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ً
مع دوام  300ألف طالب حضوريا والتزام التباعد وتطبيق االشتراطات الصحية
إلغاء الـ  PCRللجرعة الواحدة
وحضور الـ  %50خفف االختناقات

المضف :الوضع مطمئن والتقييم بعد شهر غرفة عمليات في كل منطقة تعليمية
بالتنسيق مع «الصحة» لرصد حاالت الطوارئ
ونأمل العودة الكاملة في الفصل الثاني

الناصر :الكويت تدعم
حكومة الوحدة الوطنية
في ليبيا

محليات

03
«االئتمان» يحصل على شهادة
« »ISOبمعايير أنظمة إدارة
استمرارية األعمال
فرحة طالبية بالعودة اآلمنة لمقاعد الدراسة أمس (تصوير عوض التعمري)

فهد الرمضان وعادل سامي

بـ ـع ــد غ ـ ـيـ ــاب اسـ ـتـ ـم ــر أك ـث ــر
ً
م ــن  18شـ ـه ــرا ،ع ـ ــادت ال ـح ـيــاة
الطبيعية إلى المدارس صباح
أ م ــس ،ونجحت وزارة التربية
فــي اختبار الـيــوم األول لعودة
الـطـلـبــة بـ ــدوام  300أل ــف طالب
وطــالـبــة بنسبة حـضــور ،%50
بعد تقسيمهم إلى مجموعتين،
وسط فرحة عارمة بالعودة إلى
ال ـم ـقــاعــد ال ــدراسـ ـي ــة ،وتـشــديــد
اإلجراءات الصحية االستثنائية
التي فرضتها جائحة «كورونا».
واسـ ـتـ ـه ــل ال ـط ـل ـب ــة يــوم ـهــم

الدراسي األول بتقديم شهادات
ال ـت ـط ـع ـي ــم أو فـ ـح ــص ال ـ ـ ـ ــPCR
السلبي كشرط لدخول المدارس،
م ــع خـضــوعـهــم إلج ـ ــراء فحص
الحرارة ،وتعقيم األيدي ،وارتداء
الـكـمــامــات ،واالل ـتــزام بالتباعد
االج ـت ـم ــاع ــي ،بـيـنـمــا ُم ـن ــع غير
ال ـم ـط ـع ـم ـيــن ال ــذي ــن ل ــم ي ـج ــروا
الفحص من الدخول.
ورغـ ـ ــم م ــا ي ـش ـه ــده ان ـط ــاق
ً
العام الدراسي ،عادة ،من ازدحام
مروري فإن يوم أمس جاء على
عكس المتوقع وامتاز 02

«الداخلية» :واكبنا عودة المدارس باقتدار ...واألمور مبشرة
البلدية :تنظيف المئات منها لمعالجة أزمة عقود العمالة
●

محمد الشرهان ومحمد جاسم

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ
فيصل النواف أن الجهات األمنية نجحت في
مواكبة اليوم الدراسي األول بكفاءة واقتدار،

«بيتك»:
 %85 - 75نسب
إشغال العقارات
االستثمارية

08

«الوطني»:
خطة البنية
التحتية لبايدن
تتعرض
لالختبار
١٢

١١

ً
الفـتــا إلــى أن األم ــور كــانــت مبشرة بالخير
نتيجة مــا بــذلــه الـعــامـلــون لحماية الطلبة
وتــأمـيــن انـسـيــابـيــة حــركــة ال ـم ــرور وت ـفــادي
االزدحامات.
وكشفت «الداخلية» عن مشاركة  400دورية

و 600أمني و 250كاميرا في خطة مواكبة
انـطــاقــة الـعــام ال ــدراس ــي ،موضحة أنـهــا لم
تسجل سوى حالة اختناق مــروري وحيدة
في منطقة صباح السالم؛ لكثافة المدارس
الخاصة والحكومية فيها.
02

العتيبي :زيادة تعرفة الكهرباء والماء خالل عامين

اقتصاديات

تطوير مديري االستثمارَ ...
«مهمل» في معظم الشركات!

أكــد وزي ــر الكهرباء والـمــاء والطاقة
الـمـتـجــددة وزي ــر ال ـشــؤون االجتماعية
وال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة د .م ـش ـعــان
ً
العتيبي ،أن «الـكـهــربــاء» ت ــدرس حاليا
زيادة تعرفة الكهرباء والماء على جميع

وصــرح العتيبي ،أمــس ،بــأن الــوزارة
تسعى خــال الـسـنــوات العشر القادمة
لزيادة إنتاجية الطاقة والمياه بنسبة
 ،50%واالعتماد بشكل أكبر على الطاقة
ً
المتجددة ،مشددا على أن تأخر مشاريع

●

بعد خمسة أيــام يحل الصمت االنتخابي في
العراق ،ويحل البرلمان نفسه ،إلجراء االقتراع العام
في العاشر من الشهر الجاري ،والذي يوصف بأنه
أخطر تجربة الختيار النواب منذ سقوط صدام
حسين ،إذ جاءت بعد احتجاجات شعبية واسعة
امتزجت بالعنف األقصى وتتواصل طوال عامين.

بشار عبدالحسين :متحف
ومسرح «درب الزلق»
في الرياض

دوليات

17
مواطنون عمانيون يراقبون األمواج العالية التي ّ
تسبب بها «شاهين» في مسقط أمس األول (أ ف ب)

تسخين بين الكاظمي و«الفصائل» محوره أول اتصال بين عبدالله الثاني
واألسد منذ  10سنوات
مليارات الدوالرات و 100ألف ناخب
بغداد  -محمد البصري

التركيت :إعادة إدراج
«الصفاة لالستثمار»
محطة مفصلية

تنفيذها.
وقـ ــال إن الـ ـ ـ ــوزارة س ـتــوصــل الـتـيــار
لـمــديـنــة ال ـم ـطــاع ف ــي ال ــرب ــع األول من
 ،2023ولمدينة جنوب سعد العبدالله
في الربع األخير من .2024
٠٣

اإلعصار ألقى بظالله على أبوظبي والسعودية
ضرب إعصار «شاهين» سلطنة ُعمان،
ً
ً
ب ـقــوة ،مـصـطـحـبــا مـعــه أم ـط ــارا شــديــدة
ً
ّ
الغزارة وسيوال جارفة ،وتسبب في وفاة
 3بينهم طفل وفقد شخص واحد ،إضافة
إلى إعادة جدولة كل الرحالت من وإلى
مطار العاصمة مسقط.
وأصدرت السلطات تحذيرها الخامس
حــول اإلعـصــار ،بينما أعلن مركز إدارة
الـ ـح ــاالت ال ـط ــارئ ــة الـ ُـع ـمــانــي أن ســرعــة
الرياح المصاحبة له «غير مسبوقة».
وأفـ ـ ــاد «الـ ــدفـ ــاع ال ـم ــدن ــي» ب ــأن ــه تمت
االس ـت ـج ــاب ــة ل ـب ــاغ ــات عـ ــدة ألش ـخــاص
حاصرتهم األمطار بمركباتهم ،وأنه تم
إنقاذ العشرات ،في حين أعلنت السلطات
إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص.

09

• أزمة طاقة بحلول  2025في حال تأخر مشاريع الوزارة
• إيصال التيار لـ«المطالع» في  2023و«جنوب سعد العبدالله» بـ  2024مسك وعنبر
القطاعات باستثناء «السكني» الخاص ،الوزارة يعني حدوث أزمة طاقة بحلول
الستعجال 15
● سيد القصاص
ً
 ،2025ولــذلــك يـجــب الــدفــع
متوقعا رفعها خالل عامين.

ُ
«شاهين» يعصف بعمان ويقتل 3
وقالت اللجنة الوطنية إلدارة الحاالت
الطارئة إنه سيجري قطع الكهرباء في
ً
منطقة ال ـقــرم ،ش ــرق الـعــاصـمــة ،تـفــاديــا
حوادث.
ألية ُ
كما أغلقت بعض المؤسسات الصحية
ب ـم ـحــاف ـظــات م ـس ـقــط وشـ ـم ــال الـبــاطـنــة
والـ ـظ ــاه ــرة ك ــإج ــراء اح ـ ـتـ ــرازي ،ونـقـلــت
السلطات أكثر من  2700فرد إلى مراكز
إيواء.
ووجه المركز الوطني إلدارة الحاالت
الطارئة بضرورة إخالء مناطق عدة في
محافظتي مسقط والظاهرة .ومن شأن
كميات األمطار المتوقعة أن تــؤدي إلى
ً
فيضانات ،خصوصا عند التقائها مع
أمواج البحر ونزول األودية.
02

اقتصاد

كما أن هــذه االنـتـخــابــات تــأتــي بعد أوضــح
مــواج ـهــات مــن نــوعـهــا بـيــن حـكــومــة مصطفى
الـكــاظـمــي والـفـصــائــل الـمــوالـيــة إليـ ــران ،والـتــي
تـبـســط ن ـفــوذهــا عـلــى كـثـيــر م ــن ق ـ ــرارات األم ــن
والسياسة ،وهي متهمة بقتل مئات المحتجين
ً
والناشطين ،بينما تبدو الطرف األكثر حماسا
لخوض االنتخابات ،حتى إن قيس الخزعلي
زعـيــم «عـصــائــب أهــل الـحــق» ،الفصيل 02

أزمة دبلوماسية وعسكرية
بين الجزائر وفرنسا

رياضة

العاهل األردني :ندعم سيادة سورية واستقرارها ووحدة أراضيها
في خطوة تتوج مسار االنفتاح األردنــي على دمشق في إطار
«ترميم العالقات» بين البلدين ،أجرى الرئيس السوري بشار األسد
ً
ً
اتصاال هاتفيا بالعاهل األردني الملك عبدالله الثاني ،هو األول منذ
اندالع النزاع في سورية عام .2011
وأفاد الديوان الملكي األردني ،في بيان ،بأن االتصال ،الذي جاء
بعد إعادة تشغيل المعبر الحدودي بين البلدين ومشاورات وزارية
ّ
مــوسـعــة استضافتها عــمــان األس ـبــوع الـمــاضــي ،تـنــاول 02

١٨
األزرق األولمبي
يواجه نظيره
اليمني اليوم

ةديرجلا

•
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األمير يهنئ تميم بنجاح أول انتخابات لـ«الشورى» نائب األمير يستقبل الغانم والخالد ووزراء

عزى سلطان عمان بضحايا اإلعصار وهنأ كوريا بالعيد الوطني

سموه التقى الناصر ووزيرة خارجية ليبيا وهنأ أمير قطر بانتخابات الشورى

بعث صــاحــب السمو أمـيــر الـبــاد ،الشيخ ن ــواف األحـمــد،
ببرقية تهنئة إلــى أمير دولــة قطر الشيخ تميم بن حمد آل
ثــانــي ،أع ــرب فـيـهــا س ـمــوه عــن خــالــص تـهــانـيــه بـنـجــاح أول
انتخابات تشريعية الختيار أعضاء مجلس الشورى المنتخب.
وأشاد سموه بالمشاركة الكبيرة للشعب القطري في عملية
االق ـت ــراع ،والـتــي جـ ّـســد فيها حــرصــه الـبــالــغ للقيام بواجبه
الوطني ،سائال سموه المولى تعالى أن يديم على أمير قطر
موفور الصحة والعافية ،وأن يحقق لدولة قطر الشقيقة كل
ما تتطلع إليه من تقدم وازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
وبعث صاحب السمو ببرقية تعزية إلى سلطان عمان هيثم
بن طارق عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته
بضحايا إعصار "شاهين" الذي ضرب عدة واليات وأسفر عن
ً
سقوط عدد من الضحايا والمصابين ،سائال سموه المولى
تعالى أن يتغمد أرواحهم بواسع رحمته ومغفرته ويدخلهم
فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء ويمن
على المصابين بسرعة الشفاء والعافية ،وأن يحفظ سلطنة
عمان وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.
وبعث سموه برقية تهنئة إلى رئيس كوريا مون جاي إن،
ّ
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني
لبالده ،متمنيا له موفور الصحة والعافية ولكوريا وشعبها
الصديق كل التقدم واالزدهار.
وبعث سمو نائب األمير ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ،ببرقيات
مماثلة.

استقبل سمو نــائــب األمـيــر ولي
العهد الشيخ مشعل األحمد ،بقصر
بـيــان صـبــاح أم ــس ،رئـيــس مجلس
األمة مرزوق الغانم ،ورئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.
واس ـت ـق ـبــل س ـم ــوه ،نــائــب رئـيــس
مجلس الــوزراء وزير الدفاع الشيخ
حمد الجابر ،ووزير الداخلية الشيخ
ثامر العلي ،ونــائــب رئيس مجلس
ال ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ـع ــدل وزيـ ــر الــدولــة
لـ ـش ــؤون ت ـع ــزي ــز الـ ـن ــزاه ــة ع ـبــدال ـلــه
الرومي.
كـ ـ ـم ـ ــا اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل س ـ ـ ـمـ ـ ــوه وزي ـ ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة وزي ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد
الناصر ،ووزيرة الخارجية والتعاون
الدولي بدولة ليبيا الدكتورة نجالء
المنقوش ،والوفد الرسمي المرافق
لها وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية
للبالد.
حضر اللقاء وزير شؤون الديوان
األم ـي ــري الـشـيــخ مـحـمــد الـعـبــدالـلــه،
ووكيل الديوان األميري مدير مكتب
صاحب السمو أمير البالد السفير
أح ـمــد ال ـف ـهــد ،وم ــدي ــر مـكـتــب سمو

نائب األمير مستقبال وزيري الدفاع والداخلية أمس
ول ــي الـعـهــد الـفــريــق مـتـقــاعــد جمال
الــذيــاب ،وسفير الكويت لــدى ليبيا
م ـب ــارك ال ـع ــدوان ــي ،وم ـســاعــد وزي ــر
الـخــارجـيــة ل ـشــؤون الــوطــن العربي
ناصر القحطاني.
في مجال آخر ،أجرى سمو نائب
ً
ً
األمـيــر ،ولــي العهد اتـصــاال هاتفيا
أمس بأمير دولــة قطر الشيخ تميم
بن حمد نقل خالله تحيات صاحب
ال ـس ـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ ن ــواف
األح ـمــد وتـهــانــي سموهما بنجاح

أول ا نـتـخــا بــات تشريعية الختيار
أعضاء مجلس الشورى المنتخب،
وإشـ ــادت ـ ـه ـ ـمـ ــا بـ ـم ــا شـ ـه ــدت ــه ه ــذه
االنتخابات من أجواء ديموقراطية
شفافة ومشاركة شعبية كبيرة جسد
خاللها الشعب القطري الشقيق روح
الــوط ـن ـيــة خ ــدم ــة لـمـصـلـحــة وط ـنــه،
ً
ســائــا سـمــوه الـمــولــى عــز وج ــل أن
ي ــدي ــم ع ـل ــى ال ـش ـي ــخ ت ـم ـي ــم م ــوف ــور
الصحة والعافية ،وأن يحقق لدولة
ق ـط ــر وش ـع ـب ـهــا ال ـك ــري ــم ك ــل ال ــرق ــي

واالزدهار في ظل القيادة الحكيمة.
م ــن جــان ـبــه ،أعـ ــرب الـشـيــخ تميم
عن خالص شكره وتقديره لصاحب
الـسـمــو ولـسـمــو نــائــب األم ـي ــر ولــي
الـعـهــد عـلــى ه ــذه ال ـب ــادرة الـكــريـمــة،
وهذا التواصل األخوي الذي يجسد
عـمــق أواص ــر ال ـعــاقــات التاريخية
والــوطـيــدة بين البلدين والشعبين
ً
الشقيقين ،را ج ـيــا لسموهما دوام
الصحة والعافية وللكويت وشعبها
المزيد من التقدم واالزدهار.

الخالد يستقبل وزيرة خارجية ليبيا الناصر :الكويت تدعم حكومة الوحدة في ليبيا

ً
«واثقون بحكمة قادتنا بشأن المصلحة العربية واأليام المقبلة ستشهد انعكاسا لها»

●

الخالد مستقبال وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا
اسـتـقـبــل رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء سـمــو الشيخ
صباح الخالد ،وبحضور وزيــر الخارجية ووزيــر
ال ــدول ــة ل ـشــؤون مـجـلــس ال ـ ــوزراء الـشـيــخ د .أحـمــد
الـنــاصــر ،فــي قصر بـيــان ،أم ــس ،وزي ــرة الخارجية
وال ـت ـعــاون الــدولــي فــي ليبيا د .نـجــاء المنقوش
والوفد المرافق لها بمناسبة زيارتها للبالد.
حضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس
ال ــوزراء عبدالعزيز الدخيل ،وسفير الكويت لدى
ليبيا مبارك العدواني ،ومساعد وزيــر الخارجية
لشؤون الوطن العربي ناصر القحطاني.

حمد العبدلي

كشف وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون
مجلس ال ــوزراء الشيخ د .أحـمــد الناصر دعم
الـكــويــت للمجلس الــرئــاســي الليبي وحكومة
ال ــوح ــدة الــوطـنـيــة ،ال ـتــي تـشـكـلــت وف ــق تــوافــق
وطـ ـن ــي ،م ــوض ـح ــا ان هـ ــذه ال ـح ـك ــوم ــة ت ــواج ــه
استحقاقين ،االول في مؤتمر دعــم االستقرار
بليبيا ،وسيعقد في  21الشهر الجاري ،والثاني
في االنتخابات المزمع عقدها في  24ديسمبر
المقبل.
وتوجه الناصر ،أمس ،خالل مؤتمر صحافي
عقده مــع نظيرته الليبية د .نجالء المنقوش
ع ـلــى ه ــام ــش زي ــارت ـه ــا وال ــوف ــد ال ـم ــراف ــق لها
للبالد ،بالشكر إلى ليبيا على دعمها للكويت
أثناء رئاستها مجلس الجامعة العربية على
المستوى ال ــوزاري ،مشيرا الــى وجــود تطابق
للرؤى بين البلدين حــول العديد من الملفات
والقضايا على الساحتين االقليمية والدولية.
ً
وردا على س ــؤال عــن وج ــود مـبــادرة عربية
ت ـقــودهــا ال ـكــويــت ل ــرأب ال ـص ــدع بـيــن الـجــزائــر
والمغرب ،قال الناصر :قمت بزيارة الى الجزائر

نـهــايــة االس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،حــامــا رس ــالــة من
صاحب السمو امير البالد الشيخ نواف األحمد
إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لتعزيز
الـعــاقــات بـيــن الـبـلــديــن الشقيقين ،فـضــا عن
بحث القضايا االقليمية والدولية ذات االهتمام
المشترك.
وأك ــد «ان ـنــا عـلــى ثـقــة بحكمة قــادت ـنــا فيما
يختص مصلحة الشعوب العربية» ،مبينا ان
االيام المقبلة ستشهد انعكاسا لهذه الحكمة.

مباحثات إيجابية

الناصر ونظيرته الليبية خالل المؤتمر الصحافي المشترك أمس (تصوير عبدالله خلف)

بـ ـ ــدورهـ ـ ــا ،وص ـ ـفـ ــت الـ ـ ــوزيـ ـ ــرة ال ـم ـن ـق ــوش
المباحثات التي أجرتها في الكويت بااليجابية،
مـثـمـنــة دع ــم ال ـكــويــت لـحـكــومــة وح ــدة الــوفــاق
الوطني وحرصها على تعزيز اواصر الصداقة
مع ليبيا.
وأشـ ــارت الـمـنـقــوش ال ــى ان الـكــويــت لديها
اس ــرة حــاكـمــة حكيمة وق ـي ــادة رش ـيــدة لشعب
نبيل ،موضحة سعي بالدها لتطوير العالقات
الــدب ـلــومــاس ـيــة م ــع دول الـخـلـيــج وخـصــوصــا
الـكــويــت الـتــي تعتبر دول ــة مـحــوريــة خليجيا

وعربيا ،وتعول عليها ليبيا في ادارة العديد من
الملفات المهمة ،شاكرة دعم ومشاركة الكويت
في تنظيم المؤتمر االول لدعم االستقرار في
ليبيا في  21اكتوبر الجاري ،حيث ستستضيف
الـعــاصـمــة الليبية طــرابـلــس اجـتـمــاعــا وزاري ــا
تشاوريا لتنفيذ مخرجات برلين  1وبرلين 2
والمسار االمني.
وح ــول خ ــروج بـعــض ال ـمــرتــزقــة مــن ليبيا،
أشارت المنقوش الى ان هذا ملف شائك ،وهي

مجرد بداية ونتمنى خروجهم جميعا من كل
االراض ـ ــي الـلـيـبـيــة ،وف ــق خـطــة مـجـمــوعــة 5+5
بحسب جدول زمني.
وحول تطبيق حكومة الوفاق لقرار معاقبة
ك ــل م ــن ي ـع ـيــق اج ـ ـ ــراء ان ـت ـخ ــاب ــات ف ــي لـيـبـيــا،
اكــدت المنقوش ان ليبيا تأخذ هــذه الـقــرارات
عـلــى محمل ا لـجــد ،متمنية ان تسير العملية
االنتخابية وفق المسار السلمي.

النواف :منع الرياضات على جسر جابر مؤقت  48تعاونية ستعقد «عمومياتها» حتى نهاية العام
●

محمد الشرهان

أكـ ــد وك ـي ــل وزارة الــداخ ـل ـيــة
الفريق الشيخ فيصل النواف أن
قــرار إغــاق جسر الشيخ جابر
امام رياضات ركوب الدراجات
الهوائية والمشي مؤقت حتى
يتم وضــع آلية محددة تضمن
س ـ ــام ـ ــة جـ ـمـ ـي ــع م ـس ـت ـخ ــدم ــي
الطريق.
وق ـ ــال ف ــي ت ـصــريــح ل ــه امــس
خ ــال تـفـقــده الـجـســر إن هـنــاك
ردات فعل من بعض االخوة في
وسائل االعالم ومواقع التواصل
االجتماعي حــول ال ـقــرار ،وهــذا
رأي يحترم ،ولكن أنا قمت بهذه
الخطوة أوال للحفاظ على أرواح
الجميع ،وأود أن أوضح أن هذا
الجسر لم ينشأ لممارسة هواية
المشي أو الرياضات المختلفة
والحداق والتصوير ،فهو طريق
سريع وخدمي بحت ،والوقوف
في حارة االمان مخالفة مرورية

بـ ـح ــق م ـ ــن ي ــرتـ ـك ــب مـ ـث ــل ه ــذا
السلوك ،الفتا الى ان جسر جابر
أنشئ لخدمة قائدي المركبات
والتسهيل عليهم.
وأضاف :عندما أصدرت قرار
مـنــع سـيــر ال ــدراج ــات الهوائية

كــان الـقــرار مؤقتا حفاظا على
أرواح الناس ،موضحا أنه تفقد
ال ـج ـســر م ــع م ـه ـنــدســي االدارة
العامة للمرور ،وسيتابع وضع
ت ـصــور مــن قـبــل إدارة هندسة
المرور واالشغال وهيئة الطرق

اذا مــا رأوا ان الطريق مناسب
لـلـمـشــاة وم ـمــارســة أي ريــاضــة
أخــرى ،موضحا أنــه ليس لديه
مانع من السماح مجددا ولكن
بـ ـع ــد الـ ـخـ ـط ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـض ـع ـهــا
الجهات المعنية.

البغلي تقترح إغالقه الجمعة  3ساعات
●

محمد جاسم

قدمت عضوة المجلس البلدي مها البغلي
ً
اقتراحا بإغالق جسر الشيخ جابر صباح كل
جمعة مدة  3ساعات.
وط ــال ـب ــت ف ــي اق ـت ــراح ـه ــا ال ـم ـق ــدم لــرئـيــس
ال ـم ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي بـتـخـصـيــص هـ ــذه ال ـف ـتــرة
لممارسة رياضة الدراجات الهوائية ،وذلك من
خــال التنسيق بين وزارة الداخلية والهيئة
العامة للطرق.
ولفتت إلــى أن ريــاضــة الــدراجــات الهوائية

عودة آمنة...
بانسابية الحركة الـمــروريــة ،فلم تشهد الـطــرق أي اختناقات أو
ازدحام ،باستثناء مناطق محدودة تزداد فيها كثافة المدارس.
وخ ــال جولته على عــدد مــن ال ـم ــدارس ،صــرح وزي ــر التربية
ً
د.علي المضف ،بأن الوضع مطمئن والمدارس جاهزة ،الفتا إلى
أنه سيتم تقييم عودة المتعلمين بالتعاون مع وزارة الصحة بعد
شهر ،التخاذ القرار المناسب وفق الظروف الصحية« ،ونطمح أن
يشهد الفصل الدراسي الثاني عودة كاملة آمنة».
ً
وأضــاف المضف أن هناك تعاونا مع «الصحة» إلصــدار دليل
إرشادي وتوزيعه على المناطق التعليمية وجميع المدارس بالبالد،
ليكون خريطة طريق للمعلمين واإلدارات المدرسية.
وأوضح أنه في كل منطقة تعليمية غرفة عمليات مجهزة على
أعلى مستوى بالتنسيق مع «الصحة» ،لمراجعة الوضع في كل
المدارس ،ورصد حاالت الطوارئ.
٠٥-٠٤

«الداخلية» :واكبنا عودة المدارس...
بدروها ،واكبت إدارات النظافة في بلدية الكويت إجراءات وزارة
التربية لعودة الــدراســة بخطة طــوارئ ساهمت في حلحلة أزمة
عقود تنظيف المدارس.
وفي هذا السياق ،أكد مديرو النظافة في البلدية ،لـ «الجريدة»،
أنه تم تنظيف مئات المدارس في مختلف المحافظات ،الفتين إلى
أن طلبات التنظيف مستمرة مع دوام الطلبة.

«شاهين» يعصف ُبعمان...

كما أدى «شــاهـيــن» إلــى قطع طــرق رئيسية ،بسبب األمـطــار
الغزيرة والرياح القوية المصاحبة له ،وأظهرت لقطات مصورة
السيول الجارفة التي اجتاحت الطرقات في والية مطرح وبمناطق
مختلفة لمناطق سكنية في وادي بوشر بمحافظة مسقط.
وفي اإلم ــارات ،أعلنت السلطات أن اإلعصار بدأ يؤثر على

انتشرت في اآلونة األخيرة وأصبحت من أهم
ً
الممارسات حاليا في المجتمعات المتطورة؛
نظرا ألنها تجمع بين الترفيه والرياضة ،وأن
أعداد الدراجين ازدادت خاصة من فئة الشباب
دون وجود مكان آمن يمارسون فيه رياضتهم.
وأوضحت أنها تقدمت باقتراح إغالق جسر
جــابــر ل ـلــدراج ـيــن لـحـيــن االن ـت ـه ــاء م ــن تنفيذ
ال ـم ـس ــار ال ـ ــذي واف ـ ــق ال ـم ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي على
تخصيصه للدراجات الهوائية بعرض  8أمتار
على الطرق المحيطة بمنطقة صبحان ،حفاظا
ً
على أرواح الدراجين وتفاديا للحوادث.

الطقس في إمارة أبوظبي ،السيما في مدينة العين ،مقدرة أن
يستمر ذلك إلى الغد ،ومحذرة من تدني مدى الرؤية وهبوب
رياح شديدة السرعة واضطراب البحر وجريان السيول.
بدوره ،أعلن المركز الوطني لألرصاد السعودي أن التوقعات
تشير إلى تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة من اإلعصار،
ً
في اليومين المقبلين ،بــدء ا بــاألجــزاء الجنوبية من المنطقة
الشرقية.
وتوقع المركز ّ
تكون منخفض جوي يتسبب بهطول أمطار
ً
رعدية على بعض مناطق المملكة ،مصحوبة غالبا بزخات من
البرد ورياح هابطة (تصل سرعتها إلى أكثر من  55كلم /ساعة)،
وتؤدي إلى إثارة الغبار.
وفي إيران ،قتل  6أشخاص في إقليم سيستان بلوشستان،
كما فقد عدد من صيادي األسماك في البحر ،وأصيب أكثر من
ً
 50شخصا في مناطق متفرقة.
(مسقط ،أبوظبي ـ ـ وكاالت)

تسخين بين الكاظمي و«الفصائل»...

ً
األكثر تـشــددا ،وصــف االنتخابات ،أمــس األول ،بأنها ستحدد
ً
مصير بقاء فصائل «الحشد الشعبي» من عدمه ،متعهدا بتحقيق
فــوز كاسح ل ـ «كتلة الفتح» الممثلة للمجاميع المسلحة ،رغم
أنهم حسب تعبيره ال يملكون د عــم أميركا وبريطانيا ودول
عربية اتهمها بالسعي لتزوير االنتخابات ،لمصلحة تيار داعم
للحكومة مثل تحالفات عمار الحكيم وحيدر العبادي وتيار
مقتدى الصدر.
وتلقت فصائل الحشد ضربة معنوية كبيرة قبل أيــام ،حين
أعلن حلفاء المرجع الديني األعلى السيستاني انسحابهم من
كل مسميات «الحشد» ،في إشارة علنية رافضة لنهج الفصائل
وسياسات إيران ،لكن «الحشد» قام بتعويض ذلك عبر ضغوط
ُعلى القضاء أعادت تعيين ثالثين ألف مقاتل من الحشد كانوا
فصلوا لهربهم من حرب «داعش» ،مما يمنح الفصائل أكثر من
 100ألف صوت ،حسب المراقبين ،ترجح كفتها في المنافسة.

 24الجاري أول جمعية ...و«الشؤون» أنجزت جداول المنتهية سنتها المالية

●

جورج عاطف

ً
ت ــزامـ ـن ــا م ــع االنـ ـف ــراج ــة ال ـتــي
ً
ت ـش ـهــدهــا الـ ـب ــاد ح ــال ـي ــا ب ـشــأن
ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة الـ ـت ــدريـ ـجـ ـي ــة ل ـل ـح ـي ــاة
الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـعـ ـي ــة ،وانـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــار وبـ ـ ــاء
«كورونا» ،أنجزت وزارة الشؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،مـمـثـلــة ف ــي قـطــاع
التعاون ،الجداول الزمنية لعقد
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــات ف ـ ــي ال ـج ـم ـع ـي ــات
الـتـعــاونـيــة ال ـتــي انـتـهــت سنتها
المالية.
ووفقا لمصادر «الشؤون» ،فإن
هناك  48تعاونية ،انتهت سنتها
ُ
ال ـم ــال ـي ــة ،ســت ـع ـقــد عـمــومـيــاتـهــا
ً
تباعا حتى نهاية العام ،كاشفة
أنه سيتم البدء بجمعية عبدالله
السالم والمنصورية التعاونية
 24الجاري ،وكيفان  25منه ،الفتة
إلى أن إجمالي التعاونيات التي

ُ
ستعقد عمومياتها خالل أكتوبر
يبلغ  9جمعيات ،وفي نوفمبر 29
جمعية ،أمــا فــي ديسمبر فهناك
 10عموميات.
وأشارت المصادر إلى أن عقد
ال ـع ـم ــوم ـي ــات ي ــأت ــي بــالـتـنـسـيــق
مــع مجالس اإلدارة ،بما يضمن
ان ـس ـيــاب ـي ـت ـهــا وس ـه ــول ــة عـقــدهــا
وفـ ـ ــق االش ـ ـ ـتـ ـ ــراطـ ـ ــات ال ـص ـح ـي ــة
التي تحقق التباعد االجتماعي
وتـ ـمـ ـن ــع الـ ـتـ ـجـ ـمـ ـع ــات ،ل ـض ـم ــان
عــدم تـعـ ّـرض المساهمين لخطر
اإلصـ ــابـ ــة ب ــالـ ـفـ ـي ــروس ،م ـش ــددة
ع ـلــى أن الـ ـ ـ ــوزارة س ـت ـتــدخــل في
حـ ــال عـ ــدم االل ـ ـتـ ــزام بــال ـضــوابــط
واالشتراطات الصحية خالل عقد
أي عمومية ،السيما أن المحافظة
عـلــى الـمـســاهـمـيــن وال ـع ـمــل على
ع ــدم ت ـعـ ّـرض ـهــم لـخـطــر اإلصــابــة
بالفيروس في طليعة اهتماماتها.

إال أن ح ـكــومــة ال ـكــاظ ـمــي س ــارع ــت ل ـل ــرد ع ـلــى خ ـط ــوة إع ــادة
المفصولين بـحــرمــان «ال ـح ـشــد» ،الـبــالــغ ت ـع ــداده أكـثــر مــن 100
ألف مقاتل ،من التصويت الخاص الــذي يسهل مشاركة القوى
األمنية والجيش في اإلدالء باألصوات ،مما يعني تقييد التالعب
والضغوط ،التي تمارسها الميليشيات ،ودفع عناصرها نحو
التصويت العام وتعقيداته.
كما سارعت الحكومة إلى إعالن صعوبات مالية وإدارية أمام
إعادة تعيين اآلالف من مفصولي «الحشد» ،حيث ردت بذلك على
األ م ــر القضائي ،ورهنته بمراجعات مطولة للموازنة المالية
الهائلة ،التي يتلقاها «الحشد» من الدولة ،وتبلغ نحو ملياري
ً
دوالر سنويا ،كما تدور شكوك عميقة حول طرق إنفاقها وصفقات
تسلحها المستقلة مع مخازن حرس الثورة اإليراني وامتداداته
األخرى في سورية ولبنان.
ورفضت الفصائل الـقــرارات األخـيــرة بشأن تصويت الحشد
ً
وإعادة اآلالف من مفصوليه ،وعدوا ذلك استهدافا للتضحيات
الجهادية لمحور المقاومة.
وخـســرت الفصائل تعاطف حكومة رئـيــس الـ ــوزراء السابق
عادل عبدالمهدي ،التي استقالت إثر االحتجاجات الواسعة ،كما
فشل حلفاء إيــران في الدفع بمرشح بديل بعد أن رفض رئيس
ّ
وتمسك بمرشح ال
الجمهورية سبعة من الشخصيات الحليفة،
ترفضه االحتجاجات.
وتجد الفصائل أن االقتراع العام فرصة لتعويض ذلك ،وتقول
إن فــوز الـتـيــارات الــداعـمــة للحكومة سيعني اسـتـمــرار الجهود
العراقية لتذويب ميليشيا الحشد.
وتـعـكــس تـحــركــات األس ـب ــوع األخ ـيــر قـبــل االن ـت ـخــابــات ،شــدة
ال ـص ــراع الـمــرتـقـبــة عـلــى نـتــائــج االق ـت ــراع وال ـط ـعــون المحتملة،
وال ـصــراع األكـبــر على منصب رئيس الحكومة ،فبعد أن كانت
الفصائل مضطرة لتمرير شخصية معتدلة مثل الكاظمي ،يبدو
أنها ا لـيــوم مصممة على ر فــض المرشحين المشابهين ،حتى
لو كلفها ذلــك افتعال نــزاعــات وصــراعــات يسميها زعيم التيار
ً
الصدري أحيانا بخيار التهديد بإحراق البالد ،بدل التنازل عن
النفوذ.
١٦

وبـيـنــت ال ـم ـصــادر أن الـ ــوزارة
طـلـبــت ق ــوة م ــن ال ـشــرطــة لضبط
األمن وإحكام السيطرة والتنظيم
خ ــال عـقــد الـعـمــومـيــات ،مشيرة
ّ
إلـ ـ ــى أن ذلـ ـ ــك إج ـ ـ ـ ــراء م ــتـ ـب ــع فــي
جميع العموميات التي أجريت
ً
سلفا ،مــؤكــدة أنــه عقب االنتهاء
من العموميات واعتماد التقرير
ال ـمــالــي واإلداري لـكــل تـعــاونـيــة
على حــدة ،سيتم توزيع األربــاح
السنوية للمساهمين.
وأ ه ـ ـ ــا ب ـ ـ ــت بـ ـمـ ـج ــا ل ــس إدارة
الـتـعــاونـيــات والـمـســاهـمـيــن إلــى
اتـ ـخ ــاذ اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات االحـ ـت ــرازي ــة
ال ــازم ــة وبـ ـص ــورة ك ــام ـل ــة ،وفــق
ال ــدل ـي ــل االسـ ـت ــرش ــادي ال ـص ــادر
ً
أخـيــرا عن مجلس ال ــوزراء بشأن
االش ـتــراطــات الصحية الخاصة
بـ ــاالن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات واج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات
العموميات بأنواعها كافة.

مدير مؤقت في «الشرق»
وعضوان بـ «الرابية»
ع ـل ـمــت «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» أن ثـمــة
قــرارا سيصدر قريبا من وزارة
ال ـ ـشـ ــؤون ب ـش ــأن ت ـع ـي ـيــن مــديــر
م ـ ــؤق ـ ــت ف ـ ــي جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـشـ ــرق
الـتـعــاونـيــة ،عقب تقديم رئيس
مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة واأل ع ـ ـ ـضـ ـ ــاء
اسـتـقــاالتـهــم ،فضال عــن صــدور
قرار بتعيين عضوين في مجلس
إدارة جمعية الرابية التعاونية،
ع ـ ـقـ ــب اس ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــة الـ ـعـ ـض ــوي ــن
ال ـم ـعـ ّـي ـن ـيــن ال ـس ــاب ـق ـي ــن ،وذل ــك
لضمان عدم تأثر الجمعيات إلى
حـيــن ب ـ ّـت اسـتـئـنــاف انتخابات
مجالس اإلدارة التعاونية.

