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«فينيسيا» يعود مرصعا
بنجوم هوليوود ص 11

بايدن لألمير :نشكركم على دوركم اإلنساني في تسهيل عبور األفغان
صاحب السمو هنأ الرئيس األميركي بنجاح أكبر عملية إجالء

محليات

• سموه وجه دعوة رسمية إلى بايدن لزيارة الكويت

أكــد الرئيس األمـيــركــي جــو بــايــدن موقف
بالده الثابت الداعم ألمن الكويت واستقرارها
ً
ً
والوقوف دائما إلى جانبها ،مشيدا بالعالقات
التاريخية بين البلدين ،والتطلع المشترك
لتعزيزها واالرتقاء بها.
جاء ذلك خالل اتصال هاتفي تلقاه سمو
أم ـي ــر الـ ـب ــاد ال ـش ـيــخ ن ـ ــواف األحـ ـم ــد ،أم ــس،
م ــن الــرئ ـيــس ب ــاي ــدن ع ـبــر خ ــال ــه ع ــن شـكــره
للكويت لدورها اإلنساني في تسهيل العبور
اآلم ــن إلن ـجــاح خـطــة اإلجـ ــاء األمـيــركـيــة من

ً
أفـغــانـسـتــان ،متمنيا لـسـمــوه واف ــر الصحة
والـ ـع ــافـ ـي ــة ول ـل ـك ــوي ــت الـ ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـت ـق ــدم
واالزدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.
وأعرب سموه عن شكره للرئيس األميركي
عـلــى مــا أبـ ــداه مــن طـيــب الـمـشــاعــر للكويت،
ً
مؤكدا سموه متانة العالقات الراسخة بين
الـبـلــديــن الـصــديـقـيــن بــاعـتـبــارهـمــا حليفين،
والتي أثبت التاريخ واألحداث صالبتها.
وهـنــأ سـمــوه بــايــدن بـنـجــاح أكـبــر عملية
إج ــاء رغ ــم ال ـص ـعــوبــات ال ـتــي أحــاطــت بـهــا،

03

إلــى جانب التعزية والـمــواســاة فــي ضحايا
التفجير اإلرهــابــي الــذي وقــع بمحيط مطار
كابول ،وبضحايا إعصار «أيدا» الذي ضرب
والية لويزيانا.
ووجه سموه دعوة رسمية لبايدن لزيارة
ً
ال ـكــويــت ،مـثـمـنــا لــه ه ــذا ال ـتــواصــل المجسد
ألواص ـ ــر ال ـع ــاق ــات ال ـم ـت ـي ـنــة ب ـي ــن ال ـب ـلــديــن
ً
والشعبين الصديقين ،ومتمنيا لــه موفور
الصحة والعافية وللواليات المتحدة وشعبها
الصديق كل التقدم واالزدهار.

ً
إلدارة
حكومية
شركة
تحديد  1562مقعدا
الحدائق العامة واستثمارها ً
يوميا للقادمين من مصر

مجلس الوزراء كلف «الشباب» وضع آلية لمراكز الترفيه بالمحافظات
• وجه لالنتهاء من مشروع قانون المنطقة االقتصادية الشمالية الخاصة

في وقت قدمت لجنة الخدمات العامة إلى مجلس الوزراء توصية
باستثمار الحدائق والساحات الواقعة داخــل المناطق السكنية
واالستثمارية والتجارية وغيرها ،أفــادت الهيئة العامة لشؤون
ً
الزراعة والثروة السمكية بأن هناك توجها إلنشاء شركة حكومية
إلدارة واستثمار الحدائق العامة.
02

 457لـ «الكويتية» و 324لـ «الجزيرة» والبقية للشركات المصرية

sms
موظفو الشركات الخاصة ،الموزعون للعمل بالمستشفيات الحكومية ومختبراتها،
كانوا حربة أساسية في معركة «كــورونــا» منذ بدايتها ،عرضوا حياتهم وصحتهم
للخطر ...واليوم عندما جاء وقت مكافأة «الصفوف األمامية» تجاهلتهم الحكومة ولم
ً
تعتبرهم جزء ا منها وأسقطتهم من كشوف المكافآت ...وإلى المسؤولين ،نذكرهم بأن
هؤالء العاملين بشر عرضوا أرواحهم للخطر من أجل حمايتكم وحمايتنا ،فلم ال يتم
تعديل قانون تلك المكافآت ليشمل فئة مستحقة تقديرها واجب؟

●

محمد جاسم

ف ــي ك ـتــاب وج ـهــه إل ــى ن ـظ ـيــره الـمـصــري
أشرف نوير ،بشأن تحديد السعة المقعدية
للرحالت القادمة إلى مطار الكويت الدولي،
كشف المدير العام إلدارة الطيران المدني
الـمـهـنــدس يــوســف الـ ـف ــوزان ،أن السلطات
المختصة في الكويت حددت للقادمين من
ً
ً
مصر  1562مقعدا يوميا فور بدء تشغيل
الـ ـطـ ـي ــران الـ ـمـ ـب ــاش ــر ،بـ ــواقـ ــع  457ل ـشــركــة
الخطوط الكويتية ،و 324لـ "طيران الجزيرة"،
و 781للخطوط الجوية التابعة لمصر.

وطـلــب ال ـفــوزان الـمــوافـقــة على تشغيل
الناقالت الجوية التابعة للكويت ،على أن
تحدد السلطات المصرية الشركات التي
سـتـقــوم بالتنفيذ مــن جــا نـبـهــا ،ليتسنى
ً
الموافقة على جداولها دون تأخير ،مبينا
أن السلطات الصحية بالكويت ستنظر في
زيادة المقاعد في المستقبل القريب ،بعد
تقييم األوضاع الصحية.

باسل الصباح:
ال تهاون مع تطورات
«كورونا»

محليات

03
المضف :االستعانة
بمستشارين تربويين
لضمان سالمة الطلبة

محليات

06
الفارس :خريطة
طريق لتنويع مخرجات
التعليم

اليوم األول لعودة أنشطة األطفال ...فرحة وازدحام
03

الثانية

«المحاسبة» :التعاقدات
الحكومية قاربت 1.5
مليار دينار في  5أشهر

إقرار زيادة المزايا المالية
للممرضين الكويتيين

تصل إلى  500دينار حسب المسمى الوظيفي
●

عادل سامي

واف ــق ديـ ــوان ال ـخــدمــة الـمــدنـيــة عـلــى زي ــادة
المزايا المالية للممرضين الكويتيين ،من خالل
تعديل كادر التمريض المشمول بقرار مجلس
الخدمة المدنية رقم  5لسنة .2009
وم ـ ــن ج ـه ـت ــه ،بـ ـ ــارك رئـ ـي ــس نـقــابــة 02

اقتصاديات
تقرير اقتصادي

الجمهور من محورين يتعلقان بالقضية السكنية
اجتماعات األربعاء االقتصادية ...أفكار • قدمه
ُ
 • 08الشحومي :أ َ
إيجابية تنقصها الجدية
درج على جدول أول جلسة
الملحم :استحداث أدوات مالية لتعزيز
االستثمار صديق البيئة
١٠
«كامكو إنفست» :بورصة الكويت ارتفعت
 %22.4منذ بداية 2021
09

إدارة بايدن تستطلع أزمة لبنان :وقود
إيران وإعفاءات «قيصر» في الواجهة
●

بيروت  -منير الربيع

جدد مجلس األمن الدولي قبل يومين مهمة عمل
ق ــوات ال ـطــوارئ ًالــدولـيــة العاملة فــي جـنــوب لبنان
(اليونيفيل) سنة إضافية.
ّ
مر التجديد بسالسة ومن دون شروط وشروط
م ـضــادة كــانــت تتعلق بـتــوسـيــع مـهــام ه ــذه الـقــوات
وتعزيز صالحياتها ،لكن البيان الختامي للجلسة
ً
حمل جديدا ،فللمرة األولى أشار إلى حاجة الجيش
اللبناني واألجهزة األمنية للمساعدات ،مع تضمين
فقرة تتعلق بتقديم «اليونيفيل» مساعدات إلى هذه
المؤسسات األمنية والعسكرية اللبنانية.

االستجواب العاشر من نصيب الشايع

ّ
وعـلــى وقــع هــذا التمديد ،حــط وفــد أمـيــركــي من
مجلس الشيوخ األمـيــركــي فــي بـيــروت وجــال على
المسؤولين اللبنانيين ،على أن يزور إسرائيل في
وقت الحق.
وك ـش ـفــت مـ ـص ــادر م ـتــاب ـعــة ل ـم ـجــريــات ال ــزي ــارة
األميركية أن الهدف منها استطالعي إلعداد تقرير
يتم رفعه إلى الكونغرس ،ويتم على ضوئه تحديد
آلية التعاطي مع األزمــة اللبنانية .وقال السناتور
إدوارد مــورفــي ،فــي مــؤتـمــر صـحــافــي بـبـيــروت في
ختام الزيارة ،إن «واشنطن منخرطة بنشاط لحل
أزمةالوقود ،وال داعي العتمادلبنان على الوقود
ً
اإليراني» ،مضيفا أن «أي وقود يجري نقله 02

دوليات

١٦

قــادت القضية اإلسكانية وزيــر الدولة لشؤون البلدية وزيــر الدولة
لـ ـش ــؤون اإلسـ ـك ــان وال ـت ـط ــوي ــر ال ـع ـم ــران ــي ش ــاي ــع ال ـش ــاي ــع إلـ ــى منصة
ً
االستجواب ،بتقديم النائب فايز الجمهور استجوابا له بشأنها من
محورين ،والذي يعد العاشر بين جميع المساءالت المقدمة منذ بداية
مجلس األمة الحالي.
وأعلن رئيس مجلس األمة باإلنابة أحمد الشحومي ،أنه أبلغ رئيس
ً
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد باالستجواب ،موضحا أنه
ُ
سي َ
درج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
02

تسوية روسية في درعا

مدارس الصين تدرج
فكر «الجد شي»
في مناهجها

رياضة

١٧
قوات روسية تدخل درعا البلد أمس (أ ف ب)

14

األزرق يتدرب
على فترتين في سراييفو
اليوم

ةديرجلا

•
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األمير وولي العهد يستقبالن رئيس الوزراء

صاحب السمو
هنأ أوزبكستان
وسلوفاكيا
بالعيد الوطني

اس ـت ـق ـبــل ص ــاح ــب الـسـمــو
أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ــواف
األحمد ،بقصر بيان ،صباح
أمس ،سمو ولي العهد الشيخ
مشعل األحمد.
واس ـت ـق ـبــل س ـم ــوه ،رئـيــس
مجلس الــوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد.
ك ـم ــا اس ـت ـق ـبــل س ـم ــو ول ــي
العهد الشيخ مشعل األحمد،
بـقـصــر ب ـي ــان ،ص ـبــاح أم ــس،
رئيس مجلس الــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ب ـعــث
صـ ـ ــاحـ ـ ــب ال ـ ـس ـ ـمـ ــو ب ـب ــرق ـي ــة
تهنئة إلى رئيس جمهورية
أوزب ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــان شـ ـ ــوكـ ـ ــت
م ـ ـيـ ــرض ـ ـيـ ــايـ ــف ،ع ـ ـبـ ــر ف ـي ـهــا
س ـم ــوه ع ــن خ ــال ــص تـهــانـيــه
ب ـم ـن ــاس ـب ــة الـ ـعـ ـي ــد ال ــوط ـن ــي
ً
ل ـ ـبـ ــاده ،م ـت ـم ـن ـيــا سـ ـم ــوه لــه
مـ ــوفـ ــور ال ـص ـح ــة وال ـع ــاف ـي ــة
ول ـج ـم ـه ــوري ــة أوزب ـك ـس ـت ــان

ً
األمير مستقبال الخالد أمس
وشعبها الصديق كل التقدم
واالزدهار.
كـمــا بـعــث س ـمــوه ،ببرقية
تهنئة إلى رئيسة جمهورية
سلوفاكيا زوزانــا كابوتوفا،
عبر فيها سموه عن خالص

الخالد يستقبل سفيري فرنسا وجيبوتي

الخالد خالل استقباله سفيرة فرنسا أمس
تـ ـه ــانـ ـي ــه ب ـم ـن ــاس ـب ــة ال ـع ـي ــد
ً
ال ــوط ـن ــي ل ـب ــاده ــا ،مـتـمـنـيــا
لها موفور الصحة والعافية
ول ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة س ـل ــوف ــاك ـي ــا
وشعبها الصديق المزيد من
الرقي والنماء.

وب ـع ــث س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
الشيخ مشعل األحمد ،وسمو
رئيس مجلس الوزراء الشيخ
صباح الخالد ببرقيات تهنئة
مماثلة.

استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد ،في قصر بيان ،أمــس ،سفيرة
الجمهورية الفرنسية آن كلير لوجندر ،وذلك
بمناسبة انتهاء مهام عملها سفيرة لبالدها
لدى الكويت.

ك ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل س ـ ـمـ ــوه ،س ـف ـي ــر ج ـم ـهــوريــة
جيبوتي محمد مؤمن ،وذلك بمناسبة انتهاء
ً
مهام عمله سفيرا لبالده لدى الكويت.
ح ـضــر الـمـقــابـلـتـيــن رئ ـي ــس ديـ ـ ــوان رئـيــس
مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل.

تونس تشكر الكويت على إهدائها آليات لإلطفاء اليوسف بحث مع السفير الباكستاني سبل
المكراد بحث تعزيز التعاون مع السفير عجيلي
تعزيز التعاون الزراعي
ن ـ ـقـ ــل سـ ـفـ ـي ــر تـ ـ ــونـ ـ ــس لـ ــدى
الكويت الهاشمي عجيلي رسالة
إشادة وشكر حكومية وشعبية
لمبادرة سمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد بإهداء الكويت إلى
تونس آليات ومعدات لإلطفاء
واإلنقاذ.
جــاء ذلــك فــي بـيــان صحافي
لـ"اإلطفاء العام" خالل استقبال
رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـقـ ــوة الـ ـف ــري ــق خ ــال ــد
المكراد في مكتبه ،أمس ،السفير
عجيلي.
ورحـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق ال ـ ـم ـ ـكـ ــراد
ب ــال ـس ـف ـي ــر ال ـت ــون ـس ــي وال ــوف ــد
الـمــرافــق لــه ،كما تمت مناقشة
أطــر تعزيز الـتـعــاون المشترك
بين البلدين الشقيقين في مجال
اإلطفاء واإلنقاذ وتعزيز أوجه
التنسيق الثنائي.
وك ــان ــت ط ــائ ــرت ــان تــابـعـتــان
للقوة الجوية للجيش الكويتي

ً
المكراد مستقبال السفير التونسي أمس
نـقـلــت إلـ ــى ت ــون ــس س ــت آل ـيــات
إطفاء مجهزة بمعداتها كاملة
ل ـم ـك ــاف ـح ــة ح ـ ــرائ ـ ــق الـ ـغ ــاب ــات

ً
وع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات اإلنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاذ تـ ـنـ ـفـ ـي ــذا
ً
للتوجيهات السامية وتأكيدا
ألواص ـ ـ ـ ـ ـ ــر األخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة وم ـ ـ ـ ـ ـ ــؤازرة

«القوى العاملة» تطلق خدمات
جديدة عبر بوابة النماذج اإللكترونية
انتهاء حظر العمل وقت الظهيرة باألماكن المكشوفة
●

جورج عاطف

أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة ،أمس،
خدمات إلكترونية جديدة من خــال بوابة
النماذج اإللكترونية لتسهيل أمور أصحاب
األعمال وإنجاز معامالتهم وتوفير الوقت
والجهد عليهم.
وقالت المتحدثة الرسمية ،مديرة إدارة
ال ـعــاقــات الـعــامــة واإلع ـ ــام بــالـهـيـئــة أسيل
الـمــزيــد ،فــي تـصــريــح ،إن هــذه الـخــدمــات تم
تنفيذها بأيدي فريق مركز نظم المعلومات
بالهيئة وتهدف إلى التسهيل على أصحاب
األعمال وإنجاز معامالتهم من خالل تعبئة
النموذج المطلوب بموقع الهيئة اإللكتروني
وخدمة النماذج اإللكترونية ومراجعة إدارة
العمل المعنية الستكمال إجراءات التحويل.
وأوضحت المزيد أن هذه الخدمات خاصة
بإصدار إذن عمل وتحويل من خارج القطاع
دراســة مــادة ( )23والمقصود منها تحويل
عامل من مادة ( )23إلى مادة ( ،)18مضيفة
ً
أنه من ضمن الخدمات أيضا خدمة إصدار
إذن عمل وتحويل مــن خــارج القطاع كفيل
نفسه مــادة ( )24والمقصود منها تحويل
عامل مــن مــادة ( )24إلــى مــادة ( )18إضافة
خدمة التحويل للعامل مــن مــادة ( )18إلى
مادة (.)24

م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،أعـلـنــت «ال ـق ــوى الـعــامـلــة»
ان ـت ـه ــاء ال ـف ـت ــرة ال ـم ـق ــررة ل ـح ـظــر ال ـع ـمــل وقــت
الظهيرة في األمــاكــن المكشوفة ،والتي كانت
خالل الفترة من أول يونيو حتى  31أغسطس
ً
ً
مــن الـســاعــة  11ظـهــرا حتى الـســاعــة  4عـصــرا،
مؤكدة أن فريق عمل الظهيرة في إدارة المركز
ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـص ـحــة والـ ـس ــام ــة ال ـم ـه ـن ـيــة ق ــام
بالتفتيش على المواقع فــي كــل المحافظات،
للتأكد من التزام أصحاب المشاريع بالقرار.
واس ـت ـع ــرض ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة أحـمــد
الموسى نتائج الحمالت التفتيشية التي قام
ً
بها الفريق ،مشيرا إلى أن عدد المواقع المخالفة
ً
التي تم التفتيش عليها بلغ  2723موقعا ،وعدد
العمالة الموجودة بالمواقع المخالفة بلغ 1988
ً
عامال ،بينما بلغ عدد البالغات المتسلمة 120
ً
بالغا ،وعدد المواقع المخالفة أول مرة بلغ 116
ً
موقعا ،وعـدد المواقع المستوفية التي تمت
ً
إعادة التفتيش عليها  1166موقعا.
وأوضــح الموسى أن فــرق التفتيش تسجل
ً
فــي أول مــرة إن ــذارا بتالفي المخالفة وتعاود
التفتيش على الـمــوقــع ،وفــي حـ ــال االسـتـمــرار
بالمخالفة تسجل غرامة  100دينار وتصل إلى
 200ديـنــار عــن كــل عامل مــوجــود فــي الموقع،
ويتم وضع رمز إيقاف للملف ويحال إلى اإلدارة
ً
العامة للتحقيقات التخاذ اإلجراء الالزم ،حفاظا
على سالمة العمال خالل فصل الصيف.

شركة حكومية إلدارة الحدائق...
وقــرر المجلس ،لدى اجتماعه على هامش جولة رئيسه سمو
الشيخ صباح الخالد ،في مشروع مبنى الركاب ( )T2بمطار الكويت
الدولي أمــس ،تكليف «الــزراعــة» التنسيق مع الجهات التي تراها
مناسبة لوضع التصورات المناسبة حول إمكانية استثمار تلك
الحدائق والساحات ،وموافاة المجلس بما ينتهي إليه األمر خالل
أسبوعين.
فــي السياق ،أ لــزم المجلس الهيئة العامة للشباب بالتنسيق
مع الهيئة العامة للرياضة ،بوضع اآللية المناسبة بشأن المراكز
الترفيهية وتفعيل دور مراكز الشباب في محافظات الكويت ،بما
يساهم في جذب األسر واألفراد ،وتحقيق التطلعات المنشودة في
ً
هذا الشأن ،وموافاة المجلس بالنتائج خالل  14يوما.
وع ــن م ـشــروع الـمـطــار ( ،)T2كـلــف الـمـجـلــس الـجـهــات المعنية
ً
بالمضي قدما في مواصلة جهودها الستكمال اإلجراءات التنفيذية
ً
المتعلقة بالمشروع وما يتعلق به من مشاريع ومرافق ،مشددا
على ضرورة تهيئته وفق أعلى المعايير التي تتناسب مع طبيعة
المتطلبات المستقبلية ،بـمــا يضمن ا ت ـســاق ا لـبــر نــا مــج الزمني
المقرر ألعماله اإلنشائية مع خطة التشغيل ،وتذليل أية معوقات
قد تواجه التنفيذ.
وناقش المجلس توصية اللجنة السكنية بشأن إقرار مشروع
قانون مدينة الحرير الذي مازال قيد الدراسة بمجلس األمة ،وقرر
تكليف وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون اإلسكان
والتطوير العمراني ،بسرعة التنسيق مع مكتب وزير الدولة لشؤون
مجلس األمة ،وإدارة الفتوى والتشريع ،التخاذ اإلجراءات الكفيلة
باالنتهاء من مشروع قانون المنطقة االقتصادية الشمالية الخاصة.

لــأشـقــاء فــي مــواجـهــة األزم ــات
والكوارث.

اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام
للهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية الشيخ محمد
اليوسف ،أمس ،سفير باكستان
لدى الكويت سيد حيدر.
ونـ ـ ــاقـ ـ ــش ال ـ ـجـ ــان ـ ـبـ ــان س ـبــل
ت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون ال ـث ـنــائــي في
مـجــال ال ــزراع ــة ،وأك ــدا الحاجة
إل ــى ذل ــك ،ال سـيـمــا أن الـكــويــت
لديها أســواق كبيرة تستوعب
المنتجات الزراعية والغذائية
الباكستانية.
وأعــرب اليوسف عن تقديره
ل ـل ـم ـســار اإلي ـج ــاب ــي لـلـعــاقــات
الثنائية ،معربا عن أمله تعزيز
هـ ــذه الـ ـع ــاق ــات ،والس ـي ـم ــا في
مجال الزراعة.

اليوسف خالل استقباله سفير باكستان أمس

«المحاسبة» :التعاقدات الحكومية قاربت
 1.5مليار دينار في  5أشهر

ُّ
باشا :تأخر بعض الجهات بإبرام العقود يعطل المشاريع والتنمية
●

«الديوان»
رفض
الموافقة على
ً
 28موضوعا
بقيمة ما
يقارب 76
مليون دينار

تحديد  1562مقعدًا يوميًا...

ً
العاملين في وزارة الصحة ،حسين السبيل ،إقرار الكادر ،الفتا
إل ــى أن "مــائـكــة الــرحـمــة" يستحقونه لــدورهــم الــرئـيـســي في
المنظومة الصحية.
وتمنى السبيل إقرار الهيكل التنظيمي للوزارة ،لما له من
أهمية في التوصيف الوظيفي للمهن الطبية والفنية واإلدارية.
وفي السياق ،كشفت مصادر مطلعة ،لـ "الجريدة" ،أن زيادات
كادر التمريض الجديد تصل إلى  500دينار حسب المسمى
الوظيفي للممرض ،مؤكدة أن الــزيــادة المقترحة بواقع 100
د ي ـنــار للممرض و 200للممرض األول و 300الختصاصي
الـتـمــريــض و 400الخـتـصــاصــي أول تـمــريــض و 500لرئيس
اختصاصي تمريض.
وأشارت المصادر إلى أن الكادر الجديد يهدف إلى المساهمة
في تطوير األداء والخدمة التمريضية التي تعتبر أساس نجاح
العملية الطبية.
وكانت "الصحة" خاطبت وزارة المالية قبل أكثر من سنتين،
ً
بخصوص إقرار الكادر ،وتم رفعه مؤخرا إلى مجلس الخدمة
المدنية الذي اعتمده.

االستجواب العاشر من نصيب...

وعقب تقديمه صحيفة االستجواب أمسّ ،
صرح الجمهور ،بأن
المحور األول من مساءلته يتعلق بالتهرب من المسؤولية الوزارية
عبر تخلي المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن دورها في مدينتي
المطالع وجنوب سعد العبدالله ،بينما يختص الثاني بتواطؤ

محمد جاسم

ق ــال ــت عـ ـض ــوة ف ــري ــق إع ـ ــداد
التقرير السنوي لقطاع الرقابة
المسبقة والدعم الفني بديوان
ال ـم ـح ــاس ـب ــة ي ــاس ـم ـي ــن ب ــاش ــا،
إن ال ــرق ــاب ــة الـمـسـبـقــة مــارســت
ً
اخـتـصــاصــاتـهــا وف ـق ــا لـقــانــون
إنـشــاء الــديــوان رقــم ( )30لسنة
 ،1964وتــم إب ــداء ال ــرأي ب ــ1165
ً
م ــوض ــوع ــا ب ـمــا يـ ـق ــارب 1.493
مليار دي ـنــار ،خــال الـفـتــرة من
 2021/04/01إلى  ،2021/08/31ما
بين مناقصة عامة أو محدودة،
وممارسات وعقود استشارية
وارتباطات بأوامر تغييرية أو
تمديد أو تجديد للعقود.
وأضافت باشا ،في تصريح
صـ ـح ــاف ــي ،امـ ـ ــس ،أن ال ــدي ــوان
أص ـ ــدر رأي ـ ــه ب ــال ـم ــواف ـق ــة عـلــى
ً
 581موضوعا بما يقارب قيمة
اجمالية مقدارها  1.038مليار
دينار.
ولـ ـفـ ـت ــت إل ـ ـ ــى تـ ــأخـ ــر ب ـعــض
ال ـج ـهــات ب ــإب ــرام ال ـع ـق ــود ،بعد
صدور موافقة ديوان المحاسبة

ال ـم ـس ـب ـق ــة ف ـ ــي «الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة»
أ خـ ـ ـط ـ ــرت إدارة ا ل ـم ـخ ــا ل ـف ــات
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدي ـ ـ ــوان بـ ـقـ ـي ــام
بـ ـع ــض ال ـ ـج ـ ـهـ ــات بـ ــاالرت ـ ـبـ ــاط
ق ـبــل ال ـح ـص ــول ع ـلــى مــوافـقـتــه
الـمـسـبـقــة ،بــالـمـخــالـفــة ألحـكــام
المادتين ( 13و )14مــن قانون
إنـشــاء دي ــوان المحاسبة ل ـ 26
موضوعا بما يقارب  10ماليين
دينار ،وذلــك التخاذ الــازم في
شأنها ،وستوالي رقابة ديوان
ال ـم ـحــاس ـبــة ال ــاح ـق ــة مـتــابـعــة
تدقيق تلك الموضوعات.
ياسمين باشا

ل ـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــات ب ـ ـلـ ــغ إجـ ـم ــال ــي
قيمتها  61مـلـيــون دي ـنــار ل ــ46
موضوعا ،األمر الذي يستوجب
دراســة اإلج ــراءات والسياسات
المتبعة داخل الجهة ،لما يترتب
عـلــى ذل ــك مــن تــأخــر الـمـشــاريــع
وت ـع ـط ـيــل ال ـت ـن ـم ـيــة وإم ـكــان ـيــة
انـ ـسـ ـح ــاب ال ـم ـن ــاق ــص ال ـمــزمــع
ال ـت ـعــاقــد م ـع ــه ،م ـمــا ق ــد يحمل
المال العام مبالغ إضافية.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن ال ــرق ــاب ــة

الشايع مع وزيــر المالية وبنك االئتمان؛ لفرض قانون التمويل
العقاري كخيار وحيد لتمويل القروض العقارية لمصلحة البنوك
التجارية.
وأضــاف الجمهور أن لجنة شــؤون اإلسكان البرلمانية عملت
على حــل المشكلة اإلسكانية ،وبالجهد واإلص ــرار أزيـلــت جميع
معوقات مدينة سعد العبدالله خالل  7أشهر ،رغم أن الحكومة لم
ً
ً
تستطع إزالتها منذ  17عاما ،مؤكدا أنه لم َي ُعد للمؤسسة أي عذر
أو حجج لعدم توزيع وحدات هذه المدينة التي ينتظرها عشرات
اآلالف من األسر.
واعتبر التعلل بعدم توافر المالءة المالية هدفه حماية وزير المالية
ً
خليفة حمادة ،مؤكدا تأييده استجواب النائب د .صالح المطيري له،
«وسأكون أول الموقعين على كتاب طرح الثقة فيه».
٠٥

إدارة بايدن تستطلع أزمة لبنان...:
عبر سورية خاضع للعقوبات ،وواشنطن تبحث عن سبيل لتمرير
ذلك من دون عقوبات».
ً
ويؤشر هــذا إلــى االهتمام األميركي بالملف اللبناني ،خصوصا
بعد التجديد لـ «اليونيفيل» ،ومهمتها األساسية ضبط الوضع على
الحدود الجنوبية ومنع أي تصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل .يذكر
أن بعض أعضاء الوفد من أبــرز المتشددين ضد الـحــزب ،وبعضهم
يريد من الجيش اللبناني التصدي له ،وهنا تقول مصادر متابعة إن
الوفد سيبحث مع قيادة الجيش آلية تقديم المزيد من المساعدات في
المرحلة المقبلة ،األمر الذي سيطرح أسئلة عديدة حول آلية التعاطي
ً
األميركي مع لبنان الحقا.
هذه الوقائع تفرض على رئيس مجلس النواب نبيه بري ،و«حزب

إجراءات الترسية
وأض ــاف ــت بــاشــا أن الــديــوان
أصـ ــدر رأيـ ــه ب ـعــدم ال ـمــواف ـقــة لـ
 28م ــوض ــوع ــا خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
المشار إليها ،بقيمة ما يقارب
 76مليون ديـنــار ،لـعــدم صحة
إجــراء ات الترسية المتبعة من
قبل بعض الجهات منها على
س ـب ـي ــل الـ ـمـ ـث ــال ع ـ ــدم م ـطــاب ـقــة
عرض المناقص المزمع التعاقد
معه لمتطلبات الجهة الــواردة

بالوثائق أو عدم صحة أسباب
ً
استبعاد المناقص األقل سعرا
وتوصية الجهة بالترسية على
غير أقل األسعار.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار
تـ ـ ـ ـ ــراخـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــض ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــات
بموافاة الــديــوان بالمستندات
المطلوبة ،ومــا يتصل بها من
وثــائــق وب ـيــانــات وإي ـضــاحــات
بالمخالفة ألحكام تعميم ديوان
المحاسبة رقم ( )6لسنة 2018
ف ــي شـ ــأن اس ـت ـي ـفــاء ك ــل أوراق
الـمــوضــوعــات المعروضة قبل
عرضها على الديوان ،مما نتج
عـنــه ق ـيــام ال ــدي ــوان ب ــرد أوراق
 358م ــوض ــوع ــا ،خ ــال الـفـتــرة
الـ ـم ــذك ــورة ،م ـمــا يـشـكــل نسبة
 31فــي المئة مــن إجمالي عدد
الموضوعات المعروضة على
الديوان.
يـ ــذكـ ــر أن أعـ ـ ـم ـ ــال ال ــرق ــاب ــة
الـمـسـبـقــة ب ــدي ــوان الـمـحــاسـبــة
أسـ ـف ــرت ع ــن تـحـقـيــق وف ـ ــورات
مالية مباشرة للخزانة العامة
لـلــدولــة بما يـقــارب  2.7مليون
دينار.

ً
الله» أيضا ،طرح أسئلة متعددة حول الخلفيات التي تقف وراء هذه
ً
الحماسة لدعم الجيش ،خصوصا أن بري ،في أول تعليق له على اقتراح
تقديم مساعدات للجيش من قبل اليونيفيل ،أشار إلى وجوب التدقيق
ً
في مصادر هذه المساعدات ،غامزا من قناة االختراق اإلسرائيلي.
وبحسب ما تؤكد المعلومات ،فإن الوفد األميركي التقى شخصيات
من المجلس النيابي بحث معها آلية العقوبات األميركية المستمرة
على «حزب لله» ،وطرحت الجهات اللبنانية أسئلة عديدة حول مآالت
قانون قيصر وإمكانية منح لبنان استثناءات من هذه العقوبات ،في
حال قرر استيراد الغاز من مصر والكهرباء من األردن عبر األراضي
السورية ،مما يعني استفادة النظام السوري بموجب هذه االتفاقيات.
هنا تؤكد المصادر أن الوفد الرسمي اللبناني ال يزال ّ
يعد العدة
لزيارة سورية ،لتوقيع االتفاقيات معها.
وبحسب مــا تكشف مـصــادر الــوفــد ،فــإن التأخير يتعلق بمسألة
أساسية ،وهي إمكانية تشكيل حكومة جديدة من عدمها ،فبحال كان
التشكيل سيتأخر فإن الوفد سيجري هذه الزيارة ،أما بحال كانت هناك
إمكانية لوالدة الحكومة الجديدة فقد يتم تنظيم الزيارة من جانبها،
وهذا يعني توافر أجواء إقليمية ودولية متكاملة فتحت الطريق أمام
الحكومة وأمام توقيع االتفاقية مع سورية.
ال يمكن فصل هذه التطورات كلها عن المسار المستمر لتشكيل
الحكومة ،والذي تحول إلى بورصة غير واضحة المعالم ،ولكن إيقاعها
ً
حاليا ُيمعن في اإليجابية ،وهناك جهات عديدة تراهن على إمكانية
التوافق في حال تم تجاوز عقدة حصول رئيس الجمهورية على الثلث
ُ
المعطل ،من خالل مطالبته بتسعة وزراء مسيحيين ،فتنازل عون عن
ُ
هذا المطلب يعني أن الحكومة ستشكل ،أما إذا تمسك به فهذا يعني
أن الحكومة ستكون بعيدة.
١٤
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محليات
اليوم األول لعودة أنشطة األطفال ...فرحة وازدحام
المراكز الترفيهية والحضانات وصاالت األلعاب التزمت باالشتراطات الصحية

إقبال كبير في اليوم األول لعودة أنشطة األطفال

محمد جاسم

لم نسجل
مخالفات
عدم االلتزام
باإلجراءات
الوقائية
بورقبة

وس ـ ــط ف ــرح ــة األطـ ـ ـف ـ ــال وب ـه ـج ــة اآلب ـ ــاء
واألم ـ ـ ـهـ ـ ــات بـ ــرؤيـ ــة س ـع ــادت ـه ــم الـ ـع ــارم ــة،
اس ـت ـق ـب ـل ــت ص ـ ـ ــاالت األلـ ـ ـع ـ ــاب ال ـتــرف ـي ـه ـيــة
واإللكترونية والحضانات ،أمس ،األطفال
ف ـ ــي الـ ـ ـي ـ ــوم األول ل ـت ـط ـب ـي ــق قـ ـ ـ ــرار ع ـ ــودة
أنشطتهم.
ً
ً
وش ـ ـهـ ــدت الـ ـ ـص ـ ــاالت ازدح ـ ـ ــام ـ ـ ــا ك ـب ـي ــرا
ً
ً
ً
وتـنـظـيـمــا عــال ـيــا وال ـت ــزام ــا بــاالشـتــراطــات
الـصـحـيــة م ـنــذ ال ـص ـبــاح ال ـبــاكــر ف ــور فتح
أبــواب ـهــا ،إذ لــم يـتــم الـسـمــاح بــدخــول غير
المطعمين من اآلباء واألمهات ،مع الحرص
على ارت ــداء الكمامات والتعقيم المستمر
بعد استعمال كل لعبة ،كما حرص العاملون
في الصاالت على التنظيف السريع ألجهزة
األل ـع ــاب اإللـكـتــرونـيــة بـعــد ك ــل دورة لعب
ً
اسـتـعــدادا الستقبال مجموعة جــديــدة من
األطفال.
م ــن جـهـتـهــم ،عـبــر اآلب ـ ــاء واألمـ ـه ــات عن
سعادتهم بــإعــادة افتتاح مــراكــز التسلية،
مؤكدين في تصريحات متفرقة أن االنتعاش
ً
عــاد مـجــددا لحياة األطـفــال الذين تحملوا
الضغوط والـقـيــود التي فرضتها جائحة
كورونا طوال عام ونصف العام.
وقالوا إن القرار كان من األفضل أن يأتي
ً
ب ــاك ــرا ل ـكــن ع ــودت ــه ف ــي ظ ــل االس ـت ـع ــدادات
العالية التي تم مشاهدتها داخل الصاالت
ً
ك ــان مـنــاسـبــا ،مـشـيــريــن إل ــى أن الكثيرين
منهم رافقوا أطفالهم خالل اللعب ،متمنين
عدم إغالق مراكز األطفال الترفيهية إذ إنها
تجعل األسر تتنفس من جديد.
وفــي إط ــار تطبيق ق ــرار ع ــودة األنشطة
الترفيهية والسماح بعودة مراكز التسلية
واأللعاب للعمل ،كثفت الجهات الحكومية،

وعـ ـل ــى رأسـ ـه ــا ب ـل ــدي ــة ال ـك ــوي ــت جــوالت ـهــا
الميدانية على المجمعات ومحالت ألعاب
األطـفــال للتأكد مــن جاهزية واسـتـعــدادات
م ـ ــراك ـ ــز األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال وات ـ ـخ ـ ــاذه ـ ــا الـ ـت ــدابـ ـي ــر
واإلجراءات االحترازية والوقائية من خالل
وضع أجهزة فحص للحرارة والحفاظ على
ً
التباعد ولبس الكمامات ،فضال عن توفير
األمــاكــن المخصصة لـلـعــائــات ،والحفاظ
ً
على المسافات اآلمـنــة حــرصــا على صحة
ً
وسالمة المرتادين لتلك األماكن ،بناء على
توجيهات اللجنة ا ل ــوزار ي ــة لالشتراطات
الصحية المراقبة لعودة األنشطة برئاسة
المدير العام للبلدية م .أحمد المنفوحي.

جولة تفتيشية
"الجريدة" رافقت بلدية محافظة العاصمة
خالل الجولة التفتيشية التي نفذها فريقها
الرقابي على أحد المجمعات الكبرى للتأكد
من التزام المحالت بــاإلجــراء ات والتدابير
الوقائية.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أوضـ ـ ـ ــح مـ ــديـ ــر ب ـل ــدي ــة
العاصمة م .بدر بورقبة أنه تم لمس الفرحة
على وجوه األطفال وأهاليهم بعودة مراكز
ً
األلعاب الترفيهية ،الفتا إلى أن وجود فرق
البلدية ليس لتأدية الدور الرقابي في أول
يوم بقدر ما هو دعم لاللتزام باالشتراطات
الصحية التي تعتبر جــدار وقــايــة لصحة
األطفال وأهاليهم.
ً
وأكد بورقبة أن االلتزام العام كان الفتا
دون الحاجة للتنويه ،مما يدل على الوعي
ً
ال ـعــالــي ال ــذي وص ــل لــه الـمـجـتـمــع ،مـشـيــرا
إلى أنه لم تسجل أي مخالفات أو عقوبات

«مجلة الكويت» تحتفي
بمرور عام على تولي
األمير مقاليد الحكم

احتفلت "مجلة الكويت"
بمرور عام على تولي سمو
أمير البالد الشيخ نواف
األحمد مقاليد الحكم ،في
عددها الجديد لشهر سبتمبر
الجاري ،مسلطة الضوء على
عطاء سموه في قيادة البالد،
إلى جانب دوره في السياسة
الخارجية.
كما استذكرت المجلة،
سمو األمير الراحل الشيخ
صباح األحمد ،طيب الله
ثراه ،ومنحه لقب قائد العمل
اإلنساني من قبل منظمة األمم
المتحدة ،إلى جانب تكريم
ً
الكويت بتسميتها مركزا
للعمل اإلنساني.
وقدم العدد ملفا خاصا
لمواكبة الذكرى الوطنية
العطرة ،والتي جاءت
بتوجيهات وزير اإلعالم
والثقافة وزير الدولة
لشؤون الشباب عبدالرحمن
المطيري ،ووكيلة الوزارة
منيرة الهويدي ،والوكيل
المساعد لقطاع الصحافة
والنشر والمطبوعات عادل
العازمي ،وبجهود أسرة
التحرير ورئيستها عائشة
العسعوسي.

ازدحام في المراكز الترفيهية
ت ــدل عـلــى ع ــدم ال ـت ــزام ال ـمــراكــز واألنـشـطــة
الخاصة باألطفال فــي محافظة العاصمة
باليوم األول.
وذكـ ـ ـ ـ ــر أن هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـج ـ ــول ـ ــة جـ ـ ـ ـ ــاء ت فــي
إط ـ ــار ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى حـ ــرص ال ـب ـلــديــة على
االلـ ـت ــزام ب ــالـ ـض ــواب ــط مـ ــن خ ـ ــال ال ــرق ــاب ــة
والتفتيش على جميع المحالت بعد عودة
ن ـشــاط لـعــب األطـ ـف ــال ،حـيــث ت ــم تنظيمها
لـلـتــأكــد م ــن الـ ـت ــزام الـمـجـمـعــات الـتـجــاريــة
والمحالت باالشتراطات الصحية السيما
بعد استئناف عمل أنشطة األطـفــال ،الذي
ً
يـتـطـلــب ال ـح ــرص عـلــى ســامـتـهــم ،مـشـيــرا
إل ــى الـ ـت ــزام أص ـح ــاب ال ـم ـحــات بالمجمع
باالشتراطات الصحية واتخاذهم التدابير
واإلجراءات الوقائية.
وأض ـ ـ ــاف أن الـ ـف ــرق ت ــواص ــل جــوالت ـهــا
ً
الميدانية آلداء الــدور المنوط بها ،مؤكدا
عدم التهاون في اتخاذ اإلجراءات القانونية
حـيــال المخالفين لــا شـتــراطــات الصحية
ً
وصوال للغلق اإلداري.
بدوره ،قال رئيس قسم إزالة المخالفات
م .عبدالله جابر إنه تم تعميم االشتراطات
الـ ـص ـح ـي ــة عـ ـل ــى ج ـم ـي ــع م ـ ــراك ـ ــز األل ـ ـعـ ــاب
الترفيهية الخاصة باألطفال مرفقا بها قرار
مجلس الــوزراء بعودة افتتاح تلك المراكز
ً
من جديد ،مبينا أن مفتشي البلدية يعملون
ً
على التدقيق بشأن التزام المراكز حرصا
على سالمة مرتاديها.
وأفاد جابر بأن دخول األماكن مخصص
للمطعمين مع استثناء الفئات العمرية التي
ً
حــددهــا ق ــرار مجلس ال ـ ــوزراء ،مـشـيــرا إلــى
وجود آلية وضوابط للعاملين في المراكز
من خالل خطة للتأكد من سالمتهم.

سلة أخبار

«التعليمية» لتعيين
اإلداريين بالمالحق الثقافية

الفرحة على وجوه األطفال

لقطات
ً
• شهدت صاالت األلعاب ازدحاما منذ الصباح الباكر،
ُ
حيث بدأ دخول األطفال على دفعات وبعدد محدد ،كما منع
غير الملتزمين بارتداء الكمام من الدخول.
• اشـتــرطــت الـمــراكــز الترفيهية إب ــراز ال ـبــاركــود لــآبــاء
واألمـهــات قبل الــدخــول ،وقــام العاملون بتنظيف األلعاب
بعد استخدام كل مجموعة.
ً
• وزعت المراكز على األطفال ألعابا ،وخصصت أماكن
لجلوس اآلباء واألمهات النتظار أبنائهم.

طالب أمين سر الجمعية
الكويتية إلداريي المؤسسات
التعليمية بدر الحضرم ،وزير
النفط وزير التعليم العالي
د .محمد الفارس ،باالستعانة
بالكوادر الوطنية من
اإلداريين في وزارة التعليم
العالي بالمالحق الثقافية.
وأكد الحضرم ،في تصريح،
أمس ،أهمية التدقيق على
الشهادات الصادرة من
الجامعات المعتمدة من
مختلف دول العالم ،مشددا
على أنه أصبح من الضروري
توطين الكوادر الوطنية
ً
في المالحق الثقافية ،بدال
من العمالة الوافدة؛ للتأكد
من التدقيق على الشهادات
بجميع الدرجات العلمية،
البكالوريوس ،الماجستير،
والدكتوراه.
وأضاف أنه بعد الحديث
عن اكتشاف شهادات مزورة
ووهمية ببعض الجامعات
بالخارج ،البد من اتخاذ
بعض اإلجراءات االحترازية،
ومنح الكوادر الوطنية من
اإلداريين حق العمل في
المالحق الثقافية.

«الصفا» :رحلة لشركاء الخير
إلى قيرغيزيا  ١٥الجاري
جانب من ممارسة األطفال لأللعاب

فرحة األطفال بعودة األلعاب

فرق البلدية تتابع االشتراطات الصحية

باسل الصباح :ال تهاون مع تطورات «كورونا» المضف :االستعانة بمستشارين
ً
إلكترونيا من  1إلى  16الجاري تربويين لضمان سالمة الطلبة
تقديم تظلمات «األعمال الممتازة»
●

عادل سامي

دع ــا وزيـ ــر ال ـص ـحــة د .بــاســل
الـ ـصـ ـب ــاح ،ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات ال ـص ـح ـيــة
إلــى ضــرورة التعاون والتكاتف
لتجاوز أزمــة جائحة "كــورونــا"،
ً
م ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى أه ـم ـي ــة مــواص ـلــة
تعزيز مستوى الوعي والحرص
وال ـحــذر مــن ت ـطــورات الـفـيــروس
وعدم التهاون.
جاء ذلك خالل زيارته ووكيل
الوزارة د .مصطفى رضا ،صباح
أمــس ،منطقة الجهراء الصحية
وم ـس ـت ـش ـفــى الـ ـجـ ـه ــراء ل ــاط ــاع
على سير العمل ،بحضور مدير
ال ـم ـن ـط ـق ــة د .م ـح ـم ــد ع ــوي ـض ــة
العجمي و مــد يــر المستشفى د.
غالب البصيص ورؤساء األقسام
وفريق "كوفيد ."19
وتـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدم ب ـ ـ ــاس ـ ـ ــل الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاح
بــال ـش ـكــر م ــن ج ـم ـيــع ال ـعــام ـل ـيــن
فــي المنطقة والمستشفى على
جهودهم فــي التصدي لجائحة
ً
"كوفيد  ،"19مؤكدا حرصه على
متابعة وتلبية جميع مطالبات

باسل الصباح متحدثا لقيادات مستشفى الجهراء
ً
الطواقم الطبية ،مناشدا الطواقم
الطبية ضــرورة زيــادة التواصل
م ــع أهـ ــل ال ـم ــرض ــى وال ـ ـ ــرد عـلــى
استفساراتهم.
ون ــاق ــش االج ـت ـم ــاع تـحــديــات
المرحلة الراهنة وما يصاحبها
مـ ــن ع ـ ـ ــودة م ـخ ـت ـل ــف األن ـش ـط ــة،
ك ـمــا تـ ـن ــاول االج ـت ـم ــاع تسليط
الضوء على استعدادات المنطقة
ل ـمــواج ـهــة ه ــذه ال ـت ـحــديــات ومــا
يـ ــرت ـ ـبـ ــط ب ـ ـ ـعـ ـ ــودة الـ ـمـ ـس ــاف ــري ــن

والـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدارس وسـ ـ ـب ـ ــل الـ ــوقـ ــايـ ــة
ومعدالت التطعيم.
وع ـل ـمــت "ال ـج ــري ــدة" أن وزي ــر
ً
ال ـص ـح ــة وع ـ ـ ـ ــددا م ــن م ـســؤولــي
الـ ــوزارة سيقومون خــال األيــام
ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـم ـق ـب ـل ــة ب ـ ــزي ـ ــارة لـكــل
م ـ ــن م ـن ـط ـق ــة حـ ــولـ ــي ال ـص ـح ـي ــة
ومستشفى مبارك الكبير ومنطقة
ال ـص ـب ــاح ال ـط ـب ـيــة الـتـخـصـصـيــة
بهدف االطالع على سير العمل.
في موضوع منفصل ،حددت

وزارة الصحة الفترة من  1حتى
ً
 16س ـب ـت ـم ـبــر ال ـ ـجـ ــاري ،م ــوع ــدا
لتقديم تظلمات األعمال الممتازة
للعاملين في الــوزارة ،عبر رابط
إلكتروني.
وأكـ ــدت ال ـ ــوزارة أن ــه لــن يكون
ً
م ـت ــاح ــا ب ـع ــد ه ـ ــذه الـ ـم ــدة تـلـقــي
ال ـ ـت ـ ـظ ـ ـل ـ ـمـ ــات ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرة إلـ ـ ـ ــى أن
ش ــروط صــرف تظلمات األعـمــال
الممتازة حسب الـقــرار 2021/38
ً
أن يـكــون الـمــوظــف حــاصــا على
ت ـقــديــر ام ـت ـي ــاز ع ــن س ـنــة ،2020
وأال يكون الموظف وقعت عليه
عقوبة تأديبية خالل عام ،2020
وأال ي ـكــون ال ـمــوظــف ق ــد تـجــاوز
مدة إجازته المرضية خالل عام
ً
 2020مــدة  15يــومــا (ع ــدا دخــول
ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى) ،وأن تـ ـك ــون م ــدة
المزاولة الفعلية لعمل الموظف
خالل السنة الميالدية بواقع 70
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ع ــدد أيـ ــام الـنــوبــة
للعاملين بهذا النظام كل حسب
نظام النوبة الخاضع لها ،و180
ي ــوم ع ـمــل فـعـلــي ل ـبــاقــي الـفـئــات
األخرى.

• «فرق تزور المدارس ...والـ  PCRيشمل العمالة والحراس»
•  % 80نسبة إنجاز أعمال صيانة المدارس
●

فهد الرمضان

أكد وزير التربية ،د .علي المضف ،حرص "التربية"
على تطبيق االشـتــراطــات الصحية مع بداية الــدوام
المدرسي المقرر في أكتوبر المقبل ،بالتعاون مع وزارة
الصحة ،موضحا أنه ستتم االستعانة بمستشارين
تربويين لضمان سير العملية التعليمية بشكل آمن.
جــاء ذلــك خــال اجتماع ترأسه المضف بحضور
وكيل ال ــوزارة أ .د .علي اليعقوب ،ووكــاء القطاعات
المختلفة ،وع ــدد مــن مــديــري الـمـنــاطــق التعليمية
واإلدارات المركزية بالوزارة ،لمناقشة االستعدادات
الــازمــة لـعــودة الـطــاب ،وأعـضــاء الهيئة التعليمية
واإلداريـ ـ ـ ـ ــة إلـ ــى الـ ـ ـ ــدوام ال ـم ــدرس ــي ل ـل ـعــام ال ــدراس ــي
.٢٠٢٢/٢٠٢١
وأشار المضف إلى أهمية تحديد آلية للفرق التي
تم تشكيلها لتقوم بالزيارات الميدانية للمدارس ،ورفع
تقارير دورية يومية للوزارة بنسب اإلنجاز لكل مدرسة.
ك ـمــا ب ـحــث ال ــوزي ــر م ــع م ــدي ــري ع ـم ــوم الـمـنــاطــق
التعليمية مـيــزانـيــة أع ـم ــال صـيــانــة ال ـمــرافــق وآلـيــة
التطعيم وفحص الـ  PCRللطلبة والمعلمين قبل الدوام

المدرسي ،باإلضافة إلى عقود عمال النظافة وحراس
األمن العاملين بالمدارس ،معربا عن تقديره للجهود
المبذولة في سرعة حل المشكالت والمعوقات الطارئة
من قبل قطاعات الوزارة ومديري المناطق التعليمية.
إلى ذلك ،علمت "الجريدة" من مصادرها أن نسبة
انجاز أعمال صيانة وتجهيز المدارس تجاوزت حتى
اآلن  80في المئة ،موضحة أن الفرق تعمل على مدار
الساعة لسرعة إنجاز بقية األعمال الخاصة بها.
وأضافت المصادر أن الوزارة ستعمد إلى تطبيق
االشتراطات الصحية مع بداية دوام الهيئات التعليمية
واإلداريـ ــة فــي ال ـمــدارس ،موضحة أنــه سيتم تطبيق
شــرط وجــود تطعيم معتمد أو تقديم الشخص أيا
كــانــت وظـيـفـتــه فـحــص " PCRس ـل ـبــي" ف ــي ب ــداي ــة كل
أسبوع ،منوهة إلى أن هذا األمــر سيشمل جميع من
يتعامل مع المبنى المدرسي ،بمن فيهم عمالة النظافة
والحراسة وغيرها.

تعتزم جمعية الصفا الخيرية
اإلنسانية تنظيم رحلتها
العاشرة لمتبرعيها وداعميها
"شركاء الخير" ،للمشاركة
في افتتاح كبرى المشاريع
النوعية التي ستدشنها
في قيرغيزيا في منتصف
الشهر الجاري .وأعرب رئيس
مجلس إدارة الجمعية محمد
الشايع ،في تصريح صحافي،
أمس ،عن "بالغ سعادته بهذه
االفتتاحات الكبرى التي
ستتم في منتصف هذا الشهر
بحضور عدد من المحسنين
ومشايخ الكويت والناشطين
في وسائل التواصل
االجتماعي" .وأكد أن "الكويت
ً
ً
أضحت نموذجا متميزا في
العمل اإلنساني على مستوى
العالم ،وما تنفذه من مشاريع
نوعية كبرى يعزز ريادة
العمل الخيري الكويتي".
وأضاف "ستفتتح الجمعية
في هذه الرحلة مشاريع
متميزة على الصعيد الدولي،
منها المستشفى التخصصي
لعالج سرطان األطفال،
و 3قرى نموذجية لألرامل
واأليتام ،ودارين لأليتام ودار
ً
للمعاقين ،ومصنعا للخياطة،
ً
كما تقيم حفال لتخريج
الطلبة والطالبات األيتام
وغيرها من المشاريع النوعية
في قيرغيزيا".

برلمانيات
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«البيئة البرلمانية» %46 :ملوحة «جون الكويت»
المطر :معادن ثقيلة سامة رفعت النسبة وزادت التلوث
نــاق ـشــت لـجـنــة شـ ــؤون البيئة
ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة ت ـك ـل ـي ــف ال ـم ـج ـلــس
بخصوص الوضع البيئي الراهن،
وأسباب تلوث جون الكويت وطرق
عالجها (مخلفات الصرف الصحي،
ومجارير األمطار ونفوق األسماك)،
بحضور ممثلين عن وزارة األشغال
والـهـيـئــة ال ـعــامــة للبيئة ومعهد
الكويت لألبحاث العلمية.
وق ـ ــال رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ال ـنــائــب
د.حمد المطر في تصريح بمجلس
األمــة عقب اجتماع اللجنة أمس،
إن ه ـنــاك مـشــاكــل كـثـيــرة وكبيرة
يعانيها جون الكويت ،إذ وصلت
نسبة الملوحة فيه إلى  ،%46بعد
أن كانت قبل  10سنوات .%36
وكشف أنه سيوجه دعوة لسمو
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ووزي ـ ــر
الخارجية ووزيــر االشغال ووزير
الـكـهــربــاء وال ـمــديــر ال ـعــام للهيئة

العامة للبيئة لحضور االجتماع
ال ـقــادم للجنة حـتــى يعلم رئيس
الحكومة حجم القصور الحكومي
في الحفاظ على البيئة وتلوثها.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن م ـع ـه ــد ال ـك ــوي ــت
لألبحاث العلمية أعد أبحاثا كشف
فيها المشاكل التي تعانيها البيئة
البحرية وأيـضــا الـحـلــول ،مشيرا
إلى أنه من ضمن المشاكل وجود
معادن ثقيلة سامة وخطيرة في
جــون الكويت وتحديدا في جون
الصليبيخات ال ــذي حصلت فيه
مشكله نفوق األسماك األخيرة.
وبين المطر أن هناك  7عوامل
تسبب التلوث في جون الكويت
منها  3عوامل طبيعية بينما 4
عوامل من فعل البشر ،مشيرا إلى
أن تجفيف االهوار ونقص المياه
في شط العرب جزء رئيسي من
المشاكل ا لـتــي نعانيها بسبب
زيادة الملوحة والتي تؤثر ليس
فقط على الحياة البحرية لكن
على جــودة المياه التي نعتمد
عليها فــي م ـيــاه ال ـشــرب والـتــي

أعضاء لجنة البيئة في اجتماع أمس
نأخذها من البحر.
ول ـف ــت ال ـم ـطــر إلـ ــى وجـ ـ ــود 53
مجرورا تصب في البحر وتسبب
التلوث بشكل مباشر منها التلوث
االخـ ـي ــر ال ـ ــذي ن ـ ــراه م ــن م ـج ــرور
الـ ـغ ــزال ــي ب ـي ـن ـمــا م ـن ـط ـقــة جـلـيــب
ال ـش ـي ــوخ ال ي ــوج ــد ف ـي ـهــا ص ــرف
صـ ـح ــي مـ ـنـ ـظ ــم ،مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أن
الكثير الحـظــوا نقصا فــي نوعية
االسماك وكميته ،وأن تقرير معهد
االبـ ـح ــاث أث ـب ــت أي ـض ــا أن نسبة

المعادن الثقيلة في التربة كبيرة
وعالية وهو ما يعد سببا رئيسا
ومستمرا.
وطالب المطر رئيس الحكومة
ب ــأن يـضــع مـشـكـلــة ت ـلــوث البيئة
كـ ــأولـ ــويـ ــة ح ـق ـي ـق ـيــة لـلـمـحــافـظــة
عـلــى م ـيــاه الـكــويــت ال ـتــي وصلت
ف ـي ـهــا ن ـســب ال ـم ـلــوحــة وال ـت ـلــوث
ال ــى م ـع ــدالت ك ـب ـيــرة ،مـشـيــرا إلــى
أن ه ــذا األم ــر يـعــد تـهــديــدا لالمن
القومي ،حيث إن الحرب القادمة

هي حرب مياه ،وأنه يجب تنظيف
الجون والبحر من الملوثات التي
تـصــب فـيــه م ــن قـبــل وزارات تقع
تحت مسؤولية رئيس الحكومة
السياسية المباشرة.
وتمنى المطر من سمو رئيس
مجلس الــوزراء ضــرورة الحضور
لالجتماع القادم ،واالستماع لحجم
الـمـشــاكــل ال ـتــي تـعــانـيـهــا بيئتنا
البحرية ،مؤكدا أن رئيس الحكومة
سيصدم من حجم التلوث.

