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ميقاتي لـ ةديرجلا :.تواصلت مع الكويت
إحياء قرض خطة الكهرباء
إلعادة
ً

«ال نطلب منها شيكا على بياض ...وخطواتها استباقية في مساعدتنا عند األزمات»

الثانية

الناصر :الكويت ماضية
في سياسة جمع الجسد
الخليجي والعربي

محليات

الشرعية الدولية وحضن «كنت أول من اقترح النأي بالنفس واآلن أطرح «عالقتي بالوزراء أكبر من الثلث المعطل ولن
«سنعيد لبنان إلى
ً
أسمح بتحويل الحكومة إلى حلبة صراعات» 03
الجامعة العربية بعيدا عن سياسة المحاور» معادلة التوازن في عالقاتنا بكل القوى»
بيروت  -ةديرجلا.

ً
نـجـيــب مـيـقــاتــي رئ ـي ـســا للحكومة
اللبنانية ّ
للمرة الثالثة ،لكنها الفترة
األصـ ـ ـع ـ ــب ال ـ ـتـ ــي يـ ـت ــول ــى ف ـي ـه ــا ه ــذه
ً
الـمـهـمــة ،بـعــدمــا نـجــح بـعــد  13شـهــرا
من االستعصاء السياسي في تشكيل
ح ـ ـكـ ــومـ ــة حـ ـتـ ـم ــت ظ ـ ـ ـ ــروف خ ــارجـ ـي ــة
وداخـلـيــة والدت ـهــا ،وسيكون طريقها
ً
محفوفا بمخاطر مالية واقتصادية
عديدة.
أحد العناوين التي أطلقها ميقاتي
على حكومته هو إعادة وصل العالقات
مع الدول العربية ،ألنه ال يمكن أن يكون
للبنان عالقات سيئة بأشقائه العرب،
ولـمـعــرفـتــه بـصـعــوبــة مهمته وبــأنـهــا
محفوفة بالكثير من المخاطر ،يحاول
ً
تنحية السياسة جانبا لعدم التورط
في الخالفات واالنقسامات ،مع السعي
إلى التركيز على الملفات االقتصادية،
وتـعــزيــز الـعــاقــات مــع ال ــدول العربية
ً
وتحديدا الخليجية.
ً
ي ـب ــدو الــرئ ـيــس واثـ ـق ــا م ــن مـهـمـتــه،
وبحكومته الـتــي ج ــاء ت بـتــوافــر دعــم
دولـ ـ ــي لـ ـه ــا ،إذ يـ ـق ــول ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة»:
«شكلت فريق عمل ال حكومة بالمعنى

ً
الـتـقـلـيــدي ،فــري ـقــا لــه مـهـمــات مـحــددة
ت ـت ـم ـث ــل فـ ــي ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ــى ب ــرن ــام ــج
إصالحي شامل هدفه إنقاذ لبنان من
أزماته».
وي ـض ـي ــف« :ق ـب ــل ال ـت ـق ــاط ال ـص ــورة
التذكارية بدأت اجتماعات مع الوزراء
لوضع السياسة العامة للحكومة ،التي
ستنقسم إلى أولويات متعددة ،أولها
االقـتـصــاديــة والـمــالـيــة واالجـتـمــاعـيــة،
وثــانـيـهــا وض ــع أس ــس ال ـت ـفــاوض مع
صندوق النقد الدولي ،وثالثها وضع
سياسة خارجية عامة تعيد لبنان إلى
حـيــويــة عــاقــاتــه مــع الـ ــدول الصديقة
والشقيقة وفي مقدمتها الدول العربية،
ً
وخ ـصــوصــا الـخـلـيـجـيــة ،ألن قناعتي
كقناعة الجميع أنه ال يمكن للبنان أن
ً
يكون غريبا عن محيطه العربي».
خـ ــال ت ــرؤس ــه ح ـكــوم ـتــه ال ـثــان ـيــة،
حـصــل مـيـقــاتــي عـلــى ع ــرض مــن دولــة
ً
الـ ـك ــوي ــت ،وت ـ ـحـ ــديـ ــدا مـ ــن ال ـص ـن ــدوق
الكويتي للتنمية بتوفير قرض ميسر
وطــويــل األجــل إلنـجــاز خطة الكهرباء
وبناء معامل ،بيد أن المشروع لم َ
ينجز
للخالفات السياسية ،لكن اليوم يؤكد

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
رئيس الحكومة اللبنانية لـ «الجريدة»
ً
أن ــه ب ــدأ «ت ــواص ــا مـنــذ فـتــرة تكليفي،
م ــع ال ـص ـن ــادي ــق ال ـع ــرب ـي ــة ف ــي سـبـيــل
إع ــادة تفعيل مـشــاريــع الــدعــم للبنان،

ّ
«الشال» :رئيس الوزراء يمنح صناع األزمة
فرصة عاشرة للتجربة والخطأ

الحكومة مؤقتة وموقفها السياسي والتفاوضي ضعيف

ً
التغاضي عن عجز أغلبية القيادات اإلدارية ال بد من إصالح األدوات أوال لتكون قادرة
الحالية أسلوب خاطئ لإلصالح المطلوب على مواجهة حجم التحديات الجديدة

نحذر من احتمال استنساخ تجاربنا القديمة غير الموفقة
«الصحة» :تطعيم %80
ً
من األطفال بين  12و 15عاما
تقليص المناهج الدراسية لتتواءم
مع تخفيض الدوام
● عادل سامي وفهد الرمضان
م ــع اقـ ـت ــراب انـ ـط ــاق الـ ـع ــام الـ ــدراسـ ــي ف ــي 3
أكتوبر المقبل ،كشفت مصادر أن نسبة األطفال
المطعمين ضد «كوفيد  »19من الفئة العمرية 12
ً
حتى  15عاما بلغت نحو  %80من المستهدفين
ً
وعددهم  220ألفا ،مؤكدة لـ «الجريدة» ،أن الفترة
ً
المقبلة ستشهد تسارعا في تطعيم تلك الفئة
لتحصينها قبل بدء الدراسة.
إل ــى ذل ــك ،تـتـجــه وزارة الـتــربـيــة إل ــى اعـتـمــاد
خ ـط ــة لـتـقـلـيــص ال ـم ـن ــاه ــج ال ــدراسـ ـي ــة لـلـفـصــل
الــدراســي األول بما يـتــواء م مع خطتها للعودة
اآلمنة للمدارس ،في وقت علمت «الجريدة» ،من
مصادرها ،أن الوزارة ستحسم هذا األمر منتصف
األسبوع الجاري ،وقد يصل التقليص إلى %30
من المناهج.
 ٠٢و٠٣

10

ً
 20عاما على  11سبتمبر

ُ
واشنطن تنهي «عصر التدخالت»

بايدن والرئيسان السابقان أوباما وكلينتون خالل إحياء
ذكرى  11سبتمبر في نيويورك أمس (رويترز)

١٧

يدخلون في «تيه
المغرب
إسالميو
ً
سياسي» قد يستمر عقودا
أسباب محلية وإقليمية وراء سقوطهم واختبار ينتظرهم في العراق
●

القاهرة -حسن حافظ

ّ
علقت صحيفة «نيويورك تايمز» على
خسارة حزب «العدالة والتنمية» اإلسالمي
بالمغرب ،ألغلبية مقاعده في االنتخابات
البرلمانية ،األسبوع الماضي ،بأنها تمثل

«آخر هزائم اإلسالميين في المنطقة».
ويـ ـ ــرى م ـح ـل ـلــون أن هـ ــذه ال ـخ ـس ــارة
أغلقت قــوس األحــزاب اإلسالمية ،التي
وصلت إلى الحكم أو الحكومة في الدول
العربية قبل  10سـنــوات ،في خضم ما
ع ــرف بــان ـت ـفــاضــات «ال ــرب ـي ــع ال ـعــربــي»،

ً
خصوصا أنها جاءت عقب أسابيع فقط
مــن تعثر حــزب النهضة اإلســامــي في
تونس ،مهد تلك التحركات ،مما يؤرخ
ً
ً
لنهاية حقبة استمرت عقدا كامال.
ويتوقع مؤسس «الجبهة الوسطية»
فــي مـصــر الـخـبـيــر فــي شــؤون 02

وســأسـعــى مــع الـكــويــت إلع ــادة إحـيــاء
ً
هذه المشاريع ،خصوصا أنها سباقة
في الوقوف إلى جانب لبنان ،وكانت
ً
دائما صاحبة الخطوات االستباقية في

توفير المساعدات العاجلة والضرورية
له عند األزمات الكبرى».
ويؤكد أنه ال يمكن للبنان النهوض
م ـ ــن أزم ـ ـت ـ ــه ب ـ ـ ـ ــدون م ـ ـسـ ــاعـ ــدة ن ـف ـســه
ً
ومساعدة أشقائه العرب ،موضحا أنه
ً
ال يطلب «شـيـكــا عـلــى ب ـيــاض ،ونحن
ّ
نعلم أن زمن المعجزات المالية قد ولى،
وال يمكن الحصول على المساعدات
إال بناء على برنامج واضــح المعالم
واستثمارات شفافة وواضحة الوجهة،
ً
ً
وهــو ما سيكون عنصرا أساسيا من
عناصر عمل الحكومة».
ويـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــر إلـ ـ ـ ـ ــى أن تـ ـ ــواص ـ ـ ـلـ ـ ــه م ــع
الصناديق العربية والجهات الدولية
ً
ال ـمــان ـحــة ب ــدأ م ـنــذ ف ـت ــرة ،مـضـيـفــا أن
«األم ــر يـبــدأ مــن تحصين أنفسنا في
مجلس ال ــوزراء لعدم السماح بتسلل
رياح االنقسام السياسية الداخلية أو
ً
ذات التأثير الخارجي ،فضال عن بناء
سياسة خارجية واضحة المعالم تعيد
لبنان إ لــى خريطة الشرعية العربية
والدولية ،وتبقيه في حضن الجامعة
ً
العربية ومقرراتها ،بعيدا عن سياسة
المحاور ،ومثلما كنت أول من 02

«آنشن الكورية» :تشغيل
روبوت لخدمة المسافرين
في مطار « »T4قريبًا

اقتصاد

٠٩
ظاهرة تسويق الصناديق
الخارجية تنشط مقابل
تراجع المحلية

ةديرجلا

•
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الناصر :الكويت ماضية في سياسة جمع الجسد الخليجي والعربي

ً
أكد أن «قمة العال» خلقت روحا توافقية جديدة «ومن المهم البناء عليها وزيادة جرعتها»
أك ــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة وزي ــر
الدولة لشؤون مجلس الــوزراء
ال ـش ـيــخ د .أح ـم ــد ال ـن ــاص ــر ،أن
الكويت ماضية في سياستها
وسـ ـي ــاس ــة س ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد المبنية
ع ـلــى إبـ ـ ــراز م ــا ي ـج ـمــع الـجـســد
الخليجي والعربي.
وذك ــر الـنــاصــر ،فــي تصريح
لـ «كونا» ،في ختام أعمال الدورة
العادية ( )156لمجلس جامعة
ال ــدول العربية على المستوى
الوزاري والتي عقدت حضوريا

هنأ نظيره اللبناني بتعيينه
في الحكومة الجديدة
أجرى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
الشيخ د .أحمد الناصر ،اتصاال هاتفيا امس األول ،مع وزير
الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية الدكتور عبدالله
بوحبيب.
وقــدم الناصر خــال االتـصــال التهنئة للدكتور بوحبيب
بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية ،متمنيا له التوفيق والسداد
في تولي هذا المنصب وللعالقات الثنائية المتينة التي تربط
البلدين الشقيقين المزيد من التقدم واالزدهار.

برئاسة الكويت ،أن «قمة العال»
خـلـقــت روح ــا تــوافـقـيــة جــديــدة
بين جميع دول المنطقة ،ومن
المهم أن نبني عليها وز ي ــادة
جرعتها ،وكلما زدنا من جرعة
ال ـم ـش ـتــركــات وال ـق ــواس ــم خفت
الجرعات السياسية ،والكويت
ماضية في هذا الشأن.
وقال :تشرفت الكويت بتبوؤ
رئـ ـ ــاسـ ـ ــة الـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري
لجامعة ال ــدول الـعــربـيــة لفترة
الـ  6أشهر المقبلة والتي تنتهي
فــي شـهــر م ــارس الـمـقـبــل ،الفتا
ال ــى أن االج ـت ـمــاع ك ــان «مـثـمــرا
وغـ ـنـ ـي ــا وم ـل ـي ـئ ــا بـ ــال ـ ـحـ ــوارات
ال ـع ـم ـي ـقــة» ب ـي ــن س ــائ ــر مـمـثـلــي
الــدول األعضاء بجامعة الــدول
العربية.
وأوضــح أن االجتماع ناقش
جميع المسائل والتحديات التي
يمر بها العالم العربي وأهمها
ال ـج ــوان ــب الـمـتـعـلـقــة بـجــائـحــة
«كـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــد »19-وت ــداعـ ـي ــاتـ ـه ــا
وإسقاطاتها على العالم العربي
في كافة المجاالت.

تضامن صحي
وأكــد أن هناك رؤيــة موحدة

حـ ـ ــول ت ـع ــزي ــز ال ـت ـض ــام ــن بـيــن
الـمـنـظــومــات الصحية بــالــدول
ال ـعــرب ـيــة وت ـفــاه ـمــا ت ــام ــا حــول
«أن ـ ــه ال ت ــوج ــد دول ـ ــة محصنة
اذا لم نكن جميعنا محصنين،
ونلقى ذات االمــر في التكتالت
االقليمية ،ولماذا ال بيت العرب».
وذكر الناصر أن هناك توافقا
حول العناصر التكاملية التي
تجمع بـيــن ال ــدول الـعــربـيــة في
كـ ــافـ ــة ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت والـ ـج ــوان ــب
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالس ـت ـث ـم ــاري ــة
والتجارية والجوانب المتعلقة
ب ـ ــاألم ـ ــن ال ـ ـغـ ــذائـ ــي وال ـت ـع ـل ـي ــم
وكذلك مجال تقنية المعلومات
والدور الذي قدمته تلك التقنية
خالل األيام «الحالكة» لجائحة
كورونا.

القضية الفلسطينية
وأف ـ ــاد ب ــأن االج ـت ـم ــاع شهد
نـ ـق ــاش ــا ص ــريـ ـح ــا م ـ ــن ج ـم ـيــع
األش ـ ـقـ ــاء الـ ـع ــرب ف ـي ـمــا يـتـعـلــق
ب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـح ـي ــط
بالمنطقة العربية وعلى رأسها
الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،مــؤكــدا
الـتـفــاعــل ال ـتــام مــن كــافــة ال ــدول
لــرفــع ه ــذا األم ــر ال ــى االجـتـمــاع

رؤية موحدة
لتعزيز التضامن
الصحي وال
توجد دولة
محصنة إذا لم
نكن جميعنا
محصنين

المقبل للجمعية العامة لألمم
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة فـ ـ ــي ن ـ ـهـ ــايـ ــة ش ـهــر
سبتمبر الجاري.
وأش ـ ـ ــار ال ـ ــى أن ـ ــه ف ــي نـهــايــة
شـ ـه ــر م ــاي ــو الـ ـم ــاض ــي وإبـ ـ ــان
األحداث المؤسفة التي شهدتها
األراضـ ـ ــي الـمـحـتـلــة ك ــان هـنــاك
زخ ـ ــم دولـ ـ ــي ن ـت ـي ـجــة لـلـتـفــاعــل
الـعــربــي واالس ــام ــي فـضــا عن
تفاعل دولــي من الــدول المحبة
ل ـل ـســام وال ـم ـن ـت ـصــرة للشعب
الفلسطيني.
وأض ــاف أن الـكــويــت وســائــر
الدول العربية تدعو الى ضرورة
أال يقل هــذا الــزخــم واالهـتـمــام،
وأال تــذهــب أي ق ـطــرة دم هباء
منثورا ،مؤكدا أن دوامة العنف
باالراضي المحتلة منذ  73عاما
الب ــد أن يـكــون لـهــا نـهــايــة ،وأن
يسود األمل وليس اليأس.
وبـيــن الـنــاصــر أن االجـتـمــاع
نــاقــش الـتـحــديــات وال ـت ـطــورات
ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة واالزمـ ـ ـ ــة ف ــي كــل
من اليمن وسورية والتطورات
االخيرة في الشأن الليبي.
وأضــاف أن االجتماع ناقش
كـ ــذلـ ــك األوض ـ ـ ـ ـ ــاع ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــراق
«وكــانــت هناك اش ــادة» بمؤتمر
دول ج ـ ــوار الـ ـع ــراق ال ـ ــذي عقد

مؤخرا وأسهم في أن يكون لدى
العراق اندماج وتفاعل ايجابي
مع محيطه العربي واالقليمي.

عالقات مميزة
وقـ ـ ــال ان االجـ ـتـ ـم ــاع نــاقــش
ايـضــا وضــع الجامعة العربية
«والتي مر عليها  76عاما» مع
الـتـكـتــات االقـلـيـمـيــة والــدولـيــة
المختلفة ،مبينا أن المناقشات
رك ــزت عـلــى ال ـعــاقــات المميزة
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــرب ـ ــط ب ـ ـيـ ــن الـ ـج ــامـ ـع ــة
واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد االف ـ ــريـ ـ ـق ـ ــي وق ـ ـ ــارة
افريقيا بشكل عام.
وأك ـ ـ ـ ــد ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا االط ـ ـ ـ ـ ــار أن
األواصـ ــر الـتــي تــربــط الجامعة
ال ـع ــرب ـي ــة واالت ـ ـحـ ــاد االف ــري ـق ــي
«ك ـث ـيــرة ومـتـشـعـبــة وال ـقــواســم
والـمـشـتــركــات عــديــدة للغاية»،
مبينا أن هـنــاك تــوافـقــا لوضع
اط ـ ـ ـ ــار اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي م ـم ـن ـهــج
يـبـنــي عـلــى مــا سـبــق عـمـلــه في
االجـ ـتـ ـم ــاع ــات ال ـس ــاب ـق ــة س ــواء
كــانــت على المستوى ال ــوزاري
أو ال ـق ـم ــة ووض ـ ــع هـ ــذا االطـ ــار
تمهيدا لعرضه وتدشينه في
القمة العربية االفريقية المقبلة
بالمملكة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة

الشقيقة.
وأعـ ـ ــرب ال ـن ــاص ــر ع ــن جــزيــل
ال ـش ـك ــر لـ ــرؤسـ ــاء وفـ ـ ــود الـ ــدول
العربية على مشاركتهم القيمة،
وك ــذل ــك األمـ ـي ــن الـ ـع ــام وط ــاق ــم
األم ــان ــة الـعــامــة للجامعة على
اال ع ــداد والتحضير المميزين
لــاج ـت ـمــاع ،قــائــا «مـسـتـمــرون
كلنا سويا في كل ما من شأنه
تـعــزيــز مـسـيــرة الـعـمــل الـعــربــي
المشترك».

تفاعل عربي
لرفع القضية
الفلسطينية
إلى اجتماع
الجمعية
العامة لألمم
المتحدة في
نهاية الشهر
الجاري

«التربية» تتجه لتقليص المناهج الدراسية
ً
اتساقا مع تخفيض أيام الدوام  %50للفصل األول
فهد الرمضان

بينما يقترب بدء العام الدراسي
الجديد  ،2021/2022ال ــذي ينطلق
بعد  8أيام بدوام معلمي ومعلمات
مراحل ريــاض األطـفــال واالبتدائي
وا لـمـتــو ســط ،تتجه وزارة التربية
إلى اعتماد خطة لتقليص المناهج

الدراسية للفصل الدراسي األول ،بما
خطتها للعودة اآلمنة
يتناسب مع
ُ
للدراسة ،والتي خفضت فيها أيام
الدوام الفعلية للطالب إلى النصف.
وفـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق ،ع ـل ـم ــت
«الجريدة» من مصادرها أن الجهات

السماح للمعلمين المقيمين بالسعودية بدخول
البالد عبر «النويصيب» من اليوم
●

محمد الشرهان

أعلنت اإلدارة العامة للعالقات
واإلع ــام األمـنــي ب ــوزارة الداخلية،
أن ــه ن ـظ ــرا ل ـل ـظــروف ال ــراه ـن ــة الـتــي
تـ ـ ـم ـ ـ ّـر ب ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد فـ ـ ــي م ــواجـ ـه ــة
انـتـشــار فـيــروس كــورونــا وتطبيق
االشـ ـت ــراط ــات ال ـص ـح ـيــة ،وحــرصــا
على سالمة المواطنين والمقيمين
وص ـح ـت ـهــم ،ووف ـ ــق ال ـج ـه ــود الـتــي
تبذلها المؤسسة األمنية ،أنه يسمح
للمعلمين والمعلمات الذين يعملون

بوزارة التربية الكويتية المقيمين
ف ــي الـمـمـلـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة
منفذ النويصيب
بدخول البالد من
ً
اعتبارا من الـيــوم ،وفقا للضوابط
التالية:
 - 1يتم السماح بالدخول خالل
أيــام الــدوام الرسمي من األحــد إلى
الـخـمـيــس بــالـفـتــرة الـصـبــاحـيــة من
الساعة  5:30صباحا حتى الساعة
 7:30صباحا.
 - 2على المعلمين والمعلمات
تقديم ما يثبت أنهم يعملون بوزارة

الـتــربـيــة الـكــويـتـيــة وم ــازال ــوا على
رأس عملهم.
 - 3يقتصر الدخول على المعلمين
والمعلمات الــذيــن يعملون ب ــوزارة
التربية الكويتية فقط ،ويستثنى من
ذلك قائد المركبة المرافق لهم (سائق
خاص  -أحد األقارب).
 - 4ت ـق ــدي ــم مـ ــا ي ـث ـب ــت تـلـقـيـهــم
جرعتين مــن اللقاح المعتمد لدى
الكويت عن طريق إبــراز مستندات
ورقية مطبوعة ،أو تطبيقات (مناعة
 -هويتي  -توكلنا).

ال ـم ـخ ـت ـصــة ف ــي الـ ـ ـ ــوزارة ستحسم
مــوضــوع نسبة تخفيض المناهج
وت ـق ـل ـي ـص ـهــا فـ ــي م ـخ ـت ـلــف الـ ـم ــواد
الدراسية منتصف األسبوع الجاري،
موضحة أن اعتماد خطة تقليص
المناهج والنسبة التي ستخفض
سيناقش خالل اجتماعات ستعقد
م ــع وك ـيــل الـتـعـلـيــم ال ـع ــام ،تمهيدا
إلعالنها بشكل رسمي قريبا.
وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر إن الـتــواجـيــه
ال ـف ـن ـيــة ل ـل ـم ــواد ال ــدراسـ ـي ــة عـمـلــت
خــال الفترة الماضية على دراســة
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع تـ ـخـ ـفـ ـي ــض وتـ ـقـ ـلـ ـي ــص
المناهج الدراسية بما يتناسب مع
خطة عودة الدراسية التي اعتمدت
ل ـي ـكــون دوام ال ـط ـل ـبــة  10أي ـ ــام في
الشهر ،بعد أن كانت  20يوما شهريا
في التعليم التقليدي بالسنوات ما
قبل جائحة كــورونــا ،أي أن نسبة
تـخـفـيــض عـ ــدد أي ـ ــام ال ـ ـ ــدوام كــانــت
بـ  50بالمئة ،األمر الذي يستوجب
تخفيض الـمـنــاهــج وال ـ ــدروس بما
يتناسب مع عدد أيام الدوام الفعلية
ّ
للطالب ،حتى يتمكن المعلمون من
شرح الدروس المقررة بشكل كامل.
وأش ـ ــارت إل ــى أن ع ــودة التعليم

الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ووج ـ ـ ـ ـ ــود اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات
تـ ـح ــري ــري ــة لـ ـلـ ـط ــاب م ـ ــع ت ـق ـل ـيــص
أيـ ــام الـ ـ ــدوام الـفـعـلـيــة لـلـطــاب دفــع
الـمـعـنـيـيــن بـ ــالـ ــوزارة لـبـحــث فـكــرة
تقليص المناهج ،الفتة إلى أنه من
المتوقع أال يقل تقليص المناهج عن
 30بالمئة كحد أدنــى ،حيث سيتم
الـتــركـيــز عـلــى ال ـ ــدروس األســاسـيــة
الـ ـت ــي ي ـج ــب أن ي ــدركـ ـه ــا ال ـط ــال ــب،
م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن م ـع ـظــم ال ـتــواج ـيــه
ال ـف ـن ـيــة ت ـ ــرى ض ـ ـ ــرورة الـتـخـفـيــض

ً
ّ
«الهالل األحمر» تمول مشروعا للمتضررين من الحرب في غزة
ً
مولت جمعية الهالل األحمر الكويتي مشروعا
ً
اقتصاديا للمتضررين من الحرب اإلسرائيلية
ع ـلــى ق ـط ــاع غ ــزة ت ـن ـفــذه جـمـعـيــة «رع ــاي ــة أســر
المعاقين» الفلسطينية التي تنشط في مدينة
«رفح» جنوبي القطاع.
وقالت رئيسة مجلس إدارة جمعية «رعاية
أسر المعاقين» هبة عدوان ،في تصريح صحافي
أمــس ،إن «الجمعية شرعت في تنفيذ مشروع
ً
لتمكين النساء المتضررات اقتصاديا من الحرب
في فلسطين يستمر لمدة ثالث سنوات بتمويل
كريم من جمعية الهالل األحمر الكويتي».
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت ع ـ ـ ـ ـ ــدوان أن الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ــات
سيحصلن على مشروع بشكل خاص مدر
للدخل يتمثل بماكينة خياطة ومستلزماتها
الـمـخـتـلـفــة ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى حـصــولـهــا على

التدريب الالزم والمتابعة المطلوبة.
ولفتت عدوان إلى انه خالل المشروع سيتم
ت ــدري ــب ال ـم ـس ـت ـهــدفــات وتــأه ـي ـل ـهــن لــان ـخــراط
ف ــي س ــوق الـعـمــل إلع ــال ــة أس ــره ــن مــوضـحــة أن
الـمـسـتـفـيــدات سيتلقين ال ـتــدريــب الـ ــازم على
مـ ـه ــارات ال ـخ ـيــاطــة والـتـصـمـيــم وال ـت ـعــامــل مع
الماكينة وإدارت ـه ــا خ ــال الـمــرحـلــة األول ــى من
المشروع لمدة ثالثة أشهر ومن ثم تدريبهن على
إدارة المشاريع الصغيرة ومحو األمية المالية.
ً
وأع ــرب ــت عــن عـمـيــق شـكــرهــا لـلـكــويــت أم ـيــرا
ً
وحكومة وشعبا على السخاء والعطاء المتدفق
ً
دومــا للشعب الفلسطيني ،كما شكرت األمين
الـعــام ل ـ «الـهــال األحـمــر» مها البرجس التي لم
تتردد في تبني المشروع وقدمت كل التسهيالت
الالزمة من أجل إخراجه إلى حيز التنفيذ.

ميقاتي لـ ةديرجلا :.تواصلت...
اقترح معادلة النأي بالنفس أقترح اآلن معادلة التوازن اللبناني
في العالقات مع كل القوى».
ويعتبر ميقاتي أن الحكم على ّحكومته يجب أن ينطلق من
برنامج عملها وبيانها الوزاري ،ويفضل عدم الدخول في الكالم عن
ً
األثالث أو الحصص التعطيلية ،جازما بثقته بوزرائه ،وبأن حصته
في هذه الحكومة بناء على عالقته بهم تتخطى ثلثي الحكومة،
وبالتالي ال يمكن الرهان على االنقسامات.
ويقول« :نريد وضع أيدينا بأيدي بعض لتحويل المستحيل إلى
ممكن ،فلن يكون هناك عجائب وال يمكن توقع حصول معجزات ما
َ
يسع يصل ،وقد سعيت لتشكيل
لم نعمل إلى جانب بعضنا ،فمن
الحكومة ونجحت».
ويفضل ميقاتي عــدم تغليب ا لــرؤ يــة السياسية والحسابات
ً
ال ـم ـت ـضــاربــة ع ـلــى م ـس ــار ال ـح ـكــومــة ،م ــؤك ــدا« :ال ن ــري ــد الـتـعــاطــي
بالسياسة ،فليس وقتها اآلن ،بل يجب العمل لإلنجاز ،بغض النظر
عن الحديث عن الثلث والثلثين وكل هذه التحليالت ،ولو كان هناك
من يريد التعاطي في المجال السياسي أو لمصلحة قوى سياسية،
لكان األفضل عدم تشكيلها ،فإما شيء للوطن وإال فال داعي لهذه
الحكومة ،وال داعي للحديث في جنس المالئكة وهذه الخالفات
التي ال تنتهي حول من الذي ّ
سمى الوزراء».
ً
ويشير إلى أنه بعد  13شهرا ال يمكن للبنان أن يكون بال حكومة،
ّ
بالحد األدنى من اإلنجازات ،وقد يكون هناك
إذ البد من النجاح
ً
ً
الكثير من االنتقادات المتنوعة« ،ولكن لن نعيرها اهتماما حاليا،
ً
فاألهم هو ما يمكن إنجازه» ،مؤكدا أنه لن يسمح «بتحويل مجلس
الوزراء إلى حلبة للصراعات أو الخالفات ،فأنا ورئيس الجمهورية

مشروع «الهالل األحمر»

متفقان على ضرورة العمل بتناغم كامل إلنقاذ البلد ،فمصلحته
ً
أن تنجح الحكومة ،وهي مصلحتي أيضا ولبنان واللبنانيين».

إسالميو المغرب يدخلون في...
الحركات اإلسالمية ،صبرة القاسمي ،في اتصال لـ «الجريدة»،
أن يدخل تنظيم «اإلخــوان» والتيار اإلسالمي بشكل عام ،بعد
خسائره في مصر والـســودان والمغرب وتونس «مرحلة تيه
سياسي ،تستمر عقدين أو ثالثة ،مع انهيار الرصيد الشعبي
ً
لإلسالميين عموما في الشارع العربي».
ً
ً
ّ
ويرى القاسمي أن «السنوات األخيرة كونت وعيا عاما عند
ً
الشعوب العربية ضــد اإلسالميين عـمــو مــا  ،كونهم يحملون
شعارات بال أي مضمون سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي ،وأن
غرضهم الوحيد هو السلطة ،والبقاء فيها حتى لو اصطدموا
مــع الرغبة الشعبية بعد ذلــك ،لــذا تنامي شعور فـقــدان الثقة
فيهم».
وفــي تعليق على انتكاسات التيار اإلسالمي في عــدة دول
عربية ،يقول خبير الحركات اإلسالمية مؤسس تنظيم «الجهاد»
السابق ،نبيل نعيم ،لـ «الجريدة»« :رفــع اإلسالميون شعارات
ّ
كونت لهم صورة ما في الشارع العربي ،لذا كان الناخب يأمل
ً
فيهم خيرا لحل مشاكله وأوضاعه السيئة ،فجرب اإلتيان بهم
على أمل أن يكونوا أفضل من األنظمة القائمة ،لكن التجربة
العملية في السنوات األخيرة ،التي شهدت صعودهم للسلطة
في أكثر من بلد عربي ،أدت النكشافهم ،ورأى فيهم المواطن
ً
العربي نموذجا أسوأ من األنظمة السابقة».
وتــابــع نعيم« :اإلخـ ــوان يعتبرون الــدولــة غنيمة ،فتبدأ

فـ ـ ــي أعـ ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروس الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــررة.

توزيع «اإلشرافية»
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ع ـل ـمــت «الـ ـج ــري ــدة» مــن
م ـص ــادر ه ــا أن ا ل ـم ـنــا طــق التعليمية
الست بدأت في توزيع الناجحين في
الوظائف اإلشرافية من رؤساء أقسام
ومــديــريــن مـســاعــديــن عـلــى ال ـمــدارس
الـ ـت ــي بـ ـه ــا ش ـ ــواغ ـ ــر ،وذل ـ ـ ــك بـ ـع ــد أن
وصلت قرارات ترقيتهم إلى المناطق،

موضحة أنهم سيباشرون أعمالهم
بمسمياتهم الجديدة في أول يوم دوام
من العام الدراسي الجديد.
فــي مـجــال آخ ــر ،بــاشــرت الـمــدارس
الخاصة العربية واألجنبية توزيع
ال ـم ــاب ــس ال ـم ــدرس ـي ــة ع ـل ــى ال ـط ــاب
ال ـم ـس ـج ـل ـيــن ل ــديـ ـه ــا ،ح ـي ــث أرس ـل ــت
رســائــل إل ــى أول ـيــاء األم ــور بـضــرورة
ّ
مــراجـعــة ال ـم ــدارس لـتـســلــم المالبس
ودفــع الــرســوم تمهيدا لبدء الدراسة
في  3أكتوبر المقبل.

«الجمارك» :خدمة ّ
تتبع إرساليات
البريد السريع مقدمة للتحول الرقمي
أع ـل ـنــت اإلدارة ال ـعــامــة لـلـجـمــارك
أمـ ــس ،تــدشـيــن الـمــرحـلــة األول ـ ــى من
خدمة تتبع إرساليات البريد السريع
لـتـحـقـيــق الـ ــريـ ــادة ب ـم ـجــال ال ـت ـحــول
الــرق ـمــي ،ال ـتــي تعتبر مـيـثــاق العمل
وخريطة الطريق في خطط «الجمارك»
المستقبلية.
وقـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــدي ـ ــر عـ ـ ـ ــام «ال ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــارك»
المستشار جمال الجالوي ،في بيان،
إن هذه الخدمة تأتي في ظل العصر
الرقمي الذي ينمو بوتيرة متسارعة،
ً
مبينا أن اإلدارة مستمرة بتحديث
خططها بين الحين واآل خ ــر لتشمل
ً
ح ـلــوال تكنولوجية شــا مـلــة لتحدث

عملية اال س ـت ـحــواذ عـلــى كــل مناصبها لمصلحة أ عـضــاء
التنظيم ،والعمل على نهب مواردها ،ال تقديم مشروعات
ً
على األرض لمعالجة المشاكل القائمة» ،معتبرا أن «سياسة
االستئثار بالمناصب ومــوارد الدولة عجلت فشل تجربة
اإلسالميين».
أما المحلل السياسي والكاتب الناصري ،عبدالله السناوي،
فيشير في تصريح لـ «الـجــريــدة» إلــى أنــه «إلــى جانب فشل
العدالة والتنمية في حل المشاكل االقتصادية واالجتماعية،
على الــرغــم مــن بقائه فــي السلطة عشر سـنــوات ،فــإن نقطة
التحول كانت التطبيع مع إسرائيل بال شك ،ما هدم الصورة
المثالية للتيار اإلسالمي».
وفي تحليله للعوامل ،التي قادت إلى هزيمة حزب «العدالة
والتنمية» فــي الـمـغــرب ،يتحدث أسـتــاذ العلوم السياسية
المغربي ،محمد الزهراوي ،عن اجتماع أسباب عدة بينها
«الـسـيــاســات والـخـيــارات الالشعبية ،الـتــي أنتجها الحزب
اإلســامــي منذ ترؤسه الحكومة ،وغــدت الــوعــود والبرامج
االنتخابية وحتى الجوانب القيمية ،مجرد شعارات ،وبدا
ً
الحزب اإلسالمي ،خالل السنوات العشر الماضية ،منتشيا
بالصدارة ،وعينه على دفة التسيير وما تتيحه من امتيازات
رمزية ومادية».
ويضيف الزهراوي أن «الحزب أظهر كذلك بطريقة لم تكن
محسوبة ،اسـتـعــداده إلــى أبعد الـحــدود لتبني التوجهات
الليبرالية في شقيها االقتصادي والرأسمالي ،في وقت لم
ً
يكن أي حــزب ق ــادرا على اعتمادها أو على األقــل تبريرها
والدفاع عنها ،األمر الذي أثقل كاهل الطبقة الوسطى ،التي
تشكل قطب الرحى في المعادلة االنتخابية ،وهو ما جعلها

ً
ً
ت ـغ ـي ـي ــرا جـ ــذريـ ــا ف ــي ط ــري ـق ــة الـعـمــل
الجمركي.
وأفــاد بأنه تم تدشين العديد من
ال ـخ ــدم ــات الـتـقـنـيــة وقـ ـن ــوات الــربــط
اآللي وتحديثاتها الجمركية كقاعدة
أساسية لتحقيق إطار رقمي متكامل
لـتـصـبــح عـمـلـيــات الـمـعــالـجــة بشكل
إلـكـتــرونــي  100فــي الـمـئــة مــن خــال
منصة النظام الجمركي.

ربما تصوت بطريقة انتقامية ،أو فضل جــزء منها ،على
األقل ،عدم التصويت».
ً
وهو يشير كذلك إلى السياقين اإلقليمي والدولي ،موضحا
أنه «من خالل استحضار التجارب ،التي مرت بها بعض الدول
التي عرفت مشاركة وصعود اإلسالميين خالل الحراك الشعبي
الذي شهده العالم العربي أواخر سنة ُ ،2010يالحظ أنها أفضت
إلى تراجع شعبية هذه التيارات ،السيما أن الخطاب األخالقي
ً
والقيمي والطوباوي ،الذي كانت ترفعه ،فقد بريقه ،خصوصا
أن الجماهير لها انتظارات اجتماعية واقتصادية وحقوقية
أبعد ما تكون عما هو أخالقي أو هوياتي».
وي ــرى الـبـعــض أن الـ ـع ــراق ،ال ــذي يستعد النـتـخــابــات بعد
ً
ً
أسابيع ،قــد يكون اخـتـبــارا جــديــدا للتيار اإلســامــي الشيعي
هذه المرة.
ويرى أيمن الدوسري الباحث العراقي من البصرة ،أن «وصول
ً
ً
ً
ً
اإلسالميين إلى السلطة شجع حوارا فكريا واجتماعيا ناقدا
ً
ً
وفاحصا لتجربة التيار الديني ،التي أخرجته عن كونه ممثال
لجماعات مؤمنة كانت تتعرض للقمع منذ الستينيات ،وجعلت
هذا التيار يقف أمام المرآة لتظهر عيوبه المشتركة مع األنظمة
الفاسدة في الغالب ،كما عكست فشل محاوالت اإلسالميين
تغليف عيوب التجربة بهاالت القداسة».
ويضيف الدوسري« :لعل نموذج العراق مرشح لحدث أعمق
مما حصل في المغرب ،إذ إن االحتجاجات الشعبية الواسعة
منذ خريف عام  ٢٠١٩ركزت على االستخدام السيئ للدين في
السياسة الغارقة في الفساد».

ةديرجلا
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محليات

«الصحة» :تطعيم  %80من األطفال بين  12و 15عاما
عبدالرحمن الفارس :البروتوكوالت العالجية في الكويت ساهمت بالحد من المضاعفات الخطيرة
عادل سامي

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ص ـح ـي ــة
مـ ـطـ ـلـ ـع ــة أن نـ ـسـ ـب ــة األطـ ـ ـف ـ ــال
المطعمين ضــد مــرض "كوفيد
 "19من الفئة العمرية  12حتى
ً
 15عاما بلغت نحو  80في المئة
مــن إجـمــالــي الفئة المستهدفة
والـبــالــغ عــددهــا نحو  220ألف
طفل.
وقالت المصادر لـ"الجريدة"،
إن ال ـف ـت ــرة ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـمــاض ـيــة
ً
ً
ش ـهــدت ارت ـف ــاع ــا مـلـحــوظــا في
م ـع ــدالت تـحـصـيــن ه ــذه الـفـئــة،
مشيرة إلــى أن الـفـتــرة المقبلة

ً
ستشهد تسارعا أكبر في حملة
التطعيم لـهــذه الـفـئــة وغـيــرهــا،
ب ـهــدف ال ــوص ــول إل ــى الـمـنــاعــة
الـمـجـتـمـعـيــة ومـ ــن ث ــم ال ـع ــودة
للحياة الطبيعية.
وأوضـ ـح ــت أنـ ــه م ــع اق ـت ــراب
انطالق العام الدراسي الجديد،
تـ ـكـ ـث ــف ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات ال ـص ـح ـي ــة
ج ـ ـهـ ــودهـ ــا ل ـت ـح ـص ـي ــن ج ـم ـيــع
األطفال من هذه الفئة قبل دخول
العام الدراسي.
وأشارت إلى أنه منذ انطالق
ح ـم ـل ــة ال ـت ـط ـع ـي ــم لـ ـه ــذه ال ـف ـئــة

 %30من مرضى السرطان يعانون سوء التغذية
وأشــار إلى أن االحصاءات العالمية تشير إلى
أن نحو  %80من مرضى السرطان يعانون سوء
التغذية وتصل إلى  %90في الحاالت المتقدمة.
وتقدم الشطي بالشكر الى جميع الزمالء الذين
كــانــوا وراء فـكــرة افتتاح الـعـيــادة وفــي مقدمتهم
مديرة مركز الكويت لمكافحة السرطان د .هديل
الـمـطــوع ،ونــائــب مــديــر الـمــركــز د .جــاســم ال ـبــراك،
ورئيس القسم د .فهد العنزي.
من جانب آخر ،نظم قسم العظام في مستشفى
الفروانية ورشة عمل عن تثبيت كسور أعلى عظمة
الفخد هدفت إلــى تدريب الطاقم الطبي في قسم
العظام على أحدث التقنيات المستخدمة في تثبيت
ً
مفصل الفخذ تبعا لــارشــادات العالمية واتباع
المعايير المهنية.

أكد مدير منطقة الصباح الطبية التخصصية د.
أحمد الشطي أن  20إلى  %30من مرضى السرطان
في الكويت يعانون سوء التغذية.
وقال الشطي في تصريح صحافي على هامش
افتتاح عـيــادة التغذية والبلع فــي مركز الكويت
لمكافحة الـســرطــان فــي منطقة الـصـبــاح الطبية
التخصصية ،إن العيادة تعد األولى من نوعها في
الكويت ،وهي نتاج تضافر جهود عدة تخصصات
على رأسها التغذية والبلع والنطق والتمريض
والعالج الطبيعي وأمراض السرطان.
وذكــر أن الـهــدف مــن تلك الـعـيــادة هــو تحسين
جـ ـ ــودة ح ـي ــاة م ــرض ــى الـ ـس ــرط ــان ،الف ـت ــا إلـ ــى أن
خدمات العيادة متوافرة يوميا في جناح العيادات
الخارجية في مركز بدرية األحمد للعالج الكيماوي.

«المواصالت» تستعين بـ 8
مستشارين بال بيان الحاجة لهم
●

محمد راشد

كشف تقرير ديوان المحاسبة
ال ـ ـخـ ــاص بـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـم ــواص ــات
ل ـل ـس ـن ــة ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة ،2021/2020
عـ ــن م ــآخ ــذ ش ــاب ــت االس ـت ـع ــان ــة
بخبرات المستشارين ،وذلك من
خــال االسـتـمــرار فــي االستعانة
بخبرات  8موظفين يعملون في
جهات أخرى وبعض المتقاعدين
وص ـ ــرف  8آالف ديـ ـن ــار شـهــريــا
دون مبرر.
وأكد الديوان ،ان قرار الوزارة،
يـ ـع ــد م ـخ ــال ـف ــة ل ـت ـع ـم ـيــم ديـ ـ ــوان
ال ـخــدمــة الـمــدنـيــة رق ــم  17لسنة
 1982بشأن أسس وقواعد تعيين
ال ـخ ـبــراء واالس ـت ـشــاري ـيــن ،الفـتــا
إل ــى ان ديـ ــوان الـمـحــاسـبــة أشــار
إل ــى ه ــذه الـمـخــالـفــة ف ــي تـقــريــره
للسنة المالية  ،٢٠٢٠/٢٠١٩إال انه
تبين بعد الـمــراجـعــة والفحص،
استمرار قيام الوزارة باالستعانة
ب ـ  6مــن الموظفين العاملين في
جهات أخــرى ،وموظفين آخرين
من المتقاعدين ،وصرف مكافآت
شهرية لهم بقيمة  8آالف دينار
دون ب ـي ــان مـ ــدى ال ـح ــاج ــة ل ـهــذا
العدد من الخبرات.

وأضــاف أن الــوزارة لم توضح
الـمـهــام الرئيسية لهم واألعـمــال
المكلفين بها ،واألسس والقواعد
ال ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف االس ـت ـف ــادة من
هذه الخبرات باعتبارها عنصرا
مـ ـهـ ـم ــا ف ـ ــي ا لـ ـتـ ـط ــو ي ــر اإلداري
وتــدريــب وتنمية الـقــوى العاملة
من أجل رفع مستوى أداء الجهات
الـحـكــومـيــة ،بــاإلضــافــة إل ــى عــدم
االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن ال ـم ـس ـت ـشــاريــن
والمستعان بخبراتهم بإلزامهم
بـتــدر يــب الموظفين والمعينين
الجدد باألعمال بكفاء ة ومهنية
وإعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوادر الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة
وتدريبها للنظر في أي معوقات
ي ـ ـم ـ ـكـ ــن تـ ـ ــدارك ـ ـ ـهـ ـ ــا ف ـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت
المناسب.
وطــالــب ال ــدي ــوان ب ـضــرورة ان
تـكــون االسـتـعــانــة بـخـبــرات وفقا
لما جاء في تعميم ديوان الخدمة
المدنية رقــم  17لسنة  ،1982مع
بيان طبيعة المؤهالت العلمية
والـ ـخـ ـب ــرات ال ـحــاص ـل ـيــن عـلـيـهــا
واالسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة م ـن ـه ــا فـ ــي إعـ ـ ــداد
وتنمية الكوادر الوظيفية.

ال ـع ـم ــري ــة فـ ــي م ـن ـت ـصــف شـهــر
يوليو الماضي ووصول نسبة
التطعيم إلى نحو  80في المئة
لوحظ انخفاض كبير وملحوظ
في نسب دخول العناية المركزة
واألجنحة لهذه الفئة وغيرها
مـ ــن الـ ـك ـ ـبـ ــار ،ب ـس ـب ــب ال ـت ــوس ــع
والـ ـتـ ـس ــارع ال ـك ـب ـيــر ف ــي وت ـيــرة
الـ ـتـ ـطـ ـعـ ـيـ ـم ــات خ ـ ـ ــال األشـ ـه ــر
القليلة الماضية.
وأك ــدت الـمـصــادر ،أن اتساع
حملة التطعيم بين كل شرائح
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ووص ـ ـ ـ ـ ـ ــول ن ـس ـب ــة
المتطعمين إلى أكثر من  70في
الـمـئــة فــي ال ـبــاد أدى ذل ــك إلــى
انحسار وبائي كبير وانخفاض
اإلصابات بشكل قياسي .ودعت
إلى أهمية التمسك باإلرشادات
الصحية واإلجراءات االحترازية
خالل الفترة المقبلة الستمرار
األوضاع الحالية وتجنب زيادة
الحاالت.

بروتوكوالت عالجية
مــن جــانــب آخ ــر ،أك ــدت وزارة
الصحة أن العالجات المستخدمة
لمرضى "كــوفـيــد  "19فــي البالد
تتماشى مع أحدث البروتوكوالت
العالمية.
وق ـ ــال رئ ـي ــس ق ـســم الـتـخــديــر
والعناية المركزة في مستشفى
األميري د .عبدالرحمن الفارس،

جانب من تطعيم األطفال في مركز الكويت للتطعيم بمشرف
إن ج ـ ـم ـ ـيـ ــع ا لـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرو ت ـ ـ ــو ك ـ ـ ــوالت
العالجية المستخدمة لمرضى
"كوفيد  "19في الكويت ساهمت
بالحد من المضاعفات الخطيرة
ال ـن ــاج ـم ــة ع ــن الـ ـم ــرض وتـقـلـيــل
معدل الوفيات وتسريع تعافي
المرضى.
وأضاف الفارس ،أن العالجات
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــة ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد ال
يـتــم اع ـت ـمــادهــا إال بـعــد دراس ــة

مستفيضة من جميع الجوانب
ال ـط ـب ـيــة وال ـف ـن ـي ــة ومـطــابـقـتـهــا
ل ـل ـتــوص ـيــات ال ـط ـب ـيــة الـعــالـمـيــة
ل ــدى منظمة ا لـصـحــة العالمية
وال ـمــؤس ـســات الـطـبـيــة الــدولـيــة
المعتمدة.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن ه ـن ــاك لجنة
م ــن أطـ ـب ــاء وزارة ال ـص ـح ــة مــن
عدة تخصصات طبية مختلفة
تتدارس آخر المستحدات لجميع

ً
ال ـع ــاج ــات ال ـم ـت ــواف ــرة عــالـمـيــا
ل ـم ــرض ــى "ك ــوفـ ـي ــد  "19وت ـق ــرر
ً
إذا ك ــان مـقـبــوال اسـتـخــدام هــذه
العالجات في الكويت من عدمه.
وأكد أن البروتوكول العالجي
ً
المتبع في الكويت ليس ملزما
لـلـطـبـيــب ال ـم ـعــالــج اسـتـخــدامــه
لجميع المرضى ،لكنه اختياري
للطبيب الستخدامه للمرضى
من عدمه.

وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن هـ ـ ـ ــذه
الـبــروتــوكــوالت العالجية تقلل
من حدة وشدة المرض وتمنع
تـ ـ ـط ـ ــور الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاالت الـ ـ ـش ـ ــدي ـ ــدة،
ً
الفـ ـ ـت ـ ــا إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه يـ ـت ــم ت ـحــديــث
البروتوكوالت بين فترة وأخرى
في الكويت.

تطوير «الفحيحيل السريع» بالتنسيق بين «الطرق» والجهات الرقابية

ً
بداية من الكويت حتى طريق ميناء األحمدي بطول  39كيلومترا
بدء تنفيذ المشروع ●

في يونيو 2024
على  3أقسام لسرعة
إنجازه

إزالة  22جسر مشاة
ً
وإنشاء  28جسرا
ً
جديدا بخدمات
إضافية

سيد القصاص

ك ـش ـف ــت م ـ ـصـ ــادر فـ ــي ال ـه ـي ـئــة
العامة للطرق والنقل الـبــري عن
الـتـنـسـيــق م ــع ال ـج ـهــات الــرقــابـيــة
ألخذ الموافقات على طرح العقود
الخاصة بتطوير طريق الفحيحيل،
( ،)30واستكمال إج ــراءات الطرح
وفـ ـق ــا ل ـل ـخ ـطــة ال ـخ ـم ـس ـي ــة ال ـتــي
وضعتها الهيئة لتنفيذ مشاريع
الـطــرق المستقبلية فــي الكويت،
مبينة أن ــه ت ــم تقسيم الـمـشــروع
إلــى ثالثة أقسام ،لتسهيل أعمال
التنفيذ وحسن المراقبة.
وأك ــدت ل ـ "ال ـجــريــدة" أن القسم
األول مـ ــن الـ ـمـ ـش ــروع بـ ـط ــول 12
كيلومترا ،يبدأ من مدينة الكويت
وحتى منطقة مشرف بعد التقاطع
مع طريق سلوى ،وتستغرق مدة
إنجاز  5سنوات ،ومتوقع أن يبدأ
العمل في المشروع خالل يونيو
 ،2024فــي ح ــال تــوافــر الميزانية
الالزمة من وزارة المالية.
وذك ـ ــرت أن الـقـســم ال ـثــانــي في
الـمـشــروع بطول  14.5كيلومترا،

طريق الفحيحيل
ويـ ـب ــدأ م ــن مـنـطـقــة م ـش ــرف بعد
التقاطع مع طريق سلوى ،وحتى
جـ ـن ــوب م ـن ـط ـقــة ال ـف ـن ـط ــاس بعد
وسيتم
التقاطع مــع طــريــق ،103
ّ
إنجازه خالل  4سنوات ،ومتوقع
بدء تنفيذه في يونيو  2025عند
توافر الميزانية الالزمة لذلك.
ولفتت إلى أن القسم الثالث من
الـمـشــروع بطول  12.5كيلومترا،

ويبدأ من منطقة جنوب الفنطاس
بعد التقاطع مع طريق  103وحتى
نهاية المشروع بعد التقاطع مع
طــريــق مـيـنــاء األحـ ـم ــدي ،وسيتم
تنفيذه خالل  4سنوات ،ومتوقع
أن يبدأ العمل به في يونيو ،2025
مبينة أن الـمـشــروع يمتد بطول
 39كيلومترا تقريبا ،ويهدف إلى
تـحـسـيــن ج ـ ــودة ال ـط ــري ــق الـقــائــم

وت ـطــويــره ،وفـقــا لخطة التنمية،
نـظــرا للكثافة ال ـمــروريــة العالية
عليه ،والذي يعتبر من أكثر الطرق
كثافة وازدحاما في الكويت ،لربطه
الكثير من المناطق المهمة على
جانبيه.
وق ــال ــت إن ط ــري ــق الفحيحيل
يرتبط مع مناطق مثل األحمدي
والفحيحيل والفنطاس والعقيلة

ويــربـطـهــا بـمــديـنــة ال ـكــويــت ،كما
يهدف الـمـشــروع إلــى رفــع القدرة
االستيعابية للطريق القائم حاليا
بما يتناسب مع التطور العمراني
وزي ـ ــادة الـكـثــافــة الـسـكــانـيــة ،بما
يتماشى مــع المخطط الهيكلي
لدولة لكويت حتى عام  ،2030مع
األخذ في االعتبار المسار المقترح
ل ـل ـم ـتــرو ،وال ـن ـقــل ال ـع ــام ال ـخــاص
بــال ـبــاصــات ،وت ـطــويــر وتحسين
التقاطعات الحالية وعــددهــا 22
تقاطعا ،لتصبح تقاطعات متعددة
المستويات ،ذات مواصفات عالمية
وقياسية.
وكشفت المصادر أن المشروع
ي ـش ـم ــل إزال ـ ـ ـ ــة  22ج ـس ــر م ـش ــاة،
وإنـشــاء  28جسرا جــديــدا مــزودة
بخدمات إضافية تشجع المشاة
ع ـل ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام ه ـ ــذه ال ـج ـس ــور،
وس ـ ــوف تـشـمــل أع ـم ــال الـتـطــويــر
إنشاء الطرق والجسور والممرات
السفلية ،والتقاطعات والمداخل
وال ـم ـخ ــارج ،بـمــا ف ــي ذل ــك أعـمــال
تصريف األمطار واإلنارة وأعمال
نقل الخدمات العامة.

ً
«آنشن الكورية» :روبوت لخدمة المسافرين في مطار « »T4قريبا

جون آن لـ ةديرجلا  :مستعدون للتشغيل الكامل وإعادة افتتاح الوجهات في البلدان األخرى
•

كشفت شركة آنشن الكورية
المشغلة لمبنى الركاب T4
في مطار الكويت عن بدء
استخدام تكنولوجيا "روبوت"
للمساعدة في تقديم خدمات
السفر والطيران للمسافرين،
كخدمات االستعالمات
وخدمات األمتعة وغيرها
ً
قريبا.

