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« »Shang - Chiيهيمن
على شباك التذاكر األميركية

ص 10

الحياة تعود إلى المالعب

اقتصاد

٠٧

مجلس الوزراء قرر فتحها مع بدء الموسم الرياضي بنسبة  %30للجماهير المحصنة
• وصول متلقي الجرعتين إلى  %70يبعث مؤشرات تفاؤل بتجاوز تداعيات «كورونا»
• «التربية» :دوام الطلبة  3أكتوبر ومعلمي االبتدائي والمتوسط  ١٩الجاري والثانوي  26منه
فهد تركي وعادل سامي
وفهد الرمضان

مع بروز أكثر من مؤشر إلى
قـ ــرب تـ ـج ــاوز الـ ـب ــاد تــداع ـيــات
جائحة «كورونا» ،وأبرزها تأكيد
لجنة اللقاحات بوزارة الصحة
وصول نسبة متلقي الجرعتين
إ لـ ـ ـ ـ ــى  ،%70ا تـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــذ م ـج ـل ــس
الــوزراء قراره بعودة الجماهير
ً
الرياضية إلى المالعب اعتبارا
م ـ ــن ب ـ ـ ــدء ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ال ــري ــاض ــي
الـجــديــد  ،2022 /2021عـلــى أن
ً
ي ـك ــون ال ــدخ ــول م ـق ـص ــورا على

المطعمين ،وع ــدم تـجــاوز عدد
الجماهير نسبة  30في المئة من
السعة اإلجمالية للملعب.
وك ـ ـ ـلـ ـ ــف الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ،خ ـ ــال
اج ـت ـم ــاع ــه األسـ ـب ــوع ــي أمـ ــس،
ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة لـ ـل ــري ــاض ــة
بـضـمــان تنفيذ تـلــك ال ـشــروط،
إل ــى ج ــان ــب ب ــاق ــي االحـ ـت ــرازات
ال ـص ـح ـيــة ال ـم ـع ـمــول ب ـهــا لــدى
وزارة الصحة ،خالل المباريات
والتدربيات.
02

استئناف الرحالت
المباشرة مع الهند اليوم
أعلنت اإلدارة العامة للطيران المدني
أنـ ــه سـيـتــم اس ـت ـئ ـنــاف تـشـغـيــل ال ــرح ــات
التجارية المباشرة بين الكويت والهند
اليوم.
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الهاشل ضمن أفضل محافظي البنوك
المركزية في العالم لعام 2021
ّ
للعام الرابع على التوالي ،حل محافظ
بنك الـكــويــت الـمــركــزي د .محمد الهاشل
ض ـم ــن ق ــائ ـم ــة أف ـض ــل م ـحــاف ـظــي ال ـب ـنــوك
المركزية على مستوى العالم لعام ،2021
ً
وف ـقــا لتقييم مجلة «غ ـلــوبــال فــايـنــانــس»
ال ـعــال ـم ـي ــة ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي ال ـم ـج ــاالت
المصرفية والمالية.
ونـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرت ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــة ،ع ـ ـلـ ــى م ــوق ـع ـه ــا
اإللكتروني أمــس ،عددها لشهر سبتمبر
ً
م ـت ـض ـم ـن ــا ت ـق ـي ـي ـم ـهــا الـ ـسـ ـن ــوي ل ـع ـشــرة

م ـحــاف ـظ ـيــن ف ــي ال ـت ـص ـن ـيــف (إيـ ـ ـ ــه) ،ال ــذي
ض ــم إلـ ــى ج ــان ــب ال ـه ــاش ــل ت ـس ـعــة آخــريــن
منهم روبرتو كابمس نيتو من البرازيل،
وديميتار راديف (بلغاريا) ،وتيف ماكلم
(كـنــدا) ،ومــاريــو مارسيل كليل (تشيلي)،
وج ـ ـ ــي يـ ــانـ ــغ (الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــن) ،وطـ ـ ـ ـ ــارق ع ــام ــر
(مـ ـص ــر) ،إض ــاف ــة إلـ ــى كــريـسـتـيــن الغـ ــارد
(االتحاد األوروبي) ،وعبداللطيف جوهري
(المغرب).
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التقويم الدراسي لعام 2022/2021
المرحلة

دوام العاملين والمعلمين دوام الطلبة

إجازة نصف السنة

رياض األطفال

2021/9/19

2021/10/3

 30يناير إلى  10فبراير 2022

االبتدائية

2021/9/19

2021/10/3

 30يناير إلى  10فبراير 2022

المتوسطة

2021/9/19

2021/10/3

 30يناير إلى  10فبراير 2022

الثانوية

2021/9/26

2021/10/3

 30يناير إلى  10فبراير 2022

نقص الشرائح
وراء تأخير إصدار
البطاقات المدنية
● محمد جاسم
بعد أن كانت تعاني أزمة في
إصدار البطاقات المدنية خالل
جائحة «كورونا» بحجة تعطل
الدوامات ،ثم ما تبع ذلك من قلة
عدد الموظفين وعدم مقدرتهم
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ــع ال ـط ـل ـب ــات
المتراكمة ،مما أدى إلى تأخير
إنجاز الطلبات العالقة ،شهدت
ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـم ـع ـلــومــات
الـمــدنـيــة انـفــراجــة م ــدة قصيرة
لـتـحــرك عـجـلــة إص ــدار 02

أستاذ جامعي ِّ
يزور درجات
طالبة رفضت زواجه
ّغير نتائجها فأحالته النيابة إلى «الجنايات»
● حسين العبدالله

في سابقة على مستوى جامعة الكويت ،أحالت النيابة العامة ،أمس،
ً
أستاذا في إحدى الكليات الفنية إلى محكمة الجنايات ،بتهمة تزوير
محررات رسمية ،بعد تالعبه في درجات إحدى الطالبات.
وفي تفاصيل القضية ،أن طالبة قدمت شكوى ضد أكاديمي أفادت
خاللها بأنه تقدم لخطبتها غير أن أسرتها رفضته ،فقام بالتالعب
ً
ً
في درجاتها بجميع المواد الدراسية ،فضال عن رصده «صفرا» لها في
أعمال السنة بمادته رغم التزامها بحضور محاضراته.
وخالل التحقيق ،أنكر األستاذ التهم المنسوبة إليه ،فقررت النيابة
إخالء سبيله بكفالة مالية ،وإحالته للمحاكمة الجزائية بتهمة التزوير
في محررات رسمية.

 1.13مليار دينار االئتمان
المصرفي في  7أشهر
بنمو %2.8

اقتصاد

٠٨

«المالية» تناقش
مع الجهات الحكومية
إجراءات التقشف

اقتصاد

٠٩
خاجة لـ ةديرجلا:.
«البترول الوطنية» انتهت
من بناء وتشغيل 17
محطة تعبئة وقود

ةديرجلا

•
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صاحب السمو استقبل المستشار العجيل

ّ
سموه عزى عون بوفاة رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى
استقبل صاحب السمو أمير
ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ ن ـ ــواف األح ـم ــد
ف ــي قـصــر الـسـيــف أم ــس رئـيــس
المجلس األعلى للقضاء رئيس
محكمة التمييز المستشار أحمد
العجيل.
في مجال آخــر ،بعث صاحب
الـ ـسـ ـم ــو بـ ـب ــرقـ ـي ــة تـ ـع ــزي ــة إل ــى
الرئيس اللبناني العماد ميشال
عـ ـ ـ ــون ،عـ ـ ّـبـ ــر ف ـي ـه ــا س ـ ـمـ ــوه عــن
خالص تعازيه وصادق مواساته
بوفاة رئيس المجلس اإلسالمي
الشيعي األعلى الشيخ عبداألمير
ً
قـ ـب ــان ،س ــائ ــا س ـم ــوه ال ـمــولــى
تعالى أن يتغمده بواسع رحمته
ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.
وبـ ـ ـع ـ ــث س ـ ـمـ ــو ولـ ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
ال ـش ـيــخ مـشـعــل األح ـم ــد وسـمــو
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد رئـيــس
مجلس الــوزراء ببرقيتي تعزية
مماثلتين.

الكويت :دعم المشاريع النظيفة
للمحافظة على البيئة
أكدت االهتمام بالتنمية المستدامة والحد من االنبعاثات الضارة
أكد وزير النفط وزير التعليم
العالي الدكتور محمد الفارس
اهتمام الكويت الدائم بتحقيق
التنمية المستدامة واحتضان
الـتـقـنـيــات الـمـتـقــدمــة لـلـحــد من
االنـ ـبـ ـع ــاث ــات ال ـ ـض ـ ــارة وت ـغ ـيــر
الـ ـمـ ـن ــاخ ب ــالـ ـش ــراك ــة مـ ــع األمـ ــم
الـمـتـحــدة وتـمــاشـيــا مــع اتـفــاق
باريس.
جاء ذلك في تصريح للوزير
الـ ـف ــارس ن ـق ـلــه ب ـي ــان صـحــافــي
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر عـ ـ ـ ــن وزارة ا لـ ـنـ ـف ــط
ع ـق ــب م ـش ــارك ـت ــه فـ ــي ال ـم ــائ ــدة
ال ـم ـس ـتــديــرة الـ ــوزاريـ ــة لـلـطــاقــة
والـمـنــاخ والتنمية المستدامة
ال ـت ــي نـظـمـتـهــا مـنـظـمــة الـ ــدول
ال ـم ـص ــدرة لـلـنـفــط (أوبـ ـ ــك) عبر
تقنية االتصال المرئي.
ولـ ـف ــت ال ـ ـفـ ــارس ال ـ ــى تــوجــه

ً
صاحب السمو مستقبال العجيل أمس

ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت لـ ـ ــدعـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع
النظيفة داخل البالد للمحافظة
ع ـلــى ال ـب ـي ـئــة م ــن خـ ــال وثـيـقــة
ال ـم ـســاه ـمــات الــوط ـن ـيــة لتغير
الـ ـمـ ـن ــاخ ب ــالـ ـش ــراك ــة مـ ــع األمـ ــم
المتحدة ،مؤكدا أهمية انعقاد
المائدة الوزارية قبيل المشاركة
فــي قـمــة الـمـنــاخ ال ـ ـ  26الـمــزمــع
ان ـع ـق ــاده ف ــي مــدي ـنــة غــاسـكــو
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة شـ ـه ــر ن ــوف ـم ـب ــر
المقبل.
وأفاد بأن «أوبك» تولي اهمية
خاصة للمحافظة على البيئة
وخفض االنبعاثات ،داعيا الى
ضرورة التشاور بين المنتجين
ضمن الجهود الدولية لمواجهة
تـغـيــر ال ـم ـنــاخ بـشـكــل يتناسب
وااللـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ب ـ ـم ـ ـبـ ــادئ الـ ـع ــدال ــة
وال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــات ال ـم ـش ـت ــرك ــة

وفــي ضــوء ال ـظــروف وال ـقــدرات
الوطنية للبلدان النامية.
وأش ـ ــاد الـ ـف ــارس بــال ـم ـبــادرة
الخضراء التي طرحتها المملكة
ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة الـشـقـيـقــة
ضمن جهودها البارزة لمواجهة
التغير المناخي.
وضـ ــم وفـ ــد ال ـك ــوي ــت اضــافــة
للوزير الفارس كال من الرئيس
التنفيذي في مؤسسة البترول
الكويتية هاشم هاشم ،والمدير
الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة ال ـع ــام ــة للبيئة
ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ال ـ ـح ـ ـمـ ــود،
ومـحــافــظ الـكــويــت لــدى «أوب ــك»
محمد الشطي ،والممثل الوطني
ل ـل ـكــويــت لـ ــدى «أوب ـ ـ ــك» الـشـيــخ
عبدالله الصباح.

الناصر ًللدبلوماسيين الجدد :ضعوا خدمة الوطن نصب أعينكم

•  39ملحقا أدوا اليمين القانونية أمامه بعد التحاقهم بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي
• ضرورة العمل بيقظة وحذر في ظل التحديات وما تشهده الساحتان اإلقليمية والدولية
شـ ـه ــد ديـ ـ ـ ـ ــوان ع ـ ـ ــام وزارة
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ،أم ـ ـ ـ ــس ،م ــراس ــم
أداء قسم اليمين القانونية لـ
 39مـلـحـقــا دب ـلــومــاس ـيــا أم ــام
وزي ــر الـخــارجـيــة وزي ــر الــدولــة
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ
د .أح ـمــد ال ـنــاصــر ،وذل ــك بعد
التحاقهم بمجموعة الوظائف
الدبلوماسية والقنصلية عمال
بالقانون رقــم  21لسنة 1962
بنظام السلكين الدبلوماسي
والقنصلي والقوانين المعدلة
له.
وه ـ ـ ـنـ ـ ــأ ال ـ ـ ـنـ ـ ــاصـ ـ ــر أب ـ ـ ـنـ ـ ــاءه
وب ـ ـ ـنـ ـ ــاتـ ـ ــه الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـي ـ ـيـ ــن
وال ـ ــدبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ـجـ ــدد
باجتيازهم البرنامج التدريبي
واأل كـ ـ ـ ــاد ي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــي ا ل ـ ـ ـ ـ ــذي أداره
معهد الشيخ سـعــود الناصر
الصباح الدبلوماسي ،معربا
عن بالغ االعتزاز بانضمامهم
إل ـ ـ ــى الـ ـسـ ـل ــك ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي،

الحرص على
خدمة مصالح
المواطنين
والتمثيل
المشرف
للكويت في
الخارج لرفعة
شأنها

ً
الناصر متوسطا الملحقين الدبلوماسيين بعد أدائهم اليمين القانونية أمس
وث ـق ـت ــه ب ـ ــأن الــدب ـلــومــاس ـي ـيــن
والــدب ـلــومــاس ـيــات ال ــذي ــن أدوا
الـ ـقـ ـس ــم أم ـ ـ ــس س ـ ـي ـ ـبـ ــرون ب ــه،
وسـ ـيـ ـلـ ـت ــزم ــون روح ـ ـ ــا ون ـص ــا
بـ ـمـ ـض ــامـ ـيـ ـن ــه وم ـ ــوجـ ـ ـب ـ ــات ـ ــه،
إخـ ـ ــاصـ ـ ــا لـ ـل ــوط ــن واألم ـ ـ ـيـ ـ ــر،
والـتــزامــا بالقوانين واللوائح

وال ـ ـق ـ ـيـ ــم ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ال ـن ـب ـي ـل ــة،
وم ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادئ دي ـ ـن ـ ـنـ ــا ال ـح ـن ـي ــف
وأخـ ــاقـ ــه الـ ـع ــالـ ـي ــة ،وح ــرص ــا
على خدمة مصالح المواطنين
الكويتيين في الخارج ،ووضع
اسم الكويت نصب أعينهم.
ووج ـ ـ ـ ـ ــه ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـيـ ـي ــن

وزير الخارجية :نعتز بالعالقات الراسخة مع واشنطن
تلقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـش ـيــخ د .أح ـم ــد ال ـنــاصــر،
ً
ً
اتصاال هاتفيا ،عصر أمس ،من وزير الخارجية
األم ـيــركــي آنـتــونــي بلينكن ،ال ــذي ج ــدد شكر
وتـقــديــر ب ــاده لـلـكــويــت عـلــى جميع الجهود
ال ـم ـبــذولــة لـتـيـسـيــر ع ـم ـل ـيــات إج ـ ــاء الــرعــايــا
األميركان ورعايا الدول األخرى من أفغانستان،
ً
مشيدا بمستوى التعاون المميز بين البلدين،
والذي أثمر عن إتمام كل العمليات بالنجاح.
مــن ناحيته ،جــدد الـنــاصــر اع ـتــزاز الكويت

بــالـعــاقــات التاريخية الـقــويــة والــراسـخــة مع
الواليات المتحدة ،والعمل معا للحفاظ على
األرواح ،وتــأمـيــن الـعـبــور اآلم ــن لــأفـغــان إلــى
وجهاتهم النهائية.
كما تناول االتصال سبل توطيد العالقات
فــي ال ـم ـجــاالت كــافــة ،بــاإلضــافــة إل ــى مناقشة
آ خــر المستجدات على الساحتين اإلقليمية
والدولية.

والــدبـلــومــاسـيــات نـحــو تــأديــة
ال ــواج ــب بـكــل مهنية وإت ـقــان،
والعمل بجهد دؤوب وتوظيف
ما تلقوه من معلومات وخبرات
في مهامهم العملية ،والمبادرة
بتطوير وتنمية الذات ،وحثهم
على تمثيل الكويت في الخارج

التمثيل المشرف من أجل رفع
ش ــأن ـه ــا ف ــي ج ـم ـيــع ال ـم ـحــافــل
الــدولـيــة ،والمحافظة على ما
ج ـب ــل ع ـل ـيــه أهـ ــل ال ـك ــوي ــت مــن
خصال حميدة ،مؤكدا أهمية
أداء مهامهم وواجباتهم على
أكمل وجه.

وشدد على ضرورة اليقظة
وال ـ ـحـ ــذر ف ــي ع ـم ـل ـهــم ف ــي ظــل
التحديات والمصاعب العديدة
التي سيواجهونها في ميادين
ال ـع ـمــل ومـ ــا ت ـش ـهــده ال ـســاحــة
الـسـيــاسـيــة إقـلـيـمـيــا ودول ـي ــا،
متمنيا لهم المزيد من النجاح

 ...والتقى حدادين وأشاد بمفوضية الالجئين
استقبل وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء الشيخ د .أحمد الناصر أمس،
ف ــي ديـ ـ ــوان عـ ــام «الـ ـخ ــارجـ ـي ــة» رئ ـي ــس مكتب
المفوضية السامية لــأ مــم المتحدة لشؤون
الــاج ـئ ـيــن لـ ــدى ال ـك ــوي ــت د .س ــام ــر ح ــدادي ــن
بمناسبة انتهاء فترة عمله في البالد.
وأش ــاد وزيــر الخارجية خــال اللقاء بــدور
حدادين طيلة الفترة التي قضاها في خدمة
العالقات وتعزيز التنسيق القائم بين دو لــة
الكويت والمفوضية السامية لألمم المتحدة

لشؤون الالجئين وتحقيق التطلعات المنشودة
ً
للجانبين ،متمنيا لــه التوفيق وا ل ـســداد في
محطة عمله القادمة.
م ــن نــاحـيـتــه ،أعـ ــرب ح ــدادي ــن ع ــن سـعــادتــه
وارت ـيــاحــه لـمــا حـظــي بــه ومـكـتــب المفوضية
السامية من اهتمام ورعاية من دولة الكويت
النـ ـج ــاح م ـه ــام ع ـم ـلــه م ـت ـقــدمــا ب ـبــالــغ الـشـكــر
وال ـت ـقــديــر ل ـل ـبــاد ع ـلــى دع ـم ـهــا ومـســانــدتـهــا
ل ـج ـهــود ال ـم ـفــوض ـيــة ال ـســام ـيــة وم ـشــاري ـع ـهــا
اإلنسانية حول العالم.

النواف :تطوير الرسالة اإلعالمية األمنية ومواكبة التكنولوجيا

ً
ترأس اجتماعا مع إدارة «العالقات واإلعالم» وشدد على تكثيف التوعية من المخدرات واالستهتار والقتل
●

محمد الشرهان

شـ ــدد وك ـي ــل وزارة الــداخ ـل ـيــة
بالتكليف الفريق الشيخ فيصل
ال ـ ـنـ ــواف ع ـلــى أه ـم ـيــة ال ـتــواصــل
م ــع الـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن من
خالل الحسابات الرسمية لوزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ب ـ ـمـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل
ً
االجتماعي ،مؤكدا أهمية التقيد
بــالـمـنـظــومــة األم ـن ـيــة اإلعــام ـيــة
للوزارة.
جاء ذلك خالل ترؤسه ،صباح
أمس ،اجتماعا مع اإلدارة العامة
لـ ـلـ ـع ــاق ــات واإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام األمـ ـ ـن ـ ــي،
بـحـضــور مــديــرهــا ال ـعــام العميد
توحيد الكندري ،ومساعده العقيد

عبداإلله العبدالسالم ،ومدير إدارة
الـعــاقــات الـعــامــة العقيد صالح
ال ـس ـه ـيــل ،وم ــدي ــر إدارة اإلعـ ــام
األمني العقيد ناصر بوصليب.
وف ــي ب ــداي ــة االج ـت ـم ــاع ،رحــب
النواف بالحضور ،مثمنا جهود
«اإلع ــام األمـنــي» المتواصلة في
إيصال الرسالة اإلعالمية األمنية
إل ـ ــى ج ـم ـيــع ش ــرائ ــح الـمـجـتـمــع،
ب ــاع ـت ـب ــاره ــا الـ ـ ـم ـ ــرآة الـحـقـيـقـيــة
لـ ـجـ ـه ــود رج ـ ـ ـ ــال األم ـ ـ ـ ــن فـ ـ ــي كــل
قطاعات الوزارة.
ووجه النواف لتسليط الضوء
على الشرطة المجتمعية وتكثيف
الحمالت التوعوية عن االستهتار
والرعونة وخطورة آفة المخدرات

الحياة تعود إلى...
في موازاة ذلك ،اعتمد وزير التربية د .علي المضف أمس القرار
الخاص بمواعيد الدوام واالختبارات واإلجــازات للعام الدراسي
الجديد.
وبـمــوجــب ال ـقــرار يـبــدأ دوام الـعــامـلـيــن بــال ـمــدارس االبـتــدائـيــة
والـمـتــوسـطــة ومــرحـلــة ري ــاض األط ـفــال  19ال ـج ــاري ،وبالمرحلة
الثانوية في  26منه ،في حين يبدأ دوام الطلبة بمختلف المراحل
الدارسية  3أكتوبر المقبل ،على أن يمتد موعد التقييم النهائي
للمتغيبين بعذر مقبول في الفصل الدراسي األول لصفوف المرحلة
االبتدائية من  2يناير  2022إلى  10منه ،ويكون نهاية دوام متعلمي
المرحلة االبتدائية بالفصل الدراسي الثاني في  23مايو .2022
وذكر القرار أن عطلة منتصف العام ستكون من  30يناير إلى
 10فبراير المقبلين ،على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 13
ً
فبراير ،مضيفا أن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف
المرحلة المتوسطة ستجرى من  15إلى  23مايو ،واختبارات نهاية
العام للثاني عشر في  29منه ،لتعلن نتائج الثانوية العامة في

والمؤثرات العقلية على الشباب،
وإبراز جهود قطاعات «الداخلية»
في ضبط المخالفين والخارجين
عن القانون.
وتـ ــم خـ ــال ال ـل ـق ــاء ب ـحــث آلـيــة
ت ـ ـطـ ــويـ ــر الـ ـ ــرسـ ـ ــالـ ـ ــة اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة
األم ـن ـيــة وم ــواك ـب ــة الـمـسـتـجــدات
التكنولوجية إلي ـصــال الــرســالــة
األمنية للجمهور بطابع احترافي
وبــال ـســرعــة الـمـطـلــوبــة ،تحقيقا
ألهداف المؤسسة األمنية الرامية
إلى تعزيز التواصل بين الوزارة
والجمهور ،وتعميق الوعي األمني
المجتمعي وذلك باستثمار كل ما
هو متاح لتحقيق هذا التواصل
عبر كل وسائل اإلعالم.

استئناف الرحالت المباشرة مع الهند...
الجوي في اإلدارة رائد الطاهر ،أمس ،بأنه تم تحديد خمس رحالت
للقادمين من الهند وفق المقاعد المتفق عليها بين البلدين والتي

«التمييز» توقف حبس
السهالوي وعبدالهادي
في قضية الرشوة
قــررت محكمة التمييز الجزائية،
برئاسة المستشار عبدالله الجاسم،
أمـ ـ ــس ،وق ـ ــف ت ـن ـف ـيــذ ح ـك ــم مـحـكـمــة
َ
االسـتـئـنــاف بـحـبــس وك ـيــلــي وزارة
الصحة السابقين خالد السهالوي
وم ـح ـم ــود عـ ـب ــدالـ ـه ــادي  7س ـن ــوات
بتهمة تقاضي رشوة إلنجاز بعض
العقود أثناء فترة عملهما بالوزارة،
وح ــددت جلسة  27الـجــاري للنطق
بالحكم.
واسـ ـتـ ـمـ ـع ــت «الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــز» ،أمـ ــس،
لمرافعة الدفاع عن المتهمين ،الذي
أكد عدم صحة االتهامات المنسوبة
ً
إليهما مــن النيابة العامة ،مطالبا
ببراءتهما.

ً
النواف مترئسا االجتماع

 12يونيو  ،2022ويكون بدء اختبارات الدور الثاني ،للثاني عشر،
في  26من الشهر ذاته.
وعلى الصعيد الصحي ،أرجع عضو لجنة اللقاحات د .خالد
السعيد سبب النجاح في وصول عدد متلقي اللقاحات إلى %70
من النسبة المستهدفة إلى جهود القائمين على حملة التطعيم.
وبـيـنـمــا اع ـت ـبــر الـسـعـيــد ف ــي ت ـغــريــدة ب ـ ـ «ت ــوي ـت ــر» أن سـيــاســة
التطعيم والتعامل مع الموجة األخيرة وانحسارها جاءت نتيجة
تركيز جهود المنظومة الصحية حيال مواجهة الجائحة ،كشف
المتحدث الرسمي باسم الوزارة د .عبدالله السند عن تطعيم نحو
 29ألــف شخص في مركز الــوفــرة ،خــال األسبوعين الماضيين،
ً
معلنا تدشين العمل بمركز العبدلي لتطعيم «كوفيد  ،»19بقدرة
ً
استيعابية نحو  4آالف شخص يوميا.
٠٥-٠٣

والـتــوفـيــق فــي خــدمــة الكويت
وش ـع ـب ـهــا ت ـح ــت ظ ــل ال ـق ـي ــادة
الحكيمة لصاحب السمو أمير
ال ـبــاد الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد،
وس ـ ـمـ ــو ولـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد األمـ ـي ــن
الشيخ مشعل األحمد.
وتـ ـلـ ـق ــى وزيـ ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
م ـس ــاء امـ ــس اتـ ـص ــاال هــاتـفـيــا
مــن وزي ــرة خــارجـيــة ال ـســودان
مــريــم ال ـص ــادق ال ـم ـهــدي .وتــم
خالل االتصال بحث العالقات
الثنائية المتينة ا لـتــي تربط
الـبـلــديــن الشقيقين وع ــدد من
ال ـمــوضــوعــات مـحــل االهـتـمــام
المشترك.
ك ـمــا تـلـقــى ات ـص ــاال هاتفيا
من وزير الخارجية والتعاون
ال ــدول ــي فــي ال ـصــومــال محمد
عـ ـب ــدال ــرزاق ،وش ـهــد االت ـصــال
بحث العالقات والموضوعات
محل اهتمام البلدين.

تتوافق مع قرار الحكومة األخير بزيادة الطاقة االستيعابية لمطار
ً
الكويت الــدولــي ،مشيرا إلــى أن أول ــى هــذه الــرحــات ستصل في
السادسة صباح اليوم.
وشدد على ضرورة تقيد القادمين باالشتراطات التي حددتها
ً
السلطات الصحية تجنبا ألي عراقيل قد تمنع دخولهم الكويت
وتؤدي إلى إرجاعهم لدولهم مع تحمل الشركة الناقلة لهم جميع
الغرامات.

الهاشل ضمن أفضل محافظي البنوك...

ً
ً
منذ عام  1994تقييما سنويا ألفضل محافظي البنوك المركزية
لما يزيد على  94دولــة ،مستندة على معايير من بينها النجاح
فــي السيطرة على التضخم ،وتحقيق أه ــداف االسـتـقــرار والنمو
االقتصادي ،واستقرار العملة الوطنية ،وإدارة أسعار الفائدة ،إضافة
إلى تقييم دول المحافظين في التقارير التي تصدرها مؤسسات
التصنيف االئتماني وصندوق النقد الدولي حول سالمة القطاع
المصرفي.

نقص الشرائح وراء تأخير...
البطاقات ،لكنها عادت خالل الشهرين الماضيين إلى تأخيرها.
وذكرت مصادر لـ «الجريدة» ،أن هناك معامالت كثيرة لم تنجزها
الهيئة ،منها ما يعود تاريخ تقديمها إلى مارس الماضي ،أي منذ
ً
 6أشهر تقريبا ،كاشفة أن قلة الشرائح الخاصة بالبطاقة هي أحد
أسباب هذا التأخير.
وأضافت المصادر أنه تم تخصيص الشرائح المتوافرة لبطاقات
المواطنين ،بينما يتم تعليق بطاقات غيرهم إلى حين توافر العدد
المناسب من الشرائح ،الفتة إلى أن الكثير من البطاقات منجزة
وموجودة في األجهزة ولم يحصل عليها أصحابها ألنهم خارج
البالد ،مما أثر على طلب المزيد من الشرائح.
وأوض ـحــت أن خــدمــة توصيل الـبـطــاقــات كــانــت للتسهيل على
ً
المراجعين وتقليل أعــدادهــم في المباني التابعة للهيئة ،فضال
عن أنها تساعد في تسريع إنجاز البطاقات ،مشيرة إلى أن الهيئة
ً
تركز حاليا على استكمال مشروع الهوية الذكية «هويتي» وربطه
مع الجهات الحكومية والخاصة.

ةديرجلا
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محليات
«الصحة» ٪70 :من المستهدفين بالتطعيم تلقوا جرعتين
تلقيح  29ألف شخص في مركز الوفرة ...وتدشين العمل بـ «العبدلي» بطاقة  4000شخص
عادل سامي

دشنت وزارة الصحة ،أمس،
العمل في مركز العبدلي
لتطعيم "كوفيد،"19-
والواقع في مقر الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة
السمكية بمنطقة العبدلي.

أكــد عضو لجنة اللقاحات
ف ــي وزارة ا ل ـص ـحــة د .خــا لــد
السعيد ،أن  70فــي المئة من
ال ـم ـس ـت ـهــدف ـيــن م ــن الـتـطـعـيــم
ً
حصلوا على جرعتين ،الفتا
إل ــى أن ذل ــك ال ـن ـجــاح يحسب
للقائمين على حملة التطعيم.
وقــال السعيد ،فــي تغريدة
ع ـلــى ح ـســابــه بـ ــ"ت ــويـ ـت ــر" ،إن
سياسة التطعيم والتعامل مع
الموجة األخيرة وانحسارها
جـ ــاء نـتـيـجــة ل ـتــرك ـيــز جـهــود
ال ـم ـن ـظــومــة ال ـص ـح ـيــة وع ــدم
االلـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــات ل ـت ـض ـل ـي ــل أع ـ ـ ــداء
الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة ،ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن م ـ ـ ــازال ـ ـ ــوا
يحاولون التضليل باالفتراء
على البروتوكوالت الطبية.
م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،أعـ ـل ــن
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث الـ ــرسـ ـمـ ــي ب ــاس ــم
وزارة ا ل ـص ـح ــة د .ع ـبــدا ل ـلــه
السند تدشين العمل في مركز
العبدلي لتطعيم "كوفيد،"19
والواقع في مقر الهيئة العامة
لـ ـ ـش ـ ــؤون الـ ـ ــزراعـ ـ ــة والـ ـ ـث ـ ــروة
السمكية في منطقة العبدلي.
وكشف السند في تصريح
صحافي عن تطعيم نحو 29
ألف شخص في مركز الوفرة،
خالل الفترة من  19أغسطس
حتى  2سبتمبر الجاري.
وأوض ــح أن تدشين العمل
ف ــي م ــرك ــز ال ـع ـبــدلــي لتطعيم
"ك ــوفـ ـي ــد ،"19ي ــأت ــي ف ــي إط ــار
ح ـ ـ ـ ـ ـ ــر ص و ز ا ر ة ا لـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـت ـ ــوس ـ ــع فـ ـ ــي ت ـق ــدي ــم
خ ــدم ــة الـتـطـعـيــم ض ــد مــرض
"كوفيد."19

وأش ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـم ــرك ــز
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ـص ـ ـ ــل ق ـ ـ ــدرت ـ ـ ــه
االسـتـيـعــابـيــة لـتـطـعـيــم نحو
 4آالف ش ـخ ــص فـ ــي ا لـ ـي ــوم،
وي ـ ـضـ ــم  12وح ـ ـ ـ ــدة ت ـط ـع ـيــم
وغرفة مالحظة وغرفة طوارئ
ً
وصيدلية مركزية ،الفتا إلى
أن مواعيد العمل في المركز
ً
من الساعة  10صباحا حتى
ً
مساء.
الساعة 8
وث ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــد جـ ـ ـه ـ ــود
ال ـ ـ ـقـ ـ ــائ ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــن عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى حـ ـمـ ـل ــة
الـتـطـعـيــم ،ال ـتــي ق ــارب ــت على
تحقيق أهــدافـهــا الـمـنـشــودة،
ً
م ـش ـيــدا ب ـت ـعــاون الـمــواطـنـيــن
والمقيمين ،و ت ـعــاون الهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية ،وتعاون كل وزارات
ومؤسسات الدولة ،والجهود
التطوعية المخلصة.

اعتزاز بالكوادر
ً
في مجال آخر وتعليقا على
"وجود استقاالت جماعية بين
صفوف األطباء" ،أكدت وزارة
الصحة أن ذلك محض افتراء
وإدع ـ ـ ـ ـ ــاء ،مـ ــؤكـ ــدة اعـ ـت ــزازه ــا
ب ـك ــوادره ــا وبــال ـج ـهــود الـتــي
بذلتها في مواجهة الجائحة.
واعـلـنــت الـ ــوزارة ،فــي بيان
ً
صحافي ،أمس توضيحا لما
اعـتـبــرتــه "بـعــض المغالطات
التي وردت على لسان إحدى
المعتصمات ،والذي تناقلتها
ب ـ ـعـ ــض وسـ ـ ــائـ ـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجتماعي" ،إن البروتوكالت

العالجية المستخدمة لمرضى
"كـ ـ ــوف ـ ـ ـيـ ـ ــد "19تـ ـتـ ـم ــاش ــى مــع
أحدث البرتوكوالت العالمية
واإلقليمية المعتمدة واآلمنة،
وأن اتهام إحدى المعتصمات
للكوادر الطبية بقتل المرضى
أمر مستنكر وبشدة وال نقبله
على كوادرنا المخلصة.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة أن
االدعـ ـ ـ ــاء ب ــوج ــود اس ـت ـق ــاالت
جماعية بين صفوف األطباء
بـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــروتـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ــوالت
ال ـعــاج ـيــة أمـ ــر غ ـيــر صحيح
ومحض افتراء.
وأش ــارت إلــى أن اللقاحات
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد
م ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــدة م ـ ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــات
والوكاالت العالمية المختصة،
وبدأ المجتمع العالمي يجني
ثمار حمالت التطعيم.
وذكـ ـ ــرت أن اإلح ـصــائ ـيــات
اليومية الصادرة عن الوزارة
ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات ال ـ ــوض ـ ــع
ال ـ ــوب ـ ــائ ـ ــي ت ـ ـتـ ــم م ــراج ـع ـت ـه ــا
وتــدق ـي ـق ـهــا م ــن ق ـب ــل ال ـفــريــق
ال ـ ـف ـ ـنـ ــي ل ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة الـ ـ ــوبـ ـ ــاء،
ويتبع بشأنها أقصى درجات
الشفافية منذ بداية الجائحة،
ول ـي ـس ــت هـ ـن ــاك أي إمـ ـ ــاء ات
خارجية تؤثر على ذلك.
ودع ــت وزارة الـصـحــة إلــى
عدم االلتفات إلى ما ورد من
اتهامات ومعلومات مغلوطة،
الفـ ـ ـت ـ ــة إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـمـ ـنـ ـظ ــوم ــة
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ب ـ ـ ـصـ ـ ــدد اتـ ـ ـخ ـ ــاذ
االج ــراء ات القانونية الالزمة
بهذا الشأن.

وزير الصحة :إسهامات جبارة لـ «التعاونيات»

ً
اتحاد الجمعيات ّكرمه تقديرا لجهوده خالل جائحة «كورونا»

ً
الشبو مكرما باسل الصباح

●

جورج عاطف

ك ـ ــرم رئـ ـي ــس اتـ ـح ــاد ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة
االستهالكية د .سعد الشبو ،وزير الصحة الشيخ
ً
د .بــاســل ال ـص ـب ــاح ،ت ـق ــدي ــرا ل ـمــا بــذلــه م ــن جهد
وعطاء طــوال فترة وبــاء كورونا ولما قدموه من
خدمات جليلة للمجتمع الكويتي وخصوصا في
القطاع التعاوني وجهودهم وإسهامهم الفعال
في تنفيذ عدد من المبادرات للتصدي للجائحة،
حيث تم تطعيم أكثر من  %95من طاقم وموظفي
الجمعيات التعاونية ،وإنجاز العديد من المهام
وال ـ ـقـ ــرارات ب ـه ــذا ال ـخ ـصــوص مـنـهــا اع ـ ــادة عقد
الجمعيات العمومية النتخابات مجالس ادارات
الجمعيات.
وأش ــاد وزي ــر الـصـحــة ،فــي تـصــريــح صحافي
أمس ،بدور الجمعيات التعاونية وما تقوم به من

إسهامات جبارة في خدمة المجتمع ،مثمنا دور
لجنة المشروعات الوطنية التعاونية التي قدمت
العديد مــن المشاريع الصحية منها مستشفى
التعاونيات لجراحة القلب واألشعة التشخيصية
وإنشاء بنك الدم التعاوني بمنطقة العدان ومركز
الكويت التعاوني للتوحد ومركز الكويت التعاوني
لــادمــان ،وأخـيــرا مركز أبـحــاث وعــاج األمــراض
الوراثية لألطفال بمستشفى األميري.
ومن جهته ،أكد الشبو أن االتحاد مستمر في
تكريم الشخصيات البارزة التي شاركت في تعزيز
وتطوير العمل التعاوني ،وبذلت جهودا كبيرة
ً
فــي تحسين واقــع الـخــدمــات الصحية ،موضحا
أن التكريم مــا هــو إال تعبير معنوي عــن الشكر
والتقدير للجهود المبذولة التي أسهمت في جعل
القطاع التعاوني في المقدمة ،وأهمية دور التعاون
والتنسيق بين اتحاد الجمعيات ووزارة الصحة.

مستشفى الفروانية :تركيب 216
كانيوال وريدية طرفية لألطفال

األنصاري لـ ةديرجلا « :عيادة المسافر» أثبتت جدواها

الفريج :خالل عام بنسبة نجاح %98.4
● عادل سامي

●

كـشــف اخـتـصــاصــي الـعـنــايــة ال ـمــركــزة لــأط ـفــال فــي مستشفى
الفروانية د .عبدالله الفريج عن تركيب  216كانيوال وريدية طرفية
صعبة لألطفال في القسم منذ سبتمبر من العام الماضي حتى اآلن،
وبنسبة نجاح بلغت  98.4في المئة.
وق ــال الـفــريــج فــي تـصــريــح صـحــافــي ،إن أه ــم مــا يميز هــذا
الفريق هو استخدام جهاز السونار لتركيب الكانيوالت الطرفية
ً
الصعبة ،الفتا إلى أنها دخلت الخدمة في شهر سبتمبر 2020
وهــي خدمة متميزة وفــريــدة مــن نوعها ،مشيرا إلــى تجاوب
ال ـفــريــق الـطـبــي وارتـ ـي ــاح ال ـمــرضــى م ــن األط ـف ــال عـنــد تركيب
الكانيوالت الوريدية.
وق ـ ــدم ال ـش ـكــر إلدارة مـسـتـشـفــى ال ـف ــروان ـي ــة وال ـط ــاق ــم الـطـبــي
والتمريضي على دعمهم إلنجاح هذه الخدمة الفريدة.
إلى ذلك ،نظم قسم الطوارئ في مستشفى الفروانية ورشة عمل
حول نظام الفرز الكندي.
وقال رئيس القسم الطوارئ د .يحيى بو صخر ،إن الورشة تهدف
إلــى تــدريــب الطاقم التمريضي فــي قسم الـطــوارئ على التعريف
بمبادئ اإلرش ــادات الكندية لطاقم الهيئة التمريضية وتحديد
مستوى اإلصابة وتطبيق المعايير المهنية.

منذ مايو الماضي وحتى
اآلن تقدم عيادة المسافر في
مركز الطب اإلسالمي بمنطقة
الصباح الطبية التخصصية
خدمات كبيرة للمراجعين من
ا لـطــاب المبتعثين للدراسة
في الخارج ،أو مرضى العالج
بالخارج ومرافقيهم.
ويتسم عمل العيادة بسرعة
اإلنـجــاز وتبسيط اإلج ــراء ات
وانسيابية العمل ،فقد حققت
أهدافها في خدمة المراجعين،
كما حققت الهدف من إنشائها
وه ـ ــو حـ ـص ــول الـمـسـتـحـقـيــن
على الخدمة المطلوبة ،إذ يتم
إنـجــاز مـعــامــات المراجعين
في نفس اليوم سواء التطعيم
أو االستثناء أو غير ذلك.

•

ً
«تقدم  300جرعة يوميا للطلبة المبتعثين ومرضى العالج بالخارج ومرافقيهم»
عادل سامي

وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس عـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة
الـمـســافــر د .حـمــد األن ـصــاري
ل ـ ـ ـ "ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة" ،إن الـ ـعـ ـي ــادة
أث ـب ـتــت ج ــدواه ــا إذ تستقبل
الـ ـمـ ـبـ ـتـ ـعـ ـثـ ـي ــن والـ ـ ــدارس ـ ـ ـيـ ـ ــن
بالخارج بعد تقديم ما يثبت
ذل ـ ــك ،ب ـه ــدف ال ـت ـس ـه ـيــل على
ال ـطـل ـبــة لـمـتــابـعــة دراس ـت ـهــم،
وع ـلــى ال ـمــرضــى الـمـســافــريــن
لـلـعــاج واخ ـت ـصــار إجـ ــراءات
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـصـ ـ ــول عـ ـ ـل ـ ــى ل ـ ـقـ ــاحـ ــات
"ك ــوف ـي ــد  ،"19والـ ـت ــي تــراعــي
شـ ـ ــروط ال ـس ـف ــر ح ـس ــب جـهــة
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاج ،وت ـ ــأمـ ـ ـي ـ ــن س ــام ــة
المرضى ومرافقيهم ،وجوانب
ال ـ ـسـ ــرعـ ــة ،دون تـ ـف ــري ــط فــي
المعلومات المطلوبة لتسجيل
المريض أو حالته المرضية،
وبـ ـ ـ ــروتـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ــوالت ال ـت ـم ـن ـي ــع
ال ـم ـع ـت ـمــدة م ــن ح ـي ــث ال ـن ــوع

والـ ـم ــدة وال ـت ــاري ــخ الـمــرضــي
للمسجلين.

 300تطعيم
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح األن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاري أن
الـ ـعـ ـي ــادة تـ ـق ــدم  300تـطـعـيــم
ي ــوم ـي ــا ل ـل ـط ـل ـبــة الـمـبـتـعـثـيــن
ل ـ ـل ـ ـخـ ــارج وم ـ ــرض ـ ــى الـ ـع ــاج
ب ــال ـخ ــارج ،مـشـيــدا بــالـجـهــود
الحثيثة ا لـتــي تبذلها الفرق
ال ـط ـب ـيــة وال ـف ـن ـي ــة واإلداريـ ـ ـ ــة
والتطوعية في العيادة لتقديم
اللقاحات لمستحقيها.
وأكـ ـ ـ ـ ــد أنـ ـ ـه ـ ــا تـ ـ ـه ـ ــدف إلـ ــى
خدمة المسافرين من الطالب
والـطــالـبــات ،ومــرضــى العالج
بالخارج ومرافقيهم والفئات
الـمـسـتـثـنــاة مــن ق ــرار مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،م ــوض ـح ــا أن ـ ــه يـتــم

اسـتـثـنــاء الـطــالــب والـمــرضــى
من إعطاء الجرعة الثانية من
ً
اللقاح بعد  3أسابيع بدال من
 6أسابيع.
وذكــر أن العيادة بــدأت في
 20مايو الماضي باستقبال
م ـ ــرض ـ ــى ال ـ ـ ـعـ ـ ــاج بـ ــال ـ ـخـ ــارج
ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى ال ـل ـق ــاح ــات،
وال ــذي ــن ي ـتــم تـحــويـلـهــم بـنــاء
على نماذج معتمدة من إدارة
العالج بالخارج تحوي أسماء
المرضى ومرافقيهم.
ولـ ـف ــت األنـ ـ ـص ـ ــاري إل ـ ــى أن
ساعات العمل تبدأ من الثامنة
صباحا وحتى الخامسة مساء
على مدى  7أيام في األسبوع،
م ـش ـيــرا إلـ ــى أن ال ـع ـمــل خــال
أيـ ـ ــام ال ـع ـط ــل ال ــرس ـم ـي ــة ي ـبــدأ
مــن التاسعة صباحا وحتى
ً
الواحدة ظهرا.

حمد األنصاري

العتيبي 181 :وظيفة إشرافية شاغرة في «الكهرباء» «األشغال» :تفعيل «البصمة»
●
لموظفي محطة «صباح األحمد»
سيد القصاص

كشف وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
د .م ـش ـعــان الـعـتـيـبــي ع ــن وج ـ ــود  181وظـيـفــة
إشــراف ـيــة شــاغــرة فــي وزارة الـكـهــربــاء وال ـمــاء،
ً
مضيفا أن هناك  9وظائف تم شغلها منذ بداية
مــارس الماضي حتى اآلن ،ومنها "مدير إدارة
إنتاج المياه الجوفية ،ومدير إدارة مشروعات
ال ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص ،وم ــراق ــب مــراق ـبــة الـتـشـغـيــل،
وم ــراق ــب مــراق ـبــة ال ـم ـخ ـت ـبــرات ب ـق ـطــاع تشغيل
وصيانة المياه".
في سياق متصل ،كشفت أحدث إحصائيات

ال ـ ــوزارة عــن انـخـفــاض اسـتـهــاك الـكـهــربــاء في
القطاع السكني خالل السنوات الثالث األخيرة
بشكل كـبـيــر ،مبينة أن االس ـت ـهــاك وص ــل إلــى
 872949ك ـي ـل ــوواط عـ ــام  2018ف ــي ح ـيــن بلغ
 498783كيلواط في  2019وفي العام الماضي
بلغ  334371كيلوواط.
وأش ــارت إلــى أنــه بالمقارنة بين القطاعات
المختلفة فــي ا لـبــاد تبين أن القطاع السكني
ً
األع ـل ــى اس ـت ـهــاكــا ع ـلــى م ـ ــدار ت ـلــك ال ـس ـن ــوات،
ف ــي ح ـيــن ي ــأت ــي ف ــي ال ـمــرت ـبــة ال ـثــان ـيــة الـقـطــاع
االس ـت ـث ـم ــاري ،ال ـ ــذي ب ـلــغ إج ـم ــال ــي اسـتـهــاكــه
 114053خالل عام .2020

أعلنت وزارة األشغال العامة تفعيل نظام
الـبـصـمــة لـلـحـضــور واالنـ ـص ــراف للموظفين
ال ـعــام ـل ـيــن بـمـحـطــة مـعــالـجــة ص ـب ــاح األح ـمــد
ً
األس ـبــوع ال ـجــاري؛ حــرصــا منها عـلــى توفير
الوقت والجهد على هؤالء.
وث ـ ّـم ــن رئ ـي ــس ن ـقــابــة ال ـعــام ـل ـيــن ب ــال ــوزارة
أنور العازمي دور وكيل "األشغال" بالتكليف
والوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية م.

