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داخل العدد

آرون تفيت أفضل ممثل بجوائز
توني المسرحية ص 13

«التمييز» تؤيد َح َبس السهالوي والعبدالهادي  7سنوات

محليات

المحكمة رفضت طعني وكيلي «الصحة» السابقين ودانتهما بالرشوة والتزوير
• قضت بتغريمهما  9ماليين يورو وحرمانهما من أي مناصب حكومية
ً
ً
• اعتمدا صرف  4.8ماليين • َّزورا محررا رسميا بقصد
يورو لمستشفى ألماني دون استعماله على نحو يوهم
بمطابقته للحقيقة
إنجازه بنود التعاقد

رفـضــت محكمة التمييز الـجــزائـيــة ،أمــس،
برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله،
َ
طعن و كـيــلــي وزارة الصحة السابقين خالد
ال ـس ـهــاوي وم ـح ـمــود ال ـع ـبــدال ـهــادي ،وأي ــدت
حكم حبسهما الـصــادر مــن «الـجـنــايــات» بعد
تأييده من «االستئناف» على خلفية إدانتهما
بجريمتي الرشوة والتزوير ،مع تغريمهما 9
ماليين و 691800يورو ،وإلزامهما برد ضعف
المبلغ ،إلى جانب عزلهما من الوظيفة ومنع
توليهما أي مناصب حكومية.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى السهالوي
الــذي كان يشغل منصب وكيل وزارة الصحة
ورئ ـ ـيـ ــس ال ـل ـج ـن ــة ال ــدائـ ـم ــة ل ـم ـتــاب ـعــة تـنـفـيــذ
االت ـفــاق ـيــات وال ـع ـق ــود ال ـم ـبــرمــة ب ـيــن ال ـ ــوزارة
والـمــراكــز والـمــؤسـســات الطبية االستشارية
ً
ال ـعــال ـم ـيــة ،وال ـع ـب ــدال ـه ــادي الـ ــذي ك ــان وك ـيــا
ً
مساعدا للشؤون القانونية بالوزارة ،بصفتهما
موظفين عموميين مكلفين بالمحافظة على
أموال «الصحة» عند تنفيذ اتفاقيتها 02

ممنوعان من السفر
ومعمم القبض عليهما
أكدت مصادر مطلعة في النيابة أن هناك
ً
قرارا بمنع سفر الوكيلين السابقين السهالوي
والعبدالهادي ،مبينة أنهما لم يغادرا البالد
حتى اآلن ،أما إذا كان أي منهما غادر البالد
ف ـس ـي ـكــون ذل ـ ــك ت ــم ب ـطــري ـقــة غ ـي ــر م ـشــروعــة
ومخالفة للقانون.
وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر إنـ ــه ب ـعــد ص ـ ــدور حكم
«التمييز» أمس وتأييدها حبس المتهمين 7
سنوات مع الشغل والنفاذ تم إصدار تعميم
للقبض عليهما ،بعد أن كانت المحكمة رفعت
أمر القبض عنهما في وقت سابق ،لكن منع
ً
السفر بحقهما مازال مستمرا.

• َّ
تعمدا اإلضرار بمصلحة
العمل من أجل التربح
الشخصي

٠٣
الجابر :دور الجيش
في السلم ال يقل
عن أوقات الحرب

• طلبا رشوة مالية وعطايا
عينية مقابل اإلخالل
بواجباتهما

الصقر :تسخير اإلمكانات لتعزيز العالقات
االقتصادية مع اإلمارات
١١

محليات

بعد إدانتهما بجريمة تنظيم انتخابات فرعية في
الدائرة الرابعة وعدم االلتزام باالشتراطات الصحية
بالمخالفة لقانون األمراض السارية.
ومن المتوقع أن يطعن الخليفة واللغيصم على
الحكم أمام «االستئناف» للمطالبة بتبرئتهما.

ً
الصقر مكرما رئيس اتحاد غرف
التجارة والصناعة اإلماراتية

وزير التجارة يجمد صالحيات مدير «القوى العاملة» تطعيم الكوادر الطبية بالجرعة التنشيطية
أبرزها تعيين القياديين وتسكين «اإلشرافية» وإبرام العقود والمناقصات • المستشفى الميداني يسجل أدنى إشغال ...وال مرضى منذ  5أيام
أصـــدر وز ًيـــر ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة د .عـبــدالـلــه حاالت النقل والتدريب الداخلي والخارجي ،وإصدار • «الصحة» و«التربية» انتهتا من تجهيز عيادات «كورونا» في المدارس
السلمان قرارا بتجميد عدد من صالحيات المدير
العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى.
وبموجب قرار السلمان ،تم استرداد  15صالحية،
أب ــرزه ــا تـعـيـيــن الـقـيــاديـيــن وت ــدوي ــره ــم ،وتسكين
شــواغــر الــوظــائــف اإلش ــراف ـي ــة ،وإح ــال ــة الموظفين
للتقاعد ،باإلضافة إلى تعيين وإعادة تعيين شاغلي
الوظائف العامة ،وتوقيع عقوبة الفصل من العمل،
ً
فضال عن إلغاء القرارات التأديبية وحفظ التحقيق،
وإبــرام العقود والمناقصات الخاصة بالتوزيعات
واألشغال العامة.
وتتضمن قائمة الصالحيات المستردة توقيع
عقود الرواتب المقطوعة للموظفين المؤقتين ،وبت

●

عادل سامي

بعد اقتصار تطعيماتها في
اليوم األول على المسنين ،بدأت
وزارة ا ل ـص ـحــة أ م ـ ــس ،تطعيم
كــوادرهــا بالجرعة التنشيطية
الثالثة.
وبــالـتــزامــن أعـلــن مستشفى
الكويت الميداني تسجيل أدنى
إشغال سريري لمرضى «كوفيد
 »19منذ بداية الجائحة.

وصـ ــرح م ــدي ــر الـمـسـتـشـفــى
د .ح ـم ــد الـ ـحـ ـمـ ـي ــدان ،ب ـ ــأن 15
ً
مــر ي ـضــا ف ـقــط ف ــي المستشفى
ً
حاليا بعدما وصــل العدد إلى
 450حالة في يونيو الماضي،
ً
مضيفا «لم نستقبل أي مريض
منذ خمسة أيام ،مقابل  70حالة
ً
دخول سابقا».
وف ـ ــي سـ ـي ــاق آخ ـ ـ ــر ،كـشـفــت
م ـص ــادر وزاريـ ـ ــة ل ــ«ال ـج ــري ــدة»،
أن وزارتـ ـ ــي ال ـص ـحــة والـتــربـيــة

انـتـهـتــا م ــن تـجـهـيــز ال ـع ـيــادات
المدرسية الخاصة بـ «كورونا»
فــي كــل ال ـمــدارس ،الفـتــة إلــى أن
«ال ـص ـحــة» خـصـصــت عيادتين
لـمـسـحــات « »PCRب ـكــل منطقة
تعليمية لـلـطــاب والمعلمين
غير المطعمين ،باإلضافة إلى
تخصيص عيادة في كل مدرسة
لتوفير العودة اآلمنة للمدارس.

 154مليون دينار زيادات رأس
المال للقطاع المصرفي
08
شركة مساهمة عامة تتملك أصول
«الشعيبة الشمالية»
10
البذالي لـ ةديرجلا  :زيادة
اإلنتاج ًالنفطي غير مجدية
اقتصاديا
09
•

• مدبولي :المشروعات الكويتية ساهمت بتغيير وجه الحياة في شبه جزيرة سيناء
• مروان الغانم« :محطة بحر البقر» ستساعد في استصالح  400ألف فدان
●

القاهرة  -حسن حافظ

افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي ،أ مــس ،محطة معالجة مياه
م ـصــرف بـحــر ال ـب ـقــر ،وه ــي األك ـب ــر من
نوعها في العالم ،بتمويل من الصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية،
الذي يشارك بتمويل عدة مشاريع في
شبه جزيرة سيناء.
السيسي أشاد بالمشروع ،الذي كان
يـحـتــاج عـشــر س ـنــوات مــن الـعـمــل على
ً
األقل ،وأنجز في أقل من عامين ،مشددا

على ضرورة زيادة االعتماد على المياه
المعالجة لمواجهة زيادة االستهالك.
وأكد في اإلطار ذاته أن حجم المياه
الواردة لمصر من نهر النيل ثابت ،لكنه
ّ
تعهد بأال تقل ،ووجه بإزالة التعديات
على المجاري المائية خالل ستة أشهر،
مع وقف الدعم التمويني والخبز لمن
يتعدى على األراضي الزراعية.
ووافقت مصر في الثامن من يوليو
الماضي ،على قرض كويتي بقيمة 55
ً
مليون دينار ،ومدته  20عاما ،متضمنة
فـ ـت ــرة سـ ـم ــاح سـ ــت سـ ـن ــوات02 ،

«المنبر الديمقراطي» :تعاون
السلطتين بإلغاء تأجيل
استجوابات رئيس الوزراء
وإقرار التشريعات الضرورية

مسك وعنبر

١٥

دوليات

17

ألمانيا إلى «اليسار»
وشولتز يريد إقصاء
المحافظين

مدبولي ومروان الغانم

سوليفان يبحث مع بن سلمان
مفاوضات إيران وحرب اليمن
08

٠٥

ليلى خالد :للكويت
 ٠٣وأهلها محبة خاصة
في قلبي

السيسي يفتتح أكبر محطة معالجة مياه في العالم بتمويل كويتي

اقتصاديات

تباين أداء مؤشرات البورصة
واستقرار متغيرات القيمة

ال ـق ــرارات الـخــاصــة بالترقية بــاألقــدمـيــة الحتمية،
ومنح العالوة الدورية ،إلى جانب الوقف عن العمل
لـمـصـلـحــة الـتـحـقـيــق وإح ــال ــة الـمــوظـفـيــن شــاغـلــي
الوظائف العامة للتحقيق.
كما شملت القائمة النظر فــي إ ب ــاغ السلطات
القضائية ،واألمــر باستمرار التحقيق أو وقفه إذا
اتضح من التحقيق ارتكابه لشبهة جريمة من جرائم
القانون العام ،إضافة إلى إنهاء القرارات الخاصة
بانتهاء الخدمة بحكم القانون.
وبـمــوجــب ال ـقــرار أبـقــى السلمان على صالحية
الموسى في منح اإلجازات للموظفين ،أما ما يتعلق
ً
باإلجراءات فباتت من صالحية الوزير حصرا.

٠٥
وكيل «الداخلية» :شعارنا
الحزم والعزم والضبط
والربط العسكري

«الجنايات» أيدت حبس الخليفة واللغيصم
في «فرعية الرابعة» و«االشتراطات الصحية»
قـ ـض ــت م ـح ـك ـم ــة ال ـ ـج ـ ـنـ ــايـ ــات ،أمـ ـ ــس ب ــرئ ــاس ــة
المستشار نايف الداهوم ،برفض معارضة النائبين
الحالي مرزوق الخليفة والسابق سلطان اللغيصم،
وأيــدت حكم حبسهما سنتين مع الشغل ،وأمرت
بــو قــف التنفيذ بكفالة  5آالف د يـنــار لكل منهما

محليات

وصل مستشار األمن القومي األميركي جيك سوليفان
على رأس وفد أميركي إلى السعودية لالجتماع مع ولي
العهد األمـيــر محمد بــن سـلـمــان ،بعد إلـغــاء زي ــارة لوزير
الدفاع األميركي لويد أوستن للمملكة قبل أسبوعين بطلب
من الرياض.
وسيبحث سوليفان ،وهو أرفع مسؤول من إدارة بايدن
يزور المملكة ،مع بن سلمان التعاون بين البلدين 02

02

لبنان :تعليق التحقيق في انفجار
المرفأ ...والبيطار مهدد بالعزل
بـعــد أي ــام مــن تـهــديــد «ح ــزب ال ـلــه» للمحقق العدلي
في ملفانفجار مرفأ بيروت ،القاضيطارق البيطار،
أوقف األخير ،أمس ،التحقيق بانتظار البت في قضية
رفعت ضده.
وقالت الوكالة الوطنية لإلعالم الرسمية إن البيطار
«علق تحقيقاته وكل اإلجراءات المتعلقة بملف االنفجار
إلى أن تبت محكمة االستئناف في بيروت ،بقبول أو

رياضة

18
األبيض يحسم
موقعة كاظمة في كأس
األمير

ةديرجلا

•
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األمير وولي العهد يستقبالن النواف
األمير مستقبال نائب رئيس الحرس الوطني أمس
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الناصر :مواقف بريطانيا ثابتة تجاه الحفاظ
على أمن الكويت واستقرارها

زار المملكة المتحدة والتقى الوزيرين كليفرلي وتراس
استقبل سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد
بقصر السيف ،صباح أمس ،نائب رئيس الحرس
الوطني الفريق أول الشيخ أحمد النواف.

كما استقبل سمو و لــي العهد الشيخ مشعل
األح ـم ــد ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـح ــرس الــوط ـنــي بقصر
السيف صباح أمس.

جهود الكويت
ً
إقليميا
ً
ودوليا ترسخ
دعائم األمن
واالستقرار
بالمنطقة

تراس

الظفيري يلتقي سفيرة بريطانيا
اجتمع نائب وزير الخارجية السفير
مجدي الظفيري أمس مع سفيرة المملكة
المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية
لدى الكويت بليندا لويس.
وت ـ ــم خ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء م ـت ــاب ـع ــة ن ـتــائــج
اجتماعات الدورة السابعة عشرة للجنة
التوجيه المشتركة الكويتية  -البريطانية
التي عقدت مؤخرا في لندن إضافة إلى
بحث عــدد من أوجــه العالقات الثنائية
بـيــن الـبـلــديــن وت ـط ــورات األوضـ ــاع على
الساحتين اإلقليمية وا لــدو ل ـيــة .حضر
اللقاء مساعد وزيــر الخارجية لشؤون
مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

نتطلع إلى
المزيد من
التعاون بما
يخدم البلدين
الصديقين

ً
الظفيري مستقبال سفيرة بريطانيا أمس

كليفرلي

التقى وزير الخارجية وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء
الشيخ د .أحمد الناصر ،أمس،
وزي ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون الـشــرق
األوس ــط فــي وزارة الخارجية
البريطانية جيمس كليفرلي،
وذل ــك خ ــال زيــارتــه الرسمية
إلى المملكة المتحدة.
وأعـ ـ ـ ــرب وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
عن تطلعه الستكمال مسيرة
العمل المشترك بين البلدين
الصديقين فــي كــل المجاالت،
م ـش ـيــدا خ ــال ال ـل ـقــاء بنتائج
أعمال لجنة التوجيه المشتركة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة  -الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة،
الـ ـت ــي اخ ـت ـت ـمــت أع ـم ــال ـه ــا فــي
ال ـعــاص ـمــة الـبــريـطــانـيــة لـنــدن
األرب ـعــاء الـمــاضــي ،والتوقيع
على خطة العمل بين البلدين
الـ ـص ــديـ ـقـ ـي ــن ،وال ـ ـتـ ــي شـمـلــت
الـعــديــد مــن م ـجــاالت الـتـعــاون
الدفاعية واألمنية والتعليمية
والـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة ،وغ ـ ـ ـيـ ـ ــرهـ ـ ــا م ــن
القطاعات.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أعـ ـ ـ ــرب وزي ـ ــر
الـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق
األوس ــط فــي وزارة الخارجية
البريطانية عن بالغ سعادته

الكويت :قلق بالغ إزاء مصير المفقودين بسورية
أعربت الكويت عن قلقها البالغ إزاء
مصير جميع المفقودين نتيجة للصراع
ف ــي سـ ــوريـ ــة ،ب ـم ــن ف ـي ـهــم أولـ ـئ ــك ال ــذي ــن
تعرضوا لالختفاء القسري.
وأكد مندوب الكويت الدائم لدى األمم
المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في
جنيف السفير جمال الغنيم أمام الدورة
ال ـ ـ  48لمجلس األم ــم الـمـتـحــدة لحقوق
اإلن ـ ـسـ ــان ال ـم ـتــواص ـلــة م ــن  13ال ـج ــاري
حـتــى الـثــامــن مــن أكـتــوبــر المقبل تأييد
الكويت لدعوة اللجنة الدولية كل أطراف
النزاع إلى اتخاذ خطوات للحيلولة دون
فقدان األشخاص نتيجة للنزاع المسلح

واإلف ـ ــراج ال ـف ــوري عــن ف ـئــات مــن األف ــراد
إضافة إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة
وشاملة للكشف عن مصير المفقودين.
وش ـ ــدد ع ـلــى ضـ ـ ــرورة اتـ ـخ ــاذ جميع
التدابير المناسبة إليالء عناية قصوى
لحاالت األطفال المبلغ عن فقدهم نتيجة
ل ـل ـن ــزاع ال ـم ـس ـلــح ف ــي س ــوري ــة واتـ ـخ ــاذ
ال ـتــداب ـيــر الـمـنــاسـبــة لـلـبـحــث ع ــن ه ــؤالء
األطفال والتعرف عليهم.
وأوضـ ـ ـ ــح أن الـ ـك ــوي ــت ال ت ـ ـ ــزال عـلــى
اقـتـنــاعـهــا ال ـتــام بــأنــه ال يمكن أن يكون
هناك حل عسكري لألزمة السورية وأن
الـحــل الــوحـيــد الممكن يتمثل فــي الحل

السياسي ا ل ــذي يلبي تطلعات الشعب
السوري.
كما أكد أن الكويت «إذ تدين بشدة كافة
انتهاكات حقوق اإلنسان التي يعانيها
أبناء الشعب السوري الشقيق فإنها تدعو
إلى إنهاء هذا الصراع وإيجاد حل عادل
وشامل يلبي طموحات الشعب السوري».
وأعرب الغنيم عن «قلق الكويت الشديد
م ــن اسـ ـتـ ـم ــرار االنـ ـتـ ـه ــاك ــات ال ـصــري ـحــة
ل ـل ـقــانــون ال ــدول ــي اإلن ـس ــان ــي وال ـقــانــون
ال ــدول ــي لـحـقــوق اإلن ـس ــان مــن قـبــل كافة
األطراف في النزاع السوري».
وطالب بضرورة التزام كافة األطراف

وامـتـنــانــه لــالـتـقــاء بالناصر
خـ ــال زيـ ــارتـ ــه ال ــرس ـم ـي ــة إل ــى
ال ـم ـم ـل ـك ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،والـ ـت ــي
تـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــس ع ـ ـ ـمـ ـ ــق ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة -
الكويتية ،متطلعا إلى المزيد
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون والـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق
الـمـشـتــرك بـمــا يـخــدم البلدين
الصديقين وشعبيهما.
كـمــا ت ــم خ ــال ال ـل ـقــاء بحث
الـ ـم ــواضـ ـي ــع والـ ـقـ ـض ــاي ــا ذات
االهـتـمــام المشترك ومناقشة
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدات والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات
ال ـ ــراهـ ـ ـن ـ ــة عـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــدي ــن
اإلقليمي والدولي.
وال ـ ـت ـ ـقـ ــى ال ـ ـنـ ــاصـ ــر وزي ـ ـ ــرة
الخارجية وشؤون الكومنولث
وال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة
وال ـم ـســاواة ،إلـيــزابـيــث تــراس،
ح ـيــث ع ـ ّـب ــر وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
م ـ ـ ـجـ ـ ــددا عـ ـ ــن ب ـ ــال ـ ــغ ت ـه ــان ـي ــه
لتعيينها ،مـشـيــدا بمستوى
العالقات التاريخية والمتينة
التي تربط البلدين وامتدادها
إلــى مــا يــربــو على  122عاما،
وبما ارتقت إليه تلك العالقات
م ــن ش ــراك ــة اسـتــراتـيـجـيــة في
م ـخ ـت ـل ــف الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاالت وع ـل ــى

أحمد الناصر

الـصـعــد كــافــة ،مثمنا مــواقــف
ال ـم ـم ـل ـك ــة ال ـم ـت ـح ــدة ال ـثــاب ـتــة
ت ـ ـ ـجـ ـ ــاه الـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــاظ عـ ـ ـل ـ ــى أم ـ ــن
واسـتـقــرار الـكــويــت ،ومتطلعا
إلى االحتفال بمرور  125عاما
ع ـلــى ال ـع ــاق ــات ب ـيــن الـبـلــديــن
الصديقين ،بحلول عام 2024
وإل ـ ـ ــى الـ ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ـتـ ـع ــاون
والتنسيق المشترك بما ّ
يلبي
طموحات الشعبين الصديقين
وآمالهما.
بدورها ،أثنت الوزيرة على
المستوى المميز وا لـمــر مــوق

رئيس األركان التقى سفير عمان

ب ــال ـم ــواث ـي ــق ال ــدولـ ـي ــة ذات ال ـص ـل ــة فــي
التعامل مع كافة الجرائم التي قد ترقى
إل ـ ــى م ـس ـت ــوى جـ ــرائـ ــم ضـ ــد اإلن ـس ــان ـي ــة
وجرائم حرب وكذلك االهتمام بالمسائل
اإلنسانية.
وأع ــرب عــن األس ــف «ألن هــذه الــدعــوة
ً
السلمية لــم تلق قـبــوال مــن أي طــرف من
أط ــراف ال ـنــزاع فــي ســوريــة بــل ان تقرير
الـلـجـنــة ال ــدول ـي ــة الـمـسـتـقـلــة يـشـيــر إلــى
اسـتـمــرار الـقـتــال فــي أج ــزاء مـتـعــددة من
ه ــذا الـبـلــد الـمـنـكــوب وب ــات ــت العمليات
الـعـسـكــريــة ت ـهــدد بــالـقـضــاء عـلــى أع ــداد
كبيرة من المدنيين».

اسـتـقـبــل رئ ـيــس األرك ـ ــان الـعــامــة
للجيش ،الفريق الركن خالد الصالح،
بمبنى رئاسة األركان ،أمس ،سفير
سلطنة عمان لدى البالد ،د .صالح
بن عامر الخروصي ،والوفد المرافق
له.
وتـ ــم خـ ــال ال ـل ـق ــاء م ـنــاق ـشــة أهــم
األمـ ــور والـمــواضـيــع ذات االهـتـمــام
ال ـم ـش ـتــرك ،وأش ـ ــاد ال ـصــالــح بعمق
ال ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة ب ـيــن الـبـلــديــن
الشقيقين.
حضر اللقاء معاون رئيس األركان
الـعــامــة لهيئة الـعـمـلـيــات والخطط
اللواء الركن وليد السردي.

الصالح مستقبال سفير عمان أمس

«التعليم الخاص» :غرفة عمليات سفير أذربيجان :تسهيالت لجذب رؤوس
لمتابعة تنفيذ االشتراطات الصحية األموال الكويتية لفرصنا االستثمارية
قال وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم
ال ـخــاص وال ـنــوعــي ،الــدكـتــور عبدالمحسن
الحويلة ،إن اإلدارة العامة للتعليم الخاص
أنـ ـش ــأت غ ــرف ــة ع ـم ـل ـيــات م ــرك ــزي ــة بـمـقــرهــا
وجهزتها بالوسائل واألدوات المطلوبة،
ل ـم ـتــاب ـعــة تـنـفـيــذ االشـ ـت ــراط ــات الـصـحـيــة،
بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وقال الحويلة في لقاء مع «كونا» ،إن دوام
طلبة المدارس األجنبية انطلق أمس األول
بسهولة ويسر ،وفق ما نقلته تقارير غرفة
العمليات الـمــركــزيــة ،إذ الـتــزمــت ال ـمــدارس
باالشتراطات والتدابير االحترازية.
وأشــار إلــى تدريب الموظفين المكلفين
بعضوية الـغــرفــة فــي الـمـنــاطــق التعليمية
التابعة للتعليم العام عبر غرفة العمليات
المخصصة له ،اعتبارا من أمس األول.
وأوضح أن المدارس الخاصة األجنبية،
ال ـبــالــغ ع ــدده ــا  121م ــن مـخـتـلــف األنـظـمــة
التعليمية ،استقبلت أمس األول نحو 160
ألف طالب وطالبة ،مضيفا أن إدارة التربية
الخاصة انتهت من تجهيز جميع المدارس
التابعة لها بمتطلبات االشتراطات الصحية
واالح ـت ــرازي ــة ،حـســب تعليمات «الـصـحــة»،
لتصبح جاهزة الستقبال المتعلمين ابتداء
من األحد المقبل.
وأضاف أن  81064طالبا وطالبة مقيدين

ف ــي ال ـ ـمـ ــدارس ال ـع ــرب ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة ،ال ـبــالــغ
عددها  61مدرسة عربية أهلية ونموذجية،
سيبدأون الدوام حضوريا على مجموعتين
ً
بدءا من األحد المقبل.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد مـ ـتـ ـص ــل ،أعـ ـل ــن ال ــدكـ ـت ــور
الحويلة تسلم وتخصيص مدرستين في
مدينة صباح األحمد السكنية األولى تحمل
اســم (الـتـحــدي للتربية الـخــاصــة – بـنــات)،
والثانية باسم (اإلرادة للتربية الخاصة –
بنين) ،لتخفيف الضغوطات التي تقع على
كاهل أولياء األمور ،ولخدمة أهالي المنطقة
والمناطق القريبة منها.
وأضاف أن المدرستين سيتم افتتاحهما
رسميا اعتبارا من بداية الفصل الدراسي
الثاني من العام الحالي  ،2022 – 2021على
أن تـتــولــى إدارة م ــدارس الـتــربـيــة الخاصة
مسؤولية اإلشراف عليها ،وتوفير الكوادر
التعليمية واإلداري ـ ــة وجـمـيــع التجهيزات
ال ـف ـن ـي ــة واألثـ ـ ـ ـ ــاث ،بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ج ـهــات
االختصاص.

«التمييز» تؤيد حبس السهالوي...
مع مستشفى تابع لجامعة ألمانية لتطوير وتحسين الخدمات
الـطـبـيــة بمستشفى ال ـ ــرازي لـلـعـظــام ،أنـهـمــا تـعـمــدا اإلضـ ــرار
بمصلحة جهة عملهما ،ليحصال لنفسيهما على ربح.
وأوضحت النيابة أن المتهمين اعتمدا صرف الدفعات األربع
األولى الواردة باالتفاقية إلى حساب المستشفى المذكور دون
انتظار ورود تقارير اللجنة الفرعية المبين بها حجم إنجاز
ً
البنود المستهدفة وفقا لالتفاقية ،والتي يحسب بناء عليها
قيمة الدفعة الواجب صرفها مما نجم عنه صرف 4.845.650
يورو دون إنجاز المستشفى للعديد من االلتزامات التعاقدية.
وذكرت أنهما طلبا لنفسيهما ولغيرهما ،وقبال من المتهم
ً
ً
الثالث ،المبالغ النقدية المبينة قدرا والعطايا المبينة وصفا
ً
وقيمة بالتحقيقات على سبيل الرشوة ألداء وظيفتيهما إخالال
بواجباتهما ،إلى جانب تزوير محرر رسمي بقصد استعماله
على نحو يــو هــم بمطابقته للحقيقة ،و هــو محضر اجتماع
اللجنة المؤرخ في  ،2015/ 4/ 9عبر إثبات واقعة غير صحيحة
على أنها صحيحة بحضور موظفين الجتماع اللجنة بتاريخ
ً
 2015/ 3 /8ممثلين عــن «الصحة» خــافــا للحقيقة ،مبينة أن
ً
المتهم األول َ
مهر المحضر بتوقيعه بصفته رئيسا للجنة
ً
وأحاله الثاني إلى مدير إدارة محاسبة العقود ممهورا بتوقيعه
ً
التخاذ الالزم ،ليصبح المحرر بعد ذلك صالحا لالستعمال.
وكـ ــانـ ــت م ـح ـك ـمــة أول درجـ ـ ـ ــة ،ق ـض ــت ب ـح ـبــس ال ـس ـه ــاوي
وال ـع ـبــدال ـهــادي  7س ـنــوات مــع الـشـغــل وال ـن ـفــاذ ،وعــزلـهـمــا من
الوظيفة العامة وعدم صالحيتهما لشغل أي وظيفة حكومية،
وتغريمهما  9.691.300يــورو ضعف قيمة الـمــال الـعــام محل
الـتـهـمــة األول ـ ــى ،وأع ـف ــت الـمـتـهــم ال ـثــالــث م ــن ال ـع ـقــاب ،وأم ــرت
بمصادرة المحرر المزور وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة
المختصة.

●

سفير كوريا :بالدنا
مفتوحة للمرضى
والطلبة الكويتيين

ربيع كالس

دع ــا سـفـيــر أذرب ـي ـج ــان ل ــدى ال ـبــاد
إي ـ ـل ـ ـخـ ــان ق ـ ـهـ ــرمـ ــان «رج ـ ـ ـ ـ ــال االع ـ ـمـ ــال
الكويتيين الــى االسـتـثـمــار فــي بــاده،
ً
خ ـص ــوص ــا ف ــي «ال ـم ـن ــاط ــق ال ـم ـح ــررة»
بعد أن تقوم السلطات األذربيجانية
ً
بتجهيزها وإزالة األلغام منها ،مشيرا
إلى أن «هذه االستثمارات تشمل البنية
التحتية وبناء المدارس والمستشفيات،
ً
فضال عــن مشاريع مستقبلية تتعلق
ب ــال ــزراع ــة وت ـك ـنــولــوج ـيــا الـمـعـلــومــات
والمجمعات الثقافية».
وف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ع ـقــده بمقر
ال ـس ـف ــارة أمـ ــس ،ق ــال ق ـه ــرم ــان :نتمنى
مساهمة االستثمار الكويتي في ترميم
وتعمير اآلث ــار الـمــاديــة والثقافية في
«األراض ـ ـ ـ ــي الـ ـمـ ـح ــررة» وف ــي م ـش ــاري ــع
اجتماعية واقتصادية تنموية أخرى.
ولفت إلــى أنــه سيعرض كل الفرص
االستثمارية في بالده على المستثمرين
الـكــويـتـيـيــن مــن خ ــال غــرفــة الصناعة
وال ـت ـج ــارة م ــع تـقــديــم ك ــل الـتـسـهـيــات
ل ـ ـجـ ــذب رؤوس األمـ ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـك ــوي ـت ـي ــة
الس ـت ـغ ــال ال ـف ــرص االس ـت ـث ـمــاريــة في
بالده.

سفير أذربيجان خالل المؤتمر الصحافي أمس
وأشـ ـ ــاد ب ــال ــدور ال ـكــوي ـتــي ف ــي دعــم
بــاده ،وأن «حكومة الكويت كانت من
أوائـ ـ ــل الـ ـ ــدول ال ـت ــي ق ــدم ــت م ـســاعــدات
إن ـســان ـيــة لـتـحـسـيــن ظـ ــروف المعيشة
لألذربيجانيين الذين أصبحوا الجئين
ً
ومشردين داخليا في حــرب ناغورني
كاراباخ األولى».
وث ـ ـمـ ــن مـ ــوقـ ــف ال ـ ـكـ ــويـ ــت ودع ـم ـه ــا
الــدائــم للحل السلمي للنزاع فــي إطــار
الـ ـق ــان ــون ال ـ ــدول ـ ــي ،ك ـم ــا أشـ ـ ــاد بـعـمــق
العالقات الثنائية بين البلدين في شتى

سوليفان يبحث مع بن سلمان...
والـمـفــاوضــات األميركية مــع إي ــران ومـلــف الـحــرب فــي اليمن وإع ــادة
التموضع التي تجريها القوات األميركية في المنطقة بعد االنسحاب
من أفغانستان.
إلى ذلك ،قال رئيس االستخبارات السعودية األسبق األمير تركي
الفيصل ،في كلمة ألقاها خالل مشاركته بالدورة العاشرة من المنتدى
الدولي لالتصال الحكومي في الشارقة ،إن العالم العربي «منكشف
ً
استراتيجيا على جميع الصعد ،ومفتوح على جميع االحتماالت».
وأضاف الفيصل أن «هناك تحديات استراتيجية علينا مواجهتها
ً
حاليا بسياسات فاعلة تساعدنا على التخطيط لمستقبل أفضل ودور
فاعل في التحوالت الدولية ،يأتي في أولها االستقطاب الحاد للقوى
السياسية واالجتماعية الجديدة التي أفرزتها التحوالت السياسية
الـجــاريــة وظ ـهــور الـنــزعــات الـغــريــزيــة المسيسة الــديـنـيــة والطائفية
والمذهبية واإلقليمية والقبلية ،وهذا أكبر ٍّ
تحد يواجه دولنا العربية».
وت ــاب ــع« :ال ـت ـحــدي الـثــانــي هــو ضـعــف وهـشــاشــة وت ـش ــرذم الـنـظــام
اإلقليمي العربي بكل مؤسساته السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،إذ هو قليل الفعالية وغير قادر على تأمين الحد األدنى من
الدفاع عن الدول العربية ناهيك عن تأمين احترامها في إطار النظام
العالمي وفي إطار طموحات الشعوب العربية».
وأضاف أن «فشل هذا النظام ساعد باتساع الخرق االستراتيجي
ً
ً
في منطقتنا العربية ،وأوجد فراغا استراتيجيا أتاح إليران وغيرها
أن تلعب بوحدة بلداننا وبوحدة نسيجنا االجتماعي ،وعليه ينبغي
ت ـف ــادي ق ـصــور مـنـظــومــة الـعـمــل ال ـعــربــي الـمـشـتــرك لـنـكــون مؤهلين
وجاهزين بأنفسنا لمواجهة كل االحتماالت».

لبنان :تعليق التحقيق في انفجار المرفأ...
رفض دعوى النائب ،الوزير السابق نهاد المشنوق لرده وتعيين

للعالقات التاريخية الكبيرة
بين البلدين ،مثمنة الجهود
الـ ـت ــي ت ـب ــذل ـه ــا الـ ـك ــوي ــت عـلــى
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــويـ ـ ـي ـ ــن اإلقـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــي
والدولي لترسيخ دعائم األمن
واالستقرار بالمنطقة ،وكذلك
دور ه ــا المميز على الصعيد
اإلن ـســانــي ودعـمـهــا للشعوب
المحتاجة والمنكوبة ،مجددة
مــوقــف المملكة الـمـتـحــدة في
توفير وتعزيز كل ما من شأنه
الـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى أمـ ـ ــن ال ـك ــوي ــت
وسالمتها.
وقــد نــاقــش ال ــوزي ــران كذلك
مختلف المواضيع المتصلة
بـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــل تـ ـ ــوط ـ ـ ـيـ ـ ــد وت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة
ال ـت ـع ــاون ال ــوث ـي ــق ف ــي مجمل
القطاعات ،السيما السياسية
واألمنية واالقتصادية منها،
حفاظا على األمن واالستقرار
وتـحـقـيـقــا لـلـتـقــدم واالزدهـ ـ ــار
للبلدين الصديقين.

ً
المجاالت ،كاشفا عن استئناف الرحالت
ً
الجوية مع الكويت قريبا.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف :ل ــدي ـن ــا آم ـ ـ ــال ك ـب ـي ــرة فــي
اس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف ال ـ ـ ــرح ـ ـ ــات الـ ـ ـج ـ ــوي ـ ــة مــع
الـ ـك ــوي ــت ب ـع ــد فـ ـت ــرة انـ ـتـ ـه ــاء جــائ ـحــة
كــورو نــا والتنمية الشاملة لعالقاتنا
ً
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة» ،الفـ ـت ــا إلـ ــى أن «دخـ ــول
ال ــزائ ــري ــن إلـ ــى ب ـ ــاده ي ـت ـط ـلــب فـحــص
 PCRواتمام جرعتي التطعيم من دون
االلتزام بالحجر الصحي.

ً
محقق عدلي آخر بدال منه».
وكان المشنوق تقدم منذ أيام بطلبه لمحكمة االستئناف على
ً
أثر تعيين البيطار موعدا في األول من أكتوبر المقبل الستجوابه
ً
«كوزير سابق للداخلية بصفة مدعى عليه» ،معتبرا ،في بيان ،أن
ً
«هذا اإلجراء يشكل تجاوزا للدستور ومخالفة ألحكامه وألصول
محاكمة الرؤساء والوزراء».
ً
ً
وكان البيطار ،الذي ّ
عين محققا رئيسيا في القضية بعد عزل
سلفه فادي صوان في فبراير الماضي ألسباب مماثلة ،أطلق في
يوليو الماضي مسار المالحقات القضائية في الملف وطلب رفع
الحصانة عن ثالثة نواب ،إلى جانب اإلذن بمالحقة قادة أمنيين،
لكنه واجه معارضة من أغلبية في مجلس النواب وأحزاب سياسية
بينها «حــزب الله» الــذي اتهمه بتسييس التحقيق .وجــرى إلغاء
الجلسات التي كانت مـقــررة الستجواب العميدين كميل ضاهر
وغسان غرزالدين.
إلى ذلك ،شدد مجلس األمن ،أمس ،على ضرورة إجراء تحقيق
ســريــع ومستقل وشــامــل فــي انـفـجــار مــرفــأ ب ـيــروت ،فــي وقــت حث
الحكومة اللبنانية الـجــديــدة على تنفيذ اإلصــاحــات المعروفة
والضرورية والملموسة بسرعة وشفافية ،وإجراء انتخابات حرة
ونزيهة في موعدها المقرر .2022
في سياق آخر ،أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سورية،
ً
ً
أمــس ،أن فريقا مشتركا بينها وبين وزارة الطاقة اللبنانية بدأ
بالكشف على خــط الـغــاز العربي .وبحسب بيان نشرته ال ــوزارة
السورية فإن العمل يشمل مسافة من محطة الدبوسية على الحدود
السورية اللبنانية إلى محطة دير عمار في لبنان .ومن المتوقع أن
يستكمل الفريق عمله اليوم ويصدر تقريره حول الجاهزية الفنية
للخط في الجانب اللبناني.
واتفق وزراء النفط والطاقة في كل من سورية واألردن ومصر
ولبنان في اجتماع عقد في العاصمة األردنية عمان في  8سبتمبر
الجاري على خريطة طريق إلمداد لبنان بالغاز المصري.

أش ــاد سفير كــوريــا الـجـنــوبـيــة الـجــديــد لــدى
البالد شانغ بيونغ ها ،باالجراءات التي اتبعتها
الكويت لمواجهة جائحة «كورونا» منذ بدايتها،
ً
مشيرا إلى وجود «تعاون في المجال الصحي
بين البلدين».
وذك ــر خ ــال ل ـقــاء ت ـعــارفــي مــع مـجـمــوعــة من
ال ـص ـحــاف ـي ـيــن أن بـ ـ ــاده «م ـف ـت ــوح ــة الس ـت ـق ـبــال
ً
المرضى والطلبة الكويتيين حاليا » ،متوقعا
ً
«فتح التأشيرات للسياحة قريبا».
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن «اس ـت ـح ــداث خ ـط ــوط ط ـيــران
م ـب ــاش ــرة ب ـيــن ال ـب ـلــديــن يـعـتـمــد ع ـلــى ال ـج ــدوى
االقتصادية لخطوط الطيران».
كما ذكر السفير الكوري الجنوبي أن شركات
بــاده ساهمت ونفذت العديد من المشروعات
ال ـح ـيــويــة ال ـض ـخ ـمــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،بــاس ـت ـخــدام
م ـهــارات ـهــا الـمـتـمـيــزة وأســال ـيــب الـتـكـنــولــوجـيــا
الـحــديـثــة ،ومـنـهــا ب ـنــاء جـســر جــابــر ،وم ـشــروع
بناء مصفاة الــزور الجديدة ،ومـشــروع الوقود
البيئي بمصفاة ميناء األحمدي ،وبناء محطة
الدوحة لتحلية المياه وتشغيلها داخل الكويت،
إضافة الستخدام أحــدث التقنيات الكورية في
بناء مدينة المطالع الجديدة عن طريق األلواح
الشمسية متعددة المستويات.

السيسي يفتتح أكبر محطة معالجة...
وفترة سداد  19سنة ،ويسدد أصل المبلغ المسحوب منه القرض على
ً
 38قسطا «نصف سنوي».
ً
ويستخدم التمويل في إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر ،وفقا
التفاق موقع في نوفمبر  ،2020الستخدام المياه المعالجة في توفير
الري لـ  330ألف فدان إلنتاج المحاصيل الزراعية ،إضافة إلى  70ألف
ً
فدان تتم زراعتها حاليا ،وتنمية الثروة الحيوانية ،والمساهمة في
ً
حماية بحيرة المنزلة بيئيا ،وتوفير حوالي  100ألف فرصة عمل.
من جانبه ،قال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
العربية ،مروان الغانم ،في تصريحات صحافية أمس ،إن هذا المشروع،
ً
الذي ساهم الصندوق بتمويله ،يعتبر األضخم من نوعه عالميا ،بطاقة
ً
ً
إنتاجية  5.6ماليين متر مكعب يوميا من المياه المعالجة ثالثيا ،سيتم
نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصالح  400ألف فدان.
ً
ً
وكشف الغانم عن مساهمة الصندوق في تمويل  16مشروعا تنمويا
ً
بمصر حــالـيــا ،وأغـلـبـهــا مـشــروعــات تنموية فــي سـيـنــاء ،وأن ــه سبق
المساهمة في تمويل تنفيذ العديد من المشروعات في تلك المنطقة
من بينها استكمال طريق النفق بشرم الشيخ ،وإنشاء محطتي تحلية
ً
مياه البحر بمدينتي رفح وبئر العبد الجديدتين ،الفتا إلى مساهمة
ً
الصندوق في تمويل  54مشروعا بمصر منذ بــدء التعاون في عام
 ،1980بقيمة إجمالية  3.6مليارات دوالر.
ً
وعقد الغانم اجتماعا مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي،
في القاهرة أمس ،ووجه األخير الشكر للصندوق الكويتي على دوره
البارز في دعم جهود التنمية بمصر ،من خالل تمويل المشروعات
ً
التنموية ذات األولوية للحكومة المصرية ،خصوصا برنامج تنمية
ً
شبه جزيرة سيناء ،الفتا إلى أن هذه المشروعات ساهمت بالفعل في
تغيير وجه الحياة هناك.
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محليات
الجابر :دور الجيش بالسلم ال يقل عن أوقات الحرب

ّ
تفقد قيادة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل وسرايا اإلنذار الراداري والصيانة والتزويد الفني
محمد الشرهان

الصيانة
هي العصب
والعمود
الفقري
لجاهزية
واستعداد
الجيوش
وتحقيق
استدامتها

قال نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الشيخ حمد الجابر،
إن الـ ــدور الـ ــذي ي ـقــوم بــه الجيش
الـكــو ًيـتــي ف ــي حــالــة الـسـلــم اليـقــل
أهمية عن دوره في حالة الحرب،
ً
مـشـيــرا إل ــى أن الـمـهــام الـتــي كلف
بـهــا الـجـيــش مــن مجلس الـ ــوزراء
طوال فترة جائحة كورونا من دعم
وإسناد لوزارتي الداخلية والصحة
خير دليل على صحة هذا الكالم.
جاء ذلك خالل الجولة التفقدية
التي قام بها الجابر ،صباح أمس،
واستهلها بــزيــارة قـيــادة الدفاع
ضد أسلحة الدمار الشامل ،حيث
استمع إليجاز قدمه آمر القيادة
العقيد الركن زياد الهاجري ّبين
فـيــه طبيعة الـمـهــام والــواج ـبــات
الـ ـمـ ـن ــوط ــة ب ــالـ ـقـ ـي ــادة ون ــوع ـي ــة
ال ـب ــرام ــج ال ـتــدري ـب ـيــة الـمـعـتـمــدة
فـ ــي ع ـم ـل ـيــة اإلع ـ ـ ـ ــداد وال ـت ــأه ـي ــل
لمنتسبيها للتعامل مع مختلف
المواقف واالحداث ،كما اطلع على
األجـهــزة والمعدات المستخدمة
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـمـ ـج ــال ،الـ ـت ــي تـمـكــن
العاملين عليها من أداء وتنفيذ
مهامهم وواجباتهم على الوجه
المطلوب.
وأكد الجابر أهمية الدور الذي
تـضـطـلــع ب ــه ق ـي ــادة ال ــدف ــاع ضد
أسلحة الــدمــار الشامل في حالة
السلم من دعم واسناد للقطاعات
العسكرية والمدنية وتوعيتها
ب ـك ـي ـف ـي ــة الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع ال ـ ـمـ ــواد
الـكـيـمـيــائـيــة واإلش ـعــاع ـيــة ،وفــي
حالة الـحــرب مــن خــال تمكينها
للقوات المسلحة من أداء مهامها
ومواصلة عملياتها العسكرية في
األجواء الملوثة.
كما أشاد بالجهود التي تقوم
بـهــا ا ل ـق ـي ــادة ،ودور منتسبيها
الـمـمـيــز خ ــال جــائ ـحــة ك ــورون ــا،
ً
مؤكدا حــرص وزارة الدفاع على

الجابر خالل جولته التفقدية أمس
م ــواك ـب ــة ال ـت ـط ــور ال ـح ــاص ــل فــي
مجال صناعة األجهزة والمعدات
ال ـم ـس ـت ـخــدمــة ف ــي هـ ــذا ال ـم ـجــال،
وتـ ــأم ـ ـيـ ــن الـ ـحـ ـم ــاي ــة والـ ــوقـ ــايـ ــة
للعاملين والمتدربين عليها في
مختلف األجواء والظروف.

اإلنذار الراداري
بـ ـع ــد ذل ـ ــك زار وزيـ ـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع
مجموعة ســرايــا اإلن ــذار ال ــراداري
التابعة للقوة الجوية ،حيث كان في
استقباله مساعد آمر القوة الجوية
اللواء الركن طيار بندر المزين وآمر
مجموعة ســرايــا اإلن ــذار ال ــراداري
العقيد الركن أسامة العنزي ،حيث
ً
ً
قــدم لــه شــرحــا تفصيليا بين من
خــالــه طـبـيـعــة األعـ ـم ــال والـمـهــام

المناطة بالمجموعة ،وما تقوم به
من واجبات بالتعاون والتنسيق
الدائم مع مختلف قطاعات الجيش،
واالدارة العامة للطيران المدني.
وأث ـ ـنـ ــى الـ ـج ــاب ــر ع ـل ــى ال ـ ــدور
الذي يقوم به منتسبو مجموعة
سرايا اإلنذار وما يشكله عملهم
م ــن أهـمـيــة ف ــي جــاهــزيــة ال ـقــوات
المسلحة ودرجة استعدادها ،فهم
العين الساهرة التي تعمل على
مدار الساعة لحفظ أمن وسالمة
البالد واستقرارها.
بعد ذل ــك ،انتقل وزي ــر الــدفــاع
فــي جــولـتــه ال ــى ق ـيــادة الصيانة
وال ـتــزويــد الـفـنــي الـتــابـعــة لهيئة
اإلم ـ ـ ـ ــداد والـ ـتـ ـم ــوي ــن ،وك ـ ـ ــان فــي
استقباله معاون رئيس األركــان

تطعيم الكوادر الطبية بالجرعة التنشيطية
المستشفى الميداني يسجل أدنى إشغال سريري لمرضى «كورونا»
•

عادل سامي

بدأت وزارة الصحة ،أمس،
بتطعيم الجرعة التنشيطية
ال ـ ـ ـثـ ـ ــال ـ ـ ـثـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوادرهـ ـ ـ ــا م ــن
المنتمين للقطاع الصحي،
حـ ـي ــث إن ـ ـهـ ــم ضـ ـم ــن ال ـف ـئ ــات
األكـ ـ ـث ـ ــر ت ـ ـعـ ـ ّـرضـ ــا ل ــإص ــاب ــة
ب ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدوى بـ ـ ــال ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــروس
بـحـكــم عـمـلـهــم ومـخــالـتـطـهــم
للمصابين.
وتـ ـ ــوافـ ـ ــد مـ ـ ـئ ـ ــات األطـ ـ ـب ـ ــاء
والـ ـمـ ـم ــرضـ ـي ــن ،أم ـ ـ ــس ،ع ـلــى
مــركــز ال ـكــويــت لـلـتـطـعـيــم في
أرض ا ل ـ ـم ـ ـعـ ــارض ب ـم ـش ــرف
و ع ــدد مــن ا ل ـمــرا كــز الصحية
المخصصة للتطعيم لتلقي
الجرعة التعزيزية الثالثة.
وكانت إدارة الغذاء والدواء
ومــركــز التحكم مــن األم ــراض
األميركيين ،قد أجــازا تطعيم
ا ل ـجــر عــة التنشيطية الثالثة
لعدد من الفئات كأولوية من
بينها كبار السن ومن يعانون
ن ـق ـصــا شـ ــديـ ــدا فـ ــي ال ـم ـنــاعــة
ومرضى زراعــة األعضاء ،إلى
جــانــب الـعــامـلـيــن فــي الـقـطــاع
الصحي.

ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،أك ــد
رئ ـيــس الـلـجـنــة االسـتـشــاريــة
لمواجهة "كورونا" في وزارة
الصحة ،د .خــا لــد الجارالله،
استمرار االنحسار الوبائي
مع رفع نسب التحصين على
عدة جبهات.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارالـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه ،ف ــي
تـ ـ ـغ ـ ــري ـ ــدة ع ـ ـلـ ــى ح ـ ـسـ ــابـ ــه بـ ـ
"تويتر" إنه تم تطعيم الفئات
غ ـي ــر ال ـم ـس ـج ـل ــة بــال ـم ـن ـصــة،
إ ل ــى جــا نــب مــوا صـلــة تطعيم
ا لـجــر عــة التنشيطية الثالثة
لـلـفـئــات المستحقة ،بجانب
إعطاء التطعيمات الموسمية
للفئات المشمولة.
وأضـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ــه تـ ــم ت ـط ـع ـيــم
ً
طـلـبــة الـ ـم ــدارس ت ـبــاعــا وفــق
إجازة الجهات الرقابية ،الفتا
إ ل ـ ــى أن اال حـ ـ ـت ـ ــواء ا ل ــو ب ــا ئ ــي
يـ ـت ــم ب ـ ـت ـ ـعـ ــاون الـ ـجـ ـمـ ـي ــع مــع
التوجيهات الوقائية.
فــي مـجــال اخ ــر ،أك ــد مــديــر
مستشفى الكويت الميداني
د .ح ـ ـ ـمـ ـ ــد ا لـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدان أن
مستشفى الكويت الميداني
ً
ي ـس ـجــل ح ــال ـي ــا أدن ـ ــى نـسـبــة
إش ـ ـ ـغـ ـ ــال سـ ـ ــريـ ـ ــري ل ـم ــرض ــى

كورونا منذ بداية الجائحة.
وقال الحميدان لـ"تلفزيون
الـ ـك ــوي ــت" ،إنـ ــه م ــع ان ـح ـســار
ال ـ ـمـ ــرض وارتـ ـ ـف ـ ــاع مـ ـع ــدالت
ً
ال ـ ـت ـ ـط ـ ـع ـ ـيـ ــم أخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرا ،أغ ـ ـلـ ــق
ال ـم ـس ـت ـش ـفــى ص ــال ــة مــرضــى
واإلب ـقــاء على صــالــة واحــدة،
إض ــاف ــة إل ــى وحـ ــدة الـعـنــايــة
ً
ا ل ـ ـمـ ــر كـ ــزة ،م ـب ـي ـن ــا أن ه ـن ــاك
ً
ً
 15مـ ـ ــر ي ـ ـ ـضـ ـ ــا حـ ـ ــا ل ـ ـ ـيـ ـ ــا ف ــي
المستشفى ،فيما وصل أعداد
المرضى إلى نحو  450حالة
في يونيو الماضي.
وأو ض ـ ـ ــح أن ا ل ـم ـس ـت ـش ـفــى
ل ـ ــم ي ـس ـت ـق ـب ــل أي حـ ــا لـ ــة فــي
آخ ــر خـمـســة أيـ ــام ،فـيـمــا كــان
م ـعــدالت اسـتـقـبــال الـمــرضــى
نحو  70حالة دخول جديدة
ً
يوميا .
م ـ ــن جـ ـه ــة اخ ـ ـ ـ ــرى ،ع ـل ـمــت
"الـ ـج ــري ــدة" ،م ــن م ـص ــادره ــا،
َ
أن وزارتــي الصحة والتربية
انتهتا من تجهيز العيادات
المدرسية الخاصة بجائحة
كــورو نــا فــي جميع ا لـمــدارس
على مستوى كل المناطق.
و قـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــت ا ل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر إن
"الصحة" خصصت عيادتين

لـ ـمـ ـسـ ـح ــات ا لـ ـ ـ ـ  PCRف ـ ــي كــل
م ـن ـط ـق ــة ت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ل ـل ـط ــاب
والمعلمين غير المطعمين،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ع ـ ـيـ ــادة فـ ــي كــل
مـ ــدرسـ ــة ت ـت ـض ـم ــن األجـ ـه ــزة
واألدويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واإلسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاف ـ ـ ــات
ا ل ـ ـخـ ــا صـ ــة ب ـ ـ ـ " كـ ــو ف ـ ـيـ ــد ،"19
م ــؤ ك ــدة أن هـ ــذه اإل ج ـ ـ ــراء ات
ت ــأت ــي ف ــي إطـ ـ ــار االس ـت ـن ـف ــار
الـ ـحـ ـك ــوم ــي لـ ـلـ ـع ــودة اآلمـ ـن ــة
للمدارس.

لدى المستشفى
 15حالة فقط ...ولم
يستقبل أي مريض
من  5أيام

«الخدمة المدنية» ينظم «مفاتيح القيادة المتميزة»

العقيل :التعرف على مفاهيم التميز المؤسسي وفق تجربة اإلمارات
نظم ديــوان الخدمة المدنية أمس ورشة عمل "مفاتيح القيادة
المتميزة" بالتعاون مع جائزة التميز الحكومي العربي بهدف
تعزيز ونشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وذلــك عبر تقنية
االتصال المرئي.
وقالت رئيسة الديوان مريم العقيل في كلمة لها ان "عقد هذه
الــورشــة يأتي تزامنا مع توجيهات رئيس مجلس ال ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد في اللقاء الــذي عقد مع قياديي الدولة في
سبتمبر الجاري بمركز جابر الثقافي ،حيث دعا خالله القياديين
إلى تقديم خطوات جادة في تغيير نمط العمل الحكومي ،وتحقيق
خطة برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية".
وأضافت ان "هذه الورشة جاءت لتساعد في تنفيذ توجيه سموه
لقياديي الدولة من خالل التعرف على المفاهيم األساسية للتميز
المؤسسي معززة بأفضل الممارسات في القيادة واالستراتيجيات
والمنهجيات والمبادرات والخدمات الحكومية من واقع تجارب
وممارسات حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة".
وتــاب ـعــت أن "تــوج ـيــه ه ــذه ال ــورش ــة ل ـل ـق ـيــادات الـعـلـيــا ق ــد جــاء
باعتبارهم صناع القرار في الدولة ويقع على عاتقهم نشر ودعم
ثقافة التميز المؤسسي في الجهات الحكومية مما يساهم في
تـطــويــر الـعـمــل الـحـكــومــي ،وتـحـسـيــن ج ــودة ومـسـتــوى األداء في
تقديم الخدمات".
وأشادت بحرص القيادات في كافة جهات الدولة على المشاركة
بأعمال الورشة اليوم والذي يعكس االهتمام الكبير منهم بتحمل
القدر األكبر من المسؤولية في وضع استراتيجية واضحة والعمل

العقيل خالل ورشة «ديوان الخدمة»
على تطويرها لتحقيق رؤية ورسالة المؤسسة التي ينتمون إليها.
وتــأتــي هــذه الــورشــة ختاما لـلــورش الـتــي عـقــدت سابقا ضمن
أنشطة ال ــدورة الثانية لـجــائــزة التميز الحكومي الـعــربــي ،وبلغ
إجـمــالــي الـمـشــاركـيــن مــن الـجـهــات الحكومية بــدولــة الـكــويــت في
جميع ال ــورش الـتــي عـقــدت حـتــى االن  738مـشــاركــا مــن مختلف
الفئات الوظيفية.

