ـط ـب ـيــق أفـ ـض ــل ال ـم ـم ــارس ــات
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة بـ ـع ــاق ــات ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن
وااللتزام بالمعايير المهنية في تعزيز
األنشطة اليومية للشركات والتواصل
ب ـف ـعــال ـيــة م ــع ال ـم ـســاه ـم ـيــن ،ت ـحــرص
 stcع ـل ــى ت ـط ـب ـيــق ه ـ ــذه ال ـم ـم ــارس ــات
والـمـعــايـيــر الـمـهـنـيــة عـلــى أك ـمــل وجــه
فــي جميع ا لـمـهــام الوظيفية للشركة
لدعم موظفيها في تحقيق المستوى
األمثل باألنشطة التشغيلية والحفاظ
على مكانتها كشركة رائــدة في سوق
االتـ ـص ــاالت وأحـ ــد ال ـ ـ ــرواد ف ــي تـقــديــم
خ ــدم ــات ال ـت ـحــول الــرق ـمــي ف ــي الـشــرق
األوسط».

عبدالعزيز البابطين وبدر الغانم
وعروضها الترويجية ،وبالطبع
تحديث برامج المكافآت الخاصة
بـ ـه ــا لـ ـ ــإشـ ـ ــادة بـ ـ ـ ــوالء ال ـع ـم ــاء
للعالمة التجارية واالعتراف بها
خالل رحلتهم مع .»Ooredoo
ومن جانبه ،صرح بدر الغانم،
الـمــديــر التنفيذي فــي «طـلـبــات»:
«هذه الشراكة الجديدة خدمة ذات
قيمة مضافة كبيرة لمستخدمي
ال ـعــامــة ال ـت ـجــاريــة .ف ــي طـلـبــات،
نحن دائما نسعى لتقديم أفضل

تجربة لعمالئنا .تعد شراكتنا مع
 ،Ooredooالالعب الرئيسي في
قطاع االتصاالت ،إضافة جديدة
ومـ ـثـ ـي ــرة مـ ــن ش ــأن ـه ــا أن ت ـعــود
بــالـنـفــع ع ـلــى ال ـع ـمــاء وتـضـيــف
ت ـج ــرب ــة ف ــري ــدة وإي ـج ــاب ـي ــة إل ــى
رحلتهم».

«هواوي للشبكات» تناقش رقمنة
القطاعات والصناعات
بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور مـ ـمـ ـثـ ـلـ ـي ــن ع ــن
ش ــرك ــات االتـ ـص ــاالت ال ــرائ ــدة
ف ــي مـنـطـقــة الـ ـش ــرق األوسـ ــط
وإفـ ـ ــري ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــا وال ـ ـم ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــات
الـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة
ب ـم ـعــاي ـيــر وم ـق ــاي ـي ــس ق ـطــاع
االت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاالت وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذيـ ـي ــن
ت ـق ـن ـي ـي ــن م ـت ـخ ـص ـص ـي ــن فــي
شـبـكــات االتـ ـص ــاالت وتقنية
ال ـم ـع ـلــومــات ،ع ـق ــدت ه ــواوي
مـ ــؤخـ ــرا قـ ـم ــة الـ ـشـ ـبـ ـك ــات فــي
مـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ــط
وافريقيا.
ونـ ـ ــاق ـ ـ ـشـ ـ ــت الـ ـ ـقـ ـ ـم ـ ــة واق ـ ـ ــع
وم ـس ـت ـق ـب ــل أع ـ ـمـ ــال مـشـغـلــي
االتصاالت واالستراتيجيات
الــازمــة لتعزيز آف ــاق دورهــم
الداعم كشركاء استراتيجيين
فــي تلبية متطلبات التحول
الــرقـمــي لمختلف الـقـطــاعــات
وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــات ،وتـ ـ ــم تـنـظـيــم
ال ـ ـحـ ــدث فـ ــي إطـ ـ ــار ف ـعــال ـيــات
م ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواوي ك ــونـ ـك ــت
ال ـع ــال ـم ــي الـ ـ ــذي اس ـت ـضــاف ـتــه
دبي ،وحضره ما يزيد على 4
آالف ضيف من مختلف أنحاء
المنطقة والعالم.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس ه ـ ـ ــواوي فــي
ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط واف ــري ـق ـي ــا
ستيفن ي ــي« :تـ ــؤدي شبكات
تقنية المعلومات واالتصاالت
دورا أس ــاسـ ـي ــا فـ ــي تـحـقـيــق
ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي وتـحـسـيــن
اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة وكـ ـ ـف ـ ــاءة أعـ ـم ــال
م ـخ ـت ـلــف الـ ـقـ ـط ــاع ــات ،حـيــث
ي ـم ـكــن لـمـشـغـلــي االتـ ـص ــاالت
االعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاد عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـح ـ ـلـ ــول

ستيفن يي

وال ـخــدمــات الـحــديـثــة لتلبية
مـتـطـلـبــات ت ـطــو يــر مستقبل
أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ق ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع
والشركات والمؤسسات».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف يـ ـ ـ ـ ــي« :ي ـ ـسـ ــرنـ ــا
أن ن ـ ـتـ ــواصـ ــل م ـ ــع ع ـم ــائ ـن ــا
وش ـ ــرك ـ ــائـ ـ ـن ـ ــا فـ ـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة
لمناقشة سبل االستفادة من
أف ـضــل االب ـت ـك ــارات والـحـلــول
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـمـ ـ ــارسـ ـ ــات الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة
لـتـحـقـيــق ال ـن ـج ــاح الـمـشـتــرك
في مجال دفع عجلة الرقمنة
ضـ ـم ــن م ـخ ـت ـل ــف ال ـق ـط ــاع ــات
ال ـح ـيــويــة ،وت ـح ــرص ه ــواوي
عـلــى تــوفـيــر طـيــف شــامــل من
الحلول المتطورة التي يمكن
لمشغلي االتصاالت االستفادة
منها على طريق تعزيز قدرات
شبكاتهم ومردودها اإليجابي
ألعـ ـم ــال ال ـق ـط ــاع ــات األخ ـ ــرى
والحفاظ على مكانة تنافسية
عالمية».

«طيران الجزيرة» تربح  20.7مليون دينار في  9أشهر

ً
ً
ً ً
ّ
بودي :الشركة حققت نموا قويا دعمه إطالق  11خطا جديدا وتوسع األسطول
اإليرادات
التشغيلية بلغت
 140.8مليون دينار

زيادة عدد
المسافرين للفترة
بنسبة %410

الشركة
نجحت في
إعادة تشغيل
جميع خطوط
أعمالها ما
بعد «كورونا»

بودي

أعلنت شركة طيران الجزيرة ،أمس،
أن الـمـجـمــوعــة حـقـقــت نـتــائــج قياسية
لفترة األشهر التسعة األولــى من العام،
ح ـيــث بـلـغــت األربـ ـ ــاح ال ـصــاف ـيــة 20.77
مـلـيــون دي ـنــار ،مـقــارنــة بــأربــاح صافية
ً
 71ألفا للفترة ذاتها من العام الماضي،
فيما بلغت اإليرادات التشغيلية للفترة
ذاتها  140.8مليون دينار ،بارتفاع 197.9
فــي الـمـئــة عــن الـفـتــرة نفسها مــن الـعــام
ال ـمــاضــي ،وبـلـغــت األرب ـ ــاح التشغيلية
 25.96مليون دينار ،بارتفاع  1571في
المئة.
وكانت الشركة َّ
سيرت  20.161رحلة
خ ــال ه ــذه ال ـف ـتــرة عـبــر ّم ـطــار الـكــويــت
الــدولــي ،لتكون أكبر مشغل رحــات في
المطار.
وجـ ـ ـ ــاءت ه ـ ــذه ال ـن ـت ــائ ــج ال ـق ـيــاس ـيــة
مدعومة بزيادة قوية في حجم العمليات
خالل موسم الصيف على وجه التحديد،
ً
ً
حـيــث نقلت الـشــركــة ع ــددا قـيــاسـيــا من
الركاب بلغ  1.1مليون مسافر في الربع
الثالث ،ليرتفع إجمالي عدد الركاب الذين
نقلتهم الشركة في فترة التسعة أشهر
إلى  2.6مليون مسافر ،وبلغ معدل إشغال
الـمـقــاعــد نسبة  80.1فــي الـمـئــة بالربع
ال ـثــالــث ،ونـسـبــة  76.4فــي الـمـئــة لفترة
التسعة أشهر ،بزيادة  15.7في المئة عن
العام الماضي.
مــن جــانـبـهــا ،ش ـهــدت الـعـمـلـيــات في
مـبـنــى ركـ ــاب ال ـج ــزي ــرة ( )T5ف ــي مـطــار
ً
ً
الكويت الدولي نشاطا ملحوظا ،حيث
ارتفعت اإليـ ــرادات مــن التأجير بنسبة
 27.0في المئة ،وارتفعت اإلي ــرادات من
السوق الحرة من  145.4ألــف دينار في
فترة التسعة أشهر من عام  2021إلى 3.3
ماليين للفترة ذاتها من العام الحالي.
ً
وتعليقا على هذه النتائج ،قال رئيس
مجلس إدارة «طيران الجزيرة» ،مــروان
ً
ً
بودي« ،شهد موسم الصيف طلبا قويا
على السفر ،حيث تـجــاوز عــدد الــركــاب
الذين نقلتهم الشركة خالل هذه الفترة
إجمالي الركاب الذين نقلتهم الشركة في
ً
ً
عام  2019الــذي كان ُيعد عاما قياسيا.
ونجحت الشركة كذلك في إعادة تشغيل
جميع خطوط أعمالها ما بعد الجائحة،
ً
ً
وحـقـقــت ن ـمــوا قــويــا كـمــا هــو مـبـ ّـيــن في

مروان بودي
أدائ ـه ــا ال ـمــالــي .ودع ـم ــت ه ــذه النتائج
إطــاق الشركة لــ 11خط رحــات جديدا
ّ
وتوسع أسطول الشركة
منذ بداية العام
بإضافة طائرتين جديدتين».
وبــال ـم ـقــارنــة ب ـف ـتــرة الـتـسـعــة أشـهــر
ُ
مــن ع ــام  2019الـتــي تـعــد فـتــرة مقاربة
ً
تشغيليا ،كانت «طيران الجزيرة» نقلت
 703آالف مسافر خالل الفترة ،وحققت
ً
أرباحا صافية بلغت  9.9ماليين دينار.

األداء التشغيلي
خالل الربع الثالث من العام ،أطلقت
«طـيــران الجزيرة» ستة خطوط رحالت
جديدة ،لتلبية زيادة الطلب على السفر
من مختلف شرائح المسافرين في نطاق
شبكة الوجهات التي تخدمها الشركة.
وشملت هذه الخطوط الجديدة أربعة
خـطــوط إلــى الـسـعــوديــة ،لتلبية الطلب
المتزايد على السياحة إليها ،حيث تخدم
ه ــذه الـخـطــوط أب ـهــا وحــائــل والقصيم
والطائف.
كما أطلقت الشركة خط رحالت جديدا
ُ
إل ــى مــدي ـنــة ن ـم ـن ـكــان ،ال ـت ــي ت ـع ــد ثــالــث
أكـبــر مدينة فــي أوزبـكـسـتــان ،والواقعة
بالمنطقة الشرقية من البالد.
وت ــوس ـع ــت «ط ـ ـيـ ــران الـ ـج ــزي ــرة» إل ــى
الصين ،عبر إطالقها رحالت مباشرة إلى
ُ
عاصمة إقليم شنشي ،شيان ،التي تعد
ثالث أكبر مدينة في غرب الصين ،حيث
يبلغ عــدد سكانها أكثر مــن  12مليون

نـسـمــة ،وه ــي الـمــديـنــة ذات أكـبــر كثافة
سكانية في شمال غرب الصين.
كما أعلنت الشركة تسييرها رحالت
مـخـصـصــة ل ـم ـشــاهــدة م ـب ــاري ــات كــأس
الـعــالــم لـكــرة الـقــدم لـعــام  2022المقامة
فــي قطر ،ونقل مشجعي كــرة الـقــدم من
ال ـك ــوي ــت إلـ ــى م ـط ــار ح ـمــد ال ــدول ــي في
الدوحة خالل أيام المباريات التي تقام
بين  21نوفمبر و 18ديسمبر.
وفـ ــي إط ـ ــار ال ـج ـه ــود ال ــدول ـي ــة الـتــي
تبذلها جمعية الهالل األحمر الكويتي
إلغ ــاث ــة ضـحــايــا فـيـضــانــات بــاكـسـتــان،
أعلنت «طيران الجزيرة» التزامها بنقل
 2.5ط ــن م ــن ال ـم ـســاعــدات ال ـتــي تشمل
اإلمــدادات الطبية ومعدات اإلغاثة التي
ت ـب ــرع ب ـهــا ال ـش ـعــب ال ـكــوي ـتــي للشعب
الباكستاني.

أبرز النتائج المالية والتشغيلية:

النظرة المستقبلية

نتائج فترة األشهر الـ  9من :2022

نتائج الربع الثالث من :2022

تواصل «طيران الجزيرة» العمل وفق
استراتيجيتها التوسعية الـتــي بــدأت
ّ
بتسلمها طائرتين جديدتين من طراز
 A320neoبنهاية الــربــع الثالث ،وذلــك
كـجــزء مــن طلبية مكونة مــن  20طائرة
من طراز  A320neoو 8طائرات من طراز
 ،A321neoوالتي ستدعم زيــادة حجم
أس ـط ــول ال ـشــركــة إل ــى  35ط ــائ ــرة خــال
السنوات القادمة ،وكذلك ّ
توسع شبكة
ال ــوج ـه ــات ال ـت ــي تـخــدمـهــا ال ـشــركــة في
الشرق األوسط وآسيا وأوروبا.

• اإلي ــرادات التشغيلية 140.8 :مليون ديـنــار ،زيــادة
بنسبة  197.9في المئة من الفترة ذاتها في .2021
• األربـ ــاح التشغيلية 25.96 :مـلـيــون دي ـنــار ،زي ــادة
بنسبة  1571في المئة من الفترة ذاتها في .2021
ّ
تحسن من
• األربــاح الصافية 20.77 :مليون دينار،
 70ألفا في الفترة ذاتها في .2021
• عدد المسافرين 2.6 :مليون ،زيادة بنسبة  409.8في
المئة من الفترة ذاتها في .2021
• معدل إشغال المقاعد 76.4 :في المئة ،زيادة بنسبة
 15.7في المئة من الفترة ذاتها في .2021

• اإلي ـ ــرادات التشغيلية 63.2 :مليون دي ـنــار ،زيــادة
بنسبة  99.25في المئة من الربع الثالث من .2021
• األربـ ــاح التشغيلية 16.13 :مـلـيــون دي ـنــار ،زي ــادة
بنسبة  25.7في المئة من الربع الثالث من .2021
• األرباح الصافية 13.38 :مليون دينار ،زيادة بنسبة
 14في المئة من الربع الثالث من .2021
• عدد المسافرين 1.1 :مليون ،زيادة بنسبة  256.8في
المئة من الربع الثالث من .2021
• معدل إشغال المقاعد 80.1 :في المئة ،زيادة بنسبة
 14.4في المئة من الربع الثالث من .2021

« KIBأفضل بنك للموظفين في الكويت « »2022بيتك» :فتح حساب جديد لغير العمالء

ً
تـقــديــرا لمساهمته الفعالة في
تـنـمـيــة ك ـ ــوادر ال ـق ـطــاع الـمـصــرفــي
الــوطـنـيــة ،وتـعــزيــز ال ــدور الــريــادي
للكفاءات الكويتية لقيادة مستقبل
صناعة المال واألعمال واالقتصاد
ف ــي ال ــدول ــة ،ق ــام االت ـح ــاد الــدولــي
للمصرفيين الـعــرب بتتويج بنك
الكويت الدولي ( )KIBبلقب «أفضل
ب ـن ــك م ــن ح ـي ــث ت ـم ـك ـيــن وت ـطــويــر
الموظفين في الكويت لعام ،»2022
ضمن فعاليات حفل توزيع «جوائز
التميز واإلن ـجــاز المصرفي لعام
 ،»2022الذي نظمته مجلة االتحاد
( ،)The Banking Executiveوللعام
الثامن على التوالي ،في العاصمة
الـتــركـيــة (إس ـط ـن ـب ــول) ،لـتـقــوم من
خالله بتكريم إنجازات المصارف
العربية ،وسط حضور حاشد ضم

نخبة من أكبر المؤسسات المالية
والـمـصــرفـيــة م ــن ال ـ ــدول الـعــربـيــة،
مــع وفــد رفـيــع المستوى مــن كبار
الـشـخـصـيــات ف ــي ال ـق ـطــاع الـمــالــي
واالقتصادي والصناعة المصرفية
على مستوى المنطقة.
َّ
وقد تسلم الدرع التقديرية خالل
ً
ال ـح ـف ــل ،م ـم ـثــا ع ــن ال ـب ـن ــك ،مــديــر
أول االت ـصــال الـخــارجــي مــن إدارة
الـتـســويــق واالتـ ـص ــال الـمــؤسـســي
فــي  ،KIBفهد الـســرحــان ،حيث تم
اخ ـت ـيــار  KIBم ــن بـيــن ال ـعــديــد من
المؤسسات التي ُرشحت ،لتتويجه
ب ــال ـل ـق ــب ضـ ـم ــن ج ـ ــوائ ـ ــز ال ـت ـم ـيــز
واإلنجاز المصرفي .وقد جاء ذلك
ً
وفـ ـق ــا ل ـن ـتــائــج ال ـت ـق ـي ـيــم ال ـس ـنــوي
ألداء ال ـم ـص ــارف ال ـعــرب ـيــة ط ــوال
العام ،والذي أجرته لجنة تصنيف

رائد بوخمسين

الجوائز ،المؤلفة من فريق كامل من
الخبراء المصرفيين واالقتصاديين،
والـعـمــل مــع أق ـســام الـبـحــوث لــدى

اتحاد المصارف العربية واالتحاد
الدولي للمصرفيين العرب.
وفـ ــي م ـع ــرض كـلـمـتــه ف ــي هــذه
ال ـم ـنــاس ـبــة ال ـخ ــاص ــة ،ع ـ َّـب ــر نــائــب
رئـيــس مجلس اإلدارة والــرئـيــس
التنفيذي في  ،KIBرائد بوخمسين،
عن مدى سعادته وفخره بحصول
ِّ
المشرف،
البنك على هــذا التكريم
ً
وفوزه مجددا ضمن جوائز التميز
واإلنـ ـج ــاز ال ـم ـصــرفــي ال ـمــرمــوقــة،
والـ ـمـ ـشـ ـه ــود بـ ـه ــا عـ ـل ــى ال ـن ـط ــاق
ً
اإلقليمي ،مشيدا بالقيمة العالية
ً
والـمـتـمـيــزة ل ـهــذه ال ـجــائــزة ،نـظــرا
ل ـل ـم ـك ــان ــة الـ ـ ــرائـ ـ ــدة ل ـل ـج ـهــة ال ـتــي
تمنحها وتــاري ـخ ـهــا ال ـعــريــق في
المنطقة ،كون االتحاد الدولي أكبر
تجمع مصرفي ومالي في الوطن
العربي؟.

إق ـبــال كـبـيــر تـشـهــده الـخــدمــة
الجديدة التي أعلن بيت التمويل
الكويتي (بيتك) ،تقديمها خالل
األيـ ـ ــام ال ـم ــاض ـي ــة ،وهـ ــي إتــاحــة
فتح حـســاب جــديــد لغير عمالء
«بيتك» بشكل آلي وفوري وآمن،
من خالل جهاز التفاعل المرئي
 XTMالـمـنـتـشــر ف ــي  10مــواقــع،
حيث يتواصل الــراغــب فــي فتح
ً
ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب ه ــاتـ ـفـ ـي ــا ب ــال ـص ــوت
والصورة عبر الجهاز مع موظف
خدمة العمالء بمركز االتصال،
وم ــن ثــم يـتـبــع خ ـطــوات مـحــددة
بعد تقديم وتسجيل المعلومات
المطلوبة ،لينتهي بفتح الحساب
في وقت قصير.
وق ـ ـ ـ ـ ــد أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ــن
المستفيدين بالخدمة ،وبسهولة

الخطوات واإلجــراءات المدمجة
ال ـم ـط ـل ــوب ــة ل ــان ـت ـه ــاء مـ ــن فـتــح
الحساب ،واصفين متطلبات فتح
الحساب بأنها واقعية ومتوافرة
وغ ـيــر مـعـقــدة ،مـشـيــريــن إل ــى أن
موظفي مركز االتصال في «بيتك»
يقدمون مساعدة قيمة للراغبين

«برقان» يختتم رعايته لمنتدى الحكومة اإللكترونية التاسع
ً
اخ ـت ـتــم ب ـنــك ب ــرق ــان م ــؤخ ــرا
رعايته ومشاركته فــي منتدى
الحكومة اإللكترونية التاسع
(  ،)EGOV9ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ا ن ـ ـع ـ ـقـ ــد
بــالـشــراكــة مــع الـجـهــة المنظمة
شــركــة «ن ــوف اكـسـبــو» لتنظيم
المعارض والمؤتمرات ،برعاية
وزير التجارة والصناعة وزير
الـ ـ ــدولـ ـ ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون االتـ ـ ـص ـ ــاالت
وتكنولوجيا المعلومات ،مازن
الناهض ،وحضور ممثلين عن
كل الجهات الحكومية ،والعديد
مـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات والـ ـم ــؤسـ ـس ــات
المساهمة في خطوات تطوير
مـشــروع الحكومة اإللكترونية
لدولة الكويت.
وتخللت فعاليات المنتدى
الذي كان تحت شعار «الحكومة
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ركـ ـي ــزة الـنـهـضــة
الشاملة للتنمية»  -جولة شاملة
ل ـلــوزيــر ال ـن ــاه ــض ،تـفـقــد فيها

ك ــل أق ـس ــام ال ـم ـن ـتــدى وأجـنـحــة
الجهات المشاركة ،والـتــي أكد
خــا لـهــا أن مـعــالــم التنمية في
ً
الـكــويــت ،ب ــدءا مــن ه ــذا الـحــدث
ً
ال ـم ـه ــم ،سـتـتـخــذ مـ ـس ــارا أكـثــر
ً
تـ ـ ـط ـ ــورا عـ ـب ــر ت ــوظـ ـي ــف أحـ ــدث
الحلول والموارد التكنولوجية
ً
ف ـ ــي ك ـ ــل مـ ــراح ـ ـلـ ــه ،خ ـص ــوص ــا
خطة تطوير مشروع الحكومة
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،ال ـ ـ ــذي س ـي ـكــون
م ـحــور الـنـهـضــة الـشــامـلــة على
جميع مـسـتــو يــات التنمية في
الدولة.
وأضاف أن الكويت بعد هذه
ال ـخ ـطــوة سـتـتـجــه بـشـكــل أكـثــر
ً
تـ ـس ــارع ــا ن ـح ــو ت ـح ـق ـيــق رؤي ــة
ق ـيــادة الـكــويــت الـســامـيــة 2035
«كويت جديدة».
وق ــد تـسـلــم مـحـمــد مـنـصــور
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــل ،رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
المصرفية للشركات – مساعد

زيارة الناهض لجناح البنك
م ــدي ــر عـ ــام ف ــي «ب ـ ــرق ـ ــان» ،درع
ال ـت ـك ــري ــم مـ ــن إدارة ال ـم ـن ـتــدى
ّ
عـ ـ ــن دعـ ـ ـ ــم الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك ،ك ـ ـمـ ــا ع ــل ــق
ب ـ ـ ــدوره حـ ــول م ـش ــارك ــة ب ــرق ــان
ً
في الملتقى قــائــا« :إلــى جانب

رع ــاي ـت ـن ــا ل ـم ـن ـت ــدى ال ـح ـكــومــة
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـت ــاس ــع نفتخر
فـ ـ ــي الـ ـبـ ـن ــك بـ ـمـ ـش ــاركـ ـتـ ـن ــا فــي
فـعــالـيــاتــه ون ــدوات ــه ال ـحــواريــة،
وت ـب ــادل األف ـك ــار والـمـقـتــرحــات

التي تنطلق من قاعدة اطالعنا
الواسع على احتياجات السوق
ومتغيراته ،خصوصا أننا على
ت ــواص ــل دائ ــم م ــع عـمــائـنــا من
شريحة الشركات».

«التجاري» ينظم حملة تنظيف مع Trash Tags
ً
إدراكا من «التجاري» بأهمية
تفعيل مساهماته ا لــرا مـيــة إلى
الـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة ،ورفـ ــع
الوعي بأهميتها كأحد محاور
الـتـنـمـيــة ال ـشــام ـلــة الـمـسـتــدامــة
ّ
ال ـم ـن ـش ــودة ،ن ــظ ــم ال ـب ـنــك حملة
تـنـظـيــف ال ـش ــواط ــئ بــال ـت ـعــاون
م ــع فــريــق  ،Trash Tagsوالـتــي
تهدف إلى تنظيف الشواطئ من
المخلفات والنفايات وحمايتها
من السلوكيات الجائرة وإعادة
الحيوية إليها بما يحافظ على
مكوناتها الطبيعية بشكل يحقق
المنفعة واال س ـت ـفــادة لإلنسان
والكائنات الحية األخرى.
و ف ــي تعليقها عـلــى الحملة،

فريق البنك مع  Trash Tagsوالمتطوعين
ص ــرح ــت ن ــائ ـب ــة ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام
ل ـق ـطــاع ال ـت ــواص ــل ال ـمــؤس ـســي،
أماني الورع ،قائلة« :يأتي تنظيم
حملة التنظيف مع فريق Trash

ً
 Tagsإيمانا من التجاري بأهمية
حماية البيئة والحفاظ عليها،
ً
اتساقا مع التوجهات الوطنية
واإلق ـل ـي ـم ـي ــة وال ـع ــال ـم ـي ــة ال ـتــي

تؤكد ضــرورة تقليل المخلفات
والحد من االنبعاثات الكربونية
وخـ ـف ــض م ـ ـعـ ــدالت االح ـت ـب ــاس
الحراري».

وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :ان «ال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر
الـتـكـنــولــوجــي ي ـقــع ف ــي صلب
استراتيجتنا ،ونحن حريصون
ع ـ ـلـ ــى دعـ ـ ـ ــم جـ ـمـ ـي ــع الـ ـجـ ـه ــود
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
وال ـت ـن ـمــويــة ل ـت ـعــزيــز ال ـت ـطــور
واالبتكار في هذا المجال على
الصعيد الوطني».
ويسعى «برقان» إلى تمكين
خـ ـط ــوات الـتـنـمـيــة وال ـت ـطــويــر
ً
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،خـ ـص ــوص ــا فــي
مجاالت التطوير التكنولوجي،
ورق ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــة الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات ع ـل ــى
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،مـ ــن خ ــال
طــرحــه لـمـبــادراتــه ومشاريعه
الـمـتـخـصـصــة ال ـت ــي ي ـق ــدم من
خاللها للعمالء أحدث الحلول
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــة وال ـ ـخـ ــدمـ ــات
ً
والمنتجات الرقمية ،انطالقا
م ــن اس ـتــرات ـي ـج ـي ـتــه لـلـتـطــويــر
التكنولوجي.

في فتح الحساب ،ويتابعون كل
ال ـخ ـطــوات ،حـتــى يـصـبــح طالب
ً
الخدمة عميال لـ «بيتك» ،ولديه
رقم حساب ،ومن ثم يتم توجيهه
إ لــى طباعة البطاقة المصرفية
عـ ــن ط ــري ــق األج ـ ـهـ ــزة ال ـخ ــاص ــة
بذلك ،والتي ينفرد بها «بيتك»

على مستوى الـســوق ،من خالل
إمـكــانـيــة إص ــدار الـبـطــاقــة خــال
 3دقائق.
وت ـ ــؤك ـ ــد الـ ـخ ــدم ــة الـ ـج ــدي ــدة
اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرار تـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــه «بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك»
ن ـح ــو ال ــرق ـم ـن ــة ،وت ـع ـظ ـي ــم دور
التكنولوجيا الحديثة في تحقيق
الشمول المالي ،وتوسيع دائرة
الـ ـعـ ـم ــاء والـ ـحـ ـص ــة ال ـس ــوق ـي ــة،
وتـ ـحـ ـسـ ـي ــن جـ ـ ـ ــودة ال ـ ـخـ ــدمـ ــات،
وإتــاح ـت ـهــا ف ــي مـعـظــم األوقـ ــات
وأغ ـل ــب األم ــاك ــن ،بـحـيــث يـكــون
ً
ً
ً
«بيتك» دائما موجودا وقريبا من
عمالئه الحاليين والمستقبليين.

