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الهاشل يهدي
ملك البحرين
مسكوكة تذكارية
ً
احتفاء بتأسيس
«الخليجي»
٠٣

 14مالحظة لوقف نزيف َّخفض التصنيف

الوكاالت تدعو الكويت لتنفيذ إصالحات مالية جدية وتمرير «الدين العام» وعدم تصادم السلطتين

• مطلوب معالجة حكومية عاجلة قبل موعد المراجعة العالمية في أواخر سبتمبر الجاري

اقتصاديات

محمد اإلتربي

مــع اقـتــراب مــوعــد مراجعة الــوكــاالت العالمية
للتصنيف ال ـس ـيــادي لـلـكــويــت فــي آخ ــر سبتمبر
ال ـجــاري ،أطلقت مـصــادر معنية بهذا التصنيف
تحذيرات مبكرة تتعلق باتجاه السياسة المالية
واالقتصادية في البالد لإلسراع في اتخاذ التدابير
الالزمة لوقف نزيف الخفض على أقل تقدير.
وكشفت المصادر أن هناك  ١٤مالحظة تتعلق
بعوامل ال تزال تضغط على التصنيف االئتماني

تأخير المشاريع ِّ
يكبد
الدولة مئات الماليين
من الدنانير
١٠

ال ـس ـيــادي ،ويـجــب أن تعالجها الـحـكــومــة بشكل
عاجل ،أبرزها استمرار العجز المرتفع للموازنة
العامة على المدى المتوسط ،وعدم وجود ترتيبات
تمويلية شاملة ومستدامة ومتفق عليها ،وعجز
الحكومة عن تنفيذ اإلصالحات المالية على أرض
الواقع بجدية ،إلى جانب عدم القدرة على تمرير
قانون َّ
الدين العام ،وغياب تنويع مصادر الدخل
والمصادر األخرى لتمويل عجز الموازنة.

«بيتك» 1.1 :مليار دينار
التداوالت العقارية
في الربع الثاني
٠٩

وأوضحت أن من بين تلك العوامل استمرار حالة
المواجهة بين الحكومة ومجلس األم ــة ،وزيــادة
مـخــاطــر الـسـيــولــة الـحـكــومـيــة ،واق ـت ــراب األص ــول
السائلة لصندوق االحتياطي العام من النضوب،
مع تراجع قدرة الحكومة على دفع قيمة السندات
ً
الدولية المستحقة في السنوات المقبلة ،فضال عن
زيادة َّ
الدين الحكومي الناتج عن عدم القدرة على
تنفيذ إجــراء ات ضبط أوضــاع المالية العامة مع

انخفاض هيكلي ألسعار النفط ،واستمرار ضعف
القوة المالية على المدى المتوسط.
ً
ول ـف ـت ــت الـ ـمـ ـص ــادر إلـ ــى أن م ـن ـهــا أيـ ـض ــا ع ــدم
صدور تشريع يسمح بالنفاذ إلى أصول صندوق
األجيال ،وغياب التدابير االستثنائية الملموسة
الـتــي تضمن االسـتـمــرار فــي الــوفــاء بــااللـتــزامــات،
إضافة إلى التآكل المستمر لمتانة األصول المالية
والخارجية.
08

«الوطني» :ميزانية
 20٢٢/20٢١توسعية
بدون إصالحات
١٢

«الخليج للتأمين»
تستكمل االستحواذ
على ١١ AXA Gulf

برنامج تأهيلي الختيار قياديي الوظائف الحكومية «طالبان» تعلن حكومة من «لون واحد»
ً
• مدته  3أشهر ويختتم باختبار إلزامي للمرشحين لتحقيق تكافؤ الفرص
• إنشاء «المركز الوطني للتدريب» يعود للقصور الفاضح من القياديين وغياب التطوير

●

محمد جاسم

كـشـفــت مـ ـص ــادر مـطـلـعــة ف ــي األم ــان ــة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـم ـج ـلــس األع ـ ـلـ ــى لـلـتـخـطـيــط
والتنمية ،أن المسعى الحكومي إلنشاء
مركز وطني للتدريب الحكومي وتطوير

م ـه ــارات الـمــوظـفـيــن ،الـ ــذي ت ـحــدث عنه
رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو الـشـيــخ
صباح الخالد األسبوع الفائت ،ناجم عن
القصور الفاضح الذي برز خالل األعوام
الخمسة الماضية فــي بـنــاء خطة عمل
للمؤسسات الحكومية المختلفة ،وما

رافق ذلك من مالحظات حيال عمل الكثير
من المسؤولين والمرشحين للوظائف
القيادية.
وق ــال ــت الـ ـمـ ـص ــادر ل ـ ـ «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،إن
بعض األجهزة الحكومية التنفيذية لم
تـكــن مـهـتـمــة بــالـتـطــويــر ورس ــم 02

برلمانيات

04
الغانم :عودة التنسيق
العربي واالتفاق
على كل األولويات

محليات

٠٥
«التربية» :خريطة
طريق لعودة الطلبة
إلى مقاعدهم الدراسية

دوليات

أخوند رئيسا و«الداخلية» بيد حقاني

خ ــالـ ـف ــت حـ ــركـ ــة «ط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــان» ،أمـ ـ ـ ــس ،كــل
التوقعات بتسميتها المفاجئة للمال محمد
ً
حسن أ خــو نــد رئيسا للحكومة بالوكالة،
بـعــدمــا كــانــت مـعـظــم اإلش ـ ــارات تـتـجــه إلــى
تنصيب المال هبة الله أخوندزادة.
وفـ ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ع ـق ــده ب ـكــابــول،
أمــس ،قال الناطق الرئيسي باسم الحركة
ذبيح الله مجاهد إنه تم تعيين عبدالغني
ً
ً
بـ ـ ـ ــرادر ن ــائـ ـب ــا م ــؤقـ ـت ــا ل ــرئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
ً
التي ضمت محمد يعقوب مجاهد وز يــرا

ً
للدفاع بالوكالة ،وأمير خــان متقي وزيــرا
ً
لـ ـلـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،وعـ ـب ــدالـ ـح ــق واث ـ ـ ــق رئ ـي ـس ــا
لالستخبارات في أفغانستان.
وبينما اعتبر مراقبون أن الحركة تتجه
لتشديد قبضتها الحديدية على السلطة،
قال مجاهد إن «طالبان» قررت تعيين أسد
ً
الدين حقاني وزيرا للداخلية بالوكالة.
وحـ ـق ــان ــي ه ـ ــو نـ ـج ــل م ــؤسـ ـس ــة «ش ـب ـكــة
حقاني» اإلرهــابـيــة ،والمطلوب رقــم واحــد
ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة ال ـتــي أدرج ــت 02

17
هل لالنقالبات
العسكرية «تأثير
الدومينو» في إفريقيا؟

ةديرجلا

•
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األمير وولي العهد يستقبالن ناصر المحمد الجابر يثمن تسهيالت أنقرة للكويتيين الزائرين
استقبل كويتاك وتسلم دعوة من أكار لزيارة تركيا

صاحب السمو هنأ رئيس البرازيل بالعيد الوطني

صاحب السمو لدى استقباله ناصر المحمد أمس
استقبل صاحب السمو أمير
ال ـب ــاد ،الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد،
بقصر بيان ،صباح أمس ،سمو
الشيخ ناصر المحمد.
كما استقبل سمو ولي العهد
الـشـيــخ مشعل األح ـمــد ،بقصر
بيان ،صباح أمس ،سمو الشيخ
ناصر المحمد.

من جهة أخرى ،بعث صاحب
السمو ببرقية تهنئة إلى رئيس
جمهورية الـبــرازيــل االتحادية
جايير بولسوناروّ ،
عبر فيها
س ـ ـمـ ــوه ع ـ ــن خـ ــالـ ــص ت ـه ــان ـي ــه
بمناسبة العيد الوطني لبالده،
متمنيا سموه له موفور الصحة
والعافية ،ولجمهورية البرازيل

وشـعـبـهــا ال ـصــديــق ك ــل الـتـقــدم
واالزدهار.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ مشعل األحمد ،ورئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صباح الخالد ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

الكويت والهند توقعان اتفاقية تعاون
الستقدام العمالة المنزلية
●

ربيع كالس

ع ـقــدت الـكــويــت وال ـه ـنــد ،أم ــس ،االجـتـمــاع
السابع لمجموعة العمل المشتركة حول العمل
وتنمية القوى العاملة بين العمالة.
وشـ ـ ـ ـ ــارك ف ـ ــي االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع مـ ـس ــاع ــد وزي ـ ــر
الخارجية للشؤون القنصلية إبراهيم المضف.
وضـ ــم ال ــوف ــد ال ـكــوي ـتــي مـمـثـلـيــن ع ــن وزارة
الخارجية الداخلية والهيئة العامة للقوى
العاملة والعمالة المنزلية وإدارة التوظيف
من حكومة الكويت.
وم ــن ال ـجــانــب ال ـه ـنــدي ،ض ـ ّـم الــوفــد شــري
أبــاغــانــي رامـ ــو ،سـكــرتـيــر ل ـل ـشــؤون الـهـنــديــة
الخارجية الذي شارك عبر االتصال المرئي من
نيودلهي ،إضافة إلى مسؤولين من السفارة
الهندية لدى البالد.
واس ـ ـت ـ ـعـ ــرض الـ ـج ــانـ ـب ــان الـ ـم ــوض ــوع ــات
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ــال ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة ،ب ـم ــا ف ــي ذل ــك

الوفدان الكويتي والهندي خالل اجتماع اللجنة أمس

األمور المتعلقة بخدم المنازل والمهندسين
والعاملين الهنود اآلخرين في مهن مختلفة،
وتوظيف الممرضات ،ونقل المحكوم عليهم
إضافة إلى حاالت المفقودين.
كـمــا نــاقــش االجـتـمــاع الـقـضــايــا المتعلقة
بعودة الهنود الذين تقطعت بهم السبل إلى

الكويت .واتفق الجانبان على سرعة تنفيذ
مــذكــرة التفاهم وتــوقـيــع اتفاقية تـعــاون في
مجال استقدام العمالة المنزلية.
وكـ ـ ــان االجـ ـتـ ـم ــاع األخـ ـي ــر ل ـف ــري ــق ال ـع ـمــل
المشترك ُعقد في .2018

استقبل نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد
ال ـجــابــر بـمـكـتـبــه أم ــس سـفـيــرة
ت ــرك ـي ــا ل ـ ــدى الـ ـك ــوي ــت عــائ ـشــة
كويتاك.
وتسلم الـجــابــر خــال اللقاء
رســالــة خطية مــن وزيــر الدفاع
التركي خلوصي أكار ،تضمنت
دع ــوت ــه لـ ــزيـ ــارة ت ــرك ـي ــا ،حـيــث
عبر عن بالغ تقديره وامتنانه
لنظيره التركي على هذه الدعوة
ً
الكريمة ،متمنيا للعالقات بين
البلدين الصديقين المزيد من
التقدم واالزدهار.
كما قــدم وزي ــر الــدفــاع خالل
ال ـل ـقــاء الـشـكــر ال ـجــزيــل لتركيا
وس ـف ــارت ـه ــا ل ـ ــدى الـ ـب ــاد عـلــى
مـ ــا ي ـت ــم ت ـق ــدي ـم ــه مـ ــن خ ــدم ــات
وت ـ ـ ـس ـ ـ ـه ـ ـ ـيـ ـ ــات ل ـ ـل ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن
الـكــويـتـيـيــن ال ــزائ ــري ــن لـتــركـيــا،
والـ ـت ــي ش ـج ـعــت ب ــدوره ــا على
رفع الطاقة التشغيلية اليومية
للركاب المغادرين والقادمين
ل ـم ـطــار ال ـك ــوي ــت الـ ــدولـ ــي ،مما
يعكس عمق عــاقــات الصداقة
وال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاون بـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن

الجابر مستقبال كويتاك أمس
ال ـص ــدي ـق ـي ــن ،والـ ـ ـح ـ ــرص عـلــى
تعزيزها وتطويرها في مختلف
المجاالت.
وف ـ ــي مـ ـج ــال آخـ ـ ــر ،اسـتـقـبــل
ال ـجــابــر رئ ـيــس ات ـحــاد نـقــابــات
الـعــامـلـيــن بــالـقـطــاع الحكومي
رئـ ـي ــس نـ ـق ــاب ــة ال ـع ــام ـل ـي ــن فــي
وزارة الصحة حسين العازمي

برنامج تأهيلي الختيار قياديي...

ً
سياسات التخطيط ،فضال عن غياب التنسيق بين قيادييها
الذين لم يكن يملك أكثرهم رؤية عامة للمشاريع المكلفين بها،
مما أدى إلى تعثر التطوير رغم تكلفة هذه المشاريع المرتفعة،
الفتة إلى أن العمل قائم بين الجهات المعنية لتطوير مهارات
الموظفين الحكوميين.
ً
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أن ه ـن ــاك اقـ ـت ــراح ــا آخـ ــر بـ ــإعـ ــداد بــرنــامــج
للمرشحين للمناصب اإلشرافية والقيادية ال تتجاوز مدته
 3أش ـهــر ،يـتـلـقــون خــالــه مـجـمــوعــة مــن ال ـم ــواد التخصصية
والتطبيقية ،على أن يتم اختبار المرشحين في نهاية البرنامج،
الختيار المستحقين لتولي المناصب القيادية في الجهات
الحكومية ،مشيرة إلــى أن هــذا االقـتــراح يعتبر آلية مناسبة
الختيار القياديين بما يحقق مبدأ تكافؤ الـفــرص ،وتمكين
األجدر لتولي المنصب القيادي.
وفي خطوة موازية لتكليف مجلس الوزراء ديوان الخدمة
المدنية اإلسراع بإنشاء مركز تدريب حكومي لتطوير قدرات
شاغلي الوظائف القيادية والتنفيذية ،أوضحت المصادر أن
«التخطيط» سيطلق اليوم مشروع إعداد القيادات التنموية.
وأوضحت أن هذا المشروع ،الذي يأتي ضمن مشاريع خطة
التنمية ،يعتمد على ركيزتين؛ إدارة حكومية فاعلة ،ورأسمال
بشري إبداعي ،لتطوير وتنفيذ برامج للمسؤولين والكوادر

الذي اكد في تصريح صحافي
أن وزي ــر ال ــدف ــاع وع ــد بــدراســة
جميع القضايا والمعوقات التي
تخص النقابات ووضع الحلول
لـ ـع ــاجـ ـه ــا ،م ــوضـ ـح ــا أن ـ ـ ــه تــم
االستماع لنصائح وتوجيهات
ال ـج ــاب ــر واألخـ ـ ــذ ب ـهــا لـتـطــويــر
العمل النقابي واالرتقاء به.

وأش ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـعـ ــازمـ ــي ب ــال ـل ـق ــاء
مــع الــوزيــر ال ــذي ثـمــن ،بحسب
ال ـع ــازم ــي ،عـمــل ال ـن ـقــابــات ومــا
ف ـ ـ ـ ـ ــازت ب ـ ـ ــه م ـ ـ ــن م ـ ـنـ ــاصـ ــب ف ــي
االت ـح ــادات الــدولـيــة والـعــربـيــة،
كـمــا ثـمــن دور الـنـقــابــات خــال
جائحة "كوفيد ."19

الوطنية في األجهزة والمؤسسات الحكومية من القياديين،
ومتخذي القرار ،والعاملين على إعداد ومتابعة تنفيذ خطط
التنمية وبرامج عمل الحكومة.

«طالبان» تعلن حكومة من «لون...
المؤسسة على قــوائــم اإلرهـ ــاب ،وتـفــرض األم ــم المتحدة
عليها عقوبات.
ً
وأضــاف مجاهد أن عــددا من ال ــوزارات ال تــزال شاغرة،
ً
الفتا إلى أن الحركة «تقوم بمشاورات إليجاد األشخاص
المناسبين».
ّ
ورغ ــم الــوعــود الـتــي أطلقتها بــأنـهــا ستشكل «حكومة
جامعة تضم مختلف العرقيات واالثنيات» ،فإن معظم وزراء
الحركة ينتمون إلى البشتون.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ولـ ــدى س ــؤال ــه ع ـمــا إذا كــانــت هــذه
الحكومة تضم مختلف أطياف المجتمع األفغاني ومختلف
القبائل ،شدد مجاهد على أنها «حكومة لتصريف األعمال،
وتـتـعــاطــى مــع الــوضــع ال ـحــالــي ،وبـعــدهــا سـيـكــون لدينا
نقاشات ومحادثات مع مختلف األطياف والقبائل ،وسنركز
على أن نجعل هذه الحكومة فيما بعد تضم كل األطياف».
(كابول  -وكاالت) ١٧
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محليات

ً
الهاشل يهدي البحرين مسكوكة احتفاء بتأسيس «الخليجي»

ّ
الملك حمد :إهداء قيم يوثق اإلنجازات الكبيرة ونجاح المنظومة المباركة
استقبل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل
خليفة ،محافظ بنك الكويت المركزي د .محمد الهاشل،
الذي نقل إليه تحيات صاحب السمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد ،وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
وتمنياتهما له بموفور الصحة ،ولمملكة البحرين
وشعبها بمزيد من التقدم واالزدهار.
ّ
وحمل الملك حمد الهاشل تحياته لصاحب السمو
وسمو ولي العهد ،وتمنياته لدولة الكويت وشعبها
بمزيد من التطور والنماء.
وأهدى الهاشل إلى ملك البحرين مسكوكة تذكارية
خاصة أصدرها بنك الكويت المركزي ،احتفاء بالذكرى
األربـعـيــن لتأسيس مجلس الـتـعــاون ل ــدول الخليج
العربية ،وتقديرا للدور اإليجابي الذي يقوم به المجلس
وجهوده في تحقيق االستقرار والتنمية في المنطقة،
رغم الظروف التي هيمنت على اإلقليم طوال العقود

الماضية ،وتخليدا لدور القادة المؤسسين ورؤيتهم
التي أطلقت أنجح تجارب العمل العربي واإلقليمي
المشترك.
ويحمل تصميم المسكوكة على وجـهــه األمــامــي
الصورة التاريخية التي التقطت لقادة دول المجلس
الست عند تأسيسه في عام  1981يعلوها الرقم الدال
على عــدد الـسـنــوات منذ التأسيس محاطا بعنوان
المسكوكة باللغة العربية وسنتي التأسيس واإلصدار،
كما حمل التصميم عبارة «خليجنا واحــد وشعبنا
واحــد» ،في حين حمل الوجه اآلخر للمسكوكة شعار
المجلس الذي يتألف من شكل سداسي يحيط بخريطة
لدول المجلس ،تعلوه عبارة «بسم الله الرحمن الرحيم»،
وفي أسفله اسم المنظمة ،إضافة إلى عنوان المسكوكة
باللغة اإلنكليزية ،كما يحمل الشعار الرسمي لبنك
الكويت المركزي والقيمة الرمزية للمسكوكة.

يذكر أن المسكوكة مصنوعة من الذهب الخالص،
وفــق المواصفات القياسية العالمية ،بقطر  55ملم
وبوزن  72.5غراما.
إلــى ذلــك ،أش ــارت وكــالــة األنـبــاء البحرينية الــى ان
الملك حمد أشاد بجهود محافظ بنك الكويت المركزي
في تعزيز وتطوير العالقات االقتصادية والمصرفية
ً
والتعاون بين البلدين ،معربا عن شكره وتقديره على
هــذا اإله ــداء القيم وال ــذي يــوثــق لــإنـجــازات الشاملة
والكبيرة التي حققها مجلس التعاون منذ انطالقته،
ً
وتخليدا لدور القادة المؤسسين ورؤيتهم التي أسست
لنجاح هذه المنظومة الخليجية المباركة.
كما أعرب عن اعتزازه بالعالقات األخوية الراسخة
التي تجمع بين البلدين ،وما يشهده التعاون الثنائي
من تطور ونمو على المستويات كافة.

ملك البحرين خالل استقباله الهاشل أمس

زيادة طاقة المطار ألكثر من  10آالف راكب قيد الدراسة
الهاشمي لـ ةديرجلا :.استقبلنا أمس  8رحالت من مصر و 5من الهند
●

محمد جاسم

كشف مدير إدارة العمليات
ف ــي اإلدارة ال ـع ــام ــة لـلـطـيــران
المدني منصور الهاشمي ،أن
«الطيران المدني» ،بالتنسيق
م ــع م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ت ــدرس
زي ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة
لمطار الكويت إلى أكثر من 10
آالف راكــب يوميا ،بعد تقييم
الوضع الصحي الحالي.
وقال الهاشمي ،في تصريح
لـ ـ «ال ـجــريــدة» ،أم ــس ،إن االي ــام
الماضية شـهــدت رفــع الطاقة
االستيعابية فــي الـمـطــار إلى
 10آالف راكب ،وإعادة تقييمها
يتم حسب الحالية الصحية
ووفـ ــق اإلجـ ـ ـ ــراءات الـمـطـلــوبــة

ً
من مجلس ال ــوزراء ،الفتا إلى
اس ـت ـئ ـن ــاف رحـ ـ ــات ال ـط ـي ــران
لدولتين من الــدول محظورة،
بـ ـع ــد قـ ـ ـ ــرار م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
بشأن إعــادة تشغيل الرحالت
التجارية في  6دول محظورة.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن «ا لـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــران
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدنـ ـ ــي» أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ج ـ ــدول ـ ــة
الـ ـ ــرحـ ـ ــات وف ـ ـ ــق الـ ـم ــوافـ ـق ــات
الـمـطـلــوبــة ،بـحـيــث استقبلنا
أم ــس  8رح ــات مــن مـصــر و5
رحــات من الهند من مطارات
وم ـن ــاط ــق مـخـتـلـفــة وش ــرك ــات
طيران متعددة.
وأكــد أن استقبال الرحالت
جاء وفق اإلجــراء ات الصحية
المنطلقة مــن ق ــرارات مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وتـ ــوص ـ ـيـ ــات وزارة

ً
الـصـحــة ،مـشـيــرا إل ــى أن ــه يتم
تــوجـيــه ال ـشــركــات باستقبال
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـص ـ ـن ـ ـيـ ــن بـ ــال ـ ـجـ ــرعـ ــات
المعتمدة مــن وزارة الصحة،
والـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ب ــال ـت ـط ـب ـي ـق ــات
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـس ـهــل
إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــول م ـث ــل
«مسافر» و»شلونك».
وذكر الهاشمي أن المخالف
يتحمل المسؤولية القانونية
ك ــامـ ـل ــة ،مـ ــع ت ـح ـم ــل ت ـكــال ـيــف
إع ــادت ــه ل ـل ـبــاد الـ ـق ــادم مـنـهــا،
ً
م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـعـ ـن ــاص ــر
الـبـشــريــة والـ ـك ــوادر ف ــي إدارة
الـعـمـلـيــات بــالـطـيــران الـمــدنــي
تــراقــب ال ــرح ــات مــع الـجـهــات
المختصة ،للتأكد من تطبيقها
ل ـك ــل االش ـ ـتـ ــراطـ ــات واالل ـ ـتـ ــزام

ً
بالتعليمات ال ــواردة ،مضيفا
أن هناك تواصال وتنسيقا مع
الـشــركــات التجارية بـشــأن أي
مستجدات.
وشدد على الركاب بضرورة
االل ـت ــزام ب ــاإلج ــراءات الـمـشــار
إليها من السلطات الصحية،

وعـ ـ ـل ـ ــى رأس ـ ـ ـهـ ـ ــا رفـ ـ ـ ــع أنـ ـ ـ ــواع
الـ ـ ـج ـ ــرع ـ ــات عـ ـب ــر ال ـم ـن ـص ــات
اإللكترونية ،واتـبــاع الشروط
واألحكام والتعاميم الصادرة
من السلطات الكويتية.
إل ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ذكـ ـ ـ ــرت اإلدارة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـط ـيــران ال ـم ــدن ــي أن

عدد رحالت الطيران المجدولة
والقادمة من الهند أمس بلغت
 5رح ـ ــات ،ب ـعــد إل ـغ ــاء إح ــدى
الـ ـ ــرحـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ك ـ ـ ــان مـ ـق ــررا
ً
وصولها صباحا.

«الطيران المدني» :إجراءات ضد تسريب بيانات الركاب
أكدت اإلدارة العامة للطيران المدني أمس حرصها
على سرية بيانات جميع الركاب والمسافرين في
مطار الكويت الدولي ،وأنه «لن يتم القبول بأي شكل
من األشكال بتداول هذه المعلومات».
وأعلنت االدارة في بيان صحافي ردا على شكاوى
ب ـعــض ال ـم ـســافــريــن ب ـخ ـصــوص ت ـ ــداول بـيــانــاتـهــم

لــدى المختبرات والـمــراكــز الصحية أنـهــا على أتم
االستعداد الستقبال الشكاوى ممن تلقوا اتصاالت
هاتفية بهذا الشأن عبر خدمة الواتساب على رقم
 ،22200161التـخــاذ اإلجـ ــراءات القانونية الــازمــة
ضد كل من يثبت قيامه بتسهيل مهمة تداول هذه
البيانات.

وكالء العدل الخليجيون
يقرون قانون مكافحة التطرف
تــرأس وكيل وزارة العدل ،عمر
الشرقاوي ،وفد دولــة الكويت في
االج ـت ـمــاع ال ـ ـ  23ل ــوك ــاء وزارات
العدل بدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ،والذي عقد أمس
عبر تقنية االتصال المرئي.
وق ـ ـ ــد خـ ـل ــص االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع إل ــى
ال ـعــديــد م ــن ال ـتــوص ـيــات المهمة
ال ـتــي ت ـهــدف إل ــى تـعــزيــز وتـقــويــة
ال ــرواب ــط وال ـت ـع ــاون ف ــي الـمـجــال
ال ـق ــان ــون ــي ب ـي ــن دول ال ـم ـج ـلــس،
منها بحث تطوير اتفاقية تنفيذ
األحـ ـك ــام واإلنـ ــابـ ــات واإلع ــان ــات
القضائية بدول مجلس التعاون،
واستخالص المبادئ التشريعية
ال ـ ــواردة فــي الـقــوانـيــن واألنـظـمــة،
ومشروع القانون الموحد لمكافحة
الـتـطــرف والعنصرية والكراهية
والتمييز ،كما اطلع وكالء وزارات
العدل بــدول المجلس على تقرير

اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات
التعاون الدولي والعالقات الدولية
بــالــوزارات بــالــدول األعـضــاء لعام
.2021
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــر بـ ـ ــالـ ـ ــذكـ ـ ــر ان ه ـ ــذه
التوصيات سيتم رفعها الجتماع
وزراء ا لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدل ب ـ ـ ـ ـ ــدول م ـج ـلــس
التعاون لدول الخليج العربية في
اجتماعهم القادم ،والذي من المقرر
عقده  29الجاري.
وض ــم وف ــد الـ ـ ـ ــوزارة ال ـم ـشــارك
في االجتماع كال من :وكيل وزارة
العدل المساعد للشؤون القانونية
زكـ ـ ــريـ ـ ــا األنـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاري ،ومـ ــراق ـ ـبـ ــة
االتـ ـف ــاقـ ـي ــات وطـ ـلـ ـب ــات ال ـت ـع ــاون
ال ـ ــدول ـ ــي ه ـ ـنـ ــادي ع ـب ــدال ــرح ـم ــن،
والباحث القانوني بإدارة العالقات
الدولية يعقوب العجيل.

برلمانيات
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الغانم :عودة التنسيق العربي واالتفاق على كل األولويات
رئيس البرلمان النمساوي :تربطنا بالكويت عالقات قديمة نتطلع إلى تعزيزها
شـ ـ ـ ــارك رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة،
مـ ـ ـ ـ ــرزوق ال ـ ـغـ ــانـ ــم ،ف ـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
النمساوية فيينا ،أمس ،باالجتماع
الـ ـتـ ـش ــاوري ل ــرؤس ــاء ال ـبــرل ـمــانــات
الـ ـ ـع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة ،وذل ـ ـ ـ ـ ــك ع ـ ـلـ ــى ه ــام ــش
المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء
البرلمانات.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــم ف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
ص ـح ــاف ــي ع ـق ــب االجـ ـتـ ـم ــاع «ع ـلــى
هــامــش ال ـمــؤت ـمــر وق ـبــل افـتـتــاحــه
اج ـت ـم ـع ــت ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـعــرب ـيــة
بــدعــوة كريمة مــن رئيس االتحاد
البرلماني العربي رئيس المجلس
الوطني االتحادي اإلماراتي صقر
غباش».
وأوضـ ــح أن الـتـنـسـيــق الـعــربــي
عاد كما كان قبل جائحة «كورونا»،
سـ ــواء ع ـلــى م ـس ـتــوى الـمـجـمــوعــة
الخليجية أو العربية ،ليتم التركيز
على األولويات والقضايا العربية
واإلس ــامـ ـي ــة ،وط ــرح ـه ــا ف ــي هــذه
المؤتمرات الدولية المهمة.
وأض ــاف «نتمنى أن نــوفــق في
ً
ه ـ ــذا الـ ـم ــؤتـ ـم ــر» ،م ـب ـي ـنــا أن «أول
م ــؤش ــرات ن ـج ــاح ال ـمــؤت ـمــر ع ــودة

ً
الغانم مشاركا في أعمال المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات أمس
التنسيق الـعــربــي ،واالت ـفــاق على
كل األولويات».
وتــابــع «حـضــرنــا الـيــوم اجتماع
ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـن ـس ـي ـق ـي ــة ل ــاج ـت ـم ــاع
الـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـم ـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــامـ ـ ــس ل ـ ـ ــرؤس ـ ـ ــاء
الـ ـب ــرلـ ـم ــان ــات فـ ــي الـ ـع ــال ــم كـمـمـثــل
للمجموعة العربية ،وكان االجتماع
ناجحا».
يــذكــر أن الــرئـيــس الـغــانــم وصــل
إل ــى فـيـيـنــا ف ــي وق ــت ســابــق أم ــس،

لـلـمـشــاركــة ف ــي ال ـمــؤت ـمــر الـعــالـمــي
الخامس لرؤساء البرلمانات ،الذي
يـعـقــد خ ــال ال ـف ـتــرة م ــن  ٦ح ـتــى ٨
سبتمبر الجاري.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال رئـ ـي ــس ال ـب ــرل ـم ــان
النمساوي ولفغانغ سوبوتكا ،في
العاصمة (فيينا) ،أمس ،إن العالقات
التي تربط النمسا بالكويت قديمة
وممتدة.
وأضــاف سوبوتكا ،في تصريح

ص ـ ـحـ ــافـ ــي ع ـ ـلـ ــى ه ـ ــام ـ ــش أع ـ ـمـ ــال
المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء
الـبــرلـمــانــات ،أن ب ــاده تتطلع إلــى
تعزيز العالقات مع الكويت ،التي
ُ
تعد من الدول المهمة في الصناعات
النفطية.
وذك ـ ـ ــر أن وج ـ ـ ــود م ـق ــر مـنـظـمــة
أوبك في فيينا يساعد على تقوية
وت ـع ــزي ــز ال ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة بين
الجانبين.

المناور يقترح ًمنح المواطنة
ً
معاشا تقاعديا لرعاية معاق
قدم النائب أسامة المناور اقتراحا
بقانون بتعديل المادتين  25و 42من
ال ـقــانــون رق ــم  8لـسـنــة  2010فــي شــأن
ح ـق ــوق األشـ ـخ ــاص ذوي اإلع ــاق ــة مع
منحه صفة االستعجال.
وجاء في نص االقتراح :يتولى تقديم
الرعاية لذوي اإلعاقة كل من األم أو األب
أو ال ــزوج وال ــزوج ــة أو أي مــن األبـنــاء
أو األخ ــوة مــن الــذكــور واإلن ــاث حسب
األح ـ ـ ــوال طــال ـمــا ك ــان ــوا ق ــادري ــن على
توفيرها والقيام بشؤونها ،فإذا تبين
عــدم توفر هــذه الرعاية يكون المكلف
ً
بها قانونا من يقرره المعاق من أقاربه
المقيمين في الكويت ممن يقدر على
الـقـيــام بمسؤولية رعــايــة ذي اإلعــاقــة
والمحافظة عليه واإلشراف على شؤون
حياته ،فإن لم يستطع ألي سبب تقرير
مــن يتولى رعايته لتعدد أف ــراد الفئة
اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذي
اإلعاقة مع إخطار المشرف بذلك ،أما إذا
لم يتم االتـفــاق بينهم ولــم يتقدم أحد
لتولي الرعاية ،ترفع الهيئة األمر إلى
المحكمة المختصة لتكليف من يتولى
من األقارب المشار إليهم أو من غيرهم
رعاية ذي اإلعاقة أو تقرير إقامته في

إحدى دور الرعاية االجتماعية بحسب
كــل حــالــة وظــروفـهــا الـخــاصــة ،ويمنح
الـمــواطــن أو المواطنة الكويتية ممن
يتولى رعــايــة مـعــاق بغض النظر عن
جنسيته المزايا واإلعفاءات التي قررها
القانون وأي قانون آخر.
ك ـم ــا نـ ــص االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح ع ـل ــى إض ــاف ــة
فقرة أخيرة لنص المادة  42كالتالي:
وال ي ـحــول دون ح ـصــول ال ـمــواطــن أو
ال ـم ــواط ـن ــة ال ـك ــوي ـت ـيــة ع ـل ــى ال ـم ـعــاش
التقاعدي وفق ما سبق أن يكون المعاق
ممن يتكفل برعايته غير كويتي ،طالما
تحققت صلة القربى و تــو لــى الرعاية
وفق نص المادة  25من هذا القانون.
ونـصــت ال ـمــذكــرة اإليـضــاحـيــة على
أن ــه مـنــذ ص ــدور الـقــانــون رق ــم  8لسنة
 2010في شأن حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة ،واجه كثير ممن يتولون رعاية
معاق مشاكل عدة نتيجة عدم وضوح
الفهم في تطبيق أحكام القانون من قبل
بعض الجهات القائمة أو ممن يتوجب
عـلـيـهــا االل ـ ـتـ ــزام بـتـطـبـيــق الـنـصــوص
الواردة فيها.

نواب لتصفية «المشروعات السياحية» وتسليمها لشركات عالمية
تـقــدم خمسة ن ــواب هــم :حسن
جوهر ،وعبدالله المضف ،ومهند
الساير ،ومهلهل المضف ،وحمد
روح الـ ــديـ ــن بـ ــاق ـ ـتـ ــراح ب ـق ــان ــون
بشأن تصفية شركة المشروعات
الـ ـسـ ـي ــاحـ ـي ــة وإنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء ش ــرك ــات
للمشاريع الترفيهية مع إعطائه
صفة االستعجال.
ون ـصــت ال ـمــذكــرة اإليـضــاحـيــة
لالقتراح على أن القطاع الترفيهي
«يـ ـع ــد مـ ــن الـ ـقـ ـط ــاع ــات الـ ــواعـ ــدة
اقتصادية في مختلف دول العالم،
رغــم تـفــاوت مستويات المعيشة
وحجم االقتصادات فيها ،إضافة
إلى ما يحمله من مزايا اجتماعية
نـفـسـيــة ل ـل ـتــرويــح ع ــن م ــرت ــادي ــه،
ً
خصوصا من الشرائح المجتمعية
اليافعة ،فــإن دولــة الكويت تفتقر
إلـ ــى وج ـ ــود م ـش ــاري ــع تــرفـيـهـيــة،
عـلــى ال ــرغ ــم م ــن اإلم ـك ــان ــات الـتــي
تتمتع بها وريــادتـهــا التاريخية

ً
ف ــي ه ـ ــذا الـ ـمـ ـج ــال ،ووف ـ ـقـ ــا آلخ ــر
اإلحصائيات الرسمية الصادرة
عن هيئة المعلومات المدنية في
ديسمبر ، 2020فقد بلغ عدد الفئة
العمرية ممن هم دون ( 20سنة) من
الكويتيين نحو ( 640ألف نسمة)
أي مــا نسبته ( 44فــي الـمـئــة) من
إجمالي أع ــداد المواطنين ،وهي
شريحة عمرية واسعة حرمت من
الـمـشــاريــع الـتــرويـحـيــة الحديثة
ال ـم ـن ـت ـشــرة ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة وع ـبــر
العالم ،والتي تعتبر من البرنامج
التنموية الناجحة.
ل ــذا ج ــاء ه ــذا ال ـقــانــون ليرسم
للسلطة التنفيذية خريطة واضحة
بــآجــال زمـنـيــة م ـحــددة للنهوض
ً
بهذا القطاع ،خصوصا أن رؤوس
األموال العالمية تؤمن باالستثمار
ً
في دولة الكويت نظرا لالستقرار
ال ـس ـيــاســي واألمـ ـن ــي والـتــركـيـبــة
الـسـكــانـيــة ذات األغـلـبـيــة الـشــابــة

التي تحتاج لمثل هذه الخدمات،
ً
ف ـض ــا ع ــن االت ـف ــاق ـي ــات الــدول ـيــة
العديدة الموقعة مع دول العالم
التي تشجع االستثمار في الكويت
وتحمي حقوق المستثمرين فيها
مــع مــا لـهــم مــن مــزايــا وإع ـف ــاءات
قانونية في هذا الشأن.
ولما كانت شركة المشروعات
الـسـيــاحـيــة ق ــد أدت ف ــي ف ـتــرة ما
الـغــرض مــن إنشائها فــي مجالي
الـ ـت ــرفـ ـي ــه واالس ـ ـت ـ ـج ـ ـمـ ــام لـكـنـهــا
أصبحت في الوقت الحاضر غير
ق ــادرة على مواكبة التغيرات في
هذه الصناعة.
ً
وتأسيسا على مــا سـبــق ،فقد
نصت المادة ( )1من هذا القانون
على قيام الهيئة العامة لالستثمار
بحل شركة المشروعات السياحية
وت ـص ـف ـي ـت ـه ــا خ ـ ـ ــال ( )6أش ـه ــر
الس ـت ـحــالــة تـحـقـيـقـهــا لــأغــراض
الـ ـت ــي أن ـش ـئ ــت مـ ــن أجـ ـلـ ـه ــا ،وأن

الصالح يسأل عن
حلول استقدام
العمالة المنزلية

هشام الصالح

ق ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب هـ ـش ــام
ا لـ ـ ـص ـ ــا ل ـ ــح إن «ا لـ ـهـ ـيـ ـئ ــة
ال ـعــامــة ل ـل ـقــوى الـعــامـلــة
لها دور رئيسي في الحد
م ــن ال ـف ــوض ــى الـعـمــالـيــة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــارمـ ـ ــة ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ل ـهــا
آ ث ــار اجتماعية وأمنية،
فضال عن معاناة بعض
الـ ـعـ ـم ــال الـ ـمـ ـتـ ـك ــررة مــع
ال ـ ـشـ ــركـ ــات ،ل ـ ــذا ت ـقــدمــت
بالسؤال التالي لتزويدي
ب ــال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ــازم ــة،
والـتــي نــرى أنـهــا أســاس
مـعــالـجــة ه ــذه الـفــوضــى
واالخ ـ ـتـ ــاالت الـمـتــرتـبــة
عليها».
وط ــال ــب ال ـص ــال ــح فــي
ســؤالــه ،الــذي وجهه الى
وزير التجارة والصناعة
د .عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـس ـل ـم ــان،
بتزويده بعدد القضايا
المرفوعة ضد الهيئة من
الشركات او الموظفين،
فـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات ال ـ ـثـ ــاث
االخ ـ ـيـ ــرة ،ودور الـهـيـئــة
في إيجاد حلول لمشكلة
استقدام العمالة المنزلية
وتشغيلها واإلجـ ــراء ات
المتخذة لتذليل العقبات
أمام شركة الدرة للعمالة
ومكاتب استقدام العمالة
المنزلية.
كـمــا س ــأل ع ــن ظــاهــرة
ت ـ ــأخـ ـ ـي ـ ــر دفـ ـ ـ ـ ــع رواتـ ـ ـ ـ ــب
الـعــامـلـيــن ل ــدى شــركــات
النظافة وشــركــات األمــن
وال ـحــراســة وغـيــرهــا من
ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات الـ ـم ــرتـ ـبـ ـط ــة
أن ـ ـ ـش ـ ـ ـط ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا بـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــود
ح ـك ــوم ـي ــة واإلج ـ ـ ـ ـ ــراء ات
التي اتـخــذت حيال هذه
الشركات.

تؤول صافي أصولها إلى خزينة
الــدولــة بعد ســداد كــل التزاماتها
مع تسوية أوضــاع عامليها على

النحو المبين في القانون ،وإعادة
طــرح المرافق السياحية القائمة
وفق قانون الشراكة بين القطاعين

ال ـع ــام والـ ـخ ــاص خ ــال س ـنــة من
ت ــاري ــخ إدارة وزارة الـمــالـيــة لها
بصفة مؤقتة.

ةديرجلا
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«التربية» :خريطة طريق لعودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية
تتعاون مع «البلدية» لتجهيز ساحات المدارس
فهد الرمضان

وا ص ـ ـ ـلـ ـ ــت وزارة ا لـ ـت ــر بـ ـي ــة
خ ـ ـ ـطـ ـ ــوات ـ ـ ـهـ ـ ــا ل ـ ـت ـ ـج ـ ـه ـ ـيـ ــز بـ ـ ــدء
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد
 2022/2021و عـ ـ ـ ــودة ا ل ـط ـل ـبــة
إلـ ــى م ـق ــاع ــده ــم ال ــدراسـ ـي ــة مــن
خـ ـ ــال خ ــري ـط ــة ط ــري ــق تـشـمــل
تطبيق االش ـتــراطــات الصحية
وت ــوفـ ـي ــر ب ـي ـئ ــة ت ــرب ــوي ــة آم ـنــة
وض ـم ــان ع ــدم ان ـت ـقــال ال ـعــدوى
لجميع المتعاملين مع المبنى
الـ ـم ــدرس ــي ،ب ـعــد االن ـت ـه ــاء من
تـحــديــد مــواع ـيــد ال ـ ــدوام وآلـيــة
عــودة الطالب ،إذ دخلت بعض
ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة عـلــى خط
ت ـج ـه ـيــز ال ـ ـمـ ــدارس ف ــي مــؤشــر
ي ـع ـكــس ج ــدي ــة وح ـ ــزم الـ ـ ــوزارة
بالعودة للتعليم التقليدي.

اعتماد تقويم العجيري
للمعامالت الحكومية
ً
أصــدر وكيل وزارة التربية د .علي اليعقوب تعميما إلى
جميع قطاعات التربية بشأن اعتماد تقويم العجيري للتاريخ
الهجري والميالدي ومواقيت الصالة في جميع المعامالت
الحكومية.

ع ـ ـلـ ــى ا ل ـ ـص ـ ـع ـ ـيـ ــد االداري،
أصــدرت "التربية" أمــس ،نشرة
ح ـ ـ ـ ــددت خ ــالـ ـه ــا آل ـ ـيـ ــة ع ـ ــودة
المتعلمين إلى مقاعد الدراسة،
مــوض ـحــة أن ال ـتــوج ـيــه الـفـنــي
لرياض االطـفــال يتولى توزيع
الزمن للحصص الدراسية على
الـخـبــرات واألنـشـطــة ،موضحة
أن اليوم المدرسي في المرحلة
االبتدائية سيقسم إ لــى خمس
حصص دراسية ،فيما سيقسم
فـ ــي ال ـم ــرح ـل ـت ـي ــن ال ـم ـتــوس ـطــة
وال ـث ــان ــوي ــة إلـ ــى س ــت حصص
دراس ـي ــة بــواقــع  60دقـيـقــة لكل
حصة.

تنسيق مع «البلدية»
وف ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـ ـخـ ـ ــص الـ ـ ــوضـ ـ ــع
الـمـيــدانــي ،وف ــي إط ــار الـتـعــاون
بين جهات الدولة عقدت التربية
ً
ً
أمـ ــس ،اج ـت ـمــاعــا تـنـسـيـقـيــا مع
بـلــد يــة ا ل ـكــو يــت للتنسيق بين
الجهتين في جميع اإلجــراء ات
التي تحقق جاهزية الساحات
ال ـتــاب ـعــة ل ـل ـم ـبــانــي ال ـمــدرس ـيــة
وتقديم الدعم الالزم.
وث ـ ـم ـ ـنـ ــت ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة ت ـ ـعـ ــاون
وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـبـلــديــة
ووزيــر الدولة لشؤون اإلسكان

بوعركي خالل اجتماعها مع وفد البلدية أمس
والـتـطــويــر الـعـمــرانــي بــاإلنــابــة
وم ـ ــدي ـ ــر ع ـ ـ ــام بـ ـل ــدي ــة ال ـك ــوي ــت
ف ــي دعـ ــم اسـ ـتـ ـع ــدادات الـ ـ ــوزارة
السـ ـتـ ـقـ ـب ــال ال ـ ـع ـ ــام ال ـ ــدراس ـ ــي
الـ ـج ــدي ــد ،ب ـك ــل م ــا ت ـح ـم ـلــه مــن
ت ـ ـحـ ــديـ ــات ف ــرضـ ـتـ ـه ــا ظـ ـ ــروف
الجائحة ،مما يستوجب معها

ت ـض ــاف ــر ك ــل ال ـج ـه ــود لـضـمــان
العودة اآلمنة ألبنائنا وبناتنا
الـطـلـبــة وجـمـيــع الـعــامـلـيــن في
الحقل التعليمي التربوي.
إلى ذلك ،علمت "الجريدة" من
مصادرها ،أن البلدية ستساهم
من خــال معداتها في تنظيف

ســاحــات ال ـم ــدارس الـخــارجـيــة،
إض ــاف ــة إلـ ــى ب ـعــض ال ـســاحــات
الداخلية بعد توقف الـمــدارس
ل ـمــدة ت ـج ــاوزت ال ـع ــام ونـصــف
العام ما أدى إلى تراكم كثير من
المعوقات وقيام بعض قاطني
الـمـنــازل الـقــريـبــة مــن ال ـمــدارس

بــاس ـت ـغــال س ــاح ــات ال ـمــواقــف
وع ـ ـمـ ــل م ـ ـظـ ــات بـ ـه ــا أو رك ــن
سيارات مهملة فيها ،موضحة
أن الـبـلــديــة ستعمل عـلــى ازال ــة
هذه المعوقات من الساحات.

«لوياك» تطلق «الحقيبة المدرسية» الشومر لـ ةديرجلا  :مبادرة المدارس اآلمنة
ً
●المبادرة برعاية «األهلية للتأمين» وتشمل  50طالبا تقي من الحوادث والوقت مناسب لتطبيقها

محليات
سلة أخبار
«التراث» تنظم دروس
«عالم ومتعلم» بالجهراء
تنظم جمعية إحياء
التراث اإلسالمي ،سلسلة
من الدروس واللقاء ات
واملحاضرات األسبوعية
بعنوان "عالم ومتعلم" ،كل
يوم خميس الساعة 8:30
مساء عبر "إنستغرام"،
استعدادا لقرب دوام طلبة
املدارس.
وقالت الجمعية ،في
بيان ،أمس ،إن فرعها
في الجهراء يقيم غدًا
درسًا بعنوان "أبناؤنا
واملدارس" يلقيه الشيخ
أسامة الشطي ،وفي 16
الجاري سيكون هناك
ُ
درس بعنوان "كن داعيًا
في مدرستك" يلقيه الشيخ
ضاري الجبلي.
ولفتت إلى أنه في 23
الجاري سيكون هناك
درس بعنوان "أبناؤنا
أمانة" للشيخ وليد
اليعقوب ،فيما آخر هذه
الدروس سيكون يوم 30
سبتمبر بعنوان "يا غالم
احفظ الله يحفظك" ،يلقيه
الشيخ د .نواف السريحي.

«المنابر» تختتم أنشطة النادي
الصيفي لـ «غلمان القرآن»

•

ً
«توفيرها ضرورة ملحة وعودتها تنعكس إيجابيا على التعليم»

فهد الرمضان

أطلقت مؤسسة "لوياك" مبادرة لمساعدة أطفال األسر المتعففة
تحت رعاية شركة األهلية للتأمين ،حيث تم توزيع  50حقيبة مدرسية
على  50طفال ،بمناسبة العودة إلى المدارس ،بمشاركة  6متطوعين
وزعوا الحقائب على  20أسرة في عدد من مناطق الكويت.
من جانبها ،صرحت منى زعيتر ،مديرة البرامج وعالقات الشركات
ً
فــي "ل ــوي ــاك" ،ب ــأن الـمــؤسـســة تـضــع نـصــب أعـيـنـهــا دائ ـم ــا مـســاعــدة
المحتاجين وتلبية احتياجاتهم ،من منطلق رؤية "لوياك" الهادفة
إلى خدمة المجتمع.
وقالت" :نحاول تخفيف الصعوبات التي يتعرض لها الناس من
حولنا بقدر استطاعتنا ،لنوفر لهم سبل الراحة والعيش الكريم"،
مــؤكــدة أن "ت ـعــاون "ل ــوي ــاك" مــع شــركــة األهـلـيــة للتأمين يــأتــي بعد
إيمانهم برؤيتنا وأهدافنا تجاه المجتمع ،وال يسعني إال أن أشكرهم
لمساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه المبادرة".
مــن جانبه ،أكــد الرئيس التنفيذي ل ـ "األهلية للتأمين" ،يوسف
السعد ،أن إدارة الشركة تؤمن بالمشاركة المجتمعية ،وهو ما يتفق
مع رؤية وأهــداف "لوياك" ،قائال" :نأمل دائما أن نساهم في أنشطة
اجتماعية مفيدة للمجتمع ،وكما هو معروف أن التعليم شيء أساسي
وحق لكل إنسان حول العالم ،لذا حرصنا على أن نشارك الطفل في
هذا الهدف ،وللمساهمة في خلق مستقبل أفضل نحو شباب الغد".

●

منى زعيتر

عادل سامي

أكدت عضوة جمعية القلب الكويتية ،د .هند
ال ـش ــوم ــر ،أن ال ــوق ــت م ـنــاســب لـتـطـبـيــق م ـب ــادرة
المدارس اآلمنة.
وقــالــت الـشــومــر ،فــي تصريح لــ"الـجــريــدة" ،إن
تــوفـيــر ال ـم ــدارس اآلم ـنــة أصـبــح ضـ ــرورة ملحة،
ألنها تسهم في احترام حقوق الطلبة ،سواء كانت
تعليمية أو اجتماعية أو نفسية ،لتنمية مواهبهم
وإبداعاتهم.
وذكرت أن هناك معايير يجب أن تشتمل عليها
المدارس اآلمنة ،وهي اختيار الموقع الجغرافي
السليم للمدرسة ،والـحــرص على توفير البيئة
ً
اآلم ـن ــة ص ـح ـيــا م ــن خ ــال ات ـب ــاع ك ــل اإلجـ ـ ــراءات
الصحية الالزمة للمدرسة ،وتوفير وتهيئة البيئة
التعليمية من تخطيط وإدارة ومحتوى وتهيئة
الكادر المدرسي.
وأوضحت أن المبادرة ستسهم في الوقاية من

التخصص
تغيير
اختبار
«التطبيقي»:
ً
إلى «البدنية» أو «اإلنكليزية» اليوم وغدا
●

أحمد الشمري

دعا رئيس االتحاد العام لطلبة ومتدربي
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
صالح الجاركي الطلبة المتقدمين لتغيير
تخصصهم إلى "التربية البدنية" لحضور
اختبار القدرات الذي ينطلق اليوم ويستمر
غد في كلية التربية األساسية
حتى مساء ٍ
ً
"بنين" بالعارضية ،من الـ  10صباحا حتى
الـ  6مساء.
وشدد الجاركي ،في تصريح لـ "الجريدة"،

على ضــرورة إحضار المتقدمين البطاقة
ال ـمــدن ـيــة األص ـل ـي ــة م ــع اس ـت ـم ــارة الـكـشــف
الـصـحــي الـمـعـتـمــدة م ــن ال ـمــركــز الـصـحــي،
واالل ـ ـ ـتـ ـ ــزام ب ـ ــارت ـ ــداء ال ـك ـم ــام ــة فـ ــي جـمـيــع
األوقات ،واتباع اإلرشادات الصحية الالزمة
والـحــرص على التباعد االجتماعي وعدم
التجمهر ،ومع مغادرة القاعة عند االنتهاء
مــن االخ ـت ـبــار ،وذل ــك بـنــاء عـلــى توجيهات
عمادتي الكلية والقبول والتسجيل.
وف ــي الـ ـس ــاق ،دع ــا ال ـج ــارك ــي الـطــالـبــات
المتقدمات لتغيير التخصص إلــى "اللغة

اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة" ل ـح ـض ــور اخـ ـتـ ـب ــار الـ ـق ــدرات
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة الـ ـ ــذي يـ ـق ــام الـ ـي ــوم وغـ ـ ــدا فــي
ً
"التربية األساسية ـ ـ بنات" في الـ  10صباحا
حتى الواحدة ظهرا.
ول ـف ــت إلـ ــى أنـ ــه ف ــي حـ ــال عـ ــدم ح ـضــور
االخـ ـتـ ـب ــارات ل ــن ي ـتــم تـغـيـيــر الـتـخـصــص،
ً
مشددا على ضرورة التزام الطلبة بالمواعيد
ح ـتــى ال تـضـيــع عـلـيـهــم ف ــرص ــة الـتـحــويــل
الداخلي.