العامة لهيئة اإلم ــداد والتموين
اللواء الركن خالد العبيدي وعدد
مــن ق ـي ــادات الـهـيـئــة ،حـيــث اطلع
على آلية سير العمل في المشاغل
وال ـ ـ ـ ــورش ال ـف ـن ـي ــة ،ك ـم ــا اس ـت ـمــع
إلي ـجــاز مــن آم ــر ق ـيــادة الصيانة
والتزويد الفني العقيد مهندس
ً
عـثـمــان السعيد ق ــدم فـيــه شــرحــا
عن دور وواجبات القيادة في دعم
ومساندة عموم وحــدات الجيش
والجهات الرسمية في البالد.

عصب الجاهزية
وشدد الجابر على أهمية الدور
ال ــذي تشكله الصيانة فــي عملية
االرتـقــاء وتحسين مستوى األداء
ف ــي ص ـفــوف منتسبي الـجـيــوش

الحديثة ،فهي العصب والعمود
الفقري في جاهزيتها واستعدادها
وتحقيق االستدامة لعمل اآلليات
والمعدات واألسلحة والتجهيزات،
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة عـ ـم ــره ــا االفـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــي،
وتجنب الخسائر في حال تعطلها،
واإلسـ ـ ـه ـ ــام ف ــي ال ـم ـحــاف ـظــة على
المال العام من خالل حسن االدارة
والمتابعة ألعمال الصيانة بكافة
أشكالها وأنواعها.
وأش ـ ــاد ب ـك ـفــاءة وق ـ ــدرة أب ـنــاء
ا لــو طــن مــن الحرفيين والفنيين
م ــن م ـن ـت ـس ـبــي قـ ـي ــادة ال ـص ـيــانــة
والتزويد الفني ،الذين يواصلون
ال ـع ـم ــل ب ـس ــواع ــده ــم ع ـل ــى م ــدار
وبعطاء ال
بعزم ال يلين،
الساعة،
ٍ
ٍ
وبنفوس يملؤها الحب
ينضب،
ٍ

والوفاء والوالء لخدمة هذا البلد
الـمـعـطــاء واالس ـه ــام فــي تحقيق
تقدمه وتطوره وازدهاره.
وق ــد نـقــل وزيـ ــر ال ــدف ــاع خــال
جولته تحيات وتـقــديــر صاحب
السمو أمير البالد القائد األعلى
لـلـقــوات المسلحة الـشـيــخ نــواف
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ
مـشـعــل األح ـمــد ورئ ـيــس مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ ص ـب ــاح
الخالد لمنتسبي الجيش على ما
يقومون به من مهام وما يقدمونه
مـ ــن دعـ ـ ــم وم ـ ـسـ ــانـ ــدة لـمـخـتـلــف
الجهات الرسمية بالدولة.
ورافق الجابر خالل الجولة نائب
رئيس األرك ــان الفريق الركن فهد
الناصر وعدد من قيادات الجيش.

سلة أخبار
المطيري :فريق «إكسبو
حام للتراث
ٍ »٩٦٥

التقى وزير اإلعالم والثقافة
وزير الدولة لشؤون الشباب،
عبدالرحمن املطيري ،مع
مؤسس فريق "إكسبو "٩٦٥
للمعارض التراثية والحرفية
واملبدعني الكويتيني ،الباحث
محمد كمال ،ومجموعة من
أعضاء الفريق ،حيث أشاد
املطيري بجهود أعضاء
الفريق املخلصة لحماية
التراث والحرف األصيلة .وقال
كمال "نشكر وزير اإلعالم
على اهتمامه وحبه امللحوظ
للثقافة والتراث والحرف
الكويتية األصيلة ،وتشجيعه
وحضوره الدائم طوال
السنوات املاضية بجميع
املعارض الرسمية للفريق".

فيصل الحمود يستقبل
السفير العتيبي

استقبل املستشار بالديوان
األميري الشيخ فيصل
الحمود بمكتبه في قصر
السيف ظهر أمس سفير
دولة الكويت لدى هولندا
عبدالرحمن العتيبي.
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الغانم :تنفيذ مبادرة الشرق األوسط األخضر المضف للشايع :هل تم تخصيص حيازة
مهم في مواجهة تداعيات التغير المناخي ألي قيادي بـ «الزراعة» أو ألقربائه؟

الغانم خــال مشاركته في ٔاعـمــال االجتماع
الخامس عشر ٔ
لروساء البرلمانات الخليجية
شارك رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
فــي أعـمــال االجتماع الخامس عشر لرؤساء
مجالس الـشــورى والـنــواب والــوطـنــي واألمــة
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وذلك عبر تقنية االتصال المرئي.
وتم خالل االجتماع اختيار موضوع
"ال ـس ـي ــاس ــات ال ـم ـش ـتــركــة ل ـ ــدول مجلس
التعاون الخليجي لتنفيذ مبادرة الشرق
األوســط األخضر في مواجهة تداعيات
ال ـت ـغ ـيــر ال ـم ـن ــاخ ــي" ل ـي ـك ــون ال ـم ــوض ــوع

جانب من المشاركة

الخليجي المشترك لعام .2022
وأكد الغانم ،في مداخلة له خالل االجتماع،
أهـمـيــة ه ــذا ال ـمــوضــوع وعــاق ـتــه الـمـبــاشــرة
بمبادرة ولي عهد المملكة العربية السعودية
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود ،فيما يتعلق بمبادرة
السعودية الخضراء والشرق األوسط األخضر.
وقـ ـ ــال ال ـغ ــان ــم "س ـي ـك ــون ه ـن ــاك نـ ــوع مــن
االنسجام بين مقترحنا وبين ما يحدث في
المنطقة فيما يتعلق بـهــذا ال ـمـلــف" ،مــؤكــدا

أن هــذه المبادرة البيئية مهمة جــدا في هذا
الوقت.
وأضــاف "أتــوجــه بالشكر الجزيل لرئيسة
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب بـمـمـلـكــة ال ـب ـح ــري ــن ف ــوزي ــة
عبدالله زينل ،على عطائها وحسن إدارتها
ط ــوال ف ـتــرة رئــاسـتـهــا لتجمعنا الـبــرلـمــانــي
ال ـخ ـل ـي ـجــي ،مـتـمـنـيــا ألخـ ــي رئ ـي ــس مـجـلــس
الـ ـش ــورى ال ـس ـع ــودي ال ـش ـيــخ د .ع ـبــدال ـلــه بن
محمد آل الشيخ ،التوفيق والسداد خالل فترة
رئاسته الحالية".

ّ
وج ـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب عـ ـب ــدالـ ـل ــه
ً
ً
المضف س ــؤاال برلمانيا إلى
وزي ــر الــدولــة لـشــؤون البلدية
وزيــر الــدولــة لشئون اإلسكان
وال ـت ـطــويــر ال ـع ـمــرانــي ،شــايــع
الشايع ،قال في مقدمته" :لما
كان الغرض من إنشاء الهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة
الـسـمـكـيــة ه ــو ال ـق ـيــام بجميع
األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـتـنـمـيــة
ا لــزرا عــة بقطاعاتها النباتية
والحيوانية وتطويرها وتنمية
الثروة السمكية وحمايتها".
وأض ــاف :وحيث إن للهيئة
فـ ـ ـ ــي س ـ ـب ـ ـيـ ــل ت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق ه ـ ــذه
األغراض توسيع نطاق الرقعة
ال ــزراعـ ـي ــة وت ــوزي ــع األراض ـ ــي
المستصلحة بــاألولــويــة على
ال ـم ــزارع ـي ــن وت ـش ـج ـيــع زراعـ ــة
المحاصيل المالئمة وتربية
ال ـم ــواش ــي وال ــدواج ــن وصـيــد
األسـ ـم ــاك وت ـســوي ـق ـهــا ،فعلى
ضــوء ما سبق أطلب إجابتي
عن اآلتي :هل هناك أي قيادي

الحجرف :ندعم
الحوار الوطني

مبارك الحجرف

عبدالله المضف

شايع الشايع

في الهيئة تم تخصيص حيازة
زراعـ ـي ــة ل ــه أو ألحـ ــد أقــربــائــه
إلــى الــدرجــة الثانية فــي فترة
شغله للوظيفة من عام 2015
إلى تاريخ ورود هذا السؤال؟
وإذا كانت اإلجابة باإليجاب،
أرج ــو ت ــزوي ــدي بـكـشــف بعدد
ه ــذه ال ـح ـي ــازات ومـســاحــاتـهــا
ومواقعها ،والمسوغ القانوني

ل ـهــذا الـتـخـصـيــص ،وت ــواري ــخ
الحصول على هذه الحيازات
وتـ ـ ــواريـ ـ ــخ تـ ـق ــدي ــم ال ـط ـل ـب ــات
للحصول عليها.

أك ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب م ـ ـب ـ ــارك
ال ـح ـج ــرف أن ك ــل ال ـم ـســاعــي
ال ـصــادقــة لـلـعـفــو ال ـكــريــم عن
أبـ ـ ـط ـ ــال الـ ـك ــوي ــت ه ـ ــي غ ــاي ــة
الـمـنــى .ووال ــد الجميع سمو
األم ـي ــر كــريــم ال يــرتـجــى منه
إال عفو كريم ،مضيفا أن "أي
دعوة للحوار الوطني برعاية
سـ ـم ــوه م ـ ـقـ ــدرة ل ـ ــدى جـمـيــع
األطـ ـ ــراف ،وك ــل نـقــد مخلص
ل ـم ـم ــارس ــات ـن ــا ال ــدسـ ـت ــوري ــة
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة حـ ــق مـ ـش ــروع
لـلـجـمـيــع ،فـكـيــف إن ك ــان من
أبطالنا المهجرين".

ً
«المالية» :تعديل تصنيف الميزانية العامة تنفيذا لتوصية «النقد الدولي»

●

علي الصنيدح

أكــدت وزارة المالية أن تعديالت
أب ـ ـ ــواب ال ـم ـي ــزان ـي ــة ال ـع ــام ــة ل ـلــدولــة
جاءت بناء على ما تضمنه المرسوم
بالقانون رقم  31لسنة  1978الصادر
بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة
والــرقــابــة عـلــى تنفيذها والـحـســاب
الـخـتــامــي ب ـمــراعــاة تـحــديـثـهــا وفــق
المتطلبات اال قـتـصــاد يــة ،موضحة
أن التعديالت تأتي في إطار توصية
ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي بــاسـتـخــدام
ال ـت ـص ـن ـي ـفــات ال ــدول ـي ــة إلحـ ـص ــاءات
مالية الحكومة.
وقال الوزراة ،في مذكرة ردها على
سؤال برلماني للنائب د .عبدالعزيز
الصقعبي ،حصلت "الـجــريــدة" على
نسخة منها ،إن إجــراء هــا تعديالت
ع ـ ـلـ ــى ت ـص ـن ـي ــف وت ـ ـبـ ــويـ ــب أبـ ـ ـ ــواب
الميزانية العامة للدولة يرجع إلى
تـطـلـعـهــا إل ــى مــواك ـبــة الـتـصـنـيـفــات
الدولية إلحصاءات مالية الحكومة،

بما يتماشى واالتجاهات الحديثة
ف ــي ال ـم ـيــزان ـيــات ال ـعــامــة ،مـبـيـنــة أن
ال ـس ـن ــد الـ ـق ــان ــون ــي فـ ــي إجـ ـ ـ ــراء تـلــك
التعديالت هو ما تضمنته المادة 2
من المرسوم بالقانون رقم  31لسنة
 1978ال ـص ــادر ب ـشــأن قــواعــد إع ــداد
ال ـم ـيــزان ـيــات ال ـعــامــة وال ــرق ــاب ــة على
تنفيذها والحساب الختامي ،حيث
نـصــت عـلــى أن يــراعــى عـنــد تحديد
شكل الميزانيات العامة وتقسيماتها
ومشتمالتها االتجاهات الحديثة في
تـلــك الـمـيــزانـيــات ومتطلبات خطط
التنمية االقتصادية واالجتماعية.
وأض ــاف ــت" :وع ـم ــا إذا ك ــان هـنــاك
دراســة علمية أو توصية من جهات
مختصة بــإجــراء هــذا التعديل ،فإن
الـتـعــديــات تــأتــي فــي إط ــار توصية
ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي بــاسـتـخــدام
ال ـت ـص ـن ـي ـفــات ال ــدول ـي ــة إلحـ ـص ــاءات
مالية الحكومة ،وتوصيته باستخدام
تصنيفات الوظائف الحكومية لألمم
ال ـم ـت ـحــدة ك ــي ت ـتــوافــق م ــع مـعــايـيــر

حمادة في جلسة سابقة
المحاسبة الدولية للقطاع العام".
وبينت ال ــوزارة أنها تقوم بشكل
دوري ب ــزي ــارات م ـيــدان ـيــة لـ ـ ــوزارات
ال ـمــال ـيــة ف ــي دول ال ـخ ـل ـيــج ال ـعــربــي

للوقوف على آخر التطبيقات وأشكال
مـيــزانـيــات تلك ال ــدول ،وانـصــب جل
اه ـت ـمــام ـهــا ف ــي ال ـف ـت ــرة الـمـنـقـضـيــة
عـلــى تـطـبـيــق الـتـصـنـيـفــات الــدولـيــة

إلحصاءات مالية الحكومة.
وبـشــأن اخـتــاف شكل ميزانيات
الجهات المستقلة عن نظيرتها في
الجهات الملحقة ،قالت إن ذلك يرجع

الخ ـتــاف شـكــل مـيــزانـيــات الجهات
المستقلة عن نظيرتها في الجهات
الملحقة ،فـ "المستقلة" لها شخصية
اعتبارية وميزانية مستقلة تتماشى
م ـ ــع الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادئ ال ـ ـتـ ــي ن ـ ــص ع ـل ـي ـهــا
الدستور لتوفير قدر من االستقالل
المالي على النحو الذي يمكنها من
القيام باألعمال المنوطة بها.
وأوضـحــت ان ميزانيات الجهات
المستقلة تختلف من ناحية وضعها
ال ـق ــان ــون ــي وط ـب ـي ـع ــة ن ـش ــاط ـه ــا عــن
الـجـهــات ذات الـمـيــزانـيــات الملحقة
ك ـ ــون أغ ـل ـب ـي ــة الـ ـجـ ـه ــات الـمـسـتـقـلــة
تباشر نشاطا اقتصاديا تغلب عليه
االعـتـبــارات الـتـجــاريــة ،الفـتــة إلــى أن
الـسـنــد الـقــانــونــي فــي ذل ــك مــا نصت
عليه المادة  2من المرسوم بالقانون
رقــم  31لسنة  1978ال ـصــادر بشأن
ق ــواع ــد إعـ ـ ــداد ال ـم ـي ــزان ـي ــات ال ـعــامــة
والــرقــابــة عـلــى تنفيذها والـحـســاب
الختامي بــأن "يـحــدد وزي ــر المالية
شكل ميزانيات ال ــوزارات واإلدارات

الحكومية ،و كــذ لــك شكل ميزانيات
الجهات التي تمارس نشاطا متميزا
وإن ك ــان ــت ال تـتـمـتــع بــالـشـخـصـيــة
االعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــة وت ـ ـكـ ــون
ميزانياتها ملحقة بميزانية الوزارات
واإلدارات الحكومية ،كما يحدد شكل
ميزانية كــل إدارة عامة أو هيئة أو
مؤسسة من الهيئات أو المؤسسات
الـعــامــة ذات الشخصية االعـتـبــاريــة
المستقلة بناء على ما تقدمه لوزارة
المالية من مقترحات تتالءم وطبيعة
نشاطها ،ويراعى عند تحديد شكل
ال ـم ـيــزان ـيــات ال ـعــامــة وتـقـسـيـمــاتـهــا
ومشتمالتها االتجاهات الحديثة في
الميزانيات العامة ومتطلبات خطط
التنمية االقتصادية واالجتماعية".

«كتلة الـ  :»6تجاوزات «العالج بالخارج»
لها دالالت سياسية غير مقبولة
مؤتمر «شركاء في اإلصالح» يواصل فعالياته بمناقشة قضايا متنوعة

جانب من فعاليات اليوم الثاني ٔ
للموتمر

●

فهد تركي

خ ــال ف ـعــال ـيــات ال ـي ــوم ال ـث ــان ــي لـمــؤتـمــر
"شركاء في االصالح والبناء" والتي تناولت
ع ــددا مــن القضايا الصحية واالقـتـصــاديــة
واالسكانية ،أكد أعضاء كتلة الـ  6النيابية
ضرورة تطوير الخدمات الصحية في البالد
واالرتقاء بمستوى الكوادر الطبية من جانب،
ً
فضال عــن المباني واالجـهــزة الصحية من
جانب آخر ،مشددين على ضرورة اإلصالح
االقتصادي ومعالجة القضية االسكانية من
خالل أطر سليمة تضمن االستدامة المالية
واالقتصادية.
وقـ ــال نـ ــواب الـكـتـلــة ان "م ـيــزان ـيــة وزارة
ال ـص ـح ــة  ٣مـ ـلـ ـي ــارات ديـ ـ ـن ـ ــار ،وعـ ـل ــى ذل ــك
ً
فالقصور ليس ماديا ،ولكن اداري" ،الفتين
إلى أنه تم تقديم استجوابين لوزيرين من
وزراء الصحة بسبب كلفة العالج بالخارج،
وه ـ ــي ت ـ ـج ـ ــاوزات ت ــؤك ــد أن هـ ـن ــاك دالالت
سياسية غير مقبولة.

ضغط سياسي
وق ــال الـنــائــب مـهـنــد الـســايــر ان الـجــانــب
ا لـصـحــي مـهــم ودور المتخصصين ايضا
مهم ألنــه الـمـســؤول عــن نجاح اي موسسة
صحية فــي الـكــويــت "ومتفائل ان شــاء الله
ً
بأننا سنجني ثمار هــذا الموتمر" ،مؤكدا
أن "هــذه الورشة ليست النهاية ودورنــا لن
يتوقف عند هذا الحد ،فالواقع يحتاج الى
ضغط سياسي حتى تترجم الحلول على
ارض الواقع".
وأضاف الساير" :هناك اكثر من  ٣٠٠قضية
مهمة فــي الكويت ويجب تسليط االضــواء
عـلـيـهــا لـحـلـحـلـتـهــا ،فــالـمـنـظــومــة الصحية
ً
مهمة لتطوير البلد" ،مبينا أنها تكلف البلد
ً
امواال طائلة.
ً
ً
وكـ ـش ــف أن "ل ــديـ ـن ــا مـ ـقـ ـت ــرح ــا م ـب ــدئ ـي ــا
ب ـشــأن ال ــوض ــع ال ـص ـحــي ،وس ـقــف ال ــروات ــب

هــو مــا جعلنا نأتي بأطباء بأقل الــرواتــب،
ولــديـنــا فـكــرة بتخصيص قــانــون للبرامج
ً
الطبية يعطي وز ي ــر الصحة مـجــاال لطلب
المتخصصين بـصــا حـيــات مـسـبـقــة و فـقــا
ل ــرق ــاب ــة الحـ ـق ــة ت ـت ـي ــح لـ ــه االسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء مــن
البيروقراطية الحالية".

ريادة
بـ ــدوره ،أع ــرب الـنــائــب حـســن جــوهــر عن
افتخاره باالطباء والعمل معهم لمصلحة
الوطن ،معقبا" :كنا في الريادة صحيا ولكن
من المخجل اننا تراجعنا ،نحن مسؤولون
اداريا ونسعى لخلق بيئة مستدامة ،ويجب
تطوير خدماتنا ،ميزانية وزارة الصحة ٣
ً
مليارات ،وذلك يعني أن لدينا قصورا اداريا".
وأض ـ ــاف ج ــوه ــر أنـ ــه قـ ــدم اس ـت ـجــواب ـيــن
ل ــوزي ــري ــن ل ـل ـص ـحــة ب ـس ـب ــب ك ـل ـف ــة ال ـع ــاج
بالخارج وارتباطها بصحة الـمــواطــن ،في
ً
دالالت سياسية غير مقبولة ،مبينا أن "رقم
العالج في الخارج مخيف قد يصل الى ٥٠٠
مليون دوالر ،بينما بنت االمارات مستشفى
ماي كلينك التابع للمستشفى الرئيسي في
أميركا الذي نبعث له مرضانا الكويتيين بـ
 3مليارات".
وقال" :نحتاج إلى انشاء الشركة الكويتية
للصناعات الوطنية ،بالفعل كنا اصحاب
المبادرات والسبق ،وفي ازمة كورونا شهدنا
ً
حربا اقتصادية والصناعات الدوائية اصبح
لها بعد سياسي ،لذلك هــذه مـبــادرة مهمة
إلن ـشــاء شــركــة كــويـتـيــة مـســاهـمــة مختصة
بالصناعات الدوائية".

المصلحة العامة
من جانبه ،قــال النائب عبدالله المضف
ان "تـحـقـيــق الـمـصـلـحــة الـعــامــة هــو الـهــدف
ال ـم ـن ـش ــود ،ك ـمــا ان زي ـ ــادة االيـ ـ ـ ـ ــرادات غـيــر
النفطية مطلب الجميع" ،معربا عــن دعمه

ً
لهذه المقترحات ،التي تحقق عائدا للدولة،
"ه ـ ـنـ ــاك مـ ــن يـ ـجـ ـم ــرك عـ ـل ــى أمـ ـ ـ ــاك ال ــدول ــة
وتــأجـيــرهــا للغير بـمـئــات الــدنــان ـيــر ،يجب
محاربة من يستغل هذه االمالك ويؤجرها
بالباطن ،يجب تحرير االراضي لخلق فرص
وظيفية للشباب".
وأ ك ــد أهمية قضية المشتقات النفطية
واالسـتـثـمــار فيها "فـمــن غير المعقول بيع
ً
الـنـفــط خ ــام ــا ،فــإضــاعــة ال ـفــرص عـلــى البلد
ً
يـمـثــل ت ـعــديــا ع ـلــى ال ـم ــال الـ ـع ــام ،وتـقــدمـنــا
بطلب تشكيل لجنة مختصة بالنفط ولكنه
لألسف فشل ،وسنطالب بتشكيلها في دور
ً
االنـعـقــاد الـمـقـبــل" ،مـعـتـبــرا أن "ه ــذا اقـتــراح
مستحق ،و س ــوف ّ
نفعل أدوات المحاسبة
في هذا الشأن".

إصالح
من جهته ،ذكر النائب حمد روح الدين ان
االصالح االقتصادي من المفروض أن تبادر
إليه الحكومة قبل غيرها" ،نحتاج ان ننطلق
في اكثر من منظومة ،لكن مشكلتنا التطبيق
السيئ للقوانين واستغالل االراضي بطرق
غير مشروعة دون رقابة ،وأزمة كورونا شلت
البلد بسبب سوء االدارة".

تعسف
أمــا النائب بــدر المال ،فــرأى أن الجمعية
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة مـ ـمـ ـي ــزة مـ ــن خـ ـ ــال تـبـنـيـهــا
لمشاريع على ارض الواقع" ،وسبق أن عرض
علي مشروع انشاء هيئة للعقار ،ولكن قلت
حـيـنـهــا ان ه ــذا الـمـقـتــرح س ــوف ي ـكــون في
ً
ادراج اللجان" ،مبينا أن "التشجيع الصناعي
مـطـلــوب ويـنـمــي تطلعات الـشـبــاب ،ويجب
اسـتـمــراره حتى يصل الــى تملك األراض ــي،
ومن المفيد دمج المقترحات باقتراح واحد
إلعطاء بيئة اقتصادية افضل لالقتصاد".

ةديرجلا
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«المنبر الديمقراطي» :تعاون السلطتين بإلغاء تأجيل
استجوابات رئيس الوزراء وإقرار التشريعات الضرورية
السنافي 5 :قضايا حددتها مبادرته للتعاون على رأسها العفو عن السياسيين
محمد جاسم

حدد المنبر الديمقراطي
في مبادرته لحل األزمة
قضايا
بين
السلطتين ً 5
ً
تتطلب تعاونا مثمرا ،منها
العفو عن كل النشطاء
السياسيين وأصحاب الرأي،
وإلغاء القوانين المقيدة
للحريات العامة ،وتعديل
قانون االنتخابات ،ومكافحة
الفساد ،ومعالجة االختالل
االقتصادي دون المساس
بأصحاب الدخول المتوسطة
والمحدودة.

علينا إيجاد
مخرج
لموضوع العفو
ونظر ملف
المحكومين
بقضايا الرأي
الخيران

ق ــدم الـمـنـبــر الــديـمـقــراطــي
ال ـكــوي ـتــي م ـب ــادرت ــه لمعالجة
أزم ــة الـعــاقــة بـيــن السلطتين
التشريعية والتنفيذية بعنوان
«وطن آمن ديمقراطي».
وك ـ ـ ـشـ ـ ــف األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام
لـ «المنبر» عبدالهادي السنافي
عن أبزر ما تضمنته المبادرة
م ــن بـ ـن ــود ،والـ ـت ــي ج ـ ــاء عـلــى
رأسها تقديم طلب إلغاء قرار
تــأج ـيــل اس ـت ـج ــواب ــات رئـيــس
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ،وال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون مــع
الـحـكــومــة إلقـ ــرار التشريعات
الضرورية.
وذك ـ ـ ـ ــر ال ـ ـس ـ ـنـ ــافـ ــي ،خـ ــال
المؤتمر الصحافي الذي أقامه
«ال ـم ـن ـب ــر» ف ــي م ـق ــره بمنطقة
ك ـي ـفــان أم ـ ــس ،أن م ــن ال ـب ـنــود
التي حددتها المبادرة للسلطة
التنفيذية التزام الوزراء بالرد
عـ ـل ــى األسـ ـئـ ـل ــة ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة،
وتمكين أعضاء مجلس األمة
مــن مـمــارســة دوره ــم الــرقــابــي
ف ـ ــي الـ ـمـ ـس ــاء ل ــة ضـ ـم ــن إط ـ ــار
الدستور والـلــوائــح المنظمة،
وت ـقــديــم الـتـشــريـعــات المتفق
عليها مسبقا بصورة عاجلة،
بـ ـم ــا يـ ــدعـ ــم مـ ـفـ ـه ــوم الـ ـع ــدال ــة
االجتماعية بصيغتها الوطنية
والديمقراطية.
وأضـ ــاف أن ــه فـيـمــا يتعلق
بــالـسـلـطــة الـتـشــريـعـيــة ،أك ــدت
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرة ض ـ ـ ـ ــرورة ال ـ ـعـ ــودة
إلــى النظم والـلــوائــح المقررة
النعقاد جلسات مجلس األمة
المعطلة بما يضمن المشاركة
الـصـحـيـحــة لـلـحـكــومــة فـيـهــا،
وت ـف ـع ـي ــل األداء ال ـب ــرل ـم ــان ــي،
ً
فضال عن التوافق مع السلطة
التنفيذية على و ضــع أجندة
عمل مشتركة تحمل القضايا
الرئيسية وفق برنامج زمني
واضـ ــح لـلـتـنـفـيــذ ،وأن تـصــدر
بقانون.
ول ـف ــت إلـ ــى أن «وط ـ ــن آمــن
ديـمـقــراطــي» ح ــددت  5قضايا
ً
ً
تـتـطـلــب ت ـع ــاون ــا م ـث ـم ــرا بين
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـط ـ ـت ـ ـيـ ــن ،كـ ــال ـ ـع ـ ـفـ ــو ع ــن
ك ـ ــل الـ ـنـ ـشـ ـط ــاء ال ـس ـي ــاس ـي ـي ــن
وأصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـ ـ ـ ــرأي ،وإلـ ـ ـغ ـ ــاء
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محليات

وكيل «الداخلية» :شعارنا الحزم
والعزم والضبط والربط العسكري

ً
ترأس اجتماعا ناقش عودة الدراسة وتجنب االزدحامات

النواف مترئسا االجتماع

●

جانب من المؤتمر الصحافي لـ«المنبر» أمس (تصوير عوض التعمري)
ال ـقــوان ـيــن ال ـم ـق ـيــدة لـلـحــريــات
الـعــامــة وحــريــة ال ــرأي ،إضافة
إلى تعديل قانون االنتخابات
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،وال ـ ـع ـ ـمـ ــل م ـ ــن أج ــل
م ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد وان ـت ـش ــاره
واسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــرائ ـ ــه ،عـ ـ ـ ـ ــاوة ع ـلــى
معالجة االختالل االقتصادي
بـطــريـقــة آم ـنــة دون الـمـســاس
بأصحاب الدخول المتوسطة
والمحدودة.
وأوض ــح أن ال ـم ـبــادرة أتــت
للتأكيد على أهمية االمتثال
ألح ـكــام الــدس ـتــور فــي تنظيم
الـ ـع ــاق ــة بـ ـي ــن م ـج ـل ــس األمـ ــة
والـ ـحـ ـك ــوم ــة ،وحـ ـ ــل ال ـم ـل ـفــات
الـعــالـقــة مـنــذ س ـن ــوات ،وحتى
تعود حركة العمل البرلماني
ً
والـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــي م ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــددا ب ـع ــد
تعطيلها غير المبرر.

تجاذب السلطتين
ب ــدوره ،قــال رئيس اللجنة
ال ـمــركــزيــة ف ــي «ال ـم ـن ـبــر» بـنــدر
الـخـيــران ،إن الفترة الماضية
ش ـه ــدت ح ــال ــة م ــن ال ـش ــد بين
ا لـسـلـطـتـيــن أدت إ ل ــى تعطيل
مـجـلــس األمـ ــة ع ــن أداء عمله،
وإنـجــازه للكثير من القضايا
المعطلة ،وهذا ما دعا «المنبر»

ً
إلـ ــى ت ـب ـنــي الـ ـمـ ـب ــادرة ،مـبـيـنــا
انـ ـ ــه البـ ـ ــد مـ ــن وج ـ ـ ــود م ـخــرج
إليجاد التعاون المفقود بين
السلطتين.
وذك ــر ال ـخ ـيــران أن السبب
الرئيسي هو تصويت المجلس
عـ ـل ــى ت ــأجـ ـي ــل اسـ ـتـ ـج ــواب ــات
رئـيــس الـ ــوزراء ،وه ــذا فــي حد
ذاتـ ـ ــه م ـخ ــال ــف ل ـل ـق ــان ــون مـمــا
ج ـع ـل ــه ح ـ ـجـ ــة ،غـ ـي ــر م ــرغ ــوب
ً
فيها ،مبينا أ نــه تــم عقد عدد
م ــن ال ـل ـق ــاء ات م ــع السلطتين
التنفيذية والتشريعية ،وكتل
االغلبية فــي المجلس ،للدفع
نحو التعاون وإيـجــاد مخرج
ً
انتصارا للدستور.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن «ال ـت ــواف ــق
الـسـيــاســي حــالــة مــؤق ـتــة ،لما
نمر به من مرحلة تحتاج إلى
وجود توافق بين السلطتين،
وت ـض ــاف ــر ال ـج ـه ــود الن ـفــراجــة
حقيقية لالزمة وإيجاد حلول
لها ،عبر مناخ للحوار وطرح
ح ـق ـي ـقــي ل ـم ـنــاق ـشــة ال ـق ـضــايــا
ال ـ ــرئـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــانـ ـ ــة
بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرات ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـصـ ــة
السياسية واالقتصادية».
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن أي مـ ـن ــاخ
إص ــاح ــي صـحــي يـلـتـقــي فيه
جميع السلطات وتهدأ خالله

األم ـ ــور س ـي ـكــون بــابــا واس ـعــا
لموضوع العفو والمصالحة
ً
الــوط ـن ـيــة ،مـتــابـعــا «عـلـيـنــا أن
نــزيــل الـتـعـقـيــدات ال ـمــوجــودة
والتوصل آللية أفضل إليجاد
مـ ـخ ــرج ل ـل ـع ـفــو ب ـش ـكــل نـبـيــل،
والنظر في قضايا السياسيين
والمحكومين بقضايا الرأي».
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح «ح ـ ــرصـ ـ ـن ـ ــا فــي
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرة بـ ـع ــد ح ـ ــل م ـســألــة
ال ـ ـت ـ ـع ـ ـط ـ ـيـ ــل ،أن يـ ـ ـت ـ ــم ا لـ ـ ـب ـ ــدء
بــالـقـضــايــا ال ـم ـتــوافــق عليها،
م ـن ـهــا ال ـع ـف ــو وإل ـ ـغـ ــاء تـقـيـيــد
الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــات وتـ ـغـ ـيـ ـي ــر ق ــان ــون
االن ـت ـح ــاب ــي الـ ـص ــوت ال ــواح ــد
ووجود قانون أكثر عدالة».
وأكـ ـ ـ ــد ال ـ ـخ ـ ـيـ ــران أن «أهـ ــم
وع ــد تــوصـلـنــا إل ـيــه مــن خــال
المبادرة هو فتح باب الحوار،
وه ــذا بحد ذات ــه يفتح مسارا
لـلـتـعــاون ،وه ـنــاك الـمــزيــد من
الوعود ،لكن نحن بحاجة إلى
ض ـغ ــط م ـج ـت ـم ـعــي وت ـك ــات ــف،
المسؤولية الكبرى على تقع
ع ـلــى عــاتــق الـسـلـطـتـيــن حتى
تسير االمــور بشكل ايجابي»،
الفـ ـت ــا ال ـ ــى أن الـ ـمـ ـس ــار األول
للتعاون يكمن في سحب طلب
تــأج ـيــل اس ـت ـج ــواب ــات رئـيــس
الوزراء.

محمد الشرهان

تـ ــرأس وك ـيــل وزارة الــداخـلـيــة
ال ـف ــري ــق ال ـش ـي ــخ ف ـي ـصــل ال ـن ــواف
ً
ً
اجتماعا أمنيا بغرفة اتخاذ القرار
بحضور وكالء الوزارة المساعدين
الميدانيين والـمــديــريــن العامين
ومساعديهم.
واستعرض النواف مع الوكالء
والمديرين أبرز مالمح خطط العمل
ومستوى التنسيق والتكامل مع
قطاعات «الداخلية».
كـمــا تــم خ ــال االج ـت ـمــاع بحث
ال ـ ـحـ ــالـ ــة ال ـ ـم ـ ــروري ـ ــة واالم ـ ـن ـ ـيـ ــة،
وخ ـط ــط ال ـت ــوزي ـع ــات وال ـت ــواج ــد
األم ـنــي والـ ـم ــروري عـلــى مستوى
المحافظات والمناطق خصوصا
م ــع قـ ــرب ب ــداي ــة الـ ـع ــام ال ــدراس ــي
الجديد . 2022 / 2021
وأكد النواف أن هناك استعدادات
أم ـن ـي ــة ومـ ــروريـ ــة مـكـثـفــة ل ـع ــودة
ً
الطلبة إلى مقاعد الدراسة تجنبا
لــازدحــامــات ال ـمــروريــة ،الـتــي قد
تحدث أثناء الذهاب والـعــودة من
ال ـ ـم ـ ــدارس ،ح ـيــث س ـي ـكــون هـنــاك

انـتـشــار أمـنــي ل ـلــدوريــات األمنية
والمرورية الثابتة والمتحركة على
جميع الطرق لتحقيق االنسيابية
ً
المرورية تسهيال على المواطنين
والمقيمين للوصول إلى أعمالهم
بكل سهولة ويسر.
ودعــا الجميع إلــى التعاون مع
رجال األمن وااللتزام التام باألنظمة
والقواعد المرورية وتجنب الوقوف
ً
ال ـخــاطــئ بـكــل أن ــواع ــه خـصــوصــا
قرب المدارس وتجنب السرعة في
القيادة ،وتجنب ارتكاب السلوكيات
المرورية الخاطئة التي تؤثر على
سالمة مستخدمي الطريق.
وأكد أن شعار المرحلة الحالية
ً
والقادمة هو الحزم والعزم ،مشددا
عـلــى الـضـبــط وال ــرب ــط العسكري
وضرورة تكثيف الحمالت األمنية
لـضـبــط ال ـخــارج ـيــن ع ــن ال ـقــانــون
والعمل على دراسة الحالة المرورية
ً
أوال بأول لتحقيق انسيابية الحركة
ال ـم ــروري ــة ف ــي ال ـط ــرق الــرئـيـسـيــة
والـ ــدائـ ــريـ ــة وال ـف ــرع ـي ــة وال ـبــدي ـلــة
والتعامل مع االختناقات المرورية
واالزدح ـ ـ ــام ـ ـ ــات ف ـي ـهــا ب ـم ــا يكفل

مرونتها وييسر الحركة عليها،
واالنتشار األمني الواسع لضبط
الخارجين عن القانون ومخالفي
قــانــون اإلق ــام ــة ومــواص ـلــة جهود
األجهزة  -األمنية في ضبط مهربي
ومــروجــي المخدرات والمسكرات
وف ــرض السيطرة االمـنـيــة فــي كل
أنـحــاء الـبــاد .ووجــه إلــى ضــرورة
الوجود الميداني لكل المستويات
اإلشرافية والقيادية لمتابعة سير
األداء األمـ ـن ــي وت ـن ـف ـيــذ الـخـطــط
ً
األمـنـيــة بكل دق ــة وإت ـق ــان ،مشيرا
إلـ ــى االل ـ ـتـ ــزام بــال ـض ـبــط وال ــرب ــط
العسكري وسـعــة الـصــدر وحسن
التعامل مع المواطنين ،ومراعاة
ال ـب ـع ــد اإلنـ ـس ــان ــي أث ـ ـنـ ــاء تـنـفـيــذ
الخطط واإلجــراءات األمنية وفتح
قنوات تواصل معهم ،بما يضمن
ت ـف ــاع ـل ـه ــم اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي لـتـحـقـيــق
ً
الــرســالــة األمـنـيــة ،مـشـيــدا بــالــدور
ال ــذي يـقــوم بــه الـمــواطــن الكويتي
في العملية األمنية وما يقدمه من
ً
دعم ألجهزتنا األمنية ،فهو دائما
العين التي تساعدنا في حفظ االمن
واالمان في البالد.

مهلة شهر للراغبين في تعديل نقلهم
أعلنت اإلدارة العامة لشؤون قوة الشرطة إعادة
ً
فتح الموقع اإللكتروني اعتبارا من  2021/10/1مدة
شهر لمن يرغب في إلغاء طلب نقله أو التعديل عليه
أو تقديم طلب جــديــد ،الفتة إلــى عــدم استقبال أي
طلبات بعد انتهاء المهلة ،مبينة أنه في حال تنفيذ
قرار النقل لن تتم االستفادة من سنوات الخبرة في
صرف البدل.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي بناء على توجيهات
وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ،وتعليمات ومتابعة
وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف،
ب ـض ــرورة م ــراع ــاة الـبـعــد اإلن ـســانــي واالجـتـمــاعــي
ً
لمنتسبي الـمــؤسـســة األمـنـيــة ،وتــزام ـنــا مــع رغبة
البعض منهم إلغاء طلب النقل الذي سبق أن تقدم به
ً
سابقا لالستفادة من سنوات الخبرة في مقر عمله.
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قبول  261طالبا غير كويتي في جامعة الكويت
ً
ةديرجلا
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مجلس الجامعات الحكومية عين موضي الحمود رئيسا للمجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم
حمد العبدلي

جامعة الكويت قبول ً
أعلنت ً
 261طالبا غير كويتي ،وفقا
لترتيب رغباتهم في ضوء
األعداد المحددة لهم في
كل كلية حسب قرار مجلس
الجامعة.

أعلن القائم بأعمال عميد
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــول وال ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل ف ــي
جــام ـعــة ال ـك ــوي ــت ،د .مـشـعــل
ً
ا لـغــر بـلـلــي ،قـبــول  261طالبا
وطالبة فــي كليات الجامعة
من غير الكويتيين خريجي
المرحلة الثانوية من مختلف
الـجـنـسـيــات ،وال ــذي ــن يسمح
ل ـهــم ب ــاالل ـت ـح ــاق بــالـجــامـعــة
ضمن الفئات المحددة لهم.
وأوضـ ـ ـ ــح الـ ـغ ــربـ ـلـ ـل ــي ،فــي
تصريح أمس" ،أن المقبولين
يشملون أبناء وأزواج أعضاء
هـيـئــة ال ـتــدريــس بــالـجــامـعــة،
وأبناء وأزواج كل من الهيئة
األكـ ـ ــادي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــان ـ ــدة،
ومـ ــدرسـ ــي الـ ـلـ ـغ ــات ،وأبـ ـن ــاء
العاملين بالجامعة ،وأبناء
وأزواج ا ل ــد بـ ـل ــو م ــا سـ ـيـ ـي ــن،
ومنح وز يــر التعليم العالي،
وا لـطـلـبــة المقيمين بـصــورة
غ ـي ــر ق ــان ــون ـي ــة ول ـي ـس ــوا مــن
أ بـ ـن ــاء ا ل ـك ــو ي ـت ـي ــات ،وأزواج
الكويتيين ،وأبناء الشهداء،
وم ـن ــح ال ـط ـل ـبــة ال ـم ـت ـفــوق ـيــن،
و م ـ ـ ــوا طـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي دول م ـج ـل ــس
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون الـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن ف ــي
الكويت".

وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ـ ــى أن ق ـ ـبـ ــول
ال ـط ـل ـبــة غ ـيــر الـكــويـتـيـيــن تم
ً
وف ـق ــا لـتــرتـيــب رغ ـبــات ـهــم في
ض ــوء األعـ ــداد الـمـحــددة لهم
ً
فـ ــي كـ ــل كـ ـلـ ـي ــة ،وف ـ ـقـ ــا لـ ـق ــرار
ً
مجلس الجامعة ،آخذا بعين
االع ـ ـت ـ ـبـ ــار ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود ال ــدنـ ـي ــا
لقبول الطلبة الكويتيين في
الكليات المختلفة وسياسة
الـقـبــول الـتــي تـنــص عـلــى أنــه
يشترط لقبـول أي طالب غير
كويتي في أي من تخصصات
ّ
الجامعة أل تقل نسبته في
ش ـه ـ ــادة ا لـثــا نــو يــة أو معدله
الـ ـمـ ـك ــاف ــئ ع ـ ــن أدنـ ـ ـ ــى ن ـس ـبــة
للطلبة الكويتيين المقبولين
في التخصص نفسه.
وأضــاف أنــه سيتم إرســال
رسائل قصيرة عبر الهواتف
ال ـن ـقــالــة إلـ ــى ج ـم ـيــع الـطـلـبــة
ً
ال ـم ـق ـب ــول ـي ــن ،مـ ـ ـح ـ ــددا فـيـهــا
الكلية التي تم قبول الطالب
ف ـ ـي ـ ـهـ ــا ،وسـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون اعـ ـتـ ـم ــاد
ا ل ـق ـب ــول  On-lineم ــن خــال
الـ ــدخـ ــول ع ـل ــى م ــوق ــع ن ـظــام
القبول اإللكتروني.
أعلن األمين العام لمجلس

ً
ّ
«اتحاد الجامعة» نظم لقاء تنويريا

●

جانب من اجتماع مجلس الجامعات الحكومية
الجامعات الحكومية ،د .مثنى
ال ــرف ــاع ــي ،تـعـيـيــن د .مــوضــي
الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــود رئ ـ ـي ـ ـسـ ــا ل ـم ـج ـل ــس
اإلدارة ا لـتــأ سـيـســي لـجــا مـعــة
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـ ـسـ ــالـ ــم ،وت ـع ـي ـيــن
ً
د .عـ ـ ــادل ال ـح ـس ـي ـن ــان أم ـي ـن ــا
للمجلس.

مذكرة تفاهم بين «االعتماد األكاديمي»
و«ضمان جودة التعليم» في بريطانيا

فيصل متعب

بـحـضــور ت ـج ــاوز ال ـ ـ 1000
ط ــال ــب م ــن ال ـم ـس ـت ـجــديــن في
جامعة الكويت ،نظم االتحاد
الوطني لطلبة الجامعة اللقاء
الـتـنــويــري األول م ـســاء أمــس
األول بكلية العلوم الحياتية
بـ "الشدادية".
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــدد ،قــالــت
أنـ ـف ــال ال ـع ـج ـيــان (مـ ــن مكتب
ال ـتــوج ـيــة االرش ـ ـ ــاد ف ــي كلية
التربية) ،إن المدة االعتيادية
ّ
لتخرج الطالب هي من  8الى
 10ف ـصــول دراسـ ـي ــة ،مـشــددة
على الطلبة بضرورة االهتمام
بــال ـم ـعــدل ل ـت ـفــادي اإلنـ ـ ــذارات
التي قد تؤدي الى الفصل من
الجامعة.
م ــن جــانـبـهــا ،قــالــت مــديــرة
مكتب التوجيه واإلرشــاد في
كلية ا لـعـلــوم بالجامعة منى
م ـح ـم ــود "إن ال ـك ـل ـيــة تـتـكــون
م ــن  8أق ـس ــام عـلـمـيــة وتـطــرح
ه ـ ــذه األق ـ ـسـ ــام  18بــرنــام ـجــا
درا س ـي ــا ،وتختلف وظائفها
بعد التخرج".
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد
ال ــوطـ ـن ــي ل ـط ـل ـب ــة ال ـج ــام ـع ــة،
عبدالرحمن المطيري ،إن دور
االتحاد هو الخط األول للدفاع
عن حقوق ومكتسبات الطلبة.

وأشـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ــرف ـ ــاع ـ ــي ،ع ـقــب
اجتماع لمجلس الجامعات
ب ــرئ ــاس ــة وزيـ ــر ال ـن ـفــط وزي ــر
ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي ،د .مـحـمــد
ا لـ ـ ـف ـ ــارس ،أ م ـ ــس األول ،إ ل ــى
أن الـمـجـلــس اعـتـمــد مـشــروع
م ـي ــزان ـي ــة ال ـج ــام ـع ــة ،وأحـ ــال

طلب اإلبقاء على مركز علوم
ال ـب ـح ــار ب ـم ــوق ــع ال ـف ـن ـطــاس،
ومركز العلوم الطبية بموقع
ال ـجــابــريــة إل ــى ح ـيــن انـتـقــال
جــامـعــة ال ـكــويــت إل ــى مــديـنــة
صباح السالم الجامعية ،إلى
مجلس إدارة جامعة عبدالله

وق ــع ال ـج ـهــاز الــوط ـنــي لــاع ـت ـمــاد األكــادي ـمــي
وضـمــان جــودة التعليم مــذكــرة تفاهم مــع هيئة
ضمان الجودة للتعليم العالي بالمملكة المتحدة،
عبر تقنية االتصال المرئي أمس.
وأكــد المدير العام للجهاز د .حمد العدواني
أن توقيع اتفاقية التفاهم بين ا لـجـهــاز وهيئة
ال ـض ـمــان بــالـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة ج ــاء لـلـعـمــل على
تعزيز فهم نهج الجهتين لضمان ا ل ـجــودة في

التعليم العالي ،واألنظمة ذات الصلة المعمول
بها لضمان الجودة وتحسين مستوى التعليم
ا لـعــا لــي ،والمعايير المتبعة فــي تقييم التعليم
العالي في كال البلدين ،وتبادل المعلومات وتقديم
المشورة المهنية بين الطرفين بكافة األنشطة،
باإلضافة إلى االستعانة بالمراجعين أو غيرهم
من المتخصصين من كلتا الجهتين لتعزيز البعد
الدولي لعمليات المراجعة لدى بعضهم.

«األسترالية» تختتم «التميز اإلداري»
لموظفي مجلس الوزراء

جانب من اللقاء التنويري
ب ـي ـن ـمــا قـ ـ ــال رئـ ـي ــس جـمـعـيــة
العلوم بجامعة الكويت جراح
العدواني ،إن هــذا اللقاء جاء
ل ـت ـع ــري ــف ال ـم ـس ـت ـج ــدي ــن عــن
جميع التخصصات العلمية
المقبولين بها.

السالم التأسيسي.
واعـ ـتـ ـم ــد ال ـم ـج ـل ــس ق ـبــول
ال ـط ـل ـب ــة ال ـم ـت ـقــدم ـيــن بـطـلــب
االلتحاق بجامعة الكويت من
فئة غير الكويتيين.

فتح باب التقديم للمفصولين
حتى  20نوفمبر
ً
أعلنت عمادة القبول والتسجيل فتح باب التقديم إلكترونيا
للطلبة المفصولين والذين تنطبق عليهم الضوابط والشروط
المذكورة بالقرار ال ــوزاري رقــم  195بتاريخ  2021 /8 /11حتى
نهاية يوم الخميس  20نوفمبر المقبل ،ويمكن للطلبة المفصولين
التقدم لنظام طلبة رفع المعدل عبر الموقع اإللكتروني.

في إطار التعاون المشترك بين معهد األكاديمية
األسترالية واألمانة العامة لمجلس الوزراء ،اختتمت
األكاديمية البرنامج التدريبي "محاور التميز اإلداري"
الذي عقد "عن بعد" من خالل منصة "مايكروسوفت
تيمز" خــال الـفـتــرة بين  12و 16سبتمبر الـجــاري
لمصلحة نخبة من موظفي األمانة العامة لمجلس
الـ ــوزراء .ويـهــدف البرنامج إلــى تعريف المشاركين
بمفهوم التميز اإلداري وكيفية تهيئة المناخ اإلداري
المتميز الذي يساعد على تحقيق األهــداف المهنية
وزيادة فرص النجاح من أجل االرتقاء بنوعية األداء
وتحقيق التفوق واإلبداع الوظيفي.
وتركزت العناصر الرئيسية للبرنامج على كيفية
خلق الدافعية الذاتية عند األف ــراد لخلق بيئة عمل

متكاملة ومبدعة وتمكينهم من امتالك مجموعة من
مهارات التفوق اإلداري التي تساعد على رفع مستوى
اإلنتاجية وتحسين بيئة العمل.
ً
ويأتي تنظيم مثل هذه البرامج انطالقا من التزام
األكاديمية األسترالية بمسؤولياتها تجاه مختلف
الجهات والمؤسسات في الكويت ،إذ دأبت "األسترالية"
على توفير أبرز الخبراء والمختصين لالستفادة من
خبراتهم ،وإثراء معارف المشاركين بأبرز المستجدات
لمواكبة التحديات والتطورات في سوق العمل.
وفي ختام البرنامج تقدمت األكاديمية األسترالية
بالشكر والتقدير إلدارة التطوير اإلداري والتدريب في
األمانة العامة لمجلس الوزراء على ثقتهم للتعاون في
تنفيذ هذا البرنامج.

ً
ً
«األميركية» نظمت لقاء تنويريا افتراضيا
عواد :مستعدون الستضافة نموذج تعليمي مختلط
عـ ـق ــدت ال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة
ً
في الكويت "ً "AUK
لقاء تنويريا
ً
افـ ـت ــراضـ ـي ــا ل ـل ـمــوظ ـف ـيــن ال ـج ــدد
والعائدين وأعضاء هيئة التدريس
ً
استعدادا للفصل الدراسي المقبل
في خريف .2021
وكـ ـشـ ـف ــت رئـ ـيـ ـس ــة ال ـج ــام ـع ــة
د .روض ـ ــة ع ـ ــواد ع ــن االس ـت ـعــداد
السـ ـتـ ـض ــاف ــة نـ ـ ـم ـ ــوذج تـعـلـيـمــي
مختلط خ ــال الـفـصــل الــدراســي
المقبل في خريف .2021
ولفتت ع ــواد إلــى أن الجامعة
أكملت الفصول الدراسية" الذكية
"وق ـ ــام ـ ــت ب ـت ــرك ـي ــب الـ ـك ــامـ ـي ــرات
وأجهزة الصوت استعدادا للبث
في الفصول الدراسية المختلفة
ل ـ ـض ـ ـمـ ــان مـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات الـ ـتـ ـب ــاع ــد
االجتماعي.

جانب من اللقاء التنويري االفتراضي
وقــالــت :تــأكــدنــا مــن أن مكاتب
جميع الموظفين وأعـضــاء هيئة
ً
التدريس آمنة ومجهزة تجهيزا
ً
ك ــام ــا بــال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ــازم ــة
للتدريس وعقد االجتماعات".
وتـ ـ ـط ـ ــرق ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات
الـمـخـتـلـفــة الـمـنـفــذة عـلــى البنية

التحتية التكنولوجية للجامعة
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرم ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــي والـ ـخـ ـط ــط
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ل ـت ـع ــزي ــز مـهـمــة
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة نـ ـح ــو ت ــوفـ ـي ــر بـيـئــة
تعليمية استثنائية للطالب.
ونـ ـع ــت ع ـ ــواد وف ـ ــاة ال ــدك ـت ــور
شفيق الغبرة المؤسس والرئيس

السابق للجامعة ،وقالت "لقد كان
ً
شخصية كــاريــزمـيــة ومـتــواصــا
ً
تماما ولديه العديد من األفكار ولم
يكن يخجل مشاركتها واختبارها
ً
وتنفيذها ،شامال بطبيعته إشراك
ك ــل ش ـخ ــص ،م ـمــا خ ـلــق "ض ـجــة"
مؤسسية أصبحت معدية.

ً
ضبط َّ
آسيويين بـ  50كيلو غراما من «الكيميكال» «تدريس التطبيقي» بحثت
جلباها من الخارج عن طريق الشحن الجوي بقصد االتجار
وأضاف المصدر أنه بعد التأكد من صحة
● محمد الشرهان
ّ
تـمــكــن رج ــال الـمـبــاحــث فــي قـطــاع األمــن
الجنائي ممثال بـ ــاإلدارة الـعــامــة لمكافحة
الـمـخــدرات -إدارة المكافحة الدولية مساء
أمس األول ،من ضبط مقيمين من الجنسية
اآلسيوية بحوزتهما كمية كبيرة من المواد
المخدرة بقصد االتجار ،بعد عن تمكنا من
تهريبها عن طريق الشحن الجوي.
وف ـ ــي الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ،ق ـ ــال م ـ ـصـ ــدر أم ـن ــي
لـ"الجريدة" ،إن معلومات سرية وردت لرجال
مباحث اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات،
تفيد بوجود مقيمين من جنسية آسيوية
بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة
بقصد االت ـجــار ،مشيرا إلــى أنــه على ضوء
تلك المعلومات تم تكثيف التحريات وجمع
المعلومات حول المتهمين ،ووضعهما تحت
المراقبة مدة أسبوعين ،للتأكد من نشاطهما
اإلجرامي.