أول اتصال بين عبداهلل الثاني واألسد...
«العالقات بين البلدين الشقيقين ،وسبل تعزيز التعاون بينهما».
وبحسب الديوان ،فقد أكد الملك عبدالله «دعم األردن لجهود
الحفاظ على سيادة سورية واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها».
ً
ً
ً
وكانت ّ
عمان استضافت ،قبل أسابيع ،اجتماعا وزاريا عربيا،
ضم إليها سورية ومصر ولبنان ،بشأن استجرار الغاز المصري
إلى بيروت ،بعد الحصول على إعفاء أميركي من «قانون قيصر».
وأع ــرب وزي ــر الـخــارجـيــة ال ـســوري فيصل الـمـقــداد عــن ارتـيــاح
دمشق للقاءات الثنائية التي أجراها على هامش الجمعية العامة
ً
لألمم المتحدة ،والتي تضمنت ،خصوصا ،محادثات مع نظيره
ُ
ً
ً
المصري سامح شكري ،معتبرا أن هذه اللقاء ات تظهر تغيرا في
األجواء السياسية الدولية تجاه الحكومة السورية.
وفــي موقف الفــت ،رحبت سـفــارة الــواليــات المتحدة المغلقة،
فــي دم ـشــق ،بتحديد الـمـبـعــوث األم ـمــي ال ـخــاص غـيــر بـيــدرســون،
ً
الشهر الجاري موعدا لعقد الجولة السادسة من مباحثات اللجنة
الدستورية السورية في جنيف.
وجاء ترحيب السفارة عبر موقعها الرسمي على «تويتر» ،أمس
األول ،في حين تتخذ إدارة الرئيس األميركي جو بادين مواقف
متضاربة بشأن التساهل مع األسد.
وأشارت تقارير إلى وجود وثيقة سرية رسمية أردنية تتضمن
مقاربة جديدة للتعامل مع دمشق ،تدعو إلى خطوات ترمي لتغيير
ً
متدرج لسلوك النظام ،وصوال إلى انسحاب جميع القوات األجنبية
الـتــي دخـلــت ســوريــة بـعــد ع ــام  2011مــع االع ـت ــراف بـ ـ «الـمـصــالــح
الشرعية» لروسيا.
ّ
وقال مسؤول غربي رفيع المستوى اطلع على تلك الوثيقة ،إنها
نوقشت في الفترة الماضية بين قادة عرب ،منهم العاهل األردني،
باإلضافة إلى الرئيسين األميركي جو بايدن بواشنطن في يوليو،
والروسي فالديمير بوتين في أغسطس.
(عمان  -أ ف ب ،د ب أ ،رويترز)

ةديرجلا
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محليات

«الكهرباء» :زيادة اإلنتاج  %50وتأخير المشاريع ينذر بأزمة

ً
العتيبي قدم عرضا الستراتيجية الوزارة حتى عام  2030للتماشي مع رؤية كويت جديدة
سيد القصاص

تنفيذ مشاريع
كهربائية
إلنتاج  5آالف
ميغاواط تمثل
زيادة للطاقة
بنحو %45
إنشاء محطات
تحلية
لزيادة القدرة
اإلنتاجية
للمياه بنحو
 350مليون
غالون
إمبراطوري
ً
يوميا

اسـ ـتـ ـع ــرض وزيـ ـ ــر ال ـك ـه ــرب ــاء
والـ ـ ـم ـ ــاء والـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـج ــددة
د .مـشـعــان العتيبي ،ظـهــر أمــس
في مؤتمر صحافي ،استراتيجية
وزارة الكهرباء والماء حتى عام
 ،2030وال ـت ــي ت ـقــوم عـلــى زي ــادة
إنتاج الكهرباء والماء بنسبة 50
في المئة خالل السنوات العشر،
وتعتمد بشكل كبير على الطاقة
ال ـم ـت ـجــددة ،ال ـتــي تـعـتـبــر إح ــدى
الركائز الرئيسية لالستراتيجية
ً
المستقبلية ،مــؤكــدا أن ال ــوزارة
ح ــري ـص ــة ع ـل ــى إي ـ ـصـ ــال ال ـت ـي ــار
الـكـهــربــائــي إل ــى ال ـمــدن السكنية
الجديدة ،وفي مقدمتها المطالع،
الـمـقــرر إي ـصــال الـتـيــار إلـيـهــا في
الــربــع األول مــن  ،2023وإيـصــال
المياه في الربع األخير من ،2024
ومــديـنــة جـنــوب سـعــد العبدالله
الـمـقــرر إي ـصــال الـتـيــار إلـيـهــا في
الربع األخير من  ،2024والمياه
فـ ــي الـ ــربـ ــع الـ ـث ــال ــث مـ ــن ،2025
ومــدي ـنــة ج ـنــوب ص ـبــاح األحـمــد
المقرر ايصال التيار الكهربائي
إليها في الربع األخير من 2024
وال ـم ـي ــاه ف ــي ال ــرب ــع ال ـث ــال ــث مــن
 ،2025وم ـط ــار ال ـكــويــت الــدولــي
ال ـم ـقــرر إي ـص ــال ال ـت ـيــار إل ـيــه في
 ،2021والمياه في الربع األخير
من  ،2021وميناء بوبيان المقرر
إي ـصــال الـتـيــار والـمـيــاه إلـيــه في
الربع الثالث من  ،2023والشدادية
الصناعية المقرر ايصال التيار
إليها في الربع األخير من ،2022
وال ـم ـي ــاه ف ــي ال ــرب ــع األخـ ـي ــر مــن
.2023

إيصال التيار
إلى مدينة
مالمح الخطة
المطالع في
وقال العتيبي ،إن أبرز مالمح
الربع األول من تحديث خطة الوزارة لعام 2020
إلى  2030وضعت وتم تحديثها
 2023والمياه
لتتماشى مع رؤية "كويت جديدة
 ،"2035وم ــع بــرنــامــج الـحـكــومــة
في الربع
للفصل التشريعي السادس عشر،
األخير من
وتم التعديل على بعض األهداف
االستراتيجية التي تعنى بمجال
2024

ً
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ال ـت ـح ــول
ال ــرق ـم ــي والـ ـت ــوج ــه إلـ ــى ال ـطــاقــة
ً
ً
المتجددة لتكون جزءا كبيرا من
مشاريع الطاقة المستقبلية ،وتم
إعطاء هذين المشروعين أهمية
انعكست على هذه الخطة.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ،إن األ هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة لـ ـ ـل ـ ــوزارة ت ـقــوم
ع ـلــى تــأم ـيــن خــدم ـتــي ال ـك ـهــربــاء
وال ـ ـم ـ ــاء ل ـل ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن ب ـش ـكــل
مستمر وج ــودة عالية ،والـهــدف
الثاني سيكون العمل وفق أسس
ً
اقتصادية خصوصا أن "الجانب
االقـتـصــادي مـهــم" ،ومطلوب في
عمليات الوزارة المستقبلية.
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ـ ـ ــى أن ا ل ـ ـ ـهـ ـ ــدف
الـ ـث ــال ــث هـ ــو "الـ ـتـ ـح ــول ال ــرق ـم ــي
لـلـعـمـلـيــات الــداخ ـل ـيــة وخ ــدم ــات
الـ ـعـ ـم ــاء" ،وال ـ ـهـ ــدف الـ ــرابـ ــع هــو
"التنمية المستدامة ،والخامس
اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي وه ـ ـ ــو "الـ ـتـ ـمـ ـي ــز
المؤسسي ،والتنمية البشرية"،
ً
الف ـتــا إل ــى أن هـنــاك مستهدفات
كمية لخطة الــوزارة حتى ،2030
يأتي أول هذه المستهدفات وهو
"توليد الطاقة الكهربائية ،وسيتم
ت ـن ـف ـيــذ مـ ـش ــاري ــع ب ـط ــاق ــة 5000
ميغاواط خالل هذه الفترة وهو
ما يمثل زيادة للطاقة الكهربائية
ب ـحــوالــي  45ف ــي ال ـم ـئــة ،وسيتم

إن ـش ــاء م ـح ـطــات تـحـلـيــة ل ــزي ــادة
القدرة اإلنتاجية للمياه بحوالي
 350مـلـيــون غــالــون إمـبــراطــوري
ً
ي ــوم ـي ــا ،م ــا يـمـثــل زي ـ ــادة  50في
المئة من الطاقة الحالية لمحطات
تحلية المياه.
وأشـ ـ ــار الـعـتـيـبــي إلـ ــى أن من
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ــات الـ ـمـ ـخـ ـط ــط ل ـهــا
"الطاقة المتجددة" حيث ستقوم
الـ ــوزارة باستغاللها بـحــوالــي 5
آالف ميغاواط ،وهي تمثل  20في
المئة من استهالك دولة الكويت
بحلول .2030
وتـ ــابـ ــع ،أنـ ــه خـ ــال ال ـس ـن ــوات
ال ـع ـشــر ال ـق ــادم ــة س ـت ـكــون هـنــاك
زيـ ــادة فــي ق ــدرة ال ـ ــوزارة إلنـتــاج
المياه والطاقة الكهربائية بنسبة
 50في المئة ،وهي نسبة طموحة
وقابلة للتطبيق ،مبينا أن الهدف
الــرابــع هــو "ال ـع ــدادات الــذكـيــة" إذ
سيتم استبدال جميع الـعــدادات
الـمــوجــودة فــي الكويت بـعــدادات
ذكية سيتم االنتهاء منها خالل
سنتين إلى ثالث سنوات ،ونتوقع
استكمال هــذا الـمـشــروع بحلول
عام .2024
وقال إن أهم المشاريع الداعمة
لخطة ال ــوزارة تتمثل في محطة
"ال ـ ــزور الـثــانـيــة وت ــم دمـجـهــا مع
الثالثة ،وأصبحت "الزور الثانية"

ال تأخير في إطالق التيار
للمناطق الجديدة
ردا على سؤال حول مواعيد اطالق التيار في المناطق
السكنية الجديدة ،وما اذا كانت الوزارة جاهزة اليصال
التيار الى مدينة المطالع ،قال إن الوزارة تضع تواريخ
االيصال بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية السكنية،
مؤكدا أن ال ــوزارة لن تكون سببا في تأخير أو تأجيل
إطــاق التيار فــي تلك المناطق ،والـتــواريــخ المعتمدة
إليصال التيار الى المطالع ستكون بعد سنة و 4أشهر،
وهو وقت مناسب مع الوقت المستغرق في بناء القسائم.

وزير الكهرباء والماء خالل المؤتمر الصحافي
بـطــاقــة أو ب ـقــدرة إنـتــاجـيــة تبلغ
 2700ميغاواط ،ومتوقع تشغيل
ال ـم ـح ـطــة ف ــي ال ــرب ــع الـ ــرابـ ــع مــن
 ،2025ومحطة الخيران وقدرتها
 ،1800وم ـت ــوق ــع تـشـغـيـلـهــا فــي
ال ــرب ــع األول م ــن  ،2026وسـيـتــم
ت ـن ـف ـيــذ ال ـم ـش ــروع ـي ــن م ــن خ ــال
هيئة الشراكة بين القطاعين العام
والخاص.
وأضاف :ستكون هناك محطة
النويصيب ،وسيتم إنشاؤها من
خالل اإلجراءات المعمول بها في
ال ـ ــوزارة عـبــر لجنة المناقصات

ب ـط ــاق ــة  3600م ـ ـي ـ ـغـ ــاواط ،وم ــن
ال ـم ـت ــوق ــع ت ـش ـغ ـي ـل ـهــا ف ــي ال ــرب ــع
األول مــن  ،2027مبينا أن هناك
مشاريع خاصة بتعزيز المحطات
القائمة حاليا ،منها تعزيز محطة
الصبية بـ  900ميغاواط ،وسيتم
االن ـت ـه ــاء م ـن ـهــا وتـشـغـيـلـهــا في
الــربــع الـثــانــي مــن  ،2025وهـنــاك
أي ـ ـضـ ــا  250م ـ ـي ـ ـغـ ــاواط ت ــدخ ــل
الخدمة في الربع األول من .2025

تحلية المياه
وأش ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي إلـ ـ ـ ــى أن ــه

بخصوص تحلية المياه ستكون
ه ـ ـنـ ــاك  3مـ ـحـ ـط ــات هـ ـ ــي :الـ ـ ــزور
الشمالية ،بقدرة إنتاجية حوالي
 150مليون غالون ،والخيران 125
مليون غالون ،والنويصيب 175
مليون غالون.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ـ ــه سـ ـيـ ـت ــم بـ ـن ــاء
مـحـطــات لـلـطــاقــة الـمـتـجــددة من
خالل هيئة الشراكة ،ومن المتوقع
أن يبدأ تشغيل هذه المحطات في
 ،2026بطاقة كهربائية تبلغ 3500
ميغاواط ،وهناك مشروع لأللواح
الضوئية على المباني الحكومية
وم ـبــانــي الـ ـ ــوزارة ،ب ـطــاقــة 1500
خــال الـسـنــوات العشر الـقــادمــة،
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل هذه
المشاريع في .2024
ّ
وبين أنه بحلول الربع الثاني
من  2022ستشغل جميع محطات
الــوزارة بالغاز الطبيعي الوقود
النظيف ،وهذا له آثار جيدة على
الـبـيـئــة وع ـلــى ن ـق ــاوة ال ـه ــواء في
الكويت.

القطاع الخاص
وأكــد العتيبي دور ومشاركة
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ف ــي الـمـشــاريــع
القادمة لـلــوزارة ،مبينا أن هناك
الـعــديــد مــن الـمـشــاريــع الـخــاصــة
بـ ــإن ـ ـشـ ــاء الـ ـمـ ـحـ ـط ــات وت ـح ـل ـي ــة

زيادة التعرفة وفق دراسة خالل سنتين
أشار العتيبي إلى أن تعديل تعرفة الكهرباء والماء
سيكون أحــد المحاور المستقبلية "للغير سكني" ألن
الـقــانــون  20لـعــام  2016أعـطــى الـ ــوزارة مـجــاال لتعديل
التعرفة .وفيما يخص توقيت زيــادة التعرفة قال إنها
مرتبطة ببرنامج االصــاح االقتصادي ضمن برنامج
متكامل على مستوى الدولة ويندرج تحت توجيه الدعوم
للمستحق ،الفتا إلى أنه من الممكن زيادة التعرفة خالل
عامين وفق دراسات تعدها اللجنة المعنية في الوزارة
فيما ال يؤثر على االقتصاد المحلي.
وح ــول انـطــاق مـشــاريــع ال ـ ــوزارة وتــأخــر المشاريع

الكهربائية وإمكانية وجود مخاوف من مشاكل كهربائية
في حال تأخرها ،قال العتيبي :ال يستطيع أحد أن ينكر أن
مشاريع الوزارة تأخرت ما بين  4و 5سنوات ،إال أنه طمأن
أنه تحديدا في مشاريع الطاقة الشمسية ستتم الترسية
قريبا على االستشاري ليبدأ العمل الفعلي ،وكذلك تم
التوقيع مع المستشار المختص فيما يخص محطتي
الــزور الشمالية والخيران ،مؤكدا أن عجلة العمل على
هذه المشاريع بدأت ،ولكن في حال تأخرت أكثر من ذلك
سنشهد أزمة كهربائية بحلول  2025لذلك يجب الدفع
الستعجال تنفيذ هذه المشاريع.

المياه ستكون من خالل القطاع
الخاص ،متوقعا أن تكون القيمة
االس ـت ـث ـم ــاري ــة ل ـل ـق ـطــاع ف ــي تـلــك
المشاريع نحو  3مليارات دينار،
خالل السنوات العشر القادمة.
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ـ ـ ــى أن ا ل ـ ـخ ـ ـطـ ــة
االسـتــراتـيـجـيــة وضـعــت عـلــى أن
يتم العمل على خفض االستهالك
لـلـطــاقــة وال ـم ـيــاه بـنـسـبــة  30في
المئة ،من خالل إجراءات لخفض
االسـ ـتـ ـه ــاك ي ــأت ــي ع ـل ــى رأس ـه ــا
"رفـ ــع اش ـت ــراط ــات ك ـف ــاءة أج ـهــزة
التكييف" ،حيث إن  70في المئة
م ــن االس ـت ـه ــاك ت ــأت ــي م ــن خــال
التكييف ،فأي تحسن على كفاءة
التكييف سينعكس على تخفيض
االستهالك.
وتابع :النقطة الثانية في هذا
الـ ـش ــأن س ـت ـكــون إلـ ـ ــزام الـمـبــانــي
ب ــال ـع ــزل ال ـ ـحـ ــراري ،وه ـ ــذا أيـضــا
بالتنسيق مع البلدية ،وسيكون
اإللــزام بداية من مدينة المطالع
فـ ــي ت ــرخ ـي ــص الـ ـبـ ـن ــاء ،وت ـل ـت ــزم
المكاتب الهندسية بتطبيق العزل
الحراري.
وأضاف العتيبي :هناك أيضا
وضع اشتراطات لترشيد المياه،
وت ــدقـ ـي ــق الـ ـط ــاق ــة فـ ــي ال ـم ـبــانــي
الحكومية ،وإعادة تأهيلها لتكون
مــوفــرة لـلـطــاقــة ،إضــافــة إل ــى أنــه
يجب أن يكون هناك مصدر رديف
لتحلية المياه مــن البحر ،وهــذا
من خالل تحلية المياه الجوفية
للحاالت الطارئة ،وهناك مشروع
لتخزين الفائض من المياه العذبة
في مكامن المياه الجوفية إليجاد
مخزون استراتيجي ،وتم تنفيذ
تجربة مع معهد األبحاث العلمية
وأثبتت نجاحها ،وستعمم هذه
التجربة بشكل أكبر.
وأشـ ــار إل ــى أن ال ـ ــوزارة تولي
اهتماما كبيرا للعنصر البشري
وتدريبه وتأهيله ،ونسبة العمالة
الوطنية في الــوزارة تتجاوز 95
في المئة.

«االئتمان» يحصل على « »ISOبمعايير أنظمة إدارة استمرارية األعمال

ً
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فهد الرمضان

ب ــالـ ـت ــزام ــن م ـ ــع ح ـ ـصـ ــول بـنــك
االئ ـت ـم ــان الـكــويـتــي عـلــى شـهــادة
أيــزو ( )ISO 22301:2019الخاصة
بمعايير ّأنظمة إدارة استمرارية
األعمال ،وقع "االئتمان" بروتوكول
تعاون مع البنك األهلي الكويتي،
بهدف تفعيل وطرح مجموعة من
الـخــدمـّـات اإللـكـتــرونـيــة الـجــديــدة.
وق ــد وق ــع االتـفــاقـيــة كــل مــن نائب
رئيس مجلس اإلدارة المدير العام
لـ ـ ـ "االئـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــان" صـ ـ ــاح ال ـم ـض ــف،
وال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي لمجموعة
األه ـل ــي ال ـكــوي ـتــي ،ل ــؤي مـقــامــس،
ب ـ ـح ـ ـضـ ــور عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن مـ ـس ــؤول ــي
الجهتين.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ال ــرس ـم ــي
باسم البنك ،حباري الخشتي ،إن
شـهــادة «األي ــزو» فــي مجال األمــان
والمرونة وأنظمة إدارة استمرارية
األعمال ،وهو معيار نظام اإلدارة
المنشور وف ــق أح ــدث إص ــدار من
قـبــل المنظمة الــدول ـيــة للتوحيد
القياسي والذي يحدد المتطلبات
الــازمــة لتخطيط اإلدارة الموثقة
وتأسيسها وتنفيذها وتشغيلها
ومراقبتها ومراجعتها وصيانتها
وتحسينها باستمرار يعتبر إنجازا
يـضــاف إلــى إن ـجــازات "االئـتـمــان"،

بــإضــافــة ش ـهــادة ال ـجــديــدة لبقية
الشهادات التي حصل عليها البنك
ســابـقــا ،والـتــي تثبت تميز البنك
في التطبيق واالمتثال لمتطلبات
المنظمة الدولية للمعايير.
واعتبرت الخشتي ،في تصريح
أم ــس ،أن الـشـهــادة تــؤكــد الكفاءة
التشغيلية لـلـبـنــك وق ــدرت ــه على
الـ ـتـ ـع ــام ــل بـ ـشـ ـك ــل م ـن ـه ـج ــي مــع
الـحــوادث واألزم ــات والتعافي من
الـ ـك ــوارث ،مـمــا ي ـعــزز ق ــدرت ــه على
االستمرار في إدارة أعماله وتقديم
خــدمــاتــه فــي كــل األح ـ ــوال ،ومهما
كانت الظروف.
وأكدت أن الشهادة تأتي تتويجا
لجهود تطوير العمل فــي إدارات
وخــدمــات البنك الـتــي بــذلــت على
م ــدى األع ـ ــوام الـمــاضـيــة لتطبيق
المعايير الدولية للجودة واألمــن
واستكماال لمسيرة البنك والتزام
إدارت ـ ــه بتفعيل خـطـتــه لتحقيق
الحوكمة.
وأشـ ــارت إل ــى أن «ه ــذا النجاح
لم يكن ليتحقق لوال الجهود التي
بــذلـتـهــا إدارة الـبـنــك والـعــامـلــون
ف ـي ــه ،والـ ـت ــي أثـ ـم ــرت سـلـسـلــة من
اإلنجازات التي تصب في مصلحة
المواطنين المستفيدين من خدمات
الـبـنــك ،فـضــا عــن تــوسـيــع شبكة
الربط اإللكتروني مع العديد من

 41مليون دينار قروض سبتمبر
أعلن بنك االئتمان إجمالي المبالغ المصروفة لكل من القروض
العقارية وقروض المرأة والمنح والمحفظة عن شهر سبتمبر الماضي،
حيث بلغ اإلجمالي  41مليونا و 79ألف دينار ،في حين بلغ إجمالي
قروض المحفظة  135ألفا.
بيــان

المضف ومسؤولو البنك األهلي خالل توقيع البروتوكول
المؤسسات والجهات الحكومية
والبنوك التجارية ،وهي الخدمات
التي كــان من شأنها زي ــادة معدل
المعامالت اإللكترونية التي يتم
إنجازها عبر موقع البنك بشكل
كبير.

بروتوكول التعاون
وحــول بروتوكول التعاون مع
ال ـب ـنــك األهـ ـل ــي ،ق ــال ــت إنـ ــه بـهــدف
ال ــى تفعيل وطـ ــرح مـجـمــوعــة من
الـخــدمــات اإللـكـتــرونـيــة الـجــديــدة،
والتي من شأنها تسهيل المعامالت

المصرفية لعمالء البنك المتعاملين
مع بنك االئتمان وتحويل دفعات
ال ـقــروض الـخــاصــة بالعمالء إلى
حساباتهم مباشرة دون حاجة إلى
مراجعة أي من فروع البنك.
وذك ـ ــرت أن «االئ ـت ـم ــان» حــرص
دائما من خــال اإلدارة التنفيذية
على ميكنة خدمات البنك وجعلها
متاحة أمام العمالء ليجعل حياة
عمالئه أكثر سهولة.
وأك ـ ــدت أن تــوقـيــع بــروتــوكــول
الشراكة للربط اإللكتروني يأتي
مــن منطلق تفعيل دور الحكومة

«المواصالت» تخفض أسعار الخدمات الحديثة
•

محمد راشد

كـشـفــت م ـص ــادر مـطـلـعــة ل ـ ـ "ا ل ـج ــر ي ــدة ،ان وزارة
ال ـمــواصــات ب ــدأت تـخـفـيــض تـعــرفــة نـقــل وتـحــويــل
اسم للخدمات الفنية التجارية ،وذلك تنفيذا للقرار
الوزاري الذي أصدرته وزيرة األشغال وزيرة الدولة
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات د .رنا
الفارس في أبريل الماضي.
وأوضحت المصادر أن خفض األسعار جاء بعد
صدور القانون في جريدة "الكويت اليوم" األسبوع
ال ـمــاضــي ،وي ــأت ــي اس ـت ـك ـمــاال ل ـق ــرار ال ـف ــارس بـشــأن
تعرفة نقل وتحويل وتغيير اسم للخدمات الفنية
ال ـت ـجــاريــة ،والـ ــذي نـصــت ال ـم ــادة األولـ ــى مـنــه على
انه "دون اإلخالل بالتعرفة المقررة للحصول على
الخدمات الفنية التجارية في حالة رغبة المشترك
من بعض الخدمات مثل (نقل ،تغيير اسم المشترك،

تنازل عن الخدمة إلى مشترك آخر ،تحويل مسار،
م ـف ـتــاح ب ــدال ــة إض ــاف ــي ،تـغـيـيــرمـفـتــاح ب ــدال ــة ،فـتــح
الصفر ا لــدو لــي بعد تركيب ا لـخــد مــة ،تغيير ناقل،
ومسار بديل)".
وأ ك ــدت ا ل ـمــادة ا لـثــا نـيــة مــن ا لـقــا نــون أن التعرفة
ال ـم ـح ـص ـلــة غ ـي ــر ق ــاب ـل ــة ل ــاسـ ـت ــرداد بـ ــأي حـ ــال مــن
األحوال ،الفتة إلى ان الوزارة حددت أسعارا نظير
كــل خــدمــة مــن ه ــذه ال ـخــدمــات ال ـتــي تـسـتـفـيــد منها
ال ـش ــرك ــات ال ـت ـج ــاري ــة ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ،إذ ك ــان ــت أب ــرز
مزايا القرار المذكور ،خفض تعرفة خدمة (،)ISDN
مــن  1200ديـنــار إلــى  450دي ـنــارا ،السـيـمــا ان هــذه
ا لـخــد مــة تستفيد منها ا لـشــر كــات وذ لــك فــي تصفح
اإلنترنت وإجراء محادثة هاتفية واستقبال فاكس
فــي نفس ا لــو قــت ،فضال عــن خدمة  800التي كانت
الوزارة تحصل نظيرها من المشتركين ألفي دينار،
أصبحت وفقا للقانون الجديد  450دينارا سنويا.

اإللكترونية ،والحرص على تطوير
األداء واالستفادة من التكنولوجيا
الحديثة التي يوفرها البنك بما
يخدم العمالء وتسهيل اإلجراءات
اليومية وتقديم أفضل خدمة لهم.
وأض ـ ــاف ـ ــت ال ـخ ـش ـت ــي أن ه ــذه
الـ ـخـ ـط ــوة ال ـم ـه ـمــة مـ ــن ق ـب ــل بـ ّنــك
االئ ـت ـم ــان وال ـب ـن ــك األهـ ـل ــي تـمــثــل
ن ـم ــوذج ــا ع ـم ـل ـيــا ل ـل ـت ـع ــاون بين
القطاعين الحكومي والخاص ،وبما
ينعكس إيجابيا لمصلحة المواطن
الكويتي الذي يطمح للحصول على
خدمات مميزة.

الشهادة
تؤكد الكفاءة
والقدرة على
التعامل
مع األزمات
والكوارث

قروض المحفظة

الخشتي

«األوقاف» 40 :جهة شاركت في
مسابقة حفظ القرآن
أعلنت المنسقة العامة لمسابقة الكويت
الكبرى الـ  24لحفظ القرآن الكريم وتجويده،
مآرب اليعقوب« ،انتهاء التصفيات األولية
ً
للمسابقة رسميا السبت الماضي».
وذك ـ ــرت ال ـي ـع ـقــوب ،ف ــي تـصــريــح أم ــس،
أن «عــدد الجهات المشاركة فــي المسابقة
التي تقام برعاية سمو أمير البالد الشيخ
ْ
ن ــواف األحـمــد تحت شـعــار «اطـ َـمـ ِـئــن» ،بلغ
أكثر من  40جهة رسمية وأهلية كويتية،
ساهمت بجهودها في ّاختيار المتسابقين
والمتسابقات الذين يمثلونها في المسابقة
وفــق التصفيات األول ـيــة» ،مشيرة إلــى أنه
«يـجــري ّحاليا تجهيز الكشوف النهائية
ال ـتــي تـلــقـتـهــا اإلدارة بالتنسيق م ــع تلك

بناء قسائم خاصة
بناء قسائم حكومية
شراء بيوت
توسعة وترميم سكن خاص
توسعة وترميم بيوت حكومية
قروض ومنح بيوت خرسانية
منح ذوي اإلعاقة
االجمالي

ً
الجهات ،تمهيدا إلعالن أسماء المتسابقين
والمتسابقات ،ال ــذي اج ـتــازوا التصفيات
ً
ّ
األولية ،وتمهيدا النطالق مرحلة التصفيات
النهائية في الموعد المقرر  17الجاري».
وأكدت أن «إدارة الصناديق الوقفية ممثلة
في الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه،
ستوزع بعد هذه المرحلة المشاركين الذين
تــأهـلــوا للتصفيات الـنـهــائـيــة عـلــى لجان
التحكيم حسب الشرائح المعلنة في شروط
الـمـســابـقــة م ــن ح ـيــث عـ ــدد أجـ ـ ــزاء الـحـفــظ
والتجويد وال ـقــراءات وغيرها ،كما سيتم
توزيع النساء في لجان خاصة بهن».

المنصرف
المبلغ
1.870.046
30.051.955
5.916.011
201.480
879.811
5.000
2.155.000
41.079.303

بيــان
توسعة وترميم
توسعة
ترميم
اإلجمالي

المنصرف
المبلغ
110.000
0
25.000
135.000

جراحة معقدة في «مبارك»
إلزالة ورمين بالقولون والكبد
•

عادل سامي

أعلن فريق طبي في مستشفى مبارك
الـكـبـيــر ن ـجــاح عملية صعبة ومعقدة
لمريض كندي في األربعينيات من العمر
كــان يعاني ورمــا مزدوجا في القولون
بالجهة اليمنى وورما في الكبد.
وق ـ ــال اس ـت ـش ــاري ال ـج ــراح ــة الـعــامــة
وج ـ ــراح ـ ــة الـ ـق ــول ــون وال ـم ـس ـت ـق ـيــم فــى
مـسـتـشـفــى م ـب ــارك الـكـبـيــر د .عـبــدالـلــه
الحداد إن هذه العملية الجراحية تعتبر
ً
إنجازا لمستشفى مبارك ووزارة الصحة،
وأجريت باستخدام المنظار الجراحي،

الفتا إلى أن المريض في حالة مستقرة
اآلن.
وأضــاف أن العملية التي استغرقت
نحو  4ساعات ،قام بها فريق مختص
بالقولون والمستقيم من جهة وفريق
آخ ــر مختص بالكبد مــن جـهــة أخ ــرى،
الفتا إلى أن المريض لم يكن يشتكي من
أي أعراض تخص القولون مباشرة ،إال
أنه فجأة شعر بــدوار وأجــرى على إثره
فحصا تبين من خالله وجــود أنيميا،
ً
وبـعــدهــا أج ــرى مـنـظــارا عـلــى الـقــولــون
ً
فاكتشف ورم ــا فــي الجهة اليمنى من
القولون.

محليات

٤

ةديرجلا

•
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«التربية» تنجح في اختبار اليوم األول لعودة
الحياة الطبيعية للمدارس
إلغاء الـ  PCRللجرعة الواحدة وحضور %50
ّ
ّ
خففا االختناقات وحدة األزمة
المضف :الوضع مطمئن والمدارس جاهزة والتقييم
بعد شهر ونأمل العودة الكاملة في الفصل الثاني
المعلمون
أساس نجاح
المنظومة
التربوية
وعملنا 6
أشهر لتجهيز
المدارس

ً
المضف متحدثا إلى إحدى الطالبات خالل تفقد المدارس أمس

فهد الرمضان

فرحة طالبية
بالدوام المدرسي
واإلدارات تعاملت
بحزم بشأن تنظيم
إجراءات الدخول

بعد غياب استمر أكثر من
ً
 18شهرا ،عادت الحياة الطبيعية
إلى المدارس التعليمية ،صباح
أم ـ ـ ــس ،بـ ـ ـ ــدوام  300أل ـ ــف طــالــب
وط ــالـ ـب ــة ،ح ـي ــث ن ـج ـحــت وزارة
التربية في تنظيم خطة العودة
الجزئية اآلمنة للطالب في اليوم
األول من بداية الدوام.
وانـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــم طـ ـ ـ ـ ـ ــاب مـ ـ ـ ـ ـ ــدارس
ال ـك ــوي ــت ال ـح ـكــوم ـيــة وال ـخــاصــة
بنسبة حضور  %50بمقاعدهم
الــدراسـيــة ،بعد أن تــم تقسيمهم
إلــى مجموعتين وســط إجــراءات
ص ـح ـي ــة اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة فــرض ـت ـهــا
جائحة "كورونا".
واسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــل ال ـ ـ ـطـ ـ ــاب ي ــوم ـه ــم
الدراسي األول بعد غياب طويل
بـعـمــل ف ـحــص الـ ـح ــرارة وتـعـقـيــم
األيــدي ،مرتدين كماماتهم ،فيما
قـ ــدم طـ ــاب ال ـم ــرح ـل ــة ال ـثــانــويــة
شـ ـ ـه ـ ــادات ال ـت ـط ـع ـي ــم أو فـحــص
ال ـ ـ ـ ـ  PCRال ـ ـتـ ــي ت ـث ـب ــت خ ـل ــوه ــم
مـ ــن ف ـ ـيـ ــروس "كـ ـ ــورونـ ـ ــا" ،الـ ــذي
ع ـط ــل ال ـ ـمـ ــدارس ألك ـث ــر م ــن ع ــام
ونصف العام ،وكــان الفتا غياب
االختناقات المرورية عن كثير من
الطرقات ،والذي يرجع إلى تقسيم

الطالب إلى مجموعتين ،ما ساهم
في تخفيف الزحام.
وك ـ ــان لـ ـق ــرار وزارة ال ـص ـحــة،
ال ــذي ص ــدر فــي وق ــت مـتــأخــر من
لـيــل أم ــس األول ،أث ــر واض ــح في
تسهيل اج ــراء ات دخــول الطالب
الحاصلين على جرعة واحدة من
اللقاح دون الحاجة لتقديم فحص
الـ  PCRوتخفيف األزمة المتوقعة،
ف ــي ح ـي ــن اس ـت ـم ــر ت ـط ـب ـيــق ق ــرار
الفحص للطلبة والمعلمين غير
الحاصلين على أي جــرعــة ،بعد
أن اصدرت "التربية" تعميما بهذا
الخصوص إلــى جميع المدارس
صباح أمس.

جولة المضف
ومواكبة لليوم الدراسي األول
قام وزير التربية د .علي المضف
بـجــولــة عـلــى ع ــدد م ــن ال ـم ــدارس
لــاطــاع واالطـمـئـنــان عـلــى سير
الـ ـعـ ـم ــل ،ح ـي ــث ش ـم ـل ــت ال ـج ــول ــة
روض ـ ـ ــة عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ال ـش ــاه ـي ــن
ب ـم ـن ـط ـقــة م ـ ـشـ ــرف ،ومـ ــدرسـ ــة أم
عطية األنصارية االبتدائية بنات،
بــاإلضــافــة إل ــى مــدرســة الـخـنــدق

الـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة بـ ـنـ ـي ــن ،وث ــان ــوي ــة
عواطف العذبي الصباح.
وق ـ ــال ال ـم ـض ــف ،ف ــي تـصــريــح
صـ ـح ــاف ــي خـ ـ ــال ال ـ ـجـ ــولـ ــة" :ف ــي
البداية أتقدم بالتهنئة إلى سمو
األم ـ ـيـ ــر ال ـش ـي ــخ ن ـ ــواف األحـ ـم ــد،
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد ،ورئيس مجلس الــوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد ،وإلى
أولياء األمور والطالب والطالبات
وم ـن ـت ـس ـبــي وزارة ال ـت ــرب ـي ــة مــن
الهيئتين التعليمية واإلدار ي ـ ــة
بمناسبة بــدايــة الـعــام الــدراســي،
ب ـعــد ان ـق ـط ــاع دام أك ـث ــر م ــن عــام
ً
ونصف الـعــام ،متمنيا أن يكون
هذا العام آمنا للمتعلمين.

تدريب وإنجازات
وأك ـ ـ ـ ــد أن "ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة" ع ـم ـلــت
خ ــال األش ـه ــر ال ـس ـتــة الـمــاضـيــة
عـلــى تجهيز ال ـم ــدارس وتــدريــب
المعلمين واإلداريـيــن ،باإلضافة
إلـ ــى الـ ـط ــاب وال ـط ــال ـب ــات ،و"ق ــد
ح ـق ـق ـنــا ال ـك ـث ـيــر م ــن اإلن ـ ـجـ ــازات
التي نسعى إليها بالتعاون مع
وزارة ال ـص ـحــة ،أب ــرزه ــا تحقيق
االش ـتــراطــات الـصـحـيــة ،وتوفير
بيئة آمنة للجميع".
وأض ــاف" :الـحـمــد لـلــه الــوضــع
مطمئن ،والمدارس جاهزة ،وهذا
ما رأيته خالل جولتي على عدد
م ـن ـه ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى س ـع ــادة
الطالب والمعلمين بالعودة الى
الدراسة".
وتـ ــابـ ــع" :تـ ـع ــاون ــا مـ ــع وزارة
الـصـحــة إلصـ ــدار دل ـيــل إرش ــادي
وتوزيعه على المناطق التعليمية
وك ــل الـ ـم ــدارس بــال ـكــويــت ،حيث
للمعلمين
ُي ـع ــد خــر ي ـطــة ط ــر يــق
ّ
واإلدارات المدرسية ،ويفند كل
االش ـت ــراط ــات الـصـحـيــة الــواجــب
اتباعها".

خطة طوارئ بديلة لـ «البلدية» ساهمت
في نظافة مئات المدارس
طلبات التنظيف مستمرة بالمحافظات مع دوام الطلبة
●

محمد جاسم

س ــان ــدت إدارات ال ـن ـظ ــاف ــة ف ــي بـلــديــة
الكويت وزارة التربية بشأن حلحلة أزمة
عـقــود تنظيف ال ـمــدارس الـتــي تواجهها
ال ــوزارة في مناطقها التعليمية ،وأعــدت
فرق النظافة التابعة للبلدية خطة طوارئ
ّ
بديلة لحين حل مشكلة العقود.
وأكد مديرو النظافة في بلدية الكويت،
ف ــي ت ـص ــري ـح ــات ل ـ ـ «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،أن ـ ــه تــم
تخصيص فرق تنظيف بـ  20عامال لدعم
نظافة المدارس.
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال مــديــر إدارة الـنـظــافــة
وإش ـغــاالت الـطــرق بمحافظة العاصمة،
م ـش ـعــل الـ ـع ــازم ــي ،إنـ ــه ت ــم تـنـظـيــف 160
مدرسة للمراحل االبتدائية والمتوسطة

ً
والـ ـث ــان ــوي ــة ،فـ ـض ــا عـ ــن ري ـ ــاض أط ـف ــال
ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـمــاض ـيــة ال ـت ــي سـبـقــت بــدء
ال ـ ـعـ ــام الـ ـ ــدراسـ ـ ــي .ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ه ـنــاك
فرقا خصصتها إدارة النظافة لمتابعة
ال ـمــدارس بحسب الطلبات المرسلة من
تلك المدارس.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال مـ ــديـ ــر إدارة ال ـن ـظ ــاف ــة
وإشغاالت الطرق في محافظة الفروانية،
س ـع ــد ال ـخ ــري ـن ــج ،إن ـ ــه ت ــم ت ــوزي ــع ع ـمــال
النظافة على عــدد من الـمــدارس وريــاض
ً
األط ـ ـف ـ ــال ،م ـب ـي ـن ــا أن ن ـظ ــاف ــة ال ـ ـمـ ــدارس
تنعكس عـلــى ر غـبــة ا لـطـلـبــة والمعلمين
في العودة اآلمنة .كما أعلن مدير إدارة
النظافة وإش ـغــاالت الـطــرق فــي محافظة
حــولــي ،محمد الجبعة ،أن فــرق النظافة
نظفت  114مــدرســة وروض ــة فــي مناطق

المحافظة ،إضافة إلى الدور التي طلبته
م ــدارس وزارة الـتــربـيــة بتنظيف وغسل
فصول وممرات المدارس ،وقال إن توزيع
فرق عمالة النظافة يتم بحسب حجم كل
مدرسة تابعة للتعليم الحكومي ،في إطار
التعاون المستمر مع المنطقة التعليمية
بمحافظة حولي.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال مـ ــديـ ــر إدارة ال ـن ـظ ــاف ــة
وإشغاالت الطرق في محافظة األحمدي،
فيصل العتيبي ،إنه تم تجهيز وتنظيف
 90مــدرســة فــي المحافظة ،خــال الفترة
ً
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،مـ ـت ــابـ ـع ــا أن هـ ـن ــاك ط ـل ـبــات
للمساهمة فــي تنظيف ال ـمــدارس ،حيث
وص ــل لـ ـ ــإدارة ن ـحــو  30طـلـبــا ل ـم ــدارس
ورياض أطفال تحتاج إلى متابعة تنظيف
وغسل الفصول.

عودة كاملة آمنة
وقــال :نطمح أن يكون الفصل
الدراسي الثاني عودة كاملة آمنة،
وسيتم تقييم عــودة المتعلمين
بالتعاون مع "الصحة" بعد شهر،
ُ
وسيتخذ ال ـقــرار المناسب وفق
الظروف الصحية.
وبـ ـ ّـيـ ــن الـ ـمـ ـض ــف أنـ ـ ــه فـ ــي كــل
م ـن ـط ـقــة تـعـلـيـمـيــة ي ــوج ــد غــرفــة
عمليات بالتنسيق بين "التربية"
و"الصحة" ،هدفها مراجعة دقيقة
للوضع في كل المدارس ،ورصد
ح ــاالت الـ ـط ــوارئ ،وه ــي مجهزة
على أعلى مستوى.
واخـ ـتـ ـت ــم ب ـ ــاإلش ـ ــادة ب ـج ـهــود
منتسبي "التربية" من المعلمين
واإلداري ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــن وال ـ ـعـ ــام ـ ـل ـ ـيـ ــن فــي
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس ب ــالـ ـق ــول" :مـ ـ ــا رأي ـت ــه
ً
اليوم فخر لنا جميعا ،ويعكس
حجم الجهود الجبارة المبذولة
مــن جـمـيــع الـمـخـتـصـيــن ،وكــذلــك
ً
اإلدارات ا ل ـ ـمـ ــدر س ـ ـيـ ــة" ،م ـث ـم ـنــا
تضافر جهود الحكومة ودعم كل
ال ــوزارات والجهات ،لضمان عام
دراسي ناجح سعيد وآمن.
وخ ــال تفقد الــوزيــر المضف
مـ ــدرسـ ــة أم ع ـط ـي ــة األنـ ـص ــاري ــة
االبتدائية بنات ،خاطب هيئتها
التعليمية واإلداريــة قائال" :أنتم
أس ــاس ال ـن ـجــاح ،ون ـحــن جميعا
نعمل مــن أ جــل مصلحة أبنائنا
وبناتنا فــي سبيل رفعة وطننا
الغالي" ،مشيدا بجهود منتسبي
"ال ـتــرب ـيــة" م ــن ه ـي ـئــات تعليمية
وإداري ـ ـ ـ ــة ،ع ـم ـلــت خـ ــال اإلج ـ ــازة
الصيفية لتجهيز المدارس.