 ...ويكافئ فائزي سحوبات
«قطر  2022لكأس العالم»
أع ـلــن بـنــك ب ــرق ــان أس ـم ــاء ال ـفــائــزيــن بـفــرصــة ال ـع ـمــر ،للحضور
والمشاركة في الحدث االستثنائي كأس العالم  2022في قطر ،ضمن
حملته «قطر  2022لكأس العالم» لحاملي بطاقات بنك برقان VISA
االئتمانية ،التي أطلقها مطلع أغسطس الماضي ،من خالل ثالث
سحوبات نصف شهرية وسحب نهائي (ميجا) على باقات كأس
العالم في قطر ،وكانت أسماء الفائزين كالتالي:
هنادي عيد باقة كأس العالم  -مباراة ما قبل النهائي
فينايان رامان بيالي باقة كأس العالم  -المباراة االفتتاحية
ارسين الباسي باقة كأس العالم  -المباراة االفتتاحية
عباس حسيني نهارواال باقة كأس العالم  -مباراة تصفية المجموعات
مليحة عبدالله العيار باقة كأس العالم  -مباراة تصفية المجموعات
سامر علم الدين باقة كأس العالم  -مباراة تصفية المجموعات
براتاب كومار ميكاال باقة كأس العالم  -مباراة تصفية المجموعات
وح ــرص بــرقــان ،مــن خــال هــذه الحملة ،على مكافأة عمالئه
بفرص استثنائية للحصول على تجربة ال تنسى ضمن فعاليات
كــأس الـعــالــم ،كما يــواصــل البنك خطته إلضــافــة قيمة أكبر إلى
أسلوب حياة عمالئه عبر مجموعة واسعة من المزايا والمكافآت،
من خالل برنامجه الشامل للحمالت الترويجية وباقات الخدمات
المتكاملة.

ً
«المتحد» يعلن رابح «الحصاد» ...غدا
ضـمــن بــرنــامــج ال ـح ـصــاد اإلس ــام ــي ،حساب
السحب األول على الـجــوائــز الــذي يقدمه البنك
األهلي المتحد ،يجري البنك غدا السحب الشهري
الــذي يترقبه عمالء الحصاد اإلســامــي إلعــان
الرابح سعيد الحظ الذي سيفوز بالجائزة البالغة
قيمتها  100000ديـنــار ،تحت إشــراف وحضور
ممثلي وزارة التجارة في المبنى الرئيسي للبنك.
وبهذه المناسبة ،أفاد رئيس التسويق وتطوير
المنتجات في إدارة الخدمات المصرفية لألفراد
بالبنك األهـلــي المتحد أمــريــش ناندكيول يــار:
«ينفرد حساب الحصاد اإلسالمي بمجموعة من
المميزات الحصرية ،حيث يعد أ بـســط وأسهل
بــرنــامــج ادخـ ــار ،فـضــا عــن مـيــزة فـتــح الحساب
عبر اإلنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة اإليداع
الفوري في الحساب».

وأضاف ناندكيول يار« :هناك العديد من فرص
الفوز الكبرى مازالت بانتظار عمالئنا الحاليين
وكل من يرغب في فتح حساب الحصاد للتوفير
اإلسالمي لدى البنك األهلي المتحد».
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«أسس» تربح  306.5آالف دينار في  9أشهر
حققت شركة «اسس» صافي
ربح بواقع  306.570دينارا
في فترة األشهر التسعة
المنتهية في  30سبتمبر
 ،2022مقارنة مع العام
السابق ،الذي بلغ فيه صافي
الربح  494.802دينار ،أي
بانخفاض  38في المئة.

قـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس ُ مـ ـجـ ـل ــس إدارة
شركة مجموعة أ ُســس القابضة
عبدالمحسن المشعان ،إن مجلس
اإلدارة اج ـت ـمــع ،أمـ ــس ،واعـتـمــد
البيانات المالية المرحلية لفترة
األشهر التسعة المنتهية في 30
سبتمبر .2022
وأفـ ـ ــاد ال ـم ـش ـع ــان ،ف ــي ب ـيــان،
ب ـ ــأن أداء الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة اس ـت ـمــر
ً
إيجابيا خــال الفترة المذكورة،
وم ـ ــا زال ـ ـ ــت ال ـم ـج ـم ــوع ــة ت ـكــافــح
وتتصدى للتصدعات المتتالية
الـتــي حـلــت بــاالقـتـصــاد العالمي
ن ـت ـي ـج ــة ال ـ ـتـ ــداع ـ ـيـ ــات ال ـس ـل ـب ـيــة
ال ـ ـم ـ ـتـ ــزايـ ــدة عـ ـل ــى أثـ ـ ــر الـ ـح ــرب
الروسية األوكرانية ،التي أشعلت
ارتفاع نسب التضخم في معظم
االقتصادات العالمية إلى معدالت
غير مسبوقة ،مما دفع االقتصاد
بشكل عام إلى انتكاسات أدت إلى
تـعـطـيــل اسـتــراتـيـجـيــة الـشــركــات
ومنهجيتها في تعزيز مكانتها
في األسواق المالية بسبب تزايد
الـ ـشـ ـك ــوك فـ ــي قـ ـ ــدرة االقـ ـتـ ـص ــاد
العالمي على التغلب على التوتر
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري الـ ـ ـح ـ ــاص ـ ــل ،وض ـي ــق
أســواق العمل ،وانفالت توقعات

التضخم عن الركيزة المستهدفة،
األم ــر ال ــذي أث ــر ،بـشـكــل مـبــاشــر،
على مختلف أســواق المال حول
العالم ،فجميع ما سبق زعزع ثقة
المستثمر ،وفاقم احتمال التراجع
والركود ،ولم تكن المجموعة في
منأى عن تلك التحديات.
وحـقـقــت الـشــركــة صــافــي ربــح
بــواقــع  306.570ديـنــارا فــي فترة
األشهر التسعة المنتهية في 30
سـبـتـمـبــر  ،2022بــال ـم ـقــارنــة مع
ال ـع ــام ال ـس ــاب ــق ،وال ـ ــذي ب ـلــغ فيه
صافي الربح  494.802دينار أي
بانخفاض نسبته  38في المئة.
وبلغت حقوق الملكية الخاصة
بمساهمي الشركة األم كما في 30
سبتمبر  2022مبلغ 11.916.156
دينارا ،بالمقارنة مع الفترة ذاتها
ف ــي  2021بـمـبـلــغ 11.611.924
ديـنــارا ،أي بنمو نسبته  2.6في
المئة .وبلغت األصول اإلجمالية
كما في  30سبتمبر  2022مبلغ
 19.472.891دينارا ،بالمقارنة مع
الفترة نفسها من العام الماضي
بمبلغ  17.728.903دنــانـيــر ،أي
بارتفاع نسبته  9.8في المئة.
وبلغت القيمة الدفترية للسهم

economy@aljarida●com

ً
 ...و«أرزان» تحقق أرباحا
 9.4ماليين بنمو %62

زينل :المجموعة تعمل وفق سياسات متحفظة ّ
وتنوع استثماري

في  30سبتمبر  2022مبلغ 113.5
فلسا بالمقارنة مع ذات الفترة من
الـعــام الـمــاضــي ،إذ بلغت 110.6
فـلــوس لـلـسـهــم ،أي بــارت ـفــاع 2.9
فلس للسهم الواحد ،وما نسبته
 2.6ف ــي ال ـم ـئ ــة .وب ـل ـغــت ربـحـيــة
ال ـس ـه ــم الـ ــواحـ ــد ل ـف ـت ــرة األش ـه ــر
التسعة المنتهية في  30سبتمبر
 2022م ـب ـلــغ  2.9ف ـلــس لـلـسـهــم،
بالمقارنة مع الفترة ذاتها العام
الماضي ،إذ بلغت ربحية السهم
 4.7ف ـلــوس لـلـسـهــم ،أي بـتــراجــع
قدره  1.8فلس للسهم الواحد.
وبـ ـ ـل ـ ــغ مـ ـ ـع ـ ــدل ال ـ ـعـ ــائـ ــد ع ـلــى
األصـ ــول لـفـتــرة األش ـهــر التسعة
المنتهية في  30سبتمبر 2022

نـ ـسـ ـب ــة  1.5ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة ،وذل ـ ــك
ب ــالـ ـمـ ـق ــارن ــة م ـ ــع ف ـ ـتـ ــرة األشـ ـه ــر
التسعة المنتهية في  30سبتمبر
 ،2021إذ بلغ معدل العائد على
األصـ ــول ل ــذات ال ـف ـتــرة م ــن الـعــام
الماضي نسبة  2.8في المئة أي
بتراجع قدره  1.3-في المئة.
وبلغ معدل العائد على حقوق
الملكية المساهمين خــال فترة
األشـ ـه ــر ال ـت ـس ـعــة الـمـنـتـهـيــة في
 30سبتمبر  2022نسبة  2.5في
المئة ،بالمقارنة مع الفترة ذاتها
الـعــام الماضي ،حيث بلغ معدل
الـعــائــد على حـقــوق الملكية 4.2
في المئة ،أي بتراجع قــدره 1.7-
في المئة.

ص ـ ـ ـ ـ ـ ــرح نـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس
مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة ا ل ــر ئـ ـي ــس
التنفيذي لمجموعة أرزان
ال ـم ــال ـي ــة ج ــاس ــم زيـ ـن ــل ب ــأن
الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة اس ـ ـت ـ ـطـ ــاعـ ــت
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــاف ـ ـ ـظـ ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى نـ ـم ــو
أربـ ـ ــاح ـ ـ ـهـ ـ ــا خـ ـ ـ ــال األش ـ ـهـ ــر
التسعة السابقة مــن السنة
الـحــالـيــة ،بــالــرغــم مــن اآلثــار
الـ ـسـ ـلـ ـبـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ان ـع ـك ـس ــت
عـ ـ ـل ـ ــى األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة
المحلية والعالمية ،نتيجة
ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع أس ـ ـ ـعـ ـ ــار ال ـ ـفـ ــوائـ ــد
بالواليات المتحدة وأوروبا
وانخفاض أسعار العمالت
األوروبـ ـي ــة م ـقــابــل الـ ــدوالر،
وك ــذل ــك ان ـع ـكــاســات ال ـحــرب
ال ــروس ـي ــة األوك ــرانـ ـي ــة عـلــى
أسعار الطاقة ،وخاصة في
الدول األوروبية.

وأض ـ ـ ـ ــاف زي ـ ـنـ ــل أنـ ـ ــه فــي
ظ ــل األوض ـ ــاع االق ـت ـصــاديــة
والـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـم ـض ـطــربــة
ح ـ ـ ــول ال ـ ـعـ ــالـ ــم ف ـ ـ ــإن م ـت ــان ــة
ا لـمــر كــز ا لـمــا لــي للمجموعة
وسـ ـي ــاسـ ـتـ ـه ــا ال ـم ـت ـح ـف ـظ ــة
والـ ـ ـمـ ـ ـبـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ت ـ ـنـ ــوع
اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ـ ـهـ ــا ومـ ـ ـص ـ ــادر
دخلها أثبتت قدرة مجموعة
أرزان المالية على مواجهة
تـ ـل ــك ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات وب ـص ـف ــة
خاصة تشغيل األ عـمــال في
األوضـ ـ ـ ــاع غ ـي ــر ال ـم ـس ـت ـقــرة
محليا وعالميا ،مما أسفر
عن تحقيق أرباح قدرها 9.4
ماليين دينار خالل األشهر
ال ـت ـس ـعــة ال ـم ـن ـت ـه ـيــة ف ــي 30
سبتمبر  2022مقارنة بـ5.8
م ــايـ ـي ــن عـ ــن نـ ـف ــس ال ـف ـت ــرة
بــا لـعــام ا لـســا بــق ،أي بمعدل

جاسم زينل
ز ي ـ ـ ــادة ق ــدر ه ــا  ،%62مـمــا
أثـ ـ ــر عـ ـل ــى ربـ ـحـ ـي ــة ال ـس ـه ــم
بـ ـشـ ـك ــل إيـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــي ،وال ـ ـتـ ــي
بلغت  11.633فلسا ،مقارنة
بـ 7.156فلوس لنفس الفترة
من العام السابق.

مافروس :قبرص توفر الضمانات المالية سفير كوريا« :رؤية  »2035تقود إلى «كويت ذكية»
والقانونية للمستثمرين ّ
سفارة سيول لدى البالد تنظم مؤتمر المدن الذكية الخامس
نها
وتؤم
●
حصة المطيري

كامبانيلالس :مشاريع كبيرة بانتظار المهتمين باالستثمار
●

ربيع كالس

أكد السفير القبرصي لدى الكويت ميكايل
مافروس أن بالده جزء من االتحاد األوروبي،
وج ـم ـي ــع ال ـض ـم ــان ــات ال ـم ــال ـي ــة وال ـقــانــون ـيــة
للمستثمرين متوفرة ومؤمنة ،كما أن جميع
االس ـت ـث ـم ــارات ف ــي ق ـب ــرص م ـح ـم ـيــة ،م ـشــددا
عـلــى أن ــه «ل ــم نـسـمــع عــن أي مشكلة واجـهــت
أي مـسـتـثـمــر ف ــي ال ـم ــاض ــي ،ن ـظ ــرا لبيئتنا
االستثمارية الجيدة والتعاون الكبير الذي
يقدمه شعبنا للضيوف».
وعن االستثمارات الحكومية الكويتية في
بالده ،قال مافروس ،في تصريحات صحافية
ع ـلــى هــامــش ال ـح ــدث االس ـت ـث ـمــاري لـقـبــرص
فــي ال ـكــويــت ،تـحــت ع ـنــوان «ق ـبــرص :بوابتك
إل ــى أوروب ـ ــا» ،الـتــي حـضــرهــا ع ــدد مــن رجــال
األعمال الكويتيين ،إنه «ال توجد استثمارات
كويتية حكومية مباشرة ،ولذلك نسعى إلى
استقطابها ،لكن هناك بعض االستثمارات
م ــن ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ف ــي ال ـم ـجــال ال ـع ـقــاري،
حيث يــوجــد عــدد ال بــأس بــه مــن الكويتيين
الذين يملكون عقارات لدينا» ،مضيفا أن «ثمة
اهتماما كويتيا كبيرا بتملك ا لـعـقــارات في
قبرص ،وأنا أشجعهم على ذلك».
وأضـ ـ ــاف« :أن ال ـس ـفــارة ف ــي ال ـكــويــت على
أت ــم االس ـت ـع ــداد لـلـمـســاعــدة ف ــي تـقــديــم كــافــة
ال ـم ـع ـلــومــات وال ـ ــرد ع ـلــى ك ــل االس ـت ـف ـســارات
التي تخص االستثمار وقوانينه» ،مؤكدا أن
هــذا الـحــدث هــو األول مــن نوعه الــذي تقيمه
الـ ـسـ ـف ــارة ال ـق ـبــرص ـيــة ب ــال ـك ــوي ــت ،لـلـتـعــريــف
بــالـفــرص االسـتـثـمــاريــة الـمـتــاحــة فــي قبرص
لرجال األعمال الكويتيين ،وأشاد بالحضور
الكبير لرجال األعمال الكويتيين لهذا العرض

جورج كامبانيلالس
المخصص للترويج للفرص االستثمارية في
بلدنا .وفيما يتعلق بإمكانية الحصول على
الجنسية القبرصية عبر تملك عقار ،أوضح أن
هذا األمر ليس مسموحا في قبرص حاليا ،إال
بشروط معينة ،منها اإلقامة لمدة  7سنوات،
كما يمكن الحصول على اإلقامة الدائمة من
خالل شروط معينة ،منها تملك عقار بقيمة
 ٣٠٠ال ــف يـ ــورو .م ــن نــاحـيـتــه ،دع ــا الــرئـيــس
التنفيذي لهيئة االستثمار القبرصية جورج
كامبانيلالس المستثمرين الكويتيين إلى
النظر والتفكير جيدا في الفرص االستثمارية
المتاحة لهم في قبرص ،الفتا إلى أن «بالدنا
هــي ال ــدول ــة األوروبـ ـي ــة األقـ ــرب إل ــى الـكــويــت،
وت ـع ـت ـبــر ب ــواب ــة ال ـع ـب ــور إلـ ــى دول االت ـح ــاد
األوروب ــي ،في كل المجاالت ،كما أن الكويت
وقبرص تتمتعان بعالقات قديمة وممتازة».
وقــال كامبانيلالس إن «قبرص هي جسر

ميكايل مافروس
بين الـشــرق وال ـغــرب ،وفــي الــواقــع ،هــو جسر
جـمـيــل ،فـهــو يبتعد عــن ب ـيــروت م ــدة نصف
ساعة ،وعن القاهرة نحو  40دقيقة» ،مضيفا
أن بالده اعتمدت استراتيجية جديدة ،2035
وال ـتــي ستخلق الـعــديــد مــن ال ـفــرص الكبرى
لجميع الـمـسـتـثـمــريــن .وت ـحــدث عــن الـفــرص
الكبيرة المتوفرة في قبرص للعمالة المهرة
مــن أوروب ــا ومــن مختلف دول العالم ،مبينا
أن ثمة مشاريع كبيرة بانتظار المستثمرين
المهتمين .وأكد أن «قبرص مكان جيد للعيش
بـسـبــب قـلــة ال ـضــرائــب ،كـمــا أن ـهــا م ـكــان جيد
لطالبي العلم ،نظرا لوجود  11جامعة معترفا
بها عالميا ،كما أن لديها مستشفيات كبيرة
بـهــا أم ـهــر األطـ ـب ــاء» ،مـتــابـعــا« :ب ـعــدمــا كانت
قبرص بلدا سياحيا فقط أصبحت اآلن بلدا
اسـتـثـمــاريــا أي ـضــا تـقـصــده ك ـبــرى الـشــركــات
العالمية».

ق ـ ــال س ـف ـي ــر كـ ــوريـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة ل ــدى
ً
الكويت ،تشونغ بيونغ-ها :وفقا لألمم
ال ـم ـت ـحــدة ف ــإن م ـع ــدالت تـحـضــر الـعــالــم
ستصل إ ل ــى  70بــا لـمـئــة ع ــام  ،2030مع
ازدياد التعداد السكاني إلى  9مليارات
نسمة ،وتتسبب هذه الظاهرة في حدوث
العديد من مشاكل االستدامة التي ترتبط
فــي نـهــايــة الـمـطــاف بــالـمـشــاكــل الـتــي تم
ً
ذكرها مسبقا.
وأضاف بيونغ-ها ،خالل مؤتمر المدن
الذكية الخامس الذي أقامته سفارة بالده
ل ــدى ال ـكــويــت وم ـك ـتــب الـمـنـســق الـمـقـيــم
لألمم المتحدة بمنتدى ا لـمــدن الذكية،
أ مــس ،أن العالم يخضع اليوم لتغيرات
سريعة ،وهذه التغيرات جلبت تحديات
وفوائد في الوقت ذاته ،وعلى الرغم من
ً
أن هناك تقنيات جديدة ومتاحة حاليا،
فإننا ال نــزال نعاني التغيير المناخي
والتدهور البيئي والوباء ،وعدم توفير
األم ــن ال ـغــذائــي ،إضــافــة إلــى الـعــديــد من
التهديدات الوجودية.
وتابع« :إننا نعلم جميعا أن الكويت
تـ ـخـ ـط ــط إلن ـ ـ ـشـ ـ ــاء ال ـ ـعـ ــديـ ــد مـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــدن
ا لـجــد يــدة ،وال نستثني مــن ذ لــك السعي
لـجـعـلـهــا م ــدن ــا ذكـ ـي ــة ،إن ـن ــي واث ـ ــق بــأن
رؤية الكويت  2035ستقودنا في نهاية
ال ـم ـطــاف إل ــى «ك ــوي ــت ذك ـي ــة» ،مـبـيـنــا أن
كـ ــوريـ ــا م ـس ـت ـع ــدة ل ـم ـش ــارك ــة قـصـصـنــا
وخبراتنا ،وحتى محاولتنا وأخطائنا،
واأله ـ ـ ـ ـ ــم مـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ــك االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ألحـ ـ ــام
أصدقائنا الكويتيين.

مناطق صناعية «ذكية»
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال م ــد ي ــر إدارة ا ل ـس ــا م ــة
الصناعية والرقابة البيئية في الهيئة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـص ـن ــاع ــة ،م ـح ـمــد ال ـم ـط ـيــري،
لدينا اتفاقية مع البنك الصيني إلنشاء
مــدي ـنــة ذك ـي ــة ف ــي ال ـم ـنــاطــق الـجـنــوبـيــة،
وت ـح ــدي ــدا مـنـطـقــة ال ـش ـقــايــا ،ع ـب ــارة عن
مساحة  5كيلومترات مربعة ،وستحتوي
على مصانع عــدة ،وستكون مدنا ذكية
بتكنولوجيا جديدة وتخدم االقتصاد
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ،وتـ ـ ـك ـ ــون راف ـ ـ ـ ــدا م ـ ــن رواف ـ ـ ــد
االقتصاد والدخل القومي.
ول ـف ــت إلـ ــى أن ال ـم ـنــاطــق الـصـنــاعـيــة
سـ ـتـ ـك ــون خـ ـ ـض ـ ــراء وصـ ــدي ـ ـقـ ــة ل ـل ـب ـي ـئــة

«الكويتية» تدشن
رحالتها إلى كاتماندو
والمالديف
ً
اسـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــاال ل ـ ـخ ـ ـط ـ ـت ـ ـهـ ــا
ً
االستراتيجية ،وسعيا منها لمنح
خـ ـي ــارات مـتـنــوعــة أمـ ــام عمالئها
ال ـ ـكـ ــرام ،دش ـن ــت ش ــرك ــة الـخـطــوط
الجوية الكويتية أول ــى رحالتها
إلى كل من مدينة كاتماندو وجزر
المالديف التجارية المجدولة ،حيث
ستقوم الشركة بتشغيل  4رحالت
أسـبــوعـيــا إل ــى مــديـنــة كــاتـمــانــدو،
أيـ ــام األحـ ــد وال ـث ــاث ــاء واألربـ ـع ــاء
والخميس ،اعتبارا من  30أكتوبر
 ،2022وتشغيل رحلتين أسبوعيا
إلى جزر المالديف ،يومي االثنين
والخميس ،اعتبارا من  31أكتوبر
.2022
ف ــي هـ ــذا الـ ـش ــأن ،ق ــال ــت مــديــرة
دائرة التوزيع وتخطيط الشبكات
شــروق العوضي« :يسر الخطوط
الجوية الكويتية أن تعلن اليوم عن
تدشين وجهتي كاتماندو النيبالية
وجزر المالديف ،حيث تعد هاتان
ال ــوج ـه ـت ــان مـ ــن أح ـ ـ ــدث وج ـه ــات
الخطوط الجوية الكويتية ضمن
خطتها االستراتيجية للتوسع في
إطالق وجهاتها حول العالم ،حيث
جاء اختيارهما بعد دراسات دقيقة
وشاملة لجدوى هاتين الوجهتين
وم ـ ــدى اإلقـ ـب ــال عـلـيـهـمــا م ــن قبل
مسافرينا األعــزاء ،ولما تحتوياه
م ــن م ـعــالــم سـيــاحـيــة وتــاريـخـيــة
ّ
وتميز
غنية بالثقافات المتنوعة،
أجوائهما للسياح».

ً
متحدثا في المؤتمر
السفير الكوري الجنوبي
ومـتـكــامـلــة م ــن جـمـيــع ال ـخ ــدم ــات ،أي ال
حاجة إلى أي خدمات من داخل العاصمة
أو بقية المناطق ،حيث سيتوافر فيها
مستشفى ومخفر وسكن عمال ومخازن.

المطارات الذكية
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال نــائــب ال ـمــديــر الـعــام
لــإدارة العامة للطيران المدني لشؤون
مطار الكويت الدولي ،م .صالح الفداغي:
نحن موجودون في الملتقى بدعوة من
شــر كــة انشيون كــور يــا إلدارة المطارات
والمسؤولة عن مبنى الركاب  T4لحضور
العرض المرئي الخاص بالمدن الذكية،
وكذلك المطارات الذكية.
ّ
و تــا بــع «اطلعنا على ا لـعــرض المرئي
الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ـ ّـدم بـ ـخـ ـص ــوص م ـ ـطـ ــار انـ ـشـ ـي ــون
واألجهزة والمعدات واألنظمة المتطورة،
وهـ ــذا ف ـكــر ج ـيــد ل ــرف ــع م ـس ـتــوى الــوعــي
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ل ــديـ ـن ــا فـ ــي الـ ـك ــوي ــت،
ونتمنى لـمـطــار الــركــاب  T2ال ــذي تحت
إدارة وتنفيذ وزارة األ ش ـغــال أن يكون
من المطارات التي تحتوي على أنظمة
وتـكـنــولــوجـيــا حــديـثــة ،وسـيـكــون مطار
الكويت من أحدث المطارات في المنطقة.
وأض ـ ـ ــاف الـ ـف ــداغ ــي :إن ع ـ ــدم تـكـلـيــف
هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين
الخاص وا لـعــام لمشروع المطار يرجع
ل ـس ـي ــاس ــة الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،ومـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـمــوقــر ه ــو الـمـعـنــي بـتــوكـيــل مـشــاريــع
ال ــدول ــة لـلـجـهــات ال ـتــي ي ــراه ــا مـنــاسـبــة،
ومشروع المطار موكل لــوزارة األشغال

ّ
المعنية
لتنفيذه ،بالتعاون مع الجهات
والطيران المدني جزء رئيسي من الفرق
ً
الموجودة في مبنى الركات  ،T2مبينا
أن وقت انتهاء المشروع مسؤولية وزارة
األشغال ،وهي المعنية في ذلك.

التكنولوجيا الكورية
من جانبه ،قال رئيس مكتب الشراكات
واالتفاقات في معهد الكويت لألبحاث
العلمية ،و لـيــد روي :هـنــاك عــدة شركاء
كــويـتـيـيــن يـعـمـلــون عـلــى الـتـكـنــولــوجـيــا
الكورية ،وهذه الشركة مع التكنولوجيا
الـكــوريــة سيتم الـبــدء فــي اإلن ـتــاج خالل
األش ـه ــر ال ـ ـ  3ال ـق ــادم ــة ،وسـيـتــم اإلع ــان
عنها عن طريق افتتاح كبير ،وستكون
أول وح ـ ـ ــدة مـ ــن ن ــوعـ ـه ــا فـ ــي الـ ـك ــوي ــت،
و ه ــي تـسـمــى control environment
 ،agricultureو لـيـســت لـهــا عــا قــة بــأي
ع ــام ــل خ ــارج ــي كــال ـش ـمــس وال ـت ـغ ـ ّـي ــرات
ا لـجــو يــة ،حيث ننتج يوميا  250كيلو،
ويـ ـ ـك ـ ــون ال ـ ــرق ـ ــم ث ــابـ ـت ــا وغ ـ ـيـ ــر م ــرت ـب ــط
بالعوامل الخارجية.
وب ـم ـنــاس ـبــة الـ ـي ــوم ال ـعــال ـمــي ل ـل ـمــدن،
قال ممثل األمين العام لألمم المتحدة،
المنسق المقيم د .ط ــارق ا لـشـيــخ :نظرا
ألنه يعيش أكثر من نصف سكان العالم
ف ــي ال ـ ـمـ ــدن ،وب ـح ـل ــول  2050سـيـعـيــش
حوالي  7من كل  10أشخاص في المدن،
ّ
ت ـمــثــل الـ ـم ــدن أك ـث ــر م ــن  70بــال ـم ـئــة مــن
انبعاثات الكربون في العالم ،و 60إلى
 80بالمئة من استهالك الطاقة.

كيرا نايتلي :ابنتي ال تهتم
بمشاهدة أعمالي
t
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 8قتلى خالل حفل
موسيقي لفالي إيبوبا

فالي إيبوبا

ُ
قتل  7متفرجين وشرطي ،في تدافع خالل
حفل للموسيقي الكونغولي فالي إيبوبا في
أكبر ملعب بكينشاسا.
وق ــال ال ـج ـ ُنــرال سـيـلـفــان كــاســونـغــو ،من
الشرطة ،إنه «قتل  8أشخاص ،بينهم شرطي،
في حفل للمغني إيبوبا في ملعب الشهداء،
بسبب تدافع أدى إلــى حــاالت اختناق» في
صفوف المتفرجين وبسقوط قتلى.
وكان الملعب ،الذي يتسع لـ  80ألف مقعد،
ً
ً
مزدحما جــدا ،واحتشد معجبو النجم (44
ً
عــامــا) ،والــذي يمزج بين األنـغــام اإلفريقية
التقليدية والـمــوسـيـقــى الـحـضــريــة« ،حتى
فــي الـمـمــرات» ،كما كانت الشرطة منتشرة
لتأمين الملعب ومنصة كبار الشخصيات
والمدرجات ،لكن «لشدة ضغط الجماهير،
لم يستطع عناصرها الصمود لفترة طويلة».
وك ــان إيـبــوبــا وص ــل  -عـلــى غ ــرار جميع
المغنين الكونغوليين -بعد ســا عــات عدة
من الوقت المحدد لبدء الحفل الموسيقي.
(أ ف ب)

جيزيل وتوم

كشفت النجمة العالمية كيرا نايتلي،
أن ابنتها إيدي ( 6سنوات) ،ال تبدي أي
اهتمام بمشاهدة أدواره ــا في أفالمها،
ً
مضيفة أن ابنتها لم تشاهد أيا من أدوارها
السينمائية من Pirates of the Caribbean
إلى .Pride & Prejudice
وقــالــت نــايـتـلــي ،خ ــال مقابلة مــع مجلة
ُ
 ،Peopleعن الرجل الذي تحبه ،إنها تفعل كل
ما بوسعها من أجله « مثل أن أخدمه ،أو أعد
له أبسط متطلباته ،وأن أصنع له القهوة بيدي»،

مؤكدة أن ُ
«الحب يشعلنا ،ويجعلنا نشعر بالرغبة
في إسعاد الطرف اآلخر بأي وسيلة».
ً
ً
وذكــرت أنها تغيرت كثيرا منذ أصبحت أما،
إذ باتت ترفض تصوير المشاهد الجريئة في
أف ــام ُيخرجها رج ــال ،مضيفة أن األم ــر يتعلق
ً
جزئيا بالكبرياء.

