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« »Venom 2يحظى
بتقييمات مرتفعة ص ١٤

ّ
العودة
اختبار
أمام
«التربية»
اليوم والـ  PCRمشروع أزمة طهران تلوح بعمل
عسكري ضد أذربيجان

الجرعة الثانية لمن فاتتهم مواعيدها في «مشرف» بال حجز مسبق

• جوالت مفاجئة على المدارس للتأكد من التزامها باالشتراطات
•  189كاميرا مرورية لمراقبة كثافة الطرق مع انطالق الدراسة اتهمتها وأنقرة باستقدام جماعات متشددة ومعارضين مسلحين إلى حدودها

●

محمد الشرهان وفهد الرمضان وعادل سامي

في موازاة اختبار حاسم تدخله وزارة التربية
الـ ـي ــوم بـ ـع ــودة أكـ ـث ــر م ــن ن ـص ــف م ـل ـي ــون طــالــب
بمختلف ال ـمــراحــل الــدراس ـيــة ،تــوقـعــت مـصــادر
تربوية أن يكون شرط التطعيم أو فحص الـ PCR
مشروع أزمة جديدة بالمدارس ،إذ عانى عدد كبير
من أولياء األمور صعوبة في الحصول على موعد
بمراكز الفحص الـ  15التي وفرتها وزارة الصحة
إلجراء الـمسحة ،مما دفع الكثيرين للتوجه إلى
المراكز الطبية الخاصة أو مواجهة احتمال تغيب
أبنائهم عن اليوم األول من العام الدراسي.
وأكدت المصادر أن "التربية" عممت على جميع
المدارس ضرورة االلتزام باالشتراطات الصحية،

وأبــرزهــا عــدم السماح ألي شخص بالدخول ما
َ
ً
لم يكن حاصال على جرعتين من اللقاح ،أو يقدم
يمض عليه أكثر من
نتيجة سلبية لفحص  PCRلم
ِ
ً
 72ساعة ،الفتة إلى أن فرقا من الوزارتين ستقوم
بجوالت تفقدية مفاجئة على المدارس للتأكد من
التزامها بتطبيق اإلجراءات.
وفــي سياق متصل ،أعلن المتحدث الرسمي
باسم "الصحة" د .عبدالله السند أن مركز تطعيم
أرض المعارض في مشرف سيستقبل الراغبين
بتلقي ا لـجــر عــة ا لـثــا نـيــة مـمــن فاتتهم المواعيد
المقررة لهم ،دون الحاجة إلى موعد مسبق.
إلى ذلك ،وضع قطاع المرور خطة للمساهمة
في تقليل كثافة حركة السيارات على الطرق ،عبر
مراقبتها من خالل  189كاميرا.
03

قطر :تفاعل في أول انتخابات تشريعية

• مسؤولون إيرانيون يتهمون سفيرهم في باكو بالتساهل ألسباب قومية
• األزمة تفجر الحساسيات ...ونائب إيراني يهدد بقتل علييف
●

طهران ـ فرزاد قاسمي

غداة تهديد الرئيس األذربيجاني إلهام علييف
بتدويل األزمة مع إيران واالستعانة بقوى إقليمية،
في إشارة واضحة إلى تركياّ ،لوحت طهران بتدخل
عسكري فــي أذربـيـجــان ،متهمة بــاكــو وحليفتها
الوثيقة أنقرة بإيواء جماعات متشددة ،وأخــرى
تابعة للمعارضة اإليرانية المسلحة على حدودها.

«النفع العام»
قطار انتخابات ً
يعاود االنطالق غدا

اقتصاديات
«المالية» تخاطب الجهات الحكومية
إلعادة النظر في رسوم الخدمات 07

قطريون يدلون بأصواتهم في الدوحة أمس (أ ف ب)

١٦

«صندوق النقد» يراجع السياسات النقدية
والمالية مع مؤسسات الدولة
٠٧
«الوطني» :تراجع فائض الحساب الجاري
في الربع األول إلى  1.6مليار دينار 10

وق ـ ــال م ـص ــدر ف ــي ال ـم ـج ـلــس األعـ ـل ــى لــأمــن
ال ـق ــوم ــي اإليـ ــرانـ ــي ،ل ـ ـ «الـ ـجـ ــري ــدة» ،إن ط ـهــران
ح ـص ـلــت ع ـلــى م ـع ـلــومــات اس ـت ـخ ـبــارات ـيــة بــأن
األتــراك واألذربيجانيين نقلوا خالل الشهرين
ال ـم ــاض ـي ـي ــن فـ ـق ــط نـ ـح ــو  8آالف ع ـن ـص ــر مــن
تنظيمات مـتـشــددة وأخ ــرى مـعــارضــة إلي ــران،
استقر نحو  2500عنصر منهم على الحدود
اإليرانية  -األذربيجانية ،في حين جرى 02

اقتصاد

09
«الخليج» يطلق ميزة
فتح الحسابات المصرفية
في دقيقة

اقتصاد

١٢
«األهلي» يطرح حساب
«الفوز» للجوائز ...األول
من نوعه بالكويت

الثانية

 27جمعية تعقد عمومياتها الشهر الجاري
لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة
● جورج عاطف
«الشال» %30.2 :تراجع مخصصات البنوك
بالنصف األول إلى  369.9مليون دينار 08

بـعــد تــوقـفـهــا مـنــذ م ــارس
الماضي ،في أعقاب التصاعد
الملحوظ في أعداد اإلصابات
اليومية بفيروس «كــورونــا»،
ك ـ ـشـ ــف ال ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد

االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة بـ ــاإلنـ ــابـ ــة فــي
وزارة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
خالد بن شفلوت ،عن معاودة
اسـتـئـنــاف عـقــد الـعـمــومـيــات،
وإج ــراء انتخابات جمعيات
الـنـفــع ال ـعــام األهلية 02

المنفوحي لـ ةديرجلا:.
السماح للمتقاعدات بمزاولة
النشاط في «سوق الحريم»

الثانية

ةديرجلا

األمير يهنئ الصين
وبوتسوانا وقبرص ونيجيريا

الجابر :الخدمة العسكرية تنمي الوالء واالنتماء لدى الشباب

•
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ّ
تفقد هيئتي الخدمة الوطنية والقضاء العسكري ومراقبة المطبعة
محمد الشرهان

القضاء
العسكري
يضمن تحقيق
العدالة
والحفاظ على
هيبة المؤسسة
العسكرية
في إطار
بيئة قانونية
مستقلة ونزيهة

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد ببرقية
تهنئة إلــى الرئيس الصيني شي جينبينغ عبر فيها سموه عن
ً
خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده ،متمنيا له موفور
الصحة والعافية وللصين وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار.
كما بعث سموه ببرقيات تهنئة إلــى كل من رئيس بوتسوانا
م ـك ـغــوت ـي ـســي أريـ ـ ــك م ــاس ـي ـس ــي ،وال ــرئـ ـي ــس ال ـق ـب ــرص ــي نـيـكــوس
انستاسياديس ،والرئيس النيجيري محمد بخاري عبر فيها سموه
ً
عن خالص تهانيه بمناسبة األعياد الوطنية لتلك الدول ،متمنيا
سموه لرؤسائها موفور الصحة والعافية ،ولبلدانهم الصديقة
المزيد من الرقي والنماء.
وبـعــث سمو نــائــب األمـيــر وول ــي العهد الشيخ مشعل األحمد
وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تهنئة
مماثلة.

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع الشيخ حمد الجابر ،بجهود هيئة
الخدمة الوطنية العسكرية ،والمسؤولية
الوطنية التي تقع على عاتقها ،والمتمثلة
بالعمل على تنمية روح الــوالء واالنتماء
ل ــدى ال ـش ـبــاب الـكــويـتـيـيــن ،واإلس ـه ــام في
ب ـن ــاء شـخـصـيـتـهــم ال ـع ـس ـكــريــة ،وتـطــويــر
ق ــدرات ـه ــم وم ـه ــارات ـه ــم ال ــذاتـ ـي ــة ،وت ـعــزيــز
هويتهم الثقافية ،وغرس مفاهيم الضبط
والــربــط والنظام والـتـعــاون فــي نفوسهم،
لخدمة وطنه والعمل لما فيه خيره ورفعته
وازدهاره.
جاء ذلك في جولة تفقدية لوزير الدفاع
شملت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية
وهيئة القضاء العسكري ومراقبة المطبعة
التابعة لهندسة المنشآت العسكرية.
ونقل الوزير الجابر خالل هذه الجولة
ت ـح ـي ــات وت ـق ــدي ــر ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أم ـيــر
ال ـبــاد الـقــائــد األع ـلــى لـلـقــوات المسلحة،
وسـمــو نــائــب األمـيــر وول ــي عـهــده األمـيــن،
وسمو رئيس مجلس ال ــوزراء ،لمنتسبي
ووزارة الــدفــاع على جـهــودهــم المخلصة
وعطائهم المتواصل والــدؤوب في خدمة
الوطن والعمل على حمايته وحفظ أمنه
واستقراره.
واسـتـهــل الـجــابــر جولته بــزيــارة هيئة
ال ـخــدمــة الــوطـنـيــة الـعـسـكــريــة ،حـيــث كــان
ف ــي اس ـت ـق ـبــالــه م ــدي ــر ال ـخ ــدم ــة الــوط ـن ـيــة
العسكرية العميد محمد الجسار ،وعدد من
قيادات الهيئة ،واستمع إلى شرح مفصل
عــن قــانــون الـخــدمــة الــوطـنـيــة العسكرية،
والخطوات واإلجراءات القانونية المتبعة
في عملية التسجيل واإلعتماد واإلستدعاء

الجابر مع قيادات القضاء العسكري
للمكلفين بــالـخــدمــة ،إضــافــة إل ــى طبيعة
ونــوعـيــة الـبــرامــج التعليمية والتدريبية
الـتــي يتم اعـتـمــادهــا فــي مــراحــل اعــدادهــم
وتأهيلهم.

القضاء العسكري
وانتقل وزيــر الدفاع في جولته لزيارة
هـيـئــة ال ـق ـضــاء ال ـع ـس ـكــري ،حـيــث ك ــان في
استقباله رئيس هيئة القضاء العسكري
العميد حقوقي مبارك الخرينج وعدد من
ق ـيــادات الـهـيـئــة ،واسـتـمــع إلي ـجــاز مفصل
شمل بيان آلية العمل واإلجراءات المعمولة
ب ـه ــا فـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة ،ودوره ـ ـ ـ ــا فـ ــي تـحـقـيــق
اإلنـ ـضـ ـب ــاط والـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ــى ال ـم ـخــال ـفــات
والفصل في مختلف المسائل القانونية.
وعبر الجابر عن سعادته بزيارة هيئة
القضاء العسكري ،لما تشكله من أهمية
وم ـك ــان ــة لـ ــدى ع ـم ــوم ق ـط ــاع ــات ال ـج ـيــش،
ً
مشيدا بالروح المعنوية العالية وبالجهود

الـمـمـيــزة وبــال ـجــاهــزيــة ال ـتــي يـتـمـتــع بها
ً
منتسبوها ،مشيرا إ لــى أنهم على العهد
بهم في حمل األمانة والمسؤولية الملقاة
على عاتقهم.
وأكــد أهمية الــدور الــذي تقوم به هيئة
القضاء العسكري لضمان تحقيق العدالة،
والحفاظ على هيبة المؤسسة العسكرية،
ورعاية مصالحها ومصالح منتسبيها ،في
إطار بيئة قانونية مستقلة ونزيهة ،ومن
خــال الكفاء ة والمهنية التي تتمتع بها
كوادرها المؤهلة والمتخصصة.
وأع ــرب عــن اع ـت ــزازه وت ـقــديــره بجهود
م ـن ـت ـس ـب ــي هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء الـ ـعـ ـسـ ـك ــري،
وحــرص ـهــم عـلــى تـحـقـيــق أق ـصــى درج ــات
االلـتــزام باألنظمة والقوانين والواجبات
ً
المعتمدة لعموم وحدات الجيش ،مضيفا
بأن الدور القانوني ال يقل أهمية عن الدور
التنفيذي ،في كل ال ــوزارات والمؤسسات
بمختلف اختصاصاتها.
بعد ذلــك انتقل الـجــابــر لــزيــارة مراقبة

المنفوحي لـ ةديرجلا :.السماح للمتقاعدات
بمزاولة النشاط في «سوق الحريم»

الكويت :لم نتوان في تمكين
المرأة وتعزيز حقوقها
حجي :التزام تام بمبادئ حماية حقوق اإلنسان
ً
أكدت الكويت أن المرأة الكويتية أدت أدوارا مهمة في بناء الدولة
ً
ً
الـحــديـثــة ونـهـضــة المجتمع وتـشـكــل عـنـصــرا مـحــوريــا فــي التنمية،
مشيرة إلى أنها قدمت مساهمات قيمة وتضحيات كبيرة وكانت في
طليعة الجهود الوطنية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد
«كوفيد .»19 -
جــاء ذلــك خــال كلمة الكويت التي ألقاها السكرتير األول بوفدها
الدائم لدى األمم المتحدة فهد حجي ،مساء أمس األول ،أمام المناقشة
العامة للجنة الثالثة للجمعية العامة للمنظمة الدولية في دورتها الـ .76
وقــال حجي ،إننا نجتمع فــي الــوقــت الــذي يجد العالم نفسه أمــام
مفترق طرق في تاريخ البشرية الحديث بعد مرور عام ونصف العام
على جائحة «كوفيد ُ »19 -التي راح ضحيتها أكثر من أربعة ماليين
شخص حول العالم وأصيب أكثر من  200مليون شخص من دون تفريق
أو تمييز ما بين البشر.

البلدية  :الئحة جديدة إلحياء األسواق التراثية والتاريخية
●

محمد جاسم

ت ـ ـس ـ ـعـ ــى بـ ـ ـل ـ ــدي ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت
إلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة إح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاء االس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق
الـ ـق ــديـ ـم ــة وإظـ ـ ـه ـ ــاره ـ ــا بـحـلــة
ج ــدي ــدة م ــع ال ـم ـحــاف ـظــة عـلــى
طابعها التراثي والتاريخي،
وتـسـتـهــدف خـطـطـهــا إنـعــاش
ع ـ ــدد ًم ــن أس ـ ـ ــواق ال ـم ـبــارك ـيــة
بــدايــة مــن س ــوق «واقـ ــف» أحــد
األس ـ ـ ــواق ال ـت ــراث ـي ــة ال ـت ــي لها
تاريخ في الكويت وعرف باسم
«سوق الحريم».
وكشف المديرالعام للبلدية
الـمـهـنــدس أح ـمــد الـمـنـفــوحــي
لـ«الجريدة» عن تعديل لالئحة
األسواق الثراثية والتاريخية،
وإع ـ ــادة إح ـيــاء س ــوق الـحــريــم
من جديد من خــال مجموعة
تعديالت في الالئحة.
وق ــال المنفوحي ،إن سوق
ال ـح ــري ــم ه ـجــر ب ـس ـبــب الئـحــة
ً
األســواق المعمول بها حاليا،
التي تشترط على المرأة ممن
ي ـحــق ل ـهــا أن ت ـ ــزاول الـنـشــاط

تمكين المرأة
أحمد المنفوحي

ب ـه ــذا الـ ـس ــوق أال ي ـس ـبــق لـهــا
الـ ـ ـت ـ ــو ظ ـ ــف ،وأن تـ ـ ـك ـ ــون غ ـيــر
مسجلة في «التأمينات».
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ـ ــه ت ـ ـ ــم األخ ـ ـ ــذ
باالعتبار إزالة هذا السبب من
خالل تعديالت الئحة األسواق
الجديدة بالسماح للمواطنات
المتقاعدات مزاولة النشاط في
سوق «الحريم».
وذكـ ـ ــر أن الئـ ـح ــة االسـ ـ ــواق

ً
الجديدة أيضا اقتصرت فيها
أن ـش ـطــة ال ـس ــوق ع ـلــى الـنـســاء
ف ـق ــط م ــع مـ ــراعـ ــاة الـمـحــافـظــة
على عبق الماضي في األسواق
التراثية والتاريخية بموازاة
مـ ـ ــع إع ـ ـ ـ ـ ــادة اح ـ ـ ـيـ ـ ــاء ب ــري ـق ـه ــا

مـ ــن ج ــدي ــد ب ـش ـك ــل ي ـت ـمــاشــى
مـ ــع الـ ـمـ ـتـ ـغـ ـي ــرات ال ـع ـم ــران ـي ــة
واالجتماعية.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـتـ ـع ــدي ــات
جاء ت بعد دراسة مستفيضة
ألس ـ ـبـ ــاب عـ ـ ــدم اإلقـ ـ ـب ـ ــال عـلــى

«لوياك» تطلق مبادرة «العودة للمدارس»

ً
فتوح الداللي :المؤسسة تسعى دائما لمساعدة األسر المتعففة
●

فهد الرمضان

أط ـل ـق ــت م ــؤس ـس ــة «لـ ــويـ ــاك»
مبادرة لمساعدة أطفال األسر
المتعففة برعاية البنك األهلي
الكويتي ،وتعد المبادرة الثانية
من نوعها التي تطلقها «لوياك»
خ ـ ــال شـ ـه ــر ،وت ـ ــم تـ ــوزيـ ــع 70
ً
حقيبة مدرسية على  70طفال
بمناسبة العودة إلى المدارس،
وش ــارك بـهــذه الـمـبــادرة  10من
م ـت ـطــوعــي «لـ ــويـ ــاك» و«األهـ ـل ــي
الـ ـك ــويـ ـت ــي» ،وق ـ ــام ـ ــوا ب ـت ــوزي ــع
الحقائب على  21أسرة في عدد
من مناطق الكويت.
وقالت عضوة مجلس إدارة
«لوياك» فتوح الداللي ،إن شراكة
ل ــوي ــاك م ــع «األهـ ـل ــي الـكــويـتــي»
مـسـتـمــرة مـنــذ خـمــس س ـنــوات،
ح ـيــث رع ــى ال ـب ـنــك ف ــي األعـ ــوام
األربعة الماضية مبادرة لوياك
ل ـل ـت ـبــرع ب ــال ــدم «ب ـل ــد دراي ـ ـ ــف»،
ً
ون ـ ـ ـظـ ـ ــرا إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف ال ـت ــي
ً
نشهدها حــالـيــا ج ــراء جائحة
ك ـ ــورون ـ ــا ال ـ ـتـ ــي اقـ ـتـ ـض ــت مـنــع
ال ـف ـعــال ـيــات وال ـت ـج ـم ـعــات الـتــي
تؤدي إلى االختالط بين الناس،
تمت إقامة المبادرة اإلنسانية
«ال ـح ـق ـي ـبــة ال ـم ــدرس ـي ــة» بـهــدف
إدخـ ــال الـفــرحــة والـبـهـجــة على
األطفال وعلى األســر المتعففة
بـ ـ ـع ـ ــودة الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس والـ ـحـ ـي ــاة
الطبيعية.
وتابعت :تضع لوياك نصب
ً
أعـيـنـهــا دائ ـم ــا مـســاعــدة األســر
المتعففة وتلبية احتياجاتها،
ويأتي ذلك من منطلق رؤيتها
الهادفة إلى خدمة المجتمع ،إذ
نحاول التخفيف من الصعوبات

ال ـم ـط ـب ـعــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـه ـن ــدس ــة ال ـم ـن ـشــآت
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،وك ـ ــان ف ــي اس ـت ـق ـبــالــه وك ـيــل
وزارة الدفاع المساعد لهندسة المنشآت
العسكرية بالتكليف عامر النسيم ومراقب
المطبعة جيهان الشيخ وعدد من مسؤولي
مراقبة المطبعة.
ً
وأكد الجابر أن زيارته تأتي استكماال
ل ــزي ــارت ــه ال ـســاب ـقــة ،ل ـل ــوق ــوف ع ـلــى م ــا تم
إنـ ـج ــازه م ــن مـ ـه ــام ،ومـ ــا ت ــم تـحـقـيـقــه من
ً
أهداف ،معربا عن تقديره واعتزازه للجهود
ال ـم ـم ـيــزة ولـلـعـمــل ال ـم ـتــواصــل وال ـ ــدؤوب
الذي يبذله أبناء الوطن من العاملين في
مراقبة المطبعة ،وسعيهم الدائم والحثيث
لـتـجــاوز مختلف الـعـقـبــات والـصـعــوبــات
ال ـتــي قــد تـعـتــرض آل ـيــة الـعـمــل واالن ـج ــاز،
وهو ما يعكس في حقيقته حجم القدرات
واإلمكانات والكفاء ة التي يتمتعون بها،
والتي تسهم في تحقيق اآلمال والتطلعات
المنشودة.

تجهيز الحقائب لتوزيعها على الطلبة
ال ـتــي يـتـعــرض لـهــا ال ـن ــاس في
م ـج ـت ـم ـع ـن ــا ق ـ ـ ــدر ال ـم ـس ـت ـط ــاع
لنوفر لهم سبل الراحة والعيش
الكريم.
بــدوره قال مدير عام شؤون
مجلس اإلدارة في البنك األهلي
الكويتي فوزي الثنيان :يسعدنا
دع ـ ـ ــم مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة «الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة إل ــى
المدارس» بالتعاون مع «لوياك»
ً
انطالقا مــن مسؤوليتنا تجاه
الـمـجـتـمــع وإي ـمــان ـنــا ب ـضــرورة
الـتـعـلـيــم وااله ـت ـم ــام بــأبـنــائـنــا
ً
الـ ـط ــاب ،م ـض ـي ـفــا أن الـتـعـلـيــم
م ـســؤول ـيــة ال ـج ـم ـيــع ،وتـتـطـلــب
ً
ً
ج ـه ــدا ج ـمــاع ـيــا وم ـش ــارك ــة من
قبل المعلمين والطالب وأولياء
األمور والمجتمع ككل.
عـلــى صـعـيــد مـتـصــل ،عبرت
المتطوعة حليمة الحسيني عن

سـعــادتـهــا بـعــد مـشــاركـتـهــا في
ه ــذه ال ـم ـبــادرة وس ــط ابتسامة
األط ـ ـ ـفـ ـ ــال وذوي ـ ـ ـهـ ـ ــم وس ـ ـعـ ــادة
غ ــام ــرة م ــن ق ـبــل الـمـتـطــوعـيــن،
وقــالــت :شــاركــت مــع لــويــاك في
العديد مــن الـبــرامــج التطوعية
خالل سبعة أعوام قضيتها في
مساعدة األسر المحتاجة ودعم
ذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة
واألطفال ،والفعاليات المتنوعة
التي تخدم أفراد المجتمع كذلك
شـ ــاركـ ــت فـ ــي بـ ــرامـ ــج مـخـتـلـفــة
أخرى تتعلق بالصحة والبيئة
والعلوم والثقافة ،وفي الختام
أنصح الشباب باستثمار أوقات
فراغهم بالمشاركة في األعمال
ال ـت ـطــوع ـيــة ل ـم ــا ل ـه ــا م ــن األث ــر
الكبير في خدمة المجتمع.
م ــن ج ــان ـب ــه ،أك ـ ــد ال ـم ـت ـطــوع

حمود العازمي أن للتطوع األثر
ال ـك ـب ـيــر ف ــي ص ـق ــل شـخـصـيـتــه
وب ـن ــاء م ـه ــارات ــه ف ــي ال ـتــواصــل
الفعال مع كل أطياف المجتمع،
وقـ ـ ـ ــال :فـ ــي لـ ــويـ ــاك ت ـع ـل ـمــت أن
جميعنا ســواسـيــة ال فــرق بين
أي شخص وآخر ،كلنا للمجتمع
ون ـش ـك ــل ح ـل ـق ــة وص ـ ــل واح ـ ــدة
نساعد بعضنا البعض ونخدم
الـ ـك ــوي ــت ون ــرتـ ـق ــي ب ــأخ ــاق ـن ــا
وننمي من مهاراتنا بالمشاركة
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة ،وتـ ـ ــابـ ـ ــع :ق ـم ـنــا
بتجهيز المستلزمات المدرسية
لألطفال بهدف رسم االبتسامة
ع ـل ــى وج ــوه ـه ــم وح ـث ـه ــم عـلــى
التعلم وطلب العلم.

الـســوق فــي السنوات األخيرة
وأهمية معالجة العوائق التي
تـسـبـبــت ب ـه ـجــرة ه ــذا ال ـســوق
الـمـهــم مــع تــوفـيــر احـتـيــاجــات
الموقع دون األخــال بالطابع
ال ـتــراثــي لـلـســوق ،إضــافــة إلــى

زي ــادة األنشطة الـمــزاولــة فيه،
ً
مؤكدا أن التعديالت الجديدة
أحالها الجهاز التنفيذي إلى
المجلس البلدي إلقرار الالئحة
ً
واعتمادها نهائيا.

طهران ّ
تلوح بعمل عسكري...
إيواء اآلخرين بمعسكرات في إقليم ناغورني كاراباخ ومحافظة
سيونيك األرمنية ،التي سيطرت باكو على أجزاء كبيرة منها،
للقيام بعمليات ضد إيران.
ً
ً
وبحسب المصدر ،فإن عــددا كبيرا من الموقوفين الذين تم
ً
اعتقالهم خالل األشهر الماضية خصوصا بالمناطق األذرية في
إيران وكانوا يخزنون أسلحة وقطع طائرات دون طيار (درون)
ومتفجرات اعترفوا بأنهم يعملون وفق أجندة تحددها باكو.
وذكر أن إيران تتخوف من معلومات استخباراتية بأن هناك
ً
ً
ً
مشروعا تركيا ـ ـ أذريــا الحتالل قسم كبير من جنوب محافظة
سيونيك وتأمين اتصال بين أذربيجان وجمهورية نخجوان
األذربيجانية لتأمين خط مباشر مع تركيا ،وهو ما يعني قطع
طريق إيران إلى أوروبا وروسيا عبر أرمينيا وجورجيا.
وأوضح أن إيران جمعت وثائق متعددة تؤكد أن عملية اغتيال
العالم النووي البارز فخري زادة ،التي اتهمت إسرائيل بتدبيرها،
تمت عبر طائرات دون طيار وعمالء وأسلحة تم إدخالهم إلى
إي ــران مــن أذربـيـجــان ،وأن «الـ ــدرون» الـتــي قــامــت بعمليات ضد
مراكز عسكرية ونــوويــة إيرانية في مناطق متعددة مثل كرج
ً
وشــرق طهران أخيرا جميعها دخلت عبر المناطق الخاضعة
لسيطرة أذربيجان.
وأشار المصدر إلى أن اإليرانيين أسقطوا عدة «مسيرات» كانت
تقوم بالتجسس على المنشآت النووية والعسكرية في أصفهان،
وتبين فيما بعد أنها دخلت البالد من باكو ،التي اكتفت بالنفي.
ً
ّ
وبين أن روسيا غير مهتمة حاليا بالتدخل لحماية أرمينيا،
ً
خصوصا بعد القمة األخيرة بين الرئيسين الروسي فالديمير
بوتين والتركي رجب طيب إردوغان ،ولهذا فلن يكون أمام طهران
مجال سوى تأمين شريط حدودي يضمن التواصل مع أرمينيا،
حتى لو اضطرت إلى التوغل بإقليم ناغورني كاراباخ المتنازع
عليه بين أذربيجان وأرمينيا.
وفــي مؤشر على انشقاقات إيــرانـيــة بشأن األزم ــة مــع باكو،
ً
خصوصا أن القومية األذربيجانية هي الثانية من حيث العدد
في إيــران ،قال المصدر إن هناك خالفات جوهرية بين السفير
اإليراني في أذربيجان المتحدث السابق باسم الخارجية عباس
مــوســوي ووزي ــر الخارجية حسين أمير عبداللهيان والفريق
الجديد في الخارجية ،األمر الذي يمكن أن يؤدي إلى إنهاء مهمة
موسوي في باكو وتغييره قبل انتهاء دورته.
وأضاف المصدر أن الفريق الجديد للخارجية يحمل موسوي
مسؤولية ما يصفه بـ«المصاعب التي تواجه إيران مع أذربيجان،
بعد أن طغى حسه القومي األذربيجاني على انتمائه الوطني».
والعام الماضي استفاد موسوي من نفوذه في الخارجية
وأج ـه ــزة صـنــع الـ ـق ــرار ،لــوقــف أي تــدخــل إي ــران ــي لمصلحة

وأكد أن «الكويت لم تتوان في جهودها في تمكين المرأة الكويتية
وتعزيز حقوقها وضمان مشاركتها الفعالة في جميع جوانب الحياة
اليومية وتبوئها المناصب القيادية في الدولة».
وأضاف حجي «اننا في الكويت احتفلنا العام الماضي بمرور 15
ً
عاما على حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية في التصويت
والترشح ،ومنذ ذلك الحين تتزايد المكاسب في إطار أجندة تمكين
ً
المرأة الكويتية عاما بعد عام بما في ذلك عبر سن تشريعات تهدف
إلى تمكينها وتعزيز حقوقها».
وأكد على تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم،
وذلــك في إطــار يحترم تنوع الثقافات واختالف األديــان والحضارات
ً
في مجتمعاتنا خصوصا وسط تزايد الحروب وانتشار االضطهاد
والـتـعـصــب وتـنــامــي مـشــاهــد الـكــراهـيــة والـعـنـصــريــة وازدراء األدي ــان
والمعتقدات.

حليفتها أرمينيا ،بهدف إيجاد توازن في القوى مع باكو.
ول ـفــت الـمـصــدر إل ــى أن ه ـنــاك تـقــاريــر مــؤكــدة تـشـيــر إل ــى أن
موسوي قام بمشاورات مع بعض كبار رجال الدين في المناطق
األذربيجانية  -اإليرانية ،لكي يدعموا موقفه الداعم ألذربيجان.
اإليراني ،الذي يعود اليوم لالنعقاد
وفي حين يعتزم البرلمان
ْ
بعد إجازة استمرت أسبوعين ،عقد جلسة لمناقشة التوترات مع
أذربيجانّ ،
وجه عضو لجنة األمن القومي البرلمانية فدا حسين
مالكي ،أمس ،تهديدات لرئيس أذربيجان ،التي تتمتع بعالقات
جيدة مع إسرائيل.
وقـ ــال مــال ـكــي ،ف ــي تـصــريـحــات أمـ ــس« :إذا أطـلـقــت إســرائـيــل
رصــاصــة واح ــد بــاتـجــاه ال ـح ــدود اإلي ــران ـي ــة ،فـسـيـكــون علييف
الضحية األولى ،ألن وحدة أراضي بالدنا هي خطنا األحمر».
ّ
وعلق على معارضة علييف للمناورات بالقول« :إيران لن تبدأ
أي صراع في المنطقة ولن تدخل بحرب».
في موازاة ذلك ،قال قائد القوات البرية اإليرانية كيومرث حيدري
إن «إيران لديها حساسية تجاه الحدود الشمالية الغربية ،وزادت
تلك الحساسية بسبب النشاط اإلسرائيلي هناك».
١٧

قطار انتخابات «النفع العام» يعاود...
والخيرية التي انتهت سنتها المالية.
ً
وقال بن شفلوت لـ «الجريدة» ،إنه سيتم البدء غدا بجمعيتي
السالم لألعمال اإلنسانية ،و«المعلمين» التي تضم نحو 10252
ُ
ً
ً
عـضــوا ،وستجرى انتخاباتهما بعد غــد ،مشيرا إلــى أن ثمة 27
جمعية نفع عــام ستعقد عمومياتها وانتخاباتها خــال الشهر
الجاري بواقع  17خيرية و 10أهلية ،وسيكون االقتراع من الثامنة
ً
ً
مساء.
صباحا حتى الثامنة
ُ
َ
وأوض ــح أن ــه ســيـســمــح لمصابي «ك ــورون ــا» بالتصويت وفــق
الضوابط واالشتراطات الموضوعة من وزارة الصحة ،التي سيكون
ممثلوها موجودين خالل االقتراع في غرف مخصصة لهم.
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محليات
«التربية» تخوض اختبار عودة الدراسة اليوم

سلة أخبار
«الصداقة اإلنسانية»
أطلقت «خيرنا في كويتنا»

ّ
نصف مليون طالب ينتظمون بالمدارس ...وفحص الـ  PCRمشروع أزمة لغير المطعمين
فهد الرمضان

تـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس وزارة
التربية ،صباح اليوم ،أكثر من
ن ـص ــف م ـل ـي ــون ط ــال ــب وطــال ـبــة
فــي مـقــاعــدهــم الــدراس ـيــة ،وســط
إجراءات احترازية غير مسبوقة،
إيـ ــذانـ ــا بـ ـب ــدء ال ـ ـعـ ــام الـ ــدراسـ ــي
ّ
الجديد  ،2022/2021الذي يشكل
االخـتـبــار األول ل ــوزارة التربية
بــالــدراســة الـحـضــوريــة للطالب
بعد انقطاع منذ مارس .2020
وأشـ ـ ـ ـ ــارت م ـ ـصـ ــادر ت ــرب ــوي ــة
الـ ــى أن وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة د .علي
المضف ووكيل الــوزارة د .علي
اليعقوب وبقية قياديي «التربية»
س ـ ـيـ ــواك ـ ـبـ ــون ان ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ـع ــام
الدراسي بجوالت على عدد من
الـمــدارس لالطمئنان على مدى
جاهزيتها وسير العمل فيها.

وأك ــد وزي ــر الـتــربـيــة ،د .علي
المضف ،أهمية تعويض الفاقد
ال ـت ـع ـل ـي ـمــي الـ ـ ــذي ت ـس ـب ـبــت فـيــه
أزمـ ـ ــة كـ ــورونـ ــا خ ـ ــال ال ـعــام ـيــن
الـمــاضـيـيــن ،إضــافــة إل ــى تنمية
مـ ـ ـه ـ ــارات ال ـ ـطـ ــاب وال ـط ــال ـب ــات
وإ ك ـ ـسـ ــا ب ـ ـهـ ــم أدوات ا ل ـم ـع ــر ف ــة
ً
والـتــأمــل واإلبـ ــداع ،مــوضـحــا أن
ال ـ ـ ـ ــوزارة ت ـس ـعــى الـ ــى أن ت ـكــون
مدارس التعليم العام أكثر قدرة
على تنمية هذه المهارات.
وقـ ــال ال ـم ـضــف ،ف ــي تصريح
أمـ ـ ــس ،إن الـ ـقـ ـي ــادة الـسـيــاسـيــة
ُ
ً
الرشيدة في البالد لم تأل جهدا
ف ــي تــوف ـيــر اإلم ـك ــان ــات ال ـمــاديــة
والمعنوية للتعليم ،باعتباره
عـنــوانــا لتقدم األم ــم ونبراسها
ً
مؤكدا اهتمام القيادة
الساطع،

السياسية بالتعليم ،باعتباره
الحصن الذي يحمي شبابنا في
مواجهة األفكار الهدامة.
وخـ ـ ــاطـ ـ ــب ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر ال ـط ـل ـب ــة
بقوله :أنتم مستقبل هذا الوطن
المعطاء الذي تنبض به قلوبكم
وتـ ـه ــواه أن ـف ـس ـكــم ،ف ــإن وطـنـكــم
لــم يــدخــر جـهــدا كــي تـكــونــوا في
أحـســن مـكــانــة ،فلكم علينا حق
وعليكم حقوق.
ومــن جهتها أكــدت «التربية»
أن ع ــدد ال ـطــاب والـطــالـبــات في
مــدارس التعليم العام بمختلف
الـمـنــاطــق والـمــراحــل التعليمية
 400340م ـت ـع ـلـ ًـمــا ،منهم
يـبـلــغ
ً
 26593تلميذا في مرحلة ًرياض
األط ـف ــال ،و 153881تـلـمـيــذا في
الـمــرحـلــة االبـتــدائـيــة ،و129552

في المرحلة المتوسطة ،و90314
ً
طالبا وطالبة بالمرحلة الثانوية.

توفير المعقمات والكمامات
وبــدورهــا ،قــالــت مـصــادر إنه
بــرغــم االسـتـعــدادات الـتــي قامت
بـ ـه ــا الـ ـ ـم ـ ــدارس خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
الـ ـمـ ــاض ـ ـي ــة ،م ـ ــن حـ ـي ــث ت ــوف ـي ــر
المعقمات والكمامات وغيرها
مــن وســائــل الصحة والـســامــة،
فـ ــإن ال ـم ـخ ــاوف ال ت ـ ــزال قــائـمــة
مما قد تشهده بعض المدارس
م ــن أع ـط ــال الـتـكـيـيــف أو نقص
النظافة ،وغيرها من المعوقات
ا لـتــي يتوقع أن يشهدها اليوم
األول ل ـ ـلـ ــدوام ،إض ــاف ــة الـ ــى مــا
ستواجهه «التربية» من تحديات

الفارس :دراسة الختيار أمين مجلس الجامعات الخاصة

●

أحمد الشمري

بـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــد انـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــاء مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة عـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــل األمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام ل ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــامـ ـ ـ ـع ـ ـ ــات ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة،
د .حبيب أب ــل ،وتكليف م .عـمــر الـكـنــدري للقيام
بــأعـمــال ه ــذا الـمـنـصــب ،كـشــف وزي ــر الـنـفــط وزيــر
التعليم العالي د .محمد الفارس ،أن هناك دراسة
متأنية الختيار األمين العام لمجلس الجامعات
الخاصة ،مشيرا إلى أنه «حتى اآلن لم يتم ترشيح
األسماء لهذا المنصب لكون الموضوع مازال تحت
البحث ،وفي حال تم االختيار يتم رفع األسماء إلى
مجلس الخدمة المدنية العتمادها».
وأش ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـفـ ـ ــارس ،ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي،
ل ــ»ال ـج ــري ــدة» إل ــى «أن عـمـلـيــة ال ــدراس ــة تـتــم بـتــأن

الخـ ـتـ ـي ــار  3أسـ ـم ــاء م ــؤه ـل ــة لـ ـقـ ـي ــادة ال ـم ـنــاصــب
الشاغرة».
من جهة أخرى ،أكد الوزير الفارس أن الكويت
تسعى بـخـطــوات حثيثة فــي تهيئة الـمـنــاخ أمــام
القطاع الخاص باعتباره رافدا لالبتكار من خالل
تحسين قدراته التكنولوجية ،وتفعيل دوره في
التنمية االقتصادية. ،
وذك ــر ال ـف ــارس خ ــال مـشــاركـتــه فــي االجـتـمــاع
الـ ـسـ ـن ــوي الـ ـث ــام ــن ع ـش ــر ل ـل ـط ــاول ــة ال ـم ـس ـت ــدي ــرة
لـ ــوزراء الـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا ومـنـتــدى العلوم
والتكنولوجيا في المجتمع تحت عنوان «التحدي
العالمي لمرحلة مــا بعد  ،»covid-19أن للكويت
دورا فــي تشجيع االبـتـكــار والــذكــاء االصطناعي
والتكنولوجيا لدى مواطنيها.

تعقيم الفصل
بـ  5دنانير
أك ــدت م ـصــادر تــربــويــة
ل ـ «ال ـجــريــدة» أن ع ــددا من
ش ــرك ــات الـتـنـظـيــف ب ــدأت
ف ـ ــي تـ ـس ــوي ــق خ ــدم ــات ـه ــا
للمدارس من حيث تنظيف
وتعقيم الفصول الدراسية،
إذ أعلنت إحدى الشركات
استعدادها لتوفير خدمة
تعقيم الفصل الواحد بـ 5
دنانير ،وذلك على خلفية
وجـ ـ ــود ن ـق ــص ف ــي أع ـ ــداد
عمالة التنظيف الخاصة
بمدارس وزارة التربية.

محمد الفارس

تتعلق بزمن الحصة الدراسية
الذي يمتد إلى  60دقيقة ومدى
قدرة المعلمين والمتعلمين على
ّ
تحمل هذا الوقت.
وأبـ ـ ــدت ال ـم ـص ــادر خشيتها
م ـ ــن ح ـ ـصـ ــول غ ـ ـيـ ــابـ ــات ك ـث ـي ــرة
بين الـطــاب الـيــوم نتيجة عدم
حـ ـص ــولـ ـه ــم ع ـ ـلـ ــى فـ ـح ــوص ــات
ا ل ـ ـ ـ  ،PCRم ـض ـي ـفــة أن م ـتــا ب ـعــة
االستعدادات أظهرت أن الطلبة
واج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــوا م ـ ـشـ ــاكـ ــل أم ـ ـ ـ ــس ف ــي
عملية حجز مواعيد للفحص،
وأن تـلــك الـمــواعـيــد فــي الـمــراكــز
الحكومية «ممتلئة» ،وال يمكن
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى مـ ــوعـ ــد خ ــال
ال ـيــوم ـيــن ال ـم ـق ـب ـل ـيــن ،م ـمــا يعد
ً
مؤشرا لوجود غياب جزئي في
اليوم األول ،على الرغم من قرار
وزارة الصحة إدخال مركز جسر
جــابــر للتطعيم ضـمــن الـمــراكــز
التي خصصتها وزارة الصحة
إلج ــراء فحوص ال ـ  PCRللطلبة
وال ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــات الـ ــذيـ ــن ت ـ ـجـ ــاوزت
أع ـم ــاره ــم ال ـ ـ  12عــامــا م ــن غير
المطعمين في الفترة المسائية،
ليصبح مـجـمــوع الـمــراكــز التي
خصصتها ال ــوزارة إلجــراء تلك
الفحوص  15مركزا.
وع ـلــى صـعـيــد مـتـصــل ،حــدد
وكـيــل وزارة الـتــربـيــة فــي نشرة
عـمـمـهــا ع ـلــى ج ـم ـيــع الـ ـم ــدارس
وم ــراك ــز تعليم الـكـبــار مــواعـيــد
ب ـ ــدء ال ـ ـ ـ ــدوام ل ـج ـم ـيــع ال ـم ــراح ــل
ال ــدراس ـي ــة ،حـيــث ت ـبــدأ الحصة
األول ـ ـ ــى ع ـن ــد الـ ـ ـ  7:30صـبــاحــا
وينتهي دوام طلبة اال بـتــدا ئــي
عند الواحدة ،فيما ينتهي دوام
طلبة المتوسط والثانوي عند

علي المضف

الـ ـ ـ  2:05عـ ـص ــرا ،الف ـت ــا إلـ ــى أن
توقيت الدوام المدرسي لمراكز
تعليم الكبار ومحو األمية يبدأ
لجميع المراحل الساعة  4مساء،
ك ـمــا حـ ــدد  5ح ـصــص لـمــرحـلــة
مـحــو األم ـي ــة ،حـيــث ي ـكــون زمــن
ال ـح ـص ــة ل ـج ـم ـيــع الـ ـم ــراح ــل 60
دقيقة ،وتكون فترة الراحة بين
الحصص  5دقــائــق ،مــع مراعاة
ف ـتــرتــي الـ ـص ــاة ،وي ـط ـ ّـب ــق على
مراكز تعليم الكبار ومحو األمية
م ــا جـ ــاء ف ــي ال ـخ ـطــة ال ــدراس ـي ــة
وآلية التقييم للتعليم الصباحي.

تنمية مهارات
الطالب
وتعويض
الفاقد التعليمي

المضف

«المرور» 189 :كاميرا مراقبة لرصد مواقع كثافة الطرق
• االستعداد للعام الدراسي بالتنسيق مع القطاعات المعنية • إعادة برمجة اإلشارات الضوئية في التقاطعات الرئيسية
●

محمد الشرهان

قــال ضــابــط قسم التوعية الـمــروريــة والـعــاقــات
العامة باإلدارة العامة للمرور ،الرائد عبدالله بوحسن،
إن قطاع المرور والعمليات استعد الستقبال العام
الــدراســي الجديد بوضع خطة مرورية وأمنية يتم
م ــن خــالـهــا نـشــر ال ــدوري ــات عـلــى ال ـط ــرق الـمـهـمــة،
للمساهمة في تقليل حدة الكثافة المرورية ،وتحقيق
أعلى معدل لسرعة االستجابة للبالغات التي ترد من
غرفة العمليات  ،112خصوصا فيما يتعلق بالحوادث
ال ـمــروريــة ،وذل ــك مــن خــال تــوزيــع دوري ــات الـمــرور
والنجدة على مختلف الـطــرق ،والتنسيق مع بقية
القطاعات المعنية في وزارة الداخلية.
وأض ــاف بوحسن أن «هــذا االنتشار يأتي ضمن
ً
الخطة المسبقة التي أعدها القطاع تحضيرا لبدء

العام الدراسي الحالي ،وعودة الطلبة ،مما يصحبه
ارتفاع في الكثافة المرورية على الطرقات ،بعد رصد
وتدوين مواقع الكثافة في السنوات السابقة ،وإضافة
مواقع تطوير الطرق الحالية والجديدة الخاضعة
ألعمال الصيانة ،التي تؤثر بشكل كبير على انسيابية
الحركة في مثل هذا الوقت ،كما ان استخدام الطرق
ال ـبــدي ـلــة ال ـت ــي ي ـتــم ت ـطــويــرهــا وص ـيــان ـت ـهــا أصـبــح
ضروريا ،للتقليل من االختناقات المرورية ،وزيادة
انسيابية حركة سير المركبات.

مراقبة الطرق  24ساعة
وأشار بوحسن إلى أن القطاع يعمل على مراقبة
الطرق من خالل كاميرات المراقبة والضبط المروري
المنتشرة فــي ش ــوارع ال ـبــاد ،وال ـتــي تـقــع ضمنها

التقاطعات المرورية الحيوية ،وقد بلغ عددها نحو
 189كاميرا ،وتنقسم الى كاميرات ثابتة بعدد ،182
وكاميرات متنقلة بعدد  7كاميرات يمكن االستفادة
منها ونقلها إلى مواقع مختلفة حسب الحاجة ،وأن
هذه الكاميرات تخدم القطاع في كشف ومعرفة مواقع
الكثافة المرورية ومواقع الحوادث المرورية ،وتساعد
في توجيه الدوريات إلى هذه المواقع.
وأوضح أن إدارة هندسة المرور عملت على إعادة
برمجة التقاطعات المرورية حسب الكثافة لمختلف
األوقات ،كما ان غرفة التحكم المركزي ،التابعة إلدارة
العمليات باإلدارة العامة للمرور ،تعمل على برمجة
التقاطعات الـمــروريــة (اإلشـ ــارات الضوئية) حسب
الكثافة المرورية ،واتجاه المركبات من خالل وضع
عدة برامج زمنية تساهم في زيــادة نسبة انسيابة
الحركة ،كما أنها ترصد حركة المرور على مدار 24

ساعة بنظام تسجيل وتخزين لفترة زمنية معينة
يمكن الرجوع لها حسب الحاجة ،كما ان التقاطعات
المرورية الحديثة تحتوي على اجهزة لقياس الكثافة
يشرف العاملون في غرفة التحكم على متابعة أجهزة
قياس الكثافة المرورية ،والتي من خاللها تتم معرفة
عــدد المركبات ،مما يسهل عملية وضــع البرنامج
ً
الزمني لكل تقاطع مروري على حدة ،وان هناك عددا
مــن الموظفين المختصين بمتابعة الـطــرق لرصد
الـمــركـبــات الـمـخــالـفــة لـلـقــانــون وتـحــريــرهــا بجميع
أنواعها ،والتي تتصدرها مخالفة استخدام الهاتف
النقال باليد أثناء القيادة ،وعدم ارتداء حزام األمان،
ً
وعدم التقيد بمدلول الخطوط األرضية ،وأيضا في
فترة عودة المدارس ترصد من بين تلك المخالفات
جلوس األطفال في المقاعد األمامية ،وهو ما يشكل
خطورة كبيرة على حياة األطفال.

عبدالله بوحسن

بهبهاني لـ ةديرجلا :.الكمام ضروري للطلبة «عيادة المسافر» أنهت خدماتها
●
بعد تطعيم  28ألف شخص
عادل سامي

أكــد طبيب الصحة الوقائية
فــي وزارة الـصـحــة ،د .عبدالله
بهبهاني ،أن الــوضــع الوبائي
فيما يخص جائحة «كــورونــا»
فــي الـكــويــت فــي أفـضــل حــاالتــه
أكثر من أي وقت مضى.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح ب ـ ـه ـ ـب ـ ـهـ ــانـ ــي ،ف ــي
تـصــريــح ل ــ«ال ـجــريــدة» ،أن هــذه
ال ـم ــؤش ــرات الــوبــائ ـيــة الـجـيــدة
تجعل العودة للحياة الطبيعية
ولـ ـلـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــوري فــي
المدارس متاحة وممكنة ،مشددا
عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
المكتسبات التي تحققت ،والتي
ج ـ ــاءت ن ـت ــاج ج ـه ــود مـضـنـيــة،
وذلك باالنفتاح الحذر وافتتاح

ال ـ ـمـ ــدارس ال ـم ـق ــرون ب ــاالل ـت ــزام
ب ـ ــاإلج ـ ــراءات ال ـص ـح ـيــة ،وع ــدم
التراخي والتهاون فيها.
وأشـ ــار إل ــى أن مــن أه ــم هــذه
االش ـ ـتـ ــراطـ ــات ارت ـ ـ ـ ــداء ال ـط ـل ـبــة
وجـمـيــع الـعــامـلـيــن بــالـمــدرســة
الـكـمــام ،إذ إن مــراكــز السيطرة
عـلــى األمـ ــراض والــوقــايــة منها
في أميركا  CDCتوصي بارتداء
الـ ـت ــامـ ـي ــذ مـ ـم ــن هـ ــم أكـ ـب ــر مــن
عــامـيــن ال ـك ـمــام ،خـصــوصــا في
األمـ ــاكـ ــن ال ـم ـغ ـل ـقــة كــال ـف ـصــول
الدراسية ،إضافة إلى التباعد.
وذك ـ ـ ــر أن الـ ـكـ ـم ــام ال ي ـعــوق
التنفس ،وال يــؤدي إلــى ارتفاع
ن ـس ـبــة ث ــان ــي أك ـس ـيــد ال ـكــربــون
في الدم.
وذك ـ ــر أن ه ـن ــاك دراس ـ ـ ــة فــي

والية أريزونا األميركية شملت
ب ـيــانــات ـهــا ن ـحــو ألـ ــف م ــدرس ــة،
أظـ ـه ــرت أن ال ـ ـمـ ــدارس ال ـت ــي ال
يــوجــد فيها متطلبات الرت ــداء
ال ـك ـم ــام ــات ال ــواقـ ـي ــة ي ــرج ــح أن
يكون انتشار «كورونا» بها أكثر
ب ـ  3أض ـعــاف ونـصــف الضعف
م ــن الـ ـت ــي تـ ـف ــرض اش ـت ــراط ــات
تتعلق بارتداء الكمامات.
وأك ــد بـهـبـهــانــي أن الـتـبــاعــد
ال ـ ـج ـ ـسـ ــدي بـ ـي ــن الـ ـ ـط ـ ــاب ق ــدر
اإلم ـ ـكـ ــان س ـي ـل ـعــب دورا مـهـمــا
في تقليل نقل العدوى ،إضافة
إلـ ــى ض ـ ـ ــرورة ت ـط ـع ـيــم ال ـط ــاب
المؤهلين للتطعيم ،متوقعا أن
يتم إقرار ترخيص إعطاء اللقاح
للفئة العمرية ما بين  5إلى 11
عاما قريبا.

●

عبدالله بهبهاني

عادل سامي

أعلن رئيس عـيــادة المسافر فــي مركز الطب
اإلس ــام ــي بـمـنـطـقــة ال ـص ـب ــاح ال ـط ـب ـيــة د .حمد
األنصاري ،إغالق مركز التطعيم بـ «الصباح» بعد
تقديمه اللقاح لـ  28ألف شخص ،من خالل عيادة
المسافر منذ افتتاحها قبل  3أشهر.
ج ــاء ذل ــك ف ــي كـلـمــة األنـ ـص ــاري خ ــال تكريم
الفريق الصحي العامل بالمركز ،برعاية وحضور
مــديــر منطقة الـصـبــاح الـطـبـيــة التخصصية د.
أحمد الشطي.
وأشار األنصاري إلى أن المركز ،الذي اختتم
خدماته الخميس الماضي ،ركز في البداية على
تطعيم الفريق الصحي من العاملين بالمنطقة
الصحية ،ثم استحدث عيادة المسافر للتسهيل

على الطلبة المبتعثين ومرضى العالج بالخارج.
من جانبه ،نقل الشطي تحيات وتقدير وزير
الصحة ووكيل الوزارة للعاملين في المركز.
م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،وف ــي إطـ ــار ج ـهــود الحملة
الوطنية للتطعيم ،أعلن المتحدث الرسمي باسم
«الـصـحــة» د .عـبــدالـلــه الـسـنــد ،ب ــدء مــركــز الــوفــرة
للتطعيم في تقديم الجرعة الثانية لنحو  30ألفا
ممن حصلوا على الجرعة األولى في المركز ذاته،
اعتبارا من غد االثنين وحتى الخميس المقبل.
وقــال السند ،في تصريح ،إن مواعيد العمل
المخصصة السـتـقـبــال الـمــراجـعـيــن فــي المركز
تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى
السابعة مساء.

ً
قطار انتخابات «النفع العام» يعاود االنطالق غدا «كان» تطلق القافلة الوردية
للتوعية بسرطان الثدي

بن شفلوت لـ ةديرجلا :.يبدأ بجمعية «السالم» ...و«المعلمين» بعد غد
●

جورج عاطف

ك ـشــف ال ــوك ـي ــل ال ـم ـســاعــد لـ ـش ــؤون قـطــاع
التنمية االجتماعية باإلنابة في وزارة الشؤون
االجتماعية خــالــد بــن شـفـلــوت ،عــن مـعــاودة
استئناف عقد العموميات وإجراء االنتخابات
لجمعيات النفع العام (األهلية ،والخيرية) التي
انتهت سنتها المالية ،بعد توقفها منذ مارس
الماضي في أعقاب التصاعد الملحوظ بأعداد
اإلصابات اليومية بفيروس «كورونا» حينذاك.
وق ــال بــن شفلوت ل ــ»الـجــريــدة» ،إنــه سيتم
ً
البدء بجمعية السالم لألعمال االنسانية غدا،
ثم جمعية المعلمين التي تضم قرابة 10252

ُ
ً
ً
ـوا ُ
وستعقد عموميتها غــدا ،وستجرى
عـضـ
انتخاباتها  5الجاري.
وأوضح أن هناك قائمتين تتنافسان على
عضوية مجلس إدارة جمعية المعلمين بواقع
 10مــرشـحـيــن فــي كــل مـنـهـمــا ،إضــافــة إل ــى 3
مرشحين على منصب رئيس مجلس اإلدارة،
ً
مشيرا إلى أن ثمة لجنة مشكلة تختص بزيارة
مقار العموميات واالنتخابات قبل عقدها،
ل ـلــوقــوف عـلــى م ــدى االلـ ـت ــزام بــاالش ـتــراطــات
الصحية ،ومدى الجاهزية من عدمه.
وبين أن ثمة  27جمعية نفع عام ستعقد
عمومياتها وانتخاباتها خالل الشهر الجاري
ً
بواقع  17خيرية و 10أهلية ،مضيفا أن المدة

الـمـخـصـصــة لــاق ـتــراع سـتـكــون م ــن الـثــامـنــة
ً
ً
مساء.
صباحا حتى الثامنة
وأكد االستعانة برجال «الداخلية» لضبط
األمن وإحكام السيطرة والتنظيم خالل عقد
العمومية واالنتخابات.
وذك ــر بــن شـفـلــوت ،أنــه مسموح لمصابي
«ك ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــا» ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت وفـ ـ ـ ــق ال ـ ـضـ ــوابـ ــط
واالش ـتــراطــات الـمــوضــوعــة مــن جــانــب وزارة
الصحة التي ستكون موجودة خــال عملية
االقـ ـت ــراع ،الس ـي ـمــا أن ــه س ـت ـكــون ه ـنــاك غــرف
ً
م ـخ ـص ـصــة لـ ـه ــم ،م ـ ـجـ ــددا ت ــأكـ ـي ــده ض ـ ــرورة
االلتزام بالدليل االسترشادي الصحي المنظم
باالشترطات الصحية.

