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ص ١٣

 %100نسبة تطعيم المسجلين
المنصة بالجرعة األولى
في
َ
تقليص الفترة بين جرعتي الطلبة إلى  3أسابيع ...وتنفيذ «التنشيطية» خالل أسبوعين
ً
• الجارالله :تأمين اللقاحات الموسمية استباقا لموسم األمراض الفيروسية
عادل سامي

كشفت مصادر مطلعة ،لـ «الجريدة» ،أن نسبة
تطعيم المسجلين على المنصة بالجرعة األولى
مــن الـلـقــاحــات المعتمدة لـ ـ «كــوفـيــد  ،»19بلغت
 ،%100مــو ضـحــة أن وزارة ا لـصـحــة ستنتهي
ً
ق ــري ـب ــا م ــن إعـ ـ ــداد قــائ ـمــة بـمـسـتـحـقــي ال ـجــرعــة
ً
ً
َ
التنشيطية الثالثة ،وهم من يعانون نقصا شديدا
فــي المناعة ،وكـبــار الـســن ،وأص ـحــاب األم ــراض
المزمنة ،إلى جانب الكادر الطبي.
وتــوق ـعــت ال ـم ـصــادر أن ي ـبــدأ إع ـط ــاء الـجــرعــة
الثالثة من اللقاح خالل أسبوعين ،مشددة على
أهميتها لمنح الجسم البشري مناعة كافية من
ً
ّ
وحدة.
متحورات «دلتا» األكثر انتشارا
وعــن الفترة بين الجرعتين األول ــى والثانية
للطلبة ،كشفت أنــه تــم تقليصها مــن  6أسابيع
ً
إلى ثالثة ،تزامنا مع قرب انطالق العام الدراسي،
ً
ً
موضحة أن الفترة الماضية شهدت توسعا كبيرا
في حملة التطعميات ،واعتمدت الوزارة أكثر من
 100مركز صحي وموقع للتطعيم ،مما ساهم
في االستقرار الكبير بالحالة الوبائية ،في وقت
ناهزت نسبة متلقي الجرعتين  ،%70وهــو ما
يــؤشــر إلــى قــرب ع ــودة الـحـيــاة الطبيعية خالل
األيام المقبلة.
وشــددت على أن ال ــوزارة تعمل اآلن على رفع
ً
نسب استكمال الجرعة الثانية مجتمعيا وبين
طلبة المدارس الستئناف العام الدراسي02 .

●

محيي عامر

علمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن
هناك قرارات اتخذت بشأن معامالت
الـ ـن ــواب ،إذ تــوقـفــت مـكــاتــب ال ـ ــوزراء
عن تسلمها بداية األسبوع الجاري
وأخ ـبــرت بــأن المعني بتسلمها هو
مكتب وزي ــر الــدولــة لـشــؤون مجلس
األمة فقط ،وعليه لن يتمكن مناديب

١٤
المسرح الكويتي
انتهى والرواد عازفون

سيارات

إقبال على التطعيمات من كل الفئات العمرية

 5.7٩مليارات دينار ديون شركات
االستثمار حتى يوليو الماضي

انخفاض القيمة
السوقية للمحافظ
االستثمارية %15
خالل  3أشهر
11

القضاء على الفوضى التي تحصل
في ال ــوزارات بسبب تلك المعامالت،
وحتى يكون هناك قاعدة لمعامالت
كل نائب من خالل «سيستم» في وزارة
َ
المنجز منها
المجلس ،ومعرفة عدد
في كل وزارة.
وأشـ ــارت إل ــى أن ه ــذا ال ـق ــرار ،رغــم
ما يتضمنه ،لن يمنع بعض النواب
من تمرير معامالت مباشرة 02

العنزي :الرفض ّ
يحمل «اإلسكان» و«البلدية» مسؤولية توفير البدائل
●

محمد جاسم

بذريعة تأثيره على البنية التحتية
لمناطق الـسـكــن ال ـخــاص والـنـمــوذجــي،
اعترضت وزيــرة األشغال وزيــرة الدولة
لشؤون تقنية المعلومات وزيرة الدولة
ل ـشــؤون الـبـلــديــة وزي ــرة الــدولــة لـشــؤون

09

مكاسب لمؤشرات
البورصة ...والسيولة
 33.7مليون دينار
09

●

بغداد -محمد البصري

ً
ل ـيــس س ـه ــا ع ـلــى رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـعــراقــي
مصطفى الكاظمي أن يتجاوز مشاعر الثأر لدى
الفصائل الموالية إليــران ويجدد والية أخرى،
رغــم أن الوقائع في الشارع العريض المناوئ
لتوغل نفوذ طـهــران تدعم سياساته فــي بناء
ً
ال ـشــراكــات وصـيــاغــة تـســويــات تطمئن أطــرافــا
مهمة في الداخل والخارج.
واع ـت ـبــر م ــراق ـب ــون أن زي ـ ــارة ال ـكــاظ ـمــي إلــى
طـهــران ،بــدعــوة مــن الرئيس اإليــرانــي الجديد،
خـ ـط ــوة ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى دع ـ ــم ش ـخ ـص ــي ،ألن
«التجديد» يحتاج من دون شك إلى موافقة إيران،
لكن شروط طهران ليست سهلة ،كما يتضح من
عنها ،فالهدنة
ظــروف الــزيــارة وطــرق التعبير
ُ
المعلنة بين الميليشيات وبـغــداد خرقت قبل
ســاعــات مــن سـفــر الـكــاظـمــي إل ــى ط ـهــران ،حين
ّ
مسيرة مطار أربيل.
ضربت طائرات
وف ـ ــي ب ـ ـغـ ــداد ،اهـ ـت ــم الـ ـم ــراقـ ـب ــون بـصـحـيـفــة

«كـيـهــان» الـمـقــربــة مــن الـمــرشــد عـلــي خامنئي،
الـتــي اخ ـتــارت صفحتها األول ــى لتغطية لقاء
الكاظمي بالرئيس اإليراني ،ووضعت إلى جانبه
ً
أخبارا «مناكدة» ،من طراز أن قصف مطار أربيل
ً
استهدف مقرا لـ«الموساد اإلسرائيلي» ،وأن قادة
«ال ـحــرس ال ـث ــوري» أبـلـغــوا الـكــاظـمــي بـضــرورة
ت ـق ـي ـيــد ح ــرك ــة ال ـم ـع ــارض ـي ــن اإلي ــران ـي ـي ــن
المقيمين في إقليم كردستان ،بعد
أن قـصــف ال ـح ــرس م ـق ــرات لهم
على الحدود نهاية األسبوع.
ً
وت ـب ــدو ه ــذه األحـ ـ ــداث ردا
على مفاوضات شاقة يقودها
الكاظمي منذ عهد الرئيس
الـ ـس ــاب ــق ح ـس ــن روحـ ــانـ ــي،
م ـف ــاده ــا أن ال ـ ـعـ ــراق ي ـقــدم
خ ـ ــدم ـ ــات إلي ـ ـ ـ ـ ــران ت ـخ ـفــف
الـ ـعـ ـق ــوب ــات ال ـم ـف ــروض ــة
عليها ،لكنه فــي المقابل
ً
يريد ثمنا بحفظ 02

ً
قمة مصرية  -إسرائيلية ألول مرة منذ  11عاما
السيسي يجدد دعم «حل الدولتين» وبينيت يصف اللقاء بالمهم
●

القاهرة -حسن حافظ

اسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـم ـ ـصـ ــري
عـبــدالـفـتــاح الـسـيـســي ،أمـ ــس ،رئـيــس
الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت في
شرم الشيخ ،في أول قمة رسمية تقام
على أرض مصرية منذ لقاء الرئيس
األسـ ـب ــق ح ـس ـنــي مـ ـب ــارك م ــع رئ ـيــس
الـ ـ ــوزراء ال ـســابــق بـنـيــامـيــن نتنياهو
في .2010
وركـ ــز ال ـل ـق ــاء ،الـ ــذي ي ــأت ــي ف ــي ظل
انـ ـخ ــراط م ـصــر ف ــي ج ـه ــود لحلحلة
الـمـشـهــد بـمـلــف ال ـس ــام ،ع ـلــى إع ــادة
إحـ ـ ـي ـ ــاء ع ـم ـل ـي ــة ال ـ ـ ـسـ ـ ــام ،وضـ ـ ـ ــرورة

اإلس ـكــان والـتـطــويــر الـعـمــرانــي باإلنابة
د .رنا الفارس ،على قرار المجلس البلدي
بــالـسـمــاح بـبـنــاء الـ ــدور ال ــراب ــع بالسكن
الخاص للقسائم التي تقل مساحتها عن
ً
ً
 375مترا مربعا.
ً
ورف ـض ــت الـ ـف ــارس أيـ ـض ــا ،ف ــي كـتــاب
المصادقة على محضر جلسة 02

ّ
الكاظمي يعزز فرص التجديد لوالية ثانية

اقتصاديات

اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار الـ ـتـ ـه ــدئ ــة بـ ـي ــن إس ــرائـ ـي ــل
والفصائل الفلسطينية ،وملف تبادل
األسرى بين تل أبيب وحركة حماس،
واألوضــاع على الساحتين اإلقليمية
والدولية.
وخــال اللقاء الــذي وصفه بينيت
باإليجابي والمهم ،أكد السيسي دعم
مصر لجهود تحقيق السالم الشامل
ً
ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط ،اسـ ـتـ ـن ــادا إل ــى
حــل الــدولـتـيــن وع ـلــى أس ــاس ق ــرارات
ال ـشــرع ـيــة ال ــدول ـي ــة ،ب ـمــا ي ـســاهــم في
ت ـعــزيــز األم ـ ــن والـ ــرخـ ــاء ل ـكــل شـعــوب
ً
المنطقة ،مؤكدا أهمية دعم المجتمع
الــدولــي جهود مصر إلعــادة 02

وزير الخارجية يتسلم
أوراق اعتماد سفيرة فرنسا
وممثلة مفوضية الالجئين

ثقافات

غلق أبواب الوزارات أمام معامالت النواب وزيرة البلدية تعترض على «الدور الرابع»
ُّ
األمة
مجلس
لشؤون
الدولة
وزير
مكتب
على
مها
تسل
• قصر
خطوة هدفها القضاء على الفوضى ووضع قاعدة بيانات لمعامالت كل نائب وتحويل منتزه أبوحليفة لـ «السكنية»
•
النواب من مراجعة الوزارات كما كان
ً
ي ـجــري ســاب ـقــا ،مـشـيــرة إل ــى أن هــذا
القرار تسبب في استياء بعض النواب
ً
خصوصا المعارضة.
وق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إن م ـن ــادي ــب
نواب ذهبوا لتسليم معامالتهم إلى
عــدد مــن الـ ــوزارات فرفضت تسلمها
وأخبرتهم بالذهاب إلى مكتب الوزير،
مرجحة أن تكون هذه الخطوة بهدف

الثانية

السيسي وبينيت في شرم الشيخ أمس

٠٦

كاديالك XT5 2021
مزيج من الفخامة
واألمان

مسك وعنبر

١٥

 8كويتيين ينافسون
على جائزة «كتارا»
لشاعر الرسول

دوليات

١٧

إيران ...توتر مع الجوار
«غير العربي»
مناورات بين تركيا وأذربيجان وباكستان
تـ ـم ـ ّـس ــك ال ــرئـ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم رئـ ـيـ ـس ــي،
المحسوب على التيار األصولي
ال ـم ـت ـشــدد ،ب ـع ـبــارة م ـفــادهــا أن
«إيران تعطي األولوية لعالقتها
مع دول الجوار» .ويبدو أن األمر
يتجاوز الرئيس ،فقد استخدم
الـمــرشــد األع ـلــى عـلــي خامنئي
العبارة نفسها ،في أول لقاء له
مع حكومة رئيسي.
ورغم سقطاته الدبلوماسية
فــي مؤتمر بـغــداد األخ ـيــر ،ردد
وزيـ ــر خــارج ـيــة إي ــران 02

«طالبان» تتبرأ
من الظواهري

رياضة

١٨
عقلة :حققنا فوزًا مهمًا
أمام الساحل ونثق
بقدرات الالعبين

ةديرجلا

•
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الثانية

األمير يعزي رئيس باكستان
في ضحايا االنهيارات األرضية
بعث سمو أمير البالد الشيخ
نـ ــواف األح ـم ــد ب ـبــرق ـيــة تـعــزيــة
إلـ ـ ــى ال ــرئـ ـي ــس ال ـب ــاك ـس ـت ــان ــي،
د .عارف علويّ ،
عبر فيها سموه
ع ــن خ ــال ــص ت ـع ــازي ــه وصـ ــادق
مواساته بضحايا االنهيارات
األرضية جراء األمطار الغزيرة
التي اجتاحت شمال باكستان،
س ـ ــائ ـ ــا سـ ـ ـم ـ ــوه الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاري جــل
وع ـ ـ ــا أن ي ـت ـغ ـم ــد ال ـض ـح ــاي ــا
بـ ـ ــواسـ ـ ــع رح ـ ـم ـ ـتـ ــه ومـ ـغـ ـف ــرت ــه،
وأن يـسـكـنـهــم ف ـس ـيــح ج ـنــاتــه،
ّ
و يـمــن على المصابين بسرعة
الـشـفــاء والـعــافـيــة ،وأن يتمكن
المسؤولون في البلد الصديق
م ــن ت ـج ــاوز آثـ ــار ه ــذه ال ـكــارثــة
الطبيعية.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ مشعل األحـمــد ورئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صباح الخالد ببرقيتي تعزية
مماثلتين.

www●aljarida●com

الخالد يلقي كلمة الكويت باألمم المتحدة  24الجاري

ً
العتيبي :تتضمن عددا من قضايا العمل وتعزيز التنسيق الدولي لمواجهة التحديات
ق ــال م ـن ــدوب ال ـكــويــت ال ــدائ ــم ل ــدى األم ــم
المتحدة ،السفير منصور العتيبي ،أمس،
إن كلمة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد خالل األسبوع رفيع المستوى
لـ ـ ــدورة الـجـمـعـيــة ال ـع ــام ــة ل ــأم ــم الـمـتـحــدة
ً
س ـت ـت ـنــاول ع ـ ــددا م ــن ال ـق ـضــايــا ال ـت ــي تــؤثــر
ويتأثر بها العمل الدولي متعدد األطراف.
وأو ض ــح السفير العتيبي ،فــي تصريح
لــ«كــونــا» ،قبيل أعـمــال ال ــدورة العادية الــ76
للجمعية العامة لألمم المتحدة المقرر أن
تنطلق اليوم ،أن كلمة سمو رئيس مجلس
الوزراء سيلقيها يوم  24الجاري خالل أعمال
األسـبــوع رفيع المستوى ،التي تتزامن مع
الـمـنــاقـشــة الـعــامــة فــي الـفـتــرة بـيــن  21و27
الجاري.
وذكر أن كلمة سموه ستتطرق إلى قضايا
ت ــؤث ــر وي ـتــأثــر ب ـهــا ال ـع ـمــل ال ــدول ــي مـتـعــدد
األط ـ ـ ــراف ،وأي ـض ــا الـمـطــالـبــة بــالـعـمــل على
تعزيز التنسيق وتضافر الجهود ،للتغلب
على الـتـحــديــات والـمـخــاطــر العالمية التي
تهدد األمن واالستقرار اإلقليمي والعالمي.
وبين السفير العتيبي ان خالل هذه الدورة

النواف :تفوق ضباطنا بالكليات العريقة
يترجم اهتمامنا بتأهيل العنصر البشري

سيعقد سمو رئيس مجلس الوزراء ،ووزير
ال ـخــارج ـيــة وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون مجلس
الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر ،الكثير
م ــن ال ـل ـق ــاءات الـثـنــائـيــة م ــع قـ ــادة ورؤسـ ــاء
حـكــومــات ووزراء خــارجـيــة ال ــدول العربية
والــدول الصديقة ،وسيشاركان في العديد
من االجتماعات متعددة األطراف خالل هذه
الفترة ،ولعل أبرزها ترؤس وزير الخارجية
االجتماع الوزاري التشاوري العربي ،والذي
سيعقد في مقر وفد الكويت الدائم لدى األمم
المتحدة.
وأض ــاف أنــه سيتم خــال األي ــام المقبلة
ترتيب الكثير من االجتماعات والمشاركات
فــي االجـتـمــاعــات اإلقليمية والــدولـيــة التي
ستتم الــدعــوة إلـيـهــا مــن قـبــل األم ـيــن الـعــام
ل ــأم ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،وع ـ ـ ــدد مـ ــن ال ـم ـن ـظ ـمــات
اإلقليمية.
وقال السفير العتيبي إن وفد الكويت في
دورة الجمعية العامة ،برئاسة سمو رئيس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،سـيـضــم ال ــوزي ــر الـنــاصــر،
باإلضافة إلى عدد من المسؤولين من ديوان
سموه ،ووزارة الخارجية.

وبشأن األسبوع رفيع المستوى للدورة،
قال السفير العتيبي انه من المتوقع أن تركز
مناقشات الكثير من قــادة دول العالم على
تبعات «كورونا» ،ومسألة العدالة في توزيع
اللقاحات ،ومرحلة التعافي والنهوض بعد
هذه الجائحة.

القضية الفلسطينية
وأضاف «كما جرت العادة ،فإن القضايا
واألزمــات في الشرق األوســط ستكون محل
اهتمام ،وعلى رأسها القضية الفلسطينية،
خصوصا من قبل القادة والمسؤولين العرب
المشاركين في هذه الدورة».
كما توقع أن يتم التطرق ،خالل مناقشات
ق ــادة دول العالم ورؤس ــاء الـحـكــومــات ،إلى
ال ـق ـضــايــا األخـ ـ ــرى ال ـت ــي ت ـح ـظــى بــاهـتـمــام
المجتمع الــدولــي فــي الــوقــت الـحــاضــر ،بما
فـيـهــا ال ـت ـطــورات األخ ـي ــرة فــي أفـغــانـسـتــان،
وت ـغ ـيــر ال ـم ـن ــاخ ،وال ـق ـمــة ال ـتــي سـتـعـقــد في
غالسكو في نوفمبر المقبل ،بشأن المناخ،
وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد
سفيرة فرنسا وممثلة مفوضية الالجئين

ّكرم المالزم سعود لفوزه بالمركز األول في «ساند هيرست»

كـ ـ ّـرم نــائــب رئ ـيــس الـحــرس
الوطني الفريق أول متقاعد،
الشيخ أحمد النواف ،بحضور
وكـيــل ال ـحــرس الـفــريــق الــركــن
ه ــاش ــم ال ــرف ــاع ــي ،وال ـم ـع ــاون
لـلـعـمـلـيــات وال ـت ــدري ــب ال ـلــواء
ال ــرك ــن فــالــح ش ـج ــاع ،ال ـمــازم
س ـعــد س ـع ــود ال ـح ــاص ــل على
ا لـ ـم ــر ك ــز األول بـ ـي ــن ا ل ـط ـل ـبــة
الضباط الوافدين في سريته
بالكلية الملكية البريطانية
«س ـ ــان ـ ــد ه ـ ـيـ ــرسـ ــت» ب ـت ـق ــدي ــر
امتياز(.)A
وأع ـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواف ،خـ ــال
ال ـت ـك ــري ــم ،ع ــن س ـع ــادت ــه بما
حققه المالزم سعد من إنجاز
يـتــرجــم االهـتـمــام الكبير من
ال ـ ـحـ ــرس ب ـت ــأه ـي ــل ال ـع ـن ـصــر
الـبـشــري ،وتوفير كــل أشكال
ال ـ ــدع ـ ــم ،ل ـي ـح ـص ــل ال ـض ـب ــاط
والـ ـمـ ـنـ ـتـ ـسـ ـب ــون عـ ـل ــى أرق ـ ــى
الـ ـشـ ـه ــادات وأفـ ـض ــل تــدريــب
ف ــي ال ـك ـل ـيــات واألكــادي ـم ـيــات

ً
الناصر مستقبال سفيرة فرنسا أمس

النواف والرفاعي خالل تكريم المالزم سعود
الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــري ـ ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــري ـ ـ ـقـ ـ ــة.
وأكد أن تميز طالب الحرس
في أكاديمية «ساند هيرست»
وتمثيله الحرس خير تمثيل،
يـعـكــس ن ـجــاح ال ـج ـهــود الـتــي
ي ـ ـبـ ــذل ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ـحـ ـ ــرس ل ـت ــأه ـي ــل
م ـن ـت ـس ـب ـيــه ،وت ـف ـع ـيــل م ــذك ــرة

ال ـت ـف ــاه ــم ب ـي ـنــه وبـ ـي ــن وزارة
ا لــد فــاع البريطانية المتعلقة
بــالـتـعــاون الــدفــاعــي ،وت ـبــادل
ال ـخ ـبــرات وال ـتــدريــب وتعزيز
قدرات الحرس.
ودع ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواف ال ـ ـ ـمـ ـ ــازم
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــوق إل ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة

تـحـصـيـلــه ال ـع ـل ـمــي ،ون ـقــل ما
تـعـلـمــه إلـ ــى الـمـنـتـسـبـيــن في
وحـ ـ ــدتـ ـ ــه ل ـت ـح ـق ـي ــق الـ ـتـ ـط ــور
المنشود.

ّ
تسلم وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس
ال ــوزراء ،الشيخ الدكتور أحمد الناصر ،نسخة من
أوراق اعتماد السفيرة الفرنسية لدى الكويت كلير
لي فليشر.
وتمنى وز يــر الخارجية للسفيرة فليشر خالل
اللقاء ،الذي تم صباح أمس ،بالديوان العام للوزارة،
التوفيق في مهام عملها ،وللعالقات الثنائية الوثيقة

التي تجمع البلدين المزيد من التقدم واالزدهار.
وتسلم الناصر أمس أيضا أوراق اعتماد ممثلة
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
لدى الكويت نسرين الربيعان ،وتمنى لها التوفيق
في أداء مهام أعمالها ،ولعالقات التعاون الوثيقة
بـيــن دول ــة الـكــويــت والـمـفــوضـيــة الـســامـيــة لـشــؤون
الالجئين المزيد من التقدم واالزدهار.

صباح الخالد

الصالح بحث
التعاون العسكري
مع كندا
استقبل رئيس األركان
ال ـعــامــة لـلـجـيــش الـفــريــق
الـ ــركـ ــن ،خ ــال ــد ال ـص ــال ــح،
بـمـبـنــى رئ ــاس ــة األرك ـ ــان
الـعــامــة لـلـجـيــش ،صباح
أم ـ ـ ــس ،ق ــائ ــد ال ـع ـم ـل ـيــات
المشتركة الكندية الفريق
ب ـ ـحـ ــري جـ ـ ــون روبـ ـ ـ ــورت
أك ـ ـت ـ ـشـ ــرلـ ــونـ ــي ،والـ ــوفـ ــد
الـ ـم ــراف ــق ل ـ ــه ،بـمـنــاسـبــة
زيارته للبالد.
وت ـ ـ ـ ـ ــم خ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء
م ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــة أه ـ ـ ـ ــم األم ـ ـ ـ ــور
والمواضيع ذات االهتمام
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرك ،الس ـ ـي ـ ـمـ ــا
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ــالـ ـج ــوان ــب
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،وق ـ ــد أشـ ــاد
الصالح بعمق العالقات
ال ـث ـنــائ ـيــة ب ـي ــن ال ـب ـلــديــن
الصديقين.
حـ ـض ــر ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ن ــائ ــب
رئـ ـي ــس األركـ ـ ـ ــان ال ـعــامــة
ل ـل ـج ـيــش ال ـف ــري ــق ال ــرك ــن
فـهــد ال ـنــاصــر ،وع ــدد من
ك ـ ـبـ ــار الـ ـض ـ ـب ــاط ال ـ ـقـ ــادة
بالجيش.

ً
ً
ّ
المنظري لـ ةديرجلا :.الكويت سباقة في سالمة المرضى خليجيا وعربيا
●

عادل سامي

أك ــد الـمــديــر اإلقـلـيـمــي لمنظمة
الصحة العالمية لشرق المتوسط،
د .أحمد المنظري ،أن الكويت من
الـ ــدول الـسـبــاقــة ف ــي إقـ ــرار بــرامــج
سالمة المرضى على المستويين
الخليجي والـعــربــي ،الفتا إلــى أن
سالمة المريض ومأمونية الخدمة
الصحية مــن أهــم أولــويــات النظم
الصحية على المستوى العالمي.
ّ
ورح ــب المنظري ،فــي تصريح
لـ ـ ـ «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ب ـم ـن ــاس ـب ــة ال ـي ــوم
العالمي لسالمة الـمــرضــى ،الــذي
يحتفل به العالم في  17سبتمبر
مـ ــن كـ ــل ع ـ ـ ــام ،ب ــالـ ـخـ ـط ــوات ال ـت ــي
اتخذتها الكويت في مجال سالمة
المرضى وحقهم في الصحة.

 %100نسبة تطعيم المسجلين...
من جانبه ،أكد رئيس اللجنة االستشارية لمواجهة «كورونا»
د .خــالــد ال ـجــارال ـلــه رف ــع وت ـيــرة تطعيم طـلـبــة ال ـم ــدارس ونسب
ً
التحصين المجتمعي ،مشيرا إلــى استمرار االنحسار الوبائي
ً
ً
محليا وخليجيا.
ً
وأكد الجارالله ،في تغريدة ،تأمين الطعوم الموسمية استباقا
ً
لموسم األمـ ــراض الـفـيــروسـيــة ،م ـجــددا دعــوتــه إلــى اإلب ـقــاء على
اإلجراءات االحترازية والوقائية.

غلق أبواب الوزارات أمام معامالت...
مع الوزراء المقربين منهم ،إذ سيجولون على مكاتبهم بأنفسهم
لتخليصها ،لكنهم ُ
سيمنعون من تسليمها مباشرة عبر مناديبهم.
وهــذه ليست المرة األولــى لتنظيم مسألة معامالت النواب ،إذ
تم طــرح العديد من األفـكــار الخاصة بهذا األمــر ،ولكنها لم تنفذ
وباءت بالفشل.
من جانبه ،انتقد مصدر نيابي هذه الخطوة التي اعتبر الهدف
منها تمرير معامالت النواب الحكوميين ووقــف معامالت نواب
المعارضة ،وعدم تمكينهم من رفع الظلم عن المواطنين.

وزيرة البلدية تعترض...
«البلدي» السابقة ،وقرار المجلس بشأن تغيير استعمال أرض منتزه
أبوحليفة وتحويل تبعيتها واستعمالها للمؤسسة العامة للرعاية
السكنية؛ لمخالفته أحكام المخطط الهيكلي الثالث للدولة ،ولقرار
مجلس ال ــوزراء الــذي ينص على «تكليف الهيئة العامة لشؤون
الزراعة والثروة السمكية بعدم الموافقة أو التنازل أو التخصيص
عن أي موقع مخصص لحديقة عامة إال بعد موافقة مجلس الوزراء»،
إذ إن القرار سبق رفضه قبل عام ونصف العام للسبب ذاته.
ً
وردا على اعتراض الوزيرة ،قال عضو «البلدي» حمود العنزي

وأضــاف أن الكويت استحدثت
ع ـل ــى م ـ ــدى الـ ـسـ ـن ــوات ال ـمــاض ـيــة
ً
عــددا من االستراتيجيات وحزمة
من التشريعات المتعلقة بحقوق
المرضى وسالمتهم تعد من أهم
اإلجــراء ات التي اتخذت في مجال
الخدمات الصحية ،وحققت نقالت
نــوع ـيــة ك ـب ـيــرة ف ــي م ـج ــال رعــايــة
ال ـم ــرض ــى ب ـش ـكــل خـ ــاص وم ـجــال
حقوق اإلنسان بشكل عام.
وأوض ـ ــح ال ـمــديــر اإلق ـل ـي ـمــي أن
الحرص على تطوير التشريعات
ال ـص ـح ـيــة بــال ـكــويــت ي ـع ــزز الـثـقــة
بــالـنـظــام الـصـحــي ك ـكــل ،ويحفظ
ح ـق ــوق ال ـمــرضــى والـمـسـتـفـيــديــن
م ــن ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة بـمــرافـقـهــا
ومستوياتها المختلفة.
و قـ ـ ـ ـ ـ ــال إن مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ا لـ ـصـ ـح ــة

العالمية اتخذت موضوع «الرعاية
ً
اآلمنة لألم والوليد» ،محورا لليوم
الـعــالـمــي لـســامــة ال ـمــرضــى لـعــام
 ،2021ت ـحــت ش ـع ــار «ح ـ ــان وقــت
ال ـع ـمــل م ــن أجـ ــل والدة ف ــي كـنــف
األمان واالحترام».
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن ن ـحــو  810من
النساء في العالم يلقين حتفهن كل
يوم ،ألسباب يمكن تفادي أغلبها
بالحمل وال ــوالدة ،إضــافــة إلــى أن
نحو  7آالف وليد يلقون حتفهم كل
ّ
يوم في العالم ،مما يشكل نسبة 47
بالمئة من مجموع وفيات األطفال
دون الخامسة من العمر ،مضيفا
أن ن ـحــو م ـل ـيــونــي ط ـفــل ي ــول ــدون
موتى كل عام.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن إق ـل ـيــم منظمة
الصحة العالمية لشرق المتوسط

لـ «الجريدة» ،إن قرارات المجلس كانت استثنائية لمعالجة وضع
ً
استثنائي بعد أن ضاقت منازل األسر الكويتية بأهلها ،مبينا أن
اعتراض الوزيرة سيحمل «اإلسكان» وبلدية الكويت المسؤولية
كاملة لتوفير بــدائــل لحل األزم ــة اإلسـكــانـيــة ،واسـتـحــداث برامج
جديدة ومتنوعة.

ّ
الكاظمي يعزز فرص التجديد لوالية...

سيادته وقطع الدعم عن الفصائل العراقية الموالية لـ «الحرس
الثوري».
ويبدو أن الرسائل اإليرانية لحكومة الكاظمي ال تحمل بوادر
ً
تهدئة ،خصوصا مع االنسحاب األميركي الوشيك من العراق نهاية
العام الحالي ،وطموح الفصائل إلى إمكانية تعظيم نفوذها ،حين
يخلو الجو من التهديد األميركي .لكن ذلك يمثل من زاوية أخرى
ورقة رابحة للكاظمي ،الذي يحرص على إتقان دور الممثل للتيار
العراقي المنتقد لسياسات الحرب اإليرانية والداعي للحوار بدل
النزاع ،حيث تنهمك بغداد في سياسة انفتاح على المحيط اإلقليمي
إلعادة صياغة توازنات العالقة على مسرح االقتصاد واألمن في
ً
الشرق األوســط ،وتحصل يوما بعد آخر على تفويض ودعــم من
مراكز القوة في الخليج والمنطقة العربية.
وينعكس ذلك على االقتراع العام المقرر في العاشر من الشهر
المقبل ،إذ إن قضيته الكبرى ُرسمت كتنافس بين حلفاء طهران
و«التيار السيادي» ،مثل مقتدى الصدر وعمار الحكيم مع حلفائهما
في القوى الكردية والعربية السنية والتيار العلماني ،بحسب ما
ً
صار متداوال في الصالونات السياسية.
وتــذكــر مـصــادر رفيعة فــي بـغــداد أن فصائل إي ــران ستبذل كل
ما في وسعها الستبعاد الكاظمي وفريقه ،ألنه أداة تبدو ناعمة
وم ـفــاوضــة ،لكنها تـقــوم بتفتيت الــرصـيــد األخــاقــي والـجـهــادي
لقوى الحشد الشعبي وحلفاء طهران ،وتستقوي برغبة شعبية
في االنفتاح على الشراكات اإلقليمية في االقتصاد واألمن .ويبرز
هنا دور التيار الصدري ،الذي يبني تفاهمات مع القوى الكردية،
وكالهما فــي مواجهة مــع طـهــران ،وجــزء مهم مــن الـقــوى السنية،

ُيـ ـس ـ ِّـج ــل ث ــان ــي أعـ ـل ــى ال ـم ـع ــدالت
العالمية في وفيات األمهات 164
وفـ ــاة ل ـكـ ًـل  100أل ــف والدة حـيــة،
ويأتي أيضا في المرتبة الثانية
م ــن ح ـيــث أع ـل ــى م ـع ــدالت وف ـيــات
األطفال الحديثي الوالدة؛ إذ يموت
ً
مولودا من كل  1000والدة حية.
25
وح ــول أه ــداف ال ـيــوم العالمي
لسالمة المرضى للعام الحالي،
أك ــد ال ـم ـن ـظــري أن ه ــذه األهـ ــداف
تـ ـتـ ـمـ ـح ــور ح ـ ـ ــول إذكـ ـ ـ ـ ــاء ال ــوع ــي
العالمي بشأن القضايا المتعلقة
بـســامــة األم ـه ــات وال ـم ــوال ـي ــد ،ال
س ـي ـمــا أثـ ـن ــاء الـ ـ ـ ـ ــوالدة ،وإشـ ـ ــراك
أ صـحــاب المصلحة المتعددين،
واع ـت ـم ــاد اس ـتــرات ـي ـج ـيــات فـعــالــة
ومبتكرة لتحسين سالمة األمهات
والمواليد.

 58إصابة جديدة بـ«كورونا»
وشفاء  117خالل  24ساعة

أحمد المنظري

ً
عرابا للتهدئة والتسويات َ
غامر كذلك
لدعم بقاء الكاظمي بوصفه
بالتقرب الشديد من قوى االحتجاج الشعبي.
لكن األمر ال يخرج عن تسويات ستكون مؤلمة في واقع المصالح
الحزبية ،التي لن تصاغ بشكل نهائي قبل ظهور نتائج انتخابات
ً
الشهر المقبل ،والمرشحة إلثارة نزاع قد يأكل شهورا طويلة حول
ً
مزاعم التالعب والتزوير ،خصوصا مع دخول مجلس األمن ألول
مرة كمراقب لالقتراع.

قمة مصرية  -إسرائيلية ألول مرة...
اإل ع ـمــار فــي المناطق الفلسطينية ،وا لـحـفــاظ على التهدئة بين
ال ـجــان ـب ـيــن الـفـلـسـطـيـنــي واإلس ــرائ ـي ـل ــي ،الس ـي ـمــا م ــع تـحــركــاتـهــا
الـمـتــواصـلــة لتخفيف ح ــدة الـتــوتــر بينهما فــي الـضـفــة الغربية
وقطاع غزة.
واستبقت الحكومة اإلسرائيلية اجتماعات شرم الشيخ بإعالن
خـطــة جــديــدة إلع ــادة الـتـســويــة مــع غ ــزة وإع ـمــارهــا ،قــدمـهــا وزيــر
الخارجية يائير البيد ،أمس األول ،تحت مسمى خطة «االقتصاد
ً
مقابل األمــن» ،الفتا إلى أن المرحلة األولــى منها تتضمن إصالح
شبكات الكهرباء والـصـحــة والـنـقــل فــي الـقـطــاع ،على أن تحتفظ
إسرائيل بالسيطرة الكاملة على إمدادات المياه والكهرباء في مقابل
استئناف السلطة الفلسطينية سيطرتها على المعابر.
وتشمل المرحلة الثانية ،التي تأتي بعد فترة من التهدئة غير
المحددة ،مشاريع البنية التحتية الكبرى ،بما في ذلك فتح ميناء
بحري للقطاع ،وربطه بالضفة الغربية ،وتشجيع االستثمار الدولي
الكاملة على غزة.
على أن تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة
َ
وشدد البيد على أن خطته ليست رسمية ولم تتبنها الحكومة
اإلسرائيلية بعد ،غير أنه لفت إلى أن بينيت ووزير الدفاع بيني
غانتس يدعمانها.
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إيران ...توتر مع الجوار «غير...
الجديد أمير عبداللهيان العبارة نفسها ،خالل اللقاء الذي شاركت

أعلنت وزارة الصحة ،أمس ،تسجيل  58إصابة
جــديــدة بـفـيــروس كــورونــا المستجد (كــوفـيــد)19
في الساعات الـ 24الماضية ليرتفع بذلك إجمالي
ع ــدد ال ـح ــاالت المسجلة فــي ال ـبــاد إل ــى 410842
وتسجيل حالة وفــاة ليصل إجمالي عــدد حاالت
الوفاة إلى .2432
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د .عبدالله
ً
السند ل ـ «كــونــا» ،إنــه تــم أيـضــا تسجيل  117حالة
شفاء ،ليرتفع بذلك إجمالي عــدد المتعافين إلى
ً
 407262مبينا أن نسبة مجموع حاالت الشفاء من
مجموع اإلصابات بلغت  99.12في المئة.

فيه دول جوار العراق إضافة إلى فرنسا.
وكــان ُيفهم على نطاق واســع من هذه العبارة التوتر اإليراني
مــع جــوارهــا اإلقليمي العربي على الضفة المقابلة فــي الخليج،
ً
خصوصا في ظل الخالفات بينها وبين السعودية.
وفي حين ترتفع حظوظ فرص التهدئة بين طهران والسعودية،
مع المعلومات عن قرب جولة رابعة من الحوار بين البلدين ،يبدو
ً
أن العالقات بين طهران وجوارها غير العربي تشهد توترا.
وبدا أمس أن إيران تتخلى عن حذرها تجاه انتقاد حركة طالبان
المسيطرة على أفغانستان ،التي تشترك معها في حدود تمتد أكثر
من  900كيلومتر.
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية ،سعيد خطيب
زاده ،في مؤتمر صحافي أمس ،الحكومة األفغانية المؤقتة التي
ً
أعلنتها «طالبان» بأنها «حكومة أقلية» ،مضيفا أنه «ال يمكن لها
أن تنجح ،فوحدها الحكومة التي تشمل األطــراف األفغانية كافة
تستطيع تحقيق األمن واالستقرار».
وش ـ ـ ـ ّـدد زاده ع ـل ــى أن طـ ـه ــران ت ــرف ــض ال ـت ــدخ ــل األج ـن ـب ــي فــي
أفغانستان« ،وعلى كل الدول اإلقليمية ،وخارج هذه المنطقة ،أن
ً
تحترم هذه النقطة» ،غامزا من قناة باكستان.
ً
وتصاعدت التلميحات اإليرانية ضد باكستان ،خصوصا بعد
سيطرة «طالبان» على والية بنجشير معقل األقلية الطاجكية ،التي
تنحدر من الفرس ،وقلعة القائد الراحل أحمد شاه مسعود ،الذي
ربطته بطهران عالقة خاصة.
على المقلب اآلخر من الحدود ،انتقد خطيب زاده ،أمس ،المناورة
العسكرية المشتركة في بحر قزوين بين تركيا وأذربيجان ،التي
جــرت األسبوع الماضي ،وقــال إن االتفاقيات بين الــدول الخمس
المطلة على البحر تنص على عدم شرعية أي وجود عسكري من
ً
أي كان على ضفته ،مؤكدا أن بالده تتابع القضية.
ج ــاء ذل ــك بـيـنـمــا بـ ــدأت ال ـق ــوات ال ـخــاصــة لـتــركـيــا وأذرب ـي ـج ــان
وباكستان ،أمس ،مناورات عسكرية مشتركة حملت اسم «األشقاء
الثالثة  »2021وستستمر حتى  20الجاري.
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ةديرجلا

•
العدد  / 4833الثالثاء  14سبتمبر 2021م  7 /صفر 1443هـ

local@aljarida●com

3

محليات
الفارس تعترض على السماح بـ«الدور الرابع»
وترفض تحويل منتزه أبوحليفة لـ«السكنية»

«االئتمان» يحصل على شهادة
دولية في إدارة أمن المعلومات
الخشتي :دليل استمرار نهج اإلدارة بالتحول الرقمي

لم تصدق على  7قرارات لـ«البلدي» منها تشكيل لجنة عليا للهوية المعمارية
محمد جاسم

قرارات
«البلدي» كانت
لعالج وضع
استثنائي
ورفضها يزيد
مسؤولية
الحكومة

العنزي

اع ـ ـتـ ــرضـ ــت وزيـ ـ ـ ــر األش ـ ـغـ ــال
وزيـ ـ ــرة ال ــدول ــة لـ ـش ــؤون تقنية
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ،وزي ـ ـ ـ ــرة الـ ــدولـ ــة
ل ـشــؤون الـبـلــديــة وزي ــرة الــدولــة
ل ـ ـشـ ــؤون اإلس ـ ـكـ ــان وال ـت ـط ــوي ــر
العمراني باإلنابة د .رنا الفارس،
عـ ـل ــى ق ـ ـ ــرار ال ـم ـج ـل ــس ال ـب ـل ــدي
بــال ـس ـمــاح ب ـب ـنــاء أربـ ـع ــة أدوار
بالسكن الـخــاص دون مساحة
ً
ً
 375مترا مربعا  ،لتأثيره على
البنية التحتية لمناطق السكن
الـ ـخ ــاص والـ ـنـ ـم ــوذج ــي حـســب
دارسة الجهاز التنفيذي.
ورف ـض ــت الـ ـف ــارس  7قـ ــرارات
خـ ــال م ـح ـضــر ال ـت ـصــديــق على
قرارات المجلس البلدي المتخذة
فــي اجـتـمــاعــه رق ــم " 2021/٦د"4
لـ ــدور االن ـع ـق ــاد ال ــراب ــع للفصل
التشريعي الثاني عشر المنعقد
بـتــاريــخ  11أغـسـطــس  ،2021إذ
جـ ــاء ع ـل ــى رأس االعـ ـت ــراض ــات،

ال ـ ـقـ ــرار ال ـم ـت ـخ ــذ بـ ـش ــأن تـغـيـيــر
استعمال أرض منتزه أبوحليفة
وتحويل تبعيتها واستعمالها
إل ــى الـمــؤسـســة الـعــامــة للرعاية
ال ـس ـك ـن ـي ــة ،ل ـم ـخ ــال ـف ـت ــه أحـ ـك ــام
الـ ـمـ ـخـ ـط ــط الـ ـهـ ـيـ ـكـ ـل ــي الـ ـث ــال ــث
للدولة ،ومخالفته لقرار مجلس
ً
الــوزراء رقم " 102ثالثا" المتخذ
بــاج ـت ـمــاعــه رقـ ــم  2018/٨ال ــذي
يـ ـن ــص عـ ـل ــى "تـ ـكـ ـلـ ـي ــف ال ـه ـي ـئــة
العامة لشؤون الزراعة والثروة
ال ـس ـم ـك ـي ــة بـ ـع ــد ال ـ ـمـ ــواف ـ ـقـ ــة أو
الـتـنــازل أو التخصيص عــن أي
مــوقــع مخصص لـحــديـقــة عامة
إال بعد موافقة مجلس الوزراء"،
إذ ال توجد موافقة من "الزراعة"
أو مجلس ال ــوزراء بالتنازل عن
ال ـم ــوق ــع ،ك ـمــا ال ت ــوج ــد دراسـ ــة
جـ ـ ــديـ ـ ــدة مـ ـق ــدم ــة مـ ـ ــن الـ ـجـ ـه ــاز
ً
التنفيذي بشأن اإلقـتــراح ،علما
أن القرار سبق أن تم رفضه قبل

عام ونصف العام لذات السبب.
ً
ولم توافق الفارس أيضا على
اقـ ـت ــراح نــائــب رئ ـيــس الـمـجـلــس
البلدي عبدالله المحري بشأن
السماح بتظليل سكراب النعايم،
ل ـ ـع ـ ــدم اخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص الـ ـبـ ـل ــدي ــة،
واالق ـ ـتـ ــراح ال ـم ـقــدم م ــن الـعـضــو
عـ ـب ــدال ــوه ــاب ب ــورسـ ـل ــي ب ـشــأن
تـطــويــر حـ ــراج س ـي ــارات أم ـغــرة،
ل ـت ـع ــارض ــه مـ ــع م ــوق ــع م ـش ــروع
ً
مدينة الكويت الطبية وفقا لما
ورد في دراسة الجهاز التنفيذي.
ورفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــارس ك ــذل ــك
اق ـت ــراح الـعـضــو د .حـســن كـمــال
بـشــأن تشكيل لجنة عليا على
مستوى الدولة لتحديد الهوية
الـمـعـمــاريــة فــي الـكــويــت تتكون
مـ ــن ال ـم ـخ ـت ـص ـيــن فـ ــي ال ـع ـم ــارة
وال ـب ـن ــاء والـ ـت ــراث م ــع مخاطبة
مجلس الــوزراء بذلك ،لتعارضه
مــع أح ـكــام الـمــادتـيــن  21 ،3من

مكتب «البلدي» يستعرض التقرير السنوي
عـ ـ ـق ـ ــد م ـ ـك ـ ـتـ ــب الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
الـ ـبـ ـل ــدي اج ـت ـم ــاع ــه ال ـث ــان ــي
لدور االنعقاد الرابع للفصل
الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــي ال ـ ـثـ ــانـ ــي ع ـشــر
ب ــرئ ــاس ــة رئـ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس
أسامة العتيبي ،واستعرض
التقرير اإلحصائي السنوي
ألعـ ـم ــال ال ـج ـه ــاز الـتـنـفـيــذي
لسنة .2021/2020
واع ـت ـم ــد ال ـم ـك ـتــب مــذكــرة
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ب ـ ـيـ ــن ال ـم ـج ـل ــس
البلدي وجمعية المحامين،
باإلضافة إلى عدة مواضيع
تم استعراضها ورفع تقرير
بشأنها.

اجتماع المكتب

●

قــانــون البلدية  ،2016/٣٣إذ إن
اختصاصات اللجنة المقترحة
هـ ــي االخـ ـتـ ـص ــاص ــات الـ ـمـ ـق ــررة
لبلدية الكويت.

أع ـل ـن ــت ال ـن ــاط ـق ــة ال ــرس ـم ـي ــة ب ــاس ــم بـنــك
االئـتـمــان ح ـبــاري الخشتي حـصــول البنك
عـلــى ش ـهــادة ( )ISO/IEC 27001:2013في
إدارة أمن المعلومات من المنظمة الدولية
للمعايير (International Organization
.)for Standardization
وقــالــت الخشتي فــي تـصــريــح صحافي:
تعتبر تلك الشهادة المعيار الــدولــي الذي
ي ــوض ــح ك ـي ـف ـيــة وض ـ ــع نـ ـظ ــام إلدارة أم ــن
المعلومات بشكل معتمد و مـنــا ســب ،مما
يـسـمــح بــال ـح ـفــاظ ع ـلــى ال ـب ـيــانــات الـمــالـيــة
والسرية بشكل آمــن والتقليل مــن احتمال
الوصول إليها بشكل غير قانوني أو بدون
إذن.
وأش ــارت إلــى أن مــن أهــم مـمـيــزات نظام
إدارة المعلومات ،أنه ُيمكن اإلدارة التنفيذية
م ــن ت ـحــديــد ال ـم ـخــاطــر ووضـ ــع ال ـضــوابــط
ال ـم ـن ــاس ـب ــة إلدارت ـ ـ ـهـ ـ ــا أو ل ـل ـت ـخ ـلــص مــن
المخاطر ويساهم في وضع ضوابط للعمل
بمرونة ،ويؤمن معلومات وبيانات العمالء
مما يعني كسب ثقة العمالء.
وذك ـ ـ ـ ــرت أن ح ـ ـصـ ــول الـ ـبـ ـن ــك عـ ـل ــى تـلــك
الشهادة جاء نتيجة رؤية اإلدارة التنفيذية
للبنك وتطبيق قواعد الحوكمة المؤسسية،

تداعيات االعتراض
ً
وتـعـلـيـقــا عـلــى ق ــرار ال ـفــارس،
قـ ـ ــال عـ ـض ــو ال ـم ـج ـل ــس ال ـب ـل ــدي
حـ ـم ــود الـ ـعـ ـن ــزي ،إن اعـ ـت ــراض
وزير البلدية على قرار المجلس
بــال ـس ـمــاح ب ـب ـنــاء ال ـ ــدور ال ــراب ــع
لـلـقـســائــم ال ـتــي ت ـقــل مساحتها
ً
ً
ع ــن  375مـ ـت ــرا م ــربـ ـع ــا ،وع ـلــى
ت ـخ ـص ـيــص م ـن ـت ــزه أبــوح ـل ـي ـفــة
ل ـم ـص ـل ـحــة ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة
للرعاية السكنية ،يضفي مزيدا
مــن الـمـســؤولـيــة عـلــى الحكومة
إليجاد بدائل لحل أزمــة السكن
الخانقة في الكويت.
وشدد العنزي على أن قرارات
«ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي» كـ ــانـ ــت اس ـت ـث ـنــائ ـيــة
ل ـم ـع ــال ـج ــة وض ـ ـ ــع اس ـت ـث ـن ــائ ــي
ب ـع ــد أن ض ــاق ــت م ـ ـنـ ــازل األسـ ــر
الكويتية بأهلها لضعف برنامج
ً
اإلسـ ـك ــان ال ـح ـكــومــي ،مـبـيـنــا أن
االع ـتــراض يحمل وزارة الــدولــة
لشؤون اإلسكان وبلدية الكويت
المسؤولية كاملة ،لتوفير بدائل
األزمـ ــة اإلس ـكــان ـيــة ،واسـتـحــداث
برامج إسكانية جديدة ومتنوعة.
وذك ـ ــر أن اك ـت ـس ــاح الـسـيــولــة
المالية الضخمة لمناطق السكن
الخاص والفقاعة العقارية سببت
ً
أض ــرارا اجتماعية واقتصادية
ك ـب ـيــرة عـطـلــت قـ ــدرة االق ـت ـصــاد
ال ـك ــوي ـت ــي ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر م ـن ــازل
للسكن الميسر بسعر عادل ،كما
ّ
شلت قدرة األسر الكويتية على
شراء منزل دون اتخاذ الحكومة
أية تدابير لمعالجة هذه المشكلة
الكبيرة.

فهد الرمضان

ص ـورة
بنك ا مــن الـشـهـادة الـتــي حصل عليها
الئتمان
ً
الفتة إلى أن ذلك يعد استمرارا لرؤية ونهج
اإلدارة التنفيذية للبنك في ترجمة التحول
ً
الرقمي والعمل بقواعد مهنية وفقا للمعايير
الدولية.

«الخدمة المدنية» :إنجاز الصفوف
األمامية لـ«التعليم العالي» و«الشؤون»
●

محمد جاسم

أعـلــن دي ــوان الـخــدمــة المدنية إنـجــاز كشوفات
مكافأة الصفوف األمــامـيــة لجهتين ،هما وزارتــا
التعليم العالي وا ل ـشــؤون االجتماعية والتنمية
االجتماعية.
وق ـ ــال الـ ـ ــديـ ـ ــوان ،فـ ــي بـ ـي ــان لـ ــه أم ـ ــس ،إن ع ــدد

الكشوفات التي انتهى الديوان من رفعها لــوزارة
ً
المالية إيذانا بصرفها ارتفع إلى  34جهة حكومية.
من جهة أخــرى ،أوضــح الديوان أنه يعمل على
إعادة ترتيب المسجلين للباحثين عن العمل لفترة
ً
التسجيل األخـيــرة رقــم  ،76موضحا أن الترتيب
سيظهر لجميع المسجلين يوم الجمعة المقبل.

«السيستم خربان» ...تحديات فنية
وإدارية أمام الحكومة اإللكترونية
تفاؤل بتطبيق «سهل» لمعالجة األعطال وتسريع إنجاز معامالت المراجعين
لطالما ترددت على أسماع المراجعين للجهات الحكومية جملة
«السيستم خربان» ،وكذلك عندما تدخل إلى البوابة الحكومية
االلكترونية إلنجاز معاملة «أون الين» تواجه صعوبة في إتمامها...

عيوب األنظمة
وقلة معرفة
المستخدمين
وعزوف الخبرات
وعقود الصيانة أهم
المشكالت

وقف نظام
العمل في
ً
البلدية أحيانا
إلطالق خدمات
أو الصيانة
الكتشاف
الثغرات

المديني

●

محمد جاسم

في موازاة التفاؤل الذي يبديه
كثير من المراجعين اإللكترونيين
بوداع جملة «تعطل األنظمة» ،فإن
ثمة هواجس يبديها البعض حيال
التحديات الكبيرة أم ــام التحول
الرقمي وقدرة األنظمة اإللكترونية
على استقبال معامالت المواطنين
والمقيمين عبر شبكة واحدة.
«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» اس ـت ـط ـل ـعــت آراء
ع ـ ــدد م ــن ال ـم ـخ ـت ـص ـيــن ف ــي نـظــم
الـمـعـلــومــات ح ــول أس ـبــاب تعطل
األنـ ـظـ ـم ــة ومـ ـ ــا ي ـن ـب ـغــي اتـ ـخ ــاذه
م ـ ــن تـ ــداب ـ ـيـ ــر إلنـ ـ ـج ـ ــاح األن ـظ ـم ــة
اإللكترونية الحكومية.
ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،قـ ــال مــديــر
إدارة نظم المعلومات فــي بلدية
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ط ـ ـ ـ ــارق ال ـ ـمـ ــدي ـ ـنـ ــي ،إن
ان ـق ـط ــاع ــات األن ـظ ـم ــة ف ــي بعض
الجهات الحكومية ،وخصوصا في
البلدية تنقسم إلى نوعين ،أولهما
االضطرار إلى وقف النظام إلطالق
خــدمــات جــديــدة ،واآلخ ــر متعلق
بـعـمــل ص ـيــانــة الك ـت ـشــاف بعض
ال ـث ـغ ــرات واألخ ـ ـطـ ــاء ال ـت ــي يجب

وهي المشاكل التي يعول المراجعون على تجاوزها من ًخالل تطبيق
«سهل» الجديد ،الذي تعد الجهات المعنية بأن يضع حدا للتعقيدات
واألعطال التي تصيب األنظمة اإللكترونية الحكومية.

تعديلها مــع تسريع االستجابة
ً
ألوامر الخدمات ،مضيفا أن هناك
ً
أسبابا خارجة عن اإلرادة تتعلق
بالشبكات اإللكترونية الخارجية.
وذكـ ــر الـمــديـنــي أن ــه ت ــم وضــع
فريق كامل لمتابعة عمل الخوادم
الخاصة ببلدية الكويت لفترات
م ـت ـف ــاوت ــة ع ـل ــى م ـ ــدى  24ســاعــة
ً
ً
تجنبا ألي انقطاع مفاجئ ،مشيرا
إل ــى أن ــه ي ـتــم ال ـع ـمــل ع ـلــى زي ــادة
السعة االستيعابية للبيانات قبل
إطالق أي خدمة جديدة من الممكن
أن تــؤدي إلى انقطاع مفاجئ في
النظام.