المضف يسأل عن تعيينات
«الصندوق الوطني» األخيرة
وجـ ـ ـ ــه ال ـ ـنـ ــائـ ــب عـ ـب ــدالـ ـل ــه
ال ـم ـض ــف س ـ ـ ــؤاال ال ـ ــى وزيـ ــر
التجارة والصناعة د .عبدالله
الـسـلـمــان ب ـشــأن التعيينات
االخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ف ـ ـ ــي الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق
ال ــوطـ ـن ــي ل ــرع ــاي ــة وت ـن ـم ـيــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة
والمتوسطة.
وقال المضف في مقدمة
ســؤالــه :إيـمــانــا مـنــا بمبدأ
ت ـك ــاف ــؤ ال ـ ـفـ ــرص ،وح ــرص ــا
على أن تستعين مؤسسات
الدولة بالكفاء ات الوطنية
ال سيما الصندوق الوطني
لرعاية وتنمية المشروعات
الصغيرة المتوسطة وما
ي ـم ـث ـلــه مـ ــن أه ـم ـي ــة بــال ـغــة
فـ ــي دعـ ـ ــم قـ ـط ــاع األع ـ ـمـ ــال،
أت ـق ــدم ب ـســؤالــي :مـتــى كــان
آخ ـ ــر اعـ ـ ــان ت ــوظ ـي ــف ل ــدى
ال ـص ـن ــدوق ال ــوط ـن ــي؟ ومــا
ال ــوظ ــائ ــف والـتـخـصـصــات
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي فـ ـ ـت ـ ــح لـ ـ ـه ـ ــا م ـ ـجـ ــال
التقديم؟ وهــل كانت هناك
تعيينات تـمــت مــن تــاريــخ

عبدالله المضف

 2021 /4 /1بـ ـ ـ ــدون إ ع ـ ــان
م ــن ق ـبــل الـ ـصـ ـن ــدوق حتى
تـ ــاريـ ــخ هـ ـ ــذا ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال؟ إن
ك ــان ــت اإلج ــاب ــة بــاإلي ـجــاب
فـ ـم ــا الـ ـمـ ـس ــوغ ال ـق ــان ــون ــي
ل ـ ـهـ ــذه الـ ـتـ ـعـ ـيـ ـيـ ـن ــات؟ وم ــا
تواريخ التعيينات وأسماء
ومسميات من تم تعيينهم؟

مهلهل المضف لعودة الحياة الطبيعية الخليفة يسأل عن شروط رعاية المعاق
والمناسبات االجتماعية
تقدم النائب مهلهل المضف
بـ ــاق ـ ـتـ ــراح ب ــرغـ ـب ــة ،ب ــرف ــع كــل
ال ـق ـيــود ع ـلــى ع ـمــل ال ـم ـســارح
ودور ال ـس ـي ـن ـم ــا ،وال ـس ـم ــاح
بـ ـ ــإقـ ـ ــامـ ـ ــة ك ـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــات
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وبـ ـجـ ـمـ ـي ــع
التجمعات العائلية ،باإلضافة
إ لــى الفعاليات والمؤتمرات،
والـ ـع ــودة إل ــى ال ـح ـيــاة بشكل
طـ ـبـ ـيـ ـع ــي ،وف ـ ـ ــق اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
الصحية.
وق ــال الـمـضــف ،فــي مقدمة
اقـ ـت ــراح ــه :ل ـم ــا ك ــان ــت عـمـلـيــة
االنتقال من مرحلة إلى أخرى
ف ــي ال ـك ــوي ــت وفـ ـق ــا لـمـعــايـيــر
م ـح ــددة ي ـتــم ات ـبــاع ـهــا ،منها
مقياس انتقال العدوى والعدد
الـتـكــاثــري ،إضــافــة إل ــى ثبات
أرق ــام اإلص ــاب ــات فـتــرة كافية

مهلهل المضف

ون ـس ـب ــة إشـ ـغ ــال األسـ ـ ـ ـ ّـرة فــي
العناية المركزة ونسبة إشغال
األسـ ـ ـ ـ ـ ّـرة فـ ــي ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات
وانخفاض نسبة المصابين

من المسحات اليومية.
ون ـ ـ ـ ـ ــص االقـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــراح عـ ـل ــى
"عودة الحياة بشكل طبيعي،
مـ ــع االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ــاالشـ ـت ــراط ــات
ال ـص ـح ـيــة ورفـ ـ ــع كـ ــل ال ـق ـيــود
عـلــى اس ـت ـخــدامــات المنشآت
وع ــودة عمل الـمـســارح ودور
ال ـس ـي ـن ـمــا والـ ـسـ ـم ــاح بــإقــامــة
كــل الـمـنــاسـبــات االجتماعية
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ،والـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــاح
بـ ـك ــل ال ـت ـج ـم ـع ــات ال ـعــائ ـل ـيــة
وال ـم ـن ــاس ـب ــات االج ـت ـمــاع ـيــة،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ال ـف ـع ــال ـي ــات
وال ـ ـ ـمـ ـ ــؤت ـ ـ ـمـ ـ ــرات ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة
ً
أيـضــا ،وإنـهــاء كافة إج ــراء ات
التخفيف الخاصة بالمراحل
السابقة والعودة إلى الحياة
بشكل طبيعي وفق اإلجراءات
الصحية".

قدم النائب مرزوق الخليفة
سـ ـ ــؤاال ال ـ ــى وزيـ ـ ــر ال ـك ـه ــرب ــاء
والـ ـم ــاء وال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـجــددة
وزي ـ ــر الـ ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
والتنمية المجتمعية محمد
العتيبي.
وق ــال الخليفة فــي ســؤالــه:
م ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروط والـ ـ ـض ـ ــواب ـ ــط
الـ ـم ــوض ــوع ــة ل ـت ـط ـب ـيــق نــص
الـمــادة  42سالفة الــذكــر؟ وما
سبب حرمان المرأة الكويتية
ً
التي ترعى معاقا غير كويتي
م ـ ــن اس ـت ـح ـق ــاق ـه ــا ل ـل ـم ـعــاش
ً
التقاعدي علما بأن المادة 42
الـمـشــار إلـيـهــا ذك ــرت (رعــايــة
مـ ـع ــاق ذي إع ــاق ــة مـتــوسـطــة
أو شــديــدة) ولــم يــرد فــي هذه
العبارة مــا يقيدها مــن حيث
جـنـسـيــة ال ـم ـعــاق س ـ ـ ً
ـواء أك ــان
ً
كويتيا أم غير كويتي؟
وتابع :ما سبب عدم تنفيذ
واألخ ـ ــذ بـ ــرأي إدارة الـفـتــوى

الغريب يطالب الحكومة
بزيادة سيولة بنك االئتمان
طالب النائب يوسف الغريب الحكومة بإيجاد حلول فورية
ل ــزي ــادة س ـيــولــة ب ـنــك االئ ـت ـم ــان وف ــض االش ـت ـب ــاك ب ـيــن الـجـهــات
الحكومية.
وقــال الغريب في تصريح صحفي إن الحل الوحيد والمتاح
حاليا يتمثل في رفع رأسمال بنك االئتمان وضخ أموال لتغطية
القروض واالنتهاء من أكبر عدد من الطلبات اإلسكانية المتوقفة
حاليا والمنتظرة من سنوات.
واعتبر أن عجز بنك االئـتـمــان عــن توفير سيولة للمشاريع
اإلسكانية بما فيها القسائم الموزعة غير مقبول تماما ويحتاج
إلى تدخل حكومي عاجل وسريع.
وأكد أن ضخ األموال في الفترة القادمة وبسرعة سينهي أزمات
عدة أهمها قضية أذونــات مدينة المطالع ،ويساهم في اكتمال
عملية تخصيص مشروع جنوب سعد العبدالله المتوقفة.
وثمن الغريب األخبار المتداولة عن توجه مجلس الوزراء لعقد
ً
اجتماعه بمقار أحد المشاريع اإلسكانية ،متمنيا أن تجد الحكومة
الحلول الجذرية لكافة المشاكل في هذا االجتماع المنتظر.
وأوضح أنه على رأس القضايا التي تحتاج إلى حلول عاجلة
قضية تــأخــر طــرح مناقصات الـكـهــربــاء وال ـمــاء وال ـطــرق وكافة
الخدمات في المدن الجديدة ،إضافة إلى ضرورة فض االشتباك
بين الوزارات والذي كان سببا في تفاقم القضية اإلسكانية.

الصيفي يسأل عن حادثة االعتداء
على موظفي «المحاسبة»
وج ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــبالـ ـصـ ـيـ ـف ــي
ال ـص ـي ـف ــي سـ ـ ـ ــؤاال إلـ ـ ــى وزي ـ ــر
المالية وزيــر الــدولــة للشؤون
االقتصادية واالستثمار خليفة
حمادة ،بشأن حادثة االعتداء
على موظفي ديوان المحاسبة.
وق ـ ـ ــال ال ـص ـي ـف ــي ،إنـ ـ ــه ق ــدم
ً
ســؤالــه" ،نـظــرا لـلــدور الرقابي
والـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاسـ ـ ـب ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــوري
لديوان المحاسبة ،وما يقدمه
مــن م ـ ــؤازرة واس ـن ــاد للرقابة
الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة ،ومـ ـ ــن م ـن ـط ـلــق
تقديرنا للمسؤولية واألمانة
ال ـت ــي يـتـحـلــى ب ـهــا مــوظ ـفــوه،
وم ــن مــوقـعـنــا ال ــرق ــاب ــي ال ــذي
يـ ــدف ـ ـع ـ ـنـ ــا ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة ف ــي
تمكينهم من أداء واجبهم في
ظ ــروف مثالية ال يتعرضون
ف ـي ـهــا ل ـل ـتــره ـيــب أو الـتـهــديــد
أو ألي نــوع مــن المضايقات،
ولما نمى الى علمنا من وقوع
حــادثــة اعـتــداء فــي مقر إحــدى
شركات االستثمار المملوكة
ل ـلــدولــة ع ـلــى م ـكــاتــب مــدقـقــي
الحسابات المنتسبين للديوان
تــرتــب عليه م ـص ــادرة أجـهــزة
الكمبيوتر الـخــاصــة بــديــوان
الـمـحــاسـبــة وم ــا تـحـتــويــه من
معلومات".
وت ـس ــاء ل "ه ــل تلقت وزارة
المالية مــن الــديــوان مخاطبة
تتعلق بهذه الحادثة تتضمن

طـ ـل ــب ال ـت ـح ـق ـي ــق ف ـ ــي واقـ ـع ــة
التعدي على موظفيه؟ إذا كان
الرد باإليجاب يرجى تزويدنا
بنسخة من طلب التحقيق".

والـ ـتـ ـش ــري ــع الـ ـت ــي ان ـت ـص ــرت
لـلـمــرأة الكويتية الـتــي ترعى
ً
م ـعــاقــا غ ـيــر كــوي ـتــي وألــزمــت
المؤسسة العامة للتأمينات
االج ـت ـمــاع ـيــة ق ـب ــول إحــالـتـهــا
على التقاعد و بــرا تــب كامل؟
وه ـ ـ ــل تـ ـم ــت مـ ـ ــراسـ ـ ــات ب ـيــن
الـهـيـئــة الـعــامــة ل ـشــؤون ذوي
اإلع ــاق ــة وال ـمــؤس ـســة الـعــامــة

لـ ـلـ ـت ــأمـ ـيـ ـن ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
ب ـخ ـص ــوص ت ـط ـب ـيــق الـ ـم ــادة
 42ســال ـفــة ال ــذك ــر؟ ف ـ ــإذا كــان
الـ ـ ـج ـ ــواب بـ ــاإلي ـ ـجـ ــاب ي ــرج ــى
تزويدي بصورة ضوئية من
تلك المراسالت.

ةديرجلا
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برلمانيات

الجمهور يستجوب الشايع :تهرب من مسؤولية «المطالع» و«جنوب
سعد العبدالله» وتواطأ مع وزير المالية لفرض التمويل العقاري
«مساءلته السياسية جاءت المتناعه عن إجراء التوزيعات ...وإقصاؤه من منصبه الوزاري ضروري»
ً
قدم النائب فايز الجمهور استجوابا إلى وزير
األمة أمس ،أن «لجنة شؤون اإلسكان البرلمانية
الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون
عملت منذ بداية تشكيلها على حل مشكلة
اإلسكان والتطوير العمراني شايع الشايع من
اإلسكان التي تعانيها جميع األسر في الكويت،
محورين ،تعلق أولهما بالتهرب من المسؤولية
وكانت مشكالت مدينتي المطالع وجنوب سعد
الوزارية عبر التخلي عن دور المؤسسة العامة
العبدالله في مقدمة اهتماماتها».
للرعاية السكنية في مدينتي المطالع وجنوب سعد وأشار إلى أن اللجنة استعرضت في اجتماعاتها
العبد الله ،بينما اتهم في المحور اآلخر الوزير
األولى بحضور اللجان التطوعية ومؤسسة
االئتمان لفرض
الرعاية السكنية ،المشاكل التي تحول دون توزيع
وبنك ً
بالتواطؤ مع وزير المالية ً
قانون التمويل العقاري خيارا وحيدا لتمويل
المساكن في مدينة جنوب سعد العبدالله.
القروض العقارية لمصلحة البنوك التجارية
وبين أنه بالجهد واالصرار تمت إزالة جميع
والتجار.
المعوقات في مدينة سعد العبدالله خالل 7
وأوضح الجمهور في تصريح صحافي بمجلس
أشهر ،رغم أن الحكومة لم تستطع إزالتها منذ
فهد تركي

الحكومة
العاجزة منذ
ً
 20عاما عن
تمويل سكن
مواطنيها
تساهم في
مشروعات
البنية
التحتية
بعشرات
الدول!

الوزير لجأ
إلى سياسة
الهروب من
مسؤولياته
ً
استمرارا
لمسلسل
اإلهمال
والفشل
الحكومي

وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص ص ـ ـ ـح ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــة
االسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــواب ،قـ ـ ــال ال ـج ـم ـه ــور:
ً
"اسـ ـتـ ـن ــادا إلـ ــى الـ ـم ــادة  100من
الدستور والمادة  133من الالئحة
الــداخـلـيــة لمجلس األمـ ــة ،أتـقــدم
ب ــاالس ـت ـج ــواب ال ـمــرفــق الـمــوجــه
لـلـسـيــد  /وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
ال ـب ـل ــدي ــة وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة لـشـئــون
اإلسـ ـك ــان وال ـت ـط ــوي ــر ال ـع ـمــرانــي
المحترم ،وذلــك إلدراجــه في أول
ج ـل ـس ــة قـ ــادمـ ــة ل ـم ـج ـلــس األم ـ ــة،
ً
واتخاذ اإلج ــراء ات الالزمة وفقا
لـحـكــم ال ـم ــادة  135م ــن الــائـحــة
الداخلية لمجلس األمة".
وأك ـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــره واحـ ـ ـت ـ ــرام ـ ــه
لشخص الــوزيــر شــايــع الـشــايــع،
"لكن عند المصلحة العامة التي
أقسمت على الحفاظ عليها ننحي
ً
أي اعتبارات أخــرى ،التزاما بما
أنــاطــه الــدسـتــور بعضو مجلس
األم ــة فــي ال ـمــادة  108بــأن يمثل
األمة بأسرها ،ويرعى المصلحة
العامة".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف" :ف ـ ـ ــي ذات ال ــوق ــت
ً
تتباهى الحكومة عالميا بارتفاع
حجم قروض الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية إلى
 7مـلـيــارات دي ـنــار يـضــاف إليها
م ـل ـيــارات الـمـنــح وال ــودائ ــع التي
اس ـت ـفــادت مـنـهــا نـحــو  107دول
نامية في مختلف أنحاء العالم،
ً
شـمـلــت دوال عــرب ـيــة ،وإفــريـقـيــة،
ً
وآس ـ ـيـ ــويـ ــة ،وأوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ودوال
ف ــي أم ـي ــرك ــا الــات ـي ـن ـيــة وال ـب ـحــر
الكاريبي ،واستهدفت بناء طرق
وجسور ومساكن ومستشفيات
ومدارس وتشييد البنية التحتية،
ومـ ـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ت ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـدر الـ ـحـ ـك ــوم ــة
للمواطنين ،بـمـشــاركــة وتــواطــؤ
من وزيــر الدولة لشؤون البلدية
ووزي ـ ـ ــر اإلس ـ ـكـ ــان م ـش ـك ـلــة عـجــز
التمويل للمشروعات السكنية،
أي أن ا لـ ـحـ ـك ــو م ــة ا لـ ـت ــي تـسـهــم
فــي م ـشــروعــات الـبـنـيــة التحتية
والمرافق في عشرات دول العالم،
ع ــاج ــزة ع ــن ت ـمــويــل م ـشــروعــات
لسكن المواطن لفترة تزيد على
 20عاما!".
ً
وزاد" :عندما رأينا إنكارا من
ً
السيد الوزير وتملصا من العهود
والــوعــود بــإصــدار شـهــادات لمن
يهمه األمر الستخراج إذن البناء
فــي مــديـنــة الـمـطــاع ،وكــذلــك من
تـ ــوزيـ ــع ق ـس ــائ ــم م ــدي ـن ــة ج ـنــوب
سـعــد الـعـبــدالـلــه عـلــى المخطط،
ً
وتهربا من تحمل مسؤولية حل
ال ـق ـض ـيــة اإلس ـك ــان ـي ــة ،والـتـخـلــي
عــن دور المؤسسة السكنية في
توفير السكن لمستحقي الرعاية
ً
السكنية ،فضال عن تواطؤ ظاهر
مع وزيــر المالية وبنك االئتمان
لمصلحة البنوك التجارية ،كان
هذا االستجواب المستحق وفقا
لما سيتم بيانه في محوريه".

المحور األول:
ذكر في هذا المحور أن الشايع
ت ـهــرب مــن مـســؤولـيـتــه ال ــوزاري ــة
بــال ـت ـخ ـلــي عـ ــن دور ال ـمــؤس ـســة
الـسـكـنـيــة ف ــي مــديـنـتــي الـمـطــاع
وج ـنــوب سـعــد الـعـبــد ال ـلــه" ،فقد
نقض وعوده للشعب الكويتي في
 9أبــريــل  2021بوسائل اإلعــام،
وف ــي لجنة ش ــؤون اإلس ـك ــان في
مجلس األمة ،في إصدار شهادة

لمن يهمه األم ــر إلذن الـبـنــاء في
مــديـنــة الـمـطــاع وتــوزيــع مدينة
جـ ـن ــوب س ـع ــد ال ـع ـب ــد الـ ـل ــه عـلــى
ً
المخطط قــريـبــا ،كـمــا سنوضح
بيانه في اآلتي:

أوال :مدينة المطالع السكنية
تعتبر أكبر مـشــروع إسكاني
فـ ــي تـ ــاريـ ــخ الـ ـك ــوي ــت ،وأض ـخ ــم
المشاريع اإلسكانية المتكاملة
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات عـ ـل ــى مـ ـس ــاح ــة 102
ك ـي ـلــوم ـتــر مـ ــربـ ــع ،وتـ ـض ــم نـحــو
 28288ق ـس ـي ـمــة س ـك ـن ـي ــة ،و م ــن
المستهدف أن يصل عدد سكانها
إلــى نحو  400ألــف نسمة خالل
السنوات العشر القادمة.
وأوض ــح أن "ال ــوزي ــر لـجــأ إلــى
سياسة الهروب من مسؤولياته،
ً
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرارا ل ـم ـس ـل ـســل اإلهـ ـم ــال
وال ـف ـش ــل ال ـح ـك ــوم ــي ،م ــن خ ــال
ال ـ ــزع ـ ــم أن الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـع ــام ــة
للرعاية السكنية غير مسؤولة
ع ــن ال ـتــأخــر ف ــي تـسـلـيــم أذون ــات
بـ ـن ــاء م ــدي ـن ــة الـ ـمـ ـط ــاع ،وأل ـق ــى
بــال ـلــوم ع ـلــى ج ـهــات أخ ـ ــرى ،في
تأخير الـتــوزيــع لبقية ضواحي
ال ـمــدي ـنــة ،ال ـتــي ت ــم تـسـلـمـهــا من
المقاول ،وذلك من خالل رده على
سؤال لعضو مجلس األمة أسامة
ال ـم ـنــاور ،حـيــث نـفــت الـمــؤسـســة
وج ـ ـ ـ ــود ت ــأخـ ـي ــر م ـ ــن ج ــان ـب ـه ــا،
مــوضـحــة أن ـهــا بــانـتـظــار توفير
االح ـت ـي ــاج ــات ال ــازم ــة بـمـعــرفــة
الجهات الحكومية األخرى ،حتى
تتمكن بعدها مــن وضــع الخطة
الـمـنــاسـبــة ل ـتــوزيــع ال ـك ـتــب على
المواطنين أصحاب بقية القسائم
المخصصة لهم في المشروع".
وذك ــر أن "ج ــواب الــوزيــر على
السؤال البرلماني بشأن إصدار
ك ـت ــب (ل ـم ــن ي ـه ـمــه األمـ ـ ـ ــر) ،ال ـتــي
تصدر ً
بناء عليها رخص البناء
م ــن الـبـلــديــة يــؤكــد ف ــي ح ــد ذات ــه
تعمده إعاقة إصدار هذه الرخص،
ً
وال يجوز له إطالقا ربط إصدار
هذه الشهادات بأى ظروف أخرى
متعلقة بقروض البناء ،وأن األمر
ال يعدو أن يكون سوى مراوغات
منه تجعله غير جدير باالستمرار
في منصبه الــوزاري ،الستهانته
بـمـصــالــح الـمــواطـنـيــن الـحـيــويــة
والضرورية".

ثانيا :مدينة جنوب سعد
العبدالله
 وهي تقع على مساحة 64.4كـلــم ،وارت ـفــع عــدد وحــداتـهــا إلى
( )25أل ـف ــا يـسـتـفـيــد م ـن ـهــا أكـثــر
من  150ألف مواطن ،ومنذ أكثر
مــن  6س ـنــوات يـعــانــي مستحقو
ال ــرع ــاي ــة الـسـكـنـيــة ف ــي الـمــديـنــة
من التأخر في تنفيذ المشروع،
ب ـس ـبــب ال ـم ـع ــوق ــات ال ـم ــوج ــودة
في أرض المشروع ،ومنذ بداية
المجلس الحالي نجحت اللجنة
اإلسكانية البرلمانية في وضع
خريطة طــريــق إلزال ــة المعوقات
الرئيسية منها.
وقـ ــال إن ال ــوزي ــر ل ــم ي ـقــم بما
أوك ـلــه لــه ال ـقــانــون ،فبعد إعــانــه
ف ــي أب ــري ــل وي ــون ـي ــو  2021قــرب
ت ــوزي ــع الـقـســائــم عـلــى المخطط
فــي الـمــديـنــة تــراجــع عــن ذلــك في
رده عـلــى س ــؤال للعضو أســامــة

 17سنة ،مؤكدا أنه لم يتبق للمؤسسة أي عذر
أو حجج لعدم توزيع وحدات هذه المدينة التي
ينتظرها عشرات اآلالف من األسر الكويتية.
واعتبر أن التعلل بعدم توفر المالءة المالية هدفه
حماية وزير المالية خليفة حمادة ،مؤكدا تأييده
استجواب النائب د .صالح المطيري له.
وقال الجمهور« :سأكون أول الموقعين على كتاب
طرح الثقة في وزير المالية» ،مضيفا أن «الكلمة
العليا ستكون للشعب الكويتي في قاعة الشيخ
عبدالله السالم».
فايز الجمهور خالل مؤتمره الصحافي أمس

الشحومي :إدراج االستجواب
على جدول أول جلسة
أعلن رئيس مجلس األمة باإلنابة أحمد الشحومي تسلمه
استجوابا موجها من النائب فايز الجمهور إلى وزير الدولة
ل ـش ــؤون الـبـلــديــة وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون اإلس ـك ــان والـتـطــويــر
العمراني شايع الشايع مكونا من محورين.
وقال الشحومي في تصريح صحافي بمجلس األمة أمس:
ً
تسلمت بصفتي رئيسا لمجلس األمــة باإلنابة االستجواب
المقدم من النائب فايز الجمهور الموجه إلــى الــوزيــر شايع
الشايع.
ً
وأضاف الشحومي :وفقا ألحكام المادة ( )135من الالئحة
الداخلية لمجلس األمة تم تنفيذ ما يلزم بإبالغ رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد باالستجواب وإبالغ الوزير
المعني ،وسيدرج على جدول أعمال الجلسة القادمة ،مبينا أن
االستجواب يتضمن محورين.
أح ـمــد ال ـم ـنــاور فــي ،2021/8/10
ب ـ ــأن ـ ــه سـ ـيـ ـت ــم ت ـ ــوزي ـ ــع ق ـس ــائ ــم
مـشــروع جـنــوب سعد العبدالله
عـ ـل ــى ال ـم ـخ ـط ــط بـ ـع ــد االنـ ـتـ ـه ــاء
مــن التنسيق مــع وزارة المالية،
ب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص تـ ــوف ـ ـيـ ــر مـ ـي ــزانـ ـي ــة
ال ـم ـشــروع ،فــي حـيــن أن الـثــابــت،
قـبــل شـهــريــن م ــن رد ال ــوزي ــر ،أن
التنسيق بين المؤسسة السكنية
ووزارة ال ـمــال ـيــة ق ــد ت ـح ـقــق في
ً
تاريخ  ،2021/06/13وفقا لكتاب
الوزارة رقم  2021/12512المرسل
ل ـل ـم ــؤس ـس ــة بـ ـه ــذا ال ـخ ـص ــوص،
وال ـم ـت ـض ـمــن عـ ــدم وج ـ ــود مــانــع
لـ ـ ــد ي ـ ـ ـهـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي إدراج ت ـك ـل ـي ــف
ال ـم ـشــروع بـمـيــزانـيــة الـمــؤسـســة
 ،2023/2022ف ـضــا ع ــن أ ن ــه تم
إدراج مبلغ  30مليون دينار في
ميزانية المؤسسة ،2022/2021
خ ـ ـص ـ ـص ـ ــت إلن ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـط ـ ــرق
الــرئـيـسـيــة فــي الـمــديـنــة ،وقــامــت
ال ـمــؤس ـســة بــاس ـت ـب ـعــاد م ـشــروع
الطرق الرئيسية فيها من قائمة
المشاريع المزمع إنشائها.
وأشــار إلــى أن ذلــك يؤكد عدم
صـحــة الـبـيــانــات الـتــي يضمنها
ال ــوزي ــر خـطــابــاتــه فــي ال ــرد على
أس ـ ـئ ـ ـلـ ــة الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــواب ،ب ـخ ـص ــوص
تـ ــوزيـ ــع قـ ـس ــائ ــم "ج ـ ـنـ ــوب سـعــد
ال ـع ـبــدال ـلــه" وي ــؤك ــد ع ــدم جديته
فـ ــي ت ــوزي ـع ـه ــا ع ـل ــى ال ـم ـخ ـطــط،
لذلك فامتناع الــوزيــر عــن إجــراء
التوزيع المخطط مؤداه مساءلته
ً
سـيــاسـيــا وأن يـتــم إق ـص ــاؤه عن
منصبه الوزاري.

المحور الثاني:
وفـيـمــا يـتـعـلــق ب ـهــذا الـمـحــور
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــق ب ـ ـ ـتـ ـ ــواطـ ـ ــؤ الـ ـ ــوزيـ ـ ــر
ال ـم ـس ـت ـجــوب م ــع وزي ـ ــر الـمــالـيــة
وب ـن ــك االئ ـت ـم ــان ل ـف ــرض قــانــون

الشايع لم
يقم بما أوكله
له القانون
واستخدم
سلطاته في
اإلحجام
عن إصدار
شهادات
«المطالع»

مصالح المواطنين
أكد الجمهور أن المساءلة السياسية ألي وزير ليست غاية
في حد ذاتها ،بل دائما وسيلة لتحقيق مصالح المواطنين
والحفاظ على حريات الشعب ومصالحه وأمــوالــه ومراقبة
ً
ً
وفاء وبرا بالقسم
التزامه باحترام الدستور وقوانين الدولة
الدستوري.

أحمد الشحومي

التمويل العقاري كخيار وحيد
لـ ـتـ ـم ــوي ــل ال ـ ـ ـقـ ـ ــروض الـ ـعـ ـق ــاري ــة
لمصلحة البنوك التجارية ،ذكر
الجمهور أن وزير اإلسكان تراجع
عــن وع ــوده ،واسـتـخــدم سلطاته
بالتواطؤ مع وزير المالية وبنك
ً
االئـتـمــان فــي اإلح ـجــام عـمــدا عن
إصــدار شهادات لمن يهمه األمر
لمستحقي الرعاية السكنية في
بــاقــي ضــواحــي مدينة المطالع،
ل ـل ـح ـي ـلــولــة دون اس ـت ـخــراج ـهــم
تـ ــراخ ـ ـيـ ــص ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء م ـ ــن ب ـل ــدي ــة
الكويت كوسيلة ضغط على نواب
مجلس األمة ،حتى يقبلوا بقانون
التمويل ا لـعـقــاري بكل مساوئه
وآثـ ــاره السلبية عـلــى الـمــواطــن،
لتحقيق مصالح البنوك التجارية
التي تضحى الرابح الوحيد من
المشكلة اإلسكانية على حساب
مصلحة الشعب الكويتي والمال
العام ،ويتأكد ذلك بما يلي:
ً
أوال  :ا لـ ـ ـ ـ ـ ــوز يـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـخـ ـت ــص
بإصدار شهادة لمن يهمه األمر
ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن ال ـم ـخ ـص ــص لـهــم
ق ـس ــائ ــم فـ ــي مـ ـش ــاري ــع ال ــرع ــاي ــة
الـسـكـنـيــة ،بصفته وزي ــر الــدولــة
لـ ـ ـش ـ ــؤون اإلس ـ ـ ـكـ ـ ــان وال ـت ـط ــوي ــر
ال ـع ـم ــران ــي ،وم ـخ ـت ــص ب ــإص ــدار
تراخيص البناء من بلدية الكويت
ب ـص ـف ـتــه وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
البلدية ،وقد أكد ذلك في جوابه
ع ـلــى أك ـثــر م ــن سـ ــؤال بــرلـمــانــي،
لـكـنــه ت ـقــاعــس ع ــن ال ـق ـي ــام بتلك
االختصاصات ،ورهــن تنفيذها
بالتنسيق مع "االئتمان" إلى حين
توفر السيولة النقدية لدى البنك.
كما أن الوزير عقد اجتماعات
مـكـثـفــة م ــع وزي ــر الـمــالـيــة بـشــأن
التمويل الخاص ببنك االئتمان
الكويتي حتى يتمكن من تمويل
المواطنين لبناء قسائمهم في
مشروع مدينة المطالع السكنية،
وسيشهد األسبوع األول للعمل،
بعد إجازة عيد األضحى المبارك،
ً
ً
اج ـت ـمــاعــا حــاس ـمــا ب ـه ــذا ال ـشــأن
وال ـ ــوزي ـ ــر ب ــذل ــك ي ــرف ــض ال ـق ـيــام
ب ـم ـســؤول ـيــاتــه واخ ـت ـصــاصــاتــه
الـمـعـقــودة لــه فــي ال ـقــانــون ،وفــي
ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه يـ ـحـ ـم ــل ن ـف ـس ــه
ال ـم ـســؤول ـيــات واالخ ـت ـصــاصــات
الـمـنــوطــة ب ــوزي ــر الـمــالـيــة وبـنــك
االئـتـمــان الـكــويـتــي ،مـمــا يجعله
ً
مستحقا للمساءلة السياسية وال

ً
يستحق البقاء وزيرا ،ألنه يشارك
في تنفيذ توجيهات وزير المالية
وب ـنــك االئ ـت ـمــان الـلــذيــن يــدفـعــان
لفرض قانون التمويل العقاري
باعتباره الحل الوحيد لتمويل
القروض العقارية وذلك لمصلحة
ال ـب ـنــوك ال ـت ـجــاريــة ع ـلــى حـســاب
مصالح المواطنين والمال العام.
ً
ثانيا :بنك االئتمان الكويتي
بــالــرغــم مــن أن ــه طــالــب الحكومة
في  2018بــزيــادة رأسماله حتى
يـسـتـمــر ف ــي تـحـقـيــق أه ــداف ــه في
تمويل القروض اإلسكانية ،فإنه
لــم يعلن مــرة واح ــدة عــدم قدرته
على تمويل القروض اإلسكانية،
بل أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام لبنك االئتمان ،في
 2020/08/٢٣ا سـ ـتـ ـع ــداد ا ل ـب ـنــك
لتلبية طلبات القروض اإلسكانية
للمواطنين المتقدمين للحصول
ع ـل ــى ق ـس ــائ ــم ض ـم ــن م ـش ــروع ــي
المطالع وجنوب عبدالله المبارك
ح ـ ـ ــال ب ـ ـ ــدء الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـع ــام ــة
لـلــرعــايــة السكنية فــي الـتــوزيــع،
لـكــن الـبـنــك عــاد بـعــد ذلــك ليؤكد
إصرار على حتمية إصدار قانون
التمويل العقاري كخيار وحيد
لتمويل الـقــروض العقارية رغم
أن قانون بنك االئتمان يجيز له
في المادة السابعة منه االقتراض
من الحكومة أو بضمانها مبلغ ال
يجاوز رأسماله المدفوع.
َّ
وبين أنه في أحدث تصريحات
لـ ـم ــدي ــر بـ ـن ــك االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان فـ ــي 29
أغسطس  ،2021حــاول الترويج
بـشـتــى ال ـس ـبــل ل ـلــرهــن ال ـع ـقــاري
حـيــث ّزع ــم أن "ال ــره ــن الـعـقــاري"
سـ ـي ــوف ــر ل ـل ـمــواط ـن ـيــن إم ـكــان ـيــة
اخـتـيــار الـمـنـتــج الـحــالــي لقرض
من دون فائدة بـ  70ألف دينار أو
اختيار منتج مختلف من حيث
القيمة والـمــدة والدفعات بشكل
عام ،وسيوفر ما يعادل  7إلى 10
مليارات دينار من أعباء الميزانية
عـلــى ال ــوض ــع ال ـمــالــي للحكومة
خالل السنوات الـ 20المقبلة.
وت ــاب ــع أن ــه لتنفيذ الـمـقـتــرح،
أوضـ ـ ـ ــح مـ ــديـ ــر بـ ـن ــك االئـ ـتـ ـم ــان،
أن ــه تــم تـحــديــد خــريـطــة الـطــريــق
وفـتــرة التنفيذ ،حيث تــم اقتراح
 31مـبــادرة للجهات ذات الصلة
(أي بنك االئتمان ،وبنك الكويت
الـمــركــزي ،والـبـنــوك ،والمؤسسة
العامة للرعاية السكنية ،ووزارة
المالية وحدة إدارة الدين العام،
ً ّ
وهيئة أس ــواق الـمــال) ،مبينا أن
مجلس إدارة البنك ينظر بالطبع
للحلول المستدامة ،وهي تحتاج
إلـ ـ ــى تـ ـش ــريـ ـع ــات وسـ ـ ــن ب ـعــض
ال ـقــوان ـيــن وف ــي مـقــدمـتـهــا إق ــرار
قانون التمويل العقاري.
ول ــم يـظـهــر بـنــك االئ ـت ـمــان في
ه ــذا ال ـت ـصــريــح م ـثــالــب م ـشــروع
الـ ـق ــان ــون ف ــي ت ـح ـم ـيــل م ـيــزان ـيــة
الــدولــة فوائد هــذه الـقــروض مما
ً
ً
ي ـعــد ذل ــك ض ـ ــررا بـلـيـغــا بــالـمــال
العام.
ً
ث ــال ـث ــا :ف ــي  ،2021/4/6صــدر
م ــرس ــوم أمـ ـي ــري رقـ ــم  70لـسـنــة
 ،2021بنقل تبعية اإلشراف على
بنك االئتمان الكويتي من وزارة
الدولة لشؤون اإلسكان إلى وزارة
ال ـمــال ـيــة ألول مـ ــرة م ـنــذ إس ـنــاد
تبعية البنك إلــى وزيــر اإلسكان
في  2004/10/31بالمرسوم رقم
 307ل ـس ـنــة  ،2004و فـ ــي ا ل ـي ــوم

التالي لنقل تبعية البنك لوزير
الـمــالـيــة بـتــاريــخ  ،2021/4/7قــال
المدير الـعــام للبنك لــ"الـجــريــدة"
إن خ ـط ــة ال ـم ــؤس ـس ــة الـسـكـنـيــة
ً
بـتــوزيــع  12ألــف وح ــدة سـنــويــا،
ت ـق ــرع جـ ــرس اإلنـ ـ ـ ــذار لـ ــدى بـنــك
االئـتـمــان مــن أج ــل إي ـجــاد حلول
لضمان استمرار قدرته التمويلية
ً
ل ـل ـق ـســائــم ال ـس ـك ـن ـي ــة ،م ــوض ـح ــا
أن ال ـب ـنــك ت ـعــاقــد ع ــام  2017مع
م ـس ـت ـش ــار ع ــال ـم ــي ق ـ ــام ب ــإع ــداد
دراس ـ ـ ــة خ ـل ـصــت ن ـتــائ ـج ـهــا إل ــى
ضرورة استحداث قانون التمويل
العقاري ،لضمان استدامة البنك
وقدرته التمويلية ،وتم رفع نتائج
ال ــدراس ــة وم ـســودة الـقــانــون إلــى
مجلس الوزراء.
ً
رابـعــا :بالرغم من نقل تبعية
بنك االئـتـمــان إلــى وزي ــر المالية
فـ ـ ــي  ،2021 /4 /6ك ـ ـمـ ــا س ـب ـقــت
اإلشـ ـ ــارة إل ــى ذلـ ــك ،إال أن الـبـنــك
ف ــي مــوقــف الف ــت ت ـبــرع بــالــدفــاع
ع ــن ال ـمــؤسـســة ال ـعــامــة لـلــرعــايــة
ال ـس ـك ـن ـيــة ال ـم ـت ـه ـمــة بــالـتـقـصـيــر
والتخلي عــن دورهــا والتقاعس
فـ ــي مـ ـم ــارس ــة اخ ـت ـص ــاص ــات ـه ــا
فــي إصـ ــدار ش ـه ــادات لـمــن يهمه
األم ـ ــر ل ـل ـمــواط ـن ـيــن الـمـخـصــص
لهم قسائم فــي مدينة المطالع،
إذ صـ ـ ــرح أحـ ـ ــد مـ ـس ــؤول ــي بـنــك
االئتمان الكويتي في ،2021/8/11
بـ ـ ـش ـ ــأن "آل ـ ـ ـيـ ـ ــة صـ ـ ـ ــرف ال ـ ـقـ ــرض
ا لـعـقــاري للمواطنين مستحقي
ً
الــرعــايــة السكنية" ،مــؤكــدا أنــه ال
يوجد أي تعطيل من المؤسسة
بخصوص إجراءات رخص البناء
ألهالي مدينة المطالع السكنية
وتسليمهم ش ـهــادات لمن يهمه
األمر للبدء من قبلهم في إجراءات
الحصول على القرض اإلسكاني
ورخــص البناء ،وأن قــدرة البنك
ً
ال تـسـمــح حــال ـيــا بـتـمــويــل كــافــة
الـقـســائــم الـحـكــومـيــة ف ــي مــديـنــة
ً
الـ ـمـ ـط ــاع ،مـ ــؤكـ ــدا ت ـق ــدي ــم طـلــب
لــزيــادة رأس ـمــال الـبـنــك للجهات
الـمـعـنـيــة مـنــذ ع ــام  2018بهدف
ت ـغ ـط ـيــة ال ـط ـل ـب ــات اإلس ـك ــان ـي ــة،
وأن البنك يترقب إقــرار عــدد من
الـتـشــريـعــات الـقــانــونـيــة للتغلب
على عــدم توفر السيولة الالزمة
لـتـمــويــل ال ـق ــروض الـعـقــاريــة في
ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـحـ ــالـ ــي بـ ـم ــا ي ـت ــواف ــق
م ــع قـ ــدرة ال ــدول ــة ع ـلــى الـتـمــويــل
والتنفيذ.
وأض ــاف "لــذلــك فــالـتــزام وزيــر
الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون ال ـب ـل ــدي ــة وزي ــر
الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير
العمراني بتوجيه بنك االئتمان،
بعدم استكمال إصــدار شهادات
لمن يهمه األم ــر إلذن الـبـنــاء في
بــاقــي ضــواحــي مــديـنــة الـمـطــاع
لحين توافر السيولة النقدية لديه
يؤكد أن هناك اتفاقات خفية بين
الوزير والبنك في إسناد دور بنك
االئ ـت ـمــان لـلـبـنــوك الـتـجــاريــة عن
طريق قانون التمويل العقاري".
ورأى أن ك ــل م ــا س ـب ــق يــدلــل
على أن الوزير تراجع عن وعوده
الـســابـقــة بــإصــدار ش ـهــادات لمن
يهمه األمر إلذن البناء في مدينة
المطالع وتماهى مع خطط وزير
الـمــالـيــة وب ـنــك االئ ـت ـمــان لـفــرض
خ ـيــار وح ـيــد لـتـمــويــل ال ـقــروض
العقارية من خالل قانون التمويل
العقاري.

الوزير تنازل عن اختصاصاته رهن صالحيات «السكنية» بمخطط وزير المالية أمر خطير
ردا على من يتساء ل عن اسباب االستجواب ،قــال النائب الجمهور إنه
ُوجه استجوابه للوزير الشايع ،ألن المشكلة هي مشكلة تمويل المشروعات
ً
اإلسكانية ،مبينا أن الوزير تنازل عن اختصاصاته وتماهى مع توجه وزير
المالية وبنك اال ئـتـمــان الكويتي على حساب مصلحة مستحقي الرعاية
السكنية.
وأضاف أن من أهم اختصاصات وزير اإلسكان توفير الرعاية السكنية
ً
لمستحقيها وإزالة كافة المعوقات ،سواء كانت تمويال أو غير ذلك« ،والوزير
الذي ال يستطيع القيام بمهامه ويلقي بالمسؤولية على غيره ال يستحق
البقاء في منصبه ويستوجب األمر مساءلته».
وذكــر أن الوزير لم يف بوعوده المتكررة التي قطعها على نفسه فيما
يخص مشروعي المطالع وجنوب سعد العبدالله في وسائل اإلعالم وأمام
لجنة اإلسكان البرلمانية.

ق ـ ــال ال ـج ـم ـه ــور تـ ـب ــدو خ ـ ـطـ ــورة ره ـ ــن ال ـ ــوزي ـ ــر ل ـصــاح ـيــات
واختصاصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية ،بمخطط وزير
المالية وبنك االئتمان الكويتي بفرض قانون التمويل العقاري
كخيار وحيد للتمويل ،في بيان خطورة هذا القانون وفق صياغة
مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى مجلس األمة في مايو
 ،2021والــذي يتألف من  11مــادة ،ويعتبر هذا المشروع بقانون
دليل الفشل الحكومي في عدم وضع رؤية واضحة لحل المشكلة
اإلسكانية.
وأك ـ ــد أن ال ـق ـض ـيــة اإلس ـك ــان ـي ــة ت ــدخ ــل ف ــي ص ـم ـيــم الـقـضــايــا
االجتماعية ،برغم كل مكوناتها وأبعادها االقتصادية والسياسية
واإلداريــة والفنية والهندسية ،بل والثقافية في كل المجتمعات،
فالتزايد السكاني بمعدل معين يستلزم زيــادة اإلسـكــان بنفس

المعدل وإال تكدست طلبات الحصول على سكن من جانب األسر
الجديدة ،وهنا تبدأ المشكلة اإلسكانية لتتحول إلى أزمة مجتمعية،
والوزير فشل في التعامل مع كل جوانب المشكلة اإلسكانية ،فلم
يكن له دور في حل معضلة تباطؤ أجهزة الدولة في تخصيص
االراضي لمصلحة المؤسسة السكنية لتنفيذ مشروعاتها ،واحتكار
األراضي وااللتزام بمواعيد التوزيعات ،وهو ما يسهم في ارتفاع
تكلفة السكن بما يـفــوق دخــل أكـثــر مــن نصف األس ــر الكويتية،
إضافة إلى االرتفاع الخيالي ألسعار األراضي ،إلى حد يفوق القدرة
الشرائية للمواطنين .كما تخلي الوزير عن مسؤولياته ،والتأخر
في التوزيعات المستحقة في مشروعي المطالع وجنوب سعد
العبدالله وعدم إزالة المعوقات في أرض منتزه أبو حليفة وغيرها
ً
من المشروعات اإلسكانية ،يكلف المال العام سنويا أكثر من 250

مليون دينار قيمة بدل اإليجار لمستحقي الرعاية السكنية ،حيث
تشير اإلحصائيات إلى أن تكلفة بدل اإليجار للمواطنين في الكويت
خالل السنوات الخمس الماضية بلغت نحو  1.1مليار دينار ،رغم أن
قيمة بدل اإليجار ال تشكل سوى ( )35%من القيمة الفعلية لإليجار.
ً
ً
وقال :نسأل الوزير هل تستطيع أن تحدد جدوال زمنيا لتسليم
ً
ً
المواطن الطلب اإلسكاني حتى يتسلم البديل السكني فعليا؟ مؤكدا
تراجع الوزير عن وعوده للشعب الكويتي وايقافه تسليم شهادات
لمن يهمه األمر لباقي ضواحي مدينة المطالع وامتناعه عن توزيع
قسائم مدينة جنوب سعد العبدالله على المخطط ،وتواطأه مع
وزير المالية وبنك االئتمان لفرض قانون التمويل العقاري كخيار
وحيد لمصلحة البنوك التجارية على حساب مصالح المواطنين
والمال العام.
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محليات
الفارس :خريطة طريق لتنويع مخرجات التعليم
ةديرجلا
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حمد العبدلي

المواءمة بين
نواتج التعليم
وسوق العمل
تدفع بقاطرة
اإلصالح والتطور
التعليمي
واالقتصادي

أكد وزير النفط وزير التعليم
ال ـع ــال ــي د .م ـح ـمــد ال ـ ـفـ ــارس ،أن
ً
ً
«ال ــدول ــة تــولــي اه ـت ـمــامــا كـبـيــرا
بــالـتـعـلـيــم وجـ ـ ــودة م ـخــرجــاتــه.
وبــدعــم وتوجيهات مــن مجلس
الوزراء ،جاءت الحاجة اليوم إلى
أهمية اإلســراع في بناء خريطة
طريق جديدة ،لتحديث وتنويع
مخرجات التعليم ،وربطها مع
ات ـج ــاه ــات االق ـت ـص ــاد الــوط ـنــي،
وتوجهات سوق العمل المحلي».
وأشـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـفـ ـ ــارس إل ـ ـ ــى ع ـمــل
الموازنة المطلوبة لسد الفجوة
والثغرات والقضاء على الحلقة
المفقودة بينهما ،وذلك لضمان
ال ـم ــواء م ــة ب ـيــن ن ــوات ــج التعليم
ومتطلبات سوق العمل ،والذي
سـ ـ ـي ـ ــدف ـ ــع ب ـ ـ ـقـ ـ ــاطـ ـ ــرة اإلصـ ـ ـ ـ ــاح
والتطور التعليمي واالقتصادي
فــي ال ـبــاد بــاالتـجــاه الصحيح،
ت ـح ـق ـي ـق ــا ل ـل ـت ـن ـم ـي ــة الـ ـش ــامـ ـل ــة،
وتطبيقا لرؤية الدولة .2035
جاء ذلك خالل ترؤس الفارس،
صباح أمس ،االجتماع التنسيقي
بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن ت ـ ـح ـ ــدي ـ ــث م ـ ـخـ ــرجـ ــات

ال ـت ـع ـل ـيــم ورب ـط ـه ــا بـمـتـطـلـبــات
س ــوق ال ـع ـمــل ،بـحـضــور ممثلي
وزارة التعليم العالي ،ومجلس
الجامعات الحكومية ،وجامعة
الكويت ،والهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والـتــدريــب ،ومجلس
ال ـج ــام ـع ــات الـ ـخ ــاص ــة ،ومـعـهــد
ال ـ ـكـ ــويـ ــت لـ ــأب ـ ـحـ ــاث ال ـع ـل ـم ـي ــة،
والـ ـجـ ـه ــاز ال ــوطـ ـن ــي لــاع ـت ـمــاد
األكـ ـ ــادي ـ ـ ـمـ ـ ــي وض ـ ـ ـمـ ـ ــان جـ ـ ــودة
التعليم ،وديوان الخدمة المدنية،
والهيئة العامة للقوى العاملة،
واألمانة العامة للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية.
وجاء االجتماع بناء على قرار
مجلس الوزراء رقم  935الصادر
ب ـت ــار ي ــخ  ،2021/8/12بتكليف
وزير التعليم العالي بالتنسيق
مع جهات االختصاص المعنية
ل ـت ـقــديــم رؤيـ ـ ــه م ـش ـتــركــة ب ـشــأن
تـنــويــع مـخــرجــات الـتـعـلـيــم ،بما
ي ـن ـس ـجــم مـ ــع م ـت ـط ـل ـب ــات س ــوق
العمل.
وأض ـ ـ ــاف ال ـ ـفـ ــارس أن وزارة
ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــال ــي أخ ـ ـ ــذت عـلــى

عاتقها أهمية تنويع مخرجات
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ،مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ت ـط ــوي ــر
خ ـ ـطـ ــط ال ـ ـب ـ ـع ـ ـثـ ــات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
والــداخـلـيــة ،حـيــث تــم ط ــرح عــدة
ت ـخ ـص ـصــات ج ــدي ــدة ف ــي خـطــة
البعثات الخارجية لهذا العام،
وإب ـ ـ ـ ــرام اتـ ـف ــاقـ ـي ــات ت ـ ـعـ ــاون مــع
دول جــديــدة تتماشى مــع سوق
العمل ،وإنشاء جامعات خاصة
ج ــدي ــدة ،بــاإلضــافــة إل ــى جامعة
عبدالله السالم الحكومية ،الفتا
إلــى أن ال ــوزارة تسعى إلــى فتح

مسارات أشمل وأوسع بالتعاون
مع قطاعات الدولة المختلفة في
تأهيل الكوادر الوطنية ودمجها
في سوق العمل.

مسيرة اإلصالح
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن اال ج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع
ال ـت ـن ـس ـي ـق ــي يـ ــأتـ ــي اس ـت ـك ـم ــاال
ل ـم ـس ـيــرة اإلص ـ ـ ــاح وال ـت ـطــويــر
الـشــامـلــة ال ـتــي تـتـبـنــاهــا الــدولــة
ً
في جميع القطاعات ،وخصوصا

القطاع االقتصادي المبني على
المعرفة ،والذي يعتبر رأس المال
ال ـب ـش ــري أحـ ــد أهـ ــم ال ـمــرت ـكــزات
األساسية للتنمية.
وتم خالل االجتماع التنسيقي
األول ت ـب ــادل الـمـعـلــومــات حــول
ق ـ ـض ـ ـيـ ــة م ـ ـ ـ ــواء م ـ ـ ـ ــة م ـ ـخـ ــرجـ ــات
الـتـعـلـيــم م ــع س ــوق ال ـع ـمــل بين
ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة ،وتشخيص
واقــع المخرجات في مؤسسات
التعليم العالي ،وعملية تحسين
جودته ونوعيته ،والتي تعتمد

ً
شهدت مشاركة  9دول و 12فريقا وركزت على الذكاء االصطناعي
الذكاء االصطناعي

«الكهرباء» تستبدل األعمدة
الخشبية بمعدنية في العبدلي
●

سيد القصاص

كشفت مصادر وزارة الكهرباء والماء عن سعي الوزارة
الستبدال األعمدة الخشبية والخطوط النحاسية بأعمدة
مـعــدنـيــة لـلـخـطــوط ال ـهــوائ ـيــة  11كـيـلــوفــولــت ف ــي شـمــال
ً
الكويت ،سعيا منها للقضاء على االنقطاعات في مزارع
العبدلي من خالل إحدى المناقصات الجاري ترسيتها.
وق ــال ــت م ـص ــادر ل ــ»ال ـج ــري ــدة» إن ــه م ــن ض ـمــن األع ـمــال
التي تحرص الــوزارة على اتباعها للقضاء على ظاهرة
االن ـق ـط ــاع ــات ف ــي م ـ ــزارع ال ـع ـبــدلــي «تـشـكـيــل ف ــري ــق عمل
للتعديات على خدمات الشبكة الكهربائية ،بالتنسيق
مع بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة ،إلزالة
األشجار ،التي تالمس الخطوط الهوائية ،والعوائق التي
توجد على مسارها».
ولفتت إلى أن الوزارة خاطبت مدير بلدية الكويت بطلب
دراسة وتخصيص المواقع المقترحة لمحطات الكهرباء
ً
ً
الجديدة في العبدلي مع اعتبار الموضوع هاما وعاجال.
ً
وبينت أن «الـكـهــربــاء» أن ــارت مــا يـعــادل  40كيلومترا
مــن ال ـش ــوارع الـجــديــدة غـيــر الـمـنــارة بتركيب مــا يـقــارب
 1000عمود إنارة بأطوال مختلفة ،الفتة إلى أنه تم إعداد
مناقصة لتوريد وتركيب معدات إنارة شوارع « »ledفي
المناطق المظلمة والخطوط الهوائية الكهربائية المغذية
لها في محافظة الجهراء وتشمل الطرق غير المنارة في
ً
العبدلي ،وتــوجــد خطة إلن ــارة  40كيلومترا أخــرى غير
منارة بعقد الصيانة الجديد لمحافظة الجهراء.

فريق «العلوم والتكنولوجيا» المشارك في المسابقة
لتنبيهها عــن سبب بـكــائــه ،وهــو ما
يعتبر من الحلول المبتكرة باستخدام
الــذكــاء االصـطـنــاعــي ،ألن ــه ال يساعد
األم فقط بــل إنــه حــل لـلـمــرأة العاملة
وللحاضنات في وقت غياب األم.
واستغرقت المسابقة أربعة أشهر
تخللتها الكثير من التحديات ،عمل
فيها الفريق خاللها بجد كبير ونظم

ال ـع ــدي ــد م ــن االج ـت ـم ــاع ــات ع ــن بـعــد،
بــاإلضــافــة إلــى االجـتـمــاعــات فــي مقر
الجامعة لتنفيذ المشروع مع الحفاظ
على التباعد االجتماعي ،وتطبيق كل
إجراءات السالمة والوقاية من فيروس
«كورونا».
ُ
كما نظمت اجتماعات أسبوعية
مــع ه ــواوي فــي الصين وبقية الفرق

●

ّ
ت ـمــكــن رج ـ ــال ال ـج ـم ــارك ف ــي إدارة
الجمرك الـجــوي ،بتعليمات مباشرة
مـ ــن الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام لـ ـ ـ ـ ــادارة ال ـع ــام ــة
للجمارك ،المستشار جمال الجالوي،
مــن إحـبــاط  6مـحــاوالت تهريب مــواد
مـ ـ ـخ ـ ــدرة م ـ ــن خ ـ ـ ــال ( )6ض ـب ـط ـي ــات
ً
مختلفة ،تعادل نحو  33غراما من مادة
ً
الـمــاريـغــوانــا ال ـم ـخــدرة ،و 594غــرامــا
مــن شـمــع ال ـمــاري ـغــوانــا ،و 72أمـبــولــة
زيــت مــاريـغــوانــا ،و 2570غــرام بــودرة
مؤثرات عقلية ،قادمة في  5طرود عبر
البريد السريع ،وطرد واحد عبر البريد
الحكومي.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،ق ــال عـضــو لجنة
اإلع ـ ـ ـ ــام الـ ـجـ ـم ــرك ــي بـ ـ ـ ـ ـ ــاإلدارة خ ــال ــد
الـمـطـيــري ،إن ــه فــي الضبطية األول ــى
ً
ت ــم ال ـع ـثــور عـلــى  33غ ــرام ــا م ــن م ــادة
ال ـم ــاري ـغ ــوان ــاالـ ـمـ ـخ ــدرة ،و 22عـلـبــة
صـغـيــرة تـحـتــوي عـلــى م ــادة شمعها
ً
بوزن  154غراما قادمة من أميركا عن
طريق البريد السريع.
وأضاف المطيري انه في الضبطية

المشاركة من مختلف الدول ،لمناقشة
وتوضيح بعض االسئلة والمفاهيم
ال ـم ـس ـت ـخ ــدم ــة فـ ــي ج ـ ـهـ ــاز هـ ـ ـ ــواوي،
لتطبيق أفكار الـفــرق ،باإلضافة إلى
الورش التدريبية ،التي فاز فيها أيضا
فــريــق الـكــويــت فــي األسـئـلــة المقالية
على الدول المشاركة.

اعتمادا رئيسيا على التخطيط
العلمي الممنهج وآلـيــة دمجها
ف ـ ــي س ـ ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل ال ـح ـك ــوم ــي
والخاص ،باإلضافة إلى مناقشة
تـحــديــات س ــوق الـعـمــل ،عـلــى أن
ي ـكــون االج ـت ـمــاع ال ـق ــادم الـمـقــرر
ع ـقــده األس ـب ــوع الـمـقـبــل لــوضــع
واس ـت ـك ـم ــال ال ـت ـص ــور ال ـخ ــاص
بـشــأن تقديم الــرؤيــة المشتركة
ورفعها لمجلس الوزراء التخاذ
ما يراه مناسب.

فيصل متعب

طالب رئيس االتحاد الوطني لطلبة بريطانيا
والمملكة المتحدة ناصر الغانم بإلغاء استقطاع
الـمـخـصـصــات الـشـهــريــة للطلبة الــذيــن عليهم
مديونيات لدى المكتب الثقافي ألسباب مختلفة،
مـ ـش ــددا ع ـل ــى عـ ــدم ال ـم ـس ــاس بــالـمـخـصـصــات
الشهرية للدارسين.
وقال الغانم في كتاب وجهه للملحق الثقافي
في المملكة المتحدة ان المخصصات الشهرية
للطلبة أساسية يعتمدون عليها اعتمادا كليا
في تدبير أمور حياتهم وأي نقص فيها يجعل
الطالب في حالة من القلق وعــدم المقدرة على
الوفاء بالتزاماته المالية.
وبـيــن أن تلك االلـتــزمــات تتمثل فــي اإليـجــار
والسكن ومصاريفه الخاصة ،حيث يجد العديد
من الطلبة أنفسهم في حرج شديد وخيار صعب
لطلب الدعم من أهلهم أو من أصحابهم في حال
نقصها بسبب االستقطاع.
ودعا االتحاد إلى تذليل الصعوبات والعقبات
التي يمر بها الطالب بسبب هذا اإلجراء والعمل
على تخفيف هــذه المعاناة بإلغاء االستقطاع
ً
الشهري من المخصصات كليا.