الكثير من الحوادث داخل المدارس التي حصدت
ضحايا من أبنائنا ،سواء داخل أسوار المدارس
بسبب العنف والتزاحم أو الحوادث ،أو خارجها
وعلى أبوابها بسبب حوادث الدهس.
وأضافت أن من شأن العودة لمدارس آمنة
أن تنعكس إيجابيا على المنظومة التعليمية
ومـخــرجــاتـهــا ،مــؤكــدة أن الـعــديــد مــن الـبـلــدان
ح ــول ال ـعــالــم سبقتنا ف ــي تـطـبـيـقـهــا ،وقــدمــت
الدعم الفني لها بعض المنظمات الدولية مثل
اليونيسكو ،والبنك الدولي ،ومنظمة الصحة
العالمية.
وأشارت إلى أنه بعد أيام قليلة سيعود الطالب
إل ــى ال ـم ــدارس ،ويـتــرقــب الجميع ذل ــك ،حـيــث إن
تـحــديــات ال ـعــام الـجــديــد لـيـســت بسيطة بسبب
تــداع ـيــات "كــوف ـيــد  ،"19ال ـتــي أث ــرت عـلــى جميع
عناصر ومكونات النظام التعليمي ،ولكن تسابق
الجميع على تحمل المسؤولية فــي هــذا الوقت
ً
سيجعل التحديات جزءا من الماضي.

«نقابة الجامعة» :أنقذوا الصرح من التدخالت
●

حمد العبدلي

ناشدت نقابة العاملين في جامعة الكويت القيادة
السياسية انقاذ الجامعة من اي تدخالت قد تقودها
لمزيد من االنحدار ،مشددا على ضرورة منع السياسة
والحزبية من التأثير على اختيار مدير الجامعة.
وأف ـ ـ ــادت ال ـن ـقــابــة ف ــي ب ـي ــان ص ـحــافــي ام ــس بــأن
"الجامعة دفعت على مــر السنوات الماضية ،ثمنا
كونها الجامعة الحكومية الوحيدة في البالد ،فلم
تنفك التدخالت السياسية عن مد يدها على القرار
االكاديمي وتوجيهه نحو مصالح حزبية وفئوية،
األمر الذي انعكس على االدارة الجامعية ،وبالتالي
على المستوى األكاديمي واالداري".
وأوضحت النقابة في بيان لها ان "ابرز المشاهد
في التدخالت الخارجية هو محاوالت التأثير على

ممثلة مفوضية الالجئين مذكرة تفاهم بين «المهندسين» و«العلوم
تزور «العلوم والتكنولوجيا» اإلدارية» لدعم التنمية البشرية
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ك ـل ـي ــة
الكويت للعلوم والتكنولوجيا
البروفيسور خالد البقاعين،
الممثلة الجديدة للمفوضية
الـ ـس ــامـ ـي ــة لـ ــأمـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
لشؤون الالجئين في الكويت
ن ـ ـسـ ــريـ ــن رب ـ ـ ـي ـ ـ ـعـ ـ ــان ،ب ــرف ـق ــة
د .س ــام ــر ح ـ ــدادي ـ ــن ال ـم ــدي ــر
المنتهية مهمته.
ورحب البقاعين بربيعان،
ً
م ـت ـم ـن ـي ــا ل ـه ــا ال ـت ــوف ـي ــق فــي
ُ
مهمتها بالكويت ،التي "تعد
ً
ً
عطاء ودعما
من أكثر الــدول
لجهود المفوضية في إغاثة
آالف ال ــاج ـئ ـي ــن فـ ــي جـمـيــع
أنحاء العالم".
وش ـك ــر ال ـب ـقــاع ـيــن الـمــديــر
الـمـنـتـهـيــة مـهـمـتــه ح ــدادي ــن،
على جهوده في فترة خدمته
بـ ــال ـ ـكـ ــويـ ــت ،رغـ ـ ـ ــم ت ــزام ـن ـه ــا
مـ ـ ــع وبـ ـ ـ ـ ــاء كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا ،الـ ـ ــذي
أب ـطــأ الـكـثـيــر م ــن الـفـعــالـيــات
والنشاطات.
واس ـت ـم ـع ــت رب ـي ـع ــان إل ــى
مـ ــوجـ ــز ع ـ ــن ت ـ ــاري ـ ــخ ال ـك ـل ـيــة
وب ــرامـ ـجـ ـه ــا وت ـج ـه ـي ــزات ـه ــا،
وعـ ـ ـ ـ ـ َّـبـ ـ ـ ـ ــرت عـ ـ ـ ــن س ـ ـعـ ــادت ـ ـهـ ــا
لـ ـ ــزيـ ـ ــارة م ـب ـن ــى الـ ـكـ ـلـ ـي ــة فــي

هند الشومر

اخـتـيــار قـيــاديــي الـجــامـعــة وخــاصــة مــديــرهــا ،األمــر
الذي كان سببا واضحا في سوء القرارات الجامعية،
وانحدار المستوى االداري واالكاديمي ،نتيجة سوء
الخيارات التي كانت تتم وفق التدخالت السياسية
الفجة في اعمال لجان االختيار ،وهو ما انعكس في
ص ــورة انـحــدار تصنيف الجامعة وتــراجـعـهــا ،رغم
انها الجامعة األعرق في المنطقة بيد ان سوء اختيار
قياداتها جعل العديد من الجامعات الفتية في الدول
المحيطة تتفوق عليها".
وذكرت النقابة أن "االمر يتطلب اليوم من القيادة
السياسية ضرورة اعادة السمعة االكاديمية لجامعة
الكويت لتعود مـنــارة وايقونة للتعليم العالي في
الـبــاد ،حتى تتمكن الكويت مــن تحقيق طموحها
ال ـت ـن ـمــوي ف ــي االس ـت ـث ـمــار ب ــال ــرأس ال ـم ــال الـبـشــري
االبداعي".

«بيت الزكاة» :تعزيز التعاون
مع المؤسسات المصرفية

ً
استقبل وفدا من بنك بوبيان

جانب من الزيارة
خالد البقاعين

مـنـطـقــة ال ــدوح ــة ،وإعـجــابـهــا
ال ـش ــدي ــد ب ـم ـبــانــي ال ـجــام ـعــة
ً
وإمكانياتها ،علما بأنها أول
زيارة لها لمؤسسة تعليمية
في الكويت.
واتفق الطرفان على العمل
ً
مـعــا على تنظيم الـعــديــد من
الفعاليات التوعوية والثقافية
الـتــي مــن شأنها زي ــادة وعي
واهتمام طلبة الكلية بشؤون
الالجئين ،ما يغني معرفتهم
وشخصيتهم.

جانب من حفل توقيع المذكرة
وقعت جمعية المهندسين وكلية العلوم اإلدارية
بجامعة الكويت ممثلة بمركز التميز في اإلدارة،
م ــذك ــرة تـفــاهــم وت ـع ــاون ت ـهــدف إل ــى دع ــم تحقيق
الـتـنـمـيــة ال ـب ـشــريــة ف ــي الـ ـب ــاد ،م ــن خـ ــال تــأهـيــل
وت ـطــويــر ال ـم ـهــارات الـمـهـنـيــة الـمـطـلــوبــة لـلـكــوادر
المهنية في مختلف المجاالت.
وقــع الـمــذكــرة عــن الجمعية رئيسها باإلنابة
م .محمد السبيعي ،و عــن الكلية ا لـقــا ئــم بأعمال
عميدها رئيس مجلس األمناء لمركز التميز في
اإلدارة د .محمد زينل.
وات ـف ــق ال ـجــان ـبــان ع ـلــى أن ي ـتــم تـشـكـيــل لجنة
مشتركة تضم في عضويتها ممثلين عن الطرفين،
للتنسيق والعمل على تنفيذ المذكرة وإنجاحها،
خــال مــدة نفاذها التي تمتد إلــى سنتين ،يمكن

ت ـمــديــدهــا م ــا ل ــم ُي ـب ـ ِـد أي م ــن ال ـطــرف ـيــن رغ ـبــة في
إنهائها.
وقال السبيعي ،في تصريح أمس" :إننا سنعمل
مع شركائنا في كلية العلوم اإلداري ــة على صقل
مهارات وقدرات ورفع كفاءة األعضاء المنتسبين
للطرفين مــن خــال عقد دورات وبــرامــج تدريبية
متطورة ،وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات ومنتديات
وملتقيات متخصصة ،تـهــدف ا لــى تعزيز مكانة
ودور المجتمع المدني وتخدم مصالح الكويت".
من جهته ،أكد زينل أن المذكرة تهدف إلى تعزيز
التعاون بين الطرفين وبين مؤسسات الدولة في
القضايا ذات االهتمام المشترك ،وتبادل الخبرات
المهنية والفنية في مختلف التخصصات ،السيما
في مجاالت النفع العام وخدمة المجتمع.

استقبل المدير الـعــام فــي بيت الــزكــاة باإلنابة نائب المدير العام
للخدمات االجتماعية د .ماجد العازمي ،وفدا من بنك بوبيان ضم رئيس
الخدمات المصرفية الخاصة والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية
باإلنابة عبدالله المجحم ،والمدير العام للخدمات المصرفية الخاصة
طــال النصف ،ومــديــر أول عــاقــات عمالء للمصرفية الخاصة هديل
المسباح.
ورحب العازمي بالوفد ،معربا عن سعادته بهذه الزيارة ،التي تأتي
في إطار تعزيز سبل التعاون بين بيت الزكاة و"بوبيان" ،باعتباره من
البنوك الرائدة في العمل المصرفي اإلسالمي.
وأكــد أن البيت يحرص دائما على تعزيز التعاون مع المؤسسات
المصرفية ،لما لها من دور كبير في دعم االقتصاد المالي للدولة ،ضمنها
"بوبيان" ،الذي له عالقات مصرفية مع بيت الزكاة ومشاريعه الخيرية.
من جانبه ،أشار المجحم إلى أن زيارة البنك لبيت الزكاة نابعة من
مكانته كعميل خاص ،وحجم المعامالت المالية للبيت مع البنك ،فبيت
الزكاة مؤسسة حكومية مستقلة تعنى بالعمل الخيري ،ولها مشاريع
خيرية كثيرة داخل البالد وخارجها ،شاكرا للعازمي وجميع العاملين
في بيت الزكاة ُحسن استقبالهم وضيافتهم.

أعلنت جمعية "املنابر
القرآنية" ،اختتام أنشطة
النادي الصيفي ملشروع
"غلمان القرآن" ،والذي
أقيم تحت شعار "فبذلك
فليفرحوا".
وقال املدير العام
للجمعية ،بدر الفيلكاوي،
في تصريح صحافي،
أمس ،إن "الجمعية أقامت
النادي الصيفي في الفترة
من  4يوليو إلى  3سبتمبر
الجاري ،ضمن مشروع
غلمان القرآن لتعليم اللغة
العربية والقرآن الكريم،
انطالقًا من رسالتها
الرامية إلى تنشئة جيل
يتحلى بالسلوك القرآني،
لخدمة أجيال الكويت
الصاعدة ،وتفعيل البرامج
القرآنية والتربوية التي
تسهم في بناء شخصية
الطفل".
وأضاف :استفاد من
أنشطة النادي  30شخصًا
من عمر  8إلى  14سنة
من البنني ،وقد كرمت
الجمعية  9طلبة متفوقني
بالنادي بهدايا خاصة،
كما كرمت جميع املشاركني
بشهادات شكر وتقدير،
تشجيعًا لهم على املشاركة
في مثل هذه األنشطة.

«األسر المتعففة» :تأسيس
شركة لتطوير بيانات
مستحقي المساعدات

أعلن رئيس مجلس إدارة
الجمعية الكويتية لألسر
املتعففة ،م .بدر املبارك،
عقد اجتماع في مقر
الجمعية بمنطقة كيفان،
لعرض فكرة تأسيس
شركة مساهمة غير ربحية
لتطوير قاعدة بيانات
مركزية لألسر املحتاجة
واملتعففة داخل الكويت،
بحضور ممثلني عن بعض
الهيئات والجمعيات
واملبرات الخيرية العاملة
داخل الكويت.
وذكر املبارك ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أن
الجمعية عملت على
تطوير قاعدة بيانات
لألسر ،بالتعاون مع إحدى
الشركات املحلية لتطوير
املراحل الفنية والتقنية
التي استمرت ملا يزيد على
 6أشهر.
وأوضح أن الغرض
النهائي لهذا البرنامج
تأسيس قاعدة بيانات
تستخدم لخدمة
الجمعيات الخيرية
واملبرات ،لتفادي تكرار
املساعدات ،وليستفيد أكبر
عدد من املحتاجني ،ويتم
توزيعها بشكل عادل بني
الجميع وال تقتصر على
فئة دون أخرى ،مشيرا إلى
أن قاعدة البيانات ستكون
متوافرة لكل الجهات
الخيرية مقابل اشتراك
سنوي.
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«المحاسبة» :المنظومة الرقمية لـ «الداخلية» متطورة
مسؤولو الديوان اطلعوا على الخطط والمشاريع المستقبلية األمنية للوزارة

الخالد خالل لقائه مع أبناء منطقة الدعية

أك ــد م ـحــافــظ ال ـعــاص ـمــة ،ال ـش ـيــخ ط ــال ال ـخ ــال ــد ،أه ـم ـيــة الـعـمــل
على إ ع ــادة النظر بالقوانين الحالية المتعلقة بالسكن الخاص
والنموذجي ،الفتا إلى أن الحفاظ على العادات والتقاليد الكويتية
األصيلة يحتاج من الجهات المعنية الى المسارعة في إيجاد مخرج
قانوني يمنع بموجبه سكن العزاب وسط العوائل الكويتية ،الذي
بات يهدد مختلف مناحي الحياة األمنية واالجتماعية واالقتصادية
والخدماتية.
جــاء ذلــك خــال لقاء المحافظ الخالد مــع أبـنــاء منطقة الدعية
فــي مـقــر مـخـتــاريــة المنطقة ،بـحـضــور مـخـتــارهــا ،ورئ ـيــس فريق
طــوارئ بلدية العاصمة زيــد العنزي وأعضاء الفريق ،ومسؤولي
المحافظة ،والــذي يأتي ضمن اللقاء ات التي يحرص الخالد على
إجرائها عن قرب.
وشدد الخالد على أن المحافظة مستمرة في أداء مهامها لمالحقة
الخارجين على القانون أيا كانوا بالتوازي مع حملتها التي أطلقتها
بهذا الخصوص حول مخالفات األبنية والعقارات ،ووضعت خريطة
طريق لحل معظم المشاكل ستتكشف في قادم األيام.

الصايغ والقيادات األمنية مع أعضاء فريق «المحاسبة»

محمد الشرهان

العاصمة :مستمرون
محافظ
ّ
في مالحقة المخلين بالقانون

أكد ديوان المحاسبة أن وزارة الداخلية
تتمتع بمنظومة أ مـنـيــة ر قـمـيــة متطورة
تواكب أحدث النظم التكنولوجية ،مشيدين
بكفاءة وخبرات العناصر البشرية القائمة
على هذه المنظومة.
ج ــاء ذل ــك خ ــال اسـتـقـبــال وك ـيــل وزارة
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـ ـمـ ــرور
والعلميات ال ـلــواء جـمــال الـصــايــغ ،مساء
امس االول ،بحضور المدير العام لإلدارة
العامة المركزية للعمليات العميد عبدالله
العتيقي ومــديــر اإلدارة الـعــامــة لهندسة
االت ـص ــاالت الـعـمـيــد عـمــر العتيبي وعــدد
مــن ال ـق ـيــادات األم ـن ـيــة ،فــريــق عـمــل دي ــوان
المحاسبة المكلف بمتابعة مشاريع وزارة
الــداخـلـيــة ،لــاطــاع عـلــى آخ ــر مستجدات
ال ـم ـشــاريــع ال ـتــي ت ــم ال ـمــواف ـقــة عـلـيـهــا من
الـ ـجـ ـه ــات ال ــرق ــابـ ـي ــة م ـ ــؤخ ـ ــرا ،واالطـ ـ ـ ــاع
ع ـلــى ال ـخ ـطــط وال ـم ـش ــاري ــع الـمـسـتـقـبـلـيــة
واالستراتيجية األمنية.
وف ـ ـ ــي ب ـ ــداي ـ ــة ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ،رح ـ ـ ــب ال ـص ــاي ــغ
بــالـضـيــوف ونـقــل إلـيـهــم تـحـيــات وتقدير

وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ال ـش ـيــخ ثــامــر ال ـع ـلــي ،ثم
رافقهم في جولة إلــى غرفة اتخاذ القرار،
واس ـت ـع ــرض آل ـي ــة ع ـقــد االج ـت ـم ــاع ــات في
الظروف الطارئة واالستثنائية بحضور
ك ـبــار رجـ ــال ال ــدول ــة ،وشـ ــرح الـتـجـهـيــزات
التقنية والتكنولوجية وأنظمة االتصال
مع كافة الجهات ذات الصلة.
وراف ـ ـ ـ ــق الـ ـص ــاي ــغ فـ ــريـ ــق عـ ـم ــل ديـ ـ ــوان
المحاسبة إلى غرفة العمليات ،وقدم العقيد
حقوقي عبدالله يوسف الفرج شرحا عن
آلية تلقي البالغات واستراتيجية التعامل
م ـع ـهــا وت ـحــوي ـل ـهــا إل ـ ــى جـ ـه ــاز االتـ ـص ــال
ومتابعتها ،كما قدم عرضا مرئيا لمنظومة
العمل ومتابعة الحالة األمنية بالشوارع
والتقاطعات الرئيسية.

مركز قيادة األزمات
وتفقد الصايغ وفريق ديوان المحاسبة
مركز قيادة األزمات والكوارث ،واستمعوا
إلى إيجاز عن آليات التحضير الجتماعات

إدارة األزمـ ــات واالت ـص ــال وال ـتــواصــل مع
الجهات ذات الصلة ودور قطاعات وزارة
الداخلية في الحفاظ على الحالة األمنية
ف ــي ال ـب ــاد ف ــي ك ــل الـ ـظ ــروف وع ـل ــى م ــدار
الساعة.
وت ــم ع ــرض فـيــديــو تــوضـيـحــي لجهود
قطاعات وزارة الداخلية المختلفة ،ثم شرح
العقيد د .عبدالله زكريا لمسؤولي الديوان
المنظومة األمنية الرقمية المطبقة بوزارة
الــداخـلـيــة وأهــداف ـهــا وم ــواق ــع انـتـشــارهــا،
ً
مؤكدا أن لها دورا إيجابيا في المحافظة
ع ـلــى الـمـنـظــومــة األم ـن ـيــة ف ــي الـ ـب ــاد ،من
خالل تكوين قاعدة بيانات تتضمن صورا
ومعلومات عن األشخاص وسرعة التعرف
ع ـل ــى ب ـي ــان ــات ل ــوح ــة ال ـم ــرك ـب ــة وتـطـبـيــق
المنظومة الرقمية في نظام هاتف الطوارئ
( ،)112لسرعة التعامل مع البالغات.
بدوره ،أوضح العقيد م .مفرج الهاجري
خ ـطــوات اسـتـقـبــال ال ـبــاغــات عـلــى هاتف
ال ـ ـطـ ــوارئ وتـسـجـيـلـهــا وال ـت ـع ــام ــل معها
ومتابعتها مع الجهات ذات الصلة.

األصفر« :التعاونيات» خط
الدفاع األول لألمن الغذائي
أكد محافظ حولي علي األصفر،
أن الجمعيات التعاونية تعاملت
ب ــاح ـت ــراف ـي ــة ف ــي ت ــأم ـي ــن األغ ــذي ــة
وال ـمــواد االستهالكية خــال أزمــة
كــورونــا ،وكانت خط الــدفــاع األول
لألمن الغذائي في البالد.
َّ
ووجه األصفر بتكريم الجمعيات
ً
التعاونية فــي المحافظة ،تقديرا
لـجـهــودهــم ،ول ـل ــدور الـكـبـيــر الــذي
قامت بــه خــال أزم ــة «كــوفـيــد»19 -
الـ ـت ــي مـ ـ ــرت بـ ـه ــا ال ـ ـب ـ ــاد ،والـ ـت ــي
حافظت على األمن الغذائي خاللها
ب ـك ــل جـ ـ ـ ـ ــدارة .وبـ ـع ــث ك ـت ــب شـكــر
ً
ودروعــا تذكارية لمجالس إدارات
ً
الجمعيات ،تقديرا لجهودها.

سلة أخبار
«هيئة القرآن» :إصدار
«جزء عم» للمكفوفين

أعلنت الهيئة العامة
للعناية بطباعة ونشر
القرآن الكريم والسنة
النبوية وعلومهما،
«إصدار مصحف
المكفوفين (جزء عم)،
بطريقة برايل».
وأوضح الناطق الرسمي
باسم الهيئة ،مبارك
الحيان ،ان «هذا اإلصدار
الخاص يأتي ضمن
مجموعة اإلصدارات
التي أعلنتها الهيئة في
الفترة األخيرة ،بالتعاون
مع العديد من الجهات
بالمجتمع المدني،
ومنها جمعية المكفوفين
الكويتية».
وأكد الحيان أن «الهيئة
تعتزم إعالن مجموعة
أخرى من اإلصدارات خالل
ً
الفترة القادمة ،تطبيقا
لرؤية الهيئة المستقبلية
بجعلها رائدة في خدمة
كتاب الله وسنة نبيه
المصطفى عليه الصالة
والسالم».

«اإلطفاء» تغلق 5
منشآت مخالفة بالجهراء
علي األصفر

«الداخلية» تفتتح غرفة مراقبة «السوار اإللكتروني» بوشهري بحث التعاون مع سفير كوريا
• بالتنسيق مع النيابة للمحكوم عليهم بأقل من  3سنوات
• إلزام حامله بالبقاء داخل نطاق مسكنه وعدم االنتقال لمكان آخر
●

محمد الشرهان

افـتـتــح وكـيــل وزارة الــداخـلـيــة
ال ـم ـســاعــد لـ ـش ــؤون ال ـمــؤس ـســات
اإلصـ ــاح ـ ـيـ ــة وت ـن ـف ـي ــذ األحـ ـك ــام
الـلــواء طــال معرفي ،أمــس ،غرفة
العمليات الخاصة بنظام المراقبة
اإللكترونية على المحكوم عليهم،
وي ــوض ــح آل ـيــة الـعـمــل وال ـش ــروط
للسوار اإللكتروني.
وقال اللواء معرفي ،في تصريح
صـحــافــي ،إن قـطــاع المؤسسات
اإلصـ ـ ــاح ـ ـ ـيـ ـ ــة ن ـ ـفـ ــذ ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع
لـلـمـحـكــوم عـلـيـهــم بــالـمــؤسـســات
اإلصالحية بالتنسيق مع النيابة
العامة للمحكوم عليهم بأحكام
ً
أق ــل م ــن  3سـ ـن ــوات ،م ـش ـيــرا إلــى
إنـشــاء غــرفــة عمليات إلكترونية
مرتبطة بالنظام الجديد لمتابعة
الـمـحـكــوم فــي مسكنه عـلــى مــدار
الساعة.
وأكــد أنــه يجب على المحكوم
االل ـ ـتـ ــزام الـ ـت ــام ب ــال ــوج ــود داخ ــل
نـ ـط ــاق م ـس ـك ـن ــه ،وال ي ـس ـم ــح لــه
بالخروج عن هذا النطاق ،كما ال

جانب من شرح آلية عمل «السوار اإللكتروني»
يحق له التنقل إلى أي مكان آخر،
ً
م ــردف ــا :وي ـجــب أن ي ـكــون هــاتــف
ً
المحكوم الشخصي مفتوحا على
مــدار الـســاعــة ،وفــي حــال المرض
االتـ ـص ــال ع ـلــى غ ــرف ــة الـعـمـلـيــات
وأخذ الموافقة الالزمة للذهاب إلى
مستشفى المؤسسات اإلصالحية،
حـ ـي ــث تـ ـت ــم م ـت ــاب ـع ــة خ ـ ــط سـيــر
المحكوم من وإلى مسكنه.
وأشــار إلــى أنــه على المحكوم
ع ــدم تــركـيــب أي ج ـهــاز تشويش

داخل نطاق المسكن وعدم العبث
بالسوار اإللكتروني أو محاولة
نزعه أو إتــافــه ،ففي حــال التلف
أو عدم التزام المحكوم بأي شرط
من الـشــروط المبرمة في التعهد
يحق لــإدارة العامة للمؤسسات
اإلص ــاح ـي ــة أن تـعـيــد الـمـحـكــوم
إلــى محبسه وات ـخــاذ اإلج ــراءات
القانونية بحقه واستكمال المدة
داخل المؤسسات اإلصالحية.
ول ـف ــت إلـ ــى أنـ ــه ب ــإم ـك ــان عمل

زي ـ ـ ـ ـ ــارات ف ـ ــي أي وق ـ ــت لـمـسـكــن
المحكوم عليه ومتابعة النظام
والتأكد من التزامه ،إذ إن النزيل
ً
وقع تعهدا بهذا الشأن.
وذكر أن تنفيذ مشروع السوار
اإلل ـك ـتــرونــي يـنـطـلــق م ــن الــرؤيــة
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة لـ ـلـ ـقـ ـي ــادات األم ـن ـي ــة
ً
تحقيقا للهدف السامي بــإعــادة
تأهيل المحكومين للعودة كأفراد
صالحين في المجتمع يشاركون
في خطط التنمية والبناء.
وبـ ـي ــن مـ ـع ــرف ــي ،أنـ ـ ــه يـتـطـلــب
لالستفادة مــن النظام أن يتقدم
المحكوم بطلب إلى إدارة السجن
ً
مصحوبا بموافقة الموجودين
فــي المسكن ،التي بــدورهــا تقوم
بمخاطبة النيابة العامة للموافقة
على تنفيذ ا لـفـتــرة المتبقية من
الحكم داخــل مسكنه باستخدام
السوار اإللكتروني وفق الشروط
والنظم المعمول بها ،شريطة أن
تكون تلك الفترة أقل من  3سنوات،
ً
مبينا أنه في حال الموافقة على
طلبه يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة
في هذا الشأن.

استقبل محافظ مبارك الكبير
م ـح ـمــود ب ــوش ـه ــري ،ف ــي مكتبه
بــال ـم ـحــاف ـظــة ،س ـف ـيــر جـمـهــوريــة
كوريا الجنوبية تشونغ بيونغ ها
بمناسبة توليه منصبه الجديد.
وت ـطــرق الـلـقــاء إل ــى األحــاديــث
الـ ــوديـ ــة وب ـح ـث ــا ال ـق ـض ــاي ــا ذات
االهتمام المشترك بين الجانبين
وسبل تطوير التعاون المتبادل
آلفاق أرحب.
م ــن ج ــان ـب ــه ،رحـ ــب ال ـم ـحــافــظ
بوشهري ،بالتعاون الثنائي مع
ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة عـلــى مختلف
ً
ال ـم ـس ـت ــوي ــات ،م ـت ـم ـن ـيــا للسفير
بيونغ ها التوفيق في مهام عمله.

ً
محافظ مبارك الكبير مستقبال سفير كوريا الجنوبية
من جهته ،أكد سفير الكوري
ال ـج ـن ــوب ــي ق ـ ــوة الـ ـع ــاق ــات مــع
ً
الـ ـك ــوي ــت ،م ـع ــرب ــا ع ــن خــالــص

ش ـ ـ ـكـ ـ ــره وتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدي ـ ـ ــره ل ـ ـح ـ ـفـ ــاوة
االس ـت ـق ـب ــال الـ ـت ــي ل ـم ـس ـهــا مــن
المحافظ بوشهري.

«الصحة» :معامالت إلكترونية لمكافحة الوباء
●

عادل سامي

أكـ ــد رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة االس ـت ـش ــاري ــة ل ـمــواج ـهــة
«كورونا» في وزارة الصحة د .خالد الجارالله أن
تسهيل معامالت المواطنين والمقيمين عن بعد
«إلكترونيا» يخدم جهود مكافحة الوباء.
وأوض ــح الـجــارالـلــه فــي تـغــريــدة عـلــى حسابه
بـ «تويتر» أن االستقرار الصحي يتطلب العديد
مـ ــن الـ ـمـ ـق ــوم ــات م ـن ـه ــا االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام بـ ــاالح ـ ـتـ ــرازات
الوقائية المتوازنة مع مراحل االنفتاح والتعاون

الـمـجـتـمـعــي ،والـتـحـصـيــن الـمـجـتـمـعــي والــرقــابــة
الصحية على جميع المؤسسات ،مجددا التأكيد
على استمرار انحسار الوباء في البالد ،ميدانيا
وسريريا.
من جانب آخر ،أكدت وزارة الصحة توفر عالج
مرضى السرطان في المستشفى المعالج ،وكذلك
في مستودعات الــوزارة .وقالت الــوزارة في بيان
ردا على ما تم تداوله عن عدم توفر أحد عالجات
مرضى السرطان ،إن صاحب الشكوى صــرف له
العالج المقصود في اليوم نفسه.

المكراد والشمالن بحثا التعاون مع «ناتو» «حماية البيئة» :إلغاء المعامالت الورقية
●
يتوافق مع «االقتصاد األخضر»
محمد الشرهان

استقبل رئيس قوة اإلطفاء العام ،الفريق خالد
المكراد ،في ديــوان مبنى قــوة اإلطـفــاء الـعــام ،ظهر
أمس ،رئيس قطاع الشؤون السياسية واألمن لقوات
حـلــف الـشـمــال األطـلـســي لـلـشــرق األوسـ ــط وشـمــال
افريقيا جيوفاني رومــانـيــو ،يــرافـقــه رئـيــس مركز
مبادرة اسطنبول لحلف الشمال األطلسي (ناتو)
والوفد المرافق.
ورحـ ـ ــب الـ ـمـ ـك ــراد ب ــال ـض ـي ــف ،م ـث ـم ـنــا ال ـت ـع ــاون
المشترك من خالل عدة مجاالت ،أبرزها المجاالت
التدريبية والتنسيقية ،كما أشــاد جيوفاني بدور
وج ـهــود ق ــوة اإلط ـفــاء ال ـعــام ،وال ـخ ـبــرات وال ـقــدرات
التي تمتلكها.

كما تمت مناقشة أطر تعزيز التعاون المشترك،
وتعزيز أوجه التنسيق الثنائي.
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،ال ـت ـقــى رئ ـي ــس ج ـه ــاز األم ــن
الوطني باإلنابة الشيخ صباح الشمالن ،أمس ،مع
ً
رومانيو أيضا.
وقــال الـجـهــاز ،فــي بـيــان صحافي ،أن الجانبين
بحثا أوج ــه الـتـعــاون المشترك بين دول ــة الكويت
وحلف شمال األطلسي ،من خالل المركز اإلقليمي
للحلف ومـبــادرة إسطنبول للتعاون فــي الكويت،
وتـفـعـيــل أوجـ ــه ال ـت ـعــاون ب ـيــن ال ـطــرف ـيــن م ــن خــال
االتفاقيات والبرامج التدريبية ،كما تم التطرق الى
األوضاع اإلقليمية والدولية الحالية.

«الخارجية» تهيئ مبانيها لذوي االحتياجات
●

جورج عاطف

ث ـ ـم ـ ـنـ ــت الـ ـ ـهـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
لـ ـش ــؤون ذوي اإلع ـ ــاق ـ ــة ،طـلــب
وزارة الخارجية إرســال فريق
متخصص مــن ا لـهـيـئــة لبحث
ودراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ت ـه ـي ـئ ــة
م ـق ــر «الـ ـخ ــارجـ ـي ــة» وال ـم ـبــانــي
الـتــابـعــة لـهــا لتسهيل وصــول
األش ـخ ــاص م ــن ذوي اإلع ــاق ــة،
وتقديم التصورات التي تساهم

ف ــي تـلـبـيــة احـتـيــاجــاتـهــم على
المستوى المعماري والتقني
وال ـت ـك ـنــولــوجــي ،ع ـبــر تطبيق
الكود الوطني لسهولة الوصول
وال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــود الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي الت ـ ــاح ـ ــة
المحتوي اإللـكـتــرونــي اللذين
أصدرتهما الهيئة.
وقالت الهيئة ،في بيان أمس،
إن ه ــذا الـطـلــب ج ــاء بـنــاء على
ت ــوج ـي ـه ــات وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
وزي ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون مجلس

الوزراء الشيخ د .أحمد الناصر
الــذي أبــدى جــل اهتمامه بفئة
ذوي اإلعــاقــة وض ــرورة توفير
ً
ج ـم ـي ــع اإلمـ ـ ـك ـ ــان ـ ــات ت ـط ـب ـي ـقــا
لـمـفـهــوم ال ــدم ــج ف ــي المجتمع
ً
وبيئة العمل عمليا  ،ودعمهم
وفـ ـ ــق االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــات ال ـع ــال ـم ـي ــة
ُ
وتنفيذا لاللتزامات الدستورية
وال ـت ـش ــري ـع ـي ــة والـ ــدول ـ ـيـ ــة فــي
مـ ـج ــال ح ـم ــاي ــة حـ ـق ــوق ه ــؤالء
األشخاص.

●

عادل سامي

أشـ ـ ــادت ال ـج ـم ـع ـيــة الـكــويـتـيــة
لحماية البيئة بقرار سمو الشيخ
ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد رئ ـي ــس مـجـلــس

الوزراء بعدم العودة إلى استخدام
المعامالت الورقية لدى الجهات
الحكومية مــن وزارات وهيئات
ومؤسسات.
وق ــال ــت ال ـج ـم ـع ـيــة ،ف ــي ب ـيــان

«تقنية المعلومات» :ندعم التوجه
الحكومي نحو التحول اإللكتروني
أكدت الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات،
دعمها للتوجهات الحكومية في تطوير البنى
الـتـحـتـيــة وال ـبــرامــج والـتـطـبـيـقــات الستكمال
ال ـت ـح ــول اإلل ـك ـت ــرون ــي ف ــي مـخـتـلــف ال ـج ـهــات
الحكومية ،مشيرة إلى أن عجلة الميكنة مازالت
تـتـحــرك بـخـطــوات بطيئة وب ـحــذر فــي جميع
خدمات الدولة ،ولم تعمم فكرة التحول الرقمي
على جميع الــوزارات ،إذ إن المواطن الكويتي
مـ ـ ــازال ي ــراج ــع ال ـ ـ ـ ــوزارات وال ـه ـي ـئ ــات إلن ـجــاز
معاملته ،ما يعرضه لإلصابة بـ«كورونا».
وقال نائب رئيس الجمعية م .ناصر العيدان،
في تصريح صحافي ،أمــس ،إن التصريحات

األخيرة لرئيس مجلس الــوزراء سمو الشيخ
صـ ـب ــاح الـ ـخ ــال ــد جـ ـ ــاءت م ـت ــواف ـق ــة وال ـت ـط ــور
ال ـم ـن ـشــود ف ــي مـخـتـلــف ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة،
مؤكدا «اننا أمــام تحد كبير يتمثل بتحسين
مركزنا في المؤشرات العالمية ،وخلق روح
ً
ً
التنافسية داخليا وخارجيا لتطوير الخدمات
اإللكترونية».
ودعــا الحكومة إلــى دعــم العمالة الوطنية
المتخصصة في هــذا المجال ،إذ إن أصحاب
هذا التخصص يعانون عدم إنصافهم من حيث
ال ـبــدالت وال ـحــوافــز الـتــي يستحقونها أســوة
بالوظائف األخرى المشابهة.

صـ ـح ــاف ــي ،إنـ ـ ــه فـ ــي وقـ ـ ــت الق ــت
ً
هــذه الــدعــوة صــدى واس ـعــا على
كــل الصعد وإشـ ــادات المعنيين
بــالـشــأن الـبـيـئــي ،فــإنـهــا تـتــوافــق
م ــع رؤيـ ــة الـجـمـعـيــة ال ـت ــى سبق
ً
أن أعلنتها كثيرا بتحقيق حلم
التخلص من المعامالت الورقية،
لما لذلك مــن الحد وتقليل األثــر
السلبي تجاه البيئة في العديد
من أبعادها.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ــى أن «إل ـ ـ ـغـ ـ ــاء
المعامالت الورقية يدخل في إطار
«االقتصاد األخضر» الــذي نادت
ً
به كثيرا من خالل المحافظة على
األش ـجــار كـمـكــون بيئي مـهــم ،إذ
ً
يتم تصنيع الــورق منها ،فضال
ع ــن ال ــدع ــوة إل ــى تـحـقـيــق بعض
أهــداف التنمية المستدامة لعام
.»2030
وأكدت الجمعية أن قرار سمو
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـعــدم
ال ـعــودة إلــى الـمـعــامــات الورقية
يـ ــدعـ ــم ه ـ ـ ــدف الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة ع ـلــى
الحياة الفطرية في البر ومكوناته
ونباتاته من خالل خلوه من تلك
الـمـخـلـفــات ،الفـتــة إل ــى أن ــه» قــرار
بسيط له أبعاد واسعة المدى».

أغلق قطاع الوقاية بقوة
االطفاء العام  5منشآت
مخالفة لالشتراطات
الوقائية في محافظة
الجهراء بعد صدور قرار
من رئيس االطفاء الفريق
ً
خالد المكراد حرصا على
سالمة األرواح والممتلكات
لتحقيق األمن المجتمعي.
وقال مدير إدارة العالقات
العامة واإلعالم العقيد
محمد الغريب إن قوة
االطفاء العام عقدت أكثر
من اجتماع مع عدة جهات
بالدولة ،وذلك بهدف
التنسيق حول متابعة
قضايا مخالفات الشروط
الوقائية الخاصة بقوة
اإلطفاء العام؛ من أجل
تحقيق األمن المجتمعي
والتطلع لتحديد ميكنة
خاصة بمتابعة تنفيذ
القرارات الناتجة عن
التحقيقات.
وذكر الغريب أن فرق
التفتيش في قطاع الوقاية
مستمرة في حمالتها على
كافة انواع المخالفات وفي
جميع المحافظات دون
استثناء.

العلمي»ً :استقبلنا
«النشر ً
 3478بحثا وكتابا
كشف نائب مدير الجامعة
لألبحاث ورئيس مجلس
النشر العلمي د .رشيد
العنزي ،عن استقبال
المجالت العلمية ولجنة
التأليف والتعريب والنشر
ً
ً
 3478بحثا وكتابا ،بزيادة
ً
 253بحثا ودراسة عن
العام السابق في مختلف
التخصصات العلمية.
وأشار العنزي ،في
تصريح صحافي ،أمس،
إلى ارتفاع نسبة البحوث
المرفوضة ،التي بلغت
 66.3في المئة.
وحول مدى إقبال
الباحثين من خارج
الكويت للنشر في
المجالت العلمية مقارنة
مع الداخل ،ذكر أن
البحوث المستقطبة
من خارج الكويت بلغت
 3088بحثا بنسبة 88.8
في المئة ،فيما بلغت
من داخل الكويت 387
بحثا بنسبة  11.2في
المئة ،مبينا إيجابية
هذا المؤشر ،ومكانة
هذه المجالت العلمية
في الخارج كقناة للنشر
العلمي المتخصص.
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عقبات في طريق إصالح
عملية التعليم
د .ندى سليمان المطوع
mutawa.n@gmail.com
عانت مؤسسات التعليم في فترة انتشار الوباء العالمي
كوفيد 19من االنتقادات ألسباب عديدة ،منها الولوج القسري
إلى التعليم اإللكتروني ،والبطء في اللحاق بالركب سواء من
الهيئة التدريسية أو رقمنة المناهج أو حتى القرار السياسي
النابع من وزارات التربية والتعليم.
ورغم متابعتي للعديد ممن كتبوا في تقييم إدارات الدول
لــأزمــات فيما يخص التعليم ،ومــن خــال متابعتي لسبل
ً
إصــاح منظومة التعليم الـعــالــي ،لفت نظري مــؤخــرا نقاط
مثيرة للجدل جاءت في كتاب "سيرة أستاذ جامعي" للمرحوم
للدكتور عبدالمالك التميمي والتي تنطبق على واقعنا اليوم،
وقد تضمنت عقبات تواجهها مؤسسات التعليم العالي ،وقد
خص الكاتب جامعة الكويت بشكل خاص.
إليكم تلك العوامل:
• المبالغة في تكليف أعضاء هيئة التدريس بأعمال إدارية
ّ
يمت
واستنزاف حملة الدكتوراه والعلوم في العمل الذي ال
للتعليم بصلة مما يسبب تأخر إنتاجهم للبحوث.
• البيئة الوظيفية التي تغزوها الخالفات الشخصية بسبب
معتقدات وقيم يحملها الموظف أو المعلم.
• اإلجراءات الكثيرة في العمل اإلداري تفقد الباحث القدرة
على اإلنتاجية البحثية وإنتاج مادة علمية مناسبة ومكملة
للمناهج.
• المخالفات العلمية ...استمرار الجامعات الحكومية في
غض البصر عن السرقة العلمية فيتمادى الطالب في ذكر
المعلومة دون المصدر العلمي وهي ظاهرة سلبية.
• ظاهرة "التسطيح" بسبب كثرة المناصب أو تعاقبها
ألعضاء هيئة التدريس ،والتسطيح هو التبسيط للمحتوى
ا لـفـكــري فــي التعليم ،يصيب المحتوى وا لـبـحــوث العلمية
الخاصة بعضو هيئة التدريس.
• إصالح المراحل التي سبقت التعليم الجامعي فإصالح
التعليم العام الحكومي خطوة أساسية في إصالح التعليم
بمؤسسات التعليم العالي الحكومية.
• أهمية وجود اإلرشــاد الصحيح للطلبة ومقررات تعزز
الثقافة العامة حول الخطة الدراسية الخاصة بهم.
• أهمية وجود مقررات لتعزيز القيم األخالقية ومكافحة
الفساد في التعليم بجميع أشكاله.
ً
• وأخـيــرا :يتحسر الكاتب على هــدم أحــد معالم المدينة
الجامعية بالشويخ وهي مجسم "الكرة األرضية" التي كانت
ً
كما يذكرها الجميع معلما من معالم "ثانوية الشويخ" ومن
بعدها جامعة الكويت.
واليوم أتمنى أن نأخذ النقاط مأخذ الجد وأن نحافظ على
معالم الكويت وصيانتها ،وأولها التعليم ذو الجودة العالية
وال ــذي عــرفــت بــه الكويت منذ بــدء تــاريــخ التعليم ،وآخــرهــا
الحفاظ على المعالم التاريخية دون الحاجة إلى الهدم بحجة
إعادة البناء من جديد.

كل ذي عاهة جبار
ال ي ـم ـل ــك أحـ ــدنـ ــا ،وق ـ ــد ان ـت ـه ــت األلـ ـع ــاب
األول ـم ـب ـيــة ال ـبــارال ـم ـب ـيــة  ،2020ي ــوم األح ــد
ال ـفــائــت ،بــاحـتـفــال فــي الـعــاصـمــة الـيــابــانـيــة
طــوك ـيــو ،وان ـت ـق ــال ع ـلــم األلـ ـع ــاب األولـمـبـيــة
العادية والبارالمبية إلى العاصمة الفرنسية
بــاريــس الـتــي ستنظم كــل هــذه األل ـعــاب عام
2024؛ إال أن يعبر عن إعجابه ودهشته أيضا
إزاء هــذه الميداليات المتنوعة التي حصل
عليها أصحاب إعاقات مختلفة ،رجاال ونساء،
في مختلف أنواع هذه األلعاب.
تـ ــاب ـ ـعـ ــت ب ـ ـعـ ــض األل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاب األول ـ ـم ـ ـب ـ ـيـ ــة
البارالمبية ،وبصعوبة أحيانا كثيرة إزاء
هــول اإلعــاقــات وشكلها وحجمها ،ونجاح
ع ــدد م ــن الــريــاضـيـيــن م ــن ذوي اإلع ــاق ــة من
الـ ــدول الـعــربـيــة بــالـحـصــول عـلــى مـيــدالـيــات
تكافئ نجاحهم ،وإصرارهم ،وقوة إرادتهم،
وشـجــاعـتـهــم عـلــى تــوظـيــف اإلع ــاق ــة كحافز
مشجع ،ودافع قوي لتجاوز إعاقتهم ،عوضا
عــن أن يستسلموا لـمــا هــم عـلـيــه مــن إعــاقــة
أصابتهم مع والدتـهــم ،أو بسبب مــرض ،أو
بسبب حادث من الحوادث.
وأود أن ألفت النظر إلى ضرورة استخدام
مصطلح "اإلعــاقــة" ،علما بأنني استخدمت
في عنوان مقالتي عبارة "عاهة" ،كون المثل
الـشـعـبــي م ـع ــروف ب ـهــذا ال ـش ـكــل ،ف ــي الــوقــت
الــذي تستخدم فيه مصطلحات أخــرى مثل:
أصحاب االحتياجات الخاصة ،أو أصحاب
الـهـمــم ،أو أص ـحــاب ال ـعــزم ،وحجتنا هــو أن
مصطلح "اإلعاقة" ،اعتمدته األمم المتحدة،
ومــن المفيد أن نــذكــر بــأن الجمعية العامة
ل ـه ــذه الـمـنـظـمــة ال ــدول ـي ــة اع ـت ـمــدت اتـفــاقـيــة
حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بتاريخ
 ،2006 /12 /13ودخـلــت هــذه االتفاقية حيز
النفاذ فــي  ،2008 /5 /3وصــادقــت على هذه
االتفاقية كل الدول العربية باستثناء لبنان.
وتم أيضا اعتماد بروتوكول مضاف إلى
هــذه االتفاقية بتاريخ  ،2006 /12/13ودخل
حيز النفاذ في  ،2008 /5 /3وصادقت على هذا
البروتوكول االختياري ،الدول العربية التالية:

ت ــون ــس ،وج ـي ـبــوتــي ،وفـلـسـطـيــن ،وس ــوري ــة،
والسودان ،والمغرب ،وموريتانيا ،والمملكة
العربية السعودية ،واليمن.
وما يهمنا في معرض حديثنا عن اإلعاقة
والمعاقين ،وعالقتهم بــاأللـعــاب األولمبية
البارالمبية ،هو الفقرة  5من الـمــادة  30من
اتفاقية حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،
والـتــي تفرض على ال ــدول األط ــراف فيها ما
يلي -5" :تمكينا لألشخاص ذوي اإلعاقة من
المشاركة ،على قدم المساواة مع آخرين ،في
أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة ،تتخذ
الدول األطراف التدابير المناسبة من أجل:
(أ) تشجيع وتعزيز مشاركة األشـخــاص
ذوي اإلعـ ــاقـ ــة ،إلـ ــى أق ـص ــى ح ــد م ـم ـكــن ،في
األن ـش ـط ــة ال ــري ــاض ـي ــة ال ـع ــام ــة ع ـل ــى جـمـيــع
المستويات.
(ب) ض ـمــان إت ــاح ــة ال ـفــرصــة لــأشـخــاص
ذوي اإلع ــاق ــة لـتـنـظـيــم األن ـش ـطــة الــريــاضـيــة
والترفيهية الـخــاصــة بــاإلعــاقــة وتطويرها
وال ـم ـش ــارك ــة ف ـي ـهــا ،وال ـع ـم ــل تـحـقـيـقــا لـهــذه
الغاية على تشجيع توفير القدر المناسب
من التعليم والتدريب والموارد لهم على قدم
المساواة مع اآلخرين.
(ج) ض ـ ـمـ ــان دخ ـ ـ ـ ــول األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ذوي
اإلعــاقــة إلـى األمــاكــن الرياضيـة والترفيهية
والسياحية.
(د) ضمان إتــاحــة الفرصة لألطفال ذوي
اإلع ــاق ــة لـلـمـشــاركــة عـلــى ق ــدم ال ـم ـســاواة مع
األطفال اآلخرين في أنشطة اللعب والترفيه
والتسلية والــريــاضــة ،بما في ذلــك األنشطة
التي تمارس في إطار النظام المدرسي.
(ه ــ) ضـمــان إمكانية حـصــول األشـخــاص
ذوي اإلع ــاق ــة ع ـلــى ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـقــدمــة من
المشتغلين بتنظيم أنشطة الترفيه والسياحة
والتسلية والرياضة".
وأريد أن ألفت االنتباه بالذات إلى الفقرة
(د) ،التي تتحدث عــن األطـفــال ذوي اإلعاقة
وأهمية إ تــا حــة الفرصة لهم للمشاركة قدر
اإلمكان بأنشطة اللعب والترفيه والتسلية

اليابان وكازاخستان شريكتان
في جهود نزع السالح النووي

زادت قوة العالقات الثنائية بين اليابان وكازاخستان منذ أن
اكتسبت هذه األخيرة استقاللها في عام  ،1991فعلى المستوى
االقتصادي بلغت التجارة الثنائية بين يناير وأكتوبر  2019ما
ّ
مجموعه  1.3مليار دوالر ،كما أن استثمارات اليابان الخارجية
المباشرة ومساعداتها اإلنمائية الرسمية تجعلها من أول عشرة
مستثمرين في كازاخستان ،فقد استثمرت فيها أكثر من  7مليارات
ً
دوالر ،وح ــاول البلدان أيـضــا توثيق عالقتهما السياسية عبر
"حوار آسيا الوسطى واليابان" ،وهو منتدى إقليمي للمسؤولين
الحكوميين فــي دول آسيا الوسطى الخمس والـيــابــان ُ
ويعنى
بمناقشة مجاالت التعاون المحتملة وتنسيق الجهود.
ل ـك ــن ي ـت ـع ـلــق مـ ـج ــال آخ ـ ــر ل ـت ـك ـث ـيــف الـ ـتـ ـع ــاون ب ـي ــن ال ـي ــاب ــان
وكازاخستان بالصدمات التاريخية المشتركة في البلدين ،وهو
يتمثل بااللتزام بمنع االنتشار النووي ،وتنجم معارضة اليابان
لألسلحة النووية عن التفجيرات األميركية لهيروشيما وناغازاكي
فــي عــام  ،1945مما أسـفــر عــن مقتل أكـثــر مــن  200ألــف شخص
وارتـفــاع معدالت األم ــراض بسبب األشعة بدرجة غير طبيعية
وسط سكان المدن المتضررة.
ً
فــي كــازاخـسـتــان ،أنـشــأ االت ـحــاد السوفياتي مــوقـعــا الختبار
األسلحة النووية بالقرب من مدينة "سيميباالتينسك" الشمالية
الشرقية ،وأجرى العلماء والمسؤولون العسكريون  456تجربة في
تلك المنطقة بين العامين  1949و ،1989وكان األثر اإلجمالي لتلك
التجارب أقوى من قنبلة هيروشيما بـ 45ألف مرة ،وفي غضون
ذلكّ ،
تعرض نحو  2.6مليون مواطن كازاخستاني لألشعة ،فمات
البعض بعد فترة قصيرة من ّ
تعرضه للمواد النووية ،في حين
ً
أصيب آخرون بأمراض مرتبطة باألشعة أو أنجبوا أوالدا مصابين
ّ
بمعدالت مرتفعة من األمراض الجسدية والنفسية .لقد تحملت
اليابان وكازاخستان أهوال األسلحة النووية وعزز هذا الوضع
التزامهما المشترك بوقف إنتاج األسلحة النووية ونشرها.
بــرز أول مظاهر التعاون المكثف بين اليابان وكازاخستان
ّ
فــي م ـجــال ن ــزع األسـلـحــة ال ـنــوويــة فــي ع ــام  ،1999حـيــن نظمت
الحكومة اليابانية ،بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
وح ـكــومــة كــازاخ ـس ـتــان ،مــؤتـمــر طــوكـيــو ال ــدول ــي ب ـشــأن منطقة
"سيميباالتينسك" ،حيث جمع ذلك المؤتمر ممثلين عن منظمات
دولية رفيعة المستوى لمناقشة ضرورة تقديم المساعدات إلى
"سيميباالتينسك" عبر تحسين ا لــر عــا يــة الصحية وا لـخــد مــات
الطبية وتكثيف برامج التنمية االقتصادية والتقييمات اإلشعاعية
للبيئة هناك.
ّ
مهد ذلك المؤتمر لنشوء أدوات أخرى لتعزيز فرص الشراكة
بين اليابان وكازاخستان ،وتعاونت ِفـ َـرق مشتركة من البلدين
لدراسة األثر البيئي لألشعة النووية وتداعياتها الصحية واقتراح
الخطوات الفاعلة لتخفيف األضرار الناجمة عن التعرض المفرط
لألشعة النووية في المنطقة.
ً
ً
أخيرا ،تعاونت حكومتا اليابان وكازاخستان معا للدعوة إلى
الحد من األسلحة النووية داخل المجتمع الدولي ،وفي عام ،2009
كانت اليابان الدولة المتقدمة الوحيدة التي شاركت في صياغة
قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الذي أعلن تاريخ  29أغسطس
"اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية" .اختير هذا التاريخ ألنه
يتزامن مع أول تجربة نووية شهدتها منطقة "سيميباالتينسك" في
ً
ً
عام  ،1949وهو تاريخ إغالق الموقع رسميا في عام  1991أيضا.
فــي عامي  2015و ،2016تقاسم وزي ــرا خارجية كازاخستان
واليابان رئاسة المؤتمر التاسع حول "معاهدة الحظر الشامل
المشاركة بيانات
للتجارب النووية" ،وأصدر ممثلو الحكومات
ِ
مشتركة للتعبير عن دعمهم المستمر للمعاهدة.
باختصار ،أكدت مستويات االلتزام المرتبط بمنع االنتشار
النووي على وعود اليابان وكازاخستان المتبادلة ببذل جميع
ّ
الجهود الممكنة لحل هذه المسألة ،حيث تشكل تداعيات تفجيرات
ّ
وتوسع نطاق التجارب النووية في موقع
هيروشيما وناغازاكي
ً
"سيميباالتينسك" فصوال قاتمة من تاريخ اليابان وكازاخستان،
ً
إذ ُيعتبر هــذا الــرابــط مــأســاويــا بالنسبة إلــى البلدين وقــد دفع
القادة والناشطون إلى التعاون على أمل أن يمنعوا وقوع كارثة
نووية أخــرى ،وفــي المقابل ،أسهم تأييد اليابان وكازاخستان
َ
لمنع االنتشار النووي في إنشاء رابط صادق بين الحكومتين،
ويمكن استعمال هذا االلتزام المتبادل لتقوية عالقاتهما الثنائية
المتسارعة.
* «دبلومات»

في الصميم :هل الكويت
قندهار العرب؟
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زوايا ورؤى