ال حوافز للكوادر
من جانبه ،قال مدير إدارة نظم
ال ـم ـع ـلــومــات ف ــي األم ــان ــة الـعــامــة
ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ،ع ـب ــاس
الوايل ،إن جائحة كورونا فرضت
ضــرورة ّ
ملحة لتطوير سريع في
الـخــدمــات واألنـظـمــة اإللكترونية
لـلـجـهــات الـحـكــومـيــة ،مـمــا وضــع
األنظمة غير المستعدة في حرج
شديد ،موضحا أن األعطال الفنية

عزوف الكوادر
الوطنية لعدم
وجود الحوافز
المادية يؤثر
على التطوير

الوايل

قـ ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة الـجـمـعـيــة
الكويتية لتقنية المعلومات ناصر العيدان إن
ً
أسباب االنقطاعات غالبا ما تكون متشعبة ،لكن
يمكن تلخيصها في األمور الفنية التي تتعلق
باتفاقية مستوى الـخــدمــة ،وضـعــف التزامات
ً
عـقــود الـصـيــانــة لـلـشــركــات ،فـضــا عــن صياغة
المتطلبات التشغيلية في عقود الصيانة السيما
عـنــد ط ــرح الـمـشــاريــع ،وال ـج ـمــود وع ــدم إنـشــاء
أنظمة منفتحة ومرنة قابلة للتطوير والتوسع،
ومتكاملة بحيث تتيح اإلمكانية لربطها مع
ً
جهات أخرى ،مضيفا أن أخطاء صياغة العقود
ق ــد تـعـطــي ال ـن ـظــام فـقــط م ــدة سـنـتـيــن أو ثــاث

ً
ال ـت ـّـي ت ــواج ــه األن ـظ ـمــة دائـ ـم ــا ما
تمثل تحديا كبيرا أمــام الهيئات
والمؤسسات الحكومية ،مما دعا
إلى تشكيل لجنة وزارية لتطوير
الـ ـخ ــدم ــات ت ـح ــت م ـظ ـلــة مـجـلــس
الــوزراء ،إحدى مهامها النظر في
أعطال األنظمة.
وأكد أن المعلومات والبيانات
هي أثمن خزينة في جهات الدولة،
وت ـســرب ـهــا س ـي ـهــدر ج ـهــد الـجـهــة
ّ
ويعرضها للخطر ،مبينا أن بعض
األعطال خارجة عن إرادة الجهة،
مثل قــدرة شبكات اإلنترنت على
االستجابة السريعة ،وهي نادرة
الحصول.

جهات
حكومية
ضعف الدعم الفني
تفتقد التعامل
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال م ـس ـت ـشــار "ن ـظــم
مع قواعد
ال ـم ـع ـلــومــات" ق ـصــي ال ـش ـطــي ،إن
ضعف الدعم الفني وفقد األجهزة
البيانات
الطرفية وربطها مــع التطبيقات
فتلجأ للشركة
الخلفية وقواعد البيانات ،ومتابعة
المنفذة للنظام عقود الصيانة ،جميعها أسباب
ً
تتعلق بتعطل الشبكة ،مضيفا أن
الشطي

«تقنية المعلومات» :ضعف التزامات عقود الصيانة
سـنــوات ،ثــم تـبــدأ المشاكل الفنية فــي الظهور
ً
خصوصا عند التطوير.
وأشار العيدان إلى عدم وجود خطط طوارئ
عـمـلـيــة ف ــي ح ــال ــة ان ـق ـطــاع مـ ــزود ال ـك ـهــربــاء أو
الـمـعـلــومــات ،إل ــى جــانــب س ــوء تـقــديــر ال ــزي ــادة
المتوقعة لمستخدمي النظام مما يثقل عليه،
وتـلــك مــن الـنـقــاط المهمة الـتــي قــد يغفل عنها
ً
الـبـعــض بحيث تتيح االس ـت ـمــراريــة ،مبينا أن
األسباب اإلدارية تتمركز في عدم إلمام الموظف
باستخدام النظام والتعامل معه ونقص عدد
الموظفين ،و قـلــة تشجيعهم للعمل فــي مجال
تقنية المعلومات ليصبحوا متخصصين.

البوابة اإللكترونية

ناصر العيدان

بعض الجهات تضع جل اعتمادها
ع ـل ــى الـ ـش ــرك ــات ال ـم ـس ــؤول ــة عــن
الصيانة بشكل كبير.
وبـ ّـيــن الشطي أن إدارة قواعد
الـ ـبـ ـي ــان ــات وعـ ــاقـ ــة ال ـم ـس ـت ـخــدم
الـمـتـمـثــل بــال ـمــوظــف م ــع الـنـظــام
تأثيره على المستفيد ،يجب أن
تكون تحت إدارة الجهة ،لكن ما
ً
يحدث أنها غالبا ما تصبح منطقة
ً
رمادية ،الفتا إلى أن دور الكوادر
يكمن فــي إدارة قــواعــد البيانات،
األم ـ ــر ال ـ ــذي ت ـف ـت ـقــده ال ـك ـث ـيــر من
الجهات الحكومية ،مما يشير إلى
قـصــور يـنـ ّـم عــن عــدم فهم طبيعة
عـمــل ال ـب ـعــض ،األمـ ــر الـ ــذي يــدفــع
بتسليم قواعد البيانات للشركة
المنفذة للنظام.
وأضـ ـ ــاف أن أجـ ـه ــزة الـ ـخ ــوادم
يجب أال يتجاوز عمرها  3سنوات

قصي الشطي

رائد الرومي

طارق المديني

أو بعد انتهاء الكفالة ،موضحا
أن "بعض الجهات تعاني تقادم
األجهزة ،وهذه أحد عوامل توقف
النظام".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـش ـ ـطـ ــي ب ـت ـط ـب ـيــق
"س ـهــل" ،واعـتـبــره خـطــوة موفقة،
ً
إال أنها تواجه تحديا مع األنظمة
واسـتـعــدادهــا عـلــى م ــدار الساعة
لالستجابة للطبات وتستوعب
األح ـ ـمـ ــال والـ ـبـ ـي ــان ــات ،ق ــائ ــا إن
إيجابيات التوسع في الخدمات
اإللكترونية تكمن في قدر فاعليتها
وت ـل ـب ـي ـت ـه ــا ل ـت ـط ـل ـع ــات ال ـج ـه ــة،
وبالفعل قادرة على أن تحل محل
التعامل الورقي وتعطي المحصلة
النهائية.

وال ـخ ـب ــرات ال ـت ــي ت ـتــابــع اخـتـبــار
األنظمة.
وأفــاد بــأن أحــد الحلول يتمثل
فــي وضــع خــادمـيــن ،ليتسنى في
حال تعطل احدهما االنتقال لآلخر
بسالسة دون تعطيل النظام ،لكن
أغلب الجهات الحكومية ال تملك
هذه الخاصية مما يجعل المراجع
ينتظر لحين إصــاح الخلل وقد
ً
تأخذ العملية أياما.

وأكــد ض ــرورة حماية األجهزة
الخاصة بالشبكة لعدم التالعب
بها من أي موظف ،كما يجب أن
تكون هناك خطة بديلة الستقبال
الطلبات الخاصة بالمراجعين إلى
حين انتهاء الخلل في النظام ،مع
ً
جعل عملية اإلدخ ــال تتم الحقا،
ً
مشددا على ضرورة عدم تحميل
المراجعين ضريبة جهل اإلدارة
بالتعامل مع األجهزة.

اختبار األنظمة
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال م ـس ـت ـش ــار
أمـ ــن ال ـم ـع ـل ــوم ــات رائـ ـ ــد ال ــروم ــي
ّ
إن مشكلة تـعــطــل األن ـظ ـمــة التي
ت ــواج ــه ال ـمــؤس ـســات الـحـكــومـيــة
وتتردد على مسامع المراجعين
نــات ـجــة ع ــن ق ـص ــور ف ــي ال ـبــرامــج
ً
أو المستخدم ،مبينا أن الشركة
المشرفة على األنظمة يقع على
عاتقها مسؤوليات كبيرة ،فكثير
م ــن ال ـج ـهــات ال تـمـلــك الـعـنــاصــر

حلول األنظمة اإللكترونية:

ً
فنيا

ً
إداريا

 استقطاب أنظمة مرنة. صـ ـ ـي ـ ــاغ ـ ــة عـ ـ ـق ـ ــود صـ ـي ــان ــةب ــاحـ ـت ــرافـ ـي ــة وتـ ـبـ ـن ــي أن ـظ ـم ــة
متطورة.
 تجنب شراء البرامج من ضمنعقود الصيانة.
 ك ـ ـف ـ ــاالت ش ــامـ ـل ــة ل ــأجـ ـه ــزةوالبرامج المستخدمة في النظام
ولمدة ال تقل عن  3سنوات.
 وض ـ ــع خ ــادمـ ـي ــن لـ ـلـ ـط ــوارئ،ليتسنى في حال تعطل أحدهما
االنتقال لآلخر.

 وضع آلية لمحاسبة المتسببً
في تعطل النظام إداريا
 ب ــرام ــج ت ــدري ــب لـلـمــوظـفـيــنلـ ـحـ ـس ــن اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام الـ ـنـ ـظ ــام
واإللمام بجوانب الصيانة
 ت ـش ـج ـيــع ال ـ ـكـ ــوادر ال ـب ـشــريــةع ـلــى ال ـع ـمــل ف ــي م ـج ــال تقنية
المعلومات
 وض ــع خـطــط بــديـلــة لـتـفــاديإي ـ ـقـ ــاف الـ ـخ ــدم ــات واألن ـظ ـم ــة
اإللكترونية

برلمانيات
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«غير محددي الجنسية» توافق على مساواة
المعلمين البدون بالخليجيين
الخليفة :العلي أبدى تعاونه إلصدار جوازات المادة  17للعالج والتعليم
كشف مقرر لجنة غير محددي
الجنسية ،عقب اجتماعها
أمس ،أن الفترة المقبلة
ستشهد إقرار تشريعات
تخدم فئة البدون.

ناقشت لجنة شــؤون غير
محددي الجنسية البرلمانية،
في اجتماعها أمس ،مجموعة
م ـ ـ ـ ــن االق ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ـ ــات بـ ـ ـش ـ ــأن
الحقوق المدنية والقانونية
واالجتماعية والوظيفية لغير
محددي الجنسية (البدون).
وقــال مقرر اللجنة النائب
مــرزوق الخليفة ،في تصريح
بـ ـمـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ـ ــة أم ـ ـ ـ ـ ــس ،إن
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ع ـ ـقـ ــدت اج ـت ـم ــاع ـه ــا
الرابع بحضور وزير الداخلية
الشيخ ثامر العلي ،والرئيس
الـتـنـفـيــذي لـلـجـهــاز الـمــركــزي
لـ ـش ــؤون ال ـم ـق ـي ـم ـيــن ب ـص ــورة
غير قانونية صالح الفضالة،
وقـ ـي ــادات م ــن وزارة الـصـحــة
وجمعيتي ا لـمـحــا مـيــن وغير
محددي الجنسية.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـفـ ــة أن
الــوزيــر العلي أب ــدى اهتمامه
بالحضور وتـعــاونــه إلصــدار
ج ـ ـ ـ ـ ـ ــوازات ال ـ ـس ـ ـفـ ــر لـ ـلـ ـح ــاالت
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة م ـ ــن ه ـ ـ ــذه ال ـف ـئ ــة
ل ـل ـع ــاج وال ـت ـع ـل ـي ــم ،ع ـل ــى أن
تؤطر هذه األمور تحت مظلة
قانون يسمح بإصدار جوازات
سفر لغير محددي الجنسية
المادة .17
وكشف أن اللجنة ستجتمع
بـشـكــل أس ـبــوعــي إلن ـه ــاء هــذا
ال ـ ـم ـ ـلـ ــف ،وتـ ــوج ـ ـيـ ــه ال ـ ــدع ـ ــوة
ل ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات الـ ـ ـع ـ ــدل والـ ـت ــربـ ـي ــة

العلي والفضالة خالل اجتماع اللجنة أمس
والصحة وهيئة المعلومات
ال ـ ـمـ ــدن ـ ـيـ ــة لـ ـتـ ـغـ ـطـ ـي ــة ج ـم ـي ــع
ال ـ ـجـ ــوانـ ــب ال ـ ـتـ ــي تـ ـه ــم أبـ ـن ــاء
«البدون» لدى هذه الجهات.
وذكـ ــر أن «ال ـل ـج ـنــة واف ـقــت
بــاإلج ـمــاع عـلــى  3اق ـتــراحــات
برغبة قدمتها؛ األول يقضي
بمساواة المعلمين (الـبــدون)
والعاملين في التعليم بجميع
مراحله بزمالئهم من مجلس
الـتـعــاون وال ــدول العربية في
الــرواتــب والترقيات ومكافأة
ن ـ ـهـ ــايـ ــة الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة ،فـ ـ ــي ح ـيــن
يـ ـتـ ـضـ ـم ــن ال ـ ـث ـ ــانـ ــي مـ ـ ـس ـ ــاواة
األطـ ـب ــاء وف ـن ـيــي الـمـخـتـبــرات

وه ـي ـئ ــة ال ـت ـم ــري ــض مـ ــن غـيــر
مـحــددي الجنسية بزمالئهم
م ـ ــن دول مـ ـجـ ـل ــس ا لـ ـتـ ـع ــاون
وال ــدول العربية فــي الــرواتــب
وال ـت ــرق ـي ــات وم ـك ــاف ــأة نـهــايــة
الخدمة.
وت ــاب ــع أن ال ـث ــال ــث يقضي
بـ ـ ــإب ـ ـ ـقـ ـ ــاء ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ـ ـيـ ــن م ــن
«البدون» في الجيش والشرطة
فـ ــي ب ـي ــوت ـه ــم ال ـش ـع ـب ـيــة بـعــد
ب ـل ــوغ ـه ــم الـ ـس ــن ال ـق ــان ــون ـي ــة،
وال ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــاح لـ ـ ـه ـ ــم وأسـ ـ ــرهـ ـ ــم
بالعالج فــي مستشفى جابر
األح ـ ـمـ ــد لـ ـلـ ـق ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة،
واإلبقاء على مساهماتهم في

جمعية وزارة الدفاع والشرطة
ومنحهم هوية عسكرية تثبت
ان ـت ـه ــاء خــدم ـت ـهــم الـعـسـكــريــة
أسوة بزمالئهم المتقاعدين.
ولـ ـ ـف ـ ــت الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـف ــة إلـ ـ ـ ــى أن
الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة س ـت ـش ـهــد
تـشــريـعــات تـخــدم ه ــذه الفئة،
متمنيا تعاون جميع الجهات
الحكومية إلنـهــاء هــذا الملف
اإلن ـس ــان ــي ب ــال ــدرج ــة األول ـ ــى،
ولتحسين وضــع الكويت في
المحافل الدولية.

الحميدي يسأل عن مكافأة هيئة
الغذاء والوافدين بالطب النفسي
وج ــه الـنــائــب ب ــدر الحميدي
سـ ــؤال ـ ـيـ ــن إل ـ ـ ــى ك ـ ــل م ـ ــن وزي ـ ــر
الصحة الشيخ د .باسل الحمود،
ووزيـ ــر الــداخـلـيــة الـشـيــخ ثامر
العلي ،وقال الحميدي في سؤاله
إل ــى وزيـ ــر ال ـص ـحــة :ل ـمــا كــانــت
الوظيفة العامة خدمة وطنية
ي ــؤديـ ـه ــا ال ـ ـمـ ــواط ـ ـنـ ــون سـعـيــا
لتحقيق الصالح العام ،فمن غير
المقبول أو المبرر أن تعد فقط
وس ـي ـلــة لـلـحـصــول ع ـلــى ال ـمــال
س ــواء رات ــب ش ـهــري أو معاش
تـقــاعــدي أو بــاألحــرى عضوية
فــي مجالس تـهــدف إلــى تقديم
مشورات وخدمات ليتحقق بها
الصالح العام.
وأض ــاف :وتوحيدا للحقوق
والـ ـمـ ـس ــاواة ب ـيــن أع ـض ــاء هــذه
الـمـجــالــس ،ج ــاء ت المعلومات
وال ـب ـيــانــات بـتـخـصـيــص مبلغ
 7آالف دي ـنــار شـهــريــا ألعـضــاء
م ـج ـلــس إدارة ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للغذاء والتغذية التابعة لوزارة
الصحة بل وتجاوز الوضع أن
هذا المبلغ الشهري ُيصرف إلى
جانب كامل المعاش التقاعدي،
ف ــي حـيــن أن أع ـض ــاء المجلس
األعـ ـل ــى لـلـتـخـطـيــط والـتـنـمـيــة
تـبـلــغ مـكــافــأتـهــم  5آالف ديـنــار
فقط سنويا.
وتابع :لماذا حددت المكافأة
المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة
بمبلغ  7آالف دينار بالزيادة عن
الـمـقــرر كحد أقـصــى للمكافأة؟
وما األسباب التي تمنع منحهم
ف ـ ـقـ ــط مـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــأة س ـ ـنـ ــويـ ــة ع ـلــى
الـعـضــويــة بــديــا عــن الـمـكــافــأة
الشهرية؟
وفـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ــؤال ـ ـ ــه إلـ ـ ـ ـ ــى وزي ـ ـ ــر
الداخلية ،قــال الحميدي :سبق

بدر الحميدي

أن وجهت سؤاال حول الوافدين
ال ــذي ــن ل ـه ــم م ـل ـف ــات ف ــي ال ـطــب
النفسي ،والذين زاد عددهم على
 37ألف ملف للوافدين ،وحيث
لــم ن ـ َـر أي تــوجــه لمعالجة هــذا
األمــر الخطير الــذي يؤثر على
األمن والمجتمع الكويتي ،فهو
تـقــاعــس فــي ات ـخــاذ اإلج ـ ــراءات
فــي إبـعــادهــم مــن الـبــاد بسبب
المزمنة.
أمراضهم
ُ
وتساء ل :هل أبعد الوافدون
الـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ــن ل ـ ــديـ ـ ـه ـ ــم مـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــات ف ــي
مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى ال ـ ـ ـطـ ـ ــب الـ ـنـ ـفـ ـس ــي
ع ــن ال ـب ــاد؟ إذا كــانــت اإلجــابــة
باإليجاب ،فكم بلغ عددهم؟ وإذا
كــانــت اإلجــابــة بــالـنـفــي ،فلماذا
لم ُينفذ إبعادهم ال سيما أنهم
يشكلون خطرا على المجتمع؟

الفارس« :اإلحصاء» تنفذ أجندة  2030للتنمية
●

فهد التركي

أك ـ ـ ـ ـ ــدت وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة األش ـ ـ ـغـ ـ ــال
العامة وزي ــرة الــدولــة لشؤون
االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت وتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
ال ـم ـع ـلــومــات د .رن ــا ال ـف ــارس،
أن اإلدارة المركزية لإلحصاء
ً
تقوم بأعمالها طبقا لما حدده
قـ ــانـ ــون اإلحـ ـ ـص ـ ــاء والـ ـتـ ـع ــداد
رقــم  27لسنة  1963ال ـمــادة 3
بتنفيذ التعداد العام للسكان
والمساكن ،وجمع المعلومات
اإلحصائية في كل المجاالت،
التي تعينها القرارات الصادرة
بذلك من مجلس التخطيط.
وق ــال ــت الـ ـف ــارس ،ف ــي رده ــا
ع ـل ــى سـ ـ ــؤال ل ـل ـن ــائــب مـهـلـهــل
ال ـم ـض ــف ،إن هـ ـن ــاك م ــذك ــرات
تعاون سابقة تمت بين إدارة
اإلح ـص ــاء وع ــدد م ــن الـجـهــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـ ـمـ ــزودة لـلـبـيــان
مــن خــالـهــا يـتــم تـحــديــد نــوع

ال ـب ـيــانــات وط ــري ـق ــة االس ـت ــام
وغيرها.
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت إل ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ــه ت ــوج ــد
ات ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــات لـ ـب ــرن ــام ــج ن ـظ ــام
م ـع ـل ــوم ــات س ـ ــوق ال ـع ـم ــل مــع
الجهات المعنية بسوق العمل
ف ــي ال ـك ــوي ــت ل ـت ــزوي ــد اإلدارة
ً
س ـن ــوي ــا ب ـب ـي ــان ــات ال ـعــام ـل ـيــن
الكويتيين و غـيــر الكويتيين
في القطاعين وبيانات الخدم
ومن في حكمهم.
وأشــارت إلى وجــود تعاون
وم ـشــاركــة مــع األم ــان ــة العامة
لـلـمـجـلــس األ ع ـل ــى للتخطيط
والتنمية ،إذ تقوم «اإلحصاء»
ب ـت ــوف ـي ــر الـ ـبـ ـي ــان ــات الـ ــازمـ ــة
ل ـت ـلــك األم ــان ــة ب ـن ـظــام الـخـطــة
اإلن ـم ــائ ـي ــة وم ـت ــاب ـع ــة ال ـن ـظــام
اآللـ ـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــؤش ـ ــرات ال ــداعـ ـم ــة
للخطط ا لـسـنــو يــة والتنسيق
م ــع ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة ،كما
ً
شاركت معها مسبقا في إطار

ال ـل ـج ـن ــة ال ـتــوج ـي ـه ـيــة الـعـلـيــا
ال ـس ــاب ـق ــة لـ ـمـ ـش ــروع ال ـت ـع ــداد
ال ـت ـس ـج ـي ـلــي لـ ــدولـ ــة ال ـك ــوي ــت
ولـ ـجـ ـن ــة مـ ـ ــواء مـ ـ ــة م ـخ ــرج ــات
التعليم مع سوق العمل.
وتـ ــاب ـ ـعـ ــت« :كـ ــذلـ ــك تـ ـش ــارك
ً
معها حاليا باللجنة الوطنية
والتوجيهية ا لــدا ئـمــة لتنفيذ
أ ج ـ ـ ـنـ ـ ــدة  2030ا لـ ـ ـم ـ ــؤ ش ـ ــرات
وأهـ ـ ـ ـ ــداف وغ ـ ــاي ـ ــات ال ـت ـن ـم ـيــة
المستدامة ،كما تشارك األمانة
العامة مع مكتب برنامج األمم
ال ـم ـت ـح ــدة اإلنـ ـم ــائ ــي وإدارة
اإلح ـ ـص ـ ــاء ب ـت ـن ـف ـي ــذ مـ ـش ــروع
مسح الدخل واإلنفاق األسري
.»2021-2019
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أن ـ ـ ــه م ـ ــع ت ــزاي ــد
ال ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــب ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـب ـ ـي ـ ــان ـ ــات
واإلحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة
ً
ً
محليا ودول ـي ــا ،وبــاعـتـبــار أن
إدارة اإلح ـص ــاء ه ــي الـمــرجــع
اإلحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــائ ـ ـ ــي الـ ـ ــوح ـ ـ ـيـ ـ ــد ف ــي

المضف يستفسر عن سجين يقوم
بعمليات نصب من داخل «المركزي»
وجه النائب عبدالله المضف
ً
سؤاال إلى وزير الداخلية الشيخ
ثامر العلي ،قــال فيه :نمى إلى
ع ـل ـمــي خ ـبــر ص ـ ــادم ع ــن تمكن
م ـح ـك ــوم بــال ـس ـجــن م ــن ال ـق ـيــام
بـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ن ـ ـصـ ــب واح ـ ـت ـ ـيـ ــال
متعددة مــن داخــل محبسه في
ال ـس ـج ــن الـ ـم ــرك ــزي ،ول ـم ــا ك ــان
هذا الخبر  -إن كان صحيحا -
يشكل اختراقا أمنيا خطيرا غير
مسبوق فما مدى صحة الخبر
المشار إليه أعاله؟
وأضـ ــاف :إذا ك ــان صحيحا،
يـ ــرجـ ــى ب ـ ـيـ ــان ع ـ ـ ــدد ع ـم ـل ـي ــات
النصب ا لـتــي ارتكبها المجرم
مــن داخــل السجن والـمــدة التي
استغرقها لتنفيذ عملياته من
داخــل السجن منذ أول عملية،

وأس ـمــاء الـضـبــاط المسؤولين
ع ــن الـسـجــن وق ــت حـ ــدوث هــذه
ال ـ ـجـ ــرائـ ــم ،واإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـتــي
ُ
اتخذت بحق الضباط واألفــراد
ا ل ـ ـم ـ ـنـ ــاط بـ ـه ــم إدارة ا ل ـس ـج ــن
ال ـم ــرك ــزي وق ــت حـ ــدوث جــرائــم
ال ـن ـصــب ال ـم ــذك ــور أعـ ـ ــاه ،ومــا
أس ـبــاب تفشي ظــاهــرة انتشار
أجـ ـ ـه ـ ــزة ال ـ ـهـ ــواتـ ــف ال ـم ـت ـن ـق ـلــة
والـ ـ ــذك ـ ـ ـيـ ـ ــة وشـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــح تـ ــزويـ ــد
خـ ــدمـ ــة االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت والـ ـ ـم ـ ــواد
ال ـم ـخــدرة وال ـم ــؤث ــرات العقلية
داخـ ـ ـ ــل ال ـ ـس ـ ـجـ ــن؟ وم ـ ـ ــا ك ـي ـف ـيــة
وصــول ـهــا إل ــى داخـ ــل الـسـجــن؟
ومــا اإلج ـ ــراء ات الـتــي اتخذتها
وزارة الداخلية لمكافحة هذه
الظاهرة الخطيرة؟ وما النتائج
ال ـت ــي أس ـف ــر ع ـن ـهــا تـنـفـيــذ تلك

عبدالله المضف

اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات؟ وهـ ـ ــل ح ــدث ــت أو
ُ
طورت تلك اإلجراءات؟

الـ ــدولـ ــة الـ ـ ــذي ت ــؤك ــده ال ـم ــادة
األول ـ ــى م ــن ق ــان ــون اإلح ـص ــاء،
ف ـق ــد ت ـخ ـص ـصــت اإلدارة فــي
ن ـشــر ال ـب ـي ــان ــات وال ـم ــؤش ــرات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
والديموغرافية وغيرها التي
حـ ــددت ـ ـهـ ــا شـ ـعـ ـب ــة اإلح ـ ـصـ ــاء
بمنظمة األم ــم الـمـتـحــدة كما
تسعى «اإلحصاء» إلى مواصلة
بـ ـن ــاء ق ــواع ــده ــا اإلح ـص ــائ ـي ــة
بالدرجة األول ــى واالستجابة
لـطـلـبــات ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة
ً
األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـحـ ـلـ ـي ــا وال ـ ـمـ ــركـ ــز
ً
اإلح ـص ــائ ــي خـلـيـجـيــا وكــذلــك
ً
دولـ ـي ــا م ــن خـ ــال الـمـنـظـمــات
الدولية.
وق ــال ــت الـ ـ ـف ـ ــارس :ت ـت ـعــاون
إدارة اإلحـصــاء مــع كــل جهات
الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ج ـم ــع
البيانات ،التي يتطلبها إعداد
النشرات واإلصدارات المختلفة
وال ـم ـت ـخ ـص ـصــة ال ـت ــي تـغـطــي

سلة برلمانية
الساير يسأل الرومي عن
«ممتازة موظفي العدل»

ّ
وجه النائب مهند الساير
سؤاال إلى نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير العدل وزير الدولة
لشؤون تعزيز النزاهة ،عبدالله
الرومي ،عن القرار اإلداري بشأن
منح مكافأة األعمال املمتازة
للموظفني في الوزارة.
وطلب الساير من الرومي صورة
ضوئية من القرار اإلداري رقم
 2021 /950بشأن منح مكافأة
األعمال املمتازة للموظفني في
وزارة العدل ،وهل تضمن القرار
املذكور سلفا موظفني تمتعوا
باإلعفاء من العمل سنة 2020
إبان جائحة كورونا؟
وأضاف :إذا كانت اإلجابة
باإليجابُ ،يرجى تزويدي بكشف
بعددهم ومدة اإلعفاء التي
تمتعوا بها.
وتابع :هل يوجد مستحقون
لألعمال املمتازة عن سنة 2020
ُ
ولم تدرج أسماؤهم عن طريق
الخطأ؟

الكندري يستفسر عن التعاقد
مع المدرسين األجانب
وجه النائب د .عبدالكريم
الكندري سؤاال برملانيا الى وزير
التربية د .علي املضف عن أسباب
استمرار الوزارة في التعاقد مع
املدرسني األجانب على الرغم
من وجود الخريجني الكويتيني
والكويتيني البدون وأبناء
الكويتيات ،وملاذا يتم التعاقد مع
دول تلي الكويت في مؤشرات
جودة التعليم إن كان هناك نقص
فعلي في الوزارة؟

الشاهين يسأل عن خصم
 50دينارًا من «دعم العمالة»

رنا الفارس

مـ ـج ــاالت ال ـع ـمــل االق ـت ـص ــادي
واالجتماعي والبيئي وغيرها،
وتـتـعــاون الـجـهــات المختلفة
ب ــال ــدول ــة م ــع إدارة اإلح ـص ــاء
ف ــي إطـ ـ ــار م ــا ه ــو م ـت ــوف ــر مــن
بيانات وكذلك في ظل إطارها
القانوني.

وجه النائب اسامة الشاهني
سؤاال برملانيا الى وزير التجارة
والصناعة د .عبدالله السلمان
عن خصم مخصصات مالية من
العمالة الوطنية.
وقال الشاهني في معرض سؤاله:
نمى إلى علمي أنه يتم خصم 50
دينارا شهريًا من مخصصات
دعم العمالة الوطنية للكويتيني
العاملني بالقطاع النفطي
الخاص بداعي املسمى الوظيفي،
على الرغم من أن نفس املبالغ
املخصصة للعاملني في القطاع
الخاص غير النفطي تصرف
كاملة .وملاذا يتم صرف مبلغ
دعم العمالة لحملة التخصصات
التربوية العاملني في القطاع
النفطي دعم عمالة (أقل) من
نظرائهم العاملني في القطاعات
الخاصة األخرى.

ةديرجلا
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«صناعات الغانم» شريك في جهود
«الهالل األحمر» داخل الكويت وخارجها

«الكهرباء» :تحرير  180مخالفة
في  3محافظات خالل شهر
شملت إيصال التيار بال عداد وعدم تعاون
● سيد القصاص

ً
قتيبة الغانم :ندعم المتعثرين ماديا في الدراسة الجامعية لتحقيق مستقبل أفضل

دعم غير
ّ
منقطع تقدمه
الشركة إلى
الجمعية على
مدار العام

الساير

تستمر شركة صناعات الغانم،
ممثلة برئيس مجلس إدارتـهــا
التنفيذي ،قتيبة يوسف الغانم،
بدعم جهود وم ـبــادرات جمعية
الهالل األحمر الكويتي في تقديم
المساعدات اإلنسانية واألعمال
اإلغــاثـيــة ،س ــواء داخ ــل أو خــارج
الكويت ،لتعكس بذلك قيم العطاء
وال ـت ـكــافــل الـمـتــأصـلــة بهويتها
الكويتية.
فعلى الصعيد المحلي ،جددت
الشركة دعمها لتعليم المتعثرين
ً
ماديا من خالل مبادرة مشتركة
أطلقتها مع الجمعية ،والجامعة
العربية المفتوحة ،تتكفل الشركة
بـمــوجـبـهــا بـتـغـطـيــة الـتـكــالـيــف
ال ــدراسـ ـي ــة لـلـطـلـبــة الـمـتـعـثــريــن
مـ ً
ـادي ــا ف ــي ال ـجــام ـعــة ،وف ــق آلـيــة

قتيبة الغانم

هالل الساير

اخ ـت ـيــار ت ـشــرف عـلـيـهــا «ال ـهــال
األحمر».
وقد تكفلت الشركة منذ انطالق

هــذه الـمـبــادرة  2019حتى اليوم
بتكاليف دراسة أكثر من ً 50
طالبا
وطالبة في «العربية المفتوحة».
وأع ــرب رئيس مجلس اإلدارة
التنفيذي في «صناعات الغانم»
قتيبة الغانم عن اعتزازه بالدور
البارز الذي تؤديه الشركة في دعم
أنشطة «الهالل األحمر» المختلفة،
السيما فيما يتعلق بالتعليم.
وأش ــار الـغــانــم إل ــى أن مـبــادرة
الـشــركــة لــدعــم تعليم المتعثرين
ً
م ــادي ــا ف ــي تـعـلـيـمـهــم الـجــامـعــي
تؤكد أهمية االلتفات إلى تحسين
فــرص التعليم لــأجـيــال الشابة،
لمساعدتهم في تحقيق مستقبل
ً
أف ـض ــل ،م ــؤك ــدا أن الـتـعـلـيــم حق
إنـســانــي أصـيــل ،وعــامــل أساسي
لمساعدة ذوي الدخل المحدود من
تغيير واقعهم ،وفتح آفاق جديدة
أمامهم لتحقيق االستقالل المادي
وإعالة أسرهم بشكل أفضل.
وح ــول الـعــاقــة الــوطـيــدة التي
تـجـمــع ال ـشــركــة والـجـمـعـيــة ،قــال
الغانم« :نفخر بأن تكون صناعات
ً
ً
ال ـغــانــم شــري ـكــا أســاس ـيــا للهالل

جانب من المساعدات المقدمة للبنان

«األسترالية» تتعاون مع «السكنية»
لتطوير نظام الصحة والسالمة

فريق «السكنية» خالل زيارته للكلية األسترالية
استقبل قسم «الصحة والسالمة»
لــدى الكلية األسترالية فــي الكويت
ف ــري ــق ال ـمــؤس ـســة ال ـع ــام ــة لـلــرعــايــة
الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة ،لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة ب ـخ ـب ــرات ــه
وتجربته في بناء نظام فعال إلدارة
الصحة والسالمة للكلية.
وتـ ــم خـ ــال الـ ــزيـ ــارة اس ـت ـع ــراض
العناصر الرئيسية لبرنامج الصحة
وال ـ ـسـ ــامـ ــة لـ ـ ــدى الـ ـكـ ـلـ ـي ــة ،وخ ـط ــط
السالمة وتدابير مراقبة كل ما يخص
كوفيد ،19 -لمساعدة «السكنية» على
تطوير نظام إدارة الصحة والسالمة
الخاص بهم في أماكن عملهم.
وقــالــت مــديــرة القسم لــدى الكلية

مــريــم ال ـمــراغ ــي :إن «م ـشــاركــة قصة
نجاحنا في بناء نظام فعال إلدارة
الـصـحــة وال ـســامــة أك ـثــر مــن مجرد
ذكر للحقائق ،إنما أداة تواصل فعالة
لنقل المعلومات والتجارب الناجحة
وتنفيذها».
وأض ـ ــاف ـ ــت أن «الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود ال ـت ــي
نـبــذلـهــا مـنــذ س ـن ــوات ع ــدي ــدة حتى
اآلن ،وخبرتنا المتراكمة أسفرت عن
نتائج إيجابية وملموسة» ،مشيرة
إلى أن هذه النتائج مشجعة ،ونأمل
أن تـســاعــد أمــاكــن ًالـعـمــل فــي الـبــاد
أن تكون أكثر أمانا في ظل جائحة
كورونا».

ً
«التراث» 215 :مريضا
استفادوا من
«مكافحة العمى»
أطلقت لجنة الـقــارة اإلفريقية
الـتــابـعــة لـجـمـعـيــة إح ـي ــاء ال ـتــراث
اإلسالمي ،حملة «مكافحة العمى
ومساعدة ضعاف البصر» تحت
ش ـع ــار «الـ ـك ــوي ــت ب ـجــان ـب ـكــم» فــي
ال ـس ـن ـغ ــال ،وذلـ ـ ــك ب ــال ـت ـع ــاون مــع
جمعية إحياء التراث ونشر الثقافة
العربية بالسنغال ومركز ابريس
الـصـحــي بــالـعــاصـمــة السنغالية
دكار.
وقـ ــالـ ــت ال ـج ـم ـع ـي ــة ،فـ ــي ب ـي ــان
أم ــس ،إن فـعــالـيــات الحملة وهــي
الرابعة مــن نوعها استمرت مدة
ثالثة أيام وشارك فيها مجموعة
متخصصة من الطواقم الطبية من
المتخصصين والمساعدين ،حيث
تكلـل ـ ــت كـ ــل العملي ـ ــات بالنجـ ـ ــاح
ً
لـ  215مريضا.
من جانبه ،قــال رئيس جمعية
إح ـ ـيـ ــاء الـ ـ ـت ـ ــراث ونـ ـش ــر ال ـث ـق ــاف ــة
الـعــربـيــة ف ــي الـسـنـغــال د .حبيب
ديالو« ،إن الحملة أجرت عمليات
ال ـع ـيــون ألك ـثــر م ــن  200شـخــص،
وم ــازال هـنــاك مــرضــى يحتاجون
الجراء هذه العمليات».
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األح ـمــر الـكــويـتــي فــي مـبــادراتـهــا
اإلغــاثـيــة واإلنـســانـيــة المتعددة،
سـ ــواء داخـ ــل أو خـ ــارج ال ـكــويــت،
وال ـ ـتـ ــي ي ـش ـه ــد ل ـه ــا بـمـسـيــرتـهــا
الحافلة بالعطاء».
أم ـ ــا ع ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد الـ ــدولـ ــي،
ف ـج ــددت ال ـشــركــة دعـمـهــا لحملة
«م ـعــك ي ــا ل ـب ـنــان» ال ـتــي أطلقتها
«الـ ـه ــال األحـ ـم ــر» ،ب ـه ــدف إغــاثــة
ال ـش ـعــب الـلـبـنــانــي ف ــي أغـسـطــس
الماضي ،لتخفيف حدة األوضاع
الراهنة في لبنان منذ ذلك الحين.
وت ـش ـم ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــدات ال ـتــي
تقدمها «الهالل األحمر» العديد من
المستلزمات األساسية المتنوعة،
وذلك لألسر اللبنانية ،باإلضافة
إلى مخيمات الالجئين السوريين
والفلسطينيين في لبنان.
بـ ـ ــدوره ،أشـ ــاد رئ ـيــس مجلس
إدارة «ال ـه ــال األح ـم ــر» ،د .هــال
ال ـس ــاي ــر ،بــالــدعــم غ ـيــر المنقطع
ال ــذي تـقـ ّـدمــه «ص ـنــاعــات الـغــانــم»
للجمعية على مدار العام ،والتي
تساهم في دعم مختلف الجهود
اإلغــاث ـيــة ،مــؤكــدا أن ه ــذا العطاء
ليس غريبا على ّ
رواد االقتصاد
ّ
ال ـك ــوي ـت ــي ،الـ ــذيـ ــن جـ ــسـ ــدوا قـيــم
الـتـكــافــل وال ـت ـعــاون وح ـ ّـب الخير
وال ـع ـط ــاء ال ـم ـتــأص ـلــة ف ــي ثـقــافــة
المجتمع الكويت.
يجدر أن «الهالل األحمر» كرمت
فـ ــي دي ـس ـم ـب ــر الـ ـم ــاض ــي رئ ـيــس
مجلس إدارة «صناعات الغانم»،
قـتـيـبــة ال ـغ ــان ــم ،ع ـلــى ال ـت ـبــرعــات
والمساهمات الـتــي قدمها لدعم
جـهــودهــا فــي األش ـهــر الـمــاضـيــة،
الس ـي ـمــا ف ــي م ــواج ـه ــة تــداع ـيــات
جائحة كورونا ،ضمن نخبة من
مــؤس ـســات ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص في
الكويت.

ك ـ ـ ـشـ ـ ــف رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس فـ ــريـ ــق
ال ـض ـب ـط ـيــة ال ـق ـضــائ ـيــة فــي
وزارة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء،
عــدنــان دش ـتــي ،عــن تحرير
الفريق  180محضر إثبات
حالة لمخالفات تنوعت بين
ايصال التيار الكهربائي من
دون عداد ،أو العبث بالعداد
وإيـ ـص ــال ال ـت ـيــار م ـبــاشــرة،
إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى تـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــدات
مـ ـخ ــالـ ـف ــة ل ـ ـ ـشـ ـ ــروط األمـ ـ ــن
وال ـس ــام ــة ف ــي مـحــافـظــات
حــولــي واألح ـمــدي ومـبــارك
الكبير خالل الفترة من 12
أغسطس الماضي حتى 13
الجاري.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال دش ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــي ،فـ ــي
ت ـصــريــح ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،إن
ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـم ـ ـحـ ــاضـ ــر ش ـم ـلــت
عــدم تعاون من قبل بعض
أصحاب العقارات التجارية
واالس ـت ـث ـمــاريــة ب ـعــدم فتح
غرف الكهرباء ،وتم إنذارهم
ودعـ ـ ــوت ـ ـ ـهـ ـ ــم ل ـ ـف ـ ـتـ ــح غ ـ ــرف
ال ـك ـهــربــاء خ ــال  24ســاعــة
ألخـ ـ ــذ الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراءات والـ ـت ــأك ــد
م ـ ــن سـ ــامـ ــة الـ ـت ــوصـ ـي ــات
والعدادات ،وإال سيتم قطع
الخدمة عن هذه العقارات.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن ف ــري ــق
الضبطية القضائية مستمر
فـ ــي حـ ـم ــات ــه ل ـض ـب ــط تـلــك
المخالفات ،داعيا أصحاب
ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات إل ـ ــى ع ـ ــدم قـطــع
األسفلت وتمديد و صــات
كهربائية ومياه بالمخالفة
ل ـش ــروط األم ـ ــن وال ـســامــة،
الف ـتــا إل ــى أن ال ـفــريــق قطع
أمس التيار الكهربائي عن
سكن ال ـعــزاب فــي محافظة
األحمدي بـ «صباح األحمد

عدنان دشتي

ال ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــة» ،ب ـ ـ ـنـ ـ ــاء ع ـل ــى
ك ـت ــاب م ــن ب ـلــديــة ال ـكــويــت،
والـ ـن ــويـ ـص ــب ب ـش ــال ـي ـه ــات
أمالك الدولة بناء على كتاب
من وزارة المالية.
ودع ـ ـ ــا دشـ ـت ــي أص ـح ــاب
الـعـقــارات إلــى الـتـعــاون مع
فريق الضبطية القضائية
وتسهيل مهامه التي تصب
فـ ــي ح ـم ــاي ــة ال ـ ـمـ ــال الـ ـع ــام،
والـمـحــافـظــة عـلــى خــدمــات
وزارة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء،
والـ ـح ــرص ع ـلــى وصــول ـهــا
إلى جميع المستهلكين بال
انقطاع.
وش ـ ــدد ع ـلــى أن ال ـفــريــق
حــريــص عـلــى الـتــوعـيــة في
ا لـمـقــام األول بالمخالفات
الـ ـ ـت ـ ــي ي ـ ـقـ ــع ب ـ ـهـ ــا ال ـب ـع ــض
م ــن دون ق ـصــد ،ورفـ ــع تلك
ال ـم ـخــال ـفــات ق ـبــل أن يـحــرر
محاضر بتلك المخالفات،
حيث يوجه إنــذارات ،وعند
عــدم االستجابة لها يحرر
عـلــى ال ـفــور مـحــاضــر بتلك
المخالفات.

«المكاتب الهندسية» :تأخير جهات حكومية
صرف مستحقاتنا ينذر بوقف المشاريع
ناشد اتحاد المكاتب الهندسية
والدور االستشارية الكويتية رئيس
مجلس الوزراء ،سمو الشيخ صباح
ال ـخ ــال ــد ،ح ــث ال ـج ـه ــات الـحـكــومـيــة
الـمـعـنـيــة ع ـلــى اإلسـ ـ ــراع ف ــي صــرف
الـ ــدف ـ ـعـ ــات ال ـم ـت ــوق ـف ــة والـ ـمـ ـت ــأخ ــرة
ال ـم ـس ـت ـح ـقــة ل ـل ـم ـكــاتــب ال ـه ـنــدس ـيــة
والدور االستشارية الكويتية.
وق ــال رئـيــس االت ـحــاد ،المهندس
ب ـ ـ ــدر ال ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــان ،إن ث ـ ـمـ ــة دف ـ ـعـ ــات
اع ـت ـي ــادي ــة وأخـ ـ ــرى دوريـ ـ ــة ل ــم يـتــم
صرفها من قبل الجهات الحكومية
حـ ـت ــى اآلن وا ل ـ ـم ـ ـط ـ ـلـ ــوب ص ــر ف ـه ــا،
لتمكين المكاتب من مواصلة تقديم
خدماتها بطريقة مستدامة.
وأوضـ ــح ال ـس ـل ـمــان ،ف ــي تـصــريــح
له ،أن المكاتب والدور االستشارية
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرت فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل بـ ـبـ ـع ــض
الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـح ـي ــوي ــة خ ـ ــال ف ـتــرة
ً
الحظر الجزئي ،التزاما منها ببنود
هذه االتفاقيات ،ورغم الحجم الكبير
ل ــأعـ ـم ــال ال ـم ـن ـج ــزة ف ـ ــإن ال ـم ـكــاتــب
والـ ـ ــدور االس ـت ـش ــاري ــة ل ــم تـتـلــق أيــا
مــن دفـعــاتـهــا االعـتـيــاديــة الـتــي يتم
صرفها حسب اتفاقيات اإل ش ــراف،
ً
كما أن تــو قــف ا لـصــرف شمل أيضا

الدفعات ا لــدور يــة والمستحقة منذ
ي ــون ـي ــو الـ ـم ــاض ــي م ــن جـ ـ ــراء تــأخــر
اإلج ـ ــراء ات الــروتـيـنـيــة المتبعة في
إن ـ ـجـ ــاز ع ـم ـل ـي ــات ال ـ ـسـ ــداد مـ ــن قـبــل
الجهات الحكومية المعنية.

أزمة السيولة
ً
وحذر من أن عدم الحصول سريعا
عـلــى الــدف ـعــات ال ــدوري ــة المستحقة
غـيــر الـمــدفــوعــة س ـيــؤدي إل ــى تفاقم
أزمـ ـ ــة ال ـس ـي ــول ــة ،وتـ ـه ــدي ــد الـ ـم ــاء ة
ال ـمــال ـيــة لـلـمـكــاتــب ال ـتــي ل ــن يتمكن
الـكـثـيــر مـنـهــا مــن الـقـيــام بــواجـبــاتــه
تجاه مشاريع الدولة الحيوية.
ولفت إلى أنه في ظل ما تواجهه
المكاتب من عقبات مالية وقانونية
ت ـ ـجـ ــاه ج ـ ـهـ ــات الـ ـتـ ـم ــوي ــل ال ـخ ــاص ــة
بـ ـ ـه ـ ــا ،وإب ـ ـ ـ ـ ــاغ ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ال ـ ُـمـ ـم ــول ــة
لبعض المكاتب الهندسية وا لــدور
االستشارية بأنها لم تعد قادرة على
تقديم أي تسهيالت مصرفية ،كلها
أ مــور ستضعف بشكل كبير القدرة
ع ـلــى االس ـت ـم ــرار ،وتـنـعـكــس بشكل
م ـبــاشــر وغ ـي ــر م ـبــاشــر ع ـلــى تنفيذ
المشاريع الحيوية في البالد.

بدر السلمان

محليات
سلة أخبار
«التطبيقي» شاركت في
ملتقى التعليم والتدريب الفني

شاركت الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي
والتدريب في ملتقى
«التعليم والتدريب الفني
والمهني ومتطلبات
سوق العمل لمرحلة ما
بعد جائحة كوفيد – ،»19
الذي نظمته األمانة العامة
لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية ممثلة
في قطاع شؤون اإلنسان
والبيئة (إدارة التعليم)
عبر منصات التواصل
االجتماعي.
وذكرت «التطبيقي» ،في
بيان صحافي أمس،
أن نائب المدير العام
لشؤون التدريب باإلنابة
مدير المعهد العالي
للطاقة فيصل ضاحي
مثل «التطبيقي» من
خالل ورقة عمل خاصة
بالملتقى الذي ناقش
عدة محاور أبرزها واقع
التعليم والتدريب الفني
والمهني ،والتحديات
والفرص التدريبية في
سوق العمل لمرحلة ما
بعد جائحة كوفيد ،19 -
إضافة إلى الرؤى والخطط
المستقبلية لما بعد
الجائحة.

العالي»:
«نقابة التعليم
ً
تأمين لموظفينا قريبا
دعت نقابة العاملين في
وزارة التعليم العالي
موظفيها الراغبين
في االستفادة من عقد
التأمين الصحي الجماعي
إلى تزويدها بالبيانات
الخاصة بهم خالل فترة
أقصاها نهاية الشهر
الجاري.
وقالت رئيسة اللجنة
اإلعالمية للنقابة آمال
المرتجي ،في تصريح ،إن
«النقابة بصدد التعاقد
على التأمين الصحي مع
إحدى شركات التأمين
الكبرى».
وأوضحت المرتجي أن
النقابة تسعى ،وبجهود
حثيثة ،للحصول على
أفضل األسعار الموجودة
لوثيقة التأمين الشامل،
بأكبر مبلغ ممكن من
التغطية الشاملة للتأمين
الصحي على جميع
الخدمات المقدمة ،وهو
ً
ما يعد إنجازا غير
مسبوق ألي وثيقة تأمين
شاملة تضم العديد
من الخدمات الصحية
المميزة.

«الدعوة اإللكترونية» :مكتبتنا
اإلسالمية تضم  11ألف كتاب

إصابة  3أشخاص بحريق قسائم تخزين بأمغرة أسترالية تنتحر من فوق جسر جابر
أص ـي ــب  3أشـ ـخ ــاص ب ـحــاالت
اختناق وإجهاد حراري من جراء
حريق كبير اندلع صباح أمس في
 3قسائم تخزين في منطقة أمغرة،
كـمــا أس ـفــر ال ـح ــادث ع ــن خسائر
مــاد يــة جسيمة لحقت بالمواقع
ّ
الثالثة والبضائع المخزنة فيها.
وفـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،قـ ــال مــديــر
إدارة الـعــاقــات الـعــامــة واإلع ــام
بقوة اإلطفاء العام ،العقيد محمد
الغريب ،إن غرفة عمليات اإلدارة
ً
تلقت بالغا يفيد باندالع حريق
فــي مـخــازن بمنطقة أم ـغــرة ،فتم
ت ـحــريــك م ــراك ــز إطـ ـف ــاء ال ـج ـهــراء
الحرفي والجهراء والصليبيخات
واإلسناد الى موقع البالغ.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ــه ت ـب ـي ــن ل ــرج ــال
اإلط ـ ـ ـفـ ـ ــاء أن مـ ـس ــاح ــة ال ـح ــري ــق
تـقــارب ال ـ  2500متر مــربــع ،وأنــه
انــدلــع فــي م ـخــازن تـحـتــوي على
أخشاب وأجهزة كهربائية ومواد

تعمل مدرسة في وزارة التربية ومن أصول عربية

●

مكافحة الحريق من األعلى
مـتـنــوعــة ،الف ـتــا ال ــى أن نـحــو 80
رج ــل إط ـفــاء ش ــارك ــوا فــي إخـمــاد
الحريق والسيطرة على النيران
ال ـم ـش ـت ـع ـلــة ف ــي ال ـم ـخ ــازن لـمـنــع
وصولها وانتشارها الى القسائم
المجاورة.
وذكر أنهم نجحوا في إخماد

ال ـ ـن ـ ـيـ ــران ،وم ـ ــن ثـ ــم شـ ــرعـ ــوا فــي
التبريد والتفتيش لمنع تجدد
اشتعالها مرة أخــرى ،وقد أسفر
ال ـحــادث عــن إصــابــة  3أشخاص
بحاالت اختناق وإجهاد حراري،
وتــم عالجهم فــي مــوقــع الـحــادث
بواسطة فنيي الطوارئ الطبية.

وق ـ ـ ــد انـ ـتـ ـق ــل ض ـ ـبـ ــاط وح ـ ــدة
الـتـحـقـيــق ف ــي حـ ـ ــوادث ال ـحــريــق
ال ــى مــوقــع ال ـبــاغ ،للتحقيق في
أس ـبــاب انـ ــدالع ال ـن ـيــران ،كـمــا تم
اسـتــدعــاء ضـبــاط قـطــاع الــوقــايــة
لرصد المخالفات الموجودة في
المواقع الثالثة.

ً
ً
توقيف عربي يدير مكتبا وهميا للعمالة المخالفة

●

محمد الشرهان

تمكن قطاع شؤون اإلقامة ممثال في اإلدارة
العامة لمباحث شؤون اإلقامة من ضبط وافد
عــربــي يــديــر مكتبا وهميا للعمالة المخالفة
لقانون اإلقامة تحت غطاء شركة تنظيف ،وألقى
رجال المباحث القبض على  26عامال وعاملة
يعملون داخل المكتب الوهمي.
وف ــي التفاصيل الـتــي رواه ــا مـصــدر أمني
ل ـ «ال ـجــريــدة» أن مكتب وكـيــل وزارة الداخلية
المساعد ل ـشــؤون االقــامــة تلقى ع ــدة بالغات

حـ ــول وج ـ ــود م ـك ـتــب وه ـم ــي ي ـ ــؤوي الـعـمــالــة
المخالفة والمتغيبة عن منازل كفالئها ،الفتا
الــى ان الوكيل المساعد لشؤون االقــامــة طلب
من مباحث شؤون االقامة البحث والتحري في
الشكاوى وتحديد هوية المسؤول عن المكتب
اذا ما ثبت صحة الشكاوى.
وأض ــاف الـمـصــدر أن الـتـحــريــات أثـبـتــت أن
هناك مكتبا يؤوي عددا من العاملين والعامالت
من الجنسية اآلسيوية ،وأن هناك شخصا يدير
المكتب تحت غطاء شركة تنظيف ،الفتا الى ان
التحريات دلت ايضا على ان المتهم الذي يدير

المكتب مسجل بحقه قيد أمني (إلقاء قبض،
وتغيب) .وتابع أن رجال المباحث تمكنوا من
التوصل إلى المتهم المسؤول عن ادارة المكتب
الوهمي وهو من جنسية عربية ،وتم ضبطه
ومعه  26عامال وعاملة جميعهم من مخالفي
قانون اإلقامة بإحدى الشقق الفندقية بمنطقة
السالمية ،كما تم ضبط جهاز (كي  -نت) بيده
وإيصاالت دفع للطلبيات ،مشيرا الى أن رجال
المباحث أحالوا المتهم والعمالة المضبوطة
داخـ ـ ــل ال ـم ـك ـتــب وال ـم ـض ـب ــوط ــات إلـ ــى ج ـهــات
االختصاص التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم.