األصفر« :تعاونية الروضة» متميزة في خدمة المواطنين
السداني :نرحب بدعم محافظ حولي والتنسيق لحل متطلبات الجمعية
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل مـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــظ ح ـ ــول ـ ــي،
عـ ـل ــي األص ـ ـف ـ ــر ،رئ ـ ـيـ ــس جـمـعـيــة
الروضة وحولي التعاونية خالد
ال ـس ــدان ــي ،ون ــائ ــب ال ـمــديــر ال ـعــام
للشؤون اإلدارية والمالية عبدالله
الشراح ،مشيدا بالمستوى الكبير
والمتميز للجمعية ،وبالجهود
الـ ـت ــي ي ـب ــذل ـه ــا م ـج ـل ــس اإلدارة،
والـمـســاهـمــة فــي خــدمــة وتـطــويــر
ودعم العمل التعاوني.
وقال األصفر ،بعد اطالعه على
التقرير السنوي وخطة الجمعية
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،إن ال ـج ـم ـع ـيــة
متميزة دائما في كل شــي ،والبد
من الوقوف على كل االحتياجات
والـ ـعـ ـم ــل بـ ـه ــا ب ـع ـي ــن االعـ ـتـ ـب ــار،
وتوحيد وتنسيق الجهود لتقديم
أفـضــل الـخــدمــات لمنطقة حولي
وللمواطنين ،داعيا الى النهوض
واالرتـ ـق ــاء بــال ـجــوانــب الـخــدمـيــة،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــار م ـن ـط ـق ــة
حولي هي األكبر كثافة سكانية،
مؤكدا ضــرورة مخاطبة الجهات
المختصة والمسؤولين لمعالجة
أي س ـل ـب ـيــات أو ع ــوائ ــق ت ــواج ــه

تقديم هذه الخدمات ،مشددا على
أن محافظة حولي معكم ومع أي
عـمــل فـيــه ت ـطــور لمصلحة البلد
والتنمية والحضارة.
من جهته ،وجه السداني الشكر
والتقدير لألصفر واهتمامه بدعم
ال ـم ـحــاف ـظــة ،وت ـع ــاون ــه ل ـحــل تلك
ال ـعــوائــق ال ـتــي يـجــب معالجتها
م ــع ال ـج ـه ــات ال ـم ـخ ـت ـصــة ،مــؤكــدا
أن هــذا اللقاء للتعاون المشترك
مــع المحافظة للمصلحة العامة
ولخدمة األهالي والمساهمين.
وأشار إلى أن معامالت جمعية
الـ ـ ــروضـ ـ ــة وح ـ ــول ـ ــي ال ـت ـع ــاون ـي ــة
مازالت بانتظار موافقات الجهات
الرسمية ،ومنها صيانة وسفلتة
الـشــارع والـطــرق وأرصـفــة مواقف
الفرع الرئيسي للجمعية بمنطقة
حولي مقابل «حولي بارك» ،مؤكدا
ض ــرورة مخاطبة الهيئة العامة
لـلـشـبــاب والــريــاضــة لتخصيص
ممشى للمنطقة وصيانة الزراعة
التجميلية ،وتــوصـيــل الـكـهــربــاء
ل ـم ـح ـط ــات الـ ـح ــاف ــات ال ـحــدي ـثــة
وعـ ـ ــددهـ ـ ــا ( ،)2وال ـ ــواقـ ـ ـع ـ ــة ع ـلــى

«الجمارك» :إحباط  6محاوالت لتهريب مخدرات
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«زكاة الفحيحيل» لدعم
«الحقيبة المدرسية» باليمن

«اتحاد بريطانيا»:
ال مساس بالمخصصات
الشهرية للطلبة
●

ّ
البروفيسور علي شامخه ،أن «العلوم
والتكنولوجيا» هــي المنبر العلمي
الذي يدفع ويدعم الطالب ويحفزهم
على المشاركة والفوز في المسابقات
العلمية والتكنولوجية.

وشارك في المسابقة ،التي نظمت
عبر االنترنت 9 ،دول و 12فريقا من
مـنــاطــق مختلفة ،إذ رك ــزت مسابقة
ُ Huawei ICT Innovationا ل ـتــي
خـ ـصـ ـص ــت لـ ـ ـ ــدول ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ــط
على الــذكــاء االصطناعي والبيانات
ال ـض ـخ ـمــة ،ب ـه ــدف إنـ ـش ــاء مـنـتـجــات
وحلول قيمة وذات مغزى باستخدام
أحدث تقنيات الذكاء االصطناعي من
.Huawei
وع ـ ـم ـ ــل الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق ع ـ ـلـ ــى ص ـن ــاع ــة
م ـشــروع مبتكر لـحــل مشكلة معينة
باستخدام الجهاز الخاص بهواوي،
إذ اختار فكرة تساعد األمـهــات على
مـعــرفــة سـبــب ب ـكــاء ال ـط ـفــل ،ثــم يقوم
النظام بإرسال رسالة إلى هاتف األم

سلة أخبار

الفارس مترئسا االجتماع التنسيقي أمس

«العلوم والتكنولوجيا» يفوز بمسابقة «»Huawei ICT
ف ــاز ف ــري ــق كـلـيــة ال ـكــويــت لـلـعـلــوم
والتكنولوجيا الـمـكــون مــن عبدالله
أبوعمارة ،وعبدالله الكندري ،وعالية
ال ـ ـمـ ــويـ ــزري ،وف ــاطـ ـم ــة أب ــوال ـح ـس ــن،
وجود أبوتمر ،بجائزة أفضل تجربة
مستخدم فــي مسابقة Huawei ICT
الشرق األوســط  ،2020تحت إشــراف
ط ــارق ال ــزي ــات ،وفــريـقــه الـمـشـكــل من
ح ـنــان ال ـش ــراح ،وزي ـنــب أبــوالـحـســن،
والطالب عبدالرحمن سرحان.
وأشــاد رئيس الكلية البروفيسور
خالد البقاعين بهذا الفوز ،معربا عن
سعادته واعتزازه به.
وق ــال الـبـقــاعـيــن« :نـحــن فـخــورون
بتفوق طلبة الكلية فــي المسابقات
ال ـ ـع ـ ـل ـ ـم ـ ـيـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـ ـ ــدة ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـجـ ــال
التكنولوجيا» ،مؤكدا أن «هذا لم يأت
إال بمجهود وعمل متواصل مــن كل
أفراد الفريق ،فكان هذا الفوز مستحقا.
وإلــى المزيد من التفوق واإلنجازات
المستقبلية التي من شأنها أن تعزز
مكانة الجامعة ،وتضع عالمة مميزة
لها بين جامعات العالم».
من جهته ،أكد عميد كلية الهندسة

local@aljarida●com

الثانية عثر رجال الجمرك الجوي على
 17أم ـبــولــة تـحـتــوي عـلــى مـ ــادة زيــت
الماريغوانا المخدرة قادمة من ألمانيا
عن طريق البريد السريع.
وذك ـ ــر انـ ــه ف ــي ال ـض ـب ـط ـيــة الـثــالـثــة
ً
ُعثر على  2كيلو و 570غــرامــا بــودرة
مؤثرات عقلية قادمة من الصين عبر
البريد السريع ،الفتا إلى أنه تم العثور
في الضبطية الرابعة على  40أمبولة
تحتوي على مــادة زيــت الماريغوانا
ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرة ق ـ ــادم ـ ــة م ـ ــن أم ـ ـيـ ــركـ ــا عــن
طريق البريد السريع ،مردفا :أمــا في
الضبطية الخامسة فتم العثور على
ً
 440غراما من مادة شمع الماريغوانا
تم إخفاؤها داخل علبة شامبو ،قادمة
من أميركا عبر البريد السريع.
وأوض ــح أن رجــال الجمارك عثروا
في الضبطية السادسة على  15أمبولة
تحتوي على مــادة زيــت الماريغوانا
ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرة ق ـ ــادم ـ ــة م ـ ــن أم ـ ـيـ ــركـ ــا عــن
طــريــق ال ـبــريــد ال ـح ـكــومــي ،الف ـتــا إلــى
أن رجــال إدارة الجمرك الجوي أعدوا
محاضر ضبط وأحالوها إلى جهات
االختصاص.

ً
األصفر مستقبال السداني والشراح
الــدائــري الرابع في منطقة حولي
مقابل منطقة الجابرية ،والثانية
المقابلة لمجمع البروميناد في
منطقة حولي.
وأكد السداني أن مجلس اإلدارة
أمــام مسؤولية العمل والتطوير
واالجتهاد ،لالرتقاء بكل الجوانب
الخدمية لمصلحة أبناء المنطقة
والمساهمين.

عسكري يقتل
ً
شخصا في تيماء
●

جانب من المواد المخدرة المضبوطة

محمد الشرهان

ق ــال ــت وزارة الــداخ ـل ـيــة
إن الـنـيــابــة ال ـعــامــة تتولى
الـتـحـقـيــق ف ــي قـضـيــة وف ــاة
ش ـخ ــص م ــن ج ـ ــراء إط ــاق
ع ـس ـك ــري ال ـ ـنـ ــار ع ـل ـي ــه فــي
ً
تيماء دفاعا عن نفسه بعد
تهجم الشخص عليه.
وأكـ ــدت «الــداخ ـل ـيــة» ،في
ب ـي ــان أمـ ــس ،أن الـعـسـكــري
أطـلــق ال ـنــار عـلــى المتوفى
ً
دفـ ــاعـ ــا عـ ــن ن ـف ـس ــه ب ـعــدمــا
تـهـجــم عـلـيــه األخ ـي ــر أث ـنــاء
ت ــأدي ــة واج ـب ــه بــاسـتـيـقــاف
مــرك ـبــة ت ــم االش ـت ـب ــاه بـهــا،
حيث عثر على مواد مخدرة
وأدوات تعاط فيها ،معلنة
جار اتخاذ كل اإلجراءات
أنه ٍ
ال ـق ــان ــون ـي ــة ل ـل ــوق ــوف عـلــى
مالبسات القضية.

من جانب آخر ،استقبل رئيس
مـجـلــس إدارة جـمـعـيــة الـصــديــق
التعاونية بــدر الــوعــان وأعضاء
المجلس محافظ حــولــي والــوفــد
المرافق له ،مدير أمن حولي اللواء
عـبــدالـلــه الـعـلــي وم ـخ ـتــار منطقة
الـســام أحمد الـجـبــري ،حيث قام
األص ـفــر بتفقد ال ـســوق الـمــركــزي
بــالـجـمـعـيــة وأق ـســام ـهــا ،ك ـمــا قــام

بزيارة مكاتب اإلدارة واطلع على
سير العمل فيها.
وأشــاد المحافظ برقي وتميز
الجمعية في جميع االقسام ،وقام
رئ ـيــس وأع ـض ــاء مـجـلــس االدارة
بتقديم درع تــذ كــار يــة للمحافظ،
مـثـمـنـيــن ل ــه الـ ــزيـ ــارة وش ــاك ــري ــن
ل ـ ــه آراء ه ال ـم ـت ـم ـي ــزة وإش ـ ــادت ـ ــه
بالجمعية.

دعا مدير زكاة الفحيحيل،
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية ،إيهاب الدبوس ،أهل
الخير واإلحسان إلى دعم
مشروع الحقيبة املدرسية الذي
يتم تنفيذه في محافظة تعز
باليمن.
وقال الدبوس ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن املشروع
تستفيد منه األسر املتعففة
وأسر األيتام وضعاف الدخل
واألسر الفقيرة وغيرها من
الحاالت اإلنسانية األخرى،
مشيرا إلى أن "زكاة الفحيحيل"
تسعى إلى توفير  200حقيبة،
تكلفة الواحدة منها  15دينارا.
وأضاف أن املشروع ُيعد
واحدًا من املشاريع التعليمية
املتعددة واملتنوعة التي
تنفذها "زكاة الفحيحيل"
باليمن ،ملساعدة األسر
املتعففة وأسر األيتام في
استكمال تعليم أبنائهم،
حيث تضم الحقيبة جميع
االحتياجات املدرسية
األساسية التي يحتاجها
الطالب.
وتابع" :كذلك يساهم املشروع
في تخفيف األعباء املالية
عن األسر الفقيرة ،وتشجيع
الطالب على مواصلة التعليم،
والعمل على مكافحة الجهل،
ومحو األمية ،ونشر العلوم
واآلداب".

«إحياء التراث» :وزعنا
 1348وجبة على العمالة
نفذت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي مشروعي "وجبة
العامل وسقيا املاء البارد"،
وتم من خاللهما توزيع 1348
وجبة عامل ،وتوزيع 20
ألف عبوة مياه باردة على
الجاليات في أكثر من 10
مواقع أسبوعيًا.
ودعت الجمعية ،في بيان،
أمس ،إلى االستمرار بتلك
الفزعة الخيرية التي تنادى
إليها أهل الخير في الكويت
ملساعدة املحتاجني.
وقال نائب رئيس مركز
الهداية للتعريف باإلسالم في
محافظتي األحمدي ومبارك
الكبير التابع للجمعية ،خالد
األحمد ،إن "املركز باشر تنفيذ
هذين املشروعني في وقت
واحد طوال العام".
من جهته ،أوضح رئيس فرع
الجمعية بمنطقة الجهراء،
الشيخ د .فرحان عبيد ،أن
الحاجة ماسة لتنفيذ هذا
املشروع ،خصوصًا في األماكن
التي يكثر فيها العمالة.

«المنابر» ّ
تكرم الفائزين
في المسابقات القرآنية
َّ
كرمت جمعية املنابر القرآنية
أبناءها املتميزين من طالب
الحلقات القرآنية لعام ،2021
تقديرًا وتحفيزًا لهم لالستمرار
في تعلم كتاب الله عز وجل
وتدبره والتمسك باملنهج
النبوي الشريف.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة
الجمعية د .محمد الشطي،
في تصريح صحافي ،أمس،
إن الجمعية َّ
كرمت  21طالبًا
وطالبة من املتميزين بمشروع
غلمان القرآن لتعليم اللغة
العربية والقرآن الكريم ،لتميزهم
في اتقان الحفظ لجزء عم.
وأضاف الشطي" :كما َّ
كرمت
الجمعية الفائزين باملراكز
الثالثة األولى في مسابقة خالد
يوسف املرزوق ونجليه (خالد
وعبدالله) ،وتم تكريم جميع
املشاركني في الحلقات خالل هذا
العام ."2021
وأوضح أن مشروع غلمان
القرآن استفاد منه ما يقارب من
 120طالبًا وطالبة داخل الكويت
خالل عام  ،2021كما استفاد من
املشروع منذ بداية إطالقه إلى
اآلن  1436طالبًا وطالبة داخل
الكويت وخارجها.

«العدل» :إنشاء إدارة اإلفالس
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل،
ً
وزير شؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي ،قرارا
ً
بإنشاء إدارة «اإلفالس» بوزارة العدل ،وفقا ألحكام
قانون اإلفالس ،وقرر ندب  10قضاة لإلدارة هم:
الـمـسـتـشــار د .خــالــد ال ـع ـم ـيــرة ،وال ـق ـض ــاة :بــدر
الرشيدي ،وفيصل الياسين ،وعبدالله العتال ،ود.

عبيد العصيمي ،وسليمان المضيان ،وسليمان
الفوزان ،ومحمد الحمد ،وحمد الحسيني ،وعمران
الكندري.
ُ
وستباشر اإلدارة تلقي طلبات المدينين الخاصة
بــاف ـت ـتــاح إج ـ ـ ــراءات ال ـت ـســويــة ال ــوق ــائ ـي ــة ،وإعـ ــادة
الهيكلة ،وإشهار اإلفالس ،وغيرها من الطلبات.

«الشباب» :إعادة العمل بـ «بوابة أيادينا»
أعلنت الهيئة العامة للشباب
أن ـه ــا أعـ ـ ــادت ال ـع ـمــل ب ـ ـ «ب ــواب ــة
أيادينا اإللكترونية» التي تهدف
إلـ ــى تـهـيـئــة ال ـش ـب ــاب لــأع ـمــال
الـتـطــوعـيــة ،وتـشـجـيـعـهــم على
تـجــربــة هــذا الـمـجــال اإلنـســانــي
وذل ـ ـ ـ ــك بـ ـع ــد ت ــوقـ ـفـ ـه ــا ب ـس ـبــب
جائحة كورونا.
و قـ ـ ـ ــال مـ ــد يـ ــر إدارة ا ل ـع ـم ــل
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوع ـ ــي ب ــالـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ولـ ـي ــد
األنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ،ف ـ ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح
صحافي أمس ،ان إعادة إطالق

البوابة سيمنح الشباب فرصة
الـمـشــاركــة فــي بــرامــج وأنشطة
ودورات وورش عـمــل تقيمها
أك ــاديـ ـمـ ـي ــة الـ ـعـ ـم ــل ال ـت ـط ــوع ــي
ال ـتــاب ـعــة لـلـهـيـئــة وال ـت ــي تعمل
عـ ـل ــى ت ــوجـ ـي ــه ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ل ـه ــذا
الميدان االنساني إلنشاء جيل
شبابي واع ومتمسك بالقواعد
اإلنسانية في خدمة المجتمع.
وأض ـ ـ ــاف أن الـ ـب ــواب ــة تـتـيــح
للمتطوعين إ مـكــا نـيــة التعرف
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـت ـط ــوع ـي ــة

ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ل ـل ـف ــرق ال ـم ـش ــارك ــة
ف ــي الـ ـب ــواب ــة ،ك ـمــا ان ـه ــا تـمـنــح
مؤسسات المجتمع المدني من
جمعيات نفع عــام ومؤسسات
وهيئات ناشطة بهذا المجال
فـ ــرصـ ــة اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار م ـ ــا ي ـن ــاس ــب
تــوجـهــاتـهــا ورغـبــاتـهــا وتمنح
ا لـجـهــات الحكومية والخاصة
إمكانية االستعانة بالمتطوعين
ل ـ ـل ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى خ ــدم ــاتـ ـه ــم
وإشراكهم في صنع القرار.

ةديرجلا
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لماذا يقوم الناس بعمل
البلدية؟
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com

أوجه نداء إلى من يهمه األمر بإعادة النظر بشكل جدي في
أنظمة العمل والرقابة في بلدية الكويت وتقييم الدور الذي تقوم
به مراكزها المختلفة في المناطق ،مع تصنيف هذه المراكز
حسب أدائها ونظافة مناطقها وقلة المخالفات في قطاعاتها،
وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بصورة فعالة.
ً
تعج وســائــل التواصل االجتماعي يوميا بعشرات الصور
والمالحظات والشكاوى من الخدمات المعنية بها أجهزة الدولة
المختلفة ،لكن بلدية الكويت تستأثر بنصيب األســد -حسب
متابعتي المتواضعة -مــن حجم تلك الشكاوى والمالحظات
التي يرصدها المواطنون كل يوم وليلة للتجاوزات والمخالفات
القانونية في الشوارع والطرق والمناطق.
ً
نشاهد يوميا وبشكل شبه دائم في "تويتر" و"اإلنستغرام"
وكذلك مما يتداوله الناس في الواتساب صور مخالفات البناء
فــي الـمـنــاطــق السكنية وت ـج ــاوزات اإلن ـش ــاء ات فــي الـمـشــاريــع
المختلفة واعتداء ات المقاولين على أنظمة البناء والتشييد،
وعندما ينشر الناس تلك المالحظات التي يكون مضى على
بعضها شهور وأسابيع تتحرك بلدية الكويت متأخرة التخاذ
اإلجراءات الالزمة وتصحيح الوضع المخالف.
ً
نتساءل دائما :أين دور جهاز البلدية الرقابي واإلشرافي عن
تلك المخالفات الفاحشة التي يصورها الناس؟ وأين مفتشو
البلدية ومــراقـبــوهــا؟ وأيــن مــراكــزهــا المنتشرة فــي المناطق؟
ً
وأين جيوش الموظفين الموزعين على نوبات مختلفة صباحا
وم ـســاء مــع سـيــاراتـهــم المخصصة لـهــم لـلـجــوالت الميدانية
وال ـب ــدالت ال ـم ـقــررة ل ـهــم؟ هــل يـعـقــل أن عــامــة ال ـنــاس يـقــومــون
مجتهدين ومخلصين بتصوير ورصد المخالفات المفضوحة
مثل إلقاء األنقاض في الشارع أو تجاوز األدوار في البناء أو
االعتداء على أراضــي الدولة ،وهي مخالفات واضحة وضوح
الشمس ،ومع هذا ال تراها بلدية الكويت؟ وهل يتوقف تطبيق
القانون على اجتهاد الناس أو كشف المخالفات على المأل أو
مناشدة البلدية بوسائل التواصل حتى تقوم بدورها وتطبق
القانون؟
أوجه نداء إلى من يهمه األمر بإعادة النظر بشكل جدي بأنظمة
العمل والرقابة في بلدية الكويت وتقييم الــدور الــذي تقوم به
مراكز البلدية المختلفة في المناطق ،مع تصنيف هذه المراكز
حسب أدائها ونظافة مناطقها وقلة المخالفات في قطاعاتها،
وتطبيق مـبــدأ ال ـثــواب والـعـقــاب بـصــورة فـعــالــة ،ألن واق ــع أداء
وفعالية البلدية ال يناسب حجم وضخامة الجهاز ،وال يحقق
ما هو مطلوب منها للوطن والمواطن مع تقديرنا واعتزازنا بكل
المخلصين فيها وبكل موقع ،فـ"لو خليت خربت " .والله الموفق.

حمزة عليان

hamzaolayan@icloud.com

لبنان الذي نعرفه ...انتهى!
من اضطرتهم الظروف إلى السفر للبنان هذا الصيف عادوا
بانطباعات ًمخيفة ،لبنان الذي نعرفه انتهى ،هناك لبنان آخر
يتهاوى يوما بعد آخر ،تجار محميون بالرشوة وبغيرها ،يتالعبون
بقوت الناس ورغيف الخبز وتنكة البنزين وقنينة الغاز وحبة الدواء،
طالما أن الدولة غائبة والرقابة معدومة.
ترجل من سيارته أمام دكان في بلدة "الدامور" الساحلية وهو في
طريقه إلى مدينة صيدا ليشتري زجاجة ماء ،سأله صاحب الدكان،
تريدها باردة أم عادية ،استفسر الشاري عن السبب ،قال الباردة أغلى
من العادية بخمسة آالف ليرة ،ألنها تحتاج إلى كهرباء زيادة لتبريدها
بوضعها في الثالجة! فــأدار وجهه إلــى األعلى وراح يتمتم بكلمات
موجعة بحق "زمرة الحاكمين والفاسدين الكبار" الذين أوصلوا البلد
إلى هذا الدرك من السقوط ،صورة لبنان على األرض هي بخالف ما
نسمعه أو نقرأه ،تتغير كل يوم بعدد ساعات النهار مثلما هي حال
تأليف الحكومة ،كل يوم بيومه!
لم يبق في وجوه من "يدير البلد" شيء من الخجل والحياء ،ال بل من
الكرامة الوطنية ،فهم منغمسون حتى النخاع في تدميره إلى الرمق
األخير ،وكل هذا بات في العلن ،والمشكلة تكمن في الوجه اآلخر من
ً
األزمة ،ولدى طبقة أكثر فسادا وطائفية من الزمرة الحاكمة ،هم الصورة
البشعة لزعمائهم وهؤالء يتاجرون بقوت الشعب وحياته ومعيشته
وعلى عينك يا تاجر.
الذين اضطرتهم الظروف إلى السفر هذا الصيف عادوا بانطباعات
ً
مخيفة ،لبنان الذي نعرفه انتهى ،هناك لبنان آخر وهو يتهاوى يوما
بعد آخر ،تجار محميون بالرشوة وبغيرها ،يتالعبون بقوت الناس
ورغيف الخبز وتنكة البنزين وقنينة الغاز وحبة ال ــدواء ،طالما أن
الدولة غائبة والرقابة معدومة ،وال أخالق أو قيما أو مخافة من الله.
ً
وماله
من يخرج ليال إلى بيروت أو الجبل سيفاجأ بما يراه :مطاعم
ٍ
حتى ساعات الفجر مكتظة بالزبائن والدفع كاش وبالدوالر ،هذه طبقة
اجتماعية ما زالت تسهر وتبيع وتشتري كما لو أن لبنان بألف خير،

عن االغتراب البيئي :نفوق
األسماك وجون الكويت
د .سلطان ماجد السالم

ال فقر فيه وال ذل! وقسم كبير من المغلوب على أمرهم ،أي من غير
الزعران والشبيحة واألزالم السائرين في ركب زعماء الطوائف ،يعانون
األمرين بتأمين احتياجاتهم المعيشية كي يبقوا على قيد الحياة.
مــن يــدفــع ثـمــن تــآكــل ال ــدول ــة هــم الـطـبـقــة الـمـسـحــوقــة والـمـعــدومــة
والصامتة وغير المنتمية إلــى (م ــزارع الفاسدين الطائفية) ،هــؤالء
وصلوا إلــى مرحلة اليأس بحيث لم يعد باستطاعتهم التظاهر أو
التعبير عن رفضهم للحالة المزرية التي يعيشونها ،وبالكاد يقفون
على أرجلهم ،فهم مطحونون إلى درجة "الموات".
المستفيدون اليوم من األزمة في لبنان هم "وقود" الطبقة الفاسدة
والمتحكمة بمصير البلد ،فقد تربوا ونشؤوا في بيئة "التبعية" من
الصعب أن تصحو هذه المجاميع من غفلتها على الواقع المزري الذي
انحدر إليه الوضع ،فقد أدمنت على هذا النمط الفوضوي.
لبنان اليوم على شفا الهاوية ،أي فتنة طائفية قد تشعل ما تبقى
منه ،وقد تكون البداية من شلة الزعران والتابعين ألصحاب المزارع
الـمــذهـبـيــة ..رأيـنــاهــا تتنقل مــن خـلــدة إل ــى عـكــار وم ــن مـغــدوشــة إلــى
ً
ً
حاصبيا ولوال الجيش البطل لكنا نشهد هذه األيــام اقتتاال داخليا
ً
مريرا .لم تعد الصيغة السياسية القائمة على محاصصة الطوائف
في كل شيء تصلح لهذا البلد ،وال ارتهان الطوائف إلى الخارج كأنهم
أدوات رخيصة بأيدي الالعبين الكبار ،وســواء نجح الرئيس نجيب
ميقاتي فــي تشكيل حكومة أو اعـتــذر ،فالمسألة ستبقى فــي حــدود
ً
الترقيع ،والمكتوب يقرأ من عنوانه ،فمن قرأ هذا العهد جيدا يدرك أن
رافع شعار إلى جهنم ومن معه أو يسانده أو يغطي عليه أو يتحالف
ً
معه كان صادقا بقوله!
كل يوم يمر في حياة هذا البلد يشعرك أنك أصبحت غريبا عنه.
لـقــد تـبـخــرت أحــامـنــا مثلما تـبـخــرت أمــوال ـنــا فــي ال ـم ـصــارف! حتى
الرجاء واألمل كادا يموتان! فأين يكمن الحل؟ سؤال يقفز إلى الواجهة
ً
سريعا ،هل الوصاية الدولية كفيلة بانتشاله من هذا المستنقع؟ أم
"ثورة" من الداخل تنقله إلى مصاف الدولة والمواطنة وتحصنه من
االقتتال والحروب وتستفيد من األخطاء التي وقعت فيها في المرة
األولى بعد أن تم اإلجهاز عليها؟ أم بتوافق دولي إقليمي يفرض "حال
سياسيا" عن طريق تعديالت جديدة بالنظام السياسي يؤهله ألن
يحكم نفسه بنفسه؟

علي رضا نادر وبنيامين واينثال*

تحركات االتحاد األوروبي تثبت أن إيران لن
تدفع ثمن إرهابها!
ّ
حدد االتحاد األوروبي موقفه من إيران بكل وضوح ،فقد
أثـبــت حـضــور الـمـســؤول األوروبـ ــي الـمــرمــوق أنــريـكــي مــورا
تـنـصـيــب الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي إبــراه ـيــم رئـيـســي أن بــروكـســل
سـتـطـ ّـبــق س ـيــاســة ال ـت ــواص ــل والـ ـتـ ـن ــازالت م ــع الـجـمـهــوريــة
اإلسالمية بدل االنحياز إلى الشعب اإليراني في نضاله من
أجل الحرية ،وخالل حفل التنصيب ،ظهر مورا وهو يجلس
وســط قــادة عــدد مــن الجماعات اإلرهــابـيــة المعروفة ،منهم
نــائــب أمـيــن ع ــام "ح ــزب ال ـلــه" نعيم قــاســم ،وزع ـيــم "حـمــاس"
إسماعيل هنية ،وكذلك وقــف مــورا اللتقاط صــور ّ
وديــة مع
كبار المسؤولين في النظام اإليراني من أمثال نائب وزير
الخارجية عباس عراقجي.
وحتى في محادثات فيينا ،أثبت مورا تعاطفه مع طهران
أكـثــر مــن ضـحــايــاهــا ،فـبــدا فــي شـهــر ينونيو وكــأنــه يــوافــق
على قرار الحكومة النمساوية بمنع المعارضين اإليرانيين
السلميين من االحتجاج خارج فندق "غراند هوتيل فيينا"
ضد المحادثات النووية اإليرانية.
ُ
يخشى االت ـحــاد األوروبـ ــي أن تـضـ ِـعــف محاسبة طهران
مسار المحادثات الراهنة ،لكن الجمهورية اإلسالمية انشغلت
في المقابل بخطف إيرانيين ألمان ،وإيرانيين نمساويين،
وإيرانيين سويديين ،وإيرانيين بريطانيين ،النتزاع تنازالت
إضافية من القادة األوروبيين.
هذا التخاذل يزيد جرأة النظام في طهران ،فيحصل هذا
األخـيــر على مبرر لخطف معارضين إضافيين فــي الغرب
أو حتى قتلهم ،ففي شهر ديسمبر الماضي ،خطف النظام
المعارض اإليراني المقيم في فرنسا روح الله زم وأعدمه بعد
استدراجه إلى العراق ،وشنقت طهران زم بسبب عمله في قناة
ً
"آمدنیوز" على تطبيق "تلغرام" ،علما أن تلك القناة كانت قد
فضحت حجم الفساد المستفحل داخل النظام.
لم تتخذ إدارة بايدن أي موقف من زيارة مورا إلى طهران،
مع أن هذه الخطوة كانت تستحق إدانة شديدة اللهجة ،كذلك
لم يوقف بايدن جهوده إلعادة إحياء االتفاق النووي مع أن
مكتب التحقيقات ا لـفــدرا لــي كشف مخطط طـهــران لخطف
الناشطة اإليرانية األميركية مسيح علي نجاد المقيمة في
نيويورك ،وعلى غرار االتحاد األوروبي ،أثبتت إدارة بايدن
أنها تتوق إلى إنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة بأي ثمن.
رئيسي وسـيــده ،المرشد األعـلــى آيــة الـلــه علي
يستطيع
ْ ّ ً
خامنئي ،أن َيط َم ِئنا إذا إلى عدم دفع إيــران أي ثمن مقابل
أعمال العنف التي يعتبرانها ضرورية للحفاظ على سلطة
الـنـظــام ،بما فــي ذلــك إط ــاق الـنــار على ّ 1500محتج خالل
تظاهرات حاشدة في نوفمبر  .2019يفضل مورا وأسياده
على ما يبدو عدم تحدي نظام إسالمي ضعيف وهش لكنه
خطير.
ً
قد يدرك االتحاد األوروبي والبيت األبيض قريبا أن العودة
إلى خطة العمل الشاملة المشتركة واسترضاء النظام اإليراني
هما استراتيجيتان خاسرتان ،ومن المتوقع أن يعقد رئيسي
صفقة أكثر صعوبة مع إدارة بايدن خالل المحادثات النووية
بعدما أدرك أن اس ـت ـفــزازات ط ـهــران ،بما فــي ذلــك هجومها
ضد ناقلة النفط "ميرسر ستريت" في  29يوليو الماضي
في خليج عمان ،ستبقى بال عقاب ،كذلك ،قد يعتبر النظام
ً
اإليــرانــي زي ــارة م ــورا وجـمــود الـغــرب عـمــومــا بمنزلة ضوء
ً
ً
أخضر لمتابعة أعماله العدائية محليا وإقليميا.
إذا أراد الـ ـق ــادة األوروب ـ ـيـ ــون ح ـمــايــة مــواط ـن ـي ـهــم ومـنــع
االع ـت ــداء ات اإلرهــابـيــة ضــد األراض ــي األوروب ـي ــة ،فيجب أن
ً
يـفــرضــوا الـعـقــوبــات ســريـعــا على المسؤولين والمنظمات
المتورطة بأخذ الرهائن وإع ــدام أي مواطنين من االتحاد
األوروب ــي وبريطانيا ،كذلك يجب أن تطالب تلك األطــراف
ً
بإطالق سراح الرهائن الناجين فورا كشرط مسبق إلطالق
الجولة المقبلة من المحادثات النووية في شهر سبتمبر.
حان الوقت كي يعترف القادة األميركيون واألوروبـيــون
ً
إذا بأن االلتزام غير المشروط بالدبلوماسية النووية دفعهم
إلى التضحية بمعاييرهم في مجال حقوق اإلنسان في إيران
ً
ّ
وعلى أراضيهم أيضا ،لكن هذه المقايضة لم تضمن تحسين
ُ
االتفاق النووي أو عقد أي اتفاق مقبول ،بل إنها ت ّ
شجع إيران
ً
على تصعيد حمالتها القمعية تزامنا مع المطالبة بتنازالت
إضافية على طاولة المفاوضات.
* « ريل كلير»

٧

زوايا ورؤى

كالعادة وفي الوقت نفسه من كل سنة يتزامن حدثان في آن واحد
هما :نفوق أسماك جون الكويت وصيحات االستهجان من الشارع
الكويتي مجهزين بذلك "المقصلة" الشعبية لجهة حكومية ما ،لتتحد
بذلك أصابع االتهام ضد طرف دون اآلخر في المسألة ،وما بين هذا
وذلك يتكسب المتكسب ويتفذلك المتفذلك ويصعد بعض النواب
واألطـ ــراف والشخصيات الـعــامــة على أكـتــاف اآلخــريــن ليتصدروا
المشهد ،كل هذا دون فائدة ترجى أو حلول حقيقية مستدامة.
وه ــذا طبيعي مــا دام ال ــرأي العلمي الفني قــد وضــع جانبا في
مهب الريح ،وفــي نهاية المطاف وكالعادة يكون المواطن ضحية
بشح مخزونه السمكي وبيئته البحرية المسمومة وطبعا مقاطع
على "الواتساب" من ربات البيوت تشرح فيها نظرية المؤامرة ضد
"الهامور" الكويتي لمصلحة سمك "السيباس" التركي!!!
لكن ما حقيقة ما يحدث وبشكل سنوي ها هنا في جون الكويت؟!
فترات الصيف وعوامل التجوية الطبيعية متزامنة مع ارتفاع درجات
الحرارة تؤثر بشكل مباشر على مستويات األكسجين المذاب في
المناطق الداخلية من جون الكويت بالقرب من الساحل ،ويكون هذا
األكسجين بمعدالت تصل إلى أقل من  2ملغم/لتر مما يشير الى نشاط
حيوي تفاعلي غير عادي قد يكون من المغذيات الحيوية المصاحبة
للملوثات أو من األسماك نفسها النافقة وغيرها.
ً
طبعا هذا النشاط قد يبدأ بشكل طبيعي أو تراكمي من ملوثات
تنصب في الجون ونفايات سائلة وصلبة تسكب كذلك من كل األنشطة
داخل الجون مع تداخل لمعدالت مرتفعة من الصيد و"الكراف" وحركة
التيارات المائية كذلك ،ومجمل تلك العوامل المتداخلة يؤدي من ثالثة
إلى خمسة حوادث أو فترات من نفوق األسماك على مدار السنة في
الكويت ،وجل تلك العوامل أيضا تجعل أسباب زيادة معدالت النفوق
(وهي مسألة طبيعية تحدث في كل مسطح مائي) متداخلة وككرة
اللهب تقذف من كل طرف على اآلخر في اتهام صريح ومباشر دون
اللجوء إلى الحلول الحقيقية والمستدامة.
وفي حقيقة األمــر أن الــدراســات األخيرة الموثوقة تشير إلى أن
ً
ً
التلوث العالي في طبقات التربة السفلى تشكل سببا رئيسا لحوادث
النفوق عالوة على العوامل التي تمت اإلشارة إليها سابقا ،وما دامت
ً
البيئة البحرية مصبا للملوثات ودون إدارة صحية بيئية لسواحل
البالد فالمسألة ستتكرر بكميات كبيرة كل سنة وكل عام ،والسمك
بكل خير وبكل أحجامه وأوزانــه كذلك ،فالحلول الحقيقية لمسألة
النفوق تكمن في معالجة مصادر التلوث ومغذيات سلسلة بداية
النفوق ،ومع وجود اشتراطات عالية ومراقبة مستمرة لجعل التربة
البحرية تتعافى في السنين القادمة مع تفعيل عمليات كشط التربة
في المياه الضحلة كذلك .كل هذا من شأنه أيضا أن يعزز صحة البيئة
البحرية الكويتية ومخزون الدولة السمكي الذي أصبح شح األسماك
ً
فيه ،اعتقادا من البعض ،مرتبطا بالصيد الجائر فقط ،وهــذا غير
صحيح ويحتاج الى مراجعة حقيقية ،ومن هذا وذلك ولعل وعسى
نرى الصبور على المائدة مرة أخرى وفي وقت قريب.
على الهامش :لتحقيق "انفراجة" سياسية في البالد ،أصبح العفو
ً
ً
ً
الشامل عن قضايا الرأي السياسي أمرا ملحا وضروريا ،بل حجر
الزاوية ألي عمل إصالحي شامل في المستقبل.
هامش أخير :كمشكلة نفوق األسماك جل مشاكلنا يمكن تفاديها
باإلدارة الصحيحة والسليمة للمسألة ،وجزيل الشكر والعرفان ألبناء
الوطن الغيورين المتخصصين الذين ناقشتهم باألدلة والحجج
العلمية في هذا المجال كذلك.

كاواشيما شين *

المرونة غائبة في سياسة
الصين الخارجية

كليا كولكات*

ميشال بارنييه ...المسؤول المرموق في االتحاد األوروبي يطمح إلى رئاسة فرنسا!
من المنتظر أن يتخذ حزب
«الجمهوريون» قراره حول
تنظيم انتخابات تمهيدية
خالل المؤتمر الحزبي في
الشهر المقبل ويحاول إقناع
برتراند بالمشاركة فيها،
ويقضي خيار آخر بأن يختار
المسؤولون في أعلى المراتب
ّ ً
مرشحا من دون استشارة
أعضاء الحزبّ ،
لكن الشخص
الذي سيقع عليه االختيار
سيواجه مصاعب كبرى بغض
النظر عن هويته.

إعالن بارنييه
ّ
ترشحه للرئاسة
الفرنسية كان
ً
متوقعا ألنه يخطط
منذ وقت طويل
للعودة إلى معترك
السياسة

بدأ كبير المفاوضين السابق وممثل االتحاد
األوروبي في ملف "بريكست" محاوالته الحثيثة
للوصول إلــى رئــاســة فرنسا ،وهــو يــراهــن على
ّ
جديته وخبرته في العمل الحكومي لبلوغ أعلى
منصب فرنسي في عام  ،2022لكن استطالعات
الـ ــرأي تـشـيــر إل ــى نتيجة مـخـتـلـفــة ...حـتــى اآلن
على األقل!
ص ـ ّـر ح ميشال بارنييه للبرنامج اإل خـبــاري
المسائي على قناة  ،TF1عشية يوم الخميس قبل
الماضي" :في هذه األوقات الصعبة ،أنا ُم ّ
صمم
على التصدي لكل شيء ...أريد أن أصبح رئيس
فرنسا المتصالحة مع نفسها وأريــد أن أحترم
الشعب الفرنسي وأن أضمن احترام فرنسا".
ً
ً
لــم يصبح بارنييه بعد مرشحا رسـمـيــا ،إذ
ً
من المنتظر أن يتخذ حزبه "الجمهوريون" قرارا
حــول تنظيم انـتـخــابــات تمهيدية فــي الخريف
ـافــظ أن
الـمـقـبــل ،حـيــث يـسـتـطـيــع ال ـح ــزب ال ـم ـحـ ِ
يختار من بين مجموعة مرشحين ،وقــد أطلق
عــدد منهم حملته منذ وقــت طــويــل ،وسيواجه
َ
َ
ال ـمــرشــح ال ـن ـهــائــي شـخـصـيــتـيــن ب ــارزت ـي ــن في
السباق الرئاسي لعام  2022حتى اآلن :إيمانويل
ـن لــم ي ـقــرر الـحــزب
م ــاك ــرون وم ــاري ــن ل ــوب ــان ،لـكـ ّ
ً
المحافظ طريقة اختياره لمرشحه ،علما أنه لم
َِ
يتعاف بعد من هزيمته الساحقة أمام ماكرون
في عام .2017
تـبــدو الـمـنــافـســة بــاهـتــة حـتــى ه ــذه اللحظة،
حـيــث يـحـصــد رئ ـيــس إقـلـيــم "ه ــو دو ف ــران ــس"،
كزافييه بــرتــرانــد ،أكـبــر تأييد فــي استطالعات
ال ــرأي لكنه رفــض الـمـشــاركــة فــي أي انتخابات
تمهيدية حزبية ،أمــا فاليري بيكريس ،رئيسة
إقليم باريس ،فهي األقرب إلى برتراند.
انشغل بارنييه بالتجادل مــع البريطانيين
حين كــان حــزبــه يـمـ ّـر بفترة مــن الــركــود ،وتبرز
مـفــارقــة قــاسـيــة فــي مـسـيــرة بــارنـيـيــه :قــد يكون
ً
ً
وجها مألوفا بالنسبة إلــى البريطانيين (ولو
ً
ّ
أنه لم يكن يحظى بشعبية واسعة دومــا ّ) ،لكن
الفرنسيين لم يتابعوا جهوده عن قرب بل فضلوا
ً
االبتعاد عن تعقيدات تلك المحادثات نظرا إلى
ّ
عدم تأثر حياتهم بها ،فلم تكن عودته إلى شؤون
ً
مبهجة إذا.
بلده الداخلية تجربة
ّ
ً
ك ــان إعـ ــان بــارن ـي ـيــه تــرش ـحــه م ـتــوق ـعــا ألنــه
يـخـطــط مـنــذ وق ــت طــويــل ل ـل ـعــودة إل ــى معترك
ال ـس ـيــاســة ال ـفــرن ـس ـيــة ،وق ــد أع ـل ــن ف ــي أوس ــاط ــه
ً
ال ـخــاصــة ق ـبــل ال ـص ـيــف أن ــه ي ــرى نـفـســه "ق ــائ ــدا
للفريق".
وفـ ـ ّـق أحـ ــد م ـس ــاعــديــه ،ارتـ ـك ــز ق ـ ــرار بــارنـيـيــه
بــالـتــرشــح على اقتناعه بــأن خبرته فــي العمل
الـحـكــومــي تـضـمــن ت ـفـ ّـوقــه عـلــى خ ـصــومــه ،فقد
تسلم بارنييه مناصب وزارية أربع مرات وأصبح
مفوض االتحاد األوروبي مرتين قبل أن يترأس
فريق عمل "بريكست" في عام .2016
ي ـقــول م ـســاعــده" :م ــن ال ــواض ــح أن خـبــرتــه ال
ُ
ّ
تضاهى ،فهو ُمطلع على السياسة الداخلية في
ً
بلدته األم "سافوا" والسياسة الوطنية عموما
وأروقة السلطة في بروكسل ،وهذا ما ّ
يميزه عن
جميع المرشحين اآلخرين ،ويحتاج المسؤول
ّ
إل ــى م ـس ـتــوى م ــن ال ـج ـ ّـدي ــة إلدارة ال ـب ـل ــد" ،لـكــن

العائق األساسي أمامه هو افتقاره إلى الكاريزما
ً
وضعف حضوره محليا.
صـ ـ ـ ـ ّـرح أح ـ ـ ــد م ـ ـنـ ــاصـ ــري بـ ـيـ ـك ــري ــس ل ـم ــوق ــع
 Playbook Parisه ـ ــذا األ سـ ـ ـب ـ ــوع " :ل ـ ــن ي ـكــون
مــن مصلحتها أن تـتــرشــح خ ــال االنـتـخــابــات
رجل تقتصر أكبر إنجازاته على
التمهيدية ضد
ٍ
تنظيم األلعاب األولمبية في ألبرتفيل" (في إشارة
إلى جهود بارنييه إلقامة األلعاب الشتوية في
فرنسا في عام  ،)1992لكن يأمل فريق بارنييه أن
تكون االنتخابات التمهيدية الفرصة المناسبة
إلصالح هذا الوضع.
أضاف المساعد نفسه" :لطالما كان صاحب
إنـجــازات بــدل أن يكون مـجـ ّـرد صاحب مواقف،
ً
ولهذا السبب ،ليس معروفا بقدر اآلخرين ،لكن
ً
ً
ال يحمل معظم الناس انطباعا سيئا عنه ،فهم
يعرفون أنه ّ
قدم الكثير لبلده".
ً
يـمـلــك بــارنـيـيــه أي ـضــا قــاعــدة مــن الــداعـمـيــن،
حيث قال وزير ّالداخلية السابق ،بريس أورتفو،
إنه ّ
يرحب بترشح بارنييه من دون اإلعالن عن
ّ
تصويته له ،وصرح أورتفو لموقع "بوليتيكو":
ً
"كان ُيفترض أن يضفي عهد ماكرون شكال من
الحداثة على البلد ،لكن كان أداؤه أشبه بالهواة.
ً
فــي الـمـقــابــلُ ،يـعـتـبــر مـيـشــال بــارنـيـيــه شخصا
ً
ً
جديرا بالثقة ودقيقا ويتمتع بمزايا عدة مثل
الخبرة الواسعة والسمعة الدولية المرموقة".
وفــق فريق بارنييه ،تشارك مجموعات عدة
في إعداد بيان حملته ،منهم مديرون تنفيذيون
وم ــزارع ــون ورج ــال أع ـمــال ،فـهــو ُيـخـطــط لطرح
اقتراحات حول خمسة مجاالت سياسية أساسية
خالل األسابيع المقبلة.
يتعلق أكثر اقتراح صادم طرحه بارنييه حتى
اآلن بتعليق إجراءات الهجرة لمدة تتراوح بين
ثــاث وخمس سـنــوات ،مما يعني وقــف جميع
طـلـبــات تـصــريــح اإلق ــام ــة ،بــاسـتـثـنــاء تـلــك التي
ّ
يقدمها طالبو اللجوء والطالب ،وفي مقابلة مع
صحيفة "لوفيغارو" يوم الخميس قبل الماضي،
ً
اق ـت ــرح بــارن ـي ـيــه أي ـض ــا تـنـظـيــم اس ـت ـف ـتــاء حــول
ً
الهجرة في حال انتخابه رئيسا لفرنسا ،فكشف
ً
بذلك عن نزعة يمينية أكثر تشددا من ماكرون،
لكن المصاعب التي تلوح في األفق تتعدد.
ً
تـ ـكـ ـش ــف اس ـ ـت ـ ـطـ ــاعـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ــرأي أن أي ـ ـ ـ ــا مــن
المرشحين المحافظين لن يتجاوز الجولة األولى
من االنتخابات الرئاسية ،ومن المتوقع أن يفوز
ماكرون على لوبان خالل الجولة الثانية ،ويذكر
استطالع رأي جديد أجــرتــه شركة "إيبسوس"
ّ
سيصوتون
اإلحصائية أن  %15من الفرنسيين
لبرتراند ،و %14لبيكريس ،و %11فقط لبارنييه
خالل الجولة األولى.
مــن المنتظر أن يتخذ حــزب "الجمهوريون"
ق ــراره ح ــول تنظيم انـتـخــابــات تمهيدية خــال
المؤتمر الحزبي في الشهر المقبل ويحاول إقناع
برتراند بالمشاركة فيها ،ويقضي خيار ّآخر بأن
ً
يختار المسؤولون في أعلى المراتب مرشحا من
ّ
دون استشارة أعضاء الحزب ،لكن الشخص الذي
سيقع عليه االختيار سيواجه مصاعب كبرى
بغض النظر عن هويته.
* «بوليتيكو»

خــال حــوار استراتيجي رفيع المستوى بين الــواليــات المتحدة
والصين في "أنكوريغ" ،أالسكا ،في شهر مارس الماضي ،أطلق مستشار
الدولة الصينية ،يانغ جيتشي ،االنتقاد التالي" :الواليات المتحدة غير
مؤهلة للتحاور مع الصين بأسلوب متغطرس ولــن يتقبل الشعب
الصيني هذا الموقف" ،وحظي هذا الكالم بترحيب واسع في الصين
وحملت قمصان قطنية ومنتجات أخرى هذه الكلمات وانتشرت وسط
الشعب الصيني .يــدرك الجميع اليوم أن الدبلوماسيين الصينيين
ً
باتوا أكثر قوة في تصريحاتهم منذ أبريل  ،2020انطالقا من مقاربة
ُ
اسمها "دبلوماسية الذئب المحارب" ،فال تعتبر الدبلوماسية الفظة
ظــاهــرة مستجدة فــي الصين أو أي مكان آخــر ،لكن يعكس التغيير
ً
البارز في األسلوب هذه المرة دخول الصين مرحلة حساسة جدا حيث
يضطر الدبلوماسيون وجميع المسؤولين الحكوميين والسياسيين
الصينيين لتوخي الحذر في أقوالهم وأفعالهم .منذ أن تسلم الرئيس
شي جين بينغ السلطة ،سعت بكين إلى طرح نفسها كقوة أكثر عدائية
وثقة بنفسها ،وزادت سهولة هذه الجهود بفضل عوامل مثل نجاحها
شكل مبكر من
الظاهري فــي السيطرة على وبــاء كــورونــا وتحقيق
ٍ
التعافي االقتصادي ،وبدأ الدعم الذي تحصده إدارة شي جين بينغ
ً
ً
يتوسع بشكل عام .لكن يحمل هذا الوضع جانبا مختلفا ،وهو يتعلق
بعدم السماح بتوجيه أي انتقاد أو هجوم ،من مصدر خارجي أو
محلي ،من دون الرد عليه ،حيث يتعرض الدبلوماسيون والمسؤولون
الصينيون الذين ّ
يمسون بكرامة الصين خالل المفاوضات النتقادات
محلية مهينة في مناسبات كثيرة .ال تعكس اإلشــادة بموقف يانغ
في بكين اقتناع الرأي العام المحلي بأن تصريح المسؤول الصيني
يعني أنه يقف في وجه الواليات المتحدة فحسب ،فقبل أيام قليلةّ ،
عبر
شي جين بينغ عن الموقف نفسه خالل اجتماع المؤتمر االستشاري
السياسي ،فصدرت عنه تعليقات حول الثقة التي يتمتع بها الصينيون
اليوم في تعاملهم مع العالم ،وسرعان ما أصبحت تعليقات الرئيس
ً
ً
الصيني ج ــزءا مــن عناوين األخـبــار باعتبارها إثـبــاتــا على الرؤية
ّ
الصينية العالمية الراهنة ،ثم عبرت تصريحات يانغ الالحقة عن
المشاعر نفسها تجاه الواليات المتحدة ،وحصدت هذه التعليقات
إشــادة واسعة داخل المجتمع الصيني .من المتوقع أن تستمر هذه
الدبلوماسية الصينية األكثر عدائية ،خالل الوقت الراهن على األقل،
فبدأت الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني في عام
ً
 ،2021ومن المنتظر أن يتخذ المعنيون في خريف عام  2022قــرارا
حول تمديد دور شي جين بينغ كأمين عام الحزب الشيوعي الصيني
واحتمال أن يتسلم رئاسته خالل المؤتمر الوطني العشرين للحزب
الـحــاكــم ،وفــي ربيع الـعــام  ،2023سيقرر المؤتمر الشعبي الوطني
ً
تمديد دوره كرئيس أو اختيار بديل عنه ،وبعيدا عن منصب شي
جين بينغ ،سيصدر قــرار حول تقاعد رئيس الــوزراء لي كه تشيانغ
واستبداله ،باإلضافة إلى إحداث تعديالت أخرى في طاقم الموظفين.
لهذه األسباب وحدها ،سيصبح وضع السياسيين والدبلوماسيين
ً
الصينيين شائكا ،وسيشعر هؤالء بأنهم مضطرون لتسليط الضوء
على نجاحات إدارة شي جين بينغ وستكون مهاجمة تلك اإلنجازات
ممنوعة ،فهذه المقاربة ُت ّ
ضيق هامش التحرك في صناعة السياسة
ً
وتعني تلقائيا أن السياسيين سيحرصون على عدم تغيير ما يقوله
الرئيس شي جين بينغ أو يفعله.
جاء وباء كورونا ليزيد صالبة الدبلوماسية الصينية .قد نفترض
أن الحزب الشيوعي الصيني نظام دكتاتوري أو أن إدارة شي جين بينغ
تعمل على تقوية سيطرتها اإلداريــة ،لكن ال يزال المجتمع الصيني
ً
ً ً
ً
متنوعا جدا ولطالما كان هذا التنوع عامال مؤثرا على عالقات البلد
ً
ً
الخارجية ،وقد تتخذ الحكومة موقفا حاسما ،ومع ذلك يمكن االتكال
حتى اآلن على مجموعة متنوعة من المواقف داخل البلد ككل ،لكن بعدما
أصبحت السياسة الخارجية الصينية صارمة بكل وضــوح ،تراجع
التنوع في تفاعالت القطاع الخاص مع العالم الخارجي بدرجة كبيرة،
ويبدو أن الوضع الراهن يفتقر للمرونة والتنوع ،وال يقتصر هذا التغيير
ً
على عالم الدبلوماسية بل يشمل أيضا عالقات الصين الخارجية بشكل
عام .بعد استئناف تنقالت البشر ،سيكون استرجاع المرونة والتنوع
في عالقات الصين الخارجية بــدل التمسك بدبلوماسية الحكومة
ً
الصارمة راهنا نقطة أساسية لتحديد وجهة عالقات الصين مع الخارج
ً
*«دبلومات»
		
مستقبال.

ةديرجلا

•
العدد  / 4823الخميس  2سبتمبر 2021م  25 /المحرم 1443هـ

8

economy@aljarida●com

اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

٦.٨١٣

٧.٤٦٢

٥.٥٢٥

2.٤١٥ 2.٨١٢ ٣.٣٢٥

تقرير اقتصادي

اجتماعات األربعاء االقتصادية ...أفكار إيجابية تنقصها الجدية
ً
بالتغير المناخي وأكشاك الصبية معا
االهتمام
الوزراء
بمجلس
يليق
ال
•
ً
• معالجة التحديات الحالية أكثر إلحاحا من المشاريع المستقبلية

ما يحتاج إليه اقتصاد
الكويت ليس مجرد
اجتماعات أسبوعية ببيانات
تحتوي أفكارا جيدة او
مقبولة ،بل يحتاج إلى
برنامج واضح بال متناقضات.

ّ
ك ــث ــف م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ت ـف ــاع ـل ــه مـ ــع ال ـش ــأن
ً
االقتصادي ،خالل األسابيع الماضية ،وصوال إلى
تخصيص جلسة استثنائية يوم األربعاء من كل
أسبوع ،لمتابعة مختلف الملفات االقتصادية،
الس ـي ـمــا الـمــرتـبـطــة ب ـم ـشــاريــع الـبـنـيــة التحتية
ومعالجة أوجه االختالل في المالية العامة.
ورغ ــم وجــاهــة الـفـكــرة ،بشكل ع ــام ،فــي إعطاء
الملف االقتصادي أولــويــة أكبر ضمن االهتمام
ً
ال ـح ـك ــوم ــي ،خ ـص ــوص ــا ف ــي ظ ــل ت ـنــامــي الـعـجــز
المالي وشــح السيولة وأحــاديــة االقـتـصــاد ،فإن
في التفاصيل ما يحتاج الــى ما هو أكثر جدية
من االهتمام ،وصــوال الــى برامج تنفيذ وإنجاز
واضحة وحقيقية تتالفى أوجه اإلخفاق المتكررة
منذ سنوات.
فالمطلع على مـحــاور الملفات االقـتـصــاديــة،
ال ـتــي نــاقـشـهــا مـجـلــس الـ ـ ــوزراء خ ــال االســابـيــع
الماضية ،يجد نفسه أمام مجموعة من الملفات
يمكن تلخيصها كالتالي:

مشاريع متعثرة

ما قيمة تقليص
«دعم العمالة»
مقابل الموافقة
على تأجيل سداد
أقساط القروض
بقيمة  400مليون
دينار؟!

 - 1مشاريع متعثرة أو بطيئة التنفيذ تتعلق
بالبنية التحتية ،وهــي مكررة منذ سـنــوات؛ مثل
مدينة الحرير او ميناء مبارك او منطقة العبدلي
االق ـت ـصــاديــة ،وه ــذه مـشــاريــع ظ ـهــرت للعلن بعد
سقوط نظام صــدام حسين في العراق عام ،2003
دون تطور فعلي على أرض الواقع أو حتى آليات
تـنـفـيــذ او ق ـ ــرارات بـمـحــاسـبــة م ــن عــرقـلـهــا ،خــال
السنوات الماضية ،حتى أصبحت كديباجة في أي
بيان اقتصادي ّ
يسوق الهتمام الحكومة باالقتصاد
باعتباره أولوية ،لكن دون شرط التنفيذ.

خطط لم تكتمل
 - 2خـطــط مــالـيــة ســابـقــة لــم تكتمل ،كخفض

مصروفات الجهات الحكومية بـ  10في المئة من
ميزانية السنة المالية  ،2022 - 2021دون بيان
مصير أو أثر قرار مجلس الــوزراء في عام 2020
بخفض مصروفات الجهات نفسها بنسبة  20في
المئة من ميزانية السنة المالية  ،2021 - 2020أو
خطط لتنويع اإليرادات العامة (معظمها ورد في
وثيقة االص ــاح االقـتـصــادي والـمــالــي الـصــادرة
ً
عام  )2016تم تنفيذها جزئيا أو لم تنفذ مطلقا،
كإعادة النظر بلوائح أسعار إيـجــارات وأراضــي
ومـ ـب ــان ــي أمـ ـ ــاك الـ ــدولـ ــة وال ـق ـس ــائ ــم ال ـت ـج ــاري ــة
والصناعية ومزايا القياديين في الدولة.

إحياء المشاريع الملغاة
 - 3مشاريع ملغاة تمت إعادة طرحها مجددا،
مثل مشروع الطاقة المتجددة ،وقد قرر مجلس
الوزراء العام الماضي إلغاء مشروع الدبدبة دون
ابداء االسباب ،ليعود مجددا هذا العام ويدمجه
ضمن مشروع الشقايا للطاقة المتجددة ،أو إعادة
تشكيل لجان لملفات ناقشتها لجان سابقة في
سنوات سابقة ،وال يعرف أين انتهت نتائجها،
كتشكيل مجلس الوزراء للجنة حوكمة التصنيف
السيادي االئتماني ،الــذي قــرر عــدد مــن وكــاالت
ال ـت ـص ـن ـيــف ال ـعــال ـم ـيــة خ ـف ـضــه وت ـغ ـي ـيــر نـظــرتــه
ً
المستقبلية سلبا.

رسم السياسة العامة
 - 4م ـشــاريــع وخ ـطــط أق ــل مــن أن ت ـكــون على
ً
طاولة مجلس الوزراء ،باعتباره راسما للسياسة
العامة للبالد ،كمناقشة مشروع استثمار جسر
جابر ،أو نشر شاحنات الوجبات السريعة (Food
 )Trucksفي منطقة الصبية أو حتى انشاء سينما
لـلـسـيــارات ،فـهــذه اخـتـصــاصــات تـتــوالهــا جهات
تــابـعــة كـبـلــديــة ال ـكــويــت او ال ـص ـنــدوق الــوطـنــي

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،إذ ال يليق
ً
ً
أدبيا وال حتى فنيا أن يناقش مجلس الوزراء في
جلسة واحــدة اآلثــار والتبعات السلبية لظاهرة
تغير المناخ وخفض انبعاثات الكربون ويناقش
ً
أيـ ـض ــا ت ــوزي ــع ال ـم ـطــاعــم واألك ـ ـشـ ــاك وال ـع ــرب ــات
المتنقلة في منطقة الصبية.