خالد بن شفلوت

أطلقت الحملة الوطنية للتوعية بـمــرض الـســرطــان «ك ــان» قافلة
ً
التوعية الوردية ،إيذانا ببدء حملة التوعية بسرطان الثدي ،احتفاال
بالشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي ،الذي يصادف أكتوبر من
كل عام .وانطلقت القافلة الوردية رافعة أعالم التوعية بسرطان الثدي،
التي تعاونت فيها الحملة مع فريق «كويت دراغون» للدراجات النارية
من المركز العلمي عند الساعة الرابعة والنصف من عصر أمس األول،
باتجاه أبراج الكويت ،حيث أضيئت األبراج بشعار الحملة الوطنية
للتوعية بمرض السرطان «كــان» والريبونة الوردية بألوان مضيئة
ساطعة معلنة انطالق حملة التوعية بسرطان الثدي في أكتوبر.
وقــال رئيس مجلس إدارة حملة «ك ــان» د .خالد الصالح ،إن هذه
القافلة هــي بــاكــورة أنشطة شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الـثــدي،
وتعاونت فيه الحملة مــع العديد مــن الجهات الحكومية والخاصة
وجمعيات النفع العام للخروج برسائل توعية تصل للفئة المستهدفة
من هــذه الحملة كذلك لجميع فئات المجتمع بمختلف الطرق وفي
جميع المجاالت.

أعلن رئيس مجلس إدارة
جمعية الصداقة الكويتية
اإلنسانية أحمد الصراف
بدء انطالق حملة "خيرنا في
كويتنا" ،لدعم محتاجي غسيل
الكلى بالكويت.
وأشار الصراف ،في تصريح
له ،إلى أنه تمت مخاطبة وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل
لتنفيذ الحملة ،وقد وافقت على
منح الجمعية ترخيصا بذلك
في الفترة من  3الجاري حتى
الثالثني منه.
بدوره ،أكد املدير العام
للجمعية ،خالد بن سبت،
أهمية دعم هذه الحملة التي
تستهدف ما يقارب ألف حالة
غسيل للكلى في مختلف
مستشفيات الكويت من املرضى
املعسرين املواطنني واملقيمني.
وأهاب بن سبت بأهل الكويت
وكل من يقيم على أرضها
ضرورة دعم هذا املشروع
اإلنساني ،الذي يرفع عن
املرضى املعسرين معاناة
توفير الرسوم املرتفعة لعملية
غسيل الكلى ،والتي تعتبر
بمنزلة حياة أو موت ملن يعاني
الفشل الكلوي.

ّ
«القصر» :تعليم منتسبينا
يتصدر أولوياتنا
نفذت الهيئة العامة لشؤون
ً
ّ
القصر ،برنامجًا متكامال
للمساعدات تحت شعار
"رعايتنا ترافق خطاكم على
الدوام" ،ملن تنطبق عليهم
ضوابط املساعدات من ريع
األثالث الخيرية املوجهة
وصاياها لعموم الخيرات،
بالتزامن مع بدء عودة الطلبة
إلى املدارس.
وقال املدير العام للهيئة
باإلنابة املهندس حمد
البرجس في تصريح
صحافي ،إن "الهيئة تضع
قضية تعليم ّ
القصر
واملشمولني بالرعاية في
مقدمة أولوياتها ملا لها من
أهمية في تنمية وتهيئة
النشء لخوض غمار الحياة
العملية ومواجهة التحديات
وتحقيق النجاح العلمي
والعملي".
وأضاف البرجس أن "الهيئة
سبق أن كثفت برامج دعم
األنشطة التعليمية ،خصوصًا
وسط األوضاع الحالية ،وما
تشهده البالد واملؤسسات
التعليمية من إجراءات
احترازية ملواجهة فيروس
كورونا".
وذكر أن الهيئة نظمت
قبل أسابيع بحضور عدد
من مسؤوليها ،في مقرها
الرئيسي وفروعها الخارجية
فعالية العودة إلى املدارس
تحت شعار "نرعاكم لتزهو
مقاعد التعليم بآمالكم" ،للعام
الدراسي .2022-2021

«األشغال» تؤجل اختبارات
الوظائف اإلشرافية
أعلنت وزارة األشغال العامة
تأجيل موعد االختبارات
للوظائف اإلشرافية حتى
إشعار آخر نظرًا إلى
وجود خلل تقني في نظام
االختبارات بجامعة الكويت.
وأكدت الوزارة ،في بيان لها،
على إبالغ موظفي الوزارة
املتقدمني إلى تلك الوظائف
اإلشرافية بموعد االختبارات
الجديد عند تحديده.
وكان املتحدث الرسمي لوزارة
األشغال العامة والهيئة
العامة للطرق والنقل البري
عبدالله العجمي كشف عن
تحديد موعد عقد اختبارات
الوظائف اإلشرافية في وزارة
األشغال العامة أمس ،في
موقع جامعة الكويت بمدينة
صباح السالم الجامعية
في مبنى كلية الهندسة
والبترول.
وأشاد العجمي بالتعاون
الكبير بني الجامعة ووزارة
األشغال في التنسيق لعقد
هذه االختبارات الخاصة
بالوظائف اإلشرافية ،معربًا
عن تمنياته بالتوفيق لجميع
املتقدمني الختبارات الوظائف
اإلشرافية في األشغال.
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نواب لـ ةديرجلا  :نرحب بالعفو الكريم والحوار الوطني
ونرفض تحصين رئيس الحكومة وتأجيل االستجوابات
•

فهد تركي

في تصريحات متفرقة
لـ «الجريدة» أكد عدد من
النواب أن كل االستجوابات
المدرجة على جدول أعمال
مجلس األمة ال تزال
قائمة ،سواء المقدمة الى
رئيس الحكومة أو الوزراء،
ومواقفهم السياسية قائمة
أيضا ،إلى أن يعاد العمل
بالدستور بصورته الحقيقية.

نافذة نيابية

مطالبات نيابية بإلغاء الـ  PCRللطلبة
والمطيري يلوح باستجواب باسل

مهند الساير

جدد عدد من نواب مجلس
األمــة رفضهم التام الستمرار
ت ـ ـح ـ ـص ـ ـيـ ــن رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـج ـل ــس
ال ـ ــوزراء سـمــو الـشـيــخ صباح
الـ ـخ ــال ــد مـ ــن االسـ ـتـ ـج ــواب ــات
الحالية ،أو المزمع تقديمها
م ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــا ،م ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــريـ ــن أن
ه ـ ــذا ال ـع ـم ــل انـ ـتـ ـه ــاك صــريــح
للدستور.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــواب :حـ ـس ــن
جـ ــوهـ ــر ،وم ـه ـل ـه ــل ال ـم ـض ــف،
وع ـب ــدال ـل ــه ال ـم ـض ــف ،ومـهـنــد
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاي ـ ـ ــر ،وح ـ ـ ـمـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـطـ ــر،
"ن ـح ــن مـتـمـسـكــون بـمــواقـفـنــا
الثابتة وا لــرا فـضــة لتحصين
الخالد مــن الـمـســاء لــة ،وعليه
صـ ـع ــود ال ـم ـن ـصــة وم ــواج ـه ــة
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــوابـ ـ ــات" ،م ــؤك ــدي ــن
رفـ ـضـ ـه ــم تـ ـف ــري ــغ ال ــدسـ ـت ــور
م ــن م ـح ـت ــواه م ــن خ ـ ــال ه ــذه
ال ـم ـحــاوالت ،وح ـقــوق النائب
التي منحها إياه الدستور.
ورحـ ـ ـ ــب الـ ـ ـن ـ ــوب ب ــالـ ـح ــوار
ال ــوطـ ـن ــي تـ ـح ــت رعـ ــايـ ــة اس ــم
األم ـ ـ ـيـ ـ ــر ،م ـت ـط ـل ـع ـيــن إلـ ـ ــى مــا

حسن جوهر

عبدالله المضف

مهلهل المضف

حمد المطر

قالوا
• جوهر :المحافظة على الدستور والتصدي لكل محاوالت انتهاكه أو تجاوزه أو تفريغه من محتواه
• الساير :تسريب برنامج عمل ثالث للحكومة أمر مخز ومحبط ...والخالد ال يملك رؤية واضحة
• المطر :تحصين رئيس الوزراء عمل غير دستوري والحوار الوطني يجب أن يتوافق مع جميع األطراف
• عبدالله المضف :ال يمكن أن أرمي أدواتي الدستورية أو أسلمها ...والفشل في كل مؤسسات الدولة
• مهلهل المضف :نعاني أزمة سياسية عميقة بين السلطتين وتأجيل االستجوابات اعتداء على الدستور
أسـ ـم ــوه بــال ـع ـفــو ال ـك ــري ــم عــن
ن ـ ـ ــواب س ــاب ـق ـي ــن ون ــاش ـط ـي ــن
سياسيين.

تشريع ورقابة
وكـ ـ ـش ـ ــف ال ـ ـنـ ــائـ ــب عـ ـب ــدالـ ـل ــه
المضف أن "االلـتــزام بالدستور
ق ـ ـ ـ ــدر ،ون ـ ـحـ ــن ك ـ ـن ـ ــواب ح ـم ـل ـنــا
أمـ ــان ـ ـت ـ ـيـ ــن ف ـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــام ـ ــس مــن
دي ـس ـم ـبــر ال ـم ــاض ــي م ــن ال ـنــاس
ه ـم ــا :ال ـت ـشــري ـع ـيــة وال ــرق ــاب ـي ــة،
وال ـيــوم أق ــول ال يمكن أن أرمــي
أدواتي أو أسلمها".
وق ـ ــال إن "ح ـم ــاي ــة الــدس ـتــور
واجـ ـ ـ ـ ــب وط ـ ـ ـنـ ـ ــي ،والـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم إذا
ك ـن ــا ذوي نـ ـش ــاط ف ــي ال ـجــانــب
ال ـت ـشــري ـعــي فـنـحــن أي ـض ــا نشد
اليد على الجانب الــرقــابــي ،وال
يمكن الـتـنــازل عــن ح ــرف واحــد
م ــن الـ ــدس ـ ـتـ ــور"" ،وقـ ـ ــد طــرح ـنــا
كنواب القوانين الملحة والمهمة
ل ـل ـش ـعــب ال ـك ــوي ـت ــي واإلص ـ ـ ــاح،
ل ـن ــؤك ــد م ــن خـ ــال ذلـ ــك أن ه ــذا
البلد ليس بلد حكومة ،وليس
بـلــدا للمجلس فـقــط ،إنـمــا وطن
للجميع" ،الفتا إلى أن "الكرة في
ملعبهم".
وأوضــح أن "من يريد احترام
ال ــدسـ ـت ــور وال ـش ـع ــب ال ـكــوي ـتــي
وال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل بـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ــرضـ ـ ــي الـ ـل ــه
ويرضينا كـنــواب مجلس األمــة
فأهال وسهال بــه ،نحن ال نملك
أي مشكالت شخصية مع أحد،
لكن لدينا مشكلة دستورية ،فمن
يـحــاول تـجــاوز الــدسـتــور كائنا
م ــن ك ــان سـيـجــدنــا ف ــي وج ـهــه"،
مؤكدا انه حمل على عاتقه ملف
حماية االموال العامة ،ومن شهر

ديسمبر بــانـتـهــاء بملف أمــاك
ال ــدول ــة وم ـبــاشــرة قـلــت لرئيس
الـ ـ ـ ــوزراء اذا ت ــم ال ـع ـبــث بــأمــاك
ال ـ ــدول ـ ــة ف ـس ـت ـص ـعــد ال ـم ـن ـص ــة،
وأتـشــرف ان اكــون وكتلة الستة
من قمنا بــإعــداد البيان ورفض
م ـم ــارس ــة ال ـح ـكــومــة وأع ـمــال ـهــا
السابقة في ملف أمــاك الدولة،
واذا ت ـ ــم ا لـ ـتـ ـج ــد ي ــد ب ـم ـخــا ل ـفــة
ل ـل ـق ــان ــون ف ـس ـي ـص ـعــد الـمـنـصــة
ويتحمل المساءلة السياسية.
وط ـ ـ ــال ـ ـ ــب الـ ـ ـمـ ـ ـض ـ ــف رئـ ـي ــس
الحكومة بــااللـتــزام بالدستور،
مؤكدا أن "الكويت تستحق واقعا
افضل من الحالي ،والبد ان نركز
على الواقع السيئ ،فبلدنا يملك
كل المقومات الكفيلة بالنجاح،
لكن نرى الفشل في كل مؤسسات
الدولة ،وانا احمل هم بلد ،ومن
ي ـس ـعــى الـ ــى صـ ــاح هـ ــذا الـبـلــد
ي ــأت ـي ـن ــا ل ـي ـضــع ي ـ ــده ب ــأي ــدي ـن ــا،
ل ـكــن عـلـيـهــم احـ ـت ــرام الــدس ـتــور
واالخـ ـ ـ ـ ــاص ب ــالـ ـعـ ـم ــل ،فــال ـب ـلــد
يستحق ويملك مقومات النجاح
ولن نسمح بالفشل".

مواقف
من جانبه ،أكد النائب مهند
الـســايــر أن مــواقـفــه الـســابـقــة لم
ت ـت ـغ ـيــر تـ ـج ــاه االسـ ـتـ ـج ــواب ــات،
مـشـيــرا الــى انـنــا ك ـنــواب مازلنا
م ـت ـم ـس ـك ـيــن ول ـ ــن نـ ـتـ ـن ــازل عــن
الـمـبــادئ الــدسـتــوريــة والـقــواعــد
ال ـع ــام ــة ،ال ــى ان يـصـلــح رئـيــس
الوزراء ووزراؤه ويتراجعوا عن
اي انتهاكات للدستور ،فعندها
سنكون الــذراع اليمنى إلصالح
ال ـب ـل ــد ،ل ـك ــن اذا ت ــم االس ـت ـم ــرار

ب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوز ع ـ ـلـ ــى الـ ــدس ـ ـتـ ــور
ً
فسنكون نوابا نملك الشدة إذا
لم نكن أشرس.
و قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ا لـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ــر إن ك ــل
االس ـت ـج ــواب ــات ال تـ ــزال قــائـمــة،
سـ ـ ـ ـ ــواء ال ـ ـم ـ ـقـ ــدمـ ــة الـ ـ ـ ــى رئـ ـي ــس
الحكومة او ال ــوزراء ،ومواقفنا
السياسية قائمة ايضا ،الــى ان
يعاد العمل بالدستور بصورته
الحقيقية.
وتابع" :بعد تسريب برنامج
ث ــال ــث ل ــرئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ي ـكــون
ذل ــك بــالـنـسـبــة لـنــا أم ــرا مخزيا
وم ـح ـب ـطــا ،وه ـ ــذا جـعـلـنــا نـقــدم
ب ــرن ــام ــج ع ـم ــل جـ ــديـ ــدا ،ب ـم ــا ان
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة خـ ـ ــال سـنــة
واحـ ــدة ق ــدم ثــاثــة ب ــرام ــج ،فمن
الـ ـ ــواضـ ـ ــح ان ـ ـ ــه ال يـ ـمـ ـل ــك رؤي ـ ــة
واض ـحــة لتقديم بــرنــامــج عمل،
وبالتالي قطعنا شوطا لتقديم
ال ـح ـلــول ،وس ـي ـكــون ه ــذا الملف
ج ــزء ا رئـيـسـيــا مــن المصالحة،
خــال الـمـبــادرة الـتــي هــي تحت
رع ــاي ــة س ـمــو ام ـي ــر الـ ـب ــاد ،ألن
ه ـ ــذه ال ـم ـل ـف ــات س ـت ـك ــون جـ ــزءا
رئيسيا مــن المؤتمر المشترك
بين الحكومة والمجلس ،تحت
رعاية االمير.
وأض ـ ـ ـ ــاف" :ن ـط ـم ـئ ــن اإلخ ـ ــوة
فــي تركيا ،لــن نترككم لوحدكم
و سـنـكــون مشاركين اساسيين
فـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،ألن
اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح سـ ـيـ ـب ــدأ ب ـع ــودت ـه ــم
القريبة".

إصالح
وقال النائب مهلهل المضف،
إن اإلصالح السياسي تعطل 60
عاما ،والــذي كان من المفترض
أن يبدأ منذ عام  ،63مشيرا الى
ان الـبـلــد يـعــانــي أزم ــة سياسية
عميقة بين المجلس والحكومة،
خ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد ت ـ ــأجـ ـ ـي ـ ــل
االستجوابات المقدمة أو المزمع
تقديمها الــى رئـيــس الحكومة،
وهذا اعتداء على الدستور يفرغه
من محتواه وينزع أدوات النائب
الرقابية بشكل مقزز ،وال تعاون
مــع الحكومة اال بعد نــزع فتيل
االزمات السياسية.

لجنتان برلمانيتان
تجتمعان اليوم
مع بداية أسبوع برلماني
جديد تعقد لجنتان برلمانيتان
اجتماعين ال ـيــوم ،إذ تناقش
لـجـنــة ال ـع ــرائ ــض وال ـش ـكــاوى
ال ـس ــاع ــة ال ـتــاس ـعــة والـنـصــف
صباحا الشكاوى أرق ــام ،142
و ،153و ،174و ،544والشكاوى
أر قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،426 ،370 ،118
بـحـضــور وزي ــر الـمــالـيــة وزيــر
الــدولــة لـلـشــؤون االقتصادية
واالستثمار ،ووزير الخارجية
وزي ــر الــدولــة ل ـشــؤون مجلس
الوزراء.
كما تجتمع لجنة شــؤون
الـتـعـلـيــم وال ـث ـقــافــة واالرش ـ ــاد
الساعة الحادية عشرة صباحا
ل ـت ــواص ــل م ـنــاق ـشــة تكليفها
ببحث ودراسـ ــة سبل تطوير
م ــؤس ـس ــات الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي،
ورفــع كفاءتها من الناحيتين
االكــاديـمـيــة واالداريـ ـ ــة ،فضال
عــن مناقشة تكليفها ببحث
ودراسة اسباب تدهور التعليم
العام الحكومي والخاص ومدى
فاعلية خطط وزارة التربية في
النهوض بمستوى التعليم.
كما ستناقش "التعليمية"
أيـ ـض ــا س ـب ــل ت ـط ــوي ــر الـهـيـئــة
ال ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي
وال ـ ـتـ ــدريـ ــب مـ ــن ال ـنــاح ـي ـت ـيــن
االكــادي ـم ـيــة واالداري ـ ـ ــة ،وآلـيــة
قـ ـب ــول ال ـط ـل ـب ــة فـ ــي ال ـك ـل ـيــات
والـ ـمـ ـع ــاه ــد بـ ـحـ ـض ــور وزيـ ــر
التربية والمختصين والمدير
العام لـ "التطبيقي".

وأعـ ــرب ع ــن تــأي ـيــده "ال ـح ــوار
الــوط ـنــي بــرعــايــة سـمــو االم ـيــر،
وتشخيص المشاكل السياسية
ووضـ ــع ال ـح ـلــول ل ـه ــا" ،مضيفا
"ندفع إلى الحوار ،ونتطلع إلى
أن ينزع فتيل االزمات السياسية،
وان يكون هناك تعاون حقيقي
لحلحلة القضايا التي يعانيها
المواطن ،كما نتطلع إلى عودة
الـمـهـجــريــن .وإذا ت ــم ه ــذا االم ــر
فسيكون هناك أرضية مناسبة
للتعاون مع الجميع".

حوار
ومن جهته ،أكد النائب حسن
جــوهــر تمسكه ون ـ ــواب كـتـلــة ال ـ
 6بــال ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى الــدس ـتــور
والتصدي لكل من أراد أن ينتهكه
أو يتجاوزه أو يفرغه من محتواه،
م ـش ــددا ع ـلــى أن "ق ـض ـيــة الـعـفــو
قضية استحقاق كبرى ومدخل
اســاســي لــاسـتـقــرار السياسي،
وب ــدء ح ــوار وطـنــي جــاد للتفرغ
لـلـمـشــاريــع االخ ـ ــرى ،فـنـحــن كنا
دائما مرحبين ومتعاونين سواء
ك ــان بــالـعـفــو ال ـخ ــاص المتمثل
ب ـ ــإرادة سـمــو االم ـي ــر ،وه ــذا حق
لسموه فــي أي وقــت ،وهــو جهد
وعمل يشكر عليه".
وأشـ ـ ــار إل ــى أن ه ـن ــاك حـلــوال
وت ـشــري ـعــات م ـقــدمــة ،وسـتـكــون
في مقدمة أجندة مجلس االمــة،
"ونتمنى أن تشهد االيام المقبلة
انفراجات حقيقية".
أما النائب حمد المطر فأعرب
عن أمله أن يكون الحوار مبنيا
على توافق جميع األطراف ذات
الصلة ،مؤكدا "اننا نتطلع الى
عفو كريم يهيئ المناخ المناسب
والـ ـه ــدوء الـسـيــاســي لنستعيد
أولويات الشعب الكويتي .وبوابة
هذا المناخ عفو كريم ،وهو اآلن
في مراحل متقدمة".
وذكــر أن "الـبــاد تحتاج اآلن
إلى الهدوء السياسي ،لتحقيق
االنجاز ،وحتى تصبح الكويت
مؤسسة تشريعية لنقف كتفا
ً
بكتف مع الحكومة" ،مــؤكــدا أن
تحصين رئيس الوزراء عمل غير
دستوري.

وس ــط دعـ ــوة نـيــابـيــة بــإلـغــاء
فحص الـ  PCRاألسبوعي للطلبة
غـيــر الـمـطـعـمـيــن ،أع ـلــن الـنــائــب
صالح المطيري نيته استجواب
وزير الصحة د .باسل الصباح،
ووزيــر التربية د .علي المضف،
إذا لم يتم التراجع عنه.
وق ــال الـمـطـيــري ،فــي تغريدة
على حسابه في "تويتر"" :بناء
ع ـلــى ال ـم ـع ـط ـيــات فـيـمــا يخص
ال ـت ـع ــام ــل ال ـخ ــاط ــئ م ــع رج ــوع
أبـ ـن ــائـ ـن ــا الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــدارس،
وال ـقــرارات التي قد تكون خطرا
عـلــى األمـ ــن الـصـحــي ف ــي الـبـلــد،
فإنني أعـلــن اسـتـجــواب وزيــري
ال ـص ـحــة وال ـت ــرب ـي ــة ،إن ل ــم يتم
التراجع عن هذه القرارات ،وإن تم
تشكيل حكومي جديد فسنستمر
في المحاسبة".
من جهته ،قال النائب د .أحمد
مطيع "مع تراجع عدد إصابات
كــورونــا فــي الكويت ووصولنا
لنسبة كبيرة من عدد المطعمين
ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،وم ـ ــع ت ــراج ــع دول
عــديــدة عــن اعتماد فحص PCR
لـعــدم دق ــة نـتــائـجــه ،عـلــى وزارة
التربية التراجع عن قــرار إجبار

صالح المطيري

المعلمين والطلبة غير المطعمين
على إجراء فحص  PCRأسبوعيا،
وي ـجــب اح ـت ــرام حــريــات الـنــاس
وخياراتهم الشخصية".
ب ـ ـ ــدوره ،دع ــا ال ـنــائــب أســامــة
ال ـ ـشـ ــاه ـ ـيـ ــن وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــري ال ـص ـح ــة
والـتــربـيــة ،إل ــى إع ـفــاء مــن حجز
موعد تطعيم ،ومن تلقى جرعته
األولــى ،من المسحة األسبوعية
المرهقة والمكلفة ،وقد تواصلت
معها بهذا الشأن.

ً
المطر للفارس :هل مازلت جادا في
ّ
تعهدك بتكويت نقطة االرتباط؟
في تصريح وجهه إلى وزير النفط وزير التعليم العالي د.
محمد الفارس ،قال النائب د .حمد المطر ،إن "األسئلة التي قمت
وزميلي في لجنة البيئة النائب مهلهل المضف بتوجيهها عن
نقطة االرتباط لمشاريع البيئة منذ  ٨أشهر لم تصل الــردود
عنها إلى يومنا هذا ،فهل األمين العام ومستشاره القانوني
"المغرد" على علم بتبعات ذلك؟".
وت ـســاء ل الـمـطــر" :هــل تـعـ ّـهــدك بتكويت النقطة وأن تكون
ّ ً
جديا؟".
األولوية للكويتيين المفصولين منها ما زال

ةديرجلا
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«الكهرباء» تقطع التيار عن  70حيازة وقسيمة خالل سبتمبر
لجنة خماسية تداهم حيازات الهجن المخالفة وترفع التعديات
سيد القصاص

تعديات
جسيمة تضر
الشبكة بشكل
مباشر
الشمري

ك ـش ــف ن ــائ ــب رئـ ـي ــس فــريــق
الضبطية القضائية في وزارة
الكهرباء والماء أحمد الشمري
عــن تـحــريــر  70محضر ضبط
مخالفة لتعديات على شبكة
الـكـهــربــاء وال ـمــاء تـنــوعــت بين
إيصال تيار بدون عداد وهدر
واس ـت ـغ ــال م ــواق ــع ف ــي أع ـمــال
غير مخصصة لها مما يرفع
األحمال على الشبكة ،منها 31
ً
محضرا في منطقة الهجن.
وق ــال الـشـمــري ،فــي تصريح
لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" خ ـ ــال م ـشــارك ـتــه
في حملة الفريق األخـيــرة على
الهجن وشــاركــت فيها وزارات
الــداخـلـيــة والـبـلــديــة والـكـهــربــاء
وهـيـئـتــا الـبـيـئــة وال ـش ـب ــاب ،إن

"أب ـ ـ ـ ــرز أه ـ ـ ـ ــداف ال ـح ـم ـل ــة رص ــد
ال ـم ـخــال ـفــات وال ـت ـع ــدي ــات على
شـ ـبـ ـك ــة ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء مـ ـ ــن خـ ــال
اس ـت ـغــال ال ـح ـي ــازات كمصانع
وورش ومـسـتــودعــات تستهلك
طاقة عالية ،إضافة إلــى وجود
غرف مبنية بشكل مخالف ترهق
الشبكة في فترات الصيف".
وأضاف أن الحملة مستمرة
للقضاء على التعديات في تلك
ً
المنطقة ،متمنيا من أصحاب
الحيازات في المنطقة التعاون
م ــع ال ـف ــري ــق الـ ـ ــذي قـ ـ ــام ،خ ــال
الـحـمـلــة بــالـتـنـسـيــق م ــع لجنة
التعديات ،بتوجيه إنذارات لهم،
وتحرير العديد من المحاضر
لـلـمـخــالـفــات الـجـسـيـمــة وقـطــع

ً
ترقية  972موظفا في «الكهرباء»
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة،
ً
ً
د .مـشـعــان الـعـتـيـبــي ،قـ ــرارا وزاري ـ ــا بـتــرقـيــة 972
موظفا في الوزارةباالختيار ،ممن تنطبق عليهم
ش ــروطمجلس الـخــدمــة المدنية ،واسـتـنــادا إلى

الدرجات الشاغرة المتوافرةمن قبل وزارة المالية
في ميزانية الوزارة للسنة الحالية .وشمل القرار
درجات الموظفين المختلفة في قطاعات الوزارة،
على أن يعمل بالقرار بتاريخ .2021 /3 / 31

"ال ـك ـه ــرب ــاء" عـنـهــا بالتنسيق
مـ ــع قـ ـط ــاع ش ـب ـك ــات ال ـت ــوزي ــع
الكهربائية.
و ت ــو ق ــع أن تـسـتـمــر الحملة
عــدة أســابـيــع بـهــدف التخلص
ب ـش ـكــل ك ــام ــل م ــن ال ـت ـع ــدي ــات،
ً
مــو ض ـحــا أن فــر يــق الضبطية
القضائية يـحــرص فــي المقام
األول عـ ـ ـل ـ ــى أن ي ـس ـت ـج ـي ــب
أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب ال ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــازات ب ــرف ــع
الـتـعــديــات مــن خــال إعطائهم
فرصة زمنية مناسبة تتراوح
م ـ ــن  3إلـ ـ ــى  10أيـ ـ ـ ــام بـحـســب
ال ـ ـت ـ ـعـ ــدي وت ـ ـقـ ــديـ ــر الـ ـض ــاب ــط
ال ـ ـق ـ ـضـ ــائـ ــي ،وفـ ـ ـ ــي كـ ـثـ ـي ــر مــن
األح ـ ـيـ ــان هـ ـن ــاك م ـخ ــال ـف ــات ال
ي ـم ـكــن إع ـط ــاؤه ــا م ـه ـلــة ألنـهــا
ت ـش ـك ــل خ ـ ـطـ ــرا عـ ـل ــى ال ـش ـب ـكــة
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ب ـش ـك ــل م ـبــاشــر
وت ـع ـت ـب ــر م ـخ ــال ـف ــات جـسـيـمــة
ف ـي ـتــم بـمــوجـبـهــا ق ـطــع ال ـت ـيــار
الكهربائي مباشرة.

إعادة التيار
وقـ ـ ـ ــال الـ ـشـ ـم ــري إن إعـ ـ ــادة
التيار مرة أخرى تتطلب تقديم

اللجنة الخماسية خالل مداهمتها حيازات الهجن
ط ـلــب ص ـلــح إلـ ــى "ال ـك ـه ــرب ــاء"،
ً
مؤكدا أن وجود لجنة التعديات
فــي منطقة الـهـجــن ي ـعــود إلــى
كـثــرة الـتـعــديــات عـلــى شبكتي
الكهرباء والماء فيها.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال ن ــائ ــب رئ ـيــس
لـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة إزالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــات

والـمـخــالـفــات خــالــد بــونــاشــي:
"نـ ـق ــوم م ــن خـ ــال ل ـج ـنــة إزالـ ــة
ا لـتـعــد يــات فــي منطقة الهجن
ب ــزي ــارة ل ـل ـح ـيــازات المختلفة
ً
لـلـتــأكــد مــن أن ـهــا فـعـلـيــا تعمل
في تربية اإلبل وتمتلك مطايا،
وت ـس ـت ـغ ــل فـ ــي غ ـ ــرض ال ـه ـجــن

وم ـس ــاب ـق ــات ـه ــا ،ول ـي ـس ــت مـثــل
بعض الحيازات التي تحولت
إلى مصانع ،ومخازن ،ومواقف
باصات ،وسكن عــزاب وأماكن
مشبوهة" وتعمل فــي أغــراض
ب ـخ ــاف م ــا خـصـصــت ل ــه تلك
الحيازات.

«بوكسهل» تستقبل الطالبات
المستجدات للفصل الثاني

«الجامعة المفتوحة» :طلبتنا التزموا
بنسبة حضور %50

اسـتـقـبـلــت كـلـيــة بــوكـسـهــل الـكــويــت
للبنات طالباتها المستجدات للفصل
ا لـ ـ ــدرا سـ ـ ــي ا لـ ـث ــا ن ــي  2021-2020مــن
خــال لـقــاء ات تنويرية عــدة على مــدار
أسبوع ،تعرفت الطالبات خاللها على
طبيعة الدراسة بالكلية والتخصصات
والبرامج التي تقدمها ،واللوائح التي
يتحتم عليهن اإللـمــام بها خــال فترة
الــدراســة ،كما أتاحت للطالبات فرصة
ال ـح ـصــول ع ـلــى ك ــل ال ـم ـع ـلــومــات الـتــي
تــرشــدهــن لـتـحـقـيــق م ـس ـيــرة تعليمية
ناجحة.
كما تعرفت الـطــالـبــات على رؤســاء
األق ـ ـ ـسـ ـ ــام األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة وال ـم ــوظ ـف ـي ــن
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن عـ ــن م ـخ ـت ـل ــف األق ـ ـسـ ــام
واألنشطة الطالبية.
ورحبت مديرة شؤون الطلبة ناديا
كعوش بالطالبات المستجدات قائلة:
إن الكلية تعمل على قــدم وس ــاق على
تـحـقـيــق ك ــل م ـق ــوم ــات ال ـن ـج ــاح لـلـعــام
الدراسي الجديد ،مؤكدة أن حضورهن
اللقاءات والورش واألنشطة التوعوية
الـتــي تنظمها الكلية عـلــى م ــدار الـعــام
ً
الدراسي مهمة جدا لحياتهن الطالبية
ً
لــاس ـت ـفــادة ل ـيــس ف ـقــط أك ــادي ـم ـي ــا من
ً
ً
ال ـك ـل ـي ــة ب ــل أيـ ـض ــا ع ـم ـل ـي ــا واك ـت ـس ــاب
الـ ـمـ ـه ــارات ال ــازم ــة ل ـم ـس ـيــرة وظـيـفـيــة
ناجحة.

بــال ـتــرح ـيــب وال ـ ـ ـ ــورود ،اسـتـقـبـلــت ال ـجــام ـعــة الـعــربـيــة
المفتوحة ،صباح أمــس ،طلبتها فــي ال ــدوام الحضوري
بالفصل الدراسي األول ،بعد غياب عن حرمها الجامعي دام
عامين ،وسط اإلجراءات والبروتوكوالت الصحية المعتمدة
فــي مداخلها ومخارجها ،إضــافــة إلــى التزامها بتطبيق
سياسة التباعد المعتمدة داخل فصولها الدراسية.
وقــال مدير الجامعة د .نايف المطيري "سعدنا اليوم
بـتــوافــد طلبتنا لـلـحــرم الـجــامـعــي وعــودت ـهــم والـتــزامـهــم
بكل االشتراطات الصحية ،التي عممتها إدارة الجامعة،
وفــق خطة الجامعة للعودة التدريجية ،مــن خــال الرقم
الجامعي للطالب ،بالتبادل ما بين حضور المحاضرات
داخل الحرم الجامعي وتحصيل المحاضرات عبر الفصول
االفتراضية ،بنسبة  ،%50على أن تكون كل االختبارات في
الحرم الجامعي.
وأكد المطيري االلتزام التام بتعاليم مجلس الجامعات
الخاصة واالشتراطات الصحية الالزمة للوقاية من عدوى
كوفيد  ،19خــال العودة اآلمنة لطالب الجامعة لمقاعد
ً
الدراسة حضوريا.
وأش ــار إلــى أن الجامعة العربية المفتوحة تــأتــي في
مقدمة الجامعات التي استمرت في التحصيل األكاديمي
أثناء جائحة كوفيد  19دون توقف ،وذلك يعود لبنيتها
التحتية الـمـجـهــزة وفــق منهجها الـبــريـطــانــي المعتمد،
بتبينها نظام التعليم المدمج والذي يدمج ما بين التعليم
التقليدي والتعليم اإللكتروني ،وفق برامج تعتمد على
التعليم الرقمي معدة لذلك منذ انطالقها في عــام 2002
بدولة الكويت.
وأكد المطيري أن الجامعة أخذت على عاتقها التطوير
في بنيتها التقنية ومواكبة العالم المتسارع في وسائل

جانب من اللقاءات التنويرية
ً
وأضــافــت كـعــوش :إنـنــا سـعــداء جــدا
بـ ـع ــودة ط ــال ـب ــات ـن ــا ل ـم ـق ــاع ــد ال ــدراس ــة
ومـتـشــوقــون لــرؤيـتـهــم بـيـنـنــا ،مشيرة
ً
ً
إلــى أن األمــر لــم يكن سـهــا ،خصوصا
أن الطالبات غبن عن التعليم النظامي
فـتــرة تــزيــد عـلــى سـنــة ونـصــف السنة،
لذلك توقعاتنا بأن تكون هناك الكثير
مـ ــن الـ ـتـ ـح ــدي ــات ول ـك ـن ـن ــا م ـس ـت ـع ــدون
لمواجهتها.
وأوضـ ـح ــت أن ــه "بـمـنــاسـبــة ان ـطــاق
الــدوام الرسمي وعــودة الطالبات على
ن ـظ ــام ال ـن ـمــط الـ ــدراسـ ــي ال ـم ــدم ــج بعد
انـقـطــاع دام عــام ونـصــف الـعــام بسبب

جائحة كورونا ،حسب الخطة الدراسية
ً
الموضوعة ووفقا لالشتراطات الصحية
التي أوصــت بها السلطات الطبية في
الـبــاد ،قــامــت الكلية بــإعــداد الصفوف
ونظام الدراسة بحيث تطبق فيه مبدأ
ً
التباعد االجـتـمــاعــي حــرصــا منا على
سالمة طالباتنا والهيئة التدريسية".
وذكـ ــرت أن كـلـيــة بــوكـسـهــل الـكــويــت
ً
تسعى دائ ـمــا إل ــى خـلــق حـيــاة طالبية
ت ـ ـهـ ــدف إلثـ ـ ـ ـ ــراء الـ ـج ــان ــب األك ــاديـ ـم ــي
وال ـع ـم ـل ــي ل ـ ــدى ال ـط ــال ـب ــات مـ ــن خ ــال
االح ـت ـك ــاك وال ـت ـفــاعــل م ــع خ ـب ــرات لها
تجارب عملية ثرية.

َّ
دهس سيدتين عجل بإصدار قرار منع
ممارسة أي رياضة على جسر جابر

●

محمد الشرهان

عـجــل ح ــادث ده ــس وافـ ــدة ومــواطـنــة
تـ ـم ــارس ــان ريـ ــاضـ ــة رك ـ ـ ــوب ال ـ ــدراج ـ ــات
الهوائية بإصدار وكيل وزارة الداخلية
الـفــريــق الشيخ فيصل ال ـنــواف تعميما
بمنع مـمــارســة ريــاضــة المشي وركــوب
الدراجات الهوائية وغيرها من الهوايات
على جسر الشيخ جابر.
وأعلنت "الداخلية" ،في بيان صحافي
لالدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني،
أن التعميم يــأ تــي مــن منطلق ا لـحــرص
عـلــى ســامــة مــرتــادي الـطــريــق وحماية

األرواح والممتلكات بعد ارتفاع معدالت
ال ـحــوادث الـمــروريــة فــي اآلون ــة االخـيــرة
على الجسر.
ودعــت ال ــوزارة الجميع إلــى التعاون
مــع رج ــال األم ــن واالل ـت ــزام ب ـقــرار المنع
واتباع التعليمات واإلرشــادات والتقيد
بالقوانين واأل نـظـمــة المعمول بها في
الـ ـب ــاد ح ـف ــاظ ــا ع ـل ــى س ــام ــة ال ـج ـم ـيــع،
م ـش ـي ــرة إلـ ــى أنـ ــه ع ـل ــى ام ـ ـتـ ــداد الـجـســر
توجد كاميرات لرصد وضبط السرعة
والمراقبة.
وف ــي تـفــاصـيــل حـ ــادث ال ــده ــس ،قــال
مصدر أمني لـ "الجريدة" إن جسر الشيخ

ضبط  3أشخاص بحوزتهم
 1.25كغم من الماريغوانا
●

محمد الشرهان

ً
تمكن قطاع األمن الجنائي ممثال في
اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات إدارة
المكافحة المحلية ،مـن ضبط مواطن
ووافدين بتهمة االتجار وتعاطي المواد
المخدرة ،إذ عثر بحوزتهم على نحو
 1.25كيلوغرام من مــادة الماريغوانا
المخدرة.
وفي التفاصيل ،التي رواها مصدر
أمني لـ "الجريدة" ،أن رجــال المباحث
بـ ــاإلدارة الـعــامــة لمكافحة الـمـخــدرات
تلقوا معلومات سرية تفيد بأن مواطنا
يحوز كمية كبيرة من المواد المخدرة
بقصد االت ـجــار ،مشيرا ال ــى ان رجــال
المباحث كثفوا تحرياتهم ،وجمعوا
المعلومات واالسـ ـت ــدالالت ،ورص ــدوا
تحركات المشتبه فيه مدة أسبوعين.
وأضاف المصدر أنه بعد التأكد من
صحة المعلومات تـم استصدار اإلذن
القانوني الالزم لعقد صفقة مع المشتبه
فيه لـشــراء كمية مــن ال ـمــواد المخدرة
عبر أحــد المصادر السرية ،الفتا الى

ُّ
أنــه أثناء عملية التسليم والتسلم تـم
ضبط المتهم ،وبتفتيش مسكنه تم
العثور على نحو نصف كيلو من مادة
الماريغوانا المخدرة.
وذك ـ ــر انـ ــه ب ـمــواج ـهــة الـمـتـهــم أقــر
واعـ ـت ــرف ب ــأن ال ـم ـض ـبــوطــات تخصه
بقصد االتجار والتعاطي ،وأوضح أنه
تحصل عليها من وافدين من جنسية
أجنبية ،وأرشد عنهما وبعد أخذ اإلذن
ال ـقــانــونــي ت ــم ضـبـطـهـمــا ،وبتفتيش
مسكنهما تــم الـعـثــور على نحو 750
غراما من الماريغوانا ومبلغ مالي قدره
 4050دينارا.
وت ــاب ــع أن ــه ب ـمــواج ـهــة المتهمين
ب ـمــا ت ــم ض ـب ـطــه ب ـحــوزت ـه ـمــا اع ـتــرفــا
بــأن المضبوطات تخصهما ،وأنهما
اعـ ـت ــادا ج ـلــب الـ ـم ــواد ال ـم ـخ ــدرة عبر
البريد السريع ،وذلــك بقصد االتجار،
وأن ال ـم ـب ـل ــغ الـ ـم ــال ــي ه ـ ــو حـصـيـلــة
االت ـج ــار بــال ـم ـخــدرات ،مـشـيــرا ال ــى ان
رج ـ ــال ال ـم ـبــاحــث اح ــال ــوا المتهمين
والمضبوطات إلى جهة االختصاص
التخاذ اإلجراءات القانونية.

جــابــر شـهــد ص ـبــاح أم ــس االول حــادثــا
مروريا مروعا تمثل في دهس سيدتين
ف ــي الـعـقــد ال ـثــالــث م ــن عـمــرهـمــا االول ــى
وافدة والثانية مواطنة اثناء ممارستهما
رياضة ركوب الدراجات الهوائية ،الفتا
الــى ان الـحــادث أسـفــر عــن وف ــاة الــوافــدة
وإصابة المواطنة بجروح خطيرة.
وأض ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـص ــدر أن الـ ــداهـ ــس الذ
بــالـفــرار مــن مــوقــع ال ـحــادث إال ان رجــال
دوريــات محافظة العاصمة تمكنوا من
ضبطه في منطقة الصليبيخات وتبين
ان ــه مـقـيــم عــربــي ف ــي الـعـقــد ال ـثــانــي من
ع ـمــره ،ويــرافـقــه ش ــاب مــن غـيــر مـحــددي

ال ـج ـن ـس ـيــة ،الف ـت ــا الـ ــى ان رجـ ـ ــال االم ــن
عثروا بمركبة الجاني على آثار اصطدام
بالدراجتين الهوائيتين للسيدتين.
وأش ــار الـمـصــدر إل ــى أن رج ــال األمــن
أح ــال ــوا ال ــداه ــس وم ــراف ـق ــه الـ ــى مخفر
شرطة الشامية ،وسجلت بحقه قضية
دهس وهروب ووفاة وإصابة ،الفتا الى
ان رجــال االمــن دققوا على هوية سائق
الـمــركـبــة وتـبـيــن ان ــه مـطـلــوب عـلــى ذمــة
قضية سرقة.

اليوم الدراسي األول لطلبة «العربية المفتوحة»
التكنولوجيا المختلفة ،بما يتفق مع خريطة الطريق التي
صاغها مؤسس الجامعة الراحل االمير طالل بن عبدالعزيز
آل سعود ،ليتابع مسيرتها رئيس مجلس أمناء الجامعة
األمير عبدالعزيز بن طالل آل سعود.
بدوره ،قال مساعد مدير الجامعة للشؤون األكاديمية
د .محمد السيد "نتواجد لمتابعة سير العملية التعليمية،
والتي لمسنا االلتزام التام من أعضاء الهيئة التدريسية،
وحرصهم على التواجد وااللـتــزام في الـعــودة اآلمنة مع
الطلبة الــذيــن الـتــزمــوا أيـضــا مشكورين بكل التعليمات
واالشتراطات التي تم تعميمها عليهم".

انتحار وافدة آسيوية
في مستشفى ابن سينا
●

محمد الشرهان

أق ــدم ــت واف ـ ــدة آس ـيــويــة
ف ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـق ـ ــد الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث م ــن
عمرها صباح أ مــس األول
على االنتحار دا خــل دورة
مـ ـي ــاه فـ ــي م ـس ـت ـش ـفــى اب ــن
سينا ،وذلك بعد أن شنقت
نفسها بواسطة حبل.
وقال مصدر أمني لـ "الجريدة"
ان غ ــر ف ــة ع ـم ـل ـيــات وزارة
ً
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة تـ ـلـ ـق ــت بـ ــاغـ ــا
صـ ـ ـب ـ ــاح أ م ـ ـ ــس األول مــن
م ـ ـسـ ــؤولـ ــي ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى،
فانتقل رجال أمن محافظة

العاصمة الى موقع البالغ،
و شــا هــدوا مقيمة آسيوية
م ـ ـن ـ ـت ـ ـحـ ــرة داخـ ـ ـ ـ ــل إح ـ ـ ــدى
دورات م ـي ــاه ا لـمـسـتـشـفــى
بـ ـع ــد أن ش ـن ـق ــت ن ـف ـس ـهــا،
مشيرا إلى أن رجال االمن
أبلغوا وكيل النائب العام
بالحادث ،والذي انتقل الى
ا لـمــو قــع وأ مــر بــر فــع الجثة
وإحالتها الى ادارة الطب
ا لـشــر عــي وتسجيل قضية
انتحار.

إصابة شخصين في حريق مخزن ومحل بالشويخ
●

محمد الشرهان

أص ـي ــب واف ـ ـ ــدان ع ــرب ـي ــان َبـ ـح ــاالت اخ ـت ـنــاق
وإجهاد حراري من جراء حادثي حريق تعاملت
معهما فــرق اإلط ـفــاء ،أمــس األول ،وأسـفــرا عن
خ ـســائــر م ــادي ــة ل ـح ـقــت بــال ـمــوقــع األول ال ــذي
وصلت له النيران.
وفي تفاصيل الحادث األول ،قال مدير إدارة
العالقات العامة واإلع ــام بقوة اإلطـفــاء العام
العقيد محمد الغريب إن غرفة العمليات تلقت
ً
ب ــاغ ــا أم ــس األول ب ــان ــدالع حــريــق ف ــي مـخــزن
لقطع غـيــار ا لـمـعــدات الثقيلة و مـحــل تصليح
ً
بمنطقة الـشــويــخ الـصـنــاعـيــة ،مـشـيــرا إل ــى أنــه
ت ــم تــوج ـيــه م ــراك ــز اط ـف ــاء ال ـشــويــخ الـصـنــاعــي
والشهداء والعارضية الحرفي واإل سـنــاد إلى
موقع الحادث.
وأض ــاف الـغــريــب أن رج ــال اإلط ـفــاء بــاشــروا
فور وصولهم مكافحة الحريق الذي تبين أنه
اندلع في مخزن لقطع غيار المعدات الثقيلة
وامتد إلى محل تصليح مركبات ،الفتا إلى أن
رجال اإلطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق
وحالوا دون امتداده إلى مواقع أخرى.
وأوضح أن الحادث أسفر عن إصابة وافدين
عربيين بحاالت اختناق وإجهاد حــراري وتم
عــاجـهـمــا فــي نـفــس ال ـمــوقــع مــن جــانــب فنيي

اثار الحريق في حادث الجابرية
ً
الـطــوارئ الطبية ،الفـتــا إلــى أن ضباط مراقبة
ال ـت ـح ـق ـيــق ف ــي حـ ـ ــوادث ال ـح ــري ــق ان ـت ـق ـلــوا إلــى
موقع البالغ للمعاينة والتحقيق في مالبسات
الحادث.
وفي تفاصيل الحادث اآلخر ،قال الغريب إن

رج ــال إطـفــاء مــركــز حــولــي تعاملوا مــع حريق
سـطـحــة نـقــل مــركـبــات امـتــد إل ــى مــركـبــة أخــرى
كــا نــت متوقفة أ م ــام مـنــزل بمنطقة ا لـجــا بــر يــة،
مشيرا إلى أنهم أخمدوا الحريق الذي لم يسفر
عن أي إصابات.

محليات
سلة أخبار
«التكافل لرعاية السجناء»
تساعد الطلبة المحتاجين

أعلن رئيس مجلس إدارة
جمعية التكافل لرعاية
السجناء د .مساعد
مندني إطالق الجمعية
حملة "عودة المدارس"
ألبناء السجناء ،التي
تهدف إلى مساعدة 500
طالب وطالبة .وقال
د .مندني في تصريح
صحافي ،إن هذه الحملة
تشمل سداد الرسوم
والحقيبة المدرسية
ً
ومالبس المدرسة ،مبينا
أن مساعدة أسر السجناء
ً
ً
ليس أمرا جديدا على
ما تقوم به الجمعية
من أعمال حيث اعتادت
الجمعية منذ بداية عملها
االعتناء بأسر السجناء
بشكل كبير وتقدم لهم
مساعدات كل ثالثة أشهر
ً
بواقع  50دينارا لكل
فرد في األسرة هذا إلى
جانب سداد مديونيات
ربة األسرة ،إن كان عليها
حتى ال تتشتت األسرة
وتستطيع أن تقوم بدورها
في رعاية األبناء خالل
فترة غياب األب.

«النجاة» :مساعدة 2781
أسرة بسداد اإليجارات

أعلن مدير إدارة
المساعدات في جمعية
النجاة الخيرية محمد
الخالدي أن عدد األسر
التي استفادت من مشروع
"أبشروا بالخير" في
تسديد إيجار السكن بلغ
حتى اآلن  2781أسرة
متعففة داخل الكويت
منذ بداية المشروع عام
 .2017وتقدم الخالدي
بالشكر ألصحاب األيادي
البيضاء من المحسنين
الذي ساهموا بالتبرع
في الحمالت ،وقال نرى
بأعيننا سعادة عائل
األسرة عندما يتم رفع
عبء اإليجار من على
ً
كاهله ،خصوصا أن بعض
األسر التي نقدم لها
المساعدة تعولها امرأة،
وأخرى عائلها مريض
وال يستطيع العمل .وهذه
األسر كانت تعاني كل
شهر في توفير إيجار
المسكن ،وبعضها تراكمت
عليه إيجارات متأخرة.

«نماء» 103 :آالف مستفيد
من «مصرف العشيات»

أعلنت "نماء الخيرية"
في جمعية اإلصالح
االجتماعي أن عدد
المستفيدين من مصرف
العشيات لهذا العام
ً
بلغ  103470مستفيدا ،
بالتعاون مع األمانة
العامة لألوقاف.
وقال مدير إدارة
العمليات والتمكين في
الجمعية وليد البسام:
إن المشروع عبارة عن
صرف مواد غذائية يتم
شراؤها بواسطة البطاقة
الممغنطة من خالل
إحدى األسواق المركزية
التي لها أفرع منتشرة
ً
في الكويت ،مشيرا إلى
أن األسر المستفيدة من
مصرف العشيات هي
األسر التي لها ملف لدى
نماء الخيرية.
وأوضح أن األسر
المستفيدة من المشروع
هي ذاتها المستفيدة
من المساعدات الشهرية،
ً
مبينا أن المشروع يهدف
إلى مساعدة األسر
المحتاجة والفقيرة داخل
الكويت في مواجهة
أعباء ومسؤوليات
الحياة والتخفيف عن
كاهلها من خالل البطاقة
الممغنطة.

زوايا ورؤى
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األميركيون العرب وبرنامج
«اإلعفاء من التأشيرة»

المستشار شفيق إمام

ً
ع ـط ـفــا ع ـلــى م ـقــالـ ّـي ال ـم ـن ـشــوريــن على
هذه الصفحة األسبوع الماضي ،واللذين
طــال ـبــت فـيـهـمــا ب ــال ـع ــدل م ــع ك ـب ــار الـســن
م ــن ال ـم ـق ـي ـم ـيــن ،ذوي ال ــدخ ــل ال ـم ـح ــدود،
الحاصلين على مؤهل متوسط وما دونه،
وم ــا ال ــذي يستفز الـبـعــض ،حسبما جــاء
ّ
فــي وصــف أحــد الكتاب لهذين المقالين،
مــن مطالبتي بـمـســاواتـهــم بــأقــرانـهــم من
ال ـم ـق ـي ـم ـيــن ،ف ــي ت ـجــديــد إق ــام ــات ـه ــم ،وقــد
أف ـنــوا جــل عـمــرهــم فــي خــدمــة ه ــذه الـبــاد
ً
وفي خدمة المواطنين ،طهاة وعماال في
ً
المطاعم والـمـجــاالت التجارية وحــراســا
لـلـعـمــارات الـتــي يملكونها ،وع ـمــال بناء
يـ ـبـ ـن ــون مـ ـس ــاكـ ـنـ ـه ــم ،وق ـ ـ ــد أدوا رس ـ ــوم
التأمين الصحي الذي يقوم على التكافل
االج ـت ـمــاعــي ب ـيــن الـمـقـيـمـيــن طـيـلــة فـتــرة
ص ـب ــاه ــم ح ـي ــث ك ــان ــت ال ـص ـح ــة م ــوف ــورة
وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـص ـح ـي ــة الـ ـت ــي أدي ـ ـ ــت لـهــم
محدودة ،ومن حقهم أن يفيدوا من خدمات
ّ
التأمين ،وقد وهن العظم واعتلت الصحة.

سيدنا عمر واليهودي
أليس الفاروق عمر بن الخطاب ،رضي
الله عنه ،أسوة لنا فيما فعله باليهودي
المسن حين رآه يتسول في الطريق ،عندما
ك ــان سـيــدنــا عـمــر يـتـفـقــد الــرع ـيــة ،فسألة
سيدنا عمر :ما لك يا شيخ؟ فقال الرجل:
أتسول ألدفع الجزية ،فقال له سيدنا عمر:
وال ـلــه مــا أنـصـفـنــاك ،نــأخــذ مـنــك شــابــا ثم
ً
نضيعك شيخا  ،والـلــه ألعطينك مــن مال
المسلمين ،وأمر بإعطائه حاجته من بيت
مال المسلمين.