كيرا نايتلي

طالق جيزيل بوندشن
من توم برادي

«نتفليكس» تنهي التشارك
المجاني في حساباتها

طلبت عارضة األزياء البرازيلية الشهيرة
جيزيل بوندشن الطالق من نجم كرة القدم
األميركية توم برادي ،في انفراط لعقد ثنائي
من بين األشهر في الواليات المتحدة.
وينهي اإلعالن أسابيع من التكهنات في
م ـجــات الـمـشــاهـيــر ب ـشــأن ت ــوت ــرات زوجـيــة
ت ـس ـب ـبــت ب ـه ــا ع ـ ــودة ال ــاع ــب ال ـش ـه ـيــر إل ــى
الـمـنــافـســات ،بـعــد شـهــر ونـصــف شـهــر فقط
من إعالن اعتزاله.
ً
وك ـت ـبــت بــونــدشــن ( 42ع ــام ــا) ،أن «ق ــرار
ً
إنهاء الزواج ال يكون سهال البتة ،لكن بتنا
متباعدين أحدنا عن اآلخــر ،ورغــم صعوبة
ه ــذا ال ــوض ــع ،أشـعــر بــالـسـعــادة إزاء الــوقــت
ً
الــذي أمضيناه معا ،وأتمنى األفضل لتوم.
أولويتي كانت وستبقى لطفلينا ،وسنواصل
ً
ُّ
تحمل مسؤولية تربيتهما معا».
ظهرت جيزيل على مئات أغلفة المجالت،
وش ــارك ــت ف ــي أش ـه ــر الـ ـع ــروض الـعــالـمـيــة،
وتمتلك وزوجها ثروات طائلة ،ولديهما ولد
وفتاة يدعيان بنجامن وفيفيان.
(أ ف ب)

ت ـس ـت ـع ــد ش ـب ـك ــة الـ ـب ــث الـ ـمـ ـب ــاش ــر عـبــر
اإلنـتــرنــت نتفليكس لتطبيق نـظــام جديد
يمنع تشارك أكثر من مستخدم في حساب
ً
واحد من دون دفع رسوم إضافية اعتبارا
من أوائل العام المقبل ،حيث ستبدأ تطبيق
ً
نـ ـظ ــام يـ ـف ــرض رسـ ــومـ ــا ع ـل ــى ال ـح ـســابــات
الفرعية «للعضو اإلضافي» عندما يستخدم
ال ـن ــاس ال ـح ـســاب خـ ــارج ال ـم ـنــزل ال ـخــاص
بالمشترك األساسي.
ولم تحدد المنصة العالمية السعر الذي
سـتـفــرضــه عـلــى ال ـح ـســاب ال ـفــرعــي عندما
أك ــدت هــذه الـخـطــوة فــي األس ـبــوع المقبل،
حيث بدأت شبكة نتفليكس اختبار النظام
ال ـج ــدي ــد ف ــي عـ ــدد ق ـل ـيــل م ــن دول أم ـيــركــا
الالتينية ،إذ تقوم بتحصيل رسم إضافي
عــن كــل عـضــو إضــافــي يـعــادل حــوالــي ربــع
قيمة االشتراك في الباقة األساسية.
وف ــي ح ــال تعميم «نـتـفـلـيـكــس» للنظام
الجديد ،فإن كل عضو فرعي في الواليات
المتحدة سيدفع ما بين  3.5و 4دوالرات.
(د ب أ)

نتفليكس

عام فني نشيط ينتظر شانيا تواين فلك
ً
ألبوم جديد يعقبه أكثر من  49حفال في جولة عالمية

الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا  :تتعافى بسرعة مــن انتكاسة
مهنية ،وتعود إلى المواجهة بقوة.
ً
عاطفيا :تلمس قــدرة الشريك وصفاء
ذهنه لرؤية األمور عند الشدة.
ً
اجتماعيا :االدخار والتوفير يقيانك من
َ
الع َوز في أيام الفاقة.
رقم الحظ28 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :ثقتك كبيرة بقدرتك على النجاح
والوقوف من جديد حين تسقط.
ً
عــاطـفـيــا :ثـمــة مــن ي ـحــاول إش ـعــال الـنــار
بينكماً ،لهدف في نفس يعقوبُ .
اجتماعيا :إذا أنفقت من مالك ،فال تسرف،
ِّ
وخبئ قرشك األبيض ليومك األسود.
رقم الحظ44 :
تواين في إحدى حفالتها
أع ـل ـن ــت ال ـن ـج ـمــة ال ـع ــال ـم ـي ــة شــان ـيــا
تواين ،أنها تستعد لعام فني نشيط
ي ـ ـبـ ــدأ بـ ـ ــإصـ ـ ــدار ألـ ـب ــومـ ـه ــا ال ـ ـسـ ــادس
( )Queen of Meفي الثالث من فبراير
 ،2023و سـ ـتـ ـب ــدأ بـ ـع ــده ج ــو ل ــة ا ل ـع ــام
ً
المقبل ال تقل عن  49تاريخا لحفالت
ستقيمها خالل جولتها الموسيقية.
تـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدأ ا لـ ـ ـ ـج ـ ـ ــو ل ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي  28أ بـ ـ ــر يـ ـ ــل
بواشنطن ،وتستمر في حفالت بمدن
أورو بـيــة و مــدن في أميركا الشمالية،
حيث ال تزال تواين هي الفنانة األكثر
ً
مـبـيـعــا ف ــي ت ــاري ــخ مــوسـيـقــى الــريــف،
إذ بـلــغ إج ـمــالــي الـمـبـيـعــات الـعــالـمـيــة
أك ـثــر م ــن  100م ـل ـيــون ن ـس ـخــة ،وأك ـثــر
ً
ألـبــومــاتـهــا مـبـيـعــا هــو ال ــذي أصــدرتــه
عام  1997بعنوان «»Come on Over
حصل على  20اسطوانة بالتينية.
وكـتـبــت تــوايــن فــي مـنـشــورهــا« :فــي
هذه األيام أعيش حالة توازن وراحة،
وأع ـت ـقــد أن ه ــذا األل ـب ــوم يـعـكــس ذلــك
مـ ــن الـ ـن ــاحـ ـي ــة ال ـم ــوس ـي ـق ـي ــة .ال ـح ـي ــاة
قصيرة ،وأريد أن أكون متطورة ،وأعج
َّ
بـ ــاأللـ ــوان ،وم ـت ـمــك ـنــة .أريـ ــد أن أحـمــل
رسالة واضحة ،السيما للمرأة ،ألتذكر
ً
دائ ـمــا قــوتــي ،وآم ــل أن تـكــون األغــانــي
بمنزلة تذكير لــك ،بنفس ا لـقــوة التي
بداخلك!».
ولن يتوقف نشاطها عند هذا الحد،
ب ــل إن ش ــان ـي ــا ،ال ـت ــي أخ ـف ـقــت مـطــرقــة
ض ـخ ـمــة ف ــي اإلطـ ــاحـ ــة بـ ـه ــا ،سـتـظـهــر
لجمهورها فــي «و ثــا ئـقــي» ملهم حول
سيرتها تعرضه «نتفليكس» عنوانه
«،»Shania Twain: Not Just A Girl
ت ـ ـشـ ــارك ف ـي ــه ت ـج ــرب ــة بـ ـل ــوغ ال ـش ـه ــرة
بالعمل المكثف ور فــض االستسهال،
وس ــر ال ـص ـعــود إل ــى ال ـق ـمــم ،وأن هــذه
ً
أ مــور ال تحصل دا ئـمــا بالخطأ؛ فيها
ـال ط ــوي ـل ــة أم ـض ـت ـهــا ت ــوي ــن تـكـتــب
لـ ـي ـ ٍ
األغـ ـنـ ـي ــات وس ـ ــاع ـ ــات فـ ــي االس ـت ــدي ــو
تسجلها .كان تخطي الحاجز والعبور
ً
إلى أنواع الموسيقى المختلفة عالجا
ً
فـ ـع ــاال ض ــد الـ ـك ــدم ــات ،أش ــده ــا م ــوت
الــوالــديــن ،ثــم الـمــرض ،وتخلي الــزوج
ع ـن ـه ــا ،ل ـت ـق ــرر ال ـن ـه ــوض ف ــي ك ــل م ــرة
تحاول مطرقة ضخمة اإلطاحة بها.
وعـ ـل ــى ن ـح ــو درام ــاتـ ـيـ ـك ــي ،ي ـعــرض
ال ـف ـي ـلــم ك ـيــف ه ـمــد الـ ـ ــزواج بـشــريـكـهــا
الـمــوسـيـقــي م ــات الن ــغ بـعــد اشـتـعــالــه،

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

وك ـي ــف ت ـل ـقــت ت ـخ ـل ـي ـهــا ع ـن ـهــا كـلـكـمــة
مــوج ـعــة ،ت ـقــول إن لـهــا م ــذاق ال ـمــوت،
َّ
ذكـ ــرت ـ ـهـ ــا بـ ـ ـف ـ ـ َّـراق وال ـ ــديـ ـ ـه ـ ــا ،الـ ـ ـ ــزواج
واالن ـف ـصــال عــلـمــاهــا درس الـ ُـع ـمــر :أن
ت ـك ــون م ـس ـت ـق ـلــة .أم ـس ــك م ــات ب ـيــدهــا،
أرشدها إلى اتجاهاتها ،وقلما مشت
خ ـطــوة م ــن دو نـ ــه .ســا عــد هــا لتشكيل
ً
ً
صوتها ،وجعله فريدا وخاصا .بستة
ً
ً
أشهر فقط ،كتبا ألبوما كــا مــا  ،عقدا
َّ
وتزوجا ،حتى َّ
عرى المرض
الخطوبة
هشاشة العالقات .باعترافها ،خانها
عند أصعب محنة َّ
ألمت بها .استبدلها
بأخرى بعز حاجتها إلى التشبث بها.
نقلها ا ل ـبــوب مــن نـجــا حــات محلية
إلى العالمية ،ومن ألبوم متفوق إلى
آ خــر .منذ اختيارها موسيقى الريف
وهي تذلل صعوباتها على المرأة ،فلم
تتردد في إحداث تحوالت في الثقافة.
ال ت ـضــع شــان ـيــا الف ـت ــة ع ـلــى قـبـعـتـهــا
ً
مكتوبا عليها «أنا مناصرة للنساء»،
ل ـك ـن ـهــا ب ـت ـكــري ـس ـهــا أه ـم ـي ــة ال ـش ـع ــور
بــالــرضــا ف ــي داخ ــل ال ـم ــرأة الـمـتـمـكـنــة
تثبت ذلك.
و يـشـيــر ا لـفـيـلــم إ ل ــى أز م ــة إصابتها
بــداء «ال يــم» وأعراضه المخيفة ،حيث
ل ــم ي ـعــد صــوت ـهــا ب ـج ـم ـيــع إم ـكــانــاتــه،
حينها شـعــرت بـعـجــز هــا عــن التحكم
ب ــه ،كـمــا تـنـعــدم الـسـيـطــرة عـلــى تدفق
الهواء .كل ُما فعلته هو تحديد كيف
ً
س ـت ـم ـضــي قـ ــدمـ ــا ،فــاك ـت ـش ـفــت نـفـسـهــا
ً
م ـج ــددا وروح اإلبـ ــداع ال ـف ــردي فـيـهــا،
ل ـت ـخ ـت ـصــر ه ـ ــذه األز م ـ ـ ـ ــات فـ ــي أن كــل
شـخــص بــداخـلــه قــائــد عـظـيــم ،ال يهب
مـصـيــره ألح ــد يـتـخــذ ق ــرارات ــه ،ويـجــد
ً
طريقه الخاص ،وأنك تخسر شيئا في
اللحظة التي تعتمد فيها على شخص
سـ ـ ــواك ،وس ـت ـف ـقــد ح ــق اتـ ـخ ــاذ ال ـق ــرار
بنفسك ،كما جاء بالفيلم.

ً
م ـه ـن ـيــا :يـمـكـنــك ال ـت ـغ ـلــب ع ـلــى جميع
العقبات من خالل جهدك الدؤوب.
ً
عاطفيا :قد يحصل فراق مع الحبيب إن
داومتما على الخصام.
ً
ً
اجتماعيا  :ال تكن حريصا على مالك
إل ــى درج ــة ال ـب ـخــل ،واع ـت ـبــره الوسيلة
لسعادتك.
رقم الحظ32 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :تملك بعض الحقائق الصحيحة
الـتــي تساعدك على إج ــراء التغيير في
عملك.
ً
عاطفيا :أفصح عن مشاعرك بكل صدق،
الحبيب في دوامة الشك.
وال تترك ً َّ
ً
اجتماعيا :تعلم أن تـكــون متفائال في
بيتك عندما تدعو األمور إلى التشاؤم.
رقم الحظ36 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

رقم الحظ47 :
ً
مهنيا :يأخذ عملك الكثير من تفكيرك
ومن نشاطك ،وعليك البحث َّ
عما يريحك.
ً
عاطفياّ :
ردة فعلك التلقائية بالرفض
تؤذي الشريك ،وتشعره بالمهانة.
ً
ً ُ
اجتماعيا :كن راضيا أمام أفراد عائلتك،
ً
فهم يتأثرون كثيرا بتعابيرك.
رقم الحظ35 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

شانيا تواين

ً
مهنيا :لم تتوصل إلى اتخاذ قرار نهائي
بشأن عملك ،فاستشر الخبراء.
ً
عاطفيا :مصدر عاطفتك جدير بالثقة،
ألنه صادق ومخلص.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ال ــري ــاض ــة وش ـ ـ ــرب ال ـم ــاء
واالق ـت ـصــاد فــي طعامك ه ــذا مــا يلزمك
ً
حاليا.
رقم الحظ45 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :أفسح المسؤولون في المجال
ً
ُ
أمامك إلظهار قدرتك ،فكن جديرا بذلك.
ً
عاطفيا :أنــت ُحــر فــي اختيار الشريك
الذي تريد ،شرط أن يقبل هو باختيارك.
ً
اجتماعيا :اقتناعك بما لديك ال يعني
أن تجلس مكتوف اليدين.
رقم الحظ36 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـيــاُ :يـ ـع ــرض عـلـيــك مـ ـش ــروع جيد
يستحق المخاطرة ،فال ترفضه.
ً
عاطفيا :تتمنى أن تبقى في حالة ُحب،
ً
وال تستفيق منه أبدا.
ً
اجتماعيا :العالقات الكثيرة تسرق من
وقتك أكثر مما تفيدك.
رقم الحظ50 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
م ـه ـن ـيــا :حـقـقــت ال ـعــديــد م ــن األهـ ــداف
ال ـجــديــرة بــالـمــاحـظــة ،ف ــا تـخــف من
الفشل.
ً
عاطفياُ :حبك ال يمكن إخـفــاؤه ،لذلك
افتخر به ،وال تحاول طمسه.
ً
اجتماعيا :من الضرورة انتسابك إلى
ناد إلجراء بعض التغيير.
حزب أو إلى ٍ
رقم الحظ11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :إن أدخ ـلــت الـبـهـجــة إل ــى قلب
الفريق فسيتم إنجاز العمل باهتمام
ومهارة.
ً
عاطفيا :يركن شريك ُ
العمر إليك ،ألنه
متأكد من صحة القرارات التي تتخذها.
ً
اجتماعيا :لديك إحساس كبير بقيمتك
ال ــذات ـي ــة ،م ـمــا يـضـفــي االحـ ـت ــرام على
تصرفاتك.

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :تعمل مع شخص يعاني مرض
االكتئاب ،فحاول تفهمه.
ً
عــاط ـف ـيــا :أح ــده ــم ي ـح ــاول إق ـنــاعــك بــأن
عالقتك العاطفية من طرف واحد.
ً
تصغ إلــى مــا يقوله أحد
اجتماعيا :ال
ِ
َّ
الحاسدين ،وابتعد عنه ،ألنه هدام.
رقم الحظ41 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :تأتيك معلومات عــن عملك من
مصادر غير موثوقة ،فال تركن إليها.
ً
ً
عاطفيا :تفقد الثقة أحـيــانــا بعواطفك
ً
الذاتية ،وتسأل نفسك إن كنت سعيدا.
ً ِّ
اجتماعيا :تفكر بمشروع عائلي للترفيه،
لكنه يفشل بسبب ظروف طارئة.
رقم الحظ44 :

مسك وعنبر
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«الموسيقى حيث تلتقي الثقافة» أمسية بمركز اليرموك
رسمت لوحة إبداعية من طراز خاص
فضة المعيلي

في ليلة فنية رفيعة المستوى،
امتزجت الموسيقى الشرقية
والغربية بتناغم كبير على
مسرح مركز اليرموك الثقافي،
في أمسية موسيقية ّ
ضمت
ً
وأصواتا شديدة التنوع
آالت
ً
انسجمت معا لرسم لوحة
إبداعية من طراز خاص.

ا س ـ ـ ـت ـ ـ ـضـ ـ ــا فـ ـ ــت دار اآل ثـ ـ ـ ـ ـ ــار
اإلس ــامـ ـي ــة أم ـس ـي ــة مــوسـيـقـيــة
ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «ال ـ ـمـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى ح ـيــث
تـ ـلـ ـتـ ـق ــي الـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــاف ـ ــة» ف ـ ــي م ــرك ــز
اليرموك الثقافي ،بالتعاون مع
ال ـس ـف ــارة ال ـفــرن ـس ـيــة بــال ـكــويــت،
والتي امتزجت فيها الموسيقى
الشرقية والغربية.
ق ـ ّـدم األمـسـيــة ع ــازف الغيتار
ال ـفــرن ـســي يــوح ـنــا آب ــو وال ـفــرقــة
المصاحبة لــه ،التي تكونت من
حـســن جمعة عـلــى آل ــة الـغـيـتــار،
وغ ـنــاء ل ــؤي الـصـيــرفــي عـلــى آلــة
الـ ـكـ ـم ــان ،وعـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن عــامــر
وإس ـ ــام طـ ــارق عـلــى «بــرك ـشــن -
إيـ ـق ــاع» ،وسـتـيـفــن عـلــى «غـيـتــار
ال ـب ـيــس» ،وقـ ــام بــالـغـنــاء محمد
العمراني ،ورغدة جمال.

حماس الجمهور

مزج الثقافات
فيه جمال
خاص ّ
يقرب
الشعوب من
بعضها
محمد العمراني

انطلقت الفرقة مشعلة حماسة
ج ـم ـهــور بــأغ ـن ـيــة لـعـبــدالـمـجـيــد
عبدالله «ما هي هالليلة وبس»،
وال ـتــي ق ــام بغنائها الـعـمــرانــي،
وأظـ ـه ــرت ج ـمــال ـيــة مـ ــزج اآلالت
واإليـقــاعــات الشرقية والغربية،
وإمكانية توظيفها لعزف أي لون
موسيقي ،ليغني بعدها أغنية
«أحلى الليالي» لسليمان زيمان،
ثم ينتقل بعد ذلك للغناء باللغة
الفرنسية ،ويغنى رائـعــة شــارل
أزنافور « ،»La Bohemeومن ثم
ب ــدأت ج ـمــال وصـلـتـهــا بميدلي
بــالـلـهـجــة ال ـم ـصــريــة ث ــم مـيــدلــي
ب ــال ـل ـه ـج ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ،وغ ـن ــت
ً
لـفـيــروز «الـحـلــوة دي» ،و«أخ ـيــرا
قالها» ألحمد المصالوي ،التي
نـ ــالـ ــت اسـ ـتـ ـحـ ـس ــان الـ ـحـ ـض ــور،
واخ ـ ـت ـ ـت ـ ـمـ ــت الـ ـ ـف ـ ــرق ـ ــة ب ــأغ ـن ـي ــة
لعبدالرب إدريس «ليلة لو باقي

من أجواء األمسية
لـيـلــة» ،وتـفــاعــل معها الجمهور
باألداء المميز.
وعـ ـل ــى ه ــام ــش الـ ـحـ ـف ــل ،عـ ّـبــر
المستشار الثقافي الفرنسي ،مدير
المعهد الـفــرنـســي ،بـيـنــوا كــاتــاال،
عن سعادته بمشاركة فنانين من
فرنسا ،والعمل مجددا مع فنانين
ك ــوي ـت ـي ـي ــن ،ح ـي ــث جـ ـ ــاء الـ ـع ــازف
وال ـم ـن ـتــج ال ـفــرن ـســي يــوح ـنــا آبــو
للكويت م ــدة أسـبــوعـيــن مــن أجــل
الـعـمــل م ــع موسيقيين محليين
إلعـ ـ ــداد ح ـفــل «ال ـمــوس ـي ـقــى حيث
تلتقي الثقافة» في مركز اليرموك
الـثـقــافــي ،وق ــام ــوا بــاخـتـيــار أغ ــان
مـعـ ّـيـنــة محببة للجمهور ومــزج
الموسيقى الشرقية والغربية ،الفتا
إلى أن األمسية كانت ناجحة بكل
مقاييسها وحققت هدفها المنشود.

أفالم فرنسية
وع ــن مــوسـمـهــم الـثـقــافــي ،قــال
كاتاال إنهم أطلقوا دورات اللغة

●

عزة إبراهيم

أط ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــق ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرب فـ ـ ـ ـ ــؤاد
ع ـبــدالــواحــد أغـنـيـتــه الـجــديــدة
«ع ـس ــى م ــا شـ ـ ــر؟» ،ع ـبــر مــوقــع
يوتيوب ،تعاون من خاللها مع
الشاعر الغنائي يــم ،والملحن
أصـ ـي ــل ،وال ـ ـمـ ــوزع زيـ ــد ن ــدي ــم،
ومـ ـك ــس وم ــاس ـت ــري ـن ــغ جــاســم
م ـ ـح ـ ـمـ ــد ،وك ـ ـ ـ ـ ـ ــورال م ـج ـم ــوع ــة
اإلمارات.
وتفاعل جمهور عبدالواحد،
ا لـ ــذي يـحـظــى بشعبية كبيرة
بـ ـي ــن ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب والـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــار ،مــع
األغ ـن ـي ــة الـ ـت ــي ان ـط ـل ـقــت أم ــس
األول من خالل مواقع التواصل
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ،مـ ـع ــربـ ـي ــن عــن
إعـ ـج ــابـ ـه ــم ب ـ ـصـ ــوت ال ـم ـط ــرب
ال ـ ـشـ ــاب ،واخـ ـتـ ـي ــاره لـلـكـلـمــات
واأللحان والتوزيع ،وصوال إلى
أغـنـيــة عاطفية راق ـيــة وتحمل
الكثير من الشجن والحزن.
ومــن أج ــواء األغنية« :عسى
م ــا شـ ـ ـ ــر؟ ...وش ال ـل ــي جــايـبــك
م ـ ـك ـ ـسـ ــور م ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــروق ...ع ـس ــى
م ــا ش ـ ـ ـ ــر؟ ...تـ ـ ـ ّـوك ت ـص ـحــى مــن
غيبوبتك ت ـف ـ ّـوق ...كـنــت الهــي
بهم عني وعنك.

ّخـيـبــت ظ ـنــي سـ ــاد خـيـبــوا
ظ ـ ــن ـ ــك ...ت ـع ـش ـمــت وتــوق ـع ـتــك
تكون الـصــح ...غلطه ...تشوه
صفحتي الـبـيـضــاء ب ـســواد...
نقطة ...فال تتوقع وال تنتظر
مـنــي أس ــام ــح ...وال تحرجها
كـفــي ال ال ت ـصــافــح ...ال تعمم
نهايتنا! هي لــك ...نهاية ...ال
تشملني مـعــك! تــوي بــديــت...
وذي البداية».
يــذكــر أن عـبــدالــواحــد أحيا
الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــر ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي بـ ـخـ ـت ــام
نـ ـش ــاط ــات مـ ـع ــرض ال ــري ــاض
ا ل ـ ـ ـ ــدو ل ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـلـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب ،2022
ح ـفــل أم ـس ـيــة األم ـي ــر الـشــاعــر
عبدالرحمن بن مساعد ،وتألق
في األغنيات التي قدمها أمام
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ال ـك ـب ـي ــر ب ـم ـســرح
أبوبكر سالم بالرياض ،متنقال
بـيــن مـجـمــوعــة م ــن األغـنـيــات
الـتــي قــدمـهــا مــن أش ـعــار نجم
األمسية ،ومــن بينها أغنيات
«ال ـم ـي ـنــي ألـ ـب ــوم» ال ـ ــذي أع ــده
وطرحه قبل األمسية خصيصا
لغنائها في الحفل ،متضمنا 4
أغنيات من أشعار األمير.

أغني بعدة
لهجات وهذا
أمر سهل
بالنسبة ّ
إلي
رغدة جمال

فؤاد عبدالواحد

نجوى كرم تنهي جولتها
الفنية في كندا

َّ
اللبنانية
وجهت الفنانة
ُ
نجوى كرم رسالة شكر
للجمهور ،بعد أن أحيت
حفلها األخير في والية
تورونتو الكندية ،لتكون
قد أنهت جولتها األميركية
الكندية المكسيكية
بنجاح كبير ،والتي
وصفت بالكارنفال
المتنقل على امتداد شهر
كامل ضمن تسع حفالت
متنوعة حملت فيها
لبنان بصوتها وأغانيها،
وكانت ّ
سيدة في مواويلها
حملت الفرح لتسع واليات
مختلفة فيها الكثير من
الحماس والشغف.
وقالت نجوى« :بهدي
نجاحي بهالجولة
لجمهوري الحبيب،
وللصحافة الكريمة يللي
نقلوا فرحتي وفرحة
الجمهور لكل العالم.
بشكركن من قلبي على
محبتكن».
وقد أحيت كرم ،أمس
ً
ً
األول ،حفال كبيرا في
والية تورونتو الكندية،
وسط حشد من الجمهور،
الذي التقاها بعد غياب 4
سنوات.

أكرم حسني يستعد
لرمضان بعد القادم

الدويسان قدم ورشة «البوستر السينمائي»

طرح أول فيديو
لـ«صالون زهرة »2
ً
تــم الكشف أخ ـيــرا عــن الفيديو الــدعــائــي األول
للجزء الثاني من مسلسل «صالون زهرة» ،وسط
تفاعل كبير من المتابعين والجمهور.
و ظـهــرت فــي الفيديو الممثلة اللبنانية نادين
ن ـس ـيــب ن ـج ـيــم ب ــرف ـق ــة ال ـم ـم ـثــل ال ـل ـب ـن ــان ــي م ـجــدي
مـشـمــوشــي ،بـمــوقــف كــوم ـيــدي مــن ال ـمــواقــف التي
اعـتــدنــا عليها بــالـجــزء األول ،وهــو يحمل دجاجة
في يديه.
وتــوقــع الجمهور أن يحتوي الـجــزء الـثــانــي على
م ــواق ــف كــوم ـيــديــة م ـم ـيــزة ،وع ـ َّـب ــروا ع ــن حماسهم
لمشاهدته.
وأعلنت الشركة المنتجة (صـ ّـبــاح إخ ــوان) ،أن
الـجــزء الثاني مــن «صــالــون زه ــرة» سيضم أبطال
الجزء األول .وهو إخراج جو بوعيد ،وبطولة :نادين
نسيب نجيم،ومعتصم النها ر ،وطوني عيسى ،و
كارول عبود ،ونقوال دانيال ،وفادي أبي سمرا ،وزينة
مكي ،ونهال داوود،ومجدي مشموشي ،ونوال كامل،
وجنيد زين الدين وأنجو ريحان.

الـفــرنـسـيــة ف ــي الـمـعـهــد الـثـقُــافــي
الفرنسي منذ سنه تقريبا ،وأعلن
عــن مهرجان السينما الفرنسي
ال ـقــادم ،ال ــذي سيكون فــي نهاية
نوفمبر الجاري ،حيث سيتضمن
ت ـ ـقـ ــري ـ ـبـ ــا  10أفـ ـ ـ ـ ـ ــام ف ــرنـ ـسـ ـي ــة
س ـت ـعــرض بـسـيـنـمــا سينسكيب
في «بيت األفالم  ،»1954أما بشأن
الفعاليات الموسيقية ،فأوضح أن
فعالية «الموسيقى حيث تلتقي
الثقافة» هي أول فعالية موسيقية
ب ـع ــد ت ــوق ــف دام ف ـ ـتـ ــرة ،وأن ـه ــم
سيشاركون في مهرجان القرين
ال ـق ــادم ،بــالـتـعــاون مــع المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب.
من جانبهاّ ،
عبرت جمال عن
س ـعــادت ـه ــا ل ـم ـشــارك ـت ـهــا األولـ ــى
فــي فعاليات وأنشطة دار اآلثــار
اإلســامـيــة ،موضحة أنـهــا بــدأت
الغناء فــي المرحلة المتوسطة،
حـيــث ت ـقــوم بــالـغـنــاء بمجموعة
من اللهجات ،وهي ليست باألمر
الصعب بالنسبة لها.

