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الكويت تهدي
لقطر مسكوكة
ً
احتفاء بذكرى
تأسيس
«الخليجي»
02

السعودية بريئة من « 11سبتمبر»

محليات

تورط المملكة في االعتداءات
على
دليل
أي
وجود
عدم
أكدت
«»FBI
ـ
ل
ا
وثائق
ً
ً
• بن فرحان :طالبنا مرارا بكشف المعلومات وسنعمل دوما مع حلفائنا لمكافحة اإلرهاب
رفعت إدارة الرئيس األميركي جو
بايدن أمس السرية عن مذكرة لمكتب
الـتـحـقـيـقــات ال ـف ــدرال ــي ( )FBIبـشــأن
ال ـش ـك ــوك حـ ــول ارتـ ـب ــاط ال ـس ـعــوديــة
ً
رس ـ ـم ـ ـيـ ــا بـ ـمـ ـنـ ـف ــذي اع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداء ات 11
سبتمبر  ،2001و ج ــاء ت خالية من
أي إثبات لهذه االدعاءات ،لتؤكد عدم
تــورط المملكة ،حسبما شــدد وزيــر
الخارجية الـسـعــودي األمـيــر فيصل
بن فرحان.
ووف ــق وكــالــة «أســوشـيـتــد ب ــرس»،
فـ ــإن الــوث ـي ـقــة ال ـت ــي ت ـع ــود إلـ ــى عــام

 2016وص ـ ـ ــدرت ف ــي الـ ــذكـ ــرى الـ ـ ــ20
لـلـهـجـمــات وت ـت ـكــون م ــن  16صفحة
ً
منقحة جزئيا ونشرت بعد ساعات
من حضور بايدن فعاليات تذكارية
فــي ن ـيــويــورك وبنسلفانيا وشـمــال
فــرجـيـنـيــا ،ت ـصــف االتـ ـص ــاالت الـتــي
أج ــراه ــا خــاط ـفــو ط ــائ ــرات ال ـه ـجــوم
مــع شــركــاء سعوديين فــي الــواليــات
ً
المتحدة ،لكنها ال تقدم د لـيــا على
تورط الحكومة السعودية بأي شكل
فــي تلك االع ـت ــداء ات اإلرهــابـيــة التي
ّ
هزت أميركا والعالم في حينها.

اقتصاديات

«الوطني» ينجح
في تسعير سندات
بمليار دوالر
٠٨

متابعة أدائها ،وتقييم تجربتها
م ــن ال ـم ـس ـت ـخــدم ـيــن ،مــوضـحــة
أنها تتضمن خدمات حكومية
إلكترونية مقدمة من  13جهة.
بدوره ،أعلن الناطق الرسمي
ب ــاس ــم «سـ ـهـ ــل» ،ي ــوس ــف كــاظــم
«ارتفاع تصنيف التطبيق ضمن
ً
ال ـت ـص ـن ـي ـفــات األكـ ـث ــر تـحـمـيــا
بـ ـسـ ـب ــب عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ـ ــرات ت ـح ـم ـيــل
نسخته التجريبية على مستوى
الكويت».

ً
وزير الخارجية السعودي مستقبال نظيره النمساوي أمس

٠٣

حلول المالية العامة
تقل ...وأرقام عجز
الميزانية تتزايد
09

مؤشرات عودة الحياة الطبيعية تواصل الصعود مستشار عالمي إلنشاء مشروع
•  464حالة خالل األسبوع الماضي في أقل حصيلة منذ عام مجمع «اإلعالم» الجديد
ً

•  %90انخفاضا في دخول مرضى «كوفيد» مستشفى جابر
●

عادل سامي

ع ـلــى طــريــق الـ ـع ــودة لـلـحـيــاة الـطـبـيـعـيــة نـهــايــة
الـشـهــر ال ـج ــاري ،يــواصــل مــؤشــر الــوضــع الــوبــائــي
بالكويت التراجع في أعداد اإلصابات ونسب إشغال
العناية الـمــركــزة واألجـنـحــة لمرضى «كــوفـيــد »19
بالمستشفيات.
ً
ً
وشهد األسبوع الماضي انخفاضا قياسيا في
ً
أرق ــام اإلصــابــات ،مسجال  464حــالــة ،خــال الفترة

مــن  5إل ــى  11ال ـج ــاري ،فــي أق ــل حصيلة مـنــذ عــام،
وانخفضت أعداد الوفيات الناجمة عن «كوفيد ،»19
إلى  7وفيات خالل الفترة ذاتها.
وف ــي سـيــاق ال ـت ـطــورات اإليـجــابـيــة الـنــاجـمــة عن
ت ــراج ــع اإلص ـ ــاب ـ ــات ،ك ـش ــف اسـ ـتـ ـش ــاري األمـ ـ ــراض
ال ـص ــدري ــة وال ـع ـن ــاي ــة ال ـم ــرك ــزة بـمـسـتـشـفــى جــابــر
األحـمــد د .عبدالله المطيري ،عــن انخفاض نسبة
دخول مرضى «كورونا» للمستشفى ،بنسبة تزيد
على .%90
٠٣

تـ ـسـ ـتـ ـع ــد وزارة اإل ع ـ ـ ـ ــام
بالتنسيق مع وزارتي المالية
واألش ـ ـ ـغـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــامـ ــة إلنـ ـج ــاز
مشروع مبنى مجمع «اإلعالم»
الجديد بالتعاون مع مستشار
عالمي.
وقـ ــال وزيـ ــر اإلع ـ ــام وزي ــر
الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب
عبدالرحمن المطيري02 ،

دوليات

13

١٢

الكاظمي ورئيسي في طهران أمس

لبنان :صورة تذكارية لحكومة ميقاتي
على وقع إعالن نفطي محتمل لنصرالله
مواجهة نسائية
مبكرة في «رئاسية
فرنسا»

تباين مؤشرات
البورصة ...والسيولة
 31.6مليون دينار

هدى كريمي :اإلبداع
التشكيلي ليس حكرًا
على مدرسة معينة

اخ ـت ــار وزيـ ــر ال ــدف ــاع اإلســرائ ـي ـلــي بيني
ً
ً
ً
غانتس توقيتا دقيقا وحساسا لكشف ما
وص ـفــه بـمـعـلــومــات إســرائـيـلـيــة مــؤكــدة عن
ق ـيــام ط ـهــران ب ـتــدر يــب ميليشيات أجنبية
على استخدام الطائرات المسيرة (درون) في
قاعدة جوية قرب مدينة أصفهان.
وأدلــى غانتس بدلوه بعد ساعات قليلة
من هجوم بـ «درون» مفخخة على مطار أربيل
الدولي ،وبالتزامن مع بدء رئيس الحكومة
الـعــراقـيــة مصطفى الـكــاظـمــي زي ــارة إلي ــران
للقاء رئيسها إبراهيم رئيسي للمرة األولى
بعد تسلمه المنصب.
مكتبه
وصفها
وفي تصريحات،
02

تلتقط حكومة نجيب ميقاتي ،اليوم،
الـ ـص ــورة ال ـت ــذك ــاري ــة ،ل ـي ـبــدأ ال ـع ـمــل على
إنـ ـج ــاز ال ـب ـي ــان ال ـ ـ ـ ــوزاري ،ال ـ ــذي سـيـكــون
ً
ا لـتــر كـيــز فـيــه منصبا عـلــى قسمين؛ قسم
سـيــاســي تشير م ـ ّصــادر مـتــابـعــة إل ــى أنــه
سيكون نسخة منقحة عن الشق السياسي
فــي بـيــان حـكــومــة حـســان دي ــاب ،مــن دون
ثــاث ـيــة «ال ـج ـيــش وال ـش ـعــب وال ـم ـقــاومــة»،
لكن مــع ورود كلمة «مـقــاومــة» فــي سياق
حق اللبنانيين في الدفاع عن أراضيهم،
وقسم اقتصادي هو األهم ،إذ سيكون مدار
اهتمام خاص من المجتمع الدولي ،الذي

اقتصاد

11

طهران  -فرزاد قاسمي

●

«التربية» %40 :تقييمًا
للفصل األول و 60للثاني

مسك وعنبر

قصف مطار أربيل يهيمن على لقاء
الكاظمي ورئيسي ...وغانتس على الخط

بيروت -منير الربيع

٠٣

المطيري :خاطبنا «المالية» إلدراجه بميزانية «األشغال» ٠٧

قاعدة إيرانية لتدريب ميليشيات
إقليمية على «الدرون»
●

الهويدي :مشاركة
الكويت في «إكسبو دبي»
األكبر من نوعها

محليات

«األهلية للتأمين» تبيع
 %20.91من «الفنادق
الكويتية»
٠٧

إطالق نسخة تجريبية
من تطبيق «سهل»
ُ
طلقت أمس نسخة تجريبية
أ ِ
مــن الـمــرحـلــة األولـ ــى للتطبيق
الـحـكــومــي ال ـمــوحــد لـلـخــدمــات
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة «سـ ـ ـ ـه ـ ـ ــل» ،ع ـبــر
ال ـم ـت ــاج ــر ال ــرق ـم ـي ــة ل ـل ـهــواتــف
ً
الذكية ،تمهيدا إلطالقه الرسمي
بعد غد.
وص ــرح ــت وزي ـ ـ ــرة األش ـغ ــال
ال ـعــامــة وزيـ ــرة ال ــدول ــة لـشــؤون
االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت وتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
المعلومات د .رنا الفارس ،بأن
إطالق هذه النسخة يهدف إلى

وفي وقت لم تجد لجنة حكومية
أميركية أي دليل يفيد بــأن المملكة
مـ ّـولــت تنظيم «ال ـقــاعــدة» اإلرهــابــي،
الذي وفرت له حركة طالبان األفغانية
ً
ً
مالذا آمنا آنذاك ،لم يعثر تقرير لجنة
 11سبتمبر على «أي د لـيــل على أن
الـحـكــومــة الـسـعــوديــة كـمــؤسـســة ،أو
كبار مسؤوليها ّ
مولوا بشكل فردي
الهجمات التي دبرها التنظيم».
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ش ـ ـ ـ ـ ّـدد خـ ـ ـ ــال م ــؤت ـم ــر
ص ـحــافــي م ـش ـتــرك أم ــس م ــع نظيره
الـ ـنـ ـمـ ـس ــاوي فـ ــي الـ ــريـ ــاض02 ،

05

سينتظر التعهدات التي سترد فيه ،ليبني
على الشيء مقتضاه.
وس ـت ــأخ ــذ ح ـك ــوم ــة م ـي ـقــاتــي الـ ـص ــورة
التذكارية التقليدية ،على مسافة ساعات
قليلة من إطاللة لألمين العام لـ «حزب الله»
حسن نصرالله ،سيبارك خاللها تشكيل
الحكومة ،ويعطي توجيهاته إليها حول
آلية العمل والبرامج التي يمكن تحقيقها
للتخفيف من معاناة اللبنانيين.
الكلمة التوجيهية لنصرالله قد تنطوي
ً
أيضا على إعالنه موعد بدء نقل حمولة
باخرة النفط اإليرانية األولى من سورية
إلــى لبنان عبر الـبــر .وإذا أعـلــن نصرالله
بشكل واضح موعد دخول النفط اإليراني

ف ــإن ــه ي ـك ــون ق ــد ال ـت ـقــط ف ــرص ــة سـيــاسـيــة
أساسية ترتبط بالتوقيت ،أي أن دخول
النفط اإليراني جاء بعد تشكيل الحكومة
وعلى مشارف جلستها األولى.
وقـ ــد ي ـك ــون ال ـتــأخ ـيــر ال ـ ــذي جـ ــرى في
ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،بـحـســب م ــا ت ـقــول م ـصــادر
ً
سياسية ،مرتبطا بنقطتين أساسيتين:
األولى انتظار ما يمكن تحقيقه من مكاسب
سياسية لها عالقة بذهاب الوفد الوزاري
اللبناني إلى دمشق واالجتماع الرباعي في
األردن ،الذي ناقش إيصال الغاز المصري
إلـ ــى األراض ـ ـ ــي ال ـل ـب ـنــان ـيــة ع ـبــر األراض ـ ــي
السورية وحصول دمشق على استثناءات
وإعـ ـف ــاء ات مــن م ـنــدرجــات قــانــون قيصر.

والنقطة الثانية تتعلق بتأخير و صــول
الـحـمــولــة إل ــى م ــا بـعــد تـشـكـيــل الـحـكــومــة
الـلـبـنــانـيــة ،ك ــي ال يـ ــؤدي ذل ــك إل ــى عرقلة
مسار تشكيلها.
وه ـنــا تـكـشــف م ـص ــادر سـيــاسـيــة وازن ــة
أنه بعد إعالن نصرالله نيته إدخال النفط
ميشال
اإليراني إلى لبنان ،تواصل الرئيسان
ّ
عون ونجيب ميقاتي مع «حزب الله» ،لحثه
على عدم عبور الباخرة إلى المياه اإلقليمية
اللبنانية ورسوها على الشواطئ اللبنانية،
ً
تجنبا للحرج ولعقوبات أميركية محتملة
قــد تستهدف الــدولــة اللبنانية ،مــؤكــدة أن
الحزب استجاب لهذا المطلب.
إلــى ذلــك ،سيكون أمــام حكومة 02

بينيت ّ
يلمح إلى مسؤولية
نتنياهو عن «فضيحة
جلبوع»

رياضة

14

«األولمبي» مع األردن
وعمان واليمن
في «غرب آسيا»

ةديرجلا

•
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األمير يستقبل ولي العهد والخالد والشحومي والجابر استقباالت ولي العهد
استقبل صاحب السمو أمير البالد ،الشيخ
نــواف األحمد ،بقصر السيف ،صباح أمس،
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
واستقبل سـمــوه ،رئيس مجلس ال ــوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد ،ورئيس مجلس
األمة باإلنابة أحمد الشحومي.
كما استقبل سموه ،نائب رئيس مجلس
ال ـ ــوزراء وزي ــر الــدفــاع الـشـيــخ حـمــد الـجــابــر،
ونــائــب رئـيــس مجلس الـ ــوزراء وزي ــر العدل
وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله
الرومي.
من جهة أخرى ،بعث سموه ببرقية تعزية
إلى رئيس جمهورية البرتغال مارسيلو دي
ســوزاّ ،
عبر فيها سموه عن خالص تعازيه
وص ــادق مــواســاتــه بــوفــاة رئـيــس جمهورية
ً
الـبــرتـغــال األس ـبــق ج ــورج سـمـبــايــو ،راج ـيــا
سموه ألسرته وذويه جميل الصبر.
وب ـعــث سـمــو ول ــي الـعـهــد ،الـشـيــخ مشعل
األحمد ،ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد ببرقيتي تعزية مماثلتين.

االمير مستقبال صباح الخالد أمس

ً
ولي العهد مستقبال وزراء الدفاع والخارجية والداخلية أمس
اس ـت ـق ـبــل س ـم ــو ولـ ــي ال ـع ـه ــد ،ال ـش ـي ــخ مـشـعــل
األحـ ـم ــد ،بـقـصــر ال ـس ـيــف ،ص ـب ــاح أمـ ــس ،رئـيــس
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.
ك ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــوه رئـ ـي ــس م ـج ـلــس األمـ ــة
باإلنابة أحمد الشحومي ،ثم نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ،ووزير

قطر مسكوكة احتفاء بتأسيس «الخليجي»
إلى
تهدي
الكويت
ً

الخارجية وزيــر الــدولــة لشؤون مجلس الــوزراء
الشيخ الدكتور أحمد الناصر ،ووزيــر الداخلية
الشيخ ثامر العلي.
واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الــوزراء
وزيــر العدل وزيــر الدولة لشؤون تعزيز النزاهة
عبدالله الرومي.

النواف يستقبل سفير قطر

الهاشل سلمها إلى تميم تخليدا لدور القادة المؤسسين لمجلس التعاون
استقبل أمير دولة قطر ،الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني ،محافظ بنك
الـكــويــت الـمــركــزي الــدكـتــور محمد
الـ ـه ــاش ــل ،ح ـي ــث ن ـق ــل لـ ــه ت ـح ـيــات
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ن ــواف األح ـمــد ،وسـمــو ولــي العهد
الشيخ مشعل األحمد ،وتمنياتهما
لــه بـمــوفــور الـصـحــة ،ولــدولــة قطر
ال ـش ـق ـي ـق ــة وش ـع ـب ـه ــا الـ ـم ــزي ــد مــن
التقدم واالزده ــار ،كما حمله أمير
قطر تحياته لصاحب السمو أمير
البالد ،وسمو ولي العهد ،وتمنياته
لدولة الكويت وشعبها بمزيد من
التطور والنماء.
وأه ــدى الـهــاشــل إل ــى أمـيــر قطر
مسكوكة تذكارية خاصة أصدرها
«ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزي» اح ـ ـت ـ ـفـ ــاء ب ــال ــذك ــرى

الهاشل يسلم المسكوكة التذكارية إلى أمير قطر أمس

األربعين لتأسيس مجلس التعاون
ً
لـ ــدول الـخـلـيــج ال ـعــرب ـيــة ،وت ـقــديــرا
لـ ـل ــدور اإليـ ـج ــاب ــي ال ـ ــذي ي ـق ــوم بــه
ال ـم ـج ـلــس ،وجـ ـه ــوده ف ــي تحقيق
االسـتـقــرار والتنمية فــي المنطقة،
رغ ــم ال ـظ ــروف ال ـتــي هـيـمـنــت على
اإلق ـل ـيــم طـ ــوال ال ـع ـقــود الـمــاضـيــة،
وتخليدا لــدور الـقــادة المؤسسين
ورؤيتهم التي أطلقت أنجح تجارب
العمل العربي واإلقليمي المشترك.
ويحمل تصميم المسكوكة على
وجهه األمامي الصورة التاريخية
التي التقطت لقادة دول المجلس
ال ـس ــت ع ـن ــد تــأس ـي ـســه ف ــي ،1981
ي ـع ـل ــوه ــا الـ ــرقـ ــم الـ ـ ـ ــدال ع ـل ــى ع ــدد
ً
ال ـس ـنــوات مـنــذ الـتــأسـيــس مـحــاطــا
بعنوان المسكوكة باللغة العربية

وسنتي التأسيس واإلص ــدار ،كما
حـمــل الـتـصـمـيــم ع ـب ــارة «خليجنا
واحد وشعبنا واحد» ،بينما حمل
الــوجــه اآلخ ــر لـهــا شـعــار المجلس
الـ ـ ــذي ي ـت ــأل ــف م ــن ش ـك ــل س ــداس ــي
ي ـح ـيــط ب ـخــري ـطــة ل ـ ــدول الـمـجـلــس
تـعـلــوه ع ـبــارة «ب ـســم ال ـلــه الــرحـمــن
الرحيم» ،وفي أسفله اسم المنظمة،
إضافة إلى عنوان المسكوكة باللغة
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة ،ك ـمــا ي ـح ـمــل ال ـش ـعــار
الــرسـمــي لـبـنــك الـكــويــت الـمــركــزي،
والقيمة الرمزية للمسكوكة.
الجدير بالذكر اإلش ــارة إلــى أن
الـمـسـكــوكــة مـصـنــوعــة م ــن الــذهــب
الخالص وفق المواصفات القياسية
العالمية بقطر  55ملم وبوزن 72.5
غراما.

النواف مستقبال سفير قطر أمس
اس ـت ـق ـب ــل نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس الـ ـح ــرس
الوطني ،الفريق أول متقاعد ،الشيخ
أحـمــد ال ـنــواف ،فــي ديــوانــه بالرئاسة
العامة للحرس الوطني ،سفير قطر
ل ـ ــدى الـ ـك ــوي ــت ع ـل ــي ب ــن ع ـب ــدال ـل ــه آل
م ـح ـمــود ،بـمـنــاسـبــة ب ــدء م ـهــام عمله
في البالد.

ً
ً
الدويسان« :التوجيه الكويتية  -البريطانية» حققت تقدما حيويا

ِّ
اللجنة تجتمع في لندن الخميس وتوقع خطة عمل لـ  6أشهر

الكويت تسعى
لالستفادة
من الخبرات
البريطانية
في األمن
السيبراني

ق ــال عـمـيــد الـسـلــك الــدبـلــومــاســي
سفير الكويت لدى المملكة المتحدة
خالد الدويسان أمس ،إن اجتماعات
لجنة التوجيه الكويتية-البريطانية
ال ـت ــي سـتـعـقــد ف ــي ل ـن ــدن الـخـمـيــس
المقبل تعتبر فرصة مهمة لمسؤولي
البلدين لبحث القضايا الدولية ذات
االهتمام المشترك.
وأوض ــح الــدويـســان فــي تصريح
لـ«كونا» أنه ستتم خالل االجتماعات
مـتــابـعــة وتـقـيـيــم مــا تــم إن ـج ــازه من
ً
خ ـطــة ال ـع ـمــل ال ـســاب ـقــة ،مـضـيـفــا أن
الوفد الكويتي سيترأسه نائب وزير
الخارجية السفير مجدي الظفيري
فــي حين يـتــرأس الــوفــد البريطاني
وزير الدولة لشؤون الشرق األوسط
وشمال إفريقيا جيمس كليفيرلي.

وذكر أن مسؤولي البلدين اتفقوا
ع ـل ــى أن تـ ـك ــون اج ـت ـم ــاع ــات ال ـع ــام
الحالي بين فرق العمل من مختلف
الجهات الحكومية عن بعد على أن
ترفع توصياتها إلقرار خطة العمل
في االجتماع المقبل.
وبين أن االجتماع سيشهد توقيع
الـظـفـيــري وكـلـيـفـيــرلــي خـطــة العمل
ل ـس ـتــة أش ـه ــر مـقـبـلــة والـ ـت ــي تشمل
ال ـت ـعــاون فــي ال ـم ـجــاالت السياسية
واالق ـت ـصــاديــة والـصـحـيــة واألمـنـيــة
والعسكرية.
وقـ ـ ــال ال ـ ــدويـ ـ ـس ـ ــان ،إن ال ـك ــوي ــت
تسعى إلــى االستفادة من الخبرات
ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي م ـ ـج ـ ــال األم ـ ـ ــن
السيبراني إذ تعتبر بريطانيا إحدى
أفضل الدول بالعالم في هذا المجال.

وذك ـ ـ ــر أن ل ـج ـن ــة ال ـت ــوج ـي ــة بـيــن
البلدين أسـســت على هــامــش زيــارة
الــدولــة الرسمية التي قــام بها أمير
البالد الراحل الشيخ صباح األحمد
ً
عام  2012مشيدا بما حققته منذ بدء
عملها حيث تجتمع لجان الطرفين
كل ستة أشهر.
وقال إن فعالية هذه اللجنة مكنت
مسؤولي البلدين من التنسيق بشكل
سريع ومتواصل فيما بينهم إضافة
إل ــى حـلـحـلــة بـعــض ال ـعــراق ـيــل الـتــي
كانت تواجه تعزيز العالقات الثنائية
على الصعد كافة.
وأضاف أن لجنة التوجيه أعطت
دفعة حقيقية للعالقات بين البلدين
على مختلف الصعد منها اعتماد
الـتــأشـيــرة اإللـكـتــرونـيــة البريطانية

مـ ـن ــذ عـ ـ ــدة س ـ ـنـ ــوات وال ـ ـتـ ــي أزالـ ـ ــت
أعباء كثيرة عن السياح الكويتيين
ً
ً
إل ــى جــانــب تحقيقها تـقــدمــا كـبـيــرا
فــي م ـجــاالت مهمة وحـيــويــة تشمل
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري والـ ـصـ ـح ــي
والتعليم ،إضافة إلى قطاعات الطاقة
والتجارة واالستثمار.
ورأى ا لـ ــدو ي ـ ـسـ ــان أن ا لـ ــروا بـ ــط
الوثيقة بين الكويت وبريطانيا ليس
أمــامـهــا ســوى مــواصـلــة العمل على
بناء ما تحقق من إنجازات وتوسيع
التعاون إلــى مجاالت أرحــب إضافة
إلى مواكبة المستجدات المستمرة
الـتــي تشهدها الـقـطــاعــات الحيوية
التي ال غنى عنها في تحقيق رفاهية
الشعبين الصديقين.

خالد الدويسان

ورح ــب ال ـنــواف بالسفير القطري،
وبحث معه الموضوعات ذات االهتمام
المشترك ،متمنيا له التوفيق والنجاح
في مهامه الدبلوماسية.

الكويت تستنكر
بشدة استهدافات
الحوثيين للسعودية
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة
الكويت ،بأشد العبارات ،استمرار محاوالت ميليشيا
الحوثي تهديد أمن السعودية ،عبر استهداف مدينة
خميس مشيط بطائرة مسيرة.
وأعلنت الوزارة ،في بيان لها ،أمس ،أن استمرار
هذه الممارسات العدوانية ،وما تشهده من تصعيد
يستهدف أمن المملكة الشقيقة واستقرار المنطقة،
يـشـكــلانـتـهــاكــا صــارخــا لـقــواعــد ال ـقــانــون الــدولــي
واإلنـ ـس ــان ــي ،وي ـت ـط ـلــب ت ـح ــرك الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي
السريع والحاسم ،لردع هذه التهديدات ومحاسبة
مرتكبيها.
وجددت الوزارة تأكيد وقوف دولة الكويت التام
إلى جانب السعودية ،وتأييدها في كل ما تتخذه من
إجراءات ،للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

الصالح بحث العالقات العسكرية مع أميركا «جودة التعليم» :مستعدون العتماد الجامعات
استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن
خالد الصالح بمبنى رئاسة األركان صباح أمس قائد
القوات البرية األميركية الوسطى الفريق رونالد كالرك
والوفد المرافق له ،بمناسبة زيارته للبالد.
وتم خالل اللقاء مناقشة أهم األمور والموضوعات
ذات االهتمام المشترك،
ً
السيما المتعلقة بالجوانب العسكرية ،مشيدا
بعمق العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء نــائــب رئـيــس األرك ــان الفريق الركن
فهد الناصر ،وآمــر القوة البرية اللواء الركن محمد
الظفيري ،و مــد يــر الخطط المشتركة العميد الركن
فواز الحربي.

وثائق الـ « »FBIتبرئ السعودية...

●

الصالح مستقبال المسؤول االميركي

ً
على أن «المملكة كثيرا ما طالبت بكشف كل الوثائق المتعلقة
ب ــاع ـت ــداء ات  11سبتمبر االره ــاب ـي ــة» ،أشـ ــار وزيـ ــر الـخــارجـيــة
ال ـس ـعــودي األم ـيــر فيصل بــن فــرحــان إل ــى أن «جـمـيــع الــوثــائــق
ً
األمـيــركـيــة أك ــدت ع ــدم ت ــورط الـمـمـلـكــة» ،م ـشــددا عـلــى أن بــاده
ً
«شريكة في مكافحة اإلرهــاب وستعمل دومــا مع حلفائها في
هذا المجال».
وكان العديد من المسؤولين السعوديين الحاليين والسابقين
ً
أكدوا مرارا أن ال عالقة لحكومتهم بتلك الهجمات ،كما شددت
السفارة السعودية في واشنطن ،في بيان لها  8الجاري ،على أن
ً
المملكة تؤيد دوما الشفافية فيما يخص أحداث  11سبتمبر،
وترحب بنشر السلطات األميركية الوثائق المنزوع عنها السرية
المرتبطة بها.
وذكرت السفارة أن التحقيقات السابقة ،بما في ذلك لجنة 11
سبتمبر وإصدار ما يسمى بـ « 28صفحة» ،كشفت أنه ليس هناك
«أي دليل يشير إلى أن الحكومة السعودية أو مسؤوليها كانوا
على علم مسبق بالهجوم اإلرهابي أو كانوا متورطين فيه بأي
شكل ّمن أشكال المشاركة في التخطيط أو التنفيذ».
ً
ً
ووقع بايدن أمرا تنفيذيا ،الجمعة الماضي ،برفع السرية عن
وثائق متعلقة بالهجمات ،في إشارة داعمة ألسر الضحايا الذين
يسعون منذ فترة طويلة للحصول على سجالت عن الهجوم،
ً
الذي نفذه  19شخصا  15منهم سعوديون.
وبعد فترة وجيزة من نشر الوثيقة مساء أمس األول ،أعلنت
وزارة العدل األميركية أنها ستراجع المعلومات التي كانت سرية
حول الهجمات أو الوثائق المتعلقة بها وستكشفها للعامة.
ُ
ونشرت الوثيقة بعدما ّ
تعرض بايدن لضغوط من أفراد عائالت

أحمد الشمري

أعلن المدير الـعــام للجهاز الوطني
لــاع ـت ـمــاد األك ــادي ـم ــي وض ـم ــان ج ــودة
الـتـعـلـيــم د .حـمــد ال ـع ــدوان ــي اسـتـعــداد
الـ ـجـ ـه ــاز ل ـت ـح ـمــل م ـس ــؤول ـي ــة اع ـت ـم ــاد
ال ـجــام ـعــات الـحـكــومـيــة وال ـخ ــاص ــة في
ً
الكويت والقيام بهذه العملية ،مثمنا
دور وزيــر النفط وزيــر التعليم العالي
د .مـحـمــد ال ـف ــارس ودع ـمــه الـمـتــواصــل
للجهاز بهذا الشأن.
وقال العدواني في تصريح صحافي،

ضحايا االعتداءات الذين رفعوا دعوى قضائية ضد السعودية
متهمين إياها بالتواطؤ.
وكانت ثالث إدارات أميركية متعاقبة رفضت نزع السرية عن
الوثائق المرتبطة بالقضية ونشرها.
(الرياض ،واشنطن ـ ـ وكاالت)

مستشار عالمي إلنشاء مشروع...
في رده على سؤال للنائب د .عبدالعزيز الصقعبي ،إن الوزارة
ً
تتجه إلنشاء هذا المشروع ،الفتا إلى أنه تم التنسيق مع لجنة
البيوت االستشارية الختيار مكتب استشاري عالمي للتعاقد
معه لوضع مواصفات إنشائه.
وأض ـ ــاف الـمـطـيــري أن ــه تـمــت مـخــاطـبــة «األشـ ـغ ــال» إلدراج
المشروع واالتفاقية االستشارية ضمن ميزانيتها ،و«المالية»
لـتــوفـيــر الـمـيــزانـيــة ال ــازم ــة لــاتـفــاقـيــة ،وأف ـ ــادت األخ ـي ــرة أنها
نسقت مع «األشغال» إلدراجها ضمن ميزانيتها للسنة المالية
.2023-2022
وعن مشروع المبني اإلداري بمنطقة الشويخ ،قال المطيري
ـار طرح
إنــه تــم تحديد موقع إلنشائه ليخدم  3قـطــاعــات ،وج ـ ٍ
كــراســة الـشــروط المرجعية الختيار مكتب اسـتـشــاري إلعــداد
المواصفات.
٠٤

قاعدة إيرانية لتدريب ميليشيات...

ٌ
ٌ
جديد ،قال غانتس إن إيران تستخدم قاعدة «كاشان»
بأنها كشف
الجوية شمالي أصفهان لتدريب «عناصر إرهابية من اليمن
والعراق وسورية ولبنان على إطالق المسيرات إيرانية الصنع»،

عـقــب االجـتـمــاع الـثــامــن عـشــر لمجلس
إدارة الـجـهــاز ،ال ــذي عـقــد مـســاء أمــس،
بــرئــاســة الــوزيــر ال ـف ــارس ،إن المجلس
اس ـ ـت ـ ـعـ ــرض ال ـ ـب ـ ـنـ ــود الـ ـ ـم ـ ــدرج ـ ــة ع ـلــى
ج ــدول األع ـم ــال ،ومـنــاقـشــة الـعــديــد من
الموضوعات ذات الصلة ،منها مــا تم
بشأن عقد زيارات افتراضية للجامعات
ف ــي دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي
ً
حـ ــال ـ ـيـ ــا ،وت ـض ـم ـي ــن أح ـ ـ ــدث ال ـت ــداب ـي ــر
والمعايير الفنية والتكنولوجية في
تلك الزيارات االفتراضية وفق المعايير
المتبعة لدى الجهاز.

وتابع أنه «تمت إحاطة مجلس اإلدارة
بـمــا ي ـقــوم ب ــه ال ـج ـهــاز م ــن تـنـسـيــق مع
مجلس الجامعات الحكومية وجامعة
الـكــويــت مــن جهة ومجلس الجامعات
الـخــاصــة مــن جهة أخ ــرى نحو اعتماد
الجامعات المحلية».
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى حـ ــرص وزي ـ ــر الـتـعـلـيــم
ا لـعــا لــي على التطبيق السليم لعملية
نقل عملية اعتماد الجامعات الخاصة
للجهاز ،ا ل ــذي سيتولى تشكيل فريق
عمل مختص ويشمل جميع األ ط ــراف
لــوضــع اإلج ـ ــراء ات الـمـنــاسـبــة لضمان

ً
مضيفا خالل مؤتمر في جامعة ريتشمان قرب تل أبيب ،أن إيران
تحاول «نقل المعرفة التي من شأنها السماح بتصنيع طائرات
مسيرة في قطاع غــزة» ،على الحدود الجنوبية إلسرائيل ،قبل
أن يقدم مكتبه ما قال إنها صور باألقمار الصناعية لطائرات
مسيرة على مدارج قاعدة كاشان.
ً
وفي حين لم تعلق السلطات اإليرانية رسميا على االتهام،
ذكرت معلومات وصلت إلى «الجريدة» أن تل أبيب أخطأت بضعة
كيلومترات فــي تقديراتها االستخبارية ،إذ كشف مصدر في
«الحرس الثوري» أن قاعدة «كاشان» ال تستضيف أي تدريبات
من هذا النوع وهي مكشوفة على الطريق السريع وال يفصلها
ً
عنه سوى سياج من األسالك ،موضحا أن القاعدة التي تتلقى
كوادر الجماعات اإلقليمية المتحالفة مع إيران تدريبات فيها
على كيفية استخدام وتجميع الطائرات التي يتم تهريبها مجزأة
عبر الحدود ،موجودة في وسط الصحراء بين أصفهان وقم على
بعد كيلومترات من «كاشان».
ومطلع أغسطس الماضي ،خلص خبراء بالجيش األميركي
ً
إلى أن انفجارا وقع على متن الناقلة «ميرسر ستريت» بالقرب
ً
من فم خليج عمان كان ناتجا عن اعتداء بـ «درون» مفخخة تم
تصنيعها في إيران ،في حين تضاربت أنباء عن انطالق الطائرة
الـمـسـيــرة مــن مـنــاطــق سـيـطــرة جـمــاعــة «أن ـصــار ال ـلــه» الحوثية
المتمردة في اليمن.
وفي وقت تتزايد التحذيرات اإلقليمية والدولية من خطورة
اع ـتــداء ات «الـ ــدرون» ،التي تشنها الفصائل المرتبطة بمحور
ط ـهــران ،اسـتـهــدف هـجــوم بـطائرتين مسيرتين ،ليل السبت ـ ـ
األحد ،مطار أربيل الدولي القريب من قنصلية الواليات المتحدة
في شمال العراق ،دون تسجيل خسائر في األرواح أو المنشآت.
وبالتزامن مع عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

نجاح عملية نقل االختصاص مع األخذ
بعين االعتبار جميع الجوانب الفنية
وال ـلــوج ـس ـت ـيــة واإلداريـ ـ ـ ــة وال ـقــانــون ـيــة
ال ـت ــي ت ـض ـمــن االن ـت ـق ــال ال ـس ـلــس لتلك
االختصاصات وتطبيقها بما ال يخل
بالمهام واالختصاصات األخرى للجهاز
واألمانة.
وبين أن المجلس استعرض مذكرة
حــول تحديث معايير تحديد البرامج
ال ـب ـي ـن ـي ــة ل ـم ــرح ـل ـت ــي الـ ـبـ ـك ــال ــوري ــوس
وال ــدراس ــات الـعـلـيــا ال ـمــوصــى بـهــا في
مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت.

لقاء قمة مع الرئيس اإليراني الجديد إبراهيم رئيسي في طهران،
نفت «كتائب سيد الـشـهــداء» العراقية ،التوصل إلــى اتـفــاق مع
حكومة بغداد لوقف الهجمات على القوات األميركية ،في وقت
تحدثت منصات «محور إيران» عن استهداف مقر لالستخبارات
اإلسرائيلية في أربيل.
١٢

لبنان :صورة تذكارية لحكومة ميقاتي...
ميقاتي مهمات دقيقة ومتعددة ،ألنها تضم وزراء من توجهات
سياسية واقتصادية مختلفة ،ستكون حاضرة خالل اجتماعات
ً
مجلس الــوزراء ،إذ في الحكومة من يريد التوجه شرقا ويرفض
االنـصـيــاع إلــى شــروط صـنــدوق النقد الــدولــي ومـنــدرجــاتــه ،التي
ً
ً
ستكون قاسية جدا ،وسيطلب التخفيف منها خصوصا ما يتعلق
بخطوات رفع الدعم ،وفيها آخرون متحمسون لشروط الصندوق،
ألنهم يعلمون أن ال مخرج وال إنقاذ للبنان إال من خالله .وهذا
االنقسام سيؤدي إلى حصول تجاذبات داخــل المجلس الــوزاري
ستنعكس على توجهاته.
ً
ً
كما أن عناصر االنقسام متوافرة سياسيا كذلك ،خصوصا أن
هناك جهات متحمسة لتطبيع العالقات مع دمشق ،واستكمال
المسار ،الذي افتتحته حكومة حسان ديــاب ،في حين سيعارض
ّ ً
معبدا
آخــرون ذلــك .وهــذا كله يؤكد أن طريق الحكومة لن يكون
ً
باألزهار ،بل سيكون مليئا باألشواك ،وربما باأللغام.

ةديرجلا
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 464إصابة بـ «كوفيد» خالل أسبوع ...أقل حصيلة منذ عام
• استمرار ُّ
تحسن الوضع الوبائي في الكويت لألسبوع السادس
•  7وفيات من  5إلى  11الجاري ...ونسبة شفاء المرضى %99.1
عادل سامي

ً
 %90انخفاضا
في دخول
مرضى
«كوفيد»
مستشفى
جابر
عبدالله المطيري

ل ــأسـ ـب ــوع الـ ـ ـس ـ ــادس عـلــى
الـ ـ ـت ـ ــوال ـ ــي ،ي ـ ــواص ـ ــل ال ــوض ــع
ال ــوب ــائ ــي فـ ــي دولـ ـ ــة ال ـكــويــت
م ـي ــدان ـي ــا وس ــري ــري ــا تـحـسـنــا
ملحوظا فيما يتعلق بفيروس
كـ ـ ــورونـ ـ ــا الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــد ،ح ـيــث
شهدت األيام األخيرة تراجعا
ملحوظا في أعــداد اإلصابات
ونسب إشغال العناية المركزة
واألجنحة لمرضى «كوفيد »19
في المستشفيات.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ش ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــدت األيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
واأل ســا بـيــع القليلة الماضية
انخفاضا ملحوظا في نسبة
دخول مرضى «كوفيد  »19في
األج ـن ـحــة وال ـع ـنــايــة ال ـمــركــزة
بالمستشفيات بنسبة تزيد
على  90بالمئة.
وكـ ــان م ــن نـتــائــج التحسن

الملحوظ والكبير في الوضع
ال ــوب ــائ ــي إغـ ــاق أك ـثــر م ــن 20
ج ـن ــاح ــا م ـخ ـص ـصــا لـمــرضــى
« كـ ــو ف ـ ـيـ ــد  »19فـ ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
المستشفيات التابعة لــوزارة
الصحة خالل اآلونة األخيرة.
وتـ ــواصـ ــل أرق ـ ـ ــام إص ــاب ــات
« كـ ـ ــو ف ـ ـ ـيـ ـ ــد  »19فـ ـ ـ ــي ا لـ ـ ـب ـ ــاد
انخفاضا قياسيا ،حيث بلغ
إجـمــالــي اإلص ــاب ــات الـجــديــدة
خــال األسـبــوع الماضي 464
إص ــاب ــة ،وذل ـ ــك خـ ــال ال ـف ـتــرة
م ــن األحـ ــد  5الـ ـج ــاري وحـتــى
السبت  11منه .كما انخفضت
بشكل ملحوظ أعداد الوفيات
الناجمة عن مضاعفات «كوفيد
 ،»19حيث سجلت الكويت 7
وفيات جديدة خالل األسبوع
الـمــاضــي ،بــواقــع وفــاة واحــدة

عملية عيون نوعية في «الفروانية»
أعلن مستشفى الفروانية عن نجاحه أمس
في إجــراء عملية لزراعة عدسة ذكية متعددة
ا لـ ـب ــؤرة بـتـقـنـيــة « ،»Trinovaوا لـ ـت ــي تسمح
للمريض برؤية المسافات البعيدة والقراء ة
في نفس الوقت دون استخدام النظارة.

وقــال رئيس قسم العيون فــي المستشفى
د .صالح الرشيدي ،إنه قام ونخبة من الطاقم
الطبي بإجراء الجراحة التي تعد األولــى من
نوعها في الكويت.

يوميا ،وذلك خالل الفترة من
يوم األحد قبل الماضي وحتى
مساء أمس األول السبت.
وش ـهــدت ال ـف ـتــرة الماضية
انخفاضا ملحوظا وملموسا
فـ ــي أعـ ـ ـ ــداد م ــرض ــى ال ـع ـنــايــة
المركزة ،بلغت مساء السبت
 37حـ ــالـ ــة ف ـ ــي أقـ ـ ــل حـصـيـلــة
منذ نحو عام ،كما أن مرضى
«كوفيد  »19في األجنحة بلغ
 84حــالــة ،فــي تــراجــع قياسي
منذ شهور.
ك ـم ــا ب ـل ـغــت ن ـس ـبــة ال ـش ـفــاء
م ــن الـ ـم ــرض  99.09بــال ـم ـئــة،
وه ـ ـ ـ ــي األفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل مـ ـ ـن ـ ــذ وق ـ ــت
طويل جعل الكويت تأتي في
المرتبة الثانية خليجيا في
نسب الشفاء من المرض بعد
ّ
مملكة البحرين التي حلت في
الـمــرتـبــة األول ــى بنسبة 99.1
بالمئة.
ويـ ـ ـع ـ ــود الـ ـفـ ـض ــل ف ـ ــي ه ــذا
الـتـحـســن الـكـبـيــر والـمـلـحــوظ
في الوضع الوبائي في البالد
إل ــى ات ـس ــاع وت ـي ــرة التطعيم
من كل الفئات العمرية والتي
تـ ـج ــاوزت  70بــالـمـئــة للكبار
و 80بالمئة لألطفال من سن
 12وحتى  15عاما.
ودعـ ــا الـمـتـخـصـصــون إلــى
أه ـم ـي ــة رفـ ـ ــع درج ـ ـ ــة االل ـ ـتـ ــزام

جانب من التطعيمات
بـ ـ ــاالش ـ ـ ـتـ ـ ــراطـ ـ ــات والـ ـحـ ـيـ ـط ــة
والحذر خالل المرحلة المقبلة،
خصوصا أ نـنــا مقبلون على
بداية العام الدراسي وموسم
االنـفـتــاح وال ـعــودة مــن السفر
وم ـ ـ ــوس ـ ـ ــم تـ ـ ـغ ـ ـ ّـي ـ ــر ال ـ ـف ـ ـصـ ــول
وال ـ ـح ـ ـسـ ــاس ـ ـيـ ــة واألم ـ ـ ـ ـ ـ ــراض
التنفسية.
وفـ ـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات
اإليـ ـ ـج ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـن ـ ــاجـ ـ ـم ـ ــة ع ــن
تراجع إصــابــات «كوفيد ،»19
ك ـش ــف اسـ ـتـ ـش ــاري األمـ ـ ــراض
ال ـصــدريــة والـعـنــايــة الـمــركــزة

ف ــي مـسـتـشـفــى جــابــر األحـمــد
د .عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـمـ ـطـ ـي ــري ،عــن
انـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاض نـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــة دخـ ـ ـ ــول
م ـ ـ ـ ــرض ـ ـ ـ ــى «ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا» ف ــي
األجنحة والعناية المركزة في
المستشفى بنسبة تزيد على
 90في المئة ،وذلك في موازاة
اسـتـمــرار االنـحـســار الــوبــائــي
الملحوظ في البالد.
وقال المطيري ،في تصريح،
إن ال ـف ـتــرة الـقـلـيـلــة الـمــاضـيــة
ش ـ ـ ـهـ ـ ــدت إغ ـ ـ ـ ـ ــاق  5أجـ ـنـ ـح ــة
للعناية المركزة في مستشفى

جابر كانت مخصصة لعالج
مرضى «كوفيد  ،»19موضحا
أن ــه ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن هـنــاك
جناحان للعناية المركزة فقط
فـ ــي ال ـم ـس ـت ـش ـفــى مـخـصـصــة
لمرضى «كورونا».
وأشار إلى أن موجة «دلتا»
ف ــي طــريـقـهــا إل ــى االن ـح ـســار،
وهذا ما أوضحته اإلحصاءات
ال ـ ــرسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادرة ع ــن
وزارة الـصـحــة ،وال ـتــي تشير
إلـ ــى تـسـجـيــل أدن ـ ــى حصيلة
إصابات بالفيروس .وأوضح

أنــه حتى أجنحة «كوفيد »19
القائمة حاليا فــي مستشفى
جابر ليست مليئة بالمرضى،
مشيرا إلى أن معدالت دخول
المرضى حاليا قليلة جدا وال
تقارن بشهري يونيو ويوليو
الماضيين.
َوذكر المطيري أن التطعيم
ساهم بشكل كبير في خفض
ال ـم ـع ــدل ال ــوب ــائ ــي وان ـح ـســار
ً
الوباء في الكويت ،مشددا على
أن السلوك البشري هو الذي
يحدد سلوك الفيروس.

ُّ
بهبهاني لـ ةديرجلا  :توجه لتعميم الجرعة الثالثة للتطعيم
•

«في حال توافر كميات كبيرة من اللقاحات تغطي االحتياجات العالمية»
●

عادل سامي

بينما أ كــد طبيب الصحة الوقائية
في وزارة الصحة ،د .عبدالله بهبهاني،
أنه ال مناص من إعطاء جرعة تعزيزية
ث ــال ـث ــة ل ـم ــن ي ـع ــان ــي ن ـق ــص ال ـم ـن ــاع ــة،
ول ـ ـلـ ــذيـ ــن يـ ـتـ ـن ــاول ــون أدويـ ـ ـ ـ ــة م ـث ـب ـطــة
ل ـل ـم ـنــاعــة ك ـم ــرض ــى زراع ـ ـ ــة األعـ ـض ــاء،
ذكــر أن االتـجــاه قــد يسير نحو تعميم
الـجــرعــة التنشيطية الـثــالـثــة ،فــي حال
توافر كميات كبيرة من اللقاحات تكفي
لتغطية االحتياجات العالمية.

وقـ ـ ـ ــال بـ ـهـ ـبـ ـه ــان ــي ،ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح ل ـ
"الـ ـج ــري ــدة" ،إن ال ـب ـيــانــات األولـ ـي ــة من
تجربة "أوكتاف"  Octave trialبقيادة
ج ــام ـع ــة غ ــاس ـك ــو وت ـن ـس ـي ــق جــام ـعــة
برمنغهام ،وهي من أكبر الدراسات في
الـعــالــم حـتــى اآلن عــن الـمــرضــى الــذيــن
يعانون نقص المناعة ،أشــارت إلى أن
 40في المئة من المرضى الخاضعين
ل ـل ــدراس ــة أظـ ـه ــروا اس ـت ـجــابــة مـنــاعـيــة
مصلية منخفضة بعد أ خــذ جرعتين
من اللقاح ،وأن  11بالمئة من المرضى
يفشلون في إنتاج أي أجسام مضادة

 13جهة حكومية
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أن ال ـت ـط ـب ـيــق
اإللكتروني نتاج تعاون 13
ج ـه ــة ح ـكــوم ـيــة ،ومـ ــن ش ــأن
ت ـعــاون الـجـهــات الحكومية
في ربط المزيد من الخدمات
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،ال ـتــي تقدمها
ع ـب ــر «س ـ ـهـ ــل» ،ت ـط ــوي ــر أداء
الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق بـ ـشـ ـك ــل أفـ ـض ــل،
وخ ــدم ــة ال ـمــواط ـن ـيــن بشكل
أكبر.
ويضم التطبيق بنسخته
التجريبية خدمات حكومية
إل ـك ـت ــرون ـي ــة م ـق ــدم ــة م ــن 13
جهة تشارك في هذه المرحلة

درجات للمشاركة واألنشطة واالختبارات القصيرة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية
●

على طريق إضــافــة المزيد من
ً
الخدمات والجهات الحقا.