العدل جوهر اإلسالم
وإقامة العدل هي جوهر اإلســام ومن
صفات اإلمام العادل ،ما وصفته به رسالة
الحسن البصري إلى أمير المؤمنين عمر
بن عبدالعزيز أنه صالح كل فاسد وقوة
كــل ضعيف ،ونصفة كــل مـظـلــوم ،ومفزع
كل ملهوف كاألب الحفي على أوالده ،واألم
الشفيقة البرة الرحيمة بأوالدها ،كالقلب

بـيــن ال ـجــوانــح ،تصلح بـصــاحــه وتفسد
بفساده.
َ َ
َ ُ
«و ِإذا َحك ْمت ْم
المولى عــز وج ــل:
ـول
َيـقـ َّ
ْ
َ ْ َ ُ
ـاس أن ت ْحك ُموا ِبــالـ َـعـ ْـد ِل» .ويقول
َب ْين الــنـ
ِ
ً
صلى الله عليه
سبحانه مخاطبا رسوله
َ ْ َ َْ َ َ ْ ُ ْ َْ َُ ْ ْ
ْ
ط
وسلم« :و ِإن حكمْت ف
احكم بينهم ِبال ِقس ِ
َّ َّ
ْ
َ
ِإن الل َه ُي ِح ُّب ال ُمق ِس ِطين» .ويقول الرسول
صلى الله عليه وسلم« :عدل ساعة خير من
عبادة ستين سنة».
وقد أمرنا الله بالعدل في ( )29آية من
آياته البينات ،في سورة البقرة (اآليات 48
و 123و )282وفي ســورة المائدة ( 8و95
و )106وفي ســورة النساء (اآليــات  3و58
و 129و )135وفــي ســورة األنـعــام (اآليــات
 1و 70و 115و 150و )152و ف ــي س ــورة
األع ــراف ( 159و )181وفــي س ــورة النحل
(اآليتان  76و )90وفي سورة النمل (اآلية
 ،)60وفي سورة الطالق (اآلية .)2

العدل مع من نكره
بــل أمــرنــا المولى عــز وجــل بالعدل َّمع
َ َ
ُ
«ول َي ْج ِر ََم ْنك ْم
قوله تعالى:
نكره في
من ُ َ
َ َ
ُ
َ َ َّ َ ُ
ُ
شن ْآن ق ْو ٍم َعلى أل ت ْع ِدلوا ْاع ِدلوا ه َو أق َر ُب
َّ
َ
ِللتقوى» .فالمولى عز وجل العليم بضعف
النفس البشرية وسوء اتها ينهانا عن أن
تكون كراهيتنا لقوم سببا لظلمنا لهم.
فـفــي ه ــذه اآلي ــة الـكــريـمــة يــأمــرنــا الـمــولــى
عــز وج ــل بــالـعــدل حـتــى مــع مــن نـكــره وال
َ َ َ َّ
«ول تت ِب ْع
المولى ْعز ُ وجل:
َنحب ،ويقول
اح َذ ْر ُه ْم َأ ْن َيفتن َ
وك َع ْن َب ْ
أ ْه َو َاء ُه ْم َو ْ
َ
ض ما
ع
ِ
ِ
َ ْ َ َ َّ َ
َ
أنزل الل ُه ِإل ْيك» ،والعدل هو بعض ما أنزله
الله إلينا في كتابه الكريم ،بل هو أسمى
ما أنزله سبحانه.
فـ ــال ـ ـب ـ ـغـ ــض ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـحـ ـمـ ـل ــه الـ ـبـ ـع ــص
للمقيمين بــوجــه ع ــام ،ال يـجــوز أن يكون
ً
سببا لحملهم على ظلم كبار السن منهم،
ول ــم ي ـصــدر مـنـهــم م ــا يـشـيـنـهــم ،وإن من
الثوابت األساسية في ثقافة أهل الكويت،
تــوقـيــر كـبــار ال ـســن ،ول ــو كــانــوا قــد فعلوا
ما يشينهم ،وهو افتراض جدلي يخالف
الحقيقة وا ل ــوا ق ــع ،فليكن لنا فــي سيدنا
عمر بن عبدالعزيز ،رضي الله عنه ،األسوة

ياسمين شريف*

إن كوفيد 19يدفع العالم إلى حافة الهاوية ،فقد قتلت الجائحة أكثر
من  4.7ماليين شخص ،وتسببت في انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي
العالمي بنسبة  %4.6سنة  2020ودفعت مابين  119و 124مليون شخص
ً
إضــافــي إلــى بــراثــن الفقر المدقع ،والـيــوم فــإن واح ــدا مــن بين كــل ثالثة
أشخاص تقريبا حول العالم ليس لديهم طعام كاف ليأكلوه ،في حين تجبر
الصراعات والكوارث الطبيعية التي تسبب بها التغير المناخي العائالت
على ترك منازلهم كما يؤدي تعطيل المدارس الناتج عن ذلك الى جعل
األطفال المتضررين من األزمة يتخلفون عن الركب أكثر من أي وقت مضى.
عندما أطلق قــادة العالم صـنــدوق التعليم ال يمكن أن ينتظر وهو
صندوق األمم المتحدة العالمي للتعليم في حاالت الطوارئ واألزمــات
الممتدة ،في القمة العالمية للعمل اإلنساني لعام  ،2016كان هناك 75
مليون طفل وشاب على مستوى العالم محرومون من حقهم في التعليم
نتيجة الصراعات والنزوح والكوارث الطبيعية.
أما حاليا وفي حين يستمر كوفيد 19في إلحاق الضرر بالدول األقل
ً
نموا في العالم ومــع تصاعد األزم ــات األخ ــرى فــإن عــدد األطـفــال خارج
المدارس قد زاد ليصبح طبقا للتقديرات  128مليون طفل ،وهذا الرقم
هو رقم تقديري من المرجح أن يزيد في حين تتعمق األزمات المتضاعفة
في العالم ،وهذا الرقم يزيد بالفعل على عدد سكان اليابان أو عدد سكان
فرنسا وإيطاليا مجتمعين وفي الوقت نفسه ،فإن اثنين من كل ثالثة
طالب على مستوى العالم مازالوا متأثرين بإغالق المدارس والعديد منهم
ً
وخصوصا الفتيات قد ال يعودون إلى التعليم بدوام كامل مما يزيد خطر
تصاعد زواج األطفال وعمالتهم.
إن التعليم هو أساس السالم واالستقرار واالزدهار االقتصادي والتقدم
االجتماعي ،والجائحة والتغير المناخي والتحوالت الجيوسياسية نقطة
تحول للعالم ،حيث ستحدد مسار التنمية البشرية ألجيال عديدة قادمة،
مما يعني أنه يجب علينا التحرك بشكل عاجل لجعل التعليم على قمة
األولويات.
لقد طلب أمين عام األمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خالل المنتدى
السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة لهذا العام من القادة إعادة
التفكير في كيفية تخصيص الموارد واالستجابة للتحديات العالمية في
حين نسابق الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة ،2030
ومن الصعب تصور استثمار أفضل من التعليم.
بادئ ذي بدء ،إن االستثمار في التعليم للجميع– بمن في ذلك األطفال
المتأثرون باألزمات -يمكن أن يسهم بشكل كبير في النمو االقتصادي
طويل المدى ،إذ توحي الدراسات بأن كل سنة إضافية من التعليم قد
ترفع الدخول بنسبة  8إلى  %10وبالمثل ّ
يقدر البنك الدولي بأن تمكين
ّ
ً
ً
كل فتاة إلكمال  12سنة من التعليم قد يولد مبلغا إضافيا يتراوح بين

محمد أحمد المجرن الرومي

الحسنة ،فقد قيل لــه« :يــا أمير المؤمنين
إن الناس قد تمردت وساءت أخالقها وال
يقومها إال السوط ،فأجابهم كذبتم فإنما
يقومها العدل والحق».

ً
في األسبوع الماضي كتبت موضوعا عن المصالحة الوطنية،
وضرورة عقد لقاءات بين السلطات التشريعية والتنفيذية وكذلك
الـقـضــائـيــة ،وذل ــك لمناقشة الــوضــع ال ـعــام فــي ال ـكــويــت ،وح ــل كل
المعوقات التي تؤخر إنجاز األعمال المهمة والضرورية التي تهم
المواطن الكويتي ،وإيجاد حلول لالحتقان السياسي الذي تمر به
البالد منذ عام.
إن المصارحة والمكاشفة هما الحل األمثل لكل مشكلة تحدث
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ،فقد عانت الكويت خالل سنة
ً
الكثير من األمور التي حدثت وعطلت صدور القوانين ،خصوصا
في ظل أزمة كورونا ،وانقسم المجتمع إلى فريق يؤيد هذا الجانب
وفــريــق يؤيد الجانب اآلخ ــر ،وإن حــل أي مشكلة يتطلب الحكمة
ً
والعقل والهدوء في النقاش والنظر لمصلحة الكويت أوال.
وإن بوادر حل اإلشكال بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قبل
افتتاح دور االنعقاد الجديد بعد أيام قليلة ،قادمة بإذن الله ،تثلج
الصدر وتجعلنا نتنفس الصعداء ،وإن وضع مصلحة الكويت أمام
أعيننا هي المقدمة األولى لحل كل مشكلة ،ولنأخذ العبر من الدول
التي مــرت بمشاكل سياسية واستطاعت بفضل الحكماء وذوي
العقول الراجحة والمخلصين أن تعبر بسالم إلى الضفة األخرى
ضفة األمان ،وأنقذ أولئك الحكماء بالدهم من المشاكل التي عصفت
بها وأخرت تقدمها.
أتضرع إلى العلي القدير أن يحفظ بلدنا الحبيب من كل سوء،
وأن تسير عجلة الحياة إلى األمــام ،وأن نحترم الدستور ونطبق
القوانين على كل من يعيش على أرض الكويت الحبيبة ،وأن نحافظ
على المكتسبات الدستورية وعلى ثروات الكويت لصالح األجيال.
***
آلمنا وأحــزنـنــا تـعــرض األخ الـفــاضــل ري ــاض الـعــدســانــي ألزمــة
صحية ،وما زال في العناية الطبية ،أسأل العلي القدير أن يشافيه
ويعافيه ،وأن يطمئن أهله ومحبيه على صحته.

كبار السن وحق الحياة
وكعادة اإلعــام اإللكتروني الــذي يشع
ع ـل ــى ال ـع ــال ــم ب ـن ــور ال ـم ـع ــرف ــة ف ــي وج ـهــه
الجميل ،ويشيع الفتن والكراهية ،فقد كذب
البعض على الناس و«شير» على «تويتر»
أنـ ــي طــال ـبــت بـمـنــح ال ــواف ــدي ــن الـجـنـسـيــة
الـكــويـتـيــة ،فالمقيمون مــن كـبــار الـســن ال
يطلبون إال حق الحياة ،وهو ما طلبته لهم
ّ
مقالي سالفي الذكر ،وإن كل ما قلته في
في
هذين المقالين ،أن بعض الدول تكافئ من
خدمها لمدة طويلة بمنحه إقامة دائمة
وبعضها يمنحه الجنسية ،فردي عليهم
في حديث الرسول عليه الصالة والسالم
ً
عندما سئل :أيكون المؤمن جبانا؟ قال:
ً
نعم ،وسئل ثانية :أيكون المؤمن بخيال؟
ً
قال :نعم ،ولما سئل :أيكون المؤمن كاذبا؟
قال :ال».

إال الدستور
وتبقى هذه العبارة «وصيتي للكويت
إال الـ ــدس ـ ـتـ ــور» الـ ـت ــي ات ـخ ــذت ـه ــا ع ـنــوانــا
لمقال لــي نشر على صفحات (الـجــريــدة)
في عددها الـصــادر في  ،2007 / 9 /17ثم
ً
أصبحت شعارا للتجمعات السياسية في
ساحة اإلرادة ،فصون الدستور كان محور
ّ
مقالي المستفزين! وهو ما سيترتب على
زيــادة األعـبــاء المالية على المقيمين من
كبار السن عند تجديد إقامتهم من الوقوع
في خدمة مخالفة المواد ( 2و 7و 24و29
و 48و 162و )163من الدستور.
إ نـهــا نـصــوص يجب تفعيلها ويجب
ع ـلــى ال ـج ـم ـيــع الـ ـح ــرص ع ـلــى اح ـتــرام ـهــا
لتظل الكويت إم ــارة لإلنسانية فــي نظر
العالم كله ،وقد نص الدستور في المادة
( )29على «أن الناس متساوون في الكرامة
اإلنسانية».

عن الحوار
مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com
أول العمود :انتبهت الحكومة وهي تراجع مالية الدولة إلعادة
ترتيب أوجه الصرف إلى مسألة الهدر ،وهو شيء محمود ،لكن
الهدر أنواع أخطرها إضاعة فرص جني األموال من العطايا شبه
المجانية ألمالك الدولة ،وهو أهم بكثير من "عيش التموين"!
***
لماذا يجب أن ينجح الحوار الوطني؟
في ظني أن هناك أكثر من عامل مساعد لكي ننجو بدعوة سمو
األمير الطيبة لعقد الحوار الوطني ،ألن تجارب الحوارات السابقة لم
تكن في مستوى الطموح ،وألننا في دولة تملك من المؤسسات التي
تستطيع ،إن خلصت النية ،أن تختصر الكثير من مراحل التحاور.
أوال :نحن لسنا دولة بال دستور .ثانيا :لدينا إعالم يستطيع
إيصال جزء من هموم الناس ،وإعالم إلكتروني خارج عن السيطرة
ً
يعكس وجهة النظر األخرى .ثالثا :دائما ما كان الخالف في وجهات
النظر بين السلطتين يتمركز في إحكام القوانين وتطبيقها.
ً
رابـعــا :هناك برلمان يمثل الشعب ويعكس طموحاته ،وهنا
أتحدث بالشكل النظري العام ال حــول مجالس محددة لم تكن
ً
ً
ً
ً
تعكس نبض الشارع .خامسا :أن جزءا كبيرا وناجزا من الحوار
ً
قد تم أصال في عام  ١٩٦٢وتتضمنه محاضر المجلس التأسيسي
الذي وضع الدستور ،والدستور هو التعبير عن الرضا الشعبي
ً
العام .سادسا :أن جميع القوى السياسية قد عبرت قبل عقود من
ً
الزمن عن رؤاها حول اإلصالح .سابعا :أن أول تشكيل برلماني
ج ــاء بـعــد ال ـغــزو الـعــراقــي عـكــس بشكل جـيــد مــا يمكن أن ينتج
عنه أي حــوار وطني ،لذا على متحاوري اليوم أن يتذكروا هذه
ً
المناسبة جيدا.
نقول ذلك حتى ال يعتقد البعض أن الشعب الكويتي ال يملك
أدوات تهيئة األج ــواء السياسية واالجـتـمــاعـيــة للبدء بمرحلة
جــديــدة ،إضــافــة إلــى ذلــك فــإن كــل القضايا الـتــي يــريــدهــا الناس
تتمحور في تحكيم القوانين.

ميلفين كراوس*

ً
وداعا للوضع األلماني الراهن

ً
التعليم يجب أن يأتي أوال
يجب أن يكون التعليم محوريا في استجابتنا لالضطرابات
المتزايدة المرتبطة بكوفيد 19والصراعات العنيفة والتغير
المناخي ،ويجب علينا اتخاذ إجراءات جريئة اآلن ،علما أن
التعليم بالنسبة إلى ماليين األطفال الذين تهدد أزمات اليوم
مستقبلهم ال يمكن أن ينتظر.

الحوار الوطني

ماذا حدث في الكويت ...هل المطالبة بالعدل تستفز البعض؟

جيمس زغبي*
عاد رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت إلى بالده الشهر
الماضي بعد اجتماعات مع الرئيس األميركي جو بايدن ووزير
ً
الخارجية األميركي أنتوني بلينكن قائال :إن «أذرعه محملة» في
إشارة إلى «األطايب» التي حصل عليها من مضيفيه األميركيين.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية ،أن بلينكن
وبينيت «اتفقا على أهمية تضمين إسرائيل في برنامج اإلعفاء
من التأشيرة» ،كمثال على األمــور الجيدة التي حصل عليها
بينت ،لكن بيانا لبايدن بعد االجتماع استخدم لغة أكثر لياقة
قليال في إشارة إلى هذه النقطة ،حيث جاء في البيان« :سنوجه
جهودنا للعمل سويا نحو استيفاء إسرائيل شــروط برنامج
اإلعفاء من التأشيرة.»...
لقد كنت مستعدا تماما لسعي بينيت للحصول على التزامات
أميركية جــديــدة تتعلق بالمساعدات وإي ــران وكسب الصمت
األمـيــركــي تـجــاه المستوطنات وحـقــوق اإلنـســان الفلسطيني،
برنامج اإلعفاء من التأشيرة ،إذ
لكني فوجئت بــاإلشــارة إلــى
ُ
كان يحدوني أمل أن باب هذا األمــر أغلق بعدما أعلنت وزارة
الخارجية في عام  2014بوضوح أن إسرائيل ال يمكنها التأهل
للبرنامج بسبب معاملتها لألميركيين العرب وخاصة أصحاب
األصول الفلسطينية ممن يسعون إلى دخول البالد.
وأحــد اشتراطات برنامج اإلعفاء من التأشيرة هو االلتزام
الواضح بالمعاملة بالمثل ،وهذا يعني ضمان إسرائيل معاملة
كل المواطنين األميركيين بالمثل عند دخولهم أراضيها كما
تلتزم الواليات المتحدة بهذا تجاه كل المواطنين اإلسرائيليين،
وفي عام  ،2014علل المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية
رفض السماح إلسرائيل لدخول برنامج اإلعفاء من التأشيرة
بأن الواليات المتحدة ما زالت «قلقة من التعامل غير المتماثل
الذي يعانيه األميركيون الفلسطينيون واألميركيون من أصول
شــرق أوسـطـيــة أخ ــرى عند ح ــدود إســرائـيــل ونـقــاط التفتيش،
والمعاملة بالمثل هي األساس األساسي لبرنامج اإلعفاء من
الـتــأشـيــرة» .وأحـيــانــا يعاني األمـيــركـيــون الـعــرب فــي مـطــار بن
غــوريــون ،واألميركيون الفلسطينيون ،حتى الــذيــن ُول ــدوا في
الواليات المتحدة ،ظلوا يواجهون عقبة جديدة ،فقد أبلغوا أن
إسرائيل ال تعترف بجوازات سفرهم األميركية أو جنسيتهم
األميركية وتعتبرهم فلسطينيين ،وطلبت منهم الحصول على
بطاقة هوية فلسطينية ،وال يمكن الدخول إال عبر جسر ألينبي
مــن األردن ،وعـلــى م ــدار س ـنــوات ،قدمنا إلــى وزارة الخارجية
األميركية احتجاجات وأشرنا إلى مضايقات تطول المواطنين
األمـيــركـيـيــن مــن أص ــول عــربـيــة ،مـمــا ينتهك بــوضــوح االتـفــاق
اإلسرائيلي األميركي لعام  1951الذي يلزم إسرائيل بالسماح
لـلـمــواطـنـيــن األمـيــركـيـيــن ب ــ«ال ـس ـفــر ب ـحــريــة» وض ـم ــان «األمـ ــان
ً
والحماية األكثر التزاما».
واستجابت عدة إدارات لمخاوفنا ،من بينها إدارة الرئيس بيل
كلينتون ،وأثارت وزير الخارجية مادلين أولبرايت هذه القضية
مع نظيرها اإلسرائيلي ،وأصدرت وزيرة الخارجية كونداليزا
رايس بيانا شديد اللهجة يؤكد أن «المواطن األميركي مواطن
أ مـيــر كــي» ،وطالبت بمعاملة مماثلة بعد أن علمت بتقاريرنا
حــول مضايقات يتعرض لها الفلسطينيون الحاصلون على
الجنسية األميركية.
وبخالف كلمات اإلدانة و«توجيهات السفر» الخاصة بوزارة
الخارجية األميركية التي حذرت «المواطنين األميركيين الذين
تشتبه السلطات اإلســرائـيـلـيــة فــي انـحــدارهــم مــن أصــل عربي
أو شــرق أوسـطــي مــن احـتـمــال تعرضهم السـتـجــواب إضــافــي،
يستهلك الوقت عادة ،على يد سلطات الهجرة والحدود ،وربما
يتعرضون للمنع من دخول البالد» .بخالف هذا ،لم يجر القيام
بشيء لتعديل هذه المعاملة حتى عام  2014حين رفضت وزارة
الخارجية طلب إسرائيل دخــول برنامج اإلعفاء من التأشيرة
بناء على معاملتها غير المتساوية للمواطنين األميركيين
من أصل عربي.
وأذه ـل ـنــي أن تـظــل إســرائ ـيــل تـسـعــى ،دون أي تـغـيـيــرات في
السياسة ،وراء اإلدراج في البرنامج ،لقد كــان يحدوني األمل
أن يصحب ذكــر بايدن «استيفاء إسرائيل اشتراطات برنامج
ً
اإلعفاء من التأشيرة» ،مصحوبا بضرورة المعاملة المماثلة،
لكننا سنظل نطالب ،باعتبارنا مواطنين أميركيين ،بالحق في
الحماية المتساوية أمام القانون داخل البالد وخارجها ،وينبغي
أن تحترم إسرائيل حقوقنا كأميركيين ،يتعين على حكومتنا
احترام هذه الحقوق ،والرحلة لم تنته.
*رئيس المركز العربي األميركي في واشنطن.
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 15و 30تريليون دوالر أميركي من اإلنتاجية والمكاسب مدى الحياة.
وتظهر األبحاث كذلك أن الصراع العنيف ينخفض بنسبة تصل الى
 %37عندما يكون للفتيان والفتيات قدرة متساوية على الوصول للتعليم،
كما أن سد الفجوات بين الجنسين في التعليم يمكنه أن يسهم في الحد
ً
من تغير المناخ والجوع وتعزيز احترام حقوق اإلنسان ،وإن هناك جيال
من المهنيات والقائدات الالتي يمكن تمكينهن لكسر الحلقة المفرغة من
الفقر والعنف والتشريد والجوع ،وفي واقع األمر فإن المكاسب االقتصادية
من توسيع تعليم الفتيات لوحده قد تفوق الى حد كبير التكاليف المالية
لالستثمارات الالزمة مما يحقق فوائد تستمر ألجيال.
فيما يتعلق بالشركات فإن المكاسب االقتصادية غير المتوقعة تلك
ً
ستخلق أسواقا جديدة وتروج لالستقرار في مناطق تنتشر فيها الفوضى
حاليا باإلضافة الى تعزيز جدوى االستثمارات على المدى البعيد ،وإن
رواد األعمال في إفريقيا وآسيا وأميركا الالتينية سيحصلون على مسارات
إلنشاء جيل جديد من الشركات.
وفيما يتعلق بالحكومات فإن الوعد بنمو اقتصادي أسرع يعني المزيد
ّ
من اإليــرادات ،علما أن المزيد من الموارد سيمكن صناع السياسات من
االستجابة بشكل أقوى ألزمة المناخ ،وتعزيز الحماية البيئية ،وبناء الطرق
والبنية التحتية اإلنتاجية ،باإلضافة الى توفير رعاية صحية أساسية،
وتعليم وخدمات اجتماعية.
لكن األطفال العالقين في مناطق الصراع والذين هم على شفا المجاعة
سيحصدون أعظم الفوائد ،فالتعليم بالنسبة إليهم الجيد ،يعني أماكن
آمنه للتعليم وخدمات صحة نفسية ،وبرامج تغذية مدرسية ،والقدرة
ً
ً
على الوصول للمياه والصحة العامة ،كما أن مبلغ  220دوالرا أميركيا
ً
ً
ً
فقط سنويا يمكن أن يمنح طفال يعيش في منطقة أزمات تعليما جيدا
ّ
ً
وشامال ،في حين يكلف التشريد والنزوح الداخلي االقتصاد العالمي
ً
ً
أكثر من  20مليار دوالر أميركي سنويا أو حوالي  390دوالرا أميركيا
لكل شخص مشرد.
وفــي حين تــم تحقيق بعض التقدم فــإن هناك حاجة لعمل المزيد
ً
اآلن ،وفي اجتماع طاولة مستديرة عالمي ُعقد مؤخرا بتنظيم مشترك
من المملكة المتحدة وكندا ووكالة األمــم المتحدة لالجئين وصندوق
التعليم ال يمكن أن ينتظر ،سلط مبعوث األمم المتحدة الخاص للتعليم
العالمي غوردن براون الضوء على تقديرات البنك الدولي التي تشير إلى
ّ
أن تلبية االحتياجات التعليمية لألطفال الالجئين فقط ستكلف أكثر
من  4.8مليارات دوالر أميركي سنويا .يجب علينا تحفيز االستثمارات
الالزمة لسد هذه الفجوة وعلى وجه التحديد يجب على الجهات المانحة
العامة والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الرئيسيين مثل المؤسسات
الخيرية واألفراد أصحاب الثروات الكبيرة والحكومات المحلية جمع مئات
الماليين من الدوالرات وبشكل عاجل كتمويل إضافي لصندوق التعليم
ال يمكن أن ينتظر.
وفي حين نعيد التفكير في التدخالت اإلنسانية والتنموية في القرن
ال ـحــادي والـعـشــريــن ،يجب أن يـكــون التعليم محوريا فــي استجابتنا
لالضطرابات المتزايدة المرتبطة بكوفيد 19والصراعات العنيفة والتغير
المناخي ،ويجب علينا اتخاذ إجراءات جريئة اآلن علما أن التعليم بالنسبة
إلى ماليين األطفال الذين تهدد أزمات اليوم مستقبلهم ال يمكن أن ينتظر.
* مديرة صندوق التعليم ال يمكن أن ينتظر.
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إن األداء القوي لحزب الخضر في االنتخابات االتحادية األلمانية-
وان كان ليس بمستوى توقعات الحزب قبل أسابيع قليلة– يعطي األمل
بأن البالد ستتحرك أخيرا لمستقبل واعــد ،وهــذا قد يعني االبتعاد
عن المواقف التي اتخذتها المستشارة األلمانية المنصرفة أنجيال
ميركل وهي مواقف تعتبر صديقة للتوجه السلطوي مثل دعمها لخط
أنابيب الغاز (نورد ستريم  )2بين ألمانيا وروسيا ودورها القيادي
في التوصل التفاقية استثمار بين االتحاد األوروبــي والصين ،التي
أعاق البرلمان األوروبي حتى اآلن التصديق عليها.
على عكس حزب ميركل االتحاد الديموقراطي المسيحي والحزب
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي االج ـت ـم ــاع ــي -وكــاه ـمــا أظ ـه ــر ت ـح ـيــزا لــروس ـيــا منذ
مستشارية غيرهارد شرويدر  2005--1998يؤيد حزب الخضر تبني
سياسات أشد تجاه روسيا والصين وباإلضافة الى ذلك فإن أعضاء
"الخضر" في وضع يؤهلهم للحد من هذا التحيز السابق لروسيا من
جانب الحزب الديموقراطي االجتماعي ،حيث إن بإمكانهم االنضمام
إلى مرشح الحزب لمنصب المستشار أوالف شولز في ائتالف حاكم
جديد والــذي قد يضع االتحاد الديموقراطي المسيحي في صفوف
المعارضة.
خالل المناظرة التلفزيونية األخيرة من الحملة االنتخابية أعلن
شولز وأناالينا بايربوك من حزب الخضر أنهما يؤيدان هذا الترتيب،
وعلى الرغم من أن تشكيل الحكومة قد يكون عملية بطيئة ،وهناك
العديد من التركيبات والتغييرات الممكنة ،فإن "الخضر" على استعداد
لتأدية دور رئيس في جميعها تقريبا .إن "الخضر" هم القاسم المشترك
وه ــذا الحقيقة مــن الـمــؤكــد أنـهــا لــم تغب عــن ذهــن الــرئـيــس الــروســي
فالديمير بوتين الذي يعتقد العديد من األلمان أنه كان نشطا من وراء
الكواليس في محاولة الحد من النجاح االنتخابي للخضر.
إن المشكلة بالنسبة إلى االتحاد الديموقراطي المسيحي هي أنه
حتى سياسات ميركل المؤيدة للتصدير والتوظيف قد اكتسبت سمات
بغيضة سياسيا في السنوات األخيرة وفي واقع األمر في سنة 2020
كان إجمالي التجارة األلمانية مع الصين  212.9مليار يورو ( 249مليار
دوالر أميركي) مقارنة بمبلغ  171.5مليار يورو مع الواليات المتحدة
األميركية و 147.3مليار يورو مع فرنسا و 114.4مليار يورو مع إيطاليا
ً
و 101.6مليار يورو مع المملكة المتحدة ،ونظرا ألن التوظيف والدخل
في ألمانيا يعتمدان بشكل كبير على التجارة مع الصين ،فلقد كان
القادة األلمان في الغالب يغضون الطرف عن انتهاكات حقوق اإلنسان
في الصين وتحدياتها لنظام عالمي مفتوح قائم على األحكام ،وكما
أشار نائب المستشار األلماني وزعيم الحزب الديموقراطي االجتماعي
ً
سابقا سيغمار غابريل في مقابلة أجراها مؤخرا "لقد كانت ألمانيا
تسير على خيط رفيع بين إدانــة انتهاكات حقوق اإلنسان الصينية
والتحقق من وصول الشركات األلمانية لألسواق الصينية".
ومع ذلك أنا متأكد أن العديد من األلمان منزعجون من أن صادراتهم
قــد أتــت على حساب ضحايا انتهاكات حقوق اإلنـســان فــي الصين،
واألسوأ من ذلك هو أن اعتماد ألمانيا المفرط على التجارة الصينية
قد منع االتحاد األوروب ــي من تأسيس جبهة موحدة ضد سلطوية
الصين ،فكيف يمكن ألوروبا أن تكون متشددة مع الصين عندما يكون
أكبر اقتصاداتها بهذا التساهل؟
لم تكن ميركل تتفق مع شركائها في االتحاد األوروبي فيما يتعلق

ٌ
بالحكام السلطويين ،ولو أصبح للخضر نفوذ أكبر على السياسة
األلمانية ،فقد يكون هناك المزيد من التضامن من االتحاد األوروبي
عندما يتعلق األمــر بالتعامل مــع الصين وروسـيــا ،وسيكون هناك
الـمــزيــد مــن التضامن عبر األطـلـســي بما يـتــوافــق مــع تعهد الرئيس
األميركي جو بايدن في األمم المتحدة باالنتقال من "الحرب التي ال
هوادة فيها" الى "الدبلوماسية التي ال هوادة فيها" مع الصين وروسيا.
على أي حــال إن أكـثــر شــيء يــريــده الخضر أللمانيا هــو اقتصاد
حديث ال اقتصاد رجعي يتبنى االنتهازية التجارية ،وشعار حملة
ً
الخضر الجذاب "وداعــا للوضع الراهن ،مرحبا بالمستقبل" ،يجسد
تماما ما يميزهم عن حزبي االتحاد الديموقراطي المسيحي والحزب
الديموقراطي االجتماعي ،وهما الحزبان الرئيسيان بالماضي.
إن شعار "الخضر" يقترح بقوة استراتيجية جديدة مؤيدة ألوروبا
من أجل النمو األلماني ،ومن بين أشياء أخرى ،فإن هذا يعني إعادة
تخصيص ال ـمــوارد المنتجة أللمانيا وذل ــك لالنتقال مــن التصدير
(العديد منها هي آالت ملوثة مثل مرسيدس وبي إم دبليو) الى الطاقة
المتجددة والتقنية العالية والقطاع الرقمي وغيرها من القطاعات.
إن معظم النقاد يتفقون على أن أكبر عيب من حقبة ميركل كان
فشلها في تنشئة صناعات المستقبل وطبقا لكاتارينا أوترمول ،كبيرة
االقتصاديين في اليانز "على الرغم من النمو والزيادة في التوظيف،
فلقد كــان هناك القليل من التحديث" ،وفــي عهد ميركل فــإن معدالت
االستثمار العام المنخفضة قد تركت البالد بــدون استعداد ،حيث
كانت السياسة االقتصادية قائمة على أساس أن نعيش اليوم وننسى
ً
ً
الغد ،وفي حين حققت ألمانيا اقتصادا مزدهرا مع العديد من الوظائف
ً
وخصوصا للنساء إال أنه اقتصاد من الطراز القديم ،وسينتهي به
المطاف في حالة ركود ما لم يغير صناع السياسات المسار.
لقد تركت ميركل فراغا كبيرا يجب على "الخضر" ملئه وهــذا ما
يعتزمون فعله ،وإن أحــد الخيارات الــواعــدة هو فــرض ضريبة على
الصادرات واستخدام العوائد في تمويل صناعات المستقبل ،وهذا
سيصيب عصفورين بحجر واح ــد ،حيث سـيــؤدي ذلــك إلــى تراجع
انتهازية ميركل التجارية واالستثمار في القطاعات الالزمة للمحافظة
على التنافسية العالمية أللمانيا.
صحيح أن "الخضر" ال ينشطون في الدعوة لفرض ضريبة على
ال ـص ــادرات ،لكنهم أي ــدوا خــال الحملة االنتخابية زي ــادة الضرائب
على األغنياء والعمل التنظيمي لتخفيض انبعاثات غاز االحتباس
الحراري ،وإصــاح قواعد الديون في ألمانيا ،وتبني سياسات أشد
تجاه الصين وروسيا ،ولكن إذا كانت الفكرة هي التخلي عن الوضع
الراهن والسعي إلى التحديث االقتصادي ،فإن ضريبة التصدير ستثبت
مصداقية الحزب وستحظى باهتمام إعالمي كبير ،حيث ستكون هذه
الفكرة أفضل طريقة لتسريع زوال نموذج ميركل االقتصادي القائم
على االنتهازية التجارية.
لم يتم بعد هزيمة الوضع الراهن في ألمانيا ،ولكن أداء "الخضر"
ّ
سيقصر بكثير من عمر هذا الوضع.
القوي في انتخابات هذا الشهر
*أستاذ فخري لالقتصاد في جامعة نيويورك.
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اقتصاد
«صندوق النقد» يراجع السياسات النقدية
مؤسسات الدولة
مع
والمالية
ً
عيسى عبدالسالم

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة
ل ـ «ال ـجــريــدة» ،أن صـنــدوق النقد
الــدولــي تــابــع األس ـبــوع الماضي
مـ ـ ــع ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد مـ ـ ــن مـ ــؤس ـ ـسـ ــات
الــدولــة المالية بـشــأن الخطوات
واإلجـ ـ ـ ــراءات ،ال ـتــي ت ــم إنـجــازهــا
على صعيد توصياته في تقرير
سنوي عن أداء الكويت اقتصاديا.
وأوضحت المصادر أن فريقا
من صندوق النقد عقد اجتماعا
عبر شبكة اإلنترنت مع مؤسسات
الدولة المعنية بتنفيذ اإلجراءات
وال ـس ـيــاســات الـمــالـيــة والـنـقــديــة
ل ـم ـتــاب ـعــة وت ـق ـي ـي ــم ال ـس ـي ــاس ــات
ال ـمــال ـيــة وال ـن ـقــديــة واإلنـ ـج ــازات
التي تحققت على هذا الصعيد؛
استعدادا لعقد اجتماع آخر خالل
الـشـهــر ال ـج ــاري إلعـ ــداد الـتـقــريــر
النهائي بشأن التوصيات التي
تخرج من الصندوق بهذا الشأن.

وق ــال ــت إن ت ـق ــري ــر ص ـن ــدوق
الـنـقــد يتضمن تـقــديــم الـمـشــورة
وال ـتــوص ـيــات ب ـشــأن الـسـيــاســات
المالية والنقدية وبرامج اإلقراض
وتنمية القدرات ،فضال على إجراء
العديد من المراجعات الرئيسية
لتحسين ســامــة االقـتـصــاد عبر
تقديم المشورة للبلدان األعضاء
بشأن اعتماد السياسات الالزمة
لتحقيق االسـتـقــرار االقـتـصــادي
ال ـك ـل ــي وزيـ ـ ـ ــادة مـ ـع ــدالت الـنـمــو
االقتصادي وتخفيف حدة الفقر.
وبـيـنــت أن تـقــريــر الـصـنــدوق
ال ـ ـسـ ــابـ ــق أش ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى إي ـج ــاب ـي ــة
حركت الحكومة لمعالجة اآلثار
الصحية واالقتصادية الناجمة
ع ــن جــائ ـحــة «ك ــوف ـي ــد  ،»19رغــم
اس ـت ـم ــرار ال ـت ـحــديــات الجسيمة
التي تفرضها الجائحة ،إذ توقع
تعاف تدريجي في العام
تحقيق
ٍ

تستهدف إنتاج  580ألف
الكويت»
«نفط
ً
برميل نفط ثقيل يوميا بحلول 2040

ً
الشركة بصدد استكمال حفر  122بئرا متبقية من العام الماضي
●

أشرف عجمي

علمت «الجريدة» من مصدر نفطي مطلع
أن شــركــة نفط الكويت على وشــك استكمال
ً
عمليات حفر  122بئرا في شمال البالد متبقية
من العام الماضي.
ً
وقال المصدر إن الشركة تعكف حاليا على
االنـتـهــاء مــن عمليات الـحـفــر الـخــاصــة بتلك
اآلب ــار ،لما لــذلــك مــن آث ــار على تحقيق خطة
اإلنتاج بالشركة من النفط والغاز واالستفادة
من األموال المستثمرة بها.
وحول ما إذا كانت الشركة تفتقد الدقة في
تحديد كلفة صيانة اآلبار االنتاجية ،أفاد بأن
طبيعة أعمال الصيانة لآلبار تعد متغيرة،
ألنها تعتمد على نوعية الصيانة المطلوب

عملها للبئر المستهدف بالصيانة ،ألن تلك
العمليات الخاصة بالصيانة تجري عادة آلبار
قديمة تنتج منذ فترات طويلة.
وأش ــار الــى ان الشركة تعمل على مراعاة
نوعية الصيانة وأعمار اآلبار وفترات انتاجها
عند تحديد التكلفة التقديرية لصيانة اآلبار،
ل ـل ـحــد م ــن الـ ـف ــروق بـيـنـهــا وب ـي ــن الـتـكــالـيــف
الفعلية لها.
من جانب آخر ،أكد المصدر اهتمام الشركة،
التي تعد الجهة المنوطة باإلنتاج والتطوير
بــإعــداد خطة تنفيذية تتضمن إنـشــاء لجنة
تتواكب ومتطلبات المرحلة المقبلة لتحقيق
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـق ـط ــاع ال ـن ـف ـطــي ف ــي ال ـب ــاد
الرامية لزيادة اإلنتاج إلى جانب إنشاء فرق
عمل لديها اإلمكانيات لتطوير وتحليل كل

السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.864

7.496

5.618

2.450 2.861 3.318

«المالية» تخاطب الجهات الحكومية
إلعادة النظر في رسوم الخدمات
لتحديدها في ميزانية 2023/ 2022

عبر اإلنترنت ...استعدادا لرفع تقريره النهائي وتوصياته الشهر الجاري
الـجــاري  ،2021وأكــد أن الكويت
ب ـ ـحـ ــاجـ ــة إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـسـ ــريـ ــع وت ـ ـيـ ــرة
اإلصـ ــاحـ ــات لـتـقـلـيــص اع ـت ـمــاد
سياسات الحكومة على االرتفاع
واالنخفاض في أسعار النفط.
وأف ـ ــاد ال ـت ـقــريــر ب ــأن الـكــويــت
تواجه مخاطر سيولة على المدى
القصير ،وبحاجة إلى ضبط مالي
قوي وإصالحات هيكلية للحفاظ
على الهوامش المالية الوقائية
وتعزيز النمو االقتصادي ،علما
بأن الكويت لديها مستوى مرتفع
من المصدات ،لكنها بحاجة إلى
تسريع اإلصالحات.
وذكـ ــرت أن ال ـص ـنــدوق أش ــاد
بمواصلة بنك الكويت المركزي
مـتــابـعـتــه االس ـت ـبــاق ـيــة لـمـخــاطــر
االئ ـت ـمــان وبــال ـج ـهــود الـمـبــذولــة
لتقوية األطر التنظيمية والرقابية
التي تهدف إلى ترسيخ االستقرار

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

الـ ـم ــال ــي ،الفـ ـت ــة ال ـ ــى أن ال ـق ـطــاع
المصرفي اليزال يتسم بالصالبة
ويـ ـتـ ـمـ ـت ــع بـ ـمـ ـسـ ـت ــوى جـ ـي ــد مــن
الرسملة والسيولة.
ولفتت الــى أن وزارة المالية
باشرت اتخاذ إجراء اتها بشكل
ـواز ع ـل ــى أغـ ـل ــب الـ ـمـ ـس ــارات
مـ ـ ـت ـ ـ ٍ
وال ـ ـ ـص ـ ـ ـعـ ـ ــد ،فـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدأت ب ـت ــرش ـي ــد
م ـصــروفــات الـ ـ ــوزارات والـجـهــات
الحكومية وإعادة تنظيم المهام
الــرسـمـيــة ال ـخــارج ـيــة ،وتقليص
عدد اللجان وفرق العمل وخفض
مكافآتها ،ووق ــف إنـشــاء أجهزة
حكومية أو هيئات عامة جديدة،
ووقف التوسع في هياكل األجهزة
الحالية.

●

جراح الناصر

كشفت مصادر مطلعة أن قرار إعادة النظر في
رسوم الخدمات الحكومية ال يزال قيد الدراسة
بين وزارة المالية والجهات الحكومية ،وذلك
لتحديدها في الميزانية المقبلة .2023/ 2022
وبينت الـمـصــادر ،ل ـ «الـجــريــدة» ،أن الجهات
الحكومية تتدارس مع المختصين في «المالية»
كيفية احتساب الرسوم المناسبة لكلفتها غير
أنــه ال جــديــد فــي هــذا ال ـشــأن ،وم ــازال األم ــر في
طور البحث بين الطرفين ،الفتة إلى أنه سيتم
كــذلــك إع ــادة النظر فــي الئـحــة أسـعــار إيـجــارات
أراضي ومباني أمالك الدولة ،والقسائم التجارية
والصناعية.
وذكـ ــرت أن «ال ـمــال ـيــة» عـمـمــت عـلــى الـجـهــات
الـحـكــومـيــة ضـ ــرورة االل ـت ــزام بـتــرشـيــد اإلن ـفــاق
وضبط المصروفات في الميزانية المقبلة دون
اإلخــال بالخدمات التي تقدمها تلك الجهات
ً
ً
وذلــك عمال بـقــرارات مجلس ال ــوزراء خصوصا
في ظل الظروف االقتصادية الحالية التي تمر

بـهــا ال ـبــاد والـمـتـمـثـلــة فــي شــح الـسـيــولــة مما
ً
ينعكس سـلـبــا عـلــى الـمـيــزانـيــة الـعــامــة للدولة
وعليه ينبغي لجميع الجهات الحكومية تقنين
أوجه الصرف لديها.
وأضافت أنه بخالف الزامها بضرورة وضع
سقف لإلنفاق في ميزانية  ،2023/ 2022أشارت
«الـمــالـيــة» الــى ض ــرورة اع ــادة النظر فــي رســوم
ال ـخــدمــات ال ـتــي تـقــدمـهــا تـلــك الـجـهــات وزي ــادة
قيمتها بما يتناسب مع تكلفتها ،الى جانب رفع
كفاءة تحصيل االيــرادات الحكومية وتحصيل
الديون المستحقة للحكومة.
يذكر ان «المالية» طلبت من الجهات الحكومية
في اجتماع سابق تطبيق آلية مكونة من  9نقاط
منها إعادة النظر في رسوم الخدمات الحكومية،
ضمن سياسة التقشف الحكومي ،بهدف مواجهة
العجز في الموازنة وخطر نضوب السيولة في
االحتياطي العام ،في إطار العمل لمناقشة قرار
مجلس الوزراء األخير بشأن نضوب السيولة في
االحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية
لمواجهة العجز في الموازنة العامة.

ينخفض  1.71دوالر
الكويتي
البرميل
ً
ليبلغ  76.83دوالرا
النفط يغلق قرب قمة  3سنوات قبيل اجتماع «أوبك »+

ال ـم ــواق ــف واأله ـ ـ ــداف والـ ـمـ ـب ــادرات الـخــاصــة
بتنفيذ تلك االستراتيجية من أجل وضع أطر
محددة وشاملة لالستفادة من احتياطيات
النفط والغاز.
وقـ ــال إن ه ـنــاك مـجـمــوعــة م ــن ال ـم ـبــادرات
لتمكين االستراتيجية ،حيث تتضمن تحديد
نطاق الغاز وملفات اإلنتاج الممكنة ،بما في
ذل ــك اسـتـمــرار إن ـتــاج ال ـغــاز ال ـجــوراســي على
ً
مراحل طبقا للرؤية المحددة.
ً
وب ـي ــن ال ـم ـصــدر أن ه ـن ــاك خ ـط ـطــا تعكف
ً
الشركة على القيام بتنفيذها تتضمن أيضا
استكشاف وتطوير وإنتاج احتياطات نفطية
تقليدية وثقيلة جديدة ،ليصل إنتاج النفط
ً
الثقيل تحديدا الى نحو  580ألف برميل يوميا
بحلول .2040

انخفض سعر برميل النفط
ا ل ـكــو ي ـتــي  1.71دوالر ،لـيـبـلــغ
 76.83دوالرا ل ـل ـب ــر م ـي ــل فــي
تـ ـ ـ ــداوالت أم ـ ــس األول ،مـقــابــل
 78.54دوالرا فــي ت ــداوالت يوم
ً
الخميس ،وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية أغلق
النفط فــوق مستوى  78دوالرا
للبرميل ،ليكون قريبا من أعلى
مستوى في  3سنوات الذي بلغه
فــي وقــت ســابــق هــذا األسـبــوع،
مــدعــومــا بـتــوقـعــات ب ــأن وزراء
«أوبك» سيحافظون على وتيرة
معتدلة لرفع اإلنتاج.

وت ـج ـت ـم ــع م ـن ـظ ـمــة ال ـب ـل ــدان
المصدرة للبترول وحلفاؤها،
ف ــي إط ـ ــار م ـج ـمــوعــة «أوب ـ ـ ــك،»+
االثنين .وتعمل المجموعة على
اإللغاء التدريجي للتخفيضات
غـيــر الـمـسـبــوقــة لــإن ـتــاج الـتــي
تبنوها العام الماضي ،غير أن
مصادر تقول إنها تفكر في فعل
ما هو أكثر من ذلك.
وارتفع خام برنت  97سنتا،
بـمــا ي ـع ــادل  1.2ف ــي الـمـئــة إلــى
 79.28دوالرا ع ـنــد ا ل ـت ـســو يــة،
مسجلة رابــع ارتـفــاع أسبوعي
ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي .وتـ ـق ــدم ال ـخ ــام
األميركي غرب تكساس الوسيط

 85سنتا ،ليبلغ سعر التسوية
 75.88دوالرا مـ ـ ــع ت ـس ـج ـيــل
األسبوع السادس من المكاسب.
و قـ ـ ـ ــال إدوارد مـ ــو يـ ــا كـبـيــر
محللي األسواق في أواندا «إذا
التزمت «أوبك »+بالمتفق عليه
س ـل ـف ــا وط ـب ـق ــت ف ـق ــط الـ ــزيـ ــادة
المخطط لها البالغة  400ألف
برميل يوميا في نوفمبر ،فإن
أس ــواق الـطــاقــة ستشهد قريبا
أسعارا للنفط عند  90دوالرا»،
ً
مضيفا أن أي زيادة أقل من 600
ألف برميل سترفع األسعار.
وزادت ش ـ ـ ــر ك ـ ـ ــات ا لـ ـط ــا ق ــة
األميركية هذا األسبوع منصات

النفط والغاز الطبيعي لألسبوع
الرابع على التوالي ،إذ استأنف
الـمــزيــد مــن ال ــوح ــدات البحرية
الـ ـتـ ــي ت ـ ـضـ ــررت مـ ــن ع ــواص ــف
الخدمة في خليج المكسيك.
وقالت شركة خدمات الطاقة
بيكر هـيــوز فــي تقريرها الــذي
يحظى بمتابعة وثيقة أمس ،إن
عدد منصات الحفر ارتفع سبعا
إلى  528في األسبوع المنتهي
في األول من أكتوبر ،وهو أعلى
مستوى منذ أبريل .2020

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

نمو متفاوت للمؤشرات بقيادة قطر والسعودية

تراجع محدود بأداء بورصة الكويت وجني أرباح في أبوظبي ومكاسب متساوية في دبي والمنامة
●

علي العنزي

ربحت معظم مؤشرات أسواق
الـ ـم ــال ب ـ ــدول م ـج ـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي خالل أسبوعها األخير
م ــن ال ــرب ــع ال ـث ــال ــث ل ـه ــذا ال ـع ــام،
والـ ـ ـ ــذي ان ـت ـه ــي ي ـ ــوم الـخـمـيــس
الـمــاضــي ،وسجلت  5مــؤشــرات
ن ـم ــوا م ـت ـف ــاوت ــا ،بـيـنـمــا تــراجــع
مؤشران فقط؛ هما مؤشرا سوقي
أبوظبي وبورصة الكويت ،وحقق
مــؤشــر ال ـس ــوق ال ـق ـطــري أفـضــل
أداء بنمو بنسبة  2.2في المئة،
ت ــاه قــريـبــا مـنــه مــؤشــر تــاســي،
وه ــو مــؤشــر ال ـســوق الـسـعــودي
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ،ح ـي ــث ح ـق ــق نـسـبــة
 2ب ــال ـم ـئ ــة ،وأق ـ ـفـ ــل ع ـن ــد أع ـلــى
مستوياته مـنــذ األزمـ ــة المالية
العالمية عام  ،2008بينما سجل
 3مــؤشــرات نـمــوا م ـحــدودا ،هي
مؤشر سوق عمان المالي بنسبة
 0.4في المئة ،وحقق مؤشرا دبي
والبحرين ُعـشــري نقطة مئوية
فقط لكل منهما ،وتكبد مؤشر
سوق أبوظبي أكبر خسارة بين
المؤشرات الخليجية وفقد نسبة
 1.6ف ــي ال ـم ـئــة م ـقــابــل خ ـســارة
مــؤشــر ب ــورص ــة ال ـكــويــت نسبة
محدودة لم تتجاوز  0.2بالمئة.

مؤشر بورصة قطر يواصل النمو
واصـ ـ ــل م ــؤش ــر سـ ـ ــوق قـطــر

المالي التحسن خالل األسبوع
ال ـم ــاض ــي ،وتـ ـص ــدر الــراب ـح ـيــن
من أسواق المنطقة الخليجية،
واستطاع االقتراب من مستوى
 11500نقطة ،حيث ربــح نسبة
 2.2في المئة تعادل  244.7نقطة،
ليقفل على مستوى 11485.23
ن ـق ـطــة ،ل ـي ـصــل ب ـم ـكــاســب لـهــذا
الـعــام الــي سنبة  9.5فــي المئة
بعد نمو أسـعــار الطاقة بشكل
كبير ،حيث تخطت أسعار النفط
مستوى  80دوالرا للمرة األولى
منذ أكـثــر مــن ثــاثــة أع ــوام قبل
أن يتراجع بنهاية األسبوع يوم
الجمعة ويقفل حول  78دوالرا
للبرميل ،و قــد تحسنت البيئة
التشغيلية في االقتصاد القطري
كـ ـثـ ـي ــرا ،م ـم ــا ي ــرج ــح أن ت ـكــون
البيانات المالية المرتقبة للربع
الثالث ،والتي ستبدأ بنهاية هذا
األس ـب ــوع ،ج ـيــدة ونــام ـيــة ،مما
يؤكد عملية إعادة تقييم األسهم
القطرية وانتظار ارتفاع مستوى
عوائدها السنوية.

«تاسي» في قمة األعلى
منذ 2008
واصـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ــؤشـ ـ ــر «تـ ـ ــاسـ ـ ــي»
ال ــرئ ـي ـس ــي فـ ــي س ـ ــوق األس ـه ــم
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ت ـح ـق ـي ــق اق ـ ـفـ ــاالت
ق ـيــاس ـيــة ،واس ـت ـط ــاع أن يصل
إلـ ــى ق ـمــة ل ــم ي ـصــل إل ـي ـهــا منذ

مؤشر سوق دبي المالي والذي
ينتظر بشغف افتتاح «إكسبو
 ،»2020الذي تم أمس األول بداية
الشهر الـجــاري من زخــم أخبار
ال ـم ـع ــرض وان ـت ـه ــت ت ـعــامــاتــه
بـنـمــو مـتــواضــع بـ ـ  5.92نـقــاط،
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 2845.49
نقطة.

تراجعات متفاوتة في مؤشري
أبوظبي والكويت

األزم ـ ــة ال ـمــال ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة عــام
 ،2008وب ـعــد أن أضـ ــاف خــال
األسـبــوع الماضي نسبة  2في
المئة ،أي  225.19نقطة ،ليقفل
على مستوى  11495.76نقطة،
وهي أعلى اقفال منذ  13عاما،
م ــدع ــوم ــا ب ـن ـمــو ق ـط ــاع ال ـم ــواد
األس ــاس ـي ــة وال ـط ــاق ــة وال ـب ـنــوك
ال ـت ــي اسـ ـتـ ـف ــادت م ــن االرتـ ـف ــاع
ال ـك ـب ـي ــر والـ ـمـ ـف ــاج ــئ ألسـ ـع ــار
الـنـفــط الـتــي ت ـجــاوزت مستوى

 80دوالرا للمرة األول ــى منذ 3
سنوات ،وتصدر سهما «سبكيم
العالمية» و»سابك للمغذيات»
قائمة الشركات المرتفعة بنسبة
 13في المئة ،وتضمنت القائمة
سهم «سابك» المرتفع بنسبة 4
في المئة ،وهو ذو الوزن الكبير
في مؤشر «تاسي» والمستفيد
بشكل مباشر من ارتفاع أسعار
الطاقة عالميا.
ح ـق ـقــت  3م ــؤش ــرات أسـ ــواق

مقـارنـة نمـو مـؤشـرات أسـواق المـال الخـليجيـة خـالل األسبوع المنتهي في 2021/09/30

م ـ ــال ـ ـي ـ ــة خـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة مـ ـك ــاس ــب
محدودة ،هي عمان والبحرين
ودبي ،حيث ربح األول نسبة 0.4
في المئة ،أي  15.42نقطة ،ليقفل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  3942.5نـقـطــة،
وي ـب ـقــى ع ـلــى م ـكــاســب بنسبة
 7.8في المئة لهذا العام ،وبعد
تــذبــذب خــال األس ـبــوع األخير
م ــن ال ــرب ــع ال ـثــالــث ،بــالــرغــم من
مكاسب أسعار النفط القياسية
وال ـت ــي قـلـصــت عـجــز م ــوازن ــات

دول مجلس التعاون الخليجي
جميعها.
وت ـ ـس ـ ــاوى م ـ ــؤش ـ ــرا س ــوق ــي
البحرين ودب ــي فــي المكاسب،
والتي كانت األقل وهي ُعشري
نقطة مئوية ،حيث ربح مؤشر
س ـ ــوق ال ـب ـح ــري ــن  3.07ن ـق ــاط،
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 1705.56
نقاط ،ويكتفي بمكاسب بنسبة
 3.5فــي المئة لـهــذا الـعــام وهي
األقل خليجيا ،بينما لم يستفد

سجل مؤشر أبوظبي خسارة
ك ـب ـيــرة ب ـن ـس ـبــة  1.6ف ــي الـمـئــة
والتي تعادل  ،125.97ليقفل على
مستوى  7698.82نقطة ،لكنه
احـتـفــظ بـمـكــاســب كـبـيــرة لـهــذا
ال ـع ــام ت ـج ــاوزت  53ف ــي الـمـئــة،
وهي أعلى مكاسب بين أسواق
العالم ،وعمليات جني األربــاح
متوقعة في سوق سجل ارتفاعا
كبيرا خالل  9أشهر فقط فاق 50
في المئة.
ورافـ ـق ــت م ــؤش ــرات بــورصــة
الـكــويــت مــؤشــر ســوق أبوظبي
ب ــال ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــراء ،ول ـك ــن
بـخـســارة م ـحــدودة لــم تتجاوز
ُعشري نقطة مئوية ،أي 11.17
ن ـق ـط ــة ،ل ـي ـق ـف ــل ع ـل ــى م ـس ـتــوى
 6864.83نقطة ،وكانت خسارة
السوق األول أكثر قليال ُ
بعشر
نقطة مئوية ،حيث خسر 20.22
ن ـق ـط ــة ،ل ـي ـق ـف ــل ع ـل ــى م ـس ـتــوى

 7496.5نـقـطــة ،وزادت خـســارة
رئيسي  ،50حيث بلغت نسبة
 0.4فــي المئة أي  21.62نقطة،
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 5886.48
نقطة.
وشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدت أس ـ ـ ـهـ ـ ــم ال ـ ـسـ ــوق
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ان ـ ـت ـ ـعـ ــاشـ ــا ك ـب ـي ــرا
أشـ ــارت ال ـيــه مـتـغـيــرات الـســوق
الثالث (السيولة وكمية األسهم
ال ـم ـت ــداول ــة وع ـ ــدد ال ـص ـف ـقــات)،
ح ـي ــث ارتـ ـف ــع ال ـن ـش ــاط بـنـسـبــة
ك ـب ـي ــرة مـ ـق ــارن ــة مـ ــع األسـ ـب ــوع
األسـبــق بلغت  20.3فــي المئة،
وه ـ ــو م ــا ي ـع ـنــي نـ ـش ــاط أس ـهــم
ل ــأسـ ـه ــم الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ف ـ ــي ظــل
تراجع السيولة بنسبة  1.6في
الـمـئــة وارت ـف ــاع ع ــدد الصفقات
بنسبة  20.2في المئة ،وتحركت
م ـج ـمــوعــة ك ـب ـي ــرة م ــن األس ـه ــم
الصغيرة والمتوسطة قبل البدء
بإعالنات نتائج الربع الثالث،
وس ـ ـجـ ــل ب ـع ـض ـه ــا ارت ـ ـفـ ــاعـ ــات
واضحة ونشاطا كبيرا.
في المقابل ،استقرت األسهم
ال ـق ـي ــاديــة وت ـح ــرك ــت بـتـغـيــرات
مـ ـح ــدودة ب ـعــد م ــوج ــة صـعــود
األسبوعين الثاني والثالث من
الشهر الماضي ،بانتظار نتائج
األعـ ـم ــال ل ـلــربــع ال ـث ــال ــث ،الـتــي
سيتم خاللها سهولة التعرف
إلى العوائد السنوية للشركات.