 10233رحلة
في  2020و5389
في  2021في
مبنى «»T4

●

محمد جاسم

أعلن الرئيس التنفيذي الجديد
ل ـ ـشـ ــر كـ ــة أ نـ ـ ـش ـ ــن ا لـ ـ ـك ـ ــور ي ـ ــة إلدارة
ال ـم ـط ــارات جــانــغ ج ــون آن انـطــاق
الــرحــات الــى نـيــويــورك اب ـتــداء من
أمس بواقع رحلة واحدة أسبوعيا.
وكشف جون آن لـ "الجريدة" عن
خــدمــات جــديــدة فــي مـبـنــى الــركــاب
 T4س ـت ـط ـلــق ل ـخــد مــة ا ل ـم ـســا فــر يــن،
بــا سـتـخــدام وتطبيق أ ح ــدث أدوات
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا لـ ـتـ ـع ــزي ــز س ــام ــة
ً
ال ـم ـس ــاف ــري ــن اسـ ـتـ ـع ــدادا لـلـمــرحـلــة
القادمة من تخفيف قيود اإلجراء ات
االح ـتــرازيــة ،عـبــر تــوفـيــر روبــوتــات
م ـت ـخ ـص ـصــة ل ـم ـن ـط ـقــة ال ـم ـغ ــادري ــن
خ ــال األش ـه ــر الـمـقـبـلــة لـلـمـســاعــدة
في تقديم خدمات السفر والطيران
للمسافرين ،كخدمات االستعالمات
وخدمات األمتعة وغيرها.
وأع ـ ـ ـ ــرب ع ـ ــن س ـ ـعـ ــادتـ ــه بـ ــإعـ ــادة
تشغيل بـعــض ا لــر حــات التجارية
في مبنى الركاب  T4بمطار الكويت
الدولي بعد توقف دام سنة ونصفا
تـقــر يـبــا إ ل ــى كــل مــن بــار يــس وملقا
وس ـ ــرايـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــو وج ـ ـن ـ ـيـ ــف ومـ ـي ــون ــخ
ومحطات جديدة منها فرانكفورت
ً
وال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ،فـ ـض ــا ع ــن أمـ ـسـ ـت ــردام
ون ـ ـيـ ــويـ ــورك خـ ـ ــال أش ـ ـهـ ــر ي ــول ـي ــو
ً
واغسطس وسبتمبر ،موضحا أنها

تعتبر من أهم الوجهات التي تبشر
ً
بالعودة تدريجيا للتشغيل الكامل.
وع ــن ج ــدول الــرحــات الـجــديــدة،
لفت جون آن إلى ان هناك رحلتين
باالسبوع يومي األربعاء والسبت
الى أمستردام ،ورحلتين يوميا إلى
ً
القاهرة ،ورحلتين أسبوعيا يومي
االح ــد واألرب ـع ــاء إل ــى فــرانـكـفــورت،
وإع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة تـ ـشـ ـغـ ـي ــل ثـ ـ ـ ــاث رحـ ـ ــات
اس ـبــوع ـيــا ال ــى ب ــاري ــس أي ــام األح ــد
واألربـ ـع ــاء وال ـج ـم ـعــة ،إض ــاف ــة إلــى
رح ـل ـت ـي ــن فـ ــي األس ـ ـبـ ــوع إل ـ ــى مـلـقــا
يومي األ حــد والخميس ،ورحلتين
ً
ب ــاألسـ ـب ــوع أي ـ ـضـ ــا إل ـ ــى ســراي ـي ـفــو
ي ــوم ــي ال ـس ـب ــت واألرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ،فـضــا
عن إطالق إحدى الوجهات المهمة
وهي لندن التي تم إعادة تشغيلها
بثالث رحالت أسبوعيا أيام السبت
والثالثاء والخميس.
وأض ـ ـ ــاف :ك ــذل ــك س ـي ـتــم تـشـغـيــل
ثــاث ر حــات أسبوعية إ لــى مدينة
بـ ـ ـ ــودروم فـ ــي ت ــرك ـي ــا أيـ ـ ــام ال ـس ـبــت
والثالثاء والخميس ،وثالث رحالت
باألسبوع في أ يــام األ حــد واالثنين
والـجـمـعــة إلــى طــرابــزون فــي تركيا
إضافة إلى التشغيل االعتيادي إلى
إسطنبول ،مردفا :كما يتم تشغيل
رحـلـتـيــن ف ــي األس ـب ــوع إل ــى مــديـنــة
تبليسي يــو مــي اال ثـنـيــن والجمعة،
ً
م ـب ـي ـن ــا انـ ــه م ـن ــذ إع ـ ـ ــادة ال ـت ـش ـغ ـيــل

أ صـبـحــت ر ح ــات اإل ق ــاع  14رحلة
ورحـ ـ ــات الـ ــوصـ ــول  14رح ـل ــة ال ــى
ً
مختلف الوجهات يوميا .

عدد الرحالت المشغلة
و ق ــال ج ــون آن إن إ ج ـمــا لــي عــدد
الرحالت المشغلة في مبنى الركاب
 4خالل عام  2020بلغ  10233رحلة
منها  5104رحالت مغادرة و5129
رحلة قادمة الى الكويت ،بإجمالي
عدد المسافرين المغادرين 621603
ركاب و 593303قادمين من الخارج،
ً
مشيرا في الوقت ذاته الى أن اعداد
ال ــرح ــات وال ـم ـســافــريــن انـخـفـضــت
بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبـيــن أن إجـمــالــي عــدد الــرحــات
ا ل ـم ـش ـغ ـلــة خ ـ ــال  2021م ــن ب ــدا ي ــة
السنة وحتى  10سبتمبر بلغ 5389
ر حـلــة مـنـهــا  2699م ـغــادرة و2690
قــاد مــة ا لــى ا لـكــو يــت ،بإجمالي عدد
ا ل ـم ـســا فــر يــن ا ل ـم ـغ ــادر ي ــن 231591
راكبا و 190181قادما من الخارج.
وذ كـ ـ ــر أن ا ل ـج ـم ـيــع م ــر ب ـمــر ح ـلــة
ص ـع ـب ــة يـ ـج ــب الـ ـت ــركـ ـي ــز ف ـي ـه ــا فــي
ا ل ـم ـقــام األول ع ـلــى ج ـعــل ا لــر حــات
ً
آ مـنــة صحيا تـجـنـبــا لـلــو بــاء ،و هــذا
ي ـت ـط ـلــب تـ ـع ــاون ــا مـ ــن ال ـم ـســافــريــن
لـ ـيـ ـك ــون ــوا آمـ ـنـ ـي ــن عـ ـب ــر الـ ـت ــزامـ ـه ــم
بـكــافــة الـتـعـلـيـمــات الـخــاصــة بــذلــك،

م ـش ــددا ع ـلــى أه ـم ـيــة ال ـح ـفــاظ على
تـ ـطـ ـبـ ـي ــق الـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاع ـ ــد االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي
وا لـ ـتـ ـعـ ـقـ ـي ــم ،ال ف ـ ـتـ ــا ا ل ـ ـ ــى ان اال م ـ ــن
الصحي للمسافرين هو على رأس
األولـ ـ ــويـ ـ ــات وااله ـ ـت ـ ـمـ ــامـ ــات خ ــال
المرحلة الحالية.
وأو ضـ ـ ـ ــح أن ت ـش ـغ ـي ــل ا ل ــر ح ــات
بـشـكــل كــامــل يـعـتـمــد ع ـلــى الــوضــع
ا لــو بــا ئــي الصحي العالمي ،بحيث
يتم الحفاظ على ا لــو ضــع الصحي
ً
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد ،ق ـ ـ ــائ ـ ـ ــا :مـ ـسـ ـتـ ـع ــدون
ل ـل ـت ـش ـغ ـيــل الـ ـك ــام ــل ل ـل ـم ـط ــار وف ـقــا
ل ـم ــواف ـق ــة ال ـس ـل ـط ــات ال ـص ـح ـيــة فــي
الدولة وإعادة افتتاح الوجهات في
البلدان األ خــرى بعد توقفها جــراء
جائحة فيروس كورونا.

 3شهادات آيزو
وأ ك ـ ــد أن ح ـص ــول ا ل ـش ــر ك ــة عـلــى
 3ش ـهــادات آ ي ــزو ( )9001:2015في
نظام إدارة الجودة وشهادة االيزو
( )2015 : 14001فــي ن ـظــام اإلدارة
ا لـبـيـئـيــة و شـ ـه ــادة اال ي ـ ــزو (10002
 )2018 :ف ــي نـ ـظ ــام ر ضـ ــا ا ل ـع ـمــاء
فـ ــي إدارة ا لـ ـ ـج ـ ــودة ل ـل ـت ـع ــا م ــل مــع
الشكاوى في المؤسسات جاء بعد
تطبيق جميع قطاعات القوة الفنية
واإلدارية لمعايير ومتطلبات نظام
إدارة ا ل ـج ــودة وا لـتـمـيــز فــي تـقــد يــم

جانغ جون آن
ً
ا لـ ـخ ــد م ــات ،ال فـ ـت ــا إ ل ـ ــى أن ش ـه ــادة
اآل يـ ـ ـ ــزو فـ ــي إدارة نـ ـظ ــام ا لـ ـج ــودة
تسهم في االرتقاء بتقديم خدماتها
بـمــا يـتــوا فــق مــع ا لـنـظــم والمعايير
ال ــدول ـي ــة لـتـحـقـيــق م ــا ي ـف ــوق رضــا
ج ـم ـهــور ال ـم ـج ـت ـمــع ،وال ـع ـم ــل عـلــى
التطوير والتحسين المستمر لكل
العمليات واإل جــراء ات المتبعة في
مجال خدمات إدارة المطارات.

األمن الصحي
للمسافرين
على رأس
األولويات
واالهتمامات
خالل المرحلة
الحالية

برلمانيات
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المطر لـ ةديرجلا  :وزير التربية مطالب بمنح صالحيات
وميزانيات لمديري المدارس لتأكيد العودة اآلمنة للدراسة
•

«مدارس غير جاهزة ...وضرورة توزيع المناهج بما يناسب الوضع الحالي وعودة المعلمين العالقين»
فهد تركي

في الوقت الذي انتقد د .حمد
المطر عدم مواكبة وزارة
التربية للتطورات الصحية
النطالقة العام الدراسي
الجديد كشف عدم جاهزية
كثير من المدارس.

طالب رئيس اللجنة التعليمية
فــي مجلس األم ــة ،د .حمد المطر،
وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة ،د .عـلــي الـمـضــف،
بـمـنــح ن ـظ ــار وم ــدي ــري الـ ـم ــدارس
صالحيات وتفويضات وميزانيات
كــافـيــة لصيانة ال ـم ــدارس وإتـمــام
جاهزيتها النطالق العام الدراسي
الجديد.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـطـ ــر ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة» ،إن ه ـن ــاك مـ ــدارس
كثيرة غير جاهزة ،وفي المقابل لم
ّ
يتبق على انطالق العام الدارسي
الجديد سوى أيام قليلة ،الفتا الى
أن قطاعات وزارة التربية المعنية
لم تصل بالمدارس إلى الجاهزية
الـ ـك ــامـ ـل ــة لـ ـم ــواكـ ـب ــة ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات
الخاصة بجائحة كورونا والعودة
ً
إلــى مقاعد الــدراســة ،مـشــددا على
ضرورة أن تكون المدارس جاهزة
ً
ً
تربويا وصحيا واحترازيا من أجل
تأمين التعليم المناسب للطلبة من
جــانــب ،وتــأكـيــد ســامــة صحتهم
من الجانب اآلخر ،والسير بخطين
مـتــوازيـيــن ،بـهــدف إنـجــاح الـعــودة
اآلمنة للمدارس في البالد.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :ل ـ ـ ــم ي ـ ـت ـ ـبـ ــق سـ ــوى
أس ـبــوع ـيــن ع ـلــى ال ـع ــام ال ــدراس ــي
الـجــديــد ،وفــي  3أكـتــوبــر ستشهد
ال ـ ـم ـ ــدارس ع ـ ـ ــودة ال ـ ــدراس ـ ــة بـعــد
ً
انقطاع دام عامين تقريبا ،ونحن
نعيش بين ال ـم ــدارس ،وال توجد
هناك جاهزية تامة لها كي نواكب
ال ـت ـطــورات الصحية والتعليمية
في البالد.

حمد المطر

وقال إن نظار المدارس هم أعلم
ال ـم ـســؤول ـيــن ب ـم ــدى اح ـت ـيــاجــات
مدارسهم ،ومن المفترض أن تمنح
وزارة التربية ميزانية خاصة لكل
ناظر للصرف على النواقص التي
تعانيها المدارس ّ
وسدها بالسرعة
الممكنة ،كي تكون جاهزة وآمنة
السـتـقـبــال أبـنــائـنــا الـطـلـبــة ،الفتا
الى أن الدورة المستندية الخاصة
بالحكومة بشكل عــام و«التربية»
ً
خاصة طويلة جدا ،والعام الدراسي
على األب ــواب ،وفــي المقابل هناك
أعمال صيانة كثيرة تحتاج إليها
ال ـمــدارس ،فضال عــن أنــه لــم تنجز
ب ـع ــد ،إض ــاف ــة إلـ ــى عـ ــدم جــاهــزيــة
الـ ــوسـ ــائـ ــل ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة األخ ـ ــرى
والـ ـكـ ـت ــب ،ل ــذل ــك ف ـ ــإن م ـن ــح ن ـظــار
ال ـمــدارس ميزانية خاصة إلكمال
جــاهــزيــة مــدارس ـهــم ب ــات ض ــرورة

قصوى ،للعمل على حماية الطلبة،
ل ـكــي ت ـك ــون اإلج ـ ـ ـ ــراءات الـصـحـيــة
واالحترازية والمنظومة التعليمية
الداعمة للتحصيل العلمي للطلبة
ً
موجودة فعليا على أرض الواقع.
وأكد أن الوضع التربوي يحتاج
الــى التخلي عــن اإلدارة المركزية
ومنح صالحيات لنظار المدارس
للعمل عـلــى إت ـمــام جــاهــزيـتـهــا ،ال
سيما مــن االحـتـيــاجــات الصحية
واالح ـت ــرازي ــة وصـيــانــة التكييف،
وغيرها من االحتياجات األخــرى
الـ ـ ـض ـ ــروري ـ ــة .وأكـ ـ ـ ــد أن ال ـت ـقــويــم
ً
الدراسي ليس جاهزا حتى اآلن ،وال
توجد عمالة كافية للمدارس ،فضال
عن عمليات تنظيف المدارس ،حيث
تـحـتــاج كــل مــدرســة إل ــى أك ـثــر من
أسبوعين إلنجاز أعمال النظافة،
ّ
السيما مع قلة العمالة.

وخ ـ ـ ـ ــاط ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـم ـ ـ ـطـ ـ ــر ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر
الـمـضــف ب ـقــولــه« :ام ـن ــح ك ــل مدير
مدرسة ميزانية إلنجاز كل أعمال
الصيانة الناقصة ،وفقا للقوانين
واإلجراءات المحاسبية والفواتير
الكفيلة بإتمام جاهزية المدارس».
وأك ــد أن اللجنة التعليمية لن
ً
تألو جهدا في دعوة الوزير المضف
وأركان العملية التعليمية في البالد
لمناقشة كل الظروف والمشكالت
وال ـنــواقــص الـخــاصــة بــالـمــدارس،
والعمل على دعم التعليم في جانب،
والحرص على سالمة الطلبة في
الجانب اآلخر ،وهو األمر الضروري
ّ
والملح في ظل الجائحة الصحية.
وفــي تـغــريــدة على حسابه في
«تويتر» ،دعا النائب المطر وزارة
التربية الى ضرورة سرعة تجهيز
االس ـت ـع ــدادات ل ـل ـعــودة إل ــى الـعــام
الدراسي ،وإنهاء كل المستلزمات
ال ـتــي يتطلبها ال ــوض ــع ال ـحــالــي،
مشيرا الى أن مــدارس عديدة غير
جــاهــزة لـلـعــام ال ــدراس ــي الـجــديــد،
لعدم إنجاز أعمال الصيانة بها.
وطالب بتوفير ميزانية لمديري
المدارس لتجهيز المدراسُ ،
«فهم
أعلم وأسرع» ،موضحا أن «العديد
مــن ال ـمــدارس ال ت ــزال غير جاهزة
م ـ ــن (تـ ـكـ ـيـ ـي ــف وص ـ ـبـ ــغ ودورات
م ـي ــاه ...إلـ ــخ) ،وكــذلــك غ ــرف الـعــزل
غير جــاهــزة ،وعمال النظافة غير
متوافرين».
وطالب المطر بضرورة توزيع
المناهج والخطط الــدراسـيــة بما

يـنــاســب الــوضــع ال ـحــالــي ،إضــافــة
إلى ضمان عودة جميع المدرسين
من الخارج.
وأكـ ـ ـ ـ ــد الـ ـمـ ـط ــر أهـ ـمـ ـي ــة ع ـ ــودة
ال ـم ـع ـل ـم ـيــن ال ـعــال ـق ـيــن س ـ ــواء فــي
ال ـم ــدارس الحكومية أو الخاصة
ب ــأس ــرع وقـ ــت م ـم ـك ــن ،ف ـض ــا عــن
عودة أهالي المعلمين في المدارس
االج ـن ـب ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة ،وهـ ـ ــذا أح ــد
شروط سفاراتهم لدى دولة الكويت
أن ي ــأت ــي ال ـم ـع ـل ــم فـ ــي ال ـ ـمـ ــدارس
ال ـث ـنــائ ـيــة ال ـل ـغ ــة ب ـم ـع ـيــة زوج ـت ــه
وأوالده وأسرته السيما أن مدارس
القطاع الخاص في البالد تمثل ما
نسبته  42بالمئة من عدد الطلبة
في جميع المراحل التعليمية ،إذ إن
عدد الطلبة في المدارس الخاصة
يبلغ  240الــف طالب بينما يبلغ
الـ ـع ــدد ف ــي ال ـ ـمـ ــدارس الـحـكــومـيــة
 260الفا.
وأض ـ ــاف :ن ـشــدد عـلــى ض ــرورة
تــأك ـيــد وتـلـبـيــة ك ــاف ــة احـتـيــاجــات
الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة لـ ــذوي
االح ـت ـي ــاج ــات الـ ـخ ــاص ــة ،خــاصــة
الحضانات التي تعد جــزءا مهما
مــن العملية التعليمية والتعليم
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص لـ ـ ـ ـ ــذوي االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات
ال ـخــاصــة ال ـتــي يـجــب عـلــى وزارة
التربية ان يستمعوا الــى مطالب
أصحابها وأهمها عودة المعلمين
العالقين فــي ال ـخــارج كــي تكتمل
العملية التعليمية من خالل تشغيل
ج ـم ـيــع ال ـ ـمـ ــدارس ف ــي الـقـطــاعـيــن
الحكومي والخاص.

الشاهين إلنشاء هيئة عامة لجزيرة فيلكا جوهر يسأل عن الملحقين الثقافيين
قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا بقانون بشأن
إنشاء الهيئة العامة لجزيرة فيلكا.
ُ
وجاء في نص االقتراح :تنشأ هيئة عامة مستقلة
تابعة لألمانة العامة لمجلس الوزراء تسمى (الهيئة
العامة لجزيرة فيلكا) ،وتكون جزيرة فيلكا محافظة
ً
مستقلة ُ
ويعين لها محافظ ،يكون رئيسا للهيئة العامة
لجزيرة فيلكا .كما نص االقتراح على أن «يعاد توطين
المواطنين الراغبين وإسكانهم في جزيرة فيلكا خالل
مدة أقصاها ( )10سنوات ،وتضع المؤسسة العامة

للرعاية السكنية خطة زمنية محددة األهداف من أجل
ً
ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للجزيرة ،وترفع تقريرا
ً
ً
سنويا مفصال للجنة المختصة بمجلس األمة ،وتكون
األولوية في شغل الوظائف العامة في الهيئة العامة
للجزيرة والمحافظة ،والتوطين واإلسكان بالجزيرة،
وفــي دعــم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها،
وتشغيل الوجهة السياحية والثقافية ،وفي أي مجاالت
أخرى تقررها الهيئة العامة لها ،ألهالي جزيرة فيلكا
الراغبين في ذلك.

قدم النائب د .حسن جوهر سؤاال برلمانيا إلى
وزير النفط وزير التعليم العالي د .محمد الفارس
بشأن اختيار رؤساء المكاتب والملحقين الثقافيين.
وقال في مقدمته :رغم انتهاء اللجنة المختصة
ً
باختيار رؤساء المكاتب والملحقين الثقافيين وفقا
إلعالن وزارة التعليم العالي عن وظيفة ملحق ثقافي
في شهر فبراير من عام  2020من أعمالها ،وما بذلته
اللجنة مــن جهد فــي إج ــراء المقابالت الشخصية
للمتقدمين لـهــذه الوظيفة وا لـقـيــام بالمفاضالت

المطلوبة وترشيح من وقع عليه االختيار منهم إلى
السيد الوزير العتمادها وإصدار القرارات الخاصة
بتعيينهم وإيفادهم لجهات عملهم ،خاصة في ظل
الــزيــادة غير المسبوقة ألعــداد الطلبة المبتعثين
لـلــدراســة فــي الـخــارج على نفقة ال ــوزارة فــي العام
الــدراســي الحالي ،فــإن النتائج الرسمية وق ــرارات
تعيين مــن وق ــع عليهم االخـتـيــار لــم تـصــدر حتى
تاريخه ،ولم يواكب ذلك أي تبريرات عن سبب هذا
التأخير الالفت.
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الياسين :قانون  2008/8لم يحقق أهدافه
في توفير  100ألف وحدة سكنية بـ 3سنوات
خص ةديرجلا بدراسة بعنوان «مراجعة نقدية» للقانون بشأن فرض رسوم على األراضي الفضاء
•

شدد وزير العدل السابق المستشار القانوني والمحامي أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية ورأى في دراسة بعنوان «مراجعة نقدية للقانون رقم ( )٨لسنة  ٢٠٠٨بفرض رسوم على
المرجوة بتوفير أراض سكنية األراضي الفضاء» خص بها «الجريدة» ،أنه من الواجب إعادة دراسة مواد هذا القانون من جوانبه
د .نواف الياسين أن القانون رقم ( )٨لسنة  ٢٠٠٨لم يحقق أهدافه ً
الموضوعية والشكلية ،وبحث مدى نجاحه في تحقيق الغايات التشريعية التي بناء عليها صدر
في حدود  100ألف وحدة خالل  3سنوات من تاريخ العمل بها ،مشيرا إلى أن توفير هذا الكم
من األراضي السكنية مرتبط بعوامل ليس من المتيسر تجاوزها بمجرد النص على إلزام الحكومة هذا القانون ،وعلى رأسها منع االحتكار وتوفير األراضي الفضاء للمواطنين من مستحقي الرعاية
السكنية.
بتوفير هذه القسائم في القانون ،خاصة مع تحديد مدة قصيرة نسبيا ،وهي  3سنوات.

تجب إعادة
دراسة القانون
وبحث مدى
نجاحه في
تحقيق غاياته
وعلى رأسها
منع االحتكار
وتوفير
األراضي

المشرع قصر
استحقاق
الرسوم على
األراضي
السكنية
غير المبنية

القانون حرم
الشركات
والمؤسسات
من المتاجرة
بهذه العقارات
وسمح لألفراد
واألشخاص
الطبيعيين

قـ ـ ــال وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـع ـ ــدل الـ ـس ــاب ــق
ال ـم ـح ــام ــي د .ن ـ ـ ــواف ال ـي ــاس ـي ــن،
إن الـقــانــون رق ــم ( )8لسنة 2008
ص ـ ــدر ل ـس ــد ال ـن ـق ــص وم ـعــال ـجــة
أوج ــه الـقـصــور فــي ال ـقــانــون رقــم
( )50لسنة  1994في شأن تنظيم
واسـ ـتـ ـغ ــال األراض ـ ـ ـ ــي ال ـف ـض ــاء،
ً
مضيفا أن الـمــذكــرة االيضاحية
للقانون أشارت إلى عجز القانون
رقم ( )50لسنة  1994عن تحقيق
غــايـتــه التشريعية مــن الـحــد من
ال ـم ـض ــارب ــة واحـ ـتـ ـك ــار األراض ـ ــي
المخصصة للسكن الخاص ،مما
ترتب عليه استمرار زيادة أسعار
األراض ـ ـ ــي وم ـع ــان ــاة الـمــواطـنـيــن
المستحقين للرعاية السكنية.
وبـيــن الـيــاسـيــن ،فــي دراس ـتــه،
أن «الوسيلة المختارة لتحقيق
أه ـ ـ ـ ــداف الـ ـمـ ـش ــرع ك ــان ــت زيـ ـ ــادة
ق ـي ـم ــة ال ـ ــرس ـ ــوم ال ـس ـن ــوي ــة عـلــى
مالك قسائم السكن الخاص غير
الـمـبـنـيــة الـمـمـلــوكــة لــأشـخــاص
الطبيعيين أو االعتباريين فيما
زادت مساحته منها على خمسة
آالف م ـت ــر م ــرب ــع ،ب ـح ـيــث ت ـكــون
عـشــرة دنــانـيــر عــن كــل متر مربع
بما يجاوز هــذه المساحة ،علما
أن قيمة الرسم في القانون المعدل
ً
كانت دينارا ونصف الدينار فقط.
وأشار إلى ان التحليل النقدي
ألبـ ــرز األحـ ـك ــام ال ـ ـ ــواردة ف ــي هــذا
القانون يتضمن:
ً
أوال :نــص الـقــانــون فــي المادة
األولـ ــى (ال ـف ـقــرة األول ـ ــى) أن ــه «إذا
زادت م ـس ــاح ــة ق ـس ــائ ــم ال ـس ـكــن
ال ـخــاص غـيــر المبنية المملوكة
ألحــد األشخاص الطبيعيين في
أي موقع وفي أي مشروع يتضمن
قسائم مخصصة ألغراض السكن
الخاص ،سواء كانت هذه القسائم
ف ــي م ــوق ــع واحـ ـ ــد أو ف ــي م ــواق ــع
م ـت ـعــددة وف ــي م ـشــروع واح ــد أو
في مشاريع متعددة ،على خمسة
آالف مـتــر مــربــع فــي مجموعها،
فــرض على كل متر مربع يجاوز
هذه المساحة رسم سنوي مقداره
عشرة دنانير كويتية».
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه ي ـت ـض ــح مــن
ه ــذا الـنــص أن الـمـشــرع قــد قصر
اسـتـحـقــاق الــدولــة لـهــذه الــرســوم
عـ ـل ــى األراض ـ ـ ـ ـ ــي ال ـس ـك ـن ـي ــة غـيــر
ال ـم ـب ـن ـي ــة ،أم ـ ــا األراض ـ ـ ـ ـ ــي ال ـت ــي

ي ـتــم ب ـن ــاؤه ــا وف ـق ــا لـلـمـســاحــات
المحددة في هذا القانون فإنه ال
ً
يدفع عليها أيــة رســوم أيــا كانت
مساحتها.
وأردف :ك ــذل ــك ف ـ ــإن ال ـم ـشــرع
م ــن خ ــال ه ــذا ال ـنــص ل ــم يحظر
االت ـ ـج ـ ــار بـ ـ ــاألراضـ ـ ــي ال ـس ـك ـن ـيــة
الفضاء بالمطلق ،ذلــك أنــه سمح
بالتملك واستمرار التملك لهذه
األراض ــي حتى خمسة آالف متر
مربع دون قيد زمني أو مكاني،
ودون دف ــع أي ــة رس ـ ــوم ،وه ــو ما
يعني استمرار االحتكار واالتجار
والمضاربة بهذه األراضي بحدود
هذه المساحة.
وأكــد أن العيب األبــرز في هذا
النص أنه قرر فرض هذه الرسوم
على األشخاص الطبيعيين فقط،
ول ـ ــم ي ـش ـمــل الـ ـن ــص األشـ ـخ ــاص
االعـتـبــاريـيــن ،الــذيــن ورد ذكرهم
مـتــأخــرا فــي عـجــز ال ـمــادة األول ــى
«مكرر» ،التي قررت أنه «يستحق
هـ ـ ــذا ال ـ ــرس ـ ــم ،سـ ـ ــواء كـ ـ ــان م ــال ــك
ً
ال ـق ـس ـي ـمــة ش ـخ ـصــا ط ـب ـي ـع ـيــا او
ً
اعـ ـتـ ـب ــاري ــا» ،وه ـ ــذا يـعـتـبــر خلال
ت ـشــري ـع ـيــا ظـ ــاهـ ــرا فـ ــي ص ـيــاغــة
ال ـ ـم ـ ــادة ،وال يـ ـت ــواف ــق وم ـف ـه ــوم
ال ـص ـيــاغــة الـمـنـضـبـطــة الــواج ـبــة
االت ـ ـب ـ ــاع فـ ــي صـ ـي ــاغ ــة الـ ـق ــاع ــدة
القانونية.

األراضي غير المبنية
ً
وت ــاب ــع ال ـيــاس ـيــن ،ثــان ـيــا :رغــم
أن الـ ـمـ ـش ــرع ق ـ ــرر ف ـ ــرض رسـ ــوم
على هــذه األراضــي غير المبنية،
لكنه اشترط أن يكون عدم البناء
ً
راجعا لمحض إدارة المالك ،وليس
لسبب أجنبي يحول بينه وبين
ً
بناء األرض ،مردفا :ومثال ذلك ال
يستحق الرسم على األراضي غير
المصرح البناء فيها أو األراضي
غ ـي ــر م ـك ـت ـم ـلــة ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
أو ال ـخ ــدم ــات ،إذ قـضــت محكمة
الـتـمـيـيــز ف ــي ال ـط ـعــن رقـ ــم 2430
لسنة  2019مدني « »1أنه يشترط
استحقاق هذا الرسم على قسائم
السكن الـخــاص غير المبنية أن
ي ـك ــون ب ـق ــاء ه ــذه الـقـسـيـمــة دون
ً
بناء راجعا الختيار مالكها ،فإن
ً
كان عدم البناء عليها راجعا إلى
أنها تقع في منطقة غير مسموح

بــال ـب ـنــاء ف ـي ـهــا أو ل ـع ــدم اك ـت ـمــال
البنية التحتية لها وهو أمر يرجع
إل ــى جـهــة اإلدارة ال ـتــي ن ــاط بها
القانون هذا االختصاص ،فإن بقاء
ً
القسيمة دون بناء يكون رغما عن
مالكها وال يستقيم معه أن يفرض
ً
رسما على بقائها دون بناء لسبب
ال يد للمالك فيه».
وشـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن ه ـ ــذا ال ـف ـهــم
ي ـت ــواف ــق م ــع ق ـصــد ال ـم ـش ــرع من
هـ ــذا الـ ـق ــان ــون وي ـخ ـل ــق الـ ـت ــوازن
بين تحقيق مصالح المواطنين
مستحقي الرعاية السكنية ومالك
ً
األراضــي ،مبينا أن ما يؤكد هذا
الفهم هو النص الصريح الــوارد
في المذكرة اإليضاحية للقانون
ال ـت ــي ق ـ ــررت أن الـ ـه ــدف ه ــو «فــك
احتكار األراضي غير المستغلة»،
أي إن الـ ـغ ــاي ــة ه ـ ــي دفـ ـ ــع م ــاك
األراضـ ـ ــي الس ـت ـغــال ـهــا بـ ـن ـ ً
ـاء أو
التصرف فيها للغير.
وأوض ــح «أن ـنــا نشير فــي ذات
الـسـيــاق إلــى أن الـقــانــون اشترط
العتبار القسيمة مبنية أن تكون
مساحة البناء ال تقل عن  200متر
مربع أو  20في المئة من مساحة
الـقـسـيـمــة أي ـه ـمــا أك ـب ــر ،وهـ ــو ما
ن ــص ع ـل ـيــه ص ــراح ــة ف ــي ال ـم ــادة
األولى (الفقرة الثانية) «ال تعتبر
القسيمة مبنية وفقا ألحكام هذه
المادة ،إال إذا بلغت مساحة البناء
 200متر مربع (200م )2أو  20في
المئة ( )%20من مساحة القسيمة
أيهما أكبر».

المساكن الخاصة
ً
ث ــال ـث ــا :ق ـ ــررت الـ ـم ــادة األولـ ــى
(الـ ـفـ ـق ــرة ال ـث ــال ـث ــة) مـ ــن ال ـق ــان ــون
ً
ً
حـكـمــا خ ــاص ــا ق ــد ي ـت ـعــارض من
حيث الظاهر مــن فـكــرة القانون،
إذ استثنت المادة من أحكام هذا
ال ـقــانــون الـمـســاحــات ال ـتــي تزيد
عـلــى خمسة آالف مـتــر مــربــع إذا
لم يصد قــرار بفرزها إلى قسائم
متعددة ،إذ نص أنــه «وال تسري
أحكام الفقرتين السابقتين على
المساكن الخاصة التي تقام على
أراض تزيد مساحتها على ما هو
منصوص عليه فيها مهما بلغت
مادام لم يصدر من بلدية الكويت
قرار بتنظيمها وفرزها إلى قسائم
متعددة أو مادام قد صدر قرار من
البلدية بدمجها.
وأكـ ــد أن ال ـقــانــون أوكـ ــل بــذلــك
الحق في تحديد وقت استحقاق
الرسم للمالك بعد ربط استحقاق
هــذا الــرســم بالفرز ل ــأرض الــذي
يتقدم به عادة مالكها في الوقت
ً
ً
ال ــذي ي ـح ــدده ،مـسـت ـطــردا :أيـضــا

اس ـ ـت ـ ـخـ ــدم ال ـ ـم ـ ـشـ ــرع م ـص ـط ـلــح
«الـمـســاكــن الـخــاصــة» والمساكن
التي ال تخضع ألحكام القانون،
إذ إن القانون يتعلق بــاألراضــي
الفضاء ،وهذا االستخدام نرى أنه
أتى خارج سياق القانون ويعتبر
ً
عيبا من عيوب الصياغة.

الفترة الزمنية
ً
رابعا :منح القانون فترة زمنية
معينة مدتها سنتان لتمكين مالك
األراضــي من استغاللها ،إذ ّ
نص
فــي ال ـم ــادة األول ــى مـكــرر عـلــى أن
«يستحق الرسم السنوي المقرر
ً
في المادة السابقة اعتبارا من أول
الشهر التالي النقضاء سنة من
تاريخ العمل بهذه الـمــادة أو من
أول الشهر التالي النقضاء سنتين
من تاريخ الموافقة على مشروع
التقسيم الـخــاص أو أي مشروع
يتضمن قسائم مخصصة للسكن
ال ـخــاص مــن قـبــل بـلــديــة الـكــويــت
أيهما أبعد».
وأش ـ ــار كــذلــك إل ــى قـ ــرار وزي ــر
ال ـمــال ـيــة رق ــم  2010/21ال ـخــاص
بـ ـ ــإصـ ـ ــدار ال ــائـ ـح ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
لـ ـه ــذا ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،ال ـ ـ ــذي نـ ــص فــي
المادة الثالثة منه على أن «يقف
اس ـت ـح ـقــاق ال ــرس ــم ال ـم ـق ــرر على
القسيمة متى اكتمل البناء عليها
ً
وصــار جاهزا للسكن فيه ،ويعد
ً
ً
البناء مكتمال إذا تم تنفيذه طبقا
للترخيص الـصــادر مــن البلدية،
وتم إيصال التيار الكهربائي».
وبـ ـي ــن أن ه ـ ــذا الـ ـن ــص وض ــع
ً
ً
ضابطا وحيدا هو اكتمال البناء
فقط دون تحديد تنظيم خاص
الستغالل هذا البناء ،وإذا ما كان
يتوافق وطبيعة السكن الخاص
من عدمه.

الشركات التجارية
خامسا :حظرت المادة األولى
مـ ـ ـك ـ ــررا (ب) م ـ ــن ال ـ ـقـ ــانـ ــون عـلــى
ً
الشركات التجارية أيا كان نوعها
والمؤسسات الفردية التعامل في
القسائم أو الـبـيــوت المخصصة
ً
سواء كان
ألغراض السكن الخاص،
ذلك بالبيع أو الشراء أو الرهن أو
إصدار حوالة حق أو إصدار توكيل
بالتصرف للغير ،أو قبول وكالة
بالتصرف ،وغيرها من التصرفات
القانونية.
وأكـ ـ ــد أن ه ـ ــذا ال ـح ـظ ــر يـشـمــل
التعامل المباشر أو غير المباشر،
واعتبر المشرع أن أي تعامل يتم
بــال ـم ـخــال ـفــة ل ـه ــذه الـ ـم ــادة بــاطــل
بطالنا مطلقا ،ويعتبر كأن لم يكن.

نواف الياسين

طعون المحكمة الدستورية
ذك ـ ـ ــر الـ ـمـ ـح ــام ــي الـ ـي ــاسـ ـي ــن أن ال ـم ـح ـك ـمــة
الدستورية قررت في حكم أخير لها بمناسبة
الـطـعــن عـلــى قــانــون رق ــم  8لسنة ( 2008طعن
مباشر رقم  9لسنة « )2017وإذا كان األصل أنه
ال يجوز أن تكون رؤوس األمــوال ذاتها – على
ً
وعاء للضرائب المالية التي
اختالف أنواعها –
ً
ينظمها المشرع في نطاق سلطاته ،صونا لرأس
المال من الزوال بالكلية ،أو فقدان جزء كبير منه،
وأن الدخل الــدوري المتجدد لــرأس المال يعد
هو الــوعــاء األســاســي لتلك األعـبــاء المالية ،إال
أنه يسوغ استثناء من هذا األصل تحميل رأس
المال ذاته بعبء مالي لضرورة ّ
ملحة».
وأوضح أن المذكرة اإليضاحية
للقانون قــررت أن الهدف من هذا
النص ضمان عــدم المتاجرة في
الـ ـعـ ـق ــارات ال ـم ـخ ـص ـصــة لـلـسـكــن
الخاص ،وكذلك يمكن التقرير أن
يــؤكــد أن ه ــذه الـتـصــرفــات واردة
ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ال الـحـصــر،
مردفا :لكن هذا النص منتقد ،ذلك
أنــه حــرم الشركات والمؤسسات
فقط من المتاجرة بهذه العقارات،
لكنه لم يحرم األفراد من ذلك ،أي
أن المتاجرة في السكن الخاص
يـمـكــن أن تـتـحـقــق إذا ق ــام بــذلــك
أف ــراد أو تمت بأسماء أشخاص
طبيعيين.

 100ألف وحدة سكنية
س ـ ــادس ـ ــا :أل ـ ـ ــزم الـ ـمـ ـش ــرع فــي
الـ ـ ـم ـ ــادة الـ ــراب ـ ـعـ ــة مـ ــن الـ ـق ــان ــون
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ــرع ــاي ــة
السكنية بتوفير أراض سكنية
بـحــدود  100ألــف وحــدة سكنية
خالل  3سنوات من تاريخ العمل
بهذا القانون.
وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع :ف ـ ـ ــي الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة أن
ه ــذا ال ـنــص الـتــوجـيـهــي للجهة
اإلدارية لم يحقق أيا من األهداف
الـ ـم ــرج ــوة ،ذلـ ــك أن تــوف ـيــر هــذا
ال ـ ـكـ ــم م ـ ــن األراضـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـس ـك ـن ـيــة
مرتبط بعدد مــن العوامل ليس
مــن المتيسر تـجــاوزهــا بمجرد
النص على إلزام الحكومة بتوفير

وزاد الياسين أنــه إضــافــة إلــى الطعن بعدم
ال ــدسـ ـت ــوري ــة س ــال ــف الـ ــذكـ ــر س ـب ــق لـلـمـحـكـمــة
الدستورية أن نظرت طعنين سابقين متعلقين
بقانون  50لسنة  ،1994المقيد برقم  11لسنة
 2005وطعن آخر على القانون رقم  9لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام قانون الشركات ،والذي
حـظــر عـلــى الـشــركــات االت ـجــار بقسائم السكن
ال ـخ ــاص ،وبــذلــك تـكــون المحكمة الــدسـتــوريــة
حسمت جملة مــن األح ـكــام الـتــي تـقــوم عليها
فكرة هذا القانون.

هذه القسائم في صلب القانون،
خــاصــة مــع تحديد مــدة قصيرة
نسبيا ،وهي  3سنوات.
ول ـف ــت إلـ ــى أن م ــا ي ــؤك ــد ه ــذا
الرأي هو ما قرره المشرع في ذات
للقانون من
المذكرة االيضاحية
ّ
نقد للدولة وعجزها (مع تحفظنا
ع ــن اس ـت ـخــدام مـصـطـلــح ال ــدول ــة،
وكــان األجــدر استخدام مصطلح
الـحـكــومــة) عــن مــواكـبــة الطلبات
ال ـم ـت ــزاي ــدة لـمـسـتـحـقــي الــرعــايــة
السكنية.
وأش ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه رغـ ــم أن هــذا
التشريع يتضمن عــددا محدودا
م ــن ال ـ ـمـ ــواد ،ل ــذل ــك ف ـلــم ي ـكــن من
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـسـ ــاغ أن يـ ـحـ ـم ــل هـ ــذه
اإلشكاليات المتعلقة بالصياغة
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ،والـ ـ ـت ـ ــي ك ـ ــان لـهــا
انـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــاس واض ـ ـ ـ ـ ــح ع ـ ـلـ ــى مـ ــدى
وضوح أحكامه ،خاصة من حيث
النطاق .وكذلك يحمل جملة من
عالمات االستفهام لمدى فاعلية
ه ــذا ال ـق ــان ــون وتـحـقـيـقــه غــايــاتــه
التشريعية.
ورأى أن ــه م ــن ال ــواج ــب إع ــادة
دراس ـ ـ ــة مـ ـ ــواد هـ ــذا الـ ـق ــان ــون مــن
جوانبه الموضوعية والشكلية،
وبحث مــدى نجاحه فــي تحقيق
الغايات التشريعية التي صدر هذا
القانون بناء عليها ،وعلى رأسها
منع االحـتـكــار وتوفير األراض ــي
الفضاء للمواطنين من مستحقي
الرعاية السكنية.

خلل تشريعي
في صياغة
المادة األولى
ال يتوافق
ومفهوم
الصياغة
الواجبة االتباع
ً
قانونا

استخدام
المشرع
مصطلح
«المساكن
الخاصة» جاء
خارج سياق
القانون ويعتبر
ً
عيبا في
الصياغة
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«الكهرباء» :عدادات ميكانيكية للمساكن الجديدة
 13محضر تعديات بالمنطقة الشمالية
سيد القصاص

قالت مصادر في وزارة الكهرباء
وال ـ ـمـ ــاء إن ال ـ ـ ـ ــوزارة ت ـن ـت ـظــر خ ــال
الـ ـشـ ـه ــري ــن ال ـم ـق ـب ـل ـي ــن دف ـ ـعـ ــة مــن
ال ـع ــدادات الميكانيكية ،لتوزيعها
على المساكن الجديدة في السكن
الخاص ،حرصا على عدم التأخير
فـ ـ ــي اي ـ ـ ـصـ ـ ــال ال ـ ـت ـ ـي ـ ــار ،الـ ـ ـ ــى ح ـيــن
استبدالها بالعدادات الذكية.
وأوضحت المصادر ان الدفعات
ال ـ ـتـ ــي وص ـ ـلـ ــت إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة مــن
الـ ـع ــدادات الــذك ـيــة وي ـتــم تجربتها
وف ـح ـص ـه ــا ،س ـي ـت ــم ت ــرك ـي ـب ـه ــا فــي
القطاعين التجاري واالستثماري
فــي محافظتي حــولــي والـفــروانـيــة،
ثم االنتقال الى القطاعات االخرى.
ولفتت الى ان الــوزارة في سياق
تلبية حاجة القسائم او المشاريع
الـ ـج ــدي ــدة ف ــإن ـه ــا ط ـل ـب ــت ع ـ ـ ــدادات
ميكانيكية ستصل خــال شهرين،
كما أن هذه العدادات متواجدة في
الـســوق المحلي وبــأسـعــار مقبولة
ال ت ـت ـج ــاوز ال ـ ـ ــ 60دي ـ ـنـ ــارا ،ويـمـكــن
لصاحب العقار ان يشتريها لتسيير
اعماله واالسراع في ايصال التيار.
وك ـ ـشـ ــف نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس ف ــري ــق
الـضـبـطـيــة الـقـضــائـيــة ف ــي وزارة
الكهرباء والـمــاء ،أحمد الشمري،

ع ــن ب ـل ــوغ ح ـص ـي ـلــة ال ـم ـخــال ـفــات
للفريق التابع للمنطقة الشمالية
 13محضر ضبط مخالفة وإثبات
حالة منذ بداية سبتمبر ،وتوجيه
أكثر من  500إنذار تراوحت ما بين
مـلـصـقــات وتــوج ـي ـهــات شفاهية
لـلـتـقـيــد ،وعـ ــدم ال ـع ـبــث بشبكتي
"الكهرباء والماء" ،وتجنب تسجيل
محاضر للمخالفين وفق القانون
 48على  ،2005والقرار  121لسنة
 ،2017والقرار  255لسنة .2010

إصابة مسنة ووافد في حريقين
بالسالمية وخيطان
●

محمد الشرهان

أص ـ ـي ـ ـبـ ــت وافـ ـ ـ ـ ـ ــدة مـ ـسـ ـن ــة وعـ ــربـ ــي
ب ـح ــال ـت ــي اخـ ـتـ ـن ــاق وإجـ ـ ـه ـ ــاد ح ـ ــراري
و حــروق جــراء حريقين منفصلين في
منطقتي السالمية وخيطان ،كما أسفر
الحادثان عن خسائر مادية.
وف ــي تـفــاصـيــل ال ـح ــادث االول ،قــال
مدير ادارة العالقات العامة واال عــام
ب ـق ــوة االط ـ ـفـ ــاء الـ ـع ــام ال ـع ـق ـيــد مـحـمــد
الغريب ان "االطفاء" تعاملت مع حريق
فــي بناية بالسالمية تبين ا نــه اندلع
في أخشاب وإسفنج في ساحة البناية
ا ل ـم ـك ــو ن ــة مـ ــن  9أدوار ثـ ــم ا مـ ـت ــد ا ل ــى
شقتين متجاورتين فتم اخالء البناية
ومكافحة النيران وإنقاذ وافدة مسنة

أصيبت بحالة اختناق نتيجة تصاعد
اعمدة الدخان من الموقع.
وفـ ـ ــي ت ـف ــاص ـي ــل الـ ـ ـح ـ ــادث الـ ـث ــان ــي،
ق ــال الـغــريــب ان ق ــوة االط ـفــاء تعاملت
مــع حــر يــق فــي س ــرداب بناية بمنطقة
خيطان صباح امس االول ،وإن الحريق
نـ ـش ــب ف ـ ــي مـ ـطـ ـب ــخ ومـ ـ ـخ ـ ــزن لـ ـلـ ـم ــواد
الغذائية فــي س ــرداب البناية ،وأسفر
عن إصابة أحد العاملين في المطبخ
ب ـح ــروق م ـت ـفــرقــة بــال ـج ـســم وت ــم نـقـلــه
للمستشفى لتلقي ا لـعــاج عــن طريق
فنيي ا لـطــوارئ الطبية ،فيما باشرت
فرق التحقيق والوقاية عملها لمعرفة
أسـبــاب الـحــادث واتـخــاذ الــازم بشأن
المخالفات.

وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـش ـ ـمـ ــري ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
ـدة" ،إن "ف ــري ــق الضبطية
ل ــ"ال ـج ــري ـ ّ
ً
القضائية نفذ مؤخرا حملة مشتركة
بالتنسيق مع قطاع شبكات التوزيع
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة -م ــراق ـب ــة ال ـعــاص ـمــة،
ب ـم ـش ــارك ــة ع ـ ــدة جـ ـه ــات وه ـي ـئ ــات
حكومية ممثلة في وزارة الداخلية،
واإلدارة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــرور ،ووزارة
التجارة ،وبلدية الكويت في منطقة
الري الصناعية".
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ه ـ ــذه ال ـح ـمــات

مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة لـ ـلـ ـح ــد م ـ ــن الـ ـتـ ـع ــدي ــات
والـمـخــالـفــات بـعـمــوم الـمـحــافـظــات
الشمالية الثالث (العاصمة والجهراء
والفروانية).
ول ـفــت إل ــى أن ال ـفــريــق سـجــل 4
محاضر خــال الحملة تنوعت ما
ب ـيــن اس ـت ـغــال ال ـم ـيــاه دون ع ــداد،
والـتــاعــب بـمـصـهــرات ال ـ ــوزارة ،مع
وجـ ـ ــود ح ــال ــة ع ـ ــدم سـ ـ ــداد ورف ــض
تعاون ألحد المستهلكين.

●

نفذ قطاع االمن العام بتعليمات
مباشرة مــن وكيل وزارة الداخلية
المساعد لشؤون االمن العام اللواء
فراج الزعبي ،بالتعاون مع الهيئة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة وب ـلــديــة
الـ ـك ــوي ــت ،ح ـم ـلــة أم ـن ـي ــة وم ــروري ــة
استهدفت األســواق العشوائية في
منطقة جليب الشيوخ مساء أمس
االول.
وقــال مصدر امني ل ـ "الـجــريــدة"
ان الـحـمـلــة ال ـت ــي اس ـت ـهــدفــت أكـثــر
مـ ــن س ـ ــوق عـ ـش ــوائ ــي فـ ــي م ـنــاطــق
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــاوي وج ـ ـل ـ ـيـ ــب ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ
وال ـع ـب ــاس ـي ــة ،أسـ ـف ــرت ع ــن ضـبــط
 49ب ــائ ـع ــا م ـت ـج ــوال ف ــي األسـ ـ ــواق
الـ ـعـ ـش ــوائـ ـي ــة ،وم ـ ـص ـ ــادرة الـ ـم ــواد
الغذائية والبضائع غير الصالحة
ل ــاس ـت ـخ ــدام اآلدمـ ـ ـ ــي ،وإحــال ـت ـهــم
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـض ـ ـ ـبـ ـ ــوطـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ــى ج ـ ـهـ ــات

حملة البلدية والداخلية في الجليب
االخ ـت ـص ــاص التـ ـخ ــاذ االج ـ ـ ــراءات
الالزمة بحقهم.
وأش ـ ــار ال ـم ـصــدر ال ــى ان ال ـلــواء
ال ــزع ـبــي أع ـط ــى أوام ـ ــره ال ــى ق ــوات
االم ـ ــن الـ ـع ــام بــال ـع ـمــل ع ـلــى ضــرب
مواقع االســواق العشوائية وأماكن
تجمع العمالة الهامشية في جميع
م ـح ــاف ـظ ــات الـ ـب ــاد ب ـع ــد مــاحـظــة

الكلية األسترالية في الكويت
تصميم مشروع عملي للمساهمة
في حل هذه المشكلة ،ويصاحب
ذلــك تصميم مـعــرض ومنتجات
ل ـن ـت ــائ ــج ال ـت ـع ـل ــم ،ح ـي ــث يـنـتـقــل
الـطــاب أثـنــاء تطبيق الـمـشــروع
والتعلم منه من مرحلة المعرفة
إلى الفهم ثم التطبيق ثم التحليل،
فالتركيب ،فالتقويم ،مما يعزز
ّ
تعلمهم ّ
وينمي قدراتهم باكتساب

جمعية الروضة وحولي احتفلت بموظفيها

جانب من التكريم
احـتـفـلــت جمعية الــروضــة وحــولــي التعاونية
بموظفيها مــن اإلدارة التنفيذية ،وتخلل الحفل
تكريم أعضاء مجلس اإلدارة.
واسـ ـتـ ـع ــرض رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس اإلدارة خــالــد
السداني ما تم إنجازه في الفترة الحالية والنتائج
ال ـتــي تـحـقـقــت بــواس ـطــة الـخـطــة االسـتــراتـيـجـيــة
للجمعية وصدارتها بأعلى المبيعات واألرباح،
ً
مــؤكــدا أن هــذا النجاح ثمرة مجهودات سنوات
سابقة من مجالس اإلدارات ،وكل مجلس يؤدي
دوره لخدمة المساهمين وأبـنــاء المنطقة ،كما
أن أنشطة الجمعية ومهرجاناتها التسويقية
وخدماتها نالت استحسان الجهات وال ــوزارات

ّ
تـمــكــن رج ــال الـبـحــث الـجـنــائــي ،بــالـتـعــاون مع
مفتشي اإلدارة الـعــامــة لـلـجـمــارك /إدارة الشحن
ّ
الجوي ،من ضبط مقيم عربي تسلم طردا بريديا
مخبأ بــداخـلــه كـيـلــوغــرام مــن م ــادة الـمــاريـغــوانــا
المخدرة بطريقة سرية.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،الـتــي رواه ــا مـصــدر أمـنــي لـ
"الجريدة" ،أن معلومات سرية وردت إلــى رجال
الـمـبــاحــث تفيد ب ـقــدوم ط ــرد بــريــدي إل ــى الـبــاد
من إحــدى الــدول األوروبية عبر الشحن الجوي،
على شكل مستلزمات شخصية ،مخبأ بداخله
مواد مخدرة.
وبــالـتـنـسـيــق مــع رج ــال ال ـج ـمــارك ،تــم تسهيل
خروج الطرد ،لحين وصوله إلى العنوان المدون
في بوليصة الشحن ،وبعد قيام المتهم ،وهو مقيم
ّ
عــربــي ،بتسلمه تــم ضبطه واقـتـيــاده إلــى اإلدارة
العامة لمكافحة المخدرات.
وأشــار المصدر الى أن رجال المباحث فتشوا
الـطــرد ،وعـثــروا بداخله على كيلوغرام مــن مــادة
ال ـمــاري ـغــوانــا ال ـم ـخ ــدرة م ـخ ـبــأة بـطــريـقــة ســريــة،
الفتا الــى أن رجــال المباحث اتـخــذوا اإلج ــراء ات
القانونية بحق المتهم الذي اعترف خالل التحقيق
م ـع ــه ب ـج ـلــب ال ـ ـمـ ــواد الـ ـمـ ـخ ــدرة ب ـق ـصــد االت ـج ــار
والتعاطي ،وموضحا أن رجال المباحث أحالوه
والمضبوطات إلى النيابة العامة.

سلة أخبار
«البيئة» :توثيق عناصر
التنوع البيولوجي
نظمت الهيئة العامة للبيئة
بالتعاون مع املكتب اإلقليمي
لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة
لدول غرب آسيا جلسة في
السابع من سبتمبر الجاري،
خالل املؤتمر العاملي للحفاظ
على البيئة والذي عقد في مدينة
مرسيليا الفرنسية بهدف عرض
النتائج الرئيسية ملشروع "رصد
وتوثيق التنوع البيولوجي في
دولة الكويت" من خالل إطالق
تقرير "حالة التنوع البيولوجي
في الكويت" .وأعلنت الهيئة في
بيان صحافي ان هذا املشروع
يهدف إلى توثيق جميع عناصر
التنوع البيولوجي في الكويت
من خالل جمع املصادر العلمية
السابقة ،وتحديد الثغرات
البحثية ،وإجراء مسوحات
ميدانية في املواقع ذات
األهمية البيولوجية في دولة
الكويت .وأوضحت أن املشروع
يهدف كذلك إلى بناء قدرات
العاملني في الهيئة العامة
للبيئة على التصنيف الدقيق
والرصد البيئي لدراسة التنوع
البيولوجي في البالد.