طالل عبد الكريم العرب
والــريــاضــة ،أس ــوة بــاألطـفــال اآلخــريــن الذين
ال يعرفون أي نوع من أنواع اإلعاقة.
والسؤال المطروح هنا :إلى أي مدى نفذت
ال ــدول الـعــربـيــة الـتــي صــادقــت عـلــى اتفاقية
ح ـم ــاي ــة حـ ـق ــوق األش ـ ـخـ ــاص ذوي اإلع ــاق ــة
التزاماتها ،وبخاصة فيما يتعلق باألنشطة
ً
الــريــاض ـيــة لـ ــذوي اإلع ــاق ــة؟ ال ش ــك أن ع ــددا
من القوانين قد صــدر ،وكذلك مجموعة من
األنظمة ،ولكن يا ترى هل هي كافيةّ ،
وفعالة
ومطبقة؟
ول ـعــل جــواب ـنــا ع ــن ه ــذا ال ـس ــؤال سيكون
م ـت ـف ــائ ــا ن ــوع ــا مـ ــا نـ ـظ ــرا إلـ ـ ــى ال ـح ـص ـي ـلــة
الـمـشـجـعــة لـلــريــاضـيـيــن مــن مختلف ال ــدول
الـعــربـيــة مــن ذوي اإلع ــاق ــة وال ــذي ــن شــاركــوا
ف ــي ه ــذه األلـ ـع ــاب األول ـم ـب ـيــة ال ـبــارال ـم ـب ـيــة،
حيث حصلت  11دولــة عربية على مختلف
ال ـم ـيــدال ـيــات ،وكـ ــان م ــن بـيـنـهــا خ ـمــس دول
حصلت على ميداليات ذهبية وهي :األردن،
واإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة ال ـم ـت ـح ــدة ،وت ــون ــس،
والجزائر ،والمغرب ،أما الدول العربية األخرى
والتي حصلت على ميداليات مختلفة فهي:
المملكة العربية السعودية ،والعراقُ ،
وعمان،
وقطر ،والكويت ،ومصر.
ولكن هذه الحصيلة وإن كانت مشجعة،
فــإن ـهــا غ ـيــر كــاف ـيــة ت ــوازن ــا م ــع عـ ــدد سـكــان
ال ــدول الـعــربـيــة ،ومختلف إمـكــانــاتـهــا تبين
مــا يـتــم ت ــداول ــه وال ـحــديــث عـنــه مــن نقصان
وقـ ـص ــور م ــا اع ـت ـمــدتــه هـ ــذه الـ ـ ــدول بـغــرض
تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من األنشطة
الرياضية وتسهيلها لهم ،وال يمكن أن نضع
أبدا تواضع هذه الحصيلة على ظهور هؤالء
األشخاص الذين ال يملك أحدنا إال أن يبدي
ك ــل إع ـج ــاب وت ـق ــدي ــر واح ـ ـتـ ــرام ل ـه ــم ،رج ــاال
ونساء ،من رياضيي دولنا العربية ،وال تزال
الفرصة متاحة الستدراك النقصان والقصور
فــأمــام ـنــا ثـ ــاث سـ ـن ــوات بــان ـت ـظــار األل ـع ــاب
األولمبية البارالمبية  2024في باريس.
* أكاديمي وكاتب سوري مقيم بفرنسا.

talalalarab@yahoo.com

أحـ ـض ــرت ع ـل ـبــة ألـ ـع ــاب ل ـح ـف ـيــداتــي ،وك ــان ــت صــدمــة
عندما رأيت ماذا فعل القندهاريون بها ،فالعلبة عليها
صــورة تعليمية لطفلة لم تتجاوز الرابعة من عمرها
وبجانبها أمها وكأنها تشرح لها ،فتدخل القندهاري
وغطى صدر الطفلة بالحبر األسود ،أما األم ومع أنها
ليست عارية ومالبسها عادية ،إال أن صاحبنا ولفرط
حرصه على األخالق والتقاليد ،فقد أدى واجبه الديني
بحبره األسود ليغطي ذراعها.
الحقيقة أن مــا يـحـصــل فــي ا لـكــو يــت مـنــذ س ـنــوات ال
يبشر أ ب ــدا بـخـيــر ،فـقــد ح ـ ّـر م ن ــواب و جـمــا عــات التقهقر
االجـتـمــاعــي ،واالن ـغــاق الـفـكــري والـتــرفـيـهــي عـلــى أهــل
الكويت تقريبا كل شيء ،الغريب أن الحكومة وألسباب
سـيــاسـيــةّ ب ـح ـتــة ،تـخـصـهــا ه ــي ف ـقــط ،اسـتـسـلـمــت لهم
بطريقة أثرت في النفسية العامة ،وهذا ما دفع بمعظم
الـكــويـتـيـيــن ال ــى ال ـه ــروب الـجـمــاعــي مــن الـبـلــد مـتــى ما
حانت لهم فــرص العطالت واإل ج ــازات ،لينفقوا مئات
مــاي ـي ـن ـهــم ف ــي الـ ـخ ــارج بـ ــدال م ــن ض ـخ ـهــا ف ــي ال ـس ــوق
المحلي.
أمر غريب وممل ،فكل دول العالم ،وكل دول اإلسالم،
وكل دول الخليج تــزداد انفتاحا إال الكويت فوضعها
اال ج ـت ـمــا عــي يـتـقـهـقــر ،و ي ـ ــزداد كـبــت ح ــر ي ــات شخصية
ال ت ـت ـنــاســب م ــع ال ــوع ــي واالنـ ـفـ ـت ــاح ال ـك ــوي ـت ــي قــدي ـمــا
وحاضرا ،وهذا حقيقة ما يدعو الى االستغراب ،وكأن
ّ
تسير من أناس ليس لهم أي ارتباط مع كويت
الكويت
الخمسينيات والستينيات وحتى السبعينيات.
األغـ ــرب أن االس ـت ـســام ال ـح ـكــومــي لـتـلــك الـجـمــاعــات
واضح وجلي ،فما إن يكتب أحدهم في "تويتر" محتجا
على وضع لم يعجبه من وجهة نظره البيئية ،أو نائب
ال يفقه شيئا في الدين السماوي يرفع صوته محتجا
ع ـلــى أم ــر أث ــار اس ـت ـيــاء جـمــاعـتــه ح ـتــى ت ــرى الـحـكــومــة
ت ـســارع ال ــى كـبــت وح ـظــر وإل ـغ ــاء أي مـظــاهــر قــد تعكر
صفو صاحبهم ،بال شعور بالخجل وال حتى باإلحراج.
المحزن أن ما تعلمناه في المدارس في الخمسينيات
والى يومنا هذا هو الوقوف تحية للعلم ،فعلم الكويت
هو رمزها ،فكيف يأتينا نواب يريدون إلغاء تقاليدنا
وأعرافنا ،تحية العلم واجب وطني على الجميع ،ومن
ال يعترف بعلم بالده ،أو من يصفه بأنه مجرد خرقة،
فعليه أن يتوارى عن أنظارنا.
حتى التماثيل ّ
حر مت ،فما عيب التماثيل التذكارية
وا لـتــار يـخـيــة؟ و ل ـمــاذا ال يــوجــد تـمـثــال واح ــد تخليدي
للشيخ عبدالله السالم الصباح ،قائد ومؤسس التطور
والـتـقــدم والـحــداثــة والـفـعــل اإلنـســانــي؟ ول ـمــاذا ال تقام
ّ
فــي ا لـكــو يــت تماثيل تخلد تــار يــخ ا لـعــرب حالنا كحال
دول الخليج األخرى ،وأولهم الشقيقة السعودية؟ فهل
هناك من يزايد عليهم إسالما ودينا وإيمانا؟ فها هي
الـشـقـيـقــة ال ـس ـعــوديــة ت ـعــرض تـمـثــاال لـلـفـنــان الـكــويـتــي
ال ــراح ــل عـبــدالـحـسـيــن ع ـبــدالــرضــا ،وتـقـيــم االح ـت ـفــاالت
ال ـت ــرف ـي ـه ـي ــة ،وت ــزي ــد االنـ ـفـ ـت ــاح االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ورب ـع ـنــا
يحتجون حتى على إنشاء مركز جابر األحمد الثقافي.
ال ب ــد لـلـحـكــومــة أن تـتـخـلــص م ــن ت ـلــك ال ـق ـيــود الـتــي
كـبـلــت نـفـسـهــا بـهــا لـعـقــود طــويـلــة مــن أج ــل تــوازنــاتـهــا
وحساباتها السياسية التي لم ولن تعني يوما المواطن
الكويتي ا لـعــادي ،والتي بسبب تلك القيود انحدر كل
شيء في الكويت ،وأهمه التعليم ،والغريب أنه كلما زاد
التشدد الديني واالجتماعي والكبت على المواطنين
ب ـح ـجــة األعـ ـ ــراف وال ـ ـعـ ــادات وال ـت ـقــال ـيــد ،ال ـت ــي ل ــم تـكــن
موجودة أ صــا ،زادت السرقات والتزوير ونهب المال
العام ،وتكشفت فضائح سرقات ورشا لنواب متسترين
تحت عباء ة التدين.
ملحوظة لحكومتنا الرشيدة ،لعل وعسى:
ً
تناقلت وكاالت األنباء خبرا مفاده أن رئيس المجلس
األ ع ـلــى لـلـقـضــاء ا ل ـس ـعــودي أ ح ــال قــا ضـيـيــن للتحقيق
لـعــدم وقوفهما عند تــأد يــة ا لـســام ا لــو طـنــي ،باعتباره
ً
ً
ً
عرفا محليا وعالميا  ،والوقوف له داللة على االنتماء
والحب للوطن.

إريك بوزنر*

أميركا تعود إلى الواقعية
مع سقوط أفغانستان في
يد طالبان ،أصبحت حدود
القوة األميركية واضحة،
وسيحتفل كثيرون ،ال قادة
القوى المعادية فقط ،بتأديب
أميركا ،لكن من المشكوك
فيه أن تتمكن البنية الفوقية
لحقوق اإلنسان من البقاء
دون أن تبدي أي دولة
االستعداد الستخدام القوة
العسكرية لدعمها.

خالل الحرب
الباردة انتهجت
الواليات المتحدة
سياسة خارجية
«واقعية» ركزت على
المصلحة الوطنية
وتسامحت مع
أنظمة دكتاتورية

ف ــي خـطــابــه الـ ــذي دافـ ــع فـيــه ع ــن قـ ــرار االن ـس ـح ــاب من
ً
أفغانستان ،أعلن الرئيس األميركي جو بايدن انفصاال
ً ً
حاسما باتا عن تقليد المثالية في السياسة الخارجية
الــذي بدأ مع وودرو ويلسون وبلغ أشــده في تسعينيات
القرن العشرين ،ورغم أن هذا التقليد كان يوصف غالبا بأنه
"أمـمية ليبرالية" ،فقد كان أيضا الرأي السائد على جناح
اليمين بحلول نهاية الحرب الـبــاردة ،وينبغي للواليات
المتحدة ،وفقا ألنصار األممية الليبرالية ،أن تستخدم القوة
العسكرية فضال عن قوتها االقتصادية إلرغام دول أخرى
على احتضان الديموقراطية وإعالء قيمة حقوق اإلنسان.
على مستوى المفهوم وفي الممارسة العملية ،رفضت
َ
المثالية األميركية نظام وستفاليا الدولي ،الذي كان ُيـحظـر
على الــدول التدخل في شــؤون اآلخرين الداخلية ،والــذي
افترض أن السالم ينتج عن الحفاظ على توازن القوى ،فقد
سعى ويلسون إلــى االستعاضة عن هــذا النظام بمبادئ
الحرب
العدالة الدولية التي تديرها مؤسسات دولية ،وأثناء
ُ
العالمية الثانيةَ ،
راج َـع فرانكلين ديالنو روزفلت هذه ال ُـمـثـل
في ميثاق األطلسي الذي أبرم عام  ،1941والذي أعلن حق
تقرير المصير ،والديموقراطية ،وحقوق اإلنسان كأهداف
ُ
تـخاض الحروب من أجلها.
َ َ
ولكن خالل الحرب الباردة ،الحـقـت الواليات المتحدة
على نحو ثابت الـعــزم سياسة خارجية "واقـعـيــة" ركــزت
على المصلحة الوطنية ودعمت أو تسامحت مع أنظمة
دك ـت ــات ــوري ــة م ــا دام ـ ــت هـ ــذه األن ـظ ـم ــة تـ ـع ــارض االت ـح ــاد
السوفياتي ،فلم يجد الغريمان (الواليات المتحدة واالتحاد
ُ َ
السوفياتي) حاجة تـذكر لالستعانة بالمؤسسات الدولية
ُ
أو ال ُـمــثـل العالمية باستثناء األغراض الدعائية ،واستخدما
الترتيبات اإلقليمية بدال من ذلك لربط حلفائهما ببعضهم،
كــانــت أوروب ـ ــا هــي ال ـتــي ح ــاول ــت ،فــي سبعينيات الـقــرن
العشرين ،النهوض بحقوق اإلنسان وحمل لــواء القيادة
األخ ــاق ـي ــة لـتـمـيـيــز نـفـسـهــا ع ــن الـعـمــاقـيــن ع ــن يمينها
ويسارها.
بدأ التزام أميركا بحقوق اإلنسان في لحظة ضعف ،ففي
أعقاب كارثة فيتنام العسكرية واألخالقية ،سعى الرئيس
جيمي كارتر والكونغرس األميركي إلى تطعيم السياسة
ُ
الخارجية األميركية بمركز أخالقي ،واسـتـخ ِـد َمت لغة حقوق
اإلنسان ،ثم رأى الرئيس رونالد ريغان في حقوق اإلنسان
هراوة خطابية مالئمة لضرب االتحاد السوفياتي ،لكن لم
يتوقف أي من الرئيسين عن دعم األنظمة الدكتاتورية التي
خدمت مصالح الواليات المتحدة ُاألمنية ،ولم يستخدم أي
منهما القوة العسكرية لتعزيز ال ُـمـثـل اإلنسانية ،وكان لزاما
على عصر التدخالت اإلنسانية بقيادة الواليات المتحدة
أن ينتظر نهاية الحرب الباردة.
طغى الخطاب على الــواقــع العملي ،لكن الــواقــع تغير،
فباعتبارها ال ـقــوة المهيمنة العالمية الــوح ـيــدة ،شنت
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة عـ ــددا ك ـب ـيــرا م ــن الـ ـح ــروب ،الـكـبـيــرة

والصغيرة ،التي تنطوي على خليط مـحير من المصالح
األمنية الجامدة والخطاب المثالي ،ففي بنما ،والصومال،
ويــوغــوســاف ـيــا (م ــرتـ ـي ــن) ،وال ـ ـعـ ــراق (م ــرتـ ـي ــن) ،ولـيـبـيــا،
وأفـغــانـسـتــان ،وأمــاكــن أخ ــرى ،شـنــت ال ــوالي ــات المتحدة
تــدخــات عسكرية على أســاس األمــن الوطني والبواعث
اإلنسانية.
ربما كان عدم التدخل في اإلبادة الجماعية في رواندا
 1994التصرف العكسي األكثر أهمية في هذه الفترة،
عام ُ
حيث أعـيد تفسيره بعد النظر إلى أحــداث الماضي على
أنه فرصة ضائعة الستخدام القوة العسكرية إلنقاذ مئات
ُ
اآلالف من األرواح ،واستـخ ِـد َمـت هذه الكارثة لتبرير الحروب
فــي أفغانستان وال ـع ــراق ،وحــث الــواليــات المتحدة على
التدخل العسكري في السودان في أوائــل العقد األول من
القرن الحالي ،وهو ما قاومته إدارة الرئيس جورج دبليو
بوش بحكمة ،على الرغم من عمليات القتل الجماعي التي
ترقى إلى إبادة جماعية أخرى.
كل هذا أدى إلى زيادة غير عادية في االهتمام بالقانون
الدولي والمؤسسات القانونية ،وجرى إنشاء العديد من
المحاكم الدولية ،وأفضى هذا إلى إنشاء محكمة جنائية
دولية دائمة ،وبــدأ إحياء وتعزيز معاهدات ومؤسسات
حـقــوق اإلن ـس ــانُ ،
ود ِف ـ ــع بـمـبــادئ الـتــدخــل اإلنـســانــي إلــى
الصدارة ،بما في ذلك مبدأ "المسؤولية عن الحماية" الذي
صــار منسيا اآلن ،ففي الــوقــت الـحــاضــر ،أصـبــح لــدى كل
جامعة غربية مركز لحقوق اإلنسان من نوع أو آخر يشهد
على مثالية تلك الحقبة.
َ َ
كان من الواضح بالفعل أن الرئيس دونالد ترامب ن َـبـذ
تقليد التدخل العسكري ألسباب إنسانية أو شبه إنسانية،
بايدن عنه بهذه القوة كان مفاجئا بعض الشيء،
لكن ارتداد
َ َّ
وفي خطابه ،أك َـد بايدن على نحو متكرر على أهمية تحديد
"المصلحة الوطنية الحيوية" األميركية والدفاع عنها ،وهنا
تشكل كلمة "وطنية" المفتاح ،وكــان بايدن واضـحــا" :لو
هوجمنا في الحادي عشر من سبتمبر  2001من اليمن ال
أفغانستان ،فهل كنا سنذهب إلى الحرب في أفغانستان؟
حتى برغم أن طالبان كانت تسيطر على أفغانستان في
عام 2001؟ أعتقد أن اإلجابة الصادقة هي :كال .هذا ألننا لم
يكن لدينا مصلحة حيوية في أفغانستان غير منع هجوم
على وطننا أميركا وعلى أصدقائنا ،وهذا صحيح اليوم".
لم يكن ألميركا مصلحة حيوية في تقديم الديموقراطية
إلى أفغانستان ،أو مساعدة النساء على الفرار من نظام
حكم ديني يرجع إلى العصور الوسطى ،أو تعليم األطفال،
أو المساعدة في منع حرب أهلية ،أي أن القرار الذي اتخذه
باالنسحاب من أفغانستان "كان متعلقا بإنهاء حقبة من
العمليات العسكرية إلعادة تشكيل دول أخرى .لقد رأينا
مهمة لمكافحة اإلرهاب في أفغانستان وحمل اإلرهابيين
على وقف الهجمات تتحول إلى مهمة لمكافحة التمرد،
وبـنــاء الــدولــة ،ومـحــاولــة خلق أفغانستان ديموقراطية،

ومتماسكة ،وموحدة ،وهو ما لم ينجح أحد في تحقيقه
على مدار قرون عديدة من تاريخ أفغانستان .إن تجاوز هذه
العقلية واالمتناع عن ذلك النوع من نشر القوات على نطاق
واسع سيجعلنا أقوى وأكثر فعالية وأمانا في وطننا".
ق ــال بــايــدن أي ـضــا إن ح ـقــوق اإلن ـس ــان سـتـظــل "مـحــور
سياستنا الخارجية" ،وأض ــاف أن "األدوات االقتصادية
وأدوات اإلقناع األخالقي يمكن استخدامها لتعزيز حقوق
اإلن ـســان .الــواقــع أن هــذا االدع ــاء يـتـعــارض مــع إعــانــه أن
"المصالح الوطنية الحيوية" هي التي يجب أن تفصل في
مسألة التدخل العسكري ،فلماذا ال تحدد المصالح الوطنية
الحيوية أيضا أشكال التدخل غير العسكري؟ من الواضح
أن الدور الذي تؤديه حقوق اإلنسان وغير ذلك من المثل
األخالقية في السياسة الخارجية األميركية جرى خفضه
إلى حد كبير .السؤال الوحيد هو ما إذا كانت نبرة الخطاب
أيضا ستخفض لتتناسب مع َالواقع الجديد.
بالطبع ،لم يكن من الواضح قـط أن الحكومات األميركية
كانت مدفوعة حقا باعتبارات إنسانية ،إذ كان المنتقدون
يجدون غالبا دواف ــع أكثر شناعة ،فقد يزعم المؤرخون
ف ــي الـمـسـتـقـبــل أن ال ـس ـيــاســة ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة في
تسعينيات القرن العشرين والعقد األول من القرن الحادي
والـعـشــريــن كــانــت تـقــدم ببساطة رؤي ــة شــديــدة الطموح
للمصلحة الوطنية :حيث تطالب أميركا كل البلدان بتبني
ُ
ُمـثـل أميركا العليا ومؤسساتها حتى ال يرغب أحــد في
التصرف ضد مصلحة أميركا ،أو ربما يقولون إن الواليات
المتحدة ،مثلها كمثل أي إمبراطورية ،كانت تفتقر إلى
الصبر والحكمة للحفاظ على موقف ثابت في تعاملها
مع محيطها.
على أي حال ،المثالية ال تكون في حقيقة األمر مثالية
إلى هذا الحد عندما تتمتع دولة ما بالقدر الكافي من القوة،
والشيء الوحيد الواضح اآلن هو أن أميركا ال تتمتع بهذا
القدر من القوة .اتخذت مقاومة أهــداف بناء الدولة التي
تبنتها أميركا بعد الحرب الباردة هيئة اإلرهاب الدولي،
ولم تحتضين الصين وروسيا الديمقراطية طوعا ،بل إن
قسما كبيرا من بقية العالم ارتــد إلى أشكال متعددة من
القومية واالستبداد.
مع سقوط أفغانستان في يد طالبان ،أصبحت حدود
ً
القوة األميركية واضحة أخيرا ،وسيحتفل كثيرون ال قادة
القوى المعادية فقط ،بتأديب أميركا ،لكن من المشكوك فيه
أن تتمكن البنية الفوقية لحقوق اإلنسان من البقاء دون
أن تبدي أي دولــة االستعداد الستخدام القوة العسكرية
لدعمها.
* أستاذ في كلية الحقوق في جامعة شيكاغو ،وأحدث
مؤلفاته كتاب «دليل زعماء الدهماء :المعركة من أجل
الديموقراطية األميركية من المؤسسين إلى ترامب».
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

7.٤٣٨

٦.٨٠٣

٥.٥٤٧

2.٤١٥ 2.٨٠٤ 3.٣٢٦

وكاالت التصنيف تضع للكويت  14مالحظة قبل المراجعة
ملف ضمان الودائع عنصر استقرار وثقة وال يدعم التصنيف السيادي
محمد اإلتربي

أي خفض جديد
للتصنيف سيكلف
القطاع الخاص
ً
والدولة كثيرا

ال مجال لهدر
مزيد من الوقت في
معالجة متطلبات
تمويل الميزانية

إن لم يتقدم
التصنيف فعلى
األقل يجب أال
يتراجع أكثر

مع اقتراب موعد قيام وكاالت
ال ـت ـص ـن ـي ــف بـ ـم ــراجـ ـع ــة ج ــدي ــدة
ل ـل ـت ـص ـن ـيــف الـ ـسـ ـي ــادي لـلـكــويــت
ف ــي آخـ ــر سـبـتـمـبــر ال ـ ـجـ ــاري ،أي
عـلــى بـعــد أســابـيــع قليلة ،والــذي
سينعكس على القطاع المصرفي،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن م ــراجـ ـع ــة أخ ـ ــرى مــن
وكالة مختلفة في غضون ثالثة
أش ـ ـهـ ــر تـ ـق ــريـ ـب ــا ،وت ـ ـحـ ــديـ ــدا فــي
أواخ ــر ديـسـمـبــر الـمـقـبــل ،أطلقت
األوس ــاط االقـتـصــاديــة تحذيرات
مبكرة في اتجاه السياسة المالية
واالقتصادية في البالد لإلسراع
بــاتـخــاذ الـتــدابـيــر الــازمــة لوقف
نزيف الخفض على أقل تقدير.
ً
واقعيا ومن خالل المراجعات
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـق ـ ــوم ب ـ ـهـ ــا كـ ـ ــل وكـ ـ ـ ــاالت
ً
ال ـت ـص ـن ـيــف يـ ـب ــدو ال ـخ ـل ــل جـلـيــا
ً
وواض ـ ـحـ ــا م ــن ج ـن ــاح الـسـيــاســة
المالية ،في حين تكون السياسة
النقدية متفوقة بشهادة مختلف
ال ــوك ــاالت الـعــالـمـيــة رغ ــم البيئة
ال ـم ـح ـي ـط ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـم ــل ف ـي ـه ــا،
وي ـع ـك ــس وج ـ ــه ه ـ ــذه ال ـس ـيــاســة
الكفاءة المالية للبنوك المحلية.
وتـجــدر اإلش ــارة إلــى أنــه وفقا
لشهادات أكبر وكاالت التصنيف
«ف ـي ـت ــش ،وم ـ ــودي ـ ــز ،وس ـت ــان ــدرد
أن ــد ب ـ ــورز» فــإن ـهــا ال تـعـتـمــد في
منهجياتها للتصنيف السيادي
ع ـلــى عـنـصــر تـقـيـيــم االل ـت ــزام ــات
ال ـط ــارئ ــة ال ـنــاش ـئــة ع ــن الـضـمــان
الـحـكــومــي ل ـلــودائــع ،بــل تعتبره
ع ـن ـصــر دعـ ــم إي ـج ــاب ــي ل ـيــس إال،
وذل ـ ـ ـ ــك عـ ـن ــد ت ـص ـن ـي ــف الـ ـبـ ـن ــوك
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،إذ يـ ـع ــد عـ ــامـ ــل ث ـقــة
واستقرار ال أكثر.
وبالتالي فــإن البنوك تستمد
قوتها أساسا من مراكزها المالية

والتزامها بالحوكمة والمعايير
الدولية المطبقة وكذلك المخاطر
التشغيلية ،مــرورا بكفاء ة النظم
ال ــرق ــاب ـي ــة الـمـطـبـقــة ال ـت ــي يـلـتــزم
ً
ب ـهــا ال ـب ـنــك الـ ـم ــرك ــزي ،وواق ـع ـي ــا
وعلى مدار عقود تحظى بالثناء
واإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات م ـ ـ ــن ك ـ ـ ــل وك ـ ـ ـ ــاالت
ال ـت ـص ـن ـيــف ،إذ ت ـت ـبــع س ـيــاســات
حـصـيـفــة وت ـحــوط ـيــة اسـتـبــاقـيــة
متشددة ،مع تطبيق كل المعايير
الرقابية بنسب أعلى من المطلوب
م ـمــا يـجـعــل ال ـق ـط ــاع ف ــي منطقة
أمان دائمة.
و ل ـ ـي ـ ــس أدل ع ـ ـلـ ــى ذ ل ـ ـ ـ ــك مــن
االختبار القاسي األخير المتمثل
فــي أزم ــة «ك ــورون ــا» ،الـتــي ضخت
خــال ـهــا ال ـم ـص ــارف ن ـحــو مـلـيــار
ديـ ـن ــار ف ــي م ـفــاصــل اق ـت ـصــاديــة،
فضال عــن تحملها أكثر مــن 330
م ـل ـي ــون ب ـس ـب ــب ع ـم ـل ـيــة تــأج ـيــل
القروض في المرة األولى ،وهو ما
كان ليتم لوال قدرتها المالية على
اسـتـيـعــاب صــدمــات األزمـ ــة أوال،
والوفاء بالتزاماتها تجاه السوق.

مفترق طرق
وفيما يخص ملف التصنيف
المرتقب أواخر سبتمبر الجاري
وديـ ـسـ ـمـ ـب ــر الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،والـ ـل ــذي ــن
سيمثالن مفترق طرق ،خصوصا
ب ـعــد خ ـفــض الـتـصـنـيــف مــرتـيــن،
و تــأ ثــر تصنيفات بعض البنوك
بسبب خفض التصنيف السيادي،
ل ـ ـيـ ــس ألس ـ ـ ـبـ ـ ــاب مـ ــال ـ ـيـ ــة ت ـخــص
المصارف التي تخضع للمراجعة
الـتـلـقــائـيــة بـعــد تــأثــر التصنيف
السيادي للدولة ،حــذرت أوســاط
اقـتـصــاديــة ومـصــرفـيــة مــن أن ما

يحققه البنك المركزي من جهود
ف ــي ح ـم ــاي ــة ال ـق ـط ــاع وال ــوص ــول
بــه إلــى مستويات تنافسية عبر
بناء قطاع قــوي داعــم لالقتصاد
والتنمية ،يقابله ضعف اإلجراءات
الـمـقــابـلــة م ــن ال ـس ـيــاســة الـمــالـيــة
واالقتصادية.
وب ـن ـظــرة ع ـلــى ال ـع ــوام ــل الـتــي
تــد فــع نـحــو تخفيض التصنيف
االئتماني السيادي وإسقاط تلك
العوامل على أرض الواقع ،والتي
يجب أن تعالجها الحكومة بشكل
عاجل ،يتضح أن من أبرز األسباب
التي ال تزال قائمة دون معالجة:
 - 1اسـتـمــرار الـعـجــز المرتفع
ل ـل ـم ــوازن ــة الـ ـع ــام ــة ع ـل ــى ال ـم ــدى
المتوسط.
 - 2ع ـ ـ ــدم وج ـ ـ ـ ــود ت ــرت ـي ـب ــات
تمويلية شاملة ومستدامة ومتفق
عليها.
 - 3ع ــدم ق ــدرة الـحـكــومــة على
تنفيذ اإلصــاحــات المالية على
أرض الواقع بجدية.
 - 4ع ــدم الـ ـق ــدرة ع ـلــى تـمــريــر
قانون َّ
الدين العام.
 - 5عدم تنويع مصادر الدخل
وإي ـج ــاد م ـصــادر أخ ــرى لتمويل
عجز الموازنة.
 - 6اسـتـمــرار حــالــة المواجهة
بين الحكومة ومجلس األمة.
 - 7زي ـ ــادة م ـخــاطــر الـسـيــولــة
الحكومية.
 - 8اق ـت ــراب األصـ ــول السائلة
لـصـنــدوق االحـتـيــاطــي ال ـعــام من
النضوب.
 - 9تـ ــراجـ ــع ق ـ ــدرة ال ـح ـكــومــة
على دفــع قيمة السندات الدولية
المستحقة في السنوات المقبلة.
 - 10ا لـ ـ ـ ــز يـ ـ ـ ــادة فـ ـ ــي ا ل ـ ـ َّـد ي ـ ــن

الحكومي الناتج عن عدم القدرة
على تنفيذ إجراءات ضبط أوضاع
ال ـم ــال ـي ــة الـ ـع ــام ــة ،م ــع ان ـخ ـفــاض
هيكلي ألسعار النفط.
 - 11اس ـت ـمــرار ضـعــف الـقــوة
ال ـمــال ـيــة ل ـل ـح ـكــومــة ع ـلــى ال ـمــدى
المتوسط.
 - 12ع ـ ـ ــدم ص ـ ـ ـ ــدور ت ـش ــر ي ــع
يسمح بالنفاذ إلى أصول صندوق
األجيال.
 - 13غـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاب ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــدا ب ـ ـ ـيـ ـ ــر
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ال ـم ـل ـمــوســة ال ـتــي
ت ـض ـمــن االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي ال ــوف ــاء
بااللتزامات.
 - 14التآكل المستمر لمتانة
األوضـ ـ ــاع ال ـمــال ـيــة وال ـخــارج ـيــة،
نتيجة استمرار انخفاض أسعار
النفط ،أو عدم القدرة على معالجة
االس ـ ـت ـ ـنـ ــزاف ال ـه ـي ـك ـلــي لـلـمــالـيــة
العامة.

مراجعة ثالثة
للتصنيف
السيادي للكويت
آخر سبتمبر...
والخفض الثالث
ً
مؤلم اقتصاديا

أرقام تؤكد القوة المالية للبنوك
ً
• ضخت البنوك سيولة خالل أزمة الجائحة في شكل توزيعات نقدية نحو  750مليون دينارً 500 ،مليون في عام  ،2019ونحو  246مليونا في .2020
• شهدت محفظة التمويل زيادة بنحو  2.5مليار دينار خالل عام  2020منها نحو  1.8مليار محليا مما ًساهم في تخفيف اآلثار والتداعيات.
•  14مليار دينار حجم ًمحفظة القروض الشخصية التي تم تأجيلها من البنوك وكلفتها نحو  330مليونا.
•  5مليارات دينار تقريبا حجم محفظة قروض الشركات التي تم تأجيلها وبسبب ذلك حرمت البنوك من تدفقات ضخمة لكنها كانت في سبيل دعم عمالئها
ومساعدتهم على التعافي.
• تعتبر أزمة الجائحة أكبر أزمة في العصر الحديث منذ أزمة المناخ ،ولم تتدخل الدولة في دعم مراكز البنوك أو دعم سيولتها ،ولم تبرز أي مشاكل تتمثل في شراء
ديون أو مديونيات صعبة أو هيكلة وإنقاذ مصرف.

«زين السعودية» تتجه لبيع %80
من أبراجها بـ 807ماليين دوالر
أعلنت شركة االتـصــاالت المتنقلة السعودية
«زي ــن الـسـعــوديــة» مــوافـقــة مجلس إدارت ـه ــا على
العروض غير الملزمة «العروض» المقدمة من كل
من صندوق االستثمارات العامة واألمير سعود
بن فهد بن عبدالعزيز وشركة سلطان القابضة
لالستحواذ على حصص البنية التحتية ألبراج
«زين السعودية» بنسب تبلغ  60في المئة و 10في
المئة و 10في المئة على التوالي ،وستبقى الشركة
على ملكية الحصة المتبقية البالغة  20في المئة.
وقدرت العروض قيمة البنية التحتية المكونة
ً
من  8069برجا بمبلغ  3026مليون ريال سعودي
ما يعادل  807ماليين دوالر.
وب ـم ــوج ــب شـ ـ ــروط ال ـ ـعـ ــروض ال ت ـب ـيــع «زي ــن
ال ـس ـعــوديــة» س ــوى هـيـكــل األب ـ ــراج ف ـقــط ،أم ــا كل
ال ـم ـك ــون ــات األخ ـ ـ ــرى م ــن ه ــوائـ ـي ــات االتـ ـص ــاالت
الالسلكية والبرامج والتقنيات والملكيات الفكرية
فتبقى ملك زين السعودية.
وستعمل الشركة مع جميع األطــراف لتحديد
ً
أفضل طريقة إلتمام عملية االستحواذ ،علما أن
ال ـعــروض المقدمة غير مـلــزمــة ،وأن االتفاقيات
الـنـهــائـيــة تـخـضــع ل ـمــواف ـقــة ال ـج ـهــات الــرسـمـيــة
وال ـمــواف ـقــة الــداخ ـل ـيــة لـجـمـيــع األط ـ ــراف وإك ـمــال
الفحوصات النافية للجهالة وأي شروط أخرى

عوامل تدفع نحو رفع التصنيف
في المقابل ،ثمة عوامل تدفع
وك ـ ـ ـ ــاالت ال ـت ـص ـن ـي ــف نـ ـح ــو رف ــع
الـتـصـنـيــف ال ـس ـيــادي ،وال يكفي
كــونـهــا مـكـتــوبــة أو واض ـح ــة ،إال
أنها واجـبــة ُ
ومـلـ َّـحــة ،ال سيما أن
المراجعة المقبلة ستكون مؤثرة
بشكل أعمق.
ومــن أبــرز الـمــؤشــرات الداعمة
لرفع التصنيف:

 - 1ا ع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاد ا لـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــو م ـ ــة
اسـتــراتـيـجـيــة تـمــويـلـيــة واضـحــة
ومستدامة.
 - 2تـ ـم ــر ي ــر قـ ـ ــا نـ ـ ــون ي ـس ـمــح
بإصدار َّ
الدين العام بانتظام.
 - 3صـ ـ ـ ــدور تـ ـش ــري ــع يـسـمــح
ب ــالـ ـنـ ـف ــاذ إل ـ ــى أصـ ـ ـ ــول صـ ـن ــدوق
األجيال القادمة.
 - 4وج ـ ــود أدل ـ ــة ت ــؤك ــد ق ــدرة
الـمــؤسـســات وال ـن ـظــام السياسي
على مواجهة التحديات المالية
طويلة األجــل ،من خــال إجــراءات
لتنفيذ خطة وا ض ـحــة ،للحد من
العجز في الميزانية العامة.
 - 5التحسن المستدام في القوة
المؤسساتية ومعايير الحوكمة.
 - 6الـ ـت ــواف ــق ب ـي ــن ال ـح ـكــومــة
ومجلس األمة.
 - 7تــوافــر سـيــاســات حكومية
أكثر سالسة ،ويمكن التنبؤ بها.
 - 8تحسين فاعلية السياسة
المالية من خــال تحسين القدرة
على االستجابة ُللصدمات.
ً
 - 9الـ ُـم ـضــي ق ــدم ــا ف ــي تنفيذ
اإلص ــاح ــات ال ـمــال ـيــة ال ـتــي تقلل
ب ـش ـك ــل جـ ــوهـ ــري ومـ ـلـ ـم ــوس مــن
م ـت ـط ـل ـب ــات ال ـت ـم ــوي ــل ل ـل ـم ــوازن ــة
العامة.
 - 10مـ ــدى ت ـح ـ ُّـس ــن وت ـعــافــي
اآلفاق االقتصادية.
 - 11م ــدى ال ـت ـقــدم ف ــي تنفيذ
برامج اإلصالح الهيكلي.

وب ـ ـن ـ ـظـ ــرة إل ـ ـ ــى م ـ ــا سـ ـب ــق مــن
عوامل خفض أو رفــع التصنيف
يـتـضــح أن كــل ال ـعــوامــل مرتبطة
بأربعة عناصر أساسية جميعها
مركزة في السياسة المالية التي
تخص زي ــادة اإليـ ــرادات وخفض
الـمـصــاريــف وهـيـكـلــة الـمـيــزانـيــة،
والسياسية االقتصادية الممثلة
بوضوح الــرؤيــة المتعلقة ببيئة
ممارسة األعمال التجارية وإنشاء
ق ـ ـطـ ــاعـ ــات اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ج ــدي ــدة
ومـ ـل ــف ال ـخ ـص ـخ ـصــة وتـشـجـيــع
االستثمارات المحلية واألجنبية.
وبـ ـ ــذلـ ـ ــك ،تـ ـخـ ـتـ ـص ــر وك ـ ـ ــاالت
ال ـت ـص ـن ـيــف ال ـن ـظ ــرة ال ـع ــام ــة فــي
 5ع ـنــاصــر أس ــاس ـي ــة ه ــي :ال ـقــوة
االقتصادية ،وقوة المالية العامة،
وقـ ــوة ال ـمــؤس ـســات ،وال ـحــوك ـمــة،
والمخاطر الجيوسياسية.
ويـحــذر مــراقـبــون مــن أن تأتي
المراجعة الثالثة دون أي تغيرات
تذكر ،وتستمر حالة تغير النظرة
غير اإليجابية مــع وقــوع خفض
ثـ ــالـ ــث ورف ـ ـ ــع مـ ـخ ــاط ــر الـ ـس ــوق
ال ـك ــوي ـت ــي ،م ـم ــا س ـي ــزي ــد الـكـلـفــة
ً
محليا على القطاعات االقتصادية
ف ــي م ـم ــارس ــة أن ـش ـط ـت ـهــا وح ـتــى
على الدولة ذاتها في حال رغبت
باالقتراض.

أخبار الشركات

يتم االتفاق عليها بين األطراف ،مبينة أنه سيتم
اإلعالن عن أي تطورات جوهرية حيال هذا األمر.
وفي إفصاح آخر ،بينت الشركة أنها لم تصل
إل ــى ات ـف ــاق فـيـمــا يـخــص الـتـحــالــف لــاسـتـحــواذ
على أبراج االتصاالت المملوكة لكل من شركتي
موبايلي وزيــن السعودية ودمــج وتوحيد هذه
األب ــراج تحت كيان تـجــاري مسجل فــي المملكة
الـعــربـيــة الـسـعــوديــة «شــركــة األب ـ ــراج» ،الفـتــة إلــى
استمرار «زين السعودية» في البحث عن أفضل
ال ـخ ـيــارات االسـتــراتـيـجـيــة لتحقيق مصلحتها
ومساهميها.
وك ــان ــت «زيـ ـ ــن الـ ـسـ ـع ــودي ــة» ك ـش ـفــت ع ــن آخ ــر
التطورات حول موافقة مجلس هيئة االتصاالت
ً
وتقنية المعلومات مبدئيا على الطلب المرفوع
ل ـل ـه ـي ـئــة م ــن ك ــل ش ــرك ــة «زي ـ ـ ــن» وش ــرك ــة ات ـح ــاد
ات ـ ـصـ ــاالت «م ــوب ــايـ ـل ــي» وش ــرك ــة االس ـت ـث ـم ــارات
الرائدة «الرائدة» وشركة اي اتش اس كي اس ايه
المحدودة بتشكيل تحالف لالستحواذ على ابراج
االتـصــاالت المملوكة لكل من شركتي موبايلي
وزي ــن الـسـعــوديــة ودم ــج وتــوحـيــد ه ــذه االب ــراج
تحت كيان تجاري مسجل في المملكة العربية
السعودية « شركة األبراج».

تغيير الهدف من التملك
لـ«األهلية للتأمين» في «فنادق»
قامت الشركة األهلية للتأمين بتغيير الهدف من التملك
في شركة (فنادق) لعدد  12.1مليون سهم بنسبة 20.97
ً
في المئة لتكون تخارجا من االستثمار.
وفــي إفصاح مكمل تسلمت الشركة األهلية للتأمين
ً
كتابا من شركة استثمار بالنيابة عن مجموعة عمالء
لشراء إحدى استثمارات الشركة.
وبـيـنــت الـشــركــة ،أنــه سيتم اإلف ـصــاح عــن أثــر المعلومة
الجوهرية فور تنفيذ الصفقة واالنتهاء من اإلجراءات الالزمة.

«ريم» :إفصاح بشأن الدعاوى واألحكام
حكمت المحكمة في مــادة تجارية بمنطوق الحكم أول
درجة ببطالن الدعوة النعقاد الجمعية العمومية العادية
لشركة ريــم الـعـقــاريــة بـتــاريــخ  3فـبــرايــر  2021ومــا يترتب
على ذلك من آثار اخصها بطالن انعقاد الجمعية العمومية
العادية والقرارات المتخذة فيها وألزمت المدعي عليه األول
بصفته بالمصروفات ومبلغ ثالثمئة دينار مقابل أتعاب
المحاماة الفعلية.
وبينت «ريم العقارية» أن االثر المتوقع على الشركة نتيجة
الحكم ألنه تم الطعن على الحكم رقم  2768لسنة  2021استئناف
تجاري مدني حكومة – ومحدد لنظرها جلسة  3أكتوبر .2021

إتمام صفقة  2.95مليون سهم
من «حيات كوم»
أع ـل ـنــت ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت إتـ ـم ــام تنفيذ
صفقة متفق عليها على أسهم شركة حيات
لالتصاالت «حيات كوم» ،بكمية أسهم تقدر
بحوالي  2.95مليون سهم.
وق ــال ــت ال ـب ــورص ــة ف ــي ب ـي ــان ،إن تنفيذ
ً
ال ـص ـف ـقــة ت ــم ع ـلــى أس ـ ــاس س ـعــر  73فـلـســا
للسهم ،بمبلغ إجمالي قــدره  215.97ألف
دينار.

هيئة األسواق توافق على اندماج
«نور» مع «نور لالتصاالت»

«وطني» :إصدار سندات غير مضمونة ذات أولوية بالسداد
ق ــرر ب ـنــك ال ـكــويــت ال ــوط ـن ــي -بعد
استيفاء كل الضوابط واإلجراءات ذات
العالقة واستحصاله على الموافقات
ال ـم ـط ـلــوبــة م ــن ال ـج ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة -
إصـ ــدار س ـنــدات غـيــر مـضـمــونــة ذات
أولوية بالسداد.
وقــال «الكويت الوطني» فــي بيان
لـ ـلـ ـب ــورص ــة ،إن ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات م ـق ــوم ــة

بــالــدوالر ،وتــأتــي مــن ضمن برنامج
البنك إلصــدار أوراق مالية (سندات)
عالمية متوسطة األجل.
وأوضح البنك أن عائدات اإلصدار
ستساهم في تعزيز وضــع السيولة
للبنك بالعمالت األجنبية ،وتحسين
النسب الرقابية ذات الصلة ،وتنويع
مصادر التمويل.

وأش ــار إلــى أنــه سيتم إص ــدار تلك
السندات بشكل غير مباشر من خالل
شركة ذات غــرض خــاص (NBK SPC
 )Limitedمنشأة في مركز دبي المالي
ً
الـعــالـمــي ،عـلـمــا أن تــوقـيــت اإلص ــدار
س ـي ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى ظ ـ ـ ـ ــروف األس ـ ـ ـ ــواق
العالمية.

حصلت شركة نور لالستثمار المالي على
موافقة هيئة أسواق المال على تنفيذ عملية
االندماج بطريق الضم بين «نور لالستثمار»
وشركة نور لالتصاالت.
وق ـ ــال ـ ــت «نـ ـ ـ ــور ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار» ،ف ـ ــي ب ـي ــان
ل ـل ـبــورصــة ،إن الـمـعـلــومــة ال يــوجــد لـهــا أثــر
ج ــوه ــري ع ـلــى ال ـمــركــز ال ـمــالــي ل ـشــركــة نــور
ً
لالستثمار المالي حاليا.

مكاسب لمؤشرات البورصة ...والسيولة محدودة

عمليات شراء انتقائي على أسهم «الرئيسي»
●

علي العنزي

ارتــدت مــؤشــرات بورصة الكويت سريعة
خ ــال جـلـســة وس ــط األس ـب ــوع ،أم ــس ،لكنها
بقيت تفتقر للسيولة ،وربــح مؤشر السوق
العام نسبة  0.26في المئة تعادل  17.36نقطة
ليقفل على مستوى  6803.87نقاط بسيولة
مستقرة للجلسة الثانية على التوالي عند
 30.9مليون دينار هي أقل بكثير من معدالت
األسـبــوع الماضي أو هــذا الـعــام ،وتــم تــداول
 226مليون سهم أمس عبر  8270صفقة ،وتم
ً
ت ــداول  141سهما ربــح منها  71وخسر 41
بينما استقر  29دون تغير.

ً
وس ـجــل مــؤشــر ال ـس ــوق األول ن ـم ــوا أقــل
وربــح نسبة  0.12فــي المئة أي  9.09نقاط
ليقفل على مستوى  7438.91نقطة بسيولة
ً
ضعيفة نسبيا بلغت  17.6مـلـيــون د يـنــار
تداولت  41.1مليون سهم عبر  2687صفقة،
وربحت  10أسهم مقابل تراجع  5واستقرار
 10دون تغير.
في المقابل ،سجل مؤشر السوق الرئيسي
ً
ً
نموا كبيرا بنسبة  0.68في المئة تعادل 37.2
نقطة ليقفل على مستوى  5547.75نقطة
وبـسـيــولــة أفـضــل مــن سـيــولــة ،أم ــس األول،
بلغت  13.3مليون دينار تداولت كمية أسهم
هــي  184.9مليون سهم عبر  5583صفقة،

ً
وتم تداول  116سهما ربح منها  61وخسر
 36بينما استقر  19دون تغير.

شراء انتقائي واستقرار «القياديات»
اسـتـقــرت أسـعــار األسـهــم الـقـيــاديــة أمــس،
ً
ً
ومنذ بداية الجلسة ،التي شهدت حراكا جيدا
على بعض الكتل واألسهم الجيدة في قائمة
النشاط ،ويعتبر أبرزها كتلة الخصوصية
ووطـنـيــة د ق والـســاحــل وللجلسة الثانية
ً
ً
ً
على التوالي تحقق نموا سعريا وارتفاعا
في النشاط.
بينما سجلت أسهم «مستثمرون» و«جي

إف إتش» صدارة األسهم النشيطة وتحركت
باتجاهين متعاكسين ،إذ ربح «جي إف إتش»
 3في المئة مقابل تراجع «مستثمرون» بنسبة
 6.8في المئة.
كما سجلت أسهم مزايا وأرزان ووطنية
ً
عـقــاريــة والـتـخـصـيــص ح ـضــورا بـيــن أسهم
السوق الرئيسي وأقفلت جميعها على ارتفاع
مـقــابــل نـشــاط أق ــل ألسـهــم صـنــاعــات وأهـلــي
متحد اللذين كانا األفضل من حيث النشاط
فــي الـســوق األول ال ــذي أقـفــل على اسـتـقــرار،
ً
بينما ربح أهلي متحد الذي مازال بعيدا عن
نشاطه السابق خالل الشهر الماضي.
وتـحــركــت األس ـهــم الرئيسية فــي «األول»

على تغيرات محدودة واستقر الوطني الذي
تـصــدر الـسـيــولــة بينما حققت أسـهــم بيتك
ً
وزين نموا بفلس واحد فقط واستقر سهما
أجيليتي و صـنــا عــات كما أسلفنا؛ لتنتهي
ً
الجلسة خـضــراء ع ــادت معها الثقة نسبيا
بــانـتـظــار زي ــادة جــرعــة الـسـيــولــة الـتــي تزيد
التفاؤل.
وكانت مكاسب السوق الرئيسي مدفوعة
ب ــارت ـف ــاع أس ـه ــم مـ ـح ــدودة الـ ـ ـ ــدوران لكنها
مــؤ ثــرة وز نـيــا بالمؤشر كالخليج للتأمين
ً
ً
( 981فلسا) ونابيسكو ( 830فلسا) إذ حقق
ً
السهمان ارتفاعا بنسبة  9.6و 5.2في المئة
على التوالي وتصدر االرتفاعات بتداوالت

م ـحــدودة سـهــم أسـمـنــت أم الـقـيــويــن بنسبة
قريبة من  18في المئة.
ً
خليجيا ،مال األداء في مؤشرات األسواق
المالية بدول مجلس التعاون الخليجي إلى
اللون األخضر إذ ربحت  5مؤشرات بقيادة
ً
ً
مــؤشــر أبــوظـبــي ال ــذي سجل ارتـفــاعــا كبيرا
بنسبة  1في المئة ،واستمر تاسي السعودي
فــي تحقيق المكاسب كما حققت مؤشرات
أســواق دبــي والكويت والبحرين ارتفاعات
محدودة وتراجع مؤشرا سوقي قطر وعمان
وب ـن ـســب م ـ ـحـ ــدودة ،وك ــان ــت أسـ ـع ــار الـنـفــط
ً
تتداول قريبة من  72دوالرا للبرميل في ثاني
تعامالتها األسبوعية.

ةديرجلا
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«بيتك» 1.1 :مليار دينار التداوالت العقارية
في الربع الثاني من ٢٠٢١
ارتفعت  %15على أساس ربع سنوي و 9أضعاف بالفترة المقابلة من العام الماضي
ارتفعت قيمة التداوالت
العقارية بنسبة ملحوظة
قدرها  15في المئة على
أساس ربع سنوي و 9أضعاف
قيمتها بالربع الثاني من العام
الماضي.

قـ ــال ت ـقــريــر ص ـ ــادر ع ــن ب ـيــت الـتـمــويــل
الكويتي "بيتك" إن قيمة التداوالت العقارية
بلغت حــوالــي  1.1مليار ديـنــار فــي الربع
الثاني من  ،2021مقابل تــداوالت قيمتها
ً
 929مليونا في الربع السابق.
ووفق التقرير ،ارتفعت قيمة التداوالت
العقارية بنسبة ملحوظة قــدرهــا  15في
المئة على أساس ربع سنوي و 9أضعاف
قيمتها بالربع الثاني من العام الماضي،
ك ـمــا أن م ـس ـتــويــات وح ـج ــم ال ـط ـلــب على
التداوالت خالل الربع الثاني شهد زيادة
ملحوظة  19فــي الـمـئــة عـلــى أس ــاس ربــع
سـنــوي ،ووصــل إلــى  10أضـعــاف قيمتها
على أساس سنوي .

أسعار األراضي
وفــي التفاصيل ،ارتـفــع متوسط سعر
ً
ال ـم ـتــر ف ــي م ـحــاف ـظــة ال ـعــاص ـمــة مـسـجــا
 1.089ديـنــار فــي السكن الـخــاص بنهاية
الربع الثاني من  2021على أساس سنوي،
ويصل في العقار االستثماري إلى 2.435
ً
دي ـن ــارا ،ويــزيــد فــي الـعـقــار ال ـت ـجــاري الــى
 6.403دنانير دون تغير عن الربع السابق.
وف ــي مـحــافـظــة حــولــي ارت ـف ــع متوسط
سـعــر الـمـتــر للسكن ال ـخــاص إل ــى 1.106
دينار ،وانخفض في العقار االستثماري
إلى  1.592دينار ،مع تراجع في التجاري
ً
إلى  3.246دينارا ،وارتفع متوسط السعر
ً
إلى  652دينارا للسكن الخاص بمحافظة
الفروانية ،بينما انخفض في االستثماري
ً
إلى  1.393دينارا ،وفي التجاري ارتفع إلى
ً
 2.337دينارا عن الربع السابق له.

تداوالت القطاعات العقارية
وعزز السكن الخاص مكانته في المرتبة
األولى بين القطاعات مع ارتفاع مساهمته

إلى نحو  77.5في المئة في الربع الثاني
مقابل  62.4فــي المئة مــن ال ـت ــداوالت في
ذات الفترة  ،2020فيما ظلت حصة العقار
االستثماري في المرتبة الثانية منخفضة
إل ــى  15.2فــي الـمـئــة مــن قـيـمــة ال ـت ــداوالت
مـقــابــل  22.3فــي الـمـئــة فــي الــربــع الـثــانــي
.2020
فيما تــراجـعــت حـصــة تـ ــداوالت العقار
التجاري بشدة إلــى  2.9في المئة مقابل
 13.4ف ــي الـمـئــة م ــن ال ـ ـتـ ــداوالت ،وشكلت
ت ــداوالت العقار الحرفي والصناعي 2.6
في المئة من التداوالت في الربع الثاني،
وساهم عقار الشريط الساحلي بـ  1.6في
المئة من التداوالت مقابل  1.9في المئة في
الربع الثاني .2020
وانخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة
العقارية اإلجمالية إلــى  318ألــف دينار
بنسبة  15في المئة عن الربع األول و22
في المئة على أساس سنوي .فيما ارتفع
إج ـمــالــي ع ــدد ال ـص ـف ـقــات ال ـم ـتــداولــة إلــى
 2.885صـفـقــة ف ــي ال ــرب ــع ال ـثــانــي بــزيــادة
 19ف ــي ال ـم ـئــة ع ـلــى أسـ ــاس رب ــع س ـنــوي،
ً
مدفوعا بزيادة ربع سنوية ملحوظة لعدد
الـصـفـقــات عـلــى الـسـكــن ال ـخــاص والـعـقــار
االستثماري والتجاري.