محمد الشرهان

أقدمت فتاة تحمل الجنسية االسترالية وتبلغ
من العمر  21عاما وتعمل مدرسة في وزارة التربية
صباح أمس على االنتحار بعدما ألقت بنفسها من
أعلى جسر جابر الى البحر ،وتمكنت فرق االنقاذ
البحري في قوة االطفاء العام من انتشال جثتها
وتسليمها الى رجال االدلة الجنائية.
وفي التفاصيل التي رواها مدير ادارة العالقات
العامة واالعــام بقوة اإلطفاء العام العقيد محمد
الغريب أن بالغا ورد الى غرفة عمليات قوة اإلطفاء
العام من غرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية
يفيد بقيام امرأة بإلقاء نفسها في البحر من أعلى
جسر الشيخ جابر ،فتم تحريك زوارق اإلطفاء من
مركزي الشويخ والسالمية لإلطفاء واإلنقاذ البحري

والتي وصلت الى الموقع وباشرت البحث حتى تم
العثور على الجثة وانتشالها وتسليمها لرجال
االدلة الجنائية.
مــن جانب آخــر ،قــال مصدر امني ل ـ «الجريدة»
ً
ان مواطنا أبلغ غرفة العمليات بأنه شاهد الفتاة
توقف سيارتها وتلقي بنفسها في البحر ،وتبين ان
السيارة مؤجرة من مكتب لتأجير السيارات ،وأفاد
أصحاب المكتب بأن المركبة مؤجرة باسم مواطن
منذ عدة أيام ،وبموجب التحقيقات والتحريات تم
تحديد هوية الفتاة ،وتبين أنها تحمل الجنسية
االسترالية ،وهي من اصول عربية وتبلغ من العمر
ً
 21عاما وتعمل مدرسة في وزارة التربية ،الفتا
الــى أن ذويـهــا تــواصـلــوا مــع االج ـهــزة االمـنـيــة في
محافظة العاصمة للتحقيق في اسباب اقدامها
على االنتحار.

ً
ضبط  29أجنبيا في صالة للقمار بالمهبولة

●

محمد الشرهان

ت ـم ـك ــن رج ـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـب ــاح ــث فــي
قطاع األمــن الجنائي ،فجر أمس،
مــن مــداهـمــة وإغ ــاق صــالــة للعب
القمار في منطقة المهبولة وإلقاء
ً
ً
ال ـق ـبــض ع ـلــى  29واف ـ ـ ــدا أجـنـبـيــا
كانوا موجودين فيها ،كما صادر
رجال المباحث مبالغ مالية كبيرة
وأوراقـ ـ ــا لـلـعــب ال ـق ـم ــار ،وأج ـه ــزة
ومعدات حديثة تستخدم في تلك
الصاالت.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،ال ـتــي رواه ــا
مصدر أمني لـ«الجريدة» ،أن قطاع
األم ــن الـجـنــائــي تـلـقــى معلومات

ســريــة تفيد ب ـتــردد أش ـخــاص من
ج ـن ـس ـيــات أج ـن ـب ـيــة ع ـل ــى إح ــدى
الـ ـبـ ـن ــاي ــات الـ ـف ــاره ــة فـ ــي مـنـطـقــة
المهبولة وانصرافهم في ساعات
ً
الفجر األولى لليوم التالي ،مضيفا
أن رج ــال مباحث األم ــن الجنائي
وض ـعــوا الـبـنــايــة تـحــت الـمــراقـبــة،
حتى تأكدوا أن األشخاص األجانب
يترددون على الصالة للعب القمار،
وأن الصالة تحتوي على معدات
وأجهزة حديثة تشبه الموجودة
في صاالت القمار بالدول االجنبية،
فتم ات ـخــاذ مــا يـلــزم مــن إج ــراءات
ل ـم ــداه ـم ــة الـ ـص ــال ــة وضـ ـب ــط مــن
بداخلها واألدوات الخاصة بلعب

القمار ،حيث وجد فيها  29مقامرا
ومقامرة من جنسيات أجنبية.
وذك ــر الـمـصــدر أن الموقوفين
داخ ـ ــل الـ ـص ــال ــة اع ـ ـتـ ــرفـ ــوا ،خ ــال
التحقيق مـعـهــم ،بــأنـهــم اع ـتــادوا
الـتــردد عليها في أوق ــات متفرقة،
الفـ ـت ــا ال ـ ــى أن ج ـم ـيــع ال ــواف ــدي ــن
الــذيــن ضـبـطــوا داخ ــل الـصــالــة تم
احتجازهم في مبنى االدارة العامة
للمباحث الجنائية.
وأض ـ ـ ــاف أن رج ـ ــال الـمـبــاحــث
يتحرون حاليا حول كيفية دخول
بـعــض االج ـه ــزة ال ــى ال ـب ــاد ،على
الــرغــم مــن انـهــا ممنوعة ،وكيفية
استعمالها في صالة القمار.

قال مدير لجنة الدعوة
اإللكترونية التابعة
لجمعية النجاة الخيرية
عبدالله الدوسري ،إن
المكتبة اإللكترونية
الشاملة التابعة للجنة
تحتوي على أكثر من
 11ألف كتاب الكتروني
إسالمي بأكثر من 109
لغات عالمية.
وأضاف الدوسري ،في
تصريح أمس ،أن المكتبة
متاحة للجميع ،حيث يمكن
للراغبين االستفادة منها
ً
ً
وتحميلها مجانا ،مشيرا
ً
إلى أنها تضم كتبا للتراث
اإلسالمي وأمهات كتب
التفسير والحديث والفقه
ً
وأصوله ،وكتبا إسالمية
ُّ
أخرى لكتاب معاصرين
وكذلك العديد من األبحاث
والدراسات ذات الطابع
اإلسالمي.
وأوضح أن لجنة الدعوة
تقدم هذه الخدمة عبر موقع
إلكتروني شديد التميز
روعي فيه االهتمام بتجربة
المستخدم وسهولة
التصفح وسرعة الوصول
ً
إليه ،الفتا إلى أن المشروع
متاح عبر تطبيقات
الهواتف الذكية واألجهزة
اللوحية لنظامي التشغيل
 IOSو ،Androidوكال
التطبيقين متاح للتحميل.
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ما السبيل لتجنب فشل تاريخي
بعد االنسحاب من أفغانستان؟

د .بالل عقل الصنديد*

bilalsandid@hotmail.com

دستور حياة

جون فيراري*
أدى قــرار الرئيس جو بايدن مـغــادرة أفغانستان ،رغــم اعتراض
المؤسسة العسكرية وعلى عكس تحركات الرؤساء الثالثة السابقين،
ّ
إلى نتيجة غير مقصودة :لقد سلم مستقبل عهده الرئاسي إلى أطراف
أخرى ،فبرأي معظم األميركيين ،ستتبخر الذكريات المرتبطة باألحداث
المأساوية التي شهدتها األسابيع األخيرة ،وقد أصبحت العواقب
المرتقبة لهذه القرارات على المدى الطويل بيد ثالث مجموعات سيئة.
حركة "طالبان" هي المجموعة األولى التي ستتحكم بمصير إدارة
بايدن ،إذ تستطيع هذه الجماعة أن تطلق المبادرات االستراتيجية ،وقد
أثبت عناصرها في الماضي أنهم متعصبون ومجانين ويميلون إلى
ارتكاب اإلبادات الجماعية ،فإذا عادت "طالبان" إلى معاييرها السلوكية
التاريخية ،فمن المبرر أن تخاف األقليات على مصيرها ،بما في ذلك
نساء الهزارة (جماعة عرقية ناطقة باللغة الفارسية) ،والجماعات التي
ً
تحمل ميوال جنسية ال تتماشى مع معايير "طالبان".
ُ
تشمل المجموعة الثانية التي ستحدد مصير إدارة بايدن تنظيمات
إرهابية مثل "داعش" ،حيث يوجد هؤالء اإلرهابيون الخطيرون في
أفغانستان اليوم ،مع أنهم أصروا في المرحلة األولى على عدم طرحهم
األرجح صفقة جديدة مع "داعش"
أي تهديد ،وعقدت "طالبان" على ّ
وجماعات مشابهة أخرى كي ال يتدخل ٌّأي منها في نشاطات اآلخرين،
ً
ويستطيع هــؤالء اإلرهــابـيــون مـجــددا أن يتسلموا زمــام المبادرات
االستراتيجية ،وتتوقف قــرارات تصدير اإلرهــاب إلى أوروبــا وآسيا
َ
وإفريقيا واألميركتين عليهم وحدهم ،وإذا انطلق أي هجوم إرهابي
من أفغانستان وبلغ األراضي األميركية ،فسيتحول منتقدو االنسحاب
إلى معارضين صريحين لإلدارة األميركية بين ليلة وضحاها.
أما المجموعة األخيرة ،وهي تشمل على األرجــح أخطر الجهات
ّ
فتضم الـ ــروس ،واإليــرانـيـيــن ،والصينيين ،والكوريين
الوحشية،
ال ـش ـمــال ـي ـيــن ،وي ـن ـت ــج االنـ ـسـ ـح ــاب األمـ ـي ــرك ــي ف ـس ـحــة م ــن ال ـف ــرص
ً
االستراتيجية ،وستستغل هذه الجهات الوضع حتما الختبار فريق
ّ
بايدن ،وستشهد السنوات المقبلة من عهد بايدن توسع هذا النوع
من التحركات ،من البلقان إلى تايوان ،وتكثر الفرص المتاحة في هذا
ً
المجال ،بدءا من الضربات الجوية بطائرات بال طيار ضد المملكة
ً
العربية السعودية وإسرائيل ،وصوال إلى التهديد باستعمال القوة
النووية ،وال شك أن بوتين بدأ يخطط لهذا النوع من األالعيب منذ
اآلن ،مع أن فريق بايدن لم يدرك بعد أنه يحتاج إلى تصميم أفضل
أنواع المناورات الحربية.
ً
قــد ال يعيد الـتــاريــخ نفسه دومـ ــا ،لكن يظن البعض أن األج ــواء
ً
التاريخية قد تتكرر فعال ،ولو كان الوضع كذلك ،فهل يمكن القول إننا
عدنا إلى أواخر السبعينيات وبدأت التحركات التي اتخذتها إدارة
كارتر تتكرر اليوم؟ أم أننا عدنا إلى منتصف الثمانينيات ونريد إعادة
صياغة سياسات إدارة ريغان؟ ما الذي ُيفترض أن يفعله فريق بايدن
السترجاع زمام المبادرة التي تخلى عنها؟
ّ
نضحي بجاهزيتنا
تقضي الخطوة األولى بإبالغ العالم بأننا ال
العسكرية على المدى القريب لبناء جيش سحري وبعيد المنال بحلول
عام  ،2030بل يجب أن تلتزم اإلدارة األميركية بالحفاظ على جاهزيتها
ً
ً
راه ـن ــا ومـسـتـقـبــا ،ويـمـكــن أن تـبــدأ ه ــذه الـجـهــود بــدعــم مـحــاوالت
الكونغرس إلضافة  25مليار دوالر إلى ميزانية الدفاع في عام ،2022
وتوسيع ميزانية عام  2023بمعدل  50مليار دوالر.
أمــا الخطوة الثانية ،فتقضي بطمأنة الحلفاء وردع المعتدين
المحتملين ،ولتحقيق هذه الغاية ،يجب أن تنتشر القوة الراهنة حول
العالم ،فقد بدأ الكونغرس محاوالته لتوزيع  6مليارات دوالر مخصصة
لتمويل قوات األمن األفغانية في إطار ميزانية عام  ،2022لكن يجب
أن تنقل اإلدارة األميركية تلك األموال إلى حسابات التشغيل التابعة
لكل فرع ،وترسل القوات األميركية إلى جميع زوايا العالم .قد ال نملك
فرصة أخرى لمنع مظاهر االنتهازية االستراتيجية.
ً
أخيرا ،يجب أن تدعم اإلدارة األميركية إفريقيا والشرق األوسط
بقوى لمكافحة اإلرهاب ،ومن المتوقع أن يكرر "داعش"
عبر تزويدهما ّ
النشاطات التي نفذها خالل التسعينيات ويستهدف مواقع في محيطه
ً
خالل المرحلة األولى ،وسيكون حصر "داعش" في أفغانستان عامال
َ
ً
أساسيا لمنعه من الوصول إلى أوروبا واألميركتين ،وفي الوقت نفسه،
يجب أن نطلق عمليات معلوماتية وحمالت سيبرانية واسعة ألن
"طالبان" و"داعش" يسيطران اليوم على شبكة اإلنترنت في أفغانستان،
ً
وسيستغل الطرفان هذا الوضع حتما لكسب دعم إضافي ونشر الرعب
في أنحاء العالم.
ً
بعد التخلي عن زمام المبادرة االستراتيجية تزامنا مع قرار الرحيل
مــن أفغانستان وفشلنا فــي تنفيذ االنـسـحــاب بالشكل المناسب،
تستطيع إدارة بايدن أن تحاول استرجاع زمام المبادرة ،إذا تحركت
بسرعة كافية ،قبل أن تقرر "طالبان" و"داعش" وجماعات أخرى مهاجمة
الواليات المتحدة وحلفائها وتدمير السنوات المتبقية من عهد بايدن.
* «ريل كلير»

opinion@aljarida●com

تـعـتـبــر ال ـت ـجــارة فــي ال ـ ّكــويــت عصب
الـمـحـيــا واالزدهـ ـ ـ ــار ،وي ـمــثــل االق ـت ـصــاد
إكـسـيــر الـحـيــاة واالس ـت ـم ــرار ،وكــاهـمــا،
إضــافــة إل ــى كــونـهـمــا مــن أب ــرز مـكــونــات
ال ـهــويــة الــوط ـن ـيــة لـلـمـجـتـمــع الـكــويـتــي،
ي ـش ـك ــان -م ـثــل م ــرك ــب ال ـب ـحــر وسـفـيـنــة
الصحراء -وسيلة العبور للتنمية وشعار
االنفتاح على المجتمعات األخرى ،وأداة
التحصين ضد "جوائح" الزمان وأزماته
المتكررة.
ولحسن األقدار فطن اآلباء المؤسسون
أله ـم ـي ــة بـ ـن ــاء ه ـي ـكــل اقـ ـتـ ـص ــادي يــأخــذ
ب ـ ــاال عـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــار مـ ـ ــا درج عـ ـلـ ـي ــه األ جـ ـ ـ ـ ــداد
و م ـ ـ ــا ت ـ ـ ــوار ث ـ ـ ــه األوالد واأل حـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاد مــن
اح ـت ــراف لـمـخـتـلــف األن ـش ـطــة الـتـجــاريــة
واالق ـت ـص ــادي ــة ،وذل ــك م ــن خ ــال تثبيت
مـ ـنـ ـظ ــوم ــة األسـ ـ ـ ــس الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة ال ـت ــي
ت ـت ـن ــاس ــب م ـ ــع خ ـص ــوص ـي ــة ال ـم ـج ـت ـمــع
الكويتي.
فقليلة هي الدساتير في العالم التي
تجاري الدستور الكويتي فيما يخصصه
من حيز معتبر لتثبيت الصلة الوثيقة
بين المجتمع والتجارة بكل ما يرتبط
بـ ـه ــا م ـ ــن مـ ـ ـب ـ ــادئ اقـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وأس ـ ــس
تنموية ،وذلك انطالقا من أن للتجارة في
واقع الكويت "مكان الصدارة في أعمال
المواطنين" ،كما ورد حرفيا في المذكرة
االيضاحية للدستور.
لقد كرس الدستور الكويتي الثالثية
ا لــذ هـبـيــة المتمثلة " بــا لـمـلـكـيــة" ،و"رأس
المال" و"العمل" كأبرز "مقومات للثروة
الــوطـنـيــة ولـكـيــان ال ــدول ــة االق ـت ـصــادي"،
وكــأهــم الـحـقــوق الـفــرديــة ذات "الوظيفة
االجتماعية".
وف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ك ـ ـف ـ ـلـ ــت ال ـ ـن ـ ـصـ ــوص
ال ــدس ـت ــوري ــة ح ــق "ت ـك ــوي ــن رأس ال ـم ــال
وادخ ــاره أو تنميته واسـتـثـمــاره" ،دون
أن يؤدي ذلك إلى "غلواء وتسلط" ،األمر
ال ــذي يـتــرافــق مــع حـظــر االح ـت ـكــار الــذي

أ .د .فيصل الشريفي
ال ي ـجــوز مـنـحــه "إال بـقــانــون وإل ــى زمــن
مـ ـح ــدد" ،وم ــع الـ ـت ــزام ال ــدول ــة بتشجيع
"الـ ـتـ ـع ــاون واالدخ ـ ـ ـ ــار" واإلشـ ـ ـ ــراف عـلــى
"تنظيم االئتمان".
فا لـ"ملكية" و"ا ل ـثــروة ا لـخــا صــة" التي
ّ
يكونها المرء من مردود عمله المشروع،
أو تجارته الحرة ،أو تلك التي قد تصل
إل ـيــه بـ ـ ــاإلرث ،م ـصــونــة ب ـمــوجــب أح ـكــام
الدستور ،فـ"ال يمنع أحد من التصرف في
ملكه إال في حدود القانون ،وال ينزع عن
أحد ملكه إال بسبب المنفعة العامة في
األحوال المبينة في القانون ،وبالكيفية
المنصوص عليها فيه ،وبشرط تعويضه
ً
عنه تعويضا ع ــادال " ،كما أ نــه ال تجوز
"ال ـم ـصــادرة الـعــامــة" إال كعقوبة تصدر
بحكم قـضــائــي ،األم ــر ال ــذي ي ـتــواء م في
المقابل مع حرمة "األموال العامة" التي
اعـتـبــرت أحـكــام الــدسـتــور أن "حمايتها
واجب على كل مواطن".
أمـ ــا "الـ ـ ـث ـ ــروات ال ـط ـب ـي ـع ـيــة" ف ـقــد أل ــزم
النص الدستوري الدولة بـواجب حفظها
وحسن استغاللها "بمراعاة مقتضيات
ً
أمــن الــدولــة واقتصادها الوطني" أخــذا
بــاالع ـت ـبــار دور "الـ ـث ــروة أو ال ـم ــورد في
االقتصاد الوطني ضمن المخطط العام
لـلـتـنـمـيــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة" ،وفـ ــي ال ـس ـيــاق
ي ـفــرض ال ـنــص وج ــوب مــوافـقــة السلطة
ال ـت ـشــري ـع ـيــة -كـمـمـثــل ل ــأم ــة -ع ـلــى "كــل
التزام باستثمار مورد من موارد الثروة
الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة"،
بحيث يكون ذلك بقانون ولزمن محدود،
وبضمان "تحقيق العالنية والمنافسة"
ف ــي ك ــاف ــة اإلجـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـت ـم ـه ـيــديــة ذات
الصلة.
كــل ذل ــك يـتـكــامــل مــع تـسـلـيــط الـضــوء
الــدسـتــوري عـلــى "الـعــدالــة االجتماعية"
كــأســاس لكل مــن الـضــريـبــة ،والتكاليف
العامة ،واالقتصاد الوطني الذي قوامه
"الـ ـتـ ـع ــاون الـ ـع ــادل ب ـيــن ال ـن ـش ــاط ال ـعــام

والـ ـنـ ـش ــاط ال ـ ـخـ ــاص" ،وه ــدف ــه "تـحـقـيــق
الـتـنـمـيــة االق ـت ـص ــادي ــة وزيـ ـ ــادة اإلن ـت ــاج
ورفـ ـ ـ ــع مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـمـ ـعـ ـيـ ـش ــة وت ـح ـق ـي ــق
الـ ــرخـ ــاء ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن" ،وال ـ ـ ــذي ت ـت ـكــون
مـعــالـمــه مــن خ ــال تـنـظـيــم ال ـعــاقــة بين
العمال وأصحاب العمل كترجمة عملية
ً
لحق العمل ا لــذي اعتبره الدستور حقا
ً
وواجبا على كل مواطن "تقتضيه الكرامة
ويستوجبه الخير العام".
وان ـط ــاق ــا م ــن دور ال ــرع ــاي ــة ل ـلــدولــة،
ً
وتالفيا إلمكانية تدخل أر كــان السلطة
ً
التنفيذية في النشاط االقتصادي ،ودفعا
لمظنة أي استفادة أو ّ
تربح قد ينتج عن
تجاوز ّ
حد السلطة ،حظر الدستور على
الوزير ،أن يــزاول أثناء شغله لمنصبه-
ول ــو ب ـطــريــق غ ـيــر م ـبــاشــر أو بــواسـطــة
أ شـخــاص يعملون باسمه أو لحسابه-
ً
ً
ً
"مهنة حرة أو عمال صناعيا أو تجاريا
ً
أو م ــا لـ ـي ــا  ،أو أن ي ـس ـهــم ف ــي ا ل ـت ــزا م ــات
تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة
أو الـبـلــديــات أو أن يـجـمــع بـيــن ال ــوزارة
والعضوية في مجلس إدارة أي شركة،
ومن باب أولى أن يتولى رئاسة مجلس
اإلدارة فيها" ،كما حظر عليه "أن يشتري
ً
أو يستأجر م ــاال مــن أم ــوال الــدولــة ولو
بـطــريــق ال ـمــزاد الـعـلـنــي ،أو أن يؤجرها
ً
أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها
عليه".
ي ـ ـت ـ ـبـ ـ ّـدى م ـ ــن ك ـ ــل م ـ ــا سـ ـب ــق خ ـط ـي ـئــة
التقاعس في جهود التنمية االقتصادية،
وخطورة االنجراف في حمالت التشكيك
ب ـكــل م ــا يـتـصــل بــال ـت ـجــارة وم ــا يــرتـبــط
ب ـه ــا م ــن م ـ ـبـ ــادرات وم ــؤسـ ـس ــات ،وه ــذا
ال يـعـفـيـنــا م ــن أه ـم ـيــة االل ـ ـتـ ــزام بــالـقـيــم
والتقيد بــاألعــراف واحـتــرام النصوص،
إذ إن سـقـطــات الـبـعــض ال تـشـمــل الـكــل،
ونجاحات الكل ال تشمل البعض.
* كاتب ومستشار قانوني

الدرس األول هو
أن القوة العسكرية
ليست طريقة عاقلة
لتغيير األنظمة
الحاكمة بشكل
َ
ف ّـعـال ودائم

في المقال السابق علقت على اجتماع وزير التعليم العالي الدكتور
محمد الفارس بممثلي مؤسسات التعليم وجهات التوظف بكلمة "وال
أروع" فهل نكرر هذه الكلمة عند انتهاء اللجنة من أعمالها وتصبح
توصياتها ملزمة؟!
ً
ســوق العمل الكويتي يعاني منذ سنوات مشكلة في مخرجات
التعليم بسبب عــدم مواكبته متطلبات ســوق العمل ،وعــدم وجود
س ـيــاســات واض ـح ــة تـسـيــر عليها مــؤس ـســات الـتـعـلـيــم ف ــي تحديد
االحتياجات الفعلية اآلنية والمستقبلية وتخليه عن خلق الفرص
الوظيفية للخريجين.
أع ـل ــم أن مـهـمــة ال ــوزي ــر الـ ـف ــارس ومـمـثـلــي ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة
والـمــؤسـســات التعليمية ليست بسهلة بسبب سياسة التوظيف
التي تعتمدها الحكومة باعتبارها المسؤولة دستوريا عن توفير
عمل لكل مواطن ،وعدم تعاون القطاع الخاص الذي يفضل العمالة
األجنبية على الوطنية.
فهذه اإلشكالية ال يمكن تجاوزها أو تحميل القطاع الحكومي
المسؤولية الكاملة بعد أن أصبحت غالبية قطاعاته اإلدارية تعاني
التضخم الوظيفي ،ناهيك عن أن أغلب المهن والوظائف قد وصلت
إلى مرحلة االكتفاء فيها إذا ما استثنينا القطاع الصحي والوظائف
ً
ً
التي تتطلب جهدا بدنيا ،لذلك البد من التفكير في سياسة مرنة تسمح
للمؤسسات التعليمية بتطوير واستحداث البرامج والتخصصات
ضمن مفهوم "البرامج المرنة".
مفهوم البرامج المرنة" :هي برامج تهدف إلى تقليل الكلفة المالية
وتراعي جودة التعليم ورضا سوق العمل من خالل إعادة استخدام
اإلمكانات المتاحة للطواقم التدريسية والـكــوادر الفنية واإلداريــة
المساندة وبنى تحتية من مبان ومختبرات وفصول دراسية وتفعيل
الشراكات البينية مع القطاع الحكومي والخاص في تدريب الطلبة
طوال فترة تعليمهم الدراسي".
المتطلبات إنشاء لجنة مركزية تتبع وزير التربية والتعليم العالي
وتكون مهمتها:
 -1حصر احتياجات المشاريع التنموية القائمة والمستقبلية من
الوظائف الفنية واإلدارية والمهنية.
 -2التواصل مع سوق العمل في قطاعيه العام والخاص لحصر
االحتياجات واألعداد المطلوبة من الوظائف اإلدارية والفنية والمهنية
والدرجات العلمية المطلوبة (دبلوم ،بكالوريوس) في كل تخصص.
 -3دراسـ ــة ال ـج ــدوى والـتـكـلـفــة االقـتـصــاديــة للتخصصات التي
تحتاجها القطاعات الوظيفية وعرضها على مؤسسات التعليم للتأكد
من إمكانية إنشائها في الكليات واألقسام العلمية.
 -4تكليف األقسام العلمية بكتابة الخرائط الوظيفية والمحتوى
العلمي للبرامج الدراسية.
ً
 -5تــرفــع األق ـســام العلمية فــي الكليات والـمـعــاهــد تـقــريــرا تبين
فيه قدرتها على تنفيذ تلك البرامج وحاجتها من الكوادر البشرية
والمادية.
ُ
 -6إغــاق وتقنين القبول فــي البرامج القائمة التي أشـبــع منها
سوق العمل.
فكرة "البرامج المرنة" تقوم على تقليل الكلفة المالية في إنشاء
التخصصات الـجــديــدة مــع المحافظة على ج ــودة التعليم ورضــا
سوق العمل بحيث يتلقى الطالب األساسيات المعرفية في الكليات
والمعاهد ،وصقل المهارات العلمية في سوق العمل ،كما هو معمول
به في كليات الطب والتمريض التي لديها شراكات مع المستشفيات
والمراكز الصحية والطبية.
في الختام هذه التجربة يمكن تعميمها على الكثير من القطاعات،
ولعل القطاع الصناعي أبــرز المرشحين لتلك الشراكات النوعية،
لكن النجاح مرهون بقدرة المؤسسات التعليمية على قراءة الواقع
والمستقبل الوظيفي ،وعلى اتخاذها الـقــرارات الصعبة وفرضها.
ودمتم سالمين.

هل ينقذ فيروس كورونا
ماكرون رغم أدائه المريع؟

ً
 ٣دروس من فشل دام عشرين عاما
على الرغم من أن العالم
تغير بشكل كبير خالل
السنوات العشرين األخيرة،
فإن قضية اإلرهاب الدولي
ال تزال بعيدة عن الحل،
فعلى سبيل المثال ،يجب
أن يـحـملنا الوضع األمني
المقلق في منطقة الساحل
جميعا على التأمل في مسار
العمل الواجب اتخاذه في
المستقبل ،لكن شيئا واحدا
يجب أن يكون واضحا:
«الحروب األبدية» من غير
الممكن أن تستمر.

faisal.alsharifi@hotmail.com

جوناثان ميلر *

خافيير سوالنا*

قبل عشرين عاماَ ،ص َـد َمـت هجمات الـحــادي عشر من
سبتمبر اإلرهابية العالم ،فأصبحت جملة "كلنا أميركيون"
شعارا عالميا للتضامن ،وعلى حين ِغ ِّـرة ،انكشفت مناعة
الغرب بعد الحرب الباردة على أنها محض أوهام ،وتبين أن
العولمة ،التي كانت المثال المسيطر والهيمنة االقتصادية
الغربية الراسخة في تسعينيات القرن العشرين ،ال تخلو
من جانب مظلم.
بعد مرور عشرين عاما على وقوع الهجمات ،لن نبالغ
مهما قلنا في تقدير حجم العواقب التي خلفتها على الغرب
والعالم بأسره ،لقد تمكنت قوة تتبنى العنف وال تتبع لدولة
بعينها من فرض نفسها على األجندة الدولية بدرجة غير
عادية ،ورغــم أن هيمنة الغرب ،بقيادة الواليات المتحدة،
ظلت راسخة دون منازع ،فقد بدت لحظة األحادية القطبية
التي سادت طوال تسعينيات القرن العشرين وكأنها تقترب
ُ
من نهايتها ،وتوقع المراقبون أن تـعاد صياغة السياسة
الخارجية األميركية جوهريا وفقا إلمالءات "الحرب العالمية
على اإلرهاب".
َ
في سياق ذلك الوقت ،لم يكن من المستغرب أن ُيـستـق َـبـل
غزو أفغانستان بقيادة الواليات المتحدة بدعم دولي ساحق،
فلم يكن من الممكن أن تمر هجمات الحادي عشر من سبتمبر
دون رد ،وكانت حركة طالبان هي التي وفرت المالذ اآلمن
لتنظيم القاعدة للتخطيط للعملية وتنظيمها وتنفيذها.
ُ َ
لكن الحرب في أفغانستان ستـذكـر على أنها فشل ذريع،
إذ تثير تكاليفها الباهظة ومردودها الهزيل سؤاال واضحا:
ماذا كان الغرض من كل ذلك؟ لقد أسفر هذا الصراع الذي دام
عشرين عاما عن مقتل أكثر من  48ألف مدني أفغاني ،وما
ال يقل عن  66ألف جندي أفغاني ،فضال عن  3500جندي
من حلف شمال األطلسي ،وأنفقت الواليات المتحدة أكثر
مــن تريليوني دوالر فــي محاولة لبناء مؤسسات الدولة
األفغانية ،فقط لكي تراقب كل هذه األموال وهي تتالشى في
الهواء في غضون أسابيع مع تقدم حركة طالبان لتعاود
االستيالء على البالد.
الواقع أن إعادة توطيد حكومة طالبان في كابول دليل
آخــر على أن "الـحــرب العالمية على اإلره ــاب" كانت جهدا
ُ
عبثيا مضلال ،فمرة أخــرى ،ت ِـر َك األفغان لمواجهة حقائق
الحياة في ظل نظام أصولي متزمت ،ومن منظور الغرب،
تتلخص المهمة اآلن في التأمل في الدروس المستفادة من
هذه التجربة البائسة المفجعة.
العسكرية ليست طريقة عاقلة
الدرس األول هو أن القوة َ
لتغيير األنظمة الحاكمة بشكل ف ّـعـال ودائم .لقد فشل الغرب
تماما في إنشاء دولة أفغانية ديموقراطية حديثة قادرة على
الصمود أمام التهديد المتمثل في حركة طالبان ،وانزلقت
الواليات المتحدة إلى الفخ ذاته بعد غزوها غير الشرعي

القرار الصعب ربط مخرجات
التعليم مع احتياجات سوق العمل

للعراق عــام  ،2003حيث سرعان ما واجهت التمرد الذي
غرس بــذور تنظيم الدولة اإلسالمية .ثم عــاودت الكرة في
ليبيا ،حيث تسبب تركيز حلف شمال األطلسي ال َـم َـرضي
على اإلطاحة بمعمر القذافي في الدفع بالبالد إلى آتون من
االضطرابات والحرب األهلية.
باختصار ،نستطيع أن نجزم بــأن جهود بناء الدولة
من القمة إلــى القاعدة فقدت مصداقيتها كليا ،ويفترض
هذا النموذج أن إنشاء وجــود عسكري وضخ الموارد إلى
بلد ما ُيـفضي حتما إلى تحقيق األمن ،والتنمية ،والحكم
الديموقراطي ،ولكن ألن بناء الــدولــة يتطلب الـفــوز بدعم
الشعب ،فإنه لن ينجح إال إذا أدير من خالل ممثلين محليين
َ
ُيـنـظـر إليهم على أنهم شرعيون.
كــان هــذا العنصر غائبا فــي أفغانستان ،فبدعم أمــراء
الحرب من أمثال عبدالرشيد دوستم ،الــذي ارتكبت قواته
فظائع عديدة ،قوض الغرب كل جهود بناء الدولة التي بذلها
وتسبب في نفور كثيرين من السكان األفغان.
فــي عموم األم ــر ،كــان مــن الــواجــب االنتباه إلــى أن فكرة
القدرة على إحالل مؤسسات جديدة في محل المؤسسات
القائمة في بلد ما ببساطة ليست سوى تصور غير معقول
ُ
وغير وارد ،وإن أغلب الدول تـبنى بشكل تدريجي ومن خالل
جهود داخلية تقوم على التعاون والتسوية على مدى فترات
طويلة من الزمن ال من خالل إمالءات أجنبية ،ومن المؤكد أن
المحاكاة واإلغواء أقوى كثيرا من القوة واإلكراه.
ما زاد الطين بلة أن إدارة الرئيس األميركي جورج دبليو
بوش تبنت القوة العسكرية بعد الحادي عشر من سبتمبر
على حساب الدبلوماسية ،التي استند إليها لفترة طويلة
األصــل األكثر أهمية لدى أميركا :جاذبيتها في نظر بقية
العالم ،ولــم يسقط ســور برلين بفعل القوة العسكرية بل
ألن أولئك الذي كانوا يعيشون في ظل الشيوعية أدركوا أن
النموذج االقتصادي الغربي أنتج مستويات معيشة أعلى
من كل ما كانوا يطمحون إليه.
الدرس الثاني المستفاد من عشرين عاما في أفغانستان
هو أن بناء الدولة محليا يجب أن يقترن باستراتيجيات
إقليمية ،وأي محاولة تستبعد قوى إقليمية رئيسية ليست
قابلة للتطبيق ،وخاصة في عالم اليوم المتعدد األقطاب،
فعندما قرر تولي األمر بمفرده ،فشل الغرب في فهم توازن
الدولي المتغير.
القوى
َ
لقد َع ـ ـ َـرض ال ـجــوار األفـغــانــي الـعــديــد مــن الـفــرص التي
ذهبت أدراج الرياح ،فلم تكن الصين في وضع يسمح لها
بالمساهمة بشكل كبير في بداية الحرب ،ولكن مع صعودها
كقوة عالمية ،كان من الممكن أن تعمل كشريك مفيد ،وكان من
الممكن أن ُيـفضي التنسيق الوثيق بين جهود دعم االستقرار
بقيادة الواليات المتحدة واالستثمار الخارجي الصيني في

أفغانستان إلى تعظيم الفوائد المترتبة على مشاريع التنمية
لصالح السكان المحليين.
على نحو مماثل ،كان إشراك روسيا بدرجة أكبر سيسمح
بوصول قدر أعظم من الموارد إلى أفغانستان من خالل شبكة
التوزيع الشمالية ،على النحو الذي يخفف من الحاجة إلى
المرور عبر باكستان ،التي اكتسبت قدرا كبيرا من النفوذ
نتيجة لذلك .عالوة على ذلك ،كان بوسع المملكة العربية
السعودية ،المستفيدة من األسلحة األميركية والمستثمر
الرئيس في باكستان ،أن تمارس نفوذها على الحكومة
األفغانية إلقناعها باالضطالع بدور أكثر إيجابية في حل
القضايا اإلقليمية.
ُ درس أخير من كارثة أفغانستان يتعلق بأوروبا ،التي
ِّ
ذك ـ ـ َـرت بـضــرورة تنمية قدراتها بما يتفق مــع مصالحها
االستراتيجية ،والواقع أن تحول سياسة أميركا الخارجية
بعيدا عن العمل كمراقب وحارس للعالم من شأنه أن يحمل
أوروبا على التفكير بقدر أكبر من الجدية في اعتمادها على
قدرات وسياسات الواليات المتحدة.
يقدم لنا اإلج ــاء من كابول مثاال فظا لما أصبح على
المحك ،ففي غياب الطائرات العسكرية األميركية ،ما كان
حلفاء أميركا ليتمكنوا من إجالء رعاياهم من البالد ،ومع
احتمال ح ــدوث أزم ــة الجئين أوروب ـيــة أخ ــرى ،فقد يحين
قريبا موعد ســداد فاتورة االفتقار إلى القدرة على العمل
بشكل مستقل في أفغانستان ،ويجب أن تدفع روح "التعلم
بالممارسة" االتحاد األوروبي إلى تعزيز عملياته المدنية
والعسكرية في مناطق رئيسة لتجنب اقتراب عدم االستقرار
من الوطن.
على الرغم من أن العالم تغير بشكل كبير خالل السنوات
العشرين األخيرة ،فإن قضية اإلرهاب الدولي ال تزال بعيدة
عــن الـحــل ،فعلى سبيل المثال ،يجب أن يـحـملنا الوضع
األمني المقلق في منطقة الساحل جميعا على التأمل في
مسار العمل الواجب اتخاذه في المستقبل ،لكن شيئا واحدا
يجب أن يكون واضحا" :الحروب األبدية" من غير الممكن أن
ً
تستمر ،وخصوصا بالنسبة إلى أولئك الذين يتعين عليهم
أن يتحملوها ،لقد كنا جميعا أميركيين بعد الحادي عشر
من سبتمبر ،لكننا نسينا أن نكون جميعا أفغانيين أيضا.
* الممثل األعلى األسبق للشؤون الخارجية والسياسة
األمنية في االتحاد األوروبي ،وأمين عام منظمة حلف
ً
شمال األطلسي ووزير خارجية إسبانيا سابقا .وحاليا
رئيس  EsadeGeoمركز أبحاث االقتصاد العالمي
والدراسات الجيوسياسية ،وزميل متميز لدى مؤسسة
بروكنغز.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»

ً
ً
كان إيمانويل ماكرون رئيسا مثيرا للشفقة على مر عهده ،فثمة شرخ
كبير بين وعوده المفرطة وأدائه الضعيف ،فقد اعتبر ماكرون العلماء
الفرنسيين األفضل في العالم ،لكنهم لم ينجحوا بعد في ابتكار لقاح
يستحق نيل المصادقة ،كذلك ،أعلن ثقته باالتحاد األوروبي لتنظيم
توزيع اللقاحات في أوروبا ،لكن أدت جهوده إلى تأخير هذه العملية
ً
ألشهر ،حتى أن دوال خارج االتحاد تفوقت في هذا المجال ،بما في
ذلك المملكة المتحدة.
ً
ً
اليوم ،ينزل مئات آالف المتظاهرين إلى الشوارع أسبوعيا احتجاجا
على الشهادة الصحية التي فرضها ماكرون :من دون هذا الجواز ،يعجز
الناس عن شرب القهوة في أي مقهى بطريقة قانونية أو زيارة مراكز
َ
التسوق أو ركوب القطارات أو الطائرات ،لم ُيهزم الفيروس بعد ويرتفع
احتمال تجديد تدابير اإلقفال التام في الخريف ،ولو كانت هذه الظروف
ً
ً
جزءا من حرب حقيقية ،يمكن اعتبار ماكرون مهزوما بكل وضوح.
ّ
لكن أزمــة كورونا ليست المعيار الوحيد الــذي يلجأ إليه الناخبون
لتقييم سجل ماكرون ،فقد أثبتت زيارة الرئيس التي دامت ثالثة أيام
إلى مارسيليا في األسبوع قبل الماضي أن بنود القانون الفرنسي
ومشاكل أخرى مرتبطة بالنظام ال تتماشى مع تصريحاته وخطاباته
الالمتناهية ،وتعهد ماكرون بتقوية سلك الشرطة الذي يتعامل مع أعباء
مفرطة بسبب عنف العصابات ،و"إعادة ابتكار" المدارس التي توشك
ّ
وتعرض الرئيس الفرنسي والمحيطون به لصيحات
على االنهيار،
ً
االستهجان أينما ذهـبــوا .لكن على ُبعد  200يــوم تقريبا من موعد
الجولة األولى من انتخابات السنة المقبلة ،يبدو معارضو ماكرون في
ً
وضع أسوأ منه ،ومن المفاجئ إذا أن تصبح أزمة كورونا ،التي كان
ٍ
ُيفترض أن تنهي عهد ماكرون ،أداة إلنقاذه اآلن ،لقد استنزف الوباء
قوة المسؤولين في اإلليزيه بدرجة غير مسبوقة ،ورغم غرابة الوضع،
يبدو أن تدابير اإلقفال التام وشهادات التنقل وأقنعة الوجه اإللزامية
والجوازات الصحية تحظى بشعبية واسعة بين الناس.
كما يحصل في بريطانيا ّوألمانيا وأستراليا وأماكن أخرى ،يبدو أن
ً
ً
جزءا كبيرا من الناخبين يفضل التصرف بطريقة طفولية ،فهم يظهرون
في كل مكان ،ويضعون األقنعة على وجوههم أثناء قيادة سياراتهم
وحدهم ،وينشرون مواقف غاضبة حيث يهاجمون معارضي اللقاحات
على "فيسبوك" و"تويتر" ،ويكتبون تعليقاتهم على المقاالت الصحافية
ذات الصلة ،ومع اقتراب فصل الشتاء وبدء التشكيك بفاعلية اللقاحات،
ً
يلوح اإلقفال التام في األفق مجددا .لكن يحصد ماكرون حتى  %50من
تأييد الناخبين في بعض استطالعات الرأي .إنه رقم مثير للفضول ألن
نصف هذا العدد فقط يعترف باستعداده للتصويت لصالحه.
ً
يبدو أن الفيروس بــات صديقا له في هــذه المرحلة ،إذ لم يجرؤ أي
الحكومة ،ربما
معارض بارز على التشكيك باستراتيجيات
سياسي
ِ
َ
تظاهر اآلالف ،لكن امتنع الماليين في المقابل عن التظاهر ،كما ُيش ْي ِطن
بأسلوب مشابه لرئيس الوزراء األسترالي
ماكرون وفريقه المعترضين
ٍ
سكوت موريسون ،وفــي مقابلة مع صحيفة "لــو بــاريــزيــان" ،وصف
ً
المتحدث باسم الحكومة المحتجين حديثا بعبارة "أصحاب النزوات
االنهزاميين والهامشيين" .في العالم الناطق باللغة اإلنكليزية ،تعطي
معظم السياسات القاتلة للحريات مكافآت سياسية مهمة ،وقد يتكرر
ً
هذا الوضع في فرنسا أيضا.
في النهاية ،قد يتفوق إريك زمور على مارين لوبان ويواجه ماكرون،
وقد ُي ّ
صعب على ماكرون الفوز في الجولة الثانية لكنه مضطر لتحسين
مستواه لتجاوز شــرور الشيوعية ونزعة االنحطاط ،وتبدو معظم
وسائل اإلعــام منحازة إلــى مــاكــرون ،ويخضع "تويتر" و"فيسبوك"
للرقابة ،ويشعر عدد هائل من الفرنسيين بالرعب من الفيروس ،لذا
يراهن ماكرون على ميل مواطنيه إلى تطبيق نصيحة رجل فرنسي
ً
مرموق آخر أصبح أستاذا في اللغة اإلنكليزية .إنه هيلير بيلوك الذي
ً
ً
قال يوما" :احتفظ دوما بممرضة إلى جانبك خشية التعرض لألسوأ"!
ويبدو أن فيروس كورونا لم يهزم ماكرون ،بل إنه قد ينقذه في نهاية
* «سبكتاتور»
				
المطاف.
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

7.444

6.817

5.579

2.402 2.821 3.324

 5.7٩مليارات دينار ديون شركات االستثمار حتى يوليو الماضي
استقرار كبير بالتزامات القطاع وتراجع في طلب التمويل المصرفي
محمد اإلتربي

الديون تمثل 1.9
مرة إلى حقوق
المساهمين البالغة
 3مليارات دينار

ش ـ ـ ـهـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ـ ـ ــات ع ـل ــى
ً
شــركــات االسـتـثـمــار اس ـت ـقــرارا
من بداية الـعــام ،حيث ارتفعت
فقط بنحو  19مليون دينار من
بداية العام وحتى نهاية يوليو
الماضي من مستوى  5.77إلى
 5.79م ـل ـي ــارات د ي ـن ــار بنسبة
 ،%0.3ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن وف ــرة
الـسـيــولــة الـكـبـيــرة ف ــي الـقـطــاع
الـمـصــرفــي واس ـت ـعــداد الـبـنــوك
على منح الشركات االستثمارية
تسهيالت.
وتتوزع تلك االلتزامات على
 56شركة استثمار ،لكن الكتلة
األكـ ـب ــر م ــوزع ــة ع ـلــى ن ـحــو 25
شــركــة مــن كـبــرى الـشــركــات في
القطاع.
ي ــذك ــر أن ح ـق ــوق مـســاهـمــي
شركات االستثمار بلغت بنهاية
يوليو  3.028مـلـيــارات ديـنــار،
مما يعني أن حجم االلتزامات
المالية القائمة تمثل  1.9مرة
إ ل ــى حـقــوق المساهمين ،على
ً
عكس ما كان سائدا في السابق،
حيث كانت تتخطى في بعض
الشركات  3مــرات ،وأكثر علما
أن هناك جــودة أعلى لألصول
حاليا ،وكذلك تقييم متحفظ.
وس ـ ـ ـ ـ ـ ــردت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ج ـم ـل ــة
أسباب وراء استقرار التزامات
وديـ ــون ال ـق ـطــاع االس ـت ـث ـمــاري،
أبرزها ما يلي:
 -1ث ـمــة اع ـت ـم ــاد كـبـيــر على
ال ـت ــدف ـق ــات ال ـن ـقــديــة الــداخ ـل ـيــة

للشركات وسيولتها الخاصة.
 -2استغالل ناتج الصفقات
والـتـخــارجــات الـتــي قــامــت بها

الشركات خالل الفترة الماضية.
 -3التزام كثير من الشركات
بالتركيز على أنشطة محددة

مكاسب لمؤشرات البورصة
والسيولة  33.7مليون دينار
ضعف التعامالت مستمر واألسهم القيادية تتحرك بمجال أفقي
●

علي العنزي

استمر األداء المحايد واألفقي في مؤشرات بورصة
الكويت الرئيسية ،التي حققت مكاسب ،فأي تغير في
المؤشرات يتبعه تعديل في الجلسة الالحقة لتبقى تلك
المؤشرات تدور قريبة من أعلى مستوياتها.
وربح مؤشر السوق العام أمس نسبة  0.18في المئة
تـعــادل  12.2نقطة ليصل إلــى مستوى  6817.4نقطة
بـسـيــولــة ح ــول م ـعــدالت ه ــذا الـشـهــر ،وأق ــل بكثير من
معدالت هــذا الـعــام ،إذ بلغت أمــس  33.7مليون دينار
تــداولــت  187.7مـلـيــون سـهــم تــداولــت مــن خ ــال 8054
ً
صفقة ،وتم تداول  136ورقة مالية ربح منها  60سهما
بينما تراجعت أسعار  54واستقرت  22دون تغير.
كذلك ربح مؤشر السوق األول نسبة  0.13في المئة
تساوي  9.89نقاط ليقفل على مستوى  7444.96نقطة
بسيولة قريبة من سيولة أمس األول بلغت  18.3مليون
دي ـنــار ت ــداول ــت  56.4مـلـيــون سـهــم عـبــر  2900صفقة،
ً
وربحت  5أسهم ثقيلة وزنيا مقابل تراجع  12واستقرار
 8دون تغير.
وكانت المكاسب أكبر في مؤشر السوق الرئيسي ،إذ
بلغت نسبة  0.32في المئة تعادل  18نقطة ليقفل على
مستوى  5579.23نقطة بسيولة أفضل من معدل سيولة
األسبوع الماضي بلغت  15.3مليون دينار تداولت 131.2
ً
مليون سهم عبر  5154صفقة ،وتم تــداول  111سهما
في الرئيسي ربح منها  55مقابل خسارة  42واستقرار
 14دون تغير.

«الكبار» وموازنة األداء
تراجعت معظم أسهم السوق األول البالغ عددها 12
ً
سهما واستقرت  8لكن تماسك مؤشر السوق وأقفل على
ً
اللون األخضر بسبب ارتفاع أسعار بيتك األكبر وزنا
وأسهم زيــن وأجيليتي وأهلي متحد واستقرار سهم

الوطني ليرجحوا كفة اللون األخضر ،وليتخطى مؤشر
ً
السوق األول يوما آخر من الفتور والهدوء في تعامالته
ويستمر األداء المحايد واألفقي ومنذ بداية الشهر "كما
قدرناه في تقارير الجريدة منذ بداية الشهر".
وكانت جميع التغيرات في األسعار محدودة سواء
الــراب ـحــة أو الـمـنـخـفـضــة وم ـنــذ ب ــداي ــة الـجـلـســة ،الـتــي
أوضحت بدقة سير العمليات إلــى الـهــدوء واستمرار
محاولة الضغط وشراء األسهم بأسعار منخفضة وسط
امتناع عن االنزالق السعري وتماسكها قريبة من أعلى
مستوياتها بانتظار نتائج الربع الثالث ومراجعة أوزان
مؤشرات فوتسي راسل لألسواق الناشئة خالل األسبوع
الثالث من هذا الشهر.
فــي الـمـقــابــل ش ــارك سهما أرزان و"كــويـتـيــة" قائمة
األف ـضــل سـيــولــة مــع األس ـهــم الـقـيــاديــة بــالـســوق األول
وتصدر أرزان السيولة منذ بداية الجلسة حتى نهايتها
ً
وربح  6فلوس كاملة مستفيدا من ارتفاع سهم البورصة
ً
إل ــى أعـلــى مستوياته عـلــى اإلط ــاق عـنــد  1840فلسا
ً
وسجل "الكويتية" ارتفاعا أقل بثالثة فلوس فقط.
بينما في جانب المضاربة تحرك سهم جي إف إتش
ً
ليحل ثانيا بعد أرزان بمكاسب جيدة بلغت  1.5في المئة
وب ـتــداوالت تـجــاوزت  11.4مليون سهم مقابل تراجع
سهم الساحل والــدولــي وع ـقــارات الكويت وصناعات
وعربية عقارية وارتفاع سهمي إيفا فنادق ومنازل ضمن
قائمة األسهم العشر األفضل سيولة لتنتهي الجلسة
بارتفاع واضح لمؤشر السوق الرئيسي ومحدود للعام
والسوق األول.
ً
خليجيا ،تباين أداء مؤشرات األسواق المالية بدول
مجلس التعاون الخليجي وربحت  3مؤشرات يتقدمها
"الـسـعــودي" ال ــذي ربــح أكـثــر مــن  0.4فــي المئة بعد أن
ً
بلغت أسعار النفط مستوى  73.5دوالرا للبرميل ،كما
ربحت "الكويت" و"البحرين" ،وكانت الخسارة من نصيب
أسواق اإلمارات وقطر ومسقط وبنسب محدودة أكبرها
في مؤشر سوق أبوظبي بأكثر من نصف نقطة مئوية.

وتحقيق التخصص فيها من
دون المبالغة فــي التوسعات،
س ـ ــواء ف ــي ال ـق ـط ــاع ــات أو بين

أخبار الشركات
تابعة لـ «يونيكاب» تشتري
سندات بـ  1.3مليون دينار
أعلنت شركة «يونيكاب» لالستثمار والتمويل ،قيام
إحــدى شركاتها التابعة بشراء سندات للشركة من أحد
حاملي السندات ،بقيمة  1.73مليون دينار ،بمبلغ 1.284
مليون دينار.
وقالت «يونيكاب» ،إن الشركة التي قامت بالشراء هي
«إسكان للتجارة العامة والمقاوالت» ،وهي إحدى الشركات
التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة.
وأوضحت أن عملية الشراء سينتج عنها ربح بمبلغ
ً
 446ألف دينار تقريبا؛ وذلك على مستوى المجموعة.
وبينت أن أثر الصفقة سيظهر ضمن البيانات المالية
الـ ُـمـجـمـعــة لـلـشــركــة فــي الـفـتــرة الـمــالـيــة المنتهية فــي 30
سبتمبر .2021

«أهلية ت» تربح  74.04ألف دينار
انـتـهــت الـشــركــة األهـلـيــة للتأمين مــن تنفيذ صفقة
بيع كامل حصتها في شركة الفنادق الكويتية؛ بمبلغ
ً
إجمالي قدره  956.64ألف دينار تقريبا.
وق ــال ــت «أه ـل ـي ــة» ،إن الـحـصــة الـمـبـيـعــة ل ـعــدد 12.11
ً
مليون سهم بقيمة  79فلسا للسهم الواحد ،مشيرة الى
ً
أن الشركة حققت من تنفيذ صفقة البيع أرباحا صافية
بقيمة  74.04ألف دينار ،سيظهر أثرها المالي في بيانات
الربع الثالث من .2021

رفض طلب انسحاب «فجيرة أ»
من البورصة
قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال عدم الموافقة
على طلب شــركــة صناعات أسـهــم الفجيرة باالنسحاب
االخـتـيــاري مــن بــورصــة الـكــويــت ل ــأوراق الـمــالـيــة ،لعدم
اس ـت ـي ـفــاء ال ـشــركــة ال ـش ــرط الـمـتـعـلــق بـنـسـبــة الـتـصــويــت
بالموافقة على االنسحاب االختياري في الجمعية العامة.

