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األناقة تخفي الوحشية
في «»Last night in Soho

ص ١٠

وشيكة لملفات شائكة
انفراجة
الغانم:
ً

محليات

«مبادرات إيجابية تبعث على التفاؤل تمت بعيدا عن اإلعالم واألطراف المعرقلة»
• «أمور عديدة تكشفت للنواب الجدد خالل العطلة البرلمانية»
• «المعرقلون مكشوفون وستسمعون صراخهم قبل بداية االنعقاد»
فهد تركي وعلي الصنيدح

بعبارات متفائلة ،أكد رئيس مجلس األمة
مــرزوق الغانم أن هناك انفراجة سياسية
قريبة للعديد مــن الملفات الشائكة التي
كانت مثار خــاف في السنوات الماضية،
ً
مــوضـحــا أن الـفـتــرة الـمــاضـيــة المتضمنة
اإلج ـ ـ ــازة ال ـبــرل ـمــان ـيــة ش ـه ــدت ال ـع ــدي ــد من
الـ ـمـ ـب ــادرات م ــن أطـ ـ ــراف ن ـيــاب ـيــة وشـعـبـيــة
وحـكــومـيــة ،مـنـهــم رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد ،إلى جانب قوى
سياسية ونخب مجتمعية ،تستهدف خلق

ً
انفراجات سياسية ،وتمت بعيدا عن اإلعالم
ً
وعن األطراف التي دائما ما تحاول عرقلة
أي مبادرات إيجابية.
وأع ــرب الـغــانــم ،فــي تصريح بالمجلس
أمس ،عن سعادته بوجود «تقدم كبير في
ال ـعــديــد م ــن ه ــذه ال ـم ـب ــادرات ال ـتــي تعكس
حسن نــوايــا القائمين عليها مــن أكثر من
ً
طــرف» ،مؤكدا أن «ما يساعد في هذا األمر
هو انكشاف العديد من األمور للنواب الجدد
خالل العطلة البرلمانية ،مما ساهم في دعم

تلك المبادرات اإليجابية وحيازتها أغلبية
برلمانية».
وأض ــاف« :ال أستطيع نكران وجــود قلة
ي ـح ــاول ــون عــرق ـلــة هـ ــذه الـ ـمـ ـب ــادرات ،وهــم
مكشوفون ألبناء الشعب الكويتي قاطبة،
وي ـع ـم ـل ــون ألج ـ ـنـ ــدات مـ ـع ــروف ــة لـلـجـمـيــع،
وسـتـسـمـعــون صــراخـهــم ي ــزداد فــي الفترة
المقبلة ،وقـبــل بــدايــة دور االنـعـقــاد الـقــادم
ً
كلما تحقق تقدم في هذه الملفات» ،مؤكدا
أن «م ـ ــن ن ـخ ـت ـلــف أو ن ـت ـفــق مـعــه 02

٠٣
الجابر :محاسبة
المقصرين في واجباتهم
ومكافأة المجتهدين

محليات
ً
الغانم متحدثا للصحافيين بمجلس األمة أمس

 14رحلة باكورة
اليوم األول للطيران
المباشر مع مصر

الناصر لخريجي «الدبلوماسي» :مسؤوليتكم
مضاعفة في خدمة الكويت وشعبها
٠٢

اقتصاديات

تسهيالت مصرفية لمنح التمويل
مقابل أسهم البنوك
٠٧

●

مؤشر الكويت
االقتصادي ...حاجة
أم بهرجة؟!
09
استمرار إيقاف سهم «رماية»
عن التداول في البورصة
08

درع تذكارية للخالد من الناصر والشارخ خالل حفل تخريج الملحقين الدبلوماسيين أمس

«التعليمية البرلمانية»« :التعليم العالي» ماكرون يستعجل رئيسي :عودوا
غير مستعدة لعودة الدراسة بالجامعة إلى مفاوضات فيينا
• «تقليل التباعد إلى متر واحد يعني العودة بحضور كامل»
• أكاديميون لـ ةديرجلا :.ارتفاع نسبة القبول يؤثر على سمعة الجامعة
●

علي الصنيدح وحمد العبدلي
وفيصل متعب

فــي حين يبدأ الـيــوم تسجيل الطلبة
المبكر للمقررات فــي الفصل الــدراســي

األول بجامعة الكويت ،أكدت لجنة شؤون
التعليم والثقافة واإلرشــاد البرلمانية،
أن وزارة التعليم العالي غير مستعدة
لعودة الدراسة في الجامعة.
وصـ ـ ــرح رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة الـ ـن ــائ ــب د.

واصلت فرنسا تحركاتها الحثيثة
في الملف اإليراني ،في محاولة منها
ل ــدف ــع ال ــرئ ـي ــس األصـ ــولـ ــي إب ــراه ـي ــم
رئيسي إلى تسريع انخراطه بملفات
الـمـنـطـقــة وع ــدم تــأجـيــل ال ـع ــودة إلــى
المفاوضات الـنــوويــة ،وربـمــا ربطها
بمواعيد إقليمية مثل موعد انسحاب
ال ـقــوات األمـيــركـيــة مــن ال ـعــراق نهاية
الـعــام الحالي ،وهــو مــا قــد يستجلب
ً
مخاطر ،خصوصا في ضوء ما حدث
في أفغانستان.

حمد المطر ،عقب اجتماعها أمس ،بأن
«التعليمية» أبـلـغــت وزي ــر الـنـفــط وزيــر
التعليم العالي د .محمد الفارس واإلدارة
ال ـجــام ـع ـيــة ،ب ـعــض ال ـمــاح ـظــات بـشــأن
خـطــة ال ـعــودة اآلم ـنــة لـلــدراســة 02

الكندري :دراسة
جادة إللحاق النساء
بالجيش

محمد جاسم

ت ــوج ال ـي ــوم األول السـتـئـنــاف ال ــرح ــات الـجــويــة
المباشرة بين الكويت ومصر أمس بـ  14رحلة ،بواقع
 8رحالت مغادرة ،و 6قادمة ،وشهدت أولى الرحالت
ً
التي استقبلها مطار الكويت قدوم نحو  170راكبا من
مدينة سوهاج على متن طائرة شركة «.»Fly Egypt
وقــال المتحدث الرسمي لــإدارة العامة للطيران
المدني سعد العتيبي لـ «الجريدة» ،إنه من المفرح
ً
مشاهدة عودة الرحالت بعد انقطاع دام  18شهرا،
ً
الفتا إلى أن توزيع الركاب تم مناصفة بين شركات
ً
الطيران الكويتية ونظيرتها المصرية ،بـ  781راكبا
ً
يوميا لكل منهما.
وعــن بــدء تدشين الــرحــات المباشرة مــع الهند،
أشــار العتيبي إلــى أنــه لــم يتم تحديد مــوعــده بعد،
ً
ً
موضحا أن «الـطـيــران الـمــدنــي» قــدمــت كتابا بشأن
زي ــادة الـطــاقــة االستيعابية وفــي انـتـظــار الموافقة
عـلـيـهــا ،وب ـن ــاء عـلــى ذل ــك سـيـعـتـمــد اسـتـكـمــال فتح
الطيران المباشر مع مزيد من الدول.
٠٤

تراجع سيولة البورصة إلى  38.5مليون
دينار وانخفاض المؤشرات
07

٠٣

وبعد المعلومات عن دعــوة وزير
الخارجية اإليراني حسين عبداللهيان
إل ــى ب ــاري ــس ،واالت ـص ــال ال ــذي تلقاه
األخير من نظيره الفرنسي جان إيف
لودريان؛ تلقى الرئيس اإليراني ،أمس،
ً
ً
اتـصــاال هاتفيا مــن نظيره الفرنسي
إيـمــانــويــل م ــاك ــرون ،هــو الـثــانــي منذ
أداء رئيسي اليمين الشهر الماضي.
وف ــي حـيــن ل ــم يـتـضــح ب ـعـ ُـد مــوعــد
اسـتـئـنــاف الـمـفــاوضــات الـنــوويــة في
ً
فيينا ،خصوصا بعد تلميح 02

دمشق في قلب تغيرات إقليمية مقبلة

الثانية

«الهالل األحمر» :العمل
الخيري قيمة إنسانية
قائمة على العطاء

مسك وعنبر

١١
رواية «خطف
الرفاعيّ :
الحبيب» توزع في جميع
العواصم العربية

دوليات

١٢

ّ
عون يزيد التنسيق مع سورية وبري المستهدف األول

السعودية :تضرر
مبان وإصابة طفلين
ٍ
في تصعيد حوثي

ً
ً
ً
ً
األسد مستقبال وفدا لبنانيا درزيا أمس

●

بيروت  -منير الربيع

تتداخل الملفات اللبنانية اإلقليمية بعضها
في بعض أكثر فأكثر ،وأخذت األزمة اللبنانية
ً
ُبعدها اإلقليمي ،وتحديدا السوري ،في افتتاح
مــوســم تـطـبـيــع ال ـعــاقــات م ــع دم ـش ــق .وتشير
الـمـعـطـيــات الـلـبـنــانـيــة ال ـم ـتــوافــرة إل ــى زي ــارات
عديدة سيتم تحضيرها للعاصمة السورية.
يأتي ذلك في ظل استناد لبنان إلى موافقة
أمـيــركـيــة عـلــى ه ــذه ال ـخ ـطــوات ،بــاإلضــافــة إلــى
ـاع عــرب ـيــة إلعـ ـ ــادة س ــوري ــة إلـ ــى الـجــامـعــة
مـ ـس ـ ٍ
الـعــربـيــة وتــرت ـيــب ال ـعــاقــات مـعـهــا ،والــدخــول

في توقيع اتفاقيات لها عالقة بالنفط والغاز
والكهرباء .وستؤدي هذه التطورات إلى المزيد
مــن االنـقـســامــات الـلـبـنــانـيــة ،ألس ـبــاب ســوريــة؛
فالفريق المتحالف مع دمشق سيعتبر نفسه
ً
م ـن ـت ـص ــرا وي ـس ـع ــى إل ـ ــى ت ـح ـق ـيــق ال ـم ــزي ــد مــن
المكاسب في مواجهة خصومه.
وس ـ ـ ــط ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات ،ي ـح ـض ــر األردن
السـتـضــافــة مــؤتـمــر ل ـ ــوزراء الـطــاقــة فــي لبنان
ومـصــر وس ــوري ــة ،وذل ــك لبحث تـصــديــر الـغــاز
المصري والكهرباء األردنـيــة إلــى لبنان ،عبر
األراض ـ ـ ــي الـ ـس ــوري ــة .وي ـس ـت ـنــد الـمـتـحـمـســون
الفتتاح هذا المسار إلى متغيرات أميركية كثيرة

تؤدي إلى هذه التحوالت ،وتفتح الطريق أمام
تجديد العالقات مع دمشق.
وال ينفصل ذلك عن معلومات تؤكد التحضير
لعقد لقاء بين رئيس المخابرات التركية هاكان
فيدان واللواء علي مملوك ،في بغداد .وبحسب
الـمـعـلــومــات ،ال يمكن لمثل ه ــذا ال ـل ـقــاء ،الــذي
سيعقد في شهر أكتوبر المقبل ،أن يعقد في
العاصمة العراقية من دون توافر إرادة أميركية،
وسيكون الثالث بين فـيــدان ومملوك ،إذ عقد
ً
لقاء ان سابقا بينهما برعاية روسية ،أحدهما
فــي مــوسـكــو .وتـكـشــف الـمـعـلــومــات أن الـعــراق
اس ـت ـبــق ه ــذا ال ـل ـقــاء بــالـتـحـضـيــر ل ــه م ــن خــال

لقاءين تركي وسوري عقدهما ضباط مخابرات
ً
صف أول ،تمهيدا لعقده .وسيكون على أجندته
بحث ملفات متعددة ،أولها الوضع في درعا،
وثانيها الوضع في إدلب ،وثالثها تسهيل أمور
السوريين المقيمين في تركيا من جانب دوائر
النظام ،ورابعها التنسيق بين البلدين حيال
ً
ً
الـمـلــف ال ـك ــردي ،ال ــذي يعتبر تـحــديــا مشتركا
بالنسبة إليهما.
يــراقــب لبنان كــل هــذه الـتـطــورات ،على وقع
اس ـت ـف ـحــال األزمـ ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة
والـمـعـيـشـيــة .األفـ ــق ال ـح ـكــومــي م ـس ــدود حتى
اآلن ،وعلى األرجح أنه دخل في دوامة 02

رياضة

١٤
العبو القادسية يرفضون
التفاوض مع إدارة
األصفر!
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األمير يستقبل ولي العهد والغانم والخالد والجابر
اسـتـقـبــل صــاحــب ال ـس ـمــو أم ـيــر ال ـبــاد،
الشيخ نواف األحمد ،بقصر السيف ،صباح
أم ـ ــس ،س ـم ــو ولـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ مـشـعــل
األحمد.
واسـتـقـبــل س ـمــوه ،رئـيــس مجلس األمــة
مرزوق الغانم ،ورئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد.
كما استقبل سموه ،نائب رئيس مجلس
ال ــوزراء وزيــر الــدفــاع الشيخ حمد الجابر،
ونائب رئيس مجلس الــوزراء وزيــر العدل
وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله
الرومي.
من جهة أخرى ،بعث سموه ببرقية تهنئة
إلى حاكمي جمهورية سان مارينو جيان
فنتوريني ومــاركــو نيكوليني ،عـ ّـبــر فيها
سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد
الــوطـنــي لـبــادهـمــا ،متمنيا لهما مــوفــور
الصحة والعافية ،ولجمهورية سان مارينو
وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار.
وبـعــث سمو ولــي العهد الشيخ مشعل
األحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

استقباالت ولي العهد

ولي العهد مستقبال الجابر والعلي أمس
استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد
بقصر السيف ،صباح أمس ،رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم.
ً
واستقبل سموه أيضا رئيس مجلس الوزراء
س ـمــو ال ـش ـيــخ ص ـبــاح ال ـخ ــال ــد ،ث ــم نــائــب رئـيــس

ً
صاحب السمو مستقبال الغانم أمس

مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر،
ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي.
كما استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله
الرومي.

ً
الخالد يرعى تخريج  39ملحقا من متدربي المعهد الدبلوماسي

الناصر للخريجين :مسؤوليتكم مضاعفة للبدء بمهامكم خدمة للكويت وشعبها

الدفعة تأقلمت
بمهارة مع
تغيرات
«كورونا» ...و16
منهم يحملون
الماجستير

الشارخ

ت ـحــت رع ــاي ــة وح ـض ــور سمو
ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح ال ـخ ــال ــد رئ ـيــس
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،أق ـ ـيـ ــم أمـ ــس،
حفل تخرج الدفعة السابعة من
م ـتــدربــي مـعـهــد س ـعــود الـنــاصــر
ال ـص ـبــاح الــدب ـلــومــاســي ف ــي مقر
المعهد.
وح ـض ــر ح ـفــل ال ـت ـخ ــرج وزي ــر
الـخــارجـيــة وزي ــر الــدولــة لشؤون
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ د.
أح ـمــد ال ـن ــاص ــر ،ورئ ـي ــس دي ــوان
س ـم ــو رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ــدخ ـي ــل ،وعـ ــدد من
كبار المسؤولين في ديوان رئيس
الوزراء والخارجية.
وه ـنــأ ال ـن ــاص ــر ،ف ــي كـلـمــة لــه،
خـ ــري ـ ـجـ ــي الـ ـمـ ـعـ ـه ــد ب ـم ـن ــاس ـب ــة
اجـ ـتـ ـي ــازه ــم ب ـن ـج ــاح ال ـب ــرن ــام ــج
التدريبي واألكاديمي التأهيلي
لـشـغــل الــوظـيـفــة الــدبـلــومــاسـيــة،
ً
متمنيا لهم النجاح والتوفيق.
ودعــا الناصر الخريجين إلى
استذكار احتفال الكويت بذكرى
ً
 30عــامــا للتحرير مــن االحـتــال

رئيس الوزراء ووزير الخارجية خالل تخريج دفعة الملحقين الدبلوماسيين أمس
ً
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي الـ ـغ ــاش ــم و 60ع ــام ــا
السـتـقــال الـكــويــت ،ب ــذل خاللها
منتسبو وزارة الخارجية الغالي
ً
والنفيس صونا للكويت والذود
ع ـن ـهــا ب ــاع ـت ـب ــار الــدب ـلــومــاس ـيــة

النواف يستقبل سفير جنوب إفريقيا

ً
مستقبال السفير جينجي أمس
النواف
استقبل نائب رئيس الحرس الوطني ،الفريق أول متقاعد،
الـشـيــخ أحـمــد ال ـنــواف فــي ديــوانــه بــالــرئــاســة الـعــامــة للحرس،
سفير جنوب إفريقيا لدى الكويت الدكتور مانيليسي باولوس
جينجي.
ورحب نائب رئيس الحرس بالسفير جينجي ،وتم خالل اللقاء
بحث الموضوعات ذات االهتمام المشترك ،والتأكيد على أهمية
تعزيز العالقات بين البلدين الصديقين.

الكويت تشارك في الدورة
 47لمؤتمر العمل العربي
●

جورج عاطف

ش ـ ـ ــارك ـ ـ ــت الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ف ــي
اف ـت ـت ــاح أعـ ـم ــال ال ـ ـ ــدورة 47
لـ ـم ــؤتـ ـم ــر الـ ـعـ ـم ــل الـ ـع ــرب ــي
الـمـنـعـقــدة ف ــي مـصــر خــال
الفترة من  12 - 5الجاري.
وترأس وفد الكويت نائب
المدير العام للهيئة العامة
لـ ـلـ ـق ــوى الـ ـع ــامـ ـل ــة لـ ـش ــؤون
الـ ـق ــوى ال ـعــام ـلــة الــوط ـن ـيــة،
س ـل ـطــان ال ـش ـعــانــي ،وضــم
في عضويته كال من :مدير
إدارة ال ـ ـعـ ــا قـ ــات ال ــدول ـي ــة
الهيئة العامة للقوى العاملة
جابر العلي ،وباحث العلوم
السياسية بــإدارة العالقات
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ب ــال ـه ـي ـئ ــة خ ــال ــد
الـ ـصـ ـب ــاح ،والـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
لغرفة الـتـجــارة والصناعة
ربـ ـ ـ ـ ـ ــاح الـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ــاح ،ون ـ ــائ ـ ــب
الـمــديــر ال ـعــام للغرفة حمد
العمر ،ورئيس قسم بإدارة
الصناعة وا لـعـمــل بالغرفة
حسين التركيت ،باإلضافة
إل ــى رئ ـيــس االتـ ـح ــاد ال ـعــام
لـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت أح ـ ـمـ ــد
الـعـنــزي ،والسكرتير العام

ب ــاالت ـح ــاد مـحـمــد الـ ـع ــرادة،
والسكرتير العام المساعد
بــاالتـحــاد نــاصــر الـعــازمــي،
واألم ـي ــن ال ـمــالــي بــاالتـحــاد
يحيى الدوسري.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـش ـ ـعـ ــانـ ــي ،فــي
ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي ،أم ــس،
إن «أه ـ ـم ـ ـيـ ــة ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ــدوره
ت ــأت ــي ل ـت ـن ــوع ال ـم ــواض ـي ــع
ال ـ ـم ـ ـطـ ــروحـ ــة عـ ـل ــى ج ـ ــدول
األع ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــال» ،م ـ ـض ـ ـي ـ ـفـ ـ ًـا أن
«الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة س ـت ـش ـه ــد أي ــض ــا
انـتـخــابــات أع ـضــاء مجلس
إدارة ا لـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة ل ـل ـف ـت ــرة
 ،2023-2021والتي حظيت
ال ـ ـكـ ــويـ ــت بـ ـعـ ـض ــويـ ـت ــه فــي
الدورة السابقة ،وستترشح
ل ـع ـضــويــة ال ـم ـج ـلــس ل ـهــذه
الدورة أيضا».

الـكــويـتـيــة خــط الــدفــاع األول عن
البالد
وقال «إن المسؤولية مضاعفة
اليوم على الخريجين بعد اجتياز
دورة ا لـ ـمـ ـعـ ـه ــد ا ل ــد بـ ـل ــو م ــا س ــي

ً
ودخول وزارة الخارجية» مضيفا
أنه «لبدء مهام العمل عليكم حمل
الراية بكل أمانة ومواصلة العطاء
خدمة للكويت وشعبها».
وتـقــدم بالشكر والتقدير إلى

سمو رئيس مجلس الوزراء على
ً
رعايته وحضوره الحفل ،مقدرا
لـسـمــوه اهـتـمــامــه وحــرصــه على
مشاركة الخريجين فرحتهم.
واس ـ ـتـ ــذكـ ــر مـ ــا كـ ـ ــان يـحـيـطــه

سـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوه ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازال لـ ـلـ ـمـ ـعـ ـه ــد
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي م ــن وافـ ـ ــر عـنــايــة
ً
واهتمام أسهما كثيرا في تسهيل
وتيسير وإنجاح أعمال المعهد
الدبلوماسي ومهامه.
كـ ـم ــا شـ ـك ــر الـ ـن ــاص ــر أعـ ـض ــاء
الـمـعـهــد والـمـحــاضــريــن وجميع
م ـ ــن أس ـ ـهـ ــم ب ـ ــإع ـ ــداد وت ـح ـض ـيــر
وإن ـ ـجـ ــاح دورات ومـ ـح ــاض ــرات
الدفعة السابعة لخريجي المعهد
الدبلوماسي.
وذكـ ـ ـ ــر أن ال ــدفـ ـع ــة ال ـس ــاب ـع ــة
ً
ً
ع ــدده ــا  39خ ــري ـج ــا ( 28شــابــا
و 11شـ ــابـ ــة) ل ـي ـص ـبــح م ـج ـمــوع
خــري ـجــي ال ـم ـع ـهــد م ـنــذ إن ـشــائــه
ً
 290دبلوماسيا ودبلوماسية ما
يعادل  47في المئة من إجمالي
عدد الدبلوماسيين في الوزارة.
مــن جــانـبــه قــال مــديــر المعهد
ال ـس ـف ـي ــر ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـ ـشـ ــارخ،
فــي كلمة ل ــه ،إن المعهد يحتفل
بهذه الكوكبة الــواعــدة من بنات
الكويت وأبنائها الخريجين من
متدربي المعهد الذين يتشرفون

الـ ـي ــوم وي ـف ـت ـخ ــرون بــاالن ـض ـمــام
إلــى مــا وصـفــه ب ـ «الــركــب الـمــؤزر
للدبلوماسية الكويتية».
ً
وأضاف الشارخ ،أن  16ملحقا
ً
دب ـل ــوم ــاس ـي ــا ي ـح ـم ـلــون ش ـه ــادة
ً
الماجستير من أصــل  39ملحقا
ً
ً
دبلوماسيا من الخريجين ،مبينا
أن منتسبي ه ــذه الــدفـعــة أتـمــوا
بنجاح البرنامج التدريبي الذي
ً
ً
تواصل عاما كامال واشتمل على
جميع العلوم والمهارات الالزمة
ألداء دبلوماسي متميز وفعال.
وأشاد بما أظهرته هذه الدفعة
من تأقلم ماهر مع التغيرات التي
فــرضـتـهــا جــائـحــة ك ــورون ــا على
العملية التعليمية في كل مكان
مــا اضطرنا إلــى تنفيذ جــزء من
بــرنــامــج ه ــذه الــدف ـعــة (ع ــن بـعــد)
اذ أطلقنا على هــذه الدفعة لقب
«ال ــدفـ ـع ــة الـ ـت ــي انـ ـتـ ـص ــرت عـلــى
كورونا».

«الهالل األحمر» :العمل الخيري قيمة إنسانية

ً ً
الساير :الجمعية حققت انتشارا كبيرا ووسعت مظلة المستفيدين
قال رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل
األحمر الكويتية د.هالل الساير ،أمس ،إن
الـيــوم الــدولــي للعمل الخيري يـهــدف إلى
توعية وتحفيز ا لـنــاس والمنظمات غير
الحكومية في جميع أنحاء العالم لمساعدة
اآلخـ ــريـ ــن م ــن خـ ــال ال ـت ـط ــوع واألن ـش ـط ــة
الخيرية ودعم الخدمات العامة بمجاالت
الرعاية الطبية والتعليم واإلسكان وحماية
االطفال.
وأضاف الساير ،في تصريح لـ «كونا»،
بمناسبة ا لـيــوم العالمي للعمل الخيري
الـ ـ ــذي صـ ـ ــادف أمـ ـ ــس ،إن ال ـك ــوي ــت تــولــي
ال ـع ـمــل ال ـخ ـيــري أه ـم ـيــة ك ـبــرى بــاعـتـبــاره
قيمة إنسانية قائمة على البذل والعطاء
السيما المبادرات اإلنسانية ،التي وجهت
بـهــا الـقـيــادة الـسـيــاسـيــة الــرشـيــدة إلغــاثــة
المنكوبين والـمـتـضــرريــن ج ــراء فـيــروس
كورونا المستجد في أنحاء العالم.
وق ــال «ون ـح ــن نـحـتـفــل بــال ـيــوم الــدولــي
لـلـعـمــل ال ـخ ـي ــري ن ـس ـتــذكــر ب ـكــل ال ـعــرفــان

الغانم :انفراجة وشيكة لملفات...

ً
سياسيا ال يمكن أن نختلف معه على مصلحة ا لـبــاد والعباد
والوطن والمواطنين».
وقال إنه ال يستطيع الخوض في تفاصيل هذه المرحلة« ،ولكن
أؤكد أن كل مبادرة تستهدف خلق تفاهم واستقرار سياسي هي
ً
موضع ترحيب» ،معربا عن تفاؤله «بحدوث انفراجات قريبة قبل
ً
بــدايــة دور االنعقاد الـقــادم ،نتيجة عمل جماعي ،وأيدينا دائما
مفتوحة وممدوة لكل مخلص وصادق ومحب لهذا البلد ،ويريد
أن نصل لمرحلة استقرار تؤسس لبناء الوطن وتحقيق طموح
المواطنين».

«التعليمية البرلمانية»« :التعليم...
في الجامعة ،ومنها ضرورة استمرار التنسيق بين اإلدارة ووزارة
الصحة.
ولفت المطر إلى أن تعديل االشتراطات الصحية ،وتقليل التباعد
ً
إلى متر واحد بدال من مترين يعنيان العودة للدراسة بشكل طبيعي
ً
وبحضور كامل ،موضحا أن اللجنة ناقشت هذا التطور في ظل
خطة اإلدارة أن يكون حضور الطلبة  %20والتعليم عن ُبعد ،%80
ً
إال أن «التعليم العالي» تعذرت بعدم توافر اإلمكانات المالية حاليا،
وأنها علمت بهذا التغيير خالل مناقشات اللجنة أمس.
وأوضــح أن اللجنة طلبت التوسع في االبتعاث للتخصصات
ً
المطلوبة لمعيدي البعثة ،خصوصا في ظل وجــود  283وظيفة
ً
شاغرة ،مشيرا إلى أن عدد الطلبة يتزايد ووجــود جامعة أخرى
يحتاج إلى زيادة أعضاء معيدي البعثات.
من جانب آخــر ،انعكست أزمــة القبول بالجامعة على وضعها
األكاديمي والتعليمي بعد إعالنها قبول أكثر من  10آالف طالب
وطالبة للعام الجامعي  ،2022/2021مما يجعلها أمام ٍّ
تحد كبير
في إيجاد حلول سريعة وعملية لتغطية تكدس الطلبة في الشعب
الدراسية وتحسين تصنيفها العالمي.
ورأى أكاديميون فــي تصريحات ل ـ «الـجــريــدة» ،أن ارتـفــاع نسبة

والـ ـتـ ـق ــدي ــر ع ـ ـطـ ــاء ال ـم ـح ـس ـن ـي ــن ورم ـ ــوز
ال ـع ـم ــل ال ـخ ـي ــري ال ــراح ـل ـي ــن وال ـحــال ـي ـيــن
والمتطوعين والعاملين في الحقل الخيري
لسعيهم الدؤوب نحو توفير حياة أفضل
ل ـل ـم ـح ـتــاج ـيــن وت ـخ ـف ـي ــف ح ـ ــدة األزم ـ ـ ــات
وال ـ ـكـ ــوارث ع ــن ال ـم ـح ـتــاج ـيــن وال ـض ـع ـفــاء
واأليتام واألرامل وكبار السن».
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى الـ ـجـ ـه ــود الـ ـت ــي بــذل ـت ـهــا
ً
ومــازالــت تبذلها الكويت حكومة وشعبا
فــي مجال العمل الخيري والتخفيف من
معاناة الكثير من الشعوب والمجتمعات
ال ـم ـن ـكــوبــة ج ـ ــراء الـ ـك ــوارث الـطـبـيـعـيــة أو
األزمات اإلنسانية.
وذكر أن الجمعية حققت على المستوى
ً
ً
الـمـحـلــي ان ـت ـش ــارا ك ـب ـيــرا ووس ـع ــت مظلة
المستفيدين مــن برامجها ومساعداتها
اإلنسانية حيث شملت كل األسر المحتاجة
المسجلين بكشوفات الجمعية والعمالة
ً
الهامشية فضال عن مساهمتها بفاعلية
في توفير االحتياجات لمكافحة فيروس

جانب من العمل الخيري للجمعية
كورونا المستجد.
وأوضح أن الجمعية ساعدت بدعم من
المجتمع الكويتي وشركائها في الداخل
والـخــارج الكثير من الــدول التي تضررت
ج ـ ــراء ال ـ ـكـ ــوارث الـطـبـيـعـيــة أو م ــن صنع
اإلنسان عبر مشاريعها اإلغاثية والصحية

ً
القبول في بعض الكليات ،خصوصا األدبـيــة ،إلــى أكثر من %100
مــن طاقتها االستيعابية ،مــن شــأ نــه التأثير على سمعة الجامعة
وتصنيفها العالمي الــذي يعتمد على نسبة الطلبة إلى األساتذة،
ً
وكــذلــك البحث العلمي الــذي مــن المتوقع أي يشهد رك ــودا فــي ظل
الضغط الكبير على األساتذة في تدريس مقرراتهم الدراسية05 .

ماكرون يستعجل رئيسي :عودوا...
عبداللهيان بــأن حكومة رئيسي تحتاج إلــى مهلة قــد تصل إلــى 3
أشهر لترتيب أوراقـهــا ،قبل العودة إلــى طاولة الـحــوار ،قــال رئيسي
لماكرون« :ال نعارض المفاوضات المفيدة ،لكن يجب أن تهدف إلى
إلغاء العقوبات المفروضة علينا».
ويعيد هذا التصريح األمور إلى نقطة الصفر ،إذ يبدو أن الرئيس
المحسوب على األصوليين المتشددين يضع شرط رفع كل العقوبات
للعودة إلى االتفاق.
وبعد المشاركة الالفتة لماكرون في قمة بغداد ،التي غاب عنها
رئـيـســي ،ش ـ ّـدد الــرئـيــس اإليــرانــي فــي االت ـصــال على أن «إي ــران كانت
ً
دائما إلى جانب الشعب العراقي ،وتسعى لتحقيق الهدوء والسالم
في المنطقة» ،وأوضح أن بالده تؤيد أي مبادرة وخطوة من شأنها
ضمان األمن واالستقرار في المنطقة ودول الجوار.
كما دعــا إلــى «بــذل الجهود من جانب إيــران وفرنسا وحــزب الله،
لتأليف حكومة لبنانية قوية يمكن أن تكون لمصلحة لبنان».
وفي إشارة إلى بواخر النفط ،التي أرسلتها طهران إلى لبنان والتي
تعرض هذا البلد لعقوبات أميركية ،قال رئيسي« :لن نتردد في تقديم
كل أنواع المساعدات اإلنسانية للبنانيين ،ومستعدون للتعاون مع
فرنسا لتنمية لبنان».
ً
في شأن آخر ،شدد رئيسي على أن «األميركيين ارتكبوا خطأ كبيرا
في أفغانستان ،وأن سياسات الناتو وواشنطن فشلت في هذا البلد،
وأن إيران مستعدة لتوفير السالم واالستقرار هناك ،وهي تدين كل
أنــواع اإلره ــاب ،وبالنسبة إليها ال فــرق بين داعــش دمشق وداعــش
العراق أو داعش خراسان».

واإليــوائـيــة مساهمة فــي تخفيف معاناة
ً
مــايـيــن الـمـنـكــوبـيــن ،م ـش ـيــرا إل ــى جـهــود
الـجـمـعـيــة ف ــي ال ـي ـمــن والـ ـس ــودان ولـبـنــان
والــروه ـي ـن ـغــا ف ــي ب ـن ـغــادش والــاجـئـيــن
السوريين في لبنان واألردن وتركيا.

دمشق في قلب تغيرات إقليمية...
التطورات اإلقليمية ،التي سترخي بظاللها الثقيلة على محاوالت
تشكيل الحكومة .وفــي هــذا السياق ،تؤكد مصادر متابعة أن
التنسيق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ودمشق يتعزز أكثر
فأكثر ،وهو تنسيق سيوظف في مواجهة خصوم دمشق ،أو من
لم تعد عالقتهم بها في لبنان كما كانت في السابق .لذلك فهناك
توقعات لبنانية بانتقال المعركة السياسية من حلبة تشكيل
الحكومة إلى حلبة البرلمان ،وسط تهديدات متكررة يطلقها
ّ
الحر جبران باسيل تتعلق باالستقالة
رئيس التيار الوطني
مــن المجلس النيابي والــذهــاب إلــى انتخابات نيابية مبكرة،
ً
خصوصا في حال استمرت األزمة الحكومية.
ً
ً
وهناك من يعتبر أن عون وباسيل يضعان شرطا واضحا؛ إما
تشكيل الحكومة وفق شروطهما وإما الذهاب إلى االستقالة من
المجلس النيابي إلعادة فرض وقائع سياسية جديدة ،وبحال
تم الــوصــول إلــى مثل هــذه الخطوة ،فــإن رئيس البرلمان نبيه
ً
بري سيكون أبرز المستهدفين ،خصوصا أن عون يعتبر نفسه
في مواجهة مفتوحة مع ّ
بري ،ويستند إلى العالقة السيئة بين
رئيس البرلمان ودمشق.

ةديرجلا
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محليات

الجابر :محاسبة المقصرين في واجباتهم ومكافأة المجتهدين
زار هندسة المنشآت العسكرية وأشاد بدور منتسبيها في تنفيذ ومتابعة المشاريع الحيوية
محمد الشرهان

االلتزام
بمعايير
تقييم
مستوى األداء
ورفع تقارير
دورية عن
إنجاز األعمال

أك ـ ــد ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد
ً
الجابر ،أن وزارة الدفاع ،انطالقا
مــن الــرؤيــة الحكومية لما بعد
الجائحة ،والتي أعلنها رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
ص ـ ـبـ ــاح ال ـ ـخـ ــالـ ــد ،ت ـع ـم ــل عـلــى
تطبيق نمط ومنهج المتابعة
وال ـم ــراق ـب ــة ال ــدائ ـم ــة لمختلف
مشاريعها وبرامج عملها ،وذلك
مــن خ ــال الـتــزامـهــا بالمعايير
والـ ـ ـم ـ ــؤش ـ ــرات ال ـم ـع ـت ـم ــدة فــي
قـيــاس وتقييم مستوى األداء،
ورفعها للتقارير الــدوريــة بما
تـ ــم إنـ ـ ـج ـ ــازه مـ ــن أعـ ـ ـم ـ ــال ،وم ــا
كـلـفــت ب ــه قـطــاعــاتـهــا م ــن مـهــام
وواج ـب ــات ،مـشـيــرا إل ــى أن هــذا
النهج بال شك يتطلب التمسك
بـمـبــدأ ال ـم ـكــافــأة لـكــل مجتهد،
وال ـم ـح ــاس ـب ــة ل ـك ــل م ـق ـصــر فــي
واجباته ومسؤولياته« ،لترجمة
ما ورد في توجيهات سموه إلى
واقع عملي ملموس ،يسهم في
تحقيق األهداف ،وبلوغ الغايات
ً
التي نتطلع إليها جميعا».
جاء ذلك خالل زيارة تفقدية

الجابر والصالح مع قيادات هندسة المنشآت العسكرية
للوزير الجابر ،صباح أمس ،إلى
هـنــدســة الـمـنـشــآت الـعـسـكــريــة،
رافقه فيها رئيس األركان العامة
لـلـجـيــش ال ـف ــري ــق ال ــرك ــن خــالــد
الصباح ،ووكـيــل وزارة الدفاع
ب ــال ـن ــدب ال ـش ـيــخ ف ـهــد ال ـجــابــر،
ونــائــب رئـيــس األركـ ــان الفريق
الــركــن فـهــد ال ـنــاصــر ،وك ــان في

اسـتـقـبــالــه ل ــدى وصــولــه وكيل
وزارة الدفاع المساعد لهندسة
المنشآت العسكرية بالتكليف
عامر النسيم.
وأضـ ـ ــاف ال ـج ــاب ــر ،ف ــي كلمة
لــه خ ــال ال ــزي ــارة ،أن «ال ــدف ــاع»
بمختلف قطاعاتها العسكرية
والمدنية تسخر كل إمكانياتها

وق ــدراتـ ـه ــا ال ـب ـش ــري ــة وال ـف ـن ـيــة
لـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـج ـ ـهـ ــود
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،وت ــرج ـم ــة أهـ ــداف
ال ـ ـ ــوزارة ف ــي تـحـقـيــق عـنـصــري
ال ـت ــواف ــق واالن ـس ـج ــام م ــع هــذه
الجهود الــرامـيــة إلــى النهوض
واالرت ـق ــاء بــالـمـسـتــوى اإلداري
وال ـم ـي ــدان ــي لـمـخـتـلــف وزارات

ومؤسسات الدولة ،ومد جسور
الـ ـتـ ـع ــاون والـ ـعـ ـم ــل ال ـج ـمــاعــي
المشترك معها.

خدمة الوطن
وع ـبــر ال ـجــابــر ع ــن سـعــادتــه
ب ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة ه ـ ـنـ ــدسـ ــة ال ـم ـن ـش ــآت

الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــري ـ ـ ــة وااللـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاء
ً
بمنتسبيها ،ناقال لهم تحيات
وت ـقــديــر صــاحــب الـسـمــو أمـيــر
ال ـب ــاد ال ـقــائــد األع ـل ــى لـلـقــوات
المسلحة ،وسـمــو ولــي العهد،
وسمو رئيس مجلس الــوزراء،
ع ـل ــى م ــا ي ـب ــذل ــون ــه م ــن ج ـهــود
ك ـب ـي ــرة ،وع ـم ــل مـ ـت ــواص ــل ،في
سـبـيــل تنفيذ مختلف ا لـمـهــام
والواجبات الموكلة إليهم بكل
إخالص وتفان ،لخدمة وطنهم،
وال ـع ـم ــل ع ـلــى تـحـقـيــق رفـعـتــه
وت ـطــوره مــن مختلف الـمــواقــع
والمسؤوليات.
وأشاد بمنتسبي «المنشآت
العسكرية» العاملين في مختلف
أق ـســام ـهــا الـهـنــدسـيــة والـفـنـيــة
واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ع ـل ــى م ــا ي ـقــومــون
بــه مــن دور م ـهــم ،وع ـمــل مميز
ف ـ ــي س ـب ـي ــل ت ـن ـف ـي ــذ وم ـت ــاب ـع ــة
العديد من المشاريع الحيوية،
باالضافة إلــى تقديمهم جميع
أش ـ ـ ـكـ ـ ــال الـ ـ ــدعـ ـ ــم وال ـ ـم ـ ـسـ ــانـ ــدة
لمختلف القطاعات العسكرية
والمدنية بالوزارة ،وذلك بهدف
تـمـكـيـنـهــا م ــن أداء واج ـبــات ـهــا

الكندري :دراسة جادة إللحاق النساء بالجيش
• انطالق «كن منهم» في األفنيوز إلطالع الشباب على مهام القطاعات العسكرية
• العوضي :الحملة هدفها تشجيعهم على االلتحاق بالسلك العسكري
 10آالف و500
متخلف عن
التسجيل
بالخدمة
الوطنية
أحيلوا إلى
القضاء

صفر

«كن منهم»
تتزامن مع
فتح باب
االلتحاق
بدورات
ضباط الصف
واألفراد

الرفاعي

●

محمد الشرهان

كشف معاون رئيس األركان
لهيئة الـقــوة الـبـشــريــة الـلــواء
ركــن الــدكـتــور خــالــد الكندري
عن دراسة جادة لدى الجيش
إللـ ـح ــاق ال ـع ـن ـصــر ال ـن ـســائــي
للعمل فيه ،مرجحا أن تنجز
هـ ـ ــذه الـ ـ ــدراسـ ـ ــة خـ ـ ــال الـ ـع ــام
الحالي.
وقال الكندري ،في تصريح
ع ـل ــى ه ــام ــش انـ ـط ــاق حـمـلــة
«ك ـ ـ ــن م ـ ـن ـ ـهـ ــم» ،ال ـ ـتـ ــي أق ـي ـم ــت
ف ــي مـجـمــع األف ـن ـي ــوز إلط ــاع
الشباب الكويتيين على دور
ومهام القطاعات العسكرية،
إن الـحـمـلــة ت ـهــدف إل ــى جــذب
الشباب للتطوع في الخدمة
ال ـع ـس ـك ــري ــة لـ ـل ــذود وال ــدف ــاع
عـ ــن الـ ــوطـ ــن ،م ـش ـي ــرا ال ـ ــى ان
الـلـقــاء حـتــى اآلن كــان مبشرا
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـ ــواف ـ ـ ــد الـ ـكـ ـثـ ـي ــر
مـ ــن الـ ـشـ ـب ــاب ال ــراغـ ـبـ ـي ــن فــي
االنخراط بالسلك العسكري.
وأكد أن تعليمات القيادات
ال ـع ـس ـكــريــة ت ـق ـضــي بـ ــأن يـتــم
إدخ ـ ـ ـ ــال الـ ـشـ ـب ــاب ال ــراغ ـب ـي ــن
ف ــي االنـ ـخ ــراط بــال ـج ـيــش ،كل
حسب رغبته ،سواء في القوة

مواطنة داخل إحدى اآلليات العسكرية خالل الحملة

الجوية أو البحرية أو البرية،
ب ـه ــدف م ـن ــح ال ـش ـب ــاب حــريــة
اختيار الجهة التي يرغبون
في العمل بها.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاوات
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات ال ـ ـ ـمـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة
وال ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات الـ ـمـ ـت ــاح ــة
ل ـ ـلـ ــراغ ـ ـب ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي ال ـت ـس ـج ـي ــل
بالجيش ساهمت بشكل كبير
في انخراط الكثير من الشباب
في السلك العسكري ،الفتا الى
أن ــه سـيـتــم إدخ ـ ــال الـمـتـطــوع
م ــدة س ـنــة يـقـضــي خــال ـهــا 3
أشـهــر فــي الـتــدريــب ،ثــم دورة
تخصصية حسب رغبته.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أكـ ـ ـ ــد رئـ ـي ــس
ف ــرع ال ـش ــؤون الـقــانــونـيــة في
ال ـخ ــدم ــة ال ـع ـس ـكــريــة الـعـقـيــد
رك ـ ــن ح ـق ــوق ــي دك ـ ـتـ ــور فـضــل
صـ ـف ــر ،أن ع ـ ــدد الـمـتـخـلـفـيــن
عــن الـخــدمــة الـعـسـكــريــة ممن
أحيلوا إلى القضاء من بداية
التسجيل بلغ  10آالف و500
متخلف عــن التسجيل ،الفتا
إلى أن هذه القضايا المسجلة
بحقهم ستؤثر على حياتهم
الوظيفية والدراسية.
وأك ـ ــد ص ـفــر أن ال ـع ـقــوبــات
بشأن هــؤالء أغلبها غرامات

(تصوير عوض التعمري)

م ــالـ ـي ــة ت ـ ـقـ ــدرهـ ــا ال ـس ـل ـط ــات
الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة ،داعـ ـ ـي ـ ــا أول ـ ـيـ ــاء
اال م ــور ا لــى تسجيل أبنائهم
حتى ال يتعرضوا للمساء لة
القانونية.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا ل ـت ـس ـج ـي ــل
مـ ـفـ ـت ــوح لـ ـم ــن أتـ ـ ــم  18ع ــام ــا
مـ ـ ــن م ـ ــوا لـ ـ ـي ـ ــد ،1999 -5 -10
مشيرا ا لــى ان القانون سمح
ب ـم ــدة  60ي ــو م ــا ع ـلــى أن يتم
ب ـ ـعـ ــدهـ ــا إحـ ـ ــالـ ـ ــة ال ـم ـت ـخ ـل ــف
إلـ ــى ال ـت ـح ـق ـي ـقــات م ــا ل ــم يـقــم
بالتسجيل ،عدا الذين لديهم
تأجيالت أو استثناء ات.
ولفت إلى أن التنسق الذي
تم بين هيئة الخدمة الوطنية
والمعلومات المدنية تضمن
اإلرس ـ ـ ــال إلـ ــى م ــن أتـ ــم الـ ـ ـ 18
ع ــام ــا ب ـ ـضـ ــرورة ال ـت ـس ـج ـيــل؛
تـفــاديــا أيـضــا إلي ـقــاف جميع
مـعــامــاتــه الـقــانــونـيــة ،داعـيــا
ال ـش ـب ــاب إل ـ ــى االنـ ـ ـخ ـ ــراط فــي
ال ـس ـلــك ال ـع ـس ـكــري وااللـ ـت ــزام
بهذا القانون.
م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال م ــدي ــر
ال ـتــوج ـيــه ال ـم ـع ـنــوي ب ـ ــوزارة
ال ــدف ــاع مـحـمــد ال ـعــوضــي ،إن
الحملة ا لـتــي انطلقت تهدف
إل ــى ال ـتــواصــل الـمـبــاشــر بين
الشباب والجيش ،وإطالعهم
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـهـ ــام وال ـ ــواجـ ـ ـب ـ ــات
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوط ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــش،
وتـشـجـيـعـهــم عـلــى االلـتـحــاق
بالسلك العسكري.
بـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ال ـع ـق ـيــد رك ــن
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـ ــرف ـ ــاع ـ ــي مــن
مديرية التوجيه المعنوي ،إن
حملة «كن منهم» هدفها إبراز
دور ال ـج ـيــش وح ــث الـشـبــاب
على التسجيل ،وترغيبهم في
االلتحاق بالخدمة العسكرية،
وإطالعهم على دور وواجبات
ال ـق ـطــاعــات الـعـسـكــريــة س ــواء
البحرية او الجوية او البرية،
فضال عن العالوات والبدالت
التي يتقاضونها.
وأض ـ ــاف ال ــرف ــاع ــي ان ــه من
خـ ــال هـ ــذه ال ـح ـم ـلــة بــإم ـكــان
ال ـ ــراغـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن ف ـ ـ ــي ال ـت ـس ـج ـي ــل
ب ــالـ ـسـ ـل ــك ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري خـ ــال
ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة م ـ ــن يـ ـ ــوم أمـ ـ ــس ال ــى
االر ب ـعــاء المقبل ،مشيرا إلى

دعوة المكلفين بالخدمة لاللتحاق بالدفعة 49
أعـلـنــت رئــاســة األرك ـ ــان ال ـعــامــة للجيش-
هـيـئــة ال ـخــدمــة الــوط ـن ـيــة ال ـع ـس ـكــريــة ،دع ــوة
المكلفين للخدمة العاملة بالخدمة الوطنية
ً
العسكرية لــالـتـحــاق بــالــدفـعــة  49ب ــدء ا من
مــوال ـيــد  10مــايــو  1999وح ـتــى مــوال ـيــد 31
ديسمبر  ،2000وذلك بمراجعة هيئة الخدمة
ً
الــوط ـن ـيــة ال ـع ـس ـكــريــة خـ ــال ثــاث ـيــن ي ــوم ــا،
ً
اعتبارا من اليوم.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت رئـ ـ ــاسـ ـ ــة األركـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان أن هـ ــذا
اال سـتــد عــاء يشمل المتخلفين عــن الدفعات
(  ،46و  ،47و  )48ال سـ ـتـ ـكـ ـم ــال ب ـي ــا ن ــا ت ـه ــم
وإجـ ــراء ات الـفـحــوصــات الطبية ،وإطالعهم
على التعليمات والتوجيهات ألداء الخدمة

ال ـعــام ـلــة ،عـلــى أن ي ـكــون ال ـت ـحــاق المكلفين
المطلوبين للخدمة ا لـعــا مـلــة ب ــا ل ــدورة يــوم
السبت  20نوفمبر .2021
ودع ــت الـمـكـلـفـيــن بــالـخــدمــة الـعــامـلــة الــى
ً
االلتزام والتقيد بهذه الدعوة ،علما بأن من
يتخلف عن أداء هذا الواجب الوطني ،وليس
لديه إحــدى حــاالت االستثناء أو اإلعـفــاء أو
التأجيل الواردة في القانون سيعرض نفسه
للعقوبات ا لـمـقــررة بالقانون ر قــم  20لسنة
 2015بشأن الخدمة الوطنية العسكرية.
وأش ـ ــارت إل ــى أن ــه سـتـصــل رســالــة نصية
لـلـمـشـمــولـيــن بــالــدعــوة ع ــن طــريــق المنصة
اإللكترونية «هويتي» ورسالة نصية .SMS

أن الحملة انطلقت بالتزامن
مع فتح باب االلتحاق بدورات
ضباط الصف واألفراد.