دعم العمالة
ً
 - 5معالجات ال تمثل حلوال جوهرية لمشكالت
السيولة وأزمة المالية العامة ،مثل دراسة مدى
إم ـك ــان ـي ــة وقـ ــف صـ ــرف دعـ ــم ال ـع ـم ــال ــة الــوط ـن ـيــة
للعاملين بالقطاع ا لـخــاص لمن يبلغ إجمالي
راتبه  3000دينار وما فــوق ،كون العائد المالي
ال ــذي سيتم تــوفـيــره ال يـقــارن بــدرجــة انخفاض
جاذبية العمل في القطاع الخاص ،الذي تسعى
الحكومة حسب تصريحاتها الى تشجيع الشباب
للعمل فيه.

مؤشر جديد
 - 6الجديد في بيان مجلس الوزراء هو اعالن
التوجه إلع ــداد مؤشر جديد خــاص يساهم في
معالجة مواطن الخلل ووضع الحلول المناسبة،
ّ
وي ـ ـعـ ــزز م ــواج ـه ــة الـ ـص ــدم ــات االق ـت ـص ــادي ــة فــي
المستقبل ،وه ــذه فـكــرة جـيــدة مــن حيث المبدأ،
فــي وج ــود مــؤشــر يـعـطــي تـنـبـيـ ُهــات عــن الـحــالــة
االقتصادية والمالية للبالد إذا أحـســن اع ــداده،
وأي ـضــا اذا تــم الـتـعــامــل مـعــه بـجــديــة فــي اتـخــاذ
قرارات وسياسات قبل وقوع أي أزمة.

أفكار جيدة
في الحقيقة ،ثمة أفكار جيدة في العديد من
بيانات مجلس الوزراء بشأن االقتصاد والمالية

ال ـع ــام ــة ،خـ ــال االس ــاب ـي ــع االخ ـ ـيـ ــرة ،خـصــوصــا
مــن جهة اع ــادة االهـتـمــام بالمشاريع المتعثرة
والمتأخرة أو نوايا تقليص المصروفات وتنمية
االيـ ـ ــرادات ،خـصــوصــا غـيــر الـنـفـطـيــة ،لـكــن العلة
ً
ل ــم ت ـكــن ي ــوم ــا ف ــي جـ ــودة االفـ ـك ــار ب ــل ف ــي جــد َيــة
التنفيذ ،فال قيمة إلحياء المشاريع ما لم نتالف
أسباب تعثرها لسنوات أو يتم تقليص بضعة
ماليين ربما ال تتجاوز أصابع اليدين من إلغاء
دعم العمالة عن ذوي الرواتب المرتفعة ،مقابل
الموافقة دون ســابــق دراس ــة على تأجيل ســداد
أقساط القروض بقيمة تناهز  400مليون دينار...
فهذه كلها تناقضات تفضي إلى تكريس الفشل
في تنفيذ أي مشروع أو سياسة.

قضايا ّ
ملحة

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

بــال ـط ـبــع ،م ــن ال ـج ـيــد ال ـحــديــث ع ــن الـمـشــاريــع
المستقبلية ا لـكـبــرى ،لكن دون تجاهل القضايا
الحاضرة الملحة ،التي تتطلب حلوال عاجلة ،كحل
أزمــة تمويل مدينة المطالع ومــا يرتبط بها من
تحديات تواجه القضية االسكانية ،او العمل على
معالجة حقيقية لالطارات المليونية التالفة وفق
المعايير االستثمارية والبيئية ،بدال من االحتفاء
ً
بنقلها مــن مـقـبــرة ال ــى اخ ــرى ،فـضــا عــن قصور
الحلول لمعالجة ازمة السيولة في البالد ،والتي
ال تخرج عــن اللجوء الــى االقـتــراض او استنزاف
اصول احتياطي االجيال.
مــا يـحـتــاج إلـيــه اقـتـصــاد الـكــويــت لـيــس مجرد
اج ـت ـمــاعــات أسـبــوعـيــة بـبـيــانــات تـحـتــوي أف ـكــارا
جيدة او مقبولة ،بل يحتاج إلــى برنامج واضح
بال متناقضات ،وآليات تنفيذ ال تهمل الجداول
الزمنية ،وجدية في المحاسبة ،وجودة في اإلنجاز،
واألهم من ذلك كله عدم تحويل المستقبل إلى وهم،
مقابل إهمال الحاضر بكل تحدياته على صعيد
المشاريع أو مخاطر المالية العامة واالقتصاد.

مراجعة « »msciتمت عبر تقابل الحسابات مكاسب لمؤشرات البورصة ...والسيولة  48.1مليون دينار
ارتفاع لملكية األجانب في «الوطني» وثبات في «بيتك»
ً
أظـهــرت ملكيات األجــانــب فــي الـبـنــوك وخصوصا
بنك الكويت الوطني زيادة طفيفة في ملكيات األجانب
ً
بنسبة  0.02في المئة ،وإجماال تخطت ملكية األجانب
المجمعة فــي الـبـنــك  20.4فــي الـمـئــة ،مـمــا يعكس أن
عمليات الـتــداول القياسية التي شهدها السهم يوم
ً
إنفاذ مراجعة « »msciلم تشهد تخارجا من السهم ،بل
تمت ضمن تقابل الحسابات في عملية شراء وبيع دون
ٍّ
تخل أو خروج عن السهم.
واألمر نفسه بالنسبة لسهم بيت التمويل الكويتي
«بيتك» أظهرت البيانات الخاصة بجلسة  31أغسطس
ثبات واستقرار ملكية األجانب في السهم دون تغير
إذ بلغت  10.85في المئة.
ً
ً
وشهدت حصص األجانب ارتفاعا طفيفا في كل من
أسهم بنك وربة والمتحد وبنك بوبيان والبورصة ،مما
يعكس استمرار تدفق السيولة على األسهم التشغيلية
والممتازة في السوق األول.

سيولة مرضية بعد انتهاء تطبيق األوزان بالمؤشرات الناشئة العالمية

يـ ــذكـ ــر أن تـ ـل ــك األس ـ ـهـ ــم ب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر مــال ـيــة
واسـتـثـمــاريــة ثــاثـيــة ال ـق ــوة ،إذ تـحـقــق عــوائــد جيدة
ً
ومضمونة وتوزيعاتها أيضا نامية ومؤكدة إضافة
إلى مكاسب السعر السوقي.
وع ــاوة على مــا سبق قــد يصعب تعويض عملية
التملك عـنــد مـسـتــويــات منخفضة فــي ض ــوء الـعــودة
لتحقيق معدالت أرباح جيدة واالتجاه العام العالمي
نحو المزيد من االنفتاح ودفع عجلة االقتصاد للنمو
وتعويض المرحلة الماضية.
وتضيف مصادر ،أن هناك شرائح من األسهم في
السوق يمكن تعويضها بمرونة وأسهم تمثل حجر
زاو ي ــة ونقطة ار ت ـكــاز بالنسبة لمكونات الحسابات
ً
األجنبية ،خصوصا أن تجميع كميات منها يحتاج
ً
سابقا إلى ترتيبات مع بعض المحافظ والصناديق
المحلية.

●

علي العنزي

ارتدت مؤشرات بورصة الكويت ،أمس ،في أولى
جلسات شهر سبتمبر بعد أن تراجعت بقوة ،أمس
األول ،خالل نهاية شهر أغسطس.
ً
وحقق مؤشر السوق العام ،أمس ،ارتفاعا بنسبة
ً
ً
 0.39في المئـ ـ ــة ،معوضـ ـ ــا معظـ ـ ــم خسائره مرتفعا
بـ  26.51نقطة ليقفل على مستوى  6813.32نقطة
بسيولة جيدة ومرضية لتعامالت بداية فترة جديدة
بلغت  48.1مليون دينار تداولت  281.6مليون سهم
عبر  10237صفقة ،وتم تداول  144سهما ربح منها
 68وانخفض  52بينما استقر  24دون تغير.
وكـ ــان االرتـ ـ ــداد ب ـق ـيــادة جـمــاعـيــة م ــن الـســوقـيــن
«األول» و«الرئيسي» وربح األول نسبة  0.41في المئة
أي  30.65نقطة ليقفل على مستوى  7462.21نقطة
بسيولة جـيــدة بلغت  30.7مليون ديـنــار تــداولــت

تـنــاقــش الجمعية العمومية الـعــاديــة لـشــركــة طـيــران
الجزيرة ،في  20سبتمبر الجاري توصية مجلس اإلدارة
بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة .وقالت
«الـجــزيــرة» فــي بيان للبورصة ،إن العمومية ستناقش
توصية المجلس باستخدام كامل عالوة اإلصدار بمبلغ
 8ماليين دينار ،إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما
في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة (غير
المدققة) للفترة المنتهية في  30يونيو  .2021وأوضحت
ال ـش ــرك ــة ،أن االج ـت ـم ــاع سـيـنـعـقــد ف ــي ت ـمــام ال ـســاعــة 11
صباح اليوم المذكور أعاله ،بمقر الشركة على أن يكون
الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل
اإللكترونية فقط.

تسجيل «ثروة» كصانع سوق على سهم «البيت»
أعلنت بورصة الكويت موافقتها على تسجيل شركة
ث ــروة لالستثمار كصانع ســوق على سهم شــركــة بيت
ً
األوراق المالية (البيت) اعتبارا من اليوم .وفي إفصاح
ّ
مكمل ،أعلنت شركة بيت األوراق المالية توقيع اتفاقية
صانع سوق مع شركة ثروة لالستثمار .وقالت «البيت» في
بيان للبورصة ،إن االتفاقية تم توقيعها أمس ،موضحة
أن توقيع االتـفــاقـيــة ال يــوجــد لــه أثــر مــالــي على المركز
المالي للشركة.

إيقاف أسهم «الهالل» عن التداول
ً
بناء على قرار الجمعية
كشفت بورصة الكويت أنه
العامة لشركة أسمنت الهالل (الهالل) والتي أقرت فيها
تخفيض رأس المال ،فقد تقرر إيقاف أسهم الشركة عن
ً
التداول اعتبارا من اليوم إلى يوم الثالثاء  14سبتمبر
الـمـقـبــل ،إل ــى حـيــن االن ـت ـهــاء مــن إجـ ـ ــراء ات التخفيض
ً
على أن تتم إعــادة أسهم الشركة للتداول اعتبارا من
 15الجاري.

ارتداد جيد
ارتدت معظم أسهم السوق األول خالل تعامالت
أولى في شهر سبتمبر آخر شهر بالربع الثالث،
الذي يتطلع المستثمرون خالله إلى بيانات مالية
توضح الـصــورة بصورة شبه كاملة بعد تراجع
حاد في إصابات كورونا وتحسن البيئة التشغيلية

النفط مستقر قبل قرار «أوبك »+بشأن اإلمدادات

أخبار الشركات
«الجزيرة» تناقش إطفاء الخسائر المتراكمة

 106.7ماليين سهم عبر  4307صفقات ،وربــح 13
ً
سهما مقابل تراجع  7واستقرار  5دون تغير.
ورب ــح مــؤشــر الـســوق الرئيسي نسبة  0.32في
المئة أي  17.74نقطة ليقفل على مستوى 5525.18
نقطة بسيولة أفضل من سابقتها ،أمس األول ،بلغت
 17.3مليون دينار تداولت  174.8مليون سهم عبر
ً
 5930صـفـقــة ،ورب ــح  55سـهـمــا مـقــابــل تــراجــع 45
واستقرار  19دون تغير.

ً
واسـتـقــرارهــا اإليـجــابــي خـصــوصــا على مستوى
األسـهــم التشغيلية ،وتميز أمــس ،بعض األسهم
ً
ال ـع ـقــاريــة خ ـصــوصــا ع ـق ــارات ال ـكــويــت ال ــذي عــاد
ليحقق أعلى إقفاالته منذ عقد من الزمن كما عاد
أهلي متحد ووطني وأجيليتي وصناعات الكويت
وبرقان بعد إعالن نيته برفع رأسماله في السوق
األول مقابل بعض التراجعات المحدودة على أسهم
بيتك وزي ــن ،بينما فــي ال ـســوق الــرئـيـســي تــراجــع
سهما الوطنية العقارية والبيت بنسب متفاوتة
وخسر أعيان وكويتية وأرزان وكانت اإليجابية
عـلــى أسـهــم أول ــى وق ــود وم ــزاي ــا وال ـجــزيــرة وجــي
إف إتــش وبنسب مـحــدودة ليدعم نمو الرئيسي
وتنتهي الجلسة خضراء وبسيولة مرضية إذا ما
افترضنا أن سيولة األمس موسمية طارئة خاصة
بظرف معين وهو تطبيق أوزان جديدة في مؤشر
إم إس سي آي.

«المركزي» وافق على زيادة رأسمال بنك «برقان»

ً
ً
البرميل الكويتي ينخفض  60سنتا ليبلغ  72.61دوالرا

أفــاد بنك بــرقــان بحصوله على موافقة بنك الكويت الـمــركــزي على
طلب زيادة رأس المال بمقدار  75مليون دينار عن طريق إصدار أسهم.
وقال «برقان» في إفصاحه للبورصة ،إنه سيقوم بمخاطبة هيئة أسواق
المال للحصول على الموافقات الالزمة في غضون األيام القليلة القادمة.
وأوضــح أنــه سيتم اإلفصاح عن فترة الطرح وسعر الطرح وإجــراء ات
الشركة والتفاصيل األخرى عند الحصول على موافقة الهيئة ،وبمجرد
الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة البنك .وذكــر أن اإلجــراء السابق
سيترتب عليه زيــادة في حقوق ملكية البنك بمقدار  75مليون دينار
وزيادة نسبة حقوق الملكية العادية من الشريحة األولى (نسبة )CET1
بمقدار  125نقطة أساس.

«استهالكية» :استدعاء
ً
عضو االحتياط بدال
من المستقيل
قـ ـ ــالـ ـ ــت ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
االستهالكية القابضة ،إن مجرن
الشالل عضو مجلس اإلدارة قدم
اسـتـقــالـتــه مــن عـضــويــة مجلس
اإلدارة ،وتمت الموافقة عليها في
اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد
بـتــاريــخ  31أغسطس الماضي.
وفـ ــي إفـ ـص ــاح م ـكـ ّـمــل اس ـتــدعــت
الشركة الوطنية عضو االحتياط
شـ ـ ــركـ ـ ــة س ـ ــاتـ ـ ـك ـ ــو الـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــة
وسيمثلها فــي مجلس اإلدارة
عبدالله الدبوس ،ووافق مجلس
اإلدارة عـلــى ك ـتــاب تعيينه من
الشركة التي يمثلها في اجتماعه
ا لـ ـمـ ـنـ ـعـ ـق ــد ف ـ ـ ــي  31أ غـ ـسـ ـط ــس
الماضي ،وبناء عليه تمت إعادة
تشكيل مجلس اإلدارة.

«الوطني» :شغل وظيفتي
رئيس مجموعة العمليات
وتقنية المعلومات
أح ــاط بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي بــأن
مـحـمــد يــوســف ب ــدر ال ـخــرافــي شغل
و ظـيـفــة ر ئـيــس مجموعة العمليات
ً
لـ ــدى م ـج ـمــوعــة ال ـب ـنــك اعـ ـتـ ـب ــارا من
 31أغ ـس ـطــس ال ـم ــاض ــي ب ـعــد تسلم
الموافقة مــن بنك الكويت المركزي
ب ـه ــذا الـ ـش ــأن .ك ـمــا ش ـغــل نـيـكــوالس
سفيكاس و ظـيـفــة ر ئـيــس مجموعة
تـقـنـيــة ال ـم ـع ـلــومــات ل ــدى مـجـمــوعــة
ً
ب ـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي اع ـت ـب ــارا من
 31أغ ـس ـطــس ال ـم ــاض ــي ب ـعــد تسلم
الموافقة مــن بنك الكويت المركزي
في هذا الشأن.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 60
ً
ً
سنتا ليبلغ  72.61دوالرا للبرميل في تداوالت
ً
أم ــس ،مقابل  73.21دوالرا فــي ت ــداوالت يوم
ً
االث ـن ـيــن ال ـمــاضــي وف ـق ــا لـلـسـعــر الـمـعـلــن من
مؤسسة البترول الكويتية.
وف ــي األسـ ــواق الـعــالـمـيــة ،اسـتـقــرت أسـعــار
النفط أمــس ،قبيل اجتماع لــ«أوبــك »+سيقرر
خ ــال ــه كـ ـب ــار م ـن ـت ـجــي ال ـن ـف ــط م ــا إذا ك ــان ــوا
ً
سيمضون قدما في خطتهم لزيادة اإلمدادات،
بينما تزداد حاالت اإلصابة بـ«كوفيد »19 -في
آسيا وتقيم المصافي األميركية األضرار التي
تعرضت لها جراء اإلعصار «أيدا».
ويــأتــي اجـتـمــاع منظمة «أوب ـ ــك» وروس ـيــا
وح ـل ـفــائ ـهــا ،فـيـمــا ي ـع ــرف بـتـجـمــع «أوب ـ ــك،»+
ل ـت ـحــديــد م ــا إذا ك ــان ــوا س ـي ـل ـتــزمــون بـخـطــة

ً
لضخ  400مليون برميل يوميا شهريا حتى
ديسمبر .وذكرت مصادر «أوبك »+أن التجمع
ً
يـتــوقــع أن يشهد ال ـســوق ع ـجــزا حـتــى نهاية
.2021
وأبلغت مـصــادر «أوب ــك »+لــ«رويـتــرز» بأن
االجتماع سيمدد العمل بالسياسات الحالية
عـلــى الــرغــم مــن الـضـغــوط األمـيــركـيــة لــزيــادة
اإلمدادات أكثر.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت خمسة
ً
سنتات إلــى  71.70دوالرا للبرميل ،بعد أن
ً
فقدت  42سنتا أمس األول.
وهبطت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس
الوسيط األميركي سبعة سنتات أو  0.1في
ً
ً
المئة لتبلغ  68.57دوالرا بعد تراجعها واحدا
بالمئة أمس ،بفعل توقعات انخفاض الطلب

بعد إغالق ست من المصافي في لويزيانا بعد
أن ضربها اإلعصار «أيدا».
وق ــدرت وزارة الـطــاقــة األمـيــركـيــة أن طاقة
التكرير فــي لــويــزيــانــا انخفضت  2.3مليون
ً
برميل يوميا ،أو  13في المئة من مجمل الطاقة
في الواليات المتحدة ،بسبب اإلعصار «أيدا».
وفي الوقت نفسه ،ال يزال نحو  94في المئة
ً
مــن إنـتــاج النفط والـغــاز متوقفا فــي الجانب
األميركي من خليج المكسيك.
ً
وتـلـقــت األس ـعــار دع ـمــا مــن بـيــانــات معهد
البترول األميركي ،التي أظهرت أن مخزونات
الـ ـخ ــام األم ـي ــرك ـي ــة ت ــراج ـع ــت أربـ ـع ــة مــايـيــن
برميل لألسبوع المنتهي فــي  27أغسطس،
وهــو انخفاض أكبر مما توقعه محللون في
استطالع أجرته رويترز.

9
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اقتصاد

مؤشر األسواق الخليجية يالمس أعلى المستويات المسجلة في  7سنوات بقيادة شركات التأمين والبنوك
واصلت بورصة الكويت
ارتفاعها للشهر السادس على
التوالي في أغسطس ،2021
إال أنه على عكس األشهر
السابقة التي أظهرت أداءً
ً
إيجابيا واسع النطاق جاء النمو
الذي شهدته في أغسطس
 2021على خلفية األداء الجيد
الذي شهدته األسهم ذات
القيمة السوقية الكبرى بصفة
رئيسية.

واصل مؤشر مورغان ستانلي
الخليجي تسجيل مكاسب للشهر
العاشر على التوالي في أغسطس
الـمــاضــي ،بــدعــم مــن مكاسب في
القطاعات الرئيسية ذات القيمة
السوقية المرتفعة.
وأن ـ ـ ـهـ ـ ــى ال ـ ـمـ ــؤشـ ــر تـ ـ ـ ـ ــداوالت
جلسة  17أغسطس الماضي عند
أع ـلــى مـسـتــويــاتــه الـمـسـجـلــة في
 7سنوات ،إال أنــه تراجع بنهاية
الشهر في ظل قيام المستثمرين
بـ ـجـ ـن ــي األربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح لـ ـيـ ـغـ ـل ــق ع ـنــد
ً
مستوى  708.48نـقــاط ،مسجال
بذلك مكاسب شهرية بنسبة 4.3
ف ــي ال ـم ـئــة ،وق ــد أدى ذل ــك النمو
إلى وصول مكاسب المؤشر منذ
بداية العام حتى تاريخه إلى 28.6
في المئة.
وحسب تقرير صادر عن شركة
كامكو إنفست ،كــان أداء السوق
ً
إيجابيا بصفة عامة خالل الشهر،
إذ ت ـم ـك ـنــت ج ـم ـيــع ال ـب ــورص ــات
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ال ـ ـسـ ــت ،بــاس ـت ـث ـنــاء
بورصة عمان ،من تحقيق مكاسب
شهرية.
وشهدت أسواق األوراق المالية
اإلم ــارات ـي ــة أع ـلــى مـكــاســب خــال
الـشـهــر ،بتسجيل أرب ــاح بنسبة
 5.0فــي المئة .وتبعهما مؤشرا

بورصتي قطر والكويت ،بمكاسب
شهرية بلغت  3.2في المئة و3.1
في المئة ،على التوالي.
وس ــاهـ ـم ــت الـ ـمـ ـك ــاس ــب ال ـت ــي
ش ـهــدهــا م ــؤش ــر س ــوق أبــوظـبــي
مـ ـ ـ ــرة أخـ ـ ـ ـ ــرى فـ ـ ــي ت ـ ـعـ ــزيـ ــز أداء
الـمــؤشــر مـنــذ بــدايــة  2021حتى
ً
تاريخه ،ليأتي مجددا في صدارة
األس ـ ـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة الــرئ ـي ـس ـيــة
بتسجيله مكاسب بنسبة 52.3
فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة .كـ ـم ــا أظ ـ ـهـ ــر م ــؤش ــر
السوق السعودية مكاسب قوية
بلغت  30.3فــي المئة منذ بداية
ال ـ ـعـ ــام ،وت ـب ـع ــه م ــؤش ــر ب ــورص ــة
ً
الـكــويــت بتسجيله نـمــوا بنسبة
 22.4في المئة .واقتصر تسجيل
ً
نموا في خانة االحــاد منذ بداية
العام الحالي حتى تاريخه على
ب ــورص ـت ــي ق ـطــر وعـ ـم ــان ،بينما
أظـ ـ ـه ـ ــرت ب ـق ـي ــة مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات دول
مجلس ا لـتـعــاون الخليجي ً
أداء
أقوى بنمو ثنائي الرقم.
أما على صعيد األداء القطاعي،
ً
ف ـقــد ش ـهــد ً
أداء مـخـتـلـطــا خــال
ً
ال ـ ـش ـ ـهـ ــر ،إال أن ـ ـ ــه عـ ـك ــس أيـ ـض ــا
م ـك ــاس ــب ال ـق ـط ــاع ــات الــرئـيـسـيــة
ذات القيمة السوقية الكبرى .كما
انـعـكــس تــراجــع ح ــاالت اإلصــابــة
بفيروس كوفيد 19 -على مستوى

الـمـنـطـقــة ع ـلــى األداء الـقـطــاعــي،
حيث اتجه المستثمرون لعمليات
ج ـن ــي األربـ ـ ـ ــاح ع ـل ــى ال ـق ـطــاعــات
ال ـت ــي ات ـس ـمــت بـ ـ ــأداء م ــرن خــال
الـجــائـحــة ،مـمــا أدى إل ــى تــراجــع
ت ـل ــك الـ ـم ــؤش ــرات ال ـق ـطــاع ـيــة فــي
أغسطس .2021

وجاء قطاع األدوية في صدارة
المؤشرات القطاعية المتراجعة
بخسارة شهرية بنسبة  12.6في
المئة ،تبعه مؤشرا قطاع األغذية
وال ـ ـم ـ ـشـ ــروبـ ــات وق ـ ـطـ ــاع ال ـس ـلــع
طويلة االجل ،بتراجعهما للشهر
الـثــانــي عـلــى ال ـتــوالــي ،إذ سجال

الكويت

أداء أسواق األسهم الخليجية خالل شهر أغسطس 2021
أسواق األسهم الخليجية

إغالق
المؤشر

القيمة قيمة التداوالت مضاعف مضاعف
األداء منذ
األداء
العائد
السعر السعر للقيمة
الشهرية
الشهري بداية العام السوقية
الجاري ()%
(( )%مليار دوالر) (مليون دوالر) للربحية ( )xالدفترية ()x
()%

الكويت  -مؤشر السوق األول

7,431.6

%3.7

%22.8

الكويت  -مؤشر رئيسي 50

5,801.6

%1.1

%25.1

الكويت  -مؤشر السوق الرئيسي 5,507.4

%1.3

%21.0

الكويت  -مؤشر السوق العام

6,786.8

%3.1

%22.4

132.9

27.2

4,213.3

السعودية

11,319.2

%2.8

%30.3

2,620.9

41,094.0

27.4

2.4

أبوظبي

7,684.6

%5.0

%52.3

376.4

7,852.2

23.6

2.2

%3.0

دبي

2,903.0

%5.0

%16.5

104.9

1,069.7

21.4

1.0

%2.7

قطر

11,092.9

%3.2

%6.3

175.8

2,644.4

16.9

1.6

%2.6

البحرين

1,645.4

%3.0

%10.4

27.4

54.3

11.6

0.8

%3.4

مسقط

3,966.8

()%1.6

%8.4

18.0

145.9

12.6

0.8

%3.9

3,456.3

57,073.8

25.7

2.2

%2.4

المصدر :بحوث "كامكو إنفست"

ً
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ــه س ـع ـي ــا
لـضـمــان انـتـشــار «لـنـكــن على
دراية» عبر وسائل التواصل،
وتحقيق أهــدافـهــا الـمــرجــوة،
خ ـ ـصـ ـ ّـص «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» م ـي ــزان ـي ــة
لـ ـ ـ ــإعـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـمـ ـ ــدفـ ـ ــوعـ ـ ــة،
باإلضافة إلى استخدام جميع
ال ـم ـم ـيــزات وال ـخ ــدم ــات الـتــي
تــوفــرهــا مـنـصــات ال ـتــواصــل،
ً
لتعزيز انتشار الحملة ،فضال
عـ ــن ال ـم ـس ــاب ـق ــات واألس ـئ ـل ــة
التفاعلية التي يطرحها على
الجمهور.
من جانب آخر ،لفت السيف
إلى أن التوعية بحملة «لنكن
عـلــى دراي ـ ــة» ال تـقـتـصــر على
ال ـج ـم ـه ــور وع ـ ـمـ ــاء «ب ـي ـت ــك»
ً
فحسب ،بل يعمل البنك أيضا
عـ ـل ــى ت ــوعـ ـي ــة م ــوظـ ـفـ ـي ــه مــن
خالل نشر مــواد الحملة عبر
مـنـصــة ل ـل ـتــواصــل الــداخ ـلــي،
وكـ ــذلـ ــك حـ ـس ــاب ال ـمــوظ ـف ـيــن
باإلنستغرام.
ويدعم «بيتك» الحملة التي
تأتي بمبادرة من «المركزي»،
بالتعاون مع اتحاد مصارف
ً
الكويت ،إيمانا بأهمية تعزيز
الثقافة المالية لدى مختلف
شــرائــح الـمـجـتـمــع ،وتحقيق
أفضل استفادة من الخدمات

الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة عـ ـل ــى ت ـن ــوع ـه ــا
وشموليتها.
وتـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف الـ ـ ـحـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــة
الـ ـت ــوعـ ـي ــة بـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـم ـيــل
ا لـخــا صــة بعمليات التمويل
ال ـش ـخ ـصــي ،س ـ ــواء ال ـق ــروض
االس ـت ـه ــاك ـي ــة أو ال ـس ـك ـن ـيــة،
وآلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم الـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــاوى
بـشــأن الـخــدمــات المصرفية،
وال ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــات الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة
الـ ـمـ ـتـ ـن ــوع ــة ،وطـ ـ ـ ــرق تـ ـف ــادي
التعرض لعمليات االحتيال
والتوعية بمخاطر ما يعرف
بـ «التكييش» واالستثمارات
عالية المخاطر ،وغيرها من
المواضيع والقضايا المهمة.
تـ ـ ـج ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى أن
الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ال ـ ـتـ ــوعـ ــويـ ــة ت ــرم ــي
إ لــى نشر الثقافة المصرفية
بـيــن جـمـيــع أفـ ــراد المجتمع،
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة وع ـ ـ ـ ــي الـ ـجـ ـمـ ـه ــور
ب ــأه ــم الـ ـم ــواضـ ـي ــع ال ـم ــال ـي ــة،
وكـيـفـيــة حـمــايــة األصـ ــول من
عـمـلـيــات ال ـغ ــش واالح ـت ـي ــال،
إل ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب تـ ــوض ـ ـيـ ــح دور
القطاع المصرفي بشكل عام
والمنتجات المصرفية التي
يقدمها بشكل خ ــاص ،وذ لــك
مـ ــن خ ـ ــال ت ـق ــدي ــم م ـج ـمــوعــة
م ــن ال ـت ـع ـل ـي ـمــات وال ـن ـصــائــح

وواص ـ ـلـ ــت بـ ــورصـ ــة ال ـك ــوي ــت
ارتـفــاعـهــا للشهر ال ـســادس على
التوالي في أغسطس  ،2021إال أنه
على عكس األشهر السابقة التي
ً
أظهرت ً
أداء إيجابيا واسع النطاق
ج ـ ــاء ال ـن ـم ــو ال ـ ـ ــذي ش ـه ــدت ــه فــي
أغسطس  2021على خلفية األداء
الجيد الــذي شهدته األسهم ذات
القيمة الـســوقـيــة الـكـبــرى بصفة
رئيسية .وانعكس ذلك على أداء
مؤشر الـســوق األول الــذي ارتفع
بنسبة  3.7في المئة ،بينما سجل
مؤشر رئيسي  50ومؤشر السوق
الرئيسي مكاسب شهرية بنسبة
 1.1ف ــي ال ـم ـئــة و 1.3ف ــي الـمـئــة،
على الـتــوالــي .وكــانــت المحصلة
الـنـهــائـيــة ارت ـفــاع مــؤشــر الـســوق
العام بنسبة  3.1في المئة .وعززت
المكاسب الشهرية التي حققتها
الـ ـب ــورص ــة ف ــي أغ ـس ـط ــس 2021
ال ـم ـكــاســب الـمـحـقـقــة م ـنــذ بــدايــة
الـعــام حتى تــاريـخــه ،واحتفظت

ً
«بوبيان» ّ
يكرم عددا من موظفيه لحصولهم
على الماجستير في إدارة األعمال من GUST

«بيتك» :توظيف القنوات اإللكترونية
للتوعية بحملة «لنكن على دراية»
قال مدير أول خدمات مركز
الـعــاقــات الـعــامــة والـتــواصــل
االجتماعي في بيت التمويل
ال ـك ــوي ـت ــي (بـ ـيـ ـت ــك) ،ع ـبــدال ـلــه
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــف ،إن «ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرات
والـمــواد اإلعالمية التوعوية
واألنـ ـشـ ـط ــة ال ـت ـفــاع ـل ـيــة ال ـتــي
أطلقها البنك عبر حساباته
فـ ــي وسـ ــائـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل ،فــي
إطار حملة «لنكن على دراية»
ً
استقطبت متابعة واهتماما
كـ ـبـ ـي ــري ــن م ـ ــن ع ـ ـمـ ــاء ال ـب ـن ــك
والجمهور».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــف أن
«ب ـي ـتــك» ك ـجــزء م ــن بــرنــامـجــه
ل ـل ـم ـس ــؤول ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة،
ي ــواص ــل مـســاهـمـتــه الـفــاعـلــة
في حملة التوعية المصرفية،
الـ ـت ــي أط ـل ـق ـهــا ب ـن ــك ال ـكــويــت
الـ ـم ــرك ــزي ع ـب ــر ن ـش ــر ال ـم ــواد
التثقيفية والنشرات التوعوية
الـمـتـنــوعــة ،وال ـتــي تستهدف
شرائح متعددة من المتابعين
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
االجتماعي ،وجميع القنوات
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ل ـل ـب ـنــك ،بـهــدف
تـسـلـيــط ال ـضــوء عـلــى حـقــوق
العمالء ،وتوعيتهم بالحقوق
وااللتزامات عند التعامل مع
البنوك.

1.7

%1.8

%2.3

إجمالي األسواق الخليجية

خـســائــر شـهــريــة بنسبة  3.5في
المئة و 2.7في المئة على التوالي.
أم ـ ـ ــا عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات
القطاعية الرابحة فقد تضمنت
مــؤشــري قـطــاع الـتــأمـيــن وقـطــاع
البنوك بنمو بلغت نسبته  7.1في
المئة و 6.9في المئة ،على التوالي.

ا لـكــو يــت بمركزها كثالث أفضل
األ سـ ـ ـ ـ ـ ــواق ً
أداء عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
دول مجلس الـتـعــاون الخليجي
ً
بتسجيلها نموا بنسبة  22.4في
المئة منذ بداية العام الحالي.
أمـ ــا م ــن ح ـي ــث أداء ق ـطــاعــات
ال ـس ــوق الـمـخـتـلـفــة ،ج ــاء مــؤشــر
ق ـط ــاع الـ ـخ ــدم ــات االس ـت ـهــاك ـيــة
ً
م ـج ــددا فــي ال ـص ــدارة بتسجيله
ً
ن ـم ــوا بـنـسـبــة  5.3ف ــي الـمـئــة في
أغسطس  ،2021تبعه المؤشرات
ال ـم ــال ـي ــة ال ـث ــاث ــة وهـ ــي ال ـب ـنــوك
وال ـت ــأم ـي ــن والـ ـخ ــدم ــات ال ـمــال ـيــة
بمكاسب شهرية بنسبة  4.0في
الـمـئــة و 3.9ف ــي الـمـئــة و 3.6في
المئة ،على التوالي.
وعـ ـ ـل ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد الـ ـقـ ـط ــاع ــات
الـمـتــراجـعــة ،شهد مــؤشــر السلع
االسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة أكـ ـب ــر ان ـخ ـف ــاض
بنسبة  4.1في المئة خالل الشهر،
تبعه مؤشرا قطاع النفط والغاز
وق ـطــاع الـتـكـنــولــوجـيــا بخسائر
شهرية بنسبة  3.8في المئة و3.7
فــي الـمـئــة ،عـلــى ال ـتــوالــي .إال انــه
على الرغم من هــذا التراجع فإن
مؤشر قطاع التكنولوجيا ال يزال
في طليعة المؤشرات القطاعية
م ــن ح ـيــث ال ـن ـمــو ال ـم ـس ـجــل منذ
بداية العام الحالي حتى تاريخه
بنمو بلغت نسبته  45.0في المئة،
ت ـب ـع ــه م ــؤش ــر قـ ـط ــاع ال ـخ ــدم ــات
المالية وقطاع الصناعة بمكاسب

بـلـغــت نـسـبـتـهــا  35.5ف ــي الـمـئــة
و 30.8في المئة ،على التوالي.
وانتعشت أنشطة التداول في
أغسطس الماضي من االنخفاض
ال ـحــاد ال ــذي شـهــدتــه فــي يوليو،
إال أن ـه ــا ظ ـلــت ضـعـيـفــة م ـقــارنــة
بــاألش ـهــر الـقـلـيـلــة ال ـمــاض ـيــة .إذ
ارت ـ ـفـ ــع إجـ ـم ــال ــي ك ـم ـي ــة األس ـه ــم
ال ـم ـتــداولــة خ ــال الـشـهــر بنسبة
 56.8ف ــي ال ـم ـئــة لـيـصــل إل ــى 6.8
مليارات سهم مقابل  4.3مليارات
سهم تم تداولها في يوليو .2021
وشهدت قيمة األسهم المتداولة
ً
انتعاشا أق ــوى بنسبة  69.3في
المئة لتصل إلى  1.3مليار دينار
في أغسطس  2021مقابل 751.9
مليون دينار في يوليو  2021مما
ً
يعكس أيضا تزايد الصفقات على
األسهم الكبرى خالل الشهر.
وع ـلــى الـصـعـيــد االق ـت ـصــادي،
كـشـفــت مـيــزانـيــة الـكــويــت للسنة
ال ـمــال ـيــة ال ـمــاض ـيــة ال ـت ــي انـتـهــت
فــي م ــارس  2021تـسـجـيــل عجز
قياسي بلغ  10.8مليارات دينار.
وزاد العجز بنسبة  175في المئة
مقارنة بالسنة المالية السابقة،
فيما يـعــزى بصفة رئيسية إلى
االنـخـفــاض الـحــاد ال ــذي شهدته
أسعار النفط خالل الجائحة العام
الماضي ،إضــافــة إلــى تأثير ذلك
على القطاعات األخرى .ونتيجة
لذلك ،انخفضت اإليرادات بنسبة
 38.9فــي المئة لتصل إلــى 10.5
م ـل ـيــارات دي ـن ــار ،بينما ارتـفـعــت
ال ـن ـف ـقــات بـنـسـبــة  0.7ف ــي الـمـئــة
لـتـصــل إل ــى  21.3م ـل ـيــار دي ـن ــار.
وانـخـفـضــت اإلي ـ ـ ــرادات النفطية
ب ـن ـس ـبــة  42.8فـ ــي ال ـم ـئ ــة خ ــال
ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة لـتـصــل إل ــى 8.8
مليارات دينار ،في حين شهدت
ً
اإليرادات غير النفطية انخفاضا
بنسبة  6.5في المئة لتصل إلى
 1.7مـلـيــار دي ـنــار .وعـلــى صعيد
النفقات ،شكلت األجور والدعم ما
نسبته  73في المئة من إجمالي
النفقات ،بينما استحوذ اإلنفاق
الرأسمالي والبنية التحتية على
نسبة  9فــي المئة .وبعد صــدور
بيانات الميزانية ،أعلن مجلس
ً
الــوزراء الكويتي خططا لخفض
اإلنفاق بنسبة  10في المئة على
األق ــل عـبــر خـفــض الـنـفـقــات على
كل الصعد بما في ذلــك الحوافز
المالية واإليجارات.

عبدالله السيف

و ن ـشــر هــا بـشـكــل دوري عبر
مختلف الوسائل اإلعالمية،
ومنصات التواصل بالتعاون
مــع ات ـحــاد م ـصــارف الـكــويــت
وا لـبـنــوك المحلية ،وتستمر
حتى نهاية العام الحالي.

ف ــي إطـ ـ ــار دعـ ـم ــه ال ـم ـتــواصــل
ل ـمــوظ ـف ـيــه وم ـ ـ ـ ــوارده ال ـب ـشــريــة،
اح ـت ـفــل ب ـنــك «ب ــوب ـي ــان» بـتـخــرج
 3مــن موظفيه وحصولهم على
درج ـ ـ ــة ال ـم ــاج ـس ـت ـي ــر فـ ــي إدارة
األع ـم ــال ،بــالـتـعــاون مــع جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا
( ،)GUSTضمن برنامج التعاون
المشترك الــذي أطلقه البنك قبل
أكثر من  9سنوات.
وفي هذا السياق ،صرح المدير
التنفيذي في مجموعة الموارد
ال ـب ـش ــري ــة ف ــي «ب ــوبـ ـي ــان» خــالــد
الرحماني «خالل الفترة السابقة
الـتــي شهدناها مــن آث ــار سلبية
لـجــائـحــة «كـ ــورونـ ــا» ،اسـتـطـعـنــا
ً
ف ــي الـبـنــك مــواجـهـتـهــا خــارجـيــا
ً
وداخ ـ ـل ـ ـي ـ ــا ف ـ ــي ك ـ ــل الـ ـمـ ـج ــاالت
والجوانب ،وعلى رأسها البرامج
ال ـت ــدري ـب ـي ــة وبـ ــرامـ ــج ال ـت ـطــويــر
الوظيفي لمواردنا البشرية التي
ً
جــرت افتراضيا على أكمل وجه
دون أي صعوبات».
وأض ـ ــاف «خـ ــال ال ــرب ــع األول
من العام الحالي استطاع  3من
موظفينا الـحـصــول عـلــى درجــة
الـمــاجـسـتـيــر فــي إدارة األع ـمــال،
ال ـت ــي ت ــم م ــن خــال ـهــا تــأهـيـلـهــم
وصـ ـق ــل م ـه ــارات ـه ــم الــوظ ـي ـف ـيــة،
ومواكبة أحدث التطورات اإلدارية

ً
والتكنولوجية والمالية ،تماشيا
مـ ــع ت ــوجـ ـه ــات ال ـب ـن ــك وح ــرص ــه
على تشجيع االبتكار واإلبــداع،
ً
مما ينعكس إيجابا على خدمة
العمالء».
ونــوه الرحماني إلــى أن أكثر
م ــن  100م ــوظ ــف وم ــوظ ـف ــة مــن
عــائ ـلــة «ب ــوب ـي ــان» ح ـص ـلــوا على
درجـ ـ ـ ــة ال ـم ــاج ـس ـت ـي ــر مـ ـن ــذ ع ــام
 2012حـ ـت ــى اآلن م ـ ــن جــا م ـعــة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا
مــن خــال البرنامج الــذي تنفذه
أكــاديـمـيــة إت ـقــان الـتــابـعــة للبنك
ً
مـنــذ  9س ـنــوات حـتــى اآلن دعـمــا
للموارد البشرية في برنامج فريد
مــن نــوعــه ،يـتــم انـتـقــاء الـكـفــاءات
ال ـك ــوي ـت ـي ــة فـ ــي ال ـب ـن ــك لــدع ـم ـهــا
وت ـط ــوي ــر م ـه ــارات ـه ــا الــوظـيـفـيــة
واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ـع ـم ــل
المصرفي.
وأكــد أن التطور والنمو الذي
حققه البنك في السنوات األخيرة
إن ـم ــا ي ــرج ــع إلـ ــى م ـ ـ ــوارد الـبـنــك
ال ـب ـشــريــة ،ال ـتــي تـعـتـبــر الــركـيــزة
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ك ـ ــل م ـ ــا ت ـح ـقــق
لـ»بوبيان» ،ونسعى دائما لتأكيد
صورته كبنك شاب حديث مواكب
للتطورات العالمية واإلقليمية
من خالل قياداته الكويتية.
م ـ ـ ــن ن ـ ــاح ـ ـي ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ق ـ ــال

ال ــرحـ ـم ــان ــي إن أبـ ـ ــرز مـ ــا يـمـيــز
برنامج الماجستير في «بوبيان»
أنه باإلضافة إلى رعاية البرنامج
من الناحية المالية واالستثمار
ف ـ ــي م ـ ــواردن ـ ــا الـ ـبـ ـش ــري ــة ،ف ــإن ــه
ي ــوف ــر ب ـي ـئ ــة ال ـع ـم ــل ال ـم ـنــاس ـبــة
لتشجيع الموظفين على توظيف
ال ـم ـهــارات وال ـخ ـبــرات الــدراسـيــة
ال ـجــديــدة داخ ــل أق ـســام وإدارات
ال ـب ـن ــك ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ،ل ـل ـم ـســاعــدة
على تحسين بيئة العمل دا خــل
مجموعة «بوبيان» مساهمة من
إدارة البنك في دعم هذا البرنامج
الـفــريــد مــن نــوعــه عـلــى مستوى
الكويت والمنطقة.
واستطاع «بوبيان» أن يحافظ
خـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة عـلــى
أعلى نسبة من الموارد البشرية
الوطنية ،التي تعمل لدى القطاع
الخاص ،حيث تزيد نسبة العمالة
ال ــوط ـن ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة ف ــي الـبـنــك
عــن  77.6فــي الـمـئــة مــن إجمالي
العمالة.
ً
وتقدم أكاديمية «إتقان» فرصا
تدريبية على مدار العام لجميع
مــوظ ـفــي ال ـب ـنــك ف ــي ال ـع ــدي ــد من
ال ـم ـجــاالت وال ـبــرامــج التدريبية
المتخصصة في العمل المصرفي
مـثــل ال ـق ـيــادة واإلدارة الـمــالـيــة،
وت ـح ـل ـي ــل الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـم ــال ـي ــة،

خالد الرحماني

وإدارة المخاطر ،وإدارة األعمال،
ومـ ـ ـه ـ ــارات االتـ ـ ـص ـ ــال ،وت ـطــويــر
الموارد البشرية وإدارة الثروات،
وبـ ــرامـ ــج م ـت ـقــدمــة وم ـم ـي ــزة فــي
خـ ــدمـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ،واالح ـ ـ ـتـ ـ ــراف
فـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـبـ ـي ــع ل ـل ـم ـن ـت ـجــات
المصرفية ممثلة فــي أكاديمية
المبيعات المباشرة ،باإلضافة
إلــى البرنامج التعريفي لجميع
المعينين الجدد ،مما يساعدهم
عـ ـل ــى االن ـ ـ ـخـ ـ ــراط فـ ــي أع ـم ــال ـه ــم
وإتقانها على أكمل وجه.

«الوطني» يعلن الفائز بجائزة الـ  125ألف دينار في «الجوهرة» الشهري
يواصل بنك الكويت الوطني مكافأة
عـمــائــه مــن خ ــال مجموعة مـمـيــزة من
الـسـحــوبــات والـجــوائــز وال ـعــروض على
مدار العام ،وفي هذا اإلطــار أعلن البنك
اسم الفائز في السحب الشهري لحساب
"الجوهرة" لشهر أغسطس  ،2021حيث
ف ــاز أح ـمــد نـبـيــل أح ـمــد الـنـقـيــب بمبلغ
 125.000دينار.
وم ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ت ــم إعـ ــان أس ـمــاء
الــرابـحـيــن فــي الـسـحــوبــات األسـبــوعـيــة
لحساب الجوهرة لمبلغ  5.000دينار،
وهــم :نرجس عيسى حسين اليوسفي،
ن ــادي ــة خــالــد أح ـم ــد ال ـع ـبــدال ـغ ـفــور ،آالء
إبراهيم التركي ،وفاضل محمد عيسى
آل رشيد.
وتم إجراء السحب في المقر الرئيسي
للبنك ،بحضور ممثل عن وزارة التجارة
ً
والصناعة إلى جانب ممثلي البنك ،علما

بأن سحوبات الجوهرة الشهرية وربع
السنوية تتم بحضور ممثل عن شركة
"ديلويت" العالمية.
ويـ ـق ــدم حـ ـس ــاب الـ ـج ــوه ــرة لـلـعـمــاء
ف ــرص ــة ل ــدخ ــول ال ـس ـحــب وربـ ــح جــوائــز
ً
بقيمة  5.000دينار أسبوعيا و125.000
ً
دينار شهريا ،والجائزة الكبرى بقيمة
 250.000دي ـنــار رب ــع س ـنــوي ،إذ إن كل
 50دي ـن ــارا يـقــوم الـعـمـيــل بــإيــداعـهــا في
حساب الجوهرة تمنحه فرصة ليكون
الفائز التالي ،وفي حال عدم قيام العميل
بـعـمـلـيــة س ـح ــب ن ـق ــدي أو ت ـح ــوي ــل مــن
حساب الجوهرة خالل الفترة المطلوبة،
فإن فرص الفوز تتضاعف مقابل كل 50
دينارا في الحساب.
وبهذه المناسبة ،أعلن نائب المدير
ا ل ـعــام لمجموعة ا ل ـخــد مــات المصرفية
الشخصية في "الوطني" هشام النصف

ً
قائال" :نلتزم في البنك بمكافأة عمالئنا
م ــن خـ ــال ب ــاق ــة م ــن ال ـج ــوائ ــز الـمـمـيــزة
واالستثنائية ،وا لـتــي تلبي تطلعاتهم
وتعكس حرصنا على التواصل معهم
وال ـ ــوق ـ ــوف ع ـل ــى اح ـت ـي ــاج ــات ـه ــم بـشـكــل
مستمر ،في إطار سعينا إلثراء التجربة
المصرفية التي يحصلون عليها".
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـنـ ـص ــف" :يـ ـمـ ـث ــل ح ـس ــاب
الجوهرة ومــا يقدمه مــن جــوائــز إحــدى
الــركــائــز األســاسـيــة الـتــي تعتمد عليها
استراتيجيتنا لتشجيع عمالئنا على
االدخـ ـ ــار وج ـه ــودن ــا لـتـحـقـيــق الـشـمــول
المالي".
وأكــد النصف حــرص "الــوطـنــي" على
س ـهــولــة وس ــرع ــة إن ـه ــاء إج ـ ـ ــراءات فتح
حساب الجوهرة عن طريق زيــارة أقرب
فرع للبنك ،باإلضافة إلى إمكانية فتح
الحساب مــن خــال خدمة الوطني عبر

الموبايل أو خدمة الوطني عبر اإلنترنت،
وذلــك في إطــار استراتيجيتنا للتحول
الــرق ـمــي وال ـت ــي تــوفــر تـجــربــة مصرفية
ر قـمـيــة متكاملة لعمالئنا تمكنهم من
إجـ ــراء كــل مـعــامــاتـهــم الـمـصــرفـيــة دون
زيارة الفرع.
ويـقــدم "الــوطـنــي" منذ  2012مكافآت
لعمالئه من خالل السحوبات األسبوعية،
الـ ـشـ ـه ــري ــة ورب ـ ـ ـ ــع الـ ـسـ ـن ــوي ــة ل ـح ـس ــاب
الجوهرة ،بجوائز تبلغ قيمتها اإلجمالية
ً
 2.200.000دينار سنويا.
إلــى جــانــب تقديمه أفـضــل الخدمات
ً
ً
ال ـم ـصــرف ـيــة وأك ـث ــره ــا تـ ـط ــورا وأم ــان ــا،
ي ـح ــرص ال ـب ـنــك ع ـلــى ت ـقــديــم مـجـمــوعــة
مـ ـتـ ـن ــوع ــة م ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض والـ ـمـ ـك ــاف ــآت
والجوائز للعمالء ،التي تمتد على مدار
العام ،وتتماشى مع اهتماماتهم.

تسليم الجائزة للفائز
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الملحم :أدوات مالية جديدة لتعزيز االستثمار صديق البيئة
ةديرجلا
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«أسواق المال» تطلق العدد الخامس من مجلتها التوعوية اإللكترونية
عرض أحمد الملحم توجه
هيئة أسواق المال الستحداث
أدوات مالية جديدة يندرج في
إطار توجهات الهيئة لتعزيز
مقومات االستثمار صديق
البيئة ،والتأسيس للوصول
إلى سوق مالي متكامل يقدم
التمويل المستدام الداعم
لتوجهات التنمية المستدامة.

أط ـل ـقــت هـيـئــة أس ـ ــواق الـ ـم ــال ،ع ـبــر مــوقـعـهــا
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي أم ـ ـ ــس ،خ ــام ــس أعـ ـ ـ ــداد مـجـلـتـهــا
الـ ـ ـت ـ ــوع ـ ــوي ـ ــة اإلل ـ ـك ـ ـت ـ ــرون ـ ـي ـ ــة ،ال ـ ـت ـ ــي تـ ـن ــوع ــت
مــوضــوعــاتـهــا ،كـمــا اإلصـ ـ ــدارات الـســابـقــة ،بين
مـخـتـلــف ال ـج ــوان ــب الـمـتـصـلــة بــأع ـمــال الـهـيـئــة
ومـهــامـهــا :الـتــوعـ ًـويــة والقانونية والتنظيمية
والــرقــاب ـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى األخ ـب ــار االقـتـصــاديــة،
وتغطية أنشطة الهيئة وفعالياتها.
وب ــدأ اإلصـ ــدار الـجــديــد بــ"افـتـتــاحـيــة الـعــدد"
لألستاذ الدكتور أحمد الملحم رئيس مجلس
م ـفــوضــي ال ـه ـي ـئــة ،ع ــرض فـيـهــا ت ــوج ــه الـهـيـئــة
الستحداث أدوات مالية جديدة تندرج في إطار
توجهاتها لتعزيز مقومات االستثمار صديق
البيئة ،وبما يؤسس للوصول إلى سوق مالي
متكامل يقدم التمويل المستدام الداعم لتوجهات
التنمية المستدامة ،كما أكد الملحم أهمية وضع
تصور متكامل أو إستراتيجية وطنية طويلة
ً
األمد للتنمية المستدامة الخضراء ،منوها إلى
التحديات الماثلة في هذا المجال.
وتضمنت زاوية "حوار العدد" جلسة نقاشية
مـفـتــوحــة ألسـ ــرة الـمـجـلــة م ــع رئ ـيــس وأع ـضــاء
مجلس مفوضي الهيئة ،وكــان محور نقاشها
ً
الرئيسي موضوع مهام الهيئة المنفذة ،وفقا لما
ً
تضمنه التقرير السنوي العاشر الصادر مؤخرا،
بيد أن أهمية تلك الجلسة تمثل في تجاوزها
ً
ً
محاور النقاش المحددة لتقدم تصورا متكامال
لواقع تنفيذ مبادرات الهيئة الراهنة ،واستشراف
آفاق توجهاتها المستقبلية.
وعرض الدكتور الملحم استحقاقات إصدار
الـتـقــريــر الـسـنــوي فــي مــوعــده رغ ــم استثنائية
الـ ـظ ــروف ال ــراه ـن ــة ب ـف ـعــل جــائ ـحــة ك ــوف ـي ــد19 -
وتداعياتها ،كما تطرق إلى قضايا عدة شملها

الـتـقــريــر ،مـثــل اإلدراج ـ ــات الـنــوعـيــة المتحققة،
والـمـهــام التشريعية الـمـنـفــذة ،قـبــل أن يعرض
أب ــرز تــوجـهــات الهيئة ورؤاهـ ــا اإلستراتيجية
في مسار تنظيم وتطوير بيئة االستثمار في
أنشطة األوراق المالية ،السيما ما يتعلق منها
ب ـطــرح أدوات ومـنـتـجــات اسـتـثـمــاريــة جــديــدة،
ً
مـنــوهــا إلــى بـلــورة معظم تلك ال ـم ـبــادرات ،بما
يخدم التوجهات التنموية الحكومية في إطار
رؤية "الكويت  "2035من ناحية ،وتطوير األداء
الحكومي من ناحية ثانية.
أم ــا ع ـث ـمــان الـعـيـســى ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
مفوضي الهيئة ،فقد عــرض للخطوط العامة
ً
للتقرير السنوي األخير ،مستعرضا تفاصيل
تطورات تنفيذ مشروع تطوير منظومة سوق
المال والمراحل المتبقية وأبرز التغييرات التي
تتضمنها ،كما عرض جهود الهيئة في مجال
حماية حقوق المتعاملين فــي أنشطة األوراق
الـمــالـيــة ،فــي ظــل ظ ــروف الجائحة واإلجـ ــراءات
االستثنائية التي اتخذتها الهيئة في هذا اإلطار،
ً
قبل أن يـقــدم شــرحــا لـمـشــروع الهيئة للتحول
ً
ال ــرق ـم ــي الـ ــذي تـعـكــف ع ـلــى اإلع ـ ــداد ل ــه حــالـيــا
ومستهدفاتها المنشودة جراء تنفيذه.
أمـ ــا ع ـب ــدال ـع ــزي ــز الـ ـ ـم ـ ــرزوق ،ع ـض ــو مـجـلــس
المفوضين ،فتناول في تلك الجلسة الحوارية
ً
ً
ثــاثــا مــن الـقـضــايــا ذات أهـمـيــة خــاصــة ،نـظــرا
لمنعكساتها المتحققة والالحقة على جوانب
ع ــدة تـتـصــل بــأنـشـطــة األوراق ال ـمــال ـيــة ،بــدأهــا
بمشروع خصخصة السوق الذي أسدل الستار
ً
على آخــر مــراحـلــه قبيل الـجــائـحــة ،مستعرضا
منعكساته اإليـجــابـيــة الـمـنـتـظــرة عـلــى صعيد
ت ـم ـك ـيــن الـ ـس ــوق م ــن ال ـق ـي ــام ب ـ ـ ــدوره ال ـت ـن ـمــوي
الـمـطـلــوب ،والمساهمة فــي إنـجــاح التوجهات

أحمد الملحم
التنموية الحكومية ،وتعزيز مقومات اإلصالح
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،وإع ـ ـ ـ ــادة ر ًس ـ ــم دور الـ ــدولـ ــة فــي
االقتصاد الوطني ،إضافة إلى تعزيز مساهمة
القطاع الخاص في تملك المشروعات ،كما تطرق
إلى مؤشرات التداول في البورصة ومستهدفات
تـضـمـيـنـهــا ال ـت ـق ــاري ــر ال ـس ـن ــوي ــة ل ـل ـه ـي ـئــة ،أم ــا
الجهود الرقابية للهيئة فــي الـظــروف العادية
واالستثنائية فكانت آخر تلك القضايا.
من جانبه ،تناول أحمد علي القاضي عضو
مجلس المفوضين فــي تلك الجلسة موضوع
تحسن ترتيب الكويت وفق مؤشرات األيسكو،
وغ ـيــرهــا مــن الـمـنـظـمــات الــدول ـيــة وكــذلــك وفــق
م ــؤش ــرات س ـهــولــة م ـم ــارس ــة أن ـش ـطــة األع ـم ــال
ومستهدفات الهيئة في هذا اإلطار.