السكن الخاص
وارت ـف ـعــت الـ ـت ــداوالت ال ـع ـقــاريــة للسكن
الخاص إلى مستوى استثنائي مسجلة 825
مليون دينار خالل الربع الثاني بزيادة 19
في المئة مقابل نحو  696مليون دينار في
ً
الربع األول ،أكبر من  11ضعفا قيمتها في
الربع الثاني .2020
تراجع متوسط قيمة الصفقة إلــى 272
ألـ ــف ديـ ـن ــار بـنـسـبــة  15ف ــي ال ـم ـئــة مـقــابــل
مـتــوســط  320أل ــف دي ـنــار فــي الــربــع األول
ً
بنسبة  5في المئة سنويا.

تقديم عطاءات مشروع خط أنابيب
«نفط الكويت» بقيمة  ١٥٠مليون دوالر
قــالــت خــدمــة تتبع الـمـشــاريــع اإلقليمية (ميد
بروجيكتس) ،إنه تم تقديم العطاءات لمشروع شركة
نفط الكويت ،لتركيب خطوط تدفق آلبار المنتجين
في منطقة أم نيقة بالكويتَّ ،
وتقدر قيمة المشروع
بـ  150مليون دوالر.
وأش ــارت إلــى أنــه تم تقديم العطاءات بعد عدة
تمديدات ،تشمل المواعيد النهائية لتقديم العطاءات
السابقة  22مارس و 8مارس من هذا العام .وصدرت
الدعوة لتقديم العطاءات باألصل في فبراير.
ويشمل نطاق المشروع تركيب خطوط التدفق
آلبار المنتجين ،وخطوط تدفق أنابيب للتخلص
من مياه الـصــرف ،وتركيب وصــات فوهة البئر،
وتمديد الــرؤوس /المشعبات الموجودة ،وإغالق
أعمال الربط لخطوط التدفق وخطوط األنابيب
المصنوعة من الصلب الكربوني ،إضافة إلى أعمال
األنــابـيــب ،وأع ـمــال التصنيع ،والـلـحــام ،واألنـفــاق

الدقيقة ،وتركيب نظام الحماية وتركيب المرافق
المصاحبة.
ُ
في صناعة النفط والغاز ،تعد خطوط التدفق
عبارة عن خطوط أنابيب تربط رأس بئر واحدة
بمشعب أو معدات معالجة .وفي حقول النفط والغاز
الكبيرة ،قد تربط خطوط التدفق المتعددة اآلبار
الفردية بمشعب ،وقد ينقل خط التجميع التدفق
من المشعب إلى مرحلة ما قبل المعالجة أو إلى
منشأة نقل أو وعاء .وتستخدم خطوط التدفق في
الحقول البرية والبحرية ،ويمكن دفنها أو وضعها
فوق األرض.
وتشبه خطوط التجميع خطوط التدفق ،لكنها
تجمع التدفق من خطوط التدفق المتعددة ،وعادة
ما تكون معظم خطوط التدفق قصيرة الطول ،لكن
في بعض الظروف يمكن أن تمتد لعدة كيلومترات
في التطبيقات البرية.

ارتفع عدد الصفقات المتداولة في السكن
الـخــاص إلــى  2.568صفقة بنسبة  21في
المئة مقابل  2.122صفقة في الربع السابق،
فيما ارتفع إلى  10أضعافه مقارنة بالربع
الثاني من .2020

العقارات االستثمارية
وبـ ـلـ ـغ ــت ق ـي ـم ــة ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداوالت الـ ـعـ ـق ــاري ــة
االستثمارية  165مليون دينار ،مرتفعة 4
في المئة مقابل  159مليون دينار في الربع
ال ـســابــق ،وتـصــل قيمتها  6أض ـعــاف على
أساس سنوي.
وانخفض متوسط قيمة الصفقة إلى 599
ألف دينار عن الربع األول البالغ  600ألف
دينار ،وتراجع  44في المئة بشكل سنوي،
زاد عــدد الصفقات العقارية االستثمارية
إلى  274صفقة بنسبة  3في المئة ،مقابل
ً
 265صفقة في الربع األول ،بزيادة  11ضعفا
الربع الثاني .2020

العقارات التجارية
وبلغت قيمة تداوالت العقارات التجارية
 18مليون دينار في الربع الثاني منخفضة
بنسبة كبيرة  46في المئة عن قيمتها ،التي
بلغت  58مليون دينار في الربع األول.
وانـخـفــض مـتــوســط قـيـمــة الـصـفـقــة إلــى
 1.6مليون دينار بتراجع  35في المئة على
أس ــاس ربــع سـنــوي وبنسبة  60فــي المئة
على أســاس سنوي ،ارتفع عــدد الصفقات
إل ــى  27صـفـقــة ب ــزي ــادة  13ف ــي ال ـم ـئــة عن
الربع السابق.
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«اإليكونومست»« :بتكوين» عملة
قانونية في السلفادور
هل هي خطوة للتحايل أم محاولة لخفض رسوم المعامالت؟
ً
أصبحت "البتكوين" اعتبارا من أمس ،عملة قانونية
ً
في السلفادور ،جنبا إلى جنب مع الدوالر ،لتكون هذه
الــدولــة الواقعة في أميركا الوسطى التي يبلغ عدد
سكانها  6.5ماليين نسمة أول مــن ح ــاول مثل هذا
العمل الفذ.
قبل أس ـبــوع مــن ال ـيــوم الكبير ،ك ــان أول ـئــك الذين
ً
وضعوا خططا الستخدام البتكوين هو االستثناء
ال القاعدة.
وب ـح ـس ــب "اإليـ ـك ــون ــومـ ـس ــت" فـ ـ ــإن ث ــاث ــة أربـ ـ ــاع
السلفادوريين الذين شملهم االستطالع في يوليو من
 ،Disruptivaشركة استطالعات الرأي ،كانوا متشككين
في خطة اعتماد البتكوين.
لم يكن ثلثاهم على استعداد لتقاضي أجرهم وأقل
ً
من النصف بقليل ال يعرفون شيئا عنها .وحذر كل من
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من تبني الفكرة،
مشيرين إلى التأثير المحتمل على استقرار االقتصاد
الكلي والتكاليف البيئية لعملة البتكوين.
ً
ُ
وت َّ
عرف المناقصة القانونية عادة على أنها األموال
التي يجب أن تقبلها المحاكم لتسوية الــديــون .لكن
قانون البتكوين في السلفادور يذهب إلــى أبعد من
ذلك ،إذ يقول إن الشركات يجب أن تقبل العملة المشفرة
كدفعة للسلع أو الـخــدمــات .كما دخــل حيز التنفيذ
بسرعة كبيرة.
أعلن نيب بوكيلي رئيس الدولة ،الذي يسيطر على
أغلبية كبيرة في المجلس التشريعي ،خطته لتقديم
مناقصة قانونية لعملة البتكوين في مؤتمر العمالت
المشفرة في الخامس من يونيو الماضي ،تمت الموافقة
على القانون بعد ثالثة أيام فقط.
اف ـتــرض المشككون أن ه ــذه الـخـطــوة هــي مجرد
حيلة :سوب إلبراجم ويوسف بوكيلي ،شقيقا الرئيس،

المتحمسان للعمالت المشفرة .لكن الرئيس يزعم أن
هذه الخطوة ستساعد السلفادور على كسب االستثمار
األجنبي وتقليل تكلفة التحويالت.
ً
ً
قد ال يكون مخطئا تماما .قد تجتذب هذه المناورة
مستثمري العمالت المشفرة األثرياء (على الرغم من
أنها قد تردع المزيد من المستثمرين التقليديين).
وقد توفر تجربتها دراسة حالة حول ما إذا كانت
إحدى الفوائد التي تم الترويج لها لفترة طويلة من
البتكوين تعمل مع األشخاص العاديين.
يقوم ما يبلغ حوالي مليوني سلفادوري بإرسال
تحويالت مالية بقيمة  20في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي إلى الوطن كل عام.
لكن التحويالت المصرفية والتحويالت البرقية عبر
الحدود بطيئة ومكلفة .بينما تحويالت البتكوين من
المحفظة إلى المحفظة سريعة ومجانية.
مــن المحتمل أن تكشف المحاولة قيود Bitcoin
ً
أيضا .يخشى العديد من السكان المحليين تقلباتها،
مما يجعلها غير مناسبة للمدفوعات والديون.
أولئك الذين يقبلونها ،مثل  ،Legendsال يقتبسون
األسعار فيها ،لكنهم يحولون من الــدوالر عند نقطة
البيع .ويمكن أن تكون هناك رسوم غير متوقعة ،مما
قد يحبط استخدامها.
ويتم تركيب  200ماكينة صــراف آلي بتكوين في
جميع أنحاء البالد لتمكين تحويل الدوالرات النقدية
إل ــى بـتـكــويــن ف ــي الـمـحــافــظ الــرقـمـيــة .ال ـج ـهــاز ال ــذي
ً
استخدمته مجلة  The Economistيأخذ رسوما بنسبة
ً
 5في المئة .تقول إيرما غوميز ،التي تدير مطعما قرب
أحد أجهزة الصراف اآللي في سانتا تيكال ،وهي بلدة
خارج سان سلفادور" :لن أستخدمها" .لكنها مفتونة
ً
أيضا" .دع الناس يجربونها".

البرميل الكويتي ينخفض  1.33دوالر ليبلغ 72.37
انخفض سعر برميل النفط الكويتي  1.33دوالر،
ليبلغ  72.37دوالرا لـلـبــرمـيــل فــي ت ـ ــداوالت أمــس
االول ،مقابل  73.70دوالرا في تداوالت يوم الجمعة
الماضي ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.
وفــي األس ــواق العالمية تباينت أسـعــار النفط

أمــس ،مع اقتناص بعض المستثمرين للصفقات
بأسعار منخفضة عقب خسائر في اآلونة األخيرة،
بينما أثار خفض السعودية الكبير ألسعار البيع
لـلـعـمــاء فــي آس ـيــا م ـخــاوف ب ـشــأن تـبــاطــؤ الطلب
وضغط على المعنويات.
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ّ
ّ
يفوت عائدها االقتصادي والمالي ويزيد تكاليفها ويضيع فرص الربحية

المصروفات الرأسمالية ،أي تكلفة المشاريع ،الدولة في ميزانية السهل وضع الحلول المناسبة ألزماتنا ومشاكلنا االقتصادية،
ضمن مظاهر اختالالت المالية العامة بالكويت نجد أزمة
 2021/2020مبلغ  1.909مليار مقابل المصروفات الرأسمالية فالعالقة طردية بين تكلفة المشاريع والوقت ،وكلما زاد تأخير
حقيقية أخرى تتمثل في التأخير في إنجاز المشاريع بما يزيد
بميزانية  ،2020/2019التي بلغت  2.634مليار دينار بفارق إنجاز المشاريع الضخمة زادت تكلفة المشاريع ،من الواضح
التكلفة على الميزانية ،التي لم تعد تتحمل أعباء سوء اإلدارة
أن كل شي يزيد في الكويت إال وعي متخذي القرار ،وأصحاب
الحكومية ،السيما أننا أمام عجز يعتبر األضخم في تاريخ البالد ،٪27.5 ،وأحد أسباب ذلك يعود إلى أزمة «كورونا» التي
السلطة التنفيذية ،فكلما زاد الوقت زاد تخلفنا بسببهم.
فكل تأخير في إنجاز مشروع للبنية التحتية يترتب عليه مع مرور أوقفت الكثير من المشاريع الكبرى ،ولكن ارتفاع تكاليف
«كويت جديدة» عبارة عن مشاريع متأخرة وفي كل تأخير تفوت
مشاريع الكويت لم يكن سببه الرئيسي األزمة الصحية ،فكل
السنوات تكاليف تأخير يصل بعضها إلى مئات الماليين من
ً
ما فعلته األزمة الصحية أنها كشفت الستار عن مكامن الخلل على الكويت فرص ربحية كثيرة ،فبدال من أن نركز على إنجاز
الدنانير.
وأضافت مشكالت يسهل حلها إن كانت لدينا حكومة رشيدة .المشاريع ذات ًالعائد االقتصادي والمالي نقوم بتراكم تلك
في ميزانية  2021/2020بلغ العجز  10.8مليارات دينار
المشاريع ،تراكما ينتج عنه زيادة التكاليف وضياع فرص ربحية،
من السهل تحليل الوضع االقتصادي للكويت ،وكذلك من
بارتفاع  ٪174.8عن السنة السابقة عليها ،وقد كلفت،
حصة المطيري

السبب األول :الفساد
ّ
عدد الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الوطنية
لمواد البناء في الكويت د .عادل الصبيح مجموعة
من أسباب ارتفاع تكاليف مشاريع الكويت الحكومية،
وقــال إن هناك عــدة أسـبــاب تراكمية ،أولـهــا الفساد
الذي يعتبر آفة مسؤولة عن تدمير المجتمعات على
جميع ُّ
الص ُعد ،وفي مجال المشاريع يتسبب في زيادة
التكلفة بشكل كبير ،فالفساد قبل طرح المشروع من
حيث المواصفات والتأهيل ،وبعد الطرح من حيث
الترسية والتعاقد والمتابعةوالرقابة والدفعات ...الخ،
فكل خطوة لها تكاليفها التي يضعها المتنافسون
فــي حسابهم تحوطا ،والـمـقــاول الــذي ال يضع هذا
الفساد فــي حسابه يـفــوز بمشروع أو اثنين ،لكنه
يخسر ويخرج ليترك الميدان لمن يحسب حساب
هذا الفساد.

المنافسة
تنحصر
في أغلب
األحيان بين
عدد محدود
من الشركات
العمالقة ذات
هوامش الربح
ً
المرتفعة جدا الميزانية والبذخ في المواصفات
عادل الصبيح

وأض ــاف الصبيح أن الـسـبــب الـثــانــي يــرجــع إلــى
«ميزانية المشاريع» ،إذ يحرص الجهاز التنفيذي في
ً
الوزارة المعنية على زيادة ميزانية المشروع تحوطا
وسعة ،ويساعدهم في ذلك المكتب االستشاري الذي
له مصلحة مباشرة في زيادة تكلفة المشروع ،وهم
في الواقعيعلنون السعر العالي المقبول ليكون هناك
مجال للتنافس حوله.
أما السبب الثالث فرأى أنه يرجع إلى «البذخ في
المواصفات وحــريــة االخـتـيــار» ،إذ يحرص الجهاز
التنفيذي وبمساعدة المكتب االستشاري على وضع
مواصفات خيالية دون النظر في االستخدام والتكلفة،
مما يؤدي إلى تسعير عال متحوط ،وفي حالة قبول
المنتج الــوطـنــي او االق ــل كلفة خــال فـتــرة التنفيذ
ً
والتنازل عن بعض االشتراطات يكون الفرق ربحا
ً
خالصا للمقاول.
وأشار من جانب آخر إلى أنه يشترط في التأثيث،
مثال والمختبرات أو المعدات موافقة جهاز الوزارة
المعنية ،وعـنــدهــا تتجه الـشــركــات المتنافسة الى
التسعير ألعلى سعر في السوق وعند التنفيذ يورد
ً
المقبول واألقل سعرا ،فيتحقق الوفر للمقاول ،وكله
مدفوع من الدولة.

المبالغة في التحوط – اإلذعان في نصوص العقد

عدد الشركات
المتنافسة
يزيد على 30
شركة تشارك
في معظم
المناقصات
وبالتالي
عنصر
االحتكار
غير متوفر

حسين الخرافي

وذكر الصبيح السبب الرابع «المبالغة في التحوط»
كتحميل المقاول ما في الغيب مثل الحفر في أرض
صخرية أو زي ــادة أسـعــار الحديد وم ــواد البناء أو
ارتفاع في أسعار الشحن…الخ ،مما يجعل المتنافسين
ً
ّ
تحوطا يقابل تحوط
يسعرون على أســاس األســوأ
ََ ْ
ال ــوزارة ،وذلــك يجعل الدولة تدفعثمن االحتماالت
األسوء ،وإن لم تقع.
وأشار إلى السبب الخامس «اإلذعان في نصوص
الـعـقــد» ،وق ــال تصاغ العقود مليئة ببنود اإلذع ــان
مثل التالي:
 للوزارة الحق في إلغاء العقد دون إبداء األسبابوبال تعويض.
ً
 يكون رأي المهندس المشرف نهائيا وال يحقللمقاول االعتراض
ً
 قرار الوزارة في هذا البند يكون نهائيا وال يجوزللمقاول االعتراض
 ي ـحــق ل ـم ـه ـنــدس ال ـم ـش ــروع وقـ ــف ال ـع ـمــل دونتعويض وال تمديد.
ه ــذ ه الـنـصــوص اإلذعــان ـيــة تستبد بـهــا الـ ــوزارة
ً
عـلــى ال ـم ـقــاول مـمــا يــدفــع ال ـم ـقــاول لـلـتـحــوط مــالـيــا
لتسليك أموره مع جهاز الوزارة (بالحق أو بالباطل)
وإرض ــائ ـه ــم ع ـلــى ش ـكــل ه ــداي ــا وع ـطــايــا وخ ــدم ــات
وتعيين ،ومن يتحمل هذه المبالغ هي الدولة.

الخدمات الملحقة بالعقد
ً
وع ــن الـسـبــب ال ـس ــادس ق ــال الـصـبـيــح :ك ـث ـيــرا ما
تتشاطر الـ ــوزارة فــي إضــافــة خــدمــات أخ ــرى خــارج
اطار العمل ،كالسيارات والمهام الرسمية والتدريب
الخارجي والتعيين… الــخ ،وفــي اعتقادهم أنهم قد
حـصـلــوا عـلــى ش ــيء م ــن ال ش ــيء ،وال ــواق ــع أن ــه كله
محسوب ومضاف إلى السعر مع الربحية و التحوط،
وه ــي فــي ال ــواق ــع الـتـنـفـيــذي ب ــاب رسـمــي فــي العقد
ً
لـلــرشــوة المبطنة ،فمثال مهندس الـمـشــروع ترقى
سيارته إلى جيب لكزس كامل المواصفات ويوحى
إليه بأنه في نهاية المشروع سيتم بيعه السيارة
ً ً ً
بسعر رمزي جدا جدا جدا.

مستوى التنافس
ومــن جانب التنافس ،فقد علل الصبيح السبب
السابع في مستوى التنافس ،وقــال أفضل أساليب
تقليل األسعار هي زيادة التنافس ،والحاصل هو أن
المنافسة تكون في أغلب األحيان بين عدد محدود
من الشركات العمالقة التي هوامش ربحها ضخم
ً
جدا مما يؤدي إلى محدودية التنافس وتقديم أسعار
عالية .محدودية عدد المتنافسين يؤدي كذلك إلى
االتفاق بين المتنافسين ليتم تقديم أسعار بهامش
ً
عال جدا وتقاسمه بين الشركات المتنافسة.
ربح ٍ

بعض المكاتب الهندسية واإلشراف

مشكلة الطرق
دليل صارخ
على الهدر
الحكومي
في المشاريع

طارق المطوع

مشروع الوقود
فعلى سبيل المثال في عام ،2011
ذكر مدير ً
ّ
تأخير للمشروع يفوت فرصا ربحية تعادل
البيئي آنذاك أن كل ً
 50مليون دوالر شهريا ،ومثال آخر على زيادة التكاليف في
عام  2012كان مقدار التكلفة النهائية لمشروع توسعة مطار
الكويت مبنى الركاب  2يتراوح بين  700و 800مليون دينار،
وفي عام  2015أصبحت تكلفة المشروع  1.413مليار دينار.
وفي هذا الصدد تشارك «الجريدة» قراءها في استطالع
آراء بعض المختصين في المشاريع والصناعات وأسباب ضياع
الفرص االقتصادية ،وإلى التفاصيل:

وأضاف الصبيح ،بالنسبة للسبب الثامن ،أنه على
الرغم من أن دور المكاتب الهندسية واإلشــراف هو
التصميم واإلشراف بما يحقق أعلى جودة وأقل سعر
ً
وبأقصر فترة تنفيذ ،فإن الواقع عكس ذلك تماما ،مما
ً
يجعل مصالح المكاتب الهندسية واإلشــراف دائما
مرتبطة بالسعر األعلى وبامتداد فترة المشروع ،مما
يرفع األسعار و تكاليف التنفيذ.
وذكـ ــر ال ـس ـبــب ال ـتــاســع وه ــوص ـعــوبــة إج ـ ــراءات
الصرف و تسوية الخالفات ،نظرا لتعقد اجــراءات
الـصــرف فــي أجـهــزة الحكومة مما يجعلها عرضة
لتاخير الدفعات عدة شهور ،وكذلك صعوبة تسوية

بشكل سيئ ،وهو هنا إما من المقاول أو المشرف على
المشاريع ،وبالتالي الفساد مشترك».
وأض ــاف ال ـخــرافــي« :نـشـجــع أن تـكــون المشاريع
المستقبلية عــن طــريــق ال ـق ـطــاع ال ـخــاص أو هيئة
مـ ـش ــروع ــات الـ ـش ــراك ــة ،ف ـف ــي ه ـ ــذه ال ـح ــال ــة سـيـقــدم
المنافسون جودة جيدة مع مواصفات تؤدي الغرض
وبـسـعــر مـنــاســب ،وبــاألخـيــر تحقيق ربـحـيــة ،ليس
على حساب الجودة .هناك فروقات في المواصفات،
وبالنهاية تؤدي نفس الغرض».

تحديات الحكومة

المسؤولية
موزعة
ولكن
عجز
الحكومة
هو السبب
الرئيسي

عادل الصبيح

ما ُّ
يحد
من الفساد
هو وجود
اللجنة
المركزية
للمناقصات
الحالية

حسين الخرافي

الخالفات لعدم وجود آلية سهله للتسوية ،مما قد
ي ــؤدي إلــى الـلـجــوء إلــى الـقـضــاء ويـقــابــل ذلــك حجز
بعض المستحقات ،األمر الذي يتطلب من المتنافسين
التحوط لتكاليف التقاضي والتمويل بالسعر المقدم.
ً
وأورد الصبيح السبب العاشر واألخير متمثال
بـ ــ«ق ــان ــون ال ـم ـن ــاق ـص ــات» ،إذ م ـه ـمــا أح ـك ــم ق ــان ــون
المناقصات ،فسيتمكن المناقصون من التحايل عليه
بعدة طرق ومن أشهرها االتفاق و االنسحاب للثاني
بمقابل ،والتالعب في الكميات بمعنى التسعير على
كميات والتنفيذ على أخــرى ،وكل ذلك على حساب
الــدولــة ،فالعبرة ليست فــي الـقــانــون فقط بــل بذكاء
وحصافة وأمانة الجهاز التنفيذي للقانون.
وبانتشار الوسائل اإللكترونية يسع الدولة تطوير
نظام إلكتروني يسهل التقديم والتقييم والترسية
عال.
والشراء أو التعاقد وبتنافس ٍ

دخول الدولة
كمنفذ وحيد
وحصري
للمشاريع
ألقى بظالله
عليها
ّ
وعطلها

«كورونا»
بريء من
مشاكلنا
المالية
واالقتصادية
المتجذرة
في البلد

محمد الجوعان

الهدر الحكومي
من جانبه ،قال رئيس اتحاد الصناعات ،حسين
الـخــرافــي« :يجب أال نـســأل :لـمــاذا الكويت تكاليفها

طارق المطوع

أعلى من الدول المجاورة؟ بل يجب أن يكون السؤال:
لماذا الكويت تضع مواصفات عالية جــدا ال داعي
لها؟ على سبيل المثال جامعة صباح السالم يتم
اختيار مواد ذات كلفة عالية جدا ال حاجة لها ،وتم
استخدام رخام خارجي وداخلي للمبنى أدى إلى أن
تكون التكلفة عالية».
وتــابــع« :المبنى الجامعي الكويتي فيه نــوع من
البذخ ال داعي له ،فكان من األفضل توفير التكاليف من
خالل بناء نموذج بسيط وعملي ،أسوة بالجامعات
الخاصة في الكويتُ .يفترض أن يكون الهدف جودة
المخرجات التعليمية ،وليس نوعية التشطيبات.
يجب أن يكون التركيز على التربية والتعليم ،لتعليم
الطالب أكثر ،أفضل من نوعية الطابوق».

الكويت ودول الخليج

المسؤول عن ارتفاع التكاليف
وفيما يخص المسؤول عن ارتفاع تكلفة مشاريع
الـكــويــت أف ــاد ب ــأن «الـمـســؤولـيــة م ــوزع ــة ،لـكــن عجز
الحكومة هو السبب الرئيسي ،فهي من يقود التنفيذ
وهي من تستطيع إزالة العوائق المعطلة ،وهي التي
تستطيع تعيين ق ـيــادات ق ــادرة على حسن اإلدارة
واالجتهاد والتنفيذ».
ً
وذكر أسبابا أخرى مثل تعدد الطبقات الرقابية
(دي ـ ــوان الـمـحــاسـبــة ،الـمــدقـقــون ال ـمــال ـيــون ،الـفـتــوى
والتشريع ،لجنة المناقصات) وتشابك الجهات (بلدية،
إطفاء ،بيئة ،صناعة ،مناقصات ،فتوى ،بإجمالي ١٦
جهة) ،هذا التعدد ذو اإلجراءات السابقة (ال الالحقة)
يـ ــؤدي إل ــى تـشـتــت الـمـســؤولـيــة ،مـمــا يــوجــد الـعــذر
ً
للمتقاعس مــن القياديين ويـكــون عائقا للمجتهد
منهم ،إضافة إلى أن نصوص القوانين جامدة وذات
محتوى تنفيذي ال يسمح للقيادي لالجتهاد وما
يتبع االجتهاد من مخاطرة في األخطاء وما يستتبعه
من مساءلة.
وب ـيــن أن أول آل ـيــة لـضـبــط ال ـم ـصــروفــات تعيين
القياديين األكفاء ومنحهم الصالحيات التقديرية
ً
ً
المناسبة ،واألكفاء يحتاجون فريقا كفؤا لمتابعة
الـتـنـفـيــذ ويـتـطـلــب ذل ــك ت ـعــديــات قــانــونـيــة تتعلق
بالتعيين واإلعفاء والثواب العقاب ،ثم تعديل القوانين
لتجنب الـتـشــابــك بـيــن الـجـهــات وتــداخـلـهــا وإبـعــاد
الرقابة المسبقة بما يمنح المنفذ الحرية التقديرية
ويحمله المسؤلية التنفيذية.
وأشار الصبيح إلى وجوب وضع دليل للقياديين
يشمل تجنب األس ـبــاب الـمــذكــورة أع ــاه والـتــي من
شأنها رفع التكلفة.

محمد الجوعان

تكلفة مشاريع
الكويت ليست
أعلى من تكلفتها
في باقي دول
الخليج لكن
مواصفاتنا
عالية

وأش ـ ـ ــار الـ ـخ ــراف ــي إلـ ــى أن «ال ـم ـش ــاري ــع تختلف
بنوعيتها ومستوى الـجــودة والـمــواصـفــات ،فمثل
هذه األمور تحدد سعر تكلفة المشاريع .يفترض أن
تكون األسعار متقاربة إذا قارنا بينها في الكويت
وب ــدول الخليج لنفس النوع وبنفس المواصفات،
ألن العمالة بشكل عام ،سواء الماهرة أو غير الماهرة،
ُ
تعد عمالة وافدة».
وتابع« :كثير من المواد المطلوبة للبناء مستوردة،
على سبيل المثال معدات التكييف والرخام والمعدات
الميكانيكية أو الكهربائية ،باستثناء بعض المواد
المصنعة محليا ،كــاألصـبــاغ ،وكلما كــانــت نوعية
المواصفات أعلى ارتفع سعر البناء».

المناقصات
وأشار الخرافي إلى المناقصات وأهمية المنافسة،
ُ
ح ـيــث قـ ــال إن ال ـم ـش ــاري ــع ال ـح ـكــوم ـيــة تـ ـط ــرح عبر
مناقصات واضحة ومعلنة ،والكثير من الشركات
تتنافس عليها ،ويصل عدد الشركات المتنافسة إلى
ما يزيد على  30شركة تشارك في معظم المناقصات،
وبالتالي عنصر االحتكار غير متوافر.
وقال إن من أسباب زيادة التكاليف في المشاريع
الحكومية ،أن بعضها يوجد بها إش ــراف مــزدوج؛
إشراف من مكتب الوزارة ،وآخر من المكتب الهندسي.

فساد مشترك

األزمة الصحية
كشفت الستار
عن مكامن الخلل
وأضافت مشكالت
جديدة

َّ
وتطرق الخرافي إلى الفساد ،مؤكدا أنه بشكل عام
موجود في كل دول العالم بنسب مختلفة ،ويصعب
القضاء عليه  100فــي المئة ،وقــال إن «مــا يحد من
الـفـســاد هــو وج ــود اللجنة الـمــركــزيــة للمناقصات
الحالية ،ووجود لجنة للتظلمات في مجلس الوزراء
ضـمــن قــانــون الـمـنــاقـصــات ،فـبـمـقــدور الـشـخــص أو
الشركة تقديم شكوى على اللجنة إذا تم االعتداء على
حقه .الفساد نراه في الطرق أو بعض المباني المنفذة

مــن نــاحـيـتــه ،ق ــال عـضــو مجلس إدارة الجمعية
االقتصادية محمد الجوعان« :من المؤكد أن الحكومة
تــواجــه تـحــديــات كبيرة على الصعيد االقـتـصــادي
والمالي ،نتيجة الهبوط الكبير الــذي حصل العام
الماضي في أسعار النفط ،والذي أدى إلى عدم كفاية
اإليرادات لتغطية مصروفات الدولة العامة ،حتى مع
ارتداد النفط اليوم ،ووصوله تقريبا إلى  70دوالرا ال
يكفي لتغطية المصروفات وال حتى البنود األخرى».
وأض ــاف« :مــن التحديات أيضا الظرف الصحي،
الذي أدى إلى تعزيز المشاكل االقتصادية بعد حالة
الجمود ،وهذا ما جعلنا نصنع وثائق كثيرة تتحدث
عن اإلصــاح االقتصادي والمالي ،وثائق تكون في
مجملها دائما المخلص األساسي ،وهو خلق اقتصاد
وطني قوامه تنافسية القطاع الخاص من خالل دعمه
وتمكينه إليجاد فرص عمل جديدة للمواطنين».
وتــابــع الـجــوعــان« :أعتقد أنــه خــال كــل السنوات
الفائتة التي كانت الحكومة تعمل فيها على الصعيد
االقتصادي كان يجانبها الصواب كثيرا في المشاريع،
فالمشاريع الرأسمالية ومشاريع الدولة الكبرى دائما
ما تكون حاضرة في كل سنة ،وتأخذ حيزا جيدا من
الميزانية .العامل المشترك فيها هو الهدر الصارخ في
المشروعات .هذا الحديث أصبح على جميع األلسنة
مــن مـســؤولـيــن فــي وزارة الـمــالـيــة إل ــى المختصين
واألكاديميين ،واليوم أصبح الكل على دراية وعلم أن
كل مشروع يطرح في الكويت يسمى المركب زيادة
هامشية على القيمة الفعلية للمشروع ،ودائما يكون
المتوسط بين  25و 30في المئة ،ومبلغ كهذا كبير،
ومــن يــرى المحصلة النهائية يعتقد أن المشاريع
التنموية والرأسمالية أعـلــى مــن نظرائنا فــي دول
الخليج ،لذلك يخالجنا تساؤل إن كانت هناك جدوى
من هذه المشاريع».
وأش ــار الـجــوعــان إل ــى فــرديــة الـكــويــت فــي إنـجــاز
ً
المشاريع ،موضحا أن دخــول الدولة كمنفذ وحيد
َ
وحصري لهذه المشاريع ألقى بظالله عليها وعطلها
ً
وخلق مناخا غير صحي في التعامالت المالية ،وغير
ً
جيد للرأي العام ،فهذه المشاريع دائما ما تأخذ أكثر
من وقتها وهي غير دقيقة ،ومثال على ذلك جامعة
الشدادية وغيرها من المشاريع التي مازالت حبيسة
األدراج كميناء مبارك ومدينة الحرير والجزر.

المشكلة اإلسكانية
ً
ورأى أن مــا حصل أخـيــرا فــي اللجنة اإلسكانية
البرلمانية سيكون نقطة مفصلية في مشاريع الدولة
الرأسمالية عندما تكون الدولة هي المنفذ الوحيد
بعد ما أوصت اللجنة بإلغاء المطور العقاري الكوري،
إذ سيظل الــوضــع كـمــا هــو عليه فــي الـتـعــاطــي مع
ً
المشكلة اإلسكانية ،مؤكدا أن المطور العقاري كان
سيضمن جودة أفضل وخطة زمنية أسرع وأدق ،مع
ً
ً
استفادة  93مشروعا صغيرا مثلما يحدث في العالم
كـلــه ،وتوفير فــرص وظيفية آلالف الكويتيين ،مع
إمكانية إدراج هذه الشركة في سوق الكويت لألوراق
المالية ليستفيد منها جزء كبير من الشعب الكويتي.
وشــدد على أن دور الحكومات فــي العالم اليوم
تغير وتطور ،فأميركا لم تعد دولــة رأسمالية ،ولم
تعد الصين دولــة شيوعية بل إن السياسة العامة
ً
أصبحت متوازنة ،مبينا أنه ال يدعو إلى الخصخصة
المعلبة التي يسوقها صندوق النقد الدولي والبنك
الدولي ،أو للنظام الرأسمالي الذي أثبت محدوديته
خالل آخر  10سنوات ،بل هو مدرك للحاجة الملحة
ً
لتغير المناخ االقتصادي للبلد والتفكير حتما بغير
السائد لتغيير النمط االقتصادي وانتشال االقتصاد
الوطني من الركود الحالي.
وقال :لألسف ،تعلق الحكومة المشاكل على شماعة
فيروس كورونا ،الذي أعتقد أنه بريء من مشاكلنا
المالية واالقتصادية المتجذرة في البلد ،فمن غير
المعقول أن تكشف أزمــة مدتها سنة أن البلد غير
ً
متماسك اقتصاديا ،فالمقياس الوحيد هو أن يكون
اليوم أفضل من أمس.

مواصفات عالية
من جانبه ،قال رئيس مجلس إدارة شركة سدير
للتجارة والمقاوالت طارق المطوع إن تكلفة المشاريع
في الكويت ليست أعلى من تكلفتها في باقي دول
الخليج ،غير أن مواصفات مشاريع الكويت عالية،
«فإن أخذنا جامعة صباح السالم كمثال فسيتضح
أنــه من الممكن أن تكون تكاليف الجامعة أقــل لكن
القائمين على المشروع فضلوا أن تكون مواصفات
الجامعة أعلى من الطبيعي في المواد المستخدمة
والتفاصيل والمساحات ،ورغم أن دراسة المشروع
مبنية على أساس الفصل بين الجنسين ،أي مبنى
للذكور وآخر لإلناث ،فإن قرار االختالط في الجامعة
لــم يغير تكلفة ال ـم ـشــروع ،بـعــدمــا ك ــان يـفـتــرض أن
تصبح أقل.
وأشار المطوع إلى مشكلة الطرق وقال «إنها مثال
صــارخ على الهدر الحكومي في مسألة المشاريع،
فقديما لم يكن المقاولون يستخدمون المواصفات
العالمية لألسفلت والـطــرق وبالتالي كانت تظهر
مشكالت الطرق مع كل موسم أمطار في الكويت ،أما
اليوم فقد ساعدت المواصفات الحديثة ووجود هيئة
نزاهة على ردع المقاولين والمهندسين وعدم الوقوع
ً
في األخطاء ،مطالبا بزيادة المراقبة الحكومية على
المشاريع وبعض المكاتب الهندسية.
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«الخليج للتأمين» تستكمل االستحواذ على AXA Gulf
قال خالد الحسن إن إتمام
استحواذ «الخليج للتأمين»
على عمليات أكسا ()AXA
في الخليج يمثل عالمة بارزة
رحلة الشركة التوسعية،
في ً
مشيرا إلى أنه سيتم تعزيز
النمو المتسارع ألعمال التأمين
وجودة الخدمات من خالل
الجغرافي الموسع
وجودها ً
عبر  13سوقا في المنطقة
لخدمة عمالئها.

أعـ ـلـ ـن ــت م ـج ـم ــوع ــة ال ـخ ـل ـيــج
ل ـل ـتــأم ـيــن اس ـت ـك ـمــال ـهــا ب ـن ـجــاح
صفقة االستحواذ على عمليات
أكسا ( )AXAفي منطقة الخليج،
بعد الحصول على كل الموافقات
المطلوبة من األســواق المعنية،
وت ـب ـلــغ ق ـي ـمــة ال ـص ـف ـقــة 474.75
مليون دوالر ،وهي تعتبر إحدى
أك ـب ــر ع ـم ـل ـيــات االسـ ـتـ ـح ــواذ في
قطاع التأمين بالمنطقة.
ً
وت ـت ـض ـم ــن الـ ـصـ ـفـ ـق ــة ،وفـ ـق ــا
الت ـفــاق ـيــة االسـ ـتـ ـح ــواذ ال ـت ــي تم
تــوق ـي ـع ـهــا ف ــي أواخ ـ ـ ــر نــوفـمـبــر
 ،2020حـصــة "أك ـســا" فــي شركة
( AXA Gulfالبحرين ،اإلم ــارات
العربية المتحدة ،سلطنة ُعمان،
وق ـط ــر) ،وشــركــة أك ـســا للتأمين
التعاوني (السعودية).
وع ـم ـل ـي ــة االس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ عـلــى
ح ـصــة "أكـ ـس ــا" ال ـه ــال األخ ـضــر
للتأمين (اإلمارات) تمت الموافقة
عليها مــن قـبــل جـمـيــع الـجـهــات
الــرقــابـيــة ،بــاإلضــافــة إل ــى البنك
ً
المركزي في االمارات ،وحاليا في
المراحل النهائية إلتمام الصفقة.
كـ ـم ــا اس ـ ـت ـ ـحـ ــوذت "ال ـخ ـل ـي ــج
ً
للتأمين" ،اسـتـنــادا إلــى اتفاقية
االستحواذ على حصة مجموعة
ي ــوس ــف ب ــن أح ـم ــد ك ــان ــو (YBA
 )Kanooفي .AXA Gulf
الـجــديــر بــالــذكــر أن  AXAمن
خالل حضور واسع في المنطقة
ً
يمتد على مدى  70عاما ،تعتبر
أكبر شركة تأمين دولية مركبة
في  5أسواق مع مجموعة واسعة

مــن منتجات وخــدمــات التأمين
للعمالء من الشركات واألفراد.
وتشكل هــذه الصفقة خطوة
ً
مـهـمــة جـ ــدا بــالـنـسـبــة لعمليات
مـجـمــوعــة الـخـلـيــج لـلـتــأمـيــن ،اذ
س ـ ـتـ ــؤدي إل ـ ــى ت ــوس ــع مـحـفـظــة
أن ـ ـش ـ ـطـ ــة ال ـ ـتـ ــأم ـ ـيـ ــن ال ـ ـخـ ــاصـ ــة
ب ــالـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ،السـ ـيـ ـم ــا أن ـه ــا
أدخـلــت المجموعة إلــى سوقين
جديدين في سلطنة ُعمان وقطر،
إل ـ ــى ج ــان ــب ت ـع ــزي ــز عـمـلـيــاتـهــا
التأمينية في البحرين واإلمارات،
والسعودية.
وتـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد خ ـ ــدم ـ ــة الـ ـ ـج ـ ــودة
المعززة التي تركز على العميل،
واإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـم ـش ـتــركــة ورأس
ال ـم ــال ال ـب ـشــري ،بــاإلضــافــة إلــى
اسـتــراتـيـجـيــة الـنـمــو الـمـسـتــدام،
المجموعة على أن تصبح واحدة
من أكبر شركات التأمين وأكثرها
ً
تنوعا في المنطقة.

«الخليج» :نتعامل مع المتطلبات
المكتبية الورقية بنهج جديد
ضمن جهوده المتواصلة
لـ ـ ــدعـ ـ ــم االس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدامـ ـ ـ ــة ،ب ـ ـ ــادر
"ال ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــج" بـ ـ ـتـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــق
نـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــام ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد ل ـ ـل ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل
م ـ ــع الـ ـمـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات الـ ــورق ـ ـيـ ــة
المكتبية ،ليكون أكثر فاعلية
لدعم حجم الطباعة الحالي
واحتياجات العمل ،إذ عمل
فريق تقنية المعلومات في
ا ل ـب ـن ــك ع ـل ــى ت ـج ـم ـيــع اآلالت
ال ـط ــاب ـع ــة ،ل ـي ـتــم اس ـت ـبــدال ـهــا
ودمـ ـجـ ـه ــا ف ــي ع ـ ــدد أق ـ ــل مــن
الطابعات المتطورة متعددة
الوظائف.
وأط ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــك ه ـ ـ ــذه
ال ـم ـب ــادرة ب ـه ــدف اس ـت ـخــدام
أحـ ـ ـ ـ ــدث ال ـ ـت ـ ـق ـ ـن ـ ـيـ ــات ل ـل ـح ــث
عـلــى الـتـغـيـيــر اإلي ـجــابــي في
ثـقــافـتــه ومــوظ ـف ـيــه ،وتـعــزيــز
خـ ــدمـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء م ـ ــن خ ــال
ت ـح ـس ـيــن خ ــدم ــات ال ـط ـبــاعــة
غـ ـي ــر الـ ـم ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ــال ـم ـك ــان،
وتـ ـقـ ـلـ ـي ــل ال ـ ـط ـ ـبـ ــاعـ ــة ب ـش ـكــل
ع ـ ـ ــام ،واالس ـ ـت ـ ـعـ ــاضـ ــة ع ـن ـهــا
بالتواصل الرقمي.
وتـ ـمـ ـكـ ــن ه ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة
الـجــديــدة مــوظـفــي "الـخـلـيــج"

مــن إ تـمــام عمليات الطباعة
عـ ـ ـل ـ ــى أي آ ل ـ ـ ـ ــة ط ـ ــا بـ ـ ـع ـ ــة ف ــي
بــا سـتـخــدام ا لــر قــم الوظيفي،
كـمــا أن هــذه ا لـمـبــادرة تتيح
للموظفين الطباعة مباشرة
مــن الـبــريــد اإللـكـتــرونــي عبر
ال ـهــاتــف ال ـم ـح ـمــول ،وتـعـمــل
على تشجيع الموظفين على
الـتـحــول الس ـت ـخــدام الـبــدائــل
اإللكترونية.
وح ــول ه ــذه ال ـم ـب ــادرة ،قــال
ن ــائ ــب ال ـمــديــر ال ـع ــام لـخــدمــات
ت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ـع ـل ــوم ــات فــي
"ال ـخ ـل ـي ــج" ،أس ــام ــة ال ـع ـبــدال ـلــه:
"مـ ـ ـب ـ ــادرة ت ـج ـم ـيــع واسـ ـتـ ـب ــدال
اآلالت الطابعة في البنك تأتي
ض ـ ـمـ ــن خ ـ ـطـ ــة اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
م ـت ـك ــام ـل ــة يـ ـنـ ـف ــذه ــا ل ـل ـت ـح ــول
الـ ـ ــرق ـ ـ ـمـ ـ ــي ،وم ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ه ـ ــذه
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرة سـ ـيـ ـت ــم اس ـ ـت ـ ـبـ ــدال
جميع اآلالت الطابعة المكتبية
ودم ـ ـج ـ ـهـ ــا فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــدد أقـ ـ ـ ــل مــن
الـطــابـعــات مـتـعــددة الــوظــائــف،
مـمــا سـيــرفــع مــن ك ـفــاء ة العمل
وس ـ ــرعـ ـ ـت ـ ــه ،كـ ـم ــا يـ ـس ــاه ــم فــي
تشجيع الـتـحــول الــرقـمــي على
مستوى الموظفين".

أسامة العبدالله

وأ ض ــاف " م ـبــادرة تجميع
اآلالت ا ل ـطــا ب ـعــة وا ح ـ ــدة مــن
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات الـ ـع ــدي ــدة ال ـتــي
ت ـع ـمــل ع ـلــى تـنـفـيــذ هــا إدارة
ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـم ـع ـل ــوم ــات،
حيث نــوا صــل العمل إل عــان
ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات األخ ـ ـ ــرى ق ــري ـ ًـب ــا
ً
جدا".

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

وق ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لـمـجـمــوعــة "ال ـخ ـل ـيــج لـلـتــأمـيــن"
خــالــد سـعــود الـحـســن "يسعدنا
إتـ ـم ــام ه ـ ــذا االس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ ،وه ــو
األمر الذي يمثل عالمة بارزة في
رحلتنا التوسعية" ،مشيرا الى
انه سيتم تعزيز النمو المتسارع
ألعمال التأمين وجودة الخدمات
م ــن خـ ــال وج ــودن ــا ال ـج ـغــرافــي
ً
الـ ـم ــوس ــع عـ ـب ــر  13س ـ ــوق ـ ــا فــي
الـمـنـطـقــة ل ـخــدمــة ع ـمــائ ـنــا ،مع
االس ـت ـفــادة مــن الشبكة الــدولـيــة
الحالية والنظام البيئي لشركة
.AXA Gulf
وأعرب الحسن عن شكره إلى
رئ ـيــس وأعـ ـض ــاء مـجـلــس إدارة
المجموعة وكـبــار المساهمين،
وشـ ـ ــركـ ـ ــة م ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع ال ـ ـكـ ــويـ ــت
(ال ـق ــاب ـض ــة) وش ــرك ــة فـيــرفــاكــس
فايننشال هولدينغز الكندية،
على الــدعــم الـمـتــواصــل مــن أجل

اس ـت ـك ـم ــال ع ـم ـل ـيــة االس ـت ـح ــواذ
بـ ـنـ ـج ــاح ،كـ ـم ــا ات ـ ـقـ ــدم بــال ـش ـكــر
ل ـكــل م ــن س ــاه ــم ف ــي إتـ ـم ــام هــذا
االسـ ـتـ ـح ــواذ ع ـل ــى ك ــل ال ـج ـهــود
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزة ف ـ ــي ه ـ ــذا اإلنـ ـ ـج ـ ــاز،
وأشكر كل الجهات الرقابية على
تعاونها ودعمها ،مبديا سعادته
ب ــاإلن ــاب ــة ع ــن ع ــائ ـل ــة مـجـمــوعــة
ال ـخ ـل ـيــج ل ـل ـتــأم ـيــن بــال ـتــرح ـيــب
ً
بالزمالء الجدد ،متمنيا للجميع
كل التوفيق والنجاح.

تعاون صارم
بدوره ،قال الرئيس التنفيذي
لـ ـ ـ  AXA Gulfب ـ ــول أدا م ـ ـسـ ــون
"بفضل التعاون الصارم والفعال
مع الجهات الرقابية في األسواق
الــ 5المعنية ،تمكنا من الحفاظ
على سالمة عملياتنا الحالية"،
مــؤكــدا أن شــركــاؤنــا والــوسـطــاء

بول أدامسون

والعمالء أظهروا الثقة والصبر.
واضاف" :مع دخولنا المرحلة
النهائية من هذه العملية ،نتطلع
إل ــى مــواص ـلــة ال ــوف ــاء بــوعــودنــا
ب ــدع ــم م ــن م ـســاه ـم ـي ـنــا ال ـج ــدد،
وض ـمــان اس ـت ـمــراريــة عملياتنا
وفريق عملنا ،مما يضمن عدم
تأثر عمالئنا بهدة العملية".
وأك ـ ــد أنـ ــه سـيـسـمــح ل ـنــا هــذا
الـفـصــل الـجــديــد بـتـعــزيــز وزنـنــا
وقــدرت ـنــا وبـصـمـتـنــا فــي جميع
أن ـحــاء الـمـنـطـقــة ،وتمكيننا من
تـنـمـيــة مـيــزتـنــا الـتـنــافـسـيــة من
خالل توفير فرص عمل مستدامة
بدعم مــن المجتمعات المحلية
التي نعمل فيها ،مشيرا إلى أن
العالمة التجارية ستتحول من
 AXAإل ــى  GIGخ ــال األش ـهــر
القليلة القادمة.
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اقتصاد

التنمية» لـ ةديرجلا  :لم
«صندوق ً
نسقط قروضا أو نحولها إلى منح
•

ً
«الدول المقترضة سددت  369قرضا بشكل كامل»
● حسن المهنا

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية أن الدول
ً
ً
المقترضة سددت  369قرضا بشكل كامل ،مؤكدا في الوقت ذاته
أن جميع تلك الدول تسدد أقساط قروضها الممولة من الصندوق،
بموجب جدول سداد زمني متفق عليه في اتفاقية القرض.
ً
وردا على س ــؤال لــ"الـجــريــدة" ،عما إذا كــان هـنــاك أي قــرض تم
ً
إسقاطه أو تحويله إلى منحة ،أكد الصندوق أن شيئا من ذلك لم
يحدث منذ تاريخ إنشاء الصندوق عام .1961
يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية هو أول مؤسسة
إنمائية في الشرق األوسط تقوم بالمساهمة في تحقيق الجهود
اإلنمائية للدول العربية وال ــدول األخــرى النامية ،عبر اتفاقيات
إقراض وتمويل للمشاريع التنموية واإلعمارية.

دوالر إصدارات
 200مليار ً
الصكوك عالميا في 2021
قالت وكالة "موديز" للتصنيف االئتماني ،أمس ،إنه من المتوقع
أن تشهد سوق الصكوك العالمية زخما على المدى الطويل بدعم من
المصدرين الجدد ومعدالت االختراق المنخفضة لهذه األداة المالية
متوقعة أن يصل إجمالي الطروحات طويلة وقصيرة األجل في 2021
إلى  200مليار دوالر.
وأضافت في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت" أن سوق الصكوك كان
قويا خالل األشهر الستة الماضية من العام الحالي ،وتلى اإلصدار
القياسي للصكوك لعام .2020
وق ــال أش ــرف مــدنــي ،نــائــب الرئيس والمحلل األول لــدى "مــوديــز"،
إن إصــدارات الصكوك ستظل ثابتة هذا العام أو أقل قليال من العام
الماضي ،إذ إن أسعار النفط المرتفعة ستقلل من االحتياجات المالية
السيادية لدول الخليج.

«أسواق المال» تطلق التطبيق «وربة» يواصل دعم «لنكن على دراية»
المحدث لألجهزة الذكية

فــي إط ــار مساعي هيئة أس ــواق الـمــال لـلــوصــول إلــى أكبر
شــريـحــة مــن المهتمين ب ـســوق ال ـمــال وأص ـح ــاب الـمـصــالــح،
ً
وتزامنا مع توسع نطاق استخدام تطبيقات الهواتف الذكية
ً
وتنامي ثقافتها ،وتعزيزا لتجربة المستخدم ،أعلنت الهيئة
إط ــاق الـتـحــديــث الـجــديــد لتطبيق الـهــواتــف الــذكـيــة ،وال ــذي
أطلقت النسخة األولى منه عام  ،2015ليمر بعدها بعدة مراحل
ً
تطويرية ،وصوال للنسخة الحالية المحدثة.
وتتميز النسخة المحدثة بخصائص وإضــافــات جديدة
تشمل تحديثا لتصميم التطبيق والمنصة ،للربط مباشرة مع
موقع الهيئة الجديد ،والذي يتيح إمكانية إجراء التحديثات
بسرعة ومــرونــة أكـبــر ،وتغيير لغة التطبيق مــن غير إغــاق
التطبيق ،مع تطوير المساحة اإلعالنية الرئيسية.
وتـجــدر اإلش ــارة إلــى أن تطبيق الهيئة يشمل الكثير من
االمتيازات والخصائص بشكل عام ،منها:
 االطالع على القرارات واإلعالنات وغيرها من البيانات. االطالع على القوائم الخاصة بالشركات والصناديق وغيرهامن القوائم.
 االطالع على البيانات الخاصة بالركنين التوعوي واإلعالمي. تسلم الـتـنـبـيـهــات ،وإض ــاف ــة الـمــاحـظــات الشخصية علىمحتوى التطبيق ،وإمكانية حفظ أي محتوى في صفحة الملف
الشخصي للمستخدم للرجوع لها الحقا.
 خاصية البحث المتقدم.ومــن خــال هــذا التحديث تسعى الهيئة إلــى تحسين أداء
ً
التطبيق ،و تـعــز يــز تجربة المستخدم ،علما بــأن التحديث
ً
يتوافر حاليا على أجهزة آيفون ،وسيتوافر قريبا على أجهزة
األندرويد.