مـلـخـص تـداوالت السوق الكويتي العام خـالل األسـبـوع المنتـهـي فـي 2021/09/30
عـدد الصـفـقـات

إقـفـال المـؤشــر
العــام

إقـفـال المـؤشــر
األول

إقـفـال المـؤشــر
رئيـسـي 50

عـدد جـلـسـات
الـتــداول

2021/09 /23

1.426.604.814

252.390.193

53.717

6.876.00

7.516.72

5.908.10

5

2021/09 /30

1.716.782.905

248.469.998

64.542

6.864.83

7.496.50

5.886.48

5

290.178.091.00

3.920.195.44-

10.825.00

11.17-

20.22-

21.62-

0.00

%20.3

%1.6-

%20.2

%0.2-

%0.3-

%0.4-

%0.0

مـؤشـر الســوق

الكـويـت

السـعوديـة

الـدوحــة

مـسـقـط

المـنـامـة

أبـوظـبـي

دب ــي

2021 /09 /23

6.876.00

11.270.57

11.240.53

3.927.08

1.702.49

7.824.79

2.839.57

2021 /09 /30

6.864.83

11.495.76

11.485.23

3.942.50

1.705.56

7.698.82

2.845.49

الفـرق

11.17-

225.19

244.70

15.42

3.07

125.97-

5.92

الفـرق

التغير ()%

%0.2-

%2.0

%2.2

%0.4

%0.2

%1.6-

%0.2

التغير ()%

األسـبـوع

الكميـة المتـداولـة القيمـة المتـداولـة
(ديـنـار)
(سهـم)
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

 %30.2نسبة تراجع مخصصات البنوك خالل النصف األول
بلغت  369.9مليون دينار وجانب كبير من ارتفاع األرباح الصافية يعود إلى انخفاضها
بلغت أرباح البنوك التقليدية
وعددها خمسة ،نحو 235.5
مليون دينار ،ومثلت نحو
 61.1في المئة من إجمالي
صافي أرباح البنوك العشرة،
مرتفعة بنحو  65.7في المئة
مقارنة مع الفترة ذاتها من
العام الماضي.

أظهر تقرير "الـشــال" أن قطاع
ال ـب ـن ــوك ال ـكــوي ـت ـيــة وي ـش ـم ــل 10
بنوك ،حقق خالل األشهر الستة
ً
األول ـ ــى م ــن ال ـع ــام ال ـحــالــي ن ـمــوا
ً
م ـل ـح ــوظ ــا فـ ــي ص ــاف ــي األرب ـ ـ ــاح
مـقــارنــة بالفترة نفسها مــن عام
 ،2020إذ بـلـغــت أربـ ــاح النصف
األول  2021بعد خصم الضرائب
وح ـ ـقـ ــوق األقـ ـلـ ـي ــة نـ ـح ــو 385.5
م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،ب ــارتـ ـف ــاع ق ــدره
ً
 166.3مليونا أو بنحو  75.9في
ً
المئة مقارنة بنحو  219.1مليونا
للفترة ذاتها من عام .2020
وح ـق ـق ــت الـ ـبـ ـن ــوك ال ـكــوي ـت ـيــة
ً
ً
أرباحا بنحو  199.4مليونا ،خالل
الــربــع الـثــانــي مــن الـعــام الحالي،
ً
مقارنة بنحو  186مليونا ،للربع
األول مــن الـعــام ذات ــه ،أي ارتـفــاع
ً
بنحو  13.4مليونا وبنسبة 7.2
في المئة.
واس ـت ـمــرت ال ـب ـنــوك الكويتية
ب ـ ـت ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ــق س ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــة حـ ـج ــز
ال ـم ـخ ـص ـصــات م ـقــابــل ال ـق ــروض
غ ـيــر الـمـنـتـظـمــة ،فـبـلــغ إجـمــالــي
الـمـخـصـصــات ال ـتــي احـتـجــزتـهــا
ف ــي ال ـن ـصــف األول ن ـحــو 369.9
مليون دينار ،مقارنة بنحو 530.3
ً
م ـل ـي ــون ــا ،أي ان ـخ ـف ـضــت بـنـحــو
ً
 160.4مـلـيــونــا  ،أو بنسبة 30.2
ً
ً
في المئة ،أي إن جانبا كبيرا من

ارتفاع األرباح الصافية يعود إلى
انخفاض جملة المخصصات.
وبلغت أرباح البنوك التقليدية
وعددها خمسة بنوك ،نحو 235.5
مليون دينار ،ومثلت نحو 61.1
ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن إج ـم ــال ــي صــافــي
أرب ــاح الـبـنــوك الـعـشــرة ،مرتفعة
بنحو  65.7في المئة مقارنة مع
الفترة ذاتها من العام الماضي.
ب ـي ـن ـمــا ك ـ ــان ن ـص ـيــب ال ـب ـنــوك
اإلسالمية نحو  150مليون دينار،
ومثلت نحو  38.9فــي المئة من
ص ــاف ــي أربـ ـ ــاح ال ـب ـن ــوك ال ـع ـشــرة
ومــرتـفـعــة بنحو  94.8فــي المئة
عــن مستواها فــي الفترة نفسها
م ــن ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،أي إن أداء
الشق اإلسالمي من البنوك خالل
ال ـن ـصــف األول ت ـعــافــى م ــن آث ــار
ال ـجــائ ـحــة بـنـسـبــة أك ـبــر م ــن أداء
الشق التقليدي.
وبـ ـل ــغ م ـض ــاع ــف ال ـس ـع ــر إل ــى
الــرب ـح ـيــة ( )P/Eل ـق ـطــاع ال ـب ـنــوك
ً
ال ـع ـشــرة م ـح ـســوبــا ع ـلــى أس ــاس
ً
سنوي نحو  24.6ضعفا ،مقارنة
ً
بنحو  35.2ضعفا (أي تحسن)
للفترة نفسها من العام الفائت.
وارت ـفــع الـعــائــد عـلــى إجمالي
األص ــول المحسوب على أســاس
س ـنــوي إل ــى نـحــو  0.8فــي المئة
م ـق ــارن ــة ب ـن ـحــو  0.5ف ــي ال ـم ـئــة،

وارتـفــع كذلك معدل العائد على
حـقــوق الملكية المحسوب على
أســاس سنوي إلــى نحو  6.7في
المئة مقابل  4.2في المئة.
وع ـنــد ال ـم ـقــارنــة م ــا ب ـيــن أداء
الـ ـبـ ـن ــوك الـ ـعـ ـش ــرة ،اس ـت ـم ــر بـنــك
ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي فـ ــي تـحـقـيــق
أعلى قيمة في األرباح بين البنوك
ال ـع ـش ــرة ب ـب ـلــوغ ـهــا ن ـ ـحـ ــو160.8
مليون دينار (ربحية السهم 21
ً
فلسا) أو نحو  41.7في المئة من
صافي أربــاح القطاع المصرفي،
وبــارتـفــاع بنحو  44.7فــي المئة
مـ ـق ــارن ــة مـ ــع الـ ـفـ ـت ــرة ذات ـ ـهـ ــا مــن
عــام  ،2020وذل ــك نتيجة ارتـفــاع
الـ ــربـ ــح ال ـت ـش ـغ ـي ـلــي وان ـخ ـف ــاض
المخصصات.
وحقق بيت التمويل الكويتي
ثــانــي أعـلــى أرب ــاح بنحو 102.2
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار (رب ـح ـي ــة الـسـهــم
ً
 12.21فـلـســا) أو نـحــو  26.5في
الـمـئــة مــن صــافــي أرب ــاح البنوك
ال ـع ـش ــرة ،وب ــارت ـف ــاع ب ـن ـحــو79.5
فــي الـمـئــة بــالـمـقــارنــة مــع الـفـتــرة
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا مـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ال ـ ـسـ ــابـ ــق،
نـتـيـجــة االن ـخ ـف ــاض ال ـك ـب ـيــر في
ال ـم ـخ ـص ـص ــات ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
انخفاض الربح التشغيلي للبنك.
وحـقــق بنك الـكــويــت الــدولــي
ً
ً
أعـلــى نـمــوا نسبيا فــي األرب ــاح

تماسك النفط وراء انخفاض عجز
الموازنة وال فضل لإلدارة العامة
العجز االفتراضي نحو  5.8مليارات دينار
ذكر تقرير الشال أنه بانقضاء سبتمبر  2021انتهى
الشهر السادس من السنة المالية الحالية ،2022/2021
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لذلك الشهر
ً
ً
نحو  75دوالرا ،وهو أعلى بنحو  30دوالرا للبرميل أي
بما نسبته نحو  66.6في المئة عن السعر االفتراضي
ً
الجديد في الموازنة الحالية والبالغ  45دوالرا للبرميل.
ً
وبــانـقـضــاء سبتمبر أي ـضــا ،انـتـهــى الـنـصــف األول
من السنة المالية الحالية  2022/2021وحقق خاللها
ً
معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو  70.8دوالرا،
ً
وهو أعلى بنحو  27.2دوالرا عن معدل السنة المالية
ً
الفائتة والبالغ  43.5دوالرا للبرميل ،بينما أدنى بنحو
ً
 19.2دوالرا للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة
ً
ً
الحالية البالغ  90دوالرا وفقا لتقديرات وزارة المالية،
وبـعــد إيـقــاف استقطاع الـ ـ  %10مــن جملة اإلي ــرادات
لمصلحة احتياطي األجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في
شهر سبتمبر بما قيمته نحو  1.4مليار دينار ،وإذا
افترضنا اسـتـمــرار مستويي اإلنـتــاج واألس ـعــار على
حاليهما -وهــو افتراض قد ال يتحقق -فمن المتوقع
أن تبلغ جملة اإلي ــرادات النفطية بعد خصم تكاليف

اإلنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو  15.4مليار
ديـنــار ،وهــي قيمة أعلى بنحو  6.3مـلـيــارات ،عــن تلك
المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة
نحو  9.1مليارات دينار ،ومع إضافة نحو  1.8مليار،
إي ــرادات غير نفطية ،ستبلغ جملة إي ــرادات الموازنة
ً
للسنة المالية الحالية نحو  17.2مليارا.
وإذا تــم االل ـت ــزام ب ـقــرار مجلس الـ ــوزراء بتخفيض
نفقات الموازنة الحالية بما ال يقل عن  10في المئة،
أي تعديلها إلى ما يقارب نحو  20.7مليار دينار ،بعد
ً
أن كانت اعتمادات المصروفات عند نحو  23مليارا،
فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية
ً
 2022/2021عجزا قيمته  3.5مليارات.
لكنه التزام مستبعد فكل قرارات وتصرفات الواقع
تناقضه ،لذلك من المتوقع أن يبلغ العجز االفتراضي
وفق تقديرات الموازنة الحالية وأداء الشهور الستة
الفائتة نحو  5.8مليارات دينار ،وانخفاضه عن المقدر
عند بدء العمل بالموازنة ال فضل لإلدارة العامة فيه،
فالفضل كله يعود لتماسك أسعار النفط.

وبـنـحــو  2047.4فــي ال ـم ـئــة ،إذ
بلغت أربــاحــه نحو  2.2مليون
ديـنــار ،مقارنة بنحو  103ألف

ديـ ـن ــار ،نـتـيـجــة ارتـ ـف ــاع جميع
ب ـن ــود اإليـ ـ ـ ـ ــرادات الـتـشـغـيـلـيــة.
وحـقــق "الـبـنــك الـتـجــاري" ثاني

ً
ً
أعـ ـل ــى ن ـ ـمـ ــوا ن ـس ـب ـي ــا وب ـن ـحــو
 1498.7في المئة ،بأرباح بلغت
ً
ن ـح ــو  19.1مـ ـلـ ـي ــون ــا ،م ـق ــارن ــة

بنحو  1.2مليون ،نتيجة ارتفاع
ال ــرب ــح الـتـشـغـيـلــي وان ـخ ـفــاض
المخصصات.

 9.48مليارات دينار حجم سيولة البورصة خالل  9أشهر
قال "الشال" في تقريره ان أداء بورصة الكويت
ً
في شهر سبتمبر كان مختلطا مقارنة بأداء شهر
ً
أغسطس ،وكان أدنى مقاسا بانخفاض معدل قيمة
التداول اليومي ،وأفضل في األداء اإليجابي لجميع
مؤشرات األسعار.
فقد ارتـفــع مــؤشــر الـســوق األول بنحو  0.9في
المئة ومؤشر السوق الرئيسي بنحو  2في المئة،
ً
وارتفع أيضا مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء
السوقين بنحو  1.1في المئة ،وكذلك ارتفع مؤشر
السوق الرئيسي  50بنحو  1.5في المئة.
وان ـخ ـف ـض ــت س ـي ــول ــة الـ ـب ــورص ــة ال ـم ـط ـل ـقــة فــي
سبتمبر مقارنة بسيولة أغسطس ،حيث بلغت
السيولة نحو  991.2مليون دينار ،منخفضة من
مستوى  1.273مليار دينار ،لسيولة شهر أغسطس.
وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر سبتمبر
نحو  45.1مليون دينار ،أي بانخفاض بنحو -25.7
فــي الـمـئــة عــن مـسـتــوى مـعــدل تـلــك الـقـيـمــة لشهر
أغسطس البالغ  60.6مليون دينار.
وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور التسعة
األولى من العام الحالي (أي في  181يوم عمل) نحو
 9.486مليارات ديـنــار ،وبلغ معدل قيمة التداول
ً
ً
اليومي للفترة نحو  52.4مليونا ،مرتفعا بنحو
 43.2في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي
للفترة ذاتها من عام  2020البالغ نحو  36.6مليون
دينار ،وكان الربع الثاني من العام السابق بداية
ً
ً
أزمة الجائحة ،ومرتفعا أيضا بنحو  17.9في المئة

إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2020
ً
البالغ نحو  44.4مليونا.
وم ــازال ــت تــوجـهــات الـسـيــولــة مـنــذ بــدايــة الـعــام
تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل
س ــوى عـلــى  3ف ــي الـمـئــة فـقــط م ــن تـلــك الـسـيــولــة،
ضمنها  50شركة حظيت بنحو  0.6في المئة فقط
من تلك السيولة ،و 4شركات من دون أي تداول.
أمــا الـشــركــات الصغيرة الـســائـلــة ،فقد حظيت
 12شــر كــة قيمتها ا لـســو قـيــة تبلغ  3.4فــي المئة
مــن إجـمــالــي قيمة الـشــركــات الـمــدرجــة على نحو
 21.7فــي المئة مــن سيولة الـبــورصــة ،ذلــك يعني
أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف
الـشــركــات الـمــدرجــة منها ،وعـلــى النقيض ،يميل
بـقــوة إلــى شــركــات قيمتها السوقية ضئيلة .أما
توزيع السيولة على السوقين خالل شهر سبتمبر
 ،2021فكان كالتالي:

السوق األول ( 25شركة)
حظي السوق األول بنحو  553.9مليون دينار،
أو ما نسبته  55.9في المئة من سيولة البورصة،
وضمنه حظيت نحو نصف شركاته ( 12شركة)
على  83.4في المئة من سيولته ونحو  46.6في
الـمـئــة مــن كــامــل سـيــولــة ال ـبــورصــة ،بينما حظي
النصف اآلخر على ما تبقى أو نحو  16.6في المئة
من سيولته.
ً
وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عاليا ،إذ

حظيت  8شركات ضمنه على نحو  71.3في المئة
من سيولته .وبلغ نصيب تداوالت السوق األول من
إجمالي قيمة تداوالت البورصة للشهور التسعة
األولى من العام الحالي نحو  61.8في المئة.

السوق الرئيسي ( 140شركة)
حظي بنحو  437مليون دينار ،أو نحو  44.1في
المئة من سيولة البورصة ،وضمنه حظيت  20في
المئة من شركاته على  78.4في المئة من سيولته،
بينما اكتفت  80في المئة من شركاته بنحو 21.6
في المئة من سيولته.
ووحده الزمن سوف يعمل على غربلة الشركات
المدرجة غير السائلة ،وخيارها يظل ما بين زيادة
سيولتها أو انـسـحــابـهــا .وبـلــغ نصيب ت ــداوالت
السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداوالت خالل
الشهور التسعة األولى من العام الحالي نحو 38.2
في المئة.
وإذا مــا ق ــورن تــوزيــع الـسـيــولــة بـيــن السوقين
ً
األول والرئيسي ،نرى تحسنا في نصيب السيولة
لـلـســوق الــرئـيـســي لـمــا مـضــى م ــن ال ـع ــام الـحــالــي
مقارنة بتوزيعها لكامل عــام  ،2020حينها كان
ً
نصيب الـســوق األول  83.6فــي المئة تــاركــا 16.4
فــي المئة لسيولة الـســوق الرئيسي ،وذلــك تطور
جيد إن استمر.

 %4.4نمو موجودات «وربة» لتصل
إلى  3.5مليارات دينار
تناول تقرير الشال نتائج
بـ ـن ــك وربـ ـ ـ ــة ل ـل ـن ـص ــف األول
مــن ال ـعــام ال ـحــالــي ،وأظـهــرت
ً
تحقيقه أربــاحــا (بعد خصم
ال ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــب) ب ـ ـل ـ ـغـ ــت ن ـح ــو
 6م ــايـ ـي ــن ديـ ـ ـن ـ ــار ،م ـق ــارن ــة
بخسائر بنحو  14.9مليون
ديـنــار للفترة ذاتـهــا مــن عام
 ،2020أي ب ــارت ـف ــاع م ـق ــداره
ً
 20.9م ـل ـيــو نــا أو م ــا نسبته
 140.7في المئة.
ويعود السبب في ذلك ،إلى
ارتفاع الربح التشغيلي للبنك
(ق ـب ــل خ ـصــم الـمـخـصـصــات)
ً
بنحو  13.1مليونا ،أو بنسبة
 98.7فــي الـمـئــة ،إضــافــة إلــى
انخفاض جملة المخصصات
بنحو  8.1مــايـيــن دي ـنــار أو
بنسبة  28.9في المئة.
فـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل ،ارت ـ ـفـ ــع
إجمالي اإليرادات التشغيلية
ل ـل ـب ـنــك ب ـن ـحــو  14.1مـلـيــون
د يـ ـ ـن ـ ــار أو ن ـ ـحـ ــو  53.6فــي
ً
المئة وصــوال إلى نحو 40.3
ً
مليونا ،مقارنة مع نحو 26.2
ً
مليونا للفترة نفسها من عام
.2020
وت ـ ـ ـح ـ ـ ـقـ ـ ــق ذل ـ ـ ـ ـ ــك نـ ـتـ ـيـ ـج ــة
ارتفاع معظم بنود اإليرادات
التشغيلية ،أهمها بند صافي
إيرادات استثمار الذي ارتفع
ب ـق ـي ـمــة  9.6م ــاي ـي ــن دي ـن ــار
وب ـن ـس ـبــة  234.4ف ــي ال ـم ـئــة،
ً
وارتـ ـف ــع أيـ ـض ــا ،ب ـنــد صــافــي
إيـ ــرادات التمويل بنحو 1.6
مليون دينار أو بنحو  7.1في
ً
المئة ،وصوال إلى نحو 23.4
ً
مليونا ،مقارنة مع نحو 21.8
مليون دينار.
وارتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع إجـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــي
ال ـ ـم ـ ـصـ ــروفـ ــات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة
ب ـن ـحــو  975ألـ ــف دي ـ ـنـ ــار ،أو

م ــان ـس ـب ـت ــه  7.5ف ـ ــي ال ـم ـئ ــة،
ً
وصـ ـ ـ ـ ــوال إل ـ ـ ــى نـ ـح ــو 13.96
مليون دينار ،مقارنة مع نحو
ً
 12.98مليونا ،وشمل االرتفاع
م ـع ـظــم بـ ـن ــود ال ـم ـص ــروف ــات
التشغيلية.
وأض ـ ـ ــاف ال ـت ـق ــري ــر :بـلـغــت
نسبة إ جـمــا لــي المصروفات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة إل ـ ـ ــى إج ـم ــال ــي
اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة
ن ـح ــو  34.6فـ ــي ال ـم ـئ ــة بـعــد
أن ك ـ ــا ن ـ ــت ن ـ ـحـ ــو  49.5فــي
الـ ـمـ ـئ ــة ،وانـ ـخـ ـفـ ـض ــت جـمـلــة
الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــات بـ ـنـ ـح ــو 8.1
م ــاي ـي ــن ديـ ـ ـن ـ ــار ،أو بـنـسـبــة
 28.9فــي المئة كما أسلفنا،
ً
ل ـت ـب ـل ــغ نـ ـح ــو  20مـ ـلـ ـي ــون ــا،
م ـقــارنــة بــالـفـتــرة نفسها من
ال ـع ــام ال ـفــائــت ع ـنــدمــا بلغت
ً
ن ـح ــو  28.1مـ ـلـ ـي ــون ــا ،وهـ ــذا
يفسر ارتـفــاع هامش صافي
الربح إلى نحو  15في المئة
ل ــأش ـه ــر ال ـس ـت ــة األول ـ ـ ــى مــن
العام الحالي ،مقارنة بنحو
 -56.7في المئة للفترة نفسها
من العام السابق.
وتـشـيــر الـبـيــانــات المالية
ل ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــك إ لـ ـ ـ ـ ــى أن إ ج ـ ـمـ ــا لـ ــي
ً
ال ـم ــوج ــودات سـجــل ارت ـفــاعــا
بلغ قدره  70.5مليون دينار،
ونسبته  2فــي ا لـمـئــة ليصل
إل ـ ــى ن ـح ــو  3.546م ـل ـي ــارات
دينار مقابل  3.475مليارات،
فـ ــي ن ـه ــا ي ــة عـ ـ ــام  ،2020فــي
ح ـي ــن ب ـل ــغ ارت ـ ـفـ ــاع إج ـمــالــي
الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودات نـ ـح ــو 149.8
ً
مليونا ،أو ما نسبته  4.4في
المئة عند المقارنة بالفترة
نـفـسـهــا م ــن ع ــام  2020حين
بلغ  3.396مليارات.
وارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع ب ـ ـنـ ــد إيـ ـ ــداعـ ـ ــات
ل ــدى ال ـب ـنــوك وب ـنــك الـكــويــت

المركزي بقيمة  23.6مليون
دينار ،وبنسبة  6.6في المئة،
ً
لـيـصــل إل ــى  381.5مـلـيــونــا،
( 10.8فــي المئة مــن إجمالي
الـ ـم ــوج ــودات) مـقــابــل 357.9
ً
مليونا  10.3( ،فــي المئة من
إجـ ـم ــال ــي الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودات) فــي
ن ـه ــاي ــة ع ـ ــام  ،2020وارتـ ـف ــع
ً
بنحو  42.2مليونا ،أو بنحو
 12.5ف ــي ال ـم ـئــة م ـق ــارن ــة مع
ً
 339.2مليونا 10( ،في المئة
مـ ــن إجـ ـم ــال ــي ال ـ ـمـ ــوجـ ــودات)
ل ـل ـن ـص ــف األول مـ ـ ــن ا لـ ـع ــام
الماضي.
وسـ ـ ـ ـج ـ ـ ــل ب ـ ـ ـنـ ـ ــد (م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــو
ً
ال ـت ـمــويــل) ان ـخ ـفــاضــا بنحو
 16.4م ـ ـل ـ ـيـ ــون د يـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ،أي
ً
نحو  0.7فــي الـمـئــة ،وصــوال
إ لـ ـ ـ ــى ن ـ ـحـ ــو  2.481مـ ـلـ ـي ــار،
( 70ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إج ـمــالــي
ال ـمــوجــودات) مـقــارنــة بنحو
 2.497مليار ( 71.9في المئة
من إجمالي الموجودات) في
نهاية عام  ،2020بينما ارتفع
بنحو  3.8في المئة أو نحو
ً
 90.3مليونا  ،مقارنة بنحو
 2.391مليار 70.4( ،في المئة
من إجمالي الموجودات) في
الفترة نفسها من عام ،2020
وبلغت نسبة إجمالي مدينو
تمويل إلــى إجمالي الودائع
نحو  85.2فــي المئة مقارنة
بنحو  85.7في المئة.
وتـ ـشـ ـي ــر األرق ـ ـ ـ ـ ــام إلـ ـ ــى أن
م ـط ـل ــوب ــات ال ـب ـن ــك (م ـ ــن غـيــر
احـ ـتـ ـس ــاب إجـ ـم ــال ــي ح ـق ــوق
ً
الملكية) قد سجلت ارتفاعا
ب ـل ـغــت ق ـي ـم ـتــه  75.9مـلـيــون
ديـنــار ،أي ما نسبته  2.4في
المئة ،لتصل إلى نحو 3.271
مليارات دينار ،مقارنة بنحو
 3.195مـلـيــارات ،بنهاية عام

ً
 ،2020وحققت ارتفاعا بنحو
ً
 133.8مليونا ،أي بنسبة نمو
 4.3فــي المئة ،عند المقارنة
بما كــان عليه ذلــك اإلجمالي
فــي نهاية الفترة نفسها من
العام الفائت عندما بلغ آنذاك
نحو  3.137مليارات ،وبلغت
نـسـبــة إج ـمــالــي الـمـطـلــوبــات
إلى إجمالي الموجودات نحو
 92.3في المئة بعد أن كانت
نحو  92.4في المئة.
وتـ ـشـ ـي ــر نـ ـت ــائ ــج ت ـح ـل ـيــل
البيانات المالية المحسوبة
ع ـلــى أسـ ــاس س ـنــوي إل ــى أن
جميع مؤشرات ربحية البنك
ً
سجلت ارت ـفــاعــا مـقــارنــة مع
الفترة نفسها من عام ،2020
إذ ارتـفــع مؤشر العائد على
مـ ـع ــدل حـ ـق ــوق الـمـســاهـمـيــن
الـ ـخ ــاص لـلـبـنــك (ROE) إلــى
نـ ـح ــو  6فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة م ـق ــارن ــة
بنحو  -14.9في المئة
وارتفع مؤشر العائد على
معدل رأسـمــال البنك (ROC)
إلى نحو  7.7في المئة مقارنة
بنحو  -19.4في المئة.
وارتفع مؤشر العائد على
معدل موجودات البنك (ROA)
إلى نحو  0.3في المئة مقارنة
بنحو  -0.9في المئة.
وارت ـ ـف ـ ـعـ ــت ك ــذل ــك رب ـح ـيــة
السهم (EPS)حين بلغت 2.28
فـلــس مـقــارنــة بـنـحــو -11.03
ً
فلسا ،وبلغ مؤشر مضاعف
السعر /القيمة الدفترية ()P/B
نحو  2.0ضعف مقارنة بنحو
 1.8ضعف.
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عبر الموقع أو التطبيق اإللكترونيين ولكل الحسابات والعمالء وغيرهم
قال القطان :إننا في بنك ً
الخليج نواصل العمل دائما
لتقديم تجربة مصرفية ال
تضاهى للعمالء ،مع تحقيق
أعلى مستويات المرونة في
الخدمة وإتاحة المعامالت
عبر مختلف الوسائل الرقمية
لتسهيل حياة عمالئنا
واالستجابة الحتياجاتهم.

أعلن بنك الخليج أمس ،إطالق
مـيــزة فتح ا لـحـســا بــات المصرفية
ف ـ ـ ــي دق ـ ـ ـي ـ ـ ـقـ ـ ــة ،عـ ـ ـب ـ ــر ال ـ ـ ـمـ ـ ــوقـ ـ ــع أو
ال ـت ـط ـب ـي ــق اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـيـ ـي ــن ،وه ــي
واحدة من مميزاته الجديدة وسط
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـ ـتـ ـح ــول ال ــرق ـم ــي
ا لـتــي ينتهجها لـتـكــر يــس مكانته
ن ـحــو ال ــري ــادة ف ــي ال ـكــويــت كـبـنــك
المستقبل.
ويـ ـمـ ـث ــل إط ـ ـ ــاق هـ ـ ــذه ال ـخ ــدم ــة
بداية حقبة جديدة من الخدمات
ال ـم ـصــرف ـيــة الــرق ـم ـيــة ل ــأف ــراد ،إذ
أص ـ ـبـ ــح فـ ـت ــح الـ ـحـ ـس ــاب ف ـ ــي ب ـنــك
الـ ـخـ ـلـ ـي ــج األسـ ـ ـه ـ ــل واألسـ ـ ـ ـ ــرع فــي
الكويت.
وتنطبق هذه الميزة على جميع
أن ــواع الـحـســابــات الـمـصــرفـيــة في
ال ـب ـنــك ،وت ـتــوفــر لـجـمـيــع ال ـع ـمــاء
من مختلف الشرائح ،سواء كانوا
ً
أفرادا أو شركات.
وي ـ ـس ـ ـعـ ــى "ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج" ل ـت ــوف ـي ــر
خــد مــات مصرفية سهلة ومريحة
وآ م ـنــة ،مـقــار نــة مــع تـجــر بــة البنك
التقليدية التي تعتمد على زيارة
العمالء للفروع.

التحول الرقمي
ه ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة الـ ـج ــدي ــدة هــي
بــدايــة ال ـطــريــق لـبــرنــامــج الـتـحــول
ا لــر قـمــي وا لـتـكـنــو لــو جـيــا الحديثة
ً
جزء ا من استراتيجية
التي تشكل
البنك ا لـهــاد فــة لمساعدة العمالء
ع ـل ــى ال ـت ـح ـك ــم ب ـس ـه ــول ــة بـتـنـفـيــذ
ج ـم ـيــع األعـ ـم ــال ال ـم ـصــرف ـيــة دون
الـحــاجــة إلــى م ـغــادرة مـنــازلـهــم أو
مكاتبهم ،ومن أي مكان كانوا فيه.
واستجابة الحتياجات العمالء،
طـ ـ ـ ـ ـ ّـور ال ـ ـب ـ ـنـ ــك أن ـ ـظ ـ ـم ـ ـتـ ــه وصـ ـم ــم
خ ــدم ــات ــه لـيـصـبــح ال ـي ــوم بــإم ـكــان
العميل فتح الحسابات عن طريق
الـ ـم ــوب ــاي ــل ،خـ ــال دق ـي ـق ــة واحـ ــدة
فـقــط .ويشمل هــذا حـســاب ا لــرا تــب
وحساب فئة الشباب  redوحساب
ا لــدا نــة و حـســاب التوفير ،وجميع
الحسابات األخرى ،حيث يحصل
العميل على رقم الحساب وااليبان
ً
فـ ـ ــي الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق فـ ـ ـ ـ ــورا ب ـ ـعـ ــد ف ـتــح
الحساب ،ويتمكن من استخدامهم
مباشرة إلجراء التحويالت المالية
ً
أو للتسوق اإللكتروني مثل .

بإمكان العميل فتح
حساب على مدار
 24ساعة في اليوم
وخالل  7أيام في
األسبوع
القطان

محمد القطان

تتيح هذه الخدمة
الحصول على رقم
الحساب واآليبان
ً
فورا عند فتح
الحساب
القطان

وف ــي حــدي ـثــه ع ــن ه ــذه الـخــدمــة
ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــدة ،قـ ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـعـ ــام
لـ ـلـ ـخ ــدم ــات الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة لـ ــأفـ ــراد
ف ــي بـنــك الـخـلـيــج مـحـمــد الـقـطــان:
"نـ ــواصـ ــل ال ـع ـم ــل دائـ ـ ًـمـ ــا ف ــي بـنــك
الخليج لتقديم تـجــر بــة مصرفية
ال تـضــا هــى لـلـعـمــاء ،مــع تحقيق
أع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوي ــات ال ـ ـمـ ــرونـ ــة فــي
الـخــدمــة وإتــاحــة الـمـعــامــات عبر
مختلف الوسائل الرقمية لتسهيل
حـ ـ ـي ـ ــاة ع ـ ـمـ ــائ ـ ـنـ ــا واالس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة
الحتياجاتهم".

خدمات مصرفية أسهل

المبادرة
الجديدة بداية
الطريق لبرنامج
التحول الرقمي
والتكنولوجيا
الحديثة
القطان

وأض ـ ـ ــاف الـ ـقـ ـط ــان أن ـ ــه "ب ـف ـضــل
خدمة فتح الحسابات المصرفية
في دقيقة ،أصبح اليوم الوصول
لـلـخــد مــات المصرفية أ سـهــل على
العميل ،حيث بإمكانه فتح حساب
ع ـلــى م ـ ــدار  24س ــاع ــة ف ــي ال ـي ــوم،
وخالل  7أيام في األسبوع بغض
النظر عن ساعات عمل فروع البنك
والعطالت الرسمية".
وأو ض ــح أن هــذه الخدمة تتيح
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى رق ـ ـ ــم الـ ـحـ ـس ــاب
ً
واأليبان فورا عند فتح الحساب،
و تــو فــر عملية فـتــح ا لـحـســاب عبر
اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت ال ـ ـسـ ــرعـ ــة والـ ـسـ ـه ــول ــة
الـلـتـيــن تـتـطـلـبـهـمــا ال ـح ـيــاة الـيــوم
من خالل التكنولوجيا التي تغني
ال ـع ـم ـيــل ع ــن زي ـ ــارة ال ـف ــرع إلت ـمــام

ً
الـ ـمـ ـع ــام ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة ،م ـب ـي ـنــا
أن ه ــذه ال ـخــدمــة ،ه ــي واحـ ــدة من
الـعــديــد مــن الـخــدمــات الـتــي نعمل
ً
حاليا لتسهيل حياة
على إطالقها
العمالء وتوفير تجربة مصرفية
رائدة لهم مع بنك الخليج.
وي ـ ــأت ـ ــي إطـ ـ ـ ــاق هـ ـ ــذه ال ـخ ــدم ــة
ً
ت ـم ــاش ـي ــا م ــع إس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة بـنــك
الـ ـ ـخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــج ورس ـ ـ ــالـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه ورؤيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل ،لـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم أف ـ ـضـ ــل
الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة وأك ـث ــره ــا
مــاء مــة لعمالئه ،وستسمح هذه
الخدمة للعمالء الحاليين والجدد
بـ ـفـ ـت ــح أي م ـ ــن ح ـ ـسـ ــا بـ ــات ا ل ـب ـن ــك
المختلفة عبر اإلنترنت دون زيارة
أي من فروع البنك ،وتتمثل رؤية
بـنــك الـخـلـيــج فــي أن ي ـكــون الـبـنــك
الرائد في الكويت.
ويـ ـ ـش ـ ــرك الـ ـبـ ـن ــك م ــوظـ ـفـ ـي ــه فــي
العمل فــي بيئة شاملة ومتنوعة
لتقديم خــد مــة عـمــاء مـمـتــازة ،مع
ال ـ ـحـ ــرص ع ـل ــى خ ــدم ــة ال ـم ـج ـت ـمــع
بشكل مستدام.
ب ـف ـض ــل ال ـش ـب ـك ــة ال ــواسـ ـع ــة مــن
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــروع وال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات ال ــرقـ ـمـ ـي ــة
ال ـم ـب ـت ـكــرة ،ي ـت ـم ـكــن ب ـنــك الـخـلـيــج
م ـ ــن مـ ـن ــح عـ ـم ــائ ــه ح ـ ــق اخـ ـتـ ـي ــار
كـيـفـيــة وم ـكــان إت ـمــام مـعــامــاتـهــم
المصرفية ،مع ضمان االستمتاع
بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة.
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«بلغ  1.6مليار دينار على خلفية انخفاض إيرادات االستثمار»
من المتوقع أن يؤدي تعافي
أسعار النفط العام الحالي إلى
تعزيز فائض الحساب الجاري،
إال أن عودة ظهور فيروس
كوفيد 19-قد تنعكس
على النمو االقتصادي وأداء
األسواق المالية ،مما قد يؤثر
ً
سلبا على إيرادات االستثمار.

ان ـخ ـف ــض ف ــائ ــض ال ـح ـســاب
ال ـ ـجـ ــاري ف ــي ال ــرب ــع األول مــن
عام  2021إلى  1.6مليار دينار
( %16.9م ــن ال ـن ــات ــج الـمـحـلــي
اإلجمالي) ،مقابل  3.7مليارات
د يـ ـ ـن ـ ــار ( %42.8م ـ ــن ا ل ـن ــا ت ــج
الـمـحـلــي اإلج ـم ــال ــي) ف ــي الــربــع
الرابع من عام .2020
وي ـع ــزى ه ــذا ال ـت ــراج ــع ،على
أسـ ـ ـ ــاس رب ـ ـ ــع سـ ـ ـن ـ ــوي ،ب ـص ـفــة
رئ ـي ـس ـيــة إلـ ــى االنـ ـخـ ـف ــاض فــي
إيرادات االستثمار ،والذي جاء
في مقابل ارتفاع فائض الميزان
الـ ـتـ ـج ــاري ل ـل ـس ـلــع وال ـخ ــدم ــات
بحوالي أربعة اضعاف بسبب
ارتفاع الصادرات النفطية.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،وح ـس ــب
الموجز االقتصادي الصادر عن
بنك الكويت الوطني ،انخفض
صافي التدفقات الخارجية من
رأس ال ـمــال وال ـح ـســاب الـمــالــي
نـتـيـجــة الن ـخ ـف ــاض ال ـتــدف ـقــات
الخارجية لمحفظة االستثمار،
ون ـت ـي ـجــة ل ــذل ــك ،ارت ـف ــع فــائــض
ميزان المدفوعات (بما في ذلك
التغيرات في األصول الخارجية
لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة والـ ـبـ ـن ــك
المركزي) إلى  5مليارات دينار
فــي الــربــع األول مــن ع ــام 2021
مقابل فائض مليار ديـنــار في
الربع السابق.
وارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع ف ـ ــائ ـ ــض ال ـ ـم ـ ـيـ ــزان
الـ ـتـ ـج ــاري ال ـس ـل ـعــي ف ــي ال ــرب ــع
األول مــن عــام ،%+70.7( 2021
ع ـلــى أس ـ ــاس ربـ ــع سـ ـن ــوي) ،إذ
نمت الصادرات النفطية (%91.4
من إجمالي الصادرات) بنسبة
 %34.4لتصل إلى  3.8مليارات
دينار.

وع ـك ـســت زي ـ ــادة الـ ـص ــادرات
ال ـن ـف ـط ـيــة ارتـ ـف ــاع أسـ ـع ــار خــام
الـ ـتـ ـص ــدي ــر الـ ـك ــويـ ـت ــي بـنـسـبــة
 ،%36.4على أساس ربع سنوي،
ليبلغ مـتــو ســط سـعــر البرميل
فـ ــي ا لـ ــر بـ ــع األول  2021نـحــو
ً
 60.3دوالرا ،كما ارتـفــع إنتاج
النفط الـخــام ،وإن كــان بوتيرة
متواضعة ( ،%+1.5على أساس
رب ــع س ـنــوي إل ــى  2.33مـلـيــون
ً
برميل يوميا).
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،انخفضت
الصادرات غير النفطية بنسبة
 ،%4.6على أساس ربع سنوي،
م ـمــا يـعـكــس ان ـخ ـفــاض الـطـلــب
الـ ـخ ــارج ــي ن ـت ـي ـجــة ل ـتــداع ـيــات
الجائحة واضطرابات سالسل
التوريد ،وإضافة لذلك ،واصلت
الـ ـ ــواردات الـسـلـعـيــة انتعاشها
البطيء بعد الجائحة (،%+6.8
على أســاس ربع سنوي مقابل
 %7.0على أســاس ربــع سنوي
في الربع الرابع من عام .)2020
وتـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــص عـ ـ ـج ـ ــز ح ـ ـسـ ــاب
ً
الخدمات هامشيا ( %-4.9على
أس ـ ـ ــاس رب ـ ــع سـ ـن ــوي إل ـ ــى 0.8
مـلـيــار ديـ ـن ــار) ،عـلــى ال ــرغــم من
زيادة التدفقات المدينة الخاصة
بــأنـشـطــة ال ـس ـفــر بـنـسـبــة %66
على أساس ربع سنوي في ظل
تخفيف قيود السفر .وأظهرت
م ـ ــدف ـ ــوع ـ ــات خـ ـ ــدمـ ـ ــات الـ ـبـ ـن ــاء
ً
ً
والتشييد انخفاضا ملحوظا،
إذ وصلت إلى  0.1مليار دينار،
وهــو األم ــر ال ــذي قــد يـعــزى إلى
جداول عمليات السداد.
وشهد فائض حساب الدخل
ً
ً
األسـ ــاسـ ــي ت ــراجـ ـع ــا م ـل ـحــوظــا
نتيجة لتأثره بضعف اإليرادات

م ــن االس ـت ـث ـم ــارات ال ـخــارج ـيــة،
إذ وصــل إلــى  1.8مليار دينار
( %19.4م ــن ال ـن ــات ــج الـمـحـلــي
اإلجـمــالــي) فــي الــربــع األول من
عــام  2021مقابل  4.8مليارات
دي ـنــار فــي الــربــع ال ـســابــق .كما
انخفضت عــا ئــدات االستثمار
ال ـم ـب ــاش ــر وع ـ ــائ ـ ــدات مـحـفـظــة
االسـتـثـمــار بــأكـثــر مــن النصف
ل ـت ـصــل إلـ ــى  0.6م ـل ـيــار دي ـنــار
و 1.2مليار دينار ،على التوالي،
وذل ـ ــك ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن تحسن
أداء األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة فــي
الــربــع األول مــن ع ــام  ،2021إذ
تراوح معدل تحسن أداء مؤشر
ستاندرد اند بورز  500ومؤشر
داو جــونــز الصناعي ،ومؤشر
ستوكس  600لألسهم األوروبية
ما بين  %8-5على أســاس ربع
سنوي ،أما على أساس سنوي،
فـقــد زادت إي ـ ــرادات االسـتـثـمــار
بنسبة .%32.5
وتقلص عجز الدخل الثانوي،
والـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـشـ ـم ــل الـ ـتـ ـح ــوي ــات
الشخصية بين األفراد ،إلى 1.4
ً
مليار دينار ،نظرا ألن العنصر
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ضـ ـم ــن هـ ـ ــذا ال ـب ـنــد
وه ــو تـحــويــات الـعــامـلـيــن إلــى
الخارج ،انخفض بنسبة %7.3
على أس ــاس ربــع سـنــوي ،فيما
ً
يعزى جزئيا إلى تراجع اعداد
الوافدين خالل الجائحة.
على الجانب اآلخر ،انخفض
ص ــاف ــي ال ـت ــدف ـق ــات ال ـخــارج ـيــة
للحساب المالي  -الــذي يقيس
التغير فــي صــا فــي المطالبات
المالية لغير المقيمين  -إلى 2.7
مليار دينار مقابل  3.4مليارات
دينار في الربع السابق ،ويرجع

ّ
«ستاندرد آند بورز» تعدل النظرة
ُ
المستقبلية لعمان إلى إيجابية
قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف االئتماني،
أمس ،إنها ّ
عدلت نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان
إلى إيجابية من مستقرة ،بفعل ارتفاع أسعار النفط
وخطط اإلصــاح المالي التي من المتوقع أن تقلص
ّ
عجز الدولة وتبطئ زيادة مستويات الدين في األعوام
الثالثة المقبلة.
وأكدت الوكالة التصنيف االئتماني للدين السيادي
ا لـعـمــا نــي بالعملتين المحلية واأل جـنـبـيــة للمديين
الطويل والقصير عند.B+/B
ُ
وع ـ ـمـ ــان ،وهـ ــي مـنـتــج ن ـفــط صـغـيــر ن ـس ـب ـيــا ،أكـثــر
حساسية لتقلبات أسعار النفط مقارنة بجيرانها في
منطقة ّالخليج الثرية بالهيدروكروبونات ،وهو ما
يعني أنها تضررت على نحو خاص بانهيار األسعار
في  2020وجائحة كوفيد.19-
وقــالــت الــوكــالــة فــي بـيــان "ال ـض ـ ّغــوط االقـتـصــاديــة
والمالية على عمان تتراجع ،كما تخف آثار االنخفاض
الحاد ّبأسعار النفط في  2020وجائحة كوفيد."19-
ّ
وتوقعت "ستاندرد آند بورز" تقلص العجز المالي

ه ــذا االن ـخ ـف ــاض إل ــى ال ـتــراجــع
الملحوظ لتدفقات استثمارات
الـ ـمـ ـح ــاف ــظ الـ ـم ــالـ ـي ــة ل ـل ـخ ــارج
وك ــذل ــك األص ـ ـ ــول االح ـت ـيــاط ـيــة
ل ـل ـب ـنــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزي .وت ــراج ـع ــت
تــدفـقــات اسـتـثـمــارات المحافظ
المالية للخارج إلى  3.0مليارات
دي ـنــار مـقــابــل  9.2مـلـيــارات في
الــربــع الــرابــع مــن عــام  ،2020إذ
انـخـفـضــت اس ـت ـث ـمــارات أدوات
الدين بمقدار  2.9مليار دينار،
بـيـنـمــا انـخـفـضــت اسـتـثـمــارات
ً
األوراق الـمــالـيــة هــامـشـيــا إلــى
 5.9مليارات .إضافة لذلك ،سجل
بند "استثمارات أخرى" صافي

تدفقات خارجية ،للمرة األولى
مـنــذ أكـثــر مــن ع ــام ،إذ ارتفعت
الــودائــع الحكومية في الخارج
بمقدار  3.5مليارات دينار.
وان ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــت األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
االح ـت ـيــاط ـيــة لـلـبـنــك ال ـمــركــزي
بمقدار  1.2مليار دينار لتصل
إلــى  13.4مليار ديـنــار بنهاية
الربع األول من عام %41( 2021
من الناتج المحلي اإلجمالي)،
إال أن االحتياطيات من العمالت
األج ـن ـب ـيــة ظ ـلــت ع ـنــد مـسـتــوى
م ـن ــاس ــب ب ـم ــا ي ـك ـف ــي لـتـغـطـيــة
ً
 12.7شـهــرا مــن واردات السلع
والخدمات.

األسهم األميركية تستهل أكتوبر بمكاسب
مدعومة بالتفاؤل االقتصادي

إلى  4.2بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي هذا العام
من  15.3بالمئة في .2020
لكن الوكالة قالت إن انخفاض أسعار النفط بدء ا
من  2023سيؤدي إلى مسار مالي متدهور ،على الرغم
من اإلصالحات المزمعة .وأشارت إلى أن احتياجات
التمويل الكلية ،والـعـجــز الـمــالــي ،إضــافــة إلــى الـ ّـديــن
المستحق ،ستظل مرتفعة ،وستبلغ فــي المتوسط
نحو  12بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي في .2024
وبلغت نسبة َّ
الدين من الناتج المحلي اإلجمالي
في عمان نحو  80بالمئة العام الماضي ،بعدما كانت
أكثر بقليل من  5بالمئة في  .2015ووفقا لتقديرات
صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي ،فإن إجمالي
َّ
الدين الحكومي من المتوقع أن ينخفض إلى  70بالمئة
هذا العام.
وبدأت السلطنة إجراءات في العام المنصرم إلصالح
مالياتها ،شملت تطبيق ضريبة قيمة مضافة وقرار
العمل مع صندوق النقد الدولي لتطوير استراتيجية
دين.

أغ ـل ـقــت األس ـه ــم ف ــي "وول سـتــريــت"
عـلــى ارت ـف ــاع ،الـجـمـعــة ،مستهلة الــربــع
ال ــراب ــع م ــن ال ـع ــام بــإق ـبــال عـلــى ال ـشــراء
بدعم بيانات اقتصادية إيجابية وإحراز
تقدم على صعيد التصدي لـ "كوفيد"-19
وتـطــورات في واشنطن بشأن احتمال
تمرير مشروع قانون البنية التحتية.
تقلب أداء جميع مــؤشــرات األسـهــم
األمـيــركـيــة الرئيسية الـثــاثــة فــي وقــت
سابق مــن الجلسة ،لكنها بــدأت تتجه
ل ـلــزيــادة فــي وق ــت مـتــأخــر مــن الـمـســاء،
وذلك بقيادة األسهم المرتبطة بالدورة
االقتصادية.
واكتسب الصعود زخما ،بعد أن أعلن
الـبـيــت األب ـيــض أن الــرئ ـيــس األمـيــركــي
ج ــو ب ــاي ــدن ي ـن ـخ ــرط ب ـش ـكــل أكـ ـب ــر فــي
الـ ـمـ ـف ــاوض ــات بـ ـش ــأن مـ ـش ــروع ق ــان ــون
اإلنفاق على البنية التحتية الذي تجري

مناقشته في "الكونغرس".
ومــع ذل ــك ،أغلقت جميع المؤشرات
ال ـثــاثــة دون مـسـتــوى إغـ ــاق الجمعة
الماضي ،إذ سجل ستاندرد آنــد بورز
 500ونــاســداك المجمع أكبر انخفاض
أسبوعي لهما منذ فبراير.
وبـ ـن ــاء ع ـلــى ب ـي ــان ــات غ ـيــر رس ـم ـيــة،
ص ـعــد ال ـمــؤشــر داو جــونــز الـصـنــاعــي
 488.73نقطة ،بما يعادل  1.44بالمئة
إلــى  34332.65نقطة ،وأغـلــق المؤشر
س ـتــانــدرد آن ــد ب ــورز  500عـلــى ارت ـفــاع
 49.88نقطة أو  1.16بالمئة إلى 4357.42
نقطة ،وزاد الـمــؤشــر نــاســداك المجمع
 108.76نـ ـق ــاط ،أو  0.75بــا ل ـم ـئــة إ لــى
 14557.34نقطة.

ّ
ضوء أخضر أميركي للعمالت المشفرة

وب ـص ـف ــة ع ــام ــة ،ت ــؤك ــد ه ــذه
األرق ـ ـ ــام أن ال ـم ــرك ــز ال ـخــارجــي
ً
للكويت ال يزال قويا للغاية ،في
ظــل تسجيل الـحـســاب الـجــاري
لـفــائــض خ ــال ال ـع ــام الـمــاضــي
وذل ـ ــك ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ت ــراج ــع
أسعار النفط ألدنى مستوياتها.
كـمــا تـشـيــر ال ـت ـقــديــرات إلــى
مــواص ـلــة ارتـ ـف ــاع ال ـفــائــض في
األربـ ـ ـ ــاع ال ـت ــال ـي ــة ،إذ س ـي ــؤدي
ارت ـف ــاع أس ـع ــار الـنـفــط وزيـ ــادة
إن ـت ــاج ال ـن ـفــط ال ـخ ــام إل ــى نمو
عائدات تصدير النفط ،في حين
قــد تــرتـفــع إي ـ ــرادات االسـتـثـمــار
ً
ً
أيـ ـض ــا ت ـم ــاش ـي ــا م ــع ان ـت ـعــاش

االق ـت ـصــاد الـعــالـمــي وانـعـكــاس
ذلـ ـ ــك عـ ـل ــى األس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال ـي ــة
ال ـعــال ـم ـيــة .وعـ ـ ــاوة ع ـلــى ذل ــك،
ومــع ظهور البيانات الرسمية
التي تكشف عن انخفاض أعداد
الوافدين ،فقد تستمر تحويالت
العاملين فــي االنـخـفــاض على
المدى المتوسط ،كما قد تشهد
ً
ً
الـ ـ ـ ــواردات ان ـت ـعــاشــا تــدريـجـيــا
مـ ــع ت ـع ــاف ــي ال ـط ـل ــب ال ـم ـح ـلــي،
وقـ ــد يـ ـك ــون ان ـخ ـف ــاض أس ـع ــار
النفط وتأثيرات الجائحة على
األس ــواق المالية مــن المخاطر
السلبية الرئيسية عـلــى مركز
الكويت الخارجي.