بدوره ،قال العمراني إنه عازف
ّ
وم ـ ـغـ ــن ،ي ـه ـتــم بـ ـم ــزج ال ـث ـقــافــات
ال ـتــي ي ــرى فـيـهــا ج ـمــاال خــاصــا،
حيث ّ
يقرب الشعوب مع بعضها
ال ـب ـعــض ،مــوض ـحــا أن ـه ــا ليست
الـمــرة األول ــى الـتــي يـشــارك فيها
بفعاليات دار اآلث ــار اإلسالمية،
مشيدا بالمواسم الثقافية التي
تنظمها.

«عسى ما شر؟» فؤاد عبدالواحد

خبريات

●

نادين نسيب

فضة المعيلي

ق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــات ـ ـ ــب وال ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــرج
الـسـيـنـمــائــي فـيـصــل الــدوي ـســان،
إن ورشـ ـ ـ ــة ت ـص ـم ـي ــم ال ـب ــوس ـت ــر
ال ـس ـي ـن ـمــائــي ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت في
م ــرك ــز ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ح ـس ـيــن هــي
عبارة عن رحلة ثرية من الناحية
البصرية ،إذ يتعرف المشاركون
على فنون الملصقات ،باإلضافة
إلى إعطائهم نبذه مختصرة عن
ت ــاري ــخ الـسـيـنـمــا ،خ ـصــوصــا أن
الـبــوسـتــر رك ــن أســاســي لترويج
الفيلم وتسويقه.
وص ـ ـ ـ ـ ـ ــرح الـ ـ ـ ــدوي ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان ب ـ ــأن
البوستر في حد ذاته يسرد قصة
الفيلم ،وبالنظر إليه فسيعرف
الجمهور الكثير مــن التفاصيل
عــن الـفـيـلــم ،مــؤكــدا أن البوستر
ال ـس ـي ـن ـمــائــي م ــا زال رائـ ـج ــا مع
دخـ ــول الـتـكـنــولــوجـيــا ووســائــل

من الورشة
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،فطريقة
عــرض الفيلم لــم تتغير ،وأيضا
بيع التذاكر لم يتغير مع اختالف
األدوات ،لكن البوستر تطور من
ناحية التكنيك ،ففي السابق كان
رس ـم ــا ،أم ــا اآلن ف ـه ـنــاك الـعــديــد
مــن ال ـبــرامــج مـثــل الـفــوتــوشــوب،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى ت ـ ـطـ ــور أفـ ـك ــار
الدعاية.

وع ــن ال ـم ـهــارات الـتــي يحتاج
إلـ ـيـ ـه ــا الـ ـشـ ـخ ــص ال ـ ـ ـ ــذي ي ـق ــوم
ب ـ ـت ـ ـص ـ ـم ـ ـيـ ــم الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــر ،قـ ـ ــال
الـ ـ ــدوي ـ ـ ـسـ ـ ــان إنـ ـ ـ ــه يـ ـحـ ـت ــاج إل ــى
«الثقافة السينمائية ،وأن تكون
لديه خلفية عن نوع الفيلم ،وأن
يشاهده ،ويتحدث مع المخرج أو
مع شركة اإلنتاج ،ويحدد الفئة
الموجه إليها البوستر» ،موضحا

أن البوستر الناجح يعتمد على
قدرته على جذب االنتباه.
من جانبها ،قالت رئيسة قسم
اإلن ـت ــاج الـسـيـنـمــائــي بالمجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
فاطمة الحسينان ،إنها اختارت
ف ـكــرة ال ــورش ــة ،بــاالع ـت ـمــاد على
ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج فـ ـيـ ـص ــل ال ـ ــدويـ ـ ـس ـ ــان،
وهــو شخص أكــاديـمــي ومتمكن
فـ ــي م ـ ـجـ ــال ت ـص ـم ـي ــم ال ـب ــوس ـت ــر
السينمائي ،مشيرة إلى أنه فور
اإلع ـ ــان ع ــن ال ــورش ــة ك ــان هـنــاك
إقبال كبير على التسجيل.
وأضــافــت الحسينان أن قسم
ال ـس ـي ـن ـمــا يـ ـح ــرص ع ـل ــى تـقــديــم
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــورش ب ـ ــاس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار ،وي ـ ـقـ ــوم
بــالـتـحـضـيــر لـ ــورش ج ــدي ــدة في
الفترات القادمة «للمحافظة على
تطورنا السينمائي في الكويت»،
الفتة إلى أن «لدينا على الصعيد
المحلي شغفا سينمائيا كبيرا».

السعودية ترشح «أغنية الغراب»
للمنافسة على «األوسكار»
أعلنت هيئة األفالم السعودية،
اخـتـيــار الـفـيـلــم ال ــروائ ــي (أغـنـيــة
الغراب) ،للمخرج محمد السلمان،
للمنافسة في مسابقة أفضل فيلم
دولي بجوائز األوسكار.
وجـ ـ ــاء ف ــي بـ ـي ــان أن اخ ـت ـيــار
الـفـيـلــم ج ــاء ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى تــرشـيــح
ال ـل ـج ـن ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ال ـخ ــاص ــة
بـ ـ ــاألوس ـ ـ ـكـ ـ ــار ،ال ـ ـتـ ــي ي ـت ــرأس ـه ــا
الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله
آل عياف ،وتضم في عضويتها
الـ ـمـ ـخ ــرج ــة هـ ـيـ ـف ــاء ال ـم ـن ـص ــور،
ورئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــة جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـس ـي ـن ـم ــا
السعودية المخرجة هناء العمير،
والمخرجة والممثلة عهد كامل،
والمخرجة شهد أمين ،والرئيس
التنفيذي لمهرجان البحر األحمر
محمد التركي ،ومــديــر مهرجان
أفالم السعودية أحمد المال.
ونـ ـ ـق ـ ــل الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان عـ ـ ــن مـ ـخ ــرج
الـفـيـلــم الـسـلـمــان ،قــولــه« :سعيد
ً
وفـ ـخ ــور ج ـ ــدا بــاخ ـت ـيــار فيلمي
ال ـطــويــل األول (أغ ـن ـيــة ال ـغ ــراب)
ليمثل وطني السعودية .الفيلم
أح ــد ث ـم ــار ج ـه ــود م ـتــراك ـمــة من
جـ ـمـ ـي ــع الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن فـ ـ ــي قـ ـط ــاع

قرر النجم أكرم حسني
الخروج من السباق
الرمضاني القادم ،بعد
التفكير في تقديم مسلسل
كوميدي جديد ،عقب
نجاحه العام الماضي في
مسلسل «مكتوب عليا»،
والتركيز هذا العام على
ارتباطاته الفنية األخرى.
وعلمت «الجريدة» أن أكرم
تعاقد بشكل رسمي على
مسلسل لرمضان بعد
القادم ،ليحصل على وقت
كبير من التحضيرات
ً
والترتيبات ،خصوصا
أنه سيشرف على كتابته
باالتفاق مع الشركة
المنتجة للعمل (كي ميديا)
لكريم أبوذكري منتج
أعماله السابقة .ويجهز
أكرم حاليا لمسرحيته
الجديدة (حتى ال يطير
الدكان) ،للعرض خالل
الفترة المقبلة ،بمشاركة
النجمة التونسية درة،
والفنان الكوميدي بيومي
فؤاد ،ومحمد أنور ،والفنان
إسماعيل فرغلي ،تأليف
وإنتاج أمير طعيمة،
وإخراج محمد أوتاكا.

ياسر جالل يصور
«ألف ليلة وليلة»

شهد أمين

عهد كامل

األف ـ ــام بــالـمـمـلـكــة ،الـ ــذي يشهد
ً
طفرة ونموا متسارعين ،ويبشر
بمستقبل مشرق».
ويحق لكل دولة ترشيح فيلم
واحـ ـ ــد م ــن إن ـت ــاج ـه ــا لـمـســابـقــة
الفيلم الدولي في األوسكار قبل
إع ـ ــان أكــادي ـم ـيــة ف ـن ــون وع ـلــوم
الـ ـص ــور ال ـم ـت ـح ــرك ــة األم ـيــرك ـيــة
القائمة األولـيــة المكونة مــن 15
ً
فيلما في  21ديسمبر.
وي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــري إعـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـق ــائـ ـم ــة

الـقـصـيــرة فــي يـنــايــر  ،2023قبل
إقامة حفل توزيع الجوائز بلوس
أنجلس في  12مارس.
وك ــان ــت ال ـس ـع ــودي ــة رش ـحــت
خــال األع ــوام القليلة الماضية
ً
ع ـ ـ ــددا م ــن األف ـ ـ ـ ــام ،م ـن ـه ــا« :ح ــد
ال ـ ـط ـ ــار» ل ـل ـم ـخ ــرج ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
ال ـ ـشـ ــاحـ ــي ،و«س ـ ـ ـيـ ـ ــدة ال ـب ـح ــر»
للمخرجة شهد أمين ،و«المرشحة
الـ ـمـ ـث ــالـ ـي ــة» ل ـل ـم ـخ ــرج ــة ه ـي ـفــاء
المنصور.

ريم مصطفى تكشف عن «سر السلطان»
كشفت الممثلة ريم مصطفى عن عودتها إلى الشاشة بمسلسلها
الدرامي الجديد (سر السلطان) ،والمستوحى من رواية «سره باتع»
لألديب يوسف إدريس ،والمقرر عرضه في رمضان المقبل ،حيث
تقدم ريم دور البطولة ،وبدأت تصوير مشاهدها منذ أيام.
وجاء هذا العمل ،بعد أن خاضت ريم تجربتها الكوميدية في
مسلسل «طير بينا يا قلبي» ،الذي انتهى عرضه األسبوع الماضي،
ً
ً
ً
الفتا ،لتقرر بعدها دخول ٍّ
تحد جديد ومختلف تماما
وحقق نجاحا
ُ
في «سر السلطان» ،الذي يعد من األعمال الضخمة.
وي ـش ــارك ف ــي بـطــولــة مـسـلـســل «س ــر ال ـس ـل ـطــان» ع ــدد كـبـيــر من
الفنانين ،منهم :أحمد فهمي ،وريــم مصطفى ،وأحمد السعدني،
وحسين فهمي ،وأحمد عبدالعزيز ،وهالة صدقي ،وحنان مطاوع،
وبيومي فؤاد ،وخالد أنور ،وإسالم حافظ ،وغيرهم من الفنانين
الجاري التعاقد معهم.

ريم مصطفى

بدأ الفنان ياسر جالل،
ً
أخيرا ،تصوير مشاهده
األولى من مسلسله (ألف
ليلة وليلة) ،داخل مدينة
اإلنتاج اإلعالمي ،للعرض
خالل رمضان  ،2024بعد
تأجيله لمدة عام كامل،
ً
نظرا لضخامة اإلنتاج
واالحتياج لوقت طويل
للتنفيذ .وفي الوقت نفسه
تعاقد جالل على مسلسل
من  15حلقة فقط لتقديمه
في رمضان القادم ،وهو
اجتماعي رومانسي.
واستغل جالل الوقت
الحالي لتصوير مسلسله
الضخم (ألف ليلة وليلة)،
حتى تتم كتابة حلقات
مسلسله الرومانسي
المكون من  15حلقة ،ويبدأ
وقتها التصوير ،حيث إنه
لم يتسلم الحلقات حتى
اآلن.
ويشارك في «ألف ليلة
وليلة» مع ياسر جالل عدد
كبير من النجوم ،منهم:
ياسمين رئيس ونور
وغيرهم من النجوم.

ةديرجلا
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دوليات
إيران :ألف محتج أمام محاكم ثورية وتعليق «دوريات اإلرشاد»

ً
موجة اعتراضية جديدة بالجامعات وحملة «إسقاط العمامات» و«األوروبي» يتجه لتصنيف «الحرس» إرهابيا

بدأت السلطات اإليرانية
محاكمة علنية لـ 1000
متظاهر ،في محاولة
الحتواء الحراك الشعبي
المطالب بالتغيير ،كاشفة
عن تعليق دوريات اإلرشاد
الشرطية التي أطلقت موجة
االحتجاجات المتواصلة ضد
نظام الجمهورية اإلسالمية،
في حين كشفت برلين أن
االتحاد األوروبي يتجه إلى
إدراج «الحرس الثوري» بقائمة
اإلرهاب.

في وقت تسعى السلطات اإليرانية
لتفكيك «ال ـح ــراك الـشـعـبــي» المطالب
بالتغيير وا لـمـتــوا صــل منذ منتصف
سبتمبر الماضي ،عبر أسلوب مزدوج
يعتمد في ظاهره على دعوات للحوار
وفي باطنه على استخدام أدوات القمع
الــدامـيــة والمختلفة لـبــث ال ـخــوف في
نفوس المعارضين لنظام الجمهورية
اإل ســا مـيــة ،أعلنت محكمة العاصمة
ط ـه ــران ،أم ــس ،أن ـهــا سـتـبــدأ محاكمة
ألف شخص وجهت إليهم تهم ارتكاب
أعمال شغب في غضون هذا األسبوع.
وقالت وكالة «تسنيم» ،نقال عن كبير
القضاة في طهران ،إنه ستتم محاكمة
الـ ــ 1000بتهم تتضمن «االع ـتــداء على
حــراس األمــن أو قتلهم ،وإضــرام النار
فــي الـمـمـتـلـكــات ال ـعــامــة» ،فــي محكمة
ثورية علنية.
وجــاء ذلــك فــي وقــت انطلقت موجة
جديدة من االحتجاجات واالعتصامات
بـجــامـعــات مختلفة فــي جميع أنـحــاء
إيـ ــران .وهـتــف ط ــاب جــامـعــة بهشتي
ف ــي طـ ـه ــران أمـ ـ ــس« :مـ ــن زاهـ ـ ـ ــدان إل ــى
تبريز ..فقر وفساد وتمييز» .وتأججت
االحتجاجات في الجامعات بعد يومين
م ــن ت ـهــديــد ق ــائ ــد «الـ ـح ــرس الـ ـث ــوري»
حـسـيــن س ــام ــي بـقـمــع م ــا وص ـف ـهــا بـ
«أعمال الشغب».
كـمــا ن ــدد ال ـطــاب بحظر السلطات
لــدخــول ع ــدد مــن ال ـطــاب المحتجين

تعليق وتشكيك
فــي غـضــون ذل ــك ،كشف الـنــائــب في
الـبــرلـمــان اإلي ــران ــي ،مـهــدي بــاقــري ،أن
السلطات علقت عمل دوريات اإلرشاد
الـشــرطـيــة ،ال ـتــي ع ــزز عملها الــرئـيــس
األصــولــي المتشدد إبــراهـيــم رئيسي،
وتسببت في صدامات كبيرة مع عامة
الـشـعــب .وق ــال بــاقــري فــي تصريحات
أم ــس ،إن «أولــويـتـنــا اآلن هــي الوضع
ً
األمـ ـن ــي ف ــي الـ ـب ــاد ،ونـ ـظ ــرا إلـ ــى أنـنــا
ً
نـعــانــي شـحــا فــي ال ـق ــوات ،فستتوقف
دوريــات اإلرشــاد عن العمل» ،مضيفا:
«مــن الخطأ االعـتـقــاد بــأن الحساسية
ع ـ ـلـ ــی مـ ـ ــوضـ ـ ــوع الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــاب لـ ـ ــم ت ـعــد
موجودة».
وفي وقت يزيد الشرخ بين أجنحة

سلة أخبار
تونس :جبهة «الخالص»
تعلن التعبئة السياسية

أعلنت جبهة «الخالص الوطني»
املعارضة في تونس ،ليل األحد ـ
االثنني ،تحركها في جميع أرجاء
البالد لتحقيق ما أسمته «التعبئة
السياسية من أجل العودة إلى
الديموقراطية وحماية الحريات».
وقال رئيس الجبهة أحمد الشابي،
خالل تجمع بمحافظة قبلي إن
«الهدف من التعبئة هو الوقوف
مع الشعب التونسي لنقول ال
لغالء األسعار وفقدان املواد
األساسية واألدوية من األسواق،
ولنقول كفى لتفكك الزراعة واملوت
البطيء للصناعة».
وتضم الجبهة  5أحزاب بينها
«النهضة» و»قلب تونس»
و»ائتالف الكرامة».

مواجهات بين األمن والطالب في طهران ( أ ف ب)
إلى الجامعات ،وشهدت أكثر من إحدى
عشرة مدينة إيرانية احتجاجات ليلية
صاخبة ،ليل األحد ـ االثنين.
وخرجت تظاهرات في عدة مناطق
ب ـط ـهــران وس ـن ـنــدج وس ـق ــز وم ـهــابــاد،
وأطـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــت قـ ـ ـ ـ ــوات األمـ ـ ـ ـ ــن وال ـ ـشـ ــرطـ ــة
وعناصر «الباسيج» الرصاص لتفريق
المسيرات.
ونشر المحتجون فيديوهات جديدة
تظهر شـبــانــا وشــابــات ي ـب ــادرون الــى
مهاجمة رجال دين في الشارع وإسقاط
ً
عماماتهم أرضا.
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النظام اإليراني حول عدة قضايا من
بـيـنـهــا ع ـمــل شــرطــة اآلداب وفــرضـهــا
لـلـقــواعــد ال ـصــارمــة ل ـلــزي وال ـح ـجــاب،
شككت صحف تابعة للتيار اإلصالحي
فـ ــي االن ـ ـف ـ ـتـ ــاح الـ ـ ـ ــذي أظ ـ ـهـ ــره رئ ـي ــس
الجمهورية إبراهيم رئيسي ورئيس
البرلمان محمد باقر قاليباف للحوار.
ورأت صحيفة «اع ـت ـمــاد» اإلصــاحـيــة
أنــه «مــن الــواضــح أن التيار السياسي
الـحــاكــم لــن يقبل ال ـح ــوار والـتـفــاوض
مع المتظاهرين» ،مستشهدة ببعض
ال ـ ـشـ ــروط ال ـم ـس ـب ـقــة الـ ـت ــي يـسـتـحـيــل
تلبيتها مـثــل أال يـكــون المتظاهرون
أو ال ـم ـح ـت ـج ــون م ـت ــأث ــري ــن ب ــاإلع ــام
األجنبي .ودعت صحيفة «آرمان ملي»
ً
إل ــى ال ـت ـف ــاوض م ــع ال ـش ـبــاب بـ ــدال من
المواجهة ،وذكرت أن الجامعات أفضل
مــوقــع ل ـل ـحــوار .ف ــي ال ـم ـقــابــل ،أش ــادت
صحف أصولية باالعتقاالت.

إدراج وإدانة
وبـيـنـمــا كـشـفــت وزي ـ ــرة الـخــارجـيــة
َّ
األلـمــانـيــة أنــالـيـنــا ب ـيــربــوك ،أم ــس ،أن
ألمانيا واالت ـحــاد األوروبـ ــي يــدرســان
كيفية إدراج الحرس الثوري اإليراني
فــي قــوائــم اإلره ـ ــاب ،اعـتـبــر المتحدث
ب ــاس ــم الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة نــاصــر
كنعاني أن «تــدخــات ال ــدول الغربية
ومواقفها غير المسؤولة أدت الستغالل

االح ـت ـج ــاج ــات م ــن م ـث ـيــري ال ـش ـغــب»،
ً
محذرا من إدراج «الحرس الثوري» في
قوائم االرهاب.
ً
والح ـ ـ ـقـ ـ ــا ص ـ ـ ــرح مـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
الـحـكــومــة األلـمــانـيــة ب ــأن بــرلـيــن تدين
بأشد العبارات الحملة العنيفة التي
ت ـش ـن ـهــا قـ ـ ــوات األمـ ـ ــن اإلي ــرانـ ـي ــة عـلــى
المحتجين وقمع الدولة للصحافيين.
وأضاف المتحدث أن ألمانيا ترحب
بــالـعـقــوبــات اإلضــاف ـيــة ال ـتــي فرضها
«األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي» عـ ـل ــى إي ـ ـ ـ ــران األس ـ ـبـ ــوع
الماضي ،الفتا إلى أن برلين تنظر في
اتخاذ مزيد من اإلجراءات ،إال أنه أشار
إلى أن بالده تتابع الموقف في إيران،
لكنها ال تصنفه عـلــى أ ن ــه «انتفاضة
شعبية».
ف ــي هـ ــذه األث ـ ـنـ ــاء ،أع ـل ـن ــت حـكــومــة
نيوزيلندا أنها علقت محادثات حقوق
اإلنـســان الثنائية الرسمية مــع إيــران.
وأضافت أنه بسبب الحرمان من حقوق
اإلنـســان األساسية في هــذا البلد« ،لم
يعد من الممكن تحمل النهج الثنائي».
وقالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية
نانايا ماهوتا« :إن العنف ضد النساء
وال ـف ـت ـيــات وب ــاق ــي أع ـض ــاء الـمـجـتـمــع
اإليراني غير مقبول ،ويجب وقفه .من
الــواضــح أن هــذه أوق ــات عصيبة على
الشعب اإليراني».
ويـ ــأتـ ــي ذل ـ ــك ف ـي ـمــا انـ ـض ــم «صـ ــوت
نساء العالم» لالحتجاج ،تضامنا مع

اإليــرانـيـيــن ،وطالبت قـيــادات نسائية
من  14دولة ،بينهن هيالري كلينتون
وأوبرا وميشيل أوباما ،بطرد إيران من
لجنة األمــم المتحدة المعنية بالمرأة
بـسـبــب عـمـلـيــات الـقـمــع وال ـع ـنــف ضد
ال ـت ـظ ــاه ــرات ال ـت ــي خ ــرج ــت ب ـعــد وف ــاة
الشابة اإليرانية الكردية مهسا أميني،
بعدما اعتقلتها شرطة اآلداب بسبب
مـخــالـفـتـهــا ل ـق ــواع ــد ارت ـ ـ ــداء الـحـجــاب
اإللزامي.

توقيف واحتجاز
في سياق آخر ،أعلن وزير الداخلية
اإلي ــران ــي ،إسـمــاعـيــل خـطـيــب ،اعـتـقــال
عنصر ثان ،له صلة بالهجوم اإلرهابي
ع ـلــى مـ ــزار شـيـعــي ف ــي مــدي ـنــة ش ـيــراز
بجنوب غرب البالد ،األسبوع الماضي.
وق ــال وزي ــر األمـ ــن ،إن ال ـقــوى األمـنـيــة
اعـتـقـلــت ل ـيــل األحـ ــد الـعـنـصــر الـثــانــي
الـمـتـهـ ُـم بـجــريـمــة مــرقــد «شــاه ـجــراغ»،
والتي قتل فيها  20شخصا ،مؤكدا أن
«األم ــن فــوق كــل شــيء وأس ــاس جميع
شؤون البالد».
على صعيد منفصل ،أعلنت بحرية
«الـحــرس ال ـثــوري» أنها قامت بضبط
«ناقلة نفط أجنبية تحمل  11مليون
ل ـت ــر م ــن الـ ــوقـ ــود الـ ـمـ ـه ــرب» ف ــي م ـيــاه
الخليج ،موضحة أنها اعتقلت طاقمها.

السودانُّ :
تعرض مصفاة
نفط لعمل تخريبي

ذكرت تقارير سودانية ،أمس،
أن مـصـفــاة نـفــط فــي العاصمة
الخرطوم استأنفت عملياتها،
بعد توقف قصير ،بسبب عمل
تخريبي استهدف أحد خطوط
أنابيبها .ووفقا لوكالة األنباء
ال ـســودان ـيــة «س ــون ــا» ،ف ــإن خط
األنابيب «توقف لفترة محدودة
بسبب تخريب خط لنقل النفط
الخام للمصفاة» .وقالت المدير
العامة لمصفاة الخرطوم ،منيرة
محمود ،إن «المصفاة تتكون من
جزأين ،جزء يعمل بخام الفولة
ويعمل بصورة طبيعية ،إال أن
الجزء الخاص بتكرير خام مزيج
النيل أجبر على التوقف فترة
محدودة».

سورية :اشتباكات بحملة
ضد «داعش» في درعا

سفن الحبوب تغادر أوكرانيا ...وروسيا تقطع الكهرباء عن كييف
حاملة طائرات أميركية ثانية إلى أوروبا والنرويج ترفع جاهزيتها العسكرية
فيما يشير إلى أن موسكو لم تصل حتى
اآلن إلى حد فرض حصار ربما ُي ّ
هدد بتفاقم
الجوع في العالم ،غادرت  12سفينة محملة
بكميات قياسية بالنسبة ليوم واحــد من
الحبوب والمنتجات الزراعية موانئ ساحل
البحر األسود األوكراني أمس ،بعد يومين
ّ
م ــن ت ـخــلــي روس ـي ــا ع ــن «اتـ ـف ــاق ال ـح ـبــوب»
الذي تدعمه األمم المتحدة لضمان تدفق
الصادرات من منطقة الصراع.
ّ
وحذر الناطق باسم «الكرملين» ،دميتري
بـيـسـكــوف ،مــن أن ــه سـيـكــون مــن «الخطير
وال ـص ـعــب» االس ـت ـمــرار فــي تنفيذ االتـفــاق
من دون موسكو .وقــال« :فــي ظل الظروف
الـتــي تـتـحــدث فيها روس ـيــا عــن استحالة
ضمان سالمة المالحة في هذه المناطق،
يصعب تطبيق مثل هــذا االتـفــاق .وتسلك
ً
ً
األمور طريقا مختلفا ،أكثر خطورة وغير
ً
مـضـمــونــة» ،م ــؤك ــدا مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،أن
روسيا مستعدة للتعويض عن انخفاض
كميات الحبوب لدى البلدان األكثر فقرا في
الخاصة ،مشيرا إلى
إفريقيا على نفقتها
ّ
أن قضية «اتفاق الحبوب» معقدة وتحتاج
إلى حل.
وأع ـ ـلـ ــن الـ ـمـ ـبـ ـع ــوث ال ـ ـخـ ــاص ل ـلــرئ ـيــس
الروسي إلى الشرق األوسط وإفريقيا ،نائب
وزير الخارجية ،ميخائيل بوغدانوف ،أن
«روس ـي ــا سـتـفــي بـكــل الـتــزامــاتـهــا لـتــوريــد
القمح لشركاء مهمين مثل مصر ،ونتوقع
إيـ ـج ــاد أف ـض ــل ال ـح ـل ــول ال ـت ــي م ــن شــأنـهــا

استمرار التعاون في هذا المجال».
في السياق ،قــال الرئيس التركي رجب
طيب إردوغـ ــان ،ال ــذي ســاعــد فــي التوسط
بـ «اتفاق الحبوب» خالل يوليو الماضي،
إنـ ــه «ح ـت ــى ل ــو ت ـص ـ ّـرف ــت روسـ ـي ــا بـسـلــوك
ّ
ّ
بالتردد ،ألنها لم تحصل على نفس
يتسم
الفوائد ،فسنواصل جهودنا بحسم لخدمة
اإلن ـســان ـيــة» .وأضـ ــاف« :جـهــودنــا واضـحــة
لـتــوصـيــل ه ــذا الـقـمــح ل ـلــدول ال ـتــي تــواجــه
خطر المجاعة».
كما اعتبر وزير الدفاع التركي ،خلوصي
ً
ً
أكار ،الذي أجرى اتصاال هاتفيا مع نظيره
الـ ــروسـ ــي س ـي ــرغ ــي ش ــوي ـغ ــو أن «تـعـلـيــق
الـصـفـقــة لــن يفيد روس ـ ّيــا أو أوكــران ـيــا أو
أي طرف ،وقد يؤخر تنقل السفن ويسبب
المشاكل».
ّ
مصدري
وتعد أوكرانيا وروسيا من أكبر
الغذاء في العالم .وعلى مدار  3أشهر ،عمل
االتـفــاق الـمــدعــوم مــن األم ــم المتحدة على
ضمان وصــول ال ـصــادرات األوكــرانـيــة إلى
األس ـ ــواق ،مـمــا ح ــال دون ح ــدوث «مجاعة
عالمية» .ودفعت أنباء انسحاب موسكو
من االتفاق أسعار القمح العالمية لالرتفاع
بأكثر من  5بالمئة أمس.
وقررت موسكو ،في وقت سابق ،تعليق
مشاركتها في «صفقة الحبوب» ،ردا على
«هـ ـج ــوم أوك ـ ــران ـ ــي» ع ـلــى أسـ ـط ــول الـبـحــر
األسود الروسي.
وفــي محاولة إليـجــاد طريق بــديــل ،قال

وزير الزراعة الفرنسي ،مارك فيسنو ،أمس،
إن ب ــاده تـسـعــى إل ــى مـعــرفــة «م ــا إذا كــان
بــاإلمـكــان ،فــي حــال عــدم التمكن مــن مــرور
الصادرات الغذائية من أوكرانيا من خالل
البحر األسود ،المرور بدال من ذلك من طرق
ً
بــريــة ،خـصــوصــا عبر رومــانـيــا وبــولـنــدا»،
ً
مضيفا« :سنواصل العمل من أجل نظام ال
ُ
ّ
يضعنا رهن رغبة وحسن نية ،أو في هذه
الحالة سوء نية ،الرئيس بوتين».
ً
ميدانيا ،ك ـ ّـررت الضربات الصاروخية
الروسية ،خالل ساعة الذروة صباح أمس،
األسلوب نفسه الذي اتبعته موسكو الشهر
الـ ـم ــاض ــي ،ب ــاس ـت ـه ــداف ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
ال ـمــدن ـيــة األوكـ ــران ـ ـيـ ــة ،وخ ــاص ــة مـحـطــات
الطاقةّ .
ودوت صافرات اإلنــذار في أنحاء
ّ
ّ
البالد ،وهز دوي االنفجارات كييف .وأفاد
مسؤولون أوكرانيون بأن البنية التحتية
لـلـطــاقــة تـ ـض ــررت ،م ـمــا أدى إل ــى انـقـطــاع
إمدادات الكهرباء والمياه عن مناطق عدة.
وقال رئيس الوزراء دينيس شميهال إن
 18هدفا ،معظمها أهداف للبنية التحتية
ل ـل ـط ــاق ــة ،أص ـي ـب ــت ب ـض ــرب ــات ص ــاروخ ـي ــة
ّ
مسيرة طالت  10مناطق أوكرانية.
وطائرات
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،أع ـل ــن ّوزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة،
دم ـي ـتــرو كــولـيـبــا ،أن «زخـ ــة أخ ــرى مــن 55
صاروخا روسيا ،تضرب البنية التحتية
الحيوية ألوكــران ـيــا .وب ــدال مــن الـقـتــال في
ساحة المعركة ،تحارب روسيا المدنيين».
ي ــأت ــي ذل ـ ــك ف ــي وق ـ ــت ك ـش ـفــت صـحـيـفــة

َ
لمظلومين
ُّ 36مليون دوالر
ات ِهما بقتل مالكولم إكس
دخان القصف الروسي يتصاعد في سماء كييف أمس (رويترز)
ديفينس جورنال البريطانية المتخصصة
في شؤون الدفاع ،أمس ،أن مجموعة سفن
أميركية بقيادة حاملة الطائرات النووية
«يــو إس إس جـيــرالــد ف ــورد» ،ستصل إلى
أوروبا في منتصف الشهر الجاري ،لتصبح
بذلك ،ثاني حاملة طائرات أميركية بعد «يو
إس إس جورج بوش» ،بمرافقة عدد آخر من

بوتين يجمع باشينيان وعلييف «تحت مظلته»
أك ــد الــرئ ـيــس ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر بــوت ـيــن ،أن
الهدف من القمة الثالثية التي عقدها أمس في
سوتشي مع نظيره األذربيجاني إلهام علييف
ورئيس الوزراء األرميني ،نيكول باشينيان ،في
مـحــاو لــة لتأكيد نـفــوذه فــي ا لـقــو قــاز ،هــو تنفيذ
جميع اال تـفــا قــات المتعلقة بالتسوية فــي إقليم
ك ــاراب ــاخ ال ـتــي ت ــم ال ـتــوصــل إل ـي ـهــا عــامــي 2020
و.2021
وا لـتـقــى بوتين علييف وباشينيان كــا على
حــدة قـبــل االجـتـمــاع الـثــاثــي ،وق ــال خــال لقائه

اندلعت اشتباكات عنيفة ،أمس،
في منطقة الحاجز الرباعي بحي
طريق السد بمدينة درعا بني
مجموعات محلية وعناصر من
خاليا تنظيم داعش ،في إطار
عملية عسكرية أمنية تشنها
مجموعات من فصائل محلية
ضد فصائل أخرى متهمة بإيواء
عناصر وقياديني من التنظيم
املتشدد .وبحسب نشطاء ،تشهد
مدينة درعا منذ ليل األحد -
االثنني استنفارا للمجموعات
املحلية ،وخاصة في درعا البلد،
بعد وصول تعزيزات من اللواء
الثامن في «الفيلق الخامس»
الحكومي.