ً
الكندري متابعا عملية التسجيل

وال ـق ـي ــام ب ـم ـســؤول ـيــات ـهــا على
الوجه الصحيح.

عطاء متواصل
وجـ ـ ـ ـ ـ ــدد ش ـ ـ ـكـ ـ ــره وتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــره
لمنتسبي «المنشآت العسكرية»،
على يبذلونه من جهود متميزة،
وعـطــاء مـتــواصــل ،وسعي دائــم
ل ـل ـع ـم ــل لـ ـم ــا فـ ـي ــه خـ ـي ــر ب ـلــدنــا
الحبيب ،واإلسهام في تحقيق
تقدمه وازدهاره ورفعته.
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــع ال ـ ـ ـجـ ـ ــابـ ـ ــر خ ـ ــال
ال ــزي ــارة إل ــى ش ــرح مـفـصــل عن
الــدور الــذي تقوم به «المنشآت
العسكرية» ،من عمليات البناء
واإلعـ ـم ــار وال ـص ـيــانــة لـمـبــانــي
ومعسكرات «الدفاع» ،باإلضافة
إ لــى متابعتها ومراقبتها لكل
ال ـج ــوان ــب الـهـنــدسـيــة والـفـنـيــة
ً
لها منذ بداية تصميمها ،مرورا
ب ـمــراحــل الـتـخـطـيــط والـتـنـفـيــذ
والتسليم ،وذلك من خالل جهود
كوادرها البشرية المتخصصة
م ـ ــن ال ـم ـه ـن ــدس ـي ــن وال ـف ـن ـي ـي ــن
واإلداريين.

4

محليات

ةديرجلا

•
العدد  / 4826االثنني  6سبتمبر 2021م  29 /املحرم 1443هـ

local@aljarida●com

 14رحلة في اليوم األول لفتح الطيران المباشر مع مصر
العتيبي لـ ةديرجلا  :ننتظر الموافقة على زيادة الطاقة االستيعابية لفتح مزيد من الوجهات

سلة أخبار
محافظ مبارك الكبير بحث
التعاون مع السفير الياباني

•

محمد جاسم

استقبل مطار الكويت الدولي
أولــى رحــات الطيران المباشرة
الـقــادمــة مــن مـصــر ،لتكون بداية
ل ـع ــودة اف ـت ـتــاح ال ـم ـطــار لتيسير
الرحالت المباشرة مع الدول الـ 6
التي وافق عليها مجلس الوزراء،
وهي مصر ،والهند ،وسريالنكا،
والنيبال ،وباكستان ،وبنغالدش،
وشـ ـه ــدت أولـ ـ ــى الـ ــرحـ ــات ال ـتــي
اسـتـقـبـلـهــا م ـطــار ال ـكــويــت ق ــدوم
ً
نـ ـح ــو  170راكـ ـ ـب ـ ــا م ـ ــن م ــدي ـن ــة
ســوهــاج على متن طــائــرة شركة
"."Fly Egypt
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ال ــرسـ ـم ــي
ل ــإدارة العامة للطيران المدني
سعد العتيبي إن أول يــوم شهد
 14رح ـلــة م ـبــاشــرة بـيــن الـكــويــت
ومصر بواقع  8رحــات مغادرة،
و 6رحالت قادمة.

«األداء الحكومي» تطلب االعتمادات
المالية عن «مرور السفن»

ً
تفاعال مع ما نشرته ةديرجلا• عن «المسح الهيدروغرافي»
● محمد راشد
تفاعال مع ما نشرته "الجريدة" االثنين الماضي ،حول مالحظات
ديوان المحاسبة المتعلقة بعد تنفيذ وزارة المواصالت مشروع اتفاقية
المسح الهيدروغرافي في المياه اإلقليمية الكويتية وطباعة الخرائط
الخاصة بها ،طلبت لجنة التحقيق فــي تقرير جهاز متابعة األداء
الحكومي بشأن تقرير ديوان المحاسبة ،إفادة حول مشروعي مبنى
المركز الوطني ألنظمة مرور السفن والبحث واإلنقاذ ،وتعميق الممر
المالحي بين رأس األرض وجزيرة فيلكا وتعميق ميناء المواصالت.
وكشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" ،ان رئيس اللجنة وجه خطابا
إلــى وكيلة الــوزارة يطالب فيه بموافاة اللجنة بــاإلجــراء ات الخاصة
بــالـمـشــروعـيــن ال ـمــذكــوريــن ،م ــع ال ـمــوقــف الـتـنـفـيــذي لـهـمــا مشفوعا
بالمستندات وموافقات الجهات الرقابية بشأنهما ،فضال عن مالحظات
ديوان المحاسبة عن السنة المالية  ،2020/2019وجميع المخاطبات
التي تمت بين وزارة المواصالت وديوان المحاسبة بهذا الشأن ،مشيرة
إلى ان الخطاب تضمن أيضا استفسار رئيس اللجنة عن اإلجراءات
المتبعة والــدورة المستندية في الــوزارة بعد إحالة العطاءات الفنية
من الجهاز المركزي للمناقصات العامة ،ومخاطبة ديوان المحاسبة
لعرض الموضوعات (المناقصات ،الممارسات ،والعقود ،وغيرها)،
بــاإلضــافــة إل ــى ال ــرد عـلــى مــاحـظــات ديـ ــوان الـمـحــاسـبــة بـعــد عــرض
الموضوعات عليه.
وأضافت المصادر ان رئيس اللجنة وجه خطابا مماثال إلى الوكيل
المساعد لقطاع الشؤون اإلداريــة والمالية ،يطلب خالله االعتمادات
المالية خــال السنة المالية  2020/2019للمشروعين الـمــذكــوريــن،
واالجراءات الخاصة بها مع الموقف التنفيذي مدعوما بالمستندات
وذكر أسباب عدم الصرف والكفاالت المقدمة من الشركات الموصى
بالترسية عليها إن وجدت ،باإلضافة إلى المناقالت التي تمت من وإلى
البند الخاص بالمشروعين إن وجدت ،وأسباب المناقالت والمخاطبات
التي تمت بشأنها مع الجهات المعنية.

وأضــاف العتيبي لـ "الجريدة"
أن ــه م ــن ال ـم ـفــرح م ـشــاهــدة ع ــودة
الــرحــات مــن جديد بعد انقطاع
دام  18شهرا من  14مارس 2020
حتى  5سبتمبر الجاري ،الفتا إلى
أن توزيع الركاب تم بالمناصفة
بـيــن شــركــات ال ـط ـيــران الكويتية
ونظيرتها المصرية بـ  781راكبا
لكل منهما بشكل يومي.
وع ـ ــن ب ـ ــدء ت ــدش ـي ــن ال ــرح ــات
المباشرة مع الهند ،أشار العتيبي
إلـ ــى أنـ ــه ل ــم ي ـتــم ال ـت ـحــديــد بـعــد،
ً
مــوض ـحــا أن "ال ـط ـي ــران الـمــدنــي"
ق ــدم كـتــابــا ب ـشــأن زيـ ــادة الـطــاقــة
االستيعابية وبانتظار الموافقة
ع ـل ــى ال ـط ـل ــب ال ـت ــي ب ـن ــاء عـلـيـهــا
يعتمد فتح الطيران المباشر مع
المزيد من الدول.
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــم ،عـ ـب ــر الـ ــركـ ــاب

فرحة العودة بعد غياب
القادمون من مصر عن فرحتهم
ً
بالعودة بعد غياب شهور نظرا
إلغـ ـ ــاق ال ـم ـط ــار أمـ ـ ــام ال ــرح ــات
ً
الجوية احترازيا.

وذكـ ــروا أن إج ـ ــراءات الــدخــول
للكويت كان سهلة وميسرة بعد
التأكد من التزامهم بكل الشروط
التي وضعها "الـطـيــران المدني"

ع ـل ــى رأسـ ـه ــا ال ـت ـط ـع ـيــم ب ــإح ــدى
ال ـج ــرع ــات ال ـم ـع ـت ـمــدة وتـحـمـيــل
تـطـبـيـقــي "م ـس ــاف ــر" و"م ـنــاع ـتــي"
ً
فضال عن عمل فحص .PCR

وأشاروا إلى أن المشكلة كانت
في التذاكر التي فاقت  400دينار
ل ـل ــراك ــب الـ ــواحـ ــد م ــن م ـص ــر إل ــى
الكويت.

البلدية توافق على تطوير
«األكوابارك»

الجارالله :فحص القدوم مهم الستمرار
انحسار الحالة الوبائية في البالد

أحالت طلب «المشروعات السياحية» إلى «البلدي»

عقب رصد حالة إيجابية لمسافر قادم من دولة نشطة بالمتحور «دلتا»

●

●

عادل سامي

أكــد رئـيــس اللجنة االسـتـشــاريــة لمواجهة
"كورونا" في وزارة الصحة د .خالد الجارالله
رص ــد حــالــة إيـجــابـيــة لمسافر مــن دول ــة ذات
ع ــدوى نشطة بالمتحور "دل ـتــا" بعد فحص
التحقق مع الوصول " "PCRوتم تطبيق العزل
الوقائي.
وتساءل الجارالله في تغريدة على حسابه
بـ "تويتر" :ماذا لو تم إلغاء فحص القادمين؟،
مشيرا إلى أن تسرب حالة إيجابية بالمتحور
"دلتا" كفيل بنشر الفيروس خاصة مع مرحلة
االنفتاح وعودة المدارس ،وأن التيقظ الوقائي
حتمي للتعافي الوبائي.
وأوض ــح أن الـحــالــة الـمــرصــودة ليست من
دولــة عربية وال حتى لــوافــد ،مؤكدا أن رصد
حــالــة لـيــس أم ــرا مـسـتـغــربــا بــل يــؤكــد أهمية
إب ـق ــاء فـحــص ال ـق ــدوم حــرصــا عـلــى اسـتـمــرار
انحسار الحالة الوبائية ،مشيرا إلى أن اشتباه
المتحور وفق شيوعه بتلك الدول.
يذكر أن السلطات الصحية في مطار الكويت
ال ــدول ــي قــامــت بــات ـخــاذ اإلج ـ ـ ــراء ات الصحية
واالحترازية الالزمة مع المسافر ،وقامت بعزل
الحالة وقائيا ،وفق البروتوكوالت الصحية
المتبعة في الحاالت اإليجابية.

من جانبه ،أكد استشاري األمراض الباطنية
وأمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير
والسمنة د .فهد النجار أن تقارير مركز التحكم
والسيطرة على األم ــراض األميركي تؤكد أن
التطعيم يحمي الصغار من مرض "كوفيد ."19
وأشار إلى زيادة دخول األطفال والمراهقين
إل ــى مـسـتـشـفـيــات ال ــوالي ــات قـلـيـلــة التطعيم
مقارنة بالواليات كثيرة التطعيم.
وأض ــاف الـنـجــار فــي تـغــريــدة على حسابه
ب ـ "تــويـتــر" أن ــه فــي فـئــة  12عــامــا وأك ـثــر ،عــدد
المراهقين غير المطعمين داخل المستشفيات
أكثر  10مرات من المراهقين المطعمين ،مشددا
على أهمية التقيد باالشتراطات الصحية
واإلجـ ــراءات االحـتــرازيــة وعلى رأسـهــا ارتــداء
الكمامة.
وأك ــد ضـ ــرورة تـلـقــي ال ـل ـقــاح ،الف ـتــا إل ــى أن
التطعيم م ــازال ذا كـفــاء ة عالية ضــد المرض
الشديد ،لكنها ال تصل إلى  %100وهو شيء
مـ ـع ــروف خ ــاص ــة ف ــي ك ـب ــار ال ـس ــن وأص ـح ــاب
أمــراض المناعة ،حيث تم تطعيم نحو %20
مــن تلك ا لـفـئــات بالجرعة التعزيزية الثالثة
حتى اآلن.

محمد جاسم

وافقت بلدية الكويت على طلب شركة المشروعات السياحية
تطوير مشروع المدينة المائية "األكوابارك" بمساحة  63600متر
مربع.
وبينت البلدية فــي كتاب موجه مــن مديرها المهندس أحمد
المنفوحي إلى رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي أن التطوير
يشمل مركز خدمة "و "19بالواجهة البحرية الثانية بمساحة 999
مترا مربعا وفصله بالكامل.
وأوضحت أن تطوير مشروع مدينة األلعاب المائية يتضمن
تحديد نسب البناء والمساحات التجارية واالستعماالت بحيث
تكون نسبة المساحة التجارية  %2أي بمساحة  1272مترا مربعا
من المساحة اإلجمالية ،وتتمثل في محالت ومطاعم فقط ،مع نسبة
تركيز بنائية  %5أي مــا يـعــادل  3180مترا مربعا مــن المساحة
اإلجمالية.
وبينت أن تطوير مركز خدمة "و "19بالواجهة البحرية الثانية
سيشمل مطعما بمساحة  721مترا مربعا ،وخدمات ودورات مياه
إضافة إلى دور میزانین بمساحة  352مترا مربعا ،شريطة التقيد
بمواد عقد أمالك الدولة المبرم مع وزارة المالية وتطبيق ما ورد
به من أحكام.
واش ـت ــرط ــت ال ـب ـلــديــة إل ـغ ــاء قـ ــرار الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي رق ــم "م ب/
ف "1/36/2/2003المتخذ في  20يناير  ،2003والتقيد بمواد عقد
أمالك الدولة المبرم مع وزارة المالية وتطبيق ما ورد به من أحكام.
ولفتت إلى أن شباك التذاكر ومكاتب الخدمة وموقع المصليات
ودورات المياه ،ومحطات الكهرباء ،والممرات المظللة ،وخزانات
الـمـيــاه ،والـمـضـخــات ،ال تــدخــل ضمن النسبة البنائية المحددة
للمشروع ،مشددة على أن هذه األنشطة فقط لخدمة رواد مشروع
المدينة المائية وتفتح جميع األبواب من الداخل.

 3.6ماليين دينار لصيانة طرق بخيطان والجليب جثة مواطن في الواحة تثير الشبهات

●

سيد القصاص

تدرس وزارة األشغال العامة
 7عـ ـ ـط ـ ــاء ات أح ــالـ ـه ــا ال ـج ـه ــاز
ال ـمــركــزي لـلـمـنــاقـصــات الـعــامــة
لـ ـ ـل ـ ــوزارة ب ـع ــد ف ـض ـهــا ت ـقــدمــت
بـهــا ال ـشــركــات الـمـتـنــافـســة في
مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة
طرق وخدمات بمنطقة خيطان
حول المركز اإلداري والتجاري

ومنطقة جليب الـشـيــوخ حــول
القسائم المخصصة لجمعيات
النفع العام.
وقــالــت م ـصــادر لــ"الـجــريــدة"
إن القيمة التقديرية للعقد تبلغ
 3.670م ــاي ـي ــن دي ـ ـنـ ــار ،وم ــدة
ً
تنفيذ المشروع  36شهرا.
ول ـف ـت ــت إلـ ــى أن الـ ـه ــدف مــن
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع هـ ـ ــو رفـ ـ ـ ــع الـ ـ ـق ـ ــدرة
االسـتـيـعــابـيــة لـلـطــريــق الـمـقــام

ً
حاليا وتقليل االزدحام المروري
وخـ ـ ـ ـف ـ ـ ــض ن ـ ـس ـ ـبـ ــة ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوادث
ال ـم ــروري ــة وتــرق ـيــة مـسـتــويــات
األم ـ ـ ـ ـ ــان وال ـ ـس ـ ــام ـ ــة ،وإن ـ ـشـ ــاء
وإنجاز وصيانة طرق وخدمات
بمنطقة خـيـطــان ح ــول المركز
اإلداري بأطول طرق تبلغ 2.442
كم إضافة إلى عدة مواقف تخدم
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ــراف ــق الـقــائـمــة
والمستقبلية.

وفيما يخص إنشاء وإنجاز
وصيانة طرق وخدمات بمنطقة
جليب الـشـيــوخ ح ــول القسائم
الـمـخـصـصــة لـجـمـعـيــات النفع
العام بينت أنه سيتم من خاللها
استحداث طرق داخلية ومواقف
سيارات لجمعيات النفع العام
بمنطقة جليب الشيوخ قطعة
رقم  5بأطوال طرق تبلغ حوالي
 1.685كم.

●

محمد الشرهان

أبلغ مواطن غرفة عمليات وزارة الداخلية،
أمــس ،بعثوره على شقيقه جثة هامدة داخل
غرفة نومه في منزل األســرة بمنطقة الواحة
في الجهراء.
وقــال مصدر أمـنــي ،ل ـ "الـجــريــدة" ،إن رجــال
األمن والمباحث انتقلوا إلى موقع البالغ فور

وروده ،وش ــاه ــدوا جـثــة مـلـقــاة بــإحــدى غــرف
ً
المنزل وعليها آثار دماء ،مشيرا إلى أن رجال
األمن استدعوا رجال األدلــة الجنائية ووكيل
النائب العام والطبيب الشرعي إلى الموقع.
وأضاف المصدر أن وكيل النائب العام أمر
بتسجيل قضية و ف ــاة بشبهة جنائية وأ مــر
بإحالة الجثة إلى الطب الشرعي وكلف رجال
المباحث إجراء التحريات الالزمة حول الواقعة.

ضبط وافد بحوزته  8آالف حبة مخدرة
●

محمد الشرهان

تمكن قطاع األمن الجنائي بوزارة الداخلية ،ممثال
باإلدارة العامة لمكافحة المخدرات ،من ضبط وافد
من الجنسية اآلسيوية بحوزته  8آالف حبة مخدرة
جلبها من موطنه.
وفــي التفاصيل التي رواهــا لــ"الـجــريــدة" مصدر
أمني ،ان معلومات سرية وصلت إلى اإلدارة العامة
لمكافحة المخدرات -إدارة المكافحة المحلية ،تفيد
بأن وافــدا من الجنسية اآلسيوية يعمل على جلب
أقراص الميثادون المؤثرة عقليا إلى البالد بقصد
االت ـجــار ،وعـلــى ضــوء هــذه المعلومات تــم تكثيف
التحريات ووضع المتهم تحت المراقبة.
وأضـ ـ ــاف ال ـم ـص ــدر أنـ ــه ب ـعــد ال ـت ــأك ــد م ــن صحة

المعلومات ،واتخاذ اإلجراءات القانونية ،تم ضبط
المتهم في منطقة الرقعي ،وعثر بحوزته على حوالي
 8آالف قرص من المؤثرات العقلية ،وبعد مواجهته
بالمعلومات والمضبوطات أقر بأنها تخصه بقصد
االتجار ،وأنه جلبها من موطنه عن طريق إخفائها
بطريقة سرية داخل الفحم إلدخالها إلى البالد.
وذكـ ـ ـ ــر أن رجـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـب ــاح ــث أح ـ ــال ـ ــوا ال ـم ـت ـهــم
والمضبوطات ،التي بحوزته ،إلى جهة االختصاص،
الت ـخــاذ اإلجـ ـ ــراءات ال ــازم ــة بـحـقــه ،مـشـيــرا إل ــى أن
اإلدارة الـعــامــة لمكافحة ال ـم ـخــدرات مـسـتـمــرة في
حمالتها األمـنـيــة ،لضبط كــل مــن تـســول لــه نفسه
ترويج وتهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية،
وتقديمه إلــى العدالة ،لحماية المجتمع والحفاظ
عليه من مثل هذه اآلفات الخطيرة.

إصابة  3أشخاص بحريق سكن للعمال
وقف تسرب مادة خطيرة من صهريج مقابل مصنع بأمغرة
●

محمد الشرهان

تعامل رجال اإلطفاء ،مساء أمس األول ،مع عدد
مــن ال ـح ــوادث الـتــي وردت إل ــى غــرفــة عمليات قــوة
اإلطفاء العام ،والتي أسفرت عن إصابة  3أشخاص
بحاالت اختناق وإجهاد حراري.
وف ــي تـفــاصـيــل ال ـح ــادث األول ،ق ــال مــديــر إدارة
ال ـعــاقــات الـعــامــة واإلعـ ــام بـقــوة اإلط ـف ــاء ،العقيد
محمد الغريب ،إن رجال اإلطفاء تعاملوا مع حادث
تسرب مادة خطيرة من صهريج كان متوقفا مقابل
أحد المصانع بمنطقة أمغرة ،مشيرا إلى أن التسرب
وصــل إلــى مسافة  200متر تقريبا ،وبـعــد البحث
عــن نــوع ال ـمــادة اتـضــح أنـهــا "هـيــدروكـلــور اسـيــد"،
التي تستخدم في مواد التنظيف ،وهي مادة آكلة،
وحمولتها في الصهريج نحو  15ألف لتر.
وأضاف الغريب أنه تم نقل الصهريج إلى ساحة
ترابية ،وعمل ساتر ترابي لوقف التسرب ،وإزالة آثار

المادة المتسربة ،ولم يسفر عن الحادث أي إصابات.
وفي تفاصيل الحادث الثاني ،قال الغريب إن فرق
اإلطفاء تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في
مخزن لألخشاب وسكن للعمال بمنطقة الري فجر
أمس ،الفتا إلى أن رجال اإلطفاء ،فور وصولهم الى
موقع الحادث ،عملوا على إخالء السكن من العمال
احترازيا ،وباشروا في مكافحة الحريق والحد من
انتشاره ،مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 3
وافدين بحاالت اختناق واجهاد حراري.
وفي تفاصيل الحادث الثالث ،قال الغريب ان فرق
اإلطفاء تعاملت ،مساء أمس األول ،مع حريق اندلع
فــي مخلفات للبناء فــي ســا حــة بمنطقة الشعيبة
الغربية ،مشيرا إلى أن مراكز إطفاء ميناء عبدالله،
وأم الهيمان ،واإلسـنــاد تعاملت مع الحريق الذي
بـلـغــت م ـســاح ـتــه ن ـحــو  1500م ـتــر م ــرب ــع ،وقــامــت
الـفــرق بمكافحته والسيطرة عليه مــن دون وقــوع
أي إصابات.

المتهم وأمامه المضبوطات

استقبل محافظ مبارك الكبير
محمود بوشهري ،في مكتبه
باملحافظة ،سفير اليابان
لدى البالد ماساتو تاكاأوكا،
بمناسبة توليه منصبه الجديد،
وجرى التعارف وبحث العالقات
التاريخية الوثيقة التي تربط
البلدين الصديقني وتعزيز سبل
التعاون بينهما.
وأعرب املحافظ بوشهري،
عن تمنياته للسفير الياباني
بالتوفيق والنجاح للدفع
بعالقات الصداقة بني البلدين
إلى آفاق أرحب.
من جهته ،عبر السفير الياباني
عن سعادته وامتنانه لحفاوة
استقبال املحافظ ،معربًا عن
التقدير البالغ للرعاية التي
تحظى بها البعثة الديبلوماسية
لبالده في الكويت.

الكويت تشارك في
االجتماع السادس
للمحاكم العليا الخليجية
شارك نائب رئيس املجلس
األعلى للقضاء املستشار
د .عادل بورسلي ،صباح
أمس ،في االجتماع السادس
للنواب واملساعدين من
املحاكم العليا والتمييز بدول
مجلس التعاون الخليجي عبر
االتصال املرئي واملسموع.
وتطرق االجتماع إلى مناقشة
عدة موضوعات أبرزها مشروع
النظام القانوني املوحد
للمحاكم العليا والتمييز بدول
مجلس التعاون ،والتجارب
العملية من املحاكم بدول
مجلس التعاون للتعامل مع
األزمة العاملية لجائحة كورونا
"كوفيد."19-

«نسائي النجاة» َّكرم
جهات خيرية
بحضور الوكيلة املساعدة
لشؤون قطاع التنمية
االجتماعية في وزارة الشؤون
االجتماعية هناء الهاجري،
َّ
كرم القطاع النسائي بالنجاة
الخيرية فريق ُصناع الخير
التطوعي ،ومدير زكاة سلوى،
ومدير زكاة العثمان ،وذلك بمقر
القطاع بمنطقة سلوى.
وفي كلمة لها ،أشادت رئيسة
القطاع النسائي بـ"النجاة"
وضحة البليس ،بالجهات
َّ
املكرمة ،واعتبرتهم "شركاء
النجاح" ،مثمنة الدور اإلنساني
البارز والرائد الذي يقوم به
القطاع داخل املجتمع الكويتي،
حيث حقق القطاع النسائي
إسهامات جليلة في شتى
املجاالت .بدورهاَّ ،
عبرت
الهاجري عن اعتزازها بالدور
املميز الذي تقوم به املرأة في َّ
"النجاة" ،مشيدة بدورهن البناء
الذي ساهم في التخفيف من
معاناة جائحة كورونا.

ةديرجلا
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محليات

«التعليمية البرلمانية» :ال استعداد لعودة الدراسة بالجامعة

المطر :طلبنا التوسع في خطة االبتعثات للمعيدين مع وجود  283وظيفة شاغرة
علي الصنيدح

بـيـنـمــا أكـ ــدت لـجـنــة شـ ــؤون التعليم
وال ـث ـق ــاف ــة واإلرش ـ ـ ـ ــاد ال ـبــرل ـمــان ـيــة ع ــدم
وجود استعداد كامل لدى وزارة التعليم
ال ـعــالــي ل ـع ــودة ال ــدراس ــة ف ــي الـجــامـعــة،
نــاق ـشــت الـلـجـنــة تـكـلـيــف الـمـجـلــس لها
بـبـحــث ودراسـ ـ ــة ت ـطــويــر آل ـيــة الـبـعـثــات
ال ــداخ ـل ـي ــة والـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ك ـم ــا نــاق ـشــت
خطة العودة اآلمنة للدراسة في جامعة
الكويت ،وتمديد المدة الدراسية المقررة
للمعيدين المبتعثين من جامعة الكويت
سنة إضافية بسبب جائحة كورونا.
وحـضــر االجـتـمــاع وزي ــر النفط وزيــر
التعليم العالي د .محمد الفارس ،ومدير
جامعة الكويت باإلنابة د .بدر البديوي،
وم ـم ـث ـل ــون ع ــن ج ـم ـع ـيــة أعـ ـض ــاء هـيـئــة
ال ـت ــدري ــس واالت ـ ـحـ ــاد ال ــوط ـن ــي للطلبة
ونقابة العاملين في الجامعة.
وق ــال رئـيــس اللجنة الـنــائــب د .حمد
المطر فــي تصريح بمجلس األمــة عقب
اجتماعها أمس ،إن اللجنة أبلغت الوزير
واإلدارة الجامعية ببعض المالحظات

ب ـش ــأن خ ـط ــة ال ـ ـعـ ــودة اآلمـ ـن ــة ل ـل ــدراس ــة
بجامعة الكويت منها ضرورة استمرار
التنسيق ما بين االدارة الجامعية ووزارة
الصحة.
وبـ ـي ــن أن ال ـل ـج ـن ــة ط ـل ـب ــت ال ـت ــوس ــع
فــي اال ب ـت ـعــاث للتخصصات المطلوبة
لمعيدي البعثة خــاصــة فــي ظــل وجــود
 283وظيفة شاغرة ،مشيرا الــى أن عدد
الـطـلـبــة ي ـتــزايــد ووجـ ــود جــامـعــة أخ ــرى
يـحـتــاج إل ــى الـتــوســع فــي زي ــادة أعـضــاء
معيدي البعثات.
وأوضح أن اللجنة الحظت عدم وجود
استعداد كامل لدى وزارة التعليم العالي
ل ـع ــودة ال ــدراس ــة ف ــي ال ـجــام ـعــة م ــع بــدء
تسجيل الطلبة ابتداء من اليوم ،مبينا
أن اللجنة ستعقد اجتماعا نهاية الشهر
الـ ـج ــاري م ــع وزراء ال ـص ـحــة والـتـعـلـيــم
ال ـع ــال ــي وال ـم ــال ـي ــة إض ــاف ــة إلـ ــى اإلدارة
الجامعية ،لحل بعض المشاكل المالية
حتى تعود الدراسة الطبيعية.
ول ـف ــت إلـ ــى أن ت ـعــديــل االش ـت ــراط ــات

جانب من اجتماع أعضاء اللجنة التعليمية والوزير الفارس
الصحية وتقليل التباعد إلى متر واحد
بـ ــدال م ــن م ـتــريــن ي ـع ـن ـيــان الـ ـع ــودة إلــى
الدراسة بشكل طبيعي وبحضور كامل،
موضحا أن اللجنة ناقشت هذا التطور
فــي ظــل خـطــة االدارة أن ي ـكــون حضور
الطلبة بنسبه  %20والتعليم عــن بعد
بـنـسـبــة  %80إال أن «الـتـعـلـيــم الـعــالــي»

تـعــذرت بـعــدم تــوافــر االمـكــانــات المالية
حــالـيــا ،وانـهــم علموا بـهــذا التغيير من
خالل مناقشات اللجنة أمس.
وقــال المطر إن اللجنة ناقشت أيضا
موضوع المبتعثين من جامعة الكويت،
وكان لدى اللجنة توجه بأن يكون هناك
ت ـم ــدي ــد لـ ـم ــدة عـ ــام ع ـل ــى االقـ ـ ــل لـجـمـيــع

المبتعثين من جامعة الكويت والهيئة
ا لـعــا مــة للتعليم التطبيقي وا ل ـتــدر يــب،
مؤكدا أن فيروس كورونا كان له تأثير
سلبي في تحصيل كافة المبتعثين.
وك ـشــف أن ال ــوزي ــر ال ـف ــارس واإلدارة
الجامعية وعدا بدراسة هذا المقترح مع
مجلس الجامعات الحكومية.

القطان الستمرار
خفض رسوم المدارس
الخاصة %25
قـ ـ ــدم الـ ـن ــائ ــب د .عـلــي
ً
ال ـق ـطــان اق ـت ــراح ــا بــرغـبــة
بأن تصدر وزارة التربية
ً
«قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارا ي ـت ـض ـم ــن إل ـ ـ ــزام
المدارس الخاصة بجميع
أنظمتها التعليمية خالل
ال ـ ــدراس ـ ــة ب ـن ـظ ــام ال ــدم ــج
أو ب ــا ل ـت ـع ـل ـي ــم ع ـ ــن ب ـعــد
عـ ـب ــر مـ ـنـ ـص ــات ال ـت ـع ـل ـيــم
اإلل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرون ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـعـ ــام
ال ــدراس ــي ()2022/ 2021
باستمرار خفض الرسوم
الــدراسـيــة بنسبة ()%25
وإل ـ ـ ـ ـ ـ ــى حـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح
للطلبة بــالـعــودة الكاملة
للمدارس».
وتـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــن االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراح
«فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض ع ـ ـ ـقـ ـ ــوبـ ـ ــة عـ ـل ــى
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة
ال ـم ـخ ــال ـف ــة ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار
ً
طبقا للقرار الــوزاري رقم
(.»)2018/ 10

أزمة القبول تنعكس على الوضع األكاديمي بجامعة الكويت

أكاديميون لـ ةديرجلا  :زيادة األعداد تنذر بتراجع تصنيفها ومشاكل في الشعب الدراسية
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حمد العبدلي
وفيصل متعب

وض ـ ـعـ ــت ج ــامـ ـع ــة الـ ـك ــوي ــت
ن ـف ـس ـهــا أم ـ ـ ــام تـ ـح ـ ٍّـد ك ـب ـي ــر بـعــد
أن واف ـق ــت ع ـلــى زيـ ـ ــادة طــاقـتـهــا
االستيعابية إلى أكثر من  10آالف
طــالــب وطــالـبــة لـلـعــام الجامعي
 ،2022/2021فبعد هــذه الــزيــادة
ال ـت ــي ت ـعــد األك ـب ــر ف ــي تــاريـخـهــا
م ـقــارنــة ب ــأع ــداد ال ـم ـق ـيــديــن بها
ال بد من العمل على وضع حلول
عــاج ـلــة ل ـتــافــي حـ ــدوث مـشــاكــل
أكاديمية كبيرة من شأنها التأثير
على سمعة الجامعة وتصنيفها
ال ـع ــال ـم ــي .ويـ ـ ــرى م ــراقـ ـب ــون أن
زيـ ــادة الـطــاقــة االسـتـيـعــابـيــة في
ظل عدم االنتقال الكامل لكليات
ً
ال ـج ــام ـع ــة ،خ ـص ــوص ــا ال ـح ـقــوق
والعلوم االجتماعية والشريعة
الـتــي لــم تنتقل بـعــد ،ستزيد من
معاناة الطلبة في إيجاد شعب
دراس ـيــة وتكدسهم فــي القاعات
ومــواقــف الـسـيــارات ،السيما في
ظــل التوجه للعودة إلــى الحياة
الطبيعية والدراسة التقليدية في
العام الدراسي المقبل.
وت ــوق ــع عـ ــدد م ــن ال ـمــراق ـب ـيــن
واألس ـ ــات ـ ــذة ،ال ــذي ــن اسـتـطـلـعــت
«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» آراء ه ـ ـ ـ ــم ح ـ ــول ه ــذا
ال ـ ـمـ ــوضـ ــوع ،أن ارتـ ـ ـف ـ ــاع نـسـبــة
ال ـ ـق ـ ـبـ ــول ف ـ ــي بـ ـع ــض الـ ـكـ ـلـ ـي ــات،
ً
خـ ـص ــوص ــا األدب ـ ـي ـ ــة ،إل ـ ــى أك ـثــر
م ــن  100ف ــي ال ـم ـئــة م ــن طــاقـتـهــا
االستيعابية ،مــن شأنه التأثير
على سمعة الجامعة وتصنيفها
العالمي الذي يعتمد على نسبة
ال ـط ـل ـبــة إلـ ــى األسـ ــاتـ ــذة ،وكــذلــك
البحث العلمي الذي من المتوقع
ً
أي يشهد ركــودا في ظل الضغط
الكبير على األساتذة في تدريس
مقرراتهم الدراسية.
واستغربوا عزوف الكثير من
الـطـلـبــة ع ــن ال ـت ـقــديــم لــالـتـحــاق
ب ــالـ ـكـ ـلـ ـي ــات الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة ،الس ـي ـمــا
الهندسة التي فتحت المجال إلى
 900طالب ،إال أن عدد المتقدمين
لـ ــم يـ ـتـ ـج ــاوز  300فـ ـق ــط ،وكـ ــان

التوجه إلــى الجامعات الخاصة
فــي الـبـعـثــات الــداخـلـيــة األخ ـيــرة،
وفيما يلي التفاصيل:

المعايير الدولية
ب ـ ـ ـ ــداي ـ ـ ـ ــة ،قـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس ق ـس ــم
المحاسبة في كلية العلوم اإلدارية
بجامعة الكويت د .صادق البسام:
إن زيادة أعداد المقبولين سينتج
ع ـنــه ق ـلــة ال ـم ـعــاي ـيــر ال ــدول ـي ــة في
الـتـعـلـيــم ،وذل ــك بـتـكــدس األع ــداد
ً
داخل القاعات الدراسية ،الفتا إلى
أن ذلك سيؤثر على تقييم مستوى
ً
الجامعة الحقا.
وأضاف البسام أنه من المحتمل
أن ق ـب ــول هـ ــذا الـ ـع ــدد الـكـبـيــر من
الطلبة قد يــؤدي إلى أســوأ نتائج
في الجامعة ،كما أن هناك أعــدادا
تم قبولها دون حاجة سوق العمل
إليها مما سينتج عنها مستقبال
عدم وجــود وظائف أمــام هذا الكم

الطالبي المتخرج في الجامعة.
وأشــار إلــى أنــه يمكن أن تضع
الـجــامـعــة خـطـطــا تــوزيـعـيــة على
الفصول الــدراسـيــة التي ستكون
بفتح شعب دراسية على فترتين
صباحية ومسائية ،مع استمرار
ً
مساء ،مبينا
الدراسة الى الثامنة
أن هـ ـن ــاك خ ـط ــة ل ـت ـق ـس ـيــم ال ـع ــام
الدراسي إلى أربعة فصول ،بحيث
يقدر كل منها بربع سنة دراسية.
وأوضــح أنه «من خالل القبول
المتضخم المستمر سنخلق جيال
غير متعلم يــريــد فقط الحصول
عـلــى ال ـش ـه ــادات ال ــدراس ـي ــة ،مما
ي ـع ـكــس م ـس ـتــوى ال ـتــوظ ـيــف في
الـمـسـتـقـبــل أمـ ــام ه ــذه الـشــريـحــة
الكبيرة».

جامعة حكومية ثانية
من جانبه ،قال أستاذ الكيمياء
في كلية العلوم بالجامعة د .علي

العقبات المتوقعة
● تراجع تصنيف الجامعة العالمي.
● ز ي ــادة نسبة التعثر ا لــدرا ســي للطلبة و خــا صــة في
الكليات األدبية.
● تفاقم مشكلة الشعب الدراسية.
● زيادة التسرب الوظيفي للعاملين بالجامعة بسبب
قلة المرتبات وزيادة العمل.
● الضغط على مرافق الجامعة مع زيادة مرتاديها.

الحلول:
● التوسع في إنشاء جامعات حكومية جديدة مع سرعة
إنجاز جامعة عبدالله السالم.
ً
● جعل الفصل الدراسي الصيفي إجباريا عبر تعديل
قانون الجامعات الحكومية.
● ت ـع ـي ـيــن أعـ ـض ــاء ه ـي ـئــة ت ــدري ــس جـ ــدد ف ــي مـخـتـلــف
الكليات.
ً
● ت ـس ـه ـيــل ع ـم ـل ـيــة الـ ـن ــدب ل ـل ـجــام ـعــة خ ـص ــوص ــا غـيــر
الكويتيين.
● زيادة ساعات العمل في الجامعة وفتح محاضرات
«أونالين» لبعض المقررات.

مركز التطوير بجامعة الخليج
ّ
نظم ورشة حول تأمين االلتزام
بالتعاون مع االتحاد الكويتي للتأمين
أطلق مركز التطوير المهني والتعليم
المستمر « »PACEفــي جــا مـعــة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا ،ورشــة عمل عن
تــأمـيــن االل ـت ــزام ،بــالـتـعــاون مــع االتـحــاد
الكويتي للتأمين ،وتعد الورشة الثالثة
بين الجهتين في هذا الموضوع.
وشـ ـه ــدت ورش ـ ــة ال ـع ـم ــل م ـش ــارك ــة 4
شـ ــركـ ــات ت ــأم ـي ــن ش ـم ـل ــت ش ــرك ــة وثـ ــاق
ل ـل ـتــأم ـيــن ال ـت ـكــاف ـلــي ،وال ـش ــرك ــة األولـ ــى
لـلـتــأمـيــن ال ـت ـكــاف ـلــي ،وش ــرك ــة الـبـحــريــن
لـلـتــأمـيــن الـتـكــافـلــي ،و»ب ـي ـتــك» للتأمين
ال ـت ـك ــاف ـل ــي .وحـ ـظ ــي مـ ـت ــدرب ــو ش ــرك ــات
ال ـت ــأم ـي ــن ال ـم ـش ــارك ــة ب ـخ ـمــس جـلـســات
ت ــدري ـب ـي ــة ن ــاق ـش ــت الـ ـت ــزام ــات ال ـتــأم ـيــن
لشركات التأمين وإعادة التأمين.
م ــن نــاح ـي ـتــه ،أعـ ــرب م ــدي ــر «،»PACE
محمد عوض الله ،عن سعادته باستمرار
ه ـ ــذا الـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع االت ـ ـحـ ــاد ال ـكــوي ـتــي
للتأمين لتقديم ورش العمل والــدورات
ً
الـخــاصــة فــي هــذا الـقـطــاع ،الفـتــا إلــى أن
ال ـمــركــز ح ــري ــص ع ـلــى ت ـقــديــم ال ـ ــدورات
المهمة ،التي تعكس احتياجات المجتمع
والخريجين.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أوض ـ ـ ــح األم ـ ـيـ ــن ال ـع ــام
لالتحاد الكويتي للتأمين ،عادل الرميح،
ً
أن ورشـ ــة ال ـع ـمــل ه ــذه تـمـثــل ج ـ ــزءا من
م ـج ـم ــوع ــة دورات ت ــدري ـب ـي ــة مـصـمـمــة
لحديثي التخرج من الجامعات الكويتية،
لـلـعـمــل ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص وش ــرك ــات
ً
التأمين ،الفتا إلى أن هذه الورشة قدمت

جانب من الورشة
للمتدربين المعرفة األساسية ومبادئ
«البروتوكوالت» المعمول بها في مجال
تأمين االلتزام.
ً
وتعتبر ورشة العمل جــزء ا من مهام
« »PACEلتقديم أفضل الدورات التدريبية
للتعليم المستمر و تـطــو يــر المهنيين
الموجهة لمجتمع الجامعة وللعموم،
ً
ً
وتمكن المركز أخيرا وبالتعاون أيضا
مع االتحاد الكويتي للتأمين من تنظيم
ّ
برنامج التأمين المتكامل والــذي سلط
الضوء على موضوعات مهمة في مجال
التأمين.
وتـمـثــل ه ــذه ال ــورش ــة إضــافــة مميزة
ل ـلــدورات القياسية الـتــي يقدمها مركز
« ،»PACEم ـث ــل اخـ ـتـ ـب ــارات الـتـحـضـيــر
لـ ـشـ ـه ــادات « »CFAو» »CPAو»»CMA
و» ،»GMATإلى جانب دورات أخرى مثل
إدارة الرعاية الصحية وإدارة المشاريع
وبرنامج اللغة اإلنكليزية العامة.

بومجداد ،إن زيــادة أعــداد القبول
سـيـحــول الـجــامـعــة إل ــى مــدرســة،
ألنـ ـه ــا ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى الـ ـع ــدي ــد مــن
الشعب الدراسية وطاقم تدريسي
أكبر ،مشيرا الى أن «ذلك يستدعي
أن نستعجل ف ــي إن ـش ــاء جامعة
حكومية ثانية في أقرب وقت لحل
مـثــل ه ــذه الـمـشــاكــل ال ـتــي تتكرر
سنويا».
وأضاف بومجداد أن «قبول مثل
هذه األعــداد الكبيرة سيؤثر على
التنصيف األكــاديـمــي للجامعة،
وذلك لوجود معيار في التصنيف
يتعلق بنسبة أع ــداد الطلبة الى
األساتذة ،بحيث كنا سابقا نرتفع
بنسبة المقارنة ،وهــو  24طالبا
مقابل أستاذ واحد فقط ،وفي ظل
أعداد المقبولين الكبيرة سترتفع
النسبة إلى  30طالبا مقابل عضو
هيئة تدريس واحد فقط» ،موضحا
أن م ـع ـي ــار ال ـت ـن ـص ـيــف ال ـعــال ـمــي
الـمـتـعــارف عليه لــدى الجامعات
القريبة من الكويت يكون بنسبة
 12طالبا مقابل أستاذ واحد فقط.
وذكر أن التأثير اآلخر سيكون
ع ـلــى ال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي بــالـنـسـبــة
لـ ــأسـ ــاتـ ــذة ،وذلـ ـ ـ ــك ب ـتــدري ـس ـهــم
لمقررات دراسية إضافية تصل إلى
مقررين بمكافأة مالية ،وسينتج
عنها عــدم التنسيق بين البحث
والتدريس لدى شريحة كبيرة من
األساتذة في الجامعة.
ولفت إلى أن الجامعة اآلن تدفع
ثمن خطأ مفتعل من وزارة التربية،
وذلك بزيادة اعداد الخريجين في
الثانوية العامة ،مما يتطلب قبول
تلك األعداد في الجامعة بمختلف
كلياتها العلمية واألدبية.

