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داخل العدد

تذكارات ُ أفالم سيلفستر
َ
ستالون تعرض في مزاد ص 14

«األوقاف» تنفي «مكافآت المخيم»
وةديرجلا .تؤكد بالمستندات
َ

أيهما نصدق ...قراري الصرف الصادرين من الوكيل عمادي أم توضيح الوزارة؟!
• القراران يحمالن رقمي  4669و 4670بتاريخ  9يونيو الماضي
• عدم تضمن الرد حقيقة إقامة المخيم الربيعي يدفع للتعجب قبل أن يثير الريبة

مـ ــن أعـ ـ ــد كـ ـش ــوف م ـك ــاف ــآت
الـ ـ ـمـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــم ال ـ ــربـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ــي وم ـ ــن
اع ـت ـمــدهــا؟ ومـ ــن رف ـع ـهــا إلــى
الــوك ـيــل الـ ــذي ص ــدق عليها؟
وقـ ـب ــل ك ــل ذلـ ـ ــك ،م ــن صــاحــب
ف ـ ـكـ ــرة مـ ـنـ ـحـ ـه ــا؟! وهـ ـ ــل تـمــت
محاسبة أي من هؤالء؟

٠٦
إقبال غير مسبوق من
الجامعيين على االلتحاق
بالجيش

الوزارة تسير عكس السير
باعتمادها الدراسة «أونالين»
ً
خالفا لقرارات وزارة التربية وجامعة الكويت
و تــو جـهــات الهيئة ا لـعــا مــة للتعليم التطبيقي
ً
بــاس ـت ـئ ـنــاف الـ ــدراسـ ــة ح ـض ــوري ــا خـ ــال ال ـعــام
ص
ـ
ـ
ـ
ور ض ــوئ ـي ــة لـ ـق ــراري
الدراسي المقبل ،غردت وزارة األوقاف والشؤون
ال ـ ـ
ص ـ ـرف وأح ـ ـ ــد ك ـش ـوف
اإلســام ـيــة خـ ــارج س ــرب الـتــوجـهــات 02
المشمولين بالمكافأة

اقتصاديات

تقرير اقتصادي

الكويت أمام تحديات عاجلة...
٠٩
أصعب من «سهل»

«الصحة»« :حقوق
المرضى» يلحق الكويت
بركب الدول الرائدة

محليات

ً
تعقيبا على مانشيت «الـجــريــدة» أمــس بــأن وزارة األوقــاف
كــافــأت  200مــوظــف لمشاركتهم فــي مخيمها الربيعي أثناء
ً
«كورونا» ،أرسلت الوزارة ردا تؤكد فيه أنها لم تصرف أي مبلغ
ً
ولم تهدر أمواال عامة من ميزانية الدولة لهذا النشاط ،مشددة
على أنها لم تخالف أي قرار لمجلس الوزراء.
غير أن ذلك الرد الذي لم توضح الوزارة فيه حقيقة إقامتها
نشاط «المخيم الربيعي» ،بل نفت مجرد الصرف ،يثير التعجب
قبل أن يثير الشكوك والريبة.
02

SMS

الثانية

اقتصاد

ً
الجابر مدشنا «سهل» :دعم التحول
الرقمي والقضاء على البيروقراطية

13
«بتكوين» ترتفع
وتتداول قرب  47ألف
دوالر

مسك وعنبر

ّ
ال حاالت تعثر للصناديق
االستثمارية منذ تأسيس
«أسواق المال»
ً
الكويت الخامسة خليجيا
بقيمة العقود المرساة
في أغسطس

15
حياة الفهد« :سنوات
الجريش» يتناول الصعوبات
التي واجهها األجداد

10

12

دوليات

17
«أبل» تفقد  25مليار دوالر
من قيمتها السوقية بعد الكشف
عن «آيفون »13
١٣

●

محمد راشد

أكد نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الدفاع
ال ـش ـيــخ ح ـمــد ال ـج ــاب ــر أنـ ــه م ــع ت ـح ـســن الــوضــع
ً
ال ـص ـحــي أص ـب ــح ل ــزام ــا ع ـلــى ق ـي ــادي ــي الـجـهــات
الحكومية الدفع باالتجاه نحو التحول الرقمي،

ً
مشددا على ضــرورة مواجهة بعض المعوقات،
وأهمها القضاء على البيروقراطية.
وقال الجابر ،خالل تمثيله رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد في التدشين الرسمي
لتطبيق «س ـهــل» أم ــس فــي مــركــز جــابــر الـثـقــافــي:
«حرصنا على دعــوة جميع القياديين للمشاركة

هل أعادت أميركا تشكيل سياسات
الشرق األوسط أم بدأت تقليدها؟
●

توماس فريدمان

في مرحلة معينة من المستقبل ،بعد ألف
ً
سنة مثال ،حين يراجع علماء اآلثــار معالم
هذه الحقبة ،ال شك في أنهم سيتساء لون
ع ــن ال ـس ـبــب الـ ــذي دف ــع ق ــوة عـظـمــى مثل
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة إل ــى مـحــاولــة تحويل
ال ـش ــرق األوسـ ــط إل ــى نـسـخــة مـنـهــا ،عبر

ّ
تبني مبادئ التعددية ُ
وحكم القانون ،قبل أن
ينتهي بها األمر بالتحول إلى نسخة قريبة
ُ ّ
من الشرق األوسط ،فباتت تقلد أسوأ العادات
القبلية وتضيف مستوى غير مسبوق من
الفوضى إلى سياستها الوطنية.
ما الذي ّ
يفسر هذا التحول من التعددية
التقليدية إلى النزعة القبلية الوحشية في
الواليات المتحدة ،وعدد من الديموقراطيات

األخــرى؟ باختصار ،زادت صعوبة الحفاظ
ع ـلــى ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة الـ ـي ــوم ،ألن شـبـكــات
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي تـ ّ
ـؤجــج االنـقـســامــات
ً
بين الـنــاس ،وتترسخ هــذه الـظــاهــرة أيضا
بسبب العولمة ،والتغير المناخي ،والحرب
ّ
وتوسع الفجوة بين المداخيل،
على اإلرهاب،
وتـســارع االبـتـكــارات التكنولوجية الكفيلة
بتغيير طبيعة الوظائف .وال ننسى 02

ً
في هذا الملتقى» ،مؤكدا أن الحكومة تؤمن بأهمية
التحول الرقمي ،فهو نهج جديد في دعم االقتصاد
وخلق فرص العمل ومواكبة التطورات العالمية،
وأن الكويت كانت وال تزال حاضنة للمبدعين من
خالل جائزة الشيخ سالم العلي للمعلوماتية.

٠٣

تركيا تسحب مسلحين
سوريين من ليبيا

بايدن ينفي رفض
الرئيس الصيني لقاءه

رياضة

في إطار اتفاق مع مصر
نقلت وكالة «تــاس» الروسية عن مصدر في «الجيش الوطني
الـلـيـبــي» بـقـيــادة خليفة حفتر أن تــركـيــا ب ــدأت تسحب مسلحين
سوريين موالين لها ،منتشرين في قاعدة الوطية غرب ليبيا ،في
إطار اتفاق أبرمته مع مصر خالل الجولة الثانية من المفاوضات
بينهما التي جرت في أنقرة.
وذكر المصدر أن مسألة سحب المرتزقة والقوات األجنبية من
ليبيا كانت من أهم المواضيع المطروحة على أجندة المحادثات
التي جــرت أمــس األول بين حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي
عقيلة صالح والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة.
في سياق متصل ،أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد02 ،

18
«نصف النهائي»
هدف الكويت وخيطان
اليوم

ةديرجلا

•
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األمير وولي العهد يستقبالن رئيس الوزراء
صاحب السمو عزى جونسون بوفاة والدته
استقبل سمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد ،بقصر بيان صباح أمــس ،سمو
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
واستقبل سموه ،رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ
مشعل األحمد ،بقصر بيان صباح أمس،
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد.
من جهة أخــرى ،بعث صاحب السمو
بـ ـب ــرقـ ـي ــة تـ ـع ــزي ــة إل ـ ـ ــى رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـب ــري ـط ــان ــي ب ــوري ــس ج ــونـ ـس ــون ،عـ ّـبــر
فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق
مـ ــواسـ ــاتـ ــه ب ـ ــوف ـ ــاة والـ ـ ــدتـ ـ ــه تـ ـش ــارل ــوت
ج ــون ـس ــون ،راج ـي ــا س ـم ــوه ل ــه وألس ــرت ــه
جميل الصبر.
وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى رئيس

نـيـكــاراغــوا ،دانييل ســافـيــدرا ،عـ ّـبــر فيها
سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد
الوطني لبالده ،متمنيا له موفور الصحة
وال ـعــاف ـيــة ول ــدول ـت ــه وشـعـبـهــا الـصــديــق
ّ
الرقي والنماء.
المزيد من
كـمــا بـعــث س ـمــوه بـبــرقـيــة تهنئة إلــى
رئيس غواتيماال ،إليخاندرو جياماتي،
ع ـ ّـب ــر ف ـي ـهــا س ـم ــوه ع ــن خ ــال ــص تـهــانـيــه
بمناسبة العيد الوطني لبالده ،متمنيا
سموه له موفور الصحة والعافية ولبالده
ّ
التقدم واالزدهار.
وشعبها الصديق كل
وبعث سمو ولي العهد وسمو رئيس
مجلس الوزراء ببرقيات مماثلة.

الحمود يلتقي رئيس قسم
اإلعالم بالجامعة

«الصحة»« :حقوق المرضى» يلحق الكويت بركب الدول الرائدة
سلمان الصباح :القانون نقلة نوعية في رعاية المرضى وحقوق اإلنسان
عادل سامي

ت ـشــارك الـكــويــت دول العالم
االح ـ ـت ـ ـفـ ــال بـ ــال ـ ـيـ ــوم ال ـع ــال ـم ــي
لسالمة المرضى الذي يصادف
 17سبتمبر من كل عام.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس جـ ـمـ ـعـ ـي ــة
الجراحين الكويتية ،رئيس قسم

على المستوى العالمي.
وش ــدد الـصـبــاح عـلــى أهمية
الـقــانــون  70لسنة  2020بشأن
حقوق المرضى والذي رأى النور
فــي أكتوبر مــن الـعــام الماضي،
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره مـ ــن أه ـ ــم ال ـق ــوان ـي ــن

المعمول بها في مجال الخدمات
الصحية فــي ا ل ــدول المتقدمة،
ً
الفـتــا إلــى أن الـقــانــون سيجعل
الـ ـك ــوي ــت ت ـل ـح ــق ب ــرك ــب ال ـ ــدول
الرائدة في هذا المجال من أجل
إح ــداث نقلة نــوعـيــة كـبـيــرة في

السبيل لتصنيف «الصفوف األمامية» ضمن األعمال الشاقة
أكد رئيس نقابة العاملين في وزارة الصحة ،حسين
السبيل ،أن إجمالي من شارك في الصفوف األمامية يبلغ
نحو  54ألــف موظف وموظفة بمختلف التخصصات
والفئات الوظيفية ،وهم يستحقون التكريم.
وطــالــب الـسـبـيــل ،فــي تـصــريــح صـحــافــي ،بتصنيف
العاملين في الصفوف األمامية ب ــوزارة الصحة ضمن
«األعمال الشاقة» ،باعتبارهم خاضوا حربا ضد جائحة
صـحـيــة اج ـتــاحــت ال ـعــالــم ب ــأس ــره ،وانـ ـه ــارت بسببها
منظومات صحية نتيجة قلة األي ــدي العاملة وعــزوف
ً
الكثير عــن العمل ،خــوفــا مــن الـعــدوى لتأثيرها عليهم
مباشرة أو على ذويهم بصورة غير مباشرة.
وأوضح أن تصنيف العاملين في الصفوف األمامية

بمختلف مسمياتهم ضمن األعمال الشاقة يعد مكافأة
لهؤالء العاملين الذين ضحوا بالغالي والنفيس خالل
العام ونصف العام الــذي اجتاحت فيه جائحة كورونا
العالم ،مطالبا باحتساب هــذه الـمــدة كعمل  5سنوات
واعتبارها أعماال شاقة.
من جانب آخر ،أكد رئيس اللجنة االستشارية لمواجهة
«كــورونــا» في وزارة الصحة ،د .خالد الجارالله ،أهمية
تأمين فحوص الترصد الوبائي بالمناطق التعليمية،
مشددا على أهمية وضرورة التطعيم للتعليم الحضوري
وااللتزام التام باالشتراطات الصحية ،لكل من التعليم
العام والعالي الحكومي والخاص.
وأوضح الجارالله ،في تغريدة على حسابه بـ «تويتر»،

الكويت :خروقات إيران لحدود
االتفاق النووي «أمر خطير»
تدعم جهود «الذرية» بالتحقق والرصد وتدعو طهران للتجاوب
أك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت دعـ ـمـ ـه ــا
وتـ ـق ــدي ــره ــا ل ـج ـه ــود ال ــوك ــال ــة
ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـط ــاق ــة ال ـ ــذري ـ ــة فــي
م ـتــاب ـعــة ت ـن ـف ـيــذ قـ ـ ــرار مـجـلــس
األمن الخاص بالتحقق والرصد
في إيران.
وقــال السفير الكويتي لدى
النمسا ومندوبها الــدائــم لدى
الـمـنـظـمــات الــدول ـيــة فــي فيينا
ص ــادق مـعــرفــي خ ــال اجتماع
مـ ـجـ ـل ــس مـ ـح ــافـ ـظ ــي ال ــوك ــال ــة
لـ ـمـ ـن ــاقـ ـش ــة ال ـ ـب ـ ـنـ ــد ال ـم ـت ـع ـل ــق
بــالـتـحـقــق وال ــرص ــد ف ــي إي ــران
عـلــى ضــوء ق ــرار مجلس األمــن
رقم  ،2231إن الكويت «اطلعت
بـقـلــق» عـلــى مــا ج ــاء بالتقرير
األخ ـيــر لـلـمــديــر ال ـعــام للوكالة
رافــائـيــل غــروسـيــو و«اسـتـمــرار

ال ـ ـخـ ــروقـ ــات» لـ ـح ــدود االتـ ـف ــاق
ً
الـنــووي اإليــرانــي ،واصـفــا إيــاه
بـ «األمر الخطير».
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ت ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــع ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت
إل ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـص ـ ــادق ـ ــة إي ـ ـ ـ ـ ـ ــران ع ـل ــى
«الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــروت ـ ـ ــوك ـ ـ ــول اإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــي»
وتـنـفـيــذه ليتسنى لـلــوكــالــة أن
ت ـك ــون ف ــي وضـ ــع يـمـكـنـهــا من
«تقديم تأكيدات ذات مصداقية»
بشأن عدم وجود مواد وأنشطة
نــوويــة «غير معلنة» فــي إيــران
مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل ضـ ـ ـم ـ ــان اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار
وض ـع ـهــا بـصـفـتـهــا دول ـ ــة غير
حائزة السالح النووي.
وأوضح معرفي أن «من حق
جـمـيــع ال ـ ــدول إن ـت ــاج وتـطــويــر
واسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـط ــاق ــة ال ـن ــووي ــة
ل ــأغ ــراض الـسـلـمـيــة» فــي إطــار

السفير البدر يدعو إلى تعاون
صحي عربي  -ألماني أوثق
دعا سفير الكويت لدى ألمانيا نجيب البدر أمس الى توثيق
أطر التعاون الصحي بين الدول العربية وألمانيا السيما بعد
التحديات الصحية التي فرضتها تــداعـيــات جائحة «كــورونــا
المستجد».
وقــال الـبــدر ل ـ «كــونــا» ان موقفه هــذا جــاء أثـنــاء مشاركته في
المنتدى الصحي العربي ـ األلماني الذي اختتم اعماله أمس تحت
رعاية غرفة التجارة والصناعة األلمانية  -العربية.
وأضاف أن حجم التأثيرات والتحديات الصحية التي تسبب
بـهــا تفشى وب ــاء «ك ــورون ــا المستجد  -كــوفـيــد  »19كبير على
العالم وعلى المنطقة العربية االمــر الــذي يتطلب تعزيز أوجه
التعاون الصحي بين مختلف الــدول ونقل المعرفة والخبرات
من المؤسسات األلمانية.
وأشار الى ورش تخللت اعمال المنتدى الذي استمر يومين
أكد المشاركون فيها أهمية تطوير نظم صحية فعالة من خالل
استراتيجية تطعيم ناجحة وأحدث التقنيات الطبية والرعاية
المناسبة.
ول ـفــت إل ــى تـسـلـيــط ال ـض ــوء ف ــي ه ــذه الـ ــورش عـلــى ال ــدروس
المستفادة مــن االستراتيجيات الموضوعة لمواجهة األوبئة
وكيفية نقل المهارات والمعرفة لتعزيز مستقبل التعليم الصحي.
وأشاد بدور مراكز البحث والمؤسسات األلمانية الرائدة في
مجال التخفيف من االثــار الجسيمة التي تسببت بها جائحة
«كورونا» في ضوء ما تمتلكه ألمانيا من قدرات صحية هائلة في
مجال المعدات الطبية وصناعة االدوية ،مؤكدا أهمية االستفادة
من إدخال الرقمنة والتقنيات الطبية الحديثة في نظم الرعاية
الصحية.
وذكر أن مشاركة دولة الكويت في المنتدى تخللتها اجتماعات
بعدد من المؤسسات الصحية الرائدة في ألمانيا ،مؤكدا حرص
البلدين الصديقين على مواصلة تعزيز التعاون الصحي بينهما.

م ــا ن ـصــت عـلـيــه م ـعــاهــدة عــدم
ً
انتشار األسلحة النووية ،داعيا
إيران إلى «التعاون الكامل» مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
«في أقرب وقت».
كـمــا دع ــا األط ـ ــراف المعنية
ك ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة لـ ـط ــاول ــة
ال ـم ـفــاوضــات ب ـهــدف الــوصــول
الت ـ ـفـ ــاق ي ـم ـك ــن مـ ــن «ال ـت ـح ـق ــق
الـكــامــل» مــن سلمية البرنامج
ال ـ ـنـ ــووي اإليـ ــرانـ ــي ف ــي طــريــق
ت ـح ـق ـي ــق األم ـ ـ ـ ــن واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
للمنطقة وللعالم.

ّ
أن التيقظ الوقائي الستمرار االحتواء الوبائي مسؤولية
ً
مجتمعية ودعما لجهود الدولة.
ف ــي م ـج ــال آخـ ــر ،قـ ــررت وزارة ال ـص ـحــة رف ــع الـطــاقــة
االستيعابية فــي مــركــز جليب الـشـيــوخ للتطعيم ضد
مرض «كوفيد »19 -إلى  7آالف شخص يوميا بدال من
ألفين ،وذلك في إطار سعي الــوزارة نحو تسريع وتيرة
التطعيم ،ومحاصرة االنتشار الوبائي في مناطق الكثافة
العمالية العالية .وقالت الفنية األولى للمختبر ،أماني
الشمري ،إن المركز يستقبل العمالة والعمالة المنزلية من
جميع مناطق محافظة الفروانية وفقا لمواعيد مسبقة.
وذكرت أن المركز ّ
يقدم خدماته بكل سهولة ويسر وفق
إجراءات تنظيمية محكمة.

ً
مجال رعاية المرضى خصوصا
ً
ومجال حقوق اإلنسان عموما.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن وج ـ ـ ـ ـ ــود م ـث ــل
هـ ــذا ال ـق ــان ــون ض ـمــن مـنـظــومــة
التشريعات الصحية بالكويت
سيعزز الثقة بالنظام الصحي
كـكــل ويـحـفــظ ح ـقــوق الـمــرضــى
وال ـم ـس ـت ـف ـي ــدي ــن مـ ــن ال ــرع ــاي ــة
الصحية بمرافقها ومستوياتها
المختلفة.
وذكر أن القانون يؤكد وجوب
احـ ـت ــرام خ ـصــوص ـيــة الـمــريــض
وك ــرامـ ـت ــه اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة وس ــري ــة
المعلومات المتعلقة به وبحالته
الـصـحـيــة وحـمــايــة وحـفــظ حق
المريض بالخصوصية وسرية
المعلومات المتعلقة به.
ول ـفــت إل ــى ح ــرص الجمعية
ع ـ ـلـ ــى مـ ـت ــابـ ـع ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدات
وخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــط الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال سـ ــامـ ــة ال ـم ــرض ــى
واالسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة م ـن ـه ــا ل ـت ـحــديــث
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات وب ـ ــروت ـ ــوك ـ ــوالت
ً
الرعاية الجراحية وخصوصا

م ـ ــع الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدات ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
باستخدام التقنيات واألساليب
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــدة بـ ـ ــال ـ ـ ـجـ ـ ــراحـ ـ ــة
ال ـع ــام ــة والـ ـج ــراح ــات الــدق ـي ـقــة
والتخصصية.

الرعاية اآلمنة
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،أع ـل ـن ــت إدارة
الـ ـج ــودة واالع ـت ـم ــاد ف ــي وزارة
ال ـص ـحــة م ـش ــارك ــة الـ ـ ـ ــوزارة في
إطــاق حملة توعية عن سالمة
الـمــرضــى لـلـعــام الـخــامــس على
ً
التوالي ،احتفاال باليوم العالمي
لسالمة المرضى ،الذي يوافق 17
سبتمبر كل عام.
و ق ـ ــا ل ـ ــت اإلدارة ،ف ـ ــي ب ـي ــان
ص ـح ــاف ــي ،إن االحـ ـتـ ـف ــال ب ـيــوم
ال ـس ــام ــة ال ـع ــال ـم ــي هـ ــذا ال ـع ــام
سيتناول أهمية الرعاية اآلمنة
لألم والوليد تحت شعار «حان
وقــت العمل مــن أجــل والدة في
كنف األمان واالحترام».

ً
إيراني :وزير خارجيتنا يعتزم زيارة الكويت قريبا

ً
«أتمنى تخفيض رسوم إقامة من تجاوز الـ  60عاما وفتح الطيران المباشر»
●

وزير الديوان يستقبل
سفير إسبانيا

استقبل وزير شؤون الديوان
األميري الشيخ محمد
العبدالله في مكتبه بقصر
بيان ،صباح أمس ،سفير
إسبانيا لدى الكويت ميغيل
خوسي أغيال.

ً
صاحب السمو مستقبال ولي العهد أمس

ال ـجــراحــة فــي مستشفى جابر
األحـ ـم ــد د .س ـل ـم ــان ال ـص ـب ــاح،
فــي تـصــريــح ب ـهــذه الـمـنــاسـبــة،
إن م ــوض ــوع ســامــة الـمــريــض
ومأمونية الخدمة الصحية من
أه ــم أول ــوي ــات الـنـظــم الصحية

سلة أخبار

ربيع كالس

أكــد السفير اإليــرانــي لــدى البالد محمد
إيــرانــي أن هناك نية لقيام وزيــر خارجية
بــاده الجديد حسين عبداللهيان بزيارة
ً
الكويت قريبا .وقــال إيــرانــي خــال دردشــة
م ــع الـصـحــافـيـيــن م ـس ــاء أم ــس األول على
هــامــش فعالية مـعــرض «صـنــع فــي الهند»
التي استضافتها السفارة الهندية في البالد
على مدى يومين :تلقى الوزير عبداللهيان
التهنئة من نظيره الكويتي الدكتور الشيخ
أحمد الناصر ،وهناك نية له لزيارة الكويت
في أقرب فرصة.
وعن قرار عمالة الـ  60عاما الذي اعتمدته
ال ـج ـه ــات ال ـكــوي ـت ـيــة وم ـ ــدى ت ــأث ــر الـعـمــالــة
اإليــرانـيــة بــه ،رأى ايــرانــي أن «هــذا القانون
ً
ليس محصورا بالجالية اإليرانية بل يشمل
جـمـيــع ال ـج ـن ـس ـيــات» ،مــوضـحــا أن «بـعــض
من بلغوا الـ  60عاما عادوا إليران حاليا»،
ً
متمنيا في الوقت نفسه «أن تنجح الدراسات
الداعية لتخفيض رسوم إقامة من يتجاوز

«األوقاف» تنفي «مكافآت المخيم»...

ً
ً
وحــرصــا على مصداقية «ال ـجــريــدة» ،وتــأكـيــدا على صحة ما
نشرته للرأي العام وقرائها الكرام ،ها نحن ننشر قرار الصرف
الصادر من «األوقــاف» ،الذي يحمل رقم  ،4669وينص في البند
األول منه على أن «يـصــرف للمشاركين الـمــذكــوريــن بالكشوف
المرفقة المكافآت المالية المعتمدة من ديــوان الخدمة المدنية
ً
ً
وفقا لكل مسمى ،ووفقا للمواظبات الواردة من قطاع شؤون القرآن
الكريم والدراسات اإلسالمية ،والخاصة بأسماء المشاركين في
المخيم الربيعي بالعام المالي .»2021/2020
أما البند الثاني فيقضي بأن «يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه
أو العلم به».
ً
ولمزيد من التأكيد ،أصدر الوكيل عمادي قرارا آخر تحت رقم
 4670ينص بنده األول على «اعتماد الكشوف المرفقة والخاصة
بأسماء المشاركين في المخيم الربيعي بقطاع شــؤون القرآن
الكريم والــدراســات اإلســامـيــة بالعام المالي  ،»2021/2020أما
البند الثاني فينص على أن «يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه
أو العلم به».
ً
وتعقيبا على توضيح «األوقاف» ،فال نملك إال أن نتساءل :هل
تنفي الــوزارة صحة هذين القرارين المعنيين بصرف المكافأة
للمشاركين بنشاط «المخيم الربيعي»؟

الوزارة تسير عكس السير...
الحكومية ،إذ قررت المضي في الدراسة «أونالين» بمراكز قطاع
شؤون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،أص ــدر وكـيــل الـ ــوزارة المساعد للقطاع
ً
تعميما إلى مديري اإلدارات أمس أكد فيه أن ذلك القرار جاء
ً
بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل وحرصا على تنظيمه
ً
في مراكز إدارات القطاع ،واستنادا إلى اعتماد وكيل الــوزارة
بشأن مقترح نظام الــدراســة بمراكز القطاع للفصل الدراسي
األول .2022/ 2021

الـ  60ألن معظمهم قضى في الكويت سنوات
ً
طويلة تجاوزت الـ  40عاما من عمره».
وع ـ ــن ع ـ ــدد اإلي ــرانـ ـيـ ـي ــن ال ـم ـق ـي ـم ـيــن فــي
الكويت والعالقين فــي إي ــران ،قــال السفير
إن «مشكلتهم كــا نــت تكمن فــي ا لـلـقــا حــات
ً
وتــم حلها» ،مشيرا إلــى أن «عــدد العالقين
ك ــان نـحــو  3آالف قـبــل شـهــريــن ولـكـنــه قل
حاليا بسبب عودة الكثير منهم لعمله في
الكويت عن طريق الترانزيت» ،متمنيا «أن
يعاد فتح خطوط الطيران المباشرة بين
ً
البلدين قريبا».
ّ
وفيما يتعلق بالملف ال ـنــووي لـبــاده،
قـ ــال إن ال ـم ـف ــاوض ــات م ــازال ــت ج ــاري ــة مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملف
النووي ،وان نتائجه تعتمد على نجاح هذه
المفاوضات.
وعن الوضع في أفغانستان ،قال ان بالده
ّ
«شددت على ضرورة جلوس جميع األطراف
األف ـغ ــان ـي ــة إلـ ــى ط ــاول ــة الـ ـح ــوار واالتـ ـف ــاق
بـيـنـهــم» ،الفـتــا إل ــى «ضـ ــرورة جـلــوس دول
الـجــوار ألفغانستان مــع بعضهم لالتفاق

عـلــى طــريـقــة الـتـعــامــل مــع الــوضــع الجديد
ه ـنــاك ،وأي ـضــا أن يـكــون هـنــاك دور لألمم
المتحدة لمساعدة أفغانستان لالستقرار».
مــن نــاحـيـتــه ،ق ــال الـسـفـيــر الـهـنــدي لــدى
الـ ـب ــاد س ـي ـبــي جـ ـ ــورج إن « 2021يـعـتـبــر
عاما مهما للهند والكويت .إذ اننا نحتفل
هــذا العام بالذكرى ال ـ  60إلقامة العالقات
الــدب ـلــومــاس ـيــة ب ـيــن ب ـلــدي ـنــا .ك ـمــا أطـلـقـنــا
االحتفاالت الممتدة لمدة عامين للذكرى الـ
 75الستقالل الهند .وهــذا هو التقاء كبير
للمعالم واالحتفاالت المتبادلة بأكبر قدر
ممكن ضمن معايير إرشادات وبروتوكوالت
الصحة والسالمة الخاصة بوباء كورونا
التي وضعتها وزارة الصحة».
وأض ــاف :حــدث الـيــوم هــو جــزء مــن هذه
الرؤية لتمييز هذه المعالم الخاصة .فمن
خالل هذا المعرض ،ترغب السفارة في أن
تعرض لجميع أصدقائنا بالكويت أفضل
المنتجات الهندية ،وعينة من براعة الهند
التكنولوجية واألعجوبة الهندسية.

هل أعادت أميركا تشكيل سياسات...
تفشي وباء كورونا في الفترة األخيرةَ ُ .
ً
المنتخبين ديموقراطيا حول
وفــي رأي عــدد متزايد من الـقــادة
الـعــالــم ،أن مــن األسـهــل الـيــوم حشد الــدعــم المطلوب عبر الــدعــوات
ُ ّ
القبلية ،التي تركز على الهوية ،بدل بذل جهود شاقة لبناء تحالفات
معينة وعقد التسويات في المجتمعات التعددية ،خالل هذا النوع
من الظروف المعقدة.
في ظروف مماثلة ،تتحول جميع مظاهر الحياة لمؤشر إلى الهوية
القبلية (وضــع األقنعة خــال الــوبــاء ،وتلقي لقاحات ضــد فيروس
كوفيد ،19 -والتغير المناخي .)...وفي المقابل ،يتراجع التركيز على
المصلحة العامة ،وتتالشى في نهاية المطاف القواسم المشتركة،
التي تسمح بتغيير المسار المعتمد لتحقيق أصعب األهداف.
في الماضي ،تكثفت الجهود المشتركة إليصال أول إنسان إلى
القمر .أما اليوم ،فبصعوبة نستطيع االتفاق على إصالح الجسور
ّ
المحطمة!
ّ
ً
ً
ُيعتبر حس القيادة عامال أساسيا في هذا المجال :يتسم الشعب
ّ
األمـيــركــي بالتنوع بقدر الجيش األمـيــركــي ،لكن مظاهر التعددية
والـعـمــل الجماعي ،الـتــي يتمتع بها الــرجــال والـنـســاء فــي الجيش،
ُ
تـضـ ِـعــف االن ـق ـســامــات القبلية فــي ص ـفــوف ال ـق ــوات الـمـسـلـحــة .هــذا
ً
الوضع ليس مثاليا ،لكنه حقيقي .تحتل القيادة األخالقية المبنية
السببُ ،يعتبر الجيش
على التعددية المبدئية أهمية كبرى .لهذا ّ
زمن يفضل فيه عدد متزايد
األميركي آخر من يرفع راية التعددية في ٍ
من السياسيين المدنيين النزعة القبلية الرخيصة.
وأكثر ما يثير الرعب هو حجم تأثير عدوى القبلية على عدد من
ً
أكثر الديموقراطيات حيوية وتنوعا في العالم ،منها الهند وإسرائيل،
وحتى البرازيل والمجر وبولندا.
ُ
ً
تعتبر تجربة الهند تحديدا مؤسفة بمعنى الكلمة ،ألن التعددية
ُ
الهندية ،بعد هجوم  11سبتمبر ،كانت تعتبر أهم نموذج يدعونا إلى
ً
عدم اعتبار اإلسالم بحد ذاته مسؤوال عن تحريض اإلسالميين في
تنظيم القاعدة .كان كل شيء يتوقف حينها على السياق السياسي
واالجتماعي والثقافي ،الذي يترسخ فيه اإلسالم أو أي دين آخر .حين

التقى املستشار بالديوان
األميري الشيخ فيصل الحمود،
في مكتبه بقصر بيان ،رئيس
قسم اإلعالم بجامعة الكويت
د .مناور الراجحي ،الذي أهدى
إليه نسخة من كتابه الجديد
بعنوان "األخبار الصحفية
مصادر استقصائها وطرق
كتابتها".
وأكد الحمود الجهود املتميزة
التي قام بها الراجحي في
كتابه ،الذي يعد أول كتاب
من قسم اإلعالم في جامعة
الكويت ،معتمد من مجلس
النشر العلمي ،الفتا إلى أن هذا
اإلصدار هو بمثابة معلومات
عن مصادر األخبار وطرق
كتابتها خاصة في ظل انتشار
شبكات التواصل االجتماعي.
من جهته ،أعرب الراجحي عن
شكره وتقديره للحمود ،مثنيا
على الدور اإليجابي الذي يقوم
به من خالل الدعم والتشجيع.

سفير قيرغيزستان :التعاون
مع الكويت سيؤتي ثماره
أكد سفير جمهورية
قيرغيزستان لدى الكويت
عظمات قاراغولوف ،أن
العالقات التاريخية بني
قيرغيزستان والكويت متميزة،
وأن تطوير التعاون بني
البلدين سوف يؤتي ثماره
ويحقق نتائج إيجابية لصالح
البلدين ،مثمنا دور الجمعيات
الخيرية الكويتية التي قدمت
العديد من املشاريع التنموية
في كافة املجاالت املتعلقة
بالتنمية البشرية.
وأشاد السفير قاراغولوف،
في تصريح صحافي أمس،
بالعالقات االقتصادية مع
الكويت ،مشيرا إلى أن هناك
 16اتفاقية بني البلدين،
أهمها اتفاقية تجنب االزدواج
الضريبي ،وتشجيع وحماية
االستثمارات ،إلى جانب
التعاون بني الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية العربية
وجمهورية قيرغيزستان،
الذي بدأ عام  ،1996مضيفا:
أننا نتطلع الى تنظيم تصدير
املنتجات القيرغيزية إلى سوق
الكويت.
وتابع أن فتح الخط املباشر
بني قيرغيزستان والكويت كان
له دور في توطيد العالقات
منذ  2019لكنه توقف مع
بداية انتشار جائحة كورونا،
مردفا :وبعد جهود متواصلة
استطعنا ان نفتح الخط من
الكويت إلى بشكيك عاصمة
قيرغيزستان في شهر يونيو
املاضي.

ً
يكون اإلســام راسخا في مجتمع تعددي وديموقراطي ،يمكنه أن
ّ
يزدهر كما يحصل مع أي ديانة أخرى .تضم الهند أغلبية هندوسية
ً
سابقا رؤساء مسلمينّ ،
وعينت امرأة مسلمة في
كبيرة ،لكنها شملت
محكمتها العليا .كذلك تم تعيين مسلمين ،منهم عدد من النساء،
كحكام لبعض الواليات الهندية ،وكــان المسلمون من أنجح رجال
األعمال في البلد.
لكن بــدأت النزعة القومية الهندية ،التي ترتكز على التعددية،
تـضـعــف ال ـي ــوم لــأســف بـسـبــب ال ـه ـنــدوس الـمـتـعـصـبـيــن ف ــي حــزب
«بهاراتيا جاناتا» الحاكم ،إذ ينوي هذا الحزب على ما يبدو أن ُي ّ
حول
الهند العلمانية إلى «باكستان الهندوسية» ،كما قال المؤرخ الهندي
ً
البارز راماشاندرا جوها يوما.
ما كان يمكن أن تنتشر عدوى القبلية بين ديموقراطيات العالم في
وقت أسوأ من هذا العصر ،فقد أصبحت جميع المجتمعات والشركات
ٍ
والدول اليوم مضطرة للتكيف مع التغيرات التكنولوجية المتسارعة
ومظاهر العولمة والتغير المناخي .وال يمكن تحقيق هذا الهدف داخل
الدول وبينها إال عبر رفع مستوى التعاون بين الشركات والنقابات
والمعلمين ورواد األعمال االجتماعية والحكومات ،بدل االتكال على
مبدأ «أنا أو ال أحد» ،أو فرض خيارات ال بديل عنها .نحن بحاجة إلى
ً
إيجاد الترياق لهذه القبلية بسرعة ،وإال سيكون المستقبل قاتما
للديموقراطيات في كل مكان.

تركيا تسحب مسلحين
خــال استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
بالديوان األميري في الدوحة أمس ،دعم بالده المتواصل لما من
شأنه وحدة ليبيا واستقرارها.

ةديرجلا
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محليات

ً
الحكومة تدشن تطبيق «سهل» رسميا

• الجابر :نحن في أول الطريق والبد من القضاء على البيروقراطية
• «عمل جبار إلنجاح التحول الرقمي ...ولكبار السن وذوي الهمم االهتمام الكبير»
محمد راشد

برعاية رئيس مجلس الوزراء،
ً
ممثال بوزير الدفاع وحضور
الوزراء ووكالء الوزارات
دشنت الحكومة
والقياديينً ،
مساء أمس رسميا تطبيق
«سهل» ،خالل الملتقى األول
بمركز الشيخ جابر األحمد
الثقافي.

معاملة واحدة
َ
وفرت مليوني
ً
ورقة سنويا
فما بالنا
بـ  121خدمة؟!

الفارس

أكـ ـ ـ ــد ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
الوزراء وزير الدفاع ،الشيخ حمد
ال ـجــابــر ،أن ــه مــع تـحـ ّـســن الــوضــع
ال ـ ـص ـ ـحـ ــي ،أص ـ ـبـ ــح ل ـ ــزام ـ ــا ع ـلــى
قياديي الجهات الحكومية الدفع
بــاالتـجــاه نحو التحول الرقمي،
م ـع ـت ـبــرا أن ــه ال ب ـ ّـد م ــن مــواجـهــة
بعض المعوقات ،وأهمها القضاء
على البيروقراطية.
وقـ ــال ال ـج ــاب ــر ،خ ــال تمثيله
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،سـمــو
الشيخ صباح الخالد ،في اإلطالق
الــرسـمــي لتطبيق "س ـهــل" ،الــذي
أقيم مساء أمــس في مركز جابر
األحـ ـم ــد ال ـث ـق ــاف ــي ،إن الـحـكــومــة
تــؤمــن بأهمية الـتـحــول الــرقـمــي،
وح ــرصـ ـن ــا عـ ـل ــى دعـ ـ ـ ــوة جـمـيــع
القياديين للمشاركة في الملتقى،
مضيفا أن التحول الرقمي نهج
جديد فــي دعــم االقتصاد وخلق
فــرص عمل ومــواكـبــة للتطورات
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،وأن ال ـك ــوي ــت كــانــت
وال تــزال حاضنة للمبدعين من
خالل جائزة الشيخ سالم العلي
ل ـل ـم ـع ـلــومــات ـيــة دعـ ـم ــا ل ـل ـت ـحــول
الرقمي.
وأضــاف :عندما نتساء ل؛ هل
م ــا ت ــم إن ـج ــازه يــرضـيـنــا؟ نـقــول:
بالطبع ال ،فنحن في أول الطريق،
خ ـص ــوص ــا أنـ ـن ــا نـ ــواجـ ــه بـعــض
المعوقات ،وأهمها القضاء على
ال ـب ـي ــروق ــراط ـي ــة ،وأط ــال ــب بـبــذل
الجهد والمزيد من العمل ،ونحن
على ثقة تامة بتجاوز الصعوبات
القياديين
في كل بداية ،وأوصي
ّ
بدعم الموظفين من خالل حثهم
على العمل بروح الفريق الواحد،
والمساهمة في تحقيق التطور،

جانب من المشاركين في إطالق تطبيق «سهل» وتبدو الوزيرة رنا الفارس (تصوير عوض التعمري)
فهم شركائنا بحني ثمار النجاح.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال :عـ ـ ـن ـ ــدي رجـ ـ ـ ـ ــاء ألهـ ــل
الكويت ،فأبناؤكم الذين يقومون
ب ـع ـم ــل جـ ـب ــار إلن ـ ـجـ ــاح ال ـت ـحــول
الــرق ـمــي ي ـح ـتــاجــون ال ــى الـكـلـمــة
ال ـط ـي ـبــة ،ف ـمــن ال ـس ـهــل أن نـكــون
سـلـبـيـيــن ،ل ـكــن ال ـن ـج ــاح صـعــب،
وأطلب من أهل الكويت أن يكونوا
دروعا وداعمين ألبنائهم ،وبإذن
الله يسمعون منكم كالما طيبا
ونقدا ً
بناء.
وأشار الجابر الى أنه سيكون
لكبار السن وذوي الهمم االهتمام
الكبير فــي الـخــدمــات الحكومية
خالل التطبيق.
بدورها ،قالت وزيرة األشغال
وزيرة الدولة لشؤون االتصاالت،
د .رنا الفارس ،إن الفعالية باكورة
فعاليات وزارة شؤون االتصاالت،
ونسعى الى  3أمــور تؤكد جدية

الـ ـحـ ـك ــوم ــة ب ــرق ـم ـن ــة الـ ـخ ــدم ــات
وتسهيلها على المواطن والمقيم،
وتعزيز التحول الرقمي ،وبيان
األثــر اإليـجــابــي للتحول الرقمي
وتحويل معامالتنا الورقية الى
رقمية.
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت ،ف ـ ـ ــي كـ ـلـ ـمـ ــة ل ـه ــا
ب ــال ـم ـن ــاس ـب ــة ،أن ث ـم ــة  3رك ــائ ــز
ل ـت ـطــويــر ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة،

تكمن في العنصر البشري ،وهو
رأسمال أي دولة ،وتسعى الدول
السـ ـتـ ـح ــداث الـ ـب ــرام ــج وت ـش ـجــع
أبناءها على هذه البرامج.
وتابعت :الركيزة الثانية هي
البنية التحتية ،فال توجد دولة
فــي الـعــالــم ال ت ـكــون لــديـهــا بنية
تحتية قــويــة ،وأق ـصــد البيانات
والمعلومات ،أما الركيزة الثالثة

ً
الجابر متحدثا أثناء تدشين التطبيق أمس
ف ـت ـت ـم ـثــل فـ ــي تـ ـط ــوي ــر ال ـت ـن ـم ـيــة
الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ــة ،ووجـ ـ ـ ـ ــود م ـن ـصــة
ل ـت ـبــادل الـمـعـلــومــات والـبـيــانــات
بالرقم المدني لتقديمها للجهات
ل ـت ـس ـه ـي ــل إجـ ـ ـ ـ ـ ــراء الـ ـمـ ـع ــام ــات
للمواطنين.
وق ــال ــت الـ ـف ــارس :ه ـنــاك نقطة
مهمة يجب ذكرها ،فما وصل له
"س ـهــل" هــو ال ـخ ـطــوة األولـ ــى في

مشوار األلف ميل ،والتطبيق هو
تجميع للخدمات الحكومية ،ألنه
يهمنا التسهيل على المواطنين
والـمـقـيـمـيــن ،حـتــى يـتـمـكـنــوا من
الـتـمـتــع بــال ـخــدمــات ال ـمــوجــودة
بــالــرقــم ال ـمــد ّنــي ف ـقــط ،فمعاملة
واحدة فقط وفرت مليوني ورقة
سـنــويــا ،فما بالنا ب ـ  ١٢١خدمة
ي ـس ـت ـط ـي ــع ال ـ ـمـ ــواطـ ــن وال ـم ـق ـي ــم

خدمات ونقاشات

«واصل» و«سهل بزنس»

أعـ ـق ــب كـ ـلـ ـم ــات االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح عـ ـ ــرض لـلـتـطـبـيــق
وخدماته وال ــوزارات المشاركة فيه ،كما عقدت
ح ـل ـقــات نـقــاشـيــة ح ــول الـتـطـبـيــق ت ـح ــدث فيها
م ـس ــؤول ــو «ال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـم ــدن ـي ــة» ع ــن بـعــض
تفاصيله.

ً
قالت الفارس ،إن ثمة مشروعا آخر هو «واصل» وخصصنا له رقم ،١٠١
«وهو رقم عزيز علينا وله ذكرى جميلة ،وسيكون لوحدة االتصال الموحد
للخدمات الحكومية» ،كما سيتم إطالق «سهل بزنس» ،وهو تطبيق يضم
جميع الخدمات الحكومية ألصحاب األعمال ،ويشمل الخدمات اإللكترونية
ً
الحكومية المقدمة ألصحاب األعمال مستقبال.