طالب إحدى المدارس الخاصة خالل اليوم األول

جرعة تطعيم واحدة تعفي
من المسحة األسبوعية
ذ ك ـ ـ ــرت وزارة ا ل ـص ـح ــة
أن ا ل ـم ـس ـح ــة األ س ـب ــو ع ـي ــة
للطلبة والطالبات مطلوبة
فقط للفئة العمرية من 12
ع ــام ــا ف ـم ــا فـ ـ ــوق ،م ـم ــن لــم
يتلقوا أي جرعة من لقاح
«كوفيد ،»19 -الفتة إلى أن
كل من فوق  12سنة وتلقى
جـ ــر عـ ــة أو ج ــر عـ ـتـ ـي ــن مــن
ا لـلـقــاح ال يطلب مـنــه عمل
مسحة أسبوعية.
وجـ ـ ـ ـ ــددت ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة فــي
بيان صحافي الدعوة إلى
المبادرة بالتطعيم للفئات
العمرية المشمولة بتلقي
لـقــاح «كــوفـيــد ،»19 -وذلــك
ف ــي إطـ ـ ــار ال ـ ـعـ ــودة اآلم ـن ــة
للمدارس ،وضمانا لصحة
وسالمة الطلبة.
وأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن ص ـ ـحـ ــة
ال ـط ـل ـب ــة واألم ـ ـ ــن ال ـص ـحــي
ل ـل ـبــاد أول ـ ــى األولـ ــويـ ــات،
ومـ ـح ــور اإلجـ ـ ـ ــراء ات الـتــي

تـطـبـقـهــا ال ـ ــوزارة وتـسـخــر
لها ا لــدو لــة كــل اإلمكانات،
ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـل ــى مـ ــا تـحـقــق
من نجاحات بفضل الوعي
المجتمعي.
وأوض ـحــت أن ــه «حــرصــا
منها على صحة وسالمة
أبنائنا الطلبة وانسيابية
سـيــر العملية التعليمية،
فــإن ا لـفــرق الفنية التابعة
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوزارة سـ ـتـ ـق ــوم ب ـع ـمــل
مـسـحــات عـشــوائـيــة داخــل
المدارس».

الشمري لـ ةديرجلا :.تطبيق
االشتراطات بحزم
قالت مديرة مدرسة صفية بنت ثابت االبتدائية بنات عواطف
الشمري :فرحتنا كبيرة اليوم (امس) بعودة الحياة والروح إلى
الـمــدارس ،بعد عــام ونصف من االنقطاع ،مؤكدة أن المدرسة
تطبق االشتراطات الصحية بحزم ،ويلتزم الجميع ،من معلمات
ومتعلمات ،بلبس الكمامات ،وتعقيم األيدي باستمرار مع فحص
الحرارة بشكل يومي عند المدخل ،وتطبيق شرط تقديم فحص
الـ  PCRللمعلمات غير المطعمات ،الفتة إلى أن االدارة حرصت
كــذ لــك على تسهيل عملية تقسيم الطالبات فــي المجموعات
ومــراعــاة االخ ــوات ،بحيث يتم وضعهن فــي نفس المجموعة
للتخفيف عن األسر.

local@aljarida●com

وكيل «الداخلية» :مواكبة ّاليوم الدراسي
األول بكفاءة ...واألمور مبشرة
 400دورية و 600أمني ...واختناق مروري وحيد بـ «صباح السالم»
●

(تصوير عوض التعمري وميالد غالي)

محمد الشرهان

اعـتـبــر وك ـيــل وزارة الــداخ ـل ـيــة ،الـفــريــق
الشيخ فيصل النواف ،أن الجهات األمنية
نجحت فــي مواكبة الـيــوم الــدراســي األول
بـ ـكـ ّـف ــاءة واقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدار ،وقـ ـ ــد جـ ـ ـ ــاءت األمـ ـ ــور
مبشرة بالخير ،نتيجة ما بذله العاملون
فـ ــي اإلدارة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــرور مـ ــن جـهــد
لتأمين انسيابية حركة الـمــرور وتفادي
االزدحامات.
ّ
وتفقد النواف ،أمس ،عددا من المدارس
والطرق والتقاطعات والمحاور الرئيسية
ّ
وال ـس ــري ـع ــة ،وغ ــرف ــة ال ـت ـح ــك ــم الــرئـيـسـيــة
بـ ـ ـ ـ ــاإلدارة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــرور ،وأشـ ـ ـ ــاد بـمــا
لمسه من استعدادات وجاهزية؛ أمنيا أو
مروريا أو في تطبيق اإلجراءات الصحية
واالحترازية على الطلبة ،مؤكدا أن وزارة
الداخلية جاهزة لتقديم أي مساعدات بما
يخدم ّالعودة اآلمنة للطلبة.
وتفقد وكيل «الداخلية» غرفة التحكم
الرئيسية باإلدارة العامة للمرور ،واستمع
ال ــى تـفــاصـيــل الـخـطــة ال ـمــروريــة ،وكيفية
التعامل مــع االزدحــامــات فــي الـطــرق ،كما
ّ
عــايــن نـظــام الـتـحــكــم الـمــركــزي والـمــراقـبــة
المرورية لــإشــارات الضوئية ،وسيارات
الضبط المروري ،وكاميرات ضبط السرعة،
وخدمة المعاقين.
وش ـ ــدد ال ـ ـنـ ــواف ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة تـنـفـيــذ
االستعدادات األمنية والمرورية بكل حرص
ودقة لتقليل ّاالزدحامات المرورية وحماية
ً
الطلبة ،وتجنب الحوادث المرورية ،داعيا
إلـ ــى الـ ـح ــزم ف ــي م ــواج ـه ــة أي سـلــوكـيــات
خاطئة على الطرق ،ومشددا على ضرورة
ال ـت ـع ــام ــل الـ ــراقـ ــي وتـ ـق ــدي ــم ال ـم ـس ــاع ــدات

ً
وكيل الداخلية متفقدا حركة المرور عبر غرفة التحكم
عـلــى ال ـطــرق والـتـعــامــل مــع جميع قــائــدي
المركبات ،بما يضمن وصول الجميع إلى
وجهاتهم بسالم.
ّ
ووجه بضرورة تكثيف الوجود األمني
على جميع الـطــرق السريعة والتقاطعات
الرئيسية والفرعية المؤدية إلى المناطق
السكنية التي يوجد في محيطها العديد من
المدارس ،لمنع عرقلة حركة السير والقضاء
على الوقوف العشوائي أمام المدارس.
من جانبه ،كشف وكيل الوزارة المساعد
لـقـطــاع ال ـم ــرور والـعـمـلـيــات ،ال ـل ــواء جمال
الصايغ ،أن الخطة التي وضعتها اإلدارة
العامة المرور لمواكبة عودة العام الدراسي
تضمنت تــوزيــع  400دوريـ ــة عـلــى الـطــرق
ال ــدائ ــري ــة والــرئـيـسـيــة وال ـت ـقــاط ـعــات بـقــوة
ع ـس ـكــريــة ب ـل ـغــت  600رجـ ــل أمـ ــن لـمــراقـبــة

ومتابعة الطرق من خالل متابعة الكاميرات
المرورية المنتشرة على الطرقات ،والتي
بلغ عددها  ،250مشيرا الى أن اإلدارة العامة
للمرور أعادت برمجة التقاطعات المرورية،
َ
بهدف تقليل الكثافة المرورية على فترتي
دخول وخروج الموظفين من أعمالهم.
وأوض ـ ــح ال ـص ــاي ــغ أنـ ــه ت ــم رصـ ــد حــالــة
اختناق مــروري واحــدة في منطقة صباح
السالم ،ألنها تحتوي على مدارس حكومية
وأخرى خاصة ،إضافة الى السكن الخاص
والتجاري ،الفتا الى أن قيادات القطاع ومن
خالل كاميرات الرصد الميداني والوجود
األمني والمروري زادت من أعداد الدوريات
لتسهيل حركة السير عند بعض المدارس،
وأن فترة دخول الموظفين شهدت تسجيل
 18حادثا مروريا.

مدارس الجهراء والعاصمة ...التزام باإلجراءات
الوقائية وغياب لالختناقات المرورية
توفير أجهزة قياس الحرارة والتأكد من شهادات التطعيم وفحص الـ PCR
●

تطبيق التباعد
في الفصول
ً
حفاظا على سالمة
الطلبة

أحمد الشمري وفيصل متعب

في اليوم األول من انتظام الدراسة
ب ـج ـم ـيــع مـ ـ ـ ــدارس الـ ـك ــوي ــت ،ال ـتــزم ــت
محافظة الجهراء بتطبيق اإلجــراء ات
الصحية الوقائية للوقاية من فيروس
كورونا منذ دخول الطلبة عبر بوابات
مدارسهم حتى الوصول إلى فصولهم
الدراسية.
ورغـ ــم أن ان ـط ــاق ال ـع ــام ال ــدراس ــي
يشهد في الـعــادة زحــامــا ،شهد اليوم
ً
األول للدوام المدرسي ،خالفا للمتوقع،
بانسابية فــي الـحــركــة الـمــروريــة ولم
تشهد الـطــرق الـمــؤديــة إلــى الـمــدارس
فــي «الـجـهــراء» أي اختناقات مــروريــة

بشكل الف ــت ،وكــانــت العملية منظمة
نظرا لتوزيع الطلبة على مجموعتين
بنسبة حضور  50في المئة ،فضال عن
توفير دوريــات مرور أمام كل مدرسة
لتنظيم عملية السير أو التدخل في
حالة حــدوث مشكلة مع الطلبة أثناء
دخولهم إلى المدرسة.
كما وفــرت جميع مــدارس الجهراء
اجـ ـه ــزة ف ـح ــص ح ـ ـ ــرارة ال ـط ـل ـبــة عـنــد
بوابات المدارس للتأكد من سالمتهم
ق ـبــل دخــول ـهــم إل ــى ال ـح ــرم ال ــدراس ــي،
فضال عن التأكد من شهادات التطعيم
وفحص الـ.PCR
ول ـ ـ ــم تـ ـك ــن م ـح ـط ــة الـ ـ ــدخـ ـ ــول ع ـبــر
البوابات هي اإلجراء الوحيد للوقاية

من فيروس كورونا ،بل وفــرت جميع
مدارس الجهراء ارشادات ارضية تحث
الطلبة على تطبيق التباعد إلى حين
الوصول إلى الفصل الدراسي ،إضافة
إلى توفير المعقمات بمختلف الممرات
في المدرسة وااللتزام بلبس الكمامات.

التطعيم وفحص الـPCR
و فــي منطقة العاصمة التعليمية،
انطلق قطار العام الدراسي بطوابير
منظمة أمــام بوابات المدارس للتأكد
مــن تطعيم الطلبة وشـهــادة فحص
الـ  PCRقبل دخولهم.
واختلفت تجهيزات ال ـمــدارس في

منطقة العاصمة فبعضها وفر جميع
الـمـسـتـلــزمــات الــوقــائ ـيــة م ــن كـمــامــات
ومعقمات ،وبعضها لم يستعد بشكل
كامل ،غير أن الطلبة تداركوا الموقف
وقاموا بتوزيع الكمامات على بعضهم
قبل دخولهم المدرسة.
وش ـه ــدت مـعـظــم م ــداخ ــل وم ـخــارج
ال ـمــدارس فــي المنطقة انسيابية في
حــركــة الــدخــول وال ـخــروج أثـنــاء فترة
الـ ـ ـ ــدوام ال ـص ـب ــاح ــي دون اخ ـت ـنــاقــات
م ــروري ــة ،ف ــي وق ــت كـلـفــت ال ـعــديــد من
ال ـمــدارس المعلمين بــالــوقــوف خــارج
اسـ ـ ــوار م ــدارس ـه ــا وداخ ـل ـه ــا الرشـ ــاد
الطلبة إلى فصولهم الدراسية بكامل
مرافق المدارس.

انسياب الحركة المرورية

الفارس :جدول زمني الستقبال أول
دفعة من طلبة جامعة عبدالله السالم

قياس حرارة طالبة لدى دخولها المدرسة

بوحمد تفقد مدارس تعليمية العاصمة

بوحمد خالل تفقده إحدى المدارس أمس
تفقد مــد يــر منطقة ا لـعــا صـمــة التعليمية
جاسم بوحمد ،ومديرة الشؤون التعليمية
دالل الناهض م ــدارس :الفيحاء المتوسطة
ب ـن ــات ،وم ـعــن ب ــن زائ ـ ــدة الـمـتــوسـطــة بـنـيــن،
وال ـعــدي ـل ـيــة اب ـت ــدائ ـي ــة بـ ـن ــات ،وع ـبــدال ـعــزيــز
ال ـغ ــرب ـل ـل ــي االبـ ـت ــدائـ ـي ــة ب ـن ـي ــن ،وال ـب ـي ــرون ــي
المتوسطة بنين ،لالطالع على سير العملية

التعليمية وجاهزية الـمــدارس ،واالطمئنان
عـلــى م ـجــريــات ال ـع ــودة اآلم ـنــة للطلبة وفــق
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـص ـح ـي ــة الـ ـح ــديـ ـث ــة ،كـ ـم ــا تــم
االطمئنان على جاهزية الفصول وفاعليتها،
وسير العملية التعليمية بسالسة وأمان ،وفق
خطة تستهدف ضم ذلك مع تعويض الفاقد
التعليمي ،وتمكين المتعلم.

الهاجري :عمل
متواصل لنجاح
العودة اآلمنة
أكدت مراقبة التعليم
االبـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدائ ـ ـ ــي ب ـم ـن ـط ـق ــة
الـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
ف ــاطـ ـم ــة الـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــري ،أن
فرق االستعدادات عملت
مـ ـ ـن ـ ــذ أك ـ ـ ـثـ ـ ــر م ـ ـ ــن ش ـه ــر
على متابعة تجهيزات
ال ـم ــدارس لـتـكــون عــودة
الطلبة آمنة ومريحة مع
أول يوم دراسي ،مشيرة
إلى أن المدارس ملتزمة
ب ـت ـط ـب ـيــق االشـ ـت ــراط ــات
الصحية التي وضعتها
ال ـل ـج ـنــة ال ـم ـش ـتــركــة مــع
«ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــة»« ،لـ ـضـ ـم ــان
سالمة أبنائنا وبناتنا
ال ـطــاب والـعــامـلـيــن في
المدارس».

ً
الفارس مترئسا االجتماع

المشروع
صرح علمي
واعد ولحظة
تاريخية
في مسيرة
التعليم

الفارس

●

أحمد الشمري

أكد وزير النفط وزير التعليم العالي ،د .محمد
الـفــارس ،دعمه الكامل لرئيس وأعـضــاء المجلس
التأسيسي لجامعة عبدالله السالم في أداء عملهم،
ً
مشددا على أهمية تحديد جدول زمني الستقبال
ً
أول دفعة من الطلبة في الجامعة قريبا ،مع ضرورة
الموازنة السليمة بين سرعة اإلنجاز وجودة اإلنتاج
بخطوات ثابتة دون اخـتــزال للمراحل األساسية،
ل ــان ـط ــاق ال ـس ـل ـيــم ل ـب ــاك ــورة ال ـم ـس ــار الـتـعـلـيـمــي
للجامعة.
وذكر الفارس ،في تصريح صحافي ،أمس ،خالل
الـلـقــاء ال ــذي عقد بعد االجـتـمــاع التمهيدي األول
للمجلس التأسيسي ،برئاسة د .موضي الحمود،
أن مشروع تأسيس الجامعة يعد لحظة تاريخية
في مسيرة التعليم العالي بالكويت ،واصفا إياه
بأنه صرح علمي واعد يحتاج إلى تضافر الجهود،
خصوصا مع وجــود أعضاء من أصحاب الخبرة
واالخـتـصــاص مكلفين فــي هــذا المجلس ،والــذي
يقع على عاتقهم مسؤولية وضع الرؤية ،وخريطة
ال ـطــريــق ،ومـتـطـلـبــات الـتــأسـيــس ل ـهــذه الـجــامـعــة،
لـكــي تــأخــذ مـســارهــا الـصـحـيــح ،متمنيا أن تكون
الجامعة باكورة منهاج تعليمي عال ومرموق ذات
تخصصات متسقة مع أهداف الدولة التنموية.

فتح آفاق
جديدة
لتطوير رأس
المال البشري
ومواكبة
المتغيرات
تطوير منظومة التعليم
العالمية
الحمود

وأشار إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة

في تطوير منظومة التعليم العالي ،لما له من أهمية
فــي دفــع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في
ً
البالد ،وجاء مرسوم «عبدالله السالم» ليكون جنبا
إلى جنب مع جامعة الكويت ،لتلعب دورها شريكا
ً
استراتيجيا في صناعة التعليم العالي ،ومنبرا
ً
إنسانيا لبناء الفكر الخالق ،ونقل العلم والمعرفة،
وإعــداد الطاقات البشرية المؤهلة ،للمساهمة في
بناء اقتصاد المعرفة وتطوير المجتمع.
وأكد أن المشروع يساهم في إثراء متطلبات سوق
العمل من المخرجات العلمية الفكرية واإلبداعية،
بما يـتــاءم مــع الخطة التنموية وبــرنــامــج العمل
الحكومي بشأن الجانب التعليمي،

ثقة غالية
مــن جانبها ،تقدمت الحمود نيابة عنها وعن
أعضاء المجلس بالشكر الجزيل للقيادة السياسية
وللوزير الفارس على الثقة الغالية لتكليفهم بوضع
حجر األساس للجامعة ،كما تقدمت بالشكر لجامعة
الكويت لتسخيرها جميع اإلمكانات أمام المجلس،
لالنطالق بكل سالسة نحو تحقيق الهدف المنشود
في إرساء قواعد «عبدالله السالم».
وأشادت الحمود بأعضاء المجلس التأسيسي،
م ــؤك ــدة أنـ ــه ي ـضــم كــوك ـبــة م ـت ـنــوعــة م ــن أص ـحــاب
االختصاص في عدة مجاالت علمية وعملية ،مما
سيلقي بظالله على تحديد مسار «عبدالله السالم»،
وفتح آفاق جديدة أمام الطلبة لتطوير رأس المال
البشري ،ومواكبة التحديات والمتغيرات العالمية.
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الفارس :لم نلغ أي جزء من المرحلة  ٣لـ «تطوير الغوص»
علي الصنيدح

في حين ذكرت وزيــرة األشغال
الـ ـع ــام ــة وزيـ ـ ـ ــرة الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
االت ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــاالت وتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
ال ـم ـع ـل ــوم ــات د .رن ـ ــا ال ـ ـفـ ــارس أن
إجمالي مناقصات مشروع تطوير
شارع الغوص بمراحله الثالث يبلغ
 210ماليين دينار ،أكدت أنه لم يتم
إلغاء أي جزء من المرحلة الثالثة
لهذا المشروع .وقالت الفارس ،في
ردها على سؤال برلماني للنائب د.
عبدالعزيز الصقعبي حول تطوير

طريق الغوص ،إنه تمت المباشرة
بالعقد الخاص بالمرحلة الثالثة
المشار إليها بتاريخ 2021/06/10
حسب المستندات والمخططات
التعاقدية ،ودون إلغاء أي جزء من
المرحلة الثالثة ،نافية مــا أشيع
عن ذلك.
وأوضحت أن المشروع يتضمن
ثــاث مــراحــل ،وتتضمن المرحلة
األولى العقد رقم (هـ ط  ،)263 /من
الـطــريــق ال ــدائ ــري الـخــامــس حتى

جميع عقود تنفيذ المشروع
المرحلة

قيمة العقد (د.ك)

تاريخ التوقيع

تاريخ االنتهاء

المنصرف الفعلي (د.ك)

األولى

 77.8مليون د.ك

2016/11/14

2020/04/25

 71.2مليون د.ك

الثانية

 73مليون د.ك

2016/11/14

2020/07/18

 65.8مليون د.ك

الثالثة

 59.7مليون د.ك

2021/04/15

2024/06/11

لم يتم الصرف بعد

الطريق الدائري السادس بطول 7
كــم ،وتتضمن كــذلــك إنـشــاء جسر
ال ـت ـفــاف عـكـســي خــرســانــي أعـلــى
الدائري الخامس ،واستحداث عدد
( )3دوارات جــديــدة وتطوير عدد
( )3حارات قائمة ،واستحداث جسر
خرساني بعرض ثالث حارات في
االتجاهين بتقاطع شارع الغوص
م ــع طــريــق خــالــد ب ــن عـبــدالـعــزيــز،
وإن ـش ــاء جـســر م ـش ــاة ،بــاالضــافــة
الـ ــى اس ـت ـح ــداث ت ـقــاطــع يـشـمــل 3
مستويات على الدائري السادس
ونفق خرساني للطريق الدائري
السادس بطول  577ودوار سطحي
أع ـل ــى ال ـن ـف ــق ،وج ـس ــر خــرســانــي
بـعــرض  3ح ــارات فــي االتجاهين
على شارع الغوص أعلى الدوار.
وذك ـ ـ ــرت ان ال ـمــرح ـلــة الـثــانـيــة
للعقد رقم (هـ ط  ،)264 /تمتد من
منطقة ضاحية صباح السالم حتى

الطريق الدائري السابع بطول 9.5
كم ،وتتضمن طول الطرق بـ  57كم
(الطول لعدد  6حارات باالتجاهين)،
وإنـ ـش ــاء ع ــدد ( )6ج ـســور علوية
بعرض ثالث حارات في االتجاهين،
وإنـشــاء عــدد ( )6دورات سطحية
أسفل الجسور العلوية ،وانشاء عدد
( )7جسور مشاه.
وب ـي ـنــت الـ ـف ــارس أن الـمــرحـلــة
الـثــالـثــة للعقد رق ــم (هـ ـ ط ،)265 /
تمتد من الطريق الدائري السابع
 10.5كم ،وتتضمن تنفيذ إجمالي
أطوال الطرق  63كم (الطول لعدد 6
حارات باالتجاهين) ،وإنشاء عدد
( )3ج ـســور عـلــويــة ب ـعــرض ثــاث
حارات في االتجاهين ،وتطوير ()3
دوارات سطحية ،وإنشاء وتطوير
( )3دوارات سطحية أسفل الجسور
العلوية ،وإنشاء ( )3جسور مشاة.

نافذة نيابية

الغانم بحث مع المنقوش آخر المستجدات على الساحة

«التعليمية» :محاضرات بعض الكليات ستكون أونالين
ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد البرلمانية،
في اجتماعها أمس ،سبل التطوير األكاديمي واإلداري في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،وآلية قبول الطلبة
في الكليات والمعاهد ،بحضور قياديي الهيئة.
وق ــال رئـيــس اللجنة النائب د .حمد المطر إن قياديي
الهيئة زودوا اللجنة ،خالل اجتماعها الـ ( )34أمس ،بخطة
عـمــل لـلـعــودة وطبيعتها وآلـيــاتـهــا لـبــدء ال ــدراس ــة فــي 17
الهيئة خطوطا عامة بهذا
أكتوبر الـجــاري ،واستعرضت
ً
الـشــأن اطمأنت إليها اللجنة ،مشيرا إلــى أن دوام أعضاء
هيئة الـتــدريــس سيبدأ  10ال ـجــاري ،وتــم تقسيم الــدراســة
والمحاضرات ووضع الجداول الدراسية فيما بين الكليات
النظرية والعملية.
وأوضـ ـ ــح ال ـم ـطــر أنـ ــه وف ـق ــا إلفـ ـ ــادة ال ـه ـي ـئــة ،فـ ــإن جميع
االختبارات ستكون حضوريا وورقيا في كل الجامعات ،حتى
يكون هناك تناسق بين مؤسسات التعليم العالي مجتمعة،
مثل جامعة الـكــويــت والهيئة الـعــامــة للتعليم التطبيقي

ً
والـتــدريــب والجامعات الخاصة ،الفـتــا إلــى أن كليات مثل
التمريض والعلوم الصحية والتكنولوجيا سيكون معظمها
حضوريا ،ألن كثافتها الطالبية بسيطة مقارنة بالكليات ذات
الكثافة العالية كالتربية االساسية وغيرها ،والتي ستكون
الدراسة بها عن طريق "ميكروسوفت تيمز".
وبين المطر أنه بعد نتائج القبول األخيرة ،التي فاقت
أعدادها  ٦٠ألفا ،وبحساب القاعات والمنشآت القائمة ً يتضح
عدم استطاعة الكليات استيعاب تلك األعداد حضوريا ،وبناء
عليه ستكون المحاضرات عــن ً أونــايــن ،لكن االخـتـبــارات
ستكون حضوريا وورقيا ،مشيرا إلى أن االجتماع ناقش آلية
وطريقة القبول لنحو  ١٦ألف طالب.
من قيادات الهيئة في شأن
وأشار إلى أن هناك تطمينات ً
المبتعثين في «التطبيقي» ،مضيفا أن تلك القيادات طلبت
ميزانيات
زيــادة في الميزانية ،وهــي رسالة للحكومة بــأن
ً
المؤسستين التعليمية والصحية ال يمكن تخفيضها ،مؤكدا
أن اللجنة سوف تثير هذا األمر في المستقبل القريب.

وأوضح أن موضوع التعيينات األخيرة تم تمديدها شهرا
من  ١٥مارس إلى  ١٥أبريل ،وقدمت كل الطلبات بعد فرزها
وتبين أن بعض تلك التعيينات ال يتوافق مع االشتراطات
العامة ،وهي تمثل أكثر من  ١٤٠٠ملف في التربية األساسية.
تحفظ اللجنة على إعالنات القبول في هيئة
وأشار إلى ً
التدريس ،معتبرا أنها "مرسومة" بشكل غير فني ومهني
وبعيدة عن المساواة ،وأن اللجنة طالبت بإعادة النظر في
تلك اإلعالنات ،السيما أنه فيما يخص التكنولوجيا ال يوجد
منهج أو مواد أو برنامج خاص ًللرسوم المتحركة ،ورغم ذلك
اإلعالن ،معتبرا أن هذه اإلعالنات ترفضها
تم
تضمنيها في ً
ً
اللجنة رفضا قاطعا.
في
وكشف عن إعالن سيتم خالل شهر لمعيدي البعثات ً
"التطبيقي" وجامعة الكويت يشمل جميع الكليات ،مؤكدا
من جهة أخرى ضرورة تطبيق اللوائح والنظم المعمول بها
في موضوع الترقيات.

الحكومة تسترد قانوني االنتخابات
والشرطة من المجلس
•

فهد تركي

طلبت الحكومة من مجلس األمة استرداد مشروع
بتعديل قانون انتخابات مجلس األمــة ،الذي أحالته
إلى المجلس في وقت سابق ،ومشروع بتعديل قانون
الشرطة.
وقــال سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس
الــوزراء في المرسوم رقم  186لسنة  2021باسترداد
مشروعي القانونين المحال إلى رئيس المجلس مرزوق
الغانم :أود أن أحيل إليكم نسخة من المرسوم رقم
 186لسنة  2021باسترداد بعض مشروعات القوانين
التالية من المجلس:
األول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم  35لسنة  1962في شأن انتخابات أعضاء مجلس
األمة والسابق إحالته إلى المجلس بالمرسوم رقم 135
لسنة  2006المشار إليه.
والثاني مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام
القانون رقم  23لسنة  1968بشأن نظام قوة الشرطة
والسابق إحالته إلى مجلس األمة بالمرسوم رقم 137
لسنة  2018المشار إليه.
وأضاف :بعد االطالع على الدستور وعلى القانون

رقم  12لسنة  1963في شأن الالئحة الداخلية لمجلس
األمة والقوانين المعدله له ،وعلى المرسوم رقم 135
لسنة  2006بــإحــالــة مـشــروع قــانــون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم  35لسنة  1962في شأن انتخابات
أعضاء مجلس االمة ،وعلى المرسوم رقم  137لسنة
 2018بإحالة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام
القانون رقم  23لسنة  1968بشأن نظام قوة الشرطة،
وبناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس
الوزراء ،رسمنا باآلتي:
م ــادة أول ــى :تسترد مــن مجلس األم ــة مشروعات
القوانين التالية:
 -1مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
 35لسنة  1962في شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة
والسابق إحالته إلى مجلس األمة بالمرسوم رقم 135
لسنة  2006المشار إليه.
 -2مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون
رقم  23لسنة  1968بشأن نظام قوة الشرطة والسابق
إحالته إلــى مجلس األمــة بالمرسوم رقــم  137لسنة
 2018المشار إليه.
مادة ثانية :على رئيس مجلس الــوزراء إبالغ هذا
المرسوم إلى مجلس األمة.

ً
مستقبال وزيرة الخارجية الليبية
الغانم
استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم،
فــي مكتبه أم ــس ،وزي ــرة الـخــارجـيــة والـتـعــاون
ال ــدول ــي الـلـيـبـيــة د .ن ـجــاء الـمـنـقــوش والــوفــد
المرافق لها ،وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية
للبالد.
وجرى خالل اللقاء تبادل وجهات النظر حول

الـعــديــد مــن القضايا والـمـلـفــات ذات االهتمام
المشترك ،إضافة إلى آخر مستجدات األوضاع
على الساحتين اإلقليمية والدولية.
وحضر اللقاء سفير الكويت لدى ليبيا مبارك
العدواني ،وسفير ليبيا لدى الكويت سليمان
الساحلي.

 5نواب لتسمية شارع صنعاء باسم عبدالعزيز محمد الشايع
تقدم النواب بدر الحميدي ،وأسامة المناور،
ود .بدر المال ،ود .حسن جوهر ،ومبارك العرو
ب ــاق ـت ــراح بــرغ ـبــة بـتـسـمـيــة شـ ــارع ص ـن ـعــاء في
ضــاح ـيــة ع ـبــدال ـلــه ال ـســالــم ب ــاس ــم ال ـم ـغ ـفــور له
عبدالعزيز محمد الشايع.
وجــاء فــي االق ـتــراح "نـظــرا لإلسهامات التي
ق ــدم ـه ــا ال ـم ـغ ـف ــور ل ــه بـ ـ ــإذن الـ ـل ــه ت ـع ــال ــى ال ـعــم
عبدالعزيز محمد الشايع ،أحد رجاالت الكويت
الـمـخـلـصـيــن مـمــن عـمـلــوا ف ــي ب ـنــاء االقـتـصــاد
ً
الكويتي ،ويعد رائــدا من رواد العمل التجاري
ال ـنــاجــح وأحـ ــد رج ـ ــاالت الــرع ـيــل األول الــذيــن
ساهموا في بناء الكويت".
وأض ـ ــاف الـ ـن ــواب ف ــي اق ـتــراح ـهــم :وق ــد عمل
المغفور لــه عـضــوا فــي المجلس الـبـلــدي ،وتم
اخـتـيــاره عـضــوا فــي اللجنة الـفـنـيــة ،كـمــا عمل

وزيرا للكهرباء والماء في ديسمبر  ،1964وقد
لعب دورا مهما وب ــارزا فــي تطوير وتحسين
الهيكل اإلداري والمالي للوزارة ،كما ساهم في
إنشاء "الخطوط الكويتية" ،و"البترول الوطنية"،
و"الكيماويات" ،و"المطاحن" ،ومؤسسات مالية
وسياحية ،ويـعــد المغفور لــه مــن رواد العمل
الـخـيــري فــي ال ـبــاد ،حـيــث ش ــارك فــي تأسيس
جمعية الهالل األحمر ،لتصل عطاء ات الخير
الكويتية إلى المحتاجين في العالم ،وعمل مع
مجموعة مــن التجار على إنـشــاء بنك الكويت
الوطني ،لتسهيل الحركة االقتصادية بالبالد.
وعلى ضوء ما سبق اقترحوا تسمية شارع
ص ـن ـعــاء ف ــي ضــاح ـيــة ع ـبــدال ـلــه ال ـســالــم بــاســم
المغفور له عبدالعزيز محمد الشايع.

الشاهين يقترح ويسأل عن دوار في مشرف
قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا برغبة لسرعة معالجة االزدحام
المروري في دوار شارع الغوص بمنطقة مشرف.
وقال الشاهين ،إن "أهالي مشرف والمناطق المجاورة -صباح السالم
وبيان ومبارك العبدالله وبيان وغيرها ،يعانون أزمة مرورية حادة،
تتسبب في تعطيل األعمال ،وضياع األوقات ،وتكرار الحوادث المرورية".
وأوضح أن "هذا االختناق المروري ،الذي يستمر على مدار اليوم،
يرجع إلى وجود دوار على شارع الغوص بين منطقة مشرف ومشرف
قطعة ( )6وقطعة السفارات".
ً
ً
وفي السياق ذاته ،وجه الشاهين سؤاال برلمانيا إلى وزيرة األشغال
العامة وزيرة الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات رنا
الـفــارس ،بشأن ال ــدوار المذكور الــذي يتسبب فــي االزدح ــام الـمــروري
وتعطيل األعمال.
وعلى ضوء ما سبق طلب إجابته عن اآلتي ،ما اإلجراءات المتخذة
لحل األزمة المرورية في دوار شارع الغوص بمشرف؟ وما الخطة الزمنية
المقررة لمعالجة هذه األزمة؟

أسامة الشاهين

ُ
الطريجي :متى يعاد افتتاح مستوصف الرميثية؟
ّ
وجه النائب ،د .عبدالله الطريجي ،سؤاال
ً
برلمانيا إلى وزير الصحة الشيخ د .باسل
الـصـبــاح ،استفسر فـيــه عــن مــوعــد إع ــادة
افـتـتــاح مـسـتــوصــف الــرمـيـثـيــة بقطعة ،3
الذي يخدم  12قطعة سكنية في المنطقة.
وذكـ ـ ــر ال ـط ــري ـج ــي أن ـ ــه ب ـس ـبــب ظ ــروف
ّ
ال ـجــائ ـحــة ،فـ ــإن وزارة ال ـص ـحــة استغلت
هــذا المستوصف مــركــزا ومحجرا لعالج

الحميدي يشيد
بتطوير جزيرتي
فيلكا وبوبيان

بدر الحميدي

أك ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب بـ ـ ــدر
ا لـ ـحـ ـمـ ـي ــدي أن " ت ـن ـف ـيــذ
وتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوي ـ ـ ــر جـ ـ ــزيـ ـ ــرتـ ـ ــي
فـيـلـكــا وبــوب ـيــان خـطــوة
عـلــى ا لـطــر يــق الصحيح
ل ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء"،
ً
مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــن تـ ـطـ ـلـ ـع ــه
بـ ـ ـ ــأن يـ ـكـ ـم ــل ال ـم ـج ـل ــس
المسيرة "ويتبنى باقي
الـ ـمـ ـش ــاري ــع الـ ـت ــي قـمـنــا
بتقديمها وإرسالها".

المصابين بـمــرض كوفيد  ،19الفـتــا إلى
أن المواطنين تفهموا هــذه الـخـطــوة في
حـيـنـهــا ،وك ــان ــوا وم ــازال ــوا خـيــر ع ــون في
سبيل تحقيق المصلحة ا لـعــا مــة ،إال أنه
بعد انخفاض معدالت اإلصابات بالمرض
ّ
وعودة الحياة إلى وضعها الطبيعي ،فإن
الحاجة انتفت الستغالل هذا المستوصف
لمصابي "كورونا".

وأش ــار إل ــى أن الرميثية مــن المناطق
ذات الكثافة السكانية العالية ،ومن حقهم
علينا توفير الرعاية الصحية والخدمات
الصحية المناسبة ،وهو ما يتطلب سرعة
إعادة افتتاح مستوصف المنطقة ليعاود
تقديم خدماته للمواطنين.