رفع األعداد المكانية
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال أس ـ ـت ـ ــاذ ال ـل ـغ ــة
العربية في كلية اآلداب بالجامعة
د .يــوســف الـعــويـهــان« :سنضطر
في ظل زيادة أعداد القبول للعام
الجامعي الجديد إلى رفع االعداد
المكانية عما كانت سابقا ،بحيث
كانت تتعدى الـ  40طالبا بينما في

«التعليم العالي» :قبول 53
ً
طالبا في البعثات الخارجية
●

حمد العبدلي

أعلنت الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادالت
والعالقات الثقافية ،الناطقة الرسمية باسم وزارة التعليم
العالي فاطمة السنان اعتماد وزير النفط وزير التعليم
العالي د .محمد الفارس نتائج البعثات الخارجية لحملة
شهادتي الثانوية اإلنكليزية ،والبكالوريا الدولية (IB/
 )DBالـصــادرة من جنيف للعام الــدراســي .2022/2021
ً
وكشفت السنان ،في تصريح ،عن قبول  53طالبا وطالبة
في البعثة ،داعية المقبولين إلى االلتزام بالمواعيد التي
ستحددها لهم الــوزارة ،والحضور في الوقت المحدد؛
لضمان سرعة إنهاء إجراءاتهم لاللتحاق بمقار االبتعاث.
وفيما يلي أسماء الطلبة المقبولين :بسملة خالد
الغنيمان ،عبدالعزيز حسين ماجكي ،رقية فهد معرفي،
فهد إسماعيل الكندري ،محمد يوسف الكندري ،حسين
عبدالرضا أكبر ،مريم عبداللطيف عبدالله ،عبدالعزيز
حـســن ال ـعــوضــي ،بــاســل قـيــس ف ـي ــروز ،يــوســف محمد
الضفيري ،نور أمين البقشي ،حصة عبدالرحمن البدر،
رتاج جمال الدريس ،كنزي محمد الضفيري ،حصة بدر
البالول ،عبدالمحسن عبدالرحمن العثمان ،طارق محمد
الشمري ،نوار أنور الرويح ،إبراهيم ناصر الهولي ،سيد
أحمد الهاشمي ،مها عبدالوهاب آل رشيد ،ضاري يوسف
ال ـب ـنــوان ،مــاريــا زكــريــا عـلــي ،س ــدن فهد الـضــامــن ،علي
عبدالله رضا ،شوق رائد القطان ،ناصر فوزي القصار،
فاطمة باسم مذكوري ،نور عمار منصور ،عبدالله حمد
الصباح ،أجوان رياض ادريس ،عبداللطيف خالد المنيع،
لورا فوزي المريخي ،سارة مشاري الغربللي ،عبدالرزاق
طارق الطراروة ،عبدالعزيز يوسف زراعي ،عبدالله رائد
الروغاني ،سوسن يعقوب الصدي ،يوسف يعقوب الغانم،
أحمد يوشع الصالح ،عبدالعزيز مصعب التركيت ،دنيا
أمير عبدالغفور ،عبدالهادي عبدالله جمال ،محمد خليل
كمال ،سيف طالل العتيبي ،صفية إسماعيل السبت ،عذبة
جاسم العبيدان ،في سامي الزنكي ،داليا جمال المنيس،
عبدالملك ط ــارق ال ـط ــراروة ،محمود حسين البستان،
وعلي محمد علي.

الوقت الحالي سيزيد عدد الشعب
الدراسية إلى  80طالبا ،في حين
ال تتسع القاعات الدراسية حاليا
إال ل ـ  50ف ـقــط .وتــابــع العويهان
أن حل مثل هــذه المشكلة يتمثل
ف ــي ف ـت ــح بـ ــاب ال ـت ـع ـي ـي ـنــات أم ــام
األسـ ــاتـ ــذة ال ـكــوي ـت ـي ـيــن لتغطية
أك ـبــر ق ــدر م ــن الـشـعــب الــدراس ـيــة
المطروحة دون الـتــأثــر بــاألعــداد
الكبيرة للمقبولين .وأوض ــح أن
قاعات كيفان والشويخ في السابق
كانت تتسع لما يـتــراوح بين 50
و 70طالبا في الشعبة الدراسية
الواحدة ،بينما القاعات الحديثة
بالجامعة في «الـشــداديــة» تشمل
النموذج التعليمي الجديد الذي
ال يزيد فيه عدد الطلبة على ،30
م ـش ـيــرا إلـ ــى أن ال ـجــام ـعــة تضع
طرقا جديدة في البناء الهندسي
للقاعات الــدراسـيــة ،ولكن تعتمد
على النظام التقليدي القديم في
عملية القبول وتوزيع األعداد.

األعداد الكبيرة
ستؤثر على
تقييم مستوى
الجامعة
البسام

االستعجال
بإنشاء جامعة
ثانية لتغطية
أعداد القبول
بومجداد

اعتماد طرق
جديدة للقاعات
وإقرار نظام
تقليدي للقبول
العويهان

زوايا ورؤى

٦

قطر على خريطة الالعبين
الكبار
حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
وسط دوي المدافع واالنسحاب العسكري المفجع للقوات األميركية
من أفغانستان ،برزت دولة قطر على الساحة الدولية بوصفها "العبا
إقليميا لــه وزن" ،فهي الـيــوم بعد "تلزيمها" إع ــادة تشغيل مطار
كابول الدولي تمثل حبل النجاة لحركة طالبان ووصلها بالعالم
الخارجي ،وكما جرى وصفها باألوساط الدولية فالدوحة باتت
الممر اإللزامي و"اآلمــن" لهذه الحركة نحو المجتمع الدولي :قطر
وكما وصفتها التقارير الفرنسة ،تقع على بعد  18000كيلومتر
من أفغانستان وبالرغم من ذلــك لم يمنعها البعد الجغرافي من
أن تتحول إلى "قبلة" لألميركيين ودول حلف الناتو ،فقد سجلت
نـجــاحــات سـيــاسـيــة بــالــدرجــة األولـ ــى ،جعلتها فــي دائ ــرة الـحــدث
ً
األفغاني مباشرة ،حيث أعطتها مشاركتها الفاعلة مزيدا من الدفع
بدخولها حلبة "الوسيط" المقبول من األطراف المتصارعة إضافة
إلى اكتسابها خبرات ميدانية تؤهلها للدخول في حل النزاعات
اإلقليمية والدولية.
اليوم الحديث يدور عن مصير  22سفارة وربط بقائها في كابول
بمصير الـمـطــار ال ــذي أوك ـلــت مهمته إل ــى الـقـطــريـيــن وبـمـشــاركــة
األتراك ،والذين وصلوه قبل أيام عبر رحلة جوية نقلت فريقا فنيا
متكامال إلعــادة التشغيل والترميم والــذي ستبلغ تكلفته بحدود
 300مليون دوالر.
واشنطن ولندن وعدد آخر من البعثات الدبلوماسية نقلت أطقمها
بالكامل إلــى الــدوحــة ،والـتــي بــرعــت بتقديم كــل التسهيالت لهم،
وقامت بعمل استثنائي باستضافتهم وتوفير كل أنواع الدعم لهم.
هــي اآلن "تـحـصــد" نتائج مــا زرعـتــه ومــا س ــارت عليه منذ األزمــة
الخليجية عام  2017وإلى اآلن ،فقد خاضت معركة سياسية بامتياز
أهلتها ألن تقود تحالفات مع تركيا (بنت لها أهم قاعدة عسكرية
في الدوحة) ومع أميركا التي منحتها قاعدة العديد منذ سنوات،
ومارست أدوارا سياسية على مستوى منطقة الشرق األوسط بحيث
بدت كالظهير القوي لواشنطن واإلمساك بملفات ساخنة استثمرت
فيها قطر "دبلوماسيتها الناعمة" وحولتها إلى "محطة أساسية"
في إدارة النزاعات.
ً
قــد ال يـكــون بـعـيــدا ال ـيــوم ال ــذي ن ــرى فـيــه عـلــم "إمـ ــارة أفغانستان
اإلسالمية" يرفرف على مبنى سفارة أفغانستان بالدوحة بعد أن
ً
كان منتصبا فوق مبنى حركة طالبان والذي افتتحته عام ،2013
وشكلت المكان األمثل للتفاوض بين الحركة واألميركيين ،وآوت إلى
جانب "المكتب" قياديين من طالبان قيل إن بعضهم متهم بجرائم
حرب دولية أو أنهم خرجوا من معسكر غوانتنامو.
انتزعت الدوحة "اتفاق السالم" في فبراير  2020وهو االتفاق الذي
كانت تأمل أن يكون قاطرة الحل المنتظر لكن األحداث على األرض
كانت أسرع بكثير ،فقد حسمت المعركة هناك بوصول عناصر من
طالبان إلى القصر الرئاسي والسيطرة الكاملة على البالد.
صورة قطر في اإلعالم الدولي منحتها "قوة إضافية" إلى مكانتها
بعد أن أقامت "منطقة دبلوماسية خضراء" خاصة بأفغانستان،
وفتحت أبوابها وسخرت إمكاناتها لخدمة البعثات الدبلوماسية
وعلى رأسها الدبلوماسية األميركية والبريطانية ،وأميركا في
طريقها إلقامة وجود دائم في الدوحة مهمته قيادة وتنفيذ سياسات
واشنطن المقبلة تجاه أفغانستان.
استطاعت قطر ،الدولة الفتية ،أن تتشابك مصالحها مع مصالح
ً
أميركا تماما مثلما فعلت مع تركيا أثناء األزمة الخليجية ،ووضعت
نفسها فــي مـصــاف ال ــدول اإلقليمية الـمــؤثــرة والـفــاعـلــة ول ــم يعد
السؤال ،عن مصادر القوة التي تمتلكها ،وال عن الحجم الجغرافي
الذي تتربع عليه ،فقد برهنت على قدرتها بتوظيف فائض القوة
وال ـم ــوارد الـتــي تمتلكها وبـمــا يـخــدم مصالحها ،س ــواء بالمورد
الطبيعي وهو الغاز المسال ،أو بالعوائد المالية التي تديرها عبر
صندوقها السيادي أو بالذراع اإلعالمية التي بنتها عبر سنوات
والممثلة بـ"محطة الجزيرة".

ةديرجلا
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تخلوا عن المساعي الباطلة
لـ«استقالل تایوان»!

أحمد باقر

رياح وأوتاد :خذوا العبرة من لبنان
أث ــار مـقــال الــزمـيــل حـمــزة عـلـيــان يــوم
الخميس ا لـمــا ضــي فــي نفسي ذ كــر يــات
ال تنسى عــن لبنان ا لــذي بــدأت ر حــات
ا ل ـع ــا ئ ـل ــة إ ل ـي ــه م ـن ــذ ص ـي ــف عـ ــام ،1957
واس ـ ـت ـ ـمـ ــرت حـ ـت ــى إره ـ ــاص ـ ــات الـ ـح ــرب
األه ـل ـيــة ،ف ـقــد ك ــان ال ــوال ــد ،رح ـمــه ال ـلــه،
ً
متيما بحب جبل لبنان ،وخاصة حمانا
حيث كان يصر على قضاء الصيف 90
ً
يوما كاملة فيها ،حتى كانت الدراسة
تـبــدأ فــي الـكــويــت وهــو يـصــر عـلــى عــدم
الـ ـع ــودة إل ــى أن يـسـتـكـمــل ه ــذه ال ـم ــدة،
أم ــا فــي الـشـتــاء فـقــد كـنــا نـقـضــي عطلة
نصف السنة في فندق النورماندي في
الزيتونة.
ً
لبنان كان مكمنا للجمال والطبيعة
ال ـخــابــة ،فـفــي الـطــريــق إل ــى حـمــانــا من
ال ـمـطــار تـطــل عـلـيـنــا ال ـج ـبــال الـخـضــراء
وأش ـج ــار ال ـص ـنــوبــر ونـسـيـمـهــا ،وت ــرى
عــر يــش ا لـعـنــب ال ت ـكــاد أي بـلـكــو نــة في
الضيعة تخلو منه ،ويستقبلنا جيراننا
ب ــال ـت ــرح ــاب وبـ ــالـ ــذوق ال ـ ــذي ع ــرف ــوا بــه
واألطـ ـب ــاق ال ـل ــذي ــذة الـطـبـيـعـيــة ال ـم ــذاق
والفاكهة الطازجة التي تم قطافها منذ
ً
دقائق ،وكان والدي ،رحمه الله ،معروفا
ً
ً
ومحبوبا من معظم أهل حمانا خاصة
البيت الذي ولدت فيه أصغر أخواتي أم
محمد عام .1959
كان الدينار الكويتي يقابله سبع أو
ثـمــانــي ل ـيــرات ،وك ــان م ـصــروف الــواحــد
منا في الخمسينيات وبداية الستينيات
ليرة أو ليرتين ،فيكفينا هذا المصروف
للعب الفليبرز والبلياردو والعشاء ثم
العودة إلى البيت.
فــي حمانا كنا نعشق تسلق الجبل
فننطلق مــن ا لـشــا غــور ا لـفــو قــا نــي حتى
ن ـصــل إلـ ــى ال ـن ـب ــع ،ح ـيــث الـ ـش ــال ال ــذي
ً
يهدر الماء منه في بحيرة صغيرة جدا
ي ـن ـســاب مـنـهــا ال ـم ــاء ال ـب ــارد إل ــى مــركــز
الـ ـس ــوق أمـ ـ ــام س ـي ـن ـمــا روك ـ ـسـ ــي ،حـيــث
الـ ـن ــاف ــورة ال ـت ــي ي ـش ــرب م ـن ـهــا الـ ـم ــارة،
وي ـ ـمـ ــأون األب ـ ــاري ـ ــق الـ ـت ــي يــرف ـعــون ـهــا
ً
عاليا لتصب في أفواههم ،وكنا نحاول
تقليدهم فال نستطيع ،أ مــا اآلن فيقول
األس ـتــاذ ح ـمــزة فــي مـقــالــه" :إن زجــاجــة
الماء الباردة أغلى من الزجاجة الفاترة
ب ـخ ـم ـس ــة آالف ل ـ ـيـ ــرة أل ن ـ ـهـ ــا ت ـس ـت ـه ـلــك
الـكـهــربــاء!!" .وأصـبــح ال ــدوالر األميركي

ي ـس ــاوي ح ــوال ــي  23أل ــف ل ـي ــرة ،ف ـيــا له
من تراجع مخيف والله يعين المواطن
البسيط.
ً
وأحيانا كنت أصحب أقربائي جاسم
العوضي وجاسم الزنكي وأخي يوسف
وصديق الطفولة والشباب عبدالرحمن
ال ـقــاضــي ،رح ـمــه ال ـل ــه ،ف ــي رحـ ــات إلــى
الجبل ال تزال ذكراها الجميلة حية في
ً
ا لــذا كــرة ،خصوصا عندما قمت بإنقاذ
أحـ ــد ال ـش ـب ــاب م ــن ال ـس ـق ــوط م ــن أع ـلــى
الجبل ،فــأ خــرج كــل مــا جمعه مــن الكرز
والتوت الجبلي وقدمه لنا.
وف ــي ب ـح ـمــدون ك ــان وال ـ ــدي ك ـعــادتــه
ال يـغــادر مسجد الخرافي بين صالتي
ال ـم ـغ ــرب وال ـع ـش ــاء ،وك ــذل ــك ك ــان يـفـعــل
األعـ ـم ــام ع ـل ــي وع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـق ــاض ــي،
رحمهما الله ،يحفظون القرآن ،أما أنا
وعبدالرحمن وعبدالله وصالح القاضي
ف ـقــد ك ـنــا ن ـخــرج ب ـعــد ال ـص ــاة لـنـتـجــول
مــع حـشــود ال ـمــارة فــي ش ــارع بحمدون
ونرتاد المقاهي ،ثم نعود إلى المسجد
لصالة العشاء.
كانت الموديالت الجديدة والسيارات
وال ـك ــام ـي ــرات ت ـصــل إل ــى أسـ ــواق لـبـنــان
قـبــل مـعـظــم دول ال ـشــرق األوسـ ــط ،وفــي
ع ــام  1966ا ش ـت ــرى ل ــي وا ل ـ ــدي كــا م ـيــرا
سينمائية (  8مـلــم) بمناسبة نجاحي
في الشهادة المتوسطة ،فصورت الجبل
والشالل الصغير الرائع ومنزل حمانا
وأ خ ــوا ت ــي ا لـصـغـيــرات ا لــا تــي أصبحن
جدات اآلن وقلعة بعلبك ومعظم األماكن
التي كنا نرتادها.
في عام ( 1994وكنا في مجلس )1992
د ع ــا ن ــا األخ ا ل ـك ـب ـيــر ج ــا س ــم ا ل ـق ـطــا مــي،
رحمه الله ،إلى مؤتمر أقامته المنظمة
الـعــربـيــة لـحـقــوق اإلن ـس ــان فــي ب ـيــروت،
فــذ ه ـبــت ف ــي مـعـيــة األخ ا ل ـك ـب ـيــر محمد
ال ـمــرشــد إل ــى ح ـضــور ال ـمــؤت ـمــر ،وبـعــد
انتهاء الجلسات أ صــررت على الذهاب
وحدي إلى حمانا رغم األوضاع األمنية
وف ـ ــي الـ ـط ــري ــق الحـ ـظ ــت حـ ـج ــم ال ــدم ــار
والـ ـخ ــراب الـ ــذي ل ـحــق بـمـبــانــي ب ـيــروت
وب ـح ـم ــدون وال ـ ــذي ن ـجــت م ـنــه ح ـمــانــا،
وب ـع ــد ال ــوص ــول ط ــرق ــت ب ـيــت جـيــرانـنــا
وعــرفــونــي بـعــد غ ـيــاب حــوالــي عـشــريــن
ً
عاما ،وبعد استرجاع ذكريات الماضي
ت ـطــرق ـنــا إل ــى ويـ ــات ال ـح ــرب وم ـعــانــاة

«وإنك لعلى خلق
عظيم» ()1
د .عبدالحميد األنصاري*
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اإلسالم محمد،
ما أثنى الله جل وعال على مخلوق كما أثنى على نبي
عليه الصالة والسالم ،عندما وصفه بقوله"َ :وإ َّن َك َل َع َلى ُخ ُلق َ
يم"،
ظ
ع
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ً
ً
يطير المرء فرحا وينتشي سرورا عندما يمتدحه مخلوق مثله :إنك
على خلق ،فكيف إذا جاء هذا الثناء النفيس من خالق اإلنسان والكون؟!
ولم يكتف القرآن بوصف رسوله أنه على (خلق) بل أضاف (العظيم)
ً
وصفا آخر ،ثم إن القرآن الكريم ساقه في آية مقرونة بأداتي توكيد :إن
ً
والم االبتداء المؤكدتين (وإنك لعلى) ،وعندما يصف المولى مخلوقا
ً
ً
بـ"الخلق العظيم" ،فهو كذلك ظاهرا وباطنا ،ألنه األعلم به ،فرسولنا
على خلق عظيم في الظاهر والباطن.
فما هذا "الخلق العظيم" الذي استحق به نبينا هذا الوصف الفريد؟
إنه ما وضحته زوجته السيدة خديجة ،رضي الله عنها ،وخير من
ً
يعرف خلق المرء شريكة حياته ،عندما جاءها فزعا بعد أن جاءه
ً
الوحي متعبدا في "غار حراء" اقرأ باسم ربك ،فطمأنته وهدأت من روعه،
ً
وثبتت قلبه بكلماتها الخالدة" :كال ،أبشر ،فو الله ال يخزيك الله أبدا ،إنك
َّ
لتصل الرحم ،وتؤدي األمانة ،وتصدق الحديث ،وتحمل الكل ،وتكسب
المعدوم ،وتقري الضيف ،وتعين على نوائب الحق".
لك الله أيتها العظيمة الوفية ،كان وجودك الحاني الحامي في حياة
نبينا خير معين على أداء الرسالة ،فال عجب أن يظل يحن إليك العمر
كله ،ويأنس إلى رؤية أقربائك وإلى كل ما يذكره بك "إنه عقد خديجة هال
أطلقتم لها أسيرها" ،ويقول لعائشة عندما غارت من كثرة ذكره لها "ال
ً
والله ما أبدلني الله خيرا منها" ،إنه الوفي األعظم صلى الله عليه وسلم.
أما زوجته الثانية عائشة أم المؤمنين ،رضي الله عنها ،فقد وصفته
"كان خلقه القرآن" فما خلق القرآن؟
الضعيف والـمـظـلــوم والفقير
ـع
ـ
م
ـف
إن ــه الــرحـمــة وال ـع ــون والـتـعــاطـ
َ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ َ ْ ْ َ
ين َو ْاب َن َّ
يل"،
ب
الس
ك
س
م
ال
و
ه
ق
ح
ى
ب
ر
ق
ال
آت ذا
ِ
ِ
والمسكين وابن السبيل" :و ِ
ِ ِ
ومهمش ومسلوب الحق ومضطهد:
يتيم
ورعاية من ال ظهر له من
ََ َْ
َ
َّ َّ
َ ْ
َّ َ
ُ
يم ِإ َّل ِبال ِتي ِه َي أ ْح َسن" ،والبذل والعطاء" :ال ِذين
"ول ُ تق َر ُبوا َمال ال َي ِت
ِ
ْ
َ
َ
والتسامح وعــدم رد اإلســاءة بمثلها:
ُين ِفقون ِفي الـ َّ َـسـ َّـر ِاء والــضـ َّـر ِاء"،
َّ
َ َّ ُ ُ ُّ ْ
َ
َ ْ ْ َ َ ْ َ َ
َ ْ َ
َ
ْ
ُ
اس والل َه ي ِحب الم َح ِس ِن ْين" ،إنه
اظ ِمين الغيظ والعافين عن الن
"والك ِ
َّ
َ ْ ِ َ ْ ُ ِ َ ْ َ ْ َِ ُ َ ُ
َ ْ
وا أل ت ِح ُّبـون أن َيغ ِف َر الل ُه
ح
ف
ص
ي
ل
و
وا
ف
ع
ي
ل
"و
االنتقام:
عن
التسامي
َ ْ َ
َ
َّ ْ ْ
َ ُ
الصف َح ال َج ِميل" ،فرسولنا ما
اصفح
لك ْم" ،حتى ممن آذوه واتهموه" :ف
َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ِ َّ َّ َ ُ ُّ ْ
َ
ين""َ ،وع َبادُ
ْ
ُ
انتقم لنفسه قط"ُ :فاعف عنهم َ واصفح إن الله يحب المحسن
َ ْ ِ ً َ َ َ ِ َ َ ُ ُ ْ َِ ِ ُ َ َِ ُ
َّ ْ َ َّ َ َ ْ
َ ََ ْ ْ
اهلون قالوا
ض هونا و ِإذا خاطبهم الج ِ
َالر َحمً ِن ال ِذين يمشون على الر ِ
َ
َ
السالم والتسامح والرحمة المهداة للبشرية جمعاء "وما
ما" .إنه
سل
َ ْ َ ْ َ َ َّ
ً ْ َ َ
اك ِإل َر ْح َمة ِلل َعال ِمين" ،لذلك كان يؤثر السلم والصلح والعفو
أرسلن
حتى مع أشد أعدائه .تأملوا عبقرية العفو عن قدرة لرسولنا ،وانظروا
مفاعيلها السحرية في نفسية ثمامة بن أثال ،سيد اليمامة ،و"اليمامة
ً
سلة الخبز لقريش" وقع أسيرا بيد المسلمين ،فأمر الرسول بربطه إلى
سارية المسجد وإكرامه كسيد من سادات العرب ،وكان هدفه أن يستمع
ثمامة القرآن ،ويرى سمو أخالقيات الرسول والمسلمين .يأتيه ويسأله:
ماعندك يا ثمامة؟ فيجيب :إن تقتلني تقتل ذا دم ،وإن تنعم علي تنعم
على شاكر ،وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت ،ويتكرر هذا المشهد
ثالثة أيام ويأمر الرسول :أطلقوا ثمامة! عفو نبوي غير مشروط.
ينقلب ثمامة إلى إنسان آخر ،يأتي الرسول قائال :أشهد أن ال إله إال الله
وأشهد أنك رسول الله ...يا محمد والله ما كان على األرض وجه أبغض
إلي من وجهك ،فقد أصبح وجهك أحب الوجوه ّ
ّ
إلي ...إلخ .ثم ينصرف
إلى قومه في اليمامة ويقطع الميرة عن قريش ويصبح قوة للمسلمين،
هذه هي قوة الخلق العظيم.
ً
أخيرا:
الله يصطفي من عباده من يشاء لهداية البشرية على مر األزمان ،وهو
أعلم بمن هو أصلح ألداء أعباء الرسالة الثقيلة ،وال شك أن هذا الرقي
ً
ً
الخلقي والروحي لنبينا ،وحتى قبل اختياره رسوال هاديا ،هو الذي أهله
لهذا الشرف العظيم .يتبع، ،
*كاتب قطري
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السفير لي مينغ جانغ*
ال ـش ـع ــب واالقـ ـتـ ـص ــاد ال ـل ـب ـنــانــي م ـن ـهــا.
ج ـمــع ل ـب ـنــان ال ـج ــو ال ـج ـم ـيــل وال ـم ــاء
ا لــو ف ـيــر وا ل ـش ـعــب ا لـمـضـيــاف ومختلف
الخدمات والمائدة المليئة بخيرات الله،
أما اآلن فقد تفاقمت األزمات في لبنان،
وذ هـبــت معظم تلك ا لـخـيــرات ،و تـهــاوى
االقتصاد ،وتبخرت مذخرات الناس في
البنوك ،وتضرر المواطن البسيط ،يقول
األستاذ حمزة "لبنان الذي نعرفه انتهى
وهـ ــو ي ـت ـه ــاوى ي ــوم ــا ب ـعــد آخ ـ ــر ،ت ـجــار
مـحـمـيــون بــالــرشــوة ،يـتــاعـبــون بـقــوت
الناس وبرغيف الخبز وتنكة البنزين
وقنينة الغاز وحبة الدواء".
نعم لبنان الجميل أضاعوه بالفساد
والطائفية والحريات المزعومة وعدم
االلتزام َبالعهود والمواثيق ،قال تعالى:
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ"ظ َه َر ال َّف َس ُاد ِفي ال َب ِّر َوال َب ْح ِر ِب َما ك َس َب ْت
ْ
اس".
أي ِدي الن ِ
ً
إن من ا لــدروس التي أرا هــا شخصيا
مما حــدث في لبنان و جــوب طاعة الله
ت ـع ــال ــى وش ـ ـكـ ــره ع ـل ــى ال ـن ـع ــم ال ـك ـث ـيــرة
التي حبانا بها ،و ضــرورة العمل على
ح ـف ـظ ـهــا ،وأن اإل نـ ـس ــان ه ــو ا ل ـم ـســؤول
ً
ع ــن اإلص ـ ـ ــاح ،وهـ ــو أيـ ـض ــا ال ـم ـس ــؤول
ع ــن ال ـف ـســاد ،فـيـجــب اخ ـت ـيــار ال ـق ـيــادات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـ ـنـ ــواب ال ــذي ــن ي ـع ـم ـلــون
م ــن أج ــل مـسـتـقـبــل ال ـب ــاد واألب ـ ـنـ ــاء ،ال
مــن أ جــل ا لـكــرا ســي أو تجميع ا لـثــروات،
ً
وإن اإل ص ــاح إذا ك ــان مـطـلــو بــا فيجب
أال يترتب عليه فساد أكبر من الفساد
ال ـم ـط ـلــوب إص ــاح ــه ،ك ـمــا ي ـجــب رفــض
ا لـ ـ ــوالء ات ألي ق ــوى خــار ج ـيــة أو حـتــى
داخ ـل ـيــة خ ــارج إط ــار ال ــدول ــة ،ووج ــوب
الـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى الـ ـم ــواثـ ـي ــق الـ ـت ــي ت ـمــت
بـمــوافـقــة جـمـيــع األطـ ــراف ،وأن ال ـحــوار
ه ــو س ـب ـيــل اإلصـ ـ ــاح وحـ ــل ال ـن ــزاع ــات،
وأن ا ل ـف ـســاد هــو ا لـمـسـتـفـيــد األ ك ـبــر من
حالة الفوضى وغياب القانون وزعزعة
االستقرار ،وأن الخاسر في النهاية هو
المواطن البسيط.
فهل سنأخذ العبرة من لبنان؟

ف ــي ي ــوم  1سـبـتـمـبــر الـ ـج ــاري ،ن ـشــرت جــريــدت ـكــم ال ـمــوقــرة
مقالة بقلم االنفصالي الــداعــي لـ»استقالل تــایــوان» جــو شيه
ج ــوزی ــف وو ،والـ ـت ــي ع ـك ـســت ال ـح ـي ـلــة ال ـت ــي ت ـق ــوم سـلـطــات
تــایــوان مــن خــالـهــا بالسعي وراء اسـتـقــال ت ــای ــوان ،وخ ــداع
ً
ال ــرأي ال ـعــام الـعــالـمــي ،وبصفتي سـفـيــرا لجمهورية الصين
الشعبية ل ــدى دول ــة ال ـكــويــت ،مــن ال ـض ــروري أن أدل ــي ببيان
ع ــن مــوقــف الـحـكــومــة الـصـيـنـيــة ف ــي م ـســألــة ت ــاي ــوان ،وأح ــذر
ال ـع ـن ــاص ــر االن ـف ـص ــال ـي ــة ال ــداعـ ـي ــة لـ ــ»اسـ ـتـ ـق ــال ت ـ ــای ـ ــوان» مــن
أن الـ ـمـ ـح ــاوالت ال ـس ــاع ـي ــة ل ــ»اس ـت ـق ــال ت ـ ــای ـ ــوان» ،وت ـقــويــض
العالقات الصينية الكويتية محكوم عليها بأن تظل عقيمة.
أوال :إن ت ــاي ــوان جـ ــزء م ــن ال ـص ـي ــن ،وذل ـ ــك يـعـتـبــر حقيقة
ً
تــاريـخـيــة وم ــن األمـ ــور األســاس ـيــة ال ـم ـت ـعــارف عـلـيـهــا دول ـي ــا،
وكحال جزيرة بوبيان بالنسبة إلــى الكويت ،تعتبر جزيرة
تــايــوان أكبر جــزيــرة للصين ،وفــي عــام  ،1949انتهت الحرب
األهلية في الصين وأسس الشعب الصيني السلطات الجديدة
وجمهورية الصين الشعبية ،بينما هرب الحاكم القديم للصين
إلى جزيرة تایوان ،وحافظت سلطات تايوان فيما بعد على
نحو غير نزيه على صفة ممثل للصين بأكملها ،حتى اتخاذ
الجمعية العامة لألمم المتحدة عام  1971قرارها رقم 2758
الذي مفاده استعادة مقعد مندوب حكومة جمهورية الصين
الشعبية فــي األم ــم الـمـتـحــدة ،واسـتـبـعــاد مــا يسمى مـنــدوب
تايوان في الوقت نفسه ،واليوم قد أقامت  180دولة من 193
ً
دولة عضوا في األمم المتحدة عالقات دبلوماسية مع الصين،
وذلك على األساس السياسي المتمثل في االعتراف أن هناك
ً
صينا واحدة في العالم وتايوان جزء ال يتجزأ من أراضيها.
ثــان ـيــا :تـعـتـبــر األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة مـنـظـمــة دول ـي ــة م ـكــونــة من
ال ـ ــدول ذات ال ـس ـي ــادة ،وال ي ـحــق ل ـت ــاي ــوان ،لـكــونـهــا مـقــاطـعــة
ف ــي ال ـص ـي ــن ،االنـ ـضـ ـم ــام إل ـي ـه ــا ،وإلـ ـ ــى ال ـم ـن ـظ ـمــات ال ــدول ـي ــة
األخــرى التي يجب االنضمام إليها بصفة دولــة ذات سيادة،
وف ـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،ت ـس ـمــح ال ـح ـك ــوم ــة ال ـص ـي ـن ـيــة لـمـنـطـقــة
تــایــوان بــاالنـضـمــام إل ــى المنظمات الــدولـيــة بطريقة نــوافــق
عـلـيـهــا ونـقـبـلـهــا وب ـش ــرط االلـ ـت ــزام ب ـم ـبــدأ ال ـص ـيــن ال ــواح ــدة.
ع ـل ــى س ـب ـي ــل الـ ـمـ ـث ــال ،االنـ ـضـ ـم ــام إل ـ ــى م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـج ــارة
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة وم ـ ـن ـ ـتـ ــدى ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي لـ ـ ـ ــدول آس ـي ــا
والـ ـمـ ـحـ ـي ــط الـ ـ ـه ـ ــادي والـ ـلـ ـجـ ـن ــة األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ب ــاس ــم
«تايبيه الصينية» ،وبــذلــك ،تــم ضـمــان وج ــود فـضــاء إلجــراء
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ال ـص ـي ـن ـي ـيــن ف ــي تـ ــايـ ــوان الـ ـتـ ـب ــادل االق ـت ـص ــادي
والتجاري والثقافي مع شعوب العالم ،غير أن ما تسعى إليه
العناصر االنفصالية الداعية لـ»استقالل تــایــوان» هو مجال
لممارسة السياسة وهــدف مساعيهم هو «استقالل تایوان».
ً
ثالثا :تهتم الحكومة الصينية دائما برفاهية المواطنين
الصينيين في تايوان ،وفي السنوات األخيرة ،ومن أجل تعزيز
المصالح المشتركة للمواطنين الصينيين على جانبي مضيق
تــای ــوان ،اتـخــذ الـبــر الــرئـيـســي للصين سلسلة مــن اإلجـ ــراء ات
التفضيلية لصالح تایوان ،وتوجه الكثير من الشركات واألفراد
من تــايــوان إلــى البر الرئيسي للصين لمزاولة األعـمــال ،فيما
يبلغ نصيب صادرات تایوان إلى البر الرئيسي للصين %40
من إجمالي صادراتها ،لكن ومن أجل منع التواصل الودي بين
المواطنين الصينيين على جانبي مضيق تايوان والتنمية
الـسـلـمـيــة لـلـعــاقــات بـيــن جــانـبــي مـضـيـقـهــا ،بــذلــت الـعـنــاصــر
االنـفـصــالـيــة الــداع ـيــة السـتـقــال ت ــای ــوان ق ـصــارى جـهــدهــا في
األنشطة الخبيثة .وعلى سبيل المثال ،بعد انــدالع الوباء في
البر الرئيسي للصين ،أعلنت سلطات تایوان بنبرة عالية منع
تصدير الكمام ،ولو حبة واحدة ،إلى البر الرئيسي للصين ،غير
أنها تبرعت في الوقت نفسه بـ 10ماليين كمام للواليات المتحدة
والدول األوروبية ،في محاولة لنيل التعاطف باستغالل الوباء،
كما أن حجم تبادل األف ــراد بين جانبي مضيق تــايــوان شهد
ً
ً
انخفاضا ح ــادا بسبب عرقلة العناصر االنفصالية الداعية
الستقالل تایوان ،وباإلضافة إلى ذلك ،سعت سلطات تايوان
إلى الدعم األجنبي ،وحرصت على أن تستغل كأداة لتضييق
ال ـخ ـنــاق عـلــى ال ـص ـيــن ،مـمــا أدى إل ــى ش ــدة تــوتــر ال ــوض ــع في
مضيق تایوان ،حتى أن مجلة «ذي إيكونوميست» البريطانية
ت ـصــف ت ــای ــوان بــأن ـهــا أخ ـط ــر مـنـطـقــة ع ـلــى الـ ـك ــرة األرضـ ـي ــة.
ً
رابعا :أقامت حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة
دولة الكويت العالقات الدبلوماسية بينهما عام  ،1971والتي
يصادف العام الجاري الذكرى السنوية ال ــ 50إلقامتها .نحن
نعتز بأن الكويت هي أول دولة عربية في الخليج تقيم العالقات
ً
الدبلوماسية مع الصين ،ونقدر عاليا التزام الحكومة الكويتية
الــدائــم بمبدأ الصين ال ــواح ــدة ،ونفتخر بــالـعــاقــات األخــويــة
ً
الممتدة منذ  50عاما بين الصين والكويت ،كما ننبه األصدقاء
الكويتيين بأن العناصر االنفصالية الداعية لـ»استقالل تایوان»
ال تــريــد رؤي ــة ســاســة واس ـت ـق ــرار ت ـطــور ال ـعــاقــات الصينية
ال ـكــوي ـت ـيــة ،ون ــرج ــو مـنـكــم ف ـهــم أن م ــا ق ــام ــوا ب ــه م ــن يـسـمــون
أنفسهم «رئيسة» و»وزير الخارجية» لهو أداء ركيك ومؤسف.
* سفير جمهورية الصين الشعبية
لدى دولة الكويت

د .خولة مطر

صور من أرشيف الذاكرة *
كابول مدينة أخرى يترك
سكانها لمصيرهم بعد سنين
من الوعود بالديموقراطية
والحرية وحقوق اإلنسان
وتعليم المرأة والمساواة
وغيرها من الشعارات التي
كانت جميلة ،وتحولت إلى
مجرد سلعة في سالل
المانحين والجمعيات األهلية
العالمية منها والمحلية،
واألهم أنهم يستمرون
في تسويق السلعة البائتة
نفسها.

مشهد طائرة
كابول يعصر القلب
حتى آخر قطرة
ويثير الغضب حد
االشمئزاز من تلك
الهمجية المتدثرة
بلحاف الحضارة
والحرية

ينعصر قلبك ،تغمض عينيك وتحاول أال تتابع
المشهد ،وعند تلك اللحظة المعتمة تعود الصور
للتساقط من أرشيف ا لــذا كــرة ا لــذي تصورت أنت
ً
تحديدا أنه قد ُمحي بشكل تدريجي ،تعود الصور:
بـشــر هــم ،رج ــال ونـســاء وأط ـفــال ،شـيــوخ وشـبــاب،
كـتــل بـشــر يــة تـتـحــرك بــا ت ـجــاه ا ل ـطــا ئــرات المحلقة
ً
بـعـيــدا  ،بالنسبة لهم هنا ا لـمــوت و هـنــاك الحياة.
تـعـيــدك ا لـصــور المتساقطة ســر يـعــا ا لــى سنين
ب ـع ـيــدة ع ـنــد خ ـ ــروج ال ـج ـيــش ن ـف ـســه م ــن ف ـي ـت ـنــام،
والكثيرون يالحقون الطائرات علها ترفق بحالهم
وت ــأخ ــذه ــم م ــع ال ـم ـح ـظــوظ ـيــن م ــن أولـ ـئ ــك ال ـب ـشــر،
ك ــم ك ـنــا ن ـت ـصــور أن ـه ــا الـ ـم ــرة األخ ـ ـيـ ــرة ،وال ـ ــدرس
ا لـقــا ســي قــد يعلم أ كـثــر المستعمرين ذ ك ــاء و قــوة،
ول ـكــن ت ـعــود م ـشــاهــد ال ـب ـشــر ال ـبــاح ـثــة ع ــن قبضة
فــي ذ يــل ا لـطــا ئــرة أو حتى فــوق عجالتها؛ أجساد
ً
ترمى بعيدا  ،جثث مقطعة ،مشاهد تبدو وكأنها
م ــن أفـ ـ ــام ال ــرع ــب الـ ـه ــولـ ـي ــودي ــة ،ال ـم ـش ـه ــد نـفـســه
يتكرر مــع ف ــوارق فــي المظهر وا لـشـكــل والمدينة،
ال ـ ــوج ـ ــوه الـ ـش ــاحـ ـب ــة ن ـف ـس ـه ــا وال ـ ـع ـ ـيـ ــون ال ـم ـل ـي ـئــة
ب ــال ـخ ــوف أو ال ــدم ــع ال ــدام ــي ه ــي نـفـسـهــا ت ـت ـكــرر.
مــدي ـنــة أخـ ــرى ي ـت ــرك س ـكــان ـهــا لـمـصـيــرهــم بـعــد
سنين من الوعود بالديموقراطية والحرية وحقوق
اإلن ـســان وتـعـلـيــم ال ـمــرأة وال ـم ـســاواة وغـيــرهــا من
الشعارات التي كانت جميلة ،وتحولت إلى مجرد
سـلـعــة فــي س ــال الـمــانـحـيــن والـجـمـعـيــات األهـلـيــة
العالمية منها والمحلية ،واألهم أنهم يستمرون
فــي تسويق السلعة البائتة نفسها ،ويتبجحون
ب ـمــا صـ ــرف م ــن أم ـ ــوال لـتـمـكـيــن الـ ـم ــرأة ومـنـحـهــا
فــرصـتـهــا فــي الـمـشــاركــة وال ـح ـيــاة ال ـكــري ـمــة ...نعم
ال ـح ـي ــاة ال ـكــري ـمــة وه ــي اآلن تـخـتـبــئ خ ــوف ــا عـلــى
حياتها ،هي تبحث عن مخبأ حتى ال تتحول إلى
سبية أو جـثــة تنهشها ا لـكــاب ا لـبـشــر يــة مرتدية
شـ ـع ــارات ال ــدي ــن مـ ــرة وش ـ ـعـ ــارات الـ ـش ــرف م ـ ــرات!!
أكـ ـث ــر م ــا ي ــؤل ــم ف ــي ال ـم ـش ـه ــد ت ـ ـكـ ــراره ف ــي م ــدن
ب ــأس ـم ــاء م ـخ ـت ـل ـفــة وشـ ـخ ــوص ب ــأش ـك ــال مـخـتـلـفــة

أي ـضــا ،ول ـكــن الـسـيـنــاريــو هــو نـفـســه ،وكــأنــه فيلم
يـعــاد إنـتــاجــه مــن األبـيــض واألس ــود إلــى األل ــوان!!
تقرر أ نــك لــن تشاهد و لــن تسمع و لــن تناقش ،ألم
تعتد على ا ل ــاء ات ا لـثــاث وأ خــوا تـهــا؟ فتغلق كل
م ــا يــرســل أي ــة إشـ ــارة أو صـ ــورة ،وت ـب ـعــد ب ـصــرك،
فـمـنــذ فـيـتـنــام وال ـج ــرح ي ـنــزف فــي م ــدن وعــواصــم
وأرياف ووجوه أتعبها البحث عن حياة فقط ،كما
هــي حـيــوات بقية البشر على هــذه األرض ،تنظر
ل ـه ــؤالء ف ـت ـعــرف أن أحــام ـهــم ال تـبـعــد ع ــن أح ــام
من هم مثلهم هنا أيضا ..سقف ومدرسة لألبناء
ور غ ـيــف خـبــز أو طـبــق مــن األرز و ب ـعــض ا لـكــرا مــة
إن أمكن ..كم هي صغيرة أحالمهم وأحالمنا ،كم
هــم يشبهون مــن سبقوهم و مــن سيلحقون بهم.
مـشــاهــد كــابــول لـيـســت األخ ـي ــرة رب ـمــا ولـيـســت
األول ـ ــى ،ه ــي ف ـقــط اس ـت ـفــاقــة م ــن أحـ ــام أن ال ـقــادم
ف ــوق دبــابــة أو طــائــرة أ س ــرع مــن ال ـص ــوت ،يحمل
م ــع دبــاب ـتــه بـعـضــا م ــن الــدي ـمــوقــراط ـيــة وال ـحــريــة
والمساواة والعدالة و ...و ...كلمات وقيم سامية
ك ـت ـبــوهــا ف ــي دس ــات ـي ــره ــم وأوهـ ـم ــوا ال ـع ــال ــم أنـهــم
يــدا ف ـعــون عـنـهــا حـتــى لــو ك ــان ذاك فــي آ خ ــر بقعة
ع ـلــى وج ــه ال ـب ـس ـي ـطــة ،وه ــم ه ــو أم ح ـل ــم؟ رب ـم ــا ال
ً
فرق كبيرا بين االثنين ،لكن األهم ليس درس من
ق ــام ف ــي ص ـبــاح ذاك ا ل ـي ــوم و ح ـمــل م ــا خ ــف حمله
وغال ثمنه ورحل كل مواطنيه من الدرجة األولى
ح ـتــى ال ـح ـيــوانــات ال ـتــاب ـعــة ل ـهــم وتـ ــرك ك ــل أول ـئــك
ال ـحــال ـم ـيــن أو الــواه ـم ـيــن ب ــأن ــه ك ــان "ال ـم ـخ ـلــص"!!
ً
ولـ ــم ي ـنــس ط ـب ـعــا ك ـث ـيــر م ــن ت ــواب ـع ــه م ــن أب ـنــاء
البلد نفسه ،أي بشر در جــة ثانية ،ولكنهم قاموا
ب ـخ ــدم ــات م ـن ـهــا ال ـتــرج ـمــة وخ ــدم ــة ب ـشــر ال ــدرج ــة
األولى فاستحقوا أن ينقذوهم من براثن القادمين
براياتهم السوداء حاملين المصاحف المقلوبة،
الـمـتــدثــريــن تـحــت ع ـبــاء ة الــديــن م ــرة وم ـ ــرات ..كل
األمور محسوبة حتى آخر قرش ،فمواطنوهم ،أي
بشر ا لــدر جــة األو لــى ا لـمـمـتــازة ،يـعــودون سالمين
غانمين إلى أوطانهم ودفء أسرهم ورايات النصر

التي تنتظرهم في مدنهم البعيدة والصغيرة ،في
حـيــن يـبـقــى الـبـشــر مــن ذوي ال ــدرج ــة الـثــانـيــة ،أي
المترجمين والتابعين وحملة األختام والمروجين
وح ـت ــى م ـن ـهــم ال ــذي ــن اع ـت ـل ــوا ال ـم ـن ــاص ــب ال ـع ـل ـيــا،
ه ــؤالء يــرحـلــون إلــى دول أخ ــرى ،حـيــث تـقــوم تلك
ا ل ــدول بالتكفل بهم مقابل أ نـهــم خــد مــوا "أ سـيــاد"
األرض كـلـهــا ..كــم هــو مـشـهــد يـعـصــر ا لـقـلــب حتى
آخر قطرة ،ويثير الغضب حد االشمئزاز من تلك
الهمجية المتدثرة بلحاف الحضارة والحرية ..كم
هو محزن أن تكون حياة فرد منهم أهم من حياة
ً
ماليين منا ،واألكثر ألما أن كابول ليست األخيرة!!
* ي ـن ـشــر ب ــال ـت ــزام ــن م ــع «الـ ـ ـش ـ ــروق» ال ـم ـصــريــة

أكثر ما يؤلم في المشهد تكراره في
مدن بأسماء مختلفة وشخوص
ً
بأشكال مختلفة أيضا وكأنه فيلم
يعاد إنتاجه من األبيض واألسود

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

6.791

السوق األول السوق الرئيسي

7.437

5.508

2.394 2.794 3.319

تسهيالت مصرفية لمنح التمويل مقابل أسهم البنوك

أسعار مشجعة لخدمة َّالدين وآجال سداد تصل إلى  5سنوات
محمد اإلتربي

ً
تمويال
هناك مصارف تقدم ً
للقطاع العقاري وخصوصا
«السكني» الذي يحظى ًبطلب
مرتفع بشكل مستمر علما أنه
في ذات الوقت يمثل ضمانة
بمخاطر شبه منعدمة.