إنجازها خالل تطبيق سهل؟
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت :ال ـ ـط ـ ـمـ ــوح أع ـل ــى
بكثير مــن خــال تطبيق موحد،
وي ـس ـت ـط ـي ــع أي مـ ــواطـ ــن إتـ ـم ــام
م ـعــامــاتــه اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ف ــي أي
وقت ومكان ،مشيرة الى أن إصرار
فريق العمل على سرعة اإلعــان
عن تطبيق سهل كان بهدف خدمة
المواطنين والمقيمين.
وخ ـت ـمــت ب ـقــول ـهــا :لـ ـ ّ
ـدي كلمة
إلخ ــوان ــي ال ـق ـيــادي ـيــن م ــن الـقـلــب
ل ـل ـق ـل ــب ،إن ن ـ ـجـ ــاح "سـ ـ ـه ـ ــل" لــن
يـتــم إال ب ـت ـعــاون الـجـمـيــع وأخ ــذ
المالحظات ال ــواردة على محمل
الجد ،وقد ركزنا على المالحظات،
وال ـيــوم ال ــدور عليكم كقياديين
ف ــي م ـعــال ـجــة هـ ــذه ال ـمــاح ـظــات
وم ــواج ـه ــة ال ـت ـح ــدي ــات وإي ـج ــاد
الحلول المناسبة لها حتى يظهر
التطبيق بصورة تليق بالكويت.
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المطر لـ ةديرجلا  :االختبارات ورقية للجميع بال استثناءات
•

محيي عامر

األسبوع المقبل
إعالن قبول
المفصولين بدرجة
البكالوريوس
النخفاض
معدالتهم ...بشرط

ع ـقــدت لـجـنــة ش ــؤون التعليم
والـثـقــافــة واإلرشـ ــاد البرلمانية،
ً
أم ــس ،اجـتـمــاعــا بــرئــاســة النائب
د .ح ـمــد ال ـم ـط ــر ،ب ـح ـضــور عــدد
م ــن مـمـثـلــي ال ـج ـهــات الحكومية
المختصة ،ناقشت خالله تكليف
اللجنة بحث ودراسة تطوير آلية
الـبـعـثــات الــداخـلـيــة والـخــارجـيــة
ومخرجات التعليم وربطها مع
حاجة سوق العمل.
وعـقــب االج ـت ـمــاع ،ق ــال المطر
لـ ـ ـ "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة"" :ع ـ ـقـ ــدت ال ـل ـج ـنــة
اجتماعها الـ  31بحضور اإلدارة
ال ـج ــام ـع ـي ــة ووزارتـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـص ـحــة
وال ـم ــال ـي ــة ،ون ــاق ـش ـن ــا اس ـت ـع ــداد
الـ ـج ــامـ ـع ــة ل ـ ـل ـ ـعـ ــودة ل ـ ـلـ ــدراسـ ــة،
ً
وسـ ـتـ ـب ــدأ ال ـ ــدراس ـ ــة حـ ـض ــوري ــا
ً
فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة اع ـ ـت ـ ـبـ ــارا مـ ــن 24
أكـتــوبــر المقبل ،وهـنــاك تنسيق
بـيــن الـجــامـعــة ووزارة الـصـحــة،
ويفترض أن يكون هناك تنسيق
أك ـب ــر م ـ ّـم ــا ه ــو ع ـل ـيــه ،وس ـت ـكــون
ال ـ ـعـ ــودة ال ـك ــام ـل ــة لـ ـل ــدراس ــة هــي
األصل ،والكليات التي ال تستطيع
ت ـح ـق ـيــق ذلـ ــك بــال ـن ـس ـبــة لـبـعــض
الـمــواد ،ستطبق نظام الشرائح،
ّ
لكن جميع االمتحانات ستكون
ً
حضوريا بال استثناء".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـم ـ ـطـ ــر" :ن ــاق ـش ـن ــا
موضوع االستعدادات ،وأن يكون
هناك مراكز بي سي آر بالجامعة

المال :إسناد «سهل» لـ «المعلومات
المدنية» خطير
طالب بجعل اإلشراف على التطبيق لـ «تكنولوجيا المعلومات»
اجتماع اللجنة التعليمية أمس
وم ــراك ــز للتحليل الـســريــع الــذي
ي ـع ـط ـي ــك األج ـ ـ ـسـ ـ ــام ال ـ ـم ـ ـضـ ــادة،
وس ـت ـك ــون ه ـن ــاك ك ـم ــام ــات وك ــل
اإلجـ ـ ـ ــراءات االحـ ـت ــرازي ــة ،وطـلـبــة
ال ـجــام ـعــة ي ـع ــرف ــون الـتـعـلـيـمــات
جـ ـي ــدا ،ل ـ ــذا س ـت ـط ـ ّـبــق ب ـس ـهــولــة،
وتحدثنا عــن الميزانية المالية
لـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،وخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة أن
ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــات س ـت ـس ـت ـخ ــدم
أونــايــن ،وتــوفـيــر قــاعــات كثيرة
لالجتماعات يستدعي موظفين
على بند المكافآت ،وغير ذلك".
وت ــاب ــع :نــاقـشـنــا اس ـت ـع ــدادات
الـ ـج ــامـ ـع ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،وه ـن ــاك
تـ ـنـ ـسـ ـي ــق مـ ـ ــع وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة،
ً
وس ـي ـب ــدأ حـ ـض ــوري ــا ب ـن ـظ ــام 50

بــال ـم ـئــة ،واالخـ ـتـ ـب ــارات سـتـكــون
كلها ورقية.
وكشف المطر أنــه "كــان هناك
مــوظــف واف ــد يفترض أنــه يعمل
في الجهة التي تراقب الجامعات
الخاصة ومسؤوال في مجلسها
ع ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــوادم اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة
(ال ـس ـي ــرف ــر) ،وفـ ــي ال ــوق ــت نفسه
يعمل في جامعة خاصة ُ
ويدفع
ل ــه م ـن ـه ــا ،وهـ ـ ــذا أم ـ ــر يـسـتــدعــي
ال ـت ـح ـق ـيــق ،وك ــذل ــك م ــا أث ـي ــر عــن
نسخ وافد آخر ملفات من مجلس
ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـ ـخـ ــاص ،وق ـ ــد نـ ّـب ـهــت
وزي ـ ــر ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي بــإحــالــة
الموضوعين إلى النيابة العامة".
وقال :ناقشت اللجنة كذلك َ"من

له حق العودة إلى الدراسة وفصل
مـ ــن الـ ـج ــامـ ـع ــة ب ـس ـب ــب ال ـم ـع ــدل
ال ـع ــام وال ـت ـخ ـصــص ،وبــالـنـسـبــة
للدراسات العليا ،تم نشر إعالن
بهذا الصدد قبل يومين ،واألهم
أنه سيعلن األسبوع المقبل قبول
المفصولين بدرجة البكالوريوس
بـ ـسـ ـب ــب ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض م ـع ــدالت ـه ــم
اعـتـبــارا مــن  ،٢٠١٩ومــن لــه سنة
حتى يتخرج ،بشرط دفع رسوم
 230دينارا كوحدة واحدة ،يعني
إذا الـ ـم ــادة  3وحـ ـ ــدات ي ـتــم دفــع
ً
 690دينارا ،و 245للتخصصات
الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة ل ـ ـلـ ــوحـ ــدة ال ـ ــواح ـ ــدة،
وسيكون األسبوع المقبل موعد
تطبيق االقتراح الذي تقدمت به".

ّ
الفارس :اتفاقية شراء الغاز من قطر سرية

ً
ُّ
اعتذر عن عدم تزويد الصقعبي بنسخة منها تجنبا لتحمل «البترول» المساءلة القانونية
●

علي الصنيدح

بينما أك ــد وزي ــر الـنـفــط وزيــر
التعليم العالي ،د .محمد الفارس،
أن اتفاقية دولة الكويت مع دولة
قـ ـط ــر ال ـش ـق ـي ـق ــة بـ ـش ــأن شـ ـ ـ ــراء 3
مــايـيــن طــن مــن ال ـغــاز الطبيعي
ال ـم ـســال سـنــويــا ل ـمــدة  15عــامــا،
اتفاقية سرية بين طرفي التعاقد،
وهما مؤسسة البترول الكويتية
وش ــرك ــة ق ـط ــر ل ـل ـب ـت ــرول ،اع ـت ــذر
ال ـفــارس  -فــي إجــابـتــه عــن ســؤال
ب ــرل ـم ــان ــي ،ح ـص ـلــت "الـ ـج ــري ــدة"
على نسخة منه  -عن عدم تزويد
ال ـن ــائ ــب ع ـبــدال ـعــزيــز الـصـقـعـبــي
ب ـن ـس ـخ ــة مـ ــن االتـ ـف ــاقـ ـي ــة "ح ـت ــى
ال ت ـت ـع ــرض م ــؤس ـس ــة ال ـب ـت ــرول
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـل ـض ــرر وال ـم ـس ــاء ل ــة
قانونيا فــي حــال تــم الكشف عن
البنود المتفق عليها".
وب ـش ــأن اح ـت ـيــاج ال ـكــويــت من
ال ـغ ــاز لـلـسـنــوات ال ـ ـ  15ال ـقــادمــة،
أوض ـ ـ ـ ــح ال ـ ــوزي ـ ــر أن "م ــؤسـ ـس ــة
البترول الكويتية تـحـ ّـدث بشكل
دوري م ــوازن ــة ال ـعــرض والـطـلــب
ع ـلــى ال ــوق ــود مـحـلـيــا ح ـتــى عــام
 2040مــن خــال جـهــود مشتركة

بين الجهات المعنية فــي مجال
الطاقة ،حيث يتم تحليل العرض
وال ـط ـل ــب ع ـلــى ال ـط ــاق ــة الـمـحـلـيــة
وت ـ ـح ـ ــدي ـ ــد ك ـ ـم ـ ـيـ ــة الـ ـ ـعـ ـ ـج ـ ــز م ــن
الــوقــود (إن وجــد) لضمان تلبية
االحتياجات المحلية من الطاقة
لــوزارة الكهرباء والماء من خالل
وضع مشاريع وخطط مستقبلية".
وأض ــاف" :تـجــدر اإلش ــارة إلى
أنه تم تحديث الدراسة عام 2019
وع ــرضـ ـه ــا ع ـل ــى م ـج ـل ــس إدارة
مــؤسـســة ال ـب ـتــرول الـكــويـتـيــة في
مــارس  ،2020وتعكف المؤسسة
ح ــال ـي ــا ع ـل ــى ت ـح ــدي ــث الـ ــدراسـ ــة
بالتنسيق مع الجهات المعنية"،
الف ـت ــا ال ــى أن مــؤس ـســة ال ـب ـتــرول
الكويتية خاطبت أكبر الشركات
ال ـع ــال ـم ـي ــة ل ـل ـم ـش ــارك ــة ب ـت ــزوي ــد
الكويت بالغاز الطبيعي المسال
على الـمــدى الـطــويــل ،وذلــك لمدة
 15سـ ـن ــة ،ح ـي ــث تـ ــم اس ـت ـج ــاب
العروض والتفاوض مع المزودين
ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى أق ـ ــل األس ـ ـعـ ــار
وأفضل الشروط التعاقدية ،ومن
ثــم رف ــع الـتــوصـيــات إل ــى مجلس
إدارة الـمــؤسـســة ألخ ــذ الـمــوافـقــة
النهائية قبل توقيع العقد.

محمد الفارس

وقال الوزير :كشفت شركة نفط
الكويت بإجراء مسح مغناطيسي
واحد لجميع أنحاء دولة الكويت
و 7م ـس ــوح ــات زل ــزالـ ـي ــة رئـيـســة
خالل السنوات العشر الماضية،
بیانا بهذه المسوحات وتاريخ
إجراء كل منها ،كما أجرت الشركة
عــن طــريــق المسوحات الزلزالية
الـ ـم ــذك ــورة ع ـ ــددا م ــن ال ــدراس ــات
ل ـج ـم ـلــة مـ ــن ال ـم ـك ــام ــن الـعـمـيـقــة
ابـتـغــاء اكـتـشــاف النفط الخفيف
والغاز المصاحب أو الغاز الحر

وزيادة احتياطيات النفط والغاز
في الكويت تبعا لذلك ،مما أثمر
عن اكتشاف العديد من المكامن
وال ـ ـح ـ ـقـ ــول ال ـ ــواع ـ ــدة بـمـخـتـلــف
األنواع من النفط التقليدي والنفط
الخفيف والغاز الحر ،إضافة إلى
الغاز المصاحب الذي تم اكتشافه
في عدد من الحقول (القشعانية،
ك ـبــد ،أم الـ ـ ــروس) ،وق ــد بـلــغ عــدد
االك ـت ـشــافــات فــي ال ـف ـتــرة الـمـشــار
إليها  18مكمنا ،وغني عن البيان
أن هذه االكتشافات تأتي في إطار
خطط وبرامج شركة نفط الكويت
الـتــي تــم تنفيذها لـهــذا الـغــرض،
مـمــا ك ــان لــه أبـلــغ األث ــر وانعكس
إيجابيا على زيــادة احتياطيات
النفط والغاز في الكويت.
وتابع :وعلى الرغم من صعوبة
الـ ـظ ــروف ال ـت ــي ت ـم ـ ّـر ب ـهــا ال ـبــاد
فــي ظــل جائحة فـيــروس كورونا
المستجد ،فقد نجحت شركة نفط
الكويت في الوصول إلى عدد من
االكتشافات الجديدة (كبد  -حومة
 كحلولة  -القشعانية) ،حيث تماكـتـشــاف النفط الخفيف والـغــاز
ال ـصــاحــب بـكـمـيــات ت ـجــاريــة في
حقل القشعانية في منطقة شمال

الكويت بواقع ( )1819برميال من
ال ـن ـفــط ف ــي ال ـي ــوم و 2.78مـلـيــون
ق ــدم مكعبة فــي ال ـيــوم مــن الـغــاز
للصاحب.
ول ـف ــت إلـ ــى أن االخـ ـت ــاف في
ك ـ ـم ـ ـيـ ــات اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج عـ ـ ــن ك ـم ـي ــات
ال ـ ـت ـ ـصـ ــديـ ــر ي ـ ــرج ـ ــع إل ـ ـ ـ ــى حـ ــرق
بعض الكميات من الغاز كإجراء
طبيعي خالل عمليات التشغيل،
واس ـ ـت ـ ـهـ ــاك كـ ـمـ ـي ــات مـ ــن الـ ـغ ــاز
الفنى كــوقــود فــي منشآت شركة
نـ ـف ــط الـ ـك ــوي ــت قـ ـب ــل ال ـت ـص ــدي ــر،
واس ـ ـت ـ ـخـ ــاص ج ـ ـ ــزء م ـ ــن الـ ـغ ــاز
المنتج على شكل مكثفات الغاز
( )Condensateتمهيدا التصديره
إل ـ ــى ش ــرك ــة الـ ـبـ ـت ــرول الــوط ـن ـيــة
الكويتية في خطوط منفصلة.
وف ـي ـمــا ي ـخــص االخـ ـت ــاف في
ك ـم ـي ــات ال ـت ـص ــدي ــر عـ ــن ك ـم ـيــات
االس ـت ـهــاك الـمـحـلــي أوضـ ــح أنــه
ي ـعــود إل ــى ق ـيــام شــركــة الـبـتــرول
الوطنية الكويتية باستخالص
المكونات الفنية من الغاز الغني،
مما ال يتبقى معه إال كميات أقل
م ــن الـ ـغ ــاز ال ـن ـح ـيــل لــاس ـت ـهــاك
المحلي.

«البيئة» تجتمع اليوم
ً
تعقد لجنة شــؤون البيئة البرلمانية اليوم اجتماعا تناقش فيه
تكليف المجلس بشأن الوضع البيئي الراهن ،إلى جانب مناقشة أسباب
تلوث جون الكويت (مخلفات الصرف الصحي ،ومجارير األمطار ونفوق
األسماك) وطرق عالجها.

طالب النائب بــدر المال الحكومة باسناد
ادارة ت ـط ـب ـيــق س ـه ــل الـ ــى ال ـج ـه ــاز ال ـم ــرك ــزي
لتكنولوجيا المعلومات ليكون تحت اشرافه
بــدال مــن الهيئة العامة للمعلومات المدنية،
مشيرا الى ان اسناده لـ "المعلومات المدنية"
ال يــوفــر الخصوصية ،وال يحمي االف ــراد من
االختراقات التي من الممكن أن يتعرض لها
التطبيق.
وق ــال الـمــا فــي تـصــريــح صحفي بمجلس
االم ــة :نــدعــم الـتــوجــه الحكومي نحو تسهيل
م ـعــامــات الـمــواطـنـيــن م ــن خ ــال التطبيقات
ال ــرق ـم ـي ــة ،وهـ ــي خ ـط ــوة م ـه ـمــة ل ـكــن ي ـجــب أن
يسبقها أ مــر مهم هــو حماية أ مــن المعلومة،
وه ــو ح ــق م ــن ح ـقــوق االف ـ ــراد والـخـصــوصـيــة
بحيث تكون معلومات الناس وخصوصيتهم
مصانة ،وبعيدة عن االختراقات.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :فـ ــوج ـ ـئـ ــت أن الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــرف ع ـلــى
التطبيقات الرقمية الحكومية هو "المعلومات
ال ـم ــدن ـي ــة" ،م ــع انـ ــه م ــن ال ـم ـف ـت ــرض ان ت ـكــون
م ـســؤول ـيــة ج ـه ــاز ت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ـع ـلــومــات
السيما أن مثل هذه التطبيقات تحتوي على
معلومات خطيرة وشاملة عن االفراد وملكيات
االش ـخــاص وحــركــة دخــولـهــم وخــروجـهــم من
والى البالد.
وت ــاب ــع :وج ـه ــت س ـ ــؤاال بــرل ـمــان ـيــا ل ـلــوزيــر

ال ـم ـع ـن ــي عـ ــن ال ـت ـط ـب ـي ــق ي ـت ـض ـم ــن  24ب ـن ــدا
حــول الــدراســات الفنية ومستويات الحماية
والضوابط التشغيلية ،وهل الشركة مرخصة؟
وه ــل تـتـبـنــى جـمـيــع ال ـضــوابــط الـ ـص ــادرة في
قانون هيئة االتـصــاالت وخصوصية االفــراد
وم ــاك الـشــركــة؟ وهــل هـنــاك ضــوابــط لضمان
عدم بيع ملكيتها لجهات أخرى؟ وهنا تكمن
الخطورة ،فمستويات الحماية مطلوبة ،وال
تـتــرك بـهــذا الـشـكــل ،وأسئلتنا ليست لعرقلة
تطبيق سهل انما لحماية الناس.

المويزري لرئيس الوزراء :ما أسباب
قراراتكم ضد غير المطعمين؟

المويزري والخالد في جلسة سابقة
وج ـ ــه الـ ـن ــائ ــب ش ـع ـي ــب ال ـ ـمـ ــويـ ــزري سـ ــؤاال
بــرلـمــانـيــا إل ــى رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد ،عن الـقــرارات الصادرة
مــن مجلس ال ــوزراء المتعلقة بالتطعيم ضد
فيروس كورونا المستجد.
وق ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــوي ـ ــزري ،فـ ــي س ـ ــؤال ـ ــه" ،صـ ـ ــدرت
ع ــدة ق ـ ــرارات م ــن مـجـلــس الـ ـ ــوزراء م ـيــزت بين
المواطنين وقسمتهم بين مطعم وغير مطعم،
ومنعت غير المطعمين من السفر ومن دخول
ب ـعــض ال ـم ـصــالــح ال ـع ــام ــة والـ ـخ ــاص ــة ،وه ــذا
مخالف لنصوص مواد الدستور ،فما أسباب
إصدار مثل هذه القرارات ،على الرغم من علمكم
المؤكد بان مواد الدستور تسمو على جميع
القوانين ،ومنها القانون رقم ( )8لسنة 1969؟".
وتـ ـ ـس ـ ــاءل" :ه ـ ــل ق ـ ــام وزيـ ـ ــر ال ـص ـح ــة أث ـن ــاء

اجـتـمــاعــات مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،بصفته الــوزيــر
المختص ،بإبالغكم بأن الـقــرارات المطروحة
للنقاش اثناء االجتماعات المتعلقة بالتطعيم
مخالفة للمبادئ األساسية للقانون المذكور،
ً
وخصوصا الـمــواد  10و 27و ،30قبل صدور
قراراتكم المتعلقة بالتطعيم؟".
وق ـ ــال الـ ـم ــوي ــزري "فـ ــي ف ـت ــرة ســاب ـقــة قمتم
بالتصريح الرسمي بصفتكم رئيسا للوزراء
وال ـم ـســؤول األول عــن رس ــم الـسـيــاســة العامة
للدولة بأن التطعيم اختياري ،وفوجئ الشعب
بجميع فـئــاتــه ب ــإص ــدار مجلس ال ـ ــوزراء عــدة
ق ــرارات تهدف إلجـبــار الشعب على التطعيم،
وه ــذا يـتـنــاقــض مــع تـصــريـحـكــم الـســابــق بــأن
التطعيم اختياري ،فما سبب عدم التزامكم بما
صرحتم به علنا؟"

الكندري لمنح أذونات
«جنوب سعد العبدالله»
قال النائب د .عبدالكريم الكندري إن الحكومة ادعت أن تمرير
الميزانية من دون مناقشة كان من أجل عدم تعطل المشاريع
اإلسكانية ،واآلن وبعد إزالــة معوقات "جنوب سعد العبدالله"
يجب منح أذون ــات البناء وعــدم التعذر بوضع بنك االئتمان،
ّ
ً
مشيرا إلى أن مشكلة سيولته يحلها رئيس الحكومة مع وزرائه،
فهي ليست مشكلة أصحاب الطلبات.

عبدالكريم الكندري
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البلدية :بدء قياس إنجاز الوظائف اإلشرافية بأكتوبر
المنفوحي 5 :خدمات ضمن «سهل» أبرزها اإلعالنات والتراخيص الصحية
محمد جاسم

تخصيص
نسبة  %3من
مساحة الحيازة
الزراعية
كمخزن تبريد
للمنتجات

أعـ ـل ــن الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام لـبـلــديــة
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت ،الـ ـ ـمـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس أحـ ـم ــد
المنفوحي ،أن اللجنة التنسيقية
ً
اقـ ـ ـ ـ ــرت ع ـ ـ ـ ـ ــددا مـ ـ ــن الـ ـت ــوصـ ـي ــات
لـلـتـيـسـيــر ع ـلــى ال ـمــواط ـن ـيــن في
إن ـ ـجـ ــاز م ـع ــام ــات ـه ــم ،مـ ــن خ ــال
تقديم خمس خدمات إلكترونية
ض ـ ـمـ ــن ت ـط ـب ـي ــق سـ ـ ـه ـ ــل ،ت ـش ـمــل
اإلعالنات والتراخيص الصحية
وشـ ـ ـه ـ ــادة األوصـ ـ ـ ـ ــاف ورخـ ـص ــة
الـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ــة ،فـ ـض ــا ع ـ ــن اق ـت ـص ــار
اس ـت ـق ـب ــال مـ ـع ــام ــات ال ـم ـخ ـطــط
المساحي عبر الـ «أونالين» وعدم
تداولها ورقيا ،وتخصيص نسبة
 3بــالـمـئــة م ــن م ـســاحــة ال ـح ـيــازة
الزراعية مخزنا لتبريد المنتجات
الزراعية.
وقال المنفوحي ،عقب ترؤسه
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـت ـن ـس ـي ـق ـيــة
الــذي عقد صباح أمــس بحضور
رؤس ـ ــاء مـخـتـلــف ال ـق ـطــاعــات في
ال ـج ـه ــاز ال ـت ـن ـف ـي ــذي ،إنـ ــه سـيـتــم
البدء بتشغيل برنامج الكتروني
أول أكتوبر بـشــأن قـيــاس إنجاز
الوظائف اإلشرافية ورفع تقرير
ش ـهــري ب ـهــذا ال ـش ــأن والتنسيق
م ـ ــع اإلدارة ا لـ ـق ــا ن ــو نـ ـي ــة ب ـش ــأن
الضوابط العامة وشروط تقييم
ال ــوظـ ـيـ ـف ــة اإلشـ ــراف ـ ـيـ ــة وت ــوزي ــع
المهام والمسؤوليات ،باعتبار

المنفوحي خالل ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية
ذلك إخالال بالواجبات الوظيفية.

 % 3مخزن تبريد
وأضاف المنفوحي أن اللجنة
وافقت على تخصيص  3بالمئة
من المساحة اإلجمالية للحيازة
الزراعية كمخزن تبريد للمنتجات
الــزراعـيــة ،واستكمال اإلج ــراء ات
الالزمة بــإدراج المقترح بالئحة
البناء ،وذلك دعما لألمن الغذائي،

ونظرا لما أسفرت عنه تداعيات
كــورونــا مــن الحاجة الــى مخازن
تبريد في المناطق الزراعية.
وأشار الى موافقة اللجنة على
مخاطبة الهيئة العامة لشؤون
الزراعة والثروة السمكية بالعمل
نـحــو تفعيل ا خـتـصــاص الهيئة
ف ــي تـعــديــل وتــوس ـعــة ال ـح ـيــازات
الزراعية دون الحاجة إلى البلدية.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ال ـل ـج ـن ــة واف ـق ــت
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــرح إص ـ ــدار رخـ ـص ــة

الــزراعــة للحدائق المنزلية دون
الحاجة إلــى تقديمها عن طريق
المكتب الهندسي ،تيسيرا على
ال ـمــواط ـن ـيــن ف ــي إص ـ ــدار رخـصــة
الزراعة إلكترونيا.
وذكر المنفوحي أنه تم تكليف
إدارة مركز نظم المعلومات بإفادة
ال ـج ـهــاز ال ـمــركــزي لتكنولوجيا
ال ـم ـع ـلــومــات ب ــال ــرد ال ـ ــازم حــول
مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــر ن ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــوج ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات
اإللكترونية الحكومية.

ّ
ً
«األشغال» و«البلدي» يوقعان اتفاقا
لتسهيل المشروعات التنموية
ّ
وق ـع ــت وزيـ ــرة األش ـغ ــال وزيـ ــرة الــدولــة
لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت وتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
ال ـم ـع ـلــومــات ،د .رن ــا الـ ـف ــارس ،م ــع رئـيــس
المجلس الـبـلــدي أســامــة العتيبي ،أمــس،
بروتوكول تعاون يهدف الى تنسيق العمل
بين الطرفين وتسهيل تنفيذ المشروعات
المدرجة في الخطة التنموية للدولة.
وقالت الفارس ،في تصريح للصحافيين
على هــامــش حفل الـتــوقـيــع ،إن للمجلس
ال ـب ـلــدي دورا مـهـمــا ف ــي خ ـط ــوات اعـتـمــاد
جميع مشروعات الدولة التي تعكف على
تنفيذها وزارة األش ـغــال ،مشيرة الــى أن
التوافق بين الطرفين نشأ بناء على مبادرة
إيجابية من رئيس المجلس.
وأكدت أهمية االتفاق ودوره اإليجابي
ف ــي دف ــع عـجـلــة ال ـم ـشــاريــع ب ـ ـ «األشـ ـغ ــال»
وإدخالها حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن،
م ـش ـي ــدة ب ـ ــدور ج ـم ـيــع أعـ ـض ــاء الـمـجـلــس
البلدي وعلى رأسهم الرئيس الذي أسهمت
جهوده في إحــداث نقلة نوعية في آليات
عمل المجلس البلدي ،وكان لها أثر إيجابي
وب ـص ـم ــة واضـ ـح ــة ف ــي ت ـض ـي ـيــق الـ ـ ــدورة
المستندية وسرعة إنجاز المعامالت.
وبينت أن مــن أبــرز البنود ال ــواردة في
ال ـب ــرت ــوك ــول تـشـكـيــل ف ــري ــق م ـش ـتــرك بين
الجانبين يضطلع بمسؤولية المتابعة
والتنسيق لالجتماعات بينهما ،وتجهيز
التفاصيل المسبقة لتغطية جميع الثغرات
فـ ــي ال ـم ـع ـل ــوم ــات الـ ـخ ــاص ــة بــال ـم ـشــاريــع

والمعامالت قبل عرضها على «البلدي».
مــن جــانـبــه ،قــال العتيبي ،فــي تصريح
مماثل ،إن البروتوكول يعد خطوة باالتجاه
الصحيح نحو تحقيق االستراتيجية التي
رسمها «الـبـلــدي» منذ عامين ،معربا عن
أمله في أن يحقق هذا البروتوكول األهداف
المرجوة منه قريبا.
وأفـ ــاد ب ــأن ه ـنــاك الـكـثـيــر م ــن مـشــاريــع
الدولة اإلنشائية المصنفة مشاريع تنموية
ت ــأخ ــذ فـ ـت ــرات طــوي ـلــة إلصـ ـ ــدار الـ ـق ــرارات
الخاصة بالتخصيص الملحق والخدمات
وغـ ـي ــره ــا مـ ــن األمـ ـ ـ ــور ال ـف ـن ـي ــة الـمـتـعـلـقــة
بالمشاريع ،مبينا أن «بروتوكول» التعاون
سيقلص تلك الفترات ويسهل من إجراءات
المعامالت.
وأشار الى أن «البلدي» بدأ تلك الخطوات
عبر توقيع اتفاق تعاون مع وزارة الكهرباء
والـمــاء في وقــت سابق ،والـيــوم مع وزارة
األشـغــال ،مضيفا انــه سيتبع ذلــك توقيع
م ــذك ــرات تـفــاهــم و«ب ــروت ــوك ــوالت» تـعــاون
لـتـنـظـيــم ال ـع ـمــل ب ـيــن الـمـجـلــس ووزارات
وهيئات الدولة المختلفة.
واع ـ ـ ــرب ع ــن شـ ـك ــره لـ ــوزيـ ــرة األشـ ـغ ــال
عـلــى ســرعــة االسـتـجــابــة والـتـفـهــم ألهمية
«ب ــروت ــوك ــول» ال ـت ـعــاون ،الف ـتــا ال ــى وجــود
ّ
تفهم لـضــرورة إيـجــاد آلية عمل تتصدى
لــإش ـكــال ـيــات ال ـتــي ت ـع ـتــرض ال ـع ـمــل بين
الـطــرفـيــن ،عبر تشكيل فــريــق مشترك من
قياديي الجانبين.

النيادي :برامج حول «إكسبو دبي»
الدبلوماسية» إقبال غير مسبوق من الجامعيين على االلتحاق بالجيش
بالتعاون مع «المرأة

الخرجي :عدد المتقدمين  1134لضباط الصف و 578لألفراد
●

محمد الشرهان

افتتحت هيئة اإلدارة والقوى
الـبـشــريــة بـ ــوزارة ال ــدف ــاع ،صباح
أمـ ـ ـ ــس ،ال ـت ـس ـج ـي ــل فـ ــي ال ـخ ــدم ــة
العسكرية لحملة شهادتي الحادي
ع ـش ــر والـ ـث ــان ــي ع ـش ــر وم ـ ــا دون
ً
وفدا من لجنة المرأة الدبلوماسية
النيادي خالل استقباله
ً
استقبل سفير اإلمارات د .مطر النيادي ،وفدا من لجنة المرأة
الدبلوماسية ضم الرئيسة الفخرية للجنة الشيخة هالة المحمد،
ورئيسة اللجنة حرم سفير توغو روبا أورو ،ومستشارة اللجنة
نرجس الشطي ،والقنصل المالي بسفارة قرقيزيا نادرة أبارشيوا،
ومسؤولة اإلعالم والعالقات العامة فوزية عبدالباسط.
وأكد النيادي ،في تصريح ،أمس ،التعاون مع اللجنة في إقامة
برنامج حول المعرض العالمي اكسبو دبي  ،2020مع إطاللة الحياة
الطبيعية في نوفمبر المقبل.
من جهتها ،قدمت المحمد شرحا تفصيليا للسفير اإلماراتي
عن أهداف اللجنة ودورها في خلق جسور الترابط ،ونقل الثقافات
وال ـتــراث والـتــاريــخ بين ال ــدول المعتمدة دبلوماسيا بالكويت.
وأش ــارت المحمد إلــى أن هــذه الــزيــارة هي بداية برنامج ونشاط
اللجنة السنوي ،إذ تطرقت إلى مناقشة أكبر حدث عالمي بمنطقة
الخليج وهو المعرض العالمي اكسبو  2020بدولة اإلمارات التي
تميزت ببرامجها المتطورة.

ذلــك ،وشهادة الدبلوم والشهادة
الجامعية.
وقال مدير التعبئة العامة في
الهيئة ،العقيد الركن طارق الصبر،
إن الدافع الوطني يعد أهم الدوافع
الـتــي جعلت المتقدمين يقبلون
على االلتحاق بالجيش والقوات

القوة البحرية احتفلت بتخريج
دورة متطوعين لضباط الصف
احتفلت القوة البحرية بتخريج دورة المتطوعين لضباط
الصف ( )52التي عقدت بمعهد القوة البحرية خالل الفترة من
 30مايو الماضي حتى أمس ،وذلك برعاية وحضور مساعد آمر
القوة البحرية ،العميد الركن البحري محمد العيد.
واستهل حفل التخريج بتالوة آيــات الذكر الحكيم ،بعدها
ألقى مشرف الدورة كلمة رحب فيها بالحضور ّ
وبين من خاللها
المناهج والــدروس والتدريبات العملية التي تلقاها منتسبو
الدورة خالل فترة تدريبهم ،والتي شملت دروسا عسكرية نظرية
وعملية أساسية .في الختام ،قام راعي الحفل بتوزيع الشهادات
والجوائز على الخريجين والمتفوقين منهم ،وتمنى لهم التوفيق
والنجاح ،وأن يترجموا ما تلقوه من علوم ودروس إلى واقع
عملي في حياتهم العسكرية لتحقيق أعلى درجات الجاهزية.

المسلحة الكويتية ونـيــل شرف
الخدمة العسكرية.
وأض ــاف الـصـبــر ،فــي تصريح
للصحافيين على هامش التسجيل
في الهيئة صباح أمس ،إن الهيئة
ت ـ ـهـ ــدف ل ـت ـس ـل ـيــط ال ـ ـضـ ــوء عـلــى
تـسـجـيــل الـمـتـطــوعـيــن م ــن حملة
ال ـش ـه ــادات الـجــامـعـيــة والــدب ـلــوم
وت ــوض ـي ــح ال ـ ـعـ ــاوات والـ ـب ــدالت
الخاصة للعسكريين أثناء الدورة
وبعد التعيين كعسكري بالجيش
الكويتي.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ه ـ ـن ـ ــاك إق ـ ـبـ ــاال
شــديــدا وغـيــر مسبوق مــن حملة
الشهادة الجامعية والدبلوم على
االلتحاق بالجيشً ،
نظرا للزيادات
والعالوات التي أقرت للعسكريين
ً
ً
أخيرا ،والتي تعتبر حافزا مهما
ف ــي زي ـ ــادة األع ـ ــداد ع ــن ال ـ ــدورات
السابقة.
وأشار الى أن مدة الدورة أيضا
جعلت اإلقبال على االلتحاق أكبر
وه ـ ــي  3أشـ ـه ــر ونـ ـص ــف ال ـش ـهــر
لضباط الصف ،و 3أشهر لألفراد،
داع ـ ـيـ ــا الـ ـشـ ـب ــاب إل ـ ــى االل ـت ـح ــاق
ب ــالـ ـق ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة ال ـكــوي ـت ـيــة
باعتباره واجبا وطنيا.

جانب من عملية التسجيل (تصوير عبدالله الخلف)
وذكـ ـ ـ ــر أن وجـ ـ ـ ــود امـ ـتـ ـي ــازات
للمتطوعين أثـنــاء ال ــدورة وبعد
اجتيازها ،حيث يتلقى المتطوع
خــال ال ــدورة مكافأة مالية خالل
ال ــدورة ،وبعد اجتيازها يصرف
لهم راتب بأثر رجعي ،مشيرا إلى
أن آخر يوم للتسجيل هو بعد غد
السبت ،الفتا الى أنه في ظل زيادة
أعداد المتطوعين سيتم توزيعهم
ع ـل ــى ج ـم ـي ــع م ـع ــاه ــد ومـ ـ ــدارس
الجيش في وقت واحد.

من جهته ،أكد المقدم سعد
الخرجي مــن مديرية التعبئة
العامة في الهيئة أن حملة «كن
منهم» تواصل حصد ثمارها
لألسبوع الثاني على التوالي،
م ـض ـي ـف ــا« :ن ـ ـحـ ــن م ـس ـت ـم ــرون
إلـ ــى يـ ــوم ال ـس ـبــت ال ـم ـق ـبــل في
الـتـسـجـيــل ،واإلق ـب ــال جـيــد ،إذ
وصل عدد المتقدمين لضباط
الصف إلى  1134واألفراد 578
شخصا ،بإجمالي  1712حتى

ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة مـ ــن صـ ـب ــاح أمـ ــس.
بدوره ،قال المقدم ثامر العتيبي
م ــن مــديــريــة الـتـعـبـئــة ال ـعــامــة إن
التسجيل في المرحلة األولى يكون
ع ــن ط ــري ــق ال ـم ــوق ــع اإلل ـك ـتــرونــي
ل ـل ـه ـي ـئ ــة ،وبـ ـع ــده ــا ي ـت ــم إرسـ ـ ــال
رسالة نصية الستقبال المعاملة،
ث ــم ي ـج ــري ال ـف ـح ــص ال ـط ـب ــي ،ثم
ت ـكــون ه ـنــاك مـقــابـلــة نـهــائـيــة مع
الملتحقين ،وبعدها يتم التحاقهم
بالدورة.

إيطاليا :نتطلع للتعاون مع الكويت في الطاقة النظيفة
أعـ ــرب وزيـ ــر ال ـت ـح ــول ال ـب ـي ـئــي اإلي ـط ــال ــي،
روب ـ ــرت ـ ــو ت ـش ـي ـن ـغ ــوالن ــي ،عـ ــن ت ـط ـل ــع بـ ــاده
لـلـتـعــاون مــع الـكــويــت لتحقيق نـقـلــة نوعية
في استخدامها للطاقة النظيفة وفــق أحدث
التكنولوجيات وبما يتوافق مع رؤية «الكويت
.»2035
وأكــد تشينغوالني ،وفــق بيان صــادر عن

 300مشارك في ملتقى مشاريع
الطاقة الشمسية الكهروضوئية
نظم االتحاد العربي للتنمية
الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ــة والـ ـبـ ـيـ ـئ ــة م ــؤخ ــرا
بــالـتـعــاون مــع معهد االسـتــدامــة
ل ـل ـت ــدري ــب األهـ ـل ــي ف ــي ال ـكــويــت
الملتقى العلمي ا لـمـجــا نــي عبر
برنامج «زووم» ،وذلك بمشاركة
ن ـحــو  300م ـه ـنــدس ومـهـنــدســة
مــن المهتمين والمتخصصين
فــي الـطــاقــة مــن الـكــويــت وال ــدول
العربية.
وع ـقــد الـمـلـتـقــى تـحــت عـنــوان
«م ـ ـشـ ــاريـ ــع الـ ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـيــة
الـ ـكـ ـه ــروض ــوئـ ـي ــة الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة فــي
ال ـ ــوط ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي :الـ ـتـ ـح ــدي ــات
والـ ـتـ ـطـ ـلـ ـع ــات» ب ــرع ــاي ــة رئ ـي ــس
جمعية المهندسين الكويتية م.
فيصل العتل.
وش ـ ـهـ ــد الـ ـمـ ـلـ ـتـ ـق ــى ح ـل ـق ـت ـيــن
نقاشيتين تحدث فيهما كل من
األم ـي ــن ال ـع ــام لــات ـحــاد الـعــربــي
لـلـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة وال ـب ـي ـئــة
الـ ــدك ـ ـتـ ــور أش ـ ـ ــرف ع ـب ــدال ـع ــزي ــز،
واأل م ـي ــن ا ل ـعــام للهيئة العربية
ل ـل ـطــاقــة ال ـم ـت ـج ــددة ال ـم ـه ـنــدس
محمد الطعاني الذي قدم تحليال
لـ ـنـ ـق ــاط ال ـ ـق ـ ــوة وال ـ ـض ـ ـعـ ــف فــي
مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة
بالوطن العربي.
كما تحدث الخبير الرئيسي
في الشبكة األوروبية الخليجية
ل ـ ـل ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ـنـ ـظـ ـيـ ـف ــة الـ ــدك ـ ـتـ ــور
مصطفى التومي عن «السياسات
والـتـشــريـعــات فــي خــدمــة إنجاح

فيصل العتل

م ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـش ـم ـس ـي ــة
الكهروضوئية».
وقــدمــت الــدكـتــورة هند فــروح
عرضا عن «مشروع نظم الخاليا
ال ـ ـك ـ ـهـ ــروضـ ــوئ ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي مـ ـص ــر:
ال ـت ـحــديــات وق ـص ــص ال ـن ـجــاح»،
بينما تحدث الباحث األكاديمي
وال ـم ـس ـت ـشــار ف ــي م ـجــال الـطــاقــة
المتجددة د .عبدالرحمن بابريك
ح ــول «تـحــديــات وح ـلــول الطاقة
الـمـتـجــددة فــي ال ــدول الـعــربـيــة»،
فـيـمــا أل ـق ــى مــدي ــر م ــرك ــز أب ـحــاث
الـطــاقــة الـمـتـجــددة ونـظــم القوى
فــي جامعة الملك فهد للبترول
والمعادن د .فهد آل سليمان كلمة
عن «التحديات التي تواجه دمج
م ـشــاريــع ال ـطــاقــة الـشـمـسـيــة في
الخليج وكيفية التعامل معها».

س ـف ــارة ال ـكــويــت أمـ ــس ،ع ـقــب ل ـقــائــه الـسـفـيــر
ال ـش ـيــخ عـ ــزام ال ـص ـب ــاح ،اس ـت ـع ــداد حـكــومـتــه
لمشاركة الكويت الحلول والمفاهيم المبتكرة
ال ـتــي تبنتها مـجـمــوعــة الـعـشــريــن (ج ــي )20
تحت الــرئــاســة اإليطالية فــي مـجــال التحول
اإليـ ـك ــول ــوج ــي ال ـم ـس ـت ــدام ب ــاالع ـت ـم ــاد عـلــى
التكنولوجيات الذكية المرتكزة على الطبيعة.

م ــن جـهـتــه ،أشـ ــاد سـفـيــر ال ـكــويــت بــالــدور
اإليطالي «الرائد» في قيادة مجموعة العشرين
عـبــر ط ــرح وب ـل ــورة ن ـم ــوذج مـتـكــامــل جـســده
استحداث وزارة التحول البيئي لقيادة التناغم
في سائر القطاعات االنتاجية من أجل بناء
التعافي على أسس مستدامة ،وهو ما يتوافق
مع رؤية «الكويت .»2035
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محليات

 60ألف معلم في  886مدرسة حكومية
األحد
الدراسي
العام
يدشنون
ً
ً

حضوريا بعد توقف عام ونصف ...واكتمال دوام  90485معلما  26الجاري
فهد الرمضان

ً
 13750معلما في
 610مدارس خاصة
ينتظمون بالدوام

جرعتا لقاح معتمد
أو  PCRسلبي شرط
لدخول العاملين
بالمدارس ...وغير
الملتزمين «غياب»

بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل ال ـ ـج ـ ـهـ ــات
ال ـم ـخ ـت ـصــة ف ــي وزارة ال ـتــرب ـيــة
ج ـه ــوده ــا ل ـســرعــة االن ـت ـه ــاء من
تـجـهـيــز  886م ــدرس ــة حـكــومـيــة
وتطبيق االش ـتــراطــات الصحية
ال ـخ ــاص ــة ب ـ ـ «كـ ــورونـ ــا» ف ــي هــذه
المباني المدرسية ،ينطلق العام
الـ ــدراسـ ــي ال ـج ــدي ــد 2022/2021
صباح األحد المقبل بعودة أكثر
م ــن  60أل ــف مـعـلــم ومـعـلـمــة إلــى
دوام ـه ــم ال ـح ـضــوري فــي مــراحــل
ري ـ ـ ـ ــاض االطـ ـ ـف ـ ــال واالبـ ـ ـت ـ ــدائ ـ ــي
والمتوسط بالمدارس الحكومية
وال ـ ـخـ ــاصـ ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم ال ــدي ـن ــي
ومـ ـ ـ ـ ـ ــدارس الـ ـت ــربـ ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة،
لـ ـيـ ـلـ ـتـ ـح ــق ب ـ ـهـ ــم زمـ ـ ــاؤهـ ـ ــم فــي
المرحلة الثانوية ليصل اجمالي
عدد المعلمين إلى  90ألفا و485
معلما ومعلمة ،وذلك بعد اغالق
ال ـم ــدارس ل ـعــام دراسـ ــي ونصف
نـتـيـجــة ظـ ــروف ال ـجــائ ـحــة .وفــي
السياق ،كشفت مصادر تربوية
ل ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» أن الـ ـقـ ـط ــاع ــات
الـمـخـتـلـفــة ف ــي الـ ـ ـ ــوزارة تـســابــق
الزمن لسرعة االنتهاء من عملية
تجهيز ال ـم ــدارس إيــذانــا بـعــودة
ال ـم ـع ـل ـم ـيــن إلـ ــى دوام ـ ـهـ ــم االح ــد
ال ـم ـق ـب ــل  19الـ ـ ـج ـ ــاري ،وع ـ ــودة
الدراسة التقليدية وانتظام الطلبة
في مقاعدهم الدراسية  3اكتوبر
المقبل ،موضحة أن نسبة االنجاز

وجــاهــزيــة ال ـمــدارس تختلف من
م ـن ـط ـقــة إل ـ ــى أخ ـ ـ ــرى ،الفـ ـت ــة إل ــى
أنها تجاوزت الـ  %85في معظم
ال ـ ـمـ ــدارس .وأض ــاف ــت ال ـم ـصــادر
أن ال ـ ــوزارة ش ــددت عـلــى مــديــري
ال ـمــدارس ض ــرورة الـحــرص على
تـطـبـيــق االش ـت ــراط ــات الـصـحـيــة،
ومتابعة تنفيذ هذه االشتراطات
طــوال اليوم المدرسي ،موضحة
أنه لن يسمح بدخول أي معلم أو
إداري أو زائــر إال بعد التأكد من
حصوله على التحصين بجرعتي
لقاح معتمد أو تقديم فحص PCR
سلبي ،إضــافــة إلــى ال ــزام الطلبة
ال ــذي ــن ت ـت ـجــاوز أع ـمــارهــم ال ـ ـ 12
عاما بهذه الشروط ،مشيرة إلى
أن المعلمين واالداريـ ـي ــن الــذيــن
ال ي ـل ـتــزمــون ب ـه ــذه الـ ـش ــروط لن
يسمح بدخولهم ويتم احتسابهم
متغيبين عن العمل.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ك ـش ـفــت اح ـصــائ ـيــة
ح ــديـ ـث ــة عـ ــن اعـ ـ ـ ـ ــداد ومـ ـك ــون ــات
العملية التعليمية فــي الكويت،
حصلت «ال ـجــريــدة» عـلــى نسخة
منها ،وأن اجمالي عدد المعلمين
 90485م ـع ـل ـمــا و م ـع ـل ـمــة مـنـهــم
 74258مـ ـعـ ـلـ ـم ــا ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــدارس
ا لـتـعـلـيــم ا ل ـع ــام و 13750معلما
ومـعـلـمــة فــي ال ـم ــدارس الـخــاصــة
و 1371م ـع ـل ـم ــا و مـ ـعـ ـلـ ـم ــة فــي
مــدارس التربية الخاصة و1106

معلمين ومـعـلـمــات فــي م ــدارس
التعليم الديني ،الفتة إلى أن عدد
المدارس الحكومية  855مدرسة
و 16633فصال دراسيا يدرس بها
 417590طالبا وطالبة ،في حين
يبلغ عدد المدارس الخاصة 610
مدارس بها  8217فصال دراسيا
بها  245337طالبا وطالبة.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت االحـ ـص ــائـ ـي ــة أن
عدد مــدارس التربية الخاصة 16
يدرس فيها  1493طالبا وطالبة،
وعدد مدارس التعليم الديني 15
مــدرســة بـهــا  180فـصــا دراسـيــا
يدرس فيها  3323طالبا وطالبة،
الف ـت ــة إلـ ــى أن عـ ــدد م ــراك ــز محو
االم ـيــة وتعليم الـكـبــار  78مــركــزا
ب ـهــا  854ف ـصــا دراسـ ـي ــا ي ــدرس
فيها  33970طــالـبــا وطــالـبــة .من
ج ـه ـتــه ،أع ـل ــن ال ــوك ـي ــل الـمـســاعــد
لقطاع البحوث التربوية والمناهج
صــاح الماجدي وجــود دراســات
وت ــوصـ ـي ــات ت ـت ـع ـلــق بـمـسـتـقـبــل
الـتـعـلـيــم بــال ـكــويــت ،مــوضـحــا أن
من بين هذه التوصيات استمرار
التعليم عــن بعد أو التحول إلى
التعليم الـمــدمــج وذل ــك لتحقيق
االس ـت ـفــادة الـقـصــوى مــن الخبرة
المكتسبة لدى المعلمين والميدان
التربوي في توظيف هذه المهارات
التكنولوجية في تطوير التعليم
مستقبال.

«التطبيقي» يناقش األحد عودة الدراسة التقليدية
المؤمن والحمد والعجمي مساعدي عمداء بـ «التكنولوجية»
●

أحمد الشمري

بـعــد إع ــان جــامـعــة الـكــويــت ع ــودة الطلبة
ً
للدراسة حضوريا في الحرم الجامعي خالل
الـفـصــل ال ــدراس ــي الـمـقـبــل ،عـلـمــت «ال ـجــريــدة»
من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للتعليم
ً
التطبيقي والتدريب أن ثمة اجتماعا سيرأسه
المدير العام للهيئة باإلنابة د .جاسم األنصاري
األحد المقبل مع قيادات الهيئة لمناقشة خطة
ال ـع ــودة إل ــى ال ــدراس ــة التقليدية فــي مختلف
الكليات والمعاهد خالل هذا الفصل.