وليد الغانم وجهوده في خدمة موظفي الوزارة
وعلى سرعة استجابته لمطالب النقابة التي
تتعلق بمصلحة هؤالء والمشاركة في تطوير
حركة سير العمل في الوزارة.
ً
وأكد أن النقابة حريصة دائما على المطالبة
ً
بحقوق الموظفين المستحقة وأيـضــا العمل
على المشاركة في تطوير حركة سير العمل
بالوزارة.

مشعان العتيبي

«األبحاث» :تقنية الخلط العميق للتربة أثبتت فائدتها االقتصادية
فريق بحثي زار «بوبيان» لدفع عجلة مشاريع المخطط الهيكلي
●

فهد الرمضان

أجرى فريق بحثي من معهد الكويت لألبحاث
العلمية ،زي ــارة استطالعية إلــى جزيرة بوبيان
الختيار موقع لتنفيذ تقنية الخلط العميق لتدعيم
التربة الصعبة والطينية لتأهيل البنية التحتية.
وق ـ ــال ال ـم ـع ـهــد ،ف ــي بـ ـي ــان ،أم ـ ــس ،إن نـتــائــج
األبحاث التطبيقية ،التي أجراها الفريق على تلك
التقنية أثبتت أنـهــا تتمتع بـجــدوى اقتصادية
ج ـيــدة وس ــرع ــة ف ــي الـتـنـفـيــذ وك ـف ــاءة ف ــي تقديم
حلول هندسية عملية دون الحاجة إلى استبدال
التربة أو نقلها من مكانها أو استخدام الدعائم

اإلنـشــائـيــة بشتى أنــواعـهــا وم ــا يــرتـبــط بـهــا من
تكاليف تشغيلية قبل وبعد معالجة التربة أو ما
يصاحبها من خدمات تشغيلية مكلفة قد ينتج
عنها آثار بيئية ضارة.
وأضاف أن تلك الزيارة تأتي بدعم من رئاسة
األركان العامة للجيش في وزارة الدفاع ،ومشاركة
فـنـيــة مــن ال ـك ــوادر الـهـنــدسـيــة الـتــابـعــة لهندسة
الـمـنـشــآت الـعـسـكــريــة؛ فــي إط ــار الـسـعــي لتنفيذ
مشاريع المخطط الهيكلي في جزيرة بوبيان؛
بغية دفــع عجلة التنمية االقتصادية وتحقيق
أهداف التنمية المستدامة ورؤية "كويت جديدة
 "2035ورفع مؤشر التنافسية العالمية للكويت

ً
ً
لتحسين مكانتها دوليا وإقليميا.
وض ــم ال ـفــريــق الـبـحـثــي م ــن م ــرك ــز أب ـحــاث
الطاقة والبناء ،مدير برنامج التشييد ومواد
البناء م .سعاد البحر ،والباحث المشارك في
برنامج استدامة المنشآت واعتمادية البنية
التحتية د .ثامر اليعقوب ،والباحث المشارك
في مشاريع تقنيات البناء والمواد د .محمد
ع ـب ــدال ـس ــام ،وم ـ ـشـ ــارك األب ـ ـحـ ــاث أخ ـصــائــي
فحوصات مواد اإلنشاءات والمواد المبتكرة
م .شيخة الــزويــد ،ومــن مــركــز أبـحــاث البيئة
والعلوم الحياتية مدير برنامج دعم متخذي
القرار إلدارة األزمات د .عبدالله العنزي.

فريق المعهد وهندسة المنشآت المختص بمعاينة المواقع المرشحة لتنفيذ التقنية

سلة أخبار
وكيل «البريد» قدم استقالته
لوزيرة االتصاالت
علمت «الجريدة» من مصادر
مطلعة ،أن الوكيل املساعد
لقطاع البريد عبدالله
العازمي ،قدم أمس األول
طلب االستقالة من منصبه
إلى وزيرة األشغال العامة
وزيرة الدولة لشؤون
االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات د .رنا الفارس.
وقالت املصادر ،إن الوزيرة
الفارس وافقت على
االستقالة واعتبار آخر يوم
عمل للوكيل العازمي 30
سبتمبر الجاري ،مشيرة
إلى أن العازمي أبدى رغبته
في إتاحة املجال أمام
الطاقات الشبابية ملواصلة
العمل والتطوير والنهوض
بمستوى الخدمات في
الوزارة.
يذكر ان العازمي تولى منذ
سنوات مسؤولية قطاع
خدمات املشتركني ،قبل أن
يتم نقله إلى قطاع البريد
منذ عامني تقريبًا.

محافظ الجهراء يثمن
دور «إحياء التراث»

نظمت جمعية إحياء التراث
ً
اإلسالمي حفال لتكريم
خريجي حلقات مركز
التراث لتحفيظ القرآن
التابع لها في محافظة
الجهراء ،تحت رعاية
محافظ الجهراء ناصر
الحجرف ،وبحضور رئيس
قطاع العمل والتنمية
الخيرية واملجتمعية
بالجمعية الشيخ جاسم
املسباح ،ورئيس الهيئة
اإلدارية لفرع الجهراء
التابع للجمعية د .فرحان
الشمري.
وأشاد الحجرف ،في كلمة له
خالل الحفل ،بدور الجمعية
من خالل مشاريعها
املتعددة ،مثمنًا مسيرة
«إحياء الثراث» ودورها
البارز في رعاية النشء
وخدمة كتاب الله تعالى.
من جهته ،أوضح الشمري
أن مركز التراث لتحفيظ
القرآن الذي انطلقت مسيرته
منذ ثالثني عامًا ،وبفضل
الله ،تخرج فيه العديد
من الطلبة الذين انضموا
إليه منذ سنوات عديدة،
وأصبحوا مشايخ ودعاة
وأئمة ومعلمني يخدمون
دينهم ومجتمعهم.

«زكاة العثمان» لدعم مشروع
«المساعدات الشهرية»

دعا مدير زكاة العثمان،
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية ،أحمد الكندري،
الخيرين وأصحاب األيادي
البيضاء إلى دعم مشروع
"املساعدات الشهرية
واملقطوعة" ،الذي تستفيد
منه األسر املتعففة في
الكويت.
وقال الكندري ،في تصريح
صحافي ،أمس" ،نقدم
من خالل هذا املشروع
املساعدات املادية ملا يقارب
 1000أسرة سنويًا .ملسنا
في الفترة األخيرة زيادة
كبيرة في أعداد األسر
املتعففة التي تقدم طلبًا
للمساعدة ،نظرًا لتداعيات
جائحة كورونا ،حيث
عجزت الكثير من األسر
عن سداد إيجارات املسكن
وتوفير االحتياجات
واملتطلبات األساسية
األخرى ،وبدورنا نبذل
قصارى الجهود لتغطية
أكبر عدد ممكن من الحاالت
املستحقة".
َّ
وتقد م الكندري بالشكر
للمحسنني والخيرين
الذين يتبرعون للمشروع،
وكانوا سببًا في استمراره،
ودعاهم إلى مزيد من
الدعم ،نظرًا للحاجة
الكبيرة التي تتلقاها "زكاة
العثمان".

برلمانيات
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الغانم يشارك بالمؤتمر العالمي الـ  5لرؤساء البرلمانات في فيينا
يحضر اللقاء التشاوري العربي لتنسيق المواقف

االتحاد الكشفي
للبرلمانيين العرب
يزكي الغانم
ً
ً
رئيسا فخريا

وص ـ ــل رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس األمـ ــة
مرزوق الغانم أمس إلى العاصمة
ال ـن ـم ـس ــاوي ــة ف ـي ـي ـنــا ل ـل ـم ـشــاركــة
فــي الـمــؤتـمــر الـعــالـمــي الـخــامــس
لرؤساء البرلمانات الذي انطلقت
أعماله امس وتستمر حتى الثامن
من سبتمبر الجاري.
وك ـ ـ ــان فـ ــي اس ـت ـق ـب ــال ال ـغ ــان ــم
لدى وصوله سفير الكويت لدى
الـنـمـســا وم ـنــدوب ـهــا ال ــدائ ــم لــدى
ال ـم ـن ـظ ـمــات ال ــدول ـي ــة ف ــي فـيـيـنــا
ص ــادق مـعــرفــي وع ــدد مــن أرك ــان
السفارة والمندوبية.
ومــن المقرر أن يلقي الرئيس
الـغــانــم كلمة أم ــام الـمــؤتـمــر ،إلى
جانب حضور االجتماع الختامي
للجنة التحضيرية للمؤتمر كونه
عـضــوا فــي اللجنة مــن بـيــن أحــد
عشر عضوا.
كما يـشــارك الـغــانــم فــي اللقاء
ال ـت ـشــاوري لــرؤســاء البرلمانات
العربية بغية تنسيق المواقف
إزاء ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن الـ ـم ــواضـ ـي ــع
والقضايا العربية واإلسالمية.
وي ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ــن بـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج ع ـم ــل
المؤتمر عــدة مــوضــوعــات منها
تحقيق التنمية المستدامة الذي
ي ـت ـط ـلــب الـ ـم ــزي ــد مـ ــن االه ـت ـم ــام
ف ــي رفـ ــاه اإلنـ ـس ــان ،وم ــا تشكله
االس ـت ـجــابــة ال ـعــال ـم ـيــة لـجــائـحــة
كــورونــا مــن تحديات على نظام
تـ ـع ــددي ــة األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف ،وم ـك ــاف ـح ــة

ال ـم ـع ـلــومــات الـمـضـلـلــة وخ ـطــاب
الـكــراهـيــة عـلــى شبكة االنـتــرنــت،
وإل ـ ـغـ ــاء ق ــوانـ ـي ــن ال ـت ـم ـي ـيــز ضــد
ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء وال ـ ـف ـ ـت ـ ـيـ ــات ل ـت ـح ـق ـيــق
الـمـســاواة بين النساء والــرجــال،
وخـضــوع تدابير ال ـطــوارئ التي
تـفــرضـهــا الـحـكــومــة إل ــى مــوافـقــة
برلمانية.
ك ـم ــا ي ـت ـض ـمــن جـ ـ ــدول أع ـم ــال
ال ـمــؤت ـمــر ال ـع ــدي ــد م ــن الـحـلـقــات
الـ ـنـ ـق ــاشـ ـي ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـم ـي ـثــاق
ع ــال ـم ــي ج ــدي ــد ل ـل ـم ـس ــاواة بـيــن
الـ ــرجـ ــال والـ ـنـ ـس ــاء ،وال ـت ـخ ـف ـيــف
مـ ــن ت ــأث ـي ــر ج ــائ ـح ــة ك ــوفـ ـي ــد-19
عـلــى الــدي ـمــوقــراط ـيــة ،ومـكــافـحــة
تـغـيــر ال ـم ـنــاخ وت ـعــزيــز التنمية
ال ـم ـس ـتــدامــة ،وتـحـقـيــق ال ـت ــوازن
ب ـ ـي ـ ــن انـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــاح الـ ـ ـب ـ ــرلـ ـ ـم ـ ــان ـ ــات
وش ـفــاف ـي ـت ـهــا وال ـم ـحــاف ـظــة على
أمنها وسالمتها ،والبرلمانات
والحوكمة العالمية.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،قـ ــال رئـيــس
اال ت ـح ــاد ا لـكـشـفــي للبرلمانيين
ال ـعــرب د .عـبــدالـلــه الـطــريـجــي إن
االتحاد وافــق على تزكية رئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم رئيسا
فخريا له باإلجماع.
جاء ذلك في تصريح أدلــى به
الـطــريـجــي عـلــى هــامــش تــرؤســه
أعمال الجمعية العمومية الـ 13
لــا تـحــاد ا لـكـشـفــي للبرلمانيين
ال ـعــرب ال ـتــي تـعـقــد خ ــال الـفـتــرة

مــن  4ال ــى  8ال ـج ــاري بــالـقــاهــرة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ج ـ ـ ـ ـ ـ ــدول أعـ ـ ـم ـ ــال
االجـ ـتـ ـم ــاع ت ـض ـمــن الـ ـع ــدي ــد مــن
ال ـب ـنــود واالقـ ـت ــراح ــات وأب ــرزه ــا
المقترح الــذي تقدم به نــواب من
اإلم ـ ــارات والـبـحــريــن وفلسطين
واليمن لتكريم الغانم بتسميته
رئيسا فخريا لالتحاد الكشفي
للبرلمانيين ال ـعــرب ،مــؤكــدا أنه
تمت الموافقة باإلجماع على هذا
المقترح.
وأشار إلى أن االجتماع يناقش
كــذلــك تـطــويــر ال ـحــركــة الكشفية
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل ال ـ ـت ـ ـطـ ــوعـ ــي ب ــال ــوط ــن
العربي ،وتم تكليف األمانة العامة
لالتحاد بالتنسيق مع المنظمة
الكشفية العربية لتكريم عدد من
الشخصيات.
وذ ك ــر أن الجمعية العمومية
وافـ ـق ــت ع ـلــى ان ـض ـم ــام ال ـجــزائــر
والـ ـيـ ـم ــن ول ـي ـب ـي ــا إل ـ ــى االتـ ـح ــاد
ال ـك ـش ـفــي لـلـبــرلـمــانـيـيــن ال ـع ــرب؛
ليصبح بذلك عدد الدول العربية
ال ـم ـن ـض ـم ــة ل ــاتـ ـح ــاد  16دولـ ــة
إضــافــة إل ــى الـمــوافـقــة عـلــى طلب
مملكة البحرين باستضافة أعمال
الجمعية العمومية الـ  14لالتحاد.
ولفت إلى أن االتحاد الكشفي
اسـتــأنــف نشاطه مــن جــديــد بعد
فترة من التوقف بسبب جائحة
ك ــورون ــا ،مبينا أن مــا يـقــرب من
 15دولة عربية وخليجية شاركت

الغانم والسفير معرفي
في الجمعية العمومية لالتحاد.
وم ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أعـ ـ ـ ــرب األمـ ـي ــن
العام للمنظمة الكشفية العربية
عمرو حمدي في تصريح مماثل
عــن سـعــادتــه ب ـعــودة اجتماعات
اال ت ـح ــاد ا لـكـشـفــي للبرلمانيين
الـ ـع ــرب ب ـع ــد ع ــام ـي ــن م ــن تــوقــف
األنشطة الكشفية ،مشيدا بالدعم
الكبير الذي تقدمه دولة الكويت
وجمعية الكشافة الكويتية في
هذا الصدد.
وث ـ ـمـ ــن ح ـ ـمـ ــدي الـ ـ ـ ـ ــدور ال ـ ــذي
يقوم به رئيس االتحاد ورئيس
اللجنة الكشفية العربية الطريجي
لـتـطــويــر األن ـش ـطــة الـكـشـفـيــة في

اإلق ـل ـيــم ال ـعــربــي بــال ـكــامــل .وق ــال
إن االج ـت ـمــاع نــاقــش الـعــديــد من
الموضوعات ومنها سبل التعاون
بين االتحاد الكشفي للبرلمانيين
العرب والمنظمة الكشفية العربية
لدعم الشباب العربي وإعدادهم
للقيادة في اإلقليم العربي.
وأعرب عن الفخر لوجود ثالثة
مــن اإلقـلـيــم الـعــربــي ممثلين في
مجلس إدارة المنظمة العالمية
للحركة الكشفية ما يؤكد القوة
التي يتمتع بها اإلقليم العربي
في هذا الشأن.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أكـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة
السابق لشؤون مجلسي النواب

والـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــورى وع ـ ـض ـ ــو م ـج ـل ــس
النواب اليمني وعضو االتحاد
ال ـك ـش ـفــي لـلـبــرلـمــانـيـيــن ال ـعــرب
محمد الحميري فــي تصريح لـ
«كونا» أن دولة الكويت ممثلة في
الطريجي تـقــوم بجهود كبيرة
لتعزيز العمل الكشفي العربي
المشترك.
وأوض ــح الحميري أن العمل
الكشفي «يعتبر مدرسة لصناعة
القادة» ،مشيرا إلى أن االجتماع
الذي يضم أعضاء وبرلمانيين
م ــن مـعـظــم ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة هو
«خـ ـط ــوة إي ـجــاب ـيــة ع ـلــى طــريــق
العمل العربي المشترك».

الحميدي يسأل عن مناقصة مبنى المطار  T1المويزري يطلب عقد جلسة خاصة
لمناقشة «األزمات»  ١٥الجاري

تـقــدم الـنــائــب بــدر الحميدي
بـ ـس ــؤال ب ــرل ـم ــان ــي ال ـ ــى وزي ـ ــرة
األش ـغــال الـعــامــة وزي ــرة الــدولــة
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات د .رنا الفارس ،بشأن
مناقصة مطار الكويتي الدولى
مبنى ركاب .T1
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـح ـ ـم ـ ـيـ ــدي إن هـ ــذا
ً
ال ـســؤال يــأتــي اس ـت ـنــادا إل ــى ما
أثـ ـي ــر اع ــامـ ـي ــا ع ـم ــا تـضـمـنـتــه
إجـ ــراءات الـطــرح واإلس ـنــاد من
م ـخــال ـفــات وت ـ ـجـ ــاوزات إداري ـ ــة
ومـ ــال ـ ـيـ ــة ف ـ ــي مـ ـ ـش ـ ــروع إنـ ـش ــاء
وإن ـ ـ ـجـ ـ ــاز وتـ ــأث ـ ـيـ ــث وصـ ـي ــان ــة
مشروع "المبنى  ،"T1منذ طرح
مناقصته بـتــاريــخ 2013/11/6
ح ـت ــى اع ـت ـم ــاد قـ ـ ــرار ال ـتــرس ـيــة
على إحدى الشركات بمبلغ 1.3
مليون دينار بتاريخ .2015/8/2
وأضـ ـ ــاف أن ــه رغ ــم اع ـت ــراض
دي ـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة ع ـل ــى ق ــرار
الـ ـ ـت ـ ــرسـ ـ ـي ـ ــة لـ ـ ـم ـ ــا ش ـ ــابـ ـ ـه ـ ــا م ــن
تـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاوزات وارتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاع ك ـب ـي ــر
غ ـيــر م ـب ــرر ف ــي ال ـق ـي ـمــة ،ورغ ــم
تعديل الـشــروط والمواصفات
وإلغاء العديد من بند األعمال
والترسية المحددة بـ 1.312.000
دينار فإن قيمة الترسية بقيت
ثابتة.

وذك ــر أن مــا ش ــاب إجـ ــراءات
الترسية من مخالفات جسيمة
أدى إلـ ــى عـ ــدم اك ـت ـم ــال تـنـفـيــذ
المشروع منذ تــاريــخ الترسية
حتى اآلن ولمدة تأخير وصلت
ً
إلـ ـ ــى  514ي ـ ــوم ـ ــا ،مـ ـم ــا يـعـنــي
اسـتـحــالــة إك ـمــال الـمـشــروع في
التاريخ المقرر له .2022/8/28
وأوضــح الحميدي أن تقرير
جهاز متابعة األداء الحكومي
ل ـع ــام  ،2019والـ ـ ــذي أخ ـط ــر به
ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر الـ ـمـ ـخـ ـت ــص بـ ـت ــاري ــخ
 ،2020/9/2ك ـشــف ا ل ـم ــز ي ــد من
ص ـ ـ ــور اإلخـ ـ ـ ـ ــال ال ـج ـس ـي ــم فــي
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ،وأب ـ ــرزه ـ ــا ضـعــف
اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف وال ـ ـم ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة غ ـيــر
المسبوقة والمزيد من استنزاف
المال العام وإهــداره ،والتأخير
في االنتهاء من الهدف المرحلي
ً
األول ل ـمــدة بـلـغــت  640يــومــا،
وكان من المفترض إتمامه في
ً
 ،2018/2/27فـضــا عــن ضعف
األداء واإلش ـ ــراف وع ــدم ال ـتــزام
المقاول بشروط العمل وضعف
ضبط الجودة.
وت ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاءل الـ ـ ـحـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــدي :م ــا
األس ـبــاب الـتــي أدت إل ــى إع ــادة
ط ــرح مـنــاقـصــة ال ـع ـقــد الـمـشــار
إل ـ ـيـ ــه فـ ــي مـ ـم ــارس ــة بـ ـي ــن ذات

بدر الحميدي

ال ـ ـشـ ــركـ ــات رغـ ـ ــم عـ ـ ــدم م ــواف ـق ــة
ديوان المحاسبة على الترسية
لألسباب المالية والفنية التي
ان ـت ـه ــى إل ـي ـه ــا ت ـق ــري ــر الـلـجـنــة
ال ـم ـش ـك ـل ــة ب ـ ـ ــال ـ ـ ــوزارة فـ ــي ه ــذا
ال ـ ـشـ ــأن؟ ول ـ ـمـ ــاذا ل ــم تـسـتـخــدم
ال ــوزارة صالحياتها في إعــادة
القيمة التقديرية للعقد ،ولماذا
تــم قـبــول الــزيــادة غير المبررة
فــي أس ـعــاره رغــم إلـغــاء العديد
من البنود وتعديل المواصفات
الفنية ومنح العديد من المزايا
والتسهيالت للمتناقصين؟
وتـ ــابـ ــع :مـ ــا أس ـ ـبـ ــاب ضـعــف

اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف وال ـ ـم ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة ع ـلــى
تـ ــراخـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــاول فـ ــي تـنـفـيــذ
ال ـع ـقــد ،والـتــأخـيــر فــي التنفيذ
إلى جانب مخالفة المواصفات
ال ـف ـن ـي ــة ل ـل ـع ــدي ــد مـ ــن األعـ ـم ــال
ً
واإلسـ ـن ــاد بـسـعــر ي ــزي ــد كـثـيــرا
عن القيمة التقديرية لألعمال؟
ومــا اإلج ـ ــراء ات الـتــي اتخذتها
أو تـ ــزمـ ــع الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة اتـ ـخ ــاذه ــا
تجاه المخالفات المشار إليها
ف ــي الـتـنـفـيــذ وتــأخ ـيــر التنفيذ
وقصور شروط األمن والسالمة
م ــن ال ـم ـق ــاول م ـمــا ت ــرت ــب عليه
ح ـ ـ ــدوث أكـ ـث ــر مـ ــن  56إص ــاب ــة
وحالة وفاة بين العاملين؟
وأض ــاف :هل شكلت الــوزارة
لـ ـ ـج ـ ــان تـ ـحـ ـقـ ـي ــق أو م ـت ــا ب ـع ــة
لمعالجة ما شاب تنفيذ العقد
م ـ ــن مـ ـخ ــالـ ـف ــات وخ ـ ــاص ـ ــة فــي
اس ـت ـنــزاف وه ــدر ال ـمــال ال ـعــام؟
وم ــا ال ـمــوقــف ال ـحــالــي لتنفيذ
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع وخـ ـ ـط ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
وإجراءاتها لمعالجة المخالفات
وأسباب التأخير؟ وما األسباب
ال ـت ــي ج ـع ـلــت م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
ي ـ ـ ــواف ـ ـ ــق عـ ـ ـل ـ ــى ت ـ ــرسـ ـ ـي ـ ــة ه ـ ــذه
الشركة؟ على أن تكون اإلجابة
مــزودة بكل ما يتطلبه الرد من
مستندات وأوراق ومكاتبات؟

تـ ـ ـق ـ ــدم الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ش ـع ـيــب
المويزري بطلب عقد جلسة
خـ ــاصـ ــة ف ـ ــي  15س ـب ـت ـم ـبــر
ال ـج ــاري ،الـســاعــة الـعــاشــرة
ً
صباحا ،لمناقشة «األزمات
(ف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت) وأس ـب ــاب ـه ــا
ومحاسبة المتسببين في
افتعالها واستمرارها».
وأرجــع المويزري طلبه،
إل ــى «م ــا تـعــانـيــه الـخــدمــات
الصحية والتعليمية من ّ
ترد
وتدهور واألزمة اإلسكانية
المفتعلة ،التي تسببت في
ت ـم ــزي ــق األسـ ـ ــر ال ـكــوي ـت ـيــة،
والصمت عن أزمة القروض
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي أضـ ـ ـ ـ ـ ــرت ب ـم ـع ـي ـش ــة
الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــونـ ـ ـي ـ ــن وأس ـ ـ ــره ـ ـ ــم،
والـ ـحـ ـل ــول الـ ـت ــي زادت مــن
مأساتهم ومعاناتهم».
ولـفــت كــذلــك إلــى «إهـمــال
مـحــاسـبــة الـمـتـسـبـبـيــن في
الـ ـنـ ـص ــب ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري وع ـ ــدم
ح ــل م ــا ي ــواج ـه ــه أص ـح ــاب
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة،

شعيب المويزري

واس ـت ـم ــرار األزم ـ ــة اإلنـســانـيــة
ل ـ ـل ـ ـبـ ــدون وتـ ــره ـ ـيـ ــب ال ـش ـع ــب
ب ــال ـق ـي ــود األمـ ـنـ ـي ــة ،وإص ـ ـ ــدار
القرارات للتضيق على الشعب
واإلجبار على التطعيم ومنع
غ ـي ــر ال ـم ـط ـع ـم ـيــن مـ ــن ال ـس ـفــر
وت ـق ـي ـي ــد ح ــري ـت ـه ــم وال ـف ـس ــاد
الـمـسـتـشــري ف ــي ال ــدول ــة على
كـ ــل الـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات ،وانـ ـتـ ـش ــار

ال ـم ـخ ــدرات وازديـ ـ ــاد أع ــداد
ج ـ ــرائ ـ ــم الـ ـقـ ـت ــل وال ـ ــرش ـ ــوة
وغسل األموال».
وأشـ ــار إل ــى ع ــدم اح ـتــرام
الــدسـتــور والعبث بالنظام
االنـتـخــابــي وإه ـمــال الـمــرأة
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــن األرامـ ـ ـ ـ ـ ــل
والمطلقات وعرقلة توظيف
ال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـت ـع ـي ـي ـنــات
البراشوتية الفاسدة.
وأك ــد أن اسـتـمــرار الظلم
والـتـمـيـيــز بـيــن المواطنين
وال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوت عـ ـ ـ ــن قـ ـضـ ـي ــة
أبنائنا وبناتنا المهجرين
الذين تفرق شمل عوائلهم
حـ ـت ــى ذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات
الخاصة طالهم الضرر مما
يـجــري ،والـسـكــوت عــن هذه
األزمات المفتعلة التي تهدد
مستقبل البلد وا سـتـقــراره
أمــر خطير ال يمكن القبول
ب ــه وال ي ـم ـكــن ألي م ــواط ــن
ص ــال ــح وم ـخ ـلــص أن يقبل
باستمراره.

سلة برلمانية
الشاهين لمساواة
الخدمات التأمينية
بين «الخاص» والحكومة

قدم النائب أسامة الشاهين
اقتراحا برغبة بالمساواة
في الخدمات التأمينية
للعاملين في القطاع الخاص
بالعاملين في القطاع
الحكومي.
وقال الشاهين :لما كان
مجموع اشتراكات تأمين
صاحب العمل على العامل
(الموظف) في القطاع
الحكومي أقل من مجموع
تأمين صاحب العمل -
والحكومة  -على العامل
(الموظف) في القطاع
ً
الخاص ،ونظرا الختالف
التأمين على العمالة
بين القطاعين الحكومي
والخاص ،ولتحقيق مبدأ
المساواة في الخدمات
التأمينية المقدمة للموظفين
الكويتيين العاملين في
القطاعين العام والخاص،
ولتخفيف العبء عن أصحاب
األعمال التجارية.

المطيري :سنردع من تسول
له نفسه العبث بالمال العام

أكد النائب صالح المطيري
أن الرقابة جزء ال يتجزأ من
العمل النيابي ،وقد يكشف
ً
جزءا من جبل الجليد وما
خفى قد يكون أعظم.
وقال المطيري ،في تغريدة
له على حسابه الشخصي بـ
«تويتر»:رسالة لكل مسؤول
في بلدنا المعطاء ،بلد الوفاء،
الدور الرقابي (باألدلة) سوف
يكون رادعا لكل من تسول له
نفسه بالعبث بالمال العام.
من جانب آخر ،وجه المطيري
سؤاال برلمانيا إلى وزير
التجارة والصناعة د.
عبدالله السلمان استفسر
فيه عن موافقة ديوان الخدمة
المدنية على االستعانة
بأحد األشخاص للعمل
مستشارا لدى وزير التجارة
والصناعة.

البنك المركزي 11 :ألف عميل التزموا
مديونياتهم للدولة
بسداد
ً

هيئة االستثمار 2488 :مدينا خضعوا ألحكام شرائها
●

علي الصنيدح

بينما كشف بنك الكويت المركزي أن نحو
 94في المئة من الخاضعين ألحكام القانون
رقم  41لسنة  1993بشأن شراء الدولة بعض
ال ـمــديــون ـيــات وكـيـفـيــة تحصيلها الـتــزمــوا
ب ـســداد مــديــونـيــاتـهــم ،أك ــدت الهيئة العامة
لالستثمار أن ع ــدد المدينين لــد يـهــا حتى
 31مــارس  2021وفقا ألحـكــام الـقــانــون رقم
 41لسنة  1993بـشــأن ش ــراء الــدولــة بعض
المديونيات وكيفية تحصيلها بلغ 2488
ً
مــديـنــا ،منهم  1476ص ــدرت بحقهم أحكام
ق ـضــائ ـيــة ،مــوض ـحــة أن  819مــدي ـنــا صــدر
بحقهم حـكــم شـهــر إف ــاس مــن أص ــل 1255
مدينا لــم يلتزموا بــالـســداد ،فيما بلغ عدد
من صدر عليه حكم صلح واق من االفالس
 657مدينا من أصل  1233تعثروا في السداد،
وأحيلوا إلى محكمة االفالس.
جاء ذلك في رد الهيئة على سؤال برلماني
لـلـنــائــب أســامــة ال ـم ـنــاور ح ــول الخاضعين
الحكام المديونيات المشار اليه ،وحصلت
"الجريدة" على نسخة منه.
وكـشــف الـبـنــك الـمــركــزي أن عــدد العمالء
الــذيــن تــم ش ــراء مديونياتهم وفـقــا ألحـكــام
القانون رقــم  41لسنة  1993في شــأن شراء
الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها
بلغ  11736عميال.

وذكر ان عدد العمالء الذين سددوا كامل
ا لـمــد يــو نـيــات المستحقة عليهم 11006
عمالء ،بواقع  9943عميال ملتزما بالسداد
وفــق طــرق ال ـســداد الـمـحــددة بالقانون،
و 729ع ـم ـيــا ص ـ ــدر ل ـصــال ـح ـهــم حـكــم
بــالـصـلــح ال ــواق ــي م ــن اإلفـ ـ ــاس ،و334
عميال تم سداد مديونياتهم وفقا لحكم
المادة  13من القانون.
وبـ ـ ـش ـ ــأن ع ـ ـ ــدد الـ ـم ــديـ ـنـ ـي ــن ال ــذي ــن
تخلفوا عن سداد األقساط المستحقة
عليهم ،قال البنك إن عدد العمالء غير
الملتزمين بالسداد بلغ  730عميال
بواقع  689عميال تم إشهار إفالسهم،
و 41عميال مــازا لــوا غير ملتزمين
ب ــال ـس ــداد ،مــوض ـحــا أن ــه وف ـقــا لما
تقضي بــه الـمــادة  13مــن القانون
رقــم  41السنة  1993فإنه يترتب
على التأخير فــي ســداد أي دفعة
أو ق ـســط س ـن ــوي مـسـتـحــق على
العميل زيادة في قيمة المديونية
المستحقة عليه نتيجة احتساب
غرامة تأخير بواقع  %15سنوية
عــن ف ـتــرة الـتــأخـيــر ،وإذا تأخر
ال ـع ـم ـيــل ع ــن س ـ ــداد ال ــدف ـع ــة أو
القسط في نهاية المدة حل أجل
الدين وتوابعه وما أسقط عنه.

ةديرجلا

•
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وزير التربية يعتمد تقويم العام الدراسي 2022/2021
• بدء دوام الطلبة  3أكتوبر ومعلمي االبتدائي والمتوسط  19الجاري والثانوي 26
• انطالق اختبارات نهاية العام للعاشر والحادي عشر  15مايو والثاني عشر في 29
فهد الرمضان

عطلة منتصف العام
لجميع المراحل
الدراسية
من  30يناير
حتى  10فبراير

أ ص ـ ـ ـ ـ ــدرت وزارة ا لـ ـت ــر بـ ـي ــة
ً
ق ــرارا بشأن التقويم الــدراســي
للعام الدراسي ،2022 – 2021
إذ اع ـت ـم ــد وزي ـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة د.
عـلــي الـمـضــف ال ـق ــرار الـخــاص
بمواعيد ال ــدوام واالخـتـبــارات
واإلج ـ ـ ـ ـ ــازات ل ـل ـع ــام الـ ــدراسـ ــي
الجديد.
وقضى القرار ،الذي حصلت
«الجريدة» على نسخة منه ،بأن
دوام الـعــامـلـيــن ف ــي ال ـم ــدارس
االبتدائية والمتوسطة ومرحلة
ري ـ ــاض األطـ ـف ــال ي ـب ــدأ ف ــي 19
سبتمبر الـ ـج ــاري ،فـيـمــا يـبــدأ

دوام ال ـع ــام ـل ـي ــن فـ ــي م ـ ــدارس
الـ ـم ــرحـ ـل ــة ال ـ ـثـ ــانـ ــويـ ــة ف ـ ــي 26
ً
مـنــه ،مــوضـحــا أن دوام جميع
المتعلمين في مختلف المراحل
ً
الدراسية سيكون بدءا من يوم
األحد  3أكتوبر المقبل ،على أن
يـكــون مــوعــد التقييم النهائي
للمتغيبين ب ـعــذر مـقـبــول في
الفصل الدراسي األول لصفوف
الـ ـم ــرحـ ـل ــة االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة م ـ ــن 2
يـنــايــر وح ـتــى  10مـنــه ويـكــون
نهاية دوام متعلمي المرحلة
االبـتــدائـيــة بالفصل الــدراســي
الثاني في  23مايو .2022

تحديد مراكز عمل الكويتيين الجدد
ً
أص ــدر وزي ــر التربية د .علي المضف ق ــرارا
ً
وزاريا بشأن الضوابط الواجب اتباعها لتحديد
مــراكــز عـمــل ال ـك ــوادر الــوطـنـيــة الــواصـلـيــن إلــى
المناطق التعليمية مباشرة من ديوان الخدمة
المدنية ،للتعيين كأعضاء في الهيئة التعليمية
خالل العام الدراسي .2022/2021
وحدد القرار تعيين معلمي التربية اإلسالمية
قاطني مناطق حولي ومبارك الكبير واألحمدي،
ليكون فــي م ــدارس منطقة حــولــي التعليمية،
وقاطني مناطق العاصمة والفروانية والجهراء

في «تعليمية العاصمة» ،في حين يكون تعيين
مـعـلـمــي الـتــربـيــة الـفـنـيــة لـجـمـيــع ال ـمــراحــل من
قــاطـنــي ال ـفــروان ـيــة وال ـج ـه ــراء ف ــي «ال ـج ـه ــراء»،
وقاطني «العاصمة» و«مبارك الكبير» في مدارس
العاصمة .وأشار إلى أن تعيين معلمي االقتصاد
المنزلي لجميع ا لـمــرا حــل مــن قاطني مناطق
حولي ومـبــارك الكبير واالحـمــدي سيكون في
م ــدارس «تعليمية حــو لــي» ،بينما يتم تعيين
قاطني مناطق العاصمة والفروانية والجهراء
في مدارس «العاصمة التعليمية».

وذك ـ ـ ــر أن ع ـط ـل ــة مـنـتـصــف
ال ـ ـعـ ــام س ـت ـب ــدأ فـ ــي  30ي ـنــايــر
 2022و ح ـ ـتـ ــى ا ل ـخ ـم ـي ــس 10
ف ـب ــراي ــر ع ـلــى أن ي ـب ــدأ الـفـصــل
الدراسي الثاني في  12فبراير،
ً
الفـتــا إلــى أن اخـتـبــارات نهاية
ال ـ ـف ـ ـصـ ــل ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــي الـ ـث ــان ــي
لصفوف المرحلة المتوسطة
من  15وحتى  23مايو ،2022
ويكون تحويل ملفات الطالب
إل ــى ال ـمــرح ـلــة ال ـثــانــويــة م ــن 5
وحتى  6يونيو  ،2022وتكون
اخـتـبــارات ال ــدور الثاني مــن 9
وحتى  16يونيو.

اختبارات «الثانوية»
ول ـ ـفـ ــت إلـ ـ ــى أن اخـ ـتـ ـب ــارات
الفصل الدراسي األول للطلبة
في الصفين العاشر والحادي
عشر ستكون من  29ديسمبر
 2021و حـ ـت ــى  10ي ـن ــا ي ــر ،فــي
حين ستكون اختبارات الصف
الـ ـث ــان ــي عـ ـش ــر مـ ــن  12ي ـنــايــر
وح ـتــى  24م ـنــه ،عـلــى أن تـبــدأ
اختبارات نهاية العام الدراسي
للعاشر والحادي عشر في 15
مايو  ،2022واختبارات نهاية
العام للثاني عشر في  29مايو،
ليكون إ ع ــان نتائج الثانوية
ال ـعــامــة ف ــي  12يــون ـيــو ،2022

 8ماليين دينار بدل شاشة للمعلمين
●

فهد الرمضان

بعد موافقة إدارة الفتوى والتشريع على
استفسار وزارة التربية بشأن أحقية صرف
بدل شاشة للمعلمين الكويتيين ومن في
حكمهم عن العام الدراسي الماضي والفصل
الدراسي الثاني من العام الذي سبقه ،بعد
اعتماد عملية التعليم عن بعد عبر طريق
أج ـهــزة ال ـحــاســوب ،عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» من
ً
مصادرها أن «التربية» خاطبت فعليا ديوان
ال ـخــدمــة ال ـمــدن ـيــة ب ـشــأن م ــوض ــوع أحـقـيــة
المعلمين الكويتيين بصرف بدل الشاشة،
على اعتبار أنهم عملوا خالل العام الماضي

والـفـصــل الــدراســي الـثــانــي مــن الـعــام الــذي
سبقه بنظام التعليم عن بعد (األونالين)،
وكانوا يستخدمون شاشات الحواسيب.
وقالت المصادر إن الــوزارة بانتظار رد
ديــوان الخدمة المدنية ،الــذي على ضوئه
سيتم تحديد مدى استحقاق المعلمين لهذا
البدل ،والذي يبلغ بحسب قرارات الديوان
ً
ذات الصلة  20دينارا لمن يستخدم األجهزة
ً
دون تعامل مباشر مع الجمهور ،و 30دينارا
لمن له تعامل مباشر مع الجمهور.
وأضافت أنه من المتوقع موافقة الديوان
على صرف البدل للمعلمين الكويتيين ومن
في حكمهم ،الفتة إلى أن تحول التعليم في

المدارس من التقليدي إلى االلكتروني ،خالل
فترة جائحة «كورونا» ،هو ما دفع التربية
إلى المطالبة بهذا البدل للمعلمين.
وأشارت إلى أنه في حال موافقة الديوان
سـيـتــم ص ــرف الـمـبــالــغ م ــن مـيــزانـيــة الـعــام
المالي الحالي  ،2022/2021والــذي ينتهي
في مارس  ،2022مضيفة أن الوزارة قد تلجأ
إلى طلب تعزيز الميزانية لصرف المبالغ
بأثر رجعي للمعلمين الذين يفوق عددهم
 50ألف معلم ومعلمة.
وذكرت المصادر أنه بحسب هذه األعداد
فإن المبلغ المطلوب للصرف قد يصل إلى
 8ماليين دينار.

«طلبة مصر» :أسعار تذاكر السفر
خيالية وندعو الشركات إلى خفضها
العتيبي لـ ةديرجلا  :معظم الطلبة يدرسون على نفقتهم الخاصة
•

●

أحمد الشمري

طالب أمين صندوق االتحاد
الــوط ـنــي لـطـلـبــة ال ـك ــويــت -فــرع
م ـ ـصـ ــر ،د .نـ ــاصـ ــر ال ـع ـت ـي ـب ــي،
شـ ــركـ ــات ال ـ ـط ـ ـيـ ــران ،بـ ـض ــرورة
خـ ـف ــض قـ ـيـ ـم ــة ت ـ ــذاك ـ ــر ال ـس ـف ــر
وتـ ــوف ـ ـيـ ــر خ ـ ـصـ ــومـ ــات ع ـل ـي ـهــا
للطلبة الـكــويـتـيـيــن الــدارسـيــن
في الجامعات المصرية ،مشيرا
إل ــى أن أس ـعــار تــذاكــر الـطـيــران
ت ـجــاوزت  450دي ـنــارا للوجهة
الواحدة.
وذكــر العتيبي ،في تصريح
صحافي لـ«الجريدة» ،أن أسعار
ت ــذاك ــر الـ ـع ــودة أو ال ـس ـفــر عبر
خط طيران مباشر بين الكويت
ومصر أصبحت خيالية ،وتثقل
ك ــاه ــل ال ـط ـل ـب ــة ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن
معظم الدارسين في الجامعات
المصرية يدرسون على نفقتهم

ناصر العتيبي

الخاصة ،وليسوا مبتعثين عن
طريق خطة البعثات الخارجية
التابعة لوزارة التعليم العالي،
فلماذا ال يتم توفير خصومات
ت ـس ـهــل ع ـل ـي ـهــم ح ــرك ــة الـتـنـقــل
وال ـس ـف ــر دون ع ــوائ ــق م ــادي ــة،

آسيوية نحرت رضيعها
في «سعد العبدالله»
●

خصوصا أن المكافأة المالية
تبلغ  200دينار فقط؟
ونـ ــاشـ ــد ال ـع ـت ـي ـب ــي مـجـلــس
الــوزراء وإدارة الطيران المدني
تــذل ـيــل ال ـص ـعــوبــات ،ومـطــالـبــة
شركات الطيران بالتعاون مع
الطلبة ،وتوفير خصومات لهم
أثناء السفر بين الكويت ومصر،
الفتا إلى أن هذه األسعار مبالغ
فيها ،وتحتاج إلى إعادة النظر
مرة أخرى ،مبينا أن الدراسة في
الجامعات المصرية حضوريا،
ولـ ـيـ ـس ــت «أونـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــن» ،ف ــاألم ــر
يتطلب السفر ،متمنيا أن تكون
هـ ـن ــاك وقـ ـف ــة جـ ـ ــادة ل ـم ـســاعــدة
الـطـلـبــة بــأســرع وق ــت ،وتــوفـيــر
خصومات تساهم في حل تلك
العراقيل المادية.

وي ـك ــون ب ــدء اخ ـت ـب ــارات ال ــدور
ال ـث ــان ــي ل ـل ـثــانــي ع ـشــر ف ــي 26
ً
يونيو  ،2022الفتا إلى أن بدء
تسجيل المتقدمين من المنازل
ل ـص ـف ــوف ال ـم ــرح ـل ــة ال ـثــانــويــة
سيكون من  29سبتمبر وحتى
 31يناير .2022
وبـيــن الـقــرار أن نهاية دوام
ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي مــرح ـلــة ري ــاض
األط ـفــال ستكون فــي  2يونيو

●

أحمد الشمري

أصدر المدير العام للهيئة العامة للتعليم
ال ـت ـط ـب ـي ـقــي والـ ـت ــدري ــب ب ــاإلن ــاب ــة د .جــاســم
األن ـص ــاري ،ق ــرارات تعيين مـســاعــدي عمداء
لعميد كلية التربية األساسية في «التطبيقي»
د .ف ــري ــح ال ـع ـن ــزي ،وه ـ ــم :د .ب ــدري ــة الـحـجــي
مـســاعــدا للعميد لـلـشــؤون الـطــابـيــة -بـنــات،
د .خــالــد الشعيب مـســاعــدا للعميد للشؤون
الطالبية -بنين ،ود .عبدالله الغصاب مساعدا
للعميد للشؤون األكاديمية ،ود .حنان تقي

أحمد الشمري

ط ــال ــب ن ــائ ــب رئ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد ال ــوط ـن ــي لـلـمــوظـفـيــن
الكويتيين ورئيس نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي
د .خالد البراك الحكومة بضرورة العمل على وضع الخطط
واالستراتيجية إليجاد الحلول الالزمة لشبح البطالة ،الذي
يخيم على مستقبل الشباب الكويتيين الذين يمثلون 70
في المئة من السكان.
وقــال الـبــراك ،في تصريح صحافي أمــس« ،إن االتحاد
الوطني للموظفين الكويتيين وبعد إعــادة تشكيله من
الجديد سيعمل على وضع العديد من الملفات والقضايا
الـمـهـمــة ف ــي جـمـيــع ال ــدوائ ــر وال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة أم ــام
المسؤولين للوقوف عليها والعمل على حلها والتعاون
ً
معهم» ،مشيرا إلى أن االتحاد يضع أولى اهتماماته الحفاظ
على حـقــوق الموظفين ،ودعـمـهــم واالرت ـق ــاء بمستواهم
الوظيفي والتعليمي والمهني والفني والتقني واإلداري كل
في قطاعه .وأضاف أن الشباب الكويتي هم أركان المجتمع
والبد من إيجاد فرص العمل لجيل الخريجين والتخطيط
لمستقبل شبابنا على أكمل وجه.
وذكر أن أعداد الطلبة الدارسين في مؤسسات التعليم
الـعــالــي مــا بـيــن جــامـعــة الـكــويــت والتطبيقي والبعثات
الداخلية والداخلية وصــل إلــى  161ألــف طالب وطالبة،
ً
بما يعادل تخريج أكثر من  15ألف طالب وطالبة سنويا
ً
في تلك المؤسسات التعليمية ،داعيا الحكومة الى إيجاد
الخطط واآلليات للربط بين أعداد الخريجين وسوق العمل.

ً
ً
المكراد عاد ضابطا مصابا

أكدت أن موظفي الوزارة في مقرها الحالي معرضون لـ «كورونا»
ط ــال ـب ــت ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
إلداري ـ ـ ــي ال ـمــؤس ـســات التعليمية
الحكومة بإنهاء المعاناة اليومية
لموظفي وزارة التعليم العالي ،التي
ي ـت ـعــرضــون ل ـهــا بـسـبــب االزدح ـ ــام
ال ـشــديــد ف ــي ال ـم ـقــر ال ـحــالــي داخ ــل
مجمع السنابل.
وقـ ــال أم ـيــن ص ـن ــدوق الجمعية
عذبي الهاجري ،في تصريح أمس،
إن موظفي الــوزارة يعانون بشكل
يــومــي مــن االزدح ــام الشديد بمقر
«الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي» (ب ــرج الـسـنــابــل
التجاري) في منطقة شرق ،بسبب
كثرة المحال التجارية واألنشطة
ال ـت ــي ت ـخــص ال ـع ــدي ــد م ــن مـكــاتــب
السفر والشركات والسفارات.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاج ـ ـ ــري إلـ ـ ـ ـ ــى أن
الموظفين أصـبـحــوا غـيــر قــادريــن
على الدخول إلــى مكاتبهم بسبب
كـ ـث ــرة ال ـم ــراج ـع ـي ــن فـ ــي ال ـم ـج ـمــع،
الس ـي ـم ــا فـ ــي ظـ ــل وج ـ ـ ــود جــائ ـحــة
«ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا» واح ـ ـت ـ ـمـ ــال ال ـت ـع ــرض
لإلصابة بالوباء ،رغم اتخاذ جميع

المكراد خالل زيارته الضابط المصاب

●

محمد الشرهان

زار رئ ـيــس ق ــوة اإلط ـف ــاء ال ـع ــام ال ـفــريــق خــالــد
المكراد ،أمس ،الرائد ناصر المالك ،من منتسبي
مركز إطفاء الجهراء الحرفية في مستشفى الرازي،
والذي يتلقى العالج إثر إصابة تعرض لها أثناء
تأدية مهام عمله.