ً
أبلغت مصادر محلية عــددا
م ـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ب ـ ــوج ـ ــود ف ــرص
ت ـمــويــل م ـتــاحــة بـمـبــالــغ جـيــدة
مـقــابــل ره ــن أسـهــم الـبـنــك التي
يحوزونها.
ً
ووف ـ ـقـ ــا لـ ـع ــدد م ــن ال ـع ـم ــاء،
تـ ـحـ ـم ــل الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض الـ ـمـ ـق ــدم ــة
ت ـس ـه ـي ــات م ـش ـج ـع ــة ،أب ــرزه ــا
المرونة في منح التمويل وقبول
ض ـم ــان ــات تـتـمـثــل ف ــي األس ـهــم
ال ـق ــائ ـم ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى أن مــدة
الـتـمــويــل ال تـقــل عــن  5سـنــوات
وبهامش خدمة ْ
دين مقبول.
وت ـ ـع ـ ـكـ ــس ت ـ ـلـ ــك الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرة
سـعــي ال ـم ـصــارف إل ــى تشغيل
وتدوير السيولة المتوافرة في
فرص منتقاة ولعمالء معروف
ً
ت ــاريـ ـخـ ـي ــا م ــاء تـ ـه ــم ال ـم ــال ـي ــة
ولديهم ما يمكن قبوله كضمان.
غـ ـي ــر أن ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر كـشـفــت
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» أن ق ـب ــول الـبـنــك
ألسـ ـهـ ـم ــه كـ ـضـ ـم ــان ــات يـعـكــس
بـ ـع ــض اإلش ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـض ـم ـن ـيــة،
أبرزها:
 - 1ال ـث ـق ــة ال ــداخ ـل ـي ــة ب ـ ــأداء
البنك وقوة األرباح التشغيلية
المتوقعة والـتــي ستكون أكبر
داع ـ ـ ــم وحـ ــافـ ــز ل ـت ـم ــاس ــك سـعــر

الـسـهــم الـســوقــي وب ـقــاء هامش
الضمان عند مستويات محددة.
 - 2ا ل ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــرة اإل ي ـ ـجـ ــا ب ـ ـيـ ــة
المستقبلية مــن ا لـبـنــوك تجاه
الـ ـش ــأن وال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي
ً
عـمــومــا ،وأن مـنــح التسهيالت
ً
حاليا للعمالء القتناص فرص
بــأس ـعــار مـنـخـفـضــة ومـنــاسـبــة
ً
حــال ـيــا سـيـكــون ل ــه انـعـكــاســات
مستقبلية على المركز المالي
لـلـعـمـيــل إلـ ــى ج ــان ــب اس ـت ـفــادة
ال ـب ـن ــك م ــن ال ــوض ــع اإلي ـج ــاب ــي
والـمــاء ة التي ستنعكس على
العميل.
 - 3مـ ـب ــادرة ب ـعــض ال ـب ـنــوك
ت ـهــدف إل ــى تـعــزيــز الـعــاقــة مع
كـ ـب ــار الـ ـعـ ـم ــاء ومـ ـ ــاك ال ـس ـهــم
واس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ربـ ـ ــط م ـصــال ـح ـهــم
ً
بالبنك ،علما بأن أغلبيتهم لديه
أنـشـطــة مختلفة ومـتـعــددة في
مجاالت وقطاعات أخرى.
ً
 - 4ت ـقــوم ال ـم ـصــارف حــالـيــا
بـ ـج ــوالت م ـكــوك ـيــة ع ـل ــى ك ـبــار
الـ ـش ــرك ــات والـ ـعـ ـم ــاء ل ـت ـقــديــم
ال ـت ـس ـه ـيــات أو عـ ــرض بـعــض
الفرص االستثمارية وتوجيههم
إليها مع توفير التمويل.
 - 5تسهيل بعض الخدمات

السيولة تتراجع إلى  38.5مليون
دينار والمؤشرات تخسر

أخبار الشركات

انخفاض تعامالت األسهم القيادية ...وعمليات بيع متفاوتة
●

علي العنزي

خ ـس ــرت م ــؤش ــرات ب ــورص ــة ال ـكــويــت ف ــي أول ــى
تعامالتها األسبوعية ،أمــس ،وفـقــدت المؤشرات
ً
الرئيسية نسبا واض ـحــة ،وســط تــراجــع النشاط
والسيولة.
وفقد مؤشر السوق األول نسبة  0.32في المئة
تعادل  21.93نقطة ليقفل على مستوى 6791.18
ً
نـقـطــة ب ـس ـيــولــة م ـتــراج ـعــة ق ـي ــاس ــا ع ـلــى م ـعــدالت
شهر أغسطس كانت  38.5مليون ديـنــار تداولت
 265.4مليون سهم عبر  8773صفقة ،وتــم تــداول
ً
 141سهما ربح منها  44فقط مقابل خسارة 141
واستقرار  23دون تغير.
بينما كــانــت خـســارة مــؤشــر الـســوق األول أقــل
وتــراجــع بنسبة  0.28فــي الـمـئــة أي  21.19نقطة
ليقفل على مستوى  7437.62نقطة بسيولة قريبة
من  18مليون دينار فقط تداولت  57مليون سهم
ً
عبر  2914صفقة ،وتــم تــداول  25سهما في األول
ربــح منها  4أسهم فقط وخسر  14بينما استقر
 7دون تغير.
وكــانــت خ ـســارة مــؤشــر ال ـســوق الــرئـيـســي أكبر
إذ بلغت نسبة  0.44في المئة تعادل  24.36نقطة
ليقفل على مستوى  5508.05نقاط بسيولة أكبر من
سيولة األول بلغت  20.5مليون دينار تداولت 208.4
ً
ماليين سهم عبر  5859صفقة ،وربح  40سهما في
الرئيسي مقابل خسارة  60واستقرار  16دون تغير.

عمليات بيع متفاوتة
بدأت جلسة أمس ،على فتور كبير ألداء ونشاط
األس ـهــم ال ـق ـيــاديــة ،إذ تــراجـعــت تـعــامــات «بـيـتــك»

االسـتـشــاريــة وخـفــض عموالت
ً
بعض الخدمات يأتي يقينا من
بنوك بأن تدوير عجلة السيولة
وال ـت ـف ــاع ــل م ــع ال ـع ـم ــاء يـ ــدران
إي ــرادات ولــو بنسب منخفضة
لكنها أفضل جدوى من الركود
أو تكديسها في أذونات خزانة.
وأفــادت المصادر بــأن هناك
ً
مـصــارف تقدم تمويال للقطاع
ً
العقاري وخصوصا «السكني»
الـ ـ ـ ــذي ي ـح ـظ ــى ب ـط ـل ــب مــرت ـفــع
ً
بشكل مستمر علما أنه في ذات
ا لــو قــت يمثل ضمانة بمخاطر
ش ـبــه مـنـعــدمــة نـتـيـجــة ارت ـف ــاع
درجة السائلية لتلك األنوع من
العقارات.
وأضافت أنه في ضوء وفرة
«الكاش» ومرونة البنوك والربط
بــأداء مرحلة النصف الماضي
م ــن ال ـع ــام ال ـح ــال ــي ،ف ــإن الــربــع
األخير من نهاية العام ينتظر
أن يكون على موعد مــع حركة
ً
ن ـشــاط إي ـجــاب ـيــة ،وف ـق ــا ل ـقــراءة
وتـ ـق ــدي ــرات وح ـ ـ ــدات األبـ ـح ــاث
واالستشراف في بنوك قيادية.

و«الــوط ـنــي» و«أه ـلــي مـتـحــد» وخــرجــت مــن قائمة
األسـهــم األفـضــل سيولة الـتــي تــركــزت على أسهم
من السوق الرئيسي سواء أسهم كانت تظهر بين
األسهم النشيطة أو جديدة تظهر للمرة الثانية أو
الثالثة كــان أبرزها مزايا وخصوصية وصفقات
ً
ً
كبيرة على األهلية للتأمين كان متفقا عليها سابقا
ً
إذ مــن الـمـعـلــوم أن أسـهــم الـتــأمـيــن م ـحــدودة جــدا
بالعرض والطلب والــدوران ،كما تراجعت األسهم
ً
القيادية األفضل سيولة ونشاطا واستمرت على
تراجعها مثل أجيليتي وزين ،الذي كسر مستوى
 600فلس ،وهيومن سوفت ،الــذي عمق خسائره
واستمر باتجاهه الهابط ،بالرغم من أدائه المالي
ال ـق ــوي خ ــال الـنـصــف األول ،كـمــا خ ـســرت أسـهــم
عقارات الكويت وبنك وربة.
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،اسـ ـتـ ـم ــر خـ ـص ــوصـ ـي ــة بـ ــأدائـ ــه
ً
ً
اإليجابي محققا ارتفاعا بفلس كما ربح صالحية
ومستثمرون وساحل بعد عودته للتداول وشهد
ً
ً
ً
سـهــم جــي إف إت ــش ضـغـطــا بـيـعـيــا كـبـيــرا وكسر
ً
مـسـتــوى  66فـلـســا ليخسر  3.6فــي الـمـئــة ويقفل
ً
عـلــى سـعــر  64.2فـلـســا وان ـت ـهــت الـجـلـســة سلبية
وعلى تغير ،إذ تراجع نشاط األسهم القيادية ما
أعطى أفضلية الرتـفــاع سيولة األسهم الصغيرة
والمتوسطة في السوق الرئيسي.
ً
خليجيا ،تــراجـعــت معظم مــؤشــرات بــورصــات
األسـ ـه ــم ف ــي دول م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي،
وكــان الـلــون األخـضــر مــن نصيب مــؤشــري سوقي
ً
ً
السعودية ودب ــي حيث سجال نـمــوا جـيــدا بينما
تفاوتت خسائر البقية لكنها بنسب لم تزد على
نصف نقطة مئوية ،وكانت أسعار النفط تتداول
ً
على مستوى  72.6دوالرا لمزيج بــرنــت فــي آخر
تعامالت األسبوع الماضي.

«استثمارات» توقع عقد تسهيالت
ائتمانية مع بنك محلي
أعلنت شركة االستثمارات الوطنية توقيعها عقد
تسهيالت ائتمانية مع أحد البنوك المحلية بقيمة
 20مليون دينار ،وسيتم استخدام هذه التسهيالت
ألغراض تمويل أنشطة الشركة الحالية والمستقبلية.
وقالت الشركة ،إن أثــر المعلومة الجوهرية على
الـمــركــز الـمــالــي للشركة زي ــادة بـنــد الـنـقــديــة بمبلغ
ً
 20مليونا في قائمة موجودات الشركة ،إلى جانب
ً
زيادة بند قروض بنكية بقيمة  20مليونا في قائمة
مطلوبات الشركة.

زيادة نسبة ملكية «وطنية د ق»
في إحدى شركاتها الزميلة
أعلنت الشركة الوطنية القابضة ،أن نسبة ملكيتها
فــي إحــدى شركاتها الزميلة (شــركــة الساحل للتنمية
واالستثمار) زادت من  29.59في المئة إلــى  31.65في
المئة بعد قـيــام شــركــة الـســاحــل للتنمية واالستثمار
بإلغاء أسهم الخزينة الخاصة بها ،وبينت في إفصاحها
ً
للبورصة أنه ال يوجد أثر مالي على الشركة حاليا.

«أسواق المال» توافق على زيادة رأسمال «كيبكو»

مجلس إدارة «بيان» يجتمع بعد غد

حصلت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» على موافقة
هيئة أسواق المال على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع
من  200مليون دينار موزعة على ملياري سهم إلى  264مليون
دينار موزعة على  2.64مليار سهم بما يعادل نسبة زيادة قدرها
 32في المئة من رأس المال المصدر والمدفوع الحالي ،خالل
إصــدار وتخصيص  640مليون سهم عــادي تطرح لالكتتاب
العام للمساهمين المؤهلين المسجلين في سجالت الشركة
ً
في تاريخ االستحقاق ،الذي سيتم اإلعالن عنه الحقا ،وأصحاب
ً
حقوق األولوية بسعر طرح محدد بـ  125فلسا للسهم الواحد
بواقع  100فلس القيمة االسمية مع عــاوة إصــدار بقيمة 25
ً
فلسا ،سيتم استخدام عوائد الطرح ألغراض الشركة العامة.
وذكرت الشركة أن «كيبكو» ستتقدم إلى هيئة أسواق المال
ً
بنشرة االكتتاب للموافقة عليها عمال بأحكام الكتاب الحادي
عشر من الالئحة التنفيذية لهيئة أسواق المال.

قالت شركة «بيان لالستثمار» ،إن مجلس
إدارة الشركة سوف يجتمع بعد غد لمناقشة
واعتماد جــدول أعمال الجمعية العامة غير
ال ـعــاديــة لـلـشــركــة لـتـعــديــل بـعــض م ــواد عقد
الـتــأسـيــس وال ـن ـظــام األس ــاس ــي لـيـتــوافــق مع
ً
أغراضها استكماال إلجراءات إلغاء ترخيص
أنشطة األوراق المالية للشركة وشطبها من
سجل األش ـخــاص الـمــرخــص لهم لــدى هيئة
أسواق المال.

تعيين في «خليج ب»
أحـ ـ ـ ــاط بـ ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج ب ـت ـع ـي ـي ــن ول ـ ـيـ ــد مـ ـن ــدن ــي بـمـنـصــب
نــائــب الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـلـخــدمــات الـمـصــرفـيــة الشخصية
ً
واالستثمارات في بنك الخليج اعتبارا من أمس ،بعد الحصول
على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت ا لـمــر كــزي على شغله
للمنصب المذكور بموجب الكتاب المؤرخ في .2021/8/31

«أولى للوقود» تغلق محطة
جليب الشيوخ لتطويرها
أفــادت الشركة األولــى للتسويق المحلي
للوقود بأنه تم إغالق محطة تعبئة الوقود
ف ــي غ ــرب جـلـيــب ال ـش ـيــوخ رق ــم  107إلع ــادة
تأهيل وتطوير المحطة حسب المواصفات
الجديدة.
وقــالــت الـشــركــة ،إن اإلغـ ــاق ،يــأتــي للقيام
بــاألعـمــال اإلنـشــائـيــة والـصـيــانــة لـمــدة شهر،
مـتــوقـعــة ان ـخ ـفــاض الـمـبـيـعــات خ ــال الـفـتــرة
القادمة لحين إعادة تشغيل المحطة.

استقالة نائب الرئيس التنفيذي
للتطوير واالستراتيجية من «سنرجي»

«خليج ت» :اكتمال االكتتاب في زيادة رأس المال
أكـ ــدت ش ــرك ــة مـجـمــوعــة الـخـلـيــج
لـلـتــأمـيــن اك ـت ـمــال عـمـلـيــة االك ـت ـتــاب
ال ـ ـعـ ــام فـ ــي أسـ ـه ــم زيـ ـ ـ ــادة رأسـ ـم ــال
الشركة ،وإقفال باب االكتتاب بنهاية
مــدتــه فــي  2سبتمبر ال ـج ــاري ،وتــم
االك ـت ـتــاب ف ــي كــامــل أس ـهــم ال ــزي ــادة

الـمـصــدرة بـعــدد  83.3مليون سهم
ع ــادي وبـقـيـمــة إجـمــالـيــة بـلـغــت 50
ً
مليون دينار شامال القيمة االسمية
 8.3ماليين دينار وعــاوة اإلصــدار
ـار
وق ــدره ــا  41.6مـلـيــون دي ـنــار وج ـ ٍ
االنتهاء من إجراءات الترخيص.

وذكرت الشركة ،أن أثر المعلومة
الـ ـج ــوه ــري ــة ع ـل ــى الـ ـم ــرك ــز ال ـم ــال ــي
للشركة تتمثل في أن عوائد اإلصدار
المشار إليها تنعكس على البيانات
المالية المرحلية للشركة المنتهية
في  30سبتمبر .2021

كـشـفــت شــركــة «س ـنــرجــي» الـقــابـضــة عن
استقالة شريف بــدوي من منصبه كنائب
للرئيس التنفيذي للتطوير واالستراتيجية،
لظروف خاصة ،وتم قبول االستقالة على
ان يكون آخر يوم عمل له هو  30سبتمبر
.2021

«فاينانشيال تايمز» :الدول النامية بيئة خصبة للعمالت المشفرة
ً
• فيتنام في المرتبة األولى من حيث تبنيها عالميا • السلفادور أول دولة تقدم مناقصة قانونية لـ «بتكوين»

في االقتصادات المتقدمة ،ينظر الكثيرون
في العالم المالي إلى العمالت المشفرة بريبة،
حيث يــرون أنها بدعة جديدة للمضاربة ،لما
تتصف بــه مــن تقلب قــد ينتهي بشكل سيئ،
ولذلك أصدر المنظمون في أوروبا والواليات
المتحدة تحذيرات صارمة بشأن مخاطر تداول
تلك العمالت.
وذك ــر تقرير ،نشرته جــريــدة «فاينانشيال
تايمز» ،أن في العالم النامي هناك دالئل على
ً
أن العملة المشفرة تبني بهدوء جذورا أعمق،
ً
خصوصا في البلدان التي لديها تاريخ من عدم
االسـتـقــرار الـمــالــي ،أو بها عــوائــق تحول دون
الوصول إلى المنتجات المالية التقليدية مثل
الحسابات المصرفية العالية ،ولــذلــك أصبح
ً
استخدام العمالت الرقمية سريعا حقيقة من
حقائق الحياة اليومية.
وأض ـ ــاف ال ـت ـقــريــر :ف ــي الغ ـ ــوس ،الـعــاصـمــة
التجارية لنيجيريا ،تقوم مبرمجة برمجيات
بإصدار فاتورة لعميلها في لندن ويتم الدفع
لها بعملة «بـتـكــويــن» ،متجنبة بــذلــك النظام
الـمـصــرفــي الـمـكـلــف وس ـعــر ال ـصــرف الرسمي
البخيل لعملة النيرة .وفي ساو باولو بالبرازيل،
يضع طبيب األس ـنــان مــدخــراتــه الشهرية في
ص ـنــدوق م ـت ــداول فــي ال ـبــورصــة يستثمر في
سلة من العمالت المشفرة التي تعد ثاني أكثر
ص ـنــاديــق االس ـت ـث ـمــار ال ـم ـتــداولــة شعبية في
البورصة المحلية ،فــي حين يستثمر األفــراد

والشركات في فيتنام ويتاجرون ويتعاملون
ً
كثيرا بعمالت «بتكوين» والعمالت المشفرة
األخرى ،حيث تتمتع الدولة الواقعة في جنوب
شــرق آسـيــا بأعلى مـعــدل فــي الـعــالــم العتماد
العملة المشفرة.
وي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــول م ـ ـ ــدي ـ ـ ــر األب ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاث فـ ـ ـ ــي شـ ــركـ ــة
تشيناناليسيس كيم جراير« :بينما كان الجميع
يهتمون بتغريدات الرئيس التنفيذي لشركة
تسال إيلون ماسك ،حول ما يفكرون فيه بشأن
 ،Bitcoinكــانــت هـنــاك قصة كاملة تتفكك في
األ ًســواق الناشئة حول العالم ،وهــذا أمر قوي
ً
حقا» ،مؤكدا أن هناك «بصمة تشفير هائلة في
ً
ً
العديد من هذه البلدان ،وقدرا هائال من فرص
ريادة األعمال».
وصنفت «تشيناناليسيس» فيتنام في المرتبة
األول ــى مــن حـيــث تبني الـعـمــات الـمـشـفــرة ًفي
واحدة من  19سوقا
جميع أنحاء العالم ،وهي
ً
ناشئة وواحدة في أفضل  20سوقا لها ،مع ظهور
ال ــوالي ــات المتحدة فقط مــن بين االقـتـصــادات
المتقدمة فــي المرتبة الثامنة فــي عــام ،2021
مؤكدة أن «تبني األســواق الناشئة والحدودية
ً
لتلك العمالت أمر مذهل جدا هذا العام».
ُ
وتـظـهــر الـبـيــانــات المنفصلة الـتــي تتعقب
معامالت «بتكوين» على أكبر منصتين للتداول
من نظير إلى آخر في العالم ،أنه في األسابيع
القليلة الـمــاضـيــة ،ت ـج ــاوزت إفــريـقـيــا جنوب
الـصـحــراء الـكـبــرى أمـيــركــا الشمالية لتصبح

المنطقة الجغرافية ذات أكبر حجم من هذا النوع
من نشاط التشفير.
وحسب التقرير ،من المتوقع أن تكون دولة
السلفادور الصغيرة في أميركا الوسطى  -التي
يبلغ ع ــدد سـكــانـهــا  6.4مــايـيــن نسمة  -أول
دولة في العالم تقدم مناقصة قانونية لعملة
«ب ـت ـكــويــن» ،م ـمــا يـعـنــي أن ال ـت ـجــار م ــن تـجــار
ال ـس ـيــارات إل ــى الـمـقــاهــي سـيـكــونــون ملزمين
بقبولها كــدفـعــة ،فــي حـيــن يــواجــه الـمـشــروع
شكوك صندوق النقد الدولي ،من بين آخرين.
لكن البعض يعتبرها رائدة.

ويقول بول دومجان ،المؤلف المشارك لكتاب
:Chain Reaction: How Blockchain 2021
«يجب أن نأخذ األمر على محمل الجد ،إذ تتغير
مـكــانــة بـتـكــويــن فــي الـنـظــام الـمــالــي الـعــالـمــي،
ويسرع النقاش بأكمله حول العمالت الرقمية».

بديل للعمالت الضعيفة
ً
وأكد التقرير أن األسواق الناشئة تعد أرضا
ً
خصبة للعمالت المشفرة ،غالبا بسبب فشل
أسواقها في القيام بعملها .وكمخزن للقيمة

ً
وكــوسـيـلــة لـلـتـبــادل وك ــوح ــدة ح ـســاب ،غــالـبــا
ما تكون العمالت الوطنية في بعض البلدان
ً
النامية مـقـصــرة ،الفـتــا إلــى أن التضخم غير
الـمـتــوقــع وأس ـع ــار ال ـص ــرف ســريـعــة الـحــركــة،
واألنظمة المصرفية غير المستقرة والمكلفة،
وال ـق ـيــود ال ـمــال ـيــة ،وعـ ــدم الـيـقـيــن التنظيمي،
ً
وخصوصا وجــود أو التهديد بضوابط رأس
المال ،كلها تقوض جاذبيتها.
نيجيريا ،أكبر دولــة فــي إفريقيا مــن حيث
عدد السكان ،هي مثال على ذلك .ويتعين على
سكانها الشباب الذين نفد صبرهم أن يتعاملوا
يــومـ ًـيــا مــع ارت ـفــاع مـعــدالت البطالة وتقلبات
تبادل العمالت في السوق السوداء وضوابط
ً
رأس المال .ونظرا النخفاض سعر النفط ،وهو
يمثل الصادرات الرئيسية للبالد ،خالل الوباء
وزيادة المعروض بالدوالر ،لم تتمكن العديد
من الشركات من الدفع للموردين والمقرضين
ً
األجانب ،مما أدى تقريبا إلى تعثر محطة توليد
الكهرباء المدعومة مــن البنك الــدولــي والتي
توفر ُعشر الدخل .كهرباء نيجيريا .بالنسبة
لــأفــراد الــذيــن يرسلون أو يتلقون تحويالت
أو فواتير للعمالء ،فإن نقص الــدوالرات يمثل
ً
ً
صداعا دائما.
ويقول راي يوسف ،الرئيس التنفيذي لشركة
« :Paxfulعندما تلمس األحذية على األرض في
ً
إفريقيا ،وتحديدا نيجيريا ،وتتحدث إلى الناس
عن التحديات اليومية التي يواجهونها فيما

يتعلق بالمال ،فإنك ترى أنه يتعذر علينا في
الغرب تخيل ذلك» .تبادل تشفير من نظير إلى
أخرى يسمح للمستخدمين بالتداول مباشرة
مع بعضهم البعض .في هذه المعامالت ،يتم
االحتفاظ بـ «بتكوين» في حسابات الضمان من
خالل النظام األساسي حتى يتم مسح الدفع -
سواء عن طريق التحويل المصرفي أو األموال
عبر الهاتف المحمول أو بطاقة الهدايا.
ث ـل ــث م ـس ـت ـخــدمــي الـ ـش ــرك ــة فـ ــي إف ــري ـق ـي ــا،
ونيجيريا هي أكبر سوق لها ،كما تقول الشركة،
مع  1.5مليون مستخدم  -بزيادة  83في المئة
في العام حتى يونيو .تمتلك LocalBitcoins
ً
المنافسة مــن نظير إلــى نظير أيـضــا ومعظم
ع ـمــائ ـهــا ف ــي األسـ ـ ـ ــواق ال ـنــام ـيــة ف ــي أم ـيــركــا
الالتينية وإفريقيا ،وكذلك روسيا.
وذك ــر الـتـقــريــر أن الـمـعــامــات تختلف في
الحجم ،من مستثمري التجزئة الذين يشترون
كميات صغيرة من العمالت المشفرة بأقل من
 100دوالر ،إلى التجار الذين يقومون بتسوية
الفواتير ،إلى شركات الخدمات المالية التي تم
إنشاؤها على هــذه المنصات وتوظف قوائم
األشـخــاص .ويقول غــراويــر« :هناك الكثير من
التجارة التي تحدث بين الصين ونيجيريا،
وي ـت ــم اس ـت ـي ــراد ال ـس ـلــع بــاس ـت ـخــدام الـعـمــات
المشفرة ،ألن سياسة الصرف األجنبي منعت
ً
ً
رجل األعمال اليومي الذي ال يملك مبلغا هائال
من المال للدخول في التجارة الدولية».
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ً
«أسواق المال» :إطالق خدمة تلقي البالغات والشكاوى والتظلمات إلكترونيا
في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل
لـتــوفـيــر الـحـمــايــة لـجـمـهــور الـمـسـتـثـمــريــن مما
ق ــد تـتـعــرض ل ــه ال ــورق ــة الـمــالـيــة ألي أف ـع ــال أو
سلوكيات قد تخالف القانون رقم " "7لسنة 2010
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ،وتنظيم نشاط
األوراق المالية والئحته التنفيذية وتعديالتهما،
ً
وتــأك ـيــدا اللـتــزامـهــا بــأحـكــام الـقــانــون والئحته
التنفيذية المذكورين ،صــدر القرار رقــم ""2-30
لسنة  2021عن مجلس مفوضي هيئة أســواق
المال في اجتماعه رقم " "30لسنة  2021المنعقد
بتاريخ  2021/09/01القاضي باستمرار إيقاف

سهم الشركة الوطنية للرماية عن الـتــداول في
ب ــورص ــة ال ـكــويــت لـ ـ ــأوراق ال ـمــال ـيــة ،إل ــى حين
استكمالها لكل المتطلبات ا لــر قــا بـيــة الهادفة
لـتـصــويــب الـمــاحـظــات والـمـخــالـفــات ،ال ـتــي تم
رصدها على الشركة المذكورة.
وتلك المالحظات والمخالفات المشار إليها
قــد ت ـكــون لـهــا تــداع ـيــات قــانــونـيــة ومــالـيــة على
ً
الشركة المذكورة ،علما أنه تمت إحالة كل تلك
المخالفات لقطاع الشؤون القانونية بالهيئة
التخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنها.
من جانب آخــر ،في إطــار سعي هيئة أسواق

الـمــال لــرفــع كـفــاء ة إجـ ــراء ات العمل المتواصل
لـتـطـبـيــق أف ـضــل ال ـم ـمــارســات واالس ـت ـف ــادة من
التطور التكنولوجي في تحقيق أهدافها ،التي
أنشئت من أجلها ،وتقليص الدورة المستندية،
وتحسين تجربة المستفيدين مع الهيئة تمت
مـيـكـنــة خـمـســة ن ـم ــاذج إلـكـتــرونـيــة عـلــى مــوقــع
ال ـه ـي ـئــة ال ــرس ـم ــي م ــن ض ـم ــن مـ ـش ــروع تـطــويــر
وم ـي ـك ـنــة الـ ـخ ــدم ــات ال ـخ ــارج ـي ــة ،ت ـم ـث ـلــت ه ــذه
الـنـمــاذج بـخــدمــات تلقي الـبــاغــات والـشـكــاوى
ً
والـتـظـلـمــات وأدلـتـهــا اإلرش ــادي ــة وف ـقــا ألحـكــام
الـقــانــون رقــم  7لسنة  2010بشأن إنـشــاء هيئة

أس ــواق ال ـمــال وتنظيم نـشــاط األوراق المالية
والئحته التنفيذية.
وأشـ ـ ــارت الـهـيـئــة إل ــى أن تـصـمـيــم ال ـن ـمــاذج
اإللكترونية تم باستخدام أحدث التقنيات ،في
حين تتيح النماذج لمستخدميها إمكانية تقديم
الطلبات سالفة الــذكــر الخاصة بهيئة أســواق
ً
المال إلكترونيا عن طريق شبكة اإلنترنت ،كذلك
إرف ــاق الــوثــائــق والـمـسـتـنــدات المطلوبة ودفــع
الرسوم عن طريق الدفع اإللكتروني دون الحاجة
ً
لمراجعة الهيئة شخصيا.
ويشمل نطاق مستخدمي النماذج اإللكترونية

ً
«الخليج» :مندني نائبا للرئيس
التنفيذي للخدمات المصرفية

«الوطني» يرسخ لدى كوادره ثقافة تدريب رقمية
نسبة مشاركة قياسية لموظفي البنك في البرامج والدورات
ً
ت ـم ــاش ـي ــا مـ ــع مـ ـ ـب ـ ــادرة بـنــك
ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي ن ـحــو غــرس
ثـقــافــة ال ـتــدريــب الــرق ـمــي ،شهد
الـنـصــف األول م ــن ع ــام ،2021
ً
ً
ً
ً
إقباال الفتا وحضورا كبيرا من
موظفيه على الدورات والبرامج
التدريبية المهنية التي نظمها
البنك خــال تلك الفترة بهدف
االرت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاء بـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرات م ــوظ ـف ـي ــه
والمساهمة الفاعلة في تطورهم
المهني.
ً
وشـ ـ ــارك  1433م ـت ــدرب ــا من
مــوظـفــي الـبـنــك فــي الـعــديــد من
ا ل ـ ـبـ ــرا مـ ــج ودورات ا لـ ـت ــدر ي ــب
خالل األشهر الستة األولــى من
ال ـع ــام ،ويـعـتـبــر ه ــذا ال ـعــدد من
المستويات األعلى في الحضور
وإكـ ـم ــال دورات ال ـت ــدري ــب مما
ي ـبــرهــن ال ـش ـغــف ال ـك ـب ـيــر ال ــذي
يتمتع بــه موظفو البنك تجاه
التطور الوظيفي وسط التحول
الرقمي واستراتيجية التدريب
المدمج.
و ك ـ ـ ــا ن ـ ـ ــت إدارة ا ل ـ ـتـ ــدر يـ ــب
والتطوير في الموارد البشرية

ل ـ ـل ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ن ـ ـظ ـ ـمـ ــت ن ـح ــو
ً
 27بـ ــرنـ ــام ـ ـجـ ــا وورشـ ـ ـ ـ ــة ع ـمــل
داخ ـل ـيــة ب ـمــا ف ــي ذل ــك بــرنــامــج
"ي ــا وط ـن ــي" و"أك ــادي ـم ـي ــة بنك
الـكــويــت الــوط ـنــي" ش ــارك فيها
ً
 661متدربا.
وت ـن ــوع ــت ب ــرام ــج ال ـت ــدري ــب
الـتــي عـقــدت فــي الـنـصــف األول
لتشمل برامج تدريب المهارات
الشخصية إذ شملت مجاالت
ب ـنــاء ثـقــافــة إدارة األداء ،الـتــي
ً
ً
شهدت حضورا مكثفا بلغ 282
ً
مشاركا في  15جلسة تدريبية
تغطي جميع المستويات كذلك
بسبب اإلقـبــال الكثيف فقد تم
ً
تسجيل  975موظفا في الدورات
ال ـ  32المزمع عقدها فــي خطة
التدريب السنوية.
وت ــم تـنـظـيــم دورات وورش
عمل نوعية استهدفت التدريب
على القيادة والتطوير إضافة
إل ــى دورات تــركــز عـلــى عملية
ق ـي ــادة ال ـت ـحــول الــرق ـمــي وذل ــك
لتواكب خارطة الطريق الرقمية
ال ـت ــي ي ـق ــوم ب ـهــا ال ـب ـن ــك ،كــذلــك

أحمد درويش

ت ــم تـنـظـيــم دورات ت ــدري ــب عن
ا لـتــو عـيــة بالتصيد االحتيالي
وهـ ـ ـ ــو أحـ ـ ـ ــد أنـ ـ ـ ـ ـ ــواع ال ـ ـجـ ــرائـ ــم
اإلل ـك ـتــرون ـيــة وح ـض ــره ــا نحو
ً
 319مشاركا من إدارات مختلفة
بالبنك.
فــي غضون ذلــك قامت إدارة
الـ ـت ــدري ــب وال ـت ـط ــوي ــر بــالـعـمــل
المكثف على تطوير  3مناهج
احـتــرافـيــة متخصصة إلدارات

ف ـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـنـ ــك شـ ـمـ ـل ــت ال ـ ـف ـ ــروع
الخارجية ،مجموعة الخدمات
المصرفية للشركات المحلية،
الخدمات المصرفية لألعمال،
مجموعة الخدمات المصرفية
ل ـل ـش ــرك ــات األج ـن ـب ـي ــة وال ـن ـفــط
والـ ـغ ــاز ،وال ـت ـمــويــل ال ـت ـجــاري،
ً
وأيضا إدارة التدقيق الداخلي
ب ــالـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق م ـ ـ ــع م ــؤسـ ـس ــات
م ـ ـ ـ ــرم ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـث ـ ـ ــل م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة
يـ ــورومـ ــونـ ــي ووك ـ ــال ـ ــة م ــودي ــز
للتصنيف االئتماني وديلويت
ً
بحضور  156مشاركا.
ً
كما حضر  54موظفا دورات
ت ــدري ـب ـي ــة م ـخ ـت ـل ـفــة مـ ــن خ ــال
ش ـ ـ ــراك ـ ـ ــات تـ ـ ــدريـ ـ ــب خ ــارجـ ـي ــة
بالتعاون مع معهد الــدراســات
المصرفية و مــؤ سـســة الكويت
للتقدم العلمي وعالوة على ذلك،
استفاد عــدد كبير مــن موظفي
فروع بنك الكويت الخارجية من
فــرص التدريب والتطوير عبر
الحضور االفتراضي.
مـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى أك ـ ـمـ ــل 72
م ــن مــوظ ـفــي اإلدارة الــوسـطــى

البرنامج المتخصص باإلدارة
ً
ً
الوسطى لمدة  12يوما تدريبيا
بالتعاون مع شركة Learning
 ،Tree Internationalكما شارك
ً
 44موظفا من األفرع الخارجية
لمجموعة الــوطـنــي فــي بــرامــج
التطوير الوظيفي ضمن خطة
التدريب السنوية.
وقـ ــال م ــدي ــر إدارة ال ـتــدريــب
والتطوير في الموارد البشرية
لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي أحـ ـم ــد
دروي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش ":نـ ـفـ ـخ ــر فـ ـ ــي إدارة
ال ـت ــدري ــب وال ـت ـط ــوي ــر بــالـتـقــدم
الـ ـمـ ـح ــرز ع ـل ــى ص ـع ـي ــد تـنـفـيــذ
خــريـطــة لـبــرامــج تــدريــب عالية
ً
ال ـم ـس ـتــوى ال ـتــي ت ـهــدف دائ ـمــا
إلى المساهمة في نشر الثقافة
الرقمية على مستوى مجموعة
ً
بنك الـكــويــت الــوطـنــي تماشيا
مع استراتيجية التحول الرقمي
التي ينتهجها البنك".
وأضــاف درويــش أن الموارد
البشرية للمجموعة أصبحت
ت ـم ـت ـل ــك الـ ـ ـي ـ ــوم ب ـن ـي ــة ت ـح ـت ـيــة
رقمية ومنظومة فريدة لعملية

كــل الـجـهــات الـمـشـمــولــة بــرقــابـتـهــا إضــافــة إلــى
جهات أخرى.
وتؤكد هيئة أسواق المال حرصها المتواصل
لتطبيق أف ـضــل ال ـم ـمــارســات لـلـتـحــول الــرقـمــي
واالرتـقــاء بمستوى آلية تقديم الخدمة وإنفاذ
رؤيـتـهــا الـمـتــوافـقــة مــع الـتــوجـهــات الحكومية
بشأن ميكنة األعمال بما يساعد على تحسين
بيئة األعمال المحلية بصورة عامة مما يساهم
في تحقيق التوجهات االستراتيجية التنموية
للدولة كجزء من رؤية "كويت جديدة".

الـ ـت ــدري ــب وال ـت ـط ــوي ــر ت ـحــاكــي
أف ـضــل ال ـم ـمــارســات الـعــالـمـيــة،
إذ تــم تـطــويــر منصة الـتــدريــب
اإللـكـتــرونـيــة ال ـخــاصــة بالبنك
لـتـكــون مـنـصــة رقـمـيــة متقدمة
يمكن الــوصــول إليها بسهولة
وت ـ ـقـ ــدم ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـب ــرام ــج
الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة م ـن ـه ــا ال ـت ـعــري ـفــي
لـ ـلـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــدد ،ك ــذل ــك
الخاصة بمتطلبات بنك الكويت
ال ـم ــرك ــزي ،إض ــاف ــة إل ــى بــرامــج
ت ـطــويــر الـ ـكـ ـف ــاءات األس ــاس ـي ــة،
ً
ع ــو ض ــا ع ــن أ ن ـه ــا أداة لتنفيذ
االختبارات".
وأكـ ـ ـ ـ ــد أن شـ ـ ـع ـ ــار "الـ ـتـ ـعـ ـل ــم
ال ـم ـس ـت ـم ــر" الـ ـ ــذي ي ـط ـبــق عـلــى
بشكل دائم
مستوى المجموعة
ٍ
وض ـم ــن ث ـق ــاف ــة وأجـ ـ ـ ــواء تــدفــع
موظفي البنك لتحقيق النمو
ال ـش ـخ ـص ــي وت ـ ـقـ ــدر ال ـم ـس ـيــرة
المهنية طويلة األمد لهم إضافة
إل ــى مساهمته فــي االسـتـثـمــار
ب ـمــواه ـب ـهــم ومـ ـه ــاراتـ ـه ــم ،مـمــا
يصب في تحقيق نمو مستدام
لصالح البنك.

أع ـل ــن ب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج تـعـيـيــن
ً
ول ـي ــد م ـنــدنــي ن ــائ ـب ــا لـلــرئـيــس
التنفيذي للخدمات المصرفية
ال ـش ـخ ـص ـي ــة واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات،
ً
ابتداء من أمس ،ليكون مسؤوال
عن إدارات الخدمات المصرفية
ال ـش ـخ ـص ـي ــة واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات،
وع ـ ـ ــن ت ـط ـب ـي ــق اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
الخدمات المصرفية الشخصية
واالس ـت ـث ـمــارات طــويـلــة الـمــدى
وضـ ـم ــان ت ـمــاش ـي ـهــا م ــع خـطــة
التحول الرقمي التي ينتهجها
ً
البنك حاليا.
يملك مندني خبرة مصرفية
واس ـت ـث ـمــاريــة طــوي ـلــة ف ــي عــدد
مـ ــن ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـم ــال ـي ــة ،إذ
ت ـم ـت ــد خـ ـب ــرت ــه االس ـت ـث ـم ــاري ــة
والـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة إلـ ـ ـ ــى أكـ ـ ـث ـ ــر مــن
ً
خـمـســة وع ـشــريــن ع ــام ــا ،تولى
خاللها عدة مناصب قيادية في
مــؤسـســات مــالـيــة ك ـبــرى .وقبل
انضمامه إلى بنك الخليج ،شغل
مندني منصب رئيس الخدمات
المصرفية لــأفــراد والخدمات
المالية الخاصة لمجموعة بيت
التمويل الكويتي "بيتك".
ول ـي ــد م ـنــدنــي ح ــاص ــل على
درجـ ـ ـ ــة ب ـ ـكـ ــالـ ــوريـ ــوس ال ـع ـل ــوم

«بيتك» :إقبال كبير على خدمة
«الدراسات المصرفية» :إصدار جديد
اإلصدار الفوري للبطاقات المصرفية من «إضاءات مالية ومصرفية»

شـ ـه ــدت خ ــدم ــة اإلصـ ـ ـ ـ ــدار الـ ـ ـف ـ ــوري ل ـل ـب ـطــاقــات
المصرفية ،التي أطلقها بيت التمويل الكويتي "بيتك"
ً
بتقنية ( )Hybrid Solutionكأول بنك في العالم ،إقباال
ً
كبيرا من العمالء.
وينفرد "بيتك" على مستوى البنوك الكويتية
بإطالق خدمة اإلصدار الفوري لبطاقة الصرف اآللي
من غير تقديم طلب مسبق ،عبر أكثر من  100جهاز
تغطي جميع فروع "بيتك" (رجال-سيدات) إلى جانب
عدد من المجمعات التجارية ،إذ تعتبر الشبكة األكبر
في الكويت من حيث عدد األجهزة المتوفرة.
وتتيح الخدمة للعمالء إمكانية اإلصدار الفوري
لبطاقة الصرف اآللــي بغضون ثالث دقائق وبعدة
طرق مختلفة ،منها الخدمة الذاتية أو من خالل جهاز
لوحي ( )Tabletالمتوفر لدى موظفي الفروع أو من
خــال الـهــواتــف الذكية باستخدم الــرمــز التعريفي
(.)QR Code
وال تـتـطـلــب عـمـلـيــة ط ـبــاعــة ال ـب ـطــاقــة وتسلمها
وتفعيلها ســوى إدخــال البطاقة المدنية في جهاز
الصرف اآللي ،ثم اتباع الخطوات السهلة والواضحة،
مــع إدخ ــال رمــز الـ ـ  OTPال ــذي يتسلمه العميل عبر
ً
رسالة نصية على الموبايل ،وذلك تماشيا مع أعلى
درجات األمان.
وت ـت ــوف ــر خ ــدم ــة إص ـ ـ ــدار ب ـط ــاق ــة الـ ـص ــرف اآلل ــي
ً
(الجديدة – االستبدال) ،ذاتيا على مدار الساعة بما
يتناسب مع جميع أوقات العميل ،دون الحاجة لزيارة
الفرع وال حتى التحدث إلى موظفي البنك عبر الخدمة
الهاتفية وال إجراء أي طلب مسبق.
وتشمل جميع عمالء "بيتك" بمختلف الشرائح:
(األول ــوي ــة – النخبة – الـ ــرواد – التميز – الــربــان –
السندس – حسابي – العادية).
وانفرد "بيتك" بإطالق الخدمة العصرية بالتعاون

ً
مع شركة  NCRالــرائــدة عالميا في حلول وتقنيات
الخدمات المصرفية ،مما يؤكد التزام البنك بتبني
أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الخدمات المالية
لتحقيق األفضل للعمالء ومنحهم تجربة مصرفية
متميزة ضمن أعلى معايير الكفاءة والجودة.
ويوفر "بيتك" لعمالئه باقة متكاملة من الحلول
المصرفية الرقمية عبر  KFHonlineعلى تطبيق
الـمــوبــايــل أو عـبــر الـمــوقــع اإلل ـك ـتــرونــي ،إذ استفاد
عمالء البنك من خدمة فتح حساب مصرفي "أونالين"
للمواطنين والمقيمين لالنضمام لعمالء "بيتك" دون
زيارة الفرع.
وتتيح الخدمة لعمالء "بيتك" الجدد ممن ليس
لديهم أي حسابات مصرفية في البنك إمكانية فتح
حساب مصرفي "أونالين" عبر تطبيق KFHonline
على الموبايل بمنتهى السهولة واألمــان ،مع تنفيذ
ً
الـتــوقـيــع إل ـك ـتــرون ـيــا ،عـبــر خــدمــة الـتــوقـيــع الــرقـمــي
بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

«التجاري» يكافئ فائزي «النجمة»
و«أكثر من راتب»

أجرى البنك التجاري سحوباته األسبوعية والشهرية على حساب النجمة
وحملة "أكثر من راتب" في مبناه البنك الرئيسي ،أمس ،بحضور ممثل عن وزارة
التجارة والصناعة أحمد البصمان ،مع االلتزام باالشتراطات الصحية والوقائية
المتمثلة في التباعد االجتماعي.
وقــال البنك ،في بيان صحافي ،إنه تولى تغطية السحوبات مباشرة عبر
وسائل التواصل االجتماعي ،وكانت جائزة سحب حساب النجمة الشهري
وقيمتها  20ألف دينار من نصيب الفائز ايون سانج شوي ،أما جائزة سحب
حساب النجمة األسبوعي وقيمتها  5آالف دينار فمن نصيب الفائز خالد جمال
العبدالله ،في حين جائزة سحب حملة "أكثر من راتب" التي تعادل راتب وتصل
حتى ألف دينار فكانت من نصيب الفائزة منيره محمد الهاجري.
وأوضــح البنك ،أن حملة "أكثر من راتــب" موجهة للعمالء الكويتيين الذين
يقومون بتحويل رواتبهم البالغة  500دينار أو أكثر على البنك وبصفة خاصة
العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي والشركات المدرجة لدى البنك ،ومن
مزايا هذه الحملة الحصول على هدية نقدية فورية تبلغ قيمتها من  250إلى 500
دينار أو قرض بدون فائدة لفترة تصل إلى خمس سنوات وحتى  25ألف دينار.