وأشارت المصادر إلى أن االجتماع سيناقش
جميع االقتراحات ،بعدما كان هناك توجيهات
سابقة من اللجنة التنفيذية في الهيئة للكليات
والمعاهد واإلدارات برفع تقارير حــول مدى
جاهزيتها لـلـعــودة الـتــدريـجـيــة إل ــى الــدراســة
الـتـقـلـيــديــة خ ــال أك ـتــوبــر الـمـقـبــل .وبـيـنــت أن
ً
االجتماع سيبحث أيضا مع مختلف اإلدارات
المختصة توفير جميع مستلزمات الوقاية من
فيروس كورونا ،إلى جانب اإلرشادات لتطبيق
مبدأ التباعد وترك مسافة آمنة بين الطلبة أثناء
حـضــورهــم للحرم ال ــدراس ــي ،فــي ظــل تشجيع

جميع الطواقم األكاديمية واإلدارية والطلبة على
اإلسراع في أخذ اللقاح ،إضافة إلى إطالق حملة
توعوية لمرحلة الـعــودة التدريجية للدراسة
التقليدية .مــن جــانــب آخ ــر ،أص ــدر األن ـصــاري
قرارات تعيين مساعدي عمداء في كلية الدراسات
ً
التكنولوجية ،ليكون د .محمد المؤمن مساعدا
لـلـشــؤون الطالبية «ب ـن ــات» ،ود .خــالــد الحمد
ً
مـســاعــدا للشؤون الطالبية «بـنـيــن» ،ود .علي
ً
العجمي مساعدا للشؤون األكاديمية ،على أن
ً
تكون تلك القرارات نافذة اعتبارا من بداية العام
الدراسي المقبل ولمدة سنتين.
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ً
شكرا سفير الهند...
لقد فضحتهم

حمزة عليان

العمالة المنزلية باتت ضرورة ملحة لألسرة في الكويت في ظل
عمل الوالدين أثناء النهار واستقاللية األزواج في السكن خارج
لظروف الحياة المتغيرة ،ولألسف أصبح
منزل العائلة واستجابة
ًّ ً
استقدام العمالة المنزلية هما ثقيال على المواطنين بسبب عجز
األجهزة الحكومية عن اإلشراف على هذه الخدمة ومراقبة
القائمين عليها.
السفير الهندي في الكويت لم يتحمل ما شاهده من مافيا
وعصابات استقدام العمالة المنزلية من الهند للكويت ومغاالتهم
الفاحشة في تسعير تلك الخدمة بمئات الدنانير ،حيث تجاوز
سعر استقدام العاملة من هناك  1500دينار في حين أن التكلفة
الحقيقية في الهند بحدود  100دينار كويتي ،ويرى أن القيمة
الفعلية يجب أال تتجاوز  300دينار حسب تصريحه المنشور في
الصحافة المحلية في أغسطس الماضي.
العمالة المنزلية باتت ضرورة ملحة لألسرة في الكويت في
ظل عمل الوالدين أثناء النهار واستقاللية األزواج في السكن
خارج منزل العائلة واستجابة لظروف الحياة المتغيرة ،ولألسف
ً
ً
أ صـبــح ا سـتـقــدام العمالة المنزلية هـ ّـمــا ثقيال على المواطنين
بسبب عجز األجهزة الحكومية عن اإلشــراف على هذه الخدمة
ومراقبة القائمين عليها ،وحتى تنظيم عمليات االستقدام مع
الدول المصدرة للعمالة لضمان حقوق أبنائها وتوفير العمالة
للمواطنين.
الحكومة أنشأت شركة "الدرة" للعمالة المنزلية ،وقصة إنشائها
ودورهــا حتى اليوم أشبه بفيلم كوميدي يلخص فشل اإلدارة
الحكومية خالل السنوات العشر األخيرة ،فشركة الدرة للعمالة
المنزلية ،قدم مقترحها سنة  ٢٠١٤وشرع قانونها  ٢٠١٥وتأسست
شركتها  ٢٠١٦وها نحن بعد خمس سنوات كمواطنين لم نستفد
من وجودها ،ولم تحقق لنا أهدافها بالرغم من أن رأسمالها ٣
ماليين دينار ،وتساهم فيها هيئة االستثمار والتأمينات وهيئة
القصر والخطوط الجوية الكويتية واتحاد الجمعيات التعاونية،
ً
وكعادة الهيئات الحكومية التي أنشئت مؤخرا وقعت خالفات في
مجلس إدارتها لتكتمل حفلة الفشل الذريع وتغيب هذه الشركة
عن تحقيق أهدافها.
جانب آخر كارثي هو تواطؤ مكاتب الخدم مع العمالة المنزلية
ً
الـهــاربــة وتشغيلها بنظام الـســاعــات اسـتـغــاال لحاجة الناس
وارتفعت بذلك الرواتب لتصل حتى  300دينار في الشهر ،وال
يعلم الناس لمن يشتكون في الحكومة ،هل عند وزارة التجارة
أم الــداخـلـيــة أم الـقــوى العاملة أم شــركــة ال ــدرة ،فكل جهة تلقي
بالمسؤولية على األخرى ،وتتهرب من القيام بدورها ،والضحية
ً
هو رب األسرة أو الشاب المتزوج حديثا الذي تضيع أمواله وهو
عاجز عن التصرف.
رسالة إلى الحكومة الموقرة بااللتفات إلى معاناة الكويتيين
من قضية استقدام العمالة المنزلية وتسهيلها ،ونفض أعمال
شركة "الدرة" الوهمية لتقوم بدور حقيقي وفرض غرامات مؤثرة
على مكاتب الخدم المتالعبة والمستغلة لحاجة الناس وعلى من
ّ
يشغل العمالة الهاربة من كفالئها وتحميل رسوم وأعباء تسفير
ً
هذه العمالة المخالفة على من قام سرا بإيوائها وتشغيلها ال على
كفيلها الذي تكبد الخسائر إلدخالها البالد ...سهلوا على الناس
ً
باألفعال والقرارات ال باألقوال والتصريحات ،فالوضع فعال صعب
والحالة كسيفة ...والله الموفق.

فجوة التعليم و«جنيريتور»
الوزارة!

hamzaolayan@icloud.com

حكومة «محاصصة» أم الذهاب إلى «جهنم»؟

وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com

opinion@aljarida●com

نـ ــالـ ــت حـ ـك ــوم ــة "الـ ــرئ ـ ـيـ ــس نـ ـجـ ـي ــب" مــن
التشريح والتقريع مــا لــم تنله أي حكومة
سابقة ،فلم يبق أحد إال وأفرغ ما في جعبته
من معاناة بحق الحكومة الوليدة! أوصاف
ع ــدة أطـلـقــت عليها" :حـكــومــة محاصصة"،
حكومة "رئيسي– مــاكــرون" ،حكومة "اللون
الــواحــد" والــذي يحاكي "جبهة إيــرن– حزب
الله" ،حكومة "بنادول".
غضب ويأس الناس خرج في وجه حكومة
ً
ولــدت بعد  13شهرا من الـفــراغ والمعاناة،
وهــم بالتأكيد محقون فــي ذلــك ،فالمعاناة
وال ـك ــوارث الـتــي الحقتهم تشفع لـهــم بهذه
الصرخة ولسان حالهم يقول :معقول بعد
كــل هــذا الـمــاراثــون واالع ـت ــذارات والتكليف
والـ ـش ــروط وال ـث ـلــث الـمـعـطــل تــأتــي حكومة
كهذه ،بعدما دفع الشعب اللبناني المسكين
ً
ً
ثمنا باهظا من حياته ومستقبله ،فالصوت
ال ــذي سـمـعـنــاه بـعــد ي ــوم الـعــاشــر مــن شهر
سبتمبر الجاري ليلة والدة الحكومة ،كان
الـصــدى الــواقـعــي ل ـمــرارة العيش ألكـثــر من
سـنــة ...ال ـســؤال :هــل يستحق البلد كــل هذه
الـمـعــانــاة وإي ـصــالــه إل ــى ال ـقــاع حـتــى تأتي
حكومة كهذه؟
كــل ذلــك م ـبــرر ،لـكــن المعضلة الحقيقية
لـيـســت ه ـنــا فـحـكــومــة نـجـيــب مـيـقــاتــي هي
ص ـ ـ ــورة ت ـع ـك ــس واق ـ ـ ــع الـ ـنـ ـظ ــام ال ـس ـيــاســي
الطائفي والمنظومة الـفــاســدة ،وهــو نظام

ً
تآكل وانتهى ولم يعد قابال للحياة أو حتى
ضخ أوكسجين في شرايينه.
المشكلة تكمن في هذا "العهد" والساكن
في القصر ،فهو من يتحمل الجزء األكبر من
المسؤولية ،والــذي يتصرف بأنه باق على
سدة الرئاسة إن لم يكن َ"ب ْي الكل" فالصهر
ينتظر اللحظة المناسبة لالنقضاض على
ما تبقى من النظام سياسي!
لم تكن المرة األولــى التي عاشها لبنان
دون حـكــومــة وألش ـه ــر ،فـقــد سـبــق حكومة
م ـي ـقــاتــي آخـ ـ ــرون ع ــان ــوا األم ــري ــن وان ـت ـهــت
الحفلة بتوزيع الحصص والـمـغــانــم ،ومن
يهدم البيت على رؤوس ساكنيه فلن يعمره
مــرة ثانية ومــن جديد ،ومــن كــان محظوظا
وسمع تصريح وزير اإلعالم صاحب الطلة
البهية ،يصب بالغثيان لحظة قدوم سعادته
إلى المطار لتسلم حقيبته ،والتلويح بفرض
شــروط "مدرسة كيم إيل سونغ" رحمة الله
ع ـل ـيــه ،ب ـم ـنــع اس ـت ـضــافــة ش ـخ ـص ـيــات على
التلفزيونات اللبنانية تنتقد صاحب شعار
"إلــى جهنم" وكأنه سيعيد لبنان الحريات
والتنوع إلى عصر "البعث" وأتباعه!
لقد ربح "العهد" وخسر الشعب ،تلك هي
المعادلة األقرب إلى الواقع السياسي ،نعم
حكومة محاصصة ومنظومة فاسدة ووزراء
يهينون شعبهم "بالحفاظات" والعودة إلى
حـفــاظــات الـقـمــاش ،إنـمــا فــي المحصلة هل
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نرضى بهذا النوع من الحكومات أم يبقى
البلد يتآكل وفي حالة فراغ ،والعالم كله يردد
جملة واحدة" :شكلوا حكومتكم وتعالوا كي
نتفاهم على مساعدتكم"؟
ه ــل صـحـيــح أن أزم ــة الـبـنــزيــن واخـتـفــاء
الــدواء والعيش في الظلمة وسقوط الليرة
تـتـحـمـلــه ح ـكــومــة نـجـيــب مـيـقــاتــي وحــدهــا
والتي لم تبلغ األسبوع الواحد من عمرها
ب ـعــد؟ أم "ال ـع ـهــد" وصــاحــب ش ـعــار "شعبي
العظيم"؟ أم نظام الطوائف والمحاصصة
واالرتهان إلى الخارج؟
أيهما يحتاجه الشعب المقهور ا لـيــوم،
حكومة توقف هذا االنهيار المفجع وتعيد
ً
ش ـي ـئ ــا م ــن م ـق ــوم ــات ال ـع ـي ــش اآلدم ـ ـ ــي ول ــو
بالحدود الدنيا أم البقاء في ساحة الخراب
والـ ــدمـ ــار والـ ـضـ ـي ــاع؟ ل ــن نـ ـع ـ ّـول ع ـلــى هــذه
الحكومة بــأن تـخــرج "الــزيــر مــن البير" كما
يقول المثل الشعبي لكن "الكحل أرحــم من
العمى".
من واقع المأساة اليومية والطحن الذي
يالحق اللبنانيين البسطاء والشرفاء بلقمة
عيشهم وتنكة البنزين وحبة الدواء وانعدام
الكهرباء ،ماذا عسانا أن نفعل أو نقبل؟
حكومة تنقذ ما يمكن إنقاذه ،أفضل من
ال ــذه ــاب إل ــى الـمـجـهــول ،لـبـنــان ال ـيــوم على
المشرحة ،إما أن نعطيه جرعة من التعافي
وإال فسنكمل الذهاب إلى جهنم ال سمح الله!

استوقفتني شكاوى أهالي إحدى المناطق الحضرية في
الــدولــة وهــم يشكون األرق والقلق وقلة الـنــوم بسبب مولد
كـهــربــائــي (جـنـيــريـتــور) مـتـصــل ب ــإح ــدى الـ ـم ــدارس وصــوتــه
العالي المتسبب بمشاكل جمة ألهالي المنطقة باألخص ذلك
"الفريج" ،فقط ألقول لنفسي وبصوت هزلي ساخر بأن هذا
المولد هو في الواقع أبسط البسيط وأهون الهين من عالمات
العودة للمدارس بعد قرابة السنتين من انقطاع الطلبة من
جراء تبعات الجائحة الملعونة التي اجتاحت العالم بأسره.
ما ال يعلمه الكثير أن موضوع جاهزية المدارس من بعد
فترات اإلجازة ليس بالجديد ،وال هو أصال محل نقاش لدى
الكثير بسبب تعودهم على الـبــاء ذاتــه واالب ـتــاء السنوي
نـفـســه ،ف ــوح ــدات الـتـكـيـيــف وأصــوات ـهــا وم ــول ــدات الـكـهــربــاء
أصبحت من عالمات "خيبة" التعليم والشكوى لدى العديد
من المدرسين واألساتذة في كل المناطق التعليمية.
ومــع موسم الــرطــوبــة الصيفية قبيل ظهور نجم سهيل،
يـبــدأ السيل داخ ــل الفصول بسبب وح ــدات التكييف الحار
أصال لكفاءته المتواضعة ،والواقع المر يروي أن العديد من
المدارس يقوم المدرسون فيها بأعمال التنظيف والترتيب
وأعـمــال أخ ــرى ال عــاقــة لهم بـهــا ،فقط ليترحموا على أيــام
م ــا ك ــان ــت ال ـص ـيــانــة تـخـضــع م ـبــاشــرة لـ ـل ــوزارة وأق ـســام ـهــا،
ال تحت رحمة العقود والمناقصات واألطراف الثالثة ،وكأنهم
يتعمدون عدم إصالح األعطال الفنية بالمدارس لتكون أهم
رافــد مالي مستدان (أو هكذا رأيــت فيما يــرى النائم فليس
ً
علي حرج إذا)!
ً
عموما موضوع الصيانة وإعداد بيئة دراسية سليمة هو
مــن صلب مهام الحكومة ،ولكن الــدعــم كــل الــدعــم لألساتذة
"المساكين" الذين أصبحوا يعملون في كل مجاالت الخدمات
فقط إلعداد المدرسة ،وهي في األصل من المفترض أن تكون
جاهزة الستقبالهم واستقبال الطلبة ابـتــداء من تاريخ ١٩
الشهر الجاري إلى بداية أكتوبر.
طبعا ناهيك عــن رفــض ال ــوزارة إع ــداد بيئة تعليم جيدة
بنظام مدمج حـضــوري و عــن بعد للطلبة لمواكبة التعليم
ً
وتبعاته من بعد الجائحة ،فقد ارتأت الوزارة أن تدق مسمارا
في كل طالب ليجلس على كرسيه لمدة ساعة وبمنهج مقلص
بنسبة  ٪٢٥ليوم وآخــر يترك للراحة في خطة أشبه بخطة
حرب النجوم ال خطة عــودة للمدارس ،فالخلط الحاصل ما
بين عقلية الماضي وتعليم الطلبة اليوم بدا واضحا وجليا
وسيخلق فجوة في التعليم يدفع ثمنها الوطن غاليا جدا
في المستقبل.
األص ــل أن تـقــوم الـ ــوزارة بالتعليم الـمــدمــج اآلن وتواكبه
باالشتراطات الصحية السليمة للمواد الفنية أيضا ،وإعطاء
الطلبة الفسحة الصحية والصحيحة لإلبداع من بعد االبتعاد
بسبب بالوي كورونا ،وأتمنى أن أرى هذا وأكثر في طريقة
مناهجنا وتعليمنا اليوم ،والله كريم وهو المستعان.
على الهامش:
إن تــم تقيلص ام ـت ـيــازات وروات ـ ــب الـقـطــاع الـنـفـطــي ،فلن
يتوقفوا (هم) عند ذلك وسيكون الدور على باقي القطاعات
وبالحجة نفسها "شد الحزام على خصر الميزانية" ،انتبهوا يا
من تقولون" :ال علي منهم ولست موظفا في القطاع النفطي"،
ً
فاليوم هم وغــدا سيطولك المقص نفسه ،فالمكتسبات هي
المكتسبات واألصل أال تمس.

جوزيف س .ناي االبن*

هوارد ديفيز*

ما الذي اختلف بعد الحادي عشر من سبتمبر؟

المخاطر االقتصادية المرتبطة بالخروج من الجائحة

تخيل كيف كان العالم سيبدو لو تجنب
بوش صرخة الحشد المغرية لحرب
عالمية على اإلرهاب واستجاب لهجمات
الحادي عشر من سبتمبر بضربات
عسكرية منتقاة بعناية مقترنة بعمليات
استخباراتية ودبلوماسية جيدة؟ وتخيل
لو أنه انسحب بعد ستة أشهر من
أفغانستان ،حتى لو انطوى ذلك على
التفاوض مع حركة طالبان الوضيعة.
كانت هجمات الـحــادي عشر مــن سبتمبر
ُ
 2001اإلرهــابـيــة صــدمــة مــروعــة ،فلن تـمحى
من الذاكرة صور الضحايا المحاصرين وهم
يقفزون من البرجين ،وقــد أصبحت التدابير
األم ـن ـيــة الـتـطـفـلـيــة ال ـت ــي ات ـخ ــذت ف ــي أع ـقــاب
الهجمات حقيقة من حقائق الحياة منذ ذلك
الحين.
لكن المتشككين ال يرون أن الهجمات شكلت
نقطة تـحــول فــي ال ـتــاريــخ ،فـيـشـيــرون إل ــى أن
األضرار المادية المباشرة التي ترتبت عليها
ُ
ـهلـكة للقوة األميركية بــأي حــال من
لم تكن م ِ
األحـ ــوال ،حيث تشير الـتـقــديــرات إلــى أن نمو
الناتج المحلي اإلجمالي في الواليات المتحدة
انخفض بمقدار ثالث نقاط مئوية في عام ،2001
وأن مطالبات التأمين عن األضرار تجاوزت في
مجموعها في نهاية المطاف  40مليار دوالر،
وهذا جزء ضئيل للغاية من اقتصاد كان حجمه
آن ــذاك  10تريليونات دوالر ،وك ــان وق ــوع ما
يقرب من  3000قتيل في نيويورك وبنسلفانيا
َ
وواشنطن العاصمة ،عندما َح َّـول المختطفون
المنتمون إلى تنظيم القاعدة أربع طائرات إلى
صواريخ كروز ،جزءا صغيرا من ضحايا السفر
في الواليات المتحدة في ذلك العام.
برغم تقبلي لهذه الحقائق ،أظن أن المؤرخين
فــي المستقبل سينظرون إلــى ال ـحــادي عشر
من سبتمبر على أنه تاريخ ال يقل أهمية عن
الهجوم الياباني على بيرل هاربر في السابع
من ديسمبر من عام  ،1941فقد أسفر الهجوم
المفاجئ على القاعدة البحرية األميركية في
هاواي عن مقتل  2400من أفراد القوات المسلحة
األم ـيــرك ـيــة وت ــدم ـي ــر أو إعـ ـط ــاب  19سفينة
حربية ،بما في ذلــك ثماني بــارجــات ،لكن في
كال الحالتين كان التأثير الرئيس على الحالة
النفسية والمعنوية العامة.
لسنوات ،حــاول الرئيس فرانكلين ديالنو
روزفلت تنبيه األميركيين إلــى التهديد الذي
يفرضه الـمـحــور لكنه فشل فــي التغلب على
النزعة االنعزالية ،ثم تغير كل هــذا بعد بيرل
ه ــارب ــر ،وف ــي االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة فــي عــام
 ،2000دع ــا ج ــورج دبـلـيــو ب ــوش إل ــى انتهاج
سياسة خارجية متواضعة وحذر من إغراءات
بـنــاء الــدولــة ،وبـعــد صــدمــة ال ـحــادي عشر من
سبتمبر ،أعلن "حربا عالمية على اإلرهاب" ،وغزا

ً
أفغانستان والعراق ،ونظرا لنزعات كبار أعضاء
ـصـدام مع
إدارتــه ،يقول بعض المراقبين إن ال ِ
دكتاتور العراق آنذاك َص ّـدام حسين كان متوقعا
على أية حال ،ولكن ليس الطريقة التي جرى بها
وال التكاليف التي ترتبت عليه.
توضح أحداث الحادي عشر من سبتمبر أن
اإلرهاب يستهدف الحالة النفسية المعنوية ال
األضرار المادية ،وإن اإلرهاب أشبه بالمسرح،
وبفضل مؤسستهم العسكرية القوية يعتقد
األميركيون أن ما يسمى "الصدمة والرعب" يأتي
من القصف المكثف ،ومن منظور اإلرهابيين
تأتي الصدمة والرعب من الحالة الدرامية ال من
عدد الوفيات الناجمة عن هجماتهم ،فقد تقتل
السموم عددا أكبر من الناس ،لكن التفجيرات
تستولي على المشاعر البصرية ،وكانت اإلعادة
المتواصلة للبرجين المنهارين على شاشات
الـتـلـفــاز العالمية هــي االن ـقــاب ال ــذي تــوخــاه
أسامة بن الدن.
يمكننا أيضا مقارنة اإلرهــاب بالمصارعة
اليابانية ،فينما قتلت هجمات الحادي عشر
م ــن سـبـتـمـبــر بـضـعــة آالف م ــن األمـيــركـيـيــن،
فإن "الحروب التي ال نهاية لها" التي شنتها
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة الحـقــا قتلت أع ـ ــدادا أكبر
كثيرا ،والــواقــع أن الضرر الــذي أحدثه تنظيم
القاعدة يتضاءل مقارنة بالضرر الذي ألحقته
أميركا بنفسها.
ُ
حسب بعض التقديرات ،ق ِـتـل ما يقرب من
 15ألفا من األف ــراد العسكريين والمتعاقدين
األم ـيــرك ـي ـيــن ،أم ــا الـتـكـلـفــة االق ـت ـص ــادي ــة فقد
تجاوزت  6تريليونات دوالر ،أضــف إلــى ذلك
عدد القتلى من المدنيين األجانب والالجئين
الذين شردتهم العمليات العسكرية ،فتصبح
التكلفة أكثر جسامة ،وكانت التكاليف المتمثلة
في الفرص المهدرة أيضا ضخمة ،فعندما حاول
الرئيس ب ــاراك أوروب ــا تحويل محور اهتمام
الواليات المتحدة باتجاه آسيا -القسم األسرع
نموا في االقتصاد العالمي -تسبب إرث الحرب
العالمية على اإلرهاب في اإلبقاء على الواليات
المتحدة غارقة في أوحال الشرق األوسط.
على الرغم من هذه التكاليف ،يقول بعض
ال ـم ــراق ـب ـي ــن إن ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة حـقـقــت
هدفها :فلم يقع هجوم إرهابي كبير آخر على
ُ
دارهم بحجم هجوم الحادي
األميركيين في عـقر ُ
عشر من سبتمبر ،وق ِـتـل بن الدن والعديد من
كبار مساعديه ،وأزيل َص ّـدام حسين (وإن كانت
صلته بأحداث الحادي عشر من سبتمبر دائما
ُ
موضع شك) ،وبدال من ذلك ،من الممكن أن تـساق
الحجج التي تثبت أن بن الدن نجح ،وخاصة إذا
وضعنا في االعتبار أن معتقداته كانت تتضمن
قيمة االستشهاد على أســاس ديني .صحيح
أن الحركة الجهادية مفتتة ،لكنها انتشرت
وامتدت إلى عدد أكبر من البلدان ،وعادت حركة
طالبان إلى السلطة في أفغانستان ،من عجيب
المفارقات أن يحدث ذلك قبيل ذكرى الحادي
عشر مــن سبتمبر التي حــددهــا الرئيس جو
بــايــدن فــي األص ــل كموعد مستهدف لسحب
القوات األميركية.
من السابق لــأوان كثيرا اآلن تقييم اآلثــار

البعيدة األمد المترتبة على انسحاب الواليات
المتحدة من أفغانستان ،وال شك أن التأثيرات
المترتبة على الـخــروج الفوضوي مكلفة في
َ
األمد القريب ،ولكن في األمد البعيد ،قد ُيـنـظـر
إل ــى بــايــدن على أن ــه ك ــان محقا عندما تعهد
بنبذ جهود بناء الدولة في دولة تقسمها جبال
وقـبــائــل وتــوحــدهــا بشكل أســاســي معارضة
األجانب.
الواقع أن مغادرة أفغانستان ستسمح لبايدن
بالتركيز على استراتيجيته الكبرى المتمثلة
في موازنة صعود الصين ،فعلى الرغم من كل
األضرار التي لحقت بالقوة الناعمة األميركية
بسبب الـطــريـقــة الـفــوضــويــة فــي ال ـخــروج من
أفغانستان ،فإن آسيا لديها ميزان قوى خاص
بها منذ أمد بعيد ،والــذي بمقتضاه ال ترغب
دول مثل اليابان والهند وفيتنام في الخضوع
لهيمنة الصين وترحب بوجود أميركي .عندما
نضع في الحسبان أن الواليات المتحدة ،في
غضون عشرين عاما من الـخــروج المؤلم من
فيتنام ،أصبحت موضع ترحيب في ذلك البلد
وكــذا في المنطقة ،يتبين لنا أن استراتيجية
بايدن منطقية في اإلجمال.
من ناحية أخــرى ،بعد مــرور عشرين عاما
على أحداث الحادي عشر من سبتمبر ،ال تزال
مشكلة اإلرهاب قائمة ،وربما يتجرأ اإلرهابيون
على المحاولة مرة أخرى ،وإذا كان األمر كذلك
فإن مهمة قادة الواليات المتحدة تتلخص في
وضــع استراتيجية فعالة لمكافحة اإلرهــاب،
ويجب أن يكون جوهرها تجنب الــوقــوع في
فــخ اإلرهابيين مــن خــال إلـحــاق ضــرر عظيم
بــأنـفـسـنــا ،وي ـج ــب أن يـخـطــط الـ ـق ــادة إلدارة
الصدمات النفسية في الداخل والخارج.
تخيل كيف كــان العالم سيبدو لــو تجنب
بــوش صرخة الحشد المغرية لحرب عالمية
على اإلرهاب واستجاب لهجمات الحادي عشر
من سبتمبر بضربات عسكرية منتقاة بعناية
مقترنة بعمليات استخباراتية ودبلوماسية
جـيــدة؟ أو لــو ذه ــب إل ــى أفغانستان على أية
حــال ،فتخيل لو أنه انسحب بعد ستة أشهر،
حتى لو انطوى ذلك على التفاوض مع حركة
طالبان الوضيعة.
بالنظر إلى المستقبل ،عندما تأتي الهجمات
اإلرهــاب ـيــة الـتــالـيــة ،فهل يتمكن ال ــرؤس ــاء من
توجيه مطالبة عامة الناس بالثأر من خالل
االستهداف الدقيق ،وشرح الفخ الذي ينصبه
اإلرهــابـيــون ،والتركيز على خلق المرونة في
الردود األميركية؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن
يطرحه األميركيون ،والذي يتعين على قادتهم
أن يعكفوا على اإلجابة عنه.
* العميد الفخري لكلية جــون ف .كينيدي
في جامعة هارفارد ومؤلف كتاب «هل تشكل
األخـ ـ ــاق أي أه ـم ـي ــة؟ ال ـ ــرؤس ـ ــاء وال ـس ـيــاســة
الخارجية مــن فرانكلين ديــانــو روزفـلــت إلى
ترامب».
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

ال شك أن العواقب االقتصادية األولية
المترتبة على العودة إلى التفاعالت
االجتماعية الطبيعية ستكون إيجابية،
حيث تشير تقديرات الباحثين في بنك
التسويات الدولية إلى أن الجائحة
تسببت في خسارة  %8من الناتج في
البلدان المتقدمة في عام  ،2020وتتوقع
انخفاضا إضافيا بما يزيد قليال على %2
هذا العام،
دأب ال ـنــاس لعقد مــن الــزمــن أو نحو ذلك
على استخدام كلمة " "exitفي اللغة اإلنكليزية
كالحقة ،وكان المصطلح " "Grexitأول تركيبة
من هذا النوع ،في اإلشارة إلى خروج اليونان
المحتمل من منطقة اليورو ،ثم ظهر المصطلح
"( "Italexitخروج إيطاليا) لفترة وجيزة ،وأعيد
إلى الحياة مؤخرا على اليمين اإليطالي ،لكن
لم يتحقق أي منهما ،كما لم يتحقق المصطلح
" ،"Frexitأو انسحاب فرنسا األحادي الجانب
م ــن االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ،ف ـكــانــت الـسـيــاسـيــة
اليمينية المتطرفة مارين لوبان تغازل هذه
الفكرة فــي الـســابــق ،لكنها تخلت عنها بعد
ذلــك ،وحصل المرشح الوحيد الــذي أيد هذه
الـفـكــرة فــي االنـتـخــابــات الرئاسية الفرنسية
عام  ،2017فرانسوا أسيلينو ،على  %0.9من
األصوات فقط.
ُ َ ِّ
ي ـبــدو أن مـثــل ه ــذه الـمـصـطـلـحــات تـنـفـر
معظم سـكــان أوروب ــا الـقــاريــة ،وحـتــى يومنا
ه ـ ــذا ل ــم ي ـت ـح ـقــق ع ـل ــى أرض الـ ــواقـ ــع س ــوى
المصطلح "( "Brexitخروج بريطانيا) ،حتى
رغم أن استطالعات الرأي في الشهر السابق
لالستفتاء فــي المملكة المتحدة فــي يونيو
 2016أظهرت أن عدد الناخبين الفرنسيين غير
الراضين عن االتحاد األوروبــي كان أكبر من
نظرائهم البريطانيين ،بهامش  %61إلى .%48
كــل مصطلحات الـخــروج ه ــذه ،المحتملة
منها والفعلية ،اعتبرها أغلب أهل االقتصاد
غير مــرغــوبــة ،واآلن ظهر مصطلح آخــر قيد
المناقشة يأمل الجميع أن يحدث"Pandexit" :
(ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج مـ ــن الـ ـج ــائـ ـح ــة) ،ويـ ـلـ ـخ ــص ه ــذا
المصطلح المركب فكرة متفائلة مفادها أننا
نستطيع قريبا أن نأمل تجاوز جائحة مرض
فيروس كورونا ( 2019كوفيد ،)19والعودة إلى
تقبيل المعارف ال َـع َـرضيين (على الخد على
األق ــل) وحشر أنفسنا كالسردين فــي عربات
الترام والقطارات في المدن من نيويورك إلى
طوكيو.
ال ش ــك أن ال ـعــواقــب االق ـت ـصــاديــة األول ـيــة
ال ـم ـت ــرت ـب ــة عـ ـل ــى ال ـ ـع ـ ــودة إل ـ ــى ال ـت ـف ــاع ــات
االجتماعية الطبيعية ستكون إيجابية ،حيث
تشير تقديرات الباحثين في بنك التسويات
الدولية إلى أن الجائحة تسببت في خسارة
 %8من الناتج في البلدان المتقدمة في عام

 ،2020وتتوقع انخفاضا إضافيا بما يزيد
قليال على  %2هــذا ال ـعــام ،ويـجــب أن يــؤدي
تخفيف القيود المفروضة على السفر وغير
ذلــك مــن القيود إلــى التعافي الـقــوي فــي عام
 ،2022وإن كان نطاق هذا التعافي سيصبح
متفاوتا بدرجة كبيرة بين البلدان اعتمادا على
معدالت اإلصابة بالعدوى والتطعيم ،وبالطبع،
ُ
قد تـفـضي زيادة عامة في حاالت العدوى أو
عودة العدوى إلى اندالع موجة ثالثة من اآلالم
االقتصادية إذا استلزم األمر فرض المزيد من
القيود على األنشطة.
ع ـ ــاوة ع ـلــى ذل ـ ــك ،ل ــن ت ـك ــون ك ــل ال ـفــوائــد
االقتصادية المترتبة على الخروج من الجائحة
صـرفة خالصة من الشوائب ،الواقع أن القائمين
ِ
على البنوك المركزية ،البارعين في تحويل
ال ـف ــرص إل ــى م ـشــاكــل ،ب ــدأ ال ـق ـلــق ي ـســاورهــم
بــال ـف ـعــل ،ف ــرغ ــم أن ال ـس ـي ـنــاريــو االق ـت ـصــادي
األســاســي ال ــذي يتصورونه إيـجــابــي ،فإنهم
يــرون مخاطر كبرى ،فقد قــال مدير عــام بنك
ال ـت ـســويــات ال ــدول ـي ــة أوج ـس ـت ـيــن كــارسـتـيـنــز
مؤخرا" :ال يزال صناع السياسات يواجهون
تحديات رهيبة ،فالديون العامة والخاصة
مرتفعة للغاية والعواقب السلبية المترتبة
على الجائحة ضخمة".
ال ـن ـق ـط ــة األس ــاسـ ـي ــة الـ ـت ــي ي ــرك ــز عـلـيـهــا
كارستينز هــي أن الـضــرر االقـتـصــادي الــذي
أحدثته جائحة كوفيد 19خففته "مواءمات غير
مسبوقة في سياسات االقتصاد الكلي"" :أسعار
فائدة شديدة االنخفاض وجرعات ضخمة من
التيسير الكمي ،إلــى جانب دعــم مالي وافــر".
كانت درجات مساعدة الميزانية متفاوتة من
بلد إلى آخر ،فكانت في الواليات المتحدة أكبر
كثيرا مقارنة بحالها في أوروبــا ،على سبيل
المثال ،لكن الديون الحكومية ارتفعت بشكل
حاد في كل مكان ،واآلن بلغت مستويات غير
مسبوقة في بلدان مثل إيطاليا واليابان.
على ه ــذه الخلفية ،ح ــدد بنك التسويات
الدولية سيناريوهين خطيرين على الجانب
السلبي:
األول وب ـ ــائ ـ ــي ف ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ـ ــاس :حـ ـي ــث قــد
تظهر مـتـحــورات جــديــدة لـفـيــروس كــورونــا،
فيستلزم األم ــر الـمــزيــد مــن عمليات اإلغــاق
والدعم المالي ،وهو ما قد ال يتسنى لبعض
الحكومات ،لكن فــي اعـتـقــادي أن المزيد من
ع ـم ـل ـيــات اإلغـ ـ ــاق س ـي ـكــون مـسـتـحـيــا على
المستوى السياسي ،وعلى هذا ،فإذا انتشرت
طـفــرات فيروسية جــديــدة بـســرعــة ،فسيكون
لزاما علينا أن نتدبر أمورنا قدر المستطاع،
ونــأمــل أن تساعد اللقاحات فــي التقليل من
الوفيات اإلضافية.
يتمثل الـسـيـنــاريــو الـثــانــي عـلــى الـجــانــب
السلبي ،والذي أعتبره أكثر منطقية وترجيحا،
في اشتداد ضغوط األسعار الحالية وارتفاع
الـتـضـخــم إل ــى مـسـتــويــات أع ـلــى ،األم ــر الــذي
يتطلب في النهاية استجابة نقدية ،فقد بلغ
تضخم أسعار المستهلك  %5.4خــال العام
السابق لشهر يوليو ،وارتـفــع مؤشر Baltic
 ،Dry Indexالذي يتتبع أسعار شحن السلع

الجافة بنحو  %170هذا العام ،وبدأت القيود
على العرض تظهر في العديد من المناطق.
ينبئنا الـخــط الــرسـمــي ال ــذي يتبعه بنك
االحـتـيــاطــي ال ـفــدرالــي األم ـيــركــي وغ ـيــره من
البنوك المركزية بأن هذه الزيادة التضخمية
مؤقتة سريعة الــزوال ،ولكن كما يقول المثل
الفرنسي "ال شيء أكثر دواما من المؤقت" ،فإذا
كان إجماع البنوك المركزية الحالي مجانبا
للصواب ،كما يعتقد وزير الخزانة األميركي
السابق الري سمرز ،فقد يحمل لنا المستقبل
بعض المتاعب.
الــواقــع أن إحـكــام السياسة النقدية أثناء
الـخــروج مــن الجائحة سيخلف عــواقــب أشد
خطورة من المعتاد ،فبسبب تكديس البنوك
المركزية لـقــدر كبير مــن الــديــون الحكومية،
أص ـبــح مـتــوســط آجـ ــال اسـتـحـقــاق الـسـنــدات
ال ـح ـكــوم ـيــة أق ـص ــر ف ـع ـل ـيــا ،وع ـل ــى هـ ــذا فقد
أصبحت الميزانيات العمومية في القطاع العام
أكثر حساسية من المعتاد للتغيرات في أسعار
الفائدة القصيرة األجل ،ولن تكون الحكومات
راضية عن أداء القائمين على البنوك المركزية
في بلدانها بسبب إحكام السياسة ،ألن هذا من
شأنه أن يخلف عواقب مالية مباشرة.
باإلضافة إلى هذا ،سيكون إحكام السياسة
ال ـن ـقــديــة ف ــي ال ـعــالــم ال ـم ـت ـقــدم ،وخ ــاص ــة في
الواليات المتحدة ،غير مرغوب إلى حد كبير
من منظور األســواق الناشئة ،فال تــزال أغلب
هذه األسواق تناضل للسيطرة على الجائحة،
ومـ ـع ــدالت الـتـطـعـيــم ض ــد ك ــوف ـي ــد 19لــديـهــا
أقــل كثيرا من نظيراتها في أوروب ــا وأميركا
الشمالية ،على الرغم من العالمات التي تشير
مؤخرا إلى أن البلدان الثرية أصبحت اآلن أكثر
استعدادا لتقاسم مخزوناتها من اللقاحات.
فــي االسـتـجــابــة للجائحة ذات ـهــا ،واجهنا
ج ـم ـي ـع ــا تـ ـح ــدي ــات مـ ـم ــاثـ ـل ــة ،وكـ ـ ـ ــان م ــزي ــج
السياسات التي استخدمتها الحكومات هو
ذاته في عموم األمر ،وأثناء فترة الخروج من
الجائحة ،قد يتغير كل هــذا ،فالتدابير التي
قــد تكون منطقية فــي البلدان حيث معدالت
اإلصابة بعدوى كوفيد 19منخفضة والديون
العامة تحت السيطرة ربما تؤدي إلى كارثة
اقتصادية إذا استعانت بها بلدان أخرى.
م ــن ه ـن ــا ،ي ــدع ــو كــارس ـت ـي ـنــز إلـ ــى تطبيع
السياسة النقدية "بشكل تدريجي للغاية" ،وإن
كان يؤكد أيضا ،على نحو يوافق التوقعات،
أولــويــة السيطرة على التضخم واستقاللية
البنوك المركزية ،وربما يضيف أننا سنحتاج
إلـ ــى ال ـم ــزي ــد م ــن تـنـسـيــق ال ـس ـي ــاس ــات على
المستوى الدولي ،وهو أمر نادر الحدوث خالل
فترة عام ونصف العام األخيرة ،وعلى هذا فإن
بنك التسويات الدولية ذاته لديه مهمة يجب
أن يضطلع بها.
* رئيس مجلس إدارة مجموعة نات
ويست (.)NatWest Group
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع
«الجريدة»
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اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

الـديـنـار الـكـويـتـي

السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.838

7.472

5.585

2.404 2.812 3.325

تقرير اقتصادي

الكويت أمام تحديات عاجلة ...أصعب من «سهل»

• على رأسها التصنيف االئتماني الجديد وتدبير السيولة وقسائم المطالع وعودة المدارس
• اإلدارة الحكومية خالل السنوات األخيرة اعتادت االنشغال بالقضايا الصغيرة
تواجه الكويت ،في
الفترة القادمة ،مجموعة
من التحديات العاجلة
والمستحقة ،التي تتطلب
ً
ً
تدخال وحلوال على المدى
القصير ،وهي كلها أكثر
ً
تعقيدا وصعوبة من ّأي
مشكالت تكنولوجية
واجهت تطبيق «سهل».

الحكومة ّ
مررت
ميزانية قيمتها
 23مليار دينار
دون مناقشة لتقرر
بعدها خفض
المصروفات
بـ !%10

خــاطــب رئـيــس مجلس الـ ـ ــوزراء ،سـمــو الـشـيــخ صـبــاح الـخــالــد،
ً
قياديي الدولة في لقاء مفتوح قائال" :التحدي األكبر أمامنا اآلن هو
ُ
إطالق تطبيق (سهل) الحكومي ،ونحن على بعد أيام ،وأقصد بذلك
ً
ً
ً
أسبوعا واحدا ،وسيكون هذا التطبيق تحديا واختبارا وإنجازا
لكم كقياديين ...وأنا لن أقبل بأمرين؛ أولهما أن نعود إلى الوراء
بالتعامالت الــورقـيــة ،والثاني أن ُيطلق التطبيق دون أن يحقق
األهداف المرجوة منه".
ّ
وبغض النظر عن أن التطبيق لم ُيطلق في الوقت الــذي تعهد
به رئيس الوزراء ليتم إطالقه تجريبيا مطلع األسبوع الجاري ،ثم
ً
تشغيله أمس األربعاء رسميا في مرحلته األولى  -التي ستتلوها
مــراحــل أخ ــرى  -فــإنــه مــن الـمــؤســف حـقــا أن يـكــون إط ــاق تطبيق
إلكتروني هو التحدي األكبر للحكومة ،حسبما يراه رئيس مجلس
الوزراء.
ـاح ومعالجات
ـ
ص
اإل
استحقاقات
ـا
ـ
ن
ـاوز
ـ
ج
ـ
ت
إذا
الحقيقة،
فــي
ّ
االختالالت الرئيسية كأحادية مصادر الدخل أو تضخم سوق العمل
أو اختالل التركيبة السكانية التي تتطلب مدى أطول للمعالجة،
ّ
فإن الكويت في الفترة القادمة أمام مجموعة من التحديات العاجلة
والمستحقة ،التي تتطلب تدخال وحلوال على المدى القصير ،وهي
كلها أكثر تعقيدا وصعوبة من ّ
أي مشكالت تكنولوجية واجهت
تطبيق "سهل".

التصنيف االئتماني
فنحن عـلــى مــوعــد أي ــام أو ربـمــا أســابـيــع مــن ع ــودة مؤسسات
التصنيف االئتماني الدولية إلصــدار تقاريرها بشأن األوضــاع
السيادية لدولة الكويت ،إذ سبق لمؤسسات التصنيف الدولية
"ستاندرد آند بورز -وموديز -وفيتش" خفض تصنيفات الكويت
االئتمانية خالل العامين الماضيين ،مع تغيير النظرة المستقبلية
من اإليجابية الى السلبية ،دون أن تتخذ الحكومة أي إجراء فعلي
للعمل على تالفي المزيد من الخفض مجددا.

ومهما يكن الرأي حول مدى اعتبار التصنيف االئتماني شهادة
ّ
على األوضاع االقتصادية ،فإن األمر مرتبط بالضرورة بتكاليف
أكـبــر ستتحملها الــدولــة إن دخـلــت س ــوق الــديــون الـسـيــاديــة ،مع
استمرار تراجع تصنيفاتها االئتمانية ،إضافة الى تراجع تصنيفات
ّ
سيحملها مع مساهميها تكاليف أكبر.
البنوك الكويتية ،مما
فوفق ّ
رد لوزير المالية على سؤال للنائب عبدالعزيز الصقعبي،
ّ
فإن كلفة السندات ارتفعت على الكويت بعد التخفيضات األخيرة
للتصنيف االئتماني بين  10و 25نقطة أساس ،وهذا األمر يقلل من
جاذبية الميزة الوحيد التي تستند إليها الحكومة في مساعيها
إلقرار قانون َّ
الدين العام ،وهي انخفاض كلفة التمويل من االقتراض.

تحديات السيولة
ّ
وملحة
وتتنوع تحديات المرحلة القادمة ،وهي عاجلة بطبيعتها
في أهميتها وصعبة في تنفيذها ،إذا اعتبرنا أن إنجاز تطبيق
إلكتروني هو التحدي األكبر ،فأمامنا مثال ّ
تحدي توفير السيولة
على المدى القصير لسداد االلتزامات الطارئة كالرواتب ودفعات
المقاولين ،بعدما استنفدت اإلدارة المالية للبالد جميع الحلول
السهلة والمباشرة ،خصوصا بعد نفاد السيولة من االحتياطي
العام ،والقيام بعمليات مبادلة األصول والنقد ما بين االحتياطي
العام واحتياطي األجيال ،ووقف استقطاع نسبة الـ  10في المئة
لمصلحة احتياطي األجيال القادمة وإبقائها ضمن مصروفات
الميزانية العامة للدولة ،وهي بالمناسبة الميزانية التي ّ
مررتها
الحكومة دون مناقشة في مجلس األمة بإنفاق قياسي بلغ  23مليار
ديـنــار ،لتعود بعد إقــرارهــا بأسابيع وتقرر خفض مصروفاتها
بواقع  10في المئة!

المطالع والتعليم

ُ
المالية أو االقتصادية ،فثمة أزمة تواجه  28ألف أسرة خصصت
لهم أراض في مدينة المطالع ،في حين أعلن بنك االئتمان أن "قدرته
ً
ال تسمح حاليا بتمويل كل القسائم الحكومية في المدينة" ،وهو
موضوع تفصيلي عاجل من أصل أزمة مؤجلة هي األزمة اإلسكانية.
ّ
كما أن أمام اإلدارة الحكومية ّ
تحديا آخر يتعلق بمدى استعداد
المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات عامة ،وخاصة إلعادة
االفتتاح في ظل توفير المتطلبات الصحية والوقائية.

اهتمامات صغيرة
لقد اعتادت اإلدارة الحكومية ،خصوصا في السنوات األخيرة،
االهتمام بالقضايا الصغيرة واالعتقاد بأن حل أزمة السيولة يتعلق
فقط بتوفير الرواتب ،وأن تقليص اإلنفاق ّ
يمر ببوابة تقليص "دعم
العمالة" ،دون المراجعة الشاملة ألوجه الهدر السنوي المتكررة في
الميزانية ،وأن دعم المشاريع الصغيرة يكون بترخيص عربات
وكــرفــانــات فــي منطقة الـصـبـيــة ،مــع تـنــاســي مـعـضــات التمويل
وص ـعــوبــة ال ـح ـصــول عـلــى األراضـ ـ ــي ،نــاهـيــك بتعقيد اإلج ـ ــراء ات
الجهات المختلفة ،وأن نقل اإلطارات من "ارحية"
والمعامالت بين
ّ
توقع أن ّ
تتم عمليات التدوير وفــق اإلمكانات
إلــى السالمي ،مع
الحالية لنحو  28عاما ،يعتبر إنجازا بيئيا واقتصاديا.