األسواق جغرافيا.
 -4رب ــط ال ـت ـمــويــل بــالـفــرص
عـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــدوى ،ول ـ ـيـ ــس

بالمضاربات في فــرص عالية
المخاطر.
 -5انتقائية األصــول المدرة

مجلس التأديب يغرم «حياة
لالستثمار» و«التجاري»
أصــدر مجلس الـتــأديــب الـقــرار رقــم (2021/٥٣
تــأديــب) ( 2021/٢٨هيئة) بتوقيع عقوبة غرامة
 4آالف ديـ ـن ــار ض ــد ش ــرك ــة ح ـي ــاة لــاس ـت ـث ـمــار،
لمخالفاتها أنظمة االستثمار الجماعي وحوكمة
الشركات ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،
لألسباب التالية:
 -1قـيــام الـشــركــة بتسويق نسب مــن حصص
الملكية فــي مشروعين عقاريين خــارج الكويت
على بعض عمالئها من المستثمرين ذوي المالءة
المالية العالية ،وذلك على النحو التالي:
أ -نسبة من حصص الملكية في مشروع سكني
بالهند:
تم عرض نسبة من حصص الملكية المذكورة
على مجموعة من العمالء ،وقد استثمر  12عميال
من عمالء الشركة في نسبة من حصص الملكية
ً
لهذا المشروع ،علما بأن كل العمالء المذكورين
مصنفون من جانب الشركة كعمالء محترفين،
وتقدموا بطلب االستثمار على نماذج اشتراك
أعــدت ـهــا ال ـشــركــة ،وت ــم مـنـحـهــم ش ـه ــادات إثـبــات
تملكهم لنسبة من حصص الملكية المشار إليها.
ب -نـسـبــة م ــن حـصــص الـمـلـكـيــة ف ــي مـشــروع
سكني وتجاري بفرنسا:
تم عرض نسبة من حصص الملكية المذكورة
على مجموعة من العمالء ،وقد استثمر عميالن
ً
مــن عمالء الشركة فــي هــذا الـمـشــروع ،علما بأن
العميلين المذكورين مصنفان من جانب الشركة
كعميلين محترفين ،وتقدما بطلب االستثمار على
نماذج اشتراك أعدتها الشركة.
ولما كــان المشروعان الـمــذكــوران مــن أشكال
تسويق أنظمة االستثمار الجماعي األجنبية،
فقد كان يجب على الشركة الحصول على إذن من
الهيئة لتسويق النظام المذكور ،وهو األمر الذي
لم تقم به الشركة.
 -2ل ـق ـيــام رئ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة والــرئ ـيــس
التنفيذي بمراجعة واعتماد تقييم أداء مسؤول
التدقيق الــداخـلــي عــن الـفـتــرة المالية المنتهية

مؤسسة البترول تعد دراسات جدوى إلضفاء أسعار النفط ترتفع وسط
مخاوف بشأن اإلمدادات
الطابع التجاري على «مصفاة الزور»
●

أشرف عجمي

ق ــال م ـص ــدر نـفـطــي مـطـلــع إن مــؤسـســة
ال ـب ـت ــرول ال ـكــوي ـت ـيــة ت ـع ـكــف ع ـلــى تـحــويــل
مـصـفــاة الـ ــزور لـتـكــون ذات طــابــع تـجــاري
وق ــدرة تحويلية عالية ،عبر تحويل زيت
الوقود المنخفض القيمة لمنتجات بترولية
عالية القيمة وذات ربحية.
وأض ــاف أنــه يمكن بيع هــذه المنتجات
ف ــي األس ـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة ،م ـمــا س ـيــزيــد من
القيمة المضافة للنفوط الكويتية المكررة
فــي الـمـصـفــاة ويــزيــد إيـ ــرادات الـكــويــت من
المنتجات البترولية ،الفتا الى أن ذلك يدخل
في إطار استراتيجية المؤسسة لالستفادة
القصوى.
وأشــار المصدر الــى أنــه في سبيل ذلك،
فإن المؤسسة أعدت دراسة أظهرت نتائجها
األولـيــة أنــه سيتم زي ــادة ربحية المصفاة
بعد رفع قدرتها التحويلية وإضافة مجمع
البتروكيماويات نتيجة ارتفاع معدل العائد
على االستثمار من  1.7إلى نحو  12بالمئة

لـلـمـصـفــاة ،األم ــر ال ــذي ي ــؤدي ال ــى نتيجة
جيدة يتم معها استرداد كل االستثمارات
في المصفاة.
ولـفــت الــى أن مرحلة دراس ــات الـجــدوى
ال تــزال فــي مراحلها األول ــى ،ولــم يتم بعد
اعتماد أي قرار للمضي في التنفيذ ،متوقعا
االنتهاء من دراسة الجدوى بشكل كامل مع
نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل.
وأكـ ــد أن م ــا ت ـقــوم ب ــه الـمــؤسـســة بـشــأن
م ـص ـفــاة ال ـ ــزور يـسـيــر وف ــق اسـتــراتـيـجـيــة
وخ ـطــط مـسـبـقــة مــوضــوعــة ومـعـتـمــدة من
ّ
ويعد خطوة إيجابية
الجهات المختصة،
لتصبح المصفاة أكثر ربحية.
ولفت الى أن ما تم صرفه لتنفيذ مشروع
المصفاة يعد جــزء ا ال يتجزأ مــن المبالغ
ال ـم ـط ـلــوبــة لـتـحـقـيــق ال ـخ ـطــة ال ـمــوضــوعــة
للمصفاة ،وال ــذي سـيــؤدي تبعا لذلك إلى
ّ
تحسن اقتصادات المشروع ،وزيادة العائد
على االستثمار ،وبالتالي زي ــادة إي ــرادات
الكويت من المنتجات البترولية.
وقال إن المشروع الى جانب أنه مشروع

استثماري ضخم ،فإنه يهدف كذلك لتزويد
وزارة الكهرباء والماء بزيت الوقود الالزم
إلن ـ ـتـ ــاج الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ب ـش ـك ــل ي ـت ـن ــاس ــب مــع
المحافظة على البيئة ،الفتا الى أن مجمع
الـبـتــروكـيـمــاويــات المتكامل مــع المصفاة
من شأنه تحويل  98ألــف برميل نفط إلى
منتجات بتروكيماوية.
ولفت الى أنه كان مقررا أن تقوم شركة
كيبيك ،المعنية بإدارة المشروع ،بتشغيل
ال ـم ـج ـم ــع ال ـ ـم ـ ـقـ ــدرة ق ـي ـم ـت ــه ب ـن ـح ــو 3.69
مـلـيــارات ديـنــار مــع نهاية الــربــع األول من
الـعــام الـحــالــي ،إال أن الـمـعــوقــات المتعلقة
ب ـجــائ ـحــة ك ــورون ــا ومـ ــا ت ــرت ــب عـلـيـهــا من
تعطيل كل النواحي االقتصادية في العالم
ّأدي ــا الــى تأخير حركة األف ــراد واإلم ــدادات
الــرئـيـســة ،وتــوقــف حــركــة الـمــاحــة الجوية
ووسائل النقل ،مما جعل االلتزام بإنجاز
المشروع في مواعيده المحددة أمرا غاية
في الصعوبة.

ذات العوائد العالية قللت من
اإلق ـ ـبـ ــال ع ـل ــى ط ـل ــب ال ـت ـمــويــل
التقليدي.
 -6ت ـح ـســن أوض ـ ـ ــاع ال ـس ــوق
الـمــالــي مــن بــديــة الـعــام انعكس
بــأر بــاح كبيرة محققة عوضت
ك ـث ـيــرا م ــن ال ـش ــركــات ع ــن بـنــود
طلب التمويل.
 -7وفرة سيولة لدى الشركات
من العموالت التي حققتها من
بداية العام على إدارة األصول.
 -8شـ ــركـ ــات ك ـث ـي ــرة أوق ـف ــت
الـعــديــد مــن األنـشـطــة وخفضت
حجم األعمال بنسب كبيرة.
يــذكــر أن شــركــات االستثمار
التقليدية سددت بنهاية النصف
األول  90مليون دينار للبنوك،
حـيــث تــراجـعــت الـتــزامــاتـهــا من
 2.721إلــى  2.631مليار دينار.
كما تراجعت التزامات شركات
االستثمار العاملة حسب أحكام
الشريعة نحو  25مليون دينار
فقط.
وحـ ــال ـ ـيـ ــا يـ ـشـ ـه ــد الـ ـقـ ـط ــاع
ان ـت ـعــاشــة غ ـيــر م ـس ـبــوقــة على
ص ـع ـيــد األداء وال ــرش ــاق ــة فــي
ال ــدي ــون وااللـ ـت ــزام ــات ،إضــافــة
إل ـ ـ ــى جـ ـ ـ ــودة األص ـ ـ ـ ـ ــول ،ف ـضــا
ع ــن ع ــودت ــه إل ــى طــريــق تنفيذ
االستحواذات بشكل الفت ،ومن
المتوقع أن يشهد الربع األخير
سلسلة تخارجات واستحواذات
جديدة في طور طلب الموافقات
عليها من الجهات الرقابية.

صعدت أسعار النفط صباح أمس محققة
مـكــاســب للجلسة الـثــانـيــة ،إذ تلقى الـســوق
الدعم من مخاوف بشأن توقف إمــدادات في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،أك ـبــر مـنـتــج فــي الـعــالــم
للخام ،عقب األض ــرار الناجمة عن اإلعصار
أيدا ،إلى جانب توقعات بزيادة الطلب.
وارتفع خام برنت  67سنتا أو  0.9في المئة
ً
إلى  73.59دوالرا للبرميل في حين زاد سعر
خ ــام غ ــرب تـكـســاس الــوس ـيــط األم ـيــركــي 66
سنتا أو ما يعادل واحدا في المئة إلى 70.38
ً
دوالرا للبرميل .وفي وقت مبكر من الجلسة،
سجل الخامان أعلى سعر لهما منذ الثالث
من سبتمبر.
وظ ــل ح ــوال ــي ثــاثــة أرب ـ ــاع إن ـت ــاج الـنـفــط
الـبـحــري فــي خليج المكسيك األم ـيــركــي ،أو
ً
حوالي  1.4مليون برميل يوميا ،متوقفا منذ
ً
أواخ ــر أغسطس ،وهــو مــا يـعــادل تقريبا ما
تنتجه نيجيريا عضو "أوبك".
وب ـخ ــاف تــأثـيــر أي ـ ــدا ،سـيـنـصــب اهـتـمــام
ال ـ ـسـ ــوق هـ ـ ــذا األسـ ـ ـب ـ ــوع ع ـل ــى ال ـم ــراج ـع ــات
المحتملة لتوقعات الطلب على النفط من
منظمة ال ـب ـلــدان ال ـم ـصــدرة لـلـبـتــرول (أوب ــك)

ً
بـتــاريــخ  ،2019/12/31عـلـمــا ب ــأن ذل ــك مــن مهام
لجنة الـتــدقـيــق ولـيــس مــن مـهــام رئـيــس مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذي ،كما أن هذا األمر يعوق
استقاللية إدارة التدقيق ا لــدا خـلــي وموظفيها
ً
وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة ( )7 6-من
ذات الكتاب.
 -3ل ـق ـيــام رئ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة والــرئ ـيــس
التنفيذي بمراجعة واعتماد تقييم مسؤول إدارة
المخاطر عــن ا لـفـتــرة المالية المنتهية بتاريخ
ً
 ،2019/12/31وهو األمر الذي يشكل تعارضا مع
استقاللية تلك اإلدارة ،وذلك ألن التقييم قد تم من
الرئيس التنفيذي للشركة.
 -4ثبت للهيئة أن مسؤول المطابقة وااللتزام
لــدى الشركة ال يتمتع باالستقاللية المطلوبة،
وذل ــك لـقـيــام الـشــركــة بــإسـنــاد م ـهــام الـعــديــد من
الوظائف إليه.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية بتغريم
ال ـشــركــة الـمـخــالـفــة أل ــف دي ـن ــار ع ــن ك ــل مخالفة
مسندة إليها.
وأصدر مجلس التأديب قرارا برقم (2021/٥٢
مجلس تأديب) ( 2021/٦٨هيئة) بتوقيع عقوبة
غرامة  5آالف دينار ضد البنك التجاري الكويتي
لمخالفته اإلفصاح والشفافية لألسباب التالية:
 مـ ـخ ــا لـ ـفـ ـت ــه ح ـ ـكـ ــم ا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادة (  )1 –4 –4مــنالـ ـكـ ـت ــاب الـ ـع ــاش ــر (اإلفـ ـ ـص ـ ــاح وال ـش ـف ــاف ـي ــة) مــن
الــا ئـحــة التنفيذية للقانون رقــم  7لسنة 2010
وتعديالتهما ،وذلك لعدم التزامه بالتعقيب على
الشائعة المنتشرة بتاريخ  26ديسمبر  2020في
وسائل التواصل االجتماعي عن طريق حساب
في برنامج (االنستغرام) بشأن استحواذه على
فـنــدق الجميرا نتيجة تخلف الـمــاك عــن ســداد
المديونية المتعلقة بهم ،وذلك رغم قيام كل من
الهيئة وشــركــة بــورصــة الـكــويــت بطلب تعقيب
ال ـب ـنــك ب ـت ــاري ــخ  27دي ـس ـم ـبــر  2020ع ــن طــريــق
الرسائل اإللكترونية على تلك الشائعة قبل بدء
جلسة التداول التالية.

ووكــالــة الطاقة الدولية مع استمرار ارتفاع
اإلصابات بفيروس كورونا .وقــال مصدران
م ـط ـل ـعــان إن "أوب ـ ـ ــك" س ـت ـعــدل ع ـلــى األرجـ ــح
توقعاتها لعام  2022بالخفض.
وذكــر هــاوي لي الخبير االقتصادي لدى
بنك أو .سي .بي .سي السنغافوري" :يبدو أن
أسعار النفط ربما تستمر في االنجراف ...من
ً
 70إلى  75دوالرا كما ذكرنا سابقا" ،مضيفا:
"ال تــزال األس ــواق بحاجة إلــى وضــوح حول
تداعيات الفيروس بعد المدى القريب جدا.
وإل ــى أن نحصل عـلــى ذل ــك ،يـبــدو أن معظم
األصــول ،ومنها النفط ،ربما قد تستمر في
ً
ً
التحرك صعودا ونزوال".
وال تزال ثمة مخاطر على اإلمداد من إفراج
الصين المزمع عن النفط من االحتياطيات
االستراتيجية فــي الــوقــت ال ــذي تـعــززت فيه
آم ــال إجـ ــراء م ـحــادثــات ج ــدي ــدة ح ــول اتـفــاق
نووي أوسع بين إيران والغرب .وقالت الصين
إن ـه ــا سـتـعـلــن ت ـفــاص ـيــل خـطـتـهــا لـمـبـيـعــات
ال ـن ـفــط الـ ـخ ــام ال ـمــزم ـعــة م ــن االح ـت ـيــاط ـيــات
االستراتيجية في الوقت المناسب.
(رويترز)

«المركزي» :سندات وتورق
بـ  290مليون دينار
أع ـلــن بـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي أنــه
تــم تخصيص آخــر إص ــدار لسندات
وتـ ـ ّ
ـورق الـبـنــك بقيمة إجـمــالـيــة 290
مليون دينار ألجل  3أشهر وبمعدل
عائد  1.125في المئة.

استقرار الدوالر
واإلسترليني وتراجع اليورو
اسـتـقــر سـعــر ص ــرف الـ ــدوالر أمــام
الــدي ـنــار أم ــس ،عـنــد مـسـتــوى 0.300
دينار ،في حين انخفض سعر صرف
الـ ـي ــورو إل ــى  0.354ديـ ـن ــار ،مـقــارنــة
بأسعار يوم أمس األول.
وقـ ـ ـ ــال بـ ـن ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـ ـمـ ــركـ ــزي،
ف ــي ن ـش ــرت ــه ال ـي ــوم ـي ــة ع ـل ــى مــوق ـعــه
اإللكتروني ،إن سعر صــرف الجنيه
اإلسترليني استقر عند  0.416دينار،
كما استقر الفرنك السويسري عند
 0.327واسـتـقــر ال ـيــن الـيــابــانــي عند
.0.003

اقتصاد
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«أسواق المال» الخليجية تناقش التسجيل البيني للمنتجات المالية
خالل االجتماع الـ  ٢٣للجنة رؤساء هيئات األسواق بمشاركة الكويت

هيئة األسواق
الكويتية سلمت
النموذج الموحد
النهائي لمعرفة
العميل الخاص
بفتح حسابات
تداول لمواطني دول
التعاون والمقيمين
فيها

شاركت هيئة أسواق المال في أعمال االجتماع
الـ  23للجنة رؤساء هيئات األسواق المالية (أو
من يعادلهم) بدول المجلس ،عبر تقنية االتصال
المرئي ،أمــس ،ممثلة برئيس مجلس مفوضي
الهيئة والمدير التنفيذي الدكتور أحمد الملحم
وتناول متابعة تنفيذ قــرارات اللجنة الوزارية
بــاجـتـمــاعـهــا األخـ ـي ــر ف ــي أب ــري ــل ال ـم ــاض ــي ومــا
تــم إن ـجــازه خــال هــذه الـفـتــرة ،إلــى جــانــب إلقاء
الضوء على اإلطار التنظيمي للتسجيل البيني
للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة لألسواق
المالية بدول المجلس.
وت ــم االت ـف ــاق عـلــى تـصــديــق ذل ــك اإلطـ ــار بعد
ً
اع ـت ـمــاده م ــن دول ال ـت ـعــاون وف ـق ــا للتشريعات
واإلجــراء ات والمدد الزمنية الخاصة بكل دولة،
بعد أن تم االنتهاء من إعداد مسودته النهائية،
ون ـمــوذج متطلبات فتح الـحـســاب واإلجـ ــراء ات
المتبعة ونموذج  KYCاعرف عميلك.
وقـ ــد سـلـمــت هـيـئــة أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال الـكــويـتـيــة
ال ـن ـم ــوذج ال ـم ــوح ــد ال ـن ـهــائــي ل ـم ـعــرفــة الـعـمـيــل
والخاص بفتح حسابات تداول لمواطني مجلس
التعاون والمقيمين فيها التي قامت بإعداده.
واستعرضت اللجنة محاضر اجتماع فريق
عمل المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين
بــال ـج ـهــات ال ـم ـن ـظ ـمــة ل ــأس ــواق ال ـمــال ـيــة ب ــدول
ال ـم ـج ـلــس ،الـ ــذي نــاقــش ب ـ ــدوره إع ـ ــداد بــرنــامــج
خليجي موحد للتوعية باالستثمار في األسواق
المالية وفق أهداف ووسائل وميزانية محددة.
وأوصــى الفريق بتنفيذ البرنامج الخليجي
ال ـمــوحــد م ــن خ ــال ق ـيــام األم ــان ــة ال ـعــامــة بفتح

أحمد الملحم
حساب خاص لهذا البرنامج وتمويله من الدول
األعضاء بالتساوي.
كـمــا اشتملت مـحــاضــر اجـتـمــاع الـفــريــق كذلك
على دراســة الخيارات المقترحة إلعــداد تسجيل
تلفزيوني للمختصين بالجهات المنظمة لألسواق
المالية حول حملة "ملم" ،إلى جانب اقتراح برنامج
ت ــدري ـب ــي لـلـمـخـتـصـيــن بـ ــاإلعـ ــام وال ـت ــوع ـي ــة فــي
الهيئات المنظمة ليتم التنسيق لعقده عام 2022
على أن تستضيفه إحدى الدول األعضاء.

إضــافــة إلــى ذلــك ،استعرضت لجنة الــرؤســاء
تقرير نتائج وآثار الحمالت التوعوية الخليجية،
والخطة التفصيلية للهيئة العامة لسوق المال
بسلطنة عمان حول الحملة التوعوية المتعلقة
بـتــوعـيــة طـلـبــة الـ ـم ــدارس وال ـجــام ـعــات وال ـم ــرأة
والشباب في كل ما يخص االستثمار باألسواق
المالية.
فــي الـخـتــام تــم االت ـفــاق عـلــى تـحــديــد ي ــوم 14
مارس  2022ليكون الموعد القادم الجتماع لجنة
رؤساء الهيئات الرابع والعشرين.
يأتي هذا االجتماع الدوري بين الدول األعضاء
لمتابعة المستجدات والتطورات بين الجهات
المنظمة لألسواق المالية ،وترأسه رشيد المعراج
محافظ بنك البحرين المركزي (دولة الرئاسة–
ال ـب ـح ــري ــن) وم ـش ــارك ــة األمـ ـي ــن الـ ـع ــام الـمـســاعــد
للشؤون االقتصادية والتنموية باألمانة العامة
لمجلس التعاون الخليجي خليفة العبري.
كما شــارك رؤســاء مجالس اإلدارات واألمانة
العامة لمجلس التعاون وهم د .مريم السويدي
الرئيسة التنفيذية لهيئة األوراق المالية والسلع
باإلنابة  -في اإلمارات وعبير بنت الشيخ آل سعد
مــديــر إدارة مــراقـبــة األسـ ــواق المالية  -مصرف
البحرين المركزي ويوسف بن حمد البليهد نائب
رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية،
و عـبــدا لـلــه السالمي ا لــر ئـيــس التنفيذي للهيئة
ال ـع ــام ــة ل ـس ــوق الـ ـم ــال سـلـطـنــة عـ ـم ــان ،ونــاصــر
الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر لــأوراق
المالية.

ّ
«الكويت» توقع مذكرة إطار
الشراكة الوطنية مع البنك الدولي
بما يتوافق مع رؤية  2035وخطة التنمية 2025/2021

أثناء توقيع مذكرة اإلطار
اس ـت ـق ـبــل وزيـ ـ ــر ال ـم ــال ـي ــة وزي ــر
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واالس ـت ـث ـمــار خـلـيـفــة ح ـم ــادة ،في
م ـك ـت ـبــه أمـ ـ ــس ،ال ـم ــدي ــر اإلق ـل ـي ـمــي
للبنك الدولي في السعودية ودول
الخليج العربي عصام أبوسليمان
وم ــدي ــر ال ـم ـك ـتــب ال ـم ـح ـلــي لـلـبـنــك
الدولي غسان الخوجة.
وخ ــال ال ـل ـقــاء تــم تــوقـيــع إطــار
ال ـش ــراك ــة الــوط ـن ـيــة ب ـيــن ال ـكــويــت
وال ـب ـنــك ال ــدول ــي ب ـمــا ي ـتــوافــق مع
رؤية الدولة  2035وخطة التنمية
 ،2025/2021كـ ـم ــا ت ـ ــم اإل ش ـ ـ ــادة
بالعالقات المميزة بين الجانبين،
ً
والتي امتدت على مدى  60عاما.
وأش ـ ـ ــاد ال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي بـعــاقـتــه

بدولة الكويت والدعم الذي تقوم
بــه فــي تـعــزيــز الـعــاقــة بمجموعة
ً
ال ـب ـن ــك ،م ـع ـل ـنــا اسـ ـتـ ـع ــداده لـنـقــل
خ ـب ــرت ــه إل ـ ــى الـ ـ ـك ـ ــوادر ال ـكــوي ـت ـيــة
والمساهمة في تنفيذ رؤية دولة
الـكــويــت  2035ومــا ورد فــي خطة
التنمية.
حـ ـض ــر ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء األمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـع ــام
لــأمــانــة الـعــامــة للمجلس األعـلــى
ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط وال ـت ـن ـم ـي ــة د .خ ــال ــد
م ـ ـهـ ــدي ،و مـ ــد يـ ــر إدارة ا ل ـت ـع ــاون
االق ـت ـصــادي ال ـعــربــي والـخـلـيـجــي
ووك ـي ــل وزارة ال ـمــال ـيــة الـمـســاعــد
لـلـشــؤون اال قـتـصــاد يــة بالتكليف
طــال النمش ،ومدير إدارة الدين
العام عبدالعزيز المال.

«الكويتية»
تشارك السفارة الفرنسية االحتفال «أبيكورب» :إطار عام للسياسات البيئية
ً
بمرور  60عاما على العالقات الكويتية  -الفرنسية واالجتماعية والحوكمة
لإلسهام في تحقيق االستدامة وعملية تحول الطاقة

ً
العنزي يسلم إلى المستشارة فونكرن درعا تذكارية
ش ـ ــارك ـ ــت شـ ــركـ ــة ال ـخ ـط ــوط
الـجــويــة الـكــويـتـيــة باحتفالية
ً
م ــرور  60عــامــا عـلــى الـعــاقــات
ال ـف ــرن ـس ـي ــة  -ال ـك ــوي ـت ـي ــة ال ـتــي
نـ ـظـ ـمـ ـتـ ـه ــا س ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــارة ب ـ ــاري ـ ــس
ل ــدى الـ ـب ــاد ،م ــن خ ــال رعــايــة
ال ـم ـس ــاب ـق ــة ال ـت ـف ــاع ـل ـي ــة ،ال ـتــي
نظمتها الـسـفــارة على هامش
االحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة عـ ـ ـب ـ ــر وس ـ ــائ ـ ــل
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،بـطــرح
أسئلة عــا مــة للجمهور تخص
تــاريــخ الـعــاقــات بـيــن البلدين
وتأسيس الخطوط الكويتية.
وق ــام مــديــر دائ ــرة الـعــاقــات
الـعــامــة واإلعـ ــام فــي الخطوط

الكويتية فايز العنزي بتسليم
ال ـفــائــزة لـيـلـيــان فـ ــوزي جــائــرة
ال ـم ـس ــاب ـق ــة وهـ ـ ــي عـ ـ ـب ـ ــارة عــن
تذكرة سفر (كويت – باريس –
كويت) بحضور رئيس البعثة
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة فـ ــي الـ ـسـ ـف ــارة
ال ـفــرن ـس ـيــة ال ـم ـس ـت ـشــارة فــانــي
فونكرن .وعلى هامش تسليم
ال ـج ــائ ــزة ،ق ــال ال ـع ـن ــزي" :يـســر
الخطوط الكويتية أن تشارك في
المسابقة المقامة من السفارة
الفرنسية لدى الكويت بمناسبة
ً
االحتفال بمرور  60عاما على
الصداقة الفرنسية – الكويتية".
وأضاف العنزي أن مشاركة

ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ب ـه ــذه
ال ـم ـن ــاس ـب ــة ت ـ ــدل ع ـل ــى حـســن
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون وع ـ ـمـ ــق الـ ـع ــاق ــات
التاريخية والوطيدة والطيبة
بـيــن الـبـلــديــن بـكــل الـقـطــاعــات
ال ـح ـكــوم ـيــة والـ ـخ ــاص ــة ال ـتــي
تجمعهما سواء في المجاالت
ال ـس ـي ــاس ـي ــة أو االق ـت ـص ــادي ــة
أو ا ل ـث ـق ــا ف ـي ــة أو غ ـي ــر ه ــا مــن
المجاالت المختلفة المهمة.
ً
وأوضح أن (الكويتية) دائما
ما تكون حاضرة في مثل هذه
المناسبات المهمة التي تعمل
على تعزيز وتمتين العالقات
الـعــريـقــة بـيــن الـطــرفـيــن ،وألن

ً
هــذه الـخـطــوط جــزء ال يتجزا
من نسيج المجتمع الكويتي
وألنها الناقل الوطني لدولة
الكويت فإن مشاركتها اليوم
ً
تأتي انسجاما مــع توجهات
ال ــدول ــة ف ــي ت ـقــويــة وتــرسـيــخ
الـعــاقــات الثنائية مــع سائر
ال ـ ـ ــدول ال ـش ـق ـي ـقــة وال ـصــدي ـقــة
ً
وتطبيقا لتوجيهات مجلس
إدارة الشركة برئاسة الكابتن
ع ـ ـلـ ــي الـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ــان ،وح ــرصـ ـه ــم
عـلــى رف ــع مـسـتــوى الـعــاقــات
والـتـعــاون مــع ســائــر الجهات
األخرى.

أع ـل ـن ــت ال ـش ــرك ــة ال ـعــرب ـيــة
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـب ـت ــرول ـي ــة
ً
"أب ـ ـي ـ ـكـ ــورب" ،تـبـنـيـهــا إط ـ ــارا
ً
ع ــام ــا ل ـل ـس ـيــاســات الـبـيـئـيــة
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـح ــوك ـم ــة
(  ،)ESGضـ ـ ـم ـ ــن ج ـ ـهـ ــود هـ ــا
الـمـسـتـمــرة فــي دع ــم التحول
بمجال الطاقة واالستدامة في
المنطقة العربية.
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت "أبـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــورب"،
ف ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،إن ـ ـهـ ــا ت ـن ــوي
تـ ـخـ ـصـ ـي ــص م ـ ـل ـ ـيـ ــار دوالر
ل ـ ــدع ـ ــم م ـ ـشـ ــاريـ ــع وش ـ ــرك ـ ــات
الطاقة الخضراء والمتجددة
خ ـ ــال ال ـع ــام ـي ــن ال ـم ـق ـب ـل ـيــن،
الس ـي ـمــا ف ــي مـنـطـقــة ال ـشــرق
األوسط وشمال إفريقيا ،كما
ستتولى ا لـشــر كــة بالتعاون
مـ ـ ــع شـ ــركـ ــائ ـ ـهـ ــا تـ ـقـ ـيـ ـي ــم كــل
أصــول محفظتها التمويلية
واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة م ـ ــن ح ـيــث
التزامها بالسياسات البيئية
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـح ــوك ـم ــة
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وت ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــل اس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات
أب ـي ـكــورب ف ــي م ـجــال الـطــاقــة
ً
الخضراء حاليا أكثر من 13
في المئة من إجمالي محفظة
الشركة ،مما يعادل نحو 550
م ـل ـيــون دوالر م ــن ال ـق ــروض
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـم ـبــاشــرة،
التي تضاعف حجمها أكثر

من أربع مرات خالل السنوات
الخمس الماضية.
وي ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ــن هـ ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار
ال ـجــديــد مـجـمــوعــة متكاملة
مــن األدوات لضمان االلـتــزام
بالمعايير المعتمدة وقياس
األث ـ ــر ال ـب ـي ـئــي واالج ـت ـمــاعــي
لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ال ـ ـت ـ ـمـ ــوي ـ ـل ـ ـيـ ــة
واالس ـت ـث ـمــاريــة ،مــع التركيز
ع ـل ــى دع ـ ــم ان ـت ـش ــار م ـص ــادر
الطاقة المتجددة والتقنيات
منخفضة الـكــربــون ،وتعزيز
ال ـ ـشـ ــراكـ ــات االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ذات األث ـ ـ ــر اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي عـلــى
االستدامة.
كـ ـم ــا تـ ـعـ ـت ــزم "أب ـ ـي ـ ـكـ ــورب"
إضافة إلى ذلك طرح سندات
خـ ـ ـض ـ ــراء ( )green bonds
وس ـ ـنـ ــدات ت ـن ـم ـيــة م ـسـتــدامــة
( )sustainability bondsخالل
الفترة المقبلة بهدف تسريع
ان ـت ـشــار ال ـطــاقــة الـمـسـتــدامــة
وت ـح ـف ـيــز األطـ ـ ــراف الـمـعـنـيــة
بالقطاع على تبني واعتماد
تنويع مصادر الطاقة.
وق ـ ــال د .ع ــاب ــد ال ـس ـعــدون
ر ئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس م ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس إدارة
"أبـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـك ـ ـ ــورب"" ،إن ت ــأص ـي ــل
مبادئ االستدامة واعتمادها
ف ــي جـمـيــع أع ـمــال ـنــا وتقليل
المخاطر ذات الـصـلــة؛ يأتي
ً
انـطــاقــا مــن إدراك ـنــا ألهمية

دورنـ ـ ـ ـ ــا ومـ ـس ــؤولـ ـيـ ـتـ ـن ــا فــي
مــواجـهــة الـتـحــديــات البيئية
وأزمة تغير المناخ ،ومواصلة
ج ـ ـ ـهـ ـ ــودنـ ـ ــا ل ـ ـ ـلـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـ ــى
اقتصاد منخفض الكربون،
ً
خصوصا و ســط التغييرات
المتسارعة وغير المسبوقة
التي يشهدها العالم".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــدون ،أن
الــدول األعضاء في أبيكورب
أكدت التزامها بمواجهة هذه
التحديات بتوقيعها اتفاقية
باريس للمناخ ،ومشاركتها
الـ ـف ـ ّـع ــال ــة فـ ــي م ــؤتـ ـم ــر األمـ ــم
ال ـم ـت ـحــدة لـلـتـغـيــر الـمـنــاخــي
 2021المقرر عقده في مدينة
غــاسـكــو فــي وق ــت الح ــق من
هذا العام.
م ــن ج ــان ـب ــه قـ ــال د .أح ـمــد
ع ـت ـي ـقــة ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
ل ـ ـ ـ ــ"أب ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــورب"" :سـ ـنـ ـعـ ـم ــل
ف ـ ــي الـ ـم ــرحـ ـل ــة ال ـم ـق ـب ـل ــة مــع
ج ـم ـي ــع ش ــرك ــائ ـن ــا ل ــارت ـق ــاء
بـ ـ ــال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــات ال ـ ـب ـ ـي ـ ـئ ـ ـيـ ــة
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـح ــوك ـم ــة
لـ ـ ــدي ـ ـ ـهـ ـ ــم" ،ومـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ــأن دور
أب ـي ـك ــورب ك ـمــؤس ـســة مــالـيــة
ت ـن ـمــويــة مـ ـتـ ـع ــددة األطـ ـ ــراف
مـتـخـصـصــة ب ـت ـمــويــل قـطــاع
ال ـط ــاق ــة ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـعــربــي
"م ـن ـح ـنــا الـ ـق ــدرة ع ـلــى رصــد
األثــر الـعــام لهذه السياسات

ب ــدق ــة ودع ـ ـ ــم الـ ـتـ ـح ــول نـحــو
مصادر أكثر استدامة للطاقة
في المنطقة بشكل عام".
وأضاف "سنركز بالتوازي
مـ ــع ذل ـ ــك ع ـل ــى دع ـ ــم تـطـبـيــق
هـ ــذه ال ـس ـيــاســات ف ــي الـ ــدول
األع ـضــاء مــن خ ــال البحوث
وتبادل الخبرات والمعارف،
وكــذلــك تفعيل دورن ــا كجهة
اسـ ـتـ ـش ــاري ــة م ــوث ــوق ــة ل ـهــذه
الدول".
وذك ـ ـ ـ ــر أن اإلط ـ ـ ـ ـ ــار ي ـضــع
آليات محددة لكيفية قياس
وإدارة و مـ ـ ــرا ق ـ ـ ـبـ ـ ــة ور صـ ـ ــد
المخاطر والفرص المتاحة،
وهو يستند إلى ثالث ركائز
أســاس ـيــة ،هــي االسـتـثـمــارات
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوي ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول،
وال ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــول االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي
والشراكات ،والمرونة المالية
والحوكمة ،كما يحدد اإلطار
ك ــذل ــك ال ـم ـع ــاي ـي ــر الـمـتـعـلـقــة
بطريقة عمل الشركة لناحية
فـعــا لـيــة هـيـكـلـهــا التنظيمي
ومنظومة سلوكيات العمل
والتنوع وتمكين الموظفين،
وسـ ـتـ ـق ــوم الـ ـش ــرك ــة فـ ــي ه ــذا
السياق بإعداد تقارير عامة
سـنــويــة عـلــى أس ــاس طوعي
تـ ـ ــواكـ ـ ــب أفـ ـ ـض ـ ــل ال ـم ـع ــاي ـي ــر
الدولية.

«هيرميس» :إتمام اإلصدار
األول ضمن سندات «ڤاليو»
أعلنت المجموعة المالية هيرميس أ م ــس ،إ تـمــام صفقة
اإلص ــدار األول بقيمة  322.550مليون جنيه مـصــري ضمن
برنامج إصدار سندات توريق لمصلحة شركة "ڤاليو" ،وذلك
ضمن برنامج إصدار سندات توريق بملياري جنيه.
وحصلت الشركة على موافقة هيئة الرقابة المالية في 25
يوليو  2021للمضي قدما في هذا اإلصدار.
وفي هذا السياق ،أعرب الرئيس المشارك لقطاع الترويج
وتغطية االكتتابات بـ "هيرميس" مصطفى جاد ،عن اعتزازه
بــإت ـمــام صـفـقــة إصـ ــدار س ـنــدات ال ـتــوريــق األولـ ــى مــن نوعها
لـ "ڤاليو" المنصة الــرائــدة للشراء اآلن والدفع الحقا -والتي
تمثل إحدى الركائز األساسية لقطاع التمويل غير المصرفي
بالمجموعة.
وأضاف جاد أن "هذه الصفقة القت إقباال ملحوظا من جانب
مقدمي الخدمات المالية ،وهو ما يؤكد الجهد الكبير الذي
يبذله فريق العمل لتنويع باقة المنتجات والخدمات التي
نقدمها في مجال ترتيب الدين والمساهمة في تحقيق النمو
المنشود للشركة والعمالء على حد سواء".
مــن جــانـبــه ،قــال الــرئـيــس التنفيذي لقطاع التمويل غير
المصرفي بـ "هيرميس" وليد حسونة ،إن هذه الصفقة تعد
بمثابة نقلة كبيرة لـ "ڤاليو" ،وذلك في ظل ارتفاع الطلب على
خدمات القيمة المضافة ،والتي تشمل برامج البيع بالتقسيط
والتسهيالت االئتمانية المدعومة بتكنولوجيا الخدمات
المالية.
وأوضــح حسونة أن "ڤاليو" أحــرزت العديد من اإلنجازات
على مدار السنوات الماضية" ،وذلك باعتبارها المنصة الرائدة
للشراء اآلن والدفع الحقا ( )BNPLفي مصر ،كما نتطلع إلى
إضافة المزيد من هذا النوع من الصفقات االستراتيجية في
المستقبل بمسيرة نمو الشركة".
جدير بالذكر أن "هيرميس" قامت بدور المستشار المالي
األوح ــد والمدير األوح ــد لــإصــدار ،وكــذلــك المنظم والـمــروج
األوح ــد وضــامــن تغطية اإلص ــدار .كما قــام كــل مــن بنك قناة
ال ـســويــس وال ـب ـنــك ال ـعــربــي اإلف ــري ـق ــي ال ــدول ــي بـ ــدور ضــامــن
االكـتـتــاب ،وق ــام البنك العربي االفــريـقــي ب ــدور أمـيــن الحفظ،
ومكتب  Dreny & Partnersبدور المستشار القانوني للصفقة،
بينما قــام مكتب حــازم حسن  KPMGبــدور المراجع المالي
لإلصدار.
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• بلغت  14.05مليار دينار في نهاية النصف األول • زيادة عددها من  4481إلى  4706محافظ
انـ ـخـ ـفـ ـض ــت الـ ـقـ ـيـ ـم ــة الـ ـس ــوقـ ـي ــة ل ـل ـم ـحــافــظ
االستثمارية من  16.56مليار دينار خالل الربع
األول من هذا العام الى  14.05مليارا في الربع
الثاني من العام نفسه بنسبة بلغت  15في المئة.
ووفـقــا إلحصائية لهيئة أس ــواق الـمــال فإن
إجمالي القيمة السوقية للمحافظ االستثمارية،
التي تحت إدارة الشركات ،وعددها  45مديرا،
يـبـلــغ  2.775م ـل ـي ــارات ديـ ـن ــار ،ف ــي ح ـيــن تبلغ
القيمة السوقية للمحافظ اال سـتـثـمــار يــة التي
تخضع إلدارة العميل نفسه  5.006مليارات ،في
المقابل يبلغ إجمالي القيمة السوقية للمحافظ

عيسى عبدالسالم

االستثمارية للحفظ  5.684مليارات.
وارتفع عدد المحافظ االستثمارية من 4481
محفظة مــر خـصــة لنحو  47مــد يــر محفظة في
الربع االول الى  4706محافظ خالل الربع الثاني
من العام الجاري ،تقع  884تحت إدارة الشركات
الـمــرخــص لها مــن هيئة أس ــواق الـمــال ،و2812
تخضع إلدارة الـعـمــاء ،فــي حين يــوجــد 1010
محافظ للحفظ.
وأوض ـحــت اإلحـصــائـيــة أن القيمة السوقية
لألوراق المالية تبلغ  13.58مليار دينار ،مقابل
القيمة السوقية للنقد والتي ال تتجاوز 467.71

م ـل ـيــونــا .وب ـي ـنــت اإلح ـص ــائ ـي ــة أن عـ ــدد عـمــاء
المحافظ االستثمارية  3870عميال ،ويبلغ عدد
الكويتيين منهم  3017مواطنا ،في حين يبلغ
عدد عمالء المحافظ غير الكويتيين  853عميال.
وذكرت أن عدد العمالء الطبيعيين يصل الى
نحو  3007عمالء ،مقابل  853عميال اعتباريا.
وهناك تقارير مهمة ينبغي على القائمين
عـلــى إدارة الـمـحــافــظ االس ـت ـث ـمــاريــة تقديمها
بـشـكــل دوري إل ــى هـيـئــة أس ـ ــواق ال ـم ــال ،وهــي
تـقــريــر ح ــول الـمـحــافــظ االسـتـثـمــاريــة ال ـتــي تم
إنـشــاؤهــا أو اغــاقـهــا ،وتـقــريــر حــول المحافظ

االستثمارية لدى الشخص المرخص له ،وتقرير
حول تداوالت عمالء المحافظ االستثمارية على
األوراق المالية المصدرة من الشخص المرخص
له أو الشركة األم أو الشركات التابعة والزميلة،
بــاالضــافــة ال ــى تـقــريــر ح ــول ت ـ ــداوالت موظفي
وأعـضــاء مجلس ادارة الشخص المرخص له،
فضال عن تقرير حول تداوالت عمالء المحافظ
االسـتـثـمــاريــة األج ــان ــب ،وآخ ــر يـتـنــاول أسـمــاء
الجهاز القائم على ادارة المحافظ االستثمارية
ب ـك ــل أش ـك ــال ـه ــا ل ـل ـع ـم ــاء ومـ ـح ــاف ــظ ال ـش ــرك ــة،
باالضافة الــى تزويد الهيئة بــأي تغيير يطرأ

«بيتك» 11.2 :مليار دينار االئتمان الموجه للعقار واإلنشاء

ً
تراجع فصليا  %0.4بنهاية الربع الثاني وارتفع  %0.7على أساس سنوي
ق ــال تـقــريــر صـ ــادر ع ــن بيت
الـتـمــويــل الـكــويـتــي «بـيـتــك» ،إن
ال ـش ــرك ــات ال ـع ـقــاريــة ال ـمــدرجــة
في بورصة الكويت ،تأثرت مع
ارتفاع المؤشر السعري للقطاع
ال ـع ـقــاري فــي بــورصــة الـكــويــت
بـنـهــايــة ال ــرب ــع ال ـثــانــي بنسبة
 32.7ف ــي ال ـم ـئ ــة ع ـل ــى أس ــاس
سنوي ،وبنسبة  16.5في المئة
على أساس ربع سنوي.
وبـحـســب ال ـت ـقــريــر ،ارتـفـعــت
القيمة السوقية لقطاع العقار
فــي ال ـســوق الــرئـيـســي إل ــى 1.6
مـلـيــار دي ـنــار بنسبة  34.3في
المئة على أساس سنوي ،فيما
ارت ـف ـعــت  25.7ف ــي ال ـم ـئــة على
أسـ ــاس رب ــع س ـن ــوي ،ف ــي وقــت
ارتـفــع المؤشر الـعــام لبورصة
الكويت  24.5في المئة بنهاية
الربع الثاني على أساس سنوي
و 10.6ف ــي الـمـئــة عـلــى أس ــاس
ً
ربع سنوي ،مصحوبا بارتفاع
القيمة السوقية للبورصة إلى
 37.2مليار دينار بنسبة 27.3
في المئة بنهاية الربع الثاني
على أساس سنوي ،بينما زادت
 34.4في المئة على أساس ربع
سنوي.
ووف ــق بـيــانــات بنك الكويت
ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزي ص ـ ـ ـ ـ ــدرت ب ـن ـه ــاي ــة
الــربــع الـثــانــي  ،2021انخفض

االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان الـ ـم ــوج ــه ل ـق ـطــاعــي
ال ـع ـقــار واإلنـ ـش ــاء ب ـح ــدود 0.4
في المئة عن نهاية الربع األول
 ،2021فيما ارتفع  0.7في المئة
ً
على أساس سنوي ،مقتربا من
 11.2مليار دينار ويشكل 27.4
فــي الـمـئــة مــن رصـيــد االئـتـمــان
ً
ال ـم ـم ـنــوح ،م ـص ـحــوبــا ب ــزي ــادة
س ـن ــوي ــة ل ــائ ـت ـم ــان ال ـم ـم ـنــوح
لبعض القطاعات االقتصادية.
وارت ـ ـفـ ــع االئـ ـتـ ـم ــان ال ـمــوجــه
ً
لــأفــراد مـقـتــربــا مــن حــاجــز 18
ً
مـلـيــار دي ـن ــار مــرتـفـعــا  2.2في
ال ـم ـئــة ع ــن ن ـهــايــة ال ــرب ــع األول
فيما يعد أعلى بنسبة  9.3في
الـمـئــة عـلــى أس ــاس سـنــوي مع
ارتـفــاع التسهيالت االئتمانية
المقسطة  2.9في المئة عن الربع
األول ،وه ــي تـسـهـيــات تمنح
لألفراد الذين يرغبون في بناء
وحدات سكنية في قطاع السكن
الخاص ،وتشكل وحدها 32.7
في المئة من االئتمان الممنوح
مـتـخـطـيــة  13.3م ـل ـي ــار دي ـن ــار
بـ ــزيـ ــادة  11.6ف ــي ال ـم ـئــة عـلــى
أساس سنوي.
ب ــال ـت ــال ــي ي ـس ـت ـمــر االتـ ـج ــاه
التصاعدي ألرصدة التسهيالت
االئتمانية الممنوحة للنشاط
الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري ف ـ ــي مـ ـجـ ـمـ ـل ــه ،م ـمــا
ساهم في دفع رصيد االئتمان

ال ـم ـصــرفــي ألن يــرت ـفــع بـشـكــل
طفيف إل ــى  40.8مـلـيــار ديـنــار
بنهاية الربع الثاني بحدود 1.5
في المئة عن نهاية الربع األول،
ف ــي ح ـي ــن ارتـ ـف ــع ع ـل ــى أس ــاس
سنوي بنسبة  3.6في المئة.
ويقترب رصيد التسهيالت
االئتمانية الموجهة للنشاط
ال ـع ـقــاري فــي مجمله مــن 24.5
م ـل ـيــار ديـ ـن ــار ،أي ب ــزي ــادة 1.4
في المئة عن نهاية الربع األول
فيما تـصــل إل ــى  6.4فــي المئة
ع ـل ــى أسـ ـ ــاس سـ ـن ــوي .وتـمـثــل
تـلــك األرص ـ ــدة  60.1ف ــي المئة
مـ ــن ال ـت ـس ـه ـي ــات االئ ـت ـم ــان ـي ــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــوحـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع
المصرفي.
من ناحية أخرى ارتفع مؤشر
ال ــرق ــم ال ـق ـيــاســي لــأس ـعــار في
ً
ً
الكويت مسجال 119نقطة وفقا
آلخــر بيانات اإلدارة المركزية
لـ ــإح ـ ـصـ ــاءات ب ـن ـه ــاي ــة أب ــري ــل
.2021
بـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــالـ ـ ــي س ـ ـ ـجـ ـ ــل م ـ ـعـ ــدل
ال ـت ـض ـخ ــم  0.3فـ ــي ال ـم ـئ ــة عــن
مستويات األس ـعــار فــي نهاية
ال ــرب ــع الـ ــرابـ ــع ،ف ـي ـمــا ب ـل ــغ 3.1
فــي الـمـئــة عـلــى أس ــاس سنوي
ً
م ـ ــدف ـ ــوع ـ ــا بـ ـ ــزيـ ـ ــادة م ـت ـف ــاوت ــة
لمستويات األسعار في معظم
م ـكــونــات ال ــرق ــم ال ـق ـيــاســي ،في

حـ ـي ــن ل ـ ــم ت ـس ـج ــل م ـس ـت ــوي ــات
األسـ ـ ـع ـ ــار فـ ــي مـ ـك ــون خ ــدم ــات
ً
الـ ـسـ ـك ــن ت ـ ـغ ـ ـيـ ــرا عـ ـل ــى أس ـ ــاس
سنوي.
ويـ ـ ــأتـ ـ ــي ت ـ ـمـ ــاسـ ــك الـ ـقـ ـط ــاع
الـعـقــاري وســط تعافي أسعار
ال ـن ـفــط ،إذ ســاهـمــت اتـفــاقـيــات
ت ـخ ـف ـي ــض اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج ال ـن ـف ـط ــي
مدعومة باإلجراءات الحكومية
وخـ ـط ــط ال ـت ـح ـف ـيــز واالن ـف ـت ــاح
التدريجي للنشاط االقتصادي

وحركة التجارة والنقل العالمي
ف ــي ت ـعــافــي األسـ ـع ــار مسجلة
لـ ـ ـخ ـ ــام غـ ـ ـ ــرب ت ـ ـك ـ ـسـ ــاس 73.5
ً
ً
دوالرا وخام برنت  75.1دوالرا
ً
والنفط الخام الكويتي مغلقا
ً
ً
عند حــدود  73.8دوالرا أيضا
في نهاية الربع الثاني ،2021
مرتفعة بنسبة  24.2في المئة
و 18.2في المئة و 15.6في المئة
على الـتــوالــي على أســاس ربع
س ـنــوي ،بــالـتــالــي تـعــد مرتفعة

عن المستويات غير المسبوقة
التي وصلتها أسعار النفط في
الــربــع األول مــن ع ــام  2020مع
بداية أزمة «كوفيد  »19التي أدت
إلى توقف الحياة االقتصادية
حينها ،حيث تعد أعلى لخام
غرب تكساس بنسبة  87.2في
ال ـم ـئــة ول ـخ ــام بــرنــت  82.6في
المئة والنفط الكويتي 103.2
في المئة على أساس سنوي.

على الجهاز القائم والمخول له إدارة المحافظ
االستثمارية.
وت ـت ـجــه ه ـي ـئــة األسـ ـ ــواق م ـنــذ ف ـت ــرة دراسـ ــة
مستفيضة حول أدوات استثمارية مالية بديلة
للمحافظ المالية المجمعة ،والتي يتم التداول
بـهــا فــي الــوقــت الـحــالــي فــي أش ـكــال أخ ــرى غير
منظمة ،بيد أن هذه األدوات تحيط بها بعض
المخاطر ،إذا لم يتم اإلسراع في إقرار التشريعات
ال ـخــاصــة ب ـه ــا ،والس ـي ـمــا أن ال ـت ـعــامــل ببعض
األدوات مثل السندات والصكوك شهد نشاطا
كبيرا خالل الفترة الماضية.

تسليم عطاءات ألحدث نسخة
من «الشقايا للطاقة النظيفة»
مع دمج حقل الدبدبة للطاقة الشمسية وتطوير الشقايا للطاقة
ّ
النظيفة ،ورد لموقع مجلة بي في أنه تم تسلم العطاءات الخاصة
بعقد  EPCالسابق األسبوع الماضي .من غير الواضح ما إذا كان
المرفق سيتمتع بقدرة توليد تبلغ  1غيغاوات أو  1.5غيغاواط أو
«تصل إلى  3غيغاوات».
وعاد مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية الذي خططت له حكومة
الكويت ،والذي ّ
أجل لمدة  3سنوات ونصف السنة ،للتقدم للمناقصة،
حيث أفــادت الهيئة الكويتية لمشروعات الشراكة ( - )KAPPالتي
استحوذت على مناقصة حقل الطاقة الشمسية بحجم غيغاوات من
مؤسسة البترول الكويتية ( - )KPCعطاءات مشاريع من الشركات
عقد خدمات الهندسة والمشتريات والبناء.
المتنافسة على ً
وتم اإلبالغ سابقا عن مشروع  1غيغاوات و 1.5غيغاوات ،ومن
المقرر اآلن أن يتمتع حقل الطاقة الشمسية  -الذي يشار إليه باسم
الدبدبة  -بقدرة توليد «تصل إلى  3غيغاوات» ،على الرغم من الخطط
السابقة باسم «مشروع  1.5غيغاوات».
ويـبــدو أن أن الـمـشــروع قــد تــم دمـجــه مــع حقل الشقايا للطاقة
المتجددة الــذي يجري التخطيط له على بعد  100كيلومتر غرب
مدينة الكويت .وكتبت شركة  Apricumاالستشارية للتكنولوجيا
النظيفة ومقرها برلين في مقال بمجلة  pvفي يونيو أن «الدبدبة»
جــزء مــن مـشــروع الشقايا .وكــانــت مؤسسة البترول الكويتية قد
أعلنت عن مبادرة لالستفادة من مصادر الطاقة المتجددة ،وذلك
بإنشاء محطة للطاقة الشمسية قــادرة على تأمين  15بالمئة من
حاجة القطاع النفطي بالكويت للطاقة الكهربائية بحلول عام .2020
يذكر أن مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية سيتم تشييده داخل
مجمع الشقايا للطاقات المتجددة التابعة لمعهد الكويت لألبحاث
العلمية ،وتصل السعة المركبة المستهدفة لمشروع الدبدبة حوالي
 1000ميغاوات ،ويقع على مساحة تقديرية تصل إلى  32كيلومترا
مربعا .ومــن المتوقع أن ينتج المشروع ما يعادل  15بالمئة من
استهالك القطاع النفطي السنوي مــن الطاقة الكهربائية ،أي ما
يـعــادل  2.450مـيـغــاوات ســاعــة فــي ال ـعــام ،كما يحد الـمـشــروع من
انبعاثات كمية ثاني أكسيد الكربون تعادل  1.3مليون طن سنويا.
ومن المتوقع أن يتم تشغيل المحطة في الربع الثالث من السنة
المالية .2021-2020

ديون «الطيران» ترتفع إلى  340مليار دوالر أرباح «الشحن» ألعلى مستوياتها منذ 2008
قـفــزت الــديــون المستحقة على شركات
الطيران بنسبة  23في المئة منذ عام 2020
ً
إلى  340مليار دوالر ،وفقا لبيانات جمعتها
ب ـل ــوم ـب ــرغ ،إذ ب ـل ـغــت م ـب ـي ـعــات ال ـس ـن ــدات
والقروض لشركات الطيران العالمية حتى
اآلن هذا العام نحو  63مليار دوالر.
ً
ً
ويعد نمو الديون دليال إضافيا على أن

ً
ً
الصناعة تواجه طريقا وعرا في المستقبل،
إذ ال تـ ــزال ال ـعــديــد م ــن ال ـق ـيــود ال ـحــدوديــة
ســاريــة ،كما أن موسم العطالت الصيفية
في الواليات المتحدة وأوروبــا يقترب من
نهايته.
وأعـ ـلـ ـن ــت ش ــرك ــة إي ـ ـ ــزي جـ ـي ــت وش ــرك ــة
ً
الخطوط الجوية اليابانية خططا جديدة

أسعار صرف العمالت العالمية

لجمع األموال هذا الشهر لمساعدتها على
مواجهة الوباء الذي طال أمده.
بدورها ،قالت كبيرة محللي االستثمار
واألس ـ ــواق فــي ،Hargreaves Lansdown
سوزانا ستريتر« :قد يؤدي انتشار متغير
دلتا إلى قيام دول أخرى بفرض قواعد حجر
صحي أكثر صرامة على الزوار».