باشينيان« :آمل حقا أن نتمكن اليوم من اتخاذ
خـ ـط ــوات ل ــأم ــام ن ـح ــو تـ ـس ــوي ــة» ،الف ـت ــا إلـ ــى أن
الصراع في كاراباخ مستمر منذ سنوات عديدة،
ويجب إنهاؤه .من جهته ،أشار باشينيان الى أن
المقاربات التي يطرحها الجانب الروسي بشأن
عالقات بين أرمينيا وأذربيجان،
كاراباخ وإقامة ّ
مقبولة ليريفان ،لكنه شدد على ضرورة انسحاب
القوات األذربيجانية من منطقة مسؤولية قوات
حفظ السالم الروسية ،وتعزيز األمن على الحدود
قبل البدء بالترسيم.

السفن ،الموجودة اآلن في المياه األوروبية .
في غضون ذلــك ،قــررت النرويج ،وهي
دولـ ــة ع ـض ــوة ف ــي ح ـلــف ش ـم ــال األطـلـســي
(ن ــات ــو) ت ـت ـش ــارك حـ ـ ــدودا م ــع روسـ ـي ــا في
القطب الشمالي ،رفع مستوى جاهزيتها
العسكرية.
(عواصم ـ وكاالت)

أعلنت سلطات والية نيويورك،
أنها ستدفع  36مليون دوالر
تعويضًا عن عطل وضرر لرجلني
كانا ضحية أحد أكبر األخطاء
القضائية في تاريخ األميركيني
من أصل إفريقي ،إذ ُب ِرئا في
 ،2021بعدما أمضى كل منهما
 20عامًا في السجن ،إلدانتهما
باغتيال مالكولم إكس عام .1965
واعتبر املحامي ديفيد شانيز،
وكيل الدفاع عن محمد عزيز
( 84عامًا) ،وعائلة خليل إسالم
الذي توفي عام  ،2009أن قرار
التعويض «اعتراف بحصول ظلم،
وخطوة متواضعة لتصحيحه».
وأعلن قسم الشؤون القانونية
في بلدية نيويورك تسوية مالية
مع «عزيز وعائلة إسالم اللذين
أدينا ظلمًا بارتكاب جريمة»
مقتل مالكولم إكس في  21فبراير
عام  1965داخل قاعة «أودوبون»
في هارلم ،وهو أحد أحياء شمال
مانهاتن .وصدرت بحق الرجلني
املنتميني إلى حركة «أمة اإلسالم»
التي كان مالكولم إكس أحد
قادتها ،أحكام قاسية بالسجن،
وأمضيا وراء القضبان  20عاما،
بتهمة جريمة لم يرتكباها.
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لوال بعد فوز رئاسي مذهل :البرازيل «عادت» وستستعيد مكانتها
انتصار آخر لـ َ
«المد الوردي الجديد» ...وبولسونارو «المعتكف» يصبح أول رئيس ال ُيعاد انتخابه

عاد لوال ،الشخصية المرجعية
في اليسار األميركي الالتيني،
في سن الـ  ،77إلى القصر
الرئاسي في برازيليا ،بعدما
عرف لحظات مجد وانكسار
ّ
تخللها دخوله السجن.

بـعــد حملة انـتـخــابـ ّـيــة شهدت
ً ُ
ً
استقطابا شديدا ،انتخب الرئيس
اليساري السابق لويس إيناسيو
ً
لوال دا سيلفا ( )2010- 2003رئيسا
للبرازيل بعد فوزه بفارق ضئيل
عـلــى مـنــافـســه الــرئـيــس اليميني
ّ
المتطرف المنتهية واليته جايير
بولسونارو ،في الجولة الثانية من
االنتخابات بنسبة  50.83بالمئة
مقابل  49.17بالمئة.
وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـم ـح ـك ـم ــة ال ـع ـل ـيــا
لالنتخابات أن لــوال هو الرئيس
المقبل ،بعد حصوله على 50.9
بالمئة من األص ــوات مقابل 49.1
بالمئة لبولسونارو .ومن المقرر
تنصيب لوال ( 77عاما) في األول
من يناير .2023

سائقو شاحنات من
أنصار بولسونارو
يدعون إلى «انقالب
عسكري»

انطالق المناورات الجوية
بين أميركا وكوريا الجنوبية

أطلقت كوريا الجنوبية
والواليات املتحدة ،مناورات
جوية مشتركة واسعة
النطاق ،أمس ،بمشاركة
نحو  240طائرة عسكرية من
البلدين ،في ظل احتماالت
ُ
بأن تجري كوريا الشمالية
تجربتها النووية السابعة.
وستشارك في هذه املناورات
التي ستستمر حتى 4
نوفمبر الجاري ،نحو 140
طائرة من سالح الجو
الكوري الجنوبي ونحو 100
طائرة أميركية .كما ستشارك
القوات الجوية األسترالية
في املناورات للمرة األولى،
بطائرة لتموين الوقود من
طراز «كيه سي  30إيه».

«البرازيل عادت»
وفـ ـ ـ ــي خـ ـ ـط ـ ــاب ال ـ ـن ـ ـصـ ــر ،قـ ــال
لــوال مـســاء أمــس األول ،إن بــاده
«تـحـتـ ًـاج ّإل ــى ال ـســام وال ــوح ــدة»،
مضيفا أنها «عادت» إلى الساحة
الــدولـ ّـيــة ،ولــم تعد تريد أن تكون
ّ ً
مشددا على أنه «ليس
«منبوذة»،
ّ
من مصلحة أحد أن يعيش في أمة
ّ
مقسمة بحالة حرب دائمة» .وتابع:
«ال ـيــوم نـقّــول للعالم إن الـبــرازيــل
ّ
مستعدة الستعادة
عــادت ،وإنها
مكانتها».
ّ وكــان لــوال ،أيقونة اليسار ،قد
نفذ عقوبة بالسجن بتهمة الفساد
( )2019- 2018قبل أن يأمر القضاء
بإخالء سبيله.
ُ
ويـ ـ ـع ـ ــد ف ـ ـ ـ ــوزه ع ـ ـ ـ ــودة م ــذه ـل ــة
للرئيس اليساري السابق ،وضربة
قاسية لبولسونارو ،أول رئيس في
المنصب ال ُيعاد انتخابه.
وقــال لــوال لعشرات اآلالف من
أنصاره المبتهجين الذين احتفلوا
ب ـف ــوزه ف ــي ش ــارع بــاولـيـسـتــا في
ساو باولو« :حتى اآلن ،لم يتصل
بي بولسونارو لالعتراف بفوزي،
وال أعــرف ما إذا كان سيتصل أو
سيعترف بفوزي».
ّ
وتعهد لوال بالعودة إلى النمو
االق ـت ـصــادي ال ــذي ت ـقــوده الــدولــة
وال ـس ـيــاســات االج ـت ـمــاع ـيــة الـتــي
ساعدت في انتشال الماليين من
براثن الفقر عندما حكم البرازيل
منذ  2003إلى .2010
ك ـم ــا وعـ ـ ــد ب ـم ـك ــاف ـح ــة تــدم ـيــر
غــابــات األمـ ـ ــازون الـمـطـيــرة الــذي
وصــل اآلن إلــى أعـلــى مستوى له
منذ  15عاما ،وكذلك جعل البرازيل

سلة أخبار

باكستانّ :مقتل صحافية
بشاحنة تقل عمران خان

ً
لوال ملقيا خطاب النصر بعد إعالن فوزه في االنتخابات مساء أمس األول (أ ف ب)
رائـ ـ ـ ـ ــدة ف ـ ــي م ـ ـحـ ــادثـ ــات ال ـم ـن ــاخ
العالمية.

«المد الوردي الجديد»
ويـعــزز فــوز لــوال «الـمــد الــوردي
الجديد» في أميركا الالتينية ،بعد
انتصارات تاريخية حققها اليسار
في انتخابات كولومبيا وتشيلي،
ليعيد التحول السياسي اإلقليمي
الذي حدث قبل عقدينّ ،
وقدم لوال
على الساحة العالمية.
ووصف «المد الوردي» ألول مرة
موجة من الحكومات اليسارية التي
ظـهــرت فــي أوائ ــل العقد األول من
القرن الحادي والعشرين بدءا من
هوغو شافيز في فنزويال وإيفو
موراليس في بوليفيا ،وكذلك لوال
نفسه .وتحولت هــذه ال ــدول على
مــدى السنوات العشر التالية إلى
اليمين.
ل ـكــن «ال ـم ــد ال ـ ـ ــوردي» ع ــاد مع

تفشي التضخم وتأثير جائحة
«كـ ــورونـ ــا» ،م ـمــا دف ــع الـنــاخـبـيــن
المحبطين في أميركا الالتينية
إلى التخلي عن األحزاب الحاكمة
واتباع التعهدات بزيادة اإلنفاق
االجتماعي.
وك ـ ـتـ ــب غ ــوسـ ـت ــاف ــو بـ ـيـ ـت ــرو،
الــذي تم انتخابه في يونيو أول
رئـيــس ي ـســاري لكولومبيا على
«ت ــوي ـت ــر»« :يـعـيــش ل ـ ــوال» .وكـتــب
الــرئـيــس الـبــولـيـفــي لــويــس آرس
عـلــى «تــوي ـتــر»« :م ـبــروك يــا أخــي.
انتصاركم يقوي الديموقراطية
واالندماج في أميركا الالتينية».
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس الـ ـفـ ـن ــزويـ ـل ــي
ن ـي ـك ــوالس م ـ ـ ـ ــادورو« :ان ـت ـصــرت
الديموقراطية اليوم في البرازيل».

بولسونارو يعتكف

ّ
وم ـ ـ ــث ـ ـ ــل ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت رفـ ـض ــا
للشعبوية اليمينية المتطرفة

ّ
لبولسونارو ،الذي شكل ائتالفا
محافظا جديدا ،لكنه فقد الدعم
بعد أن سجلت الـبــرازيــل واحــدة
من أســوأ حصيلة وفيات بسبب
جائحة كوفيد.19-
ولزم الرئيس المنتهية واليته
الصمت ،أمس ،قبل فترة انتقالية
ي ـت ــوق ــع أن ت ـس ـت ـمــر ح ـت ــى األول
مــن يـنــايــر .وقــالــت وســائــل إعــام
برازيلية إن بولسونارو لم ُيدل
بــأي تعليقات بعد خـســارتــه في
االن ـت ـخ ــاب ــات ،وه ــو م ــوج ــود في
مقر إقامته ،ويرفض التواصل مع
الوزراء عبر الهاتف أو استقبالهم
في المقر الرئاسي».
ون ــاق ــش ب ــولـ ـس ــون ــارو ال ـع ــام
الماضي علنا رفض قبول نتائج
التصويتّ ،
وقدم مزاعم ال أساس
لـ ـه ــا م ـ ــن أن ن ـ ـظـ ــام ال ـت ـص ــوي ــت
اإللكتروني في البرازيل ّ
معرض
للتالعب.

وكتبت النائبة كارال زامبيلي،
وهـ ـ ــي مـ ــن الـ ـحـ ـلـ ـف ــاء ال ـم ـق ــرب ـي ــن
لـ ـب ــولـ ـس ــون ــارو ،ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر»،
فــي إش ــارة واضـحــة إلــى النتائج
«أع ـ ـ ــدك ـ ـ ــم ب ـ ــأن ـ ــي سـ ـ ــأكـ ـ ــون أك ـب ــر
مـ ـع ــارض ــة ت ـخ ـ ّـي ـل ـه ــا لـ ـ ــوال عـلــى
اإلط ـ ـ ـ ـ ــاق» .وقـ ـ ــد تـ ـم ـ ّـر األس ـ ـ ــواق
المالية بــأ سـبــوع متقلب يترقب
ف ـي ــه ال ـم ـس ـت ـث ـم ــرون ال ـت ـك ـه ـنــات
بشأن حكومة لوال وخطر تشكيك
بولسونارو في النتائج.
وأغلق سائقو شاحنات ُيعتقد
أنهم من أنصار بولسونارو ،أمس
األول ،طريقا سريعا في  4أماكن
ف ــي والي ــة مــاتــو ج ــروس ــو ،وهــي
م ـن ـتــج رئ ـي ـســي ل ـل ـح ـبــوب ،وفـقــا
للجهة التي تدير الطريق السريع.
وف ــي مـقـطــع فـيــديــو انـتـشــر على
اإلن ـتــرنــت ،ق ــال رج ــل إن سائقي
شـ ــاح ـ ـنـ ــات يـ ـخـ ـطـ ـط ــون إلغ ـ ــاق
طرق سريعة رئيسية ،داعين إلى

ان ـق ــاب ع ـس ـكــري لـمـنــع ل ــوال من
ّ
تولي الرئاسة.

تهان

ٍ ّ
وتدفقت التهاني على لوال من
زعماء أجانب ،في ّ
مقدمهم الرئيس
األم ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن وال ــروس ــي
فالديمير بوتين والصيني شي
جينبينغ وال ـفــرن ـســي إيـمــانــويــل
ماكرون والمستشار األلماني أوالف
شولتس.
ّ
وقـ ــال ب ــاي ــدن ان ــه «يـتـطــلــع إلــى
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل» م ـ ــع الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـج ــدي ــد
«لمواصلة التعاون بين بلدينا».
وصدر الموقف نفسه عن موسكو
مع إعالن بوتين عن أمله «أن نعمل
ع ـل ــى م ــواص ـل ــة ت ـن ـم ـيــة ال ـ ّت ـع ــاون
الـ ــروسـ ــي -ال ـب ــرازي ـل ــي ال ـب ــن ــاء في
ك ــل الـ ـمـ ـج ــاالت م ــن خـ ــال جـهــود
مشتركة».
(عواصم ـ وكاالت)

توفيت صحافية إثر
وقوعها من شاحنة تقل
رئيس الوزراء الباكستاني
السابق ،عمران خان ،أثناء
قيادته مسيرة احتجاجية
في شرق باكستان .وأعلنت
«قناة  ،»5دهس شاحنة خان
للصحافية صدف نعيم (36
عامًا) .ووقع الحادث قرب
مدينة الهور .وأعلن خان
إنهاء مسيرة نحو إسالم آباد
بعد وقوع الحادث ،وأرسل
تعازيه ألسرة الصحافية.
ويطالب خان وأنصاره
بإجراء انتخابات مبكرة .ومن
املقرر أن تصل مسيرتهم إلى
إسالم آباد في  4الجاري.

ً
قتيال
الهندّ 134 :
بانهيار جسر معلق

من تشرشل إلى لوال ...فن العودة إلى السياسة
ع ـل ــى غـ ـ ــرار ل ــوي ــس لـ ــوال دا سـيـلـفــا
ال ــذي انتخب مـجــددا رئيسا للبرازيل
لوالية ثالثة بعد  4سنوات على دخوله
السجن بطريقة مثيرة للجدل ،بسبب
شبهات فـســاد ،حقق ق ــادة سياسيون
آخرون عودة غير متوقعة إلى الساحة
السياسية.

تشرشل
فـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل أن يـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــح أ حـ ـ ـ ـ ـ ــد أ ك ـ ـثـ ــر
ً
ال ـش ـخ ـص ـي ــات ت ــأثـ ـي ــرا خ ـ ــال ال ـح ــرب
الـعــالـمـيــة ال ـثــان ـيــة ،اض ـطــر ويـنـسـتــون
ت ـش ــرش ــل إل ـ ــى االسـ ـتـ ـق ــال ــة مـ ــن ق ـي ــادة
الـبـحــريــة الـبــريـطــانـيــة ع ــام  1915بعد
اإلخفاق في حملة الدردنيل (غاليبولي)
التي سقط فيها عشرات آالف الجنود.
ً
إال أنــه اسـتـعــاد منصبه بعد  25عاما
على ذلك ،بعيد اجتياح ألمانيا النازية
لبولندا في  1سبتمبر .1939
وكـ ـ ــان ت ـش ــرش ــل رئ ـي ـس ــا لـلـحـكــومــة
الـبــريـطــانـيــة االئ ـتــاف ـيــة ط ــوال الـحــرب

العالمية الثانية وشحن طاقات البالد
من خالل خطاباته الحماسية.
وبعد الحرب عرف انتكاسة سياسية
جديدة ،لكنه عاد إلى السلطة عام 1951
في سن السادسة والسبعين.

ديغول
رأس ش ــارل دي ـغــول صــاحــب ال ـنــداء
الشهير في  18يونيو  ،1940الحكومة
الـمــؤقـتــة للجمهورية الـفــرنـسـيــة التي
تشكلت في فرنسا بعد تحرير باريس
في أغسطس .1944
ل ـك ـنــه اسـ ـتـ ـق ــال ع ـ ــام  1946ل ـع ـجــزه
ع ــن تــوحـيــد رؤي ــة األح ـ ــزاب الرئيسية
وتحركها .وانسحب حتى مــن الحياة
الـسـيــاسـيــة بــالـكــامــل بـعــد فـشــل تجمع
الشعب الفرنسي في االنتخابات البلدية
عام .1953
إال أنه شأنه في ذلك شأن تشرشل،
عــاد إلــى مـقــدم الـســاحــة بعد سنوات
قليلة .ففي  1يونيو  1958وبعد ّ
تمرد

الجزائر في  13مايو استعان الرئيس
الفرنسي رينيه كوتي بديغول الذي
ّ
كــلــف بـتـشـكـيــل أول ح ـكــومــة ف ــي ظل
الجمهورية الرابعة.
وف ــي  21ديـسـمـبــر  1958انـتـخــب
ديـ ـ ـغ ـ ــول أول رئ ـ ـيـ ــس ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة
الخامسة.
وغــادر السياسة نهائيا في أبريل
 1969بعد فشل استفتاء حول إصالح
مجلس الشيوخ والالمركزية.

الحركة البيرونية بشعبية واسعة،
لكن انقالبا عسكريا أطاح بهما عام
.1955
وانتقل بيورن للعيش في المنفى
فــي ب ــاراغ ــواي ثــم م ــدري ــد .وع ــاد إلــى
األرجنتين عــودة األبطال في يونيو
 ،1973حيث أعيد انتخابه في سبتمبر
لـ ــواليـ ــة ث ــال ـث ــة ب ـع ــد  18ع ــام ــا عـلــى
مغادرته البالد ،لكنه توفي بعد أقل
من سنة على ذلك.

بيورن

كسياو بينغ

ب ـع ــدم ــا ش ـغ ــل م ـن ــاص ــب حـكــومـيــة
عــدة فــي ظــل الدكتاتورية العسكرية
األرجـنـتـيـنـيــة ،انـتـخــب خ ــوان بـيــورن
رئيسا عام  1946وأعيد انتخابه في
 .1951وأصبح سياسيا يتمتع ببعد
أسطوري في تاريخ األرجنتين ،وقد
عززت مكانته هذه أناقة وهالة زوجته
الممثلة إيفيتا.
وت ـم ـت ــع ال ـ ــزوج ـ ــان ال ـ ـلـ ــذان أس ـســا

وأقيل دينغ كسياو بينغ مهندس
الـصـيــن الـحــديـثــة ،مـمــا مـهــد الطريق
أمــام ـهــا لتصبح ال ـقــوة االقـتـصــاديــة
الكبيرة في القرن الحادي والعشرين،
مرات عدة.
ّ
وعين في اللجنة المركزية للحزب
الشيوعي الصيني في  1945وعرف
صعودا صاروخيا بعد اعتماد النظام
الشيوعي فــي الـبــاد عــام  .1949لكن

خالل الثورة الثقافية ()1976 - 1966
اتهم ب ـ «سـلــوك الطريق الرأسمالية»
وأر س ــل للعمل كفني ميكانيكي في
األقاليم.
في عام  1973أصبح مجددا نائبا
ل ــرئ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ثـ ــم رئـ ـي ــس أرك ـ ــان
الجيوش الصينية ،إال أنــه مــع وفــاة
رئـيــس الـ ــوزراء شــو إن ــاي فــي يناير
 1976أقـ ـي ــل مـ ــن ج ــدي ــد «النـ ـح ــراف ــه
يمينا».
وعاد إلى السلطة عام  1978وأطلق
سياسة إصالحات وانفتاح اقتصادي.

سوتشي
فــازت زعيمة المعارضة البورمية
باالنتخابات فــي مــايــو  ،1990إال أن
ال ـن ـظــام ال ـع ـس ـكــري رف ــض تسليمها
السلطة.
أم ـ ـضـ ــت س ــوتـ ـش ــي  15عـ ــامـ ــا فــي
اإلقامة الجبرية في دارتها العائلية
في رانغون ،وأصبحت رئيسة للوزراء

ف ــي  2016إثـ ــر فـ ــوز حــزب ـهــا ف ــي أول
انتخابات حــرة منذ ربــع قــرن .إال أن
ان ـقــابــا عـسـكــريــا ج ــدي ــدا ح ـصــل في
فبراير  ،2021واعتقلت سوتشي في
زنزانة انفرادية بسجن في نايبياداو.

برلوسكوني
مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  1994حـ ـك ــم سـيـلـفـيــو
برلوسكوني إيطاليا  3م ــرات ،فيما
تـتـمــاهــى مـسـيــرتــه مــع تــاريــخ الـبــاد
ال ـس ـي ــاس ــي ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات ال ـثــاث ـيــن
األخيرة.
في سن السادسة والثمانين ورغم
الفضائح الجنسية والمحاكمة التي
لطخت سمعته ،عاد برلوسكوني مرة
جديدة مع إعادة انتخابه عضوا في
مجلس الشيوخ على رأس أحد أحزاب
االئتالف الذي يقوده اليمين المتطرف
ال ـفــائــز ف ــي االن ـت ـخــابــات التشريعية
األخيرة نهاية سبتمبر الماضي.
(باريس ـ أ ف ب)

واشنطن بصدد إرسال  6قاذفات استراتيجية إلى قاعدة أسترالية

قتل  134شخصًا على األقل،
في الهند ،كثير منهم من
األطفال ،بانهيار جسر
للمشاة مساء أمس األول
يعود إلى حقبة االستعمار
البريطاني ،في والية
غوجارات غرب البالد ،وفق
ما أفادت الشرطة املحلية،
أمس ،مشيرة إلى أنها
احتجزت  9أشخاص في
إطار تحقيق جنائي في
واحد من أكثر الحوادث
دموية في البالد في السنوات
العشر املاضية .وأظهرت
لقطات ُصورت قبل االنهيار
مجموعة من الشبان
يلتقطون صورا ،بينما كان
آخرون يحاولون تحريك
الجسر من جانب آلخر قبل
أن يسقطوا في النهر مع
ّ
تفكك األربطة التي كانت تشد
أجزاءه بعضها ببعض.

التشيك :بابيس يعلن
ّ
ترشحه للرئاسة

الصين :على أميركا التوقف عن سياسة االحتواء والقمع
وســط تصاعد الـتــوتــرات مــع بكين،
وف ـ ــي خـ ـط ــوة ج ــدي ــدة م ــن ش ــأن ـه ــا أن
تغضبها ،تستعد ا لــوال يــات المتحدة
لنشر نحو  6قاذفات استراتيجية من
ط ــراز  B-52قـ ــادرة عـلــى حـمــل أسلحة
ن ــووي ــة إلـ ــى ق ــاع ــدة ج ــوي ــة ف ــي شـمــال
أستراليا.
ونـقـلــت «هـيـئــة اإلذاع ــة األسـتــرالـيــة»
التلفزيونية عن بيان للقوات الجوية
األم ـي ــرك ـي ــة أن «نـ ـش ــر قـ ــاذفـ ــات جــويــة
أميركية فــي أسـتــرالـيــا يبعث برسالة
قوية إلــى الخصوم حــول قدرتنا على
إبراز القوة الجوية واستخدام الطائرات
الضاربة».
وب ـح ـس ــب الـ ـبـ ـي ــان ،ف ـ ــإن واش ـن ـط ــن
تخطط لبناء منشآت لهذه الطائرات
ف ــي ق ــاع ــدة ت ـي ـن ــدال ال ـج ــوي ــة بـجـنــوب
مدينة داروين األسترالية ،الواقعة على
بعد نحو  300كيلومتر جنوب داروين
عاصمة اإلقليم الشمالي.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء االس ـت ــرال ــي
أنـتــونــي ألـبــانـيــز ،إن ب ــاده ترتبط مع
الــواليــات المتحدة بتحالفات دفاعية
ً
«من وقت آلخــر» ،مضيفا خالل مؤتمر

ص ـح ــاف ــي ،أمـ ـ ــس ،أن «هـ ـن ــاك زيـ ـ ــارات
بــالـطـبــع إل ــى أس ـتــرال ـيــا ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
داروين ،التي يتمركز فيها مشاة بحرية
أميركية على أساس دوري».
وأب ـ ـ ـ ــرم ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
وب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا وأسـ ـت ــرالـ ـي ــا فـ ــي الـ ـع ــام
الماضي اتفاقية أمنية لتزويد أستراليا
بالتكنولوجيا الالزمة لنشر غواصات
تعمل بالطاقة النووية ،مما أثار غضب
الصين.
وتقول بيكا واسر ،الباحثة الكبيرة
ف ــي «م ــرك ــز األمـ ــن األم ـي ــرك ــي ال ـجــديــد»
ومقره واشنطن ،إن «نشر طائرات ،B-52
التي يبلغ مداها نحو  14ألف كيلومتر،
في أستراليا بمثابة تحذير لبكين مع
تــزايــد الـمـخــاوف مــن شــن هـجــوم على
تايوان».
وأرسلت الواليات المتحدة هذا العام
 4ط ــائ ــرات  B-52إل ــى قــاعــدة أنــدرســن
الجوية في غوام.
يـ ــأتـ ــي ذلـ ـ ـ ــك ،ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ق ـ ـ ــال وزي ـ ــر
الخارجية الصيني وان ــغ يــي لنظيره
األمـيــركــي أنـتــونــي بلينكن ،أم ــس ،إنــه
يتعين على الواليات المتحدة التوقف

عن محاولة احـتــواء وتحجيم الصين
وتـجـنــب خـلــق عـقـبــات أم ــام الـعــاقــات
بين البلدين.
وج ـ ــاء ف ــي ب ـي ــان ص ـ ــادر ع ــن وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـص ـي ـن ـيــة أن وانـ ـ ــغ أب ـلــغ
بلينكن فــي مكالمة هاتفية ،أن قيود
التصدير التي فرضتها واشنطن على
الصين ألحقت أضرارا بالغة بحقوقها
المشروعة ويجبالعدول عنها.
وأكــدت وزارة الخارجية األميركية،
فــي ب ـيــان مـنـفـصــل ،أن بلينكن ناقش
خ ـ ــال الـ ـمـ ـك ــالـ ـم ــة ح ـ ــرب روسـ ـ ـي ـ ــا مــع
أوكــران ـيــا وال ـت ـهــديــدات ال ـتــي يشكلها
ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع ألم ـ ــن الـ ـع ــال ــم واس ـ ـت ـ ـقـ ــراره
االقتصادي.
ً
وشددت الواليات المتحدة مرارا على
ضرورة بقاء خطوط االتصال مفتوحة
ً
بين البلدين ،لكنها حــذرت أيـضــا في
اآلونة األخيرة بشأن تداعيات دعم بكين
للغزو الروسي ألوكرانيا.
وظـ ـ ـل ـ ــت ال ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــن ،وهـ ـ ـ ـ ــي شـ ــريـ ــك
استراتيجي لروسيا ،على الحياد بشأن
الحرب األوكرانية ،إذ انتقدت العقوبات
الغربية ضد روسيا ،لكنها لم تؤيد أو

ّ
للتزود بالوقود
قاذفات استراتيجية من طراز  B52تستعد
تدعم الحملة العسكرية.
كـ ـم ــا نـ ــاقـ ــش ب ـل ـي ـن ـك ــن م ـ ــع ن ـظ ـي ــره
الصيني الـحــاجــة إلــى إدارة العالقات
األمـيــركـيــة ـ الصينية بشكل مـســؤول،
حسبما جاء في البيان.
واألسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي ،ق ــال الــرئـيــس

ج ــو ب ــاي ــدن إن ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ال
تسعى إلــى ص ــراع مــع الـصـيــن ،بينما
صـ ـ ّـرح ال ــرئ ـي ــس ش ــي ج ـيــن بـيـنــغ بــأن
الصين مستعدة للعمل مــع الــواليــات
المتحدة إليجاد سبل للتوافق لمصلحة
الطرفين.