يـ ـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـ ــل "ورب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة" دعـ ـ ـم ـ ــه
وم ـس ــاه ـم ــات ــه ال ـف ــاع ـل ــة ل ـ ـ "لـنـكــن
على درايــة" ،وهي حملة توعوية
بمبادرة من بنك الكويت المركزي،
واتحاد مصارف الكويت ،لتسليط
الـ ـ ـض ـ ــوء عـ ـل ــى ح ـ ـقـ ــوق ال ـع ـم ــاء
وتوعيتهم ،فيما يتعلق بالتعامل
مع البنوك ،ضمن التزامه بتوعية
الـعـمــاء حــول حقوقهم ،وكيفية
الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة عـ ـل ــى ح ـس ــاب ــات ـه ــم
ومدخراتهم.
وت ـس ـت ـه ــدف ح ـم ـلــة ال ـتــوع ـيــة
بحقوق العمالء مجاالت التمويل
ال ـش ـخ ـص ــي ،س ـ ـ ــواء ال ـت ـم ــوي ــات
االستهالكية أو اإلسكانية ،وآلية
تقديم الشكاوى بشأن الخدمات
المصرفية ،والبطاقات المصرفية
المتنوعة ،وطرق تفادي التعرض
ل ـع ـم ـل ـيــات االحـ ـتـ ـي ــال وال ـتــوع ـيــة
بالمخاطر التي قد يتعرض لها
ال ـع ـم ــاء واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات عــالـيــة
الـ ـمـ ـخ ــاط ــر والـ ـت ــوعـ ـي ــة ب ـح ـقــوق
ال ـع ـمــاء م ــن ذوي االح ـت ـيــاجــات
الـخــاصــة ،كما تتناول النصائح
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ــاألم ــن ال ـس ـي ـبــرانــي،
وحـمــايــة الحسابات المصرفية،
وصوال إلى توضيح آليات تقديم
ال ـش ـك ــاوى ،م ــع الـتـعــريــف بمهام
ال ـق ـط ــاع ال ـم ـص ــرف ــي ،ودوره في
تحفيز االقتصاد وتنميته.

أيمن المطيري

وحول هذه الحملة ،قال المدير
الـتـنـفـيــذي لــاتـصــال المؤسسي
ف ـ ــي "ورب ـ ـ ـ ـ ـ ــة" أي ـ ـمـ ــن الـ ـمـ ـطـ ـي ــري:
"نـ ـح ــرص ف ــي ال ـب ـن ــك ع ـل ــى نـشــر
الثقافة المالية ،وثقافة االدخــار
واالسـتـثـمــار ،إضــافــة إلــى توعية
الـ ـعـ ـم ــاء وال ـ ـش ـ ــرك ـ ــاء ب ـخ ــدم ــات
وم ـن ـت ـجــات ال ـب ـن ــوك االس ــام ـي ــة،
وك ـي ـف ـيــة االس ـت ـف ــادة م ـن ـهــا ،عبر
نشر المواد التثقيفية والنشرات
التوعوية على منصات التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي ،وج ـم ـي ــع ال ـق ـن ــوات
اإللكترونية للبنك ،بهدف تسليط
الـ ـ ـض ـ ــوء عـ ـل ــى ح ـ ـقـ ــوق ال ـع ـم ــاء
وت ــوعـ ـيـ ـتـ ـه ــم بـ ـ ـش ـ ــأن ح ـق ــوق ـه ــم

وال ـت ــزامــات ـهــم ع ـنــد ال ـت ـعــامــل مع
البنوك".
وتابع المطيري" :يحرص البنك
على القيام بمثل هــذه الحمالت
والـبــرامــج التوعوية المصرفية،
اذ ي ـقــدم ه ــذه ال ـم ـب ــادرات بشكل
مـنـتـظــم ع ـلــى وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة الـ ــى
إرس ـ ـ ــال ال ــرس ــائ ــل ال ــرق ـم ـي ــة عبر
تطبيق ورب ــة أون الي ــن ،وارس ــال
رسـ ــائـ ــل ن ـص ـي ــة  ،"SMSم ــؤك ــدا
الـ ـت ــزام ال ـب ـنــك ب ــدع ــم االس ـت ــدام ــة
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـم ـج ـت ـم ـع ــي
والـ ـمـ ـسـ ـت ــوى االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ،فــي
مبادرات يتم اختيارها وتحديدها
استراتيجيا ،بما يـعــود بالنفع
على البنك بشكل خ ــاص ،وعلى
البالد بشكل عام.
وأشار المطيري إلى أن "وربة"
يـعـمــل بـشـكــل دائـ ــم ع ـلــى تنظيم
ال ـعــديــد م ــن الـ ـ ــدورات الـتــدريـبـيــة
ل ـم ــوظ ـف ـيــه ل ــرف ــع خ ـب ــرات ـه ــم فــي
م ـ ـ ـجـ ـ ــال ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات االح ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــال،
ومكافحة الجرائم المالية خاصة
اإللـكـتــرونـيــة ،ويحثهم على نقل
ه ــذه الـمـعـلــومــات بـشـكــل مبسط
وم ــرك ــز إلـ ــى ال ـع ـم ــاء وال ـش ــرك ــاء
مــن خــال االتـصــال المباشر ،في
مواقع تقديم الخدمة وعبر ادوات
وقنوات التواصل االجتماعي.

 stcتستقبل العائدين إلى الوطن بهدايا خاصة
في خطوة إضافية من أجل الترحيب
بالمسافرين العائدين الى أرض الوطن،
أعلنت شركة االتصاالت الكويتية ()stc
اس ـت ـق ـب ــال ال ـع ــائ ــدي ــن م ــن خ ـ ــال م ـطــار
الكويت الدولي عبر بوابة  T1و T4عبر
تـ ــوزيـ ــع ه ــداي ــا تــرح ـي ـب ـيــة بــال ـعــائــديــن
إلــى أرض الــوطــن ،بالشراكة مع جريدة
"القبس".
وتندرج هذه المبادرة في إطار التزام
 stcبدعم الحكومة في مواجهة الوباء،
ب ـع ــد قـ ـ ــرار م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء بــال ـس ـمــاح
بــدخــول الـكــويــت للمطعمين مــن خــارج
البالد ،في ظل تخفيف القيود مع زيادة
عدد اللقاحات التي يتم إعطاؤها.
وم ــن مـنـطـلــق اسـتــراتـيـجـيــة الـشــركــة
المكثفة في مجال المسؤولية المجتمعية
لـ ـلـ ـش ــرك ــات ،أطـ ـلـ ـق ــت  stcس ـل ـس ـل ــة مــن
المبادرات والخدمات لمساعدة العمالء
على تخطي التحديات التي يواجهونها،
في ظل الظروف غير المتوقعة التي تمر
بها البالد.
ً
وت ـ ــأت ـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة اسـ ـتـ ـكـ ـم ــاال
لـلـخـطــوات الـتــي قــامــت بـهــا مـنــذ تفشي
وباء "كورونا" في سبيل دعم المجتمع،
حيث قامت  stcبوجود نشط للمؤثرين
في مواقع التواصل االجتماعي.
ً
وقالت " :stcنظرا لألوضاع الجارية
ال ـ ـتـ ــي تـ ـم ــر بـ ـه ــا الـ ـ ـ ـ ــدول ح ـ ـ ــول ال ـع ــال ــم
بسبب الــوبــاء ،والـفـهــم المتعمق لدينا
بـشــأن احـتـيــاجــات عـمــائـنــا ،سنواصل
تقديم وتصميم مفاهيم جــد يــدة تلبي
ً
احتياجات السوق والمجتمع .وتزامنا
ً
مع فتح المطار مـجــددا ،ارتأينا أهمية
هــذه الـمـبــادرة فــي توفير االتـصــال بين
ال ـم ـس ــاف ــري ــن األج ـ ــان ـ ــب الـ ـع ــائ ــدي ــن مــع
أحبائهم".
وأض ـ ــاف ـ ــت" :ن ـف ـت ـخ ــر ب ـق ــدرت ـه ــا عـلــى
االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن مـ ـ ــواردهـ ـ ــا ال ـم ـت ـنــوعــة
للمساهمة في دعم أولئك الذين تضرروا
بـسـبــب ت ــداع ـي ــات الـ ــوبـ ــاء ،وفـ ــي الــوقــت
ال ــذي نطلق فيه هــذه الـمـبــادرة مــن ،stc
نعد بمواصلة سعينا مــن أ جــل تفعيل
إستراتيجيتنا الديناميكية فــي مجال
المسؤولية المجتمعية للشركات عبر
مختلف الجوانب االجتماعية والبيئية
وال ـص ـح ـي ــة .ن ــؤم ــن أنـ ــه م ــن خـ ــال دعــم
ال ـح ـك ــوم ــة وال ـ ـشـ ــركـ ــات داخ ـ ـ ــل ال ـق ـط ــاع

النويبت والمقرون والزنكوي من فريق stc
الـ ـخ ــاص ،ف ــإن ــه يـمـكـنـنــا ال ـت ـخ ـف ـيــف من
المخاطر وعدم اليقين الذي أحدثه هذا
الفيروس داخل مجتمعنا".
وع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـت ـص ــل ،أش ـ ـ ــارت stc
إلى المبادرات واألنشطة التي أطلقتها
مــن أجــل دعــم اإلجـ ــراء ات الوقائية التي
اعـتـمــدتـهــا ،حـيــث تـعــاونــت الـشــركــة مع
كيانات مختلفة لتقديم الدعم لعدد من
المجموعات والقطاعات في جميع أنحاء
الكويت بما في ذلك الصحة والرياضة
والتعليم وريادة األعمال.
ً
ً
وعملت  stcأيضا جنبا الى جنب مع
بـعــض ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة وال ـشــركــات
ال ـط ـب ـي ــة عـ ـل ــى الـ ــوقـ ــايـ ــة مـ ــن األم ـ ـ ــراض
المعدية ،واتخاذ العديد من االحترازات
ً
واإلج ــراء ات الوقائية ،وفقا لإلرشادات
الصحية والتعليمات الصادرة عن وزارة
الصحة.
وأضافت" :في إطار توجيهات اإلدارة
ً
التنفيذية وانسجاما مــع استراتيجية
شركة  stcالمستدامة المتعلقة بتمكين
ال ـت ـحــول الــرق ـمــي ف ــي سـبـيــل خــدمــة كل
عـمــائـنــا وال ـع ـمــاء ال ـج ــدد ،س ــواء على
مستوى األف ــراد أو الـشــركــات ،تقوم stc

ببذل كل ما لديها من امكانات لتقديم يد
العون لحماية الوطن الحبيب من تفشي
وباء كورونا".
وتـ ــاب ـ ـعـ ــت "م ـ ـ ــن م ـن ـط ـل ــق خـ ـط ــة stc
ً
االستراتيجية المتعلقة بالمضي قدما
في األعمال ،عملت إدارات  stcالمختلفة
على تغيير أنظمة التشغيل لديها ،بما
ينسجم مع الــرؤى بتحقيق استمرارية
األعـ ـم ــال وال ـخ ــدم ــات وت ـعــزيــز الـتـحــول
الــرق ـمــي ح ــول ال ـكــويــت ،ف ــي ظ ــل الــوبــاء
ا لـحــا لــي مستندة على التغطية القوية
لشبكاتها من الجيل الخامس ."5G
وو ضـعــت نصب أعينها منذ تفشي
ال ــوب ــاء إطـ ــاق ال ـم ـب ــادرات وال ـم ـشــاريــع
المتنوعة ،بهدف دعم القرارات الحكومية
وال ـج ـه ــود الـمـضـنـيــة ال ـت ــي تـبــذلـهــا كل
الجهات الرسمية من أجل تخطي العقبة
الحالية ،وهو امر ليس بجديد على stc
ومؤسسات القطاع الخاص الوقوف الى
جانب المجتمع الكويتي.
وإلى جانب األهداف المتعلقة بزيادة
الوعي بهذا الشأن ،تسعى الشركة دائما
الى تنظيم الفعاليات المجتمعية ،لتعزيز
دوره ــا فــي دعــم القطاع الصحي ،جنبا

ال ــى جـنــب مــع الـقـطــاعــات األخـ ــرى ،مثل
التعليمية والـبـيـئـيــة والــريــاض ـيــة عبر
العديد من المساهمات.
وع ــن فـعــالـيــاتـهــا ،ذك ــرت  stcأنـهــا لن
تــدخــر ج ـهــدا فــي سـبـيــل االس ـت ـمــرار في
مبادراتها الصحية ،حيث تعاونت مع
بنك ال ــدم الـمــركــزي وتطبيق Tabeeby
وغيرها ،لتحقيق المزيد مــن التوعية،
بما يعود بالنفع على المجتمع الكويتي.
وت ـح ــرص  stcعـلــى ال ـتــزام ـهــا الــدائــم
بتحسين جــودة منتجاتها وخدماتها
وع ـ ــاق ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا بـ ـعـ ـم ــائـ ـه ــا وكـ ـف ــاء تـ ـه ــا
التشغيلية ،بهدف الحفاظ على المكانة
السوقية خالل هذه األوقات.
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أكد أنها ستؤدي إلى فجوة تمويلية يصعب سدادها دون ارتفاع الديون أو السحب من «األجيال»
تأثر الوضع المالي للكويت
بشدة ،مثلها في ذلك مثل
دول مجلس التعاون الخليجي،
جراء جائحة "كوفيد "19
وصدمة أسعار النفط التي
أعقبت ذلك ،مما قد يؤدي إلى
تضخم العجز من  3.9مليارات
دينار في السنة المالية السابقة
إلى  10.8مليارات أو ما يعادل
 %33من الناتج المحلي في
السنة المالية .2021/2020

عجز ميزانية
 2021/2020األعلى
في تاريخ الكويت
بما يعادل %33
من الناتج المحلي
اإلجمالي

احتياجات تمويل
الميزانية ظلت
مرتفعة في غياب
موافقة البرلمان
على إصدار قانون
الدين العام الجديد

قـ ــال ت ـق ــري ــر صـ ـ ــادر ع ــن بـنــك
ال ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي ،إن م ـيــزان ـيــة
السنة المالية  ،2022/2021التي
أق ــره ــا مـجـلــس األم ــة ف ــي يونيو
ال ـم ــاض ــي ،س ـت ــؤدي إل ــى ح ــدوث
ف ـ ـجـ ــوة ت ـم ــوي ـل ـي ــة سـ ـيـ ـك ــون مــن
ال ـص ـعــب س ــداده ــا دون ارت ـف ــاع
الــديــون أو السحب مــن صندوق
األجيال القادمة.
وذكر التقرير أنه من المتوقع
أن ي ـصــل إج ـم ــال ــي اإلنـ ـف ــاق إلــى
 23.0مليار دينار أو أعلى بنسبة
 6.9فــي المئة عــن ميزانية العام
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،م ـ ــع زي ـ ـ ـ ـ ــادة  20فــي
ال ـم ـئــة ف ــي م ـخ ـص ـصــات اإلن ـف ــاق
الرأسمالي إلى  3.5مليارات دينار
وزيادة اإلنفاق الجاري بنسبة 4.9
في المئة.
وتابع ،على الجانب اآلخر ،من
المتوقع أيضا أن تزيد اإليرادات
ً
هامشيا بافتراض وصــول سعر
ً
ال ـن ـفــط إل ــى م ـس ـتــوى  45دوالرا
ل ـل ـب ــرم ـي ــل (ف ـ ــي الـ ـمـ ـت ــوس ــط) مــع
ت ــوق ـع ــات ب ـب ـلــوغ ح ـجــم اإلن ـت ــاج
ً
 2.4م ـل ـيــون بــرم ـيــل يــوم ـيــا (فــي
ال ـم ـتــوســط) .وع ـلــى ه ــذا الـنـحــو،
سترتفع اإلي ــرادات النفطية إلى
 9.1مليارات دينار بينما ستبقى
اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات غ ـي ــر ال ـن ـف ـط ـي ــة عـنــد
مستويات متواضعة ( 1.8مليار
دينار).
وأوضـ ـ ــح أن ع ـج ــز ال ـم ــوازن ــة
ً
يقدر رسميا بنحو  12.0مليارا،
إال أن الـقــرار األخير الــذي اتخذه
مجلس ال ــوزراء بخفض اإلنفاق
بنسبة  10فــي المئة على األقــل،
من المتوقع أن ينخفض العجز
إلى  9.7مليارات.
وأشار إلى أنه رغم ذلك ،نتوقع
ارت ـفــاع أس ـعــار الـنـفــط فــي نهاية
ال ـم ـطــاف ع ــن ال ـس ـعــر الـمـفـتــرض
فــي الميزانية ،مما سـيــؤدي إلى
انـ ـخـ ـف ــاض الـ ـعـ ـج ــز ل ـي ـص ــل إل ــى
حوالي  5.2مليارات أو ما نسبته
 13.1في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي.
وأك ـ ــد أنـ ــه ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن
العجز المسجل فــي هــذه السنة
المالية قد يصل إلى مستوى أقل
بشكل مـلـحــوظ عــن المستويات
الـمـسـجـلــة ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،فــإن
تمويل هــذا العجز ال يــزال يمثل
ً
تحديا في غياب إقــرار البرلمان
لـقــانــون الــديــن ال ـعــام الـجــديــد أو
عدم الوصول إلى مصادر تمويل
بديلة .إضافة لذلك ،يتعين على
الحكومة س ــداد نحو  1.1مليار
دينار في شكل سندات مستحقة
الدفع في مارس المقبل.
ول ـف ــت إلـ ــى أنـ ــه م ــع اسـتـنـفــاد
أصول صندوق االحتياطي العام
ً
تقريبا ،بات من الضروري تمرير
قــانــون الــديــن ال ـعــام الـجــديــد ،إذا
لم يتم استغالل مــوارد صندوق
األجيال القادمة ،مضيفا "ونرى
م ــن وج ـه ــة ن ـظــرنــا ان ــه ي ـجــب أن

يـكــون اسـتـخــدام م ــوارد صندوق
األج ـ ـ ـيـ ـ ــال ال ـ ـقـ ــادمـ ــة ه ـ ــو الـ ـم ــاذ
ً
األخير الذي يجب أن يكون مؤقتا
ً
ومرتبطا باستراتيجية تمويل
واضحة ومستدامة ،وسيتطلب
هـ ـ ـ ــذا بـ ــال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد ،مـ ـ ــن م ـن ـظ ــور
طــويــل األجـ ــل ،إص ــاح ــات مالية
جوهرية تشمل جانبي اإليرادات
والنفقات".
وق ــال إن ال ـســؤال ال ــذي يطرح
ً
ن ـف ـس ــه ح ــالـ ـي ــا هـ ــو مـ ــا إذا ك ــان
مجلس األمة سيقر قانون الدين
ال ـعــام ال ـجــديــد أو ي ـقــوم بتمرير
اإلصــاحــات المالية الجوهرية،
ال ـ ـت ـ ــي م ـ ــن شـ ــأن ـ ـهـ ــا أن ت ـج ـعــل
ال ـم ـيــزان ـيــة أقـ ــل ع ــرض ــة ألس ـعــار
النفط .إال ان قيام وكالة ستاندرد
آن ـ ــد ب ـ ـ ــورز ب ـخ ـف ــض ال ـت ـص ـن ـيــف
االئتماني السيادي لدولة الكويت
للمرة الثانية في أقل من عامين
قد يوفر الحافز المطلوب إلجراء
مثل تلك اإلصالحات.
وب ـي ــن أنـ ــه ق ــد ي ـ ــؤدي ال ـمــزيــد
م ــن ال ـتــأخ ـيــر ف ــي إص ـ ــدار قــانــون
الدين العام الجديد أو التوصل
إلجراءات تمويل بديلة إلى خفض
الـتـصـنـيــف االئ ـت ـمــانــي لـلـكــويــت
ً
مـ ـج ــددا ،م ـش ـيــرا إل ــى أن تــوثـيــق
التعاون بين الحكومة ومجلس
األمـ ـ ـ ـ ــة يـ ـعـ ـتـ ـب ــر مـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات
الجوهرية لتسريع وتيرة عملية
اإلصــاح ووضــع المالية العامة
على مسار أكثر استدامة.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح الـ ـتـ ـق ــري ــر أن ت ــأث ــر
الــوضــع الـمــالــي لـلـكــويــت بـشــدة،
مثلها في ذلــك مثل نظرائها في
دول مجلس التعاون الخليجي،
جراء جائحة "كوفيد  "19وصدمة
أسـعــار الـنـفــط الـتــي أعـقـبــت ذلــك.
وقد أدى ذلك إلى تضخم العجز
من  3.9مليارات دينار في السنة
المالية السابقة إلى  10.8مليارات
أو م ــا ي ـع ــادل  33ف ــي ال ـم ـئــة من
الناتج المحلي في السنة المالية
.2021/2020
وحسب تقرير "الوطني" ،كان
ان ـخ ـفــاض س ـعــر خ ــام الـتـصــديــر

الكويتي أحد العوامل الرئيسية
ال ـتــي تـسـبـبــت ف ــي تـسـجـيــل ذلــك
ال ـع ـجــز ،وق ــد ح ــاول ــت الـحـكــومــة
الحد من زيــادة العجز من خالل
ض ـ ـغـ ــط اإلن ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق الـ ــرأس ـ ـمـ ــالـ ــي
لتعويض زيادة النفقات الجارية
الـ ـت ــي ي ـص ـعــب ع ـك ــس م ـس ــاره ــا.
وارتفع إجمالي اإلنفاق الحكومي
بمعدل طفيف بلغت نسبته 0.7
في المئة ليصل إلــى  21.3مليار
دي ـن ــار ف ــي ظ ــل تـقـلـيــص اإلن ـفــاق
الـ ــرأس ـ ـمـ ــالـ ــي ،ب ـي ـن ـم ــا ارت ـف ـع ــت
النفقات الجارية بنسبة  4.7في
ً
ال ـم ـئــة ف ـي ـمــا ي ـع ــزى ج ــزئ ـي ــا إلــى
اإلج ـ ـ ـ ــراءات الـمـتـعـلـقــة بـجــائـحــة
"كوفيد ."19
وأضاف أن احتياجات تمويل
الميزانية ظلت مرتفعة في غياب
م ــواف ـق ــة ال ـب ــرل ـم ــان ع ـلــى إصـ ــدار
قانون الدين العام الجديد (انتهت
صــاح ـيــة ال ـق ــان ــون ال ـس ــاب ــق في
أك ـتــوبــر  ،)2017أو ال ـق ــدرة على
ال ـس ـح ــب م ــن صـ ـن ــدوق األج ـي ــال
القادمة ،وظل صندوق االحتياطي
ال ـ ـع ـ ــام ه ـ ــو ال ـ ـم ـ ـصـ ــدر ال ــوحـ ـي ــد
ل ـل ـت ـمــويــل ،م ــع اقـ ـت ــراب سـيــولـتــه
من النفاد.

ارتفاع اإلنفاق الكلي
ً
هامشيا بنسبة
 %0.7على أساس
سنوي على خلفية
النفقات المرتبطة
بـ «كوفيد »19

تراجع اإليرادات
وق ــال الـتـقــريــر إن االنـخـفــاض
الحاد الذي شهدته أسعار النفط
وانخفاض اإليرادات غير النفطية
(وإن كان بمعدالت بسيطة) بسبب
ت ـب ــاط ــؤ الـ ـنـ ـش ــاط االقـ ـتـ ـص ــادي،
أدي ــا إلــى زي ــادة عجز الميزانية،
إذ تـ ــراجـ ــع إجـ ـم ــال ــي اإلي ـ ـ ـ ــرادات
ف ــي الـسـنــة الـمــالـيــة 2021/2020
بنسبة  38.9في المئة لتصل إلى
 10.5مليارات دينار ،وانخفضت
ع ـ ــائ ـ ــدات ال ـن ـف ــط وال ـ ـغ ـ ــاز ،ال ـتــي
مثلت  83.6في المئة من إجمالي
اإليرادات ،بنسبة  42.8في المئة،
فيما يـعــزى بصفة رئيسية إلى
انـهـيــار أس ـعــار الـنـفــط (انـخـفــض
س ـعــر خـ ــام ال ـت ـصــديــر الـكــويـتــي
بنسبة  29.3في المئة على أساس

تمويل العجز
سيظل من أبرز
تحديات تواجه
الحكومة في ظل
غياب قانون الدين
العام الجديد
وقرب نفاد سيولة
صندوق االحتياطي
العام

ً
سنوي إلى  43.5دوالرا للبرميل
ف ــي ال ـم ـتــوســط) وت ــراج ــع إن ـتــاج
النفط ( -13.7في المئة إلــى 2.34
ً
مليون برميل يوميا) على خلفية
خفض "أوبك" وحلفائها لحصص
اإلنتاج .وتابع أنه ،من جهة أخرى،
أثرت الجائحة على اإليرادات غير
النفطية التي تراجعت بنسبة 6.5
فــي الـمـئــة إل ــى  1.7مـلـيــار ديـنــار،
كما تأثرت الضرائب والرسوم إذ
انخفضت بنسبة  10.6في المئة،
عـلــى أس ــاس س ـن ــوي ،وذل ــك بعد
ض ـعــف أداء ال ـش ــرك ــات المحلية
واألج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة ب ـس ـب ــب ت ــداعـ ـي ــات
ال ـج ــائ ـح ــة واالنـ ـخـ ـف ــاض ال ـح ــاد
ف ــي إي ـ ـ ـ ــرادات رس ـ ــوم االس ـت ـي ــراد
بسبب انخفاض الــواردات بشكل
كـبـيــر ( -15.8ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي عــام
 .)2020وات ـب ـعــت اإلي ـ ـ ــرادات غير
النفطية األخ ــرى نـفــس االت ـجــاه،
إذ ا ن ـخ ـف ـض ــت ب ـن ـس ـب ــة  2.6فــي
المئة ،في ظل انخفاض إيــرادات
الكهرباء والمياه بنسبة  14.1في
المئة و 8.0في المئة ،على أساس
سنوي ،على التوالي.
وزاد أنه إضافة إلى ذلك ،بقيت
التعويضات المدفوعة عن الغزو
ً
العراقي للكويت مستقرة نسبيا
ع ـنــد م ـس ـتــوى م ـل ـيــار دوالر في
السنة المالية ( 2021/2020حوالي
 2.1مليار دوالر مــن تعويضات
ال ـح ــرب ال تـ ــزال مستحقة الــدفــع
حتى نهاية يناير .)2021

ارتفاع إجمالي اإلنفاق
وأكـ ـ ـ ــد الـ ـتـ ـق ــري ــر أن ال ـن ـف ـق ــات
ال ـجــاريــة ارت ـف ـعــت بــوت ـيــرة قــويــة
بينما انخفض اإلنفاق الرأسمالي
ً
ً
بشكل ح ــاد ،ن ـظــرا لـتــأثــره سلبا
ب ـت ـق ـل ـيــص الـ ـحـ ـك ــوم ــة ل ـل ـن ـف ـقــات
نتيجة لمشاكل تــوا فــر السيولة
قصيرة األجــل .إال أنه على الرغم
م ــن ذل ـ ــك ،وب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى زي ـ ــادة
النفقات الجارية (بنسبة  3.8في
ال ـم ـئــة إل ــى  19.4م ـل ـيــار دي ـن ــار)،
والتي تشكل الغالبية العظمي من

اإلنفاق (حوالي  91في المئة) ،فقد
دفعت إلى ارتفاع إجمالي اإلنفاق
بنسبة  0.7في المئة على أساس
سـنــوي (إل ــى  21.3مـلـيــار ديـنــار)
رغم أنه جاء أدنى من مخصصات
الموازنة التقديرية.
و بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن أن س ـ ـ ـبـ ـ ــب ار تـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع
الـ ـنـ ـفـ ـق ــات ال ـ ـجـ ــاريـ ــة فـ ــي ال ـس ـنــة
الـمــالـيــة  2021/2020ي ـعــزى إلــى
الـنـفـقــات الـمــرتـبـطــة بــالـجــائـحــة،
إذ خصصت الحكومة  0.5مليار
دي ـنــار مــن أم ــوال ال ـط ــوارئ لدعم
ت ــداب ـي ــر احـ ـت ــواء ال ـج ــائ ـح ــة ،كما
اعتمدت ملحقا للموزانة بقيمة
 0.6مليار دينار لتسديد مكافآت
الـصـفــوف األمــام ـيــة .وباستثناء
هذين البندين ،انخفضت النفقات
ً
ال ـ ـجـ ــاريـ ــة فـ ـعـ ـلـ ـي ــا خ ـ ـ ــال الـ ـع ــام
الماضي بنحو  4.8في المئة إلى
 20مليار دينار.
وأشار إلى أن الحكومة حاولت
تـقـلـيــص ال ـن ـف ـقــات ال ـج ــاري ــة غير
المرتبطة باألجور ،إذ انخفضت
م ـش ـت ــري ــات ال ـس ـل ــع والـ ـخ ــدم ــات
بنسبة  10فــي المئة لتصل إلى
 2.9مليار دينار ،بينما انخفضت
تكلفة تــولـيــد الـكـهــربــاء وتقطير
ال ـم ـي ــاه بـنـسـبــة  11.3ف ــي الـمـئــة
إلى  1.4مليار دينار ،مما يعكس
ً
ج ــزئـ ـي ــا تـ ــراجـ ــع أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـفــط
والغاز ،إضافة إلى تراجع توليد
الكهرباء بنسبة  0.4في المئة في
عام  .2020وباستثناء هذا البند،
تراجعت المشتريات الحكومية
للسلع والخدمات بنسبة  8.8في
المئة على أساس سنوي.
كـ ـم ــا ان ـخ ـف ـض ــت ت ـع ــوي ـض ــات
ال ـعــام ـل ـيــن ( 38.1ف ــي ال ـم ـئــة من
النفقات الجارية) بنسبة  1.8في
المئة إلى  7.4مليارات دينار ،أي
أق ــل مــن مـتــوســط الـنـمــو للثالث
س ـن ــوات ال ـمــاض ـيــة وال ـب ــال ــغ 4.1
في المئة.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ـ ــه م ــن ال ـمــرجــح
ً
أن يـكــون هــذا الـتــراجــع انعكاسا
النـ ـخـ ـف ــاض رواتـ ـ ـ ــب ال ـمــوظ ـف ـيــن
بعقود بنسبة  -18.7في المئة على

أساس سنوي إلى  0.6مليار دينار،
فيما قد يعزى لمغادرة الوافدين
لـلـبــاد .إضــافــة لــذلــك ،انخفضت
ال ـعــاوات وال ـبــدالت (الـتــي تشكل
 57.6في المئة من بند تعويضات
الـعــامـلـيــن) بنسبة  0.4فــي المئة
لتصل إلى  4.3مليارات دينار.
وذكــر التقرير أن دعــم الوقود
انـ ـخـ ـف ــض إل ـ ـ ــى ح ـ ــد ك ـب ـي ــر ع ـلــى
خـلـفـيــة ان ـخ ـفــاض أس ـع ــار النفط
واالس ـت ـه ــاك ال ـم ـح ـلــي ،وت ــراج ــع
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر ب ـ ـس ـ ـبـ ــب اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
االح ـت ــرازي ــة الـمــرتـبـطــة بــاحـتــواء
ال ـج ــائ ـح ــة ب ـم ــا فـ ــي ذلـ ـ ــك إغـ ــاق
ال ـم ـط ــار .ك ـمــا تــراج ـعــت الـمـنــافــع
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ب ـن ـس ـبــة  11.7فــي
المئة ،وانخفضت خدمات الرعاية
الصحية في الخارج بنسبة 18.9
فــي الـمـئــة لـتـصــل إل ــى  0.4مليار
دينار.
وأوض ـ ــح أن الـعـجــز الـمـتــراكــم
خــال السنوات السبع الماضية
أدى إلى استنفاد سيولة صندوق
ً
االح ـت ـي ــاط ــي الـ ـع ــام ت ـق ــري ـب ــا ،إذ
بـ ـل ــغ إجـ ـم ــال ــي الـ ـسـ ـح ــوب ــات 41
مليار ديـنــار منذ السنة المالية
 .2016/2015و ك ـش ـف ــت ت ـقــار يــر
ً
دي ـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة مـ ــؤخـ ــرا عــن
ت ــراج ــع ص ــاف ــي أصـ ــول ص ـنــدوق
االحتياطي العام إلى  9.6مليارات
ديـ ـن ــار ب ـن ـهــايــة عـ ــام  ،2020كما
انه بنهاية مــارس  ،2021وصلت
ال ـس ـيــولــة ال ـم ـتــاحــة إلـ ــى حــوالــي
 1.6مليار دي ـنــار .وذكــر التقرير
أن الـحـكــومــة ات ـخــذت أيـضــا عــدة
إجـ ـ ـ ــراءات خـ ــال ال ـس ـنــة الـمــالـيــة
 2021 /2020ل ـت ـق ـل ـي ــص م ـع ــدل
نفاد سيولة الـصـنــدوق وضمان
ت ـ ــواف ـ ــره ـ ــا ،م ـ ــن ض ـم ـن ـه ــا وق ــف
التحويالت إلى صندوق األجيال
ال ـقــادمــة ومـقــايـضــة األصـ ــول مع
صندوق االحتياطي العام (حوالي
 7.5مليارات دينار) ،إال ان ارتفاع
أسعار النفط منذ بداية عام 2021
ساهم في تخفيف الضغوط التي
يتعرض لها صندوق االحتياطي
العام.

جاين بيركين تلغي كل التزاماتها بسبب الجلطة
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مايكل كاي .وليامز

بعد تعرضها األسبوع الفائت لجلطة دماغية بسيطة ،ألغت الممثلة والمغنية
ً
البريطانية جاين بيركين (  74عاما ) كل التزاماتها حتى نهاية السنة الجارية
.2021
وأوض ـحــت عــائـلــة بـيــركـيــن ،فــي ب ـيــان ،أن "أط ـبــاء جــايــن نـصـحــوا بـعــد تعرضها
للجلطة ا لــد مــا غـيــة بــأن تــر تــاح حتى نهاية السنة لكي تـعــود إ لــى جمهورها سنة
 ،"2022مضيفة أن "كل أنشطتها (ومنها ثالث حفالت كان يفترض أن تحييها في
باريس بين  18و 20الجاري) أرجئت بالتالي إلى موعد الحق".
ً
و كــان أعلن سابقا إلغاء بيركين مشاركتها في مهرجان السينما األميركية في
دوفيل.
وأكد أقرباء بيركين أنها في وضع ّ
جيد ،الفتين إلى أنها "متشوقة للقاء جمهورها
ً
مجددا".
ّ
وتـ ـع ــد ب ـيــرك ـيــن الـ ـم ــول ــودة ف ــي ل ـن ــدن ف ــي  14دي ـس ـم ـبــر  1946م ــن أش ـه ــر الـفـنــانـيــن
البريطانيين في فرنسا ويبقى اسمها مرتبطا بغانسبورغ وأغنياته في الستينيات
ّ
بصحة ّ
جيدة خالل إطالالتها األخيرة ،بما في ذلك خالل
والسبعينيات .وبدت بيركين
(أ ف ب)
مهرجاني كان و"فرانكوفولي" الماضيين.

جاين بيركين

ً
العثور على مايكل كاي جثة
في شقة بنيويورك

« »ABBAتطرح تذاكر
لعرض لم شملها في لندن

رحيل أسطورة السينما
الفرنسية جان بول بلموندو

ّ
ُعـثــر عـلــى الـمـمــثــل األم ـيــركــي مــايـكــل كــاي.
ول ـي ــام ــز ،الـ ــذي اشـتـهــر بـ ــدور عـمــر لـيـتــل ّفي
المسلسل الناجح "ذي واي ــر" ،ميتا في شقة
بنيويورك ،حسبما كشفت الشرطة
وليامز" :بحزن عميق،
ّ
وقالت وكيلة أعمال ّ
المرشح ّ
لعدة جوائز
تعلن العائلة وفاة الممثل
إيمي ،مايكل كينيث وليامز".
ولم ّ
يقدم بعد ّ
أي سبب رسمي للوفاة ،لكن
ّ
عدة وسائل إعالم أميركية نقلت عن مصادر
معنية بإنفاذ القانون أنها تشتبه في أن تكون
ّ
المخدرات هي السبب.
جرعة زائدة من
ً
واشتهر مايكل ( 54عاما) بدوره في مسلسل
"ذي وايــر" على "اتــش بي أو" الــذي ّ
جسد فيه
ّ
ّ
ّ
لصا مسلحا يقوم بسرقة تـ ّـجــار المخدرات
ّ
في بالتيمور ،وامتد هذا المسلسل الذي لقي
ً
ً
ً
كبيرا إلى  5مواسمُ ،
وعرف أيضا بدور
نجاحا
ألبرت "تشوكي" وايت في مسلسل "بوردووك
إمباير".
(رويترز)

رغم أن مكانه في لندن ال يزال قيد اإلنشاء،
بدأت مبيعات تذاكر حفل "فوياغ" ،الذي يتضمن
ً
عرضا للم شمل فرقة البوب السويدية الشهيرة
" ،"ABBAالذي طال انتظاره.
وتتراوح أسعار تذاكر العرض في أي مكان
بين  44و 508دوالرات ،ويشمل سعر التذكرة
مبيت ليلة بأحد الفنادق.
وأعـلــن الـنـجــوم الـســويــديــون ،الــذيــن حققوا
ً
ً
نجاحا هائال في سبعينيات القرن العشرين،
ً
األسبوع الماضي أنهم سوف يعودون أخيرا
ً
إلى المسرح معا ،رغم أن اللقاء سيتم باستخدام
ً
ً
تقنية  ،3Dويجري حاليا بناء مكان جديد تماما
في لندن من أجل العرض المعقد من الناحية
التقنية ،والذي سوف يفتتح في  28مايو المقبل.
يذكر أن " "ABBAعادت إلى تصنيف أفضل
 10أغنيات في بريطانياّ ،
للمرة األولى منذ 40
ً
عــامــا ،بفضل أغنيتين مأخوذتين من األلبوم
المقبل "فوييدغ".
(د ب أ)

رحــل أسـطــورة السينما الفرنسية الممثل
الشهير جــان بــول بلموندو ،أمــس األول ،عن
ً
عمر  88عاما.
ً
وك ــان بلموندو رم ــزا للتمرد فــي السينما
الفرنسية في فترة ما بعد الحرب ،حيث شارك
ً
ً
ً
في  80فيلما وأكثر من  40عمال مسرحيا خالل
مسيرته الفنية الطويلة.
ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الراحل بأنه "كنز وطني" ،وكتب على "تويتر":
"بلموندو ،سيظل دائما الشخص الرائع" ،في
إشــارة إلى فيلم "لو ماغنيفيك" الذي أدى فيه
الراحل دور مؤلف سيتحول إلى عميل سري.
ويخطط الـمـســؤولــون الفرنسيون إلقامة
مــراســم تــأبـيــن تليق بــالــراحــل ،وقــالــت وزي ــرة
الـثـقــافــة روزل ـي ــن بــاشـيـلــوت" :بــالـطـبــع سيتم
تـكــريـمــه" ،مضيفة أن مــاكــرون سيحدد شكل
مراسم التأبين" ،لقد غادر عمالق وما تبقى هو
المشاعر التي أثارها فينا طوال حياته كفنان".
(أ ف ب)

فرقة «»ABBA

ُ
« »The Last Duelيعرض
في دور السينما  15أكتوبر

جان بول بلموندو

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :ال ّ
تؤجل عملك لموعد آخر فخير

البر عاجله.
ً
ً
عاطفيا :الحب أولــه نعيم وآخــره أيضا
نعيم إذا أحسنت معاملة الحبيب.
ً
ً
اجتماعيا :ابتعد تماما عمن يعاديك عن
حسد فهو لن يندم.
رقم الحظ.17 :

للنجوم مات ديمون وجودي كومر وبن أفليك

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ً
مهنيا :متى ظننت أنك أصبحت عالما في
مهنتك فقد بدأ جهلك.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :لـ ــن ت ـل ـت ـئــم م ـش ــاع ــر ال ـح ـب ـيــب
المجروحة قبل أن تتودد إليه.
ً
ً
اجتماعيا :كن عــادال مع الجميع ولكن ال
َ
تنس أن الرحمة فضيلة.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تابع كل مجريات عملك والحق أقل
التفاصيل فيه.
ً
عاطفيا :تفرح لوقوعك في الغرام لكن هذا
األمر يتطلب مسؤولية كبيرة.
ً
ً
اجتماعيا :إذا أراد صديقك بك خيرا فإنه
ّ
يدلك على أخطائك.
رقم الحظ27 :

مات ديمون وجودي كومر أثناء تصوير الفيلم
تستقبل دور ا لـعــرض بــا لــوال يــات المتحدة والمملكة المتحدة فيلم The
 ،Last Duelفي  15أكتوبر المقبل ،وذلك بعد عرضه بمهرجان فينسيا خارج
المنافسة الرسمية للمهرجان.
ً
وكشف تقرير نشرته صحيفة "ديلي نيوز" أن الفيلم الذي حقق حضورا
ً
الفتا في المهرجان أصبح على وشك الخروج للجمهور الشهر المقبل.
وتصدى إلخراج الفيلم ريدلي سكوت ،وهو من بطولة مات ديمون وجودي
كومر وبن أفليك وآدم درايف ،والسيناريو من تأليف بن أفليك ومات ديمون
ونيكول هولوفنر ،وتنتجه جنيفر فوكس إلى جانب سكوت وكيفن والش
ونيكول هولوفسنر.
ويدور الفيلم في فرنسا خالل فترة القرن الرابع عشر ،وهو عبارة عن قصة
ملحمية من الخيانة والعدالة ،والتي ستروى من  3وجهات نظر مختلفة:
(د يـمــون ودرا ي ــف) ،حيثُ تــم اختبار رباطهما بواسطة الخيانة ،باإلضافة
إلى الشابة (كومر) التي أ جبرت على التنقل في الوحشية والثقافة القمعية
للعصر من أجل البقاء.
و يـقــدم نجما هــو لـيــوود أفليك ود ي ـمــون ،فــي الفيلم فـكــرة مثيرة للجدل،
باعتمادهما على تفوق الطابع الذكوري ،والمقتبسة من قصة للكاتب إيريك
جاغر ،حيث تعرضا للكثير من النقد بسبب هذه الفكرة ،واألبرز في الفيلم
الحديث عن نوع من "المبارزة القضائية" ،التي كانت سائدة ومعترفا بها
بفرنسا ،في حقبة القرن الرابع عشر.
وتبدأ األحداث حين يعود جندي من الحرب ،وهو نورمان ،ليكتشف أن
صديقه جــاك أ قــدم على اال قـتــران بــا مــرأة كــان يريدها زو جــة له في غيابه،
وتتصاعد أحداث القصة المشوقة بكل تفاصيلها مع كيفية بناء الحبكة
فيها إلى حد درامي يصل إلى المواجهة المحتدمة بين االثنين.
وتصل األحداث إلى أروقة المحاكم ،حين لم يصدق نورمان أن ما حدث
معه أمر عادي يجب أن ينساه ،ومما زاد الطين بلة ،وأجج المشاهد تلك،
صدور قرار المحكمة لمصلحة صديقه ،الذي انتزع منه تلك المرأة ،وكان
الحكم آنذاك هو أنه يجب على المتخاصمين أن يتبارزا حتى الموت،
وإذا مات الزوج جاك فسيتم حرق زوجته وهي على قيد الحياة ،ألن
هذا سيكون معناه أنها هي المذنبة.
من جانبهم ،اعتبر المنتقدون أن الفيلم "ذكوري" ،يظهر تعنيف
ال ـم ــرأة وال ـم ـعــام ـلــة ال ـبــائ ـســة ال ـتــي ت ـعــرضــت ل ـهــا ف ــي ت ـلــك الـحـقـبــة،
مستشهدين بأن الممثل بن أفليك اتهم عدة مرات بالتحرش ،وأن
د يـمــون سـخــر مــن حــر كــة تحقير للنساء عــدة م ــرات ،و هــي الحركة
الرافضة لجميع أشكال العنف ضد المرأة.
وتـ ــم ت ـصــويــر جـ ــزء ك ـب ـيــر م ــن أح ـ ــداث ال ـع ـمــل ف ــي ق ـل ـعــة كــاهـيــر
بأيرلندا ،ومنها مشاهد شاركت بها النجمة العالمية جودي
كــو مــر ،و مــن المرتقب أن يحقق العمل أر بــا حــا كبيرة
خــا صــة بعد اإل ش ــادة ا لـتــي حصل عليها مــن النقاد
في مهرجان "فينيسيا" السينمائي مؤخرا بحضور
أبطال العمل.

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ّ
تتجبر على معاونيك عندما
مهنيا  :ال
ً
ً
تكون قادرا وكن متواضعا.
ً
عاطفيا :لو كنت تعلم ما يقوله اآلخرون
ً
عن عالقتكما لفرحت كثيرا.
ً
ً
اجتماعيا :صديق لم يكشف لك أبــدا عن
وجهه الحقيقي يحاول استمالتك.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تراكم األعمال ليس في مصلحتك
فانظر إلى األولويات وابدأ بها.
ً
عاطفيا :بوادر اكتئاب تظهر على وجهك
بسبب خصام عاطفي.
ً
اجتماعيا :انتبه من عــداوة األقــارب فهي
أشد من لسع العقارب.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ّ
ً
مهنيا :من ال يحتمل أن يتعلم المزيد عن
ً
مهنته فلن ينجح أبدا.
ً
عاطفيا :مسيرة حبك المتقلب لن تنتهي
إال بعد اتخاذ القرار.
ً
اجتماعيا :إذا عبست في وجــوه الناس
ً
فسينعكس ذلك فورا عليك.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :يمكنك الحصول على ما تريده اذا
أنجزت عملك بمهارة.
ً
عاطفيا :سوف يأتي يوم تعرف فيه مقدار
محبة الشريك لك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :اب ـت ـســم ل ـل ـعــالــم ومـ ــع الـعــالــم
ً
ً
فيصبح الجميع لك رفيقا لطيفا.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
أعط في عملك كل ذي حق حقه وال
مهنيا:
ّ ًِ
تكن طماعا.
ً
عــاطـفـيــا :األفـ ــاك تجتمع عـلــى تخريب
عالقتكما العاطفية ّلكنها لن تفلح.
ً
اجتماعياّ :
تحب التملك وترغب في اقتناء
ً
أجمل األشياء وأغالها ثمنا.
رقم الحظ.28 :

ً
مهنيا :ينبغي أن يـكــون الخير هــو غاية
عملك لينجح ويثمر.
ً
ً
عاطفيا :الحب الذي يتزايد يوما بعد آخر
هو الحب الحقيقي.
ً
اجتماعيا :يتصرف أحد المعارف بطريقة
ً
تفاجئك وكأنك لم تعرفه أبدا.
رقم الحظ.2 :

● الجدي (:)1/19 – 12/22

● الدلو (:)2/18 – 1/20

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :السعادة في اكتساب العلم لتطوير
مهنتك.
ً
عاطفيا :كل ما يمكن أن تفعله ضعه في
ّ
سبيل حبك للشريك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :مــن واج ـ ّبــاتــك أن تعطي من
نفسك ليبقى أهلك أعزاء.
رقم الحظ.56 :
جودي كومر

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ُ
ً
مـهـنـيــا :مكانتك فــي الـعـمــل ال تـنـكــر ألنــك
مواظب على مواعيدك.
ً
عــاطـفـيــا :المناقشات العاطفية مطلوبة
والمهم أن تأخذكما الى درب األمان.
ً
ّ
اجتماعيا :داء الجهل ليس له طبيب فاطلع
على كل ما يثقفك.
رقم الحظ.38 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
● الحوت (:)3/20 – 2/19
ً
ً
مهنيا :ال تحاول أن تبدو أكثر فهما من
زمالئك ألنك نجحت.
ً
ّ
يتميز حبك باإلخالص للشريك
عاطفيا:
الذي يبادلك إياه.
ً
اجتماعيا :انتبه من الذي يبدي لك مسالمة
ٌ
وفي صدره حقد عليك.
رقم الحظ.22 :

ثقافات
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باهرة عبداللطيف :القلق يدفعني للكتابة والترجمة

ً
«على المبدعين العرب النجاح محليا قبل التوجه بأبصارهم إلى الغرب»

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

«لي منزل
هناك» ّ
يعبر
عن رؤيتي
ملفهوم الوطن

• يتنوع إبداعك ما بين الشعر
والقصة والكتابة للمسرح والنقد،
على أي أس ــاس تـحــدديــن القالب
اإلب ــداع ــي الـمـنــاســب لـيـخــرج فيه
نصك؟
ِ
 الموضوع الــذي أريــد طرحههــو ال ــذي ي ـحـ ّـدد الـجـنــس األدب ــي
للعمل ،ولـكــل جـنــس أدب ــي عدته
األسلوبية والنقدية التي أستعين
ب ـه ــا .ف ـح ـيــن أك ـت ــب ال ـق ـصــة ألـجــأ
إل ــى أدوات ال ـســرد ال ـتــي تختلف
عــن متطلبات الـنــص المسرحي
ف ــي رس ــم الـشـخـصـيــات وال ـح ــوار
وال ـف ـضــاء الــزم ـكــانــي .أم ــا الشعر
فله شأن آخر مختلف ألنه فيض
روحي ال أفتعله وال أتقصده ،فقط
أدعه ينساب حين ّ
تلح الفكرة ،وال
أنشره مباشرة إال بعد مراجعته
ً
مرارا بعين القارئة الناقدة.
• تكتبين بالعربية واإلسبانية،
ه ــل م ــوض ــوع ال ـك ـت ــاب ه ــو ال ــذي
يفرض اللغة أم ثمة أسباب أخرى؟
 موضوع العمل أساسي ولكناألهم ،بعد الفكرة ،هو القارئ الذي
أت ــوج ــه إل ـي ــه ،فـحـيــن أت ــوج ــه إلــى
القارئ اإلسباني أستعين باللغة
اإلسـبــانـيــة وحـمــوالتـهــا الــداللـيــة
ومـنـظــومـتـهــا الـمـعــرفـيــة ،وكــذلــك
أفعل مع القارئ العربي؛ ألن طبيعة

غالف «تأمالت بوذية على رصيف الموت»

الجمهور تملي ّ
علي لغة الكتابة
كي تصل رسالتي إليه.

حقوق المرأة
• منذ نحو ثالثة عقود تهتمين
بالدفاع عن حقوق المرأة العربية،
لماذا لم تصدر كتاباتك في هذا
المجال باللغة العربية إلى جانب
اإلسبانية ليصل صوتك للنساء
العربيات؟
 اه ـت ـمــامــي ب ـح ـقــوق ال ـن ـســاءب ـ ــدأ مـ ـن ــذ دراس ـ ـت ـ ــي ال ـجــام ـع ـيــة
حين شــرعــت فــي الكتابة بمجلة
«الـ ـم ــرأة» ف ــي أواخـ ــر سبعينيات
ال ـق ــرن ال ـمــاضــي ،لـكـنـنــي نشطت
أك ـث ــر ح ـيــن ق ـ ِـدم ــت إل ــى إسـبــانـيــا
فـ ـ ــي م ـن ـت ـص ــف ال ـت ـس ـع ـي ـن ـي ــات،
وص ــدمـ ـتـ ـن ــي ال ـ ـصـ ــور ال ـن ـم ـط ـيــة
الــدونـيــة الـســائــدة فــي ال ـغــرب عن
ال ـن ـســاء ال ـعــرب ـيــات والـمـسـلـمــات،
سـ ــواء ك ــان ذل ــك ع ــن جـهــل أم عن
وتعال مقصود .استفزتني
وعي
ٍ
تلك الصور وقررت التصدي لها،
ً
دفاعا عن الذات والهوية ،من خالل
عـشــرات الـمـحــاضــرات والـلـقــاءات
ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة واإلذاعـ ـ ـي ـ ــة ،وعـبــر
الدراسات المنشورة باإلسبانية
ألن الـ ـجـ ـمـ ـه ــور اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي هــو
المستهدف من أنشطتي ،كما أن

غالف ديوان «حرب تتعرى أمام نافذتي»

مفهوم الوطن
• عـنــوان ديــوانــك األح ــدث «لي
مـنــزل هـنــاك» هــل يعكس حنينك
للوطن ،وماذا يحمل من رسائل؟
 بــا شــك ،ونصوصه الشعريةّ
تعبر عــن رؤيـتــي لمفهوم الــوطــن،
فهو يختزل مشاعر يتداخل فيها
الحنين بالحزن والغضب لما آل إليه
وضع العراق منذ الغزو األميركي
عام  2003وإزاحة الديكتاتور صدام
حسين حتى اليوم.
فما حــدث ويـحــدث فــي العراق
مـ ــن ت ــدم ـي ــر م ـن ـظ ــم ل ـمــؤس ـســاتــه
ونسيجه االجتماعي يحتاج إلى
مجلدات ال ِق َبل لي بها لتوثيقه،
ل ــذا تسعى نـصــوصــي ألن تكون
كبسولة شعرية ّ
محملة باألفكار
والمشاعر والمواقف لتصل إلى
القارئ بأقل الكلمات.
• تـقـيـمـيــن ف ــي إس ـبــان ـيــا منذ
أواسـ ـ ـ ـ ـ ــط الـ ـتـ ـ ُسـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات ،مـ ـ ــاذا
ْ
منحتك
منك الغربة ومــاذا
ِ
أخــذت ِ
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى اإلب ـ ـ ــداع وال ـع ـمــل
األكاديمي؟
 ال ـ ـغـ ــربـ ــة ت ـس ـل ـب ـن ــا ال ـك ـث ـي ــرً
وت ـم ـن ـح ـنــا ال ـك ـث ـيــر أي ـ ـضـ ــا .إن ـهــا
مختبر هائل يمتحن قدرات المرء
وح ـمــوالتــه الـثـقــافـيــة والمعرفية
وق ـي ـمــه اإلن ـس ــان ـي ــة ح ـيــن ي ـغــادر
الوطن .مختبر يضعك إزاء ثالثة
ً
ً
«خيارات» -مجازا نظرا لقسريتها:-
أن تشعر بــاالنـسـحــاق والــدونـيــة
ً
إزاء اآلخـ ـ ــر ف ـت ـقــف م ـس ـت ـل ـبــا بــا
هوية وبال دور حقيقي ،وتصبح
محض صدى لآلخر ،أو أن ُت َ
حبط
فـتـنـكـمــش ف ــي «غ ـي ـتــو» م ــع أب ـنــاء
ج ـلــدتــك ع ـلــى ه ــام ــش الـمـجـتـمــع
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـضـ ـي ــف خـ ـ ـ ـ ـ ــارج ال ـ ــزم ـ ــن
واألحداث ،والخيار الثالث هو أن
ّ
يحرضك هذا الواقع الجديد على
ق ـب ــول ال ـت ـحــدي إلث ـب ــات وج ــودك
ً
دف ــاع ــا عــن هــويـتــك األص ـل ـيــة ،من

باهرة عبداللطيف
خــال التفاعل الـخــاق مــع ثقافة
اآلخر وقيمه اإلنسانية المشتركة.
ه ـ ــذا الـ ـخـ ـي ــار األخ ـ ـيـ ــر هـ ــو مــا
راهنت عليه منذ البداية ،بالدراسة
ً
أوال ثم مزاولة التدريس األكاديمي
والترجمة التحريرية والـفــوريــة،
واالن ـ ـخـ ــراط ال ـف ــاع ــل ف ــي قـضــايــا
ً
حقوق النساء واإلنـســان عموما،
وح ــوار الـشــرق وال ـغــرب /اإلســام
والمسيحية.