تصنيف التطبيق
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أعـ ـل ــن ال ـن ــاط ــق
الرسمي باسم تطبيق «سهل»،
يوسف كاظم« ،ارتفاع تصنيف
الـتـطـبـيــق ض ـمــن الـتـصـنـيـفــات
ً
األكثر تحميال عبر «االبستور»
ألجهزة آيفون ،بسبب عدد مرات
تحميل النسخة التجريبية من
التطبيق على مستوى الكويت».
وأوضــح أن التطبيق يشهد
حاليا عمليات تحديث مستمرة
لزيادة كفاءة العمل ،بعد ضغط
ال ـم ـس ـت ـخ ــدم ـي ــن الـ ـ ــزائـ ـ ــد ع ـلــى
تنزيله.
وكان رئيس مجلس الوزراء
س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ص ـب ــاح ال ـخــالــد
ق ــد أكـ ــد خـ ــال ج ـل ـســة مـجـلــس
الوزراء األسبوع قبل الماضي،
أن إطـ ـ ـ ـ ــاق تـ ـطـ ـبـ ـي ــق «س ـ ـهـ ــل»
ال ـح ـكــومــي ال ـمــوحــد م ــن شــأنــه

عبد الله بهبهاني

ً
«التربية» %40 :تقييما للفصل األول و 60للثاني

وزيرة االتصاالت :إطالق نسخة
تجريبية من «سهل»
أع ـل ـن ــت وزي ـ ـ ــرة األشـ ـغ ــال
العامة ،وزيرة الدولة لشؤون
االتـ ـ ـص ـ ــاالت وت ـك ـنــولــوج ـيــا
المعلومات ،د .رنــا الفارس،
أمس ،إطالق نسخة تجريبية
من المرحلة األولى للتطبيق
الحكومي الموحد للخدمات
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة (س ـ ـهـ ــل) عـبــر
الـمـتــاجــر الــرقـمـيــة للهواتف
الذكية.
وقــالــت ال ــوزي ــرة ال ـفــارس،
ف ــي ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي ،إن
إ ط ــاق النسخة التجريبية
المتاحة عبر أنظمة أجهزة
«آي ـفــون» و«آن ــدروي ــد» يهدف
إلــى متابعة أدائـهــا ،وتقييم
تجربتها من المستخدمين
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام ـ ـ ـهـ ـ ــا ل ـت ـن ـف ـي ــذ
مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة،
فضال عن رصد المالحظات
من أجل تطويرها ،إلى حين
إطالق النسخة الرسمية من
المرحلة األولى لـ «سهل».

بعد  4أسابيع من تلقي الجرعة الثانية،
ً
مما يجعل الجرعة الثالثة أمرا ضروريا
لهذه الفئة على وجه الخصوص.
وذك ــر أن ــه مــن الـمـتــوقــع أن يستفيد
ه ـ ــؤالء م ــن ال ـج ــرع ــة ال ـم ـن ـش ـطــة ،حـيــث
إن ال ــدراس ــة بينت أن هـنــاك زي ــادة في
االستجابة المناعية من الجرعة األولى
إلى الثانية.
وأش ــار إلــى أن هـنــاك دراس ــة جديدة
باسم  Octave Dueتم إطالقها لدراسة
فعالية الجرعة المعززة للفئة التي كانت
فعالية الجرعتين منخفضة نسبيا.

وأكد أن الفئات األكثر حاجة للجرعة
ال ـثــال ـثــة ه ــم ال ـمــرضــى ال ــذي ــن يـكــونــون
م ـس ـت ــوي ــات م ـن ـخ ـف ـضــة مـ ــن األجـ ـس ــام
ال ـم ـض ــادة ،وه ــم م ــرض ــى غ ـســل الـكـلــى
والـ ــديـ ــال الـ ــدمـ ــوي ،وم ــرض ــى ال ـت ـهــاب
األوعية الدموية ،والمصابون بالتهاب
ال ـم ـفــاصــل ،وأم ـ ـ ــراض ال ـك ـبــد ومــرضــى
س ــرط ــان الـ ــدم واألورام الـصـلـبــة ،ومــن
خضعوا لعمليات زراعة نخاع العظام،
ومن يتناولون مثبطات المناعة.
وفيما يتعلق بتعميم إعطاء الجرعة
الثالثة التنشيطية لجميع المؤهلين،

ذك ــر أن ذل ــك قــد يـنـطــوي عـلــى سلبية،
وهـ ــي ح ــرم ــان الـ ـ ــدول األكـ ـث ــر ف ـق ــرا من
الحصول على الجرعتين األساسيتين،
ً
مما يجعلها مصدرا محتمال لتحورات
مستقبلية قد تكون مقاومة للقاحات.
ون ـ ّـب ــه ب ـه ـب ـهــانــي إلـ ــى أن األجـ ـس ــام
المضادة قد ال تكون المعيار الوحيد
لقياس االستجابة المناعية ،حيث إن
الـمـنــاعــة الـخـلــويــة عــن طــريــق الـخــايــا
ً
التائية قــد تلعب دورا مهما فــي بقاء
مـنــاعــة الـجـســم لـفـتــرة قــد ت ـكــون أط ــول
نسبيا.

تعزيز كفاء ة وسرعة إنجاز
المعامالت ،وسيكون باكورة
الـتـحــول الــرقـمــي الحكومي،
داعـ ـي ــا ال ـج ـه ــات الـحـكــومـيــة
ال ـ ـ ـ ــى إنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاح ال ـ ـتـ ــوج ـ ـهـ ــات
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة ،عـ ـلـ ـم ــا ب ــأن
الـتـطـبـيــق الـ ــذي ُي ـط ـلــق بعد
غدّ ،
تقدم من خالله الجهات
ً
الحكومية عددا من الخدمات
ً
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة ب ـ ـع ـ ـيـ ــدا عــن
التعامالت الورقية المعتادة.

توزيع المنهج
وحذف دروس مع
تقليل المحتوى
والمحافظة على
التسلسل البنائي

كاظم

م ــع اقـ ـت ــراب م ــوع ــد ب ــدء ال ـعــام
ال ــدراس ــي ال ـجــديــد ،2022/2021
ت ـ ــواص ـ ــل ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـم ـخ ـت ـصــة
فــي وزارة «الـتــربـيــة» إجــراءات ـهــا،
ً
اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا لـ ـع ــودة الـ ـط ــاب إل ــى
مقاعدهم الدراسية.
وفـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،ع ـل ـمــت
«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» مـ ــن م ـ ـصـ ــادرهـ ــا ،أن
الـ ـ ــوزارة تـتـجــه لتطبيق التقييم
ال ـت ـح ـص ـي ـل ــي ف ـ ــي ال ـم ــرح ـل ـت ـي ــن
ال ـم ـت ــوس ـط ــة والـ ـث ــان ــوي ــة ل ـل ـعــام
الجديد ،بواقع  40في المئة للفصل
ا لـ ـ ــدرا سـ ـ ــي األول ،و 60لـلـفـصــل
الثاني ،متضمنة درجات المشاركة
واألنشطة واالختبارات القصيرة،
الفتة إلى أنه سيتم اعتماد اآللية
ً
ق ــري ـب ــا ،ب ــال ـت ـع ــاون ب ـيــن قـطــاعــي
التعليم العام والبحوث التربوية

وقف المقاصف
وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،أصـ ــدر
الوكيل المساعد للتنمية التربوية
واألن ـ ـش ـ ـط ـ ــة بـ ـ ــاإلنـ ـ ــابـ ـ ــة ،صـ ــاح
ال ـم ــاج ــدي ،ن ـش ــرة ع ــام ــة لجميع
مـ ـ ـ ـ ــدارس ال ـ ـمـ ــراحـ ــل االبـ ـت ــدائـ ـي ــة
والمتوسطة والثانوية بالتعليم
العام ،والديني ،ورياض األطفال،

العتيبي :إيصال الكهرباء إلى «خيطان الجنوبي» في 2023
«المشروع يتضمن  3محطات رئيسية و 36ثانوية ...واستثناء المحطة  Gلن يعطله»
●

ارتفاع
تصنيف
التطبيق
ضمن األكثر
ً
تحميال

فهد الرمضان

والـ ـمـ ـن ــاه ــج ،ع ـل ــى أن ت ـ ــدون فــي
الدليل اإلرش ــادي للعودة ،والــذي
مــن الـمــرجــح أن يعتمد األرب ـعــاء
ل ـ ـ ــإدارات ال ـمــدرس ـيــة واألس ـب ــوع
المقبل للطلبة.
وبـيـنــت ال ـم ـصــادر أن المنهج
ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــوزع ب ـ ـنـ ــاء عـلــى
أنصبة كل مــادة ،وعــدد الساعات
الـمـخـصـصــة ل ـهــا ،الف ـتــة إل ــى أنــه
سـيـتــم ح ــذف الـ ـ ــدروس ال ـم ـكــررة،
والـتـمــاريــن اإلضــافـيــة ،مــع تقليل
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـتـ ــوى ال ـ ـك ـ ـمـ ــي ف ـ ــي شـ ــرح
الـ ـمـ ـف ــاهـ ـي ــم ،والـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة عـلــى
ال ـت ـس ـل ـس ــل ال ـب ـن ــائ ــي ال ـت ــراك ـم ــي
«المعارف والمهارات» ،التي تبقى
مـتــرابـطــة مــن الـصــف األول حتى
الصف الثاني عشر.
وأضـ ــافـ ــت أن وزارة الـصـحــة
قــدمــت الــدلـيــل اإلرشـ ــادي الطبي،
بـيـنـمــا أع ـ ــدت «ال ـت ــرب ـي ــة» الــدلـيــل

ال ـف ـن ــي ،وقـ ــد وص ـل ــت الـ ــوزارتـ ــان
إل ــى م ــراح ــل م ـت ـطــورة م ــن الـفـهــم
المشترك ،وفي إدراك آلية التعليم
وم ـ ـسـ ــارهـ ــا الـ ـصـ ـحـ ـي ــح ،م ــؤك ــدة
تفهمها اآلن الـكـثـيــر م ــن األم ــور
التي كانت غائبة عنها في الجانب
التعليمي فــي بــدايــة األزم ــة ،مثل
تبادل األدوات في الفصل ،وحاجة
المعلم إلى تصحيح الدفاتر ،وغير
ذلك من األمور االضطرارية.

بشأن وقف المقاصف المدرسية
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل رس ـ ـ ـمـ ـ ــي ،مـ ـ ــع تـ ـح ــدي ــد
األصناف المسموح ألولياء األمور
بتزويد أبنائهم بها ،والممنوع
اصـطـحــابـهــا أث ـن ــاء ف ـت ــرة الـ ــدوام
المدرسي.
وتـ ـشـ ـم ــل الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواد الـ ـغ ــذائـ ـي ــة
المسموح للطلبة باصطحابها
األلبان والعصائر والخضراوات
وال ـف ــواك ــه ال ـط ــازج ــة والـمـجـفـفــة،
إضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـط ـ ـ ــائ ـ ـ ــر
والـ ـس ــان ــدويـ ـش ــات وال ـم ـك ـس ــرات
والبسكويت.
أم ــا أبـ ــرز األصـ ـن ــاف الـغــذائـيــة
الممنوعة فهي منتجات الطاقة
واأللبان كاملة الدسم والمشروبات
ال ـغ ــازي ــة أو ال ـت ــي ت ـح ـتــوي على
ً
«ك ــافـ ـيـ ـي ــن» ،فـ ـض ــا عـ ــن األغ ــذي ــة
المقلية والمواد التي تحتوي على
دهون مهدرجة واللحوم المصنعة.

سيد القصاص

توقع وزيــر الكهرباء والـمــاء والطاقة المتجددة
وز يـ ـ ــر الش ــؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية
د .مشعان العتيبي ،أن يتم إيصال التيار الكهربائي
إلى مشروع خيطان الجنوبي في الربع األول من عام
 ،2023مؤكدا أن «الكهرباء» ستستكمل أعمال ربط
محطات الـتــوزيــع الثانوية فــي هــذا الـمـشــروع بعد
استكمال هيئة الطرق أعمال بنيته التحتية ،وذلك
للحفاظ على المولدات والكيبالت من التلف بسبب
أعمال البنية التحتية.
وقال العتيبي ،في رده على سؤال برلماني للنائب

أسامة المناور حصلت «الجريدة» على نسخة منه،
إن م ـشــروع خـيـطــان الـجـنــوبــي يتضمن  3محطات
تحويل رئيسية جاهزة لالستخدام ،كما أن الوزارة
تخطط إلنشاء  36محطة تحويل ثانوية فيه ،ومن
المتوقع البدء في تشغيل بعض هذه المحطات في
الربع األول من عام .2023
وشدد على أنه بحسب القواعد المتبعة في الوزارة
ال يتم بدء العمل وتنفيذ الشبكة الكهربائية إال بعد
تسلم البنية التحتية للمنطقة ،حفاظا على معدات
وكابالت الوزارة من التلف ،وبناء على ذلك ستبادر
«الكهرباء» إلى األعمال الخاصة بها بعد إنجاز البنية
التحتية في المنطقة.

ولـفــت إل ــى أن ــه تــم تخصيص األراضـ ــي الخاصة
بالمحطات في المنطقة لمكونات المشروع بالكامل
«محطات الكهرباء الثانوية والمحطات الرئيسية» من
لجنة اعتماد المخططات التنظيمية في المؤسسة
ا لـعــا مــة لـلــر عــا يــة السكنية ،و تـضــم اللجنة ممثلين
عن «الكهرباء» وبلدية الكويت ،وتم استثناء محطة
خيطان « »Gالتي تبين تعارض بين موقعها ومسار
المترو ،مشددا على أن تأخر تنفيذ هذه المحطة لن
يحول دون إيصال التيار الكهربائي إلى المشروع.

برلمانيات 4
المطيري :مستشار عالمي إلنجاز مشروع
مجمع وزارة اإلعالم الجديد
ةديرجلا

•
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مخاطبة «المالية» إلدراجه ضمن ميزانية «األشغال» للسنة المالية 2023 /2022
تعد وزارة اإلعالم العدة،
بالتعاون مع وزارتي المالية
واألشغال ،إلنجاز مشروع
مبنى مجمع وزارة اإلعالم
الجديد ،بالتعاون مستشار
عالمي.

أعلن وزيــر اإلعــام وزيــر الدولة
ل ـ ـشـ ــؤون ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ،ع ـب ــدال ــرح ـم ــن
المطيري ،اتجاه «اإلع ــام» إلنشاء
مشروع مجمعها الجديد ،بالتعاون
مع مكتب استشاري عالمي.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـطـ ـي ــري فـ ــي إج ــاب ـت ــه
عــن الـســؤال البرلماني المقدم من
الـنــائــب د .عـبــدالـعــزيــز الصقعبي،
ع ـل ــى ضـ ـ ــوء ت ــوج ــه ال ـ ــدول ـ ــة نـحــو
تــرش ـيــد ال ـم ـص ــروف ــات وتـخـفـيــض
ب ـنــود الـمـيــزانـيــة بــال ـقــدر الـمـمـكــن،
صـ ـ ـ ـ ــدرت تـ ــوج ـ ـي ـ ـهـ ــات مـ ـ ــن وزارة
ا لـمــا لـيــة للجهات الحكومية التي
تشغل مـقــار مؤقتة بــإعــادة النظر
فــي الـقـيــم اإلي ـجــاريــة ل ـهــذه الـمـقــار
والبحث عن مقار دائمة لها ،ومن
هذه الجهات بعض قطاعات وزارة
اإلعــام الموجودة في أحد األبراج
التجارية.
وتوجد للوزارة مكاتب خارجية
في بــرج الحمراء  -شــرق ،وتشغله

قـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــات اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي،
وال ـ ـخـ ــدمـ ــات اإلع ــامـ ـي ــة واإلع ـ ــام
الـ ـج ــدي ــد ،وال ـت ـخ ـط ـي ــط اإلع ــام ــي
والـتـنـمـيــة الـمـعــرفـيــة ،والـسـيــاحــة،
وإدارة التخطيط والتطوير  -وتقدر
المساحة المستأجرة بـ  4671م،2
وهي األدوار أرقام  11 ،10 ،9ببرج
الحمراء ،أبرم عقد اإليجار بتاريخ
 14/1/2014عن طريق وزارة المالية،
والـقـيـمــة اإلي ـجــاريــة الـسـنــويــة هي
 504.468د .ك.
وأض ـ ــاف الـ ــوزيـ ــر :ك ــان ــت هـنــاك
مكاتب خارجية بــالــدور ال ـ  24في
ب ـ ــرج ك ـي ـب ـكــو  -ش ـ ــرق ،ح ـي ــث ك ــان
قـطــاع السياحة يشغل هــذا الــدور
عندما كــان تابعا ل ــوزارة التجارة
والصناعة ،وهو ضمن عقد اإليجار
رقم أخ ،4/2717/الذي أبرمته وزارة
ال ـمــال ـيــة ل ـح ـســاب وزارة ال ـت ـجــارة
وال ـص ـنــاعــة ب ـت ــاري ــخ ،2013/7/١٨
وتقدر مساحة هذا الدور بـ 852.78

م ،2وقـيـمـتــه اإلي ـج ــاري ــة الـسـنــويــة
 92.100د.ك.
وبتاريخ  2021/1/١٥تم إخالء هذا
الــدور من قطاع السياحة وإعادته
إلى الشركة المؤجرة ،وتم تسكين
قطاع السياحة ببرج الحمراء ،وذلك
تنفيذا لتوصيات وزارة المالية بهذا
الشأن ،بعد أن حصلت الشركة على
حـكــم قـضــائــي بـتــاريــخ 2019/8/٢٦
ب ــزي ــادة األج ـ ــرة م ــن  9إل ــى  11د.ك
للمتر المربع شهريا.

المجمع الجديد
وع ـ ـ ــن م ـ ـش ـ ــروع مـ ـجـ ـم ــع وزارة
اإلع ـ ــام ال ـجــديــد ،كـشــف الـمـطـيــري
أنــه تــم التنسيق مــع لجنة البيوت
االس ـ ـت ـ ـش ـ ــاري ـ ــة الخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار م ـك ـتــب
اس ـت ـش ــاري عــال ـمــي لـلـتـعــاقــد معه
لوضع المواصفات إلنشاء مشروع
مجمع اإلعالم الجديد ،وتم مخاطبة

وزارة األش ـغ ــال إلدراج الـمـشــروع
واالتـ ـف ــاقـ ـي ــة االسـ ـتـ ـش ــاري ــة ضـمــن
م ـي ــزان ـي ـت ـه ــا ،ك ـم ــا ت ـم ــت مـخــاطـبــة
وزارة الـمــالـيــة لـتــوفـيــر الـمـيــزانـيــة
الـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ــة لـ ــات ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة ،وأف ـ ـ ـ ـ ـ ــادوا
بالتنسيق مع "األشغال" إلدراجها
ضـمــن مـيــزانـيـتـهــا لـلـسـنــة الـمــالـيــة
.2023/2022
وعن مشروع المبنى اإلداري في
منطقة الشويخ ،قال إنه تم تحديد
موقع إلنشاء مبنى إداري في منطقة
الشويخ ليخدم  3قـطــاعــات ،وجــار
ط ــرح ك ــراس ــة الـ ـش ــروط الـمــرجـعـيــة
الخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار مـ ـكـ ـت ــب مـ ـ ــن الـ ـمـ ـك ــات ــب
االستشارية إلعداد المواصفات.

ً
المويزري :ال دور انعقاد قادما لمجلس األمة
أعلن النائب شعيب المويزري تعديل موعد الطلب الذي
ّ
تقدم به لعقد الجلسة الطارئة لمجلس األمة.
وقال المويزري ،في تصريح صحافي بمجلس األمة:
فــي األسـبــوع الماضي تقدمت بطلب عقد جلسة طارئة
لـمـنــاقـشــة مـجـمــوعــة مــن الـقـضــايــا ،وك ــان مــن المفترض
أن تـكــون الجلسة فــي  15ال ـجــاري ،لكن لتمكين الـنــواب
الـمـســافــريــن ومــن ال يـعــرف عــن الجلسة ّ
أجـلـتـهــا الــى 22
ال ـجــاري ،لتكون الـفــرصــة سانحة لتوقيع أكـبــر عــدد من
النواب ،ووصلنا حتى اليوم الى موافقة وتوقيع  12نائبا
لعقد تلك الجلسة الطارئة ،نظرا لوجود قضايا مهمة.
وأشار إلى عدم وجود دور انعقاد قادم ،و"على الحكومة
إثبات التعاون مع المجلس والشعب الكويتي من خالل
إصدار قــرارات لمعالجة معظم مشاكل الشعب والدولة"،
ّ
مــؤكــدا أن حــل القضايا ليس بيد مجلس األم ــة ،بــل بيد
السلطة التنفيذية.

وتابع أن قضايا الجلسة الطارئة هدفها التعاون بين
ّ
السلطتين وحــل مشاكل الشعب والـحــرص على احترام
الدستور وممثلي األمة والقضية األولى تردي الخدمات
الـصـحـيــة وت ــراج ــع ال ـم ـس ـتــوى الـتـعـلـيـمــي وال ـم ـخــرجــات
التعليمية واألزمة اإلسكانية المختلفة ،وأنا كنت وزيرا
لــإس ـكــان ،واسـتـطـعــت ان ـت ــزاع  109قـطــع أرض خ ــال 4
أشهر ،وسلمت للرعاية السكنية ،فضال عن قضية النصب
الـعـقــاري ال ــذي تــم فــي الكويت مــن خــال مـعــارض نصب
واح ـت ـيــال أشــرفــت عليها الـحـكــومــة ،وآالف الـمــواطـنـيــن
راحوا ضحية تلك المعارض ،ناهيك بالقروض والفوائد
الفاحشة ،حيث يوجد  400ألــف مواطن مدينين بسبب
الفوائد ،وقضية سوء إدارة الموارد المالية الدولة.
وأكـ ــد ال ـم ــوي ــزري أن ال ــوض ــع ال ـحــالــي ّ
دمـ ــر أص ـحــاب
المشاريع ورئيس الوزراء يفتتح مشروعا فاسدا في محطة
الزور الذي تضاعفت كلفته  4أضعاف ،فضال عن قضية

التوظيف ،فــآالف الكويتيين بــا وظيفة مــن مهندسين
وفنيين وإداريين ،وهناك أكثر من  20ألف مواطن عاطل،
كما أن شباب الكويت يتعطل توظيفهم أو ترقيتهم بسبب
القيود األمنية المفروضة عليهم بسبب رأي سياسي.
واعتبر أن قضية المصالحة الوطنية واجــب شرعي
وسياسي ودستوري وأخالقي لعودة المهجرين« ،فهل
مــن المعقول أن يــوجــد  600مهجر مــن الـكــويــت ،بعد أن
تصالحتم مع كل من أساء للدولة من الدول األخرى ومع
من احتل الدولة؟!».
وبين أن «القضية ليست قضية استجواب ،أو تحصين
لرئيس ال ــوزراء ،وأتكلم عن نفسي المرحلة القادمة هي
تفسيخ كل وزيــر سياسيا ،وســوف تعرفون هــذا األمــر»،
متسائال« :دولــة دخلها يوميا مئات الماليين وميزانية
ضخمة كيف ال يكون لديها دليل على سرقة أموال الدولة
وسوء اإلدارة؟»

الشاهين لعودة المؤتمرات
والندوات والدورات التدريبية
قدم النائب أسامة الشاهين
ً
اق ـ ـت ـ ــراح ـ ــا ب ــرغـ ـب ــة ن ـ ــص ع ـلــى
"ال ـ ـس ـ ـم ـ ــاح ب ـ ــال ـ ـع ـ ــودة اآلم ـ ـنـ ــة
للمؤتمرات والندوات والدورات
ال ـت ــدري ـب ـي ــة م ــع اتـ ـخ ــاذ جـمـيــع
االحترازات الصحية الالزمة.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـش ــاهـ ـي ــن ،إنـ ـ ــه ق ــدم
ً
اق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ــه؛ ن ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــرا ل ـ ـل ـ ـعـ ــودة
ا لـتــدر يـجـيــة للحياة الطبيعية
ً
فـ ــي كـ ــل دول الـ ـع ــال ــم ع ـم ــوم ــا
ً
وفي الكويت خصوصا بفضل
جهود وزارة الصحة للوصول
إلــى المناعة المجتمعية حيث
بلغت نسبة تطعيم المواطنين
والمقيمين ضد فيروس كورونا
أكثر من  70في المئة.

شعيب المويزري

أسامة الشاهين

الصالح يستفسر عن ارتفاع تذاكر «الكويتية»
ّ
وج ــه الـنــائــب د .ه ـشــام الـصــالــح ســؤاال
ال ــى وزيـ ــر الـمــالـيــة وزيـ ــر ال ــدول ــة لـلـشــؤون
االقـتـصــاديــة واالسـتـثـمــار ،خليفة حـمــادة،
استفسر فيه عــن أسـبــاب اسـتـمــرار ارتـفــاع
أس ـعــار تــذاكــر ال ـط ـيــران لـلـخـطــوط الجوية
الكويتية.
وقـ ــال ف ــي س ــؤال ــه :م ــا أس ـب ــاب اسـتـمــرار

ارتفاع أسعار التذاكر ،رغم التوسع في حركة
االسـتـقـبــال وال ـم ـغــادرة فــي مـطــار الكويت؟
ولماذا لم ينعكس تخفيف القيود على السفر
وفتح بعض خطوط الطيران المباشر على
أسعار التذاكر من البلدان المعنية وإليها؟
وت ـ ــاب ـ ــع :مـ ــا خـ ـط ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة لـخـفــض
األسعار؟ ولماذا ال تعتمد الخطوط الكويتية

سياسة تنافسية بعرض أسـعــار مناسبة
تخفف فاتورة السفر على المواطنين؟.
وأردف :دمـ ـج ــت الـ ـخـ ـط ــوط ال ـكــوي ـت ـيــة
رح ــاتـ ـه ــا الـ ـق ــادم ــة ح ـف ــاظ ــا ع ـل ــى الـسـعــة
االستيعابية ،وتحقيقا ألعلى عائد تجاري،
فلماذا لم تستحضر رفع معاناة المواطنين
الذين لم يتم استثناؤهم من "الكوتا" ،كما

كان معموال به في فترة سابقة؟
وقال الصالح :حددت الخطوط الكويتية
مــواعـيــد جــديــدة اب ـتــداء مــن شهر سبتمبر
لتشغيل الــرحــات إل ــى ع ــدد مــن العواصم
في أميركا وأوروبا ،فهل تم اتخاذ القرارات
الالزمة حتى ال تكون األسعار المقررة لهذه
الرحالت فوق مستطاع المسافرين؟

جوهر يسأل الفارس عن تطبيق «سهل»

حسن جوهر

ً
قدم النائب د .حسن جوهر سؤاال لوزيرة األشغال
العامة وزيرة الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات د .رنا الفارس حول تطبيق "سهل".
وجاء في مقدمة سؤال جوهر :أعلنت الحكومة
إطالق تطبيق "سهل" الحكومي الموحد لتعزيز
كفاء ة وسرعة إنجاز المعامالت ،وبالنظر إلى
أهـمـيــة الـتـحــول الــرقـمــي الـحـكــومــي ومتطلبات
ح ـمــايــة مـنـظــومــة ال ـب ـيــانــات ال ـس ـيــاديــة لـلــدولــة
والمعلومات الشخصية عالية الخصوصية من

تحديات وأخطار الفضاء السيبراني؟.
وت ـس ــاءل جــوهــر :مــا األدوات الـمـسـتـخــدمــة في
تطبيق "سهل" لضمان حماية الخصوصية (تسريب
البيانات) وإثبات هوية مستخدم ،وأين يتم تخزين
البيانات؟ أدوات الحماية المستخدمة كالتشفير
والتعقب وغيرها من المتطلبات ،إضافة إلى طرق
الحفاظ على تخزين البيانات داخل دولة الكويت
ف ـقــط ،وم ــا خـطــة إدارة الـمـخــاطــر ف ــي ح ــال فـقــدان
البيانات أو تسريبها.

األمين العام يشارك في «تنسيقية»
مجالس دول التعاون الخليجي

اللوغاني خالل االجتماع المرئي
ش ـ ـ ــارك األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـم ـج ـلــس األم ـ ـ ــة عـ ــادل
اللوغاني ،أمس ،في االجتماع الرابع عشر للجنة
التنسيق البرلماني والعالقات الخارجية لمجالس
الشورى والوطني واألمــة لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ،عبر تقنية االتصال المرئي.
وتم خالل االجتماع مناقشة آلية العمل وأهم
الـبـنــود والـمــوضــوعــات ،الـتــي يتضمنها جــدول
ً
األع ـم ــال ،تـحـضـيــرا لــاجـتـمــاع الـمـقـبــل لــرؤســاء
المجالس التشريعية الخليجية ،والذي سيعقد
ي ــوم االث ـن ـيــن ال ـمــوافــق  27الـ ـج ــاري ،عـبــر تقنية
االتصال المرئي.
وب ـح ــث الـمـجـتـمـعــون م ـش ــروع جـ ــدول أع ـمــال
االج ـت ـم ــاع ال ـخ ــام ــس ع ـشــر ل ــرؤس ــاء الـمـجــالــس

ال ـن ـي ــاب ـي ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ،وم ـن ــاق ـش ــة ال ـم ــواض ـي ــع
الخليجية المشتركة ،التي ترفعها لجنة التنسيق
إلى االجتماع ،والنظر في تقريرين بشأن اللجنة
الـبــرلـمــانـيــة الـخـلـيـجـيــة  -األوروب ـ ـيـ ــة ،والـلـجـنــة
البرلمانية الخليجية مع برلمانات دول أميركا
الالتينية.
وشـ ـ ــارك ف ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ،إض ــاف ــة إلـ ــى األم ـيــن
العام ،مدير إدارة المنظمات البرلمانية الدولية
مشعل العنزي ،وكل من سارة السبيعي وأحمد
البهبهاني وعبدالله الصايغ.

هشام الصالح

ةديرجلا
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الهويدي :مشاركة الكويت في «إكسبو دبي» األكبر من نوعها
بالمعرض
• تعكس اإلرث الحضاري والثقافي ...و 250جهة حكومية وخاصة تشارك ً
• جناحنا مستوحى من أبراج المياه ويمتد على مساحة  5500م 2بارتفاع  24مترا

شعار الكويت
بالمعرض
يحمل رسائل
ّ
تتعلق
بـ «رؤية »2035
وعناصر
االستدامة

ق ـ ــا ل ـ ــت و ك ـ ـي ـ ـلـ ــة وزارة اإل عـ ـ ـ ـ ــام،
ال ـم ـف ــوض ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـم ـش ــارك ــة فــي
معرض "اكسبو  2020دبــي" ،منيرة
ال ـه ــوي ــدي ،إن م ـشــاركــة ال ـكــويــت في
"اكسبو" مطلع أكتوبر المقبل ّ
تعد
األكـ ـب ــر م ــن ن ــوع ـه ــا وت ـع ـك ــس اإلرث
ال ـح ـضــاري وال ـث ـقــافــي الـكــويـتــي في
مختلف المجاالت.
وأوضحت الهويدي ،في تصريح
لـ "كونا" ،أن المشاركة الكويتية في
"اكسبو" الذي تستضيفه إمارة دبي
على مــدى  6أشهر بعنوان "تواصل
ال ـع ـق ــول ...وص ـنــع الـمـسـتـقـبــل" يعد
منصة استثنائية تتيح للمجتمع
الـعــالـمــي الـتـعــاون لمناقشة عــوامــل
التنمية العالمية "االستدامة والتنقل
والفرص".
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــدت حـ ـ ـ ــرص الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ع ـلــى
المشاركة في المحافل الدولية لعرض
مشاريعها االستراتيجية ومبادرات
تحقيق أهــداف التنمية ،إضافة الى
التعريف باإلرث الحضاري والثقافي
وجذب االستثمارات وتسليط الضوء
على إسهاماتها االنسانية.
وذكرت الهويدي أن االستعدادات
النهائية للمشاركة تجري "على قدم
وساق" من أجل افتتاح جناح الكويت
الـ ـ ــذي ت ـب ـلــغ م ـس ــاح ـت ــه ن ـح ــو 5500

منيرة الهويدي

م ـتــر مــربــع وارتـ ـف ــاع يـبـلــغ  24مـتــرا
مستوحى تصميمه من أبراج المياه.
وأض ــاف ــت أن ج ـنــاح ال ـكــويــت يقع
ضـ ـم ــن م ـن ـط ـق ــة االسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة ت ـحــت
شـ ـ ـع ـ ــار "كـ ـ ــويـ ـ ــت ج ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدة ...فـ ــرص
ج ـ ــدي ـ ــدة ل ـ ــاسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة" ،م ـب ـي ـن ــة أن
صـنــاعــة مـحـتــوى الـمـشــاركــة استند
إلى ركيزتين اساسيتين هما بحث
علمي أفضى الى استثمار الحواس
الخمس لإلنسان ،والثانية استطالع
رأي أجــري لمعرفة مــاذا يريد الزائر
معرفته عن الكويت.
وذكـ ـ ـ ــرت أن ـ ــه تـ ــم اسـ ـتـ ـخ ــدام آخ ـ ــر مــا

فيصل النواف« :األمن العام»
خط الدفاع األول ضد الجريمة

ً ً
ترأس اجتماعا أمنيا مع قيادات القطاع
أكــد وكيل وزارة الداخلية بالتكليف ،الفريق
الشيخ فيصل النواف ،أن قطاع األمن العام يعتبر
خط الدفاع األول ضد الجريمة ،لتعامله المباشر
مع البالغات.
وقال النواف إن "المرحلة الراهنة تتطلب العمل
كفريق واح ــد ،بفكر أمني ينطلق مــن التجديد،
وإعادة النظر في اإلجراءات األمنية أوال بأول ،بما
يتناسب مع المستجدات األمنية الراهنة ،ويحقق
ً
مصالح البالد" ،مشددا على تطبيق القانون على
الجميع بمسطرة واحدة.
ً
جاء ذلك خالل ترؤسه ،صباح أمس ،اجتماعا
ً
أمنيا بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد
لشؤون األمن العام اللواء فراج الزعبي ،ومديري
األمن العامين في المحافظات الست ،الستعراض
خ ـطــط ال ـع ـم ــل ال ـح ــال ـي ــة وال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ،وآل ـيــة
التنسيق بين األمن العام وجميع قطاعات وزارة
الداخلية ،واالطالع على آخر المستجدات األمنية
على الساحة المحلية وأبعادها المختلفة.
وفــي بداية االجتماع ،رحــب النواف بقيادات
قطاع األمن العام ،ونقل لهم تحيات وزير الداخلية
الشيخ ثامر العلي ،وتقديره لجهودهم الحثيثة
فــي الـحـفــاظ عـلــى تـعــزيــز األم ــن واالس ـت ـقــرار في
البالد.
وشدد على ضرورة االستمرار في بذل الجهد،
ووضع الخطط األمنية لتأمين كل المحافظات،

والتواجد األمني في جميع المناطق ،وتفعيل
دور رجل األمن في المخافر ،وتسيير الدوريات
فــي المناطق السكنية ،وتكثيف الحمالت على
األس ــواق الـعـشــوائـيــة ،ومخالفي قــانــون اإلقــامــة
(الـتـغـيــب  -انـتـهــاء اإلق ــام ــة) ،وتـنـسـيــق الـجـهــود
فــي الحمالت مــع الجهات الحكومية ،وااللـتــزام
بــال ـض ـبــط والـ ــربـ ــط ال ـع ـس ـك ــري واالشـ ـت ــراط ــات
الصحية والوقائية.
وأكد ضرورة االهتمام بكل البالغات والتواصل
مع الجهات المنوطة بها للتعامل السريع معها،
واالرت ـق ــاء بـمـسـتــوى الـمـخــافــر ،وتــزويــدهــا بكل
احتياجاتها لتقديم أفضل الخدمات للجمهور
الكريم.
ووج ــه إل ــى ضـ ــرورة ال ــوج ــود ال ـم ـيــدانــي لكل
المستويات اإلشرافية والقيادية ،لمتابعة سير
األداء األمـنــي ،وتنفيذ الخطط األمنية بكل دقة
وإت ـق ــان ،واالل ـت ــزام بـحـســن مـعــامـلــة المواطنين
والمقيمين ومراعاة البعد اإلنساني عند التعامل
معهم أثناء تنفيذ الخطط واإلج ــراء ات األمنية،
وفتح قنوات تواصل معهم ،بما يضمن تفاعلهم
اإليجابي لتحقيق الرسالة األمنية.
وأك ــد أهـمـيــة االل ـت ــزام بــالـيـقـظــة والـجــاهــزيــة،
منوها بقدرة أبناء المؤسسة األمنية على القيام
بــالـمـهــام الـمـنــوطــة بـهــم بـكـفــاءة واق ـتــدار فــي كل
الظروف.

شعار مشاركة دولة الكويت في «إكسبو دبي »2020
ت ــوص ـل ــت ال ـي ــه ص ـن ــاع ــة الـتـكـنــولــوجـيــا
ال ـب ـص ــري ــة وال ـس ـم ـع ـي ــة وال ـح ـس ـي ــة فــي
صناعة محتوى المشاركة ،مشيرة الى
أن شعار الكويت الرسمي في المعرض
يحمل رسائل تتعلق برؤية الكويت 2035
وعناصر االسـتــدامــة التي يقع ضمنها
جناح الكويت في منطقة "اكسبو".

وب ـي ـنــت ال ـه ــوي ــدي أنـ ــه ت ــم حصر
الجهات المشاركة لاللتقاء بأكثر من
 250جهة حكومية وخاصة للمشاركة
فــي الـفـعــالـيــات الـتــي تمتد  6أشـهــر،
وتـنـقـســم ال ــى أســابـيــع وأيـ ــام يحمل
كــل منها عنوانا خاصا يـتــواء م مع
األنشطة والعناوين.

ودعت الجميع الى حضور جناح
الـ ـك ــوي ــت فـ ــي "اكـ ـسـ ـب ــو دب ـ ــي "2020
وفعالياته للتعرف على االبتكارات
واألف ـك ــار الـمـتـمـيــزة الـتــي تستهدف
إيجاد بدائل كفيلة بديمومة التقدم
والتطور واالزدهار.

زينل لـ ةديرجلا « :العلوم اإلدارية»
مستعدة للعودة إلى الدراسة التقليدية
•

●

أحمد الشمري

ف ـ ـ ـ ــي ضـ ـ ـ ـ ـ ــوء اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــداد
الـكـلـيــات لـتـقــديــم تـصــوراتـهــا
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات ـ ـ ـهـ ـ ــا ل ـل ـف ـص ــل
ال ــدراس ــي األول إل ــى اجـتـمــاع
مجلس إدارة جامعة الكويت
ال ـم ـق ـب ــل ،ك ـش ــف ع ـم ـيــد كـلـيــة
العلوم اإلدارية د .محمد زينل،
عــن اسـتـعــداد الكلية للعودة
إلى الدراسة التقليدية بشكل
كامل مع بدء الفصل الدراسي
األول للعام الجامعي -2021
 2022فـ ــي ظـ ــل االنـ ـف ــراج ــات
الصحية التي تشهدها البالد.
وقــال د .زينل ،في تصريح
ل ـ "الـجــريــدة" أم ــس ،إن الكلية
مستمرة في اتباع اإلرشادات
الصحية والشروط االحترازية
الــواج ـبــة ال ـتــي أقــرت ـهــا وزارة
الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة ل ـ ـح ـ ـصـ ــر ال ـ ـ ــوب ـ ـ ــاء
والقضاء عليه ،الفتا إلــى أنه
"ال مشاكل لدينا فــي تطبيق
جميع االحترازات ،ولكن األمر
متروك لمجلس الجامعة".

«ال تهاون في إجراءات األمن وملتزمون حيال ذوي المتوفيين»
أعربت شركة ليماك  -الكويت لإلنشاءات
عــن أسـفـهــا لـلـحــادث ،ال ــذي وق ــع األرب ـعــاء
الـمــاضــي فــي مـشــروع "الـمـطــار  ،"2والــذي
أسفر عن مصرع عاملين وإصابة ثالث.
وأعـلـنــت "لـيـمــاك" ،فــي بـيــان لـهــا ،أمــس،
دعمها وتعاونها الكامل مع لجنة التحقيق
ّ
التي شكلتها وزيرة األشغال العامة وزيرة
الــدولــة لـشــؤون االت ـصــاالت وتكنولوجيا
المعلومات ،د .رنا الفارس ،عقب وجودها
الفوري في موقع الحادث.
وبـ ّـيـنــت الـشــركــة أن ال ـح ــادث الـمــؤســف
ّ
المكون
وقع أثناء محاولة فريق الصيانة،

محمد زينل

وشدد على ضرورة إعادة
تقييم المعايير التي وضعتها
السلطات الصحية بالبالد في
بدايات انتشار الوباء ،مؤكدا
ضرورة إقرار إلزامية التطعيم
لمنتسبي الـجــامـعــة ،وإع ــادة
مسح الـقــاعــات الــدراسـيــة من
السلطات الصحية للتوصية
ب ــالـ ـح ــدود ال ـق ـص ــوى ألع ـ ــداد
ال ـط ـل ـبــة ال ـم ـم ـكــن ح ـضــورهــم

ب ــالـ ـق ــاع ــات ل ـل ـم ـس ــاه ـم ــة فــي
عودة التعليم الحضوري قدر
اإلمكان.
ولـفــت إلــى أن الكلية خالل
فترة الجائحة وحتى تاريخه
تـ ـ ـق ـ ــوم بـ ـعـ ـم ــل إحـ ـص ــائـ ـي ــات
ومقارنات ،بصورة مستمرة،
للمقارنة بين مستوى التعليم
عبر التعليم عن بعد والدراسة
التقليدية مع وضع األولوية
الـقـصــوى لـلـســامــة الصحية
للطلبة ومنتسبي الجامعة،
ووجدت أن الدراسة التقليدية
ت ـ ـسـ ــاهـ ــم فـ ـ ــي رف ـ ـ ــع م ـس ـت ــوى
الطلبة ،خصوصا أن أغلبية
األقـســام العلمية ليس لديها
م ـشــاكــل ف ــي تـغـطـيــة الـشـعــب
الدراسية واحتياجات الطلبة
من المقررات الدراسية ،فضال
عن توفير االجراءات الوقائية
وال ـ ـسـ ــامـ ــة ل ـج ـم ـي ــع ال ـط ـل ـبــة
واألساتذة واالداريين.
وذكر أن النية حاليا تتجه
إلى العودة للحياة الدراسية
التقليدية بعد انخفاض اعداد

االصابات بمرض "كوفيد ،"19
واالنعكاسات االيجابية التي
تساهم في تشجيع إعادة فتح
أبواب الحرم الجامعي للطلبة.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا لـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــودة
لـ ـ ـل ـ ــدراس ـ ــة بـ ـشـ ـك ــل ت ـق ـل ـي ــدي
ستكون تدريجية ،وستعود
أنـ ـشـ ـط ــة الـ ـكـ ـلـ ـي ــات ال ـث ـقــاف ـيــة
واالجتماعية ،وكذلك األنشطة
ال ـطــاب ـيــة الـجــامـعـيــة إل ــى ما
كانت عليه.
وأع ــرب زيـنــل عــن أمـلــه ،في
حـ ــال تـطـبـيــق ن ـظ ــام الـتـعـلـيــم
الـمــدمــج فــي اجـتـمــاع مجلس
ال ـجــام ـعــة ال ـم ـق ـبــل ،أن تـكــون
محاضرات المقررات الدراسية
خ ــال التعليم ا لـمــد مــج التي
ستكون عبر االونالين متأخرة
بعد االنتهاء من المحاضرات
الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـحـ ـض ــره ــا الـ ـطـ ـلـ ـب ــة،
واق ـت ـص ــار ذل ــك ع ـلــى الـشـعــب
ذات الكثافة العالية (مستوى
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تشكيل لجنة تحقيق دا خ ـل ـيــة ،للوقوف
عـنــد مـجــريــات ال ـحــادث وأس ـبــاب وقــوعــه،
وأساليب تفاديه في المستقبل.
وختمت الشركة بيانها بتقديم جزيل
الـشـكــر لـخــدمــات ال ـط ــوارئ الـطـبـيــة ،وقــوة
اإلط ـف ــاء ال ـع ــام ،والـمـسـعـفـيــن عـلــى سرعة
االس ـت ـج ــاب ــة والـ ـتـ ـع ــاون ال ـم ـب ــاش ــر ،وإل ــى
مـمـثـلــي "األشـ ـغ ــال ال ـع ــام ــة" ،و"الــداخ ـل ـيــة"
على تعاونهم وسرعة وجودهم في مكان
الحادث.

ً
الستقالة أكثر من نصف أعضائه ...ووزير الشؤون ّ
يعين مديرا مؤقتا
●

جورج عاطف

أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ،وزير
الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية ،د .مشعان
العتيبي ،القرار الوزاري رقم (/50ت) لسنة  ،2021بشأن
تعيين مدير معين في جمعية مبارك الكبير والقرين
التعاونية.
ً
ووفقا للقرار ،الــذي حصلت "الجريدة" على نسخة
منه ،فــإن االسـتـقــاالت الخمس المقدمة مــن األعـضــاء:
ســالــم ال ـج ــاوي ،وحـمــد الـقــريــافــي ،وحـمــد الـخــالــدي،
ومحمد القطان ،ومحمد الشمري ،من عضوية مجلس
ً
إدارة الجمعية ،تعد نافذة اعتبارا من تاريخ تقديمها
إلى الوزارة.

الكويت توفر معدات طبية لمستشفيات
كردستان العراق لمواجهة «كورونا»
أعلن قنصل الكويت العام في أربيل د .عمر الكندري توفير
مستلزمات ومــواد طبية تزن أكثر من  10أطنان لمستشفيات
إقليم كردستان العراق لمواجهة فيروس (كورونا).
وقال الكندري لـ"كونا" أمس ،إن هذه المواد تأتي ضمن حملة
الكويت للشعب العراقي "الكويت بجانبكم" ومقدمة من الجمعية
الكويتية لإلغاثة الجتياز هــذه المرحلة الصحية ،التي ألمت
بالعالم ترجمة لتوجيهات سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد.
وعبر عن أمله أن تساهم المواد الطبية في معالجة أكبر عدد
ً
من المصابين بالجائحة ،مشيرا إلى أنهم على علم بمدى حاجة
اإلقليم إلــى تلك المساعدات وأكــد المواصلة في تقديم الدعم
الكويتي للشعب العراقي.
بــدوره ،عبر وزير الصحة باقليم كردستان العراق الدكتور
سامان برزنجي في تصريح مماثل لـ"كونا" عن الشكر لدولة
الكويت ومؤسساتها اإلنسانية للمواصلة فــي تقديم الدعم
إلقليم كردستان العراق.
وأوض ــح أن ه ــذه الـمـســاعــدات الـتــي هــي ع ـبــارة عــن مـعــدات
ً
وأجهزة طبية تخص مواد التخدير والتنفس االصطناعي جدا
ضرورية في الوقت الحالي ،إذ تقوم الفرق الصحية بمواجهة
فيروس "كورونا" واإلصابات في تزايد مستمر.