المعلومات تــم اسـتـصــدار اإلذن القانوني
لضبط المتهمين متلبسين ،الفتا إلى أنه تم
وضع خطة محكمة تقضي بشراء كمية من
المخدرات من المتهمين عبر أحد المصادر
السرية .وذكر أن المتهمين وافقا على عملية
البيع ،وحــددا موعدا مع مصدر المباحث،
الفتا إلى أنه أثناء عملية التسليم والتسلم
تم ضبطهما متلبسين ،وبتفتيش مسكنهما
تم العثور على  50كيلو مـن مشتقات مادة
الكيميكال ،و 20غــرامــا مــن الحشیش ،و2
غرام هيروين ،وأدوات لتجزئة المخدرات قبل
ترويجها وتوزيعها .وأوضــح المصدر أنه
بمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهما
أقــرا واعترفا بــأن المضبوطات تخصهما،
وأنهما جلباها من الخارج عن طريق الشحن
الجوي بقصد االتجار ،وعليه تمت إحالتهما
والمضبوطات إلى جهة االختصاص التخاذ
اإلجراءات القانونية بحقهما.
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سلة أخبار
«إعانة المرضى» 91:ألف
دينار لمساعدة المسنين

كشف املدير العام لجمعية
صندوق إعانة املرضى جمال
الفوزان أن مساعدات الجمعية
لرعاية املسنني خالل السنوات
الثالث املاضية تجاوزت 91
ألفا و 400دينار ،خصصت
لدعم العديد من الفرق الطبية
التي تتولى رعاية املسنني
في منازلهم ،إضافة إلى
دعم وحدة الخدمات املتنقلة
للمسنني ،وتحمل تكاليف حفل
اليوم العاملي للمسنني الذي
أقامته وزارة الشؤون.
وقال الفوزان في تصريح
صحافي إن الجمعية تحرص
على دعم هذه الشريحة،
وتدعم إدارة رعاية املسنني
بوزارة الشؤون من خالل دعم
الصندوق الخيري لقطاع
الرعاية االجتماعية بوزارة
الشؤون.

«إحياء التراث» نفذت
«مصرف كفالة األيتام»

نفذت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي بالتعاون مع
األمانة العامة لألوقاف
الخطة التشغيلية ملساهمة
األمانة معها في رعاية
األيتام داخل الكويت ضمن
"مصرف كفالة األيتام " ،الذي
يدعم ويفعل التوجه لتوطني
العمل الخيري على مستوى
الكويت بإعطاء األولوية
للمشاريع املنفذة داخل
الكويت .
وقال مدير إدارة التنسيق
واملتابعة والعمل التطوعي
بالجمعية نواف الصانع ،في
تصريح صحافي ،إننا نعمل
حاليًا بتنسيق ممتاز مع
األمانة العامة لألوقاف في
تنفيذ العديد من املشاريع
واملبادرات االجتماعية
والوطنيـة داخل الكويت.
وأضاف الصانع "أننا وجدنا
كل الدعم واملساندة من أمانة
األوقاف لتنفيذ هذه املبادرة
االجتماعية والتي شملت
في املرحلة األولى كفالة 72
يتيمًا ،ونتطلع لزيادة الدعم
املقدم ،والتوسع لكفالة عدد
أكبر من األيتام".

بدء التسجيل في حلقات
«ربيع القلوب»
بدأت في جمعية إحياء
التراث اإلسالمي التسجيل
في حلقات ربيع القلوب
الشتوية ،التي يشرف
عليها مركز حامد ّاملسباح
لعلوم القرآن والسنة التابع
للجمعية في منطقة القرين،
وستستمر حتى  14ديسمبر
املقبل.
كما نظمت الجمعية ،من
خالل مركز ّ اإلمام البخاري
لحفظ السنة التابع لها في
منطقة القرين ،محاضرة
بعنوان "االستحالة عند
الفقهاء واألصوليني" للشيخ
ناظم املسباح ،ومحاضرة
ّ
بعنوان "املعلم األسطورة"
حاضر فيها د .يعقوب
اللوغاني.

«المعلومات المدنية» تحدد
خدماتها عبر «سهل»

مع الفارس القضايا األكاديمية
أك ــد رئ ـي ــس راب ـط ــة أع ـض ــاء هـيـئــة ال ـتــدريــس
لـلـكـلـيــات التطبيقية بــا لـهـيـئــة ا لـعــا مــة للتعليم
التطبيقي والتدريب ،د .يوسف العنزي ،أن وفد
راب ـط ــة ال ـت ــدري ــس ب ـحــث م ــع وزيـ ــر ال ـن ـفــط وزي ــر
التعليم العالي ،د .محمد الـفــارس ،أمــس األول،
العديد من القضايا األكاديمية المتعلقة بأعضاء
هيئة ا ل ـتــدر يــس فــي ا لـكـلـيــات التطبيقية ،التي
شهدت توافقا في الرؤى بين الطرفين وتفاعال
إيجابيا من الوزير.
وق ــال الـمـتـحــدث الــرسـمــي لـلــرابـطــة ،د .سعد
المطيري ،أن أبرز القضايا التي طرحتها الرابطة
تمثلت في مناقشة قانون الجامعات الحكومية
وض ــرورة إدراج كليات الهيئة ضمن الـقــانــون،
وذلك بإنشاء جامعة حكومية تكون نواتها كليات
التطبيقي الخمس ،ألن الهيئة تمتلك العناصر
األكــادي ـم ـيــة والـ ـم ــوارد ال ـب ـشــريــة ال ـتــي تؤهلها
لــذ لــك ،على أن تتقدم الرابطة بمقترح لتقديمه
إل ــى الــوزيــر بصفته رئـيــس مجلس الجامعات
الحكومية.

أعلنت الهيئة العامة
للمعلومات املدنية أمس
خدماتها املتاحة عبر تطبيق
"سهل".
وأوضحت الهيئة في بيان
صحافي ،أن من خدماتها
في املرحلة األولى للتطبيق
تحديث الصورة واستكمال
بيانات مولود وتسجيل
التحاق بعائل أول مرة.
وأضافت أن من ضمن
خدماتها أيضًا تحديث
االسم الالتيني وتجديد
البطاقة املدنية وتسجيل
عمالة منزلية أول مرة
اضافة إلى  19خدمة خاصة
بالجهات واملباني.

ةديرجلا
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زوايا ورؤى
مشكالت تبحث عن حل

عمر الرزاز*

كيف يمكن تجنب كارثة مناخية عالمية
المناخي بفعالية ًأكبر ًإلى
نحن بحاجة من أجل التصدي للتغير
ً
ترتيبات حوكمة عالمية ترقى ألن تكون عقدا اجتماعيا عالميا
ً
جديدا ،ويمكن أن تشكل هياكل الحوكمة العالمية الحالية
أساسا لتلك المؤسسات الجديدة ،ولكن يجب تعديلها ودعمها
من أجل التصدي لمشاكل محددة تتعلق بالمنافع العامة والعمل
الجماعي.
كانت أعلى درجة حرارة سجلت في األردن منذ سنة  1960في مستوى
مذهل  49.3درجة مئوية ( 120.7فهرنهايت) وذلك في يوليو  2018أي بعد
ً
أن أصبحت رئيسا للوزراء بشهر واحــد ووضــع األردن ليس فريدا من
نوعه ،فموجات الحرارة تسببت بارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة
في بلدان من كندا الى أستراليا في السنوات األخيرة ،وفي حين توجد
هناك تأثيرات للتغير المناخي (بما في ذلك تزايد تكرار وقوع الفيضانات
واألعاصير والجفاف وزيــادة حدتها) على المستوى المحلي ،فإن هذه
التأثيرات تستوجب استجابة عالمية ،والتي يجب أن تحدد أهدافا ملزمة
تأخذ بعين االعتبار مساهمات الدول في المشكلة والحل.
لقد نشط األردن في السعي لتطبيق سياسات وبرامج من أجل تخفيض
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،وخــال الخمس عشرة سنة الماضية
انخفضت انبعاثات األردن السنوية لكل فرد من  3.5طن الى  2.5طن ،ولكن
األردن مثل الغالبية الساحقة من البلدان مسؤول عن حصة ال تكاد تذكر
من االنبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون (فقط  )%0،04سنويا ،وعليه
حتى لو تمكن األردن من تحويل كامل اقتصاده الى اقتصاد أخضر بين
ليلة وضحاها ،فإن تأثير ذلك سيكون محدودا للغاية ،وهذا ال يعفينا من
المسؤولية لكننا ال نستطيع أن نتغاضى عن حقيقة أن االنبعاثات تتركز
في أماكن معينة ،فأكثر  20دولة مسؤولة عن االنبعاثات تمثل نحو %80
من اإلجمالي السنوي لالنبعاثات ،علما أن الواليات المتحدة األميركية
والصين لوحدهما مسؤوالتان عن  %38من االنبعاثات.
لقد كانت تداعيات التغير المناخي على إمــدادات المياه في العديد
من البلدان مذهلة ،وفيما يتعلق بــاألردن فقد أدى ذلك الى جعل القيود
الحالية أكثر حدة بكثير ،لقد كان هطول األمطار في السابق بمثابة المنقذ
للمجتمعات الريفية التي تعمل في الزراعة البعلية الموسمية والرعي في
األراضي شبه القاحلة وخالل العقد الماضي ،أدى االنخفاض المطرد في
متوسط هطول األمطار وزيادة وتيرة وشدة حاالت الجفاف الى تقويض

أ .د .فيصل الشريفي

األنماط الزراعية تلك مما ّ
عمق الفجوة االجتماعية واالقتصادية بين
المناطق الريفية والحضرية.
وه ــذا ال يعني ب ــأي ح ــال مــن األحـ ــوال أن الــوضــع فــي األردن يعتبر
ً
فريدا من نوعه ،فمنظمة الصحة العالمية ّ
تقدر بأن نصف سكان العالم
سيعيشون في مناطق تعاني نقصا في المياه بحلول سنة  ،2025وهذا في
جوهره يعني أن ما كان يعتبر في السابق تحديا إقليميا قد أصبح اآلن
مسألة خطيرة تتعلق بالحوكمة العالمية مع تداعيات بيئية وسياسية
واقتصادية .بشكل عام فإن تداعيات التغير المناخي األخرى وعدم وجود
استجابة منسقة عالمية لتلك التداعيات ،ناهيك عن التهديدات اإلضافية
مثل جائحة كــوفـيــد ،19توحي بــأن هناك خطأ فــادحــا على المستوى
العالمي ،وطبقا للتقييم الرصين األخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية
بتغير المناخ فإن العالم لن يحقق هدف اتفاقية باريس للمناخ لسنة 2015
في الحد من االحتباس الحراري الى أقل بكثير من  2درجة مئوية ما لم
يتم إجراء تخفيضات إضافية ضخمة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
إن األمر وبكل بساطة هو أن نتائج الجهود المناخية للعالم غير كافية
على نحو خطير ،وطبقا للبيانات الخاصة بمتابعة العمل المناخي فإن
السياسات الحالية تضع العالم على مسار أن ترتفع درجــات الحرارة
بشكل مذهل وذلك بمقدار  3.1-2.7درجات مئوية بحلول سنة  2100مقارنة
بمستويات ما قبل الصناعة .صحيح أن العديد من التقنيات الخضراء
الناشئة هي تقنيات واعــده ويجب دعمها ولكن في غياب نهج عالمي
ً
فإن هناك خطرا بأن تلك االبتكارات ستعمل فقط على إعادة توزيع تأثير
التغير المناخي بين البلدان والمناطق.
ً
ً
إن رفع الوعي وتنبيه (وفضح) صناع السياسات يعتبر أمرا ضروريا
ولكنه ليس كافيا لتجنب ما أشار اليه أمين عام األمم المتحدة أنطونيو
غوتيريس على أنه "كارثة مناخية" .يجب السعي لتخفيف التغير المناخي
من أجل المنفعة العامة العالمية علما أن المشكلة هنا هي أن مثل تلك
المنافع تعاني مشاكل تتعلق بالعمل الجماعي ،وذلك نظرا ألن التكاليف
ّ
عادة ما تكون مركزة مكانيا وزمانيا في حين الفوائد منتشرة ،ومن ّ الممكن
معالجة تلك الصعوبات فقط من خالل هياكل حوكمة عالمية تخفض من
تكلفة العمل الجماعي وتستوعب العوامل الخارجية وتواجه التحيزات
القصيرة المدى في عملية صنع القرار.
نحن بحاجة مــن أجــل التصدي للتغير المناخي بفعالية أكبر الى
ترتيبات حوكمة عالمية ترقى ألن تكون عقدا اجتماعيا عالميا جديدا ،وإن
هياكل الحوكمة العالمية الحالية يمكن أن تشكل أساسا لتلك المؤسسات
الجديدة ،ولكن يجب تعديلها ودعمها من أجل التصدي لمشاكل محددة
تتعلق بالمنافع العامة والعمل الجماعي.
بادىئ ذي بدء ،نحن بحاجة الى هيكل حوكمة تكون سلطته مقتصرة

faisal.alsharifi@hotmail.com
كاف على
على المنافع العامة العالمية والتي ال يمكن توفيرها بشكل ٍ
المستوى الوطني كما ستكون الدول حرة في االنضمام لذلك الهيكل من
عدمه ،علما أن فوائد االنضمام تفوق فوائد عدم االنضمام ،وسيتم اتخاذ
القرارات على أساس األغلبية بحيث لن تتمتع أي دولة بسلطة الفيتو كما
ً
سيكون هناك أيضا عملية استئناف وفصل تسمح بالطعن في القرارات.
ثانيا ،وجود كيان حارس يتابع حسابات الثروة الطبيعية العالمية
لمعالجة قضايا العدالة بين األجيال علما أن هذا الكيان يجب أن يكون
ً
قــادرا على وضع البنود على جــدول أعمال مؤسسة الحوكمة العالمية
والطعن في القرارات.
أخيرا ،وجود نظام للحوافز والموانع يهدف الى المحافظة على الطبيعة
والتنوع البيئي وفــرض الضرائب على من يستهلكها مع األخــذ بعين
االعتبار التباين في الثروة والدخل بين البلدان.
ّ
إن تأسيس آليات حوكمة عالمية تركز على المنافع العامة وتحديات
ً
ً
العمل الجماعي لتغير المناخ لن يكون أمــرا سهال ،وإن مشاعر القلق
والخوف المتعلقة "بنقص الديمقراطية" والحاجة لحماية السيادة الوطنية
هي مشروعة وال يمكن تجاهلها بكل بساطة ،لكن مهما يكن من أمر فإننا
لن نبدأ من الصفر فمنظمة التجارة العالمية هي مثال لهيكل حوكمة عالمي
قوي وناجح وبقواعد ملزمة وبالتالي فإن ما يدعو للسخرية والحزن
أن منظمة التجارة العالمية فشلت في تضمين قضايا البيئة وحقوق
األنسان المتعلقة بالتجارة في لوائحها من أجل ضمان تكافؤ الفرص
على المستوى الدولي ومع ذلك فإن منظمة التجارة العالمية وبسلطتها
لفرض العقوبات هي في وضع مثالي من أجل ربط مسائل مثل انبعاثات
غاز االحتباس الحراري وقضايا العمالة بالقواعد التجارية.
ال يستطيع األردن اليوم التصدي بنجاح لتحديات المناخ العالمية
لوحده ،وهذا ينطبق أيضا على الشرق األوسط ،وذلك نظرا للصراعات
والتنافسات اإلقليمية ،واآلن وبعد أن أصبح العالم قرية فإن المهمة التي
تواجه المنطقة هي االتفاق مع البلدان األخرى– زمالئنا القرويين -على
كيفية التخفيف من تجاوزاتنا وتجنب تهديد وجودي ،وهذا يمكن تحقيقه
فقط من خالل إيجاد طرق مناسبة لمساءلة أنفسنا وبعضنا بعضا ،فالحل
يكمن في تأسيس نظام حوكمة عالمي مبني على أساس الدولة ولكن لديه
القدرة على معاقبة السلوك الضار.
ان البعض قد يعتبر فكرة إنشاء مثل هذا الهيكل بعيدة المنال ولكن ما
ً
ً
لم نقم بذلك ،فإن هناك أمال ضئيال في منع أزمة المناخ -الظاهرة بالفعل
في األردن وحول العالم– من أن تستمر في تدمير حياة عدد ال يحصى
من الناس وسبل عيشهم.
* رئيس وزراء أردني سابق.
بروجيكت سنديكيت  »2021،باالتفاق مع «الجريدة»

في هــذا المقال أردت مشاركتكم بعض القضايا المهمة
ً
التي كلما ترك حلها لزمن أصبحت أكثر كلفة وتعقيدا على
نواحي الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية ومنها
على سبيل المثال:

التعيينات
بـيــن ف ـتــرة وأخ ـ ــرى ه ـنــاك ش ـكــوك تـ ــدور ح ــول مـصــداقـيــة
الحكومة في إدارتها لهذا لملف عند اختيارها للقياديين
وأعضاء مجالس اإلدارات في المؤسسات والشركات التابعة
لها ،ومدى اتباعها لمعايير الكفاءة والتزامها بمبدأ التنافس
الشريف وتكافؤ الفرص ،قد تكون ألسماء بعض شاغلي هذه
الوظائف مكانتها االجتماعية والعلمية واإلداري ــة ،لكنها
ال تــوظــف فــي مـجــال تخصصها ،وبعضعها اآلخ ــر أثبتت
التجارب فشلها ،ومع هذا تتم ترضيتها وكأن لهم الفضل
على الدولة وهــم في واقــع األمــر عالة عليها ،فلو تفحصنا
سيرهم الذاتية لوجدنا أغلبهم ال عالقة له بالمنصب.
صدمات هذا الملف مستمرة ولم يعد هناك قطاع حكومي
إال وأصيب بهذا الداء ،فال االختيار المباشر أفاد وال االختيار
عن طريق اللجان نفع.

التركيبة السكانية
كل الحديث عن التركيبة السكانية على ما يبدو بعيد
عــن الــواقــع لصعوبة االسـتـغـنــاء عــن الـعـمــالــة ال ــواف ــدة في
الـكـثـيــر مــن الـقـطــاعــات ،فـمــن يـطـلــع مــن الـشـبــاك يــرجــع من
الباب ،وتصريحات كثيرة للحكومة حول نيتها معالجة
ً
هذه الملف دون أن نجد لها برنامجا أو خريطة طريق ،بل
إن بعض القرارات اتسمت باالرتجالية مما أدى إلى تفاقم
المشكلة وار تـفــاع أ جــور العمالة ا لــوا فــدة بشكل مضاعف
إذا ما قورنت مع دول الخليج التي اتخذت إجــراء ات أكثر
وضوحا وصرامة فيما يخص نظم اإلقامة بعد تقنينها
للوظائف ا لـتــي يسمح للوافد العمل بها حماية لحقوق
مــواطـنـيـهــا س ــواء فــي الـقـطــاع الـحـكــومــي أو ال ـخــاص ،كما
أنها عملت على منع شغل الوافدين في الوظائف اإلدارية
الحساسة التي تتطلب الوالء المطلق للدولة.

البدون

ماتياس ماتيس*

ال ـ ـمـ ــزايـ ــدة ع ـل ــى حـ ـق ــوق الـ ـ ـب ـ ــدون س ـ ـ ــواء كـ ــانـ ــوا أول ـئ ــك
المستحقين للجنسية الكويتية أو من خالل إيجاد حلول
إنسانية تحفظ كرامتهم بالعيش الكريم لمن انقطعت بهم
صفة المواطنة عن دولهم األصلية ،أما الـمــزورون فيجب
محاكمتهم وترحيلهم لبلدانهم.
بقاء الحال على ما هي عليه لن يحل هذه القضية ،فمع
مرور الوقت سيزداد الوضع صعوبة ،ومن له حق فسيضيع
حقه مع المزورين ،وستخلق فئة أخرى سيصعب مع الزمن
إثبات هويتهم الحقيقية.
ال ـح ــدي ــث ع ــن ال ـ ـبـ ــدون ي ـج ــب أن ي ـت ـج ــاوز ل ـغ ــة الـحـســد
والتشكيك إلى شقه القانوني واإلنساني إذا ما أردنا طي
هذا الملف.

إرث ميركل ومستقبل ألمانيا
ً
تزامنا مع تنحي المستشارة األلمانية أنجيال ميركل من منصبها
بعد  16سنة على وجــودهــا في السلطة ،أصبحت قيادة ألمانيا
واالتـحــاد األوروب ــي مفتوحة على جميع االحـتـمــاالت ،فما اإلرث
الذي ستتركه ميركل وراءها؟ وما األحداث المتوقعة بعد انتهاء
عهدها؟ وما أهم القرارات المؤثرة التي اتخذتها؟
ً َ ّ
محليا ،تـ ِقــل الـقــرارات الـبــارزة ،منها االقـتــراح الدستوري بفرملة
الــديــون لضمان ميزانية مـتــوازنــة ،وقــرارهــا بالتخلي عــن الطاقة
ً
النووية تدريجا في عام  2011بعد كارثة فوكوشيما في اليابان،
وقــرارهــا بتجاوز قواعد االتحاد األوروب ــي بشأن طالبي اللجوء
في عام  2015وفتح حدود ألمانيا أمام أكثر من مليون الجئ من
سورية وأماكن أخرى.
على مستوى االتحاد األوروبيّ ،
أصرت ميركل على سياسة التقشف
واإلصالح البنيوي خالل أزمة ديون منطقة اليورو ،وكانت ُم ّ
صممة
على إتمام مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي "نــورد ستريم "2
المثير للجدل مع روسيا ،وقد وافقت على ديون االتحاد األوروبي
ً
المشتركة استباقا لتداعيات كورونا االقتصادية.
أمضت ميركل معظم عهدها وهي تدير حكومات ائتالف واسعة،
المعارض ،فكيف
ال سيما مع "الحزب االشتراكي الديموقراطي"
ِ
انعكس أسلوبها في ُ
الحكم على السياسة األلمانية؟
مــن خ ــال الـتـكـ ّـيــف مــع ع ــدد مــن األف ـك ــار الـشــائـعــة وس ــط "ال ـحــزب

االشتراكي الديمقراطي" اليساري الوسطي ،بما في ذلك تحديد
ً
سخاء ،أصبحت
الحد األدنى لألجور وتقديم معاشات تقاعد أكثر
ميركل بفضل ذكائها محور السياسة األلمانية ،وهذا ما جعلها قوة
ُ
جمع معظم المحللين على فوز حزبها" ،االتحاد
انتخابية هائلة .ي ِ
الديموقراطي المسيحي" ،بكل سهولة خالل االنتخابات المقبلة لو
ّ
أنها ترشحت لوالية خامسة.
كذلك ،سمح أسلوبها التوافقي وطريقة ّتعاملها مع االقتراحات
السياسية التي يطرحها خصومها لمرشح "الـحــزب االشتراكي
الراهن،
الديمقراطي" لمنصب المستشار األلماني ووزيــر المال
ّ
أوالف شولتس ،بــأن يزعم أنــه وريــث ميركل الحقيقي ،ال مرشح
"االتـ ـح ــاد الــدي ـمــوقــراطــي ال ـم ـس ـي ـحــي" ،أرم ـي ــن الش ـي ــت .ي ـب ــدو أن
ه ــذه ال ـم ـقــاربــة ب ــدأت تـعـطـ ّـي ث ـمــارهــا :نـجــح "ال ـح ــزب االش ـتــراكــي
الديموقراطي" في عكس تأخره وبدأ يتفوق في معظم استطالعات
الرأي .لقد أثبت عهد ميركل الممتد على  16سنة أن الرؤية الشاملة
هي وصفة النجاح الحقيقية.
مــا تــداعـيــات عهدها على االت ـحــاد األوروبـ ــي؟ وهــل تستطيع أي
شخصيات أخرى في أوروبا أن تؤدي هذا الدور بعدها؟
عقد
ال شك أن ميركل حافظت على تماسك االتحاد األوروبي خالل ٍ
من األزمات ،بما في ذلك أزمة ديون اليورو ،واالعتداءات الروسية
في أوكرانيا ،وزيادة أعداد الالجئين بدرجة فائقة ،والتصويت على
خطة "بريكست" في المملكة المتحدة ،والشرخ العابر لألطلسي
خــال عهد دونــالــد تــرامــب ،لكن أهــم قــرار فــي عهدها يتعلق على
األرجح بموافقتها على إصدار سندات االتحاد األوروبي بطريقة
مشتركة فــي ربيع عــام  ،2020فبعد تــراجــع المعارضة األلمانية
القديمة لتعميق التكامل االقتصادي داخل االتحاد األوروبي ،قد
ُت ّ
الم ّ
مهد آلية الديون ُ
جمعة إلطالق حقبة جديدة.
في غضون ذلك ،يرغب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تسلم
قيادة االتحاد األوروبي ،لكنه ال يتمتع بشعبية واسعة في أنحاء
أوروبا بقدر ميركل ،ولم تعد فرنسا تملك النفوذ الدبلوماسي نفسه،
وفــي مطلق األح ــوال ،من المتوقع أن يصبح شولتس أو الشيت،
ً
حظا لتسلم منصب ميركلَ ،
قائدي االتحاد
وهما السياسيان األوفر
َ
الجديدين ،لكنهما لن ينجحا إال إذا أقاما عالقة فاعلة
األوروبــي
ً
مع باريس ،وسيحتاجان إلى بعض الوقت أيضا لكسب المستوى
نفسه من الثقة والرصيد السياسي الذي جمعته ميركل بحذر على
مر سنوات عدة.
مــا أكـبــر الـتـحــديــات أم ــام الـحـكــومــة األلـمــانـيــة المقبلة فــي مجال
السياسة الخارجية؟
ً
معنى ملموس للمفهوم الجديد
يتعلق ا لـتـحــدي األول بــإ عـطــاء
الذي يطرحه االتحاد األوروبــي حول "االستقاللية االستراتيجية
ً
ً
المفتوحة" ،إذ ال يــزال هــذا النهج هدفا مبهما في الوقت الراهن
ل ــزي ــادة ال ـن ـفــوذ األوروب ـ ـ ــي ال ـعــال ـمــي ع ــن ط ــري ــق تــوس ـيــع هــامــش
االستقاللية .يمكن اعتبار االتفاق الدفاعي األخير بين أستراليا
وبــري ـطــان ـيــا والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ث ــم االن ـس ـح ــاب األم ـي ــرك ــي من
ً
أفغانستان جزءا من المؤشرات المؤلمة التي تدفع قادة االتحاد
األوروبي إلى إدراك ضرورة التوافق حول سياسة دفاعية مشتركة
إذا أرادوا أن يصبحوا العبين ّ
جديين في الشؤون العالمية .تتردد
ُ َ
النخب السياسية األلمانية حتى اآلن في القيام بهذا النوع من
االلتزامات.
َ
يرتبط تـ َـحـ ٍّـد بــارز آخــر بإقناع بقية دول العالم بمعالجة مشكلة
التغير المناخي ،إذ يجب أن تصبح برلين قــدوة لآلخرين عبر
التخلي عــن آليتها الصناعية الـتــي تـتــابــع االت ـكــال عـلــى كميات
كبيرة من الوقود األحفوري واالنتقال إلى الطاقة المتجددة ،ومن
المنتظر أن تكون المفاوضات المرتبطة باالئتالف الحكومي طويلة
ُ
وشاقة ،لكنها ستحدد في نهاية المطاف مدى قدرة األلمان على
أداء هذه المهمة.
* «مجلس العالقات الخارجية»

ملف العفو
قــد ال يمر يــوم إال وهـنــاك مــن يطرق هــذا الملف رغــم أن
قضية المصالحة الوطنية أمر ال تختص به دولة الكويت
ل ــوح ــده ــا ،فـمـصـيــر مـعـظــم ال ـق ـضــايــا الـسـيــاسـيــة عـ ــادة ما
يـكــون الـعـفــو الـعــام وغـيــر الـمـشــروط مــا لــم تـصــل الـجــرائــم
المرتكبة إلى القتل أو تخريب الممتلكات العامة والخاصة،
لذلك أتمنى على مراهقي السياسة ترك الخوض في هذا
الموضوع إلفساح المجال للعقالء إليجاد حل يرضي جمع
األطراف دون مساس بكرامة الناس.
ودمتم سالمين.

خليل علي حيدر

قراءة في حركات الكويت اإلسالمية ()4
بالرغم مــن االنتشار الــواســع للحركة القومية
في الكويت خــال الخمسينيات ،فإنها عجزت عن
اسـتـيـعــاب ك ــل ال ـشــرائــح ال ـجــديــدة م ــن المتعلمين
والشباب والمتأثرين بالتطورات السياسية ،وظل
الـكـثـيــر م ـعــزول ـيــن ،مـمــن آث ـ ــروا ال ـتــوجــه اإلســامــي
والـقـيــم المحافظة وراودت ـه ــم م ـخــاوف مــن التغير
الفكري واالجتماعي الذي كان يعصف بقوة وسرعة
بالمجتمع الكويتي.
ي ـق ــول األسـ ـت ــاذ ع ـبــدال ـعــزيــز حـسـيــن ف ــي كـتــابــه
المعروف "المجتمع العربي بالكويت" عن تحوالت
المجتمع الكويتي خالل الخمسينيات وضغوطاتها:
"لقد اهتزت أسس المجتمع القديم وانهار بعضها،
واضطربت القيم االجتماعية التي كانت لها سيادة
على المجتمع الكويتي القديم اضـطــرابــا شــديــدا،
ً
وأخذت التقاليد المرعية تتضاءل وتفقد تدريجيا
عناصر وجودها وقدرتها على الثبات واالستمرار
كما هي دون تبديل ،فقد اختلفت أساليب الحياة
وانـتـشــر التعليم الـحــديــث واتـصــل الـنــاس بالعالم
ً
ً
الخارجي اتـصــاال شــديــدا بوسائل العلم الحديث،
وس ــادت ثقافة جــديــدة خــال ذلــك ليس لها حــدود
أو حــولـهــا ق ـيــود ،وج ــاء إل ــى الـكــويــت فـئــات كثيرة
مــن الـنــاس تحمل كــل فئة منها عاداتها وثقافتها
وأسلوبها الخاص في الحياة ،فأدلت بدلوها في
ميدان التطور اآلخذ طريقه بالكويت ،وأخذت كلها
ً
تتفاعل تفاعال شديدا"
ويـ ـضـ ـي ــف" :ف ـب ــال ـك ــوي ــت مـ ــن ي ـل ـب ــس ال ـم ــاب ــس
اإلفــرنـجـيــة الـتــي تفرضها الحكومة فــي مدارسها
ومن يحتفظ بالزي العربي الكامل من عباءة وعقال
وكوفية ،ومــن يكتفي بالجلباب والكوفية ،وهناك
من يفضل استعمال أصابعه في الطعام ومن يأنف
من ذلك مستعمال الملعقة والشوكة والسكين .ومن
يفضل الجلوس على الكراسي ومن يرى المحافظة
على الطريقة البدوية في التربع على البساط رغم أنه
يسكن فيال حديثة مكيفة الهواء".
وهكذا ،يقول المستشار بديوان صاحب السمو
األمير خالل الفترة  1996 -1985عبدالعزيز حسين،
ً
متحدثا عن تفاصيل أخرى من التغير االجتماعي
ً
الزاحف" :صار التنافر في العادات والتقاليد واضحا،
وص ــار فــريــق مــن ال ـنــاس بـعــد أن ف ـقــدوا تقاليدهم
القديمة يطبقون تقاليد جديدة ليس لها أساس من
واقع الكويت متأثرين بتقاليد البالد األخرى ،حائرين
بين ما يأخذون وما يتركون".
(م ـح ــاض ــرات ع ــن الـمـجـتـمــع ال ـعــربــي بــالـكــويــت،
عبدالعزيز حسين ،الكويت ،1994 ،ص )101-100
تـحـتــاج الـحـيــاة السياسية فــي الـكــويــت مــا بين
 1990 -1945وتياراتها وصراعاتها الــى دراســة ال
مجال لها هنا ،ويمكن القول في عجالة إن التيار
ً
القومي كان جارفا في "دول الشام األربــع" ،سورية،
فلسطين ،لبنان ،األردن ،وليس بالقوة والشمول

في دول أخــرى ،ففي مصر تنامت "جماعة اإلخوان
المسلمين" بعد تأسيسها حوالي عام  ،1928وفي
الـعــراق انتشرت الــدعــوة كذلك ،وكــان هــذا االنتشار
في البلدين لصالح نمو اإلخــوان في الكويت خالل
الخمسينيات ،الذين وجدوا الكثير من كوادر اإلخوان
ً
المصرية والـعــراقـيــة ذات الـخـبــرة المتقدمة عونا
ً
وسندا ولما كانت المرحلة فترة صراع بين الشرق
والغرب ،والواليات المتحدة والمعسكر االشتراكي،
نــالــت الجماعة ألسـبــاب داخـلـيــة ودول ـيــة كــل ألــوان
المساندة ،وهو ما كان يحدث في العديد من دول
العالم الثالث بسبب الصراع األيديولوجي والشد
والجذب والخوف من االنقالبات التي كانت تتوالى
في بعض الدول العربية.
يقول د .الزميع" :كــان مــن الطبيعي أن تتضمن
التطورات والتغيرات الحادثة في المجتمع الكويتي
فــي الخمسينيات ظـهــور حــركــة إســامـيــة كويتية
جــديــدة ومختلفة عــن كــل األنشطة والفكر الديني
التقليدي المألوفة في الكويت ،فقد شعر العديد من
المتحمسين اإلسالميين أن المجتمع الكويتي قد
بدأ يتأثر باأليديولوجيات المتعددة التي قد تهز
وتغير طبيعته الدينية ،وتفقده شخصيته المحافظة
التي كانت في طور التشكل ،وأكد وعزز هذا الشعور
بروز الفكر القومي وأنشطته التي بدأت في اكتساب
زخم في الحياة الفكرية والسياسية للمجتمع بشكل
عام ،وقد وجد هؤالء المتحمسون من بين الحركات
ً
اإلسالمية الحديثة في العالم العربي نوعا يمكن أن
ً
ً
يكون بديال وحــا مطلوبا للدعوة والفكر الديني
التقليدي في الكويت ،وكان اإلخوان المسلمون أكثر
ً
هذه الحركات أهمية ونفوذا"( .الحركات اإلسالمية،
ص)80
كانت "جمعية اإلرشاد اإلسالمي" الواجهة العلنية
للجماعة منذ أن تأسست عــام  ،1951وقــد اختار
اسـمـهــا مفتي الـكــويــت وقـتـهــا الـشـيــخ "يــوســف بن
عيسى القناعي" ،كما اتخذت الجمعية من بيت ّقدمه
"عبدالعزيز المطوع" بالقرب من المدرسة المباركية
ً
وسوق اللحم القديم ،مقرا لها.
واخـ ـت ــارت الـجـمـعـيــة "ي ــوس ــف ال ـق ـنــاعــي" مفتي
ً
ً
الكويت ،رئيسا فخريا لها و"عبدالعزيز المطوع"
ً
ً
أمـيـنــا عــامــا ،وضـمــت عـضــويــة الجمعية ،يـقــول د.
الزميع ،عــدة مجموعات منها "الشباب المتأثرون
بالفكر اإلســامــي الـحــديــث ،وبـعــض الشخصيات
التقليدية المحافظة" .كما أصــدرت الجمعية مجلة
إسالمية ابتداء من عام  ،1953باشرت نشر المقاالت
ذات التوجه العقائدي والفكري المعروف" ،وبشكل
ع ــام فـقــد تـنــاولــت المجلة كــافــة ال ـجــوانــب الدينية
والمدنية للحياة" .وافتتحت الجمعية مكتبة عامة
كـمــا ق ــام قـســم نـشــر الـثـقــافــة اإلســامـيــة بالجمعية
بإنشاء مكتبة لبيع الكتب والكتيبات بسعر رمزي،
ً
وبعد أن أصدرت الجمعية عشرين عددا من المجلة،

ً
"اضطرب إصدارها نظرا للظروف التي كانت تمر
بها الجمعية ،حتى توقفت نهائيا في عام ."1959
ويقول الباحث إن في المكتبة العامة المركزية
مجموعة غير كاملة من المجلة ،كما يستقي الباحث
الكثير مــن الـمـعـلــومــات هـنــا عــن "مـحــاضــر ق ــرارات
الهيئة اإلدارية لجمعية اإلرشاد" ويقول إنها "وثائق
اجتماعات هيئتها اإلدارية وقراراتها الرسمية للفترة
من  24أغسطس  1952إلــى  13يوليو  ،1955وهي
وثيقة غير منشورة حصل عليها المؤلف"( .ص.)89
ون ـس ــأل :ه ــل شـمـلــت ج ـهــود إعـ ــادة نـشــر الـمـجــات
الكويتية كذلك "مجلة اإلرشاد"؟
تضمن نـشــاط الجمعية افـتـتــاح فـصــول تعليم
للجمهور وألع ـضــاء الجمعية ،وافـتـتـحــت فصول
دراسية مسائية تحت إشراف "لجنة محاربة األمية
فــي الجمعية وكــانــت للجمعية نـشــاطــات ثقافية
ومحاضرات تقوم باإلعالن عنها من خالل دعوات
عـلــى شـكــل مـطــويــات ت ــوزع فــي أن ـحــاء الـبـلــد ،ومــن
نشاطات الجمعية المثيرة لالنتباه" ،إدارتها لمحطة
اإلذاعة التي أسستها الدولة بناء على طلب من مدير
ً
اإلذاعة ،وكانت جمعية األرشاد" مسؤولة رسميا لمدة
عام ونصف عن اإلذاعة" ،وكانت الجمعية توفر المادة
ً
اإلذاعية يوميا بما يغطي ساعتين من البث( .ص.)90
ويبدو من خالل ما يعرضه د .الزميع عن تاريخ
جمعية اإلرشــاد أن موقف اإلخــوان آنــذاك كــان أشد
تــأيـيــدا فــي قضية ال ـم ــرأة! ي ـقــول" :حــاولــت جمعية
اإلرشاد االقتراب والمشاركة في قضية المرأة ودورها
ً
ً
فــي المجتمع ،والـتــي كــان مــوضــوعــا حساسا جدا
ً
وغريبا في ذلك الوقت ،إال إنها لم تتمكن من إحداث
إضافة نوعية في هذا الموضوع الحساس ،واستمرت
في ترديد الرؤية اإلسالمية بشأن المرأة ومكانتها،
دون تقديم أي تصور عملي حول هذا الموضوع أو
دعم أي نشاط نسوي خاص ،كما ذهب جهدها سدى
للتقدم لألمام عندما حاولت تأسيس مدرسة للبنات
ذات منهج إسالمي متطور ،ولم يكن النجاح حليف
هذه المحاولة لعدة اسباب ،ليس أقلها عدم توافر
مــدرســات ،ولكن يبدو أن الفشل يرجع الــى عوامل
معينة تخص المجتمع الكويتي ،من انتشار الروح
التقلدية المحافظة فيه ،وعدم وجود حركة نسوية
قــادرة على تقديم قضيتها بجدية ،كما كــان هناك
عامل خاص يتصل بأغلبية أعضاء جمعية اإلرشاد
المتأثرين بالمفهوم التقليدي للمرأة ،وشعورهم
بأنه ليس من المفيد دعم هذه القضية أو التعجيل
بـعــرضـهــا عـلــى الـجـمــاهـيــر ،وأن الـجـمـعـيــة ليست
مستعدة لإللمام بها أو تبنيها فكريا من خالل طرح
قضايا من هذا القبيل"( .ص.)90
ومن المستبعد أن تكون مضامين الفكر النسائي
لإلخوان في تلك الفترة والسنوات ،مختلفة عنها
ً
اليوم كثيرا ،والتي لم تتيغر محتوياتها كذلك عن
بداية القرن العشرين قبل قرن ،غير أن مجرد اهتمام

اإلخ ـ ــوان بــال ـمــرأة فــي تـلــك الـمــرحـلــة يحمل سمات
ريادية ،حيث كان بعض أعضاء الجمعية كما هو
معروف من المعارضين للتقليديين.
ويقول د .الزميع إن جمعية اإلرشــاد نشطت في
مجال "الكشافة وبدأت في تشكيل جماعتها الكشفية
التي سجلتها لــدى دائ ــرة الـمـعــارف -أي مــا يعادل
وزارة التربية -المسؤولة عن هذا النشاط ،ويضيف
ان كشافة الجمعية "كانت واحدة من أكبر الجماعات
الكشفية في الكويت".
وتذكرنا عبارة الباحث األخيرة في وصف كشافة
"جمعية اإلرشاد" ،بوصف كشافة اإلخوان في مصر
أو "الجوالة" ،ففي عام " 1948أضحت جوالة اإلخوان
ً
أكـبــر ال ـفــرق وأعـظـمـهــا نـشــاطــا فــي حــركــة الكشافة
المصرية"( .اإلخوان المسلمين ،د .ريتشارد ميتشل،
ص )344
ول ـ ــم ي ـك ــن ال ـ ـغـ ــرض مـ ــن إن ـ ـشـ ــاء ف ــرق ــة ال ـج ــوال ــة
ً
ً
والكشافة في حركة اإلخوان بمصر رياضيا بحتا،
يقول د .ميتشل" ،ربما كان أهم وظيفة للجوالة هي
المحافظة على النظام داخل الجمعية والدفاع عنها
ً
ضــد أعــدائـهــا مــن ال ـخــارج ،وقــد أدت الكشافة دورا
ً
هاما خالل حفالت الملك فاروق استحق البنا الثناء
عليه ،إذ أدت دور "قوة من الشرطة" للمحافظة على
النظام ..وظلت هذه الفرق خالل األربعينيات حين
أخذت الجمعية تنزل الى معترك السياسة في يقظة
ً
تامة تحمي مصالح الجمعية وسمعتها خصوصا
حين تحول نشاطها الــى تنافس عدائي مع حزب
الوفد"( .ص)345
وكانت العضوية في الكشافة والجوالة بمصر
ً
في الكثير من األحيان تمهيدا في حركة االخــوان،
لعضوية "الجهاز السري" ،كما كان قاتل "النقراشي
باشا" عضوا في الجهاز السري متخرجا في فرق
ً
الجوالة ،وكان برنامج تدريب الجوالة الديني موحيا
فــي جــوهــره بــالـعـنــف ،وق ــد بـلــغ ع ــدد أع ـضــاء قسم
الجوالة عام  1948حسب تقدير الجمعية في مصر
ً
أربعين ألفا ،ويقول د .محمود أبو السعود مترجم
كتاب اإلخــوان في تعليق له بالهامش ص" :348إن
جمال عبدالناصر طلب من اإلخوان في نهاية سنة
 1953ع ــدم ظـهــور الـجــوالــة فــي ال ـش ــوارع واألمــاكــن
ً
الـعــامــة ،ومــن يومها أوق ــف نـشــاط الـجــوالــة تفاديا
للصدام مع هذه الحكومة ...ثم جاءت بعد ذلك سنة
 1954بحوادثها".
وك ــان لجماعة اإلخ ــوان فــي مصر اهـتـمــام كبير
باالجتماعات العامة والهتافات واألناشيد ،وهو ما
نــرى نواته في إنشاء "جمعية اإلرشــاد اإلسالمية"
فرقة لإلنشاد (أناشيد وطنية وإسالمية) وأخــرى
للتمثيل ،ويضيف الباحث "لم تقتصر هذه األنشطة
على مدينة الكويت ،بل وصلت الى القرى المجاورة
باالتصال بسكانها عبر تنظيم األنشطة في المدارس
المحلية"( .ص.)91
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق األول السوق الرئيسي

السوق العام

7.502

6.870

5.623

2.424 2.838 3.320

 154مليون دينار زيادات رأس المال للقطاع المصرفي
•  %73.47تغطية المؤسسات في «برقان» و ٪50.3في «وربة»
• أفضلية لالكتتابات في الزيادات على حساب الودائع البنكية
محمد اإلتربي

وفرة السيولة
بالسوق المصرفي
تفضل الفرص
االستثمارية ذات
العوائد المضمونة

تـمـثــل وفـ ــرة الـسـيــولــة ف ــي الـســوق
المصرفي وانخفاض عوائد الودائع
أفضل فرصة لزيادات رؤس األموال،
فالفارق في العوائد لمصلحة الفرص
ً
االستثمارية حاليا.
وتـسـتـفـيــد الـ ــزيـ ــادات ال ـم ـطــروحــة
ً
حاليا من الشركات الجيدة من فرصة
مزدوجة ،فمن جهة يمكن االستفادة
من طلب التمويل ،الذي تبدي البنوك
ً
ع ـل ـيــه ان ـف ـت ــاح ــا ب ــأس ـع ــار تـنــافـسـيــة
ومرونة كبيرة ،أو السحب من الودائع
وتحويل سيولتها لفرص استثمارية
وس ـ ــط انـ ـخـ ـف ــاض الـ ـع ــائ ــد ال ـس ـن ــوي
مقارنة باالستثمار.
ً
ووف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـ ـم ـ ـصـ ــادر اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
ومالية ،فإن عمليات الزيادة بالرغم
ً
من وفــرة «الـكــاش» تكاد تكون حكرا
فــي المرحلة الــراهـنــة على الكيانات
الناجحة والتشغيلية ،التي تحظى
بثقة المستثمرين بالدرجة األولــى،
إذ ي ـص ـع ــب ت ـ ـكـ ــرار س ـي ـن ــاري ــوه ــات
ال ـمــاضــي ب ــال ــزي ــادات الـمـطـلـقــة ،فقد
ً
ارتفع منسوب الوعي حاليا  ،وبات
متداولو السوق أعلى كفاء ة وقــدرة
عـلــى الـتـمـيـيــز بـيــن ال ـغــث والـسـمـيــن
بـعــد أن ب ــددت الكثير مــن الكيانات
مليارات في عمليات زي ــادات ذهبت

السعودية تعتزم إصدار
سندات خضراء
قال مسؤول بوزارة المالية السعودية ،إن المملكة تعتزم إصدار
سندات خضراء قريبا ،في الوقت الذي يسعى فيه البلد المنتج للنفط
إلى احتواء المخاوف البيئية واالجتماعية المتعلقة بالحوكمة،
لتوسيع قاعدة المستثمرين وتمويل انتقالها إلى اقتصاد أكثر
مراعاة للبيئة.
وقال هاني المديني ،الرئيس التنفيذي المكلف للمركز الوطني
ً
إلدارة الــديــن ،إن الحكومة سـتــدرس أيـضــا التمويل المدعوم من
وكـ ــاالت ائـتـمــان الـتـصــديــر ،بــاإلضــافــة إل ــى الـصـكــوك والـسـنــدات
التقليدية .وكان المديني يتحدث في مؤتمر استثماري في الرياض.
وش ـه ــدت مـنـطـقــة الـخـلـيــج ت ــزاي ــدا ف ــي االه ـت ـم ــام بــال ـم ـبــادرات
والصفقات المتعلقة بــاحـتــواء الـمـخــاوف البيئية واالجتماعية
المتعلقة بالحوكمة ،مع تزايد الوعي بين المستثمرين العالميين
بشأن تلك المخاطر.
ً
واستعانت السعودية مؤخرا ببنوك لتقديم المشورة فيما يتعلق
بإطار العمل للتمويل المستدام ،وقال صندوق االستثمارات العامة
السعودي إنه يعتزم اإلعالن قريبا عن أول صفقة لديون خضراء.
وقال محمد القويز رئيس هيئة السوق المالي السعودي متحدثا
أيضا في ذات المؤتمر أمس ،إنه يتوقع زيادة في أدوات التمويل
الصديقة للبيئة في المملكة مدعومة بنمو في سوق الدين المحلية،
ومشاركة أكبر من مستثمرين أجانب.
من ناحية أخرى ،قال القويز إن البورصة السعودية ستنهي العام
الحالي على األرجح بأكثر من  30إدراجا جديدا.

مــع الــريــح فــي مشاريع شبه وهمية
وغير حقيقية.
وت ـح ـظ ــى االكـ ـتـ ـت ــاب ــات بــاه ـت ـمــام
شــري ـحــة واسـ ـع ــة م ــن الـمـسـتـثـمــريــن
على حساب الــودائــع البنكية األدنــى
ً
عائدا منذ سنوات ،مقارنة مع فرص
الـ ــزيـ ــادات الس ـي ـمــا الـمـضـمــونــة مثل
ً
ً
أسهم البنوك إذ تضمن ربحا سوقيا
وتوزيعات نقدية نهاية العام ،فعلى
صعيد األسعار الفارق وفق إقفاالت
أمس ،بين سعر اكتتاب برقان وسعر
ً
السوق  38فلسا ،وأقفل أمس عند 228
ً
فلسا ،وبالنسبة لبنك وربة يبلغ 69
ً
ً
فلسا ،وأقفل أمس عند  264فلسا.
ً
وع ـم ـل ـيــا م ـط ــروح ع ـلــى مساهمي
ك ــل م ــن «ب ــرق ــان» و«ورب ـ ـ ــة» زيــادت ـيــن
متزامنتين ،إذ ستصل قيمة الزيادتين
نحو  154.12مليون دينار ،ستغطي
أغ ـل ـب ـي ـت ـه ــا ال ـم ـط ـل ـق ــة ال ـم ــؤس ـس ــات
االعـ ـتـ ـب ــاري ــة الـ ـخ ــاص ــة أو ال ـج ـه ــات
الحكومية أو كبار المستثمرين من
أصحاب المالءة.

برقان
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة لـ ـبـ ـن ــك بـ ـ ــرقـ ـ ــان ت ـم ـلــك
م ـج ـم ــوع ــة الـ ـمـ ـش ــاري ــع ن ـح ــو 65.04

فــي الـمـئــة والـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة
 8.43فــي المئة بإجمالي  73.47في
المئة ،في حين المتبقي من الزيادة
 26.53فــي المئة تتوزعها صناديق
استثمارية ومحافظ مالية وأفراد.
وي ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــرح بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــك بـ ـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـ ــان عـ ـل ــى
المساهمين زيادة رأس المال بنسبة
تصل إلى  13.605في المئة بواقع
 37.5مليون دينار ،إذ سيطرح
 375مليون سهم بقيمة 190
ً
ً
ف ـل ـس ــا ل ـل ـس ـهــم مـسـتـهــدفــا
ج ـ ـمـ ــع  71.250م ـل ـي ــون
دي ـنــار لـتــدعـيــم وتـعــزيــز
المالء ة المالية والقوة
الرأسمالية للمصرف.
وسيصبح رأسمال
ب ـ ـ ـنـ ـ ــك ب ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ــان بـ ـع ــد
الزيادة نحو 313.12
مليون دينار.

ستغطي الهيئة ا لـعــا مــة لالستثمار
 25.20فـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة وا ل ـ ـتـ ــأ م ـ ـي ـ ـنـ ــات
االجتماعية  7.74في المئة ،فيما تملك
مـجـمــوعــة ال ـســايــر  10.01ف ــي الـمـئــة
وعبدالله الشلفان  7.35في المئة.
ويـطــرح «ورب ــة» على المساهمين
نسبة زي ــادة رأس ـمــال تبلغ 26.949
فــي المئة بــواقــع  42.5مليون
دي ـن ــار ،إذ سـيـطــرح 425
م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار بـسـعــر
ً
 195ف ـل ـس ــا لـلـسـهــم

ً
مستهدفا جمع  82.875مليون دينار.
وس ـي ـص ـبــح رأس ـ ـمـ ــال ال ـب ـن ــك بـعــد
إتـمــام الــزيــادة  200.2مليون ديـنــار،
وت ـس ـت ـه ــدف الـ ــزيـ ــادة ت ــدع ـي ــم ال ـق ــوة
الــرأس ـمــال ـيــة ل ــ»ورب ــة»
كذلك دعم عملياته
التشغيلية.

وربة
أمـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـن ـ ــك وربـ ـ ـ ــة
ف ـت ـب ـلــغ ن ـس ـبــة ال ــزي ــادة
الـمــؤسـسـيــة واألطـ ــراف
األخرى من كبار المالك
نحو  50.3في المئة ،إذ

تباين أداء مؤشرات البورصة واستقرار متغيرات
القيمة ...والسيولة  44.4مليون دينار

تداوالت كبيرة على مجموعة من األسهم الصغيرة في «الرئيسي»
●

علي العنزي

تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت
الرئيسية في ثاني جلسات األسبوع
وا سـتـقــرت متغيرات القيمة والكمية
وعدد الصفقات ،وسجل مؤشر السوق
ً
العام تراجعا بنسبة مـحــدودة كانت
ُعـشــر نقطة مـئــويــة فـقــط تـعــادل 7.85
نـقــاط ليقفل عـلــى مـسـتــوى 6870.18
نقطة بسيولة مستقرة حول مستواها
أمس األول ومرضية هي  44.4مليون
دينار تــداولــت  329مليون سهم عبر
ً
 11642صفقة ،وتم تداول  137سهما
ربح منها  60وخسر  50بينما استقر
 27دون تغير.
وك ــان أداء ال ـســوق األول هــو الــذي
ضـغــط عـلــى مــؤشــر ال ـس ــوق ال ـع ــام إذ

خ ـس ــر ن ـس ـب ــة أكـ ـب ــر ب ـل ـغ ــت  0.19فــي
المئة تساوي  14.59نقطة ليقفل على
مستوى  7502.23نقطة بسيولة وسط
تـقــاسـمـهــا م ــن اإلج ـمــالــي م ــع الـســوق
الــرئـيـســي بـلـغــت  22.2مـلـيــون ديـنــار
تداولت  78.2مليون سهم عبر 3663
صفقة ،وربحت  8أسهم مقابل تراجع
 13واستقرار  4دون تغير.
وربح مؤشر السوق الرئيسي نسبة
 0.14فــي المئة أي  7.65نـقــاط ليقفل
على مستوى  5623.31نقطة بسيولة
بلغت  22.1مليون دينار تداولت أكثر
من ربع مليار سهم أي  250.8مليون
سهم من خالل  7979صفقة ،وربح 52
ً
سهما مقابل خسارة  37واستقرار 23
دون تغير.
تراجعت سيولة ونشاط أسهم قطاع

البنوك وللجلسة الثانية على التوالي
وبقيت قريبة مــن أ عـلــى مستوياتها
على الرغم من محاوالت جني األرباح
المحدودة ،التي تمت عليها وانتهت
جلسة أمــس ،بخسارة أسهم الوطني
وبيتك وأهـلــي متحد واسـتـقــرار بنك
الخليج ،بينما عوضت أسهم خدماتية
وصناعية هذا التراجع أبرزها أمس،
أس ـهــم زي ــن وعـ ـق ــارات ال ـكــويــت وبـنــك
وربـ ـ ــة وأج ـل ـي ـت ــي وع ـ ـقـ ــارات ال ـكــويــت
واالس ـت ـث ـمــارات الــوطـنـيــة فــي الـســوق
األول.
في المقابل ،استمر التنوع الشرائي،
وإن تركز في بعض الفترات على أسهم
قطاع العقار ،وكانت أسهم استهالكية
وال ـب ـيــت وم ـن ـتــزهــات والـخـصــوصـيــة
وســاحــل و»ج ــي إف إت ــش» مــع تراجع

سهمي األولى وبتروغلف تحت ضغط
جني األرباح لتنتهي الجلسة خضراء
ألسـهــم ال ـســوق الــرئـيـســي ومتراجعة
بسبب وزن القياديات الخاسرة أمس.
ً
خليجيا ،مــال األداء للتراجع على
مـ ـسـ ـت ــوى مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات أسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـم ــال
ب ــدول مجلس الـتـعــاون الخليجي إذ
ت ــراجـ ـع ــت خ ـم ـس ــة مـ ــؤشـ ــرات وربـ ــح
م ــؤشــرا «ت ــاس ــي» ال ـس ـعــودي ومــؤشــر
ســوق مسقط وبنسب متفاوتة كانت
األفضل للسعودي بعد صعود كبير
ألسعار النفط وبدايات أسبوع قياسية
لبرميل برنت القياسي الــذي بلغ 79
ً
دوالرا للبرميل ،وكانت خسائر بقية
المؤشرات محدودة.