ال شك في أن للتحول التكنولوجي ،خصوصا في المعامالت
خالل تطبيق سهل ،أهمية خاصة في تطوير األداء
الحكومية ،من
ّ
وتيسير األعمال ،لكنه ليس التحدي األكبر أمام سلطة مثل حكومة
الكويت؛ ثرواتها ضخمة وتحدياتها متزايدة ،وتزداد تعقيدا كلما
أهملنا معالجتها.

تباين المؤشرات والسيولة  42.3مليون دينار

أسهم االمتياز وبيتك وأهلي متحد تدعم السوق األول
●

ت ـب ــاي ــن أداء مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت الرئيسية ،أمــس ،بتغيرات
م ـح ــدودة ،إذ خـســر مــؤشــر الـســوق
ً
ال ـعــام بنسبة م ـحــدودة ج ــدا كانت
 0.03في المئة أي  2.06نقطة ليقفل
على مستواه السابق  6838.69نقطة
بسيولة مرتفعة بلغت  42.3مليون
ديـنــار تــداولــت  258.4مليون سهم
عبر  9787صفقة ،وتــم ت ــداول 135
ً
سهما ربــح منها  58بينما تراجع
 53واستقر  24دون تغير.
وربح مؤشر السوق األول بنسبة
 0.04في المئة أي  2.7نقطة ليقفل
على مستوى  7472.83نقطة بسيولة
بلغت  24.5مـلـيــون دي ـنــار تــداولــت
 87.3مليون سهم عبر  3865صفقة،
وتـ ـع ــادل ــت ك ـف ــة األس ـ ـهـ ــم ال ــراب ـح ــة
والخسارة  10أسهم في كل جانب
واستقرت  5دون تغير.
في المقابل ،تراجع مؤشر السوق
الرئيسي بنسبة  0.24في المئة أي
 13.26نـقـطــة لـيـقـفــل عـلــى مستوى
 5585.87ن ـق ـط ــة ب ـس ـي ــو ل ــة ج ـيــدة
ارت ـف ـع ــت إلـ ــى  17.8م ـل ـيــون دي ـنــار
تداولت  171مليون سهم عبر 5922
ً
صفقة وربح  48سهما مقابل تراجع

 43واستقر  19دون تغير.

تباين وأداء مختلط
انتهت الجلسة إلى اختالط بين
البيع والشراء ،وبعد جلسة خضراء

ارتفاع أسعار النفط مع تراجع
المخزونات وتوقعات الطلب
ً
ً
البرميل الكويتي يرتفع  62سنتا ليبلغ  74.73دوالرا

ً
ً
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  62سنتا ليبلغ  74.73دوالرا
ً
للبرميل في تداوالت ،أمس األول ،مقابل  74.11دوالرا في تداوالت يوم
ً
االثنين الماضي ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،ارتفعت أسعار النفط ،صباح أمس ،بعدما
ً
أظـهــرت بـيــانــات انـخـفــاضــا أكـبــر مــن المتوقع لـمـخــزونــات الـخــام في
الواليات المتحدة أكبر مستهلك للوقود في العالم وتوقعات بتعافي
الطلب مع التوسع في التطعيمات .لكن انخفاض استهالك الصين
للنفط الـخــام فــي أغسطس مــع تــراجــع معدل تشغيل المصافي ألقل
مستوى منذ مايو وتراجع إنتاج المصانع ّ
حد من مكاسب سعر النفط.
ً
وارتفع مزيج برنت الخام  49سنتا ما يوازي  0.7في المئة إلى 74.09
ً
ً
دوالرا بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط األميركي  48سنتا ما
ً
يعادل  0.7في المئة إلى  70.94دوالرا للبرميل.
ً
قال مصدران في السوق ،نقال عن أرقام من معهد البترول األميركي
صدرت أمس األول ،إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير
هبطت األسبوع الماضي بعد أن تسبب اإلعصار "أيدا" في إغالق العديد
من المصافي النفطية ومنصات إنتاج بحرية.
وانخفضت مخزونات الخام  5.4ماليين برميل على مدار األسبوع
المنتهي في  10سبتمبر ،وتوقع المحللون انخفاض اإلنتاج  3.5ماليين
برميل في المتوسط.
قالت وكالة الطاقة الدولية أمس األول ،إن توزيع اللقاحات المضادة
ً
لكوفيد 19-من شأنه أن يغذي انتعاشا ،بعد تراجع الطلب العالمي
على النفط مدة ثالثة أشهر بسبب انتشار الساللة "دلتا" المتحورة
من فيروس كورونا وتجدد القيود المفروضة لمواجهة الجائحة.
(رويترز)

أمـ ـ ــس ،وت ــراجـ ـع ــت ب ـع ــض األس ـه ــم
القيادية المهمة في مقدمتها أسهم
ال ـب ـنــك ال ــوط ـن ــي وأج ـي ـل ـي ـتــي وبـنــك
بوبيان وأالفكو واستثمارات وبعد
بداية مـتــرددة تركزت على األسهم
ف ــي ق ـط ــاع االس ـت ـث ـم ــار بــالـســوقـيــن

األول والــرئـيـســي وتـمـيــز مــن األول
سهم االمتياز.
بـيـنـمــا اس ـت ـمــر األداء اإلي ـجــابــي
ل ـس ـه ــم أرزان ث ـ ــم لـ ـح ــق ب ـ ــه س ـهــم
أعيان وبعض األسهم العقارية في
مقدمتها عقارات الكويت ووطنية

عـقــاريــة ،بينما تــراجــع سهم مزايا
بشدة وفقد  4في المئة ،كما خسرت
أس ـهــم "ج ــي إف إت ــش" والـبـيــت من
الرئيسي.
ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ارتـ ـفـ ـع ــت بـعــض
األسهم في السوقين أبــرزهــا أهلي
متحد وبيتك وبنك الخليج وبرقان،
ب ـي ـن ـمــا ت ــراج ـع ــت أسـ ـه ــم مـتـكــامـلــة
وصناعات وأالفكو لتنتهي الجلسة
محايدة ،وتعود بالمتداول للمنطقة
الــرمــاديــة واالت ـج ــاه األفـقــي بـعــد أن
ت ـح ـســن األداء وال ـن ـف ـس ـي ــات ،أمــس
األول ،عقب عمليات شراء على البنك
ً
الوطني ليستقر األسـبــوع محايدا
للمرة الثانية على التوالي بانتظار
محفزات جديدة.
ً
خـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــا  ،تـ ـب ــا ي ــن األداء ب ـيــن
مؤشرات أسواق المال بدول مجلس
التعاون الخليجي ،إذ ربحت أسواق
ال ـس ـع ــودي ــة واإلم ـ ـ ـ ــارات وتــراج ـعــت
أسـ ـ ـ ــواق ق ـط ــر والـ ـبـ ـح ــري ــن وع ـم ــان
والـ ـك ــوي ــت وكـ ــانـ ــت أسـ ـعـ ــار ال ـن ـفــط
ً
ً
س ـج ـلــت نـ ـم ــوا جـ ـي ــدا ب ـلــغ بـبــرمـيــل
ً
ب ــر ن ــت إلـ ــى م ـس ـت ــوى  74.5دوالرا
للبرميل بعد إعصار ضرب سواحل
المكسيك و مــن المحتمل أن يعطل
بـعــض االم ـ ــدادات النفطية المهمة
لدول أميركا الشمالية.

قالت شركة عربي القابضة إنه تم الحكم برفض الدعوى رقم ،2019 /193
المرفوعة من الشركة ضد كل من شركة مستشفيات الضمان الصحي والهيئة
العامة لالستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وهيئة أسواق
المال ،وإلزام الشركة المدعية بالمصروفات ومبلغ  1000دينار مقابل أتعاب
المحاماة الفعلية ،وجار استئناف الحكم ،علما بأن موضوع الدعوى يتعلق
بندب خبير لمحاسبة وكيل المؤسسين عن كيفية إجراءات تأسيس شركة
مستشفيات الضمان الصحي.
ولفتت الشركة الى أنه حتى تاريخه لم يتضح أي أثر على الشركة ،حيث
يتوقف ذلك على سير الدعوى ،وحيث إن الحكم سالف الذكر ابتدائي ،وجار
استئنافه.

«المركزي» يوافق لـ «برقان» على إصدار سندات غير مضمونة
حصل بنك برقان على موافقة بنك الكويت المركزي المبدئية إلصدار
سندات غير مضمونة ذات أولوية بالسداد بقيمة ال تتجاوز  500مليون دوالر
أو ما يعادلها بعمالت أخرى تحت برنامج سندات اليورو متوسطة األجل.
وحسب «برقان» ،ستصدر تلك السندات إما باستحقاق يحل بعد  5سنوات
وفائدة ثابتة ،أو بتاريخ استحقاق يحل بعد  6سنوات وقابلة لالسترداد
بعد  5سنوات من تاريخ إصدارها ،وذلك بفائدة ثابتة للسنوات الخمس
األولى ،ومتغيرة في السنة السادسة وحتى تاريخ االستحقاق.
وأوضح «برقان» أن التنفيذ الناجح لذلك اإلصدار سيسمح للبنك بتعزيز
السيولة الطويلة األجل ،ونسب السيولة الرقابية.

 100ألف دينار ربح «أركان» من التنازل عن حق انتفاع
ّ
وقعت شركة أركان الكويت العقارية عقد بيع والتنازل عن حق االنتفاع
والتحويل لبيع عقار صناعي في منطقة الشويخ الصناعية.
وتوقعت «أرك ــان» تحقيق ربــح بقيمة  100ألــف دينار من تلك الصفقة،
سينعكس على البيانات المالية السنوية.

ً
أغلقت بعد أن منحت إنذارا دون تصويب مخالفاتها

●

جراح الناصر

قــامــت ع ــدة شــركــات بمخالفة القوانين
الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة؛ عـ ـب ــر ت ـق ـس ـي ـم ـه ــا ال ـق ـس ــائ ــم
الممنوحة لها واالستفادة منها من خالل
تأجيرها أو مخالفة األنشطة الممنوحة من
أجلها ،وتم ضبط قسائم مقسمة ومهجورة
دون ممارستها ألعمالها.
وك ـش ـفــت م ـص ــادر ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،أن تلك
الشركات المخالفة كانت قد ضربت القوانين
الصناعية بعرض الحائط ،إذ تم إنذارها
ف ــي أب ــري ــل ال ـمــاضــي ومـنـحــت مـهـلــة إلزال ــة
وتصويب المخالفات ،لكنها استمرت في

إذ خالفت القانون رقم  56لسنة  1996في
شأن إصدار قانون الصناعة والقانون رقم
 22لسنة  2009في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لــدول مجلس
التعاون الخليجي.
يذكر أن العديد من الصناعيين طالبوا
بتعديل القانون صناعي لمواجهة ظاهرة
عدم استغالل القسائم الصناعية وخاصة
الـحــرفـيــة مـنـهــا وإعـ ــادة اسـتـخــدامـهــا وفــق
تراخيصها وحسب عقدها باإلضافة إلى
سحب القسائم غير المستغلة والمجهورة
ً
وإعادة توزيعها مجددا.

«كولكس» تقدم  27.2مليون دينار لشراء «مصنع األنابيب»
●

جراح الناصر

نافست شركة صناعات التبريد "كولكس"
على شراء مصنع الشركة الكويتية لصناعة
األنابيب والخدمات النفطية وقدمت أعلى
سعر بلغ  27.2مليون دينار كويتي.
وبحسب مصادر متابعة ينتظر تصديق

ً
القاضي على المزاد لترسيته نهائيا على
الشركة ،إذ تتم مراجعة بعض اإلج ــراء ات
واعتراضات إحدى الجهات.
ويـقــع الـمـصـنــع عـلــى مـســاحــة 252.490
ً
مترا مربعا وهو مرخص من الهيئة العامة
للصناعة ،ا لـتــي ستتولى نقل الترخيص
والمزايا المرتبطة به بما فيها الحق في

نقل اإلطارات
من «إرحية» إلى
السالمي ليس
ً
ً
إنجازا بيئيا
ً
أو اقتصاديا

أخبار الشركات
«عربي القابضة» :رفض دعوى

ً
ضبط قسائم صناعية تمارس نشاطا دون ترخيص
تلك المخالفات ،إذ اكتشفت فرق التفتيش
أن هذه المخالفات مازالت قائمة.
وأغ ـل ـق ــت ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـص ـنــاعــة 4
ق ـســائــم بـمـنـطـقـتــي الـ ــري وأمـ ـغ ــرة لــوجــود
تلك المخالفات ،إلــى جانب مــزاولــة نشاط
ح ــدادة ب ــدون ترخيص صناعي وتخزين
أنــابـيــب كـبـيــرة الـحـجــم إضــافــة إل ــى وجــود
ورشة ألمنيوم دون غير ترخيص بمساحة
ً
ً
 26مترا مربعا.
ً
وو جـهــت الهيئة خطابا لتلك الشركات
بضرورة إزالة المخالفات واآلثار المترتبة
عـلـيـهــا ،مـشـيــرة إل ــى أن ـهــا ستطبق عليها
ً
عقوبات أشد مستقبال تصل إلى سحبها،

albaghli74@gmail.com

تعقيد وإهمال

وحتى في القضايا الخدميةّ ،
ثمة تحديات ال تقل إلحاحا عن تلك

علي العنزي

محمد البغلي

القسيمة المقام عليها المصنع لمن رسا
عليه المزاد.
ً
وجاءت عملية البيع إنفاذا لحكم نهائي
صادر لمصلحة البنك الصناعي ودائنين
آخرين.

الكويت تتسلم  240ألف
برميل بنزين من الفجيرة
ّ
تسلمت الكويت نحو  240ألف برميل بنزين من الفجيرة في أول
أسبوع من الشهر الجاري ،لتكون ثاني شحنة تم إطالقها خالل
ً
عام  ،2021وفقا لشركة بيانات السلع األساسية  Kplerوتوجهت
شحنات زيت الوقود إلى الكويت وسيرالنكا وباكستان ،بحسب
البيانات التي نشرها "ستاندرد آند بورز غلوبال بالتس".
ومن المرجح أن تستورد باكستان المزيد من زيت الوقود إذ
تتطلع إلــى التخفيف مــن صــدمــة ارتـفــاع أسـعــار الـغــاز الطبيعي
ال ـم ـســال ف ــي وق ــت ت ـتــزايــد الــرغ ـبــة الـمـحـلـيــة ل ـلــوقــود م ــن الـقـطــاع
ً
الصناعي بسرعة بسبب تحسن آف ــاق النمو االقـتـصــادي ،وفقا
لمصادر ومحللين.
ً
وأظهرت البيانات ،أن المستودعات البحرية كانت مطلوبة أيضا
ً
في الفجيرة أخيرا ،إذ كانت مبيعات أغسطس هي األعلى لهذا العام.
وبدا إجمالي صــادرات زيت الوقود في األسبوع في األول من
سبتمبر ارتفع إلــى  3.31ماليين برميل ،وهــو أكبر عــدد منذ 19
ً
يوليو ،وفقا لشركة بيانات السلع األساسية .Kpler
وقــال أحــد م ــوردي الــوقــود ،إن االنخفاض فــي نــواتــج التقطير
الثقيلة قد يكون بسبب زيادة تحميل وقود السفن من صهاريج
التخزين التي تــم إنزالها إلــى الـصـنــادل .وقــال تــاجــر:إن مبيعات
ً
الوقود في سبتمبر "كانت ضعيفة جدا والدعم من قطاع الناقالت
في أغسطس غير موجود هذا الشهر".
ً
وأضاف أيضا أن إمــدادات وقود الخزانات منخفضة الكبريت
وفيرة حيث تستمر مصافي التكرير في الفجيرة في العمل بكامل
ً
تقريبا ،مما قلل من أقساط التأمين على الفجيرة التي توفر
طاقتها
 0.5في المئة من الوقود البحري.
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اقتصاد
ّ
ال حاالت تعثر للصناديق االستثمارية منذ تأسيس «أسواق المال»
ةديرجلا
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• الدور الحالي لـ«المحلية» دون المستوى المأمول •  30ألف دينار رسوم تسويق الوحدات الخارجية في الكويت
محمد اإلتربي

نشجع الصناديق
المحلية بالدرجة
األولى ولذلك
فرسومها أقل

صناديق تلجأ
للخارج ألسباب
تتعلق بتملك
عقارات بأسواق
محددة

مــع انتشار دع ــوات االستثمار فــي «كايمان»
انتشار الـنــار فــي الهشيم ،تـكــاد تجعل مــن تلك
الجزر قبلة المستثمرين العالميين والمحليين،
ً
كـمــا تــوحــي بـعــض تـلــك ال ــدع ــوات ،ال ـتــي غــالـبــا
مــا تــرفــق بــإشــارات عــن مــرونــة رقــابـيــة متناهية
وتسهيالت ضريبية مشجعة ،تقابلها إشــارات
لتشدد رقابي محلي ،تثور العديد من
ضمنية
ٍ
التساؤالت حول مدى نجاح هيئة أسواق المال
ً
عموما ،وفي مجال أنشطة األوراق المالية بصورة
خاصة في تحقيق الموازنة الصعبة بين «المرونة
اإلجــرائـيــة» المحفزة ،وبين تحقيق المتطلبات
الرقابية المطلوبة وبعدالة على الجميع لضمان
حماية حقوق المتعاملين.
ً
وبعيدا عن واقــع االستثمار في جزر كايمان
وأمثالها ،الذي شكل ظاهرة في السنوات األخيرة
ً
تخبو أحيانا تلك الدعوات لتعود إلى السطح مرة
أخرى ،بمعزل عن تقييم مدى امتثال المؤسسات
المالية واالستثمارية فيها لمعايير النظام المالي
العالمي.

ً
ً
« 80خارجيا» مقابل « 40محليا»

تطويرات مستمرة
وصناديق جديدة
ستكون متاحة
وإطارها التشريعي
قيد التجهيز

ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن ت ـفــوق الـصـنــاديــق
ً
الـخــارجـيــة عـلــى المحلية رقـمـيــا كـمــا أف ــادت
ً
مـ ـص ــادر ال ـه ـي ـئــة ال ي ـم ـكــن اعـ ـتـ ـب ــاره م ـع ـي ــارا
للمقارنة ،لالعتبارات التالية:
 أع ـ ــداد ال ــرخ ــص الـمـمـنــوحــة لـكــا نــوعــياالستثمار المتعلقين بالصناديق االستثمارية
(تسويق الخارجية وتأسيس المحلية) ،إذ إن
بعضها تــراكـمــي واآلخ ــر خــاص بسنة مالية
واح ـ ـ ــدة ،والـحـقـيـقــة أن ع ــدد رخ ــص تـســويــق
الـصـنــاديــق الـخــارجـيــة خ ــال الـسـنــة المالية
األخ ـيــرة ( )2021/2020بلغ ( 11رخـصــة تمت
دراستها والموافقة عليها ،وهـنــاك  4رخص
ً
أخ ــرى قـيــد ال ــدراس ــة) وف ـقــا لـبـيــانــات التقرير
السنوي األخير للهيئة ،مقابل ترخيص واحد
لصندوق استثماري محلي ودراسة طلب آخر
في ذات الفترة.
أما األرقام التراكمية لكال نوعي الترخيص
(ال ـخــارجــي والـمـحـلــي) مـنــذ تــأسـيــس الهيئة،
فـتـشـيــر إل ــى ( )80مــواف ـقــة لـتـســويــق وح ــدات
نظام استثمار جماعي مؤسس خ ــارج دولــة
الكويت ،مقابل ( )40موافقة لتأسيس صناديق
اسـتـثـمــاريــة داخ ــل دول ــة الـكــويــت مـنـهــا)26( :
ً
ً
ً
ً
اكتتابا عاما و( )14اكتتابا خاصا ،ما يعني أن
ثلث الموافقات الممنوحة منذ تأسيس الهيئة

ك ــان لـصـنــاديــق محلية وثـلـثـيـهــا لصناديق
خارجية.
بحال من األحوال اعتبار التراخيص
اليمكن
ٍ
ال ـ ـ  11الـمـمـنــوحــة لـتـســويــق وح ـ ــدات صـنــاديــق
االستثمار الخارجية «ط ـفــرة» ،فالسنة المالية
السابقة لها ( )2020/2019شهدت منح عدد مماثل
ً
لها تماما وهو ( )11رخصة ،مقابل ( )7موافقات
لطلبات تأسيس صناديق محلية.
أمــا السنة المالية ( )2019/2018فقد شهدت
ً
بــدورهــا إصــدار ( )18ترخيصا لنظام استثمار
جماعي مؤسس خارج دولة الكويت فهناك تراجع
في منح تلك التراخيص ( 18مقابل  )11إذ أخذنا
ً
الرقم مؤشرا على النمو في هذا المجال.
ً
 أيـ ـض ــا ي ـتــوجــب ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى أن األرق ـ ــامً
التراكمية تشمل أيضا طلبات تجديد التسويق
ً
باعتبار أن «رخص التسويق» تمنح سنويا وال
تجدد ،إنما تصدر بموجب رخص جديدة .األمر
ال ــذي يعني أن الــرقــم الـتــراكـمــي اليشير إلــى كم
الرخص الجديدة الممنوحة ،بل إلى عدد الرخص
القائمة في ذلك التاريخ (المنوحة ألول
مرة والمجددة).

الرسوم بين العدالة واإلجحاف!
ت ـقــول م ـصــادر هـيـئــة أس ــواق
ً
الـ ـم ــال ،إن ــه خ ــاف ــا ل ـمــا يعتقده
الـبـعــض ب ــأن الــرســوم المرتفعة
واإلجـ ــراءات الرقابية المتشددة
كانت وراء توجه بعض الشركات
للتركيز عـلــى تـســويــق الصناديق
ال ـخ ــارج ـي ــة ع ـل ــى حـ ـس ــاب ت ــراج ــع
ت ــأس ـي ــس ال ـص ـن ــادي ــق ال ـم ـح ـل ـيــة،
فــإن نسبة الــرســوم المحلية (وفق
المصادر تلك) أقــل مقابل الرسوم
الخاصة بتسويق الصناديق
الخارجية بهدف تشجيع
ال ـتــأس ـيــس الـمـحـلــي،
ويمكن اإلشارة إلى
ما يلي:
 - 1تـ ـبـ ـل ــغ
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــددة
ل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــص
ص ـنــدوق محلي
(  5000د ي ـ ـنـ ــار
كويتي) تدفع كل
ثالث سنوات ،أي

مايقل عــن ( 1700ديـنــار) فــي السنة ،وبمقارنة
بسيطة مع الرسوم المماثلة في بعض أســواق
دول مجلس التعاون الخليجي ،يتضح أن الرسوم
حدود معقولة ومتقاربة.
المحلية في
ٍ
 - 2تـ ـ ـت ـ ــراوح ال ـ ــرس ـ ــوم الـ ـخ ــاص ــة بـتـســويــق
الصناديق الخارجية بين ( )30000-15000دينار
خالل السنة الــواحــدة ،وهي رســوم تعد مرتفعة
مقارنة بالمحلية ،بالنتيجة معدل رسم تأسيس
الـصـنــدوق المحلي اليـتـجــاوز  11فــي المئة من
الرسم المترتب على تسويق الصندوق الخارجي
في أحسن األحوال.
ومن أسباب ارتفاع الرسوم الخاصة بتسويق
ال ـص ـنــاديــق ال ـخــارج ـيــة ه ــو ال ـح ــد م ــن الـتــوجــه
ً
لتسويق الصناديق الخارجية بدال من تأسيس
صناديق محلية إال في الحاالت التي تستوجب
التوجه للصناديق الخارجية ألسباب مرتبطة
بغاية االسـتـثـمــار ومــا يترتب عليها مــن قيود
تخص البيئة التنظيمية ومــزايــا ضريبية في
بلد االستثمار والتي تحتم انشاء تلك الصناديق
بالخارج.
 - 3أ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ــا ل ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة
لـ ــإجـ ــراء ات التنظيمية
والتشريعية والــرقــابـيــة
ذات الصلة

بأنشطة الصناديق ،فقد شــددت مـصــادر هيئة
أسواق المال على أن معيارها الرئيسي كما باقي
الضوابط المنظمة لمختلف أعمال الهيئة ،هو
التوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية
المطبقة دون إغفال ضرورة مراعاة الخصوصية
ً
ً
المحلية عموما والمرونة المطلوبة أحيانا ،مع
ً
التأكيد دوما على أن التساهل بال ضوابط اليعني
مصلحة للمستثمرين على أية حال.

الصناديق المحلية النشاط والدور
في السياق ذاته ،قالت مصادر الهيئة ،إن بيئة
ً
صـنــاديــق االسـتـثـمــار بــالـكــويــت شـهــدت تـطــورا
ً
ملحوظا فيما يخص جودة الصناديق المؤسسة
في البالد منذ تأسيس «أسواق المال» ومتانتها
ً
وانعدام حاالت تعثرها ،لكن الهيئة تأمل مزيدا
مــن التطور لهذه األداة .واتفقت المصادر على
أن الــدور الحالي لصناديق االستثمار المحلية
في واقعنا االسثماري المحلي دون المستوى
ً
ً
المأمول ( 59صندوقا محليا بتاريخ 2021/6/30
ً
برأسمال مقداره  2.062.217.762دينارا ،وصافي
ً
قيمة أصول تعادل  2.232.879.602دينارا ،ولذلك
مسبباته الـعــديــدة فــي نظرها ،بعضها مرتبط
ً
بالبيئة االستثمارية عموما ،وبعضها اآلخر
م ـت ـع ـلــق بـطـبـيـعــة الـمـسـتـثـمــريــن في
ال ـك ــوي ــت والـ ــذيـ ــن يـفـضـلــون
االس ـت ـث ـمــار الـمـبــاشــر
مـ ـت ــى م ـ ــا ك ــان
ذل ـ ــك

قصور أم جودة في تسويق
الخارجية

ضرورة تطوير الفرص في صناديق االستثمار
فــي سـيــاق تعليق مـصــادر هيئة أس ــواق الـمــال على
تفعيل نشاط الصناديق المحلية ،رأت المصادر أن أداة
الصناديق موضع اهتمام كبير بالنسبة للهيئة وهي
لمبادرات بشأنها.
تعكف منذ فترة على اإلعداد
ٍ
وبصورة عامة يمكن اإلشارة إلى مايلي:
 أكـ ــدت م ـص ــادر الـهـيـئــة ضـ ــرورة تـطــويــر الـفــرصاالستثمارية المتاحة ،واألدوات المالية المتنوعة.
وهذا ما حذت الهيئة حذوه لتعزيز واقع الصناديق
ً
المحلية ،بــدأتـهــا أخ ـيــرا بـ ــإدراج وتـ ــداول الصناديق
العقارية المدرة للدخل  ،REITوتطوير أحكام الكتاب
الثالث عشر من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة
 2010وما تضمنه من أنواع جديدة للصناديق والذي
سيرى النور قريبا ،ومن المنتظر أن تعقبها العديد من
المبادرات األخرى مع تطور تنفيذ ماتبقى من مشروع
تطوير منظومة السوق ،كوضع صناديق المؤشرات
ال ـم ـتــداولــة مــوضــع الـتـطـبـيــق ،واس ـت ـك ـمــال تــوجـهــات
تهيئة البنية التشريعية والتنظيمية لتقديم منتجات
وخدمات ومشتقات مالية مستحدثة ،األمر الذي يوسع
مروحة الفرص االستثمارية واألدوات المالية المتاحة

أمام الصناديق االستثمارية ومستثمريها.
ومن المنتظر لتلك التوجهات أن تعمق دور صناديق
االستثمار فــي الـســوق الـمــالــي المحلي وت ـجــاوز ثغرة
اقتصاره على األسهم فقط.
 أشـ ــارت ال ـم ـصــادر إل ــى اس ـت ـمــرار الـهـيـئــة بتطويرواسـتـحــداث أدوات استثمارية متوافقة مــع المعايير
الـعــالـمـيــة ،ومـتــابـعــة تــوفـيــق أوضـ ــاع تـلــك األدوات مع
الضوابط المستقبلية ،إضافة إلى إقامة اتفاقية تعاون
فني مع هيئات عالمية مماثلة خاصة بأنظمة االستثمار
الجماعي بهدف مواكبة المعايير والممارسات العالمية
المتبعة.
 كما اتفقت المصادر مع التوصية المتعلقة بتسهيلاإلج ــراء ات والتحول إلى النظام اإللكتروني مؤكدة أن
ً
الهيئة قطعت أشواطا مهمة في مسار تحولها الرقمي
ً
عموما ،وتلك المتعلقة بالخدمات المختلفة المقدمة عبر
بوابتها اإللكترونية ،ومنها بطبيعة الحال الخدمات
المتصلة بالصناديق االستثمارية.
 أفـ ــادت ال ـم ـصــادر ب ــأن ال روابـ ــط بـيــن نـمــو أي منالتوجهات االستثمارية المتعلقة بالصناديق (تأسيس

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ً
ممكنا ،إضافة إلى أن مديري صناديق االستثمار
يفضلون إنشاء صناديق استثمار ذات أهداف
عامة وبالتالي يمكنهم دمج العديد من الفرص
ً
االستثمارية في تلك الصناديق بــدال من إنشاء
صناديق ذات أهداف محدودة ،وألن المستثمرين
يفضلون الصناديق المفتوحة لما تتميز به من
مرونة مرتبطة باالشتراك واالسترداد مما يشجع
مديري الصناديق من االستمرار بهذه الصناديق
ً ً
برؤوس أموال متغيرة ومتنامية أحيانا بدال من
تأسيس مجموعة من الصناديق المغلقة.
كما اليمكن إغفال انعكاسات جائحة كورونا
وتداعياتها وإجراءاتها االحترازية على األنشطة
ً
االقتصادية عموما .مع التأكيد على أن الصناديق
ً
االستثمارية عموما عكست منحى نموها خالل
شـهــور السنة الـحــالـيــة ،فالصناديق التقليدية
ً
حققت جميعها بال استثناء نموا تراوح بين (15
في المئة و 27في المئة) خالل الفترة الممتدة بين
بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أغسطس
المنصرم ،في حين حققت الصناديق اإلسالمية
ً
بدورها نموا تــراوح بين ( 19في المئة و 27في
المئة) للفترة ذاتها.
وفــي إط ــار جـهــودهــا المستمرة بــدفــع عجلة
ً
هذه الصناعة قامت الهيئة أخيرا بتطوير أحكام
الكتاب الثالث عشر من الالئحة التنفيذية للقانون
رقــم  7لسنة  ،2010واستحداث أنــواع صناديق
جديدة كصناديق التحوط وصناديق رأس المال
المخاطر ،إضافة إلى فتح المجال لتأسيس أي
نوع من أنواع الصناديق الخاصة ،وتم استطالع
ً
رأي أصحاب الرؤى والمصالح بهذا الشأن تمهيدا
العتماد التعديالت بشكل نهائي.

الصناديق المحلية ،تسويق وحدات صناديق خارجية)،
مــؤكــدة أن نمو أحــدهـمــا لــن يـكــون على حـســاب اآلخــر،
ف ــاألم ــر مــرت ـبــط بـ ـص ــورة أس ــاس ـي ــة ب ـم ـقــومــات الـبـيـئــة
االستثمارية والقانونية محل االستثمار وهي مختلفة
بلد وآخــر .واعتبرت أن رواج تسويق الصناديق
بين ٍ
ً
الـخــارجـيــة يمكن اعـتـبــاره بــديــا لالستثمار الـعـقــاري
ً
المباشر خارج الكويت والذي كان محفوفا بالمخاطر
ً
في بعض الحاالت ،وال يمكن اعتباره بديال لتأسيس
ً
صناديق محلية وال معيقا لنموها.
ً
 إج ـ ــراءات الـهـيـئــة س ـ ــواء م ــا ات ـصــل مـنـهــا بـنـشــاطالصناديق أو غيره من أنشطة األوراق المالية إنما تتم
وفق اعتبارات عدة ،تستهدف تحقيق التوازن المطلوب
بين السعي لالمتثال للمعايير ا لــدو لـيــة المطبقة في
مجال النشاط ،ومراعاة خصوصية البيئة االستثمارية
المحلية ومتطلبات االسـتـثـمــارات الـخــارجـيــة ،ومــدى
مــاء مــة األح ـكــام والـضــوابــط والــرســوم وغـيــرهــا لواقع
المستثمر المحلي والخارجي مستأنسة بــاإلجــراء ات
المطبقة لدى مثيالتها السيما على الصعيد اإلقليمي
ً
لتشابه الظروف والبيئة االستثمارية عموما.

 أك ــدت م ـصــادر الـهـيـئــة ،أن «حـمــايــة المستثمرين»ً
ً
تـمـثــل هــدفــا رئـيـسـيــا للهيئة فــي مـخـتـلــف إجــراءات ـهــا
ً
ً
ً
سواء مابدا متشددا منها أو مرنا ،فمعالجة
وتوجهاتها،
مشكلة تسجيل الملكيات العقارية بغير أسماء مالكها
الحقيقيين وال ـتــي أسـهـمــت فــي رواج ن ـشــاط تسويق
وحــدات الصناديق الخارجية «ما هي إال إجــراء هادف
لحماية ملكيات هؤالء المستثمرين وحقوقهم.
ً
وأخيرا ،بالنسبة لــرواج دعــوات االستثمار في جزر
«كايمان» وغيرها ،أشــارت مصادر هيئة أســواق المال
إلى أن توافق ضوابط التأسيس واالستثمار في دولةٍ
ما مع معايير األنظمة العالمية المعتمدة ذات الصلة،
والحصول على التراخيص الالزمة من الجهات الرسمية
يمثل حجر األســاس التخاذ قرار االستثمار من عدمه،
كما دعــت تلك المصادر كافة المستثمرين إلــى توخي
أق ـص ــى درج ـ ــات الـحـيـطــة ح ـيــن تــوجـهـهــم لــاسـتـثـمــار
وتدعوهم لتجنب االندفاع وراء دعــوات الربح السريع
تحت أية ذرائع ،وأن يبذلوا قصارى جهدهم للتأكد من
حصول الجهات المروجة على التراخيص الالزمة حماية
ً
لحقوقهم وصونا لممتلكاتهم.

م ـصــادر هـيـئــة أس ــواق
ال ـم ــال ،أكـ ــدت أن «تـســويــق
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي ـ ـ ــق
االستثمارية» خارج الكويت،
وإن كـ ـ ـ ــان ف ـ ــي م ـ ـسـ ــار ن ـم ــوه
ً
الطبيعي ،فــإن استقراره حينا
ً
وان ـت ـعــاشــه أح ـيــانــا إن ـمــا يـعــزى
ل ـج ــودة تـنـظـيــم أح ـك ــام تـســويــق
ه ــذا الـنـشــاط فــي الـكــويــت ،وهــذا
م ــادف ــع ال ـش ــرك ــات االس ـت ـث ـمــاريــة
ً
لتبنيه واعتماده أساسا لتملكها
عقارات في الخارج بهدف تسويقها
لعمالئها في الكويت ،فأحكام تنظيم
األنشطة االستثمارية البد أن تراعي
واقع البيئة االستثمارية محل النشاط.
ثمة نقطة فائقة األهمية أشارت إليها
تلك المصادر ،حينما اعتبرت أن تلك األحكام
وضـعــت نقطة الـخـتــام لمشاكل مــزمـنــة تتعلق
بالممارسات الخاطئة التي سادت فترات طويلة
كان قوامها االلتفاف على موانع تسجيل العقارات
المملوكة في الخارج باسم مالكيها الحقيقيين،
من خالل تسجيلها بأسماء شركات استثمارية أو
أفراد آخرين العتبارت عدة تتعلق بقيود التملك
فــي تلك الـبـلــدان ،فـهــذه األح ـكــام نظمت العالقة
بين هؤالء المستثمرين والشركات االستثمارية
وحفظت حقوق كل أطراف العملية االستثمارية
من خــال تسجيل ملكيات هــؤالء المستثمرين
في أوعية استثمارية مرخصة التسويق من قبل
جهة رقابية رسمية ممثلة بهيئة أسواق المال،
األمر الذي ّ
حول «تسويق الصناديق الخارجية»
ألداة مرنة بديلة عن االستثمار العقاري المباشر
خارج دولة الكويت.
في المقابل ،ثمة قيود على الصناديق المحلية
ً
لعقارات في
تقف حائال أمــام تملكها المباشر
ٍ
لمسببات قانونية واعتبارات ضريبية
الخارج
ٍ
خاصة بتلك البلدان فتضطر شركات لتأسيس
صناديق خارجية .

«وفرة العقارية» :بدء التأجير في wafra living
أع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة وفـ ـ ـ ـ ـ ــرة
العقارية بــدء التأجير بأحدث
مشاريعها السكنية؛ مـشــروع
وف ــرة ليفينغ ،أح ــد الـمـشــاريــع
الـمـتـمـيــزة بـمـنـطـقــة الـجــابــريــة
النابضة بالحياة ،حيث يتميز
ال ـم ـش ــروع ب ـطــابــع االس ـت ــدام ــة
البيئية بمساحاته الخضراء،
إذ يحتوي المشروع على أكثر
من  6حدائق بطوابقه المتعددة
بتصميم حــاز جــوائــز عالمية،
ل ـخ ـلــق س ـك ــن عـ ـص ــري صــديــق
ل ـل ـب ـي ـئ ــة يـ ـتـ ـن ــاس ــب م ـ ــع رؤي ـ ــة

ورســالــة شــركــة وف ــرة العقارية
ومسؤوليتها االجتماعية.
ويـتـكــون الـمـشــروع مــن 126
وح ـ ــدة م ـج ـهــزة بــال ـكــامــل ذات
خ ـصــوص ـيــة ب ـم ــداخ ــل خــاصــة
لكل وحدة ،إضافة إلى صاالت
ريـ ــاض ـ ـيـ ــة وم ـ ـسـ ــابـ ــح وص ــال ــة
أطفال لخدمة العائالت وملعب
اس ـ ـ ـكـ ـ ــواش وص ـ ــال ـ ــة مـ ـتـ ـع ــددة
االستخدام ،إضافة إلى ما يزيد
على  300موقف سيارات لسكان
المشروع.

ّ
ّ
«األڤنيوز اليف» قدم  250جائزة قيمة و 7كبرى للزوار
ً
ان ـ ـطـ ــاقـ ــا م ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــرص عـ ـل ــى إق ــام ــة
الـفـعــالـيــات الـمـخـتـلـفــة ال ـتــي تـســاهــم في
زي ــادة التفاعل مــع ال ــزوار وجعل تجربة
التسوق أكثر متعة ورفاهية؛ أقام األڤنيوز
مسابقة «األڤنيوز اليف» كتجربة جديدة
من نوعها لتضيف المرح والتشويق على
ال ــزوار ،والتي تضمنت طــرح العديد من
األسئلة المتعلقة باألڤنيوز ومحاله خالل
ّ
بث حي تم عرضه على حساب «إنستغرام»
الخاص باألڤنيوز ،حيث شارك متابعو
حساب األڤنيوز فرحة الزوار وحماسهم،
الذين تم استضافتهم في الـ «اليف».
ووســط االلـتــزام بــاإلجــراءات الصحية
وتـطـبـيــق ال ـت ـبــاعــد االج ـت ـمــاعــي ،انـطـلــق
البث الحي من استديو األڤنيوز اليف في
منطقة غراند بالزا ،حيث كان ُيعرض أيام
الخميس الجمعة والسبت لمدة أسبوعين
من شهر سبتمبر.
وح ـص ــل ال ــرابـ ـح ــون م ــن ال ـ ـ ــزوار على
العديد مــن الجوائز القيمة المقدمة من

مختلف المحال في األڤنيوز ،حيث بلغ
عدد الجوائز ُ
المقدمة نحو  250جائزة،
إضــافــة إل ــى  7جــوائــز كـبــرى تضمنت 4
كوبونات شــراء بقيمة إجمالية تصل لـ
 1000دينار من يوسك ،وإقامة ليلتين مع

إفطار لشخصين في فندق هيلتون غاردن
إن -األڤنيوز الكويت ،وكوبون شراء بقيمة
 200دينار من مايكل كورس و 200دينار
من كارل الغرفيلد.
وأوضحت إدارة األڤنيوز أن مسابقة

ً
ً
«األڤـنـيــوز الي ــف» القــت ترحيبا وإق ـبــاال،
ً
ً
كبيرا مــن ال ــزوار الذين
وشـهــدت تفاعل
افـتـقــدوا مـثــل ه ــذا ال ـنــوع مــن الفعاليات
ال ـت ــي تــوق ـفــت ب ـس ـبــب جــائ ـحــة ك ــورون ــا،
حيث تأتي هذه الفعالية ضمن األنشطة
والبرامج الترفيهية التي يحرص األڤنيوز
ً
دوما على تنظيمها ،باعتباره أحد أكبر
وجهات التسوق والترفيه ،وهذا ما يجعل
األڤنيوز الوجهة التسويقية والسياحية
األولى المفضلة.
وصرحت إدارة األڤنيوز «نحن سعداء
بما لمسناه من تفاعل وإقبال من الزوار
مع هذه المسابقة ،فنحن حريصون على
أن يقضي كل الزائرين أمتع األوقات خالل
وجودهم في األڤنيوز» .وأضافت« :نحرص
ً
دوم ــا على تنظيم األنشطة والفعاليات
على مدار العام تلبية الحتياجات ورغبات
زوارنا ،مع االلتزام باإلجراءات االحترازية
وتطبيق اإلرشادات الصحية».
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الكويت الخامسة خليجيا في قيمة العقود المرساة بأغسطس
ةديرجلا
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ً
السعودية تقفز ّ
لقمة العقود التي تمت ترسيتها شهريا
في وقت ضاعفت المملكة العربية السعودية
قيمة العقود الممنوحة لها في أغسطس ،2021
مـقــارنــة بالقيمة الـمـمـنــوحــة فــي يــولـيــو ،حلت
ً
الكويت في الموتبة الخامسة خليجيا لناحية
قيمة العقود المرساة ،بعقود بلغت قيمتها 168
مليون دوالر فقط حسب مجلة "ميد".
وإذ وقعت المملكة صفقات بقيمة  1.9مليار
دوالر في أغسطس ،تم توقيع  990مليون دوالر
في يوليو.
وا حـتـلــت قطر المرتبة الثانية فــي ترتيب
منح العقود في أغسطس ،إذ تم إتمام صفقات
ً
بقيمة  749مليون دوالر ،مما يمثل انخفاضا
في قيمة العقود الممنوحة لها بمقدار النصف
مقارنة بـ  1.4مليار دوالر تم توقيعها في يوليو.
وجــاء ت اإلم ــارات في المركز الثالث للشهر
ال ـثــانــي عـلــى ال ـتــوالــي ،حـيــث تــم تــوقـيــع عقود

بقيمة  696مليون دوالر في (أغسطس) مقابل
 351مليون دوالر في (يوليو).
وسجلت المملكة العربية السعودية نشاط
ً
إرساء العقود في جميع قطاعاتها تقريبا في
أغسطس ،باستثناء الغاز .رأت المملكة معظم
العقود في صناعات المياه ( 560مليون دوالر)
والطاقة ( 369مليون دوالر).
وكان أكبر عقد تم توقيعه هو صفقة بقيمة
 560مليون دوالر منحتها المؤسسة العامة
لتحلية المياه المالحة لفريق من شركة ماتيتو
اإلمــاراتـيــة والـسـعــوديــة للخدمات الكهربائية
والميكانيكية لترقية المرحلة الثانية من محطة
تحلية الجبيل.
وسجلت قطر أكبر عقد لها في قطاع الغاز ،
بصفقة بقيمة  500مليون دوالر منحتها شركة
قطر غاز لشركة تكنيكاس ريونيداس اإلسبانية

لبناء مرافق تخزين وتحميل كجزء من المرحلة
األولى من مشروع حقل الشمال الشرقي .حزمة
نماذج العقد  3من مخطط North Field East
بقيمة  28.8مليار دوالر.
في غضون ذلك ،شهدت اإلمــارات أهم عقود
تــرسـيــة لـهــا ن ـشــأت مــن صناعتها األســاسـيــة،
ال ـب ـن ــاء ،م ــع صـفـقــة بـقـيـمــة  220م ـل ـيــون دوالر
وقعتها شركة ديار للتطوير المحلية مع شركة
غلف آسيا للمقاوالت لبناء بــرج ريجاليا في
منطقة الخليج التجاري في دبي.
وبدأ إنشاء األبراج في اإلمارات ،إذ تم تأكيد
العديد من العقود في الغالب في القطاع السكني
منذ بداية عام .2021
ف ــي أغ ـس ـطــس  ،اخـ ـت ــار م ـط ــور عـ ـق ــاري آخــر
فــي اإلمـ ــارات ،شــركــة هايتس الـعـقــاريــة ،شركة
السويدي وشمس للمقاوالت المحلية لتنفيذ

المشروع عقد إنشاء برجها السكني في جزيرة
ماريا بأبوظبي.
وبالنظر إلى المستقبل ،من المقرر أن تظل
السعودية سوق البناء المهيمن في المنطقة إذ
تعمل الحكومة على تسريع وتيرة مشاريعها
السياحية العمالقة.
ف ـقــد ت ـس ــارع ــت وت ـي ــرة ن ـش ــاط الـمـنــاقـصــات
للمشاريع السكنية ومشاريع النقل في مشروع
نيوم العمالق الذي تبلغ تكلفته  500مليار دوالر
في األسابيع األخيرة.
وفي الوقت نفسه ،من المتوقع أن يوقع عقد
تطوير البنية التحتية للمرافق لمدينة القدية
الترفيهية اتفاقيات مشروع مع العميل في الربع
الرابع من عام .2021

ً
قيمة العقود المرساة خليجيا
في اغسطس
عقود الدولة

(مليون دوالر)

المملكة العربية
السعودية

١٩٠٠

قطر

749

اإلمارات

696

عمان

250

الكويت

168

البحرين
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«الخليج» :تعزيز أمن المعلومات وحملة «المتحد» يحصد جائزة «أفضل موقع متكامل
للخدمات المصرفية» بالكويت
لنكن على دراية من أولوياتنا
ض ـمــن جـ ـه ــوده ال ـم ـتــواصـلــة
لــدعــم حـمـلــة لـنـكــن عـلــى دراي ــة،
وهي حملة توعية بمبادرة من
بنك الـكــويــت الـمــركــزي واتـحــاد
ّ
م ـص ــارف ال ـكــويــت ،يـســلــط بنك
الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ال ـ ـ ـضـ ـ ــوء ع ـ ـلـ ــى دور
ّ
سرية
العمالء في الحفاظ على ّ
معلوماتهم المصرفية وتجنب
ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــوع ضـ ـحـ ـي ــة ل ــاحـ ـتـ ـي ــال
اإلل ـك ـت ــرون ــي ،لـتــوعـيــة الـعـمــاء
ونـشــر ثقافة األم ــن السيبراني
بينهم.
وي ـحــرص الـبـنــك عـلــى تنبيه
ع ـم ــائ ــه م ــن رواب ـ ـ ــط ال ـقــرص ـنــة
واالحتيال التي قد تصل إليهم
ع ــن ط ــري ــق ال ــرس ــائ ــل الـنـصـيــة
أو اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،أو ع ــن طــريــق
ان ـت ـحــال صـفــة مــوظــف بـنــك في
م ـكــال ـمــة ه ــات ـف ـي ــة ،ح ـي ــث يـجــب
عــدم التفاعل مــع هــذه الرسائل
والـ ـمـ ـك ــالـ ـم ــات ،وعـ ـ ــدم اإلج ــاب ــة
ّ
بـ ّ
تخص حسابك
ـأي معلومات
المصرفي .فاإلفصاح عن بيانات
العميل المصرفية الشخصية
قد ّ
يعرض حسابه للسرقة دون
أن يدري.