تحقق صـنــا عــة ا لـشـحــن العالمية أعلى
مـسـتــوى إي ـ ــرادات يــومـيــة مـنــذ ع ــام ،2008
وســط مزيج من طفرة الطلب على السلع،
وقيود سلسلة التوريد حول العالم وسط
وباء «كوفيد ،»-19وفق ما ذكرته «بلومبرغ».
ً
وحاليا ،تبلغ تكلفة شحن حاوية حجمها
ً
ً
 60قدما ( 18.3مترا) من الصين إلى أوروبا

الكويت تواصل مشترياتها
من زيت الوقود عالي الكبريت
لتلبية احتياجات الطاقة الكهربائية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

قـ ــالـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة إن
دوال مــن ال ـشــرق األوسـ ــط ،مثل
الكويت والسعودية ،ستواصل
مـشـتــريــاتـهــا م ــن زي ــت ال ــوق ــود
عــا لــي ا لـكـبــر يــت  HSFOلتلبية
ال ـط ـل ــب ع ـل ــى الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ،وم ــن
المرجح أن تدعم هذه الطلبات
الـســوق .فــي الــوقــت الــذي ارتفع
ال ـف ــارق ال ـن ـقــدي  CST 380إلــى
ً
دوالرا للطن المتري في
15.25
سبتمبر.
ووف ــق «سـتــانــدر آن ــد ب ــورز»،
من المرجح أن يظل سوق زيت
الوقود عالي الكبريت في آسيا
ثابتا ،بسبب التحول المستمر
من الغاز الطبيعي المسال إلى
 HSFOفـ ــي م ـح ـط ــات ال ـط ــاق ــة،
حسبما أفادت مصادر.
وم ــن ال ـم ـتــوقــع أن تنخفض
أق ـس ــاط ال ـتــأم ـيــن ع ـلــى الــوقــود
البحري في رصيف سنغافورة
السابق بنسبة  0.5بالمئة خالل
الرابع من سبتمبر.
وتـ ــراج ـ ـعـ ــت أسـ ـ ـع ـ ــار ش ـحــن
الــوقــود الـبـحــري السنغافوري
 0.5ب ـ ــا لـ ـ ـمـ ـ ـئ ـ ــة ،حـ ـ ـي ـ ــث قـ ـف ــزت
م ـ ـ ـخـ ـ ــزونـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـل ـ ـفـ ــات فــي
سنغافورة بنسبة  16.7بالمئة
إل ــى  24.148مـلـيــون بــرمـيــل أو
 3.8ماليين طن متري باألسبوع
المنتهي في سبتمبر .ووصلت
إل ـ ــى أعـ ـل ــى م ـس ـت ــوى ل ـه ــا مـنــذ
 21يــولـيــو ،كـمــا أظ ـهــرت أحــدث
ا ل ـ ـب ـ ـيـ ــا نـ ــات م ـ ــن Enterprise
.Singapore
فـ ــي شـ ـم ــال آس ـ ـيـ ــا ،تـعـطـلــت
ع ـم ـل ـي ــات ال ـ ـتـ ــزويـ ــد ب ــال ــوق ــود
بـسـبــب إع ـص ــار تـشــانـثــو ال ــذي
ض ــرب مـقــاطـعــة تـشـجـيــانــغ في
 11سبتمبر.
ف ــي ال ـف ـت ــرة م ــن  10إلـ ــى 11
سبتمبر ،أوقفت العمليات في
الموانئ الرئيسة ،مثل شنغهاي
وت ـ ـشـ ــوشـ ــان ،ح ـس ـب ـمــا أفـ ـ ــادت

مصادر لبالتس في  11سبتمبر.
و تــم تعليق عمليات التزود
بــالــوقــود فــي الـمــوانــئ اعـتـبـ ً
ـارا
سبتمبر .ومن
من مساء يوم ً 11
المتوقع أن يظل مغلقا حتى 11
سبتمبر ،وفــق المصادر .وقال
أحد الموردين إن الطلب خالل
الـفـتــرة المتبقية مــن األسـبـ ًـوع
من المتوقع أن يكون ضعيفا،
حيث يؤمن مالكو السفن أنشطة
ال ـت ــزوي ــد ب ــال ــوق ــود ف ــي أمــاكــن
أخ ــرى .مــن المتوقع أن يضرب
اإلع ـصــار كــوريــا الجنوبية في
وق ـ ــت الح ـ ــق م ــن األس ـ ـبـ ــوع فــي
سبتمبر.
وانـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــض ع ـ ـ ـ ــدد زي ـ ـ ـ ـ ــارات
الـ ـسـ ـف ــن ف ـ ــي مـ ـيـ ـن ــاء ال ـف ـج ـي ــرة
خــال األسـبــوع المنتهي فــي 9
سـبـتـمـبــر .وق ــال مـتـعــامـلــون إن
عــوامــل أدت إلــى ضعف الطلب
على مستودعات زيــت الــوقــود
ذات الكبريت المنخفضة للغاية
وزادت المخزونات.
ومن المتوقع أن تظل إمدادات
زيت الوقود عالية الكبريت في
آس ـي ــا ش ـح ـي ـحــة ف ــي األول مــن
سبتمبر .مــع اسـتـمــرار أسـعــار
الـ ـغ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي ال ـم ـس ــال فــي
التداول بعالوات مقابل ،HSFO
حسب مصادر السوق.
وارت ـفــع مــؤشــر Platts JKM
اآلسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوي ل ـ ـل ـ ـغـ ــاز ال ـط ـب ـي ـع ــي
ً
دوالرا /
ال ـم ـســال إل ــى 20،518
مليون وحدة حرارية بريطانية
فــي سبتمبر .وأظـهــرت بيانات
بالتس ،أن السعر الحالي وهو
أعـلــى مـسـتــوى مـنــذ  15يـنــايــر،
عـنــدمــا تــم تقييمه عـنــد 26.99
ً
دوالرا  /مليون وح ــدة حــراريــة
بريطانية.

حوالي  14.28ألف دوالر ،أي مرتفعة بحوالي
 500فــي الـمـئــة عــن نـفــس الـفـتــرة مــن الـعــام
ً
السابق ،مما يدفع تكلفة نقل كل شيء بدءا
من األلعاب وحتى البن لالرتفاع.
ويظهر ذلك في نتائج أعمال أكبر شركات
نقل الـحــاويــات فــي الـعــالــم «إيــه.بــي .موللر
ميرسك» التي رفعت تقديرها ألرباح العام

الـحــالــي بـحــوالــي  5مـلـيــارات دوالر الشهر
الماضي.
من ناحية أخرى ،قررت ثالث أكبر شركة
لنقل الحاويات في العالم «سي إم إيه سي
جي إم»  CMA CGMتثبيت أسعار الشحن
ال ـفــوريــة مــن أج ــل ال ـح ـفــاظ عـلــى الـعــاقــات
طويلة المدى مع العمالء.

اقتصاد

12

ةديرجلا

•
العدد  / 4833الثالثاء  14سبتمبر 2021م  7 /صفر 1443هـ

economy@aljarida●com

َ
ّ
«الوطني» يكرم بطلي الكويت في «البارالمبية»

«بيتك تكافل» تنظم دورة تدريب
على مهارات التسويق والمبيعات

اإلدارة التنفيذية هنأت المطيري وسرور بفوزهما بميداليتين في الدورة
أعرب «الوطني» عن فخره
بما يحققه أبطال الكويت
الرياضيون وما يقدمونه من
نموذج يحتذى في أهمية
العمل الجاد واإلرادة من أجل
تحقيق النجاح والوصول إلى
األهداف.

كــر مــت اإلدارة التنفيذية في
بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي بـطـلــي
الكويت الفائزين بميداليتين في
دورة األلـعــاب البارالمبية 2020
فــي طوكيو ،لنجاحهما فــي رفع
علم الكويت بالمحفل الرياضي
العالمي.
وكـ ــان ف ــي اسـتـقـبــال البطلين
أحـ ـم ــد ن ـق ــا ال ـم ـط ـي ــري وف ـي ـصــل
س ـ ـ ـ ـ ـ ــرور ،ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
لمجموعة بنك الكويت الوطني
ع ـصــام الـصـقــر ،ونــائــب الــرئـيــس
التنفيذي لمجموعة «ا لــو طـنــي»
شيخة البحر ،والرئيس التنفيذي
لبنك الـكــويــت الــوطـنــي– الكويت
صالح الفليج.
وهنأت اإلدارة التنفيذية البطل
المطيري لحصوله على الميدالية
الفضية في سباق  100متر جري،
وف ـي ـصــل سـ ــرور لـحـصــولــه على
الميدالية البرونزية في مسابقة
دف ــع ال ـج ـلــة رج ـ ــال ،م ـش ـيــدة بما
حققه البطالن من إنجاز رياضي
مشرف يضاف إلى السجل الحافل
لإلنجازات الرياضية الكويتية.
مــن جانبهما ،أع ــرب البطالن
عـ ــن ب ــال ــغ ت ـق ــدي ــره ـم ــا ل ـم ـب ــادرة
«ال ـ ــوط ـ ـن ـ ــي» ف ـ ــي دع ـ ـ ــم وتـ ـك ــري ــم
الرياضيين الكويتيين.
ً
ويـ ـمـ ـث ــل الـ ـتـ ـك ــري ــم ت ـج ـس ـي ــدا
العتزاز «الوطني» بأبناء الكويت

جانب من التكريم
ومــا يحققونه من إنـجــازات على
ً
صعيد المحافل الدولية ،وتأكيدا
لدعم البنك كل الـكــوادر الوطنية
الـ ـق ــادرة عـلــى رف ــع راي ــة الـكــويــت
خفاقة في تلك المسابقات التي
ت ـل ـقــى اه ـت ـم ــام ــا وم ـت ــاب ـع ــة عـلــى
مستوى العالم.
ويــؤكــد «الــوطـنــي» أن الشباب
الكويتيين يبرهنون على قدرتهم
على تحقيق اإلنجازات الرياضية
المشرفة ،وأشــاد في الوقت ذاته

ب ــال ـج ـه ــود الـ ـت ــي ب ــذل ـه ــا الع ـبــو
ال ـك ــوي ــت ال ـم ـش ــارك ــون ف ــي دورة
األلعاب األولمبية ودورة األلعاب
ال ـبــارال ـم ـب ـيــة وب ــاق ــي ال ـب ـطــوالت
ً
الـعــالـمـيــة األخ ـ ــرى ،مـتـمـنـيــا لهم
المزيد من اإلنجازات والنجاحات
ومواصلة العطاء.
وأعـ ــرب الـبـنــك ع ــن ف ـخــره بما
يحققه أبطال الكويت الرياضيون
وما يقدمونه من نموذج يحتذى
ب ـ ــه ف ـ ــي أهـ ـمـ ـي ــة الـ ـعـ ـم ــل الـ ـج ــاد

ّ
«التجاري» يسلط الضوء على القروض
االستهالكية واإلسكانية
ضمن مشاركته في حملة «لنكن على دراية»
في إطار حرص البنك التجاري
ال ـك ــوي ـت ــي وم ـس ــاه ـم ــات ــه لـنـشــر
ال ـث ـق ــاف ــة ال ـم ـص ــرف ـي ــة وال ـم ــال ـيــة
بين شرائح المجتمع المختلفة
وزي ـ ــادة ال ــوع ــي ل ــدى الـجـمـهــور
بــدور القطاع المصرفي وكيفية
االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــادة مـ ـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
ال ـم ـصــرف ـيــة ال ـم ـقــدم ــة لـجـمـهــور
العمالء ،تستمر مشاركات البنك
في حملة «لنكن على دراية» ،وهي
حملة التوعية التي أطلقها بنك
الكويت المركزي لتسليط الضوء
على حـقــوق وواج ـبــات العمالء،
وتوعيتهم فيما يتعلق بالتعامل
م ــع ال ـب ـنــوك وح ـمــايــة بـيــانــاتـهــم
المصرفية.
وحول هذه الحملة وأهدافها
ورس ــال ـت ـه ــا ،قـ ــال ن ــائ ــب ال ـمــديــر
العام لقطاع العمليات في البنك،
بـ ـش ــار ال ـ ـبـ ــدر ،إن ح ـم ـلــة «لـنـكــن
على دراي ــة» تساهم بشكل كبير
وب ـ ـصـ ــورة م ـب ـس ـطــة ف ــي تــوعـيــة
عـ ـم ــاء ال ـب ـن ــوك ونـ ـش ــر ال ـث ـقــافــة
ال ـ ـم ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة ع ـ ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات
والخدمات التي توفرها البنوك
للعمالء ،بما يساهم في تحقيق
الشمول المالي وحماية العمالء
من عمليات االحتيال.
ً
وتابع البدر مؤكدا أن الحملة
ت ـ ـس ـ ـت ـ ـهـ ــدف الـ ـ ـت ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــة بـ ـش ــأن
استخدام القروض الشخصية بما
يسد الحاجات الفعلية للعمالء،
لذلك من مسؤوليات «التجاري»،
كجهة مانحة ،التأكد من استيفاء
الشروط المقررة ودراسة الوضع

االئتماني للعميل ،والوقوف على
ال ـغ ــرض م ــن ال ـق ــرض الـمـطـلــوب
ومـ ــدى حــاجــة الـعـمـيــل إل ــى هــذا
ال ـقــرض ،وال ـحــد مــن االسـتـخــدام
ال ـ ـم ـ ـفـ ــرط ل ـ ـهـ ــذه ال ـ ـ ـقـ ـ ــروض ب ـمــا
يـ ـتـ ـج ــاوز ق ـ ــدرت ـ ــه عـ ـل ــى الـ ــوفـ ــاء
بــال ـتــزامــاتــه دون وجـ ــود حــاجــة
ض ــروري ــة ل ــدى الـعـمـيــل ،إضــافــة
إل ــى ذل ــك ي ـقــدم ال ـب ـنــك ال ـم ـشــورة
المالية للعمالء ،سواء عند المنح
أو أثـ ـن ــاء أجـ ــل ال ـت ـم ــوي ــل ،وذل ــك
بموجب تعليمات البنك المركزي
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الـ ـص ــادرة ف ــي ه ــذا ال ـخ ـصــوص،
وك ـ ــذل ـ ــك ال ـ ـ ـقـ ـ ــواعـ ـ ــد واألع ـ ـ ـ ـ ـ ــراف
االئ ـت ـم ــان ـي ــة ال ـم ـس ـت ـق ــرة ،حـيــث
أك ــدت الـتـعـلـيـمــات أن ــه يـقــع على
عاتق الجهة المانحة التحقق من
استيفاء الشروط المقررة ودراسة
ال ـ ــوض ـ ــع االئـ ـتـ ـم ــان ــي ل ـل ـع ـم ـيــل،
والوقوف على الغرض من القرض
المطلوب ،ومــدى حاجة العميل
لهذا القرض مع تقديم المشورة
المالية للعمالء ،والــوقــوف على
ط ـب ـي ـعــة ال ـت ــزام ــات ـه ــم ال ـش ـهــريــة
واألعباء المترتبة عليهم وتقديم
النصح لهم حــول احتياجاتهم
وال ـتــزامــات ـهــم وإي ـض ــاح مخاطر
زيــادة االلتزامات عليهم وإثقال
كاهلهم خــاصــة فــي حــالــة ّ
تغير
ّ
األوضاع المالية لهم بسبب تغير
العمل أو التقاعد.
و لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت إ لـ ـ ـ ـ ــى أن ا لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــروض
الشخصية تنقسم إ لــى نوعين؛
النوع األول القرض االستهالكي-

«المتحد» 30 :الجاري السحب
على الجائزة الكبرى لـ «الحصاد»
أعلن البنك األهلي المتحد
ب ــدء ال ـعــد ال ـت ـنــازلــي للسحب
ع ـلــى ال ـج ــائ ــزة رب ــع الـسـنــويــة
الكبـ ــرى بق ــيم ـ ـ ـ ـ ــة  250أ ل ـ ـ ــف
د .ك للرابح من برنامج جوائز
الـحـصــاد اإلســامــي ،والمقرر
إجراؤه يوم  30الجاري ،حيث
ت ـع ــد ه ـ ــذه الـ ـج ــائ ــزة ال ـك ـبــرى
ف ـ ــرص ـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــر لـ ـل ــرابـ ـحـ ـي ــن
يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـيـ ـع ــون م ـ ـ ــن خ ــالـ ـه ــا
إعــادة رسم حياتهم وتحقيق
أحالمهم.
وبـ ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،تــدعــو
رئيسة إدارة قـنــوات التوزيع
ال ـم ـصــرف ـيــة ل ــأف ــراد بــالـبـنــك،
هنادي خزعل ،العمالء الكرام
الغ ـت ـنــام ه ــذه ال ـفــرصــة للفوز
بـ ــال ـ ـجـ ــائـ ــزة ربـ ـ ـ ــع الـ ـسـ ـن ــوي ــة
الـكـبــرى ،واإلسـ ــراع فــي زي ــادة
أرصدة حساباتهم في برنامج
الحصاد اإلسالمي ،من خالل
فتح حساب الحصاد إلسالمي
ب ـ ــأدنى قيمـ ـ ــة لفتح ـ ــه و هـ ــي
 100دي ـ ـنـ ــار ،ت ــؤه ــل الـعـمـيــل
لـ ـلـ ـحـ ـص ــول ع ـ ـلـ ــى ف ــرص ـت ـي ــن
لــدخــول الـسـحــب ،إضــافــة الــى
أرباح سنوية مثمرة ،موضحة
أن كــل  50دي ـن ــارا فــي حساب
الـعـمـيــل تـتـيــح فــرصــة واح ــدة
للمشاركة فى السحب ،بشرط
أن يحافظ على رصـيــده ل ـ 15
يــومــا ع ـلــى األقـ ــل ق ـبــل تــاريــخ
الـ ـسـ ـح ــب ،وك ـل ـم ــا زادت م ــدة

االحـتـفــاظ تــزيــد فــرص دخــول
السحب لكل  50دينارا.
وأض ـ ــاف ـ ــت خـ ــزعـ ــل« :ن ـح ــن
سعداء بتمكننا من االستمرار
فــي تـجــاوز تــوقـعــات عمالئنا
الـ ـ ـك ـ ــرام م ـ ــن خ ـ ـ ــال ب ــرن ــام ــج
الـ ـحـ ـص ــاد اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي ،الـ ــذي
يواصل تقديم الجوائز القيمة
ل ـع ـمــائ ـنــا ،ول ـط ــال ـم ــا ح ــرص
«األهلي المتحد» على االرتقاء
بـتـجــربــة عـمــائــه الـمـصــرفـيــة،
وتـ ـسـ ـهـ ـي ــل ال ـ ـتـ ــأهـ ــل ل ــدخ ــول
الـسـحــوبــات ليحظى الجميع
بـ ـف ــرص ــة ت ـح ـق ـي ــق أح ــام ـه ــم
م ـ ـع ـ ـنـ ــا» .وتـ ـ ــؤكـ ـ ــد أن ال ـب ـن ــك
ه ــو ال ـخ ـي ــار األم ـث ــل لـعـمــائــه
لـمـضــاعـفــة قـيـمــة مــدخــرات ـهــم
وتحقيق أحالمهم مع برنامج
الـحـصــاد اإلســامــي ،ال ــذي تم
تطويره ليلبي متطلبات عمالء
البنك ويــزيــد مــن فرصهم في
الحصول على الجوائز الكبيرة
والجذابة ،إضافة إلى تمتعهم
بأحدث المزايا المصرفية التي
يوفرها لهم البنك.

بشار البدر

وهـ ــو قـ ــرض شـخـصــي مـتــوســط
األجل ال تتجاوز مدته  5سنوات،
وال يـ ـتـ ـج ــاوز مـ ـ ـق ـ ــداره  25أل ــف
دي ـنــار ،وي ـقـ ّـدم للعميل ألغــراض
استخدامات شخصية استهالكية
محددة ،مثل شراء سيارة أو أثاث
أو للحصول على خدمات صحية
أو تعليمية .أم ــا ال ـنــوع الـثــانــي
الـ ـق ــرض اإلس ـك ــان ــي ف ـهــو قــرض
شخصي طويل األجل ال تتجاوز
مدته  15سنة ،وال يتجاوز مقداره
 70ألــف ديـنــار ،بغرض شــراء أو
بناء أو ترميم سكن خاص.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن الـ ـبـ ـن ــك ي ـع ـطــي
الـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاء فـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرة مـ ـ ــراج ـ ـ ـعـ ـ ــة
( )Reflection Periodمــد تـهــا
على األقــل يوما عمل ،حيث ّ يتم
تــزويــدهــم بـنـسـخــة غـيــر مــوقـعــة
وغ ـيــر نـهــائـيــة م ــن عـقــد الـقــرض
لدى ّ
تقدمهم بطلب القرض ،على

أن ي ـقـ ّـدم الـعـمــاء إقـ ــرارا كتابيا
ّ
بتسلم نسخة من العقد لغرض
الـمــراجـعــة ،دون أن يـتــرتــب على
العمالء أو البنك أي التزام خالل
فترة المراجعة ،حيث يتم توقيع
العقد  -في حــال اتفاق الطرفين
 بعد انـتـهــاء تلك الـفـتــرة يجوزلـلـعـمـيــل م ــراج ـع ــة ع ـقــد ال ـقــرض
واتـ ـخ ــاذ الـ ـق ــرار ال ـم ــائ ــم بـشــأن
الحصول على القرض من عدمه.
وأضاف البدر أن حملة «لنكن
عـلــى دراي ــة» تـســاهــم فــي وصــول
العمالء إلى الخدمات المصرفية
والمالية التي يحتاجون إليها،
وتبين لهم العديد من األحكام أو
الشروط الخاصة بتلك الخدمات
بما يوفر لهم الحماية واألمــان،
وأن التعليمات الصادرة من بنك
الكويت الـمــركــزي تتيح للعميل
الــذي يرغب فــي التقاعد بإعادة
هـيـكـلــة مــديــونـيـتــه ب ـمــا ال يــزيــد
على  5سنوات إضافية للقرض
اإلسكاني ،وسنة إضافية للقرض
االستهالكي ،بشرط أال تقل قيمة
القسط الشهري عن  30بالمئة من
الراتب التقاعدي ،وبهذا اإلجراء
سهل «المركزي» األعباء المالية
على العميل فــي حــال انخفاض
الراتب بعد التقاعد.

واإلرادة من أجل تحقيق النجاح
والوصول إلى األهداف.
ويحرص «الوطني» على تكريم
ال ـك ـف ــاءات الــوط ـن ـيــة الــريــاض ـيــة،
إلثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـن ـ ـش ـ ــاط ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي،
مــؤكــدا مــواصـلـتــه دع ــم الــريــاضــة
والرياضيين واهتمامه باألبطال
الذين يحرزون المراكز المتقدمة
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة،
ويـ ــرف ـ ـعـ ــون عـ ـل ــم الـ ـك ــوي ــت عـلــى
منصات التتويج.

ويـ ـح ــاف ــظ ال ـب ـن ــك ع ـل ــى دوره
الــريــادي بين مــؤسـســات القطاع
ال ـم ـص ــرف ــي فـ ــي دع ـ ــم الـ ـكـ ـف ــاءات
الوطنية في جميع المجاالت ،بما
فيها الكفاء ات الرياضية ،وذلك
م ــن خـ ــال م ـشــارك ـتــه ف ــي تـكــريــم
القائمين عليها وإبراز النجاحات
ال ـت ــي يـحـقـقــونـهــا ف ــي الـمـحــافــل
العالمية وإنجازاتهم التاريخية،
إض ــاف ــة إل ــى ت ـقــديــم س ـبــل الــدعــم
الالزمة لهم.

نظمت شــر كــة بيتك للتأمين التكافلي (بيتك تكافل)
دورة متخصصة لموظفي العالقات العامة والتسويق
وخ ــدم ــة ال ـع ـم ــاء ض ـم ــن ج ـه ــود ال ـش ــرك ــة ل ـت ـطــويــر أداء
موظفيها وتنمية قدراتهم لتقديم أفضل خدمة للعمالء،
وتدريبهم على أحدث األساليب ومواكبة آخر التطورات
في مجاالت عملهم.
ً
وشملت الدورة  20موظفا ،ونظمت عبر برنامج زووم
التزاما باالشتراطات الصحية ،وقدمها مركز عبدالعزيز
حـمــد الـصـقــر للتنمية والـتـطــويــر بــالـمـشــاركــة مــع غرفة
ا لـتـجــارة والصناعة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي،
وتضمنت مجموعة من المواضيع التي تستهدف تعزيز
قدرات ومهارات الموظفين المشاركين في البيع المباشر
وتسويق الخدمات واستقطاب العمالء.
وع ـلــى م ــدار يــومـيــن ،وبــإجـمــالــي  10ســاعــات تــدريــب،
تلقى الموظفون عــدة مـحــا ضــرات تــدر يــب وثيقة الصلة
بمجاالت عملهم وتحتوي على أفضل وأحدث التطورات
ّ
العالمية في هذه المجاالت بأسلوب علمي مركز وفعال،
ومن الموضوعات التي شملتها الدورة «مهارات التسويق
– فهم العميل – أخالقيات البيع – اللباقة في التعامل –
تكوين قاعدة عمالء جدد – زيادة والء العمالء – خدمات
ما بعد البيع».
وأعـ ــرب ال ـم ـتــدربــون ،فــي خ ـتــام ال ـ ــدورة ،عــن تقديرهم
للجهود المبذولة في تنظيمها وتقديمها بالشكل الذي
يـســاعــدهــم عـلــى تـطـبـيــق مـحـتــواهــا ف ــي أدائ ـه ــم العملي
اليومي ،مثمنين ما تميزت به ا لـمــواد العلمية من ثراء
ّ
وتنو ع وحداثة وكذلك القدرة المتميزة للمدربين الذين
كانوا على أعلى مستوى.

«الخليج» يرحب بالمتدربين الميدانيين
الجدد في إداراته المختلفة
ع ـقــد ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج ،األس ـبــوع
ً
ً
الماضي ،حفال كبيرا لالحتفاء
بأربعين متدربا من المتدربين
الـ ـمـ ـي ــدانـ ـيـ ـي ــن ،ال ـ ــذي ـ ــن أكـ ـمـ ـل ــوا
برنامجهم في اإلدارات المختلفة
بالبنك.
وانـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــد ال ـ ـح ـ ـفـ ــل ب ـح ـض ــور
الرئيس التنفيذي للبنك ،أنطوان
ضاهر ،ونائب الرئيس التنفيذي
للخدمات المصرفية الشخصية
واالستثمارات في «الخليج» ،وليد
خالد مندني ،إلى جانب ممثلين
عن عدة مؤسسات تعليمية ،منها
جامعة الشرق األوسط األميركية
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وجــام ـعــة الـخـلـيــج
للعلوم والتكنولوجيا ،بحضور
م ـم ـث ــل ع ـ ــن م ــؤسـ ـس ــة «ل ـ ــوي ـ ــاك»
ال ـت ـط ــوع ـي ــة ،ورئ ـ ـيـ ــس االتـ ـح ــاد
الوطني لطلبة الكويت عبدالعزيز
ال ـك ـنــدري ،وعـمـيــد الـهـنــدســة في
ال ـك ـل ـي ــة األسـ ـت ــرالـ ـي ــة بــال ـكــويــت
الدكتور محمد عبدالنبي ،الذي
ّ
قدر جهود البنك في كلمة ألقاها
بهذه المناسبة ،حيث شكر البنك
لمساعدته ا لـجــا مـعــات بتطوير
ودعم الطاقات الطالبية الكويتية.
وأعرب ممثل االتحاد الوطني
لطلبة الكويت ،خالل الحفل ،عن
تـقــديــره ل ـم ـبــادرة الـبـنــك بــرعــايــة
الـلـقــاء الـتـنــويــري الـسـنــوي الــذي
ي ـ ـقـ ــدمـ ــه االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ب ـ ــال ـ ــوالي ـ ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة لـلـطـلـبــة
المقبولين للدراسة هناك ،حيث
قدمت إدارة التدريب والتطوير
فــي «الـخـلـيــج» فــرصــة الـحـصــول
عـ ـل ــى دورة ت ــدر يـ ـبـ ـي ــة ل ـع ـل ــوم
ال ـب ـي ــان ــات واألم ـ ـ ــن ال ـس ـي ـبــرانــي
ل ـكــل ال ـط ــاب ال ـحــاضــريــن لـلـقــاء

لقطة جماعية مع طالب التدريب الميداني
ال ـت ـن ــوي ــري وكـ ــل الـ ـط ــاب الــذيــن
ت ــم قـبــولـهــم لــاب ـت ـعــاث ف ــي هــذه
التخصصات.
وجـ ــاء ه ــذا ال ـح ـفــل ف ــي خـتــام
الـبــرنــامــج الـتــدريـبــي الـمـيــدانــي،
ال ـ ـ ـ ــذي أنـ ـ ـه ـ ــاه ال ـ ـم ـ ـتـ ــدربـ ــون فــي
أغ ـس ـط ــس  ،2021وال ـ ـ ــذي غـطــى
جـمـيــع األس ــاس ـي ــات الـمـصــرفـيــة
للمتدربين ،مـمــا هـيــأ هــم للعمل
ال ـم ـصــرفــي ،ومـكـنـهــم م ــن إدراك
وظ ــائ ــف م ـخ ـت ـلــف اإلدارات فــي
البنك.
كما ســاهــم البرنامج فــي سد
الفجوة بين المنهج األكاديمي
الـ ـ ـ ــذي ت ـع ـل ـم ــوه فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة،
وال ـخ ـب ــرة ال ـم ـعــرف ـيــة الـمـطـلــوبــة
منهم في بيئة العمل اليوم.
والتقى المتدربون ،خالل فترة
ال ـتــدريــب ب ـق ــادة الـب ـنــك ف ــي عــدة
مناسبات مختلفة ،وتسنت لهم
فرصة تقديم أنفسهم والحديث
عــن مـهــاراتـهــم وتطلعاتهم ،إلى

أن وجــدوا المجاالت األقــرب لهم
للعمل فـيـهــا .واآلن بـعــد انتهاء
ال ـف ـتــرة الـتــدريـبـيــة سـيـنـتـقــل كل
م ـن ـهــم لـلـعـمــل ف ــي اإلدارة الـتــي
اخ ـت ــاره ــا ،بـيـنـمــا يـمـلــك مـعــرفــة
عميقة حول دور جميع اإلدارات
األخرى وطريقة عملها.
وأكدت المديرة العامة للموارد
الـبـشــريــة فــي «ال ـخ ـل ـيــج» ،سلمى
الحجاج ،أهمية برنامج التدريب
ف ــي الـبـنــك وت ـم ـيــزه حـيــث قــالــت:
«برنامج البنك لتدريب حديثي
ال ـت ـخــرج ه ــو أح ــد أه ــم ال ـبــرامــج
بالنسبة لــي ،ألنــه يمثل انتقالة
حقيقية فــي حـيــاة الـمـتــدرب من
ً
ً
ك ــون ــه ط ــال ـب ــا ج ــام ـع ـي ــا إل ـ ــى أن
يصبح موظفا مصرفيا متمرسا.
أف ـخــر ك ـث ـيـ ًـرا بـمـتــدربـيـنــا وبـهــذا
البرنامج الذي أثبت نجاحه طوال
األعوام الماضية في تخريج عدد
من قادة القطاع المصرفي اليوم».
وأضافت «أنتهز هذه الفرصة

ً
«بوبيان» يعلن  20فائزا ضمن حملته لتشجيع
عمالئه على تلقي التطعيم

أعـ ـل ــن ب ـن ــك ب ــوب ـي ــان أس ـم ــاء
الفائزين بجوائز السفر وغيرها
مــن الـجــوائــز النقدية ،فــي إطــار
ا لـسـحــب لحملته ا لـتــي أطلقها
وا سـتـمــرت حتى نهاية الشهر
ً
الماضي ،تشجيعا لعمالئه على
تلقي التطعيم وتحقيق المناعة
المجتمعية ،لـيـكــون بــذلــك أول
البنوك المحلية التي ساهمت
بصورة عملية في دعــم جهود
الدولة للعودة للحياة الطبيعية.
وتم إجــراء السحب بحضور
مـ ـ ـس ـ ــؤو ل ـ ــي وزارة ا ل ـ ـت ـ ـجـ ــارة
والصناعة وعــدد من مسؤولي
الـ ـبـ ـن ــك ،ح ـي ــث فـ ـ ــاز ب ــال ـج ــائ ــزة
األول ـ ــى داري ـ ــن م ـب ــارك مجهول
عبدالله ،وهي عبارة عن رحلة
لـشـخـصـيــن إلـ ــى ل ـن ــدن شــامـلــة
تكاليف اإلقامة والتذاكر ،وفازت
سعاد أحمد عبدالله التميمي
بالجائزة الثانية ،و هــي رحلة
الى جبل شمس بسلطنة عمان
ل ـش ـخ ـص ـي ــن ش ــامـ ـل ــة الـ ـت ــذاك ــر
واإلق ــام ــة ،أمــا الـجــوائــز الثالثة
والرابعة والخامسة ،وهي رحلة
ال ـ ــى دب ـ ــي ل ـش ـخ ـص ـيــن شــام ـلــة
اإلقامة والتذاكر ،فقد فاز بها كل
من نورة حمد شبيب العجمي،
وناصر بــادي محمد العتيبي،
وراكان بندر عبيد الشمري.
كما تم اختيار مجموعة من

ت ـ ــوج ـ ــه ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ل ـت ـش ـج ـيــع
ال ـمــواط ـن ـيــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن على
التسجيل للحصول على اللقاح
ال ـم ـط ـلــوب ف ــي ش ـهــر ديـسـمـبــر
الماضي ،من خــال قيام البنك
ع ـب ــر ت ـط ـب ـي ـقــه ع ـل ــى ال ـه ــوات ــف
الذكية ،ومن خالل خدمة الشات
بـ ـ ــوت الـ ـخ ــاص ــة بـ ــه (مـ ـس ــاع ــد)
بتوفير رابط التسجيل لعمالء
البنك.
يــذكــر أن ــه مـنــذ إط ــاق حملة
«بوبيان» للتشجيع على تلقي
الـتـطـعـيــم مــن خ ــال «م ـســاعــد»،
ً
ك ــان الـسـحــب مـفـتــوحــا لــدخــول
ج ـم ـيــع م ــن ت ـل ـقــى الـتـطـعـيــم أو
مــن سيسجل مــن عـمــائــه منذ
فبراير الماضي ،حيث بلغ عدد
ال ـم ـش ــارك ـي ــن ف ـي ـهــا م ــن ع ـمــاء
البنك نحو  20ألف عميل.

ممثلو وزارة التجارة والصناعة والبنك خالل السحب
ال ـفــائــزيــن بــال ـجــوائــز الـنـقــديــة،
حيث فــاز مــن المركز  6الــى 10
جــوائــز بقيمة  250ديـنــارا لكل
مـنـهــم ،وم ــن الـمــركــز ال ـ ـ  11إلــى
 20بجائزة قيمتها  100دينار
لكل منهم.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي

إلدارة االتـ ـص ــاالت وال ـعــاقــات
الـمــؤسـسـيــة ف ــي ال ـب ـنــك ،قتيبة
ً
البسام ،إن الحملة القــت إقباال
ً
كـ ـبـ ـي ــرا مـ ــن عـ ـم ــاء «ب ــوبـ ـي ــان»
م ـ ــن الـ ـ ـش ـ ــرائ ـ ــح ك ـ ــاف ـ ــة ،م ــؤك ــدا
أهميتها كـجــزء مــن دور البنك
ومـ ـس ــؤولـ ـيـ ـت ــه االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة،

ومـســاهـمــة مـنــه فــي تحفيز كل
قـ ـط ــاع ــات ال ـم ـج ـت ـمــع مـ ــن أج ــل
الحصول على التطعيم الــازم
للحفاظ على صحة الجميع.
وأضـ ـ ــاف أن ال ـب ـنــك كـ ــان من
أوائل المؤسسات التي وجهت
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة كــام ـلــة ف ــي دعــم

ألدعو أبناءنا الخريجين الشباب
للتعرف على الفرص التدريبية
الـمـتــاحــة لــديـنــا ،للحصول على
خبرة مصرفية عالية المستوى
فــي بنك يعمل نحو الــريــادة في
القطاع».
وقـ ـ ــد تـ ـ ـ ــدرب ال ـم ـح ـت ـف ــى بـهــم
ف ــي ع ــدة إدارات مـثــل الـخــدمــات
المصرفية للشركات ،والتسويق،
واالتصاالت المؤسسية ،وإدارة
االستراتيجية ،والموارد البشرية،
وال ـخــدمــات المصرفية لــأفــراد،
وال ـم ـب ـي ـعــات ال ـم ــرك ــزي ــة ،واألم ــن
ال ـس ـي ـبــرانــي ،وع ـل ــوم ال ـب ـيــانــات،
والبيانات والتحليالت ،وإدارة
إصدار البطاقات.
ً
ويشمل ذلــك أيـضــا مجموعة
مـتــدربــي  LOYACوات ـحــاد طلبة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،حـ ـي ــث أمـ ـ ـض ـ ــوا ع ــدة
أســاب ـيــع ك ـم ـتــدرب ـيــن ف ــي أق ـســام
معينة داخل البنك ،ثم تم تعيين
عدد منهم في بعض اإلدارات.

«برقان» يجري
سحب «يومي»
ربع السنوي

أع ـ ـلـ ــن بـ ـن ــك بـ ــرقـ ــان،
أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،اسـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـفـ ــائـ ــز
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد ف ـ ـ ــي س ـح ــب
ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب يـ ـ ــومـ ـ ــي رب ـ ــع
السنوي ،إذ فاز بجائزة
نقدية قيمتها 125.000
دينار ،مهريت جيرمي
سبالين الــذي عـ ّـبــر عن
سعادته بالفوز.
وللتأهل للسحوبات
ربـ ــع ال ـس ـنــويــة يـتـعـيــن
ع ـل ــى ال ـع ـم ــاء أال يـقــل
ر ص ـ ـ ـيـ ـ ــد هـ ـ ــم ع ـ ـ ــن 500
دي ـ ـنـ ــار لـ ـم ــدة ش ـهــريــن
ك ــامـ ـلـ ـي ــن قـ ـب ــل ت ــاري ــخ
السحب ،كما أن كل 10
دن ــانـ ـي ــر ت ـم ـث ــل فــرصــة
واحدة لدخول السحب.
و إ ذ ا كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ن ر ص ـ ـ ـيـ ـ ــد
ا لـ ـحـ ـس ــاب  500د ي ـن ــار
فـ ـ ـم ـ ــا ف ـ ـ ـ ــوق فـ ـسـ ـيـ ـك ــون
ً
صاحب الحساب مؤهال
للدخول في السحوبات
اليومية وربع السنوية.

كلير فوي تحصد جائزة «»Emmy
« »The Queen's Gambitأفضل مسلسل في  7فئات
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« »Shang‑Chiيحتفظ بصدارة
إيرادات السينما األميركية
ت ـ ـصـ ــدر ف ـي ـل ــم الـ ـمـ ـغ ــام ــرات
والحركة Shang‑Chi and the
Legend of the Ten Rings
"شانغ -شي وأسطورة الخواتم
الـعـشــرة" إي ـ ــرادات السينما في
أميركا الشمالية لألسبوع الثاني
عـلــى ال ـتــوالــي ،محققا إيـ ــرادات
بلغت  35.8مليون دوالر.
والـفـيـلــم بـطــولــة سيمو ليو
وأوكوافينا ،وفاال تشين ،وتوني
ل ــون ــغ ،وم ـ ــن إخـ ـ ـ ــراج ديـسـتـيــن
كريتون.
وجاء فيلم اإلثارة الكوميدي
(ف ــري ج ــاي) فــي المركز الثاني
ب ـ ــإي ـ ــرادات ب ـل ـغــت  5.8مــايـيــن
دوالر ،وال ـف ـي ـلــم ب ـطــولــة ري ــان
رينولدز ،وج ــودي كومر ،وجو
كيري ،وتايكا ،وايتيتي ،وإخراج
شون ليفي.
وجـ ــاء فـيـلــم ال ــرع ــب الـجــديــد
(مليجننت) "خبيث" في المركز
الـ ـث ــال ــث ،م ـس ـجــا  5.6مــايـيــن
دوالر ،والـفـيـلــم بـطــولــة أنابيل
والـ ـي ــس ،وم ــادل ـي ــن هــاسـســون،
وج ـ ـ ـ ــورج يـ ــونـ ــغ ،وم ـ ــن إخ ـ ــراج
جيمس وان.
واحـتــل فيلم الــرعــب (كــانــدي
م ـ ــان) "رج ـ ــل ال ـح ـل ــوى" الـمــركــز

ملصق الفيلم
الرابع ،مسجال  4.8ماليين دوالر،
والفيلم بطولة يحيى عبدالمتين،
وت ـ ـي ـ ــون ـ ــا بـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــس ،ونـ ـ ــاثـ ـ ــان
س ـت ـي ــورات غ ــاري ــت ،وفــانـيـســا
وليامز ،ومن إخراج نيا داكوستا.
واح ـ ـتـ ــل ف ـي ـل ــم الـ ـمـ ـغ ــام ــرات
(جــانـجــل ك ــروز) "رحـلــة الغابة"
الـمــركــز ال ـخــامــس ،مسجال 2.4
مـلـيــون دوالر ،والـفـيـلــم بطولة
دوين جونسون ،وإدجار راميرز،
وجيسي بليمنز ،وجاك وايتهول
ومن إخراج جومي كوليت سيرا.
(رويترز)

تكريم السوبرانو العالميبوتشيل ي
في حفل Seat Music Awards
ك ـ ـ ـ ـ ّـرم حـ ـف ــل ت ـ ــوزي ـ ــع ج ــوائ ــز
 Seat Music Awards 2021في
إي ـطــال ـيــا ،ال ـســوبــرانــو العالمي
أندريا بوتشيلي ،في إشارة إلى
تاريخه الفني الكبير.
ون ـشــر أن ــدري ــا مـجـمــوعــة من
الصور من الحفل على صفحته
على موقع التواصل االجتماعي،
وظهرت برفقته زوجته فيرونيكا
بيرتي وابنته.
ً
وكتب أندريا تعليقا" :أشارك
الجائزة التي تلقيتها في Seat
 Music Awards 2021مع جميع أندريا بوتشيلي
أعضاء العائلة الكبيرة الممتدة
خصوصا مــع المتبرعين
الخيرية)،
التي هــي ( ABFأي جمعيته
ً
ً
تقريبا ،ألنه ً
سويا
والمتطوعين ...بدونهم ،لم يكن أي شيء ممكنا
يمكننا ً
المزيد .يبقى التحدي متمثال في ضمان أن كل تبرع،
دائما فعل
ً
حتى أصغره ،يحدث فرقا من خالل المساهمة في المشاريع المصممة
للمستقبل وتدريب مواطنين جدد ،مما يترك المجتمعات بإرث قيم".
،2007
 Seat Music Awards 2021هو حدث موسيقي ً أقيم منذ عام ً
غالبا ما يكونون أيضا
يشارك فيه أشهر الفنانين اإليطاليين الذين
من ذوي الكفاءات الدولية.

حصلت الممثلة البريطانية ،كلير فوي ،على جائزة
إيمي في حفل الفنون اإلبداعية السنوي لجوائز اإليمي
السنوي عن دورها في الموسم األول والثاني لمسلسل
.The Crown
ظهرت كلير فــوي ،التي لعبت دور الملكة إليزابيث
ف ــي  The Crownو ف ـ ــازت ع ـنــه ب ـجــا ئــزة "إ يـ ـم ــي" أ فـضــل
ممثلة عــام  ،2018فــي ا لـجــزء ا لــرا بــع مــن درا م ــا العائلة
الملكية الشهير في مشهد "فالش باك" ،لكنه كان كافيا
لترشيحها للجوائز مرة أخرى.
لم تكن كلير فوي حاضرة في لوس أنجلس للحصول
على جائزة إيمي الجديدة كأفضل ممثلة ضيفة في عمل
درا م ــا ،مثلما تــوا جــدت مــن قـبــل ،لحصد جــوا ئــز اإليمي
والساج والغولدن غلوب عن دورها في .The Crown
ولـعـبــت كـلـيــر ف ــوي ،ال ـتــي تـبـلــغ مــن الـعـمــر  37عــامــا،
شـخـصـيــة الـمـلـكــة إلـيــزابـيــث فــي مـسـلـســل The Crown
ا لــذي يعرض على "نتفليكس" ،وتسلمت منها المهمة
في الموسمين الثالث والرابع الممثلة الشهيرة أوليفيا
كولمان.
ونالت مسلسالت  The CrownوThe Mandalorian
عـ ــدد تــرش ـي ـحــات وصـ ــل إلـ ــى  24ل ـكــل م ـن ـه ـمــا ،يـلـيـهـمــا
 WandaVisionب ـ ـ  23تــر ش ـي ـحــا ،و The Handmaid
تحصد  21ترشيحا.
وحـ ـص ــد ال ـم ـس ـل ـس ــل ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي األمـ ـي ــرك ــي "The
 "Queen's Gambitمعظم جوائز إيمي كأفضل مسلسل
خالل حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في الهواء الطلق
هذا العام في مدينة لوس أنجلس األميركية.
و ف ــاز المسلسل فــي  7ف ـئــات ،بـمــا فــي ذ لــك التصوير
واإلنتاج والمكياج والشعر.
ُ
وتمنح جــوا ئــز "إ يـمــي" للفنون اإل بــدا عـيــة لإلنجازات
فــي مـجــاالت مـحــددة عالية التخصص .وسيتم تسليم
جائزتي أفضل مسلسل درامي ،وأفضل مسلسل كوميدي
في  20الجاري.

وا سـتـطــاع مسلسل " ،"The Queen's Gambitا لــذي
تم إصداره في أكتوبر الماضي على منصة "نتفليكس"
نجاح منقطع النظير ،وحظي بإشادة الجمهور
تحقيق
ٍ
على نـطــاق واس ــع ،بــاإلضــافــة إلــى ذلــك ،أث ــارت الـصــورة
اهتماما شديدا بالشطرنج.
في المقابل خسرت المقابلة التلفزيونية ،التي أجرتها
المذيعة األميركية الشهيرة أو ب ــرا و يـنـفــري مــع األمير
الـبــريـطــانــي ه ــاري وزوج ـتــه الـنـجـمــة األمـيــركـيــة ميغان
أمام برنامج عن الطعام والثقافة اإليطالية في جوائز
"إيمي" يوم األحد.
وأ حــد ثــت المقابلة ،التي أجريت في مــارس الماضي
ع ـل ــى م ـ ــدى س ــاع ـت ـي ــن ،ص ــدم ــة ل ـ ــدى ال ـع ــائ ـل ــة ال ـمــال ـكــة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،ع ـنــدمــا ات ـه ـمــت م ـي ـغــان األس ـ ــرة الـمـلـكـيــة
بإثارة مخاوف بشأن لون بشرة أول طفل للزوجين قبل
والد تــه وإلى أي مدى ستكون سمراء ،وقالت إن ضغط
المعيشة كــزو جـيــن ملكيين تــزو جــا حــد يـثــا د فـعـهــا إ لــى
حافة االنتحار.
وق ــال ــت ش ـب ـكــة "س ـ ــي.ب ـ ــي.إس" ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة إن هــذه
المقابلة كانت األولى التي يجريها الزوجان في أعقاب
ق ــراره ـم ــا ف ــي أوائ ـ ــل  2020بــال ـت ـخ ـلــي ع ــن واج ـبــات ـه ـمــا
الملكية واالنتقال إلى كاليفورنيا ،وشاهدها أكثر من
 49مليون شخص فــي أ نـحــاء ا لـعــا لــم فــي األ ي ــام الثالثة
األولى من بثها.
وت ــم تــرشـيــح ويـنـفــري وفــريـقـهــا لـجــائــزة "إي ـم ــي" في
ف ـئــة أف ـضــل سـلـسـلــة غ ـيــر روائـ ـي ــة ،ل ـكــن بــرنــامــج الـسـفــر
والطعام "البحث عن إيطاليا" للممثل ستانلي توتشي
فاز بالجائزة.
ولم يحضر هــاري أو ميغان الحفل المتواضع الذي
أقـيــم أم ــس األول لـلـفـنــون اإلبــداع ـيــة ،ال ــذي يـسـبــق حفل
جوائز "إيمي" الرئيسي األسبوع المقبل.
(رويترز)

النا ديل راي تطرح ألبومها
الجديد الشهر المقبل

كلير فوي

ليام غاالغر :عبقرية رادوكانو
«موهبة من السماء»

النا ديل راي
ي لطرح ألبومها الجديد ،الذي
تستعد النجمة العالميةالنا ديل را 
يحمل عنوان " "Blue Banistersيوم  22أكتوبر المقبل ،وذلك على
الـ"يوتيوب" وأحد التطبيقات الموسيقية.
ً
جاء ذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية ،بعد
ً
أن طرحت النا ديل راي  3أغان مؤخرا ،وهيText Book ،Wildflower :
 ،Wildfire ،Blue Banisterعبر أحد التطبيقات الموسيقية العالمية.
ً
على صعيد آخر ،كان قد تم تداول مؤخرا خبر خطوبة النا ديل
راي على المغني كاليتون جونسون ،وأثار هذا الخبر ضجة كبيرة
بين الجمهور ،وهو ما تفاعلت معه النجمة العالمية بإعالن حذف
جميع حساباتها على وسائل التواصل االجتماعي ،مؤكدة أنها
بحاجة إلى "الخصوصية والشفافية" ،وأن تلك الخطوة ستساعدها
على التخلص مــن سـمــوم وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،للتفرغ
ألشياء أخرى.

بريتني سبيرز تعلن خطبتها
من سام أصغري

ليام غاالغر
يحرص نجم الروك العالمي ليام غاالغر على التشجيع الدائم لمواطنته
الشابة إيما رادوكانو منذ طفولتها ،ومنذ أن وصفها بأنها "موهبة من
السماء" وهي في سن الثامنة عشرة.
ويشجع غاالغر هذه الفتاة الصغيرة التي بدت له منذ الوهلة األولى
عبقرية ،وقد استحوذت على إعجابه وتقديره ،ما وضعها في دائرة الضوء
منذ طفولتها .ووصــف غاالغر موهبة الشابة البريطانية بالمقدسة،
ً
ليصبح واحدا من مشجعي رادوكانو ،منذ أن أصبحت الالعبة اليافعة أول
بريطانية منذ  42عاما تبلغ الدور الرابع لبطولة "ويمبلدون".
وتمتلك رادوك ــان ــو مــواهــب م ـت ـعــددة ،حـيــث ت ـهــوى أي ـضــا ممارسة
سباقات "جو كارتينغ" للسيارات وموتوكروس ،ركوب الخيل ،الرقص،
ً
الغولف ،التزلج وكرة السلة .وبعيدا عن الرياضة ،أبدت رادوكانو شغفا
في تعلم اللغتين الصينية والرومانية الخاصة بوالديها ،كما تتحدث
لغة الماندرين ،وتشاهد البرامج التلفزيونية التايوانية بنهم( .د ب أ)

سبيرز وأصغري
أعلنت المغنية األميركية ،بريتني سبيرز ،عبر شبكات التواصل
االجتماعي ،أمس األول ،خطبتها من صديقها سام أصغري.
ً
ونشرت النجمة ( 39عاما) مقطع فيديو قصيرا عبر "إنستغرام" لخاتمها
الماسي على إصبعها وأرفقته بالتعليق "ال أصدق ذلك!!!".
وظهر إلى جانبها في المقطع صديقها اإليراني األصل سام أصغري
( 27عاما) ،الذي سألها "انظري إلى هذا ،هل يعجبك؟" .فأجابته بفرح "نعم!".
وتلقى الخطيبان التهاني من  1.6مليون شخص أبــدوا ،مساء أمس
األول ،إعجابهم بمقطع الفيديو المنشور .وكتبت عارضة األزياء باريس
ّ
ً
ً
لك! أهال
هيلتون معلقة على المنشور "مبروك يا حبيبتي! أنا سعيدة جدا ِ
بك في النادي" .أما أصغري فاكتفى عبر صفحته على "إنستغرام" بنشر
ِ
صورة له مع سبيرز وخاتم الخطوبة.
ويعود اللقاء األول بين أصغري وسبيرز إلى عام  ،2016عندما غنيا
ً
(أ ف ب)
معا "سالمبر بارتي".

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
ً
ّ
فالبد أن
مهنيا :إذا أردت النجاح فعال
يستجيب القدر.
ً
عاطفيا :عالقتك العاطفية تحتاج إلى
بعض الحرارة ألنها في تراجع.
ً ّ
اجتماعيا :تفكر بتغيير بعض مفروشات
البيت لكن ظروفك المالية صعبة.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :ال تركز على السلبيات فقط فهناك
ً
ّ
دائما إيجابيات تشجعك.
ً
ّ
عاطفيا :إن أصابتكما ض ــراء فتعاونا
ً
عليها معا بالحكمة والصبر.
ً
اجـتـمــاعـيــا :انـتـبــه مــن الـلـئـيــم ال ــذي اذا
احتاج ّ
تودد اليك لتساعده.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :استعمل قدرتك لترفع الظلم عن
زمالئك وتكون إلى جانبهم.
ً
عاطفيا :أصبحت في موقع صعب ّ
والبد
ً
ً
ً
أن تتخذ قرارا عاطفيا سريعا.
ً
اجتماعيا :أولوياتك في وقت فراغك يجب
أن تكون التمارين الرياضية.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :يقول المثل :الدهر يومان يوم لك
ويوم عليك.
ً
عاطفياّ :
تعرفت الى وجه جميل منذ زمن
ّ
ومازلت تفكر فيه.
ً ّ
"كل ّ
سر جاوز االثنين شاع"،
اجتماعيا:
ّ
فتعلم من هذا المثل.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :داوم على عملك باجتهاد فسوف تلقى
ً
نتائجه كبيرا.
ً
ً
عاطفيا :ينزعج الشريك كثيرا مــن تصرفك
الالمبالي تجاهه.
ً
اجتماعيا :تشعر بظلم أحد األقارب له فلماذا
ال تصارحه بمحبة؟
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ال تنس أن تشكر كل من ساعدك على
امتهانك حرفتك.
ً
ً
ً
عاطفيا :تعاني عــذابــا عاطفيا وال يمكنك
ّ
التخلي عن مشاعرك.
ً
اجتماعيا :بعد خيانة أحد األشخاص الذين
ساعدتهمّ ،
تبين لك أن الوفاء قليل.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :بين يديك مشروع مهام وعليك
إنجازه بأسرع وقت.
ً
عاطفيا :بادر إلى تقديم هدية متواضعة
للحبيب كي تسعده.
ً
ً
اجتماعيا :كــن كريما فــي معاملتك مع
األهل فهم يحتاجون الى محبتك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :اعتمد على نفسك في كل عمل قبل
أن تلجأ الى اآلخرين.
ً
عاطفيا :استعن بالصبر في تعاملك مع
ً
الشريك فهو يضحي من أجلك ايضا.
ً
اجتماعيا :ال خير في صديق ّ
متلون يميل
ّ
كلما مالت الريح.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :الخسارة ٌ
خير لإلنسان من كسب
عمله.
الحرام ًفي ّ
عاطفيا :يتمنى الطرف اآلخر أن تسارع
في اتخاذ القرار.
ً
اجتماعيا :إن لم ترغب في تغيير عاداتك
ً
ّ
السيئة فعبثا يغيرك اآلخرون.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :انتبه من الوقوع في األخطاء ثانية
ً
وحاول ترتيب ملفاتك جيدا.
ً
ً
ً
عــاطـفـيــا :اص ـبــرا قـلـيــا فبعد الـعـســر يـســرا
وستكون أيامكما جميلة.
ً
اجتماعيا :بعض الناس ال يرى في الغير اال
القبيح فال تكن منهم.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :عليك أن تسعى الــى النجاح
مهما واجهت من مصاعب.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـت ـفــق م ــع ال ـح ـب ـيــب عـلــى
المبادئ األساسية لنجاح حياتكما.
ً
ً
اجتماعيا :ال تفعل شيئا في السر ال
ً
تريد أن يعرفه أحد علنا.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :أحد الزمالء المخلصين ّ
يشجعك
على القيام بمشروع جديد.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :دخـ ــل حـ ّـب ـهــا ف ــي ق ـل ـبــك ب ــدون
استئذان وال يمكنك اقتالعه.
ً
ً
اجتماعيا :اذا صنع اليك أحدهم معروفا
ً
فقل له جزاك الله خيرا.
رقم الحظ.22 :

ثقافات
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المسرح الكويتي انتهى
والرواد عازفون
ً
ً
فنانون أكدوا أن هناك تغيرا جذريا ساهم
في تراجع جودة العروض المسرحية

بدأ المسرح الكويتي في ثالثينيات القرن الماضي ،وكان له السبق على التجارب
المسرحية في دول الخليج األخرى ،لكن بداياته كانت مدرسية من تقديم طالب
مدرسة المباركية عام  ،1939 - 1938وكان العرض لمسرحية «إسالم عمر»،
وحتى عام  1940كانت هناك  4فرق مسرحية مدرسية في الكويت ،وفي نهاية
األربعينيات قدم أول نص مسرحي كتب في الكويت من تأليف الشاعر أحمد
العدواني ،ومثلته فرقة التمثيل ،وهو رواية هزلية اسمها «مهزلة في مهزلة» ،ثم
أخذت الحركة المسرحية الطابع الرسمي بعد استدعاء دائرة الشؤون االجتماعية
والعمل الممثل المسرحي والكاتب المصري زكي طليمات ،الذي يرجع له الفضل

عزة إبراهيم
في البداية قال الفنان الكبير
عبدالعزيز الحداد ،إن المسرح
ً
الكويتي يظل بخير دائما لكنه
مراحل ،حيث يتنقل من مرحلة
إلى مرحلة.
وأوض ــح ال ـح ــداد ،أن مسرح
ً
ً
البدايات كان مسرحا مقتبسا
مـ ــع ال ـف ـن ــان ـي ــن ال ـ ـ ـ ــرواد مـحـمــد
الـ ـنـ ـشـ ـم ــي وح ـ ـس ـ ـيـ ــن الـ ـ ـح ـ ــداد
وحمد الرجيب ،وهــذه مرحلة،
ث ــم جـ ـ ــاءت ال ـم ــرح ـل ــة ال ـتــال ـيــة،
وك ــان رواده ــا هــم عبدالرحمن
الـ ـض ــويـ ـح ــي وفـ ـ ـ ـ ــؤاد ال ـش ـط ــي
وص ـق ــر ال ــرش ــود وعـبــدالـعــزيــز
الـســريــع ،وه ـنــاك ب ــدأت مرحلة
تـ ـك ــوي ــن الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،وأصـ ـب ــح
هناك جمهور النشمي ،وجمور
حمد الرجيب وجمهور حسين
الحداد ،وهي إحدى أهم مراحل
تطور وتشكل المسرح الكويتي
وجمهوره.