ةديرجلا
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المغتربون اللبنانيون
والصوت المنتظر
حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
عندما قررت الناشطة زينة المقدم أن تحزم حقائبها إلى بيروت
ناشدت أصدقاءها أال تتركوا بلدكم ينهار داعية إياهم إلى المشاركة
مع مجموعة "نحو الوطن" ( )nahwa alwatanوهي من المجموعات
ً
االغـتــرابـيــة الـتــي استشعرت مـبـكــرا ض ــرورة االن ـخــراط فــي تغيير
الصورة والواقع السياسي العفن.
زينة ومجموعتها ليسوا سوى حزمة أو عينة من حال المغتربين
اللبنانيين في الكويت وغيرها من الدول ،الذين ّ
هبوا إلى التعبير
عن أصواتهم بحرية واستقاللية تامتين ،وهم في النهاية تعبير
عن نبض الشارع االغترابي ،قرأنا بعد ذلك خطابا جماعيا موجها
من  20مجموعة اغترابية في القارات الست إلى وزارة الخارجية
يعلنون فيها مطالبهم وأنهم لن يقبلوا التهميش وكتم أصواتهم.
ً
أظهرت الجالية اللبنانية في الخارج اهتماما غير مسبوق بما
ً
يجري في الداخل اللبناني وما عاناه من مآس وكــوارث بــدء ا من
ً
نكبة المرفأ إلــى أزمــة كــورونــا م ــرورا بالفساد السياسي الجاثم
ً
ً
على صدورنا من طبقة حاكمة عاثت خرابا ودمارا دون محاسبة!
والحديث عن إلغاء التصويت للمغتربين بات من الماضي بعدما
شعرت حكومة ميقاتي أن الموضوع غير قابل للمساومة تاركة أمر
التعديل لمجلس النواب إذا شاءت القوى السياسية ذلك! االغتراب
واالنتخابات من الملفات الساخنة الحاضرة هذه األيام ،بعد تجربة
أولــى جــرت عــام  2018وألول مــرة بتاريخ البرلمان اللبناني يتم
تصويت المغتربين من سفارات وقنصليات الــدول التي يقيمون
ويعيشون فيها.
أول مــرة يتم فيها تصويت المغتربين بعد إد خ ــال تعديالت
على قانون االنتخابات بما في ذلــك اعتماد النسبية ،وفــي حينه
ً
ً
ً
وصل عدد المسجلين إلى  82ألفا تقريبا اقترع منهم  46ألفا أي
 2.5في المئة من المقترعين و %56من المسجلين ...تلك التجربة
كــانــت "رمــزيــة" ولــم تـحــدث أي تغيير فــي خــريـطــة االنـتـخــابــات أو
في التحالفات واللوائح ،وكانت أشبه "ببروفة" أولية ،اليوم وفي
انتخابات مايو  2022القادم سيتم انتخاب  6نواب إضافيين في
ً
المجلس يمثلون المنتشرين فــي الـعــالــم ،إضــافــة إلــى  128نائبا
ً
فــي الــداخــل وبالتالي سيصبح عــدد الـنــواب  134نــائـبــا ،المقاعد
الستة ستوزع بالتساوي على الـقــارات الست وعلى المسيحيين
والمسلمين ،بحيث يعطى مقعد واحــد لكل من ّ الطوائف الكبرى،
وهم الموارنة ،روم أرثوذكس ،روم كاثوليك ،السنة ،الشيعة ،الدروز،
وهذا على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة وصوت
تفضيلي .الــدورة القادمة سيكون لها طعم مختلف على صعيد
المغتربين والحديث يدور عن مشاركة مليون مغترب بالتصويت،
ً
وهي نسبة وازنة وفاعلة إذا حدثت ،لذلك الرهان فعليا سيكون على
ً
هذه المجموعات التي أظهرت حماسا بالقول والفعل ،فالمرحلة
تتطلب التغيير ومن األسفل ،هؤالء والغالبية منهم متحررون من
سطوة الطوائف واألح ــزاب ،أي أنهم "وطنيون" ،بمعنى التعريف
الــواقـعــي للمواطنة واالنـتـمــاء للبنان كما يفترض أن يكون على
شاكلته وما يطمح إليه.
السؤال ،هل بإمكان المليون أو نصف المليون وهذا رقم متفائل
ً
ج ــدا نــأمــل ونـتـمـنــى أن يـحـصــل ،الـتـعــويــل عليهم بـفـعــل التغيير
ً
الـمــرتـجــى خ ـصــوصــا أن قـسـمــا كـبـيــرا مـنـهــم ب ـع ـيــدون عــن الـقــوى
الطائفية وليسوا مرتهنين لهم ال بالخدمات وال بالتوظيف وال
بغيرها من العطايا!
ال شــك هـنــاك مـتـضــررون مــن مـشــاركــة المغتربين بالتصويت
وت ـخــوف مــن دخ ــول ق ــوى جــديــدة إل ــى الـبــرلـمــان ،فـقــد تغير مــزاج
ً
الـلـبـنــانــي الـمـغـتــرب تـنــاغـمــا مــع ق ــوى المجتمع الـمــدنــي وال ـثــوار
والمستقلين والفئة الصامتة ،وهؤالء لم يعودوا يرتضون بالتساهل
وتوزيع الحصص والغنائم على زعماء الطوائف وناهبي ثروات
البلد.
لم يعد من المقبول التعاطي مع المغتربين على قاعدة "نحن
بـحــاجــة ألمــوالـكــم ولـسـنــا بـحــاجــة ألصــوات ـكــم" ،فــالــدور ال يقتصر
فقط على تحويل األمــوال ،بل على إيصال الصوت والمشاركة في
التشريع..
ً
بالرغم من أن الــ 8مليارات دوالر التي يتم ضخها سنويا إلى
حسابات اللبنانيين في الداخل ،تشكل أهم مصادر الدخل للدولة
وأثبتت األحداث الماضية قيمة وأهمية هذا الدور.
أحــدث االستطالعات أظهرت أن معظم المغتربين سيصوتون
ضد األح ــزاب الحاكمة ،وهــذا مؤشر جيد ومــأمــول منه أن يحدث
ً
فارقا في النتائج وبانتظار صــدور المراسيم التطبيقية بكيفية
تنفيذ انتخابات النواب الستة المغتربين! واإلجابة عن أسئلة من
نوع ،هل سيكون لهم الحق في الترشح؟ وهل سيقيم هؤالء ،النواب
الــ 6في لبنان ويشاركون في الجلسات واللجان؟ أم أن وجودهم
سيكون فقط "للديكور" كما هي "الديموقراطية التوافقية" الممسوخة
والمشوهة التي يعمل بها؟

أحمد باقر

خذوا القيادة من النساء! *

رياح وأوتاد :الحوار امتحان لمدى االلتزام بالدستور

د .خولة مطر

إن لجوء كل طرف الى شرح موقفه
ورأيه باإلقناع والبيان هو الغاية من
الحوار مع احترام كل طرف للحقوق
الدستورية ًللطرف اآلخر ،فبذلك يكون
الحوار منتجا ،ويعذر كل طرف األطراف
األخرى في حالة الخالف ،أما إذا تمسك
كل طرف برأيه وموقفه وهدد باستخدام
أدوات تخالف الدستور فهذا كفيل
بفشل الحوار.
الحوار في كل األ مــور مطلوب ،حيث
يتم تبادل وجهات النظر بين األطراف
المختلفة ،ومحاولة لفهم ا لــرأي اآلخر
ودواف ـع ــه ،ول ـفــت نـظــر األطـ ــراف إل ــى ما
قد يغيب عنهم من نصوص ومصالح
مشروعة ومفيدة.
و قــد ينجح ا لـحــوار في ا لــو صــول إلى
ا تـ ـف ــاق ،و هـ ــذا ج ـيــد ،لـكـنــه ق ــد ال ينجح
ً
أي ـضــا ،وذل ــك عـنــدمــا يـتـمـســك كــل طــرف
ً
بموقفه من الخالفات ،ويعتقد مخلصا
أن موقفه هو األفضل واألصلح.
و مــن أ جــل تـجــاوز ا ل ـحــوار للخالفات
ال ـم ـت ــوق ـع ــة ي ـج ــب الـ ـ ـع ـ ــودة ب ــال ـم ــواق ــف
المتمسك بها إلى األحكام الدستورية،
و هــي الميثاق المتفق عليه قبل نشوء
الـ ـ ـخ ـ ــاف ،وه ـ ــي الـ ـت ــي ت ـح ـك ــم ال ـع ــاق ــة
بـيــن األطـ ــراف ،وبــالـتــالــي يـجــب الـقـبــول
بـحـكـمـهــا وع ــدم الـقـفــز عـلـيـهــا ،ولـنــأخــذ
ع ـلــى ذل ــك مـثــالـيــن أع ـت ـقــد ،وال ـل ــه أع ـلــم،
أنهما سيطرحان فــي ا لـحــوار المتوقع
أن يبدأ اليوم:
األول :ه ـ ــو م ـ ــو ض ـ ــوع ا لـ ـعـ ـف ــو ا ل ـ ــذي

ً
ً
س ـي ـك ــون ب ـ ـنـ ــدا أس ــاسـ ـي ــا فـ ــي ال ـ ـحـ ــوار،
فـقــد صــرحــت بـعــض الـكـتــل أنـهــا مصرة
على إ ص ــدار عفو خــاص غير مـشــروط،
ف ـ ــي حـ ـي ــن تـ ـس ــرب ــت أخـ ـ ـب ـ ــار م ـ ــن ك ـت ـلــة
أ خ ــرى بإمكانية تـقــد يــم ا ع ـتــذار مخفف
الشروط ،ولكن إذا أصرت السلطة على
اعتذار صريح مثل الذي قام به د .فهد
الخنة ود .وليد الطبطبائي ،وأن العفو
الـ ـخ ــاص ي ـم ـل ـكــه األمـ ـي ــر وحـ ـ ــده حـســب
ا ل ــد سـ ـت ــور ،وال يـ ـج ــوز أل حـ ــد أن يـمـلــي
إراد تـ ــه عـلــى أ م ـيــر ا ل ـب ــاد ،فـهــل سيقبل
الطرف المطالب بالعفو غير المشروط
بهذا الحق الدستوري؟ أم سيعود إلى
التأزيم وتعطيل الجلسات واستجواب
رئيس الوزراء وعدم التعاون؟
وال ش ــك أن ه ــذا إذا ت ــم فــإ نــه يعتبر
ً
نهاية للحوار ،وخروجا على النصوص
ال ــدس ـت ــوري ــة ال ـت ــي أق ـس ــم الـ ـن ــواب عـلــى
اح ـتــرام ـهــا ،وال ـت ــي وض ـعــت ح ــق الـعـفــو
الخاص بيد األمير و حــده ،و هــو إ جــراء
معمول به في معظم دول العالم.
وال ـ ـبـ ــديـ ــل الـ ـصـ ـحـ ـي ــح أمـ ـ ـ ــام ال ـ ـنـ ــواب
ف ــي هـ ــذه ال ـح ــال ــة ه ــو ال ـت ـق ــدم بــاق ـتــراح
ً
قانون العفو العام وفقا للمادة  75من
الدستور (بصياغة دستورية سليمة)
ثم القبول بنتيجة التصويت دون تأزيم
حتى لو ردته الحكومة للتصويت مرة
ً
أ خــرى و فـقــا للمادة ( )66مــن الدستور،
وه ــو يـعـنــي ع ــدم ت ـمــريــره إال بــأغـلـبـيــة
خاصة ،وهذا حق دستوري يجب القبول
ً
به أيضا .
والمثال المقابل هو إصرار الحكومة
ع ـل ــى ت ــأج ـي ــل االسـ ـتـ ـج ــواب ــات ال ـم ــزم ــع
تقديمها إلى رئيس الوزراء إلى ما بعد
دور اال ن ـع ـق ــاد ا ل ـث ــا ن ــي ،وال ي ــو ج ــد فــي
الدستور ما يسمح بمثل هــذا اإل جــراء،
وقد صرح رئيس الوزراء وبعض النواب

أن ا ل ــذي د فــع المجلس إ لــى ا تـخــاذ هــذا
القرار هو كثرة تقديم االستجوابات من
أول يوم ،أي حتى قبل أن تبدأ الحكومة
ً
بــالـعـمــل ،خ ـصــوصــا أن ـهــا اسـتـجــوابــات
غير دستورية.
وإذا تمسك كــل طــرف بــرأ يــه وموقفه
في هذا الموضوع فإن التأزيم سيعود
وستتعطل الجلسات مرة أخرى ،وهذا
ال ـخ ــاف يـجــب طــرحــه ف ــي ال ـح ــوار بكل
شـفــافـيــة لـلــوصــول الــى ات ـفــاق وال ـعــودة
ً
أيضا الى أحكام الدستور ،وذلك بإلغاء
قرار التحصين ،ويمكن اللجوء كبديل
عـنــه الــى ال ـمــادة  135مــن الــائـحــة التي
ت ـس ـمــح ب ـتــأج ـيــل االسـ ـتـ ـج ــواب ــات م ــددا
طويلة بعد تقديمها ال قبل تقديمها،
وفي المقابل يجب شطب االستجوابات
ُ
غـيــر ا لــد س ـتــور يــة ،كـمــا يـجــب أن تعطى
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ـن ــاس ـب ــة ل ـل ـع ـمــل،
وي ـم ـكــن ب ـعــدهــا ت ـقــديــم االس ـت ـج ــواب ــات
ً
وفقا للمادة  ،134أي يجب أن يتضمن
االس ـت ـج ــواب الــوقــائــع وال ـمــوضــوعــات،
وكذلك تنص المادة نفسها على وجوب
خـلــو االسـتـجــوابــات مــن ال ـع ـبــارات غير
الالئقة أو الماسة بكرامة األشخاص أو
ً
الهيئات ،كما يمكن أيضا االتفاق على
اللجوء الى المحكمة الدستورية.
وهكذا فإن لجوء كل طرف الى شرح
م ــوق ـف ــه ورأيـ ـ ــه ب ــاإلقـ ـن ــاع والـ ـبـ ـي ــان هــو
الغاية من الحوار مع احترام كل طرف
ل ـل ـح ـقــوق ال ــدس ـت ــوري ــة ل ـل ـط ــرف اآلخـ ــر،
ً
ف ـبــذلــك ي ـك ــون الـ ـح ــوار م ـن ـت ـجــا ،وي ـعــذر
ك ــل طـ ــرف األط ـ ـ ــراف األخـ ـ ــرى ف ــي حــالــة
ا لـخــاف ،أ مــا إذا تمسك كل طــرف برأيه
وموقفه وهدد باستخدام أدوات تخالف
الدستور فهذا كفيل بفشل الحوار بعد
عمر قصير مــن بدايته و عــودة التأزيم
وعدم االستقرار.

بلد صغير في رأس أوروبا ،أي أقصى شماله خرج من صراعات
ونزاعات وفقر وال يملك أي ثروات في باطن أرضه في حين تسهم
الطبيعة في المزيد من معاناة أهله ،فالشتاء طويل طويل وشديد
القسوة حتى أن معظم ساعات اليوم تكون في ظلمة الليل ،مع كل
ً
ذلك استطاع في سنوات أن يتخطى كثيرا من الصعاب ،وأن يكون
ً
األكثر تطورا بين دول العالم في عدد النساء الوزيرات ،بل إن أحزابه
الرئيسة الخمسة تترأسها نساء وكثيرات منهن شابات :رئيسة
وزرائه امرأة بل "صبية" حيث ال تتجاوز الثانية والثالثين ،ومعظم
الوزيرات تحت األربعين ،بلد تقودها وتحركها النساء من الشابات
بل إن نسبة مساهمة النساء في االقتصاد هي األعلى.
كلما أصغيت لهن ازددت إعجابا بهذا البلد المنفي في شمال
الشمال ليس من حيث مشاركة النساء في صناعة القرار ومستقبل
الوطن بل ألن معظمهن يمتلكن قناعات مختلفة ،ومع ذلك استطعن
أن يخلقن حكومة من خمسة أحــزاب بألوان وتفاصيل سياسية
مختلفة ،فقبل رئيسة ال ــوزراء الحالية كــانــت هـنــاك ام ــرأة أخــرى
أيضا لكنها قدمت من النقابات العمالية ،وتنحت سريعا لكنها
ال تــزال تسهم في العمل السياسي على مستوى وطنها فنلندا،
وكذلك تنقل خبرتها إلى العالم عبر طلبها للمشاركة في العديد
من المجالس االستشارية.
تقول إحداهن إننا لسنا متفقين على كل األمور في إدارة البالد
لكننا بحسن القيادات النسائية الخمس استطعنا أن نصل إلى
تــوافــق هــو فــي حقيقة األمــر اتـفــاق لما هــو فــي مصلحة الــوطــن ال
مصلحة الحزب أو التنظيم أو العائلة أو الشريحة الحاكمة سمها
مــا ت ـشــاء ،واألك ـثــر إلـهــامــا فــي ه ــذه الـتـجــربــة مــا تسمعه مــن هــذه
المجموعة من النساء التي تمضي ببلدها إلى فضاءات أوسع من
مساحته الجغرافية ،فحين تعرف أن رئيسة الــوزراء سانا مارين
ذات الرابعة والثالثين هي أول من استطاع الوصول إلى الجامعة
من أفراد عائلتها ،وما لبثت وهي في العشرينيات أن رشحت لشغل
منصب وزيرة المواصالت ثم تسمعها تقول بكثير من التواضع
"أنا ال أنظر إلى منصبي أو عمري أو جنسي وال أفكر في هذا األمر
أبدا" أنا فقط أعمل مع كثيرات غيري للنهوض بأجيالنا القادمة
والمضي ببلدنا نحو وضــع اقتصادي واجتماعي أفضل ،حين
تسمعها تردد ذلك وهي مندهشة من انبهار متحدثاتها ،تتصور
الوضع في عاصمة عربية مع رئيس للوزراء عربي وال تستطيع
أن تمنع نفسك من الضحك حتى القهقهة المغمسة بدمع سخرية
األقدار والمقارنة.
قبل سانا مارين كانت هناك رئيستان للوزراء كل واحدة بقصة
مختلفة ،وكل واحدة قادمة من خلفية بعيدة عن األخرى ،تجلس
لرئيسة
المرأة األكبر سنا ،قد تكون
في عقدها الخامس ّ
كمساعدة ٍّ
ً
الوزراء الشابة تمنحها كثيرا من خبرتها دون منة وال تشف ،بل
بكثير من السالسة والبساطة التي تشبه الـمــاء ،تتوالى النساء
بقصص وحكايات كلها مؤثرة ،بل ملهمة لمن يحتفل بهن عند
الموافقة على أن تقود المرأة السيارة في القرن الحادي والعشرين أو
ً
أن يسمح لها بالسكن مستقلة عن أهلها أو أن تتولى منصبا بكثير
من الجد والتعب والسنوات العجاف ،بل هي مؤلمة حد الوجع عند
مقارنة الـحــوارات بين النساء القياديات في فنلندا والنساء في
أوطاننا من حيث تكرار االختالف على المساحات المحددة للمرأة،
وكيف أن عليها أال تتخطاها وعن أدوارها التي يجب أن تحافظ
عليها لبقاء "البشرية واإلنسانية" ،حيث يفرض الرجال وكثير من
النساء أيضا مقاييس محددة وفضاءات مغلقة "تكرموا" بالسماح
للنساء للعيش في حدودها ،أسوار من العتمة وتفسيرات مغلوطة
أو متعمدة لبقاء الحال على ما هي عليه.
بعد اللقاء مع رئيسة الوزراء الشابة وزميالتها في قيادة فنلندا
تعود الواحدة منا إلى الواقع بعض الرسائل والحمالت لفك أسر
"المعلقات" من نساء البحرين مثال وغيرهن كثر كثر وأخريات
سجينات ألنهن رفضن عنف أزواجـهــن أو تحملن المسؤوليات
كاملة فدفعن أثمانا باهظة ،وأخريات يقال لهن إن من ال تستطيع
التوفيق بين عملها ومهماتها األساسية في الحياة ،حسب قولهم،
فعليها أن تضحي ،نساء أوطاننا يرضعن دورهن حتى المتمردة
منهن مطلوب منها أن تضحي ،في حين يتربع الرجال في المقاهي
المكتظة يمضون أوقات فراغ دائمة!
تـقــول تـلــك الـشــابــة الـجــالـســة بـقــربــي "ح ـســرة علينا حـتــى بعد
شهاداتي وخبرتي ما زالوا يقولون هذه الوظيفة ال تناسب النساء"،
وكثير من الحواجز ،في حين هناك أوطان أثبتت أن قيادة المرأة
للوطن ربما هي خالص له ،وقد تكون خالصه الوحيد! وتمضي
وهــي تحدث نفسها أو كأنها تفعل ذلــك الله يطعم كــل ام ــرأة في
وطني بنتي أو حفيدتي إن لم يكن أنا.
* ينشر بالتزامن مع "الشروق" المصرية.

د .عبدالحميد األنصاري *

ستيفن س .روتش*

الربط بين العناصر في الصين
كل العيون مثبتة على جانب الصين المظلم؛ وهــذا أمر
سبق لنا أن رأيناه يحدث ،إذ دائما ما كان ُينظر للصين على
أنها من سيسقط الحقا منذ األزمــة المالية اآلسيوية التي
اندلعت في أواخر التسعينيات من القرن العشرين ،يليها ركود
اإلنترنت في أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين،
ثم األزمة المالية العالمية في الفترة  ،2009-2008ومع ذلك،
تحدى االقتصاد الصيني ،مرارا وتكرارا ،التوقعات القاتمة
بمرونة فاجأت معظم المراقبين.
يمكنك أن تعتبرني من بين القالئل الذين لم يتفاجأوا
عندما تبين أن اإلنذارات السابقة كانت خاطئة ،ولكن اعتبرني
من بين األشخاص الذين يرون أن األمور تختلف هذه المرة.
وعلى عكس معظم الناس ،ال أعتقد أن مجموعة (إفر غراند)
هي المشكلة ،بل ليست حتى نقطة التحول التحفيزية ،نعم
يواجه ثاني أكبر مطور عقاري في الصين مشكلة عويصة،
ومــن المؤكد أن ديونه المتراكمة البالغة نحو  300مليار
دوالر تشكل مخاطر ذات نطاق أوســع على النظام المالي
الصيني ،ومــن المحتمل أنها ستخلف آث ــارا مضاعفة في
األسواق العالمية ،ولكن من المرجح أن يكون حجم هذه اآلثار
عال
المتتالية أقل بكثير من أولئك الذين يعلنون بصوت ٍ
أن أزمة (إيفرغراند) تشبه تلك التي تعرض لها بنك (ليمان
براذرز) الصيني ،مما يشير إلى أن "لحظة مينسكي" قد تكون
أقرب مما نتصور.
وهناك ثالثة اعتبارات تبرهن العكس:
ً
أوال ،تمتلك الحكومة الصينية موارد وافية لدعم تخلف
(إفرغراند) عن سداد القروض ،والتحصين ضد التداعيات
الـمـحـتـمـلــة ع ـلــى األص ـ ــول واألسـ ـ ـ ــواق األخ ـ ـ ــرى ،وبــام ـتــاك
الصين نحو  7.5تريليونات دوالر من المدخرات المحلية
و 3تريليونات دوالر أخرى من احتياطيات النقد األجنبي،
فإن لديها قــدرة أكثر من كافية الستيعاب أســوأ انهيار قد
تتعرض لــه مجموعة (إي ـفــرغــرانــد) ،وتــؤكــد عمليات ضخ
السيولة الضخمة األخيرة التي قام بها بنك الصين الشعبي
على هذه النقطة.
ً
ثانيا ،ال يمكن مقارنة (إفرغراند) بأزمة "البجعة السوداء"
الكالسيكية ،ألنها نتيجة تسببت فيها السياسة الصينية
عن إدراك وتعمد ،إذ تهدف الصين إلى تقليص المديونية،
وإزالة المخاطر ،والحفاظ على االستقرار المالي ،وعلى وجه
ً
ً
التحديد ،أحرزت الصين تقدما جيدا في الحد من نشاط الظل
المصرفي في السنوات األخيرة ،مما حد من إمكانية التصدي
إلصابة قطاعات أخرى من أسواقها المالية بالعدوى ،وعلى
ُ
عكس (ليمان) وأضراره الجانبية المدمرة ،لم تخلف مشكلة
(إيفرغراند) صدمة وسط صانعي السياسة الصينيين.
ً
ثالثا ،إن المخاطر التي يتعرض لها االقتصاد الحقيقي،

7

زوايا ورؤى

والتي دخلت مرحلة مؤقتة ،محدودة ،إذ يحظى جانب الطلب
في ســوق العقارات الصيني بدعم جيد من خــال الهجرة
ً
المستمرة للعمال الريفيين إلى المدن ،وهذا يختلف تماما
عن انهيار فقاعات اإلسكان المضاربة في بلدان أخرى ،مثل
اليابان والواليات المتحدة ،حيث كانت فائض العرض غير
مدعوم بالطلب ،ورغم أن نسبة سكان الصين في المناطق
الحضرية قد ارتفعت اآلن بشكل طفيف فوق  ،٪60ال يزال
أمامها الكثير حتى تصل إلــى عتبة  ٪85-80النموذجية
ً
لالقتصادات األكثر تقدما ،وعلى الرغم من الروايات األخيرة
بشأن انكماش المدن -وهي روايات تذكرنا باإلنذارات الكاذبة
السابقة حول وجود الكثير من المدن األشباح -ال يزال الطلب
ً
األساسي على المأويات الحضرية ثابتا ،مما يحد من مخاطر
هبوط االقتصاد الكلي ،حتى في مواجهته إلخفاق (إفرغراند).
إن أخطر مشاكل الصين تتعلق بدرجة أقل بـ(إفرغراند)
وبــدرجــة أكبر بــإعــادة التفكير بـصــورة رئيسة فــي نموذج
النمو ال ـخــاص بـهــا ،ففي ال ـبــدايــة ،كنت قلقا بـشــأن القمع
التنظيمي ،حيث كتبت في أواخر شهر يوليو أن اإلجراءات
الجديدة استهدفت شركات منصات اإلنترنت في الصين،
مهددة بذلك بخنق "الغريزة الحيوانية" في بعض القطاعات
االقتصادية األكثر ديناميكية ،مثل التكنولوجيا المالية
وأل ـعــاب الـفـيــديــو ،والموسيقى الـتــي تبث على اإلنـتــرنــت،
وم ـش ــارك ــة رك ـ ــوب الـ ـسـ ـي ــارات ،وال ـ ـ ـ ــدروس الـخـصــوصـيــة،
والــوجـبــات الـجــاهــزة ،والتوصيل ،وخــدمــات نمط الحياة.
كــان هــذا فــي الـمــاضــي ،أمــا اآلن ،فقد ضاعفت الحكومة
الصينية قوتها ،حيث ألقى الرئيس ،شي جين بينغ ،القوة
الكاملة لسلطته في حملة "الــرخــاء المشترك" التي تهدف
إلى معالجة عدم المساواة في الدخل والثروة ،وفضال عن
ذلــك َّ
الشبكة التنظيمية ،ليس لحظر العمالت
وســع نطاق
ً
المشفرة فقط ،ولكن أيضا لتصبح أداة للهندسة االجتماعية،
مع إضافة الحكومة للسجائر اإللكترونية ،وشرب الكحول
أثناء المناسبات التجارية ،وثقافة المعجبين بالمشاهير،
إل ــى قائمتها الـطــويـلــة مــن ال ـع ــادات االجـتـمــاعـيــة السيئة.
كل هــذا يزيد حــدة المخاوف التي أثرتها قبل شهرين،
وإن الـتــوجــه ال ـم ــزدوج الـجــديــد للسياسة الصينية الــذي
يتمثل ب ــإع ــادة ال ـتــوزيــع وإعـ ـ ــادة الـتـنـظـيــم ،يـشـكــل ضربة
فــي الصميم "لــإصــاح واالنـفـتــاح" القائمين على السوق،
والـلــذيــن ع ــززا معجزة النمو فــي الصين منذ عهد (دينغ
ش ـيــاو بـيـنــغ) ف ــي ثـمــانـيـنـيــات ال ـق ــرن ال ـمــاضــي .وسيكبح
جـمــاح نـشــاط ري ــادة األع ـمــال ال ــذي ك ــان غــايــة فــي األهمية
في دعم القطاع الخاص الديناميكي في الصين ،وسينتج
عــن ذل ــك عــواقــب دائ ـمــة على المرحلة التالية مــن التنمية
االقتصادية الصينية المدفوعة باالبتكارات ،وبدون غرائز
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حيوانية ،فإن مسألة االبتكار المحلي في حالة يرثى لها.
ونظرا الكتساب (إفرغراند) شهرة في أعقاب هذا التغيير
الكبير في السياسة الصينية ،كان رد فعل األسواق المالية
عنيفا ألسباب يمكن تقبلها ،وسارعت الحكومة لمواجهة
هذا الرد العنيف ،وســارع نائب رئيس مجلس الدولة (ليو
هي) ،مهندس االستراتيجية االقتصادية الرائد في الصين
ومفكر متميز في االقتصاد الكلي ،إلى إعــادة التأكيد على
دعم الحكومة الثابت للمشاريع الخاصة ،كذلك ،شدد منظمو
أسواق رأس المال على "االنفتاح" اإلضافي من خالل مبادرات
االتصال الجديدة بين األسواق المحلية واألسواق الخارجية،
وأعاد المنظمون اآلخــرون التأكيد على نية الصين الثابتة
لمواصلة المسار .ربما يحتجون كثيرا ،أليس كذلك؟
بالطبع ،من ناحية ،من الذي ال يريد الرخاء المشترك؟ إن
أجندة "إعــادة البناء بصورة أفضل" التي وضعها الرئيس
األميركي ،جو بايدن ،بميزانية تبلغ  3.5تريليونات دوالر
أميركي تتضمن العديد من األهداف نفسها ،فمعالجة عدم
المساواة واألجندة االجتماعية في الوقت نفسه تشكل مشكلة
كبيرة ألي بلد ،وهــي ليست فقط موضوع نقاش حــاد في
واشنطن ،بل تؤثر بصورة حاسمة على آفاق الصين.
وتكمن مشكلة الصين في كون نهجها الجديد يتعارض مع
اتجاه العديد من أقوى اتجاهاتها االقتصادية خالل العقود
األربـعــة الماضية :نشاط ري ــادة األعـمــال ،وثقافة الشركات
الناشئة المزدهرة ،وديناميكية القطاع الخاص واالبتكار.
وما أسمعه اآلن من الصين هو اإلنكار -أي الحجج المفصولة
عن بعضها والتي تعالج كل قضية على حدة ،فهي تناقش
إعادة التوزيع بصورة منفصلة عن تأثير القوانين الجديدة،
ً
وهناك أيضا نهج منعزل للدفاع عن اإلجــراءات التنظيمية
نفسها -حجج كل حالة على حدة لتعزيز الرقابة على شركات
منصات اإلنترنت ،والحد من القلق االجتماعي بين الشباب
المراهقين ،وضمان أمن البيانات.
وبصفتي ممارسا في االقتصاد الكلي ،فقد تعلمت دائما
أن أفكر في التأثيرات المشتركة للتطورات الرئيسة ،فأزمة
(إيفرغراند) ستمر ،أما االزده ــار المشترك فسيستمر ،وإن
القمع التنظيمي ،بالتزامن مع الضغوطات إلعــادة توزيع
الدخل والثروة ،يعيد عرض فيلم المعجزة الصينية ،ومن
خالل اإلخفاق في الربط بين العناصر ،قد يرتكب قادة الصين
ً
خطأ فادحا في حساباته.
* عضو هيئة التدريس بجامعة ييل ،والرئيس السابق
لمورغان ستانلي في آسيا،
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»

ال يمكن بالنسبة إ لــى مــن و صــف بالخلق
ال ـع ـظ ـي ــم ،ومـ ــن كـ ــان ف ــي ش ـغ ــل دائـ ـ ــم بــأع ـبــاء
الــرســالــة ،وف ــي ه ـ ّـم مقيم بـتــدبـيــر أم ــور أمـتــه،
ً
قبول مــرو يــات تـصــوره مولعا بالنساء ،تقع
عينه على امرأة مارة فتتحرك مشاعره "مرت
بي فالنة فوقع في قلبي شهوة النساء ،فأتيت
بعض أزوا ج ــي فأصبتها فكذلك افعلوا" ألن
"ال ـم ــرأة تـقـبــل فــي ص ــورة شـيـطــان وتــدبــر في
صورة شيطان ،فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت
أهـلــه ،فــإن ذلــك يــرد مــا فــي نـفـســه" ،هــذا بعيد
عن أخالقيات رسولنا عليه الصالة والسالم،
ً
فضال عن أنه مستنكر صدوره عن أحدنا في
العرف االجتماعي.
ال تقبل أ يـهــا المسلم هــذه ا لـمــرو يــات على
رسولك وإن جاء ت في الصحاح ،ومهما حاول
ا لـشــراح التماس تــأو يــات متعسفة له بهدف
ت ـم ــر ي ــره ،ال يـمـكــن قـبــو لـهــا أل ن ـه ــا ال تنسجم
ً
وطبيعة رسولنا ،أعف الناس بصرا  ،ال أقبل
مروية تسيء إلى صــورة رسولنا ولو وردت
في الصحاح ،ماذا يعني ذلك؟
إذا ك ــان ا لــر ســول المحصن بــإ حــدى عشرة
امرأة ،لم يتمالك نفسه لمجرد رؤية امرأة في
الطريق ،فماذا نقول بالنسبة للشاب المراهق
غير المحصن؟! هــذا حديث ال يقبله أي عقل
ً
س ــوي ،اض ــرب عـنــه صـفـحــا ،فــرســولـنــا أسمى
وأجل.
ثم إن هذا الحديث مخالف للواقع التاريخي
لحال النساء في المدينة ،فهل يعقل أن النساء
كن يسرن في الطرقات يظهرن مواطن الفتنة
والـغــوايــة فيهن؟! لـمــاذا لــم يأمر الــرســول تلك
المرأة بالحشمة؟ وكيف تأثر الرسول وحده
و لــم يتأثر بقية الصحابة حوله؟ و هــل يعقل
أن يصف رسولنا المرأة بأنها تقبل بصورة
شيطان لمجرد رؤيته امرأة حركت مشاعره؟
م ــا ذن ـب ـهــا؟ وك ـيــف يـعـمــم الـحـكــم عـلــى جنس
النساء؟ إضافة إلى أن هذا الحديث المسيء
ي ـنــاقــض ت ـمــامــا طـبـيـعــة ال ــرس ــول أخــاقـيــاتــه
ً
وسـلــوكــه ،فـمــا ك ــان الــرســول مــولـعــا بالنساء
حتى قبل مبتعثه ،بل الثابت أن الرسول كان
ً
عفيفا ال تشغله هذه األمور التي كانت تشغل
بقية الشباب أبناء جيله.
ً
لو كان مولعا بالنساء لما تزوج وهو شاب

ً
ً
عمره  25عاما من تكبره 15عاما ،ويظل وفيا
لها ،يذكرها إلى انتقاله إلى جوار ربه! لو كان
ً
ً
مــو لـعــا بالنساء لما ظــل ممتنعا عــن ا ل ــزواج
ً
بأخرى ،بعد أن فارقته خديجة وأصبح وحيدا،
ً
وما استجاب إال عندما حثه من حوله ،تدبيرا
لـشــؤون بيته ور عــا يــة لبناته ،وعندما تــزوج
اختار امرأة مسنة ،أرملة هي سودة بنت زمعة!
هل هذا شأن المولع بالنساء؟
ش ـخ ـص ـيــة م ـه ـمــومــة بـ ـش ــؤون الـمـسـلـمـيــن،
وعنده من النساء من تمأل عينيه ،وقد وصف
بالخلق العظيم ،فهل يستقيم وهذه الشخصية
أن ننسب إليها ما ال ينسجم وطبيعتها؟
إذا أردت أن تـعــرف صحة نسبة حــدث ما
ً
إلى شخصية عامة ،فاسأل نفسك أوال :هل هذا
مما يستقيم واألخالقيات المعروفة عن هذه
الشخصية ،ودعك من شراح الحديث ولو أفتاك
ً
وأفـتــوك ،ومــا قلته آنفا أقوله عن حديث آخر
يصور رسولنا عليه الصالة والسالم أنه أوتي
قــوة جنسية خــار قــة تمكنه مــن الـطــواف على
ً
ً
نسائه في ساعة واحدة ليال ونهارا .عن أنس
بــن مــالــك رضــي الـلــه عـنــه" :ك ــان الـنـبــي ،صلى
الله عليه وسلم ،يدور على نسائه في الساعة
الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة،
قلت أل ن ــس :أو ك ــان يطيقه؟ ق ــال :كنا نتحدث
أنه أعطي قوة ثالثين" .أي أعطي قوة جنسية
ً
تعادل قوة ثالثين رجال في الجماع!
هذه رواية ال يمكن قبولها ،ألن التسليم بها
يعني أن الشغل الشاغل لرسولنا كان النساء
والطواف عليهن ،وهذا مناف تماما لطبيعة
شخصية الرسول.
م ــن تـشـغـلــه ش ــؤون ال ــدع ــوة وتــأم ـيــن دول ــة
اإلسـ ـ ـ ــام فـ ــي م ــواجـ ـه ــة األخـ ـ ـط ـ ــار ال ـم ـح ـي ـطــة
ً
بالمدينة لن يجد وقتا للطواف على نسائه.
مقتضيات العقل والواقع والطبيعة البشرية
تـقــول :إن مــن تشغله هــذه األ م ــور المصيرية
لن يكون همه النساء وا لـطــواف عليهن .هذه
ترهات يتنزه عنها عليه الصالة والسالم ،هال
تساء ل الذين أخذوا الحديث أخذ المسلمات:
ً
من أين ألنس أن الرسول أوتي قوة  30رجال؟!
يتبع،،،
*كاتب قطري
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.879

7.504

5.648

2.450 2.861 3.318

تطوير مديري االستثمار« ...مهمل» في معظم الشركات!
ضعف شديد في مواكبة تطورات السوق المالي
عيسى عبدالسالم

ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ط ــرح هيئة
أسـ ــواق ال ـم ــال وش ــرك ــة بــورصــة
الـ ـك ــوي ــت الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األدوات
االسـتـثـمــاريــة الـتــي تعلي قيمة
ال ـ ـ ـبـ ـ ــورصـ ـ ــة ،وتـ ـ ــزيـ ـ ــد م ـ ـعـ ــدالت
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ف ـي ـه ــا ،ف ـ ــإن إق ـب ــال
ال ـش ــرك ــات عـلـيـهــا يـسـيــر بشكل
خجول ومتواضع ،فما األسباب
التي تحول دون اسـتـفــادة هذه
الشركات من أدوات مثل المارغن
والبيع على المكشوف وإقراض
واقـ ـ ـت ـ ــراض االس ـ ـهـ ــم وص ـف ـق ــات
ً
المبادلة؟ علما بأن هناك شركات
محدودة هي دائما ما تملك زمام
المبادرة في السوق.
واإلج ــاب ــة عــن ه ــذا الـتـســاؤل
ت ـح ـت ـف ــظ ب ـت ـف ـص ـي ــات ال أح ــد
يــريــد الـحــديــث عنها ،س ــواء من
الجهات االشرافية والرقابية أو
عـلــى صـعـيــد ال ـشــركــات نفسها
ومـســاهـمـيـهــا ،حـتــى وإن كانت
ه ـن ــاك أص ــاب ــع م ـص ــادر مـعـنـ ّـيــة
ت ـش ـي ــر الـ ـ ــى أن ب ـع ــض م ــدي ــري
االس ـت ـث ـمــار ال ي ـم ـل ـكــون ال ـق ــدرة
المهنية وال يخضعون لعمليات
ت ــدري ــب تـنـمــي قــدرات ـهــم وتــرفــع
مستوى أدائهم ،اذا تمت مقارنة
أدائهم مع نظرائهم في شركات
االستثمار األخرى في المنطقة،
عالوة على أن بعضهم ال يمتلك
الـحــرفـيــة ال ــازم ــة ب ـشــأن اتـخــاذ

قرار الدخول إلى أي من الفرص
المتاحة ،ومنهم من يفضل دائما
االنتظار إلى حين اتضاح األمور
وق ـ ـيـ ــام ش ــرك ــة أخ ـ ـ ــرى ب ـت ـقــديــم
الخدمات الـجــديــدة ،بــدال مــن أن
يتعرض ألي خسائر.
وأوض ـح ــت م ـصــادر مطلعة
ل ـ «ال ـجــريــدة» ،أن بعض مديري
االس ـت ـث ـم ــار وقـ ـع ــوا ف ــي مــوقــف
ح ـ ــرج تـ ـج ــاه ب ـع ــض ال ـش ــرك ــات
االستثمارية ومساهميها في ظل
الـفــرص واألدوات االستثمارية
المتاحة حاليا في السوق ،وعدم
قدرتهم على االستفادة منها ،اذ
إن بعض هذه الشركات اضطرت
إللغاء بعض األنشطة المرخص
لـ ـه ــا ب ـ ـهـ ــا ،اضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى اجـ ـ ــراء
عـمـلـيــات تـخـفـيــض رأس ال ـمــال
بـشـكــل اي ـجــابــي وتــوزي ـعــه على
ّ
المساهمين ،لعدم تمكنها طوال
الفترة الماضية مــن االستفادة
مــن الـسـيــولــة الـمـتــوافــرة لديها،
وال ــدخ ــول بـهــا فــي اسـتـثـمــارات
جــديــدة ،مرجعة ذلــك الــى ضيق
ال ـ ـفـ ــرص االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة وأزم ـ ــة
سوق األوراق المالية المستمرة،
وعــدم تــوافــر الـقـنــوات واألدوات
االس ـت ـث ـمــاريــة ال ـت ــي ي ـم ـكــن لها
تحقيق عوائد من جراء الدخول
فيها.
وأضــافــت الـمـصــادر أن هيئة

أسواق المال قبل إقرارها األدوات
المالية والمنتجات االستثمارية
في السوق استعانت بآراء هذه
الـ ـش ــرك ــات وم ـق ـت ــرح ــات ـه ــا قـبــل
إقرارها في السوق المالي ،ومن
غير المألوف عــدم مـبــادرة هذه
ال ـش ــرك ــات لــاس ـت ـفــادة م ــن هــذه
األدوات وا ل ـم ـن ـت ـجــات لتعظيم
إيــرادات ـهــا وخـلــق عــوائــد جيدة
ولمساهميها.
وأش ـ ـ ـ ــارت ال ـ ــى أن اتـ ـص ــاالت
واس ـ ـت ـ ـف ـ ـسـ ــارات وردت إل ـي ـهــم
لالستفسار عن كيفية اإلدراج في
سوق المزادات والسوق الموازي،
رغــم أنــه تــم إلـغــاء هــذه األســواق
م ـنــذ ف ـت ــرة طــوي ـلــة ،األمـ ــر ال ــذي
يعني أن هناك جهال بالتغيرات
التي طــرأت على الـســوق ،فضال
عـ ــن أن هـ ـن ــاك شـ ــركـ ــات تـحـمــل
رخصا من هيئة أسواق المال ال
تــدري ما هو سوق األسهم غير
المدرجة « »otcومــا هي طريقة
التداول به.
وب ـي ـن ــت أن ب ـع ــض ش ــرك ــات
االسـتـثـمــار ،باستثناء شــركــات
قليلة ،تعاني ضعفا شديدا على
صعيد تطوير ا لـســوق المالي،
مـ ـسـ ـت ــدرك ــة أن الـ ـتـ ـع ــوي ــل عـلــى
ال ـظ ــروف الــراه ـنــة ومـسـتـجــدات
األوض ـ ـ ـ ـ ـ ــاع الـ ـ ـت ـ ــي طـ ـ ـ ـ ــرأت ع ـلــى
ال ـك ـي ــان ــات ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بــال ـســوق

المالي نتيجة جائحة فيروس
ك ـ ــورون ـ ــا قـ ــد تـ ـك ــون س ـب ـب ــا فــي
تـعـطـيــل وك ـب ــح ق ـ ــدرات شــركــات
االس ـت ـث ـمــار ،لـكــن قــد ي ـكــون هــذا
«عذرا أقبح من ذنب» ،في الوقت
الـ ـ ـ ــذي ت ـن ـج ــح ش ـ ــرك ـ ــات أخ ـ ــرى
محلية في االستفادة من الفرص
واألدوات االستثمارية الموجودة
في السوق المحلي.
وذكـ ـ ـ ــرت أن ه ـي ـئــة األس ـ ــواق
وشركة بورصة الكويت أقامت
العديد من الندوات االستثمارية
وال ـت ـعــري ـف ـيــة ال ـت ــي ط ـ ــرأت على
ال ـ ـسـ ــوق الـ ـم ــال ــي وعـ ـن ــد إطـ ــاق
ا لـ ـع ــد ي ــد مـ ــن األدوات ا ل ـمــا ل ـيــة
واالسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة ،ل ـ ـكـ ــن ي ـب ـقــى
هـنــاك دور كبير على الشركات
ن ـف ـس ـه ــا ل ــاس ـت ـع ــان ــة ب ـج ـهــات
اس ـت ـشــاريــة ل ـتــدريــب موظفيها
وتنمية قدراتهم ،ووضع خطط
لالستفادة من الفرص التي باتت
موجودة فعليا في السوق ،لكن
ينقصها المبادرة.