«المركزي» 240 :مليون
دينار سندات وتورق
أع ـلــن ب ـنــك ال ـكــويــت ال ـم ــرك ــزي أن ــه تم
تخصيص آخر إصــدار لسندات وتـ ّـورق
الـبـنــك ال ـمــركــزي بقيمة إجـمــالـيــة بلغت
 240مليون دينار ألجل  6أشهر وبمعدل
عائد .%1.250

استقرار الدوالر واإلسترليني
وارتفاع اليورو
استقر سعر صرف الدوالر األميركي
أمام الدينار ،أمس ،عند مستوى 0.301
دينار ،بينما ارتفع سعر صرف اليورو
الى  0.353دينار مقارنة بأسعار أمس.
وقـ ـ ــال ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت الـ ـم ــرك ــزي ،فــي
نشرته اليومية ،على موقعه اإللكتروني،
إن س ـعــر ص ــرف الـجـنـيــه اإلسـتــرلـيـنــي
استقر عند  0.411د ي ـنــار ،كما استقر
الفرنك السويسري عند  0.325دينار،
ف ــي ح ـيــن اس ـت ـقــر ال ـي ــن ال ـيــابــانــي عند
 0.003دينار.

«الطاقة الخليجية» تستهدف توليد  23.728ميغاواط

بورصات العمالت المشفرة تعتزم
تجميد حسابات المستخدمين بالصين الكويت تستحوذ على  %34من «مشاريع المتجددة» بدول «التعاون»
«بتكوين» و«إيثريوم» تستعيدان بريقهما
قالت منصة هوبي  ،Huobiإحدى أكبر بورصات
الـعـمــات المشفرة فــي الـعــالــم ،إنـهــا أوق ـفــت فتح
حسابات جديدة للمستخدمين الصينيين؛ بعد
أن جددت بكين حملة قمع على العمالت المشفرة.
وأعلن بنك الشعب الصيني أن جميع األنشطة
المتعلقة بالعملة االفتراضية غير قانونية بما في
ذلك التداول يوم الجمعة.
وقـ ــالـ ــت  ،Huobiإحـ ـ ــدى هـ ـ ــذه ال ـ ـبـ ــورصـ ــات،
أم ــس األول ،إنـهــا ستنهي تسجيالت حسابات
المستخدمين الصينيين الجدد في البر الرئيسي.
ً
وسـتـقــوم الـشــركــة أي ـضــا بــالـحــذف التدريجي
للحسابات ا لـحــا لـيــة للمستخدمين الصينيين
بحلول منتصف ليل  31ديسمبر .2021
وفـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ق ــال ــت مـنـصــة بــايـنــانــس
 ،Binanceإحدى أكبر بورصات العمالت المشفرة
في العالم ،إن تسجيالت الحسابات باستخدام
أرقام الهواتف المحمولة الصينية محظورة اآلن،
ً
ً
كما لم يعد تطبيق  Binanceمتاحا أيضا للتنزيل
في الصين.
بـ ــدوره ،ق ــال مـتـحــدث بــاســم بــايـنــانــس لشبكة
«« :»CNBCتأخذ المنصة التزامات االمتثال الخاصة
بها على محمل الجد وتلتزم باتباع متطلبات
المنظم المحلي أينما نعمل».
هــذا العام ،كثفت السلطات الصينية حملتها
على العمالت المشفرة التي استهدفت شركات
التعدين والتداول في «بتكوين».
لكن موقف الصين الصارم من العمالت المشفرة
ً
ً
ليس جديدا .إذ دائما شعرت السلطات في ثاني
أكبر اقتصاد في العالم بالقلق بشأن تأثير العمالت
الرقمية على االستقرار المالي.
وفي عام  ،2017أغلقت الصين عمليات تبادل
الـعـمــات المشفرة المحلية وحـظــرت مــا يسمى
عروض العمالت األولية ( ،)ICOsوهي طريقة لجمع
األموال لشركات التشفير عن طريق إصدار الرموز

الرقمية .ونتيجة لذلك ،انتقلت العديد من بورصات
العمالت المشفرة في الصين إلى الخارج .لكن ظلت
هناك ثغرات تسمح للتجار الصينيين في البر
الرئيسي بشراء وبيع العمالت الرقمية في هذه
البورصات الخارجية.
وحقق سوق العمالت المشفرة عودة سريعة من
اضطرابات األسبوع الماضي ،التي أثارتها أحدث
حملة قمع في الصين ،إذ عوضت العمالت المشفرة
مثل« ،بتكوين» و«إيثريوم» معظم خسائرها أمس.
وارتفعت «بتكوين» بنسبة  4في المئة خالل
آخر  24ساعة ألعلى مستوى  44000دوالر ،وهي
المستويات التي هبطت منها عندما أعلن بنك
الشعب الصيني يوم الجمعة عن أحدث خطواته
فــي كبح جـمــاح العملة المشفرة .فيما اخترقت
«إيـثــريــوم» قمتها لألسبوع الماضي عند 3100
دوالر ،بارتفاع  6.57في المئة.
وقال كبير محللي السوق في بورصة العمالت
المشفرة أوان ــدا ،جيفري هالي ،في مذكرة أمس،
«خ ــال جـلـســات عطلة نـهــايــة األس ـب ــوع ،أظـهــرت
«بتكوين» بعض المرونة واستعادت اآلن غالبية
تلك الخسائر»« .قد تكون اإلجراءات الصارمة التي
ً
أعلنتها الصين سابقا قد تم تضمينها بالفعل
في األسعار».
كانت أسواق العمالت المشفرة مضطربة يوم
ً
الجمعة عندما أصدر بنك الشعب الصيني حظرا
ً
ً
مقيدا جديدا على المعامالت والتعدين ،بالتعاون
مع العديد من وكاالت الدولة األخرى.
تشير هذه الخطوة إلى أن السياسات في الصين
ً
قد تتجه نحو مستوى أكثر جدية وتنسيقا .في
الوقت نفسه ،لم تقتل البيانات السابقة الصادرة
عن بكين بشأن عمليات الحظر العمالت المشفرة
بالكامل في البالد ،لذلك كان بعض المتداولين أكثر
ً
تفاؤال بشأن التأثير.
(العربية نت)

ً
اع ـ ـت ـ ـبـ ــارا مـ ــن أواخـ ـ ـ ــر ش ـه ــر سـبـتـمـبــر
الجاري ،ستبلغ القدرة التقديرية لمشاريع
ت ــول ـي ــد ال ـط ــاق ــة ال ـم ـع ــروف ــة ال ـت ــي ي ـجــري
الـتـخـطـيــط ل ـهــا م ــن م ــراف ــق دول مجلس
ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي وش ــرك ــات الـتـمــويــل
التابعة للقطاع الخاص  23.728ميغاواط.
وب ـح ـســب «مـ ـي ــد» ،فـ ــإن إج ـم ــال ــي سعة
تــولـيــد الـطــاقــة الـمـخـطــط لـهــا بــاسـتـخــدام
الغاز الطبيعي تمثل  59في المئة من ذلك،
مــع مخططات الطاقة المتجددة  -بشكل
أســاســي الطاقة الشمسية وطــاقــة الرياح
والطاقة الشمسية المركزة  -تمثل نسبة
 41في المئة المتبقية.
وت ـم ـثــل ال ـس ـعــوديــة  48ف ــي ال ـم ـئــة من
إجمالي السعة المخطط لها ،تليها الكويت
بنسبة  34في المئة ،من المتوقع أن يتم
مـنــح م ــا ال يـقــل ع ــن  3800م ـي ـغــاواط من
المحطة  Eوالجولة الثالثة لبرنامج الطاقة
ً
الجديدة والمتجددة ( )NREPقريبا.
وت ــأت ــي ال ـف ــرص الـمـسـتـقـبـلـيــة األخ ــرى
م ــن ال ـجــولــة الــراب ـعــة لـلـبــرنــامــج الــوطـنــي
للطاقة المتجددة ،التي تشمل مزرعة رياح
ومحطة طاقة شمسية مركزة ،والمراحل
ال ـتــال ـيــة ال ـتــي تـبـلــغ  3500م ـي ـغ ــاواط من
م ـشــروع الـشـقــايــا لـلـطــاقــة الـمـتـجــددة في
الكويت.
وبالمثل ،فإن مشروعي محطة الكهرباء
والماء في الكويت  IWPPاللذين يعمالن
بالغاز ،وهما الزور الشمالي 2
و 3والـخـيــران  ،1إضــافــة إلــى محطتي
 IPPالـ ـمـ ـخـ ـط ــط ل ـه ـم ــا ف ـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة،
ً
بالطيبة والقصيم ،يوفران فرصا -خاصة
للمطورين الذين ال تقيدها أهــداف إزالــة
الكربون.
ويعتبر خط أنابيب الطاقة المتجددة
التابع لصندوق االستثمارات العامة ،الذي
ً
يتضمن عنصر محتوى محليا في شكل
ً
ق ــدرة تصنيع محلية ،مـحــركــا آخ ــر ،لكن

بشكل أساسي لشركة أكوا باور ،إذ يمتلك
الصندوق حصة  50في المئة.
وتـ ــم تـكـلـيــف صـ ـن ــدوق االس ـت ـث ـم ــارات
الـعــامــة بتنفيذ  70فــي الـمـئــة مــن الطاقة
المتجددة المستهدفة في السعودية والتي
تبلغ  58.7غيغاوات بحلول عام  2030من
خالل المفاوضات المباشرة.
ه ــذا ي ـصــل إل ــى  41غ ـي ـغ ــاوات ،وال ـتــي
بفضل إطــار العمل االستراتيجي األخير
ً
يمكن منحها جميعا لـشــر كــة أ ك ــوا بــاور
ما لم تفشل في تلبية متطلبات صندوق
االسـتـثـمــارات العامة فــي مـجــاالت معينة
من البرنامج ،وفي هذه الحالة سيتم طرح
ً
السعة علنا.
وت ـ ــزداد الـسـعــة اإلج ـمــال ـيــة المخططة
ً
 خ ـصــوصــا بــالـنـسـبــة ل ـم ـصــادر الـطــاقــةالمتجددة  -بشكل كبير عندما يتم النظر
في الخطط المقترنة بإنتاج الهيدروجين
األخضر ومشتقاته.
وع ـل ــى صـعـيــد م ـت ـصــل ،تـخـلــت شــركــة

المرافق الفرنسية إنجي عن المركز األول
مــع اكـتـســاب منافستها الـسـعــوديــة قــدرة
كـبـيــرة عـلــى م ـصــادر ال ـطــاقــة الـمـتـجــددة،
حيث تفوقت مستثمرة ومـطــور المرافق
ومـقــرهــا الــريــاض أك ــوا ب ــاور عـلــى شركة
إنجي الفرنسية لتتصدر تصنيف MEED
لمطوري الطاقة هــذا العام لــدول مجلس
التعاون الخليجي.
ويــأتــي ذل ــك بـعــد ف ــوز فــريـقـيــن بـقـيــادة
أكوا باور بثالثة من سبعة عقود للطاقة
ال ـش ـم ـس ـي ــة الـ ـكـ ـه ــروض ــوئـ ـي ــة ( )PVفــي
السعودية في أبريل.
كانت هذه ،باإلضافة إلى مخطط الغاز
والديزل الهجين في عمان ،عقود الشراكة
الوحيدة بين القطاعين الـعــام والخاص
لتوليد الطاقة التي تم منحها في المنطقة
منذ أن نشرت «ميد» آخر تصنيف لمطوري
الطاقة في ديسمبر.
وبلغ صافي قدرة أسهم أكوا باور في
دول مـجـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي 8883

ً
م ـي ـغــاواط اع ـت ـبــارا مــن سبتمبر ،بــزيــادة
قدرها  925ميغاواط عن العام السابق.
اكـتـسـبــت ال ـق ــدرة اإلضــاف ـيــة م ــن خــال
ح ـصــة  35ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي م ـش ــروع ســديــر
للطاقة الشمسية بقدرة  1500ميغاواط
و 50فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة لـ ـك ــل مـ ــن م ـش ــروع ــي
الشعيبة  600ميغاواط و  200ميغاواط
القريات إلنتاج الطاقة الشمسية المستقلة
(.)IPP
وتـ ـخـ ـل ــت إنـ ـج ــي عـ ــن ال ـ ـ ـصـ ـ ــدارة ال ـت ــي
احـتـلـتـهــا ف ــي الـتـصـنـيــف ال ـس ـنــوي لست
سـنــوات متتالية ،مــع صافي السعة دون
تغيير عــن ال ـعــام الـمــاضــي الـبــالــغ 8175
ميغاواط.
ً
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ـهــا مــؤه ـلــة مـسـبـقــا،
رفضت الشركة المشاركة فــي الجولتين
الـثــانـيــة والـثــالـثــة مــن الـبــرنــامــج الوطني
للطاقة المتجددة في السعودية (، )NREP
برئاسة وزارة الطاقة.
وت ـقــود إنـجــي أح ــد ال ـفــرق الـتــي قدمت
عـ ـط ــاءات ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى ع ـقــد لـتـطــويــر
المشروع الرئيسي الوحيد إلنتاج المياه
والطاقة ( )IWPPوالذي يخضع للمناقصة،
وهو المرفق بقطر بقدرة  2600ميغاواط.
ومع ذلك ،تم تأجيل منح العقد.

أداء متسق
ت ـح ـتــل ش ــرك ــة  Marubeniال ـيــابــان ـيــة
المرتبة الثالثة في الترتيب السابق ،لكنها
زادت بـمـقــدار  150مـيـغــاواط مــن سعتها
الصافية لتصل إلى  4484ميغاواط.
ت ـم ـت ـل ــك  Marubeniنـ ـص ــف ش ــر ك ــة
المشروع التي ستنفذ محطة رابغ للطاقة
الـشـمـسـيــة ب ـق ــدرة  300م ـي ـغ ــاواط  -أحــد
العقود السبعة التي تم تأجيرها في أبريل
ً
ً
بالسعودية .تقود الشركة أيضا فريقا يقدم
ً
عطاء ضد إنجي لعقد منشأة .E IWPP
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«حملة عالمية للحث على استخدام الطاقة المتجددة عبر إعفاءات ضريبية ودعوم حكومية»
أشرف عجمي

أكد أستاذ هندسة البترول في جامعة الكويت د .طالل البذالي أن
الكويت لديها القدرة من الناحية الفنية على توفير حصتها من النفط
للسوق العالمي خالل العقود القادمة ،باعتبارها تمتلك المقومات
والكوادر الفنية التي تدعم ذلك.
وقال البذالي ،في لقاء مع «الجريدة» ،إنه من المتوقع وصول العالم
القادمين ،األمر الذي قد ًيجعل
لذروة الطلب على الخام خالل العقدين
ً
مجد اقتصاديا،
أي زيادة في إنتاج الكويت أو أي دولة أخرى أمرا غير ٍ

مطلوب
خصخصة
القطاعات
البترولية
المنتجة
للمواد المكررة
والبتروكيماوية
مع إلزام
المشتري
باإلبقاء على
الكويتيين
وعدم المساس
بمزاياهم
المالية

زيادة اإلنتاج
النفطي بأقل
التكاليف
بالتخلي
عن عقود
التشغيل
المعمول بها
وتبني عقود
المباشرة مع
المستثمر
األجنبي
للحفاظ على
االستدامة
المالية

ً
ً
العشر الماضية ،مشيرا إلى أن ذلك الرقم قابل
ألن الكثير من دول العالم قد تتجه الستبدال استهالكها النفطي
للسنوات
كمتوسط
دوالرا
ً
بالطاقات البديلة ،وهو ما قد يضع الكويت في ورطة حقيقية ،إذ سيزداد للزيادة في العقود القادمة ،نظرا لحاجة الدولة لتوفير فرص
االستهالك المحلي خالل تلك الفترة ًالسابق اإلشارة إليها وسيثبت
عمل ًللمواطنين مع زيادة عدد السكان ،وهو ما يتطلب
ً
اإلنتاجً ،الفتا إلى أن ذلك سيشكل خطرا على ًموازنة الدولة العامة
مزيدا من الطاقة لممارسة حياتهم اليومية« ،وقد نرى
مستوى االستهالك ًالمحلي للنفط يرتفع إلى قرابة
خصوصا في حال انخفاض أسعار النفط عالميا.
 850ألف برميل يوميا في  ،2050األمر الذي سيقلل
وكشف أن الكويت تعاني مشكالت حقيقية واختالالت في هيكلها
االقتصادي ،منها أن سعر التعادل في الموازنة العامة لبرميل النفط  65كمية النفط المصدرة ...وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

* كـيــف ت ــرى مستقبل الـنـفــط كـمـصــدر رئيسي
للطاقة في العقود القادمة؟
 ال شك أن النفط سيبقى العبا رئيسيا للعقودالقادمة ولكن ستضعف هيمنته على "خليط مصادر
ً
ال ـطــاقــة" حـيــث سيخسر الـنـفــط جـ ــزءا م ــن حصته
العالمية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة وهو
أمر متوقع ألن النفط بدأ بخسارة بعض من حصته
منذ سنة  ،1980حيث انخفضت من  46في المئة في
 1980إلى  35في المئة في  ،2015ومن المتوقع أن
نشاهد حصته تنخفض إلــى  25في المئة بحلول
 .2050ويعود ذلك إلى عدة أسباب أهمها:
 -1رفع كفاءة استخدامات الطاقة على مستوى
الدول والشركات واألفراد عالميا.
 -2التطور التكنولوجي الذي أدى الى المحافظة
على الطاقة المستخدمة في المعدات واالجهزة التي
تستهلك الطاقة.
 -3القوانين والضرائب البيئية التي تحث على
تقليل اسـتـخــدام ال ـمــواد الـهـيــدروكــربــونـيــة لتقليل
انبعاث ثاني اكسيد الكربون.
 -4ال ـح ـم ـلــة غ ـيــر ال ـم ـس ـبــوقــة ال ـت ــي ت ـحــث على
استخدام الطاقة المتجددة من خالل تقديم اعفاءت
ضريبية ودعوم حكومية الستبدال النفط بالطاقة
المتجددة.
 -5تكلفة الطاقة المتجددة في انخفاض مستمر
نظرا للتطور التكنولوجي في هذا المجال.
 -6دخول الكهرباء في صناعة السيارات بشكل
كبير والدعم العالمي لهذه الخطوة.
 -7اس ـت ـمــرار ال ـص ــراع ــات اإلقـلـيـمـيــة ف ــي الـشــرق
االوسط مما يفقد النفط ميزته كمصدر آمن للطاقة
وغير قابل لالحتكار.
* هــل ستحافظ الـكــويــت عـلــى مكانتها كالعب
رئيسي في سوق النفط العالمي في العقود القادمة
إذا انخفض دور البترول في خليط مصادر الطاقة؟
 عـلـيـنــا طـ ــرح أس ـئ ـلــة مـهـمــة وع ـل ــى ضـ ــوء ذلــكنستطيع أن نصل إلى اجابة منطقية لسؤالك ،هي:
هــل ستكون الكويت ق ــادرة على أن توفر حصتها
للسوق العالمي فــي الـعـقــود الـقــادمــة؟ وهــل لديها
ال ـم ـق ــوم ــات ال ـف ـن ـيــة ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بــال ـح ـفــر واالنـ ـت ــاج
والتطوير؟ وهل تمتلك القدرة على المحافظة على
كميات النفط المنتجة بغرض التصدير أم ستستهلك
أغلبية هــذه الكميات محليا مما يقلل مــن كميات
النفط المصدرة؟
بداية ،دعنا نناقش السؤال األول:
حسب تقرير «البترول البريطانية» المختص في
إحصائيات الطاقة العالمية (النسخة  )69لـ :2020
تمتلك الكويت احتياطيات نفطية تقدر بـ 101.5
مليار برميل ( 6بالمئة من االحتياطيات العالمية).
تنتج الـكــويــت  2996أل ــف بــرمـيــل يــومـيــا ،أي ما
يعادل  3.1بالمئة من اإلنتاج العالمي اليومي للنفط.
تستهلك الكويت  427ألف برميل يوميا محليا ،أي
ما يعادل  14.25بالمئة من إنتاجها اليومي للنفط.
ّ
يقدر العمر االفتراضي للنفط (على أساس اإلنتاج
واالحتياطيات النفطية الحالية) بـ  93سنة.
ّ
تقدر تكلفة برميل النفط في الكويت بـ  ،12$وهي
األرخص عالميا.
 50 - 40بالمئة من حقول النفط الكويتية وصلت
الى مرحلة الشيخوخة (إنتاج كبير من الماء).
وبالنظر الــى مــا سـبــق ،نستطيع أن نـجــزم بأن

الكويت  -من الناحية الفنية  -لديها القدرة على أن
توفر حصتها للسوق العالمي في العقود القادمة،
كما أن لديها المقومات والكوادر الفنية التي تدعم
ذلك .ولكن علينا أن ننظر الى السؤال الثاني المكمل
للسؤال األول.
ثانيا :مناقشة السؤال الثاني
مــن المتوقع خــال العقدين الـقــادمـيــن أن يصل
العالم الى ذروة الطلب العالمي للنفط ،مما يجعل
زيادة اإلنتاج للكويت أو أي دولة منتجة للنفط أمرا
غير ُمجد اقتصايا ،فكثير من دول العالم ستستبدل
استهالكها النفطي بالطاقات البديلة ،مما يجعلنا
فــي ورط ــة حقيقية ،فــاالسـتـهــاك المحلي سـيــزداد
بينما اإلن ـتــاج سيثبت ،األم ــر ال ــذي يـضــع مــوازنــة
الــدولــة الـعــامــة فــي خـطــر ،خصوصا إذا انخفضت
أسعار النفط في السوق العالمي .فالكويت تعاني
مـشـكــات حقيقية واخ ـت ــاالت كـبـيــرة فــي هيكلها
االقتصادي ،منها:
 -1س ـعــر ال ـت ـع ــادل ف ــي الـ ـم ــوازن ــة ال ـع ــام ــة 65$
كمتوسط الـ  10سنوات الماضية ،وهذا الرقم قابل
للزيادة في العقود القادمة ،نظرا إلى حاجة الدولة
لـتــوفـيــر ف ــرص عـمــل لـلـمــواطـنـيــن وزيـ ــادة الـتـعــداد
ال ـس ـكــانــي الـ ــذي ي ـح ـتــاج إل ــى ال ـم ــزي ــد م ــن الـطــاقــة
لـمـمــارســة حـيــاتــه الـيــومـيــة ،ل ــذا قــد ن ــرى مستوى
االستهالك المحلي للنفط يرتفع الى نحو  850ألف
برميل يوميا في  ،2050األمر الذي يقلل من كمية
النفط المصدرة ،وال يمكننا زيادة إنتاجنا النفطي
منفردين ،ألننا عضو في منظمة أوبــك ،وتحكمنا
معاهدات وحصص إنتاج متفق عليها .وبالنظر الى
معدل استهالك الفرد للطاقة في الكويت لسنة 2018
نجد أننا من ضمن الــدول الـ  10األعلى استهالكا
للطاقة في العالم.
فاستمرار النمط االستهالكي للطاقة في الكويت
سيستنزف الطاقة اإلنتاجية للنفط ،مما يؤثر سلبا
على إيرادات الدولة وموازنتها العامة.
 -2الموازنة العامة (اإليرادات العامة) تعتمد على
اإليرادات النفطية ،بما يعادل  84بالمئة ،مما يجعل
ّ
الكويت عرضة لهزات مالية إذا ما انخفضت أسعار
ّ
النفط أو قلت كمية اإلنتاج النفطي.
 -3القطاع الصناعي في الكويت يستنزف كميات
كـبـيــرة م ــن ال ـطــاقــة ،ن ـظــرا لــرخــص أس ـع ــار الــوقــود
المشغل لتلك الصناعات في الكويت ،فضال عن دعوم
الطاقة المقدمة من الدولة لهذه القطاعات.
 -4تمتلك الدولة  100بالمئة من القطاع النفطي ،مما

أتمنى أن
تكون غربلة
القطاع
النفطي أكثر
جرأة ليتم
استحداث
قطاعين
رئيسيين
في هيكل
مؤسسة
البترول

ال حلول
ملموسة
لتنويع
مصادر الطاقة
في الكويت
مما يستنزف
النفط ويعرقل
تنويع مصادر
الدخل

يحمل الدولة تكاليف التوظيف والصيانة واإلنتاج.
 -5ال حلول ملموسة لتنويع مصادر الطاقة ،مما
يستنزف النفط ويعرقل تنويع مصادر الدخل.
 -6تعتبر الكويت بيئة طاردة للمستثمر األجنبي.
وبالنظر الى ما سبق ،يمكننا القول إن الكويت
مقبلة على زي ــادة فــي استهالك الطاقة مصحوبة
باستنزاف إي ــرادات الــدولــة للتوظيف واالستثمار
في البنى التحتية والعمرانية ،وتوفير سبل العيش
للمواطنين دون زي ــادة فعلية فــي إيـ ــرادات الــدولــة
الـمـحـكــومــة بـ ـ "أوبـ ــك" مــن نــاحـيــة اإلن ـت ــاج والـســوق
العالمي من ناحية السعر .األمر صعب جدا ،ويستلزم
إي ـج ــاد ح ـلــول ج ــذري ــة قـبــل نـهــايــة الـعـقــد الـحــالــي،
ويمكننا عمل ذلك في اتجاهين رئيسيين:
 -1المحافظة عـلــى اإلي ـ ــرادات النفطية لتعزيز
موازنة الدولة.
 -2إعـ ـ ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـل ــة ب ـ ـنـ ــود الـ ـ ـم ـ ــوازن ـ ــة لـتـقـلـيــل
المصروفات.
فالمحافظة على ايرادات أي دولة نفطية تستلزم
دخــول المستثمر األجنبي لالستفادة من خبراته
الفنية والتكنولوجية في إدارة الثروات النفطية ،أما
إعــادة هيكلة بنود الموازنة فتستلزم إعــادة النظر
فــي بـنــود بــاب الـمـصــروفــات .الــرســم البياني اآلتــي
يوضح مــدى تأثير بنود اإلي ــرادات والمصروفات
على موازنة الدولة.
نرى أن موازنة الدولة حساسة جدا لبند اإليرادات
النفطية وبند المرتبات وما في حكمها ،كما نرى أن
الموازنة حساسة بدرجة أقل لبقية البنود ،فليس
ّ
لدينا تحكم في بند اإليرادات النفطية ،ألنه يخضع
العتبارات السوق العالمي وحصص اإلنتاج المتفق
عليها فــي "أوبـ ــك" ،بينما نستطيع أن نتحكم في
البنود األخ ــرى ،ألنها شــأن داخلي ويمكن تعديله
بما يتوافق مع القانون والرأي العام.
وعلينا أن نعي أن ه ــذه الـبـنــود (الـمـصــروفــات)
سـتــزيــد فــي المستقبل ،نـظــرا للتوظيف والــزيــادة
السكانية .فمن الحلول المنطقية إعطاء المستثمر
األجـنـبــي تسهيالت تـجــذب اسـتـثـمــاراتــه للكويت،
شريطة توفير فرص عمل للكويتيين ،كما علينا رفع
دعوم الطاقة التي تكلف الدولة قرابة المليار ونصف
المليار دينار سنويا.
وبالرجوع الى السؤال المحوري ،نعم تستطيع
الـكــويــت المحافظة على مكانتها كــاعــب رئيسي
في سوق النفط العالمي في العقود القادمة ،إذا ما
انخفض دور النفط في خليط مصادر الطاقة ،شريطة
أن نعزز من إنتاجها النفطي بأقل التكاليف وضبط
وتقليل بنود المصروفات المتعلقة بالرواتب ودعوم
الطاقة ،بمعنى آخر ،يجب على الكويت أن تعمل من
أجل تحقيق استدامة مالية وليس العمل على تعظيم
اإليرادات فقط دون األخذ في االعتبار المصروفات
والعوامل الداعمة لإليرادات كاإلنتاج وأسعار النفط.
* هـ ــل هـ ـن ــاك م ـع ـض ــات تـ ـح ــول دون تـحـقـيــق
االستدامة المالية للكويت في المستقبل؟
 ب ـص ــراح ــة ،ال ـ ــدول الـنـفـطـيــة أح ــادي ــة الـمـصــدرجميعها بما فيها الكويت ،ستعاني نفس المعضالت
الـتــي قــد تـحــول دون بلوغها لــاسـتــدامــة المالية،
ومنها:
 -1استهالك الطاقة المحلي قد يفوق إنتاجها
النفطي أو الغازي بين الفترة (.)2080-2050
 -2بلوغ حقولها النفطية سن الشيخوخة والعجز
االقتصادي خالل الفترة (.)2080-2050

طالل البذالي
 -3منافسة شرسة من مصادر الطاقة المتجددة
نتيجة تـصــدر البيئة أج ـنــدات ال ــدول المستهلكة
للنفط والغاز.
 -4إيـ ــرادات النفط وال ـغــاز متقلبة ،نـظــرا لتقلب
أسعار النفط ،وال يمكن التنبؤ بحجم اإليرادات من
سنة لسنة.
 -5هيمنة القطاع العام على الوظائف ،وانعدام
دور القطاع الخاص ،وهــذا يضع حمال كبيرا على
عاتق الدولة ،ويستهلك جزءا كبيرا من إيراداتها.
 -6استمرار الدولة في تقديم الدعوم لمواطنيها.
 -7خلل كبير في موازنة الدولة وبنودها.
* مــا الـحـلــول الـمـفـتــرض تبنيها لـلــوصــول إلــى
استدامة مالية على المدى البعيد؟
 إن عملنا اآلن فقد نصل إلى نوع من االستدامةالمالية بحلول  ،2030وهـنــاك الـعــديــد مــن الحلول
المطروحة ،ومنها ما يناسب الكويت ،ودعني أطرح
بعضا منها ،وسأقسمها على بابين:
• باب اإلنتاج النفطي (إيرادات الدولة):
• زيادة اإلنتاج النفطي بأقل التكاليف ،ويتم ذلك
من خالل:
 -1التخلي عــن نـظــام عـقــود التشغيل المعمول
بها وتبني عقود المشاركة المباشرة مع المستثمر
األجنبي.
 -2تطوير حـقــول الـغــاز غير المصاحب لتقليل
تكاليف استيراد الغاز المسال وتكاليف حرق النفط
الخام.
 -3تطوير ورفع كفاءة عمل الحقول المنتجة من
خالل التحول التكنولوجي والرقمي وليس من خالل
تكديس العمالة.
 -4تعظيم دخ ــل ال ــدول ــة غـيــر النفطي مــن خــال
مراجعة الــرســوم المفروضة على خــدمــات ومرافق
وأراضي الدولة وغيرها.
 -5جلب المستثمر األجنبي وتقديم مزايا وعروض
مغرية للعمل في الكويت ،شريطة أن تكون حصة
الكويتين من التوظيف في شركاته  60في المئة إلى
 70في المئة.
* كيف ترى خطة دمج شركات النفط الكويتية في
 4شركات حسب ما ورد في تصريحات مسؤولين عن
القطاع النفطي في البالد؟
 ما فعلوه حسن وأفضل مما كنا عليه في السابق،وبالتأكيد سيقلل من التكاليف ،ويوحد الجهود،
ويخلق نوعا من التركيز على تحسين بيئة األعمال
وتطوير العنصر البشري.
ول ـكــن ل ــدي وج ـهــة ن ـظــر أخ ـ ــرى ،ك ـنــت أت ـم ـنــى أن
تكون غربلة القطاع النفطي أكثر جــرأة بحيث يتم
اسـتـحــداث قطاعين رئيسيين فــي هيكل مؤسسة
البترول (قطاع اإلنتاج وقطاع التكرير والتصنيع
البتروكيماوي) ،الى جانب قطاع التسويق وقطاع
التخطيط والمالية وقطاع الموارد البشرية ،فبدال
من تقليص عــدد شركات النفط التابعة للمؤسسة
مــن  10إلــى  ،4كنت أتمنى أن تــوزع جميع شركات
النفط العشر على قطاعات المؤسسة ،فعلى سبيل
المثال تــدرج الشركات التي تعمل في مجال إنتاج
الـنـفــط تـحــت قـطــاع اإلن ـت ــاج ،وت ــدرج الـشــركــات ذات
الطابع التكريري والتصنيع البتروكيماوي تحت
قـطــاع التكرير والتصنيع البتروكيماوي ،وتــدرج
شركات ذات طابع التسويق والتجزئة تحت قطاع
التسويق ،وهكذا.

ً
برنت يقترب من  80دوالرا وسط مخاوف «اإلمدادات»
في ظل تزايد الطلب على
النفط مع تخفيف إجراءات
جائحة كورونا ارتفع برنت
إلى أعلى مستوى له منذ ً
أكتوبر واقترب من  80دوالرا
للبرميل.

ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت أس ـ ـ ـعـ ـ ــار ال ـن ـف ــط
صباح أمس ،لليوم الخامس
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ووصـ ــل بــرنــت
ألع ـلــى مـسـتــوى مـنــذ أكـتــوبــر
ً
 2018ويتجه صوب  80دوالرا
للبرميل ،وسط مخاوف بشأن
الـ ـمـ ـع ــروض،

في وقت يزداد الطلب ببعض
م ـنــاطــق ال ـع ــال ــم م ــع تخفيف
إجـ ـ ـ ـ ــراءات م ـك ــاف ـح ــة جــائ ـحــة
"كورونا".
وزاد خام برنت  1.15دوالر
أو  1.5فــي الـمـئــة إل ــى 79.24
ً
دوالرا للبرميل ،بعدما سجل
األسبوع الماضي ثالث زيادة
أسبوعية على التوالي.
وصـ ـع ــد الـ ـخ ــام األم ـي ــرك ــي
 1.07دوالر أو  1.5فــي المئة
ً
إ ل ــى  75.05دوالرا للبرميل،
وهو قرب أعلى سعر له منذ
ي ــولـ ـي ــو بـ ـع ــدم ــا س ـجــل
خ ــام ــس زي ـ ــادة
أسـ ـ ـب ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــة
على التوالي

األسبوع الماضي.
ورفع بنك غولدمان ساكس
تــوق ـعــاتــه لـسـعــر مــزيــج بــرنــت
ب ـح ـلــول ن ـهــايــة ال ـع ــام بـمـقــدار
ً
عشرة دوالرات إلــى  90دوالرا
للبرميل بسبب تعافي الطلب
على الوقود بمعدل أســرع من
المتوقع من تداعيات انتشار
م ـ ـت ـ ـحـ ــور دلـ ـ ـت ـ ــا مـ ـ ــن ف ـ ـيـ ــروس
كورونا وأثر إعصار "أيدا" على
اإلنـ ـت ــاج األم ـي ــرك ــي الـ ــذي أدى
لتناقص اإلمدادات العالمية.
وقـ ـ ـ ــال غـ ــولـ ــدمـ ــان س ــاك ــس:
"ل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــا م ـ ـنـ ــذ فـ ـ ـت ـ ــرة ط ــوي ـل ــة
ت ــوقـ ـع ــات إيـ ـج ــابـ ـي ــة ألسـ ـع ــار
النفط لكن العجز بين العرض
والطلب في الوقت الراهن أكبر
م ـ ـ ــن ت ــوقـ ـع ــاتـ ـن ــا
مــع انتعاش
ال ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــب

العالمي مــن أثــر متحور دلتا
بأسرع من توقعاتنا السابقة
ب ـ ــاإلج ـ ـم ـ ــاع ومـ ـ ـ ــع اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ع ـنــد
مـسـتــويــات أق ــل مــن توقعاتنا
السابقة".
وفاجأ تعافي الطلب الدول
األع ـض ــاء فــي منظمة الـبـلــدان
الـ ـمـ ـص ــدرة ل ـل ـب ـت ــرول (أوب ـ ـ ــك)
وح ـل ـفــاء هــا وه ــي المجموعة
ال ـ ـم ـ ـعـ ــروفـ ــة بـ ــاسـ ــم "أوبـ ـ ـ ـ ــك"+
وواج ـه ــت ص ـعــوبــات ف ــي رفــع
اإلن ـ ـتـ ــاج م ــع اسـ ـتـ ـم ــرار نـقــص
االسـتـثـمــارات وتأجيل أعمال
الصيانة بسبب الجائحة.

أدنوك للحفر
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،قــالــت
شركة بترول أبوظبي الوطنية
(أدن ـ ـ ــوك) إن ـه ــا أنـهــت
تسجيل طلبات

الشراء في الطرح العام األولى
لـ ــوحـ ــدت ـ ـهـ ــا أدنـ ـ ـ ـ ـ ــوك ل ـل ـح ـفــر
وجمعت أكـثــر مــن  1.1مليار
دوالر.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت ،ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان ،أن
الطرح تمت تغطيته أكثر من
م ــرة مــع تخطي قيمة الطلب
اإلجمالي  34مليار دوالر.
وذكر البيان "عند التسوية،
سيكون الـطــرح الـعــام األولــي
ألدن ـ ـ ـ ــوك ل ـل ـح ـف ــر األكـ ـ ـب ـ ــر فــي
بورصة أبوظبي على اإلطالق
مـ ـم ــا ي ـ ـعـ ــزز ب ـش ـك ــل إض ــاف ــي
أس ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال فـ ــي أبــوظ ـبــي
واإلمارات".
و تــم تحديد شريحة تبلغ
 10ف ــي ا ل ـم ـئــة للمستثمرين
األفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد م ـ ـ ـ ـ ــن اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
و شـ ـ ــر ي ـ ـ ـحـ ـ ــة  86ف ـ ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة
لمؤسسات استثمار محلية
وإقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ودول ـ ـ ـيـ ـ ــة أمـ ـ ــا ال ـ ـ
 4فـ ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة الـ ـب ــاقـ ـي ــة ف ـتــم
تخصيصها لموظفي أدنوك

والمتقاعدين في اإلمارات.
وذكـ ــرت أدنـ ــوك أن اإلدراج
متوقع في الثالث من أكتوبر.
وس ـت ـظــل أدن ـ ــوك محتفظة
بـ ـحـ ـص ــة أغ ـ ـل ـ ـب ـ ـيـ ــة ن ـس ـب ـت ـهــا
 84فـ ــي ال ـم ـئ ــة فـ ــي الـ ــوحـ ــدة،
ك ـم ــا سـتـحـتـفــظ ب ـي ـكــر ه ـيــوز
بحصتها البالغة  5في المئة.
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شركة مساهمة عامة تتملك أصول «الشعيبة الشمالية» «حماية المنافسة» يحدد ضوابط الحفاظ
• تمديد الموعد النهائي لعقد استشارات الخصخصة
على سرية المعلومات
• قيمة األصول  1.26مليار دوالر والبرنامج على  3مراحل

سيكون برنامج الخصخصة
المقترح على ثالث مراحل.
وستتضمن األولى منه إنشاء
شركة مساهمة كويتية،
تمتلك أصول محطة الطاقة
في الشعيبة الشمالية.

م ــددت األمــانــة الـعــامــة لمجلس
الوزراء موعد إغالق مناقصة عقد
االسـتـشــارات للصفقة لـمــدة شهر
ً
تماشيا مع الخصخصة المزمعة
لمحطة كـهــر بــاء و م ـيــاه الشعيبة
الـشـمــالـيــة ال ـبــال ـغــة قـيـمـتـهــا 1.26
مليار دوالر في الكويت.
وب ـح ـس ــب "م ـ ـيـ ــد" أعـ ـي ــد ت ـقــديــم
العقد في أغسطس ،إذ حدد الجهاز
الـمــركــزي للمناقصات العامة في
ً
الكويت  26سبتمبر  2021موعدا
ً
نهائيا لتقديم العروض ،ويتوقع
اآلن أن تتلقى مـقـتــر حــات بحلول
 26أكتوبر.
ً
وق ــدم ــت أربـ ـع ــة ف ـ ــرق م ـق ـتــرحــا
لـ ـل ــدور االسـ ـتـ ـش ــاري لـلـمـعــامــات
فــي نوفمبر ،بما فــي ذلــك إرنست
آنـ ــد ي ــون ــغ  EYوم ـق ــره ــا الـمـمـلـكــة
ا ل ـم ـت ـح ــدة و  Deloitteو Tribe
 Infrastructureومقرها أبوظبي
و .Cranmore
وقــال مصدر ل ـ "مـيــد" ،إن إعــادة
التقديم بسبب التفاصيل الصغيرة
الـمـتـعـلـقــة ب ـك ـيــان ض ـمــان الـعـطــاء
المحدد في طلب العرض األصلي.
وذكـ ــرت الـمـجـلــة فــي ف ـبــرايــر أن

العميل كان في مرحلة متقدمة من
تقييم العطاءات الخاصة بالعقد.
وسيكون برنامج الخصخصة
المقترح على ثالث مراحل.
وتغطي المرحلة األولية إنشاء
ش ــرك ــة مـســاهـمــة كــوي ـت ـيــة ،وال ـتــي
ستمتلك أصول محطة الطاقة في
الـشـعـيـبــة ال ـش ـمــال ـيــة .وسـيـجــري
ً
المستشارون المختارون تقييما
للشركة وأصولها وصياغة اتفاقية
تحويل الطاقة وشــراء المياه بين
الشركة المساهمة الجديدة ووزارة
ال ـك ـهــربــاء والـ ـم ــاء ( ،)MEWالـتــي
ً
تمتلك األصل حاليا.
وستغطي المرحلة الثانية طرح
عطاء ات أسهم الشركة المساهمة
وإجراءات إعادة التأهيل المطلوبة
لتحسين كفاءة المصنع.
أ مــا المرحلة الثالثة فستشمل
ن ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــل األسـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــم ل ـ ـل ـ ـمـ ــوظ ـ ـف ـ ـيـ ــن
والمواطنين.
ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة
ً
األول ــى خــال  14شـهــرا والمرحلة
ً
الـثــانـيــة خ ــال  29ش ـهــرا والثالثة
ً
خالل  36شهرا.
وت ـ ــم اخـ ـتـ ـي ــار م ـح ـط ــة ك ـه ــرب ــاء

أكد مدير أول دعم الموظفين
ف ـ ــي بـ ـي ــت الـ ـتـ ـم ــوي ــل ال ـك ــوي ـت ــي
"ب ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــك" ،م ـ ـش ـ ـعـ ــل الـ ـمـ ـهـ ـيـ ـن ــي،
األ هـمـيــة ا لـكـبـيــرة ا ل ـتــي يوليها
"بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك" لـ ـ ـ ـ ــدور مـ ــوظ ـ ـف ـ ـيـ ــه ف ــي
ا لـمـســا هـمــة بــا لـتـعــر يــف بحملة
التوعية المصرفية "لنكن على
دراية" التي أطلقها بنك الكويت
ال ـمــركــزي بــالـتـعــاون مــع اتـحــاد
مصارف الكويت.
وق ـ ــال ال ـم ـه ـي ـنــي ف ــي تـصــريــح
صحافي ،إن الموظفين يقومون
بواجباتهم على أكمل وجه بدعم
أه ــداف حملة "لنكن على درايــة"
ال ـت ــي ت ـه ــدف إلـ ــى ن ـشــر الـثـقــافــة
المالية والتوعية بأفضل السبل
لالستفادة من الخدمات المالية
لـلـبـنــوك وتـسـلـيــط ال ـض ــوء على
حقوق العمالء والتزاماتهم.
ولفت إلى أن "بيتك" يكثف من
ر ســا ئـلــه المتعلقة بالحملة إلى
الموظفين عبر منصات للتواصل
الداخلي ،بغرض االستفادة منها
ونقلها خالل تواصلهم المباشر
م ــع ال ـع ـم ــاء سـ ـ ــواء ف ــي ال ـف ــروع
المصرفية أو عبر الهاتف ،أو من
خــال مختلف قـنــوات التواصل
كمنصات التواصل االجتماعي،
وم ـكــال ـمــات الـفـيــديــو عـبــر ف ــروع
 KFH Goوغ ـيــر ذل ــك مــن قـنــوات
ً
ال ـتــواصــل الـمـخـتـلـفــة ،مـبـيـنــا أن
ذلك يساهم بتحقيق أقصى قدر
من التوعية المصرفية للعمالء
والجمهور.
وأو ضـ ـ ـ ــح ا ل ـم ـه ـي ـن ــي أن ه ــذا
التوجه ّ
يعبر عن مدى األهمية

أهداف «لنكن على دراية»
وتـتـمـثــل األهـ ــداف الــرئـيـسـيــة
لـحـمـلــة "ل ـن ـكــن ع ـلــى دراي ـ ــة" في
إدراك ا ل ـ ـم ـ ـبـ ــادئ وا ل ـم ـف ــا ه ـي ــم
األســاس ـيــة فــي ال ـم ـجــال الـمــالــي
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــرفـ ـ ــي ،وتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف إل ـ ــى
الـ ـ ـت ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــة بـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــوق الـ ـعـ ـمـ ـي ــل
الـ ـخ ــاص ــة ب ـع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـمــويــل
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـخ ـ ـ ـصـ ـ ــي ،وآل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ت ـ ـقـ ــديـ ــم
الـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــاوى بـ ـ ـش ـ ــأن ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــرف ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وال ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــات
ال ـم ـصــرف ـيــة ال ـم ـت ـنــوعــة ،وط ــرق
ت ـ ـ ـفـ ـ ــادي الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرض ل ـع ـم ـل ـي ــات
االح ـت ـي ــال وال ـتــوع ـيــة بـمـخــاطــر
مـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرف بـ ـ ـ ـ ـ "الـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــش"
واالستثمارات عالية المخاطر،
وزيـ ـ ــادة وعـ ــي ال ـج ـم ـهــور بــأهــم
الـ ـم ــواضـ ـي ــع الـ ـم ــالـ ـي ــة وك ـي ـف ـيــة
ح ـم ــاي ــة األص ـ ـ ــول م ــن ع ـم ـل ـيــات
الـغــش واالحـتـيــال ،واالسـتـفــادة
مما تقدمه البنوك من خدمات

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

شـمــال الشعيبة ،الـتــي تــم بناؤها
على أساس الهندسة والمشتريات
وا ل ـ ـب ـ ـنـ ــاء ( )EPCبـ ـنـ ـظ ــام تـسـلـيــم
الـمـفـتــاح فــي  ،2010-12كمشروع
خصخصة في البالد.
وتـ ـبـ ـل ــغ قـ ـ ـ ــدرة ت ــولـ ـي ــد ال ـط ــاق ــة
الصافية لمحطة الوقود المزدوج
 778ميغاوات.
ك ـم ــا أن ل ــدي ـه ــا ث ـ ــاث وح ـ ــدات
تحلية تعمل بتقنية الفالش متعدد
المراحل ،بسعة  45مليون غالون
إمبراطوري في اليوم.
ً
وفقا لــوزارة الكهرباء والمياه،
تستخدم المحطة الغاز الطبيعي
لـلـتـشـغـيــل ووق ـ ــود ال ـغ ــاز الـســائــل
كوقود احتياطي عندما يكون الغاز
الطبيعي إما غير متوفر أو خارج
حدود الجودة أو الضغط المحددة.
وتتفهم شركة "ميد" مدى توافر
تــول ـيــد ال ـط ــاق ــة ف ــي ال ـم ـح ـطــة بين
عامي  2015و 2017بمتوسط 74
ف ــي ال ـم ـئــة وت ــواف ــر إن ـت ــاج الـمـيــاه
بلغ  80في المئة ،وكالهما أقل من
معايير الصناعة العالمية.

ً
أصدر جهاز حماية المنافسة قرارا تضمن ضوابط الحفاظ
على سرية المعلومات التي تقدم له ،بهدف حماية المعلومات
والبيانات والمستندات التي يتحصل عليها الجهاز باعتبارها
سرية.
وقال الجهاز في بيان صحافي ،إن القرار حدد المعلومات
ا لـســر يــة بأنها أي معلومة يقدمها المتنافس أو الغير إلى
الجهاز مع طلب الحفاظ على سريتها ،ويكون للجهاز الحق
في تقرير ما إذا كانت المعلومة سرية من عدمه ،وأن الكشف
عنها قد يؤدي إلى إلحاق ضرر بالمتنافس.
وأضـ ــاف أن ــه يــدخــل فــي الـمـعـلــومــات ال ـســريــة ،المعلومات
المالية ،والمعلومات الفنية ذات الصلة بالخبرة والمهارات
العملية ،وأساليب تقييم التكاليف ،وأسرار وعمليات اإلنتاج،
ومـ ـص ــادر ال ـت ــوري ــد ،ونــوع ـيــة الـسـلـعــة الـمـنـتـجــة والـمـبـيـعــة،
والـحـصــص الـســوقـيــة ،وقــوائــم الـعـمــاء والـمــوزعـيــن ،وخطط
ال ـت ـس ــوي ــق ،وه ـي ــاك ــل األسـ ـع ــار وال ـت ـك ــال ـي ــف ،واس ـتــرات ـي ـج ـيــة
المبيعات.
ً
ً
وأشار إلى أنه "يعتبر سرا تجاريا أي معلومة أو تصميم
أو طريقة أو معادلة أو أسلوب أو تركيبة غير معروفة للعامة
توفر لمالكها ميزة تنافسية في مجال التجارة واألعمال".
وأوضح الجهاز ،ان القرار الذي حمل الرقم  2021 / 27أكد
في مادته الثانية "على أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الجهاز
والمنتدبين والمستعان بخدماتهم للعمل بالجهاز الحفاظ
على سرية األسرار التجارية في كل األحوال ،أما الحفاظ على
المعلومات ســر يــة المعلومات فتخضع للسلطة التقديرية
للمدير التنفيذي بحسب كل حالة على حدة".
ً
وذكــر أن طلب الحفاظ على سرية المعلومات يقدم وفقا

ّ
المعد لهذا الغرض ،وفي حال قدم الشخص معلومات
للنموذج
للجهاز ولم يرفقها بأي طلب للحفاظ على سريتها ،فيعتبر
أنه ليس لديه أي اعتراض على الكشف عن جميع المعلومات
المقدمة في هذا الطلب.
وبين أن كل متنافس يقدم معلومة سرية إلى الجهاز يكون
هو المسؤول عن طلب الحفاظ على سريتها بشكل صريح،
ً
الفتا إلى أن القرار حدد معايير تقييم المعلومة السرية.

«الوطني» ينظم حلقة نقاشية لموظفيه
عن التوعية بأهمية التطعيم ضد «كورونا»

«بيتك» :تعزيز دور الموظفين
للتوعية بحملة «لنكن على دراية»
التي يوليها "بيتك" لموظفيه،
وا لـثـقــة فــي قــدرا ت ـهــم وعطائهم
ب ــاع ـت ـب ــاره ــم م ــن أه ـ ــم األص ـ ــول
وأقــوى اإلمـكــانــات لــدى "بيتك"،
ً
الـ ــذي ال ي ــدخ ــر جـ ـه ــدا ف ــي دعــم
ً
مــوظـفـيــه ب ـمــا يـنـعـكــس إي ـجــابــا
عـ ـل ــى أدائ ـ ـ ـهـ ـ ــم وتـ ـف ــاعـ ـلـ ـه ــم مــع
العمالء.
ول ـف ــت إل ــى أن "ب ـي ـت ــك" أطـلــق
العديد من المبادرات الداخلية
ل ـت ـع ــزي ــز االرتـ ـ ـب ـ ــاط ال ــوظ ـي ـف ــي،
وكـ ـ ــانـ ـ ــت نـ ـت ــائـ ـجـ ـه ــا إيـ ـج ــابـ ـي ــة
ت ـج ـس ــدت ف ــي ب ـي ـئــة ال ـع ـم ــل فــي
"بيتك".

لحماية البيانات والمستندات المقدمة إلى الجهاز

مشعل المهيني

إلدارة ا ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد خـ ـ ـ ــرات بـ ـشـ ـك ــل
سـ ـلـ ـي ــم ،إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ت ــوض ـي ــح
ً
دور ا لـقـطــاع ا لـمـصــر فــي عموما
وال ـم ـن ـت ـجــات ال ـم ـصــرف ـيــة ال ـتــي
ً
ي ـقــدم ـهــا خ ـص ــوص ــا ،م ــن خــال
تقديم مجموعة من التعليمات
ً
والنصائح ونشرها دوريا عبر
م ـخ ـت ـلــف ال ــوس ــائ ــل اإلع ــام ـي ــة
ومنصات التواصل االجتماعي
والقنوات اإللكترونية المختلفة
للبنك.

ف ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار حـ ــرصـ ــه عـ ـل ــى الـ ـقـ ـي ــام
بمسؤوليته االجتماعية في مواجهة
جــائـحــة ك ــورون ــا ،نـظــم بـنــك الـكــويــت
ال ــوط ـن ــي ح ـل ـقــة ن ـقــاش ـيــة لـمــوظـفـيــه
حول التوعية بأهمية التطعيم ضد
الفيروس.
وحاضر في الحلقة النقاشية نخبة
مــن األط ـبــاء الكويتيين هــم الدكتور
م ـي ـثــم ح ـس ـيــن اسـ ـتـ ـش ــاري ال ـم ـنــاعــة
اإلك ـل ـي ـن ـي ـك ـي ــة ،والـ ـ ـع ـ ــاج ب ــال ـخ ــاي ــا
الـجــذعـيــة ،والــدك ـتــور مـحـمــد الغنيم
اختصاصي أطـفــال وأم ــراض معدية
واألحياء الدقيقة اإلكلينيكية وعضو
لجنة اللقاحات بوزارة الصحة ،كذلك
ال ــدك ـت ــور ح ـمــد ال ـيــاس ـيــن الـمـخـتــص
بأبحاث الجينوم وأم ــراض الكلى –
مركز العلوم الطبية بجامعة الكويت.
وأكـ ـ ـ ــد الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ــون فـ ــي ال ـح ـل ـقــة
ً
ً
النقاشية ،التي شهدت حضورا الفتا
م ــن مــوظ ـفــي ال ـب ـنــك ع ـلــى أن ارت ـف ــاع
وت ـ ـيـ ــرة ال ـت ـط ـع ـيــم ي ــزي ــد ع ـ ــدد أف ـ ــراد
ّ
المحصنين مــن اإل صــا بــة
المجتمع
بكوفيد  19مما ُيبطء انتشار المرض
ويـ ـس ــاه ــم فـ ــي ال ـم ـن ــاع ــة ال ـج ـمــاع ـيــة
والـ ـ ـع ـ ــودة ب ـش ـك ــل آم ـ ــن إل ـ ــى ال ـح ـي ــاة
الطبيعية.
وشــددوا على مأمونية اللقاحات،
ا لـتــي وا ف ـقــت عليها منظمة الصحة
العالمية بعد خضوعها الختبارات
صارمة ضمن تجارب سريرية إلثبات
ً
ً
أن ـه ــا ت ـلـ ّـبــي ن ـقــاطــا مــرجـعـيــة مـتـفـقــا
ً
ـوص ال ـســامــة
عـلـيـهــا دولـ ـي ــا ب ـخ ـصـ ّ
والـفــاعـ ُلـيــة ،كما أنـهــا تــوفــر الحماية
ّ
المتحورة الـجــديــدة من
ضــد النسخ
الفيروس.