راق
فنان ٍ
واسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــرد« :كـ ـ ـ ــان الـ ـفـ ـن ــان
الموجود على خشبة المسرح
ً
ي ـ ـكـ ــاد ي ـ ـكـ ــون أك ـ ـثـ ــر رقـ ـ ـي ـ ــا مــن
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ،ف ــالـ ـنـ ـشـ ـم ــي ع ـلــى
سبيل المثال كان وكيل وزارة،
ً
وحسين الحداد كان مهندسا،
وكان صقر الرشود وعبدالعزيز
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــع وع ـ ـ ـبـ ـ ــدالـ ـ ــرح ـ ـ ـمـ ـ ــن
الضويحي ،كلهم كانوا أصحاب
مراكز علمية ووظيفية رفيعة،
وكان لذلك دور في تقديم أعمال
راقـ ـي ــة دف ـع ــت بــالـمـجـتـمــع كله
لنهضة ثقافية في ذلك الوقت».
وح ـ ـ ـ ـ ــول ن ـ ـج ـ ــاح ال ـ ـع ـ ــروض
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرحـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
بالسنوات األخيرة ،قال الحداد:
ً
«م ـ ــا ن ـ ـ ــراه اآلن ل ـي ــس ن ـج ــاح ــا
ً
ً
ف ـن ـيــا أو م ـســرح ـيــا ،ب ــل نـجــاح
ع ــروض فنية ،يتسابق عليها
أصـ ـح ــاب ت ـلــك ال ـ ـعـ ــروض ،لكن
ال ـم ـســرح يـعـتـمــد ع ـلــى عنصر
ف ــي ش ــدة ال ـخ ـطــورة واألهـمـيــة
وهو المخرج ،ولكن ما نشهده
فـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة مــن
أعـمــال ال يمكن أن نشعر فيها
بوجود مخرج أو حتى نتذكر
اسمه ،مقارنة بأعمال المسرح
ال ـك ــوي ـت ــي فـ ــي ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات
والـسـتـيـنـيــات إذ ك ــان المخرج
في هــذا الوقت أحــد أهــم نجوم
ً
العمل المسرحي نظرا إلى دوره
البارز ورؤيته اإلخراجية التي
تعتبر أحد أهم عناصر نجاح
العمل».

الضحك والكوميديا
ً
وأك ــد ال ـحــداد أن هـنــاك فرقا
ً
كبيرا بين الضحك والكوميديا،
فــال ـمــرح ـلــة ال ـت ــي كـ ــان رواده ـ ــا
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــانـ ـ ــون صـ ـ ـق ـ ــر الـ ـ ــرشـ ـ ــود
وفـ ــؤاد الـشـطــي وعبدالحسين
عبدالرضا وسعد الفرج كانوا
يقدمون الكوميديا الضاحكة،
أما ما نشاهده اآلن هي عروض

مستويات فنية ،ورغم استمرار العروض المسرحية في الكويت ،التي ال تزال ًرائدة
في تأسيس الحركة المسرحية في الكويت ،حين قام بتكوين «فرقة المسرح العربي
ً
ذلك الجانب ،فإن ما واكب انطالقتها من نجاح وتأثير بالغ سياسيا
في
خليجيا
كنواة للمسرح الكويتي الحديث ،لتظهر فرقة «المسرح الشعبي ،للفنانين محمد
ً ً
واجتماعيا وفنيا يتنافى مع الواقع الحالي ،الذي يعكس صورة باهتة إزاء التجربة
النشمي وعبدالله خريبط وعبدالله حسين وغيرهم ،وتأثرت في بداياتها بمسرح
الكويتية الرائدة بالمسرح.
الريحاني ،تال ذلك تأسيس فرقتي ً«المسرح الوطني» و«مسرح الخليج العربي»،
وكانت آخر الفرق المسرحية ظهورا في الكويت ،هي فرقة (المسرح الكويتي) التي «الجريدة» حاورت أهم رواد المسرح الكويتي ،الذين عاصروا عهد النهضة ،وأكدوا
أن المسرح الكويتي «انتهى» ،مما أدى إلى عزوف الرواد عن المشاركة في ما يقدم
أسست في  1964بجهود محمد النشمي  -الذي أسس المسرح الشعبي من قبل
من عروض ال ترتقي لمستوى المسرح الكويتي ...وفي السطور التالية المزيد من
وفارقه.
ً ً
المتتبع لحركة المسرح الكويتي منذ البدايات حتى اآلن ،يجد تراجعا كبيرا على عدة التفاصيل:

عبداإلمام عبدالله:

عبدالعزيز الحداد:

النص الجيد يشجع الرواد
للعودة كسعاد عبدالله
وحياة الفهد

ال يوجد مسرح في الكويت
فالجمهور ينسى العرض
بمجرد العودة للمنزل

المسرح الحقيقي اآلن يدعو
مخاطرة ربما
للخوف ألنه ً
ال يجد جمهورا
ً
ولـيـســت م ـســرحــا ،وم ــا يقدمه
ال ـم ـم ـث ـل ــون هـ ــو ض ـح ــك بـ ــدون
كوميديا ،ألنه ال يخدم أهداف
المسرح وال رسالته.
وأضاف الحداد ،أن المسرح
الحقيقي اآلن يــد عــو لـلـخــوف،
ف ــال ـم ـن ـت ــج والـ ـمـ ـمـ ـث ــل لــدي ـه ـمــا
مـخــاوفـهـمــا م ــن إن ـت ــاج مـســرح
حقيقي ،ألنها مخاطرة فربما ال
يجد الجمهور الذي يقدر هذه
الـعـمــل ،فــالــدرامــا التلفزيونية
سـحـبــت ال ـب ـســاط م ــن الـمـســرح
الحقيقي الذي كان يقدم الدراما
والقصة القريبة من الجمهور
والتي تدفعه للتفاعل والحزن
والـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرح وال ـ ـغ ـ ـضـ ــب وال ـ ـحـ ــب
وال ـك ــره ،واآلن تـقـلــدت الــدرامــا
التلفزيونية ذات ال ــدور وبقي
للمسرح فقط أن يقدم الضحك،
ً
ً
وأن تحضر عــر ضــا مسليا ثم
ت ـعــود إل ــى مـنــزلــك وق ــد انتهى
األمـ ــر ،ول ــم يـتـعـ ّـد تــأث ـيــره على
الـجـمـهــور س ــوى بـضــع دقــائــق
هي مدة العرض ،وهو ما يعني
أنه ال يوجد اآلن مسرح.

العمالقة ابتعدوا
من جانبه أكد الفنان القدير
عبداإلمام عبدالله ،أن المسرح
ال ـكــوي ـت ــي ال ي ـ ــزال ب ـق ــوت ــه ولــه
ن ـج ــوم ــه ،رب ـم ــا ه ـن ــاك عـمــالـقــة
ابـتـعــدوا أو رح ـلــوا ،لكن هناك
عمالقة ال يزالون على الساحة
الفنية ،إال أن المسرح الكويتي
يحتاج إلى عودة مؤثرة وقوية.
وأض ــاف عـبــدالـلــه أن الفنان
الــراحــل صقر الــرشــود أول من

المسرح الكويتي يحتاج
إلى عودة مؤثرة وقوية
غير مفاهيم المسرح الكويتي
ودفع الناس للمتابعة ،إذ كان
الـ ـمـ ـس ــرح الـ ـك ــويـ ـت ــي فـ ــي ه ــذه
ال ـم ــرح ـل ــة ال يـ ـ ــدري ع ـن ــه أح ــد
سوى في أعمال الكوميديا التي
كان يكتبها الراحل عبدالرحمن
الضويحي ،لكن حين قدم صقر
«عـلــى جـنــاح الـتـبــريــزي» أذهــل
الـنــاس ،حين قــال لهم هــذا هو
المسرح الكويتي.

بداية قوية
وأشــار عبدالله إلــى أنــه في
م ـه ــرج ــان دم ـش ــق الـمـســرحــي
حصلت تلك المسرحية على
المركز األول وسط مشاركات
غنية ومنافسة قوية بين كل
المسارح العربية والتي كانت
تمتلك من الخبرة واإلمكانات
فـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك الـ ـ ــوقـ ـ ــت مـ ـ ــا يـ ـف ــوق
المسرح الكويتي في حينها،
وخ ــاص ــة ال ـم ـســرح الـتــونـســي
والـمـغــربــي ال ــذي كــان مــن أهم
وأق ـ ـ ـ ــوى ال ـ ـم ـ ـسـ ــارح ال ـع ــرب ـي ــة
ً
حينها ،مكتسحا المهرجانات
ً
ح ـ ـ ــاص ـ ـ ــدا ال ـ ـ ـجـ ـ ــوائـ ـ ــز ،ولـ ـك ــن
ال ـم ـس ــرح ال ـك ــوي ـت ــي ف ــي ه ــذه
المرحلة بــدأ في لفت األنظار
وإثبات نفسه بقوة.
وأرجع عبدالله قوة المسرح
إلـ ـ ــى قـ ـ ــوة الـ ـ ـن ـ ــص ،ف ــال ـك ــات ــب
المميز يستطيع طرح قضايا
مهمة بلغة سهلة قــر يـبــة من
الجمهور ولكن ليست مبتذلة
أو ركـ ـيـ ـك ــة ،ورغ ـ ـ ــم أن ه ـن ــاك
عمالقة رحلوا عن المسرح لكن
الكويت غنية ،ويوجد عمالقة

جاسم النبهانً :
المسرح كان جزءا
من الحياة اليومية لإلنسان
وال ّبد أن يظل كذلك
يجب عودة الفرق المسرحية األربعة
وإحياؤها من جديد

ً
ح ــالـ ـي ــا ،ل ـك ــن أيـ ــن ه ــو ال ـنــص
الجيد ا ل ــذي يدفعهم للعودة
واع ـت ــاء خـشـبــة ال ـم ـســرح من
جديد؟ ومنهم الفنانون الكبار
سعد الفرج وإبراهيم الصالل
وم ـح ـم ــد ال ـم ـن ـص ــور وج ــاس ــم
النبهان وأحمد مساعد ،ومن
الفنانات هناك مريم الصالح
وسعاد عبدالله وحياة الفهد
وهدى حسين وإلهام الفضالة
وب ــاس ـم ــة حـ ـم ــادة ،ول ـك ــن أيــن
النص الجيد؟

رسالة من فنان
ويـحـكــي عـبــدالـلــه أن ــه «منذ
ً
 12ع ـ ــام ـ ــا قـ ــدمـ ــت م ـســرح ـيــة
ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «قـ ـ ـن ـ ــاص خ ـي ـط ــان»
وهي آخر أعمال الفنان الراحل
عـ ـب ــدالـ ـحـ ـسـ ـي ــن ع ـ ـبـ ــدالـ ــرضـ ــا
ً
الـمـســرحـيــة ،وه ــي أي ـضــا آخــر
أ عـمــال الفنانة الكبيرة حياة
الـ ـفـ ـه ــد ،ك ـم ــا ت ــوق ــف ع ـمــال ـقــة
ال ـم ـس ــرح ع ــن ت ـقــديــم ع ــروض
مسرحية رغم استمرارهم في
الـ ــدرامـ ــا ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة ،وهــي
ر ســا لــة مفيدة للجمهور بأنه
ال يوجد النص الذي يقدمونه
للجمهور ا ل ــذي يتوقع منهم
ً
ً
بعد هــذا الـتــاريــخ عـمــا الئقا
بمكانتهم لدى محبيهم».
وشــدد عبدالله على أنه إذا
م ــا تــوفــر ال ـنــص الـجـيــد ال ــذي
ي ـل ـيــق بـعـمــالـقــة ال ـم ـس ــرح من
الرواد ألن يعودوا ويقدموا ما
يليق بهم وبالجمهور فإنه ال
أمــل مــن وجــود عمل مسرحي
فني وجماهيري متكامل كتلك

األع ـم ــال الـتــي شـهــدت نهضة
المسرح الكويتي في السابق.

تأخر المسرح
من ناحيته رأى الفنان الكبير
جاسم النبهان أن المسرح كان
ً
والبد أن يظل جزء ا من الحياة
اليومية لإلنسان ،من أول نشأة
ال ـم ـس ــرح وح ـت ــى ي ــوم ـن ــا ه ــذا،
ول ـك ــن ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات األخ ـي ــرة
ت ــأخ ــر الـ ـمـ ـس ــرح فـ ــي ال ـك ــوي ــت
ً
خـصــو صــا والمنطقة العربية
ً
عموما.
وأضاف النبهان أن المسرح
كما هو متعارف عليه يحمل هم
المجتمع االقتصادي والثقافي
واالج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ــي وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي
وي ـطــرح كــل مــا ي ـجــول بخاطر
الجمهور ،ولــذلــك فــإن الثالوث
الـ ـمـ ـس ــرح ــي اك ـت ـم ـل ــت أركـ ــانـ ــه
فـ ــي تـ ـل ــك الـ ـم ــرحـ ـل ــة فـ ــي أع ـل ــى
مـ ـسـ ـت ــوي ــات الـ ـتـ ـك ــام ــل ال ـف ـن ــي
والشعبي وهم المسرح والممثل
والجمهور.
وقـ ـ ــال ال ـن ـب ـه ــان« :قـ ــد ي ـكــون
هـ ـن ــاك ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـمـ ـس ــارح
الـيــوم فــي الـكــويــت ،كما يوجد
ش ـ ـبـ ــاب مـ ـهـ ـتـ ـم ــون ب ــال ـم ـس ــرح
ولــديـهــم نـشــاط واض ــح نشجع
عليه ،ولكن السؤال الذي يطرح
نفسه اآلن« :هل ما يقدمونه من
نصوص نجدها في المكتبات
ُ
تقرأ؟».

المسارح الشعبية
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت الـ ـ ـنـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــان إل ـ ـ ـ ــى أن

المسارح الشعبية كانت تتميز
بنشاط كبير حين كانت تابعة
ل ـ ــوزارة ال ـش ــؤون ف ــي ال ـبــدايــات
ألن ـه ــا ك ــان ــت ت ـخ ـضــع لـلــرقــابــة
وال ـم ـحــاس ـبــة م ــن الـ ـ ـ ــوزارة عن
حـ ـج ــم م ـ ــا ق ـ ــدم ـ ــوا م ـ ــن أعـ ـم ــال
أو ح ـجــم ال ـت ــراخ ــي ف ــي تـقــديــم
ان ـ ـ ـجـ ـ ــازات ف ـن ـي ــة ،ولـ ـك ــن ل ـهــذه
الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة دور ف ـ ــي ن ـش ــاط
الـ ـح ــرك ــة ال ـم ـس ــرح ـي ــة والـ ـف ــرق
الشعبية في ذلك الوقت.
واستنكر النبهان أن الفرق
الـشـعـبـيــة اآلن تـعـمــل ف ـقــط في
المهرجانات الرسمية للدولة
فيما يتوقف عطاؤها ونشاطها
ط ـ ــوال الـ ـع ــام ،ولـ ــم ت ـعــد ت ـبــادر
بتقديم األعمال والتنافس كما
ً
ك ــان األم ــر ف ــي ال ـســابــق ،فـضــا
ع ـ ــن ذل ـ ـ ــك ف ـ ــا ت ـ ـعـ ــرض أعـ ـم ــال
ال ـم ـه ــرج ــان ــات ع ـلــى الـجـمـهــور
ب ــل ف ـق ــط ال ـن ـخ ـبــة م ــن ح ـضــور
الـ ـمـ ـه ــرج ــان مـ ـم ــا ي ـج ـع ــل تـلــك
األ عـ ـم ــال ال تـحـظــى بالشعبية
الـكــافـيــة ،والــدلـيــل عـلــى ذل ــك أن
رواد المسرح الكويتي واألسماء
الـشـهـيــرة ف ــي ه ــذا ال ـم ـجــال هم
فقط ال ــرواد السابقون فيما لم
يستطع الـجـيــل الـجــديــد وضــع
بصمة حقيقة للمسرح الكويتي.
و ش ــدد النبهان على أهمية
ً
الـ ـف ــرق األه ـل ـي ــة قـ ــائـ ــا« :ي ـجــب
عودة الفرق المسرحية األربعة
وإحـ ـي ــائـ ـه ــا م ـ ــن جـ ــديـ ــد وه ــي
فــرقــة الـمـســرح الكويتي وفرقة
المسرح الشعبي وفرقة مسرح
الخليج وفرقة المسرح العربي،
والمنوطة من قبل الدولة بتولي
دور دفــع وتـعــزيــز الـمـســرح في

الكويت ،ومن خاللهم نستطيع
أن نــواصــل كفنانين دورن ــا في
راق للجمهور وأن
تقديم عمل ٍ
ن ـح ـمــل ه ــم ب ـل ــدن ــا ومـنـطـقـتـنــا
الخليجية والعربية مــن خالل
أعمال على مستوى الئق».

البداية بالمدرسة
وحول الرأي األكاديمي بشأن
واقـ ـ ــع ال ـم ـس ــرح ال ـك ــوي ـت ــي ،ق ــال
العميد األسبق للمعهد العالي
ل ـل ـف ـنــون ال ـم ـســرح ـيــة د .مـحـمــد
م ـب ــارك ب ــال إن تــأخــر الـمـســرح
الكويتي هي جملة عامة تتسم
بالشمولية و لــذ لــك فـهــي ليست
دقيقة ،الجميع يعلم أن المسرح
الكويتي بدأ في المدرسة ،ولذلك
ً
فـقــد ك ــان رس ـم ـيــا ،وكـلـنــا نعرف
ال ـم ـقــولــة ال ـخ ـط ـيــرة ال ـتــي قــالـهــا
ال ـش ـي ــخ الـ ــراحـ ــل أح ـم ــد ال ـجــابــر
حين رأى أول مسرحية تعرض
بالكويت عام  ،1939في مدرسة
ال ـم ـب ــارك ـي ــة ،ق ــائ ــا« :أيـ ـ ــن نـحــن
مــن ه ــذا؟» ،مــا اعـتـبــره الفنانون
ً
فــي ذل ــك الـعـصــر ضـ ــوءا أخـضــر
النطالقة المسرح في الكويت.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارك أنـ ـ ـ ـ ــه ف ــي
األرب ـع ـي ـن ـيــات ظ ـهــر بــال ـمــدرســة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة تـ ـي ــار ي ـع ـت ـبــر ب ــداي ــة
ل ـم ـســرح ف ـ ــارس ع ــام ــي بــأع ـمــال
مرتجلة قصيرة منها مسرحية
«أم عـ ـنـ ـب ــر» والـ ـ ـت ـ ــي ت ـن ـب ــئ عــن
ب ــوادر وب ــذرة طيبة بــدأت تنبت
عـلــى خشبة الـمـســرح الكويتي،
وه ـ ـنـ ــا ت ـب ـن ــاه ــا الـ ـفـ ـن ــان ــون فــي
الـخـمـسـيـنـيــات وخــاصــة الـفـنــان
الــرائــد محمد النشمي الــذي بدأ

د .محمد مبارك بالل:

المسرح الكويتي»
«تأخر ّ
قول عام يتًسم بالشمولية
وليس دقيقا

ً
المسرح الكويتي ال يعاني نقصا لكنه
مختلف فلكل زمان دولة ورجال

تقديم أعماله المسرحية وتقدر
ً
ً
بحوالي  20عمال مسرحيا أطلق
عليها ا لـنــاس فيما بعد وصف
«مــرت ـج ـلــة» -وه ــي قـضـيــة أخــرى
تخضع للنقاش -ولكن الشاهد
في هذا األمر أن هذه المسرحيات
كانت تناقش باللهجة العامية
الكويتية موضوعاتنا اليومية
ال ـش ـع ـب ـيــة ال ـم ـع ــاص ــرة ف ــي ذل ــك
الوقت.

عناصر المسرح
وأكد مبارك أنه إذا كان هناك
اك ـت ـم ــال ل ـل ـع ـنــاصــر الـمـســرحـيــة
ال ـ ـثـ ــاثـ ــة ف ـ ــي شـ ـك ــل ث ـ ــال ـ ــوث أو
م ـث ـلــث ،وه ــي ال ـم ـســرح وال ـف ـنــان
والجمهور ،مع وجود نص جيد،
ي ـس ـت ـط ـيــع ال ـ ـعـ ــرض أن يـحـظــى
بشعبية واقبال الجمهور ،ولكن
بــاالعـتـمــاد عـلــى م ــدى معاصرة
هذا العرض المسرحي للجمهور
وقضايا المجتمع ومدى التوافق
مع خصوصية البلد أو الجمهور.
وأش ـ ــار م ـب ــارك إل ــى أن ــه على
المستوى المهني هناك أدوات
ل ـ ـق ـ ـيـ ــاس م ـ ـ ـ ــدى ج ـ ـ ـ ـ ــودة ل ـع ـم ــل
ً
ال ـم ـســرحــي ب ـع ـيــدا ع ــن ال ـعــرض
المسرحي والجمهور من خالل
م ـ ــا ي ـس ـم ــى ب ــال ـن ـق ــد الـ ـفـ ـن ــي أو
التطبيقي.
ول ـ ـفـ ــت مـ ـ ـب ـ ــارك إل ـ ــى أن ـ ــه فــي
مـســرحـيــات الـعـصــر الـمـســرحــي
الـ ــرائـ ــد ب ــال ـك ــوي ــت كـ ــان الـمـمـثــل
ي ـص ـع ــد ع ـل ــى خ ـش ـب ــة ال ـم ـس ــرح
وي ـ ـل ـ ـقـ ــي عـ ـلـ ـيـ ـه ــم ن ـ ـصـ ــف أحـ ــد
األ م ـثــال ،فتجد الجمهور يكمل
ب ــاق ــي ال ـم ـث ــل ب ـن ـف ـس ــه ،نـتـيـجــة
خصوصية العروض بالمجتمع
الكويتي وقــربـهــا مــن الجمهور
وهـ ــي إح ـ ــدى وس ــائ ــل ال ـخ ـطــاب
المساعدة للتفاعل مع الجمهور
واقترابه من العرض حتى ينطبع
في نفسه ويؤثر فيه.

مشاعر الجمهور
واستطرد مبارك« :كما توجد
أب ـع ــاد أخـ ــرى تـســاعــد عـلــى هــذا
التواصل بين المسرح والفنان
والجمهور ومنها البعد الفني
الــذي يساعد الممثل المسرحي
على مالمسة مشاعر الجمهور».
وب ــال ـن ـه ــاي ــة أك ـ ــد مـ ـب ــارك أن ــه
المسرح الكويتي ال يعاني من
ن ـقــص ،ولـكـنــه م ـســرح مختلف،
فلكل زمان دولة ورجــال ،نتيجة
التغيرات الجذرية في المجتمع
الكويتي ،األغلبية العظمى من
ج ـم ـه ــور ال ـم ـس ــرح اآلن ه ــم مــن
ال ـش ـبــاب ،لــذلــك فـهـنــاك اخـتــاف
ف ــي ال ـم ـس ــرح ع ــن س ــاب ــق عـهــده
ألن الجمهور والزمن والقضايا
والـ ـبـ ـيـ ـئ ــة وطـ ـبـ ـيـ ـع ــة الـ ـخـ ـط ــاب
ً
اخ ـت ـل ـفــوا ج ــذري ــا ع ــن ال ـســابــق،
وأصبح للشباب الذين يعتلون
خشبة المسرح لغة خاصة بهم
يـفـهـمـهــا أق ــرانـ ـه ــم وي ـت ـفــاع ـلــون
معها.

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4833الثالثاء  14سبتمبر 2021م  7 /صفر 1443هـ

tawabil@aljarida●com

15

مسك وعنبر

ّ
الحمادي :أغنياتي ال عالقة لها بـ «هبات» اليوم

خبريات

ّ
«عمان للكتاب» يخفض
رسوم مشاركة الناشرين

أكد أن «أيها الليل» تجمع بين األجواء األوبرالية وفن الصوت والموسيقى الشرقية
مريم طباجة

صياغة لحن
«أيها الليل» لم
تكن سهلة ألن
فكرة الكلمات
صعبة

الكلمة
الجميلة
تستهويني
بغض النظر
عن كاتبها

بعد األصداء الجميلة التي
القتها أغنية "أيها الليل" أكد
المطرب عبدالهادي الحمادي
أن اإل ق ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا كـ ـ ــان
ً
ك ـب ـيــرا وب ـش ـكــل غ ـيــر مـتــوقــع،
ً
خصوصا أن األغنية "سنغل"
وهي من القصائد المشهورة
للشاعر التونسي أبي القاسم
الشابي.
وقــال الـحـمــادي فــي حــواره
مع "الجريدة" إن النمط الذي
يـقــد مــه مــن األ غــا نــي "سيخلد
ع ـلــى م ــر ال ـس ـن ـيــن ،وال عــاقــة
ل ــه ب ـه ـ ّـب ــات أو ص ــر ع ــات هــذه
األيام" .وفيما يلي التفاصيل:
• حدثنا عن كلمات أغنية
"أيها الليل"؟
 اللحن ا لــذي قدمته فيهاجديد وينسجم ما بين لحن
األوب ــرا ولـحــن الـصــوت وبين
الموسيقى العربية الشرقية،
والـ ـكـ ـلـ ـم ــات تـ ـط ــرح م ــوض ــوع
ق ـض ـي ــة صـ ـعـ ـب ــة ،وتـ ـعـ ـب ــر عــن
ال ـب ــؤس ،وال ـم ـعــانــاة ال ـتــي قد
يـ ـتـ ـع ــرض لـ ـه ــا اإلن ـ ـس ـ ــان فــي
حـ ـي ــات ــه ،كـ ــالـ ــذي ي ـع ـي ــش فــي
الغربة ،أو األسير البعيد عن
وطنه ،أو المريض البعيد عن

أس ــرت ــه ،وكـثـيــر مــن الـقـضــايــا
التي يتحدث عنها الليل الذي
يـسـهــر فـيــه ال ـنــاس ويـعــانــون
وي ـ ـ ـتـ ـ ــأل ـ ـ ـمـ ـ ــون فـ ـ ـ ــي مـ ـحـ ـيـ ـط ــه
بوحدتهم وأحزانهم.
• ك ـيــف كـ ــان اإلقـ ـب ــال عـلــى
األغنية؟
ً
 اإلقبال كان كبيرا وبشكلغ ـي ــر م ـت ــوق ــع م ــع هـ ــذا ال ـن ــوع
واألس ـ ـلـ ــوب م ــن ال ـغ ـن ــاء عـلــى
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـكـ ـلـ ـم ــة والـ ـلـ ـح ــن،
و فـ ــي و ق ـت ـن ــا ا لـ ـح ــا ل ــي ،إذ إن
األغ ـن ـيــة الـســريـعــة والـخـفـيـفــة
طــاغـيــة فــي ال ـســوق والـمـجــال
الـ ـفـ ـن ــي ،ل ـك ــن ق ـص ـي ــدة "أي ـه ــا
ال ـل ـيــل" الق ــت إع ـج ــاب الـكـثـيــر
من المستمعين والمتذوقين
ل ـل ـف ـنــون ال ـط ــرب ـي ــة ،وان ـهــالــت
ع ـل ـ ّـي ال ـك ـث ـيــر م ــن االت ـص ــاالت
وأسماء كبيرة من شخصيات
فنية كويتية من موسيقيين
وم ــؤل ـف ـي ــن وم ـل ـح ـن ـيــن أث ـن ــوا
ع ـل ــى ال ـع ـم ــل ن ـف ـس ــه وعـ ـب ــروا
عن تشجيعهم بشكل مستمر
وبإعجاب.
• هل ستكرر التجربة؟
 نـ ـع ــم س ـ ــأ ك ـ ــرر ا ل ـت ـج ــر ب ــةألني أعشقها وتنفيذي لهذه

ً
رحيل فاروق الجمعات عن  63عاما

فاروق الجمعات

توفي أمس الفنان السوري فاروق
الجمعات عن عمر ناهز  63عاما.
وذك ــر ول ــده شــوقــي الـجـمـعــات في
منشور على صفحته على الـ"فيسبوك"
أن الدفن سيتم في بلدة حباب بريف
درعا.
والـ ـجـ ـمـ ـع ــات مـ ــن م ــوالـ ـي ــد ،1958
وه ــو خــريــج المعهد الـعــالــي للفنون
المسرحية ،عمل في المسرح القومي،
وله مساهمات في التأليف والشعر.
شارك كممثل بالعديد من األعمال
التلفزيونية والمسرحية والسينمائية،
باإلضافة إلى عدة أعمال إذاعية ،وهو
عضو في نقابة الفنانين منذ .1983
ب ـ ــدوره ـ ــا ،ن ـع ــت ن ـق ــاب ــة الـفـنــانـيــن
السوريين في العاصمة دمشق ،الفنان
فاروق الجمعات ،وكتبت عبر حسابها

عبدالهادي الحمادي
األغـ ـنـ ـي ــة مـ ــن ب ـ ــاب ق ـن ــاع ــات ــي
الفنية وليس بسبب ّ
الهبة أو
توجه السوق الفني اليوم ،ألن
األعمال التي أقدمها تستمر
وال تنتهي على مدار السنين.
النمط الغنائي الذي أقدمه ال
عالقة له بأغاني ّ
هبات اليوم.

في ال ـ "فيسبوك"" :فــرع دمشق لنقابة
الفنانين ،ينعى إليكم الزميل الفنان
القدير ،فاروق الجمعات ،وسيدفن في
قرية جباب( .إنا لله وإنا إليه راجعون)".
وتـ ـف ــاع ــل فـ ـن ــان ــون ورواد م ــواق ــع
التواصل االجتماعي مع خبر رحيل
الجمعات.
يشار إلى أن من أهم أعماله "العراب"،
و"بـ ــواب الــريــح" ،و"سـنــة أول ــى زواج"،
و"فرقة ناجي عطا الله" ،و"الـجــوارح"،
و"ال ـب ــرك ــان" ،و"الـ ـق ــاع" ،و"الـ ـف ــوارس"،
و"فتح األنــدلــس" ،و"قمر بني هاشم"،
و"شعراء العرب" ،و"الحالج" ،و"نهاية
رج ــل ش ـج ــاع" ،و"الـ ـخ ــان" ،و"أن ـش ــودة
المطر" ،و"ياسمين عتيق" ،و"أوركيديا"،
و"ح ــارس الـقــدس" ،و"كــرســي الزعيم"،
إلى جانب العديد من األعمال البدوية.

هيا عبدالسالم انتهت من تصوير
«حب في الراديو»
كشفت الفنانة هيا عبدالسالم عبر حسابها
في "إنستغرام" عن االنتهاء من تصوير أحدث
أعمالها الدرامية "حــب في الــراديــو" ،وهــو من
إخراج سعود بوعبيد ،ومن بطولتها مع زوجها
الفنان فؤاد علي ،وأحمد العونان ،وعبدالعزيز
النصار ،وخالد المظفر ،وفرح الصراف ،وبيبي
عبدالمحسن ،ومحمد عاشور.
ً
وشهد تصوير العمل توقفا عقب وفاة والد
الفنانة هيا رسام الكاريكاتير عبدالسالم مقبول
في يونيو الماضي.
يذكر أن هيا شاركت في السباق الرمضاني
 2021بعملين األول ممثلة ،واآلخ ــر مخرجة،
حيث لعبت دور البطولة في مسلسل "نبض

شجون تنشر المشاهد األخيرة
من «هروب» عبر «إنستغرام»
نشرت الفنانة شجون الهاجري عبر حسابها في "إنستغرام"
مشاهد اللمسات األخـيــرة مــن مسلسلها الجديد "ه ــروب" ،الــذي
يصور في بيروت ،ويشارك فيها نجوم من الكويت ولبنان ،وهو من
إخراج محمد جمعة ،وتأليف الدكتورة حنين عمر ،ومن بطولتها
مع جيسي عبده ،باسم مغنية ،علي كاكولي.
ويتكون المسلسل من  10حلقات ،وهو من إنتاج شركة ايغل
فيلمز ،وسيعرض عبر منصة شاهد .vip
وتميزت المشاهد المصورة بالمرح والفرح ،حيث ال تنفك شجون
تمارس هوايتها في إسعاد زمالئها لكسر حــدة التوتر الــذي قد
يصاحب أف ــراد أي عمل ،لذلك تسعى شجون إلــى نثر الـمــرح في
كواليس العمل عبر عمل مقالب ،وأخذ صور سلفي معهم لتنشرها
في حسابها على "إنستغرام".
وصورت الهاجري فيديو من خلف الكواليس مع النجوم وهي
تمسك جهاز الرادار ،وكان في استقبالها النجم باسم مغنية الذي
مازحها ،بينما سألتها جيسي عبده قائلة :شو حبيبتي سمعنا
راج ـعــة الـكــويــت ،لكنها قــالــت ال لــن أع ــود .ولــم يسلم فــريــق خلف
الكواليس من أجواء الترفيه التي تحرص شجون على إضفائها.
يذكر أن آخر أعمال شجون الهاجري هو مسلسل "مالك رحمة"،
ال ــذي سلط الـضــوء على عــالــم الجريمة والـغــرابــة واالضـطــرابــات
النفسية.

شجون الهاجري

 8كويتيين ينافسون على جائزة
«كتارا» لشاعر الرسول
أعلنت المؤسسة العامة
للحي الثقافي (كتارا) ،أمس
األول ،تــأ هــل شــا عــر كويتي
ع ــن ف ـئ ــة ال ـش ـع ــر ال ـف ـص ـيــح،
و 7آخ ــري ــن ع ــن ف ـئــة الـشـعــر
النبطي لخوض المنافسات
ال ـن ـهــائ ـيــة ل ـج ــائ ــزة (كـ ـت ــارا)
لـشــا عــر ا لــر ســول صـلــى الله
ع ـل ـي ــه وس ـ ـلـ ــم فـ ــي دورت ـ ـهـ ــا
الخامسة .2021
وقـ ــالـ ــت الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ،فــي
بيان ،إ نــه تأهل للنهائيات
 30م ـ ـت ـ ـنـ ــا ف ـ ـسـ ــا م ـ ـ ــن أ ص ـ ــل
 1498ش ـ ـ ــار ك ـ ـ ــوا فـ ـ ــي هـ ــذه
ال ـ ــدورة ال ـتــي انـطـلـقــت يــوم
 27أ كـتــو بــر  ،2020مضيفة
انـ ــه م ــن ال ـم ـق ــرر اس ـت ـئ ـنــاف
ال ـت ـص ـف ـي ــات ال ـن ـه ــائ ـي ــة فــي
نوفمبر المقبل من خالل 3
مراحل للتصفيات.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــت أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فـ ــي
ال ـمــرح ـلــة األولـ ـ ــى يـتـنــافــس
 15مـشــار كــا عــن فئة الشعر
ا ل ـف ـص ـيــح ،و 15آ خـ ــرون عن
ف ـئــة ال ـش ـعــر ال ـن ـب ـطــي ف ــي 3
حلقات أمام لجنة التحكيم

النهائية التي ستختار في
نهاية الحلقات  5مشاركين
عن كل فئة يتأهلون لمرحلة
التصفيات نصف النهائية،
ال ـت ــي سـتـسـفــر ع ــن اخ ـت ـيــار
ثالثة فائزين عن كل فئة.
وأضـ ــافـ ــت انـ ــه ت ــأه ــل مــن
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ـ ــي فـ ـئ ــة ال ـش ـع ــر
الـفـصـيــح عـبــدالـلــه الـعـنــزي،
وف ـ ــي ف ـئ ــة ال ـش ـع ــر ال ـن ـب ـطــي
ضـ ـ ــاري ال ـ ـمـ ــري ،وع ـبــدال ـلــه
الهاجري ،وفالح الهاجري،
وفـ ـه ــد الـ ـعـ ـجـ ـم ــي ،وم ـح ـمــد
ال ـع ـج ـم ــي ،وم ـط ـي ــع م ــرع ــي،
ونقا المطيري.
م ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال ال ـمــديــر

ال ـع ــام لـلـمــؤسـســة الــدك ـتــور
خــالــد الـسـلـيـطــي إن جــائــزة
"ك ـ ـ ـتـ ـ ــارا" لـ ـش ــاع ــر الـ ــرسـ ــول
ص ـ ـلـ ــى الـ ـ ـل ـ ــه عـ ـلـ ـي ــه وسـ ـل ــم
اح ـت ـج ـب ــت الـ ـع ــام ال ـمــاضــي
في دورتها الخامسة بسبب
جائحة "كورونا".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـس ـ ـل ـ ـي ـ ـطـ ــي
انـ ـ ـ ــه نـ ـ ـظ ـ ــرا ل ـل ـخ ـص ــوص ـي ــة
ال ـت ــي تـتـمـتــع ب ـهــا ال ـجــائــزة
ا ل ـم ـت ـم ـث ـل ــة ف ـ ــي أن اإل ل ـ ـقـ ــاء
الشعري للمتنافسين فوق
خشبة مسرح "كتارا" يعتبر
جــزء ا مــن التقييم واختيار
الفائزين ،لذلك كان البد من
تــأج ـيــل ه ــذه ال ـ ــدورة لـتـقــام

• ل ـحــن "أي ـه ــا ال ـل ـي ــل" أخــذ
ً
منك و قـتــا  ،أم و جــدت سهولة
في صياغته؟
 طــر يـقــة ا سـتـخــراج اللحنً
كان صعبا ألن فكرة الكلمات
صعبة ،و حـتــى أ حــول كلمات
األغ ـ ـن ـ ـيـ ــة ف ـ ــي م ـخ ـي ـل ـت ــي إل ــى

لحن يليق فيها عدت وعدلت
عليها.
• هـ ـ ــل هـ ـ ـن ـ ــاك حـ ـ ـف ـ ــات أو
ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات س ـ ـت ـ ـشـ ــارك ف ـي ـهــا
ً
قريبا ؟
 ب ـع ــد ال ـ ـخـ ــروج مـ ــن أزمـ ــةكــورو نــا إن شــاء الله سيكون
لي تعاون مع جهات إعالمية
ووق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ــأك ـ ـ ـ ــون ب ـ ــأت ـ ــم
االستعداد.
• م ـ ــا ا لـ ـعـ ـقـ ـب ــات ا ل ـ ـتـ ــي قــد
تواجهك أثناء التلحين؟
 ا ل ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــات ت ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــفب ـ ــاخـ ـ ـت ـ ــاف الـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف الـ ـت ــي
نعيشها في الحياة ،واإلنسان
لــديــه طــاقــة مـعـيـنــة ويـحـتــاج
إلى راحة بال وتركيز تام على
ت ـقــديــم ك ـل ـمــة م ـم ـيــزة وح ـلــوة
حـتــى يـتــم تـلـحـيـنـهــا ،ويـبـقــى
ً
ً
الـتـلـحـيــن إلـهــامــا وم ــزاج ــا قد
ي ـفــا ج ـئ ـنــا ف ــي أي م ـك ــان وأي
ً
لحظة ،وأحيانا تكون األجواء
مـ ـهـ ـي ــأة ل ـل ـت ـل ـح ـيــن وإن ع ـكــر
م ــزاج ه ــذه األجـ ــواء ظ ــرف ما
هنا يتالشى مزاج اإلبداع في
تقديم لحن جميل ،وهذا جزء
من أسرار التلحين.
• بــرأ يــك كـلـمــات أي أغنية

ت ــود تلحينها هــل تـشـكــل لك
ً
ً
عنصرا أساسيا في الوصول
إلى لحن جميل ،أم أنك تعتمد
فـقــط عـلــى مخيلتك فــي إ بــراز
ال ـ ـك ـ ـل ـ ـمـ ــات عـ ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق ل ـحــن
مناسب لها؟
 ال أر تـ ـب ــط ب ـك ـل ـمــة أ غ ـن ـيــةمعينة ،والكلمة ســواء كانت
ً
س ـل ـس ــة أم ث ـق ـي ـل ــة ،وأ حـ ـي ــا ن ــا
تكون خاطرة كتبها شاب قد
ً
تعادل أشعارا كبيرة بمعناها
وعمقها ،ألن الكلمات وقتها
تـكــون ص ــادرة مــن روح وفكر
وقلب اللحظة التي يعيشها،
بالتالي ال أخصص أو أحدد
ً
نوعا من الشعر وأحب الشعر
ً
ال ـم ـف ـتــوح ع ـمــومــا س ــواء كــان
ً
ً
ً
ش ـ ـعـ ــرا ك ــو يـ ـتـ ـي ــا أو م ـص ــر ي ــا
وغيره ،فالكلمة الجميلة هي
ال ـت ــي ت ـس ـت ـهــوي ـنــي وأل ـح ـن ـهــا
والكلمة تـفــرض نفسها على
ا لـمـلـحــن أو ا لـمـطــرب ووقتها
يـ ـع ــرف ك ـي ــف ي ـت ـعــامــل مـعـهــا
بـ ـ ــذ كـ ـ ــا ئـ ـ ــه ،وال ن ـ ـن ـ ـسـ ــى دور
الـ ـم ــوزع ال ـك ـب ـيــر ف ــي صـنــاعــة
األغ ـن ـيــة م ــن خ ــال تــوزيـعـهــا
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى اآلالت ا ل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي تـ ـش ــد
المستمع.

ف ــي ال ـج ــو ال ـت ـنــاف ـســي ال ــذي
اع ـت ــاد ع ـل ـيــه ال ـج ـم ـهــور مــن
خ ــال الـنـقــل الـمـبــاشــر على
تلفزيون قطر.
وي ـ ـب ـ ـلـ ــغ إج ـ ـمـ ــالـ ــي ق ـي ـمــة
ال ـجــائــزة  4.2مــايـيــن ريــال
ق ـطــري ( 1.1م ـل ـيــون دوالر)
ف ــي فـئـتــي ال ـش ـعــر الـفـصـيــح
والـشـعــر الـنـبـطــي بـمـعــدل 3
ج ــوائ ــز ل ـكــل ف ـئ ــة ،ف ــي حـيــن
يـ ـحـ ـص ــل صـ ــاحـ ــب الـ ـم ــرك ــز
األول عـ ـل ــى مـ ـلـ ـي ــون ر ي ـ ــال
( ن ـح ــو  274.7أ لـ ــف دوالر)،
والثاني على  700ألف ريال
(حوالي  192.3ألف دوالر)،
والثالث على  400ألف ريال
(نحو  109.9آالف دوالر).
(كونا)

مــؤقــت" ،فــي قصة ت ــدور أحــداثـهــا حــول عائلة
تعيش الحياة بحلوها ّ
ومرها ،وتعاني الحرمان
من نعمة األمومة.
ويضم العمل عددا من النجوم منهم ،هنادي
الكندري ،وشهاب جوهر ،أما العمل اآلخر فكان
"الناجية الوحيدة" وهو من تأليف منى النوفلي،
وي ـت ـك ــون طــاق ـمــه م ــن هـ ــدى ح ـس ـيــن ،وج ـمــال
ال ــرده ــان ،ولـمـيــاء طـ ــارق ،وأح ـمــد بــن حسين،
ونوف السلطان ،وأوس الشطي ،وفاطمة الطباخ،
ومحمد العلوي ،وشهاب حاجيه ،وتدور أحداثه
حول امــرأة تنجو من حريق في منزلها يروح
ضحيته جميع أفراد أسرتها ،وألنها الناجية
الوحيدة ،تبدأ الشبهات تحوم حولها.

هيا عبد السالم

أعلن اتحاد الناشرين
األردنيني تخفيض رسوم
املشاركة في معرض عمان
الدولي للكتاب 2021
للناشرين العرب إلى مئة
دوالر أميركي .وقال رئيس
اللجنة اإلعالمية للمعرض،
غسان حسني ،في تصريح
صحافي ،إن الهيئة اإلدارية
لالتحاد قررت املوافقة على
هذه الخطوة التي تتمثل
بتخفيض رسوم املشاركة في
املعرض للناشرين العرب إلى
 100دوالر ،بعد أن كانت 150
( د ب أ)
للمتر املربع.

 3أفالم متوجة في «فينسيا»
تعرض بـ «الجونة»

تشارك في مهرجان الجونة
السينمائي  3أفالم حصدت
جوائز في الدورة األخيرة
من مهرجان فينسيا،
هي الفرنسيان "واقعة"،
"وعالم آخر" إضافة إلى
الفيلم الفنلندي "الرجل
األعمي الذي لم يرغب
في مشاهدة تيتانيك".
ومن املقرر أن تعلن إدارة
"الجونة السينمائي"
تفاصيل الدورة الجديدة
املقررة الشهر املقبل في
مؤتمر صحافي ،السيما
مع تلقي تأكيدات بحضور
عدد كبير من الضيوف
األجانب.

ةديرجلا

•
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دوليات

السيسي وبينيت 3 ...ملفات تحضر وتهدئة غزة تتصدرّ

ً
• أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي إلى مصر منذ  ١١عاما • تحفظات ألشتية على خطة البيد إلعمار القطاع
القاهرة ــ حسن حافظ

اللقاء
ثالثة ملفات حضرت في ً
األول من نوعه منذ  11عاما،
بين رئيس مصري ورئيس
حكومة إسرائيلي؛ إمكانية
إعادة إطالق عملية السالم،
وتمتين التهدئة في قطاع
غزة ،بما في ذلك ملف تبادل
األسرى ،إضافة إلى األزمات
والترتيبات اإلقليمية التي
فرضت مصر ً نفسها فيها
ً
العبا أساسيا.

فـ ــي أول زيـ ـ ـ ــارة رس ـم ـي ــة مــن
ً
نــوعـهــا مـنــذ  11ع ــام ــا ،استقبل
الــرئ ـيــس ال ـم ـصــري عـبــدالـفـتــاح
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ،رئ ـ ـيـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ال ـج ــدي ــد نـفـتــالــي
بينيت في منتجع شــرم الشيخ
بسيناء أمــس ،في لقاء تناول 3
ملفات؛ سبل تأمين شروط إعادة
إط ــاق عملية ال ـســام ،وتمتين
التهدئة فــي قطاع غــزة ،بما في
ذلك ملف تبادل األسرى ،إضافة
الى الترتيبات اإلقليمية؛ سواء
ف ـي ـم ــا ي ـخ ــص ل ـب ـن ــان وس ــوري ــة
و"ال ـت ـط ـب ـيــع" وال ـص ــراع ــات على
الغاز والموانئ.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
الــرئــاســة ،بـســام راض ــي ،أن لقاء
القمة الذي عقد في شرم الشيخ،
ت ـنــاول الـتـبــاحــث ح ــول ع ــدد من
الـ ـم ــوض ــوع ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة بـيــن
الجانبين في مختلف المجاالت،
وكـ ــذلـ ــك سـ ـب ــل وج ـ ـهـ ــود إعـ ـ ــادة
إح ـ ـيـ ــاء ع ـم ـل ـيــة ال ـ ـسـ ــام ،فـضــا
ع ــن م ـس ـت ـجــدات األوضـ ـ ــاع على
الساحتين اإلقليمية والدولية.
وتــزامـنــت زي ــارة بينيت التي
وص ـفــت بـ ـ "ال ـتــاري ـخ ـيــة" ،وت ـعـ ّـد
األرف ـ ــع ب ـعــد اس ـت ـق ـبــال الــرئـيــس
المصري السابق حسني مبارك،
ف ــي  ،2010نـظـيــره اإلســرائـيـلــي
آن ــذاك شـمـعــون بـيــريــز ،مــع قــرار
ح ـك ــوم ـت ــه إلـ ـ ـغ ـ ــاء ت ـق ـي ـي ــد سـفــر
مــواطـنـيــه إل ــى س ـي ـنــاء ،اعـتـبــارا
مــن الـسـبــت الـمـقـبــل ،عـقــب إلـغــاء
قرار تقليص عدد المسموح لهم
بدخول شبه الجزيرة المصرية
إل ــى  300ف ـقــط يــوم ـيــا ،ك ــإج ــراء

احـ ـ ـت ـ ــرازي مـ ــع ت ـف ـشــي ف ـي ــروس
ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــد .وقـ ــالـ ــت
وزيرة النقل اإلسرائيلية ميراف
ميخائيلي ،فــي تـصــريــح أمــس:
ّ
"تمكنا من إيجاد طريقة للسماح
ب ـ ـم ـ ــرور غـ ـي ــر م ـ ـح ـ ــدد ،وك ــذل ــك
الحفاظ على إرشادات كورونا".

احتجاجات معيشية
واسعة في حضرموت
ً
السيسي مستقبال بينيت في شرم الشيخ أمس (تويتر)
 2الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،لـ ـت ــوحـ ـي ــد ال ـ ـ ــرؤى
والمواقف حول سبل إعادة إحياء
عملية السالم وتثبيت التهدئة
ف ــي ق ـط ــاع غ ـ ــزة ،وك ــذل ــك إعـ ــادة
إعمار القطاع ،وإنهاء االنقسام
الفلسطيني.
و سـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــق أن ق ـ ـ ـ ـ ـ ــام ر ئـ ـ ـي ـ ــس

محاولتا طعن في القدس والخليل
أطلقت جندية إسرائيلية من "حرس
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود" ،أمـ ـ ـ ــس ،الـ ـ ـن ـ ــار عـ ـل ــى ش ــاب
ً
فلسطيني يبلغ من العمر  17عاما ،نفذ
عملية طعن بشارع في القدس الشرقية
المحتلة قرب محطة الحافالت المركزية.
وأصيب شخصان بجراح متوسطة
ّ
وصرح قائد الشرطة
جراء عملية الطعنُ .
ّ
بــأن منفذ العملية أصيب جــراء إطالق
النار عليه وحالته خطيرة.
واعـتـقـلــت ق ــوات الـشــرطــة شخصين
بــادعــاء أنـهـمــا قــدمــا الـمـســاعــدة لمنفذ
عملية.
وق ـبــل س ــاع ــات م ــن ه ـجــوم ال ـقــدس،
أ طـلــق جـنــود مــن الجيش اإلسرائيلي
النار على شاب فلسطيني 27 ،عاما،
بـ ــزعـ ــم اح ـ ـب ـ ــاط ت ـن ـف ـي ــذ ع ـم ـل ـي ــة ط ـعــن
واستهداف مجموعة من الجنود عند
مفرق مستوطنات " غــوش عتصيون"
قرب الخليل.

ال ـم ـخ ــاب ــرات ال ـم ـصــريــة ،عـبــاس
كامل ،بجولة في مايو الماضي،
شملت إسرائيل والضفة الغربية
وق ـط ــاع غـ ــزة ،وذلـ ــك ف ــي أع ـقــاب
الـنـجــاح الـمـصــري بــإقــرار هدنة
وقــف إطــاق النار بين إسرائيل
والفصائل المسلحة بقطاع غزة،
ث ــم كـ ــرر ع ـب ــاس جــول ـتــه الـشـهــر
الـمــاضــي ،لتحويل وقــف إطــاق
النار إلى تهدئة شاملة وطويلة
األمد ،فضال عن محاولة حلحلة
ال ـم ــوق ــف ف ــي م ـلــف الـمـصــالـحــة
الفلسطينيةّ /الفلسطينية الذي
يتجلى في تعثر عقد االنتخابات
الشاملة.

ّ
خطة وتحفظ

ً
طعنا في القدس يبتسم للكاميرات
الفلسطيني الذي نفذ
وأظـ ـ ـه ـ ــرت مـ ـق ــاط ــع فـ ـي ــدي ــو ت ـع ــرض
الشاب لالعتداء والضرب من قبل بعض

المستوطنين و هــو على األرض عقب
إطالق الرصاص عليه.

واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة اج ـت ـم ــاع ــات شــرم
الشيخ ،باإلعالن عن خطة جديدة
إلع ــادة الـتـســويــة مــع قـطــاع غــزة
وإع ـ ـمـ ــاره ،وال ـت ــي قـ ّـدم ـهــا وزي ــر
ال ـخــارج ـيــة يــائ ـيــر الب ـي ــد ،خــال
ك ـل ـمــة ل ــه ف ــي م ــؤت ـم ــر بـجــامـعــة
هرتسليا مـســاء أمــس األول ،إذ
اع ـت ــرف ب ــأن س ـيــاســة إســرائ ـيــل
منذ انسحابها من قطاع غزة عام
 ،2005والتي تضمنت قيودا على
الحركة والتجارة لم تكن فعالة
في منع هجمات حركة المقاومة
اإلسالمية (حماس) ،والجماعات
المسلحة في غزة.