كـ ـم ــا عـ ـ ــرض ت ــوجـ ـه ــات ال ـه ـي ـئ ــة ال ـم ـت ـص ـلــة
بالتمويل المستدام ،الــذي يمثل حجر الزاوية
إلنجاح توجهات التنمية المستدامة ،فاستعرض
جهود الهيئة ومبادراتها في هــذا اإلط ــار ،بما
في ذلك التعديالت التشريعية ذات الصلة التي
ً
تعكف على اإلعداد لها حاليا.
أم ـ ــا ع ـبــدال ـم ـح ـســن ح ـس ــن الـ ـم ــزي ــدي عـضــو
مجلس المفوضين ،فقد عــرض بــاألرقــام أبــرز
المهام المنفذة واإلنجازات المتحققة في فترة
التقرير ،قبل أن يتناول بإسهاب جهود الهيئة
المتصلة بتنظيم وتطوير بيئة العمل الداخلية
في مختلف المجاالت اإلدارية والتقنية والمالية.
ونوه إلى فلسفة الهيئة التي ترى في االرتقاء
ً
ب ـك ـفــاءة بـيـئــة عـمـلـهــا الــداخ ـل ـيــة ،م ــرت ـك ــزا على
النجاح في أداء المهام المنوطة بها على صعيد
ً
االرتقاء بكفاءة البيئة االستثمارية عموما ،أما
جهود الهيئة على الصعيد التوعوي وفي مجال
وجهات رقابية
التنسيق والتعاون مع منظمات
ٍ
ً
ً
مثيلة محليا ودوليا فقد كانت آخر ما تناوله
السيد المزيدي في الجلسة.
أم ــا "ال ــزاوي ــة الـقــانــونـيــة" فــي خــامــس أع ــداد
المجلة فخصصت موضوع "استقاللية الهيئة
وأفضل الممارسات العالمية" ،وعرضت فيها
لنظامي تنظيم اإلدارة العامة في دولة الكويت
(المركزية اإلدارية ،الالمركزية اإلدارية) مظهرة
أهمية استقاللية الجهات المشرفة على األنشطة
ً
االقـتـصــاديــة تـفــاديــا لسلبيات نـظــام المركزية
اإلداري ــة ،فعرضت لمظاهر استقاللية الهيئة،
ً
وفقا ألحكام العديد من مــواد قانون إنشائها،
ك ـم ــا ع ــرض ــت أفـ ـض ــل الـ ـمـ ـم ــارس ــات ال ـعــال ـم ـيــة
المتفقة مع األيسكو لتخلص إلى نتيجة تعتبر
ً
الهيئة نموذجا للجهات األخــرى الساعية إلى

االستقاللية في أعمالها الرقابية.
زاوي ـ ـ ــة "عـ ـب ــق ال ـ ــري ـ ــادة" ال ـم ـخ ـص ـصــة ع ــادة
الس ـت ـع ــراض تـ ـج ــارب ش ـخ ـص ـيــات اق ـت ـصــاديــة
مؤثرة ،تناولت رحلة المرحوم عبدالرحمن سالم
العتيقي ومآثره الوطنية الخالدة.
بينما زاويــة "حدث العدد" تناولت موضوع
التعديالت التشريعية التي تعكف الهيئة على
اإلع ــداد لها فــي الــوقــت الــراهــن ،والـتــي يؤسس
بعضها لـبــدء مـســار التمويل األخـضــر صديق
البيئة.
أم ــا زاوي ـ ــة "ت ـق ــاري ــر" ف ـقــدمــت أرب ـع ــة تـقــاريــر
تخصصية ،أحدها تناول أداء بورصة الكويت
خالل الربع الثاني من العام الحالي ،أما التقارير
األخ ــرى فـعــرضــت األنـشـطــة المتصلة بـكــل مــن:
مهام الرقابة المكتبية ،إحصائيات المحافظ
االستثمارية ،أداء الخطة االستراتيجية للهيئة
على التوالي.
"الـ ـمـ ـب ــادرات وال ـج ـه ــود الـمـحـلـيــة ف ــي مـســار
التمويل المستدام" و"التقرير السنوي العاشر"
ً
الذي أصدرته الهيئة مؤخرا كانا موضوع زاوية
"م ــوض ــوع ــات أخ ـ ــرى" ،تـلـتـهــا زاويـ ــة "أح ـ ــداث و
فعاليات" التي أوجزت أبرز فعاليات الهيئة خالل
فـتــرة اإلص ــدار (يــونـيــو -أغـسـطــس) ،كـمــا قدمت
زاوي ــة أخــرى أبــرز "األخـبــار االقتصادية" خالل
الفترة آنفة الذكر ،قبل أن يختتم رئيس تحرير
المجلة  -مدير مكتب التوعية من خالل زاويته
"في الختام" بعرض العالقة وثيقة الصلة بين
ً
مفهوم الشمول المالي والتوعية ،منوها انتشار
ه ــذا ال ـم ـف ـهــوم ف ــي أع ـق ــاب األزم ـ ــة االق ـت ـصــاديــة
األخيرة ،ودور التوعية الحاسم على صعيده،
وتوجهات الهيئة المستحدثة في إطاره.

«أجيليتي» و«اإلنقاذ الدولية» تتحالفان لتدريب الشباب «أرزان» تتعاون مع «الهالل األحمر»
ً
اللجنة ستدرب  380شابا في مجمع الشركة اللوجستي بأبيدجان
في دعم المشاريع اإلنسانية
ق ـ ــام ـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة أجـ ـيـ ـلـ ـيـ ـت ــي ولـ ـجـ ـن ــة
اإلنقاذ الدولية  ،IRCوهي منظمة توفر
المساعدات الطارئة والمساعدات طويلة
األج ـ ـ ــل إل ـ ــى الـ ـشـ ـع ــوب الـ ـمـ ـتـ ـض ــررة مــن
النزاعات وغيرها من الكوارث ،بالتعاون
ً
م ـعــا لـتــوفـيــر دورات ت ــدري ــب ع ــن ري ــادة
األعمال والمهارات الحياتية إلى الشباب
في ساحل العاج.
كأحد الداعمين لمشروع ( )PRO-Jeunesالذي
أطلقته اللجنة والممول من مؤسسة ماستر كارد
ومؤسسة شنايدر لإللكترونيات بهدف تعزيز
الفرص المتاحة للشباب ،سيتم تدريب أكثر من
ً
 380شابا وفتاة في مجمع أجيليتي اللوجستي
في أبيدجان.
وس ــوف يــركــز الـتــدريــب عـلــى اإلدارة المالية،
وري ــادة األعـمــال ،والتوعية حــول الـمـســاواة بين
الجنسين ،ودعم تطوير خطط األعمال .في نهاية
البرنامج ،سيتم تمكين الطالب من الحصول على
تمويل مناسب لبدء عمل تجاري أو مساعدتهم
للعثور على وظائف.
ً
كما يقدم البرنامج أيضا دورات تدريبية مهنية
تــركــز عـلــى ال ــزراع ــة أو تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت.
وت ـه ــدف ش ــراك ــة أجـيـلـيـتــي م ــع لـجـنــة اإلن ـقــاذ
الدولية إلى مساعدة الشباب في أبيدجان الذين
ً
تتراوح أعمارهم بين  15و 30عاما.

ومن المتوقع أن يكون  60في المئة على األقل
من المشاركين من اإلناث.
وبهذه المناسبة ،قــال جيفري وايــت الرئيس
التنفيذي لـ"أجيليتي" للمجمعات اللوجستية -
ً
إفريقيا" :دائما قدمت أجيليتي الدعم لمبادرات
التعليم حول العالم من خالل برنامجها الخاص
باالستدامة".
ً
وأضاف وايت أنه من المهم جدا تزويد الشباب
ب ــاألدوات وال ـمــوارد الــازمــة لــزيــادة فرصهم في
العثور على وظائف مناسبة وتأمين مستقبلهم،
في ساحل العاج كما غيرها من ال ــدول" ،ونحن
ن ـه ــدف إل ــى ال ـع ـمــل بـشـكــل وث ـي ــق م ــع شــركــائـنــا
ف ــي لـجـنــة اإلن ـق ــاذ الــدول ـيــة لـلـتــأكــد م ــن حـصــول
الـطــاب على الــدعــم الــذي يحتاجون إليه للنمو
في مجاالتهم".
ب ــدوره ،قــال باتريك بــوا منسق لجنة اإلنقاذ
الدولية لإلنعاش واإلنماء االقتصادي  -ساحل
العاج" ،من خالل التعاون بين  IRCوأجيليتي ،تم
الجمع بين الخبرات والعالقات والمواد والتمويل

وااللـ ـ ـت ـ ــزام ،وأصـ ـب ــح بــإمـكــانـنــا
منح الشباب في ساحل العاج
وسيلة للحصول على تدريب
عــالــي ال ـج ــودة ح ــول الـمـهــارات
الحياتية ،والذي نأمل أن يعزز
ً
فرصهم للتوظيف مستقبال.
وأض ــاف ب ــوا أن ــه "بمساعدة
أجيليتي والموقع الــذي قاموا
بتخصيصه إلقامة هذه الدورات ،أصبحنا قادرين
على إشراك المزيد من الشباب في برنامج PRO-
 Jeunesفي أبيدجان".
ً
ً
وأسـ ـس ــت أج ـي ـل ـي ـتــي ب ــرن ــام ـج ــا م ـشــاب ـهــا في
مجمعها اللوجستي في تيما ،غانا ،حيث تدير
ً
الشركة برنامجا للتدريب المهني بالتعاون مع
منظمة محلية غير حكومية.
ً
منذ عام  ،2018تخرج أكثر من  380طالبا من
ً
ً
ً
هــذا البرنامج ،الــذي يوفر تدريبا مهنيا وفنيا
ً
مجانيا ويساعد في إيجاد فرص عمل.
وتساهم أجيليتي فــي العديد مــن الشراكات
طويلة األمــد فــي المجتمعات التي تعمل فيها،
ال ـت ــي م ــن خــال ـهــا ي ـتــم تــوف ـيــر ب ــرام ــج الـتـعـلـيــم
والتدريب التي تهدف إلى تحسين فرص العمل.
وتـ ــركـ ــز أج ـي ـل ـي ـت ــي ع ـل ــى ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـث ــان ــوي
والتدريب المهني وتهدف إلى ضمان أن يكون 50
في المئة على األقــل من المشاركين من الفتيات
والنساء.

أ عـ ـلـ ـن ــت م ـج ـم ــو ع ــة أرزان ا ل ـم ــا ل ـي ــة
لـ ـلـ ـتـ ـم ــوي ــل واالسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار ،ت ـب ــرع ـه ــا
ومشاركتها كمساهم إنساني مع جمعية
الـهــال األحـمــر فــي حملتها لـهــذا العام
لتعليم أطـفــال األس ــر المحتاجة للعام
الدراسي  ،2022/2021باإلضافة إلى عدة
تبرعات أخرى داخل الكويت.
وشاركت المجموعة بـ  25في المئة
ً
مــن تبرعات هــذه الحملة ،إيمانا منها
بأهمية المسؤولية االجتماعية تجاه
الـمـشــاريــع الـتــي تهتم بالتعليم وبناء
المجتمع ومساندة األسر المحتاجة ،اذ
تعاونت مع "الهالل األحمر" في توفير
جـمـيــع الـمـسـتـلــزمــات ال ـتــي ت ـخــدم هــذه
ال ـف ـئــات م ــن الـمـجـتـمــع ك ــأح ــد مـشــاريــع
المساهمة اإلنسانية والمجتمعية في
الكويت.
وقــال مسؤول التسويق والعالقات
الـعــامــة ل ــدى "أرزان" ف ــواز الـمـنـيــع ،إن
مشاركة المجموعة ودعمها لهذا النوع
مــن المشاريع اإلنسانية المجتمعية
ناتج عن حرصها على مبدأ المسؤولية
االجتماعية ،وإيمانها ا لـتــام بأهمية
هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــات والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرات
االجتماعية لما في ذلــك من أثــر كبير

عقوبات ألمانية صارمة
على أكبر بنك تركي
في خطوة هي األولى من نوعها ،فرضت السلطات األلمانية
عقوبات اقتصادية على أكبر بنك تركي ،وفــق ما أعلنت هيئة
ً
الرقابة المالية الفدرالية ،المعروفة اختصارا في ألمانيا بـ ،BAFIN
والتي ذكرت على موقعها الرسمي أن هذه اإلجراءات تأتي بعد
عملية رقابة مكثفة بشأن بنك  Ziraatالتركي الذي يملك  7أفرع
على األراضي األلمانية.
واتخذت الهيئة عدة قرارات بشأن البنك التركي المعروف ،من
ضمنها منعه من منح "مبالغ كبيرة من االئتمان" ،وعدم تقديم
قروض مالية ضخمة مقابل رهن عقارات المستفيدين من تلك
ال ـقــروض ،فــي تركيا ،ع ــاوة على فــرض غــرامــةٍ مالية كبيرة لم
تكشف الهيئة عن قيمتها.
كما شملت إجراءات الهيئة منع بنك  Ziraatمن الحصول على
ضمانات
ودائع كبيرة ودفع فوائد في السوق ،وإرغامه على تقديم
ٍ
مالية خاصة للمعامالت اإلدارية عند استخدامه مبالغ ضخمة،
إضافة إلرغامه على تحصيل األموال بفائدة مرتفعة.
واعتبر خبراء اقتصاديون أن هــذه اإلج ــراء ات تعادل إغالق
قرار صريح بإغالقه خشية تأثير
البنك ،لكن الهيئة تتجنب إصدار ٍ
ذلك على العالقات الدبلوماسية بين برلين وأنقرة.
واستبعد آيدين سيزر ،محلل الشؤون الدولية ،أن تؤدي هذه
اإلجــراء ات إلى أزمة دبلوماسية بين ألمانيا وتركيا في الوقت
البنك
الحالي على
األقل ،السيما أن برلين تجنبت خيار إغالق ّ
ّ
ً
بشكل كلي ،مؤكدا لـ "العربية .نت" ،أن "ما حصل هو مسألة فنية
ٍ
أو تقنية ،لكن المشكلة تكمن في أن بنك  Ziraatهو جهة مصرفية
ً
عامة وليست خاصة ،ولذلك تكسب تلك اإلجراءات األلمانية نوعا
من األهمية".
وكشف سيزر أن "تركيا أرسلت في فترات متفاوتة 4 ،أشخاص
إلدارة ف ــروع هــذا البنك فــي ألـمــانـيــا ،لكن األخ ـيــرة رفـضــت ذلك
ً
باعتبار أنهم جميعا كانوا ال يتمتعون بمعرفة في آلية الخدمات
المصرفية ،إلــى جانب عــدم معرفتهم بسير العمل في ألمانيا،
وعدم معرفتهم كذلك في إدارة المخاطر".
وتــابــع أن "األل ـم ــان يبحثون عــن مــديـ ٍـر ع ــام لـهــذا الـبـنــك على
أراضيهم ،ليكون بمنزلة وصــي من جانبهم على بنك ،Ziraat
ولذلك رفضوا توظيف العديد من األشخاص الذين ّ
تقدموا لهذه
الوظيفة بعدما ّ
قدمت أنقرة أسماءهم للجانب األلماني".
وكانت هيئة الرقابة المالية الفدرالية أقدمت على اتخاذ هذه
القرارات نتيجة عدم تطابق األرقام التي ّ
قدمها البنك التركي في
ميزانيته العمومية ،وكذلك إلرساله مبالغ مالية كبيرة إلى تركيا
لمصادر مجهولة في السنوات األخيرة ،إضافة إلى قروض منحها
ٍ
وقت ستواصل الهيئة التحقيقات التي
في عام  ،2017وذلك في
ٍ
وقت سابق.
بدأتها بشأن بنك  Ziraatفي
ٍ
ويعد إرسال األمــوال إلى مصادر مجهولة في تركيا ،السبب
األب ــرز للجوء الهيئة التـخــاذ إجــراء اتـهــا الصارمة بشأن البنك
الـتــركــي ،السـيـمــا أن ال ــدول األوروب ـي ــة تقيد مـنــذ س ـنــوات كمية
األمــوال المرسلة من أراضيها إلى ّ
دول في الشرق األوسط
عدة
ٍ
بينها تركيا.
(العربية .نت)

فواز المنيع

هالل الساير

على تنمية المجتمع.
وأعرب المنيع عن سعادته بالتعاون
مــع "ال ـه ــال األح ـم ــر" ،مـشـيــدا باهتمام
الجمعية وبجهودها الكبيرة فــي دعم
المشاريع اإلنسانية وبناء المجتمعات
وتـنـمـيـتـهــا ف ــي شـتــى ال ـم ـجــاالت داخ ــل
الكويت وخارجها.
من جانبه ،أكــد رئيس مجلس إدارة
"الهالل األحمر" د .هالل الساير اعتزازه
بالشراكة اإلنسانية التي تجمع الجمعية

و"أرزان" ع ـل ــى ا ل ـم ـس ـت ــوى اإل ن ـس ــا ن ــي
والخيري ،معتبرا أن ما تقوم به "أرزان"
ُي ـع ــد تــرج ـمــة لــواج ـب ـهــا الــوط ـنــي ال ــذي
تؤديه ،وإيمانها بأهمية الدور المحوري
لـبــر نــا مـجـنــا لـلـمـســؤو لـيــة المجتمعية
فــي إي ـجــاد ح ـلــول فـعــالــة لـكــل القضايا
ً
التي تشكل هموما أساسية ،كما أنها
ُ
تعبر عن التزامها الراسخ تجاه األسر
المحتاجة وقطاع التعليم والمشاريع
الخيرية واإلنسانية تجاه المجتمع.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

«كورونا» يوقف تصوير «»Poker Face
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توقف تصوير الفيلم الجديد « »Poker Faceعقب ثبوت إصابة أحد أفراد
طاقم العمل بفيروس كورونا في موقع التصوير في سيدني بأستراليا.
وكان يجري في سيدني ووالية نيو ساوث ويلز ،تصوير الفيلم الذي
يشارك ببطولته الممثل العالمي راســل كرو والنجمة إلسا باتاكي ،في
حين يقف النجم العالمي كريس هيمسوورث خلف الشاشة ،من أجل دعم
ً
زوجته الممثلة الشهيرة إلسا ،في مشروعها السينمائي الجديد ،متوليا
مهمة المنتج المنفذ.
وكــان مــن المقرر االنـتـهــاء مــن التصوير األسـبــوع المقبل ،ولـكــن توقف
التصوير اليوم ،عقب ثبوت إصابة أحد أفراد طاقم العمل بفيروس كورونا،
ً
ُ
وطلب من طاقم العمل والممثلين الخضوع للعزل فورا.
ً
وأكد راسل كرو ( 57عاما) من خالل سلسلة من التغريدات أمس« :لألسف
قبل  6أيام فقط من انتهاء التصوير ،تم تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس
كورونا ضمن طاقم عملنا وحالة أخرى محتملة ،رغم فحص الطاقم كل  3أيام».
(د ب أ)

ً
«فينيسيا» يعود مرصعا
بنجوم هوليوود

باتاكي وهيمسوورث

مطالبة والد بريتني سبيرز بالتخلي
عن الوصاية على شؤونها
ق ــال م ـحــامــي الـمـغـنـيــة األم ـيــرك ـيــة الـشـهـيــرة
بريتني سبيرز إنه ينبغي لوالدها أن يتخلى على
الفور عن دوره كوصي على شؤونها.
واتهم ماثيو روزينغارت ،محامي نجمة البوب،
والدها جيمي سبيرز بمحاولة رهن تخليه عن
ال ــدور ال ــذي يـقــوم بــه منذ  13عــامــا ،بــدفــع نحو
مليوني دوالر أتعابا لمحاميه وفريقه اإلعالمي.
وذكــر روزينغارب في محكمة لــوس أنجلس
العليا ،أن «بريتني سبيرز لن تخضع لالبتزاز،
وأن محاولة سبيرز السافرة مقايضة التخلي عن
دوره بالحصول على نحو مليوني دوالر ،عالوة
على الماليين التي جناها بالفعل هو ومعاونوه
ُ
من ثروة السيدة سبيرز لن تكلل بالنجاح».
وكان جيمي سبيرز أعلن ،وللمرة األولى ،هذا
الشهر أنه سيتخلى عن السيطرة على ثروة ابنته،
البالغة  60مليون دوالر ،ألنه ال يعتقد أن معركة
علنية بشأن الوصاية ستكون في مصلحتها.
(رويترز)

جدار لحجب البساط األحمر عن الحشود

بريتني سبيرز

سينما الصين تتيح للمكفوفين
«مشاهدة» األفالم
ب ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـع ـ ـ ـشـ ـ ــرات م ـ ـ ــن الـ ـمـ ـش ــاه ــدي ــن
المكفوفين و ض ـعــاف ا لـبـصــر يحضرون
إلــى السينما في بكين القديمة لحضور
الـ ـع ــروض الـمـجــانـيــة ل ـهــم ،ح ـيــث يـتــولــى
الـ ـ ــراوي ال ـمــوجــود ف ــي ال ـقــاعــة والـمـجـهــز
بميكروفون وصف ما يحدث على الشاشة،
كتعابير وجوه الشخصيات وإيماء اتهم
ومالبسهم وحتى حال الطقس ،كما يشرح
بالتفصيل العناصر المرئية الالزمة لفهم
الفيلم.
ومن األفــام المعروضة البريطاني
« ،»A Street Cat Named Bobالــذي
ً
تساعد فيه قطة رجال بال مأوى في حل
مشاكله المتعلقة بالمخدرات ،والفيلم
األميركي  Jurassic Parkللنجوم سام
نـيــل ولـ ــورا دي ــرن وج ـيــف جــولــدبـلــوم،
ول ـ ــدى عـ ــرض ال ـف ـي ـلــم أح ـض ــر ال ـ ــراوي
لضيوفه نماذج من الديناصورات حتى
ّ
وتخيل ماهيتها.
يتمكنوا من لمسها
وت ـ ـهـ ــدف ال ـس ـي ـن ـمــا ب ــذل ــك إل ـ ــى خــدمــة
قطاع كبير من الصينين حيث يقدر عدد

من أجواء المهرجان
انطلق مـهــر جــان فينيسيا السينمائي
ويعود في دورتــه الجديدة بعد الجائحة
ً
مــرص ـعــا بـنـجــوم ه ــول ـي ــوود ،ال ــذي ــن عــزف
معظمهم عن المشاركة في العام الماضي
بسبب جائحة كوفيد ،19 -في وقت يتطلع
قطاع السينما للخروج من أزمة أحدثتها
حالة الطوارئ الصحية.
وي ــأم ــل مـنـظـمــو ال ـم ـهــرجــان أن تساهم
اإلج ـ ــراءات الــوقــائـيــة ال ـم ـشــددة فــي نجاح
ً
فعالياته على مدى  11يوما دون متاعب،
وتفتح دور العرض أبوابها بنصف طاقتها
ً
االس ـت ـي ـعــاب ـيــة ،ف ـض ــا ع ــن إض ــاف ــة ج ــدار
لحجب البساط األحمر عن الحشود التي
ً
تـجـمـعــت أم ــا ف ــي ال ـح ـصــول عـلــى توقيع
مــن نـجــوم السينما أم ــام مـقــر الـمـهــرجــان
الرئيسي.
وألزم المهرجان المشاركين والحضور
ب ـح ـيــازة ب ـطــاقــة مـ ــرور صـحـيــة أو تـقــديــم
فـحــص سـلـبــي يـثـبــت الـخـلــو م ــن فـيــروس
كورونا.
وق ــال مــديــر الـمـهــرجــان ألـبــرتــو بــاربـيــرا
لـ «رويترز» قبيل مراسم االفتتاح «الجميع
متحمسون للعودة ،إلعادة الفتح ،لالنطالق
من جديد ،لعرض األفــام ،التي ظلت على
األرفف لعام ونصف العام ،بل ربما عامين».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ،أن ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر مـ ـ ــن الـ ـنـ ـج ــوم
وال ـم ـشــاه ـيــر ي ـح ـض ــرون م ـه ــرج ــان ال ـعــام
الحالي ،وإن لن يتسنى للمعجبين االقتراب
منهم بسبب اإلجراءات الوقائية.
وي ـف ـت ـت ــح الـ ـمـ ـخ ــرج اإلسـ ـب ــان ــي ب ـي ــدرو
ألمودوفار مهرجان فينيسيا السينمائي
ضمن فعاليات نسخته الـ ـ  ،78أحــد أقــدم
مهرجانات السينما في العالم ،بعرض فيلم
« »Parallel Mothersأو «أمهات متوازيات»
الــذي تجسد فيه الممثلة الحائزة جائزة
أوس ـك ــار بـيـنـيـلــوبــي كـ ــروز دور أم عــازبــة
تنتظر مــع واح ــدة أخ ــرى وضــع طفليهما

فــي المستشفى نـفـســه .وم ــن بـيــن األف ــام
األخ ــرى الـتــي تـنــافــس عـلــى جــائــزة األســد
ال ــذه ـب ــي ألف ـض ــل ف ـي ـلــم «The Power of
 »the Dogلـجـيــن كــامـبـيــون وم ــن بطولة
ب ـي ـنــدكــت ك ـم ـبــربــاتــش وإل ـي ــزاب ـي ــث مــوس
وكريستين دنست ،وفيلم « »Spencerالذي
تجسد فيه كريستين ستيوارت شخصية
ً
األميرة ديانا ،ضمن قائمة تضم  20فيلما
آخــر تتنافس على جــائــزة األس ــد الذهبي
ألحسن فيلم.
ك ـم ــا س ـي ـع ــرض ف ـي ـلــم ل ـل ـم ـم ـث ـلــة مــاغــي
جيلينهال فــي أول تجاربها فــي اإلخ ــراج
يحمل عـنــوان « »The Lost Daughterأو
األبنة الضائعة ،كما سيعرض عــدة أفالم
من إنتاج هوليوود خارج المنافسة ،ومن
بينها « »Halloween killsللممثلة جيمي
لــي كــورتــس ،و« »The Last Dollللمخرج
ديلي سكوت ومن بطولة مات ديمون وادم
درايفر.
وستمنح لجنة دولية يترأسها المخرج
الـكــوري الجنوبي بونغ جــون هــو ،مخرج
فيلم « »Parasiteالحائز جــائــزة أوسـكــار،
الـجــوائــز األســاسـيــة للمهرجان هــذا العام
في  11سبتمبر الجاري.
يذكر أن مهرجان فينيسيا السينمائي
أو البندقية يعتبر أقدم مهرجان في العالم،
كما يعد محطة تمهيدية لجوائز األوسكار
العالمية ،إذ يفتخر بتاريخ طويل على مدى
 78دورة شارك فيها أساطير السينما ،ومن
األفالم التي شاركت بالمهرجان وحصدت
األوسكار فيلم « »Jokerالذي فاز بجائزتي
أوسكار بعد  5أشهر من تتويجه باألسد
ال ــذهـ ـب ــي ع ـ ــام  ،2019ف ـي ـمــا ح ـص ــل فـيـلــم
َ
أوسكاري أفضل فيلم
« »Nomadlandعلى
وأفضل مخرج في هوليوود بعد فوزه في
البندقية.
(رويترز)

Jurassic Park
ً
ً
المعوقين بصريا في الصين بـ 17مليونا،
ً
من بينهم  8ماليين من المكفوفين تماما.
(أ ف ب)

«إيرميتاغ» يعرض أعمال غوخ
ودا فينشي وكاندينسكي للبيع

كريستين دنست

يـ ـع ــرض م ـت ـح ــف إي ــرمـ ـيـ ـت ــاغ ال ــروس ــي
ال ـك ـب ـيــر ،والـ ـ ــذي ُي ـع ــد األكـ ـب ــر ف ــي ال ـعــالــم،
شــراء لوحة «ال ـعــذراء المرضعة» (مــادونــا
ل ـي ـت ــا) لـ ـلـ ـي ــون ــاردو دا ف ـي ـن ـشــي (،)1490
و«جوديث» لجورجونه ( ،)1504و«الليلك»
ل ـف ـن ـس ـنــت فـ ـ ــان غـ ـ ــوخ ( ،)1889و«زاويـ ـ ـ ــة
م ــن حــدي ـقــة م ــون ـج ـي ــرون» ل ـك ـلــود مــونـيــه
( ،)1876و«المقطوعة الخامسة» لفاسيلي
كاندينسكي ( ،)1913على شكل رموز غير
قابلة لالستبدال.
وأعـلــن المتحف الـبــدء ببيع رمــوز غير
قابلة لالستبدال (ان اف تي) ،وهي صكوك
ّ
مصدقة بات استخدامها رائجا جدا،
رقمية
باالستناد إلى األعمال المدرجة بمجموعته
ً
الـ ــواس ـ ـعـ ــة ج ـ ـ ــدا فـ ــي سـ ـ ــان ب ـط ــرس ـب ــورغ،
وتحمل الشهادات توقيع مدير «إيرميتاغ»
ميخائيل بيوتروفسكي.
(أ ف ب)

«الليلك» لفان غوخ

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مـهـنـيــا :انـتـهــز الـفــرصــة إلن ـجــاز جميع
األعمال التي أهملتها في السابق مهما
كان السبب.
ً
عاطفيا :ال وقت لديك اليوم للعواطف،
فبرنامجك مليء باللقاءات.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـنـتـظــر ع ــودت ــك م ــن العمل
مساء ألخذ قسط من الراحة والهدوء.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :إمكانية الــوصــول إلــى هدفك
أصبحت متاحة لك ،فاغتنم الفرصة.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ت ــدع ال ـن ـقــاش م ــع شــريــك
ً
ُ
العمر يصل أبدا إلى حالة نزاع.
ً
اجتماعيا :القوة الداخلية التي تملكها
تساعدك في الحصول على السكينة
والهدوء.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــا :تتمتع ال ـيــوم بـنـشــاط فكري
ّ
وتكرس وقتك لعمل مهم.
وجسدي،
ً
ُ
عــاط ـف ـيــا :تـصـغــي إل ــى شــريــك عـمــرك
بانفتاح وهدوء ،وتتقبل آراءه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :أف ـك ــارك منشغلة بــأمــور
عــدة ،وال داعــي للتركيز حتى تشعر
بتحسن.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :ســوف تستمر مصاعب العمل،
ومــا عليك ســوى الـهــدوء والمثابرة في
جهودك.
ً
عــاط ـف ـيــا :يـعـيــش ال ـشــريــك ف ــي س ـعــادة
قصوى عندما يشعر باهتمامك وحنانك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ق ــد تـ ـع ــادي أحـ ــد م ـعــارفــك
وتجرحه بكالمك من دون قصد.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ً
مهنيا :حان الوقت للتوقف قليال والنظر
ً
جديا في أمور المستقبل.
ً
عاطفيا :تشعر بسعادة عارمة ،بسبب
التفاهم التام بينك وبين الشريك.
ً
اجتماعيا :تسيء عن غير قصد إلى أحد
معارفك ،ثم تعتذر منه.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :أش ـك ــال ال ـت ـعــاون م ــع الــزمــاء
فـ ـ َّـعـ ــالـ ــة ،ألن ـ ـهـ ــا تـ ـص ــب ف ـ ــي مـصـلـحــة
الجميع.
ً
ً
عاطفيا :ال داعي ألن تكون متوترا مع
الشريك ،والجأ إلى الصبر والتفاهم.
ً
اجتماعيا :يطلب منك أحد األصدقاء
مساعدته في موضوع ما ،فال تتأخر.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تأثيرات فلكية إيجابية وجيدة
عـلــى الـصـعـيــد الـعـمــل يـنـبـغــي اإلف ــادة
منها.
ً
ً ُ
عاطفيا  :كــن حريصا عند القيام بأي
خطوة عاطفية ،فاليوم ليس يومك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ــرغ ــب ف ــي ق ـض ــاء بعض
الوقت خارج المنزل ،فال تتردد في ذلك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :حاول استعمال أساليب جديدة
في عملك ،واالبتعاد عن الطرق القديمة.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـم ـك ـنــك ت ـخ ـص ـيــص بـعــض
الوقت اإلضــافــي للحبيب ،ألنــه يشعر
بالغبن.
ً
اجتماعيا :بعض األمور التي قد تحدث
في المنزل سوف تثير غضبك ،فتمالك.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :رغم تراجع الحركة االقتصادية،
فإن عملك يعود إلى االنتظام.
ً
عاطفيا  :يعتريك القلق على الشريك،
بسبب الضغوط المنزلية الهائلة.
ً
اجتماعيا :تتميز اليوم ببعض الصفات
الجذابة التي تجعل الجميع يتقربون
منك.
رقم الحظ.27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تأكد من فحص جميع األوراق
ً
وقراءتها جيدا قبل التوقيع عليها.
ً
عاطفيا :ربما تلتقي شخصا يعجبك
ً
من الطرف اآلخر ،لكنه يكون مرتبطا.
ً
اجتماعيا :ال تريد اتخاذ أي خطوة
لـتـحـسـيــن أوض ـ ــاع ال ـم ـن ــزل ،بسبب
الظروف القاهرة.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :ابدأ تخفيف األعباء عن كاهلك
ع ـب ــر وض ـ ــع األولـ ـ ــويـ ـ ــات فـ ــي م ـكــان ـهــا
الصحيح.
ً
عاطفيا :يبدو أن عالقتك العاطفية ال
ً
تحرز تقدما ،وأنت على وشك التراجع.
ً
ً
اجتماعيا :الوقت مناسب جدا لتبادل
اآلراء عن طريق التواصل االجتماعي.
رقم الحظ.56 :

ً
م ـ ـه ـ ـن ـ ـيـ ــا  :ال يـ ـ ـب ـ ــدو أن ا لـ ـمـ ـشـ ـك ــات
والمصاعب إلــى زوال ،فحاول ضبط
أعصابك.
ً
عاطفيا :يرغب الحبيب في اإلفصاح
عن مشاعرك تجاهه بكل صدق.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :اسـتـفــد مــن كــونــك مفعما
بالصحة ،وتابع ممارسة الرياضة.
رقم الحظ.22 :

ثقافات

١٢

توابل ةديرجلا
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شعراء سعوديون يتوجهون للقارئ بـ «الفرنسية»
في «رمال تركض بالوقت»
ً
مختارات شعرية من آخر  ٢٥عاما يقدمها الناقد عبدالله السفر
ً
ّ
تحمل جيل التجديد والتحديث  -شعراء ونقادا – في
السعودية عبء التجديد مرتين ،مرة من خالل النص
الجيل
والسير به إلى مدى جمالي أبعد
مما ً كان عليه ّ ًمع ً
ّ
السابق ،وأخرى عبر الدفاع ًعنه أدبيا واجتماعيا ودينيا.
ّ
وقد مثل العبء الثاني نزيفا للحركة الشعرية والثقافية،
وهو ما أكده الناقد والشاعر السعودي عبدالله السفر
ضمن مقدمته لمختارات من الشعر السعودي «رمال
تركض بالوقت».
الدمام  -عبدالوهاب العريض

المختارات
ّ
تشدد على
التواصل في
فضاء القصيدة
الجديدة
السفر

عبدالله السفر

صدرت المختارات الشعرية
ضمن مشروع "جسور الشعر"،
الذي جاء بدعم من مبادرة إثراء
المحتوى ،التابعة لمركز الملك
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـث ـقــافــي الـعــالـمــي
(إثراء) ،لتقديم الشعر السعودي
من خالل الترجمة ،وتم اختيار
أهم دور النشر العالمية ،لنشر
هــذه المبادرة من خــال دار "أل
دان ـت ــي  -ال بــريــس دي رويـ ــال"
الفرنسية ،التي أشرفت على أكثر
من ثالثين سلسلة نثرية ،وتم
تأسيسها عام 1992م ،ويشرف
عليها الناقد لــوران كــووي كما
قام بترجمة النصوص الشاعر
الـتــونـســي مـعــز مــاجــد ،وضمت
المبادرة كتاب مختارات الشعر
السعودي ،التي شملت مختارات
ً
ً
ل ــ 43شــاعــرا س ـعــوديــا ،إضــافــة
إل ـ ــى أرب ـ ـعـ ــة دواوي ـ ـ ـ ــن ش ـعــريــة
لـكــل مــن أح ـمــد ال ـم ــا ،وغـســان
ال ـ ـخ ـ ـن ـ ـيـ ــزي ،ومـ ـحـ ـم ــد الـ ـح ــرز
وصالح زمانان.

غالف «جسور الشعر»

أحمد المال

وح ــول اخـتـيــار الـشـعــراء في
المختارات ،قال الشاعر والناقد
ع ـب ــدال ـل ــه ُال ـس ـف ــر إن ن ـصــوص
ٌ
"رمال تركض بالوقت ..مختارات
شعرية سعودية" تقع في فضاء
الـقـصـيــدة ال ـجــديــدة الـمـكـتــوبــة
ف ـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة خـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ 25
س ـنــة األخ ـ ـيـ ــرة؛ م ـنــذ منتصف
ت ـس ـع ـي ـن ـيــات ال ـ ـقـ ــرن ال ـم ــاض ــي
وحتى عــام  2019حيث ينتمي
مــا يــزيــد عـلــى نـصــف شــاعــرات
وش ـع ــراء ه ــذه ال ـم ـخ ـتــارات (29
مــن  )43إل ــى الـعـشــريــة الثانية
ً
ش ـ ـ ـعـ ـ ــرا وإل ـ ـ ـ ــى ال ـت ـس ـع ـي ـن ـي ــات
وال ـ ـث ـ ـم ـ ــان ـ ـي ـ ـن ـ ـي ـ ــات وأواخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ً
السبعينيات ميالدا.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـس ـ ـفـ ــر أن هـ ــذه
األص ــوات تعبر فــي مجموعها
عن الحالة الشعرية في البالد؛
ـات ورؤى وأســال ـيــب
م ــوض ــوع ـ ٍ
تطبع التجربة العامة مع فرادة
التجربة الشخصية التي تشير
إلـ ــى خ ـص ــوص ـ ّـي ــة وت ـم ـ ّـي ــز رغ ــم
االن ـ ـت ـ ـم ـ ــاء إلـ ــى
ال ـف ـض ــاء نـفـســه.
وبحكم المتابعة
لـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ــة
الـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــة
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة ومـ ــا
ّ
تقدمه األصــوات
ّ
ال ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــة مـ ــن
جـ ــديـ ـ ٍـد إبـ ــداعـ ـ ّـي
عبر منابر النشر
اإلل ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرونـ ـ ـ ــي
والصحافي ،وما
يـتـ ّـوج بعضه في
ـاب ش ـ ـعـ ــري
ك ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ّ ٍ
ً
يـ ـ ـ ـم ـ ـ ــث ـ ـ ــل وجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا
ًّ
نوعيا يضيف إلى

غالف «أنطلوجيا الشعر»

رص ـيــد الـقـصـيــدة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة لــدي ـنــا
ويـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاع ـ ـ ــف م ــن
ح ـض ــور الـتـجــربــة
وخبرتها ...بحكم

ً
ً
هــذه المتابعة ـ ـ ق ــراء ة وكتابة
ـ ـ ـ ـ ت ـص ـبــح ال ـ ـصـ ــورة الـ ـق ــادم ــة ل ـ
ً
ً
أسماء ونصوصا
"المختارات"
وواضحة ...لكنها
ودانية
قريبة
ّ
في الوقت نفسه شاقة ومحرجة
ـدد م ـحــدود
لـجـهــة االلـ ـت ــزام ب ـع ـ ٍ
ـدد مـعـ ّـيــن من
مــن األس ـمــاء وب ـعـ ٍ
ّ
تتعداه.
الصفحات ال
وزاد" :ب ـ ـهـ ــذا ال ـق ـي ــد وب ـه ــذا
المعنى ال ّ
تدعي هذه المختارات
أن ـه ــا مـحـيـطــة ب ـكــامــل الـمـشـهــد
الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــري ،ض ـ ـمـ ــن الـ ـقـ ـصـ ـي ــدة
ّ
شعريا فيه..
الجديدة ،والفاعلين
ٍّ
تمثيل دال
إلى
غير أنها تسعى
ٍ
ّ
يقدم قصيدتنا في قوس قزحها
ّ
ّ
واختباريا في
متعددا
الجمالي؛
ح ـســاسـ ّـيــة يـنـتـظــم ف ــي بهائها
أكـثــر مــن جـيـ ٍـل ،قـلـ ُـت عنهم ذات
ً
ّ
كتابة أنهم يشكلون تيارا واحدا
ّ
بطبقات غنية من التنوع
ولكن
ٍ
ِّ
المخصب".
والتجاور

ما بين الماضي والحاضر
وع ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـفـ ــارقـ ــات م ـ ــا ب ـيــن
األنـطــولــوجـيــات الـســابـقــة التي
قام بإعدادها ُوهذه االنطلوجيا،
قــال الـسـفــر" :أن ـ ِـج ــزت مختارات
ّ
ّ
شعريات
(يصرون على البحر..
بتعاون مع الصديق
سعودية)،
ٍ
الشاعر والـنــاقــد محمد الحرز،
بطلب مــن وزارة
فــي عــام 2007
ٍ
ال ـث ـق ــاف ــة ال ـج ــزائ ــري ــة ف ــي إط ــار
اح ـت ـف ــال ـي ــة (الـ ـج ــزائ ــر عــاص ـمــة
الثقافة العربية) في ذلك العام.
َ
وق ـ ــد ق ـ ـ ّـد َم ـ ــت ت ـل ــك ال ـم ـخ ـت ــارات
ال ـم ـش ـهــد ال ـش ـع ــري ال ـس ـع ــودي
ال ـم ـن ـب ـثــق م ــن م ــوج ــة ال ـح ــدا ّث ــة
التي أخذت في الظهور والتدفق
والتدافع في عقد السبعينيات
مع ما ُس ّمي وقتذاك بـ (الطفرة)
بمفاعيلها المختلفة ـ والثقافة
ّ
والتبديات
إحدى تلك المفاعيل
ـ ل ـه ــذا كـ ــان ال ـح ـض ــور ال ـ ــوازن،

لوران كووي

نحو نصف المختارات ،للجيل
التأسيسي وللمشاركين معه
ّ
بخاصة في الثمانينيات (الفترة
الذهبية لجيل الحداثة األول).
إلـ ــى ج ـ ــوار ه ـ ــؤالء كـ ــان الـجـيــل
َ
الب ْيني (الثماتسعيني) وجيل
التسعينات".
وأض ــاف أن مـخـتــارات "رمــال
ت ــرك ــض فـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت" ال تـعـيــد
رص ـ ــد ال ـم ـش ـه ــد مـ ــن ج ــدي ــد أو
ت ـ ـكـ ـ ّـرره ب ـح ــذاف ـي ــره ،ب ــل ت ـش ـ ّـدد
ع ـل ــى الـ ـت ــواص ــل وال ـت ـن ــاف ــذ فــي
فضاء القصيدة الجديدة ،وعلى
االس ـت ـم ــرار وال ـب ـنــاء واكـتـشــاف
المساحات الـجــديــدة والحقول
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـضـ ـ ــرة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي يـ ـجـ ـت ــرحـ ـه ــا
ج ـيــل األل ـف ـي ــة ،ومـ ــن س ـب ـقــه في
الـتـجــربــة لكنه يــواكــب ويبحث
وي ـ ـت ـ ـجـ ـ ّـدد .وم ـ ــن جـ ـه ــةٍ أخ ـ ــرى،
ّ
ـإن "رم ـ ــال ت ــرك ــض" ال تـتـ ّ
ـوجــه
فـ ـ
لـ ـلـ ـق ــارئ الـ ـع ــرب ــي ،بـ ــل الـ ـق ــارئ
باللغة الفرنسية ..وهذا يقضي
ب ــاخ ـت ـي ــار ال ـن ـص ــوص ال ـقــاب ـلــة
للترجمة ،وبما ِّ
ييسر نقلها إلى
ضفة االستقبال ،ورغم هذا كان
للمترجم الصديق معز ماجد،
م ــراج ـع ــات لـبـعــض الـنـصــوص
التي وجد من العسير ترجمتها
فجرى تعويضها.

الحرية عنوان القصيدة الجديدة
وفي مقدمة المختارات كتب
ع ـب ــدال ـل ــه ال ـس ـف ــر حـ ــول تـجــربــة
الجيل الجديد في كتابة قصيدة
ّ
"الحرية هي العنوان الذي
النثر:
ُ
ـوئ ــهِ ال ـق ـص ـيــدة
تـنـكـتــب ف ــي ض ـ ِ
الجديدة بالسعودية .المساحة
شاسعة بــا أس ــوار والخريطة
بـيـضــاء تخلو مــن التضاريس
وليس ّ
أرباب
ثمة في العمل من
ٍ
ّ
ســاب ـق ـيــن ي ـت ـج ــول ــون بــآثــارهــم
الغيم
وكراسيهم المنصوبة في
َ
ي ـط ــاب ـق ــون وي ـم ـن ـح ــون ب ـطــاقــة

السيد :صناعة الخزف الياباني تستند
إلى فلسفة جمالية

ً
«القطعة الفنية يمكن إنجازها مع أكثر من فنان خصوصا إذا كانت جدارية»
●

فضة المعيلي

قال الخزاف حمد السيد أحمد
إن صـنــاعــة ال ـخ ــزف م ــن الـفـنــون
والصناعات األصيلة والقديمة
التي مــازالــت تلقى روجــا كبيرا،
فهي من عبق الماضي ،وأخــذت
مسارها في الحاضر باستخدام
التقنيات واألساليب الحديثة.
وعن بداياته في هذا المجال،
أوضــح أنها كانت فــي المدرسة
أث ـن ــاء ال ـمــرح ـلــة ال ـثــانــويــة ،ومــع
ّ
مـ ـ ـ ــرور ال ـ ــوق ـ ــت ت ـ ــرك ـ ــز ت ـع ـل ــم فــن
الـ ـخ ــزف ف ــي ذاك ــرت ــه م ــع س ـفــره،
وتنقله بالدول اآلسيوية ،حيث
كــان يمارس إحــدى ألعاب فنون
ال ـق ـتــال ،وك ــان ي ــرى عـنــد تجوله
في أسواقهم التقليدية اهتمامهم
بتلك الـصـنــاعــة ،إضــافــة إل ــى فن
صناعة السيوف وفـنــون الرسم
والخط ،فقرر أن يلتحق بإحدى
الدورات التدريبية التي تختص
بـ ــال ـ ـخـ ــزف ،وع ـ ـنـ ــد ع ـ ــودت ـ ــه إل ــى
الكويت توسع في هــذا المجال،
وطلب األدوات المختصة ،ومن
ثـ ــم بـ ـ ــدأ فـ ــي ت ـع ـل ـمــه ب ـع ـم ــق عــن
طريق االطالع والقراءة ومشاهدة

 ...ومن أعماله

حمد السيد أحمد

السيد أثناء العمل
الـ ـب ــرام ــج ال ـم ـخ ـت ـصــة بـصـنــاعــة
الخزف ،وأيضا انضم إلى ورش
تــدريـبـيــة قـ َّـدم ـهــا ال ـف ـنــان محمد
فرسن ،الفتا إلى أن الفضل يعود
لــه فــي تصحيح بعض األخـطــاء
لديه ،إضافة إلــى زيــادة معرفته
بهذا الفن ذي المجال الواسع.
َّ
وعما يميز الطريقة اليابانية
في الخزف عن األساليب األخرى،

قــال" :الطريقة اليابانية تعتمد
على عــدم ُصنع الفخار بطريقة
مـتـقـنــة ف ــي ال ـق ـي ــاس ــات ،ويــرجــع
ذل ــك إل ــى فلسفة (وابـ ــي ســابــي)،
وهي فلسفة جمالية ،مفادها أن
الجمال يكتمل فــي عــدم الكمال،
وتركز على رؤيــة الجمال وسط
ك ـ ــل شـ ـ ـ ــيء ،وت ـ ــرم ـ ــي إل ـ ـ ــى ت ـق ـبــل
األشياء كما هي ،ومجالها ليس
فقط الخزف ،لكن تختص أيضا
بالتصاميم ا لـمـنــز لـيــة ،وطريقة
الـلـبــس ،وأش ـيــاء كـثـيــرة .وأيـضــا
يختلف أسلوب صناعة الخزف
الـ ـي ــاب ــان ــي فـ ــي ت ـش ـك ـي ــل ال ـط ـيــن
والتكنيك".
ولفت إلى أنه يحب أن يصنع
ال ـق ـط ــع ال ـخ ــزف ـي ــة ذات ال ـط ــاب ــع
ال ـقــديــم ،وال ـتــي تستخدم بشكل
يومي فــي البيت ،مثل :األك ــواب،
أبــاريــق الـشــاي ،وغيرها ،مشيرا
إل ــى أن ــه يستمد أف ـكــاره فــي هــذا
ال ـ ـم ـ ـجـ ــال عـ ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق م ـت ــاب ـع ــة

القنوات في ُصنع الخزف ،وأيضا
الكتب والمجاالت.

جدارية كبيرة
وأضاف السيد" :في فن الخزف
يمكن أن تنجز القطعة مع أكثر من
فنان ،فعلى سبيل المثال إذا كانت
جدارية كبيرة يجتمع فيها أكثر
من فنان ،ويطبق كل فنان أسلوبه
وتوجهه ،لتخرج في النهاية قطعة
فنية جميلة".
وقــال إن فــن الـخــزف سهل لمن
ي ــرغ ــب ف ــي تـعـلـمــه والـ ـغ ــوص في
ع ــوال ـم ــه ال ـك ـب ـي ــرة ،م ــع ال ـم ـثــابــرة
ً
والـ ـ ـ ـ ـ ــدأب ،لـ ـك ــن سـ ـيـ ـك ــون ص ـع ـبــا
ع ـلــى ال ـش ـخــص الـ ــذي يـبـحــث عن
التسلية وم ــلء ال ـفــراغ" ،ال أعتقد
أنـ ـ ــه ي ــوج ــد شـ ـ ــيء م ـس ـت ـح ـيــل أو
صعب ،خصوصا إذا كان اإلنسان
ل ــدي ــه ش ـغــف الـتـعـلــم وال ـم ـحــاولــة
مــرارا وتـكــرارا ،فكثرة المحاوالت
والتجارب تصقل الموهبة".

ورشة لـ «ألف
عنوان وعنوان»
طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

الـ ـعـ ـب ــور أو يـ ـق ــوم ــون ب ــإغ ــاق
ّ
ّ
التميز
البوابة؛ فينعمون بشار ِة
أو اإلخ ـ ـفـ ــاق .ال ـم ـج ــال مـفـتــوح
تـ ـم ــام ـ ًـا والـ ـ ـط ـ ــائ ـ ـ ُ
ـرات ال ــورق ـ ّـي ــة
ّ
ـال
فــي ك ــل م ـكــان لـهـ ّـا مـُـن األش ـكـ ِ
واألل ـ ـ ـ َـوان م ــا ي ــرس ــخ َاالح ـت ـفــال
وبهجة اللعب وبداهة المبادرة
َ
احتكام إلــى سابقةٍ تعمل
دون
مثل قـيــد .ان ـ ٍفـ ٌ
ـات هــائــج تــرعــاهُ
ُّ ْ
ُ
تنغمر في المجهول
الحواس إذ
ٌ
ُ
ِّ
رادع ي ـم ـنــع ع ــن ال ـم ـضــي أو
ال
ٌ
َ
ّ
ُ
ش ـ ُيــة ت ـن ـثــر أش ـ ـ ــواك الـ ـت ــرد َد.
ـ
خ
ّ
ُ
َ
األقدام تاريخ
نسي
الخفة التي ت ِ
ُ
وأثقالها .العين التي
الخطوات
ِ
ُ ُّ
ّ
ـاف ـ َـت
ت ــح ــل وت ــرك ـ ُـب وت ـ ُح ـكــي خ ـ ِ
ُ
الضوء وما ّ
يسر ُبه الصمت في
ِ
الزوايا.

فضاء مفتوح للكتابة
وأض ــاف الـسـفــر فــي مقدمته
"بـ ــاتـ ــت ال ـ ـمـ ـ ّ
ـدونـ ــات والـ ـم ــواق ــع
اإللكترونية ووسائل التواصل
االجتماعي من فيسبوك وتويتر
ّ
ّ
المنصة التي تتجلى فيها
هي
ّ
مفتوح
فضاء
ففي
ة.
الحري
هذه
ٍ
ٍ
ُ
وم ـش ـ َـر ٍع عـلــى َالـتـنــافــذ ،لــم تعد
الكتابة حبيسة األدراج والغرف
ّ ُ
َ
تتحين
المغلقة أو رهن االنتظار
َ
َ
فــرصــة ال ـن ـشـ ِـر أو رح ـمــتــه .كما
ّ
ُ
ولى إلى غير رجعة دور الرقيب
الثقافي واالجتماعي والسياسي
َّ
يفحص َّ
ُ
النص ليتأكد من
الذي
ِّ
خلو ِه من عالمات الخطر التي
ُّ
األبوية التي تريدُ
ّ
تقض مضجع
ً
َ
الحياة ـ ومعها النص ـ منسجمة
ونظرتها
مع العين
المحافظة ّ
ّ ِ ُ
ِ ً
التفقدية تعزل ما تظن ُه نشازا
ً
ً
ّ
يعك ُر َ
ماء
أو غريبا أو هذيانا؛
َ َ
ال ـك ـت ــاب ــة الـ ـ ــذي كـ ـ ـ َ
ـاد أن ي ــأس ــن

بقائهِ في البحير ِة ذاتها
لفرط
ِ
ّ ُ
يتجد ُ
ّ
ّ
ات
بمصب
صل
يت
وال
د
ال
ٍ
َ
وترج ركـ َ
ُّ
ُ
ـوده .لقد
تقلب أعماق ُ ُه
تهاو ْت ّ
َ
ّ
التقليدية
الناشر
بوابة ُ
ّ
ْ
وت ــرن ـح ــت ط ــاول ــة ال ــرق ـي ــب .في
تباش ُر
ضغطة ُزر إرسال ()send
ُِ ُ
الـ ـكـ ـت ــاب ــة ح ـ ـضـ ـ َ
ـورهـ ــا وتـ ـم ــث ــل
ْ
ـواء الـتـفــاعــل ال ـقــرائــي إن
ف ــي هـ ـ ِ
بالتعليق
أو
عدمه
أو
باإلعجاب
ّ ِ
ّ
أو حتى باإلهمال من أي مؤشر".

النصوص
تعبر في
مجموعها عن
الحالة الشعرية
في السعودية
السفر

كــانــت تـجــربــة مـخـتـلـفــة ،ورب ـمــا رائـ ــدة فــي م ـجــال الـكـتــابــة
اإلبداعية ،إذ ّ
قدمت ورشة للكتابة اإلبداعية للقصة القصيرة،
خالل الفترة من  22إلى  26أغسطس ،مع مبادرة ألف عنوان
وعنوان ،التي انطلقت من شارقة الثقافة بقيادة وتوجيه سمو
الشيخة بدور القاسمي.
و قــد مــت الكثير مــن ورش ا لـكـتــا بــة اإل بــدا ع ـيــة ،فــي مختلف
األقطار العربية ،ألن األصل في عمل ورشة الكتابة ،أال يتجاوز
العدد عشرة مشاركين ،وذ لــك لضمان ور شــة كتابة إبداعية
تفاعلية بين األ سـتــاذ المحاضر وجميع المشاركين ،ولكي
ّ
يتمكن المحاضر في الفترة األخيرة من الورشة من مراجعة
ومناقشة ورقة كل مشارك.
وهذا ما دار في النقاش يوم بدأت المراسالت بيني وبين
ا لــز مــاء فــي ا لـمـبــادرة ،وتوافقنا على مشاركة عشرين ،على
ً
أس ــاس أن تـكــون ال ــدورة حـضــوريــا ،لـكــن إج ــراء ات ومـخــاوف
ً
"كورونا" أجبرتني على تقديم الورشة افتراضيا عبر منصة
"زووم ،"Zoom -وكم كانت مفاجأتي كبيرة يوم بدأت الورشة
ب ــوج ــود م ــا يــزيــد ع ـلــى ال ـم ـئــة م ـش ــارك ،م ــن مـخـتـلــف األق ـطــار
العربية والعالم.
إن تقديم ورشة كتابة لهذا العدد الكبير باهتمامات كتابية
مختلفة كان يتطلب بالضرورة اإلصغاء ألفكارهم ومناقشة
ً
قناعاتهم بأهمية و جــدوى الكتابة اإلبداعية ،وأ خـيــرا شرح
وتقديم عناصر الكتابة اإلبداعية للقصة القصيرة ،والتوقف
عند كل عنصر ،لبيان أهميته واتصاله بالعناصر األخرى.
لـقــد أصـبـحــت ال ــورش الـتــدريـبـيــة ،فــي شـتــى عـلــوم الـحـيــاة،
ّ
ً
ً
شــأنــا يــوم ـيــا ،وإن دل ه ــذا عـلــى ش ــيء فــإنـمــا ي ــدل عـلــى مــدى
التعقيد والتخصص الذي أصاب المشهد اإلنساني اليومي،
ومدى حاجة ورغبة اإلنسان لفهم ما يدور حوله ،ومحاولة
المشاركة واإلجادة فيه.
ُ
درجت على القول" :إن الكتابة اإلبداعية ،بقدر ما
من هنا
تخص األجناس األدبية ،فإنها تخص الحياة .فبعدد البشر
الذين يشغلون فضاء العالم ببوحهم بأفكارهم وقناعاتهم
عبر وسائل التواصل االجتماعي ،بقدر حاجة كل فرد للتعبير
عن نفسه بشكل صحيح وبشكل جاذب وبشكل عصري.
لذا تأتي الكتابة اإلبداعية اليوم بوصفها أحد أهم مواد
التدريس في جامعات ومعاهد أوروبا وأميركا ،مع مالحظة
وجود ملمح أساسي يجمع بين من ِّ
يدرس هذه المادة ،وهو
ِّ ً
ً
متمرسا في الجنس األدبي أو المهارة الفنية
أن يكون كاتبا
ّ
ال ـتــي يـقــدمـهــا .فــال ـقــصــاص أق ــدر عـلــى تــدريــس ورش ــة كـتــابــة
ً
ً
القصة متى كان مؤهال أكاديميا لذلك ،وكذا الروائي لجنس
الرواية ،والمسرحي للمسرح ،والشاعر للشعر ،وعازف البيانو
لورشة تعليم البيانو ،و كــذا الفنان التشكيلي والسينمائي
وكاتب السيناريو.
لـقــد ح ــرص مـنـظـمــو ال ــورش ــة عـلــى أن ي ـكــون ال ـم ـشــارك من
طلبة الجامعات والمعاهد ،أو أن يكون على صلة بالكتابة
اإلبداعية ،ســواء عبر إ صــدار كتاب ،أو لديه مخطوط لكتاب
عال لحوارات ونقاشات
يرغب في نشره ،وذلك لضمان سقف ُ ٍ
الورشة .وكان أحد أهم األسئلة التي طرحت في الورشة ،هو
ً
ً
كيفية نقل المشهد الحياتي ليكون مشهدا فنيا .
إن المشهد ا لـحـيــا تــي إذ ينعقد بشكله ا لــوا قـعــي البسيط
ً
وا ل ـم ـعــروف ،فــإ نــه أ عـقــد مــا يـكــون لحظة نقله لـيـكــون مشهدا
ً
فـنـيــا  ،فــا نـتـقــال المشهد ا لــوا قـعــي إ لــى ا لـفــن ال ب ـ ّـد أن يـمــر عبر
بوابة الكتابة ،وبوابة الكاتب بتمتعه بموهبة الكتابة ،وإتقانه
ّ
ً
لعناصر الكتابة اإلبداعية ،وأخيرا فإن المشهد الفني يتخلق
ً
بخيال ولغة ووعي الكاتب ،وهذا ما يجعل منه مختلفا من
كاتب آلخر.
إن ظن البعض بقدرة دورات الكتابة اإلبداعية على تخريج
ّ
ٌّ
ك ــت ــاب ،ظ ــن ال أس ــاس لــه عـلــى أرض ال ــواق ــع .ف ــورش الـكـتــابــة
اإلبداعية تقدم المعرفة األولية ألساسيات الكتابة ،وتكون
مـفـيــدة لـمــن يـمـتـلــك مــوه ـبــة ،ول ــه ك ـتــابــات يــأمــل أن يـجـ ّـودهــا
ً
بمعرفة علمية ،تمهيدا لنشرها ،لذا تأخذ ورش الكتابة البعد
في الزمن كأن تكون ثالثة أشهر أو ستة أشهر كما سبق لي
أن ّ
قد متها مع "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة"،
ّ
وكانت النتيجة كتابة ونشر ثالث روا يــات كويتيات لكتاب
شباب هم :موضي الطويل ،وعبدالله الجيران ،وجميلة جمعة.
لـمـبــادرة أ لــف عـنــوان و عـنــوان التقدير على الجهد الكريم
الذي ينهضون به خدمة لإلبداع والثقافة العربية.