وح ـ ــول هـ ــذه ال ـح ـم ـلــة ،قــالــت
مـ ـس ــاع ــدة الـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ألم ــن
المعلومات في بنك الخليج ،مي
دشتي" :ندعم في بنك الخليج
حـمـلــة لـنـكــن ع ـلــى دراي ـ ــة دعـ ًـمــا
ً
كامل ،لما لها من دور توعوي
ّ
حـ ــول أم ـ ــور عـ ــدة ت ـه ــم ال ـع ـمــاء
السيبراني.
وتؤثر على أمنهم
ّ
وأنتهز هذه الفرصة اليوم ألذكر
عمالءنا الكرام بأن بنك الخليج
لن يطلب معلوماتهم الشخصية
عن طريق البريد اإللكتروني أو
الرسائل النصية أو المكالمات
الـ ـه ـ ّـاتـ ـفـ ـي ــة ،لـ ــذلـ ــك ن ـن ـص ـح ـهــم
بتجنب هذا النوع من الرسائل
والـ ـمـ ـك ــالـ ـم ــات وع ـ ـ ــدم ال ـت ـفــاعــل
معها وإ ب ــاغ البنك عنها .فقد
ّ
طبقنا فــي البنك عــدة خطوات
لتعزيز أمن المعلومات في عدة
ً
مبادرات ،منها مثل إضافة رقم
ّ
سري لكل عميل يتيح له الدخول
على الخدمة اآللية عبر الهاتف،
والدخول على بيانات الحساب
عـ ـب ــر ال ـت ـط ـب ـي ــق اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي
باستخدام بصمة الــوجــه ،دون
إدخـ ـ ـ ـ ــال بـ ـي ــان ــات ــه ال ـم ـص ــرف ـي ــة

بالكامل ،وهذا من شأنه أن يزيد
السهولة والراحة على العميل،
ّ
ً
لكنه أيضا يقلل فرص استخدام
بياناته المصرفية في كل مرة".
يتفق بنك الخليج مع حملة
ل ـن ـك ــن عـ ـل ــى دراي ـ ـ ـ ــة حـ ـ ــول ع ــدة
نصائح للعمالء منها:
عمليات االحتيال متنوعة،
•
ِ
وتـ ــأتـ ــي َعـ ـ ْـبـ ــر ع ـ ــدة ط ـ ــرق م ـثــل:
ال ــرس ــائ ــل ال ـن ـص ـيــة ،أو ال ـبــريــد
اإللكتروني ،أو حتى المكالمات
الهاتفية.
• البنك لن يطلب معلوماتك
الـشـخـصـيــة ع ــن ط ــري ــق الـبــريــد
اإللكتروني أو الرسائل النصية
أو ا َّلـمـكــالـمــات الـهــاتـفـيــة ،لذلك
تجنب الـ َّ
ـرد على تلك الرسائل،
ْ
إذ هي محاوالت احتيال والهدف
منها الحصول على معلوماتك
ال ـم ـصــرف ـيــة ل ـســرقــة أم ــوال ــك أو
سرقة
بياناتكَ .
ْ
• تعامل ِبـحــذر مــع الــروابــط
ّ
اإللكترونية ،ألن مجرد ضغطك
َ
ُ
ّ
على الرابط قد يعرض بياناتك
ّ
السرية للسرقة.
المصرفية
ْ
َّ
• ال ت ـح ـف ــظ أي م ـع ـلــو مــات

مي دشتي

سرية مثل :أرقام بطاقة السحب
اآللي ،أو بطاقة االئتمان ،أو رقم
التعريف الشخصي على الهاتف
النقال.
ْ
تكتب رقمك السري على
• ال
البطاقة وال ُتشار ْكه مع ِّ
أي جهة
ِ ً
(يـنـطـبــق ه ــذا أي ـضــا عـلــى كلمة
المرور لمرة واحدة ".)"OTP
• سجل الخروج من التطبيق
أو الموقع اإللكتروني للبنك فور
انتهائك من المعاملة.

حـصــد الـبـنــك األه ـلــي المتحد
ً
مؤخرا جائزة "أفضل موقع متكامل
للخدمات المصرفية للشركات في
الكويت لعام  ،"2021والمقدمة من
مجلة غلوبال فاينانس العالمية،
وذلك بفضل خدماته المتميزة عبر
اإلنترنت لعمالء الشركات.
وي ــأت ــي فـ ــوز "ال ـم ـت ـحــد" بـهــذه
ال ـجــائــزة اس ـت ـنــادا إل ــى مجموعة
من المعايير المتخصصة ،والتي
ت ـش ـمــل ح ـصــافــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ـ ــة وخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــة عـ ـم ــاء
ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة لـلـشــركــات،
وال ـن ـج ــاح ف ــي ح ــث ال ـع ـمــاء على
استخدام العروض الرقمية ونمو
قاعدة العمالء الذين يستخدمون
الـ ـخ ــدم ــات ال ــرق ـم ـي ــة ل ـل ـش ــرك ــات،
وتطبيق واجهة سهلة االستخدام
للتكامل السلس مع نظام تخطيط
موارد المؤسسات.
وفاز البنك بهذه الجائزة بعد
اختياره من بين المشاركين الذين
تم تقييمهم بواسطة لجنة تحكيم
عــالـمـيــة ال ـم ـس ـتــوى م ــن مؤسسة
"إنـفــوسـيــس" ،للخدمات المالية،
وهــي الـشــركــة الــرائــدة عالميا في

« »KIBيعلن فائزي السحب الرابع واألخير
ضمن «حساب الشباب» الشهري
ً
توج بنك الكويت الدولي ( )KIBمؤخرا
عميلتين رابحتين في سحب حملة حساب
الـشـبــاب الـشـهــري ،الــرابــع واألخ ـيــر ،كجزء
من حملته التي أطلقها هذا العام لمكافأة
عمالء "حساب الشباب" الحاليين والجدد،
وت ــم ذل ــك بـحـضــور مـمـثــل وزارة الـتـجــارة
والصناعة وعدد من موظفي " ،"KIBإذ فازت
كــل مــن لطيفة ال ـفــوزان والـهـنــوف العنزي
بجائزة قيمتها  500دينار لكل منهما.
ً
وأع ـل ــن " "KIBم ـس ـب ـقــا ع ـبــر صـفـحــاتــه
ل ـل ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،إطـ ـ ــاق الـحـمـلــة
لعمالئه مــن "حـســاب الشباب" منذ أربعة
ً
أشهر ،والتي صممت خصوصا للشباب
ب ــاع ـت ـب ــاره ــم ض ـم ــن أه ـ ــم الـ ـش ــرائ ــح ال ـتــي
يكرس لها البنك مجموعة من االمتيازات
والمكافآت الخاصة.
وفــي هــذا السياق ،صــرح المدير العام
لـلـخــدمــات الـمـصــرفـيــة ل ــأف ــراد فــي "،"KIB
عثمان توفيقي بأنه "مــع انتهاء حملتنا،
نــود أن نهنئ جميع الـفــا ئــزيــن فيها منذ
الـبــدايــة ،ونتمنى أن نكون قــد أسعدناهم

وح ـق ـق ـنــا ل ـهــم ب ـع ـضــا م ــن رغ ـب ــات ـه ــم ،كما
ن ـت ــوج ــه ل ـه ــم ب ــال ـش ـك ــر ع ـل ــى ث ـق ـت ـهــم بـنــا
وان ـض ـمــام ـهــم لـعــائـلــة  ،KIBوم ــن منطلق
حــرصـنــا عـلــى االس ـت ـم ــرار ف ــي ج ــذب أكـبــر
ً
ع ــدد مــن الـعـمــاء ال ـش ـبــاب ،نتطلع دائ ـمــا
إلى ابتكار المزيد من الخدمات والعروض
بقيمة مضافة لتقديم تجربة مصرفية أكثر
تشويقا ومتعة لشبابنا".
ولـفــت إلــى المكافآت الـعــديــدة الـتــي تم
منحها لعمالء "حساب الشباب" ضمن هذه
الحملة ،حيث تم إعالن فوز  8عمالء بمبلغ
 500دي ـن ــار ل ـكــل مـنـهــم ع ـبــر  4سـحــوبــات
شهرية تمت منذ بداية الحملة ،باإلضافة
إ ل ـ ــى ع ـ ـ ــروض ا ل ـ ـ ـ  Blue Dealsا ل ـم ـم ـيــزة
والخاصة بعمالء حساب الشباب.
وأوضـ ـ ــح أن ال ـب ـنــك قـ ــدم ه ــدي ــة نـقــديــة
فــوريــة بقيمة  50دي ـنــارا لـعـمــائــه الـجــدد
فــور قيامهم بتحويل مكافآتهم الطالبية
خالل فترة العرض ،باإلضافة إلى تمتعهم
بخصومات وعروض حصرية طوال العام
بالتعاون مع شركاء البنك من متاجر البيع

بالتجزئة والمالبس واإللكترونيات ،كذلك
المطاعم وشركات السيارات.
وأكد أن "حساب الشباب" من " "KIBيعد
أنسب خيار مصرفي لمن تتراوح أعمارهم
ً
بين  18و 25عاما ،فهو حساب لالستثمار
واالدخار في آن واحد ،ويتمتع بمجموعة
من المزايا المختلفة التي تتماشى مع نمط
حياة الشباب والطلبة وتلبي احتياجاتهم.
وأوض ــح توفيقي أن مــن مـمـيــزات هــذا
الحساب أنــه ال يحتاج إلــى وصــي لفتحه
وال ل ـحــد أدنـ ــى م ــن مـبـلــغ اإليـ ـ ــداع األول ــي
أو رصيد للمحافظة عليه ،كما أ نــه يوفر
للعميل بطاقة سحب آلي مجانية بتصميم
جذاب لالستخدام في أجهزة الصرف اآللي
في جميع أنحاء العالم ،بما فيها KNET
و ،POSباإلضافة إلى ميزة توزيع األرباح
ربع السنوية بمعدل استثمار  60في المئة،
وذلك وفق إعالن معدالت أرباح البنك ربع
الـسـنــويــة فــي الـصـحــف الـيــومـيــة ووســائــل
التواصل االجتماعي.

ً
ً
ُّ
«برقان» يحتفل بتخرج  26موظفا جديدا
اح ـت ـف ــل ب ـن ــك بـ ــرقـ ــان م ــؤخ ــرا
بتخرج  26مصرفيا شابا أكملوا
بنجاح دورة تدريبية خاصة على
مدى شهر.
ويـســاهــم ه ــذا ال ـتــدريــب الــذي
ي ـن ـظ ـمــه ق ـس ــم ال ـت ـع ـلــم وت ـطــويــر
ال ـ ـك ـ ـفـ ــاءات فـ ــي ال ـت ـع ــري ــف أك ـثــر
بثقافة البنك وعملياته ،كما يمكن
الـمــوظـفـيــن ال ـج ــدد م ــن اكـتـســاب
الـمـهــارات المتخصصة الــازمــة
للنجاح في وظيفتهم في البنك.
ي ـهــدف ال ـبــرنــامــج ال ـتــدري ـبــي،
الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ــم تـ ـق ــديـ ـم ــه مـ ـ ــن خـ ــال
ح ـ ـ ـصـ ـ ــص مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاش ـ ـ ــرة وأخ ـ ـ ـ ـ ــرى
افـتــراضـيــة عـبــر مـنـصــة التعليم
اإلل ـك ـت ــرون ــي لـلـبـنــك ،إل ــى إع ــداد
الموظفين الجدد لشغل وظائف
صرافين في مختلف فروع برقان.
وقد تم تصميم مختلف مكونات
ا لـبــر نــا مــج لمساعدة المتدربين
عـلــى ب ــدء رحـلـتـهــم الـمـهـنـيــة في
ال ـب ـنــك ب ـم ـعــرفــة كــاف ـيــة وعـمـلـيــة
لـتـقــديــم خــدمــات عــالـيــة ال ـجــودة
لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء ،وع ـ ـلـ ــى ال ـ ـت ـ ـطـ ــور فــي
مسيرتهم في القطاع المصرفي.
ويتكون البرنامج التوجيهي
مـ ــن الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ورش ال ـع ـمــل
المتخصصة والـتــدريـبــات التي
تركز على مهارات البيع والتميز
ف ـ ــي خـ ــدمـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ،وت ـغ ـطــى

لقطة جماعية للخريجين
ال ـ ـجـ ــوانـ ــب ال ـع ـم ـل ـي ــة ل ـلــوظ ـي ـفــة
وت ـعــرف الـمـشــاركـيــن بمجموعة
واس ـع ــة م ــن مـنـتـجــات وخــدمــات
البنك.
كما شــارك الموظفون الجدد
في تدريب عملي مدة أسبوع في
فروع البنك أتاح لهم فرصة البناء
على المعرفة النظرية الكتساب
خ ـ ـبـ ــرة ع ـم ـل ـي ــة ف ـ ــي ال ـع ـم ـل ـي ــات
المصرفية اليومية.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــالـ ــت رئ ـ ـيـ ــس قـســم
ال ـت ـع ـلــم وت ـط ــوي ــر ال ـك ـف ــاءات في
بـنــك ب ــرق ــان ،غـ ــادة ال ـقــاضــي ،إن
"قسم التعلم وتطوير الكفاء ات
يعمل عـلــى تـقــديــم الــدعــم ال ــازم
للمتدربين الكـتـســاب الـمـهــارات

وال ـ ـك ـ ـفـ ــاءات ال ـ ــازم ـ ــة لـتـسـهـيــل
اندماجهم في ثقافتنا المؤسسية
ال ـ ـف ـ ــري ـ ــدة ق ـ ـبـ ــل االن ـ ـ ـطـ ـ ــاق فــي
مـسـيــرتـهــم الـمـهـنـيــة" ،مـبـيـنــة أن
"ثقافة البنك تتميز باإليجابية
والـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل الـ ـ ـج ـ ــاد وال ـ ـم ـ ـثـ ــابـ ــرة
والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون بـ ـي ــن ف ـ ـ ــرق ال ـع ـم ــل،
ويتمثل هدفنا في تقديم أفضل
خ ــدم ــة ل ـع ـمــائ ـنــا ولـمـجـتـمـعـنــا
وت ـف ـع ـي ــل ب ـي ـئ ــة داع ـ ـمـ ــة ل ـن ـجــاح
مــوظ ـف ـي ـنــا ال ــذي ــن ي ـم ـث ـلــون أه ــم
أولويات البنك".
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـقـ ــاضـ ــي الـ ـح ــرص
الـ ـ ــدائـ ـ ــم ل ـل ـب ـن ــك "ع ـ ـلـ ــى اخ ـت ـي ــار
الموظفين الذين يؤمنون بالقيم
األساسية لثقافة مؤسستنا من

أجــل ضمان االنسجام بين فرق
ال ـع ـمــل وال ـم ـســاه ـمــة ف ــي نـجــاح
البنك بشكل عام" ،معربة عن فخر
البنك بهذه الثقافة "ونتوقع من
موظفينا المساهمة في تعزيزها
وال ـح ـف ــاظ ع ـل ـي ـهــا ،ون ـس ـعــى من
خ ــال بــرام ـج ـنــا ال ـتــدري ـب ـيــة إلــى
ت ـم ـك ـيــن ال ـمــوظ ـف ـيــن الـ ـج ــدد مــن
اكـ ـتـ ـس ــاب الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــارات ال ـع ـم ـل ـيــة
ال ـم ـط ـلــوبــة ،وت ــرس ـي ــخ ال ـم ـبــادئ
والـ ـقـ ـي ــم الـ ـت ــي ن ـت ـب ـنــاهــا وال ـت ــي
تساهم فــي الـحـفــاظ على نجاح
البنك ،ونبارك للخريجين الجدد
ونتطلع إ لــى انضمامهم لرحلة
تطور ونمو برقان ومساهمتهم
في تحقيق نتائج رائعة".

عثمان توفيقي

االستشارات والتكنولوجيا والدعم
الخارجي.
وتـ ـ ــولـ ـ ــى م ـ ـ ـحـ ـ ــررو "غـ ـل ــوب ــال
فاينانس" العالمية عملية االختيار
النهائي لجميع الفائزين مع األخذ
في االعتبار ،البنوك التي تنافست
فقط على تلك الجائزة.
وفــي تعليقه على الجائزة،
ق ـ ـ ـ ـ ــال ن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب أول الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
التنفيذي  -مجموعة األعمال
الـمـصــرفـيــة ب ـ ـ "ال ـم ـت ـحــد" هـشــام
زغلول" :يسعدني أن أتقدم بخالص
التهنئة إلدارة الشركات بالبنك على
مجهوداتهم المتواصلة التي كان
لـهــا الـفـضــل األك ـبــر فــي حصولنا
ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـت ـق ــدي ــر مـ ــن ج ـلــوبــل
فــايـنــانــس ،كما نفخر بحصولنا
على ع ــدد مــن الـجــوائــز المرموقة
فــي م ـجــال ال ـخــدمــات المصرفية،
وال ـت ــي نـعـتـبــرهــا تــأك ـيــدا لنجاح
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـنــا ل ـخ ــدم ــة جميع
شرائح العمالء".
وأكد زغلول أن "حصولنا على
هذه الجائزة يعكس مكانة البنك
الرائدة في مجال الحلول المصرفية
للشركات ،وحرصه المستمر على

هشام زغلول

علي النقي

تـطــويــر وتـقــديــم مـنـتـجــات بنكية
مبتكرة لتلبية احتياجات عمالء
ق ـطــاع ال ـش ــرك ــات" ،مـشـيــرا إل ــى أن
"خدمات البنك المصرفية للشركات
عـ ـب ــر اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت ت ـ ـقـ ــدم ل ـل ـع ـمــاء
مجموعة متكاملة مــن الخدمات
المصرفية التي تجعل من تجربتهم
معنا تجربة فريدة".
من جهته ،قال مساعد المدير
ال ـ ـعـ ــام إلدارة الـ ـنـ ـق ــد فـ ــي ال ـب ـنــك
علي الـنـقــي" :حصولنا على هذه

الـ ـج ــائ ــزة ي ـع ـكــس نـ ـج ــاح ج ـهــود
البنك المستمرة في تبسيط مسار
األعمال المالية للشركات من خالل
ت ـب ـنــي حـ ـل ــول م ـصــرف ـيــة مــواك ـبــة
للتطور الــرقـمــي ،مما يمكننا من
تقديم تجربة ثرية وآمنة لعمالئنا".

«التجاري» :الحداد مديرة عامة للتخطيط
االستراتيجي والمتابعة
أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري
الكويتي تعيين ابتسام الحداد
ف ــي م ـن ـصــب الـ ـم ــدي ــرة ال ـعــامــة
ل ـل ـت ـخ ـط ـي ــط االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي
وال ـم ـتــاب ـعــة ف ــي ال ـب ـن ــك ،وذل ــك
بعد الحصول على موافقة بنك
الـكــويــت ال ـمــركــزي ،واسـتـيـفـ ً
ـاء
للتعليمات الرقابية الصادرة
فــي يـنــايــر  2020بـشــأن إنـشــاء
ق ـ ـطـ ــاع م ـس ـت ـق ــل ف ـ ــي الـ ـبـ ـن ــوك
للتخطيط االستراتيجي.
وقـ ـ ــد ش ـغ ـل ــت ال ـ ـح ـ ــداد ه ــذا
المنصب بـعــد أن تـ ّـدرجــت في
ع ـ ــدة م ـن ــاص ــب وظ ـي ـف ـي ــة ل ــدى
ال ـب ـن ــك ،ح ـيــث شـغ ـلــت منصب
رئيس مكتب إدارة المشاريع،
وبعد أن تقلدت عــدة مناصب
قيادية خالل مسيرتها العملية
فــي ال ـكــويــت ،ال ـتــي تـقـتــرب من
 20سـنــة ،تــدرجــت خــالـهــا في
ع ــدة م ـنــاصــب وظـيـفـيــة مهمة
تــرت ـبــط ب ـن ـشــاطــات وم ـج ــاالت
إدارة التخطيط االستراتيجي

والتحليل المالي ،إضافة إلى
المهارات اإلدارية والتنظيمية
المميزة التي تتمتع بها.
وبالنظر إلى مسيرة العمل
المهنية والخبرات التي تتمتع
ب ـهــا ال ـ ـحـ ــداد ،فـ ــإن "ال ـت ـج ــاري"
يرى أن تعيينها في المنصب
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ب ـت ـب ـع ـي ــة وظ ـي ـف ـي ــة
م ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة ل ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـل ــس
اإلدارة ،وبالتنسيق مع رئيس
الجهاز التنفيذي ،جاء ليعكس
حرص البنك على قيادة ودعم
ومتابعة إطار العمل المرتبط
بالخطة االستراتيجية للبنك
لـتـحـقـيــق ال ـت ـحــول الـمــؤسـســي
والس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــراف ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــوالت
االسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة
الـ ـت ــي ت ـس ـي ـطــر ع ـل ــى الـمـشـهــد
ً
المصرفي ،وصوال إلى تحسين
كـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاءة األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال وصـ ـي ــاغ ــة
استراتيجية المستقبل.
يذكر أن الحداد حصلت على
درجـ ــة الـمــاجـسـتـيــر ف ــي إدارة

ابتسام الحداد

األعمال من جامعة الكويت عام
 ،2003ونجحت فــي استكمال
ب ــرا م ــج ودورات مـتـخـصـصــة
فــي مـجــاالت العمل المصرفي
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،ت ــرك ــزت معظمها
فـ ــي مـ ـج ــال إدارة ال ـم ـش ــار ي ــع
والتخطيط االستراتيجي.

«بوبيان» ينظم بطولة «البادل» بجوائز
تتخطى  3000دينار
أعـلــن بنك بــوبـيــان عــن تنظيم
أول بـطــولــة رسـمـيــة معتمدة في
الكويت للعبة الـبــادل التي بــدأت
ً
تلقى رواجا بين الشباب بجوائز
تتجاوز قيمتها  3آالف دينار ،إلى
جانب فرصة المشاركة في أكبر
ب ـطــولــة ع ـلــى م ـس ـتــوى الـمـنـطـقــة
للفريق الفائز بالمركز األول.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــر فـ ـ ـ ــي إدارة
االتصاالت والعالقات المؤسسية
فـ ــي ال ـب ـن ــك ولـ ـي ــد ال ـص ـق ـع ـبــي ان
ال ـت ـس ـج ـي ــل ف ـ ــي الـ ـبـ ـط ــول ــة الق ــى
ً
ً
إقباال كثيفا من قبل الراغبين في
الـمـشــاركــة ،حيث ش ــارك أكـثــر من
 200ف ــري ــق خ ــال س ــاع ــة واح ــدة
مــن بــدايــة فتح التسجيل ،انتهت
باختيار  64منها حسب اولوية
التسجيل.
وأوض ــح الصقعبي ان تنظيم
البنك لهذه البطولة التي ستقام
على مالعب بنيدر بمشاركة 64
ً
ً
فريقا زوجيا وبإشراف من اللجنة
الكويتية لرياضة البادل تأتي في
إط ــار ح ــرص البنك على متابعة
الـتـطــورات فيما يتعلق بأنشطة
الشباب حيث لوحظ االقبال الكبير

عـلــى ه ــذه اللعبة الـتــي ب ــدأت في
ً
االنتشار محليا.
وقال الصقعبي ان هذه البطولة
تعتبر األكبر من نوعها من حيث
عــدد الـفــرق المشاركة ومــن حيث
ق ـي ـم ــة ال ـ ـجـ ــوائـ ــز الـ ـت ــي ت ـت ـج ــاوز
ق ـي ـم ـت ـهــا  3آالف دي ـ ـن ـ ــار ،حـيــث
يـخـصــص  1000ديـ ـن ــار لـلـفــريــق
الفائز األول باإلضافة إلى تحمل
تكاليف مشاركته في بطولة قطر
لـلـبــادل الـتــي ستقام فــي أكتوبر،
وسيحصل الفريق الفائز بالمركز
الثاني على  500ديـنــار ،والثالث
على  ،300والرابع  ،200إلى جانب
الدروع التذكارية والمفاجآت التي
يتم تحضيرها للجمهور المشارك.
ونوه إلى ان البطولة لن تكون
مـ ـج ــرد بـ ـط ــول ــة ت ـت ـن ــاف ــس فـيـهــا
ً
ً
الفرق بل ستكون يوما مفتوحا
ً
لـ ـلـ ـع ــائ ــات ،حـ ـي ــث يـ ـت ــم ح ــال ـي ــا
اإلعداد للعديد من المفاجآت التي
تستقطب الـجـمـيــع س ــواء عمالء
البنك أو غيرهم.
وحول مشاركة الفتيات ،أوضح
أن البطولة مفتوحة فــي دورتها
األولـ ــى لـلـشـبــاب ،وم ــن ث ــم سيتم

وليد الصقعبي

يوسف السلطان

تـنـظـيــم بـطــولــة خــاصــة للفتيات
ً
قريبا ،وسيتم اإلعــان عن جميع
تـفــاصـيـلـهــا م ــن خـ ــال صـفـحــات
الـ ـبـ ـن ــك عـ ـل ــى م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي.
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال نــائــب رئيس
اللجنة الكويتية لرياضة البادل
يـ ــوسـ ــف الـ ـسـ ـلـ ـط ــان ان ال ـل ـج ـنــة
اعـتـمــدت بـطــولــة بــوبـيــان للبادل
ك ـ ــأول ب ـط ــول ــة رس ـم ـي ــة ف ــي ه ــذه
اللعبة على مستوى الكويت ،حيث

سيتم اعتماد الالعبين ومنحهم
ً
نقاطا ،ومــن ثــم اعتماد ترتيبهم
ومراكزهم حتى يمكنهم المشاركة
في البطوالت االقليمية والدولية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :نـ ـ ـح ـ ــن فـ ـ ـخ ـ ــورون
بالتعاون مع بنك بوبيان ،حيث
سيتواجد أعضاء اللجنة لتقييم
هــذه البطولة والالعبين السيما
فــي ظــل االنتشار المتزايد للعبة
ب ـيــن اوسـ ـ ــاط ال ـش ـب ــاب وان ـت ـشــار
مالعبها".

ةديرجلا
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اقتصاد

«بتكوين» ترتفع وتتداول قرب  47ألف دوالر
ارتـفـعــت الـعـمــات االفـتــراضـيــة الرئيسية خــال
تعامالت أمس ،رغم الضغوط التي يشهدها السوق
مع تمديد الصين لجهودها لتقييد تعدين
وتداول العمالت المشفرة إلى مقاطعة
"هيبي" الشمالية.
وارتفعت "بتكوين" بنسبة 1.1
ً
في المئة إلــى  46996.4دوالرا،
ً
وفقا لبيانات "كوين باس" ،كما
ارتفعت كــل مــن اإليـثــريــوم 0.9
ً
في المئة عند  3382.9دوالرا،
والريبل  0.6في المئة إلى 1.08
دوالر.
وذك ـ ـ ــرت ك ــاث ــي وود ،ال ـم ــدي ــرة
التنفيذية لـ"آرك إنفست" في مقابلة مع
"سي إن بي سي" ،أنها تتوقع ارتفاع سعر
البتكوين إلى  500ألف دوالر خالل خمس سنوات.
وبينما أعلن المستثمر الشهير كيفين أوليري،
أم ــس األول ،أن ــه يــرغــب فــي مـضــاعـفــة حـيــازتــه من
العمالت االفتراضية على األقل بحلول نهاية العام
الحالي ،أثمرت تقلبات العمالت المشفرة المليارات

لمن غامر ودخل هذا المجال المحفوف بالمخاطر.
أب ــرز ه ــذه الـقـصــص لـلـتــوأم كــام ـيــرون وتــايـلــور
وينكليفوس ،بعدما فازا بـ  65مليون دوالر
من دعــوى ضد "فيسبوك" عام ،2012
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــرا ال ـم ـب ـل ــغ فـ ــي ال ـع ـم ــات
المشفرة والنتيجة ثــروة تفوق
 3مليارات دوالر لكل منهما.
والـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــو ب ـ ـ ــراي ـ ـ ــن
أرمسترونغ مؤسس بورصة
العمالت المشفرة ،Coinbase
بلغ صافي ثروته  10مليارات
دوالر ،في حين بلغت ثروة فرد
إه ــرس ــام ال ـم ـش ــارك ف ــي تــأسـيــس
 Coinbaseثم قاد شركة استثمارات
في العمالت المشفرة  3.1مليارات دوالر.
وتقدر ثروة سام بانكمان فرايد مؤسس منصة
 FTXلتداول العمالت المشفرة ،التي تقدر قيمتها
بنحو  18مليار دوالر ،بـ  16.2مليارا .وبلغت ثروة
تشانغبينغ زاو مــؤ ســس منصة ت ـبــادل العمالت
المشفرة  ،Binanceبقيمة  1.9مليار.

«أبل» تفقد  25مليار دوالر من قيمتها
السوقية بعد الكشف عن «آيفون »13
قوبل كشف شركة أبل عن
هــا تــف آ ي ـف ــون  13ألول م ــرة،
ب ـت ــراج ــع ف ــي األس ـ ـهـ ــم ،أم ــس
ً
األول ،ت ـم ــا ش ـي ــا مـ ــع تـقـلـيــد
األداء ا لـ ـضـ ـعـ ـي ــف أل س ـ ـعـ ــار
األس ـهــم فــي ال ـيــوم ال ــذي يتم
فيه الكشف عن األجهزة.
وغ ـ ـ ــرق ـ ـ ــت أس ـ ـ ـهـ ـ ــم ع ـ ـمـ ــاق
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ب ـع ــدم ــا ق ــدم
م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤولـ ـ ـ ــون ت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذيـ ــون
لشركة أ بــل ،ومنهم الرئيس
التنفيذي تيم كوك ،التشكيلة
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـه ـ ــوات ـ ــف
واألج ـه ــزة األخـ ــرى .وتــراجــع
السهم بنسبة تتجاوز  1في
ا ل ـم ـئ ــة ل ـي ـغ ـلــق ع ـن ــد 148.12
ً
دوالرا في تعامالت نيويورك.
ً
ووفقا لحسابات "العربية.
نــت" ،فـقــدت القيمة السوقية
ل ـشــر كــة أ ب ــل ن ـحــو  25مـلـيــار
دوالر خ ــال ت ـعــا مــات أ مــس
األول.
وقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــل ي ـ ـ ـ ـ ــوم الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــاث ـ ـ ــاء،
تراجعت أسهم شركة أبل في
 75فــي المئة مــن األ يــام التي
كشفت فيها الشركة النقاب
عــن هــوا تــف آ يـفــون الجديدة،

ً
وفقا للبيانات التي جمعتها
"بلومبرغ".
وباستثناء صعود شركة
أ بــل بنسبة  %8.3فــي ا لـيــوم
ال ـ ـ ــذي أعـ ـل ــن فـ ـي ــه ال ـم ــؤس ــس
ال ـم ـشــارك سـتـيــف جــوبــز عن
أول ه ــا ت ــف آ يـ ـف ــون ف ــي ع ــام
 ،2007ا ن ـ ـخ ـ ـف ـ ـضـ ــت أ سـ ـه ــم
ا لـشــر كــة بمتوسط  %0.8في
يوم ظهورها األول .يأتي ذلك
فيما استحوذ آيفون على ما
يقرب من نصف عائدات أبل
في الربع المالي األخير.
وأرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة
Bespoke Investment
 ،Groupتــرا جــع األ س ـهــم إ لــى
أنه ربما يكون نتيجة اعتياد
الـمـسـتـثـمــريــن عـلــى االبـتـكــار
ً
المنتظم مــن أ ب ــل ،فـضــا عن
صعود األسهم بشكل مسبق
ب ـن ــاء ع ـلــى ال ـش ــائ ـع ــات ال ـتــي
كـشـفــت ا لـكـثـيــر مــن تفاصيل
م ـن ـت ـج ــات ـه ــا ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ق ـبــل
اإلعالن الرسمي للشركة.
وقالت الشركة البحثية في
مذكرة للعمالء يوم االثنين:
"عـ ـ ـ ــادة مـ ــا يـ ـت ــم ت ـس ـع ـي ــر أي

تأثير إيجابي إلصدار جديد
في األسهم".
وسـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت أس ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم أب ـ ـ ــل
م ـ ـكـ ــاسـ ــب مـ ـ ــن رق ـ ـم ـ ـيـ ــن هـ ــذا
العام ،على وتيرة صعودها
ال ـس ـن ــوي الـ ـث ــال ــث ،مــدعــومــة
بـتـفــاؤل المستثمرين بشأن
تــو ق ـعــات ن ـمــو ا ل ـشــركــة .لكن
ال ـس ـهــم ت ـع ــرض ل ـضــربــة فــي
األس ـ ـبـ ــوع الـ ـم ــاض ــي ب ـعــدمــا
ـاض فدرالي شركة أبل
أمر قـ ٍ
بـتـعــديــل ن ـم ــوذج عـمـلـهــا في
متجر التطبيقات.
وس ـ ـج ـ ـلـ ــت األس ـ ـ ـهـ ـ ــم أكـ ـب ــر
ان ـ ـ ـخ ـ ـ ـفـ ـ ــاض لـ ـ ـه ـ ــا ف ــي
أربـ ـع ــة أشـ ـه ــر بـعــد
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــم،
وا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي مـ ـ ـح ـ ــا 85
مـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ر د و ال ر مـ ــن
قيمتها ا لـســو قـيــة .ومع
ذ لـ ـ ـ ـ ــك ،ال تـ ـ ـ ـ ــزال وول
ستريت متفائلة
بشأن األسهم.
وأوصى %80
ً
م ـ ـ ــن  47مـ ـحـ ـل ــا
يغطون شــر كــة أبل
بـ ـش ــراء األس ـ ـهـ ــم ،مــع

توصية اثنين فقط ببيعها،
ً
وفقا للبيانات التي جمعتها
ب ـل ــوم ـب ــرغ ،واط ـل ـع ــت عـلـيـهــا
"الـ ـع ــربـ ـي ــة .نـ ـ ــت" .ح ـي ــث ك ــان
متوسط توقعات المحللين
لــأس ـهــم ي ـش ـيــر إلـ ــى ارت ـف ــاع
بـنـسـبــة  11ف ــي ا ل ـم ـئــة خــال
ً
ً
ا لـ  12شهرا القادمة اعتبارا
مـ ــن إغ ـ ـ ــاق ج ـل ـس ــة االث ـن ـي ــن
الماضي.
(العربية .نت)

الجمهور يستقبل «برودواي» بالدموع والتصفيق
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بــدأت عــروض المسرحيات الموسيقية "هاميلتون" و"األســد الملك" (ليون
كينج) و"الشرير" (ويكيد) و"شيكاغو" ،أمام الجماهير ،التي رحبت بالدموع
والتصفيق الحار بعودة الحياة لمسارح برودواي ،التي أغلقت أبوابها عندما
انتشر الوباء في منتصف مارس .2020
وعادت الحياة من جديد ألكبر المسرحيات الموسيقية في مسارح برودواي،
أمــس األول الثالثاء ،بعد إغــاق غير مسبوق استمر  18شهرا بفعل الجائحة،
التي تسببت في حالة من الصمت المخيف وألقت بظاللها على حي المسارح في
نيويورك ،بعد أن كان يعج بالحركة في العادة.
وبدأ لين-مانويل ميراندا مؤلف مسرحية "هاميلتون" األمسية بعرض مسرحي
ارتجالي مثير تحت اسم "نيويورك ،نيويورك" عند باب المسرح ،وذلك بصحبة
الممثلين في المسرحيات الثالث.
وخاطب ميراندا الجماهير قائال "عــادت مسارح بــرودواي .ضع كمامة واحصل
(رويترز)
على اللقاح وتفضل لمشاهدة العرض المسرحي الحي!".

الجمهور سعيد بعودة الحياة

سبيرز تغلق «إنستغرام» بعد خطبتها

تذكارات أفالم سيلفستر
ُ
َ
ستالون تعرض في مزاد

فاجأت بريتني سبيرز جمهورها ومتابعيها
بإغالق حسابها على "إنستغرام" خاصة أن تلك
الخطوة جاءت مباشرة بعد إعالنها خطبتها
من سام أصغري.
وأثارت سبيرز الجدل عندما الحظ المعجبون
اخـتـفــاء حسابها على "إن ـس ـت ـغــرام" ،مما دفع
الـبـعــض فــي ال ـبــدايــة لــاعـتـقــاد بــأنــه تــم إلـغــاء
تنشيطه ،لكن سبيرز أوضحت الحقا أنها حذفت
الحساب بنفسها ،وأعلنت أنها "تأخذ استراحة"
من وسائل التواصل االجتماعي بعد خطبتها
لسام أصغري ،وكتبت ُفي تغريدة على حسابها
على "تويتر" ،موضحة سبب اإلغالق :ال تقلقوا
يــا رفـ ــاق ،أن ــا فـقــط آخ ــذ اسـتــراحــة قـصـيــرة من
وسائل التواصل االجتماعي لالحتفال بخطبتي،
وسأعود قريبا.
وكان حساب سبيرز على "إنستغرام" محورا
للمعركة حــول الوصاية عليها ،وهــي ترتيب
قانوني معقد فرضته المحكمة عليها في عام
 ،2008حتى تخلى والدها مؤخرا عن منصب
الوصي عليها.

تشمل مقتنيات من أشهر أعماله في هوليوود

سبيرز وأصغري

كوريا الجنوبية تسعى لالستفادة
من شهرة « »BTSالعالمية
جانب من المقتنيات
من قفازات المالكمة في أفــام "روكــي" إلى
ُ
ربطات الرأس في "رامبو" ...ستطرح تذكارات
خاصة بمسيرة نجم أفالم الحركة سيلفستر
ستالون في هوليوود بمزاد يقام في ديسمبر
المقبل ،ويتوقع أن يحصد نحو  1.5مليون
دوالر.
وقالت دار جوليان للمزادات ،أمس األول،
إنــه سيتم بيع نحو  500تذكار من األرشيف
ال ـش ـخ ـص ــي لـ ـسـ ـت ــال ــون ،ب ـم ــا فـ ــي ذل ـ ــك أزي ـ ــاء
وإكسسوارات وسيناريوهات ودفاتر مالحظات
وغيرها من التذكارات التي تعود ألشهر أفالمه
بـمــا فـيـهــا "روك ـ ــي" و"رامـ ـب ــو" و"كـلـيـفـهــانـجــر"
(نهاية مشوقة) و"ذي إكبسندابلز" (المرتزقة)
و"ديموليشن مان" (رجل الدمار).
وتشمل التذكارات المهمة قفازات مالكمة
خ ــاص ــة ب ـس ـتــالــون م ــن فـيـلــم "روك ـ ــي  "3يـقــدر
سعرها بما يـتــراوح بين  10آالف دوالر و20
ألفا ،باإلضافة إلــى دفاتر مالحظات مكتوبة
بخط اليد تخص أول أربعة أفالم من سلسلة
"روكي" يقدر سعرها بما يتراوح بين  40ألف
دوالر و 60ألفا.
وسـيـكــون أم ــام ع ـشــاق شخصية "رام ـبــو"
فـ ــرصـ ــة اق ـ ـت ـ ـنـ ــاء مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن ال ـس ـك ــاك ـي ــن
اسـتـخــدمــت فــي أول  3أف ــام ضـمــن السلسلة،
بسعر ي ـتــراوح بـيــن  1000و 2000دوالر لكل
منها ،بــاإلضــافــة إلــى ربـطــة رأس استخدمها
ستالون في فيلم "رامبو :فيرست بلود الجزء
الثاني" يقدر سعرها بما يتراوح بين  8و10
دوالرات وذلك ضمن تذكارات أخرى.
وق ــال ال ـمــديــر الـتـنـفـيــذي فــي دار جــولـيــان
للمزادات مارتن نــوالن لـ "روي ـتــرز"" :إنــه رجل
ريــاضــي ،وه ــذا هــو الـتــوجــه ال ــذي يمثله .هو
ريــاضــي يبذل مجهودا بدنيا كبيرا والناس
ترتبط بهذا".
وتابع نوالن "هذا هو السبب في أن لديه من
المقتنيات ما يسعى الناس بشدة إلى جمعه،
ولم يكن أمام الناس في الحقيقة سوى فرصة
ضئيلة جدا المتالك أي شيء يرتبط بحياته
ومهنته حتى اآلن".

ُولد ستالون في نيويورك عام  ،1946ونال
شـهــرة واسـعــة بسبب فيلم المالكمة "روك ــي"
الحائز جائزة األوسكار عام  ،1976وسرعان
مــا أصـبــح أحــد أكـبــر نـجــوم أف ــام الـحــركــة في
هوليوود.
ولــدى سؤاله عن سبب قيام ستالون (75
عاما) ببيع تلك المقتنيات ،قال نــوالن" :ينقل
محل إقامته ويبيع منزله ،لذلك فــإن هــذا هو
الــوقــت الـمـثــالــي ألي شـخــص لتقليص حجم
مقتنياته".
وأضاف "نتوقع ...ردا قويا على هذا اإلعالن،
ألن الناس لديها طلبات متزايدة على مقتنيات
مـهـمــة مـثــل ه ــذه ،مـقـتـنـيــات أصـلـيــة تــأتــي من
صاحبها مباشرة".
وتـشـمــل الـمـقـتـنـيــات األخـ ــرى الـمـعــروضــة
للبيع ملصقات وواقيا للفم خاصا بالمالكمة
اسـتـخــدمــه سـتــالــون فــي فيلم "روكـ ــي" وال ــزي
ا ل ــذي صممه جياني فيرساتشي لشخصية
"جادج دريد" (القاضي دريد) ومجسما لذراع
استخدمها في فيلم "كليفهانجر".
وذكر نوالن "نقدر القيمة المالية لبيع تلك
المقتنيات في حدود مليون إلى مليون ونصف
دوالر .هذا تقدير متحفظ للمزاد ،ألن األشياء
المعروضة مميزة جدا ويحب الناس مثل هذه
التذكارات".
وسيقام مزاد "ممتلكات من حياة سيلفستر
ستالون ومسيرته" يوم الخامس من ديسمبر
المقبل في دار جوليان للمزادات في بيفرلي
هيلز.
(رويترز)

فرقة «»BTS

حصل أعضاء فرقة البوب الكورية الجنوبية
( )BTSعلى جوازات سفر دبلوماسية لحضور
ال ـج ـم ـع ـيــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــم ال ـم ـت ـح ــدة بـصـفــة
مبعوثين شخصيين من الرئيس ،في خطوة
نحو االستفادة من شهرتهم العالمية ،حيث
ّقرر الرئيس مون جاي-إن ،تعيينهم مبعوثين
خاصين لألجيال المقبلة والثقافة.
وأصبحت هذه الفرقة الشبابية السباعية
ّ
التي شكلت عام ّ 2013أول مجموعة موسيقية
ّ
كورية جنوبية تتصدر تصنيف أفضل األغاني
في الواليات المتحدة مع أغنية "داينامايت".
وتـعــد " "BTSمــن أشـهــر الـفــرق الموسيقية
فــي العالم ،وهــي تـ ّ
ـدر مليارات ال ــدوالرات من
العائدات على بلدها.
ّ
وقال قائد الفرقة ،آر إم ،خالل مراسم تسلم
الجوازات الدبلوماسية في ّ
مقر الرئاسة "إنه
لشرف عظيم لي أن أحمل هذا اللقب".
ّ
التحدث
وكشف الرئيس الكوري الجنوبي أن
عن الفرقة مع المسؤولين األجانب هو وسيلة
(أ ف ب)
تسمح له بكسر الجليد.

أحذية كاثرين دونوف بـ  56ألف دوالر

سيلفستر ستالون

تم بيع أحذية بكعب عال وصنادل وأحذية
بساق طويلة (بوت) من إنتاج عالمات تجارية
رائدة كانت ّ
تخص النجمة السينمائية كاثرين
دونوف في مزاد بفرنسا.
وحصد المزاد الخيري المقام على اإلنترنت
حــوالــي  56ألــف دوالرا ،أمــس األول ،وفقا لــدار
المزادات الباريسية (أركوريال).
ودفع أعلى سعر جامع مقتنيات مقابل حذاء
أسود بكعب عال من طراز إيف سان لوران ،حيث
بلغ  1300يورو.
وعرضت دونوف أيضا ثالث حقائب صغيرة
ب ــال ـم ــزاد ،إض ــاف ــة إل ــى ح ــوال ــي  125زوجـ ــا من
األحذية.
ومن المقرر أن يتم تخصيص عائدات المزاد
إلى منظمة ريستوس دو كور (مطاعم القلب)،
التي توزع الطعام على المحتاجين وتدعمهم
في حياتهم اليومية.
وذكرت دونوف أنها دعمت المنظمة بالفعل
عدة مرات من قبل.
(د ب أ)

كاثرين دونوف

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
ً
مهنيا :ال تحفر بئرا لزميل لك كي ال تقع
أنت فيه.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :الـ ـح ــب ع ــاط ـف ــة م ـق ــدس ــة تــربــط
عالقتكما وتبارك بيتكما.
ً
ً
اجتماعيا :األفضلية دائما للوالدين فهما
زائران قد ال تطول زيارتهما.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا" :العفو عند المقدرة" هذا ما يجب
فعله مع معاونيك.
ً
عاطفيا :عندما نرفع من قدر شريك العمر
فإن حبه لك يزداد.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :اذا كـنــت عـ ــادال فــأنــت رجــل
صالح تحبك العائلة بكاملها.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــا .:كلما احـتــرمــت الـعــامـلـيــن معك
ازدادت محبتهم وطاعتهم لك.
ً
عاطفيا :إيــاك واالنفعال بوجه الشريك
كي تتهرب من مسؤوليتك.
ً
اجتماعيا :الجار قبل الدار فعامل جيرانك
بما يرفع شأنك عندهم.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :أن ت ـكــون سـيــد عـمـلــك ه ــذا ما
ً
تطمح الى تحقيقه قريبا.
ً
عاطفيا :مشاعرك في صراع دائم ولن
تستقر قبل اتخاذك القرار.
ً
اجتماعيا  :استمع ا لــى الطرفين قبل
إصدار حكمك على أحدهم.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :أطلب تجويد عملك ال سرعته ألنه
أبقى وأفضل.
ً
عــاطـفـيــا :تختلفان عـلــى أم ــور بسيطة ثم
يقوى الخالف ويتدخل آخرون.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :أحـ ـ ــرص ع ـل ــى م ـن ــح عــائـلـتــك
ً
حضورا يفرح أيام حياتهم.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :البدء بمشروع قبل اكتمال دراسته
معرض للفشل.
ً
عاطفيا :ال تنظر الى ما ال يحل لك واكتف
بما عندك.
ً
اجتماعيا :الحلم في المعاملة يبعد عنك
االنفعال والتصرف السيء.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :ضــع يــدك بــأيــدي الــزمــاء إلنجاز
مشروع هام.
ً
عاطفيا :يتعالى صراخك بوجه الشريك
السباب تافهة وال جدوى منها.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال تـ ـس ــأل ال ـ ـنـ ــاس ع ـ ّـم ــا فــي
ضمائرهم فلن يصدقوك القول.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
م ـه ـن ـيــا :ل ــم يـصـنــع ع ـمــل عـظـيــم ق ــط إال
بمجهود يقابله.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ال ت ـ ـتـ ــردد فـ ــي ال ـت ـع ـب ـيــر عــن
مشاعرك الصادقة امام الحبيب.
ً
اجتماعيا :سوء التصرف مع األهل يبعد
عنك رحمة الخالق.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :سعادتك كبيرة أل نــك ستتلقى
مكافأة على أسلوب عملك.
ً
عاطفيا :الوفاق بينكما جميل ويجعل
اآلخرين غيورين منكما.
ً
اجتماعيا :اشترك مع األهل في بعض
األلعاب االجتماعية لتوفير المرح.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ً
مهنيا :اذا كنت متيقنا من أهدافك فثابر
على تحقيقها بهدوء.
ً
ً
عاطفيا :اجعل حبكما حافزا على التطلع
بثقة نحو المستقبل.
ً
اجتماعيا :الطبيعة أوفــى صديق فهي
تمنحك الجمال واالطمئنان بال مقابل.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تضيق بك ظروف العمل لكنها ال
ّ
تلبث أن تتيسر.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـسـتـطـيــع أن تـسـتـمـتــع بــرفـقــة
ً
الشريك عندما تخصص له وقتا.
ً
اجتماعيا" :قل لي من تعاشر أقل لك من
أنت!"
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا :تكفيك اإلش ــارة مــن المسؤولين
لتعرف كيف تتصرف في عملك.
ً
ً
ً
عاطفيا :تصادف وجها بهيا من الطرف
اآلخر فيأسرك جماله.
ً
ً
اجتماعيا :لو ألقمت بعض الناس عسال
فإنهم يقضمون أصابعك.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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حياة الفهد« :سنوات الجريش» يتناول
الصعوبات التي واجهها األجداد
كشفت أن المسلسل يعرض في رمضان المقبل
عزة إبراهيم

تستعد الفنانة القديرة
حياة الفهد لدخول السباق
الرمضاني المقبل بأحدث
"سنوات
أعمالها الدرامية
ً
الجريش" ،الذي يحكي قصصا
وصعوبات واقعية واجهها
األجداد.