وحذر المشاركون من المعلومات
غـيــر الــدقـيـقــة ح ــول ف ـيــروس كــورونــا
واللقاحات المضادة له ،مشددين في
الوقت ذاته على أن بوسع المعلومات
ِّ
الـ ُـمـضــلـلــة أث ـنــاء أي أزم ــة صـحـيــة أن
ت ـن ـشــر االرت ـ ـيـ ــاب وال ـ ـخـ ــوف ،ك ـمــا قد
تؤدي إلى ترك الناس دون حماية أو
ً
أشد ضعفا أمام الفيروس.
وأك ــدوا ض ــرورة مــواصـلــة االلـتــزام
باالحتياطات والتدابير االحترازية
لحماية أنفسنا واآلخرين وهذا يشمل
ارت ــداء الكمامات ،والتباعد البدني،
والغسل المنتظم لليدين.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــوا أن الـ ـلـ ـق ــاح ــات وفـ ــرت
الحماية لشرائح المجتمع المعرضة
للخطر بصورة أكبر مثل كبار السن
ومرضى نقص المناعة وممن يعانون
ً
أمراضا مزمنة.
وب ـ ـهـ ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،ق ــال ــت مــديــر
عـ ــاقـ ــات ال ـم ــوظ ـف ـي ــن فـ ــي م ـج ـمــوعــة
ال ـمــوارد البشرية بــ"الــوطـنــي" لولوة
ال ـ ـ ـفـ ـ ــوزان :إن ت ـن ـظ ـيــم هـ ـ ــذه ال ـح ـل ـقــة
ً
الـنـقــاشـيــة ي ــأت ــي اس ـت ـك ـمــاال لـلـعــديــد
من المبادرات والحمالت التي قامت
بـهــا مجموعة ال ـم ــوارد الـبـشــريــة في
البنك للمساهمة بشكل فاعل في دعم
حملة التطعيم الوطنية في الكويت،
وا ل ـتــي تسير نـحــو تحقيق المناعة
ً
المجتمعية قريبا.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــوزان أن م ــوظـ ـف ــي
ً
ال ـب ـن ــك ب ــرهـ ـن ــوا ام ـت ــاك ـه ــم شـ ـع ــورا
ً
كـبـيــرا بــالـمـســؤولـيــة ت ـجــاه زمــائـهــم
وع ــائ ــاتـ ـه ــم وم ـج ـت ـم ـع ـهــم وه ـ ــو مــا
يـعـكـســه إقـبــالـهــم الـكـبـيــر عـلــى تلقي
التطعيم خالل األشهر الماضية.

« »KIBيعيد إطالق حملة
حساب الشباب
يواصل بنك الكويت الدولي
( )KIBتجديد عروضه وحمالته
السنوية التي يسعى من خاللها
إلى مكافأة عمالئه من الشرائح
كافة.
ً
وح ـي ــث إن ــه ي ــول ــي اهـتـمــامــا
ً
خـ ـ ــاصـ ـ ــا بـ ـش ــريـ ـح ــة الـ ـشـ ـب ــاب،
أ ع ـ ـلـ ــن " "KIBأ خـ ـ ـي ـ ــرا ت ـج ــد ي ــد
حملة حساب الشباب لعمالئه
الحاليين والجدد ،وكــان البنك
ق ــد اخـتـتــم نـسـخـتــه األولـ ــى من
هذه الحملة في أواخر أغسطس
الماضي ،ليعيد إطالق النسخة
الثانية منها لتمتد على مــدار
األشـهــر األربـعــة الـقــادمــة ،وذلــك
من  14الجاري إلى  31ديسمبر
ال ـم ـق ـب ــل ،ك ـم ــا ت ـش ـمــل الـحـمـلــة
ً
أي ـضــا تـجــديــد ع ــروض الـ ــBlue
 Dealالـمـمـيــزة ،ال ـتــي تتضمن
خـ ـص ــوم ــات وم ـ ــزاي ـ ــا ح ـصــريــة
لعمالء "حساب الشباب".
وق ــد تــم اإلعـ ــان عــن تجديد
الـحـمـلــة عـبــر ق ـنــوات الـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي ال ـتــاب ـعــة ل ـ ـ "،"KIB
ً
مــوض ـحــا أن ـه ــا ت ـق ــدم لـعـمــائــه
الـ ـج ــدد م ــن "حـ ـس ــاب ال ـش ـبــاب"
هــديــة نـقــديــة فــوريــة بقيمة 50
د .ك ،وذلــك لمن حـ ّـول مكافأته
الـطــابـيــة خ ــال الـفـتــرة مــن 14
الجاري إلى  31ديسمبر المقبل،
كما تضم الحملة  4سحوبات
شهرية لفائز واحد عن كل شهر
بمبلغ  500د .ك ،وفائزين بمبلغ
ً
 250د.ك شهريا.
ّ
وف ــي ه ــذه الـمـنــاسـبــة ،علقت
مـ ــروة مـعــرفــي م ــن فــريــق إدارة
الـ ـتـ ـس ــوي ــق ووح ـ ـ ـ ــدة االتـ ـص ــال
المؤسسي في " "KIBقائلة" :جاء
تجديد حملة حـســاب الشباب
من " "KIBحتى نهاية هذا العام

وش ــددت عـلــى أن "الــوط ـنــي" يبذل
ً
مـنــذ بــدايــة جــائـحــة ك ــورون ــا ج ـهــودا
حثيثة لضمان ســا مــة موظفيه من
خالل العديد من المبادرات والحمالت
التي تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة
ً
تـســاهــم أي ـض ــا ف ــي مـكــافـحــة انـتـشــار
الفيروس.
وأوضحت أن البنك باعتباره أكبر
مؤسسات القطاع الخاص تقع على
عــاتـقــه مـســؤولـيــة وطـنـيــة فــي تقديم
نـمــوذج وق ــدوة يحتذى بـهــا ،إذ يعد
ً
ال ـب ـنــك واح ـ ـ ــدا م ــن أول ـ ــى مــؤس ـســات
ً
القطاع الخاص التي أطلقت برنامجا
لـتـحـفـيــز مــوظـفـيـهــا ل ـل ـح ـصــول على
التطعيم والمساهمة بشكل فاعل في
دعم حملة التطعيم الوطنية للبالد.
ي ـ ــذك ـ ــر أنـ ـ ـ ــه ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ــدى األش ـ ـهـ ــر
الماضية قام البنك بتعزيز التواصل
ال ـم ـب ــاش ــر م ــع مــوظ ـف ـيــه وت ــزوي ــده ــم
بـ ــال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات الـ ـ ـم ـ ــوث ـ ــوق ـ ــة وذات
الـمـصــداقـيــة ح ــول ســامــة الـلـقــاحــات
المتاحة وفعاليتها وآثارها الجانبية،
بـمــا ف ــي ذل ــك ب ـيــانــات ع ــن الـلـقــاحــات
ا لـمـصــرح باستخدامها ومعلومات
حول كيفية التسجيل للحصول على
ل ـق ــاح وذلـ ــك بــال ـت ـعــاون م ــع الـجـهــات
المعنية في دولة الكويت.
وإضافة إلى ذلك أجرى البنك عبر
مواقع التواصل االجتماعي العديد من
الحلقات النقاشية مع األطباء وقادة
الصحة العامة لمشاركة المعلومات
العلمية واإلجابة عن أسئلة الموظفين
حــول فعالية اللقاح وتأثيراته على
مسار العودة للحياة الطبيعية.
وي ــدرك "الــوطـنــي" أهمية تحسين

ص ـحــة وس ــام ــة أص ـح ــاب الـمـصــالــح
الــرئـيـسـيـيــن ب ـمــن فـيـهــم ال ـمــوظ ـفــون
ً
والـعـمــاء ،بــاعـتـبــاره ج ــزء ا ال يتجزأ
من نهج التنمية المستدامة ،إذ يعمل
البنك على تحديث سياسته الخاصة
بالصحة والسالمة التي تم وضعها
بناء على أفضل الممارسات اإلقليمية
والدولية المتعلقة بقضايا الصحة
والسالمة.
كـ ـم ــا يـ ــرفـ ــع الـ ـبـ ـن ــك ش ـ ـعـ ــار صـحــة
ً
وسالمة موظفينا أوال في كل التدابير
والقرارات التي تم اتخاذها منذ بداية
تفشي وباء كورونا ،عبر تبنى العديد
م ــن ال ـب ــرام ــج واألن ـش ـط ــة ال ـت ــي تــركــز
عـلــى تشجيع أس ـلــوب ح ـيــاة صحي
ورفـ ــع نـسـبــة ال ــوع ــي بــأهـمـيــة إج ــراء
الـفـحــوصــات الطبية لتجنب إره ــاق
السالمة الجسدية والنفسية لموظفي
البنك خالل هذه الجائحة.

«برقان» يستضيف متدربي المركز
العلمي في مقره الرئيسي

جانب من الزيارة

مروة معرفي

من منطلق حرصنا على تقديم
أف ـض ــل ال ـخ ــدم ــات وال ـم ـم ـيــزات
لواحدة من أهم شرائح العمالء
ف ـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـن ـ ــك ،وه ـ ـ ـ ــي ش ــريـ ـح ــة
ً
ال ـش ـبــاب ،وال ـت ــي نـطـمــح دائ ـمــا
إلى مكافأتهم بجوائز وعروض
استثنائية تناسب تطلعاتهم،
وت ــوف ــر ل ـهــم ت ـجــربــة مـصــرفـيــة
تــائــم نـمــط حـيــاتـهــم العصري
وتستجيب لتطلعاتهم ،الفتة
إلـ ـ ــى ال ـ ـمـ ــزايـ ــا الـ ـخ ــاص ــة ال ـت ــي
ّ
تقد مها حملة حساب الشباب
من " ،"KIBمن سحوبات شهرية
وجـ ـ ــوائـ ـ ــز قـ ـيـ ـم ــة ،إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
عروض " "Blue Dealالمستمرة
طـ ـ ـ ــوال ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،والـ ـ ـت ـ ــي ت ـش ـمــل
خصومات حصرية مع شركاء
البنك من متاجر البيع بالتجزئة
والـ ـم ــاب ــس واإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــات،
عــاوة على المطاعم وشركات
الـ ـسـ ـي ــارات ،وذل ـ ــك م ــع م ــراع ــاة
الشروط واألحكام.

لولوة الفوزان

ً
استضاف بنك برقان ،أخيرا ،في فرعه الرئيسي
مجموعة من متدربي المركز العلمي بهدف تعزيز
مـعــرفـتـهــم وفـهـمـهــم لـلـقـطــاع الـمـصــرفــي وال ـمــالــي.
وتـ ـن ــدرج هـ ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة ف ــي إط ـ ــار ج ـه ــود الـبـنــك
لـلـمـســاهـمــة ف ــي ن ـشــر ال ــوع ــي ال ـم ـصــرفــي ب ـيــن فئة
الشباب ،وكجزء من الشراكة االستراتيجية المستمرة
بين بنك برقان والمركز العلمي.
قــاد فــريــق مــن مــوظـفــي الـبـنــك جــولــة المتدربين
الـ 13في المقر الرئيسي لـ "برقان" ،والتي تم خاللها
تزويد المتدربين بمعلومات حول مختلف إدارات
البنك وأقسامه وخدماته .وحظي المتدربون بفرصة
للتعرف على جهود البنك في تقديم خدمة عمالء
ً
عــالـيــة الـ ـج ــودة ،ف ـضــا ع ــن األه ـم ـيــة ال ـتــي يوليها
لحماية حقوق العمالء ونشر المعرفة حول حماية
البيانات الشخصية والمالية ،ال سيما فيما يتعلق
باستخدام الخدمات المصرفية الرقمية.
تـنــدرج هــذه الفعالية ضمن جـهــود البنك لدعم
حملة لنكن على دراي ــة التي انطلقت بـمـبــادرة من
بنك الكويت المركزي ،بالتعاون مع اتحاد مصارف
الكويت ،بهدف تسليط الضوء على حقوق العمالء
ونشر الوعي بالخدمات المصرفية .وتهدف الحملة
إلى تثقيف مختلف شرائح المجتمع بعدة مواضيع
أســاس ـيــة تـتـعـلــق بــالـقـطــاع الـمـصــرفــي وال ـخــدمــات
ال ـب ـن ـك ـيــة م ـن ـه ــا م ـن ـت ـج ــات ال ـت ـم ــوي ــل وال ـ ـقـ ــروض،
والبطاقات المصرفية ،وحقوق العمالء بصفة عامة

والعمالء ذوي االحتياجات الخاصة بشكل خاص.
كما تسعى الحملة إلى نشر معلومات ونصائح
ت ـت ـع ـلــق ب ــاألم ــن ال ـس ـي ـب ــران ــي وح ـم ــاي ــة ال ـب ـيــانــات
المصرفية ،فضال عن آليات تقديم الشكاوى.
بهذه المناسبة ،علقت مــديــرة العالقات العامة
في بنك برقان حصة النجادة ،قائلة "يواصل برقان
دع ـم ــه لـحـمـلــة لـنـكــن ع ـلــى دراي ـ ــة ض ـمــن بــرنــامـجــه
للمسؤولية االجتماعية .ومــن خــال تنظيم زيــارة
ميدانية لمتدربي البرنامج الصيفي التابع للمركز
الـعـلـمــي ،نـحــن نــؤكــد حــرصـنــا عـلــى االسـتـثـمــار في
الطاقات الشبابية الكويتية واهتمامنا االستراتيجي
بتعزيز الوعي المالي لعمالء البنك ومختلف شرائح
المجتمع بشكل عام.
هذه المسألة جوهرية بالنسبة لبنك برقان في
ظل االستخدام المتزايد للقنوات المصرفية الرقمية
التحول الرقمي
والتطور السريع للرقمنة مع تسريع
ّ
للبنك .وتتطلب الرقمنة المتسارعة منا أن نقدم
حمالت توعية على مستوى المجتمع ،وأن نستهدف
ال ـش ـب ــاب ع ـلــى وجـ ــه ال ـخ ـص ــوص ،ألن ـه ــم يـمـثـلــون
الشريحة التي تعيش ً
حاليا ذروة التطورات الرقمية.
ّ
لذلك ،نركز على مساعدة الشباب على تحقيق أقصى
استفادة ممكنة من جميع الخدمات المتاحة لهم في
القطاع المصرفي ،دون المساس بأمن معلوماتهم
أو حقوقهم المالية".
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اقتصاد

رئيس الغرفة بحث مع الوفد اإلماراتي تنمية القطاع الخاص الخليجي

ً
الصقر مكرما المزروعي

جراح الناصر

الكويتيون
ّ
يتطلعون
إلى إنجازات
اإلمارات
ووثبة
أبوظبي
كأهلها

الصقر

التبادل
التجاري مع
الكويت بلغ
أكثر من 15
مليار دوالر
خالل السنوات
الخمس
األخيرة

بني زامة

جانب من االجتماع
أكــد رئـيــس مجلس إدارة غــرفــة تـجــارة وصناعة
الكويت ،محمد جاسم الصقر ،عمق العالقات األخوية
والتجارية واالقتصادية التي تجمع الكويت بدولة
ً
اإلمارات ،معربا عن استعداد «الغرفة» التام لتسخير
كل إمكاناتها في سبيل تعزيز تلك العالقات.
جاء ذلك خالل استقبال الصقر ،بمقر الغرفة ،وفدا
إماراتيا اقتصاديا رفيع المستوى ،برئاسة رئيس
اتحاد غرف التجارة والصناعة اإلماراتية ،عبدالله
الـمــزروعــي ،ووكـيــل دائ ــرة التنمية االقـتـصــاديــة في
أبوظبي ،راشــد البلوشي ،وحضور سفير اإلمــارات
لدى الكويت د .مطر النيادي.
وأعــرب الصقر ،في كلمته ،عن ترحيبه بضيوفه
ً
الكرام في بلدهم ودارهم الثانية ،موضحا أن «أهلنا
في اإلمارات يعرفون عن الكويت ومؤسساتها وعن
اقتصادها ورسوخ ثوابته وطموح رؤيته ما يعرفه
أهل الكويت ومجتمع أعمالها».
ّ
وأض ــاف أن الكويتيين يتطلعون إلــى إنـجــازات
اإلمــارات ووثبة أبوظبي كأهلها ،مشيرا إلى وجود
منطلقات أساسية في سبيل تطوير أوجه التعاون
االق ـت ـصــادي بين البلدين الشقيقين ،أول ـهــا رعاية
ً
ً
حـكــومــات الـبـلــديــن الـتــي ستبقى عـنـصــرا أســاسـيــا
في نجاح االستثمارات الخليجية البينية ،غير أن
ّ
يتحمل مسؤوليته
القطاع الخاص الخليجي يجب أن
التنموية والتكاملية ليكون في موقع المبادرة وفي
موقع اإلدارة.
أما ثاني المنطلقات التي ّ
تطرق لها الصقر ،فكانت
حول منح المشاريع الخدمية واإلنتاجية األولوية
التي تعزز التكامل بين دول مجلس التعاون ،سواء
فــي اسـتـخــدام الـمــدخــات ،أو فــي تلبية احتياجات
األســواق ،أو تأمين الخدمات والمنتجات الوسيطة
التي تزيد من كفاءة المؤسسات وتنافسية المصانع
في دول المجلس.
وح ــول ثــالــث ه ــذه المنطلقات ،أك ــد الـصـقــر أنها
ّ
تتعلق ب ــدروس الجائحة الصحية الـتــي اجتاحت
العالم ،والتي أكدت أن منطقتنا بالذات أحوج ما تكون
إلى السعي لتأمين ّ
حد كاف ومقبول من األمن الغذائي
واألمن الصحي من جهة ،وإلى تطوير أنظمة وطرق
اإلمداد فيما بينهما من جهة ثانية.
وف ــي خ ـت ــام كـلـمـتــه ،أع ـ ــرب ال ـص ـقــر ع ــن أمـنـيــاتــه
ّ
أن يـشــكــل الـلـقــاء مــع األش ـقــاء اإلمــارات ـي ـيــن انطالقة
ّ
تجسد العزم نحو إرساء حقبة جديدة من التعاون
والشراكات المثمرة بين البلدين الشقيقين.
مــن جانبه ،عـ ّـبــر الـمــزروعــي عــن سعادته بــزيــارة
ً
«الغرفة» ،مؤكدا حرصه على تعزيز الشراكات التنموية
ً
بين البلدين الشقيقين ،ومشيرا إلى أن الكويت تمتلك
رؤية حكيمة في توجيه سياساتها الخارجية ،مرتكزة
على إرث طويل من التجارب والمبادرات الخيرة التي
ُ
كللت بالنجاح.
وقال إن استراتيجية دولة اإلمارات الجديدة ركزت
على  5قـطــاعــات رئيسة هــي (تكنولوجيا الــزراعــة،

مصنعا كويتيا ،و 1004ورشات حرفية ،إضافة إلى 33
ألف كويتي مشارك في بورصة اإلمارات.

والتصنيع ،والخدمات المالية ،وتكنولوجيا ،ICT
والسياحة الصحية والعالجية) ،حيث سيكون لهذه
ً
القطاعات تأثير كبير جــدا خــال السنوات القادمة
على إم ــارة أبوظبي بشكل خــاص ،ودول ــة اإلم ــارات
بشكل عام.
وأضاف أنه من هذا المنطلق بدأت اإلمارة بتعزيز
دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق خلق
كيانات جديدة واستقطاب المبادرات الجديدة من
خــال خلق مــا ّ
يسمى «مكتب أبوظبي للمقيمين»،
الذي يعمل على تطوير المبدعين غير اإلماراتيين،
كما تم إنشاء «التأشيرة الذهبية» التي تصل ّ
مدتها
إلى  10سنوات ،حيث يقوم هذا المكتب بتسهيل حياة
األشخاص المبدعين وإتاحة المجال أمامهم للتركيز
على إبداعاتهم.
ودعا المزروعي القطاع الخاص الكويتي ليكون
ً
ً
ً
طرفا أساسيا وفعاال في عملية تطوير إمارة أبوظبي
ً
بشكل خاص ودولة اإلمــارات بشكل عام ،معربا عن
أمله فــي أن تشهد الفترة القليلة القادمة إنـجــازات
مشتركة بين البلدين.
ب ــدوره ،تـطـ ّـرق البلوشي إلــى دور دائ ــرة التنمية
والمهام التي تقوم بها من إعــداد البرامج والخطط
االستراتيجية واعتماد أفضل الممارسات االقتصادية
واإلداري ـ ــة وتــوظـيــف ال ـم ــوارد البشرية على النحو
األمثل ،واستخدام أحــدث التقنيات واالستفادة من
الخبرات العالمية في المجال االقتصادي ،وقيادة
األجـنــدة االقتصادية إلم ــارة أبوظبي نحو تحقيق
التوازن ،والتنوع واالستدامة في اقتصاد قائم على
المعرفة.
كما أعــرب عن أمله في أن يكون القطاع الخاص
الكويتي شريكا فاعال في تحقيق الرؤى المستقبلية
ً
لمدينة أبوظبي ،مشيرا إلــى وجــود ما يفوق 1000
كويتي يمتلك رخصة عمل في أبوظبي ،إلى جانب 38

بيئة مثالية

ما يميز بيئة
االستثمار في
أبوظبي هو
وجود اقتصاد
قوي ومستقر
وبنية تحتية
متكاملة تساعد
على سهولة
ممارسة األعمال

النعيمي

الشويب 7 :ركائز أساسية لخطة التنمية في الكويت
قـ ـ ّـدمـ ــت مـ ـس ــؤول ــة إدارة ال ـم ـش ــاري ــع
والعمليات االستثمارية بهيئة تشجيع
االستثمار المباشر بالكويت ،فيء سعد
ً
الشويب ،شرحا عن المناخ االستثماري
بالكويت ،وبعض المميزات والحوافز
التي ّ
تقدمها الكويت للمستثمر األجنبي.
وأوضحت أن خطة التنمية في الكويت
ترتكز على  7ركائز أساسية تتماشى مع
خطة الكويت الوطنية ،مؤكدة في الوقت
ذاته أن الكويت تمتلك مميزات تؤهلها
ً
ً
ً
ألن تكون مركزا ماليا وتجاريا بالمنطقة،
حيث إن لديها متانة في أداء االقتصاد

الكلي ،وشبابا كويتيا مبدعا ،ونظاما
مصرفيا مستقرا ،وبيئة قانونية شفافة،
إضــافــة إل ــى ان ـخ ـفــاض م ـعــدل الضريبة
على الشركات ،ودخل مرتفع للفرد وقوة
شرائية.
وأك ــدت أن هيئة االستثمار المباشر
ً
ً
ً
ت ــؤدي دورا مـهـمــا وف ـع ــاال فــي تحسين
وتسهيل المناخ االستثماري في الكويت،
حيث عملت على إنشاء النافذة الواحدة
لـتـسـهـيــل ج ـم ـيــع إجـ ـ ـ ــراءات الـمـسـتـثـمــر
م ــن ال ـب ــداي ــة وح ـت ــى ال ــرع ــاي ــة الــاح ـقــة،
إضافة إلى تقليص مدة ّ
بت التراخيص

«الكويتية» :مركز التحكم المتكامل
بالعمليات همزة وصل لكل القطاعات
يعد مركز التحكم المتكامل
بالعمليات ( )IOCCفــي شركة
الـ ـخـ ـط ــوط الـ ـج ــوي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
أح ــد أه ــم ال ـق ـطــاعــات الـحـيــويــة
فــي ال ـشــركــة ،إذ يـتــولــى عملية
الربط بين الــدوائــر التشغيلية
وال ـم ـع ـن ـي ــة فـ ــي كـ ــل مـ ــا يـخــص
عـمـلـيــات ال ـشــركــة سـ ــواء داخ ــل
الكويت أو خارجها ،إضافة إلى
تنظيم حركة سير الطائرات.
كما يعنى المركز باالهتمام
بكل تفاصيل إج ــراء ات الرحلة
ً
بداية من إقالعها م ــرورا بخط
سيرها ووصولها إلى وجهتها
حتى عودتها إلى أرض الوطن،
ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق والـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة مــع
السلطات المحلية والمحطات
الخارجية وكل الجهات المعنية
على مدار الـ  24ساعة.
وت ــول ــي ال ـخ ـطــوط الكويتية
ً
ً
اهتماما كبيرا بمركز ()IOCC
ّ
لـمــا لــه مــن دور ح ـيــوي وفــعــال
وب ـ ــارز ف ــي عـمـلـيــات الـتـشـغـيــل
ت ـت ـض ـم ــن عـ ـ ــدة أمـ ـ ـ ــور أبـ ــرزهـ ــا
وأهـمـهــا ســامــة وأم ــن الطائرة
والركاب وجاهزية واحتياجات
الـ ـط ــائ ــرة م ــن وقـ ـ ــود وص ـيــانــة
كاملة لها قبل االق ــاع ومـقــدار
الـحـمــولــة داخ ـل ـهــا إض ــاف ــة إلــى
تقييم حاالت الطقس في المسار
ال ــذي ستسلكه ال ـطــائــرة ومــدة
الرحلة.
وب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،ق ـ ــال مــديــر
دائرة العالقات العامة واإلعالم
ف ــي ال ـشــركــة ف ــاي ــز ال ـع ـن ــزي ،إن

مركز التحكم
م ــرك ــز ال ـت ـح ـك ــم ي ـع ـت ـبــر ال ـق ـلــب
النابض للخطوط الكويتية ،إذ
يتولى التحكم بجميع العمليات
ال ـخ ــاص ــة ب ــال ــرح ــات ال ـجــويــة
وتوجيهها بالشكل المناسب
واألمـ ـث ــل ع ـبــر تـجـهـيــز الـخـطــة
الـ ـج ــوي ــة لـ ـخ ــط سـ ـي ــر ال ــرح ـل ــة
وتفاصيلها قبل االقالع وأثناء
الرحلة وعند الوصول ،ويضع
المركز ضمن أولوياته متابعة
إجراءات الرحلة الفنية والتقنية
ب ـش ـكــل ك ــام ــل وضـ ـم ــان ســامــة
وأمن الطائرات والركاب الكرام.
وأض ــاف الـعـنــزي أن المركز
يسعى كذلك من خــال الخطط
ا ل ـتــي يضعها إ ل ــى تنفيذ عــدة
عوامل مهمة في مقدمتها تقليل

م ــن ج ــان ـب ــه ،ق ـ ـ ّـدم م ــدي ــر مـ ـش ــروع ورئـ ـي ــس قسم
المساطحة فــي مكتب أبــوظـبــي لالستثمار ،ياسر
ً
النعيمي ،عرضا بعنوان «الفرص االستثمارية في
أبــوظـبــي» ،أكــد خالله أن بيئة ممارسة األعـمــال في
أبــوظـبــي تعد بيئة مثالية ،بسبب وج ــود عــدد من
العناصر الجاذبة للمستثمرين من حول العالم.
وأضاف أن ما يميز بيئة االستثمار في أبوظبي هو
وجود اقتصاد قوي ومستقر وبنية تحتية متكاملة
تساعد على سهولة ممارسة األعمال ،خاصة إذا ما
عرفنا أن بيئة االستثمار في أبوظبي تعد بين أقوى
 30اقـتـصــادا فــي الـعــالــم ،حيث بلغ إجمالي الناتج
المحلي ألبــوظـبــي بنهاية  2019نـحــو  246مليار
دوالر ،في حين بلغ حجم تدفقات االستثمار األجنبي
المباشر نحو  19.8مليار دوالر بنهاية  ،2020وبمعدل
نمو بلغ  44.2بالمئة.
وأشار النعيمي إلى أن أبوظبي تساهم بنحو 60
بالمئة من إجمالي الناتج العام لدولة اإلمارات ،كما
أنها تمتاز بأنها تقع على مسافة  8ساعات طيران
من معظم العواصم العالمية ،فضال عن أنها ّ
تعد أول
عاصمة مغطاة بنسبة  100بالمئة بشبكة األلياف
الضوئية.
وأوضــح أن منظومة االبتكار في أبوظبي ترتكز
على عناصر رئيسة هي (بيئة أعمال مثالية وعقلية
ريادة األعمال ومصادر تمويل مختلفة ،وبنية تحتية
متكاملة ،وجامعات أبحاث متعددة).
مــن جـهـتــه ،ق ـ ّـدم رئـيــس قـطــاع ال ـمــدن الصناعية
والمنطقة الحرة ،الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة

تـكـلـفــة الــرح ـلــة وال ـتــوف ـيــر على
ال ـخ ـطــوط الـكــويـتـيــة كــاخـتـيــار
م ـ ـ ـسـ ـ ــارات م ـخ ـت ـص ــرة التـ ـج ــاه
الرحلة ما يقلل استهالك الوقود
ومــدة الرحلة ،إضافة إلــى ذلك،
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى م ــرك ــز الـخـطــوط
ً
ً
الكويتية إقليميا وعالميا في
انضباط مواعيد إقالع ووصول
الطائرات إذ حققت الشركة في
ديسمبر  2019مــرا كــز متقدمة
ب ـي ــن شـ ــركـ ــات ال ـ ـط ـ ـيـ ــران ح ــول
العالم وفي الشرق االوسط في
ً
انضباط المواعيد وفقا لتقييم
شركة  OAGالبريطانية.
واوضح أن المركز يستخدم
آل ـ ـ ـيـ ـ ــة مـ ـع ـ ـيـ ـنـ ــة فـ ـ ـ ــي ت ـح ـس ـي ــن
وتطوير بيئة العمل مــن خالل

تـقـنـيــة حــدي ـثــة وم ـت ـط ــورة هي
ً
الـ ـ ـ  IFMال ـت ــي ت ـتــولــى تـلـقــائـيــا
إرس ــال أي تغيرات أو تطورات
تـحــدث عـلــى خــط سـيــر الرحلة
للطيارين وقراء ة حالة الطقس
دون ال ـتــدخــل ال ـب ـش ــري ،وه ــذه
ال ـت ـق ـن ـيــة ت ـعــد إح ـ ــدى م ـم ـيــزات
مركز التحكم بالعمليات الذي
ً
ً
دائما يسعى جاهدا الستخدام
اساليب وحلول تواكب المعايير
ال ـف ـن ـي ــة وال ـت ـق ـن ـي ــة فـ ــي ق ـط ــاع
الطيران.
وأشــار إلــى أن مركز التحكم
الـمـتـكــامــل بــالـعـمـلـيــات يـنــدرج
ب ـ ــه ثـ ــاثـ ــة أق ـ ـ ـسـ ـ ــام ،ه ـ ــي ق ـســم
الـتــرحـيــل ال ـجــوي وقـســم حركة
ال ـ ـ ـطـ ـ ــائـ ـ ــرات وقـ ـ ـس ـ ــم ت ـخ ـط ـيــط

ال ــرح ــات ،وت ـقــوم تـلــك األقـســام
ب ـع ـمــل م ـت ـكــامــل ومـ ـح ــوري في
التخطيط والتنظيم للرحالت
وتـلـبـيــة احـتـيــاجــاتـهــا وات ـخــاذ
ال ـقــرارات السليمة التي تجنب
الوقوع في المخاطر وتصب في
مصلحة العمل.
وذكر العنزي أن المركز تديره
ك ــوادر وطنية أثبتت كفاء تها
وإخ ـ ــاصـ ـ ـه ـ ــا ب ــالـ ـعـ ـم ــل داخ ـ ــل
جــدران الناقل الوطني والذين
ً
ي ـم ـت ـل ـكــون ش ـ ـهـ ــادات ورخ ـص ــا
موثقة حتى يستطيعوا مزاولة
ً
ً
مهنتهم قــانــونـيــا ،مـشـيــرا إلــى
ً
ً
أن المركز يولي اهتماما كبيرا
بـ ـت ــأهـ ـي ــل وتـ ـ ــدريـ ـ ــب ال ـع ـن ـص ــر
ً
ال ـب ـشــري وخ ـص ــوص ــا ال ـك ــوادر
ً
الــوط ـن ـيــة دوريـ ـ ــا ب ـمــا يـتــواكــب
مع المتطلبات العالمية لقطاع
الطيران.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن الـ ـخـ ـط ــوط
ً
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة اهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــت دائ ـ ـ ـمـ ـ ــا
بجميع قطاعاتها التشغيلية
وال ـم ـس ــان ــدة ل ـت ـك ــون بـمـصــاف
شركات الطيران وتحتل مراكز
ً
مـتـقــدمــة دائ ـم ــا بـيــن الـشــركــات
األخرى في قطاع النقل الجوي
التجاري وألنها الناقل الوطني
للكويت تـحــرص الـشــركــة على
تـقــديــم خــدمــات مـمـتــازة وآمـنــة
لعمالئها الكرام.

االستثمارية لمدة  30يوما فقط ،ووضع
معايير لمنح المزايا للمستثمرين.
ولـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــت ال ـ ـ ـشـ ـ ــويـ ـ ــب إل ـ ـ ـ ــى أن ح ـج ــم
االستثمارات األجنبية التي استقطبتها
هيئة االستثمار األجنبي منذ تأسيسها
وحـتــى نهاية م ــارس  2021بلغت نحو
 1.2مليار دينار على جميع القطاعات،
نــاه ـيــك ب ـتــوف ـيــر فـ ــرص ع ـمــل ألك ـث ــر من
 1000موظف كويتي وتأسيس  59كيانا
استثماريا جديدا.

ً
الصناعية ،عبدالله الهاملي ،عرضا آخر بعنوان «قطاع
التجارة والخدمات اللوجستية في أبوظبي» ،أكد من
خالله أن شركة موانئ أبوظبي تعد واحدة من أكبر
الشركات القابضة على مستوى المنطقة ،ذلك أنها
تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات العاملة في
قطاعات رئيسة ضمن االقتصاد المتنوع في أبوظبي.
وأض ـ ـ ــاف أن م ــوان ــئ أب ــوظ ـب ــي ت ـه ــدف إلـ ــى دعــم
النمو االقتصادي في اإلمــارات من خالل استقطاب
االستثمارات األجنبية المختلفة ،مؤكدا أن الموانئ
ً
يقصدها أكثر من  500ألف زائر سنويا عبر محطة
أبوظبي للسفن السياحية ،كما أنها ساعدت على
توفير  149ألف فرصة عمل جديدة باإلمارات ،إضافة
إلى أكثر من  1500مستثمر.
ولفت إلــى أن المناطق االقتصادية فــي أبوظبي
تقع على أرض تبلغ مساحتها  550كيلومترا مربعا،
بينها  100كيلومتر مخصصة للمناطق الحرة ،وهذه
األرض توفر خدماتها لجميع القطاعات االقتصادية،
ً
فضال عن أنها تضم نحو  40مدينة سكنية عمالية
تخدم أكثر من  500ألف ساكن ونحو  70ألف موظف
يعملون بالمناطق الصناعية الحرة.
من جهة أخرىّ ،قدم مدير إدارة التطوير الصناعي
ً
بمكتب تنمية الـصـنــاعــة ،خــالــد بـنــي زامـ ــة ،عــرضــا
بعنوان «مكتب تنمية الصناعة في أبوظبي» ،أكد من
خالله أن التبادل التجاري مع الكويت بلغ أكثر من 15
مليار دوالر خالل السنوات الخمس األخيرة ،بينها
نحو  7مليارات دوالر في عام  2019وحده.
وأض ـ ــاف أن ال ـكــويــت تـعـتـبــر ســابــع أك ـبــر شــريــك
اس ـتــرات ـي ـجــي ل ــدول ــة اإلم ـ ـ ــارات ف ــي م ـجــال ال ـت ـجــارة
الـخــارجـيــة ،حيث بلغت شــراكــة البلدين نحو 870
مليون دوالر في قطاع اإللكترونيات ،و 806ماليين
في قطاع الذهب واألحجار الكريمة ،و 682مليونا في
قطاع الكيماويات ،و 485مليونا في القطاع الزراعي،
ً
و 461مليونا في قطاع المعادن.
وتــابــع أن أبــوظـبــي تمتلك قــاعــدة مـتـمـيــزة على
الـمـسـتــوى اإلقـلـيـمــي ،حـيــث تــم أخ ـيـ ًـرا إع ــداد تـ ّ
ـوجــه
عام لتعزيز التنافسية في القطاع الصناعي ومدى
مساهمته في تحقيق التنوع االقتصادي غير النفطي،
والتركيز على التعقيد الصناعي وتطوير سالسل
القيمة الصناعية.
ّ
وشدد على أن الصناعات التحويلية تشكل نحو
 6.7بالمئة مــن إجـمــالــي الـنــاتــج المحلي اإلجمالي
فــي أبــوظـبــي ،وأنـهــا تستهدف الــوصــول إلــى نسبة
 12بالمئة بـحـلــول ع ــام  ،2030خــاصــة أن أبوظبي
ب ــات ــت تـمـتـلــك ال ـي ــوم ن ـحــو  7م ـطــوريــن صناعيين
عــال ـم ـي ـيــن ،وأكـ ـث ــر م ــن  650ك ـي ـلــوم ـتــرا مــرب ـعــا من
األراضي الصناعية ،و 738مصنعا قائما في مناطق
صناعية عالية الجودة ،في حين بلغ إجمالي حجم
االستثمارات في القطاع الصناعي نحو  100مليار
دوالر بنهاية .2020

« »stcتطلق مبادرة «وياك»
الجاسم :نسعى لتوفير خدماتنا لدعم المشاريع الصغيرة
أط ـل ـق ــت ش ــرك ــة االت ـ ـصـ ــاالت
الكويتية « »stcمـبــادرة «ويــاك»
الموجهة ألصـحــاب المشاريع
الوطنية والمشاريع الصغيرة
وال ـم ـت ــوس ـط ــة بـ ـه ــدف تـمـكـيــن
التحول الرقمي ودعم المبادرات
المبتكرة والمشاريع المتجددة.
وقـ ــالـ ــت الـ ـش ــرك ــة فـ ــي ب ـي ــان
صحافي إن فكرة الحملة جاءت
ً
انـ ـط ــاق ــا م ــن ه ـ ــدف ال ـم ـب ــادرة
المجتمعية التي تطلقها «»stc
وتركز على الوقوف إلى جانب
الشركات في سبيل دعمها بما
يـجـعـلـهــا ق ـ ــادرة ع ـلــى الــوقــوف
ً
والعودة إلى العمل مجددا بعد
التحديات التي واجهتهم بسبب
الـ ـ ــوبـ ـ ــاء ،ومـ ـ ــن ه ـن ــا جـ ـ ــاء اس ــم

«وياك» ليصبح عنوان المبادرة.
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت أن ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ــن خـ ــال
م ـبــادرة «ويـ ــاك» ستمنح «»stc
الـمـشــاركـيــن ال ـفــرصــة م ــن أجــل
ترويج مشروعهم أو منتجهم
عـ ـ ـب ـ ــر ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن ال ـ ـف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات
واألن ـش ـطــة ،بـمــا يـشـمــل توفير
ع ـ ــدد مـ ــن م ـن ـص ــات تــروي ـج ـيــة
وتسويقية متنوعة.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،أشـ ـ ــارت «»stc
إلـ ــى أن ال ـم ـش ــاري ــع ال ـم ـشــاركــة
ستحصل على عدد من األنشطة
ً
الترويجية وأيضا الفرصة على
االطـ ـ ــاع ع ـلــى ال ـخ ــدم ــات الـتــي
ستوفرها »solutions by «stc
ألصحاب األعـمــال ،ذراع شركة
« »stcا لـمـتـخـصـصــة
بـ ـ ـت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــر خـ ـ ــدمـ ـ ــات
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ،إض ــاف ــة
إلــى فــرصــة الــوصــول
لـ ـق ــاع ــدة ك ـب ـي ــرة مــن
العمالء المحتملين
عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر م ـ ـن ـ ـصـ ــات ـ ـهـ ــا
التواصل االجتماعي
الخاصة بالشركة.
ً
وتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــا ع ـلــى
ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة،
قالت دانــة الجاسم،
الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــرة الـ ـع ــام ــة
إلدارة ا تـ ـ ـص ـ ــاالت
الشركات في «:»stc
«ن ـس ـعــى م ــن خــال
المبادرة كذلك إلى
ت ــوف ـي ــر خــدمــات ـنــا
ً
خـ ـص ــوص ــا ل ــدع ــم
ق ـط ــاع ال ـم ـشــاريــع
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــرة

دانة الجاسم

ً
والمتوسطة ،بل أيضا نعززها
ب ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـ ــدع ـ ــم الـ ـمـ ـت ــوف ــرة
عـلــى مـ ــدار ال ـســاعــة طـ ــوال أي ــام
األس ـ ـب ـ ــوع ،ف ـن ـح ــن ن ــرك ــز عـلــى
تزويد شركائنا بالوسائل التي
تـمـكـنـهــم م ــن تـحـقـيــق الـتـحــول
الرقمي ألعمالهم».
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـجـ ـ ــاسـ ـ ــم أن ـ ــه
ً
«ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مـ ــن ق ـي ــم الـ ـمـ ـب ــادرة
وا سـ ـت ــرا تـ ـيـ ـجـ ـي ــة « »stcل ــد ع ــم
ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة
والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة ،ح ــرص ـن ــا عـلــى
ً
التواصل مع الشركات ،إيمانا
منا بالدور المهم الذي نقوم به
وأهمية مبادراتنا للمسؤولية
المجتمعية في هذا القطاع ،بما
ينعكس تأثيره اإليجابي على
الـشــركــات والمجتمع الكويتي
ً
ك ـ ـكـ ــل ،وان ـ ـس ـ ـجـ ــامـ ــا م ـ ــع رؤي ـ ــة
الكويت .»2035

آرون تفيت أفضل ممثل
بجوائز توني المسرحية
«الميراث» و«الطاحونة الحمراء» تحصدان نصيب األسد
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كريس هيمسوورث يعود
للحياة في «»Extraction 2
كشفت الشركة المنتجة لفيلم
األكشن والخيال  Extractionعن
الـمــامــح األولـ ــى لـلـجــزء الثاني
المقرر طرحه خالل الفترة المقبلة
عبر الشبكة األميركية نتفليكس،
لتعلن م ـفــاجــأة كـبـيــرة لعشاق
الفيلم المنتظر ،هي عودة النجم
ال ـعــال ـمــي ك ــري ــس هـيـمـســوورث
صــاحــب شخصية "تــايـلــر ريــك"
للحياة ،بعد انتهاء أحداث الجزء
األول بحالة غموض.
ون ـشــرت الـصـفـحــة الرسمية
للشركة المنتجة عبر "تويتر"،
الـمــامــح األولـ ــى لـلـجــزء الثاني
ال ــذي سيستكمل أح ــداث الجزء
األول ،ويدور " "Extraction 2حول
تايلر ريك (كريس هيمسوورث)،
هو أحد الجنود المرتزقة الذي
ينفذ مهامه بالسوق الـســوداء،
واآلن لديه مهمة جــديــدة ،حيث
يجب عليه إنـقــاذ ابــن أحــد أكبر
ال ـم ـج ــرم ـي ــن عـ ـل ــى أث ـ ــر ج ــرائ ــم
دولية ،لكن وسط العالم الخفي
لتجار السالح والمخدرات ،فإن
هذه المهمة الصعبة تكاد تكون

كريس هيمسوورث
مستحيلة ،حيث تصبح حياة
ري ــك وال ـص ـبــي ف ــي خـطــر ط ــوال
الوقت.
ويخرج الفيلم سام هارغراف،
وهــو من إنتاج شركتي AGBO
 Filmsو ،TGIM Films, Inc
ويـ ـ ـش ـ ــارك فـ ــي اإلنـ ـ ـت ـ ــاج كــريــس
هيمسوورث ،وإريك جيتر ،وبيتر
شيورين.

فاز النجم األميركي آرون تفيت بجائزة أفضل ممثل في
حفل توزيع جوائز توني المسرحية في برودواي ،أمس األول،
عن مسرحيته "موالن روج".
وقال تفيت ،بعد فوزه بأولى جوائز "توني" في مسيرته،
ً
ً
"نحن محظوظون جدا ألننا على خشبات برودواي" ،موجها
الشكر لصديقته النجمة الكندية إيريكا هنتر التي ساندته
في تلك اللحظة الرائعة.
وحصدت مسرحية (ذا انهيريتنس) "الميراث" والمسرحية
الموسيقية (موالن روج) "الطاحونة الحمراء" نصيب األسد
من جوائز توني في الحفل الذي استمر  4ساعات الذي شجع
عـلــى ع ــودة الـمـســرح ال ـحــي ،وطــالــب ب ـفــرص أف ـضــل للكتاب
والمؤدين السود.
وفازت المسرحية الموسيقية (موالن روج) المقتبسة من
الفيلم الــذي ُعــرض في  2001بعشر جوائز من بينها أفضل
موسيقى وأفضل ممثل ،والتي ذهبت إلى آرون تفيت.
وقدم طاقم العمل خالل الحفلة مجموعة أغنيات متنوعة
من المسرحية ،كذلك األمر مع فريق "جاغد ليتل بيل" ،وهي
مسرحية استعراضية مستوحاة من ألبوم أالنيس موريسيت
الذي يحمل االسم نفسه عام .1995
وفازت مسرحية (ذا انهيريتنس) التي تصور الحياة في
القرن الحادي والعشرين بجائزة أفضل مسرحية موسيقية
باإلضافة إلى بجائزتين أخريين.
وفازت (أكريسمس كارول) "ترنيمة عيد الميالد" المسرحية
الموسيقية المقتبسة من رواية تشارلز ديكنز بخمس جوائز،
في حين فازت الممثلة الصاعدة أدريان وايرن بجائزة أفضل
ممثلة عن أدائها دور مغنية موسيقى الروك تينا تيرنر في
(تينا-ذا تينا تيرنر ميوزيكال).

وفازت مسرحية (أسولجيرز بالي) "مسرحية جندي" والتي
تتناول اغتيال جندي أسود في قاعدة للجيش األميركي في
 1944بجائزة أفضل مسرحية ُيعاد أداؤها.
ً
وتضمنت الحفلة الموسيقية عــروضــا ثنائية كالسيكية
من المسرحيات الغنائية الشهيرة "رنــت" و"ويكد" و"راغتايم"
و"هاميلتون" ،بمشاركة مجموعة من أهم نجوم برودواي.
وقــال مقدم الحدث ليزلي أودوم جونيور في بداية الحفلة
الموسيقية على مسرح وينتر غــاردن "الموجودون هنا كلهم
تلقوا اللقاح (المضاد لكورونا) وخضعوا لفحوص التشخيص،
والجميع يضع كمامة ،هكذا سيبدو كل مسرح في برودواي لفترة
من الوقت وهذا جيد" .ولم ُيقم الحفل في  2020بسبب جائحة
فيروس كورونا التي أوقفت العروض الحية لمدة  18شهرا.
وقد كانت جوائز هذا العام مختلفة عن سابقاتها ،بعد تقلص
عدد العروض المؤهلة للتنافس لموسم  2020-2019بشكل كبير
إثر اضطرار مسارح برودواي إلى اإلغالق مع انتشار وباء كورونا،
ً
خصوصا في نيويورك.
ً
وعادت عروض عدة إلى هذه المسارح الشهيرة أخيرا ،على أن
تنطلق مسرحيات إضافية في األشهر القليلة المقبلة.
وقالت الممثلة أودرا ماكدونالد الفائزة ست مرات بجوائز
"توني" والمرشحة مرة أخرى هذا العام ،أثناء تقديمها الحفلة
األولــى خالل األمسية "بــرودواي عــادت ،ويجب أن تكون أفضل
وستكون كذلك".
ً
ومن بين الفائزين للمرة األولــى أيضا كانت لويس سميث
التي حصدت جائزة أفضل ممثلة في دور متميز في مسرحية
"ذي إينهيريتنس" .وأصبحت هذه الممثلة البالغة  90عاما أكبر
ً
فنانة سنا تفوز بجائزة "توني" في فئة التمثيل في تاريخ هذه
(رويترز)
المكافآت التي انطلقت قبل أكثر من سبعة عقود.

عرض منزل فيلم الرعب
« »The Conjuringللبيع

ينس هانينغ يسرق  84ألف
دوالر من متحف فني
أخذ الفنان الدنماركي ينس
ً
هانينغ  84ألف دوالر نقدا من
أحــد المتاحف ،بـغــرض دمج
الـمـبـلــغ ضـمــن عـمــل ف ـنــي ،ثم
ّ
غير اسم العمل الفني إلى "خذ
المال واهرب".
وذكـ ــرت وكــالــة "بـلــومـبــرغ"
لألنباء أمس ،أن هانينغ ،كان
قد اتفق مع "متحف كونستن"،
في شمال الدنمارك ،على أنه
سيقترض المال من أجل تكرار
عمل سابق.
لـكــن عـنــدمــا ق ــام مـســؤولــو
المتحف الموجود في مدينة
آلبورغ ،بفتح الصندوق الذي
ش ـح ـنــه ل ـهــم هــان ـي ـنــغ ،كــانــت
األم ـ ـ ـ ــوال غ ـي ــر م ـ ــوج ـ ــودة فــي
الـعـمــل الـفـنــي كـمــا هــو متفق
ع ـل ـي ــه ،ك ـم ــا تـ ــم ت ـغ ـي ـيــر اس ــم
العمل الفني.
وقــال هانينغ لمحطة "دي
آر" إن "العمل الفني هو أنني
أخذت أموالهم".
ويرغب "متحف كونستن"
ً
حــال ـيــا ف ــي أن يـعـيــد هانينغ
ال ـم ـب ـل ــغ إلـ ـ ـي ـ ــه ،لـ ـك ــن األخـ ـي ــر

من أجواء الحفل

لينا دونهام تتزوج صديقها
الموسيقي لويس فيلبر

فيرا فارميغا

ينس هانينغ
يرفض ذلك .ويبحث المتحف
ً
ح ــالـ ـي ــا مـ ــا إذا ك ـ ــان س ـي ـقــوم
بــإبــاغ الـشــرطــة عــن هانينغ
في حال لم يعد األموال بحلول
انتهاء المعرض الذي كان من
المقرر عــرض العمل فيه ،في
يناير المقبل.
(د ب أ)

تم عرض منزل فيلم الرعب  The Conjuringللبيع مقابل  1.2مليون
دوالر ،وفــق تقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية الــذي أكد
أن المنزل الواقع في مزرعة رود آيالند أحد أكثر المنازل شهرة بأنها
مسكونة في الواليات المتحدة.
وقال التقرير ،إن قصة المنزل المسكون وعائلة  Perronالتي قطنت في
المنزل بالقرن التاسع عشر ،هي القصة الحقيقية لفيلم ،The Conjuring
ورغــم ذلــك فــإن تصوير الفيلم لم يكن داخــل المنزل نفسه لكن القصة
بالكامل وشكل المنزل بالفيلم مستوحيان من المنزل الحقيقي.
وتــم تقديم الفيلم فــي  3أج ــزاء ت ــدور حــول قصة مــروعــة عــن القتل
والشر المجهول ،والجزء الثالث  ،The Conjuringمن بطولة باتريك
ويلسون ،فيرا فارميغا ،رويري أوكونور ،سارة كاثرين هوك ،جوليان
هيليارد ،جون نوبل ،يوجيني بوندورانت ،شانون كوك ،روني جين
بليفينز ،وغيرهم.

آرون تفيت

Dear Evan Hansen
يخالف التوقعات

لينا دونهام
تزوجت الممثلة األميركية لينا دونهام من صديقها الموسيقي
لويس فيلبر ،بعد أشهر من بدء عالقتهما.
ً
ً
وعلى الرغم من أن لينا  35عاما لم تعلن رسميا عن زفافها ،فإن
مصادر مقربة منها أكدت زواجها لمجلة بيبول األميركية.
وكــانــت لـيـنــا ارتـبـطــت فــي الـســابــق بــالـمــوسـيـقــي ج ــاك أنـتــونــوف،
استمرت عالقتهما  5أعوام حتى انفصال عام .2017
وكانت آخر أعمال دونهام مشاركتها في بطولة فيلم "Once Upon
 "A Time In Hollywoodللنجوم العالميين براد بيت وليوناردو دي
كابريو وآل باتشينو ،ومارغوت روبي ،ولورينزا ايزو ،وداكوتا فانينغ،
وكيرت روسيل ،والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.
ً
ويعد الفيلم واحدا من أنجح األفالم األصلية األخيرة ،حيث تكلف
 90مليون دوالر ،وحقق إيرادات وصلت إلى  368مليون دوالر إجماليا
(د ب ا)
حول العالم.

كيتلين ديفير
لم ينجح فيلم "" "Dear Evan Hansenعزيزي إيفان هانسن" للنجمين
بن بالت ،وكيتلين ديفير ،المأخوذ عن مسرحية موسيقية رائعة عرضت
في السابق في تحقيق اإليرادات المتوقعة.
وبسبب تقييمات سلبية مــن رواد السينما وم ـخــاوف متعلقة
بـ"كوفيد ،"19 -لم يرق الفيلم إلى مستوى التوقعات إذ جمع  7.5ماليين
دوالر بعد أول عرض له في  3365دار عرض في أميركا الشمالية.
كان خبراء الصناعة توقعوا أن يحقق الفيلم الموسيقي  10ماليين
دوالر على األقل أيام الجمعة والسبت واألحد الماضيين.
وواصل فيلم المغامرات والحركة (شانج-شي آند ذا ليجيند أوف ذا
تن رينجز)"شانج -شي وأسطورة الخواتم العشرة" تصدره هذا األسبوع
ً
ليصبح األعلى تحقيقا لإليرادات هذا العام بعد أن بلغت إجمالي إيراداته
 196.5مليون دوالر .وتفوق الفيلم على منافسه (ذا بالك ويدو) "األرملة
(رويترز)
السوداء" الذي بلغت إجمالي إيراداته  183مليون دوالر.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :تجد راحتك في العمل عندما يقوم
الزمالء بواجبهم على أكمل وجه.
ً
عاطفيا ّ :تطرأ مشكلة بينكما وتحتاجان
الى تدخل أحد األقرباء لحلها.
ً
اجتماعيا :تشجيعك ألحد األقرباء يالقي
الصدى المطلوب ،فتفرح باألمر.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ّ
تتسرع في اتخاذ الـقــرارات
مهنيا :ال
ً
تفاديا للمزيد من المشاكل.
ً
ً
عاطفيا :تحتاجان معا إلى رحلة تعيد
إليكما حرارة العالقة.
ً
اجتماعيا :تجني بعض الفوائد المادية
ّ
التي تحسن من أوضاعك العائلية.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــا :نـظــم شــؤونــك العملية وح ــاول
التعاون مع الغير للوصول الى أهدافك.
ً
عاطفيا :أمورك العاطفية في صراع قوي
ً
ألنك لم تتخذ قرارا بعد.
ً
اجتماعيا :تتلقى دعــوة للمشاركة في
مناسبة اجتماعية ،لكنك تعتذر عن عدم
الحضور.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :تتسارع التطورات كثيرا وتجد
نفسك في مأزق لتسليم أحد األعمال.
ً
عاطفيا :تخاف من وقوع سوء تفاهم مع
الحبيب فتعمد الى التفاهم والصراحة.
ً
ً
ً
اجتماعيا :يحمل اليوم لك أمال جديدا في
المساهمة بمصالحة صديقين لك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مـهـنـيــا :ت ـعــرف مـتــى ت ـخــوض ف ــي المسائل
الحساسة بشجاعة ومنطق واضح.
ً
عاطفيا :تساعدك األفــاك وتسهل لك طريق
اللقاء مع طرف آخر.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ق ــد تـجـبــر ع ـلــى ال ـب ــوح بــأســرار
كتمتها مدة لتبرير بعض مواقفك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تساهم في حل بعض األمور المربكة
ً
وتلقى استحسانا من اإلدارة.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـحـظــى بــدعــم م ــن ال ـشــريــك كنت
ً
دوما تفتقده.
ً
اجتماعيا :تشهد حياتك منذ مــدة بعض
التغييرات اإليجابية النافعة.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً ّ
مهنيا :فكر دائـمــا بالخيارات المتاحة
أمامك قبل اتخاذ القرار.
ً
عاطفيا :الهروب من الحب هو الهروب من
المسؤولية الملقاة على عاتقكما.
ّ
ً
اجتماعيا :تحل بالهدوء والصبر ،وال
تتدخل في أمور قد تنقلب عليك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :عندما يؤدي زمالء العمل أدوارهم
ال تتدخل فيما بينهم.
ً
عاطفيا :تتسارع التطورات بينكما وتذهب
باتجاه ما هو أسوأ.
ً
ّ
اجتماعيا :لن تفلح قــط في إبطاء وتيرة
التنافر بين فردين من عائلتك.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
م ـه ـن ـيـ ًـا :ان ـظ ــر الـ ــى أم ـ ــور ع ـم ـلــك ب ـ ّ
ـروي ــة
وعقالنية كي ال تقع في مشكلة.
ً
ّ
يتحول الحب إلى نقمة عندما
عاطفيا :قد
تصبح الغيرة عمياء وتنتفي الصراحة.
ً
اجتماعيا :تحسن معاملة صديق ،لكن
يتبين لك أنه ناكر للجميل.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
م ـه ـن ـي ــا :ال ــوق ــت غ ـي ــر م ــائ ــم ل ـل ـن ـقــاش مــع
المسؤولين ،فانسحب ّبهدوء.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـخـ ّـيـّـم ال ـت ــوت ــر ع ـلــى عــاقـتـكـمــا
العاطفية ،مما أثر في حياتك المهنية.
ً
ً
اجتماعيا :بعض المشاكل ّ
تقيد حريتك نوعا
ما ،لكن األمور تعود الى طبيعتها.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :ال تدع مشاعرك الشخصية تؤثر
في عالقاتك المهنية أو االجتماعية.
ً
عاطفيا :جميع المصاعب تهون عندما
ً
ً
يكون التعاون بينكما واضحا وصادقا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تشعر بــالـيــأس فــي اآلون ــة
األخيرة بسبب تراكم الواجبات عليك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مـهـنـيــا :يـمـكـنــك الـتـعـبـيــر ع ــن رأيـ ــك أم ــام
الزمالء ببساطة ثم االنسحاب.
ً
عاطفيا :يتنازل الحبيب عن أمور كثيرة
ً
لمصلحتك ،وهدفه أن تبقى مرتاحا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :أفـسـحــت ال ـت ـطــورات الـمــاديــة
ً
مجاال لك لتحسين أوضاع بيتك.
رقم الحظ.22 :

مزاج ١٤
أكرم حسني :أشعر بكيمياء بيني وبين هيفاء وهبي
توابل ةديرجلا

•
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«ال ّ
أحبذ حصر نفسي في الكوميديا»

يعيش الفنان أكرم حسني حالة من االنتعاشة الفنية خالل الفترة الحالية بين
السينما والتلفزيون والمسرح والغناء ،بعدما طرح أغنيته األخيرة «لو كنت» ،التي
شاركته فيها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.
دردشته مع «الجريدة» يتحدث أكرم عن األغنية ،ومشاريعه الجديدة التي سترى
في
ً
النور قريبا ،وإلى نص الحوار:
القاهرة  -هيثم عسران

«أعود إلى
الدراما في
 2022وأحضر
ً
ً
عمال غنائيا
ً
قريبا»

● كيف وجدت ردود الفعل على
تجربتك في أغنية "لو كنت"؟

اعتمد على الدويتو بيني وبين
هـيـفــاء وه ـبــي ،ال ــذي لــم يتوقعه
كثيرون ،بسبب اختالف ما يقدمه
ك ــل م ـن ــا ،وال ـح ـق ـي ـقــة أن األغـنـيــة
أ ظـهــرت "كيميا" بيننا تجعلني
متحمسا ألي عمل جــد يــد معها
في المستقبل.