م ـس ــاع ــدا لـلـعـمـيــد ل ـل ـش ــؤون ال ـطــاب ـي ــة -فــرع
الجهراء.
جــديــر بــالــذكــر ،أن تنفيذ جميع ال ـقــرارات
ال ـص ــادرة مــن الـمــديــر ال ـعــام للهيئة اعـتـبــارا
من بداية العام الدراسي  2022 /2021ولمدة
سنتين.
مــن جــانـبــه ،ب ــارك رئـيــس الــرابـطــة ألعضاء
هيئة التدريس للكليات التطبيقية د .يوسف
ال ـع ـنــزي ل ـلــوكــاء ال ـم ـســاعــديــن ،متمنيا لهم
التوفيق والسداد في عملهم بالكلية.

«اإلداريين» طالبت الفارس بسرعة
إنجاز مبنى «التعليم العالي» الجديد

محمد الشرهان

شهدت منطقة سعد العبدالله صباح أمــس جريمة قتل بشعة
أقدمت خاللها خادمة آسيوية على نحر طفلها المولود حديثا داخل
إحدى دورات المياه في منزل كفيلها الذي أبلغ غرفة عمليات وزارة
الداخلية وتم إلقاء القبض عليها.
وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ «الجريدة» أن مواطنا
أبلغ غرفة عمليات عن وجود صوت طفل حديث الوالدة داخل دورة
المياه في منزله مع خادمته االسيوية ،وانه طلب منها فتح الباب
ولكنها ترفض بشدة ،مشيرا الى انه فور تلقي البالغ توجه رجال
امن محافظة الجهراء الى الموقع وعملوا على فتح الباب بالقوة
ليفاجأوا بجريمة قتل بشعة أقدمت خاللها الخادمة االسيوية على
نحر طفلها حديث الوالدة بواسطة سكين.
وأض ــاف الـمـصــدر أن رج ــال األم ــن أل ـقــوا القبض على الخادمة
االسيوية ،واستدعوا رجال االدلة الجنائية والطبيب الشرعي ووكيل
النائب العام الــذي أمر برفع جثة الطفل وإحالتها الى ادارة الطب
الشرعي ،مشيرا إلى أن المعاينة األولية للطبيب الشرعي دلت على ان
الطفل لم تمض على والدته سوى ساعات ،وهو مكتمل النمو وناتج
عن عملية حمل استمرت  9أشهر .وأشار إلى أن الخادمة اآلسيوية،
وهي في العقد الرابع من عمرها ،اعترفت بأنها حملت بالطفل سفاحا
وولدت فجر أمس ،وقررت التخلص منه بعد أن اكتشف كفيلها أمرها
وسمع صــوت صــراخ الطفل ،الفتا الــى أن وكيل النائب الـعــام أمر
بحجزها على ذمة القضية التي حملت مسمى القتل العمد والحمل
السفاح ،وكلف رجال المباحث بإجراء التحريات الالزمة حول القضية.

إعالن نتائج
الثانوية  12يونيو
 2022واختبارات
الدور الثاني
 26من الشهر ذاته

تعيين  4مساعدي عمداء بـ «األساسية»

«نقابة التعليم العالي»
تنادي بحلول لشبح البطالة
●

 ،2022في حين سيكون نهاية
دوام ا لـعــا مـلـيــن بالمرحلتين
االب ـ ـ ـتـ ـ ــدائ ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ـم ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة
والـ ـم ــدارس الـمـشـتــركــة فــي 20
يونيو ،ونهاية دوام العاملين
ب ــال ـم ــرح ـل ــة ال ـث ــان ــوي ــة فـ ــي 23
يــون ـيــو ،فـيـمــا س ـي ـكــون نـهــايــة
دوام ا لـ ـع ــا مـ ـلـ ـي ــن ب ــا ل ـم ــر ح ـل ــة
الثانوية المكلفين باختبارات
نهاية العام في  7يوليو .2022

ونقل المكراد إلى الضابط المصاب ،تحيات
وتمنيات وزيــر الخارجية وزيــر الــدولــة لشؤون
مجلس الوزراء الشيخ د .أحمد الناصر ،بالشفاء
العاجل ،واطمأن من الطاقم الطبي المعالج على
ً
حــالـتــه الـصـحـيــة ،شــاكــرا جـهــودهــم واهتمامهم
بتقديم الرعاية الصحية الكاملة.

اإلج ـ ــراءات االح ـتــرازيــة والــوقــائـيــة
لمنع انتشار الفيروس.
ولـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ـ ــى ح ـ ـجـ ــم الـ ـمـ ـع ــان ــاة
الكبيرة التي يتعرض لها موظفو
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،والـ ـطـ ـلـ ـب ــة الـ ـم ــراجـ ـع ــون
ب ـس ـب ــب عـ ـ ــدم ت ـخ ـص ـيــص م ــواق ــف
لـ ـلـ ـسـ ـي ــارات ل ـم ــوظ ـف ــي «ال ـت ـع ـل ـي ــم
العالي» ،باإلضافة إلى أن المواقف
الموجودة أسفل المجمع ال تكفي
آلالف ال ـم ــوظ ـف ـي ــن وال ـم ــراج ـع ـي ــن
الـ ـمـ ـت ــرددي ــن ع ـل ــى ب ـ ــرج ال ـس ـنــابــل
ً
يوميا.
ودعا الهاجري وزير النفط وزير
التعليم العالي د .محمد الفارس
إلـ ــى االسـ ـ ـ ــراع ف ــي م ـطــال ـبــة وزارة
األش ـغــال بــإنـجــاز المبنى الجديد
لـ «التعليم العالي» بالشكل الالئق
ً
ليكون صرحا لخدمة عشرات اآلالف
من الموظفين والطلبة والمراجعين،
ول ـل ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ص ـح ــة وس ــام ــة
الموظفين والمراجعين.

«األوقاف» :ركن خاص لذوي
االحتياجات بمكتبة الصباحية
أعلن مراقب المكتبات اإلسالمية بوزارة األوقاف خالد
المطيري ،إن «إدارة المخطوطات والمكتبات اإلسالمية
تـسـتـعــد الف ـت ـتــاح ال ــرك ــن ال ـخ ــاص بــالـمـكـفــوفـيــن وذوي
ً
االحتياجات الخاصة بمكتبة الصباحية العامة» ،مبينا
أن «هذه الخطوة تأتي في إطار دمج فئة المكفوفين مع
غيرهم من أفراد المجتمع».
وقال المطيري ،في تصريح ،أمس ،إنه «تم االجتماع
مع جمعية المكفوفين الكويتية لبحث التعاون معها،
إذ تعتبر هــذه الـبــادرة بــاكــورة التعاون المشترك بين
ً
الطرفين» ،مشيرا إلى «وجود خطوات أخرى بالتنسيق
مع الجمعية سيتم تنفيذها في القريب العاجل لخدمة
المكفوفين وضعاف البصر وذوي االحتياجات الخاصة،
منها إدارة مكتبة بمقر جمعية المكفوفين الكويتية،
كما سيتم تعميم الفكرة على جميع المكتبات التابعة
ل ــإدارة بتخصيص ر كــن بكل مكتبة للكتب السمعية
والكتب المطبوعة بطريقة برايل».
وأضاف أن «إدارة المخطوطات والمكتبات اإلسالمية
ت ـع ـتــزم إعـ ـ ــداد مـ ـش ــروع انـ ـش ــاء أك ـب ــر مـكـتـبــة إســام ـيــة
لـلـمـكـفــوفـيــن وض ـع ــاف ال ـب ـصــر ف ــي ال ـك ــوي ــت ،سـتـحــوي
جميع مـصــادر المعرفة واألدوات والــوســائــل الخاصة
بالمكفوفين ،كما سيتم طلب تعيين موظفين من فئة
ض ـعــاف ال ـب ـصــر ب ـهــا ف ــي خ ـطــوة تــؤكــد ح ــرص اإلدارة
ُ
على إ خــوا نـنــا مــن المكفوفين وتــؤ صــل قيم اإلنسانية
وتدعمها».

محليات
سلة أخبار
ً
«نماء» 182 :مستفيدا من
مشروع رعاية طالب العلم

أعلنت نماء الخيرية
بجمعية اإلصالح
االجتماعي ،تنفيذ
مشروع «رعاية طالب
العلم» للمرحلة الجامعية
بالتعاون مع األمانة
العامة لألوقاف المتمثلة
في إدارة المشاريع الوقفية
لدعم الطلبة المحتاجين
الكويتيين والمقيمين
والدارسين داخل الكويت
وخارجها للعام الدراسي
الثاني من العام الجامعي
(.)2021 - 2020
وقال مدير إدارة العالقات
العامة في «نماء» وليد
الكندري ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن عدد
المستفيدين من مشروع
رعاية طالب العلم
الجامعي إلى اآلن 182
ً
طالبا وطالبة.
وأوضح الكندري ،أن
نماء تسعى من خالل
هذا المشروع إلى تنفيذ
رسالتها التي تؤكد أنها
منظومة مؤسسية تنموية
متكاملة للمساهمة في
بناء اإلنسان ونهضة
المجتمعيات ،عبر
جسور الشراكات بنوعية
مشروعاتها وجودة
مخرجاتها وبقيم
وضعتها لتكون منظومة
أخالقية متكاملة تعارفت
عليها الفطرة اإلنسانية.

«الدسلكسيا» :بدء التسجيل
في البرنامج العالجي المسائي
أعلنت الجمعية الكويتية
للدسلكسيا ،فتح باب
التسجيل في البرنامج
العالجي المسائي
ً
للطلبة المعسرين قرائيا،
بالتعاون مع الهيئة العامة
لشؤون ذوي اإلعاقة ،وفق
قرارها األخير الصادر من
لجنة المتابعة والرقابة
على المدارس والمراكز
والحضانات والمؤسسات
التأهيلية لذوي اإلعاقة.
وثمنت الجمعية ،في
بيان ،أمس ،جهود هيئة
اإلعاقة في التعاون
والتكامل مع مؤسسات
التعليم الموازي ،متمنية
أن «ينعكس هذا التعاون
لمصلحة طلبتنا الذاتية
والتعليمية لما يصب في
االرتقاء بالوطن».
جدير بالذكر ،أن البرنامج
العالجي المسائي في
جمعية الدسلكسيا
يتماشى مع سياسة الدمج
التعليمي وفق رؤية وزارة
التربية وفق التوصيات
األممية ،ويتم بناء الخطة
العالجية الفردية لكل
طالب على حدة ،ومتابعة
تقييمه إلى مرحلة التكيف
مع أقرانه في المدارس
النظامية.

رفع حظر استيراد
الطيور من  6دول
أصدرت الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة
ً
السمكية قرارا برفع الحظر
عن استيراد جميع أنواع
الطيور الحية وبيض
التفريخ والصيصان عمر
يوم واحد للدجاج البياض
والالحم من  6دول هي
الدنمارك وألمانيا ،وبلجيكا،
ورومانيا ،والتشيك وهولندا
لخلوها من مرض إنفلونزا
الطيور.
في المقابل ،أصدرت الهيئة
ً
قرارا بفرض حظر مؤقت
الستيراد جميع أنواع
الطيور الحية وبيض
التفريخ والصيصان عمر
يوم واحد للدجاج البياض
والالحم من بنين بسبب
ظهور مرض إنفلونزا
الطيور عالي الضراوة
 .H5N1وقال المتحدث
الرسمي بإسم الهيئة طالل
الديحاني ،إن القرار أكد
ضرورة أن تخضع جميع
اإلرساليات حسب نوعها
للشروط والضوابط التي
تصدرها إدارة الصحة
الحيوانية بالهيئة وفق
إجراءات المنظمة العالمية
للصحة الحيوانية OIE
واإلجراءات المنصوص
عليها في الئحة الحجر
البيطري بالكويت ودول
مجلس التعاون الخليجي.

زوايا ورؤى

٦

مدينة نيوم
قيس األسطى
تنويع مصادر الدخل يحتاج خطوات حقيقية وتواريخ محددة
على األقل في البداية لكي يوضع القطار على السكة الصحيحة،
وهذا ما فعله سمو ولي العهد السعودي من خالل مشروع بناء
مدينة نيوم ،أما إعالنات من ثالثة عقود تنتهي باحتفال لشيلة
«تواير» من هالبراحة إلى براحة ثانية فهو أمر مؤسف.
يدرك أي عاقل أن النفط سلعة زائلة وأن االعتماد عليه
كمصدر وحيد خطأ استراتيجي كبير ،في تقديري هذا
ما جعل القيادة في المملكة العربية السعودية الشقيقة
خــال سعيها إ لــى تنويع مـصــادر دخلها أن تعلن على
لسان سمو ولي عهدها األمير محمد بن سلمان وبتاريخ
 2017/10/24بناء مدينة نيوم التي تقع في أقصى شمال
غرب المملكة على ساحل البحر األحمر ،على أرض تبلغ
ً
مساحتها  26ألف كيلومتر مربع وبمساحة أيضا مقابلة
ً
للبحر تقدر بنحو  280ميال.
األمر لم يقف عند اإلعالن ،ففي عام  2019أسست شركة
ً
نيوم بميزانية قدرها  500مليار دوالر دفعت مسبقا من
صندوق االستثمارات السعودية لكي تبدأ الشركة عملها
بدون أي عائق.
هذه المدينة ستكون صديقة للبيئة وسيرتكز بنيانها
على  9قطاعات ،لعل أبرزها الطاقات المتجددة والمياه
والتنقل والتقنيات الحيوية وتطوير العالجات الجينية،
كما أن وجودها على ساحل البحر األحمر مع صحرائها
الجميلة سيجعلها قبلة سياحية رئيسة ،ولعل اختيار
مكانها لم يكن مصادفة ألنها في موقع يجعل  %40من
سـكــان الـعــالــم قــادريــن عـلــى الــوصــول إلـيـهــا خــال رحلة
طيران ال تتعدى أربع ساعات ،واألكيد أن مواطني دول
مجلس التعاون سيكونون على رأس زوارها.
حجم هذه المدينة الضخم سيستقطب باإلضافة إلى
الـشــركــات الـسـعــوديــة شــركــات خليجية وعــالـمـيــة ،وهــي
خطوة ذكية للربط مع أغلب دول العالم ،كما أنها فرصة
لـتـعــزيــز االل ـت ـقــاء االق ـت ـص ــادي بـيــن ش ـبــاب دول مجلس
التعاون الخليجي بالدرجة األولى.
تنويع مصادر الدخل يحتاج خطوات حقيقية وتواريخ
مـحــددة على األقــل فــي الـبــدايــة لكي يوضع القطار على
ال ـس ـكــة ال ـص ـح ـي ـحــة ،وه ـ ــذا م ــا ف ـع ـلــه س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
السعودي من خالل هذه الشركة ،أما إعالنات من ثالثة
عقود تنتهي باحتفال لشيلة "تواير" من هالبراحة إلى
بــراحــة ثــانـيــة فـهــو أم ــر مــؤســف ،يــدلــل عـلــى أن الجماعة
غير قادرين على إدارة األمور ،والتحجج بمجلس األمة
غير صحيح ،فالحكومة إذا أ ص ــرت على أ مــر تستطيع
أن تحققه.
الموضوع يتعلق بصراع األقطاب التجارية في البلد
على كعكة المناقصات لرؤية  2035التي ستتحول إلى
 ،3035باإلضافة إ لــى أننا نحتاج إ لــى كـفــاء ات لتطبيق
هذه المشاريع ،ال أن نأتي بقيادات ألنها من رواد ديوانية
بوفالن.
ّ
وصوتي يا صفية».
باختصار الوضع عندنا «غطيني
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

ةديرجلا
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مخرجات التعليم بعهدة
الدكتور محمد الفارس

د .بالل عقل الصنديد*

جمهورية التبريرات و«الماذا عن؟!»
"زعـيـمــك مـجـنــون ،قــاتــل ،مـتـعـصــب ،فاشل
ً
وعميل" ،هذا ما قاله لبناني آلخر كان مستعدا
بــالــرد ال ـف ــوري" :وم ـ ــاذا عــن زعـيـمــك ال ـســارق،
الفاسد ،الحاقد ،ورأس الحربة في المؤامرة
ضد الوطن؟!".
ي ـل ـخ ــص ه ـ ــذا الـ ـ ـح ـ ــوار ال ـم ـخ ـت ـل ــق مـعـظــم
م ــا ي ـ ــدور ف ــي ال ـم ـن ــاوش ــات ال ـب ـيــزن ـط ـيــة بين
"الجيوش اإللكترونية" والحمالت الممنهجة
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـنـ ـص ــات اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ،حـ ـي ــث يـعـمــد
المتخاصمون الــى استخدام أسلوب "الماذا
عــن؟"  ،Whataboutismويعني ذلــك بحسب
التعريف الشائع اتباع أحد أنواع المغالطات
الصورية والتوسل بالنفاق وتبرير الموقف
مــن خــال تشويه صــورة الخصم والتشكيك
في مواقفه دون دحض حجته بشكل مباشر
وواض ـ ـ ــح ودون إنـ ـك ــار ال ـت ـه ــم ب ــإث ـب ــات ع ــدم
صحتها.
وهكذا سقطت "سويسرا الشرق" بهبوط حر
إلــى هاوية "التبريرات" التي طالت ببراثنها
كل المستويات السياسية ،الشعبية ،األمنية،
القضائية ،حتى الدستورية ،وكانت النتيجة أن
ً
ً
زاد الشعب اللبناني تفككا وانعزالية وانغماسا
ف ــي لـعـبــة خـطـيــرة ل ــم يـثـبــت بـعــد أن ــه تلمس
خطورتها الفعلية وال مدى مساهمته فيها،
وقــد ارتضى المواطن أن يكون مجرد صوت
"منتخب" للسيئ جكارة باألسوأ ،ليتحول فيما
بعد إلى صوت "منتحب" من السيئ واألسوأ
دون أن يبادر إلبعادهما عن مسار تقدمه!
ف ــإذا تـمـ ّـعـنــا ب ـتــاريــخ ال ـنــزاعــات اللبنانية
الممتدة والـمـتـكــررة ،منذ  -1840تــاريــخ أول
حرب أهلية -لحين آخر اشتباك مسلح ،نجد
أنـهــا قــامــت على فـكــرة "الـتـخــويــف" مــن اآلخــر
وتبرير الفعل بتسويقه على أنه ردة فعل على
ما اقترفه أو سيقترفه الخصوم.
بناء على ذلك ،تمسكت القوى "اإلسالمية"
و"الوطنية" بالناصرية تارة ومنظمة التحرير
ً
الـفـلـسـطـيـنـيــة طـ ـ ــورا ع ـلــى ح ـس ــاب ال ـس ـيــادة
الوطنية بحجة التضامن "الديني" أو "القومي"
لمواجهة "المارونية السياسية" التي بررت

ً
تعاونها مع الشيطان "اإلسرائيلي" خوفا من
ً
شعار "رمي المسيحيين في البحر" وتمسكا
ً
بـحـقــوقـهــا ال ــدس ـت ــوري ــة ،واس ـت ـن ــادا للعالقة
المتجذرة بـ ــ"أرز ال ــرب" ،األمــر الــذي جـ ّـر فيما
بعد إلى حملة اتهامات متبادلة بـ"التخوين"
و"االنعزالية" و"العمالة" كانت كافية وحدها
لتأجيج المعارك الطائفية الدامية.
ووف ــق المنطق نفسه ت ـبــادل األطـ ــراف في
"حـ ــرب ال ـج ـبــل" ك ــل أن ـ ــواع الـشـيـطـنــة لتبرير
الفظاعات والمجازر التي ارتكبها كل منهم،
وه ـك ــذا ب ـ ـ ّ
ـررت ال ـم ـعــارك ال ـتــي خــاضـهــا قــائــد
الـجـيــش الـســابــق الـعـمــاد "مـيـشــال ع ــون" ضد
مـيـلـيـشـيــا "الـ ـق ــوات الـلـب ـنــانـيــة" ت ـحــت شـعــار
"تــوح ـيــد ال ـب ـنــدق ـيــة" ،ف ــي ح ـيــن ّ
روج اإلع ــام
ال ـق ــوات ــي أن ـهــا ح ــرب "إلـ ـغ ــاء" سـبـقــت ال ـحــرب
التالية التي خاضها العماد نفسه "لتحرير"
الوطن من الجيش السوري الذي "استعان" به
حلفاؤه "إلعادة الشرعية" الى قصر بعبدا الذي
أسماه ساكنه "بيت الشعب" دغدغة لمشاعر
مناصريه.
وعلى المستوى السياسي يتصدر شعار
ّ
"مــا خــلــونــا" قائمة الـتـبــريــرات الـتــي يروجها
الفريق الـمــوالــي لرئيس الجمهورية لتبرير
ّ
ع ـجــز "ال ـم ـس ـي ـحــي الـ ـق ــوي" و"بـ ـ ـ ّـي الـ ـك ــل" عن
تحقيق ما وعد به ،في حين يتلطى الخصوم،
بـكــل خـطــايــاهــم ومـمــارســاتـهــم ،خـلــف تسفيه
شـعــار "اسـتـعــادة حـقــوق المسيحيين" الــذي
بسياسة
يرفعه تـيــار الــرئـيــس ،ويستخفون
ّ
تعليق الفشل على شماعة الشعارات الرنانة
كـ ــ"انـ ـع ــدام ال ـص ــاح ـي ــات" و"حـ ـك ــوم ــة الـعـهــد
األول ـ ـ ــى" وإن ـ ـجـ ــازات "ال ـم ـئ ــة ي ـ ــوم" والـ ـه ــروب
ل ــأم ــام بــال ــ"ت ـح ـق ـيــق ال ـج ـن ــائ ــي" والـمـطــالـبــة
ّ
بــ"الـثـلــث الـمـعــطــل" مـقــابــل "الـتــوقـيــع الـثــالــث"،
والتخلي عن "اإلب ــراء المستحيل" في صفقة
التسوية الرئاسية .أما على المستوى األمني
والـقـضــائــي ،فــإن عـنــاويــن "األم ــن بالتراضي"
و"الغطاء السياسي" وربط القضاء بـ"مرجعية
سياسية" هي ابتكارات لبنانية صرفة يبرر من
خاللها كل األطراف استقواءهم على األجهزة

أ .د .فيصل الشريفي
األمنية وانتهاكاتهم للقانون واستخفافهم
بهيبة الدولة ،فعلى قاعدة " 6و 6مكرر" تؤسس
المطالبة بعدالة المعاملة بين "المسجونين
اإلسالميين" و"العمالء" الفارين أو المحكومين،
ووفق منطق المحافظة على حقوق "المنطقة"
أو "ال ـطــائ ـفــة" أو حـتــى "ال ـع ـش ـيــرة" ي ـبــرر هــذا
تسكيره للطريق العام ويحاول ذاك تبييض
صفحة ارتكاباته السوداء.
وفي السياق ،ورغم علنية النهج ووضوح
االن ـت ـمــاء "لـلـمـقــاومــة اإلســام ـيــة ف ــي لـبـنــان"،
يشرعن حزب الله وجوده وامتالكه للصواريخ
ال ــدق ـي ـق ــة ع ـل ــى أس ـ ــاس "ت ـخ ـل ــي ال ـ ــدول ـ ــة" عــن
واجبها بالدفاع عن الوطن وردع االعتداءات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ف ــي ح ـي ــن ي ـت ـه ـمــه ال ـخ ـص ــوم-
وبعضهم من الفاسدين أو الخانعين -بأنه أكبر
المسؤولين عــن "تحلل الــدولــة" ،وهـكــذا يرفع
الـحــزب راي ــات "الــوعــد ال ـصــادق" على حساب
"ت ـخ ــاذل" و"ديـمــاغــوجـيــة" و"ع ـمــالــة" اآلخــريــن
الذين يناهضون بدورهم "المقاولة" بالشعارات
العاطفية والدينية "كالكرامة" و"المظلومية"
والدفاع عن "بيئة المقاومة" وغيرها.
أمــا على المستوى الشعبي ،وهنا الواقع
ً
األكثر خطورة والحقيقة األكثر إيالما ،أن الجوع
ً
أصبح مبررا للرشوة االنتخابية ،وفقدان العملة
ً
الخضراء مبررا للعمالة ،كما أن غياب التنمية
المتوازنة حجة لزراعة الممنوعات وتهريب
المخدرات ،أما االلتحاق بركب الزعيم والحزب
والـطــائـفــة فـهــو الـبــديــل ال ـم ـشــروع عــن "غـيــاب
الــدولــة" ،واالنتماء الوجداني مسوغ لمعاداة
اللبناني اآلخر والشعوب الشقيقة والصديقة.
ي ـق ــول م ــؤس ــس مـعـهــد "كــارن ـي ـغــي لـلـعــاقــات
اإلنـســانـيــة" إن ــه ك ــان ي ــدون "الـحـمــاقــات" التي
ً
اقترفها في ملف خاص يخرجه دوريا من الدرج
ليضمن ع ــدم تـكــرار مــا ســولــت بــه نفسه وما
ً
جنت يداه؛ أفليس حريا بالشعوب المستغلة
وال ـم ـس ـلــوبــة اإلرادة ،والـمـلـتـهـيــة بمآسيها
اليومية ،أن تنتفض على خطيئة التبرير التي
وضعت نفسها في شرنقتها؟!
* كاتب ومستشار قانوني

faisal.alsharifi@hotmail.com
اجـتـمــاع وزي ــر النفط وزي ــر التعليم الـعــالــي د .محمد الـفــارس
التنسيقي بشأن تحديث مخرجات التعليم وربطها بمتطلبات
سوق العمل بحضور ممثلين عن (وزارة التعليم العالي ،مجلس
الـجــامـعــات الحكومية ،جامعة الـكــويــت ،الهيئة الـعــامــة للتعليم
التطبيقي والتدريب ،مجلس الجامعات الخاصة ،معهد الكويت
لألبحاث العلمية ،الجهاز الوطني لالعتماد األكاديمي وضمان
جودة التعليم ،ديوان الخدمة المدنية ،الهيئة العامة للقوى العاملة،
األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية).

خبر وال أروع

ً
في  16يونيو  2016كتبت مقاال تحت عنوان "الحكومة والتعليم
والتنمية المستدامة  ،"2035حينما وجه مجلس الــوزراء في تلك
الفترة بـضــرورة ربــط مخرجات جامعة الكويت والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة مع متطلبات
سوق العمل في قطاعيه العام والخاص ،مع التوصية بفتح وإغالق
التخصصات التي يحتاجها السوق بناء على ما ورد في التقرير
الثاني للجنة متابعة وثيقة اإلج ــراء ات الداعمة للمسار المالي
واالقتصادي.
ً
وقــد ذكــرت فــي ذلــك المقال أن الحكومة أخـيــرا أدركــت ضــرورة
توجيه مخرجات التعليم إلى الحاجة الفعلية لسوق العمل وأنها
جادة في معالجة هذه المشكلة،
الكويت كانت من ضمن الدول الـ 193التي صادقت على وثيقة
أه ــداف التنمية المستدامة الـتــي ص ــدرت مــن األم ــم المتحدة في
أغسطس  2015وعلى األهداف السبعة عشر ،حيث أفردت المادة
الرابعة "ضمان تعليم ذي جــودة شامل ومتساو ،وتعزيز فرص
تعلم طوال العمر للجميع" ،كما نصت المادة الثامنة كضابط لها
"تعزيز النمو االقتصادي والشامل والمستدام والتوظيف الكامل
والمنتج باإلضافة إلى عمل الئق للجميع".
ً
في ذلك المقال أيضا أشرت إلى ترجمة أهمية هذه التوجيهات
اإلصالحية وإلى التدابير التي على الحكومة القيام بها لمعالجة
اختالالت مخرجات التعليم ومنها:
● إنشاء ثالث جامعات إلى جانب جامعة الكويت.
● إنشاء مجلس أعلى للتعليم يشرف على رسم السياسات العليا
واألهداف التعليمية والتربوية للمؤسسات التعليمية.
● معالجة أسباب تعثر الطلبة الدارسين في المرحلة الجامعية
سواء في البعثات الخارجية والداخلية وجامعة الكويت والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
● تحفيز وتوجيه الطلبة إلى التخصصات التي يحتاجها البلد.
● تشجيع الطلبة الستكمال دراستهم في الجامعات المميزة
مع وقف اعتماد الجامعات الضعيفة.
● تـطــويــر الـمـنــاهــج ال ــدراس ـي ــة بـمــا ي ـعــزز الـ ـق ــدرات الـمـعــرفـيــة
والمهارية والسلوكية لدى الطلبة.
● تطبيق مبدأ العدالة الوظيفية وذلك من خالل معالجة التفاوت
في سلم الرواتب للمسميات الوظيفية ذاتها.
بعض هــذه المطالبات تحققت وبعضها م ــازال قيد الــدراســة
والبعض اآلخر حبيس األدراج.
اليوم نقف أمام استحقاقات فرضها واقع االختالالت االقتصادية
واإلدارية والسكانية ،ال بد من إجراء إصالحات استثنائية في إعادة
توجيه الموارد المالية والبشرية ،واالعتناء بالتعليم من خالل
رفع مؤشرات الجودة وتوجيه مخرجاته نحو متطلبات السوق،
مع التأكيد على إيجاد فرصة عمل حقيقية أو أكثر لكل خريج إن
أردنا الخروج من دائرة الدولة الريعية إلى فضاء الدولة المنتجة.
ودمتم سالمين.

بوني كريستيان*
ماري إيلين ماكغرورتي *

ملف كوريا الشمالية لم يعد
من األولويات
انتقدت كيم يو جونغ ،شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم
ً
جونغ أون ،حديثا ا سـتـمــرار التدريبات العسكرية بين
الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية واعتبرتها "تدريبات
حربية عدائية" ،وحذرت من إعاقة عالقات كوريا الشمالية
إذا استمرت تلك العمليات ،واعتبرت التدريبات المبنية
ع ـلــى م ـحــاكــاة مـحــوسـبــة "أوض ـ ــح تـعـبـيــر ع ــن الـسـيــاســة
األميركية العدائية" تجاه بلدها ،وتعهدت بأن ّ
ترد بيونغ
يانغ على ذلك "السلوك الخادع" عبر طرح "تهديد أمني
أكثر خطورة" على الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية،
وفي اليوم التالي ،حذر بيان تداولته وسائل اإلعالم التي
يديرها النظام من وقوع "أزمة أمنية خطيرة" إذا استمرت
تلك الـتــدريـبــات ،وفــي غـضــون ذلــك ،توقفت بيونغ يانغ
عن الرد على االتصاالت االعتيادية على الخط الساخن
ً
ً
ً
بين الكوريتين ،علما أنه كان ناشطا طوال شهر تقريبا.
ً
انطالقا من أحداث التاريخ الحديث ،قد نستنتج أن بيونغ
ّ
يانغ تحاول تحقيق هدف معين لكنه ال يتعلق بخوض
الحرب مع الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية ،وتدرك
قـيــادة كــوريــا الشمالية أنـهــا ستخسر هــذه الـمـعــركــة ،ال
ُ
ً
سيما في ظل ّ
توسع مظاهر المعاناة محليا فقد تسبب
ً
بيونغ يانغ أضرارا هائلة في طريقها إلى الهزيمة ،لكن
تتفوق عليها الواليات المتحدة من حيث القوة التقليدية
والنووية ،لذا ستكون هزيمتها حتمية.
ً
ال يتعلق الهدف إذا بشن الحرب ،بل يرتبط على األرجح
بــاس ـت ـئ ـنــاف ال ـج ـه ــود الــدب ـلــومــاس ـيــة ال ـم ـت ـبــاط ـئــة ،وفــي
وأعـضــاء آخــرون في حكومته
حــاالت نــادرة ،يقترب كيم ً
من مناشدة اآلخرين صراحة إلطالق المفاوضات ،لكنهم
يفضلون أسلوب االستفزاز في معظم األوقات للفت أنظار
واشنطن وجعل كوريا الشمالية مشكلة بحد ذاتها وفرض
التواصل الدبلوماسي.
يجب أن ّ
ترد إدارة بايدن على هذه المبادرة األخيرة عبر
إ طــاق محادثات عملية وفاعلة إذا أ مـكــنُ ،
ويفترض أن
تحصل المفاوضات بقيادة كوريا الجنوبية وأن تحاول
تحقيق أهداف منطقية وقابلة للتنفيذ بدل طرح مطالب
متطرفة مثل نزع األسلحة النووية على المدى القريب،
و لــن يتحقق هــذا ا لـنــوع مــن ا ل ـشــروط طالما يعتبر كيم
ترسانته النووية ضرورية لمنع الواليات المتحدة من
تغيير نظامه كما حصل في العراق وليبيا.
بـعـبــارة أخـ ــرى ،ثـمــة حــاجــة إل ــى خ ـي ــارات مختلفة مثل
تجميد ا لـنـشــا طــات ا لـنــوو يــة وتخفيف أ عـبــاء العقوبات
لمساعدة الكوريين الشماليين العاديين على االزد هــار
والتواصل مع العالم الخارجيُ ،
ويعتبر هــذا النوع من
ً
ً
الجهود الدبلوماسية مسارا عمليا لتحسين العالقات
بين الواليات المتحدة وكوريا الشمالية وبين الكوريتين،
ويـجــب أن يـخـتــار الــرئـيــس جــو بــايــدن هــذا الـمـســار رغــم
المواقف االستعراضية التي تتخذها بيونغ يانغ.
ً
ً
ً
لكن يجب أن يستخلص فريق بايدن در ســا مهما أيضا
ً
مــن ا ل ـهــدوء المستجد ،فـلــم تـعــد كــور يــا الشمالية جــزء ا
مــن األول ــوي ــات السياسية فــي زمــن كــورونــا ،ولــم يتغير
شــيء على أرض الــواقــع ،ويبدو أن بيونغ يانغ اختارت
لحظة غير مناسبة لمحاولة استفزاز اآل خــر يــن و فــرض
محادثات جديدة ،وفــي ظل تسارع اإلصــابــات بفيروس
ً
كورونا مجددا ،وقد ال ترغب إدارة بايدن ببدء أي تواصل
ّ
جدي مع كوريا الشمالية هذه السنة ،وال بأس بذلك على
مستوى األمن القومي ،وإلى أن تصبح واشنطن مستعدة
للعودة إلى طاولة المفاوضات يستطيع بايدن أن يسمح
لـكــوريــا الـجـنــوبـيــة بـقـيــادة ج ـهــود ال ـتــواصــل مــع بيونغ
يــا نــغ ويتكل على ا ل ــردع األ مـيــر كــي لحماية األميركيين
من المخاطر.
* «ريل كلير»

على العالم أن يتحرك لمنع
كارثة إنسانية في أفغانستان!
كارلو راتي*

تصور جديد للحداثة في برازيليا
غياب الهيئة الحضرية التقليدية يجعل البرازيل أكثر فقرا
على المستوى االجتماعي ،فهناك افتقار شديد إلى المساحات
العامة والشوارع محرومة من أهميتها التاريخية كأماكن
لقاء وحوار ،فهي ال توجد إال كمحاكاة ساخرة فجة للبنية
األساسية الحضرية الحقيقية.
قبل واحد وستين عاما ،ظهرت مدينة برازيليا في ظهير البرازيل ،حيث
بنيت المدينة التي حلت محل ريو دي جانيرو كعاصمة للبالد في منطقة
غير مأهولة على سهل عشبي خالل الفترة من  1956إلى  ،1960بجهد
مشترك بين المخطط الحضري لوسيو كوستا والمهندس المعماري
أوسكار نيماير .وبهيئتها المجنحة ،أصبحت برازيليا رمزا قويا ،ألنها
مثلت تجسيدا نقيا لآلمال ،والفخامة واألبهة ،واألصالة في فن العمارة
في القرن العشرين ،لكن األمر ال يستغرق سوى بضع ساعات هنا إلدراك
حقيقة مفادها أن هذه المدينة الفاضلة  -موقع من مواقع التراث العالمي
في تصنيف منظمة اليونيسكو منذ عام  -1987مبتالة بالعديد من عيوب
التخطيط الحضري.
تتمثل المشكلة األكثر وضوحا في سلسلة من اختيارات التصميم
التي تعطي االمتياز واألولوية لسائقي السيارات ،فتبدو سطوة السيارات
راسخة في المحور الرئيس في برازيليا ،وهو محور Eixo Monumental
بطول  15كيلومترا ( 9.3أميال) .الواقع أن قيادة السيارة على هذا المحور-
عبر الحقول الخضراء والمعالم األثرية الضخمة -تجربة مثيرة ،لكن
متعة السير عليه تثبطها امتدادات من األرصفة الغائبة ،ويبدو المشهد
الحضري وكأنه مصمم خصيصا اللتقاط صور ذاتية مذهلة ،ولكن ليس
السير بين ربوعه.
بينما تتنافس البلديات في مختلف أنحاء العالم اليوم لجعل شوارعها
أكثر أمانا للمشاة وراكبي الدراجات ،فإن المحركات الهادرة واإلطارات
الصاخبة في برازيليا تذكرنا بشكل صارخ بعدد المصممين الحضريين
في القرن العشرين الذين تصوروا مستقبال يرتبط على نحو ال فكاك
منه بالسيارة ،واآلن يجب أن نناضل للتغلب على الرؤى التي بسطوها.
في برازيليا تتجسد هذه الرؤية في حياة من غير الممكن أن تسير
إال عبر شرايين السيارات المنتشرة في المدينة ،حيث تقع المباني على
مسافات متباعدة ،وتتناثر على طول مشايات عريضة ،ويتسلى الناظرون
بتحف نيماير المعمارية بأشكالها المنحنية .كتب نيماير" :هذه هي ذات
المنحنيات التي نجدها في الجبال ،وفي أمواج البحر".
لكن غياب الهيئة الحضرية التقليدية يجعل البرازيل أكثر فقرا على
المستوى االجتماعي ،فهناك افتقار شديد إلى المساحات العامة -تبدو
المساحات القائمة أشبه ببقايا الطعام -والشوارع محرومة من أهميتها
التاريخية كأماكن لقاء وحــوار ،فهي ال توجد هنا إال كمحاكاة ساخرة
فجة للبنية األساسية الحضرية الحقيقية.
من أوجه القصور األخرى التي تعيب مدينة برازيليا تقسيمها الوظيفي
الجامد ،حيث يؤثر هذا على تخطيط المدينة بدرجة أكبر ،وخالل واحدة
للمدينة ،أبديت إعجابي بكاتدرائية نيماير ،التي
من زياراتي األولــى
ّ
تشبه زهرة متفتحة ب ِـم َـدقاتها الخرسانية عند ممشى Esplanada dos
 ،Ministériosعندما ألقى مهندس محلي شاب ضمن وفدنا بمالحظة
تنبئ بالكثير" :أتدري ما العيب الحقيقي الذي يشوب هذه المدينة؟ منطقة
قهوة االسبريسو بعيدة عن منطقة السكر".
كشفت هــذه الدعابة عن أحــد أوجــه القصور الجوهرية التي تعيب
تصميم مخطط كوستا الرئيس ومبادئ التخطيط الحضري الحداثي في
عموم األمر :استراتيجية تقسيم المناطق الجازمة التي تخنق احتماالت

النمو الحضري العضوي ،ففي مدينة برازيليا ،ربما تجد نفسك في حي
أحادي الوظيفة ،وربما يتألف بالكامل من فنادق باهتة ُ
ومـضجرة.
بعبارة أخرى ،ال تحتضن عاصمة البرازيل التعقيد ،بل ترفضه ،وكأن
المدينة يمكن اختزالها في صيغة منفردة ،فقد قــدم عالم الرياضيات
والمهندس المعماري كرستوفر ألكسندر تشخيصا شهيرا لهذا الخطأ
قبل نصف قــرن من الزمن في كتابه "المدينة ليست شـجــرة" ،والواقع
أن العواصم والحواضر من غير الممكن أن تمتثل لتسلسالت هرمية
وترتيبات محددة سلفا ،كتلك التي نجدها في مخطط الشجرة ،بل يجب
أن تكون أشبه بشبكة من العناصر المترابطة ،ومن خالل محاولة الحد من
ُ
التعقيد الحضري ،أعاق مصممو برازيليا نمو العفوية التي ت َـعـد واحدة
من سمات التجربة الحضرية األكثر تحفيزا وإثارة.
ما يدعو إلى التفاؤل أن برازيليا ليست مدينة ضائعة ،فكلما تعرف
المرء بدرجة أكبر على سكانها ،فهم كيف تتمكن الحياة دائما ،بمرور
الوقت ،من فرض نفسهاُ ،فعلى سبيل المثال ،ظهرت سلسلة من الفنادق
( -)pousadasالتي تديرها أ َسـر -في كل مكان ،لتخرج السياح من مناطق
الفنادق التقليدية في المدينة ،وتجلب مبادرات "الوخز باإلبر الحضرية"
هذه لمسة من الفوضى َالمبهجة إلى تصميم مدينة برازيليا الحداثي
َ
الجامد ،وهذا النمط من غـلـبة الحياة -أو على األقل البقاء -في مواجهة
أعباء مفروضة من القمة إلى القاعدة ،يشكل موضوعا مركزيا في تاريخ
ً
أميركا الالتينية ،وخصوصا بين السكان األصليين الذين قاوموا حالة
من النسيان االجتماعي والثقافي منذ وصــول الغزاة األوروبيين قبل
خمسة قرون.
يجب أن تكون إحدى أولويات المصممين الحضريين اليوم تسريع
هذه الديناميكية ،فهناك العديد من السبل لتحقيق هذه الغاية ،وبعضها
واضح ومباشر نسبيا ،على سبيل المثال ،من الممكن أن يؤدي توسيع
األرصـفــة وم ـســارات الــدراجــات إلــى تغيير الطريقة التي نستمتع بها
بالمدينة ،وفي األمد المتوسط ،يمكن إنشاء أحياء جديدة في برازيليا
تحافظ على المخطط الرئيس في حين تعمل على تعزيز مزيج أكبر
من الوظائف والمزيد من التعقيد .تزودنا أوجــه القصور التي تعيب
مدينة برازيليا بــدروس بالغة األهمية للعديد من المدن األخــرى ،ومن
خالل مقاومة اإلغراء المتمثل بشغل كل بوصة مربعة من المساحة على
أوراقهم وترك أكبر عدد ممكن من المساحات الفارغة بدال من ذلك ،يصبح
بوسع المهندسين المعماريين والمخططين الحضريين السماح للناس
وعامل تغير الزمن بالمشاركة في خلق مدينة عفوية كعفوية الحياة.
وصف الكاتب أومبرتو إيكو هذه الفكرة بأنها "العمل المفتوح" ،وقارنها
بمخططات ثابتة مفروضة من األعلى .اليوم ،يمكننا أن نستعير األفكار من
علوم الكمبيوتر ونصر على أن يصبح "العمل المفتوح" مصدرا مفتوحا،
وندعو أيادي كثيرة إلى المساهمة ،ونعرض المكافآت على آخرين.
أثناء مغادرتي مدينة برازيليا في آخر مرة زرتها ،تبادر إلى ذهني
عبارة جاءت على لسان لو كوربوسييه (اسم مستعار يطلق على المعماري
الفرنسي السويسري تشارلز إدوارد جانيريه) ،الذي ُي َـعـد واحدا من أكثر
المعماريين نفوذا وتأثيرا في القرن العشرين ،والذي ساعد في تطوير
مبادئ التخطيط الحضري الحداثي التي ُو ِل َـدت من رحمها مدينة برازيليا،
لكن في واحدة من مقابالته األخيرة ،سأله أحد الصحافيين حول بعض
مشاريعه التي فشلت في االستجابة لعدد كبير من المطالب االجتماعية،
فجاءت إجابته كاشفة بقدر ما اتسمت برحابة الصدر .قال" :أتدري ...إن
الحياة دائما على حق ،والمخطئ هو المعماري".
* مدير مختبر المدينة الحساسة ( )Senseable City Labفي معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا ،وهو المؤسس المشارك للمكتب الدولي
للتصميم واإلبداع .Carlo Ratti Associati
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ّ
يشكل رحيل القوات العسكرية األجنبية من أفغانستان نهاية فصل آخر
من تاريخ البلد المضطرب ،فقد عكست التفجيرات االنتحارية المريعة
ومشاهد الفوضى في المطار ،حيث حــاول الناس ركــوب الطائرات،
ً
ً
مشاعر اليأس والوحدة التي تنتاب عددا كبيرا من األفغان اليوم.
ً
لكن بعيدا عن هذه المشاهد ،بات ماليين األوالد والنساء والرجال
في أنحاء البلد على شفير االنهيار ،فقد أصبحت األمراض والكوارث
ً
والعوز من أكبر خصومهم ،فقد نشأت ميدانيا أزمة إنسانية ضخمة
وزادت ّ
حدتها وتعقيداتها منذ أن أنهت حركة "طالبان" استيالءها على
أفغانستان ووصلت إلى كابول،
وفــي هــذه األوق ــات الصعبة على نحو استثنائي ،تضطر العائالت
التخاذ قــرارات يائسة ،إذ بدأ األهالي يقترضون المال لشراء الطعام
ً
أو يمتنعون عن األكــل بالكامل ،ويغادرون منازلهم بحثا عن العمل
والمساعدات اإلنسانية.
ً
في برنامج األغذية العالمي ،نعرف أن عام  2021سيكون صعبا ،لقد
خططنا لتأمين الطعام واألموال النقدية والمواد الغذائية والمساعدات
المعيشية إلى  14مليون شخص ،أي ما يفوق عدد المحتاجين في
السنة الماضية بنسبة  ،%30وخــال أول ستة أشهر من ّ ،2021
قدم
برنامج األغــذيــة العالمي الطعام والـمــواد الغذائية إلــى  5.5ماليين
شخص .لكن بدأ أسوأ السيناريوهات المحتملة يتحقق اليوم أمام
أنـظــارنــا ،حيث تتوسع أزم ــة المجاعة التي تطرق بــاب أفغانستان
ً
تزامنا مع تالشي اإلمــدادات الغذائية وتحليق األسعار عاليا ،وبعد
ً
إغالق البنوك ،يجد المنتمون إلى الطبقة الوسطى أيضا صعوبة في
شراء األغذية أو دفع ثمن األدوية ،وأصبحت ميزانية الحكومة مشلولة
بشكل شبه كامل على المساعدات التنموية الدولية.
ألنها كانت تتكل
ٍ
لكن رغم المصاعب الفائقة ،استمرت عمليات توزيع المساعدات من
برنامج األغذية العالمي في معظم مكاتبنا المحلية ،بما في ذلك فايز
آباد ،ومزار شريف ،وجالل آباد ،وقندهار ،وكابول ،ومنذ  15أغسطس
الماضي ،حين استولت "طالبان" على كــابــولّ ،أمــن برنامج األغذية
العالمي الطعام ألكثر من  150ألف شخص وأسهم في تجنب سوء
التغذية ومعالجتها في أوساط األمهات واألوالد ،وقد جلبنا  600طن
متري من الطعام وعشرات الشاحنات الجديدة عبر المعابر الحدودية
في األيــام األخيرة .يرتكز عمل برنامج األغذية العالمي على مبادئ
اإلنسانية والحياد والنزاهة ،واألهم من ذلك هو استقاللية عملياته،
وسنتابع تطبيق هذه المبادئ في أفغانستان كما نفعل في أماكن أخرى.
لمواكبة الحاجات المتزايدة ،يجب أن نتحرك اآلن بالتعاون مع المجتمع
ّ
يصب تركيزنا في المقام األول على تأمين الطعام
الدولي ،ويجب أن
والمساعدات الغذائية العاجلة إلنقاذ حياة الـنــاس ،وخــال بضعة
أسابيع ،سينفد مخزوننا الغذائي األساسي المؤلف من دقيق القمح ،ثم
يليه مخزون البازالء وزيت الطهي واألغذية العالجية لألمهات واألوالد
الذين يعانون سوء التغذية.
فــي كــل شـتــاء ،يعبر مــوكــب غــذائــي تــابــع لبرنامج األغــذيــة العالمي
الطرقات المحلية الوعرة لتسليم األغذية إلى الجائعين ،أما هذه السنة
ً
فسنخوض سباقا ضد الزمن إليصال الطعام إلى البلد والتمركز في
ً
مواقع استراتيجية .أصبح فصل الشتاء قريبا وبدأ السباق لتأمين
المواد الغذائية في المواقع االستراتيجية في أفغانستان وتوزيعها
على الجماعات المحتاجة قبل أن تعوق الثلوج الطرقات ،ونحتاج إلى
 200مليون دوالر لتلبية تلك الحاجات بحلول نهاية السنة.
إذا لم تصل المساعدات في الوقت المناسب ،فقد تضطر عائالت متزايدة
للبحث عنها بنفسها ،وقد نشهد في هذه الحالة ّ
توسع موجة تدفق
الالجئين بما يفوق ما شاهدناه في مطار كابول الدولي.
لقد حققنا جميع أهدافنا حتى اآلن بالتعاون مع شركائنا الميدانيين
والجهات المانحة والوكاالت المنبثقة من األمم المتحدة ،وبفضل تفاني
ً
فريق برنامج األغذية العالمي ،يواجه زمالؤنا األفغان فترة صعبة جدا
ويستحق تفانيهم في العمل اإلنساني دعمنا المتواصل.
في النهاية نطلب من شركائنا أن يثبتوا للشعب األفغاني أنهم لم
يتخلوا عنه ،ويجب أال نسمح ألجــواء اليأس والظالم بتغليف قلب
* «دبلومات»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