طروحات أولية بـ  56مليار
دوالر في آسيا خالل  3أشهر
شهدت آسيا أفضل ربع ثالث لها
على اإلطالق في االكتتابات العامة
األولية رغم التهدئة الملحوظة في
بــورصــة هــونــغ كــونــغ ،حـيــث علقت
العديد من الشركات خطط اإلدراج
وسط الحملة التنظيمية الصينية
الشاملة.
وبفضل الصفقات الضخمة في
أسواق مثل كوريا الجنوبية والهند،
جمعت مبيعات األ سـهــم ألول مرة
في آسيا  56مليار دوالر في األشهر
الثالثة حتى  30سبتمبر ،وهو أكبر
زخ ــم مــن ال ـطــروحــات عـلــى اإلط ــاق
لمثل هذه الفترة بحسب "بلومبرغ".
وق ــال ويـلـيــام سمايلي ،الرئيس
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ألس ـ ـ ـ ـ ــواق رأس الـ ـم ــال
اآلسـ ـي ــوي ــة ال ـس ــاب ـق ــة ل ـل ـي ــاب ــان فــي
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة غ ـ ــول ـ ــدم ـ ــان س ـ ــاك ـ ــس:
"سيستمر النشاط  -ليظل عام 2021

عـ ً
ـامــا ا سـتـثـنــا ئـ ًـيــا بالنسبة لحجم
أسواق رأس المال".
وجاء الربع الثالث القياسي في
آسيا رغم التباطؤ في هونغ كونغ،
أح ــد أكـثــر أمــاكــن اإلدراج ازدحـ ً
ـامــا
في العالم ،مع قيام بكين بتوسيع
ج ـه ــوده ــا ل ـك ـبــح ج ـم ــاح ال ـشــركــات
ومواءمة نماذج األعمال.
وقـ ــد أدت الـ ـخـ ـط ــوات الـصـيـنـيــة
األخيرة إلى انخفاض أحجام اإلدراج
في هونغ كونغ المركز المالي المهم
إلـ ــى  6مـ ـلـ ـي ــارات دوالر ف ــي ال ــرب ــع
الثالث ،متخلفة عن كوريا الجنوبية
منذ أربع سنوات.
للمرة األولى ً
كــان هــذا أيــضــا أدن ــى مـعــدل ربع
سنوي لالكتتابات في هونغ كونغ
مـنــذ بــدايــة ع ــام  ،2020عـنــدمــا كــان
الوباء ينتشر وتوقفت أسواق رأس
المال.

أسعار صرف العمالت العالمية

«بتكوين» تقفز ألعلى مستوى خالل أسبوعين
قفزت عملة بتكوين ،في غضون
دقائق إلى أكبر مكاسبها اليومية
مـنــذ يــول ـيــو ،وارت ـف ـعــت الـعـمــات
الرقمية األخرى ،في موجة صعود
مـفــاجـئــة أعـقـبــت أك ـبــر انـخـفــاض
شهري منذ مايو.
ً
وقفزت أيضا إيثريوم ،واليت
كــويــن ،و ،EOSكـمــا صـعــد مؤشر
بلومبرغ غاالكسي كريبتو بنسبة
 8.9بــالـمـئــة .يــأتــي ذلـ ــك ،بـعــد أن
تــراج ـعــت "ب ـت ـكــويــن" بـنـسـبــة 7.6
بالمئة في سبتمبر ،وسط مخاوف
من زيــادة الضغط التنظيمي في
الصين والواليات المتحدة.
وق ـ ـ ّـدم ال ـم ـت ــداول ــون مجموعة
متنوعة مــن األس ـبــاب المحتملة
لـلـمـكــاســب ،حـيــث أشـ ــار البعض
إل ــى ت ـصــري ـحــات رئ ـيــس مجلس
االح ـت ـي ــاط ــي الـ ـف ــدرال ــي ،ج ـي ــروم
بـ ــاول ،ي ــوم الـخـمـيــس ب ــأن البنك
الـمــركــزي لـيــس لــديــه "نـيــة لحظر
العمالت المشفرة" ،بينما استشهد

ال ـب ـع ــض ب ـم ـس ـتــويــات األسـ ـع ــار،
مثل المتوسطات المتحركة التي
يــراقـبـهــا المحللون الـفـنـيــون عن
كثب.
وقــال بــاول في جلسة استماع
بـ "الكونغرس" ،يوم الخميس ،إنه
"لـيــس لــديــه نـيــة" لحظر العمالت
المشفرة .ومع ذلك ،فقد أضاف أن
العمالت المستقرة قد تكون قابلة
أكثر للتنظيم.
ب ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ــا ،ق ـ ــال ـ ــت ال ــرئـ ـيـ ـس ــة
التنفيذية لمدير أصــول التشفير
 ،Valkyrie Investmentsليا والد:
"ك ــان ــت األس ـ ــواق تـ ـت ــداول بحظر
منذ أسابيع ،بسبب االفتقار إلى
الــوضــوح التنظيمي والـبـيــانــات
الصادرة عن السلطات األميركية
الـتــي تشير إلــى أنـهــا تسعى إلى
تـقـلـيــص ن ـشــاط الـتـشـفـيــر بشكل
ً
ك ـب ـي ــر" .وأض ـ ــاف ـ ــت" :هـ ـ ــذا ،جـنـبــا
إلــى جنب مــع الضعف فــي سوق
األس ـهــم ،فيما يعد شهر أكتوبر

وقتا صعوديا نموذجيا ألسواق
العمالت الرقمية ،يمكن أن يشير
إلى ّ
تحول في التداول القائم على
ال ـم ـخــاطــرة ف ــي أسـ ــواق التشفير
لألسابيع العديدة القادمة ،حيث
يـسـعــى الـمـسـتـثـمــرون للحصول
ع ـل ــى عـ ــوائـ ــد فـ ــي غ ـي ــر األصـ ـ ــول
التقليدية".
ومع ارتفاع "بتكوين" ،حصلت
أسهم شركات بورصات العمالت
المشفرة ،على دفعة ،حيث ارتفعت
أسـهــم شــركــة م ــاراث ــون ديجيتال
ه ــول ــدي ـن ـغ ــز ،وبـ ـي ــت دي ـج ـي ـت ــال،
ومايكرو استراتيجي ،بأكثر من
 5بالمئة يوم الجمعة ،عقب ارتفاع
عملة بتكوين بأكثر من  11بالمئة،
متجاوزة مستوى  48ألف دوالر.
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،ش ـهــدت كل
من شركة ،Riot Blockchain Inc
وك ــويـ ـنـ ـب ــاس غـ ـل ــوب ــال م ـكــاســب
بنسبة  1.6بــالـمـئــة .كـمــا حـ ّـولــت
"ب ـت ـك ــوي ــن" خ ـســائــرهــا ف ــي شهر

أسعار صرف العمالت العربية
سبتمبر كــأكـبــر خـســائــر شهرية
م ـن ــذ م ــاي ــو الـ ـم ــاض ــي ،إل ـ ــى رب ــح
بـنـسـبــة  26بــالـمـئــة خ ــال الــربــع
الثالث ،مقابل تــراجــع بنسبة 41
بالمئة في الربع الثاني .من جانبه،
قــال الـشــريــك اإلداري والمؤسس
المشارك لشركة  ،Nexoإلقــراض

ال ـ ـع ـ ـمـ ــات الـ ـمـ ـشـ ـف ــرة ،أن ـط ــون ــي
ترينشيف ،إنه شعر بالتشجيع،
ّ
ألن هذه الخطوة السريعة جعلت
"بتكوين" أعلى من متوسطاتها
المتحركة  20و 50و 200يوم في
تمريرة سريعة واحدة.
العربية نت

سرقة عمالت من  6000عميل بـ Coinbase
بعد أسبوع واحد فقط من اضطرار الشركة إلى التخلي
عــن خططها إلط ــاق منتج إق ــراض جــديــد ،بعد التهديد
باتخاذ إجراء قانوني من قبل منظمي األوراق المالية في
الواليات المتحدة ،تأتي أنباء هجوم قراصنة لسرقة عمالت
مشفرة مــن  6000عميل على األق ــل مــن عـمــاء Coinbase
لتبادل األصول الرقمية المدرجة في بورصة "ناسداك" من
المصادقة الثنائي.
خالل استغالل خلل في نظام
ً
وبحسب "فاينانشيال تايمز" وفقا لرسالة تم إرسالها إلى
العمالء المتأثرين ،والتي تم تحميلها على موقع المدعي
العام في كاليفورنيا وتاريخ يــوم الجمعة ،تم استهداف
الـضـحــايــا بـيــن م ــارس ومــايــو مــن ه ــذا ال ـع ــام .وك ــان على
المهاجمين أن يكون لديهم معرفة مسبقة بعناوين البريد
اإللكتروني وكلمات المرور ،وأرقام هواتف المستخدمين،
باإلضافة إلى الوصول إلى صندوق بريدهم اإللكتروني.
وقــالــت  Coinbaseإنها غير ق ــادرة على تحديد كيفية
ح ــدوث ذل ــك "بـشـكــل ق ــاط ــع" ،ولـكــن ربـمــا ك ــان ذل ــك نتيجة

ل ـه ـج ـمــات ال ـت ـص ـيــد االح ـت ـي ــال ــي أو ت ـق ـن ـيــات "ال ـه ـنــدســة
االجـتـمــاعـيــة" ل ـخــداع المستخدمين للكشف عــن بيانات
اعتمادهم .وقالت إنها لم تعثر على أي دليل على أن هذه
المعلومات تم الحصول عليها من البورصة نفسها ،وأن
المهاجمين لم ينتهكوا بنيتها التحتية األمنية.
وكان الخلل في عملية استرداد حساب الرسائل النصية
القصيرة من  Coinbaseيعني أن الحسابات التي استخدمت
الخدمة كانت عرضة للمهاجمين ،الذين يمكنهم تحويل
ً
رسائل المصادقة ألنفسهم بــدال من الضحايا .باإلضافة
إلى الوصول إلى األموال ،يمكن للمهاجمين الوصول إلى
المعلومات بما في ذلك عناوين المنازل واألسماء الكاملة
وتاريخ المعامالت.
وقالت  Coinbaseإنها أصلحت الخلل "على الفور" ،لكنها
لم تكشف عن متى اكتشفت الثغرة األمنية أو حملة القرصنة.
وأضافت الشركةً :
"نظرا لحجم الحملة ونطاقها وتعقيدها،
فقد عملنا مع مجموعة من الشركاء ووكاالت إنفاذ القانون

تقنيات
وأصحاب المصلحة اآلخرين لفهم الهجوم وتطوير
ً
التخفيف .لم نشعر بالراحة في الكشف عن الهجوم علنا
حتى يتم اتخاذ الخطوات الصحيحة لضمان عدم تكراره
بنجاح ،ولن يؤثر ذلك على نزاهة تحقيقات إنفاذ القانون".
ولم تكشف  Coinbaseعن المبلغ المسروق في الهجوم،
لكنها قالت إن العمالء سيتم تعويضهم عن جميع األموال
المفقودة .وذكرت مدونة تم تحميلها يوم االثنين أن هناك
ً
ارتفاعا في رسائل التصيد االحتيالي التي تحمل عالمة
 Coinbaseبين أبــريــل ومــايــو ،والـتــي أظـهــرت درجــة أعلى
من النجاح في تجاوز عوامل تصفية البريد العشوائي في
بعض خدمات البريد اإللكتروني القديمة ،ونصح باستخدام
بخالف نصوص الرسائل القصيرة.
طرقُ المصادقة الثنائية ُ
وأجبرت البورصة ،التي أدرجت في نيويورك في أبريل،
على القيام بتراجع محرج في منتجها  ،Lendوالــذي كان
سيقدم في البداية ً
ً
سنويا بنسبة  4في المئة لحاملي
عائدا
عملتها المستقرة ،الدوالر األميركي.

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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اقتصاد

«منصة العميل» تتيح الوصول للخدمات بسهولة ضمن خطة التحول الرقمي
الشركة ماضية
ُ ً
قدما وبخطوات
متسارعة نحو
تقديم أفضل
الخدمات
الرقمية بقطاع
إدارة الثروات
وغيره
عويضة

ّ
الخدمة تمكن
العمالء من
إدارة الحساب
ومتابعة
االستثمارات
وتنفيذ عمليات
السحب واإليداع
والحصول على
تقارير أداء
المحفظة المالية
المكتوم

ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ــوة رائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
وطـ ـ ـم ـ ــوح ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى
شركات االستثمار المحلية
واإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ،ومـ ـ ــن م ـن ـط ـلــق
مـ ــواك ـ ـبـ ــة ال ـ ـت ـ ـحـ ــول ال ــرقـ ـم ــي
لـ ـ ــأع ـ ـ ـمـ ـ ــال ،أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت ش ــرك ــة
االستثمارات الوطنية إطالق
خــدمــة ال ـبــوابــة اإللـكـتــرونـيــة
لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال م ــوق ــع
ال ـش ــرك ــة اإلل ـك ـت ــرون ــي ،وهــي
م ـن ـصــة م ـب ـت ـكــرة ت ـه ــدف إلــى
ت ـس ـه ـيــل ع ـم ـل ـيــة االس ـت ـث ـمــار
الرقمي.
وكـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ،ف ــي
ب ـ ـيـ ــان ص ـ ـحـ ــا فـ ــي ،أن خ ــد م ــة
البوابة اإللكترونية الجديدة
المسماة ب ـ "منصة العميل"
ّ
س ـت ـم ــك ــن ال ـع ـم ــاء ال ــوص ــول
إلى كل الخدمات والمنتجات
المقدمة بأسهل الطرق ،كما
تـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي ت ـق ـل ـي ــل ال ــزم ــن
المستغرق لتقديم الخدمات
ورفـ ــع نـسـبــة األت ـم ـت ــة ،وذل ــك
ً
ت ـح ـق ـي ـق ــا أله ـ ـ ـ ــداف الـ ـش ــرك ــة
االسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي رف ـ ــع
مـ ـسـ ـت ــوى ج ـ ـ ــودة الـ ـخ ــدم ــات
المقدمة.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،صــرح
نـ ــائـ ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ل ـق ـط ــاع إدارة ا لـ ـ ـث ـ ــروات فــي
ال ـش ــرك ــة ،ال ـم ـث ـنــى ال ـم ـك ـتــوم،
ً
بــأن الخدمة تأتي استكماال
لمسيرة التطوير في الشركة،
حيث ستكون بمنزلة منصة
إل ـك ـت ــرون ـي ــة رق ـم ـي ــة ل ـت ـقــديــم
ك ــل ال ـم ـع ـلــومــات وال ـب ـيــانــات
وال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـقـ ــة
بـ ـ ـ ـ ــأداء ال ـ ـم ـ ـحـ ــافـ ــظ الـ ـم ــالـ ـي ــة
وال ـص ـن ــادي ــق االس ـت ـث ـمــاريــة
ال ـخ ــاص ــة ب ـع ـمــائ ـنــا ،وال ـتــي
ي ـت ـم ـك ـن ــون مـ ــن خ ــالـ ـه ــا مــن
إدارة حـســا بــا تـهــم و مـتــا بـعــة
استثماراتهم ،ال سيما تنفيذ

ع ـم ـل ـيــات ال ـس ـح ــب واإليـ ـ ــداع
و تـحــد يــث بياناتهم مـتــى ما
ّ
تطلب األمر ذلك.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ا لـ ـ ـمـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــوم أن
ه ــذه الـخــدمــة الـجــديــدة التي
ت ـ ـطـ ــرح ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة ت ــأت ــي
كخطوة ضمن خطة الشركة
االسـتــراتـيـجـيــة وال ـم ـبــادرات
التي تنتهجها لتسهم بشكل
كـبـيــر ف ــي تـسـهـيــل وتـبـسـيــط
اإل ج ـ ــراء ات ،و كــذ لــك لتطبيق
أف ـ ـضـ ــل ال ـ ـم ـ ـمـ ــارسـ ــات ل ــرف ــع
مستوى الشفافية والتواصل
ً
م ــع الـ ـعـ ـم ــاء ،داع ـ ـيـ ــا جـمـيــع
عمالء الشركة إلى استخدام
ه ـ ــذه الـ ـخ ــدم ــة واالسـ ـتـ ـف ــادة
م ـ ـن ـ ـهـ ــا ،دون ا ل ـ ـحـ ــا جـ ــة إ لـ ــى
مــراجـعــة مــوظـفــي الـشــركــة أو
زيارة مكاتبنا واالنتظار.

قاعدة بيانات ضخمة
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ــى أن خـ ــد مـ ــة
"مـ ـنـ ـص ــة الـ ـعـ ـمـ ـي ــل" س ـت ــوف ــر
ق ــاع ــدة بـ ـي ــان ــات ض ـخ ـمــة تــم
تـ ـط ــوي ــره ــا م ـ ــن ِق ـ ـبـ ــل ق ـط ــاع
تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
وا لـتــداول اإللكتروني ،وذ لــك
ضمن خطة متكاملة وضعت
لمواكبة ا لـتـطــورات والبحث
ع ــن ت ـقــديــم أف ـضــل ال ـخــدمــات
والحلول الرقمية الذكية التي
ّ
تهم عمالء نا كافة ،وتمكنهم
م ــن ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ت ـقــاريــر
ً
شــام ـلــة وم ـت ـكــام ـلــة ،وأي ـض ــا
ً
تـمـهـيــدا لـخـطــوات متسارعة
إلعادة هيكلة كاملة لخدمات
قـ ـط ــاع إدارة ا لـ ـ ـث ـ ــروات ل ــدى
الشركة.
و شـ ـ ـ ـ ـ ّـد د عـ ـل ــى أن ا لـ ـه ــدف
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي م ـ ــن إطـ ـ ـ ــاق ه ــذا
النوع من الخدمات الرقمية
ال ـم ـت ـطــورة هــو زيـ ــادة جــودة

الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـق ـ ّـدم ــة لـعـمــاء
إدارة ا لـ ـ ـ ـث ـ ـ ــروات مـ ـ ــن خـ ــال
االستفادة من أحدث التقنيات
ال ـم ـب ـت ـك ــرة ،وت ـب ـس ـيــط رح ـلــة
العميل في المتابعة اليومية
وال ـت ـفــاعــل م ــع ال ـش ــرك ــة ،مما
سينعكس على مستوى رضا
الـعـمـيــل عـبــر تــوفـيــر خــدمــات
تتسم بالسهولة والفعالية،
وذلك في ظل التوجه المتزايد
م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء ل ـ ـل ـ ـخـ ــدمـ ــات
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،وب ـح ـث ـهــم عــن
وسائل أكثر فاعلية تضع بين
أيديهم كل ما هو جديد .وأكد
أن "االس ـت ـث ـم ــارات الــوطـنـيــة"
تـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال إطـ ـ ـ ــاق
الخدمة الجديدة إلــى إحــداث
ت ـغ ـي ـي ــر جـ ـ ـ ــذري ف ـ ــي م ـف ـه ــوم
وطريقة أداء العمل والخدمات
ً
ال ـت ــي ت ـق ـ ّـدم ـه ــا ال ـش ــرك ــة آل ـي ــا
ع ـبــر تـخـطــي اإلط ـ ــار الــزمـنــي
المحدود بساعات العمل في
الشركة إلى تقديم المعلومات
ً
 24ســاعــة يــوم ـيــا ع ـلــى م ــدار
أي ــام األس ـب ــوع ،حـيــث تسعى
ً
الـ ـش ــرك ــة دوم ـ ـ ـ ــا إلـ ـ ــى إيـ ـج ــاد
الـ ـ ـط ـ ــرق الـ ـسـ ـلـ ـس ــة ل ـت ـش ـج ـيــع
عمالئها ال سـتـخــدام الخدمة
عند الحاجة لها.

ّ
تحو ل رقمي

وحــول المزايا التي ّ
تقدمها
الـشــركــة فــي خدمتها الـجــديــدة

(م ـن ـص ــة ال ـع ـم ـي ــل) ،ذكـ ــر نــائــب
الرئيس التنفيذي لقطاع نظم
المعلومات والتداول اإللكتروني
ب ــال ـش ــرك ــة ،خ ــال ــد ع ــوي ـض ــة ،أن
خ ـط ــة ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي تــأتــي
لتلبية متطلبات السوق وزيادة
س ـ ـهـ ــولـ ــة وج ـ ـ ـ ـ ــودة ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
المقدمة للعمالء ،حيث ستكون
ً
المنصة متاحة مجانا لجميع
عمالء "االستثمارات الوطنية"
لمتابعة استثماراتهم المختلفة
وتـنـفـيــذ ال ـط ـل ـبــات ،كـمــا تشمل
تقارير أداء المحفظة الشاملة،
وكذلك بإمكان العميل تحديث
م ـلــف ت ـعــريــف ال ـع ـم ـيــل (اعـ ــرف
عميلك) وتنفيذ طلبات اإليداع
والسحب الالحقة وإرسال األمر
"طلب رعاية" عبر غرفة التداول
مــن خ ــال شــاشــة مــدمـجــة عبر
ً
أجـهــزتـهــم الـشـخـصـيــة ،مشيرا
إلى أن الخدمة ستمكن العمالء
م ــن خ ــال ـه ــا ع ـ ــرض وم ـتــاب ـعــة
جـ ـمـ ـي ــع اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاراتـ ـه ــم ل ــدى
االسـتـثـمــارات الوطنية ،مبينا
أن هذه الخدمة الجديدة تعتبر
ترجمة إلدارة عالقات العمالء
بشكل متكامل ،مما سينعكس
ً
إي ـجــاب ـيــا ع ـلــى م ـس ـتــوى رضــا
الـ ـعـ ـم ــاء ون ــوعـ ـي ــة الـ ـخ ــدم ــات
المتاحة.

حلول استثمارية متنوعة
ً
وتـ ــابـ ــع ع ــويـ ـض ــة" :أيـ ـض ــا

«الكويتية» :تبادل مشترك مع «الملكية األردنية»
لتقديم خدمات المناولة األرضية

لقطة جماعية لمسؤولي «الكويتية» و«الملكية»
الـكــويـتـيــة ت ـحــرص ك ــل ال ـحــرص
ع ـ ـلـ ــى تـ ــوف ـ ـيـ ــر جـ ـمـ ـي ــع خـ ــدمـ ــات
ال ـم ـن ــاول ــة األرض ـ ـيـ ــة ال ـم ـنــاس ـبــة
والمميزة وذات الكفاء ة العالية
ل ـع ـمــائ ـهــا ال ـ ـكـ ــرام مـ ــن ش ــرك ــات
ً
الطيران فضال عن توفير خدمات
األمن والسالمة للطائرة والركاب،
ال ـتــي تـعـتـبــر إح ــدى أه ــم مـبــادئ
ً
الـشــركــة الـتــي تـسـعــى دائ ـم ــا إلــى
تحقيقها.
وأش ـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن "ال ـك ــوي ـت ـي ــة"
ً
تستخدم دائـمــا أحــدث التقنيات
واألجهزة المتطورة بما يتواكب
م ــع م ــع أحـ ــدث م ــا ي ـقــدمــه قـطــاع
ال ـن ـقــل ال ـج ــوي ال ـت ـج ــاري اب ـت ــداء
مــن إنـهــاء إج ــراءات سفر الركاب

وت ــزوي ــده ــم ب ـب ـطــاقــات الـصـعــود
إلــى الطائرة وقبول أمتعتهم ثم
تحميلها على الطائرة ،وتقديم
الـ ـمـ ـس ــاع ــدة لـ ـل ــرك ــاب م ـ ــن ذوي
االحـتـيــاجــات الـخــاصــة وتسهيل
دخولهم إلى الطائرة عبر الممرات
المخصصة لهم.
ً
وذكــر أن الشركة تعمل أيضا
ع ـلــى تــوف ـيــر ال ـم ـع ــدات األرض ـيــة
الالزمة كالحافالت والساللم ونقل
حقائب الركاب من وإلى الطائرة
ً
وت ـن ـظ ـي ــف ال ـ ـطـ ــائـ ــرات ،وص ـ ــوال
إل ــى تــوفـيــر ال ـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة
ل ـم ـحــركــات الـ ـط ــائ ــرات وتـكـيـيــف
ً
الـ ـمـ ـقـ ـص ــورة ،وأخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا تـجـهـيــز
الرحالت بما تحتاج إليه من مواد

لضمان توفير سالمة المسافرين.
وأك ـ ـ ــد الـ ـعـ ـن ــزي أن ال ـخ ـط ــوط
ً
الـكــويـتـيــة تـسـعــى دائ ـم ــا لخدمة
ع ـم ــائ ـه ــا ال ـ ـك ـ ــرام م ـ ــن ش ــرك ــات
الطيران األخرى وتقديم كل سبل
الــراحــة والـخــدمــات المميزة لهم
بـمــا يـتـنــاســب م ــع احـتـيــاجــاتـهــم
ومتطلباتهم من خالل فريق عمل
ً
م ــدرب ج ـيــدا وذي خ ـبــرات يوفر
الجودة العالية لهم.
وأعـ ــرب عــن الـشـكــر للقائمين
على الخطوط الملكية األردنـيــة
لثقتهم بــ"الـكــويـتـيــة" فــي تقديم
خــدمــات الـمـنــاولــة األرض ـيــة لهم
ً
بـمـطــار الـكــويــت ال ــدول ــي ،مـعــربــا
عـ ــن أمـ ـل ــه ل ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـت ـع ــاون

ت ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة ح ـ ـ ـلـ ـ ــوال
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة م ـت ـن ــوع ــة ع ـبــر
ا لـخــد مــة ا لـجــد يــدة مثل إدارة
الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــظ االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة
والـ ـ ـت ـ ــداول ف ــي أسـ ـ ــواق رأس
ال ـمــال وص ـنــاديــق الـمـلـكـيــات
ا لـخــا صــة ،مثل إدارة األ مــوال
وإدارة ا ل ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار و جـ ـمـ ـي ــع
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة وال ـ ـبـ ــدي ـ ـلـ ــة،
إض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـصـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــات
الخاصة".
وأ ش ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ــى أن ا لـ ـش ــر ك ــة
قــائـمــة عـلــى تـطــويــر االبـتـكــار
وخدمات العمالء والمحافظة

ع ـل ــى األف ـض ـل ـي ــة ف ــي ال ـس ــوق
المحلي ،وتأتي هذه الجهود
ضمن حرص الشركة المطلق
ّ
ع ـل ــى اتـ ـب ــاع أف ـض ــل مـعــايـيــر
الحوكمة التي أقرتها هيئة
أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال ،م ـم ــا يـعـكــس
ثـ ـق ــة كـ ـبـ ـي ــرة لـ ـ ــدى الـ ـعـ ـم ــاء،
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــال ـ ــي ق ـ ــدرتـ ـ ـه ـ ــا ع ـل ــى
تطبيق أفضل الممارسات في
مـجــال عــا قــات المستثمرين
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــي.
و لـ ـ ـف ـ ــت إ لـ ـ ـ ــى أن ا لـ ـش ــر ك ــة
م ـل ـت ــز م ــة ،ع ـب ــر قـ ـط ــاع إدارة
ال ـث ــروات ،بـتـقــديــم كــل مــا هو
جــد يــد لعمالئها ،كـمــا نفخر

بما لدينا من قاعدة متنوعة
مـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ،وال ـ ـتـ ــي ت ـضــم
نـ ـخـ ـب ــة م ـ ــن أبـ ـ ـ ــرز الـ ـش ــرك ــات
واألفراد ذوي المالء ة المالية،
ل ـ ـ ـ ـ ــذا ،ف ـ ــإنـ ـ ـن ـ ــا نـ ـ ـض ـ ــع ج ـ ـ ــودة
الخدمات للعمالء على رأس
األولــويــات ،وهــو مــا نحرص
عـلـيــه و نـعـمــل لـتـحـقـيـقــه بكل
إخالص وإتقان.

«الغرفة» :حزمة خدمات إلكترونية
بالتنسيق مع «المعلومات المدنية»

العنزي :نوفر أعلى معايير الجودة لعمالئنا من شركات الطيران المختلفة
أعلنت شركة الخطوط الجوية
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ت ــوق ـي ــع ع ـق ــد ت ـب ــادل
م ـش ـت ــرك م ــع ال ـخ ـط ــوط ال ـجــويــة
الملكية األردنـيــة لتولي خدمات
الـ ـمـ ـن ــاول ــة األرضـ ـ ـي ـ ــة فـ ــي م ـطــار
الكويت الــدولــي – مبنى الــركــاب
رقــم  ،)T1( 1الــذي يأتي في إطار
س ـع ــي "ال ـك ــوي ـت ـي ــة" ال ـم ـت ــواص ــل
لتوسيع نطاق خدمات المناولة
المقدمة لشركات الطيران األخرى
العاملة في مطار الكويت الدولي
وت ـبــادل الـخــدمــات مــع الـشــركــات
االخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى .وقـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــدي ـ ــر دائـ ـ ـ ــرة
ال ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة واإلع ـ ـ ــام في
الشركة فايز العنزي ،في تصريح
صـحــافــي أم ــس" :ي ـسـ ّـر الـخـطــوط
الـكــويـتـيــة أن تـعـلــن تــوقـيــع عقد
تـ ـ ـب ـ ــادل مـ ـشـ ـت ــرك م ـ ــع ال ـخ ـط ــوط
األردنية لتقديم خدمات المناولة
لها في مبنى الركاب ( )T1على أن
تقدم (الملكية) خدمات المناولة
األرضـيــة ل ـ (الكويتية) فــي مطار
ّ
عمان الدولي  ،ويعد هذا التبادل
ً ً
مهما جدا في تعزيز أطر التعاون
المشترك بين الطرفين والسعي
نحو تطويرها في كل ما يخص
قطاع الطيران ليعود بالمصلحة
والـفــائــدة على الخطوط الجوية
ال ـكــوي ـت ـيــة والـ ـخـ ـط ــوط الـمـلـكـيــة
االردنـ ـي ــة ل ـلــوصــول إل ــى تحقيق
أهدافهم المرجوة".
وأض ــاف العنزي أن الخطوط

بإمكان العمالء عرض
جميع استثماراتهم
وأداء محافظهم من خالل
شاشة واحدة ومدمجة
عبر أجهزتهم الشخصية
المكتوم

الخدمة تعد بوابة
إلكترونية تقدم كل
المعلومات المتعلقة
بأداء المحافظ المالية
والصناديق االستثمارية
عويضة

ال ـم ـش ـت ــرك ل ـم ــا ف ـي ــه الـمـصـلـحــة
العامة للطرفان.
واحـ ـتـ ـفـ ـل ــت "الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة" مــع
"األردن ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة" بـ ـتـ ـق ــدي ــم خ ــدم ــات
ال ـم ـن ــاول ــة األرض ـ ـيـ ــة ع ـب ــر أول ــى
ال ــرح ــات ال ـت ــي انـطـلـقــت صـبــاح
أم ـ ــس األول م ــن م ـب ـنــى ال ــرك ــاب
رق ــم  )T1( 1مـتـجـهــة إل ــى عـ ّـمــان،
ودشن الحفل مساعد مدير دائرة
الخدمات األرضية  -مطار الكويت
ال ــدول ــي فــي ال ـخ ـطــوط الكويتية
مــزيــد المطيري ،ومــديــر خدمات
مطار الكويت الدولي في الملكية
األردن ـي ــة مـحـمــد ال ـخــب ،وحضر
الـحـفــل عــدد مــن الـمـســؤولـيــن في
"الكويتية" و"الملكية".

ذكـ ــرت غ ــرف ــة ت ـج ــارة وص ـنــاعــة ال ـكــويــت
أ نــه مــن منطلق اهتمامها و حــر صـهــا على
اال نـتـقــال مــن ا لـنـمــوذج التقليدي (ا لــور قــي)
إلى النموذج اإللكتروني ،لمجمل األعمال
والخدمات التي تقدمها ألعضائها ،وذلك
بنهج مـتــوازن وبشكل متتابع ومتعاقب،
حـتــى يـسـهــل عـلــى مـتـلـقــي ال ـخــدمــة مـعــرفــة
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــوات ال ـ ـم ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــة بـ ـ ــوضـ ـ ــوح تـ ـ ــام،
وتطبيقها بــا لـتــا لــي بـشـكــل ا ع ـت ـيــادي ،فــإن
ً
الـ ـغ ــرف ــة ت ـخ ـط ــو ح ــالـ ـي ــا خـ ـط ــوة إض ــاف ـي ــة
باتجاه التحول الرقمي وميكنة المزيد من
خــدمــاتـهــا ،وذل ــك بــإضــافــة خــدمــة تفويض
ً
الـغـيــر بــالـتــوقـيــع عــن الـمـنـشــأة إلـكـتــرونـيــا،
دون الحاجة للحضور الشخصي.
وأ ض ــا ف ــت ان ذ ل ــك ي ــأ ت ــي ب ـعــد أن قــد مــت
ً
ال ـ ـغـ ــرفـ ــة م ـ ـ ــؤخ ـ ـ ــرا ح ـ ــزم ـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،الـ ـت ــي المـ ـس ــت اح ـت ـي ــاج ــات
أ عـضــا ئـهــا و لـبــت مـطــا لـبـهــم ،وا لـتــي تمثلت
ف ـ ــي االنـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاب لـ ـعـ ـض ــويـ ـتـ ـه ــا ،وتـ ـج ــدي ــد
الرسوم السنوية ،والمصادقة على صحة
ً
التوقيع إلكترونيا ،والحصول على شهادة
الـتـسـجـيــل ال ـس ـنــوي (االن ـتـ ـس ــاب) ،وإجـ ــراء
ال ـت ـع ــدي ــات ال ـت ــي ت ـط ــرأ ع ـلــى ال ـتــراخ ـيــص
التجارية.
ول ـف ـتــت ال ـغــرفــة إل ــى أن تـفـعـيــل الـخــدمــة
المذكورة يتطلب أن يحصل طرفا العالقة
– أصحاب المنشأة ومن لهم حق تفويض
ال ـغ ـي ــر م ــن ج ـه ــة ،واألش ـ ـخـ ــاص ال ـم ـط ـلــوب
تفويضهم من جهة أ خــرى  -على التوقيع
اإللكتروني ا لــذي يوفره تطبيق (هويتي)
ال ـ ـخـ ــاص ب ــال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـم ـع ـلــومــات
ال ـم ــدن ـي ــة ،ودع ـ ــت ال ـغ ــرف ــة أعـ ـض ــاء ه ــا إل ــى
االستفادة من الخدمات االلكترونية التي
ت ـقــد م ـهــا ل ـهــم م ــن خـ ــال مــو ق ـع ـهــا (www.

ً
 ،)Kuwaitchamber.org.kwت ــو فـ ـي ــرا
لوقتهم وجهدهم ،وتجنيبهم عناء التنقل
والحضور لمبنى الغرفة وفروعها.
وفي هذا الصدد ،وجهت الغرفة رسالة
شـكــر و تـقــد يــر للهيئة ا لـعــا مــة للمعلومات
المدنية ،لــدور هــا ا لـبــارز وتعاونها البناء
فــي دع ــم مـســاعــي وتــوج ـهــات الـغــرفــة نحو
ا لـتـحــول ا لــر قـمــي وميكنة خدماتها بشكل
م ـس ـت ـمــر ،وخ ـص ــت بــال ـش ـكــر ال ـمــديــر ال ـعــام
للهيئة مساعد العسعوسي ،ونائب المدير
ا لـعــام منصور ا لـمــذن ،لحرصهما على مد
ج ـســور ال ـت ـعــاون وال ـتــواصــل مــع ال ـغــرفــة -
باعتبارها ممثلة للقطاع الخاص  -وتأمين
احـتـيــاجــاتـهــا ومـسـتـلــزمــاتـهــا الـفـنـيــة لــدى
ال ـه ـي ـئ ــة ،وب ــاألخ ــص م ــا ي ـت ـع ـلــق بـتـطـبـيــق
(هويتي) ،الذي ساهم في تطوير المنظومة
اإللكترونية في البالد بشكل عــام ،ووا كــب
التحديات ا لـتــي فرضتها جائحة (كوفيد
 ،)19حـيــث مـكــن ا لـجـهــات واإلدارات ســواء
ا لـ ـحـ ـك ــو مـ ـي ــة أو ا ل ـ ـخـ ــا صـ ــة ف ـ ــي ا لـ ـت ــوا ص ــل
ً
وال ـت ـعــامــل م ــع ج ـم ـهــورهــا وع ـمــائ ـهــا آل ـيــا
( )Onlineبسهولة ويسر.

ُ
«زين» تطلق حملة «أسلوبك  »eeZeeلعمالء الدفع المسبق

أطلقت شركة زين حملة "أسلوبك  "eeZeeالتسويقية
المسبق ،التي ُت ّ
الجديدة لعمالء الدفع ُ
قدم مجموعة من
ً
ّ ً
حلول الدفع ُ
المسبق األكثر تميزا وابتكارا في السوق
ألكبر عائلة ُمشتركين في الكويت ،لتفتح أمام عمالئها
ً
ً
آفاقا جديدة كليا في استخداماتهم بما يتماشى مع
ّ
ُ
نمط الحياة الرقمي الحديث ،ولتقدم لهم قيمة مضافة
ُ
وت ّلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم الفريدة من نوعها.
وقالت الشركة ،في بيان صحافي ،إنها بإطالقها هذه
ُ
الحملة الـجــديــدة تتيح لعمالء ُ eeZeeحــريــة تصميم
ً
باقتهم بشكل ُم ّ
فصل بناء على احتياجاتهم الفريدة
عـبــر تـطـبـيــق زي ــن أو مــوقــع ال ـشــركــة اإلل ـك ـتــرونــي بكل
سهولة وانسيابية ،مع فرصة الحصول على ُمميزات
ً
ُمضاعفة حتى ثالثة أضعاف شهريا وترحيل المزايا
غير ُ
المستخدمة للشهر التالي ،واالستمتاع بتشكيلة
متنوعة من خدمات الترفيه الرقمية ،وغيرها الكثير من
الخيارات والمزايا.
وب ـ ّـي ـن ــت زيـ ــن أنـ ــه ب ــإم ـك ــان ع ـم ــاء ال ــدف ــع الـ ُـم ـس ـبــق
 eeZeeال ــدخ ــول عـلــى تطبيقها لـلـهــواتــف الــذك ـيــة أو
موقعها اإللـكـتــرونــي واالخـتـيــار مــن مجموعة واسعة
مــن الـخـيــارات لتصميم باقتهم مــن الصفر بـنـ ً
ـاء على
ّ
أولوياتهم واحتياجاتهم والميزانية التي ُيفضلونها،
بحيث يمكنهم و بـكــل سهولة اختيار سعة اإلنترنت
ُ
الـتــي تـنــاســب احتياجهم ،وع ــدد الــدقــائــق مــن خطوط
زيــن إلــى زيــن ،وعــدد الدقائق المحلية ،وعــدد الدقائق

الدولية ،وخيارات االستخدامات غير المحدودة لوسائل
التواصل االجتماعي و WhatsAppو YouTubeوغيرها.
ُ
وف ـ ــور ت ـحــديــد ال ـع ـم ـيــل ل ـل ـخ ـي ــارات ال ـت ــي ت ـنــاس ـبــه،
فسيظهر لــه إجـمــالــي مبلغ الـبــاقــة الشهرية النهائي،
بحيث بــإمـكــانــه إضــافــة أو تـعــديــل االخ ـت ـيــارات حسب
ً
ما يــراه مناسبا ،وفــور تفعيل العميل للباقة التي قام
ً
ّ
بتصميمها ،ستكون فعالة لمدة  30يــومــا مــن تاريخ
ً
التفعيل ،وسيتم تجديدها تلقائيا بعد انتهاء المدة ،مع
العلم بأن الحد األدنى لقيمة الباقة هو  5د.ك.
وفي حال التزم العميل بالتجديد التلقائي في الوقت
ُ
كاف للتجديد بعد انتهاء فترة
المحدد
(أي وجود رصيد ٍ
ً
ُ
الـ  30يوما) ،فسيحصل العميل على ضعف المميزات
التي قام باختيارها في الشهر القادم (كالدقائق وسعة
اإلنترنت وغيرها) وبنفس السعر األصلي ،وفي حال
اسـتـمــر بــاالل ـتــزام فــي الـتـجــديــد الـتـلـقــائــي م ــرة أخ ــرى،
فسيستمر بالحصول على ثالثة أضعاف المميزات التي
اختارها في األشهر التالية وبنفس السعر األصلي ما
ً
لتزما بالتجديد في الوقت ُ
المحدد ،هذا باإلضافة
دام ُم
ُ
إلى ترحيل أي دقائق أو سعات إنترنت غير مستخدمة
إلـ ــى ال ـش ـهــر الـ ـق ــادم ل ـي ـتــم إضــاف ـت ـهــا فـ ــوق ال ـم ـم ـيــزات
ُ
المضاعفة ومن غير أي تكلفة إضافية.
و فــور تفعيل العميل للباقة التي قــام بتصميمها،
فسيكون بإمكانه تجهيز باقة ُمختلفة بمميزات ُمختلفة
للشهر ال ـقــادم فــي أي وق ــت خ ــال فـتــرة تفعيل الباقة

الحالية ّعبر اختياره لميزة "تحديد الباقة القادمة"،
وال ـت ــي وف ــرت ـه ــا زي ــن ف ــي ح ــال ك ــان ــت لـلـعـمـيــل أن ـمــاط
اسـتـخــدام تختلف مــن وقــت آلخ ــر ،مما يتيح لــه عامل
السهولة والراحة لضمان عدم إعادة التجديد التلقائي
بنفس المميزات التي قد ال يحتاج إليها في ُ
المستقبل.
ويمكن للعمالء ُ
الجدد الراغبين في االنضمام إلى

عائلة  eeZeeطلب خط دفع ُمسبق جديد مع شريحة
 SIMعبر متجر زين أونالين ( ،)zos.kw.zain.comبحيث
سيتم توصيل الشريحة إليهم أينما كانوا والحصول
على إنترنت بسعة  200غيغابايت و 60دقيقة محلية
و 60دقيقة دولية ،باإلضافة إلى ُمكالمات غير محدودة
على شبكة زيــن (المكالمات بين خطوط زيــن) ُمقابل
ً
 6د.ك فقط  ،ويتم إعــادة تجديد الباقة تلقائيا بشكل
شهري بنفس السعر.
أم ــا ع ـمــاء  eeZeeالـحــالـيـيــن ،ف ــإن زي ــن تـتـيــح لهم
فرصة االستمتاع بعدد من الهدايا المجانية الرائعة
ع ـنــد تـحـمـيـلـهــم لـتـطـبـيــق زي ــن لــأج ـهــزة الــذك ـيــة على
نظامي  iOSو ،Androidوالـتــي تشمل رصيد مجاني
أو إنترنت مجاني أو إحدى المزايا الرائعة األخرى من
غير أي تكلفة.
ومع الطفرة الكبيرة التي تشهدها صناعة المحتوى
الترفيهي فــي اآلون ــة األخ ـيــرة ،فقد حــرصــت زيــن على
تقديم مجموعة متنوعة من اختيارات الترفيه الرقمي
لعمالئها بالتعاون مع أكبر ُم ّ
قدمي ّ
وصناع المحتوى
الترفيهي ،وذلك لتعطيهم فرصة االستمتاع ببرامجهم
ُ
المفضلة أينما كانوا ،حيث بإمكان عمالء  eeZeeاآلن
ً
االش ـت ــراك فــي خــدمــة ُ OSNمـقــابــل  3د.ك شـهــريــا فقط
ً
والحصول على إنترنت بسعة  100غيغابايت مجانا
الستخدامها لـ ُـمـشــاهــدة محتوى  ،OSNبحيث كــل ما
على العميل فعله لالشتراك هو الدخول على تطبيق

زين وتفعيل الخدمة أو إرسال كلمة  OSNإلى الرقم 999
والحصول على بيانات الدخول التي تؤهله للدخول
على ّتطبيق  OSNوبدء االستمتاع باألفالم والمسلسالت
ً
ُ
المفضلة لديه فورا.
ُ
كما تـقـ ّـدم زيــن لعمالئها فرصة االستمتاع بخدمة
"أنـ ـغ ــام ــي" ع ــن ط ــري ــق ال ـح ـص ــول ع ـلــى اشـ ـت ــراك لـمــدة
ً
شهرين مجانا في الخدمة ،بحيث يمكنهم استخدام
إحدى الشهرين وإهــداء الشهر اآلخر ألحد أصدقائهم
أو أقربائهم ،ويمكن للعمالء االستفادة من هذا العرض
عن طريق إرسال الرمز  SUB ANG3إلى الرقم .94010
وأشارت زين إلى أنها وبطرحها لهذه الحملة الفريدة
من نوعها لعمالء الدفع ُ
المسبق  ،eeZeeفإنها تلتزم
بتجديد العهد مع عمالئها لتوفير عروض تسويقية
ُمبتكرة بالشكل الذي ُيعزز من موقعها الريادي كأكبر
شــركــة تـقــدم خــدمــات االت ـصــاالت المتنقلة والـخــدمــات
ً
الرقمية على شبكتها األكبر واألكثر تطورا في الكويت.
وأك ــدت الشركة أنـهــا وبطرحها لـهــذه الـعــروض من
فترة إلى أخرى فإنها ترسخ من عالقتها مع عمالئها،
حـيــث تـعـمــل بــاس ـت ـمــرار عـلــى تـطــويــر كــافــة خــدمــاتـهــا
ً
سواء من ذوي الدفع المسبق واآلجل
لجميع عمالئها
للمحافظة على المكانة الريادية التي وصلت إليها في
السوق ،مؤكدة أنها عند وعدها دائما بتقديم الحلول
العملية التي تناسب أسلوب حياة عمالئها سواء على
المستوى الشخصي أو العملي.

١٢
اقتصاد
«األهلي» يطرح حساب «الفوز» للجوائز ...األول من نوعه بالكويت
ةديرجلا

•
العدد  / 4849األحد  3أكتوبر 2021م  26 /صفر 1443هـ

economy@aljarida●com

فرصة للفوز براتب شهري كبير لمدة  10سنوات
جائزة نقدية
أسبوعية بقيمة
 10آالف دينار هي
األعلى لفائز واحد
في الكويت

الحد األدنى لرصيد
الحساب  100دينار
فقط

أ ع ـل ــن ا ل ـب ـنــك األ ه ـل ــي ا ل ـكــو ي ـتــي ع ــن طــرح
"ا لـ ـف ــوز" ،ح ـســاب ا ل ـجــوا ئــز األول م ــن نــو عــه
ا لــذي يـتـيــح لـعـمــا ئــه فــر صــة ا لـفــوز بـجــوا ئــز
ومكافآت كبرى.
وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال ح ـ ـسـ ــاب ال ـ ـسـ ـحـ ــب "ال ـ ـ ـفـ ـ ــوز"،
سـيـحـظــى ع ـم ــاء ال ـب ـنــك ع ـلــى ف ــرص ــة لـلـفــوز
بـ ـمـ ـبـ ـل ــغ  10آالف د يـ ـ ـن ـ ــار ضـ ـم ــن ا ل ـس ـح ــب
األ سـبــو عــي األ عـلــى لفائز وا حــد فــي الكويت،
كذلك الفرصة للفوز بالجائزة الكبرى وهي
را ت ــب شـهــري بقيمة  5آالف د ي ـنــار لـمــدة 10
سنوات.
وس ـي ـك ــون ب ـم ـق ــدور ك ــل م ــن ع ـم ــاء الـبـنــك
األهلي الكويتي الجدد والحاليين االستفادة
مــن هــذه الفرصة ا لـفــر يــدة وفقط بمبلغ 100
دينار.
وفـ ــي م ـع ــرض حــدي ـث ـهــا ع ــن طـ ــرح ح ـســاب
ال ـس ـح ــب "ال ـ ـ ـفـ ـ ــوز" ،ق ــال ــت ح ـن ـي ــن الــرم ـي ـحــي

م ـس ــاع ــدة م ــدي ــر عـ ــام الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
لــأ فــراد في البنك" :أدى ا لــو بــاء العالمي إلى
ج ـعــل مـتـطـلـبــات االس ـت ـع ــداد واألمـ ــن الـمــالــي
على رأس األو لــو يــات بالنسبة للمجتمعات
في جميع أنحاء الدولة .وبصفتنا في طليعة
البنوك الرائدة في مجال الخدمات المصرفية
ل ــأف ــراد ،فـنـحــن م ـل ـتــزمــون بــالـتـشـجـيــع على
تـبـنــي ثـقــافــة االدخـ ــار اإلي ـجــابــي فــي أوس ــاط
المواطنين والمقيمين في دولة الكويت .ومن
دوا عــي سرورنا أن نتمكن من مكافأة هؤالء
ع ـلــى س ـلــوك ـهــم ال ـمــالــي ال ـص ــائ ــب" .وأشـ ــارت
الــرم ـي ـحــي إلـ ــى أن ح ـس ــاب "ال ـ ـفـ ــوز" يـنـطــوي
على عدد من المنافع والمزايا الفريدة ،ومن
ضمنها أن الحد األد نــى المنخفض لإليداع
يجعل من السهل على العمالء فتح الحساب،
هذا باإلضافة إلى الجائزة األسبوعية البالغة
 10آالف دينار ،وهي أعلى جائزة أسبوعية

 KIBيحصد جائزة «أفضل صفقة تمويل
على مستوى الكويت» من «»ABF
ً
تـقــديــرا لمساهمته فــي تنمية
قطاع التمويل اإلسالمي ،ودوره
الـ ـفـ ـع ــال فـ ــي سـ ـ ــوق رأس ال ـم ــال
اإلقـلـيـمــي ،يــواصــل بـنــك الـكــويــت
ال ــدول ــي  KIBح ـصــد ال ـمــزيــد من
ال ـج ــوائ ــز ال ـم ــرم ــوق ــة والـعــالـمـيــة
ل ـ ـن ـ ـج ـ ــاح ـ ــه فـ ـ ـ ـ ــي اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات
الــرأسـمــالـيــة وال ـص ـكــوك الرفيعة
المستوى فــي السوقين المحلي
واإلقليمي.
فـقــد أع ـلــن  KIBف ــوزه بـجــائــزة
"أف ـ ـ ـضـ ـ ــل صـ ـفـ ـق ــة ت ـ ـمـ ــويـ ــل ع ـلــى
م ـس ـت ــوى ال ـك ــوي ــت لـ ـع ــام "2021
م ــن مـجـلــة "ال ـص ـيــرفــة والـتـمــويــل
اآلسيوية" (ABF) Asian Banking
 ،& Financeوذلـ ــك ع ــن إصـ ــداره
لصكوك بقيمة  300مليون دوالر
ض ـم ــن ال ـش ــري ـح ــة ال ـث ــان ـي ــة ،وق ــد
جــاء هــذا التكريم العالمي ضمن
ح ـفــل ت ــوزي ــع ج ــوائ ــز "ال ـخــدمــات
المصرفية للشركات للعام "2021
ً
الــذي نظمته المجلة مؤخرا عبر
م ـن ـصــة افـ ـت ــراضـ ـي ــة ،وب ـح ـضــور
نخبة من أبرز ممثلي المؤسسات
المصرفية والمالية على مستوى
العالم.
وتـ ــأتـ ــي جـ ــوائـ ــز م ـج ـل ــة ABF
ال ـس ـن ــوي ــة ل ـت ـك ــرم الـ ـبـ ـن ــوك ال ـتــي
تعاملت بنجاح مع صفقات مهمة
أو أطلقت مبادرات مبتكرة لتقديم
خ ــدم ــات اسـتـثـنــائـيــة لـعـمــائـهــا،
ف ـقــد ت ــم اخ ـت ـي ــار  KIBلـلـحـصــول
على هــذه الجائزة بعد ترشيحه
ضمن فئة "الصفقات" واستيفائه
ل ـع ــدة م ـعــاي ـيــر رئ ـي ـس ـيــة شملت
أبرز إنجازات الصفقة وفعاليتها
وأهــداف ـهــا ،وم ــدى تــأثـيــرهــا على

ً
البنك وعمالئه .علما أن الصفقة
ال ـمــرش ـحــة ك ــان ــت ح ـق ـقــت أنـســب
تسعير في دول الخليج العربي،
إلــى جانب اإلقـبــال الكبير عليها
من جانب المستثمرين ،حيث تم
تسعير تلك الصكوك بمعدل ربح
سنوي  2.375في المئة ،والتي قد
وصل مجموع المشاركة فيها إلى
ما يقارب  2.7مليار دوالر ،أي ما
يمثل  9أضـعــاف حجم الصكوك
المصدرة.
وف ــي كـلـمــة م ــن ال ـمــديــر ال ـعــام
إلدارة االستثمار في  ،KIBجمال
البراك ،بهذه المناسبة قال" :نحن
سـ ـع ــداء بـ ـه ــذا الـ ـف ــوز الـ ـ ــذي يـعــد
إضــافــة بــالـغــة األه ـم ـيــة لسجلنا
ال ـحــافــل بــالـتـكــريـمــات وال ـجــوائــز
ال ـم ــرم ــوق ــة ،م ـمــا ي ــؤك ــد الـتــزامـنــا
ب ـت ـع ــزي ــز م ـك ــان ـت ـن ــا ال ـت ـنــاف ـس ـيــة
فــي الـقـطــاع الـمــالــي والـمـصــرفــي،
وعــزم ـنــا لــاس ـت ـمــرار ف ــي تنمية
م ـح ـف ـظ ــة الـ ـبـ ـن ــك االس ـت ـث ـم ــاري ــة
والمساهمة في النمو المستدام
وت ـ ـ ـطـ ـ ــويـ ـ ــر ال ـ ـب ـ ـن ـ ـيـ ــة الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة
االستثمارية في المنطقة".
وأضاف البراك أن جائزة مجلة
 ABFاألخيرة هي واحدة من بين
ع ــدة جــوائــز حـصــدهــا  KIBلهذه
الصفقة المميزة ،حيث كان البنك
ق ــد ن ــال ج ــائ ــزة "ص ـف ـقــة الـكــويــت
للعام  "2020من مجلة إسالميك
فاينانس نيوز ( )IFNضمن جوائز
ص ـف ـق ــات الـ ـع ــام ال ـس ـن ــوي ــة ،مـمــا
يؤكد اتباع البنك للنهج السليم
وتـبـنـيــه ألن ـجــح الـمـفــاهـيــم فيما
يتعلق ب ــاإلص ــدارات الرأسمالية
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـصـ ـفـ ـق ــات

لرابح واحد في الكويت ،إضافة إلى الجائزة
ال ـك ـب ــرى ال ـت ــي ه ــي ع ـب ــارة ع ــن راتـ ــب شـهــري
بقيمة  5آالف دينار لمدة  10سنوات ،والتي
توفر للعمالء الحماية واأل مــان ورا حــة البال
للمستقبل .
وفي إ طــار السحب السنوي ،سيتم تكريم
فائز واحد من سعداء الحظ بالحصول على
ـان ع ـب ــارة ع ــن ج ــائ ــزة ن ـقــديــة كـبـيــرة
دخ ــل ثـ ـ ٍ
ً
ق ــدر ه ــا  5آالف د يـ ـن ــار شـ ـه ــر ي ــا ع ـل ــى م ــدى
السنوات العشر القادمة.
وهذه الفرصة المذهلة التي ستغير حياة
ً
ً
الفائز بها كليا متاحة أيضا ألولئك الذين تم
إدراج أسمائهم في السحوبات األسبوعية في
األشهر السابقة ،مما يتيح إمكانية الفوز ألي
من العمالء األعضاء في حساب "الفوز" من
البنك األهلي الكويتي.