الالزمة بشأن ترقية ورفع كفاءة
مــوظ ـفــي ال ـمــؤس ـســات الـمــالـيــة،
الس ـي ـمــا ع ـلــى صـعـيــد االدارات
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة ،رغ ـ ـبـ ــة ف ـ ــي ص ـقــل
خ ـب ــرات ـه ــم وت ــدري ـب ـه ــم وإق ــام ــة
الـ ـن ــدوات ال ـتــي م ــن شــأنـهــا دفــع
ع ـج ـلــة ال ـ ـ ـ ــدوران تـ ـج ــاه ال ـس ــوق
المالي ،واالستفادة من األدوات
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ــى
ضرورة لوم مجالس إدارات هذه
الشركات لعدم هيكلة إداراتـهــا
ُوإجراء الالزم بخصوص المضي
قــدمــا نحو الـمــزيــد مــن التوسع
واالستفادة من الفرص المتاحة.
وأك ــدت المصادر أنــه ينبغي
ع ـلــى ال ـه ـي ـئــات الـتـنـظـيـمـيــة في
الـكــويــت أن تــأخــذ عـلــى عاتقها
ض ـمــان تــوضـيــح ال ـقــواعــد التي
ت ـ ـض ـ ـع ـ ـهـ ــا ،واالشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ع ـل ــى
تـطـبـيـقـهــا ،ك ـمــا ي ـجــب ال ـحــرص
قبل ادخال القواعد حيز التنفيذ
توفير ا لــو قــت الكافي للموافقة
أو تــوضـيــح الـشـكــوك ووجـهــات
النظرة بالمسودة األولـيــة قبل
طرح األدوات االستثمارية.

وع ـ ـ ّـول ـ ــت عـ ـل ــى دور كـ ــل مــن
ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد شـ ـ ــركـ ـ ــات االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
وهـيـئــة األسـ ــواق الـمـحــوري في
عملية التدريب ،واقامة الندوات
الـتـثـقـيـفـيــة ،وت ـقــديــم ال ــدراس ــات

وظائف واجبة التسجيل

دور محوري

ي ـ ــذك ـ ــر أن فـ ـ ـت ـ ــرة ال ـت ـط ـب ـي ــق
ال ـم ـبــدئــي ل ـبــرنــامــج ال ـمــؤهــات
الـ ـمـ ـهـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـن ـ ـتـ ــاج ال ــرئ ـي ـس ــي

لمشروع الهيئة االستراتيجي
لالختبارات التأهيلية للوظائف
ً
الواجبة التسجيل ،وفقا للقرار
رقم  145لسنة  2019قد انتهت،
ودخ ــل حـيــز الـتـطـبـيــق الـفـعـلــي،
إذ بـ ـلـ ـغ ــت نـ ـسـ ـب ــة االسـ ـتـ ـيـ ـف ــاء
لـ ــأش ـ ـخـ ــاص ال ـم ـس ـج ـل ـي ــن فــي
ال ـشــري ـحــة األولـ ـ ــى ن ـس ـبــة 99.8
بالمئة.
وتـتـمـثــل الــوظــائــف الــواجـبــة
التسجيل في الرئيس التنفيذي
وكـ ـب ــار ال ـت ـن ـف ـيــذي ـيــن ،وال ـمــديــر
المالي ،ومسؤول إدارة المخاطر،
وم ـ ـسـ ــؤول ال ـت ــدق ـي ــق ال ــداخ ـل ــي،
وم ـ ـسـ ــؤول ال ـت ــدق ـي ــق ال ـش ــرع ــي،
وم ـس ــؤول الـمـطــابـقــة واالل ـت ــزام،
إلــى جانب ممثل نشاط وسيط
أوراق مالية مسجل في بورصة
األوراق المالية.
وتشمل الوظائف تشمل أيضا
ممثل نشاط وسيط أوراق مالية
غير مسجل في بورصة األوراق
المالية ،وممثل نشاط مستشار
االستثمار ،وممثل نشاط مدير
م ـح ـف ـظــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،وم ـم ـثــل
نشاط مدير استثمار جماعي،
وم ـم ـث ــل نـ ـش ــاط أمـ ـي ــن ال ـح ـفــظ،
وممثل نشاط مراقب االستثمار،
وممثل نـشــاط وكـيــل االكـتـتــاب،
وم ـم ـثــل ن ـشــاط صــانــع ال ـســوق،
وممثل نـشــاط وكـيــل االكـتـتــاب،

وممثل نـشــاط تقويم األس ــواق،
ومستشار االستثمار الرئيسي.
ً
ي ـ ـشـ ــار ال ـ ــى أن ه ـ ـنـ ــاك أط ـ ــرا
تنظيمية حددتها هيئة أسواق
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ل ـ ـلـ ــوظـ ــائـ ــف الـ ــواج ـ ـبـ ــة
الـتـسـجـيــل تـتـمـحــور فــي معيار
النزاهة واألمانة بأال يكون صدر
ض ــده ح ـكــم ن ـهــائــي ف ــي جــريـمــة
ّ
م ـخ ــل ــة ب ــالـ ـش ــرف واألم ـ ــان ـ ــة أو
متعلقة بغسل األموال أو بجرائم
فساد ،وأن يكون َ
حسن السمعة
والـسـلــوك ،ولــم يسبق عــزلــه من
منصبه بقرار تأديبي صادر من
جـهــة رقــاب ـيــة أو بـمــوجــب حكم
نهائي.
وفيما يتعلق بمعيار السالمة
الـمــالـيــة يـتـعـ ّـيــن عـلــى الشخص
الـ ـم ــرش ــح أال يـ ـك ــون قـ ــد أش ـهــر
إف ــاس ــه م ــا ل ــم يـكــن ق ــد ُرد الـيــه
ّ
اعتباره ،وأل يكون قد صدر قرار
َ
بحبسه وفاء لدين عليه.
وح ــددت هيئة أس ــواق المال
ال ـمــؤهــات الـعـلـمـيــة والـخـبــرات
الـعـمـلـيــة ال ــواج ــب تــوافــرهــا في
المرشحين للمناصب الواجبة
ال ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل ل ـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـشـ ـخ ــص
المرخص له وفقا لقواعد الكفاءة
وال ـ ـنـ ــزاهـ ــة ،ح ـي ــث ح ـ ـ ــددت لـكــل
مـنـصــب ال ـم ــؤه ــات وال ـخ ـبــرات
الالزمة لنيله الموافقات الخاصة
بتعيينه.

أخبار الشركات
«منشآت» تجدد عقدًا إلدارة فندق في مكة
ً
جددت شركة منشآت العقارية عقدا مع شركة
أك ــور الـعــالـمـيــة إلدارة ال ـف ـنــادق؛ إلدارة الفندق
الكائن أمام المسجد الحرام بمجمع أبراج البيت
بمكة الـمـكــرمــة ،تـحــت الـعــامــة الفندقية «زم ــزم
بولمان مكة».
وقالت «منشآت» ،إنها أجرت مسابقة تنافسية
شاملة بين كبريات شركات الضيافة في العالم
(ف ـئ ــة الـ ـ ـ  5نـ ـج ــوم)؛ ب ــال ـت ـع ــاون م ــع الـمـسـتـشــار
الفندقي ( )JLLالذي يعتبر أحد كبار المستشارين
العالميين في مجال العقارات وخدمات الضيافة.
ً
وتضمنت اتـفــاقـيــة الـتـجــديــد ال ـبــدء ف ــورا في
إجراءات تجديد لألثاث والمفروشات واألجهزة
والمعدات بالفندق؛ للمحافظة على المستوى
ً
ً
الفندقي وفقا للمعايير الفندقية العالمية وطبقا
للمتطلبات الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة
والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية.
وتتوقع «منشآت» أن تؤدي هذه اإلجراءات إلى
تحسين األداء التشغيلي للفندق وزيادة إيراداته؛
ً
مـمــا مــن شــأنــه أن يــؤثــر إيـجــابــا عـلــى البيانات
المالية للشركة.

«بيت الطاقة» توقع عقد
بيع حصتها في «تابعة»
وقـعــت شــركــة بيت الـطــاقــة القابضة عقد بيع
ح ـص ــة ال ـش ــرك ــة ف ــي إحـ ـ ــدى ش ــرك ــات ـه ــا ال ـتــاب ـعــة
بالسودان ،بقيمة إجمالية تبلغ  3.46ماليين دينار.
وقــالــت «بـيــت الـطــاقــة» ،إنــه سيتم االنـتـهــاء من
تـنـفـيــذ عـمـلـيــة ال ـب ـيــع ب ـعــد إت ـم ــام ك ــل اإلجـ ـ ــراءات
والحصول على الموافقات من الجهات الحكومية
السودانية وتحويل ملكية الشركة ُ
للمشتري.
وأوضـ ـح ــت ال ـشــركــة أن ــه سـيـتــم ت ـحــديــد األث ــر
الـمــالــي الـنـهــائــي ف ــور االنـتـهــاء مــن إت ـمــام عملية
الـبـيــع واالن ـت ـهــاء مــن كــل اإلجـ ـ ــراءات ،والـحـصــول
على الموافقات من الجهات الحكومية السودانية،
وتحويل ملكية الشركة التابعة ُ
للمشتري.

انسحاب «الهالل» من البورصة في  ٢مارس
ذك ــرت شــركــة أسمنت الـهــال أنــه تــم تعديل
موعد االنسحاب األختياري للشركة في بورصة
الكويت إلى تاريخ  2مارس المقبل ييكون آخر
يوم تداول لسهم الشركة في بورصة الكويت.

«أالفكو» :اتفاقية تمويل بـ  23مليون دينار
أعلنت شركة أالفكو لتمويل
شراء وتأجير الطائرات توقيع
اتفاقية تمويل مجمع مضمون
بـقـيـمــة  75مـلـيــون دوالر (23
مـلـيــون دي ـن ــار) ب ـ ــإدارة «بيتك
كابيتال».
وقــالــت «أالف ـكــو» ،إن الدفعة

األولـ ــى مــن الـتـمــويــل المجمع
تبلغ قيمتها  40مليون دوالر،
ً
وس ـي ـتــم اإلفـ ـص ــاح الح ـق ــا عن
بـ ــاقـ ــي ال ـ ــدفـ ـ ـع ـ ــات ،م ـب ـي ـن ــة أن
االتفاقية ستؤثر على المركز
المالي للشركة ،بزيادة األصول
عن طريق زيــادة النقد والنقد

 3ماليين دينار أرباحًا
متوقعة لـ«مدينة األعمال»

الـ ـمـ ـع ــادل ب ـم ـب ـلــغ  40م ـل ـيــون
دوالر ( 12مـلـيــون دي ـنــار) في
الربع الرابع من السنة المالية
الـحــالـيــة ،وزي ــادة المطلوبات
بنفس المبلغ عن طريق زيادة
ب ـ ـنـ ــد مـ ـسـ ـتـ ـح ــق لـ ـم ــؤسـ ـس ــات
المالية.

«مبرد» تشتري عقارًا بــ  1.55مليون دينار

كشفت شركة مدينة األعمال الكويتية العقارية
عــن توقيع إ ح ــدى شركاتها التابعة عقد اتفاق
لـبـيــع ع ـق ــار ص ـنــاعــي (ح ــق ان ـت ـف ــاع) ف ــي منطقة
صبحان الصناعية بقيمة  3.03ماليين دينار إلى
طرف ذي صلة .وقالت «مدينة األعمال» ،إن الربح
المتوقع من الصفقة ُيقدر بنحو  3ماليين دينار؛
بعد استبعاد صافي القيمة الدفترية ،موضحة
أن صافي الربح المتوقع للصفقة سوف ينعكس
في البيانات المالية السنوية ُ
المجمعة للشركة
فــي الــربــع الــرابــع مــن ع ــام 2021؛ وذل ــك فــي حــال
إتمام الصفقة والحصول على كافة الموافقات من
الجهات الحكومية ُ
المختصة.

قامت شركة مبرد القابضة بشراء حق انتفاع
قسيمة (عقار) بمنطقة الري ،بمبلغ قدره 1.55
مليون دينار.
وقالت «مبرد» ،إن شراء العقار المذكور أعاله
سيترتب عليه زي ــادة ال ـع ـقــارات االستثمارية
بمبلغ  1.55مـلـيــون دي ـنــار ،وزيـ ــادة اإليـ ــرادات
بقيمة اإليجارات ُ
المحصلة من العقار.
وأوضحت الشركة أن األثــر المالي للصفقة
سيظهر ضمن البيانات المالية للربع الرابع
من العام الجاري (.)2021

«تنظيف» تفوز بمناقصتين بـ  3.2ماليين دينار
أفـ ـ ـ ــادت الـ ـش ــرك ــة الــوط ـن ـيــة
ل ـل ـت ـن ـظ ـيــف بـ ـف ــوزه ــا وإح ـ ــدى
شركاتها التابعة بمناقصتين
م ــن ا ل ـه ـي ـئــة ا ل ـع ــا م ــة للتعليم
التطبيقي والتدريب والمباني،
ب ـم ـب ـلــغ إجـ ـم ــال ــي قـ ـ ــدره 3.18
ماليين دينار.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت «ت ـ ـ ـن ـ ـ ـظ ـ ـ ـيـ ـ ــف» ،إن
الـ ـمـ ـن ــاقـ ـص ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى ب ـق ـي ـمــة
 1.314مليون ديـنــار ،ومدتها

 3سنوات ،وتم ترسيتها على
الشركة ،موضحة أن المناقصة
تتعلق بأعمال تنظيف المباني
التابعة لـ«التعليم».
وأوض ـ ـحـ ــت أن الـمـنــاقـصــة
ا لـثــا نـيــة بقيمة  1.865مليون
دينار ،ولمدة  3سنوات ،وتمت
ترسيتها على الشركة األهلية
ال ـم ـت ـحــدة ل ـل ـخــدمــات ال ـعــامــة،
والمملوكة بالكامل لـ«تنظيف»،

وتـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ــأع ـ ـمـ ــال ت ـن ـظ ـيــف
المباني (ثــانــي أقــل األسـعــار)
ً
التابعة لـ«التعليم» أيضا.
ولفتت إلى أن نسبة األرباح
ال ـم ـتــوق ـعــة م ــن ت ـن ـف ـيــذ الـعـقــد
األول والثاني تمثل  2في المئة
ً
ت ـقــري ـبــا م ــن قـيـمــة ال ـع ـقــد ،مع
احـتـمــال الــزيــادة أو النقصان
ً
تبعا لظروف السوق والتنفيذ.

«العيد» تؤسس فرعًا للشركة في العارضية
أف ــادت شــركــة العيد لــأغــذيــة بــاالنـتـهــاء من
تــأس ـيــس فـ ــرع ل ـل ـشــركــة ل ـن ـشــاط (ال ـت ـج ـه ـيــزات
الغذائية) في منطقة العارضية الحرفية ،قطعة
( )2قسيمة (.)68

وقالت «العيد» ،إن األثر المالي للفرع الجديد
سيظهر في البيانات المالية للشركة عن السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر .2021
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التركيت :إعادة إدراج «الصفاة لالستثمار» محطة مفصلية
«بدء تداول السهم في السوق الرئيسي بالبورصة  11الجاري»
نفخر بإنجازاتنا
واستعادة متانة
الشركة تعكس
نجاح خططها

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة لالستثمار،
عبدالله التركيت ،أن إعادة إدراج الشركة في بورصة
الكويت (السوق الرئيسي) ّ
تعد ثمرة حصاد لجهود
ال ـشــركــة ال ـم ـتــواص ـلــة وم ـج ـلــس إدارتـ ـه ــا وإدارتـ ـه ــا
التنفيذية خــال السنوات األخـيــرة ،ومــا تم إنجازه
مــن إصــاحــات بعيدة الـمــدى .وقــال التركيت ،خالل
مؤتمر صحافي عقدته "الصفاة لالستثمار" ،بمناسبة
اإلدراج ،إن إنجاز عمليات الهيكلة المالية والمضي
نحو تسوية مديونيات الشركة كان له بالغ األثر في
استعادة "الصفاة" أوضاعها وقدراتها التنافسية،
ً
ً
ومن ثم البدء في مرحلة جديدة تضمن تعظيما جيدا
لحقوق المساهمين خالل الفترة المقبلة ،مؤكدا أن
الشركة حرصت طــوال الفترة الماضية على تقديم
حزمة من الخدمات والمنتجات التي تتماشى مع
الرؤية الهادفة التي تتبناها.
وأضــاف" :تطمح الشركة إلى أن تكون واحــدة من
ً
الكيانات االستثمارية الــرائــدة محليا ،وأن تسهم
بأعمالها في ازدهار السوق الكويتي من خالل حضور
محلي وإقليمي يشمل منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا وآسـيــا ،فــي وقــت تطمح إلــى تقديم نموذج
أعمال يعكس الواقع الحقيقي لألسواق ،عبر تقديم
فرص واعدة تحاكي تطلعات أصحاب رؤوس األموال".

محطة تاريخية

نشكر
المساهمين على
دعمهم طوال
الفترة الماضية
لنعود أكثر قوة

وأوضح التركيت أن سهم "الصفاة" ُ
سي ّتداول في
ً
البورصة اعتبارا من  11الجاري ،وهو ما يمثل محطة
ّ
تاريخية ومفصلية في مسيرة الشركة ،لتدخل المرحلة
التالية من خطة النمو والتطوير.
وبـ ّـيــن أن "الـصـفــاة" تفخر بــاإلنـجــازات المتتالية
التي حققتها على مدى السنوات األخيرة والتحول
الديناميكي في مسيرة نشاطاتها وعملياتها بعد
ُ
فترة لم تخل من الكساد والمديونيات والقضايا ،بعد
أن استوفت الشركة كامل شروط اإلدراج.
وأوض ــح التركيت أن ّ إع ــادة إدراج سهم الشركة
في بورصة الكويت تمثل نقطة انطالق نحو بيئة
استثمارية ديناميكية ومتنوعة تتركز على أفضل
الممارسات الدولية المعمول بها ،مما يجعلنا نتطلع
إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في نمو وتطور
االقتصاد خالل الفترة المقبلة.
وقال" :تتطلع الشركة للدخول في مشاريع جديدة
مـنـهــا ف ــي ق ـط ــاع الـتـكـنــولــوجـيــا ،إل ــى ج ــان ــب بحث
عمليات اندماج واستحواذات جديدة تقع تحت مظلة
ً
المجموعة" ،الفتا إلى االهتمام بزيادة اقتناص الفرص
الواعدة التي تضمن للشركة عوائد مجزيةّ .
وأشــار إلى أن اإلدراج في البورصة سيوفر قيمة
مضافة يترتب عليها مزيد من الحرص على تحسين
وتطوير مركزها المالي ،إلى جانب زيــادة مستوى
الكفاءة والشفافية والنزاهة والمصداقية في الشركة".

الشركة في سوق رأس المال ،مما سيزيد من فرص
دخــول مستثمرين جــدد ويجذب انتباه الصناديق
والمستثمرين الذين يعتبرون شركاء استراتيجيين
لديهم خبرات وقيمة مضافة.
وحــول األوض ــاع المالية الخاصة بالشركة ،أفاد
بــأن القيمة الدفترية التقريبية للسهم كما فــي 31
ديسمبر ( 2020قبل إضافة أسهم المنحة) تبلغ 87.4
ً
فلسا للسهم الواحد ،مؤكدا أن النتائج اإليجابية التي
حققتها الشركة خالل السنوات األخيرة تعكس قوة
العمل التشغيلي واالستراتيجي الذي تقوم به.
ّ
وذكر أن المالءة المالية مكنت الشركة من مواجهة
مختلف الـتـحــديــات ال ـتــي فــرضـهــا تـفـشــي فـيــروس
كورونا منذ بدايات عام  ،2020ومن ثم تحقيق أداء
ً
مالي وتشغيلي استثنائي ،مما ّ
يمهد للمضي قدما
في مسيرة النجاح واالرتقاء بالشركة إلى آفاق أرحب.
وأضاف" :تضع الشركة استراتيجية جديدة تركز
على تحقيق أهداف رئيسية طموحة ّ
تجسد ثقافتها،
تهتم في األساس بتعظيم العائدات واالستفادة من
االستثمارات الــواعــدة من خــال الحفاظ على آليات
الرقابة والسعي وراء الفرص ذات الجدوى".

ملكيات استراتيجية
وكشف التركيت عن اهتمام الشركة باالستحواذ
عـلــى حـصــص استراتيجية فــي شــركــات تشغيلية
ّ
تتمتع بسجل حافل بالتدفقات النقدية ،مما سيسهم
ً
في زيادة العوائد للشركة األم ،الفتا إلى أن "الصفاة"
لديها ملكيات وحصص استراتيجية فــي شركات
مدرجة منها  20.9بالمئة بشركة سنرجي القابضة،
وما نسبته  8.25بالمئة من رأسمال شركة الشعيبة
الصناعية ،وغيرها من الحصص األخرى.
وع ــن الـكـيــانــات الزميلة المملوكة للشركة ،أفــاد
ً
ب ــأن خــريـطــة اس ـت ـث ـمــارات الـشــركــة تشمل حصصا
استراتيجية في كل من "القدرة القابضة  -اإلمارات"،
التي تعمل من خالل شركاتها التابعة في االستثمارات
العقارية والتمويل والرعاية الصحية والنفط والغاز
وإدارة المشاريع وقطاع الضيافة في دولة اإلمارات
ً
وعلى مستوى العالم ،كما تشمل كذلك حصصا في
ُ
شركات محلية ،مثل الشعيبة الصناعية التي تعنى
بالجوانب الصناعية والخدمية المتنوعة.
ً
وذكـ ـ ــر أن مـلـكـيــة ال ـش ــرك ــة ت ـش ـمــل أيـ ـض ــا شــركــة
المركز الطبي الكويتي القابضة التي تهتم ببناء
وإدارة المستشفيات والمراكز الطبية ،وبناء وإدارة
المصحات ،وتجارة المواد والمعدات الطبية ،إضافة
إلى إنشاء مختبرات طبية مجهزة بأحدث وأفضل
التقنيات الطبية ،والمشاركة في المشاريع الصحية
داخل الكويت وخارجها ،فيما تستحوذ على ملكيات
رئيسية في كل من شركة ذي ليكويد كابيتال للتجارة
العامة ،والشركة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع،
وشركة الشرق األوسط لتصنيع المواد الكيماوية.

المالءة المالية
ّ
مكنت الشركة من تعزيز مكانة الشركة
ّ
مظلة الشركة
مواجهة مختلف
ً
وبـ ّـيــن التركيت أن االنـضـمــام م ـجــددا لنخبة من
ّ
ّ
الشركات ُ
التحديات
وأشار التركيت إلى أن مظلة الشركة يندرج تحتها
المدرجة في بورصة الكويت سيعزز مكانة

عبدالله التركيت
سلسلة من الكيانات التشغيلية المتنوعة ،منها
"ال ـص ـف ــاة ال ـقــاب ـضــة" و"ال ـص ـف ــاة لــاس ـت ـشــارات"
و"دار الصفاة للتجارة العامة" و"الجذور لتداول
األوراق المالية" بمصر ،إضافة إلى "نخلة الصفاة
العقارية" ومـشــروع األحـمــدي ،فضال عــن شركة
ّ
االزدهار السياحي العقارية ،التي تتركز أنشطتها
بمجال الضيافة في لبنان.
ّ
وبين أن تدعيم وتطوير نشاط تلك الشركات
سيكون له أثر مباشر على زيادة العائد اإلجمالي
لمحفظة الشركة لتحقيق النمو المأمول ،وبالتالي
تعظيم حقوق المساهمين ،كما تهدف الشركة إلى
أن يكون لــدى شركاتها التابعة والزميلة مزايا
واعدة في السوق.
وأعـلــن عــن مساعي الشركة إلنـشــاء وتشغيل
صـنــاديــق تشغيلية كـبـيــرة تـسـتـهــدف قـطــاعــات
األغ ــذي ــة وال ـم ـش ــروب ــات ورأس ال ـم ــال الـمـغــامــر
والتعليم ،وغيرها من القطاعات المختلفة.

أهداف وأغراض
وكـ ـش ــف ال ـت ــرك ـي ــت ع ــن ت ــرك ـي ــز ال ـش ــرك ــة عـلــى
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،فــي الوقت
ال ـ ــذي ت ـع ـمــل ف ـيــه ف ــي إط ـ ــار أغ ـ ــراض تـشـغـيـلـيــة
مختلفة ،منها االستثمار في القطاعات العقارية،
وال ـم ــال ـي ــة ،وال ـط ـب ـي ــة ،وال ـص ـن ــاع ـي ــة ،وال ـط ــاق ــة،
وال ــزراع ـي ــة ،وال ـغــذائ ـيــة وغ ـيــرهــا مــن الـقـطــاعــات
االق ـت ـص ــادي ــة ،وذل ـ ــك م ــن خـ ــال ال ـم ـســاه ـمــة في
تأسيس الشركات المتخصصة ،أو شــراء أسهم
وسـنــدات هــذه الـشــركــات أو إدارة المشاريع في
مختلف القطاعات.
وقـ ـ ــال" :ت ـع ـمــل ال ـم ـج ـمــوعــة م ــن خـ ــال إح ــدى
شركتها التابعة على التركيز في مختلف أوجه
األنشطة التشغيلية الصناعية ،حيث نعمل على
إنشاء مصنع جديد للمواد الكيمياوية في منطقة
صبحان على مساحة  2000متر مربع ،سيسهم
بشكل كبير في توفير متطلبات السوق المحلي
وزيادة مبيعات الشركة".

وب ـ ّـي ــن أن "ال ـص ـف ــاة" تـعـمــل كــذلــك ع ـلــى إدارة
أمــوال المؤسسات العامة والخاصة ،واستثمار
هذه األموال في مختلف القطاعات االقتصادية،
وتقديم وإعداد االستشارات الفنية ،واالقتصادية،
وال ـت ـق ـي ـي ـم ـي ــة ،ودراس ـ ـ ـ ــة الـ ـمـ ـش ــاري ــع الـمـتـعـلـقــة
بــاالسـتـثـمــار وإع ـ ــداد ال ــدراس ــات ال ــازم ــة لــذلــك،
لـلـمــؤسـســات وال ـش ــرك ــات م ــن خ ــال فــريــق عمل
مهني متكامل.
وأضاف" :تشمل األغراض االستثمارية للشركة
الوساطة في عمليات اإلقراض واالقتراض وتقديم
ال ـق ــروض لـلـغـيــر ،م ــع م ــراع ــاة األصـ ــول واألعـ ــراف
ً
السليمة في منح القروض وفقا للشروط والقواعد
التي يضعها بنك الكويت المركزي".
ً
وتابع" :تتضمن أغراض الشركة أيضا األعمال
الخاصة بوظائف مديري اإلصدار للسندات التي
ت ـصــدرهــا ال ـش ــرك ــات وال ـه ـي ـئــات ووظ ــائ ــف أم ـنــاء
االستثمار ،والعمليات الخاصة بـتــداول األوراق
المالية من شــراء وبيع أسهم وسـنــدات الشركات
والهيئات الحكومية المحلية والدولية ،وغيرها من
النشاطات التشغيلية ،حيث تم ترخيص الشركة
من قبل هيئة أسواق المال للقيام باألنشطة التالية
(مستشار االستثمار – مدير محفظة االستثمار
– مدير االستثمار الجماعي – مراقب االستثمار –
وكيل االكتتاب) ،كما نسعى لتنويع أنشطة ورخص
ً
ً
الشركة تبعا الستراتيجية مخطط لها مسبقا".
وذك ـ ــر أن األص ـ ــول ال ـ ـمـ ــدارة لـمـصـلـحــة عـمــاء
الشركة بلغت ما يعادل  120مليون دوالر ،وتسعى
"الصفاة" لزيادتها وتنميتها خالل الفترة القادمة.

فريق العمل
وأك ــد أن فــريــق الـشــركــة ينظر إلــى المستقبل
بعين المراقب المتفائل ،فبعد االنتهاء مــن كل
التحديات القانونية التي أثقلتها ألعوام طويلة
امتدت نحو  10سنوات ،فإن اإلنجازات التي تمت
خ ــال الـفـتــرة األخ ـيــرة كفيلة ب ــأن تفتح صفحة
ج ــدي ــدة م ــن ال ـف ــرص وال ـتــوج ـهــات ن ـحــو تـنــويــع
االستثمارات ،كما تلتزم الشركة باستراتيجية
تم وضعها رغم الصعوبات التي ستستمر حتى
عام ."2023
ّ
ووجه التركيت الشكر لمجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية وموظفي الشركة لما بذلوه من جهد
لتخطي آثار األزمات المتتالية ،وآخرها تداعيات
"كورونا" ،مما أعاد الشركة إلى الطريق الصحيح
من جديد.
وأشاد بدور المساهمين ودعمهم المتواصل
ط ــوال الـفـتــرة الـمــاضـيــة حـتــى تستعيد الشركة
مكانتها ومتانتها من جديد ،لتصبح اليوم بين
أيديهم ككيان تشغيلي واع ــد ،قــادر على النمو
ً
ً
والمنافسة محليا وإقليميا.
وأعـ ـ ــرب ع ــن ت ـق ــدي ــره ل ـكــل ال ـج ـه ــات الــرقــاب ـيــة
والـتـنـظـيـمـيــة بـمـنـظــومــة سـ ــوق الـ ـم ــال ع ـلــى ما
يـبــذلــونــه مــن جـهــود مضنية فــي سبيل تطوير
بيئة األعمال.

اقتصاد

١٠

اقتصاد

ةديرجلا
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ارتفاع أسعار الغاز يضغط على النفط

قبل اجتماع المنتجين ضمن تحالف «أوبك »+
ينعكس االرتـفــاع الشديد في
أسـعــار الـغــاز على الـنـفــط ،إذ قد
يتجه قسم من الطلب المخصص
إلن ـتــاج الـكـهــربــاء والـتــدفـئــة هــذا
الشتاء إلى الخام.
وم ــن المحتمل أن تــدفــع هــذه
الـ ــزيـ ــادة ف ــي االس ـت ـه ــاك بعض
ال ـ ــدول ال ـم ـن ـت ـجــة م ــن مـجـمــوعــة
"أوبك  "+التي تجتمع اليوم ،إلى
زيادة خططها اإلنتاجية.
وأوض ــح بيورنار تونهاوغن
المحلل لدى مجموعة "رايشتاد
إيـ ـن ــرج ــي" أن تـ ـح ــول ق ـس ــم مــن
ال ـط ـل ــب ع ـل ــى الـ ـغ ــاز إلـ ــى الـنـفــط
س ـي ـت ــأت ــى "ب ـن ـص ـف ــه عـ ــن إن ـت ــاج
ال ـك ـه ــرب ــاء ف ــي آسـ ـي ــا ،وبـنـصـفــه
اآلخ ـ ــر ال ـ ــذي يـبـقــى غ ـيــر واض ــح
عن االحتياط في حال كان فصل
ً
ال ـش ـت ــاء أشـ ـ ـ ّـد ب ـ ـ ــردا م ــن ال ـع ــادة
فــي الـنـصــف الـشـمــالــي مــن الـكــرة
األرضية".
ورأى ديـ ـمـ ـت ــري مــاري ـش ـن ـكــو
ال ـم ـح ـل ــل لـ ـ ــدى ش ــرك ــة "ف ـي ـت ــش"
ف ــي اتـ ـص ــال أج ــرت ــه م ـعــه وكــالــة
فرانس برس ،أن الــدول الشديدة
االستهالك للنفط "مثل السعودية
وال ـك ــوي ــت ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ــط،
والـيــابــان وكــوريــا الجنوبية في
ً
آسيا" ،هي األكثر إقباال على مثل
هذا االنتقال إلى النفط.
وعلى المستوى العالمي ،فإن

حصة النفط في إنتاج الكهرباء
ً
تبقى متدنية جــدا ،إذ بلغت أقل
من  3في المئة في  2019بحسب
ال ــوك ــال ــة ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـط ــاق ــة ،فــي
حين بلغت حصلة الفحم 36.7
في المئة والغاز الطبيعي 23.5
في المئة.
وق ــال تــونــي ســايـمــي الخبير
االقتصادي في معهد "سالفورد
ً
ً
بيزنس سكول" ،إن "عددا ضئيال
مـ ــن م ـح ـط ــات إن ـ ـتـ ــاج ال ـك ـه ــرب ــاء
ت ـم ـل ــك ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة عـ ـل ــى الـ ـتـ ـح ــول"
إل ـ ــى اعـ ـتـ ـم ــاد ال ـن ـف ــط أو ال ـف ـحــم
ً
مشيرا إلى أن "العدد تراجع في
السنوات الثالثين األخيرة على
ضوء الوعي لوطأة المحروقات
األحفورية على البيئة".
وبــالـتــالــي ،فــإن أسـعــار النفط
الخاضعة من جهة أخرى لعوامل
عديدة أخــرى ،ارتفعت على وقع
الزيادة الشديدة في أسعار الغاز،
إنما بنسبة أدنى.
من الصعب تقييم حجم الطلب
اإلضافي على النفط الناجم عن
ال ـت ـحــول ع ــن الـ ـغ ــاز ،ل ـكــن شــركــة
"سـ ـت ــان ــدرد آن ـ ــد بـ ـ ــورز غ ـلــوبــال
بالتس تقدره بـ" 320ألف برميل
ف ــي ال ـي ــوم خ ــال األش ـه ــر الستة
المقبلة في آسيا وأوروبا".
أما مصرف غولدمان ساكس،
فتصل توقعاته "إلى  1.35مليون

برميل في اليوم لتوليد الكهرباء
و 600ألـ ـ ــف ب ــرمـ ـي ــل فـ ــي الـ ـي ــوم
فــي الـقـطــاع الصناعي فــي آسيا
وأوروبـ ـ ـ ــا" إذا اس ـت ـمــرت أس ـعــار
الغاز في االرتفاع.
غـيــر أن ه ــذه الـكـمـيــة ال تمثل
س ـ ــوى  2ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن الـطـلــب
العالمي على النفط الذي يتوقع
أن يتخطى ال ـعــام الـمـقـبــل عتبة
م ـئــة م ـل ـيــون بــرم ـيــل ف ــي ال ـي ــوم،
بحسب منظمة الــدول المصدرة
للنفط (أوبك).
ورأى المحللون في المصرف
األم ـي ــرك ــي "إن ك ــان م ــن الـمـمـكــن
التعامل مــع األمــر على مستوى
السوق العالمية ،فإن صدمة كهذه
ً
ستمثل ارتـفــاعــا بمقدار خمسة
دوالرات ل ـل ـبــرم ـيــل ،ع ـلــى ضــوء
الصعوبات التي يواجهها عرض
ً
النفط لتلبية الطلب حاليا.
وقـ ـ ـ ــد ي ـ ــأخ ـ ــذ أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء أوبـ ـ ــك
وحـلـفــاؤهــم مــن خ ــارج المنظمة
بـ ـه ــذا الـ ــواقـ ــع خ ـ ــال االج ـت ـم ــاع
ال ـ ـ ـ ــوزاري ل ـم ـج ـمــوعــة "أوب ـ ـ ــك "+
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،فـ ـيـ ـعـ ـم ــدوا إل ـ ـ ــى زي ـ ـ ــادة
إن ـت ــاج ـه ــم ق ـب ــل ال ــوق ــت الـمـتـفــق
عليه لذلك.
غير أن العديد مــن المحللين
يشككون في هذا االحتمال.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال أولـ ـ ـيـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــه داغ ـ ـ ـ ـ ــان
المستثمر فــي مجموعة "أو إف

ً
إي" إلدارة األصول ردا على أسئلة
فــرانــس بــرس ،إن حجم االنتقال
مــن الـغــاز إلــى النفط "سيتوقف
ب ـصــورة خــاصــة عـلــى ال ـفــرق في
األسعار بين االثنين".
وسجل هذا الفرق زيادة كبيرة
في األيام األخيرة.
فـفــي أوروبـ ــا ،تــواصــل أسـعــار
ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ارتـ ـ ـف ـ ــاعـ ـ ـه ـ ــا ،ووص ـ ـلـ ــت

ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة ف ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ــوق "تـ ــاي ـ ـتـ ــل
تــران ـس ـفــر فــاسـيـلـيـتــي" (تـ ــي تي
إف) الـمــرجـعـيــة فــي أوروبـ ــا إلــى
عتبة مئة يورو للميغاواط/ساعة
ألول مرة في تاريخ هذه السوق
االفـ ـت ــراضـ ـي ــة لـ ـلـ ـت ــداول ب ــال ـغ ــاز
الطبيعي الهولندي.
ً
ويعكس هــذا السعر ارتـفــاعــا
بخمسة أضعاف عما كــان عليه

في مطلع العام ،في حين أن سعر
ال ـن ـفــط ازداد ب ـمــرت ـيــن ف ـقــط في
الفترة ذاتها.
وإذا ما قارنا بين األسعار على
أساس وحدة الغاز مقابل وحدة
ال ـن ـف ــط ،وه ــي م ـق ــارن ــة مـحـفــوفــة
بالمخاطر ،يتبين أن سعر الغاز
األوروبــي بات أعلى بمرتين من
الـسـعــر الـ ــذي بـلـغــه بــرمـيــل نفط

ب ــرن ــت ب ـحــر ال ـش ـم ــال الـمــرجـعــي
في أوروبا الثالثاء وقدره 80.75
ً
دوالرا ،وه ــو األع ـلــى مـنــذ ثــاث
سنوات.
وف ــي م ـثــل ه ــذه ال ـح ــال ــة ،رأى
جـ ـيـ ـف ــري هـ ــالـ ــي الـ ـمـ ـحـ ـل ــل ل ــدى
"أواندا" أن "جاذبية النفط كبديل
إلنتاج الكهرباء ال تقاوم" ،حين
ً
(أ ف ب)
يكون ذلك ممكنا.

«بوبيان» يطلق « Digital Academyالوطني» يدشن حملته السنوية «المتحد» يحصد جائزة «أفضل ابتكار
لتعزيز مهارات حديثي التخرج من تخصصات علوم الكمبيوتر للتوعية بسرطان الثدي
في تقنية المعلومات بالكويت لألعمال»

قيادات «بوبيان» تتوسط المنضمين إلى Boubyan Digital Academy
أعلن "بوبيان" إطالق "أكاديمية بوبيان الرقمية"
 Boubyan Digital Academyللتكنولوجيا الرقمية
ال ـتــي تـعــد ثــانــي أكــادي ـم ـيــات م ـشــروع Boubyan
 ،Business Schoolبــال ـت ـعــاون م ــع شــركــة Pega
العالمية ،بهدف إتاحة فرصة التدريب والتوظيف
لحديثي التخرج من تخصصات علوم الكمبيوتر
ً
من الكوادر الوطنية الشابة ،تمهيدا لبدء حياتهم
المهنية ،وتأهيلهم للعمل فــي مـجــال الخدمات
المصرفية الرقمية.
وصرح الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية
ال ـش ـخ ـص ـيــة وال ــرق ـم ـي ــة ف ــي "ب ــوبـ ـي ــان" ،ع ـبــدال ـلــه
الـ ـت ــويـ ـج ــري ،أن ـ ــه ف ــي ظ ــل الـ ـتـ ـط ــورات ال ـســري ـعــة
والمتالحقة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية
تمكن البنك من تحقيق نجاحات وإنجازات عديدة
ً
مقدما سلسلة من الخدمات والمنتجات الرقمية
ألول مرة على مستوى الكويت.
وحــول مـشــروع Boubyan Digital Academy
أكد التويجري أنها تعد إحدى األفكار القائمة على
ً
اإلبداع واالبتكار ُ
المعتمد أساسا في إدارة البنك،
حيث "نسعى من خالله إلى استقطاب مجموعة
من الكوادر الوطنية الشابة والمميزة من حديثي
التخرج من تخصصات علوم الكمبيوتر وغيرها
مــن الـتـخـصـصــات الـمـمــاثـلــة ،ومـنـحـهــم الـتــدريــب
المناسب والفرصة لاللتحاق ببيئة عمل تتناسب
مــع استراتيجية البنك نحو تحقيق الــريــادة في
مجال الخدمات المصرفية الرقمية".
من جانبه ،قال المدير العام لمجموعة الموارد
البشرية في البنك عــادل الحماد" ،أعلنا في وقت
سابق إطــاق  ،Boubyan Business Schoolالتي
تعد األولــى من نوعها على مستوى الكويت في
التدريب ،والتي جاءت من منطلق بناء ثقافة التعلم

المستمر التي يتبناها البنك لتحقيق التميز ونشر
مفهوم التطوير المستمر وبناء كوادر وطنية داخل
المؤسسة وبين أفرادها ،باإلضافة إلى وضع خطط
تطوير وتــدريــب بــالـتـعــاون مــع شــركــاء عالميين
تساهم في تنمية مواهب مواردنا البشرية".
وأضاف أن "بوبيان" يواكب التطورات المتالحقة
وال ـم ـت ـســارعــة ع ـلــى صـعـيــد ال ـخ ــدم ــات الــرق ـم ـيــة،
ً
انطالقا من توجهه نحو التحول الرقمي ،وإدخال
الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـحــدي ـثــة ف ــي جـمـيــع الـمـعــامــات
ً
اليومية ،مؤكدا أن البنك يعد من أوائل المؤسسات
الداعمة لالستثمار البشري في جميع المجاالت
خصوصا اإلبداع واالبتكار الرقمي.
وحــول  ،Boubayn Digital Academyأوضــح
ً
ال ـح ـمــاد أن ــه بــرنــامــج ص ـمــم خـصـيـصــا ل ـل ـكــوادر
الوطنية من خريجي تخصصات علوم الكمبيوتر
و مــا يماثلها ،لـبــدء حياتهم المهنية ومسارهم
الـمـهـنــي وتــأهـيـلـهــم لـلـعـمــل ف ــي م ـجــال الـخــدمــات
ً
المصرفية الرقمية ،مبينا أنــه تــم إعــداد برنامج
شامل يعنى بتطوير المهارات التقنية للخريجين
المتميزين في هذه التخصصات وإعدادهم لتولي
أدوارهم المستقبلية.
وأض ـ ــاف أن الـمـتــدربـيــن م ــن حــديـثــي الـتـخــرج
سـيـخـضـعــون خ ــال ف ـتــرة ال ـبــرنــامــج ال ـم ـم ـتــدة 3
أش ـه ــر لــرح ـلــة تـعـلـيـمـيــة تـتـضـمــن م ـج ـمــوعــة من
النماذج التدريبية التقنية والبرامج واالختبارات
والعروض التقديمية والمشروعات المعدة لهم من
قبل مؤسسات عالمية مثل  ISACAو IIBAوPMI
و Microsoftو Pegaومؤسسات عالمية أخــرى،
لصقل مهاراتهم التي تساعدهم على االلتحاق
ببيئة عمل قائمة على خلق األفكار وتحفيز اإلبداع
مثل البنك.