7.429

6.786

5.510

2.403 2.804 3.327

 1.13مليار دينار االئتمان المصرفي في  7أشهر بنمو %2.8
التسهيالت االستهالكية ترتفع  %5رغم وفرة الكاش وتأجيل األقساط
محمد اإلتربي

الحكومة سحبت
مليار دينار من
ودائعها حتى
يوليو الماضي

ً
على عكس مــا كــان ســائــدا
ف ــي ال ـســابــق م ــن ص ــراع على
الـ ـ ـ ــودائـ ـ ـ ــع وسـ ـ ـ ــط إغـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
مجزية ،تراجعت الودائع في
ا لـقـطــاع المصرفي مــن بداية
ال ـ ـعـ ــام حـ ـت ــى نـ ـه ــاي ــة يــول ـيــو
الماضي بنسبة  3.1في المئة
دون أي أثر يذكر بسبب وفرة
ال ـس ـيــولــة ال ـم ـح ـل ـيــة ،وبـلـغــت
قـ ـيـ ـم ــة ا لـ ـ ـت ـ ــرا جـ ـ ـع ـ ــات 1.376
مليار د يـنــار يخص الجانب
الحكومي منها  1.021مليار
سـ ـحـ ـبـ ـتـ ـه ــا خ ـ ـ ـ ــال األشـ ـ ـه ـ ــر
الماضية.
وكـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت أرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـبـ ـن ــك
المركزي الشهرية ،أن إجمالي
الودائع تراجعت من مستوى
 45.275م ـل ـي ــار د ي ـ ـنـ ــار ،كـمــا
في نهاية ديسمبر 2020إلى
 43.899مليار دينار بنهاية
يوليو الماضي.
وبلغ إجمالي التسهيالت
الـ ـت ــي ض ـخ ـت ـهــا الـ ـبـ ـن ــوك فــي
 7أ ش ـ ـهـ ــر مـ ــا ق ـي ـم ـت ــه 1.136
مـلـيــار دي ـنــار ،إذ بـلــغ رصيد
ال ـ ـت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــات االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة
 40.902م ـل ـي ــار د ي ـ ـنـ ــار كـمــا
ف ـ ــي نـ ـه ــاي ــة ي ــولـ ـي ــو م ـق ــارن ــة

م ــع  39.766م ـل ـي ــار بـنـهــا يــة
د يـ ـسـ ـمـ ـب ــر  2020بـنـمــو 2.8
في المئة.
وس ـح ــب
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ــاع
الـ ـ ـخ ـ ــاص خ ــال
األشـ ـ ـه ـ ــر ال ـس ـب ـع ــة
ال ـم ــاض ـي ــة م ــن ودائ ـ ـعـ ــه فــي
القطاع المصرفي نحو 355
مـ ـلـ ـي ــون دي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،إذ ت ــراج ــع
ً
رص ـيــده مــن  37.332مـلـيــارا
إ ل ــى  36.977بـنـهــا يــة يوليو
الماضي.
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى صـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد
القطاعات ،حازت القروض
لـ ـلـ ـقـ ـط ــاع اإلسـ ـ ـك ـ ــان ـ ــي مــا
قيمته  740مليون دينار
بنسبة نمو  5.5في المئة،
إذ ب ـل ــغ رصـ ـي ــد دي ـس ـم ـبــر
 12.7مليار دينار في حين
بلغ رصيد يوليو 13.451
ً
مليارا.
وعلى الرغم من تأجيل
األقـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاط لـ ـلـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
ً
"اختياريا" فإن التسهيالت
ً
االستهالكية شهدت نموا
ً
الفـ ـت ــا ب ـل ــغ  5.2ف ــي الـمـئــة
ب ـق ـي ـمــة  85م ـل ـي ــون دي ـن ــار

ً
ً
ائتمانا جديدا أي بواقع 12.1
ً
مليون دينار قروضا جديدة
ً
شهريا.
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
ا ل ـع ـقــاري ،بلغت التسهيالت
الـجــديــدة  74مـلـيــون ديـنــار
ض ـئ ـيــل
بـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــو

بلغت نسبته  0.80في المئة
ً
ارت ـفــاعــا مــن  9.226مـلـيــارات
دينار إلى  9.3مليارات.
وبـحـســب م ـصــادر معنية،
تعتمد الـعــديــد مــن الشركات
ف ــي ال ـق ـطــاع ع ـلــى إيــداعــات ـهــا
الـنـقــديــة والـسـيــولــة الخاصة
ً
بـ ـه ــا خـ ـص ــوص ــا أن ال ـع ــدي ــد
مـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات
نفذت سلسلة

أخبار الشركات

ً
تابعة لـ«مشاعر» تشتري عقارا
بـ  1.6مليون دينار

«أهلية ت» تعتزم بيع حصتها في شركة مدرجة

أعلنت شركة مشاعر القابضة (مشاعر) قيام شركة مسعى
العقارية ،التابعة للمجموعة ومملوكة لها بنسبة  99.03في
المئة ،بإتمام شراء وتسجيل عقار تجاري في منطقة أبوفطيرة
الحرفية بمبلغ  1.55مليون دينار.
وقــالــت «م ـشــاعــر» ،فــي بـيــان لـلـبــورصــة ،إن عملية الـشــراء
سيترتب عليها ارتفاع إجمالي األصول العقارية بقيمة الشراء
 1.55مليون دينار ،مقابل انخفاض في السيولة النقدية بقيمة
 897.88ألفا.
كما سيترتب على شــراء العقار المذكور أعــاه زيــادة في
المطلوبات ّ
(تورق) لدى «مشاعر» القابضة بمبلغ  650ألفا من
أحد البنوك العاملة بدولة الكويت.
وبينت «مشاعر» أن األثــر الجوهري للصفقة سيظهر في
البيانات المالية المرحلية للشركة في الفترة المنتهية في
 30سبتمبر .2021

عمومية «أجوان» تناقش تخفيض
وزيادة رأس المال
أعلنت شركة أجوان الخليج العقارية (أجوان) أن عموميتها
الـعــاديــة وغـيــر الـعــاديــة ستنعقد يــوم الخميس الـمــوافــق 23
سبتمبر  ،2021لمناقشة تخفيض رأسـمــال الشركة مــن 21
مليون دينار إلى  11.23مليونا ،وذلك عن طريق إطفاء الخسائر
المتراكمة كما في  31ديسمبر  2020بمبلغ  9.77ماليين.
كما ستناقش عمومية الشركة زيادة رأس المال من 11.23
مليون دينار إلى  15مليونا ،بزيادة قدرها  3.7ماليين ،عن
طريق طرح األسهم الجديدة لالكتتاب العام.
كما ستناقش العمومية أسباب إلغاء إدراج أسهم شركة
«أجوان الخليج» العقارية من بورصة الكويت لالوراق المالية،
وسبل عالجها مع مساهمي الشركة.

أعلنت الـشــركــة األهـلـيــة للتأمين (أهـلـيــة ت) أنها
تــوص ـلــت إلـ ــى اتـ ـف ــاق م ـبــدئــي م ــع إح ـ ــدى ال ـشــركــات
االستثمارية بالنيابة عن مجموعة عمالء ،لبيع كامل
حصتها فــي إح ــدى الـشــركــات الـمــدرجــة فــي بورصة
الكويت.
وقــالــت «أهلية ت» ،فــي بيان للبورصة ،إن تنفيذ

إحالة دعوى «منشآت» بجدة إلى الدائرة األولى
ق ــال ــت ش ــرك ــة م ـن ـش ــآت ل ـل ـم ـش ــاري ــع ال ـع ـق ــاري ــة،
(مـنـشــآت) بـشــأن الـمـنــازعــة بـيــن إح ــدى شركاتها
ال ـت ــاب ـع ــة والـ ـمـ ـق ــاول ال ــرئ ـي ـس ــي ألحـ ــد ال ـم ـشــاريــع
بالمملكة العربية السعودية ،إن الــدائــرة الثانية
بمحكمة االستئناف بجدة قــررت إحالة الدعوى

أعلنت شركة عمار للتمويل واإلجارة عن
تعديل بند توزيع حصص رأس المال لشركة
لؤلؤة الوطن العقارية ،وهي إحدى الشركات
التابعة لـ«عمار».
وقــالــت «ع ـم ــار» ،فــي بـيــان لـلـبــورصــة ،إن
ال ـت ـعــديــل يـتـمـثــل ف ــي خـ ــروج ش ــري ــك يمثل
نسبة  1في المئة من رأسمال الشركة ،وعليه
تصبح «لــؤلــؤة الــوطــن» الـعـقــاريــة مملوكة
بنسبة  100في المئة لـ«عمار».
وأوضحت «عمار» أن المعلومة السابقة
سيترتب عليها زيادة ملكية الشركة بنسبة
 1في المئة في رأسمال شركة لؤلؤة الوطن
العقارية.

مطالبات بحل العديد من المطالبات اإلدارية

اعتصام اإلدارة المركزية لإلحصاء

●

اعـتـصــم مــوظـفــو اإلدارة الـمــركــزيــة لإلحصاء
للمطالبة بـحــل مشكلة مــواقــف ال ـس ـيــارات التي
يعانونها منذ فترة طويلة.
وقال المعتصمون" :قد طفح الكيل فمنذ سنوات
والـمــوظـفــون والـمــوظـفــات يـعــانــون مشكلة عــدم
وجود مواقف للسيارات ،ولم تقم اإلدارة المسؤولة
بحل األزمة" ،مضيفين أن "كل مشكلة ينتج عنها
عــدة مشاكل ،فمشكلة المواقف أنتجت التأخير
على البصمة والمخالفات المرورية".
وأف ــادوا بأنهم ق ــرروا االعـتـصــام كــل يــوم مدة

المقامة مــن الشركة بطلب بطالن حكم التحكيم
المؤرخ في  23أغسطس الماضي إلى الدائرة األولى
بنفس المحكمة ،ولم يتم تحديد جلسة بعد ،مبينة
أن ــه سيتم االخ ـط ــار بـمــوعــد الـجـلـســة األول ــى فــور
إخطارها بها.

«المشتركة» حصلت على موافقات
«لؤلؤة الوطن» العقارية
مملوكة لـ«عمار» بنسبة  %100لنقل حق انتفاع مملوك لها

اعتصام يومي في «اإلحصاء»
لحل أزمة المواقف

حصة المطيري

الصفقة سيتم بعد إتمام اإلج ــراء ات المعمول بها،
وبـحـســب تـعـلـيـمــات هـيـئــة أسـ ــواق ال ـم ــال وبــورصــة
الكويت.
وأفـ ــادت بــأنــه سيتم اإلف ـصــاح عــن أث ــر المعلومة
الجوهرية السابقة ،وعن أي أرباح محققة فور تنفيذ
الصفقة واالنتهاء من اإلجراءات الالزمة.

نص ساعة تعبيرا عن رفضهم للممارسات غير
المهنية بسلب حق من حقوقهم ،مثل عدم وجود
مواقف السيارات ،الى جانب العديد من المطالبات
االدارية األخرى ،ولخصوا مطالباتهم في النقاط
التالية:
 -1تسكين منصب المدير العام لإلدارة المركزية
لإلحصاء.
 -2تسكين الوظائف اإلشرافية.
 - 3صرف مكافآت فرق العمل.
 -4صرف مكافآت األعمال الممتازة.
 -5إيجاد حل دائم لمشكلة مواقف السيارات.
 - 6مبنى جديد لإلدارة المركزية لإلحصاء.

حصلت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت على
مــوافـقــة الـجـهــات الرسمية لنقل حــق االنـتـفــاع المملوك
للشركة وتسلم ثمنه.
وقالت «المشتركة» في إفصاحها للبورصة ،إن األثر
المالي لإلجراء المذكور هو نفس األثر الذي تم ذكره في
اإلفصاح السابق بتاريخ  8أبريل  ،2021وسيتم االعتراف
به في البيانات المالية للفترة القادمة.

«ع عقارية» :تعيين رئيس تنفيذي بالوكالة
وافق مجلس إدارة الشركة العربية العقارية على تعيين
حمدي محمود في منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة
ً
اعتبارا  5الجاري.

ت ـ ـخـ ــارجـ ــات خـ ـ ــال ال ـمــرح ـلــة
الماضية.
وعـ ـل ــى ص ـع ـيــد تـسـهـيــات
ش ـ ـ ـ ـ ـ ــراء األوراق ا ل ـ ـمـ ــا ل ـ ـيـ ــة
والـ ـمـ ـت ــاج ــرة بـ ـه ــا ،فـ ـق ــد بـلــغ
رصيدها بنهاية يوليو 2.576
مليار دينار مقارنة مع 2.579
مـلـيــار وبـنـسـبــة تــراجــع تبلغ
 0.2في المئة.
وفيما يخص شراء األوراق
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة تـ ـشـ ـه ــد الـ ـبـ ـن ــوك
ً
انفتاحا ومرونة لتمويل
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك

الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ،لـ ـك ــن ال ـس ـي ــول ــة
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ج ـ ـي ـ ــدة ب ـس ـبــب
مستويات األرباح التي حققها
ال ـم ـس ـت ـث ـمــرون ط ـي ـلــة ال ـف ـتــرة
الماضية.
وتتوقع مصادر مصرفية
أن يـشـهــد ال ــرب ــع األخ ـي ــر من
الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي أقـ ـ ــوى نـسـبــة
ن ـم ــو ح ـي ــث س ـت ــدخ ــل بـعــض
الـ ـمـ ـش ــاري ــع دائ ـ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ
وشريحة واسعة لسوق العمل
ً
فضال عن عودة جزء كبير من
العمالة التي كانت في الخارج
بسبب اإلغالق.
إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
تـ ـ ـشـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــل

ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاعـ ـ ــات الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي كـ ــانـ ــت
م ـ ـت ـ ـع ـ ـط ـ ـلـ ــة مـ ـ ـث ـ ــل الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم
وقطاعات الترفيه والفندقة
وجميعها سيكون لها تأثير
بـطــريــق أو آخ ــر عـلــى أعـمــال
القطاع المصرفي.

 740مليون دينار
تمويل القطاع
اإلسكاني بنمو
%5.5

تباين مؤشرات البورصة ...والسيولة
 30.7مليون دينار
عمليات ضغط لخفض األسعار تواجه بطلبات شراء جيدة
●

علي العنزي

سـجـلــت م ــؤش ــرات ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت الــرئـيـسـيــة
تغيرات محدودة ومتباينة ،أمس ،في ثاني جلسات
األسبوع ،وبعد يوم حافل بالخسائر كان أمس األول.
وتــراجــع أم ــس ،مؤشر الـســوق الـعــام بنسبة 0.07
في المئة أي  4.67نقاط ليقفل على مستوى 6786.51
نقطة بسيولة متراجعة إلى أدنى مستوياتها خالل
أربعة أشهر بالكاد بلغت  30.7مليون دينار تداولت
 181.2مليون سهم فقط عبر  8774صفقة ،وتم تداول
ً
 139سهما ربح منها  51وانخفضت أسعار  64فيما
استقر  24دون تغير.
ً
ً
وسجل مؤشر السوق األول تراجعا مقاربا لمؤشر
السوق العام وبنسبة  0.1في المئة أي  7.8نقاط ليقفل
على مستوى  7429.82نقطة بسيولة متراجعة لكنها
شكلت ثلثي السيولة اإلجمالية بلغت  20.1مليون
ديـنــار تــداولــت  50.4مليون سهم عبر  3641صفقة،
وربح  10أسهم في األول مقابل خسارة  11واستقرار
 4دون تغير.
ً
في المقابل ،سجل مؤشر السوق الرئيسي نموا
ً
محدودا بلغ نسبة  0.04في المئة فقط أي  2.46نقطة
ليقفل على مستوى  5510.51نقاط بسيولة متراجعة
إلى أدنى مستوياتها خالل أربعة أشهر بلغت 10.6
ماليين دينار تداولت  130.7مليون سهم عبر 5133
ً
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بينما استقر  20دون تغير.
مع كل مــرة تتراجع بها أسعار أسهم المؤشرات
ً
تتراجع السيولة بشكل واضح قياسا على معدالتها
خالل الساعات األولــى من الجلسة وأمــس ،انحسرت
السيولة بشكل واضح ولم تتجاوز  10ماليين دينار

خ ــال أول ســاعــة وه ــو مــؤشــر بـعــدم الــرغـبــة بالبيع
وانتظار وتربص بأسعار منخفضة لتعود األسهم
ً
سريعا إلى مناطق قريبة سريعة من سعر األساس
وتستمر عمليات شراء انتقائي تركزت على مجموعة
محدودة من األسهم أبرزها بنك الخليج والبورصة
وصناعات وساحل وهيومن سوفت وأالفكو وأعيان
وعـ ـق ــارات ال ـكــويــت لـتـسـجــل م ـكــاســب مـ ـح ــدودة في
معظمها.
بينما استقر أداء األسهم القيادية وعــاد الوطني
لنقطة األساس بعد تراجعه بداية الجلسة الي مستوى
ً
 933فلسا وخسر بيتك فلسين فقط كذلك زين فيما
تراجع أجيليتي بـ  4فلوس واستقرت أسهم وربة وجي
إف اتش والبيت ،وكانت الصدارة في قائمة السيولة
لــأسـهــم الـقـيــاديــة بـيـتــك ووط ـن ــي والـخـلـيــج وأهـلــي
متحد ثم أجيليتي وزين ووربة شاركهم في القائمة
سهما وطنية عقارية وجي اف اتش لتنتهي الجلسة
متعادلة على مستوى الـمــؤشــرات وبانتظار عــودة
سريعة لعمليات بناء المراكز والشراء على األسهم
ذات األداء المالي الجيد للنصف األول وذات تقديرات
جيدة للربع الثالث.
وللجلسة الثانية على التوالي ،يسيطر اللون األحمر
على معظم مؤشرات األســواق المالية بــدول مجلس
الـتـعــاون الخليجي ،الـتــي رب ــح منها مــؤشــران فقط
أحدهما مؤشر تاسي الذي واصل النمو وعاكس البقية
للجلسة الثانية على التوالي ومؤشر سوق قطر بنسبة
ً
محدودة جدا ،بينما تراجع البقية وسجلوا خسائر
مـحــدودة فيما كانت أسـعــار النفط تبدأ تعامالتها
ً
لهذا األسبوع على مستوى  72دوالرا لبرميل برنت.

«الوطني» :تراجع فائض الحساب الجاري في 2020
النخفاض الصادرات النفطية مع ارتفاع االحتياطيات من العمالت األجنبية
ق ــال الـمــوجــز االق ـت ـصــادي ال ـص ــادر عن
بنك الكويت الوطني إن فائض الحساب
الجاري الكويتي تقلص عام  2020ليصل
إل ــى  6.9مـلـيــارات دي ـنــار ( 21.1فــي المئة
من الناتج المحلي اإلجمالي) مقابل 10.1
مليارات ( 24.5في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي) عام .2019
ووف ـ ــق ال ـت ـق ــري ــر ،ي ـع ــزى هـ ــذا الـتـبــاطــؤ
النخفاض الصادرات النفطية ،على الرغم
من انخفاض الواردات والسياحة الخارجية
وت ـح ــوي ــات الـعــامـلـيــن إل ــى الـ ـخ ــارج .أمــا
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـح ـســاب ال ـم ــال ــي ،ف ـقــد سجل
ً
انخفاضا في صافي التدفقات الخارجية
نتيجة انـخـفــاض الــودائــع الحكومية في
الـخــارج (اسـتـعــادة الــودائــع) وعـلــى الرغم
مــن ارت ـفــاع تــدفـقــات االسـتـثـمــار المباشر
واسـتـثـمــارات المحافظ المالية للخارج،
ون ـت ـي ـجــة ل ــذل ــك ،ان ـخ ـفــض ف ــائ ــض م ـيــزان
المدفوعات الكلي إلى  3.3مليارات دينار
في عام .2020
ً
وشهد فائض الميزان السلعي انخفاضا
ً
ح ــادا فــي ع ــام  ،2020إذ تــراجــع مــن 10.7
مليارات دينار عام  2019إلى  4.7مليارات
دينار.
وج ــاء ذل ــك إل ــى حــد كـبـيــر عـلــى خلفية
انخفاض صادرات النفط ( -38.5في المئة
ع ـل ــى أس ـ ــاس سـ ـن ــوي) ب ـس ـبــب م ــزي ــج مــن
الـعــوامــل الـتــي تضمنت انـخـفــاض إنـتــاج
النفط ( -9.1في المئة على أســاس سنوي
ً
إلى  2.4مليون برميل يوميا في المتوسط)
واالنخفاض الحاد في أسعار النفط (سعر

خــام التصدير الكويتي -35.6 :فــي المئة
على أســاس سنوي ليصل في المتوسط
إلى  41.4دوالر أمريكي للبرميل).
إضافة لذلك ،انخفضت الصادرات غير
النفطية بنسبة  27.3في المئة مما قد يكون
ً
انـعـكــاســا الض ـطــرابــات ال ـت ـجــارة وتــراجــع
الطلب الخارجي بسبب تأثيرات الجائحة.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،انـخـفـضــت الـ ـ ــواردات
بـنـسـبــة  15.5ف ــي ال ـم ـئــة ،مـمــا ســاهــم في
تقليص تراجع فائض الميزان السلعي.
كما انخفض عجز حساب الخدمات إلى
 3.1مليارات دينار مقابل  5.4مليارات في
ً
عام  ،2019إذ فرضت الحكومة قيودا على
التنقل والسفر لمكافحة تفشي الجائحة،
مما حد من فرص سفر وإنفاق المواطنين
الكويتيين فــي الـخــارج ( -52.9فــي المئة،
على أساس سنوي ،إلى  1.8مليار دينار).
وحافظ حساب الدخل األساسي ،الذي
يشمل عائدات االستثمار في الخارج ،على
ً
استقراره نسبيا عند مستوى  10.6مليارات
دينار ( 32.9في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي) ،إذ ارتفعت عائدات االستثمار
المباشر وعــائــدات استثمارات المحفظة
المالية بنسبة  7.5في المئة و 4في المئة
عـلــى أس ــاس س ـنــوي ،عـلــى ال ـتــوالــي ،على
خلفية تحسن أداء األسـ ــواق الـمــالـيــة في
النصف الثاني من عام  ،2020بفضل تبني
السياسات النقدية التيسيرية ومعنويات
ً
المستثمرين اإل يـجــا بـيــة خـصــو صــا بعد
ط ــرح لـقــاحــات م ـضــادة لـفـيــروس كــورونــا
أواخر عام .2020

وتقلص عجز الدخل الثانوي إلــى 5.4
مليارات دينار نتيجة انخفاض تحويالت
ال ـعــام ـل ـيــن إلـ ــى ال ـ ـخـ ــارج .وان ـخ ـف ــض ذلــك
المعدل بنسبة  7.3في المئة فيما يعزى
ً
جــزئـيــا إل ــى انـخـفــاض ع ــدد الــوافــديــن في
الكويت بنسبة  4في المئة في عام .2020
كما انخفض صافي التدفقات الخارجية
للحساب المالي إلــى  6.5مـلـيــارات دينار
كويتي مقارنة بصافي التدفقات الخارجية
ال ـتــي بـلـغــت  10.2م ـل ـي ــارات دي ـن ــار ال ـعــام
الماضي.
وجـ ـ ــاء ذلـ ــك الـ ـت ــراج ــع ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
ارت ـفــاع تــدفـقــات االسـتـثـمــارات المباشرة
ومـحــافــظ االستثمار فــي الـخــارج وزي ــادة
األصول االحتياطية للبنك المركزي بسبب
االنخفاض الملحوظ للودائع الحكومية
في الخارج.
وبقيت تدفقات االستثمارات الخارجية
أعلى من متوسطها التاريخي ،إذ ارتفعت
االستثمارات المباشرة في الخارج بقيمة
 2.3مليار ديـنــار ،وارتفعت قيمة تدفقات
االس ـت ـث ـمــار ف ــي مـحـفـظــة األوراق الـمــالـيــة
للخارج إلى  17.2مليار دينار ،وتم توجيه
م ـع ـظــم ت ـل ــك االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ن ـح ــو ح ـقــوق
الملكية ( 75.3في المئة من التدفقات).
إض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،ان ـخ ـف ـضــت ال ــودائ ــع
الـحـكــومـيــة وودائـ ــع الـبـنــوك المحلية في
الخارج في عام  2020بمقدار  14.5مليار
دي ـنــار و 0.6مـلـيــار دي ـن ــار ،عـلــى الـتــوالــي،
بينما انخفضت ودائع غير المقيمين في
ً
البنوك المحلية هامشيا بمقدار  0.3مليار

ديـنــار ،مقابل زيــادة قدرها  1.6مليار في
العام السابق.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ان ـع ـك ــاس ت ــداع ـي ــات
الجائحة على أسعار النفط ،فإن األصول
االحتياطية لبنك الكويت المركزي ارتفعت
في عام  2020بمقدار  2.6مليار دينار ،مما
أدى إلى وصول إجمالي االحتياطيات من
ً
العمالت األجنبية إلى  14.7مليارا ( 45.2في
المئة من الناتج المحلي اإلجمالي) بنهاية
ال ـع ــام ،وي ـع ــادل ه ــذا الـمـسـتــوى مــا يكفي
ً
لتغطية حــوالــي  13.6ش ـهــرا مــن واردات
السلع والخدمات.
وبـعــد عــام مــن األزم ــة االقـتـصــاديــة ،من
المتوقع أن يزداد فائض الحساب الجاري
في عام  2021بما يتماشى مع االنتعاش
المتوقع في نشاط االقتصاد العالمي ونمو
الطلب على الطاقة.
وم ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر أن ت ـس ـت ـف ـي ــد عـ ــائـ ــدات
الـ ـص ــادرات الـنـفـطـيــة لـلـكــويــت مــن ارت ـفــاع
متوسط أسعار النفط في عام  ،2021مما
يـ ــؤدي إل ــى تـحـســن مـلـحــوظ ف ــي مــركــزهــا
الخارجي (قرار األوبك في النصف الثاني
مــن الـعــام بــإلـغــاء تخفيضات اإلن ـتــاج في
مايو  2020سيؤدي إلى زيادة الصادرات
ال ـف ـع ـل ـيــة ل ـل ـك ــوي ــت ،ل ـك ــن ذلـ ــك سـيـنـعـكــس
ً
إي ـج ــاب ـي ــا ف ـق ــط ع ـل ــى م ـت ــوس ــط ال ـن ـتــائــج
السنوية لعام .)2022
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ذلـ ــك ،م ــا تـ ــزال هـنــاك
المخاطر السلبية قائمة وقد تنشأ قائمة
مـ ــن ع ـ ــودة ت ـف ـش ــي ال ـج ــائ ـح ــة وإم ـك ــان ـي ــة
انخفاض أسعار النفط.
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• تطلع لتحصيل ديون حكومية بـ  1.7مليار دينار • ترتيب أولوية المشاريع اإلنشائية وتأجيل غير الضروري
جراح الناصر

طـ ـلـ ـب ــت وزارة ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة مــن
الجهات الحكومية تطبيق آلية
م ـك ــون ــة م ــن  9نـ ـق ــاط ،لـلـتـقـشــف
الحكومي ،بهدف مواجهة العجز
فـ ــي ال ـ ـمـ ــوازنـ ــة وخـ ـط ــر ن ـضــوب
السيولة فــي االحـتـيــاطــي الـعــام،
مـبـيـنــة أن ـهــا س ـت ـقــوم بتحصيل
الديون الحكومية البالغة قيمتها
 1.7مليار دينار.
ووجهت "المالية" دعوات لكافة
ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة الج ـت ـمــاع
يعقد اليوم مع مسؤولي الوزارة
ومسؤولي القطاعات المالية ،في
إطار العمل لمناقشة قرار مجلس

الـ ـ ـ ــوزراء األخـ ـي ــر ب ـش ــأن نـضــوب
الـسـيــولــة فــي االحـتـيــاطــي الـعــام
وضـ ــرورة إي ـجــاد ح ـلــول جــذريــة
ل ـمــواج ـهــة ال ـع ـجــز ف ــي ال ـمــوازنــة
العامة للدولة.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر مـ ـس ــؤول ــة
لـ"الجريدة" إن تلك االجتماعات
ل ـ ـي ـ ـسـ ــت األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،بـ ـ ـ ــل ت ـك ـم ـل ــة
الج ـت ـم ــاع ــات ت ـمــت ف ــي ال ـســابــق
إليجاد التصور الكفيل لمعالجة
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـضـ ـ ــوب فـ ـ ـ ــي االح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي
ال ـعــام وتــرشـيــد االن ـفــاق فــي تلك
الـجـهــات ،موضحة انــه سيطرح
تحديد اولوية تأجيل المشاريع

االنشائية غير الضرورية منها،
خصوصا الجهات التي تستأجر
م ـ ـقـ ــرات وبـ ـح ــاج ــة الـ ـ ــى مـ ـق ــرات
جديدة.
وأضـ ــافـ ــت أنـ ــه ف ــي حـ ــال ك ــان
المبنى متهالكا فسيتم النظر في
تخصيص الميزانية لها ،أما في
حال كانت مؤجرة لمقرات جديدة
ـان فـسـيـتــم
او ت ـح ـس ـي ـنــات لـ ـمـ ـب ـ ٍ
تأجيلها للعام المالي المقبل.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أن الـ ـمـ ـش ــاري ــع
ً
الضرورية وخصوصا المتعلقة
بـ ــالـ ــدراسـ ــة والـ ـطـ ـلـ ـب ــة ال يـمـكــن
تأجيلها الى العام المقبل ،مؤكدة

أن وزارة المالية في اجتماعات
مارثونية مع الجهات الحكومية
لــوضــع الـ ـق ــرار مــوضــع التنفيذ
وتطبيقه حسب اجتماعات مع
ال ـج ـه ــات ل ـل ــوص ــول الـ ــى نـتــائــج
لتفعيل القرار وخفض اإلنفاق.
وبدأت "المالية" توجيه دعوات
لـ ـقـ ـي ــادات الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
لحضور االجتماعات اليوم ،الفتة
إل ــى ان ـه ــا سـتـكـلــف ك ــل الـجـهــات
الـحـكــومـيــة بــات ـخــاذ االجـ ـ ــراءات
الالزمة بشأن:
 -1تخفيض الصرف من ميزانية
الـسـنــة الـمــالـيــة الـحــالـيــة /2021

 2022بما ال يقل عن .%10
 - 2إعادة النظر برسوم الخدمات
الحكومية ورف ــع قيمتها ،وذلــك
ً
وفـ ـق ــا ل ـل ـن ـصــوص واإلج ـ ـ ـ ــراءات
المعمول بها في هذا الشأن.
 - 3رفــع كـفــاء ة تحصيل الديون
الحكومية المستحقة.
 - 4تخفيض المشاركة في جميع
المعارض والمؤتمرات المحلية
وال ـخ ــارج ـي ــة ب ـن ـس ـبــة  %50مــن
المعتمد بميزانية .2022 - 2021
 - 5تخفيض المشاركة بالتدريب
الـ ـخ ــارج ــي وال ـم ـح ـل ــي لـلـجـهــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ك ـ ــاف ـ ــة ،ب ــاس ـت ـث ـن ــاء

المرتبط بمتطلبات العمل.
 - 6تخفيض المهمات الرسمية
 %50م ــن ال ـم ـع ـت ـمــد ب ـم ـيــزان ـيــة
.2022/2021
 - 7تخفيض األبحاث والدراسات
واالستشارات  %50من المعتمد
بميزانية .2022/2021
 - 8تخفيض عقود الخدمات غير
األس ــاس ـي ــة  %50م ــن الـمـعـتـمــد
بميزانية  2022/2021من (نظافة،
وحماية وأمن ،وإدخال البيانات
والـطـبــاعــة ،ومــراسـلـيــن وفـنــدقــة،
وض ـ ـيـ ــافـ ــة وح ـ ـف ـ ــات وه ـ ــداي ـ ــا،
وإعالنات ودعاية ...إلخ).

 - 9تــرتـيــب أول ــوي ــات الـمـشــاريــع
اإلنشائية والتعاقدات ،وتأجيل
غير الضروري منها.
ي ــذك ــر ان ال ـم ـيــزان ـيــة سـجـلــت
عجزا ماليا خالل السنة المالية
 ،2021 /2020المنتهية فــي 31
مــارس  ،2021بلغ  10.8مليارات
دي ـن ــار ،وه ــو األع ـل ــى ف ــي تــاريــخ
الكويت ،حيث إن ثاني أكبر عجز
مسجل للموازنة كــان في السنة
المالية  201٦/ 201٥وبلغ 5.98
م ـل ـي ــارات ديـ ـن ــار ،وجـ ــاء نتيجة
االن ـخ ـفــاض ال ـحــاد فــي متوسط
سعر برميل النفط.

العصيمي :البورصة تعتمد استراتيجية مدروسة في مجال االستدامة
أطلقت دليل إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية االجتماعية والبيئية
أطلقت بورصة الكويت دليل إعداد تقارير
الحوكمة والمسؤولية االجتماعية والبيئية
( )ESGل ــزي ــادة الــوعــي بـمـفـهــوم االسـتــدامــة
المؤسسية لــدى الـشــركــات الـمــدرجــة فيها،
وتحفيزها على اعتماد هــذا الدليل ضمن
عملياتها ،وتعريفها بميزات وفوائد اعتماد
ممارسات الحوكمة والممارسات البيئية
واالجتماعية واإلفصاح عنها ،والتعرف على
أفضل الممارسات في هذا المجال ،لتعزيز
جـهــود س ــوق ال ـمــال الـكــويـتــي الــرائــد بدعم
التطبيق العملي لإلفصاح عن تلك التقارير.
ويحمل الدليل عنوان "التوجه الموحد
لمستقبل م ـس ـتــدام" ،ويتضمن مقترحات
ٍ
لـمـجـمــوعــة أول ـي ــة م ــن م ــؤش ــرات اس ـتــدامــة
الشركات ،التي تتوافق مع أهــداف التنمية
الـمـسـتــدامــة لــأمــم ال ـم ـت ـحــدة ،وإط ـ ــار عمل
الـمـبــادرة العالمية إلع ــداد الـتـقــاريــر ()GRI
ك ـمــا تـتـمــاشــى م ــع ط ـمــوحــات ال ـكــويــت في
م ـجــال الـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة ك ـمــا حــددتـهــا
رؤية "كويت جديدة  "2035وخطة التنمية
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،وت ـ ــواك ـ ــب ت ــوصـ ـي ــات م ـ ـبـ ــادرة
ال ـب ــورص ــات ال ـم ـس ـتــدامــة ( )SSEواالت ـح ــاد
العالمي للبورصات (.)WFE
كما يتضمن الدليل معايير االستدامة

ال ـمــوصــى ب ـهــا ،إض ــاف ــة ال ــى مـجـمــوعــة من
ال ـم ــؤش ــرات ،ال ـتــي تـســاعــد الـمـشــاركـيــن في
ال ـس ــوق ع ـلــى ف ـهــم وض ـع ـهــم ال ـحــالــي فيما
يـتـعـلــق ب ــاإلف ـص ــاح ع ــن ج ــوان ــب الـحــوكـمــة
والمسؤولية االجتماعية والبيئية (،)ESG
ويوضح كيفية تحديد وتحسين األهــداف
المستقبلية ،عالوة على ذلك ،يشرح الدليل
األن ـم ــاط الـمـخـتـلـفــة إلعـ ــداد ال ـت ـقــاريــر ،مما
يتيح للشركات اختيار النمط األكثر مالءمة
لعملياتها.
وتم تصميم هذه المقاييس والمؤشرات
لمساعدة الـشــركــات الـمــدرجــة على تسريع
تـحــولـهــا إل ــى الـعـمـلـيــات ال ـت ـجــاريــة األكـثــر
ً
ً
وعيا وامتثاال للممارسات الداعمة للبيئة
واالستدامة المؤسسية.
وي ــأت ــي إطـ ــاق الــدل ـيــل ف ــي إطـ ــار ال ـت ــزام
بورصة الكويت بتعزيز استدامة الشركات
المدرجة وسوق المال بشكل عام.
ففي عام  ،2017التزمت بورصة الكويت
ً
رس ـم ـي ــا ب ـت ـعــزيــز ال ـت ــوج ــه ن ـحــو اس ـتــدامــة
الشركات المدرجة من خالل االنضمام إلى
مبادرة البورصات المستدامة التي تقودها
األمم المتحدة.
ً
وت ـف ـص ــح ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت دوريـ ـ ـ ــا عــن

ج ــوان ــب الـبـيـئــة وال ـحــوك ـمــة والـمـســؤولـيــة
االج ـت ـمــاع ـيــة ( )ESGم ــن خـ ــال ت ـقــاريــرهــا
السنوية ،باإلضافة الــى تنفيذ العديد من
المبادرات التي تعزز الممارسات المستدامة
ضمن استراتيجيتها الخاصة باالستدامة
المؤسسية.
وبـ ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،قـ ــال م ـح ـمــد سـعــود
الـعـصـيـمــي ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـبــورصــة
ً
ً
الكويت" ،نشهد اليوم نموا كبيرا في تبني
مفاهيم االستدامة المؤسسية ،إضافة إلى
قبول متزايد لالستدامة واالستثمار الداعم
لمتطلبات تغير المناخ" .وأضاف العصيمي
ً
أنه استلهاما لهذا االتجاه الواعد ،تستند
بــورصــة الـكــويــت إل ــى اس ـت ـعــدادهــا البيئي
واالجتماعي ،وتعتمد استراتيجية مدروسة
بعناية في مجال االستدامة المؤسسية ،مما
يجعلها في طليعة المساهمين في تعزيز
ً
الممارسات التجارية الواعية بيئيا في سوق
المال الكويتي.
من جهتها ،قالت نورة العبدالكريم رئيسة
قـطــاع األسـ ــواق فــي بــورصــة الـكــويــت":يـعــد
إطـ ـ ـ ــاق دل ـ ـيـ ــل إعـ ـ ـ ـ ــداد ت ـ ـقـ ــاريـ ــر ال ـح ــوك ـم ــة
ً
والمسؤولية االجتماعية والبيئية تجسيدا
اللتزام بورصة الكويت بتوجيه الشركات

الـمــدرجــة نحو تطبيق أفـضــل الممارسات
ال ــرائ ــدة ف ــي ه ــذا ال ـم ـج ــال ،وأن تـسـعــى كل
مـنـهــا ل ـت ـكــون قـ ــدوة ت ـح ـتــذى فـيـمــا يتعلق
باإلفصاح عن جوانب الحوكمة والمسؤولية
االجتماعية والبيئية وتنفيذها".
وأضــافــت الـعـبــدالـكــريــم" ،نـحــن عـلــى ثقة
بــأن هــذا الــدلـيــل سيساعد المشاركين في
ا لـســوق على اكتساب فهم سليم لمختلف
ال ـف ــوائ ــد ال ـت ــي تـتـمـيــز ب ـهــا ه ــذه ال ـت ـقــاريــر،
ب ـم ــا ف ــي ذل ـ ــك ت ـع ــزي ــز قـ ـ ــدرة ال ـش ــرك ــة عـلــى
اتـخــاذ ق ــرارات مستنيرة ،وتلبية الحاجة
المتزايدة للمعلومات والبيانات الواضحة
وال ـش ـف ــاف ــة م ــن ق ـب ــل أصـ ـح ــاب ال ـم ـصــالــح؛
مثل المستثمرين ،والـعـمــاء ،والـمــورديــن،
والجهات الرقابية".
وت ـنــص اسـتــراتـيـجـيــة ب ــورص ــة الـكــويــت
لـ ــاس ـ ـتـ ــدامـ ــة الـ ـم ــؤسـ ـسـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى ضـ ـم ــان
تطبيق الـمـبــادرات وتوافقها مع الحوكمة
والمسؤولية االجتماعية والبيئية (،)ESG
ومعايير أفضل الممارسات في القطاع الذي
تعمل بــه ،وتــوقـعــات المستثمرين؛ إضافة
إلى إنشاء شراكات قوية ومستدامة تساعد
بورصة الكويت على تحقيق النجاح وتتيح
للشركة االسـتـفــادة مــن ق ــدرات ونـقــاط قوة

محمد العصيمي
الشركات أو المؤسسات األخرى التي تمتلك
خبرة في مجاالت مختلفة ،إضافة إلى دمج
جهود المسؤولية االجتماعية للشركات مع
ثقافة الشركة ،من أجــل تحقيق االستدامة
والتأثير المستمر ليتم تنفيذه وغرسه في
عمليات الشركة اليومية.
كجزء من االستراتيجية ،أطلقت بورصة

ً
الرشود :التحول الرقمي أصبح ضرورة ال اختيارا

أكد أن «بيتك» شريك نجاح لرواد األعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة
قـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـمـجـمــوعــة
بيت التمويل الكويتي "بيتك" بالتكليف
عبدالوهاب عيسى الــرشــود ،إن "بيتك"،
منذ ثمانينيات القرن الماضيٌ ،
رائد في
دع ــم ال ـش ـبــاب وال ـم ـشــروعــات الـصـغـيــرة
والمتوسطة.
وأضاف الرشود في مقابلة مع مجلة
 ،Entrepreneurالمتخصصة بمجال
ري ــادة األع ـمــال ،أن "بـيـتــك" شــريــك نجاح
ل ــرواد األع ـمــال والـمـشــروعــات الصغيرة
والمتوسطة ،إذ بدأت العديد من الشركات
عالقتها مع "بيتك" بتسهيالت ائتمانية
ً
بقيمة  50ألف دينار ،وتطورت تدريجيا
إلى أن وصلت إلى  3ماليين ،وهذا يؤكد
الدور المهم للبنك في دعم هذه األعمال
وتحويلها إلى شركات كبيرة.
وأوضح أن لدى "بيتك" إدارة "مصرفية
ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة"
ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة فـ ــي ت ـل ـب ـيــة اح ـت ـي ــاج ــات
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة
وتوفير المزيد من االهتمام والمساعدة
واالس ـ ـت ـ ـشـ ــارات ال ـم ــال ـي ــة لـ ـه ــذا ال ـق ـطــاع
ً
الـ ـحـ ـي ــوي والـ ـمـ ـه ــم ،الفـ ـتـ ــا إل ـ ــى أن ذل ــك
يتماشى مــع استراتيجية المسؤولية
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة وم ـ ـ ــع خ ـ ـطـ ــة ال ـت ـح ـف ـي ــز
االق ـت ـصــادي الـتــي اطـلـقـهــا بـنــك الكويت
ّ
المركزي عــام  ،2020والتي شكلت فيها
ً
المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزءا
ً
رئيسيا.
وعن الصناعات واالتجاهات والفرص،
التي يتوقع الرشود صعودها في األشهر
المقبلة ويمكن لرواد األعمال الكويتيين
االسـ ـتـ ـف ــادة م ـن ـهــا ،أف ـ ــاد بـ ــأن ص ـنــاعــات
التكنولوجيا تحظى بنظرة إيجابية على
المديين القصير والطويل .وأوصى رواد

األعمال األخذ بعين االعتبار التغييرات
الـســريـعــة ال ـتــي ت ـحــدث ف ــي ه ــذا الـقـطــاع
ً
تحديدا.
من جهة أخرى ،وفيما يتعلق بالسمات
والنهج الريادي الــذي البد أن يتمتع به
رواد أعـمــال الـيــوم لمواجهة التحديات
غـيــر الـمـتــوقـعــة ،أك ــد الــرشــود أن الصبر
ومواكبة التغييرات بسرعة ،إضافة إلى
اإلدارة السليمة للتدفقات النقدية وزيادة
رأس ال ـمــال واسـتــراتـيـجـيــات التسويق
واالتصال الجيدة والتعلم من المنافسين
تعتبر من الصفات المهمة التي يجب أن
يتحلى بها الرواد.

ولفت إلى أنه يجب أن يكون لدى رواد
ً
األع ـمــال أي ـضــا رؤى واض ـحــة مــع إدراك
أهـمـيــة الـمـثــابــرة وال ـم ـبــادرة والـتـجــاوب
اإليجابي مع التغيرات ،واألهــم من ذلك،
يجب أن يكون لديهم إيمان وثقة هائلين
بأنفسهم.