«النجاة» تفتتح فرعها
الجديد بالمباركية

محمد الشرهان

ان ـت ـشــار االس ـ ــواق ال ـع ـشــوائ ـيــة من
جديد ،باالضافة الى تزايد ظاهرة
الـ ـ ــوقـ ـ ــوف الـ ـ ـخ ـ ــاط ـ ــئ لـ ـلـ ـم ــركـ ـب ــات
وسـ ـي ــارات الـنـقــل مـمــا يـتـسـبــب في
عرقلة حركة السير.
وأض ـ ــاف أن ق ـط ــاع االمـ ــن ال ـعــام
مـمـثــا فــي ســريــة الـمـهــام الـخــاصــة
وب ــال ـت ـع ــاون والـتـنـسـيــق م ــع ادارة

تعزيز التعاون بين الجامعتين لتطوير برامج أكاديمية مشتركة ومتبادلة

وي ـ ـعـ ــد ال ـت ـع ـل ــم الـ ـق ــائ ــم عـلــى
ا لـ ـمـ ـش ــار ي ــع ( Project Based
 )Learningن ـم ـ ً
ـوذج ــا تـعـلـيـمـ ًـيــا
ً
مميزا ،إذ يعتمد بشكل كبير على
تطبيق نظريات التعلم الحديثة
وت ـف ـع ـي ـل ـه ــا ،وب ــالـ ـت ــال ــي ي ـح ــدد
ال ـط ــاب إحـ ــدى الـمـشـكــات وفــق
أدوات البحث العملي والنموذج
العلمي لحل المشكالت ،ومن ثم

محمد الشرهان

ً
ضبط  49بائعا في حملة على أسواق الجليب

«األسترالية» تجدد مذكرة التفاهم مع «آلبورج» الدنماركية
جـ ـ ـ ــددت ال ـك ـل ـي ــة األسـ ـت ــرالـ ـي ــة
فــي الـكــويــت مــذكــرة الـتـفــاهــم مع
شريكتها الدولية جامعة آلبورج،
من أجل تعزيز التعاون المشترك
بين الجامعتين وتنمية التفاهم
المتبادل بينهما.
ّ
ووق ــع ال ـمــذكــرة ممثال الكلية
األسـ ـت ــرالـ ـي ــة ،م ـس ــاع ــد رئـيـسـهــا
ل ـ ـل ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــان ـ ــدة ص ـقــر
الشرهان ،ورئيسها في الكويت ،د.
عصام زعبالوي ،وممثال جامعة
ألبورغ ،د .أنيت كولموس ،وعميد
ك ـل ـيــة ا ل ـت ـك ـنــو لــو ج ـيــا للتصميم
وم ـع ـل ــوم ــات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،د.
هنريك بيترسون.
وت ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــدف الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــرة إل ـ ـ ــى
م ــواص ـل ــة ت ـطــويــر م ــرك ــز الـتـعـلــم
الـقــائــم عـلــى الـمـشــاريــع العملية
ل ــدى "األس ـت ــرال ـي ــة" ف ــي الـكــويــت،
ومــواصـلــة تطوير مــركــز اإلب ــداع
وري ـ ـ ـ ــادة األع ـ ـمـ ــال ل ـ ــدى ال ـك ـل ـيــة،
والـ ـ ـح ـ ــث ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون ب ـيــن
ال ـج ــام ـع ـت ـي ــن لـ ـتـ ـط ــوي ــر ب ــرام ــج
أك ــادي ـم ـي ــة م ـش ـتــركــة وم ـت ـبــادلــة
الفائدة.

ضبط عربي جلب ماريغوانا
في طرد بريدي
●

جانب من حملة الضبطية القضائية
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الحكومية وعلى رأسها وزارة الشؤون.
م ــن جــان ـبــه ،أعـ ــرب ال ـمــديــر ال ـع ــام ب ـســام ال ـبــدر،
فــي كلمته الـتــي ألقاها بالحفل نيابة عــن اإلدارة
التنفيذية ،عن شكره للفتة الطيبة للمجلس الحالي
ب ـهــذا ال ـت ـكــريــم ،ول ـل ـم ـبــادرة وال ـف ـكــرة ال ـتــي نفذها
وأشرف عليها بنجاح كبير ومتميز نائب المدير
العام للقطاع اإلداري والمالي عبدالله الشراح.
وقــال البدر إن الجمعيات وقــت األزمــات أثبتت
ً
أنها صمام األمان للبلد وللمواطن ،مثمنا جهود
المسؤولين في اإلدارة ورؤساء األقسام والموظفين
عـلــى ال ـت ـطــور وال ـن ـجــاح ف ــي الـمـبـيـعــات واألربـ ــاح
بالجمعية.

معارف ومهارات متنوعة تساعد
الطالب على التأقلم مع متطلبات
الحياة الحديثة.
مـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــانـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،تـ ـ ـح ـ ــرص
الكلية األسـتــرالـيــة فــي الكويت
ع ـلــى اس ـت ـم ــرار ت ـعــزيــز أس ـلــوب
الـتـعـلــم ال ـقــائــم عـلــى الـمـشــاريــع
ال ـع ـم ـل ـي ــة عـ ـل ــى مـ ـ ــدى سـ ـن ــوات
دراســة الطالب ،وذلك الستيفاء

المتطلبات المحلية واإلقليمية.
وت ــرت ـك ــز ال ـخ ـب ــرة ال ـم ـتــراك ـمــة
ل ـل ـك ـل ـيــة ع ـل ــى كـ ــل مـ ــن ال ـب ـح ــوث
المتعلقة بأساليب التعلم الفعال،
والـ ـخـ ـب ــرة ال ـع ـم ـل ـي ــة ،وب ــال ـت ــال ــي
لتكون إحدى المؤسسات الرائدة
بــال ـت ـع ـل ـيــم الـ ـع ــال ــي فـ ــي ال ـش ــرق
األوسط ،والتي تستخدم أسلوب
ال ـت ـع ـلــم ال ـق ــائ ــم ع ـلــى ال ـم ـشــاريــع
العملية في التعليم.
يذكر أن جامعة آلبورج دأبت
ع ـل ــى تـ ــزويـ ــد ال ـ ـطـ ــاب بــالـتـمـيــز
األكــاديـمــي ،والمشاركة الثقافية
والتطوير الشخصي منذ إنشائها
ع ــام  ،1974وه ــي ت ـقــدم التعليم
وال ـب ـح ــوث ف ــي م ـج ــاالت الـعـلــوم
الطبيعية وا لـعـلــوم االجتماعية
والعلوم اإلنسانية والعلوم الفنية
والصحية.
كـمــا يــذكــر أن جــامـعــة آلـبــورج
اع ـت ـمــدت م ـنــذ نـشــأتـهــا أســالـيــب
ال ـت ـع ـلــم ال ـق ــائ ــم ع ـلــى ال ـم ـشــاريــع
الـعـمـلـيــة ل ـكــل بــرام ـج ـهــا إلعـ ــداد
مشروعات ذات مستوى أكاديمي
رفيع.

مرور محافظة الفروانية ،نفذ حملة
م ــروري ــة اس ـت ـهــدفــت شـ ــارع محمد
أبوالقاسم على المركبات المتوقفة
على الرصيف المبلط والمركبات
التي تعيق حركة السير ،وأسفرت
ع ــن ت ـحــريــر  56م ـخــال ـفــة م ــروري ــة،
وإحالة المركبات المخالفة الى كراج
الحجز باالدارة العامة للمرور.

«مجموعة الجري» :إنشاء أول
مدرسة عالمية بالمالديف

خالل توقيع العقد
أعلنت مجموعة الجري القابضة ،إنشاء أول مدرسة عالمية في
جمهورية الـمــالــديــف وتـعــد أول استثمار خليجي عــربــي فــي مجال
التعليم هناك ،حيث قام رئیس مجلس إدارة المجموعة طالل خليفة
الجري بتوقيع العقد مع ممثلة الحكومة المالديفية وزيــرة التربية
والتعليم د.عائشة علي.
وجاء اختيار المجموعة إلنشاء هذا الصرح التعليمي الذي سوف
يكون أكبر مدرسة عالمية في المالديف نتیجة لخبرتها في إدارة
المدارس العالمية داخل الكويت وخارجها ،إذ تشمل المدرسة أحدث
ً
التقنيات التعليمية ،وأفضل المناهج المعتمدة عالميا.
من جانبه ،قال الجري ،إن المجموعة سوف تعمل على تقديم أفضل
الخدمات التربوية من خالل مدرسة "أجيال العالمية" التي سوف تعمل
على أن تكون المدرسة من أفضل المدارس في المالديف.
من جهتها ،قالت علي ،إن هذه االتفاقية تعتبر من اإلنجازات الكبيرة
في الدولة ألنها سوف تخدم أبناء المالديف من خالل الخبرات العالمية
التي تتمتع بها مجموعة الجري القابضة.

افتتحت جمعية النجاة
الخيرية فرعها الجديد بمنطقة
"املباركية"؛ وذلك لتسهيل
التبرع وفتح أبواب الخير
واإلنفاق أمام املحسنني من رواد
وزوار األماكن التراثية .وقال
رئيس قطاع املوارد والعالقات
العامة واإلعالم بالجمعية
عمر الثويني ،في تصريح
صحافي أمس ،إنه تواجد
في منطقة "املباركية" ،ألنها
إحدى املناطق التراثية التي
يقصدها املحسنون وضيوف
الكويت من دول مجلس التعاون
الخليجي وغيرها من شتى
دول العالم ،بجانب تيسير
وتسهيل الوصول للمتبرعني
في أماكن وجودهم .وأضاف
الثويني أن فرع "املباركية"
يحمل داللة مهمة هي إبراز
الجهود اإلنسانية الكويتية
الحثيثة ،وكذلك "إظهار دورنا
العاملي الذي نقوم به تجاه إغاثة
امللهوفني ونجدة املنكوبني في
شتى دول العالم".

«التراث» تنظم دورة «صلوا
كما رأيتموني أصلي»
تنظم جمعية إحياء التراث
اإلسالمي اليوم دورة تعليمية
للمرحلة االبتدائية بعنوان
"صلوا كما رأيتموني أصلي"
يحاضر فيها الشيخ محمد
الفودري من الساعة ()٦.٣٠ – ٤.٣٠
مساء .وأعلنت الجمعية ،في بيان
أمس ،أن الدورة سيتم خاللها
تعليم صفتي الوضوء ،والصالة،
وأذكار بعد الصالة ،وسيشرف
عليها فرع الجمعية في منطقة
القرين.
وأضافت أن تنظيم مثل هذه
األنشطة يأتي انطالقًا من
أهداف الجمعية واملتمثل في
القيام بالدعوة إلى الله تعالى
بالحكمة واملوعظة الحسنة،
وحث املسلمني على التمسك
بآداب وأخالق اإلسالم بما في
ذلك التحذير من البدع والفنت
والتطرف والغلو ،وذلك من خالل
تنظيم العديد من املحاضرات
والدروس الشرعية املتنوعة،
وتوزيع وطباعة النشرات
والوسائل اإلرشادية في األماكن
العامة.

زوايا ورؤى
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المستشار شفيق إمام

سوار السجين
ُ
سيحسب مشروع السوار اإللكتروني للسجين ضمن خطوات
المؤسسات اإلصالحية في تقارير الرصد
ً
تحسين أوضاع ً
الحقوقية محليا ودوليا ،وننتظر المزيد من أفكار اإلصالح في
المجال األمني.
أول العمود:
سياسات التقشف وضبط الميزانية يجب أن تكون ضمن دراسة
شاملة لمواطن الهدر يعلنها مجلس الوزراء ،وليس كما يحدث اآلن
في شأن المواد التموينية وبشكل انتقائي واستفزازي.
***
تأتي خطوة تنفيذ مشروع السوار اإللكتروني لمتابعة المحكوم
عليهم بالسجن ألقل من  ٣سنوات في اتجاه جهود وزارة الداخلية
ً
إلص ــاح مرفق السجن الـمــركــزي ال ــذي دائـمــا مــا نقرأ ونسمع عن
تجاوزات تحدث فيه.
افتتاح غرفة عمليات متابعة المطلق سراحهم وفق شروط مكتوبة
ً
وتعهدات موقعة من السجين ّ
يعد إيــذانــا بالبدء في تطبيق هذه
الفكرة ،حيث تتاح للسجين فرصة الخروج من السجن والمكوث
في منزل ذويــه بعد موافقتهم والتعهد بعدم الخروج إال بموافقة
إدارة السجن وألماكن ضرورية كالمستشفيات ،وعدم تعطيل فعالية
السوار اإللكتروني الذي يربط السجين بغرفة العمليات ،واستمرار
فعالية هاتف السجين على مدار الساعة للمتابعة والرقابة.
ميزة هذا اإلجــراء أنه يقلل من حاالت اإلشغال المكاني للسجن
الذي يشكو من تكدس في بعض أجنحته ( ٤٥٠٠محكوم في عام ٢٠٢٠
في أقسام المركزي والعمومي والنساء) ،ويوفر حاضنة اجتماعية
ً
طبيعية للسجين بدال من مكوثه مع محكوم عليهم ومخالطتهم،
ويـسـهــم فــي إع ــادة التفكير فــي الـسـلــوك والـتـمـســك بقيمة الحياة
الطبيعية بين أفراد األسرة والتواصل مع األصدقاء وإن كان في حيز
مكاني محدد وهو المنزل.
سيحسب هذا اإلجراء ضمن تحسين أوضاع السجون والسجناء
ً
ً
في تقارير الرصد الحقوقية محليا ودوليا ،وننتظر المزيد من أفكار
اإلصالح في المجال األمني عبر تفعيل مهام إدارة الرقابة والتفتيش
في الوزارة ،والعمل على تحسين أداء أفراد الشرطة.
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الالجئون األفغان

اإلعالم اإللكتروني بين ثورة المعلومات وبين الكذب واالفتراءات ()2 -1

مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com

opinion@aljarida●com

َ ْ
َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ
ـورهــا
ـس َوم ــا ســواهــا* فــألــهــمــهــا فــجـ
يقول المولى عــز وجــل"َ :ونــفـ
َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ ٍ َ َ ْ َ َّ َ
وتقواها* قد أفلح من زكاها* وقد خاب من دساها" .وفي تفسير هذه
اآلية الكريمة ،يقول ابن المنذر عن قتادة ،إن تقديم الفجور على التقوى
ً
في اآلية الكريمة لتجنبه أي التخلي عنه ،وفي تفسيرها أيضا يقول
الشيخ محمد متولي الشعراوي ،إن كل نفس بشرية تحب أن تكون
قــويــة ،وهــي فيها قــوة داخـلــة ضــد نفسها األم ــارة وقــوة خــارجــة عند
شراسة الباطل.
فألهمنا يارب القوة على أن نواجه شراسة الباطل على خفافيش
الظالم اإللكتروني وضبابيته لينتصر الحق بنوره وإنسانيته ،وفي
هذا السياق ،لم تكن ثورة المعلومات التي كانت طفرة في عالم المعرفة
هي الثورة الوحيدة التي انتهكها اإلنسان بشراسة الباطل ،بل كان
اإلنسان ظلوما جهوال ،في استخدام النعم التي أنعم الله علينا بها
لخير البشرية.

نوبل وجائزته

وفــي هــذا السياق ،فقد ألهم المولى عــز وجــل العالم ألفريد نوبل
باختراع الديناميت ،الستخدامه في الصناعات السلمية التي أفادت
اإلنسان في قهر الطبيعة ،واقتحام الجبال وعبورها من األنفاق من
مـشــارق األرض ومـغــاربـهــا ،لمزيد مــن العلم والـمـعــرفــة ،واسـتـخــراج
الثروات من باطن األرض ،وصناعة التعدين وغيرها ،لتسهم في صناعة
عصر العولمة الذي نعيشه اآلن.
فاستبدل اإلنسان ونفسه األمارة بالسوء هذا االختراع في صناعة
آالت الدمار لفناء البشرية في الحروب ،وكان نوبل قد كون ثروة طائلة
من اختراعه بسبب تهافت الشركات الكبيرة على شراء هذا االختراع
وأصبح من أغنى أغنياء العالم ،ولندمه الشديد على إساءة استخدام
ً
اختراعه خصص جزءا من ثروته الطائلة ،ليكون عائدها جائزة سنوية
تمنح ألفضل من أفاد البشرية في مجاالت الكيمياء والفيزياء والطب
واألدب والسالم والعلوم االقتصادية.

الذرة واستخداماتها

وقــد ألهم الله إرنست رذرف ــورد نموذجه في الــذرة النووية لخير
البشرية في تشخيص األمراض وعالج السرطان وغيره من فيروسات
قاتلة وحماية البيئة من التلوث وتغيير المناخ.
ً
وق ــد ت ـطــورت ال ــذرة كـثـيــرا فــي اسـتـخــدامـهــا الـعـلـمــي فــي كثير من
المجاالت ،إلى أن جاء أحمد زويل ليخترع ميكروسكوب يقوم بتصوير
أشعة الليزر في زمن مقداره فنتو ثانية وهي وحــدة زمنية ،تخطت
ً
حاجز الزمن العادي ،وهي تعادل واحــدا على مليون من المليار من
الثانية ،ليصبح نظاما قادرا على التصوير بسرعة فائقة باالعتماد
على الليزر لمشاهدة حركة جزيئات المادة عند تفاعلها مع بعضها،
عند نشوئها وقبل هذا التفاعل الستخدام هذا االكتشاف العلمي في

مجال الطب والفيزياء وأبحاث الفضاء وسجلت باسمه مدرسة علمية
جديدة باسم كيمياء الفنتو ،التي غيرت نظريات البشر في هذا السياق.
إال أن النفس األمارة بالسوء ،استبدلت هذا االستخدام السلمي للذرة،
بصنع القنابل الذرية التي تطورت إلى القنابل الهيدروجينة وغيرها
من أسلحة الدمار الشامل ،وليس ببعيد عنا القنابل الذرية التي ألقتها
الواليات المتحدة األميركية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي في
أغسطس  1945فأفنت حياة مئة وأربعين ألفا فــي المدينة األولــى،
وثمانين ألفا في المدينة الثانية ،وأغلبهم من المدنيين ،فضال عن
التشوهات الخلقية لغيرهم ،وما خلفته هذه القنابل ،وإشعاعاتها من
إصابة للكثيرين بسرطان الدم وسوء التغذية وغيرهما.

الجميل في ثورة المعلومات

من أفــام ديزني الشهيرة "الجميلة والــوحــش «Beauty and the
» ،Beastوق ــد اخـتــرنــا أن نـبــدأ بالجميل فــي ث ــورة الـمـعـلــومــات ،فقد
فجرت ثورة المعلومات ،بعد الثورة الصناعية ،فتحا جديدا في عالم
البحث والمعرفة ،بما قدمته للباحثين والدارسين من خالل تقدمها
في التكنولوجيا ،مما أدى إلى بزوغ عصر المعلومات في أوائل القرن
الحادي والعشرين ،وهو عصر تتحكم فيه المعلومات في السياسة
واالقتصاد والحياة االجتماعية ،وأصبح القدح المعلى في هذا العصر،
لمن يسيطر على تقنيات االتـصــاالت ،ولمن يمتلك المعرفة التقنية
والبرمجية ،وأصبحت شركة مايكروسوفت من أكبر الشركات في العالم
من خالل تصنيعها البرمجيات التي تساعد في إدارة المعلومات.
ولئن كانت برمجيات المعلومات التي تتناقله وســائــل وقنوات
االتصاالت اإللكترونية المختلفة ،قد زودت الصحافة الورقية بزخم
هائل من المعلومات ،دون عناء ومشقة البحث عنها من خلف الجدران
المغلقة ،إال أن الصحافة الورقية والصحافة اإللكترونية هما وجهان
لعملة واحدة هي المعرفة ،وقد أصبح على عاتق الصحافة الورقية
واجب أن تفرز الغث من السمين ،فيما تتناقله الصحافة اإللكترونية
ً
ً
من وقائع وأحداث ،إال أن هذه األخيرة أضرت ضررا بالغا بالصحافة
الورقية ،فأزاحت صاحبة الجاللة من عرشها الذي كانت تتمتع فيه
باحتكار الخبر ونشره ،بل أصبحت أسرع منها ،وكأن العالم أصبح
قرية صغيرة ،يتنقل فيه الخبر في ثــوان ودقــائــق قبل أن يبزغ نور
الصباح الــذي تــوزع فيه الصحف ،كما أزاح ــت صاحبة الجاللة من
ً
احتكار عالم اإلعالنات والتي كانت تدر على أصحاب الصحف أمواال
ّ
طائلة وعلى محرريها وكتابها رواتب مجزية ،حتى قيل إن أحد رؤساء
تحرير صحيفة" ،األهرام" فوجئ بعد تعيينه بأقل من شهر بموظف
الخزينة يدخل عليه يحمل حواالت من أوراق البنكنوت الكبيرة حصته
من عائد اإلعالنات التي يحصل عليها كل رؤساء تحرير "األهرام" منذ
نشأة هذه الصحيفة قبل مئة عام.
وللحديث بقية عن القبيح في اإلعالم اإللكتروني.

جيمس زغبي*
أصابتني قراءة التقارير عن أنشطة الخاطفين السابقة على
هجمات الحادي عشر من سبتمبر بالدهشة من مدى خبث
طوايا هؤالء األشخاص وانتهازهم الفرص واستغالل
حسن نوايا األميركيين ،فقد حصلوا على منازل والتحقوا
بمدارس وتمتعوا بحرية الحركة ،في حين كانوا يدبرون
لمهمة قاتلة ،فكيف لم يتحولوا إلى التشكيك في الشر الذي
يعتزمون تنفيذه بعدما شهدوا من كل خير حولهم؟
لن أنسى قط المشاعر الطاغية التي اكتسحتني يوم الحادي
عشر من سبتمبر  2001واأليــام التي تلته ،والتذكر مهم ألن
صدمة تلك الفترة شكلت بال رجعة أميركا وسياستها الداخلية
والخارجية وأثرت في جاليتنا العربية ،ومن المهم استعادة
ً
ذكريات هذه الفترة واالعتبار من دروسها ،خصوصا أن نحو
ثلث األميركيين ال يمكنهم تــذكــر مــا ح ــدث ،إمــا ألنـهــم كانوا
ً ً
صغارا جدا ،أو كانوا قد جاءوا إلى البالد مهاجرين قبل قليل.
ب ــدأ ي ــوم  11سـبـتـمـبــر ،ك ــأي ي ــوم ث ــاث ــاء آخـ ــر ،ح ـيــث كنت
ً
متوقفا في إشارة لحركة السير حين أشارت امرأة في السيارة
المجاورة لي وطلبت مني أن أفتح زجــاج نافذة السيارة ،ثم
سألت« :هل سمعت ما حدث لمركز التجارة العالمي» .فأجبت:
«ال .راديو السيارة معطل» .فقالت المرأة« :تحطمت طائرة في
المبنى! والــدي يعمل هناك وال أعــرف ما حــدث لــه» .وتغيرت
ً
إشارة السير ومضت المرأة في سبيلها ،ولم أرها ثانية أبدا،
لكن لن أنسى نظرة الرعب الشديد على وجهها.
وبعد وصولي إلى المكتب ،شعرت أنا والزمالء بالذهول
والصدمة من صــور التلفزيون لطائرات تشطر برجي مركز
التجارة العالمي وأشخاص يقفزون من البرجين ثم انهيار
ً
البرجين ،لقد كان رعبا ال ُينسى ،وبعد قليل أصبح الكابوس
ً
شخصيا ،وألن مكتبي لم يكن يبعد سوى مبنيين عن البيت
ً
ً ُ
األبيض الذي كان هدفا محتمال ،طلب منا إخالء المبنى بحلول
الظهر ،لكننا رفضنا المغادرة بسبب كثرة ما لدينا من عمل،
ورغم أن هوية الخاطفين لم تكن معروفة بعد ،كان هناك وفرة
من التكهنات تشير إلى ضلوع العرب ،واتصل بنا قيادات من
ً
الجالية األميركية العربية طلبا للنصح بشأن كيفية الرد على
ً
طلبات ال مفر منها من وسائل اإلعالم وأيضا على التهديدات.
وكانت هناك إشارات واضحة على اختمار رد فعل عدائي،
ً
وأصبح مكتبي خاضعا لحماية الشرطة بسبب سيل رسائل
الكراهية وتهديدات بالقتل عامة وشخصية ،مثل «جيم يا البس
العمامة! الموت لكل عربي ،سنذبحك ونقتل أطفالك» .وحين
ُ
طلب مني بعد شهر رصد مدى جرائم الكراهية وأعمال العنف
المتعلقة بها التي حدثت في األسابيع التالية للحادي عشر
من سبتمبر لصالح لجنة الحقوق المدنية األميركية ،سجلت
مئات من جرائم الكراهية ضد األميركيين العرب والمسلمين
ُ
األميركيين أو الذين اشتبه في أنهم عرب أو مسلمون ،وتضمن
ما سجلته سبع جرائم قتل وأعمال عنف أو التهديد بها.
ً
ً
ورد ال ـف ـع ــل الـ ـمـ ـع ــادي ك ـ ــان م ــرع ـب ــا ومـ ـثـ ـي ــرا ل ــاض ـط ــراب
لألميركيين العرب ،فقد كنا نشعر باأللم بسبب الفاجعة التي
ً
أصابت بالدنا ،لكننا وجدنا أنفسنا ننتزع بعيدا عن حزننا
ً
وأجبرنا على السير في خــوف نترقب ،لقد كنت غاضبا من
ً
التهديدات والتحامل علينا ،لكني كنت أكثر غضبا بالطبع
ً
من اإلرهابيين الذين انتهكوا انفتاح بالدي وقتلوا آالفــا من
بني وطني ،وتسببوا في ضرر ال يحصى لماليين األميركيين
العرب والمسلمين.
وأصابتني قــراء ة التقارير عن أنشطة الخاطفين السابقة
على هجمات الحادي عشر من سبتمبر بالدهشة من مدى خبث
طوايا هؤالء األشخاص وانتهازهم الفرص واستغالل حسن
نوايا األميركيين ،فقد حصلوا على منازل والتحقوا بمدارس
وتمتعوا بحرية الحركة ،في حين كانوا يدبرون لمهمة قاتلة،
فكيف لم يتحولوا إلى التشكيك في الشر الذي يعتزمون تنفيذه
بعد مــا شـهــدوا مــن كــل خير حولهم؟ وفــي األي ــام واألسابيع
التالية استمرت الصدمة ،والمقابالت مع الناجين وأفراد أسر
الذين لقوا حتفهم كانت مؤلمة وال يمكن نسيانها.
ً
ً ً
وكان العطف مؤثرا جدا أيضا ،فحين علم بعض الناس بشأن
مقدار الكراهية الذي نتعرض له ،عبر كثيرون منهم عن أسفهم
وقــدمــوا الــدعــم ،وك ــان مــن بين ه ــؤالء أعـضــاء مــن الكونغرس
وجماعات كنسية ومنظمات لجماعات عرقية رئيسية ،وأدركت
أنه مهما يكن من رد الفعل العدائي ،فإننا سنحظى بحماية،
والفصل األخير من الحادي عشر من سبتمبر لم يكتب بعد ،فقد
بدأ هذا لألسف مع إدارة بوش والسياسات المحلية والخارجية
الكارثية التي طبقت في السنوات التالية وهي أمور لن تنسى
ً
ً
أب ــدا أي ـضــا ،فـعــواقــب هــذه السياسات غير الــرشـيــدة مــا زالــت
تطاردنا بعد مرور عقدين.
* رئيس المعهد العربي األميركي في واشنطن.

محمد أحمد المجرن الرومي
بـعــد سـقــوط أفـغــانـسـتــان بـيــد حــركــة طــالـبــان فــر الكثير
مــن األف ـغــان مــن رج ــال ون ـســاء وأط ـفــال إل ــى خ ــارج بــادهــم
خوفا من المجهول الذي ينتظرهم ،فقد مرت على األفغان
أنظمة حكم عديدة ،فأفغانستان كانت تحت الحكم الملكي
وبعدها تحولت إلى جمهورية يسارية مدعومة من االتحاد
ً
السوفياتي سابقا الــذي غزاها ،ثم سيطرت حركة طالبان
على مقاليد الحكم بعد طرد االتحاد السوفياتي منها ،ثم
ً
دخلت القوات األميركية التي دعمت حكومة مدنية طويال،
واآلن جــاء االنسحاب األميركي لتعود مــرة أخــرى طالبان
إلــى حكم أفغانستان بعد سيطرتها على جميع األراضــي
األفغانية.
ال شك أن جموع األفغان الفارين من بالدهم ال يريدون
أن تتكرر المأساة التي حدثت لهم في السابق ،ويريدون
ً
أن يعيشوا في مكان آمن ،خصوصا بعد المناظر المرعبة
في مطار كابول العاصمة ،حين شاهدنا األفغان يتشبثون
بأجنحة الطائرات وهم يركضون على المدرج لعل فرصة
للهرب إلى الخارج تكون من نصيبهم.
هـ ــؤالء ال ـن ــازح ــون إل ــى ب ـعــض ال ـ ــدول ال ـغــرب ـيــة وغـيــرهــا
سـيـكــون لـهــم فــرصــة للعيش أفـضــل مــن الــذيــن نــزحــوا إلــى
الدول المجاورة التي ال تستطيع توفير العيش الكريم لهم،
ألن إمكانات تلك الدول ال تسمح باستضافة األعداد الكبيرة
من الالجئين ،وهــؤالء في حاجة إلــى المساعدة من الــدول
األخرى ،ونحن في الكويت ودول الخليج ُعرفنا بمساعدة
المحتاجين.
وب ـمــا أن الـكــويــت بـلــد الـخـيــر وال ـم ـســاعــدات اإلنـســانـيــة،
ولديها جمعيات خيرية كثيرة إلــى جانب الـهــال األحمر
الكويتي قدمت وما زالت تقدم المساعدات وبدعم حكومي
وشعبي ،فكان لزاما علينا أن نقدم يد المساعدة لهم ،وبما
أن الشتاء قادم فإنهم ،إلى جانب حاجتهم للمأكل والمشرب
والرعاية الطبية ،في حاجة إلى سقف يعيشون تحته ،مثل
المساكن المتنقلة أو الخيام باإلضافة إلــى حاجتهم إلى
الملبس والــرعــايــة الصحية وغيرها مــن متطلبات ،ألنهم
تركوا حاجياتهم لينجوا بأنفسهم ،ال سيما أن الشتاء على
األبــواب ،فأرجو أن نبادر سريعا إلنقاذ الالجئين األفغان
خارج أفغانستان ،وإذا كان هناك حاجة إلرسال متطوعين
فإنني أول المتطوعين بإذن الله.

الدبلوماسيون الكويتيون
في السابق تحدثت عن الدبلوماسيين الكويتيين وضرورة
االهتمام بهم وتشجيعهم ،لما يقومون به من دور مشرف لرفع
ً
اسم الكويت عاليا بين األمم سواء في المحافل الدولية أو ضمن
العالقات الكويتية مع الدول األخرى.
في األيام الماضية كان هناك حراك دبلوماسي كويتي نشط
في االجتماعات الدولية أو في الزيارات الثنائية للدول الشقيقة
ً
والصديقة ،وتفاء لنا خـيــرا بترقية عــدد مــن الدبلوماسيين
من الجنسين إلى درجــات أعلى في السلم الوظيفي ،فتهنئة
خالصة ألبناء الكويت ،كما أن الدبلوماسيين الجدد الذين
تخرجت دفعة منهم يستحقون التهنئة ،والذين نتوسم فيهم
الخير لمواصلة المسيرة الدبلوماسية التي بدأت منذ ستين
عاما حتى يومنا هذا.
ّ
وإن التغيير في المناصب الدبلوماسية سنة حميدة تعمل
بها الكثير مــن دول الـعــالــم لتجديد الــدمــاء وإع ـطــاء الفرص
لإلبداع ،وأتمنى التوفيق والنجاح لمساعدي وزير الخارجية
ونوابهم ،كما أن المعهد الدبلوماسي الكويتي (معهد سعود
الصباح الدبلوماسي الكويتي) طاله التغيير بتعيين األخ
ً
ً
السفير نــا صــر الصبيح مــد يــرا للمعهد خـلـفــا ل ــأخ السفير
عبدالعزيز الشارخ ،فالتهنئة الخالصة إلى األخ ناصر ،وأتمنى
له أن يجعل المعهد الدبلوماسي في مصاف المعاهد المتميزة.
وتحية تقدير واع ـتــزاز لكل مــن خــدم بــإخــاص ّفــي وزارة
الخارجية من رجــال ونساء ورفــع اســم الكويت ومثلها خير
تـمـثـيــل خ ــال ال ـف ـتــرة م ــن  ١٩٦١حـتــى عــامـنــا ال ـحــالــي ،٢٠٢١
والرحمة والمغفرة من الله للذين انتقلوا إلى الرفيق األعلى،
وال ـص ـح ــة ال ـس ــام ــة وط ـ ــول ال ـع ـم ــر ل ــأح ـي ــاء م ـن ـه ــم ،وتـبـقــى
الدبلوماسية الكويتية متميزة برجالها ونسائها.

نانسي تشيان*

فشل الغرب غير ُ
المعلن في أفغانستان
ليس من المستغرب أن
يخذل الغرب الشعب
األفغاني ،ألنه لم يكن
ً
أبدا على استعداد لتعزيز
الوحدة الوطنية بطريقة
هادفة ،وبغض النظر عن
الفترة الزمنية التي يحدث
فيها ،من شأن االنسحاب
أن يترك األفغان
منقسمين كما كانوا في
السابق ،مع منحهم الخيار
الصعب نفسه بين حكومة
قمعية وحرب أهلية.

ال توجد دولة في
حاجة إلى هوية
مشتركة أكثر من
أفغانستان التي
تضم  14مجموعة
ً
عرقية معترفا بها
ً
رسميا

َ
ف ــي اآلونـ ـ ــة األخـ ـي ــرة ،ل ـف ــت انـسـحــاب
الواليات المتحدة من أفغانستان أنظار
العالم ،كما أث ــارت الفوضى والمعاناة
وال ـح ــزن ال ـعــام مــن جــانــب أول ـئــك الــذيــن
تخلت عنهم أميركا وحلفاؤها انتقادات
واسعة ،ويبدو من غير المعقول أن 20
عــامــا مــن ال ـح ــرب ،وع ـش ــرات اآلالف من
األرواح ،وتريليوني دوالر لم تكن كافية
لبناء أفغانستان جديدة.
ل ـقــد ت ــم تــوج ـيــه ال ـع ــدي ــد م ــن أصــابــع
االتهام مع اقتراح تــورط بعض الجناة
فيما يتعلق بـكــارثــة ال ـغــرب ،لكن هناك
إحـجــام كبير عــن الحديث عــن المشكلة
األساسية ُ
المتمثلة في عدم وجود هوية
وطنية أفغانية مشتركة وتردد التحالف
بقيادة الواليات المتحدة بشأن تعزيز
هذه الهوية.
تتمتع جميع الدول الوظيفية الفعالة
ب ــدرج ــة م ـع ـي ـنــة م ــن ال ـه ــوي ــة الــوط ـن ـيــة
المشتركة ،وغــالـبــا مــا يتم تحديد ذلك
وف ـق ــا ل ــأس ــس الــدي ـن ـيــة أو ال ـل ـغــويــة أو
الـعــرقـيــة ،وال ـتــي تــم بـنــاؤهــا فــي بعض
األح ـ ـيـ ــان ب ـش ـكــل ص ــري ــح لـ ـغ ــرض ب ـنــاء
الدولة ،فخالل القرن التاسع عشر ،على
سـبـيــل ال ـم ـثــال ،ق ــام ال ـبــروس ـيــون ببناء
ا لـهــو يــة العرقية الجرمانية وتعزيزها
فــي جميع أن ـحــاء أراضـيـهــم اآلخ ــذة في
التوسع ،وكانت اللغة األلمانية الجديدة
مــرت ـب ـطــة بــاألل ـمــان ـيــة ال ـع ـل ـيــا ال ـقــدي ـمــة،
لكنها لــم تكن مــوجــودة بالفعل قبل أن
يـحــاول البروسيون بناء دولــة ألمانية
جــديــدة ،وقــد ســارت عملية بناء الدولة
في فرنسا وإيطاليا في القرنين الثامن
عشر والتاسع عشر على التوالي على
المنوال نفسه.
تـتـطــور ال ـهــويــات الـقــومـيــة تدريجيا
وب ـش ـكــل ط ـب ـي ـعــي ،ول ـك ــن ع ـ ــادة م ــا يتم
تعزيزها أيضا من خالل تدابير حكومية
استباقية تركز أساسا على التعليم العام
األســاســي ،وذلــك ألن الـمــدارس يمكن أن
تؤثر في الشباب واألشخاص السريعي
التأثر من خالل تعليمهم بلغة مشتركة،
وتدريس تاريخ مشترك ،وتشجيع ثقافة
مشتركة.
ك ــان يعتقد ق ــادة ال ــوالي ــات المتحدة
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر
أن المدارس العامة من شأنها أن تساعد
في مواجهة التحدي المتمثل في إدماج

الـمـهــاجــريــن مــن مختلف أن ـحــاء العالم
وجـعـلـهــم ي ـش ـعــرون بــأنـهــم أمـيــركـيــون،
على سبيل المثال ،جادل الرئيس جورج
واشـنـطــن والـ ُـمـصـلــح الـتــربــوي ه ــوراس
مان بأن المدارس ضرورية لبناء القيم
المدنية ُ
المشتركة والوحدة الوطنية.
ُ
ومـ ــع ذل ـ ــك ،ي ـع ــد ب ـن ــاء ه ــوي ــة وطـنـيــة
عـمـلـيــة طــويـلــة ال ـم ــدى ،حـيــث تستغرق
ً
المدارس العامة وقتا طويال في البناء،
كما تستغرق المناهج الــدراسـيــة وقتا
فــي الـتـطــويــر ،وك ــذا تــدريــب المعلمين،
وبالتالي ،يستغرق األمر سنوات عديدة
لتعليم األطفال ،وسنوات أطــول قبل أن
ً
يتولوا أدوارا قيادية في المجتمع ،وقد
كانت الواليات المتحدة في حاجة إلى
أج ـيــال لتحقيق ال ــوح ــدة الـكــافـيــة لحل
الخالفات السياسية الداخلية دون نزاع
مـسـلــح ،وح ـتــى ذل ــك ال ـح ـيــن ،لــم يصبح
ً
التدريس باللغة اإلنكليزية معيارا في
الـ ـم ــدارس االب ـت ــدائ ـي ــة األم ـيــرك ـيــة حتى
الثالثينيات.
ال ت ــوج ــد دول ـ ــة ف ــي اآلون ـ ــة األخ ـي ــرة
فــي حــاجــة إلــى هــويــة مشتركة أكـثــر من
أف ـغــان ـس ـتــان ،ال ـتــي ت ـضــم  14مجموعة
ً
عرقية معترف بها رسميا تعيش بشكل
عام في أربع مناطق جغرافية منفصلة،
وما بين  40إلى  59لغة أم ،كانت البالد
منقسمة بسبب الصراع األهلي لعقود،
إن لم يكن لقرون ،عندما تعرضت لغزو
التحالف بقيادة الواليات المتحدة في
عام  ،2001وكــان هذا التاريخ سببا في
جـعــل اس ـتــرجــاع الـثـقــة وال ـت ـعــاون أكثر
صعوبة.
ل ـ ــم ي ـت ـح ـق ــق أحـ ـ ــد عـ ـن ــاص ــر ال ـه ــوي ــة
المشتركة بحلول الوقت الــذي انسحب
فيه الـغــرب ،لقد أظهرت الحرب األهلية
الـمـمـتــدة بــا نـهــايــة واألحـ ــداث األخـيــرة
ف ــي ال ـب ــاد أن االن ـق ـســامــات الـسـيــاسـيــة
الناجمة عــن اخـتــافــات عرقية ولغوية
ً
أصبحت اليوم عميقة تماما كما كانت
عندما بدأت الواليات المتحدة احتاللها
قبل  20عاما.
وعـلــى الــرغــم مــن اسـتـثـمــار الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة م ـب ــال ــغ ض ـخ ـمــة م ــن األم ـ ــوال
وال ـج ـه ــود ل ــزي ــادة م ـس ـتــويــات التعليم
اإلج ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،ف ــإنـ ـه ــا تـ ــركـ ــت الـ ـ ـم ـ ــدارس
األفغانية بــدون منهج دراســي مشترك،
وفـ ـ ــي حـ ـي ــن ت ــوج ــد فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد ل ـغ ـتــان

رس ـم ـي ـتــان ،ال ـ ــداري وال ـبــاش ـتــو ،وتـقــوم
وســائــل اإلعـ ــام بـنـشــر وإذاعـ ــة األخ ـبــار
باللغتين ،ال ي ــزال الـعــديــد مــن األفـغــان
ي ـ ـت ـ ـحـ ــدثـ ــون ل ـ ـغـ ــة واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة ف ـ ـقـ ــط أو ال
يستخدمون أيا منهما.
ً
ب ـ ـ ــدال مـ ــن ت ـع ــزي ــز الـ ـه ــوي ــة الــوط ـن ـيــة
المشتركة ،ابتعدت الــواليــات المتحدة
وح ـل ـفــاؤهــا ال ـغــرب ـيــون ع ــن أي ع ـمــل أو
لغة قد تتركهم ُعرضة التهامات بعدم
احترام الثقافات ُ
المختلفة ،وكان خوفهم
منطقيا في ضوء سياسات االستيعاب
واإلبــادة الثقافية الرهيبة التي نفذتها
ً
الدول الغربية تاريخيا على الصعيدين
الداخلي والخارجي.
ومع ذلك ،ال ينبغي أن تكون الهويات
الوطنية تمييزية أو مبنية بشكل قسري،
وقد أظهرت دول أوروبية مثل سويسرا
أن صياغة هوية وطنية مشتركة بلغات
م ـت ـعــددة أم ــر م ـم ـكــن ،وي ـك ـمــن ال ـحــل في
تعليم جميع األط ـفــال الـعــديــد مــن هــذه
ً
ً
اللغات حتى ال تكون اللغة عامال مثيرا
لالنقسام ،وعلى نحو مماثل ،يمكن أن
يشمل التاريخ المشترك ألي بلد جميع
الشعوب التي عاشت فيه.
ع ـ ـ ــاوة ع ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،ي ـم ـك ــن أن ت ـكــون
ا ل ـحــوا فــز التعليمية ُمـشـجـعــة ،وليست
هناك حاجة إلى تكرار أخطاء الماضي
الـ ُـمــروعــة مــن خ ــال إج ـبــار األط ـف ــال من
مـ ـجـ ـم ــوع ــات األق ـ ـل ـ ـيـ ــات الـ ـع ــرقـ ـي ــة عـلــى
االلتحاق بالمدارس الداخلية ،كما فعلت
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وك ـن ــدا وأس ـتــرال ـيــا
ف ــي ال ـق ــرن ال ـتــاســع عـشــر وأوائ ـ ــل الـقــرن
ُ
ال ـع ـشــريــن .ت ـف ـيــد م ـج ـمــوعــة ك ـب ـيــرة من
األدلة أن الحوافز النقدية والعينية يمكن
أن تــزيــد إلــى حــد كبير نسبة االلتحاق
بالمدارس في البلدان النامية.
تـ ـكـ ـم ــن ال ـ ـص ـ ـعـ ــوبـ ــة ف ـ ـ ــي م ـ ـثـ ــل هـ ــذه
ً
السياسات جزئيا في مقدار الوقت الذي
ً
تتطلبه ،أوال ،تحتاج الـبـلــدان إلــى عدد
كاف من المعلمين الذين يمكنهم تدريس
ٍ
منهج درا س ــي مشترك بلغات مشتركة
ُ
ومتعددة ،ففي الواليات المتحدة ،حتى
فــي عـشــريـنـيــات ال ـقــرن ال ـمــاضــي ،قامت
الـعــديــد مــن ال ـم ــدارس بتلقين ال ــدروس
باللغات األصلية للمهاجرين ،ألنها كانت
اللغات التي يتحدث بها ُ
المدرسون.
عــاوة على ذلــك ،حتى لو قــام الجيل
األول بتدريس الجيل الثاني بطريقة أكثر

ً
توحيدا على الصعيد الوطني ُليشارك
ً
الحقا في الحياة السياسية واالقتصادية
لبلد مــا بمجرد بلوغه ســن الــرشــد ،فال
يمكن للمرء أن يتوقع رؤ يــة التأثيرات
عـلــى الـهــويــة الــوطـنـيــة لـمــدة ال تـقــل عن
 40عــامــا أو نـحــو ذل ــك ،فـفــي ال ــواق ــع ،لم
ترغب الواليات المتحدة وحلفاؤها قط
في البقاء في أفغانستان كل هذه المدة.
ً
ً
إن عشرين عاما هي فترة طويلة جدا
بالنسبة إلــى الـحــرب ،لكنها غير كافية
لبناء هوية وطنية ُمستقرة ،لذلك ،ليس
من المستغرب أن يخذل الغرب الشعب
ً
األفغاني ،ألنه لم يكن أبدا على استعداد
لتعزيز الوحدة الوطنية بطريقة هادفة،
وبغض النظر عن الفترة الزمنية التي
يحدث فيها ،من شأن االنسحاب أن يترك
األفغان منقسمين كما كانوا في السابق،
مــع منحهم الخيار الصعب نفسه بين
حكومة قمعية وحرب أهلية.
* أستاذة في كلية كيلوغ لإلدارة
بجامعة نورث وسترن ،والمديرة
المؤسسة لمختبر االقتصاد الصيني
ومختبر نورث وسترن الصيني.
«بروجيكت سنديكيت،»2021 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

الحرب األهلية واألحداث
األخيرة في أفغانستان
أظهرت أن االنقسامات
السياسية الناجمة عن
اختالفات عرقية ولغوية
أصبحت عميقة

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

7.٤٤٢

٦.٨٠٩

٥.٥٥٩

2.٤٠٤ 2.٨١٦ 3.٣٢٦

ظاهرة تسويق الصناديق الخارجية
تنشط مقابل تراجع المحلية

ً
ً
 80صندوقا خارجيا طلبت التسويق في الكويت مقابل واحد محلي
محمد اإلتربي

صناديق األوراق
المالية  35فقط
بقيمة أصول
 957.9مليون دينار

السوق الكويتي
مستهدف بسبب
السيولة فلماذا ال
يتم تطوير األدوات
المحلية؟

ت ـف ــوق ــت ظ ــاه ــرة ال ـص ـنــاديــق
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة فـ ــي ال ـ ـخ ـ ــارج عـلــى
الصناديق المحلية بشكل الفت،
حيث تــم تسويق وح ــدات نظام
االستثمار الجماعي المؤسس
خ ـ ـ ــارج الـ ـك ــوي ــت ب ـم ــا ي ـب ـل ــغ 80
صندوقا مقابل صـنــدوق واحــد
محلي.
وغالبا ما تؤسس الصناديق
في جزر كايمان ومناطق أخرى
بــالــدوالر ،وغالبا ما يكون وراء
ت ـلــك ال ـخ ـطــوة أس ـب ــاب وأهـ ــداف
توجه تلك الشركات للخارج ،وفق
مصادر استثمارية ،كما يلي:
 - 1ب ـض ــع الـ ـش ــرك ــات تـتـجــه
للخارج ألسباب تتعلق بالرسوم.
 - 2ث ـ ـمـ ــة أ سـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ت ـت ـع ـل ــق
ب ــالـ ـف ــرص ال ـم ـس ـت ـه ــدف ــة وال ـت ــي
تكون في أسواق خارجية ،وهذه
الصناديق تكون بالدوالر.
 - 3أغـلـبـيــة ه ــذه الـصـنــاديــق
ليست لألسهم ،بل تستثمر في
أدوات أخرى.
 - 4ب ـع ــض الـ ـش ــرك ــات تـتـجــه
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج ألسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاب ت ـت ـع ـل ــق
باإلجراءات والرقابة.
 - 5ش ــرك ــات ت ـض ـفــي عـلـيـهــا
صفة غير محلية وتستفيد من
أسواق أخرى.
وت ـق ــدر م ـص ــادر اسـتـثـمــاريــة

أن ال ـش ــرك ــات ال ـكــوي ـت ـيــة لــديـهــا
ص ـن ــادي ــق وشـ ــركـ ــات وك ـي ــان ــات
مـ ــؤس ـ ـسـ ــة ف ـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ــزر ك ــايـ ـم ــان
ب ـق ـي ـمــة ت ــزي ــد ع ـل ــى  3م ـل ـي ــارات
دوالر ،أغلبيتها ألسباب تتعلق
بــالــرقــابــة وال ـضــرائــب والــرســوم
وال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرونـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــأس ـ ـيـ ــس
وبعض المميزات األخــرى التي
تمنحها األنـظـمــة ه ـنــاك ،إال أن
طبيعة قوانينها االستثمارية
الـ ـمـ ـتـ ـس ــاهـ ـل ــة جـ ـعـ ـلـ ـتـ ـه ــا ق ـب ـلــة
للمستثمرين ،حيث إنها تسمح
ل ـل ـب ـنــوك ال ـعــام ـلــة ف ـي ـهــا ب ــإي ــداع
األمـ ــوال فــي ال ـم ـصــارف بمرونة
عــالـيــة ،دون تعقيدات اإلفـصــاح
عن مصادر هذه األمــوال .وتوفر
جزر الكايمان أقل نسبة ضريبية
ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم عـ ـل ــى الـ ـمـ ـع ــام ــات
المالية.
وت ـت ـم ـيــز ه ـ ــذه ال ـ ـجـ ــزر ،ال ـتــي
تشهد إقباال من جانب شركات
تابعة لبنوك محلية ،بالسماح
ب ـم ـمــارســة ك ــل أن ـ ــواع ال ـخــدمــات
الـمــالـيــة الـ ــذي يـشـمــل الـصـيــرفــة
وصناديق االستثمار والتمويل،
وت ــول ــد ه ــذه األن ـش ـطــة أك ـثــر من
 %55م ــن نــات ـج ـهــا اإلج ـم ــال ــي،
وي ـع ـم ــل فـ ــي ج ـ ــزر ك ــايـ ـم ــان 40
مـ ـص ــرف ــا مـ ــن اكـ ـب ــر الـ ـمـ ـص ــارف
العالمية.

وتــرتـبــط كـثـيــر مــن الـشــركــات
ال ـك ــوي ـت ـي ــة مـ ــع ج ـ ــزر ال ـك ــاي ـم ــان
عـبــر الـمــؤسـســات الـمــالـيــة ،التي
تستثمر فيها األموال الحكومية
والخاصة أيضا.
لـكــن مـقــابــل ه ــذه ال ـط ـفــرة في
الـصـنــاديــق ك ــان هـنــاك صـنــدوق
واح ــد محلي تــم تأسيسه ،على
الرغم من تحسن أوضاع السوق
م ــن ب ــداي ــة ال ـع ــام ال ـحــالــي 2021
وارتفاع السوق بأكثر من ،%22
ف ــي ح ـيــن ح ـقــت ص ـنــاديــق أكـثــر
من .%27

الصناديق المحلية
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـص ـ ـنـ ــاديـ ــق
المحلية ا لـمــو جـهــة لالستثمار
فــي األوراق الـمــالـيــة فــي الـســوق
ال ـم ـح ـل ــي ،ف ـه ــي ت ـب ـلــغ ن ـح ــو 35
ً
صـ ـن ــدوق ــا بـ ـ ــرؤس أم ـ ـ ــوال تـبـلــغ
نحو  850.70مليون ديـنــار ،في
حين تقدر صافي أصولها وفقا
آلخر بيانات هيئة أسواق المال
الـمـعـتـمــدة بـنـهــايــة ال ــرب ــع األول
مــن الـعــام الحالي  957.9مليون
دينار ،وال تتجاوز قيمة أصول
ال ـص ـن ــادي ــق  %2.3م ــن الـقـيـمــة
الرأسمالية للبورصة والبالغة
ً
نحو  40.2مليارا.

وع ـ ـ ـم ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــا تـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر قـ ـيـ ـم ــة
الـصـنــاديــق الـمـحـلـيــة الموجهة
ـأوراق الـمــالـيــة ككتلة نـقــديــة،
لـ ـ
ً
ضـعـيـفــة وضـئـيـلــة ج ــدا قـيــاســا
إلى حجم السوق وكتلة السيولة
الفردية.
تــأتــي تـلــك األرقـ ــام فــي الــوقــت
الــذي تمثل فيه الصناديق أداة
استثمارية مهمة في كل األسواق
ال ـم ــال ـي ــة ،ألن ـه ــا ت ـع ــزز وت ــرس ــخ
الجانب المؤسسي بسبب العمق
الـ ـم ــؤسـ ـس ــي والـ ـبـ ـحـ ـث ــي ،ال ـ ــذي
تعتمد عليه في إدارة أموالها.
على عكس المحافظ المالية،
ال ـتــي ي ــدار ج ــزء كـبـيــر مـنـهــا من
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ،وأخـ ـ ـ ـ ــرى م ـ ــن ج ــان ــب
شركات ،لكنها تحت ضغط رغبة
العميل بتحقيق أر ب ــاح مجزية
وسريعة.
في سياق متصل ،وفي ضوء
المكاسب التي حققها السوق
المالي فــإن ظــاهــرة الصناديق
تـسـتـحــق إخ ـضــاع ـهــا ل ـلــدراســة
والتركيز على معطيات النقاط
التالية:
 - 1ت ـ ـش ـ ـج ـ ـيـ ــع ت ــأ سـ ـي ــس
ال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــق الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة
بـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــوع ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا ومـ ـ ــراج ـ ـ ـعـ ـ ــة
اإلجراءات والرسوم.
 - 2تـ ـسـ ـهـ ـي ــل اإل ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات

وتـ ـ ـح ـ ــويـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــا إل ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام
اإللكتروني بالكامل.
 - 3ت ـ ـش ـ ـج ـ ـيـ ــع إ د ر ا ج ك ــل
الصناديق المحلية في السوق
لـتـشـجـيــع ت ـســوي ـق ـهــا واإلقـ ـب ــال
عليها مــن المستثمرين األفــراد
حـيــث إن عملية اإلدراج تسهل
الـتـخــارجــات واالش ـتــراكــات بدال
من الرروتين القائم حاليا.

 - 4دراس ـ ــة ظ ــاه ــرة تــأسـيــس
الـصـنــاديــق الـخــارجـيــة وتــوفـيــر
نـفــس الـ ـم ــاذات لـيـكــون الـســوق
المحلي قاعدة انطالقة لألدوات
الـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــوق الـ ـمـ ـحـ ـل ــي
والمنطقة.
 - 5استغالل نـجــاح التجربة
وعـمـقـهــا ال ـتــاري ـخــي واالن ـت ـقــال
لـحـقـبــة ج ــدي ــدة تـســاعــد الـســوق

ع ـلــى ال ـت ـحــول ل ـســوق مــؤسـســي
بنسب تـتـفــوق عـلــى الـتـعــامــات
الفردية.
 - 6الـ ـصـ ـن ــادي ــق ال ـمــؤس ـســة
ف ــي الـ ـخ ــارج ت ـس ـت ـهــدف ال ـســوق
الكويتي نـظــرا لــوفــرة السيولة،
وهي ميزة كبيرة ،فلماذا ال يتم
اس ـت ـغــال ـهــا ف ــي ت ـطــويــرال ـســوق
المالي المحلي.

ديون «القصيبي» في البنوك الكويتية ...شطب بنك االتحاد الوطني  2.9مليون دينار حصيلة
بيع  6عقارات في «العدل»
و«العاصمة للصيرفة»
بين بيع المديونية وشطبها

المصارف الدائنة نظفت ميزانيتها من الديون المتعثرة بعد تجنيب المخصصات من سجالت «المركزي»
●

محمد اإلتربي

أف ـ ـ ـ ــادت م ـ ـصـ ــادر م ـص ــرف ـي ــة ب ـش ــأن
التسوية المعلن عنها وتخص مجموعة
القصيبي السعودية ،التي تعثرت منذ
عام  ،2009في أضخم عملية تعثر بلغت
نحو  22مليار دوالر وكــان مــن ضمن
الــدائـنـيــن أرب ـعــة بـنــوك كويتية بينها
بنك إسالمي ،بــأن المصارف المحلية
اتخذت منذ عام  2009سلسلة إجراءات
من أبرزها اآلتي:
 تكوين مخصصات بنسبة  100فيالمئة مقابل المديونية.
 بنوك باعت المديونية لمصلحةصـنــاديــق وأط ــراف دولـيــة متخصصة
بشراء الديون المتعثرة.
 مصارف أخرى شطبت الديون بعدتكوين المخصصات على أن يبقى األثر
ً
المالي الــاحــق مرتبطا بــأي تحصيل
لألموال.