أصدر معهد الدراسات المصرفية العدد
الجديد من نشرة "إضاءات مالية ومصرفية"
لشهر سبتمبر  2021تمثل نشرة توعوية
دوري ـ ـ ــة ي ـص ــدره ــا ال ـم ـع ـهــد ك ــل س ـن ــة مـنــذ
ع ــام  2008وبـشـكــل دوري لـعـمــاء الـبـنــوك
والـشــركــات بصفة خــاصــة ،وللجمهور من
ً
كــل فـئــات المجتمع عـمــومــا ،بـهــدف تنمية
المعارف ونشر الوعي المصرفي والمالي
بين أفراد المجتمع.
ويسلط العدد الضوء بشكل محدد على
الحوكمة في البنوك الكويتية.
ُ
ً
ً
وتعتبر الحوكمة منهجا إصالحيا وآلیة
عمل تهدف إلــى ترسیخ نزاهة المعامالت
المالیة بما یخدم االقتصاد الوطني ويعزز

االس ـت ـق ــرار ال ـمــالــي ،وه ــي مــؤشــر أســاســي
ل ـ ـ ـ ــإدارة ال ـس ـل ـي ـمــة ومـ ـ ــدى ت ــوف ــر ال ـع ــدال ــة
والنزاهة والشفافیة.
وت ـم ـث ــل ال ـح ــوك ـم ــة ال ــرشـ ـی ــدة ال ـق ــاع ــدة
األسـ ــاس ـ ـیـ ــة الـ ـت ــي ت ـن ـط ـل ــق م ـ ـ ــنھا جھود
اإلصالح المالي واإلداري .ورغم االختالف
في نطاق تطبیق معاییر ومبادئ الحوكمة
بین القطاعین العام والخاص ،فإن تطبیقها
القطاع العام ال یمكن أن یكون بمعزل
لدى
ّ
عن المطبق لدى القطاع الخاص.
كما تعزز الحوكمة الرشیدة دور القطاع
الخاص في النشاط االقتصادي وإعطائه
دور ا لــر یــادة لتحقیق مساهمة فعالة في
عملیة التنمیة االقتصادیة.

«المتحد» يجري سحب «الحصاد»
أجــرى البنك األهلي المتحد في األول
من سبتمبر الجاري السحب األسبوعي
على جوائز الحصاد اإلســامــي ،حساب
الـسـحــب عـلــى ال ـجــوائــز اإلس ــام ــي األول
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،الـ ــذي ي ـق ــدم م ــا ي ــزي ــد على
سنويا ،وينفرد بالعديد من
 750جائزة
ً
المميزات ،منها أنه أبسط وأسهل برنامج
ادخـ ـ ــار وي ـق ــدم أك ـب ــر قـيـمــة م ــن ال ـجــوائــز
ـا عن
إل ــى أك ـبــر ع ــدد مــن ال ـفــائــزيــن ،ف ـضـ ً

مـيــزة فـتــح الـحـســاب عـبــر اإلن ـتــرنــت بكل
سهولة ويـســر مــع مـيــزة اإلي ــداع الـفــوري
في الحساب.
فائزا
وأسـفــر السحب عــن حصول 20
ً
على  1000دينار لكل منهم وهم مهلهل
خالد المضف ،ودكتور شوستر أوتمار،
وص ـن ــت ح ـم ــود ال ــرشـ ـي ــدي ،ومـصـطـفــى
أونـيــالــوكــال ،ويــوســف ياسين مــال الله،
وسـ ـع ــود ع ـبــدال ـعــزيــز بــوح ـي ـمــد ،وأم ـيــر

ع ـبــدالــرضــا ج ــاس ــم ،وإسـ ــام خ ــان نـظــام
الدين ،وبهية هتيمي الظفيري ،وإسرائيل
أبو حسين ،وخالد صالح شريعة ،ومحمد
عباس اإلبراهيم ،وعبدالله سعد السلبود،
وم ـح ـمــد هـجـيــج غ ـض ـبــان ،وعـبــدالـعــزيــز
يوسف الصفار ،ومحمد حمد العنزي،
وفيصل سالم العازمي ،ولولوة جابر
أحمد ،ونسرين العبد يحى عبد الغافور،
وسميره عبدالعزيز الباروني.

«بوبيان» يثمن جهود الصفوف األولى
في «جسر جابر» والدفاع المدني
نظم فريق من إدارة بنك بوبيان زيــارة
إل ــى الـصـفــوف األمــام ـيــة وفــريــق التطعيم
والعاملين في جسر جابر إلى جانب زيارة
لإلدارة العامة للدفاع المدني كرسالة شكر
وامتنان لهم من اإلدارة العليا لبنك بوبيان
وجـمـيــع مــوظـفـيــه عـلــى الـجـهــود الحثيثة
الـتــي يبذلونها خ ــال فـتــرة أزم ــة فـيــروس
كوفيد.-19
وق ــدم فــريــق بنك بــوبـيــان أثـنــاء الــزيــارة
مجموعة من األجهزة والمعدات الكهربائية
الالزمة خالل أيام العمل المتواصلة لفرق
العمل والطواقم الطبية ،من منطلق تضافر
جهود القطاعين العام والخاص ودورهم
الوطني في تخطي األزمــة الحالية والحد
من تداعياتها.
وت ـ ــوج ـ ــه ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي إلدارة
االت ـصــاالت والـعــاقــات المؤسسية قتيبة
الـبـســام" ،بالنيابة عــن إدارة بنك بوبيان
وجـمـيــع مــوظـفـيــه بــالـشـكــر إل ــى جميع من
ش ــارك وب ــذل وق ـتــه وج ـه ــده لـتـخـطــي هــذه
ـوال إلى
األزمــة والظروف االستثنائية وصـ ً
ما نحن عليه اآلن من نتائج مبشرة لبداية
العودة إلى الحياة الطبيعية".

موظفو «بوبيان» مع العاملين في مركز تطعيم جسر جابر
وأوضح البسام أن بنك بوبيان كان من
أوائـ ــل ال ـمــؤس ـســات الـمـلـتــزمــة بـتــوصـيــات
الجهات الصحية والداعمة لجهودها من
أجل القضاء على الوباء والحد من انتشاره
وبما يحقق هدف الجميع في عودة الحياة
إلى طبيعتها بأقرب وقت ممكن.
وأض ـ ــاف أن زي ـ ــارة ب ـنــك بــوب ـيــان تــؤكــد
التزامه بالمسؤولية االجتماعية وتأتي في

إطــار حرصه على دعم دور فرق الصفوف
األم ــامـ ـي ــة أثـ ـن ــاء أداء واج ـب ـه ــم ال ــوط ـن ــي،
وم ـســاه ـمــة م ـنــه ف ــي تـحـفـيــز ك ــل قـطــاعــات
المجتمع من أجل الحصول على التطعيم
ال ـ ــازم لـلـحـفــاظ ع ـلــى ص ـحــة الـجـمـيــع مع
التأكيد على أهمية اال ل ـتــزام بالتعليمات
ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن ال ـج ـه ــات ال ــرس ـم ـي ــة ب ـشــأن
التطعيم.

وليد مندني

ف ــي إدارة األع ـم ــال م ــن جامعة
أريــزونــا في الــواليــات المتحدة
األميركية عام  ،1992كما اجتاز
بنجاح دورة تدريب متخصصة
م ــن كـلـيــة األعـ ـم ــال ف ــي جــامـعــة
ه ـ ــارف ـ ــارد ف ــي اس ـتــرات ـي ـج ـيــات
اتخاذ القرار عام .2015
كما اجتاز بنجاح البرنامج
الـتـنـفـيــذي ف ــي ال ـق ـيــادة وإدارة
المشاريع مــن جامعة كورنيل
في الواليات المتحدة عام .2011

«برقان» يعلن
فائزي «يومي»

أعلن "برقان" أسماء الفائزين
ف ــي ال ـس ـحــوبــات الـيــومـيــة على
ح ـس ــاب "يـ ــومـ ــي" ،وقـ ــد فـ ــاز كل
واحد منهم بجائزة  5.000د.ك،
وكان الحظ من نصيب:
عزيزة جاسم حسن ،وفوزية
كامل الـخــالــدي ،وشــروق أحمد
قـ ـ ـب ـ ــازرد ،وإي ـ ـمـ ــان خ ـل ــف كـ ــرم،
وص ــال ــح بــوخ ـم ـس ـيــن ،ون ـصــار
النصار.
ويـ ــوفـ ــر ال ـب ـن ــك س ـح ـب ــا رب ــع
سنوي لحساب "يومي" ،للفوز
بجائزة نقدية بقيمة 125.000
دينار.
ول ـل ـتــأهــل ل ـل ـس ـحــوبــات ربــع
الـسـنــويــة يتعين عـلــى العمالء
أال يقل رصـيــدهــم عــن  500د.ك
مدة شهرين كاملين قبل تاريخ
السحب ،كما أن كل  10د.ك تمثل
فرصة واحــدة لدخول السحب،
وإذا كـ ـ ـ ــان ر صـ ـ ـي ـ ــد ا لـ ـحـ ـس ــاب
 500دي ـنــار فـمــا ف ــوق فسيكون
ص ــاح ـب ــه م ــؤه ــا ل ـل ــدخ ــول فــي
الـ ـسـ ـح ــوب ــات الـ ـي ــومـ ـي ــة ورب ـ ــع
السنوية.

«وربة» ١٠ :فائزين بـ «السنبلة»

أعـ ـل ــن ب ـن ــك وربـ ـ ــة أسـ ـم ــاء ال ـف ــائ ــزي ــن ب ـس ـح ــوب ــات الـسـنـبـلــة
ً
األس ـبــوع ـيــة ،م ــؤك ــدا أن ــه سيستمر بـعـمــل الـسـحــوبــات لعشرة
ً
رابحين أسبوعيا بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
وموظفي البنك.
وبالنسبة للعمالء ،الذين حالفهم الحظ خالل سحب السنبلة
األسبوعي الثالثين ،فقد توج  10رابحين من عمالء بنك وربة
حصل كــل منهم على  1000ديـنــار هــم :عبدالله أحـمــد محمد
العمر الدرباس ،ومبارك محمد مبارك الدوسري ،وسارة عبدالله
نادر العجمي ،وأنور عثمان مشاري العنجري ،وعبدالله نجم
عبدالله الزهاميل ،وظافر عجب ظافر الــدوســري ،ومنى سعد
فهد المشوط ،وفايز تركي وقاف العنزي ،وأسماء عادل أحمد
الدريعي ،وحزام راشد خصيوي العتيبي.
وبالنسبة للرابحين في سحب السنبلة  Kidsالثامن ،فقد فاز
بالجوائز المحددة  7رابحين ،وهم :لمى محمد مزيد المزيد،
وفجر ثامر صالح الحبشي ،وناصر علي مهل الهاجري ،وديمة
يعقوب على الهاشمي ،ورزان خالد ناصر العصيمي ،وعمر
فيصل حمد المجبل ،وتركي فالح صالح العازمي.
ويمثل حساب السنبلة الخيار األمثل لكل الراغبين بتوفير
األموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت
فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
نفسه إضافة إلى
ٍ

ةديرجلا
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اقتصاد

مؤشر الكويت االقتصادي ...حاجة أم بهرجة؟!
لصناع القرار
واضحة
بيانات
توفر
المؤشرات
:
ةديرجلا
لـ
خبراء
•
ً
ً
ّ
• ما خبرة األمانة العامة للتخطيط لتعد مؤشرا جديدا وتفعله وتطبقه؟
•

كثيرة هي المصطلحات ،والمواضيع االقتصادية ،وفي الغالب تكون « »GDPهو إجمالي الناتج المحلي الذي يقيس النمو االقتصادي ،الحكومة كمؤشر أسعار المواد االستهالكية ،ومؤشر البطالة،
و«صحة االقتصاد» عبارة عن مجموع قيم السلع النهائية والخدمات ومعدل التضخم ،ومؤشر الميزان التجاري ،ومعدل نمو السكان ،إال
موجهة لغير االقتصاديين ،رغم أهميتها الكبيرة لكل إنسان،
ً
العمل على أساس نتائجها ال يكاد يذكر.
أن
زمنية
فترة
خالل
اإلنتاج
عوامل
بواسطة
المجتمع
ينتجها
التي
عن
عبارة
وهو
االقتصادي»،
«المؤشر
مصطلح
تداوال
ومن أكثرها
ً
وأخيرا كلف مجلس الوزراء ،األمانة العامة للمجلس األعلى
جزء من البيانات االقتصادية يساعد المختصين واالقتصاديين على معينة.
تفسير العديد من المشاكل االقتصادية ،على سبيل المثال مؤشر في الكويت هناك كثير من المؤشرات االقتصادية التي تستخدمها للتخطيط والتنمية ،بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ،للعمل على
حصة المطيري

ب ــداي ــة ،ت ـس ــاءل رئ ـيــس اتـحــاد
الـمـصــارف األس ـبــق ،عبدالمجيد
الـشـطــي ،عــن سـبــب إن ـشــاء لجان
وإعـ ـ ـ ــادة ن ـف ــس ال ـق ـص ــة م ــن دون
اتخاذ ق ــرارات جريئة إصالحية،
وان اإلص ـ ــاح ـ ــات االق ـت ـص ــادي ــة
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــة ل ـ ـحـ ــل الـ ـمـ ـشـ ـك ــات
االقتصادية معروفة ،وال يوجد أي
حل جديد يفيد أو يضيف قيمة
على المتوافر اليوم ،ومن األجدر
عدم تضييع الوقت والعمل على
الحلول المطروحة لحل أزماتنا
االقتصادية.

عجز الحكومة
وأض ـ ــاف ال ـش ـطــي أن األم ــان ــة
الـ ـع ــام ــة ،م ـن ــذ إن ـش ــائ ـه ــا ،قــدمــت
الكثير ،لكن الحكومات المتعاقبة
أنجزت القليل ،فماذا ستقدم اليوم
ف ــي خ ـلــق م ــؤش ــر ج ــدي ــد؟ ،علما
بــأن لدينا الكثير من المؤشرات
االقـتـصــاديــة ولــم تتم االسـتـفــادة
مـنـهــا .ال ف ــائ ــدة م ــن عـمــل مــؤشــر
جديد إن كانت الحكومة عاجزة
عن اتخاذ إجــراءات ،وهنا تتمثل
المشكلة الحقيقية في عدم قدرتها
على اتخاذ القرارات االقتصادية
الـصـحـيـحــة ،فـمـهـمــا نـعـمــل على
خ ـ ـلـ ــق م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات جـ ـ ــديـ ـ ــدة ف ـلــن

يتغير الــواقــع ،مــادامــت الحكومة
تعمل عـكــس نـتــائــج ال ـمــؤشــرات،
وف ــي الـنـهــايــة اإلرادة الحكومية
غ ـيــر م ــوج ــودة ل ـت ـقــويــم الــوضــع
اقتصاديا.

وجــوده فهو بال قيمة بسبب أنه
ي ـس ـت ـخ ــدم عـ ــن ط ــري ــق مـ ـع ــادالت
خطية بعيدة عن الواقع الموجود.
وأضاف أن إعداد المؤشر بحد
ذاته غير صعب ،ومثل هذا المؤشر
ب ــاإلمـ ـك ــان إن ـ ـجـ ــازه ب ـح ــد أق ـصــى
خ ــال  90ي ــوم ــا ،ولــدي ـنــا الـعــديــد
م ــن ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات ،ول ـك ــن ال نـمـلــك
مؤشرات ،مثال المساكن الجديدة،
كل ما لدينا معادلة خطية وأوزان
م ـثــا ل ـش ــرك ــات ي ـتــم ج ـم ـع ـهــا ،ثم
نحسب النتيجة ،وهذا ال نستطيع
ً
تسميته مؤشرا ،إن المؤشر يجب
ً
أن يكون معقدا بحيث عندما يبنى
تكون مخرجاته متغيرات واضحة
لـنـسـتـطـيــع ف ـع ـل ـيــا ح ـس ــاب م ــاذا
يحدث ،وبناء عليه تأخذ القرارات
السياسية واالقتصادية.

معادالت خطية
من جانبه ،قال أستاذ االقتصاد
ال ـق ـيــاســي ،عـبــدالـلــه ال ـشــامــي ،إن
الـمــؤشــرات مبنية على معادالت
خـطـيــة ،ومشكلتها بـهــا «مــارغــن
خ ـطــأ» عـلــى الـمــديـيــن الـمـتــوســط
والطويل تصل إلى  30في المئة،
ل ــذل ــك إن قـسـنــا عـلـيـهــا الـنـتــائــج
ً
فستكون انحرافا عن الحقيقة على
حسب بالسالب أو بالموجب 30
  35في المئة ،لذا فإن المؤشراتال تعطي قيمتها الحقيقية بشكل
عــام للدولة ،ولهذا السبب نراها
في اتـجــاه ،والمقاييس العالمية
الـ ـت ــي ي ـق ـي ـســون ـهــا ل ـل ـك ــوي ــت فــي
اتجاه آخر.

بنية المؤشر
وأضـ ــاف الـشــامــي «ك ــل مؤشر
لــه بنية أســاسـيــة يـجــب أن تقوم
على مصفوفة ،وهذه المصفوفة
تـتـحــدد عـلــى م ـح ــددات مــا تنظر

أسعار صرف العمالت العالمية

ال فائدة من
مؤشر جديد
إن كانت
الحكومة
عاجزة

إعداد مؤشر خاص يساهم في معالجة مواطن الخلل ،ووضع
الحلول المناسبة ،ويعزز من مواجهة الصدمات االقتصادية في
المستقبل ،فهل الكويت بحاجة إلى مؤشر جديد لقياس األمور
االقتصادية؟« ...الجريدة» تواصلت مع بعض المختصين في هذا
المجال ،الستعراض آرائهم في هذا الصدد ،وفيما يلي التفاصيل:

لسنا بحاجة
إلى تشخيص
الخلل بل
لتفعيل
مكامن الخلل
أدوات الحلول

ليس لدينا
مؤشر
اقتصادي
يعالج مواطن
الخلل

عبدالمجيد الشطي

عبدالله الشامي

عبدالله المال

له الدولة ،أي يعود إلى وضعها
اإلق ـل ـي ـم ــي والـ ــوضـ ــع ال ـس ـيــاســي
واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي،
والـ ـم ــؤش ــر الـ ـج ــدي ــد ي ـج ــب أوال
تقسيمه إلى  3مصفوفات أساسية
داخل مصفوفة كبيرة:

المصفوفة األول ــى تبنى على
األوضــاع الجيوسياسية للدولة
بـقـسـمـيـهــا ال ــداخـ ـل ــي (األوض ـ ـ ــاع
السياسية الداخلية) والخارجي
(ت ـح ـس ــب ف ـي ــه أوزان األوض ـ ـ ــاع
السياسية بشكل عام من تحالفات
سياسية ومن وضع إقليمي ومن
اتفاقيات دولية).
وال ـثــان ـيــة ت ـت ـكــون م ــن الـتــالــي
(التقلبات النفطية ،ناتج الدخل
القومي الكويتي).
والثالثة قائمة على التركيبة
ال ـ ــديـ ـ ـم ـ ــوغ ـ ــرافـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــدول .ف ــي
الـكــويــت ال ـيــوم ثـلـثــا الـسـكــان من
األجـ ــانـ ــب ،وهـ ـ ــذا ي ــرف ــع مـخــاطــر
المشاكل االجتماعية والسياسية
واالقـتـصــاديــة على الــدولــة ،على
سبيل المثال ،التحويالت المالية
والضغط على العملة.
ويـ ـج ــب أن ي ـن ـق ـســم ال ـم ــؤش ــر
الـ ـج ــدي ــد إل ـ ــى ث ـ ــاث م ـص ـفــوفــات
أســاسـيــة داخ ــل مصفوفة كبيرة:
ال ـم ـص ـفــوفــة األول ـ ـ ــى ت ـب ـنــي عـلــى
األوض ــاع الجيوسياسية للدولة
بـقـسـمـيـهــا ال ــداخـ ـل ــي (األوض ـ ـ ــاع
السياسية الداخلية) والخارجي
(تـ ـحـ ـس ــب فـ ـي ــه أوزان األوضـ ـ ــاع
السياسية بشكل عام من تحالفات
سياسية ومن وضع إقليمي ومن

ات ـفــاق ـيــات دولـ ـي ــة) ،والـمـصـفــوفــة
ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ت ـ ـت ـ ـكـ ــون م ـ ــن الـ ـت ــال ــي
(التقلبات النفطية ،وناتج الدخل
القومي الكويتي) ،أما المصفوفة
ال ـثــال ـثــة ف ـقــائ ـمــة ع ـلــى الـتــركـيـبــة
الديموغرافية للدول.
في الكويت اليوم ،ثلثا السكان
من األجــانــب ،وهــذا يرفع مخاطر
المشاكل االجتماعية والسياسية
واالق ـت ـصــاديــة عـلــى ال ــدول ــة ،على
سبيل المثال التحويالت المالية
والضغط على العملة.
وم ــن ث ــم نـسـتـخــدم «،»vector
ويتم ضربه في المصفوفة كاملة،
ع ـلــى أس ـ ــاس ن ــأخ ــذ ال ـت ـحــوطــات
ك ــامـ ـل ــة ،ي ـق ـي ــس س ـي ــول ــة ال ــدول ــة
بشكل عام ومدى اإلنفاق الداخلي
وال ـخــارجــي وال ـعــوائــد التنموية
للمشاريع.

احتياج الكويت إلى مؤشر
وأش ـ ــار ال ـشــامــي إل ــى احـتـيــاج
ال ـكــويــت لـمــؤشــر يـقـيــس مخاطر
الـ ــوضـ ــع ال ـ ـع ـ ــام ،الـ ـك ــوي ــت دولـ ــة
صـ ـغـ ـي ــرة تـ ـت ــأث ــر فـ ـ ــي ال ـم ـح ـي ــط
الـخــارجــي قبل الــوضــع الــداخـلــي،
ول ـيــس لــدي ـنــا م ــؤش ــر اق ـت ـصــادي
يعالج مــواطــن الخلل ،وإن ادعــوا

مــن نــاحـيـتــه ،ق ــال عـضــو غرفة
تجارة وصناعة الكويت عبدالله
ال ـمــا «ل ـس ـنــا ب ـحــاجــة ال ـي ــوم إلــى
تشخيص الخلل ،بل نحن بحاجة
إلــى تفعيل أدوات الحلول ،وهــذا
مــا ينقصنا فــي تــوجــه اإلص ــاح
االقـ ـتـ ـص ــادي ،ه ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر مــن
الجوانب تحتاج إلى إعادة النظر
بها ،إن كانت عن طريق مخرجات
التعليم ودخولها بسوق العمل،
أو إن كانت هيمنة الحكومة على
الـقـطــاع ال ـعــام فــي تـحــريــك عجلة
االقتصاد ،ووجود الحكومة كداعم
رئيسي لالقتصاد غير مستدام».
وأض ــاف الـمــا «لــو نظرنا إلى
ت ـ ـجـ ــارب ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ح ـك ــوم ــات
ال ــدول االخـ ــرى ،س ــواء بالمنطقة
او خارجها ،سنجد أن لديهم علم
بـمــراكــز الـخـلــل وطــريـقــة معالجة
الـمـشــاكــل االق ـت ـصــاديــة ،مــا ال ــذي
ينقص الكويت لتصبح مثل إحدى
ال ـ ــدول الـخـلـيـجـيــة ال ـت ــي تعتمد
اعتمادا بسيطا على النفط ،وهناك
دول أخرى تعتمد على المشاركة
بين القطاع العام والخاص ،اليوم
الحكومة وإن كانت في قطاع واحد
وبسيط جــدا ،وهــو قطاع البريد،
غير قادرة على إدارتــه ،فكيف لنا
أن نخلق مــؤشــرات جــديــدة؟! فكل
مــا سيحدث مــع المؤشر الجديد
حدث بالفعل مع بقية المؤشرات،
إن ال ـح ــل ف ــي ق ـط ــاع ال ـب ــري ــد هــو

ال ـخ ـص ـخ ـص ــة ل ـي ـت ـط ــور وي ـف ـتــح
خـ ــدمـ ــات أخ ـ ـ ــرى .وه ـ ـنـ ــاك ق ـطــاع
االتصاالت ،الــذي ليست له قيمة،
فاليوم الجميع يملك أجهزة نقالة،
وال حاجة للهواتف األرضية ،فهذا
ال ـق ـطــاع يـحـتــاج إل ــى إعـ ــادة رســم
سياساته».

المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وت ـســاءل الـمــا« :ل ـمــاذا تسعى
الحكومة اليوم إليجاد مؤشرات
ج ــدي ــدة؟ ه ــل الـنـتــائــج ستتغير؟
ه ــل الـ ـم ــؤش ــرات ال ـس ــاب ـقــة كــانــت
نـتــائـجـهــا خ ـط ــأ ،ه ــل ت ــم تطبيق
خطة اإلصــاح االقتصادي حتى
يقروا بإعادة النظر في المؤشرات
المستخدمة حـتــى نـطــرح بعض
ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،أرى أن
الحكومة لو كانت ترغب في إنقاذ
االقتصاد الوطني من تسونامي
ال ـهــاك ال ــذي يـمــر ب ــه ،خصوصا
المشاريع الصغيرة والمتوسطة،
ل ـبــدأت بتطبيق ال ـح ـلــول ،ال أحــد
يتعذر بالجائحة ،فكل دول العالم
ت ـعــرضــوا لـنـفــس الـ ـظ ــروف ،ومــع
ذلك تمسكوا بالمشاريع الصغيرة
والمتوسطة».
وختم بأن «إبداعات المشاريع
ال ـص ـغ ـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة كـثـيــرة،
وعـ ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة دع ـ ــم ال ـش ـبــاب
وتـ ـكـ ـيـ ـي ــف قـ ـ ــانـ ـ ــون ي ـ ـخـ ــدم ه ــذه
ال ـ ـشـ ــري ـ ـحـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـ ــذي
ي ـت ـخ ـصــص ف ـي ــه كـ ــل م ـن ـه ــم ب ــدل
مـ ـح ــاربـ ـتـ ـه ــا ،ف ـ ــإح ـ ــدى م ـش ــاك ــل
ال ـم ـش ــاري ــع ال ـص ـغ ـي ــرة ه ــي ع ــدم
اع ـ ـتـ ــراف م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـهــذا
الـقـطــاع ،لــدرجــة أن نظرتهم لهذا
ال ـق ـطــاع أن ــه ال يـشـكــل إال  10في
ال ـم ـئ ــة م ــن االقـ ـتـ ـص ــاد ال ــوط ـن ــي.
أم ـ ــا ص ــرخ ــة الـ ـش ــرك ــات ال ـك ـبــرى
فمسموعة لــدى مجلس ال ــوزراء،
بسبب نـفــوذهــم ،فنظرتهم لهذه
ال ـشــركــات أن ـهــا ع ـمــود االقـتـصــاد
الوطني ،ولألسف يتم استخدام
بنج موضعي؛ مزيد من المؤشرات
والـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات ،وال ـ ــوق ـ ــت يـمـضــي
وسنصحو في يوم من األيام لنجد
أنفسنا في حفرة ستأخذ منا وقتا
كبيرا لنخرج منها ،ونصلح عندما
يكون هناك توجه إصالحي صادق
لـهــذا الـبـلــد ،ولـيــس لجيب بعض
التجار أو من لديه نفوذ».

الدوالر يتراجع مع ضعف بيانات الوظائف غير الزراعية
«الوطني» :انخفاض مؤشر ثقة المستهلك األميركي إلى أدنى مستوياته في  6أشهر

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

حمل تقرير الوظائف ألغسطس 2021
بيانات صادمة للسوق ،إذ جاء أضعف من
التوقعات ،مما أثار المخاوف بشأن وتيرة
التعافي االقتصادي في الواليات المتحدة،
وتزامن إصــدار البيانات في الوقت الذي
يدرس فيه االحتياطي الفدرالي تقليص
بــرنــامــج الـتـحـفـيــز ال ـن ـق ــدي ،ح ـيــث أظـهــر
تقرير وزارة العمل زيــادة الوظائف غير
ً
الزراعية  235ألفا الشهر الماضي ،أي أقل
ً
بواقع  490ألفا مقارنة بتوقعات السوق
التي أشارت الى إمكانية تسجيل ارتفاع
ب ـم ـقــدار  725أل ــف وظ ـي ـفــة .إال أن مـعــدل
البطالة انخفض من  5.4في المئة إلى 5.2
في المئة ،وزاد متوسط الدخل في الساعة
بنسبة  4.3في المئة.
وقال التقرير االقتصادي لبنك الكويت
ال ــوطـ ـن ــي :ب ـع ــد صـ ـ ــدور ت ـل ــك ال ـب ـي ــان ــات،
ان ـخ ـف ــض الـ ـ ـ ــدوالر األمـ ـي ــرك ــي إلـ ــى أدن ــى
ً
مستوياته المسجلة منذ شهر و صــوال
ً
إلى  ،91.947نظرا ألن سوق العمل لم يكن
بــال ـمــرونــة ال ـتــي تــوقـعـتـهــا األسـ ـ ــواق .في
المقابل ،ارتـفــع سعر صــرف الـيــورو إلى
أعـلــى مـسـتــويــاتــه المسجلة فــي شهرين
ً
أمام الدوالر وصوال إلى مستوى ،1.1909
باإلضافة إلــى ذلــك ،تراجعت فــرص قيام
االحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة
في ديسمبر  2022إلى  68في المئة ،بينما
وصل معدل اإلقراض بين البنوك في لندن
ً
(ليبور) ألجل  3أشهر يوم الجمعة أيضا
إلــى أدن ــى مستوياته عـلــى اإلط ــاق عند
مستوى  0.1155في المئة.

ثقة المستهلك
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـت ـق ــري ــر :أثـ ـ ــرت ال ـم ـخ ــاوف
الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة بـ ــان ـ ـت ـ ـشـ ــار س ـ ــال ـ ــة «دلـ ـ ـت ـ ــا»
المتحورة ،وارتفاع األسعار على توقعات
المستهلكين األميركيين ،وانخفض مؤشر
ث ـق ــة ال ـم ـس ـت ـه ـلــك ال ـ ـصـ ــادر ع ــن مــؤسـســة
«ك ــونـ ـف ــرن ــس بـ ـ ـ ــورد» إل ـ ــى  113.8نـقـطــة
مـقــابــل  125.1نقطة الـمـعــدلــة فــي يوليو
مقابل توقعات بوصول المؤشر إلى 123
نقطة فقط .وبعد تــزايــد حــاالت اإلصابة
ً
بــالـفـيــروس م ــؤخ ــرا ،تــراجـعــت حـجــوزات

ال ـم ـط ــاع ــم وشـ ــركـ ــات ال ـس ـف ــر والـ ـطـ ـي ــران
ً
وإشغال الفنادق ،نظرا لتأثر المعنويات
ً
سلبا .وانخفض مؤشر الظروف الحالية
ً
إلى أدنــى مستوياته منذ أبريل ،وصوال
إلــى  147.3نقطة ،بينما انخفض محور
التوقعات السائدة إلــى أدنــى مستوياته
في  7أشهر ،إذ تراجعت قراءته إلى 91.4
نقطة.

نشاط التصنيع
ّ
وبين التقرير أن نشاط قطاع التصنيع
فـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ت ـح ـســن خ ــال
أغـسـطــس ،مـمــا ي ــدل عـلــى ت ـســارع وتـيــرة
الـطـلـبــات ونـمــو اإلن ـتــاج بــالـتــزامــن مع
استمرار تحديات سلسلة التوريد.
وباإلضافة إلى االختناقات التي
تعاني منها سلسلة التوريد ،شهد
ً
المصنعون أيـضــا تحديات على
صعيد توافر العمالة ،مما أدى إلى
إطالة أوقات التسليم.
ً
ووفقا للبيانات الصادرة
عـ ـ ـ ــن مـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــد إدارة
الـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــدات ،بـلـغــت
ق ـ ــراءة م ــؤش ــر قـطــاع
التصنيع  59.9نقطة
مقابل  59.5في يوليو،
ً
م ـت ـح ــرك ــا ب ـع ـي ـ ًـدا عــن
عـ ــامـ ــة الـ ـ ـ ـ  50ال ـت ــي
تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدد ال ـ ـتـ ــوسـ ــع
واالنكماش.

مواجهة
المصنعين
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن
ال ـم ـص ـن ـع ـي ــن األل ـ ـمـ ــان
ح ــاول ــوا بـصـعــوبــة مــواكـبــة
الطلب في أغسطس ،بسبب ارتفاع
األسـعــار ونـقــص ام ــدادات الـمــواد
ال ـخ ــام وال ـم ـكــونــات األخـ ــرى مثل
أش ـب ــاه ال ـم ــوص ــات .وانـخـفـضــت
الـقــراء ة النهائية لمؤشر مديري
المشتريات الصادر عن مجموعة

 IHS Markitإ لـ ـ ــى  62.6مـ ـق ــا ب ــل 65.9
الـمـسـجـلــة ف ــي يــول ـيــو ،لـيـصــل بــذلــك إلــى
أدنــى مستوياته في  6أشهر ،بينما ظل
إلــى حــد كبير أعـلــى مــن ق ــراءة  50الــدالــة
على التوسع.
وفــي ظل تزايد الطلبات الجديدة إلى
أعلى مستوياتها على اإلطالق ،انخفض
اإلنـتــاج إلــى حد لم نشهده منذ أكثر من
ً
 25عاما.
وانتعش االقتصاد األلماني في الربع
الثاني من عام  2021بنمو بلغت نسبته
 1.6فــي الـمـئــة م ـقــارنــة بــاألش ـهــر الـثــاثــة
الـســابـقــة ،بــالـتــزامــن مــع تخفيف الـقـيــود
ال ـمــرت ـب ـطــة بـجــائـحــة كــوف ـيــد  .19 -ه ــذا،
وتتوقع الحكومة تسجيل نمو
بنسبة  3.5في المئة هذا العام
وبنسبة  3.6في المئة في العام
المقبل.

التضخم في اليورو
وأوضـ ــح الـتـقــريــر أن معدل
ال ـ ـت ـ ـض ـ ـخـ ــم ف ـ ـ ــي م ـن ـط ـق ــة
ال ـ ـيـ ــورو ارتـ ـف ــع خ ــال
الـشـهــر الـحــالــي إلــى
أع ـل ــى مـسـتــويــاتــه
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـج ـ ـلـ ــة ف ــي
 10س ـ ـنـ ــوات ،مــع
إم ـك ــان ـي ــة ح ــدوث
ارت ـف ــاع ــات أخ ــرى،
ً
م ـم ــا ي ـم ـثــل ت ـحــديــا
لـ ـلـ ـبـ ـن ــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزي
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ف ـي ـمــا
ي ـت ـع ـلــق ب ــارت ـف ــاع
األسعار والتزامه
بتخطي فـكــرة أن
ً
ما يشهده حاليا
عـ ـب ــارة ع ــن زيـ ــادة
عابرة ،إذ ارتفعت أسعار
المستهلكين فــي ال ــدول الـ ـ 19
األع ـض ــاء بــاالت ـحــاد األوروبـ ــي
بنسبة  3في المئة هذا الشهر،
بعد أن ارتفعت بنسبة  2.2في
الـمـئــة ف ــي يــولـيــو فـيـمــا يعتبر

أعـلــى بكثير مــن الـتــوقـعــات الـبــالـغــة 2.7
ً
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وب ـع ـي ــدا ع ــن م ـس ـتــوى  2في
المئة المستهدف من قبل البنك المركزي
األوروبي.
ً
ووفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا لـ ـلـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرة عــن
ي ــوروس ـت ــات (وك ــال ــة اإلحـ ـص ــاء الـتــابـعــة
لــاتـحــاد األوروب ـ ــي) ،تـعــزى تـلــك الــزيــادة
إلى ارتفاع تكاليف الطاقة ،كما أن أسعار
ال ـم ــواد ال ـغــذائ ـيــة ارت ـف ـعــت ه ــي األخـ ــرى،
ً
وشهدت أسعار السلع الصناعية أيضا
زيادات بدرجة غير اعتيادية.

زيادة اإلمدادات
وأشار التقرير الى انه رغم دعوة إدارة
الرئيس األميركي جو بايدن لزيادة إنتاج
النفط ،قــررت «أوب ــك» وحلفاؤها المضي
ً
قــدمــا فــي تنفيذ الخطة السابقة لــزيــادة
ً
إنتاج النفط تدريجيا.
وتتمثل تفاصيل الخطة المعتمدة في
زيادة اإلنتاج اإلجمالي من خالل إضافة
ً
 400ألف برميل يوميا ،حتى يتم التخلص
ال ـتــدري ـجــي مــن الـتـخـفـيـضــات المرتبطة
بالجائحة .وكــان البيت األبيض قد حث
«أوبـ ــك» فــي الـســابــق عـلــى زيـ ــادة اإلنـتــاج
بوتيرة أسرع لتلبية الطلب العالمي ،في
ظ ــل ب ــدء تـعــافــي االق ـت ـصــاد الـعــالـمــي من
الجائحة .وفي ذات الوقت ،صرح أعضاء
الـمـنـظـمــة أن ــه اليـ ــزال مــن ال ـســابــق ألوان ــه
ً
اإلسراع بوتيرة اإلمدادات ،نظرا الستمرار
مواجهة العديد من دول العالم تحديات
تفشي ساللة «دلتا» المتحورة.
وحـ ـت ــى م ــع قـ ـ ــرار «أوبـ ـ ـ ــك» وح ـل ـفــائ ـهــا
استئناف زيادة اإلنتاج ،تتوقع المجموعة
أن تستمر األوض ــاع الـمـتـشــددة ألســواق
النفط العالمية هذا العام قبل أن تتحول
إل ــى تحقيق فــائــض م ــرة أخ ــرى فــي عــام
.2022
وكشفت أحــدث التقارير الـصــادرة عن
وكالة الطاقة الدولية أن الزيادة األخيرة
فــي ح ــاالت اإلص ــاب ــة ب ـكــورونــا «خفضت
بـشـكــل حـ ــاد» ت ــوق ـع ــات ال ـط ـلــب الـعــالـمــي
على النفط ،مع تحول جزء من االنتعاش
المتوقع هذا العام إلى عام .2022

بينيلوبي كروز تنافس بفيلمين في «البندقية»

t

om

aw
abil@ arida.c
alj

العدد  / 4826االثنين  6سبتمبر 2021م  29 /المحرم 1443هـ

ظهرت نجمة هوليوود بينيلوبي كروز كواحدة من أكثر الضيوف
انتشارا في مهرجان البندقية السينمائي العام الحالي ،وذلك في فيلمين
ضمن برنامج مسابقة المهرجان.
الفيلم األول الذي تظهر فيه النجمة حاصدة األوسكار ،هو "Parallel
( "Mothersأمهات موازيات) ،للمخرج اإلسباني بيدرو المودوفار ،الذي
انطلقت فعاليات المهرجان بعرضه فقط ،كما قدمت أيضا فيلما ثانيا
بعنوان "( "Official Competitionمسابقة رسمية) ،أمس األول.
وفيلم " "Official Competitionعمل يسخر من صناعة السينما تلعب
كروز فيه دور البطولة ،إلى جانب أنطونيو بانديراس ،وأخرجه األرجنتينيان
جاستون دوب ــرات وماريانو كوهن ،الـلــذان حققا نجاحا كبيرا قبل بضع
سنوات في فيلم "( "The Distinguished Citizenمواطن متميز).
ُيــذكــر أن ك ــروز ف ــازت بـجــائــزة األوس ـكــار ألفـضــل ممثلة مـســاعــدة عــن فيلم
 ،Vicky Cristina Barcelonaومن أشهر أفالمها؛ Pirates of the Caribbean:
(د ب أ)
 On Stranger Tidesو.Vanilla Sky

بينيلوبي كروز

ستانلي توتشي يتعافى من السرطان

األناقة تخفي الوحشية في
«»Last night in Soho

كشف الممثل األميركي ستانلي توتشي (60
عاما) عن أنه تم تشخيص إصابته بالسرطان
منذ  3أعوام ،لكنه قال إنه تعافى وبصحة جيدة
اآلن.
وأوضح توتشي" :لقد كان الورم كبيرا ،لذلك
كان ّ
علي الخضوع للعالج الكيماوي واإلشعاعي.
العالج نجح ،ومن غير المرجح أن يعود الورم
مجددا".
وأضاف" :خضعت للعالج ،رغم أنني تعهدت
بــأال أق ــوم بــذلــك ،ألن زوجـتــي السابقة توفيت
بسرطان الـثــدي عــام  ،2009وقــد عانت نتيجة
العالج الكيماوي بشكل كبير ،ومشاهدتي لها
وهي تمر بهذه العالجات ألعوام كان أمرا صعبا".
وقال توتشي" :السرطان يجعلك أكثر خوفا،
وأقل خوفا في نفس الوقت .أشعر أنني أكبر سنا،
أصاب بالمرض ،لكن ما
مقارنة بما كنت قبل أن
ُ ً
زال المرء يريد أن يمضي قدما ،ويحقق ما هو
مطلوب تحقيقه".
(د ب أ)

دراما الرعب النفسي للنجمتين ماكنزي وجوي

توتشي وزوجته

ً
جولي :العالم أسوأ في الـ  20عاما األخيرة

جوي مع المخرج وفريق العمل
تتبادل النجمتان العالميتان توماسين ماكنزي وأنيا تايلور جــوي األدوار في لعبة
الزمن من خالل دراما الرعب النفسي األميركية الجديدة " "Last night in Sohoأو "الليلة
الماضية في سوهو".
وتـقــدم النجمتان عمال فنيا محاطا بالكثير مــن الغموض والــدهـشــة ،حــول قصة
الفتاة إلويس ،التي تقوم بدورها الممثلة توماسين ماكنزي ،الطالبة المغرمة بحقبة
الستينيات ،التي تترك الــريــف متوجهة إلــى لندن عــازمــة على أن تصبح مصممة
أزياء ،لكن حلمها سرعان ما يتحول إلى كابوس ،إذ تجد نفسها عائدة بالزمن إلى
الستينيات لتعيش حياة ساندي ،المغنية الطموحة التي تلعب دورها أنيا تايلور
جوي نجمة مسلسل "( "The Queens Gumbetمناورة الملكة).
وقال المخرج البريطاني ،إدغار رايت ،إنه استلهم أعماال سابقة أللفريد هيتشكوك،
ومخرج أفالم الرعب اإليطالي داريو أرجينتو ،لتصوير الجانب المظلم من لندن
في فيلمه " ،"Last night in Sohoالذي ينتمي إلى أفالم الرعب التي تصور مشكالت
نفسية.
وأطلق رايــت ،الــذي بــدأ العمل على الفكرة منذ ما يزيد على  10سـنــوات ،على
الفيلم وصف "عيد حب مظلم يا سوهو" ،وهي منطقة بوسط لندن تجري فيها
معظم األحداث.
وبينما طلب ممن شاهدوا الفيلم في عرض خاص عدم كشف الكثير عن حبكته
الدرامية قبل عرضه أواخر الشهر المقبل ،قال رايت للصحافيين ،إن فيلمه يسعى
إلظهار "خطورة إضفاء الطابع الرومانسي على الماضي".
ويشارك في البطولة إلى جانب كل من أنيا تايلور ،وتوماسن ماكنزي ،النجوم
مات سميث ،وديانا ريغ ،وتيرينس ستامب ،وكان من المقرر عرض الفيلم في
الواليات المتحدة يوم  23أبريل  ،2021إال أنه تم تأجيله عرضه بسبب اضطرابات
جائحة "كورونا" ،إلى  25الجاري ثم إلى موعد أخير ،وهو  21نوفمبر المقبل.
ً
ويعتبر الفيلم نوعا من تقديم األناقة التي تخفي الوحشية ،واألضواء التي
تختفي من ورائها قوى الشر والظالم ،والرعب الكامن وراء المتعة ،وقد جذب
ً
اهتمام الكثيرين منذ إعالنه ،رغم ميزانيته الصغيرة نسبيا.
و تـبــدأ المشاعر فــي الحيرة ،حيث تكتشف الفتاة التي يتملكها
شغف تصميم األزي ــاء ،أنها تمتلك قــدرة خاصة على السفر عبر
الــزمــن والــدخــول فــي أج ــواء الستينيات ،حيث تقابل مطربها
المفضل ،وتعيش في عالم تخيلت أنه ساحر ،ولكنها تكتشف
أن الحياة ليست وردية كما كانت تحلم ،وأن هناك تحديات
ً
ً
وعواقب وخيمة وكوابيس مفزعة وصراعا شرسا من أجل
البقاء ينتظرها.
بـ ــدورهـ ــا ،ح ــرص ــت ال ـش ــرك ــة ال ـم ـ َّن ـت ـجــة ع ـلــى ال ـح ـف ــاظ على
أســرار وتفاصيل العمل ،رغم ما تكشف عن زمنه الذي يدور في
الستينيات ،ولكنها تراهن على أن الحبكة الدرامية ومقدار الغموض
واإلثارة والرهبة في الفيلم ستعجب وتجذب عشاق أفالم الرعب.
(رويترز)

أنجلينا جولي

أكدت الممثلة العالمية أنجلينا جولي أن
ً
ً
العالم بأسره يواجه وضعا أكثر سوءا في
ً
ً
الـ  20عاما األخيرة ،الفتة إلى أن "لدينا عددا
أكبر من النزاعات غير المحلولة وماليين
أكثر من الالجئين".
وأضــافــت النجمة الشهيرة ،الـتــي تعمل
ً
أ يـضــا سفيرة خاصة للمفوضية السامية
ل ــأم ــم ال ـم ـت ـح ــدة لـ ـش ــؤون ال ــاج ـئ ـي ــن ،فــي
تصريح ،أنها ترى التطورات في أفغانستان
بمنزلة مـثــال على وج ــود إخـفــاق سياسي
منهجي ،مــوضـحــة أن "أفـغــانـسـتــان ليست
م ـج ــرد زلـ ــة أو ح ــال ــة م ـن ـف ــردة ،إن ـه ــا تمثل
ً
ً
نـ ـم ــوذج ــا ،وع ـ ـقـ ــودا م ــن اإله ـ ـمـ ــال لـحـقــوق
اإلنسان".
وتابعت" :أفكر في جميع النساء والفتيات
الالتي ال يعرفن اآلن ما إذا كان سيمكنهن
ً
الــذهــاب إلــى العمل أو الـمــدرســة م ـجــددا أم
ال .وأفكر في الشباب األفـغــان الذين لديهم
م ـخــاوف مــن أن يـفـقــدوا حــريــاتـهــم ،أرى أن
أميركا أخطأت في هذا الملف".
(د ب أ)

تاكيشي كيتانو يتعرض لهجوم
بعد برنامج تلفزيوني

توماسين ماكنزي

تـ ـع ـ َّـرض ال ـم ـم ـثــل والـ ـمـ ـخ ــرج ال ـيــابــانــي
الشهير تاكيشي كيتانو ،إثــر خروجه من
برنامج تلفزيوني ،إلى هجوم من شخص
ً
ً
يحمل معوال وسكينا من دون التسبب في
أي إصابات.
وأفـ ــادت قـنــاة "ان ات ــش ك ــاي" اليابانية
العامة ،بأن كيتانو كان ّ
يهم بمغادرة مقر
قناة "تي بي اس" الخاصة ،بعد مشاركته
في برنامج على الهواء مباشرة ،وقد اندفع
المعتدي ،وهو رجل أربعيني ،نحو سيارة
المخرج ،وبدأ يوجه ضربات بالمعول ،ما
أدى إلى تضرر الزجاج وأجزاء أخرى منها.
وأوقـ ـ ـ ــف الـ ــرجـ ــل ع ـل ــى الـ ـ ـف ـ ــور ،وخ ـضــع
لــاس ـت ـجــواب م ــن ال ـش ــرط ــة ،ال ـت ــي رفـضــت
التعليق على الحادثة.
ُ
ويـعــرف كيتانو ( 74عــامــا) فــي الـخــارج
بــأفــامــه ال ــزاخ ــرة بالشخصيات المعذبة
واألحـ ـ ـ ــداث الـعـنـيـفــة ف ــي أوسـ ـ ــاط الـمــافـيــا
اليابانية .وهو معروف أيضا كممثل ومقدم
برامج تلفزيونية ذي شعبية عالمية.
(أ ف ب)

تاكيشي كيتانو

فلك
الحمل

الثور

 20أبريل  20 -مايو
 21مارس  19 -أبريل
ّ
ً
ً
ً
مهنيا :إن الله ال يحب من يكون خائنا في مهنيا :أداء ّ
الدين واجب عليك فال تتأخر
ً
في تسديده ألصحابه.
عمله وال كسوال.
ً
ً
ّ
ً
عاطفيا :ال تهتم إذا تخلى الحبيب عنك فهو عاطفيا :ال تفعل شيئا خفية عن الشريك
ألن الزمن سيكشفك.
ليس بمستواك.
ً
ً
اجتماعيا :الطريقة الفضلى لالبتعاد عن اجتماعيا :الرفيق الصالح يبذل من وقته
ليواسيك وقت المصاعب.
المشاكل االختصار في الكالم.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ّ
ً
مهنيا :تخف نسبة حظوظك وتبحث عن
ظروف مهنية مالئمة.
ً
عاطفيا  :يفتخر الحبيب بكل ما تعمله
ّ
ويتفهم األوضاع التي ّ
تمر بها.
ً
اجتماعيا :تشعر بقلق وببعض التعب
ويلزمك الترفيه عن نفسك.
رقم الحظ.39 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :ال ـت ـط ــورات ال ـتــي تـحـصــل من
ّ
حولك تتطلب الكثير من الحرص.
ً
عــاطـفـيــا :يــدخــل الحبيب البهجة إلى
قلبك على الرغم من جميع الظروف.
ً
اجتماعيا :ابحث عن هواية إضافية إذا
كانت لديك واحدة وامأل وقتك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ً
مهنيا :ينجم الرجاء عن الثقة فكن واثقا
ً
دائما من نفسك.
ً
عاطفيا :ابعد الشكوك عن تفكيرك فالحبيب
طاهر الفكر والقلب.
ً
اجتماعيا :اإلنسان الصالح هو من يهتم
بعائلته قبل أي أمر آخر.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ّ
ً
مهنيا :قم بالخطوات الالزمة وال تتأخر
ّ
في االنطالق بأي مشروع.
ً
ً
عاطفيا :تخوض جداال مع شريك حياتك
لن يؤدي إلى حلول إيجابية.
ً
ّ
المدونات الصوتية
اجتماعيا :استخدم
أثناء الزحام فهي تبعد عنك الملل.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ّ
ً
ً
ً
مهنيا :قريبا جــدا سيتحقق ما تحلم به
ً
وستكون راضيا عن عملك.
ً
عاطفيا :قــد تــأخــذك التجربة إلــى خيانة
الحبيب وانقطاع التواصل بينكما.
ً
اجتماعيا :تبتعد عن أحد األصدقاء الذي
ان ّ
تحدث كذب.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :قــدراتــك المهنية تثير اإلعجاب
ّ
لكنك ال تعرف كيفية استغاللها.
ً
عاطفيا :يتنافس شريك العمر معك حول
صحة أحد الوالدين.
ً
اجـتـمــاعـيــا :كــل لـحـظــة ت ـمـ ّـر تـنـقــص من
عمرك فحاول اإلفادة منها.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مـهـنـيــا :سـتـتـعــرض لـبـعــض الـخـســارة
ً
لكنك تستعيد أنفاسك سريعا.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ان ـت ـبــه م ــن ش ـه ــوات الـجـســد
ً
واعرف تماما متى تضبطها.
ً
اجتماعيا :ابتعد عن أصحاب األلسنة
الطويلة فهم ال يستحقون االهتمام.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مـهـنـيــا :ال تخلف بــوعــدك لـلــزبــائــن ألن
سمعتك ستسوء.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـث ـيــر م ـش ـك ـلــة م ــع ال ـشــريــك
ألسباب تافهة ثم تعتذر منه.
ً
اجتماعيا :صيتك الحسن ال ُيبنى إال من
خالل صدقك ومعاملتك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تفتخر بالتفاف الزمالء حولك عند
الحاجة وهذا نتيجة عالقتك بهم.
ً
عاطفيا :تـحــاول أال تفضح أم ــرك بعدما
ّ
تطورت في عالقة عاطفية.
ً
اجتماعيا :متطلبات العائلة كثيرة وتأمل
في تغطيتها مهما كان الظرف.
رقم الحظ.56 :

ً
ّ
تتسرع في مراجعتك لجدول
مهنيا :ال
أعمالك وانتبه الى األولويات.
ً
عاطفيا :استمع برفق إلى مطالب الحبيب
ً
وال تكن عنيفا معه.
ً
ً
ً
أحيانا غـ ً
ـذاء صحيا
اجتماعيا :تتناول
ً
ً
لكنك ال تتابع برنامجا غذائيا.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

ّ
الرفاعي« :خطف الحبيب» توزع في جميع العواصم العربية
قدم روايته هدية للقارئ العربي وتنازل عن كل حقوقه المادية
يخوض الكاتب طالب الرفاعي
تجربة جديدة غير مسبوقة
النشرً ،حيث اتفق
في مجال ً
مع  14ناشرا عربيا على توزيع
روايته الجديدة «خطف
الحبيب» في جميع العواصم
العربية ،خالل األيام المقبلة.