أطـلــق بنك الـكــويــت الوطني
ح ـم ـل ـت ــه الـ ـسـ ـن ــوي ــة ل ـل ـتــوع ـيــة
بمخاطر سرطان الـثــدي ،وذلك
ب ـم ـن ــاس ـب ــة الـ ـشـ ـه ــر ال ـع ــال ـم ــي
لمكافحته والوقاية منه ،وتأتي
ً
الحملة دعما من البنك لمكافحة
هذا المرض ونشر الوعي تجاه
الكشف الــدوري ،بهدف الوقاية
منه.
وبـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ق ــال ــت
مـســؤولــة الـعــاقــات الـعــامــة في
ال ـب ـن ــك جـ ـ ــوان ال ـع ـبــدال ـج ـل ـيــل:
"تأتي المبادرة في إطار الحملة
السنوية التي يطلقها البنك على
مستوى جميع إدارات ــه لتوعية
موظفاته بمخاطر سرطان الثدي
وس ـبــل الــوقــايــة مـنــه وضـ ــرورة
الكشف المبكر عنه".
وأوضـحــت العبدالجليل أنه
على غــرار كل عــام ،يطلق البنك
حملة توعية تشمل الموظفين،
إلى جانب صفحات البنك على
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل ،حـيــث يـقـ ّـدم
البنك رسالة توعية للتشجيع
ع ـلــى ال ـف ـحــص ال ـم ـب ـكــر ،وذل ــك
مواكبة منه لهذه الحملة التي
تنطلق تزامنا مع الشهر العالمي
للتوعية بمرض سرطان الثدي.
وأشارت إلى أن الحملة تهدف
كــذلــك إل ــى زيـ ــادة الــوعــي تجاه
مخاطر مــرض ســرطــان الثدي،
ً
ً
الذي يعد تهديدا حقيقيا لصحة
ً
ً
ال ـم ــرأة ،ويتطلب كـشـفــا دوري ــا
للحد من مخاطر اإلصابة به.
ولفتت إلى أن "الوطني يتبنى
ً
منظورا أوسع لرعاية الموظفين
يتضمن العديد من المجاالت،
مثل التطوير واالحترام والرعاية
الصحية والنفسية ،ألننا نعي
أن مــا نستثمره فــي موظفينا
اآلن سيعود بفوائد أعظم على
المدى الطويلُ .
ويعد تبني هذا
المنظور من التوجهات الرئيسة
لتعزيز أداء االستدامة".

جوان العبدالجليل

وبهذه المناسبة ،قــام البنك
بالتعاون مع استشاري أمراض
ال ـب ــاط ـن ـي ــة وأم ـ ـ ـ ـ ــراض األورام
والسرطان د .أنور النوري ،بنشر
فيديوهات توعية عبر قنواته
ل ـل ـتــواص ــل ،ت ـت ـن ــاول األع ـ ــراض
ال ـشــائ ـعــة وعـ ــامـ ــات الـتـحــذيــر
المبكر وأن ــواع العالجات لهذا
الـ ـ ـم ـ ــرض .إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ع ــرض
ش ـ ـهـ ــادات ح ـي ــة ل ـن ــاج ـي ــات من
ســرطــان الـثــدي للتشجيع على
أهـمـيــة الـكـشــف الـمـبـكــر ،ومــدى
أثرها الداعم في عملية العالج.
ويـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـف ـ ـ ــل سـ ـ ـ ـج ـ ـ ــل ال ـ ـب ـ ـنـ ــك
الوطني بالعديد من المبادرات
ال ـ ــري ـ ــادي ـ ــة عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد دع ــم
الـقـطــاع الـصـحــي ،مثل حمالت
الـ ـتـ ـب ــرع بـ ــالـ ــدم ،وي ـس ـع ــى إل ــى
ت ــوف ـي ــر م ـخ ـت ـلــف س ـب ــل ال ــدع ــم
لـلـمـسـتـشـفـيــات وال ـمــؤس ـســات
والـجـمـعـيــات المعنية بتقديم
خــدمــات الــرعــايــة الصحية في
البالد ،إلى جانب قيامه بصورة
م ـس ـت ـم ــرة ب ـت ـن ـظ ـيــم األن ـش ـط ــة
وحـ ـم ــات ال ـتــوع ـيــة الـمـتـعــددة
األغ ــراض ،والــرامـيــة إلــى تعزيز
الـ ـ ــوعـ ـ ــي الـ ـصـ ـح ــي وت ـش ـج ـي ــع
السلوكيات والعادات الصحية
بين أفراد المجتمع.

ً
أكـ ــد ال ـب ـنــك األه ـل ــي ال ـم ـت ـحــد مـ ـج ــددا نـجــاحــاتــه
المتحققة فــي مجال تقنية المعلومات ،إذ توجت
مجلة إنترناشيونال فاينانس العالمية المتخصصة
ال ـب ـنــك ب ـج ــائ ــزة "أفـ ـض ــل اب ـت ـك ــار ف ــي م ـج ــال تقنية
المعلومات ألعمال بالكويت لعام  2021للعام الثاني،
بعد أن نال نفس الجائزة في عام .2019
وقال البنك ،في بيان صحافي أمس ،إنه حصد هذه
الجائزة بناء على العديد من اإلنجازات والنجاحات،
التي حققتها إدارة تقنية المعلومات ،ومن أبرزها،
التركيز األساسي للبنك على التحول الرقمي ،الذي
ساهم في تقديم أداء متميز وتوفير تجربة فريدة
لعمالء البنك على مر السنين.
ً
ً
ويـعـتـبــر "األهـ ـل ــي ال ـم ـت ـحــد" ب ـن ـكــا رائـ ـ ــدا بفضل
ممارساته المصرفية المتميزة ،التي تعزز رؤيته
الــراسـخــة فــي تقديم الحلول القائمة على التحول
الرقمي وتوفير تجربة استثنائية لعمالئه ،كذلك
نجاحه في تحقيق هذا اإلنجاز بفضل فريقه لتقنية
المعلومات الــذي يتمتع بالكفاء ة العالية وخبرة
واسـعــة فــي إدارة المشاريع التقنية والــدعــم الفني
لألنظمة.
وي ـح ــرص ال ـب ـنــك ع ـلــى ال ـع ـمــل م ــن خ ــال أح ــدث
التقنيات إلنشاء نموذج مصرفي رقمي جديد ،إذ
دشن "األهلي المتحد" مجموعة كبيرة من االبتكارات
ً
الرقمية العصرية ،التي تعتبر جديدة نسبيا ومبتكرة
ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـم ـصــرفــي ،وتـشـمــل تـطــويــر وإضــافــة
خــدمــات أجـهــزة ال ـصــراف اآلل ــي المبتكرة والتفوق
التشغيلي من خالل استخدام الروبوتات والخدمات
المصرفية عبر النقال والتطبيقات المصرفية عالية
المرونة ،وغيرها من االبتكارات.
وتـعـتـبــر ال ـخــدمــات ال ـتــي يـقــدمـهــا الـبـنــك واع ــدة
للعمالء الذين يسعون إلى الشمول المالي المستدام،
ً
وبهذا النهج ،يستطيع البنك أيضا اكتشاف طرق
جــديــدة وأكـثــر فاعلية لتقديم خــدمــات متفوقة في
األنـظـمــة المصرفية ون ـمــاذج األع ـمــال الـمـعــاصــرة،
وســاهـمــت كــل ه ــذه ال ـعــوامــل بـشـكــل كـبـيــر فــي فــوز
"األهلي المتحد" بهذه الجائزة.
وتم تقرير منح الجائزة للبنك بعد إجراء "فريق
التقييم الداخلي" ،بمجلة التمويل الدولية التقييم
لكل المرشحين المستوى األول من التقييم ثم تم
تحويل كل التفاصيل إلى وكالة التقييم الخارجي
إلجــراء المستوى النهائي للتقييمات ،بعد ذلك تم
إع ــان ال ـفــائــز بــالـجــائــزة عـلــى مــوقــع الـمـجـلــة على
اإلنترنت.
ويتم اختيار الفائزعن طريق نظام نقاط يتضمن
نتائج تقرير التقييم األولى ،وتصنيف الشركاء في

ً
مجال البحوث الخارجية جنبا إلــى جنب مع آراء
خبراء الصناعة المصرفية .
وقالت الرئيسة التنفيذية لـ"األهلي المتحد" جهاد
سعود الحميضي :إن هذه الجائزة الجديدة تأتي
إضافة متميزة إلى سلسلة الجوائز واإلنجازات التي
ً
حققها البنك ،وتؤكد مجددا نجاحه الالفت في تطوير
بنيته وأنظمته التقنية مما ينعكس على زيادة قدرة
البنك على توفير أفضل الخدمات المصرفية لعمالئه
ً
وخصوصا وسط التداعيات التي خلفتها جائحة
"كورونا" التي قدمت العديد من التحديات والفرص
فــي آن واح ــد" ،مـمــا سـمــح لـنــا بــإبــراز قــدراتـنــا على
تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات عمالئنا،
ً
وخصوصا الخدمات المصرفية الرقمية".
وعبرت الحميضي عن شكرها وامتنانها لفريق
عمل البنك األهلي المتحد الذي ساهم في نيل هذه
ً
الـجــائــزة ،مــؤكــدة أن البنك يـحــرص دوم ــا على بذل
الجهود لتطوير الحلول المصرفية الرائدة التي تلبيّ
تطلعات عمالئنا الكرام من خالل بناء بيئة رقمية
متكاملة تقدم لهم تجربة مصرفية ال تضاهى.
م ــن ج ـه ـتــه ق ـ ــال ع ـب ــدال ـل ــه ج ـ ــراغ ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام
لتكنولوجيا المعلومات بالبنك األهلي المتحد" ،تأتي
ُ
هذه الجائزة لتعزز مساعينا الرامية إلى االعتماد
على أحدث التقنيات المصرفية لنتمكن من االستمرار
في التطور والنمو .وقد حرصنا خالل الفترة الماضية
ع ـلــى م ــواص ـل ــة ج ـه ــودن ــا ف ــي ت ـطــويــر تـكـنــولــوجـيــا
المعلومات التي أصبحت أداة تمكين استراتيجية
في تحقيق قــدرة المصارف على المنافسة في ظل
التغيرات التقنية المتالحقة".
وأضــاف جــراغ :يفخر "األهـلــي المتحد" أن يكون
ً
سباقا فــي تقديم كــل جديد فــي مجال تكنولوجيا
المعلومات ،وما قام به من تنفيذ العديد من المبادرات
لتقديم أفضل المنتجات والخدمات لعمالئنا ،ومازلنا
نتطلع إلى بلوغ أرقى معايير الجودة واالبتكار لمنح
عمالئنا خدمات استثنائية ومنتجات مبتكرة سهلة
االستخدام.

«التجاري» يجري سحب «النجمة» و«أكثر من راتب» «الخليج» ١٠ :فائزين في سحب
«الدانة» الشهري عن سبتمبر

أ ج ــرى البنك ا لـتـجــاري سحوباته
األسـبــوعـيــة والـشـهــريــة عـلــى حساب
النجمة وحملة "أكثر من راتب" ،وتم
إجراء السحب ،أمس ،في مبنى البنك
الرئيسي ،بحضور أحمد البصمان،
ممثال عن وزارة التجارة والصناعة،
مــع االل ـتــزام بــاالشـتــراطــات الصحية
وال ــوق ــائ ـي ــة ال ـم ـت ـم ـث ـلــة ف ــي ال ـت ـبــاعــد
االجتماعي.
و ق ــام ا لـبـنــك بتغطية ا لـسـحــو بــات
مـ ـب ــاش ــرة عـ ـب ــر وسـ ــائـ ــل الـ ـت ــواص ــل،
و جــاء ت نتيجة السحب على النحو
التالي:
أوال :سـ ـ ـح ـ ــب ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب ا لـ ـنـ ـجـ ـم ــة
ال ـش ـهــري ،جــائــزة  20أل ــف دي ـنــار من
نصيب الفائز نواف نصار العازمي.
ً
ثـ ــان ـ ـيـ ــا :سـ ـح ــب ح ـ ـسـ ــاب ال ـن ـج ـمــة
األسـ ـب ــوع ــي ،ج ــائ ــزة  5آالف دي ـن ــار
من نصيب الفائز جمال عــوض الله
رشدي هواش.
ً
ثالثا :سحب حملة "أكثر من راتب"،
جائزة تعادل الراتب وتصل إلى 1000
ديـ ـن ــار ،م ــن نـصـيــب ال ـفــائــز عـبــدالـلــه
عبداللطيف القطان.
وأو ض ــح البنك أن حملة أ كـثــر من
راتـ ــب مــوج ـهــة ل ـل ـع ـمــاء الـكــويـتـيـيــن
الذين يحولون رواتبهم البالغة 500

دي ـنــار أو أك ـثــر عـلــى الـبـنــك ،وبصفة
خـ ــاصـ ــة ال ـع ــام ـل ـي ــن فـ ــي ال ـق ـط ــاع ـي ــن
الـ ـحـ ـك ــوم ــي والـ ـنـ ـفـ ـط ــي ،والـ ـش ــرك ــات
الـ ـم ــدرج ــة ل ـ ــدى ال ـب ـن ــك ،وم ـ ــن م ــزاي ــا
ه ــذه ال ـح ـم ـلــة ال ـح ـص ــول ع ـلــى هــديــة
نقدية فــور يــة تبلغ قيمتها مــن 400
إل ــى  500ديـ ـن ــار ،أو ق ــرض م ــن دون
ف ــائ ــدة ل ـف ـتــرة ت ـصــل إلـ ــى  4س ـنــوات
وحـ ـت ــى  70أل ـ ــف ديـ ـ ـن ـ ــار ،وس ـي ـك ــون
ه ـ ـنـ ــاك سـ ـح ــب أس ـ ـبـ ــوعـ ــي ل ـل ـع ـم ــاء
الكويتيين ا لـحــا لـيـيــن وا ل ـجــدد ممن
يـحـ ّـو لــون روا تـبـهــم على البنك لربح
مبلغ يعادل راتبا واحدا من الرواتب
التي يتقاضونها شهريا .كما يمكن
ل ـل ـع ـمــاء ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ال ـم ـت ـقــاعــديــن،

إضافة الى المقيمين الذين يحولون
مــديــون ـيــات ـهــم إل ــى ال ـب ـنــك ال ـح ـصــول
عـلــى هــديــة نـقــديــة ت ـع ــادل  2بالمئة
من قيمة المديونية المحولة وحتى
 1000دينار.
يــذكــر أن جــوائــز "حـســاب النجمة"
مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة،
إض ــاف ــة إل ــى ت ـنــوع ـهــا طـ ــوال الـسـنــة،
والتي تتضمن سحوبات أسبوعية
بقيمة  5000دينار ،وشهرية بقيمة
 20أل ــف ديـ ـن ــار ،إض ــاف ــة ال ــى جــائــزة
نصف سنوية بقيمة  500ألف دينار،
وسحب آ خــر العام على أكبر جائزة
نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في
العالم بقيمة  1.5مليون دينار.

أج ـ ــرى ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج ،أم ــس،
سحب الدانة الشهري عن شهر
سبتمبر ،وأعلن أسماء الفائزين
العشرة ،الذين حصل كل منهم
على  1000دي ـنــار ،وه ــم :محمد
صالح محمد الفداغي ،والشيخ
جــراح ناصر إبــراهـيــم الصباح،
ودالل ع ـ ـ ــد ن ـ ـ ــان عـ ـب ــدا لـ ـع ــز ي ــز
الحسن ،وعيسى يوسف عيسى
الـ ـعـ ـثـ ـم ــان ،ومـ ــريـ ــم ع ـب ــدال ــرض ــا
طاهر الخواجة ،وفهيدة منادي
حامد العنزي ،وباسمة منصور
علي القطان ،والشيخة تماضر
خــالــد األحـمــد الـصـبــاح ،وحسن
يوسف محمد حسين ،ومحمد
أبوالمعارف محمد حفني.
ويعد حساب الدانة من أفضل
حـســابــات االدخ ــار فــي الـكــويــت،
بسحوباته الدورية التي تحمل
جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة
لحاملي الحساب ،فهناك فرص
شهرية للفوز ب ـ  1000ديـنــار لـ
 10فائزين ،إضافة إلى سحبين
رب ــع سـنــويـيــن جــائــزة كــل منها
 100ألــف دينار ،وسحب نصف
س ـنــوي جــائــزتــه مـلـيــون دي ـنــار،

والسحب السنوي الكبير على
الجائزة الكبرى التي تبلغ 1.5
مليون دينار.

مميزات كثيرة
ومن المميزات العديدة التي
يتمتع بها عمالء حساب الدانة
أنه الحساب الوحيد في الكويت
ال ــذي يـحـ ِّـول فــرصــك بــالـفــوز من
ال ـس ـنــة ال ـمــاض ـيــة إل ــى ال ـتــال ـيــة،
وذلـ ـ ــك ض ـم ــن ب ــرن ــام ــج م ـكــافــأة
الـعـمــاء عـلــى وفــائـهــم ووالئـهــم
لبنك الخليج.

كذلك ،تمت إضافة كل فرص
الــربــح لـعـمــاء الــدانــة الحاليين
مــن عــام ( 2020مــن  1يناير إلى
 31ديسمبر  )2020إلى سحوبات
عام .2021
يــذكــر أن جـمـيــع الـسـحــوبــات
تـتــم بـحـضــور مـمـثــل م ــن وزارة
ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة ،وت ـت ــم
م ــراج ـع ــة وت ــدق ـي ــق ال ـس ـحــوبــات
ربع السنوية والسحب السنوي
من شركة إرنست آند يونغErnst
.& Young

«برقان» يعلن
فائزي «يومي»

أع ـلــن بـنــك ب ــرق ــان أس ـم ــاء الـفــائــزيــن
فــي السحوبات اليومية على حساب
يومي ،وقد فاز كل واحد منهم بجائزة
 5000د .ك.
وكان الحظ في هذه السحوبات من
نصيب :هــاجــر خليل الـصــايــغ وكامل
خليل الصايغ ،وسيدة زهــراء المهري،
وول ـي ــد خــالــد الـعـقـيــل ،وبـسـمــة طالب
النقيب ،وأيمن عياد شحاتة .وإضافة
إلــى السحب اليومي ،يوفر بنك برقان
سحبا ربع سنوي لحساب "يومي" للفوز
بجائزة نقدية بقيمة  125ألــف دينار.
ولـلـتــأهــل لـلـسـحــوبــات رب ــع الـسـنــويــة،
يتعين على العمالء أال يقل رصيدهم عن
 500د.ك مدة شهرين كاملين ّقبل تاريخ
السحب ،كما أن كل  10د.ك تمثل فرصة
واحدة لدخول السحب .وإذا كان رصيد
الحساب  500دينار وما فــوق ،فسوف
يكون صاحب الحساب مؤهال للدخول
في السحوبات اليومية وربع السنوية.
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«بيتك» %85 - 75 :نسب إشغال العقارات االستثمارية
زيادة متفاوتة للقيم اإليجارية في الربع الثاني للسكن الخاص مع ارتفاع أسعاره
تتباين متوسطات القيم
اإليجارية بين المناطق
والمساحات المختلفة،
وسجلت زيادة متفاوتة في
الربع الثاني من  2021لمعظم
المناطق على أساس ربع
سنوي وسنوي ،ويعود ذلك
إلى ارتفاع أسعار السكن
الخاص ،كما أن قيود اإلغالق،
التي كانت مفروضة للحد من
اآلثار السلبية لكوفيد 19
طوال عام مضىّ ،غيرت من
السلوك البشري.

تــراج ـعــت ن ـســب اإلشـ ـغ ــال عن
معدالتها السابقة لكل مستويات
أن ـ ــواع ال ـع ـق ــارات االس ـت ـث ـمــاريــة،
حيث سجلت تلك النسبة بين 75
إلى  85في المئة ،وفي العقارات
الـتـجــاريــة ،السـيـمــا فــي المكاتب
الـتــي تـقــع فــي الـمـنــاطــق المغلقة
ً
ً
جــزئـيــا أو كليا بسبب إج ــراء ات
اإلغالق والحد من انتشار فيروس
كوفيد .19
وحسب تقرير صادر عن بيت
التمويل الكويتي "بيتك" ،تتباين
متوسطات القيم اإليجارية بين
المناطق والمساحات المختلفة،
وسجلت زيادة متفاوتة في الربع
الثاني من  2021لمعظم المناطق
على أساس ربع سنوي وسنوي،
وي ـعــود ذل ــك إل ــى ارت ـف ــاع أسـعــار
السكن الخاص خالل هذه الفترة،
كما أن قيود اإلغــاق التي كانت
مفروضة للحد من اآلثار السلبية
لكوفيد  19ط ــوال عــام مضى قد
غيرت من السلوك البشري ،وربما
ل ـف ـتــت االنـ ـتـ ـب ــاه إل ـ ــى اس ـت ـئ ـجــار
ً
السكن بــدال من إقامة عــدد كبير
م ــن األفـ ـ ـ ــراد ف ــي ال ـب ـي ــت ال ــواح ــد
ً
تجنبا لخطر العدوى والمخالطة،
وأوج ــدت قيود اإلغ ــاق الجزئي
ً
والكلي طلبا على السكن الخاص

في أماكن قريبة من مقار العمل
ً
أو التسوق ،وهــو ما أوجــد طلبا
من المستأجرين على هذه الفئة
م ــن الـ ـعـ ـق ــارات أدى إلـ ــى ارت ـف ــاع
إيجاراتها.
وارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــع م ـ ـتـ ــوسـ ــط ال ـق ـي ـم ــة
اإليـ ـج ــاري ــة ف ــي ال ـ ـ ــدور األرضـ ــي
 3غ ــرف وصــالــة مـســاحــة 135م2
على مستوى المحافظات في بناء
السكن الخاص مساحة  400متر
إلى نحو  450دينارا بزيادة  2في
المئة عن الربع األول ،وتصل إلى
 4فــي المئة على أســاس سنوي،
فيما يصل في محافظة العاصمة
بنهاية الربع الثاني بنسبة  3في
ً
المئة عن الربع األول مسجال 515
دينارا ،بينما ارتفع بنسبة  5في
المئة على أساس سنوي ،ويبلغ
فــي محافظة حولي  507دنانير
ً
مــرت ـف ـعــا  3ف ــي ال ـم ـئــة ع ــن الــربــع
األول ،بينما سجل زيادة نسبتها
 5ف ــي ال ـم ـئ ــة ع ــن ال ــرب ــع ال ـثــانــي
م ــن  .2020وي ـب ـلــغ ف ــي مـحــافـظــة
الـفــروانـيــة  371دي ـنــارا بــزيــادة 1
في المئة على أساس ربع سنوي،
ً
وبذات النسبة أيضا على أساس
سـ ـن ــوي ،وفـ ــي م ـحــاف ـظــة م ـب ــارك
ال ـك ـب ـيــر ي ـص ــل م ـت ــوس ــط الـقـيـمــة
اإليـجــاريــة إلــى  367ديـنــارا لــذات

متوسط القيمة اإليجارية للسكن الخاص في الكويت

الـمـســاحــة دون تـغـيــر ع ــن الــربــع
األول  ،2021وبزيادة  3في المئة
على أساس سنوي.
ويبلغ في األحمدي  400دينار
بــزيــادة  1فــي المئة على أســاس
ربع سنوي ،وبــذات النسبة على
أســاس سـنــوي ،أمــا فــي محافظة
الـجـهــراء فيبلغ مـتــوســط السعر
 350دينارا ،أي بزيادة  1في المئة
عــن الــربــع األول وبـ ــذات الــزيــادة
على أساس سنوي.
وقـ ــد س ـجــل م ـتــوســط الـقـيـمــة
اإليـ ـج ــاري ــة زيـ ـ ــادة م ـت ـقــاربــة في
الربع الثاني  2021مقارنة بالربع
الـ ـس ــاب ــق لـ ــه فـ ــي أغـ ـل ــب م ـنــاطــق
المحافظات ،كذلك ارتفع متوسط
ال ـق ـي ـمــة اإليـ ـج ــاري ــة بـ ـح ــدود مــن
 3في المئة إلى  5في المئة على
أساس سنوي في أغلب المناطق
ف ــي حـيــن ارت ـف ـعــت بـنـسـبــة  7في
المئة في بعض مناطق محافظة
العاصمة ،وحولي ،وكان أكثرها
ً
ارتـ ـف ــاع ــا ال ـش ـع ــب  8ف ــي ال ـم ـئــة،
والصديق واليرموك  7في المئة
على أساس سنوي.
وال ـق ـي ـم ــة اإلي ـ ـجـ ــاريـ ــة ل ـل ــدور
الكامل األرضــي من عقار السكن
الخاص مساحة  400متر ،يصل
متوسط القيمة اإليجارية لهذه
الفئة مستوى المحافظات 820
ً
دي ـن ــارا مــرتـفـعــا  5فــي الـمـئــة عن
الربع األول ،وبزيادة  6في المئة
على أس ــاس سـنــوي ،فيما يصل
فــي محافظة العاصمة إلــى 965
دينارا بنهاية الربع الثاني بزيادة
 7فـ ــي ال ـم ـئ ــة ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس رب ــع
سنوي وبحدود  8في المئة على
أسـ ــاس س ـن ــوي ،ف ــي ح ـيــن تصل
في محافظة نحو إلى  913دينارا
بـنـسـبــة زيـ ــادة  5ف ــي الـمـئــة على
أساس ربع سنوي وبحدود  6في
المئة على أس ــاس سـنــوي ،وفي
محافظة الـفــروانـيــة تسجل 695
ً
دينارا دون مرتفعا  3في المئة عن
الربع األول  ،2021وبنسبة مقاربة

«األهلي» يعلن
فائزي تفعيل
«خدمة اإلشعارات»

أعلن البنك األهلي الكويتي
أس ـم ــاء ال ـفــائــزيــن ف ــي السحب
الـشـهــري األول لحملة "خــدمــة
اإلشعارات"" :هل ترغب في ربح
 100دينار؟" ،والذي تم بإشراف
وزارة الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة.
وفيما يلي أسماء الفائزين :إم
دي نيبون عبدالسالم ،ووليد
محمد عـلــي .وتستمر الحملة
حـ ـت ــى  24ن ــوف ـم ـب ــر ال ـم ـق ـب ــل،
ً
اذ سيحصل فائزان شهريا على
جائزة نقدية بقيمة  100دينار.
ومن خالل "خدمة اإلشعارات"،
سيتمكن الـعـمــاء مــن االط ــاع
على آخر مستجدات المعامالت
الخاصة بهم بسهولة وبشكل
ً
م ـن ــاس ــب ،ف ـض ــا ع ــن مــراجـعــة
سجل المعامالت السابقة.
وت ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـخـ ــدمـ ــة
ً
م ـف ـي ــدة ،خ ـص ــوص ــا بــالـنـسـبــة
لـلـمـســافــريــن ال ــذي ــن ال تـتــوافــر
لــدي ـهــم خ ــدم ــة ال ـت ـج ــوال أث ـنــاء
الـسـفــر ،إذ بإمكانهم الــوصــول
إل ــى الـخــدمــة بـمـجــرد االتـصــال
بـ ــاإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت عـ ـب ــر أي شـبـكــة
" ."Wi-Fiو ل ـت ـف ـع ـيــل "خ ــدم ــة
اإلش ـع ــارات" فــي تطبيق البنك
األه ـل ــي ،ينبغي عـلــى الـعـمــاء
اخـ ـتـ ـي ــار "مـ ـلـ ـف ــي ال ـش ـخ ـصــي"
( )My Profileمـ ــن ا ل ـقــا ئ ـمــة
الرئيسية بالتطبيق ،ثم الضغط
ع ـل ــى "إع ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات اإلش ـ ـع ـ ــارات"
( )Notification Settings
وتـفـعـيــل "خ ــدم ــة اإلش ـ ـعـ ــارات"
( )Push Notificationلدخول
السحب والربح بجائزة نقدية.

عن الربع الثاني من .2020
وقـ ــد ارتـ ـف ــع م ـتــوســط الـقـيـمــة
اإليجارية في محافظة األحمدي
إلــى حــدود  680دينارا في الربع
الثاني  2021بنسبة  3في المئة
على أســاس ربــع سـنــوي ،وبــذات
ً
النسبة أيضا على أساس سنوي،
بـيـنـمــا زاد ف ــي مـحــافـظــة م ـبــارك
ً
ً
الكبير مسجال  617مرتفعا  2في
الـمـئــة عــن الــربــع األول ،وبــزيــادة
تصل إلى  6في المئة على أساس
س ـنــوي ،وف ــي مـحــافـظــة الـجـهــراء
يبلغ متوسط القيمة اإليجارية
 640بــزيــادة كبيرة قــدرهــا  7في
المئة عــن الــربــع األول مــن 2021
والربع الثاني من .2020
وي ـ ـ ـصـ ـ ــل مـ ـ ـت ـ ــوس ـ ــط الـ ـقـ ـيـ ـم ــة
اإليجارية للدور الكامل األول أو
الــدور الثاني في عقارات السكن
ال ـخــاص مـســاحــة  400مـتــر على
م ـس ـتــوى ال ـم ـحــاف ـظــات إل ــى 720
دينارا ،أي بزيادة  5في المئة عن
الربع األول وتصل إلى  7في المئة
على أساس سنوي.
أمـ ــا ف ــي م ـحــاف ـظــة ال ـعــاص ـمــة
ف ــارتـ ـفـ ـع ــت ال ـق ـي ـم ــة اإليـ ـج ــاري ــة
بـنـهــايــة ال ــرب ــع ال ـثــانــي إل ــى 865
دي ـن ــارا ب ــزي ــادة  8ف ــي ال ـم ـئــة عن
الربع األول ،وبنفس النسبة على
أساس سنوي ،وتسجل في أعلى
الـمـنــاطــق قـيـمــة كـمــا فــي مناطق

العديلية والفيجاء  1.000دينار
بزيادة سنوية  6في المئة ،وفي
الروضة  940دينارا بزيادة  4في
المئة لنفس الـفـتــرة ،فيما يصل
ً
في أدنى مناطق المحافظة إيجارا
كما في غرناطة إلــى  660دينارا
بزيادة  10في المئة على أساس
سنوي ،وفي الصليبيخات يصل
مـتــوســط الـقـمـيــة اإلي ـجــاريــة إلــى
 600دينار بزيادة سنوية  11في
المئة ،وفي محافظة حولي يبلغ
مـتــوســط القيمة اإليـجــاريــة 813
دي ـنــارا بــزيــادة  5فــي الـمـئــة على
أس ــاس رب ــع س ـنــوي ،وبـنـسـبــة 7
في المئة عن الربع الثاني ،2020
وي ـصــل ف ــي أغ ـلــب الـمـنــاطــق إلــى
 400د يـنــار منها منطقة حطين
وال ـش ـه ــداء ال ــزه ــراء ،فـيـمــا يصل
ً
ف ـ ــي أدنـ ـ ـ ــى الـ ـمـ ـن ــاط ــق أس ـ ـع ـ ــارا،
وهـ ــي م ـن ـط ـقــة س ـل ــوى إلـ ــى 700
دي ـن ــار ،وارت ـف ــع مـتــوســط القيمة
اإلي ـجــاريــة لمحافظة الـفــروانـيــة
عند ح ــدود  595دي ـنــارا ،ويصل
فــي إشبيلية  660ديـنــارا كأعلى
متوسط إيجار ،ويسجل في أغلب
مـنــاطــق الـمـحــافـظــة  560دي ـنــارا
بنهاية الــربــع الثاني دون تغير
رب ــع سـنــوي أو عــن نـفــس الفترة
من .2020
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وجهة نظر

قرارات إدارة
التسجيل العقاري
عماد حيدر *
أص ــدرت وزارة ال ـعــدل ،أخ ـيــرا ،حــزمــة مــن ال ـق ــرارات ُيقصد بها
التنظيم ،ولكي نكون منصفين ،فمنها ما يستحق اإلشادة ،ومنها
ما يجب تعديله أو إلغاؤه.
فــالـقــرار رق ــم  2021 /344ال ـخــاص بــإرفــاق ص ــور مــن الشيكات
ّ
المصدقة والتحويالت لقيمة العقار عند التوقيع النهائي بالتسجيل
ً
بابا من أبواب غسل األموال وزيادة بالتنظيم ،وسدّ
العقاري ،أغلق
بابا آخر للصفقات الوهمية والمبيعات والعقود الصورية ،وهو
ّ
بالفعل قرار يستحق اإلشادة ،لكن صدور التعميم األخير بإحالة
جميع المبيعات العقارية أقل من ثالثمئة ألف دينار الى الخبير
ّ
العقاري ،و(نضع خطين تحت كلمة جميع المبيعات)  -على الرغم
مــن أن الـعـقــد مثبت بــدفـتــر الـ ــدالل ،وال ـغــرض مـنــه وق ــف التالعب
باألسعار في عقود البيع للعقارات الخاصة ببنك االئتمان ،لضمان
عدم حصول البائع على القرض اإلسكاني ّمرة ثانية  -فتح باب
المشاكل بين البائع والمشتري والوسيط ،ألنه فور تحويل جميع
عقود البيع الــى الخبير حتى الـعـقــارات التي ال عالقة لها ببنك
االئتمان ،يعتبر ذلك عدم اعترافا بدفتر الدالل بعد أكثر من نصف
قرن ،وهو المعتمد لدى التسجيل العقاري.
وثــانـيــا :توجد عقود ال عالقة لها ببنك االئـتـمــان ،وأسعارها
صحيحة ،وال يوجد أي تالعب فيها بين أطراف العقد ،ومجرد أن
سعر بيع العقار أقل من ثالثمئة ألف دينارّ ،
يغير الخبير السعر
ويتمادى في استخدام صالحياته ،دون النظر إلى الضرر ،مما يؤدي
الى إلغاء العقد في أغلب األحيان ،أو التظلم ،أو اللجوء الى القضاء.
ً
ثالثا :من المعروف أن المعلومات التي تصل الى الخبير بإدارة
ً
ّ
التسجيل العقاري ناقصة ،أو أحيانا يكون غير ملم بأسعار جميع
المناطق والعقارات ،لذلك نتيجة قــراره لألسباب التي تم ذكرها
تكون خاطئة أو غير دقيقة.
ً
رابعا :هذا التعميم سيؤدي الى رفع أسعار العقارات ،ولن نجد
ً
مستقبال عقارا سعره أقل من ثالثمئة ألف دينار.
وأقترح أنه يجب تعديل التعميم على النحو التالي :أن العقارات
والعقود ذات الصلة ببنك االئتمان أو التي ّ
يشك الباحث بوجود
تالعب بالسعر فقط ،يتم تحويلها الى الخبير العقاري ،وتقديره هو
ً
الفاصل ،نعم جميعا نرفض التالعب باألسعار ،وفي المقابل نرفض
َ
أيضا الضرر لطرفي العقد (البائع والمشتري) ،وعدم االعتراف بعقد
الوسيط (الدالل) ،وهو العقد الوحيد المعترف به بالتسجيل العقاري
منذ بداية إنشاء هذه اإلدارة.
والموضوع األخـيــر ،وهــو رفــع رســوم التسجيل العقاري ،وتم
نـشــره فــي ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة ،وال ـس ــؤال ال ــذي يـطــرح نـفـســه؛ هل
الزيادة األخيرة في الرسوم مقابل تحسين الخدمات وتسهيل أمور
المراجعين وتقليص فترة االنتظار إلنهاء المعاملة؟
وه ــل لـلـتــوسـعــة وت ـحــديــث ل ـصــاالت االن ـت ـظــار ومـنـظــرهــا غير
الحضاري ،مقارنة مع الدول الشقيقة ،أم أن رفع الرسوم فقط هو
شعار المرحلة القادمة ،للمساهمة في سد العجز والعودة إلى جيب
المواطن (من كيسه وعايده)؟ األيام القليلة القادمة كفيلة بأن تكشف
تلك الزيادة في الرسوم ،وهل الفائدة للدولة والمواطن أم للخزينة
على حساب المواطن.
* نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار
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«الخزانة» تحذر من التخلف عن السداد إذا لم يتم رفع سقف الدين وموافقة مجلس الشيوخ عليه
قـ ـ ـ ــال ت ـ ـقـ ــريـ ــر أسـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـن ـق ــد
الصادر عن بنك الكويت الوطني
إن إمـكــانـيــة رف ــع أس ـعــار الـفــائــدة
ت ـص ــدرت الـمـشـهــد ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة خالل األسبوع الماضي،
ويتجلى ذلك في ارتفاع عائدات
سندات الخزانة األميركية وتراجع
أداء األس ـهــم إل ــى جــانــب صعود
ً
الـ ــدوالر األمـيــركــي مـسـتـفـيــدا من
وضعه كمالذ آمن وكذلك التباين
في معدالت أسعار الفائدة.
ووفق التقرير ،تأتي المخاوف
من ارتفاع معدالت التضخم وسط
ً
اتخاذ أحد القرارات المؤثرة جدا
على صعيد السياسيات العامة
لزيادة سقف الدين في الواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة إذ مـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن
تواجه الحكومة خطر التعثر في
سداد ديونها بحلول  18أكتوبر
الجاري.

قوة الدوالر
األميركي تصدم
سوق العمالت
األجنبية وتدفع
نحو مزيد من
التقلبات خالل
األسبوع

سقف الدين
واشتهرت الــواليــات المتحدة
بــاقـتـصــادهــا الـضـخــم والـمـقـتــرن
بمبالغ هائلة من الــديــون .لذلك،
أدى اإلعـ ــان ب ــأن أك ـبــر اقـتـصــاد
عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم سيتخلف
عن السداد إذا لم يتم رفع سقف
ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــون إلـ ـ ـ ــى إثـ ـ ـ ـ ـ ــارة م ـ ـخـ ــاوف
الـمـسـتـثـمــريــن وال ـت ـج ــار ف ــي كل
أن ـحــاء ال ـعــالــم .وصــرحــت وزي ــرة

الخزانة األميركية جانيت يلين
ب ــأن رف ــع الـحــد األق ـصــى للديون
لتجنب التخلف عــن الـســداد من
شــأنــه أن ي ـقــوض وض ــع ال ــدوالر
األميركي كمالذ آمن.
وأعـ ـلـ ـن ــت وزارة الـ ـخ ــزان ــة أن
السيولة النقدية ستنفد بحلول
 18أكـتــوبــر ال ـجــاري ،مــا لــم يرفع
الكونغرس الحد األقصى للديون
االتحادية.
وتعتبر المهلة الزمنية التخاذ
مثل هذا القرار أقرب مما توقعه
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـل ــون ،ولـ ـ ــم يـ ـت ــم تـسـعـيــر
الـعــواقــب المترتبة على ذلــك في
األسواق.
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ت ـث ـيــر
إمكانية تعثر الواليات المتحدة
عـ ــن سـ ـ ـ ــداد دي ــونـ ـه ــا ت ـ ـسـ ــاؤالت
حــول مــا إذا كــان هــذا هــو الوقت
ال ـم ـنــاســب لـتـنـفـيــذ خ ـطــة بــايــدن
للبنية التحتية.