األدباء الكويتيون في األرفف العالية!
●

د .عادل العبدالمغني

ف ــي ال ـس ـن ــوات الـقـلـيـلــة ال ـمــاض ـيــة،
أصــدرت بريطانيا عملتها الجديدة،
"فئتين منها" ،والحديث هنا ليس عن
المواصفات الفنية العالية الـجــودة،
ُ
أو نــوع ـيــة الـ ـم ــادة ال ـت ــي اســت ـخــدمــت
ف ــي ال ـص ـنــاعــة ،وه ــي م ــن البالستيك
الناعم غير القابل للتلف أو التزوير،
ف ــالـ ـمـ ـخـ ـتـ ـص ــون فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـج ــال
يستطيعون شرح ذلك ،ولكن الحديث
هـنــا سـيـكــون عــن مــوضــوع آخ ــر لفت
انتباهي.
فـفــي فـئــة "ال ـ ـ  5جـنـيـهــات" تشاهد
ف ــي األعـ ـل ــى صـ ـ ــورة رئـ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
البريطاني األسبق ونستون شيرشل،
وف ــي "ف ـئ ــة ال ـ ـ  10ج ـن ـي ـهــات" تـشــاهــد
بأسفلها صــورة لألديبة البريطانية
جين أوستن .لقد تم تقديم األدب على
السياسة في قيمة العملة!
ورغــم أن ونستون شيرشل ،حقق
الـنـصــر ل ـق ــوات الـتـحــالــف ف ــي الـحــرب
ال ـعــال ـم ـيــة ال ـث ــان ـي ــة ،وت ـق ـل ــد ال ـ ـ ــوزارة
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ع ـ ــدة س ـ ـنـ ــوات ،ف ـ ــإن لــه
مـعــارضـيــن فــي ال ــداخ ــل ،وم ــا أكثرهم
في الخارج!
بينما األدي ـبــة جين أوس ـت ــن ...لها
دور كبير بنشرها الثقافة واألدب من
خالل رواياتها ،وقد عرفها العالم كله،
ً
ومــا زال أدبها منتشرا في كل قــارات
العالمُ ،يطبع بعدة لغات عالمية.
ول ـ ــم ي ـق ـت ـصــر ت ـق ــدي ــر األدب ـ ـ ـ ــاء فــي
بــري ـطــان ـيــا ودول ال ـع ــال ــم الـمـتـقــدمــة
األخ ـ ـ ـ ــرى عـ ـل ــى وضـ ـ ــع الـ ـ ـص ـ ــور عـلــى
الـعـمــات فـقــط ،بــل فــي وســائــل أخــرى
متعددة مثل طــوابــع البريد ،وإنشاء
م ـتــاحــف خ ــاص ــة بـ ــاألدبـ ــاء ،وال يظن
البعض أن المتاحف هي فقط لآلثار،
بل للمشاهير في األدب والفن والثقافة
ً
ويــؤمـهــا اآلالف مــن الــزائــريــن يوميا،
لمشاهدة كــل مقتنياتهم وتفاصيل
حـيــاتـهــم ،وت ـب ــاع مــؤلـفــاتـهــم ويــذهــب
ً
ريـ ـعـ ـه ــا غـ ــال ـ ـبـ ــا لـ ــأع ـ ـمـ ــال ال ـخ ـي ــري ــة
واإلنسانية.
وف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،ل ــأس ــف ال ـش ــدي ــد،
تجاهل تام لألدب واألدباء ،ومسؤولية
ذلك تقع على عاتق الدولة ،ومن هذا
المنطلق لــأمــانــة وال ـتــاريــخ ســأذكــر
الحقائق التالية:

رابطة األدباء
 ف ــي ع ــام  ،1970ع ـنــد مــا تسلمترابـ ـط ــة األدب ـ ـ ـ ــاء ال ـكــوي ـت ـي ـيــن األرض
المخصصة لها في العديلية ،والتي
تبلغ مساحتها  4000متر مربع ،كانت
الرابطة عاجزة عن بناء المبنى ،إذ لم
يكن في ميزانيتها سوى  7000دينار
فقط ،والمبنى يحتاج إلى مسرح كأهم
م ـكــان ل ـم ــزاول ــة ال ـن ـشــاطــات ،ومكتبة
وغرف للمحاضرات وأثاث وكتب وغير
ذلك ،فبناؤه ليس كبناء بيت عادي.
وف ــي ذل ــك ال ــوق ــت ل ــم يـقــف الــرجــال
م ـك ـتــوفــي األي ـ ـ ــدي ،ف ـبــاشــر ال ـمــرحــوم
األديـ ـ ــب ع ـبــدال ـلــه الـ ــدويـ ــش ،لـخـبــرتــه
بــالـبـنــاء ،فــي الـحـفــر لــوضــع األس ــاس
وقـ ــواعـ ــد الـ ـ ـس ـ ــرداب وص ـ ــب ال ـس ـقــف،
وتــوقــف عـنــد ه ــذا ال ـحــد ،لـعــدم تــوافــر
بــاقــي تكلفة ال ـب ـنــاء ،وحـيـنـئــذ نهض
اثنان من رجاالت الرابطة هما األستاذ
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرزاق ال ـب ـص ـي ــر -رحـ ـم ــه ال ـل ــه-
واألسـتــاذ الدكتور سليمان الشطي-
أطـ ــال ال ـلــه ف ــي ع ـم ــره ،وق ــام ــا بـجــولــة
لجمع التبرعات ،وعلى إثر ذلك تبرع
الـمــرحــوم خــالــد الغنيم بمبلغ 3000
دينار ،والشيخ صباح األحمد -رحمه
ال ـل ــه ،بـ ـ  5000دي ـن ــار ،وال ـش ـيــخ سعد
العبدالله ب ـ  15000دي ـنــار ...وأصبح
اإلجمالي  23000دينار ،باإلضافة إلى
ما كان لدى الرابطة ،وبدأ البناء يرتفع
وتــم إن ـجــازه بالكامل ،وتـمــت تغطية
االحـتـيــاجــات األخ ــرى مــن مساهمات
األعضاء وتبرعهم باألثاث والمطبخ
وال ـ ـك ـ ـتـ ــب ،وك ـ ـ ــل ه ـ ـ ــذه ال ـم ـس ــاه ـم ــات
والتبرعات النقدية والعينية من المال
الخاص للمتبرعين ،جزاهم الله ألف
خير ،ولم تساهم الدولة بفلس واحد!

ً
ب ـعــد مـ ــرور خـمـسـيــن ع ــام ــا ،كعمر
افـ ـت ــراض ــي ،ت ـهــالــك ال ـم ـب ـنــى وأص ـبــح
ً
آيـ ــا لـلـسـقــوط بـتـقــريــر الـمـهـنــدسـيــن
والـخـبــراء الفنيين ،ففي عهد األمين
السابق للرابطة األسـتــاذ طــال سعد
الــرم ـي ـضــي وم ـعــه أع ـض ــاء الـمـجـلــس،
بـ ـ ــاشـ ـ ــروا االت ـ ـ ـصـ ـ ــال ب ــال ـم ـس ــؤول ـي ــن
لمناقشتهم في األمر وحاجة الرابطة
إل ــى ب ـنــاء ص ــرح ثـقــافــي جــديــد يليق
بــاألدب واألدب ــاء ،ولكن ما تبرعت به
الدولة كان لبناء السور وعازل السطح
لمنع خرير المطر ،والكساء الخارجي
للمبنى ،وقامت كذلك الشيخة د .سعاد
ال ـص ـبــاح بـتــرمـيــم ال ـم ـســرح وإن ــارت ــه
وعمل الديكور ومقاعد الجلوس ولها
الشكر والثناء على ذلك.
ومع كل تقديري لأليادي البيضاء
وأدوارهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ــي خـ ــدمـ ــة األدب ،ف ــإن
الـمـســؤولـيــة تـقــع عـلــى عــاتــق الــدولــة
ل ـب ـن ــاء ص ـ ــرح ث ـق ــاف ــي ج ــدي ــد ألدب ـ ــاء
الكويت ،يلتفت إليه العالم ،ويفتخر به
كل الكويتيين ،ولتأكيد أن لدينا ثقافة
ً
وأدباء وكتبا ونشاطات أدبية تساير
ركـ ــب ال ـح ـض ــارة ب ـيــن األمـ ـ ــم ،وت ـكــون
مفخرة حقيقية للدولة.
أدب ــاء الـكــويــت ال يطالبون بوضع
صـ ــورهـ ــم عـ ـل ــى ال ـع ـم ـل ــة كـ ـم ــا فـعـلــت
بريطانيا ،أو على طوابع البريد كما
فعلت دول كثيرة فــي الـعــالــم ،وكذلك
ً
أدب ــاء الـكــويــت عـمــومــا غير مزعجين
وال يـشــاكـســون ال ــدول ــة ف ــي الـقـضــايــا
السياسية حتى ُيتخذ منهم موقف
بعدم بناء مقر جديد لرابطتهم.
ال أدري لـ ـ ـم ـ ــاذا األدب واألد بـ ـ ـ ـ ــاء
الكويتيون تم تجاهلهم لهذه الدرجة؟!

توابل ةديرجلا
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بدر نوري يطرق «باب الظروف»
أكد حماسه لألغنية الجديدة وتلقي ردود فعل الجمهور عليها
عزة إبراهيم

انطلقت عبر مواقع
التواصل االجتماعي وموقع
الفيديوهات يويتوب أغنية
جديدة ،للمطرب بدر نوري،
بعنوان «باب الظروف».

أحرص على
انتقاء اغنيات
تعكس الهوية
الكويتية
والخليجية

أطلق المطرب بدر نوري أغنية جديدة ،أمس
األول ،بعنوان "باب الظروف" ،بالتعاون مع شركة
روتانا للصوتيات.
وأع ــرب ن ــوري ،فــي تصريح ل ـ "ال ـجــريــدة" ،عن
سعادته وحماسه بإطالق األغنية ،وتلهفه لتلقي
ردود فعل الجمهور ،خصوصا أن بها الكثير من
الشجن والحزن ،وتخاطب الكثير من آالم البعض
وجروحهم.
وأشار إلى أنه تصدى أللحان األغنية ،وتعاون
مــع الشاعر حــافــظ الــرســن الــذي وضــع الكلمات.
واألغنية من توزيع المايسترو خالد نوري ،وتم
تسجيلها في استوديو بــرو شــو ،مع مهندسي
ال ـصــوت محمد دشـتــي وأح ـمــد الـ ــوادي ،ومكس
وماستر مهندس صهيب العوضي.
وعلى مستوى العازفين كان على آلة الكمان
وفيوال خالد نوري ،والقانون د .بسام البلوشي،
وال ـنــاي علي الـعـنــزي ،وال ـعــود ف ــوزي اللنقاوي،
والـغـيـتــار مــدحــت عـلــي ،واإلي ـقــاعــات عبدالعزيز
ّ
القعيد.
وتقول كلمات األغنية:
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدري لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــل آه م ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـ ــر بـ ـ ــه و ط ـ ـ ــن
وعـ ـيـ ـن ــي لـ ـك ــل دم ـ ـعـ ــه غـ ــرقـ ــانـ ــه ك ـف ــوف
ق ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــة أي ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــامـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا حـ ـ ـ ــزن
وال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرح ق ـ ـصـ ــة ب ـ ـقـ ــت ب ـ ـيـ ــن ال ـ ــرف ـ ــوف
الـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــا ضـ ـ ــاقـ ـ ــت وال حـ ـ ــولـ ـ ــي غ ـص ــن
انـ ـسـ ـج ــن ح ـل ـم ــي ورى بـ ـ ــاب ال ـ ـظـ ــروف
مـ ــال ـ ـق ـ ـيـ ــت اال ال ـ ـش ـ ـتـ ــا ف ـ ـ ــات ـ ـ ــح ح ـض ــن
أصـ ـب ــح شـ ـع ــور األم ـ ـ ـ ــان شـ ـع ــور خ ــوف
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـهـ ـ ــر قـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي ول ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــه م ـ ـ ـ ــا يـ ـح ــن
وق ـ ـت ـ ــه بـ ـعـ ـيـ ـن ــي ط ـ ــوي ـ ــل وم ـ ـ ـ ــا يـ ـط ــوف
صـ ـ ـب ـ ــري إلـ ـ ـل ـ ــي واقـ ـ ـ ـ ــف ب ـ ــوج ـ ــه الـ ــزمـ ــن
وا ل ـ ـق ـ ـلـ ــم واوراق و س ـ ـ ـطـ ـ ــور و ح ـ ـ ــروف
بـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــت ايـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ــاش وب ـ ـ ـ ـ ــا ث ـم ــن
الـ ـسـ ـنـ ـي ــن لـ ـح ــزن ــي وع ـ ـيـ ــونـ ــي ت ـش ــوف
ج ـ ــرح ـ ــي الم ـ ـن ـ ــه غ ـ ـفـ ــت عـ ـيـ ـن ــه وسـ ـك ــن
مـ ـ ــن هـ ـمـ ــوم ــي ت ـ ـ ـفـ ـ ــززه طـ ـعـ ـن ــة س ـي ــوف
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـهـ ـ ــر قـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي ول ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــه م ـ ـ ـ ــا يـ ـح ــن
وق ـ ـت ـ ــه بـ ـعـ ـيـ ـن ــي ط ـ ــوي ـ ــل وم ـ ـ ـ ــا يـ ـط ــوف
صـ ـ ـب ـ ــري إلـ ـ ـل ـ ــي واقـ ـ ـ ـ ــف ب ـ ــوج ـ ــه الـ ــزمـ ــن
وا ل ـ ـق ـ ـلـ ــم واوراق و س ـ ـ ـطـ ـ ــور و ح ـ ـ ــروف
وأوض ــح أن ــه يسعى فــي أعـمــالــه إل ــى التحلي
بروح العصر ،وتقديم أعمال متطورة ،ولكن في

ُ
ً
خالد ًأمين :أفضل أن أكون مخرجا
ال ممثال في المسرح
يشارك في بطولة مسلسل «ديستوبيا» مع نخبة من النجوم
●

بدر نوري

الوقت نفسه تعكس الهوية الكويتية والخليجية،
و لــذ لــك يختار لنفسه لونا غنائيا يميز أعماله
ويجمع بين المعاصرة واألصالة.
وأكد أنه يهتم بانتقاء الكلمة القوية المعبرة
التي تحمل الكثير من العواطف والمشاعر ،كما
يعشق األلحان المميزة التي تندمج مع الكلمات
في رسم لوحة غنائية وموسيقية راقية تعيش
ً
طويال.
يذكر أن نوري أطلق في فبراير الماضي عدة
أغنيات منها "بعوضك" من ألحانه وأشعار محمد
القاسمي ،وتوزيع موسيقي خالد نوري ،ومكس
وماستر مجيد دشتي ،وتصوير بوستر األغنية
رقية شموه ،كما طرح "العاشقين" للشاعر عمر
الكندري ،والملحن ازهر حداد والموزع بدر كرم،
ومكس وماستر وليد سلطان.

فضة المعيلي

ي ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارك ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان خـ ــالـ ــد
أم ـ ـيـ ــن ف ـ ــي بـ ـط ــول ــة م ـس ـل ـســل
"دي ـ ـس ـ ـتـ ــوب ـ ـيـ ــا" ،الـ ـ ـ ــذي ق ــام ــت
ب ـك ـتــاب ـتــه اإلع ــامـ ـي ــة حـبـيـبــة
العبدالله ،ومــن إخ ــراج أحمد
ع ـ ـ ـبـ ـ ــدالـ ـ ــواحـ ـ ــد ،ومـ ـ ـ ــن إن ـ ـتـ ــاج
شركة كتويل لإلنتاج الفني،
ويشارك في بطولته نخبة من
الفنانين هم فيصل العميري،
وعبدالله عبدالرضا ،وعبدالله
التركماني ،وعبدالله الطراروة،
وشـ ـ ـه ـ ــد ال ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــن ،وحـ ـس ــن
عـ ـب ــدال ،وم ـن ـصــور الـبـلــوشــي
وغيرهم.
و قـ ـ ـ ـ ـ ــال أ م ـ ـ ـيـ ـ ــن إن ا لـ ـعـ ـم ــل
"مودرن" يتكلم من وحي خيال
ال ـكــات ـبــة ،ووص ـف ــه بــأنــه عمل
جميل جدا.

الظهور المقبول لدى المشاهد،
ف ـمــن غ ـيــر الـمـنـطـقــي أن أق ــدم
ً
عمال ال يقبله جمهوري الذي
أحترمه وأقدره".

بين التمثيل واإلخراج

أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون
ً
واآلداب ،ممثال بقطاع الثقافة ،استعداده
الن ـطــاق الـمــوســم الـثـقــافــي األول لألطفال
ً
والناشئة خــال سبتمبر الـجــاري تطبيقا
لقرار عودة أنشطتهم.
وقـ ـ ــال األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ال ـم ـس ــاع ــد لـقـطــاع
الثقافة ،المتحدث الرسمي باسم المجلس
د .عيسى األن ـص ــاري إن مــركــز عبدالعزيز
حسين الثقافي (مــراقـبــة ثقافة الطفل) في
م ـش ــرف يـسـتـعــد الس ـت ـق ـبــال ال ـج ـم ـهــور مع
ان ـطــاق فـعــالـيــات ال ـمــوســم الـثـقــافــي األول
المزمع إقامته خالل الفترة من  13الجاري
حتى مارس .2022
وأض ــاف األن ـصــاري أن افـتـتــاح الموسم

●
ً
متوسطا الرفاعي والعبدالجليل
المسباح
في دائــرة المطبوعات والنشر ومطبعة الحكومة
التي شهدت إنـجــازات ما زلنا نتمتع بها ،وعلى
رأسها جريدة الكويت اليوم ،ومجلة العربي التي
كانت ومازالت سفيرة الكويت الثقافية إلى العالم
العربي.
ً
ً
في المقابل ،جاء الفصل الرابع متضمنا جدوال
ً
ً
زم ـن ـي ــا ش ــام ــا ل ـل ـص ـحــف والـ ـمـ ـج ــات الـكــويـتـيــة
معروضة حسب سنوات الـصــدور ،ثم أرفــق بعده
"سجل صحفي" ُسطرت فيه أهم األحداث والقضايا
التي واكبت الصحافة الكويتية.

ً
ً
أكاديمي مصري يبتكر برنامجا إلكترونيا
لتدريس الموسيقى «أوفالين»
القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

علي ممدوح
وق ـ ــال" :إح ـ ــدى الـمـشـكــات ال ـتــي ظ ـهــرت أثـنــاء
تــدريـســي ال ـم ـحــاضــرات (أون ــاي ــن) ل ـمــادة قــواعــد
الموسيقى العربية كانت انقطاع شبكة اإلنترنت
أو ضـعـفـهــا ع ـنــد كـثـيــر م ــن الـ ـط ــاب ف ــي الـعــديــد
م ــن الـمـنــاطــق ،ل ــذا ح ــاول ــت إي ـج ــاد ح ــل م ــن خــال
برنامج إلكتروني لتدريس المادة لطالب مرحلة
البكالوريوس عبر برنامج أوفالين ( ،)offlineومن
ً
خالل هذا البرنامج ُيمكن للطالب التعلم ذاتيا حال
وجود وباء أو جائحة مثل فيروس كورونا".

ُ
وفـ ــي خ ـت ــام ال ـف ـص ــل خ ـص ــص م ـل ـحــق ل ـن ــوادر
الصحف والـمـجــات بــأعــداد متفرقة ونموذجية
حملت بين طياتها وعلى صدر صفحاتها األولى
أهم األحداث واألخبار التي كانت في حينها حديث
الـســاعــة والـقـضــايــا األخ ــرى المحيطة بالمنطقة
وانعكاس ذلك على اهتمامات تلك الصحف.

نانسي عجر م تغني «ديو»
معبيلي إيليش
في وقت ينتشر الدويتو الغنائي
بـيــن الـفـنــانـيــن ال ـعــرب واألج ــان ــب،
صرحت الفنانة اللبنانيةنانسي
عجرم ،بأن هناك دويتو سيجمعها
ً
قريبا بفنانة عالمية.
وكشفت نانسي خالل حديثها
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ" ،"energy radioأن ه ــذا
المشروع سيجمعها بالنجمة
العالمية بيلي إيليش.
ُي ـ ـ ــذ ك ـ ـ ــر أن ن ــا نـ ـس ــي
ً
أحـ ـ ـي ـ ــت أخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا ح ـف ــا
ً
ن ــاجـ ـح ــا فـ ــي مـنـطـقــة
ال ـ ـسـ ــاحـ ــل ال ـش ـم ــال ــي
بمصر ،وقدمت وسط
ت ـ ـف ـ ــاع ـ ــل ك ـ ـب ـ ـيـ ــر م ــن
ال ـج ـم ـه ــور عـ ـ ــددا مــن
أغـنـيــاتـهــا الـشـهـيــرة،
ورددهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـع ـ ـهـ ــا
الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور .وع ـك ــس
الحفل النجاح الكبير
الــذي حققه ألبومها
الجديد "نانسي ،"10
الذي تضمن أغاني
منوعة ومميزة.

نانسي عجرم

خبريات
كمال أبورية بطل
«قلب مفتوح»

يقوم الفنان كمال
أبورية ببطولة قصة
"قلب مفتوح" من
مسلسل "ورا كل باب"،
الذي ينتمي للدراما
القصيرة ،وتدور أحداث
كل حكاية في  5حلقات.
ويشارك في بطولة
املسلسل مع أبورية؛
فيدرا ونور إيهاب
ورانيا املالح ،إضافة
إلى ميدو عادل.
وسينتهي تصوير
الحلقات بغضون
أسبوعني تحت إدارة
املخرج أحمد أمني ،الذي
حدد مواقع التصوير
بشكل كامل خالل
األسابيع املاضية.
ُيذكر أن حكايات "ورا
كل باب" انطلق عرض
موسمها الثاني بقصة
"كدبة كبيرة" ،التي
يقوم ببطولتها أحمد
زاهر ،علمًا بأن فريق
عمل كل قصة يختلف
عن الفريق اآلخر،
ويجري التصوير
بتوقيت متزامن.

إلغاء حفل محمد رمضان
في الساحل الشمالي

«الوطني للثقافة» ينظم فعاليات لألطفال
ً
تزامنا مع عودة أنشطتهم
سيكون مـســاء  13ال ـجــاري بــرعــايــة األمين
ال ـ ـع ـ ــام ل ـل ـم ـج ـل ــس كـ ــامـ ــل ال ـع ـب ــدال ـج ـل ـي ــل
ً
وستتضمن فعاليات هــذا الشهر عــددا من
الورش الفنية الموجهة لألطفال ،إلى جانب
إطالق برنامج "موهبتي إبداعي" ،الذي يقام
بالتعاون مع مركز "اسباير زون" الترفيهي
الثقافي وفعاليات لقراءة القصة.
وأضاف أن المجلس يعتزم كذلك افتتاح
ن ــادي ثـقــافــة الـطـفــل فــي مــركــز السنعوسي
الـثـقــافــي بــالـجـهــراء مطلع نوفمبر المقبل
ً
وس ـي ـق ـيــم م ــن خ ــال ــه ع ـ ـ ــددا م ــن األن ـش ـطــة
والفعاليات الموجهة لألطفال والناشئة.
(كونا)

ُ
جلطة تدخل القطان المستشفى األميري

النشأة األولى

●

خالد أمين

إن وجدت
ً
عمال يعتمد
على كوميديا
الموقف
فسأشارك فيه

أمين وبثينة الرئيسي في «الناموس»

ً
صدر أخيرا كتاب "موسوعة الصحافة الكويتية
ـ ـ األع ــداد األول ــى مــن الفترة  ،1990 – 1928الجزء
األول" ،من إعداد صالح المسباح وفهد العبدالجليل
وندى ّالرفاعي.
وتوثق الموسوعة لتاريخ الصحافة الكويتية
منذ بداياتها حتى فترة الغزو العراقي للكويت،
وتحمل رؤيــة واضحة أراد من خاللها المؤلفون
حـفــظ اإلرث الـصـحــافــي الـثـقــافــي الـكـبـيــر والـقـيــم
للكويت ،لتستثمره األج ـيــال الـقــادمــة ،بحيث تم
تقديم كل صحيفة ومجلة بمعلومات وافرة وثرية،
ً
ً
لتكون مرجعا مهما لتاريخ الصحافة في الكويت،
ً
ع ـ ــاوة ع ـلــى أن ه ــذه ال ـمــوســوعــة ت ـف ــردت بــرصــد
الـعــديــد مــن الـصـحــف وال ـم ـجــات الـكــويـتـيــة التي
ُ
تنشر ألول مرة.

ُّ
في محاولة منه لتسهيل عملية تعلم الموسيقى
ً
ف ــي ظ ــل جــائ ـحــة كـ ــورونـ ــا ،خ ـص ــوص ــا ف ــي حــالــة
الطالب الذين يواجهون مشكلة انقطاع أو ضعف
ً
خدمة اإلنترنت ،ابتكر أكاديمي مصري برنامجا
ً
إلكترونيا لتدريس قواعد الموسيقى العربية من
َّ
ُ
دون إنترنت ،وهو عبارة عن ملف  setupيثبت على
أجهزة الكمبيوتر.
وقال مدرس الموسيقى العربية في قسم التربية
الـنــوعـيــة بـجــامـعــة أس ـي ــوط ،د .عـلــي م ـم ــدوح ،إن
البرنامج مخصص لمادة علمية ُتـ َّ
ـدرس في قسم
ً
التربية الموسيقية في ُكليته ،كما َّ
تدرس أيضا في
جميع األقسام الموسيقية المختلفة على مستوى
جامعات مصر.
وأوضــح ممدوح لـ"الجريدة" ،أنه تم تقسيم كل
جزء في المادة العلمية داخل البرنامج على ِحدة،
وبجانبه مقطع فيديو للشرح ،الفتا إلى أن الجديد
في البرنامج هو نظام التدريبات بطريقة "البابل
ش ـي ــت" ،ال ـتــي تـضــم أسـئـلــة االخ ـت ـيــار مــن متعدد
والصواب والخطأ ،ومن خالل إجابة الطالب عن
األسئلة تظهر اإلجابات صحيحة أم ال.
وأشار إلى أن أزمة كورونا كانت الدافع الرئيس
لتفكيره في ابتكار هــذا البرنامج ،حيث تسببت
الجائحة في تعطيل الدراسة ومواصلة التعليم عن
ُبعد ،إذ واجه الطالب مشكالت كثيرة في استخدام
الـبــرامــج المختلفة للتواصل مــع أســاتــذة الـمــواد
لحضور المحاضرات.

وعـنــد ســؤالــه ،أنــه فــي حال
عرض عليه عمل كوميدي هل
سيجسده؟ فأجاب" :لن أشارك
في أي عمل كوميدي إن لم يكن
ُ
كتب النص بشكل صحيح مئة
في المئة ،وحينما أقرأ العمل
يجب أن تعتمد الكوميديا على
الموقف ال على أي أمور أخرى،
عدا ذلك فلن أعمل في المجال
الكوميدي".
ً
وأض ـ ــاف" :إن وج ــدت عمال
يعتمد على كوميديا الموقف
وفـيــه طــرح جميل فسأشارك،
ألن م ـن ـظ ــوري ان الـكــومـيــديــا
فــن صـعــب ،ولـيــس مــن السهل
ال ـ ـ ـخـ ـ ــوض فـ ـ ـي ـ ــه ،ألن الـ ـفـ ـن ــان
سيتعرض لمشكالت كثيرة في
حال عدم استحسان الجمهور
للعمل ،لذلك أبحث عن عوامل
ال ـن ـج ــاح ف ــي ال ـع ـم ــل لـضـمــان

وع ــن ال ـم ـس ــرح ،ق ــال أم ـيــن:
"إن ف ـك ــرت ُف ــي ال ـع ـمــل ضمن
ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ،أفـ ـ ـض ـ ــل أن أك ـ ــون
ً
ً
مـ ـخ ــرج ــا ال مـ ـمـ ـث ــا ،أمـ ـ ــا فــي
مجاالت التلفزيون والسينما
واإلذاعة فسأكون ممثال".

المسباح والعبدالجليل والرفاعي يوثقون
تاريخ الصحافة الكويتية

وتـ ـق ــع الـ ـم ــوس ــوع ــة فـ ــي ح ـ ــدود  800ص ـف ـحــة،
وتضم أربـعــة فـصــول ،ففي مستهل الفصل األول
تتناول الموسوعة الفترة التاريخية ما قبل ظهور
الصحافة ،وعالقة الكويتيين بالصحافة وظروف
نـشــأتـهــا األول ـ ــى ،وان ـع ـكــاس ال ـظ ــروف واألوضـ ــاع
المحيطة بها.
وت ـض ـم ــن ال ـف ًـص ــل ال ـث ــان ــي م ــراح ــل ال ـص ـحــافــة
الـكــويـتـيــة ب ــداي ــة مــن عـشــريـنـيــات ال ـقــرن الـمــاضــي
ً
ومـ ـ ـ ـ ــرورا بــال ـثــاث ـي ـن ـيــات واألربـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات ،وه ــي
الـفـتــرة الـتــي تعتبر حجر األس ــاس الـتــي انطلقت
م ـنــه ال ـص ـحــافــة ،ث ــم مــرح ـلــة الـخـمـسـيـنـيــات الـتــي
اعتبرت مرحلة الصحافة المتخصصة ،ثم مرحلة
الستينيات وهــي بداية الصحافة المعاصرة ،ثم
الوقوف عند مرحلة ما قبل الغزو العراقي.
أمــا الفصل الثالث ،فيسلط الضوء على الــدور
المؤسسي للصحافة الكويتية ،ودور الشيخ صباح
األحمد الصباح الرائد في قصة النجاح التي قادها
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مسك وعنبر

فضة المعيلي

ُ
أدخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان أح ـ ـ ـمـ ـ ــد ال ـ ـق ـ ـطـ ــان
ال ـم ـس ـت ـش ـفــى األمـ ـ ـي ـ ــري ،إث ـ ــر إ ُص ــاب ـت ــه
بجلطة مفاجئة فــي ا ل ــرأس ،وأ جــر يــت
ل ــه ال ـف ـح ــوص ــات ال ــازم ــة ،وظ ــل تـحــت
المراقبة المركزة لساعات.
"ال ـج ــري ــدة" اتـصـلــت بــابـنــه سـلـمــان،
الذي قال إن حالة والده مستقرة بعد
اسـتـجــابـتــه لـلـعــاج ،ومــن الـمـتــوقــع أن
َّ
تتحسن
يمكث فــي المستشفى حـتــى
حالته ،وحتى ال يتعرض لمضاعفات.
ُيــذ كــر أن القطان كــان مــن المفترض
أن ُي ـط ـل ــق أ غ ـن ـي ــة س ـن ـغــل د يـ ــو ن ـهــا يــة
أغ ـس ـط ــس مـ ــع الـ ـفـ ـن ــان عـ ـ ــادل ال ـم ــاس
ب ـع ـنــوان "ق ــال ــوا عـنــا ي ـقــولــون" ،ألـحــان
فـ ـيـ ـص ــل الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرج ،وكـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــات الـ ـش ــاع ــر

أحمد القطان
الـ ـسـ ـع ــودي ع ـم ــر الـ ـصـ ـب ــان ،وإشـ ـ ــراف
مـشــاري ا لـسـلـطــان ،وإ خ ــراج وتصميم
ا ل ـع ـمــل ل ـصــاح ا ل ـم ـط ــوع ،ل ـكــن بسبب
تـعــر ضــه لجلطة سيتم تــأ جـيــل إ طــاق
األغنية إلى حين تعافيه.

المعهد العالي للفنون الموسيقية
يستقبل طلبة «البكالوريوس»
تتواصل التحضيرات في المعاهد
الموسيقية التابعة لــوزارة التعليم
العالي ،الستقبال الطاقات الشبابية
ض ـمــن ال ـع ــام ال ــدراس ــي ال ـجــديــد في
جـمـيــع األق ـس ــام الـفـنـيــة ،حـيــث أعلن
مـعـهــد ال ــدراس ــات الـمــوسـيـقـيــة فتح
بــاب التسجيل فــي "قـســم الـثــانــوي"،
إلى جانب فتح باب التسجيل أيضا
في المعهد العالي للفنون الموسيقية
"البكالوريوس" ،من يوم االثنين (13
الجاري) حتى  23من الشهر ذاته.
وفـ ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ه ـنــأ عميد
المعهد العالي للفنون الموسيقية
د .رشـ ـ ـي ـ ــد الـ ـبـ ـغـ ـيـ ـل ــي ،ال ـ ـطـ ــاب
وال ـط ــال ـب ــات ف ــي الـ ـع ــام ال ــدراس ــي
الـ ـج ــدي ــد ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن "ع ـم ـل ـيــة
التسجيل ستنطلق وفق اإلجراءات
واالشتراطات الصحية ،حفاظا على
سالمة وصحة أبنائنا وبناتنا".
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن شـ ـ ـ ــروط ال ـق ـب ــول
مـتــاحــة للجميع فــي الـمـعـهــد ،من
بينها أن يـكــون الـمـتـقــدم كويتي
الجنسية ،أو من أبناء دول مجلس
التعاون الخليجي ،أو مــن أبناء
ال ـكــوي ـت ـيــات ،م ــع تـقــديــم األوراق
والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـن ــدات ال ـم ـط ـل ــوب ــة ل ــدى
إدارة المعهد ،الفتا إلى أن اإلدارة
وفـ ـ ــرت ج ـم ـيــع ال ـم ـت ـط ـل ـبــات ل ـعــام

رشيد البغيلي

دراسي مليء بالنجاح والتفوق ،من
خــال الحرص على توفير األرضية
ال ـخ ـص ـب ــة الـ ـت ــي ت ـس ــاع ــد فـ ــي صـقــل
وتنمية القدرات والمواهب الطالبية.
وث ـ ـ َّـم ـ ــن ال ـب ـغ ـي ـل ــي دور وجـ ـه ــود
وزيــر النفط وزيــر التعليم العالي د.
مـحـمــد الـ ـف ــارس ،ف ــي دع ــم الـمـسـيــرة
التعليمية ،وعملية التطوير ،والنقلة
النوعية ،داعيا الطالب والطالبات إلى
َ
بمعهدي
اإلسراع في عملية التسجيل
الموسيقى والدراسات الموسيقية.

أعلن الفنان محمد
رمضان إلغاء حفله في
الساحل الشمالي ،املقرر
اليوم ،على خلفية
رفض الجهات األمنية
إقامة الحفل في املكان
املحدد سلفا ،بسبب
عدم تطبيق إجراء ات
التباعد االجتماعي.
ورغم أن رمضان أرجع
األمر إلى ضيق املكان،
الذي يستوعب  3آالف
شخص فقط ،فإن
حفالت أخرى ستقام
بنفس املوعد وبسعة
جماهيرية كبيرة ،من
بينها حفل الفنانة
اللبنانية نانسي عجرم.
ولم يحدد رمضان
موعدا آخر للحفل ،الذي
لم يروج له من األساس،
علمًا بأن الحفل الوحيد
الذي سبق أن أعلن
عنه هو الذي أقيم
منتصف الشهر املاضي
في الساحل ،وشهد
حضورا كبيرا ،لكن لم
يكن األكبر ،كما أعلن
الفنان املصري.

محمد حماقي يخوض
تجربة سينمائية

يستعد الفنان محمد
حماقي لخوض تجربة
التمثيل من خالل فيلم
سينمائي جديد بحلول
نهاية العام الحالي.
وينتمي الفيلم إلى
نوعية األعمال الغنائية
االستعراضية.
وأعلن حماقي تجربة
السينما على هامش
حفالته األخيرة في
الساحل الشمالي ،بوقت
أرجأ الخطوة لحني
االنتهاء من ألبومه
الجديد (يا فاتني) ،الذي
بدأ في طرح أغانيه
تباعًا خالل الفترة
الحالية.
حماقي سيقوم بإحياء
حفل كبير يوم الجمعة
املقبل في الساحل
الشمالي ،ليكون آخر
حفالته الكبيرة في
الساحل خالل املوسم
الحالي ،في وقت سيعود
بعدها إلى القاهرة
ملباشرة تحضيرات
أعماله الجديدة.

ةديرجلا
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إيران «تخنق» غاز العراق ...وتتهم قطر بـ «التعدي»

رئيسي يدعو لزيادة التعاون االقتصادي مع دول الجوار وعبداللهيان يشيد باللقاء مع بن راشد
ً
كان الفتا أمس ،تزامن إعالن
العراق تخفيض إيران
توريد الغاز إليه مع هجوم
شنه مسؤول إيراني على
قطر اتهمها فيه بالتعدي
في حقل «بارس» الغازي
المشترك بينهما .وتناقض
هذه التحركات دعوة الرئيس
إبراهيم رئيسي لزيادة
التعاون االقتصادي مع دول
الجوار.

ألمانيا وفرنسا
تدعوان إيران إلى
العودة لمفاوضات
فيينا و عبداللهيان
يطالب  ٣أشهر

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت وزارة ا ل ـ ـك ـ ـهـ ــر بـ ــاء
العراقية ،أمــس ،عــن فـقــدان أكثر
مـ ــن  5آالف م ـ ـي ـ ـغـ ــاواط بـسـبــب
انخفاض تــوريــد الـغــاز .وذكــرت
ال ـ ــوزارة فــي بـيــان لـهــا ،أنـهــا في
ظل مساعيها لخلق ملف واعد
ل ـل ـط ــاق ــة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة وت ـنــويــع
مصادرها للمحافظة على ما تم
تحقيقه من إنتاج هو األول من
ً
نــوعــه مـنــذ تأسيسها ،وتــزامـنــا
م ــع أي ــام شـهــر ال ـم ـحــرم ال ـحــرام،
واالس ـت ـع ــدادات الـتــامــة لـلــزيــارة
األربعينية ،تعرضت المنظومة
الــوط ـن ـيــة ل ـت ـحـ ٍـد ق ــدي ــم مـتـجــدد
ً
متمثال بانحسار إطالقات الغاز
اإليراني المورد لمحطات اإلنتاج
في المناطق الوسطى والجنوبية
ً
من  49مليون متر مكعب يوميا
إل ــى  8مــايـيــن مـتــر مـكـعــب ،مما
أدى إلى تحديد أحمال المنظومة
الوطنية وخسارة ما يقارب 5500
م ـي ـغــاواط مــن ال ـطــاقــة دون علم
األسباب».
وأض ــاف الـبـيــان ،أن «الـ ــوزارة
ات ـ ـخـ ــذت إج ـ ــراءاتـ ـ ـه ـ ــا ال ـعــاج ـلــة
ال ـم ـت ـض ـم ـنــة ال ـت ـن ـس ـيــق ال ـعــالــي
م ــع وزارة الـنـفــط لـضــخ كميات
إضافية من الوقود البديل ألجل
ت ـعــويــض م ــا ف ـقــدتــه الـمـنـظــومــة
مــن الـغــاز ال ـمــورد ،وال ــذي يمكن
أن يؤثر على إدامة زخم اإلنتاج».
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـهـ ـ ــا «أج ـ ـ ـ ــرت
اتصاالت دبلوماسية مع وزارة
الـ ـط ــاق ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة وس ـف ــارت ـه ــا
فــي الـعــاصـمــة ب ـغــداد لتوضيح
الظروف الموجبة لهذا االنحسار
لتتم معالجة الموقف».
ونـقـلــت قـنــاة «روس ـيــا الـيــوم»
الممولة مــن الحكومة الروسية
ع ـ ــن م ـ ـصـ ــدر ع ـ ــراق ـ ــي ق ـ ــول ـ ــه ،إن
«الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة ت ـع ـت ـقــد
وبشكل كبير ،أن إيــران خفضت
إم ـ ــداد ال ـغ ــاز ل ـهــا بـسـبــب رفــض
ال ـعــراق دخ ــول أع ــداد كـبـيــرة من
الــزائــريــن اإليــران ـي ـيــن فــي زي ــارة
أربعينية اإلمام الحسين».
وأضاف ،أن «إيران تريد دخول
نصف مليون زائ ــر أو أكـثــر إلى
الـ ـع ــراق ف ــي هـ ــذه الـ ــزيـ ــارة ،لكن
الحكومة العراقية تقول ،إن العدد
كبير ويجب تقليصه وأن يخضع
إلج ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـس ــام ــة الــوط ـن ـيــة
للوقاية من فيروس كورونا».
وأشار إلى «وجود مفاوضات
إلعادة تصدير الكميات المتفق
عليها».
ً
ومددت واشنطن مرارا لمدة
ً
 90أو  120يــومــا إع ـف ــاء ات من

خطوة جديدة للتقارب
بين تركيا واإلمارات

في خطوة جديدة نحو تحسين
العالقات بين تركيا واإلمارات،
ذكرت وكالة "األناضول" التركية
أن وزير الخارجية مولود
ً
جاويش أوغلو بحث هاتفيا،
مساء أمس األول ،مع نظيره
اإلماراتي عبدالله بن زايد
العالقات الثنائية بين البلدين.
وجاء االتصال بعد يوم من
محادثة هاتفية أجراها الرئيس
التركي رجب طيب إردوغان
مع ولي عهد أبوظبي محمد
بن زايد ،بحثا فيها العالقات
الثنائية والقضايا اإلقليمية.
يأتي ذلك بعد زيارة نادرة لوفد
إماراتي إلى أنقرة ،في أغسطس،
ترأسه مستشار األمن القومي
طحنون بن زايد آل نهيان لبحث
التعاون االقتصادي.

ترقب لترشح سيف
اإلسالم لالنتخابات
أفغان ينتظرون امام السفارة االلمانية في طهران أمس للحصول على تأشيرة إلى أوروبا (رويترز)
الـ ـعـ ـق ــوب ــات ل ـل ـس ـم ــاح ل ـب ـغ ــداد
ب ــاس ـت ـي ــراد ال ـط ــاق ــة م ــن إي ـ ــران،
بعدما أع ــادت واشـنـطــن فرض
عـقــوبــات عـلــى الـنـفــط اإليــرانــي
ومنعت الدول من شراء منتجات
طاقة من إيران.
وج ـ ــراء ال ـع ـجــز الـمـحـلــي في
ت ــوف ـي ــره ،يـعـتـمــد الـ ـع ــراق منذ
سنوات تشغيل محطات التوليد
الكهربائية على الغاز اإليراني
المستورد ذي الكلفة الباهظة.
ك ــان ــت مـنـظــومــة ال ـطــاقــة في
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق فـ ـ ـق ـ ــدت خـ ـ ـ ــال ذروة
ال ـص ـي ــف ال ـح ــال ــي ن ـح ــو 7500
م ـ ـي ـ ـغـ ــاوات جـ ـ ـ ــراء قـ ـط ــع إيـ ـ ــران
اإلم ـ ـ ــدادات الـحـيــويــة م ــن الـغــاز
والـ ـكـ ـه ــرب ــاء ب ــذريـ ـع ــة ال ــدي ــون
المتعلقة بذمة بغداد.
وتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــومـ ـ ــة
ً
ً
الكهربائية تراجعا كبيرا منذ
مطلع تسعينيات القرن الماضي
جراء العمليات العسكرية أثناء
حرب الخليج الثانية ،وماتبعها
بـعــد ذل ــك عـقــب س ـقــوط الـنـظــام
العراقي عام .2003
ً
و م ـ ـ ـنـ ـ ــذ  18عـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــا  ،ب ــذ ل ــت

لبنان :وفد أميركي يبحث الوقود
اإليراني واإلعفاءات من «قيصر»
● عون يتحدث عن تقدم حكومي وبري ملتزم بموعد االنتخابات
انشغل السياسيون اللبنانيون بجولة وفد
من الكونغرس األميركي ،على المسؤولين ،إذ
استمع منهم لعرضهم لــأزمــة االقتصادية
والـمــالـيــة الـتــي تعيشها ال ـبــاد ،واالن ـســداد
السياسي الــذي يحول دون تشكيل حكومة
جديدة.
وبحضور السفيرة األميركية فــي لبنان
دوروثـ ــي شـيـا ،استقبلرئـيــس الجمهورية
ميشال ع ــون،فــي قصر بـعـبــدا ،أم ــس ،الوفد
التابع للجنة الشؤون الخارجية فيمجلس
الـشـيــوخ األم ـيــركــي ،بــرئــاســة رئـيــس اللجنة
الفرعية لشؤونالشرق األوسـط السيناتور
كـ ــريـ ــس مـ ـ ــورف ـ ـ ـي ،وع ـ ـضـ ــويـ ــة ال ـس ـي ـن ــات ــور
ريـتـشــارد بلومنتهال ،والـسـيـنــاتــور كريس
فان هولن ،والسيناتور جون أوسوف وعدد
من مستشاريهم.
وع ــرض عــون مــع المشرعين األميركيين
األوض ـ ـ ــاع ف ــيل ـب ـنــان وت ـ ّ
ـوجـ ـه ــات الـمــرحـلــة
ّ ً
ّ ّ
المقبلة ،وأكــد أن «هناك تقدما على صعيد
ّ
تـشـكـيــل ال ـح ـك ــوم ــة» ،وش ـك ــره ــم ع ـلــى ال ــدع ــم
األميركي للجيش اللبناني.
من ناحيته ،أعــرب رئيس مجلس النواب
نبيه بري خالل لقائه الوفد عن أمله بإنجاز
ً
حكومة في القريب العاجل ،مشددا بالمقابل
على االلتزام بإجراءاالنتخابات النيابية في
موعدها.
وأك ــد ب ــري ضـ ــرورة «ح ـصــول لـبـنــان على
إستثناءات من قانون «قيصر» تضمن حرية
حركة االستيراد والتصدير عبر حدوده البرية
مــعســوريــة بما يساعده فــي حــل الكثير من
األز م ــات االجتماعية والحياتية الضاغطة
على الشعب اللبناني».
ب ـ ــدوره ،الـتـقــى رئ ـيــس الـحـكــومــة المكلف
نجيب ميقاتي الوفد األميركي قبل ساعات
على حــراك للمدير العام لألمن العاماللواء
ً
عباس إبراهي م باتجاه عو ن وميقاتي ،حامال
معه اقتراحات بشأن التشكيلة الحكومية.
وأشــارت معلومات إلى أن ابراهيم اقترح
أسماء وزراء مسيحيين ليتم اختيار اثنين

سلة أخبار

ً
مـنـهــم ،مــوض ـحــة أن «حـ ــزب ال ـل ـه» ق ــد يـطــرح
أسماء وزراء وهو يدعم اللواء إبراهيم».
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،قـ ــال وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة في
حكومة تصريف األع ـمــال بلبنان أمــس إنه
ً
ً
لم يتلق طلبا الستيراد وقود إيراني ،مؤكدا
ب ــذل ــك ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو أن ج ـمــاعــة ح ــزب الـلــه
الشيعية تخطت الدولة في تحركها الستيراد
الوقود من إيران.
وقالت خدمة «تانكر تراكرز» ،التي تراقب
شحنات وخــزانــات النفط ،إن صــور األقمار
الصناعية أظهرت أمس أن الناقلتين الثانية
والثالثة لم تبحرا بعد.
وأضافت شركة التتبع أنه «ينبغي أن تكون
الناقلة األولى في الجزء الجنوبي من البحر
األحمر اآلن».
ً
ً
وتابعت «ننتظر تأكيدا بصريا» .وكانت
«الجريدة» علمت من مصدر إيراني ،أن الناقلة
األولـ ـ ــى اجـ ـت ــازت ص ـب ــاح االث ـن ـي ــن ال ـمــاضــي
بالفعل قناة السويس قبل يومين وباتت في
البحر األبـيــض المتوسط .وأكــد مصدر في
قناة السويس مرور سفينة إيرانية.
وفي حين جدد استعداد تل أبيب لمساعدة
ل ـب ـنــان ف ــي أزمـ ـت ــه االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،قـ ــال وزي ــر
الخارجية اإلسرائيلي يائير البيد أن قضية
سفينة الوقود اإليرانية المتجهة إلى لبنان،
هي مسألة أمنية ويجب معالجة األمر وفق
ذلك.
وفـ ـ ــي خـ ـت ــام ال ـ ــزي ـ ــارة ،أعـ ـل ــن ال ـس ـن ــات ــور
األميركي إدوارد مورفي" ،كسلطات أميركية
نعمل بنشاط على سبل لحل أزمــةالــوقــود،
وال داعي العتمادلبنا ن على الوقود اإليراني،
وأي وقــود يجري نقله عبرســوريـة خاضع
للعقوبات ،وواشنطن تبحث عن سبيل ألداء
ذلك من دون عقوبات".
ام ــا الـسـنــاتــور ري ـت ـشــارد بـلــومـنـثــال فقال
ان "حــزب الله كالسرطان يجب استئصاله"،
مشددا على أنه "ال داعي العتماد لبنان على
شحنات الوقود اإليراني".
(بيروت ـ وكاالت)

الـ ـحـ ـك ــوم ــات ال ـم ـت ـع ــاق ـب ــة عـلــى
العراق نحو  80مليار دوالر على
ق ـطــاع ال ـك ـهــربــاء ،لـكــن مستوى
ً
اإلنتاج والتوليد مايزال عاجزا
ب ـن ـحــو  40ف ــي ال ـم ـئ ــة لـتــوفـيــر
االكتفاء المحلي.
وتشهد أبراج الطاقة الناقلة
ل ـل ـض ـغــط الـ ـف ــائ ــق فـ ــي الـ ـع ــراق
سلسلة من الهجمات المستمرة،
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـسـ ـبـ ـب ــت ف ـ ـ ــي ت ـ ــراج ـ ــع
مستويات التجهيز وانهيارات
مـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــررة .إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ات ـه ـم ــت
الغرفة التجارية في إيران ،قطر
بـ ـ «ال ـت ـعــدي» عـلــى حصتها من
غاز «الهيليوم» المستخرج من
حقل فارس الجنوبي المشترك
بن البلدين.
ون ـ ـق ـ ـلـ ــت «وكـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة إيـ ـسـ ـن ــا»
اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ،أمـ ـ ـ ــس ،ع ـ ــن عـضــو
ال ـغــرفــة ال ـت ـجــاريــة ف ــي ط ـهــران،
مهرداد عباد ،قوله إن «نصيب
إيـ ـ ــران م ــن هـ ــذا ال ـغ ــاز بـ ــات في
قبضة قطر ،بسبب عجز طهران
عن تأمين األدوات التي تمكنها
من استخراجه».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ع ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،أن «غـ ـ ــاز

الـ ـهـ ـيـ ـلـ ـي ــوم ف ـ ــي إي ـ ـ ـ ـ ــران أص ـب ــح
ً
ً
اس ـت ـث ـمــارا مـنـسـيــا ف ــي ظ ــل عــدم
تــوافــر ش ــروط اسـتـخــراجــه ،رغــم
أه ـم ـي ـتــه ل ــاق ـت ـص ــاد ال ــوط ـن ــي»،
ً
مــؤكــدا أن افتقار إي ــران لــأدوات
المساعدة ،أدى إلى أن يستخرج
الطرف القطري هذا الغاز بمنتهى
الـ ـيـ ـس ــر وي ـب ـي ـع ــه فـ ــي األسـ ـ ـ ــواق
العالمية.
وجـ ـ ـ ـ ــدد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي
إبــراه ـيــم رئـيـســي أم ــس ،تــأكـيــده
على أهمية رفع مستوى العالقات
مـ ــع دول ال ـ ـج ـ ــوار ،وق ـ ـ ــال خ ــال
اج ـت ـم ــاع ح ـكــوم ـت ــه األس ـب ــوع ــي
أم ــس ،إن «الــدبـلــومــاسـيــة األكـثــر
فاعلية للحكومة يجب أن تكون
مــع ال ـج ـيــران ،والب ــد مــن ب ــذل كل
الجهود لــرفــع مستوى التجارة
والـ ـتـ ـع ــاون االقـ ـتـ ـص ــادي مـعـهــم
ً
نظرا إلى توفر أرضيات مناسبة
لـتـعــزيــز ه ــذه ال ـعــاقــات وزيـ ــادة
ح ـصــة إيـ ـ ــران ف ــي ال ـت ـب ــادل على
الصعيد اإلقليمي» .وفــي إشــارة
إل ـ ــى الـ ـتـ ـط ــورات بــأف ـغــان ـس ـتــان،
أكــد رئيسي أن «تجربة الوجود
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي فـ ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف دول

وم ـنــاطــق ال ـعــالــم تـثـبــت أن هــذا
ً
الــوجــود لــم يخلق األم ــن إطــاقــا
ً
بل كان على الدوام مخال باألمن
واالستقرار».
وأضاف أن «األميركيين بهذا
ً
الـمــاضــي واألداء وبـ ــدال مــن أن
يتحملوا المسؤولية في محكمة
ال ــرأي الـعــام العالمي يـبــادرون
بذرائع مختلفة إلثــارة األجــواء
ضد الدول األخرى».
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــن أم ـ ـي ـ ــر
عبداللهيان ،وصف أمس األول،
اج ـت ـم ــاع ــه مـ ــع ال ـش ـي ــخ مـحـمــد
ب ـ ــن راشـ ـ ـ ــد آل م ـ ـك ـ ـتـ ــوم ،ن ــائ ــب
رئ ـي ــس دول ـ ــة اإلمـ ـ ـ ــارات رئـيــس
مجلس الوزراء حاكم دبي على
ه ــام ــش ق ـمــة ب ـغ ــداد بـ ــ» ال ــودي
واإليجابي» .وقال عبداللهيان،
إن ــه «بــإم ـكــان إيـ ــران واإلم ـ ــارات
ات ـ ـخـ ــاذ خ ـ ـطـ ــوات ك ـب ـي ــرة نـحــو
الـ ـتـ ـع ــاون وت ـف ـع ـي ــل ال ـس ـيــاســة
ً
والدبلوماسية بينهما» الفتا
إل ـ ــى أن ـ ــه «لـ ـ ــدى قـ ـ ــادة ال ـب ـلــديــن
إرادة ج ــادة لـتـعــزيــز الـعــاقــات
الثنائية».

في سياق آخر ،طالبت المانيا
وفرنسا إيران أمس ،باستئناف
ال ـ ـم ـ ـحـ ــادثـ ــات ب ـ ـشـ ــأن االت ـ ـفـ ــاق
النووي في فيينا بأقرب وقت،
بعد تقرير عن أن إيــران سرعت
تخصيبها لليورانيوم إلى درجة
تقترب من مستوى األسلحة.
وكان وزير الخارجية اإليراني
حسين أمير عبداللهيان ،قال في
مقابلة بثها التلفزيون االيراني
أمس األول" :ال نحاول الهرب من
طاولة المفاوضات ،والحكومة
( )...تعتبر أن التفاوض الحقيقي
هــو عـمـلـيــة تـنـتــج عـنـهــا نتائج
ملموسة تسمح بضمان مصالح
وحقوق األمة اإليرانية".
وأضـ ـ ــاف أن "الـ ـط ــرف اآلخ ــر
يعلم جيدا أن عملية تستغرق
شهرين او ثالثة اشهر ضرورية
ل ـت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة ال ـج ــدي ــدة
واتخاذ اي قرار" ،مؤكدا مع ذلك
أن ال ـم ـبــاح ـثــات ف ــي فـيـيـنــا هي
"إحــدى القضايا المدرجة على
جدول أعمال السياسة الخارجية
وأجندة الحكومة".
(طهران ـ وكاالت )

ذكرت "بوابة إفريقيا اإلخبارية"
المقربة من أنصار الزعيم
الليبي الراحل معمر القذافي
أن سيف اإلسالم معمر
ً
القذافي قرر رسميا الترشح
لالنتخابات الرئاسية المقررة
في  24ديسمبر .ونقلت البوابة
اإلخبارية عن مصدر وصفته
بالخاص أن هذا اإلعالن
صدر بالتزامن "مع الذكرى 52
لثورة الفاتح" .وقالت البوابة
في إفادتها إن سيف اإلسالم،
نجل الزعيم الراحل ،سيعلن
ترشحه لالنتخابات الرئاسية
ً
رسميا في وقت الحق .وكانت
صحيفة تايمز اللندنية أجرت
ً
في المدة الماضية حوارا مع
سيف اإلسالم من مدينة الزنتان
بليبيا ،ونقلت عنه أنه يخطط
للعودة إلى الحياة العامة.

تجدد معارك مأرب
والتحالف يدمر ّ
مسيرات

«تسوية روسية» تفك الحصار عن درعا البلد

ً
تسليم األسلحة الخفيفة ومعالجة أمنية لـ  37مقاتال

ّ
تـنــفــس س ـكــان «درعـ ــا ال ـب ـلــد» ال ـص ـعــداء مع
بــدء تنفيذ اتفاق تسوية رعته روسيا إلنهاء
تصعيد عسكري غير مسبوق منذ  3سنوات،
بين فصائل مسلحة وقــوات موالية للحكومة
السورية في المنطقة الجنوبية.
وذكـ ــرت وكــال ــة األن ـب ــاء الــرسـمـيــة الـســوريــة
(سانا) ،أمــس ،أنه بــدأت عملية تسليم أسلحة
وتسوية أوضاع عدد من مسلحي درعا ،غداة
التوصل إلى اتفاق التسوية الذي أنهى أسابيع
من االشتباكات والمناوشات بمحيط المدينة.
وأف ــادت «ســانــا» بــأن العملية تتم فــي مركز
التسوية بحي األربعين في درعا البلد .وأضافت
أنه سيتم فتح عدة مراكز أخرى لتسوية أوضاع
المسلحين وتسليم السالح للجيش النظامي.
ول ـي ــل الـ ـث ــاث ــاء ـ ـ األربـ ـ ـع ـ ــاء ،أع ـل ـن ــت لـجـنــة
ال ـت ـفــاوض الـمـمـثـلــة ل ــدرع ــا ،والـلـجـنــة األمـنـيــة
التابعة للحكومة السورية وموسكو التوصل
إلى اتفاق ينهي التصعيد العسكري.
وأكد مصدر في لجنة التفاوض أن االتفاق
ي ـن ــص ع ـل ــى «دخـ ـ ـ ــول ق ـ ــوات ت ــاب ـع ــة لـلـشــرطــة
العسكرية الروسية بمرافقة من اللواء الثامن،
وإنشاء نقطة عسكرية مؤقتة جنوب درعا البلد،
بهدف تثبيت وقف إطالق النار».
كما نــص االتـفــاق على «رفــع علمي روسيا
والحكومة السورية ،وتمركز قوة عسكرية تابعة
للجيش النظامي في  4مواقع عسكرية ،على أن
ً
يجري تحديدها الحقا».
وتضمنت بنود االتفاق تسوية أمنية لنحو
 34شـخــص وتسليم أسـلـحـتـهــم ،عـلــى أن يتم
تسيير دوري ــة لقوة عسكرية فــي أحـيــاء درعــا
البلد والمخيم وطريق السد.
وبعد تنفيذ كــل بنود االتـفــاق ،يفترض أن
يسحب الجيش السوري التعزيزات العسكرية
من محيط األحياء المحاصرة ،ثم يفك الحصار
عنها لمعالجة األوضاع اإلنسانية المتدهورة.
في المقابل ،وصف الناشط المعارض عمر
الحريري ما حدث بأنه «إلغاء استثناء حازته
درعا قبل ثالث سنوات» .وتوقع أن «تتجه قوات
النظام اآلن إلى مناطق يتواجد فيها مقاتلون
م ـع ــارض ــون ف ــي ريـ ــف درع ـ ــا ال ـغ ــرب ــي ،بـهــدف
التوصل إلى النتيجة ذاتها».
في هذه األثناء ،أدانت السفارة األميركية في
دمشق ،الهجوم على الجيب السوري المعارض
الـ ــذي كـثـفـتــه قـ ــوات خ ــاص ــة مــوال ـيــة لـحـكــومــة

تشهد جبهات القتال في
محافظة مأرب ،شرق اليمن،
تجدد أعنف المعارك بين قوات
الجيش اليمني ومسلحي
جماعة "أنصار الله" الحوثية،
منذ ثالثة أيام ،دون أن تتغير
الوقائع على األرض .وشهدت
جبهة الكسارة غرب مأرب
أشرس المعارك بين القوات
الموالية للحكومة المعترف بها
دوليا والمتمردين ،في حين
أعلن "تحالف دعم الشرعية
في اليمن" بقيادة السعودية
ّأن قواته اعترضت ّ
ودمرت 3
ّ
طائرات ّ
مسيرة مفخخة في
ّ
األجواء اليمنية".