وجاءت هذه التصريحات قبل انعقاد
قمة مجموعة العشرين في بالي الشهر
المقبل والـتــي مــن المحتمل أن يلتقي
خاللها الزعيمان على هامش القمة.
(عواصم ـ وكاالت)

أعلن رئيس الوزراء التشيكي
السابق ،أندريه بابيس،
ترشحه للرئاسة رسميًا.
وأعلن امللياردير والسياسي
املعارض رسميًا ترشحه
قبل شهرين ونصف من
االنتخابات .وقال بابيس
( 68عاما) في حوار مع
محطة نوفا التلفزيونية
«االستطالعات ال تمنحني
الكثير من الفرص لكنني
مقاتل» .ويخضع مؤسس
حزب آنو حاليا للمحاكمة
كرجل أعمال بتهمة املساعدة
والتحريض على الغش في
الدعم .وفي رد فعل ّأولي،
قال رئيس الوزراء الحالي
بيتر فياال« :في الدول
الديموقراطية ،يستقيل
سياسي عند اتهامه ،لكن
بابيس يتوق إلى الحصانة
في القلعة» ،في إشارة إلى
قلعة براغ ،مقر الحكومة.

الكويت يواجه النصر ...وكاظمة يصطدم بالعربي
في افتتاح الجولة الثامنة بدوري زين الممتاز اليوم
أحمد حامد

تعود عجلة الدوري الممتاز
لكرة القدم إلى الدوران مساء
اليوم بعد توقف أسبوعين،
بداعي إقامة مباريات كأس ولي
العهد ،وذلك بمواجهتين
من العيار الثقيل تجمع األولى
الكويت والنصر ،والثانية
كاظمة والعربي.

يحل الفريق األول لكرة القدم
بـنــادي الـكــويــت ،متصدر دوري
زين الممتاز ،ضيفا على النصر
مـ ـس ــاء ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي الـ ـ ـ ـ  5:30فــي
افتتاح منافسات الجولة الثامنة
للمسابقة الـتــي تـعــود ل ـلــدوران
ب ـعــد ت ــوق ــف أس ـبــوع ـيــن بــداعــي
إقامة مباريات الدور التمهيدي،
وربع النهائي لمسابقة كأس ولي
العهد ،كما يلتقي عند الثامنة إال
عشر دقائق كاظمة مع العربي،
عـلــى اس ـتــاد الـصــداقــة وال ـســام،
على أن تستكمل غدا ،بمواجهتي
الجهراء والسالمية ،والفحيحيل
م ــع ال ـســاحــل،
وت ـخ ـت ـت ــم

الـ ـ ـج ـ ــول ـ ــة ب ـ ـعـ ــد غ ـ ـ ــد ال ـخ ـم ـي ــس
بمواجهة القادسية والتضامن.
وي ـ ـح ـ ـتـ ــل الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ص ـ ـ ـ ــدارة
الـ ـت ــرتـ ـي ــب ب ــرصـ ـي ــد  14ن ـق ـطــة،
وبفارق نقطة واحــدة عن كاظمة
صاحب الوصافة ،وتتواجد ثالث
فرق في المراكز من الثالث وحتى
الـخــامــس برصيد  10نـقــاط هي
الـعــربــي ،والسالمية ،والـجـهــراء،
ع ـلــى ال ـتــرت ـيــب ،وبــرص ـيــد تسع
نـ ـق ــاط تـ ـح ــل ثـ ـ ــاث فـ ـ ــرق أي ـض ــا
ف ــي ال ـمــراكــز م ــن ال ـس ــادس حتى
الثامن ،وهي النصر ،والفحيحيل،
وال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة ،عـ ـل ــى الـ ـت ــرتـ ـي ــب،
وف ــي الـمــركــز قـبــل األخ ـيــر يوجد
التضامن بست نقاط ،وفي المركز
األخير فريق الساحل بنقطتين.

الجريحان
لـ ـ ــم ت ـ ـكـ ــن ن ـ ـتـ ــائـ ــج الـ ـك ــوي ــت
والنصر في الفترة األخيرة على
قــدر التطلعات ،بعد أن ودع
كالهما مسابقة كــأس ولي
العهد مــن ال ــدور التمهيدي
ف ـ ــي م ــواجـ ـهـ ـت ــي ال ـس ــال ـم ـي ــة،
والساحل على الترتيب ،كما أن
األب ـيــض والـعـنــابــي ت ـعــادال في
آخــر مواجهات الممتاز ،مع
القادسية ،والسالمية.
مــا سبق يجعل الفوز
مطلب الكويت والنصر
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ل ـ ـضـ ــرب أك ـث ــر
م ــن ع ـص ـف ــور بـحـجــر
واحـ ــد ،فـيـمــا يخص
الـ ـتـ ـق ــدم فـ ــي جـ ــدول
الـتــرتـيــب ،وال ـعــودة
ل ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــارات،
وبـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــط
االستقرار
داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
الفريقين.
وي ــدرك الكويت
مــع مــدربــه ال ـكــرواتــي رادان أن
المهمة لن تكون سهلة للخروج

احتفال العبي الكويت في لقاء سابق

من الجليب بنقاط الـفــوز ،وسط
جـ ــاهـ ــزيـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي ص ـف ــوف
العنابي ،وإجــادة كتيبة المدرب
م ـح ـمــد ال ـم ـش ـع ــان ف ــي مــواج ـهــة
الكبار.
وت ـ ـش ـ ـهـ ــد صـ ـ ـف ـ ــوف األب ـ ـيـ ــض
جــاهــزيــة كـبـيــرة ،باستثناء فهد
ال ـهــاجــري ب ــداع ــي اإليـ ـق ــاف ،إلــى
جــانــب ع ـمــرو عـبــدالـفـتــاح ،الــذي
دخل التدريبات الجماعية مؤخرا،
بعد التعافي من إصابة في اليد،
كما دخل المغربي مهدي برحمة
في حسابات الفريق ،بعد التعافي
من اإلصابة.
فـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ي ـ ـ ــدرك ال ـن ـصــر
أن االن ــدف ــاع الـهـجــومــي كـمــا هي
عادة العنابي قد يكلفه كثيرا في
مواجهة الكويت المتحفز ،لذلك
فمن المنتظر أن يعول أصحاب
األرض عـلــى االرتـ ـ ــداد الــدفــاعــي،
واالعتماد على الهجمات المرتدة،
وسط إجادة كبيرة لهذه الطريقة
م ــن الـمـهــاجـمـيــن ،مـحـمــد دح ــام،
والنيجيري سيسوجو.

طريق العودة
وفي مواجهة كاظمة والعربي،
تمثل المباراة لكال الفريقين طريق
الـعــودة ،فأصحاب األرض فريق
كاظمة لــم يحقق الـفــوز فــي آخر
 3مواجهات في الــدوري ،مكتفيا
بالتعادل ،كما خسر البرتقالي في
كأس ولي العهد ،وودع البطولة
بعد الخسارة من القادسية.
ويعيش كاظمة فترة ليست
بجودة الفترات الماضية ،وسط
احتجاج مبطن من هداف الفريق

جانب من لقاء سابق بين العربي وكاظمة
شبيب الخالدي ،على استبداله
في المباراة األخيرة للفريق.
ويـ ـ ـ ـ ــدرك مـ ـ ـ ــدرب ال ـب ــرت ـق ــال ــي
ماركوف ان الفوز على العربي،
بـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــاب ـ ــة ان ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة
للبرتقالي في الــدوري الممتاز،
فــي حين أن الـخـســارة قــد تفتح
ً
أب ـ ــواب ـ ــا أخ ـ ـ ــرى ل ـل ـت ـم ــرد داخـ ــل
صفوف الفريق.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ي ـجــد ال ـعــربــي
ضالته في المباراة للعودة في
م ـنــاف ـســات ال ـ ـ ــدروي الـمـمـتــاز،
واألقتراب أكثر من الصدارة،
ونـ ـ ـج ـ ــح الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي خـ ـ ـ ــال 4
مواجهات مع مدربه الجديد
البوسني روسمير سفيكو،
في تحقيق االنتصارات.
ويستعيد األخ ـضــر في
مباراة اليوم ،جمعة عبود،
والليبي محمد صولة ،في
حـيــن ال ت ــزال مـشــاركــة علي
خلف رهن جاهزيته الالعب

مباراتا اليوم
التوقيت
5:30
7:50

المباراة
النصر  xالكويت
كاظمة  xالعربي

الملعب
علي صباح السالم
الصداقة والسالم

«هوكي الجليد» للسيدات يستعد لـ «دولية» الكويت
أعلن منتخب الكويت لهوكي
ال ـج ـل ـيــد ل ـل ـس ـيــدات اس ـت ـع ــداده
بقوة لمنافسات بطولة الكويت
ال ــدولـ ـي ــة ال ـت ـط ــوي ــري ــة ل ـهــوكــي
الجليد للسيدات ،التي تنطلق
األحد المقبل وتستمر حتى 12
الجاري ،في صالة نادي األلعاب
الشتوية الكويتي ،وبمشاركة
ستة منتخبات عالمية ،بإشراف
االتحاد الدولي للعبة (.)IIHF
وقــال مدير المنتخب محمد
ا لـ ـعـ ـجـ ـم ــي إن ال ع ـ ـ ـبـ ـ ــات أزرق

محمد العجمي

الهوكي جاهزات تماما لتقديم
مستوى متميز في هذه البطولة
الـكـبـيــرة الـتــي تـضــم منتخبات
لوكسمبورغ واإلمارات وأيرلندا
وكولومبيا وأندورا والكويت.
وأضــاف العجمي أن النادي
أقام معسكرا تدريبيا للمنتخب
ال ـص ـيــف ال ـم ــاض ــي ف ــي تــرك ـيــا،
قـ ـب ــل انـ ـضـ ـم ــام الـ ــاع ـ ـبـ ــات فــي
منافسات الدوري بداية أكتوبر
الماضي ،موضحا أنه تم تكثيف
الـتــدريـبــات فــي الفترة األخـيــرة
مــن خــال معسكر داخـلــي على
فـتــرتـيــن صـبــاحـيــة ومـســائـيــة،
ل ـض ـمــان دخ ـ ــول ال ــاع ـب ــات في
البطولة بأتم جاهزية.
مــن جــانـبـهــا ،ذك ــرت الالعبة
ي ــارا الـعـنــزي أن ه ــذه البطولة
تـعــد فــر صــة متميزة للالعبات
الكويتيات لمواجهة منتخبات
قوية ،السيما من قارتي أوروبا
وأميركا الجنوبية« ،ما سيكون
له مــردود إيجابي في التعامل
مع المباريات الدولية» ،مبينة
أن العبات المنتخب سيدخلن
ال ـب ـطــولــة ال ـت ــي س ـت ـقــام بـنـظــام
ال ـ ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــد بـ ـك ــل ت ــرك ـي ــز

العبو العنابي يحتفلون بفوز سابق

صورة جماعية لالعبات ومسؤولي المنتخب عقب ختام التدريب
لـتـحـقـيــق أف ـضــل ال ـن ـتــائــج رغــم
صعوبة المهمة.
بدورها ،أكدت الالعبة رحومة
م ـح ـمــد أن ال ــاع ـب ــات اس ـت ـفــدن
كثيرا مــن المعسكر الخارجي
الـ ــذي تـضـمــن إق ــام ــة تــدري ـبــات
م ـك ـث ـفــة داخـ ـ ــل وخ ـ ـ ــارج ال ـث ـلــج،
وال ـتــي ج ــاءت بـجـهــود ال ـنــادي
برئاسة فهيد العجمي ،معربة
ع ــن أم ـل ـه ــا أن يـ ـح ــرز مـنـتـخــب
الكويت مركزا متقدما في هذا
االستحقاق الدولي الكبير.
(كونا)

الالعبتان يارا العنزي ورحومة محمد

بالمركز األول ،وفي مسابقة الزوجي
فـ ــاز ال ـث ـن ــائ ــي ال ـم ـك ــون م ــن الــاع ـب ـيــن
الـبــريـطــانــي وي ـل ـيــام جــانـســن وزمـيـلــه
البولندي بوريس زجوال.
وفــي خـتــام البطولة تتبقى بطولة
واح ــدة مماثلة تـقــام حــالـيــا ،وتختتم
األح ـ ــد ال ـم ـق ـبــل ،وهـ ــي خ ـت ــام سلسلة
البطوالت الدولية للتنس التي نظمها
االتحاد الكويتي على مالعبه بإشراف
االتحاد الدولي ،بمشاركة العبين من
مختلف دول الـعــالــم مــن أج ــل حصاد
نقاط التصنيف الدولية.

َ
ُيـعــقــد فــي الـســاعــة الثانية
عشرة من ظهر اليوم ،في مقر
اتـحــاد كــرة الـقــدم بالعديلية،
الـمــؤتـمــر الـصـحــافــي لـمـبــاراة
السوبر لكرة الصاالت ،والمقرر
أن ت ـج ـمــع ال ـك ــوي ــت وكــاظ ـمــة
غــدا ،على صالة الشيخ سعد
العبدالله الرياضي.
وم ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــرر ح ـ ـضـ ــور
ال ـمــديـ َـريــن الـفـنـيـيــن للكويت
وك ــاظـ ـم ــة ،إل ـ ــى ج ــان ــب الع ــب
مــن كــل فــريــق ،على أن يسبق
المؤتمر ،االجتماع الفني في
حـضــور إداري عــن كــل فريق،
إلى جانب مراقب المباراة.
ويـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــارك ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ف ــي
م ــواجـ ـه ــة الـ ـس ــوب ــر بـصـفـتــه،
بـطــا لـ ـل ــدوري ،والـ ـك ــأس ،في
حين يشارك كاظمة ،باعتباره
وصيفا لبطولة الدوري.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن م ـب ــاراة
السوبر هــي بــاكــورة بطوالت
كرة الصاالت للموسم الجديد،
في حين تنطلق بطولة الدوري
ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــادس م ـ ــن ال ـش ـه ــر
الجاري.

محمد عبدالعزيز

أس ـف ــرت قــرعــة ب ـطــولــة غــرب
آس ـ ـ ـيـ ـ ــا األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ل ـم ـن ـت ـخ ـب ــات
السيدات للكرة الطائرة ،المقرر
أن يستضيفها األردن مــن 13
حتى  24نوفمبر المقبل التي
جـ ــرت أمـ ــس األول ،ع ــن وق ــوع
مـنـتـخـبـنــا ال ــوط ـن ــي لـلـسـيــدات
ضـ ـم ــن الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـث ــان ـي ــة
ب ـجــانــب مـنـتـخـبــات اإلم ـ ـ ــارات،
و ق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــر ،و عـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــان ،واألردن
(صاحب الضيافة) ،فيما َّ
ضمت
المجموعة األو ل ــى منتخبات:
فلسطين ،ولبنان ،والسعودية،
والعراق وسورية.
وكان اتحاد غرب آسيا للعبة
أجرى أمس األول مراسم القرعة
عبر تقنية االتصال المرئي بين
ممثلي المنتخبات المشاركة
في البطولة.
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ــدرب
منتخبنا الــوط ـنــي ،الـتــونـســي
محمد الـمـيـمــونــي ،إن «الـقــرعــة

محمد الميموني

أوقعت المنتخب في مجموعة
ً
متوازنة ،نظرا لتقارب مستوى
معظم المنتخبات المشاركة في
الـبـطــولــة ،بــاعـتـبــارهــا النسخة
األول ــى للبطولة .لدينا فرصة
جيدة لتقديم مستويات مميزة
والتأهل للدور الثاني (الثمانية)
في البطولة ،الذي سيضم أربعة
فرق من كل مجموعة».

فوز الجهراء والصليبيخات في انطالق «دمج السلة»
•

الجابر يتوسط الفائزين

مؤتمر صحافي ظهر
اليوم لـ «سوبر» الصاالت

سيدات الكويت في مجموعة
متوازنة بـ «طائرة غرب آسيا»
•

ختام البطولة الدولية لتنس الرجال

اختتمت أمس األول بطولة الكويت
الدولية للتنس للرجال لألسبوع األول
( )M15 ALZAHRAعلى مالعب اتحاد
اللعبة بمجمع الشيخ جابر العبدالله
الدولي ،برعاية وحضور الشيخ أحمد
ال ـجــابــر رئ ـي ــس االت ـح ــادي ــن الـكــويـتــي
والـعــربــي للتنس ،وأم ـيــن الـســر الـعــام
فــالــح الـعـتـيـبــي ،وبـمـشــاركــة  53العبا
من  16دولة.
وأس ـفــرت نتائج مـبــاريــات مسابقة
ال ـفــردي فــي الـبـطــولــة عــن ف ــوز الــاعــب
ال ـت ــاي ـل ـن ــدي بـ ــاالفـ ــوم كــوفــاب ـي ـتــوك ـتــد

وتعافيه من اإلصابة التي لحقت
به في مباراة الفحيحيل األخيرة
في كأس ولي العهد.

جابر الشريفي

حقق الفريق األول لكرة السلة بنادي
ً
ً
ال ـج ـهــراء فـ ــوزا مستحقا عـلــى نظيره
اليرموك بنتيجة  73 - 96في المباراة
التي جمعتهما أمس األول في الجولة
األولى من دوري الدمج والتي شهدت
ً
أيضا فوز الصليبيخات على العربي
.85 - 92
وتستكمل اليوم مواجهات الجولة
بإقامة مباراة واحدة تجمع التضامن
م ــع ال ـن ـصــر ف ــي الـ ـ ـ  7:15م ـس ــاء على

 3محترفين للفريق
اعتمد مجلس إدارة اتحاد كرة السلة تسجيل  3العبين محترفين
في سجل الفريق فقط في بطوالته المحلية ،في حين يسمح بمشاركة
العبين فقط .وجاء القرار بعد اعتماد االتحاد اآلسيوي تسجيل  3العبين
محترفين في البطوالت القارية ،األمــر الــذي دفــع االتحاد المحلي إلى
السماح لألندية بالتعاقد مع ثالثة العبين أجانب ،لمنح الفرصة لألندية
المشاركة في البطوالت الخارجية؛ الكويت وكاظمة ،من باب المساواة،
مع اإلبقاء على مشاركة العبين فقط في المباريات المحلية.

صالة االتحاد في مجمع الشيخ سعد
العبدالله الرياضي.
وتعتبر ه ــذه النسخة استثنائية
نـظــرا لمشاركة  11فريقا بــدال مــن 13
اثر انسحاب برقان والساحل مما دفع
االتحاد الى اعتماد نظام دوري الدمج
اذ تـقــام المسابقة بنظام ال ــدوري من
دور واحد على ان يتأهل الفرق الستة
االوائ ـ ـ ــل ل ـل ــدور ال ـثــانــي الـ ــذي سـيـقــام
ً
بنظام الدوري أيضا من ثالثة أدوار ثم
يلتقي بعدها األول مع الرابع والثاني
مع الثالث في الــدوري نصف النهائي
بنظام «بالي أوف» من ثالث مباريات
على أن يتأهل الفائز بمباراتين يلدور
النهائي الذي سيقام بالنظام ذاته لكن
من خمس مباريات.
وبذلك حقق الجهراء والصليبيخات
أول نقطتين لهما في البطولة ،فيما نال
اليرموك والعربي نقطة.
فــي الـمـبــاراة األول ــى كشر الجهراء
عن أنيابه مبكرا بفرض سيطرته على
الـمـبــاراة لينهي الــربــع األول والثاني
لمصلحته بفارق  23نقطة .29 - 54
وت ـح ـســن أداء ال ـي ــرم ــوك ف ــي الــربــع
ال ـثــالــث دون أن يـتـمـكــن م ــن تقليص

جانب من مباراة الجهراء واليرموك
الفارق إذ واصل الجهراء تقدمه وأنهاه
بنتيجة ،57 - 81لينهي المباراة بفوز
صريح .73 - 96
وفي المباراة الثانية ،تمكن محترف
الصليبيخات األميركي ازاياه سايكس
من تسجيل  44نقطة قاد بها فريقه إلى

الـفــوز عــن ج ــدارة واستحقاق ،وتمكن
من فرض سيطرته وأنهى الربع األول
 ،11 - 29والثاني  ،30 - 62وكذلك الربع
الثالث  ،54 - 80ورمى العربي بكل ثقله
في الربع األخير دون جــدوى لينتهي
اللقاء بنتيجة .85 - 92
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نابولي وبايرن للعالمة الكاملة في دوري األبطال

ً
صراع مفتوح في المجموعة الرابعة ...وتوتنهام األوفر حظا
ً
يحل نابولي اإليطالي ضيفا
على ليفربول اإلنكليزي ،بينما
يلعب بايرن ميونيخ األلماني
أمام ضيفه إنتر ميالن
اإليطالي ،ضمن منافسات
الجولة األخيرة من
دور المجموعات
ببطولة دوري أبطال
أوروبا.

بـعــدمــا حـقــق كــل منهما خمسة انـتـصــارات
ف ــي ال ـج ــوالت الـخـمــس األول ـ ــى ،يـبـحــث ك ــل من
نابولي اإليطالي وبايرن ميونيخ األلماني عن
إنهاء دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا
بالعالمة الكاملة ،في وقت تتجه األنظار اليوم
الى المجموعة الرابعة حيث تملك جميع فرقها
فرصة التأهل لثمن النهائي.
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ال ـم ـج ـمــوعــة
األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــى
مـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـع ـ ـ ــب
«أنـفـيـلــد»،
ي ـت ـط ـل ــع

هاري كين نجم توتنهام

موتينغ نجم بايرن

نابولي إلى أن يصبح أول فريق إيطالي ينهي
دور المجموعات بالعالمة الكاملة منذ ميالن
ً
مــوســم  ،1993 - 1992وذل ــك حين يحل ضيفا
على ليفربول اإلنكليزي الضامن بدوره بطاقته
الى ثمن النهائي.
وستكون المواجهة ثأرية لليفربول الذي ما
زال يملك فرصة إزاحة فريق المدرب لوتشانو
سباليتي عــن ال ـص ــدارة ،لـكــن المهمة ستكون
ً
صعبة جدا ألنه بحاجة الى تعويض خسارته
ً
الـكـبـيــرة ذه ــاب ــا  ،4 - 1وبــالـتــالــي ال ـفــوز على
متصدر «سيري أ» بفارق أربعة أهداف أو أكثر.
وف ــي الـمـجـمــوعــة ذات ـه ــا ،سـيـكــون ريـنـجــرز
االسكتلندي بحاجة ا لــى معجزة حقيقية من
أجل حرمان ضيفه أياكس الهولندي من مواصلة
مشواره القاري في «يوروبا ليغ» ،إذ عليه الفوز
بـفــارق خمسة أهــداف أو أكثر لنيل المركز
الثالث.
وعلى غرار نابولي ،يسعى
بـ ــايـ ــرن الـ ـ ــى فـ ـ ــوز سـ ــادس
ً
ت ــوالـ ـي ــا فـ ــي إن ـ ـجـ ــاز لــم
ً
يتحقق ســا بـقــا في
دور المجموعات
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى 10
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرات،
بـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا
اث ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــان
كـ ــان بـطـلـهــا
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
البافاري بالذات.
وفـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ــال فـ ــوز
بــايــرن عـلــى ضيفه إنتر
ً
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي الـ ـض ــام ــن أي ـض ــا
تأهله كثاني المجموعة الثالثة
(يتخلف بفارق  5نقاط عن مضيفه)،
س ـي ـص ـبــح ف ــري ــق ال ـ ـمـ ــدرب ي ــول ـي ــان

ناغلسمان أول من يحقق إنجاز العالمة الكاملة
في دور المجموعات ثالث مرات في تاريخه.
وبـ ـع ــدم ــا ب ـ ــات خـ ـ ـ ــارج حـ ـس ــاب ــات ال ـت ــأه ــل
لـثـمــن الـنـهــائــي بـخـســارتــه ال ـمــذلــة فــي الـجــولــة
ال ـمــاض ـيــة ع ـلــى أرضـ ــه أمـ ــام ب ــاي ــرن ص ـفــر ،3 -
يـخــوض برشلونة اإلسـبــانــي مـبــاراة هامشية
ضــد مضيفه فـيـكـتــوريــا بـلــزن التشيكي الــذي
فقد أي أمل بالحصول على المركز الثالث في
هذه المجموعة وبالتالي مواصلة مشواره في
«يوروبا ليغ».

صراع مفتوح في «الرابعة»

سبورتينغ إلــى التعادل مع ضيفه أينتراخت
فرانكفورت من أجل ضمان تأهله ،فيما ال بديل
لألخير عن الفوز من أجل مواصلة مشواره في
المسابقة.
ً
وبالنسبة لمرسيليا ،فاألمل ما زال كبيرا ،إذ
إن مصيره بين يديه حيث سيكون الفوز على
ً
سبيرز الــذي أسقطه  - 2صفر ذهابا في لندن
مفتاح تأهله بغض النظر عن نتيجة المباراة
األخرى.
وفي المجموعة الثانية ،يتقارع كلوب بروج
البلجيكي وبــورتــو البرتغالي على الـصــدارة
بـ ـع ــدم ــا ض ـم ـن ــا تــأه ـل ـه ـمــا،
وسـ ـيـ ـحـ ـسـ ـمـ ـه ــا
األول لصالحه
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ــال
فوزه على
مـضـيـفــه
بـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــر

ً
وخــافــا للمجموعات الـسـبــع األخ ــرى التي
ُح ـ ِـس ـم ــت ف ـي ـهــا ع ـلــى أقـلــه
بطاقة واحــدة الــى ثمن
الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــائ ـ ــي ،ال ي ـ ـ ــزال
ً
الـ ـ ـص ـ ــراع م ـف ـت ــوح ــا
على مصراعيه من
أجـ ــل ال ـمــركــزيــن
األولـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن ف ــي
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
الرابعة التي
ي ـ ـت ـ ـصـ ــدرهـ ــا
ت ـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــام
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي بـ ـ ـف ـ ــارق ن ـق ـط ــة أمـ ـ ـ ــام ك ـ ــل مــن
سبورتينغ البرتغالي وأينتراخت فرانكفورت
األل ـمــانــي واثـنـتـيــن ع ــن مــرسـيـلـيــا الـفــرنـســي
األخير.
ويحل فريق المدرب اإليطالي أنتونيو كونتي
ً
ً
الثالثاء ضيفا على مرسيليا باحثا أقله عن
ً
التعادل الذي سيكون كافيا له من أجل التأهل،
فيما سيضمن ال ـص ــدارة فــي ح ــال ال ـفــوز أو
انتهاء مباراتي المجموعة بالتعادل.
ـاج
ـ
ت
ـ
ح
ـ
ي
وعـ ـل ــى غ ـ ـ ــرار الـ ـف ــري ــق الـ ـلـ ـن ــدن ــي،
غوندوزي نجم مرسيليا

ليفاندوفسكي خارج مواجهة بيلزن أنشيلوتي :اإلرهاق ملحوظ
يستعد بــرشـلــونــة لـمــواجـهــة فـيـكـتــوريــا بـيـلــزن فــي خـتــام دور
المجموعات بــدوري أبـطــال أوروب ــا ،مــن دون مهاجمه البولندي
ً
روبرت ليفاندوفسكي ،الذي يعاني آالما في
الظهر.
ول ـ ــم ي ـظ ـه ــر اس ـ ــم ل ـي ـف ــان ــدوف ـس ـك ــي فــي
الـقــائـمــة الـتــي أعـلــن عنها م ــدرب الـبــرشــا،
تشافي هيرنانديز ،عشية مواجهة الفريق
ً
التشيكي ،التي سيغيب عنها أيضا إريك
غــارسـيــا وج ــول كــونــدي ،بسبب آالم
عضلية.
وكــان ليفا قــاد برشلونة لفوز
ع ـص ـيــب ع ـل ــى ح ـس ــاب فــالـنـسـيــا
ً
بهدف في الوقت المحتسب بدال
م ــن ال ـض ــائ ــع ال ـس ـب ــت ال ـم ــاض ــي،
ليقلص ال ـفــارق مــع ري ــال مدريد
المتصدر إلى نقطة.
كما سيفتقر تشافي لجهود
سيرخي روبرتو ورونالد أراوخو
وأندرياس كريستنسين وممفيس
ديـ ـ ـب ـ ــاي لـ ــإصـ ــابـ ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
ليفاندوفسكي
سيرخيو بوسكيتس بسبب العقوبة.

قـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــر ال ـف ـن ــي ل ــري ــال
م ــدري ــد اإلسـ ـب ــان ــي ،اإلي ـط ــال ــي
كارلو أنشيلوتي ،عقب التعادل
مـ ـ ــع ج ـ ـيـ ــرونـ ــا بـ ـ ـه ـ ــدف ل ـم ـث ـلــه
ف ــي «ال ـل ـي ـغ ــا» ،إن فــري ـقــه ليس
«ف ــي نـفــس مـسـتــوى» األس ـبــوع
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،وي ـ ـعـ ــانـ ــي «ب ـع ــض
المشكالت».
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب« :ل ـس ـنــا
فـ ــي ن ـف ــس م ـس ـت ــوى األسـ ـب ــوع
ال ـ ـم ـ ــاض ـ ــي .واجـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــا ب ـعــض
المشكالت مع عودة الالعبين
ال ـم ـص ــاب ـي ــن الـ ــذيـ ــن ت ــدرب ــوا
ً
ق ـ ـل ـ ـي ـ ــا ،م ـ ـثـ ــل مـ ــودري ـ ـتـ ــش
وفــالـفـيــردي ،ومــا حــدث مع
رودريغو أو آالم تشواميني.
ن ـح ــن ن ـل ـع ــب م ـب ــاري ــات
ك ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ،واإلره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق
ملحوظ».
وت ــاب ــع« :إن ـهــا لحظات

ليفركوزن األلماني أو في حال تعادله وانتهاء
لقاء بورتو وضيفه أتلتيكو مدريد اإلسباني
من دون فائز.
وتــرتــدي م ـبــاراة الـبــرتـغــال أهـمـيــة بالنسبة
ألتلتيكو الذي يسعى لمواصلة مشواره القاري
فــي «ي ــوروب ــا ل ـيــغ» ،وسـيـضـمــن فــريــق ال ـمــدرب
األرجنتيني دييغو سيميوني المركز الثالث في
حال الفوز أو في حالة التعادل في المباراتين أو
خسارة ليفركوزن أمام بروج.

دي فري نجم اإلنتر

مباريات اليوم

صـعـبــة ،لكنها لــن تــؤثــر علينا
ً
كـ ـثـ ـي ــرا ،ألنـ ـن ــا أم ــامـ ـن ــا فــرصــة
األر ب ـعــاء لنتصدر مجموعتنا
(ف ــي دوري األبـ ـط ــال) ،وهــدفـنــا
ب ــال ــوص ــول إل ــى ف ـت ــرة الـتــوقــف
ون ـح ــن ف ــي ال ـ ـصـ ــدارة مــوج ــود
بين أيدينا».
وأكد أنشيلوتي أنها «ليست
لـ ـحـ ـظ ــة ج ـ ـيـ ــدة ف ـ ــي الـ ـم ــوس ــم»
لـتـقــديــم ك ــرة ق ــدم مـمـتـعــة ،وأن
الفوز بالمباريات بسهولة أمام
ً
أي خصم صار «صعبا».
ً
وق ــال ال ـمــدرب« :ال أرى أحــدا
يقدم كــرة قــدم رائـعــة .كل الفرق
تـعــانــي .كــل الـمـبــاريــات معقدة.
من الطبيعي أال يكون المستوى
ً
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــا ،ألن ال ـم ـب ــاري ــات
ً
كثيرة ،وال وقت للتعافي ذهنيا
ً
أو بدنيا».

أنشيلوتي

التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

8:45

بورتو – أتلتيكو مدريد

beINSPORTS PR1

8:45

ليفركوزن – كلوب بروج

beINSPORTS PR2

11:00

ليفربول  -نابولي

beINSPORTS PR1

11:00

رينجرز  -أياكس

beINSPORTS PR4

11:00

بايرن ميونيخ – انتر ميالن

beINSPORTS PR3

11:00

فكتوريا بلزن  -برشلونة

beINSPORTS HD1

11:00

سبورتنغ لشبونة  -اينتراخت beINSPORTS HD2

11:00

beINSPORTS PR2

مرسيليا  -توتنهام

ً
ليكرز يحقق أخيرا فوزه األول وخسارة جديدة لووريرز فيرستابن يتوج بجائزة المكسيك

سـجــل الـنـجــم لـيـبــرون جـيـمــس 26
نقطة هي األعلى في المباراة ليقود
لوس أنجليس ليكرز أخيرا الى فوزه
األول هذا الموسم بتفوقه على ضيفه
دنفر ناغتس  110 - 121األحــد ،فيما
س ـقــط ح ــام ــل ال ـل ـقــب غ ــول ــدن سـتــايــت
ووريــرز للمباراة الثانية تواليا أمام
مضيفه ديترويت بيستونز .114 - 128
وسـ ـج ــل ل ـي ـك ــرز أعـ ـل ــى رصـ ـي ــد مــن
النقاط هذا الموسم وحقق أكبر فارق
نقاط أيضا في الربع االخير ليلحق
بناغتس الهزيمة الثالثة ر غــم نقاط
الصربي نيكوال يوكيتش ال ــ 23و14
متابعة ،مقابل أربعة انتصارات.
فــي وق ــت ســابــق بـلــوس أنـجـلــوس،
حقق زيــون ويليامسون عــودة رائعة
مــن إصــابــة فــي ال ــورك األيـمــن مسجال
 21نقطة و 12مـتــابـعــة و 7تـمــريــرات
حاسمة ليقود نيو أورليانز بيليكانز
للفوز  91 - 112على كليبرز.
وفي ديترويت ،سجل ستيفن كوري
 32نـقـطــة ه ــي األع ـل ــى ف ــي ال ـم ـب ــاراة،
وأضاف جوردان بول  ،30لكن ذلك لم
يشفع لووريرز بعد أن تجاوز العبو

بيستونز الخمسة األساسيون حاجز
العشر نـقــاط لـيـقــودوا فريقهم للفوز
على حامل اللقب .114 - 128
وسجل دونوفان ميتشل  38نقطة
و 12تمريرة حاسمة ،كالهما األعلى
في المباراة ،ليقود كليفالند كافالييرز
لـلـفــوز عـلــى ضـيـفــه ن ـيــويــورك نيكس
 ،108 - 121وأح ــرز السلوفيني لوكا
دونتشيتش  44نقطة ليقود داالس
مافريكس للفوز  105 - 114على ضيفه
أورالندو ماجيك.
وس ـج ــل ج ــاي ـل ــن ب ـ ـ ــروان  24نـقـطــة
مع  10متابعات ،فيما أضــاف كل من
جايسون تايتوم ومالكولم بروغدون
ال ـق ــادم مــن مـقــاعــد ال ـب ــدالء  23نقطة،
ليقودوا بوسطن سلتيكس للفوز 112
  94على ضيفه واشنطن ويزاردز.وفي فينيكس ،أحرز ديفن بوكر 30
نقطة ليقود صنز للفوز على هيوستن
روكـتــس  ،109 - 124وسجل كيلدون
ج ــون ـس ــون  25ن ـق ـطــة وأض ـ ـ ــاف دوغ
ماكديرموت  23من الدكة ليقودا سان
أنتونيو سبيرز للفوز  98 - 107على
الضيف مينيسوتا تمبروولفز.

ويحطم الرقم القياسي لالنتصارات

ويستبروك نجم ليكرز في محاولة للتسجيل بسلة دنفر

انفرد سائق ريد بول الهولندي ،ماكس
فيرستابن ،المتوج باللقب العالمي ،بالرقم
القياسي ألكـبــر عــدد مــن االنـتـصــارات في
ً
موسم واحد ،محققا فوزه الرابع عشر في
جائزة المكسيك الكبرى ،الجولة الـ  20من
بطولة العالم للفورموال واحد والتي اقيمت
أمس األول على حلبة الشقيقين رودريغيس
في مكسيكو.
وفك بطل العالم مرتين الذي انطلق من
الصدارة للمرة الـ  19في مسيرته شراكته مع
األلمانيين مايكل شوماخر ( 13من أصل 18
ً
سباقا مع فيراري عام  ،)2004وسيباستيان
فيتل ( 13من أصل  19مع ريد بول بالذات
عام .)2013
وه ـ ــو الـ ـف ــوز الـ ــرابـ ــع ل ـف ـيــرس ـتــابــن في
المكسيك بعد أعوام  2017و 2018و 2021والـ
 34في مسيرته ،ليرفع رصيده في صدارة
ترتيب السائقين إلى  416نقطة أمام زميله
المكسيكي سيرخيو بيريس ( )280وسائق
فيراري شارل لوكلير من موناكو (.)275
وأنـ ـ ـه ـ ــى ف ـي ــرس ـت ــاب ــن الـ ـسـ ـب ــاق (71

فيرستابن يحتفل بالفوز
لـفــة) بــوقــت ق ــدره  1:38.36.729ســاعــة،
ً
متقدما بفارق  15.186ثانية على سائق
مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون،
بطل العالم  7مرات ،فيما وصل زميله في
الفريق صاحب األرض سيرخيو بيريس

ً
ً
ثالثا متأخرا بفارق  18.097ثانية.
ورف ــع ريــد بــول رصـيــده فــي عــدد الفوز
هذا الموسم إلى  ،16فإلى جانب انتصارات
فيرستابن فاز زميله بيريس في موناكو
وسنغافورة.

ُ
سقط ميالن وساليرنيتانا يفاجئ التسيو على أرضه
تورينو ي ِ

فرحة العبي تورينو بعد نهاية المباراة

سقط مـيــان ،حامل اللقب فــي أرض تورينو ،2 - 1
بينما خسر التسيو على أرضه أمام ساليرنيتانا ،3 - 1
أمس األول في المرحلة الثانية عشرة من الدوري اإليطالي
لكرة القدم.
على «استاديو أولمبيكو غراندي تورينو» وبعد أربعة
انتصارات متتاليةُ ،مني ميالن حامل اللقب بهزيمته
األولى أمام تورينو منذ أبريل  2019والثانية فقط هذا
الموسم بعد التي تلقاها أمام نابولي على أرضه  1-2في
 18سبتمبر ضمن المرحلة السابعة.
وارتسمت الهزيمة في الشوط األول حين تخلف رجال
الـمــدرب ستيفانو بيولي بهدفين نظيفين سجلهما
صاحب األرض بفارق دقيقتين فقط.
برأسية العاجي كوفي دجيدجي إثر ركلة
وجاء األول ً
حرة ( )35منهيا صيام فريقه عن التسجيل في مرمى
منافسه على صعيد الدوري عند  499دقيقة ،ثم أضاف
الثاني الروسي أليكسي ميرانتشوك بعد كرة وصلت
مباشرة مــن الـحــارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش
 -سافيتش إلــى منطقة الفريق الـلــومـبــاردي ،فمررها

فالزيتش إلى ميرانتشوك الذي تقدم بها
الكرواتي نيكو
ً
وأودعها أرضية بعيدا عن متناول الروماني سيبريان
تاتاروسانو ( .)37ورغم التبديالت التي أجراها بيولي
مطلع الشوط الثاني بإشراك الكراوتي أنتي ريبيتش
والبلجيكي شــارل دي كيتالر واألميركي سيرجينيو
ً
ديست بدال من البرتغالي رافايل لياو ًواإلسباني إبراهيم
ديــاس والفرنسي بيار كالولو تواليا ،عجز ميالن عن
العودة إلى اللقاء حتى حصل على هدية من المضيف
في الدقيقة  67حين حصل سوء تفاهم بين أليساندرو
بــوون ـجــورنــو وح ــارس ــه ميلينكوفيتش  -سافيتش،
فاستفاد البرازيلي جونيور ميسياس ليخطف الكرة
ويسدد في الشباك الخالية.
لكن النتيجة بقيت في النهاية على حالها ،ليحقق
تورينو فوزه الخامس ويرفع رصيده الى  17نقطة في
المركز التاسع.

ساليرنيتانا يهزم التسيو
وف ــي الـعــاصـمــة ،قـلــب ســالـيــرنـيـتــانــا ال ـطــاولــة على

ً
مضيفه التسيو الذي أنهى الشوط األول متقدما بهدف
ماتيا زاكانيي بعد تمريرة بينية من اإلسباني لويس
ألبرتو (.)41
لـكــن الـضـيــوف عـ ــادوا فــي مستهل ال ـشــوط الثاني
بفضل العــب التسيو السابق أنتونيو كاندريفا الذي
أدرك التعادل في الدقيقة  51بعد تمريرة من باسكوالي
ماتسوكي ،ثم اكتملت صدمة فريق المدرب ماوريتسيو
ساري بتخلفه في الدقيقة  68عبر فيديريكو فازيو إثر
ركلة ركنية ،قبل أن يحسم ساليرنيتانا فوزه األول على
نادي العاصمة منذ نوفمبر  1998بهدف ثالث سجله
البديل السنغالي بوالي دياي إثر هجمة مرتدة (.)76
وبـهــزيـمـتــه األول ـ ــى ف ــي آخ ــر تـســع م ـبــاريــات على
الصعيدين المحلي والقاري والثانية فقط في «سيري
تعرض لها أمــام نابولي المتصدر (1-2
أ» بعد التي ً
على أرضه أيضا) في الثالث من سبتمبر ،تجمد رصيد
التسيو الذي اهتزت شباكه ثالث مرات األحد بعدما
تلقى  5أهداف فقط في المباريات الـ 11السابقة ،عند
 24نقطة.

19
البرازيل مرشحة بارزة للمونديال ...وميسي جاهز للعرض األخير

باقي  ١٩يوم

ةديرجلا

•
العدد  / 5172الثالثاء  1نوفمبر 2022م  7 /ربيع اآلخر 1444هـ

sports@aljarida●com

رياضة

المنتخبات األوروبية تعيش لحظات سيئة ...واإلصابات بعثرت الحسابات

نيمار

يبدو منتخب البرازيل أبرز المرشحين لتعزيز
رق ـم ــه ال ـق ـيــاســي م ــن ح ـيــث عـ ــدد األلـ ـق ــاب في
نـهــائـيــات ك ــأس الـعــالــم لـكــرة ال ـقــدم فــي قطر
( 5م ــرات) ،فــي حين ُرسـمــت أكثر مــن عالمة
استفهام حول مستوى المنتخبات األوروبية
العمالقة التي تعاني من إصابات عدة في
صفوفها.
وقد ال يكون ما حدث في الماضي مهما،
ال سيما أن النسخة المقبلة ستكون األولى
فــي الـشــرق األوس ــط واألول ــى فــي نوفمبر
وديسمبر ،في خضم الموسم األوروبي ،كما
قد يلعب التاريخ دورا ألن تتويجات البرازيل
األربعة األخيرة في كأس العالم جاءت كلها
خارج أوروبا ،بعد أن حققت باكورة ألقابها
في السويد عام  ،1958علما ان منتخبات أوروبا
سيطرت على اللقب منذ .2006
وسـ ـق ــط ال ـم ـن ـت ـخ ــب الـ ـب ــرازيـ ـل ــي تـ ـح ــت وطـ ــأة
الـضـغــوطــات عـلــى أرض ــه ع ــام  ،2014عـنــدمــا مني
ب ـخ ـســارة تــاريـخـيــة أمـ ــام ألـمــانـيــا  7-1ف ــي نصف
النهائي ،ولم يقدم العروض المرجوة منه في روسيا
 ،2018لكنه يخوض غمار النسخة المقبلة بعد سلسلة
مدهشة وبتشكيلة قــو يــة ال تعتمد فقط على نجم
باريس سان جرمان الفرنسي نيمار ،وسيظل األخير
يجذب أكبر قدر من االهتمام ،لكن المدرب تيتي يملك
فريقا رائعا بدءا من أليسون بيكر في المرمى ،مرورا
بفابينيو وكازيميرو في خط الوسط ،وسرعة ايقاع
فينيسيوس جونيور في الهجوم.
وقال كافو ،قائد البرازيل خالل تتويجها األخير في

مونديال  ،2002مؤخرا ،لـ«غلوبو إسبورتي»« ،البرازيل
الـيــوم أكـثــر اسـتـعــدادا وخ ـبــرة .ال تعتمد على العب
واح ــد» ،مضيفا« :لدينا فريق سيسمح لهذا الالعب
(نيمار) بالتميز .أعتقد أن البرازيل تبدو جيدة ولديها
فرصة كبيرة للفوز بكأس العالم».
ومع ذلك ،فإن عالمة االستفهام الكبيرة المحيطة
بالبرازيل هي أنها لم تخض مباريات مع منتخبات
النخبة األوروبية ،منذ سقوطها أمام بلجيكا في ربع
نهائي مونديال روسيا قبل  4سنوات.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ت ـفــوقــت األرج ـن ـت ـيــن ع ـلــى إيـطــالـيــا
بطلة أوروب ــا 3-صـفــر فــي مـبــاراة جمعت بين بطلي
القارتين األوروبية واألميركية الجنوبية ،كما تخوض
األرجنتين ،بطلة العالم  1978و ،1986غمار المونديال
في حالة جيدة ،حيث لم تخسر في  35مباراة تواليا
منذ سقوطها أمام البرازيل في كوبا أميركا .2019
وتحتل األرجنتين المرتبة الثالثة في التصنيف
الـعــالـمــي ،لـكــن ال ـم ــدرب لـيــونـيــل سـكــالــونــي ال يملك
العمق ذاته في تشكيلته مقارنة بالبرازيل ،لكن هناك
عددا كافيا من الالعبين الجيدين إلخراج األفضل من
ليونيل ميسي الذي سجل  9أهداف في آخر  3مباريات
ودية لبالده.

الرقصة األخيرة لميسي
وبعد بلوغه الخامسة والثالثين ،تبدو نسخة
قطر الفرصة األخيرة لميسي للفوز بكأس العالم،
وقــد يكون هــذا الــدافــع قويا ،وقــال ميسي لشبكة
«اي اس بي أن»« :نعم ،من المحتمل جدا أن تكون

مشاركتي األخيرة في كأس العالم».
وأضاف أفضل العب في العالم  7مرات« :نخوض
كأس العالم بتشكيلة قوية ومجهزة بشكل جيد ،لكن
يمكن أن يحدث أي شيء .كل مباراة صعبة جدا ،وال
ً
يفوز المرشحون دائما باللقب».

هل تستطيع فرنسا الدفاع عن اللقب؟
يتعين النظر فقط إلــى فرنسا عــام  ،2002عندما
خاضت غمار المونديال اآلسيوي في كوريا الجنوبية
واليابان بقيادة المصاب زين الدين زيدان ،بصفتها
حاملة اللقب وبطلة أوروب ــا ،لكنها خرجت من دور
المجموعات من دون أن تسجل أي هدف.
وبعد عقدين من الزمن ،تــوج المنتخب الفرنسي
بلقبه الـثــانــي ،لكن كــل شــيء ليس على مــا ي ــرام في
تشكيلة المدرب ديدييه ديشان ،فقد انشغل كيليان
مبابي بالتقارير التي تحدثت عن رغبته في الخروج
من باريس سان جرمان ،في حين تسببت اإلصابات
الكثيرة التي طالت منتخب الديوك في صداع لديشان.
وس ـتـخــوض فــرنـســا ال ـمــونــديــال فــي غ ـيــاب العــب
مــؤثــر فــي الــوســط هــو نـغــولــو كــانـتــي ،ويـعــانــي بــول
بوغبا ليكون في كامل لياقته البدنية ،بيد أن ديشان
يملك ورقتين رابحتين في خط المقدمة ،هما كريم
بنزيمة صاحب الكرة الذهبية ومبابي ،وعلى األقل
ستكون فرنسا حــاضــرة فــي الـعــرس الـكــروي ،خالفا
اليطاليا التي فشلت في التأهل بعد عام من فوزها
بكأس أوروبا.
في المقابل ،تراجع مستوى إنكلترا كثيرا ،وخير

إلصابة جديدة
الفرنسي بوغبا يتعرض إلصابة
باتت مشاركة العب الوسط الفرنسي
بـ ــول بــوغ ـبــا م ــع ب ـ ــاده ف ــي مــونــديــال
قطر  2022أكثر تعقيدا ،بعد تعرضه
إلصابة جديدة هذه المرة في الفخذ ،ما
سيؤجل عودته الى المالعب مع فريقه
يوفنتوس ،حسبما أفادت وسائل إعالم
إيطالية عدة.
وس ـي ـب ـت ـعــد ب ــوغ ـب ــا ع ــن ال ـت ـم ــاري ــن
ل ـمــدة  10أيـ ــام ،أي حـتــى مــوعــد إعــان
مــدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان
تشكيلة أبطال العالم لمونديال قطر،
الذي ينطلق في  20الجاري ،ما يجعل
وجـ ـ ــوده م ــع «ال ـ ــدي ـ ــوك» ص ـع ـبــا ج ــدا،
السيما أنه لم يخض أي مباراة رسمية
منذ  6أشهر.

بوغبا

ً
موراتا سيكون جاهزا للنهائيات

وعـ ـ ـ ــاود ب ــوغ ـب ــا مـ ــؤخـ ــرا ت ـمــاري ـنــه
الـجـمــاعـيــة مــع فــريـقــه الـجــديــد-الـقــديــم
يــوف ـن ـتــوس ،الـ ــذي ل ــم ي ـخــض م ـعــه أي
م ـب ــاراة رسـمـيــة مـنــذ عــودتــه إل ـيــه هــذا
الصيف قادما من مانشستر يونايتد
اإلنكليزي في صفقة انتقال حر.
ولـ ــم يـ ـح ــدد ي ــوف ـن ـت ــوس أي مــوعــد
لعودة الفرنسي البالغ  29عاما والفائز
بلقب مونديال  2018مع منتخب بالده.
وفــي وقــت تـحــدثــت وســائــل اإلعــام
اإليطالية عن إمكانية رؤيته في الملعب
مرة أخرى بداية نوفمبر ،استبعد مدرب
«السيدة العجوز» ماسيميليانو أليغري
الجمعة أن يلعب بوغبا أي مباراة مع
عمالق تورينو قبل مونديال قطر.

وكــان ديـشــان صــرح لوكالة فرانس
ب ــرس ال ـث ــاث ــاء ب ــأن «الـ ـش ــيء الــوحـيــد
ال ـمــؤكــد ه ــو أن ـنــي ل ــن اس ـتــدعــي العـبــا
غير قادر على اللعب في بداية البطولة
(الـ ـ ـم ـ ــون ـ ــدي ـ ــال)» ،ل ـك ـن ــه أبـ ـق ــى «الـ ـب ــاب
مفتوحا» مع األمــل بــأن يتمكن بوغبا
من «اللعب قبل البطولة العالمية» ،ألنه
«يعاني من نقص مقارنة باآلخرين».
ويعلن ديشان ،الــذي خسر خدمات
العب وسط تشلسي اإلنكليزي نغولو
ك ــون ـت ــي ب ـس ـبــب اإلص ـ ــاب ـ ــة ،تـشـكـيـلـتــه
ل ـل ـن ـهــائ ـيــات ف ــي  9ن ــوف ـم ـب ــر ،ع ـل ــى أن
تكون المباراة األولــى في  22منه ضد
أسـتــرالـيــا ،قبل لـقــاء الــدنـمــارك فــي ،26
وتونس في  30منه.

دل ـيــل عـلــى ذل ــك فـشـلـهــا ف ــي ال ـف ــوز ف ــي آخ ــر 6
م ـبــاريــات لـهــا ،وسيغيب عنها ظهيرها
األيمن ريس جيمس أحد أفضل العبيها،
بسبب اإلصــابــة .وليس من الــواضــح ما
إذا كانت ألمانيا بالفعل أفضل من الفريق
الــذي خــرج من بطولة أوروب ــا  2020في دور ال ــ،16
على الــرغــم مــن تعيين هــانــزي فليك مــدربــا بــدال من
يواكيم لوف.

هولندا وبلجيكا
مــن جــانــب آخ ــر ،يـقــدم المنتخب الهولندي
مستويات بــارزة مؤخرا ،ولكن هل تبدو إلى
جانب جارتها بلجيكا كفائزين محتملين
بكأس العالم؟ كما تتساءل البرتغال عما
إذا كانت في حاجة إلى تقليص دور النجم
كريستيانو رونــالــدو ،وإعـطــاء مساحة
أكبر لنجومها المهاجمين األصغر سنا.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت إسبانيا
تملك دفاعا صلبا أو هجوما ناجعا.
والسؤال المطروح أيضا هل يمكن أن
نشهد مفاجآت من منتخبات أوروبية
أخرى على غرار كرواتيا وصيفة عام ،2018
وتحديدا من منتخبي الدنمارك أو صربيا؟
وسؤال آخر أيضا هل يمكن للسنغال بقيادة
ســاديــو مــانـيــه أن تــذهــب بـعـيــدا متسلحة
بإحرازها كأس األمم اإلفريقية األخيرة؟

ميسي

لوكاكو يتعرض إلجهاد في «العضلة»
ّ
تعرض المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو
إلجهاد في العضلة الخلفية لفخذه اليسرى قبل أقل من
 3أسابيع على انطالق نهائيات كــأس العالم في قطر،
وبعد أسـبــوع على عــودتــه إلــى الـمــاعــب ،وفــق مــا أعلن
ناديه إنتر اإليطالي أمس.
وغاب لوكاكو عن المالعب منذ نهاية أغسطس ،بسبب
إصابة مشابهة تعرض لها خالل التمارين ،قبل أن يعود
خ ــال ال ـفــوز  4-صـفــر ضــد فـيـكـتــوريــا بـيـلــزن التشيكي
االسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا ،عندما سجل
ً
هدفا إثر دخوله من مقاعد البدالء.
ً
وق ــال إن ـتــر إن الـمـهــاجــم ال ـبــالــغ  29عــام ــا سيخضع
«إلعادة التقييم في األيام المقبلة».
وسيغيب بالتالي لوكاكو عن مباراة إنتر ومضيفه
بايرن ميونيخ اليوم في دوري األبطالً ،
علما بأن المباراة
ستكون هامشية ،لكون الفريقين ضمنا تأهلهما لثمن
النهائي.

لوكاكو

ناصر الهاجري :استاد البيت جاهز الستقبال العالم

يعاني المهاجم الدولي اإلسباني ألفارو موراتا من تـ ّ
ـورم في
الكاحل ،حسبما أعلن ناديه أتلتيكو مدريد ،أمس األول األحد ،لكنه
من المتوقع أن يتعافى قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي
تنطلق بعد  3أسابيع في قطر.
وج ــاء فــي بـيــان على الموقع الرسمي لـلـنــادي« :يعاني ألـفــارو
مــوراتــا مــن تــورم فــي األنسجة اللينة بكاحله ،وفقا للفحوصات
الطبية التي خضع لها صباح األحد».
واضطر موراتا إلى الخروج من المباراة التي خسرها أتلتيكو
 2-3ضد مضيفه قادش السبت في الدوري بعد مرور  10دقائق فقط،
بعد أن دهس السنغالي مامادو مبايي على قدمه.
وذكرت وسائل إعالم إسبانية أن موراتا سيغيب لبضعة أيام
فـقــط ،وسـيـكــون بالتالي ضمن تشكيلة ال ـمــدرب الــوطـنــي لويس
إنريكي قبل انطالق البطولة ،وهو الذي يعول عليه كثيرا في «ال
روخا» ( 27هدفا في  57مباراة).
ومن المرجح أن يغيب ابن الــ 30عاما عن المباراة ضد بورتو
في البرتغال اليوم ،حيث سيحاول فريق العاصمة اإلسبانية أقله
ضمان مركز في البطولة القارية الرديفة «يوروبا ليغ» بعد أن ودع
دوري أبطال أوروبا.