 مصارف كانت مديونياتها قليلة،بالتالي تجاوزتها بشكل مرن.
 كل البنوك الكويتية الدائنة قامتبتنظيف الميزانية من الديون المتعثرة
ب ـع ــد ت ـك ــوي ــن ال ـم ـخ ـص ـصــات ال ـكــاف ـيــة
ألهداف تتعلق بالتصنيف والعمل على
الــدخــول فــي الـمـفــاوضــات واحتفاظها
بحقها في المطالبات القانونية.
ً
وأخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرا كـ ـ ـ ــان صـ ـ ـ ــوت ال ــدائـ ـنـ ـي ــن
بالموافقة على اقتراح تسوية الديون،
ال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـقـ ــوم بـ ـم ــوجـ ـب ــه ال ـم ـج ـم ــوع ــة
ال ـس ـعــوديــة الـمـعـنـيــة بــدفــع  1.9مليار
دوالر لدائنيها.
جاء تصويت الدائنين بعد شهرين
عـلــى مــواف ـقــة الـمـحـكـمــة ال ـت ـجــاريــة في
الدمام بالسعودية على اقتراح إعــادة
ال ـت ـن ـظ ـي ــم الـ ـم ــال ــي الـ ـ ــذي تـ ـق ــدم ــت بــه
المجموعة ،وقد ّ
صوت المالك بالموافقة
في  27أغسطس.
وبموجب المقترح الذي ينهي نزاع

ً
دي ــون دام  12عــامــا ،يحصل الــدائـنــون
على  7.25مـلـيــارات ري ــال ( 1.93مليار
دوالر) ،وهو ما يمثل نحو  26في المئة
من مطالبات الديون ،التي تم إقرارها
والبالغة  27.5مليار ريال ( 7.33مليار
دوالر).
ويتضمن االتفاق  4.7مليارات ريال
( 1.25مليار دوالر) سيولة وأسهم يتم
ً
تسييلها وس ـت ــوزع ف ـ ــورا ،أم ــا الـجــزء
المتبقي فهو أصــول بقيمة  2.5مليار
ريال (نحو  667مليون دوالر) ستكون
في صورة عقارات بالمملكة.
وتعتزم المجموعة السعودية توزيع
ثلثي مبلغ التسوية (السيولة) في العام
الحالي ،بينما الجزء المتبقي والمتعلق
باألصول قد يستغرق بعض الوقت.
ً
يـ ــذكـ ــر أن ب ـ ـنـ ــوكـ ــا ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزت ذل ــك
االن ـ ـك ـ ـشـ ــاف ب ــالـ ـك ــام ــل وأغـ ـلـ ـق ــت ب ــاب
ً
المديونية خصوصا أنها تعود لعام
.2009

●

جراح الناصر

أصــدر وزيــر المالية وزير
الدولة للشؤون االقتصادية
واالستثمار ،خليفة حمادة،
ً
ً
قرارا وزاريا بشأن شطب بنك
االتحاد الوطني – فرع دولة
الكويت من سجل البنوك لدى
بنك الكويت المركزي.
واس ـت ـن ــد ال ـ ـقـ ــرار رق ـ ــم 41
ل ـس ـنــة  2021انـ ــه جـ ــاء بـنــاء
ع ـلــى مــواف ـقــة مـجـلــس إدارة
«المركزي» بجلسته المنعقدة
ي ــوم  23أغـسـطــس الـمــاضــي،
وعلى المادة  6و 7من القرار
الــوزاري رقم  39لسنة 2003
ب ـش ــأن الئ ـح ــة ب ـن ـظــام سجل
البنوك لدى «المركزي».
من جانب آخر ،أصدر وزير

ً
النفط يالمس  73دوالرا مع نقص اإلمدادات

ً
ً
البرميل الكويتي يرتفع  22سنتا ليبلغ  73.29دوالرا
ارت ـ ـف ـ ــع سـ ـع ــر ب ــرمـ ـي ــل ال ـن ـف ــط
ا لـكــو يـتــي  22سنتا ليبلغ 73.29
دوالرا للبرميل في تداوالت أمس
األول ،م ـقــا بــل  73.07دوالرا في
ً
تـ ــداوالت الـخـمـيــس ،وف ـقــا للسعر
ال ـم ـع ـل ــن مـ ــن م ــؤس ـس ــة ال ـب ـت ــرول
الكويتية.
وفــي األس ــواق العالمية ،ارتفع
النفط مساء أمــس األول وتجاوز
لبعض الوقت  73دوالرا للبرميل،
مدعوما بمؤشرات متزايدة على
تقليص اإلمـ ـ ــدادات فــي الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة بـسـبــب اإلعـ ـص ــار اي ــدا،
ومع تلقي األصول األعلى مخاطرة
دفـعــة مــن آم ــال تتعلق بالتجارة
بين الواليات المتحدة والصين.
ومـ ـ ــازال أك ـثــر م ــن ثـلـثــي إنـتــاج
النفط بخليج المكسيك بالواليات
ال ـم ـت ـحــدة ،أو  1.2مـلـيــون برميل
ي ــومـ ـي ــا ،م ـت ــوق ـف ــا م ـن ــذ مـنـتـصــف
أغسطس بسبب اإلعصار.
وارتفع خام برنت عند التسوية
 1.47دوالر ،بـمــا ي ـع ــادل  2.3في
المئة ،إلــى  72.92دوالرا .وكانت
ذروة الجلسة عند  73.15دوالرا
لـ ـلـ ـب ــرمـ ـي ــل .وصـ ـ ـع ـ ــد خـ ـ ـ ــام غـ ــرب
تكساس الوسيط األميركي 1.58
دوالر ،بما يعادل  2.3في المئة إلى
 69.72دوالرا.
وسـ ـ ـج ـ ــل ال ـ ـ ـخـ ـ ــامـ ـ ــان م ـك ــاس ــب
صـغـيــرة خ ــال األس ـب ــوع .وارتـفــع
ب ــرن ــت  41ف ــي ال ـم ـئ ــة ه ـ ــذا ال ـع ــام
بفضل تخفيضات إنتاج منظمة

ً
ً
المالية قــرارا وزاري ــا رقــم 42
ل ـس ـن ــة  2021بـ ـش ــأن شـطــب
شركة العاصمة للصيرفة من
سجل شركات الصرافة لدى
«المركزي».
وجــاء الـقــرار بعد االطــاع
على ال ـمــادة  85مــن القانون
رق ــم  32لـسـنــة  1968بـشــأن
النقد وبنك الكويت المركزي،
وتنظيم المهنة المصرفية
وت ـع ــدي ــات ــه ،وع ـل ــى ال ـم ــادة
 17من الـقــرار ال ــوزاري لسنة
 1984بشأن اخضاع شركات
الصرافة لرقابة «المركزي»،
وب ـنــاء عـلــى مــوافـقــة مجلس
إدارتـ ـ ــه بـجـلـسـتــه الـمـنـعـقــدة
بتاريخ  31أغسطس .2021

●

سند الشمري

سـعــرهــا االب ـتــدائــي  864أل ـفــا ،أي بــزيــادة
نـسـبـتـهــا  22.6ف ــي ال ـم ـئــة ،فـيـمــا ت ــم بيع
عقارات بأسعارها االبتدائية.
وكانت المزادات العقارية شهدت خالل
أغسطس الماضي جمودا وركودا كبيرين،
وت ــم تــأجـيــل ع ــدد كـبـيــر ،حـيــث الق ــت منذ
تطبيق خطة العودة الى الحياة الطبيعية
إقباال كبيرا من المواطنين والمستثمرين،
خـصــوصــا م ــع تــوقــف الـعـمــل بــال ـمــزادات
التجارية التي تقيمها الشركات الخاصة،
بسبب ال ـظــروف الصحية الـتــي تـمــر بها
البالد.
وتشترط «العدل» للمشاركة في المزاد
سـ ـ ــداد خ ـم ــس ث ـم ــن الـ ـعـ ـق ــار ع ـل ــى األق ـ ــل،
بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب
بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بــالــوزارة،
ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن
يــودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل
الثمن الذي اعتمد ،إضافة إلى المصروفات
ورسوم التسجيل.

ع ـق ــدت وزارة الـ ـع ــدل ،خ ــال األس ـب ــوع
ً
ال ـمــاضــي ،عـ ــددا مــن الـ ـم ــزادات الـعـقــاريــة،
وال ـتــي تــم مــن خــالـهــا ع ــرض الـعــديــد من
العقارات بمختلف أنواعها ،حيث تم بيع
 6عقارات ما بين سكنية واستثمارية من
أصل  ،10بينما تم تأجيل المتبقي ألسباب
وإجراءات قانونية.
وبلغت قيمة العقارات التي تم بيعها
 2.97مليون ديـنــار ،فــي حين كانت تبلغ
القيمة االبتدائية  2.6مليون ،أي بزيادة
قيمتها  365ألـفــا ،وبنسبة بلغت  14في
المئة.
وشهدت المزادات تنافسا كبيرا من قبل
المواطنين على بعض العقارات السكنية
الـمـعــروضــة ،إذ تــم بـيــع عـقــار فــي منطقة
الواحة بسعر  267ألف دينار ،بينما بلغ
سعره االبتدائي  150ألفا ،أي بزيادة قدرها
 78في المئة.
في حين تم بيع بناية تقع في منطقة
الفحيحيل مساحتها  767مـتــرا مربعا،
ب ـس ـعــر  1.06م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،بـيـنـمــا بلغ

«الدرة اإلسالمي» األعلى أداء بعائد %27.16
حل صندوق الدرة اإلسالمي ،الذي تديره
شركة كامكو إنفست في المرتبة األولى على
مستوى الصناديق المحلية ،سواء التقليدية
أو اإلســام ـيــة بـعــائــد مــن بــدايــة الـسـنــة بلغ

 27.16بالمئة ،في حين جــاء صندوق ثروة
اإلســامــي فــي الـمــرتـبــة األخ ـي ــرة ،بـعــائــد من
بداية العام حتى نهاية أغسطس بلغ 19.32
بالمئة.

بئر
700
لحفر
تخطط
الكويت»
«نفط
ً
ً
سنويا للوصول إلى  4ماليين برميل يوميا
ً
بحلول عام  ...2040وتخطط أيضا لتصدير النفط الثقيل
●

البلدان المصدرة للبترول (أوبك)،
وب ـعــض الـتـعــافــي ف ــي الـطـلــب من
الجائحة.
وتلقت أســواق النفط واألسهم
ً
أيضا دعما من أنباء عن مكالمة
هاتفية بين الرئيسين الصيني
شــي جـيــن بـيـنــغ ،واألم ـيــركــي جو
ب ــاي ــدن أث ـ ـ ــارت آمـ ـ ــاال ف ــي تـحـســن

ال ـع ــاق ــات وال ـم ــزي ــد م ــن ال ـت ـجــارة
العالمية وفقا لمحللين.
وقــالــت «بيكر هـيــوز» لخدمات
الطاقة ،إن الواليات المتحدة زادت
عـ ــدد حـ ـف ــارات ال ـن ـفــط ف ــي أح ــدث
أسبوع ،مما يشير إلى أن اإلنتاج
قد يرتفع في األسابيع القادمة.
وسـيـنـصــب الـتــركـيــز األس ـبــوع

المقبل على مــراجـعــات لتوقعات
الطلب على النفط لعام  2022من
«أوبك» ووكالة الطاقة الدولية.
وقـ ـ ــال م ـ ـصـ ــدران م ــن «أوب ـ ـ ــك»+
إنــه مــن الـمــرجــح أن تـعــدل «أوب ــك»
بالخفض توقعاتها يوم االثنين.

أشرف عجمي

أفاد مصدر نفطي مطلع بأن شركة
نفط الكويت تخطط لحفر نحو  700بئر
سنويا خالل الفترة المقبلة ،أي بزيادة
تقدر بنحو  300بئر ّ
عما كان عليه في
السابق ،الفتا الى أن تلك الزيادة تصب
في إطــار استراتيجية القطاع النفطي
ل ــزي ــادة اإلن ـت ــاج ال ــى  4مــايـيــن برميل
يوميا بحلول عام .2040
ولفت المصدر الى أن الشركة تخطط
كذلك لتصدير النفط الثقيل بعد وصول
إنـتــاجــه ال ــى مـسـتــويــات تـسـمــح بــذلــك،
الس ـي ـمــا أن إنـ ـت ــاج هـ ــذه ال ـنــوع ـيــة من
الـنـفــوط قــد وصــل حاليا الــى نحو 60
ألف برميل يوميا.
وكـشــف أن الشركة انتهت مــن نحو
 93بالمئة من عمليات اإلنشاء لمشروع
منشأة النفط الثقيل فــي حقل جنوب

الرتقة ،موضحا أنه تم تجهيز نحو 930
بئرا في هذا الحقل استعدادا للتشغيل
واإلنتاج الكامل.
وأشار المصدر الى أن النفط الثقيل
سيتم تصديره الى األســواق العالمية
في البداية ،ومن ثم إرساله الى مصفاة
الـ ـ ـ ــزور ال ـك ــوي ـت ـي ــة ع ـن ــد االنـ ـتـ ـه ــاء مــن
إن ـشــائ ـهــا بـشـكــل تـ ــام ،وذلـ ــك ف ــي إط ــار
إنتاج الوقود القليل الكبريت المحبذ
لتشغيل محطات الكهرباء في الكويت.
وفـ ـ ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ـ ــار م ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع ال ـ ـشـ ــركـ ــة
المستقبلية ،فقد أكد المصدر أن الشركة
ماضية في تنفيذ مشاريع تشمل بناء
مراكز تجميع للنفط الخام في شمال
وغرب وجنوب شرق الكويت ،مشيرا الى
أن تلك المشاريع تتضمن أيضا بناء
وحــدات إلنتاج النفط الخفيف والغاز
الـ ـج ــوراس ــي وبـ ـن ــاء م ــراف ــق لـمـعــالـجــة
وحقن المياه ،إضافة إلى إنشاء أنابيب

لنقل النفط الخام والــوقــود ومحطات
كهربائية فرعية لتغطية حاجة الشركة
المتزايدة من الطاقة.
وق ـ ــال ال ـم ـص ــدر إن «ن ـف ــط ال ـكــويــت»
وض ـ ـع ـ ــت نـ ـهـ ـج ــا ش ـ ــام ـ ــا لـ ـم ــراجـ ـع ــة
وت ـح ـس ـيــن ن ـم ــوذج أع ـمــال ـهــا م ــن أجــل
الـ ـتـ ـغـ ـل ــب عـ ـل ــى ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات وت ـل ـب ـي ــة
المتطلبات الالزمة خالل ما تبقى من
الوقت لتحقيق االستراتيجية .2040
وأوضـ ــح أن ال ـشــركــة تـخـطــط أيـضــا
الستثمار أكثر من  6.1مليارات دوالر
في السنوات الخمس المقبلة ألنشطة
االستكشاف ،حيث بدأت الشركة حملة
اسـتـكـشــاف خــارج ـيــة م ــن الـمـتــوقــع أن
تختتم بحلول عام .2023
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

ّ
رئيس الوزراء يمنح صناع ًاألزمة فرصة عاشرة للتجربة والخطأ
والتفاوضي ضعيف
السياسي
وموقفها
شهرا
يتعدى
ال
قد
وعمرها
مؤقتة
الحكومة
•
ً
ً
• التغاضي عن عجز معظم القيادات اإلدارية الحالية يظل أسلوبا خاطئا لإلصالح المطلوب

قال «الشال» إن الحكومة
الحالية ،فيها وزيران
مستقيالن على أقل تقدير،
وثالث قراراته خاضعة
للتحقيق ،وإدارة عليا بهذا
الوضع ال يمكن أن تواجه
تحديات اإلصالح.

ال ّ
بد من إصالح
ً
األدوات أوال
لتكون قادرة
على مواجهة
حجم التحديات
الجديدة

ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــري ـ ـ ــر «ال ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــال»
االقتصـ ـ ـ ــادي األسبـ ـ ـ ـ ــوعي أن ـ ـ ـ ــه
ال بأس من أخذ توجهات رئيس
الـ ـ ــوزراء فــي لـقــائــه مــع قـيــاديــي
اإلدارة التنفيذية عـلــى محمل
ّ
الجد ،والسبب هو أننا نتمسك
بأي بارقة أمل حتى وإن فقدت
مــا يدعمها على أرض الــواقــع،
ّ
ّ
والثاني هو أننا تعلمنا أل نبدأ
تقع الفأس بالرأس،
العمل حتى ّ
والفأس قد شقت الرأس!
وس ـ ــوف ن ـت ـنــاســى م ــا قـ ّـدمــه
فريق عمل مشترك مــن جامعة
هــارفــارد ومعهد ماساشوتس
للعلوم ( )MITفــي ثمانينيات
القرن الفائت ،وبعدها ماكينزي
في تسعينياته ،وبلير في العقد
األول من األلفية الثالثة ،وخطط
التنمية ووعود اإلصالح بعدها،
وكل تناقضات الحكومة الحالية
مـ ــا ب ـي ــن ق ــول ـه ــا وف ـع ـل ـه ــا ،وال
نــرغــب فــي فـهــم الـلـقــاء عـلــى أنــه
مجرد استباق لتالفي مراجعة
التصنيفات االئتمانية القادمة
ً
قريبا.
وسـ ـ ـ ـ ــوف ن ـ ــرك ـ ــز ف ـ ـقـ ــط ع ـلــى
المستقبل فــي قـيــاس إمكانات
تحقيق أه ــداف الـلـقــاء ،فالعمل
عـ ـل ــى ت ـح ـق ـي ـق ـهــا يـ ـحـ ـت ــاج إل ــى
أدوات وظ ـ ــروف مــوات ـيــة ،وفــي
ظ ـ ــروف غ ــاية فــي الصعو بـ ــة،
ال بـ ّـد من توفر أدوات غاية في
الـكـفــاء ة واألمــانــة .ومالحظتنا
األول ـ ــى ،وه ــي مـسـتـقــاة م ــن كل
ت ـج ــارب ال ـن ـهــوض ف ــي ال ـعــالــم،

ه ــي أن ت ــوا ف ــر األداة ال بـ ـ ّـد أن
يسبق مـشــروع اإلص ــاح ،وفي
لقاء رئيس الوزراءّ ،
قدم مشروع
اإلصالح من دون تغيير أدواته
أو قياداته.
فـ ــالـ ــرئ ـ ـيـ ــس ج ـ ـمـ ــع قـ ـ ـي ـ ــادات
إدارته التنفيذيةّ ،
وخيرهم بين
تقديم مشروعاتهم اإلصالحية

توقعات باستمرار األداء اإليجابي
لألسواق خالل سبتمبر
لفت تقرير «الشال» إلى أن األداء اإليجابي
فـ ــي أغـ ـسـ ـط ــس اسـ ـتـ ـم ــر ألغ ـل ـب ـي ــة األسـ ـ ـ ــواق
ً
المنتقاة ،حيث حقق خالله  13سوقا مكاسب،
بينما حقق سوق وحيد خسائر مقارنة مع
أداء شهر يوليو ،ومع انتهاء شهر أغسطس،
ش ـه ــدت حـصـيـلــة األش ـه ــر ال ـث ـمــان ـيــة األول ــى
ً
ً
من العام الحالي ً
أداء إيجابيا أيـضــا ،حيث
حققت جميع أسواق العينة مكاسب مقارنة
بمستويات مؤشراتها في نهاية عام .2020
وأشار إلى أن أكبر الرابحين في أغسطس
ك ـ ــان ال ـ ـسـ ــوق الـ ـهـ ـن ــدي ب ـم ـك ــاس ــب ل ـمــؤشــره
بحدود  9.4في المئة ،لترتفع مكاسبه منذ
بداية العام إلى نحو  20.5في المئة ،أي رابع
أكبر الرابحين ،بينما ثاني أكبر الرابحين
خالل أغسطس كان سوق أبوظبي بمكاسب
بنحو  5.01في المئة ،لتصبح جملة مكاسبه
منذ بداية العام نحو  52.3في المئة ،أي ظل
أكبر الرابحين عند مقارنة مكاسب األشهر
الثمانية األول ــى مــع مستويات نهاية العام
الـفــائــت .وأض ــاف «يتبعه شقيقه ســوق دبي
بـمـكــاســب لـشـهــر أغـسـطــس م ـقــاربــة وبنحو
 4.96ف ــي ال ـم ـئــة ،وم ــن ث ــم ال ـس ــوق الـصـيـنــي
بنحو  4.3فــي الـمـئــة ،وبــورصــة قـطــر بنحو
 3.2في المئة .وكسبت بورصة الكويت خالل

أغسطس نحو  3.1في المئة ،هذه المكاسب
لمؤشر الكويت العام رفعت من موقعها إلى
ثالث أكبر الرابحين منذ بداية العام بنحو
 22.4في المئة.
وذكر التقرير أن الخاسر الوحيد في شهر
أغسطس كــانــت بــورصــة مسقط الـتــي فقدت
ن ـحــو  1.6 -ف ــي ال ـم ـئــة ،ه ــذه ال ـخ ـســائــر أدت
إل ــى تقليل مكاسبها مـنــذ بــدايــة ال ـعــام إلــى
نحو  8.4في المئة ،أي في المرتبة الحادية
عشرة منذ بداية العام .وكانت حصيلة أداء
األش ـهــر الـثـمــانـيــة األولـ ــى مــن ال ـعــام الحالي
كلها إيجابية ،حيث حققت كل أسواق العينة
مكاسب منذ بداية العام ،ولو وزعنا األسواق
ال ـ ـ  14إل ــى فـئـتـيــن ض ـمــن األسـ ـ ــواق السبعة
األفضل ً
أداء ،لوجدنا أن  4أسواق ضمنها من
إقليم الخليج ،إضافة إلى احتاللها المراكز
الثالثة األولى.
ً
وال يبدو أن تغييرا سيحدث في سبتمبر،
ففي تقديرنا ستظل الغلبة لــأ ســواق التي
قد تحقق مكاسب ،وستحافظ أســواق إقليم
الخليج على تفوق أدائها ضمن العينة ،فليس
من المتوقع تحقق ارتفاع ألسعار الفائدة على
مـسـتــوى الـعــالــم ،ومــن غـيــر الـمـتــوقــع حــدوث
طفرة أو هبوط كبير ألسعار النفط.

وت ـن ـف ـيــذ أه ــداف ـه ــا خـ ــال مهلة
زمنية مـحــددة ،أو إعفائهم من
م ـن ــاص ـب ـه ــم ،ذل ـ ــك ي ـع ـن ــي مـنــح
ص ـن ــاع األزمـ ـ ــة ف ــرص ــة عــاشــرة
للتجربة والخطأ ،وكلنا يعرف
ً
س ـل ـفــا خ ـط ــورة ت ـبــديــد الــوقــت،
ونـ ـع ــرف أن ت ـغ ـي ـيــر ال ـق ـي ــادات
خارج سلطته حال الفشل.

مالحظتنا الثانية ،هي أننا
نـ ـع ــرف أمـ ــريـ ــن عـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة
ا ل ـح ــا ل ـي ــة ،األول هـ ــو أن فـيـهــا
وزي ــري ــن مـسـتـقـيـلـيــن ع ـلــى أقــل
ً
تقدير ،وثالثا قراراته خاضعة
لـلـتـحـقـيــق ،وإدارة عـلـيــا بـهــذا
ال ـ ــوض ـ ــع ال ي ـم ـك ــن أن ت ــواج ــه
ت ـح ــدي ــات اإلصـ ـ ـ ــاح .وال ـث ــان ــي

هــو أن عمر ال ــوزارة بتشكيلها
الـحــالــي مــؤقــت ،وقــد ال يتعدى
ً
شهرا واحدا أو أكثر قليال ،وما
تتعهد بــه حكومة مؤقتة وفي
مـ ــوقـ ــف سـ ـي ــاس ــي وتـ ـف ــاوض ــي
ضعيف ،ليس من المنطق إلزام
حـكــومــة جــديــدة بــه مــا لــم تكن
النية هــي استنساخ التشكيل

نفسه ،والتشكيل نفسه سينتج
المشكالت نفسها.
مــاح ـظ ـت ـنــا الـ ـث ــالـ ـث ــة ،وم ــع
الـ ـتـ ـغ ــاض ــي ع ـ ــن عـ ـج ــز مـعـظــم
القيادات اإلدارية الحالية ،يظل
أس ـ ـلـ ــوب اإلصـ ـ ـ ــاح ال ـم ـط ـلــوب
خ ــاط ـئ ــا ،ف ــاألص ــل ه ــو تـكــامــل
ال ــرؤى بـيــن مــؤسـســات الــدولــة

ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــة ،فـ ـ ـ ــاألهـ ـ ـ ــداف
ال ـن ـه ــائ ـي ــة ال بـ ـ ـ ّـد أن ت ـكــون
م ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــدة ،وت ـ ـ ـتـ ـ ــولـ ـ ــى ت ـل ــك
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات صـ ـ ـي ـ ــاغ ـ ــة
س ـيــاســات ـهــا ل ـت ـح ـق ـيــق تـلــك
األه ــداف االستراتيجية في
حـ ـ ــدود نـ ـط ــاق زمـ ـن ــي ُمـ ـق ـ ّـر،
وال نعرف ما إذا سبق لقاء
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ل ـ ـ ـقـ ـ ــاءات ج ـم ـعــت
الـ ـقـ ـي ــاديـ ـي ــن وت ـ ـ ــم ال ـن ـق ــاش
خاللها حول وحدة األهداف
الـكـلـيــة ودور ك ــل مـنـهــم في
تحقيقها ،فنحن لــم نلحظ
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـطـ ـ ــرح إن كـ ـ ـ ــان ذلـ ــك
قـ ــد ح ـ ـ ــدث ،ول ـ ــم ن ـس ـم ــع عــن
اجتماعات سابقة.
فـ ـ ــي خـ ـ ــاصـ ـ ــة ،الـ ـتـ ـح ــدي
ً
ك ـب ـيــر جـ ـ ــدا ،وال ــوق ــت عــامــل
حاسم ،ورغم كل اإلخفاقات
القديمة والـحــديـثــة ،ال يــزال
لدينا إيمان بإمكان تحقيق
اسـ ـت ــدارة تـصـنــع مستقبال
أفضل ،ولكن ،ذلك لن يتحقق
ما لم يكن بمستوى تجارب
دول سبقتنا ،وما لم نستفد
من تجاربنا التاريخية غير
الموفقة .وألن عامل الوقت
ي ـ ــرف ـ ــع الـ ـتـ ـك ــالـ ـي ــف وي ـق ـل ــل
ف ـ ــرص نـ ـج ــاح اإلص ـ ـ ـ ــاح ،ال
ّ
بد من التحذير من احتمال
استنساخ تجاربنا القديمة
غ ـي ــر ال ـم ــوف ـق ــة ،وال ب ـ ـ ّـد مــن
ً
إصــاح األدوات أوال لتكون
ق ـ ــادرة عـلــى مــواج ـهــة حجم
التحديات الجديدة.

 1.473مليون عدد الكويتيين خالل النصف األول

عدد السكان
الكويتيين زاد خالل
النصف األول من عام
 2021بنحو  13.3ألف
نسمة ،أي بنسبة
نمو %0.9

أفاد تقرير الشال بأن آخر إحصاء ات
الـسـكــان والـعـمــالــة ال ـص ــادرة عــن الهيئة
العامة للمعلومات المدنية ،تشير إلى
أن ع ــدد ال ـس ـكــان اإلج ـمــالــي ف ــي الـكــويــت
بلغ في نهاية يونيو  2021نحو 4.628
ماليين نسمة ،وسجل تعداد السكان في
ً
نصف عام تراجعا بنحو  ،%0.9 -مقارنة
مع نهاية  %1.8 -( 2020المعدل السنوي
المتوقع).
وكــان الـعــدد اإلجمالي للسكان ،حقق
ً
تــراجـعــا بنسبة  %2.2 -فــي ع ــام ،2020
مقارنة بنمو بنحو  %2.7 ،%3.3و%2.0
ف ــي األ عـ ـ ــوام  2018 ،2019و 2017على
ال ـت ــوال ــي .وب ـلــغ ال ـتــراجــع الـمـطـلــق خــال
نصف عــام نحو  43.0ألــف نسمة ،وكــان
التراجع المطلق لعام  2020بكامله نحو
 105.7آالف نسمة.
وزاد ع ــدد الـسـكــان الكويتيين ،خــال
ا لـ ـنـ ـص ــف األول مـ ــن عـ ـ ــام  2021بـنـحــو
 13.3أ لــف نسمة ،أي بنسبة نمو %0.9
( %1.8المعدل السنوي المتوقع) ،ليبلغ
إجـ ـم ــال ــي عـ ــددهـ ــم ن ـح ــو  1.473م ـل ـيــون
ً
نسمة .وارتفعت نسبة الكويتيين قليال
مــن جملة الـسـكــان ،مــن نحو  %31.3في
نهاية عــام  2020إلــى نحو  %31.8وفق
األرقام األخيرة.
ويفوق عدد اإلنــاث الكويتيات البالغ
ً
نحو  751.6ألفا عدد الذكور البالغ نحو

ً
 721.7أل ـف ــا .وت ــراج ــع ع ــدد الـسـكــان غير
ً
الكويتيين قليال بنحو  56.3ألف نسمة،
أي ب ـم ـعــدل ان ـخ ـف ــاض ق ــارب ــت نـسـبـتــه -
 ،%1.8وبلغ عددهم نحو  3.154ماليين
نسمة ،وبمعدل نمو سنوي مركب خالل
السنوات  - 2010يونيو  2021بلغ نحو
.%2.5

 ٢.٨مليون عامل
وبـ ـل ــغ إجـ ـم ــال ــي عـ ـ ــدد ال ـع ــام ـل ـي ــن فــي
الكويت نحو  2.80مليون عــامــل ،أي ما
نسبته نحو  %60.5من مجموع السكان،
بـيـنـمــا بـلـغــت ه ــذه الـنـسـبــة للكويتيين
نـحــو  %30.9مــن إجـمــالــي ع ــدد السكان
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن .وم ـ ــن ال ـم ــاح ــظ أن نـسـبــة
الـعــامـلـيــن غـيــر الـكــويـتـيـيــن مــن مجموع
ال ـس ـك ــان غ ـي ــر ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ب ـل ـغــت نـحــو
.%74.2
وارتفعت نسبة العاملين الكويتيين
إلى مجموع عدد العاملين في الكويت من
نحو  %15.8في ديسمبر  2020إلى نحو
ً
 %16.3في يونيو  ،2021وارتفعت قليال
نـسـبــة عـمــالــة اإلنـ ــاث فــي جـمـلــة العمالة
الـكــويـتـيــة إل ــى ن ـحــو  %49.8ف ــي نـهــايــة
األشـهــر الستة األول ــى مــن الـعــام الحالي
بعد أن كانت عند  %49.5في نهاية العام
الماضي ،بينما بلغت نسبة عمالة اإلناث

في جملة العمالة في الكويت نحو .%27.7
وارتفع عدد العاملين الكويتيين خالل
النصف األول من العام الحالي بنحو 5.9
آالف عامل ،ليبلغ عددهم نحو  455.7ألف
ً
عامل ،مرتفعا من نحو  449.8ألف عامل
في نهاية عام  .2020وبلغ عدد العاملين
منهم في الحكومة نحو  360.6ألف عامل،
أي مــا نسبته  %79.1مــن إجـمــالــي عــدد
العاملين الكويتيين.

تراجع الوظائف
وت ــراج ــع ع ــدد ال ــوظ ــائ ــف للكويتيين
خـ ـ ــارج ال ـق ـط ــاع ال ـح ـك ــوم ــي ب ـن ـحــو 944
وظـيـفــة ،وبنسبة تــراجــع بلغت %1.5 -
خـ ـ ــال نـ ـص ــف سـ ـن ــة ( %3.0 -ا ل ـم ـع ــدل
المتوقع على أساس سنوي) .ويعتقد أن
بطالة الكويتيين السافرة قد ارتفعت إلى
نحو  32.9ألف عامل ،أي ما نسبته %7.21
من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في
 ،2021/06/30مقارنة بنحو  26ألف عامل
أو ما نسبته  %7.16في نهاية عام .2020
وبلغ إجمالي عدد العاملين (كويتيين
وغـيــر كــويـتـيـيــن) فــي الـقـطــاع الحكومي
ن ـحــو  474.6أل ــف ع ــام ــل ،أي م ــا نسبته
ً
 %10.3تقريبا من حجم السكان الكلي،
وبلغت نسبة الكويتيين من العاملين في
القطاع الحكومي نحو .%76.0

 %5.2نمو موجودات «الدولي» لتبلغ  2.88مليار دينار
ت ـط ــرق ت ـقــريــر «الـ ـش ــال» إل ــى ن ـتــائــج بنك
الـكــويــت ال ــدول ــي ،حـيــث أعـلــن الـبـنــك نتائج
أع ـمــالــه لـلـنـصــف األول م ــن ال ـع ــام الـحــالــي،
والتي تشير إلى أن صافي ربحه (بعد خصم
ال ـض ــرائ ــب) ب ـلــغ ن ـحــو  2.35م ـل ـيــون دي ـنــار
بارتفاع مقداره  2.18مليون ،مقارنة بنحو
 167ألف دينار للفترة ذاتها من .2020
ويعزى هذا االرتفاع في مستوى األرباح
الصافية ،إلى ارتفاع الربح التشغيلي للبنك
بقيمة أعلى من ارتفاع جملة المخصصات،
إذ ارتـ ـف ــع ال ــرب ــح ال ـت ـش ـغ ـي ـلــي (قـ ـب ــل خـصــم
الـمـخـصـصــات) بـنـحــو  4.6مــايـيــن دي ـنــار،
وبـنـسـبــة  45.5ف ــي ال ـم ـئــة ،بـيـنـمــا ك ــان ذلــك
االرت ـف ــاع لجملة الـمـخـصـصــات بـنـحــو 2.4
مليون دينار ،وبنسبة  23.8في المئة.

اإليرادات التشغيلية
وفي التفاصيل ،ارتفع إجمالي اإليرادات
التشغيلية للبنك بنحو  4.7ماليين دينار،
أو بنسبة  16في المئة ،ليصل إلى نحو 34.1
مليون دينار مقارنة مع نحو  29.4مليونا
للفترة نفسها من  .2020وتحقق ذلك نتيجة
ار تـفــاع جميع بنود اإل ي ــرادات التشغيلية،
حيث ارتـفــع بند إي ــرادات أتـعــاب وعموالت
بنحو مليوني دينار وبنسبة  51في المئة.
ً
وارتفع أيضا ،بند صافي إيرادات التمويل
بنحو  625أ لــف د ي ـنــار ،أي بنسبة  2.6في
ا لـمـئــة ،ليبلغ نـحــو  24.58مـلـيــو نــا مـقــار نــة
بنحو  23.95مليونا.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر «ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع إجـ ـم ــال ــي
ال ـم ـص ــروف ــات الـتـشـغـيـلـيــة ب ـن ـحــو  68ألــف
ً
دينار ،أو بنسبة  0.4في المئة ،وصوال إلى

نـحــو  19.23مـلـيــو نــا مـقــار نــة بنحو 19.16
مليونا للفترة نفسها مــن  ،2020وتحقق
ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات
التشغيلية».
ولفت إلى أن جملة المخصصات ارتفعت
بنحو  2.4مليون دينار أو ما نسبته 23.8
فــي المئة كما أسلفنا ،عندما بلغت نحو
 12.4مليونا مقارنة بنحو  10ماليين ،وهذا
يفسر ارتفاع هامش صافي الربح ،حيث بلغ
نحو  6.9في المئة ،بعد أن بلغ نحو  0.6في
المئة خالل الفترة المماثلة من .2020

إجمالي الموجودات
وذكر «تشير البيانات المالية للبنك إلى
ً
أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعا بلغ
قــدره  87.2مليون د يـنــار ،ونسبته  3.1في
المئة ،ليصل إلى نحو  2.889مليار مقابل
نحو  2.802مليار في نهاية  ،2020وارتفع
بنحو  142.6مليون ،أو ما نسبته  5.2في
ال ـم ـئــة ع ـنــد ال ـم ـقــارنــة بــال ـف ـتــرة نـفـسـهــا من
 ،2020حين بلغ نحو  2.746مليار».
وارتـ ـ ـف ـ ــع بـ ـن ــد (م ــديـ ـن ــو تـ ـم ــوي ــل) بـنـحــو
 129.9مليون دينار أي نحو  6.6في المئة،
ً
وصوال إلى نحو  2.109مليار ( 73في المئة
م ــن إج ـمــالــي الـ ـم ــوج ــودات) م ـقــارنــة بنحو
 1.979مـلـيــار ( 70.6فــي ا لـمـئــة مــن إجمالي
الموجودات) في نهاية  ،2020وارتفع بنحو
 8.2في المئة أو نحو  159.9مليونا مقارنة
بنحو  1.949مليار ( 71في المئة من إجمالي
الموجودات) للفترة نفسها من .2020
وأش ـ ــار ال ـت ـقــريــر إل ــى أن نـسـبــة إجـمــالــي
مدينو تمويل إ لــى إجمالي ا لــودا ئــع بلغت

ن ـحــو  88ف ــي ال ـم ـئــة م ـقــارنــة بـنـحــو  83في
ا لـمـئــة ،بينما ا نـخـفــض بـنــد المستحق من
ا ل ـبـ ـن ــوك ب ـن ـحــو  207.7م ــا ي ـي ــن د يـ ـن ــار أو
ً
بـنـحــو  49.4ف ــي ال ـم ـئــة ،وص ـ ــوال إل ــى نحو
 212.6مليونا ( 7.4فــي المئة مــن إجمالي
ال ـمــوجــودات) مـقــارنــة بنحو  420.3مليون
دينار ( 15في المئة من إجمالي الموجودات)
ف ــي ن ـهــا يــة  ،2020وا ن ـخ ـف ــض ب ـن ـحــو 48.4
فــي ا لـمـئــة ،أي نـحــو  199.8مليونا مقارنة
بالفترة نفسها مــن  ،2020حين بلغ نحو
 412.4مـلـيــونــا ( 15فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي
الموجودات).
وتـشـيــر األرق ــام إلــى أن مـطـلــوبــات البنك
(م ـ ــن غ ـي ــر احـ ـتـ ـس ــاب حـ ـق ــوق ال ـم ـل ـك ـي ــة) قــد
ً
سجلت ار تـفــا عــا بلغت قيمته  86.1مليون
د يـنــار ،أي ما نسبته  3.5في المئة ،لتصل
إلى نحو  2.535مليار مقارنة بنحو 2.449
ً
مليار بنهاية  .2020وحققت ارتفاعا بنحو
 142.8مليونا ،أي بنسبة نمو  6في المئة
عند المقارنة بما كان عليه ذلك اإلجمالي
فــي نهاية النصف األول مــن ا لـعــام الفائت،
حين بلغت جملة المطلوبات نحو 2.393
مـلـيــار ،وبلغت نسبة إ جـمــا لــي المطلوبات
إلى إجمالي الموجودات نحو  87.8في المئة
مقارنة بنحو  87.1في المئة.

تحليل البيانات
وأ ضــاف «تشير نتائج تحليل البيانات
المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى
أن جـمـيــع م ــؤش ــرات ربـحـيــة الـبـنــك سجلت
ً
ارتفاعا مقارنة مع الفترة نفسها من ،2020
إذ ارتـفــع مــؤشــر الـعــائــد على مـعــدل حقوق

الـمـســاهـمـيــن ال ـخ ــاص بـمـســاهـمــي الـبـنــك
( )ROEإل ــى نـحــو  1.7فــي الـمـئــة مـقــارنــة
بنحو  0.1في المئة ،وارتفع مؤشر العائد
عـلــى م ـعــدل رأس ـم ــال الـبـنــك ( )ROCإلــى
نـحــو  4.2فــي الـمـئــة مـقــارنــة بنحو 0.3
في المئة».
ً
وارت ـفــع أي ـضــا ،مــؤشــر الـعــائــد على
م ـعــدل م ــوج ــودات ال ـب ـنــك ( )ROAإلــى
نـ ـح ــو  0.17فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة مـ ـق ــار ن ــة مــع
نحو  0.01فــي ا لـمـئــة .و حـقــق السهم
( )EPSخ ـس ــارة بـنـحــو  0.33 -فلس
م ـقــارنــة بـنـحــو  2.46 -ف ـلــس ،وذلــك
ً
ً
نتيجة تحقيق البنك ربحا خاصا
بمساهميه بنحو  2.2مليون دينار،
إضــافــة إلــى خصم أربــاح مدفوعة
بمبلغ  2.6مليون على الصكوك
الدائمة شريحة  ،1مما أدى إلى
تحول ربحية السهم إلى السالب،
وب ـلــغ مــؤشــر م ـضــاعــف الـسـعــر/
القيمة الدفترية ( )P/Bنحو 1.0
مرة مقارنة مع  0.8مرة للفترة
نفسها من العام السابق.

ةديرجلا
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اقتصاد

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

َ
تباين أداء المؤشرات ...وإقفاالت قوية لمؤشري أبوظبي والسعودي
الكويت ودبي ومسقط تتراجع ...واألسواق بانتظار أرباح الربع الثالث
تباين أداء مؤشرات األسواق
المالية بــدول مجلس التعاون
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي خـ ـ ـ ــال تـ ـع ــام ــات
األس ـ ـبـ ــوع الـ ـم ــاض ــي ،وان ـت ـهــت
محصلتها األسبوعية بإقفاالت
ق ـي ــاس ـي ــة لـ ـم ــؤش ــري أب ــوظ ـب ــي
والـسـعــوديــة ،كما ربــح معهما
مؤشرا البحرين وقطر ،بينما
تراجعت  3مؤشرات هي مسقط
ودبي والكويت ،وكان األفضل
أداء مؤشر أبوظبي بنمو قوي
بنسبة  2.7بالمئة ،تاله مؤشر
"تـ ــاسـ ــي" الـ ـسـ ـع ــودي ب ـحــوالــي
ن ـق ـطــة م ـئ ــوي ــة ،ب ـي ـن ـمــا اكـت ـفــى
مؤشرا المنامة وقطر بمكاسب
م ـح ــدودة كــانــت عـلــى الـتــوالــي
نسبة  0.4و 0.3بالمئة.
ع ـل ــى الـ ـط ــرف اآلخ ـ ـ ــر ،كــانــت
الخسائر محدودة جدا أيضا،
حيث فقد مؤشر مسقط المالي
ن ـس ـبــة  0.4ب ــال ـم ـئ ــة ،وت ــراج ــع
مؤشر سوق دبي المالي بنسبة
ُعشري نقطة مئوية فقط ،بينما
استقر مؤشر بورصة الكويت
العام على خسارة أقل هي ُعشر
نقطة مئوية فقط.

علي العنزي

مؤشر أبوظبي
واصل مؤشر سوق أبوظبي
الـ ـم ــال ــي إقـ ـف ــاالت ــه ال ـق ـيــاس ـيــة،
بعد أن ربح األسبوع الماضي
نسبة كبيرة بلغت  2.7بالمئة،
أي  207.59ن ـقــاط ،ليقفل على
مستوى  7860.57نقطة ،مقتربا
من مستوى  8آالف نقطة هذه
المرة ،وهي جميعها مستويات
ل ــم ي ـب ـل ـغ ـهــا م ـن ــذ إط ــاق ــه قـبــل
عقدين من الزمن ،وكانت شركة
االتصاالت اإلماراتية قد أعلنت
ّ
دخول رفع نسبة تملك األجانب

الــى  49في المئة حيز التنفيذ
منتصف هذا األسبوع ،والذي
كـ ـ ــان أهـ ـ ــم مـ ـحـ ـف ــزات م ـك ــون ــات
س ـ ــوق أب ــوظـ ـب ــي ،ح ـي ــث كــانــت
ترفع األسعار بشدة ،بالرغم من
أن كثيرا من الشركات لم تصل
ّ
نسبة تـمــلــك األجــانــب بـهــا الــى
حدها األعلى ،كما أن استقرار
أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط حـ ــول مـسـتــوى
 72دوالرا للبرميل قــد ساهم
فــي دعــم مــؤشــر أبــوظـبــي الــذي
سـجــل ن ـمــوا كـبـيــرا ل ـهــذا الـعــام
تجاوز  54في المئة كواحد من
أفضل المؤشرات المالية نموا
بين األسواق العالمية.

«تاسي»
ربـ ـ ــح م ــؤش ــر تـ ــاسـ ــي ،وه ــو
الـ ـ ـم ـ ــؤش ـ ــر الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي لـ ـس ــوق
األس ـهــم ال ـس ـعــودي  4جلسات
م ــن إج ـم ــال ــي  ،5ح ـيــث تــراجــع
خـ ــال ال ـج ـل ـســة األخ ـ ـيـ ــرة بـعــد
أن بـلــغ أع ـلــى مـسـتــويــاتــه منذ
عام  2008وأقفل على مستوى
 11417.79نقطة ،بعد أن جمع
نسبة  0.9في المئة ،أي 97.92
نقطة ،لتبلغ أرباحه لهذا العام
ن ـس ـبــة  31.8ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وهــي
أعلى مستويات نموه السنوية
حـتــى اآلن ،مـسـتـفـيــدا مــن نمو
جماعي لألسهم الـقـيــاديــة في
قـطــاع الـبـنــوك وبـعــض األسهم
الصغيرة بعد إعالنات النصف
األول اإل ي ـج ــا ب ـي ــة ذات ا لـنـمــو
الكبير ،والذي من المحتمل أن
ي ـتــواصــل خ ــال ال ــرب ــع الـثــالــث
الذي شارف على االنتهاء.
وكـ ــانـ ــت أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط قــد
استقرت  -كما أسلفنا  -حول
مـ ـسـ ـت ــوى  72دوالرا و ب ــد ع ــم

مــن سـيــاســات ال ــدول المنتجة
للنفط "أوبك  ،"+والتي نجحت
ف ــي ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى األس ـع ــار
الـمـسـتـهــدفــة ل ـل ــدول المنتجة،
وك ــذل ــك م ـن ــاس ـب ــة لـلـمـسـتـهـلــك
وتـ ـحـ ـم ــي ال ـ ـسـ ــوق مـ ــن دخـ ــول
م ـن ــاف ـس ـي ــن جـ ـ ـ ــدد ،خ ـصــوصــا
منتجي النفط الصخري.

قطر والبحرين
س ـجــل م ــؤش ــرا ســوقــي قطر
والـبـحــريــن مـكــاســب م ـحــدودة،
وكانت معظم جلسات األسبوع
تنتهى بتغيرات محدودة حتى
وقت اإلقفال األسبوعي والذي
انتهى بمكاسب بنسبة  0.4في
الـمـئــة لـمــؤشــر س ــوق البحرين
المالي ،أي  6.33نـقــاط ،ليصل
ال ــى مـسـتــوى  1669.77نقطة،
وبمكاسب محدودة لهذا العام
فقط نسبة  1.5في المئة ،بينما
في المقابل سجل مؤشر سوق
قطر المالي ارتفاعا بنسبة ثلث
نقطة مئوية هي  29.16نقطة،
ليقفل على مستوى 11100.32
نـقـطــة ،مـسـتـمــرا ف ــوق مستوى
 11ألف نقطة دون أي محاولة
الخـ ـتـ ـب ــار م ـس ـت ــوى  11نـقـطــة
مرة أخرى ،بعد أن اجتازه قبل
 6أس ــاب ـي ــع ت ـقــري ـبــا ،ووص ـلــت
م ـكــاســب ال ـمــؤشــر ل ـعــام 2021
نسبة  6بالمئة.

خسائر محدودة
سـ ـجـ ـل ــت م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات ث ــاث ــة
أسواق مالية خليجية تراجعات
مـ ـح ــدودة ،ه ــي ال ـكــويــت ودب ــي
وم ـس ـق ــط ،ح ـيــث خ ـســر مــؤشــر
ســوق الكويت العام نسبة 0.1

مقـارنـة نمـو مـؤشـرات أسـواق المـال الخـليجيـة خـالل األسبوع المنتهي في 2021/09/٠٩
مـؤشـر الســوق الكـويـت

السـعوديـة

الـدوحــة

مـسـقـط

المـنـامـة

أبـوظـبـي

دب ــي

6.813.11 2021 /09 /02

11.319.87

11.071.16

3.974.15

1.663.44

7.652.98

2.912.37

6.809.66 2021/ 09 /09

11.417.79

11.100.32

3.960.20

1.669.77

7.860.57

2.907.56

الفـرق

3.45-

97.92

29.16

13.95-

6.33

207.59

4.81-

التغير ()%

%0.1-

%0.9

%0.3

%0.4-

%0.4

%2.7

%0.2-

بــالـمـئــة فـقــط ه ــي  3.45نـقــاط،
ليقفل على مستوى 6809.66
نـ ـ ـق ـ ــاط ،ب ـي ـن ـم ــا خـ ـس ــر م ــؤش ــر
الـســوق األول وهــو يقيس أداء
 25ش ــركــة م ــن أك ـبــر ال ـشــركــات
المدرجة وزنا وأكثرها سيولة
خـ ـس ــر ُع ـ ـشـ ــري ن ـق ـط ــة م ـئــويــة
تعادل  16.37نقطة ،ليقفل على
مستوى  7442.44نقطة ،وسجل
م ــؤش ــر رئ ـي ـس ــي  50ارت ـف ــاع ــا
محدودا ُ
بعشر نقطة مئوية ،أي
 4.19نقاط ،ليقفل على مستوى
 5832.82نقطة.
وتــراجـعــت مـتـغـيــرات الـســوق
ال ـث ــاث ــة ب ـش ــدة خـ ــال األس ـب ــوع

ال ـمــاضــي م ـقــارنــة م ــع األس ـبــوع
ال ـســابــق ،وانـخـفـضــت الـسـيــولــة
بـنـسـبــة  45.8ف ــي ال ـم ـئــة ،بينما
تراجع النشاط بنسبة  35بالمئة،
وتراجع عدد الصفقات بنسبة 24
بالمئة ،وفترت تعامالت األسهم
ال ـق ـي ــادي ــة واألس ـ ـهـ ــم ال ـص ـغ ـيــرة
وال ـم ـت ــوس ـط ــة ع ـل ــى ح ــد سـ ــواء،
وك ــان ــت كـتـلـتــان ف ـقــط تـنـشـطــان
و ت ـ ـت ـ ـب ـ ــادالن األدوار و ب ـع ــض
األسهم االنتقائية تحقق مكاسب
مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودة ،ويـ ـبـ ـق ــى االنـ ـتـ ـظ ــار
لمراجعة مؤشرات فوتسي راسل
الناشئة ألوزان بورصة الكويت،
والـ ـت ــي س ـت ـتــم خ ـ ــال األسـ ـب ــوع

الثالث من هذا الشهر ،حيث إنها
م ــن الـمـحـتـمــل أن تــزيــد سـيــولــة
األسهم القيادية.
وس ـج ــل م ــؤش ــر سـ ــوق دبــي
الـمــالــي تــراجـعــا م ـح ــدودا بعد
اج ـت ـي ــازه ح ــاج ــز  2900نقطة
دون جني أرباح يذكر ،وانتهى
به المطاف خالل األسبوع الى
تــراجــع مـحــدود ُ
بعشري نقطة
م ـئــويــة ف ـق ــط ،أي  4.81ن ـقــاط،
ليقفل على مستوى ّ2907.56
ن ـقــاط ،وذل ــك بـعــد تــدفــق مزيد
من األخبار والتقارير اإليجابية
لبعض قطاعات اقتصاد اإلمارة
ا لـتــي تنتظر بشغف فعاليات

أك ـس ـب ــو  2020والـ ـت ــي سـتـبــدأ
خــال الشهر المقبل ،وتستمر
عاما كامال.
واستمر مؤشر سوق مسقط
المالي بالتداول دون مستوى 4
آالف نقطة ،حيث تراجع خالل
األسـبــوع الماضي بنسبة 0.4
بالمئة ،أي  13.95نقطة ،ليقفل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  3960.2نـقـطــة
بأداء فاتر نسبيا بانتظار تدفق
ب ـيــانــات ال ــرب ــع ال ـثــالــث ،والـتــي
دائـ ـم ــا م ــا ت ـك ــون األسـ ـ ــرع بين
األســواق المالية بــدول مجلس
التعاون الخليجي.

مـلـخـص تـداوالت السوق الكويتي العام خـالل األسـبـوع المنتـهـي فـي 2021/09/٠٩
األسـبـوع

الكميـة المتـداولـة
(سهم)

القيمـة المتـداولـة
(ديـنـار)

عـدد الصـفـقـات
(صفقة)

إقـفـال المـؤشــر
العــام

إقـفـال المـؤشــر
إقـفـال
رئيـسـي 50
المـؤشــر األول

عـدد جـلـسـات
الـتــداول

2021 /09 /02

1.590.359.008

314.412.374

57.280

6.813.11

7.458.81

5.828.63

5

2021 /09 /09

1.034.226.434

170.445.022

43.444

6.809.66

7.442.44

5.832.82

5

3.45-

16.37-

4.19

0.00

%0.1-

%0.2-

%0.1

%0.0

الفـرق
التغير ()%

13.836.00- 143.967.352.26- 556.132.574.00%35.0-

%45.8-

%24.2-

«المتحد» يدشن خدمة رقابة المدفوعات «بيتك» :توعية العمالء والجمهور
بمخاطر «تكييش القروض»
المالية بالتعاون مع «سويفت»
أعلن البنك األهلي المتحد
تـ ـ ــدش ـ ـ ـيـ ـ ــن خـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــة "رقـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدف ـ ـ ــوع ـ ـ ــات" م ـ ـ ــع شـ ــركـ ــة
"س ــويـ ـف ــت" ال ـع ــال ـم ـي ــة ،حـيــث
تعمل على الحد من الهجمات
االحتيالية ،وتحسين تجربة
العميل.
وت ــوف ــر ال ـخ ــدم ــة حـ ــواالت
أك ـ ـثـ ــر أم ـ ــان ـ ــا عـ ـب ــر اك ـت ـش ــاف
الـمــدفــوعــات عــالـيــة المخاطر
ومنعها مـبــا شــرة ،كما تتيح
ّ
وتتبع مسار
امكانية مراقبة
ال ـت ـح ــوي ــات ال ـم ــال ـي ــة بـشـكــل
مـ ـب ــاش ــر ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت اآلن ـ ـ ــي،
وت ـ ـت ـ ـيـ ــح خـ ــاص ـ ـيـ ــة ال ـت ـن ـب ـي ــه
وحظر المدفوعات المرسلة،
مع تزويد المستخدم بتقارير
ي ــومـ ـي ــة اح ـ ـتـ ــراف ـ ـيـ ــة وس ـه ـل ــة
االس ـت ـخ ــدام ع ــن ال ـمــدفــوعــات
المرسلة والمتسلمة ،وهو ما
ينعكس باإليجاب على زيادة
سرعة عملية التحويل وزيادة
شفافيتها وثقتها.
إن خدمة تتبع المدفوعات
ال ـعــال ـم ـيــة ( )GPIه ــي إح ــدى
خــدمــات "ســويـفــت" العالمية،
والـ ـت ــي ت ـع ـمــل ع ـلــى تحسين
تجربة العمالء في التحويالت
المالية من خالل زيادة سرعة
التحويالت وشفافية تعقبها
من طرف إلى آخر.
وبهذه المناسبة ،أوضحت
م ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدة ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام

كيران جعفري

عبدالله جراغ

لـلـعـمـلـيــات ال ـمــركــزيــة ك ـيــران
ج ـع ـف ــري ،أن ض ــواب ــط الــدفــع
ت ـف ـحــص ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـحــويــل
ع ـب ــر ش ـب ـكــة س ــوي ـف ــت اآلم ـن ــة
الكـ ـتـ ـش ــاف ومـ ـن ــع وال ـت ـح ـقــق
من صحة نشاط المدفوعات
ً
ً
تحكما إضافيا
للبنك ،وتوفر
لحلول منع عمليات االحتيال.
وأض ــاف ــت ج ـع ـف ــري :تتيح
خ ــدم ــة س ــوي ـف ــت ج ــي ب ــي آي
( )GPIتتبع عملية المدفوعات
ب ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــل حـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــي ،وحـ ـ ـس ـ ــب
الــوقــت الـفـعـلــي ،وال ـتــي يمكن
اسـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــا ل ـل ـت ـح ـق ــق مــن
مكان المدفوعات والحصول
على تأكيد و ص ــول االئتمان
لحساب المستفيد.
ّ
التحول
وذكــرت "ال شك أن

نـحــو الـمــدفــوعــات فــي الــوقــت
اآلنـ ـ ــي ي ـع ـت ـبــر ق ـي ـمــة مـضــافــة
تـ ـس ــاع ــد عـ ـل ــى ت ـغ ـي ـي ــر شـكــل
نـظــم ال ـمــدفــوعــات ،وتختصر
ال ــوق ــت الـ ـ ــازم إلت ـمــام ـهــا في
إطــار من الشفافية والسرعة.
نحن سعداء بالعمل مع نظام
"سويفت" لرقابة للمدفوعات،
مما يمثل المزيد مــن القيمة
المضافة لعمالئنا.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدي ـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام
لـتـقـنـيــة ال ـم ـع ـلــومــات بــالـبـنــك
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه جـ ـ ـ ـ ــراغ بـ ـ ـ ــأن هـ ــذه
الخدمة تضاف إ لــى الجهود
ال ـم ـتــاح ـقــة الـ ـت ــي يـ ـق ــوم بـهــا
"األهـ ـ ـل ـ ــي الـ ـمـ ـتـ ـح ــد" ل ـت ـعــزيــز
أمـ ـ ــن الـ ـبـ ـي ــان ــات وال ـم ـت ــاب ـع ــة
ا ل ــدؤو ب ــة للتصدي لعمليات

االحتيال ،ونجاحه في تطبيق
أفـ ـض ــل ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات األم ـن ـي ــة
ل ـل ـم ـع ـلــومــات ،وأف ـض ــل إدارة
لــاحـتـيــال ،بفضل مــا يملكه
م ــن ب ــرام ــج م ـت ـطــورة وفــريــق
عمل محترف ،باإلضافة إلى
ن ـجــاح الـبـنــك ف ــي االس ـت ـفــادة
بشكل ملموس مــن مبادراته
ال ـ ــرقـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ،ودعـ ـ ـ ـ ــم اآللـ ـ ـي ـ ــات
الــازمــة لتطبيق المسؤولية
متعددة المستويات ،وتشفير
وت ـص ـن ـيــف ال ـب ـي ــان ــات طـبـقــا
لقيمة وحجم المعامالت.
وكذلك قيام البنك بمراجعة
م ـس ـت ـمــرة لـتـقـيـيــم الـمـخــاطــر
األمنية ،وتحديث السياسات
واإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ل ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة
ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة عـبــر
اإلن ـت ــرن ــت ،م ــع ال ـح ــرص على
إرسال تنبيهات دورية لعمالء
وم ــوظـ ـف ــي الـ ـبـ ـن ــك ،لـلـتـحـقــق
ومـتــابـعــة أح ــدث الـتــوصـيــات
األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـح ـ ـمـ ــايـ ــة أج ـ ـهـ ــزة
الكمبيوتر الخاصة بهم.