الترجمة
ُ
أعمالك
• ترجمت العديد مــن
ِ
لغات ِعدة ،إلى أي مدى تفيد
إلى
ٍ
الترجمة المبدع؟
ُ
لست معنية
 ال أخفيك أننيب ـت ــرج ـم ــة أعـ ـم ــال ــي إل ـ ــى ال ـل ـغ ــات
ً
األخرى وال أسعى إلى ذلك أبدا .إال
ً
أن بعضا من قصصي وقصائدي
ُ
ـرجـ ـم ــت إل ـ ــى ع ـ ــدد م ــن ال ـل ـغــات
تـ ِ
مــن دون علمي ،وأن ــا ممتنة لكل
م ــن ب ـ ــادر إلـ ــى تــرجـمـتـهــا وأع ـتــز
ب ـه ــذا ال ـج ـهــد ال ـ ــذي ي ـع ـكــس كــرم
المترجمين وجهدهم الخالق .كما
ً
ّ
ال أخفيك أن هناك أوهــامــا كثيرة
بـهــذا ال ـصــدد ل ــدى معظم األدب ــاء
العرب ،فهم ما أن يصدروا ديوانهم
أو كتابهم األول حتى ّ
يتلبسهم
ه ــاج ــس ت ــرج ـم ـت ــه إلـ ـ ــى ال ـل ـغ ــات
األخ ــرى العتقادهم أنها الطريق
الوحيد نحو العالمية.
بكل تــواضــع أق ــول إن األجــدى
ً
ً
واألجدر بنا أوال أن ننجح محليا،
في عالم عربي يبلغ تعداده نصف
م ـل ـي ــار إن ـ ـسـ ــان ،ق ـب ــل أن نـتــوجــه
ب ــأب ـص ــارن ــا إل ـ ــى ال ـ ـغـ ــرب ،وف ـقــط
ً
حين ننجح محليا سيبحث عنا
مترجمو العالم وتستقبلنا منابره
األدبية والثقافية.

الحريات
املتنامية تسمح
لـ «إجراءات» أن
تعكس قضايا
املجتمع

أحمد مهدي

إقبال كثيف على موسيقى الراب
وتنتقد الشرطة ،وتشكو أوضاعا
اقـتـصــاديــة ،وتشير إلــى اإلط ــارات
الـ ـمـ ـحـ ـت ــرق ــة ف ـ ــي االحـ ـتـ ـج ــاج ــات
المناهضة للحكومة.
وتقول إحدى أغنيات الفرقة ،في
إشارة لبيع المشروبات الكحولية
في المنزل بشكل مخالف للقانون،
ُ
إن السعادة هنا تباع «بالجركن»،
والنساء جائعات والحكومة غير
مهتمة.

نداء الشباب
وي ـق ــول م ـهــاب ك ـبــاشــي ،عضو
الفرقة الـمـعــروف بــاســم (إم.أو ،)3
إن ـه ــم ي ـجــذبــون ج ـم ـهــورا يتطلع
لـلـتـعـبـيــر ع ــن ال ـق ـضــايــا الـخــاصــة
وقضايا المجتمع األوسع.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـشـ ــاب الـ ـب ــال ــغ مــن
العمر  26عاما ،وهــو جالس أمام
ج ـهــاز دم ــج الـمــوسـيـقــى «مـشــاكــل
في البيت ،مشاكل مع األصحاب،
زع ــان مــن حبيبتي ،وك ــده .فبعد
ذلــك الموضوع تـطــور ،ألن الناس

ق ــاع ــدة ت ـس ـمــع ال ـح ــاج ــة ال ـل ــي أنــا
بــأع ـمــل فـيـهــا وحــابـيـنـهــا بــالــذات
ال ـن ــاس ال ـلــي ف ــي جـيـلــي ،ودي ما
حاجة صعبة ،ألنه انت كل ما تتكلم
عن حاجة بتوجعك بصدق بتلقى
فـيــه كـمـيــة م ــن ال ـن ــاس مشاركينا
ف ــي ن ـف ــس األح ــاسـ ـي ــس أو حـتــى
قريبة لألحاسيس يعني اللي انت
حاسس بها».
ُ
ويـ ـ ـص ـ ــدر ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــون ،ال ــذي ــن
يـ ـ ـ ـ ـ ــؤدون عـ ــروض ـ ـهـ ــم بــال ـل ـغ ـت ـيــن
العربية واإلنكليزية ،ألبومات من
استوديوهات مخصصة ،ولهم عدد
كبير مــن المتابعين على وسائل
التواصل.
وأص ـب ـحــت الـ ـع ــروض الـكـبـيــرة
أكثر شيوعا ،حيث جذب الفنانون
األلوف إلى أماكن كان استخدامها
ق ــاص ــرا ع ـل ــى مـغـنـيــن تـقـلـيــديـيــن
أكثر فقط.
ومع أن الموسيقى لعبت دورا
رئيسيا في االنتفاضة ضد نظام
الـبـشـيــر اإلس ــام ــي ،ي ـقــول مـهــدي
إن العديد من السودانيين مازالوا

• م ــا ال ـج ــدي ــد ال ـ ــذي تعكفين
ً
على كتابته حاليا ،وربما يخرج
ً
للنور قريبا؟
ُ
اعتدت العمل في عدة كتب في
آن واح ــد ،فالقلق ال ــذي يسكنني
لكل ما يحدث في عالمنا يدفعني
إل ــى مـمــارســة الكتابة والترجمة
في محاولة لتحرير شحنة القلق
ّ
هذه عبر عمل ينفع اآلخرين ،لعل
ً
ً
الـقــراء يـجــدون فيه عــونــا معرفيا
ً
أو ً
عزاء روحيا في خضم حياتنا
الصعبة هذه.
وم ـ ــن أع ـم ــال ــي األخ ـ ـيـ ــرة ال ـتــي
ً
أنجزتها وأنتظر صدورها قريبا
ترجمتان :األولى رواية موريسكية
إسبانية ،والثانية دراســة أعدها
ب ـ ــا ّح ـ ـث ـ ــون إسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان ل ـم ـخ ـط ــوط
يوثق أول رحلة حج من قشتالة
(إسـبــانـيــا) إل ــى مكة المكرمة في
ً
الـقــرن الـخــامــس عـشــر ،فـضــا عن
عملين شعريين أعدهما للنشر.

ـدت م ــن جائحة
• كـيــف اس ـت ـفـ ِ

الفنانون يؤدون أغنياتهم بالساحات العامة والمسارح
يؤدي فنانو الراب في
السودان عروضهم
باللغتين العربية
واإلنكليزية ،وأصبح لهم
عدد كبير من المتابعين
على وسائل التواصل
االجتماعي.

«ك ـ ــورون ـ ــا» وح ــال ــة ال ـ ُـع ــزل ــة الـتــي
ً
فرضتها على البشر خصوصا أن
لك محاضرات «أونالين»؟
ِ
 جائحة «كورونا» ّغيرت حياة
ال ـب ـشــريــة ج ـم ـعــاء ،ودف ـع ــت الـكــل
ّ
للتكيف معها ومواجهة تحدياتها.
وهكذا واصلت -كسواي -نشاطي
األكاديمي في التدريس الجامعي
والعمل في الترجمة الفورية في
ال ـمــؤت ـمــرات الــدول ـيــة والـمـحـلـيــة،
من خالل المنصات اإللكترونية،
ف ــال ـت ـق ــدم ال ـع ـل ـم ــي ال ـ ـ ــذي بـلـغـتــه
اإلنسانية أتاح لنا هذه اإلمكانية،
ورغ ــم أن مـنـجــزات التكنولوجيا
الـ ـح ــديـ ـث ــة م ـ ــن ُص ـ ـنـ ــع اآلخـ ــريـ ــن
ً
فــإنـنــا مــدعــوون جـمـيـعــا ،وبـقــوة،
لالستفادة منها واالرتقاء بأدائنا
للحاق باألمم األخرى.

«كورونا»

موسيقى الراب تنتعش في السودان
ي ـس ـت ـف ـي ــد م ـ ـ ـ ـ ــؤدو ال ـ ـ ـ ـ ـ ــراب فــي
ال ـ ـ ـس ـ ـ ــودان م ـ ــن تـ ـخـ ـفـ ـي ــف قـ ـي ــود
الـمـجـتـمــع ب ـعــد ان ـت ـفــاضــة ،2019
فــالـم ـســاحــة ال ـم ـتــاحــة ل ـهــم ت ــزداد
ات ـســاعــا ،حـيــث أص ـب ـحــوا ي ــؤدون
أغـنـيــاتـهــم ف ــي ال ـس ــاح ــات الـعــامــة
والـمـســارح المخصصة للحفالت
ال ـم ــوس ـي ـق ـي ــة ،وتـ ـتـ ـن ــاول ك ـل ـمــات
أغــان ـي ـهــم ك ــل ش ــيء م ــن مـصــاعــب
المعيشة حتى مشكالت العالقات
بين األحبة.
ويقول الموسيقي أحمد مهدي،
إن ال ـح ــري ــات ال ـم ـت ـنــام ـيــة تسمح
لفرقته (إجراءات) لموسيقى الراب
ب ــأن تـعـكــس ال ـق ـضــايــا ال ـت ــي يــرى
أعضاؤها أن السودان مازال مبتلى
بها ،وهــو يعاني أزمــة اقتصادية
عميقة ،ويخوض تحوال هشا إلى
الديموقراطية.
وأضــاف «بنكتب واقعي دايما،
ي ـع ـن ــي ت ـ ـكـ ــون ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــواصـ ــات
بتشوف طفل من أطفال الشوارع
حــاصـلــة لـيــه حــاجــة تعكسها في
إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ،ت ـي ـجــي م ــاش ــي الـنـيــل
بـ ـتـ ـش ــوف ال ـ ـف ـ ـي ـ ـضـ ــان ،ب ـت ـش ــوف
المشاكل بتاعة الشعب ده بنحاول
نحكيها بأبسط الكلمات ،أبسط
العبارات اللي بتقدر تضرب العامة
أو ت ـصــل ألي إنـ ـس ــان ،ت ـصــل إلــى
كــل مـنــاطــق ال ـس ــودان حـتــى تصل
للسوداني المغترب».
وش ـه ــد ال ـ ـسـ ــودان ،ت ـحــت حكم
ُرئيسه السابق عمر البشير ،الذي
أطـ ـي ــح ب ــه ق ـب ــل ع ــام ـي ــن ،صـنــاعــة
موسيقى راب متنامية لكن حذرة،
حيث كان على الفنانين أن يواجهوا
األجهزة األمنية في البلد إذا كانوا
ينتقدون الحكومة بشكل علني.
ك ـم ــا ك ــان ــت األمـ ــاكـ ــن ال ـم ـتــاحــة
ألدائ ـهــم م ـحــدودة أي ـضــا ،السيما
بــال ـن ـظــر ل ـقــوان ـيــن ال ـن ـظ ــام ال ـعــام
الصارمة.
وتـعــرض فــرقــة «إج ـ ــراءات» اآلن
ف ــي أنـ ـح ــاء ال ـع ــاص ـم ــة ال ـخ ــرطــوم

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

ِّ
تحلق تجربتها في فضاء اإلبداع بين القصة والقصيدة ،بجانب الترجمة والعمل في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان والنساء،
عدد من
ومن دون سعي منها فوجئت األديبة العراقية المقيمة في
إسبانيا باهرة عبداللطيف ،بترجمة بعض أعمالها إلى ٍ
ً ً
اللغات ،إذ ترى أن المبدعين العرب عليهم أن ينجحوا محليا أوال قبل التوجه بأبصارهم إلى الغرب.
وصدرت لعبداللطيف أعمال مميزة أبرزها مجموعة قصصية بعنوان «تأمالت بوذية على رصيف الموت» ،وديوان «حرب تتعرى
أمام نافذتي» ...وفي حوار أجرته معها «الجريدة» من القاهرة ،قالت عبداللطيف ،إن القلق الذي يسكنها بشأن كل ما يحدث
في عالمنا هو ما يدفعها إلى ممارسة الكتابة والترجمة ...وفيما يلي التفاصيل:
نــدرة األص ــوات العربية النسوية
فــي إسبانيا جعلتني أرك ــز أكثر
على الكتابة باإلسبانية.
ً
وحاليا لـ ّ
ـدي أكثر من مشروع
للنشر بالعربية ،وسأفعل ذلك في
ّ
فلدي الكثير
فرصة قريبة قادمة،
ألقوله للنساء العربيات.

في النشر
العربي ()1

يـ ــرف ـ ـضـ ــون م ــوسـ ـيـ ـق ــى الـ ـ ــراب
ب ــاع ـت ـب ــاره ــا أج ـن ـب ـيــة أو غـيــر
أخالقية.
وأضاف «أنا بشوف إجراءات
عبارة عن أحالم شباب أو أحالم
ج ـي ــل ك ــام ــل ،ألسـ ـب ــاب ك ـت ـيــرة،
أحالم شباب ،ألنه عايزين نصل
ب ـم ـس ـتــوى مـ ـح ــدد م ــن ال ــوع ــي
ل ـل ـش ـبــاب دول ك ـل ـهــم ،عــايــزيــن
نصل بمجتمع ناهض ،مع أنه
المجتمع الليلة رافضنا تماما،
واإلعالم رافضنا تماما».
وتــابــع «لـكــن إحـنــا مؤمنين
بالجيل اللي بيشجعنا والجيل
ال ـل ــي م ـعــانــا ل ـمــا ن ــدي ــه أغــانــي
بسيطة زي دي ونديه قضايا في
شكل أغاني ونديه فن ،أسلوب
تعبير حسب تعريفنا للفن ،لما
نديه الفن ده الشاب ،أول الشباب
ده حيقدروا يغيروا وحيقدروا
ي ــوص ـل ــوا ل ـح ـتــة (مـ ـك ــان) أبـعــد
بأي قضية أيا كانت وأيا كانت
صعوبتها».
(رويترز)

ً
ً
كان يوما مختلفا في عمري؛ يوم نشرت أول قصة قصيرة
لي بعنوان «إن شاء الله سليمة» بتاريخ  17يناير عام ،1978
فــي جــريــدة «ال ــوط ــن» الـكــويـتـيــة ،ي ــوم ك ــان رئ ـيــس تحريرها
األستاذ محمد مساعد الصالح ،يرحمه الله .في ذلك اليوم
كان الملحـ ــق الثقـ ـ ــافي ،برئـ ــاسـ ـ ــة الكاتب الفلسطينــي وليد
أبو بكر ،وفوجئت حين وصلني تلفون من الروائي إسماعيل
فهد إسماعيل يسألني« :هل قرأت جريدة الوطن؟» .حينها ُ
كنت
ً
طالبا في كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت ،فأجبته:
«ال» .وبصوته الجهوري قال لي« :اذهب واقرأ» ،وسكت لم يكمل
عبارته ،وأنهى المكالمة« :نتكلم بعدين!».
ً
ك ـنـ ُـت ق ــد تــركــت ع ـنــده إحـ ــدى قـصـصــي ،وكـ ــان ف ــرح ــا بها
بعد قــراء تـهــا ،وقــال لــي« :قصة مستوفية لشروطها الفنية،
ً
وسأرسلها للنشر» .وعلى طريقته لم يحدد لي منبرا ،وال
أبان متى سيرسلها ،وعلى طريقتي لم أسأل عن شيء .لكن،
م ــا إن تـصـفـحــت ج ــري ــدة ال ــوط ــن ،حـتــى ع ـثــرت عـلــى قصتي
منشورة هناك ،وتحتل معظم الصفحة ،وبتقديم من الروائي
إسماعيل فهد إسماعيل ،يشير فيه إلى قدوم صوت قصصي
ّ
شاب موهوب ،وأنه ينضم لقافلة من الكتاب الكويتيين ،حيث
سليمان الشطي وسليمان الخليفي وليلى العثمان ووليد
الرجيب ،وها هو طالب الرفاعي.
مشاعر وأحاسيس شتى انتابتني وأنا أقرأ كلمات تقديم
األستاذ إسماعيل ،وكذا لحظة أقرأ كلمات قصتي ،ودار ببالي:
ً
ً
هل أصبحت كاتبا؟ هل سأغدو مشهورا؟ َمن تراه قرأ قصتي،
ومــاذا قال عنها؟ ومتى تراني سأنشر قصة جديدة؟ وكيف
ترى سيستقبلني أصدقائي في الجامعة والديوانية؟ وكيف
ستنظر لي فتيات الجامعة؟ وهل سيكون لي معجبات؟
مشاعر كثيرة تناوبت َّ
علي  ،وخلفها كلها الح لي طيف
سـحـ ٍـر بــاســم ،وكــأجـمــل مــا تـكــون فـتــاة بــارعــة الـجـمــال وراح
ً
ً
ُيشير لي قائال :تعال! مسافة صغيرة بقيت لك ،وتكون كاتبا،
ُ
ً
وتكون مشهورا ،وتكون حديث المجالس األدبـيــة ،وتصدر
ً
كتبا ،وتكون حلم كل فتاة! وتكون ،وتكون ،وتـكــون ...بقيت
ِّ
لمدة أنظر إليه ،وأسمع همسه المدوخ ،ولم يزل هذا الطيف
الساحر يشير لي ،ويسحبني وراءه ،بالرغم من مرور ما يزيد
وبالرغم من كل األوجاع التي أدمت قلبي،
على األربعة عقود،
ّ
ّ
كالمنوم أسير خلفه،
فإنه ما زال يشير لي ويمنيني ،ولم أزل
وكأني باألمس بدأت!
منذ نشر القصة األولى ،بدأت رحلتي مع النشر كما هي مع
ً
الكتابة ،فكل كاتب إنما يكتب لينشر ،وقلة قليلة جدا ،كتبت
ّ
لغير هــدف النشر ،واكتفت بــأن تخط عوالمها وتبقي ذلك
لنفسها ،ومن بينها الشاعر اليوناني العظيم «كفافيس» ،وإذا
ً
ً
شخصيا ،وأول ما ُت ّ
عرف
كانت الكتابة اإلبداعية األدبية شأنا
الكتابة اإلبداعية الجنس األدبي ،بأنه نشاط أدبي شخصي،
فإن النشر شأن مختلف ،وأهم اختالف بينه وبين الكتابة هو
ً
أن األديب يمتلك أداته في كتاباته ،لكنه أبدا ال يمتلك منبر
النشر ،وبذا تأتي وتتضخم سلطة الناشر والنشر!
بدأت حياتي ككاتب قصة قصيرة ،في فترة كانت القصة
ً
ً
ً
هي الجنس األكثر حضورا وانتشارا ونقدا ،إلى جانب الشعر،
بينما كانت الرواية وقتها متوارية تحت أقــام كبار ،وكأن
القصة بسبب الكلمة الثانية التي لحقت بها «القصيرة» هي
ً
زاد الصغار والرواية هي مائدة الكبار ،علما بأن مدارس النقد
ُ
تكاد تجمع على أن القصة القصيرة هي أصعب األجناس
األدبية دون منازع.
بدأت النشر في جريدة الوطن الكويتية ،لكني سرعان ما
رحت ّ
أوسع من دائرة نشر أعمالي القصصية بين المجالت
ً
األدبية في البحرين والقاهرة ودمشق ،وكنت حريصا ولم أزل
على الحصول على ما ُينشر لي ،لذا لدي ملفات كثيرة فيها
ْ
نشرت.
قصاصات جميع ما
األج ـم ــل ي ـلــوح ل ــي بـعــد ك ــل ق ـصــة ،وظــل
ّظ ــل ذل ــك الـسـحــر َ
يؤملني :تعال ،لم يبق شــيء ،تكاد تصل ،ولسبب كنت ولم
أزل أسير خلفه ،ودون أن يظهر للدرب آخر!

تسميات المخافر الحدودية
●
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ســأل ـنــي أحـ ــد ال ـم ـســؤول ـيــن ف ــي وزارة الــداخ ـل ـيــة،
بالتنسيق مــع بـلــديــة الـكــويــت ،بـعــد تــرسـيــم الـحــدود
الكويتية مع العراق ،حول التسميات المقترحة للمخافر
الـحــدوديــة الجديدة المزمع إقامتها ،وأعطيت رأيــي
ً
مفيدا بأهمية تسميتها بنفس المكان الــذي ستكون
فيه ،ليسهل االستدالل على الموقع ،أو على األقل تكون
على مقربة منه و ًفــي محيطه ،ســواء كانت التسمية
المعروفة تاريخية أو جغرافية أو تراثية .وحيث إن
عدد المخافر كثير ،وال يوجد لبعض األماكن في البر
تسمية قديمة ،فقد اقترحت وضع أسماء جديدة لها
مدلوالت وطنية ،من دون تحديد التسمية ،وبالفعل
تم األخذ باالقتراحين.
نحمد الله على نعمة األمن واألمان في ربوع الوطن،
بفضل رجال األمن األبطال الساهرين على أمن الحدود،
والمرابطين فــي ظــل قـســوة األج ــواء الـصـحــراويــة من
لهيب حــرارة الصيف وبــرودة الشتاء القارس ،وكذلك
في االبتعاد عن األهــل والحياة االجتماعية اليومية،
فــي سبيل تــأديــة رســالــة سامية هــي المحافظة على
تــراب الــوطــن وحفظ األم ــن ،ونـســأل الله لهم السالمة
من كل مكروه.
ال ـمــوضــوع جعلني أنـبــش فــي أرشـيـفــي الـخــاص،
ً
ً
بــاعـتـبــاري كنت عـضــوا ســابـقــا فــي لجنة التسميات
التابعة لبلدية الكويت ،ووجدت العديد من المراسالت
بيني وبينهم فــي مــوضــوع التسميات فــي الكويت،
وكــذلــك خــرائــط جـغــرافـيــة ع ــدي ــدة ،وم ــا زاد سعادتي
وارتياحي أن الكويت كانت محاطة من كل االتجاهات
الحدودية البرية بمخافر ،كما ظهر في الخرائط ،وال
يبعد كل مخفر عن اآلخر إال مسافة وجيزة ،واتخذت
هذه المخافر أسماء رسمية من المسميات التاريخية
والجغرافية والتراثية المعروفة بنفس األماكن ،التي
اقترحتها ،وبعض المخافر األخرى أطلقت عليها أسماء
حديثة العتبارات وطنية ،كما أشرت أعاله ،مثل السور
والتحرير والصمود والشهيد والسالم ،وغير ذلك.
وأس ـت ـط ـيــع تــرت ـيــب ت ـس ـم ـيــات ال ـم ـخ ــاف ــر ،حسب
التسلسل التالي:
ً
 في الشمال الشرقي صعودا إلى األعلى... - 1مركز شرطة غضي
 - 2مركز شرطة الرضيان
 - 3مركز شرطة مديره
 - 4مركز شرطة الصبية
 - 5مركز شرطة رأس القيد
 - 6مركز شرطة وربة
 ثم يبدأ االنحراف إلى ناحية الشمال الغربي ،علىطول الحدود الشمالية ،حسب التسلسل اآلتي:
 - 1مركز شرطة أم قصر
 - 2مركز شرطة أم النقا
 - 3مركز شرطة العازمية
 - 4مركز شرطة المزارع
 - 5مركز شرطة أم سديرة
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 - 6مركز شرطة السالم
 - 7مركز شرطة صخيبريات
 - 8مخفر شرطة الرتقة
 - 9مركز شرطة التحرير
 - 10مخفر شرطة حوشان
 ثم بعد ذلك يبدأ انحراف المخافر إلى ناحية الغربً
نزوال إلى الجنوب ،بالترتيب التالي:
 - 1مخفر شرطة جريشان
 - 2مخفر شرطة خباري العوازم
 - 3مخفر شرطة الصمود
 - 4مخفر شرطة الصقيهية
 - 5مخفر شرطة األبرق
 - 6مخفر شرطة مهزول
 - 7مخفر شرطة التعاون
 - 8مخفر شرطة الشقايا
 وعـنــد المثلث ال ـحــدودي المشترك مــا بين دولــةالكويت والمملكة العربية السعودية وال ـعــراق ،يبدأ
تسلسل المخافر من الغرب إلى الشرق ناحية الحدود
الجنوبية ،على النحو التالي:
 - 1مخفر شرطة الشهيد
 - 2مخفر شرطة السالمي
 - 3مخفر شرطة النمرتين
 - 4مخفر شرطة قلمه صباح
 - 5مخفر شرطة المفرد
 - 6مخفر شرطة قلمه شايع
 - 7مخفر شرطة الرديفه
 - 8مخفر شرطة جلهم
 - 9مخفر شرطة قرينيص
 - 10مخفر شرطة السور
 - 11مخفر شرطة الفوارس
 - 12مخفر شرطة رحيه
 - 13مخفر شرطة الجليدة
وبذلك يصبح عدد المخافر على طول الحدود البرية
ً
 ٣٧مخفرا ،وهــذا ما يشعرنا في حقيقة األمــر باألمن
واالطمئنان بشأن الخارجين على القانون والمتسللين
والمهربين ،ونشد على يد الرجال الساهرين على أمن
المواطن وسالمة الوطن.

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

رابطة األدباء تستعرض «فاضل خلف ...وأحالم الشباب»

فيلم وثائقي من إعداد وتنفيذ فتحية الحداد وتصوير خليفة الزامل
فضة المعيلي

يسلط فيلم «فاضل خلف...
وأحالم الشباب» الضوء على
محطات مضيئة من ًمشوار
السفير المثقف ،مركزا على
األدبية الممتدة على
إنجازاته ً
مدى  60عاما أو أكثر ،سواء في
الكويت أو بريطانيا أو تونس.

ب ـح ـض ــور ج ـم ــع مـ ــن األدب ـ ـ ـ ــاء،
عرضت رابطة األدب ــاء الكويتيين
ً
ً
فـيـلـمــا وثــائ ـق ـيــا ب ـع ـنــوان "فــاضــل
خلف ...وأحالم الشباب" ،من إعداد
وتنفيذ الـكــاتـبــة فتحية ال ـحــداد،
ومــديــر الـتـصــويــر خليفة الــزامــل.
احتوى الفيلم على ثالث مقابالت
مــع :د .خليفة الوقيان ،أ .عبدالله
خ ـل ــف ،ود .س ــال ــم خـ ـ ـ ــدادة ،حيث
ت ــوق ـف ــوا ع ـنــد م ـح ـطــات مفصلية
فــي مسيرة فــاضــل خلف األدبـيــة،
مشيرين إلى كتاباته في الصحافة
الـمـحـلـيــة وال ـع ــرب ـي ــة ،ومــؤل ـفــاتــه،
وبرامج إذاعية شارك بها.

تكريم وتذكير

فاضل خلف
َّ
قدم صورة
حقيقية عن
وطنه المشرق
ً
ثقافيا
الوقيان

وفي تصريح لـ"الجريدة" ،قالت
ال ـكــات ـبــة فـتـحـيــة ال ـ ـحـ ــداد ،مـنـفــذة
ال ـف ـي ـلــم ،إن ال ـع ـمــل ي ــأت ــي مــواكـبــا
لمعرض الكتاب الصيفي الذي أقيم
في الرابطة من  21إلى  28أغسطس
 .2021ت ــم اخ ـت ـي ــار ف ــاض ــل خلف
كشخصية لـلـمـعــرض ،م ــا تطلب
تكريمه ،من خالل تذكير الجمهور
بإنجازاته األدبية ،التي تنوعت على
مدى ستين عاما أو أكثر ،سواء في
الكويت أو بريطانيا أو تونس .وقد
ارتأيت استخدام أداة معاصرة أو
لـنـقــل ب ـصــريــة ،تتمثل ف ــي تنفيذ
مــادة إعالمية مكثفة ،تعتمد على
المقابالت المدعمة بصور مختلفة
لألديب وبعض كتبه".

 ،1955ولــه الكثير من اإلص ــدارات
األخ ــرى ،منها" :أصــابــع العروس"
عام " ،1989أصداء أصوات قديمة"
عــام " ،1983ال ــزم ــردة المسحورة"
ع ــام " ،2003فــاك ـهــة ال ـش ـتــاء" عــام
 ،2005كما أصدر  6دراســات فيها
خواطر ومقاالت ،منها :زكي مبارك،
دراسـ ــات كويتية ،كـتــاب الحقيبة
األدبية ،وكتاب "ذكريات نقعة ابن
خميس".

إشادة د .طه حسين
ليلى العثمان وفتحية الحداد

خليفة الوقيان

فاضل خلف

وعن سبب اختيارها للعنوان
(فاضل خلف ..وأح ــام الشباب)،
أوضـ ـح ــت" :هـ ــذا ال ـع ـن ــوان تأكيد
ألهمية التذكير بمؤلفات األديب
فاضل خلف ،فأول إصدار قصصي
لــه حمل عـنــوان (أح ــام الشباب)،
المجموعة نفدت
ولــأســف هــذه َ
منذ عقود ،ولم تلق االهتمام الذي
تستحقه ،إال ما ندر".

وكــاتــب الـقـصــة ،وكــاتــب البحث،
واإلذاع ــي الــذي قـ َّـدم برامج أدبية،
ومن أوائل الذين ترجموا األعمال
األجنبية إلى اللغة َّ العربية ،وهو
أيضا دبلوماسي مثل بلده الكويت
ف ــي ت ــون ــس ،ف ـكــان ِن ـعــم الـسـفـيــر،
السفير المثقف الذي أعطى صورة
حـقـيـقـيــة ل ـلــوطــن ال ـك ــوي ــت ،الـتــي
تتميز بوجهها الثقافي المشرق.
وتــابــع" :ربـمــا يكون الـنــاس أو
المهتمون بــاألدب خــارج الكويت
يعرفون األستاذ فاضل خلف أكثر
مما هو معروف في الكويت ،ألنه
ال يهتم بــاإلعــان عــن نفسه ،وال
يظهر مــن خــال وســائــل اإلع ــام،
ولألسف وسائل اإلعــام لم َ
تسع
للتعرف عليه ،أو للتعريف به بما
يستحقه".

رجل متواضع
"الجريدة" رصدت فقرات من
الفيلم ،الذي بدأ بكلمة لألديب
د .خـلـيـفــة ال ــوقـ ـي ــان ،ح ـيــث ق ــال:
"أستاذنا الجليل وأديبنا الكبير
األستاذ فاضل خلف أديب مميز،
َّ
ومنوع ،فهو شاعر،
وعطاؤه غزير

وذكر د .الوقيان أن لفاضل خلف
دورا كبيرا فــي تشجيع الشباب
ح ـي ــن ك ـ ــان ي ـع ـمــل ص ـحــاف ـيــا في
جريدة الرأي العام ،فقد كان يتبنى
الشباب ،خصوصا األدبــاء منهم،
ويشجعهم ،وكـثـيــر منهم كــانــوا
يذكرون لنا كيف شجعهم األستاذ
فاضل ،ونشر لهم ،ووجههم".
ووصفه د .الوقيان بأنه رجل
م ـت ــواض ــع ون ـب ـيــل األخـ ـ ـ ــاق ،وال
يسعى إلى الشهرة" ،لكن لألسف لم
يأخذ حقه من خالل وسائل اإلعالم
بالكويت ،ألن الناس يهتمون بمن
يـعـلــن ع ــن نـفـســه ،ول ـيــس بـمــن ال
يسعى للشهرة .كنت أتمنى اتجاه
اإلعالميين الشباب إليه والتعرف
على إنتاجه وعطائه".
وت ـح ـ َّـدث شقيق المحتفى بــه،

األديب عبدالله خلف ،عن المكتبة
التي أسسها والدهما في البيت،
َّ
وزودها بالكتب المختلفة ،إضافة
إل ــى دور شقيقهما خــالــد خلف،
الذي أثرى تلك المكتبة بإصدارات
من مصر وغيرها ،ليقرأوا للعقاد
وحافظ إبراهيم وغيرهما.
وذكر عبدالله أن شقيقه فاضل
َّ
درس ـ ـ ــه ب ــالـ ـم ــراح ــل الـ ـت ــي تـسـبــق
الثانوية ،الفتا إلى أنه كان يدرس
اللغة العربية ،والرياضة البدنية،
وأيضا اللغة اإلنكليزية ،إضافة إلى
تدريسه "الخط".
وتـ ـط ـ َّـرق إل ــى إنـ ـج ــازات فاضل
الـكـبـيــرة ،وق ــال إن ــه غــزيــر اإلنـتــاج
ف ــي األدب ،وك ـ ــان أول َمـ ــن ينشر
ّ
م ـج ـم ــوع ــة ق ـص ـص ـي ــة ألـ ـ ـف ـ ــت فــي
الكويت ،وهي "أحالم الشباب" عام

من ناحيته ،أشار د .سالم خدادة
إل ـ ــى مـ ــا ح ـظ ــي بـ ــه ف ــاض ــل خـلــف
مــن تـكــريــم خ ــال مـسـيــرتــه ،وق ــال:
ً
"يكفيه فخرا إشادة د .طه حسين،
ل ـم ـبــادرتــه ف ــي إص ـ ــدار كـتــابــه عن
األدي ــب الـمـصــري زكــي م ـبــارك ،ثم
احتفاء تــونــس خــال عمله هناك
دبلوماسيا يهتم بالثقافة ويساهم
بـهــا ،لـتـكــون ب ــاك ــورة الـتـكــريــم من
الكويت حين ُمـنـ َـح جــائــزة الدولة
التقديرية.
وأضفى د .خدادة على المقابالت
ج ــوا ش ــاع ــري ــا ،ف ـقــرأ م ــن قصيدة
"مهرجان الحب" ،التي يقول فاضل
ُخلف في مطلعها:
فتاك فإنــه َص ُّب ...
ضــمي ِ
الجوانح ٌللــهوى نـ ُـه ُـب
كل
ِ
ُ
ظمآن والغدران داف ــقة ...
لـكن و َ
رد ِك وحـ َـد ُه عـ ــذبُ
ِ

البلوشي تنتهي من تصوير «عندما ال ينفع الندم» الطراروة« :درب الهوى» مميز يليق بالجمهور
انـ ـتـ ـه ــت الـ ـفـ ـن ــان ــة هـ ـن ــد ال ـب ـل ــوش ــي
مـ ــن تـ ـص ــوي ــر م ـس ـل ـس ـل ـهــا "عـ ـن ــدم ــا ال
يـنـفــع الـ ـن ــدم" ،وك ـت ـبــت ف ــي صفحتها
بـ"إنستغرام"" :قريبا المسلسل الدرامي
(ع ـنــدمــا ال يـنـفــع ال ـن ــدم) ،تــألـيــف فايز
العامر ،وإخراج نعمان حسين ،وبطولة
كــوكـبــة م ــن ال ـن ـجــوم :أح ـمــد الـسـلـمــان،
عبدالله بهمن ،عبدالله الطليحي ،رانيا
شهاب ،منال الجارالله ،نــواف النجم،
أمـيــر مـطــر ،فــاطـمــة الــدمـخــي ،عبدالله
ال ـفــريــح ،أح ـمــد الـ ـب ــادود ،ط ـيــف ،شهد
السلمان ،شيماء قمبر ،محمد األستاذ
وغيرهم".

●

وهذا المسلسل ُيعيد البلوشي بعد
غيابها عــن الــدرامــا الرمضانية لهذا
ُ
وسيعرض العمل خارج السباق
العام.
الرمضاني ،وتدور أحداثه حول قصة
األب الثري الذي يعاني تصرفات ابنه
م ـت ـعــدد ال ـع ــاق ــات ال ـعــاط ـف ـيــة ،وال ــذي
يرفض العمل فــي شركة أبـيــه ،ويفتح
المجال لشخص آخر يحاول استغالله
وت ــوريـ ـط ــه ل ــاس ـت ـي ــاء ع ـل ــى أم ــوال ــه.
ّ
وتجسد هند دور فتاة فقيرة تحتاج
لوظيفة ،وهي شخصية معقدة وخائفة
بعض الشيء ،وتقوم أمها بنصحها.

عزة إبراهيم

أعرب الفنان عبدالله الطراروة عن سعادته
بالمشاركة في مسلسل "درب الهوى" ،الذي
انتهى تصويره بمشاركة باقة كبيرة من
النجوم.
وقال الطراروة حول العمل" :أعد الجمهور
بعمل مميز يليق بمتابعتهم ،ألن جمهوري
غال على قلبي ،ولذلك أختار أدواري بحرص"،
ٍ ً
مضيفا أنه يقدم من خالل المسلسل تجربة
ً
جديدة ومختلفة تماما عما قدمه من قبل،
حـيــث يـحـمــل دوره ال ـعــديــد م ــن الـتـحــوالت
الدرامية.

هند البلوشي

سهيلة العطية تصدر «فنون النسيج»
●

فضة المعيلي

أصدرت الفنانة التشكيلية
سهيلة العطية كتابا جديدا
بـعـنــوان "فـنــون الـنـسـيــج" ،عن
ً
دار نشر رواق ،يتضمن أقساما
مهمة تعرف القارئ بهذا الفن
األص ـيــل ال ــذي زاول ــه اإلنـســان
منذ ال ِقدم.
وقــالــت الـعـطـيــة فــي مقدمة
الـكـتــاب" :لـلـفــن صـفــة جمالية
متميزة .الفن للمجتمع فائدة،
والفن للفن خيال من هاجس
العقل ،وهذا سر خلود األعمال
األصيلة ،والفن الــذي ال يقدم
شـيـئــا للمجتمع ف ــن ر فــا هـيــة
ال يلزمنا .الـفــن عـنــدي نظام،
والنظام هو االقتصاد".
وأضافت" :إعــادة استخدام
ب ـ ـقـ ــايـ ــا األن ـ ـس ـ ـجـ ــة مـ ــوضـ ــوع

كتابي هــذا ،وأنـقــل مــن خالله
م ــا اك ـت ـس ـب ـتــه خ ـ ــال س ـن ــوات
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــب والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارب
الـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــة ،ونـ ـ ـ ـق ـ ـ ــل إرث
عـ ــائ ـ ـلـ ــي حـ ـ ــرفـ ـ ــي ف ـ ـ ــي مـ ـج ــال
ف ـ ـنـ ــون الـ ـنـ ـسـ ـي ــج ،وأفـ ـك ــاره ــا
ال ـم ـت ـع ــددة ،وك ـي ــف ي ـم ـكــن أن
نساهم كأشخاص في حماية
البيئة مــن الـتـلــوث ،مــن خالل
ممارسة هواية ممتعة يمكن
أن يـحـتــرفـهــا أي شـخــص من
مختلف األعـمــال ،ويحقق من
خــالـهــا دخ ــا مــاديــا ،وتـكــون
ب ــواب ــة ل ـخ ـلــق ج ــو اجـتـمــاعــي
يمأل القلب سعادة".
وأ ك ــدت العطية أن الكتاب
يتصف بالتسلسل والسالسة،
وي ـبــدأ بالتعريف بـهــذا الـفــن،
ومن ثم يعطي خطوات مهمة
للمهتمين به عن كيفية إنتاج

«الوطني للثقافة» ينعى المصور
السينمائي توفيق األمير
نعى المجلس الوطني للثقافة
وال ـف ـن ــون واآلداب ب ـبــالــغ ال ـحــزن
واألسـ ـ ــى ال ـم ـغ ـفــور ل ــه ،ب ـ ــإذن الـلــه
تـ ـع ــال ــى ،الـ ـمـ ـص ــور ال ـس ـي ـن ـمــائــي
تــوف ـيــق األمـ ـي ــر ،الـ ــذي ان ـت ـقــل إلــى
ج ـ ــوار ربـ ــه أمـ ــس األول ع ــن عمر
ً
يناهز  ٧٦عاما ،بعد مسيرة حافلة
بالعطاء واإلنجاز في المجال الفني
السينمائي والتلفزيوني.
ونقل الناطق الرسمي للمجلس،
األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ال ـم ـس ــاع ــد لـقـطــاع
الثقافة ،د .عيسى األنصاري ،تعازي
وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة
لـشــؤون الشباب رئيس المجلس
الــوطـنــي ،عبدالرحمن المطيري،
واألم ـ ـيـ ــن الـ ـع ــام لـلـمـجـلــس كــامــل
العبدالجليل ،وكــل العاملين فيه
ألسرة الفقيدة ولألسرة الفنية.
وأض ـ ــاف د .األنـ ـص ــاري "آلـمـنــا
خـبــر وف ــاة الـمـصــور السينمائي
ت ــوف ـي ــق األم ـ ـيـ ــر ب ـع ــد ص ـ ـ ــراع مــع
ً
المرض ،فالفقيد عمل مصورا في
قصر السيف العامر في عهد سمو
األمير الراحل الشيخ عبدالله السالم
الصباح ،طيب الله ثراه ،كما عمل
ً
مصورا في تلفزيون الكويت منذ
بــدايــة تــأسـيـســه ،وق ــد ب ــدأ حياته
الـمـهـنـيــة ف ــي بـعـثــة دراسـ ـي ــة إلــى
بلجيكا وجمهورية مصر العربية،
وحـصــل على دورات متخصصة
بفن التصوير في المانيا ،ويعتبر
ثــانــي م ـصــور سـيـنـمــائــي كويتي
بقسم التصوير بـ ــوزارة اإلرش ــاد

سهيلة العطية

عالف اإلصدار

عمل فني من بقايا األنسجة،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
التطبيقات العملية واألفكار
ال ـج ـم ـي ـلــة فـ ــي إعـ ـ ـ ــادة ت ــدوي ــر
الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوط وال ـ ـ ـق ـ ـ ـصـ ـ ــاصـ ـ ــات

واأل قـمـشــة المهملة وموجهة
لـلـفـتـيــات وم ـع ـل ـمــات الـتــربـيــة
الفنية وربات األسر.

دعوة عامة لحضور العرض
الغنائي «الوحيد»
●

توفيق األمير

واألنباء عام  ،1964وقد شارك في
تصوير فيلم (بس يا بحر) وفيلم
(ع ـ ــرس ال ــزي ــن) م ــن إخـ ـ ــراج خــالــد
الصديق ،وشارك في تصوير أغنية
(حــالــي ح ــال) لـلـفـنــان عبدالعزيز
الـمـفــرج (شـ ــادي الـخـلـيــج) ،والـتــي
أخرجها هاشم محمد عام ،1976
كما قام بتأسيس اإلذاعــة السرية
أي ـ ــام االحـ ـت ــال ال ـع ــراق ــي الـغــاشــم
ل ــدول ــة ال ـكــويــت ،وكـ ــان يبثها من
منزله الخاص ،وقد تم تكريمه في
مهرجان الكويت السينمائي الثاني
برعاية المجلس الوطني عام .2018

عزة إبراهيم

يـقــدم مـســرح ال ـســام ال ـعــرض الـغـنــائــي "الــوح ـيــد" ،على
خشبة مسرح حولي بارك ،بمشاركة مجموعة من الفنانين
الشاب.
وكشف الفنان عبدالعزيز المسلم ،أن قروب "السالم" يقدم
"الوحيد" للجمهور بدون تذاكر ،في دعوة عامة لمشاهدة
العرض المميز.
وأوضح المسلم أن العروض من بطولة وتأليف وإخراج
ابـنــه مـحـمــد ،ومــن إع ــداد عـبــدالــرحـمــن الـتــويـتــان ،وتـشــارك
فـيـهــا مـجـمــوعــة ك ـب ـيــرة م ــن الـفـنــانـيــن ال ـش ـبــاب ه ــم محمد
عبدالعزيز المسلم ،وعدنان كمال ،وسارة الراشد ،وكروم
الـمــا ،ومـحـمــد الـيــوسـفــي ،وخــالــد الـعـلــي ،وآي ــة الـبـلــوشــي،
وعبدالرحمن التويتان ،ومبارك الراجحي ،ونمارق بارون،
وحمود الصالل ،وجاسم بوصخر ،وعمر السويدي ،ومبارك
السعيد ،وأحمد الفريج ،ومحمد حسين ،واإلشراف العام
لعبدالله المسلم ،والمخرج المنفذ محمد الفوزان.
يذكر أن عبدالعزيز المسلم انتهى مــؤ خــرا مــن عــروض
مسرحيته الكوميدية "المهمة الصعبة".

ملصق العمل

ً
وكشف أن المسلسل سيعرض قريبا عبر
ً
شاشة  ،Osnمؤكدا تشوقه لتلقي ردود فعل
الجمهور على شخصيته فــي العمل التي
ستفاجئ المشاهدين.
مسلسل درب الهوى دراما اجتماعية من
تأليف الكاتبة فاطمة حسين وسيناريو
وحوار دخيل النبهان وإخراج حمد البدري،
ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم ،منهم
غدير السبتي وفهد عبدالمحسن ونور وزهرة
عرفات وعبدالله الطراروة ودانة المساعيد،
إضافة إلى الفنان الراحل مشاري البالم الذي
ش ــارك فــي تصوير المسلسل بــأحــد أدوار
ً
البطولة قبل رحيله متأثرا بفيروس كورونا.

عبدالله الطراروة

خبريات
أبلة فاهيتا تعود بموسم
جديد في أكتوبر

تعود الدمية الشهيرة أبلة
فاهيتا بموسم جديد من
برنامجها "من الدوبليكس"
على قنوات أون ،للعرض خالل
الشهر املقبل ،بعد عدة أشهر
من التوقف .ويحاول فريق
العمل االتفاق مع عدد من
نجوم الصف األول للمشاركة
في املوسم الجديد ،خصوصا
في الحلقات األولى من العمل،
للظهور بقوة كبيرة من حلقاته
األولى التي حدد لها الخميس
والجمعة من كل أسبوع في
الحادية عشرة مساء بتوقيت
القاهرة ،ويقدم البرنامج
بالطابع الكوميدي الساخر.

ميرفت أمين :أنا بخير
ولم أصب في الحريق

أكدت الفنانة ميرفت أمني،
أن حالتها الصحية جيدة
جدًا ،بعد اندالع حريق في
العقار الذي تقيم فيه بمنطقة
املهندسني .وفي مداخلة
هاتفية مع اإلعالمي تامر أمني
ببرنامج "آخر النهار" على
قناة النهار ،قالت أمني" :أنا
بخير الحمد لله ،ولم أصب
في الحريق .البعض اعتقد
أن الحريق بشقتي ،لكنه في
الحقيقة اندلع في شقة بالدور
السادس وأنا أسكن في الدور
الرابع .ال أخفي عليك أن األجواء
كانت فظيعة؛ الدخان ومركبات
املطافي ،وسيارات اإلسعاف".

ةديرجلا
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دوليات

أنقرة توسع رسائل التهدئة اإلقليمية ...ودمشق تتحفظ

أوغلو :العالقة مع اإلمارات تتجه للمسار الصحيح وتتحسن مع السعودية و«استكشافية مصر» تبحث عودة السفراء
وسعت الدبلوماسية التركية
رسائل التهدئة اإلقليمية
الرامية لتبريد الخالفات
وكشفت عن إجراء مشاورات
أمنية مع دمشق ،التي سارعت
للتحفظ ،في حين أجرى وزير
الخارجية مولود جاويش
أوغلو محادثة مع نظيره
البحريني عبداللطيف الزياني
وأشاد بزخم الحوار اإلماراتي
ومواصلة تحسن العالقات مع
السعودية ومصر.

وزير الخارجية
البحريني يبحث
مع نظيره التركي
سبل نقل العالقات
إلى «مستويات
أشمل»

انـ ـطـ ـل ــق وزيـ ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
التركي مولود جاويش أوغلو
مــن قــاعــدة «ال وج ــود لصداقة
دائ ـ ـمـ ــة أو عـ ـ ـ ــداوة دائ ـ ـمـ ــة فــي
العالقات الدولية» للكشف عن
توسيع بالده جهودها الرامية
إلى تهدئة خالفاتها اإلقليمية
لتشمل الحكومة السورية.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــف أوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ف ـ ــي
ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات ،لـ ـقـ ـن ــاة ت ــرك ـي ــة
خ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة ،أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،أن أنـ ـ ـق ـ ــرة
«تـ ـت ــواص ــل مـ ــع دمـ ـش ــق ح ــول
القضايا األمنية وال تتحدث
عن الحوار السياسي».
وأضـ ـ ــاف« :ه ـن ــاك ن ـظــام في
س ــوري ــة غ ـيــر م ـع ـتــرف ب ــه من
قبل العالم ،لذلك ال شك في أننا
ن ـج ــري م ـف ــاوض ــات سـيــاسـيــة
مباشرة معه ،لكن في قضايا
أمنية ،ومحاربة اإلرهاب».
وأشار إلى أن «المفاوضات
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة جـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى
م ـس ـتــوى ال ـخ ــدم ــات ال ـخــاصــة
واالستخبارات ...هذا طبيعي».
وهـ ــاجـ ــم وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الـ ـت ــرك ــي الـ ــوجـ ــود ال ـع ـس ـكــري
األميركي في المناطق السورية
ً
الـ ـمـ ـت ــاخـ ـم ــة ل ـ ـ ـبـ ـ ــاده ،م ـت ـه ـمــا
واش ـن ـط ــن ب ــدع ــم ت ـن ـظ ـيــم «ب ــي
كاكا» الكردي االنفصالي الذي
ً
تصنفه أنقرة إرهابيا.
ً
وأوضـ ــح ق ــائ ــا« :إذا ق ــررت
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة م ـغ ــادرة
سورية ،فهذا خيارهم .لكنهم
يجب أن يـعــرفــوا أنـهــم ليسوا
فـ ــي سـ ــوريـ ــة ب ـ ــدع ـ ــوة ،ول ـيــس
لــديـهــم ح ــدود مـشـتــركــة .نحن
ً
ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ألن لـ ــدي ـ ـنـ ــا ح ـ ـ ـ ـ ــدودا
مـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــة ،ووجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود خ ـط ــر
اإلره ــاب ،ولدينا الحق في أن
نكون هناك ،لكننا ندعم وحدة
أراضــي سورية ،والمساعدات
اإلنسانية».
وت ــاب ــع« :تـتـعــامــل ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة م ــع األمـ ــر ع ـلــى هــذا
الـ ـنـ ـح ــو« ،هـ ـ ـن ـ ــاك ن ـ ـفـ ــط ،ل ــذل ــك
سيبقى جيشنا هناك .لكن ما
هــو ه ــذا الـنـهــج؟ ال ينبغي أن
يكون األمر كذلك».
وأردف« :مواقفنا مع فرنسا
تجاه القضية السورية كانت
ً
متطابقة جــدا ،لكن اختالفات
الرأي بدأت حين قمنا بعمليات
عسكرية ضد تنظيم بي كا كا

سلة أخبار
مباحثات هاتفية بين
بن زايد وبن سلمان

أجرى ولي العهد السعودي،
ً
األمير محمد بن سلمان ،اتصاال
ً
هاتفيا بولي عهد أبوظبي نائب
القائد األعلى للقوات المسلحة
اإلماراتية ،محمد بن زايد آل
نهيان ،أمس ،تبادال فيه وجهات
النظر بشأن عدد من القضايا في
المنطقة.
وذكرت وكالة األنباء السعودية
الرسمية أن الجانبين استعرضا
"العالقات الثنائية بين البلدين
الشقيقين".
وأشارت إلى أن بن سلمان وبن
زايد بحثا "مستجدات األوضاع
اإلقليمية والدولية ،وعددا من
المسائل ذات االهتمام المشترك".

الحكومة الليبية تستغرب
تأجيل استجوابها

ً
مستقبال قائد قوات حلف شمال األطلسي روب باور في أنقرة (أ ف ب)
وزير الدفاع التركي خلوصي آكار
(حزب العمال الكردستاني) في
الشمال السوري».

اإلمارات والسعودية
وبشأن الملف الخليجي ،جدد
الــوزيــر التركي حــديــث ب ــاده عن
تـحـقـيــق ت ـق ــدم بــات ـجــاه تحسين
وتطوير التعاون مــع السعودية
واإلمارات.
وقال أوغلو ،إن أجواء إيجابية
ت ـخ ـيــم ع ـل ــى الـ ـع ــاق ــات ال ـتــرك ـيــة
اإلم ــاراتـ ـي ــة ف ــي اآلون ـ ــة األخ ـي ــرة،
بعد بحث القضايا ذات االهتمام
المشترك بين الرئيس رجب طيب
إردوغ ـ ـ ـ ــان وول ـ ــي ع ـه ــد أبــوظ ـبــي
م ـح ـم ــد ب ـ ــن زايـ ـ ـ ــد وزي ـ ـ ـ ـ ــارة وف ــد
اقتصادي رفيع ألنقرة.
ووس ــط تـقــاريــر ح ــول تكثيف
ال ـب ـل ــدي ــن ل ـج ـه ــوده ـم ــا ل ـت ـجــاوز
ال ـخ ــاف ــات ال ـس ـيــاس ـيــة الـعـمـيـقــة
بـشــأن عــدة ملفات ،فــي مقدمتها
ال ـصــراع فــي ليبيا والـمــوقــف من
ج ـمــاعــات «اإلسـ ـ ــام الـسـيــاســي»،
أش ـ ــار الـ ــوزيـ ــر ال ـت ــرك ــي إل ـ ــى أن ــه
س ـي ـكــون م ــن ال ـخ ـطــأ ال ـن ـظــر إلــى
األحداث الماضية على أنها عقبة
أمام المصالحة وتطبيع العالقات.