مبادرة
ثقافية غير
مسبوقة
بالتنسيق مع
 14دار نشر
من الخليج
إلى المحيط

التوزيع هو
الصعوبة
األكبر في وجه
الكاتب العربي

في ظل األوضاع المتردية،
ال ـتــي بــاتــت تـعـيـشـهــا الـعــديــد
مـ ــن ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات ال ـع ــرب ـي ــة،
صــار ُيـنـظــر إلــى الـفــن واألدب
ب ــوص ـف ـه ـم ــا ال ـ ـمـ ــاذ األخـ ـي ــر،
ال ـق ــادر عـلــى تـقــديــم ش ــيء من
العزاء لإلنسان العربي ،يعينه
ع ـل ــى ت ـح ـ ّـم ــل ص ـع ــاب واق ـع ــه،
ويـســاعــده عـلــى ال ـتــوازن فــوق
عارضة اللحظة الشاهقة.
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،فـ ــإن
مظلة اإل ب ــداع وا لـفــن العربية
ُ
ظـ ـ ـل ـ ــت ت ـ ـ ـصـ ـ ـ ِـلـ ـ ــح م ـ ـ ــا تـ ـفـ ـس ــده
مـ ـ ـع ـ ــارك الـ ـسـ ـي ــاس ــة ،ج ــام ـع ــة
ّ
الـمـفــكــر واألدي ــب الـعــربــي إلــى
أخ ـيــه ال ـعــربــي ،فـفــي الـعـقــديــن
األخ ـيــريــن ،ص ــارت تـظــاهــرات
معارض الكتب العربية ،التي
ّ
عــط ـل ـت ـهــا جــائ ـحــة "ك ــورون ــا"،
ا ل ـمــا ئــدة األ ط ـيــب ا لـتــي تجمع
ّ
ال ـك ــت ــاب واألدب ـ ـ ــاء ال ـع ــرب مــن
حولها.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،تــأتــي
روا يــة الكاتب طالب الرفاعي
الـ ـج ــدي ــدة "خ ـط ــف ال ـح ـب ـيــب"،
ف ــي مـ ـب ــادرة ث ـقــاف ـيــة كــويـتـيــة
ّ
لتوحد جمهور
غير مسبوقة،
القراء العرب من المحيط إلى
ال ـخ ـل ـيــج حـ ــول ع ـم ــل إب ــداع ــي
واحد.

مبادرة ثقافية
روايـ ـ ــة ال ــرف ــاع ــي ال ـج ــدي ــدة
ُ ّ
ت ـص ــدر م ـت ــزام ـن ــة لـ ــتـ ــوزع فــي
جميع العواصم العربية ،لدى
ً
ً
( )14ناشرا عربيا ،وحول هذه
ا لـمـبــادرة غير المسبوقة قال
ال ــرف ــاع ــي" :ألكـ ـث ــر م ــن أرب ـع ــة
عـ ـ ـق ـ ــود وأنـ ـ ـ ـ ــا أتـ ـ ــابـ ـ ــع ق ـض ـي ــة
الـ ـنـ ـش ــر ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،وذلـ ـ ـ ــك مــن
خــال إصــداراتــي ،فــي الــروايــة
والـقـصــة الـقـصـيــرة والــدراســة
األ ك ـ ــاد يـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ،أو مـ ـ ــن خـ ــال
ّ
تــوزيــع كـتــب زمــائــي الـكــتــاب
ال ـ ـعـ ــرب ،ولـ ـي ــس ب ــال ـخ ـف ــي أن
أكثر الصعوبات التي تواجه
ال ـك ــات ــب ال ـع ــرب ــي ت ـت ـم ـثــل فــي
صعوبة إيصال نتاجه الفكري
واإلبداعي إلى القارئ العربي،
لـ ــذا ج ــاء ت ـن ــي فـ ـك ــرة أن أ ق ــوم

دار حمد بن خليفة  -قطر

ب ـن ـشــر رواي ـ ـتـ ــي األخ ـ ـيـ ــرة فــي
جميع األقطار العربية ،لتكون
فــي م ـت ـنــاول ال ـق ــارئ الـعــربــي،
في الفترة نفسها ،ومن خالل
دور ن ـ ـشـ ــر مـ ـحـ ـلـ ـي ــة ي ـم ـك ـن ــه
بسهولة الوصول إليها".

فكرة مرفوضة
ع ـ ــن كـ ـيـ ـفـ ـي ــة تـ ــواص ـ ـلـ ــه مــع
الـنــاشــريــن ال ـعــرب ،وهــل قابل
أي إشكاالت في نشر مشترك
ً
لدى  14ناشرا؟ أجاب" :الفكرة
كــا نــت مستهجنة و مــر فــو ضــة
ً
ـدا حـيـنـمــا بـ ـ ُ
ـدأت بـمـفــاتـحــة
جـ
أصـ ــدقـ ــائـ ــي ال ـ ـنـ ــاشـ ــريـ ــن ،ألن
ا ل ـنــا شــر ا ل ـعــر بــي ال يستطيع
ال ـت ــوزي ــع ف ــي ج ـم ـيــع األق ـط ــار
الـ ـ ـع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة ،وألنـ ـ ـ ـ ــه يـ ـ ـ ــرى ف ــي
معارض كتب منطقة الخليج
السوق األهم والفرصة األكبر
لتسويق كتبه وبيعها ،فحين
يقوم ناشر في كل من :الكويت
وال ـب ـحــريــن وق ـطــر واإلم ـ ــارات
ُ
وع ـمــان وا لـسـعــود يــة بطباعة
ونـشــر ال ــرواي ــة فــي ب ـلــده ،فــإن
ذلـ ـ ـ ــك يـ ـعـ ـن ــي ت ـ ـحـ ــديـ ــد سـ ــوق
الناشر العربي في بلده ،وهذا
ما نص العقد عليه مع جميع
الناشرين ،بــأن الناشر يوزع
ال ــرواي ــة ف ــي ب ـل ــده ،وف ــي حــال
مـعــارض الكتب العربية ،فإن
ا لـنــا شــر المحلي و ح ــده يقوم
ببيع الرواية .ولقد اضطرني
هذا إلى أن ّ
أقدم الرواية هدية
ل ـل ـن ــاش ــر وال ـ ـق ـ ــارئ الـ ـع ــرب ــي،

ذات السالسل  -الكويت

ُ
دار لبان  -عمان

ً
م ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــازال ع ـ ـ ــن ك ـ ـ ــل حـ ـق ــوق ــي
المادية عن الرواية ،واكتفيت
بأن يصل إلي من الناشر عدد
من نسخ الرواية".
ً
وأضاف" :قابلت اعتراضا
ً
ً
كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرا وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدا م ـ ـ ــن ب ـع ــض
الـ ـ ـن ـ ــاش ـ ــري ـ ــن ،ولـ ـ ـك ـ ــن ب ـس ـب ــب
عــا قــات ا لـصــدا قــة التاريخية
ال ـ ـح ـ ـم ـ ـيـ ــدة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ــربـ ـطـ ـن ــي
ب ــال ـن ــاش ــري ــن ال ـ ـعـ ــرب ،ون ـش ــر
ك ـ ـت ـ ـبـ ــي خـ ـ ـ ـ ــال أكـ ـ ـ ـث ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن 4
عـقــود بـيــن :الـكــويــت وبـيــروت
والـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة ودم ـ ـ ـشـ ـ ــق ،واف ـ ــق
الناشرون في نهاية المطاف
على التعاقد".

دور النشر العربية
أما عن دور النشر العربية
ال ـتــي ت ـعــاقــد مـعـهــا لـتـخــوض
معه تجربته غير المسبوقة،
فأوضح الرفاعي" :تعاقدت مع
ً
( )14دارا  ،شاملة كــل األقطار
العربية :دار "ذات السالسل"
فـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،و"ف ـ ـ ــرادي ـ ـ ــس"
ّ
ف ــي ال ـب ـح ــري ــن ،و"ك ـ ــت ـ ــاب" فــي
اإل مــارات ،و"جامعة حمد بين
ُ
خ ـل ـي ـف ــة" فـ ــي قـ ـط ــر ،و"لـ ـ ـب ـ ــان"
فـ ـ ــي ُعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ،و"مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارك" ف ــي
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،و"الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدى" فــي
ا لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق و سـ ـ ـ ــور يـ ـ ـ ــة ،و"اآلن
ناشرون" في األردن ،ومكتبة
"كـ ـ ـ ــل ش ـ ـ ـ ــيء" فـ ـ ــي ف ـل ـس ـط ـي ــن،
والـ ـ ــدار ال ـم ـصــريــة الـلـبـنــانـيــة
في مصر ،و"مسكيلياني" في
تــونــس ،و"م ـيــم" فــي الـجــزائــر،

دار مدارك  -السعودية

مكتبة كل شيء  -فلسطين

وا لـمــر كــز الثقافي للكتاب في
ا ل ـم ـغ ــرب ،ودار "ا ل ـم ـص ــورات"
ف ــي ال ـ ـسـ ــودان ،ع ـلـ ًـمــا ب ــأن كــل
نـ ــاشـ ــر ق ـ ـ ــام بـ ـص ــف ال ـ ــرواي ـ ــة
على
بحرفه الخاص وأخرجها ً
ط ــري ـق ـت ــه ،وص ـم ــم ل ـه ــا غ ــاف ــا
يتماشى وسياسة ا ل ــدارً ،لذا
ستصدر الرواية بـ  15غالفا.

الجماعات اإلسالمية
وف ـ ـ ــي س ـ ــؤال ـ ــه ع ـ ــن ح ـك ــاي ــة
روايـ ـ ـ ـ ـ ــة "خ ـ ـط ـ ــف ال ـ ـح ـ ـب ـ ـيـ ــب"،
أ جــاب" :الرواية تتناول حياة
م ـل ـي ــون ـي ــر ك ــويـ ـت ــي ،ب ـت ـصــدع
ع ــاقـ ـت ــه بـ ــزوج ـ ـتـ ــه ،وت ـش ـت ـتــه
ف ــي ت ـت ـبــع أخ ـب ــار ولـ ــده ال ــذي
انتمى إ لــى إ حــدى الجماعات
ُ
اإلس ــامـ ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـق ــات ــل فــي
سورية ،في حين ُيخطف قلبه
بنظرة فتاة إيرانية تعمل في
ش ــركـ ـت ــه ،وف ـ ــي ه ـ ــذه األثـ ـن ــاء،
يـصــل إل ـيــه خـبــر خـطــف ولــده
م ــن ِق ـب ــل م ـج ـمــوعــة إره ــاب ـي ــة
ت ـع ـم ــل لـ ـحـ ـس ــاب "ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة"،
ومطالبتهم بفدية لفك أسره.
وا ل ــروا ي ــة فــي تـطــر قـهــا للشأن
الـ ـ ـكـ ـ ــوي ـ ـ ـت ـ ــي ،إن ـ ـ ـمـ ـ ــا ت ـ ـخـ ــوض
فـ ــي الـ ـع ــوال ــم الـ ـت ــي تـعـيـشـهــا
منطقتنا العربية".

«الكاتب والناشر العربي»
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـتــوق ـعــاتــه
وط ـ ـمـ ــوحـ ــه ل ـ ـهـ ــذه الـ ـتـ ـج ــرب ــة،
أف ــاد بــأنــه سـيـبـقــى فــي وصــل

الدار المصرية اللبنانية  -مصر

دار ميم  -الجزائر

طالب الرفاعي
م ــع ج ـم ـيــع ن ــاش ــري ال ــرواي ــة،
ل ـم ـع ــرف ــة األعـ ـ ـ ــداد ال ـح ـق ـي ـق ـيــة
التي ستبيعها الرواية ،وكيف
س ـ ـيـ ــؤثـ ــر ّ ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي تـ ــداول ـ ـهـ ــا
ب ـيــن ال ـن ــق ــاد والـ ـق ــراء ال ـع ــرب،
وستكون جميع عناصر هذه

َّ
دار كتاب  -اإلمارات

دار مسكيلياني  -تونس

ً
ً
ال ـت ـجــربــة جـ ــزء ا أس ــاس ـي ــا من
كـ ـت ــاب ج ــدي ــد ي ـش ـت ـع ــل عـلـيــه
بـ ـعـ ـن ــوان "الـ ـك ــات ــب وال ـن ــاش ــر
العربي".

خبريات
محمود أشكناني يشارك
بمعرض دولي في هنغاريا

شارك الفنان التشكيلي
محمود أشكناني ،أمس
األول ،بسبعة أعمال فنية
في الدورة الـ  29للمعرض
الدولي لألعمال التشكيلية
في هنغاريا .وقال أشكناني
لـ"كونا" ،عقب افتتاح املعرض،
إن هدف املشاركة في مثل هذه
املعارض الدولية ،هو نقل
الصورة الفنية الحضارية
للفن التشكيلي الكويتي ،الفتا
إلى أنه خالل فعاليات املعرض
تتم زيارة عدد من املتاحف
واملعارض في هنغاريا.
وأكد أن األعمال الفنية
الكويتية ،السيما الرسم
التجريدي ،تحظى بإعجاب
متذوقي الفن حول العالم،
بسبب الجودة واإلتقان في
مثل هذه األعمال ،مشددا
على أهمية دعم الفنان
الكويتي ،من أجل تعزيز مكانة
الفن التشكيلي الكويتي.
ُ
ويقام املعرض في مدينة
ناجيكانيزسا جنوب غربي
هنغاريا ،على مدى  14يوما،
بمشاركة  30فنانا من مختلف
(كونا)
دول العالم.

إلهام شاهين رئيسة «أيام
القاهرة للدراما العربية»

العراقية  -دار المدى

ٔ
ٓ
االن ناشرون  -االردن

تعكف الفنانة إلهام شاهني
على التحضير ملهمتها الثقيلة
القادمة أثر إعالن إدارة "أيام
القاهرة للدراما العربية" تنظيم
حفل الدورة الثانية باملسرح
الكبير في دار األوبرا 19
سبتمبر الجاري ،برئاستها.
ويشارك في أيام القاهرة
للدراما العربية دول الكويت
ومصر ولبنان والسعودية
واإلمارات والجزائر ،وتونس
التي تم اختيارها لتكون
ضيف شرف دورة هذا العام
بمناسبة احتفاالت عام الثقافة
املصرية التونسية ،ومن املقرر
أن يقام خالل األيام املقبلة
مؤتمر صحافي للكشف عن
تفاصيل الحفل.

ةديرجلا
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دوليات

مبان وإصابة طفلين بتصعيد حوثي
السعودية :تضرر ٍ

• الكويت تدين وتجدد وقوفها إلى جانب المملكة ً وتدعو لتحرك دولي سريع
• رابع مبعوث أممي إلى اليمن يتسلم مهامه رسميا

أسفر هجوم تصعيدي تبنته
الميليشيات الحوثية اليمنية
وشمل المنطقة الشرقية،
التي تضم مقار مهمة لشركة
أرامكو النفطية السعودية
عن تضرر عدة مساكن وإصابة
طفلين ،في حين نددت
الكويت وعدة عواصم دولية
وعربية باستمرار استهداف
المناطق المدنية بالمملكة
بالتزامن مع تولي المبعوث
األممي الجديد لليمن هانز
غروندبرغ مهامه الرسمية.

عـ ـشـ ـي ــة ب ـ ـ ـ ــدء وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع
األم ـي ــرك ــي ل ــوي ــد أوسـ ـت ــن جــولــة
إقليمية تشمل السعودية وقطر
والبحرين والكويت ،وبالتزامن
م ـ ــع تـ ـسـ ـل ــم الـ ـمـ ـبـ ـع ــوث األمـ ـم ــي
الـجــديــد لليمن هــانــز غــرونــدبــرغ
ً
م ـهــامــه رس ـم ـي ــا ،ت ـس ـبــب اع ـت ــداء
واسع باستخدام طائرات مسيرة
مـفـخـخــة وص ــواري ــخ باليستية،
ت ـب ـن ـتــه ال ـم ـي ـل ـي ـش ـيــات ال ـحــوث ـيــة
المتمردة ،في إصابة طفل وطفلة
ً
سعوديين وتضرر  14منزال في
ضاحية الدمام شرقي المملكة.
وق ــال الـمـتـحــدث بــاســم وزارة
الـ ــدفـ ــاع الـ ـسـ ـع ــودي ــة و«ت ـح ــال ــف
دعـ ــم ال ـش ــرع ـي ــة» ال ـع ـم ـيــد تــركــي
ال ـمــال ـكــي ،أمـ ــس ،إن اعـ ـت ــراض 3
صواريخ باليستية وّ 3
مسيرات
م ـف ـخ ـخ ــة أطـ ـلـ ـقـ ـه ــا الـ ـح ــوثـ ـي ــون
بــات ـجــاه الـمـمـلـكــة ،ل ـيــل ال ـس ـبــت ـ
األحد ،أسفر عن إصابة الطفلين
وت ـضــرر الـمـنــازل الـ ـ  14بــأضــرار
طفيفة نتيجة تناثر الشظايا في
تلك المنطقة.
وأوضح المالكي ،أن الدفاعات
ال ـج ــوي ــة ال ـس ـع ــودي ــة اع ـتــرضــت
ّ
ودم ـ ــرت ،ال ـص ــواري ــخ باليستية
و«درونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز» الـ ـمـ ـفـ ـخـ ـخ ــة الـ ـت ــي
اس ـت ـهــدفــت ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـشــرق ـيــة،
وجازان ونجران بجنوب المملكة.
وأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن وزارة ا ل ـ ـ ــد ف ـ ـ ــاع
الـسـعــوديــة «ستتخذ اإلجـ ــراء ات
الالزمة والرادعة لحماية أراضيها
ومـ ـق ــدراتـ ـه ــا ووقـ ـ ـ ــف مـ ـث ــل ه ــذه
االعـ ـت ــداءات ال ـعــدائ ـيــة وال ـعــابــرة
ل ـ ـل ـ ـحـ ــدود لـ ـحـ ـم ــاي ــة ال ـم ــدن ـي ـي ــن
واألع ـيــان المدنية وبـمــا يتوافق
م ــع ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي اإلن ـســانــي
وقواعده العرفية».
و مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاء أ م ـ ـ ـ ــس األول ،أ كـ ــد
المتحدث باسم «التحالف» إحباط
الهجوم الذي شن على  3موجات
متتالية باتجاه المنطقة الشرقية،
ال ـم ـط ـل ــة ع ـل ــى س ــاح ــل ال ـخ ـل ـيــج،

التي تضم منشآت نفطية مهمة
لشركة «أرامكو» سبق أن تعرضت
العتداء كبير أواخر  2019تسبب
بــاش ـت ـعــال ص ـه ــاري ــج وخ ُــزان ــات
بمنشأتي بقيق وهجرة خ َريص
وت ــوق ــف م ــؤق ــت ل ـن ـصــف إن ـت ــاج
ال ـس ـعــوديــة م ــن ال ـن ـفــط واتـهـمــت
إيــران وأطــراف موالية لها بشنه
من خارج اليمن.

ادعاء وتهديد
فــي الـمـقــابــل ،تبنى المتحدث
ال ـع ـس ـكــري ب ــاس ــم الـمـيـلـيـشـيــات
الـحــوثـيــة ،الـمــدعــومــة مــن طهران
يحيى ســريــع ،تنفيذ مــا أسـمــاه
«عـ ـمـ ـلـ ـي ــة عـ ـسـ ـك ــري ــة اس ـت ـه ــدف ــت
منشآت حيوية وقواعد عسكرية
للرياض».
وادع ــى المتحدث أن الهجوم
اسـتـهــدف مـنـشــآت «أرامـ ـك ــو» في
رأس ال ـت ـنــورة ،بمنطقة الــدمــام،
شرقي المملكة ،بثماني طائرات
مسيرة نوع «صمد  »3وصاروخ
باليستي نوع «ذوالفقار».
وأشار سريع إلى أن الجماعة
ال ـي ـم ـن ـيــة ال ـم ـت ـم ــردة اس ـت ـهــدفــت
بخمسة صواريخ باليستية نوع
«بــدر» وطائرتين مسيرتين نوع
«ص ـمــاد  ،»3مـنـشــآت أرام ـك ــو في
مناطق جدة وجيزان ونجران.
وهدد المتحدث بتنفيذ المزيد
من «العمليات النوعية».
فــي م ـ ــوازاة ذل ــك ،ق ــال الـنــاطــق
ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم «أنـ ـص ــار ال ـل ــه»،
محمد عبدالسالم ،عبر «تويتر»،
إن العمليات التي شنتها جماعته
ً
ضد السعودية «مشروعة» ،مؤكدا
أن الهجمات «من شأنها أن تتسع
وتكبر وتتصاعد».

الكويت تدين
في غضون ذلك ،أعربت الكويت

السلطة الفلسطينية
ترفض «تسوية القدس»

آثار الدمار على منزل طالته شظايا التصدي لالعتداء الحوثي في الدمام ليل السبت  -األحد (واس)
ك ـمــا أدان ـ ــت م ـصــر ال ـهـجـمــات
الصاروخية الحوثية.
وج ـ ـ ــاء فـ ــي بـ ـي ــان ل ـل ـخــارج ـيــة
ال ـم ـصــريــة ،أن ال ـقــاهــرة تستنكر
بأشد العبارات الهجمات الحوثية،
ال ـ ـتـ ــي اسـ ـتـ ـه ــدف ــت ال ـم ـن ـط ـق ـت ـيــن
ال ـش ــرق ـي ــة وال ـج ـن ــوب ـي ــة وت ـم ـكــن
التحالف من إحباطها.
وأكدت مصر تضامنها الكامل
بـجــانــب الـسـعــوديــة فــي مواجهة
«األعـ ـم ــال ال ـعــدائ ـيــة الـخـسـيـســة»،
وعلى االرتباط الوثيق بين األمن
القومي بالبلدين الشقيقين.
وأدانـ ـ ـ ـ ــت ال ـح ـك ــوم ــة ال ـيـم ـن ـيــة
الشرعية ،االعتداء الحوثي الجديد
ً
ال ــذي «يـعـكــس جـلـيــا سـلــوك هــذه
ال ـج ـمــاعــة الـمـتـعـنــت وإص ــراره ــا
ع ـلــى زع ــزع ــة األمـ ــن واالس ـت ـق ــرار
اإلقليمي».
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ه ـ ــذا األمـ ــر
ي ـت ـط ـل ــب مـ ــوقـ ــف دول ـ ـ ـ ــي ح ــاس ــم
«لــوقــف التصعيد الخطير الــذي
تمارسه الميليشيات باإلضافة
إلى إصرارها على مواصلة الحرب
ورفضها لكل مبادرات السالم».
وفي وقت سابق ،أعرب األمين
العام لمنظمة التعاون اإلسالمي،
د .يوسف بن أحمد العثيمين عن
إدانته الشديدة الستمرار تصعيد
ميليشيات «أنصار الله» اإلرهابية
ومن يقف وراءها ويمدها بالمال
والسالح الرتكاب «جرائم حرب».
وخ ــال األي ــام الـســابـقــة ،أعلن

«ت ـحــالــف داع ــم ال ـشــرع ـيــة» ،الــذي
ت ـ ـ ـقـ ـ ــوده ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض فـ ـ ــي الـ ـيـ ـم ــن،
اع ـ ـت ـ ــراض ع ـ ــدد م ـ ــن ال ـه ـج ـم ــات
بالطائرات المسيرة والصواريخ
الباليستية أ طـلـقـهــا ا لـحــو ثـيــون
باتجاه األراضــي السعودية ،في
ً
تصعيد واضح للحوثيين تزامنا
مع تجدد الجهود الدبلوماسية
إلن ـه ــاء ال ـح ــرب ال ـم ـس ـت ـمــرة منذ
سبع سنوات.
م ــن ج ـه ـت ـه ــا ،دع ـ ــت ال ـس ـف ــارة
األميركية في الرياض ،الحوثيين
ً
إلى وقف «الهجمات العبثية» فورا
والـبــدء فــي العمل للتوصل لحل
سلمي ودبلوماسي للصراع.
وق ــال ــت ال ـس ـفــارة ف ــي ب ـيــان إن
«م ـه ــاج ـم ــة ال ـم ــدن ـي ـي ــن هـ ــو أم ــر
غـيــر قــانــونــي وغـيــر مـقـبــول على
اإلط ـ ـ ـ ــاق .وال تـ ـخ ــدم م ـث ــل ه ــذه
ال ـه ـج ـمــات أي أهـ ـ ــداف عـسـكــريــة
مـشــروعــة بــل تطيل أمــد الـصــراع
في اليمن».
وأكــدت أن «الــواليــات المتحدة
ال تـ ـ ـ ـ ــزال مـ ـلـ ـت ــزم ــة ب ـش ــراك ـت ـه ــا
اإلسـتــراتـيـجـيــة طــويـلــة األم ــد مع
السعودية ،إضافة إلــى التزامها
بمساعدة المملكة في الدفاع عن
شعبها وأراضيها».

من التوتر بين القوى اإلقليمية،
ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ت ـس ـلــم ال ـم ـب ـعــوث
األم ـ ـمـ ــي الـ ـج ــدي ــد ل ـل ـي ـمــن هــانــز
ً
غروندبرغ ،مهامه رسميا كرابع
مبعوث لألمم المتحدة أمس.
وق ــال غــرونــدبــرغ ال ــذي خلف
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي مـ ــارتـ ــن غ ــري ـف ـي ــث،
فـ ــي أول رسـ ــالـ ــة ي ــوج ـه ـه ــا إل ــى
اليمنيين« :سأبذل كل ما بوسعي
للمساهمة في تحقيق سالم دائم
وعــادل في اليمن رغم التحديات
والتعقيدات».
وأض ـ ــاف« :ك ـم ــا يـعـلــم الـكـثـيــر
ً
منكم ،صرت محبا لبلدكم الجميل
على مدار العقد الماضي وأشعر
ن ـح ــوه ب ــاالحـ ـت ــرام م ـم ــا زاد مــن
صعوبة متابعة أحداث السنوات
السبع األخيرة».
وم ـ ـ ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـظ ــر أن يـ ـح ــرك
الــدب ـلــومــاســي ال ـس ــوي ــدي ،ال ــذي
يمثل حلقة الــوصــل األق ــرب بين
أط ــراف ال ـنــزاع واألم ــم المتحدة،
فترة من الركود التي طغت على
ال ـم ـش ـه ــد ال ـي ـم ـن ــي م ـن ــذ ان ـت ـه ــاء
والية غريفيث ورحيله إلى وكالة
ال ـ ـشـ ــؤون اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة فـ ــي األمـ ــم
المتحدة.
(الرياض  -وكاالت)

بــدا حــزب الـلــه اللبناني كأنه
ي ـع ـي ــش نـ ـش ــوة االنـ ـتـ ـص ــار بـعــد
التطبيع الحكومي اللبناني مع
حليفته دمشق ،ووصول الباخرة
اإليرانية المحملة بالمازوت إلى
مــرفــأ بــانـيــاس ال ـس ــوري عـلــى أن
ً
تنقل برا إلى لبنان ليتولى الحزب
توزيعها.
وقال رئيس المجلس التنفيذي
فيحزب اللههاشم صفي الدين
أم ـ ــس« :ب ـض ــرب ــة واحـ ـ ــدة كـســرنــا

حصار ثالث دول ،حيث اشترينا
ال ـم ــازوت مــن إي ـ ــران ،وع ـبــرنــا به
مــنســوريـة واسـتـفــاد منه لبنان
ً
المحاصر» مضيفا« :هذه خطوة
أولى وسنستكملها بخطوات».
ورأى صفي الدين ،أن «إنجازات
المقاومة أكبر من لبنان بكثير،
ل ـكــن ال ـب ـعــض ال ي ـس ـتــوعــب هــذا
األم ـ ـ ــر رغ ـ ــم اعـ ـ ـت ـ ــراف األم ـي ــرك ــي
ً
واإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي» ،م ـض ـي ـف ــا« :إذا
ك ـ ــان ه ـ ــدف األمـ ـي ــرك ــي ال ـض ـغــط

ّ
عون :على الشعب أن يعرف من يذله

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن «إفشال كل
ُ
خطة تطرح للتعافي المالي واالقتصادي في لبنان
يعني أن المنظومة الـفــاســدة تخشى المساء لة
والمحاسبة».
وفي بيان نشرته صفحة الرئاسة اللبنانية على
«تويتر» ،أضاف عون أن «كل ثورة شعبية يجب أن
تقوم على تحديد الخسائر ،ومحاسبة المسؤولين،
وإيجاد الحلول على نفقة من ّ
تسبب بالكارثة».
كما وصف الشعب اللبناني بـ «الضحية ،وأن
ّ
ً
عليه معرفة من يذله يوميا للحصول على أبسط
حـقــوقــه ومـنـعــه مــن الـتـصــرف بــأمــوالــه وأصــولــه
ً
بـحـ ّ
ـريــة» .وأوض ــح خــال استقباله وفــدا شبابيا
في قصر بعبدا الرئاسي (شــرق بيروت) أن عدم
تحديد مسؤولية الخسائر المالية أدى إلى تجهيل

الـمـســؤولـيــن عــن خ ــراب الـبـلــد ،وتحميل الشعب
وحده مسؤولية االنهيار المالي واستنزاف ودائعه
المصرفية .وتابع« :شعبي مسروق ويسرق يوميا
( )..الشعب هو الضحية ،وال يمكن ألحد أن ّ
يحمله
نتائج السياسات الخاطئة والمدمرة والفاسدة
في لبنان».
واختتم حديثه للشباب بعبارة «على الشعب
ّ
أن يعرف مــن يــذلــه يوميا للحصول على أبسط
حقوقه ،ويمنعه من التصرف بأمواله» من دون
تسمية أشخاص أو كتل سياسية.
ونال الفقر من نحو  %74من اللبنانيين خالل
 ،2021بعد أن سجل  %55العام السابق ،و %28في
عام  ،2019حسب لجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا.

سعيد لوفد أميركي:
ً
«االستثنائية» ليست انقالبا

وتزامن تصعيد «أنصار الله»،
الــذي يرجح أن يتسبب بالمزيد

أكد الرئيس التونسي
قيس ّ
سعيد ،أن «اإلجراءات
االستثنائية» التي اتخذها في
 25يوليو الماضي وتضمنت
تعليق عمل البرلمان وإقالة
رئيس الحكومة ،لم تكن
ً
انقالبا ،بل كانت استجابة
إلرادة شعبية واسعة وفي
إطار االحترام التام للدستور.
جاء ذلك خالل لقاء الرئيس
التونسي ليل السبت ـ األحد،
وفدا من مجلس الشيوخ
األميركي ،ضم السيناتور
كريس مورفي والسيناتور
جون أوسوف .وأشار إلى
أنه سيعمل على رفع كل
لبس بخصوص االتهامات
المغرضة له باالنقالب.

• «اجتماع عمان» يبحث اإلجراءات الفنية لعبور الغاز المصري إلى لبنان
• األسد لقيادات درزية لبنانية :نضع أراضينا الشاسعة بخدمة مشاريع مشتركة
على المقاومة في لبنان لنخلي
ّ
الـ ـس ــاح ــة ،ف ـن ـح ــن نـ ـق ــول ل ـ ــه ،إن
حضورنا سيكون أكبر وأقوى».
إل ــى ذل ــك ،وبـعــد ســاعــات على
اللقاء الحكومي األول مــن نوعه
مـ ـن ــذ  10س ـ ـنـ ــوات بـ ـي ــن دم ـش ــق
وبـ ـ ـي ـ ــروت ،الـ ـ ــذي وافـ ـق ــت خــالــه
دمشق على عبور الغاز المصري
إل ــى لـبـنــان ،أف ــادت وكــالــة «بـتــرا»
الــرس ـم ـيــة األردنـ ـي ــة ،ب ــأناألردن
سيستضيف بعد غد وزراءالطاقة

أعلنت الرئاسة الفلسطينية،
أمس ،رفضها أي تعاط مع
«مشروع التسوية اإلسرائيلي»
في مدينة القدس المحتلة،
مؤكدة عدم االعتراف به.
ودعت الرئاسة الفلسطينيين
إلى عدم التعاطي مع
«مشروع التسوية» ألنه «يمثل
ً
جزءا خطيرا من المخطط
االستعماري لضم المدينة
المقدسة تحت عنوان القدس
العاصمة الموحدة إلسرائيل».
وبحسب تقارير ،يعتزم
الصندوق القومي اليهودي
المضي قدما في إجراءات
المصادقة على مشروع يهدف
إلى السيطرة على عقارات
وأراض تقدر بآالف الدونمات
في القدس في مخطط
يهدد بتهجير اآلالف من
الفلسطينيين.

تصعيد وتعهد

«حزب الله» يتباهى :كسرنا حصار  3دول
في كل من مص ر وسورية ولبنان
ل ـب ـح ــث سـ ـب ــل تـ ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون
إليصالالغا ز المصري إلى لبنان
عبر األردن.
وقال مصدر مصري ،إن وزير
البترول والثروة المعدنية طارق
المال ،سيشارك في اجتماع عمان،
إلتمام اإلجراءات الفنية الخاصة
بنقل الـغــاز الـمـصــري إلــى لبنان
عبر األراضي األردنية والسورية،
ً
الفتا إلــى أن اللقاء سيكون أحد
ال ـل ـق ــاءات الـعـلـنـيــة الـ ـن ــادرة بين
مسؤولين مصريين وسوريين
منذ .2011
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـم ـ ـص ـ ــدر إلـ ـ ـ ـ ــى أن
«ال ـقــاهــرة أول مــن سـعــت إلنـجــاز
هذا المشروع منذ مطلع األلفية
ال ـجــديــدة ،وس ـعــت أك ـثــر مــن مــرة
مــع الجانب الـســوري واللبناني
م ــن أجـ ــل إتـ ـم ــام الـ ـخ ــط ال ـعــربــي
لـلـغــاز ،ال ــذي تــوقــف عـنــد األردن،
ثم أدت المصاعب التي مرت بها
المنطقة على مدار العشر سنوات
الماضية لتعثره ،لكن آن األوان
الستعادة العمل به خاصة وسط
االكتشافات الضخمة للغاز في
األراضــي المصرية والتي حققت
فوائض ضخمة».
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،أف ـ ـ ــادت
«ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة لـ ــإعـ ــام»
ال ـل ـب ـنــانــي بـ ــأن «رقـ ـع ــة ال ـت ـســرب

محادثات إسرائيلية
أردنية سرية ّ
بعمان

اإلسرائيلي
كشف الرئيس
ّ
إسحاق هرتسوغ أنه التقى
ًّ
سرا بالعاهل األردني عبدالله
الثاني في عمان ،وسط تحسن
العالقات الدبلوماسية بين
البلدين.
وقال هرتسوغ في مقابلة
تلفزيونية :التقيت األسبوع
الماضي ملك األردن وأجريت
ً
معه محادثات طويلة جدا،
وأمضيت أمسية كاملة في
ً
قصره .كان لقاء ممتازا.
وأكد الرئيس الجديد خالل
المقابلة التي عرضت بأكملها
أمس ،عشية رأس السنة
اليهودية التي تحل مساء
اليوم ،أنه ناقش مع الملك
«قضايا استراتيجية عميقة».

ً
وزير الداخلية القطري خالد بن خليفة مستقبال نظيره السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف الذي وصل إلى الدوحة أمس
األول بعد مباحثات عقدها في العاصمة العراقية بغداد وتضمنت توقيع اتفاقيات لتعزيز أمن الحدود ومكافحة اإلرهاب (رويترز)
وع ـ ــدة ع ــواص ــم دولـ ـي ــة وعــرب ـيــة
عــن إدانـتـهــا واسـتـنـكــارهــا بأشد
الـ ـعـ ـب ــارات اسـ ـتـ ـم ــرار مـ ـح ــاوالت
الميليشيات الحوثية استهداف
الـمــدنـيـيــن وال ـم ـنــاطــق الـمــدنـيــة،
وتهديد أمن المملكة.
و قـ ـ ــا لـ ـ ــت وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة
ال ـكــوي ـت ـيــة ف ــي بـ ـي ــان ،أمـ ـ ــس ،إن
«اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ه ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـم ــارس ــات
ال ـ ـعـ ــدوان ـ ـيـ ــة ،وم ـ ــا تـ ـشـ ـه ــده مــن
تصعيد يستهدف أ مــن المملكة
ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة واس ـت ـق ــرار
ً
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ،ي ـ ـش ـ ـكـ ــل ان ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــا
ً
صارخا لقواعد القانون الدولي
واإلنـ ـ ـس ـ ــان ـ ــي ،وي ـت ـط ـل ــب ت ـح ــرك
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي الـ ـس ــري ــع
والحاسم ،لــردع هــذه التهديدات
ومحاسبة مرتكبيها».
وشدد البيان على «وقوف دولة
الكويت التام إلى جانب المملكة،
وتأييدها فــي كــل مــا تتخذه من
إج ـ ـ ـ ــراءات ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى أمـنـهــا
واستقرارها وسيادتها».
وأ ك ـ ـ ـ ـ ــدت وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة
والتعاون الدولي اإلماراتية ،في
بـ ـي ــان ،أن «اسـ ـتـ ـم ــرار الـهـجـمــات
اإلرهابية لجماعة الحوثي يعكس
اسـتـخـفــافـهــا بـجـمـيــع ال ـقــوان ـيــن
واألعراف الدولية».
وح ـ ـثـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـم ـج ـت ـمــع
ً
ً
الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا
ً
وح ــاسـ ـم ــا ل ــوق ــف هـ ــذه األع ـم ــال
العدوانية.
وجــددت الخارجية اإلماراتية
تـضــامــن دولـ ــة اإلم ـ ــارات الـكــامــل
مــع المملكة إزاء هــذه الهجمات
اإلرهابية.
وأدانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن بـ ـش ــدة
ا سـتـمــرار الميليشيات الحوثية
اإلره ــاب ـي ــة ال ـمــدعــومــة م ــن إي ــران
بإطالق «الدرونز المفخخة» تجاه
المملكة ،بشكل ممنهج ومتعمد،
م ـش ـي ــدة ب ـك ـف ــاءة وي ـق ـظ ــة ق ــوات
الدفاعات الجوية السعودية.

سلة أخبار

ً
باشاغا يلتقي وفدا
من قبيلة القذافي
ً
األسد مستقبال الوفد اللبناني أمس
النفطي في منطقة ببنين  -العبدة
مــن أنابيب نفط الـعــراق العابرة
لسهل عـكــار عبر ســوريــة ،عــادت
ً
مجددا إلى التوسع».
وعلق رئيس الحزب التقدمي
االشتراكي ،النائب السابق وليد
ج ـن ـبــاط ،ق ــائ ــا« :م ــا ان انـتـهــت
زيارة الوفد الرسمي اللبناني الى
ً
سورية حتى انفجر مجددا أنبوب
النفط في الشمال».
وسأل جنبالط »:هل عصابات
ال ـن ـف ــط ال ـم ـت ـح ـك ـمــة ب ــال ـم ــواط ــن
وبالخزينة تريد تخريب استيراد
ال ـ ـ ـغـ ـ ــاز ال ـ ـم ـ ـصـ ــري وال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء
األردنية؟ أم ان النفط اإليراني له
صلة؟ ومــاذا عن المتحكمين في
الظل بوزارة الطاقة؟».
فـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،ك ـشــف
«ال ـ ـم ـ ــرص ـ ــد الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ل ـح ـق ــوق

اإلن ـ ـسـ ــان» أن دف ـع ــة ج ــدي ــدة من
ّ
المحملة بالمحروقات،
الصهاريج
دخـلــت األراض ــي الـســوريــة خــال
ال ـ ـسـ ــاعـ ــات الـ ـف ــائـ ـت ــة قـ ــادمـ ــة مــن
العراق ،نحو لبنان.
ُ
وبـحـســب الـمــرصــد ،تـعــد هــذه
الدفعة الثانية التي تدخل سورية
قـ ــادمـ ــة مـ ــن ال ـ ـعـ ــراق وم ـتــوج ـهــة
إلــى لبنان خــال أسبوع ،وكانت
ً
الدفعة األولى ضمت  50صهريجا
على األقل.
الى ذلك ،قال الرئيس السوري
ب ـش ــار األسـ ـ ـ ـد ،خـ ــال اس ـت ـق ـبــالــه
ً
أمــس ،وفــدا من القيادات الدرزية
اللبنانية المتحالفة مع دمشق،
ّ
ستسهل كل ما يخدم
إن «سورية
ً
األشقاء اللبنانيين« ،مضيفا أن
«ســوريــة مستعدة لوضع بعض
أراض ـي ـه ــا ال ـشــاس ـعــة ف ــي خــدمــة

مـ ـش ــاري ــع م ـش ـت ــرك ــة ومـ ـش ــاري ــع
إنتاجية» .وضـ ّـم الوفد اللبناني
شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ
نصرالدين الغريب ورئيس الحزب
الــدي ـم ـقــراطــي ال ـل ـب ـنــانــي الـنــائــب
ط ـ ــال إرسـ ـ ـ ـ ــان ورئـ ـ ـي ـ ــس ح ــزب
التوحيد العربي الوزير السابق
وئــام وهــاب ونائب رئيس حركة
الـنـضــال الـعــربــي ط ــارق ال ــداوود
وفعاليات درزية.
وف ـ ــي ت ـص ــري ــح ع ـل ــى وس ــائ ــل
التواصل اإلجتماعي قال وهاب:
«الـ ـي ــوم ف ــي ال ـل ـق ــاء م ــعالــرئ ـيــس
السوريبشار األسد ظهر كعادته
ً
صــامــدا يعرف مــاذا يريد يقارب
الملفات بفكر استراتيجي يملك
رؤي ــا لـكــل الـقـضــايــا الـمـطــروحــة،
ثقته بشعوب األمــة وبالنصر ال
تتزحزح».