ملصق المسلسل

كـ ـشـ ـف ــت "س ـ ـ ـيـ ـ ــدة الـ ـش ــاش ــة
الخليجية" الفنانة حياة الفهد
عن اسم عملها الدرامي الجديد
بعدما تحفظت عن ذلك الفترة
ال ـم ــاض ـي ــة ،مـكـتـفـيــة ب ــاإلع ــان
عن التعاون مع المخرج مناف
عبدال.
ون ـشــرت الـفـهــد ،عـبــر مــواقــع
ال ـت ــواص ــل ،الـمـلـصــق الــدعــائــي
األول لـلـمـسـلـســل الـ ــذي يحمل
اسـ ــم "سـ ـن ــوات ال ـج ــري ــش" ،في
إش ــارة إلــى الـسـنــوات العجاف
التي مرت بمنطقة الخليج في
فترة الحرب العالمية الثانية،
والتي تعرف بسنوات الجريش.
واتضح من ملصق المسلسل
أن العمل يخاطب الفترة خالل
أرب ـع ـي ـن ـي ــات الـ ـق ــرن ال ـم ــاض ــي،
كـمــا تـضـمــن الـمـلـصــق الكشف
عــن اســم الـمــؤلــف وهــو الكاتب
محمد النابلسي ،وفكرة حسين
ال ـ ـم ـ ـهـ ــدي ،واإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف الـ ـع ــام
ليوسف الغيث ،وإخراج مناف
عبدال.
وتـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـل ـ ـصـ ــق
عـبــارة تــم اقتباسها من
إحـ ــدى ق ـصــائــد الـشــاعــر
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي م ـح ـمــود
دروي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش "سـ ـتـ ـنـ ـتـ ـه ــي
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرب ،ويـ ـتـ ـص ــاف ــح
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــادة ،وت ـ ـب ـ ـقـ ــى ت ـلــك
ال ـ ـمـ ــرأة ت ـن ـت ـظــر ول ــده ــا
الـ ـشـ ـهـ ـي ــد" ،م ـم ــا يـشـيــر
إلــى أن المسلسل يدور
فـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار تـ ــراج ـ ـيـ ــدي
مأساوي حول مخلفات
الحرب.
وك ـ ـش ـ ـف ـ ــت ال ـ ـف ـ ـهـ ــد،
ف ــي ت ـع ـل ـيــق ل ـه ــا عـلــى

حياة الفهد
المصلق ،تفاصيل العمل ،قائلة:
"رحلتنا المقبلة إلى الماضي،
م ـس ـل ـس ــل سـ ـ ـن ـ ــوات الـ ـج ــري ــش،
ل ـن ــروي ل ـكــم ق ـصــة م ــن ال ــواق ــع،
ولنقول ألبنائنا وأحـفــادنــا إن
ح ـيــاة أج ــدادن ــا ل ــم ت ـكــن سهلة
أبـ ًـدا ،وإن الحروب مأساة على
البشرية ،ونحن اآلن في نعمة
وأمــن وأم ــان ،ونحمد الله على
كل شــيء ،ونسأل الله التوفيق
لطاقم العمل".
وت ـ ـ ـفـ ـ ــاعـ ـ ــل الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور م ــع
الـ ـمـ ـلـ ـص ــق بـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر ،مــن
خ ــال آالف ع ــام ــات اإلع ـج ــاب
وال ـت ـع ـل ـي ـق ــات الـ ـت ــي ت ـع ـ ّـب ــر عــن
تشوقهم لرؤية العمل الجديد،
ال س ـي ـم ــا أن الـ ـفـ ـه ــد اع ـ ـتـ ــادت
مـ ـف ــاج ــأة جـ ـمـ ـه ــوره ــا كـ ــل ع ــام
بــأع ـمــال خ ــارج ــة ع ــن الـمـعـتــاد،
وع ـ ـ ــادة م ــا تـ ـك ــون ض ــارب ــة فــي
ج ـ ــذور الـ ـت ــاري ــخ ،ح ـيــث قــدمــت
فــي رمـضــان الماضي مسلسال

تراثيا بعنوان "مارغريت" ،دارت
أحــداثــه فــي حقبة قديمة ،وهو
من تأليف علي ومحمد شمس،
وإخراج باسل الخطيب ،وإنتاج
مؤسسة الفهد لإلنتاج الفني.
كما كان عملها المثير للجدل
هــو "أم هـ ــارون" ،ال ــذي شــاركــت
من خالله في الموسم الدرامي
لرمضان قبل الماضي ،وتناول
أحـ ــداثـ ــا ح ـ ــول الـ ـيـ ـه ــود ال ــذي ــن
ع ــاش ــوا بـمـنـطـقــة ال ـخ ـل ـيــج فــي
بــدايــات ال ـقــرن الـمــاضــي ،وكــان
أيضا من تأليف األخوين علي
ومحمد شمس ،وإخراج محمد
العدل.
ومـ ـ ــن الـ ـم ــرتـ ـق ــب أن تـكـشــف
الـ ـفـ ـه ــد خـ ـ ــال األي ـ ـ ـ ــام ال ـم ـق ـب ـلــة
عــن طــاقــم الـعـمــل مــن الفنانين
المشاركين معها فــي البطولة
ق ـبــل انـ ـط ــاق ال ـت ـصــويــر خــال
الفترة القليلة المقبلة.
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مسك وعنبر

«الناشرين العرب» يمدد فترة
المشاركة في جائزة المنصور
أعلن رئيس لجنة التطوير
ال ـم ـه ـنــي ب ــات ـح ــاد ال ـنــاشــريــن
الـ ـع ــرب ه ـي ـثــم ح ــاف ــظ تـمــديــد
فـ ـت ــرة ت ـس ـلــم ط ـل ـب ــات ج ــائ ــزة
الدكتور عبدالعزيز المنصور
للناشر ا لـعــر بــي إ لــى العاشر
م ــن أك ـتــوبــر ال ـم ـق ـبــل؛ مــراعــاة
ل ـ ـظـ ــروف ج ــائ ـح ــة "كـ ــورونـ ــا"
التي أثرت على أعمال النشر،
وإلتــاحــة الـفــرصــة لـعــدد أكبر
من الناشرين للمشاركة.
يـ ــذ كـ ــر أن ا ل ـ ـجـ ــا ئـ ــزة ه ــذا
ال ـ ـعـ ــام فـ ــي ف ـ ــرع ال ـم ـج ـمــوعــة
القصصية للكبار ،وأن إعالن
الـقــائـمــة الـقـصـيــرة سيتم في
 10نوفمبر المقبل بالتزامن
مــع مـعــرض الـشــارقــة الــدولــي
للكتاب.
وأط ـ ـلـ ــق االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـ ـ ــدورة

عبدالعزيز المنصور

ال ـثــال ـثــة ل ـل ـج ــائ ــزة ،وب ـ ــدأ فــي
أغسطس الماضي ،استقبال
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـي ـه ــا.
و ق ــرر مجلس أ مـنــاء الجائزة

م ـض ــاع ـف ــة ال ـم ـب ـل ــغ فـ ــي ه ــذه
الــدورة لدعم الناشر العربي،
نظرا لتأثر الناشرين بأزمة
"كورونا" ،التي عاناها قطاع
ال ـن ـش ــر وت ــأث ــر ب ـش ـكــل كـبـيــر،
إذ كــان المبلغ  10000دوالر،
وتضاعف إلى  20000دوالر.

نصير :انتهينا من تصوير «ليلة ربيع»
●

نرمين أحمد

كشفت الكاتبة مريم نصير
أن ـ ــه ت ــم االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن تـصــويــر
م ـس ـل ـســل "ل ـي ـل ــة ربـ ـ ـي ـ ــع" ،الـ ــذي
سيعرض على منصة .vo
وقــالــت نصير" :أن ــا سعيدة
جـ ــدا ب ــال ـت ـع ــاون ألول مـ ــرة مع
منصة  ،voا لـتــي سيتم عــرض
المسلسل من خاللها مع بداية
ان ـط ــاق ـه ــا ،وإن ك ـ ــان ال ـمــوعــد
ال ــرس ـم ــي ل ــان ـط ــاق ل ــم يـحــدد
بعد".
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت أن ا ل ـ ـع ـ ـمـ ــل
مـ ــن إخـ ـ ـ ــراج ال ـم ـخ ــرج ــة ل ــول ــوة
عبدالسالم ،ومنتج منفذ شركة
 ،Bee productionsوهــو عمل
درامي سيزون مكون من ثماني

حلقات ،والبطولة فيه شبابية
جـمــاعـيــة ،وس ـن ـقــدم م ــن خــالــه
وجــوهــا شابة جــديــدة ستظهر
على الشاشة ألول مرة".
وأ ضـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــت أن ا ل ـم ـس ـل ـس ــل
ك ــومـ ـي ــدي ق ـص ـي ــر ي ـح ـك ــي عــن
مصممة أعــراس يعرض عليها
أن ت ـص ـمــم ع ـ ــرس فــاشـيـنـسـتــا
مـ ـشـ ـه ــورة ،وي ـت ـض ـمــن م ــواق ــف
كــومـيــديــة وغــريـبــة ،وم ــن خــال
هــذه الـمــواقــف تتابع األح ــداث،
مـعــربــة عــن أمـلـهــا أن يـنــال هــذا
العمل الدرامي الكوميدي رضا
وإعجاب المشاهدين ،وأن يرسم
االبتسامة على وجوههم.

مريم نصير

جاسم المنيع« :يا زينة عيوني» قصة واقعية بدراسة ميدانية
مسلسل إنساني من  15حلقة يشارك في بطولته ذوو االحتياجات
●

فضة المعيلي

خــال مــؤتـمــر صـحــافــي استضافته جمعية
الـ ـع ــاق ــات الـ ـع ــام ــة ب ــال ـش ــام ـي ــة ،ك ـش ـفــت أس ــرة
المسلسل التلفزيوني اإلنساني "يا زينة عيوني"
تفاصيل عمل إبداعي إنساني يدور حول ذوي
االحتياجات الخاصة ،ويستند إلى قصة واقعية
ودراسة ميدانية ومقابالت عديدة قبل أن يخرج
إلى النور.
ح ـضــر ال ـمــؤت ـمــر ال ـم ـن ـتــج وص ــاح ــب الـفـكــرة
جــاســم محمد الـمـنـيــع ،ومــؤلــف الـعـمــل الشاعر
الغنائي سامي العلي ،والمخرج حسين المفيدي،
وبعض الفنانين المشاركين في العمل يتقدمهم
الفنان محمد المنيع ،ومحمد العجيمي ،وهدى
الـخـطـيــب ،وس ـع ــود الـشــويـعــي وأدار الـمــؤتـمــر
أم ـيــن ص ـن ــدوق جـمـعـيــة الـفـنــانـيــن الـكــويـتـيـيــن
جمال اللهو.
فــي ال ـبــدايــة ،وبـعــد شـكــره جمعية الـعــاقــات
ال ـعــامــة عـلــى احـتـضــانـهــا الـمــؤتـمــر الـصـحـفــي،
قــال اللهو إن المسلسل يــأتــي مــن منطلق دعم
المبدعين من ذوي االحتياجات الخاصة الذين
حققوا إنجازات كبيرة في كل المجاالت ،ومنها
األدب والثقافة والفن والرياضة" ،ونحن بدورنا
نــدعـمـهــم ونـشـجـعـهــم ،وك ــل أه ــل الـكــويــت صف
واحــد ،يكمل بعضهم بعضا ،في سبيل نجاح
ورف ـع ــة بـلــدنــا الـحـبـيــب ال ـكــويــت ،وم ــن منطلق
إستراتيجية الكويت الجديدة ."2035
وذك ــر الـلـهــو أن ه ـنــاك الـكـثـيــر مــن الفنانين
المشاركين في هذا المسلسل اإلنساني ،حيث
أبـ ــدوا اس ـت ـعــدادهــم لـلـمـشــاركــة ،ومـنـهــم الـفـنــان
الـقــديــر مـحـمــد الـمـنـيــع وال ـف ـنــان الـكـبـيــر جاسم
ال ـن ـب ـهــان وم ـح ـمــد الـعـجـيـمــي وهـ ــدى الخطيب
وسـ ـع ــود ال ـشــوي ـعــي وزهـ ـ ــرة ال ـخ ــرج ــي وول ـيــد
الضاعن وسماح خالد وشعبوال ونواف الشمري
والطفل الموهوب من ذوي االحتياجات الخاصة
عبدالعزيز القطيفي وإسماعيل سرور ،في حين
يشارك المطرب محمد البلوشي في غناء مقدمة

المسلسل إضافة إلى مشاركة المطرب الشعبي
بالل الشامي ،كما ان هناك مشاركة متميزة من
الشعراء سامي العلي وأحمد الشرقاوي وعلي
مساعد وســاهــر وعـلــي المعتوق وب ــدر الــزويــر
و فــا تــن المهيني وسفير المعاقين عبدالكريم
العنزي.

أعمال هادفة
من جانبه ،رحب رئيس مجلس إدارة جمعية
الـعــاقــات الـعــامــة جـمــال النصرالله بالحضور
وأوض ــح أن الجمعية تهتم بــاألعـمــال الـهــادفــة
وال ـتــي تـعـطــى رســائ ــل لـهــا مـعـنــى وقـيـمــة على
غرار العمل الرائع "يا زينة عيوني" ،الفتا إلى أن
"الجمعية بابها مفتوح كجمعية نفع عــام ألي
عمل نستطيع أن نقوم به أو أن نساهم فيه ولو
بشيء بسيط ،كجزء من المجتمع ويسعدنا أن
يكون لنا دور".

دراما عائلية
وقــال الشاعر الغنائي العلي إن فكرة العمل
ً
بدأت منذ ثالث سنوات ،مشيرا إلى أن العمل جاء
بفكرة من جاسم المنيع تدور حول تقديم عمل
إنساني عبارة عن مسلسل درامي عائلي يطرح
بعض المشاكل األسرية ،ويشمل كل إنسان.
أمـ ـ ــا عـ ــن قـ ـص ــة ال ـم ـس ـل ـس ــل فـ ـيـ ـق ــول ال ـع ـل ــي،
إنـ ــه ي ـح ـكــى ع ــن أس ـ ــره ل ــدي ـه ــا أبـ ـن ــاء م ــن ذوي
االحتياجات الخاصة ،ويصور العطاء واالهتمام
الكبيرين من هذه األسرة ألبنائها ،موضحا أن
دوره كان كتابة السيناريو الذي هو عباره عن
" "15حلقة.
وأض ـ ــاف أن ـه ــم ي ــري ــدون أن ي ـقــدمــوا ص ــورة
أو رؤي ــة عــن كيفية تعامل األس ــرة مــع أبنائها
ال ـم ـعــاق ـيــن م ــن خـ ــال غـ ــرس ال ـث ـقــة بــأنـفـسـهــم،
ً
وتشجيعهم على إبراز مواهبهم ،مبينا أن العمل
يعطى رسالة لكل أسرة باالهتمام ،ال بالجانب

رحمة رياض تسأل جمهورها:
شنو حابين نغني؟
للمرة الثانية على التوالي،
تستعد النجمة العراقية ،رحمة
ريـ ـ ــاض ،إلح ـي ــاء حـفـلـهــا الفني
ال ـث ــان ــي ف ــي ال ـم ـم ـل ـكــة الـعــربـيــة
السعودية ،برعاية الهيئة العامة
للترفيه فــي الـسـعــوديــة ،والــذي
س ـي ـقــام ف ــي الـمـنـطـقــة الـشــرقـيــة
بالمملكة بالتزامن مع احتفاالت
الـيــوم الوطني السعودي ال ــ،91
وذلــك فــي قاعة "إكسبو الــدمــام"
ال ـيــوم الـخـمـيــس ،وسيشاركها
ال ـف ـنــان ال ـم ـصــري رامـ ــي جـمــال،
والدي جي أصيل.
ونشرت رحمة عبر حسابها
ف ــي "إنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام" ،اسـتـفـتــاء
لجمهورها في السعودية
عـ ـ ـ ــن األغـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــي
يرغبون في أن تقدمها
لهم في الحفل وكتبت:
"شنو حابين نغني؟ ".
وب ـ ــدت رح ـم ــة متحمسة
ً
ك ـث ـي ــرا لـحـفـلـهــا الـ ـق ــادم في
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،إذ إن خــاص ـيــة

ال ـس ـت ــوري لــديـهــا ت ـحــدث ك ــل 5
دقائق ببوستر الحفل.
وكــانــت رحـمــة قــد زارت دبي
ً
مــؤخــرا برفقة زوجها ألكسندر
ع ـ ـل ـ ــوم ،وظ ـ ـه ـ ــرا ف ـ ــي ل ـ ـقـ ــاء مــع
اإلعـ ــامـ ــي مـصـطـفــى األغـ ـ ــا في
برنامج "صــدى المالعب" ،الذي
يعرض على شاشة .mbc
ي ــذك ــر أن رحـ ـم ــة ري ـ ــاض قد
أحيت حفال في
ج ـ ـ ـ ــدة ن ـه ــاي ــة
أغـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــس
الماضي.

رحمة رياض

جمال اللهو

المشاركون في المؤتمر الصحافي عن المسلسل

التربوي والتعليمي فقط ،بل بالترفيهي الهادف
كذلك.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال ج ــاس ــم ال ـم ـن ـي ــع إن "الـ ـفـ ـك ــرة
ج ــاءت مـنــذ  8سـنــوات بـعــد مـشــاهــدتــي لبعض
قصص األسر ومعاناتهم مع أبنائهم من ذوي
االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة ،والـمـكـفــوفـيــن ،وأب ـنــاء
الـتــوحــد ،وصعوبة التنقل إلــى األمــاكــن العامة
وال ـتــرف ـي ـه ـيــة ل ـع ــدم وجـ ــود االه ـت ـم ــام وال ــوع ــي
االجتماعي الكافي لمعرفة طبيعة هذه الفئات
المهمة ومــدى اإلحــراج الــذي يسببه لديهم من
كثير من األطفال الذين ال يعرفون مدى اإلعاقة
ونوعيتها".
ولفت إلــى أنــه من هــذا المنطلق قــام بدراسة
ميدانية ومقابالت لبعض األسر ،للتعرف على
حــاالت أبنائهم ،مما دفعه إلــى السفر للخارج
واالجتماع مع الشركات الكبرى المهتمة بهذه
الفئات لتصنيع ألـعــاب خاصة لهم وتخدمهم
ح ـســب إعــاق ـت ـهــم وم ـ ـحـ ــاوالت إدم ـ ــاج األط ـف ــال
األصحاء لمشاركتهم في األلعاب ومنافستهم
وســط جو تنافسي عائلي مع إشــراك الوالدين
معهم".

وأوضح المنيع أن هذا المسلسل مبني على
قصة واقعية من إنتاجه ،الفتا إلى أنه بعد ذلك
"س ــوف ننطلق مـنــه إل ــى عـمــل مــراكــز ترفيهية
عائلية فــي كــل محافظة لدمج هــذه الفئات مع
األصـحــاء ،وإب ــراز مواهبهم وتنميتها لتمثيل
الكويت في المحافل الدولية".

بعد إنساني
أم ــا ال ـف ـنــان ال ـقــديــر مـحـمــد الـمـنـيــع ،ف ـقــال إن
"المسلسل شجعني للعودة للعمل التلفزيوني
لما تحمله هذه الفكره من بعد إنساني عال وهو
دم ــج ذوي االحـتـيــاجــات الـخــاصــة بالمجتمع،
وي ـع ـت ـب ــر الـ ـعـ ـم ــل األول ب ــالـ ـك ــوي ــت وال ـخ ـل ـي ــج
والوطن العربي الذي يشارك فيه عدد من ذوي
االحتياجات".
وذكر أن دوره في المسلسل يتمثل في الجد
الـ ــذي يــوجــه األبـ ـن ــاء واألحـ ـف ــاد ويــدف ـع ـهــم إلــى
التغلب على صــراعـهــم الــداخـلــي ،ودمـجـهــم في
المجتمع بطريقة سهلة.
ب ــدوره ،قــال مـخــرج العمل حسين المفيدي:

(تصوير :جورج رجي)
"ل ـك ــل مـجـتـهــد ن ـص ـيــب ،وب ـ ــإذن ال ـل ــه ي ـك ــون لنا
نصيب في مساندة هذه الفئة ،وننجح في تلك
ال ـخ ـطــوة ،ونــدعــو ال ـلــه أن يــوفـقـنــا كــي نقدمها
بشكل صحيح".
وأكـ ـ ــدت نــائ ـبــة رئ ـي ــس الـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة
لمتابعة قضايا المعاقين خلود العلي أن العمل
يطرح قضية في غاية األهمية لمن لديه ابن أو
ابنه من ذوي االحتياجات ،ويوعي إلى ضرورة
اهتمام ومساندة األســرة بجميع أفرادها لهذا
االب ــن كــي تـكــون لــه همة وإرادة وتـحــد لتجاوز
جميع الصعاب.
وذكرت العلي أن "الكويت من الدول السباقة
في االهتمام بــذوي االحتياجات ،حيث أنشأت
ً
م ــدارس خــاصــة بـهــم ،وأص ــدرت قــانــونــا يحفظ
حقوقهم وهيئة تهتم بتطبيق مواد هذا القانون
بــالـتـعــاون مــع مــؤسـســات ال ــدول ــة ،ول ـكــن هناك
ً
ً
ً
دورا مهما وكبيرا لإلعالم بوسائله المختلفة
المقروءة والمرئية والمسموعة لتسليط الضوء
على قضاياهم وحل مشاكلهم ،وتذليل العقبات
التي تواجههم لتكون حياتهم أسهل وأيسر".

العجيرب :سعيد بـ «غيبوبة» أول إنتاجي السينمائي
●

فضة المعيلي

احتضنت "سينسكيب  "360العرض
الخاص لفيلم "غيبوبة" ،برعاية الشيخ
دع ـيــج الـخـلـيـفــة ،والـ ــذي ح ـضــره فريق
عمل الفيلم ،ومجموعة من اإلعالميين،
وال ـض ـيــوف ،والـفـنــانـيــن ،مـنـهــم الـفـنــان
عبدالرحمن العقل ،وعبدالعزيز المسلم،
وإلهام الفضالة ،وشهاب جوهر ،ومحمد
الصيرفي ،وأحمد إيراج وغيرهم.
الـفـيـلــم مــن تــألـيــف مـحـمــد الـكـنــدري،
وإخـ ـ ـ ــراج عـ ـم ــار الـ ـم ــوس ــوي ،ويـ ـش ــارك
فـيــه نـخـبــة مــن الـنـجــوم كــالـفـنــان خالد
ال ـع ـج ـيــرب وه ــو ب ـطــل وم ـن ـتــج الـفـيـلــم،
وبطولة أحمد العونان ،وشهاب حاجيه،
ورانيا شهاب ،وهبة العبسي.
ويضم الفيلم عددا كبيرا من ضيوف
الـ ـش ــرف هـ ــم :ال ـف ـن ــان ــون ط ـ ــارق ال ـع ـلــي،
وخالد مظفر ،وعبداإلمام عبدالله ،وبالل
الشامي ،وعبدالله الحمادي.
وتقع قصة الفيلم في إطار كوميدي
حول شخصية "عبيد" وهو كومبارس
في الوسط الفني ،ويتقمص شكل الفنان
الـمـصــري محمد رم ـضــان فــي مسلسل
"األس ـ ـ ـطـ ـ ــورة" ،ووال ـ ـ ــده ش ـخــص بخيل

العجيرب والعلي في لقطة من الفيلم
ويرفض أن يعطي ابنه ميراثه من أمه،
إلى أن يقابل "عبيد" الطبيبة "ياسمين"،
فتنشأ بينهما قصة حب.
وبهذه المناسبة ،أعرب منتج الفيلم
ال ـف ـنــان خــالــد الـعـجـيــرب ع ــن سـعــادتــه،
ق ــائ ــا" :ط ـب ـعــا غـيـبــوبــة أول إن ـت ــاج لي
كفيلم وأشعر بالسعادة" ،الفتا إلى أنه
يتمنى أن يحقق الفيلم صدى طيبا على
الجهد والتعب الــذي ُبــذل فيه ،السيما
أن الفيلم يشارك فيه كوكبة من النجوم

المحبوبين من الجمهور في الخليج.
من جانب آخر ،قال العجيبرب إن لديه
أعماال جديدة ،إذ يصور فيلم "عبيد في
البيت" ،إضافة إلى مسلسلين هما "عاشر
صفحة" ،و"بناية هب الريح".
وبـ ــدوره ،قــال محمد الـكـنــدري" :فيلم
غـيـبــوبــة ه ــو م ــن تــألـيـفــي ،وأول تجربة
سـيـنـمــائـيــة ل ــي ،فـيــه تــولـيـفــة جـمـيـلــة إذ
يشارك فيه نخبة من النجوم الكبار سواء
كانوا في أدوار رئيسية أو ضيوف شرف".

ول ـفــت ال ـك ـنــدري إل ــى أن الـفـيـلــم هو
بمثابة مـشــروع الحلم لــه والعجيرب،
وأن ـ ــه يـتـمـيــز ب ــأن ــه ذو أجـ ـ ــواء خـفـيـفــة،
وك ــومـ ـي ــدي ــا اج ـت ـم ــاع ـي ــة م ـب ـن ـي ــة عـلــى
الموقف ،ويخرج المشاهدين من األجواء
الـصـعـبــة ال ـتــي مـ ــروا بـهــا بـسـبــب أزم ــة
جائحة كورونا والحظر".
وأض ـ ــاف" :طـمــوحـنــا أك ـب ــر ،لـيــس أن
يـكــون ا ل ـعــرض فــي السينما بالكويت
ف ـقــط ،ول ـكــن نـطـمــح أن نـصــل إل ــى دول
الخليج ،ومصر".
ومـ ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،قـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ش ـه ــاب
حاجيه إنه يجسد شخصية "بوصالح"
وهو صديق العمر لـ "بوعبيد" وجاره،
وت ـ ـ ـحـ ـ ــدث بـ ـيـ ـنـ ـه ــم ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـمـ ــواقـ ــف،
موضحا أن دوره هو "توصيل رسالة
مهمة للجيل الحالي تبين أهمية الجار
وضرورة وجوده في حياتنا ،وكما يقال
في المثل (الجار قبل الدار)".
أم ــا ال ـف ـنــان مـحـمــد ال ـص ـيــرفــي فهنأ
ال ـع ـج ـي ــرب ع ـل ــى أول ب ـ ــاك ـ ــورة إن ـت ــاج
سينمائية لــه ،متمنيا لــه التوفيق في
مشواره الفني.

خبريات
أشرف زكي يدعم أسرة
الراحل أحمد هيبة

تدخل نقيب املمثلني
املصريني الفنان أشرف زكي
ملساعدة أسرة الفنان الراحل
أحمد هيبة ،الذي توفي اثر
حادث أليم بعدما اصطدمت
سيارة نقل بالسيارة األجرة
التي كان يستقلها عائدًا إلى
منزله.
ويبحث زكي ،الذي تواصل
مع عائلة الراحل ،صرف
معاش استثنائي ألسرته
رغم عدم عضويته في
نقابة املمثلني ،إذ كان يعمل
بموجب تصاريح تصوير
بشكل مستمر منذ عدة
سنوات في وقت ال تتوافر
لعائلته املكونة من زوجته
وثالثة أطفال وآخر يتوقع
أن تضعه أرملته بعد
أسابيع أي مصدر دخل
ثابت.
وأكد أن النقابة حريصة على
دعمهم ومساندتهم ،وسيتم
األمر خالل األيام القليلة
املقبلة .في حني لم تتمكن
الشرطة من ضبط السيارة
التي تسببت في الحادث.

مي حلمي تثير الجدل
بسبب عودتها للشاشة

أثارت اإلعالمية الشابة
مي حلمي حالة من الجدل
عبر مواقع التواصل
االجتماعي بعدما
أعلنت عودتها للتقديم
التلفزيوني من خالل
برنامج "الحكم" عبر
شاشة قناة الحدث اليوم،
وهي القناة التي أوقفتها
قبل أيام على خلفية
تجاوزها في حق أحد
الضيوف.
ويرجع الجدل إلى عدم
إعالن القناة عن البرنامج
وتأكيدها عدم إذاعته عبر
شاشتها أو معرفة أي
تفاصيل عنه في البرنامج
الجديد في الوقت الذي
منعتها فيه نقابة
االعالميني من الظهور
كمقدمة برامج على أي من
القنوات املصرية.
مي لم تعلق على قرار
ايقافها الذي حظي
بترحيب واسع عبر مواقع
التواصل االجتماعي،
بعدما أساءت لضيفها
على الهواء مما دفعه
لالنسحاب من الحلقة.

فهمي يواجه مشاكل
تقنية مع مواقع التواصل

يواجه الفنان حسني
فهمي مشاكل تقنية في
الحسابات الخاصة به
عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،بعدما قرر
اسناد مهمة إدارتها
إلحدى الشركات
االحترافية خالل الفترة
الحالية ،حتى يتمكن
من التواصل مباشرة مع
جمهوره.
وأطلق فهمي حسابات
على فيسبوك ،وتويتر،
وانستغرام ،ويوتيوب،
وتيك توك باإلضافة إلى
موقعه الرسمي ،وهي
الحسابات التي واجهت
مشكالت تقنية في
التوثيق بسبب استخدام
صفحات مزيفة لصورة
جواز سفره املنتشرة من
أجل توثيق حسابات
باسمه ،وهي املشكلة التي
يعمل على حلها حاليًا.
ويصور فهمي في
الوقت الحالي دوره في
فيلم "امللحد" ،مع املخرج
ماندو العدل ،وهو الفيلم
املتوقع مشاركته في عدة
مهرجانات سينمائية قبل
طرحه تجاريًا بالصاالت.

ةديرجلا
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إيران تستبدل عراقجي بصهر خامنئي المعارض لالتفاق النووي

واشنطن و«األوروبي» يستعجالن عودة طهران لمفاوضات فيينا والمحادثات قد تستأنف خالل  3أسابيع
طهران  -فرزاد قاسمي

أدخلت السلطات اإليرانية
تعديالت واسعة على وزارة
الخارجية طال أهمها كبير
المفاوضين النووي عباس
عراقجي ،الذي تم عزله
وتعيين علي باقري ،وهو
من أشد المنتقدين لالتفاق
ً
النووي ،بدال منه ،في حين
توالت الدعوات الغربية ،التي
تستعجل عودة طهران
الستئناف مفاوضات فيينا
المتوقفة.

أزاحـ ـ ــت ال ـح ـك ــوم ــة اإلي ــران ـي ــة
ال ـج ــدي ــدة ال ـس ـتــار ع ــن تـعــديــات
بـ ـ ـ ــوزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ك ـش ـفــت عــن
ت ـه ـي ـئ ـهــا لـ ـخ ــوض م ــرح ـل ــة أك ـثــر
ً
تشددا في التعاطي مع القضايا
ً
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا مـل ـف ـهــا
النووي وسط الجمود والغموض،
ا ل ــذي يعتري مصير مفاوضات
فيينا ،غير المباشرة مع الواليات
الـمـتـحــدة ،بـشــأن إح ـيــاء االتـفــاق
الـ ـ ـن ـ ــووي ،الـ ـمـ ـب ــرم ع ـ ــام ،2015
بوساطة مجموعة «.»1+4
وشملت أبرز التعديالت ،التي
أجــرهــا وزي ــر الـخــارجـيــة حسين
أم ـي ــر ع ـبــدال ـل ـه ـيــان ،م ـس ــاء أمــس
األول ،عزل عباس عراقجي ،كبير
المفاوضين النووي ،وتعيين علي
باقري كني المعارض المتشدد
لالتفاق النووي.
ك ـم ــا ع ـ ّـي ــن وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
ً
محمد فتح علي مساعدا لإلدارة
ً
المالية ،ومهدي صفري مساعدا
للدبلوماسية االقـتـصــاديــة .وقد
حــل هــذان الشخصان محل علي
أب ـ ــو الـ ـحـ ـسـ ـن ــي ،وس ـ ـيـ ــد رس ـ ــول
مهاجر ،على التوالي.
وعلمت «الجريدة» من مصدر
مطلع أن تعيين كني ،الذي سبق
أن شــارك بمفاوضات مع الغرب
ب ـش ــأن ال ـبــرنــامــج ال ـ ــذري ل ـبــاده
بـ ــاءت بــالـفـشــل وان ـت ـهــت بـفــرض
عقوبات دولية على طهران إبان
ح ـكــم ال ــرئ ـي ــس األس ـب ــق أح ـمــدي
نجاد ،جاء بتنسيق بين الرئيس
األص ـ ــول ـ ــي الـ ـمـ ـتـ ـش ــدد إب ــراهـ ـي ــم
رئيسي ومكتب خامنئي على أن
ً
يتم تسميته عضوا من المرشد
بالمجلس األعلى لألمن القومي
لتسهيل بسط قبضته على فريق
التفاوض النووي بفيينا.

مستعدون
للتعايش مع
اتفاق نووي
جديد مع إيران
وزير الدفاع معارضة وخالف
اإلسرائيلي
وح ـس ــب ال ـم ـص ــدر ،ف ــإن وزي ــر

رئيسي خالل اجتماع حكومي في طهران أمس (إرنا)
الخارجية عــارض بشدة تعيين
كـ ـن ــي وأصـ ـ ـ ــر عـ ـل ــى ت ـس ـل ــم مـلــف
ً
الـمـفــاوضــات الـنــوويــة شخصيا
األمـ ــر الـ ــذي اض ـط ــر رئ ـي ـســي كي
يــأخــذ مــوافـقــة الـمــرشــد ويبلغها
لعبداللهيان إلسكاته.
ولـفــت الـمـصــدر إل ــى أن إطــالــة
زمن اتخاذ القرار بالنسبة للوفد
المشارك في الجولة السابعة من
مفاوضات فيينا ،المتوقفة منذ
أواخ ـ ــر يــون ـيــو ال ـم ــاض ــي ،يكمن
ف ــي وج ـ ــود خ ــاف ــات ع ــدي ــدة ،لم
يستطع رئيسي حسمها ،تتعلق
بـبـعــض الـمـنــاصــب مـثــل منصب
أمين عام المجلس األعلى لألمن
القومي وأن الخارجية اإليرانية
مازالت مصرة على أن يكون ملف
المباحثات الذرية تحت إشرافها.
وأشـ ــار إل ــى أن أح ــد األس ـبــاب
األساسية لمعارضة عبداللهيان
تعيين كني ،يكمن في أن األخير،
الذي ينتمي لعائالت رجال الدين
ال ـم ـت ـن ـفــذة ،ك ــان م ــرشــح رئـيـســي
األصلي لتولي حقيبة الخارجية

ق ـب ــل أن ي ـض ـطــر ل ـل ـت ــراج ــع أم ــام
ت ـح ــرك ــات ق ــام ب ـهــا عـبــدالـلـهـيــان
ورئـيــس مجلس الـشــورى محمد
باقر قاليباف لحشد النواب من
أجل توزير عبداللهيان الذي كان
ي ـش ـغــل م ـن ـصــب م ـســاعــد رئـيــس
البرلمان.
وج ـ ـ ـ ــاء الـ ـكـ ـش ــف ع ـ ــن ت ـع ـي ـيــن
األصولي المتشدد صاحب اآلراء
ال ـم ـث ـي ــرة ل ـل ـج ــدل بـ ـش ــأن ح ـقــوق
اإلنـ ـس ــان والـ ــرافـ ــض ل ـت ـقــديــم أي
تـنــازالت للغرب ،رغــم المعارضة
الداخلية الواسعة التي استبقت
طرح اسمه لتولي ملف التفاوض
ً
ال ـ ـن ـ ــووي تـ ـخ ــوف ــا مـ ــن اح ـت ـم ــال
صــدامــه مــع الـقــوى الـكـبــرى ،بعد
ساعات من اتصال هاتفي أكد فيه
عبداللهيان لنظيره البريطاني
دومينيك راب أن طـهــران تجري
م ـش ــاورات داخـلـيــة «ح ــول كيفية
ال ـم ـضــي ف ــي م ـح ــادث ــات فـيـيـنــا».
ً
وكني ( 53عاما) ابن محمد باقر
باقري المشرف على جامعة اإلمام
الصادق ،التي تعتبر مركز تدريب

كوادر األصوليين في البالد .وهو
والد مصباح الهدى ،المتزوج من
هدى علي خامنئي ابنة المرشد
اإليراني.

استئناف واستعجال
في غضون ذلك ،أفادت تقارير،
أمس ،بأن المحادثات النووية قد
ُ
تستأنف في فيينا بعد  3أسابيع.
ُ
ً
ووف ـق ــا لـلـمـصــادر ستستكمل
حيث توقفت ،ولن
المفاوضات من ٌ
يـكــون هـنــاك ت ـفــاوض على مــا تم
تدوينه .في غضون ذلــك ،طالبت
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،أم ــس ،إي ــران
بالعودة السريعة الى مفاوضات
فيينا دون تأخير واالمتناع عن
المزيد من التصعيد.
وأكد المندوب األميركي لويس
ب ــون ــو أمـ ـ ـ ــام م ـج ـل ــس م ـحــاف ـظــي
الوكالة الدولية المنعقد بفيينا
أنــه يجب على طـهــران أن تتحرك
باتجاه العودة إلى االتفاق النووي
الموقع عام  2015وليس االبتعاد

ً
عنه ،معتبرا أن إدارة الرئيس جو
ب ــاي ــدن أع ـل ـنــت ن ــواي ــاه ــا الـطـيـبــة
واستعدادها لرفع العقوبات التي
فرضها الرئيس السابق دونالد
ترامب بعد انسحابه األحادي من
الصفقة الذرية عام .2018
في مــوازاة ذلــك ،أعــرب االتحاد
األوروبــي عن قلقه إزاء ما وصفه
بتلكؤ إيران في االلتزام بتعهداتها
وحـ ـ ـ ـ ــث ح ـ ـكـ ــوم ـ ـت ـ ـهـ ــا الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة
ع ـل ــى اإلس ـ ـ ـ ــراع فـ ــي ال ـ ـعـ ــودة إل ــى
مفاوضات فيينا من دون تأخير.
مــن جهته ،رحــب مـنــدوب روسيا
لدى المنظمات الدولية ميخائيل
أول ـيــانــوف بــزيــارة مــديــر الــوكــالــة
الدولية للطاقة رافائيل غروسي
األخيرة إلى طهران.
وقال إن الزيارة التي تضمنت
تمديد اتفاق مؤقت بشأن مراقبة
وتفتيش المنشآت الذرية خففت
ح ـ ــدة الـ ـت ــوت ــر بـ ـع ــد أن ت ــوق ـف ــت
م ـب ــاح ـث ــات ف ـي ـي ـنــا ف ــي الـ ـ ـ ــ 20مــن
ي ــون ـي ــو الـ ـم ــاض ــي ع ـن ــد ال ـج ــول ــة
ال ـس ــادس ــة بـسـبــب ان ـت ـه ــاء والي ــة

حكومة الــرئـيــس المعتدل حسن
روحاني.

تعايش إسرائيلي
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،ك ـشــف وزي ــر
الدفاع اإلسرائيلي ،بيني غانتس،
أن إس ــرائ ـي ــل س ـت ـكــون مـسـتـعــدة
للتعايش مع اتفاق نووي جديد
على أن تكون للواليات
مع إيرانٌ ،
المتحدة خطة بديلة في حال عدم
التزام الجمهورية اإلسالمية.
وطـ ـل ــب غ ــان ـت ــس أن تـتـضـ ّـمــن
ً
الخطة األميركية البديلة ضغوطا
اقتصادية واسعة على إيران ،في
حال فشلت المحادثات.
كما ألمح إلى أن لدى إسرائيل
ً
خطة ثالثة ،قد تنطوي على عمل
ً
ع ـس ـكــري ،خ ـصــوصــا أن الجيش
اإلسرائيلي ّ
يعد إجــراء اتــه لوقف
الـ ـتـ ـق ـ ّـدم ال ـ ـنـ ــووي اإليـ ــرانـ ــي بـعــد
ً
تقرير عن تحقيق طهران اختراقا
يتيح لها إنـتــاج قــود لــرأس ذري
بغضون شهر.

طائرات مجهولة تقصف «الحشد
العراقي» على حدود سورية

الكويت تشارك بمؤتمر السترداد األموال العراقية المنهوبة

لقطة جماعية قبيل االجتماع السعودي -العراقي بمنفذ «عرعر» أمس (كونا)
تعرضت قافلة تابعة لفصائل «الحشد الشعبي»
ال ـع ــراق ــي ،لـقـصــف ج ــوي شـنـتــه ط ــائ ــرات مسيرة
«درون» مجهولة الهوية شرق سورية ،قرب الحدود
مع العراق ،ليل الثالثاء  -األربعاء.
وأورد «الـمــرصــد ال ـس ــوري» ،أن ال ـغ ــارات التي
اس ـت ـهــدفــت آل ـي ــات وش ــاح ـن ــات ف ــي مـنـطـقــة ريــف
ال ـبــوك ـمــال بـعــد اج ـت ـيــازهــا ال ـح ــدود م ــن الـجــانــب
العراقي ،تسببت في مصرع  3مقاتلين تابعين
ً
للفصائل العراقية ،المدعومة من إيران ،فضال عن
وجود جرحى في حاالت خطيرة ،إال أن «الحشد»
نفى على لسان مصدر وقوع خسائر بشرية.
وأوضح المصدر في تصريحات لوكالة األنباء
ّ
الفرنسية ،أن القصف أدى إلى تدمير أربع سيارات.
وقـ ــال إن «ال ـمــوقــع الـمـسـتـهــدف قــريــب م ــن معبر
حدودي خاص بالفصائل على الحدود».
ونـ ـ ـ ّـدد ت ـحــالــف «الـ ـفـ ـت ــح» ،ال ـج ـن ــاح الـسـيــاســي
للفصائل المنضوية تـحــت «ال ـح ـشــد» ،فــي بيان
بـ»االعتداء اآلثم الذي تعرضت له قواتنا المسلحة
من أبناء الحشد في الحدود العراقية  -السورية».
ودعا الحكومة العراقية والبرلمان إلى اتخاذ
«موقف صريح من خالل تحديد الدول المسؤولة
عن هذه االعتداءات ومواجهتها».
في غضون ذلك ،نفى متحدث باسم «التحالف»
المناهض لـ ـ «داعــش» بقيادة الــواليــات المتحدة
مسؤوليته عن الغارة التي شنت في البوكمال.
وجاء القصف الحدودي المجهول ،الذي ينسب
في بعض األحيان إلسرائيل ،بعد أيام من هجوم
عـلــى م ـطــار إرب ـي ــل ال ــدول ــي ،حـيــث تــوجــد قــاعــدة
ّ
تضم قــوات تابعة لـ «لتحالف» ،بطائرتين
جوية
مـسـيــرتـيــن ،ذكـ ــرت م ـن ـصــات «م ـح ــور إيـ ـ ــران» أنــه
استهدف قاعدة لـ«الموساد» اإلسرائيلي.
وم ـنــذ وص ــول جــو بــايــدن إل ــى س ـ ّـدة الــرئــاســة
األميركية ،أعلنت واشنطن لمرتين توجيه ضربات
طالت فصائل «الحشد» في شرق سورية ،وأوقعت
خسائر بشرية بالفصائل المتهمة بتنفيذ عمليات
قصف تستهدف المصالح والـسـفــارة األميركية
في العراق.

إلــى ذل ــك ،نظمت هيئة الـنــزاهــة ووزارة العدل
ً
العراقية أمــس ،مؤتمرا دوليا السـتــرداد األمــوال
الـعــراقـيــة «الـمـنـهــوبــة والـمـهــربــة» بـحـضــور وزراء
عدل عرب بينهم نائب رئيس الوزراء وزير العدل
الكويتي عبدالله الرومي.
ونقل بيان لرئاسة الوزراء العراقية عن رئيس
الـ ـ ـ ــوزراء مـصـطـفــى ال ـكــاظ ـمــي الـ ـق ــول ف ــي كلمته
بالمؤتمر« :الفساد وتهريب األموال مرض خطير
يصيب أي مجتمع وأية دولة إذا لم يتم التعامل
مع مخاطر هذا المرض بجدية ومسؤولية وعبر
اإلجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد والقضاء على
منافذ التبديد والتهريب واالستهتار بمقدرات
الشعوب» .وشــدد على أنــه «يجب أال يكون هناك
أي مالذ آمن لألموال المنهوبة والسرقات ويجب
أال يشعر ال ـفــاســدون وال ـس ــراق ب ــأن هـنــاك مــأوى
ً
للمال المسروق من أي بلد» مشيرا إلى أن مليارات
الدوالرات سرقت وهربت في عهد النظام العراقي
السابق.
واع ـت ـبــر أن «األخـ ـط ــاء الـتــأسـيـسـيــة» ال ـتــي في
األعــوام التي أعقبت إطاحة النظام البائد فاقمت
الفساد وبنحو أكثر خطورة في البالد.
وأكد أن محاربة الفساد واسترداد أموال الشعب
العراقي المهربة إلى خارج البالد يمثالن أولوية
ً
للحكومة العراقية ،مشيرا في هذا الصدد إلى أن
حكومته شكلت لجنة خــا صــة لمكافحة الفساد
تمكنت في عــام واحــد من كشف ملفات فساد لم
ً
ً
تكشف طــوال  17عاما واسـتــردت أمــواال منهوبة
من الخارج.
إلى ذلك ،أعلنت وزارة النقل العراقية عن عقد
اجتماع عراقي -سعودي في منفذ عرعر الحدودي
لــوضــع خـطــة لتنشيط الـتـبــادل الـتـجــاري الـبــري
بين البلدين.
وأضافت أن الطرفين توصال إلى االتفاق على
عــدد مــن اإلج ــراء ات لحل المعوقات التي تواجه
عمل المنفذ الوحيد للتبادل التجاري بين البلدين،
ً
فضال عن أنه الممر الوحيد كذلك لطريق الحجيج
البري من العراق إلى السعودية.