 أنا سعيد بردود الفعل التيحققتها األغنية مع الجمهور منذ
طرحها ،وهذا ثمار مجهود كبير
بــذل فــي تحضيرها استمر عدة
أشهر ،خصوصا أنني عملت على
األغنية في وقت مبكر ،واستغرقت
وقتا كبيرا خالل مرحلة الكتابة
وجـ ـلـ ـس ــات الـ ـعـ ـم ــل جـ ـ ــرى فـيـهــا
مـ ـن ــاقـ ـش ــة جـ ـمـ ـي ــع الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل
الـخــاصــة بــاألغـنـيــة وتـصــويــرهــا
بعد موافقة هيفاء ،التي اضافت
الـكـثـيــر لــأغـنـيــة ،وك ـنــت سعيدا
بموافقتها على التجربة ،ألنها
كانت المرشحة األولــى بالنسبة
لي وأنــا أقــوم بالكتابة ،واهتمت
ً
بالتفاصيل وتناقشنا كثيرا قبل
تصوير األغنية عبر اجتماعات
"أونالين".

 بالفعل ،فهذا العمل سأنتهيمـ ـن ــه قـ ـب ــل أن أبـ ـ ـ ــدأ م ـش ــروع ــي
الدرامي ،وهو فيلم مع المخرج
مـحـمــد س ــام ــي ،وال ـم ـن ـتــج وائ ــل
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ،وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك ف ـ ـيـ ــه مــع
خ ــال ــد الـ ـص ــاوي ون ـي ـل ـلــي كــريــم
وبيومي فــؤاد ولبلبة ،وأحببت
فـكــرة الفيلم وطــريـقــة معالجته
ل ـ ــأح ـ ــداث ،وأتـ ـمـ ـن ــى أن يـحـبــه
الـجـمـهــور كـمــا أحـبـبـتــه عـنــدمــا
قرأته.

● حدثنا عن التعاون مع هيفاء
وهبي.

● ح ـ ــدث ـ ـن ـ ــا عـ ـ ـ ــن م ـ ـشـ ــروعـ ــك
المسرحي الجديد.

 هـيـفــاء فـنــانــة تـفـهــم طبيعةً
عـمـلـهــا جـ ـي ــدا ،وتـ ـب ــذل ق ـصــارى
جهدها في عملها ،وهذا ما ظهر
ف ــي ع ـم ـلــي م ـع ـه ــا ،واه ـت ـمــام ـهــا
ً
بالتفاصيل أضاف للعمل كثيرا،
ً
خـصــوصــا أن ـهــا تـ ــدرك ج ـي ــدا ما
يريده الجمهور ،وكواليس العمل
بيننا كانت جيدة ،وأتمنى تكرار
التجربة معها مرة اخرى في عمل
مناسب.

 مـ ـس ــرحـ ـي ــة «ل ـ ـمـ ــا ال ــرج ــال ــةت ـفــك" اش ـتــرك فـيـهــا م ــع صديقي
أحـمــد أمـيــن ويـخــرجـهــا الــدكـتــور
خالد جــال ،وهي عمل كوميدي
اجتماعي يشاركنا معنا فيه عدد
مــن الـفـنــانـيــن مـنـهــم اي ـتــن عــامــر،
ً
مصطفى.
وريم

● عملت على األغنية فترة فهل
توقعت رد الفعل؟
 ع ـنــدمــا ت ـق ــدم ع ـمــا جــديــداال يمكنك تــوقــع رد الفعل ،ولكن
تبذل عادة أقصى ما لديك ليخرج
بشكل جيد ،وهو ما راهنت عليه
فــي األغـنـيــة ،وج ــزء مــن نجاحها

● تقصد فيلم "العميل صفر"؟

● غبت عن السباق الرمضاني
الماضي ،فهل تنوي الغياب العام
ً
المقبل أيضا؟
 اكتفيت في رمضان الماضيب ــال ـظ ـه ــور فـ ــي ح ـم ـل ــة إع ــان ـي ــة،
ً
بعدما تلقيت عــرضــا مــن إحــدى
ال ـش ــرك ــات ،وكـ ــان ل ــدي رغ ـبــة في
الحصول على إجازة في رمضان
ال ـم ــاض ــي ألس ـت ـط ـيــع الـتـحـضـيــر
ل ـع ـمــل درامـ ـ ــي ج ـيــد ي ـع ــرض في

سهير جودة :ال خالفات
مع مفيدة شيحة

 ،2022و ب ــا لـ ـفـ ـع ــل ع ـ ـثـ ــرت ع ـلــى
هـ ــذا ال ـع ـم ــل ،وس ـي ـك ــون مـفــاجــأة
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــور عـ ـن ــد عـ ــرضـ ــه ع ـلــى
ال ـش ــاش ــة ،وس ــأك ـش ــف تـفــاصـيـلــه
ً
ق ــري ـب ــا ،ل ـكــن ف ــي ال ــوق ــت الـحــالــي
أف ـ ـ ـضـ ـ ــل عـ ـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث عـ ـن ــه،
خصوصا أن ّ
لدي مشاريع أخرى
سأنتهي منها أوال.
● هل تحدد موعد لطرح الفيلم
بالصاالت؟
 تحديد موعد العرض مسألةترجع للشركة المنتجة ،خصوصا
ف ــي ظ ــل ال ـظ ــروف ال ـحــال ـيــة الـتــي
تجعل حسابات اإلنتاج والتوزيع
ت ـتــأثــر ب ـعــوامــل ك ـث ـيــرة ،ل ـكــن في
الـنـهــايــة الـفـيـلــم سـيـكــون جــاهــزا
ً
ق ــري ـب ــا ،خ ـصــوصــا أن ـن ــا قطعنا
ً
شوطا في تصويره خالل الفترة
الماضية.
● وبالنسبة للجزء الثاني من
فيلم "بنك الحظ"؟
 ه ــو بــال ـف ـعــل مـ ـش ــروع قــائــمبنفس فــريــق عـمــل ال ـجــزء األول،
وشجعنا اكثر على تنفيذ الفكرة
التي كانت موجودة منذ تصوير
ال ـ ـجـ ــزء األول الـ ـنـ ـج ــاح ال ـك ـب ـيــر
ال ـ ــذي ح ـق ـقــه ال ـف ـي ـلــم م ــع عــرضــه
ع ـلــى الـ ـش ــاش ــات ،ون ـن ـت ـظــر فقط
التوقيت الذي سيبدأ فيه تنفيذ
المشروع ،خصوصا مع انشغال
أبطاله بأعمال اخرى خالل الفترة
الحالية.

أكرم حسني
● هل تنوي التركيز في الغناء
خــال الـفـتــرة الـقــادمــة خصوصا
أنك قمت بكتابة األغنية الدعائية
ً
لـ "ديدو" مؤخرا؟
 هـ ــذه األغ ـن ـي ــة ك ــان ــت إهـ ــداءلصديقي كريم فهمي بطل الفيلم
ال ـ ـ ــذي أحـ ـب ــه واؤمـ ـ ـ ــن ب ـمــوه ـب ـتــه
واجـتـهــاده ،وسعيه الــدائــم نحو
تقديم أعمال جيدة ،واستمتعت
بالفيلم على المستوى الشخصي
ع ـنــدمــا س ــاع ــدت ــه ،أم ــا بــالـنـسـبــة
للغناء فهناك فكرة اغنية جديدة
اعـمــل عـلــى التحضير لـهــا خــال
الفترة الحالية ،وستكون مفاجأة
أيـضــا لـلـجـمـهــور ،لـكــن افـضــل ان

اتحدث عنها عندما تنفذ بالفعل
وليس اآلن ،خصوصا أنني بذلت
مجهودا كبيرا.
● ه ــل ي ـم ـكــن أن ت ـق ــدم أغـنـيــة
ً
مهرجانات قريبا؟

●

 ال أخـطــط لـهــذا األمـ ــر ،لكنيلـســت ضــد أغــانــي الـمـهــرجــانــات،
وإذ وجدت عمال مناسبا يضيف
ل ـ ــي فـ ـل ــن ات ـ ـ ـ ـ ــردد ف ـ ــي ت ـق ــدي ـم ــه،
خ ـصــوصــا أن ـه ــا م ـن ـت ـشــرة ولـهــا
ج ـم ـهــور ع ــري ــض ،وه ـن ــاك اق ـبــال
عليها ،فهي أغان هدفها الترفيه
وادخال السعادة على الجمهور.

ق ــال ــت اإلع ــامـ ـي ــة س ـه ـي ــر جـ ـ ـ ــودة ،إن األمـ ـ ـ ــور فــي
بــرنــامـجـهــا الـســابــق "الـسـتــات مــا يـعــرفــوش يـكــدبــوا"
ك ــان ــت ط ـب ـي ـع ـيــة وك ــان ــت ت ـع ـمــل ع ـل ــى ال ـ ـهـ ــواء" حـتــى
األسبوع الماضي وعرضت القناة البرومو الترويجي
بالطاقم الجديد في اليوم التالي حتى ظهر األسبوع
الحالي بالطاقم الجديد.
ون ـف ــت ف ــي ت ـصــري ـحــات ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" ،حـ ــدوث أي
خـ ــافـ ــات ب ـي ـن ـه ــا وبـ ـي ــن اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة مـ ـفـ ـي ــدة ش ـي ـحــة
أو أي مـشـكــات أدت لــوجــود أزم ــة مــع طــاقــم الـعـمــل،
مؤكدة أنها من البداية قــررت أن تظهر على الهواء
هــي ومفيدة فــي حــا لــة جــدال مقصود مــن أ جــل إ ثــراء
الحلقة وجذب الجمهور ال أكثر من ذلك ،وأنها وكل
طاقم العمل أصدقاء وتم اختيار مقدمات البرنامج
ً
وفقا لخصائص معينة من أجل مخاطبة كل طبقات
ً
الشعب المصري وخصوصا السيدات.
ً
وأكدت أن هناك عددا من المواقع حاولت "الصيد
ً
فــي ال ـمــاء ال ـع ـكــر" وذكـ ــرت أمـ ــورا مــن نـســج خـيــالـهــا،
وهناك مواقع حاولت االجتهاد لكن المعلومات لم
تكن صحيحة على اإل طــاق ،مشيرة إلى أن رحلتها
مع "الستات مابيعرفوش يكدبوا" انتهت لكن رحلتها
مع اإلعالم لم تنته على اإلطالق وأنها في حل من ذكر
أي أسباب النتهاء رحلتها مع البرنامج.

● اع ـت ــدت ال ـظ ـه ــور ف ــي أدوار
كوميدية ،هل ترى أنك أصبحت
محصورا في هذه النوعية؟
 اعتبر نفسي ممثال يمكن أنيقدم جميع األدوار ال دور واحد،
وســأقــدم أدوارا متنوعة ،وهناك
ترشيحات تصلني ألدوار مختلفة
كــان آخــرهــا عمل مهم تمنيت أن
أشارك فيه ،لكن ارتباطي بأعمال
اخرى في نفس التوقيت دفعني
لالعتذار عنه ،فال أرغب بتأطيري
ضمن أدوار محددة ،فأنا ال أحبذ
حصر نفسي في الكوميديا ،فلدي
الكثير الذي لم أقدمه بعد.

جودة وشيحة
القاهرة  -محمد قدري

ملصق أغنية «لو كنت»

المنصات تجذب نجوم مصر
القاهرة  -محمد قدري

يخوض عدد من النجوم في مصر
أعمالهم ًعبر المنصات
تجربة عرض ً
التي تشهد رواجا حاليا.
يدخل عدد كبير من نجوم الصف األول
ف ــي ال ــوس ــط ال ـف ـنــي ال ـم ـصــري خ ــال األي ــام
القليلة المقبلة إلى مواقع تصوير عدد كبير
من مسلسالت المنصات قليلة الحلقات ،في
عــدد هــو األكـبــر منذ بــدء اإلنـتــاج لمصلحة
المنصات خــال الفترة الماضية ،ويشارك
فـيـهــا ن ـج ــوم م ــن ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي األع ـم ــال
الضخمة خالل الموسم الرمضاني الماضي،
فيما بدأ البعض التصوير الفعلي ،ومنهم
من اقترب من االنتهاء تماما.

تجربة أولى
اس ـت ــأن ــف ال ـن ـج ــم ي ــاس ــر جـ ــال تـصــويــر
مسلسله الجديد "الديب" ،وهو عمل يعتمد
على الغرافيك ،من خالل شخصية مستذئب،
للعرض على منصة "واتش إت" ،ومن المقرر
تـقــديـمــه خ ــال  8حـلـقــات ف ـقــط ،ف ــي تجربة
جديدة عليه ،بعد نجاحه خالل مسلسالته
الرمضانية الماضية.
ويشارك جالل في عمله الجديد النجمة
ن ــور .والمسلسل تــألـيــف عـمــر عبدالحليم،
وجار اختيار باقي
وإخراج أحمد نادر جالل،
ٍ
طــاقــم الـعـمــل الـجــديــد لـلـعــرض بــدايــة الـعــام
المقبل .ومن المقرر االعتماد على المونتير
عمرو عاكف ،وفريق الغرافيك الخاص به،
من أجل الخروج بالعمل بمستوى عالمي.
ونشرت الشركة المنتجة البرومو الترويجي
الخاص بالعمل الجديد ،وحقق نجاحا كبيرا
وقت عرضه عبر مواقع التواصل االجتماعي

كرارة يؤجل تجربته

رانيا يوسف
أحـمــد فهمي تـجــربــة جــديــدة عليه على
كــل األص ـع ــدة ،مــن خ ــال ع ــدد الحلقات،
عبر مسلسل "السفاح" ،الــذي يقدمه في
إط ــار مــن اإلث ــارة والـتـشــويــق ،بعيدا عن
الـكــومـيــديــا الـتــي قــدمـهــا فــي كــل أعماله
السابقة .وكذلك يقدم المسلسل الجديد
في  8حلقات للعرض خالل العام المقبل،
ويقدم فيها دورا مختلفا يحاكي قصة
السفاح الشهيرة فــي محافظة الجيزة،
وال ـت ــي عــرفــت إعــام ـيــا خ ــال األســابـيــع
ال ـمــاض ـيــة .وال ـع ـمــل ال ـجــديــد م ــن إخ ــراج
أحمد عالء الديب ،وتبدأ الشركة المنتجة
للعمل التصوير خالل أيام.

ضيوف شرف
وتنتظر النجمة هند صـبــري عرض
مـسـلـسـلـهــا ال ـج ــدي ــد "ال ـب ـح ــث ع ــن ع ــا"،
والــذي ُيعد امـتــدادا للجزء األول (عايزة
أت ـج ــوز) ،ال ــذي قــدمـتــه قـبــل أكـثــر مــن 10
سـنــوات ،من أجــل العرض على المنصة

َّ
وأجل النجم أمير كرارة فكرة الدخول في
َّ
تجربة "عمر الناجي" ،الــذي صــور مشاهد
منه خالل األشهر الماضية ،من أجل االرتباط
بتجربتين ،هما" :كازابالنكا  ،"2والمسلسل
ال ـج ــدي ــد م ــع ال ـم ـخ ــرج ب ـي ـتــر م ـي ـمــي بــاســم
"م ــاك ال ـم ــوت" .وك ــان م ـقــررا أن ي ـشــارك في
بطولة مسلسل "عمر الناجي" النجم عباس
أبوالحسن وداريــن حــداد وسامي مغاوري
وكريم محمود عبدالعزيز ،ويحاول التوفيق
في التصوير بين مسلسله الجديد المقرر
عــرضــه خ ــال الـخــريـطــة ال ـجــديــدة لمنصة
واتش إت مع بدء موسم الشتاء ،وبين فيلمه
الجديد (كازابالنكا  ،)2الذي يبدأ تصويره
أيضا خالل األيام المقبلة.

أحمد فهمي ّ
يغير جلده
وي ـ ـقـ ــدم ال ـن ـج ــم الـ ـك ــومـ ـي ــدي ال ـش ـه ـيــر

هند صبري

ياسر جالل
ال ـعــال ـم ـيــة نـتـفـلـيـكــس .وال ـع ـم ــل يعتمد
فـ ـ ــي بـ ـط ــولـ ـت ــه ع ـ ـلـ ــى الـ ـنـ ـجـ ـم ــة س ــوس ــن
ب ـ ـ ــدر فـ ـق ــط م ـ ــن الـ ـ ـج ـ ــزء األول ،ويـ ـق ــدم
شـ ـخـ ـصـ ـي ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة لـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة "عـ ــا
عبدالصبور" ،التي قدمتها النجمة هند
ص ـب ــري ،وال ـت ـغ ـيــرات االجـتـمــاعـيــة الـتــي
ط ـ ــرأت عـلـيـهــا خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـمــاض ـيــة.
ويشارك في بطولة العمل ندى موسى
ومحمود الليثي .ويعتمد العمل في شكله
الـجــديــد على ضـيــوف الـشــرف بالدرجة
األول ـ ــى ،م ــن خ ــال نـجــم كـبـيــر ك ــل حلقة
م ــن ح ـل ـقــات الـمـسـلـســل ال ـج ــدي ــد ،منهم
آسر ياسين وفتحي عبدالوهاب ويسرا
وشيرين رضا ودينا فؤاد وخالد النبوي
وع ــدد آخ ــر مــن الـنـجــوم .وي ـخــرج العمل
ه ــادي الـبــاجــوري ،بعد اعـتــذار المخرج
رام ــي إم ــام ع ــن ع ــدم تــولــي ال ـع ـمــل ،بعد
تقديمه الجزء األول .ويفتقد في الجزء
الجديد أحمد فؤاد سليم والفنان الشاب
طارق اإلبياري.
ُ
ويعرض للفنان بيومي فؤاد والفنانة
رانـ ـي ــا ي ــوس ــف مـسـلـســل "الـ ـح ــرام ــي ،"2
بمشاركة أحمد داش على منصة شاهد
منذ أيام.
ُ
وع ـ ــرض للنجمة روبـ ــي خ ــال األي ــام
الماضية مسلسل "شقة  ،"6الذي يعرض
حــال ـيــا ع ـلــى مـنـصــة  Shahidالــرق ـم ـيــة،
وح ـق ــق ن ـج ــاح ــا ك ـب ـي ــرا ،وت ـ ـصـ ـ َّـدر تــرنــد
البحث على منصة الموقع منذ عرض
حلقاته األولى.

األعمال المعروضة
عليها تعتمد على اإلثارة
والتشويق واإليقاع السريع

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

ليلى خالد :للكويت وأهلها محبة خاصة في قلبي

«برنامج الجوهر لم يمر ّ
علي مثله ...وعمليات اختطاف الطائرات كانت نظيفة»
ّ
ً
حلت المناضلة الفلسطينية ليلى خالد ضيفة على برنامج «الجوهر»
للتدريب اإلعالمي الذي تقيمه أكاديمية لوياك للفنون االدائية
(البا) بالتعاون مع لوياك العربية ،فكان لطلبة البرنامج حوار
معها ،تحت إشراف اإلعالمية رانيا برغوت ،تعرفوا من خالله
إلى ّ
تكون شخصيتها النضالية عبر محطات حياتها المختلفة ،مع
الوقوف عند قراءتها للمشهد السياسي الحالي للمنطقة وللقضية
الفلسطينية.
عن طفولتها في حيفا -فلسطين،
ُ
الـتــي هـ ّـجــرت منها فــي الــرابـعــة من
عـ ـم ــره ــا ،تـ ـل ــوح ذك ـ ــري ـ ــات بـسـيـطــة
اس ـتــرج ـع ـت ـهــا ل ـي ـلــى خ ــال ــد عـنــدمــا
ســألـهــا ال ـم ـشــارك أح ـمــد يــاغــي عما
تذكره من تلك الفترة ،فأجابت":أذكر
دراب ــزي ــن الـ ـ ـ ّـد َرج ال ــذي كـنــا نتمسك
ب ــه ع ـنــدمــا ت ـقــع االش ـت ـب ــاك ــات ،كما
أذكر المطبخ وسلة التمر التي كان
يـحـضــرهــا وال ـ ــدي ل ـنــا .ول ـك ـثــرة ما
ُ
تسببت بتأخرنا عن
أحببت التمر،
ال ـس ـيــارة ال ـتــي كــانــت سـتـقـلـنــا يــوم
ق ــررت عــائـلـتــي الـلـجــوء إل ــى لـبـنــان.
وعـنــدمــا سألتني جــارتـنــا لـمــاذا لم
أخ ــرج مــع عــائـلـتــي ،أجبتها بأنني
ً
بقيت بجانب سلة التمر خوفا من
أن يسرقها اليهود".

موقف الكويت
من القضية
الفلسطينية
ّ
مشرف ونعتز
به
ليلى خالد

البرتقال وحق العودة
ارتـبــط البرتقال لــدى ليلى خالد
بمفهوم حق العودة إلى حيفا .وروت
ح ــادث ــة م ــن طـفــولـتـهــا ي ــوم انتقلت
وعــائـلـتـهــا للسكن مــع أقــارب ـهــم في
جنوب لبنان ،وأرادت حينها قطف
لكن والدتها
البرتقال من حديقتهمً ،
ّ
وبختها وقالت لها جملة لم تنسها
قـ ــط" :إن ع ــدن ــا إلـ ــى ح ـي ـفــا يمكننا

ع ـن ــده ــا أن ن ـق ـطــف ب ــرت ـق ــال ـن ــا كـمــا
نـشــاء" ،ومـنــذ ذلــك الحين ،لــم تضع
برتقالة واحدة في فمها ،وكأن الوعد
بالبرتقال المستحق هو يوم العودة
إلى فلسطين.

مراهقة مع «القوميين العرب»
م ــن ج ـه ـت ـهــاّ ،
وجـ ـه ــت ال ـم ـشــاركــة
ً
جـ ـن ــان ن ـب ـعــة س ـ ـ ــؤاال ح ـ ــول م ـصــدر
جرأة ليلى خالد المراهقة ودافعها
لالنخراط مع حركة القوميين العرب،
فشرحت المناضلة الفلسطينية أن
ذل ــك يـعــود لـتــأثــرهــا بعمل اخوتها
ّ
كــأعـضــاء فــي الـحــركــة ،وكـيــف شكل
رف ـع ـه ــم ل ـش ـع ــار ت ـح ــري ــر فـلـسـطـيــن
ً
ـق سيوصلها
ن ـم ــوذج ــا ل ـهــا ك ـطــريـ ٍ
ً
إلى فلسطين .ثم انضمت الحقا إلى
حركة القوميين العرب عضوة فيها.
وأض ــاف ــت خــالــد ،أن ــه عـلــى الــرغــم
من معارضة والدتها أن تسلك هي
واخــوات ـهــا ه ــذا ال ــدرب ألن ــه مرتبط
بـ ـص ــورة ال ــرج ــل ،أص ـ ــرت ه ــي على
ً
المضي قدما بمشوارها النضالي
وكسر الصورة النمطية التي تقول،
إن ال ـحــرب والـنـضــال لـلــرجــال فقط.
وتـ ـ ــروي أن ال ـس ـبــب ف ــي ذل ــك يـعــود
ل ـج ـم ـلــة ق ــال ـه ــا وال ـ ــده ـ ــا ل ــوال ــدت ـه ــا
رسخت في ذهنها" :عندما غادرنا
فلسطين ،لم يخرج الرجال فقط بل
النساء معهم ...من يريد العودة إلى
فلسطين عليه العمل على تحقيق
ذلك".

نموذج للمرأة الفلسطينية
أكـ ـ ــدت ل ـي ـلــى خ ــال ــد أن أحـ ــد أه ــم
م ـهــام ـهــا ف ــي م ـس ـيــرت ـهــا ،إن خ ــال
ال ـ ـنـ ــدوات وال ـ ـجـ ــوالت ال ـعــال ـم ـيــة أو
عملها داخــل المخيم ،كان الحرص

على ّ
تمسك النساء بدورهن الوطني،
ً
لما للمرأة من دور مهم اقتصاديا
ً
ً
واجتماعيا ونضاليا.
وتــوقـفــت خــالــد عند قضية ّ
ملحة
لـمـعـتـقـلــة فـلـسـطـيـنـيــة ت ــدعــى "أن ـه ــار
الـ ـ ــديـ ـ ــك" تـ ــرفـ ــض إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل إط ـ ــاق
سراحها رغم أنها على وشك الوالدة
ـاب ألي أس ـب ــاب واضـحــة
ف ــي ظ ــل غ ـي ـ ٍ
العتقالها.

عالقة قديمة مع الكويت
في سياق منفصل ،أوضحت خالد
أن عــاق ـت ـهــا ب ــدول ــة ال ـك ــوي ــت قــديـمــة
ّ
وأن ـه ــا ت ـك ــن مـحـبــة خ ــاص ــة لـلـكــويــت
وأهلها ،وأكدت أن موقف الكويت من
القضية الفلسطينية مبدئي ومشرف
وتعتز به.
وذكـ ـ ــرت ف ــي ج ـ ــواب ع ــن حـيـثـيــات
انتقالها إلى الكويت في الستينيات،
أنها انتقلت عام  1964وعملت حينها
ّ
كمدرسة.

المناضلة األم والزوجة
ّ
أك ــدت المناضلة ليلى خــالــد أنها
ً
عـنــدمــا أصـبـحــت أم ــا ورب ــة م ـنــزل ،لم
تتخل قط عن مهمتها النضالية ،رغم
أن الموضوع يتطلب بعض التضحية
ً
أحيانا لو على حساب العائلة ،وجاء
ٍّ
ذلـ ــك ف ــي رد ع ـلــى س ـ ــؤال وج ـه ـتــه له
المشاركة خديجة راتب ،إذا قالت" :إن
وظيفة المرأة االجتماعية هي األمومة،
لكنني لم أتحول من مناضلة إلى أم
َّ
ول ــم أت ـخ ــل ع ــن مـهـمـتــي ال ـتــي ُعــرفــت
ً
بها ،فأنا حاليا عضوة فــي المكتب
الـسـيــا ســي لـحــركــة الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين ،وأق ــول لكل امــرأة
بأنه يمكنها التوفيق وإيجاد التوازن
وإن كان ذلك يأتي في بعض األحيان
عـلــى ح ـســاب الـعــائـلــة ،لـكــن مــن لديه
ا س ـت ـعــداد للتضحية بـحـيــا تــه يكون
ً
مستعدا للتضحية باألمور األخرى"،
ّ
مضيفة أن أه ــم مــا عــلـمـتــه ألوالده ــا
هو"تعريفهم بــأن لديهم وطــن اسمه
فلسطين ليعودوا إليه".

عملية اختطاف الطائرة كانت نظيفة
ً
ب ـعــد مـ ــرور  52ع ــام ــا ع ـلــى واق ـعــة
اخـتـطــاف ال ـطــائــرة ،ســألـهــا الـمـشــارك
مهدي مــرعــي ،إن كــان قــد راوده ــا أي
ش ـعــور بــا لـنــدم لتعريضها مدنيين
ل ـل ـق ـل ــق أو الـ ـخـ ـط ــر وق ـ ـت ـ ـهـ ــا ،ف ـن ـفــت
ً
مبررة أن الهدف كــان ضــرب مصالح
الصهيونية ومن يؤيدها دون تسبب
األذى لمن ليس له عالقة ،وقالت:

المشاركون في «الجوهر»

" كــل العمليات التي شاركنا فيها
كانـ ــت نـظـيـفــة ،ب ــا ق ـتــل أو إسـ ــاء ة،
ونـحــن نـعــرف أن المدنيين ال ذنب
لـ ـه ــم وكـ ـن ــا ن ــوص ـل ـه ــم بـ ـس ــام إل ــى
وجهتهم ،وكنت أعتذر منهم وأؤكد
لـهــم أن ـنــا ل ــن نــؤذي ـهــم ،وأروي لهم
قـصـتـنــا ودوافـ ـعـ ـن ــا .ك ــل م ــا أردن ـ ــاه
ه ــو ج ــرس إن ـ ــذار ل ـل ـعــالــم ،وإخـ ــراج
المعتقلين الفلسطينيين ،وتأمين
الـمـســاعــدات والـمـعــونــات الغذائية.
لكننا أوقفنا العمل بخطف الطائرات
عــام  ،1971بعد أن أوصلنا الفكرة
ل ـل ـع ــال ــم وأصـ ـبـ ـح ــت مـ ـع ــروف ــة ل ــدى
اإلعالم".

اغتيال شقيقة ليلى خالد
وفـ ـ ـ ـ ــي ص ـ ـع ـ ـيـ ــد آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ت ــوقـ ـف ــت
الـمـنــاضـلــة لـيـلــى خــالــد عـنــد واقـعــة
اغتيال شقيقتها وخطيبها وقسوة
الحادثة" :هذه من اللحظات األصعب
فــي حـيــاتــي ،فـقــد اغتيلت شقيقتي
قبل يوم من زواجها ،ونفذ العملية
بعض الرفقاء في الجبهة بأمر من
رفيقنا ،لكن تم إعــدامــه من الجبهة
بعد التحقيق معه وثبوت تورطه.
ً
وكان ُذلك مؤلما مرتين ،المرة األولى
أنها قتلت هي وخطيبها الذي كان
سيتزوجها في اليوم التالي ،والمرة
الثانية ،أن الرفاق هم من غدروا بها.
ولشدة تأثري ،الزمــت المنزل لمدة
ثالثة أشهر أفكر فقط في كيفية الرد
هذه الجريمة بالتعاون مع الجبهة".

ً
«أوسلو» ليست خطأ بل خطيئة!

وأعادها المشارك أحمد الخالدي
إلى ندوة سياسية ُعقدت عام 2012
حـيــن غ ـ ّـرد الـصـحــافــي الفلسطيني
طارق الفرا في حسابه على "تويتر"،
ً
واصـ ـ ـف ـ ــا مـ ــا بـ ـ ــدر مـ ــن ل ـي ـل ــى خــالــد
بـ ــ"الـ ـتـ ـط ــاول" ع ـلــى روح الـمـنــاضــل
ي ــاس ــر ع ــرف ــات ،واس ـت ــوض ــح منها
ّ
حقيقة ما حــدث حينها ،فأكدت أن
ً
ذلك لم يكن تطاوال بل فقط أعربت
عــن رأي ـهــا وأش ـ ــارت إل ــى أن الخطأ
االستراتيجي الذي ارتكبه أبوعمار
هــو اتـفــاقـيــة أوس ـلــو وأن ـهــا ال تــزال
عند رأيها.
ووصفت ذلك بـ"الخطيئة" وليس
الـخـطــأ" :لـقــد زلــزلــت هــذه االتفاقية
الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،ون ـتــج عنها
اسـتـيـطــان ألراض ـي ـنــا .لـقــد تـصـ ّـرف
م ــن خ ـلــف ظ ـه ــورن ــا رغـ ــم أن ـن ــا كنا
ً
مـ ـع ــا ،ودف ـع ـن ــا ج ـم ـي ـع ـنــا م ــن ال ــدم
ً
ً
الـفـلـسـطـيـنــي ث ـم ـنــا غ ــال ـي ــا ،وات ـخــذ
ً
قـ ــرارا مــس بالمصير الفلسطيني

ليلى خالد
دون الرجوع ألحد .لذلك ما بدر مني
ً
ً
ً
بناء و ليس تطاوال".
يعتبر نقدا

خالف على السلطة
م ــن جــان ـب ـهــا ،ســألـتـهــا الـمـشــاركــة
ع ـف ــاف ال ـعــوضــي ع ــن م ــدى إمـكــانـيــة
حــدوث حكومة مــوحــدة بين حماس
وفتح ،فاستبعدت خالد أي مصالحة
بـيـنـهـمــا إذ إن ال ـخ ــاف بـيـنـهـمــا هو
خــاف على السلطة ،وهــذا هو سبب
االنقسام.
وعللت بأن وجه حماس األساسي
هـ ـ ــو الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ال ـس ـل ـط ــة
الفلسطينية تنسق مــع الـعــدو الــذي
يقاتل حماس.
وأع ــرب ــت لـيـلــى خــالــد ع ــن رفضها
لفكرة حل الدولتين" ،ألن ذلــك يعني
االعتراف بحق إسرائيل على أرضنا،
وهذا أمر مرفوض".

«الجوهر» منفرد بتميزه
وأش ـ ــادت الـمـنــاضـلــة لـيـلــى بفكرة
بــرنــامــج ال ـج ــوه ــر ،ودوره ف ــي خلق
وواع ،كما أعــربــت عن
شـبــاب مثقف
ٍ
امتنانها ألنـهــا شـعــرت بانحياز كل
الشباب للقضية الفلسطينية العادلة،
وألنــه برنامج فريد من نوعه لم يمر
ً
عليها مثله ســا ب ـقــا  ،يستهدف فئة
ال ـش ـب ــاب ،ويـشـجـعـهــم ع ـلــى الـ ـق ــراءة
واالطـ ــاع عـلــى ال ـتــاريــخ ،األم ــر الــذي
لمسته فــي اس ـت ـعــداد الـطـلـبــة الجيد
لـطــرح مثل هــذه القضية السياسية
الشائكة.
وق ــال ــت خ ــال ــد":شـ ـع ــرت الـ ـي ــوم أن
أس ــرت ــي اتـسـعــت وك ـب ــرت ،بــانـضـمــام
هذا الشباب الواعد لها" وأكدت على

م ـشــاعــرهــا ال ـط ـي ـبــة ل ــدول ــة ال ـكــويــت،
ً
ورغ ـب ـت ـهــا ف ــي زي ــارت ـه ــا ق ــري ـب ــا ،كما
أشادت بدور اإلعالمية والمدربة رانيا
بــرغــوت فــي تــوجـيــه الطلبة ونقدها
الـ ـبـ ـن ــاء لـ ـه ــم ،ودور ذل ـ ــك فـ ــي صـقــل
مهاراتهم وتطويرها.
وعن سبب تسمية برنامج الجوهر
بهذا االسم تساءلت خالد ،فأجابتها
ب ـ ـ ــرغ ـ ـ ــوت" :ألن بـ ــرنـ ــامـ ــج الـ ـج ــوه ــر
يهدف إلــى التعرف على المكنونات
الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة ،وج ـ ــوه ـ ــر ش ـخ ـص ـي ــات
ً
ً
رائـ ــدة تــركــت أثـ ــرا ب ـ ــارزا ف ــي عالمنا
العربي ،والتعرف على جوهر العمل
اإلعالمي االحترافي ،في ظل ما يعرف
بالصحافة الصفراء التي تخلو من كل
آداب وأخالقيات مهنة اإلعالم".
من ناحيتها ،قالت فارعة السقاف
ر ئـ ـيـ ـس ــة مـ ـجـ ـل ــس إدارة ل ـ ــو ي ـ ــاك إن
"الجوهر" هو مشروع ثقافي تنموي
توعوي ،يجمع بين الشباب العربي
من مختلف الجنسيات ،ويهدف إلى
تثقيفهم وتطوير مهاراتهم اإلعالمية،
وتـقــريـبـهــم مــن رم ــوز نـهـضــة الــوطــن
الـعــربــي ،لـيـكــونــوا لـهــم بمثابة قــدوة
ومثال لالحتذاء.
وجاءت هذه المقابلة فيما يواصل
برنامج "الجوهر" ،في موسمه الثاني
ن ـش ــاطــه ال ـث ـق ــافــي ال ــاف ــت م ــن خ ــال
مـجـمــوعــة ال ـ ــورش ال ـه ــادف ــة لـتــدريــب
الشباب على فنون ومهارات الحوار
اإلع ــام ــي ،عـلــى ي ــد أه ــم اإلعــامـيـيــن
العرب.
وم ــع نـهــايــة كــل ورش ــة تـقــام حلقة
حوار مع إحدى الشخصيات العربية
ال ـ ـ ــرائ ـ ـ ــدة لـ ـلـ ـتـ ـع ــرف ع ـ ــن كـ ـث ــب ع ـلــى
تجربتها اإلنسانية والمهنية ودورها
في إثراء المجتمع.

«البوشية» يوثق األغنية الشعبية بأصوات النجوم

البرنامج يعرض عبر شاشة تلفزيون الكويت ضمن دورة أكتوبر
ثمنت الفنانة منى ش ــداد جهود
ً
المسؤولين في وزارة اإلعالم عموما
ً
وتـلـفــزيــون الـكــويــت خـصــوصــا فيما
ت ـقــدمــه م ــن ب ــرام ــج نــوع ـيــة وه ــادف ــة
وخاصة ،السيما في المجال الغنائي
الشعبي ،ومن هذه البرامج "البوشية"
ال ــذي سـتـقــوم بـتـقــديـمــه خ ــال دورة
البرامج التلفزيونية لشهر أكتوبر
المقبل.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ،ف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،أن الـ ـ ــرؤيـ ـ ــة اإلع ــامـ ـي ــة
الجديدة التي تم إعالنها من الوزير
ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـم ـط ـيــري أمـ ــر يـشـكــر
ع ـل ـيــه ،ك ــذل ــك ي ـش ـكــر ل ـس ـع ـيــه ال ــدائ ــم
إلى تفعيل مختلف القطاعات سواء
ف ــي الـتـلـفــزيــون واإلذاعـ ـ ــة والـمـســرح
وال ـج ـه ــات ال ـت ــي تـتـبــع مـســؤولـيـتــه،
ً
وكـ ـ ـ ــان م ــوفـ ـق ــا ف ـ ــي تـ ـق ــدي ــم الـ ــرؤيـ ــة
اإلعالمية.
وأشــارت إلــى جهود وكيلة وزارة
اإلعالم منيرة الهويدي ،التي تعتبر
ً
ً
ً
ع ـن ـص ــرا ن ـس ــائ ـي ــا رائـ ـع ــا وصــاح ـبــة
إنجازات كبيرة في اإلعالم الكويتي
على مدار وجودها في هذا المجال،
ً
وأ ي ـضــا سعيها ا لــدا ئــم ألن تحتوي
الجميع بمحبة و تـقــد يــر واال هـتـمــام
بالكفاء ات الوطنية ،وإفساح الفرصة
ل ـهــم ،وأن ت ـكــون شــاشــة الـتـلـفــزيــون
غنية بالطاقات الكويتية.

وأضافت أنه "البد أن أشكر وكيل
الـتـلـفــزيــون تــركــي الـمـطـيــري ،ومــديــر
إدارة اإلن ـت ــاج الف ــي الـسـبـيـعــي ،كما
أشكر المخرج محمد حسين المطيري
على تشجيعه".
وفيما يتعلق بــا لـبــر نــا مــج ،أ فــادت
بأنها تستضيف في البرنامج أسماء
مـخـتـلـفــة ف ــي ال ـغ ـن ــاء وال ـمــوس ـي ـقــى،
"ب ـ ـح ـ ـيـ ــث نـ ـسـ ـتـ ـمـ ـت ــع مـ ـ ــع أغ ــانـ ـيـ ـه ــم
ون ـجــاحــات ـهــم ،وه ـن ــاك م ـش ــارك ــة في
ال ـح ــوار مــن د .أي ــوب خ ـضــر ،وخــال
الـبــرنــامــج تــم الـتــركـيــز عـلــى األغــانــي
الـشـعـبـيــة وأغ ــان ــي األفـ ــراح والـفـنــون
األخرى السامري والخماري".
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ش ـ ـ ـ ـ ــداد أن ا ل ـ ـبـ ــر نـ ــا مـ ــج
استضاف الفنانة فطومة ،التي تعتبر
أفضل من يجيد "اليلوة" في الخليج
ال ـع ــرب ــي ،ك ـمــا اس ـت ـض ــاف ال ـبــرنــامــج
ال ـف ـن ــان س ـل ـط ــان ال ـم ـف ـت ــاح ويــوســف
العماني وعبدالله الفيلكاوي وسعود
ال ـم ــزي ـع ــل وح ـم ــد الـ ــراشـ ــد وس ـل ـمــان
ال ـع ـمــاري وإبــراه ـيــم دش ـتــي ونــاصــر
ال ــرغـ ـي ــب وب ــاس ــم ال ـ ــرده ـ ــان وأح ـم ــد
الــروي ـشــد وط ــارق سـلـيـمــان وفيصل
السعد.
وب ـي ـنــت أن ال ـبــرنــامــج ي ـهــدف إلــى
إع ـ ــادة أرشـ ـف ــة ب ـعــض أغ ــان ــي الــزمــن
الـج ـم ـيــل ب ــأص ــوات ج ــدي ــدة مـتـمـيــزة
ت ـت ـقــن هـ ــذا الـ ـن ــوع م ــن ال ـغ ـن ــاء ال ـتــي

شداد والعماري وخضر مع فريق العمل
تـ ـت ــداول ف ــي األع ـ ـ ــراس وغ ـي ــره ــا مــن
المناسبات والبرنامج يهتم بالغناء
ً
ال ـش ـع ـبــي وي ـ ـحـ ــاول أن يـ ـق ــدم شـي ـئــا
يجذب من خالله الجيل الجديد حتى
يتعرف أكثر على ذلك التراث" ،وأعتبر
"البوشية" امتدادا للبرامج التراثية
والشعبية الماضية ،التي تم عرضها
عبر شاشة تلفزيون الكويت".

وعــن فكرة البرنامج ،قالت شــداد:
"الـ ـفـ ـك ــرة ك ــان ــت ل ـل ـم ـعــد ب ـ ــدر ال ــدع ــي
ً
وأيضا مشاركة من المعدين د .أسعد
ال ـج ـم ـيــل وم ـح ـمــد ب ــوح ـم ــد ،وال ــذي ــن
ي ـت ـص ـف ــون ب ــال ــرق ــي ف ـ ــي ال ـت ـع ــام ــل،
وأش ـك ــره ــم ع ـلــى ج ـه ــوده ــم إلن ـجــاح
البرنامج وتشرفت بالتعاون معهم
ً
وأيضا مع المخرجين خالد بوحيمد

وع ـ ـ ــادل الـ ــرش ـ ـيـ ــدي ،ال ـم ـم ـي ــزي ــن فــي
م ـجــال عـمـلـهـمــا ،وه ـمــا ي ـبــدعــان في
ً
أي عمل ،وأيضا المايسترو د .أيوب
طاغ
خضر إنسان رائع وحسه الفني ٍ
والذائقة الموسيقية التي يمتلكها
وال ـكــم الـهــائــل مــن الـثـقــافــة والـخـبــرة
الموسيقية ا لـتــي يمتلكها والفرقة
ً
المشاركة ،وأيضا الكورال والسيدات

ً
الالتي شاركن معنا ،وأيضا سعيدة
ً
جـ ــدا ب ــوج ــود وم ـش ــارك ــة الـمـطــربـيــن
في البرنامج ،وأثمن لهم أن يكونوا
ضمن حلقات "البوشية" وأن يستمتع
المشاهد بـ"طلتهم" و صــو تـهــم وأ نــا
اشـ ـك ــره ــم فـ ــي ال ـح ـق ـي ـق ــة عـ ـل ــى ت ـلــك
المشاركة".
أ مــا المعد د .أسعد الجميل فقال
عـ ــن الـ ـب ــرن ــام ــج إن ـ ـ ـ ــه ":يـ ـتـ ـط ــرق إل ــى
ً
األغاني الشعبية الكويتية ،خصوصا
التي تغنى في األفراح وسيكون هناك
"ع ـ ـ ــرس" ك ــوي ـت ــي وي ـت ــم م ــن خــالـهــا
طرح األغاني بمختلف ألوانها عبر
ً
مشاركة الفنانين وأيضا تم اختيار
األغاني التي تكون مطلوبة في تلك
ً
المناسبات وأ يـضــا تــم التطرق إلى
"اليلوه" وأغاني الزفاف".
وعـ ــن ال ــرؤي ــة اإلخ ــراجـ ـي ــة لـلـعـمــل
تـ ـح ــدث الـ ـمـ ـخ ــرج ع ـ ـ ــادل ال ــرش ـي ــدي
ً
ق ــائ ــا ":نعتمد فــي "ال ـبــوش ـيــة" على
التركيز على التفاصيل ور صــد ردة
الفعل من الفنانين المشاركين عند
أدا ئـهــم لألغاني الشعبية وبطبيعة
ت ـل ــك الـ ـب ــرام ــج الـ ـت ــي تـ ـق ــوم ب ــإع ــادة
األغــانــي الشعبية مــن خــال أصــوات
متميزة تتقن هذا الغناء".

خبريات
اختتام فعاليات معرض
مدريد للكتاب الدولي

اختتم معرض الكتاب
الدولي بنسخته ا لـ 80
في مدريد فعالياته،
أمس األول ،بعد  17يومًا
من األنشطة الثقافية
ً
املتنوعة ،القت إقباال
كبيرًا ،على الرغم من
التدابير الصحية ،التي
فرضت بسبب جائحة
"كورونا".
وشارك في املعرض 320
ً
كشكًا و 31ممثال من
دول أميركا الالتينية
وعلى رأسها كولومبيا
بصفتها البلد الضيف
في هذه النسخة.
(كونا)

منة فضالي تنجو من
حريق في منزلها

ُ
منة شلبي تنهي فيلم «من أجل زيكو» مشاركة كويتية في ملتقى «الراوي»

انتهت الفنانة منة شلبي من تصوير
دورهــا في فيلم «مــن أجــل زيكو» ،التي
ت ـقــوم بـبـطــولـتــه وي ـشــارك ـهــا فـيـهــا في
ال ـب ـط ــول ــة ك ــري ــم م ـح ـم ــود ع ـبــدال ـعــزيــز
ومحمود حافظ.
ّ
وصورت منة غالبية مشاهدها خالل
األيام الماضية مع المخرج بيتر ميمي
وبقية فريق العمل ،فيما يتوقع عرض
الفيلم بداية العام المقبل بالتزامن مع
إجازات العام الدراسي ،وينتمي لنوعية
األفـ ــام الـكــومـيــديــة االجـتـمــاعـيــة التي
تضم مشاهد أكشن استعان المخرج
ميمي بأجانب لتنفيذ جزء منها.
ً
مـنــة تلقت أخ ـيــرا عــرضــا مــن شركة
العدل غــروب لعمل درامــي في رمضان
المقبل ،لكنها لم تحسم موقفها بشكل
نهائي حتى اآلن.

●

منة شلبي

فضة المعيلي

شارك  3باحثين من الكويت بجلسات ملتقى
"ال ــراوي" الــذي ينظمه معهد الشارقة للتراث
بدورته الـ  ،21وقــدم الباحث طالل الرميضي
ورقـ ــة بـحـثـيــة ب ـع ـنــوان "ال ـح ـي ــوان ف ــي ال ـتــراث
ً
الكويتي :حمارة القايلة أنموذجا".
وب ـي ــن الــرم ـي ـضــي ف ــي ورق ـت ــه ك ـيــفارت ـبــط
ال ـح ـي ــوان ب ــال ـت ــراث ال ـكــوي ـتــي وأنـ ــه أح ــد أب ــرز
مكونات البيئة القديمة ،وعنصر مهم في حياة
ً
الكويتيين األوائل ،بل كان الحمار مثاال للصبر
والعمل والجد ولقب "أبو صابر" ،كما اتصف
بالغباء والبالدة.
وأضـ ـ ــاف أن األمـ ـه ــات اخ ـت ــرع ــن شخصية
جديدة للحمار تتصف بالرعب والتخويف،
ه ــي شـخـصـيــة حـ ـم ــارة ال ـقــاي ـلــة ،ب ـه ــدف منع

األوالد من الخروج من البيوت وقت الظهيرة
في فصل الصيف.
بــدورهــا ،قــدمــت الكاتبة أمــل الــرنــدي ورقــة
بعنوان "تجليات عــالــم الـحـيــوان بين الـتــراث
ّ
والمعاصرة في قصص األطفال عند الكتاب
الكويتيين" ،بدأتها بالكالم عن عالم الحيوان
في التراث األدبي العربي والعالمي.
ّ
ك ـم ــا تـ ـن ــاول ــت الـ ــرنـ ــدي مـ ــا أخـ ـ ــذه ال ـك ــت ــاب
العرب من ترجمة ابن المقفع لـ"كليلة ودمنة"
وترجمات "ألــف ليلة وليلة" ،وما ساهمت به
من توسيع الخياالت المعتمدة على التداخل
بين صوت الحيوان في السرد ورمزيته وصوت
اإلنسان المختبئ خلف القصص.
فــي ح ـيــن ،ت ـنــاولــت الـبــاحـثــة ب ــزة الباطني
خالل ورقتها (الزواج وأسئلة امتحان التكافؤ
في حكايات الحيوان التراكمية) وقالت" :نميز

الحكايات التراكمية ونتعرف عليها بالشكل
ال بــالـمـضـمــون أو الـشـخـصـيــات ،والـمـقـصــود
بـتــراكـمـيــة ال ـت ـكــرار فــي الـحـكــايــة ،ال ـت ـكــرار في
األقـ ـ ــوال أو ف ــي األف ـع ــال ال ـتــي تـشـكــل سلسلة
المغامرات وتؤدي إلى نهاية".
وترى الباطني أن شكل الحكاية التراكمية
ً
ه ــو ال ـم ـيــزة األس ــاس ـي ــة ،ت ـمــامــا مـثــل الـعــامــة
الـتـجــاريــة ،وأن البحث عــن زوج مـنــاســب ،من
الموضوعات المتكررة في الحكاية التراكمية.
واع ـت ـب ــرت أن ال ـخ ـن ـف ـســاء أو ال ـن ـم ـلــة ،ومــا
تـقــاربـهـمــا م ــن ح ـش ــرات ذات ال ـل ــون األسـ ــود،
شديدة الثقة بنفسها وبجمالها في هذا النوع
من الحكايات ،وأن السبب في بحث الخنفساء
أو النملة عن زوج هو الشعور بالوحدة ،ولها
مواصفات معينة لزوج المستقبل.

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــة م ـنــة
فضالي نجاتها من حريق
في منزلها تسبب باحتراق
ً
المطبخ كليا؛ ما أدى إلى
إص ــاب ــة وال ــدت ـه ــا ب ـحــروق
في يدها.
ون ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــرت مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــة عـ ـب ــر
حـســابـهــا عـلــى "فـيـسـبــوك"
ت ـف ــاص ـي ــل الـ ـ ـح ـ ــادث الـ ــذي
ت ـ ـعـ ــرضـ ــت لـ ـ ـ ــه ،فـ ـ ــي وقـ ــت
حرص عدد من أصدقائها
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل م ـع ـه ــا
لــاطـمـئـنــان عـلــى حالتها
الصحية.

ةديرجلا
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دوليات

ّ
واشنطن تخير طهران :التفتيش أو مواجهة عقوبات جديدة

• إيران تستأنف أنشطتها البالستية بعد توقف  ٧أشهر • إسرائيل« :الخطة باء» ستغير صورة العالم
ضغطت القوى الغربية على
إيران ،للسماح باستئناف
تفتيش منشأة كرج الذرية
ً
فورا ،ووصفت عرقلتها
عمل مفتشي الوكالة الدولية
بالتطور المقلق ،في حين قتل
 2في حريق بمعمل أبحاث تابع
لـ«الحرس الثوري» ،بالتزامن
مع تصريح إسرائيلي رسمي عن
دراسة واشنطن وقوى أخرى
لـ«خطة بديلة» ،بهدف وقف
النووي اإليراني في ظل تعثر
مفاوضات فيينا.