وكشف البيد ّ
عما سماه خطة
"االقتصاد مقابل األمــن" ،والتي
مــن شأنها أن تخلق االسـتـقــرار
ع ـلــى جــان ـبــي الـ ـح ــدود ،معتبرا
أن ـهــا خ ـطــة ض ــروري ــة لـمـشــاركــة
إســرائـيــل فــي إع ــادة إعـمــار غــزة،
الفتا إلى أن المرحلة األولى من
الخطة تتضمن إصالح شبكات
الـكـهــربــاء والـصـحــة والـنـقــل في
غ ــزة ،عـلــى أن تحتفظ إســرائـيــل
بالسيطرة الكاملة على إمدادات
المياه والكهرباء لغزة ،في مقابل
استئناف السلطة الفلسطينية
س ـي ـط ــرت ـه ــا عـ ـل ــى مـ ـع ــاب ــر غ ــزة
الحدودية.
وت ـش ـم ــل ال ـم ــرح ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة،
التي تأتي بعد فترة من التهدئة
غـيــر ال ـم ـحــددة ،مـشــاريــع البنية
الـتـحـتـيــة ال ـك ـبــرى ،بـمــا ف ــي ذلــك
فتح ميناء بحري للقطاع ،وربطه
ب ــال ـض ـف ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة ،وت ـش ـج ـيــع
االس ـت ـث ـم ــار الـ ــدولـ ــي ف ــي ق ـطــاع
غ ــزة ،عـلــى أن تستعيد السلطة
الفلسطينية ا لـسـيـطــرة الكاملة
ع ـل ــى غ ـ ـ ــزة ،وش ـ ـ ــدد البـ ـي ــد عـلــى
أن خـطـتــه لـيـســت خـطــة رسمية
تتبناها الحكومة اإلسرائيلية
ّ
بعد ،لكنه أكد أن رئيس الحكومة
ب ـي ـن ـيــت ووزيـ ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع بـيـنــي
غانتس يدعمانها.
وأوضـ ـ ـ ــح أن ـ ــه ي ـع ـت ــزم ع ــرض
خـطـتــه عـلــى الـمـجـلــس الـ ــوزاري
الـمـصـغــر لــدراس ـتــه ،وأش ــار إلــى

أنـ ــه نــاق ـش ـهــا بــال ـف ـعــل م ــع ق ــادة
م ـص ــر ودول ال ـخ ـل ـي ــج ،ووزي ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي أن ـتــونــي
بـ ـلـ ـيـ ـنـ ـك ــن ،ون ـ ـظ ـ ـيـ ــره ال ـ ــروس ـ ــي
سيرغي الف ــروف ،وممثلين عن
االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ،وأضـ ـ ــاف:
"ي ـج ــب ع ـلــى الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي
وسكان غزة أن يعلموا أن إرهاب
حماس يمنعهم من أن يعيشوا
حياة طبيعية" ،مستبعدا إجراء
مفاوضات مباشرة مع الحركة،
"لكن طالما تحافظ قيادة حماس
ّ
في غزة على الهدوء ،فإن الواقع
هناك سيتغير".
وتفاعل الجانب الفلسطيني
ً
مع الخطة اإلسرائيلية سريعا،
إذ قال رئيس الوزراء الفلسطيني
محمد اشـتـيــة ،فــي كلمته خالل
اج ـت ـم ــاع ح ـكــوم ـتــه األس ـب ــوع ــي
أمس ،إن "مشكلة غزة هي مشكلة
سياسية ،و هــي المشكلة ذاتها
الـ ـت ــي ت ــواج ــه ج ـم ـيــع األراضـ ـ ــي
الفلسطينية بما فيها القدس"،
وأش ــار إلــى أن "المطلوب مسار
سياسي ّ
جدي وحقيقي ،يستند
إلــى الشرعية الدولية والقانون
الدولي ،وينهي االحتالل ويرفع
الحصار عن قطاع غزة ،ويوقف
ال ـ ـعـ ــدوان ع ــن ج ـم ـيــع األراضـ ـ ــي
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،وب ـ ـهـ ــذا تـصـبــح
ع ـم ـل ـيــة إع ـ ـ ــادة اإلع ـ ـمـ ــار مـمـكـنــة
ودائمة".

رئيسي «يتحايل» على البرلمان األصولي
ومرونته مع «الذرية» تحرك مياه «فيينا» الراكدة
ك ـشــف م ـصــدر رف ـيــع ال ـم ـس ـتــوى ف ــي منظمة
الـطــاقــة ال ــذري ــة اإلي ــران ـي ــة ،أن حـكــومــة الــرئـيــس
األص ــول ــي ال ـم ـت ـشــدد إب ــراه ـي ــم رئ ـي ـســي م ــددت
اتفاق حكومة الرئيس السابق حسن روحاني
م ــع الـمـنـظـمــة ال ــدول ـي ــة ل ـل ـطــاقــة ال ــذري ــة ل ـكــن بـ
"صيغة مغايرة" ودون الــرجــوع إلــى البرلمان،
الذي سبق أن عارض الخطوة ،ووصفها بأنها
انتهاك للقانون.
وذكـ ـ ــر ال ـم ـص ــدر ل ـ ـ "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،أن حـكــومــة
رئيسي اتخذت الخطوة ،التي همشت البرلمان
الخاضع لهيمنة التيار المتشدد ،بهدف "تنفيس
االحتقان" ،بعد أن تعرضت لضغوط كبيرة من
روسيا والصين و"الترويكا األوروبية" ،بريطانيا
وألمانيا وفــرنـســا ،على مــدار الشهر الماضي،
وصـلــت إل ــى حــد تـهــديــدهــا بــإرســال ملفها إلــى
مجلس األمن الدولي ،وتفعيل بند الزناد إلعادة
فرض جميع العقوبات الدولية التي كانت سارية
قبل إبرام االتفاق النووي عام .2015
ورأى أن حكومة رئيسي تأمل أن يقوي االتفاق
المؤقت موقفها لتفادي عاصفة إدانات دولية،
خــال اجتماع مجلس حكماء الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،الذي بدأ في فيينا أمس.

وأوض ـ ـ ـ ــح أن حـ ـك ــوم ــة ال ــرئـ ـي ــس األص ــول ــي
المتشدد ،التي يترقب المجتمع الدولي خطواتها
تجاه المفاوضات النووية ،لم تبادر إلى تدمير
البيانات ،التي هددت حكومة روحاني في وقت
سابق بحذفها ،رغم مرور أكثر من شهرين على
انتهاء صالحية االتفاق.
وأشار إلى أن الرئيس السابق لمنظمة الطاقة
اإليــرانـيــة عـلــي أكـبــر صــالـحــي أص ــدر تعليمات
خ ــاص ــة ،تـمـنــع ال ـت ـصــرف أو ال ـمــس بمعطيات
كاميرات المراقبة ،قبل صدور قرار بهذا الشأن
من الجهات العليا.
ولفت إلى رصد محاوالت قامت بها عناصر
تابعة لـ "الحرس الثوري" إلعــادة ضبط أجهزة
ال ـم ــراق ـب ــة ق ـبــل أن ت ـم ـنــع بـ ـق ــرار مـسـتـعـجــل من
الـمـجـلــس األع ـل ــى ل ــأمــن ال ـق ــوم ــي ،الـ ــذي أوع ــز
باستمرار عمل كاميرات وأجهزة الرصد.
وعـشـيــة اج ـت ـمــاع مـجـلــس حـكـمــاء المنظمة
ال ــدول ـي ــة لـلـنـظــر ف ــي ع ــدة خ ـط ــوات اس ـت ـفــزازيــة
اتـخــذتـهــا طـهــران بملفها ال ــذري ،دعــا الرئيس
الجديد لمنظمة الطاقة اإليرانية محمد إسالمي
مدير المنظمة الدولية رفائيل غروسي ،الذي زار
طهران أمس األول ،للمساهمة في عدم تصعيد

المواقف ضد الجمهورية اإلسالمية" ،ألن ذلك
سيؤدي إلى أزمــة عدم ثقة يمكن أن تنسف كل
شيء".
وبين أن إسالمي شدد على أن حكومة رئيسي
تريد استئناف مفاوضات فيينا لكن الجميع
ينتظر اكتمال هيكلة وتشكيل فريق التفاوض
الـجــديــد واح ـت ـمــال اس ـنــاد مـهـمــة متابعته إلــى
المجلس األعـلــى لألمن القومي بــدال مــن وزارة
الخارجية.
وأضـ ــاف أن إس ــام ــي وه ــو مـســاعــد لرئيس
الجمهورية أيـضــا ،أكــد لـغــروســي أنــه فــي حال
تيقنت طهران من وجود نية عملية لدى واشنطن
لرفع العقوبات التي فرضها الرئيس السابق
دونالد ترامب بعد انسحابه من االتفاق النووي
ع ــام  2018بــاإلضــافــة إل ــى حـصــر الـمـفــاوضــات
ب ـج ـهــود إح ـي ــاء ال ـص ـف ـقــة ال ــذري ــة ،دون ت ـنــاول
موضوعات مثل التسلح الصاروخي والنفوذ
اإلقليمي ،فإن رئيسي سيسرع في اتخاذ القرار
بشأن حضور الجولة السابعة من مفاوضات
فيينا.
وربــط المتحدث بــاســم الخارجية اإليرانية
السماح للوكالة الدولية بالوصول إلى تسجيالت

انزعاج إيراني من المناورات بين أذربيجان وتركيا
انتقد المتحدث باسم «الخارجية» اإليــرانـيــة ،سعيد خطيب زاده،
المناورة العسكرية المشتركة في بحر قزوين بين تركيا وأذربيجان.
وفي مؤتمره الصحافي أمس قال زاده« :تستند اتفاقيات الدول الخمس
المطلة على البحر إلى عدم شرعية الوجود العسكري لدول أخرى غير
هذه الدول الخمس ،وهذه القضية قيد التحقيق من قبلنا».
وبدأت القوات الخاصة لتركيا وأذربيجان وباكستان ،أمس ،مناورات
عسكرية مشتركة في العاصمة األذربيجانية باكو.
وخــال الحفل الــذي أقيم قبيل انطالق المناورات التي حملت اسم

مسؤولون قطريون وأتراك
يشاركون بمؤتمر في دبي

ذكرت وكالة بلومبيرغ األميركية،
أمس ،أنه من املقرر أن يحضر
مسؤولون في مجال الطاقة
من قطر وتركيا حدثًا في دبي
وسط مؤشرات على ّ
تحسن
العالقات مع اإلمارات .وأفادت
بأن وزير الدولة لشؤون
الطاقة القطري ،سعد الكعبي،
سيحضر مؤتمر «جاستيك» في
مركز دبي التجاري ،في زيارة
ستكون األولى ملسؤول قطري
رفيع لإلمارات منذ «مصالحة
العال» التي جاءت بوساطة
كويتية .وأشارت إلى أن نائب
وزير الطاقة التركي ،ألبارسالن
بايراكتار ،سيلقي كلمة في
الحدث الدولي.

جهود مصرية
وأفادت أوساط مطلعة ،أمس،
ّ
ب ــأن اجـتـمــاع السيسي وبينيت
ّ
مـ ّـهــد لـتـحــركــات مصرية عاجلة
عـلــى صعيد مـلــف إع ــادة إعـمــار
غ ــزة ،والـ ـش ــروع ف ــي مـفــاوضــات
جادة لتبادل األسرى بين حركة
ح ـمــاس وال ـجــانــب اإلســرائـيـلــي،
ال ـ ــذي يـسـعــى ل ـت ـف ــادي ال ــدخ ــول
فــي مــوجــة تـصـعـيــد جــديــدة في
ظل استمرار عمليات التمشيط
التي يقوم بها بحثا عن أسيرين
فـ ّـرا بصحبة  4آخرين ،تم إعادة
ً
اع ـت ـق ــال ـه ــم أخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا ،مـ ــن سـجــن
جلبوع شديد الحراسة.
وبـيـنـمــا قــالــت حــركــة حماس
إنـ ـه ــا سـ ـت ــدرج أسـ ـم ــاء األسـ ــرى
الستة في الئحة تبادل األسرى،
كشفت هيئة البث اإلسرائيلية أن
منسق ملف األسرى اإلسرائيلي
رافق بينيت في الزيارة.
وت ـس ـع ــى الـ ـق ــاه ــرة لـتـحـقـيــق
اخـتــراق فــي الملف الفلسطيني
المتعثر على أكثر من مستوى ،إذ
عقد الرئيس السيسي قمة ثالثية
مع العاهل األردني الملك عبدالله
الـثــانــي ،والــرئـيــس الفلسطيني
م ـح ـم ــود ع ـ ـبـ ــاس ،فـ ــي ال ـق ــاه ــرة

سلة أخبار

«األشقاء الثالثة  ،»2021أشار قائد القوات الخاصة األذربيجانية ،حكمت
ميزاييف ،إلى أن «تضامن تركيا وباكستان ودعمهما ألذربيجان خالل
حربها ضد االحتالل األرميني دليل على روابــط األخــوة بين البلدان
الثالثة».
وستستمر هذه المناورات حتى  20الجاري.
وكــانــت تركيا وأذرب ـي ـجــان قــد أجــرتــا األس ـبــوع الـمــاضــي مـنــاورات
عسكرية مشتركة في مدينة التشين في إقليم ناغورني كاراباخ الذي
استعادته أذربيجان من أرمينيا بمساعدة تركيا العام الماضي.

تواصلت االحتجاجات الشعبية،
أمس ،في مدينة املكال ،مركز
محافظة حضرموت ،شرق اليمن،
وتمددت لتشمل مديريات أخرى
من كبريات محافظات البالد،
تنديدًا بتردي األوضاع املعيشية
والخدمية .وقال شهود عيان إن
االحتجاجات توسعت لتشمل
شريحة الطالب ،وامتدت إلى
مديريات غيل باوزير والشحر،
بعد أن كانت مقتصرة على
املكال ،وقطع خاللها املحتجون
الشوارع الرئيسة في املدن،
وأضرموا النيران في إطارات
السيارات التالفة ،احتجاجا على
مواصلة انهيار العملة الوطنية
وارتفاع أسعار املواد الغذائية
واالستهالكية ،وانقطاع التيار
الكهربائي ساعات طويلة.

برلمان ليبيا يبحث
مصير الدبيبة

في وقت تنشغل ليبيا
بالتحضير النتخابات الرئاسة،
بعدما أعلنت املفوضية الوطنية
ّ
العليا ،أمس األول ،تسلم قانون
االنتخاب الصادر عن مجلس
النواب بشأن انتخاب رئيس
الدولة باالقتراع ُ
الحر املباشر،
بدأ برملان البالد ،أمس ،جلسة
مغلقة في مقره بمدينة طبرق،
تتعلق بمصير حكومة الوحدة
برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وأعلن املتحدث باسم مجلس
النواب ،بدء جلسة البرملان
ملناقشة ردود وإجابات الحكومة
حول بنود االستجواب.
ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع
من حضور رئيس الحكومة
التي تتخذ من طرابلس مقرا
لها واملدعومة من األمم املتحدة،
جلسة للبرملان للرد على
استجوابه.

حديث جانبي بين مندوبي إيران وروسيا لدى الوكالة الدولية كاظم غريبآبادي
وميخائيل أوليانوف قبيل اجتماع «مجلس الحكماء» في فيينا أمس (رويترز)
كاميرات األنشطة النووية بالتوصل إلى اتفاق
في فيينا.
من جهته ،أعرب المدير العام للوكالة الدولية،
عن أمله حل القضايا النووية العالقة والعاجلة
م ــع ال ـح ـكــومــة اإلي ــران ـي ــة ال ـج ــدي ــدة ع ـبــر ح ــوار
"تعاوني مباشر".
وق ــال غــروســي ،فــي بـيــان ألـقــاه أم ــام مجلس
الحكماء ،إن الوكالة تحققت وراقبت تنفيذ إيران
اللتزاماتها المتعلقة بالمجال النووي حتى 23
فبراير  2021بموجب "االتفاق النووي" ،في حين
تم تقويض هذه األنشطة بشكل خطير نتيجة
لقرار طهران وقف تنفيذ االلتزامات.
وأكد أن عدم استجابة إيران لطلبات الوكالة
ل ـلــوصــول إل ــى م ـع ــدات ال ـمــراق ـبــة ال ـخــاصــة بها
يضر بشكل خطير بالقدرة التقنية للوكالة على
الحفاظ على استمرارية المعرفة والتحقق من
عدم وجود برامج تسلح نووية إيرانية.
وأشار غروسي إلى عدم تقديم طهران إجابات
بشأن جزيئات نووية في  3مواقع غير معلنة
ح ـتــى اآلن ،وه ــو م ــا ي ـضــر ب ـض ـمــانــات طبيعة
سلمية برنامجها الذري.
ووعد المسؤول الدولي بالقيام بزيارة ثانية
إليــران قريبا ،إلجــراء مشاورات رفيعة مع كبار

المسؤولين بهدف تعزيز التعاون.
وكان االتفاق السابق بين روحاني والمنظمة
الدولية يكفل االحتفاظ بالبيانات وكل ما يجري
فــي المنشآت الـنــوويــة مــدة  3أشـهــر ،لكن دون
السماح للمنظمة الدولية باالطالع عليها قبل
نجاح مفاوضات فيينا الرامية إلحياء االتفاق
النووي ،ورفع العقوبات المفروضة.
وفي إشارة إلى تغير ما في نبرة طهران ،قال
المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب
زاده ،إن الـعــودة إلــى مفاوضات فيينا ستكون
ً
قريبة ،بعد أن أش ــارت طـهــران سابقا إلــى أنها
تريد مهلة ثالثة أشهر.
وأكد وزير الخارجية أمير حسين عبداللهيان،
أن بالده تجري مشاورات داخلية بشأن كيفية
مواصلة المفاوضات النووية خالل اتصال مع
نظيره البريطاني دومينيك راب.
وتـ ــزامـ ــن ذلـ ــك م ــع إج ـ ـ ــراء وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ال ـن ـم ـس ــاوي أل ـك ـس ـن ــدر ش ــال ـن ـب ــرغ ،ال ـ ـقـ ــادم مــن
السعودية ،مباحثات مــع نظيره العماني بدر
البوسعيدي في مسقط ،تناولت األوض ــاع في
اليمن ،و»االتفاق النووي» اإليراني.
طهران  -فرزاد قاسمي

العراق :احتجاز ضباط
شاركوا في حمالت انتخابية

قررت السلطات العراقية ،أمس،
احتجاز عدد من الضباط الذين
رافقوا مرشحني لالنتخابات
خالل حمالتهم الدعائية ،في
محاولة للنأي باملؤسسة األمنية
عن التنافس االنتخابي الذي
يسبق االنتخابات املبكرة املقرر
أن تجرى في العاشر من ّأكتوبر
املقبل .في غضون ذلك ،حذر
عضو البرملان عن «ائتالف دولة
القانون» جاسم البياتي من
وجود بعض الجهات السياسية
التي تحاول فرض إرادتها على
بعض املرشحني إلرغامهم
على االنسحاب عبر «التخويف
والترهيب».

ةديرجلا
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لبنان :ميقاتي يطلب تضحيات ...ونفط العراق وصل

• عون :إذا أظهرنا جدية فستقف معنا الدول الصديقة • السنيورة :الدولة مخطوفة وحزب الله «الناظم»
بيروت  -ةديرجلا

•

في أول اجتماع لحكومته،
ّ
تحدث رئيس مجلس
الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
عن تضحيات وإجراءات
استثنائية لمواجهة االنهيار
االقتصادي ،مما أثار مخاوف
من ثمن قد تدفعه الفئات
الشعبية ،في حين كشف
وزير الطاقة الجديد أن النفط
خالل أيام،
العراقي ّسيصل ً
مما سيحسن مبدئيا ساعات
التغذية بالكهرباء.

وس ــط أزم ــة اقـتـصــاديــة غير
مسبوقة متواصلة فــي البالد
مـنــذ عــام ـيــن ،ع ـقــدت الـحـكــومــة
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة الـ ـت ــي
ً
ّ
شكلت إثر  13شهرا من الفراغ
برئاسة نجيب ميقاتي ،أمس،
أول اج ـت ـمــاعــات ـهــا ف ــي الـقـصــر
الرئاسي الجمهوري ،في حين
تنتظرها مهمات صعبة أبرزها
اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال ال ـ ـم ـ ـفـ ــاوضـ ــات مــع
صندوق النقد الدولي.
وتـ ـ ـ ـ ـ ــرأس الـ ـجـ ـلـ ـس ــة رئـ ـي ــس
الجمهورية ميشال عــون ،وتم
خاللها تشكيل لجنة صياغة
ال ـب ـيــان الـ ـ ـ ــوزاري ،الـ ــذي سيتم
ً
ع ــرض ــه الح ـق ــا ع ـلــى ال ـبــرل ـمــان
خ ــال جلسة الـتـصــويــت لمنح
الثقة للحكومة الجديدة.
وجـ ـ ـ ــاء ت والدة ال ـح ـك ــوم ــة،
ً
المؤلفة مــن  24عـضــوا ،بينهم
ام ـ ـ ــرأة واح ـ ـ ــدة فـ ـق ــط ،الـجـمـعــة
ً
ال ـم ــاض ــي ،ب ـعــد  13شـ ـه ــرا من
استقالة حكومة حـ ّـســان ديــاب
ّ
المروع
إثر انفجار مرفأ بيروت
في  4أغسطس .2020

دوليات
سلة أخبار
كوريا الشمالية تختبر
«كروز» طويل المدى

أعلنت كوريا الشمالية ،أمس،
أنها أجرت اختبارًا لنوع
جديد من صواريخ "كروز"
بعيدة املدى بعد عامني من
األبحاث.
ووصفت الوكالة الصاروخ"
بالسالح االستراتيجي ذي
األهمية الكبيرة".
ورأى املراقبون أن التجربة
تظهر أن الصاروخ الجديد
قادر على حمل رؤوس نووية.
وأوضح الجيش األميركي،
أن التجربة "تظهر التهديدات
التي تشكلها كوريا الشمالية
على املجتمع الدولي".

البرازيل :المئات يتظاهرون
ضد بولسونارو

عون

واشنطن تضع
مكافأة
 7مليارات دوالر
على مسؤول
العمليات الخارجية
في «حزب الله»

وق ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـ ــون ف ـ ـ ــي م ـس ـت ـه ــل
ال ـج ـل ـس ــة إن «ه ـ ـ ــذه ال ـح ـكــومــة
ا ُلــرابـعــة فــي والي ـتــي الرئاسية
ً
ّ
شكلت بعد انقضاء  13شهرا
على حكومة تصريف األعمال،
وخـ ـ ــال هـ ــذه ال ـف ـت ــرة تـفــاقـمــت
ً
ً
األوض ـ ـ ــاع اق ـت ـص ــادي ــا ،مــال ـيــا،
ً
ً
نـقــديــا واجـتـمــاعـيــا ،وتراجعت
الظروف المعيشية للمواطنين
إلى مستويات غير مسبوقة».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ن ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــن أمـ ـ ـ ـ ــام
مسؤوليات وطنية وتاريخية
ك ـ ـبـ ــرى ل ـت ـف ـع ـي ــل دور الـ ــدولـ ــة
ومؤسساتها واستعادة الثقة
ب ـهــا .ي ـجــب أال نـضـيــع الــوقــت،
إذ ل ــم ي ـعــد لــدي ـنــا ت ــرف ال ـبــطء
والمماطلة».
وش ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـل ـ ــى أن ـ ـ ـ ـ ــه «ع ـ ـلـ ــى
الحكومة أن تعمل كفريق عمل
واحد متجانس متعاون لتنفيذ
برنامج إنقاذي وتركيز الجهد
لـتـحـقـيــق الـمـصـلـحــة الــوطـنـيــة
العليا ومصالح المواطنين»،
ً
مشيرا إلى أنه «أمامنا تحديات
كبيرة ،لذلك أوصيكم باإلقالل
من الكالم واإلكثار من العمل».
وأض ــاف« :ال ـخــارج والــداخــل
يعوالن على نجاحنا لمعالجة
األزمات المتراكمة والمتداخلة،
ً
وكلما أظهرنا جدية والتزاما
ً
وت ـ ـص ـ ـم ـ ـي ـ ـمـ ــا ،وق ـ ـف ـ ــت ال ـ ـ ـ ــدول
الـ ـشـ ـقـ ـيـ ـق ــة والـ ـ ـص ـ ــديـ ـ ـق ـ ــة الـ ــى
جانبنا».

الصورة التذكارية للحكومة اللبنانية الجديدة (رويترز)
ّ
وت ـمــنــى ع ــون «ع ـلــى اللجنة
الـ ـ ــوزاريـ ـ ــة أن ت ـض ـ ّـم ــن ال ـب ـي ــان
الـ ـ ــوزاري ،خـطــة الـتـعــافــي التي
أقرتها الحكومة السابقة وما
ورد من إصالحات في المبادرة
الفرنسية وإج ــراء االنتخابات
ال ـ ـن ـ ـي ـ ــاب ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي مـ ـ ــوعـ ـ ــدهـ ـ ــا،
واسـ ـتـ ـكـ ـم ــال ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات فــي
انفجار مرفأ بيروت ،واإلسراع
في خطة مكافحة الفساد».

ميقاتي
م ــن نــاح ـي ـتــه ،قـ ــال مـيـقــاتــي:
«ص ـح ـيــح أن ـن ــا ال ن ـم ـلــك عصا
سحرية .فالوضع صعب للغاية،
لكن باإلرادة الصلبة والتصميم
وال ـع ــزم والـتـخـطـيــط نستطيع
جميعا ،كفريق عمل واحــد ،أن
نحقق لشعبنا الصابر والمتألم
بعضا مما يأمله ويتمناه».
وأضـ ـ ــاف« :ال تـخـيـبــوا آم ــال
ال ـل ـب ـن ــان ـي ـي ــن .ل ـت ـك ــن أق ــوالـ ـك ــم
مقرونة باألعمال .الوقت ثمين
وال مـجــال إلضــاعـتــه .نجاحكم
في وزاراتكم يعني نجاح جميع
اللبنانيين في الوصول إلى ما
ّ
يـ ّ
ـؤمــن لـهــم حـيــاة كــريـمــة ال ذل
فيها وال تمنين».
وط ـلــب مـيـقــاتــي مــن الـ ــوزراء

وهاب ُيغضب الروس واألوكرانيين

أغ ـض ــب رئ ـي ــس ح ــزب «الـتــوحـيــد
ال ـع ــرب ــي» وئـ ــام وه ـ ــاب ،الـسـفــارتـيــن
الــروسـيــة واألوكــران ـيــة ل ــدى بـيــروت
بتصريح مسيء للنساء في البلدين،
مما استدعى منه االعتذار في وقت
الحق.
وك ـ ـ ـ ـ ــان وه ـ ـ ـ ـ ــاب ق ـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ــوار
ت ـل ـفــزيــونــي ،س ــرد خ ــال ــه «دردش ـ ــة»
بينه وبين رئيس البالد ميشال عون:
«علينا أن نحدد أي دور نريده للبلد
اذا كـنــا نــريــد دول ــة خــدمــات ذل ــك له
شروط معينة ،كذلك األمر إذا أردنا
دولــة صناعية أو زراعـيــة» وأضــاف:
«إذا اخترنا دولة دعارة فذلك يحتاج

إلى شروط ،وعلينا استقدام  10آالف
امرأة روسية وأوكرانية».
وطـ ـ ــالـ ـ ــب مـ ـ ـص ـ ــدر فـ ـ ــي الـ ـسـ ـف ــارة
الــروسـيــة عبر مــواقــع إع ــام محلية
وزارة الخارجية اللبنانية بـ «اتخاذ
موقف واضــح يدين ما ذكــره وهاب
م ــن عـ ـب ــارات ب ـع ـيــدة ع ــن أخــاق ـيــات
الشعب اللبناني».
أما السفارة األوكرانية فأصدرت
ً
ً
بـيــانــا رسـمـيــا طــالـبــت فـيــه بــاعـتــذار
علني عن «توجيه كلمات مهينة إلى
مواطني أوكرانيا» ،مشددة بالوقت
ن ـف ـس ــه ع ـل ــى أنـ ـه ــا «تـ ـحـ ـت ـ ّـرم ب ـشــدة
المعايير الديمقراطية ،وحق الجميع

ال ـجــدد «اإلق ـ ــال مــن اإلط ــاالت
اإلعالمية ،ألن الناس تتطلع الى
األفعال ولم يعد يهمها الكالم
والـ ــوعـ ــود .واألم ـ ـ ــور بــالـنـسـبــة
للناس في خواتيمها».
وأشار إلى «أننا سننكب على
معالجة موضوع المحروقات
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدواء ،بـ ـم ــا يـ ــوقـ ــف إذالل
ا ل ـنــاس ،وينتظرنا الكثير من
ً
العمل والتعب ،علينا جميعا أن
ّ
نضحي ،فالبلد يتطلب إجراءات
استثنائية».
وتابع« :إن حكومتنا ستعمل
م ــن أج ــل ك ــل ل ـب ـنــان وم ــن أجــل
جميع اللبنانيين ،و ل ــن ّ
تميز
َ
ـوال أو معارض،
بين مــن هو مـ ٍ
من أعلن دعمه لنا ومن لم يعلن
ذلك ،ومن سيمنحها ثقته بعد
أ ي ــام أو مــن سيحجبها عنها،
وسنمارس هذا الــدور من دون
أي ك ـيــديــة ،وذلـ ــك تـحــت سقف
القانون».

بري
ك ــان رئ ـيــس مـجـلــس ال ـنــواب
ن ـب ـي ــه ب ـ ـ ــري ،ال ـ ـ ــذي ام ـت ـن ــع عــن
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــح لـ ـلـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن
ب ـع ــد خـ ـل ــوة ع ـق ــده ــا مـ ــع ع ــون
وميقاتي بعد التقاط الحكومة

الصورة التذكارية ،أبدى مساء
أم ــس األول ارت ـيــاحــه لتشكيل
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ،وت ـ ـ ـفـ ـ ــاؤلـ ـ ــه «بـ ـم ــا
ستحمله المرحلة المقبلة».

النفط العراقي
وبينما عقدت لجنة البيان
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـه ــا األول،
ً
على أن تجتمع الـيــوم مـجــددا،
كـشــف ال ــوزي ــر الـســابــق ريـمــون
غ ـ ـجـ ــر فـ ـ ــي خـ ـ ـط ـ ــاب ال ـت ـس ـل ـي ــم
ّ
والـتـســلــم ،أن «الـشـحـنــة األول ــى
مـ ــن ال ـن ـف ــط الـ ـع ــراق ــي سـتـصــل
إل ـ ــى ل ـب ـن ــان فـ ــي غـ ـض ــون أيـ ــام
لتغذية معامل الكهرباء التي
س ـت ـ ّ
ـؤم ــن  4س ــاع ــات إضــاف ـيــة
مــن التيار الكهربائي ،على أن
تليها الشحنة الثانية األسبوع
المقبل».
ً
والحـ ـ ـق ـ ــا ،أفـ ـي ــد ع ــن وص ــول
ال ـش ـح ـن ــة االولـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن ال ـن ـف ــط
العراقي أمس.

السنيورة
وفــي حــديــث صـحــافــي ،نشر
أم ــس ،اعـتـبــر رئـيــس الحكومة
الـ ـس ــاب ــق فـ ـ ــؤاد الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة أن
«الدولة مخطوفة ،وهو ما يظهر

ً
جليا بعدم التقيد بالدستور في
طريقة تشكيل الحكومة».
وقـ ــال ال ـس ـن ـيــورة إن إخ ــراج
ال ـب ـل ــد م ــن م ــأزق ــه ّال ي ـت ــم فـقــط
بتأليف حكومة ،لكنه شدد على
أن األزمة ليست مشكلة نظام.
وأكد أن «ما يزيد من مشكلة
ان ـف ــراط الـبـلــد وتـفـكـكــه ،هــو ما
ط ــرح م ــن ث ـلــث مـعـطــل لــرئـيــس
الجمهورية .هذا الواقع يؤشر
ب ــوضــوح إل ــى تـخــريــب الـنـظــام
الديموقراطي ،ليس فقط الثلث
المعطل ،إنما في نمط تشكيل
حكومات الوحدة الوطنية ،وهي
ً
التي بــات تقليدها واقـعــا منذ
عام  ،2008إذ ّ
الحكومة
تحولت
ّ
إل ـ ـ ــى م ـج ـل ــس نـ ـ ـ ــواب م ـص ــغ ــر،
وهـ ــذا أول ان ـت ـهــاك لـلــدسـتــور،
أي أن الـحـكــومــة هــي انـعـكــاس
للمجلس».
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن «ال ـ ـق ـ ـصـ ــد مــن
مـمــارســة الـسـلـطــات لمهماتها
وص ــاح ـي ــات ـه ــا ،ه ــو أال يـكــون
ه ـن ــاك ف ـي ـت ــوات ف ــي ال ـح ـكــومــة.
فــالـطــريـقــة ال ـتــي تـتـشـكــل فيها
الحكومات قائمة على التعطيل
والـ ـفـ ـيـ ـت ــوات ،وه ـ ــو مـ ــا يـ ــؤدي
الـ ــى ك ـســر إن ـتــاج ـيــة الـحـكــومــة
وتـهـمـيــش دورهـ ـ ــا ،أم ــا ال ـيــوم،
ّ
فإن الناظم هو حزب الله .تأخذ

قرداحي أراد أن يكحلها فعماها
فــي حرية الفكر والتعبير الحر عن
آرائهم ومعتقداتهم».
وحــاول حــزب «التوحيد العربي»
ب ـط ــري ـق ــة غ ـي ــر م ــوف ـق ــة ال ـ ــدف ـ ــاع عــن
ً
وهـ ــاب م ـع ـت ـبــرا ف ــي ب ـيــان أن كــامــه
فهم على غير قصده وأن ما قصده
هــو «ال ـج ـمــال ال ــروس ــي واألوك ــران ــي
ً
وليس أي شيء آخر» ،مضيفا «نحن
ّ
نقدر نضال الروسيات عبر التاريخ
ً
وصوال إلى الحروب التي خاضتها
ً
روسيا في سورية» ومعربا عن «كل
الـتـقــديــر واالحـ ـت ــرام لـكــل مــن ال ـمــرأة
الروسية واألوكرانية».

ح ـ ـ ـ ـ ــاول وزي ـ ـ ـ ـ ــر اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام ج ـ ـ ــورج
قــرداحــي ،أمــس ،إصــاح موقفه بعد
مــوجــة ان ـت ـق ــادات طــالـتــه وات ـهــامــات
ل ــه بـقـمــع اإلعــام ـي ـيــن رغ ــم خلفيته
اإلع ــام ـي ــة ،بـسـبــب دع ــوت ــه وســائــل
اإلعالم الى عدم استقبال الصحافيين
والمحللين الذين يروجون األخبار
السيئة.
وق ــال قــرداحــي ،فــي تصريح بعد
انتهاء جلسة مجلس الوزراء« :كالمي
ً
كان واضحا باألمس ،وتمنيت على
استقبال
وسائل اإلعالم أن تمتنع عن
ّ
ّ
يصورون البلد وكأنه
الضيوف الذين
ذاهب إلى الخراب».

لـكــن تـصــريــح ق ــرداح ــي ه ــذا القــى
س ـ ـخـ ــريـ ــة وانـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادات ،وتـ ـ ـس ـ ــاءل
ن ــاش ـط ــون ع ـل ــى وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل
االجتماعي إذا كان البلد ،الذي يشهد
أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخه ،وقد
ان ـحــدرت أغلبية عظمى مــن سكانه
إلى دون خط الفقر ،لم يصل بعد إلى
الخراب ،وأنه على الصحافيين عدم
ذكــر المآسي وســط المصاعب التي
ً
يعانيها الناس مثال في االستشفاء
وانقطاع ادويــة ناهيك عن المعاناة
الناتجة عن غياب أساسيات الحياة
مثل المياه والكهرباء حتى التنقل
ً
بات متعذرا بسبب أزمة الوقود.

الحكومة ساعات إلصــدار قرار
يظهر بالتسويات والمقايضة».

وزارة المالية
وبـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن ،أعـ ـلـ ـن ــت وزارة
ّ
ال ـم ــال ـي ــة ،أم ـ ــس ،أن ل ـب ـنــان تـبــلــغ
م ــن ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي أنــه
سيتسلم بعد غد (الخميس) ،نحو
م ـل ـيــار و 135م ـل ـيــون دوالر بــدل
حـقــوق السحب الـخــاصــة (،)SDR
وذلك عن عام  2021وقيمته 860
م ـل ـي ــون دوالر وع ـ ــن ع ـ ــام 2009
وقيمته  275مليون دوالر ،على
أن تودع في حساب ّمصرف لبنان
المركزي ،الذي يحذر من نضوب
احتياطي الدوالر لديه.

«يونيفيل»
فــي غـضــون ذل ــك ،أكــد الرئيس
اللبناني ،أمس ،رفض أي اعتداء
على الـقــوات الدولية العاملة في
الـجـنــوب (يــونـيـفـيــل) ،داع ـيــا إلــى
«حــل أي إشكال يمكن أن يحصل
مع وحداتها واألهالي بالتنسيق
مع الجيش اللبناني».
وقال عون ،خالل استقباله قائد
«يــون ـي ـف ـيــل» ،ال ـج ـنــرال ستيفانو
دل ك ــول ،إن «لـبـنــان يـعــول كثيرا
على التعاون القائم بين الجيش
الـلـبـنــانــي ويــونـيـفـيــل للمحافظة
ع ـ ـلـ ــى االس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــرار فـ ـ ــي م ـن ـط ـقــة
ً
الـ ـجـ ـن ــوب» ،م ــرح ـب ــا ب ـ ـ «ال ـت ـمــديــد
لــ«يــونـيـفـيــل» لـسـنــة إضــاف ـيــة من
دون تعديل في المهام أو العديد.
إ لـ ـ ـ ـ ــى ذ ل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أ عـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت وزارة
الخارجية األميركية مكافأة تصل
إل ــى  7مــايـيــن دوالر لـمــن يــدلــي
بمعلومات عن رئيس مكتب األمن
الخارجي لـ «حزب الله» اللبناني
طالل حمية ،المسؤول عن جميع
ال ـه ـج ـمــات ال ـت ــي ت ـن ـفــذهــا خــايــا
الحزب في جميع أنحاء العالم.
وحمية من مواليد  27نوفمبر
 ،1952م ـت ـحــدر م ــن ب ـل ــدة طــاريــا
الواقعة في البقاع األوسط قضاء
بعلبك ،وهو مصنف في واشنطن
بأنه «إرهابي عالمي» منذ .2012

«طالبان» تتبرأ من الظواهري
األمم المتحدة :أفغانستان تحتاج إلى طوق نجاة
ن ـفــى ال ـم ـت ـحــدث ب ــاس ــم الـمـكـتــب الـسـيــاســي
لحركة طالبان األفغانية ،محمد نعيم ،أمس،
إيـ ـ ــواء ال ـح ــرك ــة زع ـي ــم تـنـظـيــم الـ ـق ــاع ــدة ،أيـمــن
َ
الظواهري ،دون أن يوضح إذا كان خلف أسامة
ً
بن الدن موجودا في أفغانستان أو ال.
ً
وردا على ســؤال حول إعــان القائم بأعمال
جـ ـه ــاز االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات الـ ـم ــرك ــزي ــة األم ـي ــرك ــي
السابق ،مايكل مــوريــل ،أن الـظــواهــري يعيش
في أفغانستان ،حيث تأويه «طالبان» ،قال نعيم
لوكالة سبوتنيك الروسية «هذا كذب ،ال عالقة
له بالحقيقة».
وكان الظواهري قد ظهر قبل أيام بتسجيل
ّ
مصور في الذكرى الـ 20العتداءات  11سبتمبر
اإلرهابية على أميركاّ ،
تطرق فيه الى االنسحاب
األميركي من افغانستان دون أن يأتي على ذكر
سيطرة «طالبان» على البالد.
وأثــار نفي نعيم إيــواء الظواهري تساؤالت
عــن م ـكــان وج ــود الـمـطـلــوب األم ـيــركــي رق ــم ،1
وال ــذي ك ــان يعتقد ان ــه يقيم فــي أفـغــانـسـتــان.
وتمكنت الــواليــات المتحدة من تصفية زعيم
ومــؤســس «الـقــاعــدة» السابق ،أســامــة بــن الدن،
بمزرعة في باكستان.
وتتجنب «طالبان» الرد على أسئلة عن قطع
عــاقـتـهــا م ــع «ال ـق ــاع ــدة» بـعــد سـيـطــرتـهــا على
أفـغــانـسـتــان إث ــر االن ـس ـحــاب االم ـيــركــي الشهر
ال ـم ــاض ــي .وق ـ ــال م ـت ـحــدث ب ــاس ــم ال ـح ــرك ــة إنــه
يعتقد أن التنظيمات المسلحة الموجودة في
أفغانستان ستوقف عملياتها بعد استكمال
االن ـس ـحــاب األم ـيــركــي ،مضيفا أن حــركـتــه قد

ت ـت ـحــرك ض ــد تـنـظـيــم داع ـ ــش إذا رفـ ــض وقــف
العمليات.
من ناحية أخــرى ،نفى نعيم مقتل النائب
األول لــرئـيــس الـ ــوزراء بــالــوكــالــة فــي حكومة
«طــال ـبــان» الـمــا عـبــدالـغـنــي بـ ــرادر .وتناقلت
منصات التواصل االجتماعي معلومات عن
مقتل برادر ،بعد إصابته بجروح في القصر
الرئاسي جراء اقتتال داخلي.
وكـ ــان م ــن الـمـتــوقــع عـلــى ن ـطــاق واسـ ــع أن
يتولى برادر رئاسة الحكومة ،لكن الرجل الذي
برز في األيام األخيرة من االنسحاب األميركي
ً
اختفى تماما وبشكل مفاجئ عن الصورة.
القطري
في غضون ذلك ،أعلن وزير الخارجية ّ
الشيخ محمد بن عبدالرحمن ،أن بالده حضت
حكام حركة طالبان على احترام حقوق المرأة.
وقــال الــوزيــر الـقـطــري ،فــي مؤتمر صحافي
مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان
بالدوحة أمس« :نعتقد أن اإلصرار على مسألة
ً
مفيدا
االع ـت ــراف فــي الــوقــت الـحــالــي لــن يـكـ
ـون ّ
ً
ألحد .ما نعتقد أنه يمكن أن يكون مفيدا وبناء
بــدرجــة أكـبــر هــو االن ـخ ــراط معهم لـلـتــأكــد من
تنفيذ االلتزامات التي تعهدوا بها».
وأكد وزير خارجية قطر التزام بالده «بدعم
كافة الجهود التي من شأنها تحقيق المصالحة
الوطنية في أفغانستان».
مــن جــان ـبــه ،ق ــال وزي ــر خــارج ـيــة فــرنـســا إن
«هناك أسئلة حول تعهدات طالبان بشأن تعليم
النساء ومنحهن حقوقهن».
واألحد ،صار وزير الخارجية القطري أرفع

تظاهر املئات في البرازيل ضد
الرئيس جاير بولسونارو
بدعوة من حركات يمينية
بعد بضعة أيام على تعبئة
حاشدة دعمًا للرئيس
اليميني املتطرف.
وجرت التظاهرات في ريو
دي جانيرو ومدن أخرى
تلبية لدعوة صدرت عن
مجموعات يمينية مثل "حركة
البرازيل الحرة" و"فيم برا روا"
(اخرجوا إلى الشارع) ،هي
التي ضغطت عام  2016إلقالة
الرئيسة اليسارية ديلما
روسيف ،وتدافع اليوم عن
"طريق ثالث" في االنتخابات
الرئاسية عام  2022تحت
شعار "ال بولسونارو وال
لوال".

النرويجيون ينتخبون برلمانهم
وعيونهم على النفط

أدلى أمس ،النرويجيون
بأصواتهم في انتخابات
تشريعية تظهر استطالعات
الرأي ّ
تقدم تحالف "أحمر
أخضر" املعارض فيها ،ما من
شأنه أن يؤثر على مصير
األنشطة النفطية ألكبر منتج
في غرب أوروبا.
وتشير نتائج االستطالعات
إلى وجود أغلبية واضحة
باتجاه إطاحة حكومة رئيسة
الوزراء إرنا سولبرغ من يمني
الوسط ،التي حكمت الدولة
االسكندنافية على مدى
السنوات الثماني املاضية.
ويبدو زعيم "حزب العمال"
النرويجي يوناس ياهر
ستور ،وهو مليونير يبلغ
من العمر  61عامًا وناشط في
مجال العدالة االجتماعية،
األوفر حظًا لخالفتها ،لكن
هوية االئتالف الذي يمكن
له أن يشكله ما زالت غير
واضحة.
ّ
ويفضل حزبه التحالف مع
"حزب الوسط" املؤيد للزراعة
و"حزب اليسار االشتراكي"،
ّ
لكنه قد يضطر إلى االعتماد
على دعم "حزب الخضر" أو
"الحزب األحمر" الشيوعي ،في
حال عدم تمكنه من تحقيق
أغلبية بمفرده ،ما من شأنه
ّ
أن يعقد املفاوضات.

نيجيريا :مسلحون
يطلقون  240سجينًا

ّ
مسلح من «طالبان» لحظة إقالع طائرة ركاب باكستانية من مطار كابول أمس (أ ف ب)
مسؤول دبلوماسي يزور أفغانستان منذ عودة
«طالبان» إلى السلطة ،والتقى عــددا من وزراء
حكومة الحركة ومسؤولين كبار آخرين بينهم
الرئيس السابق حامد كرزاي.
وق ـ ــال إن «طـ ــال ـ ـبـ ــان» أب ـل ـغ ــت ال ـم ـســؤول ـيــن
القطريين برغبتها في التواصل مع المجتمع
ال ــدول ــي وإع ـ ــادة فـتــح ال ـس ـف ــارات ال ـتــي أغلقت
أبوابها.
في غضون ذلك ،استقبل مطار كابول ،أمس،
طائرة مدنية باكستانية في أول رحلة تجارية
أجنبية مـنــذ سـيـطــرة الـحــركــة عـلــى العاصمة
األفغانية منتصف الشهر الماضي ،تعيد األمل
لألفغان الذين يحاولون مغادرة البالد.

ّ
وح ــط ــت الـ ـط ــائ ــرة وع ـل ــى م ـت ـن ـهــا ن ـح ــو 10
مسافرين ،ثم أقلعت بعد ساعة ونصف تقريبا
وعلى متنها  70مسافرا معظمهم أفغان.
ُ ّ
وبينما تخطط روسـيــا إلرس ــال مساعدات
غذائية وطبية إلى أفغانستان قريبا ،عقد في
جـنـيــف مــؤتـمــر لـلـمــانـحـيــن لــدعــم أفـغــانـسـتــان
استضافته األمم المتحدة أمس ،لمواجهة أزمة
إنسانية متنامية.
وفي كلمته خالل المؤتمر ،دعا األمين العام
لــأمــم الـمـتـحــدة أنـطــونـيــو غــوتـيــريــش ال ــدول
لتقديم المساعدات ،التي يحتاج إليها األفغان
ب ـش ــدة ،ودع ــم ال ـن ـســاء وغ ـيــرهــن م ــن الـفـئــات،
الـتــي يـبــدو أن طــالـبــان تـهــدد حقوقها ،قائال

إن «الشعب األفغاني يحتاج إلى طوق نجاة».
بدوره ،دعا الناطق الرئيسي باسم «طالبان»،
ذب ـيــح ال ـلــه م ـجــاهــد ،أم ــس ،الـمـجـتـمــع الــدولــي
للتعاون مع «الحركة» من أجل مساعدة األفغان.
وأضـ ــاف« :ت ــم الـحـفــاظ عـلــى األم ــن فــي ال ـبــاد،
والمواطنون يواجهون أزمة اقتصادية ،الطعام
ّ ً
ـرح ـبــا بالمؤتمر
شـحـيــح واألدوي ـ ــة ن ـ ــادرة» ،مـ
األممي لمساعدة بالده.
وتـعـ ّـهــد ب ــأن يعمل الـنـظــام ب ـصــورة شفافة
ّ
عـنــدمــا يـتـعــلــق األم ــر بــاسـتـخــدام الـمـســاعــدات
وضمان توزيعها بصورة آمنة.
(عواصم  -وكاالت)

اقتحم مسلحون سجنًا في
والية كوجي بوسط نيجيريا
ً
ليال وحرروا مئات السجناء،
كما أعلن فرانسيس اينوبور،
الناطق باسم مصلحة
السجون ،أمس.
لم تتضح هوية املسلحني لكن
وسط وشمال غرب نيجيريا
يشهد منذ سنوات هجمات
عصابات إجرامية.
وقال اينوبور" :تعرض مركز
كبا ذو الحراسة األمنية
املتوسطة بوالية كوجي
لهجوم من قبل مسلحني لم
تعرف هوياتهم قاموا بتحرير
ً
 240نزيال بالقوة".

ةديرجلا
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ً ً
عقلة :حققنا فوزا مهما أمام الساحل ونثق بقدرات الالعبين
العنزي دخل تدريبات النصر والحربي إلى اليرموك والرباط الصليبي يهاجم حزام للمرة الرابعة
أحمد حامد

أرجع عقلة عدم ظهور
األبيض بصورة قوية في
مواجهة الساحل بدور الـ 16
لكأس األمير إلى قوة المنافس،
وحاجة األبيض لمزيد من
المباريات للظهور بمستواه
المعهود.

شدد نائب رئيس جهاز الكرة
في نادي الكويت عادل عقلة على
أهمية الـفــوز الــذي حققه فريقه
في مواجهة الساحل ،والصعود
إل ــى ال ــدور رب ــع الـنـهــائــي لكأس
األمير.
وكـ ـ ــان ال ـك ــوي ــت ح ـق ــق ال ـف ــوز
ع ـلــى ال ـســاحــل ب ـه ــدف م ــن دون
رد لـلـكــونـغــولــي م ـبــوكــانــي في
الــدقـيـقــة  ،79فــي ال ـم ـبــاراة التي
جمعت بينهما أمس األول ضمن
مباريات دور الـ  16لكأس األمير،
ً
ليضرب مــوعــدا مع خيطان في
ربع النهائي.
وق ـ ـ ــال ع ـق ـل ــة ،لـ ـ ـ "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة"،
إن مـهـمــة فــريـقــه ل ــم تـكــن سهلة
أمــام منافس قــوي ومنظم على
المستويين الدفاعي والهجومي،
ً
مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أن الـ ـس ــاح ــل ب ــدا
ً
مستفيدا من خبرة الجهاز الفني
ب ـق ـيــادة مـحـمــد دهـيـلـيــس ومــن
المعسكر الذي أقامه في تركيا.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن األبـ ـ ـي ـ ــض ق ــدم
ً
أداء جـيــدا السيما أنها المهمة
الــرس ـم ـيــة األولـ ـ ــى ف ــي ال ـمــوســم
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،وسـ ـ ــط ابـ ـتـ ـع ــاد بـعــد
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــاصـ ـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــة خـ ـ ــال
ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة حـيــث تــواجــد
الكونغولي مبوكاني مع منتخب
بالده ،واألمر نفسه مع المحترف
االسترالي ريــان ماكجوان ،إلى
جــانــب انـشـغــال ع ــدد مــن العبي
األ ب ـيــض مــع المنتخبين األول
واألولمبي خالل الفترة الماضية.
وبين أن الجهاز الفني ّ
ّ
يعول
خــال الفترة المقبلة للوصول
إلــى مـعــدل انـسـجــام أفضل
ً
بـ ـي ــن ال ــاعـ ـبـ ـي ــن ،م ـع ــرب ــا
عــن ثقته بــالــوصــول إلى

محمد دهيليس

محاولة عرقلة في لقاء الكويت والساحل
المستوى الفني المطلوب خالل
المباريات المقبلة بكأس األمير.

انتقال العنزي والحربي
وفـ ـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق آخـ ـ ـ ـ ــر ،دخـ ــل

حازم ماهر

أكــد مــدرب الفريق األول لكرة الـقــدم بنادي
الـســاحــل محمد دهـيـلـيــس ،أن ال ـص ــورة تبدو
ضبابية فيما يخص برنامج اإلع ــداد للفترة
المقبلة ،بعد الخروج من الــدور األول لبطولة
كأس سمو األمير أثر الخسارة على يد الكويت
بهدف دون رد ضمن منافسات الدور السادس
عشر.
وقال دهيليس لـ"الجريدة"" :من خالل وجهة
نـظــري الشخصية ،أرى أن عمل اتـحــاد الكرة

العـ ــب ال ـك ــوي ــت ف ـه ــد ال ـع ـنــزي
تدريبات النصر بعد توقيعه
ً
لمدة موسم ،أمال في اللحاق
بمباريات كأس األمير في حال
الفريق إلى ربع النهائي.
تأهل ّ
ك ـ ـمـ ــا وقـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ــاعـ ـ ــب ح ـس ـيــن

يفتقد لالحترافية ،فحتى أمس ال نعلم ،ما إذا
كانت البطولة التنشيطية ستقام خالل توقف
النشاط في شهر أكتوبر المقبل من عدمه".
وأضــاف":يـتـعـيــن عـلــى االت ـحــاد حـســم أمــره
خ ـ ــال سـ ــاعـ ــات بـ ــإصـ ــدار روزن ـ ــام ـ ــة ال ـمــوســم
كاملة ،على غــرار ما تفعله االتحادات األهلية
ف ــي الـخـلـيــج وال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي ،ول ـيــس ال ــدول
األوروبية ،التي تضع روزنامتها لمدة  5سنوات
مقبلة على أقل تقدير".
وتابع" :ال أعلم وسط الصورة الضبابية ماذا
ً
أفعل حاليا ،هل أمنح الالعبين راحة مفتوحة،

سيدات «أزرق اليد» إلى األردن
للمشاركة في «اآلسيوية»

ً
ال ـحــربــي م ــع ال ـيــرمــوك قــادمــا
من األبيض مدة موسم وباشر
ً
الــاعــب الـتــدريـبــات أيـضــا مع
أبناء مشرف.
وت ـع ــرض م ـهــاجــم الـكــويــت
أحمد حــزام لقطع فــي الرباط

الصليبي لـلـمــرة الــراب ـعــة في
م ـش ــواره بــال ـمــاعــب ،وحـســب
ال ـج ـه ــاز ال ـط ـبــي فـ ــإن الــاعــب
تعرض لإلصابة فــي معسكر
الفريق بتركيا ،حيث كشفت
األشـعــة الـتــي أجــراهــا الالعب

عــن تـجــدد اإلصــابــة وحاجته
إلجراء الجراحة ومن ثم التأهل
لفترة لن تقل عن ستة أشهر.

أم أواصـ ـ ــل ال ـت ــدري ـب ــات دون ت ــوق ــف م ــع لعب
مباريات تجريبية مع األندية التي خرجت من
منافسات بطولة كأس سمو األمير".
ولفت دهيليس إلى أنه في حال عدم إقامة
البطولة التنشيطية في شهر أكتوبر ،فإن فترة
اإلع ــداد السابقة الـتــي تــم تجهيز الـفــريــق فيه
ً
وغيره من الفرق ستذهب أدراج الرياح ،مشددا
على أن هذا األمر غير مقبول.
وأكد أنه ينتظر خالل الساعات القليلة إعالن
ً
االتحاد رسميا الروزنامة ،حتى يضع برنامجه
للفترة المقبلة.