حظر تجول بعد
احتجاجات بدارفور
نقطة أمنية للشرطة العسكرية الروسية بمحيط درعا البلد أمس (أ ف ب)
الــرئ ـيــس ب ـشــار األس ــد قـبــل ي ــوم م ــن الـتــوصــل
للتسوية .وقالت السفارة ،المغلقة عبر «تويتر»:
«ندين هجوم نظام األسد الوحشي على درعا،
والذي أدى إلى مقتل مدنيين ،وتشريد اآلالف،
ونقص في الغذاء والدواء».
وأضافت أن «الواليات المتحدة تدعو لوقف
فوري إلطالق النار ،وحرية الدخول دون عوائق
لألمم المتحدة والجهات الفاعلة اإلنسانية».
وتصاعدت حدة القتال األسبوع الماضي،
بعد انـهـيــار خطة ســام روسـيــة كــانــت تهدف
لتجنب شــن ه ـجــوم شــامــل عـلــى درع ــا الـبـلــد،
وهـ ــي الـمـنـطـقــة ال ـم ـح ــوري ــة ف ــي مــدي ـنــة درع ــا
التي التزال خارج سلطة الدولة منذ استعادة
القوات الحكومية السيطرة على محيطها في
المحافظة التي تحمل االسم نفسه عام .2018
ً
ووثــق «المرصد الـســوري» مقتل  22مدنيا
ً
بينهم ستة أطفال ،و 26عنصرا من قوات النظام
ً
ً
و 17مـقــاتــا مـعــارضــا خــال الشهر الماضي،
فيما دفــع التصعيد أكثر من  38ألــف شخص
إلى النزوح من درعا البلد.
وقـ ــادت مــوسـكــو ط ــوال أغـسـطــس الـمــاضــي

مفاوضات للتوصل إلــى اتفاق بين الطرفين،
ً
ً
تم خاللها إجالء نحو سبعين مقاتال معارضا
إل ـ ــى م ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة ف ـص ــائ ــل م ـس ـل ـحــة فــي
شمال البالد .ومحافظة درعا ،التي كانت مهد
االحتجاجات الشعبية عام  ،2011هي المنطقة
ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي ل ــم ي ـخ ــرج مـنـهــا ك ــل مـقــاتـلــي
الفصائل بعد استعادة قوات النظام السيطرة
عليها في يوليو  ،2018إذ وضع اتفاق تسوية
ً
رعته موسكو حدا للعمليات العسكرية ،وأبقى
وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة
خفيفة ،فيما لــم تنتشر ق ــوات الـنـظــام فــي كل
أنحاء المحافظة.
ول ــم ت ـحــل ات ـفــاق ـيــة ال ـت ـســويــة دون اعـتـقــال
قوات النظام معارضين وافقوا عليها .وخالل
ال ـس ـن ــوات الـ ـث ــاث األخ ـ ـيـ ــرة ،ط ـغــت ال ـفــوضــى
األمنية وتفلت السالح على المشهد في درعا،
مع وقــوع تفجيرات وعمليات إطــاق نار ضد
ق ــوات الـنـظــام ،أو اغـتـيــاالت طــالــت مــوالـيــن أو
م ـعــارض ـيــن ســاب ـق ـيــن ومــدن ـي ـيــن ع ـم ـلــوا لــدى
مؤسسات حكومية.
(دمشق ـ وكاالت)

أفادت تقارير سودانية بمقتل
طالب جامعي وإصابة أكثر من
ثمانية آخرين ،إصابة ثالثة
منهم خطيرة ،خالل أعمال
عنف شهدتها مدينة زالنجي
عاصمة والية وسط دارفور،
مساء أمس األول ،على خلفية
احتجاجات طالبية تدخلت
القوى األمنية لفضها بالقوة.
وقررت السلطات األمنية فرض
حظر تجوال ليلي ،من  6مساء
إلى  6صباحا بوالية وسط
دارفور ألجل غير مسمى .واتهم
والي وسط دارفور أديب يوسف،
جهات لم يسمها باستغالل
االحتجاجات إلشاعة الفوضى.

ةديرجلا
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دوليات
سلة أخبار
إسرائيل« :االنسحاب»
صحيح نفذ بالطريقة الخطأ

أفغانستان :طوابير وارتفاع
أسعار وحشود على الحدود

علق وزير الخارجية
اإلسرائيلي يائير البيد على
االنسحاب األميركي من
أفغانستان بالقول إنه «لم
يحدث بالطريقة التي كان
من المفترض أن يحدث بها».
ونقلت وكالة «بلومبرغ»
لألنباء عنه القول في
إيجاز لـ «رابطة الصحافة
األجنبية» :ربما كان هذا هو
القرار الصحيح الذي ربما
لم يتم تنفيذه بالطريقة
الصحيحة.

• عرض عسكري لـ «طالبان» في معقلها بقندهار
• مواجهات عنيفة في بنجشير مع «قوات مسعود»
مع توقف عمل مطار كابول
ّ
وتركز الجهود الخاصة
لمساعدة األفغان الخائفين
من انتقام «طالبان» على
ترتيب ممرات آمنة عبر الحدود
البرية مع إيران وباكستان،
ّ
تشكل الطوابير خارج
المصارف المشهد األبرز في
كابول ،حيث تواجه الحركة
أكبر ّ
تحد اقتصادي.

م ــع ب ــداي ــة ع ـهــد ج ــدي ــد تحت
حكم حركة «طالبان» في كابول
ت ــراص ــت طــواب ـيــر طــويـلــة خ ــارج
ال ـب ـنــوك وارت ـف ـع ــت األسـ ـع ــار في
األسواق؛ لتؤكد هواجس الحياة
اليومية التي تواجه السكان بعد
سيطرة ا لـحــر كــة بسرعة مذهلة
على المدينة قبل أسبوعين.
ومــن منظور «طــالـبــان» ،تمثل
الصعوبات االقتصادية المتزايدة
أكبر ّ
تحد يــواجــه الحركة وسط
هـ ـب ــوط ق ـي ـمــة ال ـع ـم ـلــة وارتـ ـف ــاع
التضخم بما يزيد المعاناة في
ب ـلــد ي ـع ـيــش ف ـيــه أك ـث ــر م ــن ثلث
ال ـس ـكــان ع ـلــى أق ــل م ــن دوالريـ ــن
في اليوم.
وحـ ـ ـت ـ ــى ل ـ ـم ـ ـي ـ ـسـ ــوري ال ـ ـحـ ــال
ً
نسبيا ،أصبح تدبير قوت اليوم
ال ـه ـ ّـم ال ـش ــاغ ــل ف ــي ضـ ــوء إغ ــاق
الكثير مــن المصالح والمتاجر
وعـ ـ ـ ــدم صـ ـ ــرف الـ ـم ــرتـ ـب ــات مـنــذ
أسابيع.
و ف ـ ـ ــي خ ـ ـطـ ــوة إلدارة ع ـج ـلــة
االقتصاد من جديد ،صدرت أوامر
للبنوك بإعادة فتح أبوابها ،لكن
تم فرض حدود أسبوعية صارمة
عـلــى الـسـحــب ال ـن ـقــدي ،وال يــزال
كثيرون يضطرون للوقوف في
طوابير لساعات للحصول على
بعض المال.
وأدى انخفاض سعر الصرف
إلى ارتفاع أسعار كثير من السلع
ً
الغذائية األساسية يوميا  ،مما
زاد الضغط على ال ـنــاس ،الذين
فـقــدت مرتباتهم قيمتها و حــال
إغـ ـ ـ ــاق ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ب ـي ـن ـه ــم وب ـي ــن
مدخراتهم.

ً
وس ـي ــاس ـي ــا ج ـ ــددت طــال ـبــان
وعودها بإعالن حكومة موسعة
بـعــد اج ـت ـمــاع كـبـيــر عـقــدتــه في
ق ـ ـنـ ــدهـ ــار .وأك ـ ـ ــد ن ــائ ــب رئ ـي ــس
الـمـكـتــب الـسـيــاســي لــ»طــالـبــان»
ف ــي ق ـط ــر ،ش ـيــر م ـح ـمــد عـبــاس
سـ ـت ــانـ ـيـ ـك ــزاي ،أن «ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـج ــدي ــدة سـتـعـلــن ف ــي غـضــون
أيام ولن تضم مسؤولين رفيعي
المستوى من الحكومة السابقة».
ون ـق ـل ــت وك ــال ــة «ب ـل ــوم ـب ــرغ»
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،ع ـ ــن الـ ـعـ ـض ــو فــي
اللجنة الثقافية للحركة بالل
ك ــريـ ـم ــي ،أن الـ ـح ــرك ــة وزعـ ـم ــاء
آخ ــري ــن قـبـلـيـيــن ت ــوص ـل ــوا إلــى
«اتفاق في اآلراء» حول تشكيل
مجلس حكم تحت قيادة الزعيم
األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـج ـمــاعــة ه ـي ـب ــة ال ـلــه
أخوندزاده.
وذكرت شبكة CNN-News18
الهندية ،بأن أخوندزاده سيكون
المرشد األعلى للنظام الجديد

ال ـ ــذي سـيـبـنــى وفـ ــق ال ـن ـمــوذج
اإليراني.

عرض عسكري
ّ
ون ـ ــظ ـ ـم ـ ــت ال ـ ـ ـحـ ـ ــركـ ـ ــة ،أم ـ ـ ــس،
ً
ً
ً
اس ـت ـعــراضــا عـسـكــريــا كـبـيــرا في
مـعـقـلـهــا ب ـق ـنــدهــار ض ــم ع ـشــرات
اآلل ـ ـيـ ــات ال ـع ـس ـكــريــة م ــن بـيـنـهــا
عــربــات «هــامـفــي» وس ـيــارات دفع
رب ــاع ــي م ـص ـف ـحــة ال ـص ـن ــع ،إل ــى
جــانــب أسـلـحــة جــديــدة استولت
ع ـل ـي ـهــا وك ــان ــت ع ــائ ــدة ل ـل ـقــوات
األميركية وحلف شمال األطلسي
والجيش األفغاني.
ً
ً
كـ ـم ــا ن ـظ ـم ــت ع ـ ــرض ـ ــا ج ــوي ــا
بمروحية من طــراز «بــاك هوك»،
ّ
اسـ ـت ــول ــت ع ـل ـي ـه ــا ،ح ــل ـق ــت ق ــرب
الـمـسـلـحـيــن ع ـلــى ط ــول الـطــريــق
ً
بـيـنـمــا كــانــت تـحـمــل أي ـض ــا علم
«طالبان» األبيض.

مترجم أنقذ بايدن
عالق بأفغانستان
في غضون ذلك ،ال تزال أنظار
ال ـعــالــم تـتـجــه إل ــى م ـطــار كــابــول
ّ
حيث حطت طائرة قطرية تحمل
ً
ً
على متنها فريقا فنيا لمناقشة
اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـم ــاح ــة
ف ــي ال ـم ـطــار وال ـب ـحــث ف ــي تقديم
المساعدة للحركة التي تؤكد أنها
تريد اإلشراف على أمنه وتجري
محادثات مع تركيا لتديره على
الصعيد اللوجيستي.

ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وبــريـطــانـيــا
ّ
واليابان ،أعلنت كــاغ ،أن بالدها
قـ ـ ّـررت نـقــل سـفــارتـهــا مــن كــابــول
إل ــى ال ــدوح ــة .وف ــي وق ــت ســابــق،
أكـ ـ ـ ــدت الـ ـن ــاطـ ـق ــة بـ ــاسـ ــم ال ـب ـي ــت
األبـ ـي ــض ج ـيــن س ــاك ــي أن وزي ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي أن ـتــونــي
بلينكن يعمل مع القطريين إلقامة
مكتب متابعة دائــم فــي الــدوحــة،
مهمته قـيــادة وتنفيذ سياسات
الواليات المتحدة المقبلة تجاه
أفغانستان.

وطلب وزير الخارجية القطري
الشيخ محمد بن عبدالرحمن في
مؤتمر صحافي فــي الــدوحــة مع
نظيرته الهولندية سيغريد كاغ،
أمــس «طــالـبــان» بــ«احـتــرام حرية
التنقل وأن يكون هناك ممر آمن
ً
لخروج وأيضا لدخول الناس إذا
رغبوا في ذلك».
وبـ ـ ـع ـ ــد خـ ـ ـط ـ ــوة مـ ـم ــاثـ ـل ــة مــن

مأساة الحرب

قطر

وف ــي وق ــت اخـتـتـمــت دب ــاب ــات
روس ـي ــة ت ــدري ـب ــات عـسـكــريــة في
ط ــاجـ ـيـ ـكـ ـسـ ـت ــان ،قـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس
الــروســي فالديمير بوتين أمس:
ً
«ل ـ ـمـ ــدة  20عـ ــامـ ــا ك ـ ــان ال ـج ـن ــود
األم ـيــرك ـيــون حــاضــريــن فــي هــذه
ً
المنطقة 20 ،عاما لمحاولة جعل

بايدن
وك ــان بــايــدن أك ــد ،مـســاء أمس
األول ،فــي خـطــاب إل ــى مواطنيه
غـ ـ ـ ـ ــداة إن ـ ـ ـجـ ـ ــاز االنـ ـ ـسـ ـ ـح ّـ ــاب مــن
أفغانستان« ،أنا مقتنع بأنه القرار
الصحيح ،القرار الحكيم ،والقرار
األفضل للواليات المتحدة».وقال:
«القرار بشأن انسحابنا ال يتعلق
ف ـقــط بــأف ـغــان ـس ـتــان ،ب ــل بــإن ـهــاء
حـقـبــة مــن الـعـمـلـيــات العسكرية
الـكـبــرى إلعـ ــادة تشكيل الـبـلــدان
ً
األخ ــرى» ،مـشـ ّـددا على أن «عصر
الـتــدخــل األمـيــركــي لتشكيل دول
أخرى انتهى».
وتـ ّ
ـوعــد بــايــدن ،الــذي يتعرض
بايدن النتقادات كثيرة في بلده،
تنظيم «داعش» بمزيد من ّ
الرد.

تنديد أوروبي
ً
أوروبـيــا ،شدد اثنان من كبار
المسؤولين في االتحاد األوروبي
على أن تطورات األحداث األخيرة
في أفغانستان تكشف ضرورة أن
يسعى التكتل إلى استقاللية أكبر
عن الواليات المتحدة.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ــارل مـ ـيـ ـش ــال عــن
قناعته بأنه يتعين على االتحاد
األوروبي اتخاذ إجراءات ستتيح
ل ـ ــه االس ـ ـت ـ ـع ـ ــداد بـ ـشـ ـك ــل أف ـض ــل
ل ـع ـم ـل ـي ــات اإلج ـ ـ ـ ــاء ال ـع ـس ـكــريــة
ال ـم ـمــاث ـلــة ل ـت ـلــك ال ـت ــي دارت في
أفغانستان.
ب ـ ــدوره ،أقـ ـ ّـر م ـفــوض االت ـحــاد
األوروبـ ـ ـ ــي ل ـل ـش ــؤون ال ـخــارج ـيــة
والسياسة األمنية جوزيب بوريل
فــي مـقــال نشرته أم ــس ،صحيفة
«نـيــويــورك تايمز» ،بــأن األحــداث
ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان وج ـه ــت ضــربــة
ً
موجعة إلــى الـغــرب ،موضحا أن
أوروبـ ـ ــا وأم ـي ــرك ــا خ ــال الحملة
العسكرية في أفغانستان كانتا
أكثر وحدة مما كان في أي وقت
مضى.
وتابع»:لكن في نهاية المطاف،
ت ــوقـ ـي ــت وطـ ـبـ ـيـ ـع ــة اإلجـ ـ ـ ـ ــاء تــم
تحديدهما في واشنطن ،ونحن
كأوروبيين وجدنا أنفسنا ،ليس
فـيـمــا ي ـخــص اإلج ـ ــاء م ــن مـطــار
ك ــاب ــول فـقــط ب ــل وبـشـكــل أوس ــع،
معتمدين على قرارات أميركية».
وق ـ ـ ـ ــال بـ ــوريـ ــل»:ذه ـ ـب ـ ـنـ ــا إل ــى
ً
أفـغــانـسـتــان جـمــاعـيــا ،لـكــن قــرار
االنسحاب اتخذ في واشنطن».
(عواصم ـ ـ وكاالت)

حشود على الحدود
وم ـ ـ ـ ـ ــع ت ـ ـ ــوق ـ ـ ــف ع ـ ـم ـ ــل م ـ ـطـ ــار
ّ
كابول ،تركزت الجهود الخاصة
لمساعدة األفـغــان الخائفين من
ان ـت ـق ــام «ط ــالـ ـب ــان» ع ـلــى تــرتـيــب
ممرات آمنة عبر الحدود البرية
مع إيران وباكستان ودول آسيا
الوسطى.
وقـ ـ ـ ــال مـ ـ ـس ـ ــؤول ب ــاك ـس ـت ــان ــي
ع ـن ــد م ـع ـبــر تـ ــورخـ ــام الــرئ ـي ـســي
مــع باكستان الــواقــع إلــى الشرق
م ــن مـمــر خـيـبــر« :ع ــدد كـبـيــر من
الناس ينتظرون فتح البوابة على
الجانب األفغاني».
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ــر شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــود ،أن اآلالف
ً
تجمعوا أيضا عند معبر إسالم
قلعة على الحدود مع إيران.

بنجشير

دول تنقل سفاراتها
إلى الدوحة
وواشنطن تفتح
ً
ً
مكتبا دائما
للمتابعة

الذين يعيشون فيها متحضرين
ل ـتــرس ـيــخ م ـعــاي ـيــرهــم ومـعــايـيــر
ح ـيــات ـهــم هـ ـن ــاك ،ل ـك ــن الـنـتـيـجــة
ه ــي م ــأس ــاة وخ ـس ــارة لـلــواليــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،وخـ ـ ـس ـ ــارة أكـ ـث ــر مــن
ذلــك ألولـئــك الــذيــن يعيشون في
أفغانستان .والنتيجة هي صفر،
وحتى تحت الصفر».
بــدوره ،أعــرب وزيــر الخارجية
الروسي سيرغي الفروف ،عن أمله
في أن يتخلى الغرب عن «محاولة
فــرض أنـمــاط ديمقراطية غربية
على الشعوب األخرى».

وفـ ـ ـ ــي تـ ـ ـح ـ ـ ّـد آخـ ـ ـ ـ ــر ،ان ــدلـ ـع ــت
ا شـتـبــا كــات عنيفة بـيــن مقاتلي
طالبان وقــوات «جبهة المقاومة
الوطنية» بقيادة أحمد مسعود
في والية بنجشير.
وأف ـ ـ ـ ــادت وس ــائ ــل إعـ ـ ــام ب ــأن
قـ ــوات «ط ــال ـب ــان» اس ـتــولــت على
أحدة مناطق بنجشير كما عينت
ً
ً
حاكما جديدا على الوالية ،لكن
قــوات مسعود أكــدت أنها صدت
الهجمات وكبدت الحركة مئات
القتلى.

تعهد البيت األبيض
بإجالء المترجم األفغاني
الذي كان يرافق الرئيس
الحالي جو بايدن أثناء
رحلته في أفغانستان عام
 ،2008وساعده عند هبوط
اضطراري لمروحيته خالل
عاصفة ثلجية.
وردا على سؤال "ماذا يمكن
للبيت األبيض أن يقول
للمترجم الذي يقال إنه بقي
في أفغانستان بعد سقوط
كابول بيد "طالبان"؟ قالت
المتحدثة باسم البيت
األبيض جين بساكي :شكرا
على أنكم قاتلتم معنا خالل
الـ 20سنة األخيرة .وشكرا
على مساعدتكم لبعض
األشخاص األعزاء علينا أثناء
تلك العاصفة الثلجية .ونحن
سنجليكم تقديرا لخدمتكم.
وهذا ما نعتزم القيام به.
وكانت صحيفة "وول
ستريت جورنال" كتبت أن
المترجم الذي ساعد بايدن
في أفغانستان عام 2008
مازال في أفغانستان ،ولم
يتمكن من مغادرة البالد مع
القوات األميركية التي أنجزت
االنسحاب في  30أغسطس.
وحسب معلومات الصحيفة،
فإن المترجم يختبئ اآلن من
"طالبان".

بريطانيا :اعتقدنا أن كابول
لن تسقط هذا العام

أعلن وزير الخارجية
البريطاني دومينيك راب ،أن
تقييم االستخبارات أشار
إلى أن كابول لن تسقط هذا
العام على األرجح ،ودافع عن
انسحاب بالده من أفغانستان
بعد سيطرة حركة "طالبان"
على معظم أنحاء البالد
ً
بأسرع مما كان متوقعا.
وفي جلسة طارئة عقدتها
لجنة الشؤون الخارجية
بمجلس العموم ،قال راب،
أمس"،االفتراض المحوري
كان أنه مع انسحاب القوات
بحلول نهاية أغسطس
ً
ً
فسنشهد تدهورا حثيثا من
هذه النقطة ،وأنه من غير
المرجح أن تسقط كابول هذا
العام".

 4أسباب وراء سعي تركيا ألداء دور في أفغانستان
لخص تقرير موسع نشرته «الجزيرة.نت» أسباب
س ـع ــي ت ــرك ـي ــا ل ـل ـعــب دور ف ــي ال ـم ـش ـهــد ال ـج ــدي ــد فــي
أفغانستان ،وحصرها باربعة اسباب هي:

ً
أوال  -ورقة ضغط للتقارب مع واشنطن وأوروبا

يعتبر التقرير أن أحــد الــدوافــع الحقيقية لوجود
أنقرة في أفغانستان ،هو حاجتها ورغبتها في امتالك
أدوات قوة وأوراق تفاوض ّ
فعالة لتعزيز قدرتها على
المستوى اإلقليمي والدولي ،مع الحرص على ضمان
هامش أوسع من االستقاللية في سياستها الخارجية.
ويشير إلــى أن تركيا تأمل أن تعيد حماية بوابة
ات ـص ــال أفـغــانـسـتــان الــوح ـيــدة م ــع ال ـعــالــم عـبــر إدارة
مطار حامد كرزاي في كابول وتشغيله ،وسط حاجة
ُ
واشـنـطــن واألوروب ـي ـيــن إل ــى جـهــة تــديــر األزم ــة هناك
ً
تــرمـيــم عــاقــاتـهــا الـمـتــوتــرة مــع ال ـغــرب ،خـصــوصــا أن
ً
وجودها في أفغانستان قد يكون أقل إزعاجا لحركة

طالبان مقارنة بأي قوة أخرى ،بسبب الميول اإلسالمية
للحكومة التركية .لذا تأمل أنقرة أن وجودها الفاعل في
ُ ِّ
ً
سيعزز من دورها بوصفها بديال إقليميا
أفغانستان
ً
قويا لعالج األزمات الناجمة عن االنسحاب األميركي
المستمر من المنطقة.

ً
ثانيا  -استثمار العالقات الجيدة مع «طالبان»

دائـمـ ًـا ارتبطت أنـقــرة بعالقات ِّ
طيبة مــع الحكومة
األف ـغ ــان ـي ــة ال ـســاب ـقــة وح ــرك ــة ط ــال ـب ــان وح ـت ــى بعض
الجماعات المسلحة األخرى .ومن الواضح أن «طالبان»
تحتاج إلــى تركيا بقدر مــا تحتاج أنـقــرة نفسها إلى
البقاء في أفغانستان ،إذ ترغب الحركة في تأمين قدر
ُ
َ
درك الحركة
من الرعاية من ِقبل قوة مثل تركيا ،كما ت ِ
مدى حاجتها إلى عالقات جوار وتفاعل على الساحة
الحكومة التي ستشكلها
الدولية ،واألهم مدى حاجة
ُّ
إلى الحصول على اعتراف دولي لتجنب ما حصل معها

بين َ
عام ْي  2001-1996عندما َّأدى خطابها وسياساتها
ِّ
المتشددة إلى عزلها وعدم االعتراف بها.
وفيما يبدو ،فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
كان ُيدرك بوضوح هذه الحقيقة حين َّ
صرح مؤكدا أن
ِ
الوجود العسكري التركي في أفغانستان سيقوي يد
اإلدارة الجديدة في الساحة الدولية ويسهل عملها.

ً
ثالثا ـ دواعي الجغرافيا واالقتصاد

ً
جغرافيا ،تحتل أفغانستان مساحة جيوسياسية
مهمة تــربــط الـشــرق األوس ــط وآسـيــا الــوسـطــى وشبه
القارة الهندية ،مما جعلها موضع تنافس بين قوى
مختلفة .تدرك تركيا هذه األهمية إذ وصف وزير الدفاع
التركي خلوصي آكار أفغانستان بأنها «قلب آسيا» ،في
ً
إشارة إلى أن وجود تركيا في البالد سيفتح لها آفاقا
لتوسيع نفوذها السياسي وزيادة فرصها االستثمارية
في الدول المجاورة.

في السياق ،تتطلع تركيا خاصة إلى مشروع ممر
الالزورد ( ،)Lapis Lazuli corridorالذي يربط أفغانستان
بـتــركـيــا ع ـبــر تــركـمــانـسـتــان وأذرب ـي ـج ــان وجــورج ـيــا،
ً
متجاوزا إيران وروسيا والصين ،ما سيرفع من قيمة
ً
ً
تركيا الجيوسياسية باعتبارها ممرا مهما للطاقة.
بخالف ذلك ،يخدم الوجود في أفغانستان أحد أهم
أهــداف الرئيس التركي أردوغ ــان المتمثل في تحويل
تــركـيــا إل ــى الـمــركــز الـسـيــاســي للعالم اإلس ــام ــي ،عبر
وضعها على أعتاب آسيا الوسطى ،موطن الكثير من
الشعوب المسلمة الناطقة بالتركية .كما يعد توسيع
النفوذ التركي في أفغانستان وآسيا الوسطى إحدى
طرق المواجهة الجيوسياسية مع روسيا ،خصم أنقرة
التاريخي.

ً
رابعا ـ مخاوف من أزمة الجئين جديدة

كما تسعى أنقرة في تقاربها مع أفغانستان الغتنام

ً
َّ
تتحوط للمخاطر أيضا .وعلى الرغم من
الفرص ،فإنها
أن تركيا ال ترتبط بحدود مباشرة مع أفغانستان ،فإن
أنقرة تعد أحــد أكبر المتأثرين من أي أزمــة سياسية
أو اقتصادية في البالد ،التي قد تدفع موجات جديدة
من الالجئين عبر حدودها الشرقية مع إيــران ،ضمن
مساعي هؤالء الالجئين إما لالستقرار في تركيا ،وإما
اتخاذها بوابة لالتجاه نحو أوروبا.
ت ــدرك الحكومة التركية على مــا يـبــدو أن تصاعد
أعداد النازحين من األراضي األفغانية ،سوف يضعها
في مواجهة سلسلة من األزمــات الداخلية ،التي قد ال
ً
تستطيع مواجهتها إال إذا امتلكت يــدا للتفاعل مع
األزمة األفغانية من الداخل .ويحتل الالجئون األفغان
في تركيا المرتبة الثانية مباشرة بعد الجالية السورية،
ً
وهــو وضــع يقلق أنقرة بشدة ،خصوصا مع تصاعد
الغضب الشعبي تجاه الالجئين نتيجة الضغوطات
المتزايدة على االقتصاد التركي.
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قمة ثالثية في القاهرة ومناورات أميركية  -إسرائيلية
• بينيت يعلن عن زيارة قريبة لمصر وحكومته تخفف قيود غزة • البيد :بايدن لن يترك المنطقة
القاهرة  -حسن حافظ

رفع رئيس الوزراء
بينيت
اإلسرائيلي نفتالي ُ
القيود اإلضافية التي ف ِرضت
على قطاع غزة المحاصر
في مايو الماضي ،لكنه
سارع إلى نفي تقارير عن
استعداده للمشاركة في قمة
ثالثية يحضرها الرئيس
الفلسطيني محمود عباس
بالقاهرة اليوم بهدف إحياء
جهود السالم ،في حين
أجرت البحرية األميركية
مناورات غير مسبوقة مع
نظيرتها اإلسرائيلية بالبحر
األحمر.

العاروري يستبعد
إجراء االنتخابات
ً
قريبا ويهاجم
عودة التنسيق
األمني

يجتمع الرئيس المصري
عـ ـب ــدالـ ـفـ ـت ــاح الـ ـسـ ـيـ ـس ــي مــع
الـ ـ ـع ـ ــاه ـ ــل األردنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـمـ ـل ــك
عـبــدالـلــه ال ـثــانــي ،والــرئـيــس
الفلسطيني محمود عباس
في القاهرة اليوم لمناقشة
مستقبل عملية ا لـســام في
الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـل ــة ،وال ـع ـم ــل
عـ ـ ـل ـ ــى ت ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــد الـ ـ ـم ـ ــواق ـ ــف
الـفـلـسـطـيـنـيــة قـبـيــل انـطــاق
اجتماعات الجمعية العامة
الـ ـ ــدوريـ ـ ــة لـ ــأمـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
ن ـ ـهـ ــايـ ــة ال ـ ـش ـ ـهـ ــر ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري،
وبحث مستقبل االنتخابات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ضـ ـم ــن م ـلــف
ال ـم ـص ــال ـح ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة-
الفلسطينية ،و قـبـيــل ز يــارة
م ــرتـ ـقـ ـب ــة ل ــرئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
اإل ســرا ئـيـلــي نفتالي بينيت
للقاهرة.
وقال مصدر مصري مطلع
لـ "الجريدة" ،إن القمة تأتي
في إطار التنسيق المصري
األردنـ ـ ـ ــي إلح ـ ـ ــراز تـ ـق ــدم فــي
م ـ ـلـ ــف الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام ،خـ ـص ــوص ــا
فــي ظــل الـتـنـسـيــق الـحــاصــل
م ــع ال ـج ــان ــب األمـ ـي ــرك ــي فــي
ه ـ ــذا ال ـم ـل ــف ،وال ـع ـم ــل عـلــى
الـ ــدفـ ــع ل ـت ـح ـق ـيــق م ـصــال ـحــة
فـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،بـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــوازي
مـ ــع إعـ ـ ـ ــادة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن
واإلســرائـيـلـيـيــن إل ــى طــاولــة
ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض مـ ـ ـج ـ ــددا ،وذل ـ ــك
يأتي استثمارا لالتصاالت
ال ـت ــي ت ـجــري ـهــا ال ـق ــاه ــرة مــع
مـخـتـلــف األ ط ـ ــراف لتحقيق
ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدم مـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوس يـ ـحـ ـق ــق
تـ ـطـ ـلـ ـع ــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـي ــن
جميعا.

وذكـ ـ ـ ـ ــرت وك ـ ــال ـ ــة األن ـ ـبـ ــاء
الفلسطينية الرسمية (وفا)،
أن الهدف من القمة الثالثية
"حث اإلدارة األميركية على
ا لــو فــاء بــو عــود هــا بالحفاظ
ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ــل ال ـ ــدولـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن ،مــن
خــال خـطــوات عملية تضع
ً
حدا للسياسة االستيطانية
العنصرية التي تتواصل في
جميع األراضي الفلسطينية،
خاصة في محافظة القدس،
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل عـ ـل ــى فـ ـت ــح م ـس ــار
سـيــاســي يـفـضــي إل ــى إنـهــاء
االحـ ـ ـت ـ ــال ،وإقـ ــامـ ــة ال ــدول ــة
الفلسطينية المستقلة ،وحق
العودة لالجئين".
ون ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــى مـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس
الوزراء اإلسرائيلي ،ما تردد
من أنباء حول مشاركته في
القمة الثالثية فــي القاهرة،
مـ ــؤ كـ ــدا أن ب ـي ـن ـيــت س ـي ــزور
مصر قريبا للقاء السيسي
بشكل منفرد.
واس ـ ـت ـ ـبـ ــق نـ ــائـ ــب رئـ ـي ــس
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــب ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــي ل ـ ـ
«حماس» ،صالح العاروري،
الـقـمــة ،وق ــال فــي مـقــابـلــة مع
«الجزيرة»« :لسنا متفائلين
بشأن إجراء االنتخابات في
القريب».
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاروري أن
«هـ ـن ــاك م ـع ــادل ــة ف ــي الـضـفــة
يـ ـ ـج ـ ــب أن ت ـ ـ ـك ـ ـ ـسـ ـ ــر» ،و ه ـ ــي
«ال ـت ـع ـلــق ب ــأوه ــام الـتـســويــة
وال ـ ـ ـحـ ـ ــل الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي ،ومـ ــا
يـ ـت ــرت ــب ع ـل ـي ــه مـ ــن ت ـن ـس ـيــق
أم ـ ـ ـنـ ـ ــي وت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاون وتـ ـقـ ـيـ ـي ــد
لقدرات شعبنا».
وق ـ ــال« :ت ـغ ـل ـغــل االح ـت ــال

فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـضـ ـ ـف ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ـطـ ـ ــان والـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــود
العسكري والوسائل التقنية
الـ ـح ــديـ ـث ــة ،ي ـض ــع ت ـح ــدي ــات
أمام عمل المقاومة ،ثم هناك
الـ ـحـ ـص ــار ،فــال ـض ـفــة مـغـلـقــة
مــن كــل ا ل ـجــوا نــب ،يحيطها
االحتالل من  3جهات».

قيود غزة
وفـ ـ ــي م ـ ـحـ ــاولـ ــة ،عـ ـل ــى مــا
يـبــدو ،لـتـفــادي االن ــزالق إلى
ص ـ ـ ـ ــدام مـ ـسـ ـل ــح ج ـ ــدي ـ ــد م ــع
فصائل القطاع الفلسطيني
ً
ا ل ـم ـح ــا ص ــر م ـن ــذ  14ع ــا م ــا ،
قررت الحكومة اإلسرائيلية
أ مــس ر فــع القيود اإلضافية
التي فرضتها على غزة ،منذ
مايو الماضي ،عقب العملية
العسكرية "حارس األسوار".
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان لـ ـلـ ـجـ ـي ــش
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،إنـ ــه ت ـق ــرر فــي
خ ـ ـتـ ــام ت ـق ـي ـي ـم ــه لـ ــأوضـ ــاع
األمـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،وب ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادقـ ـ ــة
المستوى السياسي "توسيع
مـ ـس ــاح ــة الـ ـصـ ـي ــد الـ ـبـ ـح ــري
قبالة قطاع غزة من  12إلى
ً
ً
 15ميال بحريا ،وإعادة فتح
معبر كرم أبوسالم التجاري
بشكل كامل إلدخال المعدات
وال ـب ـض ــائ ــع ،وزيـ ـ ــادة حـصــة
المياه العذبة للقطاع بكمية
 5ماليين متر مكعب".
وأردف ا ل ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان ،أ نـ ـ ــه
ت ـقــرر "زيـ ــادة حـصــة الـتـجــار
الغزيين لـلـمــرور عبر معبر
ب ـيــت ح ــا ن ــون ب ـ ـ  5000آالف
تـ ـ ــاجـ ـ ــر إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــي ل ـي ـص ـب ــح
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أن ي ـتــم إ صـ ـ ــدار ا ل ـت ـصــار يــح
ف ـ ـقـ ــط ل ـ ـمـ ــن تـ ـلـ ـق ــى ت ـط ـع ـي ــم
كـ ـ ـ ــورو نـ ـ ـ ــا أو تـ ـ ـع ـ ــا ف ـ ــى م ــن
الفيروس".
وأ شــار إ لــى أن "الخطوات
المدنية مشروطة بمواصلة
الحفاظ على استقرار أمني
طويل األ مــد ،إذ سيتم بحث
ت ــوسـ ـيـ ـعـ ـه ــا وف ـ ـقـ ــا ل ـت ـق ـي ـيــم
الوضع".

معالجة البيد
وفي وقت تسعى الحكومة
اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة
لترميم العالقات مع اإلدارة
األم ـي ــرك ـي ــة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة
الحالية عبر اتخاذ خطوات
لتقوية السلطة الفلسطينية،
بـمـســاعــدة الـ ــدول الـمـعـتــدلــة
ف ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ،ل ـم ـنــع ت ـمــدد
نـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوذ ح ـ ـ ــرك ـ ـ ــة "حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس"
المدعومة من إيران باتجاه
الضفة الغربية ،أ شــار وزير
الخارجية اإلسرائيلي يائير
البيد ،إلى أن "العالم يحتاج
إل ـ ــى خـ ـط ــة ب ــدي ـل ــة ل ــات ـف ــاق
الـ ـن ــووي ،وإي ـ ــران ت ـعــرف أن
ت ـ ـهـ ــد يـ ــدات ت ـح ـي ــط بـ ـه ــا إذا
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت ف ـ ــي ب ــرن ــام ـج ـه ــا
النووي".
و لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت ال بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن
اسرائيل ال ترغب في "خنق
غـ ـ ــزة ب ــالـ ـحـ ـص ــار ل ـك ـن ـه ــا ال
تريد أن تقصف بالصواريخ
ان ـطــاقــا مــن ال ـق ـطــاع" .وأكــد
أن "ا ل ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاح بـ ـ ــو صـ ـ ــول
ا لـمـســا عــدات لـغــزة والنشاط

االقـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادي لـ ـ ـلـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع
مرتبطان بتحقيق التهدئة
على الحدود" ،مشيرا إلى أن
"التنسيق األمني مع السلطة
الفلسطينية مستمر".
وأ ف ــاد بــأن ب ــاده ستفتح
ً
ً
ً
"مكتبا تمثيليا جــد يــدا لها
فـ ــي الـ ـبـ ـح ــري ــن ،وس ـي ـص ـبــح
ً
سـفــارة الحـقــا" .وأض ــاف" :ال
نعتقد أن الواليات المتحدة
س ـ ـت ـ ـن ـ ـس ـ ـحـ ــب مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق
األو سـ ـ ـ ــط ،وإدارة ا ل ــر ئ ـي ــس
األ مـيــر كــي جــو بــا يــدن تعمل
بـ ـشـ ـك ــل م ـ ـغـ ــا يـ ــر عـ ـ ــن إدارة
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق دون ــال ــد
ترامب".
وو ص ــف ال ب ـيــد ،المنتمي
ل ـل ـت ـي ــار الـ ــوس ـ ـطـ ــي ،اعـ ـت ــزام
إدارة ا لــر ئ ـيــس ج ــو ب ــا ي ــدن،
إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة فـ ـ ـت ـ ــح الـ ـقـ ـنـ ـصـ ـلـ ـي ــة
األ مـيــر كـيــة بــا لـقــدس لتوفير
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة
ل ـل ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن بـ ــ»الـ ـفـ ـك ــرة
السيئة».

مناورات أميركية
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،أف ـ ـ ــادت ق ـي ــادة
األسطول الخامس األميركي
بــأن ـهــا ن ـف ــذت م ـ ـنـ ــاورات مــع
ال ـب ـح ــري ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة فــي
خ ـل ـيــج ال ـع ـق ـبــة ع ـلــى الـبـحــر
األحـ ـم ــر ،وذل ـ ــك ب ـعــد دخ ــول
قرار نقل إسرائيل من منطقة
عمليات ا لـقـيــادة األورو ب ـيــة
للقوات األميركية إلى منطقة
عـمـلـيــات ال ـق ـي ــادة الــوسـطــى
حيز التنفيذ أمس.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح بـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــان أن

ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاورات ت ـ ـ ـهـ ـ ــدف إل ـ ــى
ض ـمــان االس ـت ـق ــرار الـبـحــري
واألمن والمالحة بين البحر
المتوسط والمحيط الهندي
عبر المضائق االستراتيجية
في المنطقة.
وقال الجيش اإلسرائيلي
إ نــه أ ج ــرى م ـنــاورات بحرية
ه ــي األولـ ـ ــى م ــن نــوع ـهــا مــع
البحرية األميركية في البحر
األحمر ،بهدف تحسين األمن
والحفاظ على طرق التجارة
البحرية.
و قـبــل  20يــو مــا ،اختتمت
تدريبات جوية إسرائيلية-
أميركية أطلق عليها "نسر
ال ـص ـح ــراء" ،وقــالــت الـقـيــادة
الـ ــوس ـ ـطـ ــى األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،إن
ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات ال ـ ـتـ ــي ج ـم ـعــت
قــواتـهــا الـجــويــة مــع ال ـقــوات
الـجــويــة اإلســرائـيـلـيــة كــانــت
األولى من نوعها.
وفي وقت سابق ،انتقدت
إي ـ ـ ـ ـ ـ ــران خ ـ ـ ـطـ ـ ــوة واش ـ ـن ـ ـطـ ــن
بنقل إ ســرا ئـيــل إ لــى ا لـقـيــادة
ال ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــى "سـ ـ ــان ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــوم"
ووصـ ـفـ ـتـ ـه ــا ب ــأنـ ـه ــا خ ـط ــوة
استفزازية.

سلة أخبار
بلغاريا :احتمال إجراء
انتخابات مبكرة

يبدو أن بلغاريا
ستضطر إلجراء
انتخابات مبكرة،
بعد فشل حزب آخر
في تشكيل حكومة
ائتالفية ،بعد نحو
شهرين من توجه
الناخبين إلى مراكز
االقتراع .فقد فشل
"الحزب االشتراكي"،
وهو ثالث أقوى
حزب ،في الحصول
على أغلبية برلمانية،
إذ رفضت  3أحزاب
احتجاجية ،ينظر
إليها بوصفها شركاء
محتملين ،الحزب،
بوصفه تم تشكيله من
رحم الحزب الشيوعي
السابق .ورفض حزب
"هناك مثل هذا الشعب"
(آي.تي.إن) الشعبوي
بقيادة المغني سالفي
تريفونوف دعم
االشتراكيين أمس.
ويمكن إجراء انتخابات
مبكرة في نوفمبر
المقبل ،عندما يحين
موعد إجراء االنتخابات
الرئاسية.
وكان الرئيس رومين
راديف دعا االشتراكيين
ً
إلى تشكيل حكومة غدا ،
وهي الدعوة الثالثة
واألخيرة من نوعها.

ً
زيلينسكي يطلب دعما
ً
أميركيا لتحديث الجيش
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ّ
ّ
واشنطن تصب تركيزها على بكين وموسكو تحذر من جر الهند إلى مواجهة
بعد أن غادروا أفغانستان حيث علقوا في حرب
ً
ّ
استمرت عشرين عاما ،بات بإمكان األميركيين اآلن
االلتفات نحو شرق آسيا ،حيث يعتزمون مواجهة
ً
تصاعد نفوذ الصين مما أصبح حاليا أولويتهم
القصوى.
ّ
التحو ل االستراتيجي للواليات
في مؤشر على
المتحدة ،التي تريد التحرر من الحرب ضد اإلرهاب
للتركيز على المنافسة االستراتيجية مــع الصين
ّ
توجهت نائبة الرئيس األميركي كاماال
ورو سـيــا،
ّ
هــاريــس إلــى آسيا فــي خضم األزمــة مــع كــابــول ،في
حين كان آالف األفغان محتشدين في مطار كابول
لمحاولة الفرار من نظام طالبان.
ّ
واتهمت هاريس خالل زيارتها بكين بـ"تقويض
ال ـن ـظــام ال ـعــال ـمــي الـمـبـنــي ع ـلــى ال ـقــانــون وبـتـهــديــد
سيادة األمم" بمطالباتها في المياه المتنازع عليها
في بحر الصين الجنوبي.
ُ
اعتبرت هــذه الجولة بمنزلة جهد تبذله اإلدارة
األميركية لتطمين حلفائها في آسيا القلقين بسبب

رؤية االنسحاب من أفغانستان ّ
يسرع انهيار حكومة
كابول.
يرى راين هاس من معهد بروكينغز لألبحاث أن
األحداث األخيرة في كابول ال ُيفترض أن يكون لها
تأثير دائم على صدقية الواليات المتحدة في آسيا.
يـشــرح ه ــذا ا لـخـبـيــر فــي ش ــؤون آ سـيــا أن "سمعة
الواليات المتحدة مبنية على مصالح مشتركة مع
شركائها في المنطقة لمواجهة تصاعد نفوذ الصين
والحفاظ على المدى الطويل على السالم الذي سمح
ّ
بالنمو السريع لالقتصاد في المنطقة".
ويـشـيــر فــي حــديــث لــوكــالــة فــرانــس ب ــرس إل ــى أن
"التركيز المتزايد للواليات المتحدة على األحداث
ً
في آسيا سيفتح فرصا جديدة للواليات المتحدة
مــع شركائها فــي المنطقة لتعميق تعاونهم حول
مصالح مشتركة".
يتشارك الرأي مع الخبير النائب الديمقراطي آدم
سميث ،رئيس لجنة ا لـقــوات المسلحة فــي مجلس
النواب األميركي.

لدى سؤاله ،أمس األول ،حول خطر رؤية الصين
ت ـج ـتــاح ت ــاي ــوان أو رو س ـي ــا ت ـهــاجــم أوك ــران ـي ــا بعد
مشهد الضعف الذي برز أثناء االنسحاب األميركي
الفوضوي من أفغانستان ،بدا النائب الديمقراطي
ال ـنــافــذ آدم سـمـيــث غـيــر مـقـتـنــع بــالـفـكــرة .فــأكــد في
ّ
مؤتمر افتراضي نظمه معهد بروكينغز أن البعض
ّ
ّ
يعتقد أن حسابات الصين وروسيا "تغيرت بمجرد
أننا سحبنا  2500جندي من أفغانستان" .وأضاف
"ال أعتقد ذلك".
وتابع "هناك أسباب أخرى كثيرة تجعل روسيا
أو الصين تعتقدان أنهما يمكن أن تكونا عدوانيتين
بعض األجزاء من العالم ،وال أعتقد أن واقع أننا
في َ
لم نبق في أفغانستان هو جزء" من هذه األسباب.
يـعـتـبــر دي ــري ــك غ ــروس ــان ال ـم ـســؤول ال ـســابــق في
ال ـب ـن ـتــاغــون وال ـخ ـب ـيــر ال ـحــالــي ف ــي مــؤس ـســة "ران ــد
كوربورايشن" لألبحاث ،أن الصين يمكن أن تتعرض
إلغـ ــراء ات تـقــديــم بـيــادقـهــا فــي أفـغــانـسـتــان ،بـمــا أن
الواليات المتحدة قد انسحبت منها.

إ لــى ذ لــك ،قــال وز يــر الخارجية ا لــرو ســي سيرغي
ال فــروف ،في كلمة خالل افتتاح العام الدراسي في
معهد موسكو الحكومي للعالقات الدولية ،إن الغرب
يحاول جر الهند إلى مواجهة في الشرق.
وأضـ ــاف الف ـ ــروف" :ف ــي مـنـطـقــة آس ـيــا والـمـحـيــط
ا ل ـ ـ ـهـ ـ ــادئ  ،ي ـ ـجـ ــري اآلن ت ـط ـب ـي ــق ا س ـت ــرا ت ـي ـج ـي ــات
المحيطين الهندي والهادئ ،الساعية بشكل صريح
إ لــى تحقيق ا لـهــدف ا لـمـعـلــن ،و هــو ا ح ـتــواء الصين.
وهم يحاولون جر شريك استراتيجي آخر لنا مثل
الهند لالنخراط في هذه األلعاب".
وأشار الوزير الروسي ،إلى أن "الذين تخلوا عن
سيادتهم ووقفوا في صف وا حــد بقيادة الواليات
المتحدة والدول الغربية أخرى ،لم يعد بمقدورهم
قول حتى ولو كلمة واحدة معارضة".
في وقت سابق دعت الصين ،الواليات المتحدة
إ لــى تصحيح سياستها "البالغة ا لـخـطــورة" تجاه
ً
ً
بكين ،وعدم اعتبار الصين خصما مفترضا .

طلب الرئيس األوكراني
فولوديمير زيلينسكي
من جو بايدن ،أمس،
دعم الواليات المتحدة
الثابت لعملية تحديث
الجيش في بلده،
وسط قلق إزاء تزايد
الضغط الروسي بعد
االنسحاب األميركي
من أفغانستان.
ُ
ود عي زيلينسكي إلى
واشنطن بعد قرار
بايدن رفع معظم
العقوبات المتعلقة
بخط أنابيب الغاز
"نورد ستريم  "2الذي
يربط روسيا بألمانيا،
ويلتف على أوكرانيا،
ما اثار خيبة أمل لدى
كييف .وزار الرئيس
األوكراني البنتاغون
مقر أمس األول ،حيث
أكد له وزير الدفاع
األميركي لويد أوستن
التزام الواليات
المتحدة دعوة روسيا
إلى "التوقف عن إطالة
أمد الصراع" في شرق
أوكرانيا ومغادرة
شبه جزيرة القرم التي
ضمتها موسكو في
 .2014وقال أوستن:
"سنواصل الوقوف إلى
جانبكم في مواجهة
هذا العدوان الروسي".

مدارس الصين تدرج فكر «الجد شي» في مناهجها
عاد ،أمس ،تالميذ الصين إلى المدرسة ومعهم كتب
مدرسية جديدة تروج لفكر شي جينبينغ في وقت يسعى
الحزب الشيوعي لتوسيع ما يطلق عليه البعض "عبادة
ً
الشخصية" كي تشمل أطفاال ال تتجاوز أعمارهم السبع
سنوات وتنشئة جيل جديد من "الوطنيين".
وأعلنت وزارة التعليم إنها ستدرج في المنهج الوطني
ً
أيديولوجية شي السياسية غير واضحة األط ــر ،بــدءا
ً
بالمدارس االبتدائية وصوال إلى مراحل التخرج.
ويتعين على معلمي الصفوف االبتدائية "غرس بذور
حب الحزب والبلد واالشتراكية في القلوب الصغيرة"،
وفق بيان للحكومة حول المنهج الجديد.
ونقلت حافالت األطفال الذين كانوا يضعون شاالت
ً
حمراء فوق الزي المدرسي ،إلى بوابات مدارسهم صباحا.
وترجلوا من الحافالت حاملين على ظهورهم حقائب
كبيرة ملونة.
وتحمل تصاميم الكتب الجديدة اقتباسات بليغة من
ً
خطابات الرئيس وص ــورا لوجهه المبتسم .وتتضمن
ً
كتب الصفوف االبتدائية فصوال حول إنجازات الحضارة
الصينية ودور ال ـحــزب الـشـيــوعــي فــي مـكــافـحــة الفقر
ومحاربة جائحة "كورونا".
تتخلل الدروس اقتباسات عن شي حول حب الوطن
والواجب ،وقصص عن لقاءاته مع المواطنين.

ويذكر أحــد الكتب أن "الجد شي جينبينغ مشغول
ً
جدا في العمل ،لكن مهما كان مدى انشغاله فإنه ينضم
لنشاطاتنا ويهتم بنمونا".
يتضمن فكر شي  14مبدأ من بينها "القيادة المطلقة
للحزب" على الجيش و"تحسين مستويات المعيشة من
خالل التنمية".
وتكرس ذلك خالل جلسة الجمعية الوطنية الشعبية
عام  2018بتعديل دستوري ألغى الحد األقصى للواليات
ً
الــرئــاسـيــة ومـهــد الـطــريــق أمــامــه ليصبح رئـيـســا مدى
الحياة.
ويشير المسؤولون باستمرار اآلن إلى تلك المبادئ في
سياقات متباينة من محاربة كوفيد إلى األدب والفنون،
فيما فتحت الجامعات معاهد مكرسة لفكر شي.
وجهود تلقين األطفال الفكر السياسي لشي تحمل
إيديولوجيته إلى الجمهور األصغر.
وتأتي تلك المساعي في وقت يشن الحزب حملة أكبر
لمحاربة ما يعتبره تأثيرات مفسدة على الفتيان ،من
ألعاب الفيديو إلى المشاهير ووسائل التعليم األجنبية.
ً
وتغوص الكتب المدرسية للتالميذ األكبر سنا في
ً
مواضيع أكثر تعقيدا مثل قطاع الطيران والفضاء في
الصين والـطــريــق ،كــي تصبح "ق ــوة اشـتــراكـيــة حديثة
عظمى".

عبر العديد من األهالي في مجالس خاصة ،عن عدم
ارتياح بشأن المنهج الدراسي لكنهم رفضوا إجراء مقابلة
مع "وكالة فرانس برس" خشية التعرض لمشكالت بسبب
التحدث مع وسائل إعالم أجنبية.
ل ـكــن ال ـس ـيــاســة ت ـلــك لـقـيــت م ـعــارضــة خـفـيــة تمثلت
بـتـعـلـيـقــات ع ـلــى االن ـت ــرن ــت لـمـسـتـخــدمـيــن ل ــم يكشفوا
هوياتهم.
وكتب مستخدم على منصة ويبو للتواصل االجتماعي
أن "غسيل الدماغ يبدأ من الطفولة" .وسأل آخر "هل يمكن
رفض ذلك؟".
وقال أستاذ الشؤون الدولية بجامعة "جورجيا تيك"
وانــغ في-لينغ ،إن الكتب المدرسية مثال على مساعي
الحزب الشيوعي "للرهان على عبادة الشخصية في زعيم
قوي يشبه ماو".
أضاف" :لكن بالنظر إلى ما حدث في المجتمع الصيني
في العقود األربعة األخيرة ،أعتقد أن الكثير من اآلباء قد
ً
ال يرغبون في ذلك كثيرا ،والعديد من التالميذ قد يجدون
ً
األمر ممال ،ولكن قلة سيحتجون أو قد يحتجون علنا".
ورأى أن "معظمهم ببساطة قد ال يأخذون األمر على
محمل الجد".
ً
وإن كانت الصين كثيرا ما غرست في التالميذ حب
الوطن وتعلم السياسة ،فإن المنهج الجديد يدور حول

طالب صينيون خالل أول يوم دراسي لهم في مقاطعة هوبي أمس
"تعزيز عبادة شي بقدر ما يدور حول تعزيز المشاعر
القومية" ،حسبما قال الباحث في شؤون الصين آدام ني.
وقــد روجــت وسائل اإلعــام الرسمية لتطلعات شي
بالنسبة للشبان الصينيين ،إذ نقلت وكالة أنباء الصين

(ا ف ب)

الجديدة (شينخوا) حثه الشباب على "السعي للتحلي
بقلوب نقية وشخصيات سليمة وبالنزاهة" وذلــك في
مقالة لمناسبة بدء العام الدراسي ،أمس.
(بكين  -أ ف ب)
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رياضة
األزرق يتدرب على فترتين في سراييفو اليوم

إقامة «التنشيطية» بـ  3مجموعات
ـان في
أول كــل مجموعة ،إضــافــة إلــى أفضل ثـ ٍ
الـمـجـمــوعــات ال ـث ــاث ،ل ـلــدور نـصــف النهائي
الذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراة
واحدة.
وقـ ــررت لجنة الـمـســابـقــات إتــاحــة الفرصة
لألندية خالل بطولة كأس االتحاد التنشيطية
للدفع بالعبين تحت  19سنة ،لمنحهم خبرة
المشاركات مع فرق السن العام.
وكان مسؤولو ناديي التضامن والفحيحيل
قـ ــرروا إقــامــة معسكر خــارجــي خ ــال أكـتــوبــر
ً
ال ـم ـق ـب ــل ،ت ــزامـ ـن ــا م ــع ب ـط ــول ــة كـ ــأس االت ـح ــاد
التنشيطية .وثمة خيارين أمام الناديين :إما
غض النظر عن المعسكر الخارجي ،والمشاركة
في البطولة ،أو المشاركة بفريق تحت  19سنة.

استقر األمر داخل لجنة المسابقات باتحاد
كــرة الـقــدم على انـطــاق بطولة كــأس االتحاد
التنشيطية مطلع أكتوبر المقبل.
وسـيـتــوقــف الـنـشــاط خ ــال أكـتــوبــر بسبب
"ف ـي ـف ــا داي" م ـط ـلــع ال ـش ـه ــر ،ث ــم اسـ ـتـ ـع ــدادات
ال ـم ـن ـت ـخ ــب األول ـ ـم ـ ـبـ ــي ل ـ ـخـ ــوض م ـن ــاف ـس ــات
المجموعة الرابعة ضمن التصفيات المؤهلة
لنهائيات كأس آسيا تحت  23سنة.
وتـ ـسـ ـتـ ـضـ ـي ــف ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة فــي
الـ ـفـ ـت ــرة مـ ــن  27ح ـت ــى  31أكـ ـت ــوب ــر ال ـم ـق ـبــل،
بمشاركة منتخبات السعودية وأوزبكستان
وبـ ـنـ ـغ ــادش إلـ ــى ج ــان ــب األزرق .وس ـت ـجــرى
البطولة التنشيطية بنظام المجموعات ،إذ
سيتم تقسيم األندية الـ  15إلى  3مجموعات،
ب ــواق ــع  5أن ــدي ــة ف ــي ك ــل م ـج ـمــوعــة .وي ـتــأهــل

ً
األبيض ًيتدرب في السعودية غدا
استعدادا لمواجهة الهالل

تدريب األزرق في البوسنة امس

حازم ماهر

تابع الجهاز الفني لمنتخبنا
الوطني األول لكرة القدم
مباراة فرنسا والبوسنة
أمس؛ للوقوف على مستوى
المنتخب البوسني الذي
يواجهه األزرق بعد غد في
«الفيفا داي».