نصائح لرواد األعمال
ً
قال الرشود ،إنه دائما كانت الكويت
والقطاع المصرفي داعمين لرواد األعمال
وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة
وسط الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع

فــي تـعــزيــز االق ـت ـصــاد وتـمـهـيــد الـطــريــق
ً
ل ـم ـش ــاري ــع أكـ ـب ــر وأع ـ ـمـ ــال أكـ ـث ــر ت ـقــدمــا
ً
واب ـت ـكــارا ،إضــافــة إل ــى خـلــق ف ــرص عمل
للشباب وتحقيق الرخاء واالزدهار.
ونـصــح رواد األع ـمــال بمجموعة من
النصائح المهمة ،منها أن يكونوا "الخيار
األمثل" لدى عمالئهم ،وحماية األصول،
وتــأمـيــن الـتـمــويــل الــذكــي مــع الميزانية
المناسبة ،إضــافــة إلــى مــراعــاة التحول
الرقمي مــن خــال االبـتـكــار ،والجاهزية،
ً
والقدرة على التحرك سريعا.

دروس مستفادة
وأوض ــح الــرشــود أنــه ورغــم تداعيات
جائحة كورونا ،فإن عام  2020كان فرصة
لتعلم دروس عظيمة حول أهمية التكيف
مع التغيير ،والتعامل مع األزمات ،واتباع
مواقف مختلفة تجاه المخاطر وإعــادة
تــرتـيــب األول ــوي ــات ،واألهـ ــم مــن ذل ــك ،أن
ً
التحول الرقمي ليس اختيارا ،بل أصبح
ضرورة.
وأضـ ـ ـ ــاف ":تـعـلـمـنــا أن أك ـث ــر م ــا يهم
ال ـشــركــات هــو تـقــديــم خــدمــات مستمرة
لـلـعـمــاء ف ــي جـمـيــع الـ ـظ ــروف ،وه ــو ما
سيتحقق مــن خــال وج ــود رقـمــي أقــوى
وأن ـظ ـم ــة ق ـ ــادرة ع ـلــى الـتـكـيــف وق ـن ــوات
م ـت ـع ــددة ،إل ــى ج ــان ــب ض ــواب ــط صــارمــة
تحمي مصالح العمالء والمساهمين".
ً
وت ــأك ـي ــدا ع ـلــى دور "ب ـي ـتــك" ف ــي دعــم
الشركات الصغيرة والمتوسطة ،أفاد بأن
قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة
أحــد القطاعات الرئيسية المدعومة من
الحكومة والبنوك لتحقيق رؤية الكويت
ً
 ،2035مبينا أن "بيتك" يعد أول بنك في

نورة العبدالكريم

عبدالوهاب الرشود
الـكــويــت يخصص إدارة تـمــويــل لقطاع
المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وكــان نمو قطاع الشركات الصغيرة
والمتوسطة يسير في اتجاه مقبول ،لكن
خــال عــام  ،2020واج ــه قـطــاع الشركات
ً
ً
ال ـص ـغ ـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة ت ـحــديــا كـبـيــرا
ً
بـسـبــب جــائ ـحــة  COVID 19نـ ـظ ــرا إلــى
ً
أنــه األكـثــر ت ـضــررا مــن أي عــدم استقرار
اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي بـ ـسـ ـب ــب حـ ـجـ ـم ــه وه ـي ـك ـل ــه
ً
ً
وطبيعته ،الفتا إلى أن "بيتك" كان متفهما
ل ــوض ــع وظ ـ ـ ــروف الـ ـش ــرك ــات ال ـص ـغ ـيــرة
والمتوسطة التي تضررت نتيجة أزمة
كــورونــا وتــداعـيــاتـهــا االق ـت ـصــاديــة ،ولــم
ً
يتخل عنهم وعمل معهم يــدا بيد وقدم
ً
لهم حلوال متنوعة ومرنة من خالل إعادة
الهيكلة لديونهم وتمديد آجالها وتأجيل
البعض منها إلى أن تمكنوا من التعافي
ومعاودة نشاط أعمالهم.

الكويت العديد من المبادرات بالشراكة مع
المنظمات المحلية والدولية ،مع التركيز
على دعم المنظمات غير الحكومية والبرامج
الخيرية ،ومـحــو األمـيــة المالية والتوعية
بــأســواق الـمــال ،إضــافــة إلــى تمكين الـمــرأة،
وح ـمــايــة ال ـب ـي ـئــة ،وأخـ ــذ ك ــل تــداب ـيــر األم ــن
والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ً
«المتحد» :زغلول نائبا أول للرئيس
التنفيذي -مجموعة األعمال
أع ـل ــن ال ـب ـنــك األهـ ـل ــي الـمـتـحــد
موافقة بنك الكويت المركزي على
تـعـيـيــن ه ـش ــام زغـ ـل ــول بمنصب
ن ــائ ــب أول ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي-
م ـج ـم ــوع ــة األع ـ ـمـ ــال ال ـم ـصــرف ـيــة
ً
بــالـبـنــك اع ـت ـب ــارا م ــن  1سبتمبر
الجاري ،بعد أن كان يشغل نفس
المنصب بالوكالة.
وقال البنك ،في بيان صحافي،
إن زغـلــول يتمتع بخبرة واسعة
ً
ت ــزي ــد ع ـلــى  20ع ــام ــا م ــن الـعـمــل
ب ـم ـج ــال ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
لـلـشــركــات ،والـخــزيـنــة ،والتمويل
ال ـت ـجــاري ،وعـ ِـمــل فــي ع ــدة بنوك
ومؤسسات مالية ،منها بنك "بي
أن بي باريبا" ( )BNP Paribasفي
مـصــر ،والـبـنــك ال ـت ـجــاري الــدولــي
بـ ـم ـ ـصـ ــر ،والـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرف ال ـم ـت ـح ــد
للتجارة واالستثمار في ليبيا.
ويـ ـ ـشـ ـ ـغ ـ ــل زغـ ـ ـ ـل ـ ـ ــول عـ ـض ــوي ــة
مجالس إدارات عــدد مــن البنوك
والمؤسسات المالية فــي الشرق
األوس ــط هــي :المصرف التجاري
ال ـعــراقــي فــي ال ـع ــراق ،والـمـصــرف
المتحد للتجارة واالستثمار في
لـي ـب ـيــا وش ــرك ــة الـ ـش ــرق األوسـ ــط
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ـ ـمـ ــالـ ــي (م ـي ـف ـي ــك)
بالمملكة العربية السعودية.
يذكر أن زغلول منذ انضمامه
إل ــى ال ـب ـنــك األه ـل ــي الـمـتـحــد عــام
 2007ن ـج ــح ف ــي ت ـط ــوي ــر أع ـم ــال
ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة ،م ـم ــا
انعكس على نمو حجم محفظة
التسهيالت اإلئتمانية وتوسيع
قاعدة العمالء ،إضافة إلى التطور
المستمر الذي تشهده المنتجات
المقدمة لعمالء البنك ضمن رؤية
البنك األهلي المتحد كبنك رائد في

هشام زغلول

العمل المصرفي اإلسالمي.
كــذلــك أسـهـمــت ج ـهــود زغـلــول
في حصول البنك على عدة جوائز
مرموقة كأفضل بنك في الكويت
ضمن قطاعات وخدمات مصرفية
م ـت ـن ــوع ــة ع ـل ــى مـ ـ ــدار ال ـس ـن ــوات
السابقة.
وبهذه المناسبة ،قالت جهاد
س ـ ـعـ ــود الـ ـحـ ـمـ ـيـ ـض ــي ال ــرئ ـي ـس ــة
التنفيذية بـ"األهلي المتحد" ،إنه
منذ انضمامه إلى فريق عمل البنك
أثبت هشام زغلول قدراته القيادية
واسـ ـتـ ـط ــاع أن ي ـح ـقــق إنـ ـج ــازات
ملموسة في مسيرة نجاح البنك،
ً
ً
ً
إذ يمتلك سـجــا مهنيا متميزا
يجعله خبرة مصرفية ثرية نفخر
بها بين كوكبة القيادات التنفيذية
ً
ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن رؤيـ ـت ــه
الـمـسـتـقـبـلـيــة لـتـطــويــر مجموعة
األعـمــال المصرفية بما يتناسب
م ــع اسـتــراتـيـجـيــة الـبـنــك لتعزيز
االبتكار في الحلول الجديدة التي
نقدمها للسوق.

«برقان» يعلن الفائز
بسحب «الثريا للراتب»

«وربة» يقيم بطولة الرماية الثانية لموظفيه «الخليج» يجري سحب الدانة الشهري

أعلن بنك برقان فوز محمد محمد الفقي،
في سحب حساب الثريا للراتب الشهري،
بجائزة قيمتها  10.000دينار.
وأوض ــح البنك أنــه يمكن فتح "الـثــريــا"
ل ـلــراتــب بــالــدي ـنــار ال ـكــوي ـتــي ،أو غ ـيــره من
الـعـمــات ،وأنــه يمنح صاحبه العديد من
الـمـمـيــزات ،منها الـحـصــول على قــرض أو
بطاقة ائتمانية تناسب احتياجاته ،إضافة
إلى االستفادة من العروض والخصومات
على مدار العام.

أق ــام بنك ورب ــة بطولة الــرمــايــة الثانية
لموظفيه في ميادين الرماية ،بمشاركة 25
ً
موظفا من جميع القطاعات بالبنك ،في إطار
حرصه على تعزيز روح التعاون والمشاركة
بين موظفيه عبر إقامة المسابقات الشهرية
ً
بعيدا عن أجــواء العمل ،كما يأتي ذلك من
باب المسؤولية االجتماعية ،ولتوفير بيئة
عمل صحية للموظفين.
وأقيمت البطولة على جولتينَّ ،
ضمت
الجولة األولــى كل الموظفين المشاركين،
فيما تأهل للجولة الثانية الحاصلون على
المراكز الخمسة األولى .وأحرز المركز األول
في البطولة سعود الشباك ،وحصل عبدالله
الشعيل على المركز الثاني ،وحقق أيمن
طاهر المركز الثالث.
وك ـ َّـرم البنك الفائزين فــي حفل ختامي
أقيم بعد انتهاء البطولة ،بحضور وسائل
اإلعالم المحلية وعدد من المهتمين .ويأتي

جانب من توزيع الجوائز في بطولة الرماية
ً
هذا التكريم المادي والمعنوي تحفيزا على
بــذل الـمـهــارات وصـقــل الـمــواهــب الخاصة
بالموظفين.
ُيذكر أن "وربة" دأب على إقامة مسابقات
ُ
تـنــافـسـيــة دوريـ ـ ــة ل ـمــوظ ـف ـيــه ،وتـ ـع ــد هــذه

المسابقة الثانية لهذا العام ،بعد مسابقة
ب ـط ــول ــة "بـ ــي ب ــي فـ ـ ــوت" ال ـت ــي أق ـي ـم ــت في
أغ ـس ـطــس ال ـم ــاض ــي ،ك ـمــا س ـت ـكــون هـنــاك
مسابقات شهرية مستمرة بين الموظفين،
وسيقدم بها العديد من الجوائز والمكافآت.

أج ــرى بـنــك الـخـلـيــج ،أمــس
األول ،سحب الــدانــة الشهري
ع ــن ش ـه ــر أغـ ـسـ ـط ــس ،وأع ـل ــن
أسماء الفائزين العشرة ،الذين
ح ـصــل ك ــل مـنـهــم ع ـلــى 1000
دينار ،وهم :عمر أشرف جمعة،
حـ ـس ــن عـ ـل ــي م ـ ـكـ ــي ،س ـم ـي ــرة
طاهر العطار ،إحسان يونس
العاسمي ،مهدي زهير جواد
رضــا  /قــاصــر ،شــان ســو كيم،
هـ ــدى مـصـطـفــى وزان ،سعد
جاسم سليمان ،حميدة سيد
زادة وخلود وليد الزهر.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ،أن حـســاب
الـ ــدانـ ــة م ــن أف ـض ــل ح ـســابــات
االدخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت،
ب ـس ـح ــوب ــات ــه الـ ـ ــدوريـ ـ ــة ،ال ـتــي
تحمل جوائز ّ
قيمة ،وبمميزاته

ال ـك ـث ـيــرة ل ـحــام ـلــي ال ـح ـســاب.
ف ـه ـنــاك ف ــرص ش ـهــريــة لـلـفــوز
بــألــف دي ـنــار لـعـشــرة فــائــزيــن،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى س ـح ـب ـي ــن رب ــع
س ـنــوي ـيــن ج ــائ ــزة ك ــل منهما
 100.000دينار ،وسحب نصف

س ـن ــوي ج ــائ ــزت ــه 1.000.000
ديـ ـ ـن ـ ــار ،والـ ـسـ ـح ــب ال ـس ـن ــوي
الكبير على ا لـجــا ئــزة الكبرى
التي تبلغ  1.500.000دينار.

9
خاجه لـ ةديرجلا « :البترول الوطنية» انتهت من بناء
وتشغيل  17محطة تعبئة وقود
ةديرجلا

•
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•

ضمن الحزمة األولى من المحطات الجديدة البالغ عددها 100
وأضاف أن محطات تعبئة الوقود الجديدة مزودة بنظام الطاقة
أكد مدير دائرة التسويق المحلي في «البترول الوطنية الكويتية» ،وليد الطموحة لبناء  100محطة تعبئة وقود جديدة ،ضمن استراتيجية
خاجه ،أن الشركة انتهت من بناء وتشغيل ً 17محطة تعبئة وقود« ،البترول الوطنية» ،حيث سيتم تصميم وبناء هذه المحطات من خالل المتجددة (األلواح الشمسية) ،والتي توفر ما يقارب  %30من
ضمن الحزمة األولى من المحطات الجديدة ،الفتا إلى أنه تبقت محطة خمس حزم موزعة على النحو التالي 16 ،25 ،15 ،18( :و 26محطة استهالك المحطة للكهرباءً ،وهي مزودة كذلك بنظام السترجاع
جار أخذ الموافقات الالزمة من الجهات لكل حزمة على التوالي) ،الفتا الى ان الشركة ال تدخر جهدا لتحقيق األبخرة ،وهو ما ينعكس إيجابا على البيئة بتقليل انبعاث الغازات
أخيرة في مدينة صباح األحمد ٍ
هذه الخطة واالنتهاء من بناء وتشغيل هذه المحطات ضمن اإلطار الضارة من السيارات أثناء التعبئة إلى الجو ...وفيما يلي تفاصيل
الحكومية لتشغيلها.
الحوار:
الزمني المحدد لذلك.
وقال خاجه ،في لقاء مع «الجريدة» ،إن الشركة ملتزمة بالخطة
أشرف عجمي

الشركة
تواجه بعض
المعوقات
بخصوص
التنسيق
بين الجهات
الحكومية ألخذ
الموافقات
لتخصيص
األراضي

هناك خطة
لتجديد
وتطوير
المحطات
ً
الحالية وفقا
للتصاميم
الجديدة

• بــدايــة ،مــا المهام األســاسـيــة لــدائــرة التسويق
المحلي بشركة البترول الوطنية الكويتية؟
 تتولى دائرة التسويق المحلي العديد من المهاموالمسؤوليات ،ولعل أبرزها ما يلي:
• االلتزام بتوفير احتياجات السوق المحلي من
المنتجات البترولية.
• توزيع المنتجات البترولية على كافة قطاعات
ال ـبــاد ،س ــواء فــي مـحـطــات تعبئة الــوقــود التابعة
للشركة أو محطات التعبئة المملوكة لشركات الوقود
الخاصة (األولى والسور) ،وكذلك توزيع المنتجات
البترولية على كــل الـ ــوزارات والهيئات الحكومية
والهيئات العسكرية والطبية والشركات المحلية.
• تــوفـيــر م ــادة البيتومين (األس ـف ـلــت) للهيئات
الحكومية والشركات الخاصة.
• القيام بأعمال الصيانة الشاملة لمرافق الدائرة،
بما فــي ذلــك مستودعات الــوقــود ومحطات تعبئة
الوقود والمباني التابعة لها.
• وضـ ــع ال ـخ ـطــط وال ـ ـجـ ــداول الــزم ـن ـيــة وإع ـ ــداد
الدراسات والتصاميم لبناء المستودعات ومحطات
ً
تعبئة الوقود ،تبعا لحاجة البالد ،وبحسب متطلبات
التطور العمراني وزي ــادة عــدد السكان ،وفــي إطــار
االستراتيجية المستقبلية للشركة.
• القيام بكافة العمليات التشغيلية وفــق خطة
الـشــركــة ،مــع األخ ــذ بعين االعـتـبــار اتـبــاع إج ــراءات
الصحة والسالمة والبيئة للحد من وقوع أي حوادث
محتملة.
• وضع االشتراطات والمعايير الخاصة بتصميم
محطات التعبئة وخزانات الوقود والتأكد من التزام
الجهات المعنية بهذه االشتراطات ،من خالل مراجعة
واع ـت ـم ــاد الـتـصــامـيــم الـم ـقــدمــة لـلـبـتــرول الــوطـنـيــة
ومطابقتها مع ما تم تنفيذه.
• اإلشراف على المستثمرين للخدمات المتواجدة
داخـ ــل م ـح ـطــات تـعـبـئــة ال ــوق ــود ال ـتــاب ـعــة لـلـشــركــة،
مثل خدمات السوق المركزي ،وصيانة السيارات،
والسحب اآللي وغيرها.
• م ـت ــاب ـع ــة م ـح ـط ــات ت ـع ـب ـئــة الـ ــوقـ ــود الـ ـت ــي تــم
تخصيصها مسبقا للقطاع الـخــاص ،والتأكد من
سالمة عملياتها الفنية والتشغيلية ،وفقا ألنظمة
الصحة والسالمة والبيئة المطبقة في الشركة.
ّ
• هل أتمت الدائرة تسلم المجموعة األولى من
محطات تعبئة الوقود ،وكم يبلغ عدد تلك المحطات،
وعـ ــدد الـمـحـطــات اإلج ـمــال ـيــة ضـمــن خـطــة الـشــركــة
االستراتيجية؟
 تم االنتهاء من بناء وتشغيل  17محطة تعبئةوقود ضمن الحزمة األولى من محطات تعبئة الوقود
الجديدة ،فيما تبقت محطة أخيرة بمدينة صباح
ـار أخ ــذ الـمــوافـقــات الــازمــة مــن الجهات
األح ـمــد ج ـ ٍ
الحكومية لتشغيلها ،وا لـشــر كــة ملتزمة بالخطة
الـطـمــوحــة لـبـنــاء  100محطة تعبئة وق ــود جــديــدة
ضـمــن اسـتــراتـيـجـيــة «ال ـب ـتــرول الــوط ـن ـيــة» ،وسيتم

تصميم وبناء هذه المحطات من خالل خمس حزم
مــوزعــة على النحو الـتــالــي 16 ،25 ،15 ،18( :و 26
محطة تعبئة لكل حزمة على الـتــوالــي) ،وال تدخر
ً
الـشــركــة جـهــدا لتحقيق هــذه الخطة واالنـتـهــاء من
بناء وتشغيل هذه المحطات ضمن اإلطــار الزمني
المحدد لذلك.
• َ
بم تتميز محطات تعبئة الوقود الجديدة؟ وما
الخدمات اإلضافية التي ستقدمها للجمهور؟
 تتميز محطات تعبئة الوقود الجديدة بالطرازالمعماري المعاصر ،الذي يحاكي المحطات العالمية
ويعكس الــوجــه الـحـضــاري لـلــدولــة ،وتــم بـنــاء هذه
ً
المحطات وفقا آلخر ما توصلت إليه التكنولوجيا
من تقنيات حديثة ،مع توفير العديد من الخدمات
الرديفة إلى جانب التزود بالوقود ،إذ تتوفر في هذه
المحطات خدمة السوق المركزي ،وغسل السيارات
وصيانتها ،إضافة إلى خدمة السحب اآللي.
كما أن محطات تعبئة الــوقــود الجديدة مــزودة
بنظام الطاقة المتجددة (األل ــواح الشمسية) التي
توفر ما يقارب  30في المئة من استهالك المحطة
لـلـكـهــربــاء ،وه ــي مـ ــزودة كــذلــك بـنـظــام السـتــرجــاع
ً
األب ـخــرة مما ينعكس إيـجــابــا على البيئة بتقليل
انبعاث الغازات الضارة من السيارات أثناء التعبئة
إلى الجو.
ً
وأيضا توفر هذه المحطات أحدث أنظمة الدفع
باستخدام طرق آمنة وسهلة االستخدام عن طريق
(البطاقة المدنية ،الهاتف الــذكــي ،البطاقة الذكية،
 KNETإل ــى جــانــب وس ــائ ــل أخـ ــرى م ـت ـعــددة) وذل ــك
للتسهيل على عمالء المحطة.
• م ــاذا عــن المجموعتين الثانية والـثــالـثــة من
المحطات الـمــزمــع إنـشــاؤهـمــا ضمن استراتيجية
الشركة؟
 بالنسبة للمجموعة الثانية ،تــم االنـتـهــاء منوجار أخذ الموافقات الالزمة من
التصاميم الهندسية
ٍ
الجهات الحكومية المختصة على أن تتم المباشرة
بعدها بــإجــراءات الطرح ثم التنفيذ ،ومن المتوقع
االنتهاء من بناء وتشغيل هذه المحطات في الربع
الرابع من السنة المالية .2026/2025
أما بخصوص المجموعة الثالثة ،فقد تم البدء
بــأع ـمــال الـتـصــامـيــم الـهـنــدسـيــة ع ــن طــريــق إح ــدى
المكاتب االسـتـشــاريــة ،ومــن المتوقع االنـتـهــاء من
األعمال التصميمية وأخذ الموافقات الالزمة للبدء
بعد ذلك بأعمال الطرح والترسية ألعمال البناء ومن
المتوقع االنتهاء من البناء والتشغيل في الربع الرابع
من السنة المالية .2028/2027
• هل تواجهون معوقات فيما يخص التراخيص
والموافقات الخاصة من الجهات الرسمية؟
 نــواجــه بــالـطـبــع بـعــض الـمـعــوقــات بخصوصالتنسيق بـيــن الـجـهــات الـحـكــومـيــة المعنية ألخــذ
ال ـم ــواف ـق ــات ال ــازم ــة لـتـخـصـيــص األراض ـ ـ ــي وأخ ــذ
ً
الـمــوافـقــات الــازمــة للبناء ،والـشــركــة تـبــذل جـهــودا

مفوضية شؤون الالجئين ِّ
تكرم
«زين» على شراكتها االستراتيجية
ً
حصدت شركة «زين» تكريما من
المفوضية السامية لألمم المتحدة
ً
لشؤون الالجئين ،تقديرا لسلسلة
الجهود ُ
والمبادرات التي أطلقتها
ودع ـم ـت ـه ــا فـ ــي إطـ ـ ــار شــراك ـت ـهــا
الم ّ
االستراتيجية مع ُ
فوضية على
ً
م ــدار الـسـنــوات الماضية تفعيال
ل ـ ــدور ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ف ــي دعــم
ُمختلف القضايا اإلنسانية.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ،فـ ـ ــي ب ـي ــان
ص ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،إن رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـك ـت ــب
المفوضية فــي الـكــويــت د .سامر
حــداديــن ك ـ ّـرم الــرئـيــس التنفيذي
لـلـعــاقــات واالتـ ـص ــاالت فــي «زيــن
الـ ـك ــوي ــت» ولـ ـي ــد ال ـخ ـش ـت ــي ،عـلــى
هــامــش حـفــل ال ـع ـشــاء الـ ــذي أقـيــم
بمقر الملتقى اإلعــامــي العربي
بـ ُـمـنــاسـبــة ان ـت ـهــاء ف ـتــرة رئــاسـتــه
ول ـل ـتــرح ـيــب ب ــال ــرئ ـي ــس ال ـجــديــد
لمكتب ُ
المفوضية نسرين ربيعان،
حيث ّ
عبر حدادين عن شكر وتقدير
الم ّ
ُ
فوضية للجهود الحثيثة التي
ُ
بذلتها «زين» في إنجاح المبادرات
والبرامج اإلنسانية ُ
المختلفة لدعم
قضايا الالجئين في المنطقة.
وأع ـ ــرب ـ ــت «زي ـ ـ ـ ــن» عـ ــن ف ـخــرهــا
بــأنـهــا مــن أول ــى شــركــات الـقـطــاع
الـ ـخ ــاص ال ـك ــوي ـت ــي الـ ـت ــي ع ـقــدت
شراكة استراتيجية مع المفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون
الــاجـئـيــن ،بـعــد توقيعها مــذكــرة
تـ ـف ــاه ــم م ـ ــع م ـك ـت ــب ال ـم ـفــوض ـيــة
ب ــال ـك ــوي ــت ع ـ ــام  ،2016وه ــدف ــت
لبحث أفـضــل الـسـبــل الـتــي يمكن
مــن خــالـهــا ال ـت ـعــاون ُ
للمساهمة
ف ــي ت ـح ـس ـيــن ظ ـ ــروف الــاج ـئ ـيــن
المعيشية واالجـتـمــاعـيــة ،ووافــق
الطرفان على استشارة بعضهما
ً
بـعـضــا بــاسـتـمــرار لتقديم الــدعــم
ُ
ّ
والمساعدة لالجئين وكل من تقدم
الم ّ
لهم ُ
فوضية المساعدة.
وأكدت الشركة إيمانها بأهمية
ال ــدور الـحـيــوي وال ـفـ ّـعــال للقطاع
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص فـ ـ ــي دعـ ـ ـ ــم م ــؤسـ ـس ــات
القطاع العام والمنظمات الدولية

ُ ّ ً
كرما الخشتي خالل الحفل
د .حدادين م
مثل األمم والمتحدة والمفوضية
الـ ـس ــامـ ـي ــة ل ـ ـش ـ ــؤون ال ــاجـ ـئـ ـي ــن،
لتخفيف معاناة الالجئين حول
الـ ـع ــال ــم ،وق ــام ــت «زي ـ ـ ــن» م ــن ه ــذا
المنطلق بتبني وإط ــاق العديد
من المشاريع والمبادرات على مدى
السنوات الماضية بما يتماشى
مع متطلبات وأهداف المفوضية.
ّ
وتتضمن أبــرز إسهامات زين
في دعم المفوضية حملة «زين مع
الالجئين» ،وال ــزي ــارات الميدانية
إلى مخيمات الالجئين ،وحمالت
الـتـبـ ّـرع اإلل ـك ـتــرونــي ،والـشــراكــات
ّ
االستراتيجية مع أبرز المنظمات
الـمـحـلـيــة وال ـعــال ـم ـيــة ال ـتــي تهتم
بشؤون الالجئين ،وغيرها.
وأطلقت زيــن مطلع عــام 2017
بــوابــة إلكترونية رسمية إلتاحة
الـ ـف ــرص ــة لـ ـم ــن يـ ــرغـ ــب ب ــال ـت ـب ــرع
ل ـم ـص ـل ـحــة ح ـم ـل ـت ـهــا اإلن ـس ــان ـي ــة
«زين مع الالجئين» بالتعاون مع
المفوضية ،وهدفت إلــى تحسين
الظروف المعيشية آلالف الالجئين
في المنطقة ممن يعانون حاالت
ً
وظروفا معيشية صعبة مع قرب
وصول برد الشتاء القارس ،إذ تم
جمع التبرعات لتأمين المساعدات
الـ ـنـ ـق ــدي ــة ال ـم ــوس ـم ـي ــة والـ ـثـ ـي ــاب
الشتوية ،ومواقد التدفئة وغيرها
مــن األســاس ـيــات ال ـتــي تحتاجها
العائالت في موسم الشتاء.
وف ـ ــي إطـ ـ ــار دع ـم ـه ــا لــاجـئـيــن

الـســوريـيــن ،جمعت زيــن أكـثــر من
 10.5أطنان من المالبس لمصلحة
الالجئين السوريين ،خالل حملة
ّ
الـتـبـ ّـرع بالمالبس الـتــي نظمتها
بالتعاون مع الجمعية الكويتية
لإلغاثة واالتـحــاد الوطني لطلبة
جامعة الكويت.
ً
ك ـم ــا أرس ـ ـلـ ــت الـ ـش ــرك ــة ف ــري ـق ــا
ّ
ً
تطوعيا من موظفيها إلــى لبنان
بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر
الكويتي ،الذي قام بزيارة العديد
مــن المشاريع مــن ضمنها زيــارة
مشروع المخابز اللبنانية وزيارة
مستشفى دار ال ــزه ــراء لــأطــراف
الصناعية وزيارة مستشفى أورانج
ناسو الحكومي المتخصص في
غسل الكلى وزيــارات ميدانية إلى
مخيمات الالجئين وزيارة مشروع
م ـح ـطــة ال ـم ـي ــاه ومـ ـش ــروع ال ـعــزل
الحراري إلى جانب توزيع المواد
الـعـيـنـيــة واإلغ ــاث ـي ــة ع ـلــى خمس
مخيمات مختلفة.
وت ـف ـخ ــر الـ ـش ــرك ــة بــرص ـيــدهــا
الـ ـ ـ ــزاخـ ـ ـ ــر م ـ ـ ــن اإلسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــام ـ ـ ــات فــي
المجاالت الخيرية ،حيث تندرج
هذه الشراكة من ضمن إسهامات
زين في مختلف المجاالت الخيرية
واإلن ـســان ـيــة مـنــذ نـشــأتـهــا ،وهــي
تعتمد على برامجها للمسؤولية
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـت ـع ـكــس تــوجـهـهــا
وال ـتــزام ـهــا ال ـق ــوي نـحــو مـجــاالت
العمل الخيري.
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المتجددة
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ومراقبة
محطات
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«وفرة» تتعاون مع «Ocean
 »Bottleللحفاظ على البيئة
أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت ش ــرك ــة
وفـ ـ ــرة لــاس ـت ـث ـمــار
الدولي تعاونها مع
« »Ocean Bottle
م ـ ــن خـ ـ ــال ت ــوزي ــع
عـ ــدد م ــن ال ـع ـبــوات
«ال ـق ـنــانــي» الـمـعــاد
تدويرها للعاملين
ف ــي ال ـشــركــة ضمن
أه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـ ـشـ ــركـ ــة
االجتماعية الرامية
إلى ترسيخ الوعي
المجتمعي البيئي.
وبهذه المناسبة ،ثمنت شركة وفرة لالستثمار الدولي
في بيان صحافي ،هذا التعاون مع « »Ocean Bottleالتي
ً
تتبنى مفهوم نشر ثقافة فــرز البالستيك حــر صــا منها
على المشاركة في الحفاظ على البيئة من مخاطر التلوث.
وأضافت الشركة أن « »Ocean Bottleتمتاز بأن لديها
ً
حلوال ألزمة بالستيك البحار ،وهو الحل الذي ُيمكن كل
ً
شخص أن يكون جزء ا منه ،إذ تعمل على تخليص البحار
من النفايات البالستيكية والمساعدة في الوقت ذاته على
تقليل استخدامه.
وأضــافــت« :مـقــابــل كــل قنينة مــن  ،Ocean Bottleيتم
ً
جمع  11.4كيلوغراما من البالستيك (أي ما يعادل 1000
قنينة بالستيكية في طريقها إلى البحار) في المجتمعات
الساحلية الفقيرة التي يكون التلوث البالستيكي فيها هو
األسوأ ،ويمكن لجامعي النفايات البالستيكية استبدالها
بالمال أو بنقاط ائتمانية لإلنفاق على الرسوم الدراسية
وال ـس ـلَّــع الـتـكـنــولــوجـيــة وال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة وال ـت ـمــويــل
ُ
المصغر».
وتـشـمــل خـصــائــص تـلــك الـقـنـيـنــات ان ـهــا ذات فتحتي
إدخال مزدوجتين لصب المشروبات والثلج إلى داخلها
ولتنظيفها بسهولة ،وإمكانية غسلها في غسالة األطباق،
وحلقة لحملها بسهولةُ ،
ويضاف إلى كل ذلك أنها قابلة
إلعــادة التدوير بالكامل ،كما أن جــزء منها مصنوع من
بالستيك ُمعاد تــدويــره ،لتكون بمثابة السالح النهائي
إلعـ ــادة تـ ــداول الـبــاسـتـيــك ال ــذي ُيـسـتـخــدم ل ـمــرة واح ــدة
ً
يوميا».
ّ
كـمــا أن قنينة  Ocean Bottleم ــزودة بشريحة ذكية
مدمجة التي من شأنها أن تسمح لحاملي القناني بدعم
عـمـلـيــات تجميع الـبــاسـتـيــك ح ــول ال ـعــالــم ،بـمــا فــي ذلــك
المقاهي والصاالت الرياضية وبرامج إعادة التعبئة.
ومـنــذ انطالقها فــي عــام  ،2019قــامــت Ocean Bottle
ً
بتجميع ما مجموعة  835.548كيلوغراما من البالستيك
التي كانت في طريقها إلى البحار.

كبيرة في المتابعة المستمرة والحثيثة رغــم أخذ
الموافقات األولية من لجنة المرافق العامة في الدولة.
• ما هي أماكن توزيع المحطات الجديدة؟ وهل
سيتم إنشاء البعض منها على الطرق الرئيسية وفي
المناطق السكنية الحالية؟
 يتم توزيع هذه المحطات بالتنسيق مع الجهاتالـحـكــومـيــة ،وبــالـتــزامــن مــع الـتــوســع الـعـمــرانــي في
الدولة ،كذلك الطرق الرئيسية المستحدثة ،إضافة
إلــى المناطق والـطــرق المزدحمة التي تحتاج إلى
زيادة في أعداد محطات تعبئة الوقود.
وتعمل الشركة باستمرار من خالل خطة طموحة
لتوفير مواقع جديدة لمحطات تعبئة الــوقــود ،ثم
البدء في بنائها ،وعليه ،يتم التنسيق وبشكل مستمر
مــع جـهــات الــدولــة المعنية عـلــى وج ــه الخصوص
بلدية الكويت ،والمؤسسة العامة للرعاية السكنية
والهيئة العامة للطرق والنقل البري ،لتوفير هذه
المواقع ،بالتزامن مع مشاريع الدولة في المناطق
السكنية ال ـجــديــدة وال ـط ــرق الـمـسـتـحــدثــة وال ـطــرق
الرئيسية إضافة إلى تعزيز هذه الخدمة في المناطق
السكنية القائمة.
• هل يوجد لدى الشركة خطط لتجديد محطات
التعبئة القائمة وإعادة تشييدها وفق التصميمات
الجديدة؟
 نعم توجد خطة لتجديد وتطوير محطات تعبئةالــوقــود الـحــالـيــة الـتــابـعــة لـلـشــركــة ،وف ــق التصميم
الجديد ،ولكن بسبب جائحة «كــورونــا» تم تأجيل
الـخـطــة الـخــاصــة بـتـجــديــدهــا ،وم ــن الـمـتــوقــع الـبــدء
بــأعـمــال اإلنـ ـش ــاءات لـهــا تـبــاعــا فــي الـسـنــة المالية
 ،2026/2025كما تم تشكيل لجنة في دائرة التسويق
المحلي ،لــدراســة الحاجة لتجديد بعض محطات
التعبئة القائمة ،حسب األولويات واالحتياجات.
• كم تبلغ عدد محطات تعبئة الوقود الحالية
التابعة لـ«البترول الوطنية»؟
 يبلغ العدد اإلجمالي لمحطات الوقود الدائمةالتابعة للشركة  60محطة ،إضافة إلــى  3محطات
متنقلة سيتم استبدالها بمحطات دائمة عند االنتهاء
مــن استخراج التراخيص والموافقات الــازمــة من
الجهات المعنية بالدولة ،ويتم التنسيق حاليا مع
المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتوفير محطة
مؤقتة في مدينة المطالع السكنية.
• ما مسؤولية «البترول الوطنية» كجهة رقابية
فـيـمــا يـخــص مـحـطــات التعبئة الـمـمـلــوكــة للقطاع
الخاص (أولى /ألفا)؟
 تتمثل مسؤولية الجهة الرقابية في «البترولالوطنية» في التنظيم واإلشــراف ،ومراقبة محطات
الوقود التابعة لشركات القطاع الخاص (أولى – ألفا)،
ً
وفقا لبنود عقدي البيع من ناحية فنية ،للتأكد من
صحة تطبيق معايير الصحة والـســامــة والبيئة
والـجــودة ،واتباعها لقوانين الدولة واالشتراطات
المفروضة عليها ،إضافة إلى ذلك يتم تقييم أداء هذه

وليد خاجه
ً
المحطات بشكل دوري ،حرصا على رفــع مستوى
جودة الخدمات المقدمة للجمهور.
• هل توجد نوايا الستكمال مشروع تخصيص
محطات تعبئة الــوقــود أو طرحها أمــام المبادرين
الشباب؟
 ال ي ــوج ــد أي ت ــوج ــه ح ـت ــى اآلن لـ ـت ــوزي ــع أوتخصيص هذه المحطات ألي جهة خارجية.
• مــا كميات ونــوعـيــات الــوقــود الـتــي تتسلمها
ً
الدائرة يوميا؟ وإلى من توزع داخل الكويت؟
 معدل التسلم اليومي هو  18.8مليون لتر منالمنتجات البترولية في مستودعات الدائرة موزعة
كما يلي:
•  12.5مليون لتر من أنــواع البنزين (الممتاز –
الخصوصي – األلترا).
•  5.8ماليين لتر من منتج الديزل.
•  500ألف لتر من منتج الكيروسين.
كـمــا تـقــوم دائ ــرة الـتـســويــق المحلي بـتــوزيــع ما
يقارب  18.2مليون لتر من المنتجات البترولية على
جميع محطات الوقود (البترول الوطنية -أولى -ألفا)،
إضافة إلى عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات
الحكومية والـمـصــانــع وال ـشــركــات الـخــاصــة داخــل
دولة الكويت.
• ما أبرز المشاريع التي تنفذها دائرة التسويق
المحلي حاليا؟
 الـشــركــة تـعـكــف حــالـيــا عـلــى وض ــع التصاميمالـنـهــائـيــة م ــن ال ـحــزمــة ال ـثــان ـيــة ،وه ــي تـتـضـمــن 15
محطة تعبئة ،وكذلك التنسيق مع المكتب الهندسي
لتصميم الحزمة الثالثة من محطات تعبئة الوقود
وتشمل  25محطة.
كما تقوم الدائرة بالتنسيق مع دائرة المشاريع
لالنتهاء مــن مـشــروع توسعة مستودع األحـمــدي،
إضافة الى الدراسة االستشارية لمستودع المطالع.
• هل من نقطة أخيرة تود إضافتها؟
 نعم .تسعى دائرة التسويق المحلي إلى تقديمخدمة الـتــزود بالوقود في جميع مناطق الكويت،
ومــواكـبــة خطة الــدولــة بخصوص انـشــاء المناطق
الجديدة ،حيث تقوم «البترول الوطنية» بالتنسيق
مع الجهات المعنية لتخصيص أراض جديدة في
تلك الـمـنــاطــق ،والـمـضــي قــدمــا فــي إنـشــاء محطات
تعبئة الــوقــود ،بالتزامن مع بــدء سكن المواطنين
في تلك المناطق.
كما تسعى الشركة إلــى توفير كل الخدمات في
محطاتها مـثــل الـغـســل اآلل ــي لـلـسـيــارات ،والـســوق
المركزي ،وصيانة السيارات ،كما أن لديها استعدادا
إلضافة أي خدمات تعود بالفائدة على الجمهور
والشركة.
وفي الختام أود تأكيد حرص «البترول الوطنية»
الكويتية على التواصل مع الجمهور بشكل دائــم،
والسعي إلى توفير خدمات شاملة ومتطورة لرواد
محطات تعبئة الوقود التابعة لها.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

« »Shang - Chiيهيمن على
شباك التذاكر األميركية
الفيلم حقق  71.4مليون دوالر في  3أيام
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جوني ديب يقدم «»City of Lies
في مهرجان «دوفيل»
َّقدم جوني ديب في مهرجان
دوفـيــل ،أمــس األول ،فيلم "City
 ،"of Liesال ـ ـ ــذي ي ـت ـط ــرق إل ــى
التحقيق في اغتيال مغني الراب
نــوتــوريــوس بــي آي ج ــي ،وهــو
ُ
عمل "اختطف طوال  3سنوات"،
على قول الممثل األميركي.
وقال النجم الهوليوودي" :إنه
لشرف كبير لي أن أكــون ضيفا
هنا ،ونحن فخورون جدا بالفيلم
ُ
الذي اختطف طوال ثالث سنوات،
ب ـس ـبــب أن ـ ـ ــاس فـ ــي ه ــولـ ـي ــوود.
وطوال ثالث سنوات كان الفيلم
ً
ميتا ،وها بنا قد استعدناه".
ولم يجد هذا الشريط الطويل،
ُ
للمرة األولى في فرنسا
الذي ق ّدم
ُ
أم ــس األول وأن ـتــج سنة ،2018
جهة تتكفل بتوزيعه في صاالت
السينما.
ويطرح الفيلم ،وهو من إخراج
ب ــراد ف ــورم ــان ،أسئلة أكـثــر مما
يـقــدم إجــابــات بـشــأن مالبسات

جوني ديب
جريمة القتل فــي وقــت لــم يعثر
ً
ي ــوم ــا عـلــى الـمــذنـبـيــن ف ــي هــذه
القضية.
وت ـ ــأت ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـس ــاب ـع ــة
واألربـعــون من مهرجان دوفيل
للسينما األميركية في الفترة بين
 3و 11الجاري برئاسة( .أ ف ب)

ً
ً
 91فنانا عالميا في بينالي
ساو باولو بالبرازيل

نجوم الفيلم
ّ
حقق ّأول بطل خارق صيني من استوديوهات "مارفل" بداية
ّ
مدوية في صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية ،بحسب
مــا أظـهــرت األرق ــام الموقتة الـصــادرة عــن مجموعة "إكزيبتر
ّ
المتخصصة في هذا المجال.
رياليشنز"
وحصد "،"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
وهو أحدث إنتاجات استوديوهات "مارفل" التابعة للعمالق
"ديزني" 71.4 ،مليون دوالر من العائدات أيام الجمعة والسبت
ّ ّ
تمتد حتى االثنين في
واألحــد ،وهو مستوى قياسي لعطلة
الواليات المتحدة حيث ُيحتفى بعيد العمل األميركي.
ّ
متخيلة تنتشر
وهــذا الفيلم الــذي تــدور أحداثه في صين
فيها مخلوقات عمالقة وممارسات روحانية وأساليب كونغ-فو
القتالية ،وهو من إخراج ديستن دانييل كريتون ،هو أول إنتاج
لـ"مارفل" تكون فيه أغلبية الممثلين من أصول آسيوية ،وعلى
رأسهم الكندي من أصل صيني سيمو ليو والنجمة األميركية
ذات األصول الصينية فاال تشين ،ويشارك بالبطولة النجوم
توني لونغ تشيو واي ،وأوكوافينا ،وميشيل يوه ومنغر تشانغ،
وغيرهم من النجوم.
ّ
ويؤدي الممثل دور شانغ-تشي الذي ّ
شبابه من والد
في
فر
ّ
ّ
ّ
يستمد قواه من  10خواتم سحرية كان يحضره ليصبح
متسلط
ً
قاتال بال رحمة ،وبات يعيش في الواليات المتحدة ،حيث يقدم
البطل الـخــارق شانغ أسـطــورة الخواتم العشرة في إطــار من
اإلثارة والحركة ،ومجموعة من مغامرات واحد من أمهر العبي
الكونغ فو في العالم ،حينما يقع في مواجهة مع ماضيه خالل
سقوطه في عالم منظمة الخواتم العشرة.
ّ
وحقق ""Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

الــذي لقي تعليقات إيجابية ثاني أفضل انطالقة لفيلم هذه
الـسـنــة بـعــد " "Black Widowللنجمة الـعــالـمـيــة سكارليت
جوهانسون ،وهــو إنـتــاج آخــر مــن "مــارفــل" حصد  80مليون
دوالر عند بدء عرضه.
الرعب "كانديمان"
فيلم
االول
الصيني
الخارق
وأطاح البطل
ّ
الستوديوهات "يونيفرسال" من الصدارة .وحقق هذا العمل
الجديد من سلسلة أفالم "كانديمان"  10.6ماليين دوالر في
ّ ً
متقدما على الفيلم الكوميدي العائلي
المرتبة الثانية،
"فــري غــاي" الــذي جنى  8.7ماليين دوالر في المرتبة
الثالثة.
وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم الرسوم
المتحركة "باو باترول :ذي موفي" الستوديوهات
"باراماونت" ،مع  4ماليين دوالر من العائدات.
ّ
واح ـت ــل الـمــرتـبــة الـخــامـســة فـيـلــم الـمـغــامــرات
العائلي "جانغل ك ــروز" الستوديوهات "ديــزنــي"،
ّ
مسجال  3.9ماليين دوالر.
وفيما يأتي األفــام المتبقية في تصنيف األعمال
العشرة األولى على شباك التذاكر في الصاالت األميركية
الشمالية:
" - 6دونت بريذ  2.2( "2مليون دوالر في ثالثة أيام).
" - 7ريسبكت" ( 1.2مليون دوالر).
" - 8ذي سويسايد سكواد" ( 905آالف دوالر).
" - 9بالك ويدو" ( 748ألف دوالر).
" - 10ذي نايت هاوس"( 552ألف دوالر).
(أ ف ب)

« »ABBAضمن أفضل  10أغنيات
ً
في بريطانيا منذ  ٤٠عاما

فاال تشين

وفاة سارة هاردينغ بعد خسارة شخصيات «»La Casa de Papel
حاضرة في مهرجان فاالس
معركتها مع السرطان

من أعمال المعرض
انطلق بينالي ساو باولو للفن المعاصر بدورته الرابعة والثالثين
السبت الماضي تحت شعار الـتـنــوع ،مــع فنانين كثر مــن السكان
ً
األصليين بينهم جايدر إسبيل ،احتفاال بالذكرى السنوية السبعين
النطالقة هذا الحدث الفني الكبير في البرازيل.
وخالل الحدث ،الذي يستمر حتى الخامس من ديسمبر المقبل،
يمكن لــزوار البينالي المقام في جناح في قلب متنزه إيبيرابويرا،
الرئة الخضراء للمدينة الكبرى الواقعة في جنوب شرق البرازيل،
رؤيــة  1100عمل من توقيع  91فنانا من العالم أجمع ،بينهم  9من
السكان األصليين.
وبعد إرجائه العام الماضي بسبب جائحة كوفيد ،-19سيكون هذا
المعرض الجماعي الكبير الذي انطلق بنسخته األولى سنة ،1951
ً
ً
متاحا مجانا لكل شخص يحمل شهادة تلقيح ضد فيروس كورونا.
ويقام البينالي هذه السنة تحت شعار "الدنيا ظالم لكني أغني"،
وهو عنوان مستوحى من بيت في قصيدة للشاعر ثياغو دي ميلو
المتحدر من والية أمازوناس شمال البرازيل.
(أ ف ب)

فرقة «»ABBA
عــادت فرقة " "ABBAإلــى تصنيف أفضل  10أغنيات في بريطانيا،
ً
ّ
للمرة األولــى منذ  40عاما ،بفضل أغنيتين جديدتين مأخوذتين من
األلبوم المقبل "فوييدج".
ّ
وتحتل "آي ستيل هاف فايث إن يو" و"دونت شات مي داون" المرتبتين
السادسة والسابعة على التوالي في القوائم البريطانية.
ّ
استمر األمر
وأشارت الهيئة المشرفة على هذه التصنيفات إلى أنه "إذا
على هذا المنوال ،فستكون األغنيتان ّأول عملين للفرقة بقائمة أفضل 10
أغنيات ّفي بريطانيا منذ "وان أوف آس" في ديسمبر ."1981
ُ
وتحقق "آي ستيل هاف فايث إن يو" مبيعات عالية على شكل أقراص
ً
األكثر تحميال
مدمجة وفينيل ،كما باتت "دونت شات مي داون" األغنية ّ
ً
راهنا في بريطانيا ،وفق الهيئة التي أوضحت أن األغنيتين ُبثتا بتقنية
ّ
ّ
البث التدفقي أكثر من  500ألف ّ
مرة حتى الساعة.
(أ ف ب)