كشف وزير الداخلية الليبي
السابق في حكومة «الوفاق»
السابقة ،فتحي باشاغا ،عن
ً
لقائه وفدا من قبيلة القذاذفة،
التي ينتمي لها الدكتاتور
الراحل معمر القذافي ،في
مدينة مصراتة ،لبحث الدفع
باتجاه إطالق سراح جميع
المحتجزين منذ عام .2011
وأضاف باشاغا ،عبر «تويتر»،
مساء أمس األول ،أن الزيارة
التي تعد األولى من نوعها
منذ  10سنوات جاءت في
إطار المصالحة الوطنية
وترسيخ ثقافة التسامح
والتعايش.

ةديرجلا
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خالفات بصفوف «طالبان» وبنجشير تقترب من الحسم
«طالبان ـ باكستان» تستهدف الهزارة بهجوم انتحاري ...والجئ أفغاني يطعن شخصين في برلين
الخالفات بدأت
يبدو أن ً
تتسرب مبكرا إلى صفوف
«طالبان» ،األمر الذي أرجأ،
على ما يبدو ،إعالن حكومة
تدير أفغانستان ،في حين
يخوض مقاتلو الحركة معارك
عنيفة للسيطرة على جيب في
وادي بنجشير األسطوري،
الذي يعتبر المنطقة األخيرة
الخارجة عن سيطرتهم بعد
انسحاب القوات األميركية من
هذا البلد.

كشفت وسائل إعالم عن نشوب
خالفات داخل حركة طالبان ،حول
منصبين رئيسيين فــي تشكيل
الحكومة الجديدة ،األول يتعلق
بـ ــوزارة الـمــالـيــة ،واآلخ ــر ب ــوزارة
الدفاع.
وأر جـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــت صـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة «ذا
إنترناشيونال نيوز» الباكستانية
أسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ــاف ،إلـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
الـمــرشـحـيــن لـهــذيــن المنصبين
م ــدرج ــان عـلــى قــائـمــة الـعـقــوبــات
األم ـيــرك ـيــة ،مـضـيـفــة أن الـحــركــة
ً
تبحث عن بديل ال يكون مدرجا
ف ــي ه ــذه ال ـق ــوائ ــم ،ح ـتــى تحظى
حكومة «طالبان» الجديدة بقبول
في المجتمع الدولي.
وتوقع مسؤولون باكستانيون
أن يـ ـطـ ـل ــق ع ـ ـلـ ــى زعـ ـ ـي ـ ــم ح ــرك ــة
«طــال ـبــان» هـبــة الـلــه أخ ــون ــدزاده،
«رئيس الدولة والقائد العام» في
الـحـكــومــة ال ـجــديــدة الـتــي تعتزم
الحركة تشكيلها.
وواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل رئ ـ ـ ـي ـ ـ ــس وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة
االستخبارات الباكستانية فايز
حميد زيارته إلــى كابول بدعوة
م ــن ط ــال ـب ــان ،ال ـت ــي ال ـت ـقــى أمــس
األول قادتها.
وق ــال مـصــدر مـقــرب مــن زعيم
«ال ـ ـحـ ــزب اإلسـ ــامـ ــي األف ـغ ــان ــي»
قلب الــديــن حكمتيار ،إن األخير
ال ـت ـق ــى أم ـ ـ ــس ،ب ـح ـم ـيــد ون ــاق ــش
معه «القضايا المتعلقة بتشكيل
حكومة جديدة شاملة».

بنجشير

 100الجئ أفغاني
مرتبط بمنظمات
إرهابية» واألفغان
الذين فروا إلى أميركا
وأثاروا مخاوف
أمنية سيرسلون إلى
كوسوفو

ً
م ـيــدان ـيــا ،تــواص ـلــت الـمـعــارك
التي تشوبها الكثير من الضابية
فــي بـنـجـشـيــر ،ال ــوالي ــة الــوحـيــدة
التي ال تخضع بالكامل لسيطرة
«ط ــال ـب ــان» بـيــن مـقــاتـلــي الـحــركــة
والـمـقــاتـلـيــن الـمــوالـيــن لـلـقـيــادي
أحمد مسعود.
وق ــال ال ـنــاطــق بــاســم المكتب
ال ـس ـي ــاس ــي لـ ــ«ط ــالـ ـب ــان» سـهـيــل
شاهين ،أمــس ،إن قــوات الحركة
«تسيطر على كل مناطق بنجشير
ً
تقريبا».
بدوره ،أعلن المسؤول بالحركة
الحنفي وردك ،أن «قــوات الحركة
تسيطر ،حسب آخــر المعطيات،
ع ـلــى ج ـم ـيــع أق ـض ـيــة بـنـجـشـيــر،
باستثناء مدينة بازارك عاصمة
الوالية وحي رخة».
ّ
في المقابل ،أكد فهيم داشتي،
المتحدث باسم «جبهة المقاومة
الوطنية األفغانية» التي يقودها
أحمد مسعود ،أن «طالبان وصلت
إلى مرتفعات دربند على الحدود
بين إقليمي كابيسا وبنجشير
لكن تم ّ
صدها».
أضـ ـ ــاف»:تـ ـ ــم ت ـط ـه ـيــر مـنـطـقــة
ً
بـ ــريـ ــان االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ت ـم ــام ــا
ً
م ـن ـهــم» ،م ـش ـيــرا إل ــى «م ـحــاصــرة

مسلحون من قوات «طالبان» الخاصة يدخلون مطار كابول أمس (رويترز)
أكثر من ألف من طالبان ،بسبب
ح ــواج ــز الـ ـط ــرق ال ـت ــي نصبتها
ً
م ـ ـقـ ــاومـ ــة بـ ـنـ ـجـ ـشـ ـي ــر» ،م ـض ـي ـفــا
أن «ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر مـ ـ ــن األسـ ـ ـ ـ ـ ــرى هــم
أجــانــب أو مــن حاملي الجنسية
الباكستانية».

حرب أهلية
من ناحيته ،لم يستبعد رئيس
هيئة األركان األميركية المشتركة
الـ ـجـ ـن ــرال مـ ـ ــارك م ـي ـلــي اح ـت ـمــال
ان ـ ــدالع ح ــرب أهـلـيــة واس ـع ــة في
أفغانستان «من شأنها أن تؤدي
إل ــى ظـ ــروف يـمـكـنـهــا ف ــي الــواقــع
أن ت ـف ـض ــي إل ـ ــى إعـ ـ ـ ـ ــادة تـشـكــل
للقاعدة أو تنامي تنظيم داعش
أو مـجـمــوعــات إرهــابـيــة أخ ــرى»،
ً
ً
مضيفا« :الظروف ّ
ترجح جدا أن
نـشـهــد عـ ــودة ل ــإره ــاب م ــن هــذه
المنطقة بالعموم في غضون 12
ً
أو  24و 36شهرا».
وش ـكــك مـيـلــي ف ــي مـقــابـلــة مع
شبكة «فــوكــس نـيــوز» األميركية
الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة  ،فـ ـ ــي مـ ـ ـ ــدى قـ ـ ــدرة
«طالبان» على ترسيخ سلطتها
مع ّ
تحولها من قوة تخوض حرب
عصابات إلى حكومة.
عـلــى صعيد آخ ــر ،استؤنفت،
أم ــس ،بعض الــرحــات الداخلية
في مطار كابول ،إذ ّ
سيرت شركة

«ال ـخ ـط ــوط ال ـج ــوي ــة األف ـغــان ـيــة»
(أريانا) التابعة للدولة رحالتها
ً
إلى واليات هرات غربا وقندهار
ً
ً
جنوبا وبلخ شماال من دون نظام
رادار يعمل في المطار.
بدورها ،نقلت قطر مساعدات
إنسانية جــوا إلــى كــابــول وقالت
ً
ً
إن ـ ـه ـ ــا سـ ـتـ ـقـ ـي ــم جـ ـ ـس ـ ــرا جـ ــويـ ــا
وس ـت ـسـ ّـيــر رحـ ــات يــوم ـيــة لنقل
إمدادات طبية ومواد غذائية خالل
األي ــام المقبلة لـتــوفـيــر إم ــدادات
تحتاج إليها ّ أفغانستان بشدة
في أعقاب توقف جانب كبير من
المساعدات الغربية.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
دبلوماسيين غربيين يتجهون
لــاسـتـقــرار بـصـفــة دائ ـمــة خــارج
أفغانستان ،قال وزير الخارجية
اإليطالي لويجي دي مايو ،أمس،
إن بالده تنوي نقل سفارتها لدى
أفغانستان إلى الدوحة.
ويأتي هذا اإلعــان في أعقاب
مؤشرات سابقة على أن االتحاد
ً
األوروبـ ـ ــي ودوال غــربـيــة أغلقت
بعثاتها فــي كــابــول ربـمــا تجعل
ً
ً
من قطر مركزا خارجيا لعالقاتها
الدبلوماسية مع أفغانستان.
وأبـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــت ال ـ ـص ـ ـي ـ ــن وإيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران
وباكستان وروسيا وتركيا على
سفاراتها في العاصمة األفغانية
مـفـتــوحــة بـمــا يــزيــد فــرصـهــا في

التأثير المباشر على الحكومة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة الـ ـت ــي س ـت ـت ـش ـكــل فــي
أفغانستان.

هجوم انتحاري وطعن
إلى ذلك ،وفي حادثين يثبتان
صحة بعض الـمـخــاوف الدولية
حصرها
مــن تــداع ـيــات ال يـمـكــن
ّ
لـمــا ج ــرى ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ،نــفــذ
ان ـت ـح ــاري م ــن ح ــرك ــة «ط ــال ـب ــان ـ
ً
ً
ب ــاك ـس ـت ــان» ه ـج ــوم ــا ان ـت ـح ــاري ــا
بــال ـقــرب مــن ال ـح ــدود األفـغــانـيــة،
بينما هاجم الجئ أفغاني يقيم
ً
فــي بــرلـيــن بسكين رج ــا وام ــرأة
قبل أن تعتقله الشرطة االلمانية
ف ــي حـيــن كـشــف تـقــريــر أم ـنــي أن
نحو  100الجــئ مــن أفغانستان
توجهوا إلى الواليات المتحدة،
تم اإلبالغ عن صالتهم المحتملة
بمنظمات إرهابية ،بما في ذلك
حركة «طالبان».
ُ
وقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــل  4حـ ـ ـ ـ ـ ــراس م ـ ـ ــن قـ ــوة
«ف ــرون ـت ـي ـي ــر ك ــونـ ـسـ ـت ــاب ــوالري»
شبه العسكرية التابعة للجيش
ً
الباكستاني وأصيب  19شخصا
عندما ّ
فجر انتحاري على دراجة
نــار يــة محملة ب ـ  6كيلوغرامات
م ــن ال ـم ـت ـف ـجــرات ،نـفـســه ف ــي حي
مـيــان غــونــدي فــي مدينة كويتا،
فــي جنوب غربي باكستان قرب

الحدود األفغانية ،حيث كان تجار
شيعة من أقلية الهزارة يبيعون
الخضراوات.
وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت م ـن ـظ ـم ــة «تـ ـح ــري ــك
طــال ـبــان ـ ـ ـ بــاك ـس ـتــان» الـمـصـنـفــة
اإلرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة مـ ـس ــؤولـ ـيـ ـتـ ـه ــا عــن
الهجوم.
ّ
وصعدت هــذه الجماعة ،التي
ج ـ ّـددت والء ه ــا لحركة «طالبان»
األف ـغ ــان ـي ــة ب ـعــد س ـق ــوط ك ــاب ــول،
حملتها ضد الجيش الباكستاني
في اآلونة األخيرة.
وح ـ ــاول ـ ــت حـ ــركـ ــة «ط ــالـ ـب ــان»
ً
أن ت ـظ ـهــر وج ـه ــا م ـخ ـت ـل ـفــا بـعــد
س ـي ـط ــرت ـه ــا ع ـل ــى كـ ــابـ ــول قـبـيــل
انسحاب الجيش األميركي الشهر
الماضي.
وزار مـ ـ ـس ـ ــؤول ف ـ ــي ال ـح ــرك ــة
ً
ً
مجلسا عــاشــورائـيــا كــان يقيمه
أفــراد من أقلية الـهــزارة الشيعية
ف ــي ه ـ ـيـ ــرات ،واع ـ ـتـ ــذر ع ــن ق ـيــام
مسلحين في الحركة بإنزال رايات
حسينية في ذكرى عاشوراء.
وت ـقــول «طــال ـبــان» الـتــي شنت
ً
سابقا هجمات دامية ووحشية
ض ـ ــد الـ ـشـ ـيـ ـع ــة ،إن ـ ـهـ ــا س ـت ـش ـكــل
ح ـك ــوم ــة ج ــام ـع ــة ،ل ـك ــن م ــن غـيــر
الواضح إذا كانت هذه الحكومة
س ـت ـض ــم م ـم ـث ـل ـي ــن ع ـ ــن األق ـل ـي ــة
الشيعية.
وفي برلين ،أعلنت الشرطة في

ً
بيان أصــدرتــه أمــس ،أن مهاجرا
ً
ً
أفغانيا يبلغ من العمر  29عاما
طعن مرات عدة امرأة في سن 58
ً
عاما عندما كانت تقوم بأعمال
بستنة في منطقة فيلمسدورف
ً
وألـحــق بها جــروحــا خطيرة في
العنق ،ثم أصاب المهاجم بجرح
ً
خطير في العنق رجال في سن 66
ً
عاما هرع لمساعدة المرأة.
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـشـ ــرطـ ــة أن م ـن ـفــذ
العملية أوقف في موقع الحادث،
وتـبـيــن أن ــه يقيم فــي ال ـبــاد منذ
ً
عام  ،2016مشيرة إلى أن تحقيقا
واسع النطاق أطلق بهدف التأكد
م ـ ــن اح ـ ـت ـ ـمـ ــال وج ـ ـ ـ ــود «دع ـ ـ ـ ــاوى
إسالمية» وراء الهجوم.
في السياق ،كشف تقرير أمني
ج ــدي ــد أن ن ـح ــو  100الجـ ــئ مــن
أفغانستان توجهوا إلى الواليات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة مـ ـ ــن أصـ ـ ـ ــل  30ألـ ــف
شخص ،تم اإلبــاغ عن صالتهم
المحتملة بمنظمات إرهابية ،بما
في ذلك «طالبان».
وأوض ـ ــح «أن ـ ــه س ـي ـتــم إرسـ ــال
األف ـغــان الــذيــن ف ــروا إل ــى أميركا
والذين أثاروا مخاوف أمنية إلى
كوسوفو».
(عواصم ـ ـ وكاالت)

ً
العراق« :داعش» يكثف هجماته شماال وتوقيع عقد ضخم مع «توتال»
قالت مصادر في الشرطة العراقية ،أمس ،إن مسلحين
من تنظيم «داعش» اإلرهابي قتلوا  10من رجال الشرطة،
وأصــابــوا أربـعــة آخــريــن بـجــروح خــال هجوم شنوه ليل
السبت ـ األحد على موقع حراسة قرب مدينة كركوك.
وقالت المصادر إن المهاجمين اشتبكوا مدة ساعتين
مع رجال الشرطة المرابطين عند قرية تابعة لبلدة رشاد
الــواقـعــة على مسافة  30كيلومترا جـنــوب غــربــي مدينة
كركوك الشمالية.
وأضافت أن المسلحين استخدموا قنابل مزروعة على
الـطــريــق ،لمنع تـعــزيــزات الـشــرطــة مــن الــوصــول للموقع،
ودمروا  3عربات تابعة للشرطة.
ولــم يصدر إعــان للمسؤولية على الـفــور ،لكن تنظيم
«داعش» ينشط في المنطقة ،وقال مصدر أمني إنه ضالع
في الهجوم.
على صعيد متصل ،قالت مصادر أمنية إن ثالثة جنود
عراقيين على األقل سقطوا قتلى وأصيب رابع أمس ،عندما
هاجم مسلحون حاجزا أمنيا تابعا للجيش جنوب شرقي
مدينة الموصل العراقية.

وعلى الرغم من هزيمة «داعش» في  2017تحولت فلوله
إلى شن هجمات كر وفر على القوات الحكومية في مناطق
مختلفة بالعراق.
ً
إلــى ذلــك ،وقــع الـعــراق أمــس عقدا مع مجموعة «توتال
إينيرجيز» الفرنسية لالستثمار في مجال الغاز والنفط
وفي استغالل الطاقة الشمسية ،تبلغ قيمته  27مليار دوالر،
ويهدف إلى تقليص االعتماد على الطاقة األحفورية ،على
ما أفاد وزير النفط العراقي.
وتبلغ القيمة اإلجمالية لهذا العقد الضخم  27مليار
دوالر ،وفق ما أعلن الوزير إحسان عبدالجبار إسماعيل،
ً
في مؤتمر صحافي ،أمس ،شارك به أيضا المدير التنفيذي
للشركة باتريك بويانيه في ختام حفل التوقيع في بغداد.
وأضاف الوزير أن هذا «أكبر استثمار لشركة غربية في
ً
العراق ...والتحدي اآلن هو تنفيذ المشاريع» ،موضحا أن
«ثلث أمــوال االستثمار ستصرف خــال السنوات السبع
القادمة».
وينتج العراق حاليا  16ألف ميغاواط من الكهرباء ،وهذا
ّ
أقــل بكثير من حاجته المقدرة بــ 24ألف ميغاواط والتي

ً
تصل إلــى  30ألفا في فصل الصيف ،فيما قد يتضاعف
عدد سكانه بحلول عام  ،2050ما يعني ازدياد استهالكه
للطاقة ،وفق األمم المتحدة.
وتشهد الـبــاد انـقـطــاعــات مـتـكــررة للكهرباء ،السيما
خــال الصيف الـحــارق حين تتجاوز ال ـحــرارة  50درجــة.
ويقول المسؤولون العراقيون إن ذلك يرجع للنقص في
االستثمارات ،وتهالك الشبكة مع انخفاض أسعار النفط
ّ
الذي يمثل  90في المئة من عائدات البالد.
وكانت مصادر في الوزارة قد أفادت «فرانس برس» أن
العقد مع المجموعة الفرنسية هو «من أضخم العقود في
قطاع النفط» العراقي ،وينطوي على  4محاور.
وي ـهــدف أح ــد الـمـشــاريــع إل ــى تنمية اسـتـغــال الطاقة
الشمسية المتوافرة بشدة في هذا البلد ،لتأمين إنتاح ألف
ميغاواط ،ما يساوي الطاقة المولدة من مفاعل نووي ،عبر
الطاقة الشمسية.
ً
ف ـضــا ع ــن هـ ــذا ،يـشـمــل ات ـف ــاق «ت ــوت ــال» وب ـغ ــداد 3
مـشــاريــع فــي ق ـطــاع الـطــاقــة األح ـف ــوري ــة ،ال ـتــي تــراجــع
إنتاجها جــراء تهالك البنى التحتية وتسرب الطاقة

خالل استخراج النفط والغاز من تحت األرض.
ويشمل المحور األول «مد أنبوب ماء البحر ،وهو مهم
إلدامة وإنتاج الحقول النفطية ،يزود الحقول النفطية بماء
ً
ً
البحر» ،الذي يعتبر عامال أساسيا في استخراج النفط.
والمشروع اآلخر هو «استثمار الغاز من الحقول التي
تقع خــارج شركة غاز البصرة ...بمجموع كلي يصل إلى
 600مليون قدم مكعبة قياسية باليوم».
أما المشروع الثالث فيشمل تطوير حقل ارطاوي النفطي
في جنوب البالد وزيادة اإلنتاج منه .وقالت المصادر إن
«ال ـعــراق لــن يــدفــع أي ش ــيء ،فـهــذه تكاليف مـسـتــردة بعد
تشغيل المشاريع».
ويعتمد العراق بشدة على جارته إيران التي يؤمن منها
ثلث احتياجاته من الغاز والكهرباء .وتدين بغداد لطهران
بـ  6مليارات دوالر مقابل إمدادات الطاقة.
ويـفـتــرض مــن خــال تلك الـمـشــاريــع اسـتـغــال وتكرير
الـغــاز مــن الحقول الواقعة فــي جنوب الـبــاد المؤلفة من
ً
غاز طبيعي يتم حرقه حاليا في مشاعل شديدة التلويث،
وتكلف البالد كل عام  2.5مليار دوالر ،وفق البنك الدولي.

دوليات
سلة أخبار
محاكمة استثنائية بقضية
«اعتداءات باريس»

بعد ست سنوات على
اعتداءات  13نوفمبر 2015
في باريس وضاحيتها ،يفتح
القضاء الفرنسي بعد غد
وعلى مدى تسعة أشهر ملف
ً
املجزرة التي أوقعت  130قتيال
وأكثر من  350جريحًا.
ففي ليلة الرعب تلك ،هاجم
انتحاريون ملعب استاد
فرنسا في سان دوني قرب
باريس ،فيما فتح مسلحون
من "داعش" النار على شرفات
مقاه وفي قاعة باتاكالن
ٍ
للعروض املوسيقية ،في
أعنف الهجمات التي عرفها
هذا البلد منذ الحرب العاملية
الثانية.
ويمثل عشرون متهمًا بينهم
الفرنسي املغربي صالح
عبدالسالم ،الناجي الوحيد
بني أفراد املجموعات اإلرهابية
التي نفذت االعتداءات ،أمام
محكمة الجنايات الخاصة
في باريس التي لها صالحية
النظر في قضايا اإلرهاب،
وسط تدابير أمنية قصوى.
وسيحضر  14من املتهمني
فيما ُيحاكم الستة اآلخرون
غيابيًا .وهم متهمون بتقديم
مساعدة أو دعم بدرجات
متفاوتة في التحضير
لالعتداءات.
ّ
وتعد املحاكمة خارجة عن
املألوف من حيث عدد مدعي
الحق املدني البالغ حوالى
 ،1800ووقعها النفسي
ومدتها ،واستغرق اإلعداد لها
وبناء قاعة الجلسات الخاصة
في قصر العدل بباريس
سنتني.
ويشكل إجراء محاكمة بهذا
الحجم وإتمامها خالل املهلة
املحددة في  25مايو ،2022
تحديًا فريدًا للقضاء الفرنسي،
والسيما وسط تفشي وباء
"كوفيد "19-وفي وقت ال يزال
الخطر اإلرهابي مرتفعًا.
وسيدلي حوالي  300فقط من
أقرباء الضحايا والناجني
من االعتداءات بشهاداتهم
بني نهاية سبتمبر ونهاية
أكتوبر .وستستدعي املحكمة
حوالى مئة شاهد بينهم
العديد من املحققني الفرنسيني
والبلجيكيني والرئيس
الفرنسي السابق فرنسوا
هوالند.

مزارعو الهند ّ
يصعدون
ضد إصالحات مودي

شارك عشرات اآلالف من
املزارعني الهنود ،أمس ،في
مسيرة بوالية أوتار براديش
بشمال البالد ،أكثر الواليات
اكتظاظًا بالسكان ،إذ تعهدوا
باالستمرار في احتجاجهم
على  3قوانني زراعية
إصالحية اقترحها رئيس
الحكومة ناريندرا مودي
والحشد ضد حزبه "بهاراتيا
جاناتا" القومي الهندوسي
الحاكم في انتخابات الواليات
بعد عام.

مونتينيغرو :مواجهات
خالل تنصيب رجل دين

غينيا :منشقون عسكريون يقبضون على الرئيس
يقودهم عنصر سابق في «الفيلق األجنبي الفرنسي»
أك ــدت ال ـقــوات الـخــاصــة الغينية ،أمــس،
القبض على الرئيس ألفا كــونــدي و"حــل"
مؤسسات الدولة ،فيما أعلنت وزارة الدفاع
صد الهجوم على مقر الرئاسة.
ويقف وراء االنقالب قائد وحدة النخبة
لـلـمـهــامــة ال ـخــاصــة ف ــي ال ـج ـيــش ال ـت ــي تم
إنشاؤها عام  ،2018مامادي دومبوي وهو
عنصر سابق في الفيلق األجنبي الفرنسي.
وق ـ ـ ــال دومـ ـ ـب ـ ــوي ف ـ ــي رس ـ ــالـ ــة مـسـجـلــة
ان ـت ـشــرت عـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل م ــن دون
أن يبثها التلفزيون الوطني" ،قررنا بعد
القبض على الرئيس وحل الدستور القائم
وحل المؤسسات ،كما قررنا حل الحكومة
وإغالق الحدود البرية والجوية".
ّ
وبث االنقالبيون فيديو لكوندي تظهره
ً
م ـحــاطــا بـمـجـمــوعــة م ــن الـعـسـكــريـيــن في
مكتبه وداخل مركبة ،فيما رفض الرئيس
ً
ال ـبــالــغ مــن الـعـمــر  83ع ــام ــا ،وه ــو جالس
ً
على كنبة ويرتدي بنطال جينز وقميصا،

اإلجابة حين سئل ،إن كان قد ّ
تعرض لسوء
معاملة.
مــن جهتها ،أكــدت وزارة الــدفــاع فــي بيان،
ّ
إن "الـمـتـمــرديــن أثـ ــاروا الــرعــب فــي العاصمة
كوناكري قبل السيطرة على القصر الرئاسي"،
ً
ّ
غـيــر أن "ال ـح ــرس الــرئــاســي م ـس ـنــودا بـقــوات
الدفاع واألمن ،والقوات الموالية والجمهورية،
احتووا التهديد وصدوا مجموعة المعتدين".
في غضون ذلــك ،نقلت وكالة "نوفوستي"
الروسية عن مصدر محلي قوله ،إن السلطات
ً
ً
اعـتـقـلــت  25عـسـكــريــا م ـتــورطــا ف ــي مـحــاولــة
االنقالب.
ويــأتــي ذل ــك عـلــى خلفية مـقــاطــع مـصــورة
على مواقع التواصل ،تظهر أن شخصين على
األقل أصيبا بالتزامن مع سماع دوي إطالق
ن ــار كثيف بــالـقــرب مــن الـقـصــر الــرئــاســي في
كوناكري ،بينما جابت شوارع المدينة أرتال
ً
من العربات المدرعة وشاحنات تحمل جنودا.
وأظهرت لقطات إطالق نار كثيف في أنحاء

ً
المدينة ومركبات تحمل جـنــودا تقترب من
البنك المركزي القريب من القصر.
وقال مصدر عسكري ،إنه تم إغالق الجسر
الوحيد الذي يربط البر الرئيسي بحي كالوم،
الذي يضم معظم الوزارات والقصر الرئاسي
وتمركز العديد من الجنود بعضهم مدجج
بالسالح حول القصر.
وفي أكتوبر ،فاز كوندي بفترة رئاسة ثالثة
بعد أن عدل الدستور ليسمح له بالترشح رغم
احتجاجات عنيفة مــن المعارضة مما أ ثــار
مخاوف من حدوث انتكاسة في منطقة شهدت
انقالبات في مالي وتشاد في األشهر الماضية.
وعلى مدى عشر سنوات من حكم كوندي،
ً
ً
ً
شهدت غينيا نموا اقتصاديا مستداما بفضل
ثروتها من البوكسيت وخام الحديد والذهب
واألل ـم ــاس ،لكن قلة مــن مواطنيها حصدوا
ثمار هذا النمو.
ويـ ـق ــول م ـن ـت ـق ــدون ،إن ال ـح ـك ــوم ــة ل ـجــأت
لـقــوانـيــن جـنــائـيــة لكبح أي مـعــارضــة بينما

مدرعة عسكرية في أحد شوارع كوناكري أمس (رويترز)
ت ــأج ـج ــت الـ ـخـ ـص ــوم ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة بـسـبــب
انقسامات عرقية وفساد مستشر.
وكــان كوندي موضع ترحيب عندما تولى
ً
السلطة في  2010أمال في أن يمثل حكمه بداية
مرحلة جديدة من الديمقراطية ،إال أنه بدأ يشن
حملة قـمــع م ـتــزايــدة ضــد خـصــومــه مــع تــزايــد
المعارضة لحكمه المستمر منذ أكثر من عقدين.

ون ـج ــا ك ــون ــدي م ــن م ـح ــاول ــة اغ ـت ـي ــال عــام
 2011أس ـف ــرت ع ــن مـقـتــل اثـنـيــن م ــن حــراســه
الشخصيين وإصابة آخرين ،ما عكس التحول
الهش في غينيا بعد االنـقــاب الــذي شهدته
عام .2008
(كوناكري ـ ـ وكاالت)

استخدمت شرطة الجبل
األسود الغاز املسيل للدموع
أمس ،لتفريق مئات املحتجني
على تنصيب رجل دين
من الكنيسة األرثوذكسية
الصربية في أعلى منصب
ديني في البالد ،وهو ما
يكشف عن انقسامات عميقة
حول العالقات مع صربيا.
وألقى املتظاهرون في بلدة
سيتينييه حجارة وزجاجات
ومفرقعات على الشرطة
أثناء نقل شخصيات كنسية
إلى البلدة بطائرة مروحية.
وتعكس االحتجاجات التوتر
القائم بني املدافعني عن
توثيق العالقات مع صربيا
وغيرهم ممن يعارضون أي
تحالف مؤيد للصرب.

ةديرجلا
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رياضة

العبو القادسية يرفضون التفاوض مع إدارة األصفر!

ً
العراقي علي فائز على رادار مضوي والحسم قريبا
أحمد حامد

بات تراجع العب القادسية
لكرة القدم رضا هاني عن
قراره بشأن خوض التجربة
ً
بعيدا عنً أسوار القادسية
ً
أمرا صعبا ،بعد أن غادر
الالعب خارج الكويت
للحصول على بطاقته
الدولية.

اتسعت الفجوة بين العبي الفريق
األول لـكــرة ال ـقــدم ب ـنــادي القادسية
وبـ ـي ــن إدارة األص ـ ـفـ ــر ،ب ـع ــد رف ــض
بـعــض مــن العـبــي الـفــريــق الجلوس
على طاولة المفاوضات واالفصاح
عن مطالبهم من أجل االستمرار مع
الفريق.
وق ـ ــال ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر ل ـ ـ ـ "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة"
إن ب ـعــض الــاع ـب ـيــن ف ــي الـقــادسـيــة
ال يجدون الثقة الكافية التي تدفعهم
إلبرام عقود جديدة مع إدارة النادي،
وهو ما جعل المفاوضات التي دارت
مــع الكثير منهم فــي معسكر تركيا
تنتهي مــن دون ا ل ــو ص ــول لنتيجة
م ــرضـ ـي ــة ،ف ــي ح ـي ــن ن ـج ـحــت إدارة
األص ـفــر فــي إق ـنــاع أح ـمــد الظفيري
بــالـتــوقـيــع عـلــى عـقــد نظير  35ألــف
دي ـ ـنـ ــار ح ـص ــل م ـن ـهــا الـ ــاعـ ــب عـلــى
 15ألفا ،كذلك اتفقت مع محمد خليل،
وعبدالعزيز وادي على االسـتـمــرار
نظير عقود جديدة.
وأشـ ــارت الـمـصــادر إل ــى أن مبرر
الالعبين في عدم التوقيع على عقود
جديدة ان زمالء هم الالعبين الذين
وقعوا على عقود مماثلة ،كما الحال

م ــع الع ــب ال ـفــريــق ال ـســابــق سـلـطــان
الـعـنــزي ،لــم يجنوا الـفــائــدة المالية
المنتظرة رغم المطالبات المتكررة،
وهو ما أفضى في حالة سلطان إلى
انتقاله للعربي.
وأض ـ ــاف ـ ــت أن رض ـ ــا ه ــان ــي ب ــات
فــي طــر يـقــه للحصول عـلــى بطاقته
الــدول ـيــة وف ــك االرت ـب ــاط رسـمـيــا مع
األصفر ،في حين دخل سيف الحشان
فــي مـفــاوضــات مــع ال ـنــادي مــن أجل
ـاد
االس ـت ـم ــرار ،عـلـمــا ان أك ـثــر م ــن ن ـ ٍ
يرغب في الحصول على خدماته من
بينها فريق العربي.
وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى صـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد م ـ ـ ـفـ ـ ــاوضـ ـ ــات
القادسية مع الالعب عيد الرشيدي،
أعـلــن شقيق الــاعــب ووكـيـلــه دغيم
الرشيدي أن شقيقه بصدد الجلوس
عـلــى طــاولــة الـمـفــاوضــات مــع إدارة
ً
األصفر ،معربا عن أمله في الوصول
لصيغة توافقية.
وأضـ ـ ــاف أنـ ــه ف ـضــل ال ـص ـمــت في
الفترة الماضية نظرا التبارط شقيقه
بمهمة مع منتخب الكويت ،مشيرا
إلى أنه في حال عدم الوصول التفاق
مع القادسية ،فإنه سينظر مع شقيقه

في العروض المقدمة من أندية كبيرة
داخ ــل ال ـكــويــت ،فــي إشـ ــارة للعربي
الــذي أبــدى رغبة في الحصول على
خدمات الالعب.

األصفر يفاوض فايز
بترشيح مــن ال ـمــدرب الـجــزائــري
لــأص ـفــر دخ ـل ــت إدارة الـ ـن ــادي في
مفاوضات مع الالعب العراقي علي
فائز (مواليد  ،)1994لتدعيم دفاعات
القادسية في الموسم الجديد.
وحسب مقربين من الــاعــب ،فإن
فائز بــات قريبا من القادسية ،على
أن يتم حسم الصفقة عقب مواجهة
منتخب ال ـعــراق ونـظـيــره اإليــرانــي،
ً
غـ ـ ـ ـ ــدا ،ف ـ ــي الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات اآلسـ ـي ــوي ــة
المؤهلة لكأس العالم.
وفــي حــال أتــم الـقــادسـيــة تعاقده
مع فائز ،فإنه سيكمل عقد الالعبين
المحترفين ،حيث سبق ان تعاقد مع
البوسني تاتار ،والبرازيلي روماريو،
وجـ ــدد ع ـق ــدي الـنـيـجـيــري جـيـمــس،
واأللباني تراشي.

األبيض لتصحيح أخطاء مواجهة الهالل
يتطلع الجهاز الفني لفريق الكويت
لكرة الـقــدم ،بقيادة التونسي فتحي
الجبال ،إلــى تصحيح األخـطــاء التي
وق ـ ــع ف ـي ـهــا ال ــاعـ ـب ــون فـ ــي مــواج ـهــة
الـهــال الـسـعــودي الــوديــة الـتــي جرت
أ مـ ــس األول ،ع ـلــى ص ـع ـيــد تحصين
الـ ـ ــدفـ ـ ــاع بـ ـ ـص ـ ــورة أفـ ـ ـض ـ ــل ،وإي ـ ـجـ ــاد
حلول هجومية للوصول إلــى شباك
المنافسين.
وك ــان األب ـيــض خـســر أم ــام الـهــال
بـ ـه ــدفـ ـي ــن دون مـ ـق ــاب ــل ف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة
أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي
بالرياض ،ضمن استعدادات الفريقين
لالستحقاقات المقبلة ،حيث تنتظر
األب ـ ـيـ ــض م ـه ـم ــة أم ـ ـ ــام الـ ـس ــاح ــل 12
الجاري في ثمن نهائي كأس األمير،
في حين ينافس الهالل على صــدارة
دوري المحترفين السعودي بعدما
خاض  3جوالت.
ً
وأنهى الهالل الشوط األول متفوقا
عـلــى األب ـيــض ب ـهــدف ،سـجـلــه متعب
المفرج فــي الدقيقة  ،15بعدما تابع
تسديدة زميله موسى ماريجا المرتدة
م ــن حـ ـ ــارس األب ـ ـيـ ــض ،وفـ ــي ال ـش ــوط
الـثــانــي ،أض ــاف الع ــب ال ـهــال البديل
ع ـبــدال ـلــه رديـ ــف ال ـه ــدف ال ـثــانــي بعد
انفراده بحميد القالف وتسديده من
داخل منطقة الجزاء.
وح ـ ــرص م ـ ــدرب األبـ ـي ــض ال ـج ـبــال
على منح الالعبين فرصتهم كاملة
في اللقاء ،قبل أن يلجأ إلى التبديالت
مع اقتراب المباراة من ثلثها األخير.
من جانبه ،أشاد الجهاز اإلداري في
الكويت بقيادة رئيس الـنــادي خالد

●

جانب من لقاء األبيض والهالل
الغانم بحفاوة االستقبال من الجانب
ً
ال ـس ـع ــودي ،م ــؤك ــدا أن ال ـم ـب ــاراة آتــت
ثـمــار هــا على صعيد توفير احتكاك
قوي قبل انطالق الموسم.

وكـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــم ت ـ ـ ـبـ ـ ــادل الـ ـ ـ ـ ــدروع
ال ـتــذكــاريــة م ــع فـهــد ب ــن نــافــل رئـيــس
نـ ـ ــادي ال ـ ـهـ ــال ،ك ـم ــا ق ــدم ـه ــا ال ـج ـهــاز
اإلداري في الكويت لنظيره السعودي.

أفشين ينضم لفريق «يد» الفحيحيل

الطائرة يغادر
منتخب
ً
إلى اليابان غدا

وصـ ــل أمـ ــس م ـح ـت ــرف ال ـف ــري ــق األول ل ـك ــرة ال ـي ــد ب ـن ــادي
الفحيحيل ،اإليراني أفشين صادقي ،لالنضمام إلى صفوف
ً
ناديه الجديد ،استعدادا للمشاركة مع الفريق في منافسات
الموسم المقبل.
وبذلك يكون اكتمل عقد محترفي "األحمر" ،الذي انضم إليه
في وقت سابق محترفه التونسي الياس الزمال ،وانتظم في
تدريبات الفريق ،التي يشرف عليها المحترف الصربي نيكوال.
وسينضم أفشين إلى تدريبات الفريق فور انتهاء اإلجراءات
الصحية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.
ُيذكر أن الفحيحيل نجح تحت قيادة مدير الفريق المميز
فهد ربيع في عقد عدة صفقات محلية قوية بجانب المحترفين
ً
األجانب ،استعدادا للموسم الجديد ،كان أبرزها التعاقد مع
حارس مرمى نادي الكويت السابق أحمد الفرحان على سبيل
اإلعارة لمدة موسمين ،وقبله ضم العب اليرموك والقادسية
السابق عبدالوهاب السيف في صفقة انتقال ُحر لمدة موسم
ً
واحد ،والجناح عبدالله العنزي ،قادما من كاظمة لنفس المدة.

يختتم منتخبنا ا لــو طـنــي األول للكرة
الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرة ،ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،م ـع ـس ـك ــره ال ـت ــدري ـب ــي
ال ـخــارجــي ،ال ــذي أقـيــم فــي الـبـحــريــن خــال
ً
ً
ال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة ،اس ـت ـع ــدادا لـلـسـفــر غ ــدا
إل ـ ــى م ــدي ـن ــة ت ـش ـي ـبــا ال ـي ــاب ــان ـي ــة ،ل ـخــوض
غمار البطولة اآلسـيــويــة ال ــ 21لمنتخبات
الكرة الطائرة ،المقرر إقامتها من  8حتى
 19الجاري.
وكان "أزرق الطائرة" لعب أربع مباريات
تـجــريـبـيــة خ ــال ف ـتــرة الـمـعـسـكــر ،بــواقــع 3
مباريات مع منتخب البحرين األول ،ومباراة
مع "األولمبي" البحريني ،بهدف التطبيق
الميداني لطرق اللعب التي سيعتمد عليها
المنتخب خالل البطولة اآلسيوية.
من جانبه ،أكد مدير الفريق األول محمد
البلوشي لـ"الجريدة" ،أن المنتخب سيخوض
آخر تدريب له صباح اليوم ،وستكون الفترة
ً
ً
المسائية راحــة ،اسـتـعــدادا للسفر غــدا إلى
تشيبا اليابانية ،للمشاركة في البطولة.
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـبـ ـل ــوش ــي إلـ ـ ــى أن ال ـم ـع ـس ـكــر
البحريني كان جيدا ،وجميع الالعبين كانوا
ملتزمين بتعليمات الـجـهــاز الـفـنــي داخــل
الملعب وخارجه بشكل منتظم ،واستفادوا
ً
جميعا مــن الـفـتــرات الـتــدريـبـيــة الماضية،
ً
والتي كانت استكماال للفترة المحلية في
الكويت.
وأوض ـ ــح أن ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي للمنتخب،
بقيادة المدرب الصربي الكسندر ،نفذ الخطة
ا لـمــو ضــو عــة لـفـتــرة المعسكر بشكل جيد،
ً
طمعا في تقديم مستوى يليق بالمنتخب
خالل البطولة اآلسيوية المنتظر أن تكون
ً
الـمـنــافـســة فـيـهــا ق ــوي ــة ،ن ـظ ــرا لـمـسـتــويــات
المنتخبات المشاركة.

●

محمد عبدالعزيز

 ...وحبيب يلحق بمعسكر القادسية
انضم محترف الفريق األول
لـ ـك ــرة الـ ـي ــد بـ ـن ــادي ال ـقــادس ـيــة
الـبـحــريـنــي مـحـمــد حـبـيــب إلــى
ً
معسكر الـفــريــق الـمـقــام حاليا
في العاصمة البحرينية المنامة
ً
ولمدة أسبوع استعدادا لخوض
م ـن ــاف ـس ــات الـ ـم ــوس ــم ال ـج ــدي ــد
المقرر أن يبدأ في  29سبتمبر
الجاري.
وك ـ ـ ــان "أص ـ ـفـ ــر ال ـ ـيـ ــد" غـ ــادر
ً
الكويت ،أمس األول ،متجها إلى
المنامة في وفد يضم الجهازين

ً
العربي يرفض عرضا
ً
ألبانيا للسالمة

اإلداري وال ـف ـن ــي الـ ـمـ ـك ـ ّـون مــن
مـ ــديـ ــر الـ ـف ــري ــق أح ـ ـمـ ــد ج ــاس ــم
وم ـســاعــد م ــدي ــر الـلـعـبــة ط ــارق
أبــل وعلى جاسم إداري ،وفهد
ال ـع ــدوان ــي الـمـنـســق اإلع ــام ــي،
والـ ـم ــدي ــر ال ـف ـن ــي ول ـي ــد ف ـي ــروز
والمعد البدني التونسي ايمن
ً
بن المنجي يعقوب و  14العبا.
وباشر الفريق تدريبات فور
وصوله وستكون على فترتين
ً
صباحية ومسائية طبقا للخطة
التدريبية الموضوعة للمعسكر،

الـ ـت ــي ت ـت ـض ـم ــن ك ــذل ــك خ ــوض
بـعــض ال ـم ـبــاريــات التجريبية
مــع فــرق بحرينية قوية بهدف
التطبيق الخططي والتكتيكي
لـطــرق اللعب واسـتـكـمــال باقي
مــراحــل الـبــرنــامــج التحضيري
لـلـفــريــق الـ ــذي ب ــدأ م ـنــذ أواخ ــر
ً
ي ــولـ ـي ــو الـ ـم ــاض ــي اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا
للموسم المقبل.

عبدالرحمن فوزان

تلقى الـنــادي العربي عرضا رسميا
من نادي تيرانا االلباني يطلب فيه ضم
نجم الفريق االول لكرة القدم باالخضر
بندر السالمة ابتداء من الموسم المقبل.
وي ـل ـع ــب ت ـي ــران ــا ف ــي دوري ال ــدرج ــة
الثانية االلـبــانــي ،وق ــدم عــرضــا مبدئيا
لـضــم الـســامــة دون تـحــديــد التفاصيل
س ـع ـيــا وراء ال ـح ـص ــول ع ـلــى ال ـمــواف ـقــة
المبدئية.
ورفض مجلس ادارة النادي العرض،
مبديا تمسكه بخدمات نجمه الذي رفض
العرض ايضا على المستوى الشخصي.
ول ـ ــم ي ـك ــن ع ـ ــرض تـ ـي ــران ــا هـ ــو االول
لـلـســامــة خ ــال ه ــذا ال ـص ـيــف ،اذ سبق
أن تلقى عــرضــا مــن أحــد أنــديــة ال ــدوري
البرتغالي لـلــدرجــة الثانية وتــم رفضه
في وقت سابق.
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،وص ـ ــل ال ـ ــى ال ـب ــاد
صباح أمس مدرب حراس مرمى االخضر
الـ ـك ــروات ــي ف ـي ــدق ــا ك ــوالف ـي ــق وم ــواط ـن ــه
اخ ـصــائــي ال ـعــاج الـطـبـيـعــي والـتــأهـيــل
ت ــوم ـي ـس ــاف اورودا ،ل ــان ـض ـم ــام ال ــى
الطاقم الفني للفريق بقيادة الكرواتي
انتي ميشا.
وينتظر االخضر خالل االيام القليلة
المقبلة وصول الثالثي المحترف الجديد
ال ـت ــون ـس ــي أيـ ـم ــن مـ ـحـ ـم ــود ،والـ ـس ــوري
مارديك ماردكيان ،والكرواتي جوسيب
ك ـن ـيــزف ـي ـتــش الـ ــذيـ ــن ي ـن ـت ـظ ــرون ان ـه ــاء
استخراج الفيز الخاصة بدخولهم البالد
لالنضمام للفريق والتحضير النطالق
منافسات الموسم الكروي المقبل.