وأضاف« :في العالقات الدولية ال
يــوجــد صــداقــة دائ ـمــة وال ع ــداوة
دائمة ،وحدثت لقاءات رفيعة بين
الجانبين على مستوى الرؤساء
وال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وهـ ـن ــاك اتـ ـف ــاق ح ــول
الــزيــارات المتبادلة وإذا استمر
الــزخــم اإليـجــابــي الـحــالــي ،يمكن
للعالقات أن تعود إلــى مسارها
الصحيح».
وح ـ ــول ال ـع ــاق ــات ب ـيــن أن ـقــرة
والــريــاض ،أعــرب أوغلو عن ثقته
بأن هذه العالقات ستتحسن أكثر،
ً
مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود
خـطــوات يجب اإلق ــدام عليها في
هذا الشأن.
ول ـف ــت إلـ ــى أن الـ ـلـ ـق ــاءات بين
ال ـجــان ـب ـيــن ال ـت ــرك ــي وال ـس ـع ــودي
مستمرة من أجل دراسة الخطوات
الــواجــب اإلق ــدام عليها لتحسين
عالقات البلدين.

استكشافية مصر
ك ـ ـم ـ ــا أش ـ ـ ـ ـ ـ ــار أوغ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــو خ ـ ــال
تـصــريـحــات إل ــى ع ــاق ــات ب ــاده
ً
مع مصر قائال« :مسيرة التطبيع
م ــع م ـصــر م ـس ـت ـمــرة ،ووض ـع ـنــا
ألجل ذلك خريطة طريق ،واليوم

ً
ً
نستضيف في أنقرة وفدا مصريا،
وإن توصلنا إلى اتفاق فسنقدم
على الـخـطــوات الــازمــة لتعيين
السفراء في كال البلدين».
ً
وتـ ــابـ ــع قـ ــائـ ــا« :ح ـ ـ ـ ــواري مــع
وزير الخارجية المصري سامح
ً
شكري كان مستمرا حتى عندما
كانت العالقات بين البلدين تمر
بفترة جمود ،واآلن بدأت عملية
الـتـطـبـيــع وإذا ت ــم االت ـف ــاق على
خريطة طريق مستقبلية ،فسيتم
اتخاذ اإلجراءات الالزمة».
ً
وردا على سؤال حول ترسيم
الحدود البحرية بين البلدين ،قال
أوغلو ،إنه يمكن بدء المفاوضات
فــي ه ــذا ال ـشــأن إذا أرادت مصر
ذلـ ــك ،وال ـق ــاه ــرة سـتـحـصــل على
م ـســاحــة ب ـحــريــة أك ـب ــر بـمــوجــب
االتفاق مع أنقرة ،في إشارة على
مــا يـبــدو إل ــى ات ـفــاق ثـنــائــي بين
مـصــر وال ـيــونــان بـشــأن الـحــدود
البحرية ترفضه تركيا.
وتـ ـ ــزامـ ـ ــن ذل ـ ـ ــك م ـ ــع انـ ـط ــاق
الجولة الثانية من المباحثات
االستكشافية التي تجري بين
أن ـ ـقـ ــرة والـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة ،مـ ـن ــذ م ــاي ــو
ال ـمــاضــي ،بـعــد أن تــوقـفــت عــدة
أش ـ ـهـ ــر ب ـس ـب ــب خـ ــافـ ــات ح ــول

ع ـ ـ ــدة مـ ـلـ ـف ــات اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة.
وأوضحت الخارجية التركية،
أن الـمـبــاحـثــات االسـتـكـشــافـيــة،
ت ـ ـنـ ــاولـ ــت خ ـ ـ ــال ال ـ ـي ـ ــوم األول
«العالقات الثنائية» ،وستبحث
وج ـه ــات الـنـظــر ح ــول القضايا
اإلقليمية اليوم.
وأضافت أن «الطرفين يهدفان
إل ــى دف ــع ال ـعــاقــات وتطبيعها
على أساس المصالح المتبادلة».
في غضون ذلك ،كشف مصدر
دبلوماسي مصري لـ «الجريدة»
ً
ً
أن ه ـنــاك ت ـف ــاؤال ح ـ ــذرا بجولة
المباحثات بعد رصد «مؤشرات
على استجابة الجانب التركي
ً
للمطالب المصرية» ،خصوصا
ف ـي ـم ــا يـ ـخ ــص «مـ ـل ــف اإلخ ـ ـ ــوان
ووقف استخدام منابر إعالمية
ض ــد ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة» .ول ـ ــم يـسـتـبـعــد
إمكانية تبادل السفراء قبل نهاية
العام الحالي.

اتصال ونفي
وف ــي خ ـط ــوة ت ـع ــزز إمـكــانـيــة
االنفتاح الخليجي على أنقرة،
بحث وزير الخارجية البحريني

عبداللطيف بــن راشــد الزياني،
ون ـظ ـيــره ال ـتــركــي ،سـبــل تعزيز
العالقات بين بلديهما والوصول
ب ـه ــا إلـ ــى «م ـس ـت ــوي ــات أش ـم ــل».
وقالت وكالة األنباء البحرينية،
أم ـ ـ ــس ،إن الـ ــزيـ ــانـ ــي ،وأوغ ـ ـلـ ــو،
اس ـ ـت ـ ـعـ ــرضـ ــا خـ ـ ـ ــال االتـ ـ ـص ـ ــال
«العالقات الثنائية المتميزة التي
تربط بين المملكة وتركيا ،وما
تتسم به من تطور ونمو».
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ـ ـ ــل ،ت ـح ـف ـظ ــت
ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ـ ـ ــة ع ــن
تصريحات أوغلو .ونفت وجود
أي نــوع مــن الـتــواصــل أو إجــراء
مـفــاوضــات مــع الجانب التركي
فـ ــي ق ـض ــاي ــا أم ـن ـي ــة وم ـكــاف ـحــة
اإلرهاب.
وأك ــد مـصــدر رسـمــي ب ــوزارة
الخارجية والمغتربين بدمشق
أن ب ـ ـ ــاده ت ـن ـفــي ب ـش ـكــل قــاطــع
«وج ـ ــود أي ن ــوع م ــن ال ـتــواصــل
والمفاوضات مع النظام التركي».
واتهم المصدر السوري «النظام
ال ـحــاكــم ف ــي أن ـق ــرة بــأنــه الــداعــم
الرئيسي لإلرهاب المهدد للسلم
واالستقرار في المنطقة والعالم».
(أنقرة ـ وكاالت)

أعربت حكومة "الوحدة" الليبية،
بزعامة عبدالحميد الدبيبة،
استغرابها لتأجيل جلسة
مجلس النواب المخصصة
لمساءلتها ،أمس" ،بحجة
وصول الحكومة في وقت
متأخر" ،معلنة التزامها
بحضور جلسة البرلمان
ً
المعترف به دوليا ،والذي يتخذ
من مدينة طبرق مقرا له اليوم.
إلى ذلك ،أعلن الدبيبة ،عبر
"تويتر" ،أمس ،القبض على
إمبارك الخازمي أحد قادة
تنظيم "داعش" ،بعملية أمنية
في مدينة بني وليد ،التي تبعد
 170كلم جنوب غرب العاصمة
طرابلس.

أنصار ولد عبدالعزيز
يتظاهرون خالل استجوابه

الخزعلي :موقفنا يعتمد على «جدية» االنسحاب األميركي من العراق

مراقبة أوروبية وأممية لالنتخابات العراقية لضمان شرعيتها
أكد األمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" في العراق،
قـيــس الـخــزعـلــي ،الـمـقــرب مــن إيـ ــران ،أن مــوقــف الفصائل
العراقية المسلحة المحسوبة على طهران "سيعتمد على
خطوات حقيقية النسحاب القوات األميركية من العراق"،
وعـلــى م ــدى جــديــة ه ــذا االنـسـحــاب الـمـقــرر نـهــايــة العالم
الحالي.
وق ــال الـخــزعـلــي ،خــال لـقــاء مــع وزي ــر الـخــارجـيــة فــؤاد
حسين ،ومستشار األمن القومي العراقي قاسم األعرجي،
إن "الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية تراقب
ان ـس ـحــاب االحـ ـت ــال األم ـي ــرك ــي ،ول ــن تـكـتـفــي بــالـبـيــانــات
والتصريحات".
وجرى خالل اللقاء بحث ملف انسحاب القوات األميركية
المفترض مــن الـعــراق نهاية الـعــام الـحــالــي .وكــان رئيس
الحكومة العراقية ،مصطفى الكاظمي ،اتفق مع الرئيس
األميركي ،جو بايدن ،على سحب جميع القوات األميركية
القتالية من العراق بحلول نهاية العام الحالي.

وانقسم حلفاء طـهــران حــول هــذا اإلع ــان ،ورحـبــت به
أغلبية األحزاب ذات الثقل السياسي ،إال أن فصائل مسلحة
مـنـضــويــة فــي "الـحـشــد الـشـعـبــي" وصـفـتــه بــأنــه ملتبس،
متحدثة عن مجرد مسرحية ،ومهددة بمواصلة الهجمات
إذا بقيت أي قوات أميركية تحت أي مسمى .ويعتقد خبراء
أن القوات األميركية الحالية ،والتي ال يتعدى قوامها الـ
 4آالف جندي ستبقى في العراق للقيام بمهام التدريب
ً
لقوات األمن العراقية .وكان البرلمان العراقي اتخذ قرارا
ً
ً
شهيرا يدعو إلى انسحاب كل القوات األجنبية ،ردا على
اغتيال واشنطن الجنرال قاسم سليماني ،وحليفه العراقي
األوثق ابومهدي المهندس نائب رئيس "الحشد الشعبي"
في مطار بغداد في .2020
إلى ذلك ،أعلن االتحاد األوروبي واألمم المتحدة ،أمس،
انهما سينشران مراقبين خــال االنتخابات التشريعية
العراقية المقررة في  10أكتوبر ،لضمان "مصداقيتها"،
و"شرعيتها".

وقال وزير خارجية االتحاد األوروبي ،جوزيب بوريل،
خالل مؤتمر صحافي ،في بغداد "نسعى إلضفاء شرعية
على االنـتـخــابــات" .وأض ــاف" :هــذا هــدف بعثة المراقبين
التي ستكون هنا قبل شهر من االنتخابات ،وستبقى بعد
شهر" من إجرائها .بدورها ،ستقوم بعثة األمم المتحدة
في العراق (يونامي) بنشر مراقبين للهدف نفسه ،حسب
ما أعلنت ممثلة البعثة جينين بالسخارت خالل مؤتمر
صحافي منفصل ببغداد.
وقالت إن عدد المراقبين "سيكون اكبر بخمسة اضعاف
مـمــا ك ــان عـلـيــه ع ــام  ،"2018عـنــدمــا أجــريــت االنـتـخــابــات
التشريعية األخيرة في العراق.
ودع ـ ــت ب ــاس ـخ ــارت ال ـعــراق ـي ـيــن إلـ ــى "ع ـ ــدم مـقــاطـعــة"
االن ـت ـخــابــات ال ـتــي تـسـعــى األم ــم الـمـتـحــدة لجعلها "ذات
مصداقية".
كما دعت "القوى السياسية والمرشحين لالمتناع" عن
ترهيب الناخبين أو انتهاك العملية االنتخابية عبر شراء

األص ــوات فــي البلد الــذي اتسمت فيه االنـتـخــابــات غالبا
بعمليات تزوير ،وأحيانا بأعمال عنف .وذكرت إحصاءات
رس ـم ـي ــة ع ــراق ـي ــة أن ن ـس ـبــة ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
التشريعية األخيرة ،التي جرت عام  ،2018كانت  44.52في
المئة واعتبرت مبالغا فيها من قبل جهات كثيرة.
وصـ ـ ــدرت دعـ ـ ــوات الـ ــى م ـقــاط ـعــة االن ـت ـخ ــاب ــات أخ ـي ــرا،
خ ـصــوصــا م ــن ف ـئ ــات ش ـبــاب ـيــة ف ـق ــدت ثـقـتـهــا ب ــاألح ــزاب
السياسية التي تتهمها بدعم العنف السياسي والتستر
عليه .وقــال بوريل في هــذا الشأن ،إن "الكل يدعو إلجــراء
انتخابات ،لكن عندما يتم تنظيمها يقول الناس إن هذه
االنتخابات غير مناسبة" .وتوقع المحلل السياسي ،صالح
العلوي ،لـ"فرانس برس"" :اال تتعدى نسبة المشاركة  20في
المئة" ،عازيا ذلك إلى "ردة الفعل التي تركتها االحتجاجات
الشعبية" الـتــي انــدلـعــت فــي أكـتــوبــر  2019ضــد الـفـســاد،
والتدخل األجنبي في العراق الذي يعاني سيطرة األحزاب
ونقص حاد في الخدمات العامة.

تظاهر أنصار الرئيس
الموريتاني السابق ،محمد ولد
ً
عبدالعزيز ،أمس ،تزامنا مع
مثوله أمام القضاء للتحقيق
معه في تهم فساد وغسيل
أموال يواجهها منذ أشهر.
وطوقت الشرطة مبنى المحكمة
التي مثل فيها الرئيس السابق
أمام ثالثة قضاة ،أعضاء
ما يعرف بـ"قطب التحقيق"
المختص في محاربة الفساد،
ومنعت قوات مكافحة الشغب
أنصار ولد عبدالعزيز من
االقتراب من المحكمة وأمرتهم
باالنصراف .ومثل الرئيس
السابق أمام القضاء إلجراء
مواجهة مع آخرين شملهم
التحقيق في ملف تهم تتعلق
بالفساد المالي واإلداري.

لبنان :عون متحمس لمعركة إسقاط البرلمان
فرصة أخيرة لتشكيل الحكومة ...و«حزب الله» محرج بين بعبدا وبري
●

عائلة لبنانية تستعد لمغادرة مطار بيروت أمس (ا ف ب)

بيروت  -منير الربيع

تتشعب الصراعات السياسية بين القوى اللبنانية المختلفة،
ّ
وكل الحركة الدائرة على خط تشكيل الحكومة لها أبعاد أوسع من
الجانب التقني والصراع على الحقائب والحصص أو حتى على
النفوذ ،في معركة انعدام ثقة بين األفرقاء المختلفين ،تنعكس على
كل الملفات واالستحقاقات.
وف ــي ال ـص ــورة ال ـظــاهــريــة لـلـمـشـكـلــة ،يـنـعـكــس صـ ــراع "س ـنــي ـ ـ
مـسـيـحــي" ل ــه ع ــاق ــة بــأب ـعــاد تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ،والـ ـص ــراع على
الصالحيات بين الرئاستين األولــى والثالثة ،لكن الحقيقة أعمق
من ذلك بكثير ،وهي تتعلق بأبعاد الصراع بين الرئاسة األولى
والثانية ،أي بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس
ً
ً
النواب نبيه بــري ،مما يعطي انطباعا طائفيا للصراع ،فيتحول
إلى شيعي ـ ـ ـ مسيحي.
لماذا هــذا الـكــام؟ ألن األزمــة اللبنانية تقترب من الخطر أكثر
فأكثر ،بسبب الصراع على النفوذ وعلى الوجهة السياسية للبلد.
ويعتبر رئيس الجمهورية أنــه يخوض معركة ضد قــوى "اتفاق
الطائف" أي القوى السياسية التقليدية والتي تتمثل بنبيه بري
وسعد الحريري ووليد جنبالط ،وهناك من يعتبر أن عون لن يتنازل
عن معركته هذه ،فهو نجح في دفع الحريري إلى االعتذار والخروج

ً
من المشهد ،وحاليا ال بد من استخدام معركة تشكيل الحكومة
لمواجهة ّبري وتوجيه ضربة سياسية له ،إما بتشكيل الحكومة
وفق الشروط التي يريدها رئيس الجمهورية ،أو في حال استمر
تعطيل التشكيل فيكون االتجاه لالستقالة من المجلس النيابي.
ً
بـعــض الـمـعـلــومــات تشير إل ــى أن ع ــون متحمس ج ــدا لخطوة
االستقالة من المجلس في المرحلة المقبلة ،وبذلك يوجه ضربة
قوية ّ
لبري ،وهناك من يعتبر أن عون يستند في ذلك على تنسيق
بـيـنــه وبـيــن الـنـظــام ال ـس ــوري ،لـضــرب كــل ال ـقــوى الـتـقـلـيــديــة التي
يعتبرها النظام السوري أنها خذلته وتركته في منتصف الطريق
أو انقلبت عليه .الصراع بين عون ّ
وبري مفتوح على أبعاد مختلفة،
تبدأ من العناوين العريضة وتصل إلى حدود التفاصيل اليومية.
يتهم رئيس الجمهورية رئيس المجلس بأنه هو الــذي عرقل له
عهده ،وأنه لم يمنحه فرصة تحقيق أي إنجازات .في المقابل ،يتهم
بري عون بأنه يأتي إلى الحكم في عقلية االنقالبي الذي يريد تدمير
كل شيء وتجاوز الدستور وحصر كل الصالحيات بشخصه وحده،
وهذا أمر ال يمكن التساهل فيه .في هذه المعركة يبدو "حزب الله"
ً
محرجا ،ولطالما حاول عون استمالة الحزب إلى جانبه ويقول" :ال
ً
ً
نجد حليفا إلى جانبنا في مواجهة الفساد" .طبعا لن يكون الحزب
ً
موافقا على الوقوف في صف عون بوجه ّبري بأن ذلك سيؤدي إلى
أزمة كبرى داخل البيئة الشيعية.

تحت الخطوط العريضة للصراع ،يبرز الخالف على التفاصيل
ً
وخصوصا في عملية تشكيل الحكومة ،فمنذ اليوم األول بدأ رئيس
ً
الجمهورية التصويب على حصة نبيه بــري وخـصــوصــا وزارة
المالية ،وبعد النجاح في تثبيتها من حصته ،طالب عون بوزارة
الزراعة النتزاعها من حصة رئيس المجلس .في المقابل ،يضع ّبري
ً
ً
شرطا أساسيا على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي للمشاركة في
الحكومة ،وهو عدم منح الثلث المعطل لرئيس الجمهورية.
أمام هذه الوقائع ،لم تنجح كل الوساطات حتى اآلن في الوصول
إلى اتفاق على تشكيل الحكومة .لم يؤد االتصال الفرنسي اإليراني
ّ
إلى حل ،في حين حصل تدخل أميركي في األيام الماضية لكنه لم
ً
يكن كافيا وفــق ما تؤكد مصادر سياسية بــارزة .وأصبح لبنان
أمــام احتمال من اثنين ،إما أن ينجح ميقاتي في تشكيل حكومة
تكون حصة رئيس الجمهورية فيها الثلث المعطل ،وهذا أمر شبه
مستحيل ،أو تستمر الـمــراوحــة .هناك من يعتبر أن عــون يطالب
ً
بالثلث المعطل ليكون مسيطرا على الحكومة ،وإلسقاطها ساعة
يشاء فتتحول إلى تصريف أعمال ،وعندها يكون لديه مبرر لعدم
ً
تسليم السلطة إلى حكومة تصريف أعمال خصوصا في حال عدم
إجراء االنتخابات النيابية .أما في حال عدم تشكيل الحكومة ،فإن
ذلك يعني أن المعركة ستنتقل إلى المجلس النيابي في محاولة
إلسقاطه.

ةديرجلا
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ً
«طالبان» تعلن حكومتها ...أخوند رئيسا وحقاني للداخلية
الحركة تقمع تظاهرات ضد باكستان دعا إليها مسعود وتتهم منظميها بتلقي دعم خارجي
ينتظره العالم
في قرار كان ّ
وخالف كل التوقعات ،أعلنت
حركة «طالبان» تشكيل
حكومتها الجديدة المؤقتة
برئاسة المال محمد حسن
أخوند ،وعبدالغني برادر،
المؤسس المشارك للحركة،
ً
نائبا لرئيس هذه الحكومة.

الدوحة تؤكد
أن مطار كابول
ً
سيكون جاهزا
ً
للمالحة قريبا
وأنقرة تقترح
«شركة خاصة»
لتأمينه

أع ـل ـن ــت ح ــرك ــة "ط ــالـ ـب ــان" اإلس ــام ـي ــة
ّ
المتطرفة ،التي سيطرت على أفغانستان
بالتزامن مع انسحاب الـقــوات األميركية
من هذا البالد ،أمس ،تشكيلتها الحكومية
الـ ـج ــدي ــدة ال ـم ــوق ـت ــة ل ـت ـصــريــف األعـ ـم ــال
وإلدارة البالد برئاسة المال محمد حسن
ً
أخوند ،قائما بأعمال رئيس الوزراء والمال
ً
عبدالغني برادر قائما بأعمال نائب رئيس
الوزراء.
وفـيـمــا يعكس ات ـجــاه الـحــركــة للحكم
بقبضة من حديد ،أعلن الناطق الرئيسي
بــاســم الـحــركــة ذبـيــح الـلــه مـجــاهــد ،خالل
مؤتمر صحافي في كابول ،أن المطلوب
األول لـلــواليـ ّـات المتحدة بتهم االره ــاب،
أسد الدين حقاني ،زعيم "شبكة حقاني"
أك ـثــر الـفـصــائــل الـمـتـشــددة إثـ ــارة للرعب
في أفغانستان ،سيتولى وزارة الداخلية
بالوكالة ،في حين تم تعيين محمد يعقوب
ً
مجاهد وزي ــرا للدفاع بالوكالة ،وعباس
ً
ستاكينزاي قائما بأعمال وزير الخارجية
ً
بالوكالة ،والـمــا عبدالحق واثــق رئيسا
لالستخبارات.
وإذ أكــد تعيين وزراء بالوكالة للحج
والمالية والتربية والمناجم واالقتصاد
ً
والعدل ،قال مجاهد ،إن "عددا من الوزارات
ال تــزال شاغرة ونقوم بمشاورات إليجاد
ً
األشخاص المناسبين" ،متهما من ناحية
ً
أخــرى "أشخاصا قدموا من خــارج البالد
إلثـ ــارة الـفــوضــى فــي ك ــاب ــول" ،فــي إش ــارة
منه إلى التظاهرات المناهضة لباكستان
والـمــؤيــدة لزعيم المقاومة فــي بنجشير
ً
أحمد مسعود ،مؤكدا أن واليــة بنجشير
باتت تحت سيطرتنا الكاملة مع وجود
بعض جيوب المقاومة".
وكان عضو المكتب السياسي للحركة،
ً
سهيل شــاهـيــن ،قــال فــي وقــت ســابــق ردا
على سؤال حول مستقبل العالقات الدولية
لبالده ،إن حركته مستعدة إلقامة عالقات
ً
دبوماسية مع واشنطن داعيا األخيرة إلى
المشاركة في إعادة اإلعمار إذا كانت ترغب
ً
بذلك ،ومتحدثا عن فتح صفحة جديدة.
وش ـ ــدد شــاه ـيــن ف ــي ت ـصــريــح لــوكــالــة
"سبوتنيك" الروسية ،أمس على أن حركته
"ت ــري ــد ع ــاق ــات م ــع ج ـم ـيــع دول ال ـعــالــم
باستثناء إسرائيل".
وأثارت الحركة انتقادات بعد أن أجرى
متحدث باسمها مقابلة مع تلفزيون عبري.

قمع تظاهرات
وفي مؤشر جديد على تحدي األفغان
للحركة اإلســامـيــة المتطرفة ،وتلبية
ل ــدع ــوة مـسـعــود للتظاهر والنـتـفــاضــة
وط ـن ـي ــة ضـ ــد "طـ ــال ـ ـبـ ــان" ب ـع ــد س ـقــوط
بنجشير ،أطلق عناصر الحركة أمــس،
النار في الهواء لتفريق مئات األشخاص
ّ
الــذيــن نظموا مسيرات عــدة فــي كابول،
غ ــداة يــوم مــن خ ــروج تظاهرات مناوئة
لـلـحــركــة وبــاك ـس ـتــان ،وم ـســانــدة لـقــوات

ّ
وتتقدم تظاهرة مناهضة لباكستان في كابول أمس
أفغانية تحمل علم بالدها
أحمد مسعود في العاصمة وفي مدينة
مزار الشريف.
ّ
ونظمت  3مسيرات على األقل في أنحاء
كابول .وقالت المتظاهرة ساره فهيم (25
ً
ً
عاما) التي شاركت مع أكثر من  70شخصا
ّ
معظمهم نساء في أحد التجمعات خارج
مقر السفارة الباكستانية "تريد النساء أن
تكون بالدهن حرة .يردن أن يعاد إعمارها.
تعبنا".
ورفع الحشد الفتات وهتفوا بشعارات
للتعبير عن امتعاضهم من الوضع األمني
وللمطالبة بالسماح بالسفر بحرية فيما
ّ
ً
ات ـه ـم ــوا بــاكـسـتــان بــال ـتــدخــل ،ن ـظ ــرا إلــى
العالقات التاريخية الوثيقة التي تربطها
بـ"طالبان".
ّ
مصورة انتشرت
وأظهرت تسجيالت
على وسائل التواصل االجتماعي مسيرة
أخــرى شــارك فيها أكثر مــن  100شخص
ّ
ج ــاب ــوا الـ ـش ــوارع ت ـحــت أن ـظ ــار مسلحي
"طالبان".
وقــالــت مـتـظــاهــرة أخ ــرى تــدعــى زهــرة
محمدي ،وهــي طبيبة مــن كــابــول" ،نريد
أن تصبح أفغانستان حرة .نريد الحرية".
وق ـ ــال مـ ـس ــؤول ف ــي "ط ــالـ ـب ــان" يـتــولــى
اإلشراف على أمن العاصمة ويدعى الجنرال
مبين ،إن "هؤالء المتظاهرين ّ
تجمعوا بناء
على تآمر مخابرات خارجية".
وأظهرت صور تم تداولها على اإلنترنت

مراسلين مصابين بجروح وكــدمــات في
أيديهم وركبهم.
وفــي الساعات األخـيــرة الماضية لبى
بضعة آالف من األفغان في مدن عدة دعوة
مسعود للتظاهرة والنتفاضة وطنية ضد
"طالبان" في الداخل والخارج بعد سقوط
والية بنجشير "من أجل عزة وحرية الوطن".
مـ ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ق ـ ــال وزي ـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األمـ ـي ــرك ــي أن ـت ــون ــي ب ـل ـي ـن ـكــن ،أم ـ ــس ،إن
ـار مــع الحركة لتسهيل انطالق
العمل ج ـ ٍ
رح ـ ــات ط ـي ــران م ـس ـتــأجــرة إضــاف ـيــة من
كابول لألشخاص الذين يسعون لمغادرة
أفغانستان.
وأشار بلينكن في مؤتمر صحافي من
الدوحة مع وزير الخارجية القطري الشيخ
محمد بــن عبدالرحمن ،إلــى أن الــواليــات
المتحدة أجرت اتصاالت مع الحركة "في
الساعات األخيرة" من أجل تأكيد الترتيبات.
وأوضـ ــح أن "طــالـبــان أعـطــت تــأكـيــدات
بـتــوفـيــر مـمــر آم ــن لجميع الــراغ ـب ـيــن في
مغادرة أفغانستان بوثائق سفر مناسبة"،
ً
مؤكدا أن الواليات المتحدة ستلزم "طالبان"
بهذا التعهد.
وذك ــر أن ب ــاده على اتـصــال مــع قرابة
 100أمـيــركــي ال ي ــزال ــون فــي أفغانستان
وتعمل على ضمان مغادرة رحالت الطيران
ً
العارض بأمان ،نافيا وجود "وضع يشبه
ً
احتجاز الرهائن" في مزار شريف ،مشددا

(رويترز)

في الوقت نفسه على دعم اإلدارة األميركية
للجهود الرامية إلى إعادة فتح مطار كابول.
مــن جانبه ،اعـتــرف وزي ــر الــدفــاع لويد
أوستن ،بأن االنسحاب ّ
تسبب بعقبات ،لكنه
أكد أن واشنطن ملتزمة بوقف التهديدات
من أفغانستان.
وبـ ّـيــن أن واشنطن تــواصــل العمل مع
شركائها اإلقليميين لتقليص النزاعات
وخـفــض ال ـتــوتــرات ،وق ــال إن "دع ــم إي ــران
لإلرهاب واستعدادها لتزويد الجماعات
غير الحكومية بأسلحة فتاكة بشكل متزايد
يقوض االستقرار اإلقليمي الذي نسعى إليه
ً
ً
جميعا لذلك نحن ملتزمون بالعمل معا
لتعزيز األمن اإلقليمي والدفاعات اإلقليمية
ضد أعمال زعزعة االستقرار بما في ذلك
تطلعات إيران النووية".
وف ــي ق ــاع ــدة ال ـعــديــد ال ـتــي زاره ـ ــا الــى
ج ــان ــب ب ـل ـي ـن ـكــن ،أشـ ـ ــاد أوس ـ ـتـ ــن بـعـمــل
الجنود األميركيين في أفغانستان ،قبل
أن يـصــل إل ــى الـبـحــريــن فــي إط ــار جولته
ً
الخليجية التي ستقوده أيضا إلى الكويت
والسعودية.

قطر
ب ــدوره ،قــال وزي ــر الخارجية القطري،
إن ب ــاده "تــأمــل فــي تشغيل مطار كابول
واستقباله المسافرين خــال بضعة أيام

لكن لم يتم التوصل بعد ألي اتفاق على
كيفية إدارته" ،موضحا ان عمليات اإلصالح
والصيانة في المطار تجعله ق ــادرا على
استقبال رحالت الطيران الخاصة إضافة
الى الرحالت التي تحمل مساعدات إنسانية
ً
مـتـنــوعــة ،داع ـي ــا ال ـحــركــة ال ــى الـعـمــل مع
المجتمع الدولي لتسهيل عمليات وصول
المساعدات اإلنسانية.

تركيا
وفي السياق ،قال وزير الخارجية التركي
مولود جاويش أوغلو ،أمس ،إن بالده تعمل
مع قطر والواليات المتحدة على تشغيل
مطار كابول من خالل إجراء مباحثات مع
ً
"طالبان" ،مضيفا أن "ال حاجة للمسارعة"
فــي االعـ ـت ــراف بحكم الـحــركــة اإلســامـيــة
المتطرفة.
وأعرب عن اعتقاده بأن الحركة بإمكانها
ضمان األمن خارج المطار بيد أنهم بحاجة
إلى آلية أكثر "موثوقية" في الداخل .واقترح
الــوزيــر التركي االستعانة بشركة أمنية
خاصة للقيام بالمهمة إذا أصرت "طالبان"
على عدم السماح بوجود قوات أجنبية في
أفغانستان .كما أصر على أهمية تشكيل
حكومة تضم كل األع ــراق .وتعيش أقلية
أوزبكية ناطقة بالتركية في أفغانستان.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

قآني :مصلحتنا دعم «طالبان» ...و«هزيمة» واشنطن أثقل من فيتنام
تظاهرات ضد الحركة وباكستان وأخرى مؤيدة لهما في مدن إيرانية
●

طهران  -فرزاد قاسمي

كشف نائب إيراني شارك في الجلسة الخاصة ،التي عقدت
أمــس فــي مجلس الـشــورى بين نــواب وقــائــد "فيلق القدس"
ال ــذراع الـخــارجـيــة للحرس ال ـثــوري ال ـلــواء إسماعيل قآني،
أن األخير أقر خالل االجتماع المغلق المخصص لمناقشة
التطورات في أفغانستان المجاورة بأن هناك اتجاهات في
"طالبان" ما زالت معادية إليران ال يمكن تجاهلها ،لكنه ّ
شدد
على أن مصلحة إيران تكمن في دعم طالبان لتشكيل حكومة،
ً
مـعـتـبــرا أن عــدم االسـتـقــرار فــي أفـغــانـسـتــان يعني أن أعــداء
الــواليــات المتحدة ،أي الصين وروسـيــا وإي ــران ،سيكونون
مشغولين بـ "صراعات أمنية إلى ما ال نهاية".
وفــي الوقت نفسه ،قــال قآني إن طهران التي استضافت
ً
ً
عــددا كبيرا من قــادة فصائل أفغانية في مقدمها "طالبان"
بعد الغزو األميركي في  ،2001وأبقت اتصاالتها بالعديد

منهم ،تملك أصدقاء في صفوف الحركة ،وقد حصلت على
ضمانات فيما يتعلق بحدودها وسبل الحؤول دون تحولها
إلى منصة لفصائل معادية للنظام اإليراني ،بدءا بـ "داعش
 خــراســان" و"جند الله" و"جيش الـعــدل" ،وصــوال حتى الى"مجاهدي خلق".
كـمــا تـحــدث عــن تطمينات تلقتها ط ـهــران مــن "طــالـبــان"
ً
بشأن حقوق األقلية الشيعية من الهزارة ،معتبرا أن "شيعة
أفغانستان مهمون جــدا بالنسبة للجمهورية اإلسالمية،
وإيران تحاول حل القضايا المتعلقة بأفغانستان ،لكن ليس
بالحرب".
وكشف عن فتور العالقة بين طهران وأحمد مسعود ،رغم
اقامته مــدة فــي إي ــران والـعــاقــة الخاصة التي كانت تجمع
والــده أحمد شاه مسعود بالجنرال قاسم سليماني عندما
ً
كان األخير قائدا لـ "فيلق ثار الله  41كرمان" المكلف بتأمين
الحدود الشرقية إليران.

وحسب النائب ،اعتبر قآني أن المشروع األميركي
مــن وراء االنـسـحــاب مــن أفغانستان يـهــدف إلــى إدخــال
ً
كــل المنطقة فــي دوام ــة ح ــروب وص ــراع ــات ،خصوصا
ً
الصين وايران وروسيا ،زاعما ان واشنطن أبقت ودائع
في افغانستان لتحقيق هدفها ،بينها "حزب تركستان
االســامــي" الــذي يهدد الصين ومجموعات شيشانية
ً
يمكن ان تهدد روسيا ،معتبرا أن واشنطن حاليا تتبع
سياسة مزدوجة تقوم على إفساح المجال أمام "طالبان"
ّ
للتقدم ،وأمام المعارضين لها ،حتى يشتد عودهم ،ألن
مصلحة واشـنـطــن تكمن فــي أال يـكــون هـنــاك اسـتـقــرار
بشكل سريع.
من ناحيته ،نقل النائب أحمد علي رضــا بيجي عن
قآني قوله "إن الخبراء السياسيين والعسكريين يعتبرون
الهزيمة األميركية في أفغانستان حتى اآلن ،أكثر أهمية
من هزيمتها في فيتنام".

الى ذلك ،نظم أفغان يقيمون في طهران أمس تظاهرة أمام
السفارة الباكستانية فــي طـهــران ،وأخ ــرى أمــام قنصليتها
بمدينة مشهد شمال شرق إيران ،احتجاجا على دعم إسالم
آباد لحركة "طالبان".
ً
ورفع المحتجون صورا للزعيم األفغاني الراحل أحمد شاه
مسعود وهتفوا بشعارات مناهضة للحكومة الباكستانية
وات ـهــام ـهــا بــدعــم "ط ــال ـب ــان" ف ــي مـعــركـتـهــا األخـ ـي ــرة بــواليــة
بنجشير.
جاء ذلك وسط جدل كبير واستياء بسبب مقطع فيديو
نشر قبل أيام أظهر أفغانا يحتفلون بـانتصار "طالبان" في
مدينة مشهد ،وسط انتقادات حادة لـ "صمت السلطات".
ويظهر فــي المقطع ،ال ــذي نشرته وســائــل إع ــام إيرانية
وناشطون ،عدد من المشاركين في االحتفال وهم يلوحون
بعلم طالبان ويهتفون "عاشت اإلمارة اإلسالمية" و"الموت
ألميركا".

هل لالنقالبات العسكرية «تأثير الدومينو» في إفريقيا؟
بعد مالي وتشاد جاء دور غينيا
ي ـ ـقـ ــول بـ ــائـ ــع ال ـ ـهـ ــواتـ ــف فــي
باماكو أحـمــد ســانـكــري ،معلقا
ع ـل ــى ت ـع ــاق ــب ع ـم ـل ـيــات إم ـس ــاك
العسكريين بالسلطة في إفريقيا
جـ ـن ــوب الـ ـصـ ـح ــراء م ـن ــذ ال ـع ــام
الماضي ،إن "األمر نفسه يتكرر
فــي كــل م ــرة ،قـبــل غينيا حصل
في تشاد وفي مالي مرتين على
التوالي ،دون أي تداعيات على
االنقالبيين".
وي ـن ــدد ســان ـكــري بــاالن ـقــاب
في غينيا ،هو الرابع في غضون
عـ ـ ــام واحـ ـ ـ ــد (اث ـ ـن ـ ــان م ـن ـه ــا فــي
ً
مالي) ،متسائال" :ما الهدف من
وجود دساتير ومن المجموعة
االقتصادية لدول غرب إفريقيا
وم ـ ــن ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ــدول ـي ــة
إذا كـ ــان ك ــل ش ـي ـئــا م ـب ــاح ــا فــي
النهاية؟".
ودانت المجموعة االقتصادية
ل ــدول غــرب إفــريـقـيــا (إي ـكــواس)،
التي تعقد الـيــوم قمة لمناقشة
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات ،وجـ ـ ـ ــزء ك ـب ـي ــر مــن
ال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،االنـ ـق ــاب
فــي كــونــاكــري ،كـمــا فـعـلــوا بعد

االنـ ـق ــابـ ـي ــن فـ ــي م ــال ــي فـ ــي 18
أ غ ـ ـس ـ ـطـ ــس  2020و  24م ــا ي ــو
الماضي .لم تختلف نبرتهم عما
قــالــوه ســابـقــا :اإلدانـ ــة والــدعــوة
للعودة إلــى النظام الدستوري
واإلفراج عن المعتقلين.
ب ـ ـعـ ــد مـ ـ ـ ـ ــرور عـ ـ ـ ـ ــام ،ال يـ ـ ــزال
الـعـسـكــريــون فــي مــالــي يتولون
زمـ ـ ــام األمـ ـ ـ ــور ،ورغـ ـ ــم تـعـهــدهــم
بــإعــادة الـسـلـطــة إل ــى المدنيين
ب ـع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ف ــي ف ـبــرايــر
 ،2022فإن التأخير المسجل في
الـمـســار االنـتـقــالــي يلقي بظالل
ّ
الشك على نواياهم الحقيقية.
من
أم ــا ف ــي ت ـش ــاد ،ف ـغ ــداة مقتل
المارشال إدريس ديبي إيتنو في
 20أبريل ،أعلن مجلس عسكري
ب ـق ـي ــادة ن ـج ـلــه ت ــول ــي الـسـلـطــة،
فــي حين كــان ينبغي أن يتولى
رئيس البرلمان المنصب مؤقتا
حتى إجراء انتخابات.
وس ــرع ــان م ــا أي ـ ــدت فــرن ـســا،
الشريك الرئيسي لتشاد ،التحول
العسكري وهي تعتبر مذاك أنه
ليس انقالبا.

ف ـ ــي مـ ــالـ ــي كـ ـم ــا ف ـ ــي تـ ـش ــاد،
يتولى الرئاسة اليوم ضابطان
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ه ـم ــا
الـ ـك ــول ــونـ ـي ــل أسـ ـيـ ـم ــي غ ــوي ـت ــا
ف ــي ب ــام ــاك ــو والـ ـجـ ـن ــرال محمد
إدري ـ ـ ــس ديـ ـب ــي ف ــي ن ـجــام ـي ـنــا،
وعلق دستورا البلدين لمصلحة
"مواثيق انتقالية".
وفي تصريح لوكالة فرانس
ب ــرس ،قــال المبعوث األميركي
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ل ـم ـن ـط ـق ــة
الساحل بيتر فام" :فقد المجتمع
الدولي نفوذه ،من جهة بتأييده
االنقالب في مالي ،ثم باحتضان
(الــرئـيــس الـفــرنـســي إيـمــانــويــل)
م ــاك ــرون حــرفـيــا نـجــل الــرئـيــس
ال ـت ـش ــادي ال ــراح ــل الـ ــذي تــولــى
السلطة".
ويقول الباحث في "مجموعة
األزم ــات الــدولـيــة" جــان هيرفي
ج ـي ــزي ـك ـي ــل إن ط ــريـ ـق ــة ق ـب ــول
االن ـق ــاب ــات األخ ـي ــرة ف ــي تـشــاد
وم ــال ــي ،إن ل ــم ن ـقــل الـمـصــادقــة
ع ـل ـي ـهــا ،م ــن ال ـج ـه ــات ال ـفــاع ـلــة
اإلقليمية والدولية أوجــدت بال

ّ
شك مناخا مالئما لألحداث التي
وقعت في غينيا".
وأش ـ ـ ــار ال ـم ــوق ــع اإلع ــام ــي
"واكـ ـ ـ ـ ــات س ـ ـيـ ــرا" الـ ـع ــام ــل فــي
بــورك ـي ـنــا ف ــاس ــو ،إل ــى تـشــابــه
الـطــريـقــة الـمـتـبـعــة ف ــي غينيا
ومالي ،إذ اكتفى الرجل القوي
الجديد لكوناكري الكولونيل
مـ ــامـ ــادي دومـ ـب ــوي ــا بـ ــ"ت ــاوة
ال ـح ـجــج الـتـقـلـيــديــة الـمــرافـقــة
لالستيالء على السلطة بقوة
السالح ( )...وكأنها أسطوانة
ّ
يشغلها االن ـقــاب ـيــون فــي كل
الدول".
وفي باماكو ،تحدث مسؤول
ك ـب ـيــر ط ـل ــب ع ـ ــدم ذك ـ ــر اس ـمــه
عما أسماه "تأثير الدومينو"،
وهو يرى أن ردود الفعل على
األحداث في مالي وتشاد قادت
"العسكريين في دول أخرى إلى
التساؤل :لم ال نقلدهم؟".
وأمـ ــس تـعـهــد االنـقــابـيــون
فــي غينيا بــاإلســراع بــاإلفــراج
عن المعارضين الذين اعتقلوا
في عهد الرئيس المخلوع ألفا

غينيون يحتفلون مع قوة من الجيش باعتقال الرئيس ألفا كوندي في كوناكري أمس األول (ا ف ب)
كــونــدي ،وه ــو إج ــراء ينتظره
أنصارهم بفارغ الصبر ،بعد
 48سـ ــاعـ ــة م ـ ــن اس ـت ـي ــائ ـه ــم
السريع على السلطة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس "ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة
ا لــو طـنـيــة للتجمع والتنمية"
اللفتنانت كولونيل مــا مــادي
دومبويا ،في تغريدة أمس ،إن

"حكومة وحدة وطنية" ستكون
مسؤولة عن قيادة "االنتقال"
السياسي.
ودع ـ ـ ــت ال ـج ـب ـه ــة الــوط ـن ـيــة
ل ـل ــدف ــاع ع ــن ال ــدسـ ـت ــور ،وهــي
ائتالف من الحركات السياسية
والـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ال ـ ـمـ ــدنـ ــي ،ال ـت ــي
قـ ــادت حــركــة االح ـت ـجــاج على

الوالية الثالثة المثيرة للجدل
لكوندي ،سكان كوناكري إلى
ا لـتــو جــه واستقبال أعضائها
الذين كان من المفترض أن يتم
إطالق سراحهم .وكان الجيش
فــرض حـظــرا للتجوال وأغلق
ال ـح ــدود ،قـبــل أن يعلن إع ــادة
فتحها االثنين.

دوليات
سلة أخبار
بكين ترفض المخاوف
من أسلحتها النووية

رفضت بكين ،بصورة
قاطعة ،المخاوف التي
أعرب عنها األمين
العام لحلف شمال
األطلسي (الناتو)،
ينس ستولتنبرغ ،إزاء
تعزيزها ألسلحتها
النووية.
وقال الناطق باسم
الخارجية الصينية،
وانغ وينبين،
للصحافين في
بكين ،أمس ،إن بالده
"تنتهج استراتيجية
نووية دفاعية ،وتبقي
أسلحتها النووية
عند أدنى حد ضروري
ألمنها القومي" ،مضيفا
أن "الصين لديها أيضا
سياسة ،وهي أال تكون
األولى في استخدام
األسلحة النووية تحت
أي ظرف من الظروف".
وكان ستولتنبرغ أعرب
في مؤتمر لـ "الناتو" ،في
كوبنهاغن أمس األول،
حول قضايا الحد من
التسلح ،عن قلقه من
تشييد الصين لصوامع
جديدة للصواريخ ،يمكن
استخدامها لزيادة
قدراتها النووية بصورة
كبيرة.

بايدن يتفقد الدمار
الناجم عن «أيدا»

زار الرئيس األميركي
جو بايدن ،أمس ،واليتي
نيويورك ونيوجيرسي،
لتفقد الدمار الناجم
عن اإلعصار "أيدا" الذي
اجتاح المنطقة األسبوع
الماضي ،وأسفر عن
ً
مقتل  45شخصا .
ّ
وتفقد بايدن حي كوينز
في نيويورك ومنطقة
مانفيل في نيوجيرسي.
ووافق الرئيس على
إعالن الكارثة في والية
لويزيانا التي اجتاحها
اإلعصار في  29أغسطس
الماضي ،برياح تبلغ
سرعتها  240كيلومترا
في الساعة ،وكذلك في
نيويورك ونيوجيرسي،
حيث سقطت األمطار
الغزيرة فتسببت في
فيضانات عارمة خلفت
ضحايا بالعشرات في
شمال شرقي البالد.

كندا :متظاهرون يرشقون
ترودو بالحجارة

رشق معارضون
إلجراء ات الحظر
والتطعيم المرتبطة
بفيروس "كورونا"،
رئيس الوزراء الكندي
جاستن ترودو
بالحجارة ،أثناء جولة
انتخابية قام بها إلى
والية أونتاريو.
واحتج األشخاص الذين
ألقوا بالحجارة على
ترودو ضد سياسة
التطعيم لمواجهة
"كورونا".
وواجه رئيس الوزراء
في حملته االنتخابية،
مرات عدة ،متظاهرين
غاضبين ومعارضين
للتطعيم والقيود
الصحية.
وكان ترودو أعلن
منتصف أغسطس
الماضي إجراء انتخابات
مبكرة بالبالد في 20
سبتمبر ،بعد أقل
من عامين على آخر
انتخابات اتحادية،
مؤكدا أن كندا تمر
بلحظة "تاريخية" بسبب
الجائحة.

ةديرجلا

•
العدد  / 4828األربعاء  8سبتمبر 2021م  /غرة صفر 1443هـ

18

sports@aljarida●com

رياضة

الرشدان لـ ةديرجلا :.مؤشرات إيجابية
بتحسن مستوى األندية والبطوالت

باختصار
«يد» األصفر يلتقي الدير
البحريني وديًا

«ليس من المقبول استمرار مدرب األزرق المؤقت!»
حازم ماهر

أك ــد رئ ـيــس الـلـجـنــة الـفـنـيــة بــات ـحــاد ال ـكــرة
األسبق عبداللطيف الرشدان ،أن هناك مؤشرات
إيـجــابـيــة تــؤكــد أن الـمــوســم ال ـك ــروي المقبل،
سيشهد تحسنا ملموسا في المستوى العام
سواء لألندية أو البطوالت.
وقــال الــرشــدان ،ل ـ "الـجــريــدة" :إن "أب ــرز هذه
ال ـم ــؤش ــرات تـتـمـثــل ف ــي الـتـعــاقــد م ــع ع ــدد من
المحترفين مــن أصـحــاب األس ـمــاء المعروفة،
إلــى جــانــب وج ــود متسع مــن الــوقــت لتجهيز
الــاع ـب ـيــن ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى إق ــام ــة مـعـسـكــرات
خارجية شهدت مباريات تجريبية جيدة ،فضال
عن التعاقد مع مدربين أكفاء".

ُ
الحكم بعد  3جوالت

أطالب اتحاد
الكرة بتقنين
أوضاع الالعبين
واألندية
واالهتمام
بأرضية المالعب

وتابع" :هذه مجرد مؤشرات ،علينا متابعة
 3جوالت من الــدوري الممتاز ،مع الوضع في
االعتبار أنه من الصعوبة بمكان ُ
الحكم على
المستوى خالل بطولة كأس سمو األمير ،نظرا
لخروج نصف الفرق في الــدور األول ،لكن قد
تشهد البطولة ظهور لمسات األجهزة الفنية".
ولفت إلى أنه يتوقع تألق عدد من المدربين
في الموسم المقبل ،موضحا أن مدرب العربي
الكرواتي انتي ميشا حصل على لقب األفضل
فــي الـمــوســم الـمــاضــي عــن ج ــدارة واستحقاق
شديدين ،ويكفي قيادته لألخضر الستعادة
لقب الـ ــدوري ،رغــم أن حـظــوظ الـفــريــق لــم تكن
كبيرة لنيل البطولة.

مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،أش ــار ال ــرش ــدان إل ــى أنــه
مــع حـصــول الالعبين على حقوقهم وتأمين
مستقبلهم ا لـمــا لــي ،لكن يجب أن يتم تقنين
ان ـت ـقــال ـهــم إلـ ــى األنـ ــديـ ــة ال ـم ـح ـل ـيــة ،م ــن خ ــال
وضع آلية لذلك يتم االتفاق عليها بين جميع
األط ــراف ،مؤكدا أنــه يتعين على األندية التي
تــرغــب فــي االحـتـفــاظ بالعبيها تــوقـيــع عقود
معهم.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ط ــال ــب ال ـ ــرش ـ ــدان اتـ ـح ــاد ال ـك ــرة
ب ـضــرورة تقليص ع ــدد الــاعـبـيــن بقائمة كل
نــاد من  30إلــى  25العبا ،مشددا على أن هذا
األم ــر سـيـحـقــق فــوائــد مــاديــة وفـنـيــة لــأنــديــة
والالعبين معا ،فبدال من صعوبة مشاركة عدد
من الالعبين مع أنديتهم ،يتعين الموافقة على
انتقالهم على سبيل اإلعارة أو البيع النهائي
ألن ــدي ــة أخـ ــرى لـيـحـصـلــوا عـلــى فــرصـتـهــم في
المشاركة.

تقليص عدد المحترفين
وأب ــدى الــرشــدان دهشته مــن تــراجــع اتحاد
الكرة عن تقليص عدد المحترفين من  5إلى ،4
موضحا أنه من المفترض تقليص العدد كل
عــام للوصول إلــى محترف فقط أو محترفين
على األكثر ،ال سيما أن هناك ندرة في الالعبين
الـكــويـتـيـيــن ف ــي ال ـم ــاع ــب بـجـمـيــع الـخـطــوط
باستثناء حراس المرمى.
ورفض السياسة المتبعة في اتحاد الكرة

الجابر يحضر احتفال أكاديمية
«رافا نادال» بعيدها األول

ً
الجابر يقدم درعا تذكارية إلى مارتن بلجريفر
حضر الشيخ أحمد الجابر العبدالله رئيس
االت ـحــاديــن الـكــويـتــي وال ـعــربــي للتنس احـتـفــال
أكاديمية "رافــا نــادال" الكويت ( )RNAKبعيدها
السنوي األول ،وذلك بمقر األكاديمية في مجمع
الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس ،كما حضر
االحتفال أمين سر عام االتحاد الكويتي للتنس
فالح العتيبي.
ً
وقدم الجابر درعا تذكارية إلى األكاديمية وذلك
في حضور مدير عام األكاديمية مارتن بلجريفر
ورئيس الهيئة التدريبية نونو ماركيز وعدد من
المدربين والعاملين باألكاديمية .
وش ـكــر ال ـجــابــر أكــادي ـم ـيــة ( )RNAKعـلــى كل
ما تقوم به من جهد في تدريب العبي منتخب
الكويت الوطني للتنس ،وثمن دعــوة الالعبين
إلقــامــة المعسكر الـتــدريـبــي فــي فــرع األكاديمية

ً
الرئيسي في مايوركا استعدادا لخوض تصفيات
بطولة كأس العالم للتنس للرجال (كأس ديفيز)
للمجموعة الثالثة آلسيا وأوقيانوسيا ،والتي
تـقــام فــي العاصمة األردن ـيــة عـمــان خــال الفترة
م ــن  13حـتــى  18م ــن الـشـهــر ال ـج ــاري بـمـشــاركــة
تـســع دول هــي الـكــويــت وقـطــر وســوريــة وهــونــغ
كونغ وماليزيا والباسيفيك وسريالنكا وفيتنام
والدولة المضيفة األردن.
وفي ختام تصريحه أثنى الجابر على الدور
الـمـلـحــوظ ال ــذي ت ـقــوم ب ــه أكــادي ـم ـيــة راف ــا ن ــادال
ً
الكويت في نشر وتطوير لعبة التنس ،متمنيا
لها التوفيق.

يلتقي اليوم الفريق األول
لكرة اليد بنادي القادسية
فريق الدير البحريني في
ثاني مبارياته التجريبية
بمعسكره التدريبي
املقام حاليًا في البحرين؛
استعدادًا لخوض
منافسات املوسم الجديد.
وكان األصفر فاز على
فريق باربار البحريني
بنتيجة  28-29أمس
األول في أولى مبارياته
التجريبية.
وأكد مساعد مدير اللعبة
طارق أبل أن تدريبات
الفريق خالل املعسكر
تسير حسب الخطة
املوضوعة ،والتي تعتبر
ً
استكماال للبرنامج
التدريبي الذي بدأ في
الكويت منذ شهرين
تقريبًا ،مشيرًا إلى أن
املحترفني البحريني محمد
حبيب والبولندي اغناسي
باك انتظما في تدريبات
الفريق خالل املعسكر.
وبني أبل أن األصفر تتبقى
له مباراتان تجريبيتان
خالل فترة املعسكر يتم
التنسيق لهما حاليًا.

بـشــأن المنتخب الــوطـنــي األول ،مشددا
ع ـل ــى أنـ ــه ل ـي ـســت هـ ـن ــاك خ ـط ــة واض ـح ــة
المعالم بشأن االرتقاء بمستوى المنتخب
وبناء فريق جديد ،ال سيما في ظل إسناد
مهمة قيادة الفريق في لقاء البوسنة إلى
مــدرب مؤقت ،ويبدو أن األمــر سيستمر
على هذا الوضع فترة طويلة!