يواصل بيت التمويل الكويتي
(بيتك) جهود التوعية المصرفية
للعمالء والجمهور ضمن حملة
"لنكن على درايـ ــة" الـتــي انطلقت
تحت إشراف بنك الكويت المركزي،
وبــال ـت ـعــاون م ــع ات ـح ــاد مـصــارف
الكويت.
وقـ ــالـ ــت الـ ـم ــدي ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
ل ـل ـفــروع الـمـصــرفـيــة ف ــي "ب ـيـتــك"،
أمينة الهاملي ،إن "بيتك" يحذر
الـعـمــاء والـجـمـهــور مــن مخاطر
م ــا ي ـعــرف بـ ـ "تـكـيـيــش ال ـق ــروض"
عبر رسائل توعوية على وسائل
التواصل االجتماعي وعبر موقعه
على اإلنترنت والوسائل المختلفة،
يبين فيها خطورة هذه الظاهرة،
وضرورة التصدي لها واإلبالغ عن
أي معاملة يشتبه فيها ،إضافة إلى
عدم إغفال خطورة هذه الممارسة
كــون ـهــا ت ـن ـطــوي ع ـلــى ع ــدي ــد من
المحاذير ،مثل تقديم مستندات
مزورة ،وتوقيع العميل مستندات
لـمـصـلـحــة الــوس ـيــط ق ــد تـعــرضــه
للسجن.
وأضافت الهاملي ،في تصريح،
أن ع ـم ـل ـيــة "ت ـك ـي ـي ــش ال ـ ـقـ ــروض"
ت ـع ـت ـب ــر م ـ ــن أخ ـ ـطـ ــر ال ـع ـم ـل ـي ــات
ً
ال ـم ـش ـبــوهــة ال ـم ـجــرمــة قــانــون ـيــا،
ً
ويلجأ إليها طالب التمويل هربا
م ــن ال ـمــديــون ـيــات ،غـيــر مـ ــدرك ما
يترتب عليها من أعباء ومخالفات،
فبينما تبدو للبعض أنها وسيلة
لسداد مديونياتهم القائمة بهدف

الحصول على مزيد من التمويل،
فإن العملية تضع طالب التمويل
تـحــت طــائـلــة دي ــون ج ــدي ــدة ،بما
يتخطى ال ـحــدود الـقـصــوى التي
يسمح بها وضعه المادي.
وبـيـنــت الـهــامـلــي أن "تكييش
الـ ـق ــروض" يـتــم عـبــر ال ـل ـجــوء إلــى
وسطاء يقدمون لطالب التمويل
مبالغ نقدية آلجــال قصيرة لقاء
ً
أربـ ــاح عــالـيــة جـ ــدا ،لـيـقــوم طالب
ال ـت ـم ــوي ــل ب ـ ـسـ ــداد مـ ــا ع ـل ـي ــه مــن
التزامات للبنك ،ثم يحصل على
ً
تمويل من البنك مجددا ،فيصبح
ً
مـ ـط ــالـ ـب ــا بـ ـ ـس ـ ــداد م ـ ــا ع ـل ـي ــه مــن
التزامات للوسطاء وفي ذات الوقت
أقساط التمويل الجديد ،ما يشبه
دوام ـ ــة م ــن األعـ ـب ــاء واالل ـت ــزام ــات
المتداخلة المتتالية التي تنهك
مـيــزانـيــة الـعـمـيــل وتـضـعــه تحت
ً
ض ـغ ــط دائـ ـ ـ ــم ،وغ ــالـ ـب ــا م ــا يـلـجــأ
الــى االستدانة مــرة أخــرى للوفاء
بالتزاماته ،وهي بذلك تعتبر من
أع ـم ــال ال ـض ــرر بــالـنـفــس وال ـم ــال
واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،كــون ـهــا
معامالت تتم خــارج اطــار النظام
المصرفي الرسمي ،وتتعارض مع
اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك،
وعبر افراد وجماعات تحقق امواال
طائلة من وراء استغالل حاجات
الـعـمــاء والـمـتــاجــرة بضوائقهم
وعـثــراتـهــم نـحــو صـنــاعــة المزيد
منها بشروط وإمالءات مجحفة.
وأشــارت الهاملي إلى أن فكرة

أمينة الهاملي

"ت ـك ـي ـيــش ال ـ ـقـ ــروض" ت ـق ــوم على
التفاف مجموعة مــن المحتالين
ع ـلــى ال ـق ــان ــون ،ب ــإع ــان رغـبـتـهــم
ف ــي م ـس ــاع ــدة ك ــل ط ــال ــب تـمــويــل
ب ــال ـح ـص ــول ع ـل ــى م ـب ــال ــغ مــالـيــة
جـ ـ ــديـ ـ ــدة مـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك وإغـ ـ ـ ــاق
االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ـ ـ ــات الـ ـ ـح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ،ح ـيــث
يستخدمون طرقا ملتوية نهايتها
توريط المدين بمزيد من الفوائد
من خالل توقيع كمبياالت مالية
تتجاوز المبلغ المسدد عنه من
البنوك ،والحصول منه على فوائد
مضاعفة.
وقالت إن اللجوء الى مثل هذه
الطرق إلثبات الحق في الحصول
ع ـل ــى ت ـم ــوي ــات م ـخ ــال ـف ــة ،يضع
ال ـم ــدي ــن ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة ال ـق ــان ــون،
حيث تخضع عملية منح االئتمان

وعمليات التمويل الشخصي إلى
إجـ ـ ــراءات وض ــواب ــط وتـعـلـيـمــات
رقابية منظمة ،بما يحقق للعميل
االستفادة من المزايا والتسهيالت
التي توفرها تلك العمليات دون
ال ـت ـع ــرض ل ـم ـخــاطــر ال ـت ـع ـثــر في
السداد ،او إثقال كاهله بااللتزامات
المالية.
وأوضحت أن "المركزي" يراعي
ف ــي ت ـع ـل ـي ـمــاتــه ل ـل ـب ـن ــوك ،ح ـقــوق
الـعـمــاء ومـقـتـضـيــات الشفافية،
ومنها أن تقوم الجهات المانحة
لـ ـلـ ـتـ ـم ــوي ــل بـ ـتـ ـق ــدي ــم ال ـ ـم ـ ـشـ ــورة
الـمــالـيــة لـلـعـمــاء وال ــوق ــوف على
ط ـب ـي ـعــة الـ ـت ــزام ــاتـ ـه ــم ال ـش ـهــريــة
واألعباء المترتبة عليهم ،وتقديم
الـنـصــح لـهــم ح ــول احتياجاتهم
والتزاماتهم ،وإيضاح آثار زيادة
ً
تلك االلتزامات خصوصا في حالة
تغير أوضاعهم المالية عند تغير
العمل أو التقاعد.
يـ ــذكـ ــر أن فـ ـع ــالـ ـي ــات ال ـح ـم ـلــة
الـ ـت ــوع ــوي ــة ال ـم ـص ــرف ـي ــة "ل ـن ـكــن
ع ـلــى دراي ـ ـ ــة" انـطـلـقــت ف ــي يـنــايــر
الـ ـم ــاض ــي بـ ـه ــدف ن ـش ــر ال ـث ـقــافــة
الـمــالـيــة ل ــدى أوس ــع شــريـحــة من
ال ـم ـج ـت ـمــع ،وزي ـ ـ ــادة ال ــوع ــي لــدى
الجمهور بحقوقهم وواجباتهم
وبــدور القطاع المصرفي وكيفية
االستفادة من الخدمات المتنوعة
التي تقدمها البنوك على الوجه
األمثل.

«الكويتية» تطلق أولى رحالتها إلى نيويورك
أطلقت شركة الخطوط الجوية الكويتية،
ص ـب ــاح أمـ ــس ،أولـ ــى رحــات ـهــا الـتـجــاريــة
المجدولة إلى مدينة نيويورك في الواليات
المتحدة األميركية ،والتي سيتم تشغيلها
بواقع رحلة واحدة في األسبوع من الكويت
ً
إل ــى ن ـيــويــورك ،اع ـت ـبــارا مــن  11سبتمبر
الجاري.
وشـهــدت الرحلة األول ــى إلــى نيويورك
م ــرون ــة وان ـس ـيــاب ـيــة ف ــي إنـ ـه ــاء إجـ ـ ــراءات
السفر للمسافرين الكرام وتلبية طلباتهم
عـلــى أك ـمــل وج ــه ،وال ــذي ــن أث ـن ــوا بــدورهــم

عـلــى خــدمــة موظفيها لـهــم مـنــذ دخولهم
إلى بوابات مبنى الركاب رقم  ،4ومرورهم
عـلــى مـنـطـقــة ال ـ ــوزن حـتــى وصــول ـهــم إلــى
بوابة الصعود ،وتقديم أفضل خدمة لهم
عـلــى مـتــن طــائــرات ـهــا ،اضــافــة إل ــى حــرص
"الـكــويـتـيــة" على انـضـبــاط مــواعـيــدهــا في
اق ـ ــاع رح ــات ـه ــا ووص ــولـ ـه ــا ،ك ـم ــا أبـ ــدوا
ً
ارتياحهم الختيار طائرات الخطوط ناقال
لــوجـهـتـهــم بـعــد اي ـقــاف الـتـشـغـيــل لبعض
وجهاتهم المفضلة.
وقــالــت "الكويتية" ،فــي بيان صحافي،

إن وجـ ـه ــة ن ـ ـيـ ــويـ ــورك تـ ـع ــد ذات أه ـم ـيــة
ك ـب ــرى ل ـج ـم ـيــع ع ـم ــاء ال ـخ ـط ــوط م ــن كــل
الشرائح ،ولكثرة اإلقبال عليها خصوصا
المسافرين من رجــال األعـمــال والسياحة
والتعليم ومتلقي العالج وغيرهم ،كما أن
وجهة نيويورك تعتبر من أكثر الوجهات
المحببة لــدى الـعـمــاء ،خصوصا عندما
يـســافــرون عـلــى مـتــن طــائــرات "الكويتية"
لما تقدمه للمسافرين من خدمات متميزة
تجعل تجربة السفر على متنها من أفضل
التجارب وأمتعها.

وأضافت الشركة أن "الكويتية" تسعى
ب ـش ـك ــل دؤوب ل ـم ـن ــح ال ـم ـس ــاف ــري ــن عـلــى
م ـت ــن ط ــائ ــرات ـه ــا خ ـ ـيـ ــارات أوس ـ ـ ــع ،تـلـبـيــة
الحتياجاتهم في السفر ،وتوفير وتقديم
خدمة أفضل لهم من خالل اطالق وجهات
جـ ــديـ ــدة وم ـت ـن ــوع ــة ،ح ـي ــث إن ال ـخ ـطــوط
ت ـح ــرص ع ـل ــى خ ــدم ــة ع ـمــائ ـهــا وتــوف ـيــر
كــل سـبــل ال ــراح ــة لـهــم أث ـنــاء سـفــرهــم على
مـتــن طــائــرات ـهــا ،بــدايــة مــن تــوفـيــر قـنــوات
الحجز المختلفة للمسافرين الكرام وطرح
ً
العروض المناسبة لهم ،مرورا باستقبالهم

في مبنى الركاب رقــم  ،4وإنهاء إجــراء ات
ً
سـ ـف ــره ــم بـ ـك ــل يـ ـس ــر وس ـ ـهـ ــولـ ــة ،وصـ ـ ــوال
لـلـتـجـهـيــز ال ـك ــام ــل ألسـ ـط ــول "ال ـكــوي ـت ـيــة"
الـمـتـنــوع مــن أح ــدث الـ ـط ــرازات المختلفة
الحجم واالستمتاع بخدمات الشركة على
متن طائراتها.
واختتمت الشركة بأنها تحرص على
راحة المسافر ،وتقديم أفضل الخدمات
ل ــه ،حـيــث إن ـهــا تـسـمــح ل ــرك ــاب درجـتــي
الـ ــرويـ ــال واالول ـ ـ ــى بـنـقــل  3ق ـطــع ب ــوزن
 32ك ــغ لـكــل قـطـعــة ،كـمــا تـسـمــح لــركــاب

درج ـ ــة رج ـ ــال األع ـ ـمـ ــال ب ـن ـقــل قطعتين
ً
بــوزن  32كغ لكل قطعة ،وتسمح أيضا
لركاب الدرجة السياحية بنقل قطعتين
ً
بوزن  23كغ لكل قطعة ،وأخيرا تسمح
"الكويتية" للركاب على جميع الدرجات
بحمل حقيبة على متن الطائرة على أال
تتعدى  7كغ.
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حرب األقمار الصناعية تشعل الخالف
بين المليارديرين بيزوس وماسك

صناديق الثروة السيادية تتجاوز
 9تريليونات دوالر من األصول

معركة مستمرة حول خطط الشركتين لبناء شبكات أقمار متنافسة
تعود المعركة بين بيزوس
وماسك إلى وقت سابق من
هذا العام ،عندما ًاقترحت
 SpaceXتحديثا لشبكة
 Starlinkالخاصة بها،
وهي عبارة عن كوكبة ضخمة
من األقمار الصناعية في
مدار أرضي منخفض مصممة
إلرسال اإلنترنت عريض
الريفية
النطاق إلى
المناطق ً
ً
التي تملك وصوال محدودا
لخدمات اإلنترنتً أو تنعدم
فيها الخدمة كليا.

انتقدت أمازون شركة "سبيس إكس" SpaceX
التابعة للملياردير إيلون ماسك ،باعتبارها
"ك ــاس ــرة لـسـلـسـلــة الـ ـق ــواع ــد" ،وسـ ــط مـعــركــة
مستمرة حول خطط الشركتين لبناء شبكات
أقمار صناعية متنافسة.
النزاع المعروض ضمن ملفات مطولة على
لجنة االتصاالت الفدرالية ،ليس باألمر الجديد.
لكن هــذه الـمــرة ،أحــالــت أم ــازون التي أسسها
الـمـلـيــارديــر جـيــف ب ـي ــزوس ،مـســؤولــي لجنة
االتصاالت الفدرالية ( )FCCإلى قائمة مشاكل
ماسك السابقة مع المنظمين اآلخرين ،مما زاد
من محاولتها األكثر عدوانية حتى اآلن لفرض
تــراجــع عــن ال ـج ــدول الــزمـنــي الـســريــع لشركة
 SpaceXالرامية لنشر أقمارها الصناعية ذات
النطاق العريض.
حاول أن تجعل شركة يقودها ماسك تلتزم
بــالـقــواعــد؟ ه ــذا مــا تـســاء لــت عنه أمـ ــازون في
ملفها ،وأضافت" :إنك محطم بشكل أساسي"،
في إشارة إلى الوقت الذي اشتكى فيه ماسك من
أن الهيكل التنظيمي إلدارة الطيران الفدرالية
أبطأ عمليات سبيس إكس.
وتابعت هجومها قائلة" :حــاول أن تجعل
شركة يقودها ماسك تلتزم بقواعد الصحة
والـ ـس ــام ــة؟ ...س ـتــوصــف وق ـت ـهــا ب ــأن ــك "غـيــر
منتخب وجاهل" ،في إشارة إلى انتقاد ماسك
للمسؤولين الذين سعوا إلغالق المصانع للحد
من انتشار فيروس كورونا ،وفق ما نقله موقع
 The Vergeالمتخصص.
تعود هذه المعركة الخاصة إلى وقت سابق
ً
من هذا العام ،عندما اقترحت  SpaceXتحديثا
لشبكة  Starlinkالخاصة بها ،وهي عبارة عن
كوكبة ضخمة من األقمار الصناعية في مدار
أرض ــي منخفض مصممة إلرس ــال اإلنترنت
عريض النطاق إلى المناطق الريفية التي تملك
ً
ً
وصــوال محدودا لخدمات اإلنترنت أو تنعدم
ً
فيها الخدمة كليا .ولدى  SpaceXأكثر من 1700
قمر صناعي في المدار حتى اآلن ،مع حوالي
 100000عميل يستخدمون خدمات اإلنترنت
في مرحلة تجريبية.

ق ــال أم ـي ــن ص ـن ــدوق ات ـحــاد
ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــة ن ــائ ــب
رئيس مجلس اإلدارة الرئيس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ف ــي ش ــرك ــة "أركـ ـ ــان
الكويت العقارية" عبدالرحمن
ال ـتــرك ـيــت ،أن أح ــد أه ــم أه ــداف
االتـحــاد هو العمل على توفير
مسكن خاص لكل مواطن ،مؤكدا
ً
أن االتـحــاد لــم يدخر جـهــدا في
سبيل الوصول إلى هذا الهدف
وحـ ـ ـ ــل الـ ـمـ ـشـ ـكـ ـل ــة االسـ ـك ــانـ ـي ــة
الـتــي تعانيها الـكــويــت ،والـتــي
أصبحت تؤرق كاهل المواطنين
بشكل عام.

في المقابل ،تخطط أمازون لشبكة أقمار
صناعية مماثلة تسمى  Kuiperبها أكثر
من  3000قمر صناعي ،لكنها لم تكشف عن
خطط إنتاج أو تطلق أي أقمار صناعية إلى
الفضاء حتى اآلن.
في الشهر الماضي ،قدمت شركة SpaceX
ً
طلبا لتعديل اقتراحها إلى لجنة االتصاالت
الفدرالية  ،FCCإذ طلبت من اللجنة الموافقة
على خطتين لنشر أقمار  Starlinkالصناعية
في المستقبل.
ق ــال مـلــف الـشــركــة ،إن "سـبـيــس إك ــس لن
تنفذ ســوى واحــدة من الخطتين ،ويعتمد
ً
قرارها أساسا على مدى سرعة الجيل القادم
مــن أقـمــار ستارلينك الصناعية لــإطــاق،
ً
ومتى سيكون صاروخ  Starshipجاهزا لبدء
إطالق أقمار ستارلينك الصناعية".
ومنذ عام  ،2019استخدمت سبيس إكس
صواريخها فالكون  9إلطالق العشرات من
بعثات ستارلينك الفضائية المخصصة
إلى الفضاء.
لـ ـك ــن  ،Starshipو هـ ـ ــو ص ـ ـ ـ ــاروخ أ ك ـب ــر
بـكـثـيــر ال ي ـ ــزال ق ـيــد ال ـت ـط ــوي ــر ،وس ـيــرســل
األق ـ ـ ـمـ ـ ــار الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة بـ ـس ــرع ــة أك ـ ـبـ ــر فــي

مـ ـ ــداره ال ـم ـس ـت ـهــدف ،ك ـمــا ت ـق ــول .SpaceX
أما أمازون فتقول إن استراتيجية سبيس
إكــس القـتــراح خطتين حصريتين تتعارض
ً
ً
مع السابقة ،و"تتطلب جهدا كبيرا" من لجنة
االت ـ ـصـ ــاالت ال ـف ــدرال ـي ــة والـ ـش ــرك ــات األخـ ــرى
للتدقيق.
وردت شــركــة سبيس إكــس فــي ملف آخــر:
ُ
معن أمازون في السذاجة من خالل اإلشارة
"ت ِ
إلى االفتقار للموارد الالزمة لتحليل تطبيق
سبيس إكس ،السيما بالنظر إلى أن أمازون
تجلب بشكل روتيني ما يصل إلــى ستة من
أع ـضــاء جـمــاعــات الـضـغــط والـمـحــامـيــن إلــى
اجتماعاتها العديدة مع اللجنة حول سبيس
إكس".
أقرت أمازون ،في أحدث ملف لها ،بأنها "في
وضع جيد" لتقييم العروض ،لكنها أضافت
أن "هذا العبء قد يثقل كاهل الشركات األخرى
التي علقت على خطة ."SpaceX
و يـتــم تخصيص و قــت للشركات لتحليل
الـخـطــط الـمـقـتــرحــة مــن قـبــل شــركــات أخ ــرى،
ومعارضتها في حال وجود فرصة لتأثيرها
على عملياتها.
«العربية.نت»

شـ ــأن ـ ـهـ ــا ،ف ـ ــي ح ـ ــال ت ـط ـب ـي ـق ـهــا،
تحقيق الهدف المنشود الرامي
إلـ ــى ت ـم ـلــك الـ ـم ــواط ــن ال ـكــوي ـتــي
لبيت العمر.
ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد ذاتـ ـ ـ ـ ـ ــه ،أكـ ــد
ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــت أن االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد ع ـلــى
تواصل دائم مع مجلس الوزراء
للسعي إلى تحقيق نفس الهدف
ً
المشترك ،مشيرا في ذات الوقت
إلــى أن االتـحــاد مستعد لتقديم
ال ـح ـلــول وال ـم ـق ـتــرحــات وال ــرؤى
التي مــن شأنها تسهيل عملية
التملك العقاري في أبسط صورة
وأسرع وقت ممكن.

عبدالرحمن التركيت

أمريكا الشمالية
٪٣.٨

أوروبا
٪١٨.١

الشرق االوسط
٪٣٢.٨

بيزوس وماسك

األساسي الذي يسعى االتحاد
إلى تحقيقه".
وأع ـ ــرب ع ــن اعـ ـت ــزازه بــالــدور
اإليجابي الــذي يقوم به مجلس
ً
األمـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـه ـ ــذا الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن ،مـ ـشـ ـي ــدا
بـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ال ـ ـنـ ــائ ـ ـب ـ ـيـ ــن ج ــوه ــر
والصقعبي الــدائــم مــع االتـحــاد
والتشاور معه في الحلول التي
يمكن تبنيها وطرحها تحت قبة
البرلمان في قاعة عبدالله السالم.
وأفـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ــأن االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد س ـبــق
أن ط ـ ــرح الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـح ـل ــول
أم ـ ـ ــام ال ـس ـل ـط ـت ـيــن ال ـت ـشــري ـع ـيــة
وال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ،وهـ ــي حـ ـل ــول مــن

أسعار صرف العمالت العالمية

أمريكا الالتينية
٪٠.٤

آسيا
٪٤١.٧

التركيت :اتحاد ّالشركات العقارية يسعى
إلى حل قضية تملك السكن
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـتـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــت ،ف ــي
ً
تـ ـص ــري ــح ،أن االت ـ ـحـ ــاد م ـم ـثــا
بأعضائه عبدالرحمن التركيت
وإبـ ــراه ـ ـيـ ــم الـ ـع ــوض ــي وأح ـم ــد
ً
ال ـل ـه ـي ــب ،اج ـت ـم ــع مـ ــؤخـ ــرا مــع
ع ـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ــن أع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء م ـج ـل ــس
األم ــة الــداعـمـيــن لـهــذه القضية
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــويـ ـ ــة ،وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى رأسـ ـ ـه ـ ــم
د .حسن جوهر ود .عبدالعزيز
الـصـقـعـبــي" ،وطــرح ـنــا أمــامـهــم
ً
ع ـ ـ ــددا م ــن ال ـح ـل ــول الـمـنـطـقـيــة
والواقعية التي يمكن أن تؤدي
إل ـ ـ ــى الـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة ف ـ ــي ت ــوف ـي ــر
السكن لـلـمــواطــن ،وهــو الهدف

إفريقيا
٪٠.٩

أستراليا
والباسفيك
٪٢.٣

ً
وفقا لبيانات صندوق الثروة
الـسـيــاديــة  ،SWFIوص ـلــت قيمة
أصول صناديق الثروة السيادية
ً
إلــى  9.143.213.790.349دوالرا
أم ـيــركـ ًـيــا .ال ـف ــرق الــرئـيـســي بين
عامي  2000و 2012مقابل 2012

و 2021ه ــو ع ــوائ ــد االس ـت ـث ـمــار
ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ــزم ـن ـي ــة ال ـحــال ـيــة،
خ ـص ــوص ــا فـ ــي األس ـ ـ ـ ــواق ال ـتــي
التيسير الكمي
يغذيها إ ج ــراء
ً
لـلـبـنــك الـ ـم ــرك ــزي ،وف ــق ــا لبحث
.SWFI

وت ـ ـ ـعـ ـ ــد ص ـ ـن ـ ــادي ـ ــق ال ـ ـ ـثـ ـ ــروة
الـ ـسـ ـي ــادي ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ()SWFs
م ـ ـ ـصـ ـ ــدرا رئ ـ ـي ـ ـسـ ـ ًـيـ ــا لـ ــرأس ـ ـمـ ــال
ال ـم ـس ـت ـث ـمــر ال ـم ــؤس ـس ــي ،ال ــذي
لديه القدرة على االستثمار على
المدى الطويل.

«بتكوين» ألدنى مستوياتها خالل أسبوع متقلب
انخفض سعر عملة بتكوين الرقمية المشفرة
نحو أدنى مستوياته خالل أسبوع التعامل الحالي
في وقت عادت اتجاهات العزوف عن المخاطرة إلى
األسواق العالمية.
وانخفضت القيمة السوقية ألكبر عملة مشفرة
فــى الـعــالــم بنسبة  3.2فــي المئة ليصل سعرها
ً
ً
إلى  44ألفا و  760دوالرا لكل عملة بتكوين خالل
تعامالت جرت في نيويورك ،قبل أن تبدأ العملة

في تقليص خسائرها ،حسبما ذكرت أمس األول،
وكالة أنباء بلومبرغ.
وفــي الــوقــت ذاتــه تراجعت عملة إيثر الرقمية
المشفرة بنسبة  6.5في المئة لتصل قيمتها إلى
 3210دوالرات لكل عملة.
وس ـجــل مــؤشــر بـلــومـبــرغ غــاالك ـســى للعمالت
ً
الرقمية المشفرة انخفاضا بنسبة  5.9في المئة.
(د ب أ)

«أركان» تدير محفظة األمانة العامة لألوقاف
أعـلـنــت شــركــة أركـ ــان الـكــويــت
العقارية (أركان) فوزها بمناقصة
األم ــان ــة ال ـعــامــة ل ــأوق ــاف رق ــم 2
ل ـس ـنــة  2021وال ـخ ــاص ــة ب ـ ــإدارة
المحفظة العقارية ل ـ "األوق ــاف"،
في عقد يمتد سنة واحــدة قابلة
للتجديد.
وبهذه المناسبة ،قالت رئيسة
التطوير العقاري بالشركة ،دالل
ال ـن ـع ـمــة ،إن ف ــوز «أركـ ـ ــان» بـهــذه
المناقصة يعزز من نجاح الشركة
في عملها.
وأض ـ ــاف ـ ــت أن ه ـ ــذه ال ـخ ـط ــوة
ت ـ ــأت ـ ــي ض ـ ـمـ ــن خ ـ ـ ـطـ ـ ــوات ث ــاب ـت ــة
ت ـخ ـط ــوه ــا "أرك ـ ـ ـ ـ ـ ــان" ف ـ ــي م ـس ــار
الحفاظ على ريادتها في السوق
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري الـ ـمـ ـحـ ـل ــي والـ ـحـ ـف ــاظ
ع ـلــى ن ـمــوهــا واس ـت ـق ــراره ــا بين
الشركات العقارية ،على الرغم من

التحديات والعقبات التي مر بها
االقتصاد خالل الفترة الماضية،
وذلـ ـ ــك ب ـف ـضــل م ـج ـلــس إدارتـ ـه ــا
واإلدارة التنفيذية الشابة.
وشددت النعمة على أن «أركان»
س ـت ـس ـعــى إلـ ــى ت ـط ــوي ــر مـحـفـظــة
"األوق ــاف" المؤلفة مــن مجموعة
من األصــول التجارية المختلفة،
وذلـ ــك م ــن خ ــال إدارة عـمـلـيــات
التأجير والتحصيل والصيانة
عــن طــريــق فــريــق عملها المؤهل
والمدرب على أعلى المستويات.
وقالت أن "أركان" ستعمل على
اس ـت ـخــدام خـبــراتـهــا التشغيلية
لـ ـتـ ـط ــوي ــر األص ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـتـ ـج ــاري ــة
التابعة لألمانة العامة لألوقاف،
واالرت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاء بـ ـه ــا بـ ـم ــا ي ـن ـع ـكــس
ً
إي ـج ــاب ــا ع ـلــى إي ــراداتـ ـه ــا ويــزيــد
مـ ــن دخـ ـلـ ـه ــا ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي ،خ ــاص ــة

دالل النعمة

أنها تمتلك الخبرات الالزمة في
إدارة المحافظ العقارية من واقع
ت ـجــارب ـهــا ال ـســاب ـقــة ف ــي تـطــويــر
محافظ القطاع الحكومي وغيرها
من المحافظ المختلفة.

ارتفاع أسعار األلواح الشمسية يهدد التحول إلى «المتجددة»

نتيجة زيادة تكاليف البولي سيليكون والفضة

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

يهدد ارتـفــاع تكاليف األلــواح
الـشـمـسـيــة بــإب ـطــاء ال ـت ـحـ ّـول إلــى
الـ ـط ــاق ــة ال ـن ـظ ـي ـف ــة وال ـم ـت ـج ــددة
الــازمــة ،للحد مــن تغير المناخ،
ً
وف ـق ــا لـتـقــريــر صـ ــادر ع ــن شــركــة
"ريستاد إينرجي".
وقالت "ريستاد" ،أمــس األول،
إن األسـ ـع ــار ال ـعــال ـم ـيــة ل ــأل ــواح
ال ـش ـم ـس ـيــة ارت ـف ـع ــت ب ـن ـس ـبــة 16
في المئة هذا العام ،ويرجع ذلك
إلى حد كبير إلى زيــادة تكاليف
البولي سيليكون والفضة .وتفاقم
ذلـ ــك ب ـس ـبــب ال ـق ـي ــود الـمــرتـبـطــة
بــالــوبــاء ،والـتــي أدت إلــى ارتـفــاع
كبير فــي تكاليف ال ـمــواد الـخــام
الرئيسية.
ومن المرجح أن تحد األسعار
المرتفعة مــن نـمــو الـطـلــب خــال
ال ـس ـنــوات الـقـلـيـلــة ال ـقــادمــة ،وقــد
تمنع الموردين من زيادة الطاقة
اإلنتاجية.
ويـمـكــن لـهــذا الـقـطــاع صناعة
أل ـ ـ ـ ــواح بـ ـط ــاق ــة  330غـ ـيـ ـغ ــاواط
ً
س ـن ــوي ــا ،ول ـك ــن ق ــد ي ـح ـتــاج ذلــك
إل ـ ـ ــى زي ـ ـ ـ ـ ــادة تـ ـص ــل إل ـ ـ ــى 1200
غيغاواط على األقــل بحلول عام
 ،2035إلبقاء العالم على المسار
الـصـحـيــح لـلـحـفــاظ عـلــى ارت ـفــاع
الـحــرارة العالمي عند  1.5درجة
مئوية ( 2.7درجة فهرنهايت).
ول ـكــن م ــع ان ـخ ـفــاض م ـعــدالت
ت ـش ـغ ـيــل ال ـم ـص ــان ــع إلـ ــى  58فــي
ً
المئة العام الماضي جزئيا بسبب
التباطؤ العالمي ،فإن المصنعين
ل ـيــس لــدي ـهــم ح ــاف ــز ي ــذك ــر لـبـنــاء
مصانع جديدة.
وقالت "ريستاد" في التقرير:
"ي ـ ـجـ ــب عـ ـل ــى صـ ـن ــاع ــة الـ ـط ــاق ــة
الشمسية زيادة السعة ومواصلة
مكافحة ارتفاع التكاليف لتحقيق
أهداف تغير المناخ".
وأض ـ ـ ــاف" :مـ ــع ذل ـ ــك ،سـتـكــون
هـ ــذه م ـه ـمــة ص ـع ـبــة ،ح ـيــث يــرى
ً
ال ـم ـص ـن ـع ــون ح ــالـ ـي ــا ان ـخ ـفــاض

اسـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــا بـ ـسـ ـب ــب ارت ـ ـفـ ــاع
التكاليف وفـيــروس كوفيد،19 -
وهو ّ
تحول في األحداث قد يثبط
االس ـت ـث ـمــارات ال ــازم ــة لتوسيع
السعة".

تجربة فينس ألين
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى صـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد ال ـ ـق ـ ـصـ ــص
الملهمة ،قبل  7سـنــوات ،اقتحم
رائ ــد األع ـمــال فينس ألـيــن مــرآب
سـ ـ ـي ـ ــارات ي ـت ـش ــارك ــه مـ ــع بـعــض
زم ـ ــائ ـ ــه ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـكـ ــن بـ ــإحـ ــدى
ض ــواح ــي س ـي ــدن ــي ،وهـ ـن ــاك بــدأ
مـ ـش ـ ً
ـروع ــا هـ ــز ص ـن ــاع ــة ال ـط ــاق ــة
الشمسية.
ولم يكن األمر مصادفة ،فألين
ك ـ ــان م ــرش ـ ًـح ــا فـ ــي ه ـ ــذه ال ـف ـت ــرة
ل ــدرج ــة ال ــدكـ ـت ــوراه م ــن جــامـعــة
نيوساوث ويلز ،ولديه فكرة حول
كـيـفـيــة إنـ ـت ــاج ل ــوح ــات شمسية
أقل تكلفة.
وتـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـح ـ ـ ــورت فـ ـ ـك ـ ــرت ـ ــه ح ـ ــول
استبدال الفضة مرتفعة التكلفة،
والـ ـت ــي ت ـس ـت ـخــدم ع ـ ــادة لـسـحــب
الكهرباء من األجهزة بالنحاس
المتوفر بأسعار زهيدة ،وعكف
ألين على تجربة فكرة بعد أخرى
دون ه ـ ـ ـ ـ ــوادة ،حـ ـت ــى ت ـم ـك ــن مــن
ا كـتـشــاف تقنية يـمـكــن تنفيذها
على أرض الواقع.
ويتم إنشاء نحو  95في المئة
من األلواح الشمسية من الخاليا
الـكـهــروضــوئـيــة الـمـصـنــوعــة من
رقائق السيليكون ،ولسحب التيار
الـكـهــربــائــي مــن الـخــايــا تحتاج
ع ـ ــادة إل ــى ص ـهــرهــا بـمــامـســات
معدنية ،ولطالما كــا نــت الفضة
الـ ـمـ ـع ــدن الـ ـمـ ـفـ ـض ــل ،ألنـ ـ ــه سـهــل
التعامل معه ومستقر.
ويـسـتـهـلــك مـصـنـعــو األل ـ ــواح
الشمسية فــي الــوقــت الحالي 20
فــي المئة مــن الفضة الصناعية
س ـن ـ ً
ـوي ــا ،وح ـي ـن ـمــا يــرت ـفــع سعر

ال ـم ـع ــدن ف ــإن ــه ق ــد ي ـش ـكــل وح ــده
 15في المئة من سعر الشريحة
الشمسية ،لكن حتى مــع ارتفاع
سعر النحاس بصورة كبيرة هذا
العام عند  9آالف دوالر للطن ،فإن
نفس الكمية منه من معدن الفضة
قد تكلف حوالي  770ألف دوالر.
وم ـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن ت ـح ـت ــاج
ص ـنــاعــة ال ـط ــاق ــة الـشـمـسـيــة إلــى
المزيد من الفضة مع استمرارها
ف ــي االزدهـ ـ ـ ـ ــار ،وفـ ــي م ــرح ـل ــة مــا
م ــن الـمـحـتـمــل أن يـ ــؤدي الـطـلــب
على المعدن إ لــى تقييد انتشار
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ال ـش ـم ـس ـي ــة الـ ــازمـ ــة
ل ـ ـخ ـ ـفـ ــض ان ـ ـ ـب ـ ـ ـعـ ـ ــاثـ ـ ــات غـ ـ ـ ـ ــازات
االحتباس الحراري.
وتـكـمــن المشكلة ،الـتــي تمنع
مصنعي األلـ ــواح الـشـمـسـيــة من
ال ـت ـخ ـل ــص مـ ــن الـ ـفـ ـض ــة ،فـ ــي أن
الـ ـنـ ـح ــاس ال ي ـص ـل ــح ل ـت ـق ـن ـيــات
التصنيع القياسية ،ويرجع ذلك
جزئيا إلــى أنــه ال يلتصق ً
ً
جيدا
بــالـخــايــا الـشـمـسـيــة ،ويـتــأكـســد
بسهولة أكبر.
وأم ـ ـض ـ ــى أل ـ ـيـ ــن ع ــامـ ـي ــن فــي

ً
تجميع اآلالت الــازمــة ،مضيفا:
"أردت دائ ـ ـ ًـم ـ ــا ات ـ ـبـ ــاع ف ـضــولــي
ال ـخ ــاص وت ـجــربــة مـجـمــوعــة من
األف ـك ــار الـعـشــوائـيــة الـمـجـنــونــة،
وتطلب األمر بعض الحذر ً
نظرا
لوجود جيران".
وتمكنت "سان درايف سوالر"
 SunDrive Solarالتي شارك ألين
ً
استنادا
في تأسيسها عام ،2015
لهذا البحث ،من إنتاج واحدة من
أ كـثــر ا لـخــا يــا الشمسية فعالية
على اإلطالق ،وذلك عبر استخدام
النحاس.
وفي حالة نجاح "سان درايف
سوالر" في اإلنتاج بكميات كبيرة
فإنها ستتمكن من خفض تكلفة
األلواح الشمسية وجعلها صناعة
ً
اعتمادا على معدن الفضة.
أقل
وي ــؤك ــد ألـ ـي ــن ،ص ــاح ــب ال ـ ــ32
ً
عاما ،أن االعتماد على النحاس
ً
ب ـ ـ ــدال مـ ــن ال ـف ـض ــة س ـي ـك ــون أق ــل
تكلفة بنحو  100مــرة ،وجمعت
"س ــان دراي ــف س ــوالر" حـتــى اآلن
 7.5ماليين دوالر ،ويدعم الشركة
مايك كانون ،أحد أكثر األشخاص

ثـ ـ ً
ـراء ف ــي أس ـتــرال ـيــا عـبــر شركته
"جروك فينشر" .Grok Ventures
ك ـمــا ت ـل ـقــت ال ـش ــرك ــة أك ـث ــر من
مـلـيــونــي دوالر مــن خ ــال منحة
مــن الــوكــالــة األس ـتــرال ـيــة للطاقة
المتجددة ،وهــي هيئة حكومية
م ـك ـل ـفــة ب ـت ـعــزيــز ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
الخضراء.
ويوجد لدى الشركة في الوقت
الـ ـح ــال ــي عـ ـ ـش ـ ــرات ال ـم ــوظ ـف ـي ــن،
ويـ ـت ــول ــى دي ـف ـي ــد ه ـ ــو ،ال ـش ــري ــك
المؤسس لـ"سان درايــف ســوالر"
شؤون الموظفين.
وتمكنت الشركة هذا الشهر من
تسجيل مستوى قياسي للكفاءة
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـحـ ــول بـ ـه ــا ت ـص ـم ـي ـم ـهــا
الخاص للخاليا الشمسية الضوء
إلى كهرباء.
واألهــم لــ"ســان درايــف ســوالر"
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي بـ ـخ ــاف
مــواص ـلــة ال ـن ـج ــاح ،الـ ـق ــدرة على
المنافسة مع الشركات الصينية
التي هيمنت على الصناعة عدة
سنوات.
"بلومبرغ"

ظهور نادر لديلون في وداع بلموندو
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أعضاء من فرقة «»ABBA

في ظهور نادر للنجم الفرنسي المخضرم آالن ديلون ،أمس األول في باريس،
ً
حـضــر مـسـتـنــدا إلــى ع ـصــاه ،ج ـنــازة فـقـيــد السينما الـفــرنـسـيــة الـشـهـيــر جــان بــول
بلموندو ،الذي توفي يوم االثنين الماضي عن  88عاما.
و كــان بلموندو ،الممثل ا لــذي تمتع بالكاريزما و كــان ينفذ اللقطات الخطيرة
بنفسه فــي األ ف ــام ،قــد تـحـ ّـو ل مــن نـجــم مــا يـعــرف بــا لـمــوجــة ا لـجــد يــدة فــي السينما
الفرنسية فــي الستينيات إ لــى السينما ا لـتـجــار يــة ،وأ صـبــح مــن أ هــم أ بـطــال أ عـمــال
الكوميديا والحركة في فرنسا وأكثرهم شعبية.
وتجمع أفراد أسرة النجم الراحل وشخصيات بارزة في مجال صناعة األفالم ،من
ّ
تصد رها الرئيس
بينها ديلون والمخرج كلود لولوش ،بعد يوم من مراسم تأبين
إيمانويل ماكرون.
وقال ديلون ( 85عاما) إنه شعر بالحزن واألسى الشديدين على رحيل الفنان الذي
عاصره ،مضيفا" :لقد صنعنا السينما الفرنسية ،كالنا أنا وهو أيقونتان للسينما
الفرنسية ال يمكنك أن تتحدث عن أحدنا دون اآلخر".
(رويترز)

آالن ديلون

« »ABBAتطلق ألبومها
الجديد  5نوفمبر

لوبيز وأفليك في أول ظهور
رسمي لهما بـ «البندقية»

«ديزني» تطرح أفالم 2021
ً
حصريا بدور العرض

أعـلـنــت فــرقــة  ABBAالـســويــديــة الـشـهـيــرة أن
األلبوم الجديد الذي تعود به إلى الساحة الفنية،
بعد توقف  40عاما ،سيصدر في  5نوفمبر المقبل
تحت اسم "فوييدج" متضمنا  10أغنيات 8 ،منها
جديدة و 2هما نسختان مستعادتان من "جاست
إيه نوشن" و"بامبلبي".
وأضــافــت الفرقة أن األلـبــوم سيعقبه حفل ّ
لم
الشمل على مسرح جديد فــي لندن خــال مايو
المقبل ،ويتسع لـ 3آالف شخص ،ويتضمن العرض
 22أغنية على مــدى ساعة ونصف الساعة ،مع
صور تجسيمية للمغنين األربعة في شبابهم.
وتـقـ ّـدمــت " "ABBAللمرة األول ــى منذ نحو 4
عقود بتصنيف األغنيات المنفردة العشر األولى
في بريطانيا ،مع أغنية من ألبومها الجديد ،حيث
دخـلــت أغـنـيــة "دونـ ــت ش ــات مــي داون" مباشرة
إلى المرتبة التاسعة في تصنيف األغنيات في
بريطانيا ،وقــد بلغ عــدد االستماعات إليها 2.3
مليون مرة.
(أ ف ب)

جذب الثنائي األشهر في "هوليوود" ،النجمان
الـعــالـمـيــان جنيفر لــوبـيــز وب ــن أفـلـيــك اهتمام
صحافة المشاهير ،بعد وصولهما معا إلى مقر
إقامة مهرجان البندقية ،خالل أول ظهور علني
لهما في حدث رسمي منذ أن جــددا عالقتهما
العاطفية بعد انفصال دام  20عاما.
وحرصت لوبيز على دعم أفليك في المهرجان
الــذي يشهد عــرض أحــدث أفالمه مع النجمين
مات ديمون وجودي كومر "المبارزة األخيرة"،
وت ــم عــرضــه ألول م ــرة فــي مـهــرجــان البندقية
السينمائي أمس األول.
ويجسد أفليك شخصية ذكــوريــة تقليدية
في الفيلم ،وقال خالل مؤتمر صحافي إن هناك
عناصر في الفيلم تكشف كيفية معاملة النساء
في العصور الوسطى على أنهن ملكية خاصة
بالرجال ،وشارك أفليك وديمون في كتابة الفيلم،
وهو أول عمل يجمعهما منذ مشاركتهما في
فيلم "جود ويل هانتنج".
(رويترز)

قالت شركة والت ديزني ،في بيان أمس األول،
إنـهــا ستطرح فيلميها "إتــرنــالــز" (الـخــالــدون)
و"ويست سايد ستوري" (قصة الجانب الغربي)
وغ ـيــره ـمــا م ــن أف ـ ــام  2021ف ــي دور ال ـعــرض
السينمائي قـبــل عــرضـهــا فــي خدمتها للبث
الخاص على اإلنترنت.
وجربت الشركة ،خالل جائحة "كوفيد ،"19
تقديم ال ـعــروض األول ــى لبعض أفالمها على
خدمة "ديــزنــي بلس" على اإلنترنت فــي نفس
توقيت العرض بــدور السينما ،لتقرر مؤخرا
تعديل سياستها.
وذكرت أن فيلم الرسوم المتحركة "إنكانتو"
سيعرض في دور السينما مدة  30يوما بدءا
من  24نوفمبر ،على أن يطرح في خدمة "ديزني
بلس" قبل أعياد الميالد .وأضافت أن كل األعمال
األخ ـ ــرى ،ومـنـهــا "إتــرنــالــز" الـمـقــرر عــرضــه في
نوفمبر ،و"ويست سايد ستوري" الذي ُ
سيعرض
فــي ديسمبر ،ستطرح حصريا بــدور العرض
(رويترز)
السينمائي مدة  45يوما.

لوبيز وأفليك

 Dear Evan Hansenيفتتح
مهرجان تورونتو السينمائي

ملصق فيلم «الخالدون»

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :ما تبنيه في عملك خالل عام قد
تفقده في ساعة غضب.
ً
عاطفيا :شريك العمر الذي يفكر بك طوال
النهار يستحق العناية منك.
ً
اجتماعيا :أعمالك الحسنة كرائحة المسك
تفوح لتعطر أيام عمرك.
رقم الحظ.17 :

للنجوم بن بالت وجوليان مور وكايتلين ديفير

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مـهـنـيــا :االخ ـت ـصــاص فــي الـمـهـنــة يجعل
طريقك أسهل وأسرع.
ً
عاطفيا :تشعر بأعذب األنغام عندما تسمع
صوت من تحبّ.
ً
ً
اجتماعيا :ال تصادق جاهال ،ألنه سيأخذ
بك الى الهالك.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
مهنيا :إن طلبت العال بغير كـ ّـد ،فعبثا

تطلب المحال.
ً
عاطفيا :يضعك القدر أمام خيار عاطفي
صعب فيشغل بالك.
ً
اجتماعيا :أنت جزء من عالقات اجتماعية،
فكن األفضل بينها.
رقم الحظ27 :

نجوم الفيلم في المهرجان
أزاح مهرجان تورونتو السينمائي الدولي الستار أمام جمهور فعلي للمرة األولى منذ عامين
بالعرض األول للفيلم الموسيقي  Dear Evan Hansenأو "عزيزي إيفان هانسن".
والفيلم مأخوذ عن مسرحية عرضت في برودواي ،وهو من بطولة بن بالت ،الحائز على
جــا ئــزة تــو نــي ،محتفظا ب ــدوره فــي ا لـمـســر حـيــة ،إذ يجسد دور طــا لــب ثــا نــوي يـعــا نــي القلق
االجتماعي ،ويتورط في كذبة ،ومن بين نجمات الفيلم جوليان مور وإيمي آدمز وكايتلين
ديفير ،وأماندال ستينبرج ،ومدة الفيلم ساعة و 31دقيقة ،وهو من إخراج وتأليف ستيفن
ليفنسون.
وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي موسيقي حول شاب في الثانوية العامة ُيدعى
إيفان هانسون ،يعاني العزلة ،رغم ازدحام مدرسته ،فليس له أصدقاء ،ويسبب له هذا
األمر العديد من الحاالت النفسية ،وتقرر والدته إخضاعه للعالج النفسي ،وهناك
يطلب منه الطبيب أن يكتب رسالة لنفسه ،وعندما يقوم بطباعتها يسرقها طالب
يدعى كورونر ،وهو من أبرز المتنمرين ضده ،ويأخذ الرسالة ،وفي اليوم التالي
ينتحر الشاب كــورو نــر ،وتجد أ ســرة المنتحر رسالة اعتقدوا أ نــه كتبها للشاب
إيفان ،ولهذا يعتقدون أنه صديقه المقرب ،وتبدأ األحداث الغريبة عبر إدخاله
إليهم كفرد من أسرتهم.
وقـ ــال ب ــات ( 27ع ــام ــا) لـلـصـحــافـيـيــن ع ـلــى ال ـس ـج ــادة ال ـح ـم ــراء ف ــي افـتـتــاح
المهرجان" :أعشق القصة ،إنها قريبة جدا من قلبي منذ سنوات طوال ،لذا
فإن عرضها في منتدى كبير كهذا ومشاهدتها الواسعة هدية رائعة حقا".
وت ـج ـســد م ــور دور والـ ــدة إي ـف ــان هــان ـســن ،وق ــال ــت إن ـهــا م ــن الـمـعـجـبـيــن
بالمسرحية الموسيقية منذ سنوات "وبالتالي أن أ جــد نفسي فجأة في
وسط القصة فهذا من ُحسن حظي فعال".
يقام مهرجان تورونتو السينمائي هذا العام على نحو يمزج بين
الحضور الفعلي والمشاركة عبر اإلنترنت ،وسيعرض نحو  200فيلم
خالل  10أيام.
وستعرض بعض تلك األفالم عبر اإلنترنت أو في مناطق مفتوحة،
بينما سيعرض البعض اآل خــر دا خــل دور عــرض سينمائي ،لكن
أمام جمهور محدود ،على أن ّ
يقد م الحضور إثباتا بتلقي لقاح
كوفيد -19أو نتائج فحص سلبية قبل الدخول.
وأعلنت إدارة المهرجان ،في حفل افتتاح النسخة  46الممتدة
من  9إلى  18الجاري أن الفعاليات مستمرة ،رغم أن كندا
تشهد حاليا تفشي مــو جــة را بـعــة مــن ا لـمــرض ،مدفوعة
بانتشار الساللة دلتا ،على الرغم من معدالت التطعيم
المرتفعة بها ،ولكن مع اتباع إجراء ات التنظيم التي
فــرض ـت ـهــا ال ـح ـك ــوم ــة والـ ـت ــي س ـم ـحــت لــأمـيــركـيـيــن
الذين تم تطعيمهم بالكامل بدخول بالدهم ،من
دون الحاجة إ لــى د خــول الحجر الصحي لمدة
أسبوعين ،كما هو مفروض حاليا ،مع فتح
ا لـحــدود أ مــام جميع المسافرين الملقحين
بالمصل.
وتـخـتـتــم عـ ــروض ال ـم ـهــرجــان بـفـيـلــم
الدراما الصيني  One Secondللمخرج
تـشــانــج يـيـمــو ،ال ــذي ك ــان م ـقــررا عــرضــه
في مهرجان برلين في نسخته ا ل ـ  ،69و تــدور
أحــداثــه حــول رجــل يـهــرب مــن سـجــن خــال الـثــورة
الثقافية.
(رويترز)

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :القليل ّمع راحة الضمير خير من
الكثير بغير حق.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :غ ــري ــزت ــك ت ـق ــودك أح ـي ــان ــا الــى
االنفعال ألتفه األسباب.
ً
اجتماعيا :أنت صاحب فضائل ،لذا فإن
ّ
األهل واألصدقاء يحبونك.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :أقــدم وال تخف إذا كانت شــروط
عملك مستوفاة.
ً
عاطفيا :باستطاعتك تـفــادي خــاف قد
يحصل بينك وبين الشريك.
ً
اجتماعيا" :عداوة العاقل خير من صداقة
الجاهل".
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ّ
ً
مـهـنـيــا :ليكن جليسك كـتــاب يــدلــك على
تطوير مهنتك.
ً
ً
عاطفيا :تأكد جيدا من عالقتك بالحبيب
قبل اتخاذ القرار النهائي.
ً
ً
اجتماعيا :ضع علمك جانبا وتواضع مع
البسطاء وأنقياء القلوب.
رقم الحظ.56 :
كايتلين ديفير

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ً
مهنيا :العالم مسرح ّ
يتبوأ فيه المجتهدون

أفضل المقاعد ،فكن منهم.
ً
ً
عاطفيا :فجأة تجد نفسك مغرما بشخص
لم تتوقع لقاءه.
ً
اجتماعيا :جالس العقالء ،فإنك تكتسب
منهم األخالق الحسنة والمعرفة.
رقم الحظ.38 :
● الجوزاء (:)6/21 – 5/21

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـيــا :ك ــن كــال ـن ـجــم ف ــي عـمـلــك يـضــيء
ليستنير به الزمالء.
ً
ّ
ويحول أيامها
عاطفيا :يغمر الحب حياتك
الى فرح ًوسعادةّ .
ً
اجتماعيا :أنت تمثل دورا في هذه الحياة،
فليكن هو األفضل.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :ال ّ
يتم علمك إال بالعمل الذي تنفع
به مجتمعك.
ً
ً
عاطفيا :إذا أردت أن تكون سعيدا في حبك
ّ
ّ
فتلق صدماته بروية.
ً
ٌ
اجتماعيا" :العلم زين عند الرخاء ومنجاة
عند ّ
الشدة".
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر
ّ
ً
لديك شيء ألذ من العمل ،ولكن
مهنيا :ليس ّ
الحياة ليست كلها عمال.
ً
عاطفيا :اللطافة والكالم الجميل ُيسعدان
الشريك ويفرحان أيامه.
ً
ً
اجتماعيا :اطلب الثقافة دائما ،فهي التي
ّ
تميزك بين معارفك.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :حين يسألونك عن أمر ال يعرفونه،
فاشرح لهم بمحبة.
ً
ً
عاطفيا :كفى بالحب شرفا أن تحافظ عليه
وعلى الحبيب.
ً ّ
اج ـت ـمــاع ـيــا :زل ـت ــك ت ـغــرقــك وت ـغ ــرق أف ــراد
عائلتك ،فانتبه الى تصرفاتك.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :الغضب في العمل يجعل الزمالء
يتهربون من التعامل معك.
ُ
ً
عــاطـفـيــا :الـقـســوة فــي غـيــر محلها تبعد
ّ
الحبيب عنك وتقسي قلبه.
ً
اجتماعياَ :من يطلب الحسنة يعمل لقريبه
كما يعمل لنفسه.
رقم الحظ.22 :

١٤ fitness
علماء يعزلون البكتيريا المعوية المسببة للتنكس العصبي
توابل ةديرجلا

•
العدد  /4831األحد  12سبتمبر 2021م  5صفر 1443هـ

تشير دراس ــة أجــريــت عـلــى ال ــدي ــدان إل ــى أن
هناك بكتيريا معوية يمكن أن تؤدي إلى ظهور
داء ألــزهــايـمــر وبــاركـنـســون ،وبكتيريا أخــرى
يمكن أن تبطل ذلك.
عزل الباحثون أنواعا من البكتيريا المعوية
التي يبدو أنها تؤدي دورا في حدوث األمراض
التنكسية العصبية  Neurodegenerativeمثل
مــرض الزهايمر ،ومــرض باركنسون ،ومرض
الخاليا العصبية الحركية Motor neurone
.disease
فـقــد وج ــدت أب ـحــاث ســابـقــة عــاقــة بين
هذه الحاالت والتغيرات في میكروبیوم
 Microbiomeاأل م ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــاء ،و ه ـ ــي
مستعمرات الميكروبات المستوطنة
ف ــي ج ـهــازنــا ال ـه ـض ـمــي ،ويـتـكــون
الـمـيـكــروبـيــوم ال ـخــاص بـكــل فــرد
لألسف من عشرات اآلالف من
األنواع  ،Speciesلذلك كان من
الصعب عــزل الميكروبات
ال ـم ـع ـن ـيــة ب ـه ــذا ال ـتــأث ـيــر
حاليا.
لم يحدد الباحثون
من جامعة فلوريدا
university of
Florida

أن ــواع البكتيريا ال ـضــارة فحسب ،بــل أظـهــروا
أيضا أن بعض األنــواع األخرى يمكن أن تنتج
مركبات تبطل تأثيرها.
قــال د .دان ـیــال سـيــز  Daniel Czy2األسـتــاذ
ال ـم ـس ــاع ــد مـ ــن ج ــام ـع ــة فـ ـل ــوري ــدا إن "دراس ـ ــة
ً
الميكروبيوم نهج جديد نسبيا لتقصي أسباب
األمراض التنكسية العصبية.
في هذه الدراسة تمكنا من تبيان أن أنواعا
معينة من البكتيريا تؤدي دورا في تطور هذه
الحاالت".
ً
وأضاف" :أظهرت أيضا أن بعض البكتيريا
األخرى تنتج مركبات تبطل عمل هذه البكتيريا
السيئة  .Badوقــد أظـهــرت دراس ــات حديثة أن
ال ـمــرضــى ال ــذي ــن ي ـعــانــون مــرضــي بــاركـنـســون
والزهايمر لديهم نقص في البكتيريا الجيدة
 ،Goodلذلك قــد تفسر النتائج التي توصلنا
إليها هــذا االرتـبــاط ،وتفتح المجال لــدراســات
أخرى في المستقبل".
تنجم االضطرابات التنكسية العصبية عن
تراكم البروتينات في أنسجة الجسم .ويمكن
ل ـهــذه ال ـتــراك ـمــات الـبــروتـيـنـيــة أن ت ـتــداخــل مع
وظائف الخاليا ،فقد درس الفريق العالقة بين
بكتيريا األمعاء ومرض التنكس العصبي في
دودة تسمى سينورابدايتس إيليغانس (الربداء
الرشيقة)  .Caenorhabetitis elegansفعندما
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أصـيـبــت ال ــدي ــدان بــالـبـكـتـيــريــا الـ ـض ــارة ،ب ــدأت
البروتينات تتراكم في أنسجتها.
قــال سيز" :لدينا طريقة لتمييز التجمعات
الـبــروتـيـنـيــة بـحـيــث تجعلها تـتــوهــج بــالـلــون
األخضر تحت المجهر .لقد رأينا أن الديدان التي
استعمرتها بعض أنواع البكتيريا أضاءت فيها
مجموعات سامة لألنسجة ،في حين لم نشاهد
مثل ذلك في الديدان التي استعمرتها بكتيريا
من المجموعة الضابطة ."Control Group
کما فقدت الــديــدان قدرتها على الحركة ،إذ
شرحت المؤلفة الرئيسة أليسا ووكــر Alyssa
 Walkerأن "ال ــدودة الصحية تتحرك بتكوير
جسمها ودفعه إلى األمام .عندما تلتقط دودة
صحية ،فإنها ستلتف حول الملقط ،وهو أداة
بسيطة نستخدمها للتعامل مع هذه الحيوانات
الصغيرة ...لكن الــديــدان المصابة بالبكتيريا
السيئة ال تستطيع فعل ذلك بسبب التراكمات
البروتينية السامة".
يأمل الفريق إجــراء مزيد من التجارب على
ً
كائنات حية أكثر تعقيدا ،ثم في نهاية المطاف
على البشر.