سارة هاردينغ
أفادت صحيفة ذا ميرور البريطانية ،بأن المغنية سارة هاردينغ ،التي
كانت إحدى عضوات فريق "جيرلز االود" الغنائي ،توفيت أمس األول عن
ُعمر يناهز  39عاما ،متأثرة بإصابتها بسرطان الثدي.
وكانت سارة أعلنت العام الماضي ،أنها مصابة بسرطان الثدي ،وأن
المرض امتد لمناطق أخرى بجسدها.
ُيذكر أن سارة بدأت مشوارها الفني عام  ،2002عندما كانت مشاركة
في برنامج "بوب ستار :ذا رايفلز" ،وهو برنامج يهدف إلى اكتشاف الفرق
الغنائية الرجالية والنسائية.
وتمكنت سارة من الوصول للمرحلة النهائية ،وانضمت لفريق أصبح
ُيطلق عليه "جيرلز االود" ،بجانب نيكوال روبرتس ونادين كولي وكمبرلي
ولش وشيريل كول .وتمكن الفريق الغنائي من تحقيق نجاحات كبيرة،
قبل أن تعلن عضوات الفريق انفصالهن عام .2013
(د ب أ)

ملصق المسلسل
حضر المسلسل اإلسباني الشهير  La Casa de Papelبشخصياته
المؤثرة في مهرجان "فــاالس" ،الذي اختتمت فعالياته بمدينة فالنسيا
في شرق إسبانيا ،أمس األول.
واستوحى بعض المشاركين في المهرجان من شخصيات المسلسل،
"نتفليكس" ،لتصميم منحوتاتهم ،التي ألبسوها
الذي تعرضه منصة
ّ
ً
أزياء حمراء وأقنعة وجه الفنان سالفادور دالي ،تماما مثل الشخصيات
الرئيسية في المسلسل.
ويودع اإلسبانون بهذه المنحوتات مسلسلهم األشهر ،الذي يعرض
في موسمه الخامس واألخير عبر منصة "نتفليكس" ،خالل الشهر الجاري،
على أن تستكمل باقي حلقاته في ديسمبر المقبل ،وفق ما أعلنت المنصة.
وتستضيف ُإسبانيا هذا المهرجان السنوي على مدى  5أيام في شهر
ّ
مارس ،غير أنه ألغي في العام المنصرم بسبب تفشي فيروس كورونا،
ّ
(أ ف ب)
لينطلق هذا العام في األول من سبتمبر.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
ً
ً
مهنيا :دع عقلك ليبقى صافيا ومنفتحا
ً
ّ
ومبتكرا للحلول الخالقة.
ً
عــاطـفـيــا :تعقد عــاقــة عــاطـفـيــة جــديــدة
وتتمنى أن تبقى في الخفاء.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ت ـقــوم بــانـجــاز عــائـلـ ّـي مهم
يشكرك الجميع عليه ويعجبون بك.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مـهـنـيــا :مـحـ ّـك التمييز فــي عملك ليس
استثماره بل االسلوب الذي تتعاطاه.
ً
عــاط ـف ـيــا :س ــوف ت ـتــألــم م ــن ح ـبــك وفــي
الختام سيكون كل شيء على ما يرام.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال أح ــد يــولــد عــال ـمــا ومــن
واجباتك تحصين نفسك بالمعرفة.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــا :يحصل اخ ـتــاف فــي ال ــرأي مع
ً
ً
بعض الزمالء فكن متفهما ومتسامحا.
ً
عاطفيا :أوضاعك العاطفية تحتاج الى
بعض االستقرار لالنطالق من جديد.
ً
اجتماعيا :الجأ الى الكتب التي تساعدك
في انماء شخصيتك الثقافية.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :اذا أهملت االطالع على ما ّ
يطور
ّ
عملك فال بد من تراجعك.
ً
عاطفيا :أن ّ
تشك في وفاء من ّ
يحبك بدون
دليل هو افتراء.
ً
ً
اجتماعيا :يجب أن تعرف أن ثمة أمورا
كثيرة في الحياة تجهلها.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
ً
مهنيا :تقوم بالتخطيط للمستقبل جيدا بعد
الظروف الصعبة التي مررت بها.
ً
عاطفيا :حيلك لم تعد تنطلي على الحبيب
أفضل األمور.
والصراحة
ّ
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :يسلط عليك الـضــوء اجتماعيا
وتبرز شخصيتك أمام الجميع.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
مهنيا :ال تجادل في عملك من كان جاهال
ً
ّ
فتضيع وقتك سدى.
ً
ً
ً
عــاطـفـيــا :لــن يــدعــك الـفـلــك وح ـي ــدا وقــريـبــا
ستلتقي بشخص يعجبك.
ً
اجتماعيا :الحياة فــي الجهل ال قيمة لها
ً
فاجعل الكتاب رفيقا لك.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً ّ
فكرّ ،
تصرف ،ثم أنجز واربح المال
مهنيا:
ً
لتكون سعيدا في المستقبل.
ً
عاطفيا :تحافظ على حميميتك بمختلف
الطرق وال تريد أن تنفضح عالقتك.
ً
اجتماعيا :ال تفقد السيطرة على غضبك
ً
عندما تواجه أمورا ال تعجبك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
مـهـنـيــا :ك ــن م ــرن ــا م ــع زم ــائ ــك ف ــي العمل
ّ
ليمكنهم التكيف معك.
ً
عــاطـفـيــا :ال ت ــدع ال ـشــك يكتنفك وص ــارح
الحبيب بكل ما يجول في فكرك.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :حـظــك م ــن الــدن ـيــا كـبـيــر ج ــدا
ً
وخصوصا بين االهل واالصدقاء.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ّ
ً
ً
مهنيا :ينبغي أن تعزز ثقتك بنفسك أوال
كي يثق بك اآلخرون.
ً
عاطفيا :ال تعرف لماذا ّ
تحب الحبيب لكنك
ّ
تحبه في جميع حاالته.
ً
ّ
تتوصل الى عملية تقارب
اجتماعيا :قد
ومصالحة بين قريبين لك.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مـهـنـيــا :أفـضــل االع ـمــال تـلــك الـتــي تنجزها
وضميرك مرتاح.
ً
عاطفياّ :
حبك يشغل حياة الشريك بكاملها
وال ّ
هم له سواك.
ً
اجتماعيا" :ث ــروة العاقل فــي علمه ،وثــروة
الجاهل في ماله".
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :ثقافتك العامة هي مصدر ّقوتك
ّ
في حل المشكالت وايجاد الحلول.
ً ّ
عاطفيا :فكر بما يحتاج اليه الحبيب
وحاول ارضاء مشاعره.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـتـحـ ّـمــل بـعــض الـمــامــة
واالنتقاد من ّ
المقربين بسبب موقف
اتخذته.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
ً
مهنيا :ال ّ
تضيع وقتك في األوهام بدال من
العمل باجتهاد.
ً
عاطفيا :لم يمت أحد من الحب فال تخف
من الهجر إن حصل.
ً
اجتماعيا :العار في رفض تحصيل العلم
فاعمل على تثقيف نفسك.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

الخرجي :التنافس في الحركة الفنية ضروري لتقديم األفضل
«الفنان هو من يحدد إذا كانت خصوصياته صالحة للعرض على السوشيال ميديا أم ال»
شخصيتها المرحة والقريبة من القلب وخفة دمها في التعامل مع من حولها ،دليل على ما تملكه الفنانة
زهرة الخرجي من قلب كبير وصادق ،فهي فنانة متميزة بأسلوبها التلقائي والبسيط والجاد في الوقت نفسه،
فيما تقدمه من فن عبر الشاشة أو على المسرح.
وكشفت الخرجي ،خالل حوارها مع «الجريدة» ،عن انتهائها من تصوير باقي حلقات مسلسل «الحب
الباهر» ،وترى أن توجهات الفن اليوم اختلفت عن الماضي ،مؤكدة أن التنافس في الحركة الفنية ضروري
للتحفيز وتقديم األفضل ،وفيما يلي التفاصيل:
• بــدا يــة نـهـنـئــك بـســا مـتــك ،و مــا
أخبار صحتك اآلن؟
 ا ل ـص ـح ــة ج ـي ــدة و ل ـل ــه ا ل ـح ـمــد،واألمور بخير بفضل الله ،وأشكر
كـ ــل مـ ــن س ـ ــأل عـ ـن ــي خ ـ ــال ا ل ـف ـت ــرة
الماضية.

مريم طباجة

الخرجي في «سما عالية»

• مـ ــا ت ــو جـ ـه ــا ت ــك ا ل ـف ـن ـي ــة خ ــال
الفترة الحالية؟
 ح ــا لـ ـي ــا ا ن ـت ـه ـي ــت مـ ــن ت ـصــو يــرمسلسل "حبي الباهر".
• فيم اختلفت توجهاتك الفنية
بين األمس واليوم؟
 ت ـخ ـت ـلــف ا ل ـت ــو ج ـه ــات م ــن ز م ــنآل خ ــر ،و كــل و قــت لــه حــا لـتــه ا لـفـنـيــة،
و م ــا تـمـثـلــه فــي و قـتـهــا بــا لـمـجـتـمــع،
و ه ــذه طـبـيـعــة ا لـحـيــاة ،فــا لـعـجـلــة ال
ت ـتــو قــف ،وا ل ـم ـع ـط ـيــات تـخـتـلــف مــن
وقت آلخر.
أنت
• ما األعمال الجديدة التي ِ
بصدد التحضير لها؟
 هـ ـ ـن ـ ــاك أ ع ـ ـم ـ ــال ق ــد مـ ـتـ ـه ــا ع ـب ــرا ل ـم ـن ـص ــات ل ــم أ ع ـل ـن ـه ــا ،و بــا ل ـتــا لــي
المسؤولون عنها هم من يعلنونها؛
لضمان سرية الموضوع والقصة.
• كـيــف تــر يــن ا لـمـنــا فـســات ا لـيــوم
بين الفنانين بشكل عام؟

«السنيورة» معرض تشكيلي يجمع
محاسن المرأة المصرية
●

القاهرة  -محمد الصادق

"الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة ب ـن ــت بـ ـ ـ ــادي" ،عـ ـن ــوان م ـعــرض
تشكيلي للفنانة أميمة السيسي ،يـقــام بقاعة
إيزيس بمركز محمود مختار الثقافي بالقاهرة
الخميس  9سبتمبر.
يفتتح المعرض د .خالد سرور ،رئيس قطاع
الفنون التشكيلية ،ويضم أكثر من  40لوحة زيتية

من لوحات المعرض

 م ــا دا م ــت ا ل ـم ـنــا ف ـســات ا لـجـيــدةموجودة على الساحة الفنية يعني
أن األ عـمــال مـسـتـمــرة ،و عــدم و جــود
ا لـ ـمـ ـن ــا فـ ـس ــات يـ ـعـ ـن ــي ع ـ ـ ــدم و ج ـ ــود
أ ع ـمــال ،فـعــا مــل ا لـمـنــا فـســة ضــروري
ً
ج ــدا فــي ا ل ـســا حــة ا لـفـنـيــة للتحفيز
وتقديم األفضل.
• مـ ـ ــا أ صـ ـ ـع ـ ــب ا لـ ـ ـم ـ ــوا ق ـ ــف ا لـ ـت ــي
واجهتك في حياتك؟
 ا ل ـغ ــزو ا ل ـعــرا قــي ع ـلــى ا ل ـكــو يــت،وأخذت منه العبرة ،وكذلك ظروف
أز مـ ـ ـ ــة " كـ ـ ـ ــورو نـ ـ ـ ــا" ه ـ ـ ــذه ا لـ ـج ــا ئـ ـح ــة
العالمية ا لـتــي ســا هـمــت فــي تغيير
سلوكيات العالم بأسره.
• ما أكثر األمور التي تقلقك؟
 حــا لـيــا أ تـمـنــى أن تـنـتـهــي أز مــة"كورونا" وتعود الحياة جميلة كما
نراها دائما.
• من يشاركك لحظة الفرح؟
 أينما يوجد الفرح أذهب إليه؛في بيتي ،ومع أسرتي وأصدقائي
واألحباب.
ْ
• م ـ ـ ــن أول شـ ـخ ــص ت ـخ ـب ــر ي ـن ــه
ببشارة تلقيتها للتو؟
 المقربون فقط من أهلي.• م ـ ــا ا ل ـ ـمـ ــوا قـ ــف ا ل ـ ـتـ ــي ت ـج ـع ـلــك
عنيدة؟
 ال ت ــو ج ــد م ــوا ق ــف ت ـل ــز م ـن ــي أنأ ك ـ ـ ــون عـ ـنـ ـي ــدة ،أل ن ـ ـنـ ــي أ بـ ـتـ ـع ــد عــن
المواقف التي ال تقنعني وأرفضها.

وفاة المصور السينمائي
توفيق األمير

على كانفاس .وتتناول اللوحات المراحل العمرية
المختلفة للمرأة ،فنراها وهي طفلة وشابة وامرأة
نــاض ـجــة ،وتـجـمــع ال ـلــوحــات مـحــاسـنـهــا ف ــي كل
مراحلها العمرية.
وتسلط الفنانة الضوء على بنت البلد المصرية
– السنيورة ،بكل ما تتمتع به من جمال داخلي،
والــذي ينعكس على جمالها الخارجي ،ملتقطة
صورا للمرأة من خالل جوالتها في أنحاء مصر،
بارزة تأثرها بالبيئة المحيطة ،وبكل مفرداتها،
والتي لعبت دورا محوريا في صياغة شخصيتها
األصيلة.
ُي ــذك ــر أن أم ـي ـمــة ال ـس ـي ـســي ف ـنــانــة تـشـكـيـلـيــة
مصريةُ ،ولدت في الكويت ،عملت لسنوات طويلة
ً
مديرا للترجمة لدى مؤسسات عالمية في الكويت
ومصر ،ومع ذلك لم تفارق يدها الفرشاة واأللوان،
واعتمدت على نفسها في تعلم الفن التشكيلي،
وتستخدم في أعمالها الفنية أساليب مختلفة
من المدرستين الواقعية واالنطباعية "التأثيرية"،
وه ــي ع ـضــو جـمـعـيــة مـحـبــي ال ـف ـنــون الـجـمـيـلــة،
وشــاركــت فــي الـعــديــد مــن ال ـم ـعــارض الجماعية
ً
ً
م ـح ـل ـيــا ودول ـ ـيـ ــا ف ــي ه ــول ـن ــدا ودب ـ ــي وإي ـطــال ـيــا
وبريطانيا وفنلندا والسويد وفرنسا ،كما أقامت
معارض شخصية؛ معرض "أبواب بهية" ،معرض
"حكايات الغندورة" في متحف محمود مختار،
وم ـعــرض "م ـص ــر ...واح ــة ال ـج ـمــال" فــي الـسـفــارة
المصرية بلندن.

توفيق األمير
توفي أمس المصور السينمائي الكويتي الكبير
تــوفـيــق األم ـيــر عــن عـمــر يـنــاهــز  78عــامــا .واجتهد
ً
الراحل لتحقيق حلمه في العمل مصورا سينمائيا،
فسافر في بعثة دراسية إلى بلجيكا ،وانخرط في
مصر ضمن دورات في التصوير ،ويعد ثاني مصور
سينمائي كويتي بقسم التصوير في وزارة اإلرشاد
واألنباء.
وشارك عام  1964في تصوير فيلمي "بس يا بحر"
و"عرس الزين" ،والفيلمان من إخراج خالد الصديق،
كما شارك في تصوير أغنية شادي الخليج "حالي
حال" من إخراج هاشم محمد في .1976
وأس ــس إذاعـ ــة خــاصــة أث ـنــاء االح ـت ــال الـعــراقــي
الغاشم ،وكــان يبثها من منزله في صباح السالم.
وتم تكريمه في مهرجان الكويت السينمائي الثاني
عام .2018

شعار المهرجان
م ــن جـهـتـهــا ،ص ـ َّـرح ــت ال ـم ـخــرجــة عــزة
الحسيني ،مؤسسة ومــديــرة المهرجان،
بـ ـ ــأن إدارة الـ ـمـ ـه ــرج ــان أرس ـ ـلـ ــت م ــوع ــد
الدورة الحادية عشرة إلي اللجنة العليا
للمهرجانات بــوزارة الثقافة ،تلك الدورة
الـ ـت ــي س ـت ـن ـط ـلــق مـ ــن  4م ـ ـ ــارس إلـ ـ ــى 10

ً
مــارس المقبل ،تنسيقا مع المهرجانات
اإلفريقية في العالم ،لوجود أجندة ثابتة،
فالمهرجان يقام فــي مــارس مــن كــل عــام،
ً
حفاظا على موعده الرسمي الثابت.
وأع ـل ـنــت الـحـسـيـنــي إطـ ــاق اس ـت ـمــارة
اشـتــراك األفــام في المسابقات الرسمية
ل ـل ـم ـهــرجــان (م ـســاب ـقــة األفـ ـ ــام ال ــروائ ـي ــة
الـ ـط ــويـ ـل ــة ،م ـس ــاب ـق ــة األف ـ ـ ـ ــام ال ــروائـ ـي ــة
ال ـق ـص ـيــرة ،مـســابـقــة األف ـ ــام التسجيلية
ال ـط ــوي ـل ــة ،م ـســاب ـقــة ال ــدي ــاسـ ـب ــورا ،أف ــام
األفارقة في الشتات).
وي ـ ـقـ ــام مـ ـه ــرج ــان األق ـ ـصـ ــر لـلـسـيـنـمــا
ً
اإلف ــري ـق ـي ــة س ـن ــوي ــا ف ــي م ــدي ـن ــة األق ـص ــر
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ب ـص ـع ـي ــد مـ ـص ــر ،وت ـن ـظ ـمــه
مــؤس ـســة ش ـبــاب الـفـنــانـيــن المستقلين،
ب ــدع ــم م ــن وزارات ال ـث ـق ــاف ــة وال ـس ـيــاحــة
واآلثــار والشباب والرياضة والخارجية،
وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية
ومحافظة األقصر ،وبرعاية البنك األهلي
المصري.
(د ب أ)

هيفاء وهبي تسخر
من حذف صورتها
ي صــورة في صفحتها الخاصة
نشرت الفنانة اللبنانيةهيفاء وهب 
على موقع للتواصل االجتماعي تظهر حذف الموقع صورة نشرتها في
صفحتها الخاصة.
ً
وسخرت هيفاء من هذا القرار خصوصا أن الصورة ال تتضمن أي أمر
يخالف القواعد وأعادت نشرها في صفحتها مع إيموجي يضحك.
وتلقت هيفاء الكثير من التعليقات الداعمة لها والكثير من التعليقات
الطريفة.
وكانت أثارت هيفاء ضجة بين رواد مواقع التواصل اإلجتماعي بسبب
سعر حذائها األصفر الذي ظهرت به بجلسة تصوير سابقة ،وبلغ سعره
ً
 870دوالرا.
وكانت اكتسحت هيفاء مواقع التواصل االجتماعي ،بعد أن نشرت فيديو
 Reelال يتخطى  13ثانية على صفحتها الخاصة ،وظهرت فيه متألقة
بفستان يمزج بين اللونين الزهري واألزرق ،على إيقاع أغنية "Feeling
ً
ّ
 ،"Goodوحطمت األرقام بعدد المشاهدات حاصدة الماليين.

هيفاء وهبي

زهرة الخرجي
كـنــت أ هـتــم بـمــوا عـيــد عـمـلــي كـثـيــرا،
ً
وأ ح ـي ــا ن ــا ال أذ ه ــب إ ل ــى ا ل ـم ـقــا بــات
واللقاء ات الصحافية والتلفزيونية
إن كنت ملتزمة بعمل تصوير ،رغم
أن بعض الفنانين يتمنون الظهور
في لقاء ات صحافية.

الفخراني يفضل المسرح
على الدراما الرمضانية

قرر الفنان الكبير يحيى
الفخراني بعد تفكير طوال
الفترة املاضية عدم خوض
السباق الرمضاني القادم
بعد أن كان قريبًا من املوافقة
على أحد السيناريوهات التي
أعجب بفكرته في البداية .ورأى
الفخراني أن يعطي نفسه مزيدًا
من الوقت من أجل التركيز في
املسرح وتقديم مواسم جديدة
من مسرحيته الجديدة "ياما
في الجراب يا حاوي" التي
تعرض حاليًا وتقدم نجاحًا
كبيرًا ويقبل الجمهور عليها
بشكل كبير .وكانت مجموعة
كبيرة من األفكار واملعالجات
الدرامية عرضت على الفنان
الكبير وبالفعل شرع في قراءة
األعمال ،لكن بعد تفكير رأى أن
ً
يقدم عمال كل عامني ستكون
أفضل له بكثير حتى يأخذ
املزيد من الوقت في التحضير.

يسرا تناقش قضايا اجتماعية
في مسلسلها الجديد

مصطفى أشكناني :جديدي
«سوشل نيديا» الثاني
●

«األقصر للسينما اإلفريقية» في مارس المقبل
حـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان األق ـ ـ ـصـ ـ ــر ل ـل ـس ـي ـن ـمــا
اإلفريقية ،برئاسة السيناريست المصري
سيد فــؤاد ،موعد انطالق دورتــه الحادية
عشرة من  4إلى  10مارس .2022
وأك ــد رئـيــس الـمـهــرجــان ،ومــؤسـســه ،أن
الـ ـ ــدورة الـمـقـبـلــة س ــوف ي ـتــم فـيـهــا تـكــريــم
الـسـيـنـمــا األوغـ ـن ــدي ــة ،لـنـشــاطـهــا الـكـبـيــر
وتطور صناعة السينما هناك في المرحلة
األخيرة ،وكذلك انتشار الفيلم األوغندي،
وت ــوزيـ ـع ــه خ ـ ـ ــارج حـ ـ ـ ــدوده فـ ــي عـ ـ ــدد مــن
الــدول اإلفريقية المجاورة ،ووجــود جيل
جديد يكافح لتطوير السينما األوغندية،
والـ ـنـ ـه ــوض ب ـه ــا ،والـ ــوصـ ــول لـلـعــالـمـيــة،
والمشاركة في المهرجانات الدولية.
وع ـ َّـب ــر ف ـ ـ ــؤاد ،ف ــي ب ـي ــان ص ـح ــاف ــي ،عــن
سـعــاد تــه بموافقة النجم الكبير محمود
حميدة على االستمرار في الرئاسة الشرفية
للمهرجان ،القتناعه بأهمية دور المهرجان
فـ ــي دع ـ ــم الـ ـع ــاق ــات ب ـي ــن م ـص ــر وال ـ ـ ــدول
اإلفــري ـق ـيــة الـشـقـيـقــة م ــن خ ــال الـسـيـنـمــا،
وكذلك الهتمامه الشخصي بملف إفريقيا،
حتى قبل إنشاء مهرجان األقصر نفسه.

• ه ــل تـحـبـيــن ا ل ـم ـغ ــا م ــرات؟ و مــا
نوعها والهدف منها؟
 نعم ،أحب المغامرات ،وحسبالمغامرة نفسها.
• ما المشاكل االجتماعية التي
تـتـمـنـيــن أن تـخـتـفــي مــن مجتمعنا
الكويتي؟
 ا ل ــزواج المبكر ،و كــذ لــك قــراراتا ل ـ ـ ـطـ ـ ــاق ا ل ـ ـم ـ ـت ـ ـسـ ــر عـ ــة ،أ ت ـ ـم ـ ـنـ ــى أن
تختفي هــذه األ مــور ،ألن االنفصال
يسبب التفكك.
• ما أمنياتك الدائمة؟
 أتمنى أن يعم السالم والخير،وأن يبعد الله عنا كل مكروه.
• بــرأ يــك هــل خـصــو صـيــة ا لـفـنــان
ا لـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم بـ ـ ــا تـ ـ ــت م ـ ـه ـ ـمـ ــة ف ـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــاة
جمهوره؟
 خصوصية الفنان تعود للفناننـفـســه ،هــل يـقـبــل أن يـعــر ضـهــا على
السوشال ميديا أم ال ،ومهما عرض
م ــن خ ـصــو ص ـيــا تــه ف ــا ب ــد أن تـكــون
ه ـنــاك أ م ــور ال ي ـتــم ا ل ـب ــوح ب ـهــا عــن
حياته الخاصة.
• هل مواقع التواصل االجتماعي
أ ص ـ ـب ـ ـحـ ــت مـ ـ ــن أو ل ـ ـ ــو ي ـ ـ ــات ا لـ ـفـ ـن ــان
و يـ ـفـ ـضـ ـلـ ـه ــا عـ ـل ــى و س ـ ــا ئ ـ ــل ا ل ـن ـش ــر
األخرى؟
 كــل فـنــان لــه مــوا عـيــده وأ عـمــا لــها لـتــي يلتزم بـهــا ،وأ نــا منهم ،وقبل
ظـ ـ ـه ـ ــور ع ـ ــا ل ـ ــم ا لـ ـ ـس ـ ــو ش ـ ــال مـ ـي ــد ي ــا

خبريات

فضة المعيلي

َّ
عبر الفنان مصطفى أشكناني عن
سعادته ،بالمشاركة ُضمن فريق عمل
فيلم "آش مــان" ،الــذي أطلق أخيرا في
دور السينما الكويتية ،الذي القى إقباال
جماهيريا لحظة عرضه.
وق ـ ــال أش ـك ـنــانــي لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" ،إنــه
ّ
يجسد دور أحــد أفــراد العصابة التي
تحارب "آش مان" ،الفتا إلى أن أحداث
الـفـيـلــم تـجــري بشكل كــومـيــدي ضمن
أجواء من الفنتازيا ،وأن الفيلم َّ
موجه
لألسرة واألطفال والشباب.

مصطفى أشكناني

َّ
من ناحية أخرى ،علق أشكناني على
رواج األفــام الكويتية ،قائال" :األفــام
الـمـحـلـيــة ف ــي دور الـسـيـنـمــا فـخــر لنا
ولصناعة السينما الكويتية" .وكشف
أن ــه لــديــه مـشــاريــع مستقبلية كثيرة،
منها مسلسل سيصور الموسم الثاني
منه بعنوان "سوشل نيديا" ،وسيشارك
فيه مجموعة من الفنانين ،الفتا إلى
أن الموسم األول كــان يتضمن ثماني
حلقات ،وهو من كتابة مقداد الكوت،
وإخراج نزار الفندي وحمد النجار.

وافقت الفنانة الكبيرة يسرا
على املشاركة في املوسم
الرمضاني القادم من خالل
توقيعها عقدًا جديدًا مع
املنتج جمال العدل خالل األيام
املاضية .ومن بني الكثير من
األعمال التي عرضت عليها
أعجبت بفكرة تناقش قضايا
اجتماعية مهمة وخصوصًا
أنها تمس املرأة املصرية
والعربية واملرشحة إلخراج
العمل املخرجة هالة خليل
صاحبة الفكرة األصلية
للمسلسل .وتنوي يسرا
االنتهاء من تصوير فيلمها
ليلة العيد ،وتدخل املسلسل
الجديد خالل نوفمبر املقبل
من أجل االنتهاء من التصوير
في أقرب فرصة وعدم الوقوع
تحت ضغط كبير في التصوير
خالل الشهر الرمضاني القادم،
كما يحدث في عدة مناسبات
منها العام املاضي بسبب
فيروس كورونا.

ةديرجلا

•
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دوليات

هروب «هوليوودي» لـ  6أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلي

ً
حفروا نفقا الى خارج األسوار بـ «ملعقة صدئة» ...واألمن اإلسرائيلي الحقهم بأسراب «الدرون»
أصيبت األجهزة األمنية في
إسرائيل بحالة من االرتباك
والصدمة واستنفرت عناصرها
ً
بحثا عن  6أسرى فلسطينيين
نجحوا في الفرار من سجن
جلبوع شديد التحصين عبر
نفق حفروه في السابق.

احتفاء فلسطيني
بـ«العمل البطولي»...
وبينيت يدعو إلعادة
النظر بـ «المنظومة
بأكملها»

عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى ط ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــة األفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
ال ـه ــول ـي ــوودي ــة ،ت ـم ـكــن  6أس ــرى
فلسطينيين مصنفين خطيرين
ً
أم ـ ـن ـ ـيـ ــا ،أمـ ـ ـ ــس ،م ـ ــن ال ـ ـ ـفـ ـ ــرار مــن
سجن جلبوع اإلسرائيلي شديد
ال ـت ـح ـص ـيــن ف ــي مـنـطـقــة بـيـســان
ش ـم ــال إس ــرائ ـي ــل ،بــال ـتــزامــن مع
احتفال اليهود ببداية رأس السنة
العبرية.
وبـمـلـعـقــة صــدئــة اعـ ـت ــادوا أن
ي ـخ ـفــوهــا خ ـل ــف م ـل ـص ــق ،تـمـكــن
الـسـجـنــاء الــذيــن كــانــوا يقبعون
تـ ـح ــت حـ ــراسـ ــة أمـ ـنـ ـي ــة مـ ـش ــددة
ب ــزن ــزان ــة واحـ ـ ـ ــدة ب ـت ـهــم تـتـعـلــق
بــ"ارتـكــاب هجمات إرهابية ضد
إسرائيليين" ،مــن حفر نفق إلى
خارج أسوار السجن.
وب ـح ـســب ت ـق ــدي ــرات ال ـشــرطــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،ف ـقــد اس ـت ـمــر حفر
ً
النفق شـهــرا ،لكن تقارير أخــرى
شككت بذلك معتبرة أن النجاح
بهكذا مهمة قد يحتاج عدة أشهر،
ف ــي ح ـيــن ذهـ ــب ب ـعــض ال ـخ ـبــراء
إلــى الحديث عن تواطؤ محتمل
لبعض الحراس أو العاملين في
السجن.
وقالت صحيفة «هــآرتــس» ،إن
ط ــول الـنـفــق ال ــذي ح ـفــروه يصل
إلى عشرات األمتار ،وتم اكتشاف
فتحة النفق على ُبعد أمتار قليلة
خارج أسوار السجن.
واعترفت الشرطة اإلسرائيلية
ب ــأول اإلخـفــاقــات حـيــن تــم وضــع
 6أس ـ ـ ــرى مـ ــن ج ـن ـي ــن فـ ــي غــرفــة
مشتركة ،وذلك خالفا لإلجراءات
الـمـعـمــول بـهــا ،حـســب مــا أف ــادت
صحيفة «يــديـعــوت أح ــرون ــوت»،
التي أكــدت أنه كان يحظر وضع
األسرى معا في زنزانة واحدة.
وأظ ـهــرت المعلومات األولـيــة
ب ـشــأن كــوال ـيــس عـمـلـيــة ال ـهــروب
والتفاصيل التي سمح بالكشف

فصائل القطاعّ ،
عد رئيس الوزراء
اإلسرائيلي نفتالي بينيت فرار
ً
ً
األسرى أمرا خطيرا ،ويحتاج إلى
معالجة المنظومة كلها.
وبحث بينيت مع وزيــر األمن
الداخلي عومر بار ليف الحادث
الذي "يلزم جميع األجهزة األمنية
بالتحرك".
فـ ــي مـ ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ــك ،أم ـ ــر وزيـ ــر
ال ــدف ــاع ب ـي ـنــي غــان ـتــس الـجـيــش
ب ـت ـعــزيــز وجـ ـ ــوده ع ـلــى الـمـعــابــر
ً
الحدودية ونقاط التماس تحسبا
لشن هجمات.

مساعدة خارجية؟

فتحة النفق الذي استخدمه األسرى في عملية الفرار وفي اإلطار صورة لمدخل النفق (أ ف ب)
عنها ،أن األســرى الستة تمكنوا
م ــن الـ ـه ــرب ع ـبــر خ ــط ال ـم ـجــاري
الموجود بجوار زنزانتهم ،وأنهم
هــربــوا بــواسـطــة فتحة اكتشفت
أسفل المرحاض ،وخرجوا منها
بــاتـجــاه المنطقة الـجـنــوبـيــة من
سجن «جـلـبــوع» ،وهــي المنطقة
المؤدية إلى السهول واألحراش.
وفسر قائد مصلحة السجون
فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ال ـش ـم ــال ـي ــة أريـ ــك
ي ـع ـق ــوب س ــرع ــة ت ـم ـكــن األس ـ ــرى
الفلسطينيين مــن ا ل ـفــرار بأنهم
حفروا تحت المرحاض الموجود
ف ـ ــي زن ــزانـ ـتـ ـه ــم ل ـ ـلـ ــوصـ ــول إل ــى
الـمـجــاري ثــم إلــى ســراديــب التي
ت ـكــونــت نـتـيـجــة إنـ ـش ــاء الـسـجــن
ونجحوا بمواصلة الحفر تحت

ً
أس ـ ـ ـ ـ ــوار الـ ـسـ ـج ــن وص ـ ـ ـ ـ ــوال إل ــى
الخارج.
وأطلقت قوات األمن والجيش
وال ـق ــوات ال ـخــاصــة اإلســرائـيـلـيــة
عـمـلـيــة أم ـن ـيــة واسـ ـع ــة وأع ـل ـنــت
االس ـت ـن ـفــار ال ـع ــام ف ــي صـفــوفـهــا
ً
بـ ـحـ ـث ــا ع ـ ــن األسـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـفـ ــاريـ ــن،
ً
ً
وبـ ــاشـ ــرت ت ـف ـت ـي ـشــا واس ـ ـعـ ــا فــي
الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـمـ ـكـ ـتـ ـظ ــة ب ــالـ ـق ــرى
والبلدات والقريبة من الحدود مع
شمالي الضفة واألردن.
كـ ـم ــا نـ ـصـ ـب ــت ح ـ ــواج ـ ــز ع ـلــى
الـطــرق فــي الضفة الـغــربـيــة ،كما
اسـتـخــدمــت ق ــوات األم ــن وح ــدات
خــاصــة ف ــي الـبـحــث مـثــل الـكــاب
وطـلـعــات ألس ــراب مــن الـطــائــرات
من دن طيار (درون).

وتم اكتشاف هروب األسرى
الستة ،فجر أم ــس ،عندما رأى
مـ ـ ــزارع األسـ ـ ــرى ي ــرك ـض ــون في
حقله وأبـلــغ الـشــرطــة .ووصــف
مـ ـ ـس ـ ــؤول كـ ـبـ ـي ــر ف ـ ــي الـ ـش ــرط ــة
الحادث بأنه "من أسوأ الحوادث
في البالد".

هوية الفارين
ونـ ـش ــرت م ـص ـل ـحــة ال ـس ـجــون
اإلســرائـيـلـيــة أس ـمــاء وانـتـمــاءات
األس ــرى ،وه ــم :مناضل نفيعات
ومحمد قاسم ويعقوب محمود
وأي ـهــم ف ــؤاد ومـحـمــود عـبــد الله
(حـ ــركـ ــة ال ـ ـج ـ ـهـ ــاد) ،أمـ ـ ــا األس ـي ــر
السادس فهو قائد "كتائب شهداء

األق ـصــى" (حــركــة فـتــح) ،بمنطقة
جنين ،زكريا الزبيدي الذي تتهمه
تل أبيب بالمسؤولية عن هجوم
اس ـت ـه ــدف م ـق ــر حـ ــزب "ل ـي ـك ــود"،
بمدينة بيسان عام  ،2002وقتل
فيه  6إسرائيليين.

معالجة بينيت
وفــي وقــت تسعى المعارضة
اإلسرائيلية إلى تشديد الضغوط
عـلــى ائ ـتــاف "حـكــومــة التغيير"
عـ ـ ـل ـ ــى خ ـ ـل ـ ـف ـ ـيـ ــة م ـ ـق ـ ـتـ ــل ق ـ ـنـ ــاص
إســرائـيـلــي بــرصــاص فلسطيني
خالل تفريق مسيرات عند السياج
األم ـن ــي م ــع غ ــزة قـبــل أسـبــوعـيــن
وتتهم بالتهاون وعدم الرد على

وبثت وسائل إعالم إسرائيلية
م ـق ـط ــع فـ ـي ــدي ــو ي ـظ ـه ــر وص ـ ــول
المفتش ا لـعــام للشرطة يعقوب
ش ـب ـتــاي ووزي ـ ــر األمـ ــن الــداخ ـلــي
عـ ــوم ـ ـيـ ــر ب ـ ــارلـ ـ ـي ـ ــف إل ـ ـ ــى ف ـت ـحــة
ال ـن ـفــق الـ ــذي ه ــرب م ـنــه األس ــرى
الفلسطينيون من سجن جلبوع،
للوقوف على آخر التطورات.
وق ـ ــال وزي ـ ــر األم ـ ــن ال ــداخ ـل ــي
اإلســرائـيـلــي عومير بــارلـيــف ،إن
تخطيط عملية هرب األسرى من
ً
سجن جلبوع كان دقيقا ،ويشتبه
في تلقيهم مساعدة من الخارج.
وفيما ذكرت إذاعة الجيش أن
الـسـلـطــات سـتـبــاشــر بـنـقــل نحو
 400أسير من سجن جلبوع إلى
س ـج ــون أخ ـ ــرى خـ ــال ال ـســاعــات
ً
الـمـقـبـلــة ت ـخــوفــا م ــن وجـ ــود من
أن ـ ـف ـ ــاق أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ط ــالـ ـب ــت ه ـي ـئــة
ش ــؤون األ سـ ــرى الفلسطينيين،
المؤسسات الحقوقية واإلنسانية
واللجنة الدولية للصليب األحمر،
ً
التوجه ف ــورا إلــى سجن جلبوع
والكشف عن مصير األسرى الذين
ينقلون إلى أماكن مجهولة ،بعد
ً
ّ
تنصب
حادث الفرار محذرة من أن

ردود ال ـف ـعــل اإلســرائ ـي ـل ـيــة على
االنتقام منهم.
ب ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ــا ،رح ـ ـب ـ ــت فـ ـص ــائ ــل
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ب ـع ـمـ ـل ـي ــة الـ ـ ـف ـ ــرار
ووصفته بـ "البطولي والشجاع"،
ً
مـعـتـبــرة ذل ــك "ن ـص ــرا لـلـمـقــاومــة
ً
ً
وفشال ذريعا لجيش االحتالل".
وأعـلـنــت "ال ـج ـهــاد اإلســامــي"
ّ
أن قائد عملية هروب األسرى هو
محمود عبدالله العارضة الملقب
بـ"أمير أسرى الجهاد" في السجن.
ووج ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــت ح ـ ـ ــرك ـ ـ ــة "فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــح"
تـ ـحـ ـي ــة ل ـ ــأس ـ ــرى ال ـ ــذي ـ ــن ف ـ ـ ــروا.
وقـ ــال ال ـم ـت ـحــدث بــاسـمـهــا منير
ال ـ ـجـ ــاغـ ــوب ،إن نـ ـج ــاح األس ـ ــرى
ال ـس ـتــة ف ــي ت ـحــريــر أنـفـسـهــم هو
ّ
تحد حقيقي للمنظومة األمنية
اإلسرائيلية التي تتباهى بأنها
األفضل في العالم.
وطـ ــالـ ــب ال ـ ـجـ ــاغـ ــوب ال ـش ـعــب
الفلسطيني بــأن يـكــون حاضنة
ل ــأس ــرى ال ـس ـت ــة وال ـ ـحـ ــذر مـمــن
وصفهم بـ"عمالء االحتالل".
م ـ ـ ــن جـ ــا ن ـ ـب ـ ـهـ ــا ،رأت ح ــر ك ــة
"ح ـمــاس" أن ه ــروب األس ــرى من
السجن ،رغم اإلجراءات والتشديد
األم ـن ــي ،عـمــل بـطــولــي وانـتـصــار
إلرادة وعزيمة األسرى.
وأكــدت الحركة أن ما وصفته
ً
باالنتصار الكبير يثبت مجددا أن
إرادة األسرى في سجون االحتالل
ال يمكن أن تقهر ،وأن االحتالل ال
يمكن أن ينتصر.
وت ـ ــداول ـ ــت ح ـس ــاب ــات مـحـلـيــة
فلسطينية وصـفـحــات إخـبــاريــة
مـقــاطــع فـيــديــو تـظـهــر احـتـفــاالت
فلسطينيين في شوارع جنين .
وتعتقل إسرائيل في سجونها
ً
نحو  4850أسيرا ،بينهم  41من
ً
ً
النساء و 225طفال و 540معتقال
ً
إداري ــا ،وفــق مؤسسات مختصة
بشؤون األسرى.

المغرب :انتخابات عامة تحدد مستقبل
«اإلسالميين» في السلطة
ينظم المغرب اليوم انتخابات برلمانية
ومـحـلـيــة ي ــراه ــن ح ــزب "ال ـع ــدال ــة والـتـنـمـيــة"
اإلسالمي على تصدرها لالستمرار في رئاسة
الحكومة التي يقودها منذ عشرة أعوام ،ولو
أنه ال يتولى الوزارات األساسية فيها.
ً
ويــدخــل "الـعــدالــة والتنمية" امتحانا هو
األصـعــب منذ وصــولــه إلــى رئــاســة الحكومة
بعد انتخابات .2011
فبين منافس شــرس لــه إمكانات ضخمة
وقوانين انتخابية جــديــدة وأزم ــات داخلية
وسياق إقليمي ،يجد الحزب "اإلسالمي" نفسه
أمام مفترق طرق مفصلي.
وبعد سنوات عــدة في المعارضة ،وصل
الحزب اإلسالمي إلى رئاسة حكومة ائتالفية
ف ــي أعـ ـق ــاب اح ـت ـج ــاج ــات ح ــرك ــة  20ف ـبــرايــر
 2011التي جاءت في سياق "الربيع العربي"
وطالبت آنذاك بـ "إسقاط الفساد واالستبداد".
ويعد المغرب البلد الوحيد في المنطقة الذي
استمر فيه وج ــود اإلسالميين فــي السلطة
ً
عشرة أعوام بعد الربيع العربي ،علما أن هناك
مركزية قرار كبيرة في البالد تحصر القرارات
والمشاريع الكبرى بالملك.
وهي المرة األولى في تاريخ المملكة التي
سيجري فيها انتخاب أعضاء مجلس النواب
( )395وأعضاء مجالس المحافظات والجهات
ً
(أكثر من  31ألفا) في يوم واحد ،ما يتوقع أن
ً
يؤثر إيجابا على نسبة المشاركة.
كما أنـهــا الـمــرة األول ــى الـتــي سيتم فيها
ً
احـ ـتـ ـس ــاب ال ـن ـت ــائ ــج قـ ـي ــاس ــا ع ـل ــى م ـج ـمــوع
المسجلين فــي ال ـقــوائــم االنـتـخــابـيــة ،ســواء
شاركوا في االقتراع أم ال.

بينما ظل هذا الحساب يستند فقط على
عدد المقترعين منذ أول انتخابات أجريت في
المغرب عام .1960
وي ـت ــوق ــع أن ي ـ ــؤدي هـ ــذا ال ـن ـمــط ال ـجــديــد
إلــى تراجع عــدد مقاعد األح ــزاب الكبرى في
مجلس النواب ،لكن حزب "العدالة والتنمية"
ً
كان الوحيد الذي عارضه باعتباره "تراجعا
ً
ً
ديمقراطيا غير مسبوق واستهدافا لحظوظه
االنتخابية".
ويــرت ـقــب أن يـفـقــد ال ـح ــزب بـسـبـبــه ،وفــق
ً
ت ـقــديــرات مـخـتـلـفــة ،مــا بـيــن  30و 40مـقـعــدا
حتى فــي حــال حصوله على عــدد األص ــوات
التي حصدها قبل خمسة أعوام ومنحته 125
ً
مقعدا ،ما من شأنه أن يعقد مهمته في تشكيل
ّ
حكومة إذا تصدر النتائج.
وأظـهــرت الحملة االنتخابية التي غابت
ع ـن ـهــا ال ـت ـج ـم ـعــات ال ـك ـب ــرى ب ـس ـبــب جــائـحــة
كوفيد ،19-مواجهة ثالثية بين اإلسالميين
وحزبي "التجمع الوطني لألحرار" و"األصالة
الـ ـمـ ـع ــاص ــرة" (ال ـ ـ ـبـ ـ ــام) ال ـم ـح ـس ــوب ـي ــن عـلــى
الليبراليينّ ،
ميزتها على ًالخصوص اتهامات
باستعمال الـمــال لـشــراء أص ــوات الناخبين
والستقطاب مرشحين.
ودان "ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة" فــي مناسبات
عــدة طيلة الحملة التي تستغرق أسبوعين
ً
ً
ً
استعماال مكثفا للمال متسائال عن مصدره،
لكن دون تسمية أي طرف.
وقال القيادي فيه عبدالعزيز أفتاتي" :هذه
األموال الرهيبة التي توزع يراد منها السطو
على إرادة الشعب".
في حين وجه األمين العام لحزب "األصالة

ليبيا :إطالق سراح الساعدي
القذافي قبيل االنتخابات
في خطوة ترمي على ما يبدو إلى تعزيز مسار المصالحة الوطنية،
قبل نحو ُ 3أشهر مــن موعد االنتخابات الليبية التي ترعاها األمــم
المتحدة ،أطلق سراح الساعدي ،ثالث أبناء الديكتاتور الليبي الراحل
معمر القذافي بعد  7سنوات قضاها في سجن بالعاصمة طرابلس
الليبية ،عن الساعدي
ليتوجه ًبعد ذلك ًإلى تركيا .وأفرجت السلطات ُ
( 48عــامــا)؛ تنفيذا لحكم قضائي ببراء ته من تهم نسبت إليه ،إال أن
اإلفــراج جاء بعد يومين من زيــارة الفتة لوفد رفيع من قبيلة القذاذفة
إلى مدينة مصراتة ،التي يتحدر منها أبــرز قــادة السلطة القائمة في
ً
طرابلس والمدعومة مــن األمــم المتحدة حاليا ،للقاء وزيــر الداخلية
بحكومة "الوفاق" السابقة فتحي باشاغا بهدف طي صفحة الماضي.
وتزامنت الخطوة مع اإلفــراج عن سراح أحمد رمضان "قلم" ومدير
مكتب القذافي الذي يوصف بأنه صندوق أسرار النظام السابق.
وبعد ساعات من إطالق الساعدي الذي تسلمته السلطات الليبية عام
 2014من النيجر بعد  3سنوات على فراره إليها عقب اإلطاحة بنظام
والده عام  ،2011صرح مصدر أمني من مدينة سرت ،بأن أعيان مدينة
مصراتة ،أبلغوا أعيان قبيلة القذاذفة لتسلم رفات كل من الديكتاتور
الراحل ونجله المعتصم وأبوبكر يونس المجبري.
وأك ــد المصدر أنــه تــم اإلف ــراج عــن شخصيتين مقربتين مــن نظام
القذافي ،هما منصور ضو واللواء ناجي حرير.
(طرابلس ،أنقرة ـ ـ وكاالت)

وال ـم ـع ــاص ــرة" عـبــدالـلـطـيــف وه ـب ــي االت ـه ــام
مـبــاشــرة لـحــزب "التجمع الــوطـنــي لــأحــرار"
بــالـمـســؤولـيــة عــن "إغ ـ ــراق" الـســاحــة بــالـمــال،
ّ
ورد عليه التجمع مدينا " ضــرب مصداقية
االنتخابات".
ّ
لتصدر
وسـبــق ل ـ "الـتـجـمــع" ال ــذي يطمح
ً
ً
الـنـتــائــج بـ ــدوره ،أن لـعــب دورا رئـيـسـيــا في
تشكيل الحكومة المنتهية واليتها قبل خمسة
أعوم عقب أزمة سياسية أضعفت اإلسالميين.
فقد فرض رئيسه رجل األعمال الثري عزيز
أخنوش الــذي يوصف بالمقرب من القصر،
ّ
ً
آنذاك شروطا رفضها رئيس الحكومة المكلف
وأمين عام "العدالة والتنمية" السابق عبداإلله
بنكيران ألشهر ،قبل أن يعفي الملك محمد
السادس األخير ويعين محله الرجل الثاني
في الحزب سعد الدين العثماني الــذي قبل
شروط أخنوش.
أم ــا ح ــزب "األص ــال ــة وال ـم ـع ــاص ــرة" ال ــذي
ينافس هو اآلخــر على صــدارة االنتخابات،
فكان لسنوات الخصم الرئيسي لإلسالميين
منذ أن أسسه مستشار الملك محمد السادس
فؤاد عالي الهمة العام  ،2008قبل أن يغادره
في  .2011لكنه فشل في هزمهم العام .2016
وشهدت عالقات الحزبين تحسنا في الفترة
األخيرة.
وف ـ ــي غـ ـي ــاب اسـ ـتـ ـط ــاع ــات ل ـ ـلـ ــرأي ح ــول
ت ــوج ـه ــات ال ـن ــاخ ـب ـي ــن ف ــي الـ ـمـ ـغ ــرب ،تـشـيــر
ً
ت ـقــديــرات وس ــائ ــل إع ــام مـحـلـيــة أي ـض ــا إلــى
حظوظ حزب "االستقالل" (معارضة برلمانية)
في المنافسة.