سلة أخبار
«الصداقة اإلنسانية»
ّكرمت القطان لدعمه
أهداف الجمعية

زار رئيس مجلس إدارة
جمعية الصداقة الكويتية
اإلنسانية ،أحمد الصراف،
واملدير العام للجمعية
خالد بن سبت ،املستشار
عبداملجيد القطان ،حيث
قدما له درعا تكريمية،
تقديرًا لدوره املتميز
وتبرعه السخي الكريم
لتحقيق أهداف الجمعية،
ودعمه اإلنساني ملستحقي
تلك التبرعات.
من جهته ،أعرب القطان
عن شكره وتقديره لزيارة
الصراف وبن سبت،
وتقديم التكريم له ،مشيرا
إلى أن تبرعه ما هو إال
جزء بسيط لدعم مجلس
إدارة الجمعية ،للعمل
على املساهمة بشكل
إيجابي في رفع املعاناة
عن كاهل العديد من الذين
ينتظرون من يقدمون
الحلول اإليجابية ملشاكلهم
وظروفهم االجتماعية
واإلنسانية.

«زكاة الرميثية» تدشن
«بناء المساجد» في  9دول

«عرض خطة الكلية على مجلس إدارة الجامعة التخاذ القرار المناسب»

«ليماك» :تعاون مع التحقيق بحادث «المطار  »2حل مجلس «تعاونية» مبارك الكبير
ً
من ّ 3
عمال مع المشرف ،التنقيب للكشف
عن ّ
تسرب في خط أنابيب المياه المؤقتة
ً
لمكافحة الحريق ،والتي تبعد  120مترا
عن الجانب الشمالي لمبنى المطار.
وأع ـ ــرب ـ ــت عـ ــن بـ ــالـ ــغ تـ ـع ــازيـ ـه ــا لـ ــذوي
العاملين المتوفيين مع التزامها المعنوي
ّ
والمادي نحوهما ،وتتمنى في الوقت ذاته
الشفاء العاجل للعامل المصاب ،مع دعمها
الـكــامــل لــه حـتــى يتماثل لـلـشـفــاء ،مــؤكــدة
ّ
ال ـتــزام ـهــا ال ــت ــام بـجـمـيــع إج ـ ـ ــراءات األم ــن
والسالمة ،وعدم تهاونها في هذا الشأن.
وأشـ ــارت فــي ه ــذا الـسـيــاق إل ــى أن ــه تم

محليات

جانب من مراسم توفير المستلزمات الطبية إلقليم كردستان العراق أمس

كما قضى القرار باعتبار مجلس اإلدارة منحال بقوة
القانون ،الستقالة أكثر من نصف أعضائه ،وتعيين
ً
ً
ً
حمود المطيري ،مديرا مؤقتا للجمعية مدة  60يوما
أو لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية ،متى ما
سمحت السلطات الصحية بذلك.
كـمــا أل ــزم ال ـقــرار المجلس المنحل تسليم المدير
المؤقت العهد واألوراق والمستندات واألختام الخاصة
بالجمعية ،خالل  3أيام من تاريخ القرار ،على أن يعمل
ً
بالقرار اعتبارا من تاريخ الصدور .وكانت "الجريدة"
قد أشارت إلى تقديم  5أعضاء من مجلس إدارة جمعية
مـبــارك الكبير والـقــريــن استقاالتهم إلــى وكـيــل وزارة
الشؤون االجتماعية ،من بينهم رئيس مجلس اإلدارة،
إضافة إلى  4آخرين ،مرجعين ذلك إلى "ظروف خاصة".

الكويت تشارك بمؤتمر عربي
للتصميم الشامل للتعلم

●

حمد العبدلي

كشفت أ سـتــاذة علم النفس بكلية
العلوم االجتماعية في جامعة الكويت
د .أمـثــال الحويلة عــن مشاركتها في
اجتماعات اللجنة التحضيرية (عن
بعد) للمؤتمر العلمي األول للتصميم
ال ـشــامــل لـلـتـعـلــم كـعـضــو ف ــي اللجنة
التحضيرية ،وينظمها مركز الدمج
ودع ـ ــم ذوي االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخــاصــة
بجامعة قطر بالشراكة مع  15جامعة
من الدول العربية.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـح ــويـ ـل ــة ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
ص ـ ـحـ ــافـ ــي أمـ ـ ـ ـ ــس ،إن "الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف مــن
الـ ـتـ ـصـ ـمـ ـي ــم الـ ـ ـش ـ ــام ـ ــل لـ ـلـ ـتـ ـعـ ـل ــم هــو
إزال ـ ــة ال ـح ــواج ــز ال ـم ــادي ــة والــرق ـم ـيــة
وال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ،الـ ـت ــي تـ ـع ــوق عـمـلـيــة
التعلم ،وتمكين جميع الطلبة ذوي
القدرات المختلفة للوصول إلى مرحلة
"المتعلمون الخبراء".
ً
وسـيـعـقــد الـمــؤتـمــر افـتــراضـيــا في

أمثال الحويلة

 14نوفمبر ويناقش األسس العلمية
للتعلم المستندة إلى علوم األعصاب
والتعلم القائم على الدماغ ،وإمكانية
الوصول المعمارية ،والنفاذ الرقمي،
والتكنولوجيا المساعدة ،والتطبيقات
العملية للتصميم الشامل للتعلم التي
تدعم التعليم الشامل لجميع الطلبة
بما فيهم الطلبة ذوو اإلعاقة.

أعلن مدير "زكاة
الرميثية" ،التابعة
لجمعية النجاة الخيرية،
سلمان مبارك ،تنفيذ
مشروع بناء املساجد
في  9دول خارج الكويت،
مبينا أنه يأتي تلبية
لرغبة املتبرعني ،ولوجود
الحاجة الشديدة لبنائها
في العديد من الدول ذات
الكثافة السكانية ،والتي
تعاني ندرة في املساجد.
وأوضح مبارك ،في
تصريح صحافي ،أمس،
أن تكلفة بناء املسجد
تختلف تبعًا للمساحة
وعدد املصلني ،وتبدأ على
سبيل املثال من 2825
دينارا في دولة النيجر.
وفيما يتعلق بالدول
التي ينفذ فيها املشروع
قال :يتم بناء املساجد في
كل من النيجر ،وتشاد،
والفلبني ،وبنغالدش،
والهند ،وإندونيسيا،
وسريالنكا ،واألردن،
وألبانيا.
وأشار إلى أنه يتم اطالع
املتبرع بشكل مستمر على
كل مراحل بناء املسجد،
كما يمكنه املشاركة في
افتتاح املسجد الذي تبرع
به ،موجها الشكر إلى أهل
الخير على دعمهم لكل
املشاريع الخيرية.

«الشريعة» أطلقت
برنامج «راسخات»
نظم نادي "مداد" ،التابع
لقسم الفقه وأصوله في
كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية بجامعة الكويت،
البرنامج العلمي األكاديمي
الجديد (راسخات) ،مؤخرًا
عبر برنامج "زووم"،
برعاية العميد املساعد
للشؤون الطالبية د .مطلق
الجاسر ،ومشاركة 400
طالبة في البرنامج.
وأكدت مديرة البرنامج،
املشرفة العامة لـ "مداد"
الطالبي ،د .عبير الشهاب،
أن "راسخات" يسلط
الضوء على العلوم
الشرعية بطريقة أكاديمية،
ويشتمل على أنشطة
علمية متنوعة ،إلعداد
كوادر علمية من صفوة
طالبات العلم الشرعي
العاملات بالقرآن الكريم،
والسنة النبوية وعلومهما،
وإكسابهن ملكة فقهية
لتفسير وتحليل األحكام
والفتاوى.
وذكرت أن الغاية من
"راسخات" تخريج نخبة
مختارة لها رسالة
واضحة ،ودور بارز في
نشر العلم الشرعي،
وتنشئة األجيال بوسطية
واعتدال.

زوايا ورؤى

٦

من سبتمبر  2001إلى سبتمبر
 2021ماذا ّ
تغير؟
د .بالل عقل الصنديد*
bilalsandid@hotmail.com
منذ عقدين من الزمن ،وقع برجا مركز التجارة العالمي في نيويورك
لـيـقــع مـعـهـمــا ال ـعــالــم ف ــي "حـ ّـم ـيــة" ال ـح ــرب عـلــى تـنـظـيــم "ال ـقــاعــدة"
األصولي ،وبعد عقد بالتمام والكمال ،اشتعلت األحداث في سورية
لتشتعل معها الحرب على "داعش" ،وها هو العالم يقلق في عامنا
ً
الحالي من إمكانية االنشغال مجددا بتداعيات استعادة "طالبان"
لسيطرتها على كامل أفغانستان.
ورغ ــم مــا قــد يـبــدو مــن اخـتــاف مــوضــوعــي فــي ال ـظــروف الزمانية
والمكانية لكل حدث من األحــداث الثالثة ،فإن القواسم المشتركة
ً
ّ
وجلية ،فيتبدى أوال ارتباط
الرئيسة التي تجمع بينها واضحة
كل ما سبق بالصورة النمطية ،وربما المقصودة ،لبعض أوجه
استخدام "اإلسالم" في الصراع السياسي بين الشرق والغرب وفي
النزاع العرقي بين الشعوب الفقيرة وتلك األكثر غنى وحداثة.
وفــي الـسـيــاق يتبين أن سياسة "ج ــورج بــوش االب ــن" فــي مقاربة
أحداث  11سبتمبر  ،2001ال تختلف في أهدافها الكبرى عن تعامل
"بــاراك أوبــامــا" مع األحــداث السورية التي انطلقت عــام  ،2011وال
عن سياسات "دونالد ترامب" وبعده "جــون بايدن" في عام 2021
في شأن التعامل -فوق الطاولة وتحتها -مع حركة "طالبان" كأمر
واقع ال يمكن تخطيه.
ال يختلف اثنان أن من ثوابت السياسة األميركية العمل -بالشدة
أو بــالـلـيــن ،بــاألصــالــة أو بــالــوكــالــة -عـلــى إض ـع ــاف "الـتـنـظـيـمــات
االسالمية المتشددة" دون الوصول الى القضاء الكلي عليها ،وذلك
ً
تمهيدا الستخدامها في اللحظة المناسبة ألغراض تخدم مصالح
الواليات المتحدة األميركية البعيدة المدى ،سواء أكان ذلك من خالل
االستفادة من الصراع "السني-الشيعي" ،أم كان من خالل استخدام
هذه التنظيمات لمواجهة الجبار الصيني ،بما يكرر تجربة إنشاء
ودعــم تنظيم "الـقــاعــدة" فــي أفغانستان لقهر "ال ــدب" الــروســي في
ثمانينيات القرن الماضي.
ودون السقوط بخطيئة التبرير ألي فعل أو ارتكاب أو جريمة تورط
بها جاهل أو متعصب أو مغرر بــه ،فــإن خلفيات وأه ــداف وجود
ً
"الـقــاعــدة" وانتهائها ،وظهور "داع ــش" وزوالـهــا ،ال تختلف كثيرا
عن إعالن االنتصار على "طالبان" في عام  2001ومن ثم هيمنتها
المفاجئة على كامل أفغانستان بعد أيام قليلة من انسحاب الجيش
األميركي الذي سيطر على البالد لعشرين سنة كاملة.
تتعاقب العقود ،وتتبدل األوجه ،ولكن المشهد نفسه مع اختالف
بعض التفاصيل؛ والنتيجة نفسها مع بعض المؤشرات لسوئها
أكثر ،فالصورة التي تم تظهيرها "لألصولية اإلسالمية" ومن ثم
تكريسها في األذهان ال شك أنها قاتمة ،واألهداف المعلنة للحروب
على "اإلرهاب" لم تبلغ مبتغاها ،كما أن التفكك والتشتت والتخلف
والفقر ما زالــت أسياد الموقف في كثير من المجتمعات والــدول
المسلمة.
ال شك أن مجتمعاتنا تعاني "البارانويا" أي "جنون االرتياب" الذي
يعيش معه المبتلى به في وهم االضطهاد والمؤامرة ،والواقع أنه،
ً
ً
ولو كان األمر مبررا أو حقيقيا في بعض األحيان ،إال أننا ال نحتاج،
في هذا الشرق التعيس ،إلى مؤامرة كبرى كي يثور األخ على أخيه،
أو ينقلب االبن على أبيه ،أو كي تتحكم في قناعاتنا وتصرفاتنا
نــزعــة الـبـقــاء وشـهــوة الـمــال وج ــاه السلطة ،أو حتى كــي يستثير
غرائزنا صوت استغاثة مزعومة لنصرة زعيم ّ
"مفدى" ،أو إلنقاذ
مسجد مهدد بالهدم ،أو لحماية كنيسة يتربص بها المعادون ،أو
لنصرة رواد حسينية ناشطة.
فمن جاهلية "داحــس والغبراء" إلى جهالة "داعــش واألشقياء" ،لم
حميتنا الهوجاء ،كما لم ّ
تتغير حماستنا العمياء وال ّ
ّ
تتبدل مصالح
ّ
المستفيدين من انقساماتنا وال مخططات المتربصين بمجتمعاتنا.
* كاتب ومستشار قانوني
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األرشيف الدبلوماسي
الفرنسي ...ملف مفتوح

أحمد باقر

رياح وأوتاد :لكي تنجح المبادرات بين الحكومة والمجلس
قال السيد مرزوق الغانم األسبوع الماضي
إن فترة اإلجــازة البرلمانية شهدت مبادرات
ح ـكــوم ـيــة وب ــرل ـم ــان ـي ــة وش ـع ـب ـيــة ومـ ــن ق ــوى
سياسية ،وهــي تـهــدف إلــى إيـجــاد تفاهمات
وتسهم في تحقيق انفراجات سياسية للعديد
ً
ً
من الملفات الشائكة ،وإن هناك تقدما كبيرا في
هذه المبادرات.
وال شــك أن الـتـفــاهــم بـيــن السلطتين بما
يحقق االن ـف ــراج الـسـيــاســي مـطـلــوب مــن أجــل
ت ـح ـق ـيــق الـ ـتـ ـع ــاون ال ــدسـ ـت ــوري وال ـت ـن ـس ـيــق
بينهما للمصلحة العامة ،ويحمي الحكومة
والمؤسسة التشريعية من أي انحراف ،ويعزز
الرقابة الموضوعية على أعمال الحكومة ،ولكن
ال بد لهذا التفاهم من أركــان ومقومات يجب
االلتزام بها حتى ينجح ويؤتي ثماره.
وقد كتبت في هذا الموضوع أكثر من مقالة
منذ بداية الفصل التشريعي الحالي عندما
تـصــاعــدت األزم ــة بـيــن المجلس والـحـكــومــة،
وم ـن ـهــا م ـقــالــة ب ـع ـنــوان (خ ـطــأ اإلعـ ـ ــراض عن
التوافق الدستوري ) بتاريخ ،2020 /12 /28
حـيــث بـيـنــت فـيـهــا أن أول مـقــومــات الـتــوافــق
الدستورية هو تسليم كل سلطة بحق السلطة
األخــرى في ممارسة كل حقوقها الدستورية
دون أن تكون هذه الممارسة عرضة للتأزيم
ً
أو للمساءلة ،فللحكومة مثال حق التصويت
على القوانين وإع ــادة ما ال توافق عليه إلى
ال ـم ـج ـلــس ب ـم ــرس ــوم م ـس ـبــب ،ب ـح ـيــث ال يقر
المجلس هــذه القوانين إال بأغلبية خاصة،
ك ـمــا أن لـلـحـكــومــة ح ــق ال ـت ـصــويــت الخـتـيــار
مناصب المجلس ولجانه دون أن يكون في
عملها مخالفة لوظيفتها الدستورية ،أي أنه
ال يجوز استجواب الحكومة إذا لم توافق على
قانون اقترحه األعضاء أو إذا صوتت لصالح
مــرشــح مـعـيــن لـلــرئــاســة أو إلحـ ــدى الـلـجــان،
وكذلك بين الدستور في المادة ( )57ومذكرته
التفسيرية أن الحكومة تأخذ الثقة من األمير
ال من المجلس ،وبالتالي ال يجوز استجواب
وطرح الثقة في الحكومة فور تشكيلها ،إنما
يجوز استجواب رئيس وأعضاء الحكومة على

أعمالها بعد أن تعمل ،كما ال يجوز استجوابها
على أعمال تمت في حكومة سابقة.
هــذه األســس الدستورية وغيرها نشرها
بالتفصيل بحث للدكتور عثمان عبدالملك،
رحـ ـم ــه ال ـ ـلـ ــه ،فـ ــي جـ ــريـ ــدة األنـ ـ ـب ـ ــاء ب ـت ــاري ــخ
 1985 /5 /11وصدرت فيها أحكام من المحكمة
الدستورية ،وكذلك شرحها عدد من األساتذة
الدستوريين.
وف ــي الـمـقــابــل نــص الــدسـتــور عـلــى أن ــه "ال
سـلـطــان ألي هيئة عـلــى عـضــو المجلس في
عمله بالمجلس أو لجانه" ،وعليه فال يجوز
للحكومة أو ألي تكتل سياسي أو برلماني
أو ألي متنفذ الضغط أو التخويف ألي نائب
لتحقيق األغلبية بـطــرق غير مشروعة مثل
الواسطات أو التهديد أو بالوعود االنتخابية
أو بغيرها ،وال يجوز منع أي نائب من تقديم
ً
االستجواب إذا كان هذا االستجواب ملتزما
ب ــأحـ ـك ــام ال ــدسـ ـت ــور ،ك ـم ــا ال يـ ـج ــوز تــأج ـيــل
االستجوابات التي لم يتم إدراجها على جدول
األعمال ،كما يحق ألي عضو تقديم اقتراحات
القوانين في شتى الموضوعات التي يراها
ويخالف الحكومة فيها.
ومن األسس المهمة التي كررتها الالئحة
الداخلية للمجلس في أكثر من موضع (النهي
ع ــن اس ـت ـخ ــدام عـ ـب ــارات غ ـيــر الئ ـق ــة أو فيها
مساس بكرامة األشخاص والهيئات) .المادتان
( 88و ،)134وهي مخالفة وقعت في المجالس
الـســابـقــة لــأســف ،وت ـك ــررت بـشـكــل كـبـيــر في
المجلس الحالي ،أما التفاهم بين السلطتين
فيحتم اسـتـخــدام األلـفــاظ واألل ـقــاب الحسنة
دون تجريح مع عدم إهمال الشدة في العبارة
واإلشارة البليغة إلى األخطاء والتجاوزات.
ً
ومـ ــن ال ـم ـم ـكــن أيـ ـض ــا أن ي ـق ــوم األع ـض ــاء
بـتــأجـيــل قـضــايــا ال ـتــأزيــم وال ـخ ــاف الـشــديــد
لفترة معينة يقومون خاللها بمطاردة الفساد
بــاألس ـئ ـلــة ولـ ـج ــان الـتـحـقـيــق واإلحـ ــالـ ــة الــى
ً
القضاء ،وأيضا إقرار القوانين الضرورية مثل
قانون القيم البرلمانية وقانون يضع قواعد
عامة للتعيين والترقية والوظائف القيادية

وقــانــون ت ـعــارض الـمـصــالــح وتـعــديــل قــانــون
المناقصات وأمــاك الــدولــة ،وعلى الحكومة
التعاون معهم في إقــرار هذه القوانين ألنها
تحقق مصالح عامة مهمة مثل مكافحة الفساد
وتـحـقـيــق ال ـعــدالــة وزي ـ ــادة إي ـ ــرادات ال ــدول ــة،
وبإمكان النواب أن يعودوا إلى طرح قضايا
الخالف في أي وقت يرونه.
أم ــا إذا اح ـتــدم ال ـخــاف ح ــول اخـتـصــاص
كل طرف حسب نصوص الدستور فال بأس
بــاالحـتـكــام إل ــى المحكمة الــدسـتــوريــة ألنها
السبيل الــدسـتــوري لحل هــذه الـخــافــات ،أو
يكون ذلك بإصدار تشريع يتفق عليه الطرفان.
ً
وم ــن األسـ ــس الــدس ـتــوريــة أي ـض ــا وج ــوب
احترام وجهات النظر المختلفة حول القوانين،
وع ــدم تـعـلـيــق الـتـفــاهــم الـمـقـبــل ب ــأي ش ــروط
تعجيزية مسبقة ،مثل اشتراط إلغاء قوانين
تراها الحكومة أنها من القوانين المهمة ،مثل
قانوني المطبوعات والجرائم اإللكترونية،
والصحيح أن يكون السبيل إلــى إلغائها أو
إبقائها أو تعديلها هو تقديمها والتصويت
عليها في المجلس مع بيان أسانيد وحجج
كل طرف ،مع العلم أن الكويت تحظى بهامش
ً
كبير ج ــدا مــن الـحــريــات بحمد ال ـلــه ،وكــذلــك
األم ــر بــالـنـسـبــة إل ــى قــوان ـيــن االن ـت ـخــاب ومــا
ً
ً
يتعلق بها ال يجوز أن تكون شرطا مسبقا
للتفاهم في الـمـبــادرات المقبلة بسبب كثرة
االقتراحات واالجتهادات بشأنها ،والصحيح
هو أن تعرض وتناقش بكل حرية وشفافية
في لجان وجلسات المجلس مع احترام جميع
اآلراء المطروحة.
والـخــاصــة أن التفاهم يحتاج الــى حــوار
وحكمة مــع ضــرورة االلـتــزام بالعقد والعهد
ال ــذي ينظم الـعــا قــة بين السلطات لتحقيق
التفاهم المنشود ،أما الخروج عليه فقد جربته
الحكومة وبعض األطــراف من قبل ،ولم ّ
يؤد
ذلك إال إلى أوضاع كادت تنزلق بالبالد َ إلى
وأخطار كبيرة ُ ،قال تعالى"َ :يــا أ ُّي َها
فوضى ُ َ ُ
ْ
َّ َ
ود" ،وقال سبحانه:
ين َآمنوا أ ْوفــوا ِبال ُعق
ِ
ال ِ َذ ُ
ْ
ْ
َ
َّ
ً
َ
َ"وأ ْوفوا ِبال َع ْه ِد ِإن ال َع ْه َد كان َم ْسؤوال".

الواقع يعوق رؤية عمران
خان لبناء «باكستان الجديدة»
شجاع نواز *
أصبح عمران خان رئيس وزراء باكستان في عام  ،2018بعدما هزم
األحزاب السياسية الراسخة التي كانت تتناوب على ُ
الحكم منذ عقود،
لم تكن "حركة اإلنصاف" الباكستانية التي ينتمي إليها قوية على
ّ
التغيرات
المستوى الوطني ،ومع ذلك تعهد بإطالق "تسونامي" من
إلنشاء "باكستان جديدة" ،لكنه يجد اليوم صعوبة كبرى في تحقيق
ذلك الوعد.
مع بدء النصف الثاني من عهد خان الممتد على خمس سنوات ،ال
ينذر الوضع بأي ظروف إيجابية بسبب نقاط الضعف الراسخة في
حكومته من جهة ،والعوامل الخارجية التي تسيء إلى االقتصاد من
جهة أخرى ،تحتفظ "حركة اإلنصاف" بأغلبية المقاعد في "المجلس
الوطني الباكستاني" لكنها ال تسيطر على مجلس الشيوخ ،لذا يعجز
خان عن تنفيذ أجندته التشريعية بالكامل ،فهو يواجه معارضة مفككة
ّ
ّ
وتجدد االضطرابات في
وغير جديرة بالثقة ،لكن تدهور االقتصاد
أفغانستان سيؤثران بقدرته على إدارة شؤون باكستان واالستعداد
ألي انتخابات جديدة.
وصلت "حركة اإلنصاف" إلى السلطة بفضل ائتالف من الحلفاء
المنتمين إلى مراتب مختلفة ،وأقنعت وكالة االستخبارات المشتركة
القوية في الجيش بعض المسؤولين بالتخلي عن والئهم لجماعة
"الرابطة اإلسالمية الباكستانية -جناح نواز" وطرح أنفسهم كمرشحين
مستقلين أو االنضمام إلــى "حركة اإلن ـصــاف" ،وكــان البعض اآلخر
ً
انتهازيا وراح يتنقل من حزب إلى آخر على مر مسيرته السياسية ،لهذا
السبب ،وجدت هذه الحكومة المفككة التي تقودها "حركة اإلنصاف"
صعوبة في إطالق مواقف موحدة وطرح رؤية متماسكة لتحسين نظام
ُ
الحكم ،لكنها صمدت رغم كل شيء بسبب المعارضة المنقسمة بالقدر
نفسه وعجزها عن توحيد صفوفها لمواجهة التحديات.
ستكون عالقات البلد مع الواليات المتحدة أساسية اآلن ،ال سيما
بعد سيطرة حركة "طالبان" على أفغانستان غداة ّ
تخبط واشنطن في
وي ّ
انسحابها من ذلك البلدُ ،
سبب هذا الوضع مشاكل محلية إلدارة
بايدن وقد تستمر هذه األخيرة بلوم باكستان على دعمها لـ"طالبان"،
فإذا رفضت الواليات المتحدة وقوى غربية أخرى منح المساعدات
االقتصادية ألي حكومة تسيطر عليها "طــالـبــان" أو االع ـتــراف بها
ً
ً
ً
دبلوماسيا ،فستواجه باكستان خيارا صعبا.
ّ
هل يجب أن يعترف عمران خان بحكومة "طالبان" ويجازف بالتحول
ً
ً
مجددا إلى زعيم منبوذ عالميا؟ قد تمنحه روسيا والصين والدول
ً
العربية شكال من التغطية السياسية إذا اعترف بسلطة "طالبان" في
ّ
كابول ،لكن أول اختبار مرتبط بالدعم األميركي الضمني لباكستان
ّ
سيتضح في أواخر شهر سبتمبر أو بداية أكتوبر ،بعد انتهاء مراجعة
صندوق النقد الــدولــي ،وإذا وافــق الصندوق على متابعة برنامجه
الخاص بباكستان ،يمكننا أن نفترض حينها أن الواليات المتحدة
تهتم بمساعدة باكستان على خوض مفاوضات مع "طالبان" وتؤيد
االنسحاب األميركي من كابول ،أو يعني ذلك أن القوى الغربية األخرى
المتحدة بشأنه أو عارضته.
دعمت هذا الخيار ،حتى لو ترددت الواليات
ََ
في نوفمبر  ،2022سيضطر خان الختيار خلف لرئيسه وشريكه
في إدارة باكستان ،قائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا ،ويبدو
أنه نجح في بناء عالقة وثيقة مع أحد المرشحين لهذا المنصب ،وهو
األمين العام الراهن للمخابرات الباكستانية ،المالزم فايز حميد ،لكن
ثمة احتمال بتمديد والية باجوا ولو لفترة أقصر ،وإذا حصل ذلك،
فسيتقاعد حميد وعدد من المرشحين البارزين اآلخرين قبل انتهاء
والية باجوا الثالثة.
لكن قد ُت ّ
غير السياسة الباكستانية المتقلبة هذا المشهد ،ال سيما
ّ
إذا انهار االقتصاد ،كذلك سيتحكم الجنرال باجوا بأعلى مراتب الجيش
في شهر أكتوبر المقبل بعد تقاعد بعض الجنراالت ،باختصار ،قد
ُ
تحدد أحــداث األشهر الستة المقبلة مستقبل قيادة الجيش وفرص
إعادة انتخاب عمران خان.
* «أتالنتيك كونسيل»

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
عندما نتحدث عــن الــوثــائــق الفرنسية فــاألمــر ينسحب
ع ـل ــى ال ـ ـمـ ــراسـ ــات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ،واالت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــات وال ـب ــرق ـي ــات
الدبلوماسية التي يرسلها الـسـفــراء والقناصل عــادة إلى
مديرية الشرق األوسط في وزارة الخارجية ،وهذا ما كنت
أق ـصــده عـنــدمــا فتحنا ه ــذا الـمـلــف فــي األس ـبــوع الـمــاضــي.
ً
ط ـب ـع ــا هـ ـن ــاك أرشـ ـي ــف ال ـم ـك ـت ـبــة ال ــوط ـن ـي ــة ف ــي ب ــاري ــس
مقابل اش ـتــراك رم ــزي وأرش ـيــف وزارة البحرية المحفوظ
فـ ـ ــي قـ ـلـ ـع ــة "ف ـ ـ ــانـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان" ،ي ـ ــوج ـ ــد أيـ ـ ـض ـ ــا م ـ ــرك ـ ــز "أرشـ ـ ـي ـ ــف
فـ ــرن ـ ـسـ ــا" وب ـ ـم ـ ـجـ ــرد الـ ـ ــدخـ ـ ــول إل ـ ـيـ ــه وال ـ ـب ـ ـحـ ــث ع ـ ــن ك ـل ـمــة
ً
"ال ـك ــوي ــت" تـحـصــل ع ـلــى  465ع ـن ــوان ــا بــال ـل ـغــة الـفــرنـسـيــة.
ال ـمــوضــوع أث ــار ع ـنــدي ال ـف ـضــول ،ف ـكــان ال ـتــواصــل األول
مــع رئـيــس مــركــز الـبـحــوث وال ــدراس ــات الكويتية الصديق
ً
الــدك ـتــور عـبــدالـلــه الـغـنـيــم ،فـتـبـيــن أن ال ـمــركــز ب ــذل ج ـهــودا
م ـت ــواص ـل ــة ف ــي س ـب ـيــل ج ـم ــع ال ــوث ــائ ــق ال ـفــرن ـس ـيــة وأول ـ ــى
اهتمامه منذ تأسيسه بجمع الوثائق المتعلقة بالكويت
وم ــن جـمـيــع األقـ ـط ــار ،وم ـن ـهــا روس ـي ــا وأل ـمــان ـيــا وفــرن ـســا.
ً
تــم نشر ثــاثــة كتب عــن الـكــويــت اعـتـمــادا على الوثائق
الفرنسية ،إلــى جانب سبعة مجلدات جــرى إعــداد فهارس
لـهــا عـلــى ي ــد أح ــد الـمـخـتـصـيــن األكــادي ـم ـي ـيــن ،وأول كـتــاب
ك ــان ب ـع ـنــوان "ال ـك ــوي ــت ف ــي ع ـهــد ال ـش ـيــخ م ـب ــارك ال ـص ـبــاح،
م ـخ ـت ــارات م ــن األرشـ ـي ــف ال ـفــرن ـســي  1915-1896وه ــو من
تــرجـمــة وإعـ ـ ــداد الــدك ـتــور أي ـمــن فـ ــؤاد س ـيــد ،وهـ ــذا الـكـتــاب
كـ ــان ح ـص ـي ـلــة االطـ ـ ــاع ع ـلــى م ـئ ــات م ــن وث ــائ ــق األرش ـي ــف
الفرنسي المتعلقة بالكويت والمحفوظة في أرشيف وزارة
ال ـخــارج ـيــة ف ــي الـ ـ ـ ــ" "Qaui d'erseyف ــي ب ــاري ــس وف ــي مــركــز
األرشـيــف الدبلوماسي في مدينة " "Nanteغربي باريس.
ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب ال ـ ـثـ ــانـ ــي ك ـ ـ ــان ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان "مـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات ال ـس ـك ــك
الـحــديــديــة فــي ال ـشــرق األوس ــط وثــائــق فــرنـسـيــة" ،للدكتور
م ـح ـم ــد الـ ـ ـم ـ ــرزوق ـ ــي سـ ـعـ ـي ــد ،وف ـ ـيـ ــه حـ ــديـ ــث ع ـ ــن مـ ـش ــروع
خـ ــط "س ـل ــوق ـي ــة– الـ ـك ــوي ــت" وال ـ ـ ــذي ك ـ ــان م ـح ــل ب ـح ــث بـيــن
اإلمـبــراطــوريــة األلـمــانـيــة والــدولــة العثمانية وهــو بخالف
"خ ــط بــرل ـيــن– بـ ـغ ــداد" إض ــاف ــة إل ــى م ـش ــروع آخ ــر أث ـي ــر في
الدوائر البريطانية وهو ربط اإلسماعيلية (مصر) بالكويت.
أمـ ـ ـ ــا الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث ف ـ ـي ـ ـت ـ ـنـ ــاول الـ ـ ــوضـ ـ ــع الـ ـصـ ـح ــي
وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة الـ ــوقـ ــائ ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـخـ ـلـ ـي ــج "وث ـ ــائ ـ ــق
ف ــرنـ ـسـ ـي ــة ن ـق ـل ـه ــا ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور مـ ـحـ ـم ــد الـ ـ ـم ـ ــرزوق ـ ــي س ـع ـي ــد.
وفي إطار عالقات متجذرة بين الكويت وفرنسا ومصالح
متشابكة قبل االستقالل وبعده وإدراك كال البلدين بثقل
دورهما في السياسة الدولية والتحالفات اإلقليمية تأتي
ال ــدع ــوة ل ـحــث ال ـبــاح ـث ـيــن واألك ــادي ـم ـي ـي ــن ع ـلــى االسـ ـت ــدارة
نحو ا لــو ثــا ئــق الفرنسية وإ عـطــا ئـهــا المساحة المستحقة
كما هــي ا لـحــال بمستوى االهتمام بالوثائق البريطانية.
الحقيقة أن ه ــذا ال ــدور مـنــوط بـكــل الـجـهــات ذات الـشــأن
سـ ــواء األكــادي ـم ـي ـيــن أو ال ـجــام ـعــات وال ـم ــراك ــز األب ـح ــاث أو
غ ـي ــره ــا ،وال ـم ـس ــأل ــة ف ــي ال ـن ـهــايــة غ ـيــر مــرت ـب ـطــة بـمـنــاسـبــة
الستين لالعتراف الفرنسي بالكويت ،فهذا الحدث
الذكرى ُ
ً
ً
اإلخباري غطي من تلفزيون الكويت بعرضه فيلما وثائقيا
واللقاء المهم الذي جرى بين رئيس الوزراء الشيخ صباح
الـخــالــد والــرئـيــس إيـمــانــويــل مــاكــرون فــي ب ـغــداد ،وإص ــدار
ً
ً
السفارة الكويتية في باريس مع إدارة البريد طابعا خاصا،
ً
ونشاط السفير والصديق سامي سليمان والحاضر دائما.
هـ ـن ــاك أكـ ـث ــر مـ ــن  430أل ـ ــف وث ـي ـق ــة و 25أل ـ ــف م ـعــاهــدة
فـ ــي م ـق ــر األرشـ ـ ـي ـ ــف ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي ال ـف ــرن ـس ــي ك ـم ــا يـنـقــل
ذلـ ــك ال ـم ــراس ــل ال ـص ـحــافــي ف ــي ب ــاري ــس م ـي ـشــال أبـ ــو نـجــم،
وه ـ ــو ال ـم ـق ــر ال ـج ــدي ــد الـ ـ ــذي ان ـت ـق ــل م ــن م ـب ـنــى ال ـخــارج ـيــة
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ومـ ـ ــن أمـ ــاكـ ــن أخ ـ ـ ــرى ك ــان ــت مـ ــوزعـ ــة عـ ـل ــى 16
ً
م ــوقـ ـع ــا إل ـ ــى مـ ـق ــره الـ ـج ــدي ــد فـ ــي ض ــاح ـي ــة "ال كـ ــورنـ ــوف".
هــذه ال ـثــروة تحتاج إلــى مــن يستفيد منها ويبحث في
ً
وثائقها خصوصا ما له عالقة بالكويت ومنطقة الجزيرة
ال ـعــرب ـيــة ،رب ـمــا ت ـب ــادر ال ـس ـفــارة الـفــرنـسـيــة ف ــي ال ـكــويــت أو
جــام ـعــة ال ـك ــوي ــت أو م ــراك ــز بـحـثـيــة أو الـمـكـتـبــة الــوطـنـيــة
بتنظيم مــؤتـمــر ع ــن ه ــذا ال ـم ــوض ــوع ،بـحـيــث يــوضــع أم ــام
مـجـهــر أس ــات ــذة ال ـت ــاري ــخ وال ـبــاح ـث ـيــن وق ــد تـخـطــو إح ــدى
الجهات بعمل رابط أو إيجاد قناة تواصل بين الخارجية
الـفــرنـسـيــة وإح ـ ــدى ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وعـبــر
وسائل نقل حديثة باتت متوافرة وبكثرة من زاوية التعاون
الـثـقــافــي وت ـب ــادل الـمـعـلــومــات ،ول ـنــا فــي تـجــربــة األرش ـيــف
ال ــوطـ ـن ــي فـ ــي ق ـط ــر وأب ــوظـ ـب ــي مـ ـث ــال ج ـي ــد ونـ ــاجـ ــح بـنـقــل
الوثائق البريطانية وإتاحتها لكل الباحثين والمهتمين.

داني رودريك*

كيف نتعلم الدروس الصحيحة من التجارب االقتصادية األميركية؟
الدرس الحقيقي الذي يجب
أن تستخلصه البلدان األخرى
من أروقة البيروقراطية
االقتصادية في واشنطن
هو أن علم االقتصاد يدعم
نصائح سياسية مختلفة
لظروف مختلفة ،ومثلما
ُ
تنتج الظروف المتغيرة
والتفضيالت السياسية في
الواليات المتحدة عالجات
جديدة ،من األفضل للبلدان
األخرى أن تستهدف
مشاكلها وقيودها الخاصة.

المشكلة الحقيقية
التي يعانيها العديد
من البلدان النامية
اليوم تكمن في أن
نموذج التصنيع
التقليدي الموجه
نحو التصدير قد
استنفد قوته

فــي غـضــون بـضــع س ـنــوات فـقــط ،تـغـيــرت الـمـحــادثــات
بشأن السياسة االقتصادية كليا في الواليات المتحدة ،إذ
ُ
استبدلت النيوليبرالية ،أو إجماع واشنطن ،أو أصولية
السوق -يمكنك أن تسميها ما ِشئت -بشيء مختلف تماما.
وف ــي س ـيــاســة االق ـت ـص ــاد ال ـك ـلــي ،أدت ال ـم ـخ ــاوف من
ال ــدي ــون وال ـت ـض ـخــم إلـ ــى تـفـضـيــل س ـيــاســة اإلف ـ ـ ــراط في
تحفيز االقـتـصــاد والتقليل مــن الـمـخــاطــر عـلــى سياسة
استقرار األسـعــار ،وفيما يتعلق بالضرائب ،فــإن اإلقــرار
الضمني في سباق عالمي نحو الهاوية قد انتهى ،كما
أن وض ــع حــد أدن ــى عــالـمــي لـمـعــدل ال ـشــركــات الـمـتـعــددة
ال ـج ـن ـس ـيــات ق ـيــد ال ـت ـن ـف ـيــذ ،أمـ ــا م ــا ي ـت ـع ـلــق بــالـسـيــاســة
الـصـنــاعـيــة ،ال ـتــي لــم يـكــن مــن الـمـمـكــن حـتــى وق ــت قريب
ذك ــره ــا ب ـط ــري ـق ــة رسـ ـمـ ـي ــة ،ف ـق ــد عـ ـ ــادت ل ـت ــأخ ــذ ب ــال ـث ــأر.
ومازالت القائمة طويلة ،ففي حين كانت لفظتا (تحرير
ومــرونــة) الكلمتين الرنانتين فــي سياسة ســوق العمل،
فــإن الـحــديــث اآلن أصـبــح ي ــدور حــول الــوظــائــف الجيدة،
ومعالجة االختالالت في القدرة على المساومة ،وتمكين
العمال والنقابات ،وكان ُينظر إلى شركات التكنولوجيا
الكبرى والمنصات على أنها مصدر لالبتكار والفوائد
للمستهلكين ،أما اآلن فهي تعتبر احتكارات تحتاج إلى
تنظيم وربما إلى تفكيك ،وكانت السياسة التجارية تدور
حول التقسيم العالمي للعمل والسعي إلى الكفاءة؛ أما اآلن
فهي تتعلق بالمرونة وحماية سالسل التوريد المحلية.
إن ب ـعــض هـ ــذه ال ـت ـغ ـي ـيــرات ه ــي ت ـع ــدي ــات ض ــروري ــة
للتكيف مــع صــدمــة كــوفـيــد ،19وقــد تـكــون أيـضــا بمنزلة
ال ـت ـحــول الـحـتـمــي ال ـنــاتــج ع ــن ف ـت ــرة طــوي ـلــة م ــن ارت ـفــاع
م ـس ـتــوى ع ــدم الـ ـمـ ـس ــاواة ،وانـ ـع ــدام األمـ ــن االق ـت ـص ــادي،
وقـ ــوة ال ـس ــوق ال ـمــركــزة ف ــي االق ـت ـصــاد األم ـي ــرك ــي ،ولـكــن
الفضل يعود أيضا إلــى الرئيس جــو بــايــدن ،الــذي جلب
فريقا اقتصاديا جديدا إلى واشنطن ،وسارع إلى تأييد
األف ـكــار الـجــديــدة على الــرغــم مــن انـتـقــادات المتمرسين.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان ل ـ ـن ـ ـم ـ ــوذج أص ـ ــول ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ش ـك ــل
ســاب ـقــا ال ـس ـيــاســة االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ومـ ـعـ ـظ ــم دول أوروب ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـغ ــربـ ـي ــة مـ ـن ــذ ثـ ـ ـ ــورة ري ـ ـغـ ــان-
ت ــات ـش ــر ف ــي ث ـمــان ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن ال ـم ــاض ــي أص ـ ــل ف ـكــري
ُ
سـ ــابـ ــق ،وطـ ـ ـ ــور ه ـ ــذا األخ ـ ـيـ ــر فـ ــي قـ ــاعـ ــات األك ــاديـ ـمـ ـي ــة،
ون ـش ــره الـمـثـقـفــون الـشـعـبـيــون م ـثــل مـيـلـتــون فــريــدمــان.
وهذه المرة ،يحاول االقتصاديون األكاديميون جاهدين
اللحاق بالركب ،ورغم أن حماس السوق الحرة قد تضاءل
بين االقتصاديين ،فإنه لم تكن هناك تطورات برنامجية
في األسلوب المحافظ لـ"كينز" أو "فريدمان" ،وكان سيصاب
صانعو السياسة ممن كانوا يتطلعون إلى االقتصاديين

للحصول على حلول بالجملة تتجاوز اإلصالح بخيبة أمل.
ومــع ذل ــك ،يـبــدو واضـحــا أن االقـتـصــاديـيــن قــد تــأثــروا
بالمزاج المتغير ،فعلى سبيل المثال ،في المعتكف السنوي
لمحافظي البنوك المركزية المنعقد في جاكسون هول ،في
والية وايومنغ ،نهاية أغسطس ،قدم فريق من االقتصاديين
األكاديميين مــن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا،
وجامعة هارفارد ونورث وسترن ،وجامعة شيكاغو ورقة
توضح أن حدوث قفزة مؤقتة في التضخم يمكن أن يكون
شيئا جيدا ،وعندما تكون األجور متصلبة أثناء اتخاذها
لمنحى الهبوط -فهي ال تنخفض بسهولة كما ترتفع-
يمكن تسهيل التغيير الهيكلي مــن خــال زي ــادة األجــور
في أجزاء االقتصاد التي تشهد ارتفاعا في الطلب .وعلى
الرغم من أن هــذا قد يتسبب في تجاوز التضخم الكلي
لهدف البنك المركزي ،فإنه قد يكون مرغوبا فيه من حيث
إتاحته لتعديل األجــور النسبية في مختلف القطاعات.
كــذلــك ،كتب ديفيد أوت ــور مــن معهد ماساتشوستس
لـلـتـكـنــولــوجـيــا م ــؤخ ــرا أن ن ـقــص ال ـع ـمــالــة ف ــي ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة ال ـتــي يـشـكــو مـنـهــا ال ـعــديــد م ــن أربـ ــاب الـعـمــل-
كاف من العمال
الوظائف الشاغرة بسبب عدم وجود عدد ٍ
المستعدين لقبول الوظائف المعروضة -هو في الواقع أمر
جيد ،ويقول إن المشكلة تكمن في أن االقتصاد األميركي
ينتج الكثير مــن الــوظــائــف "الـسـيـئــة" بــأجــور منخفضة
ومزايا قليلة ،وإذا كان الوباء قد جعل العمال اآلن أكثر
تطلبا وانتقاء ،فأرباب العمل هم من يتعين عليهم التكيف.
وفي النهاية ،ال يتطلب كل من اإلنصاف واإلنتاجية المزيد
من الوظائف فحسب ،بل يتطلب وظائف عالية الجودة.
وتتمثل إحدى مزايا كتابات االقتصاديين األكاديميين
في أنها توضح الطبيعة العرضية ألولــويــات السياسة
الحالية في الواليات المتحدة ،وتوضح دراسة جاكسون
ه ــول ،عـلــى سبيل الـمـثــال ،أن التضخم الـمــؤقــت هــو حل
مقبول فقط في ظل ظروف معينة :عندما يكون التعديل
ً
القطاعي مدفوعا بالتغيرات في طلب المستهلك ،وعندما
ال يمكن لألجور أن تنخفض ،وفي حال ال يعوق الحافز
النقدي التغيير الهيكلي عن طريق زيادة الربحية إلى حد
كبير في القطاعات التي تحتاج إلى تقليص .وفي المقابل،
فإن األجور في البلدان النامية مرنة للغاية في العمالة غير
الرسمية ،كما أن التوسع في القطاعات الحديثة تعوقه
قيود جانب العرض ،وفي ظل هذه الظروف ،فإن احتمال
أن تكون الحوافز النقدية أو المالية فعالة ضئيل جدا.
وم ــع ذلـ ــك ،ه ـنــاك خـطــر يـتـمـثــل ب ــإس ــاءة فـهــم الـبـلــدان
األخــرى للتغييرات في الــواليــات المتحدة ،وأن صانعي
ال ـس ـيــاســات ف ــي أم ــاك ــن أخـ ــرى س ـي ـق ـلــدون تـقـلـيــدا أعـمــى

ال ـعــاجــات األم ـيــرك ـيــة دون االل ـت ـفــات إل ــى خـصــوصـيــات
ظ ــروفـ ـه ــم ال ـ ـخـ ــاص ،وعـ ـل ــى وج ـ ــه الـ ـخـ ـص ــوص ،يـتـعـيــن
ع ـلــى ال ـب ـل ــدان ال ـنــام ـيــة ال ـتــي تـفـتـقــر إل ــى ال ـح ـيــز ال ـمــالــي،
وتـضـطــر إل ــى االق ـت ــراض بــالـعـمــات األجـنـبـيــة أن تحذر
م ــن االع ـت ـم ــاد ال ـم ـف ــرط ع ـلــى تـحـفـيــز االق ـت ـص ــاد ال ـك ـلــي.
وتكمن المشكلة الحقيقية التي تعانيها العديد من
البلدان النامية اليوم في أن نموذج التصنيع التقليدي
الموجه نحو التصدير قد استنفد قوته ،وتتطلب عملية
توليد وظائف جيدة ومنتجة نموذجا تنمويا مختلفا،
يركز على الخدمات ،والـســوق المحلية ،وتوسيع نطاق
الـطـبـقــة ال ــوس ـط ــى ،وال يـمـكــن ح ــل إخ ـف ــاق ــات ال ـس ــوق أو
الـحـكــومــة ال ـتــي تـمـنــع ال ـتــوســع ف ــي ف ــرص الـعـمــل األكـثــر
إنتاجية في الخدمات إال من خــال العالجات الهيكلية.
إنـنــا نــرحــب بــإعــادة النظر فــي السياسة االقتصادية
في أروقــة البيروقراطية االقتصادية في واشنطن ،ولكن
الدرس الحقيقي الذي يجب أن تستخلصه البلدان األخرى
مـنـهــا ه ــو أن عـلــم االق ـت ـص ــاد ،بـصـفـتــه عـلـمــا اجـتـمــاعـيــا،
يدعم نصائح سياسية مختلفة لظروف مختلفة ،ومثلما
ُ
تـنـتــج ال ـظ ــروف الـمـتـغـيــرة والـتـفـضـيــات الـسـيــاسـيــة في
الــواليــات المتحدة عالجات جديدة ،من األفضل للبلدان
األخ ـ ـ ــرى أن ت ـس ـت ـهــدف م ـشــاك ـل ـهــا وقـ ـي ــوده ــا ال ـخ ــاص ــة.
* أستاذ االقتصاد السياسي الدولي بكلية جون إف
كينيدي للعلوم الحكومية بجامعة هارفارد ،ورئيس
الرابطة االقتصادية الدولية.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع الجريدة»

من مزايا كتابات االقتصاديين
األكاديميين توضيح الطبيعة
العرضية ألولويات السياسة
الحالية في الواليات المتحدة

ةديرجلا
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اقتصاد
دراسة تأجيل متطلبات النسب الرقابية
فترة تتراوح بين  6أشهر وعام
عيسى عبدالسالم

علمت «ال ـجــريــدة» ،مــن مـصــادر مطلعة،
ً
أن بنك الكويت المركزي يعكف حاليا على
إعـ ــداد دراسـ ــة لـتــأجـيــل الـعـمــل بمتطلبات
ال ـن ـس ــب ال ــرق ــابـ ـي ــة ع ـل ــى ص ـع ـي ــد م ـعــاي ـيــر
ال ـس ـي ــول ــة ،وم ـع ــاي ـي ــر ك ـف ــاي ــة رأس ال ـم ــال،
ومعايير اإلق ــراض لمساعدة البنوك على
أداء دورها الحيوي في االقتصاد وتحفيزها
على تقديم مــزيــد مــن ال ـقــروض والتمويل
للقطاعات االقتصادية والعمالء المتضررين
مـ ــن أزم ـ ـ ــة ال ـج ــائ ـح ــة ومـ ـس ــاع ــدة ال ـق ـط ــاع
المصرفي على مواجهة الصدمات وجائحة.

السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

٧.٤٣٥

٦.٨٠٥

٥.٥٦١

2.٤٠٢ 2.٨١٢ 3.٣٢٣

«األهلية للتأمين» تبيع %20.91
من «الفنادق الكويتية»
ً
بقيمة  956.6ألف دينار والسهم بـ  79فلسا

يعكف عليها «المركزي» لتعزيز القطاع المصرفي

وقالت المصادر إن الدراسة تتمحور
ح ــول تــأجـيــل الـعـمــل بمتطلبات النسب
الرقابية لفترة تتراوح بين  6أشهر وعام،
المحدد لها أن تنتهي في ديسمبر المقبل،
مـشـيــرة إل ــى أن «ال ـمــركــزي» ق ــام بتعديل
ت ـع ـل ـي ـمــاتــه ال ــرق ــاب ـي ــة وأدوات س ـيــاســة
التحوط الكلي ،بتخفيف تلك المتطلبات
على صعيد المعايير المذكورة.
وأض ــاف ــت أن «ال ـم ــرك ــزي» مستمر في
تعزيز االستقرار النقدي والمالي ،وهما
شــرطــان أســاس ـيــان لتحقيق االسـتـقــرار

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

االقتصادي ُ
المستدام ،مشيرة إلى أنه رغم
متانة مؤشرات السالمة المالية للبنوك
وقدرتها على مقاومة الصدمات وعلى
الـنـحــو ال ــذي أظـهــرتــه نـتــائــج اخـتـبــارات
الضغط المالي التي أجراها «المركزي»
في ضــوء تداعيات الجائحة ،فــإن البنك
ً
سـيـظــل م ـس ـت ـمــرا ف ــي رق ــاب ـت ــه الـلـصـيـقــة
للقطاع المصرفي والمالي ،وعلى نحو
ُيــراعــي الـتـحـ ّـوط ال ـم ـتــوازن ،حـيــث تبقى
ال ـب ـن ــوك ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم خــدمــات ـهــا
بكفاءة عالية.

●

محمد اإلتربي

تخارجت الشركة األهلية للتأمين من حصة
استراتيجية في شركة الفنادق الكويتية ،إذ
بــاعــت أم ــس فــي ال ـســوق مــن خ ــال  5صفقات
خ ــاص ــة  12.109م ـل ـي ــون سـ ـه ــم ،ت ـم ـثــل نـحــو
ً
 %20.91من رأسمال «الفنادق» ،بسعر  79فلسا
للسهم وبقيمة إجمالية نحو  956.6ألف دينار.
وم ــن ال ـمــرت ـقــب أن يـظـهــر أث ــر الـصـفـقــة في
البيانات المالية للربع الثالث من العام الحالي
المنتظر نهايته في  30الجاري.

وتعتبر شركة العقارات المتحدة أكبر مالك
فــي رأسـمــال «الـفـنــادق» بنسبة تبلغ  29.9في
الـمـئــة تـلـيـهــا شــركــة طــرفــان لـلـتـجــارة الـعــامــة
بنسبة  9.97في المئة .وتم تنفيذ الصفقة بسعر
ً
 79فلسا أقل من سعر السوق في تعامالت أمس
بنحو  4.6فلوس بنسبة تعادل  5.6في المئة.
وش ــرك ــة ال ـف ـن ــادق م ــن ال ـش ــرك ــات ال ـمــدرجــة
الـصـغـيــرة الـحـجــم ال ـتــي يـبـلــغ رأسـمــالـهــا 5.7
ماليين دينار مدفوعة بالكامل وموزعة على
 57.750مليون سهم ،منها  1.316مليون سهم
خزانة.

تباين مؤشرات البورصة ...والسيولة  31.6مليون دينار
بعد بداية قوية بسيولة مرتفعة تراجعت األسعار وانخفضت التعامالت
●

علي العنزي

س ـج ـل ــت م ـ ــؤش ـ ــرات ب ــورص ــة
ً
الكويت الرئيسية تباينا في األداء
م ـط ـلــع ت ـع ــام ــات هـ ــذا األس ـب ــوع
أمس ،وكانت التغيرات محدودة،
إذ فقد مؤشر السوق العام نسبة
 0.07ف ــي ال ـم ـئــة ف ـقــط ه ــي 4.46
نقاط ليقفل على مستوى 6805.2
نقاط بسيولة دارت حول معدلها
خالل األسبوع الماضي وانتهت
إلــى  31.6مليون ديـنــار تــداولــت
 173مليون سهم فقط عبر 7047
ً
صفقة ،وتم تداول  134سهما ربح
منها  59وخسر  49بينما استقر
 26دون تغير.
وس ـجــل مــؤشــر ال ـســوق األول
خسارة مقاربة وبنسبة  0.1في
المئة هي  7.37نقاط ليقفل على
مستوى  7435.07نقطة وبسيولة
دون العشرين مليون دينار كانت
 19.6مليون دينار تداولت 75.5

مـلـيــون سـهــم عـبــر  2937صفقة.
وربحت  8أسهم في السوق األول
بـيـنـمــا خ ـســرت  7واس ـت ـقــرت 10
دون تغير ،بينما سجل مؤشر
ً
الـ ـس ــوق ال ــرئ ـي ـس ــي نـ ـم ــوا ورب ــح
ن ـس ـبــة م ـ ـحـ ــدودة ه ــي  0.04فــي
ا لـمـئــة أي  2.2نقطة ليقفل على
مستوى  5561.23نقطة وبسيولة
متراجعة الــي ح ــدود  12مليون
دينار تداولت  97.4مليون سهم
عبر  4110صـفـقــات ،وتــم تــداول
 109أس ـهــم رب ــح مـنـهــا  51أقـفــل
ً
مرتفعا بينما تراجع  42واستقر
 16دون تغير.

شراء في البداية
س ـج ـل ــت تـ ـع ــام ــات ال ــدق ــائ ــق
ً
األول ــى مــن جلسة أمــس ارتفاعا
ً
كبيرا في عمليات الشراء تركزت
على مجموعة منتقاة و جــد يــدة
م ــن األسـ ـه ــم كـ ــان أبـ ــرزهـ ــا سـهــم

االم ـت ـي ــاز وأرزان واس ـت ـث ـمــارات
وم ـت ـك ــام ـل ــة ووطـ ـنـ ـي ــة ع ـق ــاري ــة،
مما حــرك جرعة تفاؤل لم تلبث
ً
طــو يــا حيث لحق بسيولة أول
ربع ساعة التي بلغت  5ماليين
دينار والتي تعادل  17في المئة
من إجمالي السيولة عمليات بيع
مـمــا أدى إل ــى ارجـ ــاء االسـتـمــرار
ع ـلــى ب ـن ــاء الـ ـم ــراك ــز ،وك ـ ــان أداء
ً
األسهم القيادية جيدا في بداية
ال ـج ـل ـس ــة بـ ـقـ ـي ــادة سـ ـه ــم بـيـتــك
ً
ً
الذي حقق ارتفاعا واضحا ،كما
ارت ـف ـعــت أس ـهــم زي ــن وأجيليتي
والــوط ـنــي غـيــر أن ـهــا ل ــم تستمر
وتـ ــراجـ ــع ال ـج ـم ـيــع ق ـب ــل ان ـت ـهــاء
ال ـس ــاع ــة األول ـ ــى ل ـي ـعــود الـفـتــور
والهدوء على السوق ككل وتفقد
ً
ً
األسهم الرابحة جــزء ا كبيرا من
إيجابيتها وبعضها يتراجع إلى
نقطة األساس.
ً
وك ـ ـ ـ ــان الف ـ ـت ـ ــا ت ـ ـعـ ــرض ك ـت ـلــة
الـ ـخـ ـص ــوصـ ـي ــة (ال ـخ ـص ــوص ـي ــة

وساحل ووطنية دق) إلى عمليات
ً
جني أرباح أفقدتها نسبا كبيرة
من قيمها السوقية حتى ما قبل
ً
نهاية الجلسة التي وازنت قليال
واس ـ ـت ـ ـعـ ــادت بـ ـع ــض ال ـخ ـس ــائ ــر
لتنتهي الجلسة محايدة بدايتها
إي ـجــاب ـيــة بـيـنـمــا بـقـيــة فـتــراتـهــا
مالت إلى السلبية والفتور.
ً
خليجيا ،طغى اللون األحمر
على إقـفــاالت مــؤشــرات األســواق
الـمــالـيــة ب ــدول مـجـلــس الـتـعــاون
الـ ـ ـخـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــي ،وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـس ـ ــوق
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي األك ـ ـثـ ــر خ ـ ـسـ ــارة إذ
فقد  0.7فــي المئة كما تراجعت
أســواق اإلمــارات وقطر والكويت
والـ ـبـ ـح ــري ــن وكـ ـ ـ ــان االس ـت ـث ـن ــاء
وبـمـكــاســب م ـح ــدودة ه ــو ســوق
مـسـقــط ال ـمــالــي ،وك ــان ــت أس ـعــار
النفط قد أقفلت بنهاية األسبوع
مـ ـس ــاء ال ـج ـم ـعــة ال ـم ــاض ــي عـلــى
ً
سعر  72.5دوالرا لمزيج برنت
القياسي.

«أوابك» تدعو إلى استغالل «النفايات»

أخبار الشركات
لـ«مبرد القابضة»
تابعة ً
تبيع عقارا بـ  1.9مليون دينار
أعلنت شركة مبرد القابضة قيام إحــدى شركاتها
التابعة والمملوكة لها بنسبة  100فــي ا لـمـئــة ،ببيع
عقار بمبلغ قدره  1.9مليون دينار .وقالت «مبرد» ،إن
البيع سينتج عنه ربح قدره  500ألف دينار ،مشيرة إلى
أن األثر المالي للبيع ُ
سيدرج ضمن البيانات المالية
للشركة في فترة الربع الثالث من عام .2021

«الند» توقع اتفاقية صانع سوق مع «المركز»
أعلنت شركة الند المتحدة العقارية توقيع اتفاقية
صانع سوق مع شركة المركز المالي الكويتي .وقالت
الشركة ،إنــه ال يوجد أثــر مالي لالتفاقية على المركز
المالي للشركة.

«اإلنماء» تربح  608.36آالف دينار
بلغت أرباح شركة اإلنماء العقارية  608.36آالف دينار
بواقع  1.35فلس للسهم خالل الفترة المنتهية في 31
يوليو  ،2021مقابل تسجيلها خسائر قدرها 193.06
ألــف دينار بما يعادل  0.43فلس للسهم خــال الفترة
نفسها من العام الماضي.

«المركزي» يوافق لـ«األهلي»
على إصدار سندات بـ  50مليون دينار
كـشــف الـبـنــك األه ـلــي الـكــويـتــي عــن موافقة
بنك الـكــويــت الـمــركــزي على إص ــدار «األهـلــي»
لسندات رأسمالية من الشريحة الثانية بقيمة
ال تتجاوز  50مليون دينار كحد أقصى .وقال
«األه ـلــي» ،إن الـهــدف مــن إص ــدار السندات هو
تدعيم قــاعــدة رأس ـمــال البنك وفــق متطلبات
(بـ ــازل  )3وتـعـلـيـمــات بـنــك ال ـكــويــت الـمــركــزي
الصادرة بهذا الشأن.

صفقات على «التقدم»
بـ  7.38ماليين دينار
أك ــدت ب ــورص ــة ال ـكــويــت إت ـم ــام تـنـفـيــذ عــدة
صفقات متفق عليها على أسهم شركة التقدم
التكنولوجي بكمية بلغت  15.27مليون سهم،
بسعر  0.50دينار بقيمة بلغت  7.38ماليين
ً
دي ـنــار ،علما أن الـبــائــع شــركــة أهـلــي كابيتال
لالستثمار  -حساب عمالء لمصلحة (شركة
الجناح القابضة) ،والمشتري شركة كامكو
لالستثمار -حساب المحافظ لصالح (شركة
القرين لصناعة الكيماويات البترولية)

«عقار» تنسحب من مزايدة تابعة لـ«السكنية»
انسحبت شركة عقار لالستثمارات العقارية من المزايدة
رقم ( )M2المطروحة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية
فــي الـكــويــت .وقــالــت «ع ـقــار» ،إنها انسحبت مــن المزايدة
ا لـ ُـمـشــار إليها قبل توقيع العقود النهائية ،مشيرة إلى
ً
أنها خاطبت المؤسسة رسميا بذلك ،وتمت الموافقة على
وجار إصدار كتاب من «السكنية» بشأن ذلك.
االنسحاب،
ٍ
وأع ـل ـن ــت ش ــرك ــة عـ ـق ــار ل ــاس ـت ـث ـم ــارات ال ـع ـق ــاري ــة عــن
انـسـحــابـهــا مــن ال ـمــزايــدة رق ــم ( )M2الـمـطــروحــة مــن قبل
المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الكويت.

«كميفك» تحصل على قرض
بـ  4.2ماليين دينار
حصلت شــركــة الـكــويــت وال ـشــرق األوس ــط لالستثمار
المالي «كميفك» على قرض من أحد البنوك المحلية بمبلغ
قدره  4.18ماليين دينار .وقالت «كميفك» ،إن القرض لمدة
 7سنوات؛ ألغــراض تمويل أنشطة الشركة االستثمارية
والتوسعية ،مشيرة إلــى أن أثــر الـقــرض سينعكس على
البيانات المالية للشركة كما في  30سبتمبر  2021بالزيادة
ً
في االلتزامات ،وأيضا في بند المصروفات الناتجة عن
مبلغ فوائد القرض كما في  31ديسمبر  2021وعلى فترات
ربع سنوية.

«عدم الوصول إلى حلول إبداعية بشأنها يزيد من خطورتها»
أكــدت األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية
ال ـم ـص ــدرة ل ـل ـب ـتــرول (أواب ـ ـ ــك) خ ـط ــورة الـنـفــايــات
البالستيكية و تــزا يــد هــا بشكل مستمر ،خاصة
ً
في البيئة البحرية ،حيث بلغت كمياتها أحجاما
هائلة ،فهي تعادل حاليا طنا من البالستيك لكل
طن من األسماك.
وقالت "أوابك" إنه إذا استمرت طريقة التعامل
مــع هــذه الـنـفــايــات بنفس الـطــرق الحالية ودون
الوصول إلى حلول إبداعية ،فمن المتوقع أن تبلغ
كميات النفايات  3أطـنــان لكل طــن مــن األسـمــاك
بحلول عام .2050
وأضافت أن العالم سيحتاج إلى مساحات من
األراضـ ــي ت ـعــادل نـحــو  10م ــرات مــن حـجــم الـكــرة
األرضـيــة الستخدامها مكبات للنفايات بحلول
عام .2055
ودعت المنظمة ،في افتتاحية نشرتها الشهرية
لشهر أغسطس الـمــاضــي ،إلــى ض ــرورة التعاون
بـيــن الـهـيـئــات والـمـنـظـمــات الـعــربـيــة المختصة،
الستكمال المبادرات والجهود العربية في هذا
ال ـش ــأن ،ودع ـ ــوة الـمـخـتـصـيــن م ــن ك ــل الـقـطــاعــات
الصناعية والبحثية والحكومية والمجتمعية
إلــى المشاركة فــي إع ــداد التشريعات والقوانين
واأل ط ــر التنظيمية الملزمة والمشجعة ،وكذلك
االستراتيجيات المرنة المحددة األهــداف ،وذلك

ضمن جدول زمني محدد للتطبيق على مراحل،
واالسـتـفــادة مــن تـجــارب ال ــدول فــي هــذا المجال،
واالسـتــرشــاد ببعض الـمـبــادرات التي قامت بها
بعض الـشــركــات العاملة فــي قـطــاع الـطــاقــة ،مثل
شركة سابك في التعامل مع النفايات البالستيكية،
ً
بإعادة تدويرها كيميائيا لتحويلها إلى مواد خام
أولية تستخدم مرة أخرى في المصافي وشركات
البتروكيماويات إلنتاج البوليمرات التدويرية
ضمن مفهوم االقتصاد التدويري.
وأشارت إلى أنه في حين أن هناك دوال مازالت
تبحث عن حلول لهذه المشكلة المتنامية ،نجد
ً
دوال أخرى استطاعت بجدارة عبر اإلدارة السليمة
َ
واالم ـن ــة لـلـنـفــايــات الـبــاسـتـيـكـيــة ،ضـمــن مفهوم
االقتصاد التدويري ،في أن تستغلها االستغالل
األمثل في الحفاظ على مواردها الطبيعية ،لكونها
حـقــا أص ـيــا لــأجـيــال ال ـقــادمــة ،مــن خ ــال إنـتــاج
الطاقة منها ،وإنـتــاج وقــود الــديــزل والغازولين،
وغيرها من المنتجات ذات القيمة المضافة.
وأوضحت أن دول االتحاد األوروب ــي وضعت
ً
هدفا للوصول إلى إعادة تدوير نحو  50بالمئة
من النفايات البالستيكية بحلول عام  ،2025ثم إلى
 55بالمئة عام  ،2030مستهدفة نسبة  100بالمئة
بحلول  ،2050مقارنة بنسبة  35بالمئة عام ،2010
و 23بالمئة فقط عام .2001

«الوطني» :األسواق تترقب االجتماع المقبل للجنة الفدرالية
«المركزي األوروبي» :التناقص التدريجي سيحدث «بوتيرة معتدلة»
قال تقرير أسواق النقد األسبوعي
الصادر عن بنك الكويت الوطني ،إن
األسبوع الماضي شهد ارتداد الدوالر
األميركي من أدنــى مستوياته خالل
شهر عقب صدور البيانات الضعيفة
لتقرير الوظائف.
ف ـقــد ارت ـف ــع م ــؤش ــر الـ ـ ــدوالر 0.90
فـ ــي ال ـم ـئ ــة ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس أس ـب ــوع ــي
لـيـغـلــق بـنـهــايــة ت ـعــامــات األس ـبــوع
عند  ،92.582ودعمت مكاسب عوائد
سندات الخزانة األميركية ألجــل 10
سنوات التي وصلت إلى  1.3834في
المئة ارتفاع الدوالر عقب تسجيلها
أعـ ـل ــى ع ــائ ــد م ـن ــذ م ـن ـت ـصــف يــولـيــو
ا لـمــا ضــي عقب تعامل المستثمرين
مع احتماالت التناقص وتداعياتها
المحتملة على األسواق.
وب ـش ـكــل عـ ــام ،تـبـقــى االح ـت ـمــاالت
الـحــالـيــة لـقـيــام مـجـلــس االحـتـيــاطــي

الـفــدرالــي برفع الفائدة فــي ديسمبر
 2022تتراوح حول  80في المئة ،وهو
ما كان يتوقعه السوق طوال الوقت.
وتجتمع اللجنة الفدرالية للسوق
المفتوحة األسبوع المقبل وستبحث
األسواق عن مؤشرات على الخطوات
التالية وال ـجــدول الــزمـنــي المحتمل
ألي إج ــراء ات نقدية ســوف يتخذها
االحتياطي الفدرالي.
ارت ـفــع مــؤشــر أس ـعــار المنتجين،
الذي يقيس التغير في أسعار السلع
والخدمات المقدمة من قبل المنتجين
بـنـسـبــة  0.7ف ــي ال ـم ـئــة ع ـلــى أس ــاس
ش ـهــري مـقــابــل نـسـبــة  0.6فــي المئة
المتوقعة.
وأدت اضطرابات سلسلة التوريد
إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج .باإلضافة
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ارت ـ ـف ـ ــع مـ ــؤشـ ــر أسـ ـع ــار
المنتجين بنحو  8.3في المئة منذ

بــدايــة الـعــام حتى تــاريـخــه .وظهرت
تحديات مختلفة في ظل نقص المواد
وزي ـ ــادة تـكــالـيـفـهــا ،وارت ـف ــاع نفقات
العمالة ،واختناقات الشحن.
وكـشــف مــؤشــر أسـعــار المنتجين
األســاســي ،الــذي يتتبع تغير أسعار
السلع والـخــدمــات المقدمة مــن قبل
ال ـم ـن ـت ـج ـيــن ب ـع ــد اس ـت ـب ـع ــاد أس ـع ــار
ال ـم ــواد الـغــذائـيــة وال ـطــاقــة ،عــن أداء
ً
مـمــا ثــل بتسجيله ن ـمــوا بنسبة 0.6
في المئة مقابل نسبة  0.5في المئة
المتوقعة.
في أوروبا ،عقد مجلس محافظي
الـبـنــك الـمــركــزي األوروبـ ــي األسـبــوع
الـ ـم ــاض ــي اج ـت ـم ــاع ــه الـ ـ ــذي تــرقـبـتــه
االسـ ــواق بـشـغــف .وصــرحــت رئيسة
البنك المركزي األوروب ــي كريستين
الغ ــارد ب ــأن الـتـنــاقــص يـجــب أن يتم
«ب ــوت ـي ــرة م ـع ـتــدلــة» ب ـعــد االن ـت ـعــاش

االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي «الـ ـ ـ ــذي ي ـت ـق ــدم بـشـكــل
متزايد» في منطقة اليورو.
وخصص البنك المركزي األوروبي
حــوالــي  95مـلـيــار دوالر لمشتريات
ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات الـ ـشـ ـه ــري ــة فـ ــي ال ــرب ـع ـي ــن
األخيرين من عام .2021
وع ـلــى ه ــذا األس ـ ــاس ،ف ــإن صــدور
مـثــل ه ــذا ال ـب ـيــان م ــن الغـ ــارد يجعل
ً ً
اجتماع  16ديسمبر مؤثرا جدا على
الـ ـج ــدول الــزم ـنــي ل ـبــرامــج الـتـحـفـيــز
النقدي للبنوك المركزية ،إضافة إلى
ذل ــك ،ف ــإن رســالــة الغـ ــارد الـمـتــوازنــة
حالت دون ظهور ردود فعل سلبية
على السوق.
ووصل اليورو إلى مستوى 1.1900
بعد تقرير الــوظــائــف غير الــزراعـيــة
الـضـعـيــف ال ــذي ص ــدر فــي الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة .ومـ ـن ــذ ب ــداي ــة األسـ ـب ــوع،
تــراج ـعــت الـعـمـلــة ال ـم ــوح ــدة بنسبة

 0.58في المئة من يوم الجمعة حتى
األرب ـع ــاء .لـكــن وبـعــد اجـتـمــاع البنك
ال ـمــركــزي األوروب ـ ـ ــي ،ارت ـف ــع ال ـيــورو
ب ـح ــوال ــي  0.15ف ــي ال ـم ـئــة م ــن أدن ــى
مستوياته البالغة .1.1800
وحتى وقت صدور هذا التقرير ،بلغ
سعر تــداول العملة الموحدة حوالي
 1.1830مقابل الدوالر وأغلق األسبوع
عند  1.1814مقابل الدوالر.

معنويات االقتصاد األلماني
وصل مؤشر الثقة االقتصادية في
ألمانيا إلى  26.5مقابل  30.2المتوقعة.
ً
ً
ويـمـثــل ه ــذا الــرقــم انـخـفــاضــا شــديــدا
مقابل  40.4المسجلة الشهر السابق.
لكن ق ــراء ة الشهر الحالي البالغة
 26.5تعتبر أعلى بكثير عن مستوى
أع ـلــى بـكـثـيــر ع ــن م ـس ـتــوى  ،0.0مما

يشير إلى استمرار معنويات التفاؤل
في أكبر اقتصاد على مستوى أوروبا.

االحتياطي األسترالي
ت ـ ــأت ـ ــي أس ـ ـ ـتـ ـ ــرال ـ ـ ـيـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي ط ـل ـي ـع ــة
االقـ ـتـ ـص ــادات ال ـم ـت ـقــدمــة ال ـت ــي ب ــدأت
الـتـنــاقــص الـتــدريـجــي .حـيــث ب ــدأ بنك
االح ـت ـي ــاط ــي األسـ ـت ــرال ــي بـتـخـفـيــض
السيولة النقدية ،التي تم ضخها في
االقتصاد من  5مليارات دوالر إلــى 4
مليارات دوالر ،وكانت الخطة تقضي
بالتخفيض التدريجي لشراء السندات
األسبوعية.
ل ـكــن االح ـت ـي ــاط ــي األسـ ـت ــرال ــي قــرر
م ــواصـ ـل ــة شـ ـ ــراء الـ ـسـ ـن ــدات ب ـق ـي ـمــة 4
ً
مليارات دوالر أسبوعيا حتى منتصف
فبراير المقبل.
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن أن االقـ ـتـ ـص ــاد

ً
األس ـتــرالــي ك ــان قـ ــادرا عـلــى الـصـمــود،
فإن مسؤولي البنك المركزي يعتقدون
بأن دعم االحتياطي األسترالي ما يزال
ً
مطلوبا.

السياسة النقدية لبنك كندا
أع ـلــن بـنــك ك ـنــدا عــزمــه رف ــع أسـعــار
ا لـفــا ئــدة قبل خفض التحفيز النقدي
ً
تــدري ـج ـيــا .وي ـع ـتــزم ب ـنــك ك ـنــدا اب ـطــاء
ً
وتيرة برنامج شراء السندات تدريجيا،
لكنه سيفعل ذلك بوتيرة محايدة دون
سحب الدعم االستثنائي من االقتصاد.
وي ـش ـيــر قـ ــرار ب ـنــك ك ـن ــدا الـمـتـشــدد
بشأن رفع أسعار الفائدة إلى أن البنك
ي ـت ــوق ــع ن ـظ ــرة اق ـت ـص ــادي ــة إي ـجــاب ـيــة.
إضافة إلى ذلك ،فإن رفع أسعار الفائدة
سيساعد بنك كـنــدا على كبح جماح
التضخم.

8
اقتصاد
«الوطني» ينجح في تسعير سندات بقيمة مليار دوالر
ةديرجلا
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أكبر اإلصدارات المقومة بالعملة األميركية للمؤسسات المالية بالكويت
أول إصدار من نوعه
على مستوى منطقة
وسط وشرق أوروبا
والشرق األوسط
وإفريقيا بهيكل
تسعير متنوع بين
فائدة ثابتة ومتغيرة

اإلصدار أحد حلول
التمويل المبتكرة
لتحسين نسب
التمويل المستقر
والرائدة على صعيد
هيكل التسعير

نجح بنك الكويت الوطني في
تسعير سـنــدات غير مضمونة
ذات أولوية في السداد (Senior
 )Unsecured Notesمـقــو مــة
بـ ــالـ ــدوالر األمـ ـي ــرك ــي تـسـتـحــق
ال ـســداد بعد  6سـنــوات وقابلة
لــاس ـتــرداد بـعــد  5س ـنــوات من
تــاريــخ إصــدارهــا بقيمة مليار
دوالر ،ويـعــد أكـبــر اإلصـ ــدارات
ال ـم ـقــومــة بـ ــالـ ــدوالر األم ـيــركــي
للمؤسسات المالية في الكويت.
وتـعــزز هــذه األوراق المالية
الـ ـتـ ــي س ـي ـت ــم إصـ ـ ــدارهـ ـ ــا وف ــق
ن ـظ ــام ا لـ ـ ـ  Regulation Sوا ل ـ ـ
 144Aوضع السيولة بالعمالت
األج ـن ـب ـيــة لـ ــدى ال ـب ـنــك وتــدعــم
تحسين الـنـســب الــرقــابـيــة ذات
الـصـلــة وكــذلــك تـنــويــع مـصــادر
التمويل.
بلغ إجمالي طلبات االكتتاب
على اإلصدار الجديد  1.7مليار
دوالر أم ـي ــرك ــي ل ـي ـصــل م ـعــدل
تغطية اإلصدار إلى أكثر من 1.7
مرة ما يعكس اإلقبال الكبير من
المستثمرين العالميين.
وم ـ ـنـ ــح الـ ـطـ ـل ــب الـ ـ ـق ـ ــوي مــن
الـمـسـتـثـمــريــن أفـضـلـيــة كـبـيــرة
للبنك في تسعير تلك السندات،

الـتــي بـلــغ مـعــدل الـعــائــد عليها
 1.726في المئة بزيادة  95نقطة
أساس عن عائد سندات الخزانة
األميركية.
فيما تنوع سعر الفائدة بين
م ـعــدل فــائــدة ثــابـتــة  1.625في
المئة من تاريخ اإلصــدار حتى
تــاريــخ االستحقاق األول ويتم
توزيعها بشكل نصف سنوي
وف ــائ ــدة م ـت ـغ ـيــرة ب ــزي ــادة 105
نقاط أساس فوق معدل التمويل
المضمون لليلة واحدة ()SOFR
بـعــد تــاريــخ االسـتـحـقــاق األول
ع ـلــى أن ي ـتــم تــوزي ـع ـهــا بشكل
ربع سنوي.
وي ـ ـعـ ــد اإلص ـ ـ ـ ـ ــدار األول مــن
نــوعــه لـسـنــدات غـيــر مضمونة
قابلة لالستدعاء على مستوى
إصــدارات منطقة وســط وشرق
أوروبا ومنطقة الشرق األوسط
وإفــريـقـيــا ال ــذي يتمتع بهيكل
تسعير مـتـنــوع مــا بـيــن فــائــدة
ث ــاب ـت ــة وم ـت ـغ ـي ــرة وال ـ ـ ــذي يـعــد
أ حــد حـلــول التمويل المبتكرة
لـ ـتـ ـحـ ـسـ ـي ــن نـ ـ ـس ـ ــب الـ ـتـ ـم ــوي ــل
المستقر ل ــدى الـبـنــك والــرائــدة
على صعيد هيكل التسعير.
ً
والقـ ـ ـ ـ ـ ــى اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار إق ـ ـ ـبـ ـ ــاال

ً
واه ـت ـمــامــا كـبـيــريــن م ــن قــاعــدة
متنوعة مــن مستثمري أدوات
ال ــدخ ــل ال ـث ــاب ــت وال ـمــؤس ـســات
الـمــالـيــة ح ــول ال ـعــالــم ،إذ حقق
ً
ً
إقـ ـ ـب ـ ــاال الف ـ ـتـ ــا مـ ــن م ـس ـت ـث ـمــري
الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة الـ ــذيـ ــن
اس ـت ـحــوذوا عـلــى  43فــي المئة
مـ ــن ت ـغ ـط ـي ــة اإلصـ ـ ـ ـ ــدار يـلـيـهــم
مستثمرو آسيا بنسبة  26في
المئة ومستثمرو أوروبا بنسبة
 12في المئة ومن منطقة الشرق
األوسـ ــط بـنـسـبــة  10ف ــي المئة
فـيـمــا اس ـت ـحــوذ الـمـسـتـثـمــرون
من المملكة المتحدة على  9في
المئة من تغطية اإلصدار.
وعلى صعيد توزيع تغطية
اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار مـ ـ ـ ــن حـ ـ ـي ـ ــث ف ـ ـئـ ــات
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ،ف ـق ــد اس ـت ـحــوذ
م ــدي ــرو األص ـ ـ ــول ع ـل ــى  69فــي
المئة ثم البنوك بنسبة  22في
ا لـمـئــة تليها شــر كــات التأمين
وص ـنــاديــق الـتـقــاعــد بـنـسـبــة 9
فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي طلبات
االكتتاب.
ويعد بذلك البنك الوطني أول
بنك على مستوى منطقة وسط
وشــرق أوروبــا ومنطقة الشرق
األوس ـ ــط وإفــري ـق ـيــا يـنـجــح في

تسعير أوراق مالية دائمة تدخل
ضمن الشريحة األولى لرأسمال
البنك كذلك إصدار أوراق مالية
مساندة متوافقة مع متطلبات
ال ـش ــري ـح ــة ال ـث ــان ـي ــة ل ــرأس ـم ــال
ً
الـبـنــك وأخ ـي ــرا إصـ ــدار سـنــدات
غير مضمونة ذات أولــويــة في
السداد وذلك كله في أقل من 10
أشهر األمــر الــذي يرسخ ريــادة
البنك في إصدار األوراق المالية
وفق نظام الـ  Regulation Sوالـ
ً
 144Aاألكثر تطورا وما يتمتع
ب ــه م ــن م ـكــانــة ائ ـت ـمــان ـيــة قــويــة
وث ـقــة كـبـيــرة مــن المستثمرين
العالميين.
وك ــان البنك قــد قــام بتعيين
كـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي
ل ــاس ـت ـث ـم ــار وسـ ـيـ ـت ــي غ ـ ــروب
وج ــي ب ــي م ــورغ ــان كمنسقين
ً
عــالـمـيـيــن .كـمــا عـيــن الـبـنــك كــا
من :سيتي غروب ،إتش إس بي
سي ،جي بي مورغان ،ستاندرد
تـ ـش ــارت ــرد ،غ ــول ــدم ــان ســاكــس
إنـ ـت ــرن ــاشـ ـي ــون ــال ،مـ ـي ــرل لـنــش
إنـتــرنــاشـيــونــال ،ام يــو اف جي
سيكوريتيز ،و شــر كــة الوطني
لــاس ـت ـث ـمــار ك ـم ــدي ــري اكـتـتــاب
وإصدار مشتركين.

وتعتبر "الوطني لالستثمار"
إحـ ـ ــدى الـ ـش ــرك ــات الـ ــرائـ ــدة فــي
م ـ ـجـ ــال اسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات وت ــرت ـي ــب
إص ـ ــدارات الــديــن فــي المنطقة،

«التجاري» يعلن فائزي النجمة األسبوعي و«أكثر من راتب»
أجرى البنك التجاري سحوباته
على حساب النجمة وحملة "أكثر من
راتب " .وقد تم إجــراء السحب أمس
في مبنى البنك الرئيسي ،بحضور
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
أحـ ـ ـم ـ ــد ال ـ ـب ـ ـص ـ ـمـ ــان ،مـ ـ ــع االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام
بــاالشـتــراطــات الصحية والوقائية
المتمثلة في التباعد االجتماعي.
وقــد قــام البنك بتغطية السحوبات
مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة ع ـ ـبـ ــر وس ـ ــائ ـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجتماعي .وجاءت نتيجة السحب على
النحو التالي :
أوال  :س ـ ـحـ ــب ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب ا ل ـن ـج ـم ــة
االسبوعي – جائزة  -/5,000دينار كويتي
من نصيب الفائز خالد محمد العصيمي
ثانيا  :سحب حملة "أكثر من راتب"
– ج ــائ ــزة ت ـع ــادل راتـ ــب ت ـصــل لغاية
 -/1,000دي ـن ــار كــويـتــي م ــن نصيب
الفائزة فاطمه حسن محمد رضا

وأوضح البنك بأن حملة "أكثر من
راتـ ــب" مــوجـهــة للعمالء الكويتيين
ال ــذي ــن ي ـقــومــون بـتـحــويــل روات ـب ـهــم
البالغه 500 /-دي ـنــار كويتي أو أكثر
على البنك وبصفة خاصة العاملين في
القطاعين الحكومي والنفطي والشركات
المدرجة لدى البنك  ،و من مزايا هذه
الحملة الحصول على هدية نقدية فورية
تبلغ قيمتها من  -/400إلى  -/500دينار
كــويـتــي أو ق ــرض بـ ــدون ف ــائ ــدة لفترة
تصل إلى أربع سنوات ولغاية  70ألف
دينار  ،وسيكون هناك سحب أسبوعي
للعمالء الكويتيين الحاليين والجدد
ممن يقومون بتحويل رواتـبـهــم على
البنك لربح مبلغ يعادل راتب واحد من
الرواتب التي يتقاضونها شهريا .كما
يمكن للعمالء الكويتيين المتقاعدين
باإلضافة الى المقيمين الذين يقومون
بتحويل مديونيتهم إلى البنك الحصول

على هدية نقدية تعادل  %2من قيمة
المديونية المحولة ولغاية  1000دينار
كويتي.
ويــذكــر أن جــوائــز "حـســاب النجمة"
مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة،
بــاإلضــافــة إل ــى تنوعها ط ــوال السنة،

وال ـتــي تتضمن سـحــوبــات أسبوعية
بقيمة  -/5,000دينار كويتي ،وشهرية
بقيمة  -/20,000دينار كويتي ،باإلضافة
الـ ـ ــى جـ ــائـ ــزة ن ـص ــف س ـن ــوي ــة بـقـيـمــة
 -/500,000ديناركويتي ،وسحب آخر
العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة

ب ـح ـســاب م ـصــرفــي ف ــي ال ـعــالــم بقيمة
 1,500,000دينار كويتي .
وعـ ـ ــن آلـ ـي ــة ف ـت ــح حـ ـس ــاب الـنـجـمــة
وال ـت ــأه ــل ل ــدخ ــول ال ـس ـح ــوب ــات ،فمن
المعروف أنه يمكن فتح الحساب فقط
بــإيــداع  -/200دينار كويتي ويجب أن
ي ـكــون ف ــي ال ـح ـســاب مـبـلــغ ال يـقــل عن
 -/500دي ـنــار كويتي للتأهل ودخ ــول
جميع الـسـحــوبــات عـلــى كــل الـجــوائــز
التي يقدمها الحساب ،فكلما زاد رصيد
ً
العميل زادت فرصة الـفــوز ،فضال عن
المزايا اإلضافية التي يوفرها الحساب،
إذ يحصل العميل على بطاقة سحب آلي
ويستطيع الحصول على بطاقة ائتمان
ب ـض ـمــان ال ـح ـســاب وك ــذل ــك الـحـصــول
على كل الخدمات المصرفية من البنك
التجاري.

حيث قدمت الشركة االستشارات
إلص ــدارات تتجاوز قيمتها 24
مليار دوالر في أسواق رأسمال
ال ـ ــدي ـ ــن ب ـن ــوع ـي ـه ــا ال ـت ـق ـل ـي ــدي

واإلسـ ــامـ ــي ع ـلــى الـصـعـيــديــن
ال ـم ـح ـل ــي والـ ـع ــالـ ـم ــي ،ب ـجــانــب
صفقات إعادة الهيكلة.

«برقان» ٥ :فائزين في «يومي»
أعـ ـ ـل ـ ــن "بـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــان" أس ـ ـمـ ــاء
ال ـف ــائ ــزي ــن ف ــي ال ـس ـح ــوب ــات
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ح ـ ـسـ ــاب
"يـ ـ ــومـ ـ ــي" ،وف ـ ـ ــاز كـ ــل واحـ ــد
مـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــم ب ـ ـ ـجـ ـ ــا ئـ ـ ــزة 5.000
د.ك ،و ك ـ ـ ـ ــان ا لـ ـ ـح ـ ــظ ف ـي ـهــا
م ــن ن ـص ـيــب ك ــل مـ ــن :ح ــازم
عـ ــزمـ ــي الـ ـعـ ـش ــي ،وج ـ ـ ــوزار
ب ــان ـك ــودواال ،وعـبــدالـعــزيــز
مـحـمــد ال ـع ــوض ــي ،وس ـهــام
عـ ـ ــوده عـ ـطـ ـي ــوي ،وع ــزي ــزة
محمد ملك.
ويـ ــوفـ ــر الـ ـبـ ـن ــك س ـح ـب ــا رب ــع
سـنــوي لحساب " يــو مــي" للفوز
بجائزة نقدية بقيمة 125.000
دينار .وللتأهل للسحوبات ربع
الـسـنــويــة يـتـعـيــن عـلــى الـعـمــاء
أال يـقــل ر صـيــد هــم عــن  500د.ك
مدة شهرين كاملين قبل تاريخ

السحب ،كما أن كل  10د.ك تمثل
فرصة واحدة لدخول السحب.
وإذا ك ـ ــان ر صـ ـي ــد ا ل ـح ـس ــاب
 500د يـنــار فما فــوق ،فسيكون
ص ـ ـ ــاح ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب م ـ ــؤه ـ ــا
للدخول في كل من السحوبات
اليومية وربع السنوية.

«بيتك» :الحمادي يفوز بالسحب الشهري «بوبيان» يطلق مسابقة هكاثون داخلية
الثاني لحملة «فيكم بحر»
لموظفيه بالتعاون مع Plug & Play
أع ـلــن ب ـيــت ال ـت ـمــويــل ال ـكــوي ـتــي (بـيـتــك)
أ سـمــاء الفائزين ضمن حملة "فيكم بحر"
مع بطاقات فيزا "بيتك" ،التي تتيح فرصا
فريدة لـ  13عميال للفوز بقوارب Sea Ray
أو  ،Fliteboardعند استخدام بطاقات فيزا
"بـيـتــك" االئـتـمــانـيــة أو مسبقة الــدفــع ،عبر
فرصة واحدة لدخول السحب مع كل دينار
واح ــد مــن مـجـمــوع الـمـشـتــريــات المحلية،
في حين يحصل مستخدمو بطاقات "فيزا
بيتك السحب اآللي أو االئتمانية أو الدفع
الـمـسـبــق" عـلــى  10ف ــرص لــدخــول السحب
مع كل دينار واحد من مجموع المشتريات
العالمية ،بما في ذلك العمليات الشرائية
ال ـتــي تـتــم بــالـعـمــات األجـنـبـيــة عــن طريق
اإلنترنت.
وأجــرى "بيتك" السحب الشهري الثاني
على قارب  21قدما  ،Sea Ray Boatفاز فيه
ابراهيم عبدالله الـحـمــادي ،بينما فــاز في
السحوبات االسبوعية على ،Fliteboard
كل من :سعاد علي الشمري ،ويوسف فهد
الدويلة.
وتتيح الحملة الفرصة للعمالء للفوز
بجوائز عبر استخدام بطاقات "فيزا بيتك
السحب اآللي أو االئتمان أو الدفع المسبق"
ألي عمليات شراء داخل او خارج الكويت،

فريق «بيتك» مع الفائز إبراهيم الحمادي
عبر نقاط البيع أو التسوق عبر اإلنترنت،
والفوز بقوارب  Sea Rayعبر سحب شهري
يجرى  3مرات ،أو سحب أسبوعي مدة 10
اسابيع على .Fliteboard
وفي لقاء خاص عبر راديو نبض الكويت،
على هامش اعالن اسماء الفائزين ،قال نائب
مدير عام البطاقات المصرفية للمجموعة
بالتكليف طالل العربيد ،ان الحملة تتيح
ل ـل ـع ـم ــاء ف ــرص ــا عـ ــديـ ــدة ل ـل ـف ــوز ب ـج ــوائ ــز
متنوعة من خالل استخدام بطاقات "فيزا
بيتك" داخل وخارج الكويت ،ومن خالل 10

سحوبات أسبوعية و 3سحوبات شهرية،
تتيح الفرص امام  13من عمالئنا الغتنام
جوائز الحملة .وأكد العربيد حرص "بيتك"
على مكافأة عمالئه على استخدام بطاقاته
ال ـم ـصــرف ـيــة م ــن خـ ــال ح ـم ــات تــرويـجـيــة
منظمة ،باالضافة الى مجموعة متنوعة من
المزايا النوعية التي تتحقق للعمالء عند
اقتناء البطاقة او استخدامها.

اختتم بنك بوبيان مسابقة
هكاثون لموظفيه ،التي تهدف
إلى دعم أفكار مبتكرة للمنتجات
والخدمات ،بالتعاون مع منصة
 Plug & Playالعالمية ،في إطار
ح ـ ــرص اإلدارة ع ـل ــى االرت ـ ـقـ ــاء
بمستوى جميع العاملين ،وبما
ينعكس إيجابيا على مستوى
منتجات وخدمات البنك وخدمة
العمالء.
وي ـ ـ ــأت ـ ـ ــي تـ ـنـ ـظـ ـي ــم م ـس ــاب ـق ــة
ً
الهكاثون انطالقا من شخصية
ال ـب ـنــك ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى االب ـت ـك ــار،
ً
وإي ـمــانــا مــن إدارتـ ــه العليا بأن
ال ـت ـع ــاون ب ـيــن مـخـتـلــف إدارات
البنك ق ــادر على خلق وابتكار
مجموعة مــن األف ـك ــار ،واق ـتــراح
ً
الحلول التي تعد مثاال العتماد
خ ـطــط ال ـت ـطــويــر ال ـعــال ـم ـيــة في
تنمية مواهب مواردنا البشرية.
وقال المدير العام لمجموعة
الموارد البشرية ،عــادل الحماد
"نحرص باستمرار على البحث
عــن طــرق لتطوير مواهبنا في
ال ـب ـنــك ،وإظ ـه ــار ه ــذه الـمــواهــب

اإلدارة العليا لبنك بوبيان تتوسط المشاركين في الهكاثون
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال مـ ـنـ ـحـ ـه ــم األدوات
والمنصات التي تساعدهم على
االبـتـكــار والـنـمــو ،كما نركز في
األساس على قدرتنا على رعاية
ودعم تطور هذه المواهب على
مستوى مختلف إدارات بوبيان،
حيث يمثل العنصر البشري نواة
هذه الروح االبتكارية".
وأوضـ ـ ــح ال ـح ـم ــاد انـ ــه خــال
فترة مسابقة الهكاثون الممتدة
على مــدار  3أي ــام ،أجــرى  ٢٤من

موظفي البنك األبحاث وصياغة
األفكار وبناء المفاهيم لعرضها
عـلــى إدارة الـبـنــك للنظر فيها،
حـيــث ت ــم وض ــع حـ ــاالت للطرق
ال ـت ــي ت ـم ـكــن ال ـب ـن ــك م ــن تنفيذ
أفكار تكنولوجيا مالية مبتكرة
تدعم المنتجات والخدمات التي
يقدمها بوبيان.
من جانبه ،قال مساعد مدير
إدارة ال ـم ــواه ــب ،فـ ــؤاد الـعـبـيــد،
"يمثل هيكل مسابقة الهكاثون

ميدانا يسمح بتجديد وتحفيز
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة اإلبـ ـ ــداع ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وإظ ـ ـهـ ــار
مواهب موظفينا ،كما سنستمر
ف ــي ب ــذل ك ــل ال ـج ـهــود الممكنة
لتوفير فرص التطور اإلبداعي
وإتاحتها لهم ،مع تقديم الدعم
والـتــوجـيــه الـكــافـيـيــن لـكــوادرنــا
الـبـشــريــة .نعتقد انـهــم ق ــادرون
ع ـلــى ت ـطــويــر ح ـل ــول مـصــرفـيــة
مبتكرة لعمالئنا".