مجاميع البروتين متوهجة باللون األخضر تحت المجهر

حل لغز التيروصورات وأعناقها الطويلة النحيفة
ال تعرف الزرافات ببراعتها في الطيران
ما لم تكن تخفي األمر جيدا ،ومع ذلك ،فإن
التيروصورات األزداركتية Azhdarchid
 pterosaursالمنقرضة التي شبهت
بــالـتـنـيــن ،أو ال ــزواح ــف العمالقة
ذات األعناق الطويلة والرؤوس
ال ـض ـخ ـمــة ،ك ــان ــت قـ ـ ــادرة على
ال ـ ـط ـ ـيـ ــران فـ ــي ال ـ ـ ـهـ ـ ــواء .ول ـك ــن
الكيفية ا لـتــي تمكنت بها تلك
ال ـح ـيــوانــات م ــن ال ـط ـي ــران ظلت
فترة طويلة لغزا محيرا.
فعلى الرغم من أن طــول جناحي هذه
الـ ـتـ ـي ــروص ــورات ي ـصــل إلـ ــى  12م ـتــرا،
فقد تساء ل علماء األحياء القديمة
ك ـيــف أم ـكــن الب ــن ال ـعــم الـقــريــب
للديناصورات أن يكون خفيفا
ب ـمــا يـكـفــي لـيـطـيــر م ــع امـتــاكــه
عظاما قوية بما يكفي لدعم عنقه
الذي يبلغ طوله  25مترا.
ً
رب ـ ـمـ ــا أخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا ،حـ ـل ــت دراسـ ـ ــة
جديدة نشرت في دورية iScience

تراجع الصحة الذهنية في
فرنسا منذ بدء «كورونا»

المصدر :مجلة مدار
سلسلة مقاالت تنشر بالتنسيق مع
التقدم العلمي للنشر.
تابع قراءة الموضوع عبر الموقع
اإللكتروني:
www.aspdkw.com

أمراض القلب شائعة في عائلتك؟
يوصي أطباء القلب بإجراء
بشكل ًمنتظم
فحوصات طبية ً
لمن يحملون تاريخا عائليا في
مرض الشريان التاجي المبكر،
لتجنب ما ال تحمد عقباه.

حين تعرف تفاصيل وضعك،
ّ
مــن األسـهــل عليك أن تطلع على
الـ ـفـ ـح ــوص ــات ال ـ ــازم ـ ــة وت ـت ـخــذ
القرارات المناسبة بشأن العالج.
ً
نظرا إلى شيوع أمراض القلب
بـيــن ال ـن ــاس ،يــرتـفــع اح ـت ـمــال أن
ً
يكون أحــد أقــاربــك مصابا بنوع
مــن هــذه األم ــراض .لكن يجب أن
تتوخى الـحــذر إذا أصـيــب أقــرب
أف ــراد عائلتك (أح ــد الــوالـ َـديــن أو
األشقاء) بنوبة قلبية أو مشكلة
ً
ذات صلة في عمر مبكر نسبيا.
ُ
تـعـ َـرف هــذه الحالة بــاســم مرض
الشريان التاجي المبكر ،وتشير
إل ــى ن ــوب ــة قـلـبـيــة ت ـقــع ق ـبــل عمر
الخامسة والخمسين لدى الرجال
وق ـبــل عـمــر الـخــامـســة والـسـتـيــن
لدى النساء.

الصفائح الدهنية
كشفت دراس ــة استقصائية جــديــدة أنــه فــي حين يبدو
استقرار أع ــداد المصابين بفيروس كــورونــا فــي فرنسا،
ال ت ــزال آ ث ــار الجائحة تسبب مشاكل هائلة فــي الصحة
الذهنية بين سكان البالد.
وأعلنت السلطات الصحية ،أن نحو  13في المئة من
األشخاص الذين خضعوا للدراسة ظهرت عليهم عالمات
االكتئاب ،في حين عانى  19في المئة منهم من القلق و59
في المئة منهم من اضطرابات النوم .وقد مر  9في المئة
من الذين شملهم االستطالع بأفكار انتحارية في العام
الماضي.
ومع ذلك ،فقد انخفضت بالفعل نسبة األشخاص الذين
يعانون اضطرابات النوم واالكتئاب منذ إجراء استطالع
مماثل في أبريل.
ً
وإجماال ،أعرب  80في المئة ممن شملتهم الدراسة عن
ً
رضاهم عن نوعية حياتهم ،ما يمثل انخفاضا بنسبة 4
نقاط مئوية منذ بدء الجائحة.
وتـبــاطــأت اإلص ــاب ــات الـجــديــدة بــالـفـيــروس الـفـتــاك في
فــرنـســا ،باستثناء أقــالـيــم مــا وراء الـبـحــار ،الـتــي ال تــزال
ً
تتعرض لـضــربــات قــويــة ج ــدا .وفــي إقليمي «جــوادلــوب»
و«مارتينيك» ،تكتظ العيادات بالمرضى وتتزايد أعــداد
الوفيات ،حسبما ذكرت السلطات.
وفي الوقت نفسه ،تلقى  69.5في المئة من السكان في
ً
ً
فرنسا تطعيما واح ــدا على األقــل ضــد فـيــروس كــورونــا،
ً
ً
وتم تطعيم  59.3في المئة منهم تطعيما كامال .وتستمر
معدالت التطعيم في االرتفاع بين موظفي المستشفيات
ودور التمريض ،الذين يواجهون خطر الفصل من العمل
ما لم يتم تطعيمهم.
ً
ومن المتوقع أن تنظم مظاهرات غدا السبت ،ضد تشديد
ل ــوائ ــح ف ـي ــروس ك ــورون ــا ف ــي فــرنـســا ف ــي مـطـلــع األس ـبــوع
السادس على التوالي .وفي يوم السبت الماضي ،شارك
نحو  215ألف شخص في االحتجاجات في جميع أنحاء
البالد ،أي أقل بقليل من األسبوع السابق.
(د ب أ)

ه ـ ــذا ال ـل ـغ ــز .ب ـي ـن ـمــا افـ ـت ــرض ال ـبــاح ـثــون
ســاب ـقــا أن ال ـع ـظــام ال ـم ــوج ــودة ف ــي عنق
ال ـت ـيــروصــورات لـهــا تركيبة بسيطة هي
عبارة عن أنبوب داخل أنبوب آخر ،كشفت
األشعة المقطعية لعظام التيروصورات
أن فقراتها لها بنية داخلية فريدة تشبه
قضبان أو أسالك عجلة الدراجة.
أظ ـ ـهـ ــر الـ ـمـ ـس ــح أن الـ ـعـ ـظ ــام ت ـح ـتــوي
على عــدد مــن األنسجة الرقيقة الشبيهة
باألسالك (تعرف بالترابيق أو الحواجز)
 Trabeculaeمــرت ـبــة ع ـلــى ش ـکــل مـثـقــاب
لولبي ،وحتى تتقاطع بعضها فوق بعض،
وتفسر هذه الشبكة القوية والخفيفة الوزن
من الترابيق كيف أمكن للتيروصورات أن
تطير وتحرك رؤوسها الضخمة التي يبلغ
طولها  1.5متر من دون أن تكسر أعناقها
(ال ـت ــي وص ـف ـهــا ال ـمــؤلــف األول ل ـلــدراســة
كاریان ویلیامز  ،Cariad Williamsطالب
الدكتوراه من جامعة إيلينوي University
 of Illinoisفــي أوربانا-تشامبين ،بأنها
"طويلة على نحو غير معقول").

في الواقع ،کشف مزيد من التحليل أن
ما ال يزيد على  50من الترابيق الشبيهة
ب ــاألس ــاك الـمـجــوفــة كـفـيــل ب ــأن يــزيــد من
مقدار الوزن الذي يمكن أن تحمله أعناقها
من دون التواء بنسبة  90في المئة.
وقال البروفيسور ديفيد مارتيل David
 ،Marrillالمؤلف المشارك في الدراسة" :ما
كان الفتا بشدة هو أن الهيكل الداخلي كان
محفوظا تماما ،بمجرد أن رأيـنــا النمط
المعقد للترابيق الشعاعية ،أدركنا أنها
تمتاز بأمر مــا ،وعندما نظرنا من كثب،
استطعنا أن نرى أنها مرتبة على شكل
حـلــزونــي يمتد إلــى األعـلــى واألسـفــل
على طــول األنـبــوب الفقري ويتقاطع
بعضها مع بعض".
وعـلــى الــرغــم مــن أن ـهــا عــاشــت في
الوقت نفسه ،ال تصنف التيروصورات
على أنها ديناصورات؛ ألنها تطورت
ع ــن ف ــرع مـنـفـصــل م ــن ش ـجــرة عــائـلــة
الزواحف .فقد ظهرت التيروصورات
أول مـ ــرة خـ ــال ال ـع ـصــر ال ـتــريــاســي

 ،Triassic Periodقبل  215مليون سنة،
وازدهـ ـ ـ ــرت ن ـحــو  150م ـل ـيــون س ـنــة قبل
أن تـنـقــرض جـنـبــا إل ــى جـنــب مــع غالبية
الديناصورات.

ينجم مرض الشريان التاجي
ع ــن ت ــراك ــم ال ـص ـفــائــح الــده ـن ـيــة،
فـتـضـيــق ال ـشــراي ـيــن ال ـتــي تـغــذي
ً
القلب .يكون هذا المرض مسؤوال
عـ ــن م ـع ـظ ــم الـ ـن ــوب ــات ال ـق ـل ـب ـيــة،
ُ
ويعتبر حتى اآلن من أكثر أمراض
ً
ال ـق ـلــب ش ـي ــوع ــا .ل ـكــن ق ــد ت ــؤدي
األم ــراض الوراثية غير الشائعة
إلى توقف خفقان القلب بطريقة
ً ُ
وت َ
عرف هذه
غير متوقعة أيضا،
الحالة باسم السكتة القلبية لدى
ً
األشخاص األصغر سنا.

مرض الشريان
التاجي ينجم عن
تراكم الصفائح
السكتة القلبية
الدهنية فتضيق
ق ــد ت ـح ـصــل ال ـس ـك ـتــة الـقـلـبـيــة
شرايين تغذية القلب ال ـم ـف ــاج ـئ ــة ف ـ ــي خـ ـض ــم ال ـن ــوب ــة

القلبية .يحرم الشريان المسدود
القلب من األوكسجين ،مما يؤدي
إل ـ ــى نـ ـش ــوء إيـ ـق ــاع ق ـل ـبــي ق ــات ــل.
ُ
لحسن الحظ ،تعتبر هذه الحالة
اسـتـثـنـ ً
ـاء مــن الـقــاعــدة ألن معظم
ُ
النوبات ال تسبب سكتة قلبية.
لكن يقول د .جيمس جانوزي،
أستاذ وطبيب قلب في مستشفى
"مــاســاتـشــوسـتــس" ال ـعــام التابع
َ
لجامعة "هــارفــارد" ،إن الحالتين
تختلطان ببعضهما فــي معظم
األوقات" :حين يموت أي شخص
ً
ً
غالبا ما ُت َ
نسب المشكلة
فـجــأة،
إلى "نوبة قلبية" .لكن قد تحصل
الـسـكـتــة الـقـلـبـيــة ألس ـب ــاب ع ــدة".
فــي عـمــر مـبـكــر ،تـشـمــل األسـبــاب
المحتملة تشوهات قلبية وراثية
مثل متالزمة "كيو تــي" الخلقية
طويلة األمــد :إنــه اضـطــراب نادر
في نظام القلب الكهربائي ،وهو
يـنـجــم عــن ط ـفــرات فــي مجموعة

م ــن ال ـج ـي ـنــات الـمـخـتـلـفــة .يمكن
االش ـت ـب ــاه ب ــاإلص ــاب ــة بـمـتــازمــة
"كيو تــي" عند وجــود تــاريــخ في
ن ــوب ــات اإلغ ـ ـمـ ــاء غ ـب ــر ال ـم ـب ــررة،
غداة التمارين الجسدية المكثفة
أو الضجة الصاخبة والمفاجئة.
ي ـت ـع ـلــق اح ـت ـم ــال آخ ـ ــر بــاع ـتــال
عـضـلــة الـقـلــب الـضـخــامــي ،الــذي
يــز يــد سماكة عضلة القلب ،مما
ً
ي ــؤدي أحـيــانــا إل ــى سكتة قلبية
لـ ـ ــدى ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب أو ال ـ ـن ـ ــاس فــي
منتصف العمر.

ّ
تعرف على تاريخك العائلي
يقول جانوزي :من خالل فهم
تفاصيل وظروف المشكلة القلبية
ل ــدى أق ــرب ال ـنــاس إل ـيــك ،يمكنك
إحداث فرق كبير في طريقة تقييم
وض ـع ــك ووض ـ ــع أف ـ ـ ــراد عــائـلـتــك
وم ـع ــال ـج ــة ال ـم ـش ــاك ــل الـصـحـيــة
ال ـقــائ ـمــة .إذا أص ـيــب شـقـيـقــك أو
شقيقتك أو أحــد والـ َـديــك بنوبة
ً
قلبية فــي منتصف العمر مثال ،
ً
ً
يجب أن تتوخى حــذرا مضاعفا
وتحرص على تطبيق التوصيات
ال ـم ـن ــاس ـب ــة ل ـت ـخ ـف ـيــض م ـخــاطــر
الشريان التاجي.
إصابتك بمرض
ّ
م ــن األصـ ـ ّع ــب ت ــوق ــع الـسـكـتــة
القلبية وتجنبها ،لكن قد يسمح
تـ ـق ــري ــر أص ـ ــدرت ـ ــه "األك ــاديـ ـمـ ـي ــة
األميركية لطب األطفال" في شهر
يــون ـيــو ال ـم ــاض ــي ،بــالـكـشــف عن
حاالت وراثية غير شائعة .يدعو
ه ــذا الـتـقــريــر إل ــى فـحــص جميع
ً
األوالد بـحـثــا عــن أي ح ــاالت قد
ُ
ت ـس ـبــب سـكـتــة قـلـبـيــة ع ـبــر طــرح
أس ـئ ـل ــة عـ ــن اإلغ ـ ـ ـمـ ـ ــاء ،ون ــوب ــات
الصرع غير المبررة ،وألم الصدر،

وضيق التنفس ،ووجــود تاريخ
عائلي بأمراض القلب أو حاالت
وفــاة مرتبطة بصحة القلب قبل
عمر الخمسين.

الطبيعة واألسباب
بشكل عــام ،يتأثر المصابون
ب ـ ـ ـنـ ـ ــوبـ ـ ــات قـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــي عـ ـم ــر
األرب ـع ـي ـن ـي ــات وال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات
ُ
ب ـعــوامــل خ ـطــر تـقـلـيــديــة تـسـ ّـبــب
مــرض الشريان التاجي ،ويمكن
رصــدهــا ل ــدى األش ـخــاص األكـبــر
ً
س ـن ــا .ق ــد يــرت ـبــط جـ ــزء م ــن هــذه
ال ـع ــوام ــل ،م ـثــل ارت ـف ــاع مـسـتــوى
ال ـ ـكـ ــول ـ ـس ـ ـتـ ــرول وض ـ ـغـ ــط الـ ـ ــدم،
بــالـجـيـنــات ال ـتــي يحملها الـفــرد
مــن وال ـ َـدي ــه .لـكــن ت ـكــون ال ـعــادات
غ ـي ــر ال ـص ـح ـي ــة ،م ـث ــل ال ـتــدخ ـيــن
وسوء الحمية الغذائية والعادات
الرياضية ،شائعة فــي العائالت
ً
نفسها عـمــومــا وقــد تــزيــد نسبة
الخطر.
فـ ــي م ـع ـظ ــم األوقـ ـ ـ ـ ـ ــات ،تـنـجــم
الـمـخــاطــر الــوراث ـي ــة ع ــن عـشــرات
الطفرات في جينات مختلفة .لكن
ق ــد يـشـتــق ارت ـف ــاع الـكــولـسـتــرول
السيئ بــدر جــة غير طبيعية من
طـفــرة فــي إح ــدى الـجـيـنــات التي
تسيطر على طريقة تعامل الجسم
ُ
م ــع ال ـك ــول ـس ـت ــرول .تـ ـع ـ َـرف ه ــذه
ال ـحــالــة ب ــاس ــم ف ــرط كــولـسـتــرول
ً
الــدم العائلي ،وتصيب شخصا
ُ
ً
واح ـ ــدا م ــن ك ــل مـئـتـيــن ،وتـعـتـبــر
م ــن أب ــرز أس ـب ــاب أمـ ــراض القلب
ال ـم ـب ـكــرة .ل ـهــذا ال ـس ـبــب ،يــوصــي
الخبراء بفحص الكولسترول لدى
األوالد ،مرة واحدة على األقل ،بين
عمر التاسعة والحادية عشرة ،ثم

بين عمر السابعة عشرة والواحد
والعشرين.
ً
قد يوصي أطباء القلب أيضا
بفحوصات أخــرى لمن يحملون
ً
ً
ت ـ ــاري ـ ـخ ـ ــا عـ ــائ ـ ـل ـ ـيـ ــا ف ـ ــي مـ ــرض
الـشــريــان الـتــاجــي الـمـبـكــر ،منها
قـيــاس الـبــروتـيــن الــدهـنــي "أ" في
ً
الــدم ،علما أن هذا العامل يسيء
إلــى القلب أكثر من الكولسترول
السيئ .وبما أن معدالت البروتين
الدهني "أ" تكون موروثة ،يحمل
كل من يسجل مستويات مرتفعة
مـ ـن ــه (ح ـ ــوال ـ ــى  %20مـ ــن ع ــام ــة
ً
ً
الناس) تاريخا عائليا بالنوبات
الـقـلـبـيــة أو الـجـلـطــات الــدمــاغـيــة
المبكرة .لكن ال يواجه عدد كبير
من هذه الفئة أي مخاطر تقليدية
أخــرى لإلصابة بــأمــراض القلب،
مثل ارتفاع مستوى الكولسترول
السيئ أو ضغط ال ــدم .أصبحت
عالجات جديدة الرتفاع مستوى
البروتين الدهني "أ" قيد الدراسة
في الوقت الراهن لتقييم قدرتها
عـلــى تـقـلـيــص مـخــاطــر الـنــوبــات
القلبية والجلطات الدماغية.

العادات غير
الصحية كالتدخين
وسوء الحمية
الغذائية قد تزيد
نسبة الخطر
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محمد المسباح :استأصلت المرارة بنجاح

افتتاح أكاديمية األدب في أكتوبر

شكر وزير اإلعالم على اتصاله لالطمئنان على صحته

المطيري :لتدريب محبي الكتابة على صنوف العمل األدبي

الفي الشمري

ّثمن الفنان محمد المسباح
اتصال وزير اإلعالم والثقافة
وزير الدولة لشؤون الشباب
عبدالرحمن المطيري،
لالطمئنان على صحته ،عقب
إجرائه جراحة استئصال
المرارة.

معاناتي
استمرت فترة
طويلة بسبب
التشخيص
الخاطئ

أج ـ ــري ـ ــت ل ـل ـف ـن ــان م ـح ـم ــد الـ ـمـ ـسـ ـب ــاح عـمـلـيــة
استئصال المرارة في أحد المستشفيات بالكويت،
ُ
كللت بــالـنـجــاح ،وق ـ ّـدم شـكــره لكل مــن ســأل عنه
أو تــواصــل معه أو دعــا لــه بالشفاء مــن أقربائه
وزم ــائ ــه بــال ـفــن وأص ــدق ــائ ــه وج ـم ـه ــوره ،س ــواء
بزيارته أو عبر االتـصــال الهاتفي ،أو مــن خالل
مواقع التواصل.
وقال المسباح لـ "الجريدة" في اتصال هاتفي:
الحمد لله على كل حال ،شعرت بآالم في المعدة
فـجــر الخميس الـمــاضــي ،لـكــن ه ــذه ال ـمــرة كانت
شـ ــديـ ــدة ،ف ــذه ـب ــت إلـ ــى مـسـتـشـفــى ّدار ال ـش ـف ــاء،
وهناك بدأ الطاقم الطبي عمله ،وشخص المرض
فأخبرني بـضــرورة استئصال ال ـمــرارة ،وأشكر
ّ
د .عبدالله الحداد الذي خلصني من ألم الزمني
ً
فترة طويلة ظنا مني أنها أوجاع المعدة ،هكذا
ّ
شــخـصـهــا ل ــي األط ـب ــاء ف ــي ال ـســابــق ،واسـتـمــرت
مـعــانــاتــي فـتــرة طــويـلــة بسبب ه ــذا التشخيص
الخاطئ ،لكن ّ
قدر الله وما شاء فعل ،أجريت عملية
ُ
استئصال المرارة وكللت بالنجاح بفضل من الله
عز وجل ،ثم دور الطاقم الطبي المعالج ،إضافة
إل ــى دع ــوات المقربين مـنــي واأله ــل واألصــدقــاء
والجمهور".
وعـ ــن م ــوع ــد خ ــروج ــه م ــن ال ـم ـس ـت ـش ـفــى ،ق ــال:
"الحمد لله سأخرج اليوم (أمس) ،بعد أن أطمأن
الفريق الطبي على حالتي الصحية ،وقد أوصاني
بــالـمـكــوث فــي الـبـيــت وســأكـمــل عــاجــي فـيــه ،مع
عدم القيام بمجهود مضاعف خالل هذه الفترة
وااللتزام بالتعليمات الطبية".

ال تقدر بثمن
وشكر المسباح وزيــر اإلعــام والثقافة وزير

محمد المسباح
الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ،على
ً
اتصاله لالطمئنان على صحته ،مثمنا اهتمامه
وحرصه على التواصل مع الفنانين والمثقفين
والسؤال عنهم.
وأضــاف" :أشكر كل الذين اتصلوا لالطمئنان
على صحتي من األهل واألقارب وزمالئي الفنانين
وك ــذل ــك ج ـم ـهــوري ال ــذي تـفــاعــل م ــع خـبــر إج ــراء
الـعـمـلـيــة ،بـصــراحــة ه ــذه الـمـحـبــة ال تـقــدر بثمن
وش ـعــرت ب ـس ـعــادة غــامــرة لـمــا رأي ـتــه مــن تقدير
واه ـت ـمــام ،وكـمــا يـقــال إن  90بالمئة مــن الـعــاج
الراحة النفسية التي استقرت في وجداني أثناء
هــذه المرحلة ،ألنــي لمست مــدى حــب الجمهور
لــي ،الكل يسأل عني ويدعو لي بالشفاء ،أعجز
عن الشكر لهذا الوفاء والحب واالهتمام ،دمتم
بخير وسالم".

بشار عبدالحسين يتعرض لجلطة
تـ ـ ـع ـ ــرض الـ ـ ـش ـ ــاع ـ ــر الـ ـغـ ـن ــائ ــي
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤل ـ ـ ــف ال ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــور ب ـ ـشـ ــار
عبدالحسين عبدالرضا لجلطة
أم ـ ــس األول ت ــدخ ــل ع ـل ــى أث ــره ــا
ال ـفــريــق ال ـط ـبــي ف ــي المستشفى
األم ـيــري لـضـمــان ســامـتــه ،وهــو
اآلن يــر قــد بالمستشفى بـعــد أن
تجاوز مرحلة الخطر.
وك ـ ــان ب ـش ــار أع ـل ــن ق ـبــل فـتــرة
وج ـيــزة احـتـفــاء مــوســم الــريــاض
ال ـث ــان ــي ب ــوال ــده ال ـف ـن ــان ال ــراح ــل
عبدالحسين عبدالرضا من خالل
ت ــدش ـيــن م ـج ـســم ل ــه ف ــي أك ـتــوبــر
المقبل في بوليفارد الرياض.
وت ــأت ــي ه ــذه ال ـخ ـطــوة كلمسة
تقدير واحترام للفنان الراحل.

●

تستعد رابطة األدباء الكويتيين
إلطـ ــاق م ـش ــروع أدبـ ــي أكــاديـمــي
م ـت ـطــور لـتـعـلـيــم مـحـبــي الـكـتــابــة
أصول وصنوف الكتابة اإلبداعية.
وكـ ـش ــف أمـ ـي ــن سـ ــر ال ــرابـ ـط ــة،
حميدي المطيري ،في تصريح
لـ "الجريدة" ،عن استعداد الرابطة
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـحـ ــالـ ــي النـ ـط ــاق
أكاديمية األدب لتعليم المبتدئين
أصــول الكتابة اإلبــداعـيــة لمدة 6
أشهر ،انطالقا من الشهر المقبل
وحتى أبريل .2022
وأوضح المطيري أن المشروع
الجديد هو إحــدى ثمار التعاون
المشترك بين الرابطة والمجلس
الوطني للفنون والثقافة واآلداب،
ل ــدع ــم ال ـح ــرك ــة ال ـف ـن ـيــة واألدبـ ـي ــة
وتخريج جيل جديد من المبدعين.
وأض ـ ــاف أن ــه خ ــال أيـ ــام يـبــدأ
ال ـت ـس ـج ـي ــل ل ــالـ ـتـ ـح ــاق ب ـ ــورش
الـتــدريــب التي تطلقها أكاديمية
األدب ،على أن تبدأ المحاضرات
في أكتوبر المقبل.
وأشار إلى أن الــدورات مقسمة
عـلــى ص ـنــوف الـكـتــابــة اإلبــداعـيــة
لجميع األجناس األدبية من شعر
وقصة ورواية ومسرح وترجمات،
عـلــى أن ت ـكــون م ــدة ال ــدراس ــة في
الدورة الواحدة أسبوعين ،بواقع
دورتين شهريا.

حميدي المطيري

وأك ـ ــد أن ال ـم ـحــاضــريــن بتلك
الـ ــورش ه ــم أس ــات ــذة أكــاديـمـيــون
بــالـجــامـعــة مـمــن لـهــم ب ــاع طويل
وخـ ـ ـب ـ ــرة ف ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــاالت ال ـك ـت ــاب ــة
اإلب ــداع ـي ــة ،وغ ـيــرهــم م ــن األدبـ ــاء
أصحاب األقالم المميزة ،لضمان
حـصــول الـمـتــدرب على أكـبــر قدر
مـمـكــن مــن االس ـت ـفــادة خ ــال تلك
الدورة.
وحـ ـ ـ ـ ـ ــول شـ ـ ـ ـ ـ ــروط االل ـ ـت ـ ـحـ ــاق
بــالــدورات داخــل أكاديمية األدب،
ق ــال الـمـطـيــري" :ال تــوجــد شــروط
مقيدة لاللتحاق ،فالخدمة التي
ت ـقـ ّـدم ـهــا ال ــراب ـط ــة بــال ـت ـعــاون مع
المجلس الوطني للثقافة متاحة
ل ـع ــام ــة الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،وت ـس ـت ـهــدف
محبي الكتابة ومن لديهم رغبة في

تطوير مهاراتهم اإلبداعية ،بشرط
أال تقل سن المتقدم عن  16عاما".
وأك ــد المطيري أن األكاديمية
س ـ ـت ـ ـم ـ ـنـ ــح الـ ـ ـح ـ ــاصـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن ع ـل ــى
الـ ــدورات ش ـهــادات معتمدة تفيد
بحصولهم على الدورة ،والتزامهم
بحضور الــورش على يد أساتذة
متخصصين.
وفي سياق آخر ،أشار المطيري
إلـ ــى أن ال ــراب ـط ــة لــدي ـهــا ال ـعــديــد
مــن األنشطة الثقافية المتتالية،
تزامنا ّمع عودة الحياة الثقافية،
بـعــد تــوقـفـهــا نتيجة اإلج ـ ــراءات
االحـتــرازيــة مــن فـيــروس كــورونــا،
مشيرا إلى أن بداية هذه األنشطة
كانت مع معرض الكتاب الصيفي
ال ـ ـ ــذي أط ـل ـق ـت ــه ال ــرابـ ـط ــة ال ـش ـهــر
الماضي ،محققا إقباال رائعا فاق
التوقعات ،سواء من دور النشر أو
الجمهور ال ــذي تعطش واشـتــاق
لهذا الفعاليات الرائعة.
وأض ــاف أن الــرابـطــة مستمرة
في فعالياتها الثقافية ،وخاصة
في مجال الكتاب لتعويض أشهر
الغياب ،حيث يتم الترتيب حاليا
إلطالق معرض الكتاب المستعمل
خالل الفترة المقبلة ،حيث تحظى
هذه النوعية من الكتب باهتمام
وإقبال الكثيرين ،كما تساهم في
إنعاش حركة سوق الكتاب.

خبريات

ُ
ياسمين عبدالعزيز تطمئن
جمهورها على صحتها

طمأنت الفنانة ياسمني
عبدالعزيز جمهورها على
حالتها الصحية بتدوينة
كتبتها عبر حسابها على
"فيسبوك" ،موجهة الشكر لكل
من ساندها ودعا لها خالل
محنة مرضها التي اضطرتها
للبقاء في املستشفيات منذ
نحو شهرين .وأكدت ياسمني،
التي ال تزال تتلقى العالج في
أوروبا ،أنها أصبحت أفضل
كثيرًا في الفترة الحالية،
وهو ما دفع عددا كبيرا من
الفنانني للتدوين عن وضعها
الصحي مجددًا ،والدعاء لها
باستكمال الشفاء والعودة
سريعًا إلى منزلها وأسرتها.

هنادي مهنا ّبطلة «بدون
ضمان» في «إل أنا»

هدى حسين :الزعبي مخرج متمكن من أدواته
●

بشار عبدالحسين وداود حسين

عزة إبراهيم

مسك وعنبر

فضة المعيلي

أشــادت الفنانة هــدى حسين ،من خــال حسابها في
"إنستغرام" ،بمخرج عمل "كــف ودفــوف" منير الزعبي،
وكتبت "المخرج الرائع منير الزعبي كان يصور بنفسه
لـلـســرعــة والـ ـظ ــروف ال ـتــي كـنــا ن ـمـ ّـر بـهــا أث ـن ــاء تصوير
المسلسل ،منير مـخــرج يعمل بحرفية عــا لـيــة ،ووا ثــق
بنفسه ،ومتمكن من أدواته اإلخراجية ،العمل ممتع معك
يا منير ،نلتقي قريبا بإذن الله".
يذكر أن المسلسل طرح أخيرا عبر قناة  mbcومنصة
ش ــاه ــد ،وي ـش ــارك ف ـيــه كــوك ـبــة م ــن الـمـمـثـلـيــن ه ــم خــالــد
الـبــريـكــي ،وإبــراه ـيــم ال ـح ـســاوي ،وش ـي ـمــاء ع ـلــي ،وفهد
البناي ،وأحمد شعيب ،ولــولــوة المال ،وروان المهدي،
ولطيفة المجرن ،ومــن تأليف د .حمد الــرومــي وإخــراج
منير الزعبي .وتدور قصته خالل فترة الثمانينيات حول
صراع بين اثنتين من الفرق الموسيقية.

لقطة من مسلسل «كف ودفوف»

تخوض الفنانة الشابة
هنادي مهنا تجربة البطولة
التلفزيونية للمرة األولى
من خالل حكاية "بدون
ّ
ضمان" في مسلسل "إل أنا"،
الذي تدور أحداثه من خالل
مجموعة حكايات قصيرة.
وبدأت هنادي التصوير ،تحت
إدارة املخرجة ياسمني كامل،
علمًا بأن العمل يشهد مشاركة
مجموعة كبيرة من الفنانني
الشباب ،بجانب كل من أحمد
بدير وسلوى عثمان ،في
حني يجري تصوير الحلقات
بشكل مكثف.

ةديرجلا
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دوليات

المصالحة اإليرانية  -السعودية تتصدر زيارة الكاظمي لطهران

بغداد تأمل استئناف إمدادات الغاز ودفع الوساطة مع واشنطن غداة التوصل لـ«هدنة الفصائل»
طهران  -فرزاد قاسمي

يبحث رئيس الوزراء العراقي
مصطفى الكاظمي في إيران
اليوم  4ملفات مهمة ،يأتي في
مقدمتها دفع جهود مصالحة
طهران والرياض وإمدادات
الغاز اإليرانية لبغداد
واالنتخابات العراقية ،في
حين واصلت قوات «الحرس
الثوري» اإليرانية قصف قرى
كردية بشمال العراق لليوم
الثالث على التوالي.

في لقاء مرتقب سيكون األول
م ـن ــذ ت ــول ــي ال ــرئـ ـي ــس األص ــول ــي
المتشدد سدة الحكم في طهران،
بداية أغسطس الماضي ،يجري
رئ ـيــس مجلس ال ـ ــوزراء الـعــراقــي
مـصـطـفــى ال ـكــاظ ـمــي ،م ـحــادثــات
تشمل  3ملفات مهمة ،مع الرئيس
اإليــرانــي إبراهيم رئيسي ،برفقه
س ـب ـعــة وزراء وم ـس ـت ـشــار األم ــن
الوطني قاسم األعرجي في طهران
اليوم.
وف ــي حـيــن ل ــم تـكـشــف طـهــران
ع ــن بــرنــامــج ال ــزي ــارة الـمــرتـقـبــة،
التي تأتي بعد نحو أسبوعين من
النتائج المتواضعة التي حققها
«مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة»،
لـجـهــة خـفــض ال ـتــوتــر اإلقـلـيـمــي،
ً
خصوصا بين السعودية وإيران،
ذكـ ـ ــرت وك ــال ــة األن ـ ـبـ ــاء ال ـعــراق ـيــة
الرسمية أن خطوة الكاظمي تأتي
بناء على دعوة تلقاها من رئيسي،
خالل االتصال الهاتفي الذي أجراه
معه لتهنئته بالفوز باالنتخابات
الرئاسية يونيو الماضي.
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،أك ــد مـصــدر
فـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـل ــس األع ـ ـ ـلـ ـ ــى ل ــأم ــن
ال ـق ــوم ــي اإليـ ــرانـ ــي ل ــ«ال ـج ــري ــدة»
أن الـكــاظـمــي سيبحث استكمال
خطته الرامية لحل الخالفات بين
طهران والرياض وإتمام ما وصفه
بـ «صفقة إيرانية سعودية خلف
الكواليس» ،للتعاون فيما بينهما
ل ـح ــل أزمـ ـ ـ ــات ع ــال ـق ــة بــالـمـنـطـقــة
تتضمن اليمن وسورية ،وهو ما
بــدأ بحل عقدة تشكيل الحكومة
اللبنانية ،أمس األول.
وك ـ ـشـ ــف ال ـ ـم ـ ـصـ ــدر أنـ ـ ـ ــه ب ـعــد
«مــؤتـمــر ب ـغ ــداد» ،ال ــذي لــم ينجح
فــي جمع ق ــادة طـهــران والــريــاض
أو حتى في عقد لقاء ثنائي بين
وزيـ ـ ــري خ ــارج ـي ــة ال ـب ـلــديــن على
هــامــش مـشــاركـتـهـمــا ب ــه ،أعلنت
إي ـ ــران اس ـت ـع ــداده ــا ل ـل ـعــودة إلــى
المفاوضات الثنائية مع المملكة،
وطـلـبــت مــن الـحـكــومــة الـعــراقـيــة،

إسرائيل تعيد  4أسرى
فروا وتقصف غزة

متطوعون يقدمون المياه واألطعمة بـ«موكب أربعيني» في البصرة أمس األول (أ ف ب)
التي توسطت في  3جوالت سابقة،
المساعدة لرفع مستوى التمثيل
ورفع السرية عن اللقاءات المقبلة.
وادعى المصدر أن السعوديين
أع ـط ــوا ال ـض ــوء األخ ـض ــر ل ـعــودة
المفاوضات بين الجانبين ،لكنهم،
ً
عـلــى مــا ي ـبــدو ،وض ـعــوا شــروطــا
ل ــرف ــع م ـس ـت ــوى ال ـت ـم ـث ـيــل ورفـ ــع
الـســريــة ،وهــو مــا حمل الكاظمي
على التعجيل بزيارته لكي يطلع
ع ـل ــى م ــوق ــف ال ــرئ ـي ــس اإلي ــران ــي
الـ ـج ــدي ــد مـ ــن ال ـ ـم ـ ـفـ ــاوضـ ــات مــع
الرياض وما تريده حكومته لنقل
وجهة نظر اإليرانيين للسعوديين

أن غ ــروس ــي س ـي ـج ـت ـمــع م ــع ن ــائ ــب رئ ـيــس
الجمهورية الرئيس الجديد لمنظمة الطاقة
النووية اإليرانية محمد إسالمي اليوم لكبح
التصعيد بين طـهــران وال ـغــرب .وستراقب
الدول األعضاء في مجلس محافظي الوكالة
الدولية زيارة غروسي لمعرفة ما إذا كانت
إيـ ـ ـ ــران س ـت ـس ـت ـج ـيــب إم ـ ــا ل ـم ـنــح ال ــوص ــول
إل ــى م ـع ــدات ال ـمــراق ـبــة أو ت ـعــرض إمـكــانـيــة
تقديم إجــابــات على أسئلة بشأن جزيئات
اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع
لم يعلن عنها من قبل.
وأم ــس األول ،أف ــاد الـمـبـعــوث األمـيــركــي
ال ـخ ــاص ب ــإي ــران ،روبـ ــرت م ــال ــي ،بــأنــه عقد
اج ـت ـمــاعــات مـثـمــرة م ــع م ـســؤولــي االت ـحــاد

قبل إجراء الجولة الرابعة الرسمية
مــن الـمـفــاوضــات ،والـتــي ستكون
األولى بعهد رئيسي.
وحسب المصدر ،فإن اإليرانيين
يريدون من السعوديين أن يرفعوا
مـ ـسـ ـت ــوى ال ـت ـم ـث ـي ــل إل ـ ـ ــى أع ـل ــى
مستوى ممكن بين البلدين ،وأن
ً
يكون ممثلهم مفوضا كــي يقرر
في االجتماع أو يكون على اتصال
مباشر بأعلى هرم السلطة ،حيث
تــأمــل حكومة رئيسي أن يتمكن
ال ـجــان ـبــان م ــن ال ـتــوصــل لنتائج
ملموسة تضمن في حدها األدنى
إعادة فتح سفارات البلدين ،لكي

األوروبي والدول األوروبية الثالث األعضاء
ف ــي االتـ ـف ــاق ال ـ ـنـ ــووي ،ف ــي ب ــاري ــس ،بـشــأن
مستقبل إحياء االتفاق الذي انسحبت منه
واشنطن عام  ،2018وأهمية العودة السريعة
للطرفين إلى التقيد بالتزاماتهما .من جانب
آخر ،دعا رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،نفتالي
بينيت ،المجتمع الــدولــي إلــى االستجابة
الـفــوريــة للتقرير الحديث للوكالة الدولية
للطاقة الــذريــة ال ــذي «يـثـبــت أكــاذيــب إي ــران
تجاه العالم».
وجــدد بينيت التأكيد على أن إسرائيل
تبذل قصارى جهدها لمنع إيران من امتالك
سالح ذري.
(فيينا  -رويترز)

يستطيعوا أن يكونوا على اتصال
مباشر.
وأوضح في المقابل أن الرياض
تـ ـص ــر عـ ـل ــى أن ي ـ ـكـ ــون «ال ـم ـل ــف
ً
اليمني» حــاضــرا بنفس األهمية
م ــن أج ـ ــل ال ـت ــوص ــل إل ـ ــى نـتـيـجــة
ب ـش ــأن ــه فـ ــي ال ـج ـل ـس ــة ال ـمــرت ـق ـبــة
ً
للمفاوضات بين البلدين ،الفتا
إلــى أن ملفات مهمة مثل سورية
وأفـغــانـسـتــان س ــوف ت ـكــون على
طاولة المفاوضات المتوقعة.

انتخابات و«هدنة»
من جانب آخــر ،أشــار المصدر
إلــى أن الكاظمي يــريــد مــن إيــران
والسعودية دعم إجراء االنتخابات
الـنـيــابـيــة ال ـعــراق ـيــة ،ال ـم ـقــررة في
أكتوبر المقبل ،وتشكيل حكومة
مستقرة في بغداد.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن ت ــأمـ ـي ــن ال ـط ــاق ــة
للعراق ودفع ديون بغداد لطهران
سوف يكونان بصدارة المباحثات
مــع الـمـســؤولـيــن اإليــران ـي ـيــن ،في
ظــل إص ــرار حكومة رئيسي على
تقليص إمـ ــدادات الـغــاز للضغط
بهدف تسديد المستحقات بشكل
م ـسـتـعـجــل ،رغـ ــم ال ـع ــوائ ــق الـتــي
تفرضها العقوبات األميركية.
وبـ ـ ـ ـ ــاإلضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـلـ ـف ــي
المصالحة الـسـعــوديــة اإليــرانـيــة
واالنتخابات العراقية وامــدادات
الطاقة يتوقع أن يبحث الكاظمي
المساعدة في دفع الوساطة بين
واشـنـطــن وط ـه ــران غ ــداة توصل

دمشق تدعو إلنهاء «االحتاللين» وبيدرسون متفائل
مقتل جنديين تركيين في حلب ...وأنقرة تتعهد بالثأر
وصف المبعوث الخاص لألمم المتحدة إلى سورية
غـيــر ب ـيــدرســون أم ــس ،الـمـبــاحـثــات ال ـتــي أج ــراه ــا مع
ً
ً
السلطات السورية في دمشق بأنها «جيدة جدا» ،معربا
عن أمله في استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية.
وق ـ ــال ب ـي ــدرس ــون لـلـصـحــافـيـيــن ب ـعــد ل ـقــائــه وزي ــر
ال ـخــارج ـيــة والـمـغـتــربـيــن الـ ـس ــوري فـيـصــل ال ـم ـقــداد،
ً
«أجــريـنــا مناقشات جوهرية وجـيــدة ج ــدا» .وأض ــاف:
«ناقشنا التحديات االقتصادية واإلنسانية في سورية،
والتحديات المرتبطة بسبل العيش ،والجهود التي
في تحسين هذا الوضع».
ُيمكننا القيام بها للمساعدة
ُ ً
وأم ــل ب ـيــدرســون «الـمـضــي ق ــدم ــا فــي عـمــل اللجنة
ً
الدستورية» ،كاشفا أنه من الممكن «الدعوة إلى جولة
سادسة» من المحادثات بين أعضائها.
وتتألف المجموعة المصغرة من اللجنة الدستورية
ً
التي تشكلت في سبتمبر  ،2019من  45عضوا يمثلون
بالتساوي الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع
المدني.
ل ـكــن فـشـلــت ال ـج ـهــود األم ـم ـيــة وج ـ ــوالت ال ـل ـقــاءات
المتتالية في إنجاح مساعي اللجنة الدستورية ،وأبطأت
ً
الخالفات العميقة بين األطراف الرئيسيين فضال عن
تفشي جائحة كوفيد وتيرة االجتماعات.
وأعــرب المبعوث األممي إلى سورية في يناير عن
خيبة أمله بعد المحادثات التي أجراها في جنيف حول
ً
الدستور السوري ،موضحا أن األطراف المشاركين لم
يتمكنوا حينها من االتفاق على منهجية للعمل.
من ناحيته ،شدد وزيــر الخارجية السوري فيصل
ال ـم ـقــداد بـعــد ل ـقــاء ب ـيــدرســون عـلــى «ض ـ ــرورة اح ـتــرام
السيادة السورية ،ورفض التدخل الخارجي في الشؤون
ً
الداخلية لبالده» ،مطالبا بـ «إنهاء ما وصفه باالحتاللين
األمـ ـي ــرك ــي والـ ـت ــرك ــي ل ـ ــأراض ـ ــي ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،ووقـ ــف
انتهاكاتهما للسيادة السورية ودعمهما لإلرهاب».
وفــي تلميح إلــى انسحاب أميركا مــن أفغانستان،
دعــا المقداد الــى «عــدم التدخل فــي الـشــؤون الداخلية
للدول األخرى ،ومحاولة فرض أجندات خارجية ضد
مصلحة وإرادة شعوب هذه الدول ،ألن التجارب السابقة
والتجارب الماثلة أمامنا أثبتت فشل مثل هذا النهج،

قصف حوثي
مزدوج لميناء المخا

أكدت القوات اليمنية
المشتركة التابعة للحكومة
الشرعية ،أمس ،أن ميليشيا
جماعة «أنصار الله» الحوثية
استهدفت ميناء المخا على
الساحل الغربي للبالد ،بـ3
صواريخ باليستية و 6طائرات
مسيرة ،بعد أسابيع من إعادة
افتتاحه الستقبال المساعدات
اإلنسانية واإلغاثية .في
المقابل ،أعلنت الجماعة
المدعومة من إيران أنها أحرزت
ً
تقدما على حساب القوات
الحكومية في مديريتي رحبة
وماهلية بمحافظة مأرب
االستراتيجية.

غروسي بطهران ...فرصة أخيرة لـ«مفاوضات فيينا»
قبيل اجـتـمــاع مـقــرر لمحافظي الــوكــالــة
الــدول ـيــة ،الـمــؤلــف مــن  35دولـ ــة ،يـتــوقــع أن
يـشـهــد ان ـت ـق ــادات ح ـ ــادة وإدان ـ ـ ــة لـخـطــوات
رفع وتسريع تخصيب اليورانيوم وعرقلة
عمليات التفتيش الــدولـيــة ،التي اتخذتها
ً
الجمهورية اإلسالمية أخيرا ،يتوجه المدير
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل
غروسي إلى طهران إلجراء محادثات توصف
بأنها «الفرصة األخيرة» إلبقاء مفاوضات
فيينا الرامية إلحياء االتفاق النووي.
وبعد تحذير الواليات المتحدة من نفاد
الوقت واالقـتــراب من نقطة ال يعتد عندها
باالتفاق المبرم عام  ،2015المقيد لطموح
طهران الذري ،ذكر ثالثة من الدبلوماسيين

سلة أخبار

فصائل سورية موالية لتركيا خالل استعراض في شمال حلب أمس األول
فضال عــن آث ــاره الكارثية على هــذه ال ــدول» .واشتكى
الوزير السوري من «اإلجراء غير اإلنساني الذي تقوم
به تركيا بقطع المياه بشكل متكرر عن أكثر من مليون
مواطن في مدينة الحسكة والمناطق المحيطة بها»،
ومن «مدى تأثير اإلجراءات االقتصادية القسرية أحادية
الجانب التي فرضتها الواليات المتحدة والدول الغربية
على الشعب السوري ،وال سيما على القطاع الصحي
فــي ظــل جــائـحــة ك ــورون ــا» .كـمــا ش ــدد عـلــى أن اللجنة
الدستورية «سيدة نفسها».
على صعيد آخر ،أعلنت وزارة الدفاع التركية ،أمس،
مقتل اثنين من جنودها وجرح ثالثة في هجوم بمنطقة
إدلب في شمال غرب سورية.
ً
وقالت الــوزارة ،إن هجوما استهدف «وحــدة عائدة
من دورية» في محيط إدلب وأسفر عن مقتل جنديين
وإصابة ثالثة.
ولم تكشف وزارة الدفاع التركية عن كيفية حدوث
الهجوم .لكن مراسل وكالة فرانس برس في المكان أشار

إلى مقتل وإصابة الجنود في انفجار عبوة ناسفة على
طريق إدلب-بنش.
وهدد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين
ً
في تغريدة بالقول« :سنثأر لجميع شهدائنا» ،مقدما
تعازيه ألسر الجنود القتلى.
وتسيطر مجموعات مسلحة معظمها جهادية وعلى
ً
رأسها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا) ،على
محافظة إدلب التي توصلت قبل أكثر من سنة إلى وقف
إلطالق النار مع القوات الحكومية ،برعاية تركيا التي
تدعم بعض الفصائل المقاتلة في المنطقة ،وروسيا
الداعمة للنظام.
ً
لكنها هــدنــة هشة تخرقها غــالـبــا عمليات قصف
ينفذها النظام أو هجمات محددة تقوم بها الفصائل.
واندلع سجال بين أنقرة ودمشق األسبوع الماضي،
ففي حين أكد االتراك وجود تنسيق أمني بين البلدين
نفى السوريون ذلــك ،وســط تقارير عن اجتماع أمني
رفيع سيعقد بين البلدين في بغداد الشهر المقبل.

وقود «حزب الله»
من جهة ثانية ،تحدث المصدر
عن وصول وتفريغ سفينة مازوت
وسفينة بنزين إيرانية إلى ميناء
بانياس السوري ،أمس األول ،وقال
إن عملية نـقــل ال ــوق ــود اإليــرانــي
ال ــذي طلبه «ح ــزب الـلــه» ،للتغلب
على أزمة المحروقات الحادة في
ً
لبنان ،عمليا بدأت.
وأضاف أنه ال يعلم إن كان هذا
الوقود سيتم نقله إلى لبنان عبر
الطرق الرسمية أو غير الرسمية
(الـ ـ ـط ـ ــرق الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة) ،ل ـت ـف ــادي
ً
العقوبات األميركية ،مشيرا إلى
أن رج ــال األع ـمــال الــذيــن اشـتــروا
الوقود من إيران استأجروا نحو
 200صهريج لنقله عبر سورية
إل ــى لـبـنــان .كـمــا تـحــدث المصدر

قصف وهجوم
إلــى ذلــك ،أفــاد مـســؤول عراقي
كـ ـ ـ ـ ــردي ،أم ـ ـ ــس ،ب ـ ـ ــأن ال ـم ــدف ـع ـي ــة
اإليــران ـيــة تــواصــل لـلـيــوم الثالث
على التوالي قصف قرى حدودية
كـ ــرديـ ــة ب ــذريـ ـع ــة وج ـ ـ ــود م ـق ــرات
ومواقع تابعة لمسلحي األحزاب
ال ـك ــردي ــة ال ـم ـعــارضــة إليـ ـ ــران في
إق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان ال ـ ـعـ ــراق .وق ــال
المسؤول بمختارية قرية بربزين
إن «القصف أثار الذعر والهلع بين
المدنيين من سكان القرية».
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد م ـن ـف ـص ــل ،قـتــل
أربعة أشخاص بينهم عنصران
مــن ق ــوات االم ــن فــي هـجــوم نفذه
مسلحون من تنظيم «داعش» في
قرية قرب الموصل أمس.
وذك ــر صــالــح ال ـج ـبــوري مدير
ناحية القيارة القريبة من موقع
ال ـه ـجــوم أن «ع ـنــاصــر م ــن بـقــايــا
ً
تـنـظـيــم داعـ ــش هــاج ـمــوا حــاجــزا
ً
ً
امـنـيــا للحشد الـشـعـبــي» ،مشيرا
إلى «مقتل أربعة بينهم عنصر في
الحشد وضابط ومختار القرية».