ةديرجلا
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«طالبان» تسيطر على بنجشير ...ومسعود يدعو النتفاضة
لدول الجوار وتركيا وقطر للمشاركة في حفل إعالن الحكومة
دعوات
توجه
الحركة
●
ً ً
● اإلمارات ّ
تسير جسرا جويا للمساعدات ...وألف شخص عالقون بمطار مزار شريف
باتت حركة «طالبان» تسيطر
ً
حاليا على كل األراضي
األفغانية ،بعد إحكام قبضتها
على وادي بنجشير ،آخر معاقل
المعارضين لها ،في وقت
أكدت أنها تضع اللمسات
األخيرة إلعالن حكومتها.

أعلنت حركة «طالبان» ،أمس،
السيطرة الكاملة على أفغانستان
بـعــد سـيـطــرتـهــا عـلــى بنجشير،
الـ ــواليـ ــة ال ــواقـ ـع ــة شـ ـم ــال ش ــرق
الـ ـب ــاد ،ح ـيــث تـشـكـلــت م ـقــاومــة
ضـ ــدهـ ــا مـ ـن ــذ س ـي ـط ــرت ـه ــا عـلــى
الحكم في البالد منتصف الشهر
الماضي.
وفــي إع ــان هــو الـثــانــي خالل
شـ ـه ــر ،أك ـ ــد الـ ـن ــاط ــق الــرئ ـي ـســي
باسم الحركة ذبيح الله مجاهد،
في مؤتمر صحافي بكابول ،أن
ً
«الحرب انتهت رسميا وخرجت
أف ـغ ــان ـس ـت ــان ب ـش ـك ــل ك ــام ــل مــن
مستنقع الـحــرب ،واآلن سنعمل
م ـ ـعـ ــا إلع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة إعـ ـ ـم ـ ــار ال ـ ـب ـ ــاد،
وسـيـعـيــش ال ـن ــاس اآلن بـحــريــة
وازدهار».
وسالمة ُ
وأضاف« :أنقذ سكان بنجشير
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـتـ ــرمـ ــون مـ ـ ــن م ـح ـت ـج ــزي
ً
الــرهــائــن .نــؤكــد لهم أن أح ــدا لن
ً
يتعرض للتمييز .إنهم جميعا
ً
إخواننا وسنعمل معا من أجل
بلد وهدف».
وقال مجاهد« :حاولنا بصورة
جـ ــديـ ــة ح ـ ــل م ـش ـك ـل ــة ب ـن ـج ـش ـيــر
سـلـمـيــا ،ل ـكــن ج ـهــودنــا فـ ُشـلــت»،
ً
م ــوض ـح ــا أن «م ـت ـم ــردي ــن قـتـلــوا
ً
ً
وع ـ ـ ــددا ك ـب ـي ــرا م ــن الـمـســؤولـيــن
ال ـســاب ـق ـيــن ف ـ ــروا إل ــى الـ ـخ ــارج»،
ً
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن ـ ــه ج ـ ــرى إب ــاغ ــه
«بهروب مسعود ونائب الرئيس
الـ ـس ــاب ــق أم ـ ــر الـ ـل ــه ص ــال ــح إل ــى
طاجيكستان المجاورة».
وبثت «طالبان» صورا ومقاطع
فيديو تظهر قادة ومقاتلين من
الحركة وهم يدخلون إلى مدينة
بازاراك مركز بنجشير ،وقد وقف
بعضهم أم ــام بــوابــة مـقــر حاكم
الوالية ،ورفعوا راية الحركة فوق
سارية.
من ناحية أخرى ،أكد مجاهد
أن «الـ ـق ــوات األف ـغــان ـيــة سيطلب
م ـن ـهــا االنـ ـضـ ـم ــام إلـ ــى اإلدارات
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب أعـ ـض ــاء
ط ــال ـب ــان» .وأوض ـ ــح أن «اإلم ـ ــارة
اإلس ــامـ ـي ــة ح ـس ــاس ــة ج ـ ــدا إزاء
حركات التمرد ،وكــل من يحاول
بدء تمرد سيتلقى ضربة قاسية».

«الجبهة الوطنية»

خروج  4أميركيين
ً
برا بالتنسيق مع
«طالبان»

في المقابل ،دعا قائد المقاومة
في وادي بنجشير ُأحمد مسعود،
في رسالة صوتية أرسلت ،أمس،
إلى وسائل اإلعالم إلى «انتفاضة
وطنية» ضد الحركة.

أفغان ينتظرون السماح لهم بعبور الحدود إلى داخل باكستان أمس (رويترز)
وق ـ ـ ـ ـ ــال« :مـ ــواط ـ ـن ـ ـي ـ ـنـ ــا ،أي ـن ـم ــا
كـنـتــم ،سـ ــواء ف ــي ال ـخ ــارج أو في
الــداخــل ،نــدعــوكــم لـبــدء انتفاضة
عــامــة ،مــن أجــل الــدفــاع عــن شرف
وح ــري ــة وط ـن ـنــا ،ل ــن نــرضــى أب ــدا
ً
بالمهانة» ،داعيا الى التظاهر في
كل المناطق.
وأق ـ ّـر مسعود بمقتل عــدد من
ق ـ ـيـ ــادات ال ـم ـق ــاوم ــة ال ـع ـس ـكــريــة،
ومن أفراد عائلته ،في حين أكدت
«الجبهة الوطنية» مقتل الناطق
ب ــاس ـم ـه ــا ف ـه ـي ــم داشـ ـ ـت ـ ــي ،وه ــو
عـضــو ب ــارز فــي ح ــزب «الجمعية
اإلسالمية األفغانية» في بنجشير.
وك ــان داشـتــي نجا مــن الموت
ف ـ ــي ه ـ ـج ـ ــوم ان ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــاري أودى
بحياة أحمد شــاه مسعود ،والد
الــزعـيــم الـحــالــي للمقاومة ،فــي 9
سبتمبر 2001قبل أيــام فقط من
هجمات  11سبتمبر على الواليات
المتحدة.
وفـ ـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن يـ ـتـ ـه ــم أنـ ـ ـص ـ ــاره
باكستان بلعب دور في الهجوم
ع ـل ــى ب ـن ـج ـش ـيــر ،اتـ ـه ــم م ـس ـعــود
«ط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــان» ب ـ ـ ـ «الـ ـعـ ـم ــال ــة وع ـ ــدم
االس ـت ـم ــاع لـعـلـمــاء الـمـسـلـمـيــن»،
ً
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا م ـ ــن دون أن ي ـس ـ ّـم ــي
باكستان« ،طالبان تجلب الغرباء
ً
لقتل الشعب األفغاني» ،رافضا «أي
تدخل خارجي».
وأص ـبــح مــديــر االسـتـخـبــارات
العسكرية الباكستانية  ISIأول

شـخـصـيــة اجـنـبـيــة تـ ــزور كــابــول
بطلب من «طالبان».

إيران
وف ـ ـ ــي حـ ـي ــن اع ـ ـت ـ ـبـ ــرت وزارة
ال ــدف ــاع ال ـبــري ـطــان ـيــة أن الــوضــع
فــي بنجشير «غـيــر واض ــح» ،دان
الـنــاطــق بــاســم وزارة الـخــارجـيــة
اإلي ــرانـ ـي ــة س ـع ـيــد خ ـط ـيــب زاده،
خالل مؤتمر صحافي في طهران
أمس« ،الهجوم على هذه المنطقة
ب ـشــدة» ،داع ـيــا إل ــى «ع ــدم تـجــاوز
الحمر وااللتزام بالقانون
الخطوط ّ
الدولي» وحذر من «انتهاك حقوق
ً
اإلنسان في بنجشير» محذرا من
أي تدخل خارجي دون ان يشير
صراحة إلى باكستان.
وشدد المتحدث إلى أن «سلوك
األطراف التي ستحكم أفغانستان
س ـي ـحــدد كـيـفـيــة ت ـعــامــل ط ـهــران
ً
ً
م ـع ـه ــا» ،م ــؤك ــدا أيـ ـض ــا أن «عـلــى
ّ
طالبان ان تفي بتعهداتها وتشكل
حكومة تضم جميع االطراف».

الحكومة الجديدة
ف ــي س ـيــاق آخـ ــر ،ق ــال مـســؤول
ب ــ«ط ــال ـب ــان» ،إن ال ـحــركــة أكـمـلــت
إج ـ ــراءات ـ ـه ـ ــا إلعـ ـ ـ ــان ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،وإن الـ ـق ــائ ــد األع ـل ــى
ل ـل ـحــركــة ه ـب ــة الـ ـل ــه آخ ـ ــون ـ ــدزاده

سيبقى في موقعه ويشرف على
ال ـح ـك ــوم ــة .وأضـ ـ ــاف أن ال ـحــركــة
ً
سـتـعـلــن ن ـظ ــام ــا ي ـح ـظــى بـقـبــول
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي والـ ـشـ ـع ــب
ً
األفغاني ،مشيرا إلى توجيه دعوة
لكل مــن الصين وروسـيــا وإيــران
وباكستان وهي دول الجوار ،الى
جانب قطر وتركيا ،للمشاركة في
يوم إعالن الحكومة.
ك ـم ــا تـ ـح ــدث م ـج ــاه ــد عـ ــن أن
الحكومة ستكون فقط لتصريف
األعمال «لكي تكون هناك فرصة
لتعديلها وتحسين أدائها».

مساعدات إماراتية
وف ــي حـيــن أش ــار مـجــاهــد إلــى
ً
أن ف ــرق ــا فـنـيــة م ــن ق ـطــر وتــركـيــا
وشـ ــركـ ــة إمـ ــارات ـ ـيـ ــة ت ـع ـم ــل عـلــى
اس ـت ـئ ـنــاف الـعـمـلـيــات ف ــي مـطــار
كـ ـ ــابـ ـ ــول ،وص ـ ـلـ ــت راب ـ ـ ـ ــع ط ــائ ــرة
مساعدات إماراتية في أقل من 48
ساعةّ ،
محملة بمساعدات طبية
وغذائية متنوعة لتعزيز الوضع
اإلنساني في أفغانستان .وتأتي
هذه المساعدات في إطار الجسر
ال ـ ـجـ ــوي ،ال ـ ــذي وج ـ ــه بـتـسـيـيــره
الشيخ محمد بــن زايــد آل نهيان
ولــي عهد أبوظبي لدعم الشعب
األفغاني.
وق ــال مـنـظــم لــرحــات اإلج ــاء
لـ«رويترز» ،إن نحو ألف شخص،

بـيـنـهــم أم ـي ــرك ـي ــون ،عــال ـقــون في
شـمــال أفـغــانـسـتــان مـنــذ أي ــام في
ان ـت ـظــار ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى م ـغ ــادرة
رحالتهم العارضة ،وألقى باللوم
في التأخير على وزارة الخارجية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة .وأضـ ـ ـ ــاف أن وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ل ــم ت ـب ـلــغ «ط ــال ـب ــان»
بموافقتها على مغادرة الرحالت
من المطار الدولي في مدينة مزار
ال ـشــريــف أو الـتـحـقــق م ــن صحة
موقع الهبوط.
وقـ ـ ــال ال ـش ـخ ــص ،الـ ـ ــذي طـلــب
ع ــدم الـكـشــف ع ــن هــويـتــه بسبب
ح ـس ــاس ـي ــة ال ـق ـض ـي ــة« ،يـ ـج ــب أن
ُي ـحــاس ـبــوا ع ـلــى ت ـعــريــض حـيــاة
هؤالء األشخاص للخطر».
أمــا رئيس ال ــوزراء البريطاني
ب ـ ــوري ـ ــس جـ ــون ـ ـسـ ــون ف ــاش ـت ــرط
إيصال المساعدات إلى أفغانستان
بسماح «طالبان» بفتحه ممرات
آم ـنــة لـلــذيــن ي ــري ــدون ال ـم ـغــادرة،
ً
م ـشـ ّـددا على «أنـنــا سنحكم على
أفعالهم وليس أقوالهم».

بلينكن وأوستن
فــي غضون ذلــك ،يسعى وزيــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي أن ـتــونــي
بـلـيـنـكــن إل ــى تـشـكـيــل جـبـهــة مع
الحلفاء بشأن كيفية التعامل مع
«طالبان» وضمان استمرار الدعم
ل ـج ـهــود واش ـن ـطــن ف ــي إجـ ــاء ما

تـبـقــى مــن األمـيــركـيـيــن واألف ـغــان
المعرضين للخطر في أفغانستان،
وذل ــك بعد أسـبــوع مــن إعــانــه أن
ً
ً
أميركا فتحت «فصال جديدا» في
التواصل مع هذا البلد.
وبينما وصل بلينكن إلى قطر
ليغادر منها إلى ألمانيا ،بدأ وزير
الدفاع لويد أوستن جولة خليجية
أوس ــع نـطــاقــا تـشـمــل الـسـعــوديــة
وقطر والبحرين والكويت.
وتأتي زيارات بلينكن وأوستن
في وقت تعاني فيه إدارة الرئيس
جــو بــايــدن مــن تـبـعــات مــا اعتبر
ً
ع ـل ــى نـ ـط ــاق واس ـ ـ ــع «ان ـس ـح ــاب ــا
ً
فوضويا» من أفغانستان وتسبب
فــي انـتـقــادات مــن ديموقراطيين
وجمهوريين على حد سواء.
وخالل الجولة ،التي تستهدف
ت ــوج ـي ــه ال ـش ـك ــر ل ـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـيــج
ً
وألمانيا التي كان دورها محوريا
في مساعدة واشنطن على إجالء
اآلالف من كابول ،سيلتقي بلينكن
م ــع مـســؤولـيــن قـطــريـيــن بــارزيــن
ف ــي ال ــدوح ــة وب ــوزي ــر الـخــارجـيــة
األلماني هايكو مــاس في قاعدة
رامشتاين الجوية ،حيث سيشارك
ف ــي اس ـت ـضــافــة اج ـت ـم ــاع وزاري
لمناقشة ملف أفغانستان.
إلــى ذلــك ،كشفت واشنطن عن
ً
خروج  4أميركيين برا بالتنسيق
مع "طالبان" منذ انسحاب القوات
األميركية.

دوليات
سلة أخبار
المنافس على المستشارية
األلمانية يلتقي ماكرون

قبل أقل من  3أسابيع على
االنتخابات العامة في ألمانيا،
التقى مرشح الحزب االشتراكي
الديمقراطي األلماني للمنافسة
على المستشارية ،أوالف
شولتس ،الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون في باريس،
أمس.
ومن المرجح أن يكون شولتس
ركز خالل هذه المحادثة غير
الرسمية ،على مقترحه المتعلق
بتأسيس "نادي مناخ" دولي في
مسعى لتجنب مساوئ تغير
المناخ مع البلدان الراغبة في
حماية المناخ.
ً
ويعتزم شولتس أيضا لقاء وزير
المالية الفرنسي برونو لومير
وماتياس كورمان ،األمين العام
لمنظمة التعاون االقتصادي
والتنمية.
ومن المقرر أن يستضيف
ً
ماكرون غدا ،منافس شولتس
على منصب المستشارية ،أرمين
الشيت ،وهو مرشح التحالف
المسيحي المنتمية إليه
المستشارة آنجيال ميركل من
يمين الوسط.

السلطات المكسيكية ّ
تفرق
قافلة مهاجرين إلى أميركا

تم تفريق قافلة من  400مهاجر
معظمهم من أميركا الوسطى
كانت في طريقها الى الواليات
المتحدة ،في شياباس بجنوب
المكسيك.
كان سلفادوريون
وهندوراسيون وغواتيماليون،
وبعض الهايتيين
والفنزويليين ،يستعدون
لمغادرة مدينة هويكستال
عندما حاصرهم عناصر من
الحرس الوطني والمعهد
ً
الوطني للهجرة واعتقلوا عددا
منهم ،في حين تمكن آخرون من
العودة إلى وسط المدينة.

واشنطن تدين اعتقال
نائب زعيم تتار القرم

انقالبيو غينيا يعدون بحكومة وحدة وعدم مالحقة السلطة السابقة

طمأنوا الشركاء والمستثمرين األجانب وطلبوا من مناجم البوكسيت مواصلة أنشطتها
بـعــد ي ــوم مــن االن ـقــاب ال ــذي قــوبــل بتنديد دول ــي ،أعــاد
المجلس العسكري ،الذي استولى على السلطة في غينيا،
فتح الـمـســارات الجوية ،فــي حين تعهد زعيم االنقالبيين
الكولونيل مامادي دومبويا بتشكيل حكومة وحدة وطنية
مسؤولة عن قيادة فترة انتقال سياسي ،وأكد أنه لن يكون
هناك "حمالت مطاردة" للسلطة السابقة.
وبعد استدعائه الــوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين
إلى اجتماع ،أمس ،قال دومبويا في خطاب ،إنه "سيتم فتح
مشاورات لوضع الخطوط العريضة لالنتقال ،وستشكل بعد
ذلك حكومة وحدة وطنية إلدارة االنتقال" ،من دون أن يحدد
مدة المشاورات أو االنتقال.
كما حاول زعيم االنقالبيين في غينيا الواقعة في غرب

إفريقيا ،والـتــي تمتلك أكـبــر احتياطيات مــن "البوكسيت"
في العالم ،وهو خام يستخدم في إنتاج األلمنيوم ،طمأنة
الـشــركــاء والمستثمرين األجــانــب بــإعــانــه أم ــس ،أن ســادة
كوناكري الجدد سيحافظون على التزاماتهم ،وطلب من
شركات المناجم مواصلة أنشطتها.
ّ
وقال دومبويا إن اللجنة التي شكلها االنقالبيون تطمئن
"الشركاء االقتصاديين والماليين بمتابعة األنشطة الطبيعية
في البالد".
وأوض ــح ان "اللجنة تطمئن الـشــركــاء على أنها ستفي
بكل التزاماتها".
وفي وقت سابق ،أعلن قائد االنقالب ،الضابط السابق في
الفيلق األجنبي الفرنسي ،في بيان تاله عبر اإلعالم الرسمي،

أمس" ،يمكن لجميع شركات الطيران استئناف نشاطها ،مع
االلتزام بالتدابير اإلدارية ذات الصلة" وأمر عناصر وحدة
األمن الرئاسي بالبقاء في ثكنة خارج العاصمة كوناكري.
واستولت قــوات من الجيش في غينيا أمس األول ،على
السلطة وعطلت العمل بالدستور ،كما قامت بنقل الرئيس
ألفا كوندي ( 83عاما) إلى "مكان آمن".
وندد بعض من أقوى حلفاء غينيا باالنقالب .وسرعان
مــا استنكرته األم ــم الـمـتـحــدة واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي ،بينما
هدد االتحاد اإلفريقي والمجموعة االقتصادية لدول غرب
إفريقيا (إيكواس) بفرض عقوبات .وأعلنت وزارة الخارجية
األميركية ،في بيان ،إن العنف واإلجراءات غير الدستورية
يمكن أن تقوض احتماالت االستقرار واالزدهار في غينيا.

كما أص ــدرت وزارة الـخــارجـيــة الــروسـيــة بـيــان جــاء فيه
"ترفض موسكو أي محاوالت لتغيير السلطة بطريقة غير
قانونية .نطالب باإلفراج عن ألفا كوندي وضمان سالمته،
ونرى ضروريا إعادة الوضع في غينيا إلى مجراه الدستوري
بشكل فوري".
وبينما أعلنت الـجــزائــر أنـهــا تتابع بقلق بــالــغ الوضع
الراهن في غينيا ،مؤكدة ّ
تمسكها بموقف االتحاد اإلفريقي
الرافض ألي تغيير غير دستوري للسلطة ،دعت مصر "كل
األطـ ــراف فــي غينيا إل ــى ضـبــط الـنـفــس ،واالل ـت ــزام بالطرق
السلمية وال ـحــوار لتسوية األزم ــة والــوصــول بــالـبــاد إلى
بر األمان".
(عواصم ـ ـ وكاالت)

«عقيدة بايدن» ...سياسة خارجية تتجنب التكتيكات العدوانية
أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" أن "النهاية
ال ـفــوضــويــة" لـلـحــرب ال ـتــي خــاضـتـهــا الــواليــات
المتحدة في أفغانستان ،ودامت عقدين ،كشفت
بايدن ،المتمثلة
"عقيدة" الرئيس األميركي جو ّ
في انتهاج سياسة خارجية تتجنب التكتيكات
العدوانية لـ"الحروب األبــديــة" وبناء ال ــدول ،مع
توحيد حلفاء أميركا ضد "استبداد" قوى صاعدة.
وأضافت الصحيفة ،أن بايدن بدأ بتحديد هذه
العقيدة ،الثالثاء الماضي ،عندما أعلن نهاية
"حقبة من عمليات عسكرية كبرى إلعادة تشكيل
ً
دول أخرى" ،معتبرا أن "الدبلوماسية هي أفضل
وسيلة لحماية المصالح األميركية في العالم،
ً
فضال عن استخدام الجيش لمكافحة اإلرهــاب
عند الضرورة فقط".
واستدركت أن النهاية المضطربة للحرب في
أفغانستان كشفت عن مكامن خلل في السياسة
الخارجية لبايدن ،إذ تدعو إلى استعادة حماية
حقوق اإلنسان وتعزيز الديمقراطية ،لكن "فقط
عندما ينسجم ذلك مع أهداف الواليات المتحدة".
ويؤشر انسحاب الرئيس من أفغانستان إلى أنه
رأى أن المجازفة بحياة مزيد مــن األميركيين
ّ
يصب في المصلحة الوطنية لبالده.
هناك ،لم يعد
ونقلت الصحيفة عن ميشيل فلورنوي ،مساعدة
وزيــر الــدفــاع خــال عهد الرئيس السابق بــاراك
أوبــامــا ،قولها في إشــارة إلــى بــايــدن" :يبدو أنه
ً
ً
ّ
يطبق معيارا مفاده ،إن لم أكن مستعدا إلرسال
ً
نجلي إلى هذه الحرب ،فعندئذ بصفتي رئيسا،
يجب أال أطلب من ّ
شخص آخر إرسال أبنائه.
أي
ّ
ه ــذا مـعـيــار علينا أن نـتــوقــع مــن كــل رئـيــس أن

ّ
يطبقه" .واستدركت" :من المهم أن ّ
نميز بين نزعته
لبناء دول ،وهي معدومة في األساس ،في مقابل
ً
نزعته السـتـخــدام الـقــوة إذا كــان ذلــك ضــروريــا
للدفاع عن األمن القومي للواليات المتحدة ،والتي
ً
أعتقد أنها ال تزال قوية جدا".
ً
"ع ـق ـي ــدة ب ــاي ــدن" تـ ــرى ف ــي ال ـص ـيــن مـنــافـســا
ً
ً
وجوديا للواليات المتحدة ،وفي روسيا مصدرا
ل ــاض ـط ــراب ــات ،وف ــي إي ـ ــران وك ــوري ــا الشمالية
دولتين تساهمان في انتشار األسلحة النووية،
ّ
ستتطور
كما تعتبر أن التهديدات السيبرانية
بــاسـتـمــرار ،فيما أن اإلره ـ ــاب لــن يقتصر على
أفغانستان ،حسب "نيويورك تايمز".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في إدارة بايدن
أن الــرئـيــس أش ــار ،خــال اجـتـمــاعــات فــي البيت
األبيض بشأن هذه الملفات ،إلى ارتياحه لفكرة
دعم الدبلوماسية األميركية بتموضع عسكري
قـ ــوي ،مـشـيــريــن إل ــى أن ــه ح ــري ــص ع ـلــى تــذكـيــر
ً
إيران دوما بقدرة الواليات المتحدة على تنفيذ
هجمات ،كما فعل األسبوع الماضي عندما قال
خالل لقائه رئيس الــوزراء اإلسرائيلي ،نفتالي
بينيت ،إنــه "مستعد العتماد خـيــارات أخ ــرى"،
إذا فشلت الــدبـلــومــاسـيــة فــي كـبــح الطموحات
النووية لطهران.
وأكدت الصحيفة أن هذه التهديدات لن تنجح،
إال إذا اقتنع الخصوم بأنه سيفعل ذلك.
لكن كوري شاك ،التي تدير دراسات السياسة
ال ـخ ــارج ـي ــة وال ـع ـس ـكــريــة ف ــي مـعـهــد "أم ـي ــرك ــان
إنتربرايز" المحافظ ،والتي عملت في وزارة الدفاع
األميركية (البنتاغون) خالل عهد الرئيس السابق

دانت الواليات المتحدة بقوة
اعتقال روسيا نائب زعيم
الهيئة النيابية الرئيسية
لتتار القرم وما ال يقل عن 45
ً
عضوا آخر من تلك المجموعة
العرقية بعد اتهامهم بصلتهم
بإتالف خط أنابيب غاز في
قرية على الطريق السريع من
سيمفيروبول باتجاه يالتا.
وقال بيان للخارجية األميركية،
إن السلطات الروسية اعتقلت
ناريمان جيليالوف نائب رئيس
مجلس تتار القرم في شبه
جزيرة القرم.
وأضافت أن ما ال يقل عن 45
آخرين من تتار القرم اعتقلوا
أيضا.
وقال البيان "ندعو سلطات
االحتالل الروسي إلى اإلفراج
عنهم فورا".

ً ً
بيالروسيا 11 :عاما سجنا
للمعارضة كوليسنيكوفا

جورج بوش االبن ،رأت أن "ال أحد يعتقد أن إدارة
ً
ّ
بــايــدن ستشن هجوما على البرنامج النووي
ّ
اإليراني" ،بعدما أوضح الرئيس نفوره من التورط
العسكري األميركي في الخارج .وأضافت" :كان
ً
ممكنا أن تكون لذلك تداعيات عسكرية".

أفغانستان والعراق
واعـتـبــرت "نـيــويــورك تايمز" أن رفــض بايدن
ً
ّ
لجهود بناء الدول ،ليس جديدا ،مذكرة بأنه ّأيد
ً
غزو أفغانستان والعراق ،عندما كان عضوا في
ً
مجلس الـشـيــوخ ،لكنه تــراجــع ســريـعــا ،ومــارس
ً
ً
ضغوطا حين كان نائبا للرئيس السابق باراك
أوباما ،كي تسحب واشنطن قواتها من البلدين.
وأشارت الصحيفة إلى أن معارضة مسؤولين
ف ــي "ال ـب ـن ـتــاغــون" قـ ــرار ب ــاي ــدن بــاالن ـس ـحــاب من
ً
استثناء ،الفتة إلى أن الرئيس
أفغانستان كانت
أحاط نفسه بمساعدين لألمن القومي ساهموا في
تشكيل وجهة نظره بشأن كيفية تعزيز المصالح
األميركية فــي ال ـخــارج ،بينهم وزي ــر الخارجية
أنتوني بلينكن ،ومستشار األمــن القومي جيك
سوليفان.
واعـ ـتـ ـب ــر م ـن ـت ـق ــدون ل ـس ـي ــاس ــات بـ ــايـ ــدن أن
ّ
ال ـن ـت ـي ـجــة هـ ــي أن ع ـق ـي ــدت ــه ت ـت ـش ــك ـ ّـل بــواس ـطــة
مسؤولين ذوي تفكير مماثل ،ويتبنى معظمهم
آراء الــرئ ـيــس .ويـعـنــي ذل ــك أن حـلـفــاء الــواليــات
المتحدة وخصومها سيواجهون صعوبة في
ً
استغالل خالفات في اإلدارة ،لكن أيضا أن بايدن
ً ُ
ق ــد ال يـخـتـبــر ض ـغــوطــا ت ـم ــارس عـلــى عـقـيــدتــه،

بايدن
خ ــال اجـتـمــاعــات داخ ـل ـيــة ف ــي الـبـيــت األب ـيــض.
ورأت الصحيفة أن ه ــذا االخ ـت ـبــار لــن يكون
ً
ّ
ضروريا في أي ملف ،أكثر من الصين ،التي تشكل
ً
ً
ً
ً
تحديا عسكريا واقتصاديا وتكنولوجيا للواليات
المتحدة .وتسعى إدارة بايدن إلى مواجهة سردية
أن بكين بــاتــت ق ــوة صــاعــدة ،فــي مقابل تراجع
واشنطن ،من خالل إظهار التعافي االقتصادي
للواليات المتحدة ،لكن نجاح ذلــك يوجب على
الرئيس كبح فيروس كورونا المستجد ،من دون
استخدام "األدوات االستبدادية ُ
المتاحة لبكين".
ّ
أمــا فيما يتعلق بروسيا ،فــذكــرت "نيويورك
تايمز" ،أن بايدن سيكون أكثر صرامة من سلفه،
الرئيس السابق دونالد ترامب ،الذي تراجع أمام
الرئيس الروسي فالديمير بوتين في جبهات عدة.
وضـ ـغ ــط بـ ــايـ ــدن فـ ــي م ـل ــف ت ــدخ ــل مــوس ـكــو

ً
بانتخابات الــرئــاســة األمـيــركـيــة ،م ـحــذرا مــن أن
ُ
الهجمات اإللكترونية التي تشن من روسيا قد
تــؤدي إلــى "حــرب حقيقية مع قــوة عظمى" .كما
ً
أنه اتخذ موقفا أكثر صرامة من ترمب ،في دعم
ّ
حلفاء واشنطن ضد موسكو ،لكنه مهد العتماد
الدبلوماسية ،مدعومة باستخدام محتمل للقوة
األميركية .ولفتت الصحيفة إلى أن "عقيدة بايدن"
ّ
تتضمن تنفيذ عمليات ضد تنظيمات تصنفها
واشنطن "إرهابية" ،ولكن من بعيد ،وهذا ما يأمل
ّ
"البنتاغون" أن يــؤدي إلــى مصرع عــدد أقــل من
ً
الجنود األميركيين ،ولكنه يعني أيضا وجود عدد
ّ
أقل من األميركيين على األرض لجمع معلومات
استخباراتية ،والمطالبة بتنفيذ هذه العمليات،
م ـش ـيــرة إل ــى أن أف ـغــان ـس ـتــان ق ــد ت ـكــون بمثابة
االختبار األول لعقيدة بايدن.

قضت محكمة في بيالروسيا
بسجن المعارضة ماريا
كوليسنيكوفا التي قادت
االحتجاجات الواسعة ضد
الرئيس ألكسندر لوكاشينكو
ً
العام الماضي 11 ،عاما بتهم
ّ
تتعلق باألمن القومي.
كما حكم على محاميها ماكسيم
زناك بالسجن  10سنوات.
ودان االتحاد األوروبي أمس،
ً
الحكم ،معتبرا أنه "ازدراء صارخ
بحقوق اإلنسان" ،وطالب
باإلفراج الفوري وغير المشروط
عنهما.
وقال االتحاد ،في بيان ،إنه
"يشجب ازدراء نظام مينسك
الصارخ بحقوق اإلنسان
وبالحريات األساسية لشعب
بيالروسيا".

ةديرجلا
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رياضة

ً
األزرق األولمبي يواجه نظيره الفلسطيني وديا اليوم

ً
استعدادا لبطولة غرب آسيا وتصفيات كأس تحت 23

غونزاليس يوجه الالعبين في التدريب األخير

حازم ماهر

يلـتـقــي منتخبنا األول ـم ـبــي لـكــرة ال ـقــدم مع
نظيره الفلسطيني في الساعة  8.00مساء اليوم
على استاد نادي الشباب.
وتــأتــي ال ـم ـبــاراة ال ــودي ــة ،ضـمــن اسـتـعــدادات
منتخبنا الوطني لخوض منافسات بطولة غرب
آسيا التي تستضيفها مدينة الدمام السعودية
خالل الفترة من  4إلى  12أكتوبر المقبل.
كما يستعد المنتخب لمنافسات المجموعة
الــرابـعــة الـتــي تستضيفها الـكــويــت ،فــي الفترة
ً
ب ـي ــن  27و 29أك ـت ــوب ــر ال ـم ـق ـبــل أي ـ ـضـ ــا ،ضـمــن
التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت
ً
 23عاما ،وتضم المجموعة منتخبات السعودية
وأوزبكستان وبنغالديش إلى جانب األزرق.
ويعول الجهاز الفني بقيادة المدرب اإلسباني
كارلوس غونزاليس ومساعديه محمد العزب
ً
وطــارق الخليفي كثيرا على هــذه المباراة،
لتجهيز الالعبين لبطولة غرب آسيا ،السيما

أن ضيق الوقت يحول دون إقامة مباراة تجريبية
أخرى في الفترة المقبلة ،إذ يتجمع الفريق يوم
 24الجاري إلجراء التدريبات.
وكان المنتخب األولمبي استعد خالل الفترة
الماضية في معسكر تدريبي بمدينة أزميت لعب
خاللها  6مباريات تجريبية ،وسبقه مواجهتان
تجريبيتان مع المنتخب البحريني في العاصمة
المنامة.
وكشف تدريبا أمس وأمس األول ،اللذان أقيما
على ملعب المرحوم عبدالرحمن البكر باتحاد
ال ـكــرة ،أن الـجـهــاز الـفـنــي سـيــدفــع فــي التشكيل
األساسي بالالعبين الذين شاركوا مع المنتخب
األول في لقاء البوسنة الذي أقيم مساء السبت
الماضي.
وي ـضــم الـتـشـكـيــل الـمـحـتـمــل جـمـيــع عناصر
الخبرة وهــم ،خالد عجاجي لحراسة المرمى،
وراشد الدوسري ويوسف الحقان وخالد صباح

سيف الحشان

علمت "الجريدة" من مصادرها أن النادي
العربي أنهى اتفاقه بنجاح مع ال عــب فريق
الـقــادسـيــة لـكــرة الـقــدم سـيــف الـحـشــان ،على
أن يــدخــل ال ــاع ــب ال ـتــدري ـبــات خ ــال األي ــام
القليلة المقبلة.
وأوضـ ـح ــت ال ـم ـص ــادر أن ال ـت ـعــاقــد بـيــن
العربي والحشان لمدة موسم واحد ،وسط
غياب للقيمة المالية التي سيحصل عليها
الالعب.
وأ ضــا فــت أن العربي قــدم أ يـضــا عرضا
رس ـم ـيــا ل ــاع ــب ع ـيــد ال ــرشـ ـي ــدي ،إذ أب ـلــغ
األخير إدارة القادسية بوجود مفاوضات
مع األخضر ،وأيضا إدارة كاظمة.
وف ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،ب ــات ان ـت ـق ــال العــب
القادسية رضا هاني إلى صفوف كاظمة مجرد
وقت ،فالالعب في طريقه للحصول على بطاقته
الدولية والتوقيع رسميا مع البرتقالي.

تتوقف فرق كرة القدم بالدرجتين
ً
الممتازة واألولى ،اعتبارا من الغد،
ع ــن خـ ــوض ال ـم ــواج ـه ــات ال ــودي ــة،
ليتسنى لها التجهيز لضربة البداية
بالموسم الجديد ،والمقررة الجمعة
ال ـم ـق ـب ــل ،ب ـم ـب ــارات ــي ث ـم ــن نـهــائــي
كأس األمير ،حيث يلتقي الجهراء
والشباب ،والصليبيخات وبرقان.
ً
ووجـ ـ ــدت أغ ـل ــب ال ـف ــرق متسعا
لخوض فترة إعداد قوية والخروج
لمعسكرات تدريبة ما بين القاهرة،
واسطبنول ،والدوحة.
و ش ـ ـ ـهـ ـ ــد أ مـ ـ ـ ـ ــس األول ب ـع ــض
الـمـبــاريــات الــوديــة كـبــروفــة أخيرة
النـطــاقــة الـمــوســم ال ـجــديــد ،حيث
التقى العربي مع فريق التضامن،
ونجح االول في تحقيق الفوز بهدف
لعلي خلف من دون رد.

الحشاش تشارك في البطولة العربية للسيدات
ً
تلقى اتـحــاد كــرة السلة كتابا
مـ ـ ــن االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ل ـل ـع ـبــة
يطلب فـيــه االسـتـعــانــة بخدمات
الحكمة الدولية منيرة الحشاش،
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي إدارة م ـب ــاري ــات
البطولة العربية لألندية للسيدات
التي ستقام في العاصمة األردنية
(عمان) من  7إلى  13الجاري.
وواف ــق االت ـحــاد على مشاركة

ب ـ ــدوره فـ ــإن ال ـم ـن ـت ـخــب الـفـلـسـطـيـنــي ال ــذي
ً
يستعد أيـضــا لخوض منافسات بطولة غرب
آس ـيــا ،وتـصـفـيــات ك ــأس آسـيــا تـحــت  23سنة،
حيث أوقعته القرعة في المجموعة السادسة
م ــع مـنـتـخـبــي تــرك ـمــان ـس ـتــان واألردن ،جــاهــز
لخوض اللقاء.

خسر منتخب الشباب لكرة القدم تحت
 19سنة على يد مضيفه اإلماراتي بهدفين
لهدف ،في المباراة الودية التي أقيمت على
ملعب اتحاد الكرة ،أمس األول.
وكــان "األزرق" حقق الـفــوز فــي المباراة
األولــى التي أقيمت يــوم الجمعة الماضي
ب ــال ـن ـت ـي ـج ــة ذاتـ ـ ـه ـ ــا ،ضـ ـم ــن اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات

المنتخبين لخوض منافسات بطولة غرب
آسيا التي تستضيفها مدينة أربيل خالل
نوفمبر المقبل.
وتقدم الفريق بهدف أحرزه عبدالهادي
العنزي ،فيما احتسب حكم المباراة ركلتي
جـ ــزاء لـلـمـنـتـخــب اإلمـ ــاراتـ ــي ان ـب ــرى لهما
بنجاح سلطان عادل ومنصور المنهالي.

السماوي يواجه الفحيحيل اليوم ...والنصر يلتقي الساحل

عبد الرحمن فوزان

الـ ـحـ ـش ــاش فـ ــي إدارة م ـب ــاري ــات
ال ـب ـطــولــة ،ال سـيـمــا أن مـثــل هــذه
البطوالت تزيد من خبرة الحكمة
وتصنيفها لدى االتحاد اآلسيوي.
وك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـح ـ ـشـ ــاش ح ـص ـلــت
على الشارة الدولية خالل الشهر
الـمــاضــي ك ــأول س ـيــدة بالخليج
تـحـصــل عـلـيـهــا ف ــي تـحـكـيــم كــرة
السلة.

المنتخب الفلسطيني جاهز

«الشباب» خسر من اإلمارات بركلتي جزاء

ً
العربي هزم التضامن وديا والسالمية تعادل مع القادسية

الحشان مع األخضر
خالل أيام
●

وح ـمــد ال ـق ــاف لـخــط ال ــدف ــاع ،وع ـيــد الــرشـيــدي
وحسين أشكناني وناصر فالح وبندر السالمة
لخط الوسط ،وفواز المبيلش ويوسف الرشيدي
لخط الهجوم ،وقــد يشهد التشكيل تغيير في
ً
مركزين على أكثر وفقا للحالة البدنية لالعبين.
وسيشهد الشوط الثاني ،إجراء غونزاليس 8
تغييرات لمنح الفرصة ألكبر عدد من الالعبين
خالل اللقاء.

و ك ــان المنتخب الفلسطيني ا ل ــذي يقيم
ً
ً
معسكرا تدريبيا في الكويت انطلق في األول
من الشهر الجاري ،لعب مباراة تجريبية مع
الفحيحيل الجمعة الماضي انتهت بالتعادل

 ،2-2ويسعى مدرب الفريق إيهاب أبو جزر من
خالل لقاء اليوم إلى تثبيت التشكيل األساسي
الذي سيخوض به "غرب آسيا".

منيرة الحشاش

وتـنـتـظــر الـتـضــامــن م ـب ــاراة مع
ال ـقــادس ـيــة ف ــي ث ـمــن ن ـهــائــي كــأس
األم ـي ــر ،الـسـبــت الـمـقـبــل ،ف ــي حين
ينتظر العربي الفائز من الجهراء
والشباب لمواجهته في ربع نهائي
الـبـطــولــة ذاتـ ـه ــا ،حـيــث يـغـيــب عن
ضربة البداية بصفته بطال لكأس
األمير.
وعـ ـ ـل ـ ــى اس ـ ـ ـتـ ـ ــاد ث ـ ــام ـ ــر تـ ـع ــادل
الـســالـمـيــة م ــع مضيفه الـقــادسـيــة
بـ ـه ــدف ل ـك ــل ف ــري ــق ،ح ـي ــث افـتـتــح
األص ـ ـف ـ ــر ال ـت ـس ـج ـي ــل ع ـ ــن ط ــري ــق
عبدالعزيز م ــروي ،ليرد البرازيلي
باتريك فابيانو قبل نهاية المباراة
بدقائق.
وح ــرص الـجـهــازان الفنيان في
السالمية والـقــادسـيــة عـلــى الــدفــع
ب ــأغ ـل ــب ال ــاع ـب ـي ــن ال ـم ــوج ــودي ــن،

جانب من مباراة القادسية والسالمية
باألحمدي حقق الشباب الفوز على
الصليبيخات بهدفين من دون رد
سجلهما محمد العطار.
وعلى استاد علي صباح السالم
يلتقي اليوم النصر مع الساحل ،كما

وظهر األصفر بتوليفتين مميزتين
رغــم النقص الـعــددي الــذي يعانيه
الفريق ،في حين عانى السماوي من
الغيابات واإلصابات.
وعـ ـل ــى اس ـ ـتـ ــاد ن ـ ـ ــادي ال ـش ـبــاب

يلتقي السالمية مع الفحيحيل على
استاد ثامر ،وتعول الفرق األربعة
على المواجهتين لوضع اللمسات
الـنـهــائـيــة فــي م ـشــوار اس ـت ـعــدادات
الموسم الجديد.

«يد» برقان يغادر إلى معسكر البوسنة
وي ـت ــرأس وف ــد ال ـفــريــق أمين
سـ ــر الـ ـ ـن ـ ــادي أن ـ ـ ــور ال ـع ـت ـي ـبــي،
ويتكون من مدير اللعبة فيصل
الـعــازمــي ،ومــديــر الفريق األول
ً
ش ــاي ــع ع ـلــي إداريـ ـ ـ ــا ،وال ـج ـهــاز
الفني للفريق بقيادة الجزائري
سـ ـعـ ـي ــد حـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازي ،وال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب

ي ـ ـغـ ــادر صـ ـب ــاح ال ـ ـيـ ــوم وف ــد
الفريق األول لكرة اليد بنادي
بــرقــان إل ــى الـبــوسـنــة ،لخوض
مـعـسـكــر ت ــدري ـب ــي ه ـن ــاك لـمــدة
ً
 15ي ــوم ــا ،اس ـت ـع ــدادا للموسم
الجديد ،المقرر أن يبدأ في 29
الجاري.

الوطني خالد ملحم ،والمدرب
المساعد للفريق وليد العنزي،
واختصاصي العالج الطبيعي
م ـح ـمــد أمـ ـي ــن ،إض ــاف ــة إلـ ــى 16
ً
العبا.
وم ـ ـ ــن ال ـم ـن ـت ـظ ــر أن ي ـن ـضــم
إل ــى وف ــد الـفــريــق فــي البوسنة

العـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـم ـ ـح ـ ـتـ ــرف
المونتينيغري فوك الزوفيتش.
ويتضمن برنامج المعسكر
خ ــوض  4م ـب ــاري ــات تـجــريـبـيــة
مع فرق من أندية الصف األول
بالدوري البوسني.

قمة عراقية  -إيرانية في التصفيات اآلسيوية إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر
●

محمد عبدالعزيز

تشهد الجولة الثانية من الــدور الحاسم
للتصفيات اآلسيوية المؤهلة إلى مونديال
قطر  2022الـيــوم ،مـبــاراة مثيرة بين العراق
وإيــران في الدوحة ،فيما تسعى سورية إلى
التعويض أمام اإلمارات الساعية إلى فوزها
األول بعد التعثر أمام لبنان الذي يالقي كوريا
الجنوبية.
وت ـ ـعـ ــود اإلثـ ـ ـ ـ ــارة والـ ـن ــدي ــة ب ـي ــن "أس ـ ــود
ً
الرافدين"والجارة إيران إلى الواجهة مجددا،
م ــع ت ـصــدر األخ ـي ــرة الـتــرتـيــب ب ـثــاث نقاط
بـفــوزهــا االفـتـتــاحــي على ســوريــة ( )0-1في
ال ـجــولــة األول ـ ــى ال ـتــي ع ــاد فـيـهــا المنتخب
الـعــراقــي مــن سيول بنقطة ثمينة ،بتعادله
السلبي مع نظيره الكوري الجنوبي.
وح ــدد االت ـحــاد اآلس ـيــوي اس ـتــاد خليفة
ً
ً
الدولي في الدوحة ملعبا "بيتيا" للمنتخب

العراقي جراء منع االتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) إقامة المباريات على المالعب العراقية
بسبب األوضاع األمنية الراهنة.
ويطمح كل من منتخبي سورية وضيفه
اإلماراتي إلى الفوز األول بعد تعثرهما في
الجولة األولى عندما يلتقيان في استاد الملك
عبدالله الثاني في عمان التي اختارها "نسور
ً
قاسيون" أرضا لهم.
وخسرت سورية في الجولة األولــى أمام
إيران صفر 1-في طهران ،وتعادلت اإلمارات
ً
مع لبنان سلبا في دبي.
ً
وبعد  86يوما على آخر مواجهة بينهما،
ً
يـعــود المنتخب اللبناني لـيـضــرب مــوعــدا
ً
متجددا مع نظيره ومضيفه الكوري الجنوبي
على ملعب "سوون".
وكــان المنتخبان استهال الــدور الحاسم
بتعادل سلبي ،الكوري ضد ضيفه العراقي،
واللبناني أمام مضيفه اإلماراتي.