«أرامكس» تفتتح منشأة التوزيع في مجمع «أجيليتي» اللوجستي
ّ
المزود
أعلنت شركة أجيليتي قيام شركة أرامكس،
ً
الرائد عالميا لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة،
باختيار مجمع أجيليتي اللوجستي في الصليبية موقعا
لمركز التوزيع الجديد الخاص بها ،والذي تبلغ مساحته
 16.000متر مربع في الكويت.
حضر االفتتاح كــل مــن د .مطر النيادي سفير دولــة
اإلم ـ ــارات العربية المتحدة ل ــدى الـكــويــت؛ والمهندس
نادر سكين الرئيس التنفيذي لـ "أجيليتي" للمجمعات
اللوجستية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي؛
وفادي كيكولوف المدير العام لشركة أرامكس الكويت؛
إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين.
ويتخذ مركز التوزيع الجديد لـ "أرامكس" من مجمع
ً
أجيليتي اللوجستي مـقــرا لــه ،فــي أح ــدث وأكـبــر مرفق
تخزيني مشترك في الكويت ،والذي انتهت من تطويره
ً
أجيليتي للمجمعات اللوجستية مؤخرا ،وتم بناؤه لتلبية
متطلبات العمالء المتعددة .ويوفر المجمع التخزيني لـ
"أرامكس الكويت" البنية التحتية والخدمات الالزمة التي
تمكنها من تلبية احتياجات عمالئها في جميع أنحاء
البالد ودول مجلس التعاون الخليجي.
وبــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،ستساعد الـمـنـشــأة الـجــديــدة
والمتطورة "أرامكس" على توسيع وتنمية عملياتها في
مجال تلبية طلبات التجارة اإللكترونية ،والتي تتضمن
نقل أنــواع مختلفة من السلع والمنتجات االستهالكية.

وتم تجهيز المركز بأحدث المعدات والتقنيات الحديثة
لتسريع وزي ــادة كفاءة العمليات ،بما في ذلــك اإلصــدار
األح ــدث لنظام إدارة الـمـسـتــودعــاتINFOR WMS 10.4
وبطاقات التعريف باستخدام موجات الراديو وآالت لفرز
الشحنات ونظام نقل من خالل حزام ناقل آلي بالكامل.
بهذه المناسبة قال نــادر َسكين" :يسعدنا أن نرحب
بأرامكس الكويت في منشأتها الجديدة بمجمع أجيليتي
اللوجستي في الصليبية" ،موضحا أنه "تم تشييد هذا
المستودع بنظام البناء حسب الطلب ليناسب متطلبات
ال ـع ـمــاء ال ـخــاصــة م ــع تــوفـيــر الـجــاهــزيــة الـكــامـلــة ،مما
يمكنهم من االنتقال السريع بمرونة ويقلل من التزاماتهم
الرأسمالية .فنحن في أجيليتي للمجمعات اللوجستية
لدينا اإلمكانيات لتوفير مشاريع واسعة النطاق ،تسرع
النمو وتعزز الكفاءة التشغيلية للشركات العاملة في
الكويت والمنطقة".
وأضاف" :تعتبر أجيليتي للمجمعات اللوجستية شركة
عالمية رائدة في بناء المجمعات اللوجستية وتصميم
حلول التخزين .وتوفر مستودعاتنا اللوجستية البنية
التحتية األساسية المطلوبة لكل من الشركات العالمية
وال ـشــركــات المحلية فــي قـطــاعــات الـتـخــزيــن والـتــوزيــع
والتغليف والتصنيع الخفيف".
وبـ ــدوره ،صــرح ف ــادي كـيـكــولــوف" :يسعدنا توسيع
بنيتنا التحتية للوفاء بالتزاماتنا تجاه عمالئنا في دولة

(من اليمين) :نادر َسكين ومطر النيادي وفادي كيكولوف
الكويت والمنطقة بأسرها وتزويدهم بخدمات تتميز
بالسرعة والموثوقية بما يتماشى مع توقعاتهم" ،الفتا
ً
ً
إلى أن "مركز التوزيع الجديد هذا يشكل استثمارا مهما
بالنسبة ألرامكس باعتباره يدعم النمو المتسارع ألعمالنا
اللوجستية .وترسخ التقنيات المتطورة المستخدمة في

المنشأة الجديدة مكانتنا الرائدة في السوق ،إذ ترفع من
قدراتنا وتساهم في تسريع عملية فرز الشحنات ،وبالتالي
تقصير الوقت الالزم للتوصيل للوجهة النهائية ،األمر
الذي سيتيح لنا تلبية طلبات العمالء المتزايدة لخدمات
أكثر موثوقية وكفاءة".

ويمتاز مجمع أجيليتي اللوجستي فــي الصليبية
ً
بمستودعات ومــرافــق تخزينية مبنية وفـقــا للمعايير
الدولية لخدمة الشركات العالمية والعمالء الحكوميين
والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الكويت.
ّ
وتمكن مجمعات أجيليتي اللوجستية ومرافقها المنتشرة
ً
في اثني عشر بلدا العمالء من تخزين كميات أكبر في
مساحة أقل مع االستفادة من أحدث التقنيات واألنظمة
اللوجستية لضمان إدارة الـمـخــزون وتــدفــق البضائع
بسهولة ويسر.
يــذكــر أن "أجيليتي للمجمعات اللوجستية" توفر
لعمالئها مستودعات جاهزة أو مبنية حسب الطلب؛
ومــرافــق تخزين مشتركة؛ وســاحــات تخزين خارجية،
وساحات لتنظيم وانتظار الشاحنات ومركبات النقل.
ً
ويضم المجمع اللوجستي أيضا مستودعات ذات تحكم
حـ ــراري؛ مكيفة وم ـبــردة ومـجـمــدة ،ومـســاحــات تخزين
ً
مفتوحة مرصوفة باألسفلت لتخزين الحاويات ،فضال
عــن المستودعات المجهزة بــأرفــف التخزين .وتــراعــي
مستودعات أجيليتي المعايير البيئية الدولية ،حيث
تم بناؤها بمواد صديقة للبيئة ،وأسقف موفرة للطاقة،
وجدران عازلة للحرارة ،مع استخدام طاقة الرياح إلدارة
م ــراوح السقف ،واالسـتـفــادة من ضــوء النهار الطبيعي
من خالل النوافذ المثبتة باألسقف ،إلى جانب تركيبات
اإلضاءة الموفرة للطاقة ومصابيح الـ .LED
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العجز ...والمحصلة أرقام أكبر في تاريخ الدولة
لمعالجة
رحت
ط
وثائق
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•
ً
ً
• بدأت بـ «إصالح الدعوم» مرورا بوثيقتي «اإلصالح» و«استدامة» وصوال إلى القرارات المباشرة
جراح الناصر

أرقام قياسية للعجز
في ظل تراجع
أسعار النفط وعدم
القدرة على التعامل
الحصيف

الوثائق تشابهت
في مضمونها
بضرورة ضبط
اإلنفاق وترشيد
المصروفات...
لكن بال تنفيذ

ك ـش ــف م ــراقـ ـب ــون م ــال ـي ــون أن
وثــائــق اإلصـ ــاح الـتــي طرحتها
الجهات الحكومية لمواجهة عجز
الميزانية تتشابه في المضمون،
ّ
إال أن ت ـن ـف ـيــذ هــا ش ـب ــه م ـع ــط ــل،
مبينة أن ميزانية الدولة ّ
تعرضت
لصدمة كبيرة تحتاج الى حلول
أشمل وأكبر من تخفيض النفقات
والصرف من الميزانية بنسبة ال
تقل عن  10بالمئة.
ّ
وبين المراقبون أن مضامين
وث ــائ ــق اإلصـ ـ ــاح ،ال ـتــي بـ ــدأت بـ
ً
«إصــاح الــدعــوم» ،مــرورا بوثيقة
ً
«اإلص ــاح» و«اسـتــدامــة» ،وأخيرا
قـ ـ ـ ـ ـ ــرارات م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ،ان ـخ ـف ـض ــت
بـنــود إجــراء ات ـهــا بشكل تنازلي
لتصبح أقل من السابق ،خاصة
أنـهــا اتفقت على ض ــرورة ضبط
الـمـصــروفــات وتــرشـيــد النفقات،
رغــم مــرور عــدة هــزات اقتصادية
أض ــرت بــال ـمــوازنــة بـشـكــل الفــت،
كانخفاض أسـعــار النفط وأزمــة
تفشي فيروس كورونا.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر م ــالـ ـي ــة
«ال ـج ــري ــدة» ب ــأن الـبـنــود الـ ــواردة
ب ــوث ــائ ــق اإلص ـ ـ ـ ــاح وال ـم ـح ـم ـلــة
بـ ــال ـ ـح ـ ـلـ ــول ل ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـع ـج ــز
ً
تـقــل ع ــام ــا بـعــد ع ــام ف ــي الحجم
وال ـم ـض ـمــون ،فــي حـيــن أن أرق ــام
ال ـم ـي ــزان ـي ــة ف ــي ت ــزاي ــد مـسـتـمــر،
مؤكدة أن كل الحلول المطروحة
ت ـ ـشـ ــاب ـ ـهـ ــت ف ـ ـ ــي مـ ـض ــامـ ـيـ ـنـ ـه ــا،
والمتمثلة فــي إع ــادة الـنـظــر في
الـ ــدعـ ــوم ال ـح ـك ــوم ـي ــة والـ ــرسـ ــوم
وتوفير موارد أخرى إليرادات غير
نفطية بالموازنة العامة.
ووضعت أزمة تفشي فيروس
كــورونــا الميزانية الـعــامــة تحت
ضغط كبير ،بدليل اإل ع ــان عن
عـجــوزات تعد األعـلــى فــي تاريخ
الكويت خالل العامين الماضيين،
نتيجة تــرنــح أس ـعــار الـنـفــط لما
ً
دون مستوى  30دوالرا ،ليصعد
ً
ً
مجددا ،والذي يعد هبوطا ألكثر
من النصف عن السعر التقديري
المعد بالميزانية العامة للدولة
ً
دوالرا ،مما يعني
والبالغ 50
خـ ـس ــارة اإلي ـ ـ ـ ــرادات الـنـفـطـيــة
مليارات الدنانير.
وبــدأ سيناريو طــرح الحلول
أمـ ــام ال ـمــواطــن ف ــي  22ديسمبر
ً
 2015تحديدا عندما خرجت الى
النور دراســة إصــاح الدعوم من
وزارة المالية والخاصة بعرض
إطار اإلصالح وخريطة الطريق،
وذلــك بعدما سجلت الكويت في
ً
الـعــام المالي  2016/2015عجزا
ً
ً
ماليا للمرة األولى منذ  16عاما
ً
تسبقها بسبب انخفاض أسعار
النفط.

أول وثيقة لإلصالح
أظهرت التقارير أن أول وثيقة

ً
لإلصالح طرحت تضمنت بنودا
ت ـشــابــه ال ـح ـلــول ال ـحــال ـيــة ،حيث
ت ـب ـن ــت نـ ـظ ــام إص ـ ـ ــاح الـ ــدعـ ــوم،
ال ــذي ي ـقــوم عـلــى م ـبــدأ أســاســي،
هو رفــع كفاء ة الدعم المقدم من
الدولة ،بالتركيز على التخلص،
وتـقـلـيــل ال ـهــدر الـنــاتــج عــن ســوء
االستخدام الحالي لبرامج الدعم،
وتوجيه الوفر والقدرة المحررة
السـتـخــدامــات أكـثــر انتاجية في
ً
االق ـت ـصــاد تـمــاشـيــا م ــع الخطط
ال ـت ـن ـم ــوي ــة وس ـ ـيـ ــاسـ ــات ال ـن ـمــو
االقتصادي.
وأشارت الى أن هناك استغالال
وتـ ـس ـ ّـرب ــا واض ـح ـي ــن ف ــي بـعــض
فئات الــدعــوم كالعالج بالخارج
ً
مثال ودعوم السلع االستهالكية
ً
(وهــو ما طرح مجددا عام 2021
عبر تقنين الحصص في المواد
الـتـمــويـنـيــة) ،حـيــث يـمـكــن إدراج
ع ـ ــدد غ ـي ــر مـ ـح ــدد مـ ــن ال ـع ـمــالــة
ال ـم ـن ــزل ـي ــة ك ـ ــأف ـ ــراد مـ ــن األسـ ـ ــرة
الكويتية ،إضافة الى التعديالت
الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي أجـ ـ ــريـ ـ ــت
ً
أخـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــرا عـ ـل ــى
القرارات ،على
سبيل المثال
مواد البناء)،
وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي ق ــد

ً
ً
ً
فرضت عبئا ماليا إضافيا على
الميزانية.
وتـ ــوق ـ ـعـ ــت وثـ ـيـ ـق ــة اإلص ـ ـ ــاح
األول ـ ـ ــى آن ـ ـ ــذاك أن ي ـب ـلــغ ال ـع ـجــز
الـ ـت ــراكـ ـم ــي ك ـن ـس ـبــة مـ ــن ال ـنــاتــج
الـمـحـلــي مــا ي ـقــارب  102بالمئة
سـنــة  ،2020/2019وأن الـكــويــت
ستواجه عجزا ماليا مستمرا في
حــال نمو الـمـصــروفــات بالنسب
التاريخية مع االنخفاض المتوقع
ً
ف ــي اإلي ـ ـ ـ ــرادات ،ن ـظ ــرا لـتــوقـعــات
أسعار النفط العالمية ،وهــو ما
تـحـقــق خ ــال ال ـع ــام ذات ـ ــه ،حيث
س ـج ـلــت األرقـ ـ ـ ــام ال ـق ـيــاس ـيــة فــي
ال ـع ـج ــز ،ف ــي ظ ــل ت ــراج ــع أس ـعــار
ال ـن ـفــط ،وس ــط ع ــدم ال ـق ــدرة على
التعامل الحصيف والصحيح مع
هذا العجز.
أما فيما يتعلق
ً
ب ـط ــرح ـه ــا ح ــا
فــي عــام 2015
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــأن الـ ـ ـح ـ ــل
ي ـ ـ ـك ـ ـ ـمـ ـ ــن ف ــي

الميزانية العامة
ّ
تعرضت للمزيد
ّ
من النزيف تمثل
في الصرف على
اإلجراءات الصحية
والوقائية

ضرورة تمويل العجز عن طريق
الـ ــديـ ــون أو ت ـخ ـف ـيــض األص ـ ــول
ال ـح ــال ـي ــة ،ف ـق ــد رفـ ـض ــت الـلـجـنــة
الـمــالـيــة الـبــرلـمــانـيــة فــي مجلس
األمـ ــة خ ــال ع ــام  2021م ـشــروع
ق ــان ــون ال ــدي ــن ال ـع ــام ال ــذي سبق
أن تقدمت بــه الحكومة مــن أجل
السماح لها بــاقـتــراض مبلغ 20
مليار ديـنــار ،بسبب عــدم وجود
خطة إصالحية واضحة لتنويع
إي ـ ـ ــرادات ال ــدول ــة ،وب ـس ـبــب عجز
الموازنة ألعوام متتالية ،إضافة
الى اإلنفاق من خالل السحب من
االحتياطي العام بشكل مباشر،
وهو األمــر الــذي تسبب في تآكل
السيولة ا لـخــا صــة باالحتياطي
العام ليدق جرس اإلنذار بضرورة
إيجاد حلول أخرى.

وثيقة اإلجراءات
وفي  13مارس  2016تم طرح
وثيقة اإلجــراءات الداعمة لمسار
االصالح المالي واالقتصادي من
قبل لجنة الـشــؤون االقتصادية
ل ـم ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ح ـي ــث ب ــدات
م ـقــدم ـت ـه ــا ان ـ ــه فـ ــي ظـ ــل مـ ــا آل ــت
إلـيــه أسـعــار الـنـفــط وبسبب
اعتمادها الكلي على مصدر
وحيد للدخل ،تواجه الكويت
ً
ال ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــوم ت ـ ـح ـ ــدي ـ ــا

حلول طارئة لمواجهة العجز

ً
طرحت وزارة المالية عدة حلول طارئة أخيرا خالل األشهر
الماضية لمواجهة االرتفاع الحاد في أرقام العجز في الميزانية
وعدم توافر السيولة ،إال أنها كانت حلوال مؤقتة ولم تصل الى
نتيجة ُمرضية ،السيما أن العجز وصل الى مستويات قياسية
غـيــر مـسـبــوقــة مـنـهــا ف ــي تـسـيـيــل أصـ ــول ال ـص ـنــدوق الـسـيــادي
لتعويض العجز وتوفير السيولة لدفع الرواتب ،ونقل األصول
غير السائلة مقابل الحصول على «كاش» فوري.
ّ
و تـعـ ّـر ضــت الميزانية العامة للمزيد مــن النزيف تمثل عبر
الصرف على اإلجراءات الصحية والوقائية ،وذلك عبر تخصيص

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

الدولة لمبالغ لمواجهة تفشي «كورونا» ،والتي زادت من حجم
اإلنفاق الحكومي متمثلة في مكافآت الصفوف االولى ،وتوفير
الـمــواد األولـيــة لمواجهة األزمــة الصحية ،وهــذا يعني تحقيق
زيادة أخرى على العجز التقديري للميزانية.
ونتيجة للسحب المستمر مــن صـنــدوق االحـتـيــاطــي العام
ّ
الذي يمثل المالذ األقرب لتوفير السيولة ،فقد تم استنزاف جزء
ً
كبير من سيولته ،ومن جانب آخر تستقطع الكويت حاليا بحكم
ً
القانون ما ال يقل عن  10في المئة سنويا من إيراداتها لمصلحة
احتياطي األجيال القادمة.

البرنامج الوطني لالستدامة
فــي عــام  2018طرحت المالية
وثـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة ال ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج الـ ــوط ـ ـنـ ــي
لالستدامة االقتصادية والمالية،
وه ــو بــرنــامــج تنفيذي لالنتقال
ب ــاالقـ ـتـ ـص ــاد ال ــوطـ ـن ــي ل ـمــرح ـلــة
جـ ــديـ ــدة وال ـ ـخ ـ ــاص ب ــاس ـت ــدام ــة
المالية العامة وتقليص العجز
الى أقل من  3مليارات دينار ،عبر
ضبط اإلنـفــاق وترشيد النفقات
الحكومية ،حيث كانت أولوياتها
تكمن في تعزيز اآلليات الرقابية
لزيادة الكفاءة في ترشيد النفقات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة وال ـ ـحـ ــد مـ ــن الـ ـه ــدر
المؤسسي في الميزانية ،ووقف
الصرف خــارج أب ــواب الميزانية،
وتــوجـيــه الــدعــم إل ــى مستحقيه،
وزي ـ ــادة اإليـ ـ ــرادات غـيــر النفطية
وإع ـ ــادة ت ـقــديــر م ـقــابــل االن ـت ـفــاع
بأراضي وعقارات الدولة وإعادة
ت ـس ـع ـيــر الـ ـخ ــدم ــات ،ال ـ ــى جــانــب
تطوير اإلدارة المالية.
وجاءت الحلول األخيرة خالل
الـشـهــر الـحــالــي عـبــر طـلــب وزارة
الـمــالـيــة مــن الـجـهــات الحكومية
تطبيق آلـيــة مكونة مــن  9نقاط،
ل ـل ـت ـق ـش ــف ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي ،بـ ـه ــدف
م ــواج ـه ــة ال ـع ـج ــز ف ــي ال ـم ــوازن ــة
وخ ـ ـطـ ــر ن ـ ـضـ ــوب الـ ـسـ ـي ــول ــة فــي
االح ـت ـي ــاط ــي ال ـ ـعـ ــام ،وتـحـصـيــل
الديون الحكومية البالغة قيمتها
 1.7مـلـيــار دي ـن ــار ،حـيــث ناقشت
قرار مجلس الوزراء األخير بشأن
نضوب السيولة في االحتياطي
الـ ـع ــام وض ـ ـ ـ ــرورة إيـ ـج ــاد ح ـلــول
جـ ــذريـ ــة لـ ـم ــواجـ ـه ــة الـ ـعـ ـج ــز فــي
الموازنة العامة للدولة ،من خالل
تـخـفـيــض ال ـص ــرف م ــن مـيــزانـيــة
السنة المالية الحالية 2022/2021
ب ـ ـمـ ــا ال ي ـ ـقـ ــل عـ ـ ــن  10ب ــا لـ ـمـ ـئ ــة،
وإع ــادة النظر بــرســوم الخدمات
الحكومية ورف ــع قيمتها ،ورفــع
كفاءة تحصيل الديون الحكومية
المستحقة.
وم ـ ـنـ ــذ عـ ـ ــام  2014وبـ ــرامـ ــج
االصـ ـ ـ ــاح ال ـم ــال ــي ال ـم ـق ــدم ــة مــن
الـ ـ ـ ـ ــوزارة كـ ـ ــررت ذات ال ـع ـنــاويــن
العريضة المتعلقة بضبط اإلنفاق
وترشيد المصروفات ،كما تعيد
وزارة المالية ،كل مرة في تعميم
س ـ ـنـ ــوي تـ ــوزعـ ــه عـ ـل ــى ال ـج ـه ــات
الحكومية والتابعة لها بضرورة
وضع سقف لإلنفاق في مشروع
ميزانية العام الجديد ،حيث أكد
وكيل «المالية» آنــذاك أن الــوزارة
بدأت في اتخاذ خطوات استباقية
ل ـض ـبــط اإلن ـ ـفـ ــاق ال ـح ـك ــوم ــي فــي
الفترة المتقبية من العام ومشروع
الميزانية ،وذلك بعد التراجع غير
المسبوق ألسعار النفط.

«أبل» في سباق نحو الـ  3تريليونات دوالر...
هل يفعلها اآليفون الجديد؟
إذا أصـبـحــت شــركــة أب ــل ،أول شــركــة
في العالم يصل رأسمالها السوقي إلى
 3تــري ـل ـيــونــات دوالر ،فـسـيـكــون جـهــاز
اآليفون الالعب الرئيسي لوصولها لهذا
المستوى غير المسبوق.
وأعلنت الشركة أنها ستعلن عن أحدث
منتجاتها من أجهزة الهاتف المحمول
ً
غ ــدا ،وسيحدد نجاح اآليـفــون  13مدى
سرعة الشركة لوصولها إلى التريليونات
الثالثة.
وقــال دان افيس مــن شركة ويدبوش
لالستثمارات «نعتقد أن أبل في طريقها
لـلــوصــول إل ــى  3تــريـلـيــونــات دوالر في
وقت مبكر من  ،2022وسيكون آيفون 13
العامل المحفز للوصول لهذا المستوى»،

وفـقــا لصحيفة ال ـغــارديــان .وأش ــار إلــى
أن هــذا التقييم لــم يتغير بعد أن ألغى
ً
ً
ق ــاض ج ــزءا رئـيـسـيــا مــن قــواعــد متجر
التطبيقات الخاص بها ،وهو أمر يفيد
صانعي التطبيقات.
وأص ـ ـ ـ ـ ــدرت ق ــاضـ ـي ــة ف ـ ــدرالـ ـ ـي ـ ــة ،ي ــوم
ً
الجمعة ا لـمــا ضــي ،حكما يمنع القيود
التي تفرضها شركة أبل على المطورين
الس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام مـ ـتـ ـج ــره ــا فـ ـ ــي م ـع ــال ـج ــة
مدفوعات المستخدمين.
وأم ــرت الـقــاضـيــة بتوفير آلـيــة شــراء
ً
بديلة للمطورين بعيدا عن متجر أبل،
التي كانت تحصل على عمولة بـ  30في
المئة عن المبيعات من خالل متجرها.
وم ــن ال ـم ـقــرر أن ي ــدخ ــل ال ـح ـكــم حيز

مراجعة «حماية المنافسة»
عبر تطبيق «سهل»

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ً
ً
استثنائيا خطيرا يهدد قدرتها
على االستمرار في توفير الحياة
الكريمة للمواطنين واحتياجتهم
األســاس ـيــة ،ورغ ــم ه ــذه اإلش ــارة
المهمة في الوثيقة ،فإنه لم تنفذ
سوى عدد قليل من إطر إجراءات
اإلص ـ ــاح ال ـمــالــي واالق ـت ـص ــادي
األربعة ،والمتمثلة في اإلصالح
المالي وإع ــادة رســم دور الدولة
فــي االقـتـصــاد الــوطـنــي ،وزي ــادة
م ـســاه ـمــة ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص فــي
الـنـشــاط االق ـت ـصــادي ومـشــاركــة
ّ
المواطنين في تملك المشروعات.
وج ـ ــاءت ال ـب ـنــود ال ـ ـ ــواردة في
وثيقة اإلصــاح مشابهة لما تم
ط ــرح ــه اج ـت ـم ــاع وزارة الـمــالـيــة
ً
أخ ـي ــرا م ــع ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة،
حيث شملت استحداث ضريبة
ع ـل ــى أرب ـ ـ ــاح الـ ـش ــرك ــات وإعـ ـ ــادة
تسعير السلع والخدمات العامة
وتطبيق ضريبة القيمة المضافة
وإع ــادة تسعير مقابل االنتفاع
بأراضي الدولة وفــق آلية عادلة
تضمن حصول الدولة على مقابل
عادل الستغالل أراضيها وسرعة
ت ـح ـص ـي ــل م ـس ـت ـح ـق ــات الـ ــدولـ ــة
المتأخرة وفرض غرامات جزائية
على المتأخرين في الدفع.
أما في يتعلق بالمصروفات،
فــأبــرزهــا ترشيد مـصــروفــات كل
الـ ـ ـ ــوزارات وال ـه ـي ـئــات وال ـج ـهــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ع ـلــى س ـب ـيــل تقنين
الـ ـمـ ـه ــام ال ــرس ـم ـي ــة ال ـخ ــارج ـي ــة،
وت ـق ـل ـي ــص ع ـ ــدد الـ ـلـ ـج ــان وف ــرق
العمل وخفض مكافآتها وترشيد
الــدعــم مــع ضـمــان استمراره
ووص ـ ـ ــول ـ ـ ــه الـ ـ ـ ــى الـ ـش ــرائ ــح
المستحقة وإ ص ــاح نظام
اع ـت ـمــادات اإلن ـف ــاق الـحــالــي
وتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر ط ـ ـ ـ ـ ــرق إع ـ ـ ـ ـ ــداد
الـمـيــزانـيــة وتقييد األوام ــر
التغييرية في المشروعات
ً
ال ـع ــام ــة ،وأخ ـ ـيـ ــرا مـعــالـجــة
سلبيات نظام دعم العمالة
(وه ــو مــا تـمــت اإلش ــارة اليه
كذلك عام .)2021
وأش ـ ـ ــارت ال ــوث ـي ـق ــة إلـ ــى أن ـهــا
ت ـه ــدف م ــن اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات الــداع ـمــة
ل ـ ـم ـ ـسـ ــار اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ف ـ ــي مـ ـج ــال
ترشيد اإلنفاق وزيادة اإليرادات،
وتخفيض عجز الموازنة واالتجاه
نـحــو اس ـتــدامــة الـمــالـيــة الـعــامــة،
اال أنـهــا لــم تحقق هــدفـهــا بشكل
فعال ،حيث إنه بالنظر إلى تقرير
الحساب الختامي لـ ،2021/2020
شهدت ارتفاعا في المصروفات
بـنـسـبــة  0.7بــالـمـئــة لـتـصــل الــى
 21.3مليار دينار وسط انخفاض
اإلي ـ ــرادات ،أي مــا يـعــادل المليار
دي ـن ــار م ـقــارنــة بــالـسـنــة الـمــالـيــة
السابقة ،وأغلب الزيادة كانت في
بند المصروفات الرأسمالية ،أما
مــن ناحية العجز السنوي فكان
هـنــاك ارت ـفــاع فــي الـعـجــز بنسبة

 174.8بــالـمـئــة ت ـقــريـ ًـبــا ،ليصبح
بمعدل  10.8مليارات دينار.

أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاز حـ ـم ــاي ــة
الـمـنــافـســة إط ــاق خــدمــاتــه
اإللكترونية ،ضمن البرنامج
الحكومي الموحد للخدمات
اإللـكـتــرونـيــة (س ـهــل) ،الــذي
أ طـلــق فــي متجر تطبيقات
( iosآبــل) لهواتف «أيفون»،
ومتجر تطبيقات «غوغل»
لـهــواتــف «األن ــدروي ــد» ،عبر
الحساب الرسمي للتطبيق.
وق ــال الـجـهــاز ،فــي بيان،
إن خـ ــدمـ ــاتـ ــه الـ ـمـ ـط ــروح ــة
ضـ ـم ــن الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق ،ت ـش ـمــل
ح ـ ـجـ ــز م ـ ــواعـ ـ ـي ـ ــد حـ ـض ــور
لتسجيل ش ـكــوى ،وتقديم
ب ـ ــاغ ،وت ـقــديــم ط ـلــب تــركــز
اقتصادي وطلب استفسار.
وأضـ ــاف أن إطـ ــاق هــذه

الـ ـخ ــدم ــات ي ــأت ــي ف ــي اط ــار
ال ـن ـه ــج ال ـح ـك ــوم ــي بـجـعــل
جميع الخدمات إلكترونية،
بما يضمن سرعة اإلنجاز،
وتسهيل الخدمات المقدمة.
وأكد الجهاز حرصه على
تطوير أدواته ،بما ينسجم
مــع الـتــوجــه ال ــذي تنتهجه
الحكومة في مواكبة الثورة
المعلوماتية ،واالسـتـفــادة
م ــن أدواتـ ـ ـه ـ ــا ف ــي االرتـ ـق ــاء
بالعمل ،وتقديم الخدمات
بسهولة.

التنفيذ في التاسع من ديسمبر المقبل.
وي ـم ـك ــن ل ـم ـثــل ه ـ ــذا ال ـت ـغ ـي ـيــر أن يــوفــر
لمطوري التطبيقات مليارات الدوالرات
ال ـتــي يـمـكــن أن تـشـجـعـهــم ع ـلــى خفض
األسعار التي يدفعها المستهلكون.
وللوصول إلى هذا المستوى ،يحتاج
رأس ال ـمــال الـســوقــي للشركة للصعود
بنحو  22في المئة .ووصــل رأس المال
الـســوقــي للشركة إلــى تريليوني دوالر
في أغسطس من العام الماضي ،وارتفع
بنحو  12في المئة هذا العام.
وتـمـثــل ه ــوات ــف آي ـف ــون نـحــو  50في
المئة من عوائد أبل السنوية التي بلغت
 275مليار دوالر الـعــام الـمــاضــي ،فيما
تــأتــي الـخــدمــات الـتــي تقدمها أب ــل مثل

«متجر أبــل وتلفزيون أبــل» في المرتبة
الثانية وتمثل  20في المئة فقط.
ً
ووفقا لموقع ماك رومر ،فإن اآليفون
ً
ً
الجديد لن يمثل تغييرا كبيرا عن الهاتف
السابق.
وال ـط ــرازات األربـعــة ستأتي بأحجام
 5.4إنـشــات و 6.1إنـشــات و 6.7إنـشــات.
وسـتـنـتــج هــاتـفـيــن رائ ــدي ــن بــإمـكــانـيــات
مرتفعة ،وسيتم توفير هاتفين بأسعار
مناسبة.
ومـ ـ ــن أك ـ ـثـ ــر األم ـ ـ ـ ــور ال ـ ـتـ ــي سـتـشـهــد
ً
تحسنا في اآليفون الجديد هو الكاميرا
والبطارية.
(العربية نت)

جائزة دوفيل الكبرى لفريدي غيبز

t

om

aw
abil@ arida.c
alj

العدد  / 4832االثنين  13سبتمبر 2021م  6 /صفر 1443هـ

منح مهرجان "دوفيل" للسينما األميركية جائزته الكبرى لفيلم من بطولة
نجم الهيب-هوب األميركي فريدي غيبز ،في ختام دورته السابعة واألربعين التي
قوية لمشاهير هوليوود ،واكتظاظ الصاالت ّ
شهدت عودة ّ
مجددا بالمشاهدين.
و"داون ويذ ذي كينغ" الــذي نال "الجائزة الكبرى" في المهرجان من إخراج
الفرنسي دييغو أونغارو ،ويروي ّ
قصة مغني راب شهير يكتشف مصادفة أنه
ّ
يهوى حياة الفلحين.
ّ
وسبق أن ُعــرض هــذا الفيلم الطويل الــذي صــور فــي ماساتشوسيتس خالل
مهرجان "كان" في يوليو.
وقال فريدي غيبز ،المولود في غاري ،وهي مدينة غارقة في البؤس بالقرب من
شيكاغو ،وواجه مشاكل ّ
عدة مع القضاء قبل أن يذيع اسمه ،في تصريحات صحافية
خالل "كان"" :لم أرغب يوما في تأدية دور مغني راب في فيلم ،لكن هذا العمل كان
ّ
أكثر من ّ
مجرد فيلم راب .شكل فرصة رائعة بالنسبة إلي".
(أ ف ب)

فريدي غيبز

استئناف عروض «برودواي»  21الجاري

بينيلوبي كروز أفضل ممثلة
بمهرجان «البندقية»

ً
بعد  18شهرا على توقف عروض برودواي
بسبب جائحة كوفيد ،19 -يستعيد الفنانون
نشاطهم المعتاد فــي حــي الـمـســارح الشهير
ً
بنيويورك ،اعتبارا من  21سبتمبر الجاري.
وتأتي هذه العودة مع مسرحية "كوم فروم
أواي" ،التي عرفتها ب ــرودواي منذ عــام ،2017
تليها عـ ــروض "األسـ ــد ال ـم ـلــك" و"هــامـيـلـتــون"
و"شيكاغو".
وتشترط مسارح الرئة الثقافية لنيويورك،
التي كانت تحقق عائدات تفوق  33مليون دوالر
ً
الجمهور
أسبوعيا قبل الجائحة ،أن يكون أفراد ّ
وجميع أعضاء فرق اإلنتاج المسرحي ملقحين
ضد كوفيد.19 -
ُ
وتعرض مسرحية "كوم فروم أواي" من تأليف
الكنديين ايرين سانكوف وديفيد هين ،قرب
ّ
ساحة تايمز سكوير ،مع بــث نسخة مصورة
منها على منصة "آبل تي في" .وتقول بطلة "كوم
تعتل الخشبة
فروم أواي" كيو سميث التي لم
ِ
منذ أكتوبر " 2019اشتقت للجمهور وللتواصل
معه ومشاركته هذه ّ
القصة".
(أ ف ب)

في رسالة دعم للقضايا النسوية

كيو سميث

ً
ديمون وأفليك :العمل معا
في « »The Last Duelممتع

أودري ديوان تحصد جائزة األسد الذهبي
وجه مهرجان البندقية السينمائي الدولي رسالة دعم جديدة للقضايا النسوية من خالل منح النجمة
اإلسبانية حائزة األوسكار بينيلوبي كروز جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "مادريس باراليالس"
لمواطنها المخرج بيدرو ألمودوفار.
كما منح المهرجان بإجماع أعضاء لجنة التحكيم جائزة األسد الذهبي للمخرجة الفرنسية أودري ديوان
لفيلمها "ليفنمان" ،بعد شهرين على نيل مواطنة لها جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان.
ً
وقالت المخرجة الفرنسية من أصل لبناني البالغة  41عاما خالل تسلمها الجائزة" :أنجزت هذا الفيلم
بغضب ورغبة ،أنجزته من كل قلبي وروحي" ،وقد "أردت أن يكون العمل بمنزلة تجربة" و"رحلة إلى
شخصية هذه الشابة".
ً
ونالت ديوان هذه الجائزة خلفا للسينمائية األميركية -الصينية كلويه جاو الفائزة باألسد
ً
ً
ً
الذهبي العام الماضي عن فيلم "نومادالند" الذي حقق الحقا انتصارا كبيرا في جوائز األوسكار.
ويشكل "ليفنمان" ثاني أفالم أودري ديوان بعد "مي فوزات فو" الذي روت فيه قصة زوجين
شابين يعانيان مشكالت إدمان سنة .2019
ً
وكتبت هذه الصحافية والروائية أعماال تلفزيونية كما شاركت في كتابة سيناريو أفالم
ً
فرنسية عدة بينها "باك نور" الذي ُيعرض حاليا على الشاشات الفرنسية ويتناول العنف
الممارس من الشرطة.
وباتت ديوان رابع مخرجة تفوز بالجائزة األبرز في مهرجان البندقية السينمائي
منذ عام .2000
وتطرقت أفالم أخرى توجها المهرجان هذا العام إلى قضايا النسوية كما الحال
مع فيلم "ذي باور أوف ذي دوغ" للنيوزيلندية جين كامبيون ،التي فازت بجائزة
ً
أفضل إخراج بعد  28عاما على نيلها السعفة الذهبية عن فيلمها "ذي بيانو".
الفيلم الجديد ،وهو األول لكامبيون منذ  ،2009مقتبس من كتاب لتوماس
سافاج مع بنديكت كامبرباتش وكيرستن دانست ،وتعالج فيه المخرجة
النيوزيلندية قضايا مرتبطة بالعقلية الذكورية المؤذية في المجتمع.
هذا العمل هو من إنتاج "نتفليكس" ،على غرار فيلم "ذي هاند أوف غاد"
لإليطالي باولو سورنتينو ،الــذي حصل على الجائزة الكبرى للجنة
التحكيم ويروي فيه المخرج طفولته المعذبة في نابولي بسبب وفاة
والديه في مرحلة كانت خاللها نجومية أسطورة كرة القدم الراحل
دييغو مارادونا في أوجها.
وع ــززت نتائج المهرجان الـنـفــوذ المتعاظم لمنصات الـبــث التدفقي
ً
ً
التي باتت العبا رئيسيا في مجال الفن السابع بمواجهة االستوديوهات
التقليدية ،في منحى آخذ في الترسخ منذ بدء جائحة كوفيد.19 -
فيما نال الفلبيني جون أرسيليا جائزة أفضل ممثل عن دوره كصحافي
باحث عن الحقيقة في فيلم "أون ذي جوب :ذي ميسينغ إيت".
ّ
بخفي حنين.
ّأما األميركية كريستن ستيوارت ،فهي عــادت في نهاية المطاف
ّ
المتميز لشخصية األميرة ديانا في فيلم "سبنسر" لبابلو
وتوقع كثيرون الفوز لها إثر أدائها
الرين الذي يغوص في خصوصيات األميرة التي رفضت التخلي عن حريتها الشخصية في عالمها
المحكوم بقواعد سلوكية حازمة داخل العائلة الملكية البريطانية.
ونجح مهرجان البندقية هذه السنة في استعادة بريقه بعد نسخة باهتة في عام  2020في أوج الجائحة.
وأصبح مهرجان البندقية في السنوات األخيرة منصة انطالق نحو السباق إلى جوائز أوسكار ،وهو
يستقطب في كل عام كوكبة من النجوم األميركيين الذين يتوافدون للمشي على السجادة الحمراء في الحدث
(أ ف ب)
المقام بجزيرة ليدو في المدينة اإليطالية.

ديمون وأفليك

قــال صديقا الطفولة ونجما هوليوود
ً
بن أفليك ومات ديمون ،إن التعاون معا مرة
أخــرى في كتابة فيلم  The Last Duelكان
ً
ً
أمرا ممتعا قبل أي شيء.
شــارك ديمون وأفليك ،في تأليف الفيلم
وكتابة السيناريو ،وهي المرة األولى التي
ً
يعمل فيها الممثالن في كتابة سيناريو معا
منذ فيلم ( )Good Will Huntingالذي كان
ً
سببا في حصولهما على جائزة األوسكار
عام  1997والصعود إلى سماء الشهرة في
هوليوود عندما كانا في العشرينيات من
العمر.
قــال أفليك لرويترز ،في مقابلة مشتركة
مع ديـمــون" ،الـشــيء المهم بالنسبة لي في
هذه العملية هو إلى أي مدى كان هذا األمر
ً
ممتعا لي".
وأكـ ــد ديـ ـم ــون ،الـ ــذي ك ــان ي ـقــاطــع أفـلـيــك
ً
ً
أحيانا إللقاء مزحة ،كلماته قائال "إن األمر
يتعلق بالعمل مع من تحبهم إنها متعة".
(رويترز)

 50ألف متفرج بحفل «»Minds of 99

بينيلوبي كروز

يحضر  50ألف شخص من محبي الموسيقى
ً
ً
حـ ـف ــا م ــوس ـي ـق ـي ــا ب ــال ـع ــاص ـم ــة ال ــدن ـم ــارك ـي ــة
كــوبـنـهــاغــن :وم ــا ي ـبــدو وكــأنــه ذك ــرى غامضة
لـعـصــور م ــا قـبــل ك ــورون ــا أص ـبــح اآلن حقيقة
لعشاق الموسيقى الدنماركيين.
وبعد رفــع آخــر قيود كــورونــا المتبقية في
ال ــدن ـم ــارك ،دع ــت فــرقــة الـ ــروك ""Minds of 99
إل ــى حـفــل مــوسـيـقــي ي ـقــام ف ــي اس ـت ــاد بــاركـيــن
بكوبنهاغن ،ومــن المتوقع أن يحضر  50ألف
معجب إلى هذا الحفل بالعاصمة.
ً
وو ف ـقــا لمنظم الحفل "جيالندس-بوستن"
ً
الدنماركية فإن الفرقة هي أول فرقة تقدم عرضا
ً
مــوسـيـقـيــا داخـ ــل اس ـت ــاد ري ــاض ــي م ـنــذ بــدايــة
الجائحة في أوروبا وسط حضور كامل العدد.
وفي الساعات التي تسبق الحفل سيحصل
الجمهور على تطعيم مضاد لكورونا في مكان
قــريــب مــن االس ـت ــاد ،بـعــد أن خـفـفــت الــدنـمــارك
ً
تدريجيا قيود كــورونــا منذ الربيع الماضي،
ً
لتسقط القيود األخيرة ،أمس األول ،أيضا.
(د ب أ)

«»Minds of 99

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :كما تحتاج عيناك الى النور هكذا مهنيا :عليك تطوير عملك باالطالع على
جميع المستجدات.
يحتاج عملك الى األفكار.
ً
ً
عــاطـفـيــا :تتمتع ال ـيــوم بـجــاذبـيــة مشرقة ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :يـ ـب ــذل الـ ـش ــري ــك ال ـك ـث ـي ــر مــن
ً
التضحيات لتكون مرتاحا.
وتمارس سحرك على الحبيب.
ً
ً
ـواح
ـ
ن
لها
الناس
عن
العزلة
:
اجتماعيا
بعض
تدخل
اجتماعيا :بأسلوبك الالئق
ٍ
إيجابية شرط أال تطول.
العزاء الى قلب محزون صديق.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :من ال ّ
يجد ويتعب ال يمكنه ارتقاء
ّ
سلم النجاح.
ً
عــاطـفـيــا :ال ـظــروف مــؤاتـيــة لــإقــدام على
خطوة ّ
مهمة تدعم مستقبلك مع الحبيب.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ع ـ ــدو اإلنـ ـ ـس ـ ــان ح ـمــاق ـتــه،
ّ
وصديقه عقل واسع ومتزن.
رقم الحظ.39 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :الحذر ضروري لكن استعماله
ً
ً
دائما في عملك يجعلك قلقا.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـن ـب ـغــي ال ـت ـف ـك ـيــر بـطــريـقــة
ّ
لتتقرب أكثر من الشريك.
ايجابية
ً
اجتماعيا :يجعلك الغضب تعتقد أنك
على حق ولكن ّ
لمدة دقائق.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :يدخل راتبك من الباب ويخرج من
الشباك فاحرص على مالك.
ً
عــاطـفـيــا :اذا كنت غير مقتنع فــا تحاول
إرضاء الشريك على حسابك.
َ
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال ت ــرض بـحـصـتــك مــن العقل
َ
واسع الى تطويره بالمطالعة.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا  :ال تجالس الكسالى مــن الــزمــاء
فتصيبك العدوى.
ً
عاطفيا :يساعدك الفلك على االستمرار
االيجابي في عالقتك مع الحبيب.
ً
اجتماعيا  :شيمتك الكريمة أ نــك تحترم
ً
الضيف وتتأهل به دائما.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ّ
ً
مهنيا :يهون العمل الشاق عندما يتوزع
ّ
على أكف الزمالء.
ً
ً
عاطفيا :تتلقى دعما من صديق لتعزيز
الوضع العاطفي بينكما.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :إه ـم ــال عــائ ـل ـتــك ول ــو لـفـتــرة
قصيرة يجلب لها البؤس.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
مهنيا :اذا كنت تريد مــركــزا أفضل فما
عليك سوى اإلجتهاد.
ً
عاطفيا :يـحــاول الشريك إرض ــاء ك لكن
مطالبك غدت كثيرة.
ً
اجتماعيا :إذا استطعت تخفيف األعباء
عن أهلك تكون خير النافعين.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
م ـه ـن ـيــا :اذا ع ــزم ــت ف ـتــوكــل ع ـلــى الـلــه
وانطلق في انجاز مشروعك.
ً
عــاط ـف ـيــا ت ـنــاقــش م ــع ال ـش ــري ــك بعض
األمور المالية التي تقلقما.
ً
اجـتـمــاعـيــا :أحــد الـمـعــارف يطلب منك
خدمة ستضعك في مأزق.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ً
مهنيا :إذا أراد زميل بك شرا فأوقفه قبل
أن ينجز ّ
مهمته.
ً
عاطفيا :لديك عطش عاطفي وال تكتفي
بالشريك الذي يرافقك.
ً
اجتماعيا :العطاء في الوقت المناسب
ال ُيقاس بالكثرة.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :لتكن نظرتك ثاقبة في مراجعة كل
عمل تنجزه.
ً
ً
عاطفيا :تجدا معا الحلول لبعض العراقيل
التي كانت تقف في دربكما.
ً
اجتماعيا :أفضل مقياس لعقلك هو أهمية
الموضوعات التي تتجادل فيها.
رقم الحظ.56 :

ً ُ
مهنيا  :تعرض عليك وظيفة أفضل من
التي تمتلكها فاستعمل عقلك.
ً
عاطفيا :كي تتخطى المشاكل مع الشريك
ينبغي التفكير بأسلوب إيجابي.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :أج ـم ــل م ــا ف ــي ال ـع ـط ــاء هو
الطريقة التي تعطي بها.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

ً
هدى كريمي :اإلبداع التشكيلي ليس حكرا على مدرسة معينة
تستعد للمشاركة في معرض ببيروت مع نخبة من الفنانين العرب
فضة المعيلي

قالت الفنانة التشكيلية هدى كريمي إنها من
خــال أعمالها بالفن التشكيلي تحب أن تسلط
ال ـض ــوء ع ـلــى ك ــل م ــا ه ــو مـمـيــز وم ـس ـت ـجــد على
ً
ً
الساحة ،سواء أكان يخص موقفا معينا أم قضية
راهنة اجتماعية كانت أم سياسية.
وأشارت كريمي ،في تصريح خاص لـ"الجريدة"
ً
إلــى أن قضايا الـمــرأة تشغل حـيــزا مــن أعمالها،
إضافة إلى شغفها برسم الطبيعة ،إذ إنها تعكس
روع ــة الخالق عــز وج ــل .وعلقت قائلة "الـفــن في
نهاية المطاف رسالة وتعبير وسالح ذو حدين
يخدم الفنان والموقف على حد سواء".
أمــا بخصوص المدرسة الفنية التي تتبعها

لوحة من أعمالها

فأفادت" :كما هو متعارف عليه أن المدارس الفنية
متنوعة منها الواقعية ،السريالية ،والتجريدية،
والتأثيرية وغيرها ،إال أن الفن الحديث يعتبر
ً
ً
مزيجا من جميع هذه المدارس ،فقد تجد عمال
أقرب إلى الواقعية يتبع بعض األساليب المتبعة
ً
في المدارس األخرى ،وأخيرا الفن هو فن تشكيلي
ً
إبداعي ليس حكرا على نمط أو مدرسة أو اتجاه
مـعـيــن ،إن ـمــا ه ــو خـلـيــط م ــن أســال ـيــب وتـقـنـيــات
مختلفة ممزوج بإحساس الفنان وفكرته".
وأك ـ ـ ــدت أه ـم ـي ــة ال ـت ـخ ـط ـيــط ال ـم ـس ـبــق لـلـعـمــل
الفني ،وعلقت قائلة "في مراحل الفكرة األولية،
يفضل عمل تخطيط مسبق لها لدراسة التكوين
والخامة اللونية المراد استخدامها ،حجم العمل،
والهدف منه ،فأحيانا أقوم بعمل سكتش خاص
خارجي لرؤية أبعاد العمل ،وأحيانا أجمع األفكار
المراد تنفيذها في مخيلتي ،ومن ثم االستعداد
لتنفيذها وتوفير المواد المراد استخدامها".
وأوضحت أنها تأثرت بالعديد من الفنانين،
وم ـن ـهــم ع ـلــى ال ـجــانــب الـمـحـلــي ال ـف ـنــان ال ــراح ــل
أي ــوب حسين ،حيث إن والــدهــا كــان يتبع نفس
أسلوب الفنان الراحل منذ الصغر ،لعشقه للتراث
الـكــويـتــي ،فضال عــن رئـيــس الجمعية الكويتية
للفنون التشكيلية الفنان عبدالرسول سلمان،
ح ـيــث ك ــان ل ــه دور كـبـيــر ف ــي غ ــرس الـ ـج ــرأة في
نفسها في تنفيذ بعض التقنيات وتطوير بعض
األساليب التي تستخدمها ،إذ إنه دائما ما يسدي
النصح لجميع الفنانين من خالل خبرته وتاريخه
الفني العريق ،إضافة إلى بعض الفنانين األفاضل

أمـ ـث ــال :ع ـبــدال ـعــزيــز آرتـ ـ ــي ،وع ـب ــد ال ــرض ــا بــاقــر،
ومحمود القطان ،الذين استفادت من خبراتهم
الكثير خالل التحاقها بالدورات التدريبية معهم.
أما على الجانب العالمي فهي مطلعة على أعمال
الـفـنــانـيــن الـعــالـمـيـيــن مـثــل فينسنت ف ــان خــوخ،
وبيكاسو وغيرهم فمن خالل فنهم تعلمت الكثير
عــن فلسفة األلـ ــوان ،وتــداخـلـهــا وكيفية مزجها،
وكيفية صياغة حكاية جميلة عن طريق اللون
وال ـخ ــام ــات الـمـخـتـلـفــة ال ـم ـس ـت ـخــدمــة ،مــوضـحــة
أنـهــا دائ ـمــة االط ــاع عـلــى الـكـتــب والـفـيــديــوهــات
التوضيحية والتعليمية ،وكل ما يتعلق بشتى
أنواع الفنون على مواقع التواصل االجتماعي.
مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،قــالــت كــريـمــي إن ـهــا أحبت
ً
الـفـنــون كـثـيــرا مـنــذ الـصـغــر بمختلف أنــواعـهــا،
خ ـص ــوص ــا الـ ـي ــدوي ــة ك ــال ــرس ــم والـ ـخ ــط ال ـعــربــي
والحياكة والكتابة ،السيما أنها تنحدر من عائلة
فنية ،فوالدتها معلمة تربية فنية ،أ مــا والدها
فخطاط وفنان هاو ،وكانت منذ الصغر تنثقف
بصريا على مختلف الفنون المتداولة في المنزل،
ومن ثم بدأت مرحلة التطبيق وخوض غمار الفن
الجميل.
وف ــي أواخ ــر الـعـقــد الـمــاضــي رك ــزت عـلــى الفن
بـشـكــل أك ـثــر ج ــدي ــة ،م ـحــاولــة تـطــويــر ذات ـه ــا عن
طــريــق مـشــاركـتـهــا ب ــال ــدورات الـتــدريـبـيــة الفنية
المتخصصة ،وانـضـمــامـهــا إل ــى بـعــض اللجان
والـجـمـعـيــات الـفـنـيــة ،ومـشــاركـتـهــا فــي المحافل
وال ـم ـع ــارض الـفـنـيــة عـلــى الـمـسـتــويـيــن المحلي
والدولي.