كل متوسط رصيد
حساب شهري بقيمة
 100دينار يؤهلك
لالشتراك في السحب
األسبوعي لمرة واحدة
والسحب السنوي على
الجائزة الكبرى

حنين الرميحي

«بيتك» :نمو حجم عمليات تمويل التجارة
الداخلية والخارجية
«خدماتنا وحلولنا المبتكرة لم تنقطع خالل الظروف االستثنائية»

جمال البراك

والمعامالت المالية البارزة.
يــذكــر أن مجلة  ABFالعالمية
ت ـع ـت ـب ــر م ـ ــن أش ـ ـهـ ــر ال ـم ـن ـص ــات
اإلع ــام ـي ــة ال ـت ــي ت ـخ ــدم صـنــاعــة
ال ـخ ــدم ــات ال ـمــال ـيــة والـمـصــرفـيــة
في آسيا ،بما فيها إقليم الشرق
األوس ــط ،وجــوائــزهــا تعد األرقــى
ب ـي ــن الـ ـج ــوائ ــز ال ـع ــال ـم ـي ــة ال ـتــي
تحتفل بــإن ـجــازات ق ــادة الـبـنــوك
فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ،وق ـ ــد تـ ــم تـنـظـيــم
ح ـفــل ت ــوزي ــع ج ــوائ ــز "ال ـخــدمــات
المصرفية للشركات للعام "2021
ً
افتراضيا وفق التدابير الصحية
العالمية ،وبمشاركة أكثر من 40
ً
بنكا حول العالم ،حيث تم تسليم
الـجــوائــز عـبــر ال ـعــروض المرئية
الــرق ـم ـيــة ل ـل ـفــائــزيــن ،ال ــذي ــن تمت
ً
مقابلتهم أيضا في الفترة من 29
يوليو إلى  31أغسطس لمشاركة
أفـ ـك ــاره ــم وأرائ ـ ـهـ ــم حـ ــول ال ـف ــوز
بأهم جوائز الخدمات المصرفية
للشركات واالستثمار.

قال المدير التنفيذي للتمويل التجاري في
بيت التمويل الكويتي "بيتك" -راشــد الملحم،
أن جهود البنك في مواصلة تقديم خدمة فتح
االعتماد المستندي ،وتوفير قنوات تمويلية
م ــائـ ـم ــة ،وخـ ـب ــرت ــه فـ ــي ل ـع ــب دور ال ــوس ـي ــط
بين الـبــائــع والـمـشـتــري ،أسـفــرت عــن نمو قيم
االعتمادات المستندية الخاصة بتمويل التجارة
الداخلية والخارجية في  2020والنصف األول
من العام الحالي.
وأض ـ ـ ــاف ال ـم ـل ـحــم ،ف ـ ًـي ت ـصــريــح صـحــافــي
أمس ،أن "بيتك" وانطالقا من حرصه على دعم
األنشطة التجارية ومختلف الشركات إضافة إلى
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،لم ينقطع
الماضي
أثناء الظروف االستثنائية في العام ً
عن تقديم خدماته وحلوله المبتكرة ،الفتا إلى
أن "بيتك" واصل تقديم خدمات خطابات الضمان
واالع ـت ـم ــادات المستندية ومختلف خــدمــات
التمويل التجاري للموردين لضمان استمرار
توريد المواد الغذائية والمعقمات والكمامات
بالمواد التي تدعم جهود تجاوز
وكل ما يتعلق
ً
أزمة كورونا ،مؤكدا أن ذلك يندرج ضمن إطار
المسؤولية االجتماعية بالتوازي مع التميز في
طرح الحلول المصرفية والتمويلية.
وأكـ ــد ح ــرص "ب ـي ـتــك" عـلــى تــوظـيــف أح ــدث
تطبيقات ووس ــائ ــل الـتـكـنــولــوجـيــا فــي قطاع
التمويل التجاري والمرتبطة بفتح االعتمادات
ً
المستندية وخطابات الضمان ،تسهيال على
ال ـع ـمــاء وإت ــاح ــة ال ـم ـجــال لـهــم ل ـلــوصــول إلــى
أي مـكــان ح ــول الـعــالــم عبر شبكة واس ـعــة من
البنوك المراسلة من خالل أحدث األنظمة اآللية
لالتصاالت.
ً
ً
وذكر الملحم أن "بيتك" حقق أخيرا نجاحا
فــي إطــاق خدمة "رقــابــة الـحــواالت عبر شبكة

سويفت" وفــق أعلى معايير األم ــان والـجــودة.
وتتيح هذه الخدمة للبنك إمكانية ّ
تتبع مسار
التحويالت المالية بشكل مباشر فــي الوقت
الحقيقي مع خاصية التنبيه وحظر المدفوعات
المرسلة مع تزويد المستخدم بتقارير يومية
عن حالة العملية.

حلول مبتكرة
من ناحية ًأخــرى ،أوضــح الملحم أن "بيتك"
قطع أش ــواط ــا كبيرة فــي ط ــرح حـلــول مبتكرة
وبــدائــل لتمويل الـتـجــارة الخارجية بواسطة
االع ـت ـمــاد الـمـسـتـنــدي وبـ ـ ـ ــاألدوات التمويلية
المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،مما
ساهم فــي تـجــاوز العديد مــن التحديات التي
كانت تواجه عملية تبادل التجارة.
وأضــاف أنه لضمان كفاءة األداء وفعالية
الـحـلــول ومــراعــاة الـســرعــة وتلبية متطلبات
العميل التجارية بما يضمن حقوقه التجارية
وسالمة بضاعته ،وسرعة التبادل التجاري في
الوقت المخطط له ،يضم فريق إدارة التمويل
التجاري في "بيتك" كــوادر ذات كفاء ة عالية
َّ
ومدربة وحاصلة على شهادات متخصصة
ومعتمدة في كافة مجاالت عمليات التمويل
التجاري.
وإلـ ــى ج ــان ــب اس ـت ـم ــراره ب ـط ــرح وتـطــويــر
ال ـق ـن ــوات الـتـمــويـلـيــة ال ـتــي تــائــم متطلبات
الـعـمــاء وتــوفـيــر عــاقــات تـجــاريــة مـتــوازنــة،
ق ــال الـمـلـحــم ،إن "بـيـتــك" ي ـقــدم مـجـمــوعــة من
ال ـم ـن ـت ـجــات ال ـت ــي ت ــدع ــم ن ـش ــاط االس ـت ـي ــراد
وال ـت ـصــديــر ،مـنـهــا االع ـت ًـم ــادات المستندية
باالطالع والتي توفر جوا من األمان للتجار
عند استيراد بضائعهم من الخارج أو حتى
عند توريدها مــن داخــل الكويت ،واالعتماد

ال ـم ـس ـت ـنــدي بــال ـق ـبــول وهـ ــو نـ ــوع م ــن أنـ ــواع
اع ـت ـمــادات الــدفــع اآلج ــل ويـتــم تــأجـيــل الــدفــع
للمصدر الـخــارجــي بعد شحن البضاعة أو
اس ـت ــام م ـس ـت ـنــدات ال ـش ـحــن ب ـف ـتــرات زمـنـيــة
متفق عليها واالعتمادات المعاد تمويلها من
خالل المرابحة التي يتم بموجبها استيراد
البضاعة التي يرغب فيها العميل على حسابه
وعـنــد وص ــول هــذه الـبـضــاعــة يمكن للعميل
أن يشتريها مــن "بـيـتــك" مـقــابــل رب ــح معلوم
ويـســدد قيمتها على أقـســاط مرنة تتناسب
مع التدفقات النقدية لكل عميل .باإلضافة إلى
ذلــك ،يقدم "بيتك" منتج اعتمادات التصدير
وال ـتــي تـســاهــم فــي تنشيط حــركــة التصدير
ال ـخــارجــي ودع ــم الـمـنـتـجــات المحلية حيث
يتم تسليم اعتماد تصدير أو تعزيزه لصالح
المصدر في الكويت بتعليمات من المستورد
ومصرفه خارج الكويت والذي يقوم بموجبها
عميل "بيتك" بتصدير منتجاته إلى المستورد
خارج الكويت ومن ثم الحصول على قيمتها
عند استيفاء مواصفات البضاعة المصدرة.
أم ــا عــن خـطــابــات ال ـض ـمــان ،أش ــار إل ــى أن
ً
"بيتك" يصدر أشكاال متنوعة من الخطابات
الـ ـت ــي ت ـن ــاس ــب ط ـب ـي ـع ــة كـ ــل م ـ ـشـ ــروع مـنـهــا
الخطابات األولية (مناقصات) أو النهائية ،أو
لعقود الصيانة أو الدفعة المقدمة أو خطابات
الضمان الخاصة بالضمان المالي عن العمالة
التابعة للشركات والمؤسسات وكذلك لألفراد
وال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ـتــرك ـي ـبــات ال ـه ــات ــف أو الـسـفــر
للخارج ،كما يقدم البنك خدمة المستندات
برسم التحصيل يقوم بموجبها بدور الوسيط
التي
الذي يقوم ًبتسليم العميل المستندات
ً
تخص أفرادا أو مؤسسات كويتية محلية وفقا
لتعليمات جهات خارج الكويت.

«بيتك» حرص
على توظيف
التكنولوجيا
في قطاع
التمويل
التجاري

راشد الملحم

«برقان» يطلق حملة خاصة بشهر التوعية «أسواق المال» تنتهي بنجاح من فترة
بسرطان الثدي بالتعاون مع مستشفى الكويت التطبيق المبدئي لبرنامج المؤهالت المهنية
ً ً
ّ
يقدم خاللها خصما خاصا لعميالته يصل إلى  55بالمئة

أعلن بنك برقان إطالق حملته الخاصة
بشهر التوعية بسرطان الثدي بالتعاون مع
ّ
ويقدم برقان خالل فترة
مستشفى الكويت.
ً
الحملة خصما خاصا يصل إلى  55بالمئة
لعميالته عـلــى الـفـحــص الـمـبـكــر لسرطان
ال ـثــدي ،وذل ــك تــأكـيـ ًـدا اللـتــزامــه المتواصل
بسياساته الراسخة للنهوض بمسؤولياته
االجتماعية وواجباته اإلنسانية من خالل
لعب دور فاعل في إحــداث تغيير إيجابي
في المجتمع.
وخــال فترة الحملة الممتدة من  1إلى
 31ا ل ـجــاري ،يمكن لجميع عميالت البنك
ح ــام ــات بـطــاقــاتــه الـمـصــرفـيــة االس ـت ـفــادة
مـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـخ ـ ـصـ ــم ع ـ ـنـ ــد إجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ف ـحــص
الماموغرام في مستشفى الكويت .ويؤكد
هــذا الـتـعــاون مــع مستشفى الـكــويــت ،أحد

المؤسسات الطبية التي تتميز بتقديم أرقى
وأفـضــل خــدمــات الرعاية الصحية ،جهود
المؤسستين نحو تحقيق الهدف المشترك
بينهما المتمثل في تعزيز صحة المجتمع
ورفاهيته.
وتندرج هذه المبادرة في إطار التركيز
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي ل ـل ـب ـن ــك عـ ـل ــى ال ـق ـض ــاي ــا
اإلجـتـمــاعـيــة الرئيسية مــن خــال الـبــرامــج
والحمالت الشاملة التي تلقي الضوء على
الجوانب المهمة التي تؤثر على مختلف
شرائح المجتمع.
وبمناسبة الشهر العالمي للتوعية حول
سرطان الثدي ،يسعى بنك برقان إلى نشر
ثقافة الوقاية وتأكيد أهمية الفحص المبكر
والمنتظم لمكافحة ًسرطان الثدي .وتهدف
م ـبــادرة "بــرقــان" أيــضــا إلــى الـمـســاعــدة في

بنسبة استيفاء  %99.8ودخول البرنامج مرحلة التطبيق اإللزامي

زيــادة الوعي بخطورة هذه األمــراض التي
تـهــدد صحة ال ـمــرأة ،والـتــي يمكن الوقاية
منها أو معالجتها بشكل أفضل من خالل
الفحوص المتكررة واالكتشاف المبكر.

قالت هيئة أسواق المال ،إنه في  30سبتمبر
الماضي انتهت فترة التطبيق المبدئي لبرنامج
المؤهالت المهنية ،النتاج الرئيسي لمشروع
الهيئة اإلستراتيجي لــاخـتـبــارات التأهيلية
ً
للوظائف واجبة التسجيل وفقا للقرار رقم ()145
لسنة  2019بشأن تعديل بعض أحكام الالئحة
التنفيذية للقانون رقــم ( )7لسنة  2010بشأن
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق
المالية وتعديالتهما.
وأشادت الهيئة ،في بيان لها أمس ،بتعاون
األشخاص المرخص لهم ودورهــم الكبير في
تحقيق الهدف المنشود من هذا البرنامج ،إذ
بلغت نسبة االستيفاء لألشخاص المسجلين
في الشريحة األولى نسبة ( 99.8في المئة) ،مما
يؤكد مدى تعاون وثقة األشخاص المرخص
لهم بأعمال وقرارات الهيئة التصحيحية التي

رئيس موانئ دبي :سالسل اإلمداد
العالمية ستتعرض النقطاعات مستمرة
تتوقع شركة موانئ دبي العالمية ،أحد أكبر
مشغلي الموانئ العالمية ،استمرار اختناقات
ســاســل ال ـت ــوري ــد ال ـتــي أثـ ــرت ع ـلــى الـتــدفـقــات
الـتـجــاريــة العالمية لـمــدة عــامـيــن آخــريــن على
األقل.
وق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس اإلدارة وال ــرئـ ـي ــس
التنفيذي سلطان أ حـمــد بــن سليم ،لتلفزيون
بلومبرغ ،على هامش معرض دبي إكسبو 2020
أمس األول" ،تعرضت التجارة العالمية ألزمة
منذ بداية الوباء ،وربما في عام  2023سنشهد
تخفيف حدتها".
وأضاف بن سليم ،أن آثار النقص والتأخيرات
ال ـم ـتــراك ـمــة تـنـعـكــس ف ــي االرتـ ـف ــاع ال ـهــائــل في
ً
تكاليف شحن البضائع ،مستطردا" :ستستمر
أس ـعــار الـشـحــن فــي ال ــزي ــادة وسـتـظــل شــركــات
خطوط الشحن مستمتعة بفترة من النعيم".
وتكافح سالسل التوريد العالمية لمواكبة
ال ـط ـل ــب وال ـت ـغ ـل ــب ع ـل ــى اضـ ـط ــراب ــات ال ـع ـمــالــة

الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد .حيث حذر
أك ـب ــر خ ــط م ــاح ــي ف ــي ال ـع ــال ــم ،إي ــه.ب ــي مــولــر-
ميرسك ،مــن أن االخـتـنــاقــات قــد تستمر لفترة
أطــول مــن المتوقع ،وتعهدت بعض الشركات
بوضع حد أقصى لألسعار الفورية.
على الجانب األخر ،قال سليم ،إن موانئ دبي
ً
العالمية ألغت خططا لبناء مقر جديد وتأجير
مكاتب أكبر .وأضاف أن الشركة تعمل على إعادة
هيكلة الطريقة التي تعمل بهاً ،
بناء على إجابة
السؤال ،حول مدى الحاجة إلى المكاتب التي
تحتاجها الشركة بالفعل.
كما قال خالل المقابلة ،إن التأخر في تلبية
طـلـبــات الـشــركــات العالمية مــن الـصـيــن وصــل
لنحو  3سنوات ،حيث يتم إغــاق الموانئ مع
كل ظهور لحالة كورونا جديدة.
(العربية نت)

من شأنها االرتقاء بالسوق المالي والمواكبة
الفعلية لألسواق العالمية وممارستها.
وأعلنت بدء موعد التطبيق اإللزامي لبرنامج
المؤهالت المهنية للوظائف واجبة التسجيل،
وحثت كل المعنيين بالبرنامج من المسجلين
فـ ــي ال ــوظ ــائ ــف واج ـ ـبـ ــة ال ـت ـس ـج ـيــل وال ـم ــزم ــع
ً
تسجيلهم مستقبال على المسارعة لاللتحاق
ً
بالبرنامج والتقدم الختباراته ،خصوصا أن
اجتياز تلك االختبارات شرط للتسجيل في تلك
ً
الوظائف اعتبارا من دخــول البرنامج مرحلة
تطبيقه اإللزامية في األول من أكتوبر الجاري.
وأكدت الهيئة أهمية البرنامج بالنسبة لكل
المعنيين بأنشطة األوراق المالية والمهتمين
بها على وجه العموم ،كذلك المعنيين بالوظائف
الواجبة التسجيل ،لما له من انعكاسات إيجابية
على الجانب الشخصي والمهني ،وبما ينعكس

بطبيعة الحال على الجهات التي يعملون بها،
ويـسـهــم ب ـص ــور ٍة فــاعـلــة ف ــي االرتـ ـق ــاء بـكـفــاءة
منظومة أســواق المال كاملة .ولفتت ،في هذا
الشأن ،إلى ما يضمنه البرنامج لهم من مزايا ال
مهارات جديدة وزيادة
تقف عند حدود اكتساب
ٍ
قدراتهم المعرفية واالرتـقــاء بمستوى أدائهم
ومهامهم وجعلها أكثر جــودة واحترافية ،بل
تتخطى ذلــك لتمنحهم ش ـهــادات تخصصية
دول ـيــة معتمدة مــن الهيئة والـمـعـهــد الــدولــي
المعتمد لتلك االختبارات تؤهلهم للعمل في
وظائف مماثلة داخــل دولــة الكويت وخارجها
ً
نظرا ألنها مؤهالت مهنية معتمدة على نطاق
عالمي واسع ،إضافة إلى عدم وجود فترة محددة
النتهاء صالحيتها ،كما أنها تتيح المزيد من
الفرص الوظيفية وتفتح آفاق المسار الوظيفي
للطموحين.

شاكيرا وابنها يتعرضان لهجوم من خنازير برية
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سينما في هونغ كونغ

قــالــت نـجـمــة ال ـبــوب شــاكـيــرا
ع ـب ــر ت ـط ـب ـيــق انـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام ،إن ـهــا
تعرضت لهجوم من خنازير برية
أثناء سيرها مع ابنها بمتنزه في
مدينة برشلونة اإلسبانية.
وذكـ ــرت الـمـغـنـيــة الـكــولــومـبـيــة،
و ه ــي تـحـمــل حقيبة س ــوداء ممزقة
ومتسخة أ مــام ا لـكــا مـيــرا" :الخنازير
ك ــان ــت ت ــأخ ــذ ح ـق ـي ـب ـتــي ،وب ــداخ ـل ـه ــا
هاتفي المحمول".
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت" :ف ـ ـ ــي ال ـ ـن ـ ـهـ ــايـ ــة ،ت ــرك ــت
الحقيبة" ،قبل أن تخاطب ابنها" :ميالن،
قل الحقيقة حول كيفية مواجهة والدتك
للخنازير البرية" ،ولم تصب األم أو االبن
في الهجوم.

ون ـ ـشـ ــرت ش ــاكـ ـي ــرا الـ ـقـ ـص ــة ال ـغ ــري ـب ــة،
عـبــر حـســابـهــا عـلـ ُـى ان ـس ـت ـغــرام ،وأمـسـكــت
بــالـحـقـيـبــة ال ـتــي ق ـط ـعــت وأظ ـهــرت ـهــا أم ــام
ال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرا ،وق ـ ــال ـ ــت "ان ـ ـ ـظـ ـ ــروا كـ ـي ــف ت ــرك
الـ ـخـ ـن ــزي ــران الـ ـب ــري ــان ال ـ ـلـ ــذان هــاج ـمــانــي
حقيبتي".
وتنتشر الخنازير البرية بشكل متزايد
فــي بــر شـلــو نــة ،كما هــو ا لـحــال فــي العديد
م ــن الـ ـم ــدن األوروب ـ ـيـ ــة األخـ ـ ــرى ،ح ـتــى أن
ب ـعــض ال ـن ــاس ف ــي بــرش ـلــونــة يـطـعـمــونـهــا
رغم حظرها.
(د ب أ)

شاكيرا

ّ
مقص الرقابة يفتك
بالسينما في هونغ كونغ

«أنا إنسانك» يفوز بجائزة
الفيلم األلماني

توقعات ببيع لوحة لبانكسي
بـ  4.75ماليين دوالر

واجهت المخرجة موك كوان-لينغ مطالب من
اللجنة المعنية بالرقابة في هونغ كونغ بتغيير
عنوان فيلمها ،بدعوى انتهاكه للقانون.
وع ـم ــل ال ـم ـخــرجــة ه ــو درام ـ ـ ــا ت ـم ـتـ ّـد ع ـلــى 27
دقيقة مستوحاة من قصص أزواج التقتهم خالل
المظاهرات الحاشدة المناصرة للديموقراطية سنة
ً
ً
 ،2019التي واجهت قمعا عنيفا في أحيان كثيرة.
وتـقــول مــوك كــوان-لـيـنــغ ،فــي تصريح للوكالة
الفرنسية ،إن مقص الرقيب يفتك بالسينما في
هونغ كونغ ،حيث أوعزت لجنة الرقابة بقطع 14
ً
مشهدا ،أحدها خصوصا يظهر األب يقول إن ابنه
تـطـ ّـوع للعمل مــع عناصر اإلسـعــاف "هنا إلنقاذ
األرواح ال غير".
ويحمل الفيلم عنوان "زاب اك" باللغة الكانتونية،
ً
وهي اللغة األكثر شيوعا في هونغ كونغ ،ويعني
"تـنـظـيــف ال ـب ـيــت" ،فــي إشـ ــارة إل ــى الـطــريـقــة التي
ّ
يتخلص بها أقرباء الموقوفين من المقتنيات التي
قد ّ
تعرضهم للخطر.
(أ ف ب)

منحت أكاديمية السينما األلمانية جائزة
الفيلم األلماني لفيلم «أنا إنسانك» ،الذي يمثل
قصة تراجيكوميدية (مأساة ملهاة) ،للمخرجة
ماريا شــرادر ،وحصل الفيلم على جائزة «لوال
الذهبية» كأفضل فيلم روائي طويل.
وقالت األكاديمية ،في برلين ،إن الفيلم فاز
بأربع جوائز في المسابقة ،وهو يطرح سؤاال
عما إذا كــان من الممكن أن يقع المرء في حب
إنسان آلي .كما حصل الفيلم على جائزة الكتابة
واإلخ ــراج ،وفــازت بطلة الفيلم الممثلة مارين
إيغرت بجائزة لــوال ألفضل بطلة فيلم ،حيث
تلعب دور عالمة مــن المفترض أنـهــا تختبر
إنسانا آليا كشريك حياة.
وتعتبر جائزة الفيلم األلماني أهــم جائزة
وطـنـيــة ف ــي صـنــاعــة الـسـيـنـمــا ،حـيــث يصوت
 2000عضو من أكاديمية السينما األلمانية على
العديد من الفائزين بالجوائز.
وتم تكريم أوليفر ماسوتشي كأفضل ممثل
(د ب أ)
رئيسي عن فيلم «ولد شقي».

ُ
مــن المتوقع أن ت ـبــاع نسخة مــن لوحة
بانكسي "الفتاة والبالون" المقسومة على
جزأين بمبلغ يصل إلى  4.75ماليين دوالر،
عـنــدمــا تـعــرضـهــا دار كــريـسـتـيــز ف ــي لـنــدن
بمزاد للمرة األولى في وقت الحق من الشهر
الجاري.
وفي هذه النسخة النادرة ،وهي واحدة من
 25نسخة ابتكرها فنان الشوارع البريطاني
عام  ،2005تظهر الفتاة الصغيرة في لوحة
وبالونها على شكل قلب في لوحة أخرى.
وقالت كاثرين أرنولد ،الرئيسة المشاركة
لقسم فن ما بعد الحرب والفن المعاصر بدار
كريستيز في أوروبا ،خالل عرض العمل الفني
ً
في لندن" :إنها صورة مميزة جدا لبانكسي،
إذ إنها أول عمل يقوم بتكراره في الشوارع،
وفي هذه اللوحة طار البالون إلى لوحة قماش
ثانية ،وهذا يعني انفصال الفتاة عن بالون
قلبها الصغير الذي تتوق إليه".
(رويترز)

ماريا شرادر

« »Venom 2يحظى بتقييمات مرتفعة
يشارك في بطولته توم هاردي وميشيل ويليامز

لوحة بانكسي

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
ً
مهنيا :تجد نفسك عاجزا عن رفض أمر
واقع قامت به اإلدارة.
ً
عاطفيا :الحبيب في حالة انتظار إلى أن
تعلن قرارك المستقبلي.
ً
ً
اجتماعيا :تسعى جاهدا للوصول ّ إلى
حلول للمشاكل العائلية لكنها تتعقد.
رقم الحظ.17 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :من الصعب عليك الوقوف موقف
ّ
المتفرج إزاء ما يحصل في عملك.
ً
ً
عاطفيا :عالقتك بالحبيب ًتحتاج دائما إلى
ّ
تفهم وحنان لتزداد متانة.
ً
ّ
اجـتـمــاعـيــا :ق ــدم الـمـســاعــدة إل ــى اآلخــريــن
ً
عندما يطلبونها منك وال تكن قاسيا.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
مهنيا :تشمئز كثيرا عندما يأخذ أحد
ً
اإلداريين القرار بدال منك.
ً
ّ
يتوجب عليك اتخاذ قرار سريع
عاطفياّ :
فيما يتعلق بحياتك العاطفية.
ً
اجتماعيا :سوف تثبت لك األيام القادمة
ً
أن السكوت من ذهب فعال.
رقم الحظ27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ملصق الفيلم
ً
حظي فيلم  Venom 2أو «السم  »2على تقييمات مرتفعة ،تزامنا مع عرضه بدور
ً
العرض السينمائي ،فى عدد من الدول ،أمس األول ،وفقا لمجلة «تايم» األميركية.
ووصلت نسبة التقييم على موقع  Rotten Tomatoesعلى  ،%76بإجماع النقاد
ً
ً
في مقابل  %30فقط للجزء األول الذي حقق نجاحا مذهال.
وجاء في تقرير مجلة «تايم» أن الجزء الجديد من سلسلة  ،Venomوالذي يأتي
ً
بعنوان  ،Let There Be Carnageسيحقق نجاحات ضخمة تماشيا مع النجاحات
التي حققها الجزء األول ووصلت لنحو  856مليون دوالر في شباك التذاكر.
ً
وكشف التقرير أنــه تم مؤخرا تعديل خطط إصــدار الجزء الثاني لفيلم األكشن
ً
والخيال  ،Venomوالتي جاء ت مبكرا عن موعد طرح الفيلم الرسمي بعدة أشهر،
بسبب انتهاء عمليات المونتاج والتعديالت البصرية بشكل أسرع من المتوقع.
فيلم  Venomمن بطولة توم هاردي ،وميشيل ويليامز ،ووودي هارلسون ،وجيني
سليت ،وريز أحمد ،ومارسيال براجيو ،وريد سكوت ،وميشيل لي ،وسكوت هيز ،وماك
براندت ،ومن إخراج روبن فاليشر ،ومن تأليف مجموعة متنوعة من الشخصيات،
وهــم :كيلي مارسيل ،وسكوت روزنبرج ،وتــود مكفارلين ،وجيف بينكنر ،وديفيد
ميشليني.
وأعــرب الممثل والمخرج أندي سركيس عن سعادته بإخراج فيلم «،»Venom 2
ً
بــدال من المخرج روبــن فاليشر الــذي أخــرج الجزء األول من العمل ،وبإخراج أندي
سركيس لـ « »Venom 2سيكون ثالث أعماله اإلخراجية بعد فيلمي « »Breatheعام
 ،2007و« »Mowgli: Legend of the Jungleالذي عرض عام .2018
ودارت أحداث الجزء األول من فيلم «السم» حول شخصية إيدى بروك ،التي يجسدها
توم هاردي ،والذي ظهر ألول مرة في أفالم سبايدر مان ،الشخصية التي تحولت من
شخص عادي إلى شخص خارق للطبيعة شرير بسبب تعرضه لهجوم من كائن
فضائي منحه قدرات خارقة وأصبح داخله ليواجه قوى الشر والخير ،ويواجه العديد
من األحداث التي يسعى للتغلب عليها من أجل السيطرة على الكوكب.
ويستكمل الفيلم أحــداث الجزء األول ،حيث يحاول الصحافي «إيــدي بــروك» أن
يتكيف مع مشكلة استضافة جسده للكيان المسمى فينوم ،وفي سبيل ذلك يواجه
ً
ً
خصوما جددا في طريقه.
كما تلعب النجمة العالمية «ميشيل ويليامز» دور «آن فاينغ» صاحبة الرداء األسود
ً
كشخصية  ،She-Venomوهو ما تحدثت عنه سابقا حيث أبدت رغبتها في الحصول
على الشاشة ،بعد أدائها ذات الشخصية بالجزء األول ،ويبدو أن
على مزيد من الوقت َ
هذا ما تحقق من خالل تجسيدها لشخصية  She-Venomخالل الفيلم الجديد Let
 ،There Be Carnageبعد أن ظهرت لفترة وجيزة بشخصية «آن فانغ» بجزء .2018
متساو» في
وقالت ويليامز إنها تأمل أن تتمكن من تحمل هويتها البديلة «لوقت
ٍ
تكملة فيلم األبطال الخارقين القادم.

ً
مـهـنـيــا :تـشـعــر وكــأنــك تـلـهــو فــي أثـنــاء
العمل ألنك ّ
تحب مهنتك.
ً
مبال
غير
الحبيب
أن
تجد
عاطفيا :قد
ٍ
بك وذلك بسبب إهمالك له.
ً
اجتماعيا :مهما كانت أعمالك ضاغطة
َ
عليك فال تنس طلب الراحة.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :إذا أردت القيام ّ
بأي خطوة فاليوم
ً
ً
يحمل معه فأال حسنا.
ً
عــاطـفـيــا :أعـمــالــك الـكـثـيــرة وانـشـغــاالتــك
تبعدك عن االهتمام بشريك عمرك.
ًّ ّ
ً
ً
اجتماعيا :كن متفائال وممتنا لكل من
ساعدك تجد الطريق إلى السعادة.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
ً
مهنيا :تلقى اقتراحاتك آذانا صاغية لكن
العبرة في التنفيذ.
ً
عاطفيا :مزيد من االنشقاق بينكما سوف
يحصل إن لم تتدارك األمور.
ً
ً
اجتماعياّ :
خصص وقتا لراحة جسدك
وأعصابك كي يمكنك المتابعة.
رقم الحظ.56 :
ميشيل ويليامز

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :مهما يحصل من تغييرات في عملك
ً
ً
يفترض أن تبقى واعيا ومتيقظا.
ً
عاطفيا :تنفتح أمامكما طريق السعادة
ّ
وتتوفقان في مشاريعكما المستقبلية.
ً
اجتماعيا :ضــع اهتماماتك العائلية في
المقام األول خالل أوقات الفراغ.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ال تـ ـت ــدخ ــل فـ ـيـ ـم ــا ال ي ـع ـن ـيــك
ً
وخصوصا في الشؤون اإلدارية.
ً
عاطفيا :تنفتح أمامكما آفاق جديدة ّ
تقوي
ً
كثيرا من عالقتكما.
ً
ً
ّ
اجـتـمــاعـيــا :ال تــركــز كـثـيــرا عـلــى األشـيــاء
التافهة وانصرف إلى ما يفيدك.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :تجاهل كل ما هو تافه وانصرف
إلى تحقيق األمور المهمة.
ً
عــاطـفـيــا :أحــدثــت ال ـت ـطــورات العاطفية
بينكما عالقة متينة ومثمرة.
ً
اجتماعيا :ال تفقد األمل ألن األفالك ستقف
إلى جانبك في إيجاد الحلول.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
طريقتك الحديثة بتنظيم عملك
مهنيا ّ :
ً
ً
سوف توفر لك نجاحا أكيدا.
ً
ً
عــا ّطـفـيــا :يـبــدو الحبيب مـحـتــارا ألن ــك لم
توضح له مواقفك األخيرة منه.
ً
اجتماعيا :خطط لقضاء بعض الوقت مع
أفراد العائلة خارج المنزل.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ّ
اإليجابيات في حياتك
مهنيا :انظر إلــى
المهنية وابتعد عن السلبيات.
ً
عاطفيا :الـسـعــادة ليست فقط فــي الكالم
الجميل بل في تحسين أحوالكما.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :مشكلتك أن ــك تـنـســى الـقـيــام
ببعض التمارين المفيدة لصحتك.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
م ـه ـن ـيــا :ال تـجـعــل األمـ ـ ــور ت ـتــراكــم عليك
ً
ليصبح تنفيذها صعبا.
ً
عاطفيا :لديك عدة خيارات لتعزيز عالقتك
ً
إيجابيا
مع الشريكُ .
ً
اجـتـمــاعـيــا :الـثـقــافــة تـسـهــم فــي سعادتك
فاجعل الكتاب رفيقك الدائم.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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ً
ً
السلمان :العرض برمضان يظلم أحيانا أعماال جيدة
«فالشر» فيلم بوليسي يعرض في السينما بعد عودة الحياة إلى طبيعتها
ينتظر المخرج عبدالله السلمان عودة الحياة إلى طبيعتها
بشكل كامل ،لعرض فيلمه البوليسي "فالشر" في دور
السينما.
تكدس
إن
"الجريدة"،
مع
حوار
في
السلمان،
وقال
ً
المسلسالت لعرضها خالل شهر رمضان يظلم أحيانا
ً
أعماال جيدة قد ال تحظى بالمتابعة المطلوبة ،بسبب كثرة
المعروض ،متطرقا إلى موضوعات فنية متعلقة باإلخراج
واإلنتاج ...وإلى التفاصيل:
مريم طباجة

• مـ ــا أعـ ـم ــال ــك ال ـح ــال ـي ــة فــي
اإلخراج واالنتاج؟
 أجهز لعمل بوليسي حاليا،وال ـ ـتـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــر س ـ ـي ـ ـكـ ــون داخـ ـ ــل
ال ـكــويــت ،بـمـشــاركــة كــوكـبــة من
الـفـنــانـيــن ،والـعـمــل مــن انتاجي
وتأليفي وإخــراجــي إلــى جانب
م ـش ــارك ـت ــي فـ ــي ال ـت ـم ـث ـيــل ف ـيــه،
وس ـي ـتــم اعـ ــان االسـ ــم الــرسـمــي
له عقب االنتهاء من تجهيزاته،
وس ـن ـقــوم ب ـت ـصــويــره منتصف
أكتوبر الجاري.
• حدثنا عن مشاركة الفنان
ط ـ ـ ــارق ال ـع ـل ــي فـ ــي ه ـ ــذا ال ـع ـمــل
البوليسي؟
 ال ـ ـف ـ ـنـ ــان الـ ـعـ ـل ــي كـ ــانـ ــت لــهم ـش ــارك ــات س ــاب ـق ــة ،ول ـك ــن هــذه
أول م ــرة يـعـمــل م ـعــي ف ــي عمل
بوليسي.
• م ـ ـ ـ ــا رأي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ــي أع ـ ـ ـمـ ـ ــال
المنتجين الشباب اليوم؟
 لـ ـ ـك ـ ــل م ـ ـج ـ ـت ـ ـهـ ــد نـ ـصـ ـي ــب،وه ــذا مـجــال فني مـتــاح لجميع
الـفـنــانـيــن ،وال ـف ـنــان ال ــذي ينتج
ع ـم ــا ج ـي ــدا ي ـع ـجــب ال ـم ـشــاهــد
يستمر.
• من الشخص الذي يستحق
أن يقال عنه إنه مخرج؟
 -مـعـظــم الـمـخــرجـيــن عـنــدنــا

ل ــم ي ــدرس ــوا اإلخـ ـ ـ ــراج ،وق ــدم ــوا
أعمالهم بالممارسة ،وبعضهم
نـجــح واس ـت ـمــر ،وه ـنــاك آخ ــرون
لــم يـسـتـمــروا ،ودراس ــة اإلخ ــراج
والتمثيل تكسب األ ســا سـيــات،
وقد يكون هناك خريج من أعرق
الـ ـج ــامـ ـع ــات والـ ـمـ ـع ــاه ــد ول ـكــن
حين يشارك في تقديم عمل من
إخراجه فإنه قد ال يعطيه حقه،
ل ـع ــدم إعـ ـط ــاء اإلب ـ ـ ــداع ح ـقــه من
األع ـم ــاق ،ويـبـقــى اإلخ ـ ــراج هبة
من الله وموهبة ،لذلك المخرج
الــذي يستحق ان يـقــال عنه إنه
مخرج هو المتواصل في تقديم
إبداعاته.
• ما أهم النقاط التي يملكها
ا لـمـخــرج أو المنتج حتى يقدم
عمال جيدا؟
 ال ـنــص أو "ال ـق ـصــة" أســاساإلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداع ،وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي ي ـس ـت ـمــر
الـمـخــرج فــي الـبـحــث عــن أدوات
جديدة و"تكنيك" جديد يساير
التطور التكنولوجي الحاصل
فــي م ـعــدات الـتـصــويــر ،وأهمية
عـمــل المنتج اخـتـيــاره للنجوم
الذين يصلحون للقصة الجيدة،
وكـ ــل ع ـمــل ف ـنــي البـ ــد أن يـكــون
متكامل األركان.
• ما أهم العوامل التي يجب
أن يتفاداها المخرج أو المنتج؟
 يـ ـتـ ـف ــادى ال ـق ـص ــة ال ـس ـي ـئــةوالممثلين غير الملتزمين في
عـمـلـهــم ،وي ـت ـفــادى وق ــت عــرض
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،فـ ـهـ ـن ــاك أوق ـ ـ ـ ـ ــات غ ـيــر
مناسبة للعرض على القنوات،
وأن يكون الوقت مناسبا.
• ه ــل ب ــرأي ــك ش ـهــر رم ـضــان
مناسب لعرض أي عمل؟
 بــا ل ـن ـس ـبــة ل ــي أرى أن شهررمـ ـض ــان ي ـظ ـلــم أو ي ـه ـضــم حق
كثير من المسلسالت واألعمال
الجيدة ،وفي هذا الشهر الكريم
تكون األعمال كثيرة ،والمحطات

عبدالله السلمان
ً
والمنصات كثيرة أيـضــا ،لذلك
قد يركز الجمهور على عمل أو
عملين وينسى غيرها ،التي قد
تكون أفضل من العمل الذي يركز
عليه المشاهد ،واآلن في وجود
المنصات باستطاعته مشاهدة
المسلسالت فــي أي وق ــت ،وفي
أي مـكــان ،وفــي أي زم ــان ،وقبل
الـمـنـصــات ك ــان الـتـلـفــزيــون هو
الشاشة الــوحـيــدة التي يتحلق
حولها المشاهد ،وكــان مجبرا
على أن يشاهد األعـمــال الفنية
فترة مـحــددة ،أمــا اآلن فاختلف
ال ــوض ــع ،وأص ـب ــح بــاإلم ـكــان أن
أعرض عمال يختلف عن توقيت
ش ـ ـهـ ــر رمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــان ع ـ ـلـ ــى إح ـ ـ ــدى
المنصات ،ويلقى صــدى قويا،
ويشاهده الناس في كل مكان.
• مـ ـ ـ ــا رأي ـ ـ ـ ـ ـ ــك لـ ـ ـ ــو تـ ـ ـ ــم ن ـش ــر
مـقـطــع ألي عـمــل فـنــي ف ــي عــالــم
السوشيال ميديا قبل عرضه؟
وهـ ــل ي ـســاهــم ف ــي ازدي ـ ـ ــاد عــدد
متابعيه لحظة عرضه؟
 معظم نجوم الكويت لديهمحسابات في السوشيال ميديا
وي ـع ــرض ــون ف ـق ــرة أو ن ـب ــذة عن

أع ـمــال ـه ــم ،وب ــال ـت ــالــي هـ ــذا نــوع
من أنواع الدعاية ،كما ان هناك
مواقع فنية تعرض أيضا أخبار
الفنانين ،ولكن هــذا ال يمنع أن
ي ـســاهــم ال ـم ـن ـتــج ب ــإع ــان عمله
م ــن خـ ــال الـ ـقـ ـن ــوات الــرس ـم ـيــة،
وبالطريقة المناسبة.
• خـ ـ ـ ــال الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة األخـ ـ ـي ـ ــرة
أصبحت مقال في تقديم األعمال
لماذا؟
 كـ ـ ـن ـ ــت أع ـ ـ ـمـ ـ ــل ف ـ ـ ــي مـ ـج ــالالسينما ولم أتوقف عن العمل،
انما ابتعدت عن المجال الفني
منذ  2005حتى  ،2014النشغالي
بقناتي الخاصة "فالش" ،وعقب
ذل ــك ع ــدت وقــدمــت فيلم "اليسا
خ ـط ـف ـهــا جـ ـمـ ـي ــل" ،وأنـ ـتـ ـج ــت 9
أفالم ،ولدي فيلم قمت بتنفيذه
قـبــل جــائـحــة "ك ــورون ــا" عـنــوانــه
"فـ ــاشـ ــر" ،وهـ ــو بــول ـي ـســي ،ولــم
أعرضه ألن السينما تستقبل 50
فــي المئة مــن زواره ــا السينما،
واآلن بانتظار عودة الحياة إلى
طبيعتها بشكل كامل حتى أقدم
العمل في دور العرض بعددها
الكامل.

«سالفة» يتناول العادات والتقاليد الكويتية القديمة
●

فضة المعيلي

ك ـش ــف الـ ـب ــاح ــث فـ ــي الـ ـ ـت ـ ــراث ول ـيــد
ً
الـ ـع ــوض أنـ ــه ي ـق ــوم ح ــال ـي ــا بـتـصــويــر
برنامج يعنى بالتراث بعنوان "سالفة"
وتم تغطية حوالي  20حلقة ،ومن إعداد
بدر الدعي ،وإخراج يوسف دشتي.
وي ـت ـض ـمــن ال ـب ــرن ــام ــج ال ـح ــدي ــث عن
األ مـثــال والكلمات الكويتية ،والجمل
والمعاني والـمـفــردات التي تزخر بها
ً
اللهجة الكويتية ،مشيرا إلى أن لهجتنا
غنية بالكلمات القديمة الجميلة التي
توارثها اآلباء واألجداد.
وأضاف العوض أن البرنامج يتناول
أبرز العادات والتقاليد التي عرف بها
أهل الكويت وامتازوا بها" ،لقد تحدثنا
ع ــن كـثـيــر م ــن الـ ـع ــادات الـيــومـيــة الـتــي

كــانــت مــوجــودة حينها ،وعـلــى سبيل
الـمـثــال تـحــدثـنــا عــن تجهيز األع ــراس
ً
ً
ســاب ـقــا ،وأي ـض ــا تـحــدثـنــا عــن المطبخ
الكويتي ،ورحالت الغوص ودور المرأة
فــي الـمــاضــي ،وط ــرق الـصـيــد وغيرها
من األمور".
ولـفــت إلــى أن الـبــرنــامــج يـعــرض كل
خـمـيــس فــي الـســاعــة  8.30م ـســاء على
تلفزيون دولة الكويت وقناة "العربي".
وأك ــد ال ـعــوض أهـمـيــة ال ـت ــراث الــذي
ي ـعــد إحـ ــدى رك ــائ ــز ال ـهــويــة الــوطـنـيــة،
وأن الـهــدف مــن الـبــرنــامــج هــو تعريف
ال ـج ـيــل ال ـحــالــي ب ــال ـع ــادات والـتـقــالـيــد
للتمسك بالعادات والتقاليد األصيلة،
ً
ً
خصوصا أن البرنامج يتضمن تنوعا
في الموروث يجب أن يعرفها كل كويتي
ومهتم بالتراث.

من أجواء البرنامج

فخر الدين :نهدف للوصول إلى األسلوب األمثل في الترجمة
●

فضة المعيلي

ب ـم ـن ــاس ـب ــة ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ال ـع ــال ـم ــي
للترجمة أقامت المكتبة الوطنية
بالتعاون مع جمعية المترجمين
الكويتية حلقة نقاشية بعنوان
"ت ـجــارب كويتية ومـشــاهــدات في
عالم الترجمة" ،بمشاركة كــل من
رئ ـي ــس الـجـمـعـيــة د .ط ـ ــارق فخر
ال ـ ــدي ـ ــن ،ود .م ـح ـم ــد بـ ــن ن ــاص ــر،
واألديــب والمترجم بــدر العتيبي،
وعبدالعزيز المعوشرجي.
واستهل د .فخر الدين كلمته" :
يسرني أن أشيد بالتعاون المستمر

انطالق عروض أحدث أفالم
«جيمس بوند» في الكويت
●

عزة إبراهيم

انـطـلـقــت ع ــروض آخ ــر أف ــام
"جيمس بوند" للنجم العالمي
دانـ ـيـ ـي ــل ك ــري ــغ والـ ـ ـ ــذي يـحـمــل
ع ـ ـنـ ــوان " "No Time To Die
ف ــي دور ا ل ـع ــرض السينمائية
بــال ـكــويــت ،أم ــس األول ،وســط
حضور جماهيري كبير.
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة
البريطانية لــدى البالد بليندا
ل ــوي ــس وال ـم ـل ـح ــق ال ـع ـس ـكــري
البريطاني مـشــار كــة الجمهور
الكويتي أجــواء عــروض الفيلم
بـغــرانــدز سينما م ــول بمجمع
الحمراء ،وحضر برفقتها وفد
إعــامــي ودبـلــومــاســي وثقافي
كويتي.
وأعربت السفيرة لويس عن
سعادتها بانطالق عروض آخر
أفالم العميل السري البريطاني

جيمس بوند  007بعد سلسلة
طويلة مــن األف ــام الـتــي حققت
عــائــدات قياسية على مستوى
ال ـس ـي ـن ـم ــا الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،م ــؤك ــدة
فخرها بنجاح السلسلة األشهر
على مستوى العالم.
وت ـ ـم ـ ـيـ ــزت حـ ـ ـف ـ ــات ال ـف ـي ـل ــم
بـ ــاك ـ ـت ـ ـمـ ــال ال ـ ـ ـعـ ـ ــدد مـ ـ ــع ات ـ ـبـ ــاع
االش ـ ـ ـتـ ـ ــراطـ ـ ــات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة مــن
الـتـبــاعــد االجـتـمــاعــي واالل ـتــزام
بـ ـ ــوضـ ـ ــع ال ـ ـ ـك ـ ـ ـمـ ـ ــامـ ـ ــات ،وعـ ـل ــى
الـمـسـتــوى الـعــالـمــي فـقــد حقق
أحــدث أجــزاء سلسلة مغامرات
العميل ال ـســري جيمس بــونــد،
انـ ـط ــاق ــة ق ــوي ــة فـ ــي ال ـس ــاع ــات
األولـ ـ ـ ـ ــى لـ ـع ــرض ــه ف ـ ــي ص ـ ــاالت
السينما البريطانية الخميس
ً
الماضي ،محققا  7ماليين دوالر
باليوم األول مــع آراء إيجابية
م ــن ال ـن ـق ــاد وح ـ ـجـ ــوزات تــذاكــر
قياسية ،مع توقعات بأن العميل

جيمس بوند
 007أوش ــك على إنـقــاذ العالم،
ً
بل أيضا صاالت السينما التي
أنهكتها فترات اإلغالق الطويلة.

«اإلنتاج البرامجي» تقدم أغنية
«سنعود» بمناسبة العودة للمدارس
بدأت تلفزيونات دول مجلس
ال ـت ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي األع ـض ــاء
في مؤسسة اإلنتاج البرامجي
ال ـم ـش ـت ــرك ل ـم ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون
الخليجي عرض أغنية "سنعود"
ال ـت ــي ن ـفــذت ـهــا ال ـمــؤس ـســة وتــم
تصوير مشاهدها في عــدد من
الدول الخليجية.
واالغنية الجديدة من كلمات
هـ ــا الـ ـحـ ـل ــوان ــي وأل ـ ـحـ ــان فـهــد
شـبــاج وتــوزيــع أيـمــن الزحيري
وغ ـ ـ ـنـ ـ ــاء الـ ـطـ ـفـ ـل ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوهـ ـ ــوبـ ـ ــة ه ـ ـ ــاج ـ ـ ــر م ـح ـم ــد
وأخرجها المخرج د .علي حسن.
وتقول كلمات األغنية:
سـتـعــود لـنــا أح ـلــى أيــام ـنــا /
ً
تــرقـبـهــا دومـ ــا فــي كــل عـ ــام/ال ال
ت ـنــام إال تـحـقــق أحـ ــام /ارك ــض
ّ
غ ـ ــن هـ ــا قـ ــد ع ـن ــدن ــا  /ي ــاس ــام/
سنعود سنعود /هيا للمدرسة
نعود  /الشوق لها دون حدود/

علي حسن مع الطفلة هاجر محمد
هيا بسمتهم مثل طيور /نفرح
نـضـحــك نـتـكـلــم  /وق ــت الحصة
نتعلم  /وجرس الفسحة نسمعه
 /نخرج ..نأكل ..نلعب
لـلـمـنــزل ن ــذه ــب /بـعــد جـهــود
 /سـنـعــود هـيــا لـلـمــدرســة نعود
 /الـشــوق لها دون ح ــدود  /هيا
لنعود.

وع ـب ــرت ال ـط ـف ـلــة ال ـس ـعــوديــة
ال ـم ــوه ــوب ــة ه ــاج ــر م ـح ـمــد عــن
سعادتها الغامرة بتقديم هذا
العمل الــذي سيجد طريقه إلى
جميع األطفال في دول مجلس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي وال ـ ـ ــدول
العربية.

السنعوسي في معرض الرياض للكتاب

«المكتبة الوطنية» احتفلت باليوم العالمي
للترجمة بالتعاون مع «جمعية المترجمين»
م ـ ــن جـ ــانـ ــب ال ـم ـج ـل ــس ال ــوط ـن ــي
للثقافة والفنون واآلداب ،ومكتبة
الكويت الوطنية مع الجمعية من
خــال تنظيم النشاطات الثقافية
ال ـم ـش ـتــركــة .وت ــاب ــع ف ـخــر ال ــدي ــن:
"جميل أن يتزامن احتفالنا باليوم
العالمي للترجمة لهذا الـعــام مع
تــاريــخ  30سبتمبر ،ال ــذي حــدده
قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة
ل ــاح ـت ـف ــاء بـ ـ ــدور ال ـت ــرج ـم ــة على
ً
مستوى العالم ،تقديرا من المنظمة
الدولية ألهمية الترجمة المهنية
في مد جسور التواصل والتفاهم
بين األمم".
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مسك وعنبر

ً
متحدثا في الندوة
طارق فخر الدين
ودعــا إلــى "تضافر الجهود مع
المتخصصين فــي اللغة العربية
ورب ـم ــا تـكــامــل مساعينا جميعا
ل ـلــوصــول إل ــى األسـ ـل ــوب الـعــربــي
األمثل في الترجمة».
وأكـ ــد د .مـحـمــد ب ــن ن ــاص ــر أن
إشهار جمعية المترجمين الكويتية
هو الحل الوحيد لتوحيد صفوف
ً
المترجمين في دولة الكويت ،الفتا
إلى أن نشاط الترجمة في الكويت
ق ــائ ــم ق ـب ــل االسـ ـتـ ـق ــال كـتــرجـمــة
كتب الرحالة الذين زاروا الكويت
ككتاب "النجمة والهالل" للرحالة
األم ـي ــرك ــي ل ــوش ــر ف ـق ــام بـتــرجـمــة
فصل الكويت عبدالله الصانع في
 ١٩٥٨وكتاب "كنت أول طبيبة في
الكويت" للطبيبة إلينور كالفرلي
وقـ ــام بـتــرجـمـتــه عـبــدالـلــه الـحــاتــم
سنة  ،١٩٨١وكتاب أبناء السندباد
للرحالة األسترالي أليان فاليرز،
ال ــذي تــرجـمــه د .نــايــف خــرمــا في
الثمانينيات.وعن جهود الترجمة
في جامعة الكويت قال بن ناصر:
"بدأ قسم اللغة اإلنكليزية وآدابها
فـ ــي ج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت ب ـت ــدري ــس
م ـقــررات الترجمة منذ افتتاحها
سنة  ١٩٦٦وبدأ في طرح تخصص
الترجمة المساند منذ تسعينيات
القرن الماضي ،كما طرح ماجستير
ً
ال ـت ــرج ـم ــة س ـن ــة  ٢٠٠٥وخ ـت ــام ــا

تمت الموافقة على الدكتوراه في
الترجمة.
أما األديــب والمترجم العتيبي
ف ـت ـح ــدث ع ــن ب ــداي ــات ــه بــالـثـقــافــة
ً
الهندية نظرا لتنوعها المذهل فهي
مـكــونــة مــن ع ــدة ثـقــافــات مختلفة
وقائمة على لغات متنوعة.
وأضــاف العتيبي ":تعرفت عن
ق ــرب إل ــى األدب ال ـه ـنــدي الـنــاطــق
باللغة اإلنكليزية وهو أدب غني من
حيث غزارة اإلنتاج وتنوع الفنون
األدبية بأجناسها المختلفة .وكذلك
تتحدث النخب الهندية المثقفة
باللغة اإلنكليزية فيما بينها أو
تنشر نتاجها األدبــي بهذه اللغة
ومنهم الساسة كالمهاتما غاندي
وجــواهــر الل نهرو وغيرهم ممن
يتقنون اللغة اإلنكليزية بطالقة
مـنـقـطـعــة ال ـن ـظ ـي ــر" .م ــن جــان ـبــه،
تـحــدث عبدالعزيز المعوشرجي
كمختص ف ــي الـتــرجـمــة الـفــوريــة
السياسية وأعـطــى مجموعة من
األم ـث ـلــة واس ـت ـع ــرض خ ـبــرتــه في
الـمـجــال فقد عمل األمــانــة العامة
لمجلس األمة ،واالتحاد البرلماني
الدولي ،وجمعية األمناء العامين
للبرلمانات العربية ،وتـطــرق في
حديثه إلى االحتياجات واألدوات
ال ـتــي تــؤهــل ال ـم ـتــرجــم ألن يـكــون
ً
ً
ً
مترجما سياسيا فوريا.

عاد معرض الرياض الدولي للكتاب الستقبال زواره ،أمس األول ،بعدما
ً
تأجل في العام الماضي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا.
يقام المعرض هــذا العام تحت شعار "وجهة جديدة ،فصل جديد"
ً
وتنظمه ألول مــرة هيئة األدب والنشر والترجمة التي أسست حديثا
في المملكة.
تشارك في المعرض المقام في (واجهة الرياض) أكثر من  1000دار نشر
من نحو  30دولة ويستمر حتى العاشر من أكتوبر الجاري.
ويشارك الروائي سعود السنعوسي في البرنامج الثقافي للمعرض
ّ
ضمن نــدوات (حديث الكتاب) والتي يحاضر فيها عــدد من المؤلفين
للحديث عن تجاربهم في الكتابة من بينهم الروائي األردني أيمن العتوم
(رويترز)
والمحاضر األميركي كريس جاردنر.

سعود السنعوسي

ةديرجلا

•
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دوليات

قطر :تفاؤل وتفاعل في أول انتخابات تشريعية

• نسبة مشاركة كبيرة وتغطية إعالمية واسعة وانسحاب ثلث المرشحين ودوائر ُحسمت بالتزكية
• خالد بن خليفة :إنجاز يضاف إلى رصيد بلدنا في توسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار

قطرية تدلي بصوتها في أحد مقار االقتراع في الدوحة أمس (ا ف ب)

توافد آالف الناخبين إلى
مراكز االقتراع بالدوائر
االنتخابية في قطر لإلدالء
بأصواتهم في أول تجربة
انتخابية ،الختيار 30
ً
عضوا يمثلون ثلثي مجلس
الشورى ،بينما يعين أمير
قطر الشيخ تميم بن حمد
الثلث الباقي.

ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ف ــي تــاريــخ
قـ ـط ــر ،شـ ـ ــارك ال ـق ـط ــري ــون فــي
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات الخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ث ـل ـثــي
مـجـلــس ال ـش ــورى ،فــي خطوة
تفاعل معها القطريون بتفاؤل
رغ ـ ــم أن ال ـط ــري ــق ل ـل ـم ـشــاركــة
السياسية ال يزال في بدايته.
وق ـبــل ع ــام م ــن اسـتـضــافــة
ال ــدوح ــة ل ـك ــأس ال ـع ــال ــم لـكــرة
ال ـق ــدم ،ب ـ ــادرت قـطــر إل ــى هــذه
الخطوة التي طال انتظارها،
ليختار القطريون بأنفسهم 30
ً
عضوا من أصل  45في مجلس
ال ـش ــورى ،بـعــدمــا ك ــان األمـيــر
ّ
يعين كل أعضائه .وسيواصل
أمـيــر الـبــاد تعيين األعـضــاء
الـ  15المتبقين في المجلس.

مشاركة كبيرة
وف ـت ـح ــت م ــراك ــز االقـ ـت ــراع
أبـ ـ ــواب ـ ـ ـهـ ـ ــا أمـ ـ ـ ـ ــام الـ ـن ــاخـ ـبـ ـي ــن
ف ــي تـ ـم ــام ال ـث ــام ـن ــة ص ـبــاحــا،
واسـ ـتـ ـم ــرت ح ـت ــى ال ـس ــادس ــة
مـ ـس ــاء ،أع ـل ــن ب ـعــدهــا رؤسـ ــاء
اللجان ختام عملية التصويت
لتبدأ عملية الفرز بعد إغالق
صـ ـن ــادي ــق االقـ ـ ـت ـ ــراع تـمـهـيــدا
إلعالن النتائج الرسمية.
وكان الفتا حجم التغطية
االعالمية الواسعة من االعالم
الـ ـمـ ـحـ ـل ــي ل ـ ـل ـ ـحـ ــدث .ووص ـ ــف
تلفزيون قطر الحكومي نسب
المشاركة بـ «الكبيرة» ،وبلغت
ً
نحو  44.3فــي المئة اعتمادا
على حسابات النسب الفردية
في الدوائر.
وكانت نسبة المشاركة هي
األعلى في الدائرة  21المشرب

مواطنون يدلون بأصواتهم في الدوحة (أ ف ب)

(الـكـعـبــان) وبـلـغــت  57.71في
المئة .أمــا أقــل نسبة مشاركة
فكانت في الدائرة ( 18أم صالل
محمد) وبلغت  28.7في المئة.
وفـ ـ ــي الـ ـ ــدائـ ـ ــرة ال ـخــام ـســة
(الـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــزي ـ ــة) فـ ـ ـ ــاز الـ ـمـ ـش ــرح
بــال ـتــزك ـيــة ب ـح ـســب م ــا أعـلـنــه
التلفزيون الحكومي.
وك ـش ـف ــت اإلح ـ ـ ـصـ ـ ــاء ات أن
ال ـ ــدائ ـ ــرة  21ه ــي األعـ ـل ــى فــي
ن ـس ـب ــة مـ ـش ــارك ــة ال ـنــاخ ـب ـيــن،
وبلغت  73.4بالمئة ،وبلغت
نـسـبــة الـمـشــاركــة فــي الــدائــرة
الـ ـع ــاش ــرة  72ب ــال ـم ـئ ــة ،وف ــي
الدائرة  11بلغت  69.5بالمئة،
وف ــي ال ــدائ ــرة  23بـلـغــت 66.1
بالمئة ،بينما كــانــت الــدائــرة
الخامسة هي أقل الدوائر في
نسبة المشاركة ،إذ لم تتجاوز
 0.1بالمئة.

إلش ـ ـ ــراف ق ـض ــائ ــي داخـ ـ ــل كــل
ال ــدوائ ــر ،إذ سـيـفــوز المرشح
ال ــذي يحصل عـلــى أكـبــر عــدد
من األصوات الصحيحة ،وإذا
ت ـس ــاوت األصـ ـ ــوات ب ـيــن أكـثــر
مـ ــن مـ ــرشـ ــح ،ت ـق ـت ــرع ال ـل ـج ـنــة
لالختيار بينهم.
وج ـ ـ ــرت االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فــي
مــراكــز اق ـتــراع أقـيــم أغلبيتها
في مدارس وقاعات رياضية.
وفي  29يوليو ،أصدر أمير
ً
ق ـط ــر ق ــان ــون ــا بـ ـش ــأن ت ـكــويــن
مجلس الشورى وصالحياته.
وحـ ـ ـس ـ ــب ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون ،ي ـت ـك ــون
المجلس مــن  45عـضــوا ،يتم
انتخاب  30منهم باالقتراع
ال ـس ــري ال ـم ـبــاشــر ،ف ــي حين
يعين أمـيــر الـبــاد األعـضــاء
الـ  15اآلخرين.
وف ــي ال ـي ــوم نـفـســه ،أص ــدر
أمير قطر قانون نظام انتخاب
مجلس الشورى.

وخ ـ ـ ــال ال ـ ـن ـ ـهـ ــار ،ان ـس ـحــب
قرابة  101من المرشحين أي
أك ـثــر م ــن الـثـلــث م ــن الـسـبــاق،
ح ـس ــب ال ـت ـل ـف ــزي ــون ال ـق ـط ــري
الـ ــرس ـ ـمـ ــي ،لـ ــدعـ ــم مــرش ـح ـيــن
آخرين في دوائرهم.
ب ـ ـ ـعـ ـ ــد هـ ـ ــا ،تـ ـ ـن ـ ــا ف ـ ــس 183
ً
م ــرشـ ـح ــا ،ب ـي ـن ـهــم  28امـ ـ ــرأة،
ح ـ ـسـ ــب قـ ـ ــوائـ ـ ــم ص ـ ـ ـ ـ ــادرة عــن
الحكومة ،على المقاعد الـ .30
وتـ ــوافـ ــد آالف ال ـنــاخ ـب ـيــن
والـ ـن ــاخـ ـب ــات م ـن ــذ ال ـس ــاع ــات
األول ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــن الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاح ،إلـ ــى
م ــراك ــز االق ـ ـتـ ــراع ف ــي ال ــدوائ ــر
االنتخابية.
وخـ ـضـ ـع ــت االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات

خالد بن خليفة

انسحابات

وقـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ــل اق ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــال مـ ـك ــات ــب
االقـتــراع ،كتب رئيس مجلس
ال ــوزراء وزي ــر الداخلية خالد
بـ ـ ــن خـ ـلـ ـيـ ـف ــة آل ث ـ ــان ـ ــي ع ـلــى
«ت ــوي ـت ــر»« :ب ـ ـ ــإرادة ن ــاف ــذة من
س ـمــو األمـ ـي ــر صـ ــوت الـشـعــب
القطري اليوم الختيار أعضاء
أول مجلس شورى منتخب في
اقتراع عــام وسـ ّـري ،مسطرين
إنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازا تـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــا جـ ــديـ ــدا
يـضــاف إلــى رصـيــد بلدنا في
تــوسـيــع ال ـم ـشــاركــة الشعبية
ف ـ ــي صـ ـن ــاع ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار .أبـ ـ ــارك
للشعب هــذا الـنـجــاح ،وأشكر

كل من شــارك في هــذا الحدث
الوطني مرشحين وناخبين
ومنظمين».

مشاهدات
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ع ـل ــي ال ـخ ـل ـي ـفــي
رئـ ـي ــس ال ـ ــدائ ـ ــرة ال ـث ــان ـي ــة ،أن
«انـتـخــابــات مجلس الـشــورى
بـ ــدايـ ــة ل ـم ــرح ـل ــة جـ ــديـ ــدة مــن
مشاركة المواطن ومساهمته
ف ـ ــي رف ـ ـعـ ــة وازدهـ ـ ـ ـ ـ ــار وتـ ـق ــدم
الـ ــوطـ ــن ع ـب ــر ت ـع ــزي ــز تـقــالـيــد
ال ـ ـشـ ــورى ال ـق ـط ــري ــة وت ـطــويــر
عملية التشريع».
وق ـ ــال الـخـلـيـفــي إنـ ــه «عـلــى
غـ ـي ــر الـ ـمـ ـت ــوق ــع ،ك ـ ـ ــان إقـ ـب ــال
الناخبين على االقتراع جيدا
ل ـل ـغ ــاي ــة ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي يـعـكــس
وعي المواطنين في ممارسة
حـقـهــم ال ــدس ـت ــوري وضـ ــرورة
المشاركة في هذا االستحقاق
االنتخابي واخـتـيــار ممثلين
لهم في مجلس الشورى».
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن «ا لـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة
االنتخابية سارت بسالسة في
ظــل ال ـتــزام الناخبين بجميع
الـ ـض ــواب ــط سـ ـ ــواء م ــا يـخــص
االجراءات االحترازية أو عملية
االقتراع نفسها».
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ــور ،شـ ـ ـم ـ ــال
العاصمة القطرية ،حيث ّ
صوت
ال ـنــاخ ـبــون ل ـمــرشــح م ــن أصــل
 13عــن ال ــدائ ــرة ،قــال المواطن
راش ــد عـبــدالـلـطـيــف المهندي
( 37عــامــا)« :ه ـنــاك ع ــدد كبير
م ــن ال ـمــرش ـح ـيــن ف ــي الـ ـخ ــور،
ولكن بالنسبة لي أهم شيء في

االختيار هو الكفاءة سواء كان
من العائلة أو من غير العائلة».
وأك ـ ـ ـ ــدت الـ ـم ــوظـ ـف ــة سـبـيـكــة
ي ــوس ــف ،قـبــل اإلدالء بـصــوتـهــا،
أن األمــر ال يتعلق فقط بالمرأة،
موضحة «نشجع الجميع على
الـمـشــاركــة والـتـصــويــت ألهمية
هــذه االنـتـخــابــات على ان يكون
للجميع ص ــوت كـعــائـلــة واح ــدة
وليس المرأة فقط ،ألن المرأة في
قطر تتمتع بحقوقها وأكثر في
التعليم والعمل وغيره».
مــن نــاحـيـتـهــا ،قــالــت مـنـيــرة،
وه ــي مــؤل ـفــة ك ـتــب أطـ ـف ــال« :مــع
امتالك فرصة التصويت ،أشعر
أن ه ــذا فـصــل ج ــدي ــد» ،مضيفة:
ً
«أن ــا سعيدة حـقــا بـعــدد النساء
المرشحات في االنتخابات».
بــدوره ،اعتبر الناخب أحمد
محمد الجهني ،أن االستحقاق
اال نـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــا ب ـ ــي األول ف ـ ـ ــي ق ـط ــر
ي ــؤس ــس ل ـم ــرح ـل ــة جـ ــديـ ــدة مــن
تعزيز المشاركة السياسية في
صناعة القرار مع المواطنين عبر
األعضاء المنتخبين.
وأش ـ ـ ــاد ال ـج ـه ـنــي بــالـتـنـظـيــم
الجيد للعملية االنتخابية بداية
م ــن دخـ ــول مـقــر ال ــدائ ــرة وحـتــى
االنتهاء ،حيث استطاع الناخب
إجراء االقتراع في دقائق قليلة،
مـ ـع ــرب ــا ع ـ ــن أم ـ ـلـ ــه خـ ـ ـ ــروج ه ــذا
االستحقاق بالصورة التي تحقق
مصلحة البالد وأهلها.
أمـ ـ ــا خـ ــالـ ــد ال ـ ـم ـ ـطـ ــوع ،وه ــو
مــرشــح فــي حــي الـمــرخـيــة ،فقال
إنه يخوض هذه التجربة للمرة
األولـ ـ ــى ،مـضـيـفــا أن ال ـه ــدف في
ال ـن ـهــايــة ه ــو ت ـطــويــر الـمـجـتـمــع
وبــذل أقصى الجهود لمساعدة

الشعب والحكومة .وكتب الفنان
الغنائي القطري فهد الكبيسي:
«شــاركــت الـيــوم وطـنــي الحبيب
ع ـ ــرس ـ ــه االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي الـ ـكـ ـبـ ـي ــر،
وسعيد بالتنظيم الجيد وسرعة
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ،ك ــل ال ـت ــوف ـي ــق لـكــل
المترشحين ،وأدام الله على قطر
الخير والتقدم واالزدهار».

اختصاصات المجلس
ومـ ــن اخ ـت ـص ــاص ــات مـجـلــس
الشورى اقتراح القوانين وإقرار
الموازنة وسحب الثقة من وزراء،
لـكــن كــل ق ــرارات ــه يـمـكــن نقضها
بمرسوم أميري.
كـ ـ ـم ـ ــا سـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــون ل ـل ـم ـج ـل ــس
س ـل ـطــة ت ـشــري ـع ـيــة وس ـي ـص ــادق
على السياسات العامة للدولة
والميزانية ،لكنه ال يملك سيطرة
عـلــى الـهـيـئــات الـتـنـفـيــذيــة الـتــي
تضع السياسة الدفاعية واألمنية
واالقتصادية واالستثمارية في
الدولة الثرية المنتجة للغاز.
وسيحتاج مجلس الشورى
ال ـجــديــد الـمـنـتـخــب إل ــى تــوافــق
ً
أغلبية كبيرة جــدا من األعضاء
لتعديل قانون األهلية للترشح
ليشمل العائالت المجنسة.
ويعود تاريخ مجلس الشورى
ف ــي قـطــر إل ــى ع ــام  ،1972ويـعــد
الهيئة التشريعية ا لـتــي تتولى
مناقشة ما يحال إليه من مجلس
الـ ــوزراء ،كـمـشــروعــات القوانين،
وال ـس ـيــاســة ال ـعــامــة ل ـلــدولــة في
النواحي السياسية واالقتصادية
واإلداري ـ ــة ،ومـشــاريــع ميزانيات
المشروعات الرئيسية العامة.
(الدوحة  -وكاالت)

مباحثات سعودية  -فرنسية تركز على لبنان ًواليمن وإيران

بلينكن إلى باريس إلجراء محادثات لكن حل «أزمة الغواصات» يحتاج وقتا
يـصــل إل ــى مــديـنــة ن ـيــوم الـسـعــوديــة
الـيــوم ،وزيــر الخارجية الفرنسي جان
إي ــف ل ــودري ــان وم ــدي ــر االس ـت ـخ ـبــارات
ال ـفــرن ـس ـيــة ب ــرن ــار اي ـم ـي ـيــه ف ــي زي ـ ــارة
لـلـسـعــوديــة تـسـبــق ال ـجــولــة المنتظرة
لـلــرئـيــس إيـمــانــويــل م ــاك ــرون إل ــى دول
الخليج.
وأك ــد مـصــدر دبـلــومــاســي غــربــي في
الــريــاض ل ـ ـ ( )DPAأن «الملف اللبناني
سيكون أبرز نقاط لودريان وايمييه مع
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
وكـبــار مـعــاونـيــه ،إضــافــة إلــى تـطــورات
الوضع على الساحة اليمنية ومبادرات
الــريــاض لوقف الـحــرب هـنــاك ،والملف
النووي اإليراني ،وانعكاسات االنسحاب
ال ـع ـس ـكــري األم ـي ــرك ــي م ــن أفـغــانـسـتــان
على المنطقة ،وتعزيز التعاون الثنائي
ً
بين البلدين ،خصوصا في المجالين
العسكري واالستثماري».
وأضـ ــاف ال ـم ـصــدر ،ال ــذي طـلــب عــدم
كـشــف هــوي ـتــه ،أن «ال ـجــانــب الـفــرنـســي
سيطلب مــن األم ـيــر مـحـمــد رف ــع فيتو
ال ـ ــري ـ ــاض عـ ــن ل ـب ـن ــان وإعـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ــدور
ً
السعودي إليه ،خصوصا أن المملكة
كــانــت ال ــراع ــي وال ــداع ــم ال ــدائ ــم للبنان
م ـنــذ اس ـت ـقــالــه ،ك ـمــا أن ـه ــا ف ــي مـقــدمــة
الـمـســاهـمـيــن فــي مــؤتـمــر س ـيــدر ودعــم
ً
لبنان ماديا بمليارات الدوالرات قبل أن
تجمد هذا الدور وتوقف دعمها للبنان
نتيجة سـيـطــرة إي ــران مــن خ ــال حــزب

الله الموالي لطهران على قــرار الدولة
والحكومة اللبنانية».
مـ ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى ،يـ ـت ـ ّ
ـوج ــه وزيـ ــر
الخارجية األميركي أنتوني بلينكن إلى
باريس هــذا األسـبــوع للقاء مسؤولين
فرنسيين ومحاولة تحقيق «إجــراء ات
م ـل ـم ــوس ــة» إلت ـ ـمـ ــام ال ـم ـص ــال ـح ــة بـيــن
الواليات المتحدة وفرنسا بعد ما بات
يعرف بـ «أزمة الغواصات».
وقـ ـ ـ ــال الـ ـن ــاط ــق بـ ــاسـ ــم ال ـخ ــارج ـي ــة
األم ـي ــرك ـي ــة ن ـي ــد بـ ــرايـ ــس ،إن بـلـيـنـكــن
س ـي ـتــوجــه إلـ ــى ب ــاري ــس م ــن ال ـغ ــد إلــى
ً
األرب ـعــاء وس ـيــرأس اجـتـمــاعــا لمنظمة
ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـيـ ــدان
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،ك ـم ــا س ـي ـل ـت ـقــي نـ ـظ ــراءه
الفرنسيين بهدف مواصلة المحادثات
بـشــأن تـعــزيــز ال ـعــاقــات الـحـيــويــة بين
الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وف ــرنـ ـس ــا ح ــول
سـلـسـلــة م ـس ــائ ــل .وأش ـ ــار ب ــراي ــس إلــى
أن بلينكن وا لـفــر نـسـيـيــن سيناقشون
«األم ــن فــي منطقة المحيطين الهندي
الـهــادئ واألزم ــة المناخية واالنتعاش
االقتصادي بعد وباء «كورونا» والعالقة
عبر األطـلـســي والـتـعــاون مــع حلفائنا
وشــركــائ ـنــا لــرفــع ال ـت ـحــديــات واغـتـنــام
الفرص على المستوى العالمي».
ولم تحدد واشنطن في هذه المرحلة
مــا إذا ك ــان مــاكــرون سيستقبل أيضا
بلينكن.
وفــي بــاريــس ،أف ــاد مكتب لــودريــان،

أم ـ ـ ـ ــس ،ب ـ ـ ــأن «ال ـ ــوزي ـ ــري ـ ــن س ـي ـج ــري ــان
ً
مـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــات م ـس ـت ـف ـي ـض ــة اسـ ـتـ ـكـ ـم ــاال
الج ـت ـمــاع ـه ـمــا ف ــي نـ ـي ــوي ــورك يـ ــوم 23
س ـب ـت ـم ـبــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،بـ ـه ــدف ت ـحــديــد
الخطوات التي ستكون مطلوبة إلعادة
بناء الثقة بين بلدينا».
ويرافق بلينكن في زيارته لباريس
المبعوث األميركي لتغير المناخ جون
ك ـيــري والـمـمـثـلــة الـتـجــاريــة األمـيــركـيــة
كاثرين تاي ومسؤولين آخرين.
وبـعــد بــاريــس ،س ـيــزور بلينكن في
 7و 8أكتوبر المكسيك ،فــي أول رحلة
ل ــه إل ــى ه ــذا الـبـلــد ال ـم ـجــاور لـلــواليــات
المتحدة كوزير للخارجية األميركية.
وبدأ التوتر بين باريس وواشنطن
منتصف سبتمبر الماضي عندما أعلن
الرئيس جــو بــايــدن تحالف «أوك ــوس»
مــع أسـتــرالـيــا والـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة في
منطقة المحيطين الـهـنــدي وال ـهــادئ،
فــي إط ــار أولــوي ـتــه الــدول ـيــة الـقـصــوى:
مواجهة الصين.
وح ـص ـلــت أس ـت ــرال ـي ــا ب ـمــوجــب هــذا
التحالف على غواصات نووية أميركية
وتخلت عــن عقد مــع فرنسا لـشــراء 12
غواصة فرنسية بقيمة  55مليار يورو.
ّ
واتهمت باريس الــواليــات المتحدة
ب ــال ـخ ـي ــان ــة واسـ ـت ــدع ــت فـ ـت ــرة وج ـي ــزة
سفيرها لــدى واشنطن للتشاور معه.
لـكــن الــدب ـلــومــاســي فـيـلـيــب إت ـي ــان عــاد
األربـعــاء الماضي ،إلــى واشنطن حيث

إشادة أميركية بالقاضي بيطار
أجرى فور عوته محادثة مع مستشار
األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــومـ ــي لـ ـج ــو بـ ـ ــايـ ـ ــدن ،ج ـيــك
سوليفان.
وب ــدا أن ح ـ ّـدة األزم ــة الدبلوماسية
بدأت تتراجع بعد محادثات هاتفية بين
الرئيسين األميركي والفرنسي األسبوع
الـمــاضــي ،أقـ ّـر خاللها بــايــدن بأنه كان
بإمكان الواليات المتحدة أن تتواصل
بشكل أفضل مع حليفتها القديمة.
وي ـف ـتــرض أن تـمـثــل زي ـ ــارة بلينكن
لباريس مرحلة من مراحل هذه العملية،

قبل لقاء مرتقب بين مــاكــرون وبايدن
نهاية أكتوبر في أوروبا.
وق ــال ــت م ـس ــاع ــدة وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األم ـ ـيـ ــركـ ــي لـ ـ ـش ـ ــؤون أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ك ــاري ــن
دون ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــد« :نـ ـ ـ ـ ـ ــدرك أن ال ـم ـص ــال ـح ــة
ً
سـتـسـتـغــرق وق ـت ــا وسـتـتـطـلــب الكثير
من العمل».
وأضافت« :يجب أن تؤدي محادثاتنا
إلــى إج ــراء ات ملموسة تظهر كيف أنه
ً
مــن خ ــال الـعـمــل م ـعــا ،سنعيد الـثـقــة»
مــن دون أن تــذكــر مــا إذا ك ــان سيكون

هـنــاك إعــانــات مــع نـهــايــة الـمـحــادثــات
الباريسية.
وأك ــدت أن «تحالف أوك ــوس ال يحل
م ـكــان ش ــراك ــات أخـ ــرى ،وب ـخــاف ذلــك،
نــرحــب بـفــرصــة مناقشة كـيــف يمكننا
إشراك االتحاد األوروبي وشركاء آخرين
فــي مـبــادراتـنــا فــي المحيطين الهندي
والهادئ».
(عواصم ـ ـ وكاالت)

سلة أخبار
ُعمان :إجازة وإخالء مناطق
بسبب إعصار «شاهين»

قررت السلطات العمانية،
أمس ،منح إجازة
رسمية للقطاعين العام
والخاص اليوم وغدا،
نظرا لألجواء المناخية
"االستثنائية" ،في ضوء
استمرار اإلعصار المداري
"شاهين" في التحرك نحو
سواحل السلطنة.
كما دعت اللجنة الوطنية
إلدارة الحاالت الطارئة
في السلطنة قاطني
المناطق الواقعة في
نطاق "التأثير المباشر"
لـ "شاهين" إلى إخالء
منازلهم والتوجه إلى
مراكز إيواء جرى اإلعالن
عنها في وسائل اإلعالم.
وأوضحت اللجنة،
في بيان ،أن ذلك يأتي
"حماية لألرواح نظرا
لتأثر بعض محافظات
السلطنة للحالة المدارية
شاهين وشدة الرياح
المصاحبة لها وغزارة
األمطار المتوقعة ،والتي
قد تصل وفق التقديرات
إلى ما يتراوح بين 200
و 500ملليمتر خالل الـ
 48ساعة القادمة وارتفاع
مستوى موج البحر إلى
ما يتراوح بين  8و12
مترا عن مستوى سطح
البحر وامتداد المد
البحري لمسافات في
اليابسة".

تونس :األمن يتصدى
الستئناف البرلمان

عززت قوات األمن انتشارها
في محيط البرلمان ،أمس،
مع إعالن النواب في وقت
سابق عزمهم استئناف
الدورة النيابية ،على الرغم
من قرار الرئيس قيس
سعيد تجميده وسحب
المنح من أعضائه.
وكان عشرات من نواب
المجلس دعوا أمس األول
إلى دخول المجلس وعقد
جلسة داخل المقر ،قبل أن
يعلنوا تأجيل الخطوة اثر
احتكاكات مع أنصار سعيد.
وأفادت مصادر بتوقف
منظومة تطبيقات المشاركة
والتصويت في البرلمان عن
العمل ،أمس ،بعد دعوة من
رئاسة المجلس الستئناف
الدورة النيابية.
وذكرت أن «العطب خارج عن
نطاق المجلس».

السودان :انشقاق
بـ«الحرية والتغيير»

أعلنت مجموعات منشقة
عن «قوى الحرية والتغيير»،
المكون المدني المشارك
باالئتالف الحاكم إلى
جانب المكون العسكري،
ً
ً
طرحها ميثاقا وطنيا
ً
جديدا ينهي األزمة
واالحتقان الذي تشهده
البالد منذ أسابيع.
وفي مؤتمر عقد بالعاصمة
الخرطوم أمس ،أكد محمد
آدم ،أحد قياديي الجناح
المنشق أن األزمة في البالد
مزمنة ،وتتطلب عمال
جماعيا وتوافقا وطنيا،
وإطارا قانونيا جديدا
يرعى الفترة االنتقالية.
ً
ويمثل اإلعالن انقساما في
صفوف «الحرية والتغيير»
التي توترت عالقتها
بشكل ملوحظ مع المكون
ً
العسكري أخيرا.

ةديرجلا
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ّ
طهران تتهم باكو بإيواء مسلحين معارضين وتلوح بالحرب
●مسؤولون إيرانيون :السفير في أذربيجان متساهل لـ «أسباب قومية» ● نواب يهددون بقتل علييف
طهران  -فرزاد قاسمي

ّلوحت طهران ،التي تجري
مناورات على الحدود ،بتدخل
عسكري ضد أذربيجان،
متهمة األخيرة وتركيا
باستقدام جماعات مسلحة
معارضة إلى حدودها.
جاء ذلك في حين ظهرت
بوادر انشقاقات في الجبهة
اإليرانية مع اتهامات للسفير
اإليراني في باكو بالتساهل مع
أذربيجان بسبب ميول قومية
لديه ،وهذه قضية حساسة
في إيران.

غـ ـ ـ ـ ـ ــداة تـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
األذرب ـي ـج ــان ــي إل ـه ــام علييف
ب ـ ـتـ ــدويـ ــل األزمـ ـ ـ ـ ــة م ـ ــع إي ـ ـ ــران
واالس ـت ـعــانــة ب ـقــوى إقليمية،
ف ـ ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة واضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة ال ـ ــى
تــرك ـيــا ،ات ـه ـمــت ط ـه ــران بــاكــو
وح ـل ـي ـف ـت ـهــا ال ــوثـ ـيـ ـق ــة أنـ ـق ــرة
بـ ـ ــإيـ ـ ــواء ج ـ ـمـ ــاعـ ــات م ـس ـل ـحــة
معارضة على حدودها ،مهددة
بأن المناورات التي تقوم بها
قواتها على الحدود لن تكون
عابرة ،بل هي تحضير لتدخل
عسكري إيراني إذا لزم األمر.
وأك ــد مـصــدر فــي المجلس
األعلى لألمن القومي اإليراني
لـ ـ ـ ــ«الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة» أنـ ـ ـ ـ ــه ح ـس ــب
المعلومات االستخباراتية فإن
األتراك واالذربيجانيين نقلوا
خالل الشهرين الماضيين فقط
حوالي الثمانية آالف عنصر
م ــن ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات ال ـم ـعــارضــة
لـ ـطـ ـه ــران ،وق ـ ـ ــام ن ـح ــو 2500
ع ـن ـص ــر م ـن ـه ــم ب ــاالسـ ـتـ ـق ــرار
على الحدود اإليرانية األذرية
وال ـب ــاق ــي ج ــرى إي ــواؤه ــم في
إقـ ـلـ ـي ــم ن ـ ــاغ ـ ــورن ـ ــي ك ـ ــاراب ـ ــاخ
ومحافظة سيونيك األرمينية،
التي سيطرت باكو على أجزاء
كبيرة منها ،للقيام بعمليات
ضد إيران.
وقــال المصدر إن عــددا من
الموقوفين الذين تم اعتقالهم
خـ ــال األشـ ـه ــر ال ـمــاض ـيــة في
المناطق المختلفة خصوصا
األذري ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ــي إي ـ ـ ـ ــران وكـ ــانـ ــوا
يخزنون أسلحة وقطع طائرات
دون طيار «درون» ومتفجرات
اعترفوا أنهم حصلوا عليها
من جمهورية أذربيجان.

تخوف إيراني

تقارير أميركية عن
تمرير «حزب الله»
منظومة «بافار
 »373اإليرانية إلى
مواقعه بلبنان

وح ـ ـ ـسـ ـ ــب ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــدر ،فـ ــإن
إي ــران تتخوف مــن معلومات
اس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ـ ـيـ ــة تـ ـفـ ـي ــد بـ ــأن
ه ـنــاك م ـشــروعــا تــركـيــا أذري ــا
الحتالل قسم كبير من جنوب
محافظة سيونيك األرمينية
وتأمين اتصال بين جمهورية
اذرب ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــان وجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري ـ ــة
نـ ـ ـخـ ـ ـج ـ ــوان االذرب ـ ـي ـ ـجـ ــان ـ ـيـ ــة،
لتأمين خط مباشر مع تركيا،
وهذا يعني قطع طريق ايران
إلـ ـ ــى أوروبـ ـ ـ ـ ــا وروسـ ـ ـي ـ ــا عـبــر
أرمينيا.
وأوض ـ ــح أن إي ـ ــران جمعت
وثائق متعددة تؤكد أن عملية
اغتيال العالم الـنــووي البارز
ف ـ ـخـ ــري زادة ،ا ل ـ ـتـ ــي ا ت ـه ـمــت
إسرائيل بتدبيرها ،تمت عبر
ط ــائ ــرات دون ط ـي ــار وع ـمــاء
وأسلحة تم ادخالها إلى إيران
من أذربيجان ،إضافة إلــى أن
«الدرونز» التي قامت بعمليات

سلة أخبار
ترامب يلجأ للقضاء
إلعادة حسابه على «تويتر»

تقدم الرئيس األميركي
السابق ،دونالد ترامب ،بطلب
إلى محكمة مقاطعة فلوريدا،
أمس األول ،الستخدام أمر
قضائي إلجبار "تويتر" على
إلغاء حظر حسابه.
وأكد في بيان ،أن الدعوى
تضمنت تأكيد أن أعضاء في
الكونغرس أجبروا "تويتر"
على حجب حسابه.
وكان "تويتر" ،و"فيسبوك"
وشبكات أخرى على اإلنترنت
قد حظرت ترامب بعد اقتحام
أنصاره مبنى الكابيتول
في يناير الماضي ،بتهمة
التحريض على العنف.

خرق جوي صيني
قياسي ألجواء تايوان

شاحنات إيرانية تنقل دبابات وآليات للمشاركة بالمناورات قرب الشريط الحدودي مع أذربيجان أمس األول (رويترز)
ضــد مــراكــز عسكرية ونــوويــة
إيــران ـيــة فــي مـنــاطــق مـتـعــددة
ً
مثل كرج وشرق طهران أخيرا
جميعها دخلت عبر المناطق
الخاضعة لسيطرة أذربيجان.
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـص ــدر إلـ ـ ــى أن
اإلي ـ ــرانـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن أس ـ ـق ـ ـطـ ــوا عـ ــدة
«م ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرات» ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ت ـ ـقـ ــوم
بــال ـت ـج ـســس ع ـل ــى ال ـم ـن ـشــأت
الـ ـ ـن ـ ــووي ـ ــة وال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة فــي
اصفهان وتبين فيما بعد أنها
دخ ـلــت ال ـبــاد مــن بــاكــو التي
اكتفت بالنفي.
ّ
وبين أن روسيا غير مهتمة
ً
حـ ــال ـ ـيـ ــا ب ــالـ ـت ــدخ ــل ل ـح ـم ــاي ــة
ً
أرم ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــا ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ب ـعــد
القمة األخيرة بين الرئيسين
فالديمير بوتين ورجب طيب
إردوغان ،ولهذا فلن يكون أمام
طـهــران مـجــال ســوى أن تقوم
بتأمين شريط حدودي يضمن
التواصل مع أرمينيا ،حتى لو
اض ـطــرت إل ــى الـتــوغــل بإقليم
نــاغــورنــي ك ــاراب ــاخ الـمـتـنــازع
عليه بين أذربيجان وأرمينيا.

انشقاقات وتشكك
وفي مؤشر على انشقاقات
إيرانية بشأن األزمة مع باكو،
ً
خصوصا أن القومية األذرية

هــي الـثــانـيــة مــن حـيــث الـعــدد
ف ــي إي ـ ـ ــران ،قـ ــال ال ـم ـص ــدر إن
هـنــاك خــا فــات جوهرية بين
السفير اإليراني في آذربيجان
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ال ـ ـسـ ــابـ ــق ب ــاس ــم
ال ـخــارج ـيــة ع ـبــاس مــوســوي،
ووزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ح ـس ـيــن
أم ـيــر عـبــدالـلـهـيــان ،والـفــريــق
الجديد في الخارجية ،األمر
ال ـ ـ ــذي ي ـم ـك ــن أن ي ـ ـ ــؤدي إل ــى
إنهاء مهمة موسوي في باكو
وتغييره قبل انتهاء دورته.
وأضاف المصدر أن الفريق
الـ ـج ــدي ــد ل ـل ـخ ــارج ـي ــة يـحـمــل
موسوي مسؤولية ما يصفه
بـ ـ «ال ـم ـصــاعــب ال ـتــي تــواجـهــه
إي ــران مــع آذرب ـي ـجــان بـعــد أن
ط ـغــى ح ـســه ال ـقــومــي األذري
على انتمائه الوطني».
والـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي اس ـت ـفــاد
م ـ ـ ــوس ـ ـ ــوي م ـ ـ ــن نـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوذه ف ــي
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة وأجـ ـ ـه ـ ــزة ص ـنــع
القرار لوقف أي تدخل إيراني
ل ـص ــال ــح ح ـل ـي ـف ـت ـهــا أرم ـي ـن ـيــا
بهدف ايجاد توازن في القوى
مع باكو.
ولفت المصدر إلى أن هناك
تـقــاريــر مــؤكــدة تشير إلــى أن
مــوســوي قــام ب ـم ـشــاورات مع
بـعــض كـبــار رج ــال الــديــن في
ال ـم ـنــاطــق اآلذري ـ ـ ــة اإلي ــران ـي ــة

ل ـكــي يــدع ـمــوا مــوق ـفــه الــداعــم
آلذربيجان.

تهديد وحساسية
وفــي حين يعتزم البرلمان
اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـع ـ ــود
الـ ـي ــوم لــان ـع ـقــاد ب ـعــد اجـ ــازة
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت أس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــن ،ع ـقــد
جلسة لمناقشة التوترات مع
أذربـيـجــان ،وجــه عضو لجنة
األمــن القومي البرلمانية فدا
حسين مالكي ،أمس ،تهديدات
لرئيس أذربيجان التي تتمتع
بعالقات جيدة مع إسرائيل.
وقال مالكي في تصريحات
أم ـ ــس« :إذا أط ـل ـقــت إســرائ ـيــل
رصاصة واحد باتجاه الحدود
اإلي ــرانـ ـي ــة ،فـسـيـكــون علييف
الـضـحـيــة األولـ ـ ــى ،ألن وح ــدة
أراض ـ ـ ـ ــي ب ـ ــادن ـ ــا ه ـ ــي خـطـنــا
األحمر».
ّ
وعلق على معارضة علييف
للمناورات بالقول« :إيــران لن
ت ـبــدأ أي ص ــراع ف ــي المنطقة
ولن تدخل بحرب».
وفـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ـ ـ ــك ،قـ ــال
قائد الـقــوات البرية اإليرانية
كـيــومــرث ح ـي ــدري ،إن «إي ــران
لديها حساسية تجاه الحدود
الشمالية الغربية ،وزادت تلك

ال ـح ـســاس ـيــة بـسـبــب الـنـشــاط
اإلسرائيلي هناك».
وت ـ ــأت ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاورات عـلــى
خ ـل ـف ـي ــة تـ ـص ــاع ــد الـ ـخ ــاف ــات
ب ـي ــن إي ـ ـ ــران وأذرب ـ ـي ـ ـجـ ــان فــي
األي ـ ـ ــام األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ب ـع ــد ف ــرض
حـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة بـ ـ ــاكـ ـ ــو تـ ـع ــريـ ـف ــات
مشددة على الشاحنات التي
ت ـن ـقــل الـ ــوقـ ــود اإليـ ــرانـ ــي إل ــى
مدينة ستيبانكيرت عاصمة
جمهورية نــاغــورنــي كــارابــاخ
ال ـم ـع ـل ـن ــة م ـ ــن جـ ــانـ ــب واح ـ ــد
والمدعومة من أرمينيا.

استبعاد إسرائيلي
إل ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،اعـ ـتـ ـب ــر رئ ـي ــس
االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات ال ـع ـس ـك ــري ــة
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،تـمـيــر هــاي ـمــان،
ً
أمس ،أن الطريق اليزال طويال
أمـ ـ ـ ــام إيـ ـ ـ ـ ــران إلنـ ـ ـت ـ ــاج ق ـن ـب ـلــة
نــوويــة فاعلة ،على الــرغــم من
تـخـصـيـبـهــا ال ـي ــوران ـي ــوم إلــى
مستوى غير مسبوق.
وقال هايمان« :هناك كميات
مـخـصـبــة م ــن ال ـي ــوران ـي ــوم لم
نشهدها من قبل وهي مقلقة.
ً
وفي الوقت ذاته ،لم نر تقدما
فــي جميع جــوانــب الـمـشــروع
الـ ـ ـن ـ ــووي اإلي ـ ــران ـ ــي األخ ـ ـ ــرى،

مثل التسلح أو أي قطاع آخر،
لذلك لم تتغير الفترة الزمنية
المتبقية عن عامين».
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن اإلي ــرانـ ـيـ ـي ــن
«ي ــواجـ ـه ــون  3خـ ـ ـي ـ ــارات ،إم ــا
ال ـع ــودة إل ــى االت ـف ــاق ال ـنــووي
السابق لعام  ،2015أو المضي
ف ــي ت ـحــد غ ـيــر م ـس ـب ــوق ،بما
في ذلــك السعي نحو التسلح
واس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـت ـخ ـص ـي ــب ،أو
ال ــذه ــاب إل ــى ات ـف ــاق ُم ـحـ ّـســن،
يحققون من خالله الكثير عما
تم في الماضي».
ولـفــت هــايـمــان إلــى وجــوب
وج ــود خ ـيــار عـسـكــري عملي
وم ــوث ــوق إل ــى جــانــب المسار
ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي والـ ـعـ ـق ــوب ــات
االقتصادية.
وجـ ـ ــاء ذل ـ ــك فـ ــي وق ـ ــت ذك ــر
رجــح دبلوماسي غربي كبير
عدم عودة طهران إلى الجولة
ال ـســاب ـعــة ل ـم ـفــاوضــات فيينا
النووية إال بعد حصولها على
«تنازالت معينة».
فــي سـيــاق منفصل ،أفــادت
تـقــار يــر استخبارية أميركية
بــأن «ح ــزب الـلــه» ربـمــا حصل
على نظام «بافار  »373للدفاع
ال ـجــوي اإلي ــران ــي ،ون ـجــح في
نقله مــن ســوريــة إلــى مناطق
نفوذه بلبنان.

دوتيرتي ينوي االعتزال و«توريث» رئاسة الفلبين البنته
الترشح لمنصب نائب الرئيس سيكون
انتهاكا لـلــدسـتــور» ،وأض ــاف« :امتثاال
لرغبة الـشـعــب ،أق ــول اآلن لبني وطني
إنني سألبي رغبتكم».
ومـ ــن دون ت ـحــديــد أي م ــوع ــد ،أعـلــن
دوتيرتي انسحابه من الحياة السياسية،
رغــم أن االستطالعات تظهر أنــه ما زال
ي ـح ـظــى بــالـشـعـبـيــة نـفـسـهــا ال ـت ــي كــان
يتمتع بها عندما فــاز فــي االنتخابات
الرئاسية عــام  ،2016ودعــا الفلبينيين
ال ــى دع ــم مـســاعــده الـمـقــرب السيناتور
كريستوفر لورانس «بونغ» غو لمنصب
نائب الرئيس.
ولـ ــم ي ـك ـشــف ال ــرئ ـي ــس ال ـ ــذي انـتـخــب
على أســاس وعــده بتخليص البالد من
ال ـم ـخــدرات عــن هــويــة خلفه المحتمل،
لكن كثرا يتوقعون أن تكون ابنته سارة
ّ

التي تصدرت استطالعات الرأي األخيرة
وا لـتــي تقدمت بالفعل بطلب الترشح
الــى رئــاســة بلدية داف ــاو (جـنــوب) وهو
الـمـنـصــب ال ــذي شـغـلــه وال ــده ــا قـبــل أن
رئيسا.
يصبح
ً
ومـ ــن ال ـم ــرج ــح ف ــي حـ ــال ف ــوزه ــا أن
ت ــوف ــر س ـ ــارة ال ـح ـمــايــة ل ــدوت ـي ــرت ــي من
ال ـت ـهــم ال ـج ـنــائ ـيــة ف ــي الـفـلـيـبـيــن ،فيما
يـحـقــق ال ـمــدعــون ال ـعــامــون بالمحكمة
الجنائية الدولية في حربه الدامية على
المخدرات ،والتي تقدر جماعات حقوقية
أنها أسفرت عن مقتل عشرات اآلالف من
األشخاص.
ّ
ويصوت أكثر من  60مليون فلبيني
في مايو الختيار رئيس جديد ونائبه
وأكثر من  18ألفا من أعضاء البرلمان
ومسؤولي الحكومات المحلية.

وبــدأت عملية التسجيل أمس األول،
وستستغرق أسبوعا ،وحتى لو ّ
فوتت
سارة الموعد النهائي للتسجيل في 8
أكتوبر ،فما زال أمامها حتى  15نوفمبر
لدخول السباق الرئاسي متأخرة ،كما
فعل والدها عام .2015
وم ــن ب ـيــن ال ـمــرش ـح ـيــن الــرئـيـسـيـيــن
اآلخ ـ ــري ـ ــن ل ـم ـن ـصــب ال ــرئـ ـي ــس ،حـلـيــف
دوتـ ـي ــرت ــي ف ــرديـ ـن ــان ــد «بـ ــونـ ــغ ب ــون ــغ»
مـ ــاركـ ــوس ،ن ـج ــل ال ــدكـ ـت ــات ــور ال ـســابــق
للبالد الذي يحمل االسم نفسه ،والممثل
ال ـس ــاب ــق ،ح ــاك ــم مــان ـيــا فــرانـسـيـسـكــو
دومــاغــوســو ،الـمـعــروف بــاسـمــه الفني
إي ـس ـك ــو م ــوريـ ـن ــو .ك ــذل ــك ،س ـج ــل نـجــم
ال ـمــاك ـمــة ال ـ ــذي ت ـقــاعــد حــدي ـثــا مــانــي
باكياو اسمه للترشح لمنصب رئيس
البالد.

عناصر تابعة لـ«المجلس االنتقالي» عند نقطة أمنية في عدن أمس (رويترز)

سقط  4قتلى و 8جرحى في
مــواج ـهــات عـسـكــريــة انــدلـعــت،
أمـ ــس ،ف ــي كــري ـتــر بــالـعــاصـمــة
الـيـمـنـيــة ال ـمــؤق ـتــة ع ـ ــدن ،بين
قوتين عسكريتين ،واحدة تتبع
المجلس «االنتقالي الجنوبي»،
وأخرى للقيادي الجنوبي إمام
ال ـنــوبــي وكــاه ـمــا مــدعــوم من
«تحالف دعم الشرعية» بقيادة
السعودية.
وتفجرت اشتباكات مسلحة
في عدة أحياء بمنطقة كريتر،
ال ـق ــري ـب ــة م ــن ق ـص ــر مـعــاشـيــق
الـ ـ ــرئـ ـ ــاسـ ـ ــي ،م ـ ـقـ ــر الـ ـحـ ـك ــوم ــة
ً
ال ـم ـع ـت ــرف ب ـه ــا دولـ ـ ـي ـ ــا ،غ ــداة
م ـ ـحـ ــاصـ ــرة عـ ـن ــاص ــر م ــوال ـي ــة
ً
للنوبي مركزا للشرطة تديره
قـ ــوات «ال ـم ـج ـلــس االن ـت ـقــالــي»،
عـ ـ ـق ـ ــب ق ـ ـ ـيـ ـ ــام ق ـ ـ ـ ـ ــوات األخـ ـ ـي ـ ــر
بحملة ا عـتـقــاالت على خلفية

احتجاجات معيشية تضمنها
رف ـ ـ ــع ش ـ ـ ـعـ ـ ــارات مـ ـن ــاهـ ـض ــة لـ ـ
«االنتقالي».
وت ـحــولــت ال ـمــواج ـهــات إلــى
ح ــرب شـ ــوارع فــي كــريـتــر بين
الطرفين ،وام ـتــدت إلــى أحياء
الـطــويـلــة وشـعــب الـعـيــدروس.
واسـتـخــدمــت فــي الـمــواجـهــات
األسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ش ـ ـ ـهـ ـ ــود ع ـ ـ ـيـ ـ ــان إن
تعزيزات من «اللواء الخامس»
التابع لـ»المجلس االنتقالي»
تتجه إلى كريتر لمداهمة معقل
الـنــوبــي الـمـســؤول عــن حماية
«مقر التحالف» بالمدينة؛ كونه
ً
مؤيدا للمظاهرات الشعبية.
وتسببت االض ـطــرابــات في
ت ــوق ـف ــت الـ ـحـ ـي ــاة فـ ــي ك ــري ـت ــر.
وأظـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــرت مـ ـ ـق ـ ــاط ـ ــع فـ ـي ــدي ــو
اح ـ ـ ـتـ ـ ــراق ع ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـمـ ـن ــازل

ساركوزي :الناس
ال ينخدعون بأي شيء

جورجيا :انتخابات حاسمة
غداة اعتقال ساكاشفيلي

رودريغو دوتيرتي

اقتتال على وقع تظاهرات مطلبية في عدن
نـتـيـجــة االش ـت ـب ــاك ــات ،وكــذلــك
انتشار عدد كبير من مسلحي
«المجلس االنتقالي» في أحياء
عدن.
إل ــى ذل ــك ،أعـلـنــت السلطات
السعودية ،أمس ،تضرر منازل
ومحال تجارية بشظايا مسيرة
مفخخة أطلقها عناصر جماعة
«أن ـصــار ال ـلــه» الـحــوثـيــة تجاه
جنوب غربي المملكة.
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان
للمتحدث اإل عــا مــي لمديرية
الدفاع المدني بمنطقة جازان
العقيد محمد الغامدي.
وأفــاد البيان بأنه «نتج عن
سقوط وتناثر الشظايا تضرر
عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـ ـم ـ ـنـ ــازل ال ـس ـك ـن ـيــة
وال ـم ـح ــال ال ـت ـجــاريــة ب ــأض ــرار
مادية ،دون وقوع إصابات أو
وفيات».

دخل عدد قياسي من الطائرات
العسكرية الصينية بلغ 38
في المجموع ،منطقة الدفاع
الجوي التايوانية ،أمس األول،
في ذكرى تأسيس الصين
الشيوعية ،كما أعلنت تايبيه
امس .ويأتي استعراض القوة
هذا بعد أيام من اتهام بكين
بريطانيا بإرسال سفينة
حربية إلى مضيق تايوان "بنية
شريرة" .واستدعى وجود 22
مقاتلة وقاذفتين وطائرة حربية
مضادة للغواصات في منطقة
الدفاع الجوي التايوانية ،إقالع
طائرات تابعة للقوات العسكرية
التايوانية .وليل الجمعة السبت،
دخلت مجموعة ثانية تضم 13
طائرة إلى المنطقة التايوانية
لتمييز الهوية ألغراض الدفاع
الجوي (أديز) ،ليرتفع العدد
اإلجمالي للطائرات الحربية إلى
 38طائرة ،وفق الوزارة.

بعد يومين من الحكم عليه
بالسجن مدة عام بتهمة
التمويل غير القانوني لحملة
االنتخابات الرئاسية التي
خسرها في  ،2012صرح
الرئيس الفرنسي السابق،
نيكوال ساركوزي ،في حفل
توقيع أمس ،بأن "الناس ال
ينخدعون بأي شيء".
ووصل ساركوزي الذي أعلن
أنه سيستأنف الحكم ،إلى
مكتبه في الدائرة السادسة
عشرة في باريس ،حيث
كان ينتظره نحو 200
شخص طالبوه بـ"الصمود"،
و"الشجاعة" ،هاتفين "نحن
هنا".

َ
تراجع عن خطة الترشح لمنصب نائب الرئيس
ف ــي خ ـط ــوة مـفــاجـئــة ت ـع ــزز تـكـهـنــات
ّ
بــأنــه يـمــهــد ال ـطــريــق أمـ ــام ابـنـتــه س ــارة
لـتـخــوض انـتـخــابــات الــرئــاســة وتخلفه
في أعلى منصب في البالد ،قال الرئيس
الفلبيني رودري ـغ ــو دوت ـيــرتــي ،إن ــه لن
يترشح لمنصب نائب الرئيس عام 2022
وسينسحب من الحياة السياسية.
عاما) الذي يحظر
وكان دوتيرتي (76
ً
عليه الــدسـتــور الترشح لــواليــة جديدة
أعـ ـل ــن أن ـ ــه س ـي ـت ــرش ــح ل ـم ـن ـصــب نــائــب
الــرئـيــس ،وهــي خطة يعارضها معظم
الفلبينيين ،لكونها تنتهك روح الدستور
التي تحدد فترة رئاسية واح ــدة لمنع
استغالل السلطة .ومن المكان الذي كان
من المفترض أن يسجل فيه ترشحه ،قال
دوتـيــرتــي أم ــس« :الـشـعــور السائد لدى
مؤهال ،وأن
الفلبينيين هو أنني لست
ً

دوليات

ولـ ـ ــم يـ ــذكـ ــر ال ـ ـب ـ ـيـ ــان ،حـجــم
األض ـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـم ـ ــادي ـ ــة أو عـ ــدد
ال ـم ـن ــازل وال ـم ـح ــال الـتـجــاريــة
ال ـم ـت ـض ــررة ،ف ـي ـمــا ل ــم ت ـصــدر
ال ـج ـمــاعــة الـيـمـنـيــة الـمـتـمــردة
تعليقا.
و أ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ا أل و ل  ،أ ع ـ ـ ـلـ ـ ــن
«ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» ،أن «الـ ــدفـ ــاعـ ــات
الـجــويــة الـسـعــوديــة اعترضت
ودمرت طائرة مسيرة مفخخة
أطلقتها الميليشيا الحوثية
نحو جازان».
وأخـ ـي ــرا ص ـع ــدت الـجـمــاعــة
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـمـ ــردة ه ـج ـم ــات ـه ــا ع ـلــى
الـ ـ ـمـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـك ـ ــة رغـ ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود
الــدبـلــومــاسـيــة الـحـثـيـثــة الـتــي
ت ـ ـ ـقـ ـ ــودهـ ـ ــا األمـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة
والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة إلح ـيــاء
مسار السالم.
(عدن  -وكاالت)

ّ
صوت الجورجيون أمس،
في انتخابات بلدية حاسمة
غداة اعتقال الرئيس السابق
ميخائيل ساكاشفيلي،
الشخصية المعارضة
الرئيسية في هذا البلد
الواقع في منطقة القوقاز،
لدى عودته من المنفى.
وعززت أهمية االقتراع ،الذي
يعتبر اختبارا لحزب "الحلم
الجورجي" الذي تتراجع
شعبيته .وكتب ساكاشفيلي
في تغريدة على "تويتر"
أرفقها بصورة له من
سجنه امس" ،أريد أن أطلب
منكم جميعا أن تذهبوا
وتصوتوا حتى ال يضيع
صوت واحد ،حريتي ،واألهم
من ذلك حرية جورجيا،
تعتمد بالكامل على أعمالكم
وقدرتكم على الكفاح".
وتولى ساكاشفيلي (53
عاما) رئاسة جورجيا من
 2004إلى .2013
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استاد جابر يستضيف تصفيات كأس آسيا تحت  23سنة

ً
«األولمبي» يختتم تدريباته اليوم استعدادا لليمن
حازم ماهر

استقر األمر على إقامة جميع
مباريات المجموعة الرابعة
لتصفيات كأس آسيا تحت 23
سنة على استاد جابر األحمد
الدولي.

ت ـل ـقــى اتـ ـح ــاد الـ ـك ــرة ،مــواف ـقــة
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـل ــري ــاض ــة عـلــى
اسـتـضــافــة اس ـتــاد جــابــر األحـمــد
الـ ــدولـ ــي مـ ـب ــاري ــات ال ـم ـج ـمــوعــة
الرابعة ،التي ستقام مبارياتها
أيام  25و 28و 31الجاري ،ضمن
الـتـصـفـيــات الـمــؤهـلــة لنهائيات
كأس آسيا تحت  23سنة.
و تـضــم المجموعة منتخبات
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة وأوزبـ ـ ـكـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــان
وبنغالدش إلى جانب منتخبنا
األولمبي ،الذي يختتم تدريباته
ف ــي ال ـس ــاع ــة ال ـثــام ـنــة م ــن مـســاء
الـ ـ ـي ـ ــوم عـ ـل ــى الـ ـمـ ـلـ ـع ــب ال ـف ــرع ــي
ً
الستاد فهد بن جلوي ،استعدادا
لـمـبــاراتــه مــع المنتخب اليمني،
ً
الـمـقــررة غ ــدا فــي الـجــولــة األول ــى
من منافسات المجموعة االولى،
الـتــي تستضيفها مدينة الــدمــام
خ ــال ال ـف ـتــرة م ــن  4إل ــى  12من
الشهر الجاري.
وك ــان وفــد منتخبنا األولمبي
قــد وصــل إلــى الــدمــام فــي الثامنة
ً
والـنـصــف مـســاء أم ــس ق ــادم ــا من
العاصمة العمانية مسقط ،بعد
ً
أن واجــه المنتخب العماني وديــا
مساء الخميس الماضي وانتهت
الـمـبــاراة بخسارة األزرق بأربعة
أهداف لهدفين.
وح ـ ــرص ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي على
إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء تـ ــدري ـ ـب ـ ـيـ ــن ف ـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة

«الرياضة» تجتمع مع «الكرة» اليوم
تعقد الهيئة العامة للرياضة اجتماعا مع ممثلي اتحاد الكرة في
الـ  11.00من صباح اليوم بمقر الهيئة ،لمناقشة وضع آلية لحضور
الجماهير للمنافسات ،مع تالفي سلبيات الحضور في مباريات كأس
سمو األمـيــر ،وأهمها التكدس واالزدح ـ ــام ،وع ــدم تــوزيــع الجماهير
بشكل صحيح.
يذكر أن الهيئة أعلنت ،األربعاء الماضي ،منع دخول الجماهير إلى
حين وضع آلية جديدة.
وكانت "الجريدة" قد دقت ناقوس الخطر عقب مباراة العربي مع
الجهراء ،ثم القادسية مع برقان في كأس سمو األمير ،إلى جانب توزيع
تذاكر مباراة الديربي في دور نصف النهائي ،والذي شهد زحاما شديدا
في مقر اتحاد الكرة ،واألماكن المخصصة لتوزيع التذاكر.