سلة أخبار
مباحثات بين ماكرون
وولي عهد أبوظبي

استقبل الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون ،أمس ،ولي
عهد أبوظبي الشيخ محمد
بن زايد ،وبحثا الشراكة
االستراتيجية بين البلدين.
واستضاف ماكرون بن زايد
على مائدة غداء في قصر
فونتينبلو شرق باريس.
وكان قصر اإلليزيه قد أفاد
قبل اللقاء بأن المحادثات
ستتناول «الشراكة
االستراتيجية بين البلدين
ومجمل المسائل اإلقليمية».
واإلمارات شريك أساسي
لفرنسا في المنطقة ويقوم
تعاون بين البلدين على
الصعيدين العسكري
ماكرون
والثقافي .ويقيم ّ
وبن زايد عالقات معقدة مع
الرئيس التركي رجب طيب
إردوغان.

أمير قطر يؤكد
دعمه لوحدة ليبيا

أكد أمير قطر تميم بن حمد،
أمس ،دعم بالده المتواصل
لما من شأنه وحدة ليبيا
واستقرارها.
جاء ذلك خالل استقبال تميم
بحضور عدد من الوزراء
رئيس المجلس الرئاسي
الليبي محمد المنفي ،الذي
أعرب عن شكره وتقديره على
دعم قطر المتواصل لبالده.

ّ
سعيد :لست من
دعاة االنقالب

ّ
جدد الرئيس التونسي قيس
ّ
سعيد التزامه بـ"احترام
ً
الحريات والحقوق" ،مؤكدا
أنه "ليس من دعاة الفوضى
واالنقالب" .وقال سعيد ،في
مقطع مصور بثته الرئاسة،
خالل لقائه أساتذة القانون
الدستوري والعام ،مساء
أمس األول ،إنه "لن يتعامل
أو يتحاور مع العمالء
والخونة ومن يدفعون األموال
ً
لإلساءة لبالدهم" ،مضيفا
أنهم "دفعوا قرابة  3ماليين
دينار لجماعات ضغط في
الخارج لإلساءة لبالدهم".
وشدد على أنه من "المهم
تشكيل الحكومة ،ولكن مع
وضع تصور للسياسة التي
ستتبعها لخدمة الشعب".

األسرى الفلسطينيون
يعلقون إضرابهم

أكد نادي األسير الفلسطيني،
أمس ،أن مئات األسرى
الفلسطينيين علقوا بدء
إضراب جماعي عن الطعام،
ً
كان من المقرر أن يبدأ غدا ،بعد
استجابة مصلحة السجون
اإلسرائيلية لمطالبهم وأبرزها
"إلغاء العقوبات الجماعية
المضاعفة التي فرضتها إدارة
سجون االحتالل على األسرى،
بعد عملية نفق الحرية ،ووقف
استهداف أسرى الجهاد
اإلسالمي وبنيته التنظيمية".
ومنذ تمكن  6أسرى من الفرار
من سجن "جلبوع" ،قبل أن تتم
إعادة اعتقال  4منهم ،بدأت
السلطات اإلسرائيلية حملة
قمع واسعة تجاه األسرى.
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ّ
«طالبان» تبدأ تشكيل جيش وتتعهد بسحق أي تمرد

دوليات
سلة أخبار
اليمن :احتجاجات «جنوبية»

• الفروف :موسكو لم تفرض أي شروط على الحركة • رحالت جوية بين طهران وكابول
في خطوة ستساعدها على
تثبيت حكمها ،وفي الوقت
نفسه استقطاب الكثير من
الشباب األفغان ،أعلنت حركة
طالبان أنها شرعت في إنشاء
جيش نظامي قوي ،متعهدة
بمحاربة الجماعات المتمردة،
في رسالة قد تكون موجهة
إلى معارضيها مثل أحمد
مسعود ،وإلى الجماعات
المتشددة مثل «داعش» أو
غيره.

ب ـع ــد أيـ ـ ــام مـ ــن ال ـت ـش ـك ـي ـلــة
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـك ـ ـ ــومـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤق ـ ـ ـتـ ـ ــة
ألف ـغــان ـس ـتــان ،ع ـقــب سـيـطــرة
ال ـح ــرك ــة ال ـم ـت ـطـ ّـرفــة الـكــامـلــة
ع ـل ــى ال ـ ـبـ ــاد ،ت ـع ـ ّـه ــد رئ ـيــس
أركـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان جـ ـ ـي ـ ــش "طـ ـ ــال ـ ـ ـبـ ـ ــان"
الجديد ،قــاري فصيح الدين
م ـخ ــدوم ،بـسـحــق المنشقين
الـ ــذيـ ــن ي ــزع ــزع ــون اس ـت ـق ــرار
ّ ً
البالد ،مؤكدا أن المشاورات
جارية إلنشاء جيش قوي.
وخالل حديثه في لقاء ُعقد
في كابول ،أمس ،بعد مراسم
ّ
تـ ـس ــل ــم مـ ـه ــام م ـن ـص ـب ــه ،ق ــال
فصيح الدين ،المعروف باسم
"فاتح الشمال" ،إن المشاورات
ج ــاري ــة إلنـ ـش ــاء ج ـي ــش ق ــوي
ّ
ومنظم في المستقبل القريب
ي ـ ـكـ ــون قـ ـ ـ ـ ــادرا عـ ـل ــى الـ ــدفـ ــاع
عــن ال ـبــاد مــن أي أخ ـطــار أو
تهديد ،محذرا من أنه سيتم
الـقـضــاء عـلــى كــل الـجـمــاعــات
الـ ـمـ ـتـ ـم ــردة وال ـ ـم ـ ـقـ ــاومـ ــة فــي
البالد.
وأضـ ـ ــاف" :ال ي ـج ــوز ألحــد
أن ي ــزع ــزع أمـ ــن أف ـغــان ـس ـتــان
واستقرارها ،ولن يسمح ألي
شخص بزعزعة األ مــن العام
ب ـح ـج ــة الـ ـمـ ـق ــاوم ــة وال ـ ـعـ ــرق

وا لـ ـ ــد فـ ـ ــاع عـ ــن  20عـ ــا مـ ــا مــن
اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــازات وال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
ويـ ـغ ــرق الـ ـب ــاد ف ــي ال ــدم ــاء"،
ً
مـ ـشـ ـي ــرا إ ل ـ ــى أن ا ل ـم ـن ـش ـق ـيــن
يسعون لزعزعة األ مــن ود فــع
البالد إلى حرب أهلية.
وأفــادت مصادر مقربة من
ال ـحــركــة ف ــي مــدي ـنــة بـيـشــاور
ُ ّ
الباكستانية ،بأنها "تخطط
لتشكيل جيش أفغاني جديد
يضم أكثر من  100ألف مقاتل
مـ ـ ــن أفـ ـ ـ ـ ــراد ال ـ ـحـ ــركـ ــة ونـ ـح ــو
 100ألــف آخــريــن مــن الجيش
الــوطـنــي األف ـغــانــي الـســابــق".
وأضافت أن "الجيش الجديد
س ـيــزود بــالـســاح والـمـعــدات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي س ـي ـط ــرت
عليها الحركة كغنائم".
وف ــي وق ــت س ــاب ــق ،أعـلـنــت
ّ
المتطر فة ،أن النخب
الحركة
ب ـق ـطــاع األم ـ ــن ف ــي ال ـح ـكــومــة
ال ـس ــاب ـق ــة واألعـ ـ ـض ـ ــاء ال ــذي ــن
ل ـي ــس ل ــدي ـه ــم "سـ ـج ــل س ـيــئ"
قــد يـتــم تـجـنـيــدهــم أي ـضــا في
الجيش الجديد.

شجار كبير
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ،ن ـق ـلــت

شهدت مديريات محافظة شبوة
جنوب شرق اليمن ،أمس ،عدة
فعاليات احتجاجية؛ استجابة
لدعوة أطلقها املجلس االنتقالي
الجنوبي قبل عدة أيام .ورفع
املحتجون الفتات وشعارات
ً
مؤيدة للمجلس الجنوبي ،فضال
عن املطالبة بعودة قوات النخبة
الشبوانية إلدارة أمن املحافظة،
بعدما فرضت قوات تابعة
للحكومة اليمنية سيطرتها على
امللف األمني باملحافظة ،عقب
مواجهات مسلحة دارت بني
الطرفني منتصف  .2019إلى ذلك،
ذكرت قناة "الحدث" أن الدفاعات
الجوية السعودية دمرت طائرة
مسيرة (درون) ملغومة أطلقتها
جماعة الحوثي اليمنية املتمردة
صوب مطار أبها في جنوب غرب
اململكة.

ّ
عناصر من «طالبان» يفتشون سيارة في كابول أمس األول (أ ف ب)
ه ـي ـئــة االذاع ـ ـ ــة وال ـت ـل ـفــزيــون
ا ل ـ ـبـ ــر ي ـ ـطـ ــا ن ـ ـيـ ــة (  )BBCع ــن
مسؤولين رفيعي المستوى
ً
ً
في "طالبان" ،أن خالفا كبيرا
اندلع بين قادة الحركة بشأن

تشكيلة الحكومة الجديدة.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــون إن
م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــادة ب ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــؤس ـ ــس
الـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــارك ل ـ ـ ـل ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــة
الـ ـ ـم ـ ــا عـ ـب ــدالـ ـغـ ـن ــي ب ـ ـ ـ ــرادر،
وخ ـ ـل ـ ـيـ ــل الـ ــرح ـ ـمـ ــن
حـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــي ،وزي ـ ـ ـ ـ ــر
شـ ـ ــؤون ال ــاج ـئ ـي ــن،
الـشـخـصـيــة ال ـبــارزة
فــي " شـبـكــة حقاني"
الـ ـمـ ـتـ ـش ــددة ،وق ـعــت
في القصر الرئاسي
فـ ـ ــي كـ ـ ــابـ ـ ــول ن ـه ــاي ــة
األسبوع الماضي.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح مـ ـص ــدر
مــن الـحــركــة أن بــرادر
وحـ ـ ـ ـق ـ ـ ــان ـ ـ ــي ت ـ ـ ـبـ ـ ــادال
ك ـل ـمــات ق ــو ي ــة ،بينما
تشاجر أتباعهما في
مكان قريب.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ــت هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك
تقارير غير مؤكدة عن
خ ــاف ــات داخـ ــل ق ـيــادة
"طالبان" ،منذ اختفاء
برادر عن الظهور العام
في األيام األخيرة.
واالث ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــن ،نـ ـف ــت
"طـ ـ ــال ـ ـ ـبـ ـ ــان" مـ ـ ــا أشـ ـي ــع
ح ــول إ ص ــا ب ــة أو مقتل
برادر جراء حادث نجم
ع ــن تـصــاعــد الـخــافــات
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ب ـ ـيـ ــن قـ ـ ــادة
الحركة ،وأكدت أن المال
يـقــوم بـجــولــة فــي الـبــاد
ّ
يتعرض ألي حادث.
ولم

طهران
ّ
وب ـ ـعـ ــد ت ـ ــوق ـ ــف ل ـف ـت ــرة
عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة األوضـ ـ ـ ــاع
التي شهدها مطار كابول
والبالد بشكل عام ،جرى،
أمس ،استئناف الرحالت
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوي ـ ـ ــة ب ـ ـ ـيـ ـ ــن إيـ ـ ـ ـ ـ ــران
وأفغانستان.
وذكـ ـ ـ ــرت وكـ ــالـ ــة فـ ــارس
اإليرانية أن شركة طيران
"مــاهــان" اإليــرانـيــة سـ ّـيــرت
رحلة من مطار مشهد إلى
ك ـ ــاب ـ ــول ،عـ ـل ــى م ـت ـن ـه ــا 19
مسافرا ،أمس.
وأ ضـ ــا فـ ــت أن ا لـ ـط ــا ئ ــرة،
وهـ ــي م ــن ط ـ ــراز "إي ــرب ــاص
ً
 ،"310عـ ـ ــادت ،أ مـ ــس أ ي ـضــا
م ــع م ـس ــاف ــري ــن ،إلـ ــى م ـطــار
هــاشـمــي ن ـجــاد ال ــدول ــي في
مشهد.

وحـ ـ ـس ـ ــب قـ ـ ـن ـ ــاة "ال ـ ـعـ ــالـ ــم"
اإليرانية ،فإن الطائرة نقلت
دبلوماسيين إيرانيين.

اجتماعات دوشنبه
وعشية قمة دوشنبه التي
تـ ـجـ ـم ــع رؤس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء م ـج ـم ــوع ــة
شانغهاي التي تضم الصين
وكــازخـسـتــان وقيرغيزستان
وروسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا وط ــاجـ ـيـ ـكـ ـسـ ـت ــان
بمشاركة إيران كمراقب بغياب
الــرئ ـيــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر
بوتين ،الذي دخل الى الحجر
ال ـص ـحــي ،عـ ّـبــر األم ـي ــن ال ـعــام
للمنظمة سـتــا نـســاف زاس،
أم ـ ــس ،ع ــن ق ـل ـقــه م ــن الــوضــع
فـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود ب ـيــن
طــاجـيـكـسـتــان وأفـغــانـسـتــان،
ووصفه بأنه "متوتر".
وأضاف خالل اجتماع عقده
بالعاصمة الطاجيكستانية،
وزراء خـ ـ ــار ج ـ ـ ـيـ ـ ــة ود فـ ـ ـ ـ ــاع
وم ـس ـت ـش ــارو األمـ ـ ــن ال ـقــومــي
ل ـل ــدول األعـ ـض ــاء ،أي روسـيــا
وأرمـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــا وبـ ـ ـي ـ ــاروسـ ـ ـي ـ ــا
وكــازاخ ـس ـتــان وقرغيزستان
وطــاج ـي ـك ـس ـتــان ،أن "ال ـق ــوات
الطاجيكستانية تسيطر على
الوضع في منطقة الحدود مع
أفغانستان بشكل كامل".
وأوض ـ ــح أن جـمـيــع ال ــدول
األعضاء في المنظمة مستعدة
لتقديم المساعدة العسكرية
الـ ـف ــوري ــة ل ـطــاج ـي ـك ـس ـتــان في
حال حدوث مجابهة بمنطقة
الحدود مع أفغانستان.
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال وزي ـ ــر
الـخــارجـيــة الــروســي سيرغي
الفروف إن بالده ال تفرض أي
شـ ــروط ع ـلــى حــركــة طــال ـبــان،
لكنها ستراقب تطابق أفعال
ال ـح ــرك ــة م ــع وعـ ــودهـ ــا ب ـعــدم
تهديد دول الجوار انطالقا من
أفغانستان.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الف ـ ـ ـ ـ ـ ــروف ن ـق ــا
ع ــن م ــوق ــع وزارة ال ـخــارج ـيــة
ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي ان
"طـ ــال ـ ـبـ ــان أعـ ـلـ ـن ــت عـ ـ ـ ــددا مــن
أهدافها بما في ذلــك االلتزام
بـمـكــافـحــة اإلرهـ ـ ــاب وت ـج ــارة
المخدرات وضمان أال تشكل
األراضـ ـ ــي األف ـغــان ـيــة تـهــديــدا
للدول المجاورة".
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن "طـ ـ ــال ـ ـ ـبـ ـ ــان"
أعلنت أنها ليست عازمة على
إثـ ــارة ع ــدم الـتــوتــر فــي ال ــدول

ال ـمّ ـجــاورة وتـشـكـيــل حكومة
تمثل المجتمع األفغاني بكل
ف ـئ ــات ــه ال ـس ـيــاس ـيــة واالث ـن ـي ــة
والدينية.
وأك ـ ــد الفـ ـ ــروف أن غــالـبـيــة
ال ـ ـ ــدول ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك روس ـي ــا
رحـ ـب ــت بـ ـه ــذا الـ ـنـ ـه ــج ،وق ـ ــال:
"ن ـق ــوم حــال ـيــا ب ـمــراق ـبــة كيف
تنفذ الحركة هذه الوعود على
أرض الواقع".
وذكر أن الوقت مازال مبكرا
لكي نستخلص استنتاجات
نـهــائـيــة" ،ول ـن ــا ات ـص ــاالت مع
حركة طالبان حــول القضايا
ّ
الملحة ،بما في ذلك ما يتعلق
بإزالة أي مخاطر لــدول آسيا
الوسطى".

ُ
الكوريتان تجريان تجارب
صاروخية بفارق ساعات

أجرت الكوريتان تجارب
صاروخية باليستية بفارق
ساعات عن بعضهما البعض،
في استعراض للقوة العسكرية،
التي تثير توترات في شبه ّ
الجزيرة الكورية ،وسط تعثر
املحادثات بشأن البرنامج
النووي لبيونغ يانغ.
وأعلن الجيش الكوري الجنوبي
أن كوريا الشمالية أطلقت
صاروخني باليستيني ،في بحر
الشرق املعروف أيضا باسم
بحر اليابان ،أمس ،بعد يومني
من إعالن بيونغ يانغ اختبار
صواريخ «كروز» جديدة طويلة
املدى .وبعد ذلك بساعات ،أعلنت
سيول ،أن إحدى غواصاتها
أطلقت للمرة األولى بنجاح
صاروخا باليستيا محلي
الصنع تحت املاء.
من جانبها ،اتهمت شقيقة
الزعيم الكوري الشمالي كيم
جونغ أون ،الرئيس الكوري
الجنوبي مون جاي إن بـ
«االفتراء».

االتحاد األوروبي
وف ــي س ـت ــراس ـب ــورغ ،أك ــدت
رئيسة المفوضية األوروبية
أورسوال فون ديرالين ،أمس،
أن أوروبا ستقدم  100مليون
يـ ـ ــورو إض ــاف ـي ــة ك ـم ـســاعــدات
إن ـس ــان ـي ــة ألف ـغ ــان ـس ـت ــان ،فــي
حين تعاني الكتلة التداعيات
ال ـفــوريــة الس ـت ـيــاء "طــال ـبــان"
على الحكم.
وب ـي ـن ـم ــا ي ـس ـع ــى االتـ ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ـت ـع ــزي ــز قـ ــدراتـ ــه
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة بـ ـ ـع ـ ــد ان ـ ـه ـ ـيـ ــار
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة الـ ـ ـم ـ ــدع ـ ــوم ـ ــة مــن
الـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ف ــي
أف ـ ـغـ ــان ـ ـس ـ ـتـ ــان ،كـ ـشـ ـف ــت فـ ــون
ديـ ــراليـ ــن فـ ــي خـ ـط ــاب "ح ــال ــة
االتـحــاد" السنوي بالبرلمان
األورو بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،أن ا ل ـ ــر ئـ ـ ـي ـ ــس
الفرنسي إيـمــانــويــل مــاكــرون
س ـي ـس ـت ـض ـيــف قـ ـم ــة ل ـل ــدف ــاع
األوروبي خالل رئاسة فرنسا
ل ـ ــاتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـت ــي
سـتـسـتـمــر  6أش ـه ــر بـ ــدء ا من
العام الجديد.
وكـ ـ ــان مـ ــاكـ ــرون ق ــد اق ـت ــرح
سابقا تشكيل جيش أوروبي
مـ ـ ــوحـ ـ ــد ،وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا اص ـ ـطـ ــدم
بمعارضة قوية داخل االتحاد،
خصوصا مــن المانيا .وبعد
أح ـ ــداث أفـغــانـسـتــان تـجــددت
الدعوات األوروبية الى تشكيل
قوة عسكرية أوروبية للتدخل،
ً
ف ــي م ـب ــادرة أق ــل ط ـمــوحــا من
اقتراح الرئيس الفرنسي.
(عواصم  -وكاالت)

نائب وزير الخارجية
التركي في واشنطن اليوم

يبدأ نائب وزير الخارجية
التركي سادات أونال ،اليوم،
زيارة إلى واشنطن ،تستمر
يومني سيجري خاللها لقاءات
مع نظيرته األميركية ويندي
شيرمان ،ومستشارة «الخارجية»
األميركية للشؤون السياسية
فيكتوريا نوالند.
وأشارت الخارجية التركية
أمس ،إلى أنه من املنتظر بحث
العالقات الثنائية والقضايا
اإلقليمية والتطورات الدولية
خالل هذه اللقاءات.

بايدن ينفي رفض الرئيس الصيني لقاءه
ترامب :المزاعم عن نيتي مهاجمة بكين «سخيفة»
بينما تتواصل الدعوات إلى اتخاذ
خـطــوات إلص ــاح الـعــاقــات المتوترة
بين الصين والــواليــات المتحدة ،نفى
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ج ــو ب ــاي ــدن ،ال ــذي
ً
تشهد شعبيته السياسية انخفاضا
ً
ً
مفاجئا وحادا ،التقارير التي زعمت ان
الرئيس الصيني شي جين بينغ خذله
عـنــدمــا اق ـتــرح عليه عـقــد قـمــة بينهما
خالل مكالمة هاتفية األسبوع الماضي.
وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز"
البريطانية أوردت أمس األول ،أن بايدن
اق ـتــرح عـقــد قـمــة مــع نـظـيــره الصيني،
لكنه لم يحصل على وعــد بذلك ،وهو
ً
ما نفاه البيت األبيض الحقا.
ونـ ـقـ ـل ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة عـ ــن ع ـ ــدد مــن
المطلعين على أمر المكالمة التي جرت
الخميس الماضي ،إن الرئيس الصيني
ً
ً
لم يبد اهتماما بالعرض وأكد بدال من
ً
ذلك ضرورة أن تتبنى واشنطن خطابا
أقل حدة مع بكين.
وبينما لم يرد البيت األبيض على
طلب بالتعليق ،أكــد مـصــدر كــان بين
مــن تــم إطالعهم على المحادثة ،التي
اسـتـغــرقــت  90دقـيـقــة بـيــن الرئيسين
صحة التقرير.
وقال المصدر" :ألمح شي فيما يبدو

إلى ضرورة تحسين اللهجة واألجواء
ً
أوال".
وأمـ ـ ــل وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة الـصـيـنــي
الـســابــق يــانــغ غيتشي فــي أن تتمكن
ال ـح ـكــومــة األم ـيــرك ـيــة م ــن "تـصـحـيــح"
سياستها تجاه بالده إلعادة العالقات
إلى المسار الصحيح.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك فـ ــي ك ـل ـم ــة ل ـي ــان ــغ خ ــال
اجـتـمــاع عـبــر راب ــط فـيــديــو مــع زعـمــاء
أميركيين ديموقراطيين وجمهوريين
أثناء الحوار الثاني عشر لقادة األحزاب
ال ـس ـي ــاس ـي ــة مـ ــن ال ـص ـي ــن وال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة.

ترامب
م ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ،ن ـف ــى الــرئ ـيــس
السابق دونالد ترامب صحة التقارير
ّ
التي زعمت بأنه خطط لعمل عسكري
ضد الصين ،ووصفها بأنها "سخيفة".
جـ ــاء ذلـ ــك ب ـعــدمــا ن ـش ــرت صحيفة
"واشنطن بوست" مقتطفات من كتاب
"ب ـي ــري ــل" (خـ ـط ــر) ال ـج ــدي ــد ال ـ ــذي أل ـفــه
الـصـحــافـيــان ب ــوب وودوارد وروب ــرت
كــوس ـتــا ،ق ــاال ف ـيــه ،إن رئ ـيــس األرك ــان
ًّ
سرا مرتين
األميركي مارك ميلي اتصل

بنظيره الصيني ،لتهدئة مخاوف بكين
من احتمال تعرضها لضربة أميركية
مفاجئة.
وق ــال تــرامــب فــي تصريحات لقناة
"نيوزماكس" أمس األول" ،لم يكن لدي
أي نية لمهاجمة الصين ،والقول إنني
كنت سأهاجم الصين هو أكثر األشياء
سخافة الـتــي سمعتها على اإلط ــاق،
والجميع يعرف ذلك".
واف ـ ـتـ ــرض ت ــرام ــب أن ـ ــه ب ـم ـثــل ه ــذه
الـمــزاعــم ،يـحــاول الـقــائــد ميلي تجاوز
الموقف المحرج الناجم عن "قلة الكفاءة
التي أظهرها لدى انسحاب قواتنا من
أفغانستان".
ً
وأفــاد الكتاب الــذي ُ
سينشر قريبا،
ّ
ّ
بأن ميلي اتخذ في األيــام األخيرة من
ّ
عـهــد ّالــرئ ـيــس ال ـســابــق تــداب ـيــر ســريــة
ل ـت ـجــنــب ان ـ ــدالع ح ــرب ب ـيــن ال ــوالي ــات
ّ
المتحدة والصين ،بسبب ّ
تخوفه من
ت ــده ــور ال ــوض ــع الــذه ـنــي لـلـمـلـيــارديــر
الجمهوري بعد هزيمته في انتخابات
 3ن ــوف ـم ـب ــر ال ــرئ ــاس ـي ــة أم ـ ــام خـصـمــه
الديمقراطي جو بايدن.
وحـســب "ب ـيــريــل" ،فبعدما خلصت
ّ
االستخبارات األميركية إلى أن الصين
ت ـت ـح ـ ّـس ــب ل ـه ـج ــوم أمـ ـي ــرك ــي وش ـي ــك،

ّ
اتصل الجنرال ميلي بنظيره الصيني
ً
ل ــي تـشــو تـشـنــغ سـ ـ ّـرا مـ ّـرت ـيــن ،األول ــى
فــي  30أكـتــوبــر ،أي قبيل االستحقاق
الرئاسي ،وفي  8يناير ،أي بعد يومين
عـلــى اقـتـحــام مـنــاصــريــن لـتــرامــب ّ
مقر
الكونغرس األميركي.
وخ ــال االت ـص ــال األول ،ق ــال ميلي
لـنـظـيــره ا لـصـيـنــيّ :
"أود أن أطمئنكم
ّ ّ
ّ
ّ
بأن الدولة األميركية مستقرة وبأن كل
ّ
األمور ستسير بشكل جيد".
وبعد شهرين ،عاود الجنرال ميلي
ّ
االتـصــال بلي بعدما بــدا أن تصرفات
ت ـ ــرام ـ ــب بـ ـع ــد ه ــزي ـم ـت ــه االن ـت ـخ ــاب ـي ــة
ّ ّ
ت ــزداد غــرابــة ،وق ــال لــه إن "ك ــل األم ــور
ً
ّ
ت ـس ـيــر ب ـش ـكــل جـ ـ ّـيـ ــد" ،م ـض ـي ـف ــا "ل ـك ــن
ً
الديموقراطية تكون فوضوية أحيانا".
مــن جـهــة أخ ــرى ،جـمــع ميلي هيئة
األركــان للتشديد على ضــرورة إبالغه
بـ ـ ّ
ـأي أم ــر ب ـتــوج ـيــه ض ــرب ــة ن ــووي ــة قد
يصدره ترامب ،قبل التنفيذ.
كــذلــك طلب ميلي مــن مــديــرة وكالة
االستخبارات المركزية جينا هاسبل
وم ــن قــائــد االس ـت ـخ ـب ــارات الـعـسـكــريــة
الجنرال بول ناكاسون مراقبة ّ
تصرفات
ترامب لرصد أي سلوك غريب.
(واشنطن ،بكين ـ ـ وكاالت)

نيوسوم مع زوجته وابنتهما في سان فرانسيسكو أمس األول (رويترز)

حاكم كاليفورنيا ينجو من العزل
صـ ـ ّـوت س ـكــان كــالـيـفــورنـيــا بـغــالـبـيــة ســاحـقــة
لـمـصـلـحــة إب ـق ــاء حــاكـمـهــم الــدي ـم ـقــراطــي غــافـيــن
نيوسوم في منصبه ،رافضين محاولة جمهورية
لعزله عبر استفتاء خاص مدفوع بإلزامية وضع
الكمامات وعمليات اإلغالق التي فرضت لمكافحة
"كورونا".
ونجا نيوسوم بسهولة من تصويت على الثقة

كان من الممكن أن يؤدي إلى استبداله بجمهوري
بدعم أقلية في واحدة من أكثر المناطق ليبرالية
في الواليات المتحدةّ .
وقالت وسائل إعــام إنــه بعد فرز أكثر من 60
ّ ّ
تبين أن نحو ثلثي الناخبين
بالمئة من األصوات
ّ
صوتوا بـ "ال" في االستفتاء.

ةديرجلا
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رياضة

«نصف النهائي» هدف الكويت وخيطان اليوم
في انطالق دور الثمانية لبطولة كأس سمو األمير
حازم ماهر

يلتقي الكويت مع خيطان في
الساعة الـ  8:00مساء اليوم
على استاد علي صباح السالم،
في افتتاح دور الثمانية
لبطولة كأس سمو األمير.

بن ناجي إلى البرتغال في يناير

●

ت ــأج ــل ان ـت ـق ــال العـ ــب فــريــق
الكويت عبدالعزيز بــن ناجي
للدوري البرتغالي ،عبر بوابة
ناسيونال ماديرا البرتغالي،
إلـ ـ ـ ــى االن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاالت الـ ـشـ ـت ــوي ــة
الـمـقـبـلــة ،حـيــث تـعــذر حصول
الالعب على تأشيرة دخول في
الــوقــت الـحــالــي ،كما تــم إغــاق
باب االنتقاالت في البرتغال.
وكان النادي البرتغالي تقدم
بعرض رسمي إلدارة األبيض،
ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى خـ ــدمـ ــات بــن
ً
ً
ن ــاج ــي م ــوسـ ـم ــا واح ـ ـ ـ ــدا عـلــى
س ـب ـيــل اإلعـ ـ ـ ــارة ،ع ـلــى أن يتم

األبيض لالرتقاء بالمستوى
ل ــم ي ـق ــدم ال ـك ــوي ــت ال ـم ـس ـت ــوى الـمـنـتـظــر
م ـن ــه أمـ ـ ــام الـ ـس ــاح ــل ،رغ ـ ــم ت ــدع ـي ــم صـفــوفــه
بـصـفـقــات قــويــة مـحـلـيــة وأج ـن ـب ـيــة ،ويــرجــع
الـسـبــب إل ــى غـيــاب الــاعـبـيــن الــدولـيـيــن إلــى
جــا نــب المحترفين ا لـكــو نـغــو لــي مبوكواني
واإلسترالي ريان ماكغوان عن الفريق خالل
فترة "الفيفا داي" ،مع الوضع في االعتبار أن
المستوى يشهد تحسنا من مباراة ألخرى،
إل ــى حـيــن الــوصــول للمستوى ال ــذي يطمح
إليه الجميع.
وأعــاد المدرب التونسي فتحي الجبالي
تفكيره في العديد من األمــور ،في مقدمتها
العمل على الــوصــول إلــى مرحلة االنسجام
الـمــأمــولــة ،وإج ــراء تغييرات على التشكيل
أبــرزهــا الــدفــع بمبوكاني منذ بــدايــة اللقاء،
خصوصا أن الالعب كان األبرز في صفوف
الفريق في اللقاء السابق رغــم اإلبـقــاء عليه
على مقاعد البدالء.
وكشفت التدريبات التي تلت لقاء الساحل،
أن الجبالي سيعتمد على أسلوب هجومي

فتحي الجبالي

احمد حامد

يستهل دور الثمانية لبطولة كأس سمو
األمير لكرة القدم منافساته اليوم بمباراة
ً
مساء
الكويت وخيطان في الساعة الثامنة
على استاد علي صباح السالم.
وت ــأه ــل ال ـكــويــت لـ ــدور الـثـمــانـيــة ب ـفــوزه
بصعوبة على الساحل بهدف من دون رد ،في
حين تأهل خيطان بعد تغلبه على الفحيحيل
بهدفين لهدف.

ش ــراء بـطــاقــة الــاعــب فــي حــال
أثبت جدارته.
ومــن المقرر أن يعمل وكيل
ال ــاع ــب ع ـلــى إن ـه ــاء اج ـ ــراءات
دخول بن ناجي إلى البرتغال
في وقت مبكر ،السيما أن إدارة
نـ ـ ــادي ال ـك ــوي ــت ال ت ـم ــان ــع فــي
انتقال الالعب وخوضه تجربة
احتراف.

«أزرق الطائرة»
يواجه الهند في
«اآلسيوية»
يـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــي مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـبـ ـن ــا
ا ل ـ ــو طـ ـ ـن ـ ــي األول لـ ـلـ ـك ــرة
ال ـط ــائ ــرة ن ـظ ـيــره الـهـنــدي
ف ــي الـ ـس ــادس ــة وال ـن ـصــف
ً
صباحا بتوقيت الكويت
ضـ ـ ـم ـ ــن مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاري ـ ـ ــات دور
الترضية لتحديد المراكز
من  9إلــى  16في البطولة
اآلسيوية الرجال المقامة
حــال ـيــا ف ــي مــدن ـيــة شيبا
اليابانية حتى  19الجاري.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـن ـ ـت ـ ـخ ـ ـب ـ ـنـ ــا
ال ــوطـ ـن ــي اح ـ ـتـ ــل ال ـم ــرك ــز
ال ـ ـثـ ــالـ ــث ف ـ ــي م ـج ـمــوع ـتــه
الثالثة بدور المجموعات
برصيد  3نقاط ،في حين
تــذيــل الـمـنـتـخــب الـهـنــدي
مـجـمــوعـتــه األول ـ ــى ب ــدون
نقاط.
ويسعى "األزرق" اليوم
لـ ــاس ـ ـت ـ ـفـ ــادة م ـ ــن ال ـ ـ ــروح
المعنوية ،واستثمار الفوز
على أوزبكستان في ختام
دور ا ل ـم ـج ـم ــو ع ــات ،1-3
ال ن ـت ــزاع نتيجة إيجابية
أمـ ـ ـ ــام الـ ـهـ ـن ــد واالق ـ ـ ـتـ ـ ــراب
خطوة من المنافسة على
المراكز من  9الى .12

●

القاهرة  -ةديرجلا

•

شدد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بفريق
األهـلــي الـمـصــري على أهمية تتويج ناديه
ببطولة كــأس السوبر المحلية أم ــام طالئع
الـجـيــش  21ال ـجــاري عـلــى ملعب ب ــرج الـعــرب
بمدينة اإلسـكـنــدريــة ،مــؤكــدا أن التتويج مهم
للغاية خاصة بعد فقدان لقب بطولة الدوري
الممتاز في النسخة األخيرة التي توج
بها الغريم التقليدي نادي الزمالك.
وق ــال عبدالحفيظ ل ـ "ال ـجــريــدة":
ن ــري ــد م ـصــال ـحــة ج ـمــاه ـيــر األه ـلــي
بــال ـفــوز بـبـطــولــة ال ـســوبــر ،ونـعــرف
أنـهــم غــاضـبــون مــن ضـيــاع ال ــدوري
ً
لكن عليهم أن يدركوا جيدا أن الفريق
ت ـع ــرض لـ ـظ ــروف ك ــان ــت سـبـبــا في
خـســارة اللقب وأهمها اإلصــابــات
التي نتجت عن توالي المباريات
واإلره ـ ـ ــاق ال ـبــدنــي الـ ــذي عــانــى
مـ ـن ــه جـ ـمـ ـي ــع ال ــاعـ ـبـ ـي ــن م ـمــا
أفـقــدنــا نـقــاطــا مهمة ج ــدا في
األمتار األخيرة من مباريات
المسابقة.
وأض ــاف :الفوز بالسوبر
الـمـحـلـيــة ل ــن ي ـك ــون سهال
على األهلي ألننا سنواجه
خصما قويا وعنيدا وهو
طـ ــائـ ــع الـ ـجـ ـي ــش ول ــدي ــه
مـ ـ ـ ـ ــدرب كـ ـ ـ ــفء والعـ ـ ـب ـ ــون

بحث ،بغية اإلجهاز على المنافس مع تأمين
ً
الشق الدفاعي تفاديا الهتزاز الشباك.

مواصلة المشوار
عـلــى الـجــانــب اآلخـ ــر ،ف ــإن خـيـطــان ،الــذي
قــدم مستوى جيدا للغاية أمــام الفحيحيل
ونـجــح فــي قلب النتيجة مــن الـخـســارة إلى
الفوز بهدفين لهدف ،يسعى إلى استكمال
المشوار والمفاجآت على الرغم من فارق
اإلمكانيات البدنية.
وشهدت تدريبات خيطان ،تجهيز
الالعبين فنيا ونفسيا من جانب الجهاز
الفني بقيادة المدرب هاني الصقر الذي
طــالــب العـبـيــه بــاالسـتـمـتــاع بــالـلـقــاء،
وع ـ ـ ــدم ال ـت ـف ـك ـي ــر فـ ــي ال ـن ـت ـي ـج ــة ،مــع
تأكيده أن مباريات الكؤوس غالبا
مــا تـشـهــد م ـفــاجــآت ،وتــأتــي خــارج
نطاق التوقعات.
وق ـ ـ ـ ــرر ال ـ ـص ـ ـقـ ــر ال ـ ـل ـ ـعـ ــب ب ـن ـفــس
ال ـ ـت ـ ـش ـ ـك ـ ـيـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ــذي لـ ـ ـع ـ ــب ب ـ ـ ــه أم ـ ـ ــام
الفحيحيل ،معوال كثيرا على عناصر
ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرة ال ـم ـت ـم ـث ـل ــة ف ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــارس أح ـم ــد
الدوسري ،والعقل المفكر طالل األنصاري،
والمحترف الميدا والصاعد الواعد الدولي
فواز المبيلش الذي يراهن عليه الجميع في
هز شباك المنافس.

«يد» األبيض يفوز
على ألكساندريا وديًا

هاني الصقر

محمد عبدالعزيز

ي ـل ـت ـقــي مـنـتـخـبـنــا الــوط ـنــي
األول ل ـ ـكـ ــرة ا ل ـ ـيـ ــد ل ـل ـس ـي ــدات
ن ـظ ـيــره اإليـ ــرانـ ــي ،ف ــي الـثــالـثــة
م ــن ع ـص ــر ال ـ ـيـ ــوم ،ع ـل ــى صــالــة
األميرة سمية بمدينة الحسين
لـلـشـبــاب بــالـعــاصـمــة األردن ـي ــة
عمان ،ضمن الجولة الثانية من
الـمـجـمــوعــة الـثــانـيــة ف ــي ال ــدور
التمهيدي للبطولة اآلسيوية
الـ 18للسيدات لكرة اليد المقامة
ً
هناك حاليا.
يــذكــر أن مـنـتـخــب الـسـيــدات
خ ـ ـ ــاض مـ ـ ـب ـ ــارات ـ ــه األول ـ ـ ـ ـ ــى فــي
المجموعة أمام منتخب سورية،
م ـ ـسـ ــاء أمـ ـ ـ ــس ،ضـ ـم ــن ال ـج ــول ــة
االفتتاحية للبطولة.
وس ـي ـح ــاول س ـي ــدات األزرق
تقديم مستوى جيد وتحقيق
ً
ن ـت ـي ـجــة إي ـج ــاب ـي ــة ،ط ـم ـع ــا فــي
التقدم خطوة نحو الدور الثاني
في البطولة ،وذلك على حساب
منتخب إيران الطامح كذلك إلى
تـقــديــم أفـضــل مــا لــديــه وحصد
نقاط المباراة.

ً
صباحا كازاخستان مع هونغ
ً
كــونــغ ،وفــي  1.00ظـهــرا كوريا
مع سنغافورة ،ضمن المجموعة
األولى ،ويلعب في الساعة 5.00
ً
عصرا األردن صاحب الضيافة
م ــع س ــوري ــة ،وف ــي  7.00مـســاء
ال ـي ــاب ــان م ــع ف ـل ـس ـط ـيــن ،ضـمــن
المجموعة الثانية.

مباريات اليوم

كوريا وكازاخستان

وتقام اليوم  4مباريات ضمن
الجولة الثانية للبطولة ،حيث
ً
يلتقي أيضا في الساعة 11.00

وأس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرت نـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــج ب ـع ــض
م ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات ال ـ ـج ـ ــول ـ ــة األول ـ ـ ـ ــى
لـ ـلـ ـبـ ـط ــول ــة ع ـ ــن ف ـ ـ ــوز م ـن ـت ـخــب

سيد عبدالحفيظ لـ ةديرجلا :.األهلي
لن يتنازل عن حصد «السوبر المحلية»
يمتلكون الخبرات الكافية فــي التعامل مــع مثل
هذه المواجهات المصيرية ،لكننا عازمون على
الفوز باللقب والعودة من جديد لمنصات التتويج
الـمـحـلـيــة ،واك ـت ـســاب دف ـعــة قــويــة قـبــل استكمال
مباريات بطولة كأس مصر ،وأيضا قبل انطالقة
الدوري الممتاز في شهر أكتوبر المقبل.
وع ــن الـصـفـقــات ال ـجــديــد أوضـ ــح مــديــر الـكــرة
بــاألهـلــي :دعمنا صـفــوف الـفــريــق بكل الالعبين
الــذيــن طلبهم ال ـمــدرب الـجـنــوب إفــريـقــي بيتسو
موسيماني ،وأنــا متفائل للغاية بقدرتهم على
صـنــاعــة ال ـفــارق وأن ـهــم سـيـكــونــون إضــافــة قوية
للفريق في المرحلة المقبلة ،ألنهم جميعا يمتلكون
روح ــا وخ ـبــرات كبيرة وق ــدرة على اللعب تحت
ضغوط شديدة سواء لويس ميكسون القادم من
سيمبا التنزاني او بيرسي تــاو العــب برايتون
اإلنكليزي أو حسام حسن مهاجم سموحة أو كريم
فؤاد العب النجوم ،كما أن عودة أحمد عبدالقادر
وعـمــار حمدي مــن اإلع ــارة ستضيف قــوة كبيرة
لهجوم الفريق األحمر.
وتمنى عبدالحفيظ أن يكون التوفيق حليف
األهلي في المرحلة المقبلة ،وأال يتعرض إلصابات
مؤثرة مرة أخــرى" ،ونحن داعمون بقوة للجهاز
الفني والالعبين سواء الجدد أو القدامى من أجل
تحقيق النجاحات والظفر باأللقاب".
وختم عبدالحفيظ بأن "مجلس اإلدارة برئاسة
محمود الخطيب داعم قوي لنا كفريق ،وال يبخل
علينا ب ــأي ش ــيء فــي سبيل تحقيق الـمــزيــد من
البطوالت وإسعاد جماهيرنا الغفيرة في كل مكان".

سحب قرعة بطوالت
كرة الصاالت
أسفرت قرعة الدوري العام
لكرة الصاالت التي أجريت
بمقر اتحاد الكرة ،مساء أمس
األول ،عن مواجهات العربي مع
النصر ،واليرموك مع التضامن،
والساملية مع القادسية،
والنصر مع الكويت.
وتنطلق البطولة يوم 4
ديسمبر املقبل ،بنظام الدوري
من دورين ،ويتأهل صاحب
املركز األول للدور النهائي
مباشرة ،على أن يتواجه
صاحبا املركزين الثالث
والرابع ،والفائز منهما يلتقي
مع الوصيف ،والفائز منهما
يتأهل للنهائي.
فيما أسفرت قرعة كأس االتحاد
للصاالت التي تقام بنظام
خروج املغلوب عن مواجهات،
النصر مع اليرموك ،والكويت
مع القادسية ،والتضامن مع
الساملية ،والعربي مع كاظمة،
وتنطلق البطولة ،التي تم
إلغاؤها العام املاضي ،يوم 11
أكتوبر املقبل.

«يد السيدات» يالقي إيران في «اآلسيوية»
●

باختصار

 ...و«يد» برقان يخسر
أمام هوغوشكا البوسني

منتخب يد الكويت للسيدات
كوريا الجنوبية على منتخب
أوزب ـك ـس ـت ــان بـنـتـيـجــة ،19-45
كما تغلب منتخب كازاخستان
ع ـل ــى م ـن ــاف ـس ــه ال ـس ـن ـغ ــاف ــوري
بنتيجة  .18-33وبذلك تصدرت
كوريا فــرق مجموعتها األولــى
بفارق األهداف عن كازاخستان،
ول ـكــل مـنـهـمــا ن ـق ـط ـتــان ،بينما
ظ ـ ـ ــل مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــا أوزب ـ ـك ـ ـس ـ ـتـ ــان
وسنغافورة بدون رصيد.

الحكمتان الكويتيتان معالي
العنزي ودالل النسيم في إدارة
م ـب ــاري ــات ال ـب ـطــولــة اآلس ـيــويــة
لـ ـلـ ـسـ ـي ــدات ف ـ ــي األردن ،ب ـعــد
اجتيازهما االختيارات البدنية
والنظرية قبل انطالق البطولة.

العنزي والنسيم
مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ــر ،ت ـ ـشـ ــارك

اتحاد الكرة المصري يقدم كيروش
في مؤتمر صحافي اليوم
يقيم االتحاد المصري لكرة
القدم اليوم مؤتمرا صحافيا
لـتـقــديــم ال ـبــرت ـغــالــي ك ــارل ــوس
ً
كيروش مدربا لمنتخب مصر
األول ل ـكــرة ال ـقــدم داخ ــل قاعة
الـمــؤتـمــرات بمقر "الـجـبــايــة"،
وب ـ ـعـ ــدهـ ــا سـ ـيـ ـعـ ـق ــد ك ـ ـيـ ــروش
مؤتمره الصحافي األول على
هـ ــامـ ــش م ـع ـس ـك ــر ال ـم ـن ـت ـخــب
ً
الـ ـمـ ـص ــري اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادا ل ـل ـقــاء
ليبيا في الجولة الثالثة ضمن
ت ـص ـف ـيــات إف ــري ـق ـي ــا ال ـمــؤه ـلــة
لمونديال قطر .2022
وك ــان اتـحــاد الـكــرة برئاسة
أحـ ـ ـم ـ ــد م ـ ـجـ ــاهـ ــد ت ـ ـعـ ــاقـ ــد مــع
كارلوس كيروش خلفا لحسام
ال ـبــدري ال ــذي تمت إقــالـتــه من
تدريب الفراعنة عقب التعادل
أمــام الـغــابــون ضمن مباريات
الجولة الثانية واحتالل مصر
المركز الثاني خلف المنتخب
ال ـل ـي ـبــي م ـت ـص ــدر الـمـجـمــوعــة
السادسة برصيد  6نقاط.
وقــام ضياء السيد المدرب
ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـم ـن ـت ـخــب فـ ــي األيـ ـ ــام
ال ـم ــاض ـي ـي ــة ب ـت ـج ـه ـيــز ت ـقــريــر
ش ــام ــل عـ ــن ح ــال ــة ال ـم ـن ـت ـخــب
ً
والـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن أيـ ـ ـض ـ ــا ل ـي ـق ــدم ــه
للمدرب البرتغالي قبل مواجهة
ليبيا ،إلطالعه على كل كبيرة
وصغيرة ،ومحاولة لالندماج
داخل المنتخب.