هدى كريمي
وأض ــاف ــت كــريـمــي أن ـهــا حـصـلــت عـلــى إج ــازة
م ــدرب معتمد فــي الـفـنــون وال ـح ــرف ،وال ـتــي من
خاللها أقامت بعض الدورات الفنية المختلفة.
وع ــن مـشــاريـعـهــا الـمـسـتـقـبـلـيــة أف ـ ــادت بأنها
ب ـص ــدد ال ـم ـشــاركــة ف ــي م ـع ــارض مـحـلـيــة قــادمــة
تــا بـعــة للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية،
وتلك األخـيــرة تعتبر منارة الفن ومقر كل فنان
ً
ً
كويتي يملك من الفن إحساسا وإبداعا ،وغيرها
من المعارض التي سيتم إعالنها الحقا .إضافة
إلــى المعارض الدولية األخ ــرى ،ومنها معرض
ً
سـيـقــام ف ــي ب ـي ــروت قــري ـبــا بـمـشــاركــة نـخـبــة من
الفنانين العرب.

الخالد« :شارع  »9سيعرض عبر منصة رقمية المكتبة الوطنية تناقش أثر الصناعات
ً
الثقافية في االقتصاد
أكدت بدء تصوير «لعبة السعادة» قريبا في البحرين
ك ـش ـفــت ر ئ ـي ـســة م ـج ـلــس إدارة
"ابـيــز بــرودكـشــن" لــإنـتــاج الفني
الـشـيـخــة أبـ ــرار خــالــد ال ـجــابــر أن
ً
الـشــركــة تـنـتــج ع ــددا مــن األع ـمــال
ال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي س ـ ـت ـ ـعـ ــرض ع ـل ــى
التلفزيونات أو المنصات الرقمية
في الفترة المقبلة.
وأوض ـحــت الـشـيـخــة أب ــرار ،في
بـ ـي ــان صـ ـح ــاف ــي ،ق ـ ــرب االن ـت ـه ــاء
مـ ـ ــن ت ـ ـصـ ــويـ ــر مـ ـسـ ـلـ ـس ــل "ش ـ ـ ــارع
 "9م ــن تــأ ل ـيــف م ـح ـمــد ا ل ـك ـن ــدري،
وإخـ ـ ـ ــراج ح ـس ـي ــن أبـ ـ ــل ،وب ـط ــول ــة
الـفـنــانــة اس ـم ـهــان تــوف ـيــق ،وعـلــي
جمعة ،وأ ســا مــة المزيعل ،وأ بــرار
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،وضـ ـ ـ ــاري ال ـ ــرش ـ ــدان،
وجمال الشطي ،ومحمد رمضان
وغيرهم ،وتدور أحداث المسلسل،
ا لــذي يتكون مــن  8حلقات ضمن
قــالــب اجـتـمــاعــي تـشــويـقــي ،حيث
سـيـعــرض عـبــر إح ــدى الـمـنـصــات
الرقمية.
وكشفت الخالد أن العمل الثاني
الـ ـ ــذي ت ـن ـت ـجــه "ابـ ـي ــز ب ــرودك ـش ــن"
يـحـمــل ع ـن ــوان "ل ـع ـبــة ال ـس ـع ـ ــادة"،
ويـ ـتـ ـك ـ ـ ــون م ـ ـ ــن  30حـ ـلـ ـق ــة ،وي ـت ــم
تصويره في البحرين من تأليف
وليد كمال ومحمد جمال ،وإخراج
ج ـ ـمـ ــال ال ـ ــرويـ ـ ـع ـ ــي ،ومـ ـ ــن ب ـط ــول ــة
خــالــد الـبــريـكــي ،وأح ـمــد الـعــونــان

إع ــامـ ـي ــة وت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة ،ف ـقــالــت:
نسعى للتوسع في هذه المرحلة،
م ــن خ ــال إن ـت ــاج أع ـم ــال ضـخـمــة
ومهمة ،ونعيد بذلك دور الكويت
فــي اإلن ـتــاج الـفـنــي والـثـقــافــي في
منطقة ا لـخـلـيــج مــن خــال ا عـمــال
مهمة ،وسنسعى دائما الى تقديم
األفضل والمتميز.

قضاية اجتماعية
أبرار الخالد

وع ـب ــدال ـم ـح ـس ــن الـ ـقـ ـف ــاص ،وريـ ــم
ارحمة ،وميس كمر ،واميرة محمد،
وم ـح ـمــد ص ـفــر وغ ـي ــره ــم ،مـشـيــرة
إلى أن المسلسل كوميدي تتخلل
أحداثه اإلثارة والتشويق وأحيانا
الغموض ،وتــدور حــول تصورات
خ ــاص ــة ب ــإح ــدى ال ـع ــائ ــات بـشــأن
خــريـطـ ــة سـحــريــة مــن يـصــل اليها
يصــل لسر السعــادة.
ك ـمــا أع ـل ـنــت ب ــدء الـتـحـضـيــرات
لـ ـتـ ـص ــوي ــر مـ ـسـ ـلـ ـس ــل ج ـ ــدي ـ ــد فــي
ً
السعودية قريبا.
أما عن تعاونها مع مؤسسات
إنـ ـت ــاجـ ـي ــة خ ـل ـي ـج ـي ــة ومـ ـنـ ـص ــات

و ع ـمــا إذا كــا نــت " ك ــورو ن ــا" قد
أث ـ ــرت ع ـل ــى ال ـت ـق ــدم ف ــي ت ـصــويــر
األع ـم ــال ال ـتــي تـنـتـجـهــا ال ـشــركــة،
قالت "بكل تأكيد فالجائحة أثرت
على جميع األعمال ،والحمد لله
اآلن األمور تسير بشكل أفضل".
كـ ـم ــا وج ـ ـهـ ــت الـ ـشـ ـيـ ـخ ــة أبـ ـ ــرار
شكرها العميق لكل فريق العمل
الـ ـشـ ـب ــاب فـ ــي "اب ـ ـيـ ــز ب ــرودكـ ـش ــن"
لـ ـ ــا ن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــي ،م ـ ـ ــؤك ـ ـ ــدة أن
هـ ـ ــدف الـ ـش ــرك ــة تـ ـق ــدي ــم األعـ ـم ــال
ال ـم ـت ـم ـي ــزة دائ ـ ـمـ ــا ال ـ ـتـ ــي ت ـع ــال ــج
قـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــا اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة تـ ـح ــاف ــظ
ع ـ ـلـ ــى الـ ـخـ ـص ــوصـ ـي ــة الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة
لمجتمعاتنا.

●

فضة المعيلي

تقيم مكتبة الكويت الوطنية ،بالتعاون
م ــع الـمـعـهــد ال ـعــربــي لـلـتـخـطـيــط ،حلقة
ن ـقــاش ـيــة حـ ــول "م ـس ــاه ـم ــة ال ـص ـنــاعــات
الثقافية واإلبــداعـيــة فــي الــدخــل القومي
لدولة الكويت" ،اليوم الساعة العاشرة
صباحا في مسرح المكتبة.
ودعا المختصون العاملين في قطاع
ال ـص ـنــاعــات ال ـث ـقــاف ـيــة واإلب ــداعـ ـي ــة إلــى

الحضور ،ألن اللقاء يهدف إلى االستفادة
من الخبرات ،باعتبار أن طبيعة األعمال
تـقــع ضـمــن ق ـطــاع الـصـنــاعــات الثقافية
واإلب ــداعـ ـي ــة ال ـح ـي ــوي ،إذ إن "ال ـكــويــت
الوطنية" بــادرت بالتعاون مع "العربي
للتخطيط" إلعداد دراسة مهمة تهدف إلى
قياس أثر الصناعات الثقافية واإلبداعية
فــي االقـتـصــاد الـكــويـتــي ،خـصــوصــا في
الدخل القومي للدولة.
وأش ـ ـ ـ ــارت ال ـم ـك ـت ـب ــة ،ع ـب ــر مــواق ـع ـهــا

الرسمية بمواقع التواصل ،إلى أن نتائج
الدراسة تمثل شريحة كبيرة من العاملين
فــي مختلف مكونات قـطــاع الصناعات
اإلبداعية والثقافية ،الذي نرجو للدراسة
ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة أن ت ـش ـكــل م ــرج ـع ــا مـهـمــا
لمتخذي القرار ،للنهوض بهذه الصناعة
المهمة والعاملين فيها ،لما فيه مصلحة
االقتصاد الكويتي وازدهاره.

رحيل إيمان شلبي بعد صراع مع المرض
●

القاهرة  -محمد قدري

رحلت عــن عالمنا ،صباح أم ــس ،الفنانة
إيمان شلبي نجلة الكاتب والروائي الراحل
خيري شلبي ،بعد صراع طويل مع المرض،
وت ــده ــور حــال ـت ـهــا ال ـص ـح ـيــة خـ ــال ال ـف ـتــرة
الماضية بشدة حتى ّ
غيبها الموت.
وكـشــف الــدك ـتــور حــاتــم حــافــظ ،الـمــدرس
بأكاديمية الفنون ،عن وفاة زوجته الراحلة،
وكتب "إيمان راحت عند اللي خلقها ،صالة
الجنازة بعد صالة الظهر في جامع فاطمة
الشربتلي بالتجمع الخامس ،والدفن بمدافن
القوات المسلحة بمدينة نصر".

وك ــان ــت ال ـف ـنــانــة ال ــراح ـل ــة ش ــارك ــت بعد
تخرجها في عدد من األعمال الفنية بــأدوار
صغيرة مثل مسلسل "القضاء في اإلســام"،
ومسلسل "الكومي" ،ومسلسل "الوتد" الذي
كتبه والدها الراحل ،وكان من الروائع الدرامية
المهمة ،واختفت بعدها فترة طويلة حتى
أعـلـنــت قـبــل ع ــام ونـصــف إصــابـتـهــا بمرض
السرطان.
وكان الوسط الروائي أحيا قبل  3أيام فقط
ذكــرى وفــاة الكاتب والــروائــي خيري شلبي،
وهو نجم من نجوم األدب العربي في مجال
الرواية والشعر والنقد األدبي.
إيمان شلبي

«فيك آب» يعيد السينما السورية إلى الواجهة
انـطـلـقــت فــي ســوريــة عمليات
تصوير أول فيلم سينمائي (قطاع
خ ــاص) منذ س ـنــوات ،بما يشكل
عودة حقيقية للسينما السورية،
المنافسة لسينما شباك التذاكر
في الوطن العربي.
ويحمل الفيلم عنوان "فيك آب"،
إخراج أحمد ابراهيم أحمد ،إنتاج
ش ــرك ــة "س ـ ـ ــراب" لــإن ـتــاج الـفـنــي،
وسيناريو زياد ساري ،كما يجمع
نخبة كبيرة من النجوم السوريين،
على رأسهم النجم أيمن زيدان.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــرج أح ـ ـ ـمـ ـ ــد
إبــراه ـيــم أح ـم ــد ،ف ــي تـصــريـحــات
خاصة لوكالة األنباء األلمانية (د.
ب .أ) سعادته بالفيلم ،الذي يعتبر
عـ ــودة حـقـيـقـيــة لـسـيـنـمــا "ش ـبــاك
ً
ال ـت ــذاك ــر" ،مـعـتـبــرا أن ــه سينافس
األفـ ـ ــام الـسـيـنـمــائـيــة ف ــي الـعــالــم
العربي.
وقال" :سنشهد عودة السينما
ال ـســوريــة عـبــر ال ـق ـطــاع ال ـخــاص،
ً
وسـنـطـلــق ع ـم ــا يـعـيــد ل ــأذه ــان
تـلــك السينما الجماهيرية التي
قدمتها سورية في الماضي ،في
إطار سعينا إلعادة الرونق إليها

أيمن زيدان مع عدد من الفنانين
كما في أيام الزمن الجميل".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ال ـ ــدرام ـ ــا
الـ ـس ــوري ــة م ـن ـت ـش ــرة فـ ــي ال ـع ــال ــم
العربي بشكل كبير ،ونهدف من
خ ــال الـفـيـلــم ال ـجــديــد إل ــى جعل
السينما تخطو خطى الدراما من
حيث التألق والعودة إلى الواجهة.
أت ــوق ــع أن ي ـن ــال ال ـف ـي ـلــم إع ـجــاب
الـنــاس ،وأن ينافس باقي األفــام
على الساحة العربية".
مــن جـهـتــه ،أش ــاد الـنـجــم أيمن

ً
زيدان بالفيلم الجديد ،متمنيا أن
يكون بوابة لعودة سينما القطاع
الخاص في سورية.
وقال" :بعون الله ،بدأنا تصوير
الفيلم السينمائي (فيك آب) ،الذي
ينتمي إلــى الكوميديا العائلية،
ويقوم على جملة مفارقات طريفة".
وأضـ ـ ــاف" :ت ـت ـم ـحــور األحـ ــداث
حــول شخصية ســالــم الـتــي أقــوم
بــأدائ ـهــا ،وه ــو صــاحــب مؤسسة
كبيرة للمكياج ،وهاجسه إنجاب

ً
طـفــل ليضمن إح ـســاســا بــاألمــان
المستقبلي".
وأض ــاف" :يقوم سالم من أجل
ذلــك بـمـحــاوالت كثيرة مــن تعدد
الــزوجــات والـلـجــوء للمشعوذين
والـ ـ ــدجـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــن ...هـ ـ ــذه األح ـ ـ ـ ــداث
ال ـســاخــرة ت ـت ـجــاور م ــع كـثـيــر من
المواقف اإلنسانية التي تتركها
زي ــارات ــه الـمـتـكــررة ل ـمــأوى لكبار
الـ ـس ــن ،وت ـف ـتــح أم ــام ــه مـعـطـيــات
ً
جديدة وفهما أعمق للحياة ،رغم
خبرته الحياتية الكبيرة".
بــدوره ،أبدى المدير التنفيذي
للشركة المنتجة ،فراس الحلبي،
ت ـفــاؤلــه ب ــأن يـشـكــل الـفـيـلــم نقلة
نوعية في السينما السورية ،وأن
يعيد سينما القطاع الخاص إلى
الواجهة من جديد.
وأضـ ـ ـ ــاف" :يـ ـق ــوم ال ـع ـمــل على
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـق ــوم ــات الـكـفـيـلــة
بالنجاح ،وأتمنى أن يترك بصمة
فــي عــالــم السينما الـعــربـيــة ،وأن
يـنــافــس األفـ ــام السينمائية في
(د ب أ)
العالم العربي".

انطالق معرض «بين الكالم والظالم» في القاهرة
●

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

في تجربة إبداعية متميزة
ً
ً
ش ـ ـهـ ــدت إق ـ ـ ـبـ ـ ــاال واهـ ـتـ ـم ــام ــا
ً
واس ـع ــا مــن جــانــب الجمهور
وال ـ ـن ـ ـقـ ــاد ،ان ـط ـل ــق ال ـم ـعــرض
ا ل ـجــد يــد لـلـفـنــا نــة التشكيلية
المصرية شيماء النجار ،في
قاعة النهضة بمركز محمود
مختار الثقافي فــي القاهرة،
تـ ـح ــت عـ ـ ـن ـ ــوان "ب ـ ـيـ ــن الـ ـك ــام
والظالم" ،وهو المعرض الذي
يستمر حتى  19الجاري.
وبخالف أن اللوحات التي
عــزف ـت ـهــا ال ـف ـن ــان ــة ال ـم ـصــريــة
ً
بريشتها تنطق ج ـمــاال  ،فــإن

تفسيرها للظالم والكالم جاء
ّ ً
معبرا عن فلسفة فنية خاصة،
إذ تحاول شيماء التعبير عن
شـعــاع ال ـظ ــام ،ال ــذي ينبعث
مـ ــن شـ ـع ــور م ـع ـ ّـي ــن ف ـي ـحـ ّـولــه
إلـ ـ ــى مـ ـفـ ـه ــوم آخـ ـ ــر ب ـم ـشــاعــر
أخ ـ ـ ـ ــرى مـ ـت ــداخـ ـل ــة وع ـم ـي ـق ــة
ق ـ ــد ال ت ـس ـت ـط ـي ــع الـ ـمـ ـع ــادل ــة
الصحيحة الكشف عنها .إنه
مــا يجري فــي ال ـعــادة ،عندما
ي ـكــون ل ــدى الـشـخــص شعور
ورؤي ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـمـ ـنـ ـظ ــور م ـخ ـت ـلــف
األشياء
يحكمها الظالم فيرى
ّ
ب ـ ـمـ ــدلـ ــوالت واقـ ـعـ ـي ــة ل ـكــن ـهــا
ً
مـخـتـلـفــة ت ـمــامــا ع ــن الـســائــد
والـتـقـلـيــدي ،فــي واق ــع جديد

لـتـحــويــل قــوان ـيــن ال ـن ــور إلــى
قوانين ظالم.
ك ـم ــا أن "لـ ــوحـ ــات الـ ـك ــام"
ت ـع ـ ِّـب ــر عـ ــن ات ـ ـجـ ــاه ف ـن ــي آخ ــر
ترصد خالله أحاديث األشياء
وم ـج ــري ــات الـ ـح ــوار ب ـيــن كل
مــا هــو مــوجــود على األرض،
ب ـح ـي ــث ي ـم ـك ــن ل ـل ـح ـي ــوان أو
الـ ـجـ ـم ــاد أو ال ـ ـ ــزرع األخ ـض ــر
أن يـقــول كلمة مــا تنطق بها
اللوحة.

من األعمال المعروضة

خبريات
رقصة روجينا في حفل عالمة
حديث مواقع التواصل

أشعل املطرب راغب
عالمة ،والشاب خالد،
الحفل الغنائي الضخم،
الذي أقيم أمس األول،
بحديقة أحد فنادق
القاهرة الجديدة،
بحضور كبير من
الجمهور .وكان الالفت
في األمر أن الفنانة
روجينا صعدت مسرح
الحفل ،ودخلت في
وصلة رقص مع عالمة،
وأصبح األمر حديث
السوشيال ميديا خالل
اللحظات التي تلت
الحفل ،نظرا للرشاقة
التي ظهرت بها طوال
فقراته .ودخلت روجينا
في وصلة الرقص
على أغنية "أنا اسمي
حبيبك" ،وبعدها ّ
قبل
ّ
وحياها
عالمة يدها،
أمام الجمهور ،وسط
تصفيق الجمهور.
وحضر في الحفل
عدد كبير من الفنانني
منهم النجم ماجد
املصري ،وإدوارد،
وعزيز الشافعي ،وكابنت
منتخب مصر السابق
محمد زيدان.

دنيا سمير غانم تغسل
أحزانها بـ «عالم موازي»

اتفقت النجمة دنيا
سمير غانم على العودة،
خالل الفترة القادمة ،إلى
تصوير مسلسلها املؤجل
من رمضان املاضي "عالم
موازي" ،بعد توقف على
خلفية إصابة طاقم
العمل بالكامل بفيروس
"كورونا".
وبعد عدة أشهر من
األحزان املستمرة بعد
وفاة والديها الفنانني
سمير غانم ،ودالل
عبدالعزيز ،قررت دنيا
استكمال تصوير
املسلسل الجديد ،حتى ال
يتعطل أكثر من ذلك.
ومن املقرر أن يعود طاقم
العمل إلى التصوير
خالل أكتوبر القادم ،على
أن تحدد الشركة املنتجة
لفيلم "تسليم أهالي"،
بطولة دنيا سمير غانم
أيضا ،موعد عرضه
املؤجل منذ فترة طويلة،
وكان آخر أعمال دنيا.

منى زكي تنتظر حلقات
مسلسلها من مريم نعوم

بدأت السيناريست مريم
نعوم كتابة الحلقات
األولى من مسلسل
النجمة منى زكي
الجديد ،الذي من املقرر
عرضه خالل املوسم
الرمضاني القادم ،بعد
النجاح الكبير الذي
حققه املسلسل السابق
"لعبة نيوتن" رمضان
املاضي.
وتسلم نعوم الحلقات
األولى من العمل للفنانة
منى زكي خالل األسابيع
القادمة ،لبدء عقد
جلسات العمل األولى مع
املخرج كريم الشناوي،
الذي تعاقد مؤخرا على
إخراج العمل الجديد.
ويقف املخرج محمد
السعدي على إنتاج
العمل الجديد من خالل
شركة "ميديا هب"،
التي أنتجت املسلسل
السابق ملنى زكي ،وقرر
توفير كل اإلمكانات
إلنتاج العمل الجديد
ليخرج بصورة مميزة
خالل املوسم الرمضاني
القادم.

ةديرجلا
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دوليات

ّ
ملف الـ «درون» يخيم على لقاء الكاظمي ورئيسي

«كتائب سيد الشهداء» تنفي االتفاق على تهدئة مع بغداد غداة قصف مطار أربيل
هيمنت حادثة قصف مطار
أربيل بـ«درون» مفخخة على
أول لقاء يجمع رئيس الحكومة
العراقية مصطفى الكاظمي
و الرئيس اإليراني الجديد
إبراهيم رئيسي ،قبل أقل من
شهر على انتخابات عراقية
يعتبرها مراقبون األهم منذ
سقوط صدام.

العراق وإيران
يتفقان على إلغاء
التأشيرات

في وقت يسعى العراق إلى
تكثيف جهوده من أجل تهدئة
التوترات اإلقليمية التي تؤثر
ً
ع ـل ـيــه سـ ـلـ ـب ــا ،خ ـي ـمــت ح ــادث ــة
ق ـص ــف مـ ـط ــار أربـ ـي ــل ال ــدول ــي
بـ «درون» مفخخة مساء أمس
األول ،م ـم ــا أدى ا ل ـ ــى تــو ق ـفــه
س ــاع ـت ـي ــن ،ع ـل ــى ال ـل ـق ــاء األول
ب ـيــن رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـعــراقــي
مصطفى الكاظمي والرئيس
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي الـ ـج ــدي ــد إب ــراهـ ـي ــم
رئـ ـيـ ـس ــي ،الـ ـ ــذي ك ـ ــان ع ـنــوانــه
«ج ـ ّـس الـنـبــض ووض ــع قــواعــد
التعاون» بينهما.
وقبيل وصول الكاظمي إلى
ط ـهــران ،ت ـعـ ّـرض مـطــار أربـيــل،
ال ــذي يستضيف ق ــوات تابعة
لـ «التحالف الدولي» المناهض
ل ـ ـ «داع ـ ـ ــش» ب ـق ـي ــادة ال ــوالي ــات
المتحدة ،في إقليم كردستان
العراق ،لهجوم بطائرتي درون
مفخختين يعتقد أن فصائل
عراقية على صلة وثيقة بإيران
شنته.
ورغ ـ ـ ـ ــم أن االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداء ع ـلــى
المطار القريب مــن القنصلية
األميركية ،لم يسفر عن خسائر
تـ ـ ــذكـ ـ ــر ،ف ـ ــإن ـ ــه حـ ـم ــل «رس ـ ــال ـ ــة
س ـل ـب ـيــة» ب ـعــد يـ ــوم م ــن إع ــان
مستشار األمن القومي العراقي
قــاســم األعــرجــي الـتــوصــل إلــى
«ات ـفــاق هــدنــة على مرحلتين»
مـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـف ـ ـ ـصـ ـ ــائـ ـ ــل الـ ـ ـع ـ ــراقـ ـ ـي ـ ــة
المسلحة ،لوقف الهجمات على
المصالح واألهداف األميركية،
م ــن أج ــل تـهــدئــة ال ـســاحــة قبل
االنتخابات ،وصوال إلى موعد
انسحاب القوات األميركية في
ديسمبر المقبل.
وفــي حين ســارعــت «كتائب
س ـ ـيـ ــد ال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــداء» إلـ ـ ـ ــى ن ـفــي
الـ ـت ــوص ــل إلـ ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق ب ـش ــأن
الــوقــف العمليات ضــد القوات
األميركية مــع حكومة بـغــداد،
تـ ـح ــدث ــت مـ ـ ـص ـ ــادر ل ـم ـن ـصــات
م ـح ـســوبــة ع ـلــى م ـح ــور إيـ ــران
عن استهداف مقر للمخابرات
اإلسرائيلية في أربيل.
ً
والح ـ ـقـ ــا ،دان ـ ــت الـقـنـصـلـيــة
األم ـيــرك ـيــة ال ـه ـج ــوم ،وح ــذرت
ً
مــن أنــه يمثل تـهــديــدا لسيادة
واستقرار العراق.
ومـمــا زاد الطين بلة إعــان
وزير الدفاع اإلسرائيلي ،بيني
غانتس ،أمس ،أن قاعدة كاشان
ال ـج ــوي ــة اإلي ــرانـ ـي ــة تـسـتـخــدم
لتدريب مجموعات من اليمن
وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق وس ـ ــوري ـ ــة ول ـب ـن ــان

بن فرحان :لن نتردد
في الرد على الحوثيين

أكد وزير الخارجية
السعودي ،األمير فيصل
بن فرحان ،أمس ،أن بالده
"لن تتردد" في الرد على
أي استهداف من جماعة
"أنصار الله" الحوثية في
ً
اليمن ،مشيرا إلى تهديد
الجماعة المدعومة من
إيران منشآت مدنية
مثل مطار أبها ،ومنطقة
الدمام شرقي المملكة.
وأضاف بن فرحان،
خالل مؤتمر مع نظيره
النمساوي ألكسندر
شالينرغ ،بالرياض ،أن
ً
المملكة "قدمت مقترحا
لوقف شامل للنار في
اليمن ،لكن جماعة
الحوثي لم توافق".
ً
وتابع" :نرفض قطعيا
استخدام الميليشيات
الحوثية للشعب اليمني
كرهينة".

«الرئاسي» الليبي يرفض
قانون االنتخابات

ً
مستقبال الكاظمي لدى وصوله إلى طهران أمس (إرنا)
رئيسي
ل ـت ـش ـغ ـي ــل طـ ـ ــائـ ـ ــرات مـ ـس ـ ّـي ــرة
إيرانية من أجل تنفيذ هجمات
إقليمية.
وي ـ ـش ـ ـيـ ــر الـ ـ ـم ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــون الـ ــى
االن ـس ـحــاب األم ـيــركــي الـمـقــرر
بعد  3أشهر من العراق يتطلب
ت ـفــاه ـمــات إي ــران ـي ــة ـ عــراق ـيــة،
وكــذلــك مـلــف الـتـجــارة فــي ظل
العقوبات ،حيث ّ
يقدم العراق
هدايا إليران ويخرق القيود وال
يتسلم ثمنا سياسيا مكافئا.
ويـ ـق ــول مـ ـص ــدر ع ــراق ــي إن
«ه ـ ـنـ ــاك ن ـق ـط ــة أخ ـ ـ ــرى تـخـيــف
ح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة ال ـ ـ ـكـ ـ ــاظ ـ ـ ـمـ ـ ــي وهـ ـ ــي
استعدادات إيران لتالعب كبير
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات» .وي ـض ـيــف:
«يــريــد الكاظمي إب ــاغ طهران
بأمر جدي هو أن مجلس األمن
يتابع  -ألول مرة  -االنتخابات
م ـبــاشــرة ،وإذا حـصــل تــاعــب
سيطعن فيها داخــل المجلس
ربما».
الى ذلك ،وفي مؤتمر مشترك
مـ ــع رئـ ـيـ ـس ــي ،ق ـ ــال ال ـك ــاظ ـم ــي:
«موقفنا ثــابــت تـجــاه عالقتنا

ً
مع إيران» ،مضيفا أنهما ناقشا
«ملفات اقتصادية كخط السكك
الـ ـح ــدي ــد ال ـ ـ ــذي س ـي ــرب ــط بـيــن
ال ـب ـلــديــن وال ـت ـب ــادل ال ـت ـجــاري
وزي ــادت ــه ب ـمــا ي ـخــدم مـصــالــح
الشعبين وملفات أخرى تعزز
ال ـعــاقــات األخ ــوي ــة وال ــرواب ــط
التاريخية».
وأك ـ ــد الـ ـمـ ـس ــؤول ال ـع ــراق ــي،
ال ــذي اصـطـحــب مـعــه  7وزراء
ومـ ـسـ ـتـ ـش ــار األم ـ ـ ـ ــن ال ــوطـ ـن ــي
ق ــاس ــم األعـ ــرجـ ــي ،أن ال ــزي ــارة
إلى العاصمة اإليرانية تهدف
لتعزيز العالقات الثنائية وفتح
آفاق التعاون.
وأضاف الكاظمي أن العراق
«نـ ـج ــح فـ ــي االض ـ ـطـ ــاع بـ ــدور
م ـ ـحـ ــوري فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة عـبــر
تعزيز الشراكة االستراتيجية
وف ــق م ـب ــادئ دع ــم االس ـت ـقــرار،
والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ،والـ ـ ـص ـ ــداق ـ ــة ،مــن
أج ـ ــل ت ــرس ـي ــخ أس ـ ــس ال ـس ــام
واالزدهار».
وتـ ــوجـ ــه ب ــال ـش ـك ــر ل ـك ــل مــن
وقف مع العراق في حربه ضد

ّ
بينيت يلمح إلى مسؤولية نتنياهو
عن «فضيحة جلبوع»
أشـ ـ ـ ـ ــاد رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي
نـفـتــالــي بـيـنـيــت ب ــإع ــادة اع ـت ـقــال أرب ـع ــة من
الفلسطينيين الستة الذين هربوا من سجن
جلبوع األسـبــوع الـمــاضــي ،لكنه ألـمــح إلى
مسؤولية حليفه السابق سلفه في رئاسة
الحكومة بنيامين نتنياهو ،وقال إن «بعض
أجهزة الدولة مرت بحالة تدهور في أدائها
ً
ع ـل ــى مـ ـ ــدار الـ ـسـ ـن ــوات األخـ ـ ـي ـ ــرة» ،م ـت ـع ـهــدا
بإخضاعها «لعمليات إصالح».
وق ـ ــال ب ـي ـن ـي ــت ،فـ ــي م ـس ـت ـهــل االج ـت ـم ــاع
األس ـبــوعــي لحكومته أم ــس« :أل ـقــت أجـهــزة
األم ــن الـقـبــض عـلــى أرب ـعــة مــن اإلرهــابـيـيــن
الذين فروا من سجن جلبوع ،وأود اإلشادة
بجميع الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا
ً
العمل» ،مشددا على أن الجهد الرامي إلعادة
ً
االثنين اآلخرين مستمر ،متوجها بالشكر
«للمواطنين ا لــذ يــن تـصــر فــوا بالمسؤولية
ال ـم ــدن ـي ــة وال ـم ـس ــؤول ـي ــة ال ـع ــام ــة وأب ـل ـغ ــوا
الشرطة».
وأعلن االتفاق مع وزير األمن الداخلي بار
ليف على تشكيل «لجنة تحقيق للوقوف
على الحيثيات المرتبطة بحادث الهروب ...
والقيام بتحقيق شامل وجدي».
ون ـف ــى بـيـنـيــت ص ـحــة ت ـق ــاري ــر إخ ـبــاريــة
تحدثت عن إعادة العمل بآلية إرسال المنحة
ال ـق ـطــريــة ل ـق ـطــاع غ ــزة ع ـبــر ح ـقــائــب تحمل
ً
المنحة نـقــدا ،مــؤكــدا أن تلك المنحة تصل
للمحتاجين في قطاع غزة بواسطة كوبونات
عبر آلية بمشاركة األمم المتحدة.
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،واص ـ ـ ـلـ ـ ــت ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى األمـ ـنـ ـي ــة
اإلسرائيلية البحث عن األسيرين اللذين ما
زاال طليقين أيهم كممجي ومناضل انفيعات
وكالهما عضو في حركة «الجهاد اإلسالمي»،
ً
فيما تعتقد السلطات أن واحدا منهما على
األقل فر إلى شمال الضفة الغربية ،من حيث
يتحدر جميع األسرى الستة.
وأف ـ ـ ـ ــادت ال ـق ـن ــاة « »12ال ـع ـب ــري ــة ،أم ــس،
ب ــأن ــه ب ـع ــد اسـ ـتـ ـج ــواب األس ـ ـ ــرى األم ـن ـي ـيــن
الفلسطينيين األربعة ،خلص محققو الشرطة
وجهاز األمن العام «الشاباك» ،إلى أنه ليس
لديهم شركاء في الخارج ،أو لم تكن لديهم

سلة أخبار

ً
محاطا بعناصر األمن اإلسرائيلي داخل المحكمة أمس األول (أ ف ب)
األسير عارضة
مساعدة من داخل سجن جلبوع ،موضحة
أن «السجناء الهاربين ربما تلقوا مساعدة
بسيطة مــن الـمــارة ،مثل استقالل سيارات
أو ال ـمــابــس ،ول ــم يـكــن أي مـنـهــا مــع سبق
اإلصرار».
وبينما كشفت القناة أنه «يبدو أن الرجال
ال ـس ـتــة س ـ ــاروا ف ــي ال ـب ــداي ــة م ـعــا إل ــى بـلــدة
الـنــاعــورة العربية اإلسرائيلية وانفصلوا
مــن ه ـنــاك» ،نـقــل مــوقــع «واي ـن ــت» اإلخ ـبــاري
عن مصادر في الشرطة أنه «رغم التقييمات
السابقة بأن السجناء حصلوا على مساعدة
خارجية وأنهم استقلوا سيارة لالبتعاد عن
المكان ،تعتقد السلطات اآلن أنهم تصرفوا
ً
بمفردهم وسافروا سيرا على األقدام طوال
الوقت ،حيث يعتقد المحققون أنه «بينما
خـطــط ال ــرج ــال بــدقــة لـلـهــروب مــن السجن،
إال أن خـطـطـهــم لـمــا بـعــد ال ـه ــروب ل ــم تكن
واضحة».

وم ـث ــل ال ــرج ــال األربـ ـع ــة أم ـ ــام الـمـحـكـمــة
المركزية فــي الـنــاصــرة ليل السبت ـ األحــد
ألول جلسة بعد القبض عليهم ،إذ تتهمهم
النيابة العامة بـ «التخطيط لتنفيذ هجوم
كبير بـعــد ال ـف ــرار» ،وه ــي جــريـمــة يمكن أن
تصل عقوبتها إلى  15عاما في السجن ،فيما
من المرجح أن يتم وضع الهاربين األربعة
في الحبس االنـفــرادي بعد القبض عليهم،
بعد أن تم تمديد حبسهم تسعة أيام.
وأفادت قناة «كان» اإلسرائيلية الممولة
من الحكومة بأنه من المتوقع نقل األسير
الفلسطيني زكريا الزبيدي لتلقي العالج في
مستشفى رامبام في حيفا.
ونشر موقع «واال» العبري ،مقطع فيديو
للحظة قيام األسير مالك حامد بسكب الماء
الـمـغـلــي ع ـلــى وج ــه أح ــد الـ ـح ــراس بسجن
«جلبوع» ردا على اإلجراءات القمعية بحقهم
بعد عملية هروب األسرى.

ً
«داعـ ــش» ،الفـتــا إلــى أن «إي ــران
وقفت مع العراق منذ اللحظة
األولى في حربه ضد اإلرهاب».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أك ـ ـ ــد ال ــرئ ـي ــس
اإليـ ــرانـ ــي أن ال ـك ــاظ ـم ــي «ج ــاء
ب ـ ـخ ـ ـبـ ــر سـ ـ ـ ـ ــار وواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ع ـل ــى
زي ــادة عــدد زائ ــري األربعينية
ً
اإليرانيين» ،كاشفا عن «اتفاق
يقضي بــإلـغــاء الـتــأشـيــرة بين
العراق وإيران».
وقال رئيسي خالل المؤتمر:
«عــاق ـت ـنــا م ــع ال ـ ـعـ ــراق ليست
عـ ــاقـ ــة جـ ـ ـ ـ ــوار ،ب ـ ــل مـ ـتـ ـج ــذرة
ووط ـيــدة ،ونعتقد أنــه بالرغم
من إرادة أعداء البلدين يمكننا
تعزيز العالقات».

احتفاء إيراني
وحـ ـ ـظ ـ ــي ال ـ ـكـ ــاظ ـ ـمـ ــي الـ ـ ــذي
ت ـع ــد زيـ ــارتـ ــه األول ـ ـ ــى لــرئـيــس
وزراء أج ـن ـب ــي لـ ـطـ ـه ــران مـنــذ
ً
انتخاب رئيسي رئيسا للبالد
باستقبال حــافــل ،وعـقــب أداء
ال ـ ـ ـسـ ـ ــام ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ال ـ ـعـ ــراقـ ــي

واإلي ـ ــران ـ ــي ،ع ــزف ــت مــوسـيـقــى
فـلــم «ال ــرس ــال ــة» الـشـهـيــر خــال
اس ـت ـعــراض الـضـيــف الـعــراقــي
حرس الشرف.
وع ـق ــب م ــراس ــم االس ـت ـق ـبــال
عقد الكاظمي الوزراء مباحثات
م ـن ـف ـص ـل ــة مـ ـ ــع الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن
اإليرانيين.
وتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاول ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــات
الـعــراقـيــة اإليــران ـيــة جـمـلــة من
الملفات الثنائية واإلقليمية
بـ ـ ـه ـ ــدف الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق ال ـث ـن ــائ ــي
وت ـ ـ ــدعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم أمـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة
واستقرارها.
وع ـل ـمــت «الـ ـج ــري ــدة» ،أمــس
األول ،مـ ــن مـ ـص ــدر م ـط ـلــع أن
ال ـكــاظ ـمــي ي ـس ـعــى السـتـكـمــال
م ــا ص ـف ــه ب ـ ـ «ص ـف ـق ــة إي ــران ـي ــة
عراقية» ،تمت خلف الكواليس
وأث ـ ـمـ ــرت ع ــن ال ـم ـســاه ـمــة فــي
تشكيل حكومة لبنان الجديدة،
بهدف تسهيل عقد جولة رابعة
م ــن ال ـم ـبــاح ـثــات ب ـيــن ط ـهــران
والـ ـ ــريـ ـ ــاض فـ ــي ب ـ ـغـ ــداد خ ــال
سبتمبر الجاري.

وتضمنت زي ــارة الكاظمي،
ال ـ ـتـ ــي تـ ـع ــد الـ ـث ــانـ ـي ــة ل ـ ــه م ـنــذ
توليه رئاسة الحكومة ،بحث
سـ ـب ــل مـ ـس ــاهـ ـم ــة طـ ـ ـه ـ ــران فــي
تـهــدئــة الـســاحــة الـعــراقـيــة قبل
االنتخابات المقررة في العاشر
من أكتوبر المقبل ،إضافة إلى
محاولة إقناع إيران بالتراجع
ع ــن ت ـق ـل ـيــص إم ـ ـ ـ ــدادات ال ـغ ــاز
ال ـح ـي ــوي ــة إلنـ ـت ــاج ال ـك ـه ــرب ــاء،
والتخلي عن اإلصرار على دفع
الديون المتأخرة ،التي تقدر بـ
 6مليارات دوالر ،قبل التوصل
إل ـ ـ ـ ــى ت ـ ـفـ ــاهـ ــم م ـ ـ ــع ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
المتحدة لتجاوز العقوبات.
ويـ ـعـ ـتـ ـم ــد الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ب ـش ـكــل
كبير على ال ــواردات اإليرانية،
ً
خصوصا مــا يتعلق بالطاقة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة ،وت ــواج ــه ب ـغــداد
ً
ً
نقصا ح ــادا فــي الطاقة ،األمــر
ال ـ ــذي دف ـع ـهــا ن ـحــو االع ـت ـمــاد
عـلــى ط ـهــران الـتــي تـ ّ
ـؤمــن ثلث
م ـ ــا تـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـيـ ــه م ـ ــن الـ ـغ ــاز
والكهرباء.
(طهران ـ بغداد ـ وكاالت)

ّ
تونس :سعيد يفتح الباب أمام
تعديل الدستور
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد ليل
السبت ـ األحــد أن تشكيل الحكومة سيتم في
ً
أقرب اآلجال ،متحدثا من جهة ثانية عن إمكان
إدخــال تعديالت على دستور البالد ،وهو ما
رفضته حركة "النهضة" اإلسالمية واالتحاد
العام التونسي للشغل.
وقال سعيد ،بعد جولة له في شارع الحبيب
بورقيبة وســط حــراســة مـشــددة ،إن الحكومة
س ـت ـش ـكــل "فـ ــي أق ـ ــرب األوق ـ ـ ـ ــات" ب ـع ــد اخ ـت ـيــار
األشخاص الذين "ال تشوبهم شائبة" ،من دون
ً
أن يحدد موعدا لذلك.
وأضاف" :سنواصل البحث عن األشخاص
الذين يشعرون بثقل األمانة ويحملونها".
ً
وتطرق سعيد إلى دستور عام  ،2014قائال:
"أحـتــرم الدستور لكن يمكن إدخــال تعديالت
على النص".
واعتبر أن "الشعب سئم الدستور والقواعد
القانونية التي وضعوها على المقاس ،وال بد
من إدخال تعديالت في إطار الدستور".
وأردف":الدساتير ليست أبدية ويمكن إحداث
ت ـع ــدي ــات تـسـتـجـيــب لـلـشـعــب ال ـتــون ـســي ألن
السيادة للشعب ومن حقه التعبير عن إرادته".
وأظ ـه ــرت ص ــور نـشــرتـهــا صـفـحــة الــرئــاســة
التونسية على "فيسبوك" سعيد يتجول في
ال ـش ــارع بـيـنـمــا ك ــان ه ـنــاك حـشــد يـلـقــي عليه
التحية ويردد النشيد الوطني ،قبل أن يتوقف
الرئيس للتحدث إلى قنوات تلفزيونية.
في األيام األخيرة ،تحدثت وسائل إعالم عدة
عن إعالن وشيك لتشكيلة الحكومة الجديدة
على أن تتم بعد ذلــك مــراجـعــة الــدسـتــور قبل
إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
وكــان سعيد ،أستاذ القانون الــذي انتخب
ً
رئيسا نهاية  ،2019أعلن تفعيل فصل دستوري
يخوله اتخاذ تدابير في حال وجود "خطر داهم
مهدد لكيان الوطن وأمن البالد واستقرارها"،
وأقال رئيس الحكومة وعلق عمل البرلمان 30
ً
يوما في مرحلة أولى.
ث ــم أع ـلــن ف ــي  25أغ ـس ـطــس ت ـمــديــد تعليق
عمل البرلمان "حتى إشـعــار آخ ــر" .ولــم يعين
ً
ً
الرئيس منذ  25يوليو رئيسا جديدا للحكومة،
كـمــا لــم يـكـشــف "خــري ـطــة طــريــق" تـطــالــب بها

أحــزاب ومنظمات عــدة من المجتمع المدني.
وأع ـ ـ ـلـ ـ ــن عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن األح ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـي ــاس ـي ــة
والمنظمات أ مــس عــن معارضتهم لمشاريع
الرئيس.
ودعــا االتحاد العام التونسي للشغل على
لـســان أمـيـنــه ال ـعــام ن ــور الــديــن الـطـبــوبــي إلــى
ً
تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة تفرز برلمانا
ً
جديدا ويتم "على أثــره نقاش الدستور ويتم
تغيير النظام الرئاسي".
أما حركة "النهضة" اإلسالمية التي تحوز
ّ
المجمد ،فقد
أكبر عدد من المقاعد في البرلمان
عبرت في بيان عن "رفضها القاطع ...الدفع نحو
خيارات تنتهك قواعد الدستور".
م ــن نــاح ـي ـتــه ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــون ـس ــي األس ـب ــق
الـمـنـصــف ال ـم ــرزوق ــي ،فــدعــا «الــديـمـقــراطـيـيــن
التونسيين» إلى ترك خالفاتهم جانبا للوقوف
فــي وجــه عــودة «الــدكـتــاتــوريــة» ،إذا تـ ّـم تعليق
العمل بالدستور.
وكـ ـ ــان ولـ ـي ــد ال ـح ـج ــام م ـس ـت ـشــار الــرئ ـيــس
الـتــونـســي ،أل ـمــح إل ــى إمـكــانـيــة تعليق العمل
بالدستور ،قائال« :في دستور ّ 2014
تم وضع
نظام سياسي لم يعد مجديا».
وأش ـ ــار ال ـح ـجــام إل ــى أن «ال ـن ـظ ــام سـيـكــون
رئــاسـيــا ول ـيــس رئــاســويــا عــانــت مـنــه تونس
سابقا».
وفي إشارة إلى الصعوبات االجتماعية التي
تعيشها البالد ،توفي أمس األول تونسي (35
ً
ً
عاما) متأثرا بحروق أصيب بها بعدما أضرم
النار في نفسه في قلب العاصمة التونسية.
وج ــاء ت الـحــادثــة بعد نحو أسـبــوع مــن وفــاة
ً
ج ــري ــح ال ـ ـثـ ــورة ن ــاج ــي ال ـح ـف ـي ــان ( 26ع ــام ــا)
بالطريقة نفسها.
ورأى البعض أن الحادثتين تشبهان قيام
محمد البوعزيزي ،البائع المتجول باضرام
النار في نفسه في  17ديسمبر  2010ما أدى
إلــى انــدالع الثورة التونسية التي أنهت عهد
الرئيس زين العابدين بن علي وبعدها ما أطلق
عليه اسم الربيع الربيع في اكثر من دولة ،لكن
آخرون يرون في هذا التشبيه محاوالت يائسة
لتكرار لحظة تاريخية فاتها الزمن.
(تونس ـ ـ أ ف ب ووكاالت)

صادق رئيس مجلس
النواب الليبي ،عقيلة
صالح ،على القانون
المنظم لالنتخابات
الرئاسية المقبلة ،لكن
ً
خطوته القت اعتراضا
ً
ورفضا من المجلس
األعلى للدولة وعدد من
النواب ،الذين اتهموه
بعدم عرض ّ
النص على
التصويت البرلماني.
وقال خالد المشري،
رئيس المجلس األعلى،
الذي يتخذ من طرابلس
مقرا له ،إن مجلس
النواب المدعوم من
المشير خليفة حفتر
المسيطر على شرق
البالد ،أصدر القانون
دون توافق .وجاء في
مادة مثيرة للجدل
بالقانون أنه يمكن
لشخص عسكري
الترشح لمنصب الرئيس
شرط "التوقف عن العمل
وممارسة مهامه قبل
موعد االنتخابات بثالثة
أشهر ،وأنه إذا لم ُينتخب
فإنه يعود لسابق عمله".