السوري ماردكيان يعود للعربي
اكتمل عقد محترفي الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي مع
تعافي مهاجمه السوري ماردك ماردكيان ،الذي وصل إلى البالد مساء
الخميس الماضي ،بعد انتهائه من فترة العالج التي خضع لها في
أكاديمية إسباير القطرية.
ّ
ووقع ماردكيان لالخضر خالل يوليو الماضي ،وانتظم في التدريبات
خالل معسكر الفريق األخير في تركيا ،ولكنه تعرض إلصابته بتمزق
عضلي في أولى مباريات الفريق الودية في معسكره ،وابتعد من ذلك
الوقت عن الفريق للخضوع للعالج.
ويتدرب األخضر حاليا يوميا بقيادة مدربه الكرواتي انتي ميشا،
ً
استعدادا لخوض منافسات بطولة كــأس االتحاد التنشيطية التي
تنطلق منافساتها بعد غد.

ال ـص ـبــاح ـيــة أمـ ــس وأم ـ ــس األول،
كما خضع حراس المرمى الثالثة
ل ـتــدري ـبــات ت ـحــت ق ـي ــادة ال ـم ــدرب
سمير دشتي.

العزب :لم نقدم المستوى المأمول
أكد المدرب المساعد للمنتخب
محمد العزب ،أن الفريق لم يظهر
بالمستوى المأمول في لقاء عمان.
وقال العزب ،في اتصال هاتفي
أجــرتــه معه "ال ـجــريــدة"" :رغبتنا
ف ــي ع ــدم ك ـشــف جـمـيــع األوارق،
كــذلــك الـتــركـيــز عـلــى مـنــح جميع
الالعبين دقائق لعب متساوية،
ً
وأي ـض ــا رغ ـبــة الـجـهــاز الـفـنــي أن
ي ـل ـعــب ال ـف ــري ــق ب ـط ــرق مـخـتـلـفــة،
لتذكير الالعبين بالعمل السابق
بــالـمـعـسـكــر ،م ــن أس ـبــاب ابـتـعــاد
الفريق عن مستواه".
وأشـ ـ ــار الـ ـع ــزب إلـ ــى أنـ ــه من
الـطـبـيـعــي أن ي ـكــون لـلـخـســارة
ً
تــأثـيــر سـلـبــي ،خـصــوصــا أنها
األولـ ــى ف ــي ال ـم ـبــاريــات الــوديــة
بعد  3انتصارات على البحرين
ً
بــالـبـحــريــن وفـلـسـطـيــن ،مبينا
ً
أن ه ـنــاك تـفـهـمــا لطبيعة لقاء
المنتخب العماني ،لكن هناك
حـ ــالـ ــة م ـ ــن ع ـ ـ ــدم ال ـ ــرض ـ ــا ع ـلــى
المستوى والنتيجة.
وأك ــد أن المستوى سيشهد
ً
ارتفاعا في بطولة غــرب آسيا،

جانب من تدريب أمس األول في مسقط
ثم في التصفيات المؤهلة لكأس
ً
آسيا تحت  23سنة ،معربا عن
أمنيته بالتوفيق لالعبين.
من ناحيته ،قال رئيس اللجنة
الطبية ،طبيب المنتخبات الوطنية
د .عبدالمجيد البناي ،إنه ليس
هناك إصابات بصفوف المنتخب
ً
خــال مباريات عمان ،مضيفا أن
األزرق يــدخــل بـطــولــة غ ــرب آسيا
بقائمة مكتملة.
إلى ذلك ،أرجع البناي اإلصابات
التي تعرض لها العديد من العبي
ً
األندية والحكام أخيرا ترجع إلى
التدريبات المكثفة ،وع ــدم إجــراء
تدريبات استشفائية بشكل منتظم.

الفيلكاوي :جميع المباريات مهمة
يـجــري منتخبنا للناشئين تـحــت 16
تدريبه األول في معسكره التدريبي بدبي
م ـس ــاء الـ ـي ــوم ع ـل ــى اسـ ـت ــاد ذي ـ ــاب ع ــوان ــة
باتحاد الكرة اإلمارات ،ويستعد من خالله
لمبارياته التجريبية األولــى مع منتخب
اإلمارات التي تقام مساء غد.
وكان وفد المنتخب قد غادر في الساعة
ً
الخامسة مساء أمس ،إلى اإلمارات استعدادا
لكأس غرب آسيا ،التي تستضيفها مدينة

جــدة خــال الفترة مــن  15إلــى  25الـجــاري،
وأوقعت القرعة األزرق في المجموعة الثالثة
إلى جانب منتخبي البحرين واألردن.
وأكــد مــدرب الفريق محمد الفيلكاوي،
أن اللعب مع المنتخب اإلمــاراتــي غدا و6
الـجــاري يصب فــي مصلحة المنتخبين،
ألن بطولة الفاصل الزمني بين مباريات
بطولة غرب آسيا  24ساعة فقط.
وأضــاف" :كل مباراة يخوضها الفريق

«جابر العبدالله» يحتضن «تنس الكراسي المتحركة»
ضمن جهود مجلس إدارة اتحاد
التنس لتوسيع قاعدة المشاركين
فــي اللعبة وإف ـســاح الـمـجــال أمــام
جميع ف ـئــات وش ــرائ ــح المجتمع
لممارستها ،واالهتمام بالمواهب
ورع ـ ــاي ـ ـت ـ ـه ـ ــا ،اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل رئـ ـي ــس
االتحادين الكويتي والعربي للتنس
الرئيس الفخري للنادي الكويتي
الرياضي للمعاقين ،الشيخ أحمد
الجابر العبدالله ،الشيخة شيخة
العبدالله الخليفة ،ورئيس اللجنة
ال ـب ــارال ـم ـب ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،نــاصــر
العجمي ،واألمينة العامة للجنة
البارالمبية الكويتية ،شريفة الغانم،
ورئـيــس ن ــادي اإلرادة للمعاقين،
دعيج الهاجري ،حيث تناول اللقاء
س ـبــل ال ـت ـع ــاون وال ــدع ــم وتـهـيـئــة
األجـ ــواء مــن أج ــل ان ـطــاق مسيرة
رياضة تنس الكراسي المتحركة
داخل مجمع الشيخ جابر العبدالله
الـجــابــر الـصـبــاح الــدولــي للتنس،
بالتعاون مع أكاديمية رافال نادال
الكويت.
يــأتــي ذلــك إيـمــانــا مــن مجلس
إدارة االتـ ـح ــاد لـلـتـنــس بــأهـمـيــة
إف ـس ــاح ال ـم ـجــال أم ــام تـلــك الفئة
المهمة داخل المجتمع الكويتي

ً
لها أهمية خاصة ،نظرا إلى وضع برنامج
تدريبي لمدة عام إلعداد الفريق للتصفيات
الـتــي سـتـقــام فــي ال ـعــام الـمـقـبــل ،المؤهلة
لنهائيات كأس آسيا تحت  23سنة".
يــذكــر أن اللجنة الفنية بــاتـحــاد الكرة
اس ـت ـب ـعــدت الـ ـم ــدرب ال ـس ــاب ــق للمنتخب
اإلسباني كاراسكو من مهمته بعد العودة
من المعسكر التركي لعدم االقتناع بقدراته
الفنية.

«سلة» الكويت واليرموك في
مواجهة الغرافة والزهراء
•

جابر الشريفي

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات للبطولة
العربية لألندية لكرة السلة التي تستضيفها مدينة اإلسكندرية حتى 9
ً
مساء ،ضمن
الجاري ،إذ يلتقي الكويت مع الغرافة القطري الساعة 6.00
منافسات المجموعة الرابعة ،في حين يواجه اليرموك فريق الزهراء
التونسي ،الساعة  ،7.00ضمن منافسات ًالمجموعة الثانية.
وتشهد منافسات الجولة الثالثة أيضا مباريات اليوناني السوداني
مع الشارقة اإلماراتي ،والفتح السعودي مع شعب حضرموت اليمني،
والمنامة البحريني مع بيروت اللبناني ،واألهلي المصري مع وداد
بوفاريك الجزائري.

لقطة جماعية عقب االجتماع
لممارسة رياضة تنس الكراسي
المتحركة وما تمتلكه تلك الفئة
من قدرات خاصة وتاريخ رياضي
ّ
مشرف تم خالله تسجيل إنجازات
ق ــاري ــة ودولـ ـي ــة ب ــاس ــم ال ـكــويــت،
ح ـي ــث ت ـع ــد ت ـل ــك ال ـل ـع ـب ــة أسـ ــرع
ً
األلـعــاب الرياضية انتشارا على
مستوى العالم ،إذ دخلت ضمن
األلـ ـع ــاب ال ـبــارال ـم ـب ـيــة م ـنــذ عــام
 ،١٩٩٢وهي ضمن بطوالت غراند
سالم الكبرى منذ عام  ٢٠٠٧ولها

سـلـسـلــة ب ـط ــوالت عــالـمـيــة تضم
أكثر مــن  ١٦٠بطولة تقام فــي٤٠
دول ـ ــة بـمـخـتـلــف أنـ ـح ــاء ال ـعــالــم،
لتصبح الكويت بذلك أول دولــة
عربية تدخل عالم تنس الكراسي
المتحركة.
وشـ ـه ــد ال ـل ـق ــاء االت ـ ـفـ ــاق عـلــى
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــق ال ـ ـم ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ب ـي ــن
الجانبين خــال ا لـفـتــرة المقبلة
للتجهيز واإلعـ ـ ــداد وتــذل ـيــل كل
ال ـع ـق ـب ــات ال ـت ــي ت ــواج ــه ان ـط ــاق

طائرة البرتقالي تغادر تركيا إلى
تايلند للمشاركة في «اآلسيوية»

العبو كاظمة خالل المعسكر التركي

•

محمد عبدالعزيز

يسافر مساء اليوم وفد الفريق
األول للكرة الطائرة بنادي كاظمة
من العاصمة التركية إسطنبول،
ً
مـتـجـهــا إل ــى تــايـلـنــد ،للمشاركة
في منافسات البطولة اآلسيوية
ل ــأن ــدي ــة ل ـ ـلـ ــرجـ ــال ،الـ ـمـ ـق ــرر أن
تستضيفها تايلند خالل الفترة
من  8إلى  15أكتوبر الجاري.
ويـ ـ ـت ـ ــرأس وفـ ـ ــد ك ــاظـ ـم ــة فــي
ال ـب ـط ــول ــة م ــدي ــر ال ـل ـع ـبــة خــالــد
ال ـب ـح ــوه ،وي ـت ـك ــون م ــن ص ــادق
ال ـ ـق ـ ـط ـ ــان إداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ف ــاب ـي ــان ــو ري ـب ـيــرو
ومساعده الوطني سعد يعقوب
ومــدرب اللياقة البدنية محمد
أبو صخر واختصاصي العالج
الطبيعي ماركو ،باإلضافة إلى
ً
 16العبا.
وك ــان الـبــرتـقــالــي انـتـظــم في
معسكره التدريبي ،الــذي أقيم
ً
مؤخرا في إسطنبول التركية،
وخ ــاض خــالــه أرب ــع مـبــاريــات

تجريبية قوية مــع فــرق تركية
من الصف األول.

نظام البطولة
وستقام البطولة بنظام الدوري
من دور واحد ،ويتأهل أول وثاني
م ــن ك ــل م ـج ـمــوعــة لـ ـل ــدور نصف
ال ـن ـه ــائ ــي ،والـ ـف ــريـ ـق ــان ال ـف ــائ ــزان
يتنافسان على لقب البطولة.
يذكر أن القرعة أوقعت البرتقالي
ض ـمــن الـمـجـمــوعــة األول ـ ـ ــى ،الـتــي
ضـمــت إل ــى جــانـبــه أنــديــة نــاخــون
راتشاسيما التايلندي ،والماتي
الـ ـك ــازاخـ ـسـ ـت ــان ــي ،وس ـ ــي اي بــي
س ـ ـب ـ ــورت ال ـ ـسـ ــريـ ــان ـ ـكـ ــي ،وغ ـ ــاز
ال ـج ـن ــوب الـ ـع ــراق ــي .وسـيـسـتـهــل
البرتقالي مشواره في البطولة يوم
 8الجاري بلقاء ناخون راتشاسيما
التايلندي ،ثم يوم  9منه مع فريق
إي بي سبورت السريالنكي ،وفي
 11مع غاز الجنوب العراقي ،على
أن يختتم مبارياته في الدور األول
بلقاء الماتي الكازاخستاني يوم
 12الجاري.

ال ـل ـع ـب ــة ف ــي أسـ ـ ــرع وقـ ـ ــت ،حـيــث
سـيـتــم تـحــديــد ال ـمــوعــد الـخــاص
ببدء ممارسة اللعبة داخل مجمع
الشيخ جابر العبدالله الدولي من
خ ــال مــؤتـمــر صـحــافــي مشترك
يجمع االتـحــاد الكويتي للتنس
وأكــاديـمـيــة راف ــال ن ــادال الكويت
والـلـجـنــة الـبــارالـمـبـيــة الكويتية
وال ـ ـن ـ ــادي ال ـك ــوي ـت ــي ال ــري ــاض ــي
للمعاقين سيتم اإلعالن من خالله
عن كل التفاصيل.

مواجهة قوية
هي إذن مواجهة قوية ،ستجمع الكويت مع الغرافة ،اذ يمنلك كل
منهما  4نقاط ،وسيلعب الفريقان من أجل تحقيق الفوز لوضع قدم
في دور الثمانية للبطولة.
ويعول األبيض الذي ّ
توج بلقب البطولة الخليجية قبل شهرين على
جهود العبيه المميزين أمثال األخوين حمد ومحمد عدنان وعبدالله
الشمري والكسندر الغيص وحسين الخباز وتركي الشمري ،الى جانب
محترفيه البوسني كيكانوفيتش واألميركي جيمس فيلدين بقيادة
المدرب األلماني بيتر شومرز.
أما المباراة الثانية التي تجمع اليرموك بنظيره الزهراء التونسي،
فإنه ال بديل عن الفوز امام اليرموك إذا ما أراد االقتراب من التأهل الى
دور الثمانية ،لكن محاوالت أبناء مشرف ستصطدم بقوة وصالبة
الفريق التونسي الذي يملك العبين مميزين.

ةديرجلا
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رياضة

تشلسي يعود إلى طريق االنتصارات
األنظار تتجه نحو قمة
ليفربول والسيتي اليوم

ً ً
حقق تشلسي انتصارا ثمينا
 1-3على ساوثامبتون ،أمس
في المرحلة السابعة من
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم.

ع ـ ــاد ت ـش ـل ـســي إل ـ ــى طــريــق
االنتصارات السبت بفوزه 1-3
على ساوثامبتون في الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم،
بـفـضــل هــدف ـيــن ف ــي الــدقــائــق
األخيرة عن طريق تيمو فيرنر
وب ـ ــن ت ـش ـي ـل ــوي ــل ،ع ـق ــب ط ــرد
العب من الفريق المنافس.
ووضـ ــع تــري ـفــور تـشــالــوبــاه
مدافع تشلسي الفريق اللندني
ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــدمـ ــة ف ـ ـ ــي ال ــدقـ ـيـ ـق ــة
ال ـتــاس ـعــة ،ل ـكــن ســاوثــامـبـتــون
أدرك ال ـت ـع ــادل م ــن رك ـلــة ج ــزاء
نفذها جيمس وارد براوس في
الــدقـيـقــة  ،61بـعــد مـخــالـفــة من
تشيلويل ضد مدافع تشلسي
السابق تينو ليفرامنتو.
وح ـصــل وارد ب ـ ــراوس على
بطاقة حمراء مباشرة بعد 16
دقـيـقــة الح ـقــة ،بـسـبــب مخالفة
ض ـ ـ ــد جـ ــورج ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــو ل ـت ـن ـت ـق ــل
السيطرة إلى تشلسي.
وف ــي الــدقـيـقــة  84هــز فيرنر
الشباك مــن مسافة قريبة بعد
تـ ـم ــري ــرة ع ــرض ـي ــة مـ ــن ال ـق ــائ ــد
سيزار أزبليكويتا ،وبعد خمس
دقائق أخــرى عــوض تشيلويل
تسببه في ركلة الجزاء بتسجيل
الهدف الثالث بعد فوضى أمام
المرمى.
وبهذا االنتصار قفز تشلسي
إلــى ص ــدارة الترتيب قبل قمة
اليوم بين ليفربول ومانشستر
سـي ـتــي ،وب ـقــي ســاوثــام ـبـتــون،
الـ ـ ــذي ل ــم ي ـح ـقــق أي ف ـ ــوز ه ــذا
الـ ـم ــوس ــم ،ع ـل ــى ح ــاف ــة مـنـطـقــة
الهبوط.
وف ــي م ـب ــاراة أخ ـ ــرى ،اكتفى
مانشستر يونايتد بالتعادل

فرحة العبي تشلسي بعد إحراز الهدف الثالث
مع ايفرتون بهدف لكل منهما.

ليفربول ومانشستر سيتي
يـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــأن ـ ـ ــف ل ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــربـ ـ ــول
ومانشستر سيتي التنافس
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــدارة ع ـ ـنـ ــدمـ ــا
يتواجهان ا لـيــوم على ملعب
"أنـ ـفـ ـيـ ـل ــد" فـ ــي ق ـم ــة ال ـمــرح ـلــة
السابعة من الدوري اإلنكليزي
لكرة القدم.
ت ـ ـحـ ــت ق ـ ـ ـيـ ـ ــادة الـ ـم ــدربـ ـي ــن
اإلسـ ـب ــان ــي ب ـي ــب غـ ــوارديـ ــوال
واأللـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي ي ـ ــورغ ـ ــن كـ ـل ــوب،
أصـ ـ ـب ـ ــح م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر س ـي ـتــي
ولـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـقـ ـ ــوت ـ ـ ـيـ ـ ــن

الـمـهـيـمـنـتـيــن ف ــي كـ ــرة ال ـقــدم
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة ،حـ ـي ــث س ـي ـطــرا
على األلـقــاب األربـعــة األخيرة
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري بـ ـيـ ـنـ ـه ــا ث ــاث ــة
لمانشستر سيتي.
ووجـ ـ ــه مــان ـش ـس ـتــر سـيـتــي
إنذارا شديد اللهجة لمنافسيه
ع ـل ــى ال ـل ـق ــب ب ـف ــوز غـ ــال عـلــى
مـ ـضـ ـيـ ـف ــه تـ ـشـ ـلـ ـس ــي -1ص ـ ـفـ ــر
ف ــي ال ـمــرح ـلــة ال ـمــاض ـيــة ،لكن
ل ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول لـ ـ ــن يـ ـ ـك ـ ــون ل ـق ـمــة
سائغة ،خصوصا أنه الفريق
الوحيد في الدوري حتى اآلن
ل ــم يـتـلــق أي خـ ـس ــارة ،ويـجــد
نفسه مـتـصــدرا ب ـفــارق نقطة
واحــدة على سيتي وتشلسي

ويونايتد ،على الرغم من أنه
أهـ ــدر نـقـطـتـيــن ثـمـيـنـتـيــن في
الـمــرحـلــة الـمــاضـيــة بسقوطه
فــي فــخ التعادل أمــام مضيفه
بـ ــرن ـ ـت ـ ـفـ ــورد الـ ـ ــوافـ ـ ــد ح ــدي ـث ــا
إل ــى دوري األضـ ـ ــواء  3-3في
المرحلة الماضية.
وأنـ ـه ــى مــانـشـسـتــر سيتي
انتظاره الطويل للفوز خارج
ملعبه على ليفربول بطريقة
م ـث ــال ـي ــة الـ ـم ــوس ــم ال ـم ــاض ــي،
ع ـنــدمــا ت ـغ ـلــب ع ـل ـيــه  1-4في
فبراير الماضي ،لكنه لم يفز
أ م ــام جمهور فــي أنفيلد منذ
.2003
وي ـخ ـشــى غـ ــوارديـ ــوال على

رجاله من التعب بعد أسبوع
من اإلره ــاق .فبعد ثالثة أيام
مـ ـ ــن فـ ـ ــوزهـ ـ ــم ع ـ ـلـ ــى ت ـش ـل ـســي
بـمـلـعــب س ـت ــام ـف ــورد ب ــري ــدج،
خسر بطل إنكلترا أمام باريس
ســان جــرمــان الـفــرنــي صفر2-
ف ــي ال ـجــولــة الـثــانـيــة م ــن دور
المجموعات لمسابقة دوري
ابطال أوروبا.
على النقيض من ذلك ،حقق
ل ـي ـفــربــول ف ـ ــوزا ســاح ـقــا على
مضيفه بورتو البرتغالي 1-5
في المسابقة القارية العريقة.
وي ـ ـخ ـ ــوض لـ ـيـ ـف ــرب ــول قـمــة
ال ـمــرح ـلــة ف ــي غ ـي ــاب مــداف ـعــه
األيـ ـ ـم ـ ــن ت ــريـ ـن ــت ألـ ـكـ ـسـ ـن ــدر-

أرنولد الذي تم استبعاده من
تشكيلة المنتخب اإلنكليزي
الـتــي أعلنها ال ـمــدرب غــاريــث
ســاوثـغـيــت الـخـمـيــس بسبب
مشكلة في الفخذ ،إلى جانب
العب الوسط الدولي اإلسباني
تياغو الكانتارا.
وقال كلوب في تصريحات
لـلـمــوقــع الــرس ـمــي لـلـيـفــربــول:
"ليست هناك أنباء عنهما ،لكن
ال يــوجــد مــا يكفي مــن الوقت
لعودتهما أمام السيتي .أتوقع
أن يـعــودا للمالعب بعد فترة
التوقف الدولي".
وأضـ ـ ـ ــاف عـ ــن ق ـم ــة األحـ ـ ــد:
" ن ـ ـح ـ ـتـ ــاج إ لـ ـ ـ ــى أداء م ـث ــا ل ــي

ومتكامل للحصول على فرصة
أمامهم وأتطلع حقا لذلك".
في المقابل ،بدا غوارديوال
م ـت ـفــائــا ع ـقــب ال ـخ ـس ــارة من
سان جرمان ،وقال "في النهاية
كنا األفضل ،وكان األداء جيدا،
وفـعـلـنــا ك ــل ش ــيء بــاسـتـثـنــاء
الـتـسـجـيــل .يـجــب أن نصحح
األخطاء ونقدم مباراة كبيرة
في أنفيلد".
ويـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــي ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم أي ـ ـضـ ــا
كــريـسـتــال بـ ــاالس م ــع ليستر
سيتي ،ووســت هــام يونايتد
مع برنتفورد.

فان دايك :لم يكتمل شفائي والقادم أفضل سولشاير يدافع عن سانشو
قال المدافع الهولندي الدولي ،فيرجيل
فان دايك ،العب ليفربول متصدر الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم ،إنه سعيد
بــالـعــودة إلــى الـمــاعــب بعد غـيــاب طويل
ب ـس ـبــب اإلصـ ــابـ ــة ،وأك ـ ــد أن ل ــدي ــه فــرصــة
للتطور لألفضل مستقبال.
وبسب إصابة خطيرة في الركبة غاب
ف ــان دايـ ــك ع ــن مـعـظــم ال ـم ــوس ــم الـمــاضــي
وبـطــولــة أوروب ــا  2020هــذا ال ـعــام ،والتي
خرجت خاللها هولندا مــن دور  16على
يد جمهورية التشيك.
وش ــارك فــان داي ــك فــي جميع مباريات
فــري ـقــه ال ـس ــت ف ــي ال ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز هــذا
الموسم ،والتي جمع منها  14نقطة ولم
يعرف خاللها طعم الهزيمة.
وق ـ ـ ــال ف ـ ــان داي ـ ـ ــك ع ـب ــر م ــوق ـع ــه ن ــادي ــه

ال ــرس ـم ــي ع ـل ــى اإلنـ ـت ــرن ــت "أع ـت ـق ــد أن ــه
يمكنني تقديم المزيد والمزيد .أشعر
ب ــاالرتـ ـي ــاح وأن ه ـن ــاك دوم ـ ــا مـجــاال
للتطور لألفضل مستقبال".
وأضـ ـ ــاف ال ــاع ــب ال ـه ــول ـن ــدي "أي
شخص يفهم معنى التعرض إلصابة
فــي الركبة تتسبب فــي غـيــاب طويل
عن المالعب يعرف أن التعافي التام
ربما يحتاج إلى عام كامل حتى
بعد العودة للعب".
وأردف فــان داي ــك ( 30عاما)
قائال "لكن كل شخص يختلف
عن اآلخر ،وكل إصابة تختلف
عن األخرى .أنا سعيد جدا بما
حققته من تقدم حتى اآلن رغم
عدم اكتمال التعافي".

برشلونة يسجل خسائر بـ 481مليون يورو
س ـج ــل ب ــرش ـل ــون ــة اإلس ـب ــان ــي
خسارة قدرها  481مليون يورو
للسنة المالية  ،2021-2020ونفقات
قياسية تقدر بنحو  1.136مليار
ي ــورو ،بحسب مــا أعـلــن الـنــادي
ً
الكاتالوني أمس األول ،متوقعا
ً
ت ـس ـج ـيــل أربـ ـ ـ ــاح اع ـ ـت ـ ـبـ ــارا مــن
الموسم الحالي.
وك ـشــف الـ ـن ــادي ،الـ ــذي يشهد
أزمة رياضية ومالية ،أن "الميزانية
العامة لموسم  ،21/2020مع دخل 631
مليون يورو و 1.136مليار يورو في النفقات،
تظهر خـســارة قــدرهــا  481مليون يــورو بعد دفع
الضرائب".
وتعد هذه الخسائر أكبر مرتين ونصف المرة
ً
تقريبا مما كان يتوقعه النادي ،أي نحو  200مليون
ً
يورو بسبب الجائحة خصوصا.
وأضاف برشلونة" :زادت نفقات التشغيل بنسبة

 19فــي الـمـئــة مـقــارنــة بالموسم
ال ـســابــق ،مــن  955مـلـيــون يــورو
إلى  1.136مليار يورو ،وهو رقم
قياسي في تاريخ النادي".
وبلغت اإليرادات  631مليون
يـ ــورو ،أي أق ــل بـنـسـبــة  26في
الـ ـمـ ـئ ــة عـ ـم ــا كـ ــانـ ــت ع ـل ـي ــه فــي
 855( 20/2019م ـل ـيــون يـ ــورو)،
وأق ـ ــل بـنـسـبــة  24ف ــي ال ـم ـئــة من
الميزانية التقديرية الموضوعة
قبل موسم .21/2020
وبــالـنـسـبــة لـلـسـنــة الـمــالـيــة ،2022/2021
وبينما يحتل برشلونة المركز السادس في الدوري
اإلسـبــانــي واألخـيــر فــي مجموعته ب ــدوري أبطال
أوروبا بعد جولتين من المنافسات ،يستعد النادي
اإلسباني لتقديم ميزانية إلى جمعية "سوسيوس"
(المشجعون األع ـضــاء) فــي  17أكـتــوبــر ،مــع توقع
أرباح بخمسة ماليين يورو مع نهاية الموسم.

لفلورينزي ستبعده
جراحة
ً
عن ميالن شهرا
خـ ـ ـض ـ ــع ال ـ ـ ـظ ـ ـ ـه ـ ـ ـيـ ـ ــر األيـ ـ ـم ـ ــن
المخضرم أليساندرو فلورينزي
لـ ـج ــراح ــة ف ـ ــي ركـ ـبـ ـت ــه ال ـي ـس ــرى
ً
ستبعده عن المالعب ثالثين يوما
على األقــل ،بحسب بيان أصــدره
ناديه ميالن اإليطالي.
ً
وعانى فلورينزي ( 30عاما
ّ
و 46م ـب ــاراة دول ـي ــة) مــن تـمــزق
جـ ــزئـ ــي فـ ــي غ ـ ـضـ ــروف رك ـب ـتــه
الـ ـيـ ـس ــرى ،وخـ ـض ــع لـ ـع ــاج فــي
عـيــادة فيال س ـتــوارت الخاصة
في روما.
وب ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــب بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي
ال ـ ـ ـلـ ـ ــوم ـ ـ ـبـ ـ ــاردي ،سـ ـ ـ ــار الـ ـت ــدخ ــل
ال ـ ـ ـجـ ـ ــراحـ ـ ــي بـ ــال ـ ـم ـ ـن ـ ـظـ ــار "عـ ـل ــى
ُ
أكـمــل وج ــه" وت ـقـ ّـدر فـتــرة تعافي
ً
فلورينزي "بثالثين يوما".
وب ـع ــد إع ــارت ــه م ــن روم ـ ــا إلــى
ب ــاري ــس سـ ــان ج ــرم ــان ال ـمــوســم
الـمــاضــي ،أع ــاره نــادي العاصمة

رفـ ــض أول ـ ــي غ ــون ــار ســول ـشــايــر م ــدرب
مانشستر يونايتد التساؤالت التي طرحها
غــاريــث ساوثغيت مــدرب منتخب انكلترا
األول لكرة القدم حول مستوى أداء جيدون
ســانـشــو ،قــائــا إن جـنــاح فــريـقــه سيصبح
قريبا العبا من "المستوى األعلى".
وض ــم ســاوثـغـيــت الـجـنــاح ســانـشــو إلــى
تشكيلة انكلترا الجديدة ،استعدادا لخوض
مـبــاراتـيــن فــي تصفيات كــأس الـعــالــم أمــام
أنـ ــدورا والـمـجــر ه ــذا الـشـهــر ،لـكـنــه ق ــال إن
م ـس ـت ــوى أداء س ــان ـش ــو ( 21ع ــام ــا) خ ــال
األسابيع القليلة الماضية ربما ال يؤهله
لــانـضـمــام للمنتخب اإلنـكـلـيــزي فــي هــذه
المرحلة.
وأشــار ساوثغيت إلــى أنــه ضم سانشو
من أجل تعزيز ثقته بنفسه وتشجيعه على
التطور والتقدم للمستوى األفضل.
وقـ ــدم ســانـشــو ( 21ع ــام ــا) أداء متميزا

ً
مجددا إلى ميالن هذا الموسم مع
خيار شرائه.
وأم ـض ــى قــائــد رومـ ــا الـســابــق
ّ
وخريج مدرسته النصف الثاني
ً
من موسم  2020-2019معارا مع
فالنسيا اإلسـبــانــي ،كما أمضى
ً
ف ـت ــرة مـ ـع ــارا م ــع ك ــروت ــون ــي فــي
.2012

التونسية جابر تقصي
سفيتولينا من «شيكاغو»
فـ ـ ّـجـ ــرت ال ـت ــون ـس ـي ــة أن ــس
جـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاج ـ ـ ــأة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة
بفوزها على المصنفة أولى
األوكرانية إيلينا سفيتولينا
 4-6و ،2-6أ م ــس األول ،في
رب ــع نـهــائــي دورة شيكاغو
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،إح ـ ـ ــدى دورات
الـ 500بحسب تصنيف رابطة
محترفات كرة المضرب.
وهـ ـ ــذه الـ ـم ــرة األول ـ ـ ــى فــي
أربـ ـ ـ ـ ــع م ـ ــواج ـ ـه ـ ــات ت ـت ـغ ـلــب
ج ــاب ــر ،ال ـم ـص ـن ـفــة س ــادس ــة،
ع ـلــى سـفـيـتــولـيـنــا ،لـتـضــرب
ً
م ــوع ــدا مــع الـكــازاخـسـتــانـيــة
إيـلـيـنــا ريـبــاكـيـنــا الـخــامـســة

والـ ـ ـ ـف ـ ـ ــائ ـ ـ ــزة عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـبـ ـطـ ـل ــة
األولمبية السويسرية بليندا
بنتشيتش الثالثة  4-6و1-3
ث ــم بــاالن ـس ـحــاب الصــابـتـهــا
بركبتها.
وقالت جابر التي حسمت
المباراة في ساعة  22دقيقة:
"م ـبــاراة قــويــة .أع ــرف إيلينا
مذ كنا في دورات الناشئات،
ولـ ــم أفـ ــز عـلـيـهــا ف ــي دورات
المحترفات ،لذا كانت مباراة
ً
هامة جدا لي".

تماما مع فريقه السابق بروسيا دورتموند
لكنه أصـبــح ال يـشــارك كثيرا مــع يونايتد
ال ــذي انـتـقــل إل ـيــه مـقــابــل  73مـلـيــون جنيه
إسترليني ( 98.88مليون دوالر) في الصيف
الماضي ،وتعرض النتقادات أيضا بسبب
تراجع مستوى أدائه.
لـكــن ســولـشــايــر داف ــع عــن الع ـبــه وأش ــاد
بأدائه خالل فوز يونايتد  1-2على فياريال
اإلسباني في دوري أبطال أوروبا األربعاء
الماضي.
وقــال سولشاير "نعم هو لم يحرز بعد
أي أه ــداف ،لكنه قــدم أداء متميزا فــي تلك
الليلة وأدركت عندها أننا سنشهد الكثير
من هذا التألق.
وتابع "كما أن غاريث قال أيضا إن معرفة
جيدون بأنهم يثقون به أمر مهم .سيصبح
العبا من المستوى األعلى وسيقدم األداء
المنتظر".

شتيغن وجينتر يعودان لـ «المانشافت»
عاد مارك-أندري تير شتيغن وماتياس جينتر
إلــى قائمة المنتخب األلماني لـ «المانشافت» من
جديد ،وذلك قبل مباراتيه المقررتين خالل أكتوبر
الجاري أمــام رومانيا ومقدونيا الشمالية ،ضمن
التصفيات األوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم
 2022لكرة القدم المقررة في قطر.
وك ـ ــان ت ـي ــر ش ـت ـي ـغــن ح ـ ــارس م ــرم ــى بــرش ـلــونــة
اإلسباني يعاني إصــابــة ،كما غــاب جينتر مدافع
بوروسيا مونشنغالدباخ بسبب إصابته بعدوى
"كورونا" ،وذلك خالل أول ثالث مباريات للمنتخب
تحت قيادة المدير الفني الجديد هانزي فليك في
سبتمبر الماضي.
وحـقــق المنتخب الـفــوز فــي الـمـبــاريــات الـثــاث،
وقد أتيحت الفرصة أمام كيفن تراب وريدل باكو.
وغاب ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند
عن القائمة التي أعلنها فليك ،وتضم  23العبا ،كما
غاب روبين جوسنس العب أتالنتا اإليطالي وإلكاي
جوندوجان ومحمود داوود بسبب اإلصابات.

نابولي يختبر فيورنتينا وميالن يصطدم بأتاالنتا
يأمل نابولي بقيادة لوتشانو سباليتي تجنب تعثره
ً
األول ه ــذا الـمــوســم مـحـلـيــا ،عـنــدمــا ي ـقــوم بــرحـلــة صعبة
لمواجهة فيورنتينا المتألق اليوم في المرحلة السابعة
من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وتكبد نابولي الــذي بدأ مشواره في الــدوري بالعالمة
الكاملة بستة انتصارات متتالية منحت جماهيره األمل
في التتويج بلقب الدوري للمرة األولى منذ عام  ،1990أول
خسارة له هذا الموسم عندما سقط أمام ضيفه سبارتاك
موسكو الروسي  3-2الخميس الماضي في الجولة الثانية
من دور المجموعات لمسابقة الــدوري األوروبــي "يوروبا
ليغ".
ويسعى فيورنتينا ،الخامس بـفــارق ســت نقاط خلف
الفريق الجنوبي ،إلى االستفادة من أي مخلفات من تلك
الهزيمة لتحقيق فوزه الخامس في سبع مباريات بالدوري.
ً
ويـلـعــب م ـيــان ال ـي ــوم م ــع أتــاالن ـتــا الـخـطـيــر دائ ـم ــا في
برغامو.
ويمني ميالن النفس بالعودة إلى سكة االنتصارات عقب
تعثره في مسابقة دوري أبطال أوروبا إذ خسر أمام ضيفه
أتلتيكو مدريد اإلسباني.
ويلعب روما بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو
ً
مــع إمبولي الـيــوم أيـضــا ،كــذلــك يلعب الـيــوم بولونيا مع
التسيو ،وفيرونا مع سبيتسيا ،وسمبدوريا مع أودينيزي.

سولشاير

ويعاني هوملز (  32عاما) إصابة خفيفة في
الركبة ،وقال فليك في تصريحات لوكالة األنباء
األلمانية (د.ب.أ) إن الــاعــب المخضرم لــم يجر
اسـتـبـعــاده مــن المنتخب ،كما كــان عليه الحال
خــال عامين تحت قيادة المدير الفني السابق
للمنتخب يواكيم لوف.
وقال فليك" :نحن جميعا نعرف كفاءة ماتس
عندما يكون الئقا بنسبة  100في المئة ،هو اآلن
يـصــب تــركـيــزه عـلــى نفسه ويـسـتـغــل الــوقــت في
التدريب".
وأضاف" :أعرف ماتس منذ فترة طويلة .أعرف
ما يمكنه تقديمه للفريق ،عندما يكون في أفضل
مستوياته ،يشكل مصدر قوة ألي فريق".
وتــابــع" :كنا سـعــداء بقائمتنا السابقة ،لذلك
أجرينا تغييرات محدودة".

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري اإلنكليزي
4:00

كريستال باالس  -ليستر

beINSPORTS PR3

4:00

ويست هام  -برينتفورد

beINSPORTS PR2

4:00

توتنهام – أستون فيال

beINSPORTS PR1

6:30

ليفربول – مانشستر سيتي beINSPORTS PR1

الدوري اإلسباني
5:15

اسبانيول – ريال مدريد

beINSPORTS HD1

7:30

فياريال – ريال بيتيس

beINSPORTS HD1

10:00

غرناطة  -اشبيلية

beINSPORTS HD1

الدوري اإليطالي

فيكتور وإنسيني نجما نابولي

1:30

بولونيا  -التسيو

7:00

فيورنتينا  -نابولي

7:00

روما  -امبولي

9:45

اتاالنتا  -ميالن

Seria A YouTube
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

َمن يضحك
على َمن؟!

حول الحوار

د .ناجي سعود الزيد

مجرد سؤال قد يستغربه البعض!
هل الشعب هو الذي يضحك على الحكومة ويستهزئ
ب ـهــا؟ أم أن الـحـكــومــة ه ــي ال ـتــي تـسـتـهــزئ ب ـهــذا الشعب
وتضحك عليه؟!
أقول ذلك ألن جواب وزير المالية السيد الفاضل خليفة
حـمــادة عــن س ــؤال برلماني للنائب الـفــاضــل د .عبدالله
ً
الطريجي يبعث فعال على االستهزاء والضحك على ذقون
المواطنين!
جواب وزير المالية عن سؤال النائب د .الطريجي ورد
به التالي:
"أن تقادم بعض المطالبات الضريبية أدى إلى سقوط
ً
مـبــالــغ كـبـيــرة مـنــذ ع ــام  2010حـتــى الـ ـي ــوم" ،ع ــازي ــا ذلــك
الـتـســاقــط إل ــى "تــأخــر رف ــع ال ــدع ــاوى القضائية مــن جهة
االختصاص…"!
الوزير خليفة حمادة لديه بكالوريوس محاسبة من
ً
جــامـعــة ال ـكــويــت ،وك ــان وك ـيــا لـ ــوزارة الـمــالـيــة بــالــدرجــة
ً
الممتازة منذ أكتوبر  ،2010وكان عضوا في مجلس إدارة
ً
ً
البنك المركزي ،وأيضا عضوا في هيئة االستثمار ،وله
ً
خبرة غنية أل نــه كــان رئيسا لعدد مــن اللجان المتعلقة
بالنظم المالية والمحاسبية ،ثم اختتم ذلك التاريخ وتلك
الخبرات بحصوله على حقيبة وزارة المالية عام .2020
ً
أين كان الوزير حمادة لفترة أحد عشر عاما ،ولم يتابع
تحصيل تلك الضرائب؟!
وال يكفي ما ورد في جوابه عن ذلك السؤال البرلماني
بــأنــه تــم توجيه كتب إلــى الجهات المختصة ولــم تفعل
ً
شيئا.
ً
ّ
لماذا لم يصر على تلك القضايا عندما كان وكيال ثم
ً
وزيرا للمالية؟!
هل عرفتم اآلن َمن الذي يضحك على َمن ،عندما يأتي
األمر إلى تحصيل أموال عائدة للدولة والمالك الحقيقي
لها هو المواطن؟!

ً
خطأ تقني يحول أشخاصا إلى مليونيرات
حولت  90.1مليون دوالر عن طريق
الـخـطــأ إل ــى مـجـمــوعــة م ــن مستخدمي
منصة الـتـمــويــل ال ــا مــركــزي الشهيرة
" كــو مـبــو نــد" التابعة لشركة "كومبوند

البس" األميركية ،بعد خلل تقني أثناء
عملية ترقية الشبكة.
وقال موقع "سبوتنيك" أمس األول ،إن
مؤسس المنصة روبرت ليسنر يحاول

كحول عمره  5آالف عام
عثر علماء اآلثار الصينيون
على بقايا مشروبات كحولية
قديمة و حــر يــر عمرهما أكثر
من  5آالف عام.
وق ــال ــت وك ــال ــة "ش ـي ـن ـخــوا"
الصينية لــأنـبــاء ،فــي تقرير
نـقـلــه مــوقــع "روسـ ـي ــا ال ـي ــوم"،
أم ــس األول إن ع ـل ـمــاء اآلث ــار
ع ـث ــروا ف ــي م ــوق ــع الـحـفــريــات
على قطع أثرية من اليشم من

ضمنها "توماهوك" رمز القوة
العسكرية ،القريب مــن موقع
يانغشاو األثــري في مقاطعة
خنان وسط الصين.
كـ ـم ــا ع ـ ـث ـ ــروا عـ ـل ــى ب ـق ــاي ــا
مشروبات كحولية مصنوعة
مـ ــن الـ ـحـ ـب ــوب ال ـم ـخ ـم ــرة فــي
أبـ ــاريـ ــق ذات قـ ــاعـ ــدة مــدب ـبــة
تعود إلى الفترة الوسطى أو
المتأخرة لحضارة يانغشاو .

تحفيز –وحتى تهديد– المستخدمين
إلعادة األموال التي تلقونها في صورة
عمالت مشفرةّ ،
وغرد " :إذا تلقيت كمية
كبيرة وغير صحيحة عن طريق الخطأ،
يرجى إعادتها".
وأضاف" :احتفظ بنسبة  10في المئة
كقرصان أبيض القبعة (مصطلح يشير
إلى من يمارسون القرصنة اإللكترونية
األخالقية) ،وبخالف ذلــك ،سيتم إبالغ
مصلحة الضرائب والسلطات".
انخفض سعر عملة "كومبوند" في
ً
ال ـب ــداي ــة بـنـسـبــة  13ف ــي ال ـم ـئــة تـقــريـبــا
في يــوم واحــد على خلفية األخـبــار عن
ال ـخ ـط ــأ ،ل ـك ـن ـهــا ع ـ ــادت إلـ ــى م ـس ـتــواهــا
ً
سريعا.
وقال الباحث في أمن شبكات "بلوك
تـ ـشـ ـي ــن" م ـ ــودي ـ ــت غـ ــوب ـ ـتـ ــا" :تـ ـع ــرض ــت
ألـخـيـمـيـكــس (شـبـكــة المــركــزيــة أخ ــرى)
لحادث مماثل قبل بضعة أشهر حيث
ً
ً
حولوا أمواال أكثر مما كان مقصودا .لكن
قام كل من حصل على األموال اإلضافية
ً
تقريبا بردها".

سنجاب ّ
يحول «شفروليه» إلى مخزن جوز قيلولة البطة في لحية رجل
اض ـط ــر أحـ ــد س ـك ــان مــديـنــة
غراند فوركس األميركية لقضاء
ي ــوم ـي ــن ف ــي ج ـم ــع الـ ـج ــوز مــن
سيارته "شيفروليه أفاالنش"،
التي استعملها سنجاب بري
للتخزين الشتوي.
وقــال موقع "روسيا اليوم"،
أمـ ـ ــس ،إن ثـ ـم ــرة ج ـ ــوز كـبـيــرة
تنمو في حديقة منزل الرجل
صــاحــب ال ـس ـيــارة ،ال ــذي حقق

ً
ً
حـ ـ ـص ـ ــادا كـ ـبـ ـي ــرا هـ ـ ــذا الـ ـع ــام.
وح ـي ــن ل ــم يـسـتـعـمــل س ـيــارتــه
لـمــدة  4أيـ ــام ،اعـتـقــد الـحـيــوان
أنها المكان المناسب لتخزين
طعامه.
وب ـ ـعـ ــد ت ـش ـغ ـي ــل الـ ـمـ ـح ــرك،
ً
ً
س ـم ــع الـ ــرجـ ــل صـ ــوتـ ــا غــري ـبــا
ف ـ ـف ـ ـتـ ــح ال ـ ـ ـغ ـ ـ ـطـ ـ ــاء ،لـ ـيـ ـتـ ـف ــاج ــأ
بالحجرة بأكملها وهي مليئة
بالمكسرات.

اتـ ـخ ــذت ب ـطــة ص ـغ ـيــرة من
ل ـح ـيــة طـ ّـوي ـلــة ل ــرج ــل ضـخــم،
ً
ً
منزال وعشا لها ،حيث تأخذ،
في كل مرة ينام فيها مالكها
ذو اللحية المكتظة ،قيلولة
داخ ــل الـشـعــر الـكـثـيــف وتـنــام
ب ـع ـم ــق ش ــدي ــد "ال يـنـقـصـهــا
ســوى ســريــر" صغير كما في
أفالم الكرتون.
وقـ ـ ــال م ــوق ــع "س ـبــوت ـن ـيــك"

أمــس األول ،إن هــذه الظاهرة
ال ـ ـغـ ــري ـ ـبـ ــة صـ ــورت ـ ـهـ ــا ش ــاب ــة
أمـ ـي ــركـ ـي ــة بـ ـع ــد أن أخ ـب ــره ــا
خطيبها بأن البطة الصغيرة
ً
ال ـت ــي ف ـق ـســت ح ــدي ـث ــا تفضل
العيش والنوم داخل شعرات
لحيته.

حسن العيسى

ال تــوجــد خ ـيــارات يمكن قبولها أو رفـضـهــا حــول الـحــوار
المنتظر بـيــن ممثلي ال ـنــواب والـحـكــومــة ،لتحقيق الـمـبــادرة
األمـيــريــة للمصالحة السياسية لـلــدولــة ،فــالــواقــع السياسي-
االقتصادي ُ
سيملي أحكامه رضينا أو رفضنا ،وعنونة القضية
ً
ب ـ "حـ ــوار" بـيــن طــرفـيــن ليست دقـيـقــة ،فــالـحــوار يتطلب نــوعــا
من تــوازن القوى بين المتحاورين (المتفاوضين) ،ويفترض
ً
أيضا أن تكون هناك مساحة مشتركة يمكن أن يتحرك عليها
ّ
المتحاورون ،وال يوجد أي من األمرين.
فالحكومة هي السلطة التي تمثل الطرف األقــوى التي قد
تملي وال تتحاور ،لكن حتى الحكومة اآلن ليس أمامها خيارات
فــي ظــل أزم ــة االقـتـصــاد الـطــاحـنــة ،وسببها تــاريــخ طــويــل من
األخطاء على الجانب السلطوي ،لكن آخر األمر ،مستقبل الدولة
يريد العنب وليس ضــرب الـنــاطــور ،ففرض ّضــرائــب وخفض
الدعوم وزيادة الرسوم كلها أمور ال يمكن تجنبها ،وإنما يمكن
تخفيض أثرها على البسطاء من ذوي الدخول المحدودة أو
حتى المتوسطة حين تحدد تفاصيل الحلول ،فيما بعد ،مع
األخــذ باعتبارات العدالة االجتماعية ،وقبل ذلك إقــرار قانون
َّ
الدين العام مسألة حتمية ال يمكن تأجيلها ،فهذه دولة رواتب
وليست دولة مصانع ،فكيف يمكن صرف هذه الرواتب في حال
استمرار حالنا االقتصادي -المالي؟
إصالحات اقتصادية جذرية ،أي بتر حالة الريع التي قام
عليها االقـتـصــاد الكويتي مــن يــوم والدة برميل النفط ليس
مسألة سهلة في مواجهة ُعرف استقر في وجــدان الكبير قبل
الصغير أساسه األخذ دون العطاء ،فكل واحد يتصور أن هذا
الوطن وأجياله،
حقه على الدولة ،وليس عليه التزامات نحو ّ
وليس هذا بسبب جينات طبيعية للمواطن ،وإنما هو مرض
خلقته السلطة منذ البداية ألسباب ترجع إلى طبيعتها القبلية
ً
وفكرها المحصور فيه ،أيضا بقدر ما تريد السلطة شد الحزام
على خصر المواطن ،عليها أن تشد الحزام قبل هذا على وسطها
ّ
ً
المترهل وعلى جماعات المتحلقين حولها ،وهي تعرفهم جيدا.
ّ
المهجرين في قضية دخول المجلس ،مسألة يجب
العفو عن
ُ
أن تحسم بعودتهم دون المساس بكراماتهم ،وليت العفو يمتد
لكل َمن ُحكم عليهم وسجنوا أو هربوا من الدولة في قضايا
الرأي من ّ
مغردين وغيرهم من أصحاب الرأي.
في المقابلَ ،
لم ال يكون هناك تحصين لرئيس الوزراء لفترة
مـحــددة قــادمــة ،ففقه الــواقــع أق ــوى مــن فقه الــدسـتــور؟ وأبـنــاء
ّ
محصنون منذ لحظة ميالدهم في كثير من
السلطة الحاكمة
األحوال ،فلنتفق على هذا اآلن ،وال نتشبث بمثاليات نعرف أنه
ال يمكن تحقيقها في مثل ظرفنا الراهن.
ً
وض ــع ال ـنــواب الــذيــن سـيـتـفــاوضــون صـعــب ج ــدا ،وق ــد يتم
ّ
تحمله من قبل ناخبيهم أو المثاليين
تحميلهم ما ال يمكن
الذين أيديهم في الماء ال في النار ،لكن عليهم (أي النواب) أن
يتقبلوا مثل هذا الوضع الحرج ،والتضحية بالشعبوية ستكون
ضرورية منهم من أجل مستقبل أجيالنا.
قضايا "الحوار" التي عرضتها جريدة الراي قبل أمس األول،
يفترض أن تكون البداية ،وعلى الطرفين المتحاورين ،في لحظة
توافقهما عليها ،أن يشرعا فــي النظر بقضايا أخــرى ال تقل
أهمية ّ
عما سبق ذكره ،مثل أوضاع الكويتيين البدون ومأساتهم
المستمرة منذ عقود ،ووضــع المرأة الكويتية والظلم الكبير
الواقع عليها ،ونقض القوانين البائسة المرتبطة بالحريات
الـخــاصــة وال ـعــامــة ...وه ـنــاك قــائـمــة طــويـلــة ملتصقة بطبيعة
السلطة صاحبتها أمراض اجتماعية مدمرة استقرت في عضد
الدولة ستظل باقية ،لكن ال ّ
بد من الشروع في فتح ملفاتها ،فال
َ
ّ
يضج بالتحديات الخطيرة ،ال مكان
نملك خيارات اليوم في عالم
فيه للضعفاء المترددين الذين يخشون التغيير.

وفيات
الجمعة 10 / 1
نوره سالم إبراهيم السبيعي

 35عاما ،شيعت ،ت99023346 ،50104422 ،99013777 :

صالح عبدالحميد جواد مقدم

 77عاما ،شيع ،ت99667077 ،99648887 :

محسن عبدالكريم محمد كليب

 78عاما ،شيع ،ت55599977 :

وضحة مجبل سعود العازمي

أرملة عوض مخيط شريدة العازمي
 77عاما ،شيعت ،ت99639673 ،55526256 :

صفاء عبدالرحمن صالح التوحيد

 61عاما ،شيعت ،ت67777248 ،99654146 ،99613999 :

السبت 10 / 2
نوال صالح سعد الهالل

 63عاما ،شيعت ،ت99081239 :

بدر يعقوب أحمد محمد علي

 63عاما ،شيع ،ت99871171 :

سعود إسماعيل فيصل الخالدي

 49عاما ،شيع ،ت99447747 ،99811411 :

أشعة الشمس ترسل الحياة
إلى «توأم األرض الشرير»
وجـ ــدت دراس ـ ــة ج ــدي ــدة أن أشـعــة
الشمس التي تأتي من خالل السحب
الـكـثـيـفــة ل ـكــوكــب ال ــزه ــرة ،يـمـكــن أن
تدعم عملية التمثيل الضوئي ،مما
ي ــؤدي إل ــى وج ــود الـكــائـنــات الحية
الدقيقة.
وتوصل العلماء في جامعة والية
كاليفورنيا للفنون التطبيقية في
بــومــونــا إل ــى دل ـي ــل ع ـلــى أن عملية

التمثيل الضوئي التي تستخدمها
ال ـن ـب ــات ــات ل ـت ـحــويــل الـ ـم ــاء وأش ـع ــة
الشمس إلــى غ ــذاء ،يمكن أن تحدث
ً
طــوال اليوم ،وقد تحدث حتى ليال،
بسبب مستويات الطاقة الحرارية
أو األشـعــة تحت الحمراء المنبعثة
من سطح الكوكب والغالف الجوي.
وت ــرس ــل ك ــل م ــن وكــال ـتــي "ن ــاس ــا"
و"ال ـ ـ ـف ـ ـ ـضـ ـ ــاء األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة" م ـه ـم ــات

الستكشاف كوكب الزهرة ،الذي يطلق
عليه لقب "توأم األرض الشرير".
وتقول الدراسة ،التي نشرها موقع
"روسـيــا الـيــوم" ،أمــس األول ،إنــه في
الـجــوهــر سـتـكــون الـطــاقــة الضوئية
مـتــاحــة مــن أسـفــل الـسـحــب وفــوقـهــا،
مما يمنح أي كائنات دقيقة محتملة
الـ ـ ـق ـ ــدرة عـ ـل ــى الـ ـعـ ـي ــش فـ ــي ط ـب ـقــات
السحب المختلفة.

خيرية أحمد سليمان األستاذ

أرملة جاسم محمد عبدالله األستاذ
 83عاما ،شيعت ،ت99774247 :

مواعيد الصالة

ووجد المؤلف الرئيسي للدراسة
راكيش موجول ،وزمالؤه ،أن سحب
ً
الــزهــرة يمكن أن تتكون جــزئـيــا من
أشكال معادلة من حمض الكبريتيك،
مثل ثنائي كبريتات األمونيوم ،وهذا
من شأنه أن يحتوي على مستويات
م ـي ــاه أع ـل ــى م ـمــا ه ــو م ــوص ــوف في
الــدراســة السابقة ،ما يجعل الغيوم
ً
أكثر قبوال للحياة.
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وقـ ـ ــال م ــوج ــول ف ــي بـ ـي ــان" :ت ــوف ــر
ً
ً
دراس ـت ـنــا دع ـمــا مـلـمــوســا إلمكانية
ال ـت ـغــذيــة ال ـضــوئ ـيــة و /أو الـتـغــذيــة
الكيميائية بواسطة الكائنات الحية
الدقيقة في غيوم كوكب الزهرة".
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