أصحاب الخبرة ،وهم خالد الرشيدي وبدر
المطوع وشبيب الخالدي وفهد حمود حمد
الحربي وعيد الرشيدي ومبارك الفنيني في
التشكيل األساسي.
وكـ ــان األزرق ،ق ــد اسـتـهــل تــدري ـبــاتــه في
الخامسة والنصف من مساء أمس بتوقيت
الكويت ،وجاء التدريب الذي غاب عنه العب
خيطان فواز المبيليش بسبب وصوله إلى
البوسنة قبل انطالق التدريب بنحو نصف
س ــاع ــة ،خـفـيـفــا؛ لـتـجـنــب إص ــاب ــة الــاعـبـيــن
باإلرهاق واإلجهاد.
ووق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاز ال ـ ـ ـط ـ ـ ـبـ ـ ــي ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة
د .عبدالمجيد البناي الكشف على الالعبين
قـ ـب ــل ان ـ ـطـ ــاق ال ـ ـتـ ــدريـ ــب ،وج ـ ـ ـ ــاءت قــائ ـمــة
اإلصابات خالية تماما ،مما سيتيح الفرصة
للجهاز الفني فــي اختيار التشكيل األمثل
للقاء ،علما بأنه تم استبعاد مدافع الكويت
عبدالعزيز نــا جــي مــن السفر مــع المنتخب
بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية في
تدريبات ناديه.
وقرر الجهاز الفني تقديم موعد انطالق
تدريب أمس حتى يتسنى له متابعة مباراة

قرر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني األول
لكرة القدم ،بقيادة المدرب المؤقت اإلسباني
كارلوس غونزاليس إجراء التدريب اليوم على
فترتين؛ صباحية ومسائية ،في العاصمة
البوسنية سراييفو ،وذلــك من أجــل تجهيز
الالعبين للقاء البوسنة الــذي سيقام مساء
بعد غــد على اسـتــاد بيلينو بــولــي بمدينة
زينتشا.
ويأتي اللقاء ،الذي يقام في "الفيفا داي"،
ضمن استعدادات األزرق لخوض التصفيات
المكملة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023
بالصين ،والتي تبدأ منافساتها في فبراير
المقبل.

تقديم التدريب
ويشهد اليوم تدريب الالعبين على بعض
الجمل الفنية والتكتيكية ،إلى جانب تدريبهم
على التسديد من مختلف الزوايا واألبعاد،
ً
على أن يخصص الجهاز الفني غدا لوضع
لـمـســاتــه األخ ـي ــرة عـلــى الـتـشـكـيــل والـخـطــة،
علما بــأن النية تتجه إلــى الدفع بالالعبين

البوسنة مع فرنسا في تصفيات كأس العالم
 ،2022وال ـتــي أقـيـمــت فــي الـســاعــة  9.45من
مساء أمس ،مع تسجيلها للوقوف على أبرز
سلبيات وإ يـجــا بـيــات المنتخب البوسني،
الذي يضم بين صفوفه العبين أكفاء.

اكتمال الوفد
وك ـ ــان وفـ ــد ال ـم ـن ـت ـخــب ق ــد اك ـت ـم ــال أمــس
بانضمام العبي كاظمة واليرموك والساحل
وخيطان ،إذ وصل العبو السالمية أمس األول
إلى البوسنة.

جهود مضاعفة لـ «العالقات العامة»
يبذل فريق العالقات العامة الــذي يرافق
الوفد ،بقيادة رئيس لجنة العالقات العامة
ح ـمــزة ال ـش ـطــي ،وعـضــويـهــا قـصــي الـمــؤمــن
وحـســن ال ـفــرحــان ،ج ـهــودا مضاعفة إلنـهــاء
اح ـت ـي ــاج ــات ال ــوف ــد وال ـت ــرت ـي ـب ــات ال ـخــاصــة
بوصول الوفود على أربع دفعات وانتظارهم
في مطار البوسنة.

ي ـ ـخـ ــوض فـ ــريـ ــق الـ ـك ــوي ــت
لكرة القدم تدريبه الوحيد في
العاصمة السعودية الرياض
ً
غـ ــدا ع ـلــى اس ـت ــاد ال ـم ـلــك فهد
ً
اس ـت ـع ــدادا ل ـمــواج ـهــة ال ـهــال
السعودي بعد غد في مباراة
ودي ـ ـ ــة كـ ـب ــروف ــة أخ ـ ـيـ ــرة قـبــل
الدخول في منافسات الموسم
الجديد.
وي ـ ـغ ـ ــادر األب ـ ـي ـ ــض الـ ـي ــوم
بــو فــد يـضــم جميع الالعبين
بـ ـ ــاس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـنـ ـ ــاء الـ ـ ــدول ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــن
الرتباطهم بمهمة مع األزرق
أمـ ـ ــام ال ـب ــوس ـن ــة ،ك ـم ــا يـغـيــب
عــن وف ــد الـفــريــق الـمـحـتــرفــان
ال ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــولـ ــي دي ــومـ ـي ــرس ــي
مـبــوكــانــي ،واألس ـتــرالــي ريــان
ً
ماكجوان ،الرتباطهما أيضا
م ــع المنتخبين ا لـكــو نـغــو لــي
واألسترالي على الترتيب.
وي ـ ـ ـعـ ـ ــول نـ ـ ـ ـ ــادي الـ ـك ــوي ــت
وال ـ ـج ـ ـهـ ــاز الـ ـفـ ـن ــي ل ــأب ـي ــض
ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة الـ ـت ــونـ ـس ــي ف ـت ـحــي
الجبال على مواجهة الهالل

ل ـلــوقــوف ع ـلــى م ــدى الـتـطــور
ال ـبــدنــي وال ـف ـنــي لـلـفــريــق مع
اق ـ ـتـ ــراب دخـ ـ ــول ال ـم ـنــاف ـســات
الــرسـمـيــة إذ تنتظر األبـيــض
م ــواج ـه ــة أمـ ـ ــام ال ـس ــاح ــل فــي
ثـمــن نـهــائــي ك ــأس األم ـيــر 13
من الشهر الجاري.
وخ ـ ـ ـ ــاض فـ ــريـ ــق الـ ـك ــوي ــت
ً
ً
مـعـسـكــرا خــارجـيــا فــي تركيا
ً
اس ـت ـم ــر  20يـ ــومـ ــا ،ولـ ـع ــب 4
م ـ ـبـ ــاريـ ــات وديـ ـ ـ ــة أمـ ـ ـ ــام ف ــرق
قـ ـط ــري ــة حـ ـق ــق الـ ـ ـف ـ ــوز ف ـ ــي 3
وخ ـس ــر ف ــي واحـ ـ ـ ــدة ،وواجـ ــه
ً
الـتـضــامــن وديـ ــا فــي الـكــويــت
وفاز بهدفين مقابل هدف.
وي ـ ـ ـ ـ ــدرك م ـ ـ ـ ــدرب األب ـ ـيـ ــض
أن م ــواج ـه ــة الـ ـه ــال اخ ـت ـبــار
ً
حـقـيـقــي ل ـفــري ـقــه ع ـط ـفــا على
المستوى الكبير لبطل الدوري
ً
الـسـعــودي ،الــذي حقق أيضا
ل ـقــب دوري أب ـط ــال آس ـيــا في
النسخة قبل الماضية.
وف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة أعـ ـل ــن
ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــادي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي ع ـل ــى

موقعه الرسمي عن برنامجه
الخاص بمواجهة الكويت ،إذ
يـغـيــب ع ــن ال ـفــريــق الــاعـبـيــن
الدوليين المنضمين لألخضر
ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــودي ،وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــض م ــن
ً
المحترفين المرتبطين أيضا
مع منتخبات دولهم.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــال
البرتغالي جــارديــم تدريبات
ال ـفــريــق أم ــس ب ـعــد راحـ ــة 48
ساعة منحها لالعبين ،على
أن تتواصل التدريبات اليوم
ً
وغ ــدا على ملعب الفريق في
ً
الــريــاض استعدادا لمواجهة
األبيض.

الساحل يخسر أمام األولمبي العراقي خيطان يواجه الزوراء العراقي
خسر فــريــق الـســاحــل لـكــرة الـقــدم بصعوبة أمــام
األولمبي العراقي بهدفين مقابل هدف في المباراة
ال ـت ــي ج ـم ـعــت بـيـنـهـمــا ف ــي أزمـ ـي ــت ال ـتــرك ـيــة ضمن
استعداداته للموسم الجديد.
وسجل هدف الساحل فيصل عجب في الشوط
األول عبر تمريرة من سليمان البوص ،ونجح
الفريق من حسم الشوط االول بهدف من
دون رد وس ــط أداء مـنـضـبــط دفــاعـيــا
وحذر في الجانب الهجومي.
وف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي عــاد
الـمـنـتـخــب ال ـعــراقــي بهدفين
محمد دهيليس
أحدهما من ركلة جزاء وسط

تراجع في المردود البدني لالعبي الساحل.
وق ــال م ــدرب الـفــريــق م ــدرب مـحـمــد دهـيـلـيــس إن
المباراة وفرت احتكاكا قويا لالعبين وسط ارتفاع
مـسـتــوى األول ـم ـبــي ال ـعــراقــي وال ـجــديــة الـتــي خــاض
بها اللقاء.
وأضـ ــاف دهـيـلـيــس أن فــريـقــه سـيـخــوض م ـبــاراة
أخــرى الـيــوم أمــام الـبــدع القطري فــي آخــر التجارب
الودية بالمعسكر التركي على أن تكون العودة إلى
الكويت بعد غــد السبت ،على أن يخوض الساحل
مباراة ودية أخيرة أمام النصر في  7الجاري وقبل 6
أيام من مواجهة الكويت في ثمن نهائي كأس األمير.

نزال عراقي-كوري جنوبي ...وسورية
في مواجهة صعبة مع إيران
تـنـطـلــق ال ـي ــوم ال ـمــراحــل الـحــاسـمــة
من التصفيات اآلسيوية المؤهلة إلى
مونديال قطر  ،2022وتشهد مواجهات
نــاريــة أب ــرزه ــا بـيــن كــوريــا الجنوبية
المضيفة والعراق ،واإلمــارات لتخطي
لبنان المثقل بإصابات كورونا ،فيما
تسعى سورية إلى فوز أول على إيران
ً
منذ  48عاما.
وتـ ـ ـ ــم ت ـق ـس ـي ــم الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات ب ـيــن
مجموعتين ،بحيث تضم كل مجموعة
ستة منتخبات ،ويتأهل أول فريقين
م ــن ك ــل م ـج ـمــوعــة إلـ ــى كـ ــأس ال ـعــالــم،
فــي حين ينتقل الـفــريـقــان الحاصالن
على الـمــركــز الـثــالــث لـخــوض الملحق
اآلسيوي من أجل تحديد المتأهل إلى
الملحق العالمي.
وف ـ ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة األولـ ـ ـ ــى ي ــواج ــه
الـمـنـتـخــب ال ـعــراقــي وم ــدرب ــه الـجــديــد
ً
ال ـه ــول ـن ــدي ديـ ــك أدفـ ــوكـ ــات ،اخ ـت ـب ــارا
ً
حقيقيا أمام نظيره الكوري الجنوبي
عندما يلتقيه اليوم في سيول.
وت ـض ــع ه ــذه ال ـمــواج ـهــة الـمــرتـقـبــة
ـط كبيرين
أدف ــوك ــات أم ــام تـحـ ٍـد وض ـغـ ٍ
فــي أول إطــالــة رسـمـيــة لــه مــع "أس ــود
الرافدين" بعد تعيينه مطلع أغسطس

ً
الماضي لمدة عــام ،خلفا للسلوفيني
سـتــريـشـكــو كــاتــانـيـتــش الـ ــذي أوص ــل
العراق إلى التصفيات الحاسمة.
ويواجه المنتخب العراقي مشاكل
غياب عدد من الالعبين بسبب اإلصابة
أبرزهم قائد المنتخب وحارس المرمى
جالل حسن ،وكذلك بديله ّ
محمد حميد
والمهاجم الواعد ّ
محمد داود.

إيران عقدة سورية
إل ــى ذل ــك ،تـنـتـظــر مـنـتـخــب ســوريــة
مواجهة صعبة أمام نظيره اإليراني في
طهران ضمن المجموعة األولى نفسها.
ويـشـكــل الـمـنـتـخــب اإلي ــران ــي عـقــدة
للمنتخب السوري في تاريخ مواجهات
المنتخبين ال ــودي ــة والــرس ـم ـيــة الـتــي
بلغت  27مباراة ،انتهت  16منها بفوز
إيــران مقابل  10تعادالت وفــوز وحيد
لـســوريــة تحقق فــي ط ـهــران قـبــل نحو
ً
 48عاما.

السعودية وفيتنام
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ي ـ ـس ـ ـعـ ــى ال ـم ـن ـت ـخ ــب

مباريات اليوم
الوقت

المباراة

1.15

اليابان × عمان

2.00

كوريا الجنوبية × العراق

7.00

إيران × سورية

7.45

اإلمارات × لبنان

9.00

أستراليا × الصين

9.00

السعودية × فيتنام

ال ـس ـع ــودي ل ـبــدايــة م ـثــال ـيــة ،عـنــدمــا
يستضيف نظيره الفيتنامي.
وكـ ــان الـ ـم ــدرب ال ـفــرن ـســي إيــرفــي
ً
ري ـ ـنـ ــارد اخـ ـت ــار  25العـ ـب ــا ل ــدخ ــول
المعسكر االستعدادي الــذي انطلق
ال ـس ـبــت ال ـم ــاض ــي ،أب ــرزه ــم سـلـمــان
ال ـف ــرج وس ــال ــم ال ــدوس ــري وسـلـطــان
الـغـنــام ويــاســر الـشـهــرانــي ومـحـ ّـمــد
الـعــويــس وع ـبــداإللــه الـعـمــري وفهد
المولد وعبدالله المالكي.

يـلـتـقــي فــي ال ـ ـ  6:00مــن م ـســاء ال ـيــوم الخميس
الفريق األول لكرة القدم بنادي خيطان مع الزوراء
الـعــراقــي فــي معسكره الـتــدريـبــي بمدينة أنطاليا
التركية.
ويــأتــي المعسكر فــي المرحلة قبل األخـيــرة من
اس ـت ـعــدادات خـيـطــان لـخــوض مـنــافـســات الموسم
المقبل ،والتي يستهلها بلقاء الفحيحيل في الدور
الـ  16لبطولة كأس سمو األمير.
مباراة اليوم هي الثانية لخيطان في معسكره،
حـيــث واج ــه اإلفــري ـقــي الـتــونـســي األح ــد الـمــاضــي،
وانتهت المباراة بخسارته بثالثة أهــداف مقابل
ال شيء.

ويعول مدرب خيطان هاني الصقر على مباراة
اليوم من أجــل تثبيت التشكيل الــذي سيواجه به
الفحيحيل ،ال سيما أن لقاء اإلفريقي شهد الدفع
بعدد من الالعبين األساسيين واالحتياطيين في
ً
بداية اللقاء ،علما بأن عقد المحترفين اكتمل في
أنطاليا بعد وصول  4العبين.
ك ـمــا سـيـمـنــح ال ـص ـقــر ال ـفــرصــة ألك ـب ــر ع ــدد من
الالعبين للمشاركة في الشوط الثاني للوقوف على
مستواهم الفني والبدني.
هاني الصقر

فليطحً :دعم أزرق ناشئي السلة
استعدادا لنهائيات آسيا

لبنان واإلمارات
ومن جهته ،يفتقد منتخب لبنان
إلى مجموعة من أبرز عناصره قبل
افتتاح مـشــواره أمــام اإلم ــارات على
ملعب "زعبيل" في مدينة دبي اليوم،
ضمن المجموعة األولى.
واجتاح فيروس كورونا صفوف
"رجال األرز" إذ سيغيب أربعة العبين
بسببه ،وهــم الـمــدافــع نــور منصور
والحارس علي ضاهر والمهاجمان
ً
ّ
ّ
ومحمد حايك ،فضال
محمد قــدوح
عن المصابين وأبرزهم على اإلطالق
الحارس العمالق مهدي خليل (رباط
صليبي) والمدافع ماهر صبرا (كسر
في اليد).
وتــراهــن اإلم ــارات على عروضها
المميزة بعد استئناف التصفيات
ف ــي يــونـيــو ال ـم ــاضــي ،كـمــا يـتـصــدر
م ـه ــاج ـم ـهــا ع ـل ــي م ـب ـخ ــوت تــرت ـيــب
ال ـهــداف ـيــن ف ــي الـتـصـفـيــات بــرصـيــد
ً
 11هدفا.
وفي مباريات أخرى ،تلعب الصين
م ــع أس ـتــرال ـيــا ،وال ـي ــاب ــان م ــع ُعـمــان
ضمن منافسات المجموعة الثانية.
(أ ف ب)

●

جابر الشريفي

أق ـ ــام ات ـح ــاد كـ ــرة ال ـس ـلــة حفل
تكريم لمنتخب الناشئين لكرة
ال ـس ـل ــة ت ـح ــت  16س ـن ــة ،بــرعــايــة
الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة
للرياضة د .حمود فليطح ،أمس
األول ،بعد تأهله لنهائيات كأس
آسـ ـي ــا وحـ ـص ــول ــه ع ـل ــى وص ــاف ــة
بطولة الخليج ا ل ــ 16للناشئين،
التي أقيمت في مملكة البحرين
خالل أغسطس الماضي.
وبدوره ،أكد فليطح أن منتخب
ال ـن ــاش ـئ ـي ــن ل ـ ـكـ ــرة الـ ـسـ ـل ــة تـحــت
 16سـنــة سـيـتـلـقــى ال ــدع ــم ال ــازم
ً
استعدادا لنهائيات كــأس آسيا،
ً
مشيرا إلى أن حصول االزرق على

حقق فريق فورموال لقب بطولة الهيئة
العامة للرياضة لكرة قــدم الـصــاالت ،التي
نظمها قطاع الرياضة للجميع على صالة
الـشـهـيــد ف ـهــد األحـ ـم ــد ،ع ـلــى م ــدى  3أي ــام،
ً
بمشاركة  32فريقا ضمن مهرجان "صيفكم
بـ ــارد" .وتـمـكــن فــورمــوال مــن إح ــراز اللقب،
بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق
ً
بوكاجونيورز  ،0-2وحل فريق سوكر ثالثا.
حضر خـتــام البطولة د .مشعل الهدبة
نائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع،
وح ــام ــد ال ـه ــزي ــم م ــدي ــر إدارة ال ـف ـعــال ـيــات
الرياضية والشراكات.
وأشــاد الهدبة بمستوى اإلقبال الطيب
ا ل ــذي حظيت بــه البطولة وجميع أنشطة
م ـهــرجــان "صـيـفـكــم ب ـ ــارد" ،ال ـتــي بـلـغــت 21
نشاطا رياضيا وتوعويا.

أبل ينال عضوية االتحاد
الدولي لمحامي كرة القدم

فليطح مع مجلس إدارة اتحاد السلة والالعبين خالل حفل التكريم
المركز الثاني وتأهله لنهائيات
آسيا ،رغم فترة التوقف الكبيرة
التي مــرت على المراحل السنية
بـسـبــب ت ـب ـعــات جــائ ـحــة كــورونــا
ً
يعد إنجازا ،ويؤكد كثرة المواهب
الكويتية في السلة.
وقال فليطح ،على هامش حفل
ال ـت ـكــريــم ،إن هـيـئــة ال ــري ــاض ــة لم
َ
تتوان عن دعم أبنائها الالعبين
لــرفــع اس ــم الـكــويــت فــي المحافل
الخارجية.
َ
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ــال ـ ـحـ ــك ـ ـمـ ــة مـ ـنـ ـي ــرة
الحشاش وحصولها على الشارة
الدولية كــأول سيدة في الخليج
تحصل عليها فــي تحكيم لعبة
ً
كــرة الـسـلــة ،مـشـيــرا إلــى أن هيئة
الرياضة تدعم في الوقت الحالي

ختام ناجح لبطولة الهيئة
لكرة قدم الصاالت

الرياضة النسائية بشكل مكثف
حتى تصل إلى الهدف المنشود.
مــن جــانـبــه ،قــال رئـيــس اتحاد
ك ـ ــرة ال ـس ـل ــة رشـ ـي ــد الـ ـعـ ـن ــزي إن
الـ ـتـ ـك ــري ــم ج ـ ـ ــاء ن ـت ـي ـج ــة ح ــرص
مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس اإلدارة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى د عـ ـ ــم
ً
المنتخبات الوطنية ،مشيرا إلى
أن الـمـنـتـخــب سـيـحـظــى بــالــدعــم
لتجهيزه بشكل مميز لنهائيات
كأس آسيا.
وأض ــاف الـعـنــزي أن نهائيات
آ سـيــا ليست بالبطولة السهلة،
ب ــل ت ـض ــم م ـن ـت ـخ ـبــات أس ـتــرال ـيــا
ونـيــوزيـلـنــدا والـصـيــن والفلبين
واليابان وإيران ،وثالثة من هذه
المنتخبات مصنفة ضمن العشرة
األوائل على العالم.

حصل أمين سر جمعية المحامين الكويتية
المحامي عــدنــان أبــل على عضوية االتـحــاد
الدولي لمحامي كرة القدم ( )AIAFالذي يضم
أكثر من  100محام من ذوي الخبرة بمجال
ريــاضــة ك ــرة ال ـق ــدم؛ لـيـكــون بــذلــك أول محام
كــويـتــي ي ـحــوز عـضــويــة ه ــذا االت ـح ــاد ،الــذي
ً
يتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا له.
وقال أبل ،إن عضويته باالتحاد جاءت ألنه
يملك خـبــرة ريــاضـيــة إل ــى جــانــب تخصصه
القانوني ،كما أنه لعب بالمراحل السنية لكرة
الـقــدم فــي الـنــادي العربي وهــو أمــر يشترطه
االتحاد لالنضمام لعضويته.
وأضاف أن االتحاد الذي أسس عام 2012
مستقل ويعمل بالتنسيق مع االتحاد الدولي
لكرة القدم (فيفا) ويضم محامين من  34دولة
حول العالم( .كونا)
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إيطاليا أمام إنجاز تاريخي ...ومهمة صعبة إلنكلترا وإسبانيا

جانب من تدريبات منتخب
ً
إنكلترا استعدادا للمجر

مع عودة أبطال أوروبا اإليطاليين
إل ــى ســاحــة الـمـعــركــة أم ــام بلغاريا،
لتحقيق ان ـج ــاز تــاري ـخــي بـمـعــادلــة
ال ــرق ــم ال ـق ـيــاســي ل ـع ــدد ال ـم ـبــاريــات
الدولية المتتالية من دون خسارة،
يسعى منتخبا إ نـكـلـتــرا وإسبانيا
إلــى تـفــادي الـسـقــوط فــي فــخ المجر
ً
والسويد تواليا اليوم ،ضمن الجولة
ال ــرابـ ـع ــة م ــن ال ـت ـص ـف ـيــات ال ـمــؤه ـلــة
لمونديال قطر .2022
ّ
يتوجه
وفي المجموعة التاسعة،
منتخب «األسـ ــود ال ـثــاثــة» وصيف
بطل أوروبا ،إلى بودابست لخوض
مباراة تبدو في متناوله أمام المجر،
الـتــي تسعى بــدورهــا إل ــى تعويض
إقصائها من دور المجموعات خالل
البطولة القارية األخيرة.

ويتصدر رجال غاريث ساوثغيت
مجموعتهم بتسع نـقــاط مــن ثــاث
مـ ـب ــاري ــات ،وي ـت ـس ـل ـحــون بـخـبــرتـهــم
الـمـكـتـسـبــة م ــن «ي ـ ــورو  »2020رغــم
متوسط األعمار الصغير للمنتخب
ً
إذ ال يتخطى  25عاما.
ل ـ ـ ــذا عـ ـل ــى ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب أن ي ـخ ــوض
الـتـصـفـيــات م ــع تـشـكـيـلــة ل ــم تـتـبـ ّـدل
ً
كثيرا مقارنة بتلك التي خسرت أمام
إيطاليا بركالت الترجيح في نهائي
ويمبلي في يوليو الماضي.

إسبانيا والسويد
و فــي المجموعة الثانية ،يتوجه
م ـن ـت ـخ ــب «ال روخـ ـ ـ ـ ــا» الـ ـ ـ ــذي وص ــل
إل ـ ــى ن ـص ــف ن ـه ــائ ــي ك ـ ــأس أوروب ـ ـ ــا

األخـيــرة ،إلــى العاصمة ستوكهولم
ل ـمــواج ـهــة مـنـتـخــب س ــوي ــدي سبق
ً
أن ت ـعــادل مـعــه سـلـبــا فــي «ال ـي ــورو»
ً
واليــزال محروما من خدمات نجمه
ال ـم ـخ ـضــرم العـ ــب م ـي ــان اإلي ـطــالــي
زالتان إبراهيموفيتش الذي يتعافى
من إصابة.
ومع تربع «ال روخا» على صدارة
المجموعة مع سبع نقاط من ثالث
مباريات وبفارق نقطة عن السويد
التي لعبت مباراة أقل ،ارتأى لويس
إنريكي عدم استدعاء أي من العبي
ري ــال مــدريــد لـمـبــاريــات التصفيات
الشهر الحالي.
ُ
وي ـ ـ ــراه ـ ـ ــن األخـ ـ ـي ـ ــر عـ ـل ــى ع ـن ـصــر
ال ـش ـبــاب م ــن خ ــال اس ـت ــدع ــاء العــب
ً
برشلونة إري ــك غــارسـيــا ( 20عــامــا)

ً
غريزمان يعود إلى أتلتيكو معارا
سيعود المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان
إلى أتلتيكو مدريد اإلسباني على سبيل اإلعارة من
خصمه المحلي برشلونة بعد عامين من تركه
نــادي العاصمة المتوج الموسم الماضي بلقب
الدوري المحلي ،حسبما أفادت صحيفة «ليكيب»
الرياضية أمس األول.
وكتبت الصحيفة قبل ساعات معدودة على اقفال
بــاب االنتقاالت الصيفية منتصف ليل الثالثاء الماضي« :نجح
أتلتيكو مدريد في استعادة أنطوان غريزمان في اليوم األخير
من سوق االنتقاالت».
ولم يصدر أي بيان رسمي عن أي من الفريقين لتأكيد هذه
ً
ً
اإلعارة التي تضمن خيار التعاقد مع ابن الثالثين عاما نهائيا
بعد انتهاء فترة اإلعارة بحسب «ليكيب».
وتـشـكــل ع ــودة غــريــزمــان إل ــى فــريــق ال ـمــدرب األرجـنـتـيـنــي دييغو
سيميوني بعد عامين على رحيله إلى برشلونة بعقد لخمسة أعوام
مقابل  120مليون يــورو ،صدمة قوية أخــرى في ســوق االنتقاالت
الصيفية التي شهدت خسارة برشلونة لنجمه األرجنتيني ليونيل
ميسي لمصلحة بــاريــس س ــان جــرمــان الـفــرنـســي ،وع ــودة النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو الى مانشستر يونايتد اإلنكليزي
قبل عام على انتهاء عقده مع يوفنتوس اإليطالي.
وفي حال كانت معلومات «ليكيب» صحيحة ،فسيعود غريزمان
الى الفريق الذي أطلقه الى النجومية خالل فترة المواسم الخمسة
التي دافــع فيها عن ألوانه بين  2014و 2019بعدما انضم اليه من
الفريق الباسكي ريال سوسييداد (لعب مع األخير من  2009حتى
(أ ف ب)
				
.)2014

الذي خاض كأس أوروبا ،فيما ّ
ضمت
تشكيلة إنريكي للمرة األولى العبي
سـلـتــا فـيـغــو ب ــراي ــس مـيـنــديــس (24
ً
عاما) ،ووست هام اإلنكليزي بابلو
فــورنــالــس ( ،)25وبــراغــا البرتغالي
أبيل رويس (.)21

إيطاليا تواجه بلغاريا
وفي ما تبقى من مباريات ،تبدو
ً
ال ـمــواج ـهــات سـهـلــة نـسـبـيــا ،عندما
تستضيف إيطاليا حاملة لقب كأس
ّ
أوروبــا ،بلغاريا ،فيما تحل ألمانيا
ضيفة على ليشتنشتاين ،وبلجيكا
على إستونيا.
وأمــام بلغاريا ،ستسعى إيطاليا
إلى كتابة التاريخ عبر معادلة الرقم

القياسي لـعــدد الـمـبــاريــات الدولية
المتتالية من دون خسارة ،وهو 35
ً
م ـب ــاراة تــوال ـيــا حـقـقـهــا المنتخبان
اإلسـبــانــي بين عــامــي  2007و2009
والبرازيلي بين عامي  1993و.1996
وك ـ ــان مـنـت ـخــب «أتـ ـ ـ ـ ــزوري» حـقــق
سلسلة من  30مباراة من دون خسارة
ب ـي ــن ع ــا م ــي  1935و 1939ب ـق ـيــادة
ال ـ ـمـ ــدرب ف ـي ـت ــوري ــو ب ــوت ـس ــو ،نـجــح
خــالـهــا بـقـيــادة الـعـمــاق األوروب ــي
إل ــى لـقـبــه الـعــالـمــي ال ـثــانــي ()1938
والفوز بالميدالية الذهبية االولمبية
في .1936
وتـ ـع ــود آخـ ــر ه ــزي ـم ــة لـلـمـنـتـخــب
اإلي ـط ــال ــي إلـ ــى  10سـبـتـمـبــر 2018
أمام البرتغال ونجمها كريستيانو
رونالدو في دوري األمم األوروبية.

بوليفيا وكولومبيا تفتتحان تصفيات أميركا الجنوبية
تعود تصفيات قــارة أميركا الجنوبية لكرة
ال ـقــدم الـمــؤهـلــة لـمــونــديــال  2022فــي قـطــر مع
المراحل التاسعة والـســادســة المؤجلة بسبب
تداعيات فيروس كورونا والعاشرة ،على وقع
«ف ـي ـتــو» األن ــدي ــة االنـكـلـيــزيــة لـتـحــريــر العبيها
ال ــدول ـي ـي ــن م ــا اس ـت ـت ـبــع غ ـي ــاب ــات عـ ــدة أب ــرزه ــا
لـلـمـهــاجــم األوروغ ــوي ــان ــي إدي ـن ـســون كــافــانــي،
والحارس البرازيلي أليسون بيكر ،حيث تقام
اليوم مباراتان يلتقي في االولى منتخبا بوليفيا
وكولومبيا وفي الثانية االكوادور مع الباراغواي.

وك ــان ــت راب ـط ــة األن ــدي ــة االن ـك ـل ـيــزيــة دعـمــت
قــرار أنديتها بـ «عــدم تحرير العبيها الدوليين
لـلـمـبــاريــات الــدول ـيــة الـمـقــامــة فــي دول مــدرجــة
على القائمة الحمراء» لفيروس كورونا والتي
وضعتها الحكومة البريطانية.
وسيخوض «راقصو السامبا» التصفيات من
دون تياغو سيلفا (تشلسي) ،وريشارليسون
(إيـ ـف ــرت ــون) ،وإيـ ــدرسـ ــون وغ ــاب ــري ــال ج ـيــزوس
(مانشستر سيتي) ،ورافينيا (ليدز يونايتد)،
وبيكر وفابينيو وروبرتو فيرمينو (ليفربول)،

ان ـت ـقــل الع ــب ال ــوس ــط ال ـفــرن ـســي ال ـش ــاب إدواردو
كامافينغا من رين إلى ريال مدريد اإلسباني بعقد ستة
أعوام حتى  ،2027وذلك بحسب ما أعلن الناديان ،أمس
األول ،قبل ساعات معدودة من إقفال باب االنتقاالت
الصيفية.
وفــي وقــت كــان الجميع بانتظار مــا سـتــؤول اليه
األمور بشأن تعاقد الريال مع نجم باريس سان جرمان
كيليان مبابيّ ،قرر النادي الملكي الرهان على العب
فرنسي شاب آخر بشخص كامافينغا البالغ من العمر

أنطوان غريزمان

فوز زفيريف على كويري
وتغلب زفيريف على األميركي
س ـ ــام ك ــو ي ــري  4-6و 5-7و،2-6
ً
ليواصل ابن الـ  24عاما مستواه
الـ ـمـ ـمـ ـي ــز ف ـ ــي اآلون ـ ـ ـ ـ ــة األخ ـ ـي ـ ــرة،
ً
ً
محققا فــوزه الثاني عشر تواليا
ف ــي س ـل ـس ـلــة قـ ــادت ــه إل ـ ــى إح ـ ــراز
ذهبية أولمبياد طوكيو لفردي
الرجال ولقب دورة سينسيناتي

األميركية األلف نقطة للماسترز.
ويلتقي زفيريف ،الذي وصل هذا
الموسم إلى ربع نهائي أستراليا
المفتوحة ونصف نهائي روالن
غ ــاروس ،قبل أن ينتهي مشواره
عـنــد ال ـ ــدور ال ــراب ــع لــويـمـبـلــدون،
في الدور الثاني اإلسباني ألبرت
رامـ ـ ــوس ف ـي ـن ــوالس ال ـف ــائ ــز على
الفرنسي لوكا بوي  1-6و 7-5و7-5
و 5-7و.4-6

ً
 18عاما .ومن المؤكد أن انتقال كامافينغا من رين الى
فريق من عيار ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال
أوروبا  13مرة ،يشكل نقلة نوعية في مسيرة الالعب
ً
الشاب الذي كان هدفا لمدرب النادي الملكي السابق
مواطنه زين الدين زيدان الصيف الماضي.
وأشارت التقارير الى أن الصفقة ستكلف ريال 31
مليون يورو إضافة الى  9ماليين يورو كمكافآت ،مما
يجعله أحد أكبر الصفقات في تاريخ رين.
(أ ف ب)

الوقت

المباراة

 7.00م

جورجيا × كوسوفو

 9.45م

السويد × إسبانيا

 9.45م

أيسلندا × رومانيا

beIN Sports HD3

 9.45م

ليشتنشتاين × ألمانيا

beIN Sports HD xtra 2

 9.45م

إيطاليا × بلغاريا

 9.45م ليتوانيا × إيرلندا الشمالية

ديوكوفيتش خالل مباراته مع هولغر رون
وب ـل ـغــت الـتـشـيـكـيــة كــارولـيـنــا
بليشكوفا المصنفة رابعة الدور
ال ـثــانــي ب ـفــوزهــا عـلــى األمـيــركـيــة
كايتي ماكنالي  3-6و.4-6
ً
وب ـل ـغــت الـ ـ ــدور ال ـث ــان ــي أي ـضــا

السويسرية بيليندا بنتشيتش
الـ ـح ــادي ــة عـ ـش ــرة بـ ـف ــوزه ــا عـلــى
ال ـهــول ـنــديــة أران ـت ـش ــا روس 4-6
و ،4-6واليونانية ماريا ساكاري
ال ـس ــاب ـع ــة عـ ـش ــرة بـ ـف ــوزه ــا عـلــى

األوكــرانـيــة مــارتــا كوستيوك 4-6
و ،3-6والكرواتية بترا مارتيتش
(الـ  )30بفوزها على المجرية دالما
غالفي  3-6و.2-6
(أ ف ب)

توتنهام يضم مدافع
برشلونة إيمرسون

تعاقد توتنهام اإلنكليزي
لكرة القدم مع المدافع
البرازيلي إيمرسون من
برشلونة اإلسباني ،أمس
األول ،مقابل  25مليون
جنيه إسترليني.
وسينضم الظهير األيمن
البرازيلي إلى النادي
اإلنكليزي في عقد يمتد
لخمس سنوات ،بعدما
أمضى الموسمين األخيرين
معارا إلى ريال بيتيس
اإلسباني.
ً
ّ
وسيشكل ابن الـ  22عاما
قوة تنافسية في مركز
الظهير األيمن لـ«سبيرز»،
بوجود جافيت تانغانغا،
واأليرلندي مات دوهرتي،
والعاجي سيرغ أورييه.
وشارك الالعب البرازيلي
كأساسي مع بيتيس خالل
الموسمين األخيرين ،بعدما
انتقل إلى الدوري اإلسباني
ً
عام  ،2019قادما من
تجربتين مع فريقي بونتي
بريتا وأتلتيكو مينيرو
البرازيليين.
إيمرسون الذي شارك مع
المنتحب البرازيلي في
«كوبا أميركا» األخيرة ،التي
خسر منتخب «السامبا»
مباراتها النهائية أمام
األرجنتين صفر ،1 -التحق
ببرشلونة خالل فترة
التحضير للموسم الجديد،
لكن مسيرته في «كامب نو»
وصلت إلى نهايتها.
(أ ف ب)

سان جرمان يضم
البرتغالي مينديز
تعاقد نادي باريس سان
جرمان الفرنسي مع الجناح
البرتغالي الواعد نونو
ً
مينديز ،قادما من سبورتنغ
لشبونة ،بعد موافقته
على إعارة اإلسباني بابلو
سارابيا لبطل البرتغال.
وحصل «بي إس جي» على
خدمات مينديز ( 19عاما)،
والذي ُيعد أحد النجوم
الصاعدين في كرة القدم
البرتغالية ،مقابل عقد
إعارة بشكل مبدئي يصل
إلى  7ماليين يورو مع
خيار إجباري للشراء الحقا
بقيمة  40مليونا.
ُ
وتعد هذه ثاني أكبر صفقة
بيع في تاريخ سبورتنغ،
بعد انتقال برونو فرنانديز
الموسم الماضي لصفوف
مانشستر يونايتد مقابل
 63مليون يورو.
وأكد سبورتنغ أيضا
العملية ،حيث نشر
عبر وسائل التواصل
االجتماعي صورة لالعب
ً
مع رسالة« :شكرا على كل
شيء».
(إفي)

دي ًيونغ إلى برشلونة
معارا من إشبيلية

التصفيات األوروبية المؤهلة لكأس العالم

 9.45م مقدونيا الشمالية × أرمينيا

فوز بارتي
وعـنــد ال ـس ـيــدات ،ب ــدأت بــارتــي
ـان على
مسعاها إلــى لقب كبير ثـ ٍ
ال ـت ــوال ــي وث ــال ــث ف ــي مـسـيــرتـهــا،
بـ ـشـ ـك ــل ج ـ ـيـ ــد أم ـ ـ ـ ـ ــام الـ ــروس ـ ـيـ ــة
ً
المخضرمة ابنة الـ  36عاما فيرا
زفــونــاريـفــا بحسمها المجموعة
األولـ ـ ـ ــى ب ـس ـه ــول ــة ت ــام ــة  1-6ثــم
معاناتها في الثانية .)7-9( 6-7
ً
وتلتقي ابنة ال ـ  25عــامــا التي
فضلت عدم المشاركة في نسخة
العام الماضي بسبب كورونا في
الـ ــدور الـمـقـبــل الــدنـمــاركـيــة كــارا
تــاوســون الـفــائــزة على الفرنسية
كالرا بوريل  5-7و - 6صفر.

وفريد (مانشستر يونايتد) .في المقابل ،رفضت
أندية الدوريات الفرنسية واإليطالية واإلسبانية
والبرتغالية أن تحذو حذو نظيرتها البريطانية
وسمحت بتحرير العبيها الدوليين.
ورغــم ذلــك ،انتقدت الرابطة االسبانية قــرار
االتـحــاد الــدولــي للعبة «فيفا» بتمديد النافذة
الــدول ـيــة لتصفيات أمـيــركــا الـجـنــوبـيــة ،لكنها
اص ـطــدمــت بــرفــض م ــن قـبــل مـحـكـمــة التحكيم
الرياضي (كاس) واضطرت للتراجع.
(أ ف ب)

كامافينغا إلى ريال مدريد بعقد  6أعوام

فوز أول لديوكوفيتش ...وبداية جيدة لزفيريف وبارتي
اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــل ال ـ ـص ـ ــرب ـ ــي ن ـ ــوف ـ ــاك
ً
ديوكوفيتش المصنف ّأول عالميا
س ـع ـي ــه إلح ـ ـ ـ ــراز «غ ـ ــران ـ ــد سـ ــام»
تــاريـخــي وسـلــوكــه طــريــق المجد
ف ــي ب ـط ــول ــة الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
المفتوحة ،آخــر البطوالت األربــع
الكبرى في كــرة المضرب ،بفوزه
ع ـل ــى الـ ـص ــاع ــد مـ ــن ال ـت ـص ـف ـيــات
الــدنـمــاركــي هولغر رون بنتيجة
 1-6و )7-5( 7-6و 2-6و 1-6أمس
األول ،في نيويورك.
كـمــا حـقــق األل ـمــانــي ألكسندر
ً
زفيريف المصنف رابعا ووصيف
بطل الـعــام الماضي عند الرجال
واألسترالية آشلي بارتي المصنفة
أولى عند السيدات بداية جيدة.

وبالنسبة أللمانيا ،التي تحتل
الـ ـم ــرك ــز الـ ـث ــال ــث ف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة
العاشرة ،سيكون هذا أول اختبار
للمدرب الجديد هانزي فليك ،حيث
يستهل مهامه خارج حدود بالده
أمام ليشتنشتاين ،على أن يسعى
ق ـبــل ك ــل ش ــيء إل ــى تـجـنــب ت ـكــرار
الهزيمة أمام مقدونيا في المرحلة
الثالثة من التصفيات نفسها في
مـ ــارس ال ـمــاضــي والـ ـف ــوز بـقـلــوب
الجماهير األلمانية.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،تـ ـف ــرض بـلـجـيـكــا
هـ ـيـ ـمـ ـنـ ـتـ ـه ــا عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
ً
الـ ـخ ــامـ ـس ــة ،وم ـن ـط ـق ـي ــا س ـت ـكــون
مواجهتها سهلة أ م ــام إستونيا
متذيلة المجموعة.
(أ ف ب)

سلة أخبار

القناة الناقلة

beIN Sports HD 4
beIN Sports HD PR 1
beIN Sports HD E 2

 9.45م

أندروا × سان مارينو

 9.45م

المجر × إنكلترا

beIN Sports HD PR 2

 9.45م

بولندا × ألبانيا

beIN Sports HD E 3

 9.45م

التشيك × روسيا البيضاء

beIN Sports HD 1

 9.45م

إستونيا × بلجيكا

beIN Sports HD xtra 1

انضم المهاجم الدولي
الهولندي لوك دي يونغ إلى
برشلونة اإلسباني حتى
نهاية موسم 2022-2021
حيث سيلعب في صفوف
ً
النادي الكتالوني معارا من
مواطنه إشبيلية مع خيار
الشراء ،بحسب ما أعلن
الناديان أمس األول.
وأفاد النادي األندلسي
في بيان بأن «إشبيلية
وبرشلونة توصال إلى
اتفاق ينص على انضمام
المهاجم لوك دي يونغ
إلى النادي الكتالوني على
ً
سبيل اإلعارة موسما
واحدا».
وضمن هذا االتفاق ،سيعمد
برشلونة «إلى دفع راتب
المهاجم ،كما يملك خيار
الشراء» ،بحسب ما حدد
البرشا مع اقفال سوق
االنتقاالت الصيفية.
وتأتي هذه الصفقة في
خضم تعاقدات صيفية
تاريخية انتهت منتصف
ليل الثالثاء.
(أ ف ب)

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

َّ
لحوم أميركية مصنعة في قطر
تنوي الشركة األميركية
الناشئة "إيت جاست" ،التي
ً
ً
تـنـتــج لـحـمــا مـصـنــوعــا من
خاليا حيوانية ،إنشاء موقع
ك ـب ـي ــر فـ ــي قـ ـط ــر؛ ل ـل ـت ـمــركــز
بالشرق األوس ــط ،وتسريع
اإلنتاج واسع النطاق.
و"إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ج ـ ـ ــاس ـ ـ ــت" أول
شــركــة فــي الـعــالــم حصلت،
فـ ـ ـ ــي أواخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ـ ــام 2020
ب ـ ـس ـ ـن ـ ـغـ ــافـ ــورة ،ع ـ ـلـ ــى إذن
لـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــق ق ـ ـ ـطـ ـ ــع دجـ ـ ـ ــاج
مصنوعة فــي المختبرات،
ً
تستهلك في المطاعم حصرا
حتى الساعة.
وقـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـشـ ــركـ ــة،
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوش ت ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــك ،فـ ــي
تصريحات صحافية أمس،
نقلها موقع روسيا اليوم:
"ح ــان الــوقــت لالنتقال إلى
الـمــرحـلــة ال ـتــال ـيــة ،وإن ـتــاج
هــذه اللحوم بكميات أكبر
بكثير".

الله بالنور

وإض ــاف ــة إل ــى الـمـصــانــع
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
وس ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــورة ،أع ـ ـل ـ ـنـ ــت
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــة شـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ــة
م ـ ـ ـ ــع صـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدوق الـ ـ ـ ــدوحـ ـ ـ ــة
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـص ـغ ـيــرة
وال ـم ـت ــوس ـط ــة وال ـ ُّـس ـل ـط ــات
ال ـ ـق ـ ـطـ ــريـ ــة ،بـ ـغـ ـي ــة ت ـش ـي ـيــد
مصنع في منطقة حــرة مع
النفاذ إ لــى ميناء حمد من
المتوقع أن يكلف أكثر من
مـئـتــي م ـل ـيــون دوالر ،وفــق
تيتريك.
وكــان أول برغر مصنوع
بــ"لـحــم مـخـبــري" مــن خاليا
جذعية بقرية ،بمبادرة من
عالم هولندي سنة .2013

تداركوا األمر

ً
مجرمون يديرون مركزا لعالج اإلدمان!

الشاي السيالني في خطر
ّ
يخشى الـمــزارعــون والـخـبــراء االقتصاديون أن يشكل
سـعــي ســريــانـكــا إل ــى اح ـتــال صـ ــدارة اإلن ـت ــاج العالمي
ً
ً
لألغذية العضوية تماما ،خطرا على صناعة الشاي التي
تشتهر بها ،محذرين من تداعيات وخيمة لهذا التوجه
ً
على اقتصاد الجزيرة المترنح أصال.
وأمر الرئيس غوتابايا راجاباكسا هذه السنة بحظر
األسـمــدة الكيماوية التي أضيفت إلــى قائمة ال ــواردات
المحظورة بسبب النقص الحاد في العملة األجنبية.
ورغم أنه وعد لدى توليه السلطة عام  2019بدعم حكومي
ألسـعــار األس ـمــدة األجـنـبـيــة ،فــإنــه مــا لبث أن غـ ّـيــر رأيــه
بحجة أن الكيماويات الزراعية تتسبب في تسمم السكان.
وك ـ ـ ــان أب ـ ـ ــرز م ـن ـت ـج ــي ال ـ ـشـ ــاي الـ ـسـ ـي ــان ــي ه ـي ــرم ــان
ً
غ ــون ــاراتـ ـن ــي م ــن ب ـي ــن  46خـ ـبـ ـي ــرا اخـ ـت ــاره ــم الــرئ ـيــس
ُ
بعد من
راجاباكسا إلطالق ثورته العضوية ،لكنه است ِ
المجموعة الشهر الفائت لعدم اتفاقه كغالبية المنتجين
مع المشروع.
ً
وهذا الرجل البالغ  76عاما ويزرع شاي "فيرجن وايت"
أغلى األنواع في العالم ،ويباع الكيلوغرام
الذي يعتبر أحد
َ
الواحد منه مقابل ألفي دوالر ،يخشى أن ينخفض بمقدار
النصف الحصاد السنوي لسريالنكا البالغ في المتوسط
 300ألف طن.
(أ ف ب)

اعتقلت األجهزة األمنية المصرية 6
أشـخــاص مــن ذوي السوابق الجنائية
ً
ً
يديرون مركزا طبيا لعالج اإلدمان يعمل

اكتشاف آخر غابة بدائية في العالم
تـ ـنـ ـتـ ـش ــر مـ ـجـ ـم ــوع ــة كـ ـه ــوف
فـ ـ ـ ــي بـ ـ ـع ـ ــض مـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق غ ـ ــاب ـ ــات
الـمـسـيـسـيـبــي ال ـت ــي ل ــم يـمـسـهــا
البشر حتى اآلن ،حيث ما زالت
األشـ ـ ـج ـ ــار ال ـط ــوي ـل ــة وال ـك ـث ـي ـفــة
والقديمة تخفي بين أغصانها
ال ـخ ـض ــراء ال ـك ـث ـيــر م ــن األس ـ ــرار
والمشاهد الغريبة.
ويــؤكــد الـبــاحــث المتخصص
في علم األحياء ،سالبي ماكافري،

في تصريح نقله موقع سبوتنيك،
أم ـ ــس األول ،أن ـ ــه ي ــوج ــد ش ــرق
المسيسيبي "آخ ــر غــابــة بدائية
في العالم" ،أي أن هذه الغابات "لم
تمسها الفأس ،ولم تصلها النار
ً
م ـط ـل ـقــا" ،ه ــي ع ـب ــارة ع ــن تجمع
ً
أشجار خشبية قديمة جدا يكاد
يـكــون مــن المستحيل الــوصــول
إليها بأي نوع من اآلالت للزراعة.

م ــن دون تــر خـيــص بمنطقة ا ل ـه ــرم في
محافظة الجيزة.
وقال موقع روسيا اليوم ،أمس األول،

إن الـمــركــز يعمل "م ــن دون تــرخـيــص"،
ً
مشيرا إلى أن المتهمين قاموا باحتجاز
عدد من مدمني المواد المخدرة بداخله،
وصــرف أدوي ــة وعقاقير طبية لهم من
دون استشارة طبية ،نظير مقابل مادي.
وكشفت التحريات وجــود مخالفات
تمثلت فــي إدارة مـنـشــأة طـبـيــة لعالج
اإلدمان من دون ترخيص ،ومزاولة مهنة
الـصـيــدلــة م ــن دون تــرخ ـيــص ،وص ــرف
أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية
والـعـصـبـيــة مــن دون اس ـت ـشــارة طبية،
وعـ ــدم وجـ ــود ت ـج ـه ـيــزات ط ـب ـيــة ،وع ــدم
توافر وسائل السالمة الصحية.
وعقب تقنين اإلجراءات تم استهداف
الفيال وضبط القائمين على إدار تـهــا،
وهـ ــم  6أشـ ـخ ــاص م ــن ذوي ال ـســوابــق
ً
الـجـنــائـيــة ،وتـبـ َّـيــن وج ــود  97شخصا
داخ ـل ـهــا م ــن مــدم ـنــي الـ ـم ــواد ال ـم ـخــدرة
محتجزين وموجودين بها ،وبتفتيش
ال ـف ـي ــا ُع ـث ــر ب ــداخ ـل ـه ــا ع ـل ــى ك ـم ـيــة مــن
األدويـ ـ ـ ـ ــة الـ ـمـ ـه ــدئ ــة ل ـل ـح ــال ــة ال ـن ـف ـس ـيــة
والـعـصـبـيــة مـمـنــوع تــداول ـهــا م ــن دون
استشارة طبية.

سفاح بريطانيا… ما خفي أعظم
قـ ـ ـ ـ ــال ك ـ ـ ـتـ ـ ــاب جـ ـ ــديـ ـ ــد ف ــي
ب ــري ـط ــان ـي ــا إن كــري ـس ـتــوفــر
هــال ـيــويــل ،ال ـس ـفــاح الشهير
ال ــذي بــث الــرعــب فــي الـبــاد،
م ــرت ـب ــط ب ـع ـش ــرات ال ـج ــرائ ــم
األخــرى ،غير تلك التي أدين
فيها.
وذكــر موقع سكاي نيوز،
أم ـ ــس ،أن هــال ـيــويــل يقضي
ً
ً
حاليا ُحكما بالسجن مدى

ً
ً
ً
سيف ملتهب يخترق قلبا كونيا عمالقا

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 :

قضيتان…
األولى تزوير الجنسية…
والثانية تزوير الشهادات األكاديمية…
وفــي كلتا الحالتين تــم التحقيق واإلحــالــة
للقضاء ،وتمت اإلدانة…
و لـكــن بعد سحب الجنسية ،هــل تــم سحب
االمتيازات المتعلقة بها ،كالسكن والوظيفة
وإعادة الرواتب واالمتيازات التي ُصرفت دون
وجه حق ،وكذلك االمتيازات األخرى؟!
أما تزوير الشهادات األكاديمية ،فإن الكثير
مـمــن تــم اك ـت ـشــاف حملهم ل ـش ـهــادات وهمية
م ـ ــزورة وص ـل ــوا ب ـهــا إل ــى وظ ــائ ــف ومـنــاصــب
ال ي ـس ـت ـح ـقــون ـهــا ،وم ـ ــع ذلـ ـ ــك ،وبـ ـع ــد اإلدانـ ـ ــة
ُ
أع ـي ــد هـ ــؤالء لـمـنــاصـبـهــم ذات األه ـم ـي ــة ،ولــم
يـتــم فصلهم ،وال حـتــى تغريمهم و م ـصــادرة
ً
ً
م ــا حـصـلــوا عـلـيــه زورا وب ـه ـتــانــا م ــن روات ــب
ْ
وامتيازات ،وحتى َمن تم فصلهم تمت إعادتهم
لوظائفهم!
هنا البد من المحاولة مرة أخرى بالطلب من
الجهات المسؤولة التشدد في هذه المواضيع،
ً
وعقاب الـمــزوريــن ،بــدال من تشجيع اآلخرين
على اتباع نفس السلوك.
فالرجاء تدارك األمر.

تونس تعتقل… هتلرها
ألقت قوات األمن في تونس القبض على مجرم "خطير
ً
ج ــدا" لقبه "هـتـلــر" ،ص ــادر بحقه أكـثــر مــن  10مــذكــرات
اعتقال.
وأكد مصدر أمني ،في تصريح إلذاعة موزاييك ،ونقله
موقع روسيا اليوم ،أمس ،أن أعوان فرقة الشرطة العدلية
بالعمران تمكنوا االثنين الماضي من اإلطاحة بـ"هتلر"،
ً
ً
ً
الـمـحـكــوم غـيــابـيــا بــأكـثــر مــن  20عــامــا سـجـنــا بـجــرائــم
خطيرة ،منها محاولة القتل العمد واالغتصاب.
وحــاول المجرم الخطير التصدي للشرطة ،بواسطة
 3ك ــاب ش ــرس ــة ،وت ــدخ ــل أشـ ـق ــاؤه بــرشــق قـ ــوات األم ــن
بالحجارة ورميهم بالزجاجات ،إال أن قوات األمن نجحت
في السيطرة على الموقف ،وإلقاء القبض على المتهم،
واالحـتـفــاظ بــه على ذمــة التحقيقات ،إلــى حين إحالته
إلى القضاء.

وفيات
بدر سعد مطلق المفرح العازمي

 61عاما ،شيع ،ت99907708 ،99631315 :

خديجة محمد جاسم ماجكي

زوجة عبدالله عبدالنبي محمد
 72عاما ،شيعت ،ت51323339 ،99212887 :

عذبة منوخ عيد الشمري

زوجة فهيد عواد عيد الشمري
 46عاما ،شيعت ،ت55855277 ،55333341 :

صبيحة فرج سعيد العميري

زوجة جمال محي الدين محمد سلمان
 65عاما ،شيعت ،ت50602006 ،66790272 :

منيرة عبدالله حبيب الحبيب

زوجة محمد غلوم الري
 62عاما ،شيعت ،ت90048881 ،66406656 :
فرجة عايد هادي أرملة محمد عوض الخصير
 84عاما ،شيعت ،ت99645585 :

بدرية سلطان علي الشاهين

أرملة أحمد ماجد صالح الشاهين
 88عاما ،شيعت ،ت66619910 ،99678878 ،99611024 :

أظهرت صورة جديدة مذهلة التقطها تلسكوب
ً
ً
ً
هابل الفضائي" ،سيفا" أزرق ملتهبا يخترق قلبا
ً
ً
كونيا عمالقا ،وكأنها لوحة "عشق كوني".
وقال أعضاء فريق هابل ،في بيان نقله موقع
روسيا الـيــوم ،أمــس األول ،إن "السيف" يتكون
مــن نفاثات مــزدوجــة مــن الـغــاز المتأين شديد
السخونة التي تنطلق فــي الفضاء مــن أقطاب
مـتـقــابـلــة لـنـجــم ح ــدي ــث ال ـ ـ ــوالدة يـسـمــى IRAS
 .05491 + 0247و"القلب" هو عبارة عن سحابة
من الغبار والغازات المتبقية المحيطة بالنجم
األولي.
ويخلق هــذا التفاعل الــدرامــي بين النفاثات
ً
ً
والسحابة مشهدا سماويا غير مألوف ُيعرف
ب ــاس ــم "ج ـ ــرم ه ـيــربــج هـ ـ ــارو" (Herbig-Haro
.)object
ويـحـمــل "ج ــرم هـيــربــج هـ ــارو" ،ال ــذي التقطه
تلسكوب هــابــل ،اســم  ،HH111ويقع على ُبعد
نحو  1300سنة ضوئية من األرض.
والتقط هابل الصورة باستخدام جهاز كاميرا
المجال الواسع  ،)WFC3( 3الذي يراقب األطوال
ال ـمــوج ـيــة ال ـضــوئ ـيــة واألشـ ـع ــة ت ـحــت ال ـح ـمــراء
(الحرارية) للضوء.
وك ـتــب م ـســؤولــو وك ــال ــة ال ـف ـضــاء ُاألوروب ـي ــة
( ،)ESAف ــي وص ــف ل ـل ـصــورة ال ـتــي ن ـش ــرت في
 30أغسطس الـمــاضــي" :تطلق أجـســام هيربج
هارو بالفعل الكثير من الضوء بأطوال موجية
بصرية ،لكن مــن الصعب مراقبتها ،ألن الغاز
المحيط بها يمتص الكثير من الضوء المرئي".
وأض ــاف ــوا" :لــذلــك ،ف ــإن ق ــدرة كــامـيــرا المجال
الــواســع  3على المراقبة فــي األط ــوال الموجية
لألشعة تحت الحمراء ،حيث ال تتأثر المالحظات
بالغاز والغبار ،أمر بالغ األهمية لمراقبة جرم
هيربج هارو بنجاح".
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َ
الحياة ،بعد إدانته بجريمتي
ً
قـتــل بشعتين ج ــدا  ،إذ قطع
َ
َ
رأس ـ ـ ـ ــي فـ ـت ــاتـ ـي ــن ،وذراع ـ ـ ـ ــي
كـ ــل م ـن ـه ـم ــا ،قـ ـب ــل أن يــدفــن
جسديهما ،دون العثور على
ً
جمجمتيهما مطلقا.
ً
ً
لـ ـك ــن ك ـ ـتـ ــابـ ــا جـ ـ ــديـ ـ ــدا فــي
بريطانيا ،يقول إن السفاح
ارتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــب ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــل 27
جريمة.

د .ناجي سعود الزيد

أسيل محمد كنعان العتيبي

 21عاما ،شيعت ،ت98955188 :

عيدة عبدالله مبارك العازمي

أرملة مصيح حمود الزوالة العازمي
 72عاما ،شيعت ،ت99608343 :ـ 66783678

زهرة رمضان علي بوشهري
 77عاما ،شيعت

جاسم عبدالكريم محمد األمير

 56عاما ،شيع ،ت99464203 ،99755944 :

دالل فهد خالد المسفر

 37عاما ،شيعت ،ت99493525 :

خيرية علي حسين أحمد

 72عاما ،شيعت ،ت99928281 :

عبدالعزيز حسن محمد العلي

 77عاما ،شيع ،ت99730207 ،65069574 :

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:04

العظمى 44

الشروق

05:26

الصغرى 26

الظهر

11:48

ً
أعلى مد  05:59صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:21

 10:27م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:09

ً
أدنى جزر  00:27صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:29

 03:21م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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