«جبهة تيغراي» تستعيد
بلدات في إقليم أمهرة

أعلنت "جبهة تحرير
شعب تيغراي" استعادة
السيطرة على بلدات
وقرى في إقليم أمهرة،
وأكد مصدر حكومي
انسحاب الجيش
اإلثيوبي من تلك
البلدات ،التي كان قد
استعادها قبل أيام.
وقالت الجبهة ،أمس،
في بيان ،إن مقاتليها
استعادوا السيطرة
على بلدات سيكوتا
وحموسيت وويليخ
مريم وبوغو ،وعلى قرى
أخرى تقع على الشريط
الحدودي بين إقليمي
تيغراي وأمهرة.
وذكر البيان أن مقاتلي
الجبهة قتلوا وجرحوا
المئات من جنود
الجيش اإلثيوبي،
وميليشيا أمهرة،
واستولوا على مئات
القطع العسكرية
واألسلحة الخفيفة
والثقيلة.
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ّ
«رئاسية» فرنسا :هيدالغو تترشح ولوبن ترفع السقف

ع ـ ـ ّـم ـ ــال يـ ـغ ـ ّـلـ ـف ــون «قـ ـ ـ ــوس ال ـ ـن ـ ـصـ ــر» بـ ـش ــارع
الشانزليزيه في باريس في الذكرى السنوية
األول ــى لــوفــاة المهندس الـمـعـمــاري الشهير
كريستو بناء على وصيته (رويترز)

في وقت ال يزال اليسار
الفرنسي يبحث عن صيغة
الختيار مرشحه في السباق
الرئاسي ،أعلنت عمدة باريس
االشتراكية ،آن ًهيدالغو،
ترشحها رسميا النتخابات
الرئاسة المقررة العام المقبل،
في وقت رفعت زعيمة حزب
«التجمع الوطني» اليميني
المتطرف مارين لوبن سقف
خطابها بإعالنها أنها
ستصبح رئيسة البالد المقبلة.

أصبحت آن هيدالغو ،عمدة باريس
االشتراكية ،أحدث سياسية ،تعلن نيتها
منافسة إيمانويل ماكرون في االنتخابات
ال ــرئ ــاس ـي ــة ال ـت ــي ت ـج ــرى ف ــي  10أبــريــل
المقبل ،لتنضم بذلك إلى قائمة تكبر من
منافسي الرئيس الوسطي الذي سيواجه
ً
مـ ـج ـ ّـددا الــزعـيـمــة الـيـمـيـنـيــة الـشـعـبــويــة
مارين لوبن ،التي رفعت سقف خطابها
أمس ،بإعالن «شبه مؤكد» أنها ستصبح
الرئيسة المقبلة للبالد.
وقالت هيدالغو ،أمس ،في مدينة روان،
شـمــال بــاريــس «ق ــررت أن أكــون مرشحة
للرئاسة .إنني مستعدة».
ً
وتعد المرشحة البالغة  62عاما ،وهي
ابنة مهاجرين قدموا من إسبانيا ،األوفر
ً
حظا للفوز بترشيح الحزب االشتراكي،
ّ
ك ـمــا ت ـعــد ه ـيــدال ـغــو أول امـ ـ ــرأة ت ـتــولــى
منصب عمدة باريس في تاريخ البالد.
ً
ويجب أن تفوز هيدالغو أوال بالدعم
الــرس ـمــي لـحــزبـهــا حـيــث يـنـقـســم بعض
األعضاء حول ترشيحها.
ويريد ستيفان لو فول ،وزير الزراعة
الـســابــق ،ال ــذي يتمتع بـنـفــوذ ،والناطق
بـ ــاسـ ــم الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،إج ـ ـ ـ ــراء ان ـت ـخ ــاب ــات
ً
تمهيدية ،بدال من تعيينها بشكل مباشر.
وإذا ت ـ ـ ــم ا عـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد ه ـ ـيـ ــدا ل ـ ـغـ ــو م ــن
االشتراكيين ،فإنها مازالت تواجه معركة
شــاقــة إلق ـنــاع الناخبين بــأنـهــا يمكنها
المصالحة مع فرنسا بعد  5سنوات ،من
قـيــادة مــاكــرون ،الـتــي شـهــدت تظاهرات
ّ
وسيتعين
وجائحة فيروس «كــورونــا»،
عليها توسيع حضورها على الصعيد
الــوطـنــي إذا كــانــت تتطلع لتصبح أول
رئيسة لفرنسا.
وتدخل المعركة االنتخابية كشخصية
تـثـيــر االس ـت ـق ـطــاب ،إذ أحــدثــت حملتها

للتخفيف من وجود السيارات في باريس
وج ـع ــل ال ـمــدي ـنــة صــدي ـقــة أك ـث ــر للبيئة
ً
انقساما في أوساط سكان العاصمة.
واختارت هيدالغو روان ،التي يحكمها
االشتراكيون ،إلعالن قرارها في محاولة
لترك بصمتها خارج باريس.
وأش ـ ــارت إل ــى أن نـشــأتـهــا ف ــي عائلة
ً
متواضعة حيث كــان والــدهــا كهربائيا
ووالدتها خياطة تعد شهادة على مدى
قدرة فرنسا على مساعدة األطفال على
ت ـج ــاوز «األحـ ـك ــام الـمـسـبـقــة الـمــرتـبـطــة
بالطبقية»ّ .
لكنها حذرت من ازدياد عدم المساواة،
مــؤكــدة أن «ن ـمــوذج الـجـمـهــوريــة يتفكك
أمام أعيننا» وأضافت «أريد بأن يحظى
جميع األطفال في فرنسا بــذات الفرص
التي كانت لدي».
وتظهر االسـتـطــاعــات بــأن هيدالغو
ل ــن ت ـح ـصــل إال ع ـلــى م ــا ب ـيــن  7و 9في
المئة من األصوات في الجولة األولى من
انتخابات أبريل ،إذا تم اختيارها لتمثيل
االشتراكيين.
ويريد ستيفان لو فول ،وزير الزراعة
الـســابــق ،ال ــذي يتمتع بـنـفــوذ ،والناطق
بـ ــاسـ ــم الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،إج ـ ـ ـ ــراء ان ـت ـخ ــاب ــات
ً
ت ـم ـه ـي ــدي ــة ،ب ـ ــدال مـ ــن ت ـع ـي ـي ـن ـهــا بـشـكــل
مباشر .

«حان الوقت»
م ــن نــاح ـي ـت ـهــا ،رف ـع ــت رئ ـي ـســة حــزب
«الـتـجـمــع الــوطـنــي» اليميني المتطرف
ال ـم ـعــارض سـقــف خـطــابـهــا االنـتـخــابــي،
وق ــال ــت لــوبــن ف ــي م ـهــرجــان جـمــاهـيــري
تـحــت ع ـنــوان «ح ــان ال ــوق ــت» ،أم ــس ،أنــه
«ليس هناك دولــة من أجــل الــدولــة ،إنما

هناك دولــة لتخدم األمــة والـقــوى الحية
فيها» ،وأضافت« :سأكون رئيسة الحريات
الفرنسية .وصــدقــونــي ،هــذا سيغير كل
شيء».
وأم ــام نحو  900نــاشــط تجمعوا في
م ـس ــرح ف ــري ـج ــوس ال ــروم ــان ــي بـجـنــوب
فــرن ـســا ،اع ـت ـبــرت لــوبــن أن «ان ـت ـخــابــات
 2022لن تكون خيارا مجتمعيا فحسب،
كما كانت االنتخابات السابقة ،بل خيارا
حضاريا».
وأض ـ ــاف ـ ــت« :ل ـ ــن يـ ـك ــون هـ ـن ــاك س ــوى
خيارين في  :2022إما تذويب فرنسا عبر
موجات الهجرة ،وإمــا النهوض المفيد
الذي سيدخلها في األلفية الثالثة حول
فكرة األمة».
وأضـ ــافـ ــت« :نـ ـص ــل الـ ــى ت ـق ــاط ــع بـيــن
طريقين .األول يقود الى الهاوية ،والثاني
يـ ـق ــود ال ـ ــى الـ ـقـ ـم ــة» ،م ـن ـت ـقــدة «تـ ـش ــاؤم»
الصحافي إريــك زيـمــور الــذي يثير قلق
«ال ـت ـج ـم ــع ال ــوطـ ـن ــي» إلم ـ ـكـ ــان تــرش ـحــه
ّ
لالنتخابات ،مركزا على عناوين الهوية
الفرنسية والهجرة واإلسالم.
وت ــاب ـع ــت« :إل ـ ــى ج ــان ــب دع ـم ـنــا لحق
ال ـش ـعــوب ف ــي ت ـقــريــر م ـص ـيــرهــا ،نـعـتــزم
التأكيد على حــق الشعب الفرنسي في
ال ـب ـق ــاء ع ـلــى ط ـب ـي ـع ـتــه ،ف ــدول ــة الــرقــابــة
والـمـلـفــات ليست المجتمع الـحــر الــذي
نريده».
وغ ــداة تـظــاهــرات كـبـيــرة ش ــارك فيها
نـحــو  120أل ــف شـخــص عـلــى األقـ ــل في
مـ ــدن فــرن ـس ـيــة عـ ــدة ل ــأس ـب ــوع ال ـتــاســع
ً
على التوالي احتجاجا على التصاريح
ال ـص ـح ـيــة ،ق ـبــل أي ـ ــام قـلـيـلــة م ــن دخ ــول
إل ــزام ـي ــة تـلـقـيــح ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي الـقـطــاع
الصحي حيز التنفيذ ،أوضـحــت لوبن:
ً
«قلناها دائما :نحن ضد الشهادة الصحة

وط ـب ـعــا صــوت ـنــا ض ــده ــا ف ــي الـمـجـلــس
الوطني».
وت ــابـ ـع ــت« :ك ــرئ ـي ـس ــة ل ـل ـج ـم ـهــوريــة،
لــن أستسلم ول ــن أنـحـنــي ول ــن أرك ــع في
مواجهة من يريد االعتداء على حرياتنا
الـفــرنـسـيــة ،فـحــريــة الـتـعـبـيــر ه ــي حــريــة
فرنسية للغاية ،والحرية الوحيدة لمن
يــرفـضــونـهــا ه ــي ال ــذه ــاب وال ـع ـيــش في
مكان آخر» ،في إشارة إلى السجال الذي
شهدته فرنسا في أعقاب ذبح المدرس
ســامــويــل بــاتــي عـلــى يــد مـتـشــدد بسبب
ً
ً
استخدامه رسما مسيئا لإلسالم خالل
حصة دراسية ،ما تالها من سن قوانين
ُ
اعتبرت أنها «تستهدف المسلمين».
ووعدت لوبن بتنظيم استفتاء حول
الهجرة فور انتخابها ،وباعتماد أكبر
قدر من الصرامة في مكافحة الجريمة،
متعهدة بـ «وضع الجانحين الفرنسيين
فــي الـسـجــن ،واألجــانــب فــي الـطــائــرة»،
وب ـت ــرم ـي ــم ه ـي ـب ــة ال ـس ـل ـط ــة فـ ــي «مـ ــدن
المخدرات أو المناطق التي باتت أشبه
بمناطق طالبان».
وتعهدت بإقرار استفتاء االستشارة
الشعبية ا ل ــذي يسمح بـطــرح قوانين
أو تعديالت قانونية على المواطنين،
ونظام انتخابي بالنسبية.
على الصعيد الدولي ،أكدت لوبن أن
فرنسا ستنسحب من القيادة الموحدة
للحلف األ طـلـســي ا لـتــي تنشر برأيها
«المنطق الحربي ،الذي تخطاه الزمن
لـلـكـتـلـتـيــن ال ـســاب ـق ـت ـيــن إب ـ ــان ال ـحــرب
ال ـ ـب ـ ــاردة» ،م ـن ـت ـقــدة ب ـه ــذه الـمـنــاسـبــة
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وقــالــت «فــرنـســا سـتـقــرر بـحــريــة أي
حـ ـ ــروب أو ت ــدخ ــات ع ـس ـكــريــة تـقـبــل
ب ـت ـن ـف ـي ــذه ــا بـ ـم ــا ي ـ ـخـ ــدم مـصـلـحـتـهــا

الوطنية» ،مؤكدة «لن يذهب أي فرنسي
إلى حتفه في حروب ليست حروبنا».
وفـ ـ ـ ــي مـ ـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــالـ ـم ــؤسـ ـس ــات
األوروبـ ـي ــة ،وع ــدت بـ ـ «إع ـ ــادة السلطة
إلى األمم».
وذكرت «سنعترف بحق كل دولة في
تغليب مصلحتها الــوطـنـيــة» ،مؤكدة
عزمها على «وضع حد للديكتاتورية
التكنوقراطية المجنونة» التي تتهم
المؤسسات األوروبية بفرضها.
وت ـط ــرق ــت ال ـمــرش ـح ـتــان لـمــوضــوع
النساء ،فأكدت هيدالغو أن انتخابات
 2022ستشكل «لقاء أول امــرأة رئيسة
للجمهورية مــع الـفــرنـسـيــات» ،واع ــدة
ب ــأن ال ـن ـســاء سيحصلن «أخ ـي ــرا على
المساواة التامة والكاملة في األجــور
كما في المسار المهني».
من جهتها ،تحدثت لوبن عن النساء
فــي مــواج ـهــة ان ـع ــدام األمـ ــن ،فتعهدت
بتشديد الـعـقــوبــات ضــد المضايقات
في الشارع ،وبالنضال من أجل السماح
للنساء بنيل حريتهن .وقالت «سنعيد
فـ ــرض ح ــري ــة ال ـن ـس ــاء وال ـف ـت ـي ــات فــي
التنقل بــدون التعرض لمضايقات أو
تهديدات ...في أي ساعة من النهار أو
الليل ،في أي ّ
حي كان».

لوبن ّ
تتنحى

في أول لقاء معلن مع مسؤول
ً
عـ ــربـ ــي مـ ـن ــذ ت ـع ـي ـي ـن ــه رئـ ـيـ ـس ــا
لحكومة «طالبان» المؤقتة ،التي
تتولى إدارة البالد ،التقى المال
محمد حسن اخوند ،أمس ،وزير
ال ـخــارج ـيــة ال ـق ـطــري مـحـمــد بن
عبدالرحمن ،فــي كــابــول ،حسب
ما أعلنت قناة «الجزيرة».
وف ـ ـ ـ ـ ــي أح ـ ـ ـ ـ ـ ــدث م ـ ـس ـ ـعـ ــى م ــن
باكستان ،التي استضافت على
مـ ــدى األيـ ـ ــام ال ـق ـلـي ـلــة الـمــاضـيــة
اجتماعات لوزراء خارجية الدول
ال ـس ــت ال ـم ـج ــاورة ألفـغــانـسـتــان
واجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات لـ ـمـ ـبـ ـع ــوثـ ـيـ ـه ــا
الخاصين ،لتطوير استراتيجية
إقليمية مشتركة ،حول التعامل
مـ ــع الـ ـتـ ـح ــدي ــات ،ال ـن ــاج ـم ــة عــن
األح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـتـ ـكـ ـش ــف فــي
جــارت ـهــا ،اسـتـضــافــت باكستان
ً
مـ ـج ـ ّـددا ،أم ــس األول ،اجـتـمــاعــا

لـ ــرؤسـ ــاء ه ـي ـئ ــات اس ـت ـخ ـب ــارات
بعض دول الجوار ودول أخرى
بالمنطقة ،وت ـنــاول الــوضــع في
الدولة التي دمرتها الحرب ،منذ
سقوط نظام الرئيس األفغاني
السابق أشرف غني.
وحـ ـض ــر االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع رؤسـ ـ ــاء
هـيـئــات االس ـت ـخ ـب ــارات لـكــل من
روسيا والصين وإيران وبعض
دول آسيا الوسطى.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدر أمـ ـ ـن ـ ــي
ب ــاك ـس ـت ــان ــي رفـ ـي ــع ال ـم ـس ـت ــوى،
أم ــس ،أن «اسـتـضــافــة باكستان
لـ ــاج ـ ـت ـ ـمـ ــاع يـ ـعـ ـك ــس ص ــدقـ ـن ــا
ف ــي تـحـقـيــق ا ل ـس ــام بالمنطقة
وأفغانستان».
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،ه ـب ـطــت 4
طــائــرات تــابـعــة لــأمــم المتحدة
ً
في مطار كابول تقل فرقا أممية
غادرت الشهر الماضي.

بايدن :هل نغزو كل مكان
فيه «القاعدة» ونبقى هناك؟
ّ
جدد الرئيس األميركي جو بايدن دفاعه عن
قراره االنسحاب من أفغانستان ،متسائال« :هل
نغزو كل مكان يوجد فيه تنظيم القاعدة ونبقي
قواتنا فيه؟» ،كما دافع عن طريقة عملية اإلجالء
م ــن ك ــاب ــول ق ــائ ــا« :ل ــو كـنــا ف ــي طاجيكستان
وجئنا بطائرة سي  130وقلنا :سنسمح لكل
المتعاطفين معنا بركوب هذه الطائرة ،لرأيتم
أناسا يتعلقون بعجالت الطائرة أيضا».
وأش ـ ــار ب ــاي ــدن إل ــى أن «ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة

أن ـف ـقــت  300م ـل ـيــون دوالر يــوم ـيــا ع ـلــى مــدى
 20عــامــا فــي أفـغــانـسـتــان ،فــي مـحــاولــة إلع ــادة
تــوح ـيــد ه ــذا ال ـب ـلــد ،ح ـتــى ب ـعــد تـصـفـيــة زعـيــم
ال ـق ــاع ــدة أس ــام ــة ب ــن الدن وال ـق ـض ــاء ع ـلــى هــذا
التنظيم هناك» ،مضيفا« :هل يستطيع القاعدة
العودة هناك؟ نعم .لكنه قد عاد في أماكن أخرى».
وقـ ــال م ـت ـســائــا« :م ــا ه ــي االسـتــراتـيـجـيــة؟
هل نغزو كل مكان يوجد فيه القاعدة ونبقي
قواتنا هناك»؟

الفصل بين الجنسين
مــن ناحية أخ ــرى ،أعـلــن وزيــر
التعليم العالي في حركة «طالبان»
الـشـيــخ عـبــدالـبــاقــي ح ـقــانــي ،في
مــؤتـمــر صـحــافــي أم ــس ،السماح
ب ــالـ ـفـ ـص ــل بـ ـي ــن ال ـج ـن ـس ـي ــن فــي
الجامعات.
وق ـ ـ ـ ــال ح ـ ـقـ ــانـ ــي« :االخ ـ ـت ـ ــاط
بـيــن الـجـنـسـيــن فــي الـمــؤسـســات
التعليمية يتعارض مــع مبادئ
االس ـ ــام ،كـمــا أن ــه ي ـت ـعــارض مع
قيم الدولة وضد أعراف وتقاليد
األفغان».
وأضاف أنه في حال كان لدى
الجامعات االمكانيات ،فإنه يجب
فـصــل ال ـحــرم الـجــامـعــي ،وإذا لم
يكن هــذا ممكنا ،يجب أن تحدد
الجامعات أوقات دراسة بديلة أو

استفتاء نادر بكاليفورنيا قد
يطيح الحاكم الديموقراطي

تستعد والية كاليفورنيا
لتنظيم استفتاء نادر ال يرغب
فيه معظم سكان الوالية
األميركية ،إذ سيكلفهم
نحو  280مليون دوالر ،وقد
يضع على رأس هذا املعقل
الديموقراطي محافظا لم
يحصل إال على نسبة ضئيلة
من األصوات في االنتخابات.
فبعد  18عاما على استفتاء
مماثل ،سمح ألرنولد
شوارزنيغر بالفوز بالوالية
الثرية املصنفة خامس قوة
اقتصادية في العالم ،ويبت
عزل
سكان كاليفورنيا غدًا في ّ
حاكمهم الديموقراطي املحنك
غافني نيوسوم ( 53عاما).
لكن على غرار سلفه عام
 ،2003يجد نيوسون نفسه
في مواجهة بند من دستور
كاليفورنيا يسمح للناخبني
املستائني بتنظيم "انتخابات
عزل" لتبديل حاكمهم.
وعليهم من أجل ذلك جمع
تواقيع ما ال يقل عن  12في
املئة من الذين صوتوا في
االنتخابات ،أي ما يقارب 1.5
مليون ناخب في هذه الحالة.

باريس ترحب بنية أثينا
شراء « 6رافال» إضافية

رحبت وزيرة الجيوش
الفرنسية ،فلورانس بارلي،
أمس ،بنية أثينا شراء 6
مقاتالت "رافال" تضاف
إلى طلبية سابقة لشراء 18
مقاتلة فرنسية.
وكان رئيس الوزراء اليوناني،
كيرياكوس ميتسوتاكيس،
أعلن أن بالده تنوي زيادة
طلباتها إلى  24طائرة.
وأبرمت اليونان في يناير
صفقة شراء  18طائرة "رافال"،
لتعزيز دفاعها وشراكتها مع
باريس في مواجهة التوترات
املتزايدة مع تركيا املجاورة.

بريطانيا تتجه إللغاء
الـ  PCRللمسافرين

تتجه اململكة املتحدة إللغاء
خطط املطالبة بإظهار دليل
على تلقي لقاح ضد فيروس
"كورونا" لدخول األماكن،
وربما تلغي قريبًا املطالبة
بإجراء اختبار  PCRإجباري
للمسافرين القادمني من
الخارج ،ضمن إجراءات
لتخفيف القيود املفروضة
الحتواء "كورونا" سيتم
اعالنها هذا األسبوع ،حتى
في ظل ارتفاع اإلصابات
بالفيروس.
وأعلن وزير الصحة ساجد
جاويد" :أنا سعيد أن أقول
إننا لن نمضي في تطبيق
خطط إقرار وثائق إثبات
تلقي اللقاح" ،وقال" :أريد
أن ألغي الـ  PCRقريبًا ،لكن
يجب أن أستند على نصيحة
املسؤولني في مجال الصحة".

اجتماع استخباري لدول جوار أفغانستان ...والشرطة تعود إلى مطار كابول
يشار إلى أن هذه الرحلة هي
األولـ ــى لهيئة دول ـيــة تـعـمــل في
المجال اإلنساني تصل إلى مطار
كابول ،بعد إعالن قطر جاهزية
الـ ـمـ ـط ــار السـ ـتـ ـقـ ـب ــال الـ ــرحـ ــات
الدولية.
وق ــدم ــت الـ ـط ــائ ــرات ال ـتــاب ـعــة
لبرنامج الغذاء العالمي األممي،
من إسالم آباد ،واتجهت واحدة
إل ــى ق ـنــدهــار وأخ ـ ــرى إل ــى م ــزار
الـشــريــف مـحـ ّـمـلــة بــالـمـســاعــدات
اإلنسانية.
وأوضــح مسؤول في برنامج
الغذاء العالمي أن نحو  15مليون
أفـغــانــي بـحــاجــة إل ــى مـســاعــدات
إنسانية عاجلة.
وفــي السياق ،عــادت الشرطة
األفغانية إلى االنتشار عند نقاط
التفتيش في محيط المطار ،إلى
جــانــب ق ــوات تابعة لــ«طــالـبــان»،

سلة أخبار

وكــانــت لــوبــن أعلنت فــي وقــت سابق
ً
أمـ ـ ــس ،ت ـنـ ّـح ـي ـهــا م ــؤق ـت ــا ع ــن مـنـصـبـهــا
كرئيسة لـ «التجمع الوطني» ،إلتاحة مزيد
من الوقت لها للقيام بحمالت انتخابية.
(باريس ـ ـ وكاالت)

بن عبدالرحمن يلتقي رئيس حكومة «طالبان»
وذلك للمرة األولــى منذ سيطرة
الحركة اإلسالمية على البالد.
وكـ ــانـ ــت الـ ـش ــرط ــة ان ـس ـح ـبــت
م ـ ــن م ــواقـ ـعـ ـه ــا خـ ــوفـ ــا م ـ ــن ردة
ف ـع ــل ال ـح ــرك ــة ع ـن ــدم ــا اج ـتــاحــت
كابول الشهر الماضي وأطاحت
الحكومة.
ّ
وتقول «طالبان» إنها منحت
عـ ـف ــوا ع ــام ــا لـ ـك ــل مـ ــن عـ ـم ــل فــي
الـحـكــومــة الـســابـقــة ،بـمــا فــي ذلــك
ال ـج ـي ــش وال ـ ـشـ ــرطـ ــة واألج ـ ـهـ ــزة
األمنية األخرى.
ويشير مسؤولون في «طالبان»
إل ــى أن ـه ــم ي ــري ــدون دم ــج ال ـقــوى
األخرى ،لكنهم لم يوضحوا كيف
سيحدث ذلك أو كيف سيتعاملون
مع جهاز أمني قوامه نحو 600
ألف عنصر.

دوليات

البابا يدعو المجريين
إلى االنفتاح على اآلخرين
دورية لـ«طالبان» داخل مطار كابول أمس (ا ف ب)
ضمان الفصل بين الذكور واالناث
في قاعات الدراسة.
وأش ــار إل ــى أن الـحــركــة «تــريــد
تعيين مدرسات للطالبات ،ولكن
إذا كان ذلك غير ممكن فسيسمح
ل ـلــرجــال بــال ـتــدريــس لـلـطــالـبــات،
ط ــال ـم ــا ك ــان ــت الـ ـفـ ـص ــول ت ـل ـتــزم
ب ـقــواعــد الـشــريـعــة ،كـمــا سيكون
لزاما ارتداء زي موحد جديد».

نقل طيارين
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ذكـ ـ ــرت
صحيفة «وول ستريت جورنال»،
ً
نـ ـق ــا عـ ــن م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـع ــة ،أن
الــواليــات المتحدة وأوزبكستان
توصلتا إلى اتفاق لنقل مجموعة
م ـ ــن ط ـ ـي ـ ــاري الـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـج ــوي ــة
األف ـغــان ـيــة وأق ــارب ـه ــم ف ــي نـهــايــة
هذا األسبوع ،إلى قاعدة ُ
العديد
الـعـسـكــريــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي قـطــر،

ح ـي ــث س ـت ـج ــري االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات
لـتـسـفـيــرهــم إل ــى م ـكــان آخـ ــر ،من
دون أن تتضح وجهتهم النهائية.
وأشـ ـ ـ ــارت ال ـص ـح ـي ـفــة إلـ ــى أن
ال ـح ـك ــوم ــة األوزبـ ـكـ ـي ــة تـعــرضــت
لـضـغــوط ش ــدي ــدة م ــن «طــال ـبــان»
في أفغانستان ،لتسليم الطيارين
ال ــذي ــن ل ـج ــؤوا إل ــى أوزب ـك ـس ـتــان
عـلــى مـتــن ط ــائ ــرات ومــروح ـيــات
تابعة لسالح الجو األفغاني ،بعد
استيالء الحركة على السلطة في
البالد منتصف الشهر الماضي.
ويـ ـص ــل م ـج ـم ــوع ال ـط ـي ــاري ــن
األفـ ـغ ــان وذويـ ـه ــم ال ـهــارب ـيــن في
ً
أوزب ـك ـس ـتــان إل ــى  585شـخـصــا.
ويعتبر الـطـيــارون مــن بين أكثر
أفراد القوات األفغانية المكروهين
لدى «طالبان» ،لدورهم في تنفيذ
ضربات جوية ضد الحركة.
وال ي ــزال مصير ال ـطــائــرات ال ـ
 46التي هبطت في مطار «ترميز»

بــأوزب ـك ـس ـتــان ق ــرب ال ـح ــدود مع
ً
أفغانستان مجهوال.
وف ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــس ،ق ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ــر
الخارجية الفرنسي جان إيف لو
دريان ،إن الحركة تكذب وإن بالده
لن تقيم أي عالقات مع حكومتها
المعلنة أخيرا.
وأوضح لو دريان« :قالوا إنهم
س ـي ـس ـم ـحــون ل ـب ـعــض األج ــان ــب
واألفـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــان ب ــال ــرحـ ـي ــل بـ ـح ــري ــة،
وتـ ـح ــدث ــوا ع ــن ح ـك ــوم ــة شــام ـلــة
وممثلة (لكافة األطـيــاف) لكنهم
يكذبون».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :تـ ـ ــرفـ ـ ــض ف ــرن ـس ــا
االع ـت ــراف أو إقــامــة أي شـكــل من
العالقات مع هذه الحكومة .نريد
أفعاال من طالبان وسيحتاجون
إلى متنفس اقتصادي وعالقات
دولية .األمر متروك لهم».
(عواصم  -وكاالت)

أشاد البابا فرنسيس في
بودابست ،أمس ،بالدولة
"املتمسكة بجذورها" ،لكنه
دعا املجريني أيضًا إلى
"االنفتاح" على اآلخرين ،في
إشارة إلى السياسة املناهضة
للهجرة التي ينتهجها رئيس
الوزراء فيكتور أوربان.
وفي أعقاب اجتماعه مع
أوربان بحضور رئيس البالد
يانوس أدير ،قال البابا من
عربته أمام حشود غفيرة
أتت للترحيب به ،إن "املشاعر
الدينية عصارة هذه األمة
املرتبطة بجذورها".

ةديرجلا
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رياضة

«األولمبي» مع األردن وعمان واليمن في «غرب آسيا»
العزب :نشارك للمنافسة وتجهيز الفريق للتصفيات القارية
حازم ماهر

حل األزرق األولمبي في
المجموعة األولى لبطولة
غرب آسيا مع منتخبات األردن
وعمان واليمن ،التي ستقام
منافساتها في السعودية
خالل الفترة من  4إلى 12
أكتوبر.

أس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرت ق ـ ـ ــرع ـ ـ ــة ب ـ ـطـ ــولـ ــة
غ ــرب آس ـيــا ل ـكــرة ال ـقــدم تحت
 23سـ ـ ـن ـ ــة ا لـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــام ف ــي
مــدي ـنــة ال ــدم ــام خـ ــال ال ـف ـتــرة
مــن  4إلــى  12أكتوبر المقبل،
عن وقــوع منتخبنا األولمبي
في المجموعة األولى للبطولة،
إل ــى جــانــب منتخبات األردن
واليمن وعمان.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت مـ ـ ــراسـ ـ ــم الـ ـق ــرع ــة
أج ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــت ،أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،فـ ـ ـ ــي م ـق ــر
اتـحــاد غــرب آسـيــا لـكــرة القدم
بالعاصمة األردنية عمان.
وجـ ـ ـ ـ ــاءت ف ـ ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة
الـثــانـيــة مـنـتـخـبــات فلسطين
واإلم ـ ـ ــارات ول ـب ـنــان وال ـع ــراق،
فـيـمــا ت ـش ــارك ف ــي المجموعة
ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات ال ـب ـل ــد
الـ ـ ـمـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــف "الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي ـ ـ ــة"
والبحرين وسورية.
وي ـت ــأه ــل أول الـمـجـمــوعــات
الثالث بشكل مباشر إلى الدور
ق ـ ـبـ ــل ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي،
فـ ـيـ ـم ــا ي ـت ــأه ــل
ـان في
أفـضــل ث ـ ٍ
الـم ـجـمــوعـتـيــن
األولى والثانية،
ب ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــد شـ ـ ـط ـ ــب
نـ ـ ـ ـت ـ ـ ــائـ ـ ـ ـج ـ ـ ــه مـ ــع
ال ـف ــري ــق صــاحــب
المركز األخير.

ويستهل منتخبنا األولمبي
منافساته بمواجهة المنتخب
اليمني يوم  4أكتوبر ،على ان
يلعب مــع المنتخب األرد ن ــي
يوم  6منه ،ثم يختتم مباريات
بلقاء المنتخب العماني يوم
 8من الشهر ذاته ،على أن يقام
الــدور قبل النهائي والنهائي
يومي  10و.12

العزب:
مجموعة قوية
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره أك ـ ــد
المدرب المساعد
لـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــا
الوطني محمد

الـ ـع ــزب ،أن م ـج ـمــوعــة األزرق
قوية إذ تضم منتخب األردن
أح ـ ـ ـ ــد أف ـ ـ ـضـ ـ ــل الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات
اآلسـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــة فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه ال ـف ـئ ــة
العمرية ،إلى جانب المنتخبات
الثالثة األخرى.
وشدد على أن من الصعوبة
بمكان الـتــوقــع بالفريق الــذي
سيحجز تذكرة التأهل مباشرة
أو حتى ال ــذي سينافس على
ً
ـان ،مـبـيـنــا أنــه
أف ـضــل مــركــز ثـ ـ ٍ
س ـي ـتــم ال ـت ـع ــام ــل م ــع ك ــل م ــرة
على حدة.
وأشار العزب إلى أن الجهاز
الفني لــأزرق بقيادة المدرب
اإلسباني يضع هدفين أمامه،
وهـ ــو تـجـهـيــز ال ـف ــري ــق بشكل

الئق من خالل مباريات رسمية
ق ــوي ــة ل ـل ـت ـص ـف ـيــات ال ـمــؤه ـلــة
ل ـن ـهــائ ـيــات كـ ــأس آس ـي ــا تحت
 23سنة ،إضافة إلى المنافسة
عـ ـل ــى الـ ـت ــأه ــل ل ـ ـلـ ــدور نـصــف
النهائي ثم اللقب.
وأوض ــح أن توقيت بطولة
غرب آسيا رائع ألنه يأتي قبل
ً
التصفيات اآلسيوية ،موجها
الشكر إلى االتحاد على اختيار
هذا التوقيت.
واخ ـت ـتــم ال ـع ــزب تـصــريـحــه
ب ـ ــأن ب ــرن ــام ــج إع ـ ـ ــداد ال ـفــريــق
ً
ل ـل ـب ـط ــول ــة قـ ــد ي ـت ـغ ـي ــر ،نـ ـظ ــرا
إل ــى وج ــود تــوقـعــات بــاعـتــذار
المنتخب العماني الــذي جاء
ً
في مجموعة األزرق ،موضحا

أنـ ـ ـ ــه فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــذار قــد
ي ـتــم ال ـت ــواص ــل م ــع المنتخب
ً
اإلماراتي للعب معه ،خصوصا
أن الـ ـف ــري ــق ل ـع ــب فـ ــي ال ـف ـتــرة

 ...والناشئين في «الثالثة»
ح ــل مـنـتـخـبـنــا لـلـنــاشـئـيــن ل ـكــرة ال ـق ــدم في
المجموعة الـثــالـثــة لبطولة غ ــرب آسـيــا التي
تستضيفها السعودية خالل الفترة من  14إلى
 24أكتوبر المقبل ،في المجموعة الثالثة إلى
جانب منتخبي األردن والبحرين.
وت ـ ـضـ ــم الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة األولـ ـ ـ ـ ــى م ـن ـت ـخ ـبــات
السعودية ولبنان والعراق واليمن ،والثانية

السالمية يصطدم بكاظمة ...والنصر يواجه اليرموك

●

أحمد حامد

يلتقي في السادسة والثلث
من مساء اليوم فريقا النصر
والـ ـي ــرم ــوك ل ـك ــرة الـ ـق ــدم على
اس ـت ــاد نـ ــادي خ ـي ـطــان ضمن
مـ ـب ــاري ــات دور ال ـس ـت ــة عـشــر
لـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــات ك ـ ـ ــأس األمـ ـ ـي ـ ــر،
الـ ـ ـ ــذي يـ ـص ــل ل ـن ـه ــاي ـت ــه ع ـنــد
الـ ـت ــاسـ ـع ــة مـ ـس ــاء ب ـم ــواج ـه ــة
تجمع السالمية وكاظمة على
استاد صباح السالم بالنادي
العربي ،على أن يلتقي الفائز
من مواجهتي اليوم في الدور
ربع النهائي.
ف ــي ال ـم ـب ــاراة األول ـ ــى الـتــي
ت ـج ـم ــع الـ ـنـ ـص ــر وال ـ ـيـ ــرمـ ــوك،
يتطلع كال الفريقين للظهور
بـ ـص ــورة ج ـي ــدة ف ــي مـسـتـهــل
مباريات الموسم ،السيما أن
ً
ً
كــا منهما استعد مـبـكــرا ،إذ
كانت وجهة العنابي القاهرة،
في حين كانت وجهة اليرموك
تركيا.
ول ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـ ــأت ن ـ ـتـ ــائـ ــج فـ ـت ــرة
اإلعــداد ايجابية على صعيد
النتائج لفريق النصر خالل
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ال ـ ـ ــودي ـ ـ ــة الـ ـت ــي
خاضها الفريق ،بما في ذلك
مباريات المعسكر ،على عكس
ال ـيــرمــوك حـصــل عـلــى نتائج

إيـجــابـيــة خ ــال فـتــرة اإلع ــداد
خالل المباريات الودية التي
خاضها سواء في الكويت أو
في معكسر أزميت.
ً
واس ـت ـق ـطــب ال ـن ـصــر عـ ــددا
م ــن األوراق ال ــرابـ ـح ــة خ ــال
فـ ـت ــرة االنـ ـتـ ـق ــاالت الـصـيـفـيــة
الـ ـح ــالـ ـي ــة السـ ـيـ ـم ــا األردنـ ـ ـ ــي
ع ــدي الـصـيـفــي ،والـسـنـغــالــي
سان بير ،إلى جانب مشاري
الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي ،ف ـ ــي حـ ـي ــن أب ـق ــى
عـلــى الـنـيـجـيــري سيسوجو،
واإليفواري روبن.
في المقابل ،أبــرم اليرموك
 5صـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــات فـ ـ ـ ــي ا ل ـ ـمـ ــو سـ ــم
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال ـ ـ ــي بـ ـ ــال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــد م ــع
ال ـهــول ـنــدي يــول ـيــوس بيليك،
وال ـ ـكـ ــولـ ــوم ـ ـب ـ ـي ـ ـيـ ــن جـ ــوهـ ــان
وغوميز ،والمالي سامبالي،
وال ـبــرازي ـلــي بــاسـتــوس ،لكنه
سـ ـيـ ـخ ــوض م ــواجـ ـه ــة الـ ـي ــوم
ً
مـ ــن دون ـ ـهـ ــم ن ـ ـظـ ــرا إل ـ ــى ع ــدم
دخولهم إ لــى الكويت بسبب
تــداع ـيــات أزم ــة ك ــورون ــا ،كما
يفتقد الفريق بداعي اإلصابة
فهد الحمدان ،وزبــن العنزي،
وعبدالله فرج للإليقاف.
ويدرك مدرب اليرموم أحمد
حيدر ،أن مهمة فريقه لن تكون
سهلة أمام العنابي أحد الفرق
التي تسعى بقوة في الموسم

منتخب الطائرة
خسر أمام الصين
في «اآلسيوية»
خـســر منتخبنا الــوطـنــي األول
للكرة الطائرة أمام نظيره الصيني
ب ـن ـت ـي ـج ــة ثـ ــاثـ ــة اش ـ ـ ـ ــواط م ـقــابــل
الشيء في المباراة التي جمعتهما
أم ــس ،ضـمــن ال ـجــولــة االفـتـتــاحـيــة
للمجموعة الثالثة مــن منافسات
البطولة اآلسيوية الـ  21لمنتخبات
ً
الــرجــال المقامة حاليا فــي مدينة
تشيبا اليابانية حتى  19سبتمبر
الجاري.
وجاءت نتائج االشواط كالتالي
(.)12-25 ،16-25 ،18-25
وفــي مـبــاراة أخــرى جــرت أمــس،
ض ـم ــن ال ـم ـج ـم ــوع ــة ف ـ ــاز مـنـتـخــب
أستراليا على منتخب أوزبكستان
بنفس النتيجة  -3صـفــر و بــوا قــع
أشواط ( .)16-25 ،19-25 ،19-25
بهذه النتائج تساوى منتخبا
الصين وأستراليا برصيد وا حــد
 3نـ ـ ـق ـ ــاط بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ب ـ ـقـ ــي م ـن ـت ـخ ـبــا
أوزبكستان والكويت بدون رصيد.
وس ـي ـل ـت ـق ــي ف ـ ــي الـ ـت ــاسـ ـع ــة مــن
ص ـبــاح ال ـي ــوم "بـتــوقـيــت الـكــويــت"
م ـن ـت ـخ ـب ـنــا ال ــوطـ ـن ــي م ـ ــع ن ـظ ـيــره
ُ
األسـتــرالــي بينما تلعب فــي 6.30
ً
صباحا مـبــاراة أخــرى تجمع بين
منتخبي الصين اوزبكستان ضمن
ال ـج ــول ــة ال ـثــان ـيــة م ــن الـمـجـمــوعــة
الثالثة للبطولة.

األخيرة  4مباريات مع منتخب
البحرين ،كما أنه سيواجه قطر
ً
استعدادا للتصفيات.

ي ــرت ــب ف ــي أوراقـ ـ ــه م ــع ال ـم ــدرب
البوسني دارك ــو ،حيث ينتظر
الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق وص ـ ـ ـ ـ ـ ــول ع ـ ـ ـ ـ ــدد م ــن
المحترفين لتجربتهم ،لكن هذا
ً
ال يمنع أن البرتقالي يضم عددا
مــن الــاعـبـيــن المميزين أمـثــال
شبيب الخالدي ،وحمد حربي،
والحارس حسين كنكوني ،في
ح ـيــن يـفـتـقــد ع ـبــدال ـلــه ال ـغــانــم،
وع ـث ـم ــان ال ـش ـم ــري ل ــإص ــاب ــة،
وعلي عتيق لإليقاف.

منتخبات اإلمارات وسورية وفلسطين.
وي ـت ــأه ــل أول ك ــل م ـج ـمــوعــة ل ـل ــدور نصف
ـان فــي
الـ ـنـ ـه ــائ ــي ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى أفـ ـض ــل ث ـ ـ ـ ٍ
المجموعات الثالث.
ويستهل األزرق منافساته في البطولة يوم
 17أكـتــوبــر أم ــام األردن ،ثــم يــواجــه البحرين
يوم  19منه.

الصقر :هنري يعادل كل
محترفي خيطان في الثمن!

تأهل خيطان والقادسية

جانب من مباراة القادسية والتضامن (تصوير جورج رجي)
الحالي للظهور بشكل الفت
وصعود منصات التتويج.

قمة كروية
وفي ختام مباريات دور الـ،16
ت ـن ـت ـظــر ال ـج ـمــاه ـيــر ألن ت ـكــون
مباراة السالمية وكاظمة مسك

الـخـتــام ،لما يتمتع بــه كالهما
من أداء متقارب ومميز.
ول ـ ــم ي ـت ـم ـكــن ال ـس ــال ـم ـي ــة مــع
مدربه التونسي حاتم المؤدب
من تعزيز صفوف الفريق بأي
ً
من الصفقات المحلية نظرا إلى
عـقــوبــة اإلي ـقــاف الـتــي يعانيها
ال ـ ـن ـ ــادي ل ـ ــوج ـ ــود قـ ـض ــاي ــا مــع

محترفين خاصة بالمستحقات
المالية ،لكن هذا ال يمنع وجود
توليفة منسجمة منذ الموسم
الماضي.
وتشهد صفوف الفريق غياب
ف ـه ــد ال ـم ـج ـم ــد ،ومـ ـس ــاع ــد ن ــدا
بداعي اإلصابة.
فــي الـمـقــابــل ،ال ي ــزال كاظمة

لـ ـ ـح ـ ــق ف ـ ــريـ ـ ـق ـ ــا ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة
وخـ ـيـ ـط ــان ب ــرك ــب الـ ـف ــرق ال ـتــي
حجزت بطاقات التأهل للدور
رب ــع ال ـن ـهــائــي ،ون ـجــح خيطان
فــي ت ـجــاز الفحيحيل بهدفين
مقابل هدف ،إذ سيلتقي الفائز
من مباراة الكويت والساحل.
وبـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــق األنـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــس حـ ـق ــق
القادسية الفوز على التضامن
ب ـ ـهـ ــدف م ـ ــن دون رد ،س ـج ـلــه
المحترف الجامايكي روماريو
ع ـن ــد ال ــدق ـي ـق ــة  ،116ل ـي ـضــرب
ً
موعدا مع برقان في ربع نهائي
البطولة.