فاز الفريق األول لكرة اليد
بنادي الكويت على فريق
الكساندريا الروماني بنتيجة
 33 -34في أولى مبارياته
التجريبية ضمن معسكر
تدريب مقام حاليًا في رومانيا
ملدة  15يومًا استعدادًا للموسم
الجديد الذي سيبدأ في 29
الجاري.
ويواصل فريق الكويت
تدريباته اليومية املكثفة على
فترتني يوميًا تحت قيادة
جهازه الفني املكون من املدير
الفني الوطني هيثم الرشيدي
واملدرب املساعد التونسي
عصام الليحاني ومدرب حراس
املرمى علي الخضر.

خسر الفريق األول لكرة
اليد بنادي برقان أمام فريق
هوغوشكا البوسني بنتيجة
 ،24-21في ثاني مبارياته
التجريبية ضمن معسكره
التدريبي املقام حاليًا في
البوسنة استعدادًا للموسم
الجديد.
وكان فريق برقان خسر
مباراته التجريبية األولى
أمام الفريق نفسه بفارق
هدف واحد.
ويواصل برقان تدريباته
اليومية املكثفة على فترتني
يوميًا تحت قيادة جهازه
الفني املكون من الجزائري
سعيد حجازي ،واملدرب
الوطني خالد ملحم ،واملدرب
املساعد للفريق وليد العنزي.

قمة بين الدحيل والعربي
ثان
والسد يبحث عن فوز ٍ

وف ـ ـ ـ ـ ـ ــور ت ـ ـع ـ ـي ـ ـي ـ ـنـ ــه ،ح ـص ــل
كيروش على شريطي مباراتي
مـنـتـخــب لـيـبـيــا أم ــام الـغــابــون
وأن ـ ـ ـغـ ـ ــوال ال ـل ـت ـي ــن فـ ـ ــاز بـهـمــا
لمعرفة نقاط القوة التي يعتمد
عـلـيـهــا وأب ـ ــرز ن ـق ــاط الـضـعــف
فيه ،كما قرر مشاهدة مباراتي
مصر فــي التصفيات لمعرفة
م ـج ـم ــوع ــة ال ــاع ـب ـي ــن ال ـم ـق ــرر
االع ـت ـم ــاد عـلـيـهــم وتـقـيـيـمـهــم
بشكل مــوضــوعــي ،إلــى جانب
حضور مباراة األهلي وطالئع
ال ـج ـي ــش ف ــي ب ـط ــول ــة ال ـســوبــر
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة ل ـ ـمـ ــراق ـ ـبـ ــة العـ ـب ــي
الفريقين.
وي ـ ـضـ ــم ج ـ ـهـ ــاز ال ـم ـن ـت ـخــب

إل ــى جــانــب ك ـيــروش والـسـيــد،
ً
محمد شوقي مــدربــا وعصام
ً
ال ـ ـح ـ ـضـ ــري م ـ ـ ــدرب ـ ـ ــا ل ـ ـحـ ــراس
ً
الـمــرمــى ووائ ــل جمعة مــديــرا،
ً
ً
ومحمد صــاح مــديــرا إداري ــا،
إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب الـ ـجـ ـه ــاز ال ـط ـبــي
الـســابــق ،وسـتـتــم إضــافــة أحــد
ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء ال ـب ــرت ـغ ــال ـي ـي ــن إل ــى
الـ ـجـ ـه ــاز ال ـط ـب ــي مـ ــع م ـســاعــد
مدرب ومحلل أداء.

يلتقي الدحيل والعربي اليوم
في قمة منتظرة لحساب
املرحلة الثانية من الدوري
القطري لكرة القدم ،التي
تشهد بحث حامل اللقب السد
ثان عندما يلتقي قطر.
عن فوز ٍ
ويسعى وصيف النسخة
السابقة لتجاوز عقبة العربي
ملواصلة البداية املوفقة عقب
الفوز على الخور  1-4األحد
ً
املاضي ،أمال في املضي
قدمًا للبحث عن استعادة
اللقب ،وطي صفحة موسم
ماض مخيب خرج منه خالي
الوفاض.
ويبحث السد عن فوز جديد
على بمواجهة قطر ،من أجل
مواصلة السجل الخالي
من الخسائر منذ النسخة
املاضية؛ بعدما استهل حملة
الدافع عن اللقب بنجاح
بتجاوز السيلية -2صفر األحد
املاضي.
باملقابل ،يدرك قطر الذي خرج
ً
متعادال مع األهلي سلبيًا
السبت املاضي ،أنه أمام
اختبار من نوع خاص.
(أ ف ب)
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لم تنجح محاولة برشلونة
اإلسباني في الثأر من خسارته
التاريخية على يد بايرن ميونيخ
( )2-8العام الماضي
األلماني
ً
ليسقط مجددا أمامه لكن هذه
المرة في عقر داره (الكامب نو)
بثالثية نظيفة في اللقاء ،الذي
أقيم أمس األول ،في مستهل
مشوار الفريقين بالمجموعة
الخامسة في دوري األبطال.

ألحق بايرن ميونيخ خسارة
ق ــاسـ ـي ــة ب ـم ـض ـي ـف ــه ب ــرش ـل ــون ــة
ب ـعــدمــا ه ــزم ــه بـثــاثـيــة نظيفة
فــي عقر داره "كــامــب نــو" ،فيما
أفـســد يــونــغ بــويــز السويسري
فرحة نجم مانشستر يونايتد
البرتغالي كريستيانو رونالدو
ب ــاف ـت ـت ــاح ــه ال ـت ـس ـج ـيــل ب ـف ــوزه
عليه .1-2
واستهل تشلسي اإلنكليزي
حملة ا لــد فــاع عــن لقبه بالفوز
عـ ـ ـل ـ ــى ض ـ ـي ـ ـفـ ــه زيـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــت س ـ ــان
بـ ـط ــرسـ ـب ــورغ الـ ــروسـ ــي ضـمــن
ال ـجــولــة األول ـ ــى م ــن مـنــافـســات
دوري أبطال أوروبا ،أمس األول.
ف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـخــام ـســة،
مــن معقل برشلونة فــي "كامب
نو" وفي قمة مباريات األمسية
االفتتاحية للمسابقة القارية
األم ع ــاد بــايــرن ميونيخ بفوز
كبير -3صفر.
ً
ارت ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ط ــابـ ـع ــا
ً
ثأريا بالنسبة لبرشلونة بعد
خسارته بنتيجة قياسية أمام
بــايــرن ميونيخ  2-8فــي ال ــدور
ربع النهائي للمسابقة ذاتها في
 14أغسطس  2020على ملعب
النور في البرتغال (ألغي آنذاك
ن ـظــام ال ــذه ــاب واإليـ ــاب بسبب
جائحة كوفيد.)19-
وفـ ــي مـ ـب ــاراة ه ـي ـمــن عـلـيـهــا
ال ـب ــاي ــرن بـشـكــل م ـط ـلــق ،أه ــدى
ت ــوم ــاس م ــول ــر ف ــري ـق ــه ال ـه ــدف
األول بـعــد أن سـ ـ ّـدد ك ــرة قــويــة
ارتدت من ظهر العب برشلونة
إيريك غارسيا لتخدع الحارس
تير شتيغن وتتجه نحو الجهة
األخرى من المرمى (.)33

ً
ول ـ ــم ي ـن ـت ـظــر ب ــاي ــرن ط ــوي ــا
لمضاعفة النتيجة مع انطالق
ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي ،ع ـب ــر ه ـ ّـداف ــه
البولندي روبرت ليفاندوفسكي،
الـ ـ ــذي وص ـل ــت إل ـي ــه الـ ـك ــرة أث ــر
ت ـس ــدي ــدة م ــن زم ـي ـلــه مــوسـيــاال
ارت ــدت مــن الـعــارضــة وأسكنها
ً
الشباك ،مسجال هدفه السادس
في آخر خمس مباريات خاضها
في دوري األبطال (.)56
واصـ ـ ـ ـ ـ ــل بـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــرن ه ـي ـم ـن ـت ــه
المطلقة وسط مساحات كبيرة
في دفاعات الفريق الكاتالوني
اسـتـغـلـهــا ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي من
ّ
ليسجل هدفه الشخصي
جديد
الـثــانــي وال ـثــالــث لـلـبــايــرن بعد
أن ارتــدت الكرة إليه من القائم
أثـ ــر ت ـس ــدي ــدة زم ـي ـل ــه سـيــرغــي
غنابري (.)85
وض ـم ــن ال ـم ـج ـمــوعــة ذات ـه ــا،
تعادل دينامو كييف األوكراني
أمام بنفيكا البرتغالي من دون
أهداف في العاصمة كييف.

هزيمة مان يونايتد
ضـمــن الـمـجـمــوعــة الـســادســة،
وع ـل ــى م ـل ـعــب "وان ـ ـك ـ ــدورف" في
بـ ــرن أس ـق ــط ي ــون ــغ ب ــوي ــز ضيفه
مانشستر يونايتد بهدف قاتل
عـبــر الـبــديــل الـمـهــاجــم األمـيــركــي
ج ــوردان سيباتشو فــي الدقيقة
الخامسة من الوقت بدل الضائع
ليفوز  ،1-2ويفسد فرحة العائد
ال ـن ـجــم ال ـبــرت ـغــالــي كــريـسـتـيــانــو
رون ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدو ال ـ ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ـ ــان اف ـت ـت ــح
التسجيل.
وعانى يونايتد أمام أصحاب

ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ يسجل الهدف الثاني
األرض ب ـع ــدم ــا خ ـ ــاض ال ـش ــوط
الـثــانــي بعشرة العبين أثــر طرد
م ــداف ـع ــه آرون وان-ب ـي ـس ــاك ــا في
الدقيقة .35
وسجل "ســي آر "7العائد إلى
ً
يونايتد بعد  12عاما من مروره
ّ
األول ( )2009-2003هدف التقدم
في الدقيقة  13في مباراته الـ 177
ً
في دوري األبطال ،متساويا مع
الحارس اإلسباني السابق لريال
مدريد اإلسباني إيكر كاسياس
ً
كأكثر الالعبين خوضا للمباريات
في المسابقة القارية األم.
غير أن يونغ بويز أفسد فرحة
رونـ ـ ــالـ ـ ــدو

ويونايتد بــادراكــه التعادل عبر
الكاميروني نيكوالس نغاماليو
فــي الــدقـيـقــة  ،66قـبــل أن يرتكب
المدافع البديل لفريق "الشياطين
ال ـح ـمــر" جـيـســي ل ـي ـن ـغــارد خطأ
ً
قاتال عندما حــاول إرجــاع الكرة
إلى حارسه اإلسباني دافيد دي
خيا فقطعها سيباتشو وسددها
سهلة في الشباك.
وضـ ـم ــن ال ـم ـج ـم ــوع ــة ذاتـ ـه ــا،
استهل فياريال اإلسباني عودته
إلى دوري األبطال للمرة األولى
منذ  10أعوام بتعادله مع مضيفه
أتاالنتا اإليطالي  2-2في ّأول لقاء
يـ ـجـ ـم ــع

ً
كومان :هذا هو الموجود حاليا
قال مدرب برشلونة رونالد كومان بعد الخسارة،
أمس األول ،بثالثية نظيفة من بايرن ميونيخ ،إن "هذا
هو الموجود حاليا".
وأض ــاف كــومــان أن "الـفــريــق لـعــب بشكل جـيــد في
ال ـشــوط األول ،ولـكــن يـجــب مـعــرفــة أح ــوال الالعبين.
ج ــوردي ألـبــا كــان مريضا الليلة الـمــاضـيــة .لــوك دي
يونغ كان يلعب أول مباراة له مع البرشا ويجب رؤية
التغييرات التي أجريناها والتي أجراها البايرن .يجب
أن نكون واقعيين في الحياة".
وتابع "هناك فرق في جودة الفريقين .بايرن فريق
لديه هؤالء الالعبين منذ وقت طويل .في خالل عامين
أو ثالثة ،سيكون العبونا الشباب أفضل بكثير .من

بينهما في مسابقة أوروبية.

تشلسي يهزم زينيت
وفــي المجموعة الثامنة على
مـلـعـبــه ف ــي س ـت ــام ـف ــورد ب ــري ــدج،
اس ـت ـهــل تـشـلـســي ح ـم ـلــة ال ــدف ــاع
عن لقبه بفوزه على زينيت سان
بطرسبورغ -1صفر.
سـ ّـجــل ه ــدف ال ـف ــوز لتشلسي
ال ـم ـه ــاج ــم ال ـب ـل ـج ـي ـكــي روم ـي ـل ــو
لــوكــاكــو الـعــائــد إل ــى "الـبـلــوز" من
إنتر ميالن اإليطالي (.)69
وعانى "البلوز" لتسجيل هدفه
ّ
وتعين عليه االنتظار حتى
األول
الدقيقة  ،69إذ لــم يشهد الشوط
ً
األول فرصا حقيقية من الجانبين.

أكد يوليان ناغلسمان ،المدير الفني لبايرن
ميونيخ األلماني ،أنه "سعيد" بالفوز الكبير
على برشلونة اإلسباني بثالثية نظيفة في
ً
عقر داره ،مضيفا أن فريقه كان قادرا على
"الظهور بشكل أفضل في بعض الجوانب
داخل الملعب".
وذكر ناغلسمان ،في تصريحات عقب
المباراة التي احتضنها ملعب "الكامب
نو" ضمن المجموعة الخامسة" :كان
بإمكاننا تسجيل مزيد من األهداف،
علينا مواصلة العمل مع الالعبين"،

سولشاير :كريستيانو استثنائي ميليتو :رحيل لوكاكو إيجابي لالوتارو
أك ـ ـ ـ ـ ـ ــد أول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي س ـ ــولـ ـ ـش ـ ــاي ـ ــر
مـ ـ ـ ــدرب م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد
أن كــري ـس ـت ـيــانــو رون ـ ــال ـ ــدو "ال
ً
يتوقف أبدا عن إذهالك" ،وذلك
ً
بعدما سجل البرتغالي هدفا،
أم ـ ــس األول ،فـ ــي عـ ــودتـ ــه إل ــى
دوري أب ـطــال أوروبـ ــا بقميص
الشياطين الحمر.
وقــال سولشاير إن رونالدو
"سجل هدفا آخر وكان يفترض
أن يحصل على ركلة جزاء" ،في
إش ــارة إلــى لعبة لــم يحتسبها
ال ـح ـك ــم ركـ ـل ــة جـ ـ ــزاء لـمـصـلـحــة
يــونــاي ـتــد ف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي،

اعتبر العب إنتر ميالن السابق ،دييغو
ميليتو ،أن رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو
عن النادي اإليطالي أمر إيجابي بالنسبة
لألرجنتيني الوتارو مارتينيز الذي أصبح
اآلن العنصر الرئيسي في الهجوم.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة "ال غازيتا

أش ــاد م ــدرب فـيــاريــال ،أون ــاي إيـمــري ،ب ــأداء فريقه فــي مستهل
مشواره بدوري أبطال أوروبا أمام أتاالنتا اإليطالي ،الذي انتهى
بالتعادل  2-2على ملعب السيراميكا ،مؤكدا أنه قدم "مباراة كبيرة".
وصرح مدرب أرسنال السباق" :لقد أسعدنا كل الجماهير وهذا
أمــر جيد .قدمنا مباراة جيدة ،عانينا وتمكنا من التقدم بعدها
لكنهم تعادلوا ،كنا نستحق الفوز".

والتر ماتزاري

تعادل إشبيلية وسالزبورغ
في المجموعة السابعة ،على
ملعب "رامون سانشيس بيخوان"
ت ـع ــادل إشـبـيـلـيــة اإلس ـب ــان ــي مع
ضيفه سالزبورغ النمسوي 1-1
في مباراة شهدت  4ركالت جزاء
وحالة طرد.
وضـ ـم ــن ال ـم ـج ـم ــوع ــة ذاتـ ـه ــا،
ً
ت ـع ــادل لـيــل الـفــرنـســي سـلـبــا مع
ضيفه فولفسبورغ األلماني.

دي ـلــو س ـب ــورت" ،ق ــال الــاعــب األرجنتيني
ً
السابق" :لقد تطور الوتارو كثيرا ،رغم أنه
ال يــزال لــديــه هــامــش كبير للتحسن .قوته
تكمن فــي العقلية ا لـتــي يتمتع بـهــا .لديه
أفكار واضحة ،إنه يستمع ويريد التعلم"،
ً
ً
مضيفا" :في السابق كان يغضب كثيرا في

ً
م ــوضـ ـح ــا أنـ ـ ــه س ـي ـم ـنــح الع ـب ـي ــه راح ـ ـ ــة مــن
التدريبات اليوم "من أجل االسترخاء الذهني"،
السـيـمــا "الــاع ـب ـيــن ال ـعــائــديــن م ــن مـبــاريــات
منتخباتهم الوطنية".
وأع ـلــن صــاحــب الـ ــ 34عــامــا إج ــراء "تغيير
أو اثنين" على تشكيل الفريق خــال مباراة
بوخوم السبت المقبل في الدوري األلماني.

مباريات الدوري األوروبي اليوم
التوقيت

الملعب ،لقد تحسن اآلن ويتمتع بعقلية
العب من أعلى مستوى".
وت ــاب ــع" :ل ـق ــد س ـلــك ال ـط ــري ــق الـصـحـيــح
بالفعل .وإذا كان النجم قبل ذلك هو لوكاكو،
فإن الوتارو اآلن هو العنصر الرئيسي في
الهجوم .إنه أمر إيجابي بالنسبة له".

كالياري يتعاقد مع ماتزاري

إيمري :كنا نستحق الفوز

ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوط ال ـ ـث ـ ــان ـ ــي م ـ ــال
تـشـلـســي إل ــى ال ـه ـج ــوم ،وت ـحـ ّـرك
ّ
خــطــه األم ــام ــي ب ــوج ــود لــوكــاكــو
ومايسون ماونت.
وفـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ال ـث ــان ـي ــة مــن
المجموعة ذاتها ،فاز يوفنتوس
اإلي ـط ــال ــي ع ـلــى مـضـيـفــه مــالـمــو
ال ـســويــدي بـنـتـيـجــة -3ص ـف ــر في
"مالمو ستاديون".
ّ
سجل لفريق السيدة العجوز
أهدافه البرازيلي أليكس ساندرو
( )33واألرجنتيني باولو ديباال
( 45ركلة جزاء) واإلسباني الفارو
موراتا (.)45+1
ً
وجاء الفوز مهما من الناحية
المعنوية لليوفي الذي يعاني في
بداية الموسم بعد أن وجد نفسه

ً
متأخرا في المركز  15من الدوري
اإليطالي بعد تعادل وخسارتين
فــي الـجــوالت الـثــاث األول ــى كان
آخـ ــرهـ ــا خ ـ ـسـ ــارة أم ـ ـ ــام ن ــاب ــول ــي
بنتيجة  2-1السبت الماضي.

ناغلسمان :كان بإمكاننا تسجيل المزيد

ً
الصعب قبول الوضع ،غير أن هناك تحسنا في األمور".
لكنه أبــدى تفاؤله بشأن المستقبل القريب قائال
"سنستعيد العبين مثل ديمبلي وأنسو فاتي وكون
أغــويــرو وكوتينيو ول ــوك دي يــونــغ سيكون في
أفـضــل ح ــاالت ــه .ال ـيــوم ك ــان مـتــاحــا لــديـنــا فقط
ثالثة مهاجمين".
ورغم الصورة السيئة التي ظهر بها
برشلونة اعتبر المدرب أن فريقه بدأ
ً
المباراة بشكل جيد ،مشيرا إلى أنه
اضطر لتبديل جوردي ألبا بسبب
اإلرهاق والتعب الذي نال منه.

ً
مضيفا" :إنــه العــب استثنائي،
ولـ ـ ـك ـ ــن ي ـ ـجـ ــب ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـل ـيــه
وق ــد قمنا بتغييره فــي الــوقــت
الـمـنــاســب" ،قـبــل  20دقـيـقــة من
النهاية.
وت ــاب ــع ف ــي م ـع ــرض تـبــريــره
تغيير كريستيانو "لقد ركض
هــو وبــرونــو فــرنــانــديــز كثيرا"،
وذل ــك ال ـل ـقــاء ومـ ـب ــاراة ال ــدوري
السبت الماضي.

رياضة

أعلن نــادي كالياري ،الــذي يلعب بــدوري الــدرجــة األولــى اإليطالي أمس،
ً
تعاقده مع والتر ماتزاري كمدرب جديد للفريق بعقد يستمر حتى  2024خلفا
للمدرب المقال أمس األول ،ليوناردو سيمبليتشي.
ويتولى ماتزاري الذي سيكمل عامه الـ  60الشهر المقبل مسؤولية كالياري
ً
خلفا لسيمبليتشي ،الذي حصد نقطة وحيدة مع الفريق في أول ثالث جوالت
بالسيري آ ،حيث تعادل مع سبيزيا وخسر أمام ميالن وجنوه.
ً
ولم يتول ماتزاري مسؤولية أي فريق منذ عام ونصف العام وتحديدا منذ
فسخ عقده بالتراضي مع نادي تورينو في فبراير  ،2020قبل أيام من انتشار
وباء كورونا في البالد.
وخالل مشواره حقق ماتزاري لقب كأس إيطاليا  2012مع نابولي الذي
بلغ معه ثمن نهائي دوري األبطال في نفس العام ،قبل الخسارة أمام تشلسي
ً
ً
الذي توج الحقا باللقب .كما تولى ماتزاري أيضا مسؤولية أندية إنتر ميالن،
واتفورد وسامبدوريا.

القناة الناقلة

المباراة

7:45

رابيد فيينا  -جينك

beINSPORTS HD2

7:45

ريال بيتيس  -سيلتيك

beINSPORTS PR3

7:45

دينامو زغرب – وست هام

beINSPORTS PR2

7:45

غالطة سراي  -التسيو

beINSPORTS xtra1

7:45

لوكوموتيف موسكو  -مرسيليا beINSPORTS xtra2

10:00

رينجرز  -ليون

beINSPORTS PR3

10:00

بروندبي – سبارتا براغ

beINSPORTS

10:00
10:00
10:00

ايندهوفن – ريال سوسييداد beINSPORTS EN2
موناكو – شتورم غراتس

beINSPORTS

اولمبياكوس – رويال انتويرب beINSPORTS xtra2

10:00

اينتراخت  -فنربخشة

beINSPORTS

10:00

ليستر سيتي  -نابولي

beINSPORTS EN1

دوري المؤتمر األوروبي
7:45

رين  -توتنهام

beINSPORTS PR1

7:45

روما – سسكا صوفيا

beINSPORTS PR2

ليستر سيتي يستضيف نابولي في انطالقة «يوروبا ليغ»
تنطلق عجلة مسابقة الدوري االوروبــي "يوروبا ليغ" لكرة القدم بحلتها الجديدة على
وقع استحداث بطولة رديفة أخرى هي "كونفرنس ليغ" ،وفي أبرز مباريات الجولة االولى من
دور المجموعات يستقبل ليستر سيتي االنكليزي منافسه نابولي اإليطالي ضمن منافسات
المجموعة الثالثة اليوم.
وتـفـتـتــح م ـب ــاري ــات دور الـمـجـمــوعــات
ق ـب ــل يـ ــوم م ــن ال ـم ــوع ــد االعـ ـتـ ـي ــادي عـلــى
خلفية مشاركة فريقين من
الـعــاصـمــة مــوسـكــو في
المسابقة األوروب ـيــة،
فإلى جانب سبارتاك
ي ـشــارك لوكوموتيف
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـسـ ـتـ ـضـ ـي ــف
مــرسـيـلـيــا الـفــرنـســي
ال ـيــوم فــي منافسات
المجموعة الخامسة.
ويـ ـ ــأمـ ـ ــل ن ــاب ــول ــي
أن ي ـس ـت ـع ـي ــد ج ـه ــود
م ـه ــاج ـم ــه ال ـك ــام ـي ــرون ــي
فيكتور أوسيمهن الذي تعرض
الص ــاب ــة ف ــي م ـب ــاراة ال ـف ــوز على
يوفنتوس  1-2في المرحلة الثالثة
من الدوري اإليطالي.
وأكـ ـ ــد ال ـ ـنـ ــادي ال ـم ـت ــوس ـط ــي أن
ً
م ـهــاج ـمــه الـ ـش ــاب ابـ ــن الـ ـ ـ  22عــامــا
دي لورينزو نجم نابولي

ّ
يتمرن بمفرده تحضيرا للمباراة المنتظرة على ملعب "كينغ باور ستاديوم".
ً
ويــواجــه نــابــولــي ثــالــث الـ ـ "س ـيــري أ" بــالـعــامــة الـكــامـلــة مــع  9نـقــاط مـتـســاويــا مــع رومــا
المتصدر ووصيفه ميالن ،منافسه ليستر الذي عانى خسارة أمام حامل اللقب مانشستر
سيتي صفر 1-في المرحلة الرابعة بالدوري المحلي ،ويقبع في المركز التاسع مع  6نقاط
من فوزين وهزيمتين.
ويسعى نابولي الفائز بلقب هــذه المسابقة عندما كانت تحت مسمى كــأس االتحاد
االوروبي في  1989بقيادة االسطورة الراحل األرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا للتصالح
ً
ً
مجددا مع المجد االوروبي بقيادة مدربه الجديد لوتشانو سباليتي ( 62عاما) الذي خلف
في مايو جينارو غاتوزو.
في المقابل ،يأمل رجال المدرب اإليرلندي الشمالي براندن رودجرز
اسـتـعــادة نجاعتهم التهديفية حيث لــم ي ـسـ ّـددوا ســوى  6ك ــرات على
مرمى "سيتيزنس" ،على الرغم من تسجيلهم هدفين في مباراة الفوز أمام
نوريتش سيتي  1-2قبل النافذة الدولية.
ويعتبر ليستر بطل انكلترا عام  ،2016الذي حل خامسا في الدوري المحلي الموسم
الماضي أحد ابرز المرشحين الحراز اللقب بقيادة هدافه المخضرم جيمي فاردي والحارس
الخبير الدنماركي كاسبر شمايكل وصانع االلعاب البلجيكي يوري تيليمانس.
ً
وتضع الصيغة الجديدة للبطولة ضغطا على بعض أندية األوزان الثقيلة حيث يستهل
رينجرز االسكتلندي على أرضه المنافسات أمام ليون الفرنسي في المجموعة االولى التي
تضم أيضا سبارتا براغ التشيكي وبروندبي الدنماركي.
ومن الممكن أن يدفع مدرب ليون الجديد الهولندي بيتر بوس خليفة رودي غارسيا،
بالعبيه البرازيليين برونو غيماريش ولوكاس باكيتا ،لكن لن يكون بامكانه االعتماد على
جهود الوافد الجديد السويسري جيردان شاكيري.
وتعتبر المجموعة السابعة "مجموعة الموت" حيث تضم ثالثة أندية من الطراز الرفيع،
على أن تفتتح المنافسات على وقع استضافة باير ليفركوزن األلماني منافسه فرنتسفاروش

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

اإلعالنات:

المجري وسلتيك االسكتلندي منافسه ريال بيتيس االسباني.
وفــي المجموعة الثامنة ،يعود وســت هــام االنكليزي إلــى أوروبــا بعد غياب دام خمسة
مواسم في زيارة إلى دينامو زغرب الكرواتي في محاولة لالخير تجنب التعامل مع الدوري
األوروبي كجائزة ترضية مخيبة لآلمال ،عقب سقوطه الكبير في الجولة األخيرة من تصفيات
دوري أبطال أوروبا أمام شريف مولدوفا.
وف ــي الـمـجـمــوعــة ال ـثــان ـيــة ،يـسـتـضـيــف أيـنــدهــوفــن
ً
الهولندي الذي خرج أيضا من تصفيات دوري أبطال
أوروبا ريال سوسييداد االسباني ،فيما يستضيف
ضمن المجموعة ذاتها موناكو الفرنسي الذي
فشل في حجز مقعده لدور المجموعات بدوري
االبطال شتورم غراتس النمسوي.

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

فاردي نجم ليستر سيتي

الشكاوى والتوزيع:

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

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

راحت السكرة...

حسن العيسى

راح ــت الـسـكــرة وج ــاء ت الـفـكــرة ،غير صحيح المثل
السابق في دولة "يا رب ال تغير علينا" ،السكرة راحت-
ـأت
رغـ ًـم أن المسكرات هنا ممنوعة -إال أن الفكرة لــم تـ ِ
أبدا ،فليس هناك فكر عند السلطة حتى تلد منه الفكرة.
قضية الكوادر المالية وتكلفتها العالية على ميزانية
العجز السرطاني أضحت مثل الموس في بلعوم الدولة.
الحكومة التي تحاول وتنشر األخبار حول ضرورة إعادة
النظر في كــادر رواتــب النفط العالية ،الــذي يبلغ ستة
أضعاف بقية الموظفين في دولة الموظف العام ،ستجد
ً
نفسها فــي النهاية فــي سكة ســد ،فذلك قانونا (مزايا
ً
ً
الكادر) أضحت حقا مكتسبا ألصحابه ،أي دخل ذمتهم
المالية ،وترتبت عليه مراكز قانونية ال يمكن تغييرها.
ال جــدوى اآلن مــن الشماتة فــي السلطة ،التي قــررت
سياسة إقــرار الـكــوادر في زمــن مضى غابت عنها فيه
رؤية المستقبل وافتراضات األيام السوداء ،فقد كانت
السلطة في منح الكوادر المالية واإلنفاق المالي دون
حساب للبعض في ذلك الوقت تشتري الوالءات ،وتضمن
ٍ
الصمت وتـخــديــر الــوعــي بــالـقــادم فــي سبيل استمرار
وديـمــومــة الطاعة المطلقة لـهــا ،وحـيــن شــرعــت الـكــادر
النفطي لم تفرق بين العمال أو الفنيين الذين يستحقون
ً
ً
م ـقــابــا م ـجــزيــا لـطـبـيـعــة أع ـمــال ـهــم ال ـخ ـطــرة وال ـشــاقــة
المرتبطة بــإنـتــاج الـنـفــط ،وبـيــن الـعــديــد مــن العاملين
اإلداريين في ذلك القطاع ،فكلهم سواء تحت بند "الكادر
النفطي" صاحب الرواتب الخيالية.
"ف ــي األغ ـل ــب" ه ــذا الـجـهــاز الــوظـيـفــي المستفيد من
المزايا العالية للكادر ال يختلف في طبيعة عمله عن
بقية أجهزة الدولة المترهلة ،اإلداري أو القانوني هنا،
ً
مـثــا  ،هنا يجلس موظف على ا لـطــاو لــة بغرفة مكيفة
مريحة مرتبة حسب األصول في المؤسسات النفطية،
وي ـقــوم بـتـحــويــل أي عـمــل ذه ـنــي ـ ـ ـ مـثــل االس ـت ـشــارات
ً
القانونية ـ ـ ـ لخبير من دولة أجنبية يجلس قريبا منه
ويقوم بعمله تحت الغطاء ،أو تحال المسائل والقضايا
الشائكة لمكاتب خاصة من طبيعة "إن حبتك عيني ما
ضامك الدهر" لتقوم بالعمل نيابة عنه ،ويظهر الموظف
النفطي أبو جلباب بصورة الشاطر الفني الذي ال يشق
له غبار.
ال بــد فــي مثل تلك األح ــوال مــن إعـمــال مبدأ الـجــدارة
في استحقاق مزايا الكادر ،فال يستوي الذين يعملون
والذين ال يعملون ،ستة آالف وسبعة آالف دينار كراتب
لموظف يوقع ويـحــول الـمــراســات ال يستحقها ال في
زمن البحبوحة الذي مضى إلى غير رجعة ،أو في هذا
ً
الوقت الذي تختنق فيه الدولة ماليا ...فرقوا واعدلوا...
وكفاية محسوبيات وترضيات هذا ولدنا.

قل لي ماذا تأكل؟

ً
ً
كثيرا ما يردد بعض األطباء ،خصوصا
أولئك المتخصصين في الصحة الوقائية
وطب العائلة ،هؤالء يرددون المقولة" :قل
لــي م ــاذا تــأكــل وبــاسـتـطــاعـتــي أن أخـبــرك
نوعية أمراضك المستقبلية".
مــا يعنيه هــؤالء هــو أن نوعية الغذاء
ً
م ـه ـمــة جـ ـ ــدا ل ـل ـص ـحــة الـ ـع ــام ــة ،ول ـت ـعــزيــز
ً
المناعة ومنع األمراض ،خصوصا الشائعة
منها كــداء السكري وضغط الــدم المرتفع
أو أية أمراض أخرى ،كما أن نوعية الغذاء
المعتدل تحد من السمنة التي هي بحد
ذاتها مصدر األمراض.
عندما يأتي األمر لمرض "”COVID 19
ً
الـكــل يعلم أن هـنــاك أم ــورا كثيرة مــازالــت
غامضة حول األعراض والعالج والعواقب،

د .ناجي سعود الزيد
ول ـي ــس ه ـن ــاك ب ـح ــوث ك ـث ـي ــرة حـ ــول دور
التغذية ومرض "كورونا".
اآلن تم نشر بحث حول هذا الموضوع
خــال األسـبــوع الحالي فــي مجلة علمية
راقـ ـي ــة وم ـح ـك ـمــة ( ،)GUTومـ ـص ــدر ه ــذا
ال ـب ـح ــث ع ـل ـم ــاء وأطـ ـ ـب ـ ــاء مـ ــن مـسـتـشـفــى
مــا ســو ي ـشــو س ـيــت ( )mass generalفي
أميركا وهو مستشفى تعليمي متميز.
ً
هؤالء العلماء تابعوا  592.571شخصا
منذ مارس  2020إلى الثاني من ديسمبر
 ،2020واس ـت ـن ـت ـجــوا م ــن ت ـلــك الـمـتــابـعــة
والدراسة أن هناك فئة من الذين يعتمدون
فــي نظامهم الـغــذائــي على كميات كبيرة
من النبات ،أي الخضراوات والفواكه ،أقل
عرضة لإلصابة بمرض "كورونا" ،كما أنه

ً
في حالة إصابتهم به فإن أعراضهم غالبا
ما تكون أقل حدة بما يقارب أربعين في
المئة مقارنة بمن ال يستهلكون كميات
كبيرة من األغذية النباتية.
ذلـ ــك ال ي ـع ـنــي االس ـت ـغ ـن ــاء ع ــن بقية
األن ـ ـ ـ ــواع ،ول ـك ــن ال ـح ـم ــاي ــة ال ـت ــي تــوفــرهــا
ً
الخضراوات والفواكه مهمة جدا في الكثير
من الـظــروف ،وال تــؤدي إلــى السمنة وداء
السكري ،ألن المصابين بتلك األمراض أكثر
عرضة لإلصابة ولتفاقم المرض وزيادة
حدة أعراضه ،فيا حبذا لو اتبع الكثير من
ً
الناس ً
غذاء متوازنا من أجل صحة أفضل.

«مبتدئون» في رحلة سياحية
بالفضاء تستغرق  3أيام
يبرز تحدي "سبايس إكس"،
التي من المقرر أن تنطلق أولى
رحالتها السياحية إلى الفضاء،
ف ــي ج ـعــل أربـ ـع ــة أشـ ـخ ــاص لم
يـسـبــق لـهــم أن ارتـ ـ ــادوا ال ـمــدار
م ــن ق ـب ــل ي ـم ـض ــون ث ــاث ــة أي ــام
ب ـم ـف ــرده ــم فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوران ح ــول
األرض ،بعدما خضعوا للتدريب
 6أشهر فقط.
ُ
وت ـع ــد ال ـم ـه ـمــة ،ال ـت ــي أطـلــق
عـلـيـهــا اس ــم "إنـسـبـيــريـشــن ،"4
أول رحلة في التاريخ يستقلها
م ـب ـت ــدئ ــون إل ـ ــى الـ ـ ـم ـ ــدار ،لـيــس
بينهم أي رائــد فضاء محترف.

ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن ي ـق ـل ـع ــوا مــن
مركز كينيدي التابع لـ "ناسا"
ف ــي ف ـل ــوري ــدا ،وأمــام ـهــم خمس
ساعات إلنجاز اإلقــاع في ظل
طقس مالئم في الوقت الحالي.
وسينطلق صاروخ «فالكون
 »9الذي يحمل في قمته كبسولة
دراغ ـ ـ ـ ــون مـ ــن م ـن ـص ــة اإلط ـ ــاق
األسـ ـ ـط ـ ــوري ـ ــة  39Aف ـ ــي م ــرك ــز
ك ـي ـن ـي ــدي ،مـ ــن ح ـي ــث ان ـط ـل ـقــت
رحالت أبولو إلى القمر.

َ
طابوقة المريخ بمليوني دوالر
ّ
قد يكلف نقل لبنة واحدة إلى المريخ نحو مليوني دوالر ،مما
يجعل البناء المستقبلي لمستعمرة على هذا الكوكب يبدو باهظ
التكلفة.
وأدت سلسلة مــن ال ـت ـجــارب إل ــى تـطــويــر الـعـلـمــاء فــي جامعة
مانشستر طريقة للتغلب على هــذه المشكلة بشكل محتمل ،من
خالل إنشاء مادة تشبه الخرسانة مصنوعة من غبار خارج األرض
ً
جنبا إلى جنب مع دماء ُ وعرق ودموع رواد الفضاء.
وفــي الــدراســة ،التي نشرت في  Materials Today Bioونقلها
ً
موقع روسيا اليوم ،يمكن لبروتين من دم اإلنسان ،مقترنا بمركب
ً
من البول أو العرق أو الدموع ،أن يلصق معا تربة القمر أو المريخ
ً
ً
محاكيا مادة أقوى من الخرسانة العادية ،ومناسبة تماما ألعمال
البناء في بيئات خارج األرض.
وقدرت تكلفة نقل لبنة واحدة إلى المريخ بنحو مليوني دوالر،
مما يعني أن المستعمرين المريخيين المستقبليين لن يتمكنوا
من إحضار مواد البناء معهم ،وسيتعين عليهم استخدام الموارد
التي يمكنهم الحصول عليها في الموقع للبناء.

سطر الوداع

ّ
شــاءت األقــدار أن أخــط بيدي إعــان نعي وفاتك أخــي وصديقي
ورفـيــق درب ــي ...وصـلـ ُـت إلــى المستشفى األم ـيــري ،ولــم يكن مضى
على صعود روحك الطاهرة إلى بارئها األعلى ساعة زمن ،تداولنا
واألهل واألصدقاء في أمر ترتيبات اإلعالن وموعد الدفن ،وشاءت
الظروف أن أتولى صياغة النعي وإرساله إلى المعنيين بالنشر.
صعبة ومريرة وقاسية على النفس والقلب أن تنقل للناس
لحظات
ً
والمحبين نبأ كهذا.
كنت أكتب ويدور في خلدي ذكريات وأحداث مضى عليها أكثر من
ً
أربعين عاما .أيام جميلة وسعيدة ،فقد جمعتنا وإياك أمور كثيرة
مشتركة ،حب األصدقاء والصداقات ،وتقدير اآلخرين واحترامهم،
وحب الحياة ،وإعالء الفرح ،وتجاوز ما ّ
الخواطر.
يكدر
ّ
ً
تفوقت علينا جميعا -نحن أصدقاء ك  -بقدرة فذة واستثنائية
يغبطك عليها الجميع فــي بناء صــداقــات جــديــدة وإحاطتها بكل
عـنــاصــر المنعة وضـمــانــات االسـتـمــراريــة ،مـنــزهــة كــل الـتـنــزيــه عن
المصلحة والمنفعة.
سنوات الدراسة الجامعية كانت ممتعة ،ورحــات البر والجزر
البحرية ،وطرب الباصات وسفرات عطلة الربيع وما كان بهما من
ًّ
منكبا على
جلسات وأحاديث أخوية ،كنا نجدك في الصباح الباكر
ً
ً
الدراسة مستمعا للمحاضر ،وظهرا في أروقة الكلية أو في المكتب
الرياضي تتبادل الضحك والمرح والنكات مع الطالب واألصدقاء،
ً
ً
وعصرا نلعب معا كرة القدم؛ إما في الكلية أو نادي الصيد أو النادي
البحري القديم .يفاجئنا حضورك عندنا ،نجدك تدعم وتصحح
ّ
ً
بدقة نقاطا فنية لفرقة الجامعة الموسيقية بذائقتك الفنية العالية
وبموسوعيتك الـمـشـهــودة بــالـمــوروث الشعبي الكويتي وفنونه
المتنوعة.
ت ـجــاوزنــا مــرحـلــة ودخ ـل ـنــا فــي أخـ ــرى ،نـبـيـلــة بــأهــدافـهــا واع ــدة
بتطلعاتها ،قيل لنا فــي مستهل عملنا الرسمي أنتم فــي مدرسة
صباح األحمد الدبلوماسية ،يجب أن تنجحوا ،وال مجال للفشل،
فلتكن األخ ــاق والمهنية وتقديس العمل وحــب الكويت ديدنكم
وهدفكم .استوعبنا ذلك وأخلصنا ّأيما إخالص لذلك ،ثم ّ
تفرقنا
ً
سـنــوات فــي س ـفــارات وب ــاد مـتـبــاعــدة ،لكن الـتــواصــل كــان حــاضــرا
ً
وتخفيف هموم وإرهــاصــات العمل كــان دائـمــا ،ال أنسى نصائحك
ّ
بــأل نخسر مبادئنا؛ مبادئ اإلخــاص في العمل ،واحترام الطاقم
المحلي بالسفارة.
ً
ً
وكــان بإنسانيته العالية حريصا جــدا على هذا األمــر ،ثم األهم
الحفاظ على سالمة الوضع المالي واإلداري للبعثة الدبلوماسية،
فبخلفيته المحاسبية في سنوات دراسته الجامعية وما زرعت فيه
مــن فهم محاسبي دقـيــق ،كــان رحمه الله  -وبحسب تعبير آبائنا
ّ
ً
حنبليا في الحفاظ على المال العام.
األولين -
ً
استهل مشواره المهني دبلوماسيا في طهران إبان فترة الغزو
واالحتالل العراقي الغاشم ،واحتضن وزمالؤه في السفارة الكويتيين
النازحين وأحاطوهم بكل العناية واالهتمام ،ومازال األحياء منهم
ً
يتذكرون فصولها ويـقـ ّـدرون عاليا حجم ما بــذل من أجــل راحتهم
وكرامتهم ،قادته محطاته التالية إلى واشنطن ثم بيروت ،ثم عمل
ً
ً
ً
ً
قنصال عاما لدى ميالنو ،وأخيرا سفيرا لدى مملكة إسبانيا ،ثم
عاد بعدها إلى البالد ليشغل منصب مدير اإلدارة االقتصادية في
وزارة الخارجية ،في كل تلك المحطات برع  -بحرفية نــادرة  -في
نسج شبكة عالقات واسعة مع السلك الدبلوماسي ورمــوز الدولة
ّ
المضيفة من رسميين وأهليين ،ووظف ذلك بذكاء كبير في سبيل
إعــاء سمعة الكويت ورسالتها اإلنسانية والحضارية ،ولخدمة
ّ
قضاياها ومصالحها العليا ،وال أدل على ذلك الجهد الدبلوماسي
المشهود مــن قيام ملك إسبانيا ،إخ ــوان كــارلــوس ،بمنحه وشــاح
ً
االستحقاق المدني ،وهو أعلى وسام ملكي؛ تقديرا لجهوده ودوره
المميز في خدمة وتعزيز العالقات الكويتية  -اإلسبانية المشتركة.
بــدأت رحلته ،رحمه الـلــه ،مــع الـمــرض أو بــاألحــرى مــع األمــراض
ً
مبكرا ،فتداعيات مرض السكر الذي رافقه منذ الصغر أدى عام 1993
إلى أن يفقد إحدى عينيه ،ثم تبعه بفترة بسيطة فشل كلوي اضطره
لزراعة كلية بديلة ّ
تبرعت بها شقيقته اعتدال ،وما تبع ذلك من عناية
طبية متواصلة ودقيقة وبرنامج عالجي ودوائي دائم.
واجه كل علله وأمراضه التي استمرت في التكالب عليه بشجاعة
ّ
متناهية وصبر ال يمل ،وابتسامة وتفاؤل كبيرين ،وكان له النصر
ّ
والتفوق في أغلب مراحلها إلى أن شاءت إرادة الباري  -عز وجل -
ً
أن يتوقف هذا القلب الكبير عن النبض نهائيا ،فالحمد لله الذي
ال ّ
راد لقضائه.
ً
ً
صفو الحياة جميل جــدا ورخــاء األيــام ممتع دومــا ،وال نتصور
أثناءها أنه سيأتي زمان معاكس يحمل معه الحزن واأللم والحسرة،
ّ
أيام حميمية ودافئة ولت إلى غير رجعة.
ّ
ودع ـن ــا واألهـ ــل واألص ــدق ــاء األوف ـي ــاء عـصــر أم ــس أخ ــي الـغــالــي
وحبيبي ورفيق دربي السفير عادل حمد العيار ،رحمك الله رحمة
ّ ً
واسعة ّ
منعما في فسيح جناته.
وأقرك
وص ــادق مشاعر الـعــزاء إلــى عموم عائلة العيار الكريمة ،وإلــى
أصــدقــاء الـمــرحــوم ومحبيه ،وإلــى كــل الـسـفــراء والــزمــاء فــي وزارة
ً
ّ
الخارجية .عظم الله أجركم جميعا وأحسن عزاءكم.

وفيات
محمد علي محمد العازمي

مواعيد الصالة
زايد عبدالله شويمي الهاجري

ً
 53عاما ،شيع ،ت55993611 :

ً
 85عاما ،شيع ،ت98999193 :

شيخة حمد عبدالرحمن الصانع

رفعة محمد هادي السدحان

زوجة سليمان سالم الفصام
ً
 74عـ ـ ــا مـ ـ ــا  ،ش ـ ـي ـ ـعـ ــت ،ت،99785994 :
99649111 ،99676269

عادل حمد مبارك العيار

ً
 59عاما ،شيع ،ت66607070 :

حسن صالح أحمد الثويني

ً
 75عاما ،شيع ،ت90077858 :

عبدالعزيز ثنيان عبدالمحسن المشاري

ً
 77عاما ،شيع ،ت،66653054 ،55551565 :
99074161 ،90994666 ،99434901

فهد راجح فراج الدوسري

ً
 85عاما ،شيع ،ت55888578 :

السفير صالح سالم اللوغاني

أرملة حمد علي الصانع
ً
 97عـ ـ ــا مـ ـ ــا  ،ش ـ ـي ـ ـعـ ــت ،ت،97928006 :
97807345

الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

04:13
05:33
11:43
03:13
05:53
07:10

أميرة عبدالرسول موسى الصايغ

زوجة عبدالهادي عبدالرزاق العطار
ً
 63عـ ـ ــا مـ ـ ــا  ،ش ـ ـي ـ ـعـ ــت ،ت،94400884 :
99970969

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

42
25
ً
 05:22صب ــاحـ ـ ــا
 09:23م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 00:10صب ــاحـ ـ ــا
 02:21م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