السيسي يطلق استراتيجية حقوق
اإلنسان ويتمسك بحرية العقيدة
●

(أ ف ب)

ح ـك ــوم ـت ــه ل ـ ــ«ات ـ ـفـ ــاق ه ــدن ــة عـلــى
مرحلتين» مع الفصائل العراقية
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـح ــة ،الـ ـم ــوالـ ـي ــة إلي ـ ـ ـ ــران،
لالمتناع عن استهداف التواجد
األميركي في العراق.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح مـ ـسـ ـتـ ـش ــار األمـ ـ ــن
القومي ،أمــس األول ،أن المرحلة
األول ـ ــى م ــن ال ـهــدنــة تـمـتــد لحين
إجراء االنتخابات التشريعية في
العاشر من الشهر المقبل على أن
تمتد المرحلة الثانية إلى نهاية
العام الحالي ،موعد خــروج آخر
ق ـ ــوة ق ـتــال ـيــة أم ـي ــرك ـي ــة بـمــوجــب
مخرجات الـحــوار االستراتيجي
بين بغداد وواشنطن.

عــن وص ــول نــاقـلـتـيــن إيــرانـيـتـيــن
إل ــى الـبـحــر األح ـم ــر ف ــي طريقهم
إل ــى لـبـنــان وس ــوري ــة .وأل ـمــح إلــى
أن الـ ـش ــرك ــات الـ ـخ ــاص ــة تـسـعــى
للتنسيق مع الحكومة اللبنانية
ال ـج ــدي ــدة ،ب ـهــدف إف ـ ــراغ حـمــولــة
ال ـس ـف ـي ـن ـت ـيــن ف ــي أح ـ ــد ال ـم ــوان ــئ
اللبنانية ،لتوفير تكلفة النقل عبر
الصهاريج.

القاهرة  -حسن حافظ

دشن الرئيس عبدالفتاح السيسي،
االستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان
في مصر ،أمس ،في إطار استراتيجية
ً
ممتدة لخمس سنوات ،معلنا أن 2022
ً
سيكون عــامــا للمجتمع الـمــدنــي ،في
محاولة لتحسين ملف مصر الحقوقي،
الـ ـ ـ ــذي ي ـح ـظ ــى ب ــانـ ـتـ ـق ــادات غ ــرب ـي ــة،
إذ تـسـمــح االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـجــديــدة
بتأسيس الجمعيات األهلية والنقابات
ال ـع ـم ـل ـيــة ووج ـ ــود ك ـي ــان ــات إعــام ـيــة
وصحافية مستقلة ،وضمان ممارسة
حرية المعتقد ،وأن التنمية االقتصادية
أحد مرتكزات حقوق اإلنسان في مصر.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـي ـ ـسـ ــي ،خـ ـ ـ ــال اطـ ـ ــاق
االسـتــراتـيـجـيــة فــي حـفــل بالعاصمة
اإلداري ـ ـ ــة (ش ــرق ــي ال ـق ــاه ــرة) ،إن «تـلــك
االستراتيجية الوطنية األولــى نابعة
من فلسفة مصرية ذاتية تؤمن بأهمية
تحقيق الـتـكــامــل فــي عملية االرت ـقــاء
بالمجتمع ،والتي ال يمكن أن تكتمل
دون اسـتــراتـيـجـيــة وط ـن ـيــة واض ـحــة
لـحـقــوق اإلن ـس ــان تـعـنــى بالتحديات
والتعاطي معها مثلما تراعي مبادئ
وقيم المجتمع المصري ،ثم فقد اهتمت
بمختلف محاور حقوق اإلنـســان من
منظور متكامل ومفهوم شامل لتلك
الحقوق».
ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة ال ـ ـم ـ ـصـ ــريـ ــة ،ق ـ ــال ـ ــت إن
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ــوط ـن ـي ــة ،ت ـع ــد أول
استراتيجية ذاتـيــة متكاملة وطويلة
األم ــن ف ــي م ـجــال ح ـقــوق اإلن ـس ــان في
مـصــر ،إذ تتضمن تـطــويــر سياسات
وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد
من الملفات ذات الصلة ،والبناء على
التقدم الفعلي المحرز خالل السنوات

الماضية ،فــي مـجــال تعظيم الحقوق
والـحــريــات والتغلب على التحديات،
بهدف تعزيز واحترام جميع الحقوق
المجنية والـسـيــاسـيــة واالجـتـمــاعـيــة
ً
واالقتصادية والثقافية ،ترسيخا لما
تقوم به الدولة في مجاالت دعم حقوق
المرأة والشباب وجميع فئات المجتمع.
الــرئـيــس السيسي ألـقــى بـعــدد من
المداخالت في إطالق االستراتيجية،
إذ أكد أن إسهامات المجتمع المدني
واضـ ـح ــة ،وأن ال ـش ــراك ــة ب ـي ـنــه وبـيــن
الدولة ال غنى عنها ،وأشار إلى أهمية
العمل األهلي الجديد ،لما يتضمنه من
تسهيالت مبشرة ،ولفت إلــى أنــه مع
حرية المعتقد ،إذ قــال« :األصــل حرية
المعتقد اللي ربنا كفلها لنا».
وكشف عن تركه ملف توثيق الطالق
للتفاعل مع المجتمع ،وقال في حديث
ي ـك ـشــف ب ـعــض ج ــوان ــب ال ـع ــاق ــة مع
الـمــؤسـســة الــديـنـيــة الــرسـمـيــة ممثلة
فــي األزه ــر« :لما قولت على موضوع
توثيق الطالق ،هل نشفت دماغي مع
المؤسسة الدينية اللي رفضت ده؟ ال،
لــم اصـطــدم معها ،مــش عـشــان رفض
للصدام في حد ذاته ،لكن عشان احترام
منطق الزمن وتغيير الناس».
وقال السيسي ،إن «ثورة  2011كانت
إعالن شهادة وفاة للدولة المصرية»،
وشرح مقولته بالتأكيد على أن أوضاع
مــا قبل يناير لــم يكن مــن الممكن أن
تستمر وسط التحديات االقتصادية
واالجتماعية والسياسية والثقافية ،في
ظل تفجر الزيادة السكانية ،بالتوازي
مع وجود عنصر «بقاله  90سنة تقريبا
قــاعــد ينخر فــي عضم وجـســم الــدولــة
المصرية» ،في إشارة واضحة لجماعة
«اإلخوان» المصنفة إرهابية في مصر.

حذرت أوساط رسمية وأهلية
فلسطينية ،أمس ،من تعرض
أربعة أسرى تمكنت إسرائيل
ً
من اعتقالهم مجددا بعد أيام
من فرارهم من أحد سجونها،
إلى التنكيل والتعذيب.
وأعلنت هيئة شؤون األسرى
بمنظمة التحرير أنها تبذل
جهودا لمتابعة مصير األسرى
األربعة ،وهم القيادي بحركة
«فتح» زكريا زبيدي ،واألعضاء
في حركة «الجهاد» محمد
عارضة ومحمود العارضة،
ويعقوب قادري ،الذين تعرضوا
لالعتقال بعد فرارهم من سجن
«جلبوع» شديد الحراسة برفقة
اثنين آخرين ،االثنين الماضي،
ومعرفة ظروفهم االعتقالية،
وأماكن احتجازهم .وشن
الطيران الحربي اإلسرائيلي
ضربات جوية على مواقع بغزة
بعد إطالق صاروخ باتجاه
مستوطنة اشكول ،عقب األنباء
عن تمكنها من اعتقال أول
اثنين من األسرى الذين تم
ً
اعتقالهم مجددا.

المغرب :أخنوش يبدأ
مشاورات تشكيل الحكومة

بدأ رئيس حزب «التجمع
الوطني لألحرار» عزيز
أخنوش ،أمس ،جولة مشاورات
لتشكيل حكومة جديدة،
بعدما عينه العاهل المغربي
محمد السادس ،أمس األول،
ً
رئيسا للوزراء .وقال المتحدث
الرسمي باسم «التجمع» شفيق
ودغيري ،إن أخنوش سيلتقي
في مقر الحزب بالرباط،
األمين العام لحزب «األصالة
والمعاصرة» عبداللطيف
وهبي ،ثم األمين العام لحزب
«االستقالل» نزار البركة.
ويتعين على أخنوش ،تشكيل
ائتالف حاكم يمكنه من حشد
أغلبية برلمانية مؤلفة من
ً
 198مقعدا على األقل ،من بين
ً
 395مقعدا في مجلس النواب
(الغرفة األولى للبرلمان).

تونس« :الشغل» يدعو
إلى تغيير النظام

طالب االتحاد العام للشغل،
أكبر المنظمات الوطنية
والنقابية في تونس،
بمناقشة الدستور وتغيير
نظام الحكم بعد انتخاب
برلمان جديد.
وأعلنت حركة «النهضة»
اإلسالمية ،أكبر األحزاب
التونسية ،أمس ،رفضها ألي
خطوة نحو تعليق الدستور
وتغيير النظام السياسي.

دلبلا
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ُ
ً
 ٢٠ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ  ١١ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ...واﺷﻨﻄﻦ ﺗﻨﻬﻲ »ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺪﺧﻼت«
اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛﺮى ...وﺑﻠﻴﻨﻜﻦ ﻳﺠﺪد اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺨﻴﺎر اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ

دوﻟﻴﺎت
ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
أذرﺑﻴﺠﺎن ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﺗﺮﻛﻴﺎ
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ

أﻓﺎدت وزارة اﻟﺪﻓﺎع
اﻷذرﺑﻴﺠﺎﻧﻴﺔ ،أﻣﺲ ،ﺑﺄن
أذرﺑﻴﺠﺎن وﺗﺮﻛﻴﺎ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﺳﺘﺠﺮي ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻴﻮم وﺣﺘﻰ 20
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري ،ﻓﻲ ﺑﺎﻛﻮ،
ﺑﺄول ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ
ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث .وأﺿﺎﻓﺖ
اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،أن اﻟﻬﺪف
ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺒﺎت "اﻷﺧﻮة اﻟﺜﻼﺛﺔ
 "2021ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ
اﻟﻘﻮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺜﻼث
وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺨﺒﺮة.
وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ وأذرﺑﻴﺠﺎن
ﻗﺪ أﺟﺮﺗﺎ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺑﺎﻟﺬﺧﻴﺮة اﻟﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﻮ ﻓﻲ
وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.

ُ ّ
روﺳﻴﺎ ﺗﻌﺰز ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ
ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

ﺑﺎﻳﺪن واﻟﺮﺋﻴﺴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺎن أوﺑﺎﻣﺎ وﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ إﺣﻴﺎء
)روﻳﺘﺮز(
اﻟﺬﻛﺮى اﻟـ 20ﻻﻋﺘﺪاءات  11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك أﻣﺲ

ﻫﻴﻤﻦ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻣﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﻠﻰ إﺣﻴﺎء
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺬﻛﺮى
 ١١ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﻟـ  ٢٠ﻟﻬﺠﻤﺎت ً
اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﺣﺮﻛﺔ
ﻃﺎﻟﺒﺎن اﻟﺘﻲ ﻏﺰت واﺷﻨﻄﻦ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻗﺪ
ﻋﺎدت إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ
أﻳﺎم ﻣﻦ إﻋﻼن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻮ
ﺑﺎﻳﺪن ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺪﺧﻼت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﺨﺎرج.

ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﺴﺘﻐﻞ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وﻳﻬﺎﺟﻢ
ﺑﺎﻳﺪن »اﻷﺣﻤﻖ«

ّ
ﺣـ ـ ـ ــﻠـ ـ ـ ــﺖ ،أﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ،اﻟـ ـ ــﺬﻛـ ـ ــﺮى
اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــ 20ﻟـ ـﻠـ ـﻬـ ـﺠـ ـﻤ ــﺎت اﻟـ ــﺪاﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺷـ ـﻬ ــﺪﺗـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ــﺎت
ا ﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪة ﻓـ ــﻲ  11ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ
 ،2001ﺑ ــﺎ ﻟ ـﺘ ــﺰا ﻣ ــﻦ ﻣ ــﻊ إ ﺗ ـﻤ ــﺎم
اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻗﺒﻞ
أﻳ ـ ــﺎم ،وﻋ ـ ــﻮدة ﺣــﺮﻛــﺔ ﻃــﺎﻟـﺒــﺎن
إﻟــﻰ اﻟـﺤـﻜــﻢ ،وإﻋ ــﻼن اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺟ ــﻮ ﺑ ــﺎﻳ ــﺪن أن ﺑـ ـ ــﻼده أﻧ ـﻬــﺖ
ﻋ ـﺼــﺮ اﻟ ـﺘــﺪﺧــﻼت اﻟـﻌـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ
ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.
وأﻗــﺎﻣــﺖ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ً
ً
ﻧﺼﺒﺎ ﻣﺎﺋﻴﺎ ﺑـ "ﻏﺮاوﻧﺪ زﻳﺮو"
ﻓـ ــﻲ ﻧ ـ ـﻴـ ــﻮﻳـ ــﻮرك ،وﻫـ ـ ــﻮ ﻣ ــﻮﻗ ــﻊ
اﻧـﻬـﻴــﺎر ﺑــﺮﺟــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وﻗﺮأ أﻗــﺎرب ﺿﺤﺎﻳﺎ
اﻟﻬﺠﻮم ﺑﺼﻮت ﻣﺮﺗﻔﻊ أﺳﻤﺎء
ﻧﺤﻮ  3000ﺷﺨﺺ ﻗﺘﻠﻮا ﻓﻲ
اﻻﻋﺘﺪاء ،ﻓﻲ ﻣﺮاﺳﻢ اﺳﺘﻤﺮت
ﻟـ 4ﺳﺎﻋﺎت.
ّ
وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﺮاﺳﻢ وﻗــﻮف
اﻟ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻮر ﻣـ ـ ـ ـ ــﺪة  6دﻗ ـ ــﺎﺋ ـ ــﻖ
ﺻﻤﺖ ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳـﻌــﺎدل اﻟﻤﺪة
ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻐﺮﻗﻬﺎ ﺿﺮب
اﻟﺒﺮﺟﻴﻦ واﻧﻬﻴﺎرﻫﻤﺎ وﻟﺤﻈﺎت
ﺗ ـ ـﻌـ ـ ّـﺮض ﻣـ ـﻘ ـ ّـﺮ وزارة اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع
ّ
)اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن( ﻟﻠﻬﺠﻮم وﺗﺤﻄﻢ
اﻟﺮﺣﻠﺔ رﻗﻢ .93
ورأت ﻣﻮﻧﻴﻜﺎ إﻛﻴﻦ ﻣﻮرﻓﻲ،
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻓـ ـﻘ ــﺪت زوﺟ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣــﺎﻳ ـﻜــﻞ
إﻛـ ـﻴ ــﻦ ) 37ﻋـ ــﺎﻣـ ــﺎ( ﻓـ ــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ
اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ ،أن ذﻛ ــﺮى
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻛﺎﻧﺖ "أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ"
ﻣــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎدة ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ
ﻣــﻦ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴـﻴــﻦ ،ﻣـﺸـﻴــﺮة إﻟــﻰ
أﻧـ ــﻪ ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ّﻟ ـﻬ ــﺎ ،ﻓـ ــﺈن ﺣــﺪة
اﻷﻟـ ـ ـ ــﻢ ﻟ ـ ــﻢ ﺗ ـ ـﺨـ ــﻒ رﻏ ـ ـ ــﻢ ﻣ ـ ــﺮور
ﻋﻘﺪﻳﻦ ،وﻣﺆﻛﺪة ﺷﻌﻮرﻫﺎ ﺑﺄن
"اﻻﻋﺘﺪاء وﻗﻊ ﻟﻠﺘﻮ".
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل ﻓﺮاﻧﻚ ﺳﻴﻠﺮ،
ا ﻟــﺬي ﺗﻮﻓﻲ ﺷﻘﻴﻘﻪ اﻹﻃﻔﺎﺋﻲ
ﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻔــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرة
اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ـﻤ ــﻲ" ،إﻧ ـ ــﻪ أﺷ ـﺒ ــﻪ ﺑـﺒـﻴــﺮل
ﻫ ــﺎرﺑ ــﺮ" ،وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ" :اﻷﺷ ـﺨــﺎص
اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻟ ــﻢ ﻳ ـﻜ ــﻮﻧ ــﻮا ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻗـﻴــﺪ
ا ﻟـﺤـﻴــﺎة ﻻ ﻳﺤﻤﻠﻮن اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ

روﻣﺎﻧﻮﺳﻜﻲ :ﺣﺪث ّﻏﻴﺮ ﻣﺠﺮى اﻟﺘﺎرﻳﺦ إﻟﻰ اﻷﺑﺪ
أﺣـﻴــﺖ اﻟـﺴـﻔـﻴــﺮة اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻟ ــﺪى اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ أﻟﻴﻨﺎ
روﻣﺎﻧﻮﺳﻜﻲ ،أﻣﺲ ،اﻟﺬﻛﺮى اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻻﻋﺘﺪاءات
 11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎرﺗﻬﺎ اﺣﺪى اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻛﺘﺒﺖ اﻟﺴﻔﻴﺮة ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻓﻲ "ﺗﻮﻳﺘﺮ"" :ﻳﺼﺎدف اﻟﻴﻮم
ذﻛ ــﺮى ﻣ ــﺮور  20ﻋــﺎﻣـ ًـﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺠﻤﺎت  11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ،
ذاﺗـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻳـﺤـﻤـﻠـﻬــﺎ أوﻟ ـﺌــﻚ
ّ
اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﻳﺸﻮﻫﺎ .ﻟﻜﻦ أﻣﻴﺮﻛﺎ
ﻟﻢ ﺗﻨﺲ ﻗﻂ ﺑﻴﺮل ﻫﺎرﺑﺮ وﻟﻦ
ﺗﻨﺴﻰ  11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ".
وﻛــﺎﻧــﺖ "ﻏ ــﺮاوﻧ ــﺪ زﻳ ــﺮو" ﻗﺪ
ﺷ ـﻬــﺪت ﻣـﻘـﺘــﻞ  2753ﺷﺨﺼﺎ
ﻣــﻦ دول ﻋــﺪة ﻓــﻲ اﻻﻧـﻔـﺠــﺎرات
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ  11ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،2001
ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻗ ـﻔــﺰوا ﻣــﻦ اﻟ ـﻨــﻮاﻓــﺬ أو
ﻓـ ـﻘ ــﺪوا ﻟ ــﺪى اﻧ ـ ــﺪﻻع اﻟ ـﻨ ـﻴــﺮان
ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺒ ــﺮﺟـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎرﻳ ــﻦ،
واﻣـ ـﺘ ــﺪت اﻟ ـﻬ ـﺠ ـﻤــﺎت إﻟ ــﻰ ﻣﻘﺮ
"اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن" ،ﺣﻴﺚ اﺻﻄﺪﻣﺖ
ـﺮة ﻣ ـﺨ ـﻄ ــﻮﻓ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻨــﻰ
ﻃـ ــﺎﺋـ ـ ً
ﻣﺤﺪﺛﺔ ﻓﺠﻮة اﺷﺘﻌﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ
ا ﻟـﻨـﻴــﺮان ،ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ ﻋــﻦ ﻣﻘﺘﻞ

اﻟﺤﺪث اﻟﺬي ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺮى اﻟﺘﺎرﻳﺦ إﻟﻰ اﻷﺑﺪ".
وأﺿﺎﻓﺖ" :ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﺷﺎرﻛﺖ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﺒﺎح،
أﻧﺎ وزﻣﻼﺋﻲ ﻣﻦ ﺟﻴﺶ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ ﻧﺤﻮ  3000ﺷﺨﺺ ﻣﻤﻦ ﻓﻘﺪﻧﺎﻫﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻴﻮم اﻟﻤﺸﺆوم".

 184ﺷ ـﺨ ـﺼ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ا ﻟـ ـﻄ ــﺎ ﺋ ــﺮة
وﻋﻠﻰ اﻷرض.
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺷـ ـﻬ ــﺪت ﺷــﺎﻧ ـﻜ ـﺴ ـﻔ ـﻴــﻞ
ّ
ﻓــﻲ وﻻ ﻳــﺔ ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ ،ﺗﺤﻄﻢ
ﻃـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺮة اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﻄـ ــﻮط اﻟـ ـﺠ ــﻮﻳ ــﺔ
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة "ﻳــﻮﻧــﺎﻳ ـﺘــﺪ" اﻟــﺮﺣـﻠــﺔ
رﻗﻢ  93ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎوم
ّ
رﻛﺎﺑﻬﺎ اﻟﺨﺎﻃﻔﻴﻦ ،ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮغ
ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ
ﻣﻘﺮ "اﻟﻜﺎﺑﻴﺘﻮل" ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ.
وﺗ ـ ـ ــﻢ إﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺎء اﻟـ ـ ــﺬﻛـ ـ ــﺮى ﻓــﻲ
ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻟـﻤــﻮاﻗــﻊ اﻟـﺜــﻼﺛــﺔ اﻟﺘﻲ
ﺻ ـ ــﺪم ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ  19ﺧ ــﺎﻃ ـﻔ ــﺎ ﻣــﻦ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻃﺎﺋﺮات رﻛﺎب
أﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ،ﺑـﻨــﺎﻳــﺎت ﻓــﻲ ﻣــﻮاﻗــﻊ
ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،

ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺳﻘﻮط ﻧﺤﻮ 3
آﻻف ﻗﺘﻴﻞ.

ﺑﺎﻳﺪن
وأﻓ ـ ـ ــﺎد اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺖ اﻷﺑـ ـﻴ ــﺾ ﺑ ــﺄن
وزوﺟ ـﺘ ــﻪ
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ﺟ ــﻮ ﺑ ــﺎﻳ ــﺪن ّ
اﻟﺴﻴﺪة اﻷوﻟﻰ ﺟﻴﻞ ﺗﻮﻗﻔﺎ ﻋﻨﺪ
ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻊ ،أﻣﺲ،
ﻣــﻦ أﺟــﻞ "ﺗـﻜــﺮﻳــﻢ وإﺣ ـﻴــﺎء ذﻛــﺮى
اﻷرواح اﻟﺘﻲ أزﻫﻘﺖ".
ﻋﺸﻴﺔ
ـﺮ
ـ
ﻬ
ـ
ﻇ
وﻛ ــﺎن ﺑــﺎﻳــﺪن ﻗــﺪ
ّ
إﺣﻴﺎء ذﻛﺮى اﻟﻬﺠﻤﺎت ،ﻟﻴﺤﺾ
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ ﻋـ ـﻠ ــﻰ "اﻟ ـ ــﻮﺣ ـ ــﺪة
اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ" اﻟـﺘــﻲ وﺻـﻔـﻬــﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ
"أﻋﻈﻢ ﻧﻘﻄﺔ ﻗﻮة ﻟﺪﻳﻨﺎ" .وأﺿﺎف

ﻓــﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣ ـﺼـ ّـﻮر ﻣــﻦ اﻟﺒﻴﺖ
اﻷﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺾ ﻣ ـ ـ ّـﺪﺗ ـ ــﻪ  6دﻗ ـ ــﺎﺋ ـ ــﻖ أن
"اﻟﻮﺣﺪة ﻻ ﺗﻌﻨﻲ أن ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻨﺎ
ﻣـﺘـﻄــﺎﺑـﻘــﺔ ،ﻟـﻜــﻦ ﻳـﺠــﺐ أن ﻳﻜﻮن
ﻟــﺪﻳ ـﻨــﺎ اﺣـ ـﺘ ــﺮام وﺛ ـﻘ ــﺔ ﺑﺒﻌﻀﻨﺎ
اﻟﺒﻌﺾ وﺑﻬﺬه اﻷﻣﺔ".
وﻗ ــﺎل" :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟــﻲ ،اﻟــﺪرس
اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــﻲ ﻣ ـ ــﻦ ﻫ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﺎت 11
ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﻫـ ــﻮ أﻧـ ـﻨ ــﺎ وﻓ ـ ــﻲ أﺷ ــﺪ
اﻟﻤﻮاﻗﻒ ،وﺳﻂ اﻟﺸﺪ واﻟﺠﺬب،
واﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ روح أﻣﻴﺮﻛﺎ،
ّ
ﻓ ـ ـ ــﺈن اﻟ ـ ــﻮﺣ ـ ــﺪة ﻫـ ــﻲ أﻋـ ـﻈ ــﻢ ﻗ ــﻮة
ﻟﺪﻳﻨﺎ".
وأﻗ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛـ ــﻲ
أﻳ ـﻀ ــﺎ ﺑ ـ ـ "اﻟـ ـﻘ ــﻮى اﻟـﻤـﻈـﻠـﻤــﺔ ﻓﻲ
اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺔ ،اﻟـ ـﺨ ــﻮف
واﻟ ـﻐ ـﻀــﺐ واﻻﺳ ـﺘ ـﻴ ــﺎء واﻟـﻌـﻨــﻒ
ﺿﺪ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻫﻢ
ﻣﺴﺎﻟﻢ"،
أﺗﺒﺎع ﻣﺨﻠﺼﻮن ﻟﺪﻳﻦ
ّ
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن "ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮى أﺛﺮت
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻟﻢ
ﺗﻜﺴﺮﻫﺎ".
وأﺷﺎد ﺑﺎﻳﺪن ﺑﻘﺘﻠﻰ اﻟﻬﺠﻤﺎت
وآﻻف اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ وﻛﺬﻟﻚ أﻋﻀﺎء
ﻓــﺮق اﻹﻃ ـﻔــﺎء وأﻃـﻘــﻢ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ
وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻤﻦ ﺧﺎﻃﺮوا ﺑﺄرواﺣﻬﻢ
أو ﻓﻘﺪوا ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺧﻼل ﻣﻬﻤﺎت
اﻹﻧ ـ ـﻘـ ــﺎذ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻠ ــﺖ اﻟ ـﻬ ـﺠ ـﻤــﺎت
وإﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ.
وﺧـ ـ ـﻄ ـ ــﻂ اﻟ ـ ــﺮﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ ﻟ ـﻴ ـﻜ ــﻮن
ﻫــﺬا اﻟـﻴــﻮم ﻣﻔﺼﻠﻴﺎ ﻓــﻲ وﻻﻳﺘﻪ
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑــﺪأت ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ
أﺷﻬﺮ.
ّ 8
ﻟﻜﻨﻪ ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ اﻹﺷ ــﺮاف ﻋﻠﻰ
ﻟﺤﻈﺎت ﺗﻌﻜﺲ اﻟــﻮﺣــﺪة ،ﺳﺎﻓﺮ
ﺑ ــﺎﻳ ــﺪن ﻓ ــﻲ أﻧـ ـﺤ ــﺎء ﺑ ـﻠ ــﺪ ﻳـﺸـﻌــﺮ
ﺑـ ــﺎﻻﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎض ﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺎل ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ
اﻹﺟﻼء ﻣﻦ ﻛﺎﺑﻮل اﻟﺘﻲ اﺗﺴﻤﺖ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﻮﺿ ــﻮﻳ ــﺔ ،وﻗـ ـﺘ ــﻞ ﺧــﻼﻟ ـﻬــﺎ
 13ﺟ ـﻨ ــﺪﻳ ــﺎ أﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺎ ﺑـﺘـﻔـﺠـﻴــﺮ
اﻧ ـﺘ ـﺤ ــﺎري ،وﺳ ــﻂ إدراك واﺳ ــﻊ
ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ واﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﻟﺤﻘﺖ
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.

ﺑﻠﻴﻨﻜﻦ
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻧـ ــﺎﺣ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﻪ ،ﻗ ـ ـ ـ ــﺎل وزﻳ ـ ـ ــﺮ

اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ أﻧـﺘــﻮﻧــﻲ
ﺑـﻠـﻴـﻨـﻜــﻦ ﻓ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺔ ﺧـ ــﻼل ﺣﻔﻞ
ﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﺿـﺤــﺎﻳــﺎ اﻟـﻬـﺠـﻤــﺎت ،إن
ﻫ ـﺠ ـﻤ ــﺎت  11ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ،ﻛــﺎﻧــﺖ
إﺣ ـ ــﺪى "أﺣـ ـﻠ ــﻚ اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﺤ ــﺎت ﻓــﻲ
ﺗ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺦ اﻟـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة،
وﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻨﺎ
ً
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ أﻟﻔﻲ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.
وﺗﺎﺑﻊ" :رﻏﻢ اﻷزﻣﺎت ،اﺧﺘﺮﻧﺎ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﻛﺜﺮ
ً
ً
ـﺪا أن "ﻣ ــﺎ ﻳـ ّ
ـﻮﺣــﺪﻧــﺎ
أﻣـ ـﻨ ــﺎ" ،ﻣ ــﺆﻛ ـ
ﻫ ــﻮ اﻟ ـﺤ ــﺮص ﻋـﻠــﻰ ﺟـﻌــﻞ ﺣـﻴــﺎة
ً
ً
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ أﻛﺜﺮ أﻣﻨﺎ وازدﻫﺎرا".
واﺳـﺘـﻐــﻞ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
اﻟـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎﺑ ـ ـ ــﻖ دوﻧـ ـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ـ ــﺪ ﺗـ ـ ــﺮاﻣـ ـ ــﺐ
اﻟ ــﺬﻛ ــﺮى ﻻﻧ ـﺘ ـﻘــﺎد إدارة ﺑــﺎﻳــﺪن
ﻓ ــﻲ رﺳ ــﺎﻟ ــﺔ ﺑــﺎﻟـﻔـﻴــﺪﻳــﻮ أﻣـ ــﺲ ،ﻟـ
»اﻧـﻌــﺪام ﻛﻔﺎء ﺗﻬﺎ« ،ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.
وﻗﺎل ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺘﻪ» :ﻫﺬا
ﻳـ ــﻮم ﺣ ــﺰﻳ ــﻦ ﻟ ـﻠ ـﻐ ــﺎﻳ ــﺔ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
»إﻧﻪ وﻗﺖ ﺣﺰﻳﻦ أﻳﻀﺎ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ اﻧ ـﺘ ـﻬــﺖ ﺑ ـﻬــﺎ ﺣــﺮﺑ ـﻨــﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺒﻮا ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻷذى
ﻟﺒﻠﺪﻧﺎ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ«.
وﺗـ ــﺎﺑـ ــﻊ »زﻋ ـ ـﻴـ ــﻢ ﺑـ ــﻼدﻧـ ــﺎ ﺑ ــﺪأ
ﻛﺄﻧﻪ أﺣﻤﻖ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻤﺎح
ﺑ ـﺤــﺪوث ذﻟ ــﻚ« ،ﻋــﺎزﻳــﺎ ذﻟ ــﻚ إﻟــﻰ
»ﺳـ ـ ـ ــﻮء اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﻄ ـﻴ ــﻂ واﻟ ـﻀ ـﻌ ــﻒ
اﻟﻬﺎﺋﻞ واﻟﻘﺎدة اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻔﻬﻤﻮا
ﺣﻘﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺤﺪث«.
وأﻋ ــﺮب ﻋــﻦ أﺳـﻔــﻪ ﻟﻤﻘﺘﻞ 13
ﻋـﺴـﻜــﺮﻳــﺎ أﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ ﺗﻔﺠﻴﺮ
اﻧـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎري ﻓـ ــﻲ ﻛـ ــﺎﺑـ ــﻮل اﻟ ـﺸ ـﻬــﺮ
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ﺧــﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺟــﻼء
ﻣ ـ ــﻦ أﻓـ ـﻐ ــﺎﻧـ ـﺴـ ـﺘ ــﺎن ،واﺳـ ـﺘـ ـﻴ ــﻼء
»ﻃﺎﻟﺒﺎن« ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
أﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﺑـﻤـﻠـﻴــﺎرات اﻟ ـ ــﺪوﻻرات
»ﺑﺪون إﻃﻼق رﺻﺎﺻﺔ«.
وأوﺿﺢ »اﺳﺘﺴﻠﻢ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪن
وإدارﺗـ ــﻪ ﻏﻴﺮ اﻟـﻜـﻔــﺆة ﺑﻬﺰﻳﻤﺔ«،
ﻣ ـ ــﺆﻛ ـ ــﺪا »ﺳـ ـﻨـ ـﻨ ــﺎﺿ ــﻞ ﻣ ـ ــﻦ أﺟ ــﻞ
اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻹﺣﺮاج اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ
ﻓﻴﻪ اﻧﻌﺪام اﻟﻜﻔﺎءة«.
)واﺷﻨﻄﻦ ،ﻟﻨﺪن ـ ـ وﻛﺎﻻت(

ﻟﻤﺎذا ﻳﻨﺰﻋﺞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن
ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻛﺮون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ؟

ً
ﺗﺮﻛﻴﺰه ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ ﺑﺪل اﻟﻤﻀﻤﻮن ﻳﺘﺮﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺧﺎﻟﻲ اﻟﻮﻓﺎض
ﺑـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻌ ــﺪ ﻟـ ـﺨ ــﻮض
اﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎم
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ً
ً
إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون ،ﻗﻠﻘﺎ ﻣﺘﺰاﻳﺪا
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﻌﺾ داﺧــﻞ إدارﺗــﻪ،
ﺑـ ـ ـﺸ ـ ــﺄن ﻧـ ـﻬـ ـﺠ ــﻪ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،اﻟﺬي ﻳﺮﻛﺰ ﺣﺘﻰ اﻵن
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﻤﻮن،
ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﻪ وﻛﺎﻟﺔ "ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ"
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻸﻧﺒﺎء.
وذﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺮت اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ أﻧ ـﻴ ــﺎ
ﻧــﻮﺳ ـﺒــﺎوم ،واﻟـﺼـﺤــﺎﻓــﻲ ﺳﺎﻣﻲ
أدﻏ ـ ـﻴـ ــﺮﻧـ ــﻲ ،ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ﻧ ـﺸــﺮﺗــﻪ
ً
"ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ" ،إن ﻣﺎﻛﺮون ) 43ﻋﺎﻣﺎ(،
ﻳﺴﺨﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﺎﺋﺢ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻪ
ّ
ﻣﻨﺬ أن ﺗــﻮﻟــﻰ ﻣﻨﺼﺒﻪ ،وﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ــﺪ ﻟ ـ ـﺨـ ــﻮض اﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ،ﺗـﺘـﻄــﻮر اﻟ ـﺘــﻮﺗــﺮات ﻟــﺪى
ﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺎز اﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺆون اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
وأﻋ ــﺮب ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ،
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﺪﺛﻮا ﺑﺸﺮط ﻋﺪم ﻛﺸﻒ
ﻋـ ــﻦ ﻫ ــﻮﻳ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﻢ ،ﻋـ ــﻦ ﺷ ـﻌ ــﻮرﻫ ــﻢ
ﺑﺎﻻﺣﺒﺎط ﺑﺴﺒﺐ إﺻﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ

ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﻣ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎدرات رﻓ ـﻴ ـﻌــﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﻘﺎدة ﻣﻦ أﻣﺜﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟ ــﺮوﺳ ــﻲ ﻓــﻼدﻳ ـﻤـﻴــﺮ ﺑــﻮﺗ ـﻴــﻦ ،أو
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ دوﻧﺎﻟﺪ
ً
ﺗﺮاﻣﺐ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﻛﻪ
"ﺧﺎﻟﻲ اﻟﻮﻓﺎض".
وﻻ ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ــﻖ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ ﺑ ـﻤ ــﺰاﻋ ــﻢ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ أﻧﻬﻢ ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ
أن ﻳﻘﻨﻌﻮا ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺗﻔﺎق
ﺑ ــﺎرﻳ ــﺲ ﻟـﻠـﻤـﻨــﺎخ ،أو أن ﻳﻘﻨﻌﻮا
ـﻲ أوﻛــﺮاﻧـﻴــﺎ،
ﺑﻮﺗﻴﻦ ﺑــﺎﻟـﺘــﺮاﺟــﻊ ﻓـ ّ
ﻟﻜﻨﻬﻢ دأﺑــﻮا ﻋﻠﻰ ﺣﺾ ﻣﺎﻛﺮون
ﻋـﻠــﻰ ﻋ ــﺪم إﻇ ـﻬ ــﺎر "ﻋ ـﺠــﺰ ﻓﺮﻧﺴﺎ
اﻟﻨﺴﺒﻲ" ﻣﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺎت
اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ.
وﻳـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﻮل اﻟـ ــﺪﺑ ـ ـﻠـ ــﻮﻣـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﻮن
واﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎرون اﻟـ ــﻮزارﻳـ ــﻮن ،إن
ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺎﻛﺮون ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻃﻠﺒﻬﺎ.
ً
وﻛ ـ ــﺎن اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ أﺷ ـ ــﺎد أﺧ ـﻴ ــﺮا
ﺑﻘﺮار ﺳﺤﺐ اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ
واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻷﻓ ـﻐــﺎن ﻣــﻦ ﻛﺎﺑﻮل
ﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ ﻣـﺒـﻜــﺮ .وﻣ ــﻊ ذﻟـ ــﻚ ،ﻗــﺎل

ﻣﺴﺆوﻻن ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ،إن
ﻓﺮﻗﻪ ﻛﺎﻧﺖّ ﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﻀﻬﻢ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،دﻳﻔﻴﺪ ﻣﺎرﺗﻴﻨﻮن،
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺪادات اﻹﺧﻼء
ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ أﺻــﺮ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮن
ﻋـ ـﻠ ــﻰ أن اﻟ ـ ــﻮﺿ ـ ــﻊ ﻋـ ـﻠ ــﻰ أرض
اﻟﻮاﻗﻊ ﺳﻴﺘﺪﻫﻮر ،ﻗﺎل ﻣﺴﺎﻋﺪو
ﻣﺎﻛﺮون ،إﻧﻬﻢ ﻣﺒﺎﻟﻐﻮن ،ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻦ
ً
ﻣــﺎرﺗـﻴـﻨــﻮن ﺳ ــﺮا ﺑﺴﺒﺐ "إﺛــﺎرﺗــﻪ
ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺬﻋــﺮ" ،ﺣﺴﺐ ﻣــﺎ ﻗﺎل
أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻄ ــﺮة اﻟ ـﻜ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ،ﻓﻤﻦ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي أن ﻳﺄﺧﺬ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار
ﺑ ـﻌ ـﻴ ــﻦ اﻻﻋـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺎر ،اﻟـ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣــﻦ ﺧ ــﺎرج اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ،وﻣﻦ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ.
وﻳﻘﻮل اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ،إن ﻣﺎﻛﺮون
ً
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ إﺻــﺮارا ﻋﻠﻰ
ً
اﻟ ـﻤ ـﻀــﻲ ﻗ ــﺪﻣ ــﺎ ﺑ ـﺼ ــﻮرة ﻓ ــﺮدﻳ ــﺔ،

ً
أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ أﺳــﻼﻓــﻪ ،وﻗــﺪ ﻗــﺎم ﻣــﺮارا
ﺑﺘﻬﻤﻴﺶ أﻋﻀﺎء ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ،رﻏﻢ
اﻟ ـﺨ ـﺒــﺮة اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺪودة اﻟ ـﺘــﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻟﺪﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻮﻟﻰ ﻣﻨﺼﺒﻪ.
ﻣ ـ ــﻦ ﺟـ ــﺎﻧ ـ ـﺒـ ــﻪ ،ﻳ ـ ـﻘـ ــﻮل ﺑ ــﺮوﻧ ــﻮ
ﺗ ـﻴــﺮﺗــﺮي ،ﻧــﺎﺋــﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻷﺑـ ـ ـﺤ ـ ــﺎث اﻻﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺑ ــﺎرﻳ ــﺲ" :ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ إﻟ ـﻘــﺎء اﻟـﻠــﻮم
ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻛﺮون ﺑﺴﺒﺐ إﻗﺪاﻣﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ إﻟﻘﺎء
اﻟ ـﻠ ــﻮم ﻋـﻠـﻴــﻪ ﻟ ـﻌــﺪم ﻓـﻬـﻤــﻪ ﺣ ــﺪود
ﻓﺮﻧﺴﺎ" .وﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ "ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ"،
ﻓ ـ ـ ــﺈن اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻧـ ـﺴ ــﻲ ﻏـﻴــﺮ
ﺣﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻤﺤﻠﻲ،
ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻴﺮ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟــﺮأي
إﻟ ــﻰ أن اﻟـﻤـﻨــﺎﻓـﺴــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺮرة ﻓﻲ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ زﻋﻴﻤﺔ
اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﺘﻄﺮف ،ﻣﺎرﻳﻦ ﻟﻮﺑﻦ،
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺑﺼﻮرة أﻛﺒﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﺎم
 ،2017وﺳﻴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻛﺮون
إﻗـ ـﻨ ــﺎع اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺘــﺪﻟ ـﻴــﻦ ﺑــﺎﻻﻟ ـﺘ ـﻔــﺎف
ﺣﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ اﻹﻋﺎدة ،ﻓﻲ إﻃﺎر

أﻛﺪت وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺮوﺳﻴﺔ،
أﻣﺲ ،أن ﻣﻮﺳﻜﻮ أرﺳﻠﺖ
 12ﻋﺮﺑﺔ ﻣﺪرﻋﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ إﻟﻰ
ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن ﻣﻊ ﺗﻄﻠﻊ
ﻣﻮﺳﻜﻮ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻠﻴﻔﺘﻬﺎ
ﻓﻲ آﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﻤﺠﺎورة
ﻷﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .أﺿﺎﻓﺖ":ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ
ﻗﺮب اﻟﺤﺪود اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ً
ﻟﻄﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن ،ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ
ﻟﻀﻤﺎن أﻣﻦ ﺑﻼدﻧﺎ" ،ﻣﻌﺘﺒﺮة
أن "ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ
ً
أﻳﻀﺎ ﻣﻌﺪات ﻗﺘﺎﻟﻴﺔ وﻣﻌﺪات
واﻗﻴﺔ ،ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻟﻄﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ".
وأﺟﺮت ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﺪرﻳﺒﺎت
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن
وزادت ﻣﻦ اﻟﻌﺘﺎد ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪﺗﻬﺎ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻫﻨﺎك ،وﻫﻲ اﻷﻛﺒﺮ
ﺧﺎرج روﺳﻴﺎ ،ﻣﻨﺬ ﺳﺤﺐ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻘﻮاﺗﻬﺎ
ﻣﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﺳﺘﻴﻼء
"ﻃﺎﻟﺒﺎن" اﻟﺨﺎﻃﻒ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻨﺎك.

إردوﻏﺎن :واﺛﻖ ﺑﺎﻻﻧﺘﺼﺎر
ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٢٠٢٣

أﻋﺮب اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ
ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن ﻋﻦ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﻔﻮز
ﺣﺰﺑﻪ "اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ"
ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
واﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺰﻣﻌﺔ ﻓﻲ
 .2023وﻗﺎل ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ
ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﺠﻨﺎح اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
ﻟﺤﺰﺑﻪ ﻓﻲ أﻧﻘﺮة" :ﺗﻨﺘﻈﺮﻧﺎ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﻨﺴﻄﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﺣﻜﺎﻳﺘﻨﺎ ﺑﺄﺣﺮف ﻣﻦ ذﻫﺐ
ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺑﻨﺎء ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮة
واﻟﻘﻮﻳﺔ" .وﻗﺎل" :واﺛﻖ أﻧﻨﺎ
ﺳﻨﺨﺮج ﻣﻨﺘﺼﺮﻳﻦ ﻣﻦ
ً
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  2023أﻳﻀﺎ
ﻋﺒﺮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻨﺎ ﻓﻲ
ﻗﻠﻮب ﺷﻌﺒﻨﺎ وﻣﻦ دون
اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ ﻓﺦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻣﺠﺎراﺗﻨﺎ ﻓﻲ
ﺳﺒﺎق اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺴﺎﻋﻴﻦ ﻟﺠﺮ اﻟﺴﺒﺎق إﻟﻰ
أرﺿﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ".

ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻣﺒﻜﺮة ﻓﻲ  ١٤ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﻣــﺎﻛــﺮون ﺧــﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓــﻲ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻟﻤﺮﺑﻲ اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻓﺮﻧﺴﺎ أﻣﺲ اﻷول )أ ف ب(
ﺳﻌﻴﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ.
ً
وﻛــﺎن ﻣــﺎﻛــﺮون ﻗﺪ أﺑــﺮم اﺗﻔﺎﻗﺎ
ً
ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﻣﻊ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺪﻳﻮن
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓــﻲ أوروﺑ ــﺎ ﻟﻠﺼﻤﻮد
أﻣﺎم ﺟﺎﺋﺤﺔ "ﻛﻮروﻧﺎ" .ﻛﻤﺎ ﺟﻌﻞ
اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ﻳﺤﻀﺮون اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺒﻊ اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺎرﻳﺘﺰ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم

 ،2019وﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ وﺟــﻮد دور
دوﻟ ـ ــﻲ ﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﺎ ﻻ ﻳـﺘـﻨــﺎﺳــﺐ ﻣﻊ
وزﻧﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﻳﺆﻛﺪ ﻣﺴﺘﺸﺎروه أن ﻣﺎﻛﺮون
ً
ﻋـ ــﺎدة ﻣ ــﺎ ﻛ ــﺎن ﻗـ ـ ــﺎدرا ﻋـﻠــﻰ ﺟﻠﺐ
ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ إﻟــﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ،
وأﻧــﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ.
وﻟـﻜــﻦ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﻗــﺎﻟــﻮا ،إن
ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻷﻫ ـ ـ ــﺪاف ﻏ ـﻴــﺮ اﻟــﻮاﻗـﻌـﻴــﺔ

ً
ـﻮﻻ ،ﻣﺎ ّ
ﻳﻬﺪد ﺑﺘﻘﻮﻳﺾ
ﺗــﺰداد ﻃـ
ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﺎول إﻗﻨﺎع
ﻗــﺎدة أوروﺑــﺎ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﺐ
أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ
ﺗﻨﺤﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرة أﻧﺠﻴﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ
ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺮرة ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ.
)واﺷﻨﻄﻦ ـ ـ د ب أ(

أﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﻠﻐﺎري
روﻣﻴﻦ رادﻳﻒ ،أﻣﺲ ،أن ﺑﻼده
اﻟﻐﺎرﻗﺔ ﻓﻲ أزﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ،ﺳﺘﻨﻈﻢ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﻜﺮة
ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ  14ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ،
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ،
ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﺤﻞ
ً
ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻗﺮﻳﺒﺎ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻳﺆﺳﺲ إدارة ﻣﻮﻗﺘﺔ
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﻗﺘﺮاع.
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الكويت «المتجدد» يخشى المفاجآت أمام الساحل اليوم
تأهل برقان والجهراء لدور الثمانية لكأس األمير
حازم ماهر

يلتقي اليوم الكويت مع
الساحل في الدور الـ  16لكأس
سمو األمير ،وكان برقان
والجهراء تأهال لدور الثمانية
على حساب الصليبيخات
والشباب.

محمد دهيليس

ي ــواص ــل الـ ـ ــدور ال ـس ــادس
عـ ـش ــر لـ ـبـ ـط ــول ــة ك ـ ـ ــأس س ـمــو
األمير منافساته اليوم ،بإقامة
م ـب ــاراة يلتقي فيها الكويت
مع الساحل في الساعة 7.30
م ـس ـ ً
ـاء عـلــى اس ـت ــاد الـصــداقــة
والسالم.
وتـ ـ ـق ـ ــام الـ ـبـ ـط ــول ــة ب ـن ـظ ــام
خ ــروج الـمـغـلــوب ،وف ــي حالة
ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل يـ ـت ــم الـ ـلـ ـج ــوء إل ــى
وقــت إضافي مدته  30دقيقة
على شــو طـيــن ،على أن يلجأ
الفريقان إلى ركالت الترجيح
لـحـســم الـنـتـيـجــة إذا اسـتـمــر
التعادل بينهما.
وجـ ـ ــدد الـ ـك ــوي ــت ص ـفــوفــه
ب ــاالس ـت ـغ ـن ــاء ع ــن مـحـتــرفـيــه
ال ـس ــاب ـق ـي ــن وال ـت ـع ــاق ــد مـ ــع 5
مـحـتــرفـيــن آخ ــري ــن ،م ــن أجــل
العودة إلى منصات التتويج،
ال سيما أن الفريق اكتفى في
ال ـم ــوس ــم ال ـم ــاض ــي بـبـطــولــة
كأس سمو ولي العهد.
ويطل الكويت اليوم بثوبه
الجديد ،بعد تدعيم صفوفه
بالتعاقد مع النيجيري جون
اوبي ميكيل ،والمغربي مهدي
برحمة ،واألوزبكي راشيدوف،
واالس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرالـ ـ ـ ــي مـ ـ ـكـ ـ ـغ ـ ــوان،
وال ـكــون ـغــولــي مـبــوكــانــي،
إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــب الع ـ ـ ـبـ ـ ــي
الجهراء والشباب يوسف
الــرشـيــدي وعبدالمحسن
الـ ـ ـت ـ ــركـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي ،وتـ ـبـ ـق ــى
م ـشــارك ـت ـهــم في
يـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب
الـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــد
الـ ـ ـت ـ ــونـ ـ ـس ـ ــي
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــي
ال ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــال
ال ــذي يدشن
م ـه ـم ـت ــه مــع
الفريق اليوم.
ويـ ـخـ ـش ــى
األبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض
م ـفــاجــآت ال ـســاحــل،
أل ن بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ــو ال ت
ال ـكــؤوس ال تخضع
أل ي مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ،
حـ ـ ـت ـ ــى مـ ـ ـ ــع فـ ـ ـ ــارق
اإلمـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــات
الكبير ،ال سيما
ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل رغـ ـب ــة
مسؤولي النادي
في السيطرة على
البطوالت مجددا،
بـعــد اكـتـفــائــه في
الموسم الماضي

«األولمبي» و«الناشئين» يترقبان
قرعة «غرب آسيا» اليوم
تجرى في الــواحــدة من بعد ظهر اليوم قرعة
َ
بـطــولــتــي ك ــأس ات ـح ــاد غ ــرب آس ـيــا للمنتخبات
األولمبية والناشئين ،في مقر االتحاد بالعاصمة
األردنية عمان (أونالين).
وتقام بطولة غرب آسيا للمنتخبات األولمبية
في مدينة الدمام السعودية ،خالل الفترة من  4إلى
 10أكتوبر المقبل بمشاركة منتخبنا األولمبي.
كما يشارك منتخبنا للناشئين تحت  17سنة
في البطولة التي تقام في السعودية أيضا خالل
الفترة من  14إلى  24أكتوبر المقبل.
وتجرى قرعة غرب آسيا للمنتخبات األولمبية
بشكل مــوجــه ،لـتـفــادي وق ــوع المنتخبات التي

أزم ـي ــت أي ـض ــا ،وقـ ــدم الـفــريــق
مـسـتــوى جـيــدا فــي مبارياته
ال ــودي ــة وآخ ــره ــا نـجــاحــه في
الفوز على النصر بنتيجة .1-3

تأهل برقان والجهراء
وشهد دور الـســادس عشر
في انطالقته مساء أمس األول،
تــأهــل ب ــرق ــان لـ ــدور الـثـمــانـيــة
ب ـ ـفـ ــوزه ع ـل ــى الـصـلـيـبـيـخــات
بنتيجة .1-2
وتقدم برقان بهدف أحرزه
ض ــاري الــرقــم فــي الدقيقة 14
مـ ــن زم ـ ــن ال ـ ـشـ ــوط األول ،ثــم
تعادل للصليبيخات يوسف
وليد فــي الدقيقة  ،59قبل أن
ي ـع ـيــد ف ــرح ــان س ـع ــد ال ـت ـقــدم
لبرقان بالهدف الــذي أحــرزه
من ركلة جزاء احتسبها حكم
المباراة هاشم اإلبراهيم في
الدقيقة .66
وبـعــد مــواجـهــة ماراثونية
اسـ ـتـ ـم ــرت  120دقـ ـيـ ـق ــة غـيــر
ال ــوق ــت ال ـم ـح ـت ـســب ب ـ ــدال مــن
ال ـض ــائ ــع ،ن ـجــح ال ـج ـه ــراء في

جابر الشريفي

يغادر مساء اليوم وفد الفريق األول لكرة السلة في نادي الكويت
إلــى العاصمة الصربية بـلـغــراد إلقــامــة معسكر تــدريـبــي يستمر
ً
حتى  27الجاري؛ استعدادا للبطولة العربية لألندية التي ستقام
في االسكندرية خالل الفترة من  29الجاري إلى  9أكتوبر المقبل.
ويترأس وفد األبيض نائب رئيس النادي بدر العصيمي ،ويضم
الوفد وليد التميمي وجعفر حسين إداريين ،واأللماني بيتر شومرز
ً
ً
ً
مدربا ،ويحيى البحر مساعدا للمدرب ،وإيلي حجار مدربا للياقة،
ً
ً
وإيغور فوجيسيش طبيبا للفريق ،إلى جانب  15العبا .وسيخوض
ً
األبيض خالل المعسكر ست مباريات تجريبية؛ استعدادا للبطولة.
ً
ً
وكان األبيض أقام معسكرا تدريبيا في صربيا مايو الماضي
ً
اسـتـعــدادا لبطولة األنــديــة الخليجية التي أقيمت في دبــي خالل
يونيو الماضي وتوج بلقبها.
من جانبه ،غــادر أمــس وفــد الفريق األول لكرة السلة في نادي
اليرموك إلى العاصمة المصرية القاهرة إلقامة معسكر تدريبي
ً
استعدادا للبطولة العربية لألندية ،التي ينضم فيها إلى الكويت،
بصفته صــاحــب الـمــركــز الـثــانــي فــي بـطــولــة ك ــأس االت ـحــاد خــال
الموسم الماضي.
وترأس وفد اليرموك نائب رئيس النادي يونس الطاهر ،وضم
ً
ً
الوفد خالد صالح إداريا ،وخالد القالف مدربا ،ومحمد بوعباس
ً
ً
ً
مساعدا ،وسعدالله فيروز مشرفا ،إلى جانب  15العبا.
وسبق الوفد إلى القاهرة المحترفان األميركيان تيريي بيتي
وجون كاثي؛ للمشاركة في المعسكر التدريبي ثم البطولة.

م ـ ــع االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراف ب ـص ـعــوبــة
ً
األدوار المقبلة واعتبارا من
م ـبــاراة ربــع النهائي حيث
سيلتقي الفريق الفائز من
القادسية والتضامن.
وفي الجهراء عاش فريق
ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء وال ـ ـ ـحـ ـ ــارس ب ــدر
الـ ـصـ ـعـ ـن ــون فـ ــرحـ ــة ك ـب ـيــرة
بـتـجــاوز أحــد فــرق ال ــدوري
ال ـم ـم ـت ــاز ،ف ــري ــق ال ـش ـب ــاب.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـصـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــون ،ب ـع ــد
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ،إن ال ـ ـفـ ــوز ج ــاء
ً
ردا على مــن قللوا بقدرات
فــريـقــه ،فــي إش ــارة لتقارير
كانت ترشح الشباب لبلوغ
دور الثمانية.
وقـ ـ ــاد ال ـص ـع ـن ــون فــريــق
الجهراء للفوز على الشباب
في ربع نهائي كأس األمير،
بتصديه لثالث ركالت جزاء
والحفاظ على شباكه نظيفة
طـ ـ ـ ــوال ال ــوقـ ـتـ ـي ــن األصـ ـل ــي
واإلضافي.
واعترف حارس الجهراء
بأن المهمة باتت بمواجهة
ال ـعــربــي فــي رب ــع الـنـهــائــي،
ً
م ـع ــرب ــا ع ــن ث ـق ـتــه بــاعـبــي
فريقه وقدرتهم على تقديم
أداء مميز أمام األخضر.