من جهة أخرى ،أبدى دهيليس رضاه عن أداء
ً
الساحل أمام الكويت ،مؤكدا أن الالعبين بذلوا
ً
مجهودات مضاعفة ،وكانوا ندا للمنافس الذي
يمتلك العبين يجيدون إنهاء المباريات بفضل
خبرتهم الكبيرة.
وأوضح أنه توقع سيناريو اللقاء ،لذلك لعب
الفريق في الشوط الثاني من أجل خطف هدف
يتأهل به إلــى دور الثمانية ،وهــو األمــر الذي
أكــد عليه لالعبين ،لكن ج ــاء ت الــريــاح بما ال
تشتهي السفن.

«الطائرة» خسر أمام أستراليا
مني منتخبنا ا لــو طـنــي األول للكرة الطائرة
بــال ـهــزي ـمــة ال ـثــان ـيــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ف ــي الـبـطــولــة
ً
اآلسيوية الـ  21لمنتخبات الرجال المقامة حاليا
في مدينة تشيبا اليابانية ،التي تستمر حتى 19
الجاري ،على يد نظيره األسترالي بنتيجة ثالثة
أشواط مقابل الشيء في المباراة التي جمعتهما،
أمس ،ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة
للمسابقة ،وجاءت نتائج األشواط كالتالي،9-25" :
."21-25 ،14-25
وفــي م ـبــاراة أخ ــرى فــاز منتخب الصين على
م ـن ـت ـخــب أوزب ـك ـس ـت ــان  3ص ـف ــر ،وب ــذل ــك واص ــل
منتخبا أستراليا والصين تصدرهما لمنتخبات

المجموعة الثالثة برصيد  6نقاط لكل منهما،
بينما ظــل منتخبا الكويت وأوزبكستان بــدون
رصيد.
ً
ويلتقي اليوم في  4.00فجرا منتخبنا الوطني
األول للكرة الطائرة مع أوزبكستان ،بينما يلعب
ً
فــي  11.30صـبــا حــا منتخبا الصين وأستراليا
ضمن الجولة الثالثة واألخ ـيــرة مــن المجموعة
الثالثة في الدور األول للبطولة.
ويــأمــل منتخبنا الــوطـنــي الـلـحــاق بالفرصة
األخ ـيــرة وتحقيق ال ـفــوز فــي آخ ــر مـبــاريــاتــه في
ً
المجموعة طمعا في الهروب من القاع.

«يد» السماوي يغادر لمعسكر الدوحة

ت ـ ـ ـ ــدري ـ ـ ـ ــب س ـ ــاب ـ ــق
لمنتخب السيدات

●

محمد عبدالعزيز

غـ ـ ـ ـ ـ ــادر ظـ ـ ـه ـ ــر الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم وف ـ ــد
منتخبنا الــوط ـنــي ل ـكــرة الـيــد
للسيدات إلى العاصمة األردنية
ع ـ ّـم ــان لـلـمـشــاركــة بـمـنــافـســات
البطولة اآلسيوية
الـ  18وهي الفعالية الرسمية
األولى في تاريخه ،التي تنطلق
ً
غدا وتستمر حتى  25سبتمبر
ً
الجاري بمشاركة  11منتخبا
ً
آسيويا.
وسـ ـتـ ـق ــام ال ـب ـط ــول ــة ب ـن ـظــام
الدوري من دور واحد ،ويتأهل
ـان مـ ــن كـ ــل مـجـمــوعــة
أول وثـ ـ ـ ـ ٍ
لـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــدور ن ـ ـ ـصـ ـ ــف الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــائ ـ ــي،
وال ـم ـن ـت ـخ ـبــان الـ ـف ــائ ــزان فيها
يتنافسان على ا لـلـقــب ،بينما
تلعب باقي المنتخبات لتحديد

ال ـم ــراك ــز م ــن ال ـخــامــس وحـتــى
العاشر.
وسيلتقي منتخبنا الوطني
في أولى مبارياته  15الجاري
مــع منتخب ســوريــة ،ويــوم 16
مع إيــران ،ويوم  18مع األردن،
ً
وي ــوم  19مــع الـيــابــان ،وأخـيــرا
يوم  21سبتمبر مع فلسطين.
وي ـ ـ ـتـ ـ ــرأس وف ـ ـ ــد ال ـم ـن ـت ـخــب
رئـ ـي ــس ات ـ ـحـ ــاد الـ ـي ــد ال ـف ــري ــق
متقاعد ناصر
ً
ب ـ ــوم ـ ــرزوق ويـ ـض ــم ك ـ ــا مــن
رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ال ـن ـســائ ـيــة د.
ال ـ ـ ـجـ ـ ــازي ال ـ ـمـ ــونـ ــس وف ــاط ـم ــة
ال ـم ـج ـي ـبــل وم ــري ــم ال ـهــرشــانــي
م ـش ــرف ــة ال ـم ـن ـت ـخــب والـ ـم ــدرب
األلـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي أبـ ــوب ـ ـكـ ــر زرمـ ــانـ ــي
ومساعدته التونسية نصاف
رواشـ ـ ـ ــد ،واخ ـص ــائ ـي ــة ال ـع ــاج

«يد» برقان يتعاقد
مع البحريني ميرزا
أعلن نادي برقان تعاقده
ً
رسميا مع نجم منتخب
البحرين لكرة اليد علي ميرزا
بعقد لمدة موسم واحد،
لدعم صفوف الفريق خالل
الموسم الجديد المقرر أن
ينطلق في  29الجاري .ويعتبر
ميرزا من الالعبين المميزين
وسبق له اللعب في الخط
الخلفي بالشارقة اإلماراتي
ومضر السعودي في البطولة
اآلسيوية األخيرة لألندية.
وبذلك يكون برقان أغلق ملف
المحترفين األجانب بعدما
تعاقد في وقت سابق مع العب
منتخب مونتنيغرو "العب
الدائرة" فوك الزوفيتش الذي
انضم فعليا لوفد الفريق
ً
الموجود حاليا في معسكره
التدريبي بالبوسنة.

النصر يعاني الغيابات أمام
تراكتور اإليراني اليوم

دهيليس :عمل اتحاد الكرة يفتقد االحترافية
●

باختصار

الـطـبـيـعــي نـعـمــة شـعـبــان و20
الع ـب ــة ه ــن :ج ـمــانــة الـشـمــالــي،
ومنيرة الخراز ،ونور العنزي،
وف ــاطـ ـم ــة الـ ـ ــدرويـ ـ ــش ،وه ــدي ــل
ال ـع ـب ـي ــد ،وف ــاطـ ـم ــة ب ــوع ــرك ــي،
وتهاني براك ،وفاطمة الذوادي،
وف ــاط ـم ــة ال ـص ـغ ـي ــر ،وعــائ ـشــة
الـسـعــد ،وطـيـبــة فـيـصــل ،وريــم
الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي ،وآيـ ـ ـ ـ ــات ال ـس ـع ـي ــد،
وأس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاص ـ ـ ــر ،وريـ ـ ـ ـ ــان
ال ـمــري ـشــد ،ورت ـ ــاج الـصـلـبــوخ،
وس ـ ـل ـ ـمـ ــى ح ـ ـس ـ ـيـ ــن ،ولـ ـ ــولـ ـ ــوة
العنزي ،ورتاج العازمي ،وسارة
العنزي".

استعدادات جيدة
وأكــدت نائب رئيس اللجنة
ا لـ ـنـ ـس ــا ئـ ـي ــة د .دالل عـ ـل ــي أن

ً
الـمـنـتـخــب اس ـت ـعــد ج ـي ــدا عبر
خـ ـط ــة م ـق ـن ـن ــة اش ـت ـم ـل ــت عـلــى
ف ـت ــرة ت ــدري ــب داخ ـل ـي ــة مكثفة
ومعسكر خارجي في البوسنة
خاض الفريق خالله  5مباريات
تجريبية قــو يــة ا كـتـســب منها
خبرة االحتكاك.
وقالت علي":معلوم أن هذه
ال ـم ـش ــارك ــة األولـ ـ ــى للمنتخب
لـ ـ ــذلـ ـ ــك ن ـ ـط ـ ـمـ ــح ف ـ ـ ــي ال ـ ـظ ـ ـهـ ــور
ب ــال ـم ـس ـت ــوى الـ ــائـ ــق وت ـقــديــم
ص ـ ــورة م ـشــرفــة ع ــن كـ ــرة الـيــد
النسائية في الكويت واكتساب
ال ـخ ـب ــرة الـ ــازمـ ــة ،وأت ـم ـن ــى أن
تظهر جميع الالعبات بمستوى
مـ ـش ــرف ي ـع ـكــس م ـ ــدى الـجـهــد
المبذول على كل الصعد خالل
الفترة الماضية".

غ ـ ـ ــادر أمـ ـ ــس وفـ ـ ــد ال ـف ــري ــق
األول ل ـ ـ ـكـ ـ ــرة ا ل ـ ـ ـيـ ـ ــد ب ـ ـنـ ــادي
الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة إل ـ ـ ــى الـ ـع ــاصـ ـم ــة
الـ ـقـ ـط ــري ــة ال ـ ــدوح ـ ــة ل ـخ ــوض
معسكر تــدر يـبــي هـنــاك لمدة
ً
 15يــو مــا ا س ـت ـعــداد للموسم
ال ـجــديــد ال ـم ـقــرر أن ي ـب ــدأ 29
الجاري.
وم ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن ي ـخــوض
الـ ـسـ ـم ــاوي بـ ـقـ ـي ــادة الـ ـم ــدرب
السعودي فاضل ال سعيد 4
مباريات تجريبية قوية خالل
فترة المعسكر.

يعاني النصر السعودي
غيابات مؤثرة في مواجهته
اليوم أمام تراكتور اإليراني،
على ملعب حمد بن جاسم
بالدوحة ،في ذهاب دور
الـ  16لدوري أبطال آسيا ،في
ظل تمسك االتحاد اآلسيوي
لكرة القدم بإقامة المباراة
في موعدها رغم إصابة
أكثر من العب في المنافس
بفيروس كورونا .ويفتقد
النصر جهود الرباعي عبدالله
مادو وعلي الجامي بسبب
اإليقاف ،واألرجنتيني فونيس
ً
موري لعدم قيده آسيويا،
وعبدالمجيد الصليهم بداعي
اإلصابة ،في حين يكتنف
الغموض مشاركة الالعب
عبداإلله العمري بسبب
تعرضه لكدمة في الركبة.

فوز السد والدحيل والعربي
في الدوري القطري
استهل فريق السد حملة
ً
الدفاع عن لقبه بطال للدوري
القطري لكرة القدم بنجاح،
ً
متجاوزا السيلية  -2صفر
أمس األول .وأنجز السد المهمة
ً
خالل نصف ساعة تقريبا
ً
ً
بعدما ضرب حصارا مشددا
على منافسه أثمر عن هدف
السبق أحرزه بوعالم خوخي،
ثم أضاف رودريغو تباتا
الهدف الثاني .وفي مباراة
أخرى ،قلب الدحيل تأخره أمام
الخور بهدف إلى فوز عريض
ً
 ،1-4مسجال انطالقة مثالية
لحملة استعادة اللقب.
وبدوره ،قاد الدولي الغابوني
آرون بوبيندزا فريقه العربي
لفوز ثمين على الوكرة -1صفر،
مسجال هدف المباراة الوحيد.

األهلي يحتفل بـ «النجمة
العاشرة» اإلفريقية اليوم
يقيم النادي األهلي المصري
ً
ً
مساء اليوم حفال كبيرا
لتكريم فريق كرة القدم األول
بالنادي بعد الفوز بدوري
أبطال إفريقيا للمرة العاشرة
في تاريخه على حساب
نادي كايزر تشيفز الجنوب
إفريقي ،وهي االحتفالية
التي تأخر النادي في إقامتها
بسبب االرتباطات السابقة
والمتالحمة للفريق في بطولة
الدوري الممتاز الموسم
الماضي.

درجال يترشح لرئاسة
اتحاد الكرة العراقي

فاضل آل سعيد

إجراء قرعة بطوالت كرة الصاالت اليوم
تجري في الساعة  6.30من مساء اليوم بمقر اتحاد كرة
القدم ،قرعة بطوالت الصاالت للموسم الرياضي ،2022-2021
للسن العام والشباب والناشئين.
وي ـح ـضــر م ــراس ــم ال ـق ــرع ــة أعـ ـض ــاء ل ـج ـنــة كـ ــرة ال ـص ــاالت
والشاطئية ،وممثلو األندية المشاركة في البطوالت.
وسيعقد على هامش القرعة ،اجتماع تنسيقي بين أعضاء
لجنة الصاالت وممثلي األندية سيشهد التطرق إلى بعض
ـاد ســواء
االقـتــراحــات ،إلــى جانب تحديد أل ــوان مالبس كــل نـ ٍ
األساسي أو االحتياطي.

أصبح وزير الشباب
والرياضة العراقي عدنان
درجال ّأول وزير يخوض
منافسات انتخابات الترشح
لمنصب رئاسة اتحاد كرة
ّ
المقررة اليوم الثالثاء،
القدم
وسط سباق انتخابي يجمعه
مع زميل األمس الدولي
السابق شرار حيدر.وتجرى
انتخابات اختيار مجلس
إدارة جديد لالتحاد بعد
انتهاء مهمة الهيئة الموقتة
التي كلفها االتحاد الدولي
(فيفا) مطلع العام الماضي،
على خلفية استقالة جماعية
ّ
قدمها أعضاء االتحاد
السابق ،بسبب مالبسات
قضائية في المحاكم كان
ً
درجال طرفا فيها.
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يحل ً بايرن ميونيخ األلماني
ضيفا على برشلونة
اإلسباني في قمة الجولة
األولى من مسابقة دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم.

عندما تنطلق منافسات دور المجموعات بدوري
أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم ،ستسلط األضواء
بشكل كبير على المباراة المرتقبة بين برشلونة
اإلسباني وضيفه بايرن ميونخ األلماني ،ضمن
ع ــدة مــواجـهــات ب ــارزة تتضمن مـبــاراتــي إنتر
م ـي ــان اإلي ـط ــال ــي م ــع ريـ ــال م ــدري ــد اإلس ـبــانــي
وميالن اإليطالي مع ليفربول اإلنكليزي.
وبــريــق الـمــواجـهــات الـمـثـيــرة قــد يـعــزز موقف
االتحاد األوروبــي لكرة القدم (يويفا) بعد أشهر
من التصدي لمشروع إطالق بطولة منفصلة تحت
مسمى «دوري السوبر األوروبي» ،المشروع الذي ال يزال
يتمسك بــه بــرشـلــونــة وري ــال مــدريــد وكــذلــك يوفنتوس
اإليطالي.
ً
وتشهد النسخة الـجــديــدة تــزايــدا فــي طموح باريس
ً
ً
ســان جيرمان الفرنسي ،الــذي قــدم نشاطا مذهال خالل
ســوق االنـتـقــاالت ،ومانشستر سيتي وكذلك مانشستر
يونايتد الذي شهد عودة النجم البرتغالي كريستيانو
تشيلسي اإلنكليزي إلى
رون ــال ــدو ،كما يتطلع
الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى ال ـل ـق ــب،
الــذي تــوج به في مايو
الماضي ،للمرة الثانية
في تاريخه.
وربما ال يقل أهمية عن ذلك بالنسبة لالتحاد
األوروبي (يويفا) ،مشاركة شيريف تيراسبول المولدوفي
للمرة األولى في البطولة.
ونجح فريق شيريف تيراسبول في إثبات أنه يمكن
للفرق ،التي يعتبرها الكثيرون ضعيفة ،أن تشق طريقها
نحو التنافس على أعـلــى المستويات مــع أق ــوى الفرق
وأكثرها ثراء في أوروبا.
ورغ ــم أزمـتــه الـمــالـيــة ،الـتــي أسـفــرت عــن رحـيــل النجم
األرجنتيني ليونيل ميسي ،الذي انتقل إلى سان جيرمان
في صفقة انتقال حر ،ال شك في أن برشلونة يتطلع إلى
تقديم ما هو أفضل مما قدمه في المواجهة التي انتهت

موتينغ نجم بايرن ميونيخ

كومان :عالقتي مع البورتا مثالية
أكد الهولندي رونالد كومان،
مدرب فريق برشلونة ،أمس ،أنه
«ليس لديه مشكلة» مع رئيس
ال ـ ـنـ ــادي ،ج ـ ــوان البـ ــورتـ ــا ،بعد
ال ـت ـصــري ـحــات ال ـت ــي أدل ـ ــى بها
خالل األيام األخيرة.
وعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد كـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــان مـ ــؤت ـ ـمـ ــرا
صـحــافـيــا لـلـحــديــث عــن مـبــاراة
برشلونة وبايرن ميونيخ ،التي
ُ
تـقــام الـيــوم على ملعب «كامب
ن ــو» ف ــي أولـ ــى م ــواج ـه ــات دور
مجموعات بطولة دوري أبطال
أوروبا «التشامبيونز ليغ».
وقال كومان« :عالقتنا جيدة،
وإذا كــانــت ه ـنــاك أمـ ــور بيننا
فنتجاذب أطراف الحديث معا.
ك ــان ــا ي ــري ــد األفـ ـض ــل ل ـل ـنــادي،
وهــذا هو الشيء األكثر أهمية.
ول ـ ـكـ ــن ب ــالـ ـطـ ـب ــع ه ـ ـنـ ــاك أم ـ ــور
نـ ـتـ ـح ــدث عـ ـنـ ـه ــا .ل ـي ـس ــت ل ــدي
م ـش ـك ـل ــة م ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـن ـ ــادي،
وعالقتي معه مثالية بالنسبة
لي».
ونفى كومان ما إذا كانت قد

بالهزيمة أمام بايرن ميونخ  8-2في دور الثمانية بدوري
األبطال في .2020
ً
وي ـتــولــى جــول ـيــان نــاغـلـسـمــان حــال ـيــا ت ــدري ــب بــايــرن
ميونخ ويتطلع إلى تقديم مشوار إيجابي في البطولة
ً
األوروبية اعتبارا من مباراة الغد المقررة أمام برشلونة
في المجموعة الخامسة.
وقــال ناغلسمان في تصريحات لموقع اليويفا على
اإلن ـت ــرن ــت« :م ــر أك ـث ــر م ــن ع ــام بـقـلـيــل ع ـلــى ال ـف ــوز بتلك
الـمــواجـهــة ،الــاعـبــون تــذوقــوا ذلــك االنـتـصــار ويرغبون
في تكراره».
ً
وأضاف« :دوري األبطال يتوقف دائما على تقديم عرض
جيد في يوم أو يومين ،وإذا مــررت بيوم سيء  ،ينتهي
ً
األمر بشكل سريع جدا».

مان يونايتد أمام يانغ بويز
ويـسـتـهــل مانشستر يــونــايـتــد م ـش ــواره فــي البطولة
بمواجهة مضيفه يانغ بويز السويسري ،وسيخوض
يونايتد الـمـبــاراة بمعنويات هائلة بعد أن تغلب على

نيوكاسل  1-4السبت في مباراة سجل خاللها رونالدو
ثنائية.
ويستهل تشلسي مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة
زينيت سان بطرسبرغ الروسي في المجموعة الثامنة
التي تشهد أيضا لقاء مالمو السويدي مع يوفنتوس
اإليطالي.
ّ
ويعول مدرب تشلسي األلماني توماس توخيل على
أهداف لوكاكو لالحتفاظ باللقب القاري الذي أحرزه
الموسم الماضي بعد انتقاله إلى صفوف الفريق
فــي منتصف الـمــوســم أث ــر إقــالـتــه مــن تــدريــب
باريس سان جرمان الفرنسي ،على الرغم من
عدم نجاعة مهاجمه األلماني تيمو فيرنر،
ً
في حين لم يثق كثيرا بمهاجمه اآلخر تامي
أبــراهــام الــذي تخلى عنه لمصلحة رومــا،
واأل م ــر ينطبق على المهاجم الفرنسي
المخضرم أوليفييه جيرو المنتقل بدوره
إلى ميالن.
(د ب أ)

مباريات اليوم
التوقيت
7:45
7:45
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

المباراة
يانغ بويز – مان يونايتد
إشبيلية – ريد بول
برشلونة – بايرن ميونخ
دينامو كييف  -بنفيكا
فياريال  -أتاالنتا
تشلسي  -زينيت
مالمو  -يوفنتوس
ليل  -فولفسبورغ

القناة الناقلة
beINSPORTS PR1
beINSPORTS PR2
beINSPORTS PR1
beINSPORTS xtra1
beINSPORTS EN2
beINSPORTS PR2
beINSPORTS PR3
beINSPORTS xtra1

ابتعاد برايثوايت عدة أشهر
يخضع مهاجم برشلونة اإلسباني الدنماركي مارتن برايثوايت
خالل األيام القليلة المقبلة لجراحة في ركبته اليسرى ،بحسب ما
ذكــر ناديه الكتالوني ،أمــس في بيان ،ما قد يبعده عن المالعب
عدة أشهر.
وقال برشلونة ،في بيانه« :يعاني برايثوايت إصابة في رضفة
ركبته اليسرى لم تستجب للعالج التقليدي (دون إجراء جراحة)».
ولم يوضح برشلونة مدة غياب الالعب الدولي ،لكنها قد تصل
إلى ثالثة أو أربعة أشهر بحسب الصحف الكتالونية.
وخــاض برايثوايت ( 30عاما) القادم من ليغانيس عام ،2020
ثالث مباريات في الليغا هذا الموسم ،وشارك في تسجيل ثالثة
أه ــداف :ثنائية وتمريرة حاسمة في المباراة األولــى على ملعب
«كامب نو» ضد ريال سوسييداد.

سينسي يغيب عن مواجهة مدريد

كومان
وضـعــت إدارة ال ـنــادي شــروطــا
يجب الوفاء بها لتجديد عقده،
وفــي هــذا السياق أضــاف« :هذا
ليس صحيحا .نحن ال نتحدث
عن هذا األمر في الوقت الراهن.
أن تكون مدربا لبرشلونة فيجب

أن تفوز بالمباريات ،مستقبلي
ليس مهما ،المهم هو مستقبل
النادي والفريق ،وغدا ستسنح
لنا فرصة المنافسة أمام فريق
كبير جدا».

رياضة

يعاني العب وسط إنتر ميالن ،ستيفانو سينسي ،من التهاب في
الركبة اليمنى سيحرمه من خوض مباراة فريقه أمام ريال مدريد
ً
بدوري أبطال أوروبا غدا.
وأوضح بيان للنادي بطل إيطاليا« :خضع ستيفانو سينسي
االثنين لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي ،عقب معاناته من
التهاب في الركبة اليمنى ،خالل مواجهة سمبدوريا».
وتحدث البيان عن وجود مشكالت في «الرباط الجانبي للركبة،
وسيعود الالعب للخضوع لفحوصات طبية األسبوع المقبل».

فاتي نجم برشلونة

كلوب حزين على إصابة إليوت
أعرب األلماني يورغن كلوب ،مدرب فريق ليفربول ،عن حزنه
الشديد ،لتعرض هارفي إليوت ،العب الفريق الشاب ،إلصابة
بالغة خالل فوز الفريق األحمر  - 3صفر على مضيفه ليدز
يونايتد ،أمس األول ،في المرحلة الرابعة لبطولة الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وتعرض إليوت إلصابة في كاحل القدم ،خالل كرة
مشتركة في منتصف الملعب مع الهولندي باسكال
سـتــريــك الع ــب ل ـيــدز ،ال ــذي تلقى عـلــى إثــرهــا بطاقة
حمراء في الدقيقة  ،60ليضطر العب ليفربول للخروج
من ملعب المباراة ،متأثرا بإصابته.
وقال كلوب ،في تصريحات إعالمية عقب المباراة:
ً
«لم يكن األمر جيدا بالمرة .أعتقد أن الجميع شاهد
أن الكاحل لم يكن في موضعه الصحيح ،لكن الطاقم
ً
الطبي حاول أن يقوم بعمله» ،مضيفا« :يتعين علينا
انـتـظــار الـفـحــوصــات الطبية الـتــي سيخضع لها
ال ــاع ــب .هــو اآلن فــي الـمـسـتـشـفــى ،وس ـنــرى ما
سـيـحــدث» .وتــابــع« :شــاهــدنــا مــدى تأثير ذلك
على المباراة ،وكان بمثابة صدمة للجميع.
إلـيــوت بمثابة أخ أصـغــر لالعبي الفريق.
إنه يلعب مع مجموعة من المخضرمين
ويتمتع بجودة وموهبة كبيرة ،وكان ما
تعرض له قاسيا بالفعل».

ً
الشعراوي يمنح مورينيو انتصاره الثالث تواليا مدفيديف يحرز باكورة ألقابه الكبيرة

م ـنــح س ـت ـي ـفــان ال ـش ـع ــراوي،
العـ ـ ـ ــب ف ـ ــري ـ ــق روم ـ ـ ـ ـ ــا ،مـ ــدربـ ــه
ال ـبــرت ـغــالــي ج ــوزي ــه مــوريـنـيــو
ان ـت ـص ــاره ال ـث ــال ــث ت ــوال ـي ــا في
الـ ــدوري اإلي ـطــالــي لـكــرة الـقــدم
«ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــري آ» ع ـ ـلـ ــى حـ ـس ــاب
ساسولو.
وانتصر روما على ساسولو
بهدفين لهدف في لقاء الجولة
الـثــالـثــة ال ــذي احتضنه ملعب
«األوليمبيكو».
افـتـتــح التسجيل ألصـحــاب
األرض بريان كريستانتي في
(ق )37وع ــادل الضيوف الكفة
عن طريق فيليب ديوريتشيتش
فــي (ق ،)57غير أن الشعراوي
خـطــف ال ـن ـقــاط ال ـث ــاث بهدفه
ال ــذي أحـ ــرزه لـفــريــق روم ــا في
الدقيقة .90
وب ــانـ ـتـ ـص ــاره ح ــاف ــظ روم ــا
ع ـلــى ص ـ ــدارة تــرت ـيــب الـ ــدوري
اإليطالي بالعالمة الكاملة من

الشعراوي نجم روما يحتفل بهدفه في مرمى ساسولو
 3مباريات ،وبفارق األهداف عن
مـيــان ال ــذي ف ــاز عـلــى التسيو
ب ـث ـنــائ ـيــة ن ـظ ـي ـفــة ام ـ ــس األول

اي ـض ــا ،ون ــاب ــول ــي الـ ــذي تغلب
على يوفنتوس السبت ،بينما
تــوقــف رص ـيــد ســاســولــو عند

ً
النقطة ال ــ 4محتال المركز الــ9
في جدول الترتيب.
(إفي)

ّ
ح ـ ـ ــط ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ـ ــي دان ـ ـي ـ ـيـ ــل
ً
مدفيديف ،المصنف ثانيا ،حلم
ال ـصــربــي ن ــوف ــاك ديــوكــوفـيـتــش،
ً
المصنف األول عالميا ،بــإحــراز
أربـ ـع ــة ألـ ـق ــاب ك ـب ـيــرة واالنـ ـف ــراد
بالرقم القياسي في عدد األلقاب
الكبيرة خالل عام واحــد ،بالفوز
عليه  4-6و 4-6و 4-6فــي نهائي
ب ـ ـطـ ــولـ ــة ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
المفتوحة ،رابع البطوالت األربع
الـكـبــرى ضـمــن «ال ـغــرانــد س ــام»،
أمس األول ،على مالعب فالشينغ
ميدوز في نيويورك.
وا ل ـ ـل ـ ـقـ ــب ه ـ ــو األول ا ل ـك ـب ـي ــر
لـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــروس ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن كـ ـ ـ ــان
دي ــوك ــوفـ ـيـ ـت ــش يـ ـمـ ـن ــي ال ـن ـف ــس
بإضافة بطولة فالشينغ ميدوز
إل ــى ب ـط ــوالت أس ـتــرال ـيــا وروالن
غ ــاروس الفرنسية وويـمـبـلــدون
االن ـك ـل ـي ــزي ــة م ـن ــذ م ـط ـل ــع ال ـع ــام
الحالي ،فــي انـجــاز تحقق للمرة
االخ ـيــرة قبل  52عــامــا وتحديدا

الروسي ميدفيديف
بــواس ـطــة االس ـتــرالــي االس ـطــورة
رود اليـفــر ( 83عــامــا) عــام 1969
ال ــذي ك ــان ح ــاض ــرا ف ــي الـنـهــائــي
اليوم.
وكــان مدفيديف خسر نهائي
ال ـب ـطــولــة االم ـيــرك ـيــة عـ ــام 2019
امــام االسباني رافايل نــادال .في
المقابل ،اخفق الصربي في احراز

الريال يستعيد صدارة «الليغا» بثالثية بنزيما
قلب ريــال مــدريــد تخلفه مرتين أمــام مضيفه سلتا
فيغو ،ليخرج فائزا عليه  2-5بفض ثالثية لمهاجمه
الفرنسي كريم بنزيما ،ويستعيد صدارة بطولة اسبانيا
لكرة القدم األحد في ختام المرحلة الرابعة.
ورفـ ــع ريـ ــال رص ـي ــده ال ــى  10ن ـقــاط مـتـفــوقــا ب ـفــارق
األهــداف على فالنسيا واتلتيكو مدريد بطل الموسم
الماضي.
وخ ـ ــاض ري ـ ــال م ــدري ــد اول مـ ـب ــاراة ل ــه ع ـلــى ملعب
«ســانـتـيــاغــو بــرنــابـيــو» مـنــذ  560يــومــا وت ـحــديــدا منذ
األول من مارس  ،2020وذلك بسبب اعمال التجديد التي
يخضع لها الملعب التاريخي وسط العاصمة اإلسبانية.
وك ــان ري ــال مــدريــد خــاض مـبــاريــاتــه عـلــى مــدى عــام
ون ـصــف ال ـع ــام ع ـلــى مـلـعــب «أل ـف ــري ــدو دي سـتـيـفــانــو»
المجاور.
وفاجأ سلتا أصحاب األرض بافتتاح التسجيل عبر
سانتا مينا ،الــذي شق طريقه بين ناتشو والبرازيلي
كاسيميرو قبل ان يسجل في مرمى الحارس البلجيكي
تيبو كورتوا بعد مرور  4دقائق.
ورد ريال مدريد بهدف لبنزيما الذي استثمر كرة من
العب الوسط األوروغوياني فيديريكو فالفيردي ليتابع
الكرة داخل الشباك (.)24
لكن الفريق الملكي لم ينعم بتقدمه طويال ،ألن فرانكو
سيرفي منح التقدم مجددا لسلتا فيغو ،اثر كرة بالكعب
ارتطمت بالقائم وعادت اليه ليتابعها في الشباك (.)31

وسجل بنزيما هدفا لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل
( .)39وبـعــد م ــرور دقيقة واح ــدة على انـطــاق الشوط
الـثــانــي نجح بنزيما فــي إدراك الـتـعــادل بـكــرة رأسـيــة،
رافعا رصيده الى  4أهداف في  4مباريات هذا الموسم
في الدوري المحلي .كما رفع رصيده في صفوف ريال
مدريد الى  196هدفا في الدوري اإلسباني.
وكــان بنزيما صاحب التمريرة الحاسمة التي جاء
منها ا لـهــدف الثالث للبرازيلي فينيسيوس جونيور
الذي سجل ايضا هدفه الرابع هذا الموسم.
وشارك العب الوسط الفرنسي الجديد الشاب ادواردو
كامافينغا ( 18عــامــا) فــي صـفــوف ري ــال مــدريــد للمرة
االول ــى مـنــذ انـتـقــالــه الـيــه مــن ري ــن ،وتـمـكــن مــن إضــافــة
الهدف الرابع عندما سدد الكرواتي لوكا مودريتش كرة
قوية فشل حارس سلتا ماتياس ديتورو في التقاطها،
فتهيأت امام الوافد الجديد ليتابعها داخل الشباك (.)72

بنزيما يكمل الهاتريك
وأكمل بنزيما الـ«هاتريك» من ركلة جزاء احتسبت بعد
اعاقة فينيسيوس جونيور داخل المنطقة.
وهي الثالثية األولى لبنزيما منذ ابريل عام .2019
وحقق ريال سوسييداد فوزه الثالث هذا الموسم اثر
تغلبه على قادش بهدفين لهدافه ميكل اويارسابال (71
و 84من ركلة جزاء).

بنزيما نجم ريال مدريد يحتفل بالهدف الخامس

البطولة االميركية للمرة الرابعة
ف ــي م ـس ـيــرتــه ،ك ـمــا ان ــه ف ـشــل في
االنفراد بالرقم القياسي في عدد
االلقاب الكبيرة التي يتقاسمها
حــال ـيــا م ــع االس ـط ــورت ـي ــن ن ــادال
والسويسري روجيه فيدرر ولكل
منهم  20لقبا كبيرا.
وقال مدفيديف بعد فوزه «انا

كلوب

اس ــف لـلـجـمـهــور ول ـنــوفــاك ألننا
جميع كنا ن ــدرك مــا كــان يصبو
الى تحقيقه في هذه المباراة».
ونوه الروسي بمنافسه بقوله
«ما حققته في مسيرتك بالنسبة
الي يجعلك افضل العب في تاريخ
اللعبة».
وخاض مدفيديف احدى افضل
الـمـبــاريــات فــي مسيرته ليخرج
فائزا ويضع حدا لسلسة من 27
فوزا تواليا في البطوالت الكبرى
للصربي ليثأر من ديوكوفيتش
ال ـ ــذي ه ــزم ــه ف ــي ن ـهــائــي بـطــولــة
استراليا في فبراير الماضي.
واعتمد الروسي على ارساالته
الصاروخية وقــد ســدد  17خالل
الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـت ــي ل ــم ي ـخ ـســر فيها
ارسـ ــالـ ــه سـ ــوى مـ ــرة واح ـ ـ ــدة فــي
اواخ ـ ــر الـمـجـمــوعــة ال ـثــال ـثــة .في
حين ارتكب ديوكوفيتش اخطاء
مـ ـب ــاش ــرة كـ ـثـ ـي ــرة س ــاهـ ـم ــت فــي
خسارته.

رومينيغه يستبعد استمرار
هاالند في «البوندسليغا»
استبعد كارل-هاينز رومينيغه الرئيس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ال ـس ــاب ــق لـ ـن ــادي ب ــاي ــرن مـيــونــخ
األلماني لكرة القدم انتقال إيرلينغ هاالند
نجم هجوم بوروسيا دورتموند إلى بايرن أو
استمراره في الدوري األلماني (بوندسليغا)
ً
عموما العام المقبل.
وقال رومينيغه ،في تصريحات لصحيفة
«آس» اإلسبانية بشأن متطلبات هاالند فيما
يتعلق بــالــراتــب»:ال أعتقد أن األم ــر سيكون
ً
ـاد في البوندسليغا،
مقبوال بالنسبة ًألي نـ ٍ
ولن يكون مقبوال حتى بالنسبة لبايرن».
وأضـ ـ ــاف« :ه ــو ال ي ـتــوقــف ع ــن التسجيل
وهـ ـن ــاك أن ــدي ــة ف ــي ق ــائ ـم ــة ان ـت ـظ ــار ت ـح ــاول
ً
ً
الحصول على خدماته .سنشهد مزادا فعليا».
ويتردد على نطاق واســع أن عقد هاالند
ً
يتضمن بندا يتيح له الرحيل عن بوروسيا
دورتـمــونــد فــي الصيف المقبل بمقابل يقل
بـشـكــل كـبـيــر ع ــن الـقـيـمــة الـســوقـيــة الـحــالـيــة
لالعب.
وأوض ـ ــح روم ـي ـن ـي ـغــه ،أن ب ـعــض الـمـبــالــغ
ال ـمــدفــوعــة ه ــذا ال ـص ـيــف م ــن رسـ ــوم انـتـقــال
ً
وأجور تعد «غير مفهومة» ،خصوصا وسط
أزمة جائحة «كورونا».

ةديرجلا
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الله بالنور

عودة لفائق
الشيخ علي!

د .نجم عبدالكريم

بعد أن هدأت زوبعة الردود على ما أدلى به فائق الشيخ علي ،في
ً
ً
برنامج الصندوق األسود ،سوف أدلي بدلوي  -متأخرا قليال  -ألقول:
ً
عرفت الصديق فائق الشيخ علي في لندن ،باعتباره واحدا ممن
كــان لهم دور فاعل في مواجهة النظام الدكتاتوري بالعراق أثناء
االنتفاضة عام  ،1991وأحد الذين كانوا يشرفون على تنظيم الالجئين
بمخيم رفحة في السعودية ،ثم امتد نشاطه في أوساط المعارضات
ً
فصيل
العراقية بالساحة البريطانية ،ولــم يكن فائق منتميا ألي
ٍ
ً
منها ،وأصبح نشاطه الفتا في تسليط الضوء على جرائم النظام
الدكتاتورية في بغداد ،فكتب بعدة صحف ،وقد استضفته في إذاعة
"كل العرب" ،التي كنت أديرها في لندن ،وتحدث عن تجربته المؤلمة.
***
والصديق فائق الشيخ علي ،بحكم معايشته للتنظيمات واألحزاب
في لندن ،كان على ّبينة من تصوراتها قبل سقوط النظام الدكتاتوري،
ً
ً
ُ ً
ومـلـمــا إلـمــامــا كــافـيــا بــأغـلــب مــا فيها مــن تـنــاقـضــات أدت إلــى هــذه
الكوارث ،التي كان من نتيجتها أن جعلت واحدة من أغنى الدول فوق
ً
هذا الكوكب تصبح من أشد الدول فقرا!
نعم ...لقد أشار إلى بعضها ،لكنني وجدته  -في الصندوق األسود
ً
ً
 قد ّكرس جهدا كبيرا ،استغرق عدة حلقات للخوض في التفاصيل
المملة أشــد الـمـلــل ،عــن الـمــرجـعـيــات الــديـنـيــة ،وك ــأن تــاريــخ الـعــراق
ً
السياسي واالقتصادي واالجتماعي كان مرهونا بهذه المرجعيات
واتجاهاتها وخالفاتها ،وميولها ،واجتهاداتها ،لدرجة أن المستمع
إلى ما قيل من معلومات عن المرجعيات الدينية أصبح لديه يقين بأن
العراق ال يستطيع الفكاك من هيمنة الدوران في فلك تلك المرجعيات!
ً
علما بــأن هناك قطاعات كبيرة من مشاهدي البرنامج ال تعنيهم
ً
ّ
كثيرا مثل تلك التفاصيل المملة عن مرجعيات خاصة بطبقةٍ معينة،
ُ
وألنــاس ُم ّ
عينين من الشعب العراقي ،الــذي صــار يترحم على أيام
النظام الدكتاتوري ،بسبب هيمنة وفتاوى هذه المرجعيات.
ّ
والبد لي من االعتراف بأن فائق أظهر فروسية وشجاعة في معظم
ُ
اللقاءات ،التي كانت تجرى معه ،لكنني كنت أطمح منه إلى المزيد،
ّ
ّ
وكمشرع قانوني،
كعضو في البرلمان،
كثب
ٍ
ألنه يعايش التجربة عن ٍ
إذ كــان بـمـقــدوره أن يكشف حقيقة مــن كــانــوا يـعــارضــون بــاألمــس،
وأصبحوا من كبار اللصوص اليوم!
وكــان بمقدوره أن يتحدث عن اللعبة الطائفية من كل األطــراف،
أروقة البرلمان ،ودور
التي كانت توزع المحاصصات الطائفية في
ّ
المرجعيات فيها ،فهذا الجانب  -مع األسف  -لم يوفه ما يستحق من
االهتمام والصراحة.
***
ً
أعتقد أن الـصــديــق فــائــق كــان مـضـطــرا للخوض بالموضوعات
السياسية ،بينما هو كان يتمنى لو أن إعداد األسئلة قد اشتمل على
ّ
األدب والشعر والفن والمسرح والموسيقى ،وساعتها كان قد حلق مع
ّ
وتحدث عن النشاطات الحضارية األخرى.
الجواهري ونازك والسياب،
***
ْ
في النهاية ،أشكر الصديق فائق الشيخ علي أن جاء على ّ ِذكري
أكثر من مرة ،وإن كنت أتمنى عليه  -وهو قد عاصرني  -لو أنه ذكر
ً
ً
مروره
كيف كنت مكرسا كل طاقاتي في محاربة نظام صدام ،بدال من
ِ
عليه مرور الكرام!

ال تنتظروا حتى تقع الفاس بالراس
أعتذر للتكرار…
ول ـك ـن ـن ــي مـ ــازلـ ــت فـ ــي حـ ـي ــرة أمـ ــام
مـ ـشـ ـكـ ـل ــة ازدي ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ظـ ـ ــاهـ ـ ــرة ت ـع ــاط ــي
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــدرات ،وب ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــرة ب ـس ـي ـط ــة
لإلحصائيات المنشورة نجد التالي:
 - 1م ـ ـ ــن بـ ـ ـي ـ ــن  2206ج ـ ـنـ ــا يـ ــات
ارتكبوها في عام ...2020
 - 2ه ـن ــاك  1171قـضـيــة م ــؤث ــرات
عـ ـقـ ـلـ ـي ــة ضـ ـ ــد مـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن ت ـن ـظ ــره ــا
المحاكم…
 - 3هـ ـن ــاك  572ق ـض ـيــة ج ـنــا يــات
ارتـ ـكـ ـبـ ـه ــا غـ ـي ــر مـ ـ ـح ـ ــددي ال ـج ـن ـس ـيــة
(بدون)…
 - 4ال ـق ـض ــاي ــا الـ ـت ــي أح ـي ـل ــت إل ــى
النيابة العامة بلغت  17075قضية،

وعـ ــدد ال ـم ـن ـظــور ب ـهــا أمـ ــام الـمـحــاكــم
 ،12270و م ـن ـه ــا  8477أ ح ـي ـل ــت إ ل ــى
محاكم الجزاء ات ،وقد تم حفظ 3381
ق ـض ـيــة ،وال ت ـ ــزال ه ـن ــاك  412قضية
تنتظر النظر بها.
ف ـ ــإذا ل ــم ت ـكــن ت ـلــك األرقـ ـ ــام بـمـثــابــة
جــرس إن ــذار فستكون فــي المستقبل
ال ـقــريــب كــارثــة صـحـيــة واجـتـمــاعـيــة،
ف ـ ــالـ ـ ـج ـ ــرائ ـ ــم ال ـ ـمـ ــرت ـ ـب ـ ـطـ ــة بـ ـتـ ـع ــاط ــي
ً
ً
ً
المخدرات أيضا بازدياد كما ونوعا،
وال داعــي لسرد نوعية هــذه الجرائم
المخيفة.
ً
إذا البــد مــن استيعاب الموضوع
برمته ،وال يكفي إعــان القبض على
عـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن المهر ب ـ ـي ـ ــن والمروجين،

ّ
الثقة المفرطة حطمت «البوينغ الهندية»
كـشــف تحقيق أجــرتــه هيئة
ت ـن ـظ ـيــم الـ ـطـ ـي ــران الـ ـم ــدن ــي أن
حادث تحطم طائرة مدنية من
نوع بوينغ  ،737تابعة لشركة
أيـ ــر إن ــدي ــا إك ـس ـب ــرس بـجـنــوب
ال ـه ـنــد ال ـس ـنــة ال ـم ــاض ـي ــة ،كــان
ً
ناجما عن عدم احترام ُ الطيار
اإلج ـ ــراءات الـمــرعـيــة .وق ـتــل 21
ً
ً
شخصا هم  19راكبا والطياران،
فــي ال ـح ــادث ،فــي حـيــن أصيب

ً
 75راك ـب ــا وأح ــد أفـ ــراد الـطــاقــم
بجروح بالغة.
وأع ـل ـنــت الـهـيـئــة أن الـطـيــار
ً
"ات ـ ـ ـبـ ـ ــع ن ـ ـه ـ ـجـ ــا غ ـ ـيـ ــر م ـس ـت ـقــر
وهـبــط خ ــارج منطقة الهبوط
ف ــي م ـن ـت ـصــف ط ــري ــق الـ ـم ــدرج
رغــم دعــوة إلــى االلتفاف (وقف
عملية الهبوط) أطلقها مساعد
الطيار".
وبحسب تقرير الهيئة ،كان

د .ناجي سعود الزيد
أو مصادرة كمية كبيرة من المخدرات،
والمطلوب هو احتواء كامل المشكلة،
ول ـيــس فـقــط م ــا يـفـصــح عـنــه اإلع ــام
أمامنا!
ً
إذا فإن ما يحدث اآلن يحتاج إلى
تحرك سريع ،فهل هناك وسائل وطرق
أحدث وأوسع لمكافحة هذه الكارثة؟
أم ك ــال ـع ــادة سـنـنـتـظــر ح ـتــى تقع
الفاس بالراس؟!

عثر أحد الليبيين المقيمين
بــالـقــرب مــن الـصـحــراء الكبرى
على بقايا هيكل عظمي شبه
متكامل فــي الصحراء الليبية
يشير إلى ديناصور صغير.
وقالت وكالة األنباء الليبية
إن ال ـه ـي ـك ــل ف ـ ــي حـ ـج ــم راح ـ ــة
ال ـي ــدي ــن ،وق ــد ت ـض ــررت بعض
أط ـ ــراف ـ ــه ،ل ـك ــن ب ـن ـي ـتــه ال ـع ــام ــة
م ـ ــازال ـ ــت م ـت ـم ــاس ـك ــة وي ـت ـم ـتــع

الـ ـطـ ـي ــار الـ ـ ــذي ت ــول ــى ال ـق ـي ــادة
ً
ً
"م ـت ـمــرســا ك ـث ـي ــرا" ،وقـ ــام بـ ـ 36
رحلة "في كوزيكود وخارجها
خـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي س ـب ـقــت
ً
ال ـ ـ ـحـ ـ ــادث" ،م ـض ـي ـف ــا أن "هـ ــذه
الخبرة قد تكون أدت إلى بعض
اإلهمال الناجم عن اإلفراط في
الثقة ،وهو ما أثر على اتخاذه
للقرار".
(أ ف ب)

ب ــرأس ق ــوي وفـكـيــن ظــاهــريــن،
وأك ـ ـثـ ــر مـ ــا ي ـم ـي ــزه هـ ــو ضــآلــة
ح ـج ـمــه الـ ـ ــذي ال ي ـت ـج ــاوز 15
ً
سنتيمترا.
وذك ــر الـمــواطــن أنــه تواصل
مـ ـ ـ ـ ــع مـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــن فـ ـ ـ ـ ــي عـ ـل ــم
الـ ـحـ ـف ــري ــات فـ ــأخ ـ ـبـ ــروه أن مــا
عـ ـث ــر ع ـل ـي ــه هـ ــو نـ ـ ــوع يـنـتـمــي
لفصيلة "كونغو نافون كيلي"،
الـ ـ ـ ــذي سـ ـب ــق الـ ــدي ـ ـنـ ــاصـ ــورات

و"ال ـ ـت ـ ـيـ ــروصـ ــورات" ال ـط ــائ ــرة،
وأن بـعـضـهــا ي ـب ـلــغ ط ــول ــه 10
سنتيمترات.
وب ـح ـس ــب الـ ــوكـ ــالـ ــة ،تـظـهــر
الصور التي التقطت للهيكل أن
الديناصور الصغير يبدو أنه
ً
كــان بالغا وقــت وفــاتــه ،بسبب
حـلـقــات الـنـمــو ال ـمــوجــودة في
عظامه.

وفيات
مرزوق سعد علي الحجر

ً
 79عاما ،شيع ،ت99446293 ،60087070 :

بـ ــدأت هـيـئــة ال ـص ـحــة الــوط ـن ـيــة الـتــابـعــة
للدولة في بريطانيا أمــس ،أكبر تجربة في
الـعــالــم الخـتـبــار ال ــدم جــالـيــري الرئيسي من
إنتاج شركة جريل ،والذي يمكن استخدامه
ً
في اكتشاف أكثر من  50نوعا من السرطان
قبل ظهور األعراض.
ويفحص اختبار جاليري الحمض النووي
(دي إن إيــه) في دم المريض ،لتحديد ما إذا
كان مصدر أي منه خاليا مصابة بالسرطان،
ويؤدي التشخيص المبكر لمرض السرطان
إلى زيادة معدالت الشفاء بشكل كبير.
وقالت "الصحة الوطنية" ،إنها تريد 140
أل ــف مـتـطــوع فــي إنـكـلـتــرا لـتــرى م ــدى كـفــاءة
االختبار كجزء من تجربة مراقبة عشوائية،
ً
وس ـي ـتــم ف ـ ــورا ف ـحــص ع ـي ـنــات الـ ــدم لنصف
المشاركين باختبار جاليري.
وذكر أستاذ الوقاية من أمراض السرطان
بجامعة كينجز كوليدج لندن ،بيتر ساسيني:
"نحتاج لدراسة اختبار جاليري بدقة لمعرفة
ما إذا كان يخفض عدد اإلصابات بالسرطان
ال ـتــي يـتــم تشخيصها فــي مــرحـلــة مـتــأخــرة
ً
ب ـصــورة ك ـب ـيــرة" ،مـضـيـفــا "يـمـكــن أن ُيـحــدث
ً
ً
االختبار تغييرا هائال في االكتشاف المبكر
للسرطان ،ونحن متحمسون ،ألننا الرواد في
هذا البحث المهم".
ُ
ويعد سرطان الرئة حتى اآلن هو السبب
ً
األكـثــر شيوعا للوفاة بمرض ُ السرطان في
المملكة المتحدة ،إذ يقف وراء خمس الوفيات
بسبب السرطان .وأشارت "الصحة الوطنية"
إلى أن سرطان الرئة واألمعاء والبروستاتا
والثدي مسؤول عن  45%من الوفيات الناتجة
عن مرض السرطان في المملكة المتحدة.
(رويترز)

وداد يوسف عبدالرسول بوعباس

ً
 62عاما ،شيعت ،ت99614243 ،90906333 ،99080325 :

سالم عبدالله ثامر العتيبي

ً
 65عاما ،شيع ،ت51055525 ،66613133 :

عبدالرحمن يوسف بن حجي

ً
 87عاما ،شيع ،ت94137001 :

بدر غصاب محمد الزمانان

ً
 57عاما ،شيع ،ت99612784 ،97410017 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

تكبر ،تجاوزت السبعين "أقل أو أكثر بقليل من هذا
الرقم" ،تنسى الكثير من شؤونك اليومية العادية ،تضع
اآليــس كريم في خزانة المطبخ ،ومفاتيح السيارة في
ال ـثــاجــة ،أم ـ ّـر ع ــادي أو غـيــر عـ ــادي ،رب ـمــا هــي أج ــراس
الزهايمر تدق برنين منخفض اليوم ،ثم يزداد صوتها
ً
صخبا مع كل لحظة عمر تنقضي.
ُ
الشعيرات الــدمــويــة ،التي تغذي المخ تضعف ،الــدم
ً
يصل ببطء لهذا الــرأس األبيض بعد أن اشتعل شيبا
ً
وانطفأ ذاكرة ،بقع حمراء أو صفراء ـ ال أعرف  -تراها في
صور "سكان" المخ ،بروتينات تنمو ببطء فيه.
كـ ـي ــف هـ ـ ـ ــذا؟ بـ ــروت ـ ـيـ ــن ن ــأكـ ـل ــه ف ـ ــي الـ ـلـ ـح ــم وال ـش ـح ــم
ً
والبقوليات ،يحمل ذات االســم المرضي! لست متأكدا،
اس ــأل ــوا أه ــل الـبـخــاصــة مــن أط ـبــاء األع ـص ــاب أو علماء
البيولوجيا والفيزيولوجيا و"المللوجيا" ،مثل زميلنا
ناجي الزيد.
ً
هل تذكر أحدا من أسماء الوزراء اليوم؟ غير فالن شيخ
ً
والشيخ الفالني طبعا حــزب األبخص مشيخة صعب
نسيانهم؛ هــم ثابتون وغيرهم متحركون ،أمــا الباقي
فال تتذكر أسماء هم عــدا رنــا الـفــارس ،الـمــرأة الوحيدة
والمجتهدة فــي ال ــوزارة ال يمكن أن تنسى اسمها وال
وجهها المبتسم الهادئ.
تنسى أسماء معظم أعضاء المجلس التشريعي ،ال يهم
ً
ً
إن نسيتهم أم ال ،تعاني فقدانا قليال في الذاكرة أم ال...
ً
كله صابون ،لم يتغير من أمورنا شيء ،ال حدث حقيقيا
ّ
حفر عنوانه في عقلك الواعي أو خزن في الالوعي ،مع أنك
ً
ً
تتذكر  -يمكن وربما ويجوز شرعا  -أن أمورا و"بالوي"
كثيرة حدثت للدولة وللعالم ،لكنك ال تتذكرها ...لماذا؟
ً
ً
ً
هل هو الزهايمر شخصيا ورسميا معا؟ الله أعلم.
ّ
ل ـم ــاذا هـ ــذا وه ـ ــذا لـ ـم ــاذا؟ ن ـ ــوام تـشــومـسـكــي (نــدل ـعــه
ً
ً
عبريا وعربيا ب ـ "ن ـعــوم") يذكر كــل التفاصيل الدقيقة
في السياسة األميركية الداخلية والخارجية ،ليس فقط
ذاكرته البعيدة عن دور كسينجر في تشيلي عام  ،73أو
إيران عام  ،53وضرب كمبوديا أيام نيكسون ،والتدخل
فــي ش ــؤون أمـيــركــا الــاتـيـنـيــة ،وتـمـتــد قـضــايــا التدخل
والخروج المخجل معها من فيتنام ولبنان عام  83إلى
أفغانستان اليوم.
ب ــل ح ـتــى ذاك ــرت ــه ال ـق ــري ـب ــة ،ي ـتــذكــر ت ـشــوم ـس ـكــي كل
ال ـت ـفــاص ـيــل الــدق ـي ـقــة ،وي ـج ــري ال ـم ـقــابــات الـصـحــافـيــة
والحوارات المثيرة عن عدد إصابات "كوفيد" لألفارقة
األميركان ،ولماذا زادت عن حاالت اإلصابة عند البيض...
تشومسكي تجاوز التسعين من العمر ،الله يعطيه طول
العمر.
ً
ً
تحاول أن تتذكر أمورا وأحداثا مهمة لتتحدث عنها
وتسكب الكلمات الفارغة عــن ر تــا بــة الحياة الكويتية،
لكنك مشغول اآلن بالبحث عــن مفتاح الـسـيــارة ،وأنــت
ّ
تشاهد سائل الكريما األبيض يلطخ رفــوف الخزانة...
ماذا حدث؟! ال تتذكر.

العثور على ديناصور في الصحراء الليبية

أكبر تجربة عالمية الكتشاف السرطان باختبار الدم

www.aljarida.com

هل تتذكر؟
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04:12
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ً
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ً
أدنى جزر  11:32صب ــاحـ ـ ــا
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