ف ـ ــي مـ ــؤشـ ــر عـ ـل ــى اح ـ ـت ـ ـمـ ــال ن ـف ــاد
صبرها بمواجهة ما يصفه الخبراء
بتلكؤ إيران في استئناف مفاوضات
فيينا الرامية إلحياء االتفاق النووي،
لـكـســب ال ــوق ــت وتـحـقـيــق ال ـمــزيــد من
تــراكــم ال ـم ـعــارف وال ـخ ـبــرات العملية
بالمجال الــذري ،عدلت إدارة الرئيس
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي جـ ـ ــو ب ـ ـ ــاي ـ ـ ــدن ،ل ـه ـج ـت ـهــا
الــدبـلــومــاسـيــة الـتــي اعتمدتها تجاه
إي ــران ،منذ وصولها للسلطة قبل 8
أشهر ،وخيرتها بين السماح لمفتشي
وكالة الطاقة الدولية بالوصول إلى
م ـج ـمــع ت ـس ــاي كـ ــرج إلع ـ ـ ــادة تــركـيــب
كاميرات المراقبة ،على النحو المتفق
عليه سابقا مع مدير الوكالة رافائيل
غروسي ،أو مواجهة عقوبات جديدة.
وذك ــر بـيــان أمـيــركــي أم ــام اجتماع
مجلس حكماء الوكالة أمــس" :ندعو
إي ــران إل ــى الـسـمــاح لـلــوكــالــة الــدولـيــة
بــالــوصــول الـمـطـلــوب دون مــزيــد من
الـ ـت ــأخـ ـي ــر .إذا لـ ــم ت ـف ـع ــل إيـ ـ ـ ــران ذل ــك
فسنجري مشاورات مكثفة مع أعضاء
المجلس اآلخرين خالل األيام المقبلة
بشأن الرد المناسب".
وفي موازاة ذلك ،حث سفير االتحاد
األوروبي في فيينا ،ستيفان كليمنت،
ال ـس ـل ـط ــات اإلي ــرانـ ـي ــة ع ـل ــى ال ـس ـمــاح
للوكالة الدولية بالدخول إلى "كرج"
ً
دون تأخير ،واصفا ما حصل بالتطور
الخطير والمقلق.
وأعرب كليمنت عن ترحيب االتحاد
بــالـجـهــود الـمـتــواصـلــة للمدير الـعــام
للوكالة الذرية التابعة لألمم المتحدة،
راف ــائ ـي ــل غ ــروس ــي ،م ــن أجـ ــل ضـمــان
استمرار المعلومات بشأن البرنامج
النووي اإليراني ،في إشارة إلى زيارته
األخيرة التي قام بها لطهران ،واتفاقه
على استبدال بطاقات الذاكرة وصيانة
كاميرات المراقبة بالمواقع النووية
الـتــي أعـلـنــت الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة
أنها ستوقفها ،للضغط على واشنطن
والقوى الغربية من أجل رفع العقوبات
المفروضة عليها.
ودع ـ ــا ال ـم ـس ــؤول األوروب ـ ـ ـ ــي ،عبر
"ت ــوي ـت ــر" ،إل ــى اسـتـئـنــاف مـفــاوضــات
فيينا مــن أجــل إع ــادة إحـيــاء االتـفــاق
الـمــوقــع ع ــام  ،2015مــن النقطة التي
وص ـ ـلـ ــت إلـ ـيـ ـه ــا ال ـ ـجـ ــولـ ــة الـ ـس ــادس ــة
واألخيرة ،قبل أن تتوقف المباحثات
في يونيو الماضي.

برنامج التسلح نفي إيراني

الذري اإليراني
وصل إلى نقطة
حرجة وتجاوز
جميع الخطوط
الحمراء
نفتالي بينيت

في المقابل ،دعا المندوب اإليراني
ف ــي فـيـيـنــا ،كــاظــم غــريــب آب ـ ــادي ،إلــى
أن ت ـق ــري ــر ال ــوك ــال ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،الـ ــذي
أصــدرتــه ،ليل األح ــد ـ االثـنـيــن ،بشأن
عرقلة التفتيش في "كرج" غير دقيق،
ويتجاوز الشروط المتفق عليها في
الـبـيــان الـمـشـتــرك ،ال ــذي أعـلــن فــي 12
سبتمبر الحالي.

بريطانيا تلجأ للجيش
لحل مشكلة الوقود

من المتوقع تحول آالف
الجنود البريطانيين إلى
سائقي شاحنات بشكل مؤقت،
من أجل اإلسهام في حل مشكلة
نقص الوقود التي تفاقمت
بشكل كبير خالل اليومين
الماضيين في بريطانيا.
وقالت تقارير بريطانية ،أمس،
إن "رئيس الوزراء بوريس
جونسون سيجتمع مع وزرائه
ومساعديه ،التخاذ قرار تكليف
الجيش بنقل صهاريج الوقود
إلى محطات المحروقات".
وكانت آالف المحطات أغلقت،
بسبب نفاد المحروقات نتيجة
نقص حاد بسائقي الشاحنات،
إثر مغادرة معظم السائقين
األوروبيين بعد خروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي.

قائد «الحرس الثوري» حسين سالمي خالل مسيرة أربعينية الحسين في طهران أمس (رويترز)
وأض ـ ـ ــاف ع ـب ــر "ت ــويـ ـت ــر" أن ب ــاده
أوضحت "خالل النقاشات في طهران
مــع الـمــديــر الـعــام لـلــوكــالــة ،أن مجمع
كرج غير مشمول بعمليات التفتيش،
ألنه اليزال خاضعا لتحقيقات أمنية
وق ـضــائ ـيــة ،وبــال ـتــالــي ف ــإن ال ـم ـعــدات
الـ ـم ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ـ ــه ال ي ـش ـم ـل ـه ــا ت ـف ــاه ــم
الصيانة".
وتـشـيــر تـصــريـحــات آبـ ــادي بـشــأن
التحقيقات إلى الهجوم الذي استهدف
ُ
ّ
مسيرة صغيرة
"كــرج" ونفذ بطائرة
يونيو الماضي .وطــال الهجوم على
ال ـم ـن ـشــأة ال ـقــري ـبــة م ــن طـ ـه ــران ،أحــد
مراكز التصنيع الرئيسية ،الــذي كان
ً
مكلفا بإنتاج أجهزة طرد بديلة لتلك
التي اعطبت في هجوم آخر استهدف
منشأة نطنز الرئيسية ،حيث تتهم
السلطات اإليرانية إسرائيل ،بالوقوف
خلف سلسلة عمليات تخريب طالت
مـ ـنـ ـش ــآت ل ـت ـخ ـص ـي ــب ال ـ ـيـ ــوران ـ ـيـ ــوم،
ً
وع ـم ـل ـي ــات اغ ـت ـي ــال ط ــال ــت ع ـ ـ ــددا مــن
علمائها النوويين.
وأت ــى ذل ــك ،بعد أن أعلنت الوكالة
الدولية أن إيــران تقاعست عن الوفاء
الكامل بشروط اتفاق أبرمته معها قبل
أسبوعين ،ويسمح لمفتشيها بصيانة
أجهزة المراقبة في البالد.
وأوض ـحــت أن السلطات اإليــرانـيــة
س ـم ـحــت ف ــي ال ـف ـت ــرة م ــن  20إلـ ــى 22
سبتمبر للمفتشين الدوليين بصيانة
معدات مراقبة محددة تابعة للوكالة،

وب ــاس ـت ـب ــدال وس ــائ ــط ال ـت ـخ ــزي ــن فــي
جميع المواقع الضرورية في البالد
باستثناء مجمع "كرج".

تغيير عالمي
في غضون ذلك ،أكد سفير إسرائيل
ل ـ ـ ــدى األم ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة والـ ـ ــواليـ ـ ــات
المتحدة ،جلعاد أردان ،تقارير غير
رسمية عن دراسة الواليات المتحدة
وال ـق ــوى ال ـك ـبــرى فــي ال ـعــالــم ،لــ"خـطــة
ال ـ ـبـ ــاء" ،ب ـه ــدف وقـ ــف ب ــرن ــام ــج إيـ ــران
الـ ـ ـن ـ ــووي فـ ــي ح ـ ــال ف ـش ــل م ـح ــادث ــات
فيينا التي دخلت فــي مرحلة جمود
مــع وص ــول إدارة الــرئـيــس األصــولــي
المتشدد إبراهيم رئيسي لسدة الحكم
في طهران.
ودون أن يتطرق أردان إلى تفاصيل
الـ ـخـ ـط ــة الـ ـب ــديـ ـل ــة ،أش ـ ـ ــار الـ ـمـ ـس ــؤول
اإلســرائـيـلــي إلــى أن "ال ـصــورة العامة
للعالم ستتغير إذا لم تعد إيــران إلى
االتفاق النووي".
وفي وقت سابق ،لفت وزير الدفاع
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ب ـن ــي غ ــان ـت ــس ،إل ـ ــى أن
المسؤولين اإلسرائيليين يضغطون
على واشنطن من أجل أن تكون على
استعداد لـ"استعراض جاد للقوة" في
حال فشل المفاوضات مع طهران.
وجاء ذلك بعد تلويح بايدن ،خالل
استقباله رئيس ال ــوزراء اإلسرائيلي
نفتالي بينيت ،بـ"خيارات أخرى" في

السودان :انقسام «مدني» حول «الطالق» مع العسكر
مجموعة «البجا» تستمر في إغالق ميناء بورتسودان ومطارها وأنبوب النفط الرئيسي
تباينت مواقف الكيانات السياسية
ّ
والحركات المسلحة تجاه الشراكة مع
المكون العسكري في مجلس السيادة
االنتقالي الستكمال الفترة االنتقالية.
ف ـب ـي ـن ـم ــا دع ـ ـ ــا "تـ ـجـ ـم ــع ال ـم ـه ـن ـي ـيــن
السودانيين" ،قائد الحراك االحتجاجي،
إل ـ ــى "إن ـ ـه ـ ــاء ال ـ ـشـ ــراكـ ــة م ـ ــع ال ـم ـج ـلــس
العسكري ،وإلغاء الوثيقة الدستورية،
وتشكيل حـكــم مــدنــي خ ــال ــص" ،أعلنت
ك ـي ــان ــات س ـيــاس ـيــة وح ــرك ــات مسلحة
وشخصيات عامة ّ
"تمسكها" بالمرحلة
االنتقالية وشراكة العسكريين الستكمال
مؤسسات الفترة االنتقالية.
وتتصاعد الـتــوتــرات بين المكونين
الـعـسـكــري وال ـمــدنــي فــي سلطة الفترة
االنـتـقــالـيــة بـسـبــب ان ـت ـق ــادات وجهتها
قيادات عسكرية للقوى السياسية ،على
خلفية إعــان الجيش الثالثاء الماضي
إحباط محاولة انقالب عسكري.
ً
وأصدر "تجمع المهنيين" بيانا مساء
أمس األول ،دعا فيه إلى إنهاء الشراكة مع
المجلس العسكري ،وقال البيان :لتتراص
صفوفنا من أجل استكمال الثورة ،ليس
لحماية أو استمرار السلطة االنتقالية
المعطوبة ،ومن أجل إنهاء الشراكة مع
الـمـجـلــس ال ـع ـس ـكــري ،وإلـ ـغ ــاء الــوثـيـقــة
الدستورية لتشكيل حكم مدني خالص.
وأك ــد "ض ـ ــرورة إقــامــة سلطة مدنية
من كـفــاءات مدنية بخط وأه ــداف ثورة
دي ـس ـم ـب ــر ،ول ـي ـس ــت ل ـس ـل ـطــة ال ـش ــراك ــة
المقبورة".
بــدوره ،رفض رئيس "حــزب المؤتمر
السوداني" عمر الدقير "وصاية الجيش
على القوى السياسية".
ّ
وندد الدقير بـ "المحاولة االنقالبية"،
مشيرا إلى أن "من يخطط لالنقالبات هم
ربائب الشموليين".
ً
فــي المقابل ،أعـلــن  12حــزبــا وحركة
م ـس ـل ـحــة وش ـخ ـص ـي ــات ع ــام ــة أب ــرزه ــا
"البعث" ،و"االتحاد الديمقراطي الموحد"،
و"حــركــة تحرير ال ـســودان" بقيادة مني

سلة أخبار

متظاهرون من المجموعة خالل استقبالهم الوفد الحكومي الذي أرسلته الخرطوم في بورتسودان
أركو مناوي ،و"حركة العدالة والمساواة"
ب ـق ـي ــادة ج ـب ــري ــل إب ــراهـ ـي ــم ،ف ــي ب ـي ــان،
ّ
تمسكها بالمرحلة االنتقالية وشراكة
العسكريين الستكمال مؤسسات الفترة
االنتقالية.
وأوضح البيان أن "الشراكة مع المكون
العسكري اقتضته ضـ ــرورات االنتقال
ً
وج ــاءت اسـتـنــادا على وثــائــق المرحلة
االنتقالية ،ويجب أن تكون هذه المشاركة
مميزة باالحترام المتبادل والمسؤولية،
وتغليب المصلحة الوطنية حتى مرحلة
االنتخاب".
من ناحيته ،شدد إبراهيم األمين ،أحد
قـيــاديــي "ق ــوى الـحــريــة والتغيير" على
ً
وجوب جلوس الجانبين معا ،والتفاوض
ّ
من أجل حل األزمة مع المكون العسكري.
ودعا األمين ،نائب رئيس "حزب األمة
ال ـس ــودان ــي" ،إل ــى ت ـفــادي أي حساسية
بين المكونين ،مؤكدا أن "هناك وثيقة

دستورية تحكم العالقة بين الجانبين".
كما ّ
شدد على ضرورة مراجعة عمل
المكون المدني ،موضحا أن هناك العديد
من الخالفات داخل "الحرية والتغيير".
وكان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك
أكد في وقت سابق ،أن الصراع الذي يدور
حاليا في البالد هو ليس صراعا بين
عسكريين ومدنيين ،بل هو صراع بين
المؤمنين بالتحول المدني الديموقراطي
من المدنيين والعسكريين.
وقــال حمدوك ،إن وحــدة قوى الثورة
هي الضمان لتحصين االنتقال من كل
المهددات التي تعترض طريقه ،داعيا
كل األطراف لاللتزام بالوثيقة الدستورية
ً
ً
التزاما صارما ،واالبتعاد عن المواقف
األحادية.
على صعيد آخر ،أكدت مجموعة ناظر
نظارات البجا محمد األمين تــرك ،التي
تـقــود احـتـجــاجــات فــي ش ــرق ال ـســودان،

حــال لــم ينجح المسار الدبلوماسي
في التعاطي مع إيران.
في موازاة ذلك ،حذر رئيس الوزراء
اإلسرائيلي ،نفتالي بينيت ،خالل أول
كلمة لــه أمــام الجمعية العامة لألمم
المتحدة في نيويورك ،من أن «إيــران
حققت قفزة كبيرة في مجال البحث
وال ـت ـطــويــر ال ـنــووي ـيــن ،ف ــي الـسـنــوات
القليلة الماضية».
وق ــال إن «بــرنــامــج الـتـسـلــح ال ــذري
اإلي ـ ــران ـ ــي وص ـ ــل إل ـ ــى ن ـق ـطــة ح ــرج ــة،
وت ـجــاوز جميع الـخـطــوط الـحـمــراء»،
ً
مضيفا أن «الكلمات ال توقف أجهزة
ال ـطــرد ال ـمــركــزي ،ول ــن نـسـمــح إلي ــران
بامتالك سالح نــووي» .واتهم بينيت
إيران بـ«نشر الدمار في لبنان والعراق
واليمن وغزة».

حريق معمل
في السياق ،أعلن "الحرس الثوري"،
أمــس ،أن شخصين لقيا حتفهما في
حريق اندلع في أحــد مراكز األبحاث
التابعة له في غرب طهران أمس األول.
ووص ــف "ال ـحــرس" المنشأة بأنها
"مركز أبحاث لالكتفاء الــذاتــي" ،دون
توضيح الغرض منها أو موقعها.

نشاط بالستي
وفي مؤشر آخر على ابتعاد طهران،

التي باتت جميع مفاصل السلطة بها
تحت سطوة التيار المتشدد ،عن التهدئة
مــع الـقــوى الغربية ،كشفت صــور أقمار
صناعية عن نشاط ملحوظ داخل منشأة
ت ـق ــع ت ـح ــت األرض ذات ص ـل ــة ب ـقــاعــدة
للصواريخ البالستية.
ً
ون ـشــرت مــؤسـســة "ان ـتــل الب" ص ــورا
ألقمار صناعية عبر "تويتر" ،قالت إنها
توثق "استئناف أعمال الحفر في منشأة
تحت األرض ،بكرمانشاة ،تقع بالقرب
من قاعدة للصواريخ البالستية متاخمة
للحدود العراقية ،وذلــك بعد توقف دام
 7أشهر".
وبينت المؤسسة البحثية أنه "تجدد
العمل في حفر األنفاق حــدث ،في بداية
أغسطس ا لـمــا ضــي ،فيما شهد الموقع
ُ
ً
زيادة في التحركات ،وتجرى حاليا أعمال
الحفر ألساسيات الهيكل".
ومن شأن الخطوة ،التي تزامنت مع
تولي رئيسي السلطة وتعثر المفاوضات
النووية ،أن تثير حفيظة القوى األوروبية
التي تخشى من امتالك طهران لصواريخ
بعيدة الـمــدى ق ــادرة على حمل رؤوس
نووية.
ويـشــدد كبار مسؤولي إي ــران ،وعلى
رأسهم المرشد علي خامنئي ،على عدم
ط ــرح مـلــف ال ـصــواريــخ البالستية على
طاولة أي مفاوضات بين طهران والغرب،
معتبرين أن هذا األمر "خط أحمر للنظام".
(طهران ـ ـ وكاالت)

اس ـت ـمــرار إغ ــاق الـمـيـنــاء الــرئـيـســي في
مدينة بورتسودان ،ومطار المدينة ،وخط
أنبوب النفط الناقل للمشتقات البترولية
لمدن الـســودان األخ ــرى ،لكنها سمحت
بفتح خط صادرات دولة جنوب السودان
بعد يومين من إغالقه.
وق ــال محمد أوش ـيــك ،عضو اللجنة
اإلعالمية للمجموعة ،إن الوفد الحكومي
االتحادي الذي أجرى مفاوضات معهم
األحد ،طلب مهلة أسبوع لعرض المطالب
على أجهزة الدولة في الخرطوم.
وأوض ــح أوشـيــك أن مطالبهم باتت
تــركــز عـلــى إل ـغــاء "م ـســار ال ـش ــرق" وحــل
لجنة التمكين.
وتستفحل منذ نحو أسبوعين أزمة
ش ــرق ال ـس ــودان ،الـتــي أفـ ــرزت تــداعـيــات
أمـنـيــة وسـيــاسـيــة واق ـت ـصــاديــة كبيرة
على البالد.
(الخرطوم ـ ـ وكاالت)

أثنى الرئيس التونسي
األسبق المنصف المرزوقي
على االحتجاجات التي
خرجت ،أمس األول ،رفضا
إلجراءات الرئيس قيس سعيد
االستثنائية وتوجهه إلى
ادخال تعديالت على دستور
 2014في ظل تعليق البرلمان،
فيما ارتفع عدد المستقيلين
من حركة "النهضة" إلى 131
عضوا بعد إعالن  18عضوا
جديدا استقالتهم مساء أمس
األول .وأشار المرزوقي إلى
أن الرسالة األولى للمحتجين
وصلت لمن وصفه
بـ "الدكتاتور المتربص" ،قائال
"التونسيون يا هذا ال ُيحكمون
بالمراسيم وإنما بالقوانين
والمؤسسات والدستور الذي
وصلت بفضله للحكم والذي
أقسمت بالدفاع عنه وكذبت
على الله وعلى الشعب".

«جرعة ثالثة» لبايدن وإصابة
األمير حسين بـ «كورونا»

مباحثات وزارية سورية  -أردنية
ّ
وعمان تعيد فتح معبر جابر
فريق سوري  -لبناني مشترك يبدأ معاينة خط الغاز العربي

(أ ف ب)

المرزوقي يهاجم سعيد
واستقاالت جديدة بـالنهضة

في خطوة تعزز توجها إقليميا ودوليا نحو التطبيع مع ما يوصف باألمر
الواقع السوري ،عقدت في العاصمة األردنية ّ
عمان اجتماعات وزاريــة أردنية -
سورية موسعة لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجاالت التجارة
والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية ،بالتزامن مع إعالن السلطات األردنية
إعادة فتح معبر جابر البري ،بعد إغالقه  57يوما بسبب االضطرابات األخيرة
في درعا البلد.
وناقشت االجتماعات التي شارك بها وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمياه
والري والنقل والزراعة والطاقة والثروة المعدنية إعادة حركة التبادل التجاري بما
يحقق مصالح الطرفين.
وقبيل بدء المباحثات الرامية لوضع تصور لتأطير سبل تعزيز التعاون في
ضوء أوضاع عدم االستقرار التي شهدتها المنطقة وجائحة كورونا ،أشار وزير
النقل األردني ،وجيه عزايزة ،إلى أن حكومة المملكة ستناقش مع الوفد السوري "حل
القضايا المشتركة العالقة بما يتوافق مع مصلحة البلدين وتتويج اللقاء باتفاقيات
ً
بين الجانبين" ،معربا عن أمله بأن تفضي االجتماعات الوزارية "لحل كل الملفات".
وأضاف عزايزة أن وزارتــه ستبحث انسيابية حركة الشاحنات والركاب بين
البلدين ،والعمل على حل مشكلة موضوع الشركة األردنية السورية للنقل البري
العالقة منذ  10سنوات.
وعــن فتح معبر جابر ،قــال عزايزة إن "الـحــدود بين البلدين مفتوحة لحركة
الشاحنات وال يوجد مشكلة ،ونبحث تسهيل سبل التجارة والنقل من حيث
ً
السماح للشاحنات األردنية للدخول إلى األراضي السورية ،بدال من حركة عملية
تفريغ الشاحنات على الحدود.
وتابع عزايزة" :الحركة االنسيابية للشاحنات من الجانب السوري موجودة
وتصل األردن وإلى كل المناطق بما فيها دول الخليج ،ونأمل أن تصبح العالقة
تبادلية ،وأن تتم حركة نقل الركاب والبضائع بالطريقة نفسها".
وفي رده على سؤال عن كيفية منع تضرر الشركات األردنية بأي عقوبات تتعلق
بـ "قانون قيصر" األميركي المفروض على الحكومة السورية ،قال الوزير األردني:
"نعمل على ضمان حق الدولة األردنية بأال ّ
تتعرض الشركات والمؤسسات األردنية
ألي نوع من العقوبات نتيجة عملها مع شركات سورية ،وهناك جهد دبلوماسي
لذلك" .ويرتبط األردن وسورية بمعبرين حدوديين رئيسيين ،هما "الرمثا" و"جابر"
األردنيين ،اللذان يقابلهما "الجمرك القديم" و"نصيب" على الترتيب من الجانب
السوري.
ً
وفي ّ
ـواز ،أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية فيسورية ،أن فريقا
ـ
م
ر
تطو
ٍ
ً
مشتركا بينها وبينوزارة الطاق ة اللبنانية بدأ بالكشف علىخط الغا ز العربي.
وبحسب بيان نشرته دمشق ،فإن العمل يشمل مسافة من محطة الدبوسية على
الحدود السورية  -اللبنانية إلى محطةدير عما ر في لبنان .ومن المتوقع أن يستكمل
ً
الفريق عمله غدا ،ويصدر تقريره حول الجاهزية الفنية للخط في الجانب اللبناني.
واتفق وزراء النفط والطاقة في كل من سورية واألرد ن ومص ر ولبنان في اجتماع
عقد بالعاصمة األردنيةعما ن في  8الجاري على خريطة طريق إلمداد لبنان بالغاز
المصري والكهرباء األردنية.

تلقى الرئيس األميركي جو
بايدن على جرعة ثالثة من
لقاح "فايزر" المضاد لفيروس
ً
"كورونا" ،داعيا األميركيين
ً
المؤهلين أيضا إلى فعل
الشيء نفسه.
من ناحيته ،أعلن الديوان
الملكي األردني ،أمس ،أن
ولي العهد األمير الحسين
بن عبدالله الثاني أصيب
ً
بالفيروس ،مشيرا إلى أن
الملك عبدالله والملكة رانيا
سيخضعان للحجر المنزلي
االحترازي مدة  5أيام ،رغم أن
نتيجة فحوصهما سلبية.

إصابة جنديين إسرائيليين
بمواجهات قرب نابلس

أعلن الجيش اإلسرائيلي،
أمس ،أن اثنين من جنوده
أصيبا بجراح مختلفة خالل
مواجهات مع فلسطينيين
قرب مدينة نابلس ليل
األحد  -االثنين .وقال الجيش
إن جنديا أصيب بالحجارة
واآلخر بعبوة ناسفة .وجاء
ذلك بعد دفع سلطات االحتالل
اإلسرائيلية بتعزيزات إلى
المنطقة التي اقتحمها مئات
اليهود المتشددين لزيارة قبر
النبي يوسف.

ةديرجلا

•
العدد  / 4845الثالثاء  28سبتمبر 2021م  21 /صفر 1443هـ

foreigndesk@aljarida●com

١٧

ألمانيا إلى «اليسار» ...وشولتز يريد إقصاء المحافظين
«االشتراكي» يدعو «الخضر» والليبراليين لتشكيل اتئالف قبل «الميالد» ...والشيت ال ينوي االنسحاب
يكون له صدى
في فوز قد ً
أوروبي ،خصوصا في فرنسا
التي تشهد انتخابات رئاسية
ّ
بعد عام ،تمكن يسار الوسط
من العودة إلى الحكم في
ألمانيا ،لكن سيكون أمام
مفاوضات صعبة للتمكن من
تشكيل غالبية من  3أحزاب
ألول مرة منذ عام .1950

ب ـ ـعـ ــد ان ـ ـض ـ ـمـ ــامـ ــه إلـ ـ ـ ــى ثـ ــاث
ح ـ ـكـ ــومـ ــات ك ـ ـ ـ "ش ـ ــري ـ ــك ص ـغ ـي ــر"
ل ـل ـم ـح ــاف ـظ ـي ــن ،يـ ـعـ ـت ــزم الـ ـح ــزب
"االشتراكي الديموقراطي" األلماني
( SPDيسار الــوســط) ،الــذي اعتبر
قبل وقــت قصير في طــور الــزوال،
استعادة المستشارية ،بعد فوزه
ب ـ ـفـ ــارق ض ـئ ـي ــل ع ـل ــى ال ـت ـحــالــف
المسيحي المحافظ (يمين الوسط).

شولتز يحيي المشاركين في أعقاب جلسة لرئاسة الحزب االشتراكي الديموقراطي في برلين أمس (أ ف ب)
ال ـ ـحـ ــاكـ ــم ال ـ ـح ـ ــال ـ ــي" ،الـ ـتـ ـح ــال ــف
المسيحي" و"االشـتــراكـيــون" عدم
م ــواص ـل ــة ائ ـت ــاف ـه ـم ــا ،سيتعين
ع ـل ــى كـ ــل م ـن ـه ـمــا إق ـ ـنـ ــاع حــزبــي
"الخضر" و"األح ــرار" ،اللذين لهما
ً
أجندات سياسية مختلفة تماما،
باالنضمام إليهما لتشكيل ائتالف
حكومي ثالثي.
وستكون الحكومة المقبلة هي
ً
األولى منذ  16عاما التي ال تقودها
ميركل .ويعتبر هــذا التحول في
تشكيل الحكومة الجديدة ،الذي قد
يستغرق أسابيع أو حتى شهورا،
تاريخيا.

إلى المعارضة ُدر

ً
ومارس شولتز ،أمس ،ضغوطا
على المحافظين من خالل تأكيده
ض ــرورة ذهابهم إلــى المعارضة،

وقال إن "طرفي التحالف المسيحي
لـ ــم ي ـخ ـس ــرا األصـ ـ ـ ـ ــوات ف ـح ـســب،
لكنهما تلقيا فــي ال ــواق ــع رســالــة
المواطنين مفادها أنــه ال ينبغي
أن ي ـكــونــا ف ــي ال ـح ـكــومــة ،ب ــل في
ً
المعارضة" ،مضيفا أن الناخبين
مـنـحــوا "االش ـت ــراك ــي" و"الـخـضــر"
ً
و"الــديـمــوقــراطــي الـحــر" تفويضا
ً
واضحا لتشكيل االئتالف الحاكم
المقبل.
ويرى شولتز أن األحزاب الثالثة
ال ـتــي يــريــدهــا فــي ائـتــافــه لديها
"تقاطعات كافية" لتشكيل الحكومة،
ً
مضيفا أن المحادثات االئتالفية
ُ
ي ـجــب أن تـ ـج ــرى ب ـ ـ "بــراغ ـمــات ـيــة
وهدوء".
وأوض ــح إنــه يـهــدف إلــى إتمام
المحادثات االئتالفية المحتملة
ً
بحلول عيد الـمـيــاد ،معتبرا أن
"الفكرة هي أن ميركل لن تتاح
ل ـه ــا ال ـف ــرص ــة إللـ ـق ــاء خ ـطــاب
آخ ــر لمناسبة ال ـعــام الجديد
كمستشارة".
وفــي أعـقــاب جلسة لرئاسة
الحزب ،صرح شولتز بأنه يأمل
التوصل إلى اتفاق سريعا مع
"الخضر" و"الديموقراطي الحر"
عـلــى تشكيل ائ ـتــاف حكومي
جديد.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :أود أن أ ش ـك ــل
حكومة تقوم على الثقة ،ويجب
عـلــى أح ـ ــزاب الـحـكــومــة أن تثق
ّ ً
ببعضها" ،مذكرا الليبراليين ب ـ
"الـتـحــالــف ال ـمــرعــب" م ــع ميركل
بين العامين  2009و ،2013مشيدا
في المقابل ،بالتحالف الليبرالي ـ
االشتراكي على عهد المستشارين
فيلي برانت وهيلموت شميت.

بدأت «لعبة البوكر»
ويفترض أن تصدر عن األحزاب
المختلفة التي قد تدخل في ائتالف

مقبل ،مــؤشــرات حــول تحالفاتها
ً
المحتملة قريبا .لكن ذلك ال يحسم
النتيجة ،فـفــي ألـمــانـيــا ال يختار
الناخبون مباشرة المستشار ،بل
النواب ما إن تتشكل غالبية.
وي ـب ــدو ال ـتــوصــل إلـ ــى غالبية
ً ً
معقدا جدا هذه المرة ،ألنها ينبغي
أن تشمل  3أح ــزاب ،وهــو أمــر غير
مسبوق منذ  ،1950بسبب تشرذم
األصوات.
وذك ــرت مجلة دي ــر شبيغل أن
"لعبة البوكر بدأت" ،مضيفة "بعد
التصويت تبقى األسئلة الرئيسية
م ـف ـتــوحــةَ :م ــن سـيـتــولــى منصب
المستشار؟ مــا طبيعة التحالف
الذي سيحكم البالد في المستقبل"؟
فـبــالـنـسـبــة إلـ ــى االشـتــراكـيـيــن
الديموقراطيين األم ــور واضحة،
إذ قال زعيمهم البالغ  63عاما "من
المؤكد أن الكثير مــن المواطنين
ّ
صوتوا لنا ألنهم يريدون تغييرا
ف ــي الـحـكــومــة ،ألن ـهــم ي ــري ــدون أن
ي ـكــون الـمـسـتـشــار الـمـقـبــل أوالف
شولتز".
وتكمن المشكلة في أن منافسه
اليميني الــوسـطــي ،رغــم نتيجته
"المخيبة لــآمــال" ،ليس مستعدا
للجلوس في مقاعد المعارضة.
فعقب االنتخابات التشريعية
السابقة في  ،2017لم يتم التوصل
إل ــى االئ ـت ــاف الـحـكــومــي الــواســع
الحالي إال بعد  6أشهر ،مما أدى
إلـ ــى ش ـلــل س ـيــاســي ف ــي ألـمــانـيــا،
ال سـيـمــا ع ـلــى صـعـيــد الـقـضــايــا
األوروبية.
لكن "االشتراكي الديموقراطي"
واليمين الوسط أكدا أنهما يسعيان
إل ــى ب ـ ّـت أم ــر الـحـكــومــة قـبــل عيد
ال ـم ـيــاد .ويـبـقــى مـعــرفــة إن كانا
سينجحان في ذلك.
م ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،اقـ ـ ـ ـ ــر الشـ ـي ــت
بمسؤوليته عــن الهزيمة بعدما

حقق حزبه أسوأ أداء انتخابي منذ
الحرب العالمية الثانية ،وقــال إن
الحزب "يحتاج إلى التجديد على
كــل الـصـعــد" .وف ــي اش ــارة ال ــى انه
لن ينسحب بسهولة الى صفوف
المعارضة ،أكد الشيت أنه مستعد
ً
لرئاسة حكومة ائتالفية ،معتبرا
أنه "استنادا إلى نتيجة انتخابات
ال يمكن ألي حزب حتى االشتراكي
الديموقراطي ،القول إنه حصل على
تفويض للحكم".
كـمــا أك ــد الش ـي ــت ،أن "ألـمــانـيــا
ستتولى رئاسة مجموعة السبع
في  ،2022لذا ينبغي التوصل إلى
تشكيل حكومة بسرعة كبيرة قبل
عيد الميالد".
وت ـق ـل ــق فـ ـت ــرة جـ ـم ــود طــوي ـلــة
ال ـش ــرك ــاء األوروبـ ـيـ ـي ــن ،ف ــي وقــت
تـ ـخـ ـش ــى أوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ــن ت ـه ـم ـيــش
جيوسياسي في وجه الخصومة
بين الــواليــات المتحدة والصين
ُ
ً
وروس ـي ــا .وه ــي تـقـلــق خصوصا
ف ــرن ـس ــا الـ ـت ــي س ـت ـت ــول ــى رئ ــاس ــة
االتحاد األوروبي الدورية في يناير،
وتعتمد عـلــى شريكها المفضل
لــدفــع أولــويــاتـهــا فــي أوروب ــا أكثر
"سيادة".
في المقابل ،أكد رئيس "الحزب
المسيحي االجتماعي البافاري"،
م ـ ــارك ـ ــوس زودر ،أن ال ـت ـحــالــف
المسيحي ،المنتمية إليه ميركل
ّ
حل في المركز الثاني وليس األول
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ،لــذلــك ال يمكنه
الـمـطــالـبــة بــاسـتـحـقــاق فــي قـيــادة
الحكومة المقبلة ،بل فقط عرض
إلجراء محادثات بشأن تشكيلها.
يذكر أن حزب "البديل من أجل
ألمانيا"  AFDاليميني الشعبوي
ت ــراج ــع م ــن ال ـم ــرك ــز ال ـث ــال ــث إل ــى
الخامس ،بعدما نال  10.3بالمئة
م ــن األص ـ ــوات ،ف ــي حـيــن اعـتــرفــت
مــرشـحــة "ح ــزب الـخـضــر" أنالينا

ب ـي ــرب ــوك ،بـ ــأن حــزب ـهــا ل ــم يحقق
األه ـ ـ ـ ــداف ال ـت ــي ح ــدده ــا لـنـفـســه،
وقالت" :بقينا دون توقعاتنا".
أمــا زعيمة الكتلة البرلمانية لـ
"حــزب اليسار" أميرة محمد علي
ال ـم ـت ـح ــدرة م ــن أصـ ـ ــول م ـصــريــة،
فأعربت عن خيبة أملها إزاء نتيجة
انتخابات حزبها الذي حصل على
نسبة  4.9بالمئة من األصوات.
إل ــى ذل ــك ،خـســر رئ ـيــس دي ــوان
المستشارية ،هيلغه براون ،انتدابه
الـمـبــاشــر فــي دائ ــرت ــه االنتخابية
ّ
غيسن ،بينما تمكن "االشـتــراكــي
الديموقراطي" من الفوز في برلين.

موسكو وبكين
وفي ردود الفعل ،أعربت الصين
عــن أمـلـهــا فــي اس ـت ـمــرار الـتـعــاون
الجيد مع ألمانيا بعد االنتخابات
العامة ،من دون أن تهنئ أي حزب
بـشـكــل م ـبــاشــر ،مـشـيــدة صــراحــة
بجهود ميركل" ،التي ركزت خالل
ف ـتــرة والي ـت ـهــا بـشـكــل كـبـيــر على
تطوير العالقات مع الصين".
وفي موسكو ،أعرب "الكرملين"
أم ــس ،عــن أمـلــه فــي الـحـفــاظ على
"االس ـت ـم ــراري ــة" ف ــي ال ـعــاقــات مع
برلين ،غداة االنتخابات.

«الجبهة االشتراكية»
وهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــأ رؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ح ـ ـكـ ــومـ ــات
ال ــدن ـم ــارك وال ـس ــوي ــد وإس ـبــان ـيــا،
ميت فريدريكسن وستيفان لوفن
وبـيــدرو سانشيز ،الذين ينتمون
االى اح ـ ــزاب اش ـتــراك ـيــة "الــرف ـيــق"
ش ــولـ ـت ــز .وك ـ ـ ــان رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
النرويجي المقبل المحتمل ،يوناس
جار ستوره ،وهو أيضا من الحزب
االش ـت ــراك ــي ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ،هنأ
شولتز ،على "تويتر".
(عواصم ـ ـ وكاالت)

شولتز :البريطانيون يدفعون ثمن «بريكست»
«مستقبل االتحاد األوروبي مرتبط بالتعاون الجيد مع جيرانه»
في الوقت الذي تمر المملكة المتحدة
ب ـ ــأزم ـ ــة وقـ ـ ـ ــود ب ـس ـب ــب نـ ـق ــص س ــائ ـق ــي
شاحنات توصيل الوقودُ ،سئل مرشح
الحزب االشتراكي الديمقراطي في ألمانيا
لمنصب المستشار ،أوالف شولتز ،عما
إذا كان بإمكان بالده تقديم المساعدة.
ً
ّ
ورد شولتز ضاحكا ،باللغة اإلنكليزية
ً
وبطالقة ،معتبرا أن "مشاكل البريطانيين

هي أيضا نتيجة لخروج بالدهم من االتحاد
األوروبي" (بريكست) .أضاف "إن حرية حركة
العمال هي جــزء من االتحاد األوروب ــي .لقد
عملنا جاهدين إل قـنــاع البريطانيين بعدم
مـ ـغ ــادرة االت ـ ـحـ ــاد .وقـ ــد قـ ـ ــرروا اآلن بشكل
مـخـتـلــف ،وآم ــل أن يـتـغـلـبــوا عـلــى المشاكل
الناتجة عن ذلك".
ً
وت ـع ـل ـي ـق ــا عـ ـل ــى ال ـ ـعـ ــاقـ ــات مـ ــع روسـ ـي ــا

وأوكــرانـيــا ،قــال شولتز" :سيعتمد مستقبل
أوروب ـ ــا عـلــى ال ـت ـعــاون الـجـيــد بـيــن االت ـحــاد
األوروب ـ ـ ــي وج ـي ــران ــه .وسـيـعـتـمــد ذل ــك على
مدى إدراك الجميع لضرورة التقدم الالحق
في التكامل في االتحاد األوروبــي .ومن أهم
نقاط التعاون االقتصادي الجيد ،واالعتراف
بحرمة الحدود".

محتج رشق ماكرون بـ «بيضة»
وهتف «عاشت الثورة»

ومضى إردوغـ ــان فــي انتقاد الــدعــم األميركي
المستمر للجماعات الكردية المسلحة بسورية،
موضحا أنــه يسعى إلــى دفــع العالقات التركية -
الروسية "إلــى أبعد من ذلك بكثير" في اجتماعه
المقبل مع بوتين.
وأكد الرئيس التركي التزامه بقرار أنقرة المثير
لـلـجــدل ب ـشــأن شـ ــراء ن ـظــام ال ــدف ــاع ال ـصــاروخــي
الروسي المتقدم" ،تريومف  ،"S400مؤكدا تقارير
سابقة أفادت بأنه يعتزم استيراد وحدة ثانية من
نظام  S400بحلول نهاية عام .2021
ويــرى إيبيسكوبوس أنــه من غير المتوقع أن
يتوصل الطرفان إلى أي نوع من التسوية الدائمة
والطويلة األجــل بشأن مصير إدل ــب .فيما أشــار
الخبير السياسي الــروســي ،فيودور لوكيانوف،
إلى أن المصالح الروسية والتركية في المنطقة
"متعارضة تماما" ،مضيفا أن "جميع االتفاقيات
التي تم التوصل إليها ،بشأن انسحاب المسلحين
من شمال غــرب سورية وعــن قيام تركيا بنقلهم
ّ
إلــى مكان آخــر ،ألن لديها وحــدة كبيرة هناك ،ال
يتم تنفيذها".
وعلى الرغم من المأزق الروسي التركي المستمر
بشأن المسائل األكبر المتعلقة بالدولة السورية،
من الممكن أن تكون القمة بمنزلة قفزة إلى اإلمام

بالنسبة للجهود القائمة من أجل تجنب النزاعات،
والـتــي تهدف إلــى التخفيف مــن خطر التصعيد
العسكري بين المسلحين المدعومين من جانب
تركيا وقوات الحكومة السورية برعاية روسيا.
ّ
لكن بالنسبة للبعض في موسكو ،فإن أجندة
ال ـق ـمــة الـمـتـعـلـقــة ب ــال ـش ــرق األوس ـ ـ ــط اصـطـبـغــت
ب ـت ـطــورات أك ـثــر قــربــا مــن ال ــوط ــن .وكــانــت وزارة
الخارجية التركية قد أصدرت في وقت سابق من
األسبوع الماضي ،بيانا يرفض جزئيا االعتراف
بنتيجة انتخابات الــدومــا الــروسـيــة التي جرت
في سبتمبر الجاري .كما أكد إردوغــان شخصيا
موقف حكومته في وقت الحق ،مشيرا في خطابه
ّ
بضم
أمام األمم المتحدة إلى أن تركيا ال تعترف
روسيا لشبه جزيرة القرم عام  ،2014وأكد من جديد
التزام أنقرة بـ "الدفاع عن وحدة أراضي أوكرانيا
وسيادتها".
م ــن جــان ـب ـهــا ،ق ــال ــت الـمـتـحــدثــة ب ــاس ــم وزارة
الخارجية الروسية ،ماريا زاخــاروفــا ،إن "تركيا
تعرف جيدا أن شبه جزيرة القرم هي جزء يتمتع
بسيادة من االتحاد الروسي ،وتعلم جيدا أننا ال
نتجاهل أبدا مثل هذه التصريحات" .بدوره ،أضاف
المتحدث باسم "الكرملين" ،ديميتري بيسكوف:
"نحن ال نقبل بمثل هذه التصريحات ،ونقول ذلك

اشتراكيو البرتغال يفوزون
في االنتخابات المحلية

أعلنت لجنة االنتخابات
الوطنية فوز حزب
االشتراكيين الحاكم
بالبرتغال في االنتخابات
المحلية ،حيث حصل على
 34.34بالمئة من األصوات.
وكانت النتيجة أقل بـ
 3.5نقاط مئوية مقارنة
باالنتخابات التي أجريت
عام  ،2017ومع ذلك ،هذه
تعد ثالث انتخابات محلية
على التوالي يفوز بها
االشتراكيون .كما أن الحزب لم
يتمكن من الفوز في العاصمة
لشبونة ،التي حكمها مدة
 14يوما ،واختار الناخبون
بصورة غير متوقعة المفوض
األوروبي السابق والمرشح
الديموقراطي االجتماعي
كارلوس مويداس .واعترف
مرشح االشتراكيين فيرناندو
ميدينا بالهزيمة.
وقال رئيس الوزراء البرتغالي
أنطونيو كوستا ،أمس ،إنه ال
ينكر شعوره بالغضب.

ال كلمة لبورما و«طالبان»
في الجمعية العامة

في اليوم األخير من كلمات
قادة الدول في الجمعية
العامة لألمم المتحدة ،لم
يلق خطاب باسم كل من
ِ
بورما وحركة طالبان ،مما
يعد من األمور الالفتة خالل
هذا الماراثون الدبلوماسي
الذي شهد مجيء نحو
 100رئيس دولة وعشرات
الوزراء ،مع ما يطرح ذلك من
مخاطر تشكل بؤرة لوباء
"كورونا" .وفي البرنامج
األساسي لألمم المتحدة كان
يفترض أن يختتم النقاش
العام على التوالي بكلمات
بورما وغينيا وأفغانستان.

النمسا :فوز «مفاجئ»
لـ «الشيوعي» في «البلدية»

هل يستطيع بوتين وإردوغان التوفيق
بين مصالحهما المتعارضة في قمة سوتشي؟
من المقرر أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب
إردوغـ ــان ،نظيره الــروســي فالديمير بوتين ،في
ً
مدينة سوتشي الواقعة على البحر األسود ،غدا،
ومن المتوقع أن يبحثا خالل ّ
قمتهما التصعيد
األخ ـيــر فــي ال ـتــوتــرات الـعـسـكــريــة بـشـمــال غربي
سورية ،حيث أفادت تقارير بأن القوات الروسية
ّ
كــثـفــت غــاراتـهــا الـجــويــة عـلــى مــوقــع للمتمردين
بإدلب في سبتمبر ،مما أثار مخاوف في أنقرة من
حدوث المزيد من زعزعة لالستقرار على الحدود
الجنوبية لتركيا.
من جانبه ،قال إردوغــان الجمعة الماضية ،إن
"النظام في سورية يشكل تهديدا في ّجنوب تركيا.
لذلك ،وبصفتي صديقا لروسيا ،أتوقع من بوتين
وروسيا نهجا مختلفا ،كأحد متطلبات التضامن".
مــن جهته ،يــرى مــراســل األم ــن القومي لمجلة
ناشونال إنتريست األميركية ،مارك إيبيسكوبوس،
في تقرير نشرته المجلة ،أن قمة سوتشي تأتي في
أعقاب ما وصفه إردوغــان بالمحادثات الثنائية
جو بايدن ،حيث قال:
المخيبة لآلمال مع الرئيس ّ
"في المناقشات التي كنت أتوقعها مع بايدن ،لم
تكن هناك النتيجة المرغوب فيها" ،مضيفا" :نحتاج
كدولتين في حلف شمال األطلسي (ناتو) ،إلى أن
نكون عند نقطة مختلفة".

سلة أخبار

ذكرت تقارير إعالمية أن
المحتج الذي رمى قطعة
تشبه البيضة على الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون،
أثناء زيارته لمعرض في
ليون ،أمس ،أطلق هتاف
"عاشت الثورة" .وأضافت
أن "القطعة ارتدت من
كتف الرئيس ،وسرعان
ما سيطرت أجهزة األمن
على الشاب الذي قام بلفتة
احتجاجية وصرخ" :عاشت
الثورة!" .وطلب ماكرون من
فريقه عقد لقاء مع الشاب
لمعرفة دوافع تصرفه.

نتيجة متقاربة
وحـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــل "االش ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ـ ـ ــي
الديموقراطي" على  25.7بالمئة
من األصــوات ،وهي أفضل نتيجة
يحققها مـنــذ س ـن ــوات ،ف ــي حين
تراجع التحالف المسيحي ،الذي
يـضــم ح ــزب "االت ـح ــاد المسيحي
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي"  CDUوشـقـيـقــه
البافاري حزب "االتحاد االجتماعي
الـمـسـيـحــي"  ،CSUإلـ ــى مـسـتــوى
قـيــاســي ،حـيــث حـصــل عـلــى 24.1
ّ
بالمئة من األصوات ،وحل بالمرتبة
الثانية.
ويقول المرشحان الرئيسيان
ل ـم ـن ـص ــب ال ـم ـس ـت ـش ــار ال ـم ـق ـب ــل،
أوالف شــول ـتــز م ــن "االش ـت ــراك ــي
الــدي ـمــوقــراطــي" وأرمـ ـي ــن الشـيــت
م ــن الـنـحــالــف الـمـسـيـحــي ،إنهما
يــريــدان قـيــادة الحكومة المقبلة،
وينوي كل منهما إيجاد غالبية في
البرلمان .ويتمتع شولتز بفرصة
أفضل لقيادة الحكومة الجديدة،
ّ
لكن الدستور يتيح أيضا لثاني
أكبر حــزب فــي البرلمان إمكانية
قـ ـي ــادة ح ـك ــوم ــة .وهـ ـن ــاك حــزبــان
سياسيان آخران سيساهمان في
تحديد القائد الجديد للحكومة،
وهـ ـ ــو "حـ ـ ـ ــزب الـ ـخـ ـض ــر" ال ـب ـي ـئــي
األق ـ ـ ــرب ال ـ ــى ط ـ ــروح ـ ــات ال ـي ـســار
و"الحزب الديموقراطي الحر" FDP
الليبرالي حزب األعمال األقرب الى
المحافظين ،بعد أن حصل األول
عـلــى  14.8بــالـمـئــة م ــن األصـ ــوات
والثاني على  11.5بالمئة.
وفــي حــال قــرر طــرفــا االئـتــاف

دوليات

إردوغان وبوتين يستعرضان طائرة حربية
عالنية لزمالئنا األتراك .القرم هي قضية تختلف
فيها مواقفنا بشكل كبير .إننا نعرب عن أسفنا
ّ
فيما يتعلق بهذا الموقف ،لكننا نأمل أن تظهر
اإلرادة السياسية بمرور الوقت ،وأن تغير تركيا
هذا الموقف ،وأن تعترف ببساطة بالحقيقة والواقع
الراهن لألمور".
ويوضح إيبيسكوبوس ،أن "الكرملين" و"حزب
روسـيــا الـمــوحــدة "الـحــاكــم ،قــد كـ ّـرســا الكثير من
رسائلهما قبل إجراء االنتخابات وبعدها ،لتسليط
الضوء على المخاطر المزعومة للتدخل األجنبي
بالعملية االنتخابية في روسيا .من ناحية أخرى،
ّ
هاجم المنتقدون والمعلقون والسياسيون الروس،
االتحاد األوروب ــي بسبب تقرير سابق للبرلمان

األوروبـ ـ ــي ج ــاء فـيــه أن أوروب ـ ــا يـجــب أن ترفض
االعتراف بنتيجة انتخابات مجلس الدوما في حال
"تم اعتبارها مزورة".
من جانبه ،وافق االتحاد األوروبــي على مسار
أكثر اعـتــداال ،حيث رفــض فقط االعـتــراف رسميا
بانتخابات مجلس الدوما التي أجريت في تلك
األجزاء من األراضي األوكرانية المحتلة.
ويـ ـق ــول إي ـب ـي ـس ـكــوبــوس إن ت ــداع ـي ــات رفــض
الدوما،
إردوغ ــان الجزئي لالعتراف بانتخابات ّ
تـسـلــط الـ ـض ــوء مـ ـج ــددا ع ـلــى ال ـع ــاق ــة الـمـعــقــدة
والـمـتــأرجـحــة فــي بعض األح ـي ــان ،بين موسكو
وأنقرة.
(واشنطن  -د ب أ)

فازت مرشحة شيوعية
في االنتخابات البلدية في
ثاني أكبر مدن النمسا ،وهو
إنجاز "أكثر من مفاجئ"
حسب المرأة التي ال يملك
ً
ً
حزبها حضورا كبيرا في
أماكن أخرى من البالد.
ّ
وتصدر "الحزب الشيوعي
النمساوي" نتائج
االنتخابات البلدية في
مدينة غراتس ،وفق النتائج
األولية .وحازت مرشحته
إلك كاهر ( 59عاما) 29.1
بالمئة من األصوات مقابل
 25.7بالمئة لرئيس البلدية
المحافظ المنتهية واليته
سيغفريد ناغل ،الذي شغل
المنصب لمدة  18عاما.
ولم تكن النتيجة متوقعة في
استطالعات الرأي و"حجمها
أكثر من مفاجئ" ،وفق ما
صرحت كاهر للصحافيين.

ةديرجلا
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األبيض يحسم موقعة كاظمة في كأس األمير
الغانم يكافئ الالعبين ...والجبال يبين سر التفوق
أحمد حامد

حسم فريق الكويت لكرة
القدم موقعة كاظمة التي
جمعت بينهما أمس األول
ضمن مباريات الدور نصف
النهائي لكأس األمير بهدفين
مقابل هدف ،ليصعد إلى
نهائي البطولة.

صعد فريق الكويت لكرة القدم
إلى نهائي أغلى البطوالت ،كأس
سـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد ،الـمـ ّ
ـرحـلــة من
الموسم الماضي بفوزه بهدفين
مقابل هــدف على حساب كاظمة
في المباراة التي جمعت بينهما
أمس األول على استاد علي صباح
السالم بالدور قبل النهائي ،الذي
ي ـق ــام م ــن مـ ـب ــاراة واحـ ـ ــدة بـنـظــام
خروج المغلوب.
وأن ـهــى الـكــويــت ال ـشــوط األول
ً
م ـت ـقــدمــا م ــن رك ـل ــة ج ـ ــزاء نـفــذهــا
األوزب ـك ــي راش ـي ــدوف ،ول ــم تسفر
مـ ـح ــاوالت ال ـبــرت ـقــالــي الـ ــذي كــان
ً
ً
نــدا قويا عن الوصول إلــى مرمى
الحارس حميد القالف.
وف ـ ــي ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي ،نـجــح
البرتقالي في إدارك التعادل عبر
أفـضــل الالعبين فــي الـلـقــاء بندر
بــورسـلــي مــن تـســديــدة مــن داخــل
منطقة الجزاء ،إال أن العب الكويت
فيصل زايد كانت له كلمة الفصل
ً
ف ــي ال ــوق ــت الـمـحـتـســب ب ـ ــدال من
الضائع ،وقبل الذهاب إلى الوقت
اإلض ــاف ــي ،بعدما نفذ ركـلــة حرة
مـبــاشــرة مــن عـلــى ح ــدود منطقة
الـ ـج ــزاء سـكـنــت ش ـب ــاك ال ـح ــارس
حسين كنكوني.
ومــع األمـتــار األخـيــرة مــن عمر
ال ـل ـق ــاء وع ـب ــر ت ـب ــدي ــات نــاحـجــة

تكدس الجماهير باالتحاد أمس

جانب من المباراة
ل ـم ــدرب األب ـي ــض فـتـحــي الـجـبــال
س ـي ـطــر ال ـك ــوي ــت ع ـل ــى م ـجــريــات
اللقاء ،وكلل جهوده بهدف أشعل
مـ ــدرجـ ــات ع ـل ــي ص ـب ــاح ال ـســال ــم،
ليطلق بـعــدهــا حـكــم الـلـقــاء علي
محمود صافرة النهاية.
وك ــاف ــأ رئ ـي ــس ن ـ ــادي الـكــويــت
خ ــال ــد الـ ـغ ــان ــم ال ــاع ـب ـي ــن ب ـ ــ500

البنوان ينتقد التحكيم واليوسف
أبـ ــدى رئ ـيــس نـ ــادي كــاظ ـمــة أس ـعــد ال ـب ـنــوان
تـعـجـبــه م ــن إصـ ــرار ات ـح ــاد ال ـك ــرة عـلــى تكليف
الحكم علي محمود بقيادة مباريات البرتقالي
ً
الحساسة والمصيرية ،مؤكدا "خاطبنا االتحاد
كثيرا بكتب رسمية ،برفض إدارة محمود وحكم
الـ  V A Rمثل هذه المباريات".
وأضاف البنوان أن "اختيار الحكمين وضعنا
فــي دائ ــرة الشك فــي ظــل األخـطــاء البدائية ضد
كاظمة ،ولعل آخرها الظلم الفادح الذي تعرض
له الفريق في مباراته أمام الكويت أمس بقرارات

الخميس إلى
البوسنة للعالج
سـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــر نـ ـ ـ ـج ـ ـ ــم نـ ـ ـ ـ ــادي
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت وال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب
الــوطـنــي األول لـكــرة الـيــد،
عـبــدالـلــه الـخـمـيــس ،مساء
أمس األول ،إلى البوسنة،
للعالج من إصابته بتمزق
في عضلة الساق الخلفية.
وسيحتاج الخميس إلى
ً
مدة أسبوع تقريبا للعالج
والتأهيل قبل العودة مرة
أخـ ـ ــرى ل ـت ــدري ـب ــات ن ــادي ــه
ً
الكويت الــذي عــاد مؤخرا
مـ ــن م ـع ـس ـك ــره ال ـت ــدري ـب ــي
ال ـخــارجــي الـ ــذي أق ـيــم في
ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة الـ ــرومـ ــان ـ ـيـ ــة
ً
بـ ــوخـ ــارسـ ــت ،اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا
النطالق منافسات الدوري
الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز ي ـ ـ ــوم األربـ ـ ـع ـ ــاء
المقبل.
مــن جــانــب آخ ــر ،تعاقد
نـ ــادي ال ـســاحــل م ــع العـبــه
ال ـ ـسـ ــابـ ــق الـ ـيـ ـمـ ـن ــي خ ــال ــد
الـ ـ ـب ـ ــرك كـ ـمـ ـحـ ـت ــرف ل ــدع ــم
صفوف الفريق األول لكرة
اليد بالنادي في الموسم
ً
الـجــديــد ،ن ـظــرا للمستوى
المميز الــذي يقدمه البرك
مـ ـ ــع ال ـ ـسـ ــاحـ ــل م ـ ـنـ ــذ عـ ــدة
مواسم.