أكــد د .ناصر الهاجري ،مدير استاد
البيت ،أحد االستادات الثمانية لبطولة
كأس العالم  ،2022والذي سيشهد حفل
افـتـتــاح الـمــونــديــال ،بـعــد أق ــل مــن ثالثة
أســابـيــع ،أن التصميم َالـفــريــد لالستاد
المستوحى من بيت الشعر ،الذي سكنه
أهل البادية في المنطقة العربية ،يعكس
جانبا أصيال من الثقافة العربية العريقة.
وق ــال الـهــاجــري إن تصميم االسـتــاد
ي ـس ـل ــط الـ ـ ـض ـ ــوء عـ ـل ــى م ـ ــا ي ـم ـي ــز ق ـطــر
وال ـم ـن ـط ـقــة ،م ــن كـ ــرم ال ـض ـيــافــة وطـيــب
الترحاب بالضيوف ،مشيرا إلى أن ذلك
ما سيشهده الجميع عندما يرحب استاد
البيت بالمشجعين من كل أنحاء العالم.
وأوضح أن الهدف من وراء التصميم
ه ــو إلـ ـق ــاء الـ ـض ــوء ع ـل ــى ت ـ ــراث وث ـقــافــة

قطر أرض المونديال ،ويؤكد اختياره
الستضافة االفتتاح على كرم الضيافة
وح ـ ـفـ ــاوة الـ ـت ــرح ــاب ل ـ ــدى ش ـع ــب ق ـطــر،
متوقعا أن يــأســر ال ـصــرح المونديالي
ال ـمــذهــل ق ـلــوب الـمـشـجـعـيــن م ــن أنـحــاء
العالم.
وأردف« :أردنــا من خالل اختيار هذا
الـتـصـمـيــم إتــاحــة ال ـفــرصــة أم ــام الـعــالــم
لالطالع على جزء من تراثنا وثقافتنا،
ون ـج ـح ـنــا ف ــي ت ـش ـي ـيــد صـ ــرح ري ــاض ــي
بتصميم لــن تجد لــه مثيال فــي العالم،
خاصة مع النقوش الحمراء والـســوداء
على نسيج السدو التي تغطي واجهته
ال ـخــارج ـيــة ،وت ـعــزز مــن ال ـطــابــع الـفــريــد
لالستاد».

مونديال األوروغواي  ...1930باخرتان وأسلحة وذراع مبتورة
كانت النسخة األولى من كأس
العالم فريدة من نوعها عام 1930
في األوروغواي ،إذ وصلت أربعة
منتخبات أوروبية في الباخرة،
واختلف طرفا المباراة النهائية
ّ
وتخوف
على الكرة المستخدمة،
ح ـ ـكـ ــم «الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــائ ـ ــي» مـ ـ ــن دخـ ـ ــول
مـسـ ّـلـحـيــن ،وك ــان أح ــد ُم ّ
سجلي
األهداف بذراع واحدة.
وأق ـي ـم ــت م ـب ــاري ــات الـنـسـخــة
االف ـ ـت ـ ـت ـ ــاح ـ ـي ـ ــة ب ـ ــال ـ ـك ـ ــام ـ ــل ف ــي
العاصمة مونتيفيديو ،وحصلت
األوروغـ ــواي على عطلة رسمية
بعد أن اصبح «سيليستي» أول
منتخب يحرز اللقب على حساب
الجار اللدود األرجنتين .2-4
ف ـ ــي ا جـ ـتـ ـم ــا ع ــه ّ
األو ل ع ــام
 1904في باريس ،أعلن االتحاد
الـ ــدولـ ــي (فـ ـيـ ـف ــا) عـ ــن ح ـق ــه فــي
تنظيم بطولة عالمية ،لكن في
عشرينيات القرن الماضي فقط

حصلت الفكرة على الدعم.
وحـظـيــت مـســابـقــة ك ــرة الـقــدم
في األلعاب األولمبية عام 1924
فــي بــاريــس بشعبية كـبـيــرة ،إذ
شــاهــد أكـثــر مــن  40أل ــف متفرج
األوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي تـ ـه ــزم س ــوي ـس ــرا
ف ــي ال ـن ـه ــائ ــي .وع ـن ــدم ــا رفـضــت
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادات الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة ،مــع
بطوالتها المحترفة ،المشاركة في
هذا الحدث أثر خالف حول وضع
الالعبين الهواة ،كان من الواضح
أن الوقت قد حان لتنظيم مسابقة
كرة قدم دولية منفصلة.
وعــام  ،1928قـ ّـرر «فيفا» إقامة
ً
البطولة ّ
مرة كل أربع سنوات بدءا
من .1930

موعد النسخة األولى
أقـيـمــت الـنـسـخــة االول ـ ــى بين
 13و 30يوليو  1930بعد أشهر

من انهيار بورصة وول ستريت،
ّ
وتقدمت األوروغواي بترشيحها
معتمدة على إحــرازهــا ذهبيتي
األولـ ـ ـمـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــاد ع ـ ــام ـ ــي  24و28
واحتفاالتها بــالــذكــرى المئوية
الستقاللها.
ّ
وشيدت لهذه المناسبة ملعب
سنتيناريو الضخم الذي يتسع
ل ـت ـس ـع ـيــن أل ـ ــف مـ ـتـ ـف ــرج ،وغـ ــاب
الملعب بداية لعدم جاهزيته ،إذ
ّ
عطلت األمطار الغزيرة في فصل
الشتاء إتمام بنائه ،فتم االعتماد
على ملعبين آخرين.
و بـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــد أن ت ـ ـ ـ ـ ــم ا خ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار
األوروغ ــواي الحتضان البطولة
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،بـ ـق ــي مـ ـع ــرف ــة أسـ ـم ــاء
المنتخبات الـمـشــاركــة ،وبينما
ُو ّجهت دعــوات إلى جميع الدول
المنضوية تحت لــواء «فيفا» ،لم
ُ
تـقــم اي تـصـفـيــات لـعــدم وصــول
العدد الى .16

العراب ريميه

جانب من المباراة النهائية لمونديال ١٩٣٠

ق ـب ــل ش ـه ــري ــن م ــن مــوعــد
البطولة ،تدخل رئيس «فيفا»
الفرنسي جول ريميه إلقناع
م ـن ـت ـخ ـبــات ال ـ ـقـ ــارة ال ـع ـجــوز
بالمشاركة ،ولم ّ
ترحب بعض
الـ ـ ــدول األوروب ـ ـيـ ــة بــاخـتـيــار
األوروغـ ــواي ،ألن كــان عليها
اجتياز مسافات طويلة عبر
المحيط األطلسي ،فاقتصرت
ال ـم ـش ــارك ــة ع ـلــى أربـ ـع ــة هي
فــرنـســا وبلجيكا ورومــانـيــا
ويـ ــوغـ ــوسـ ــاف ـ ـيـ ــا ،ف ـ ــي حـيــن
غابت المنتخبات البريطانية
ل ـعــدم انـضــوائـهــا تـحــت لــواء

«فيفا» حتى .1950
وبحضور ريميه ،الذي وضع
الكأس في حقيبته ،يرافقه ابنته
ّ
وثالثة حكام ،سافرت منتخبات
فرنسا وبلجيكا ورومانيا على
مـتــن ال ـبــاخــرة الـشـهـيــرة كونتي
ف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــردي ،ف ـ ــي ح ـ ـيـ ــن اس ـت ـق ـل ــت
يــوغــوســاف ـيــا ب ــاخ ــرة ف ـلــوريــدا
التي كــان يتعين على المنتخب
المصري اللحاق بها في مرسيليا
لــوال عاصفة واجهت رحلته في
البحر المتوسط.
واس ـت ـقــل الــرومــان ـيــون الــذيــن
اخ ـتــار تشكيلتهم الملك ك ــارول
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،ال ـ ـبـ ــاخـ ــرة مـ ــن ج ـنــوى
فـ ــي  20ي ــونـ ـي ــو ،وال ـف ــرن ـس ـي ــون
م ـ ـ ــن ف ـ ـي ـ ـل ـ ـفـ ــرانـ ــش س ـ ـ ـ ــور مـ ـي ــر،
وال ـب ـل ـج ـي ـك ـيــون م ــن بــرش ـلــونــة.
وت ــوق ـف ــت ف ــي ل ـش ـبــونــة ،م ــادي ــرا
ّ
وج ــزر الـكـنــاري ،وأقــلــت منتخب
ال ـب ــرازي ــل م ــن ري ــو دي جــانـيــرو
قـبــل أن تـصــل إل ــى مونتيفيديو
في  4يوليو قبل تسعة أيــام من
البطولة.
وقــال قائد رومــانـيــا رودولــف
ً
فـيـتـســر« :ال ـم ـقــاعــد سـيـئــة ج ــدا،
كانت عظامنا تقتلنا ،لكن األمر
كان يستحق».
وشاركت في النهائيات أيضا
 9دول م ــن أم ـي ــرك ــا الـجـنــوبـيــة،
ُ ّ
ووزع ــت المنتخبات ال ـ  13على
أربـ ـ ــع مـ ـجـ ـم ــوع ــات ،ف ـت ــأه ــل كــل
متصدر لنصف النهائي ،ونــال
الفرنسي لــوسـيــان ل ــوران شرف
تسجيل ّأول هدف في النهائيات،
فــي الدقيقة التاسعة عـشــرة في
مرمى المكسيك.
وتـ ـ ّـوج األرجـنـتـيـنــي غييرمو

دخول العبي المنتخبين األرجنتيني واألوروغواي لمباراة نهائي ١٩٣٠
ً
ستابيلي هدافا ( ،)8بعد ان بدأ
البطولة على مقاعد البدالء ،في
ح ـي ــن كـ ــان أل ـب ــرت ــو ســوبـيـتـشــي
مدرب األوروغواي ال يزال في الـ31
من عمره عند تتويجه.

األوروغواي أول بطلة
وس ـ ـ ـي ـ ـ ـطـ ـ ــرت الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات
األميركية الجنوبية على البطولة،
ففازت األرجنتين على الواليات
المتحدة  1-6في نصف النهائي،
واألوروغــواي على يوغوسالفيا
بالنتيجة عينها .و ق ــد حسمت
االوروغواي المباراة النهائية في
مصلحتها بفوزها  2-4بحضور
نـ ـح ــو  68أل ـ ـ ــف مـ ـتـ ـف ــرج ،ب ــرغ ــم
ّ
تخلفها  2-1فــي نـهــايــة الـشــوط
ّ
االول .وج ـ ـ ـ ـ ــددت االوروغـ ـ ـ ـ ـ ــواي
بــال ـتــالــي ف ــوزه ــا ع ـلــى جــارت ـهــا،
بعد تغلبها عليها  1-2في نهائي

األولمبياد قبل عامين.
وقـ ـب ــل ال ـن ـه ــائ ــي الـ ـ ــذي غ ــاب
عـنــه الـكـثـيــر م ــن األرجنتينيين
الـعــالـقـيــن ف ــي الـ ـق ــوارب ف ــي نهر
باليت بسبب الضباب الكثيف،
كـ ـ ــان ع ـل ــى ال ـم ـن ـظ ـم ـيــن ت ـجــريــد
المشجعين من أي أسلحة ،حيث
خ ـشــي ال ـح ـكــم الـبـلـجـيـكــي جــون
النغينوس مــن الـحـمــاس الــزائــد
بين الجماهير ،وبالفعل صودرت
نـحــو  1600قـطـعــة س ــاح كانت
بحوزة المشجعين.
ّ
وظ ــل الحكم ال ــذي كــان يعمل
ً
ً
أي ـ ـضـ ــا م ـ ــراس ـ ــا ل ـم ـج ـل ــة كـيـكــر
ً
ً
األلمانية ،قلقا وكان حريصا على
التأكد من وجود قارب بانتظاره
في الميناء ،لنقله إلى مكان آمن
إذا اقتضت الـحــاجــة ،واستخدم
ك ــرتـ ـي ــن لـ ـك ــل م ـ ــن ال ـم ـن ـت ـخ ـب ـيــن
إلرضائهما ،بعد خالف بينهما
على الكرة المعتمدة.

وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــدف ال ـ ـ ـ ــراب ـ ـ ـ ــع
ل ـ ــأوروغ ـ ــواي ب ـتــوق ـيــع إي ـك ـتــور
كاسترو «إل ديفينو مانكو» في
الدقيقة  ،89في إنجاز شخصي
ً
لالعب البالغ  25عاما ،والذي فقد
ذراعه في حادث بمنشار كهربائي
عندما كان في عمر الثالثة عشرة.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح األرجـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي
فرانسيسكو فــارايــو الــذي توفي
ع ــام  2010بـعـمــر ال ـم ـئــة ،تــراجــع
فريقه في الشوط الثاني «لعبت
وأنـ ـ ــا م ـص ــاب ب ــرك ـب ـت ــي .تقلص
عددنا إلى عشرة ،ثم أصيب العب
آخر ،وآخــر .لكنهم تغلبوا علينا
بصراحة .ما الذي نستطيع القيام
بــه؟ ...ثمانية ضد  11ال يملكون
أية فرصة».
ورفع بعدها القائد «الرهيب»
خ ــوس ـي ــه ن ــاس ــات ــزي أول ك ــأس
عالم كانت مــن تصميم النحات
الفرنسي أبيل الفلور.

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

قمة العرب
في الجزائر

د .نجم عبدالكريم

ً
اكتنفتني سعادة غامرة جدا بمصالحة الفلسطينين في
الجزائر ،مما دفع بي إلى أن أبعث برسالة قصيرة لصديقي
األدي ــب والمثقف والـشــاعــر ال ـجــزائــري ،عــزالــديــن مهيوبي،
ُ
كتبت له فيها :هل هذه المصالحة تعد مقدمة ليتفاءل العرب
بمؤتمر قمة عربي مختلفُ ،يعقد في الجزائر؟
فجاءني منه الرد التالي:
«أخي نجم...
قال سيدي عبدالرحمن الثعالبي منذ نحو  6قرون:
إن ا ل ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــزا ئـ ـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ـ ـ ــي أ حـ ـ ـ ـ ــوا ل ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـجـ ـ ـ ٌـب
وال يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوم بـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاس مـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـروه
ٌِ
َ
َّ
ّ
مـ ـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ـ ــل ُع ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ٌـر ب ـ ـ ـهـ ـ ــا أو ض ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ُمـ ـ ــت ـ ـ ـسـ ـ ــع
ّ
َ
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـر م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـ ــر حـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــن يـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ُ
إل ُ
ـوه
ِ
ُ
ُ
يعيشه من
فلنسقط البيتين على واقعنا العربي مع ما
ت ـحــوالت جيوسياسية مـتـســارعــة ،فتجد أن قـمــة الـجــزائــر
ّ
أمل جديدة في حياة األمة العربية التي أرهقتها
تشكل
بارقة ٍ
َ
ّ
األزمات ودب في نفوس أبنائها اليأس واإلحباط ،حتى غدت
ّ
ً
ّ
والتحجر والتخلف ،في حين أن
مدعاة لالتهام بالتطرف
ّ
العالم يشهد تقلبات كثيرة ،وهو ما دفع بعض العرب إلى
البحث عن بوصلةٍ لتحديد اتجاه أو ارتباط بقوة ما.
وأعـتـقــد ،بــل وأج ــزم ،بــأن هـنــاك أكـثــر مــن إمكانية للنأي
ً
صراعات القوى العظمى التي تبحث دائما عن
بأنفسنا عن
ّ
عقود
حطب  -وكثير ما كنا نحن ذلك الحطب على امتداد
ٍ
ً
من الزمن  -وال أجد خيارا للعرب إال في أن ُيقلصوا حجم
أسس سليمة.
أزماتهم واالقتراب من بعضهم على
ٍ
ُ
وقد اختير لقمة الجزائر يوم مبارك ،هو يوم اندالع ثورة
ُ
تحرير الجزائر ،فأنا مثلك  -أخي نجم  -متفائل بأن تقارب
األشقاء العرب من بعضهم سوف ّ
يغير الكثير من المعادالت
ُ
في العالم ،فــالــدول الكبرى باتت تــدرك أنها لن تتمكن من
ُ
السيطرة على مقدرات الــدول األخــرى ما لم تكن تلك الدول
مفككة وضعيفة ،فجاء الوقت ليزيح العرب عن أنفسهم تلك
التهمة ،من أنهم أمة متفرقة ،فأنا  -يا عزيزي ُ -متفائل بميالد
ثقافية
«الواليات العربية المتحدة» ،ومتفائل من وجهة نظر ّ
صرفة ،وأتوقع أن القادة العرب سيعقدون قمة للثقافة ،ألنها
الركيزة التي نبني عليها صروح النهضة واألمل المنتظر.
ً
نعم أخي العزيز ،لنتفاءل جميعا ،ويجب أن يكون أول من
ُ
يتفاءل هم قادة الدول العربية ،رعاهم الله».

نفتخر
مؤسسة كويتية ارتقت من مرتبة 179
إل ــى الـمــرتـبــة  76فــي ف ـهــرس مــا يسمى
ال ـت ـطــويــر وال ـت ـم ـي ــز ،ال ـت ــاب ــع للمنظمة
ا ل ـعــا ل ـم ـيــة skytrax world airlines
.awards
ال نقول إنها أتت في المرتبة األولى أو
حتى من العشرة األوائل ،ولكنها قفزت
أكـثــر مــن مــائــة مرتبة خــال عــام واحــد،
وهذا مثير لإلعجاب.
إنـ ـه ــا م ــؤس ـس ــة الـ ـخـ ـط ــوط ال ـجــويــة
ال ـكــوي ـت ـيــة ،األقـ ـ ــدم واألك ـ ـثـ ــر ع ــراق ــة في

د .ناجي سعود الزيد
الخليج ،و م ــرت بالكثير مــن الضغوط
ً
والعثرات ،ولكنها دائما تنهض وتعود
لتقدم خدمات ال نقول متميزة ولكنها
جـ ـي ــدة ،وواضـ ـ ــح أن ه ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر من
التغييرات اإليجابية التي تحتاج إلى
تشجيع.
نجاح أي مؤسسة كويتية يساهم في
إظهار الجانب الحضاري للكويت ،ونهنئ
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على
هذا التقدم الملموس خالل فترة قصيرة،
والذي شهدت به منظمة عالمية للطيران.

هناك مؤسسات وطنية أخرى تسعى
للتطوير والـتـقــدم ،وتـحــاول أن تنافس
عـلــى مـسـتــوى دولـ ــي ،وااله ـت ـمــام بهذه
الـمــؤسـســات ورعــايـتـهــا والـحـفــاظ على
استقرارها يجب أن يستمر.
نأمل أن تقدر الدولة جهود العاملين
في المؤسسات الناجحة ،التي تسعى
إلى التطور والتقدم.

***

ُ
عدد ممن
طرحت رؤية المثقف الجزائري المتفائلة على ٍ
ّ
يشغلهم ال ـهــم ال ـعــربــي ،فـجــاء نــي الـكـثـيــر مــن الـ ــردود التي
اختصرتها على الشكل التالي:
 د .عبدالعزيز خوجة:«أرجــو الله أن تنتهي القطيعة بين الجارين العزيزين؛
المغرب والجزائر».
 الشاعر قاسم حداد:ّ
«يا صديقي ،بلغ العزيز المهيوبي محبتي ويأسي ،حتى
تظهر نتائج تبعث التفاؤل في نفسي».
 المفكر والشاعر أدونيس:«نأمل ..نأمل ..نأمل.»..
 اإلعالمي يوسف الجاسم:«فلنحلم على األقل».
 د .سليمان الشطي:«تعتقد  -يا أخ نجم  -أنني أمتلك رفاهية التفاؤل»؟!
 خليفة الخرافي:«الله ُيصلح الحال ،وإن كنت غاسل إيــدي من مؤتمرات
القمة»

***

وهناك الكثير من اآلراء ،وبعضها ّ
حاد لدرجة لم أتمكن
من نشرها ...وأعتذر لألعزاء الذين كتبوها ...ومع ذلك فأنا
متفائل!

«خطر محتمل» يتخطى األرض اليوم
مــن الـمـقــرر أن يتخطى كــويـكــب مكتشف
ً
ً
حديثا «يحتمل أن يكون خطيرا» بحجم أطول
ً
ناطحة سحاب في العالم تقريبا ،األرض في
ً
عيد الهالوين ،وفقا لوكالة ناسا.
وق ــال مــوقــع روس ـيــا ال ـيــوم أم ــس إن قطر
ال ـكــوي ـكــب ،الـمـسـمــى  ،RM4 2022يـبـلــغ ما
ً
ً
بين  1083و 2428قــدمــا ( 330و 740مـتــرا)،
وسيتخطى األرض بسرعة نحو  52500ميل
في الساعة ( 84500كم/ساعة) ،أو ما يقرب من
 68ضعف سرعة الصوت.
وسيكون الكويكب في أقرب نقطة له على
مسافة  1.43مليون ميل ( 2.3مليون كيلومتر)
مــن األرض ،أي نحو ستة أضـعــاف متوسط
الـمـســافــة بـيــن األرض وال ـق ـمــر .وبالمعايير
ً
الكونية ،هذا هامش ضئيل جدا.
وتحدد «ناسا» أي جسم فضائي يقع ضمن

سقوط بال قاع

حسن العيسى

دمار مستقبل األجيال أضحى بال سقف ،هذه الجريدة
كان مانشيتها أمس «بيع اإلجــازات بال سقف» ،يا ليته
ً
ً
كان موضوعا عابرا وننتهي عند هذا الحد من الالمباالة
في سباق جــري الكثير من الـنــواب لنيل رضــا مجاميع
ً
الناخبين في دولــة سرطان الريع ،وإنما كــان خبرا من
جملة حملة وعود ومشاريع نيابية بال سقف وال حدود
غير نهاية تهاوي أسعار النفط ونضوب االستثمارات
الخارجية التي مهما نفخت في عظمتها وسائل إعالم
الدولة وسترت حقيقة واقعها إال أن الشواهد عن خسائر
أكبر صندوق سيادي في العالم «النرويجي» بكل حصافة
إدارت ـ ــه تـنـفــي صـمــت الـسـلـطــة عــن أداء ص ـنــدوق الــدولــة
ً
السيادي ،وهو بــدوره أضحى أرضــا خصبة لتصفيات
سياسية ،تمت التضحية بأفضل الكفاء ات الوطنية من
أجل اعتبارات سياسية.
على أرض المجلس يجري هذا السباق المحموم اليوم
ً
من إسقاط قــروض أيــا كــان وضــع المدين ومــاء تــه إلى
زي ــادة روات ــب إلــى ع ــاوات اجتماعية وزي ــادة معاشات
المتقاعدين وإلغاء فوائد التأمينات إلى مسائل ال نهاية
لها ،وكلها أمور مستحقة لو كانت لدينا دولة تقوم على
وعي بالمستقبل واقتصاد حقيقي قوامه اإلنتاج والعمل
والضريبة التصاعدية كأداة لتحقيق العدالة االجتماعية
وتحقيق سلطة الدولة على إدارة األمر االقتصادي ،وليس
هذا االقتصادي «الدكاني» القائم على البيع واالستهالك
واالعتماد المطلق على اليد العاملة األجنبية ،في هذا
الوضع الشاذ ال يختلف المنزل الكويتي وقوامه الخادم
الفلبيني والبنغالي عن قطاع الدولة العام الالهث وراء
الـتـكــويــت األع ـمــى بــا مــراعــاة لنوعية الـخــدمــة وكـفــاء ة
اإل نـتــاج والنتيجة كارثية نوعية الخدمة ،أعلى تكلفة
وأردأ خدمة هو شعار التكويت العظيم ،سواء رضينا أم
ضربنا رؤوسنا بالحائط.
ستصمت السلطة التي تتحسس الجرة فوق رأسها،
ً
حتما ستصمت واألغلب أنها ستبارك هدر مالية اليوم
ً
مثلما هي اجتماعيا ستزايد على تطلعات لجنة القيم
في لباس المرأة وفتاوى الحالل والحرام ،وضرب أوكار
ً
ً
الفساد الذي يدور وجودا وعدما على جسد المرأة فقط
وال ش ــيء غـيــر ذل ــك ،مــن سيكترث م ــادام سـعــر البرميل
مرتفعا اليوم بدولة الكويت العظمى التي يحرم نائب
رئ ـيــس مجلسها الـنـيــابــي مـصــافـحــة رئـيـســة الـبــرلـمــان
األوروب ــي ،فالمالمسة ولــو باليد هي مدخل للشيطان،
ويا أمة ضحكت من جهلها األمم؟!
مــاذا يعني زي ــادة معاشات أو إسـقــاط قــروض وغير
ذلك في بئر الفساد الرسمي؟ فميزات كبار المسؤولين
من مكافآت مالية فلكية وكوادر حاتمية تنفق دون عمل
ً
راض اليوم ،والكل يمدح
حقيقي كلها ال تعني شيئا ،الكل
ٍ
ويخشى النقد ،ويأكل ويشرب ويصلي ويصوم ويقول
الحمد الله...

وفيات
مرزوق مرضي عبدالله العازمي

ً
 68عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة ،ت99817396 :

معصومة حسن عبدالله
 120مليون ميل ( 193مليون كيلومتر) من
األرض عـلــى أن ــه «جـســم قــريــب مــن األرض»،
وت ـص ـنــف أي ج ـســم كـبـيــر ي ـقــع ض ـمــن 4.65
ماليين ميل ( 7.5ماليين كيلومتر) من الكوكب

على أنه «خطر محتمل» ،وبمجرد اإلبالغ عن
هذه التهديدات المحتملة ،يراقبها عن كثب
ً
علماء الفلك ،الذين يدرسونها بالرادار بحثا
عن أي انحراف عن مساراتها المتوقعة.

أرملة :حاجي قمبر الري
ً
 82عاما ،شيعت ،الرجال :مسجد النقي ،الدسمة ،شارع أحمد
يعقوب المحميد ،النساء :عبدالله المبارك ،ق ،1ش ،105م،23
ت99818683 :

فاطمة محمد هادي العوضي

أرملة :محمد أبل العوضي
 91عاما ،شيعت ،الرجال :الدعية ،ق  ،3ش ،11النساء :مبارك
العبدالله ،ق ،3ش ،310م ،33ت99144788 ،99848788:

ُالكلمات المتقاطعة
تحسن الذاكرة

حمد عبدالله حمد البصيلي

 63عاما ،شيع ،الرجال :العزاء في المقبرة فقط ،النساء :عبدالله
المبارك ،ق ،2ش ،227م ،37ت97444424 ،90000802:

هناي عيسى هجهوج الرشيدي

 6أعـ ــوام ،شـيـعــت ،صـبــاح األحـمــد  ،4ق ،1ش ،123م ،128ت:
99721198 ،66668563

أعلن أطباء األعصاب بالواليات المتحدة
أن حل الكلمات المتقاطعة واأللغاز يساعد
على إبـطــاء فـقــدان الــذاكــرة وتقلص حجم
الدماغ لدى المصابين بالخرف الخفيف.
وأش ـ ـ ـ ــار ال ـم ـك ـت ــب اإلع ـ ــام ـ ــي ل ـجــام ـعــة
كولومبيا ،في دراسة نشرها موقع روسيا
ً
اليوم ،أمس ،إلى أنه وفقا لبيانات منظمة
الصحة العالمية يعاني  55مليون إنسان
ً
ف ــي ال ـع ــال ــم الـ ـخ ــرف ح ــالـ ـي ــا ،وأح ـ ــد أك ـثــر
ً
األسباب شيوعا هو مرض الزهايمر ،الذي
اكتشف في  70 - 60في المئة من الحاالت.
ويؤدي مرض الزهايمر إلى موت خاليا
الدماغ ،مما يخفض تدريجيا من القدرات
الفكرية والسلوكية واالجتماعية للشخص،
حتى أنه قد ينسى محادثة حديثة أو حدثا
أو أسماء أقاربه ،ويتيه في مكان مألوف،
وما إلى ذلك.
ومن أجل إبطاء ذلك ،يبحث العلماء عن
طرق جديدة لمنع وإبطاء تطور الخرف،
واك ـت ـش ـفــوا أن ح ــل ال ـك ـل ـمــات الـمـتـقــاطـعــة
واأللغاز وألعاب الكمبيوتر وألعاب الطاولة
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ت ـع ـمــل ع ـل ــى ت ـح ـف ـيــز ال ــذاك ــرة
واالنتباه ،وتحسين أداء دماغ كبار السن.
واستنتج الباحثون أن هــذه التمارين
ال ـف ـكــريــة ت ـســاعــد ع ـلــى تـحـسـيــن ال ــذاك ــرة
والحالة الفكرية لألشخاص الذين يعانون
الخرف.

حسين ًعون حسن المطوع

 85عــامــا ،شيع ،الــرجــال :حسينية عقيلة الطالبين ،النساء:
صباح السالم ،ق ،6الشارع األول ،ج ،19م ،10ت،99677637:
67041666

سامية سالم مريخان الرشيدي

زوجة :أحمد عبدالحميد األثري
ً
 50عــامــا ،شـيـعــت ،ال ــرج ــال :جــابــر األح ـمــد ،ق ،1ش ،107م،7
الـنـســاء :عبدالله الـمـبــارك ،ق  ،2ش،209م ،5ت،97777161 :
98703079

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

4:40

العظمى 31

الشروق

6:01

الصغرى 17

الظهر

11:32

ً
أعلى مد  02:46صب ــاحـ ـ ــا

العصر

2:39

 06:36م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

5:02

ً
أدنى جزر  11:24ظـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العشاء

6:20

 11:04م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