ً
جزئيا لالعبين
ال احتراف ً
فوق  35عاما
●

جابر الشريفي

ق ــررت الهيئة العامة
للرياضة إيـقــاف صرف
روات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب االح ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراف
الـ ـج ــزئ ــي عـ ــن ال ـم ــوس ــم
الـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــي الـ ـم ــاض ــي
ل ـ ــاعـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن م ـ ـ ـمـ ـ ــن ب ـل ــغ
ً
أعمارهم فــوق  35عاما،
وذل ـ ـ ـ ــك ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى ق ـ ــرار
مجلس إدارة الهيئة.
واستثنى مجلس اإلدارة
العبي المنتخبات الوطنية فقط،
إذ ستخضع كشوفهم لـعــدة أم ــور رقــابـيــة ،أبــرزهــا تأكد
الهيئة من المشاركات الدولية لالعب ،وعدم ترك الوضع
لرغبات إدارات االتحادات.
يأتي ذلــك في الوقت الــذي يحاول العبو األندية ممن
تأثروا بالقرار التنسيق فيما بينهم ومحاولة عقد اجتماع
ً
مــع مسؤولي الهيئة لمراجعة الـقــرار مـجــددا أو تأجيله
ً
عاما ،بحكم انهم قد شاركوا في الموسم الماضي فعليا
دون إخطارهم بالقرار.
وعلمت "الجريدة" أن الهيئة تنوي مراجعة هذا القرار،
ووضع لوائح جديدة من الممكن أن يتقاضى بها الالعب
ً
ً
ً
ممن يتجاوز عمره  35عاما احترافا جزئيا ،حتى وإن كان
من غير العبي المنتخبات الوطنية ،ولكن وفق ضوابط
وشروط تؤكد مشاركة الالعب الفعالة مع فريقه.
وتحاول الهيئة إيجاد الحلول المناسبة من خالل منح
الفرصة لالعبين الشباب لالستفادة من االحتراف الجزئي
من جانب ،وعدم احتكاره من بعض العبي االندية ممن هم
دون المستوى الفني من جانب آخر ،في ظل عدم مباالة
بعض مجالس إدارات األندية.

عوض :األزرق استفاد من ودية البوسنة

ً
ً
راحة  24ساعة لالعبي المنتخب األولمبي استعدادا لـ «تجريبية» فلسطين غدا

جانب من مباراة الكويت والبوسنة
أكد مدير منتخب الكويت األول لكرة
الـقــدم فهد عــوض أن الـمـبــارة الــوديــة،
الـتــي خـســر فيها األزرق مــن منتخب
البوسنة أمــس األول بـهــدف مــن دون
رد ،على استاد بيلينو بولي بمدينة
زينيتشا ،ضمن مباريات الفيفا دي،
جاءت مفيدة بغض النظر عن النتيجة،
مـشـيــرا إل ــى أن منتخب الـبــوسـنــة من
المنتخبات القوية التي تضم العبين
مميزين.
وح ـ ــط م ـن ـت ـخــب الـ ـك ــوي ــت ال ــرح ــال

صباح أمس قادما من البوسنة ،حيث
تــم منح عناصر المنتخب األولمبي
راحـ ـ ــة  24س ــاع ــة ،ع ـل ــى أن يـلـتـحـقــوا
ً
اليوم بالتدريبات الجماعية استعدادا
ً
لمواجهة منتخب فلسطين غدا ،ضمن
استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس
آسيا المؤهلة لنهائيات الصين ،2023
في حين انضم باقي عناصر المنتخب
إلــى فرقهم اسـتـعــدادا لضربة البداية
بالموسم الجديد عبر مسابقة كأس
األمير ،التي تنطلق الجمعة المقبل.

وأشــار عــوض إلــى ان حضور نحو
 20العبا من األولمبي ضمن صفوف
األزرق يجعل من مثل هذه المباريات
الـ ــوديـ ــة الـ ـق ــوي ــة ذات ق ـي ـم ــة وف ــائ ــدة
لالعبين ،بوصفها توفر لهم االحتكاك
القوي ،وتعطيهم الثقة المطلوبة.
ً
ً
وأضاف أن األزرق كان ندا قويا في
أغلب فترات المباراة ،وكــان بمقدوره
ً
تحقيق التعادل على أقل تقدير ،معربا
عن أمله في تتابع المباريات الودية
القوية.

ةديرجلا
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رياضة

ً
ّ
ثان تواليا لفرنسا ...وهولندا تعدل مسارها
تعثر ٍ
أخفقت فرنسا في تحقيق
االنتصار للمباراة الخامسة على
التوالي ،بعد أن تعادلت خارج
الديار  1-1مع أوكرانيا ،في
المجموعة الرابعة بتصفيات
كأس العالم  2022لكرة
القدم ،أمس األول.

واصل منتخب فرنسا عروضه
الـ ـمـ ـت ــواضـ ـع ــة ،وس ـ ـقـ ــط ف ـ ــي فــخ
ً
ا لـتـعــادل للجولة الثانية تواليا
أم ـ ـ ــام م ـض ـي ـف ــه األوكـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي فــي
الـجــولــة الخامسة مــن منافسات
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـ ــراب ـ ـ ـعـ ـ ــة ،ض ـمــن
الـتـصـفـيــات األوروبـ ـي ــة المؤهلة
إلى مونديال  2022في قطر ،التي
شـهــدت ع ــودة قــويــة لهولندا في
"ال ـســاب ـعــة" بــربــاعـيــة نـظـيـفــة في
م ــرم ــى ضـيـفـتـهــا مــونـتـيـنـيـغــرو،
أمس األول.
ورغم ذلك حافظت فرنسا على
ص ــدارة المجموعة بــ 9نقاط من
فوزين و 3تعادالت ،بفارق  4نقاط
عن وصيفتها فنلندا ،الفائزة على
ضـيـفـتـهــا كــازاخ ـس ـتــان -1ص ـفــر،
سـجـلــه مـهــاجــم بــايــر لـيـفــركــوزن
األلماني جويل بويانبالو (.)60
وحـقـقــت فـنـلـنــدا ،ال ـتــي لعبت
مـبــاراتـيــن أق ــل ،فــوزهــا األول في
التصفيات ،بعد تعادلين ،فيما
تحتل أوكرانيا المركز الثالث مع
 5نقاط ،لكن من  5مباريات.
ولم تذق فرنسا طعم الفوز في
أي مباراة من مبارياتها الخمس
األخيرة في مختلف المسابقات،
لـلـمــرة األول ــى مـنــذ  2013عندما
فشلت في تحقيق أي انتصار في
ً
سلسلة من  5مباريات أيضا بين
مارس وسبتمبر.
في المقابل ،حافظت أوكرانيا
ً
على سجلها خاليا من الخسارة
في هذه التصفيات ،لكنها سقطت
ف ــي ف ــخ ال ـت ـعــادل ف ــي مـبــاريــاتـهــا
الخمس التي خاضتها حتى اآلن.
وخ ـ ـ ـسـ ـ ــر ال ـ ـن ـ ـجـ ــم الـ ـف ــرنـ ـس ــي
ً
مـ ــارس ـ ـيـ ــال م ــواجـ ـهـ ـت ــه مـ ـنـ ـف ــردا
مـ ــع الـ ـ ـح ـ ــارس أنـ ـ ـ ــدري ب ـي ــات ــوف
( ،)44ل ـت ـعــود ال ـك ــرة إل ــى روم ــان

انتصار عريض لهولندا
أعاد المنتخب الهولندي الروح
إل ــى جـمــاهـيــره ،ب ـفــوزه برباعية
نظيفة على ضيفه مونتينيغرو،
أ مـ ـ ــس األول ،وزاد حـ ـس ــا ب ــات
ً
المجموعة السابعة تعقيدا ،مع
مواصلة تركيا احتالل الصدارة،
ب ــان ـت ـص ــاره ــا -3صـ ـف ــر ف ــي جـبــل
طــارق ،فيما الحقتهما النرويج،
بتخطيها التفيا بهدفين نظيفين.
وف ــي ال ـم ـبــاراة األولـ ــى تـنــاوب
كل من نجم برشلونة اإلسباني
م ـم ـف ـيــس ديـ ـب ــاي ( 38م ــن رك ـلــة
جــزاء و ،)62والعــب باريس سان
ج ــرم ــان جــورج ـيـن ـيــو فـيـنــالــدوم
( ،)70وجـنــاح آيندهوفن الشاب
كودي غاكبو ( ،)76على تسجيل
رباعية "الطواحين".
وبهذه النتيجة ،بقيت هولندا
في المركز الثاني مع عشر نقاط،
فيما تحتل مونتينيغرو المركز
الرابع مع سبع نقاط.
أما صدارة المجموعة ،فبقيت
من نصيب تركيا ،التي تمكنت من
حسم مواجهتها مع جبل طارق

لوريس
للجميع في رفع مستوى األداء.
وخـ ـ ـت ـ ــم حـ ـ ـ ـ ــارس ت ــوتـ ـنـ ـه ــام
بـ ــال ـ ـقـ ــول :ع ـل ـي ـن ــا ان ن ــواص ــل

التحلي باإليجابية ،وأن نحقق
النجاح بداية من المباراة أمام
فنلندا.

شابارينكو نجم منتخب أوكرانيا يسجل هدفا في مرمى فرنسا
بـثــاثـيــة نـظـيـفــة سـجـلـهــا خليل
درويش أوغلو ( ،)54والعب وسط
إنـتــر اإليـطــالــي هــاكــان تشالهان
( ،)65ووسـ ــط بـشـيـكـتــاش كـنــان
كارامان (.)83
ورفعت تركيا رصيدها إلى 11
نقطة مــن خمس مـبــاريــات ،فيما
يقبع منتخب جبل طارق في قعر
المجموعة مع صفر نقاط.
وف ــي م ـب ــاراة أخـ ــرى ،حـصــدت
ً
النرويج أيضا نقطتها العاشرة
ً
من خمس مباريات أيضا ،بفوزها
ع ـلــى الت ـف ـيــا ب ـهــدف ـيــن نـظـيـفـيــن،

سجلهما إرلينغ هاالند ( 20من
رك ـلــة ج ـ ــزاء) ،ومـحـمــد الـيــونـســي
(.)66
وفـ ــي ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـس ــادس ــة،
واص ـ ـل ـ ــت ال ـ ــدن ـ ـم ـ ــارك مـ ـس ــاره ــا
ال ـم ـعـ َّـبــد ب ــا ع ـق ـبــات ح ـتــى اآلن،
مــع وصولها إلــى النقطة  15من
خمس مباريات ،بتخطيها جزر
فارو بصعوبة بهدف وحيد.

روسيا تهزم قبرص
وف ـ ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــام ـن ــة،

فيه الالعب األرجنتيني وقتها رغبته في
الرحيل عن الفريق الكتالوني بشكل حر،
بداعي امتداد الموسم إلى ما بعد يونيو

ميسي

ت ـ ـسـ ــاوت روس ـ ـيـ ــا (الـ ـمـ ـتـ ـص ــدرة)
مــع وصيفتها كــرواتـيــا برصيد
 10ن ـقــاط لـكــل مـنـهـمــا ،بـعــد فــوز
األول ـ ــى ع ـلــى مـضـيـفـتـهــا قـبــرص
بـ ـه ــدفـ ـي ــن ن ـظ ـي ـف ـي ــن س ـج ـل ـه ـمــا
أليكسندر يروخين ( )6وريفات
زيـمــالـيـتــديـنــوف ( ،)55والـثــانـيــة
ع ـلــى س ـلــوفــاك ـيــا ب ـه ــدف مـتــأخــر
( )86لالعب وسط إنتر اإليطالي
مارسيلو بروزوفيتش.
وف ـ ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ثـ ــال ـ ـثـ ــة ،ف ـ ــازت
سلوفينيا على ضيفتها مالطا
-1صـفــر ،وتقدمت للمركز الرابع

مــع  7ن ـقــاط ،فيما تجمد رصيد
سلوفاكيا عند  6نقاط في المركز
الرابع.
وفـ ـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة األولـ ـ ـ ـ ــى،
تـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدرت ص ـ ــربـ ـ ـي ـ ــا الـ ـت ــرتـ ـي ــب
أم ـ ــام ال ـب ــرت ـغ ــال م ــع ع ـشــر نـقــاط
بـ ـف ــارق األهـ ـ ـ ــداف ،ب ـف ــوزه ــا على
لوكسمبورغ  ،1-4فيما تعادلت
أيــرلـنــدا وأذرب ـي ـجــان بـهــدف لكل
منهما.

أعرب مدير املنتخب األملاني
لكرة القدم ،أوليفر بيرهوف،
عن رفضه الواضح لتنظيم
بطولة كأس العالم لكرة القدم
كل عامني.
وقال بيرهوف في تصريحات
لتلفزيون صحيفة "بيلد"،
متحدثًا عبر اإلنترنت من مقر
االتحاد األملاني في شتوتغارت
عن مقترح إقامة بطولة كأس
العالم ،وبطولة أمم أوروبا
كل عامني" :اإليقاع الذي لدينا
اآلن ،نراه مثاليا ،وهذا يكفي
تماما ،وليس من املنطقي
إعادة ترتيب جدول املسابقات
على نحو مبالغ فيه".

أثنى لويس فان غال ،المدير الفني لهولندا ،على نجمي
المنتخب وبرشلونة اإلسباني ،ممفيس ديباي وفرينكي دي
يونج ،عقب الفوز الكبير على مونتينغرو برباعية نظيفة
بالتصفيات األوروبية المؤهلة لمونديال  2022بقطر.
وقــال فان غال في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة
ال ـتــي احضتنها مـلـعــب (فيليبس ش ـتــاديــون) "ف ــي رأي ــي،
ممفيس كان األفضل في المباراة ،بغض النظر عما حدث،
أعتقد أنه قطع  11كلم .ال يوجد مهاجمون كثيرون
يفعلون ذلك".
وأضــاف "فرينكي دي يونغ أيضا قدم
مستوى مميزا ،لقد أخبرته بهذا".
وانتقد فان غال أداء هولندا خالل الـ 15دقيقة
األولى من المباراة ،التي غلب فيها "التوتر" على الالعبين.

ديباي

من ذلك العام بسبب "كورونا".
وكان العقد األخير الذي وقعه ميسي
مع البرشا ،في  ،2017ينتهي آخر موسم
 ،2020/2019طالما أخطر النادي قبل يوم
 10يونيو .2020
لكن ميسي يستند في الفاكس ،الذي
نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" ،إلى
ما يلي" :أتفهم أن اإلطار الزمني لحقوق
إنهاء التعاقد من جانب واحد بدون إبداء
أسـبــاب ،وال ــذي يتضمن شرطا جزائيا،
يجب تأويله وفقا للظروف االستثنائية
التي شهدها الموسم".
وت ــاب ــع ال ــاع ــب "ل ـ ــذا ب ـن ــاء ع ـل ــى ه ــذا
الـ ــوضـ ــع االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي ،ان ـت ـه ــى مــوســم
 2020/2019أمس (أرســل الفاكس في 24
أغ ـس ـطــس)" ،قـبــل أن يـضـيــف أن "انـتـهــاء
العقد تــم فــي  15أغسطس بعد الخروج
من دوري األبطال على يد بايرن ميونيخ".

واعـتـبــر ميسي أن الـمــوســم الماضي
انـتـهــى رسـمـيــا فــي  23أغـسـطــس ،الـيــوم
الــذي أقيم فيه نهائي التشامبيونز ليغ
بين البايرن وباريس سان جرمان ،والذي
فاز به النادي األلماني.
لكن رئيس الـنــادي الكتالوني وقتئذ
جــوسـيــب مــاريــا بــارتــومـيــو رف ــض طلب
ميسي ،وتمسك بأن الوضع االستثنائي
بسبب الجائحة ال يلغي الشرط الجزائي،
وأن مهلة الرحيل بدون دفعه انتهت قبل
شهرين ونصف.
وإزاء هذا الموقف ،ومن منطلق رغبته
فــي عــدم جــرجــرة الفريق ،الــذي لعب فيه
طــوال حياته إلــى المحاكم ،أعلن ميسي
في الرابع من سبتمبر  2020أنه مستمر
مع البلوغرانا.

فوالند يشيد بتعاقد
باريس مع ليونيل
يــرى كيفين فــوالنــد مهاجم موناكو أن قــدوم األرجنتيني ليونيل
ميسي واأللماني جيروم بواتينغ يمثل إضافة حقيقية للدوري الفرنسي
لكرة القدم.
وانضم األسطورة ميسي إلى باريس سان جرمان بعد انتهاء عقده مع
برشلونة اإلسباني في الوقت الذي انتقل بواتينغ مدافع بايرن ميونخ
الفائز مع ألمانيا بلقب مونديال البرازيل  ،2014إلى أولمبيك ليون.
وقال فوالند لقناة "بيلد تي في" أمس :جيروم بواتينغ صفقة جيدة
لليون ،بإمكانه مساعدتهم ،هو أمر رائع للدوري أن يأتي العبون مثل
ليونيل ميسي.
ويـتــم بشكل تقليدي اعـتـبــار الـ ــدوري الفرنسي هــو االض ـعــف بين
الدوريات األوروبية الخمسة الكبرى.
وسجل فوالند المهاجم السابق لباير ليفركوزن األلماني  16هدفا
وثماني تمريرات حاسمة خــال  35مـبــاراة فــي الموسم الماضي من
الدوري الفرنسي مع موناكو الذي يدربه نيكو كوفاتش المدرب السابق
لبايرن ميونخ ومنتخب كرواتيا.
وانضم فوالند للمنتخب األلماني خالل المسيرة الباهتة في كأس
األمــم األوروبـيــة لكنه لم ينضم إلــى الفريق خــال التصفيات المؤهلة
لكأس العالم  2022في قطر ،تحت قيادة المدرب الجديد هانزي فليك.

رودجرز تقصي بارتي من «فالشينغ ميدوز» فيرستابن يتوج بـ «هولندا الكبرى»
حققت األميركية ،شيلبي رودجــرز ،المصنفة
 43عالميا مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائها
األسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى من الدور
الثالث لبطولة الواليات المتحدة المفتوحة لكرة
المضرب «فالشينغ ميدوز» ،آخر
ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت األرب ـ ـ ـ ــع ال ـك ـب ــرى
ضـ ـ ـم ـ ــن الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــران ـ ـ ــد سـ ـ ـ ــام،
بـفــوزهــا عليها  2-6و6-1
و  ،)5 -7 ( 6 -7ف ـ ــي ح ـيــن
ت ــاب ــع الـ ـص ــرب ــي ن ــوف ــاك
دي ــوك ــوف ـي ـت ــش مـ ـش ــواره
نـ ـح ــن االنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــراد ب ــال ــرق ــم
ال ـق ـي ــاس ــي لـ ـع ــدد األلـ ـق ــاب
ال ـ ـك ـ ـب ـ ـي ـ ــرة ب ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــوزه ع ـل ــى
الياباني كي نيشيكوري.
وأهــدرت بارتي فوزا

شيلبي رودجرز

كــان فــي متناولها ،ألنها تقدمت فــي المجموعة
ال ـثــال ـثــة ال ـحــاس ـمــة  ،2-5ب ـعــد أن ك ـس ــرت ارس ــال
مـنــافـسـتـهــا مــرت ـيــن ،ل ـكــن األخ ـي ــرة ردت التحية
وأدركــت التعادل لتفرض جولة فاصلة ،وتحسم
النتيجة النهائية في مصلحتها.
وتلتقي رودرجز في الدور التالي مع البريطاني
اي ـمــا رادوكـ ــانـ ــو الـمـصـنـفــة  ،105وال ـمــؤه ـلــة من
ال ـت ـص ـف ـي ــات ،وسـ ـتـ ـك ــون ال ـف ــرص ــة
سانحة امامها لبلوغ ربع النهائي.
والفوز هو األول لرودجرز على
بــارتــي فــي  6مــواجـهــات جمعت
بينهما حتى اآلن ،وهي لم تجد
الكلمات لوصف شعورها بعد
اإلنجاز الــذي حققته بقولها
"لـســت واثـقــة أنـنــي استطيع
شرح كيف تغلبت عليها.
وت ــأهـ ـل ــت ال ـي ــون ــان ـي ــة
م ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ـ ــاري
ً
ا لـمـصـنـفــة  18عالميا
ل ـل ــدور ث ـمــن الـنـهــائــي
ً
أيضا بعد فوزها على
التشيكية بترا كفيتوفا
( )11بنتيجة  4-6و.3-6
وض ـ ــرب ـ ــت سـ ـ ــاكـ ـ ــاري فــي
ً
ال ــدور التالي مــوعــدا مــع الكندية
ب ـيــان ـكــا أن ــدري ـي ـس ـك ــو (ال ـس ــاب ـع ــة)
والفائزة باللقب األميركي في عام
 ،2019لكنها غابت عن نسخة 2020
م ــن دون أن تـحـصــل ع ـلــى فــرصــة
للدفاع عن لقبها.

اس ـت ـع ــاد س ــائ ــق ريـ ــد بـ ــول ال ـهــول ـنــدي
ماكس فيرستابن صدارة الترتيب العام،
بـعــد تـفــوقــه عـلــى ثـنــائــي مــرسـيــدس بطل
ال ـع ــال ــم ال ـبــري ـطــانــي ل ــوي ــس هــام ـل ـي ـتــون،
والفنلندي فالتيري بــوتــاس ،أمــس ،بين

جماهيره ،بإنهائه جائزة هولندا الكبرى،
المرحلة  13من بطولة العالم للفورموال
واحد ،في الصدارة.
وأنهى فيرستابن سباق بالده ،العائد
الــى روزنــامــة بطولة العالم للمرة األولــى

استعرض باريس سان جرمان
قوته املالية في مناسبات
عديدة ،ونشرت أمس صحيفة
"املوندو" دليال جديدا بالكشف
عن عقد البرازيلي نيمار ،حيث
دفع النادي الفرنسي قيمة
الشرط الجزائي بجانب رواتب
املهاجم لتتكلف الصفقة 500
مليون يورو تقريبا.
ووفقًا للصحيفة ،دفع سان
جرمان  222مليون يورو قيمة
الشرط الجزائي لبرشلونة،
إضافة إلى الراتب السنوي
لالعب ويبلغ  43.33400مليون
يورو مدة خمسة مواسم.
كما تمت إضافة موسم سادس
للتجديد التلقائي ،وتسلم
 50.556117مليون يورو
مكافأة.
وكل هذا يفترض أن صفقة
نيمار تكلفت 489.228117
مليون يورو ،أي نصف مليار
يورو تقريبا.
وفي املوسم الحالي تعاقد
سان جرمان مع ليونيل
ميسي ،إال أن انضمام النجم
األرجنتيني تم مجانا ،كما
رفض النادي عرضا بقيمة
 200مليون يورو من ريال
مدريد لشراء كيليان مبابي،
الذي ينتهي عقده يوم 30
يونيو .2022

بيرهوف يعارض تنظيم
المونديال كل عامين

فان غال :ديباي كان األفضل

الكشف عن فاكس ميسي لبرشلونة لطلب الرحيل
تــم الكشف عــن الفاكس الشهير الــذي
أرسله ليونيل ميسي لطلب الرحيل عن
برشلونة في أغسطس  ،2020والذي أكد

صفقة نيمار كلفت سان
جرمان نصف مليار يورو

يــاريـمـتـشــوك ،ال ــذي تـخـلــص من
ب ــري ـس ـن ـي ــل ك ـي ـم ـب ـي ـم ـبــي ،ومـ ــرر
عرضية تصدى لها زوما ،تابعها
ً
ميكوال شابارينكو من  20مترا
تـ ـس ــدي ــدة ال ت ـص ــد فـ ــي الـ ــزاويـ ــة
اليمنى.
ً
سريعا ،أدركت فرنسا التعادل
في الشوط الثاني ،بعد عرضية
م ــن ا ل ـج ـهــة ا لـيـمـنــى لكينغسلي
ك ــوم ــان ،تــاب ـع ـهــا أدري ـ ـ ــان راب ـيــو
ب ــرأس ــه ،وص ـل ــت إلـ ــى مــارس ـيــال
سددها بقدمه اليمنى لم يتمكن
بياتوف من صدها (.)50

لوريس :علينا التركيز على الحاضر
طالب الحارس الدولي هوغو
ل ــوري ــس زم ـ ـ ــاءه ف ــي مـنـتـخــب
فرنسا بــوضــع نـشــوة التتويج
بلقب كــأس العالم  2018خلف
ظهورهم ،والتركيز على حملة
ال ـتــأهــل ل ـمــونــديــال قـطــر 2022
بعد األداء المحبط للديوك أمام
أوكرانيا.
وقــال لــوريــس لشبكة "ام :"6
ك ــان يــوجــد نـقــص ف ــي االل ـت ــزام
وال ـقــوة ،نـشــوة مــونــديــال 2018
انتهت.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :نـ ـشـ ـع ــر ب ـب ـعــض
التراجع في الثقة ،هناك أيضا
الكثير من التطور فيما يتعلق
بــالــاع ـب ـيــن ،ل ـكــن األم ـ ــر يــرجــع

سلة أخبار

وفاة الناشئ دودين
العب يوفنتوس
توفي برايان دودين العب
الفريق الرديف في يوفنتوس،
امس ،عن عمر  17عاما ،بعد
صراع مع مرض السرطان بدأ
في .2015
وأعلن النادي اإليطالي "ينضم
يوفنتوس إلى أسرة برايان
دودين في مشاعر الحزن واأللم"،
عبر بيان على شبكات التواصل
االجتماعي.
وكتب الالعب الفرنسي بول
بوغبا ،الذي كان يرتبط بصداقة
وطيدة بالراحل ،رسالة وصف
فيها نبأ وفاة دودين بـ"محزن".
وأضاف العب مانشستر
يونايتد اإلنكليزي "أشاطر
أحباءه أحزانهم وأصلي من
أجلهم .فقدان شخص مقرب
ليس سهال على اإلطالق ،لكن
لن أنساك أبدا .ناضلت كثيرا،
وتحليت بالقوة ،كنت نموذجا
للجميع .وداعا يا صغيري.
فلترقد روحك بسالم ،سأفتقدك"،
مرفقا بهذه التدوينة عدة صور
لدودين.

باستوري ينضم إلى إلتشي
موسمًا واحدًا

ً
منذ  36عاما ،من حيث انطلق في المركز
األول ،ل ـي ـح ـقــق فـ ـ ــوزه ال ـس ــاب ــع لـلـمــوســم
والـســابــع عشر فــي مسيرته ،مــا سمح له
ً
بالتصدر مجددا أمام هاميلتون ،الذي حل
ً
ثانيا أمام زميله بوتاس.

فيرستابن بعد فوزه بالسباق

انضم العب الوسط الهجومي
األرجنتيني خافيير باستوري
إلى إلتشي الوافد حديثًا
إلى الدرجة األولى للدوري
اإلسباني في كرة القدم ملوسم
واحد فقط ،بعد خمسة أيام من
إنهاء عقده مع فريقه السابق
روما اإليطالي ،بحسب ما أعلن
نادي "ال ليغا" أمس األول.
ونشأ باستوري في كوردوبا
قبل أن يتألق في صفوف
باليرمو اإليطالي ،لينضم إلى
باريس سن جرمان الفرنسي
في عام  2011مقابل  42مليون
يورو ،حيث بات ّأول صفقة
كبيرة للنادي الباريسي عقب
بيعه لصندوق االستثمار
القطري "كيو أس آي" (قطر
لالستثمار الرياضي).
ودافع األرجنتيني عن قميص
نادي العاصمة خالل  7أعوام،
قبل أن يعود إلى الـ "سيري إي"
في عام  2018عبر بوابة روما
مقابل  24.7مليون يورو.
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

شفيق وحياة
غير آمنة

أ .د .غانم النجار

ً
لــم يكن رحـيــل الـصــديــق شفيق الـغـبــرا مـفــاجـئــا ،فقد ظل
ً
مقاوما للمرض مدة طويلة ،حتى عودته إلى الكويت من رحلة
ِ
عالجه في أميركا مع رفيقة دربه د .تغريد القدسي .عاد إلى
بالده التي أحب؛ ليغلق عينيه على أرضها.
ً
ورغم أن الصراع لم يكن متكافئا مع ذلك المرض اللعين،
ً
ً
ف ــإن شفيق ك ــان دائ ـمــا مـتـفــائــا كـعــادتــه ،وي ـقــول إن األم ــور
ً
تتحسن ،ومع أن رحيله لم يكن مفاجئا ،إال أن فقده سيكون
ً
كبيرا ،وفراغه لن يمأله أحد.
منذ أكثر من ثالثة عقود ،انضم شفيق إلينا بقسم العلوم
الـسـيــاسـيــة بـجــامـعــة ال ـكــويــت ،فــاتـفـقـنــا عـلــى نـشــر م ـقــال له
ً
ً
بجريدة الوطن ،التي كنت فيها حينئذ مستشارا وكاتبا ،إال
ً
أن المقال خرج مقطع األوصال ،فظن شفيق أنه قد أتى أمرا
ً
خطيرا ،وسألني التفسير ،فأوضحت له أن حال الحريات في
البلد انتكست منذ صيف  ،1986إذ فرضت الحكومة الرقابة
المسبقة عـلــى الـصـحــافــة ،وص ــار ال ـحــذف والــرقــابــة هــوايــة
ً
حكومية .كــان شفيق دائـمــا يذكرني بتلك الحادثة لتبيان
التحوالت التي مر بها.
وعندما داهمنا الغزو العراقي ،التقينا عدة مرات ،إلى أن
غادر ألميركا ،وانخرط هناك في الدفاع عن الحق الكويتي
ً
ً
ً
في اإلعالم األميركي ،وكان متمكنا ،ومؤثرا ،وعارفا بطبيعة
ً
ال ـخ ـطــاب ف ــي ال ـســاحــة األم ـيــرك ـيــة ،لـيـتــولــى الح ـق ــا المكتب
ً
اإلعــامــي بأميركا ،وك ــان لــه فيه أداء مــؤثــر خصوصا بعد
الغزو وآثاره.
وعندما عاد إلى الكويت ترك الجامعة ليؤسس الجامعة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ث ــم أس ـ ــس م ــؤس ـس ــة «جـ ـس ــور ع ــربـ ـي ــة» ،ث ــم مــا
لبث أن عــاد إلــى جامعة الـكــويــت ،ليتولى مــركــز الــدراســات
االستراتيجية والمستقبلية بـهــا ،وا ل ــذي قمت بتأسيسه،
ليتواله بالتعاقب الصديقان شمالن العيسى وشفيق الغبرا ـ ـ ـ
رحمهما الله ـ ـ ويبدو أن الجامعة تورطت في المركز ،فأغلقته،
أما لماذا تغلق جامعة مراكز بحث؟ ففي ذلك إجابة جزئية
على التصنيف.
ً
عاد بعدها شفيق للجامعة ،بكل نشاطه ،رافدا المجتمع
بإنتاج علمي رشيق وثري ،وحضور اجتماعي كبير مع تغير
ُ
ملحوظ ،حتى أصبح محطة ال تجارى في الدفاع عن الحريات،
والمهمشين ،دون مواربة ،وبدون انتماء ألحد.
ساعدت خلفية شفيق النضالية ،وانخراطه في القضية
الفلسطينية بكل جوانبها ،على أن يصبح داعية للتغيير
على قــاعــدة الــديـمــوقــراطـيــة وكــرامــة اإلن ـســان ،وعـنــدمــا جاء
ً
ً
ً
الحراك الشعبي العربي كان مدافعا ومنافحا ،ومؤلفا للكثير
عما يحاك ضد الربيع العربي ،ولــم يتردد في التنبيه إلى
ما هو قادم.
سنفتقدك يا صديقي وليس لنا عزاء إال في اإلرث العلمي
الذي خلفته لنا ،وليرحمك الله رحمة َّ واسعة َّيا أبا يزن ،ويلهم
َ
َّ َ
َْ َ
اج ُعون".
أهلك ومحبيك الصبر والسلوانِ ،
و"إنا ِللهِ و ِإنا ِإليهِ ر ِ

أين يصرف المواطن أمواله؟

ً
 )1إيجار سكن لمن ال يملك سكنا.
 )2كهرباء وماء.
 )3مواد غذائية.
 )4مالبس.
 )5مستلزمات المنزل.
 )6شــراء سـيــارة ومصاريفها ،ورواتــب
العمالة المنزلية.
فيما عــدا َ
بندي إيجار السكن ونوعية
السيارة ،فــإن بقية أوجــه اإلنـفــاق تتشابه
بين الغالبية العظمى من المواطنين .فكل
تلك البنود أساسيات وأسعارها معقولة
ً
وأرخص نسبيا من دول كثيرة.
أمــا بند الــرواتــب في الميزانية العامة،
فإنه يقارب الثمانية مليارات دينار .وإذا
ت ـمــت إض ــاف ــة ال ـم ـك ــاف ــآت والـمـخـصـصــات
واالم ـ ـت ـ ـيـ ــازات ،ف ـقــد ي ـصــل إلـ ــى  12مـلـيــار
ً
دينار تقريبا.

د .ناجي سعود الزيد

لذلك فإنه مــن حــق الـقــارئ أن يتساء ل:
لـ ـم ــاذا أذك ـ ــر هـ ــذه ال ـبــدي ـه ـيــات ال ـم ـعــروفــة
للجميع؟!
أذك ــره ــا وأت ــذك ــره ــا ،ألن الـبـنــك الــدولــي
ً
أصـ ــدر إح ـصــائ ـيــات م ــؤخ ــرا ت ــدل عـلــى أن
األجور والمرتبات في الكويت هي األعلى
ً
خليجيا.
ً
مما يدعو إلى التساؤل أيضا :أين تذهب
أموال المواطن العادي إذن؟! ولماذا ليس
هناك دالئل على التوفير؟!
ً
السبب أيضا يستند إلى معلومات البنك
الدولي ،حيث تبين أن الكويتيين في سنة
ال ـكــورونــا ،وم ــع صـعــوبــة الـسـفــر والتنقل
خ ــال ع ــام  ،2020أنـفـقــوا مــا قيمته 1.76
ً
مليار دينار ،وهو مبلغ كبير نسبيا على
السفر والتنقل!
وفي عام  ،2019لم تكن هناك صعوبة في

السفر والتنقل ،ألن آثار الكورونا لم تظهر
بوضوح إال في عام  2020وما بعد ذلك.
فكم يا ترى كان حجم إنفاق الكويتيين
على السفر قبل انتشار الكورونا… أي في
عام 2019؟
ً
واستنادا إلى أرقــام البنك الدولي ،فإن
الكويتيين أنـفـقــوا أكـثــر مــن  3.7مليارات
دينار!
ه ــذا اإلنـ ـف ــاق يـشـكــل م ــا ي ـق ــارب نصف
م ـي ــزان ـي ــة ب ـن ــد ال ـ ــروات ـ ــب ،وك ــذل ــك ثــاثـيــن
ف ــي ال ـم ـئــة م ـمــا ي ـص ــرف ع ـلــى ال ـم ـيــزان ـيــة
المخصصة لذلك.
ال ـهــدف هـنــا هــو اإلشـ ــارة إل ــى أن هناك
ً
ً
ً
إسرافا وإسرافا مفرطا في مصاريف سفر
الـمــواطـنـيــن ،والب ــد مــن مـحــاولــة الـحــد من
اإلفراط والمبالغة في هذا الجانب المادي.

شفيق الغبرا ...في ذمة الله
ف ـ ـقـ ــدت الـ ـك ــوي ــت أمـ ـ ــس أس ـ ـتـ ــاذ ال ـع ـل ــوم
ً
ال ـس ـيــاس ـيــة س ــاب ـق ــا ف ــي ج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت،
الـمــرحــوم ب ــإذن الـلــه تعالى د .شفيق ناظم
الغبرا.
نـشــأ الفقيد فــي أس ــرة فــرضــت السياسة
ً
نفسها عليها ،حيث كــان وال ــده طبيبا في
مدينة حيفا بفلسطين ،أمــا هــو فـ ُـو ِلــد على
ً
أرض الكويت عام  ،1953وعقبها التحق طفال
بوالده في بريطانيا ،التي أمضى فيها ثالث
سنوات ،وكان في عمر الرابعة.
وبـعــد تـخــرجــه مــن الـثــانــويــة فــي مــدرســة
"برمانا" في لبنان ،أنهى دراسته الجامعية
في جامعة جورج تاون عام  ،1975ثم انضم

إلى العمل الفدائي الفلسطيني وترك لبنان
عام .1981
أنشأ الراحل شركة "جسور عربية" لتقديم
االس ـت ـشــارات وال ـبــرامــج الـشـبــابـيــة ،وتــولــى
مـنـصــب مــديــر الـمـكـتــب اإلع ــام ــي الـكــويـتــي
فــي أمـيــركــا ع ــام  ،1998وك ــان مــن مؤسسي
الجامعة األميركية فــي الـكــويــت ،وترأسها
مدة ثالث سنوات  ،2003-2006وفي تلفزيون
ً
ال ـكــويــت ق ــدم بــرنــام ـجــا ب ـع ـنــوان "ديــوان ـيــة
األسبوع".
االستراتيجية
الدراسات
مركز
إدارة
تولى
ُ
ف ــي جــامـعــة ال ـكــويــت ع ــام  ،2002وأ ِس ـن ــدت
إل ـي ــه م ـه ـمــة رئ ــاس ــة ت ـحــريــر م ـج ـلــة ال ـع ـلــوم

ترامب يفقد
«بريقه»
في واشنطن

كتب وعمل ومات

ربما كــان صيف عــام  74حين جلسنا نحن الثالثة بمقهى
عربي قريب مــن "كامبس" (ح ــرم) جامعة بيركلي كاليفورنيا
الشهيرة ،طلبنا المقرر المفروض في المطاعم العربية حين
يستبد بنا الشوق لرائحة الشرق في بالد بعيدة ،فول وحمص
وخبز عربي ،كنا الثالثة :المرحوم شمالن العيسى (كان يدرس
قبل التخرج بجامعة كاليفورنيا سان هوزيه) ،وشفيق ناظم
الغبرا ،وكاتب هذه السطور .شفيق الشاب بخصالت شعر خفيفة
مستلقية على رأسه كأنها تنبئ صاحبها بصلعة حتمية قادمة
ً
ً
ً
ً
تتمدد على قمة رأس يحمل في جوفه عقال متزنا ذكيا مهموما
ً
ً
بقضايا أمته .شفيق الذي كان يدرس "كورسا" صيفيا ببيركلي،
ً
كان متحمسا في نقاشه مع شمالن عن المقاومة الفلسطينية،
ً
ً
وأنا بدوري كنت متحمسا منتظرا لطبقي الفول والحمص.
ً
مشينا قليال فــي ساحة الجامعة ،نشهد على روح التمرد
والرفض من بقايا ثورة الطلبة في الستينيات ونهايات حرب
فيتنام مازالت تنبض هناك ،تتحرك بخفة راقصة على إيقاعات
طبول الطلبة األميركان السود.
ً
مرت األيام والسنون بسرعة ،د .شفيق أصبح أستاذا للعلوم
ً
السياسية بجامعة الكويت .كانت تجمعنا أحيانا الصدف إما
في منزله أو بمنزلنا ،وإما في حفل عشاء بسيط عند أصدقاء
مشتركين بيننا .شفيق كعادته لم يتغير في حماسه لقضايا
أمته ولحقوق اإلنسان بكل ذرة تراب تعاني من عطش الحرية
في صحاريها الممتدة.
ً
ً
ظ ــل شـفـيــق مـنـسـجـمــا بـقـنــاعــاتــه ،مــؤم ـنــا بــالــديـمــوقــراطـيــة
والحريات في كتاباته وبحوثه الجادة ،كان له رأيه بالنسبة
ألوضاع الجالية الفلسطينية بالكويت عند التحرير وما بعده،
ً
كثير منهم دفع أثمانا غالية نتيجة االحتالل العراقي بسبب
ً
َّ
جماعات فلسطينية قليلة تابعة لصدام ،وتحمل شفيق نقدا
ً
ً
وهجوما قاسيا من حماقات العصبيات العنصرية المتعالية،
مثلما َّ
تحمل فيما بعد الكثير من الهجوم القاسي في تقييمه
لفوز جماعة اإلخوان المسلمين في انتخابات الربيع العربي
بـمـصــر ،بـعــد مــوجــة الــربـيــع الـعــربــي بمصر وع ــدد مــن الـبــاد
العربية.
قبل أشهر اتصل شفيق من الواليات المتحدة يسألني عن
ترتيبات أمور خاصة ،وقال إنه يتعالج هناك من سرطان المعدة.
كان يتحدث بشجاعة كبيرة عن الموت القادم له بسرعة ،بعد أن
ً
ً
تمدد السرطان في جسده ،لم يكن مكترثا كثيرا له ،كان موقفه
ً
فــي مــواجـهــة حتمية ال ـمــوت "أص ـي ــا" ،لـيــس بــه أي ت ــردد .ظل
ً
يكتب ويدافع عن رأيه في كتاباته بالجرائد ،لم يكن جزعا من
حقيقة نهاية اإلنسان ،فكل نفس ذائقة الموت مهما تباعد بنا
الزمن ،وليس لنا أن ننسى حقيقة النهاية حين تشغلنا ونغرق
بتفاصيل أمورنا اليومية.
رحل شفيق لعالم الفناء بعد معاناة طويلة مع المرض ،لنعيد
عندها مقولة الفيلسوف هايدغر عن زمانية الوجود ،بأن شفيق
ولد وكتب ومات ...رحم الله صديقنا شفيق.

الهواتف النقالة تنقل ميكروبات خطيرة
ً
ً
االجتماعية ،كما شارك أستاذا زائرا في عدد
من الجامعات العالمية .تزوج من د .تغريد
القدسي وله ابنتان وولد.
أص ـ ــدر رحـ ـم ــه الـ ـل ــه الـ ـع ــدي ــد م ــن ال ـك ـتــب
واألب ـ ـحـ ــاث ،وم ـ ــارس ال ـك ـتــابــة الـصـحــافـيــة،
ً
ً
وكــان مشاركا دائـمــا في الـنــدوات البحثية،
ً
ومحاضرا عن اإلســام والغرب والليبرالية
والديموقراطية.
و"الجريدة" التي آلمها هذا المصاب تتقدم
إل ــى أس ــرة ال ــراح ــل ب ــأح ـ ِّـر ال ـت ـع ــازي ،سائلة
المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته،
وأن يلهم َّأهله ومحبيه الصبر والسلوان...
َ
َّ َّ َ
َْ َ
اج ُعون".
ِ"إنا ِللهِ و ِإنا ِإليهِ ر ِ

أكدت طبيبة األمراض ُ
المعدية
الروسية ،ناتاليا أوتشينسكايا،
ً
ً
أن ع ــددا كبيرا مــن الميكروبات
الخطيرة قد تعيش على سطح
ال ـه ــوات ــف ال ــذك ـي ــة ،م ـش ـيــرة إلــى
نتائج البحث العلمي الذي أجرته
ج ــام ـع ــة س ـ ـ ــوراي ال ـبــري ـطــان ـيــة،
ُ
وأظهرت أن الهواتف الذكية تعد
ً
أرضا خصبة حقيقية للبكتيريا
الخطيرة.
وق ــال ــت أوت ـش ـي ـن ـس ـكــايــا ،فــي
تـ ـص ــري ــح ن ـق ـل ــه م ــوق ــع روسـ ـي ــا
الـ ـي ــوم ،أم ـ ــس" :اخ ـت ـب ــر الـعـلـمــاء

ً
يـتـفــاوض الــرئـيــس األمـيــركــي الـســابــق دونــالــد تــرامــب حــالـيــا على بيع فندقه
بواشنطن ،الحامل اسمه المخطوط بأحرف ذهبية .وسيكون ذلك بمنزلة "قنبلة
رمزية" سيستخدمها خصومه ضده ،مستمتعين بها.
ونقل موقع أكسيوس عن مصادر ،أن المفاوضات بشأن بيع حقوق استخدام
المبنى وصلت إلى مرحلة متقدمة ،لكن تفاصيل الصفقة ال تزال غير معروفة،
ً
ً
وسيستغرق إبرامها وقتا طويال.
وقال موقع روسيا اليوم ،الذي نقل الخبر ،أمس ،إن ترامب سيبيع حقوق التأجير
لمطور عقارات يتفاوض بــدوره مع شركات الفنادق التي ستدير العقار وتعيد
تسميته ،حاذفة تلك الحروف الذهبية.
ويقع فندق ترامب في الشارع الرئيس بواشنطن ،على ُبعد  500متر من البيت
األبيض ،وكيلومتر واحد من مبنى الكابيتول.
ومثل الفنادق األخــرى ،تتباهى خمسة أحــرف ذهبية من لقب السياسي على
واجهة المبنى متعدد الطوابق ،وتم تصوير أنصاره خالل المسيرات االحتجاجية
للحملة االنتخابية لعام  2020بنشاط على هذه الخلفية في الطريق من ساحة
الحرية إلى الكونغرس والمحكمة العليا للواليات المتحدة.
وتضررت أعمال ترامب الفندقية بشدة من جائحة كورونا.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

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

اإلعالنات:

ً
ً
أث ـن ــاء بـحـثـهــم  30هــات ـفــا ذك ـيــا
لــأشـخــاص الـعــاديـيــن ،واتضح
أنه في بعض الحاالت قد يكون
عــدد البكتيريا الـمــوجــودة على
جسم الهاتف الذكي أكثر بمقدار
 18مرة من حافة المرحاض".
ولفتت إلى أن البكتيريا يمكن
ً
أن ت ـس ـبــب ع ـ ـ ــددا م ــن األم ـ ــراض
الخطيرة ،مثل :التهابات الجلد
واألمـ ـ ـع ـ ــاء وااللـ ـتـ ـه ــاب ال ــرئ ــوي
والتهاب السحايا .ولهذا السبب
نصحت الطبيبة بتنظيف سطح
الهاتف الذكي.

وفيات
فالح فهد الهاب المطيري

 63عاما ،شيع ،ت52225445 ،58888993 :
شمة مبارك عيد العازمي أرملة فالح راشد عيد الدعيات العازمي
 78عاما ،شيعت ،ت50950040 ،66655212 :
سعدة دعيج عيد الحربي أرملة محمد صالح الخزي
 83عاما ،شيعت ،ت99659657 :

محمد خالد الدهيشي

 92عاما ،شيع ،ت99375337 ،99166069 :

شفيق ناظم شفيق الغبرا

 68عاما ،شيع ،ت99335705 :

بشار عبدالعزيز العويرضي

 45عاما ،شيع ،ت98708045 ،99005518 :
أصيلة عبدالرزاق مسلم زوجة شليويح عيد محمد النوار المطيري
 69عاما ،شيعت ،ت97855440 :

علي عبدالجليل حامد الهندال

 50عاما ،شيع ،ت66801308 ،99900823 :
مريم عبدالعزيز عبدالرحمن الخرجي أرملة عبدالكريم عبدالله المنيس
 95عاما ،شيعت ،ت22562420 ،66866011 ،99711973 :

مواعيد الصالة

www.aljarida.com

حسن العيسى

الطقس والبحر

الفجر

04:06

العظمى 44

الشروق

05:27

الصغرى 26

الظهر

11:47

ً
أعلى مد  06:16صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:19

 10:49م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:07

ً
أدنى جزر  05:18صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:25

 06:18م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