ظالمة حالت دون تأهله للمباراة النهائية".
وبينما ّ
حمل البنوان االتحاد ورئيسه الشيخ
أحمد اليوسف مسؤولية الظلم الذي تعرض له
كاظمة وتسبب في ضياع مجهود الفريق بأكمله
من جهازين فني وإداري والعبين لهم مستقبل
كبير في عالم كرة القدم ،ذكر أنه كان من األولى
ً
جلب حكام أجانب لمثل هذه المباريات ،مؤكدا
في الوقت نفسه أن حديثه عن الظلم الذي تعرض
ً
له كاظمة ال يعد انتقاصا لنادي الكويت صاحب
األلقاب واإلنجازات.

دينار لكل العــب نظير ما قدموه
أم ـ ــام ال ـبــرت ـقــالــي وب ـع ــد ال ـن ـجــاح
ف ــي ال ــوص ــول إلـ ــى ن ـهــائــي أغـلــى
البطوالت ،وقال إن مهمة األبيض
لم تكن سهلة أمــام منافس قوي،
مشيرا إلى ان المباراة كانت سجاال
فــي الـشــوط األول وســط افضلية
ملحوظة لفريقه في الشوط الثاني.
وأض ــاف الـغــانــم ان الـكــويــت ال
يـ ــزال يـمـلــك األف ـض ــل لـيـقــدمــه في
ق ــادم الـمـبــاريــات ،مــؤكــدا ان ادارة
األب ـي ــض ال تـنـظــر ل ـعــدد الـنـجــوم
الذين يضمهم الفريق في الموسم
الحالي ،بقدر ما تنظر لعطاء كل
العب وقدرته على خدمة الفريق.
مــن جــانـبــه ،كشف الـجـبــال عن
سر تفوق فريقه ،وقال إن المهارات
الفردية لبعض الالعبين إلى جانب
ال ـخ ـبــرة ال ـم ـيــدان ـيــة رج ـح ــت كفة
األبيض في المباراة ،مشيدا بما
قدمه البرتقالي من تنظيم دفاعي
وارتداد هجومي كان مزعجا.
وأش ــار الجبال إلــى أن ارضية
ال ـم ـل ـعــب ل ــم ت ـك ــن ع ـل ــى مـسـتــوى

ال ـ ـط ـ ـمـ ــوح ،مـ ـع ــرب ــا عـ ــن أم ـ ـلـ ــه أن
يـتـحـســن هـ ــذا ال ـج ــان ــب ف ــي ق ــادم
المباريات.
وع ـ ـ ــن غ ـ ـيـ ــاب عـ ـب ــد ال ـم ـح ـســن
التركماني ووجود النيجيري جون
ميكيل على مقاعد ال ـبــدالءّ ،
بين
مدرب األبيض ان التركماني عانى
إصابة فضل معها الجهاز الفني
إراحـتــه ،في حين جــاءت مشاركة
ميكيل حـســب الـحــاجــة لـجـهــوده
ووفق الرؤية الفنية.

غضب وحزن في كاظمة
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،خـ ـ ّـيـ ــم الـ ـح ــزن
والغضب على الجانب الكظماوي،
وات ـج ــه ع ــدد مــن أع ـضــاء الـجـهــاز
اإلداري إل ـ ــى ح ـك ــم الـ ـلـ ـق ــاء عـلــي
مـحـمــود وه ــو ف ــي طــريـقــه لغرفة
تبديل المالبس ،وســط اتهامات
لــه بــأنــه ك ــان الـسـبــب فــي خـســارة
البرتقالي ،ليحدث بعد ذلك تالسن
بين الجانبين ،أعـضــاء "كاظمة"
ومحمود ،انتهى بتدخل الشرطة

●

اف ـت ـت ـحــت أمـ ــس األول دورة
الـحـكــام ال ـجــدد فــي لعبة الـكــرة
ال ـطــائــرة ال ـتــي ينظمها اتـحــاد
ال ـك ــرة ال ـط ــائ ــرة و"ل ـج ـنــة حـكــام
االتحاد" ،بالتعاون والتنسيق
مع مركز عبدالله السالم إلعداد
القادة.
وي ـش ــارك ف ــي ال ــدراس ــة الـتــي
ت ـس ـت ـمــر  15ي ــوم ــا 67 ،دارسـ ــا
ودارسة ،ويحاضر فيها الحكام
ال ــدولـ ـي ــون ن ــاي ــف ال ـح ـم ـي ــدان،
ود .أح ـم ــد ال ـع ـن ـي ــزان ،وم ــزي ــد
العدواني.

ورشة عمل شهرية
من جانبه ،قال نائب رئيس
اتـ ـح ــاد ال ـط ــائ ــرة رئ ـي ــس لجنة

التي فصلت بينهما.
وشن المنسق اإلعالمي لكاظمة
ن ــاص ــر ال ـف ـض ـلــي ه ـجــومــا الذع ــا
على الحكم علي محمود ،مؤكدا
انــه السبب الرئيسي فــي خسارة
البرتقالي.
وبـ ـ ـي ـ ــن الـ ـفـ ـضـ ـل ــي أن ال ـح ـك ــم
تغاضى عن احتساب ركلة جزاء
لمصحلة كــاظـمــة ،وتـغــاضــى عن
اح ـت ـس ــاب ض ــرب ــة حـ ــرة م ـبــاشــرة
ل ـنــاصــر ال ـف ــرج لـيـتــابـعـهــا العـبــو
الكويت ويحصلوا على ركلة حرة
م ـب ــاش ــرة ،تــرج ـم ـهــا ال ـك ــوي ــت في
النهاية لهدف الفوز.
ووص ـ ـ ــف ال ـم ـن ـس ــق اإلع ــام ــي
لـكــاظـمــة أداء مـحـمــود بــالـكــارثــي
وان ما حدث لفريقه جراء القرارات
ال ـت ـح ـك ـي ـم ـيــة ب ـم ـن ــزل ــة ال ـم ـه ــزل ــة،
م ـ ــؤ ك ـ ــدا ان إدارة ك ــا ظـ ـم ــة عـلــى
اسـتـعــداد لتحمل نفقات الحكام
األجــانــب الدارة الـمـبــاريــات التي
يـ ـك ــون ال ـب ــرت ـق ــال ــي ط ــرف ــا ف ـي ـهــا،
لتفادي وجود حكام ال يتمتعون
بالمستويات الالئقة.

حذرنا من عدم االلتزام
ب ــاإلج ــراءات االحـتــرازيــة
واالش ـتــراطــات الصحية
في مباريات كأس سمو
األم ـ ـ ـيـ ـ ــر ،وذل ـ ـ ـ ــك ب ـس ـبــب
تزاحم وتكدس الجماهير
بمدرجات ملعب مباراة
العربي والجهراء في دور
الثمانية.
وتحت شعار "التكرار
ي ـع ـلــم الـ ـشـ ـط ــار" ح ــذرن ــا
مجددا من األمر ذاته في
لـقــاء الـقــادسـيــة وبــرقــان،
ولكن لألسف الشديد فإن
مجلس إدارة اتحاد الكرة
المخول تنظيم البطولة
ي ـن ـط ـب ــق عـ ـلـ ـي ــه الـ ـ ـق ـ ــول:
"لـقــد أسمعت لــو ناديت
ً
حيا ،ولكن ال حياة لمن
تنادي".
وي ـبــدو أن "ال ـت ـكــرار ال
ي ـف ـي ــد دائـ ـ ـم ـ ــا ،فـمـجـلــس
إدارة اال ت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد أ لـ ـق ــى
بـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة تـ ـ ــوزيـ ـ ــع
ت ــذاك ــر مـ ـب ــاراة الــديــربــي

ال ـتــي أقـيـمــت أم ــس على
عـ ــاتـ ــق ن ـ ــادي ـ ــي ال ـع ــرب ــي
وال ـ ـ ـقـ ـ ــادس ـ ـ ـيـ ـ ــة ،الـ ـل ــذي ــن
ً
كـ ــانـ ــا أسـ ـ ـ ــوأ مـ ـن ــه ح ـ ــاال
فـ ــي ال ـ ـتـ ــوزيـ ــع ،وتـسـبـبــا
فـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ــزاحـ ـ ـ ــم وتـ ـ ـك ـ ــدس
الجماهير ،وذلك في ظل
وباء كورونا المستجد.
ومما زاد "الطين بلة"،
إع ـ ـ ــان رئـ ـي ــس االتـ ـح ــاد
ال ـش ـيــخ أح ـمــد الـيــوســف
عن توزيع التذاكر صباح
أم ــس ف ــي م ـقــر االت ـح ــاد،
ال ــذي أص ـبــح مـثــل ســوق
عكاظ ،اختلط به الحابل
بالنابل ،ليزداد التكدس
واالزدحـ ـ ـ ـ ـ ــام فـ ــي مـشـهــد
ً
يندى له الجبين خجال!

وفد األزرق األولمبي يغادر إلى مسقط اليوم

ً
انضمام زياد والربيع بدال من الهويدي والصعب
●

حازم ماهر

يغادر في الساعة السادسة من مساء
اليوم ،وفد منتخبنا األولمبي لكرة القدم
متوجها إلى العاصمة العمانية مسقط،
حيث يواجه شقيقه العماني مساء بعد
ً
غد وديا.

وت ـ ــأت ـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة ض ـمــن
االستعدادات لخوض منافسات بطولة
غ ــرب آس ـيــا ،الـتــي تستضيفها مدينة
الدمام السعودية خالل الفترة من  4إلى
 12أكتوبر المقبل.
ويتشكل وفــد المنتخب مــن عضو
مجلس إدارة اتحاد الكرة فهد الهمالن

ً
استبعاد كاراسكو والفيلكاوي بديال!
كما انفردت "الجريدة" في عددها الصادر أمس ،قررت اللجنة الفنية
بــاتـحــاد ال ـكــرة ،إنـهــاء مهمة ال ـمــدرب اإلسـبــانــي كــاراسـكــو مــع منتخبنا
للناشئين تحت  16سنة بشكل نهائي.
وتم استبعاد كاراسكو من القائمة التي ستغادر السبت المقبل إلى
دبي ،للدخول في معسكر تدريبي هناك تتخلله مباراتان مع المنتخب
اإلماراتي ،ليتم تصعيد المدرب المساعد محمد الفيلكاوي لقيادة الفريق
في المعسكر وبطولة غرب آسيا ،التي ستقام في السعودية خالل الفترة
من  15إلى  25أكتوبر المقبل.
وتشهد العالقة بين اللجنة الفنية وكاراسكو في الوقت الحالي حالة
من الشد والجذب من قبل الطرفين ،ففي الوقت الذي تسعى فيه اللجنة
إلى فسخ عقده بالتراضي ،يتمسك المدرب بالحصول على راتبه الشهري
البالغ  7آالف دينار حتى انتهاء العقد الذي يستمر عاما ،وهو ما سيكلف
خزائن الدولة  84ألف دينار!!

(رئيسا للوفد) ،ومشاري فيحان (مديرا
للمنتخب) ،ومشعل مـشــاري (إداري ــا)،
والمدرب اإلسباني كارلوس غونزاليس
(مدربا) ،ومحمد العزب وطارق الخليفي
(مــدربـيــن مـســاعــديــن) ،وسـمـيــر دشتي
(مــدربــا لـحــراس الـمــرمــى) ،واإلسـبــانــي
ديفيد (مدربا للياقة البدنية) ،ود .علي
الفندي (اختصاصي إصابات مالعب).
وضمت قائمة المنتخب  24العبا
وقع عليهم اختيار الجهاز الفني وهم:
فــواز المبيلش ،جاسم عتيق ،سليمان
البوص ،حمد القالف ،مبارك الفنيني،
فهد زياد ،مهدي دشتي ،بندر السالمة،
حسين دش ـتــي ،خــالــد عـجــاجــي ،خالد
الفضلي ،راشــد الــدوســري ،عبدالعزيز
البحر ،عيد الرشيدي ،يوسف الحقان،
طالل القيسي ،عبدالله الجزاف ،عثمان
ال ـش ـم ــري ،ن ــاص ــر ف ــال ــح ،عـبــدالــرحـمــن
كميل ،عبدالعزيز ناجي ،يوسف عايض
ال ــرش ـي ــدي ،عـلــي ع ـبــدالــرســول ،محمد
الربيع.
َ
الالعبين
واستبعد الجهاز الفني
محمد الهويدي وفواز الصعب من قائمة
مباراة عمان وبطولة غرب آسيا ،لعدم
جاهزيتهما بعد تعرضهما لإلصابة
في وقت سابق ،وقام بضم الالعبين فهد

ً
ّ
 67دارسا في دورة حكام «الطائرة» الجدد
محمد عبدالعزيز

اتحاد الكرة يغرق
بكومة تذاكر

الـ ـحـ ـك ــام ن ــاي ــف ال ـخ ـم ـي ـل ــي ،إن
هــذه ال ــدورة تــأتــي ضمن خطة
تطوير المنظومة التحكيمية
لـلـعـبــة ال ـك ــرة ال ـط ــائ ــرة ،وكــذلــك
ض ـمــن سـلـسـلــة م ــن ال ــدراس ــات
ال ـت ـح ـك ـي ـم ـي ــة س ـ ـ ـ ــواء ل ـل ـح ـك ــام
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــديـ ــن الس ـ ـت ـ ـق ـ ـطـ ــاب
أك ـب ــر عـ ــدد م ـم ـكــن م ــن ال ـح ـكــام
ال ـم ـم ـيــزيــن ألسـ ـ ــرة ال ـل ـع ـب ــة ،أو
صقل وترقية الحكام الحاليين
ور ف ــع مستوهم بالشكل ا لــذي
يؤهلهم للمساهمة في النهوض
واالرتـ ـق ــاء بــالـلـعـبــة م ــن جميع
جوانبها.
ّ
وبين الخميلي أن هناك خطة
ع ـمــل مـتـكــامـلــة لـلـجـنــة الـحـكــام
ّ
بتضمنها
فــي ا لـفـتــرة المقبلة
"ورشـ ـ ــة ع ـمــل ش ـه ــري ــة" ال ـهــدف
رفع مستوى الحكام ومن خالل
دراســة ومناقشة جميع األمور

جانب من تدريب سابق للمنتخب األولمبي
ً
زياد ومحمد الربيع بدال منهما.

العزبُ :عمان بروفة لـ «غرب آسيا»
أك ــد الـ ـم ــدرب ال ـم ـســاعــد للمنتخب
مـحـمــد ال ـع ــزب ،أن م ـب ــاراة ُع ـم ــان تعد
الـبــروفــة األخ ـيــرة لبطولة غ ــرب آسـيــا،
مضيفا أن الهدف من المباراة تجهيز
 9الع ـب ـيــن ل ــم ي ـش ــارك ــوا م ــع أنــديـتـهــم
منذ المباراة التجريبية مع المنتخب
الفلسطيني ال ـتــي أقـيـمــت  9ال ـج ــاري،

الخميلي خالل افتتاح الدورة
التحكيمية طول الشهر واألمور
الخاصة بالحكام ،وكذلك إرساء
روح "الـ ـف ــري ــق الـ ـ ــواحـ ـ ــد" ،مـمــا
سيساهم في االرتقاء بمستوى
الحكام في الفترة المقبلة.
وأشـ ـ ـ ـ ــار ال ـخ ـم ـي ـل ــي إل ـ ـ ــى أن
الحكام الجدد سيشاركون في

إدارة مباريات الموسم الجديد،
وذل ــك لمنحهم الـفــرصــة كاملة
إلث ـب ــات جــدارت ـهــم بــاالنـضـمــام
ً
إلــى أســرة اللعبة ،متمنيا لهم
التوفيق في المرحلة المقبلة.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ش ـ ـ ــدد رئ ـي ــس
قـ ـ ـس ـ ــم اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـم ـ ـسـ ــائـ ــي

بمركز عبدالله السالم ،مصلح
الرشيدي ،عقب افتتاح الــدورة
ع ـلــى أه ـم ـيــة الـ ـت ــزام الــدارس ـيــن
بنسبة الحضور الجتياز الدورة
وتحقيق أقصى استفادة ممكنة
من الدراسة ،مما سيعود بالنفع
على الدارسين واللعبة.

"وبالتالي سنعمل على االرتقاء بمعدل
لياقتهم البدنية والفنية ،مــع الوضع
فــي االعـتـبــار تجهيز جميع الالعبين
للوصول إلى مرحلة االنسجام والتناغم
المأمولة".
وأشــار العزب إلــى أن هناك هدفين
م ــن ب ـطــولــة غـ ــرب آس ـي ــا ه ـمــا تجهيز
الفريق لمنافسات المجموعة الرابعة
التي تستضيفها الكويت خالل الفترة
من  25حتى  31أكتوبر المقبل ،ضمن
الـتـصـفـيــات الـمــؤهـلــة لـنـهــائـيــات كــأس

آسيا ،إلــى جانب التأهل للدور نصف
الـنـهــائــي لـلـبـطــولــة (غـ ــرب آس ـي ــا) ،رغــم
صعوبة المجموعة التي تضم منتخبات
األردن وعمان واليمن.
وش ـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن الـ ـثـ ـق ــة ب ــاع ـب ــي
المنتخب األولمبي بال ح ــدود ،مؤكدا
أنهم على قدر المسؤولية الملقاة على
عــاتـقـهــم ،خـصــوصــا فــي ظــل التزامهم
بــال ـت ـع ـل ـي ـمــات ال ـف ـن ـيــة واإلداري ـ ـ ـ ـ ــة ول ــم
ي ـخ ــرج م ــن أي العـ ــب م ــا ي ـع ـكــر صفو
االستعدادات.

يختتم
السلة
شباب
أزرق
ً
معسكره بإسطنبول ويعود غدا
ً
يعود إلى البالد غدا منتخبنا الوطني لكرة
ً
السلة للشباب تحت  18سنة قادما من المعسكر
الـتــدريـبــي ،الــذي يقيمه االتـحــاد للمنتخب في
ً
إسطنبول استعدادا لالستحقاقات المقبلة وعلى
رأسها بطولة الخليج المؤهلة لنهائيات آسيا
التي ستقام في دبي الصيف المقبل.
وكــان منتخبنا قد غــادر إلــى إسطنبول في
الـثــالــث عـشــر مــن سبتمبر ال ـج ــاري ،إذ خــاض
الفريق  4مباريات ودية خسر في اثنتين أمام
فريقي ايفس وغلطة سراي ،وفاز على تشفيكيا
وبيبك.
واسـتـقــر الـجـهــاز الـفـنــي بـقـيــادة البحريني
سلمان رمضان على التشكيلة الرسمية التي
سيخوض بها منافسات دوري الدرجة األولى،
الـتــي ستنطلق فــي الــرابــع مــن أكـتــوبــر المقبل،
إذ قــررت لجنة المنتخبات أن يشارك منتخب

الشباب في دوري الدرجة األولى.
مــن جانبه ،قــال غــازي العتيبي رئيس وفد
الـمـنـتـخــب وأم ـي ــن ال ـص ـن ــدوق ف ــي االتـ ـح ــاد ،ان
الجهاز الفني أبدى رضاه عما قدمه الالعبون
ً
خــال المعسكر ،مشيرا الــى ان االتحاد يسعى
الى المشاركة في نهائيات آسيا من خالل الفوز
بلقب البطولة الخليجية المقبلة.
وأضاف العتيبي ان المنتخب يمتلك العديد
من المواهب الشابة التي قدمت نفسها خالل
المباريات التجريبية بشكل مميز ،مما يبعث
باالطمئنان حول مستقبل السلة الكويتية بعدما
تأهل فريق الناشئين لنهائيات آسيا الى جانب
هذا المنتخب الذي يقدم عروضا مميزة.
ول ـفــت إل ــى أن االت ـح ــاد وض ــع خـطــة طويلة
المدى للنهوض بالمنتخبات وتحقيق النتائج
الالفتة خالل الفترة المقبلة.
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سان جرمان يتسلح بميسي
لمواجهة عبقرية غوارديوال
مهمة سهلة لريال مدريد في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا

ميسي

تبرز مواجهة باريس سان
ج ــرم ــان ال ـفــرن ـســي وضـيـفــه
مانشستر سيتي اإلنكليزي
اليوم في قمة الجولة الثانية
م ــن دور ال ـم ـج ـمــوعــات في
دوري أبطال أوروبا في كرة
القدم ،فيما يأمل اإليطالي
كارلو أنشيلوتي مواصلة
"شـ ـه ــر الـ ـعـ ـس ــل" مـ ــع ريـ ــال
م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي عـنــدمــا
يستقبل شيريف تيراسبول
المولدافي المغمور.
وتجمع مواجهة سان جرمان
وسيتي فريقين من بين "األغنى"
في العالم ،إذ تعود ملكية ّ
األول إلى
شركة قطر لالستثمارات للرياضية
والثاني لحكومة أبوظبي.
التقى الفريقان في مناسبتين
في دوري األبطال ،األولى في ربع
نهائي  2016عندما تأهل سيتي
( 2-2و1-صفر) بفضل البلجيكي
كـيـفــن دي ب ــروي ــن ،وال ـثــان ـيــة في
نصف نهائي النسخة األخـيــرة عندما
ً
ّ
تفوق سيتي مجددا ( 2-1و2-صفر) بفضل
الجزائري رياض محرز ودي بروين.
لكن مواجهة هذا الموسم تحمل إثارة
إضــاف ـيــة ،ألن ـهــا ستجمع األرجـنـتـيـنــي
ليونيل ميسي ،أفضل العــب في العالم
ست مرات والقادم من برشلونة اإلسباني
إلى سان جرمان بصفقة حـ ّـرة ،في حال
تــأكــدت مشاركته بعد تعرضه إلصابة
في الدوري وغيابه لمباراتين ،مع مدربه
السابق في برشلونة بيب غوارديوال.

ً
صنع الــرجــان الـتــاريــخ مـعــا بقيادة
بــرشـلــونــة إل ــى ســداسـيــة تــاريـخـيــة عــام
 ،2009فـيـمــا يـعـتـبــر غـ ــوارديـ ــوال ،ال ــذي
ّ
يـشــرف على سيتي منذ عــام  ،2016أن
ميسي "أفضل العب في التاريخ" فسعى
غـيــر م ـ ّـرة إل ــى الـتـعــاقــد مـعــه وآخ ــر هــذه
المحاوالت كانت الصيف المنصرم ،لكن
محاولته لم يكتب لها النجاح.
ّ
فـ ـخ ــال وجـ ـ ـ ــوده م ــع م ـي ـس ــي ،حــقــق
ً
غوارديوال  14لقبا في  4أعوام مع النادي
ال ـك ــات ــال ــون ــي ،بـيـنـهــا ل ـق ـبــان ف ــي دوري
أبطال أوروبا ( 2009و ،)2011وهو لقب
لم يستطع إح ــرازه في ما بعد من دون
ميسي.
ّ
والالفت أن الفريقين ،برغم إمكاناتهما
المادية الهائلة ،لم يتمكنا حتى اآلن من
إحــراز لقب المسابقة القارية المرموقة،
فبلغ ســان جرمان نهائي  2020عندما

خـســر أمـ ــام ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ األل ـمــانــي،
وسيتي نهائي النسخة الماضي عندما
سقط أمام مواطنه تشلسي.
ً
ً
وحقق سيتي انتصارا كاسحا على
ً
اليبزيغ األلماني افتتاحا  ،3-6فيما عاد
ســان جــرمــان بـتـعــادل مخيب مــن أرض
كلوب بروج البلجيكي .1-1

شهر العسل للريال
فــي مــدريــد ،وصــف أنشيلوتي بداية
مشواره الثاني مع ريال بـ"شهر العسل"
بعد خمسة انتصارات وتعادلين ليتربع
على ص ــدارة الـ ــدوري اإلسـبــانــي بفارق
ث ــاث نـقــاط عــن أتلتيكو مــدريــد حامل
اللقب وخمس عن غريمه برشلونة ،فيما
ً
ً
حقق فوزا مهما في بداية مشواره القاري
عـلــى أرض إن ـتــر بـطــل إيـطــالـيــا بـهــدف
متأخر من البرازيلي رودريغو.

مباريات اليوم
المباراة
التوقيت
أياكس  -بشيكتاش
7:45
شاختار – انتر ميالن
7:45
 10:00سان جرمان – مانشستر سيتي
اليبزيغ – كلوب بروغ
10:00
 10:00دورتموند – سبورتنغ لشبونة
ميالن – أتلتيكو مدريد
10:00
بورتو  -ليفربول
10:00
 10:00ريال مدريد  -تيراسبول

القناة الناقلة
beINSPORTS PR3
beINSPORTS PR2
beINSPORTS PR1
beINSPORTS EN2
beINSPORTS xtra2
beINSPORTS xtra1
beINSPORTS PR3
beINSPORTS PR2

ً
أطـلــق أنشيلوتي ( 62عــامــا) العنان
ً
لهجومه الشاب ،فسجل  21هدفا في سبع
َّ
مباريات في الــدوري المحلي ،موزعين
على عـ ّـدة العبين أمثال الفرنسي كريم
بنزيمة ،البرازيلي فينيسيوس جونيور،
م ــارك ــو أس ـن ـس ـيــو ،ال ـفــرن ـســي إدورادو
كامافينغا ،الويلزي غاريث بايل ،داني
كارفاخال وناتشو فرنانديس.
ّ
يتقدمهم بنزيمة مع ثمانية أهــداف
وسبع تمريرات حاسمة ،ليسير بخطى
ثــابـتــة ك ــي يـخـلــف األرجـنـتـيـنــي ميسي
كأفضل العــب في الــدوري وربما أفضل
مهاجم في العالم هذه السنة.
ّ
كما تتركز األضواء على العب الوسط
ً
الشاب كامافينغا ( 18عاما) الــذي علق
أنشيلوتي على ادائ ــه "ال ضـغــوط على
كامافينغا ،هــو ف ــرح ويـتـصـ ّـرف بشكل
جيد مع زمالئه .يحاول تعلم االسبانية
بسرعة".
ً ّ
برغم انفتاح أنشيلوتي هجوميا ،أكد
المدرب الذي منح ريال لقب دوري األبطال
فــي  2014العمل ال ــدؤوب الــذي ينتظره
ً
ً
دفاعيا "بصراحة ،نركز كثيرا على الدفاع،
النه أكبر قطاع يحتاج إلى تحسين".
وفيما سيكون ريال ،حامل اللقب 13
ً
م ــرة (رق ــم ق ـيــاســي) ،حـ ــذرا مــن شيريف
تيراسبول ال ــذي ّ
فجر مفاجأة صغيرة
بالفوز على شاختار دانيتسك األوكراني،
ً
يأمل إنتر تعويض سقوطه سريعا عندما
ّ
يحل على شاختار.

ميالن يصطدم بأتلتيكو

غوارديوال

وتبرز مواجهة ميالن اإليطالي مع

الصحف اإلسبانية تحتفي بأنسو فاتي
عــاد برشلونة لــانـتـصــارات أخـيــرا بثالثية فــي مرمى
ليفانتي ،بعد صـيــام دام ثــاث مـبــاريــات ،مستغال عــودة
نجمه الصاعد أنسو فاتي الذي استهل عودته من اإلصابة
الطويلة بتسجيل هدف في أول مباراة له بالقميص رقم 10
عقب رحيل األسطورة ليونيل ميسي.
ورك ــزت الصحف اإلسبانية على صـحــوة البرشا بعد
خسارته المؤلمة أمــام بايرن ميونيخ بثالثية نظيفة في
كــامــب نــو ب ــدوري األب ـطــال ،وتـعــادلــه أم ــام كــل مــن غرناطة
وقادش بالليغا.
وعنونت صحيفة "سبورت" الكتالونية في غالفها "أنسو،
أنسو ،أنسو" مشيدة بالنجم الصاعد صاحب الـ 18عاما،
ومنقذ برشلونة.
وأوضحت الصحيفة "أنسو يعود للعب بعد  10أشهر
من اإلصابة ،ويصيب كامب نو بالجنون".

أتلتيكو مــدريــد اإلسـبــانــي ،حيث
يـحــاول ّ
األول تـعــويــض خسارته
االفتتاحية مع ليفربول اإلنكليزي
( ،)3-2فيما ينوي األخير تحقيق
ف ــوزه ال ـثــانــي عـنــدمــا يـحــل على
بورتو البرتغالي العائد بــدوره
بتعادل سلبي من أرض أتلتيكو.
ً
وخـ ــافـ ــا ل ـم ــواس ـم ــه األخـ ـي ــرة،
يعيش ميالن ،بطل أوروبا سبع
ً
ً
مرات ،موسما رائعا في الدوري
المحلي ،إذ يحتل المركز الثاني
دون خ ـ ـسـ ــارة ( 5انـ ـتـ ـص ــارات
وتـ ـع ــادل) ب ـف ــارق نـقـطـتـيــن عن
نابولي صاحب العالمة الكاملة.
أ مــا أتلتيكو ،فتعرض لخسارة
صادمة في الدوري المحلي أمام
أالفيس متذيل الترتيب ليتراجع
إلى المركز الرابع.
وفــي الـمـبــاراة الثانية ،يعيش
ل ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول ب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة م ـ ـم ـ ـيـ ــزة ف ــي
ال ـبــري ـم ـيــرل ـيــغ ك ــون ــه ال ــوح ـي ــد لــم
يخسر بعد ويتصدر الترتيب ،في
ظل التألق الكبير لنجمه المصري
م ـح ـم ــد ص ـ ـ ــاح صـ ــاحـ ــب خ ـم ـســة
أهداف حتى اآلن.
وف ــي المجموعة الـثــالـثــة ،يأمل
كل من أياكس أمستردام الهولندي
وب ــوروسـ ـي ــا دورتـ ـم ــون ــد األل ـمــانــي
تحقيق فوزه الثاني ،عندما يستقبل
األول بـشـيـكـتــاش ال ـتــركــي والـثــانــي
سبورتينغ البرتغالي.

كامافينغا :بنزيمة قائد
ريال مدريد

وأضافت "عودة برشلونة لالنتصارات وفاتي
يسجل هدفا وينقذ كومان من اإلقالة" ،مشيرة إلى
أن االنتصار المريح للفريق على ليفانتي يمنح
المدرب الهولندي فرصة اللتقاط األنفاس.
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،وض ـ ـعـ ــت ص ـح ـي ـف ــة "مـ ــونـ ــدو
ديبورتيفو" صــورة لفاتي وهــو يحتفل بهدفه
الـثــالــث للفريق فــي ال ـم ـبــاراة ،وكـتـبــت "احـتـفــال
صــاحــب الـقـمـيــص رق ــم  ،"10فــي إش ــارة للنجم
ال ــواع ــد ال ــذي سـيـقــود خــط هـجــوم الـبــرشــا في
حاضره ومستقبله بعد الرحيل المؤلم لميسي
إلى صفوف باريس سان جيرمان.

أثنى الفرنسي إدواردو كامافينغا ،العــب وســط ريــال مــدريــد على
مواطنه وزميله كريم بنزيمة ،ووصفه بأنه "قائد" الفريق ،وأنه هو من
"يقود المجموعة كاملة".
وأجــرى كامافينغا مقابلة مع برنامج "تليفو" الفرنسي قــال فيها:
بنزيمة قائد ريال مدريد .نتحدث معا كثيرا ،لم أكن أعرفه ،ولكنه شخص
مرح جدا .هو يقود المجموعة كاملة.
واكتسب كامافينغا ،أحدث انتدابات ريال مدريد والمنضم في سوق
االنتقاالت الصيفية الماضية قادما من نادي رين الفرنسي ،ثقال في الفريق
رغم أنه يبلغ من العمر  18عاما فقط ،فقد حصل على فرصة المشاركة في
التشكيلة األساسية للمدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي وسجل هدفا
ومرر كرة حاسمة ،وذلك في المباريات االربــع التي خاضها الفريق
منذ قدومه إلى سانتياغو برنابيو.

ً
ّ
األندية البرتغالية تتصدر عائدات بيع الالعبين أوساكا ترغب في العودة للعب مجددا
غال

ف صحيفة «اس»

لم تحصل أي دولة حول العالم على
أرباح مالية ضخمة ،كما فعلت البرتغال،
من خالل عائدات بيع الالعبين في العقد
األخـيــر مــن الــزمــن ،غير أن هــذه األم ــوال
ّ
تتحول إلى نجاحات على
الضخمة لم
مستوى ق ــدرة أنديتها على المنافسة
ً
أوروبيا.
ُت ّ
عد البرتغال موطن أحد أشهر وكالء
األعـ ـم ــال ف ــي ال ـع ــال ــم ،ج ـ ــورج مـيـنــديــس،
وبحسب تقرير لالتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) ،بالتزامن مع العيد العاشر لنظام
مـطــابـقــة االن ـت ـقــاالت "ت ــي أم أس"( ،وهــي
المنصة التي أوجدت لتسجيل انتقاالت
ّ
ّ
تتصدر
الالعبين) ،فإن األندية البرتغالية
قائمة أكبر عدد من االنتقاالت ،بحصولها
على عائدات بقيمة  2.5مليار يورو.

ف ـب ـيــن ع ــا م ــي  2011و ،2020حـصــل
الـ ــدوري الـبــرتـغــالــي عـلــى نـسـبــة  15في
ال ـم ـئــة م ــن الئ ـح ــة أغ ـل ــى ال ـص ـف ـقــات ّفي
ّ
ال ـع ــال ــم .وم ـع ـلــوم أن ال ـبــرت ـغــال تـتـمــثــل
بـثــاثــة أنــديــة فــي دوري أب ـطــال أوروب ــا
هذا الموسم ،لكن أي نجاح ملحوظ لم
تحققه األ نــد يــة البرتغالية منذ إنجاز
بورتو بــإحــراز اللقب الـقــاري عــام 2004
تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو.
ّ
ويتحدث لويك رافينيل ،الباحث في
مرصد كرة القدم الدولي ،عن سبب قوة
الـبــرتـغــال فــي هــذا الـمـجــال قــائــا "قيمة
ال ـص ـف ـق ــات الـ ـت ــي ت ـح ـص ــل مـ ــع األن ــدي ــة
الـبــرتـغــالـيــة م ـ ّ
ـرده ــا إل ــى دور الـبــرتـغــال
كجسر يربط بين جنوب أميركا وأكبر
األندية األوروبية".

ي ـش ـيــر ت ـقــريــر االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي إلــى
ّ
أن م ـس ــار الــاع ـب ـيــن م ــن ال ـب ــرازي ــل إلــى
ً
البرتغال هو األكثر اعتمادا في العالم
خالل السنوات العشر األخيرة بالنسبة
الن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ال ــاعـ ـبـ ـي ــن ،حـ ـي ــث ش ـه ــدت
ً
البرتغال على بداية مشوار  1550العبا
قبل انتشارهم في أوروبا.
وأح ــد أب ــرز األمـثـلــة فــي هــذا المجال،
يأتي الــدولــي البرازيلي إيــدر ميليتاو،
والذي انتقل الى بورتو عام  2018قادما
م ــن س ــاو ب ــاول ــو مـقــابــل سـبـعــة ماليين
ي ــورو ،قبل أن يتم بيعه بعد عــام فقط
ال ــى ري ــال م ــدري ــد اإلس ـبــانــي مـقــابــل 50
مليون يورو ،وهو ما يظهر قيمة األرباح
"الالفتة" التي يمكن تحقيقها.

يبدو أن اليابانية نعومي أوساكا
ال ـحــاص ـلــة ع ـلــى أرب ـع ــة أل ـق ــاب كـبــرى
مستعدة للعودة إلى منافسات التنس
بـعــد أن عــاودت ـهــا الــرغ ـبــة ف ــي اللعب
ً
مجددا بعد فترة توقف وجيزة.
وأعـ ـلـ ـن ــت أوس ـ ــاك ـ ــا خ ـ ــال "أم ـي ــرك ــا
المفتوحة" في وقت سابق هذا الشهر
أنها ستحصل على استراحة من التنس
للتركيز عـلــى صحتها النفسية بعد
خروجها المفاجئ من البطولة من الدور
الثالث أمام الكندية ليلى فرنانديز.
وق ـ ـ ــررت ال ـم ـص ـن ـفــة األول ـ ـ ــى عـلــى
ً
العالم سابقا االنسحاب من بطولة
إنديان ويلز الشهر المقبل.
وكـ ــانـ ــت أوسـ ــاكـ ــا ان ـس ـح ـب ــت مــن
فــرن ـســا ال ـم ـف ـتــوحــة ف ــي م ــاي ــو بعد

خ ــاف مــع منظمي الـبـطــولــة بشأن
حضور المؤتمرات الصحافية بعد
ال ـم ـبــاريــات وحــديـثـهــا ع ــن الـتــأثـيــر
السلبي لتلك المؤتمرات.
ً
لكن الالعبة اليابانية " 23عاما" قالت
في مقابلة تلفزيونية إنها ال تزال تعشق
ً
الرياضة وتتطلع للعودة للعب مجددا.
وأضافت "أعلم أني سأعود للعب
ً
ً
ً
مجددا .ربما قريبا جدا ألن الرغبة
في اللعب عاودتني مرة أخرى.
"لن أهتم كثيرا بالمكسب أو الخسارة.
أريد االستمتاع فقط بالعودة للملعب".
وت ــراج ـع ــت أوس ــاك ــا إل ــى الـمــركــز
ً
ال ـســابــع عــالـمـيــا ،وقــالــت إن ضغط
المباريات القوية نال منها وتحتاج
إلى راحة لتجديد شغفها.

أوساكا

التسيو يحسم ديربي العاصمة ومورينيو يلوم التحكيم

بيدرو نجم التسيو

خسر روم ــا ومــدربــه البرتغالي جــوزيــه مورينيو دربــي
العاصمة بنتيجة  2-3أمس األول ،في المرحلة السادسة من
الدوري اإليطالي لكرة القدم.
على الملعب األولمبي ،خسر روما مواجهته مع "مضيفه"
التسيو في دربي جمع المدربين الجديدين لناديي
العاصمة مورينيو بماوريتسيو س ــاري ،اللذين
ً
ت ـشــاركــا تـجــربــة اإلشـ ـ ــراف ســاب ـقــا عـلــى تشلسي
اإلنكليزي.
وبعدما كان الطرف األفضل في اللقاء ،ترجم التسيو
أفضليته بهدف مبكر سجله بالرأس الصربي سيرغي
ملينكوفيش سافيتش ،بعدما سبق الحارس البرتغالي
روي باتريسيو إلى الكرة بعد عرضية متقنة من البرازيلي
فيليبي أندرسون (.)10
ولم يمنح التسيو جاره اللدود فرصة اللتقاط أنفاسه،
ً
إذ أضاف سريعا الهدف الثاني إثر هجمة مرتدة قادها
تشيرو إيموبيلي بعد مطالبة العــب وســط روما
نيكولو زانيولو بركلة ج ــزاء ،وم ــرر الـكــرة الى
اإلسـبــانــي ب ــدرو رودريـغـيــس ال ــذي سددها
أرض ـي ــة م ــن م ـش ــارف الـمـنـطـقــة إلـ ــى يـســار

ً
باتريسيو ( ،)19مسجال في مرمى الفريق الذي دافع عن ألوانه
الموسم الماضي.
لكن فريق مورينيو عاد إلى األجــواء قبيل نهاية الشوط
األول بفضل رأسية البرازيلي رودجر إيبانيز إثر ركلة ركنية
نفذها جانلوكا ّمانشيني (.)41
لكن التسيو عقد األمور على رجال مورينيو بتسجيل هدف
ثالث في مستهل الشوط الثاني ،أثر هجمة مرتدة ومجهود
فردي مميز إليموبيلي الذي تالعب بمانشيني ،ثم بالحارس
باتريسيو قبل أن يمرر الكرة على طبق من فضة لفيليبي
أندرسون الذي أطلقها في الشباك (.)63
ومن ركلة جزاء انتزعها زانيولو ونفذها الفرنسي جوردان
ً
فيرتو ( ،)69أعــاد رومــا الـفــارق إلــى هــدف مـجــددا لكن ورغم
الفرص العديدة من الطرفين ،بقيت النتيجة على حالها حتى
صافرة النهاية.

مورينيو يعبر عن غضبه
من جهته ،هاجم البرتغالي جوزيه مورينيو ،مدرب فريق
روما ،حكام المباراة ،ويرى "سبيشيال وان" أن الحكام وتقنية
الفيديو التحكيمية (الفار) لم يكونوا على "مستوى المباراة"،

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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يومية سياسية مستقلة

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

حيث ق ــال بعد انـتـهــاء الـلـقــاء" :لـقــد تحسنت ك ــرة القدم
ً
اإليطالية كثيرا ،من حيث جودة اللعب الهجومي والرغبة
في تحقيق االنتصار .كانت المباراة رائعة ،ولكن لسوء
الحظ لم يكن الحكم وتقنية الفار على مستوى اللقاء.
أنت تتحدث عن تأثير الهدف الثاني لالتسيو ،حيث
ً
كنا قادرين على تسجيل هدف التعادل بدال من
استقبال الهدف الثاني .لقد أخفق الحكم في
ً
الملعب ،وتقنية الفار أخفقت أيضا".
وأضاف المدرب البرتغالي" :كالهما
أخ ـف ــق وه ـ ــذا ك ـث ـيــر .ك ـمــا أن الـبـطــاقــة
الصفراء الثانية للوكاس ليفا (العب
التسيو) كانت مهمة ألن اللعب بـ11
ً
ً
مقابل  10سيكون مهما أيضا".
ً
واختتم مورينيو تصريحاته قائال:
"أنــا إلى جانب الالعبين ،أعتقد أن رومــا كان
الفريق األفضل .عندما تستقبل ثالثة أهداف
بالتأكيد تكون أخفقت في شيء ،ولكننا لعبنا
وحاولنا وبذلنا قصارى جهدنا".

اإلعالنات:

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

مورينيو خالل اللقاء

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

غرور الدكاترة
زكي مبارك!

د .نجم عبدالكريم

ُ
أطلق عليه لقب الدكاترة ،ألنه حصل على درجة الدكتوراه عن
ثالث رسائل دكتوراه ،كانت األولى تتعلق باألخالق عند الغزالي،
والثانية كتبها عن النثر الفني في القرن الرابعّ ،
وتقدم بها لجامعة
السوربون في باريس ،والثالثة عن التصوف اإلسالمي.
والمتابع لكتابات زكــي مـبــارك ،يكتشف أنــه أمــام أنـمــوذج من
ُ ّ
ّ
ً
ً
الـكــتــاب الــذيــن يختلفون اخـتــافــا كليا عــن غـيــره مــن الــكــتــاب ،لما
ً
ّ
يطرحه من آراء يتفرد بها ،إذ إنها كثيرا ما تثير زوابع من الجدل
في الساحة األدبية ،لدرجة أنه ُهو نفسه كتب عن نفسه "أنــا بين
ٌ
وفاجر عند األبرار ،فأنا في
المؤمنين ُملحد ،وأنا َب ٌر عند الف ّجار،
ً
ُ
ّ
كل بيئةٍ غريب" ،فكتاباته تأخذ شكال يتميز بالحدة ،والحيوية،
والعنف ،واختصر القول بأن أسلوبه األدبي قد اتخذ من ميادين
ـات لـلـحــراب ،والـ ِـعــراك ،باستخدام
الفكر ،والـعـقــل ،والـخـيــال ،ســاحـ ٍ
مفردات تستفز من يقرأها.
ٍ
***
على سبيل المثال:
ّ
هو يكتب مقدمة للكتاب الذي ألفه عن عبقرية الشريف الرضي،
ّ
بغداد فيقول:
وقد ألفه أثناء إقامته في ّ
شاعر
"سيرى قراء هذا الكتاب أني جعلت الشريف الرضي أفحل
ٍ
ُ
عرفته العربية ،وقد سمع بذلك ناس ،فذهبوا يكتبون في جرائد
بغداد :أيكون الشريف أشعر من المتنبي؟ وأستطيع أن أجيب بأن
الشريف في كتابي هذا ،هو أشعر من المتنبي ،في ّ
أي كتاب ،ولن
ً
يكون المتنبي أشعر من الشريف إال يوم أؤلف عنه كتابا مثل هذا
الكتاب ،والشريف بهذا المعنى أفحل الشعراء.
وكان خصومي في بغداد قد ُدهشوا من أن ّ
أتعصب لشاعر ،رضي
ّ
عنه ناس ،وغضب عليه ناس ،فليتذكروا أني كنت طول ًحياتي ،قد
ً
ً
وضعت بالنقد قوما ،ورفعت آخرين وفقا للحق ال طاعة لألهواء،
ّ
راض أن يغضب علي أهل بغداد ،فقد غضبوا على أبي
وأنا والله
ٍ
ّ
ً
طالب المكي ،فمنحوه الخلود ،ولعلي أكون قريبا من الواقع حين
أهتم بالشريف الرضي ،فالشريف من كبار شعراء بغداد ،وقد حفظوا
شعره ودرسوه ،وال أتصور أن يغضب القوم على كتاب ّ
تحدث عن
ٍ
بغدادي كبير ،وإذا كان قد بالغ في تفضيله ،فذلك ال
مأثر شاعر
ّ
يمنع من ٍتقديرهٍ ،وقد ظهرت بعد تأليفي ُ
عنه هذا الكتاب مؤلفات
بغدادية كتبها باحثون جاؤوا من بعدي".
***
وأط ــال فــي مـقــدمــة الـكـتــاب ال ــذي اح ـتــوى عـلــى مــا مضمونه أن
الشريف الرضي كان في غياهب النسيان ،وهو الذي بعث فيه الحياة
ً
بهذا الكتاب ..وأن المتنبي سيبقى مجهوال إلى أن يكتب هو عنه
ً
ً
ً
كتابا يجعل منه شاعرا مشهورا ،كما جعل الشريف الرضي يحظى
بالشهرة الكبيرة ،بعد أن كتب عنه!
صغير من نماذج
نموذج
على
• جئت في سطور مقال اليوم
ٍ ً
كتابات الدكاترة زكي مبارك ،وهناك الكثير ،والكثير جدا لكتاباته
في موضوعات أخرى تثير العجب العجاب!

َ
فيروس آخر والحذر واجب
ماذا يخبئ لنا المستقبل فيما
بفيروس كورونا؟
يتعلق ً
وفـ ـ ـق ـ ــا لـ ـت ــوقـ ـع ــات ال ـك ـث ـي ــري ــن
مــن الـعـلـمــاء واألط ـب ــاء أن حــاالت
"كــورونــا" ستتناقص ،وربـمــا لن
ّ
تختفي ،لكن ا لـفـيــروس المسبب
لها سيضعف نتيجة التحورات
الـجـيـنـيــة ،ول ــن يـكــون أخـطــر مما
سبقه من األنواع.
ما ورد هو ملخص آلراء الكثير
من المتخصصين ،وعلى رأسهم
الـ ــدك ـ ـتـ ــورة سـ ـ ــارة ج ـي ـل ـب ــرت ،فــي
محاضرة لها بدعوة من الجمعية
الملكية للطب ،وهــي َمــن أشرفت
عـ ـل ــى اخ ـ ـ ـتـ ـ ــراع وتـ ـصـ ـنـ ـي ــع ل ـق ــاح
التطعيم استرازينيكا -أوكسفورد،
والتي منحتها الملكة وسام ولقب

ً
لجهودها.
فارس ( )DAMEتقديرا
ً
م ــا يـبـعــث ع ـلــى ال ـق ـلــق حــالـيــا
ه ــو فـ ـي ــروس آخـ ــر يـسـبــب ن ــزالت
ال ـبــرد واإلن ـف ـلــونــزا ،وال ـتــي الحظ
ـرون أنـ ـه ــا أث ـ ـ ًنـ ــاء جــائ ـحــة
الـ ـكـ ـثـ ـي ـ ّ
ك ــورون ــا قــلــت ك ـث ـيــرا أو اخـتـفــت،
ّ
ألن اإلغالق والتباعد االجتماعي
ـى
ولـ ـب ــس الـ ـكـ ـم ــام والـ ـ ـح ـ ــرص عـلـ ً
ا لـنـظــا فــة والتعقيم ســا عــد كثيرا
على ذلك.
ال ـتــراخــي واإله ـم ــال فــي اتـبــاع
اإلرشادات الصحية سيؤدي إلى
انتشار اإلنفلونزا ،وستكون من
الـ ـن ــوع الـ ـح ــاد ،وربـ ـم ــا آن األوان
تطعيم ضد
لــا س ـت ـعــداد لحملة ً
اإلنـفـلــونــزا ،خـصــوصــا أن اللقاح
م ـت ــواف ــر ،وق ــد ت ــم اسـتـعـمــالــه في

د .ناجي سعود الزيد
ال ـكــويــت ع ـلــى ن ـطــاق واسـ ــع عــدة
سنوات.
فيا ّ
حبذا لو كانت هناك حملة
اإلنفلونزا
للتوعية والتطعيم ضد
ُ
ب ـن ـف ــس ال ـ ـح ـ ـمـ ــاس الـ ـ ـ ــذي ت ـش ـكــر
عليه وزارة الصحة فــي مكافحة
لكبار
"كــورونــا" ،ولتكن األولــويــة
ً
ال ـســن وال ــذي ــن ي ـعــانــون أم ــراض ــا
مزمنة.

وفيات
زهرة عبدالله مشعل العبدالله

مواعيد الصالة
نورة جمعة فهد الحسينان

أرملة أحمد بندر السلمان
 69عاما ،شيعت ،ت،60070020 ،97676346 :
99092599

غنيمة ناصر صالح ناصر الشايجي

أرملة سالم محمد شرار الختالن
 85عاما ،شيعت ،ت99068468 ،94987477 :

راشد عبدالرحمن راشد عبدالرحمن الدرباس

بنه سعد الختالن

مبارك ضيدان ناصر المشاري المطيري

 82عاما ،شيعت ،ت90022442 :

أرملة عبدالرحمن راشد الواليتي
 83عاما ،شيعت ،ت،99735678 ،66556747 :
99609803 ،99064704
 61عاما ،شيع ،ت97777292 :

خالد أحمد عبدالله الفهد

 36عــامــا ،شـيــع ،ت،94971770 ،69690305 :
98811238

 78عاما ،شيع ،ت66333393 :

 77عاما ،شيع ،ت90000357 :

 77عاما ،شيع ،ت50662263 ،55645588 :

 85عــامــا ،شـيــع ،ت،99022654 ،66741818 :
94045338

 40عاما ،شيع ،ت96667312 ،97881798 :

خالد بدر حجاب فالح

فالح عبدالله سلطان الجدعي

محمد يعقوب عبدالله أشكناني

 29عاما ،شيع ،ت99091406 :

أمل سلمان علي المجادي

 60عاما ،شيعت ،ت66686312 :

الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

04:20
05:40
11:39
03:04
05:39
06:55

مؤتمن محسن فراج المطيري
عبدالله أحمد حسن الحرمي
لولوه مساعد محمد الحبيبي

 26عاما ،شيعت ،ت99854338 :

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

39
23
ً
 02:49صب ــاحـ ـ ــا
 05:29م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 10:19صب ــاحـ ـ ــا
 10:08م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

رسالة من امرأة
مجهولة

حسن العيسى

ال ّ
بد من نهاية سعيدة لحيواتنا بكل جوانبها ،ال
ُي ّ
عد هذا خلق أمل للناس ،وإن كان األمل ضرورة ،بل
ْ
هي صنع وهـ ٍـم وكــذب ،حين يصبح وعينا بالحياة
خياالت ليس لها مكان ،األفــام العربية تصبح في
كثير ّ من األحيان وسيلة لفرض هذا الخيال الكاذب،
فـيـغــذي ه ــذا األف ـي ــون نـهــج وس ـيــرة األف ـ ــراد بــدولـنــا،
ً
وتصبح حياتهم عبطا كامل الدسم ال مكان فيه للنقد
الجدلي ونقض واقع تراثنا المحنط.
ً
خ ـ ــذوا مـ ـث ــاال ،فـيـلــم "رس ــال ــة م ــن امـ ـ ــرأة مـجـهــولــة"
لـلـمـخــرج صـ ــاح أب ــوس ـي ــف ،ال ـ ــذي ق ــد ي ـك ــون أفـضــل
المخرجين العرب في زمنه ،لكن مــاذا فعل بالقصة
ال ـق ـص ـي ــرة ل ـل ـم ـبــدع س ـت ـي ـفــان زي ـ ـفـ ــايـ ــغ؟ ...ال ــرس ــال ــة
ال ـم ـج ـهــولــة م ــن ل ـب ـنــى ع ـبــدال ـعــزيــز ل ـفــريــد األطـ ــرش
تصبح ر ســا لــة غـيــر مـجـهــو لــة لصاحبتها ،فالبطل
(بالفيلم موسيقي مشهور) يعرف صاحبة الرسالة
بعد قراء ة رسالتها ،ويهرول بعدما أخبرته "لبنى"
أن ثمرة حبهما الطفل في المستشفى يعاني نقص
الدم جراء حادث مــروري ،فيهرول فريد للمستشفى
ّ
يتبرع بدمه ،بعد أن يفاجئ البطلة والدكتور بأنه
كي
والد الطفل ودمه مطابق لدم ابنه ،وتنتهي الحكاية
بالنهاية السعيدة بتصحيح إثم الخطيئة والــزواج
واألسرة الكاملة!
الحقيقة بالقصة وحبكتها أن ا لـمــرأة المجهولة
تبقى مجهولة عند البطل (الكاتب المرموق وصاحب
ّ
المغامرات النسائية) الذي ال يتذكرها ،وطفلهما لم
ً
ً
يعد طفال بل أصبح شابا ومات في حادث ،وأضحت
أم ــه بــائـعــة ه ــوى ،وم ـغــزى الــرســالــة لـ ـ "زي ـفــايــغ" كما
أفهمها هي انتقام من صاحبة الرسالة للبطل اللعوب،
الــذي التقته وعــاشــرتــه عــدة م ــرات ،ومــع ذلــك فهو ال
يـتــذكــرهــا ،فيصحو عـلــى وخ ــز الضمير بـعــد ق ــراء ة
ً
الرسالة ،ويشعر بالحب لهذا الحب المنسي تماما
وحفيف شبح الموت يقترب منه.
ال ـم ـخــرج ال ـعــربــي "ع ـ ــاوز ك ـ ــده" ،ال ـم ـخــرج يـســايــر
األوه ـ ـ ــام وي ـغــذي ـهــا بــال ـمــزيــد م ــن خ ــراف ــة ال ـن ـهــايــات
ّ
يضج بها الالوعي العربي ،المخرج
السعيدة التي
هو السلطة الحاكمة التي تساير خرافات الجمهور،
ً
وتنفخ على نارها حتى يستمر أثر هذا األفيون باقيا
في وجدانهم مع ديمومة السلطة المتكسبة من وعي
األكثرية المزيف.
مــاذا بقي بعد ،غير انتظار النهاية األبدية بجنة
البيت العربي السعيد ،بينما الحقيقة هو بيت خرب
بفقره وبؤس أهله؟