خطة البنية التحتية
كــان مــن المقرر طــرح مشروع
قــا نــون البنية التحتية الطموح
للرئيس جــو بــايــدن على طاولة
النقاش يــوم الخميس الماضي،
ل ـك ــن ت ــم تــأج ـي ـلــه ح ـت ــى يـتـسـنــى
للقادة الديمقراطيين الحصول
على المزيد من الدعم.
وتـ ـه ــدف ال ـخ ـط ــة إلـ ــى تـعــزيــز

الـ ـبـ ـنـ ـي ــة الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة ل ـ ـلـ ــواليـ ــات
المتحدة ،وكما وصفها الرئيس
بــايــدن ،فــإن الـجـهــود التحويلية
تهدف إلى تحقيق "اقتصاد قوي
ً
وأكثر مرونة وابتكارا في العالم".
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر مـ ـ ـش ـ ــروع ال ــرئ ـي ــس
بايدن للبنية التحتية المبادرة
الــرئ ـي ـس ـيــة ال ـثــان ـيــة ال ـت ــي يطلق
عليها "خطة الوظائف األميركية"
وت ـح ـم ــل ت ـك ـل ـفــة إج ـم ــال ـي ــة تـبـلــغ
حوالي  4تريليونات دوالر موزعة
على عقد من الزمان.
في حين كانت أولى المبادرات
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة الـ ـت ــي ط ــرح ــت عـلــى
األج ـ ـ ـنـ ـ ــدة الـ ـطـ ـم ــوح ــة ل ـلــرئ ـيــس
ب ـ ـ ــاي ـ ـ ــدن ه ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع قـ ــانـ ــون
اإلغــاثــة مــن الجائحة بقيمة 1.9

«وفرة لالستثمار» :هيكل تنظيمي جديد
لخدمة قطاعات استثمارية أكبر
ف ــي س ـي ــاق خ ـطــة ش ــرك ــة وف ــرة
لالستثمار الــدولــي إلعــادة هيكلة
المسميات الوظيفية ،ب ـنـ ً
ـاء على
قــرار مجلس إدارة الشركة ،أعلنت
المسؤولة األولى لتطوير الموارد
البشرية في الشركة ،مريم العتيبي،
إجـ ـ ــراء ت ـغ ـي ـيــرات تنظيمية على
الهيكل اإلداري للشركة ،ووضــع
هيكل تنظيمي جديد لكل إدارتها.
وقــالــت العتيبي ،فــي تصريح
صـحــافــي ،إن الـهـيـكــل التنظيمي
الجديد لقطاعات الشركة يواكب
استراتيجية الشركة الممتدة حتى
 ،2023والقائمة على أن الموظفين
أحــد أهــم أص ــول الشركة ،مضيفة
أن التغييرات شملت إعادة تسمية
لبعض اإلدارات ،ونقل تبعية بعض
اإلدارات ،إضافة إلى تغيير عدد من
المسميات الوظيفية وتعيين كوادر
جديدة ،وذلك في إطار تحسين أداء
الشركة ورفــع إنتاجيتها وتهيئة
هيكلها اإلداري لتنفيذ استراتيجية
العمل الجديدة.
وأكدت العتيبي أن إعادة الهيكلة
ف ــي ال ـش ــرك ــة ج ـ ــاءت تـمــاشـيــا مع
التوجهات االستراتيجية البعيدة
ال ـمــدى ل ـهــا ،وسـعـيــا لــدعــم النمو

الـمـسـتـمــر الس ـت ـث ـم ــارات الـشــركــة
المالية ،وإدارة العمليات بشكل
متكامل ومستدام لتحقيق القيمة
المثلى للمستثمرين ،مشيرة الى
أن الـشــركــة تسعى لـلــوصــول الــى
م ـكــانــة ريـ ــاديـ ــة وت ـش ـك ـيــل عــامــة
فارقة في القطاع االستثماري من
خالل االستغالل األمثل لإلمكانات
ال ـب ـشــريــة ،وخ ـلــق ثـقــافــة تحسين
اإلنتاجية باالستفادة من البرامج
الـتـقـنـيــة ال ـت ــي ت ــؤم ــن بالتحليل
والـتـقـيـيــم وال ــدق ــة ف ــي الـعـمــل بما
يخدم تحقيق األهــداف األساسية
للشركة والقدرة على المنافسة عبر
استخدام البرامج التقنية المناسبة
وتأمين التدريب المستمر لمواردها
البشرية.
وفي هذا الصدد ،كشفت العتيبي
أن الهيكل التنظيمي الجديد في
الشركة يتضمن وجود إدارة صانع
ال ـس ــوق ،حـيــث تعتبر "وف ـ ــرة" من
أول ـيــات شــركــات االسـتـثـمــار التي
تـسـتـحــدث ه ــذه اإلدارة الـمـهـمــة،
الس ـي ـم ــا أن ص ــان ــع ال ـ ـسـ ــوق هــو
الشخص الذي يضمن توفير قوى
العرض والطلب على ورقــة مالية
ً
مــدرجــة أو أكـثــر ،وفـقــا للضوابط

ال ـصــادرة عــن هيئة أس ــواق المال
أو المعتمدة منها ،مشيرة الى ان
صانع السوق يوفر السيولة للورقة
المالية من خالل توفير آلية للشراء
والبيع عند التداول.
كـمــا أعـلـنــت الـعـتـيـبــي تدشين
نـظــام  SAPلـكــل قـطــاعــات الشركة
ال ـ ـ ــذي يـ ـع ـ ّـد ال ـج ـي ــل الـ ـج ــدي ــد مــن
مجموعة برنامج الساب التجاري
ضـ ـم ــن خـ ـط ــة الـ ـش ــرك ــة ل ـل ـت ـحــول
الرقمي في جميع قطاعات العمل
باستخدام أحدث التقنيات ،وأيضا
لدعم قدرات موظفي الشركة وتعزيز
وسائل االتصال والتعاون معهم.
وأض ــاف ــت أن ال ـت ـحــول الــرقـمــي
لـلـشــركــات والـمــؤسـســات ب ــات من
الـضــروريــات فــي الــوقــت الحاضر،
ح ـي ــث ي ـع ـنــى ب ـت ـطــويــر عـمـلـيــات
المؤسسات والـشــركــات مــن خالل
تغيير أسلوب عملها ،معتمدة في
ذل ــك عـلــى مجموعة متكاملة من
الـحـلــول الـتــي تعمل عـلــى تسيير
العمليات ب ـصــورة أكـثــر سهولة،
وتبسط إجراءات اإلدارة التنظيمية
ّ
ب ـم ــا ي ـم ــك ــن ال ـمــوظ ـف ـيــن م ــن أداء
مهامهم اليومية بفعالية.
وش ــددت العتيبي على أهمية

مريم العتيبي

هذه الخطوة التي تأتي بالتوافق
مع استراتيجية "وفرة لالستثمار
الدولي" ،لتبني منهجية عمل تالئم
العصر الرقمي الذي يشهد ً
تقدما
ً
ً
ً
وسعيا لدفع عملية
سريعا،
تقنيا
االن ـت ـق ــال نـحــو ال ـت ـحــول الــرقـمــي،
وتوظيف ما تقدمه أحدث التقنيات
م ــن خ ـصــائــص وم ـم ـي ــزات تسهم
في دعم كل المجاالت والقطاعات،
مشيرة الى أنه تم استحداث إدارات
جديدة لخدمة قطاعات استثمارية
اكبر.

تريليون دوالر الذي يطلق عليه
"خـطــة اإلنـقــاذ األمـيــركـيــة" .إال أن
هناك بعض النقاط ضمن خطة
ال ــوظ ــائ ــف األم ـي ــرك ـي ــة ال ـم ـث ـيــرة
ل ـل ـم ـخــاوف م ـثــل ن ـف ـقــات الـخـطــة،
والتي تواجه معارضة األعضاء
الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
ويخطط الرئيس بايدن لتعويض
التكاليف عن طريق زيادة ضرائب
الـشــركــات الـتــي سيتم تجميعها
ً
عـلــى م ــدى  15ع ــام ــا .وق ــد يـكــون
ل ـهــذا ال ـق ــرار ان ـع ـكــاســات سلبية
على سوق األسهم ،إال أنه سيفيد
ســوق العمل األميركي من خالل
خلق فرص العمل ،كما من شأنه
ت ـعــزيــز الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة طــويـلــة
المدى للبالد.

أط ـل ـق ــت ش ــرك ــة ال ـع ـيــد
ً
لـ ـ ـ ـ ـ ــأغـ ـ ـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ـ ـ ــة ،م ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ــزا
ل ـل ـت ـج ـه ـي ــزات ال ـغ ــذائ ـي ــة،
بـ ـ ـ ـ ـ ــأحـ ـ ـ ـ ـ ــدث الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدات
واألجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة وال ـ ـخـ ــدمـ ــات
ال ـت ـق ـن ـي ــة ال ـم ـع ـت ـم ــدة فــي
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـطـ ـ ــابـ ـ ــخ الـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـث ـ ــة،
لـتـقــديــم مـنـتـجــات فــريــدة
ً
وجـ ـ ــديـ ـ ــدة ك ـ ـل ـ ـيـ ــا ي ـط ـمــح
ل ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق الـ ـك ــويـ ـت ــي
العصري ،بأعلى معايير
ا لـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــودة فـ ـ ـ ـ ــي األداء
واإلنتاج المقترنة بآليات
ً
مرنة للتسويق رقميا .
وأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ــد ي ـ ـ ــر إدارة
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــويـ ـ ــر ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاري
فـ ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ،عـ ـب ــدالـ ـل ــه
ا ل ـغ ــا ن ــم ،أن م ــر ك ــز ا لـعـيــد
ل ـل ـت ـج ـه ـي ــزات الـ ـغ ــذائـ ـي ــة
ي ـع ــد ن ـق ـلــة ن ــوع ـي ــة تـلـبــي
احـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاج ـ ـ ــات ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــة الـ ـ ــواض ـ ـ ـحـ ـ ــة،
لمنتجات غذائية مبتكرة
وخـ ـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ـ ــات م ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورة
تـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــق مـ ـ ــع م ـق ــاي ـي ــس
ومـ ـ ـ ـع ـ ـ ــايـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــودة
العالمية ،لتقديم تجربة
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة لـلـمـسـتـهـلــك
تواكب التطور المستمر

حركة األسواق
وساعدت التوقعات بإمكانية
تـقـلـيــص االح ـت ـي ــاط ــي ال ـف ــدرال ــي
لـبــرنــامــج ش ــراء ال ـس ـن ــدات ،وهــو
ما دفع إلى ارتفاع منحنى عائد
سندات الخزانة حيث وصل عائد

«زين» شريك في الحملة الوطنية لبيئة تعليمية آمنة
بالتعاون مع وزارات الداخلية والصحة والتربية واإلعالم
أعلنت شركة زين شراكتها للحملة الوطنية
لبيئة تعليمية آمنة تحت شعار "تعليم آمن"،
ال ـتــي تــأتــي بــال ـت ـعــاون الـمـشـتــرك م ــع وزارات
الــداخـلـيــة والـصـحــة والـتــربـيــة واإلعـ ــام ،وذلــك
لنشر التوعية باالشتراطات الصحية والسالمة
ً
الـمــروريــة ،تــزامـنــا مــع انـطــاق الـعــام الــدراســي
ً
الجديد حضوريا في المدارس.
وذك ـ ـ ــرت الـ ـش ــرك ــة ،ف ــي ب ـي ــان ص ـح ــاف ــي ،أن
شراكتها ودعمها لهذه الحملة التوعوية المهمة
أتــت تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية
االجتماعية واالس ـتــدامــة ،وال ـتــي تـحــرص من
خــال ـهــا ع ـلــى ت ـجــديــد ت ـعــاون ـهــا م ّــع مختلف
الجهات والمؤسسات الحكومية لتبني مختلف
الـمـبــادرات والمشاريع التي تخدم المجتمع،
وتساهم في نشر األمن والصحة العامة.
وفي تعليقه على هذه الشراكة ،قال الرئيس
التنفيذي للعالقات واالتصاالت في شركة زين
الكويت ،وليد الخشتي" :سعداء اليوم باإلعالن
عن شراكتنا ودعمنا لحملة تعليم آمن ،بالشراكة
ً
احتفاء بانطالق العام
مع  4وزارات مختلفة،
ال ــدراس ــي ال ـجــدي ــد ،ف ـهــذا ال ـت ـع ــاون م ــا ه ــو إال
انعكاس صريح للتكاتف الفعال بين القطاعين
العام والخاص في الدولة ،وذلك لتحقيق كل ما
فيه منفعة ومصلحة الوطن والمجتمع".
ّ
وبين أنه "مع انطالق العام الدراسي الجديد
ً
ً
حضوريا بعد انقطاع طويل دام  18شهرا،
بسبب الجائحة ،فإنه مــن الـضــروري توعية
أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات وأولـيــاء

ً
«العيد لألغذية» تطلق مركزا
للتجهيزات الغذائية

زياد حمادة

وبــدأت مستويات البطالة في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة فــي التعافي
مقارنة باالرتفاع الذي شهدته في
بداية ظهور الجائحة في أبريل
 2020عندما وصلت إلى حوالي
 23.11مليون شخص عاطل عن
العمل مقابل  8.384ماليين في
أغسطس  ،2021لكن على الرغم
ً
من ذلك ،ما يزال هذا الرقم مرتفعا
ويجب التصدي له.

السندات األميركية ألجل سنتين
إلــى  0.318في المئة ،وهــو أعلى
مستوى له منذ أوائل عام ،2020
يـنـمــا ارت ـف ـعــت ع ــوائ ــد ال ـس ـنــدات
ً
ألجـ ــل  10و 30ع ــام ــا إلـ ــى أعـلــى
م ـس ـتــويــات ـهــا ف ــي  3أش ـه ــر عـنــد
 1.56فــي المئة و 2.10فــي المئة
على التوالي.
وشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدت أس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق األس ـ ـهـ ــم
ً
ً
أسـبــوعــا متقلبا ج ــدا إذ استهل
مؤشر ستاندرد آند بورز تداوالت
األسبوع عند مستوى 4.357.73
ً
ً
ن ـق ـطــة ث ــم ش ـهــد ارتـ ـف ــاع ــا ك ـب ـيــرا
بنحو  2.24في المئة ليصل إلى
أعلى مستوياته خــال األسبوع
عند مستوى  4.455.48نقطة.
ً
لكنه قلص جــزء ا من مكاسبه
وت ــراج ــع بـنـحــو  2.31ف ــي الـمـئــة
ً
ليصل إلى  4.352.63نقطة تقريبا.
وكان مؤشر ناسداك ذو الثقل
بأسهم التكنولوجيا هو األسوأ
ً
أداء هـ ـ ــذا األسـ ـ ـب ـ ــوع الرت ـب ــاط ــه
ا لـشــد يــد بعمالقة التكنولوجيا
من ذوي االستدانة العالية حيث
تــراجــع بـنـحــو  3.2فــي الـمـئــة ،إذ
أل ـق ــت ت ــوق ـع ــات أسـ ـع ــار ال ـفــائــدة
الـمــرتـفـعــة بـثـقـلـهــا ع ـلــى طبيعة
تكلفة االقتراض العالية لشركات
التكنولوجيا.
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى صـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــات
األج ـن ـب ـي ــة ،بـ ــدأ م ــؤش ــر الـ ـ ــدوالر

األم ـ ـيـ ــركـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ــداوالت األس ـ ـبـ ــوع
قــرب مستوى  ،93.300كما حقق
مؤشر الدوالر األميركي مكاسب
ً
ب ـن ـح ــو  1.19فـ ــي ال ـم ـئ ــة ب ــال ـغ ــا
أعلى مستوى له خــال عــام عند
مستوى .94.435
وانخفض اليورو إلى مستوى
 1.1563مقابل الدوالر ليصل إلى
أدنى مستوياته منذ يوليو .2020
كما انخفض الجنيه اإلسترليني
بـحــوالــي  1.99فــي المئة ووصــل
إل ــى أدن ــى مـسـتــويــاتــه المسجلة
هــذا األس ـبــوع عند  ،1.3412كما
ارت ـفــع ال ـ ــدوالر األم ـيــركــي مقابل
الين الياباني والفرنك السويسري
على خلفية زيــادة تباين أسعار
الفائدة.
وفي ختام تعامالت األسبوع
الـ ـم ــاض ــي فـ ـق ــد ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر بـعــض
مكاسبه مقابل نظرائه الرئيسيين
حـيــث طـغــت اح ـت ـمــاالت انتعاش
النمو على القلق بشأن ضغوط
التضخم.
كـمــا ع ـ ّـوض ــت أسـ ــواق األسـهــم
ب ـ ـع ـ ــض مـ ـ ـ ــن خ ـ ـس ـ ــائ ـ ــره ـ ــا ل ـك ــن
الـمـكــاســب لــم تـكــن كــافـيــة لمحو
ال ـخ ـســائــر ،ال ـتــي حـقـقـتـهــا خــال
األس ـبــوع .فيما ارتـفـعــت سندات
الخزانة وبلغت عوائد السندات
ألجــل  10سـنــوات نحو  1.47في
المئة.

عبدالله الغانم

ف ـ ـ ــي ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج
وال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ــرق ـ ـ ـمـ ـ ــي
والتقليدي.

أم ــوره ــم بــاالش ـتــراطــات الصحية
ال ــواج ــب ات ـبــاع ـهــا ل ـل ـح ـفــاظ على
صحتهم وسالمتهم ،إضافة إلى
غرس المفاهيم الخاصة بالسالمة
المرورية وغيرها من اإلرشادات
الـ ـع ــام ــة ال ـم ـه ـم ــة ،ول ـ ــذل ـ ــك ،فـقــد
حــرصـنــا عـلــى تــوظـيــف قنواتنا
اإلع ــامـ ـي ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ل ـخــدمــة
أهداف هذه الحملة".
وأضاف" :نسعى في زين إلى
مــواكـبــة خطط وتــوجـهــات الــدولــة المختلفة
لـتـحـقـيــق الـتـنـمـيــة االج ـ ّت ـمــاع ـيــة والـصـحـيــة
واألمـ ـنـ ـي ــة ،ل ـكــون ـنــا ن ـمــثــل ال ـق ـط ــاع ال ـخــاص
الـكــويـتــي ،ولـهــذا فنحن ف ـخــورون بــأن نكون
م ــن أوائ ـ ــل ال ـمــؤس ـســات ال ـت ــي ح ــرص ــت على
التعاون مع وزارات الدولة إلنجاح هذه الحملة
التي نأمل أن تسهم في حفظ صحة وسالمة
الجميع".
وقــال مساعد المدير العام لــإدارة العامة
للعالقات واإلعــام األمني بــوزارة الداخلية،
العقيد عبداإلله العبدالسالم ،في تعليقه على
ه ــذه ال ـشــراكــة" :تـسـتـهــدف حملة تعليم آمــن
أبناءنا وبناتنا الطلبة والطالبات ،وإخواننا
وأخواتنا أولياء األمور ،وجميع من يعمل في
المنظومة التعليمية ،وهي تأتي بالتعاون مع
زمالئنا في وزارات الصحة والتربية واإلعالم،
حيث أخذ الجميع دوره في توصيل رسالته
مــن اش ـتــراطــات صـحـيــة وتـعـلـيـمــات مــروريــة

ورسائل إعالمية وغيرها ،وذلك لرفع الوعي
وتحقيق بيئة تعليمية آمنة".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :نـ ـشـ ـك ــر ج ـم ـي ــع ال ـم ـش ــارك ـي ــن
وال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن فـ ــي إن ـ ـجـ ــاح ه ـ ــذه ال ـح ـم ـلــة
الـتــوعــويــة ،كـمــا نشكر زي ــن عـلــى مشاركتها
الـفـ ّـعــالــة مـعـنــا والـمـســاهـمــة فــي نـشــر الــوعــي
وإنجاح الحملة لتحقيق بيئة تعليمية أكثر
ً
أمانا للجميع ،ونتمنى ألبنائنا الطلبة عاما
دراسيا آمنا بإذن الله".
ويأتي دعم زين لهذه المبادرة انطالقا من
حرصها على تعزيز الجهود المختلفة التي
تـهــدف إل ــى خــدمــة الــوطــن بشتى الـمـجــاالت،
لتعكس بذلك قيم الهوية الكويتية األصيلة،
حيث أتت مشاركتها في الحملة لتؤكد دورها
المجتمعي في تحقيق التنمية المستدامة،
وأهمية دور القطاع الخاص في وضع بصمة
مؤثرة بالنسيج االجتماعي للدولة.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

االبتكار معيار العمل
بـ ــدوره ،كـشــف الـشـيــف
ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي ال ـش ــرك ــة،
ز يــاد حمادة ،عن اعتماد
اال ب ـت ـكــار كـمـعـيــار للعمل
ف ـ ــي مـ ــركـ ــز الـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات
ال ـ ـ ـغـ ـ ــذائ ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وت ــوظـ ـيـ ـف ــه
لـخـلــق خ ـي ــارات مـتـنــوعــة
لمنتجات وحلول غذائية
بـنـكـهــة كــوي ـت ـيــة خــاصــة،
ت ـح ــاك ــي أع ـل ــى مـقــايـيــس
الـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاء ة وال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــودة
ال ـعــال ـم ـيــة ،وت ـت ـنــاغــم مــع
ال ـ ـت ـ ـط ـ ـل ـ ـعـ ــات والـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــول
ال ـ ـ ـغـ ـ ــذائ ـ ـ ـيـ ـ ــة لـ ـلـ ـك ــويـ ـت ــي
ال ـ ـ ــذواق ،ب ـغ ـيــة ال ــوص ــول
إلـ ــى م ـك ــان ــة م ـت ـم ـيــزة فــي
القطاع الغذائي.
ويـ ـعـ ـم ــل مـ ــركـ ــز ال ـع ـيــد
ل ـل ـت ـج ـه ـي ــزات الـ ـغ ــذائـ ـي ــة
ً
ح ــال ـي ــا ،ع ـلــى الـتـحـضـيــر
إل ط ـ ـ ــاق أول م ـش ــار ي ـع ــه
ً
قريبا .

أسعار المعادن الثمينة والنفط

بيلي إيليش ودوغا كات تفتتحان «»ACL
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انطلقت فعاليات مهرجان أوستن سيتي ليميتس ( ،)ACLأمس األول ،وسط إجراءات
واشتراطات صحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وأحيت أولى حفالت المهرجان المغنيتان األميركيتان بيلي إيليش ودوغا كات ،في
"زيلكر بارك" في تكساس األميركية ،وسط حضور جماهيري كبير.
ً
االمتثال
ا
أيض
العام
وقالت إدارة المهرجان الموسيقي إنه يجب على رواد الحفالت هذا
ّ
لبروتوكوالت أمــان  ،COVID-19وأهمها اختبار سلبي للوباء ،وخاصة مع توقعات
ً
يوميا.
بحضور حوالي  75ألف شخص بالحديقة الكبيرة
ّ
في سياق آخر ،كشفت شركة أمازون األميركية عن إصدار خاص من مكبرها الصوتي
 Echo Studioحمل اسم المغنية الشهيرة بيلي إيليش ،حيث قامت بوضع صورة ألبوم
المغنية الجديد Happier Than Everعلى المكبر الصوتي.
وقالت "أمازون" إن اإلصدار الخاص سيضم ميكروفونات الستخدام المساعد الصوتي
ّ
 ،Alexaويدعم الصوت المحيطي بفضل تقنية  ،Dolby Atomsويتيح البث الالسلكي
للموسيقى ،أو من خالل منفذ  3.5ملم ،مؤكدة أن اإلصدار الجديد سيكون بعدد محدود فقط،
ُ
ً
(أ ف ب)
دوالرا.
وسيطرح بسعر 230

عرض خاص لـ «The Power
»Of The Dog
بحضور بطلي الفيلم كومبرباتش ودانست

بيلي إيليش

افتتاح مسابقة شوبان للبيانو في وارسو
ُ
ً
افــتـ ِـتـحــت رسـمـيــا فــي وارس ـ ــو ،أم ــس األول،
الدورة الثامنة عشرة لمسابقة شوبان للبيانو
بحفلة موسيقية شارك فيها فائزون سابقون
بهذه المسابقة المرموقة.
وت ـقــام الـمـســابـقــة كــل  5س ـن ــوات ،وك ــان من
ّ
المفترض أن تنظم هذه الــدورة العام الماضي
 2020لعازفي البيانو الذين تراوح أعمارهم بين
ً
 16و 30عاما ،لكنها ألغيت بسبب "الجائحة".
وتــأهــل للمشاركة فــي المسابقة  87عــازف
بيانو مــن كــل أنـحــاء الـعــالــم ،اخـتــارتـهــم لجنة
ال ـت ـح ـك ـي ــم مـ ــن ب ـي ــن أكـ ـث ــر مـ ــن  500ت ـق ــدم ــوا
بترشيحاتهم.
ويــأتــي نـحــو نـصــف الـمــرشـحـيــن مــن آسيا
ّ
الملحن والـعــازف الفرنسي
التي يحظى فيها
البولندي الشهير فريديريك شــوبــان (-1810
ً
 )1849بمكانة كبيرة .ويتنافس  22صينيا و14
ً
ً
يابانيا و 7من كوريا الجنوبية مع  16بولنديا
و 6إيطاليين ،إضافة إلى مشاركين من أرمينيا
وكندا والواليات المتحدة وبريطانيا وتايالند.
(أ ف ب)

ملصق مسابقة شوبان

«ذي رويال باليه» ّ
تقدم «روميو
ً
وجولييت» غدا

نجوم العمل بالعرض الخاص
ً
ً
استضاف مسرح مدينة نيويورك ،أمس األول ،عرضا خاصا لفيلم "قوة الكلب" أو "The
 ،"Power Of The Dogوالمقرر انطالقه بدور العرض األميركية والعالمية  17نوفمبر
المقبل.
وحضر العرض الخاص للفيلم نجوم العمل الفنانون بنديكت كومبرباتش ،وكريستن
دانست ،وكودي سميت-ماكفي ،وجيسي بليمنز ،وفرانسيس كونروي ،وكيث كارادين،
وتوماسين ماكنزي ،وجينيفيف ليمون وغيرهم.
وتحدث أبطال " "The Power Of The Dogعن شخصياتهم وانطباعهم عن الفيلم ،وما
ً
ً
يمكن أن يقدمه للجمهور من جرعة فنية مميزة ،كما ترك أثرا الفتا لدى النقاد واإلعالميين،
الذين حظوا بمشاهدة العرض الخاص ومناقشة نجوم الفيلم.
والعمل هو دراما إنتاج دولي مشترك قادم ،من كتابة وإخــراج جين كامبيون ،مبني
على رواية تحمل نفس االسم للكاتب توماس سافاج.
ّ
مستبد يدعى فيل بوربانك
وتــدور أحــداث " "The Power Of The Dogحـ ّـول مــزارع
ّ
ّ
بشخصية جذابة وقسوة ساخرة ،عندما يصطحب
(بنديكت كامبرباتش) ،والذي يتمتع
ّ
شقيقه زوجته الجديدة وابنها إلى المنزل… حتى يحدث ما لم يكن في الحسبان ،حين
ينشر الخوف والذعر أينما حل.
وتوقعت منصة نتفليكس العالمية منتجة العمل أن يحقق الفيلم إيرادات كبيرة في
دور العرض ،في ظل اإلشادة الكبيرة به على المستوى الفني وفي المهرجانات المختلفة.
وكان آخر مشاركة لفيلم " "The Power Of The Dogفي المسابقة الرسمية لمهرجان
البندقية السينمائي سبتمبر الماضي في دورته الـ.78
وتميز فيلم المخرجة جين كامبيون بأنه من نوع الوسترن المتقن الصنع بشخصيات
قاسية وأج ــواء تعيد إلــى األذه ــان المخرج األميركي جــون ف ــورد ،الــذي استلهمت منه
كامبيون أسلوبه في التأطير والتقاط المشهد من خلف الباب.
ويعد " "The Power Of The Dogأول فيلم للمخرجة الكبيرة الفائزة بـ"سعفة" مهرجان
ً
كان عن البيانو  ،1993قبل  12عاما.
وهذا الفيلم المقتبس من رواية لتوماس سافاج ،تدور أحداثه في أوائل القرن العشرين
في والية مونتانا .وفيل هذا الذي يتميز بشخصية شديدة السادية سيطلق حملة ضد
أرملة شابة (كريستن دانست) تزوجت من شقيقه ،وجاءت للعيش في المزرعة.
تقول كامبيون" :كان الوقوع في حب روايــة توماس سافاج القوية متعة نــادرة ،ومع
ً
ذلك لم يكن بودي يوما نقلها إلى السينما ،كونها تنطوي على العديد من الشخصيات
الذكورية ومواضيع ذكورية عميقة".
ً
وتضيف" :ذات يوم سألت توماس عن اسم المخرج الذي يراه مناسبا ألفلمة روايته،
ُ
فوجدت ذراعه تنزلق ببطء إلى كتفي ،ويقول :امرأة مجنونة تعرف كيف تحب الرواية.
ُ
ُ
ّ
مذاك وهبت نفسي بالكامل لقصة سافاج الرائعة ،وتركتها تكتسحني .شعرت بالعاشق
فــي شخصية فيل ،وكــذلــك بــالــوحــدة الرهيبة فــي داخـلــه .رأي ـ ُـت أهمية كــل شخصية من
الشخصيات وقوتها ،وكيف يتم الكشف عن تفاصيل كل منها في النهاية .لذلك ،يشرفني
أن أشارك هذا الفيلم مع جمهور حقيقي في سينما حقيقية".
(أ ف ب)

جانب من عرض فرقة «ذي رويال باليه»

يستعد راق ـصــا فــرقــة ذي رويـ ــال باليه في
لندن ،فومي كانيكو ووليام برايسويل ،للعودة
إلى المسرح بحضور الجمهور لتأدية َ
دوري
العاشقين الشهيرين في "روميو وجولييت"،
ً
اعتبارأ من غد ،بعدما حالت جائحة كوفيد19 -
ً
دون اعتالئهما خشبة المسرح أشهرا طويلة.
وقالت الراقصة اليابانية كانيكو ،بعد بروفة
مشهد الشرفة الشهير في عرض الباليه الذي
صممه البريطاني كينيث ماكميالن" :لم أفعل
ذلك منذ زمن طويل!".
وأق ـ ّـرت كانيكو ،الـتــي انضمت إلــى "روي ــال
باليه" قبل أكثر من  10سنوات ،بأن هذا الدور
كــان بمنزلة "حلم" لها ،مضيفة أنها تستمتع
"بكل دقيقة من البروفات".
أما برايسويل ،الذي يؤدي دور روميو ،فقد
ً
رأى أن "ثمة حاجة حقا" لمعاودة تقديم العروض
أمام الجمهور ،و"لاللتقاء واالحتفال برواية هذه
(أ ف ب)
القصص الرائعة".

«المكتبة البشرية» في كوبنهاغن...
اآلخر كتاب مفتوح

المكتبة البشرية

كريستن دانست

تتحول إيبن ،وهــي ام ــرأة أربعينية تعاني
ً
ً
اضطرابات نفسية "كتابا" مفتوحا في "المكتبة
الـبـشــريــة" فــي كــوبـنـهــاغــن ،حـيــث ول ــدت فكرة
ّ
مميزة تتمثل في أن يقلب شخص ما صفحات
حياته بالصوت لـ "قارئ" يستمع إليه ،فيروي له
صعوبات يومياته.
وق ــد حـضــرت ه ــذه ال ـمــرأة إل ــى المكتبة في
العاصمة الدنماركية لتروي قصتها ،ومثلها
فعلت " 7كتب" أخــرى ،تحمل كلها إعاقة ما أو
عنصر اختالف.

وتتمثل الفكرة البسيطة فــي تمكين كل
ً
قارئ من أن يستعير شخصا لمدة  30دقيقة،
ً
يطرح عليه خاللها ،منفردا أو ضمن مجموعة
صغيرة ،كل ما يرغب فيه من أسئلة عنه.
وأطلق مبتكر "المكتبة البشرية" ،روني
أبيرجل ،هذه المكتبة الحية قبل أكثر من 20
ً
عاما ،خالل مهرجان روسكيلده للموسيقى،
ّ
ً
وما لبث أن حولها جمعية ،مطبقا مفهومها
في أكثر من  80دولة.
(أ ف ب)

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مـهـنـيــاُ :ي ـع ــرض عـلـيــك اق ـت ــراح ــات مهنية
ً
ّ
تجعلك تفكر فيها جديا.
ً
عــاطـفـيــا :تلتقي بــوجــه جــديــد مــن الـطــرف
اآلخر ،وترغب في إقامة عالقة معه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :أن ت ـشــارك الـحــزيــن والسعيد
وال ـخ ــائ ــف وال ـق ـل ــق م ـشــاعــرهــم ف ـه ــذا قمة
العطاء.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
مهنيا :أنجزت في اآلونة األخيرة عمال
ً
رائعا وتنتظر مكافأة عليه.
ً
عاطفيا  :تسمع إ شــا عــة عــن عالقتكما
تجعلها معرضة للخطر.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ق ــد ت ــواج ــه مـشـكـلــة مالية
بسيطة لكنك تفلح في تجاوزها.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ً
ً
مهنيا :كن صبورا في تعاطيك مع الزمالء
كي تحصل على ما تريد.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـ ــراودك ب ـعــض ال ـش ـك ــوك عن
الحبيب فال تتصرف قبل التأكد منها.
ً
اجتماعيا :إن لم تقتنع فجميع األموال
التي ستوفرها لن تجلب لك السعادة.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :تـحـتـفــل م ــع ال ــزم ــاء بــإنـجــاز
مشروع قبل موعد تسليمه بكثير.
ً
ً
ً
عاطفيا :الحب ليس مشروعا تجاريا،
بل هو مشروع تضحية وخدمة.
ً
اجتماعيا :تعرض عليك فرصة ذهبية
لشراء بعض المقتنيات فاغتنمها.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
ً
مهنيا :كن فخورا بما تنجزه وأبعد القلق
والخوف عن نفسك.
ً
ً
عــاطـفـيــا :الـشــريــك هــو أكـثــر الـنــاس تأثيرا
عليك فال تتجاهله عند المصاعب.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :اذهـ ــب م ــع صــديــق ال ــى مـكــان
ترتاحان فيه للترفيه عنكما.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :ال ت ـتــردد فــي رفــض مسؤوليات
ً
جديدة إن لم تقتنع تماما بها.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ل ـ ــدى ال ـح ـب ـيــب كـ ـف ــاءة عــال ـيــة
تستطيع من خاللها تحسين وضعكما.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :م ــن الـمـمـكــن أن تـقـيــم حفلة
صغيرة يشاركك فيها األهل واألصدقاء.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا  :تـطــرأ مشكلة جــد يــدة على عملك
ً
ً
وتجد حال سريعا لها.
ً
ّ
عــاطـفـيــا :ه ـنــاك مـطــبــات وع ــوائ ــق كثيرة
تواجهانها في مسيرتكما العاطفية.
ً
اجتماعيا :العناية بالذات من أهم أسباب
السعادة فال تهمل نفسك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :أرهقتك الظروف األخيرة لدرجة
ّ
جعلتك ال تميز بين الصواب والخطأ.
ً
عــاطـفـيــا :ال تــدع الـغـيــوم الــرمــاديــة فوق
عالقتك العاطفية أن تصبح سوداء.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال ت ـب ــدد وق ـت ــك ف ــي األم ــور
ً
التافهة وخذ قليال من الراحة لنفسك.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
ً
مـهـنـيــا :تحقق إن ـج ــازا رائ ـعــا للشركة
وستتلقى عليه التهاني.
ً
عاطفيا :تسعى مع الشريك الى عيش
حياة الئقة وسوف يتحقق ذلك.
ً
اجتماعيا :من أهم مسببات السعادة أن
تعطي اآلخرين أكثر مما تأخذ منهم.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :أمامك مشروع مهم لكنه يتطلب
المزيد من الدراسة والتفكير.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال م ـكــان ل ـل ـنــزاع بـيـنـكـمــا وال
تصدقا اإلشاعات التي تطلق حولكما.
ً
اجتماعيا :كي تستعيد نشاطك المعتاد
اطلب بعض الراحة لجسمك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ّ
ً
ً
مهنيا :إنجاز أحد األعمال أثر سلبا عليك
ً
ألنك لم تكن مقتنعا به.
ً
عاطفيا  :حبكما يساعدكما على تخطي
ّ
عقبات كثيرة فال تستخفا به.
ً
اجتماعيا :تتدخل في أمور ال تخصك فتقع
بعض عواقبها على كتفيك.
رقم الحظ.56 :

ً
مـهـنـيــا :حــافــظ عـلــى ربــاطــة جــأشــك عند
وقوع أي مشكلة واعتمد المنطق.
ً
عاطفياَ :
اسع بكل قوتك أن تكون حياتك
العائلية سعيدة من خالل تعاملك.
ً ّ
اجتماعيا :ركز في تفكيرك على الجوانب
المهمة التي تجعل حياتك سعيدة.
رقم الحظ.22 :

fitness
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هل تشعر بحكة؟

ُ
ستشعر يتعرف عليها ويخبر الطبيب بمدى سوء اإلكزيما
م ِ
•  % 44من المصابين بالتهاب الجلد التأتبي تراودهم أفكار انتحارية
الـتـهــاب الـجـلــد الـتــأتـبــي Atopic
 dermatitisأو اإلكزيما ،Eczemna
هو حالة جلدية شائعة تصيب نحو
واحــد من كل خمسة أطفال ،ويمكن
أن ت ـس ـبــب ح ـك ــة شـ ــديـ ــدة ،وتـجـعــل
المريض يستيقظ فــي الليل ليحك
مكان اإلصابة ،األمر الذي يؤدي إلى
فقدانه في المتوسط ليلة نوم كاملة
ً
أسبوعيا.
ولكن الحكة عرض يصعب قياسه،
ومن ثم يجعل هذا من الصعب تتبع
م ــدى فـعــالـيــة أي أدوي ـ ــة وعــاجــات
توصف للمريض ولكن ،حاليا ،طور
باحثون مــن جامعة نــورث وسترن
رقعة جلدية ناعمة قادرة على قياس
عــدد الـمــرات الـتــي يـخــدش فيها من
يضعونها أنفسهم.
تـ ـتـ ـك ــون ال ــرقـ ـع ــة مـ ــن مـسـتـشـعــر
 Sensorناعم ومــرن يمكن لفه حول
يد المريض ويرتبط بخوارزميات
تعلم اآللة  Machine learningالتي

تتعرف على حركة الخدش على وجه
التحديد ،وال تنخدع بحركات مماثلة
مــرت ـب ـطــة ب ــال ـح ــرك ــة م ـث ــل ال ـت ـلــويــح
باليد ،وهو أول مستشعر قادر على
التقاط معظم أشكال الخدش ،سواء
أتــت الـحــركــة مــن اإلصـبــع أو الرسغ
أو الكوع.
وق ــال الـمــؤلــف الــرئـيــس د .شــواي
"ستيف شــو" األسـتــاذ المساعد في
األمراض الجلدية وطب األطفال من
كلية الطب بجامعة نــورث وسترن
فينبرغ إن "الـتـهــاب الجلد التأتبي
هــو أكثر بكثير مــن مجرد حكة في
الجلد .إنه مرض مدمر يسبب معاناة
هائلة في مختلف أنحاء العالم .إن
نوعية الحياة لدى اإلصابة بالتهاب
الجلد التأتبي ا لـشــد يــد -ليس فقط
للطفل ولكن لألهل أيضا -تعادل ما
يحدث مع عديد من األم ــراض التي
تهدد الحياة".
وأض ـ ـ ـ ــاف أن "ال ـ ـمـ ــرضـ ــى ال ــذي ــن

يعانون التهاب الجلد التأتبي هم
أك ـثــر عــرضــة بـنـسـبــة  44ف ــي الـمـئــة
لإلبالغ عن أفكار انتحارية نتيجة
للحكة مقارنة بالمجموعة الضابطة.
ومن ثم فإن القدرة على تحديد شدة
ً
أع ــراض ـه ــم مـهـمــة ف ـع ــا لـلـمـســاعــدة
عـلــى نـيــل ال ـمــواف ـقــات عـلــى األدوي ــة
ً
الجديدة ،ولكن أيضا لتقديم الدعم
لهم في حياتهم اليومية .ففي بعض
النواحي يشبه قياس الغلوكوز لدی
مرضى داء السكري قد يكون قياس
الحكة لدى مريض مصاب بالتهاب
الجلد التأتبي باألهمية نفسها.
وأجـ ــريـ ــت الـ ــدراسـ ــة ف ــي ج ــزأي ــن،
ت ـ ـض ـ ـمـ ــن ا ل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــزء األول ت ـ ــدر ي ـ ــب
ال ـم ـس ـت ـش ـعــر ،ال ـق ــاب ــل ل ـل ـح ـمــل عـلــى
الـجـســم عـلــى ال ـت ـقــاط ال ـخ ــدش لــدى
البالغين األصحاء الذين يمارسون
سلوكيات الخدش الطوعية ،وبعد
ذلك اختبر الجزء الثاني من الدراسة
اج ـ ـهـ ــزة االسـ ـتـ ـشـ ـع ــار عـ ـل ــى أطـ ـف ــال

ً
هل يمكنك حقا تغيير شخصيتك؟
ما الشخصية؟
تعكس شخصيتك عاداتك في التفكير والسلوك والعواطف ،كما تظهر على المدى الطويل.
إنها تختلف عن الحالة المزاجية أو الحاالت العاطفية التي تختلف على مدى فترات زمنية أقصر
تعد بالدقائق أو الساعات.
ووفقا لنموذج  OCEANللشخصية األكثر استنادا إلى األدلة والمعتمد على نطاق واسع ،فإن
أبعاد السمات الرئيسة الخمس هي:
• الذهن المنفتح  :Open-mindednessما مدى استعدادك الحتضان األفكار والخبرات الجديدة؟
• الضمير  :Conscientiousnessما مدى انضباطك الذاتي وطموحك؟
• االنفتاح على اآلخرين  :Extraversionكم أنت اجتماعي وكم يجذبك الحصول
على مكافأة؟
• القبول  :Agreeabilityكم أنت ودود ومدى ثقتك بالغير؟
• العصبية  :Neuroticismما مدى قلقك وحساسيتك عاطفية؟

عالج جديد لسرطان
ً
العين األكثر شيوعا

مصابين بالتهاب الجلد التأتبي،
وسـ ـج ــل اكـ ـث ــر مـ ــن  300س ــاع ــة مــن
بيانات النوم.
وق ــال ــت د .إيـ ـم ــی ب ــال ـی ــر رئـيـســة
قسم األم ــراض الجلدية فــي جامعة
ن ــورث وس ـتــرن" :ه ــذه فـتــرة شــديــدة
األهـ ـمـ ـي ــة ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى األط ـ ـفـ ــال
وال ـب ــال ـغ ـي ــن ال ـم ـص ــاب ـي ــن بــال ـت ـهــاب
الجلد التأتبي -أو اإلكزيما -نظرا إلى
ف ــورة الـنـشــاط المسجل فــي تطوير

تعرف هذه معا بالسمات الخمس الكبرى ،والدرجات
ا لـتــي تحصل عليها منها تـتــر تــب عليها أ م ــور عــدة
عـلــى نـحــو ال ي ـصــدق ،فـهــي تـتــوقــع م ــدى نـجــاحــك في
مسيرتك المهنية وسعادتك وحتی طول عمرك .فعلى
سبيل المثال يميل المنفتحون بقوة على اآلخرين
إلــى العيش حياة أقصر وأكـثــر سـعــادة ،بينما يميل
أصـحــاب الضمير الـقــوى إلــى تحقيق أداء أفضل في
الـعـمــل .واألش ـخــاص ذوو العقلية المنفتحة هــم أقل
عرضة لإلصابة بالخرف.
تحظى بعض اختبارات الشخصية بشعبية ،مثل
اخـتـبــار مــایــرز بــريـغــز ،لكن ال ينظر إليها على أنها
صحيحة علميا أو موثوق بها من
قبل علماء نفس الشخصية التقليديين ،مثل هذه
االختبارات ال تستند بنحو فعال إلى السمات الخمس
الكبرى ،ومن المحتمل أن تحصل على درجات مختلفة
في كل مرة تجريها.