من جهته ،يبحث المنتخب السعودي عن
فوزه الثاني على التوالي عندما يواجه نظيره
العماني اليوم على ملعب مجمع السلطان
قابوس الرياضي بالعاصمة مسقط.
ويتصدر المنتخب األسترالي المجموعة
ب ــرص ـي ــد ث ـ ــاث نـ ـق ــاط ،وه ـ ــو ن ـف ــس رص ـيــد
"األخضر" الثاني و"األحمر" العماني الثالث،
بفارق األهداف.
فيما تبقى منتخبات الـيــابــان وفيتنام
والصين من دون نقاط.
ونجح األخضر في خطف ثالث نقاط في
مباراته االفتتاحية أمام فيتنام (.)1-3
وفي مباراتين أخريين ،تلتقي الصين مع
ضيفتها اليابان ،فيما تلعب أستراليا على
أرض فيتنام.
(أ ف ب)
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أعلن االتـحــاد المصري لكرة
الـ ـق ــدم ،ف ــي اج ـت ـمــاعــه الـ ـط ــارئ،
برئاسة أحمد مجاهد ،توجيه
ال ـ ـش ـ ـكـ ــر إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـف ـن ــي
واإلداري للمنتخب األول بقيادة
حـ ـس ــام ال ـ ـب ـ ــدري ،ع ـل ــى ال ـف ـت ــرة
الماضية التي قضاها في قيادة
ً
الفريق ،متمنيا التوفيق لجميع
أعضائه.
ك ـمــا قـ ــرر االتـ ـح ــاد اس ـت ـمــرار
ان ـع ـقــاده إلع ــان الـجـهــاز الفني
واإلداري ال ـجــديــد خ ــال ال ـ ـ 48
ساعة المقبلة.
وعلمت "الجريدة" أن الرباعي
ن ـي ـلــو ف ـي ـن ـغ ــادا ال ـم ــدي ــر الـفـنــي
التـ ـح ــاد ال ـ ـكـ ــرة ،واألرج ـن ـت ـي ـنــي
ه ـي ـك ـتــور ك ــوب ــر ،وال ـســوي ـســري

ري ـن ـيــه فــاي ـلــر ،وش ــوق ــي غــريــب،
األقرب لخالفة البدري.
وقـ ـب ــل إعـ ـ ــان اإلقـ ــالـ ــة رف ــض
ال ـب ــدري تـقــديــم اسـتـقــالـتــه بـنــاء
علي طلب أحـمــد مجاهد ،وأكــد
أنه لم يفشل في مهمته ،وحقق
النجاح في تنفيذ وتحقيق كل
ا لـمـهــام المكلف بها بالصعود
لكأس األمم اإلفريقية ،وتصدره
م ـج ـم ــوع ـت ــه فـ ــي م ـ ـشـ ــوار ك ــأس
العالم.
وأضاف البدري أنه تحمل مع
جهازه الفني والالعبين أخطاء
سابقة أضرت بالكرة المصرية،
ومع ذلك حقق الهدف المطلوب
منه دون أن يتعرض المنتخب
ألي خسارة في عهده.
وتعالت األصوات في الشارع
المصري للمطالبة بإقالة البدري

حسام البدري

مـ ـ ــدرب ال ـف ــراع ـن ــة م ــن مـنـصـبــه،
واالسـ ـتـ ـع ــان ــة ب ـ ـمـ ــدرب م ـصــري
أو أج ـن ـبــي ي ـق ــود ال ـفــراع ـنــة في
الفترة المقبلة مــن التصفيات،

بعد التعادل مع الغابون أمس
األول بتصفيات افريقيا المؤهلة
لموديال  ،2022وأبدت الجماهير
غضبها الشديد من أداء الفريق
المصري وعدم الظهور بمستوى
ق ــوي فــي م ـب ــاراة ال ـغــابــون ومــن
ق ـب ـل ـه ــا أن ـ ـ ـغـ ـ ــوال ،ورفـ ـ ـض ـ ــت كــل
مبررات البدري حول أن اإلجهاد
نتيجة ضغط المباريات المحلية
في الفترة األخيرة هو السبب في
تراجع األداء.
ويتصدر المنتخب المصري
الـمـجـمــوعــة ال ـس ــادس ــة بــرصـيــد
 4ن ـ ـقـ ــاط ،ف ـي ـم ــا ارت ـ ـفـ ــع رص ـيــد
الـجــابــون إلــى نقطة واح ــدة في
الـمــركــز الـثــالــث خلف المنتخب
الليبي ثاني المجموعة بثالث
ً
ن ـقــاط ،ويــأتــي أخ ـيــرا المنتخب
األنغولي بال رصيد.

١٥
إيطاليا تتعثر وألمانيا وإسبانيا وإنكلترا تكتسح
ةديرجلا
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أهدر جورجينيو ركلة جزاء،
لتتعادل إيطاليا بدون أهداف
مع سويسرا ،في تصفيات
كأس العالم لكرة القدم ،أمس
األول ،وهي نتيجة تعني أن
فريق المدرب روبرتو مانشيني
عادل الرقم العالمي للمباريات
الدولية المتتالية بال هزيمة.

اآلزوري يواصل
سلسلة مبارياته
دون هزيمة والتي
بلغت  ٣٦مباراة
ً
تواليا

سقط المنتخب اإليطالي بطل
اوروب ــا فــي فــخ الـتـعــادل السلبي
أمام مضيفه السويسري في قمة
المجموعة الثالثة من تصفيات
أوروب ـ ــا الـمــؤهـلــة ل ـكــأس الـعــالــم
 ،2022فيما استعرضت ألمانيا
وإن ـك ـل ـتــرا وبـلـجـيـكــا وإسـبــانـيــا
بانتصارات كاسحة.
وخرج المنتخب اإليطالي من
هذه المواجهة بمباراته السادسة
ً
والثالثين تواليا من دون هزيمة،
لـيـنـفــرد رج ــال ال ـم ــدرب روبــرتــو
مانشيني بالرقم القياسي لعدد
ال ـم ـبــاريــات الـمـتـتــالـيــة م ــن دون
ه ــزي ـم ــة ،والـ ـ ــذي كـ ــان ي ـت ـشــاركــه
منذ الخميس بعد ا لـتـعــادل مع
بلغاريا  1-1في الجولة السابقة،
مــع المنتخبين اإلسـبــانــي (بين
عامي  2007و )2009والبرازيلي
(بين عامي  1993و.)1996
وح ـصــل الـمـنـتـخــب اإليـطــالــي
ع ـل ــى ف ــرص ــة ك ـب ـي ــرة لـلـتـسـجـيــل
وك ـس ــب األف ـض ـل ـي ــة ،ل ـكــن نـجـمــه
جــورج ـي ـنـيــو اضـ ــاع رك ـل ــة ج ــزاء
بعد تسديدة خجولة تصدى لها
الحارس يان سومر بكل سهولة
( .)53وحـصــل اإليـطــالـيــون على
ركلة الجزاء إثر خطأ من ريكاردو
رودري ـ ـغ ـ ـيـ ــس ع ـل ــى دوم ـي ـن ـي ـكــو
بيراردي ،وبعد التأكد من تقنية
الحكم المساعد (فــي أيــه أر) تم
منح بطل اوروبا  2020ركلة جزاء
لكنه أهدرها.
وضمن المجموعة ذاتها ،فازت
بلغاريا على ليتوانيا -1صفر.
وت ـ ـح ـ ـتـ ــل إي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــا الـ ـم ــرك ــز
االول ف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة بــرصـيــد
 11ن ـق ـطــة م ــن  5م ـب ــاري ــات ام ــام
ســوي ـســرا ال ـثــان ـيــة بـسـبــع نـقــاط
مــن  3مـبــاريــات .وتــأتــي بلغاريا
في المركز الثالث بخمس نقاط
وإيــرل ـنــدا الـشـمــالـيــة فــي الـمــركــز
ال ـ ــراب ـ ــع بـ ــأربـ ــع ن ـ ـقـ ــاط ،وأخـ ـي ــرا
ليتوانيا من دون اي نقطة.

ألمانيا تكتسح أرمينيا
واصـ ــل الـمـنـتـخــب األل ـمــانــي

ـدرب
ب ــدايـ ـت ــه الـ ـق ــوي ــة م ـ ــع ال ـ ـمـ ـ ّ
ال ـجــديــد ه ــان ــزي فـلـيــك ،وحــقــق
فــوزا كبيرا على حساب ضيفه
االرمـ ـيـ ـن ــي ب ـن ـت ـي ـجــة  -6ص ـفــر،
ض ـم ــن م ـن ــاف ـس ــات الـمـجـمــوعــة
العاشرة.
ّ
وسجل أهداف المانيا كل من
سيرج غنابري ( 6و ،)15وماركو
رويس ( ،)35وتيمو فيرنر (،)45
ويوناس هوفمان ( ،)52وكريم
عضيمي (.)1+90
وفي مباراتين أخريين ضمن
ال ـم ـج ـم ــوع ــة ذاتـ ـ ـه ـ ــا ،ت ـع ــادل ــت
ايـسـلـنــدا ومـقــدونـيــا الشمالية
 ،2-2فيما ف ــازت رومــانـيــا على
ليشتنشتاين .0-2
واستعاد المنتخب األلماني
صــدارة المجموعة برصيد 12
نقطة من  5مباريات ،وتراجعت
أرم ـي ـن ـي ــا ال ـ ــى ال ـم ــرك ــز ال ـثــانــي

ق ــال ال ـحــارس اإلس ـبــانــي روب ــرت ســانـشـيــز ،إن ــه حـقــق حلمه
بالمشاركة بقميص منتخب بالده أمام جورجيا ضمن تصفيات
قــارة أوروب ــا المؤهلة لمونديال قطر  ،2022في المباراة التي
انتهت بفوز "الروخا" برباعية نظيفة.
وصرح حارس مرمى برايتون اإلنكليزي وصاحب الـ  23عاما،
عقب مشاركته في المباراة (ق  )74كبديل للحارس أوناي
سيمون" :إنه حلم تحقق ،وجاء بعد كل العمل الذي
قمت به في مشواري من أجل الوصول إلى هنا"،
مضيفا "فــي هــذا التوقيت أتــذكــر أســرتــي ،أنا
سعيد للغاية".
وتــابــع "كنت دائـمــا أؤمــن بأنني سأرتدي
قميص المنتخب آجال أم عاجال ،عملت بكل
جــد لكي أحـظــى بتلك الـفــرصــة ،وجـئــت إلى
هنا ،واستغللت الفرصة وساهمت في فوز
المنتخب".
(إفي)

يــواصــل األرجـنـتـيـنــي ســرخـيــو "كـ ــون" أغ ــوي ــرو ،مـهــاجــم فريق
برشلونة ،العمل للتعافي من إصابته في وتر ربلة ساقه اليمنى،
حسب ما أفاد النادي على موقعه الرسمي.
وأكدت الفحوصات التي أجراها أغويرو ،المتوج ببطولة "كوبا
أميركا" مع منتخب األرجنتين هذا الصيف ،في نهاية أغسطس
الماضي أنه يعاني إصابة في وتر ربلة ساقه اليمنى.
وأشار المصدر نفسه إلى أن المدة المتوقعة لغياب الالعب عن
المشاركة هي  10أسابيع.
ُيذكر أن أغويرو انضم إلى برشلونة هذا الصيف مجانا قادما
من نادي مانشستر سيتي اإلنكليزي بعد انتهاء عقده.
ّ
(الهداف التاريخي لحامل لقب
ووقع نادي برشلونة مع أغويرو
الــدوري اإلنكليزي الممتاز وأحــد أبــرز نجومه في العقد األخير)
لتدعيم خطه األمامي ،إلى جانب التعاقد مع الهولندي ممفيس
ديباي.
ومنذ تعاقد "البالوغرانا" مع أغويرو وهو بعيد عن المشاركة ،إذ
يواصل برنامج تعافيه الذي حدده أطباء النادي ،استعدادا للظهور
األول له بقميص برشلونة.
(إفي)

بـ  10نقاط .وتأتي رومانيا ثالثة
بتسع نقاط ومقدونيا رابعة ()8
وايسلندا خامسة (.)4
واستعاد المنتخب اإلسباني
تـ ـ ــوازنـ ـ ــه بـ ـع ــد خ ـ ـسـ ــارتـ ــه ام ـ ــام
ال ـس ــوي ــد ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ــاض ــي،
وخرج بفوز ساحق على حساب
ضيفه الجورجي  -4صفر على
م ـل ـع ــب "ن ــويـ ـف ــو ف ـي ـف ـي ــرو" فــي
مدينة باداخوز اإلسبانية ضمن
المجموعة الثانية.
سـ ـ ّـجـ ــل أه ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـم ـن ـت ـخ ــب
اإلسباني كل من خوسيه غايا
( ،)14وكـ ــارلـ ــوس س ــول ــر (،)25
وف ـيــران تــوريــس ( ،)41وبابلو
سارابيا (.)63
وفـ ـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ذاتـ ـ ـه ـ ــا،
تعادلت اليونان وكوسوفو .1-1
يتصدر المنتخب اإلسباني
الـمـجـمــوعــة بــرص ـيــد  10نـقــاط

إنريكي :كان بإمكاننا
تسجيل المزيد
أث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــى لـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــس إن ـ ــري ـ ـك ـ ــي
مـ ــارت ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــز ،الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـف ـن ــي
إلسبانيا ،على رد فعل العبيه
عـقــب ال ـخ ـســارة مـنــذ أي ــام أمــام
ال ـس ــوي ــد ،بــال ـفــوز الـكـبـيــر على
جورجيا".
وقال إنريكي في تصريحات
ب ـعــد ال ـم ـب ــاراة "س ـع ـيــد بـ ــاألداء
ب ـش ـك ــل ع ـ ـ ــام ،وبـ ـم ــا حـ ـ ــدث فــي
ال ـم ـبــاراة ،وبالنتيجة رغ ــم أنــه
كــان بإمكاننا تسجيل المزيد.
ن ـج ـح ـن ــا ف ـ ــي الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ع ـلــى
منتخب أجرى حتى  6تغييرات
مـ ـق ــارن ــة ب ــالـ ـمـ ـب ــاراة األخ ـ ـيـ ــرة،
والـجـمـيــع شــاهــد ف ــي الـنـهــايــة،
عندما ال تضغط على العبيه،
فاألمور تكون صعبة".

م ــن  5م ـب ــاري ــات ،مـتـقــدمــا على
السويد التي تملك  9نقاط من 3
مباريات ،فيما تحتل كوسوفو
المركز الثالث برصيد  4نقاط
متقدمة عـلــى الـيــونــان الــرابـعــة
بــرصـيــد  3ن ـق ــاط ،بـيـنـمــا تقبع
جــورجـيــا فــي الـمــركــز الخامس
واالخير بنقطة واحدة.

ً
انكلترا تتألق مجددا

وحافظ المنتخب اإلنكليزي
على سجله الخالي من الهزائم
في التصفيات ،بعد فــوزه على
اندورا -4صفر ضمن المجموعة
التاسعة على ملعب ويمبلي.
ّ
وسجل للمنتخب اإلنكليزي
ج ـي ـس ــي ل ـي ـن ـغ ــارد ( 18و،)78
والقائد هاري كاين ( 72من ركلة
جزاء) وبوكايو ساكا (.)85

منتخب األرجنتين يعود
إلى بوينس آيرس

ّوض ـم ــن ال ـم ـج ـمــوعــة ذات ـه ــا،
حققت البانيا فــوزا مهما على
ضيفتها ا لـمـجــر  -1ص ـف ــر على
ملعب "إيلباسان أرينا"،
ك ـ ـم ـ ــا اكـ ـ ـتـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــت بـ ــول ـ ـنـ ــدا
نظيرتها سان مارينو .1-7
تتصدر إنكلترا المجموعة
بشكل صريح برصيد  15نقطة
مـتـقــدمــة ع ـلــى بــول ـنــدا الـثــانـيــة
برصيد  10نقاط ،وتأتي ألبانيا
ثالثة بـ  9نقاط ،وتحتل المجر
المركز الرابع بسبع نقاط أيضا.

ّ
ً
بلجيكا تحلق بعيدا

حـلـقــت بـلـجـيـكــا ف ــي ص ــدارة
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ال ـ ـخـ ــام ـ ـسـ ــة م ــن
تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس
الـ ـع ــال ــم  2022ف ــي قـ ـط ــر ،عـقــب
فــوزهــا الـمـهــم عـلــى وصيفتها

تـشـيـكـيــا بـنـتـيـجــة -3ص ـف ــر في
بروكسل األحد.
وسـ ـ ّـجـ ــل أهـ ـ ـ ــداف الـمـنـتـخــب
ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي ك ـ ــل م ـ ــن روم ـي ـل ــو
لوكاكو ( )8واديــن هــازارد ()41
وأل ـي ـك ـس ـيــس ســالـيـمــايـكـيــرس
(.)65
ويتصدر المنتخب البلجيكي
الـمـجـمــوعــة بــرص ـيــد  13نقطة
ام ـ ــام تـشـيـكـيــا ال ـث ــان ـي ــة بـسـبــع
نقاط ،وتحتل ويلز التي فازت
ع ـل ــى ب ـ ـيـ ــاروس  2-3بـثــاثـيــة
غ ــاري ــث ب ــاي ــل ،ال ـم ــرك ــز ال ـثــالــث
بـســت ن ـقــاط مــع مـبــاراتـيــن اقــل
وبيالروس المركز الرابع بثالث
نقاط.

البورتا حاول التعاقد
مع نيمار

انتقد الفرنسي ويلي سانيول
مدرب منتخب جورجيا ،الصورة
الـ ـت ــي ق ــدم ـه ــا العـ ـب ــو ف ــر ُي ـق ــه فــي
مـ ـب ــاراة إس ـب ــان ـي ــا ،ال ـت ــي أق ـي ـمــت
أ مــس األول ،على ملعب "نويبو
ب ـ ـي ـ ـبـ ــرو" ف ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار م ـن ــاف ـس ــات
ال ـجــولــة الـخــامـســة بالمجموعة
الثانية ضمن التصفيات المؤهلة
لمونديال قطر  2022التي انتهت
ب ــان ـت ـص ــار "ال روخ ـ ـ ــا" بــربــاع ـيــة
نظيفة.
واع ـت ــرف ســان ـيــول ،أن فريقه
ً
قدم شوط أول كارثيا ،حيث قال
في المؤتمر الصحافي المنعقد
بعد المباراة" :كنا ننتظر مباراة
ً
صعبة جــدا علينا ألننا افتقدنا
إل ــى الـعــديــد مــن أفـضــل العبينا،
لـكـنـنــا ب ــدأن ــا الـ ـمـ ـب ــاراة ب ـصــورة

كارثية ،دون إظهار أي عزة نفس
م ــن جــانـبـنــا .تـحـســن أداؤن ـ ــا في
الشوط الثاني ،وحظينا ببعض
الـ ـف ــرص ،وكـ ــان ه ــذا ه ــو ال ـشــيء
اإليجابي الضئيل الــذي حصلت
عليه من هذه المباراة".

وأعـ ـ ـ ــرب س ــانـ ـي ــول عـ ــن أس ـفــه
لغياب بعض الالعبين المهمين
عــن ه ــذه ال ـم ـبــاراة ،واع ـتــرف بــأن
بعض العبيه الدوليين لم يحظوا
بنسق المنافسة لتحمل  90دقيقة.
(إفي)

لوك دي يونغ :أنا مهاجم مختلف
ق ــال ال ـهــول ـنــدي ل ــوك دي يــونــغ إنــه
"م ـهــاجــم مـخـتـلــف ل ـفــريــق بــرش ـلــونــة"،
وذلـ ـ ــك ف ــي أول زي ـ ـ ــارة ل ــه إلـ ــى مــديـنــة
(خوان جامبر) الرياضية ،حيث يستهل
الـ ـحـ ـص ــص الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة م ـ ــع ع ـنــاصــر
"البالوغرانا" تحت قياد مواطنه رونالد
كومان بداية من الغد.
وأضـ ـ ــاف ال ـم ـهــاجــم ال ـه ــول ـن ــدي في
تـ ـص ــريـ ـح ــات أدل ـ ـ ـ ــى بـ ـه ــا ل ـت ـل ـف ــزي ــون
بــرش ـلــونــة" :أنـ ــا طــويــل ال ـقــامــة وأجـيــد
اللعب بالرأس .أعلم أنه ربما لن أشارك
فــي كــل م ـبــاراة ،ولـكــن تجمعني عالقة
ج ـيــدة ب ـكــومــان ،ألن ـنــا عـمـلـنــا مـعــا في
منتخب هولندا ،وهو يدرك متى يحتاج
إلى العب مثلي في المباريات".

عاد املنتخب األرجنتيني
إلى بالده بعد تعليق املباراة
التي كانت مقررة أمام
نظيره البرازيلي أمس األول،
لعدم التزام بعض العبي
منتخب األلبيسيليستي
بالبروتوكوالت الصحية
البرازيلية.
وسيواصل املنتخب
استعداداته للمباراة املقبلة
أمام بوليفيا بعد غد.
وكان قد تفاجأ الجميع
بعد انطالق املباراة بنحو
 6دقائق بدخول مسؤولي
الصحة في البرازيل ملعب
املباراة للمطالبة بخروج
 4العبني من املنتخب
األرجنتيني قادمني من
إنكلترا بسبب مخالفتهم
املزعومة لبروتوكول الصحة
املعمول به في البرازيل ،مما
تسبب في انسحاب املنتخب
األرجنتيني من املباراة.
وأوصت الهيئة الصحية
بضرورة "خضوع الالعبني
األرجنتينيني األربعة للحجر
الصحي ،بعد التأكد من
أنهم قدموا معلومات كاذبة
وخرقوا" القرار الذي يتطلب
الحجر الصحي ملدة  10أيام
وجدوا في
لألشخاص الذين ِ
بريطانيا أو الهند أو جنوب
إفريقيا خالل آخر  14يومًا.
والالعبون هم إميليانو
مارتينيز وإميليانو بوينديا
(أستون فيال) وكريستيان
روميرو وجيوفاني
لوسيلسو (توتنهام).

سانيول :قدمنا صورة كارثية

إلـ ــى ج ــان ــب ذل ـ ــك ،اعـ ـت ــرف لـ ــوك دي
يونغ أنــه "أمــر رائــع أن يكون العبا في
برشلونة ،وأنه يحب الوجود هنا".
واختتم دي يونغ تصريحاته قائال:
"آمل تحقيق أمور كثيرة جيدة للفريق
والنادي .أرغب حقا في بدء العمل".
ُي ــذك ــر أن ن ــادي بــرشـلــونــة فـقــد هــذا
الصيف اثنين من أبرز المهاجمين في
دوري الــدرجــة األول ــى اإلسـبــانــي لكرة
ال ـق ــدم "ال ـل ـي ـغــا" ،ه ـمــا :لـيــونـيــل ميسي
وأنطوان غريزمان.
ورأى بــرشـلــونــة أن ــه ال بــديــل ســوى
رحيل ميسي عن الفريق (الــذي انضم
إل ــى ب ــاري ــس س ــان ج ــرم ــان ف ــي صفقة
انتقال حر) وأنطوان غريزمان (الذي عاد

مــرة أخــرى إلــى أتلتيكو مدريد بنظام
اإلعارة) لتخفيض فاتورة األجور التي
كــانــت سببا رئيسيا فــي تفاقم األزمــة
االقتصادية بداخل النادي.
وفي ظل هذا الوضع ،كان برشلونة
في حاجة إلى التعاقد مع مهاجم ،لذا
حصل على خدمات لوك دي يونغ
قادما من إشبيلية بنظام اإلعارة
حتى نهاية الموسم.
(إفي)

حاول جوان البورتا ،رئيس
نادي برشلونة ،التعاقد مع
البرازيلي نيمار دا سيلفا،
العب فريق باريس سان
جرمان الفرنسي ،خالل
الصيف الجاري ،بحسب
تقارير كتالونية.
َ
وأرسل البورتا مبعوثني
اثنني إلى باريس للتحدث
مع نيمار ،وبحسب إذاعة
"راك  "1فإن املهاجم البرازيلي
اعترف لهما بأنه "يرغب
بشدة" في العودة إلى "كامب
نو" ،واللعب إلى جانب
ليونيل ميسي ،قبل انتقال
النجم األرجنتيني في
نهاية األمر للعب إلى جانب
البرازيلي في صفوف بي
إس جي.
ورغم رغبة نيمار في العودة
إلى برشلونة ،انهار كل شيء
بعدما أودع أحد مسؤولي
نادي باريس سان جرمان
 20مليون يورو في الحساب
املصرفي لوالد نيمار ،وذلك
بعد أن علم بوجود اهتمام
من جانب "البالوغرانا"
مجددا بالحصول على
خدمات الالعب ،حسبما أفاد
املصدر نفسه ،الذي أشار إلى
أن هذا املبلغ لم يخرج من
الحسابات الرسمية للنادي
الباريسي.

بوتاس إلى ألفا روميو
اعتبارًا من 2022

مباريات اليوم

مدفيديف وسفيتولينا يتأهالن
لربع نهائي «فالشينغ ميدوز»
ً
تأهل الروسي دانيال مدفيديف المصنف ثانيا لدى
الرجال ،واألوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة خامسة
لدى السيدات ،األحد على مالعب فالشينغ ميدوز ،إلى
الدور ربع النهائي لبطولة الواليات المتحدة المفتوحة،
آخر البطوالت األربع الكبرى في كرة المضرب.
ولم يجد مدفيديف صعوبة تذكر في تخطي عقبة
البريطاني دانيال إيفانز الرابع والعشرين ،بالفوز عليه
 3-6و 3-6و.3-6
وبدورها ،وصلت سفيتولينا للمرة الثانية الى الدور
ربع النهائي من أصل تسع مشاركات لها في البطولة
األميركية ،بعد عام  ،2019حين بلغت دور األربعة قبل
أن ينتهي مشوارها على يد األميركية سيرينا وليامس،
وذ لــك بإقصائها الرومانية سيمونا هاليب الحادية
عشرة بالفوز عليها  3-6و.3-6
واح ـتــاجــت األوك ــران ـي ــة ،ال ـتــي تـحـتـفــل بـعــد أسـبــوع

سلة أخبار

ً
تيمو فيرنر نجم منتخب ألمانيا يحرز هدفا في مرمى أرمينيا

روبرت سانشيز :حققت حلمي

أغويرو يواصل تعافيه

رياضة

بميالدها السابع والعشرين ،الى ساعة و 16دقيقة من
أجل بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الثامنة في البطوالت
ً
الكبرى ،محققة انتصارها التاسع على التوالي ،امتدادا
ً
من دورة شيكاغو التي توجت مؤخرا بلقبها.
وتلتقي صاحبة بــرونــزيــة أولمبياد طــوكـيــو ،التي
لــم تخسر أي مجموعة فــي هــذه النسخة مــن البطولة
األميركية حتى اآلن ،فــي ر بــع النهائي ،الكندية ليلي
ف ــرن ــادي ــز م ـفــاجــأة ال ـب ـطــولــة ح ـتــى اآلن وال ـت ــي أقـصــت
األلمانية أنجيليك كيربر السادسة عشرة ،بفوزها عليها
 6-4و )5-7( 6-7و ،2-6علما بأن األخيرة توجت بطلة في
فالشينغ ميدوز عام .2016
ولــم تجد البيالروسية أريـنــا سابالينكا المصنفة
ثانية ،أي صعوبة في بلوغ الدور ربع النهائي ،بفوزها
على البلجيكية إيليز مرتنس  4-6و.1-6
إيلينا سفيتولينا

التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

7:00

أذربيجان  -البرتغال

beINSPORTS PR1

9:45

ايرلندا  -صربيا

beINSPORTS EN3

9:45

البوسنة  -كازاخستان

beINSPORTS
xtra1

9:45

فرنسا  -فنلندا

beINSPORTS PR1

9:45

الجبل األسود  -التفيا

beINSPORTS
HD3

9:45

هولندا  -تركيا

beINSPORTS PR2

9:45

النرويج – جبل طارق

beINSPORTS EN2

9:45

النمسا  -اسكتلندا

beINSPORTS
HD1

9:45

كرواتيا  -سلوفينيا

beINSPORTS PR3

9:45

روسيا  -مالطا

9:45

سلوفاكيا  -قبرص

beINSPORTS
xtra2
beINSPORTS
HD4

أعلن فريق مرسيدس ،بطل
العالم للفورموال واحد في
فئتي السائقني والصانعني،
أن سائقه الفنلندي فالتيري
بوتاس سينتقل اعتبارًا من
 2022إلى ألفا روميو بعقد
يمتد ألعوام عدة ،مما يفسح
املجال أمام قدوم البريطاني
جورج راسل من وليامس.
وقال الفريق األملاني في
بيان "في نهاية موسم
 2021من بطولة الفورموال
واحد ،سيغادر فالتيري
بوتاس فريق مرسيدس-أي
أم جي بتروناس للفورموال
واحد بعد خمسة مواسم
ً
ناجحة جدًا .سنودع زميال
ورفيقًا رائعًا بانتقاله إلى
فصل جديد من مسيرته
في الفورموال واحد مع ألفا
روميو رايسينغ".

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

هذا لبنان
الذي نعرفه

حسن العيسى

شقة تطل على الروشة ببيروت في عمارة حديثة أقل
قيمة لها مليون دوالر أو مليونان ،سواء كان سعر اليوم
في لبنان البؤس أم كان سعر األمس في لبنان أيام ازدهار
الـعـقــار ،ال فــرق فــي تقلبات األس ـعــار عند الـمــالــك السائح
الخليجي ،ولألخير شقة أخرى تحت التصرف في الجبل
بنصف السعر السابق أو ربعه للصيفية.
سهرات جميلة يمكن أن تقضيها في أماكن منتقاة ،أو
ربما في شقتك البيروتية ،ال يهم ...نجد أطيب طعام وشراب
في أفضل المطاعم وأغالها ...ال ترى فيها غير أجساد رقيقة
رائعة ووجوه جميلة في األماكن الخاصة التي ترتادها...
ماذا غير ذلك؟
ما هذا الذي كتبته لينا منذر في "نيويورك تايمز" (في
 3سبتمبر) بعنوان "لبنان الــذي نعرفه رحــل" ،وبترجمة
أوقع "لبنان الذي نعرفه انتهى من غير رجعة" .هل سطور
األ لــم التي خطتها الكاتبة اللبنانية لينا معقولة أم هو
الكابوس غير المنتهي في ليالي لبنان ،أم هو عالم آخر
يحيا به الثري اللبناني صاحب العالقات المتشابكة من
فرقة العشرين في المئة ،نسبة "اللبنانيين المرتاحين"،
يشاركه البهجة رفيقه السائح الكويتي الخليجي ،حين
يردد كل شيء جميل في لبنان!
مــاذا تقول لينا؟ أساسيات ضرورية مثل الخبز ،وغاز
للطهي ،وقنينة ماء صافية يمكن أن تشربها ،فماء الحنفية
مـلــوث ،وكلها غير مــوجــودة ،ليالي سهر ليست لحفالت
رقص مثيرة مع الصبايا الجميالت إنما هي ليالي تعرق
وسهد من شدة الحرارة ،فالكهرباء مقطوعة ومكائن توليد
الكهرباء تعمل ساعتين وتقف ،فال يوجد مازوت يغذيها...
األك ــل فــي الـ ـب ــرادات ُي ـل ـ َّـوث النـقـطــاع الـكـهــربــاء ،والنتيجة
حاالت تسمم دائمة ...المشاوير بالسيارات عذاب ومعاناة،
ال إش ـ ــارات م ــرور تـعـمــل ،وطــواب ـيــر طــويـلــة أم ــام محطات
البنزين ...أطباء محتارون ماذا يفعلون ...والمستشفيات
ً
على حافة اإلغالق ،وال عالج كيماويا لمرضى السرطان...
أناقة المالبس لألجساد الرشيقة المثيرة وهــم ،الحقيقة
هي وجوه كالحة مكفهرة من معاناة يومية من أجل لقمة
العيش هي الواقع.
أي لبنان تتحدث عنه لينا منذر بنسبة فقر تقارب 78
في المئة؟! ليس هذا لبنان الذي نعرفه ،نحن ال نعرف غير
لبنان األقل من عشرين في المئة ...كل شيء به جميل ورائع...
ً
عبارة "تكرم عينك" هي إجابة قاطعة لكل طلب سهال كان
ً
ً
أم صعبا ،نجدها دائما عند السؤال...
غــريـبــة ،لـمــاذا ال يــرى أكـثــر اللبنانيين مــا ن ــراه أم أننا
نعاني تراكوما؟ أمركم عجيب يا شعب لبنان ...لماذا ال
تأكلون الكعك؟ كان التساؤل الذي ينسب لماري أنطوانيت
ً
ليس موجها لجماهير الثوار الفرنسيين الجائعين ...كان
ً
ً
سابقا لزمنه ،كان موجها لكم ،فالملكة ماري كانت تلعب
دور كاسندرا ،التي تقرأ مستقبل مستعمرات فرنسا القادمة
بالميثولوجيا اليونانية ،وقــرأت مستقبلكم ،واستغربت
ماري لماذا ال تأكلون الكعك في بالدكم؟!

الشمس تبلع األرض بعد  ١٠مليارات سنة
وضــع علماء تنبؤات لطريقة
مـ ــوت ال ـش ـم ــس ،م ـص ــدر ال ـضــوء
الـ ــذي تـنـعــم ب ــه ال ـك ــرة األرض ـي ــة،
وحددوا التوقيت والمراحل التي
ستمر بها قبل أن تنطفئ وترحل
إلى األبد.
وق ــام فــريــق دول ــي مــؤلــف من
مجموعة كبيرة من علماء الفلك
بــدراســة معمقة لتاريخ الشمس
وحالتها في عام  ،2018ووجدوا
أن ال ـســديــم الـكــوكـبــي الـمــوجــود
فــي المجموعة الشمسية (و هــو
غيمة مكونة من غاز الهيدروجين
وال ـغ ـبــار وال ـب ــازم ــا) م ــا ه ــو في

ال ـح ـق ـي ـقــة إال ال ـج ـث ــة الـشـمـسـيــة
فــي مرحلة مــن مــراحــل تطورها،
بحسب التوقعات.
وق ــال الـعـلـمــاء ،فــي دراسـتـهــم
إن عمر الشمس يبلغ نحو 4.6
مليارات سنة ،حيث تشكلت في
نفس وقت تشكل باقي الكواكب
ً
تقريبا  ،متوقعين أنها ستصل
إلى نهاية عمرها خالل نحو 10
مليارات سنة أخرى.
وأضـ ــافـ ــوا" :ل ـك ــن ح ـتــى تصل
الشمس إلى نهايتها ،ستمر بعدة
مراحل إذ تبتلع كوكب األرض".

درايش

قليل من الحياء ً
رجاء

د .ناجي سعود الزيد

 121مليون دينار…
ً
قد يرى البعض في هذا الرقم مبلغا
ً
ج ـ ـيـ ــدا ل ـت ـم ــوي ــل أي م ـ ـشـ ــروع ح ـيــوي
تحتاجه الدولة.
ً
ً
وقد يراه البعض اآلخر مبلغا جيدا
كــرافــد ُيـضــاف للميزانية التي تعاني
العجز وشح السيولة…
لـ ـ ـك ـ ــن ه ـ ـ ــو ال ه ـ ـ ـ ــذا وال ذاك ،إ ن ـ ــه
مجموع إيــرادات الغرامات والجزاء ات
والمصادرات!
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت دولـ ـ ـ ـ ــة صـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة ،وعـ ـ ــدد

مواطنيها ال يتجاوز المليون ونصف
المليون نسمة ،ومع ذلك يصل مجموع
غـ ــرامـ ــات ت ـخ ـطــي ال ـق ــوان ـي ــن أك ـث ــر من
أربعمئة مليون دوالر!
لماذا نلوم الحكومة على كل شاردة
وواردة ت ـح ــدث ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،بـيـنـمــا
هناك بيننا الكثيرون الذين يخالفون
القواعد والنظم والقوانين ويتعدون
على الممتلكات العامة؟
هل هناك دولة بحجم الكويت بهذا
الكم من المخالفات؟ وبهذا النوع من

االستهتار بالنظم والقواعد والقوانين؟!
هذا الكم الهائل من عدم األخــاق ال
ُ
تالم عليه الحكومة ،بل هو نتاج هائل
م ــن الـتـسـيــب واإلهـ ـم ــال واالس ـت ـه ـتــار،
وك ــذل ــك عـ ــدم االل ـ ـتـ ــزام واالن ـ ـحـ ــدار في
مستوى المسؤولية واالنتماء الوطني،
ً
مما ينعكس سلبا على ُسمعة الكويت
ً
حضاريا ،وكذلك على طبيعتها ،التي
تتمثل باألمانة والصدق واإلنسانية.
قليل مــن الـحـيــاء رجـ ـ ً
ـاء ،واحـتــرمــوا
قوانين الدولة.

"ان ـفــراجــات" ...لكن ويــن ترسي األمــور
ّ
سابق العهد وإل فــي جديد الــزمــان؟!
باچر الليل صمته مثل صمت القبور
والعدد في "الجماعه" بس يصفي ثمان!
ـاس نــافـخـيــن ال ـصــدور
يـنـفــرط عـقــد ن ـ ٍ
و"ال ـم ـع ــارض" ي ـبـ ِّـدل فــي مـكــانــه مكان

يــرفــع "الـسـيــر" بـيــده ويدهنونه دهــان
الكتاب إن قريته شــوف بين السطور
وال تـظــن ان ـفــراج وف ــي الـلـيــالــي أم ــان!

اختار الحب على ُملك بريطانيا العظمى
"أنــا إدوارد الثامن ملك بريطانيا
وأي ــرل ـن ــدا والـ ُمـمـتـلـكــات الـبــريـطــانـيــة
وراء البحار ...أعلن قراري التنازل عن
العرش بالنسبة لي ُ
ولساللتي ،وأرغب
أن توضع وثيقة هذا التنازل ّموضع
الـتـنـفـيــذ ف ــي ال ـ ـحـ ــال ...وقـ ــد وقـعـتـهــا
بنفسي في شهر ديسمبر عام /1936
إدوارد ،مـلــك وإم ـب ــراط ــور بريطانيا
العظمى".
***
• ثم أعقب ذلــك بتوجيه كلمةٍ إلى
الشعب البريطاني:
سكوت طويل ،أستطيع
"هأنذا بعد
ٍ
كلمات تعبر عما في صدري...
أن أقول
ٍ
ل ـق ــد اتـ ـخ ــذت هـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار ،وهـ ــو أه ــم
ـرار فـ ــي حـ ـي ــات ــي ،ألن ـ ــي رأي ـ ـ ــت فـيــه
قـ ـ ـ ـ
ًٍ
ـرا للجميع ...وإنــه لمن ُ
الجبن أال
خـيـ
أص ــارح ـك ــم ،وك ــأن ــه ك ــان ي ـت ـعــذر علي
أن أ قــوم بالعبء الثقيل ُ
الملقى على

كملك ،دون معاونة ومساندة
عاتقي
ٍ
ُ
مــن الـسـيــدة الـتــي أحـبـبــتـهــا ...وأرجــو
أن تعلموا أنني وأنا أتخذ هذا القرار
الخطير ،لم َ
أنس البالد التي خدمتها
ً
 25ع ــام ــا ك ــول ــي ل ـل ـع ـهــد ،إلـ ــى جــانــب
جاللة الملك».
***
• وب ـعــد أن ان ـت ـشــر ال ـخ ـبــر ف ــي كل
أنحاء العالم ،وكــان الموضوع األول
الذي يتصدر كل الجرائد والمجالت،
يوم أمام
كانت الجماهير تحتشد كل ٍ
ال ـق ـص ــر ت ـط ــال ــب مـلـيـك ـهــا ال ـم ـح ـبــوب
بالبقاء على عرش أجداده.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــان وق ـ ـ ــف ت ـش ــرش ــل
ً
خطيبا:
" هــل يـجــب أن ي ـت ـنــازل الـمـلــك عن
ً
العرش ،عمال بــرأي الــوزارة القائمة؟
ف ـ ـلـ ــم يـ ـ ـح ـ ــدث ُفـ ـ ــي تـ ـ ــاريـ ـ ــخ الـ ـحـ ـي ــاة
البرلمانية أن قبل مثل هــذا ال ــرأي...

د .نجم عبدالكريم
أيها السادة ،ابعثوا إلى جاللة الملك
مطالبين إي ــاه بــالـتــروي قبل تنفيذ
قرار التنازل ...وال تجعلوا الحكومة
القائمة تعلو في قراراتها فوق قرار
سلطة جاللة الملك".
***
• وبالفعل اجتمع رئـيــس ال ــوزراء
بالملك ،ودار بينهما الحوار التالي:
 يــا صــاحــب الـجــالــة ،ليتك تعيدالنظر فــي فـكــرة الـتـنــازل عــن الـعــرش،
فبريطانيا ال يمكن أن تغامر بفقدانك.
 لقد اتخذت قراري وانتهى األمر. ي ــا صــاحــب ال ـج ــال ــة ،أال يمكنكتأجيل الزواج؟
 إلى متى؟ إلـ ــى م ــا ب ـعــد االن ـت ـه ــاء م ــن حفلتتويج جاللتك.
 ولماذا ،بحق السماء؟ُ
 -لكي تقسم اليمين.

 وه ــل تــريــد مـنــي أن أكـ ــذب أثـنــاءالقسم؟
 وأين الكذب يا صاحب الجاللة؟ عـنــدمــا أق ـبــل ال ـت ــاج س ــوف الـتــزمبالقسم ...والسيدة سمسون مطلقة،
والكنيسة األنجيلكانية ال توافق على
ال ـط ــاق ...فكيف أقـبــل ال ـتــاج وأضـعــه
على رأسي ،وأنا أكذب بقلبي ولساني؟
***
وعندما التقت عمة السيدة واليس
سمسون بالملك قالت له:
 ي ــا ص ــاح ــب الـ ـج ــال ــة ،إن قـ ــراركتقدير
التنازل عن العرش ُيعد أعظم
ٍ
ٌ
يقدمه رجل المرأة على امتداد التاريخ
البشري ،ولكن أرجو أن تسمح لي أن
أخالفك الرأي.
 بماذا؟ أت ـم ـن ــى ع ـل ــى ج ــال ـت ــك أن ت ـقــدرُ
ظروف المرأة التي تحبك.

 لم أفهم ما الذي ترمين إليه! إن ابنة أخي األميركية ستغدو فينظر البريطانيين ،أنها هي التي أغوت
ملك بريطانيا ،وأفقدته اإلمبراطورية
التي تسيطر على نصف العالم!
 س ـي ــدت ــي ،م ــع احـ ـت ــرام ــي ل ــرأي ــك،فـمــا بـيـنـنــا م ــن ُح ــب ،ي ـت ـجــاوز ك ــل ما
تفكرين فيه.
 يا صاحب الجاللة ،في استطاعتكالـ ـ ــزواج م ــن امـ ـ ــرأ ٍة أخ ـ ــرى ،ول ـك ـنــك لن
ً
تـسـتـطـيــع أن ت ـجــد ع ــرش ــا آخ ـ ـ ــر ...يا
صاحب الـجــالــة ،إن ابنة أخــي تبكي
ُ
ليل نهار ،فهي تحبك بجنون.
ً
 وأنـ ـ ــا أي ـ ـض ـ ــا ...ج ـن ــون ــي بـحـبـهــايأمرني أن أكون إلى جانبها ،ألجفف
دموعها ...ونحن في الطريق لقضاء
شهر العسل!

وفيات
محمد غانم ذياب المطيري

 43عاما ،شيع ،ت55636632 :
أمينة جعفر قمبر أرملة جاسم مندني قاسم غالم
 82عاما ،شيعت ،ت99599919 ،66621404 :

توفيق عبدالله حسين األمير

عماد العلي

 76ع ــا م ــا ،ش ـيــع ،ت،97417676 ،90999988 ،99977999 :
50522009 ،55554455 ،99632227

مع إعالن الحكومة إطالق تطبيق
"سـ ـه ــل" األسـ ـب ــوع ال ـم ـق ـبــل ،الحـظــت
"الجريدة" وجود عدد من التطبيقات
اإللـكـتــرونـيــة عـلــى مـتــاجــر الـهــواتــف
الذكية تحمل نفس االس ــم ،وهــو ما
سـيــوقــع ال ـعــديــد مــن المستخدمين
ف ــي "ح ـ ـيـ ــرة" ،ويـجـعـلـهــم يــواج ـهــون
ص ـ ـعـ ــوبـ ــة فـ ـ ــي ت ـ ـحـ ــديـ ــد الـ ـب ــرن ــام ــج
الحكومي الرسمي ،السيما أن متاجر
التطبيقات ال توفر خاصية اإلشارة
إلى التطبيقات الرسمية وغيرها.
وبينما نفى الناطق الرسمي باسم
تـطـبـيــق "سـ ـه ــل" ،أم ـ ــس ،م ــا ي ـت ــداول
ً
بشان إطالقه رسميا على الهواتف،
استغرب مراقبون عدم قيام الجهات
المعنية بالتأكد من وجود تطبيقات
تحمل نفس االسم ،مؤكدين أن هؤالء
"عجزوا عن التفكير في إيجاد اسم
مبتكر وفريد".
وكـ ـ ــان م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء أعـ ـل ــن أن
تـطـبـيــق "س ـه ــل" سـيـطـلــق األس ـب ــوع
الـمـقـبــل ،لـتـقــدم م ــن خــالــه الـجـهــات
ً
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة عـ ـ ـ ـ ــددا م ـ ــن الـ ـخ ــدم ــات
ً
اإللـكـتــرونـيــة بـعـيــدا عــن الـتـعــامــات
الورقية المعتادة.

عبدالعزيز جمعة محمد الكندري

 52ع ــا م ــا ،ش ـيــع ،ت،50700200 ،66135343 ،99525335 :
97612646

ناصر محمد مسرع العجمي

 55عاما ،شيع ،ت99773212 ،99982888 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

nashmi22@hotmail.com

ويــدخـلــون "الـ ـ ــوزاره" والـمـكــايــن تــدور
ّ
َ
ّ
وزروه ـ ـ ــم ب ــش ـ ْـرط ووق ـع ــوه ــم ض ـمــان!
ُ
ومن ط َمع بالنصيفه وما يحب الظهور

المستخدم قد يواجه صعوبة في تحديد التطبيق الرسمي

www.aljarida.com

ّ
وضاح

ّ
مــن تفضل عليهم مــا يحوشه قصور
ل ـك ــن الـ ـل ــي ق ـ َـب ـل ـه ــا ي ــدخ ــل االم ـت ـح ــان
ّ
ْ
يخ ِفت الصوت لنه في ضلوعه كسور
وال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــداوه تـ ـغ ـ ِّـي ــر م ـ ـيـ ــزة الـ ـعـ ـنـ ـف ــوان

ً
قبل إطالقه رسميا ...تطبيقات تحمل اسم «سهل» الحكومي
●

َ
«كل ما صفت
ّغي َمت»

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:07

العظمى 44

الشروق

05:28

الصغرى 26

الظهر

11:46

ً
أعلى مد  00:42صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:19

 11:37م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:05

ً
أدنى جزر  06:04صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:23

 06:49م 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 :