تجاوز
الشباب رد
على من قللوا
من شأن
الجهراء

الصعنون

التضامن ّقدم العبيه الجدد

فتحي الجبال

ّ
قدم عضو مجلس إدارة التضامن رئيس جهاز الكرة ،فهد
دابس ،الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها في الموسم
الجاري ،من أجل تدعيم صفوف الفريق األول بالنادي ،وذلك
في مؤتمر صحافي ُعقد عند الخامسة من مساء أمس األول.
ّ
ووج ـ ــه دابـ ــس الـشـكــر إل ــى مـجـلــس اإلدارة لــدعــم الـفــريــق
بصفقات سيكون لها تأثير فعال على الفريق في الموسم
الجاري.
وأكد البحريني علي حرم أن العبي التضامن سيبذلون كل
ما في وسعهم من أجل تحقيق النتائج المأمولة.
وكان التضامن قد تعاقد مع الدوليين البحرنيين على حرم
وعبدالله الهزاع ،والدولي التوغولي بالكان ،والهولنديين
اليسون وروليني ،إضافة إلى تجديد عقد حارس المنتخب
األول والـنــادي العربي سعود القناعي على سبيل اإلعــارة
مدة عامين.

ً
سينغ رئيسا لـ «األولمبي اآلسيوي» محل الفهد

راجا راندير سينغ

أحمد الفهد

أص ـ ـ ــدر ن ــائ ــب ال ــرئـ ـي ــس الـ ـفـ ـخ ــري لـلـمـجـلــس
ً
األولمبي اآلسيوي راجا راندير سينغ ،بيانا أول
أمس قال فيه:
"بعد صدور حكم محكمة جنيف أول أمس في
محاكمة الشيخ أحمد الفهد ،أعلن الشيخ أحمد
أ نــه يتنحى مؤقتا كرئيس للمجلس األولمبي
اآلسـيــوي حتى يبرئ اسمه من خــال استئناف
القرار أمام المحاكم السويسرية.
ل ــذل ــك ،ووفـ ـق ــا ل ــدس ـت ــور ال ـم ـج ـلــس األول ـم ـبــي
اآلس ـي ــوي ،ال ـمــادة  ،20.3وب ــاإلش ــارة إل ــى رســالــة
رئيس المجلس األولمبي اآلسيوي المؤرخة في
 10الجاري ،فقد توليت أنا  -بصفتي أقدم عضو
حالي في المكتب التنفيذي للمجلس األولمبي
اآلس ـي ــوي مــن ن ــواب الــرئ ـيــس الـفـخــريـيــن وكـبــار

أزرق «الطائرة» يلتقي الصين بظروف صعبة
●

احمد حامد

شدد مــدرب فريق برقان
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم أنـ ـ ــور يـعـقــوب
عـ ـل ــى أهـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـفـ ــوز الـ ــذي
حـقـقــه فــري ـقــه ع ـلــى حـســاب
الصليبيخات بثمن نهائي
ً
كـ ــأس األمـ ـي ــر ،م ـش ـي ــرا إلــى
أن بـ ــرقـ ــان كـ ـ ــان بـ ـمـ ـق ــدوره
ً
تحقيق فــوز عريض عطفا
على الـفــرص الـتــي أهــدرهــا
الالعبون.
وكـ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ــرقـ ـ ــان ت ـ ـجـ ــاوز
الصليبيخات ،أمس األول،
بهدفين مقابل هدف واحد،
ً
لـيـضــرب مــوعــدا مــع الفائز
م ــن ال ـقــادس ـيــة والـتـضــامــن
في ربع نهائي كأس األمير،
وف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدور ن ـف ـس ــه ح ـقــق
الجهراء الفوز على الشباب
 2 -3لـ ـيـ ـصـ ـع ــد لـ ـم ــوا جـ ـه ــة
العربي بدور الثمانية.
وقال يعقوب لـ"الجريدة"،
إنـ ـ ـ ــه يـ ـ ـع ـ ــول فـ ـ ــي الـ ـم ــوس ــم
ال ـ ـ ـحـ ـ ــالـ ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى ت ــولـ ـيـ ـف ــة
ج ــدي ــدة م ــن الــاعـبـيــن بعد
ً
دخـ ــول  16الع ـب ــا ،وخ ــروج
 11آخ ـ ــر ي ـ ــن ا س ـت ـق ـط ـب ـت ـهــم
ً
فــرق أخ ــرى ،مـشـيــرا إلــى أن
بــرقــان يـخــوض المباريات
ً
حــال ـيــا م ــن دون وج ــود أي
محترفين.
وأضـ ــاف أن ــه لــن يتعجل
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ال ـ ـمـ ــردود
ً
المنتظر حــالـيــا ،إلــى حين
ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ــى االن ـس ـج ــام
ال ـم ـط ـلــوب ب ـيــن الــاع ـب ـيــن،
ً
ودخول المحترفين ،معربا
عن أمله في مواصلة برقان
تقدمه في كأس ولي العهد،

ال ـع ـب ــور إل ـ ــى دور ال ـث ـمــان ـيــة
بالفوز على الشباب بركالت
الترجيح .2-3
وف ـ ــرض ال ـت ـع ــادل الـسـلـبــي
ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ع ـ ـلـ ــى ال ــوقـ ـتـ ـي ــن
األصـ ـ ـل ـ ــي واإلض ـ ــاف ـ ــي،
ل ـي ـتــم االحـ ـتـ ـك ــام إل ــى
رك ـ ـ ـ ــات الـ ـت ــرجـ ـي ــح،
الـتــي تــألــق خاللها
الـ ـص ــاع ــد ال ــواع ــد
ح ــارس الـجـهــراء
ب ــدر الصعنون
نـ ـ ـج ـ ــم ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء
األول ،متصديا
لركلتين بينما
ذه ـ ـبـ ــت ال ــرك ـل ــة
الـثــالـثــة الـمـهــدرة
بعيدا عن المرمى.

ستلعب معا في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا
تحت  23سنة في مجموعة واحدة.
وي ـ ـشـ ــارك فـ ــي ال ـب ـط ــول ــة  11م ـن ـت ـخ ـبــا سـيـتــم
ت ـق ـس ـي ـم ـه ــا إل ـ ـ ــى  3مـ ـجـ ـم ــوع ــات ب ـح ـي ــث ت ـضــم
مـجـمــوعـتـيــن  4مـنـتـخـبــات ،وت ـضــم مـجـمــوعــة 3
منتخبات.
والمنتخبات المشاركة هي :السعودية "البلد
ال ـم ـض ـي ــف" ،ومـنـتـخـبـنــا األول ـم ـب ــي إلـ ــى جــانــب
فلسطين ،واألردن ،ولبنان ،وسورية ،والبحرين،
واإلماراتُ ،
وعمان ،واليمن ،والعراق.

«سلة» األبيض إلى صربيا
واليرموك إلى القاهرة
●

●

بدر الصعنون حارس مرمى الجهراء يلتقط الكرة من مهاجم الشباب (تصوير جورج رجي)
بحصد لقب واحد "كأس سمو
ولي العهد".
وجـ ـ ــاء اسـ ـتـ ـع ــداد األب ـي ــض
ل ـل ـمــوســم م ــن خـ ــال معسكر
خارجي أقيم في مدينة ازميت
الـ ـت ــركـ ـي ــة ،وال ـ ـ ـ ــذي ت ـخ ـل ـل ــه 4
مباريات تجريبية ،ثم خاض
الفريق مباراة ودية مهمة مع
الهالل السعودي في الرياض
خسرها بهدفين دون رد.
على الجانب اآلخر ،يطمح
ال ـس ــاح ــل إل ـ ــى ال ـع ـب ــور ل ــدور
ً
ال ـث ـم ــان ـي ــة ،م ـس ـت ـغ ــا الـ ـ ــروح
ال ـم ـع ـنــويــة ال ـعــال ـيــة لــاعـبـيــه
ت ـح ــت ق ـ ـيـ ــادة مـ ــدربـ ــه مـحـمــد
دهـيـلـيــس ،والـتــأكـيــد عـلــى أن
الهبوط لدوري الدرجة األولى
مجرد كبوة جواد.
وت ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــد ال ـ ـ ـسـ ـ ــاحـ ـ ــل م ــع
البرازيليين جيوفاني وكليبر
م ــع ت ـج ــدي ــد ع ـق ــد زمـيـلـيـهـمــا
تـ ـ ــال ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــون ول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــاردو،
باإلضافة إلى المهاجم فيصل
عجب.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدادات
الساحل من خالل معسكر في

يعقوب :برقان ّفرط بفوز
عريض على الصليبيخات

محمد عبدالعزيز

وسط حالة من االرتباك والتشتت وعدم
ال ـتــدريــب واالس ـت ـع ــداد الــائــق يستهل في
ً
الـ  6.30صباحا "بتوقيت الكويت" منتخبنا
الــوطـنــي األول للكرة الـطــائــرة م ـشــواره في
البطولة اآلسيوية ال ــ 21الــرجــال التي تقام
بمدينة تشيبا اليابانية مــن  19سبتمبر
الجاري بلقاء نظيره المنتخب الصين في
الـجــولــة األول ــى مــن المجموعة الثالثة في
ً
البطولة التى يلتقي فيها أيضا منتخبي
أستراليا مع أوزبكستان.
ويأمل منتخبنا الوطني الظهور بشكل
مقبول وتالفي تداعيات أزمة حجر  5العبين
ً
مــن األساسيين فــي فندق بعيدا عــن فندق
إقامة الوفد نتيجة لالشتباه في إصابتهم
ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا بــاعـتـبــارهــم مخالطين
ل ـمــديــر الـمـنـتـخــب مـحـمــد ال ـب ـلــوشــي ال ــذي
تأكدت إصابته بفيروس كورونا ويخضع
ً
حاليا للحجر الصحي.
ون ـت ــج ع ــن ذلـ ــك عـ ــدم ت ــدري ــب الــاعـبـيــن
الخمسة وارتباك كبير في صفوف المنتخب
منذ وصوله اليابان بسبب ظروف حجرهم
الصعبة ومطالبات بعضهم بــالـعــودة من

نــواب الرئيس المنتخبين  -مهام ومسؤوليات
رئـيــس المجلس األولـمـبــي اآلسـيــوي خــال هذه
الفترة المؤقتة".
وف ــي ح ـيــن أن ـنــي ع ـلــى ث ـقــة تــامــة ب ــأن الـشـيــخ
أحمد سينجح فــي استئنافه ،فإنه يشرفني أن
أكون  -مؤقتا  -رئيسا باإلنابة للمجلس األولمبي
اآلس ـ ـيـ ــوي ل ـض ـم ــان س ـي ــر ال ـع ـم ــل ب ـش ـكــل سـلــس
للمنظمة في الفترة الحرجة المقبلة.
وأن ــاش ــد جـمـيــع ال ـل ـجــان األول ـم ـب ـيــة الــوطـنـيــة
األعضاء في المجلس األولمبي اآلسيوي ،وكذلك
زمالئي في المكتب التنفيذي ،دعمهم وصداقتهم
وتعاونهم في أداء واجباتي".

َ
وصول محترفي طائرة
برقان والجهراء
وص ــل أم ــس األول مـحـتــرف
ال ـف ــري ــق األول ل ـل ـكــرة ال ـطــائــرة
ً
بنادي بــرقــان ،المتأهل حديثا
للدوري الممتاز ،الروسي ارتيم
ســوشـكــو ،وك ــان فــي استقباله
ب ـم ـطــار ال ـكــويــت رئ ـي ــس جـهــاز
ال ـل ـع ـب ــة ع ـض ــو م ـج ـل ــس إدارة
ال ـنــادي محمد العسكر ومدير
اللعبة يوسف الحمدان.
ي ــذك ــر أن ب ــرق ــان ت ـعــاقــد مــع
جـهــاز فـنــي أرجنتيني بقيادة

جانب من تدريب سابق ألزرق الطائرة
اليابان بسبب إجــراء ات حجرهم الصعبة،
كــذلــك عــدم انتظام الـتــدريــب لباقي أعضاء
ً
الفريق "السبعة" مما سيؤثر حتما على أداء
المنتخب أمام منافس قوي وهو المنتخب
الصيني الذي سيعمل على الظفر بنتيجة
المباراة واالقتراب خطوه من التأهل للدور
الثاني في البطولة.
ب ـ ــدوره أكـ ــد م ــدي ــر ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات مـحـمــد
القطان أن الالعبين الخمسة حضروا تدريب

أمس لكن في آخر ربع ساعة ولم يتمكنوا
ً
من المشاركة فيه ،مبينا أن المقرر مشاركة
الالعبين الخمسة مع باقي أعضاء الفريق
ف ــي م ـب ــاراة ال ـي ــوم أمـ ــام الـصـيــن ب ـنــاء على
تــأ كـيــدات اللجنة المنظمة للبطولة للوفد
ً
الكويتي ،متمنيا انتهاء هذه المشاكل حتى
يتمكن األزرق من تقديم مستوى الئــق في
باقي المباريات.

ج ــولـ ـي ــان ال ـ ـفـ ــاريـ ــز وم ــواطـ ـن ــه
ً
جـ ـي ــول ــرم ــو كـ ـ ـ ـ ــوزاك مـ ـس ــاع ــدا
لـ ـلـ ـم ــدرب لـ ـيـ ـق ــودا الـ ـف ــري ــق فــي
الموسم المقبل.
مــن جــانــب آخ ــر ،وصــل أمس
األول مـحـتــرف فــريــق الـجـهــراء
للكرة الطائرة البلغاري مارتين
مشاروف.

َ
 ...ومحترفي ومدرب «يد» العربي
وصل مدرب الفريق األول لكرة اليد بالنادي العربي الكرواتي
نـيـنــاد كليايتش ومـحـتــرفــا الـفــريــق األوك ــران ــي يفيهن بويننكو
واإليراني سجاد استكي ،وكان في استقبالهم بمطار الكويت مدير
اللعبة حامد العلي ومشرف الفريق زعابي الزعابي.
مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،انـ ـض ــم مـ ـحـ ـت ــرف ف ــري ــق بـ ــرقـ ــان لـ ـك ــرة ال ـي ــد
المونتنيغري فوك الزوفيتش إلى وفد الفريق في معسكر التدريب
ً
ً
المقام حاليا في البوسنة ،استعدادا لخوض منافسات الموسم
الجديد.

ةديرجلا
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كريستيانو يدشن حقبته الثانية
مع اليونايتد بثنائية في نيوكاسل
َّ
دشن المهاجم البرتغالي،
كريستيانو رونالدو ،عودته إلى
الدوري اإلنكليزي بافتتاحه
التسجيل لفريقه مانشستر
يونايتد في مرمى ضيفه
نيوكاسل يونايتد ،أمس ،على
ملعب "أولد ترافورد" في
افتتاح المرحلة الرابعة.

ّ
سجل البرتغالي كريستيانو
رونالدو هدفين ،ليقود فريقه
مانشستر يونايتد إلى الفوز
ع ـل ــى ن ـي ــوك ــاس ــل  ،1-4خ ــال
المباراة التي جمعتهما أمس
في الجولة الرابعة من الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.
ً
وشهدت أيضا هذه الجولة
ف ـ ــوز ك ــري ـس ـت ــال بـ ـ ــاالس عـلــى
توتنهام  -3صفر ،ومانشستر
س ـي ـت ــي ع ـل ــى ل ـي ـس ـتــر سـيـتــي
-1صـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــر ،وأرس ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــال ع ـل ــى
نـ ــوري ـ ـتـ ــش سـ ـيـ ـت ــي -1صـ ـ ـف ـ ــر،
وولفرهامبتون على واتفورد
 -2صـ ـ ـف ـ ــر ،وبـ ـ ــراي ـ ـ ـتـ ـ ــون ع ـلــى
بــريـنـتـفــورد -1ص ـفــر ،وتـعــادل
ساوثامبتون مع ويست هام
ً
سلبيا.
و ت ـقــدم مانشستر يونايتد
بـ ـه ــدف س ـج ـل ــه رونـ ـ ــالـ ـ ــدو فــي
الدقيقة الثانية من الوقت بدل
الضائع للشوط األول ،وتعادل
خــا فـيـيــر مانكييو لنيوكاسل
في الدقيقة  ،56إال أن رونالدو
سجل الهدف الثاني في الدقيقة

 ،62وأض ــاف بــرونــو فرنانديز
الـهــدف الثالث لمانشستر في
ا ل ــد ق ـي ـق ــة  80ق ـب ــل أن يـسـجــل
جيسي لينغارد الهدف الرابع
في الدقيقة الثانية من الوقت
بدل الضائع للمباراة.
وبالهدفين اللذين سجلهما
رونالدو في مباراة اليوم رفع
رصـ ـي ــد أهـ ــدافـ ــه إل ـ ــى  676مــع
األن ــدي ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،ك ـمــا رفــع
رص ـيــد أه ــداف ــه مــع مانشستر
يونايتد فقط إ لــى  120هدفا،
حيث سبق له اللعب لمانشستر
يونايتد قبل أن ينتقل لريال
مدريد في .2009
وه ــذه هــي ال ـم ـبــاراة األول ــى
ل ـ ـ ــرون ـ ـ ــال ـ ـ ــدو م ـ ـ ــع م ــان ـش ـس ـت ــر
ي ــون ــاي ـت ــد ب ـع ــد ان ـت ـق ــال ــه إل ـيــه
فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم األخ ـ ـيـ ــر مـ ــن ف ـت ــرة
االنتقاالت الصيفية الماضية
ق ــادم ــا م ــن ف ــري ــق يــوف ـن ـتــوس
اإليطالي.
ورف ـ ــع مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
رص ـ ـ ـيـ ـ ــده إل ـ ـ ــى  10ن ـ ـقـ ــاط فــي
صدارة الترتيب ،وتوقف رصيد

م ــدي ـن ــة ت ــوريـ ـن ــو ،ق ـب ــل أن يــدخــل
يــونــايـتــد عـلــى خــط الـمـفــاوضــات
في اللحظات األخيرة ويخطفه من
جاره بطل إنكلترا.
ً
إال أن ســولـشــايــر أك ــد ردا على
ســؤال خــال المؤتمر الصحافي،
على هامش المباراة" ،إلى أي مدى
كــان احـتـمــال ذه ــاب رونـ ًـالــدو إلى
مانشستر سيتي مـخـيــفــا؟" بأنه
"ال أعتقد أنه كان هناك أي احتمال
لذلك" ،واستطرد الصحافي "على
اإلط ـ ــاق؟" فــأجــاب الـنــرويـجــي "ال
أعتقد ذلك".

البورتا يؤكد دعمه لكومان
أكــد رئيس نــادي برشلونة
ج ــوان الب ــورت ــا دع ـمــه لـمــدرب
الـفــريــق األول رونــالــد كــومــان،
وقال "نحن يد واحدة".
وفي فعالية شارك بها أمس
فـ ــي م ــدي ـن ــة ب ــرشـ ـل ــون ــة ،أبـ ــرز
البــورتــا أن كــومــان "متحمس
ً
ج ـ ـ ــدا ألنـ ـ ــه ي ـع ـل ــم أن ال ـ ـنـ ــادي
ي ـم ـن ـحــه كـ ــل الـ ــدعـ ــم وي ـح ـظــى
بكامل احترامنا".
وأضـ ـ ــاف "ع ـل ـي ـنــا أن ننظر
لــأمــام ألنـنــا بـصــدد مواجهة
ً
مـبــاريــات معقدة ج ــدا ،وإنني
متيقن من أن كل شيء سيسير
على ما يــرام ألننا يد واحــدة،
سواء في الفريق أو في العالقة
بين المدربين ومجلس اإلدارة،
كلنا نسير فــي نفس االتـجــاه
ومتحمسون جدا".
وحـ ـ ـ ــول األه ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـث ــاث ــة
األخ ـي ــرة ،الـتــي سجلها العــب
ب ــرش ـل ــون ــة الـ ـس ــاب ــق ل ـيــون ـيــل
ميسي مع منتخب األرجنتين
فـ ــي شـ ـب ــاك ب ــول ـي ـف ـي ــا ،وال ـت ــي
جعلته أكبر هــداف في تاريخ

ن ـيــوكــاســل ع ـنــد نـقـطــة واح ــدة
فــي الـمــركــز الـتــاســع عـشــر قبل
األخير.

السيتي يهزم ليستر
وع ـلــى مـلـعــب كـيـنــغ ب ــاور،
ف ــاز مــانـشـسـتــر سـيـتــي على
مضيفه ليستر سيتي بهدف
نظيف سجله برناردو سيلفا

انـتـقــد ات ـح ــاد أم ـيــركــا الـجـنــوبـيــة ل ـكــرة الـقــدم
"كونميبول" محاوالت االتحاد الدولي "فيفا" إقامة
ّ
ً
كاس العالم كل سنتين ،معتبرا أمس األول ،أنه
"ال ّ
مبرر من الناحية الرياضية" لتقصير الفترة
الفاصلة بين البطوالت الكبرى.
وف ـ ــي بـ ـي ــان ش ــدي ــد ال ـل ـه ـج ــة م ـش ــاب ــه لــرفــض
االتـحــاد األوروب ــي للعبة "يويفا" هــذا االقـتــراح،
قــال كونميبول ،إن تنظيم كــأس العالم مــرة كل
ّ
ً
سنتين سيقلص نوعية البطولة المقامة راهنا
مرة كل أربع سنوات.
وأضاف في بيانه" :كأس العالم مرة كل سنتين
يمكن أن ّ
تشوه أهم مسابقة كرة قدم في العالم،
ّ
ّ
تقلص نوعيتها ،تقوض حصريتها ومعاييرها
ً
الصعبة راهنا".
ً
ً
ّ
وتابع "ستشكل عبئا يصعب يستحيل عمليا
إدارتـ ــه فــي روزن ــام ــة الـمـســابـقــات ال ــدول ـي ــة ...في
الظروف الحالية ،من الصعب تنسيق األوقــات،
ال ـبــرامــج ،الـلــوجـسـتـيــات والـتـحـضـيــر المناسب
للمعدات وااللتزامات".
ً
ورأى أن "الوضع سيكون صعبا مع التغيير

الفوز األول ألرسنال
وعلى استاد اإلمارات ،حقق

المقترح .قــد يـعـ ّـرض نوعية البطوالت األخــرى،
على صعيدي األندية والمنتخبات ،للخطر ...ال
ّ
مبرر من الناحية الرياضية لتقليص الفترة بين
كؤوس العالم".
ً
وأوضح االتحاد القاري أنه فيما كان منفتحا
ّ
متكرر،
في السابق إلقامة كــأس العالم بشكل
إال أن التحليل الفني أظهر أن المقترحات "غير
قابلة للتطبيق إلى ّ
حد كبير".
وب ـيــن أن ــه "ل ــذل ــك ،فــي ظــل ال ـظ ــروف الـحــالـيــة،
يصادق على دعم النموذج الحالي لكأس العالم،
ً
بشروطه وآليات تصنيفه" ،معتبرا أنه "يتماشى
مع روح ّ
مؤسسي هذه المسابقة".
ووعد رئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو
ً
بأن قــرارا سيتخذ بهذا الشأن في نهاية السنة،
للتخلي عن "مباريات كثيرة ال معنى لها".
لـكــن اق ـت ــراح ــات "ف ـي ـفــا" الق ــت اع ـتــراضــات
ً
كثيرة ،خصوصا من رئيس االتحاد األوروبي
"يــوي ـفــا" الـسـلــوفـيـنــي ألـكـسـنــدر تشيفيرين
ً
م ـع ـت ـبــرا أن ه ــذه ال ـخ ـطــة "س ـت ـض ـعــف" كــأس
العالم ،فيما اعتبر منتدى الدوريات العالمية

ّ
"ستقوض" رفاهية الالعبين.
أنها
وطفت فكرة تنظيم كأس العالم مرة كل سنتين،
الـتــي ظـهــرت دون ج ــدوى فــي التسعينيات ،في
أوائ ــل مــارس الماضي مــن قبل الـمــدرب السابق
ألرسـنــال اإلنكليزي ومــديــر التطوير فــي "فيفا"
ً
حاليا الفرنسي أرسين فينغر ،وبرزت بقوة هذا
األسبوع األطراف المعارضة لها.
وأطلق فيفا "دراسة جدوى" اقترحها االتحاد
ّ
المقرب من إنفانتينو.
السعودي للعبة،
ً
وفقا لفينغر ،ستكون الفكرة بإقامة نهائيات
ً
ك ــل ص ـي ــف انـ ـط ــاق ــا م ــن م ــوس ــم ،2025-2026
بالتناوب بين كــأس العالم والـبـطــوالت القارية
مـثــل ك ــأس أوروب ـ ــا وك ــوب ــا أم ـيــركــا ،م ــع تجميع
التصفيات في شهر واحــد :أكتوبر ،أو شهرين:
أكتوبر ومارس.
وت ـ ـفـ ــادى ف ـي ـن ـغــر م ـخ ــاط ــر إره ـ ـ ــاق الــاع ـب ـيــن
ً
ً
الدوليين أكثر قليال ،ألنهم سيخوضون عددا أقل
ً
من الرحالت الطويلة وسيستفيدون من " 25يوما
على األقل" من الراحة بعد منافساتهم الصيفية
مع منتخبات بلدانهم.

ميالن يستقبل التسيو اليوم
ّ
يحل التسيو ضيفا على ميالن اليوم
فــي قـمــة الـمــرحـلــة الـثــالـثــة مــن ال ــدوري
اإليـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ـ ـ ــي ل ـ ـكـ ــرة
القدم.
وتـ ـ ـب ـ ــرز ه ــذه
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــواج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــة
ب ـيــن م ـي ــان مــع
التسيو اللذين
ح ـ ـ ـق ـ ـ ـقـ ـ ــا

البورتا

منتخبات أ مـيــر كــا الجنوبية
بـ ـ ـ ـ ــ 79هـ ـ ــدفـ ـ ــا ،مـ ـتـ ـف ــوق ــا ع ـلــى
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ب ـي ـل ـيــه ب ـهــدف ـيــن،
أبدى رئيس البرشا أن النادي
"سعيد من أجله".
وقـ ــال" :ام ـت ـنــان كـبـيــر أبــدي
لــه ،والنجاحات الفردية لليو
ميسي نعتبرها لنا".
(إفي)

في الدقيقة .62
ورف ـ ـ ـ ــع م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـتــي
رصـ ـي ــده إل ـ ــى ت ـس ــع نـ ـق ــاط فــي
المركز الثاني ،وتوقف رصيد
ليستر سيتي عند  6نقاط في
المركز التاسع.

ف ــري ــق أرس ـ ـنـ ــال أول ان ـت ـصــار
ل ــه ه ــذا ال ـمــوســم ب ـف ــوزه على
نوريتش سيتي بهدف نظيف
سجله بيير إيمريك أوباميانغ
في الدقيقة .66
وحـصــد أرس ـنــال أول ثــاث
نقاط له هذا الموسم ،فيما ظل
نوريتش سيتي بال رصيد في
قاع الترتيب.
وعـ ـل ــى م ـل ـعــب سـيـلـهــرســت

بـ ـ ــارك ،س ـقــط ف ــري ــق تــوتـنـهــام
في فخ الخسارة صفر -3أمام
كريستال باالس.
وس ـج ــل أهـ ـ ــداف كــريـسـتــال
ب ـ ـ ـ ــاالس ويـ ـلـ ـف ــري ــد زاه ـ ـ ـ ــا فــي
ال ــدق ـي ـق ــة  76مـ ــن ركـ ـل ــة جـ ــزاء
واودسـ ـ ـ ــون ادوارد (هــدف ـيــن)
في الدقيقتين  84والثالثة من
الوقت بدل الضائع للمباراة.
واضطر فريق توتنهام إلى

ال ـل ـع ــب ب ـع ـش ــرة الع ـب ـي ــن مـنــذ
الدقيقة  58بعد طرد جافيتي
تانجانجا.
وتوقف رصيد توتنهام عند
تسع نقاط في المركز الرابع،
ف ـي ـمــا رفـ ــع ك ــري ـس ـت ــال ب ــاالس
رصيده إلى  5نقاط في المركز
الحادي عشر.
(د ب أ)

«كونميبول» ينتقد فكرة إقامة المونديال كل عامين

سولشاير لم يعتقد أن رونالدو
كان سينتقل إلى السيتي
أكد النرويجي أولي سولشاير
مـ ـ ـ ـ ـ ــدرب مـ ــان ـ ـش ـ ـس ـ ـتـ ــر ي ــون ــايـ ـت ــد
اإلنكليزي أنه لم يعتقد أن انضمام
النجم الجديد  -القديم البرتغالي
كريستيانو رونــالــدو إلــى الغريم
الـ ـل ــدود مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي ،كــان
ً
اح ـت ـم ــاال م ـ ــوج ـ ــودا ،خـ ــال ســوق
االنتقاالت الصيفية.
وعـ ــاد رون ــال ــدو إل ــى يــونــايـتــد
ً
بعد  12عاما من مغادرته الفريق
إلـ ــى ري ـ ــال م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي في
عام .2009
وبـ ــدا الـ ـ ـ ــ"دون" ف ــي طــريـقــه إلــى
مانشستر سيتي ،بعد اإلعالن عن
رغبته في الرحيل عن يوفنتوس
االي ـطــالــي بـعــد ثــاثــة مــواســم في

رونالدو نجم مانشستر يونايتد يحتفل بعد احرازه هدفا في مرمى نيوكاسل

حتى اآلن ا لـعــا مــة الكاملة مــن بين 5
أندية تملك  6نقاط.
ومن المتوقع مشاركة عمالق الهجوم
السويدي زالتان إبراهيموفيتش مع
ميالن اليوم على ملعبه سان سيرو،
ا ل ــذي سيفتقد ا لـمـهــا جــم الفرنسي
أوليفييه جيرو الصابته بفيروس
كورونا األسبوع الماضي.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،يـحـقــق التـسـيــو بــدايــة
قــويــة مــع مــدربــه الـجــديــد ماوريتسيو
سـ ّ
ـاري ،فيما يريد مهاجمه إيموبيلي
إسكات منتقديه على الساحة الدولية،
من خالل تعزيز رصيده البالغ  4أهداف
محليا في "سيري أ" على رأس ترتيب
الهدافين.
وسـ ـ ّـجـ ــل الت ـس ـي ــو  9أه ـ ـ ــداف فــي
مباراتين تحت إشراف ّ
ساري ،على
حساب إمبولي  3-1وسبيتسيا .6-1

مباريات اليوم
التوقيت

الدوري االنكليزي

وص ــاح ــب ان ـت ـصــاريــن أي ـض ــا ،ضـيـفــا
على سمبدوريا الثالث
عـ ـش ــر وي ـس ـت ـق ـبــل
رومـ ـ ــا ال ـثــالــث
س ـ ــاس ـ ــوول ـ ــو
الثامن.

6:30

جيرو نجم ميالن

ليدز يونايتد  -ليفربول

beINSPORTS PR1

الدوري االسباني
3:00

اسبانيول – أتلتيكو مدريد

beINSPORTS PR1

5:15

أوساسونا  -فالنسيا

beINSPORTS HD1

7:30

قادش  -فياريال

beINSPORTS HD1

10:00

ريال مدريد – سيلتا فيغو

beINSPORTS PR1

الدوري االيطالي

اإلنتر في ضيافة سمبدوريا
ويحل إنتر ،بطل الموسم الماضي

المباراة

القناة الناقلة

إيموبيلي نجم التسيو

سمبدوريا – انتر ميالن

Youtube Seria A

4:00

كالياري  -جنوى

Youtube Seria A

4:00

سبيتزيا  -أودينيزي

Youtube Seria A

6:00

تورينيو  -ساليرنيتانا

Youtube Seria A

7:00

ميالن  -التسيو

Youtube Seria A

9:45

روما  -ساسولو

Youtube Seria A

ريال مدريد لمواصلة الصحوة ...وأتلتيكو الستعادة التوازن

العبو ريال مدريد خالل مباراة سابقة

يسعى ريال مدريد ،وصيف بطل الموسم
الـ ـم ــاض ــي ،إلـ ــى م ــواص ـل ــة ص ـح ــوت ــه عـنــدمــا
يستضيف سلتا فيغو اليوم ،في حين يأمل
جاره وغريمه أتلتيكو مدريد ،حامل اللقب،
إل ــى اس ـت ـعــادة ال ـت ــوازن عـنــدمــا يـحــل ضيفا
على إسبانيول برشلونة اليوم أيضا ضمن
المرحلة الرابعة من الــدوري اإلسباني لكرة
القدم.
أخيرا وبعد سنوات من العمل ،يعود ريال
مــدريــد إل ــى ملعبه األس ـط ــوري "سانتياغو
برنابيو" ،حيث يستضيف سلتا فيغو اليوم.
وتم االنتهاء عمليا من األشغال التي بدأت
في عام  2019وأغلق بسببها العام الماضي،
إذ اضطر النادي الملكي إلى خوض مبارياته
بملعب التدريبات "ألـفــريــدو دي ستيفانو"
الذي يمكن أن يستوعب ستة آالف متفرج في
ّ
مجمع فالديبيباس.
وكان مقررا في األصل أن يحضر  50ألف
متفرج افتتاح الملعب الجديد ،لكن القيود
التي تفرضها جائحة "كوفيد  "19قللت هذا
العدد.
ويمني ريال مدريد النفس بتدشين افتتاح
ملعبه بـفــوز ثــالــث ه ــذا الـمــوســم وث ــان على
الـتــوالــي مـنــذ سـقــوطــه فــي فــخ الـتـعــادل أمــام
مضيفه ليفانتي  3-3فــي المرحلة الثانية،
وذلــك من أجــل االستمرار في الـصــدارة التي
يحتلها بفارق االهداف عن اشبيلية وفالنسيا

وبرشلونة وأتلتيكو مدريد ومايوركا.
وهــي الـمـبــاراة األول ــى لــريــال مــدريــد على
أرضــه هذا الموسم بعد فوزيه على أالفيس
 ،1-4وريال بيتيس  -1صفر.
ويـ ـع ــول ري ـ ــال م ــدري ــد ع ـلــى ال ـم ـع ـنــويــات
العالية لالعبيه خصوصا الويلزي غاريث
بايل صاحب هاتريك مع منتخب بــاده في
مرمى بيالروس ( )2-3بالتصفيات االوروبية
المؤهلة لمونديال قطر  ،2022وكذلك قائد
بـلـجـيـكــا إدي ـ ــن ه ـ ــازار ال ـم ـت ــأل ــق ب ـ ــدوره فــي
ّ
التصفيات وهزه الشباك ضد تشيكيا.
وب ـعــدمــا أخ ـفــق ف ــي ال ـت ـعــاقــد م ــع مـهــاجــم
باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي،
ّ
عــزز النادي الملكي صفوفه بمواطنه العب
وسط رين أدواردو كامافينغا من رين.

أتلتيكو يواجه إسبانيول
ّ
ويعول أتلتيكو مدريد على عــودة نجمه
الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان لتصحيح
مـ ـس ــاره ف ــي الـ ـ ــدوري ب ـعــد س ـقــوطــه ف ــي فــخ
التعادل امام ضيفه فياريال  2-2بهدف قاتل
س ـج ـلــه ب ـف ـضــل الـ ـنـ ـي ــران ال ـص ــدي ـق ــة م ــداف ــع
الضيوف الــدولــي الجزائري عيسى ماندي،
وذلك عندما يواجه إسبانيول اليوم.
وعــاد غريزمان الــى أتلتيكو مــدريــد على
سبيل اإلعارة من خصمه المحلي برشلونة

بعد عامين على تركه نادي العاصمة المتوج
الموسم الماضي بلقب الدوري المحلي ،قبل
ساعات قليلة فقط على إغالق فترة االنتقاالت.
وخ ــاض غــريــزمــان  257م ـب ــاراة بقميص
أتلتيكو في جميع المسابقات وسجل 133
ً
هدفا ،بينها  94من أصل  180مباراة خاضها
في الدوري اإلسباني.
ولم يحصد غريزمان في برشلونة النجاح
الذي حققه في أتلتيكو الذي توج معه بألقاب
ال ــدوري األوروب ــي "يــوروبــا لـيــغ" والكأسين
السوبر األوروبية والمحلية ،إذ عاش في ظل
االرجنتيني ليونيل ميسي واختبر نتائج
قاسية السيما فــي دوري أبـطــال أوروب ــا ،إذ
خسر مع النادي الكتالوني  8-2أمــام بايرن
ميونيخ األلماني في ربع نهائي موسم -2019
 ،2020وأمــام باريس ســان جرمان الفرنسي
 4-1في "كامب نو" خالل ثمن نهائي نسخة
الموسم الماضي.
وخ ـ ــال ع ــام ـي ــن مـ ــع ب ــرشـ ـل ــون ــة ،لـ ــم يـفــز
المهاجم الفرنسي إال بلقب الكأس اإلسبانية
الموسم الماضي.
وسيشكل غريزمان ثنائيا مع زميله اآلخر
في النادي الكتالوني الدولي األوروغوياني
لويس سواريس الذي انتقل الموسم الماضي
الى أتلتيكو مدريد.

ةديرجلا
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آخر كالم
حوار كيميائي

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

الضرائب على الشركات
ال على المواطنين

د .حمد محمد المطر

أمام األزمة المالية التي تعانيها الكويت ،لم تجد الحكومة سوى
التوجه لزيادة الرسوم والضرائب على المواطنين بقرارات وزارية
ً
ً
ّ
بعيدا عن مجلس األمة ،وهو ما يشكل قفزا على القانون رقم  ٧٥لعام
 ،١٩٩٥الذي نص على أنه ال يجوز زيادة الرسوم على الخدمات التي
تقدمها الدولة أو فرض ضرائب إال بقانون.
وقد استندت الحكومة بتوجهها لزيادة الرسوم إلى «لجنة إعادة
دراسة مختلف أنواع الدعوم» ،التي ّ
تقدمها الدولة في وزارة المالية،
ّ
لتتحول مقترحات وقرارات هذه اللجنة إلى مادة لتندر المواطنين،
مثل تخفيض كمية األرز فــي البطاقة التموينية  ١.٢٥كيلوغرام،
ّ
وال ـســكــر ك ـي ـلــوغــرام ،ورف ــع أس ـعــار الـبـنــزيــن م ــن ج ــدي ــد ،ومــراجـعــة
وفرض رسوم بيئة على السيارات ،وغيرها من
األسعار كل  3أشهر،
ّ
ً
القرارات المخجلة التي تمخضت عن هذه اللجنة المرفوضة شعبيا
ً
ونيابيا .إضافة إلى محاوالت الحكومة رفع أسعار المواد الغذائية
واالستهالكية التي تقدمها الشركات الحكومية ،كرفع أسعار اللحوم
في شركة المواشي وغيرها من المواد في شركات أخرى.
ً
وإذا كانت الحكومة بحاجة فعال لخفض اإلنفاق وخفض العجز
ّ
في الميزانية العامة للدولة ،فال يمكن أن يشكل تحميل المواطن
ً
ً
ً
البسيط مزيدا من األعباء حال حقيقيا لهذه المشكلة ،واألولى بها
أن تلتفت لإلصالحات الحقيقية ،وأن تبدأ بوقف الفساد المستشري
والذي يهدر مقدرات األمة ،وأن تستعيد  -بجدية  -األموال المنهوبة،
ّ
وتنوع
وتفكر بمشاريع اقتصادية عمالقة ،وتطور القطاع النفطي،
مصادر الدخل من خالل توطين صناعات نفطية متقدمة كخطوة
بــاتـجــاه تـحــويــل الـكــويــت إلــى عــاصـمــة الـنـفــط فــي الـعــالــم؛ هــذه هي
ال ـخ ـطــوات االقـتـصــاديــة الكفيلة بـمــواجـهــة الـعـجــز ال ـمــالــي ،وليس
مـحــاصــرة ال ـمــواطــن فــي سـبــل معيشته وتـحـمـيـلــه ف ــات ــورة الفشل
الحكومي المتراكم.
وإذا كــان ال بـ ّـد من الضرائب ،فــاألولــى أن تبدأ الحكومة بفرض
ضرائب على أرباح الشركات وفرض ضرائب تصاعدية على التجار،
كما يحصل في غالبية دول العالم.
ً
فآن األوان لمن استفاد من الكويت لمدة  60عاما أن يدفع ضرائب
على أرباحه ،وبعدها يمكن التفكير في رفع رسوم على الخدمات،
أو فرض ضرائب معقولة على المواطن ،بعد أن يلمس هذا المواطن
تطور الخدمات العامة وانتهاء الفساد ،وجدية الحكومة في محاربته
وتجفيف منابعه.
لقد فات الحكومة أن المواطن يتحمل اآلن أعباء إضافية نتيجة
سوء الخدمات المقدمة ،وهو بذلك أشبه بمن يدفع ضرائب كبيرة
مقابل الخدمات التي يحتاجها ،لكن بصورة غير مباشرة ،فالمواطن
الذي اتجه إلى التعليم الخاص نتيجة تردي التعليم الحكومي ،والذي
اتجه إلــى المستشفيات الخاصة بسبب ســوء الخدمات الصحية
ّ
المقدمة ،يتحمل أعباء كبيرة ما كان عليه ّ
تحملها لو كانت الخدمات
الحكومية جيدة.
ّ
ً
نعم هناك أزمة مالية ،لكن حلها يتم أوال بإنهاء الفساد المسؤول
ً
عن هدر الكثير من المال العام ،وثانيا بتطوير البنى االقتصادية،
ً
وإقامة مشاريع عمالقة ُمنتجة ،وثالثا بفرض ضرائب على أرباح
الشركات وضرائب تصاعدية على التجار ورجــال األعمال ،وليس
بتحميلها للمواطن البسيط ومحاصرة معاشه وقوته اليومي.
***
" "Catalystمادة حفازة:
حماية المواطن  +غالء وفساد = مسؤولية نيابية

الكالم سهل ...الفعل صعب
ال الحكومة...
وال مجلس األمة...
وال المواطنين...
ّ
لديهم حل للتركيبة السكانية...
وليس لديهم حلول عقالنية لتلك
الظاهرة...
سـ ـ ــأحـ ـ ــاول أن أسـ ـ ـ ــأل م ـ ــن م ـن ـظ ــور
اجتماعي بحت عن العمالة المنزلية
فقط ،كم عددهم؟
انـظــر لعائلتك ولـعــائــات جيرانك،
وابـ ــدأ بــإحـصــاء ال ـخــدم وال ـ ُّـس ـ ّـواق في
شـ ــارع واحـ ــد ف ـقــط ،ث ــم ابـ ــدأ بـحـســاب
الـ ـتـ ـكـ ـلـ ـف ــة الـ ـفـ ـعـ ـلـ ـي ــة ،وه ـ ـ ــي ال ـم ـب ـي ــت
وال ـك ـه ــرب ــاء والـ ـم ــاء واألكـ ـ ــل وال ـش ــرب
وال ـمــابــس وت ــذاك ــر الـسـفــر وال ــرس ــوم

فالديمير بوتين ممنوع في السويد
منعت ا لـسـلـطــات السويدية
المختصة زوجين سويديين من
تسمية ابنهما فالديمير بوتين،
ح ـي ــث قـ ـ ـ ّـدم ال ـ ــوال ـ ــدان طـلـبـهـمــا
ل ـت ــدوي ــن اسـ ــم م ــول ــوده ـم ــا فــي
المصلحة المعنية ،كما يقضي
القانون السويدي.
وأشارت صحيفة ديلي ميل،
ف ــي خ ـبــرهــا ال ـ ــذي ن ـق ـلــه مــوقــع
روسـ ـي ــا ال ـ ـيـ ــوم ،أم ـ ــس ،إلـ ــى أن
الزوجين أجبرا على تغيير اسم
الصبي ،حيث يمكن في السويد

د .ناجي سعود الزيد

والتأمين الصحي وغيره ،وتلك تكلفة
ليست سهلة أو قليلة!
ً
األم ـ ــر ل ـيــس س ـه ــا ل ـكــي ي ـف ـتــي لنا
م ـ ـسـ ــؤول مـ ــا بـ ـ ــأن تـ ـع ــدي ــل ال ـتــرك ـي ـبــة
السكانية سيشمل العمالة المنزلية…
هــذه العمالة بلغ عــددهــا 750.000
ش ـخــص م ــا ب ـيــن خـ ــدم ُ
وسـ ـ ـ ــواق ،ذلــك
الرقم يعني أن كل شخصين كويتيين
لديهما مستخدم يخدمهما ،ألن عدد
ً
الكويتيين ال يتجاوز مليونا ونصف
المليون نسمة!
االجتماعية ال يمكن
الظاهرة
هــذه
ّ
تفسيرها أو قبولها ،ألنها تحدث في
الكويت فقط وليس في أي بلد آخر.
هل سيقبل أي كويتي أن يساهم في

تعديل التركيبة السكانية ،ويبدأ في
ً
التخلص من عمالته المنزلية أوال؟!
بما أن ذلك لن يحدث…
ً
ومـ ـ ــا ل ـ ــن ي ـ ـحـ ــدث أيـ ـ ـض ـ ــا أن ي ـك ــون
ً
ال ـش ــاب ال ـكــوي ـتــي م ـت ــدرب ــا ع ـلــى مهن
فـنـيــة ،فـمـعـظــم ال ـش ـبــاب ي ـل ـجــأون إلــى
مهن إدارية بحتة ،وبعد ذلك يتكلمون
ً
نظريا عن العمالة األجنبية ،وال أعني
بذلك العمالة الزائدة أو السائبة!!

ّ
حنط أمه ليحصل على المنزل والمعاش

حظر األسماء إذا كانت مسيئة
أو إذا كان من الممكن أن تسبب
"عدم ارتياح لحاملها" ،في وقت
ل ــم ي ـتــم ال ـك ـشــف ع ــن مـســوغــات
رف ـ ــض تـ ــدويـ ــن اس ـ ــم ال ـم ــول ــود
الجديد.
ورفـ ـض ــت م ـص ـل ـحــة الـسـجــل
ً
ال ـمــدنــي ســاب ـقــا أس ـم ــاء بينها
فورد ومايكل جاكسون وبيلزنر
وكيو وتوكين.

ً
طبيب يأمر ممرضا بالسجود لكلب!

ق ــال ــت ال ـش ــرط ــة ال ـن ـم ـســاويــة
ً
إن رج ــا احتفظ بجثة والــدتــه
فــي قبو المنزل ألكـثــر مــن عــام،
ليستمر فــي تقاضي معاشها
التقاعدي.
وقالت الـ "بي بي سي" ،أمس
األول ،إن األم التي ُيعتقد أنها
ً
م ــات ــت عـ ــن  89ع ـ ــام ـ ــا ،وت ـف ـيــد
ت ـق ــاري ــر ب ــأن ـه ــا ك ــان ــت مـصــابــة
بـ ـم ــرض الـ ـ ـخ ـ ــرف ،قـ ــد تــوف ـيــت
ألسباب طبيعية في يونيو من
العام الماضي.

كـتــب سـيـمــون سميث فــي كـتــابــه "ال ـكــويــت - 1950
 "1965فقرة نقلها عن الباحث جاكسون فيها عبارة
ً
غنيا في بيئة فقيرة فال ّ
بد أن تعيش
تقول " ...إذا كنت
في خطر" ،الكويت كانت البلد الغني في بيئة فقيرة،
فــا بـ ّـد أن يحيط بها الخطر ،لكن كيف كــا نــت تنأى
بنفسها عن هذا الخطر؟ اإلجابة هي بـ "دبلوماسية
الــديـنــار" ،أي تقوم الــدولــة بـشــراء رضــا ال ــدول القوية
ً
ّ
الميسرة والمساعدات المالية.
"نسبيا" عبر القروض
ً
"فمثال كان اعتراف العراق بالكويت في حدود سنة
 32بـثـمــن ق ــرض دون فــوائــد بـثــاثـيــن مـلـيــون جنيه
ً
إسترليني" ،ويضيف سميث نقال عن الكاتب ذاته..." :
إذا كان هناك طاعون غامض قد يتسبب في قتل جميع
الكويتيين بالغد ،فـســوف يستمر اال قـتـصــاد بنفس
الطريقة التي يسير بها في الوقت الحاضر".
بكالم آخــر ،يؤكد الكاتبان أن الدولة ليست سوى
ب ــاي ــب ن ـفــط ف ـق ــط ،وي ـس ـيــر ع ـلــى بــرك ـتــه ،وال ي ـهــم أي
اعتبار آخر ،وإذا كانت دبلوماسية الدينار تسترضي
دول الخارج لسالمة الدولة الكويتية ،فهذه السياسة
تـكـ ّـرســت فــي الــداخــل بـشــراء الـ ــوالء ات مــن ال ـنــاس ،أي
تــوز يــع الهبات بكل أشكالها لكل فئة مــن المجتمع،
وحسب درجة االرتباط والقرب من السلطة الحاكمة،
أراض وامتيازات في توزيعها وتأجيرها وتكريس
سلطة احتكار قلة عبر بــوا بــة الوكيل الوحيد العام
للطبقة العليا ،أما ما دونها فكانت الوظيفة العامة
ب ــروات ــب ج ـيــدة وكـ ـ ــوادر مــال ـيــة م ـت ـع ــددة ،وك ـل ـهــا في
النهاية صور من الريع المرضي ،التي تنتهي بحكمة
تستهويها السلطة حين يــردد الناس عبارة "الله ال
ّ
يغير علينا".
ال ـك ــوي ــت م ــن  1950ح ـتــى  1965ع ــاش ــت عـصــرهــا
الــذه ـبــي ،تخللته بـقــع ُسـ ــوداء ع ــام  1959فــي ذكــرى
الوحدة العربية ،حين أغلق نادي الخريجين ونادي
المثقفين ونادي االتحاد العربي ،وينقل مؤلف الكتاب
سميث عن هالفورد بشأن سيكولوجية نظام الحكم
مالحظة " ...إذا كان الحكام التنويريون أمثال المغفور
له الملك فيصل ،ملك العراق ،يواجهون نفس المصير
اإلقطاعيين ،فقد يبدو أنه ال
األســود كمعظم الطغاة
ّ
حاجة لتشجيع الشعب بتوقع المزيد من الحريات
السياسية."...
م ـضــى أك ـث ــر م ــن ن ـصــف قـ ــرن ع ـلــى ذلـ ــك ال ـت ــاري ــخ،
ً
فما الــذي ّ
تغير جوهريا في قضية الحريات العامة
والـخــاصــة؟ األس ـمــاء ،والعناوين "ك ــدالالت" تبدلت...
دس ـتــور ،وقــوانـيــن حــديـثــة ،ومـجــالــس نـيــابـيــة ...إلــخ.
ّ
يتغير ،العقلية التي
لكن المضمون (الـمــدلــوالت) لم
تدار بها الدولة هي ذاتها ...ولو انقلبت أحوال العالم
ً
والدنيا رأسا على عقب ،فالجماعة الحاكمة ال يأبهون
لما يحدث في العالم ،وال األكثرية من الشعب تهتم
للحداثة التنويرية بمضامينها في المساواة بالحرية
والعرق والطائفة ...الكل على
اإلنسانية في الجنس
ِ
طمام المرحوم.
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أرملة شالش سالم المنزل
 74عاما ،شيعت ،ت66935350 :

خديجة محمود بور حسين

زوجة محمد خضر الرفاعي
 70عاما ،شيعت ،ت66617131 :

نايف نعير ناصر مرعي الهاجري
 19عاما ،شيع ،ت66807767 :

فوزية علي فهد الحمدان

أرملة محمد عبداللطيف النمش
 65عاما ،شيعت ،ت99706868 :

مهدي صالح حسين الفيلي

 44عاما ،شيع ،ت99605757 :

نورة سالم مبارك العازمي
مزنة رثيو حمد

أرملة فهد ناصر آل رثوان
 76عاما ،شيعت ،ت90099609 ،50591591 :

فضية عبيد محمد العنزي

أرملة عساف عقيل العنزي
 83عاما ،شيعت ،ت55797245 ،50600113 :

السبت 9 / 11
نشمية صالح مسعود

زوجة سعد محمد جديع البريعصي
 77عاما ،شيعت ،ت96661124 :

عبدالرضا عباس عبدالحسين سيد عباس الموسوي

 76عاما ،شيع ،ت66995548 ،99133342 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

حسن العيسى

أرملة محمد فالح بن فهيدان العازمي
 71عاما ،شيعت ،ت60956666 ،50535353 ،97975664 :

أم ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري،
المستشار حمادة الصاوي ،بالتحقيق
في واقعة مقطع متداول على منصات
التواصل االجتماعي ،يظهر قيام طبيب
بجامعة عين شمس بإهانة ممرض.
وق ــال مــوقــع سـكــاي نـيــوز ،أم ــس ،إن
ً
المقطع ا ل ـم ـتــداول أ ظـهــر طبيبا يأمر
ً
ممرضا بـ "السجود لكلب" بشكل مهين.
وع ـ ـ ّـب ـ ــرت نـ ـق ــاب ــة أط ـ ـبـ ــاء مـ ـص ــر عــن
استيائها الشديد من محتوى الفيديو
الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــداول ،وقـ ـ ـ ــررت إحـ ــالـ ــة ال ـط ـب ـيــب
صاحب الواقعة إلى لجنة آداب المهنة
بــال ـن ـقــابــة لـلـتـحـقـيــق م ـعــه ف ـي ـمــا ورد
ً
بالفيديو ،ويعمل هذا الطبيب أستاذا
ً
ورئيسا لقسم العظام بكلية طب عين
شمس.
وأكــدت الجامعة أن الواقعة حدثت
داخـ ـ ــل أحـ ــد ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـ ًخــاصــة
وليس في مستشفياتها ،معلنة إحالة
ال ـط ـب ـي ــب ال ـم ـع ـن ــي ل ـت ـح ـق ـيــق ع ــاج ــل،
ومشددة على تطبيقها مواثيق الشرف
ً
ال ـم ـه ـنــي وفـ ـق ــا لـلـمـعــايـيــر اإلن ـســان ـيــة
العامة واألعراف الجامعية.
من جهته ،أمر وزير التعليم العالي
والبحث العلمي ،د .خالد عبدالغفار،
بسرعة إحالة الواقعة للتحقيق الفوري،
ً
م ـطــال ـبــا بــات ـخــاذ اإلج ـ ـ ــراء ات الكفيلة
بصون كرامة أعضاء هيئة التمريض
والحفاظ عليها.
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ً
وك ـ ــان االب ـ ــن ( 66عـ ــامـ ــا) قــد
وضـ ــع جـثـتـهــا ف ــي ق ـبــو مـنــزلــه
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدم أكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس الـ ـثـ ـل ــج
والضمادات إلخفاء الرائحة.
وقالت الشرطة لهيئة اإلذاعة
والـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ال ـن ـم ـ ّس ــاوي ــة إن
الرجل "في النهاية حنط الجثة"
واعـتــرف بــذلــك ،وأش ــار إلــى أنه
لــو ك ــان أبـلــغ عــن وف ــاة والــدتــه،
لـمــا اس ـت ـطــاع تـســديــد تكاليف
جنازتها أو االحتفاظ بالمنزل
الذي كانا يعيشان فيه.

لم يتغيروا وعلى
طمام المرحوم
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اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:11

العظمى 43

الشروق

05:31

الصغرى 26

الظهر

11:44

ً
أعلى مد  02:32صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:15

 03:36م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:58

ً
أدنى جزر  09:38صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:15

 09:34م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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