أك ــد م ــدرب الـفــريــق األول لـكــرة الـقــدم
بنادي خيطان هاني الصقر أن التأهل
ل ـ ـ ــدور ال ـث ـم ــان ـي ــة ل ـب ـط ــول ــة كـ ـ ــأس سـمــو
األمير جــاء بسبب التوفيق والجهود
المضاعفة التي بذلها الالعبون في
اللقاء ،وتمكنهم من تحقيق فوز
مستحق على الفحيحيل  2-1في
مباراة مثيرة.
وق ـ ــال" :ن ـجــح الفحيحيل في
التعاقد مع محترفين أكفاء ،حيث
ي ـعــادل سعر اإلي ـف ــواري سدريك
ه ـنــري أو أي مـحـتــرف آخ ــر في
ال ـفــريــق سـعــر جـمـيــع محترفي
خيطان وقــد يــزيــد ،مــع التأكيد
على أن مجلس اإلدارة وجهاز
الكرة قد بذال كل ما في وسعهم
لدعم الفريق"!.
وأضاف" :سنواجه الفائز من
مباراة األمس بين الكويت والساحل
في دور الثمانية ،وهي مباراة صعبة
بكل تأكيد لكن العبي خيطان يمتلكون
ً
روحا قتالية".
واخـ ـتـ ـت ــم ال ـص ـق ــر ت ـص ــري ـح ــه بــأنــه
أخضع الالعبين لبرنامج استشفائي
أم ــس ،فيما منحهم راح ــة مــن تدريب
ال ـيــوم ،على أن يستأنفوا تدريباتهم
ً
ً
غدا استعدادا لمنافسات دور الثمانية.

افتتاح مميز لقرعة الدوري الممتاز لكرة اليد
ّ
فليطح :الهيئة تعد استراتيجية تلبي احتياجات الرياضيين
●

ً
الـمـسـتــوى ال ـمــأمــول خ ـصــوصــا بعد
البداية المتميزة.

محمد عبدالعزيز

أق ــام اتـحــاد كــرة الـيــد ،مـســاء أمس
األول ،ح ـفــل اف ـت ـت ــاح وق ــرع ــة بـطــولــة
الـ ـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـت ــاز ل ـل ـع ـبــة ل ـل ـمــوســم
الــريــاضــي  2021-2022عـلــى مجمع
صاالت الشيخ سعد العبدالله بصباح
ال ـســالــم ،بـحـضــور مــديــر ع ــام الهيئة
ال ـعــامــة ل ـلــريــاضــة د .ح ـمــود فليطح
ونائبه د .صقر المال ورئيس اللجنة
األولمبية الشيخ فهد الناصر ورؤساء
أنــديــة الـكــويــت خــالــد الـغــانــم وبــرقــان
همالن الهمالن وأمين صندوق نادي
كاظمة عمر المال ورئيس اتحاد اليد
ناصر بومرزوق وأعضاء مجلس إدارة
االتحاد وممثلي األندية.

قرعة الممتاز واألولى
وأسفرت القرعة في جولتها األولى
ع ــن وق ـ ــوع ال ـع ــرب ــي م ــع الـفـحـيـحـيــل،
وبــرقــان مــع الـكــويــت ،والـقــادسـيــة مع
السالمية ،والقرين مع كاظمة ،بينما
أوق ـعــت قــرعــة دوري ال ــدرج ــة األول ــى
الـســاحــل مــع ال ـيــرمــوك ،وخـيـطــان مع
الشباب ،والتضامن مع الصليبيخات،
والنصر مع الجهراء.
من جانبه أعــرب د .حمود فليطح
عن سعادته بهذه االنطالقة الرائعة

الغانم :ظاهرة ألول مرة
من جهته ،قال رئيس نادي الكويت
خالد الغانم "أشكر اتحاد اليد على
ما قاموا به ،هذه ظاهرة ألول مرة في
الرياضة الكويتية والجميع استمتع
ب ـم ـس ـتــوى ال ـح ـض ــور وه ـ ــذه مـفـخــرة
ل ـل ــري ــاض ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة وأنـ ـ ــا سـعـيــد
باالحتفالية.

العدواني  :نعمل على تطوير اللعبة
احتفالية قرعة الدوري أمس األول
لــدوري اليد وقال "على مدار عالقتي
ً
الطويلة بالرياضة لم أشاهد افتتاحا
لـ ــدوري مـحـلــي ب ـهــذا الـشـكــل المميز
ً
متمنيا أن يكون بداية قوية لموسم
ً
جيد ،ومشيدا بقرار مشاركة المحترف
األجنبي رغم أنه متأخر لكنه سيرفع
مستوى اللعبة.
وأشار فليطح إلى أن الهيئة شرعت
فـ ــي إعـ ـ ـ ــداد اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة مـتـكــامـلــة
و م ــدرو س ــة تلبي جميع المتطلبات
مثل "االحتراف الجزائي ودعم أفضل

للمنشآت والمعسكرات" واستعانت
فيها ب ــآراء جميع المنتمين للحقل
ً
الرياضي ،موكدا أن وزير اإلعالم وزير
الــدولــة لـشــؤون الشباب عبدالرحمن
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري حـ ـ ــريـ ـ ــص ع ـ ـلـ ــى عـ ــرض
االستراتيجية بعد االنتهاء منها على
مجلس الوزراء.

المال :حفظ حقوق الالعبين
بدوره ،أكد د .صقر المال ،أن أساس

ال ــري ــاض ــة ه ــو ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى حـقــوق
ً
الجميع خصوصا الالعبين لذلك كان
االنتقال إلى "النظام اآللي" لالحتراف
وفيه سيتمكن الالعب من الحصول
على عقده بشكل سلس مما يحافظ
ً
على حـقــوق الجميع ،مـشـيــرا إلــى أن
الطموح هو عمل نقلة نوعية بحلول
عام  2023إلى الجانب الرقمي بشكل
كــامــل وع ــدم وج ــود مـعــامــات ورقـيــة
في الهيئة.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ع ـ ـل ـ ــى االل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام

بــاالشـتــراطــات الصحية فــي حضور
الـجـمــاهـيــر لـلـمـبــاريــات ف ــي الـمــوســم
ال ـحــالــي بـنـسـبــة  30ف ــي ال ـم ـئــة الـتــي
ً
ح ــدده ــا م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء م ــؤك ــدا أن
مخالفة هذه االشتراطات ربما تؤدي
ً
إل ــى اي ـقــاف ال ـم ـبــاريــات ح ـفــاظــا على
المصلحة العامة.
مــن جـهـتــه ،أع ــرب رئ ـيــس االت ـحــاد
ن ــاص ــر ب ـ ــوم ـ ــرزوق عـ ــن تـ ـف ــاؤل ــه ب ــأن
يخرج ال ــدوري الممتاز هــذا الموسم
فــي أفـضــل حــالــة وأن يـقــدم الالعبون

مــن جــانـبــه شـكــر أمـيــن ســر اتـحــاد
اليد قايد الـعــدوانــي الـحـضــور ،وقــال
إن االتحاد "يعمل وفــق استراتيجية
م ـت ـك ــام ـل ــة ل ـت ـط ــوي ــر ال ـل ـع ـب ــة بـشـكــل
احترافي هدفها رفع مستوى الدوري
ً
المحلي وقيمته السوقية ،مبينا أن
االتحاد تعاقد مع شركة متخصصة
في الجانب الرياضي واإلعالمي ،كذلك
نعمل على تطوير العمل اإلداري في
االت ـحــاد ،ولدينا خطة طويلة األجــل
ع ـل ــى مـ ـ ــدار  4سـ ـن ــوات لـلـمـنـتـخـبــات
الوطنية".
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عوض سمبدوريا تأخره مرتين
ليفرض التعادل  2-2على
ضيفه إنتر ميالن حامل اللقب
في دوري الدرجة األولى
اإليطالي لكرة القدم ،أمس،
ليخسر فريق ًالمدرب سيموني
إينزاغي نقاطا للمرة األولى
هذا الموسم.

بعد بداية مثالية في الدفاع عن
اللقب ،سقط إنتر في فخ التعادل
 2-2أمام مضيفه سمبدوريا أمس،
ضمن المرحلة الثالثة من الدوري
اإليطالي لكرة القدم ،في تحضير
غير مثالي الستقبال ريال مدريد
اإلس ـبــانــي بـعــد غــد ضـمــن دوري
أبطال أوروبا.
وعلى ملعب لويجي فيراريس
سـجــل فيديريكو ديـمــاركــو ()18
واألرجنتيني الوتارو مارتينيس
( )44ه ــدف ــي إن ـ ـتـ ــر ،ف ـي ـمــا أحـ ــرز
الـ ـي ــاب ــان ــي م ــاي ــا ي ــوشـ ـي ــدا ()33
وتــومــاســو أوغـيـلـلــو ( )47هدفي
سمبدوريا.
وب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل ،رفـ ـ ــع إن ـت ــر
رص ـيــده إل ــى سـبــع نـقــاط ليحتل
ال ـمــركــز ال ـثــانــي ب ـف ــارق نقطتين
عن نابولي المتصدر ،فيما رفع
سمبدوريا رصيده إلــى نقطتين
في المركز الثالث عشر.
وك ــان إنـتــر ق ــدم بــدايــة مثالية
بــالــدوري في مرحلتيه األوليين،
ً
م ـح ـق ـقــا ف ــوزي ــن مـتـتــالـيـيــن على
جنوى برباعية نظيفة ،وهيالس
فيرونا .1-3
وبـ ـع ــد فـ ـ ــرص عـ ـ ــدة م ـت ـب ــادل ــة
ب ـي ــن ال ـف ــري ـق ـي ــن ،ن ـج ــح إن ـت ــر فــي
اف ـت ـت ــاح ال ـت ـس ـج ـيــل ف ــي الــدقـيـقــة
 ،18بـ ـع ــد رك ـ ـلـ ــة حـ ـ ـ ــرة ت ـح ـصــل
عليها مارتينيس على مشارف

منطقة الجزاء ،سددها ديماركو
ص ــاروخـ ـي ــة م ـب ــاش ــرة ف ــي أع ـلــى
الزاوية اليمنى لمرمى الحارس.
وك ـ ــاد مــارت ـي ـن ـيــس أن يسجل
الهدف الثاني ،بعد كرة طويلة من
الــدفــاع وصلت إلــى األرجنتيني،
ليتوغل دا خ ــل المنطقة ويطلق
تسديدة قوية في الزاوية البعيدة،
ل ـك ــن الـ ـ ـح ـ ــارس ت ــأل ــق وأب ـع ــده ــا
لركنية.
وسـ ــرعـ ــان مـ ــا أدرك ال ـم ــداف ــع
يوشيدا التعادل لفريقه بعد ركنية
نفذت داخل المنطقة ،وصلت إلى
الياباني الذي سدد كرة ارتطمت
بأقدام مهاجم إنتر البوسني إدين
دجـيـكــو ،وغـيــرت اتجاهها لتهز
الشباك (.)33
وف ـ ــي ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  ،44ض ــاع ــف
مارتينيس النتيجة لـ"نيراتسوري"
بـعــد عــرضـيــة رائ ـعــة مــن نيكولو
باريال ،ليحولها األرجنتيني غير
المراقب بلمسة في الشباك.
وج ــاءت بــدايــة الـشــوط الثاني
س ــري ـع ــة مـ ــن سـ ـمـ ـب ــدوري ــا ،وم ــن
ع ــرض ـي ــة م ـت ـق ـنــة م ــن ال ـبــول ـنــدي
ب ــار ت ــوش بيريجنسكي ،قابلها
أوغيللو بتسديدة رائعة ،اكتفى
ح ــارس إنـتــر السلوفيني سمير
هاندانوفيتش بمشاهدتها تسكن
شباكه (.)47
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـ ـكـ ـ ــرواتـ ـ ــي إي ـ ـفـ ــان

يوشيدا نجم سمبدوريا يحتفل بهدفه في مرمى إنتر ميالن
بيريشيتش خطف الهدف الثالث
بعد انفراده بالمرمى ،فحول كرة
ال ه ــي ت ـس ــدي ــدة وال ت ـم ــري ــرة لم
يتمكن دجيكو مــن الـلـحــاق بها،
لتخرج إلى ضربة مرمى (.)51
وت ـع ــرض سـتـيـفــانــو سينسي
ً
الــذي دخــل بــديــا للتركي هاكان
تـ ـش ــالـ ـه ــان أغ ـ ـلـ ــو ل ــإص ــاب ــة فــي

ال ــدق ــائ ــق األخـ ـ ـي ـ ــرة مـ ــن ال ـش ــوط
الـ ـث ــان ــي ،ل ـي ـك ـمــل إنـ ـت ــر ال ـم ـب ــاراة
بـعـشــرة العـبـيــن بـعــدمــا استهلك
تبديالته الخمسة.

نابولي يحسم القمة
زاد ن ـ ـ ــا ب ـ ـ ــو ل ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ــراح

ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس بـ ـع ــدم ــا أل ـ ـحـ ــق بــه
ً
الـخـســارة الثانية تــوالـيــا عندما
تغلب عليه  1-2أمــس األول ،في
اف ـت ـتــاح ال ـمــرح ـلــة ،وح ــاف ــظ على
الصدارة بالعالمة الكاملة ،فيما
تـ ـع ـ ّـرض أت ــان ـت ــا ث ــال ــث ال ـمــوســم
الماضي لخسارة ّ
مرة على أرضه
أمام فيورنتينا .1-2

أتلتيكو ينتزع الفوز من إسبانيول

ليمار نجم أتلتيكو مدريد يحتفل بهدفه

سولشاير يشيد برونالدو
أشاد أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد
بمستوى القناص البرتغالي كريستيانو رونالدو ،الذي سجل
هدفين وقاد فريقه للفوز على ضيفه نيوكاسل يونايتد 1- 4
أمس األول ،في المرحلة الرابعة من الــدوري اإلنكليزي
الممتاز لكرة القدم.
وقال سولشاير لشبكة "سكاي سبورتس" ،رونالدو
"تحدث بشكل موجز مع الالعبين" عشية المباراة".
وأض ــاف "بــالـتــأكـيــد الجميع عـنــدمــا يــأتــون إلــى
الفريق فإنهم يقدمون أنفسهم" ،وأوضح مبتسما
"ربما ال يعرف الجميع اسمه  ،لكن على األقل باتوا
يعرفونه اآلن".
وأوض ـ ــح "األجـ ـ ــواء كــانــت مـثـيــرة ف ــي ال ـن ــادي،
ً
الجماهير استمتعت حقا بآخر عشرة أيام منذ
توقيعه (رونالدو) للنادي".
وأش ــار "كــانــت هناك توقعات هائلة خاصة
الـيــوم للفريق ولــه وقــد نجح فــي إثـبــات ذاتــه
بالفعل".
وب ـش ــأن وجـ ــود أي ش ـكــوك إزاء اإلضــافــة
الـتــي ربـمــا يحققها رونــالــدو لمانشستر ،
قال سولشاير "ال أعتقد ذلك إنه يقوم بما
اعتاد عليه".
وتابع "كريستيانو يأخذ بيد الجميع
 ،ي ــدف ــع ال ـج ـم ـيــع ل ـل ـتــرك ـيــز ع ـن ــدم ــا ي ـكــون
ً
مـ ــوجـ ــودا ،ي ـضــع س ـقــف ت ــوق ـع ــات لـنـفـســه،
بالتالي هذه التوقعات ستطبق على زمالئه
وعلينا".

ان ـتــزع أتـلـتـيـكــو مــدريــد بـطــل الـمــوســم
الـمــاضــي الـفــوز على مضيفه اسبانيول
 ،1-2أمس ،في الرمق األخير ،ليتبوأ المركز
األول بانتظار مـبــاراة جــاره ريــال مدريد
وسلتا فيغو الحقا ،ضمن المرحلة الرابعة
من بطولة اسبانيا لكرة القدم.
ورف ــع أتلتيكو رص ـيــده ال ــى  10نقاط
مقابل  8ألتلتيك بلباو الفائز على ريال
مـ ــايـ ــوركـ ــا -2ص ـ ـفـ ــر ال ـج ـم ـع ــة ،فـ ــي حـيــن
يستطيع ري ــال مــدريــد اسـتـعــادة المركز
األول في حال فوزه باي نتيجة على سلتا.
وش ـ ــارك ال ـم ـهــاجــم ال ـفــرن ـســي ان ـط ــوان
غريزمان العائد الى صفوف اتلتيكو بعد
موسمين قضاهما في صفوف برشلونة،
أس ــاس ـي ــا ف ــي خ ــط ال ـم ـق ــدم ــة الـ ــى جــانــب
االوروغوياني المخضرم لويس سواريس.
لم يقدم اتلتيكو شيئا في الشوط األول،
ا ل ــذي شهد افتتاح اسبانيول التسجيل
بكرة رأسية ساقطة من راوول دي توماس
فوق الحارس السلوفيني يان اوبالك.
وإزاء العرض الباهت ،لم يتردد مدرب

اتلتيكو األرجنتيني دييغو سيميوني
ف ــي اجـ ــراء ثــاثــة ت ـبــديــات دف ـعــة واح ــدة
مطلع الـشــوط الـثــانــي بــإخــراجــه مواطنه
انـ ـ ـخ ـ ــل ك ـ ـ ــوري ـ ـ ــا ،وم ـ ـ ــاري ـ ـ ــو هـ ـي ــرم ــوس ــو
واإلنكليزي كـيــران تريبيير وأشــرك بدال
مـنـهــم الـفــرنـسـيـيــن جـيـفــري غــونــدوغـبـيــا
وتــومــا لـيـمــار ،بــاإلضــافــة ال ــى الـبــرازيـلــي
رينان لودي.
ث ـ ــم أخ ـ ـ ـ ــرج م ـه ــاج ـم ـي ــه األس ــاسـ ـيـ ـي ــن
مـنـتـصــف ال ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،واش ـ ــرك بــدال
م ـن ـه ـم ــا الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي جـ ـ ـ ــواو ف ـي ـل ـي ـكــس،
والبرازيلي ماتيوس كونيا المنتقل اليه
حديثا مــن هرتا برلين األلـمــانــي ،بعدما
ســاهــم فــي فــوز منتخب ب ــاده بالذهبية
األولمبية في طوكيو.
ون ـج ــح أت ـل ـت ـي ـكــو ف ــي إدراك ال ـت ـعــادل
أوال بــوا سـطــة جـنــا حــه البلجيكي يانيك
كاراسكو بتسديدة يسارية زاحفة (،)79
قبل أن يسجل ليمار هدف الفوز القاتل في
الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع
بتمريرة بالكعب من كاراسكو.

ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـب ـ ــاراة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ك ــان
يوفنتوس البادئ بالتسجيل عبر
المهاجم الدولي اإلسباني ألفارو
موراتا ( ،)10لكن الفريق الجنوبي
رد بـثـنــائـيــة ف ــي ال ـش ــوط الـثــانــي
سـجـلـهــا مــات ـيــو بــولـيـتــانــو ()57
والسنغالي كاليدو كوليبالي (.)85
وخاض يوفنتوس المباراة في

بـعــد ع ــام مــن ظ ـهــور بـيــدري
غ ـ ــو ن ـ ــزا لـ ـ ـي ـ ــس ألول م ـ ـ ـ ــرة م ــع
بــرش ـلــونــة ،أك ــد مـ ــدرب الـفــريــق
رون ــال ــد ك ــوم ــان ،أم ــس ،أن أهــم
شــيء فــي العــب الــوســط الشاب
ً
هو أنه "قوي ذهنيا".
وأوض ـ ـ ـ ــح كـ ــومـ ــان ل ــوس ــائ ــل
إع ــام ال ـن ــادي أن "طـبـيـعــة هــذا
ً
الالعب جيدة جدا ،يبدو وكأنه
كان يتدرب معنا منذ فترة أطول
ألنــه العــب ذكــي وه ــذا واض ــح"،
ً
الفتا إلى ضرورة "فتح الطريق"
للمواهب الشابة ،وأنه في إطار
ه ــذه الـفـلـسـفــة "اح ـس ــن ب ـيــدري
استغالل هذه الفرصة وتحسن.
إنه العب يافع ومتواضع ،يسمع
ويعمل .سيكون له مستقبل".
ووصل بيدري ( 18عاما) إلى
ً
البرشا قبل عام قادما من الس
بالماس ،الذي ينافس في دوري
الدرجة الثانية اإلسباني ،لكنه
ً
كــان نشيطا بشكل كبير خالل
هــذه الـفـتــرة حيث ظهر فــي 73

توخيل ينفي التفكير
في التخلي عن أودوي
صــرح المدير الفني لـنــادي تشلسي اإلنكليزي لكرة القدم،
توماس توخيل ،بأنه لم يفكر على اإلطــاق في ترك اإلنكليزي
الدولي كالوم هودسون-أودوي يرحل إلى بوروسيا دورتموند
األلماني.
وفي أعقاب مباراة فريقه أمام آستون فيال ،قال المدير الفني
ً ً
ً
األلماني مساء أمس األول ":كان قرارا سهال جدا ،فنحن ال يمكننا
ً
أن نترك أي العــب ينتمي إلــى أول  18أو  19العبا في القائمة،
ليرحل من النادي".
ً
وأضاف توخيل عن هودسون-أودوي ( 20عاما) الذي ثارت
تكهنات قوية في فترة االنتقاالت الصيفية المنصرمة حول
إمكانية رحيله إلــى دورتموند ،إنــه العــب متعدد الجوانب،
ويستطيع أن يثبت نفسه في تشلسي.
وك ـ ــان ه ـ ـ ــودس ـ ـ ــون-أودوي ض ـمــن ال ـت ـش ـك ـيــل األس ــاس ــي
لتشلسي في مباراة أمس األول.
وتابع توخيل عن العب الجناح الذي كان يسعى بايرن
ً
ميونخ أيضا إلى ضمه في فترة سابقة ،أنه "يعرف الفريق
ً
ونحن نعرفه بشكل جيد جدا ،ولهذا فلم تكن هناك أي
فرصة أن نقول نعم في آخر يوم في فترة االنتقاالت".
واخ ـت ـتــم تــوخـيــل تـصــريـحــاتــه بــال ـقــول ":رب ـمــا كــان
االن ـت ـق ــال يـمـثــل فــرصــة بــالـنـسـبــة لـ ـه ــودس ــون-أودوي
ً
ً
شخصيا ،لكن هذا كان شيئا غير ممكن ببساطة بالنسبة
لنا وألهدافنا".

قــال األلـمــانــي تــومــاس مــولــر العــب وسط
بــايــرن مـيــونـيــخ إن ــه مــن الـمــؤســف رحيل
األرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة
ً
الذي يواجهه الفريق البافاري غدا على
ملعب "كامب نــو" ،في الجولة األولــى من
دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وق ــال مــولــر ،فــي تـصــريـحــات نشرتها وســائــل
إع ــام ألـمــانـيــة" :مــن الـمــؤســف أن ميسي لــم يعد
ً
موجودا في الفريق ،اللعب أمام فريق به ليونيل
ي ـم ـن ـحــك دفـ ـع ــة إض ــافـ ـي ــة ألنـ ـن ــا ج ـم ـي ـعــا ن ـعــرف
ً
ّ
"علي أن أعترف أنه ال يمكنني
إنجازاته" ،مضيفا:
ً
اآلن تقييم بــرشـلــونــة ،سـنــواجــه بــا شــك فــريـقــا
ً
مختلفا بدون ميسي .ال أعرف ما الذي ينتظرنا،
في كل األحوال سنخوض مباراة على ملعب رائع
ناد عظيم".
أمام ٍ
يـ ــذكـ ــر أن ب ــرشـ ـل ــون ــة ك ـ ـ ــان م ـ ــن ال ـم ـن ــاف ـس ـي ــن
المفضلين لمولر في مشواره ،وفي آخر مواجهة
بين الفريقين والتي فاز بها الفريق البافاري 2-8
أحــرز مولر هدفين ليرتفع رصيده من األهــداف
في شباك الفريق الكتالوني إلى ستة في خمس
مباريات بين الفريقين.
(إفي)

كـتـبــت الـبــريـطــانـيــة ال ــواع ــدة إي ـمــا رادوك ــان ــو
ً
ال ـبــال ـغــة م ــن ال ـع ـمــر  18ع ــام ــا الـ ـت ــاري ــخ ،عـنــدمــا
أصبحت أول العبة صاعدة من التصفيات تحرز
لقبا في البطوالت األربــع الكبرى ،بفوزها على
ً
الكندية الواعدة ليلى فرنانديس ( 19عاما) 4-6
و ،3-6أمس األول ،في المباراة النهائية لبطولة
أميركا المفتوحة ،آخــر بـطــوالت الـغــرانــد ســام،
على مالعب فالشينغ ميدوز.
ً
وباتت رادوكــانــو المصنفة  150عالميا ،أول
ً
بريطانية منذ  44عاما تفوز بلقب في البطوالت
األرب ــع الكبرى ،وأصـغــر بطلة فــي الغراند سالم
منذ الروسية ماريا شارابوفا ،عندما توجت بلقب
بطولة ويمبلدون ،ثالثة البطوالت األربع الكبرى،
عام  2004في سن السابعة عشرة.
وقالت رادوكــانــو ،التي ستحصل على جائزة
مالية قيمتها  2.5مليون دوالر ( 2.1مليون يورو):
"كـنــت أع ــرف أنـنــي سأضطر إلــى بــذل كــل مــا في
وسعي من أجل الفوز .كانت مباراة صعبة بشكل
ً
ال يصدق ،لكنني أعتقد أن المستوى كان مرتفعا
ً
ً
حقا .كان علي أن ألعب بعضا من أفضل ما لدي
في كرة المضرب".
كما أصبحت رادوكــانــو أول بريطانية تحرز
ل ـق ــب ب ـط ــول ــة كـ ـب ــرى م ـن ــذ ف ـيــرج ـي ـن ـيــا وايـ ـ ــد فــي
ويـمـبـلــدون عــام ّ ،1977
وأول بريطانية متوجة
في فالشينغ ميدوز منذ وايد نفسها في .1968

وكانت الملكة إليزابيث الثانية من أوائــل من
أش ــادوا بالتتويج الــرائــع لــرادوكــانــو ،وقالت في
بيان "إنه إنجاز رائع في مثل هذه السن المبكرة،
وشهادة على عملكم الجاد وتفانيكم".
وكانت وايد ومواطنها األسطورة تيم هنمان
من بين الجماهير ال ــ 23700الحاضرين بملعب
آرث ــر آش فــي أول نـهــائــي نـســائــي فــي الـبـطــوالت
األرب ـ ــع ال ـك ـبــرى ب ـيــن العـبـتـيــن غ ـيــر مصنفتين،
والنهائي األول في بطولة كبرى بين مراهقتين،
منذ فــوز سيرينا وليامس في فالشينغ ميدوز
 1999عـنــدمــا كــانــت بعمر الـســابـعــة عـشــرة على
ً
السويسرية مارتينا هينغيس ( 18عاما آنذاك).
كـمــا أن ــه ثــامــن نـهــائــي ب ــن مــراهـقـتـيــن ف ــي عصر
الـبـطــوالت المفتوحة بين المحترفات والـهــواة
ً
بدءا من عام .1968
وأك ــدت رادوكــانــو أن "وج ــود فيرجينيا هنا،
وأيـضــا تيم يعني الكثير ،وأن يكون لديك مثل
هــذه األساطير والــرمــوز البريطانية ،وأن أسير
على خطاهم ،لقد أعطاني ذلك اإليمان بإمكانية
فعلي ذلك بالفعل".
وبــاتــت رادوكــانــو أصـغــر بطلة فــي "فالشينغ
م ـيــدوز" مـنــذ تـتــويــج سيرينا ولـيــامــس فــي عــام
 ،1999وأول بطلة في "أميركا المفتوحة للسيدات"
ال تخسر مجموعة منذ وليامس أيضا في عام
.2014

غياب العبيه الدوليين األميركيين
الجنوبيين أبــرزهــم االرجنتيني
باولو ديباال والكولومبي خوان
ك ـ ــوادرادو بـسـبــب الـمـشــاركــة في
تـصـفـيــات م ــون ــدي ــال  ،2022إلــى
جانب الجناح الدولي فيديريكو
كييزا المصاب.

ً
كومان :بيدري قوي ذهنيا

مولرً :سنواجه برشلونة
مختلفا بدون ميسي

اليافعة رادوكانو تكتب التاريخ في «فالشينغ ميدوز»

البريطانية رادوكانو

رياضة

كومان

مباراة ،بين الفريق الكتالوني
ومنتخب إسبانيا ،كونه خاض
كــأس الـيــورو وكــذلــك أولمبياد
طوكيو .2020
وب ـق ـم ـي ــص الـ ـب ــرش ــا ،سـجــل
أرب ـعــة أهـ ــداف وصـنــع ثمانية،
وفي الموسم األول له مع الفريق
توج بكأس الملك.

أخبار منوعة
• ّ
وجه رئيس رابطة الدوري اإلسباني لكرة القدم (الليغا)،
خافيير تيباس ،انتقادات إلدارة ريال مدريد وبرشلونة،
وأك ــد أن رحـيــل األرجـنـتـيـنــي ليونيل ميسي مــن الـنــادي
الكتالوني إلى باريس سان جرمان ألحق الضرر بالبطولة
مـثـلـمــا ح ــدث ل ــدى رح ـي ــل كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو وبـيــب
غوارديوال وجوزيه مورينيو.
وقال تيباس ،في مقابلة مع صحيفة سبورت اإلسبانية:
"لقد رحلت أسماء مثل رونالدو ،غــوارديــوال ،مورينيو...
كان من ُحسن حظنا أن نمتلك أفضل العبين بالعالم في
أفضل فريقين بالكوكب ،ونحن في رابطة الليغا نجحنا في
استغالل هذا األمر لنكون في طليعة العالم .ربما كان رحيل
ميسي أكثر ألما ،ألنني أعتبره بشكل شخصي الالعب
األفضل في التاريخ .لم يستحق الرحيل بهذا الشكل ،ليس
فقط من البرشا ولكن من الليغا أيضا".
وأكد تيباس أنه كان يمكن تجنب رحيل ميسي ،موضحا
"رحيل ميسي لم يكن ألسباب اقتصادية .أنا واثق بذلك.
أتمنى أن نعرف في يوم من األيام ماذا حدث حقا معه ".
• تـحــوم شـكــوك حــول مشاركة مهاجمي بــايــرن ميونخ،
سيرج غنابري وروبــرت ليفاندوفسكي ،في مباراة الغد
أمام برشلونة على ملعب كامب نو في الجولة األولى بدور
المجموعات في دوري أبطال أوروب ــا ،بعد استبدالهما
في مباراة الفريق بالدوري المحلي "البوندسليغا" أمام
اليبزيغ.
وقال مدرب البايرن يوليان ناغلسمان إن غنابري يعاني
"إصابة في الظهر" ،موضحا أنها قد تكون في أسفل الظهر
(لمباجو).
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

درايش

هل نحتاج لمركز
متخصص؟

عشر سنين...
حكومة بال
معارضة!

د .ناجي سعود الزيد

718 :2016
619 :2017
646 :2018
559 :2019
465 :2020
ما ورد من أرقام هو عدد الجرائم المتعلقة بالقتل التي حققت فيها
النيابة العامة ،أما عن جنسيات مرتكبي تلك الجرائم فإنها باختصار
تبين أن الكويتيين يشكلون األغلبية ،وعددهم  200مواطن في عام
ً
 ،2020ثم الجنسية الهندية بعدد  60متهما ،ثم "المصرية" بعدد 52
ً
ً
ً
متهما ،يليهم البدون بعدد  51متهما ،ثم السعوديون بعدد  18متهما،
ً
ثم اإليرانيون بعدد  11متهما ،ثم األردنيون والفلسطينيون بعدد 10
متهمين ،أما الجنسيتان اللبنانية والباكستانية فهناك  6متهمين
لكل جنسية منهما.
كنا إلى فترة قريبة نعتقد أن الضغوط النفسية واالجتماعية خالل
عامي انتشار "كورونا" قد ساهمت في ازدياد جرائم القتل ،لكن يبدو
أن ذلك غير صحيح ،وأن األغلبية هم من المواطنين ،كما أن الضحايا
من النساء أكثر من الرجال.
بما أنه ليس هناك عقوبة في القانون أقسى من اإلعدام فليس هناك
داع للمطالبة بتشديد العقوبة.
ٍ
والمالحظ أن نوعية وبشاعة الجرائم ونشرها في وسائل اإلعالم
قد أعطت االنطباع بأنها اختلفت وازدادت ،ولكن ليس هناك أي دليل
علمي واضح على ذلك.
الكويت فــي أمـ ّـس الحاجة لــدراســات فــي علم الجريمة ،وهــو علم
تخصصي ومتقدم.
ً
ً
حتى الجرائم األخرى غير القتل تمثل كارثة عدديا واجتماعيا في
الكويت ،فيا حبذا لو قامت وزارة الداخلية بإنشاء مركز متخصص
بعلم الجريمة ،لعل وعسى أن يكون في التركيز العلمي حلول لهذه
الظاهرة الخطيرة.
ولنا عبرة في إنشاء معهد متقدم على نمط معهد علم الجريمة
بجامعة كامبردج البريطانية (.)institute of Criminology, Cambridge

سمكة قرش برأس خنزير

nashmi22@hotmail.com

بعد هذي السنين اللي بال أي معترض في الدار
هدوووء ومجلس مهادن ...شنو اإلنجاز في الديره؟!
عذر أن المعارض كان في حلچك مثل ميدار
ّ
ك ـســرتــه وان ـث ـلــم ســنــه وق ـل ــت بـغـيـبـتــه ِخ ـيــره
وفتحت الچيس مو باقي وال واحد من األعذار
مثل من يدخل "الصاله" وال يــدري بتبذيره!
حصى مطبوخ في جدرك ِّ
تأملنا ويفوح أمرار

مشرفو «الواتساب» يقرأون رسائل المستخدمين
ب ـ ـعـ ــد ان ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــادات الذع ـ ـ ـ ــة واجـ ـهـ ـه ــا
تطبيق "واتساب" ،بعد فرض "سياسة
خصوصية" جديدة على مستخدميه
فــي يناير الـمــاضــي ،يـعــود الـجــدل إلى
ن ـفــس الـ ـم ــوض ــوع ،ب ـعــد ت ـقــريــر جــديــد
كشف أن مشرفي التطبيق قادرون على
قراء ة رسائل المستخدمين.
وحذر تقرير لـ " "ProPublicaونقلته

"الـعــربـيــة ن ــت" أم ــس مــن وج ــود فعلي
ل ـم ــا ي ـس ـمــى "م ـش ــرف ـي ــن" ض ـم ــن فــريــق
"واتساب" قد يسلمون بعض البيانات
ً
إلى سلطات إنفاذ القانون ،مشيرا إلى
أن ال ـشــركــة ش ــارك ــت ب ـيــانــات ع ــدد من
المستخدمين منذ فترة طويلة.
كما اعتبر التقرير المذكور أن ذلك
قــد يـخـلــق الـكـثـيــر مــن االل ـت ـبــاس حــول

ً
أصاب مخلوق غريب عددا من البحارة بالصدمة ،عندما رأوا
ً
ً
من سفينتهم وحشا مرعبا يشبه سمكة القرش في مياه جزيرة
إلبا اإليطالية.
وقال موقع "روسيا اليوم" ،أمس األول ،إن اكتشاف البحارة
أصبح أكثر غرابة ،بعد سحب المخلوق البحري الغريب من الماء
في مرسى دارسينا ماديسيا بجزيرة إلبا ،ليجدوا أنــه بوجه
خنزير وجسم قرش.
وتم تحديده بعد ذلك على أنه سمك القرش الخشن الــزاوي
ً
النادر ،والذي يعرف أحيانا بالقرش الخنزير ،كما أنه نوع من
أسماك القرش المدرجة ضمن القائمة الحمراء للـ ،IUCNباعتبارها
مهددة باالنقراض ،وتعيش في أعمق جزء من البحر المتوسط.

«ناسا» ترصد حياة سابقة على المريخ
أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت وكـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ـضـ ــاء
األميركية (ناسا) جمع مركبتها
الـمــوجــودة على سطح المريخ
عينتين مــن ص ـخــرة بــركــانـيــة،
مشيرة إلى وجود بعض اآلثار
لرصد حياة سابقة.
وق ــال ــت "ن ــاس ــا" ،ف ــي خبرها
ال ـم ـن ـشــور ع ـلــى م ــوق ــع الـمـهـمــة
ال ــرسـ ـم ــي ،وال ـ ـ ــذي ن ـق ـلــه مــوقــع
"سبوتنيك" أمــس ،إن المسبار
الموجود على المريخ استخدم

ّ
وضاح

أداة ق ـيــاس يـطـلــق عـلـيـهــا رمــز
" ،"PIXLب ـهــدف تحليل ا لـتــآ كــل
ال ـ ــذي ع ـثــر ع ـل ـيــه ف ــي الـعـيـنــات
المجموعة.
وأظ ـ ـهـ ــر ت ـح ـي ــل الـ ـت ــآك ــل فــي
ا ل ـع ـي ـنــة ( ،)Bellegardeا ل ــذي
انـتــزع بعد إج ــراء عملية كشط
م ـ ــن قـ ـب ــل الـ ـمـ ـسـ ـب ــار ل ـص ـخ ــرة
م ـ ـ ـحـ ـ ــددة أطـ ـ ـل ـ ــق عـ ـلـ ـيـ ـه ــا اسـ ــم
" ،"Rochetteوجود عناصر من
األمالح والمعادن.

مــا تعنيه شــركــة "فـيـسـبــوك" المشغلة
لـلـتـطـبـيــق ،ع ـنــدمــا ت ـق ــول "تـشـفـيــر من
طــرف إلــى طــرف" ،والــذي يعني بحكم
الـتـعــريــف أن المتسلم والـمــرســل فقط
ً
يمتلكان رمــوزا رقمية تسمح للرسالة
ً
بــأن تصبح م ـقــروء ة ،مضيفا أن مــا ال
يـقــل ع ــن أل ــف م ـشــرف وظـفـتـهــم شــركــة
"أكسنتشر" ،التي تتعاقد مع مشرفي
"فيسبوك" ،يراجعون المحتوى ا لــذي
أبلغ عنه المستخدم ،والــذي تم وضع
عالمة عليه بواسطة نظام التعلم اآللي
الخاص به.
ولفت إلى أن هؤالء يراقبون الرسائل
ال ـم ــزع ـج ــة ،وال ـم ـع ـل ــوم ــات الـمـضـلـلــة،
وخـ ـ ـط ـ ــاب ال ـ ـكـ ــراه ـ ـيـ ــة ،وال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات
اإلرهابية المحتملة ،ومــواد االعتداء
ال ـج ـن ـس ــي ع ـل ــى األطـ ـ ـف ـ ــال واالبـ ـ ـت ـ ــزاز،
وذل ـ ــك م ــن ب ـيــن أشـ ـي ــاء أخـ ـ ــرى .إال أن
التقرير أش ــار إلــى أن بــرنــامــج الــذكــاء
االصطناعي للتطبيق يرسل للمشرفين
ً
ً
عددا هائال من المنشورات غير الضارة
ً
أيضا ،وبمجرد وصول المحتوى ،الذي
تم اإلبالغ عنه إليهم ،يمكنهم رؤية آخر
 5رسائل مرسلة.

وتواعد في رجا باچر مواطن طــال تخديره
َ
دواير ضايقه فينا ونشهق والنفس محتار
وك ــل ش ــي انـتـهــى فـيـنــا وأح ـس ـن ـتــم بـتــدمـيــره
ّ
وضيقتوا على األحرار
ومن يوم السما ضاقت
فال شفنا أبد إنجاز أو مشروع في الديره

عزموه في بيتهم… فسرقهم
وج ـ ـ ـهـ ـ ــت عـ ــائ ـ ـلـ ــة روس ـ ـي ـ ــة
شكوى ضد شاب زار منزلها،
ً
ً
ب ـع ــد س ــرق ـت ــه م ـب ـل ـغ ــا ك ـب ـي ــرا،
ومجوهرات وسالسل ذهبية.
ونـ ـق ــل "س ـب ــوت ـن ـي ــك" ،أم ــس
األول ،عن موقع ""Citysakh.ru
الروسي ،أن البالغ المقدم من
العائلة أتى بسبب سرقة شاب
( 21سنة) نحو  20ألــف دوالر
كانت مخبأة داخل دمية ،خالل
زيارته البنتهم التي دعته إلى
البيت كضيف.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ــرط ـ ـ ــة م ــديـ ـن ــة
كـ ـ ــورسـ ـ ــاكـ ـ ــوف فـ ـ ــي م ـق ــاط ـع ــة
ً
سخالين ،إن الشاب أخذ أمواال

ومجوهرات خاصة ،وخرج من
البيت دون إعــام الفتاة ،التي
كانت وحيدة في تلك اللحظات.
وأض ــاف ــت ال ـش ــرط ــة قــائ ـلــة:
"تـ ــوجـ ــه الـ ـج ــان ــي إل ـ ــى ش ـمــال
س ـخ ــال ـي ــن ،ح ـي ــث اخ ـت ـب ــأ مــن
الشرطة في قبو أحد المنازل".
وبـحـســب الـمـعـطـيــات األول ـيــة،
أنفق الشاب األموال المسروقة
عـلــى احـتـيــاجــاتــه الشخصية،
وأعطى المجوهرات لصديقه
الذي سلمها لمحل الرهن ً
بناء
على طلبه.
ُ
ُ واع ـ ــتـ ـ ـق ـ ــل الـ ـمـ ـشـ ـتـ ـب ــه ف ـي ــه،
وفتحت قضية جنائية ضده.

ً
السيارات األلمانية «تركن» نفسها تلقائيا
ّ
ولــى ز ّمــن البحث الصعب عن
مكان لصف السيارة ،إذ ستكون
ً
قــادرة على ركــن نفسها تلقائيا،
ُبعد إيداعها الموقف بفضل نظام
ق ّدم في معرض ميونيخ بألمانيا
"جاهز" ُلينشر على نطاق واسع،
بحسب ّ
مطوريه.
وقال روبرت إكسلر المسؤول
ّ
المطورة لهذا
في شركة "بــوش"
ال ـن ـظ ــام "لـ ــم ت ـ ّعــد هـ ــذه ال ـخ ـطــوة
بحاجة إلى تدخل من السائق".

وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب ال ـ ـ ــوك ـ ـ ــال ـ ـ ــة ،ف ـ ــإن
اكتشاف المعادن واألمالح ،التي
ظهرت في اللون األصلي ،يمكن
أن تكون عبارة عن بلورات ملح
قد احتجزت فقاعات من المياه
القديمة.
وقــالــت الـعـضــوة فــي الفريق
العلمي للمهمة التابعة لـ"ناسا"،
العالمة كايتي ستاك مورغان،
ً
إن هـ ــذه ال ـع ـي ـنــات تـ ــدو حـمـمــا
بركانية.

وال حــاجــة إل ــى ان ـت ـظــار رواج
استخدام السيارات ذاتية القيادة،
العتماد هــذا النظام القائم على
كاميرات وأجهزة استشعار ّ
توجه
ال ـمــرك ـبــة ،وت ـس ـمــح ل ـهــا بـتـفــادي
العراقيل.
وعــرضــت ه ــذه التقنية خــال
مـعــرض ال ـس ـيــارات األلـمــانــي في
ميونيخ.
وتتيح الكاميرات "إلقاء نظرة
من الخارج تسمح بمعرفة إن كان

ّ
أي شــيء يقترب مـنـهــا" ،بحسب
إكسلر.
ويقوم هذا النظام الذي ّ
تطوره
"ب ـ ــوش" م ـنــذ  2015ع ـلــى تــرابــط
بـيــن ال ـكــام ـيــرات والـمــركـبــة التي
ّ
ّ
يتم التحكم فيها عن ُبعد ،لزيادة
ّ
السرعة أو إبطائها ّأو التحرك إلى
الخلف من دون تدخل السائق.
وسيكون مطار شتوتغارت في
ألمانيا من بين ّأول مستخدمي
(أ ف ب)
هذه التقنية.

وفيات
منى علي محمد الصقر أرملة أحمد غضبان الرزوقي
 62عاما ،شيعت ،ت69675057 ،97279620 ،99038806 ،51747700 :
مها محمد سليمان الصعيب أرملة خالد فهد الرجعان
 52عاما ،شيعت ،ت95584454 :
حليمة سردار علي فريدون زوجة حسين علي إسماعيل السلمان
 68عاما ،شيعت ،ت99484820 ،69930030 :

حسين علي عباس بن حسين

 38عاما ،شيع ،ت69969399 ،99188688 :

طالل كامل غيالن الشمري

 30عاما ،شيع ،ت99413151 ،99866655 ،99854466 :

شفاقة مطخان عماش العنزي

 78عاما ،تم التشييع ،ت97885589 ،99069955 :

محمد راشد حمد المنيع

 74عاما ،شيع ،ت90071771 ،99755550 :
سارة عبدالله خليفة الطراروة زوجة جاسم سليمان المطاوعة
 38عاما ،شيعت ،ت66191155 ،99608775 ،97444315 :

مناحي نافع سالم العنزي

اإلبل المستنسخة «جميلة» وتتجول في دبي
يعمل خبراء في أحد مراكز األبحاث العلمية
الجمال
في دبي على مدار الساعة الستنساخ ِ
بعدما زاد الطلب عليها ،في ظل رغبة كثيرين
بــاقـتـنــاء حـيــوانــات مـمـ ّـيــزة ق ــادرة عـلــى حصد
الجوائز في مسابقات َجمال اإلبل.
وقد ال ينعم كل َجمل بالشفتين المثاليتين
والــرقـبــة الطويلة األنـيـقــة ،لــذا يمكن للزبائن
الجمال لديهم بأخرى
األثرياء استنساخ ًأفضل ِ
مطابقة لها تماما .وفــي مركز التكنولوجيا
ال ـح ـي ــوي ــة اإلن ـج ــاب ـي ــة ف ــي دبـ ــي ال ـم ـط ــل عـلــى

ّ
ينكب العلماء على أبحاثهم
ناطحات السحاب
ّ
تتجول عـشــرات الـ ِـجـمــال المستنسخة
بينما
في الخارج.
وق ــال ال ـمــديــر الـعـلـمــي لـلـمــركــز ن ــزار وان ــي:
"لدينا طلب كبير على استنساخ اإلبل لدرجة
أننا ال نستطيع مواكبته".
لكن "ملكات َ
الجمال" ليست المحرك الوحيد
للرغبة في االستنساخ ،إذ إن العديد من الزبائن
ً
يـتـطـلـعــون أي ـضــا الم ـتــاك اإلب ــل الـســريـعــة أو
الجمال التي تنتج ّ
كميات كبيرة من الحليب.
ِ

وينفق الزبائن الخليجيون ما بين  200إلى
 400ألف درهم ( 54500دوالر إلى  109000دوالر)
لالستنساخ.
الجمال فــي حلبات سباق في
ـرض
ويتم عـ
ِ
جميع أنحاء المنطقة ويفحصها خبراء ،في
ً
مسابقات ّ
تخيم عليها أحيانا فضائح استخدام
عمليات التجميل على اإلبل المشاركة فيها.
ً
قبل  12عــامــا ،أعلنت دبــي والدة أول َجمل
مستنسخ في العالم ،وأبصرت "إنجاز" النور
في  8أبريل  2009بعد أكثر من خمس سنوات

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

من العمل واألبحاث .ومنذ اللحظة التي ولدت
فيها "إنـجــاز" ،أصبحت عمليات االستنساخ
ً
ً
شائعا بين ّ
محبي اإلبل.
أمرا
وقــال وانــي بفخر" :نحن ننتج اآلن الكثير،
ً
ربما أكثر من  10إلى  20مولودا كل عام .هذه
السنة لدينا  28حالة حمل (حتى اآلن) ،والعام
الماضي كان لدينا  20حالة".
(أ ف ب)

اإلعالنات:

 82عاما ،شيع ،ت99200015 :

جاسم مبارك سلطان السلطان

 42عاما ،شيع ،ت99646405 ،67097640 :

عادل حسين عوض علي

 62عاما ،شيع ،ت97955533 :
مريم فهد صالح الرغيب أرملة سليمان عثمان الخاتم
 78عاما ،شيعت ،ت25490012 ،51533373 :

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

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

04:11
05:31
11:44
03:15
05:56
07:14

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

الشكاوى والتوزيع:

43
26
ً
 03:00صب ــاحـ ـ ــا
 04:42م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 10:29صب ــاحـ ـ ــا
 10:14م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءً

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