استمرار المدرب المؤقت
واستطرد" :ال أعلم لماذا لم يتعاقد
ات ـح ــاد ال ـك ــرة م ــع مـ ــدرب م ــن أص ـحــاب
األسماء المعروفة يكون قادرا على بناء
فريق جديد في الوقت الحالي ،والذي
كان من المفترض أن يتابع الموسم من
بدايته حتى يختار الالعبين األفضل،
ل ـكــن ل ــأس ــف ال ـش ــدي ــد ال ــواق ــع مـحــاط
بعشوائية وتخبطات ال مثيل لها".
واخـتـتــم الــرشــدان تصريحه ،معربا
عن سعادته بقرار مجلس الوزراء بعودة
الـجـمــاهـيــر إل ــى ال ـم ــاع ــب ،مـطــالـبــا األنــديــة
بضرورة االهتمام بنظافة المدرجات وتوفير
أج ــواء تساعد الجماهير على الـحـضــور ،مع
تعيين مختصين بأرضية المالعب ،مؤكدا أنه
ليس من المقبول أن تفعل الهيئة العامة كل ما
في وسعها بشأن صيانة األرضية مع بداية كل
موسم دون رعايته من جانب األندية.

سالمات
لحسين الخضري
أج ـ ـ ــرى ع ـض ــو مـجـلــس
إدارة ن ـ ـ ــادي ا ل ـس ــا ل ـم ـي ــة،
ال ــاع ــب ال ــدول ــي ال ـســابــق
حسين الخضري ،جراحة
فــي العاصمة البلجيكية
بروكسل ،تكللت بالنجاح،
و"الـجــريــدة" تدعو الله أن
يـكـمــل ش ـف ــاءه عـلــى خـيــر،
وأن تقر عين أهله برؤيته
وه ـ ـ ــو ب ـ ـمـ ــوفـ ــور ال ـص ـح ــة
وال ـ ـعـ ــاف ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي الـ ـق ــري ــب
العاجل.

خالص العزاء
للحوطي
يتقدم القسم الرياضي
بخالص العزاء وصــادق
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــواسـ ـ ـ ـ ـ ــاة لـ ـ ــاعـ ـ ــب
م ـ ـن ـ ـت ـ ـخ ـ ـب ـ ـنـ ــا ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي
ون ــادي الـكــويــت السابق
س ـع ــد الـ ـح ــوط ــي ،ل ــوف ــاة
"شـ ـقـ ـيـ ـق ــه" ...ت ـغ ـم ــد ال ـلــه
الـفـقـيــد ب ــواس ــع رحـمـتــه،
وألـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم أه ـ ـ ـلـ ـ ــه الـ ـصـ ـب ــر
والسلوان.
"إنـ ـ ـ ــا لـ ـل ــه وإنـ ـ ـ ــا إل ـي ــه
راجعون"

«المسابقات» ترفض إيقاف النشاط
خالل «كأس العرب»
«التنشيطية» تدشن منافسات المراحل السنية
رفضت لجنة المسابقات باتحاد
ك ــرة الـ ـق ــدم ،خ ــال اجـتـمــاعـهــا،
م ـ ـسـ ــاء أ م ـ ـ ــس األول ،إ يـ ـق ــاف
ال ـن ـش ــاط خـ ــال ب ـطــولــة كــأس
العرب للمنتخبات التي ستقام
في ديسمبر المقبل بقطر ،تحت
إشراف االتحاد الدولي لكرة القدم
"الفيفا".
ورأت اللجنة أنه من غير المنطقي
إيقاف النشاط مدة طويلة في بطولة
خرج المنتخب الوطني األول من دورها
التمهيدي بسبب مشاركة  3العبين على األكثر
من األنــديــة ،ال سيما في ظل مشاركة المنتخب
األول فــي التصفيات ا لـمــؤ هـلــة لنهائيات كــأس
آسيا  ،2023والمنتخب األولمبي في غرب آسيا
وتصفيات كأس آسيا تحت  23سنة.

العودة لنقطة البداية
إلى ذلك ،عادت اللجنة إلى نقطة البداية فيما
يـخــص ان ـط ــاق دوري  stcبــدرجـتـيــه الـمـمـتــازة
واألولـ ـ ـ ــى ،ف ـع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن اع ـت ـم ــاد ال ــراب ــع من
نوفمبر موعدا النطالق البطولة ،ووضع تصور
للجدول ،وضعت مقترحا جديدا بانطالقها عقب
"الفيفا داي" ،إذ يلعب األزرق مع منتخبي التشيك
وليتوانيا يومي  11و 15من الشهر ذاته ،كما أن
الكويت سيلعب نهائي كــأس االتحاد اآلسيوي
فــي حــال تخطيه السلط األردن ــي فــي ال ــدور قبل
النهائي.
وه ـن ــاك ت ـص ــوران الن ـط ــاق ال ـمــوســم؛ إم ــا في

موعده السابق وهو  4نوفمبر على
أن تقام جولتان يومي  4و،8
يعقبهما إيقاف النشاط ،أو
انطالقه عقب "الفيفا داي".

موعد جديد لنهائي
كأس األمير
وف ـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،وض ـعــت
ل ـج ـنــة ال ـم ـس ــاب ـق ــات مـ ــوعـ ــدا ج ــدي ــدا
لنهائي كأس سمو األمير ليقام في 23
نوفمبر المقبل ،إلى جانب الموعد المحدد
سـلـفــا ( 30نــوف ـم ـبــر) ،عـلــى أن يـتــم تـحــديــد أحــد
الموعدين في وقت الحق.

انطالق نشاط المراحل السنية
من جانب آخــر ،أرســل اتحاد الكرة كتابا إلى
األن ــدي ــة ،تــم الـتــأكـيــد فـيــه عـلــى ان ـطــاق الـنـشــاط
الرياضي لبطوالت المراحل السنية بالبطولة
التنشيطية ،التي ستقام بنظام الــدوري على أن
يتأهل أول كل مجموعة للدور قبل النهائي إلى
جانب أفضل ثان ،وذلك أيام  23و 24و 26للشهر
لفئات الشباب والناشئين واألشبال على التوالي.
يذكر أن نشاط المراحل السنية قد توقف مدة
عام ونصف العام بسبب فيروس كورونا.

«يد» السماوي يواصل تدريباته ...ويتعاقد مع التونسي بن عبدالله
آل سعيد يراهن على الالعبين في الموسم الجديد
●

محمد عبدالعزيز

نـ ـج ــح نـ ـ ـ ــادي ال ـس ــال ـم ـي ــة فــي
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى خـ ــدمـ ــات نـجــم
مـنـتـخــب ت ــون ــس ون ـ ــادي الـنـجــم
ال ـس ــاح ـل ــي ل ـك ــرة ال ـي ــد أن ـ ــور بــن

 ...وقرعة الدوري السبت المقبل
يقيم اتحاد كرة اليد في الثامنة من مساء السبت المقبل
على صالة الشيخ سعد العبدالله مراسم قرعة بطولة الدوري
الممتاز للموسم الــريــاضــي  2022-2021المقرر أن تـبــدأ 29
الجاري ،بحضور رئيس االتحاد الفريق متقاعد ناصر صالح
ورؤساء وممثلي األندية المشاركة ،وهي :الكويت والقادسية
والعربي وكاظمة والسالمية وبرقان والقرين والفحيحيل.
وي ـس ـبــق ذل ــك ف ــي ال ـخــام ـســة م ـس ـ ً
ـاء م ــراس ــم قــرعــة بـطــولــة
دوري الدرجة األولى التي ستجرى في مقر االتحاد بالدعية،
بمشاركة ممثلي أ نــد يــة خيطان والصليبيخات وا لـجـهــراء
واليرموك والشباب والنصر والساحل والتضامن.

عـبــدالـلــه لـتــدعـيــم صـفــوفــه خــال
منافسات الموسم الجديد.
ً
ويتمتع بن عبدالله ( 25عاما)
ال ـ ــذي ي ـل ـعــب ف ــي م ــرك ــز الـظـهـيــر
األيـمــن بسيرة ذاتـيــة مميزة مع
ال ـن ـجــم ال ـس ــاح ـل ــي ،ولـ ــه تـجــربــة
اح ـ ـتـ ــراف ـ ـيـ ــة م ـ ــع فـ ــريـ ــق تـ ـط ــران
السلوفاكي الموسم قبل الماضي،
ّ
ومثل منتخب تونس في بطولة
العالم لكرة اليد للرجال .2017
ي ــذك ــر أن ال ـ ـس ـ ـمـ ــاوي ت ـعــاقــد
ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق م ــع الـمـحـتــرف
الـتــونـســي مـحـمــد فـ ــراد ليكتمل
ً
بذلك عقد المحترفين استعدادا
للموسم الجديد.

مقومات النجاح
وي ـ ــواص ـ ــل ف ــري ــق ال ـســال ـم ـيــة
تــدري ـبــاتــه الـمـكـثـفــة ع ـلــى صــالــة
الـ ـ ـن ـ ــادي تـ ـح ــت ق ـ ـيـ ــادة ال ـج ـه ــاز
الفني الجديد المكون من المدرب

السماوي في منافسات الموسم الماضي
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي فـ ــاضـ ــل آل س ـع ـيــد
ومساعده الوطني يعقوب عيسى
ومدرب حراس المرمى السعودي
ً
مناف آل سعيد استعدادا لخوض
منافسات الموسم الجديد.
و ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ف ـ ــا ض ـ ــل آل سـ ـعـ ـي ــد،
لـ "الجريدة" ،إن "السالمية يملك
مقومات النجاح والمنافسة على

أوسينيو سيزار انتظم
في تدريبات الجهراء

األلـقــاب المحلية ،بفضل وجــود
مـجـمــوعــة مــن الـعـنــاصــر الشابة
المميزة في الفريق والتعاقدات
الـجــديــدة س ــواء مــن المحترفين
التونسيين ف ــراد و ب ــن عبدالله،
أو الـمـعــاريــن مــن ن ــادي الكويت
س ـ ـعـ ــود الـ ـض ــويـ ـح ــي وح ـ ـ ــارس
ً
المرمى محمد بويابس" ،مضفيا

ً
"أنــا شخصيا أراهــن على العبي
السالمية هذا الموسم".

تجربة الصليبيخات
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال مـ ـ ــدرب حـ ــراس
ال ـ ـمـ ــرمـ ــى م ـ ـنـ ــاف ال س ـع ـي ــد إن
"البرنامج التدريبي يسير بشكل

ً
جيد ،والالعبون يبذلون مجهودا
ً
م ـض ــاع ـف ــا م ــن أجـ ــل االس ـت ـع ــداد
الالئق للموسم الجديد" ،مبينا
أن الفريق لعب مباراة تجريبية
واح ـ ـ ــدة م ــع خ ـي ـط ــان وسـيـلـعــب
ً
ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة غ ـ ـ ـ ـ ــدا الـ ـخـ ـمـ ـي ــس مــع
الصليبيخات.

وصل إلى البالد ،أمس،
مهاجم الفريق األول لكرة
القدم بنادي الجهراء
السنغالي أوسينيو سيزار
ومدرب اللياقة البدنية
التونسي محمد الهادي،
وكان في استقبالهما
إداري الفريق حميد
الحميدان.
وانضم الثنائي إلى
تدريبات أبناء القصر
األحمر ،مساء أمس،
استعدادًا ملواجهة الشباب
يوم  10الجاري ،في انطالق
مباريات كأس سمو األمير،
التي ستكون ضربة البداية
للموسم الجديد.

ُ
كوريا الجنوبية تسقط
لبنان وتتصدر مؤقتًا

خسر املنتخب اللبناني
لكرة القدم -1صفر أمام
مضيفه الكوري الجنوبي
أمس ،ضمن الجولة
الثانية من منافسات
املجموعة األولى في
الدور الحاسم للتصفيات
اآلسيوية املؤهلة لكأس
العالم  2022في قطر.
وعلى ملعب سوون،
تمكن الكوريون من خطف
النقاط الثالث بفضل
هدف املباراة الوحيد الذي
سجله تشانغ هوون-كوان
(.)60
وهذا هو الفوز األول
لكوريا والخسارة األولى
للبنان ،بعدما استهل
املنتخبان مشواريهما
بالتعادل سلبًا مع العراق
واإلمارات تواليًا.
وتصدرت كوريا الجنوبية
مؤقتًا ترتيب املجموعة
برصيد  4نقاط من
مباراتني ،في مقابل 3
نقاط من مباراة واحدة
إليران ،ونقطة لكل من
العراق واإلمارات ولبنان،
فيما تبقى سورية خالية
الوفاض.
(أ ف ب)
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يسعى المنتخب اإلسباني إلى
تحقيق الفوز على كوسوفو،
المنتخب
بينما سيكون ً
اإليطالي مطالبا باستعادة
التوازن ،عندما يواجه ليتوانيا
اليوم في التصفيات األوروبية
المؤهلة لمونديال .2022

ت ـت ـج ــه األن ـ ـظ ـ ــار م ـ ـسـ ــاء ال ـ ـيـ ــوم إل ــى
مواجهات "كبار أوروبــا" في التصفيات
المؤهلة لـكــأس الـعــالــم  2022فــي قطر،
ً ّ
خـصــوصــا أن الخطأ ممنوع بالنسبة
للبعض كالمنتخب اإلسباني المطالب
بــال ـفــوز أمـ ــام مـضـيـفــه كــوســوفــو ،فيما
ت ـت ـط ـلــع إي ـط ــال ـي ــا ،ب ـط ـلــة أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،إل ــى
استعادة نغمة االنتصارات بعد تعادلين،
عندما تستضيف ليتوانيا.
من جهته ،يطمح المنتخب األلماني
إلى مواصلة نجاعته الهجومية عندما
ّ
ً
يحل ضيفا على أيسلندا ،في الوقت الذي
تسعى فيه انكلترا إلــى المحافظة على
سجلها الخالي من الهزائم في اختبار
جدي على األراضي البولندية.
وتـتـطـلــع إس ـبــان ـيــا إل ــى ال ـب ـنــاء على
فوزها العريض على حساب جورجيا،
عندما تستأنف مبارياتها في تصفيات
كأس العالم بزيارة كوسوفو.
واستعاد منتخب "ال روخ ــا" توازنه
بعد خسارة موجعة من السويد ،وسيأمل
إنهاء النافذة الحالية بثالث نقاط مهمة،
لكن سيكون عليه مواجهة منتخب طامح
لم يخسر في آخر مباراتين.
ّ
ويـ ــدرك ال ـم ــدرب لــويــس إنــريـكــي أنــه
ً ّ
ال مفر من تحقيق الـفــوز ،خصوصا أن
المنتخب اإلسباني يملك  10نقاط من
 5مـبــاريــات ،بعدما استهل التصفيات
بتعادل أمام اليونان.
بينما يملك المنتخب السويدي الذي
يواجه اليونان في أرضها 9 ،نقاط من
ثــاث مباريات فقط في المركز الثاني،
وقــد تــؤول إليه الـصــدارة في أي لحظة،
مــا يـحــرم بطل الـعــالــم  2010مــن بطاقة
التأهل المباشر.

المنافسة عقب فوزه بكأس أوروبا 2020
غير مثالية ،إذ سقط في فخ التعادل أمام
ً
بلغاريا  1-1وسويسرا صفر-صفر تواليا،
ً
لكن مواجهته المقبلة سهلة منطقيا أمام
ليتوانيا.
ويــدرك المنتخب اإليطالي أن الخطأ
م ـم ـن ــوع فـ ــي ظـ ــل م ـ ـطـ ــاردة ش ــرس ــة مــن
سويسرا التي تتألق في اآلونة األخيرة،
وتملك في رصيدها  7نقاط من  3مباريات
مقابل  11نقطة إليطاليا من  5مباريات.
ّ
ذلك يعني أن األفضلية الحسابية هي
للمنتخب الـســويـســري ال ــذي سيواجه
إيرلندا الشمالية في مباراة مهمة له.
وخرج المنتخب اإليطالي من مواجهة
سويسرا األخيرة ،التي أضاع فيها العبه
النجم جورجينيو ركلة جــزاء ،بمباراته
ً
ال ـس ــادس ــة وال ـثــاث ـيــن ت ــوال ـي ــا م ــن دون
هــزيـمــة ،لينفرد رج ــال ال ـمــدرب روبــرتــو
مانشيني بالرقم القياسي لعدد المباريات
المتتالية مــن دون خـســارة ،وال ــذي كان
يـتـشــاركــه مـنــذ الـخـمـيــس بـعــد الـتـعــادل
مع بلغاريا  1-1في الجولة السابقة ،مع
المنتخبين اإلسباني (بين عامي 2007
و )2009والـبــرازيـلــي (بـيــن عــامــي 1993
و.)1996
ُ
ويتوقع أن تكون المباراة في متناول
اليد بالنسبة ألبطال أوروبــا ،خصوصا
أن الليتوانيين يعانون في التصفيات
الحالية ،ولم يحققوا أي نقطة في أربع
مـ ـب ــاري ــات .وي ـخ ـشــى الـ ـم ــدرب روب ــرت ــو
مــانـشـيـنــي س ـي ـنــاريــو خ ــوض الملحق
الـ ـم ــرب ــك ،ب ـع ــد ال ـت ـع ــادل ـي ــن األخ ـي ــري ــن،
ً ّ
خصوصا أن صاحب المركز األول لكل
مجموعة يتأهل مباشرة لمونديال قطر
فيما يلعب الوصيف مباريات الملحق.

مواجهة سهلة إليطاليا

ألمانيا تواجه أيسلندا
ضرب المنتخب األلماني عصفورين

جــاءت عــودة المنتخب االيطالي الى

رويس وباكو يغيبان عن مواجهة أيسلندا
تأكد غياب ماركو رويــس قائد
فريق بوروسيا دورتموند األلماني
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،وري ـ ــدل ب ــاك ــو مــدافــع
فــولـفـسـبــورغ عــن بـعـثــة المنتخب
األل ـمــانــي المتجهة إل ــى أيـسـلـنــدا،
لمواجهة منتخب أيسلندا اليوم
ضمن التصفيات األوروبية المؤهلة
لنهائيات كأس العالم  2022المقررة
فــي قـطــر ،بينما يحتمل أن تشهد
المباراة عودة كاي هافيرتز وروبين
جوسينس.
وكـ ــان هــاف ـيــرتــز ،الـ ــذي تـعــرض
لإلصابة باإلنفلونزا ،وجوسينس،
الذي كان يعاني إصابة طفيفة ،قد
غــابــا عــن ال ـم ـبــاراة الـتــي ف ــاز فيها
الـمـنـتـخــب األل ـم ــان ــي ع ـلــى نـظـيــره
األرم ـي ـنــي  6-صـفــر األحـ ــد ،والـتــي

قـ ـ ـ ــادت الـ ـف ــري ــق الع ـ ـتـ ــاء صـ ـ ــدارة
المجموعة العاشرة.
وبـ ــات الــاع ـبــان الئ ـق ـيــن ،حيث
شــاركــا فــي الـتــدريـبــات ام ــس ،لكن
روي ـ ــس ل ــم يـ ـش ــارك ح ـي ــث يـعــانــي
إصــابــة خفيفة فــي الــركـبــة ،حسب
ما كشف عنه المدير الفني هانزي
فليك.
ورغ ـ ــم ذل ـ ــك ،يـحـتـمــل أن يـعــود
روي ــس ( 32ع ــام ــا) لـلـمـشــاركــة مع
بوروسيا دورتموند في مواجهة
بــايــر ل ـي ـفــركــوزن مـطـلــع األس ـبــوع
ال ـم ـق ـب ــل ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري األلـ ـم ــان ــي
(ب ــون ــدس ـل ـي ـغ ــا) ،ح ـس ــب م ــا أش ــار
إليه فليك.
وعاد باكو إلى فولفسبورغ رغم
عدم معاناته من أي إصابات ،حيث

جانب من تدريبات المنتخب اإلسباني
بحجر واحــد خــال المواجهة األخيرة
على أرضه أمام أرمينيا فاكتسح اللقاء
 -6صفر ،واستعاد صــدارة المجموعة
مـ ــن ال ـم ـن ـت ـخــب األرمـ ـ ـن ـ ــي ،وسـيـتـعـيــن
تالفي أي دعسة ناقصة إذا ما أراد عدم
االلتفات الى الوراء عندما يزور نظيره
األيسلندي.
واستعرض المانشافت قوته تحت
قيادة مدربه الجديد هانزي فليك ،بعد
فوز خجول على ليشتنشتاين -2صفر،
فتمكن كل من سيرج غنابري وماركو
ّ
روي ــس وتيمو فيرنر مــن هــز الشباك،
وتأكيد رغبة األلمان بمحو خيبة كأس

أوروبا ،عندما خرجوا من الدور الثاني،
عقبة كارثة كأس العالم بإقصاء حامل
اللقب حينها من الدور األول.
ويحتل المنتخب األلـمــانــي صــدارة
المجموعة العاشرة برصيد  12نقطة
أمـ ـ ــام أرم ـي ـن ـي ــا ال ـث ــان ـي ــة ب ـع ـشــر ن ـقــاط
ورومانيا الثالثة بتسع.

اختبار صعب إلنكلترا
ّ
ً
ي ـح ــل الـمـنـتـخــب اإلن ـك ـل ـيــزي ضـيـفــا
ً
ثـ ـقـ ـي ــا عـ ـل ــى نـ ـظـ ـي ــره الـ ـب ــولـ ـن ــدي فــي
اخـتـبــار ج ــدي لــرجــال ال ـم ــدرب غــاريــث

حدد فليك  20العبا إلى جانب ثالثة
حــراس مرمى للسفر إلى أيسلندا،
وخوض المباراة المقررة اليوم في
ريكيافيك.

ش ـ ـ ــدد خ ـ ـ ــوان الب ـ ـ ــورت ـ ـ ــا ،رئ ـ ـيـ ــس ن ـ ــادي
بــرشـلــونــة اإلس ـبــانــي ،أم ــس عـلــى أن نــاديــه
"اليزال في العناية المركزة ،ولكنه يتحسن".
وقـ ــال الب ــورت ــا ف ــي ت ـصــري ـحــات لشبكة
( )Esport 3الكتالونية التلفزيونية "هناك
أرقــام ومؤشرات تشير إلى هــذا .لدي رغبة
قــويــة أكـثــر مــن أي وقــت مضى لكي تخرج
األمور بشكل جيد .لست نادما على الترشح
لرئاسة البرسا".
وحول رحيل النجم األرجنتيني ليونيل
م ـي ـس ــي ل ـص ـف ــوف بـ ــاريـ ــس سـ ـ ــان ج ــرم ــان
الفرنسي ،بعد نهاية عقده مع البالوغرانا،
أكــد رئيس الـنــادي الكتالوني أن "مــا حدث
هو ما تم إيضاحه ،وفي النهاية هي بيانات
موضوعية يمكن لآلخرين االختالف معها".

وأضــاف "لقد تعرضنا لضغوط ،إمــا أن
نوقع على االتفاق مع صندوق ( ،)CVCمع
ره ــن حـقــوق بــرشـلــونــة الـتـلـفــزيــونـيــة لمدة
نصف قرن ،أو أننا لن نمتثل لقواعد اللعب
المالي النظيف".

بيكيه :فكرت في الرحيل عام 2012
م ــن جــانــب آخـ ــر ،ك ـشــف جـ ـي ــرارد بيكيه
مدافع برشلونة أنــه "إذا كــان هناك لحظة"
فكر فيها في الرحيل عن البرشا ،فقد كانت
"الموسم األخير لبيب غوارديوال" في تدريب
البالوغرانا .2012/ 2011
وقال بيكيه "وصلت العالقة إلى مستوى
بعيد من التوتر معه ،ومــع الجميع بشكل

االتحاد البرازيلي يؤكد تحذيره لرباعي األرجنتين
ذكر االتحاد البرازيلي لكرة القدم أنه طالب
نظيره األرجنتيني بـضــرورة خـضــوع رباعي
الـمـنـتـخــب ال ـم ـح ـتــرف ف ــي الـ ـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي
للحجر الصحي ،وذلك عقب إلغاء المباراة التي
جمعت بين المنتخبين فــي تصفيات أميركا
الجنوبية المؤهلة لكأس العالم  2022في قطر
األحد.
وفي الوقت الذي يحقق االتحاد الدولي للعبة
(فـيـفــا) فــي الـمــوقــف ،أص ــدر االت ـحــاد البرازيلي
بيانا في وقت متأخر من أمس االول ،قدم فيه
العديد مــن المعلومات عقب اجتماع عقد في
فـنــدق مــاريــوت الـسـبــت الـمــاضــي ،وذل ــك وســط
انتقادات أرجنتينية ،نافيا تدخله في األمر.

واألرجـ ـنـ ـتـ ـي ــن ،ب ـع ــد اخ ـ ـتـ ــراق واض ــح
للبروتوكول من جانب المنتخب
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ال ـ ـ ــذي ضـ ــم ث ــاث ــة
العبين من الــدوري اإلنكليزي هم
إيمليانو مارتينيز حارس مرمى
أس ـت ــون ف ـي ــا ،وث ـن ــائ ــي تــوتـنـهــام
كريستيان رومـيــرو وجيوفاني لو
سيلسو.
يذكر أنه يتم منع دخول القادمين
من المملكة المتحدة إلــى البرازيل،
إذا ق ـض ــوا ب ـعــض ال ــوق ــت ه ـن ــاك في
آخر  14يوما.

«يويفا» يسمح لجماهير الفرق الزائرة بحضور المباريات
أعلن االتـحــاد األوروب ــي لكرة القدم
(ي ــويـ ـف ــا) ،أمـ ــس األول ،أنـ ــه سـيـسـمــح
لجماهير الفرق الــزائــرة بالوجود في
المالعب خالل المنافسات القارية ابتداء
من االسبوع المقبل.

وذك ـ ــر "ي ــويـ ـف ــا" ،خـ ــال ورش ـ ــة عمل
مع جميع األندية المشاركة في دوري
أبطال أوروبا ،أنه لن يمدد العمل بقرار
منع جماهير الفرق الزائرة من حضور
المباريات ،وذلــك حسبما كشف نادي

ساوثغيت أمام المهاجم ّ
الهداف روبرت
ليفاندوفسكي ورفاقه في عقر دارهم.
وت ـك ـت ـســي الـ ـمـ ـب ــاراة أه ـم ـي ــة كـبـيــرة
لـلـجــانـبـيــن الـمـتـنــافـسـيــن عـلــى ص ــدارة
ال ـم ـج ـم ــوع ــة رغـ ـ ــم أف ـض ـل ـي ــة صــري ـحــة
لوصيف ّبطل أوروبا الذي لم يفرط بأي
نقطة وحقق  15نقطة من  5مباريات.
وتــأتــي بــولـنــدا ثــانـيــة بعشر نـقــاط من
 5مباريات.
ويتطلع منتخب "األسـ ــود الـثــاثــة"
ً
إلى مواصلة عروضه المستقرة بحثا
عن تأهل شبه محسوم في حال الفوز.
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،ي ـم ـلــك الـمـنـتـخــب

بوروسيا دورتموند األلماني.
وحسبما كشف "يويفا" ،فإنه سيتم
تخصيص خمسة فــي المئة مــن سعة
أي ملعب ليتواجد بها جماهير الفريق
الزائرة ،ورغم ذلك فإن القيود المحلية

ومتطلبات السفر السارية ،واتخاذ أي
قرارات متعلقة بعودة الجماهير أمور
سـتـتــم مــن جــانــب الـسـلـطــات المحلية
في كل بلد.

عــام .كانت الخصومة الـكــرويــة مــع جوزيه
ً
مــوريـنـيــو تــزيــد األمـ ــور سـ ــوءا ،وك ــان بيب
يــريــد السيطرة على كــل مــا ي ـجــرى" ،خالل
تصريحات أدلى بها لإلعالم.
وأضاف "بدأت مواعدة شاكيرا وتغيرت
ال ـعــاقــة م ـعــه .ك ـنــت أش ـعــر بـضـغــط ج ـبــار،
وأنه يجدر بي أن أقدم كل شيء على النحو
األمثل في التدريبات" ،قبل أن يعود ويؤكد
أن "العالقات اآلن رائعة".
وع ـمــا إذا ك ــان ي ــرى أن جــوسـيــب مــاريــا
بارتوميو هو أسوأ رئيس مر على النادي،
أك ــد بيكيه أن ــه لـيــس "ف ــي مــوقــع يسمح له
بأن يصنف األسوأ" رغم اعترافه بأنه شهد
أياما ربما "تقترب من" األسوأ له مع الفريق
الكتالوني خالل حقبة بارتوميو.

ً
ً
لــم يـكــن األم ــر سـلـســا ج ــدا ،لـكــن الصربي
ّ
نوفاك ديوكوفيتش تمكن من العبور إلى ربع
نهائي بطولة الواليات المتحدة المفتوحة،
آخر البطوالت األربع الكبرى لكرة المضرب،
بفوزه على األميركي جنسون بروكسبي،
ولحق باأللماني ألكسندر زفيريف
الـ ـ ــذي أقـ ـص ــى اإليـ ـط ــال ــي يــان ـيــك
سينر.
وت ـغ ـل ــب ديــوكــوف ـي ـتــش
ً
ال ـم ـص ـنــف أول عــال ـم ـيــا
ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى بـ ـ ــروك ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــي
ا ل ـم ـص ـنــف ،1-6 ،99
،6 - 2 ،6 - 3

و ،6-2لـيـحـجــز بـطــاقـتــه إل ــى رب ــع الـنـهــائــي
لمواجهة اإليطالي ماتيو بيريتيني المصنف
السادس في إعادة لنهائي بطولة ويمبلدون
في يوليو الماضي.
ويسعى الصربي إلى رابع ألقابه الكبرى
هذا الموسم في إنجاز لم يتكرر منذ األميركي
رود اليفر عام .1969
ك ـمــا يـسـعــى ديــوكــوف ـي ـتــش إل ــى االن ـف ــراد
بالرقم القياسي لعدد األلقاب الكبيرة ،الذي
ً
يتقاسمه حاليا مع األسطورتين السويسري
روجيه فيدرر واإلسباني رافايل نــادال (20
ً
لقبا لكل منهم).
ً
من جهته ،واصل زفيريف المصنف رابعا
ً
عــالـمـيــا ووص ـي ــف بـطــل ال ـمــوســم الـمــاضــي،
مشواره الرائع وبلغ الدور ربع النهائي
إثــر فــوزه على سينر  6-4و 6-4و7-6
(.)9-7
ويـلـتـقــي ال ــاع ــب األل ـمــان ــي الـفــائــز
بذهبية دورة األلـعــاب األولمبية في
طــوك ـيــو ،م ــع ال ـج ـنــوب إفــري ـقــي لــويــد
هاريس الـســادس واألربعين والفائز
على األميركي رايلي أوبيلكا الثاني

البورتا

أخبار منوعة
• انـ ـتـ ـق ــل الـ ـف ــرنـ ـس ــي ف ـ ــران ـ ــك ري ـ ـب ـ ـيـ ــري ن ـجــم
بــايــرن مـيــونـيــخ األل ـمــانــي ال ـســابــق ،إل ــى فريق
ساليرنيتانا الصاعد الجديد لبطولة الدوري
اإلي ـطــالــي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،حـسـبـمــا أع ـلــن ال ـنــادي
أمس األول.
ووقع ريبيري ( 38عاما) على عقد مدة عام واحد
مــع الـفــريــق ،مــع خـيــار التمديد لـمــدة عــام وفق
ظروف وشروط رياضية لم يتم الكشف عنها.
وغادر ريبيري النادي األلماني في عام ،2019
ولعب عامين مع فيورنتينا ،لكن عقده انتهى
مع الفريق في يوليو الماضي ولم يتم تجديده.
• هاجم القطري ناصر الخليفي ،رئيس نادي
ب ــاري ــس س ــان ج ــرم ــان ال ـفــرن ـســي ،أم ــس األول
األندية الثالثة ،دون تسميتها ،التي لم تنسحب
من مشروع دوري السوبر المثير للجدل ،وهي
ريال مدريد وبرشلونة اإلسبانيان ويوفنتوس
اإليطالي ،ووصفها بأنها "صانعة الخرافات"
و"مشوهة للحقائق".
وقال الخليفي ،في كلمته االفتتاحية للجمعية
ال ـع ـمــوم ـيــة رابـ ـط ــة األنـ ــديـ ــة األوروب ـ ـي ـ ــة ،ال ـتــي
يـتــرأسـهــا" :ل ــن نـهــدر الــوقــت فــي الـحــديــث عما
حــدث فــي  18أبــريــل (تــاريــخ اإلع ــان عــن إنشاء
دوري السوبر) ،وعــن دوري السوبر ،ألنني ال
أحب إعطاء أهمية كبرى لصانعي الخرافات".

ديوكوفيتش يتأهل لربع نهائي «فالشينغ ميدوز»

نوفاك ديوكوفيتش

البلجيكي فرصة إضافية لالبتعاد أكثر
في صدارة المجموعة الخامسة عندما
ً
يحل ضيفا على بيالروس.
وإذ لم تخسر بلجيكا بعد في هذه
ال ـت ـص ـف ـي ــات م ـح ـق ـقــة  13ن ـق ـطــة م ــن 5
مباريات ( 4انتصارات وتعادل) ،اكتفى
المنتخب البيالروسي بثالث نقاط من
 4مباريات.
ورغــم غياب نجمه األب ــرز كيفن دي
بروين المصاب ،لم يواجه "الشياطين
الحمر" مشكلة في تحقيق فوز صريح
ع ـلــى تـشـيـكـيــا -3صـ ـف ــر ،ب ـعــد اكـتـســاح
إستونيا .2-5

البورتا :برشلونة اليزال في العناية المركزة

رويس

وأوض ـ ــح االتـ ـح ــاد ال ـب ــرازي ـل ــي ف ــي ب ـيــانــه ان
"االتحاد أرسل ممثال له في االجتماع كمستمع،
وتـ ــم إخـ ـط ــار مـمـثـلــي الـمـنـتـخــب األرجـنـتـيـنــي
بوجود مخالفة في دخول الالعبين ،وضرورة
خضوعهم للحجر الصحي".
وأض ــاف :االتـحــاد البرازيلي أدى دوره على
أكـمــل وج ــه بصفته المضيف لـلـمـبــاراة ،حيث
أخطر جميع األطراف المعنية بالقواعد الصحية
المعمول بها في البالد ،وذلك من خالل خطاب
ت ــم إرس ــال ــه م ــن األم ــان ــة ال ـع ــام ــة ل ــات ـح ــاد في
الخامس من يوليو وكذلك يومي  11أغسطس
والثاني من سبتمبر.
وت ــوقـ ـف ــت ق ـم ــة ال ـت ـص ـف ـي ــات ب ـي ــن الـ ـب ــرازي ــل

رياضة

والعشرين  )6-8( 6-7و 6-4و 6-1و.6-3

منافسات السيدات
ولدى السيدات ،تأهلت السويسرية بليندا
بنتشيتش لـلــدور ربــع النهائي عقب فوزها
على البولندية إيغا شفيونتيك بطلة فرنسا
المفتوحة العام الماضي  )14-12( 7-6و.6-3
وتـ ــواجـ ــه بـنـتـشـيـتــش ف ــي ال ـ ـ ــدور الـمـقـبــل
الواعدة البريطانية إيما رادوكانو الصاعدة
ً
ً
مــن التصفيات ( 18عــامــا) ،التي حققت فــوزا
روجرز
سهال  6-2و 6-1على األميركية شيلبي ّ
التي أقصت األسترالية آشلي بارتي المصنفة
ً
أولى عالميا.
أخرى ،عبرت التشيكية كارولينا
من جهة
ّ
بليسكوفا المصنفة رابعة ووصيفة ويمبلدون
إل ـ ــى دور ال ـث ـم ــان ـي ــة ،ب ـت ـخ ـط ـي ـهــا ّ ال ــروس ـي ــة
أناستازيا بافليوشنكوفا المصنفة 7-5 14
و.6-4
وس ـتــواجــه بليسكوفا فــي الـ ــدور المقبل
اليونانية المصنفة  17ماريا ساكاري ،التي
تغلبت على الكندية بيانكا أندرييسكو حاملة
لقب  ،)8/6( 7-6 ،)2/7( 6-7 2019و.6-3

• انـضــم دانـيـيــل ليفي رئـيــس ن ــادي توتنهام
اإلنكليزي ،لعضوية المجلس التنفيذي إلدارة
رابطة األندية األوروبية (إيكا) ،كواحد من ثالثة
مسؤولين من األندية التي شاركت في المحاولة
الفاشلة إلقامة بطولة دوري السوبر األوروبي،
ينضمون للمجلس.
وذكـ ـ ــرت وك ــال ــة األنـ ـب ــاء ال ـبــري ـطــان ـيــة (بـ ــي ايــه
م ـي ــدي ــا) أمـ ـ ــس ،أن م ـم ـث ـل ـيــن ع ــن ن ــادي ــي إن ـتــر
م ـيــان اإلي ـطــالــي وأتـلـتـيـكــو مــدريــد اإلسـبــانــي
س ـي ـتــواجــدان إل ــى جــانــب لـيـفــي ف ــي الـمـجـلــس.
وكان الناديان من األندية التي أسست بطولة
دوري السوبر األوروبي في أبريل الماضي قبل
أن ينهار المشروع كله وسط ردود فعل غاضبة
ومعارضة.
وتمت إعادة قبول تسعة أندية من المؤسسين
ل ـ ــدوري ال ـســوبــر األوروب ـ ـ ــي ف ــي "إيـ ـك ــا" الـشـهــر
الـمــاضــي ،عقب أن ابـتـعــدوا عــن مـشــروع إقامة
هذا الدوري.
• أكد فريق مرسيدس ،بطل العالم للفورموال
واحـ ــد ف ــي فـئـتــي الـســائـقـيــن وال ـصــان ـع ـيــن ،أن
البريطاني جورج راسل سيكون الزميل الجديد
لـمــواطـنــه لــويــس هــامـيـلـتــون لـلـمــوســم المقبل
بعد انتقال الفنلندي فالتيري بوتاس إلى ألفا
روميو.

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

7:00

أرمينيا  -ليشتنشتاين

beINSPORTS HD1

9:45

اليونان  -السويد

beINSPORTS HD1

9:45

كوسوفو  -اسبانيا

beINSPORTS xtra2

9:45

ايسلندا  -ألمانيا

beINSPORTS xtra1

9:45

مقدونيا  -رومانيا

beINSPORTS HD3

9:45

ايطاليا  -ليتوانيا

beINSPORTS PR2

9:45

ايرلندا  -سويسرا

beINSPORTS EN3

9:45

ألبانيا – سان مارينو

beINSPORTS HD4

9:45

المجر  -أندورا

beINSPORTS HD2

9:45

بولندا  -انكلترا

beINSPORTS PR1

9:45

روسيا البيضاء  -بلجيكا

beINSPORTS PR3

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

حرب ال تنتهي
وال نصر فيها ألحد

مجرد استفسار

أ .د .غانم النجار

في جلسة مشتركة بالكونغرس األميركي ،بعد
 9أيام من أحداث  11سبتمبر  ،2001أعلن الرئيس
األمـيــركــي جــورج دبليو بــوش حينئذ ،الـبــدء في
حـ ــرب ج ــدي ــدة ،ال ســابــق ل ـهــا ،لـيـســت كــال ـحــروب
التقليدية ،وأ طـلــق عليها "ا ل ـحــرب الكونية على
ً
اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب" ،ك ــاشـ ـف ــا عـ ــن ك ـي ـف ـيــة ت ـح ـق ـيــق ال ـن ـصــر
فـيـهــا ،ب ــأن يمنع اإلرهــابـيـيــن مــن الـحـصــول على
التمويل ،وأن يجعلهم يتصارعون فيما بينهم،
وأن يطاردهم في كل مكان حتى ال يجدوا ملجأ
يلجأون إليه.
تلك الـحــرب التي ليست كــالـحــروب التقليدية،
تستهدف القضاء على العدو ،وربما السيطرة على
عاصمته ،أما الحرب على اإلرهاب فال توجد لها
نقطة نهاية ،وهي حرب ينتصر فيها المنتصر،
عندما ال يحدث شيء ،ال عندما يحدث حدث ،ففي
ً
أي لحظة يحدث فيها عمل إرهابي ،فرديا كان أو
ً
جماعيا ،فذلك يعني أن الحرب مازالت مستمرة.
وهـكــذا فــإن بــدايــة الـحــرب على اإلرهـ ــاب ،كانت
بــالـهـجــوم عـلــى أفـغــانـسـتــان ،بسبب ع ــدم موافقة
"طالبان" حينئذ على تسليم أسامة بن الدن ،وها
هي بعد  20سنة ،تعود "طالبان" إلى وضعها في
أفغانستان ،و هــي ليست إال محطة مــن محطات
الحرب على اإلرهاب التي ُبذلت لها الموارد المالية
والعسكرية واالستخباراتية واللوجستية ،ليس من
ً
بلد أو بلدين ،بل من أكثر من  85بلدا .ولم يختلف
ً
األم ــر كـثـيــرا عــن ال ـع ــراق ،حـتــى مــع ال ـقــول إن غــزو
العراق كان لتفكيك ترسانة أسلحة دمار شامل ،لم
يثبت وجودها .ويذهب المؤلف األميركي اليوت
اكيرمان إلى أبعد من ذلك ،ليؤكد أن األمور وصلت
من السوء إلى أن الخشية لم تكن من سقوط حكومة
نوري المالكي فحسب ،حين وصل تنظيم "داعش"
إلى ما يبعد عن بغداد بعشرات الكيلومترات في
 ،2014بــل كانت الخشية مــن إمكانية خلق دو لــة
هشة كتلك التي وجدت فيها "القاعدة" ثم "داعش".
وي ـس ـت ـطــرد اك ـي ــرم ــان أن إش ـكــال ـيــة ال ـح ــرب على
اإلرهاب أنها حرب ال منتصر فيها ،بل إنها ّ
غيرت
أميركا من الداخل ،وكيف ترى نفسها في العالم،
وحجمت قدرتها على الحركة ،وأضعفت تأثيرها
ع ـلــى مـنــافـسـيـهــا ،وأل ـه ـت ـهــا ع ــن ال ـص ـيــن وروس ـيــا
وغيرهما.
ق ــد ت ـكــون ال ـح ــرب ع ـلــى أف ـغــان ـس ـتــان ان ـت ـهــت ،أو
هكذا يبدو ،أو على األقــل ،انتهى الــدور األميركي
المباشر فيها ،إال أن الحرب الكونية على اإلرهاب
مازالت مستمرة ،وقد تم من خاللها تقوية الدول
الدكتاتورية تحت ذلك الشعار الفضفاض ،وربما
كان أول المتضررين منها من أشعلها وهي أميركا.
وللحديث بقية.

«قرموشة جير» بـ  467ألف دوالر!
كأغلى صقر "جير" في العالم ،بيع في
السعودية صقر من نــوع قرموشة جير
"ألترا وايــت" من مزرعة باسيفيك نورث

ويست األميركية بمبلغ مليون و 750ألف
ريال ( 467ألف دوالر).
وقال موقع روسيا اليوم ،أمس األول،

مطار فضائي في بحر الشمال
أعلنت الحكومة األلمانية ،أمس األول ،أنها
تــدعــم خـطــط إن ـش ــاء م ـطــار فـضــائــي ف ــي بحر
الـشـمــال ،يستخدم إلط ــاق أقـمــار اصطناعية
صغيرة إلى الفضاء من أوروبا.
وق ـ ــال وزي ـ ــر االق ـت ـص ــاد ب ـي ـتــر أل ـت ـمــايــر في
تصريح نقله موقع "روسيا اليوم" ،أمس األول،
إن الحكومة ستكون "العميل الرئيسي" لموقع
اإلطالق العائم قبالة الساحل األلماني.
وأضاف ألتماير "نريد تعزيز برنامج الفضاء
الوطني" ،حيث جاء ذلك في حديث بمناسبة

إن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور
بملهم في شمالي مدينة الرياض ،عرض
فــي يــومــه األخ ـيــر األح ــد الـمــاضــي أغلى
صقر "جير" في العالم ،واشـتــراه صقار
بمبلغ ي ـقــارب نصف مليون دوالر ،في
حين تعود ملكية الصقر األصلية لمزرعة
باسيفك ن ــورث ويـســت األمـيــركـيــة ،التي
ُ
تعد أفضل مزرعة عالمية للصقور.
وي ـت ـم ـيــز ه ـ ــذا ال ـص ـق ــر (أل ـ ـتـ ــرا واي ـ ــت)
ب ـص ـفــات عـ ــدة ،ف ـطــولــه ي ـس ــاوي عــرضــه،
ً
ويبلغ  16إنشا ونصف إنش ،ووزنه 980
ً
ً
غراما ،فيما شهد المزاد تنافسا استمر
ً
ً
وقتا طويال ،بسبب نوعية الصقر الذي
ُيعرض للمرة األولى في العالم بمزاد.
وق ــد بـيـعــت ف ــي الـلـيـلــة الـخـتــامـيــة من
المزاد  3صقور بمبلغ مليون وتسعمئة
وتـسـعـيــن أل ــف ريـ ــال ( 534أل ــف دوالر)،
إذ كـ ــان الـ ـم ــزاد ان ـط ـلــق ف ــي  5أغـسـطــس
الماضي ،وشهد صفقات بيع قياسية،
ح ـي ــث ع ــرض ــت م ـ ـ ــزارع إنـ ـت ــاج ال ـص ـقــور
ً
القادمة مــن  14دول ــة ،صـقــورا مــن نخبة
ً
ً
السالالت ،لقيت إقباال كبيرا من صقاري
المملكة والمنطقة.

أك ـ ـ ـم ـ ـ ـلـ ـ ــت م ـ ـ ــروحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة نـ ــاسـ ــا
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ً
عـ ـل ــى سـ ـط ــح ال ـ ـمـ ــريـ ــخ ،ون ـ ـظـ ــرا
لنجاحها المذهل وغير المتوقع،
مــددت وكالة الفضاء األميركية
إق ــام ـت ـه ــا هـ ـن ــاك إل ـ ــى أج ـ ــل غـيــر
مسمى.
وأصبحت المروحية الصغيرة
ر فـيــق ا لـسـفــر المنتظم للمركبة
الجوالة "بيرسيفيرانس" ،التي

توقيع اتفاقيات التعاون بين تحالف المطارات
الفضائية األلمانية ،وأرب ــع شــركــات تصنيع
صــواريــخ أوروبـيــة 2 ،من ألمانيا ،وواحــد من
هولندا ،وواحد من بريطانيا.
م ــن ج ـه ـت ــه ،قـ ــال رئ ـي ــس اتـ ـح ــاد ال ـص ـنــاعــة
األلمانية "بي دي آي" ،سيغفريد روسورم ،إن
إنشاء مطار فضائي في بحر الشمال سيسهل
إطالق األقمار االصطناعية في مدارات قطبية
ومتزامنة مع الشمس.

حفل زفاف توائم في تركيا
ً
ً
شـهــدت تــركـيــا أخ ـي ــرا حـفــل زف ــاف غــريـبــا مــن نــوعــه ون ــادر
الحدوث ،حيث تزوج أخوان توأمان في نفس اليوم من أختين
توأمتين.
وذكــر موقع صحيفة زمــان التركية ،في خبرها الــذي نقله
مــوقــع سـكــاي ن ـيــوز ،أم ــس ،أن حـفــل الــزفــاف "ال ـغــريــب" تــم في
والية أديامان.
وأشار الموقع إلى أن العريسين هما التوأمان أبوزر وجفاري
كوبارال ،وتزوجا من التوأمتين نورغول ونورسل تيبي.
وحضر حفل الــزفــاف ،محافظ وعـمــدة أديــامــان ،الــذي قال
إن هــذه هي المرة األولــى التي يحضر فيها مثل هــذا الحفل
الجميل.
ونقلت "زمــان" عن كوبارال ،والــد الشابين التوأمين ،قوله:
ً
"التقينا من خــال األســرة والمعارف .وجدنا لتوأمنا توأما،
إنه القدر".

تـتـمـثــل مـهـمـتـهــا األســاس ـيــة في
الـ ـبـ ـح ــث ع ـ ــن ع ـ ــام ـ ــات ال ـح ـي ــاة
القديمة على المريخ.
وق ــال ج ــوش راف ـي ــش ،رئيس
ف ــري ــق ال ـه ـن ــدس ــة الـمـيـكــانـيـكـيــة
لـ"إنجينويتي" في تصريح نقله
موقع "روسيا اليوم" ،أمس األول،
"ك ــل ش ــيء يـسـيــر عـلــى م ــا ي ــرام.
نـحــن ن ـقــوم عـلــى الـسـطــح بعمل
أفضل مما توقعنا".

وساهم المئات من األشخاص
فــي ال ـم ـشــروع ،رغ ــم أن نـحــو 12
ً
ً
شخصا فقط يحتفظون حاليا
بأدوار يومية.
وكانت شكوك رافيش األولية
م ـف ـه ــوم ــة :ك ـث ــاف ــة ال ـ ـهـ ــواء عـلــى
المريخ تـعــادل  1فــي المئة فقط
من الغالف الجوي لألرض.

وفيات
شريفة حسين غلوم البلوشي

أرملة محمد عبدالله البلوشي
 78عاما ،شيعت ،ت99680662 ،99045657 ،97476699 :

حـ ـ ــذرت خ ـب ـي ــرة ال ـت ـغ ــذي ــة ال ــروسـ ـي ــة،
الدكتورة أولغا كورابليوفا ،من عواقب
ً
تناول مشروبات الطاقة يوميا.
وأشـ ـ ـ ــارت أولـ ـغ ــا ف ــي ح ــدي ــث لــوكــالــة
"نوفوستي" الروسية لألنباء ،ونقله موقع
"روسيا اليوم" ،أمس ،إلى أن مشروبات
ال ـطــاقــة ت ـح ـتــوي ع ـلــى نـسـبــة عــال ـيــة من
الـمــواد المحفزة -الكافيين وغــوارانــا أو
البولينيا الكأسية ،والجينسنغ وحمض
التورين أو التورين العضوي .ويستمر
مفعول هذه المشروبات مدة  4-3ساعات،
بعدها يبدأ التعب الشديد.
وق ــال ــت "ي ـحــل اإلرهـ ـ ــاق مـحــل الـطــاقــة
الـ ـمـ ـت ــزاي ــدة ،ألن ال ـت ــأث ـي ــر ال ـم ـح ـف ــز فــي
األس ــاس تــوفــره االحـتـيــاطــات الداخلية
للجسم .بالطبع تناول مشروب الطاقة
مــرة واح ــدة ال يشكل أي خـطــورة ،ولكن
ً
ت ـعــاط ـيــه ي ــوم ـي ــا ي ـس ـبــب م ـش ـك ــات فــي
الـ ـجـ ـه ــاز ال ـع ـص ـبــي واالكـ ـتـ ـئ ــاب وس ــوء
المزاج" ،مضيفة أن هذه المشروبات تزيد
العبء على عضلة القلب ،لذلك ال ينصح
بإضافتها إلــى الكافيين والـكـحــول وال
تناولها بعد جهد بدني شاق أو نشاط
رياضي مكثف.
وأضافت أن "تناول مشروبات الطاقة
بصورة غير منتظمة يمكن أن يؤدي إلى
ارت ـفــاع مـسـتــوى ضـغــط ال ــدم ،وال ـصــداع
ال ـن ـص ـفــي ،واض ـ ـطـ ــراب ض ــرب ــات الـقـلــب،
ومشكالت فــي الجهاز الهضمي .وهــذه
ال ـم ـش ــروب ــات غ ــازي ــة ،ل ــذل ــك فـ ــإن ت ـنــاول
ج ــرع ــات ك ـب ـي ــرة م ـن ـهــا ي ـم ـكــن أن يــزيــد
م ــن حـمــوضــة ال ـم ـعــدة ،وان ـت ـفــاخ البطن
واإلسهال".

كاظمية رضا عبدالعزيز رضا

زوجة عباس عبدالصمد يوسف علي تقي
 67عاما ،شيعت ،ت96000904 :

شفاقة مجول دالة العنزي

 85عاما ،شيع ،ت55033633 ،97200912 :

زينب عبدالكريم إبراهيم الشيخ إبراهيم

 15عاما ،شيعت ،ت99809722 :

داود سليمان بالل الرشيد

 73عاما ،شيع ،ت99991794 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

عــدت للنظر والتمعن في شهادة التطعيم ،التي
حصلت عليها بعد تلقي الجرعة الثانية...
وجدت أنها ممتازة ومتميزة ،وباأللوان ،وبها كل
المعلومات المطلوبة:
االسم
الرقم المدني
تاريخ الميالد
رقم الجواز
تاريخ الجرعتين األولى والثانية ،وعنوان مركز
التطعيم
نوع لقاح التطعيم
حتى رقم شحنة الجرعتين موجود...
وإذا بي أفاجأ بتصريح من السفارة البريطانية،
بــأن شـهــادة التطعيم الكويتية غير معتمدة ،وأن
حاملها يخضع للحجر حتى اليوم الثامن ،ثم يجري
فحص  ،PCRويفك الحجر ،ويتم السماح له بممارسة
حياته العادية إذا كانت النتيجة سلبية.
كـيــف ي ـحــدث ذلـ ــك؟ ولـ ـم ــاذا؟ وم ــا ه ــو الـخـطــأ في
شهادة التطعيم الكويتية؟!
ال ــرج ــاء االس ـت ـف ـســار م ــن الـ ُّـس ـل ـطــات الـبــريـطــانـيــة
ً
رسـمـيــا ،وتـعــديــل الـشـهــادة ،لكي تصبح معتمدة،
فليس مــن الـمـعـقــول ،بـعــد ه ــذا الـجـهــد الـمـتــواصــل،
أن تـعـتـبــر بــريـطــانـيــا ش ـه ــادة الـتـطـعـيــم الـكــويـتـيــة
غير معتمدة ،ويخضع المواطن الكويتي الملتزم
ً
للحجر ،الذي ال حاجة له ،خصوصا أن معدل ازدياد
الحاالت في بريطانيا أعلى بكثير مما عليه الحال
في الكويت!

تمديد إقامة «إنجينويتي  »12في المريخ
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