عالجات جديدة ...ليس هناك ما هو
أكثر أهمية لقياس فعالية أي دواء
لإلكزيما مــن الـحـكــة ،وهــي العرض
الذي يحدد اإلكزيما وله كذلك أكبر
تأثير في نوعية الحياة .ويمكن أن
ي ــؤدي ه ــذا المستشعر دورا مهما
في هذا الصدد ،خاصة في األطفال".

المصدر :مجلة مدار
سلسلة مقاالت تنشر بالتنسيق
مع التقدم العلمي للنشر.
تابع قراءة الموضوع عبر الموقع
اإللكتروني:
www.aspdkw.com

أثر العامل الجيني
في الشخصية
نحو  30إلى  %50من التباين في الشخصية بين الناس
ينبع من االختالفات في الجينات التي ورثوها عن والديهم.
هــذا بالطبع يترك مجاال كبيرا لتجارب الحياة المبكرة
والالحقة لتترك بصماتها ،مثل الزواج والطالق والمرض
وفقدان الوظيفة واألبوة /األمومة وضغط األقران والفجيعة.
فــي الــواقــع كــان يعتقد أن الشخصية تترسخ فــي نحو
الثالثين مــن العمر لكن الــدراســات الطويلة الـتــي تابعت
األش ـخ ــاص أنـفـسـهــم عـلــى م ــدى ع ـقــود أظ ـهــرت أن سمات
الشخصية تستمر في التغير على مدى العمر.
صحيح أن الشخصية تميل إلى االستقرار مع تقدمنا
فــي الـعـمــر ،ولـكــن ه ــذا يـحــدث ألن كـثـيــرا مـنــا يميلون إلــى
االستقرار في أخاديد نمط الحياة والروتين .ومــن خالل
النهج الصحيح والتصميم ،ال يوجد سبب يمنعك من أن
تعمل بإرادتك على تغيير سمات شخصيتك.

ّ
عصير الرمان يخفض السكر في الدم خالل  15دقيقة
دراسة حديثة أجراها باحثون في التغذية البشرية
ً
الحظ ًباحثون طبيون ارتفاعا
ملحوظا في مستويات
األنسولين بعد شرب عصير
الرمان ،مقارنة بمياه السكر.

كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ح ــديـ ـث ــة
أج ـ ــراه ـ ــا ب ــاحـ ـث ــون فـ ــي م ــراك ــز
أبحاث التغذية البشرية ،فوائد
عظيمة لعصير الرمان بالنسبة
ّ
ل ـم ــرض ــى الـ ـس ــك ــري م ــن ال ـن ــوع
الثاني.
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـوص ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـث ـ ـ ــون
ف ـ ــي دراسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــم ال ـ ـتـ ــي ن ـش ــرت
ن ـتــائ ـج ـهــا ف ــي مـ ـجـ ـل ــةCurrent
،Developments in Nutrition
ّ
إلــى أن تـنــاول كــوب مــن عصير
الرمان يخفض مستوى السكر
في الدم خالل  15دقيقة.

عصير الرمان
أظ ـه ــر عـ ــاج ج ــدي ــد ضد
أكثر أشكال سرطان العين
ً
شيوعا لدى البالغين نتائج
مشجعة ،وفق ما أعلن معهد
كوري يتولى معالجة نحو
ثـلـثــي اإلص ــاب ــات الـجــديــدة
بهذا السرطان في فرنسا.
وي ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورم
ال ـم ـيــان ـي ـنــي ال ـع ـن ـبــي على
ً
شكل نقائل (غالبا في الكبد)
ل ـ ــدى  1م ــن ك ــل  3م ــرض ــى.
ويـبـلــغ ع ــدد اإلص ــاب ــات في
فــرنـســا مــا بـيــن  500و600
ً
سنويا.
والح ــظ مـعـهــد ك ــوري أن
ً
أي ع ــاج ف ــاع ــل ح ـق ــا لـهــذه
ً
النقائل لم يكن متوافرا إلى
اليوم.
ّ
إل أن درا س ـ ـ ــة ســر يــر يــة
ّ
بينت للمرة األولــى فاعلية
جـ ـ ــزيء ج ــدي ــد مـ ــن ال ـع ــاج
المناعي هو تيبنتافوسب،
ف ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ــق بـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــاء
المصابين بـهــذا السرطان
على قيد الحياة.
ونشرت مجلة نيو إنغلند
جـ ــورنـ ــال أوف مـيــديـسـيــن
نـ ـت ــائ ــج الـ ـم ــرحـ ـل ــة ال ـثــال ـثــة
واألخيرة من الدراسة التي
تولت تنسيقها فــي فرنسا
اختصاصية األورام الطبية
ف ــي م ـع ـهــد كـ ـ ــوري ،صــوفــي
نيومان.
وتبين من الدراسة التي
ً
أج ــري ــت عـلــى  378مــريـضــا
أن  73بــال ـم ـئــة م ـمــن تـلـقــوا
ت ـي ـب ـن ـتــافــوس ب ـق ـي ــوا عـلــى
قيد الحياة لمدة عام واحد،
ف ـ ــي حـ ـي ــن ب ـل ـغ ــت ال ـن ـس ـبــة

 59بــال ـم ـئــة لـ ــدى الـمــرضــى
اآلخرين .كذلك لوحظ أن 31
بالمئة مــن المرضى الذين
عولجوا بـ "تيبنتافوس" لم
ّ
يتعرضوا ألي انتكاسة بعد
 6أشهر ،مقارنة بـ 19بالمئة
م ــن ال ـمــرضــى ال ــذي ــن تـلـقــوا
عالجات أخرى.
ويــؤدي تيبنتافوس إلى
تحفيز االستجابة المناعية
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــدفـ ـ ــة ،وي ـ ـم ـ ـكـ ــن
استخدامه لحاالت نحو 45
بالمئة من المرضى (الذين
ل ــديـ ـه ــم الـ ـنـ ـم ــط ال ـم ـص ـل ــي
ال ـ ـ ـضـ ـ ــروري ل ـت ـح ـف ـيــز ه ــذه
ال ـم ـنــاعــة الـ ـمـ ـض ــادة ل ـلــورم
الميالني) .ونقل البيان عن
د .ن ـيــومــان قــول ـهــا إن هــذه
ً
النتائج مثيرة جدا.
ً
ومـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــاح راه ـ ـ ـنـ ـ ــا
الحصول على تيبنتافوس
بـ ـم ــوج ــب تـ ـص ــري ــح م ــؤق ــت
لالستخدام من معهد كوري
والـ ـ ـم ـ ــراك ـ ــز ال ـ ـتـ ــي ش ــارك ــت
فــي ال ــدراس ــةُ ،
وي ـف ـتــرض أن
ً
يـصـبــح مـتــاحــا عـلــى نطاق
واس ــع فــي األش ـهــر المقبلة
لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــرض ـ ــى ال ـ ـم ـ ـصـ ــاب ـ ـيـ ــن
بـ ـس ــرط ــان ال ـج ـل ــد ال ـع ـن ـبــي
النقيلي.
(أ ف ب)

ُ
وأع ـ ـ ـطـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــون فــي
التجربة التي أجراها الباحثون،
جـ ــرعـ ــة م ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــاء أو ع ـص ـيــر
الــرمــان ،أو الـمــاء مــع الغلوكوز
والـفــركـتــوز ،وتــم قـيــاس السكر
قبل التجربة وبعدها.
ووج ــد الـبــاحـثــون أن تـنــاول
الماء لم ّ
يغير من مستوى السكر
فــي ال ــدم ،ومــع ذلــك فقد لوحظ
فــي األش ـخــاص الــذيــن يعانون
انخفاض مستويات األنسولين
انخفاض "ملحوظ" في مستوى
الغلوكوز عند  15و 30دقيقة،
ب ـع ــد ت ـ ـنـ ــاول ع ـص ـي ــر الـ ــرمـ ــان،
مقارنة بكمية السكر في الماء.

مستويات األنسولين
وعالوة على ذلك ،فقد لوحظ
ارتـفــاع ملحوظ فــي مستويات
األنسولين عند  15و 30دقيقة
بعد شرب عصير الرمان مقارنة
ب ـم ـيــاه ال ـس ـك ــر ،وفـ ــق م ــا نقلت
صحيفة إكسبريس البريطانية.
ّ
ويـ ـنـ ـش ــأ داء ال ـ ـسـ ــكـ ــري مــن
الـنــوع الثاني

ع ــن ض ـعــف إن ـت ــاج األنـســولـيــن
ّ
فـ ــي الـ ـبـ ـنـ ـك ــري ــاس ،ع ـل ـ ًـم ــا بـ ــأن
ّ
األنسولين هرمون ينظم سكر
ّ
ويسبب ضعف
الدم في الجسم،
إنتاجه مشاكل صحية عديدة.

مرض العصر
ويعزو األطباء ارتفاع نسبة
ّ
اإلصابة بالسكري ً حول العالم،
الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـعـ ــرف أي ـ ــض ـ ــا ب ـم ــرض
العصر ،إلى ّ
تغير أنماط الحياة
واالعـ ـ ـت ـ ـمـ ـ ــاد عـ ـل ــى ال ــوجـ ـب ــات
السريعة وعــدم وجــود اهتمام
بـ ــال ـ ـغـ ــذاء الـ ـصـ ـح ــي أو بـنـمــط
الحياة الصحية.
من جهة أخــرى ،يقول أطباء
ّ
يلعب
إن ال ـ ًعــامــل ال ــوراث ــي ً
دورا ال يستهان به أيضا
ّ
انتشار السكري.
في
ّ
وي ـح ــذر األط ـب ــاء من
ان ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــار ال ـ ـس ـ ـكـ ــري
بـ ـي ــن األط ـ ـف ـ ــال،
خـ ـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ــع
ع ــدم وج ــود وعــي
كـ ــاف بــال ـمــرض
ّ
ومسبباته.
وت ـن ـص ــح ه ـي ـئ ــة ال ـخ ــدم ــات
الصحية الوطنية البريطانية
م ـ ـ ــن يـ ـ ـع ـ ــان ـ ــي م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ــن

األعراض طلب استشارة طبية،
وذلك الحتمال اإلصابة بمرض
السكري.
ّ
التبول
وتشمل هذه األعراض:
أك ـث ــر م ــن ال ـم ـع ـتــاد وخ ــاص ــة في
الـلـيــل ،الـشـعــور بالعطش بشكل
مـ ـسـ ـتـ ـم ــر ،وإحـ ـ ـس ـ ــاس ب ــال ـت ـع ــب
واإلرهــاق دون بذل جهد ،وفقدان
الوزن دون اتباع حمية أو ممارسة
ت ـم ــري ـن ــات ري ــاضـ ـي ــة ،واإلص ــاب ــة
بـ ـم ــرض ال ـ ـق ــاع ب ـش ـكــل م ـت ـك ـ ّـرر،
ورؤيـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـشـ ـ ّـوشـ ــة ،واسـ ـتـ ـغ ــراق
ً
ً
الجروح وقتا طويل للشفاء.

فوائد أخرى للرمان
ل ـل ــرم ــان أو ع ـص ـي ــره ف ــوائ ــد
كثيرة بسبب القيمة الغذائية
الـ ـع ــالـ ـي ــة ل ـ ـلـ ــرمـ ــان ،ومـ ـ ــن ه ــذه
الفوائد:
• تعزيز صحة القلب
يساهم تناول الرمان بخفض
مستويات الكولسترول ومنع
تراكمه في الشرايين ،مما يسرع
مــن تــدفــق ال ــدم ويـمـنــع تصلب
وانسداد األوعية الدموية.
• تقوية الجهاز المناعي
يـســاعــد مـحـتــوى الــرمــان من

مـ ـض ــادات األكـ ـس ــدة وال ـم ـعــادن
وال ـ ـف ـ ـي ـ ـتـ ــام ـ ـي ـ ـنـ ــات ،بـ ـمـ ـح ــارب ــة
م ـس ـب ـبــات األم ـ ـ ــراض وال ـج ــذور
ال ـح ــرة وال ــوق ــاي ــة م ــن اإلصــابــة
الـســرطــانــات ،إذ أن هـنــاك عــددا
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ت ــؤك ــد
فعالية الرمان بمحاربة سرطان
البروستاتا.
• تقوية الذاكرة
محتوى الرمان من مضادات
األكسدة يساهم بتقوية خاليا
الـ ــدمـ ــاغ ،م ـم ــا ي ـح ـمــي ال ــذاك ــرة
ويـ ـقـ ـل ــل م ـ ــن فـ ــرصـ ــة اإلصـ ــابـ ــة
بالزهايمر.
• تحسين صحة الجهاز الهضمي
وجد أن الرمان مفيد لمرضى
داء كـ ـ ــرون وم ــرض ــى ال ـق ــول ــون
العصبي ،إذ يقلل من التهابات
وتهيج األمعاء.
• منع التهابات المفاصل
ه ـن ــاك م ــرك ـب ــات ف ــي ال ــرم ــان
تمنع حدوث التهابات المفاصل
وتلف الغضروف.
• تمنع نمو الميكروبات
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب امـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاك الـ ـ ــرمـ ـ ــان
مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة مـ ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـنـ ــاصـ ــر
ال ـغ ــذائ ـي ــة ،م ـث ــل :فـيـتــامـيــن ج،
وفيتامين هـ اللذين يحاربان

ن ـ ـمـ ــو وت ـ ـكـ ــاثـ ــر ال ـ ـف ـ ـيـ ــروسـ ــات
والبكتيريا.

نصائح مفيدة
م ــن ال ـم ـم ـكــن االسـ ـتـ ـف ــادة مــن
فــوائــد الــرمــان الصحية بتناول
الرمان بكميات مناسبة واتباع
مجموعة من النصائح ،ومنها:
ّ
ت ـ ـجـ ــنـ ــب ت ـ ـعـ ــريـ ــض ال ـ ــرم ـ ــان
ل ـل ـح ــرارة م ــن خ ــال الـتـسـخـيــن،
إذ تفقد فاكهة الرمان جــزء ا من
القيمة الغذائية .واختيار فاكهة
الرمان الناضجة التي تكون ذات
حـجــم ثـقـيــل وق ـشــرة متماسكة.
وتـنــاول الــرمــان بإضافة البذور
إلى السلطات أو الزبادي أو دقيق
الشوفان أو الحلويات .والحرص
ع ـل ــى ت ـح ـض ـيــر ع ـص ـيــر ال ــرم ــان
ّ
الطازج في المنزل ،ألن العصير
ال ـج ــاه ــز ي ـح ـتــوي ع ـلــى كـمـيــات
مرتفعة من السكر والصوديوم.
إل ــى ذلـ ــك ،ن ـثــر بـ ــذور ال ــرم ــان
ع ـل ــى ورق ال ـخ ـب ــز وت ـج ـم ـيــدهــا
مــدة ساعتين ،ومــن ثــم وضعها
بــأك ـيــاس نــاي ـلــون لـلـتـفــريــز عند
تخزين بــذور الرمان ،إذ إن هذه
طريقة تضمن صالحية طويلة
لبذور الرمان قد تصل لمدة سنة.

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

غنام :يمكننا كعرب تقديم نصوص عالمية بشار عبدالحسين :متحف ومسرح
«درب الزلق» في الرياض
«المعرفة والخيال وحرية التعبير أساس الكتابة المسرحية»
امتدت ورشة الكاتب والمخرج
المسرحي غنام غنام في مختبر
كتابة النصوص المسرحية
الذي قدمته أكاديمية لوياك
للفنون األدائية (البا)11 ،
ً
يوما بما يعادل  27ساعة.

ّ
نوه الكاتب والمخرج المسرحي
ال ــرائ ــد غـنــام غـنــام بحجم وعمق
اإلرث ال ـ ـمـ ــوجـ ــود ف ـ ــي ث ـقــاف ـت ـنــا
العربية ال ــذي يمكننا مــن تقديم
نصوص مسرحية ال تقل أهمية عن
النصوص العالمية ،وذلك الموروث
بمنزلة ثروة ننهل منها وال نظمأ.
وجـ ــاء ذل ــك ف ــي مختبر كتابة
النصوص المسرحية الذي قدمته
أكاديمية لــويــاك للفنون األدائـيــة
(الب ـ ـ ـ ــا) ض ـم ــن ف ـع ــال ـي ــات ال ـم ــاذ
المسرحي السنوي الثالث.
ّ
ورك ــز غـنــام فــي المختبر على
ت ـع ــري ــف ال ـم ـش ــارك ـي ــن ب ـ ــأن ب ـنــاء
ال ـ ـنـ ــص الـ ـمـ ـس ــرح ــي ه ـ ــو عـمـلـيــة
ثقافية معرفية شاملة مستمدة
من ُ
المعاش والمتراكم في الثقافة
بنا ،محلية كانت أم
التي تحيط ً
عالمية ،إضافة إلى أن اللغة كائن
حـيــوي ح ــي .إذ يمكننا توظيف
الطاقة الدرامية وما تكتنزه اللغة،
من موسيقى وصور بين حروفها
وكلماتها ،لخدمة النص.
وشـ ـ ــرح خـ ــال الـ ــورشـ ــة ،الـتــي

صورة أرشيفية من برنامج زووم

امتدت على  11يوما بما يعادل 27
ّ
ساعة ،كيف يشكل النص مسألة
أساسية في أي فعل يتم على هذه
البسيطة ،بحيث أن كل ما يتم من
فـكــر وف ـعــل وخ ـي ــال ل ــه ن ـصــه ،وال
يمكن ألحد أن يكتب هذا النص إال
إذا امتلك المعرفة والخيال وحرية
التعبير.
ووص ـ ــف غ ـن ــام هـ ــذه ال ــورش ــة،
التي جمعت مشاركين من مختلف
أنحاء العالم العربي عبر منصة
تطبيق "زووم" ،بالتحدي الذاتي.
وأعرب عن امتنانه للمساحة التي
وفــرت ـهــا ل ــه "الب ـ ــا" ل ـي ـقــدم ،بكامل
الحرية ،المعارف التي وجد أنها
مهمة للمتدربين.
كما ألـقــى ال ـضــوء على "أبـعــاد
هويتنا الخاصة والتي يجب أن
تنعكس في أدائنا في كتابة النص"،
وق ــال إن ــه اعتمد على الكثير من
الـمــراجــع ولكنه يعتز بــأن معظم
االت ـج ــاه ــات ال ـتــي طــرحـهــا كانت
نابعة من تجربته الشخصية ومن
محاولته لقراءة الثقافة اإلسالمية
ً
تحديدا ،والتي تشكل أهــم مكون
ثقافي لهذه األمة.
وت ــوق ــف غـ ـن ــام ع ـن ــد م ـشــاركــة
الرئيس التنفيذي ل ــ"البــا" فارعة
السقاف في ورشته ،وهي صاحبة
ثقافية معروفة،
نصوص وتجربة
ً
األمر الذي اعتبره إضافة للورشة.
ـاف
وم ــن جـهـتـهــا ،لـفـتــت الـسـقـ ً
إل ــى أن حـضــورهــا ال ــورش كاملة
كان لشغفها بالكتابة المسرحية
ولـتـسـتــزيــد م ــن تـجــربــة الـمـخــرج
والكاتب غنام.
وأك ـ ـ ــدت ال ـس ـق ــاف أن الـنـتــائــج
العملية لتلك الورش "جاءت على
م ـس ـتــوى األه ـ ـ ــداف ال ـت ــي ُرس ـمــت

ً
يتضمن أعماال شخصية لوالده الفنان الراحل بمساحة  1500متر
●

غنام غنام

ً
ل ـه ــا ،وت ـم ـخــض عـنـهــا نـصــوصــا
قابلة للعرض .فقد استفزت إبداع
المشاركين لكتابة نصوص غير
نمطية .وهــذه النتائج المشجعة
تدفعنا لفتح المستوى الثاني في
الكتابة المسرحية مع االستاذ غنام
ً
وربما الثالث أيضا".
وأجمع المشاركون في ورشة
كتابة النصوص المسرحية على
شمولية ما قدم لهم ،واإلضافات
لجهة التفاصيل الصغيرة التي
صـقـلــت نـصــوصـهــم وستنعكس
على أعمالهم القادمة.
وأع ــرب ــوا عــن تـقــديــرهــم لكمية
ال ـم ـعــارف ال ـتــي أس ـهــب غ ـنــام في
تقديمها لهم ليتمكنوا من التفكير
خــارج الصندوق والغوص أعمق
في التجارب اإلنسانية والتراكم
ّ
الثقافي ال ــذي مــن شــأنــه أن يولد
ً
أعماال مميزة.
ّ
وع ـ ــب ـ ــر غ ـ ـن ـ ــام ع ـ ــن امـ ـتـ ـن ــان ــه
ً
وسعادته معتبرا هذه المحطة من
ً
المحطات التي سيعتز بها كثيرا
في مسيرته.

الفي الشمري

أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــج ب ـ ـ ـشـ ـ ــار
عـبــدالـحـسـيــن بـتـفــاصـيــل لمسة
الـ ــوفـ ــاء لـ ــوالـ ــده الـ ــراحـ ــل ال ـف ـنــان
عـبــدالـحـسـيــن ع ـبــدالــرضــا ،الـتــي
كشف عنها المستشار تركي آل
الشيخ ،عبر تغريدة.
وقــال بشار "إن هذه االلتفاتة
الكريمة تتلخص بإقامة متحف
شخصي ألعمال الــوالــد وأعمال
ف ـن ـيــة ومـ ـس ــرح وم ـط ـع ــم يـحـمــل
اسـ ــم ال ـم ـس ـل ـســل ال ـش ـه ـيــر "درب
ال ــزل ــق" ،وسـيـكــون فــي بوليفارد
الرياض ،وتقدر مساحته بنحو
 1500متر ،وسيكون هناك تمثال
لــوالــدي الــراحــل ،وهــذا المشروع
تـجــربــة فــريــدة وحـضــور كويتي
فــي الـسـعــوديــة ،وه ــو دلـيــل على
مــدى قــوة العالقات بين الكويت
والـسـعــوديــة ،السـيـمــا أن وال ــدي
كـ ــان ي ـحــب ال ـس ـع ــودي ــة حـكــومــة
ً
وشعبا ،ودائـمــا خــال مقابالته
وح ـ ــوارات ـ ــه ي ـش ـيــد بــال ـس ـعــوديــة
وجمهورها الذواق".
وتــابــع ":أشيد هنا بالنهضة
الـتــي تـشـهــدهــا المملكة فــي ظل
الـعـهــد الـمـيـمــون لـلـمـلــك سلمان
ب ــن ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ،وب ـتــوج ـي ـهــات
ول ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد صـ ــاحـ ــب ال ـس ـم ــو
الملكي األمير محمد بن سلمان،
ألنـ ــه ي ـق ــود ال ـم ـس ـيــرة ب ـخ ـطــوات
عمالقة منسجمة مع رؤية 2030
الــرام ـيــة إل ــى االه ـت ـمــام بالفنون
والرياضة والشباب ،وأنا ذهبت
إلــى الــريــاض وشــاهــدت الشباب

بشار عبدالحسين

السعوديين الذين يعملون بجد
وحماس لتقديم األفضل لبلدهم.
وال أنسى دور المستشار تركي آل
الشيخ الذي هو بمنزلة الجندي
المجهول الــذي يقف خلف هذه
االلتفاتة الكريمة ولمسة الوفاء،
ً
حيث كان مصرا على تنفيذ هذا
المشروع في الرياض".
وحول العارض الصحي الذي
ً
أل ـ ّـم ب ــه أخـ ـي ــرا ،ق ــال" :خ ــال هــذه
األزم ـ ـ ــة ال ـص ـح ـيــة ك ـن ــت مـحــاطــا
بحبكم ّودعائكم ،وأشكر كل من
س ــأل ع ــن ــي وخـ ــال ه ــذا ال ـظــرف
الصحي الطارئ ،وأشكر الطاقم
الطبي في المستشفى األميري،
وأشكر كذلك اختصاصي األوعية
الدموية في مستشفى مبارك ،د.
ً
عبدالله الفواز ،الذي أتى مسرعا
ب ـعــد اس ـتــدعــائــه ،ح ـيــث أنـقــذنــي
مـ ــن م ـش ـك ـلــة كـ ـبـ ـي ــرة ،ف ـق ــد ك ــدت
أف ـقــد قــدمــي ل ــوال عـنــايــة ال ـلــه عز

ّ
وجل ،ثم جهد الطاقم الطبي في
المستشفى".
واسـ ـتـ ـط ــرد ف ــي ال ـح ــدي ــث عــن
مشاعر الحب التي لمسها خالل
ه ـ ــذه األزمـ ـ ـ ــة ال ـص ـح ـي ــة ،ق ــائ ــا:
"اكتشفت مــدى حــب المحيطين
بــي ،وعلى رأس المحبين رفقاء
والدي ،حيث اتصل الفنان سعد
ال ـ ـ ـفـ ـ ــرج ،ولـ ـمـ ـس ــت م ـ ـ ــدى ص ــدق
مـ ـش ــاع ــره األب ـ ــوي ـ ــة ،وأخ ـج ـل ـنــي
ج ــدا ،فقد وج ــدت خــال اتصاله
حب الــوالــد لولده وحرصه على
سالمتي ،وكــذلــك الفنانة سعاد
عـبــدالـلــه والـفـنـ ّـانــة ح ـيــاة الـفـهــد،
حيث سألتا عني ولمست مدى
ق ـل ـق ـه ـمــا عـ ـل ـ ّـي وخ ــوف ـه ـم ــا عـلــى
ص ـح ـتــي ،ك ـمــا أش ـك ــر ك ــل الــذيــن
ات ـص ـلــوا وس ــأل ــوا ع ـنــي ف ــي تلك
الفترة".

موسم الرياض
يذكر أن رئيس هيئة الترفيه
في السعودية ،المستشار تركي
آل الـ ـشـ ـي ــخ ،ن ـش ــر ع ـب ــر ح ـســابــه
ّ
بموقع "تويتر" ،معلقا" :ننتظركم
بإذن الله يوم  20أكتوبر في حفل
افتتاح ومسيرة موسم الرياض..
تفاصيل الموسم ُ
سيعلن عنها
في المؤتمر الصحافي اليوم".
وي ــأت ــي م ــوس ــم ال ــري ــاض هــذا
الـعــام فــي  14منطقة ،ويـضـ ّـم 70
حفال غنائيا عربيا ،و 6حفالت
غنائية عــا لـمـيــة ،و 18مسرحية
عــربـيــة ،و 6مـســرحـيــات عالمية،
و 350عرضا مسرحيا.

ً
بهبهاني« :حطب دامة» قريبا في السينما التميمي لـ ةديرجلا « :الجونة السينمائي»
•

●

لم يتأثر بمهرجان البحر األحمر

نرمين أحمد

ي ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ّـور ال ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــرج صـ ـ ـ ــادق
بهبهاني فيلما سينمائيا جديدا
بـعـنــوان "حـطــب دام ــة" الفيلم من
تأليف بدر محارب وإخراج صادق
بهبهاني وإنتاج منصة  voومنتج
منفذ آرتست لإلنتاج الفني.
وق ــال بهبهاني لـ ـ "ال ـجــريــدة":
فيلم "حطب دامة" من بطولة عدد
مــن الـنـجــوم والـفـنــانـيــن الـشـبــاب،
مـنـهــم حـسـيــن ال ـم ـن ـصــور وعـلــي
ج ـم ـعــة وح ـم ــد ال ـع ـمــانــي وغـ ــادة
الكندري وسالي فراج وعلي العلي
وعبدالله الفريح وعبدالله ملك،
الفنانين.
ومجموعة كبيرة من ّ
وأضاف أن الفيلم يصنف دراما
كوميدية ،وقصته بشكل مختصر
ت ـ ــدور ح ـ ــول اث ـن ـي ــن م ــن ال ـت ـجــار

●
صادق بهبهاني
يـلـعـبــان بــالـبـشــر ب ـعــدمــا انتهيا
من اللعب بالشركات وبــاألمــوال،
فـيـتـحـكـمــان بـمـصـيــر ال ـن ــاس عن
طريق لعبة يبتكرانها لتسليتهما،
وي ـط ـل ـقــان عـلـيـهــا "ح ـط ــب دامـ ــة"،
والمقصود من هــذه الكلمة لعبة
الدامة ،وهي لعبة شعبية كويتية
قــديـمــة ،وه ــذان الـتــاجــران يحبان

أن يلعباها ،لكنهما قاما بتغيير
طــري ـقــة ال ـل ـعــب ع ــن ط ــري ــق جعل
البشر هم حطب الدامة.
وأكـ ـم ــل ب ـه ـب ـهــانــي :سـيـعــرض
الفيلم في السينما قريبا ،وأيضا
على المنصات الرقمية ،ونتمنى
أن يــاقــي اسـتـحـســان الـجـمـهــور
ورضاه.

«السدو» يستضيف معرض «حركة الحرفي»
في معرض منسوجات محلية بعنوان "حركة
الحرفي" احتضن بيت السدو ،مساء أمس األول،
م ــواه ــب  23فـنــانــة قــدمــن إب ــداع ــات م ـت ـعــددة من
المنسوجات المحلية ،وعرضن قطعهن بتقنيات
فنية متنوعة مثل خياطة ا لـكــو لــت والمكرامية
والحياكة والتطريز.

وتستكشف القطع المعروضة النهج المعاصر
لنسيج الـســدو التقليدي ،وال ــذي يشمل الحرفة
وعالقتها بتاريخ الصحراء والقصص العريقة
التي تحملها.
(كونا)

القاهرة  -هيثم عسران

ق ــال ان ـت ـشــال الـتـمـيـمــي مــديــر مـهــرجــان
الجونة السينمائي ،إن الدورة الخامسة من
الفعاليات ستشهد العديد من الفعاليات
واألح ـ ـ ـ ــداث الـ ـت ــي ت ـع ـكــس االسـ ـتـ ـف ــادة مــن
ً
ت ـج ــارب ال ـخ ـطــوات ال ـســاب ـقــة ،م ـش ـيــرا إلــى
أن ال ـيــوم ال ــذي يـسـبــق االف ـت ـتــاح الــرسـمــي
سيكون به مؤتمر صحافي وعروض ألفالم
من الدورات السابقة ،وكذلك يوم االفتتاح
ً
صباحا حتى قبل ساعات فقط من الحفل.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـت ـ ـم ـ ـي ـ ـمـ ــي فـ ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
لـ"الجريدة" ،أن الفعاليات الرسمية ستنطلق
بـعــد ي ــوم االف ـت ـتــاح ،ال ــذي سيشهد للمرة
األولى االكتفاء بحفل االفتتاح ،وعدم عرض
أي مــن األف ـ ــام ،حـتــى ت ـكــون ه ـنــاك فرصة
كافية للضيوف والحضور للمشاركة في
االحتفال بــالــدورة الخامسة ،الفتا إلــى أن
ع ــدد األف ـ ــام ق ــد ي ـصــل إل ــى  80م ــع إع ــان
الخريطة النهائية لجدول األفالم والضيوف
األج ــان ــب ال ـم ـشــارك ـيــن بــال ـم ـهــرجــان قبيل
االفتتاح.
وح ــول تــأثــر الـمـهــرجــان بتوقيت إقــامــة
"ال ـب ـح ــر األح ـ ـمـ ــر" ،ال ـ ــذي يـعـقـبــه ب ــأق ــل من
ش ـه ــري ــن ،اع ـت ـبــر ال ـت ـم ـي ـمــي أن وج ـ ــود أي
ً
م ـهــرجــان سـيـنـمــائــي أم ــر س ـي ـكــون داع ـمــا
ً
كثيرا للمهرجانات في المنطقة ويزيد من

انتشال التميمي
الــزخــم حــولـهــا ،الفـتــا إلــى أن هــذا الـعــام لم
يكن هناك تأثر كبير بمهرجان الجونة من
موعد إقــامــة مهرجان البحر األحـمــر على
األفالم المشاركة.
وأض ــاف أن جائحة "كــورونــا" وق ــرارات
صناع األفــام إرجــاء عــروض أعمالهم من
ً
 2020إلــى  2021جعلت هــذا الـعــام مليئا
باإلنتاجات السينمائية الجيدة والمميزة،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى أن ه ــذا األمـ ــر اس ـت ـفــادت منه

دورات ال ـم ـهــرجــانــات الـسـيـنـمــائـيــة الـتــي
أقيمت خــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،ويستفيد
ً
منه "الجونة" أيضا.
وحول المخاوف من إقامة المهرجان في
ظل األوضاع الصحية الحالية ،قال التميمي
إنهم اتفقوا مع وزارة الصحة المصرية على
تطعيم جـمـيــع الـمـشــاركـيــن والـحــاضــريــن
ال ــذي ــن ل ــم ي ـت ـل ـقــوا الـ ـلـ ـق ــاح ،خ ـصــوصــا أن
مـعـظــم ال ـض ـيــوف األج ــان ــب ال ـقــادم ـيــن من
الخارج سيكونون حاصلين على اللقاح،
ً
مـشـيــرا إلــى أن الـحـضــور الــذيــن لــم يتلقوا
اللقاح سيكونون فقط من الفئات الصحية
التي يحظر الحصول عليه ،وسيطالبون
بـ ــإجـ ــراءات مـ ـش ــددة ،مـنـهــا ع ـمــل أك ـث ــر من
فحص خالل فترة المهرجان.
وأكد أن النسخة الجديدة من المهرجان،
التي تنطلق في  14أكتوبر ،ستشهد وجود
عدد كبير من صناع األفــام المشاركة في
ً
الـفـعــالـيــات ،مـشـيــرا إل ــى أن ـهــم اسـتـحــدثــوا
جائزة للبيئة.
وأضـ ـ ـ ــاف أنـ ـه ــم س ـي ـك ــون ــون م ـل ـتــزم ـيــن
بتطبيق نفس اإلجــراء ات االحترازية التي
طبقت الـعــام الماضي مــع الـفــارق فــي عدد
االسـتـيـعــاب بـقــاعــات ال ـع ــرض ،ال ــذي منح
ف ــرص ــة ل ـم ـشــاركــة وع ـ ــرض عـ ــدد أك ـب ــر من
األفالم ،حتى ال نضطر إلى إعادة العروض،
لكي يتمكن أكبر عدد من مشاهدتها.

دالل المقهوي :أطمح أن تكون أعمالي طربية وعصرية

ً
«البعض يرى أن المرأة أقل إبداعا في الخطاب الشعري»
ترى الشاعرة دالل المقهوي أن الشعر هو النافذة التي يطل بها على العالم ،وهو
الوسيلة التي يعبر فيها بالكلمات ،عندما ال تستطيع أن تتحدث عن أمر أو قضية ما.
وهي تقول إنها أحبت كتابة الشعر أثناء دراستها ،وحصلت على إحدى الجوائز كأفضل
سنوات الدراسة الثانوية عن قصيدة كتبتها لفلسطين المحتلة ،مما ّأعطى
في ً
شاعرة ً
ُ
لها دافعا كبيرا في االستمرار بهذا المجال ،وأن تطور أدواتها الشعرية ،فشقت
طريقها بطموح وإصرار ،وتعاونت مع مجموعة كبيرة من الملحنين والمغنين الشباب من
داخل الكويت وخارجها.
«الجريدة» التقت المقهوي ...وإلى التفاصيل:

●

فضة المعيلي

فــي بــدا يــة حديثها ،أ كــدت الشاعرة دالل
المقهوي أن بعض الشعراء يبحثون على
اعـتــاء الـتــرنــد عـبــر مــواقــع ال ـتــواصــل ،غير
آبهين بمضمون ما يكتبون ،وقالت ضمن
هــذا السياق :أغلبية الملحنين والمغنين
مــن وجـهــة نـظــري ي ـخ ـتــارون "ك ــام س ــوق"،
وفي بعض األحيان يكون اختيارهم ليس
ً
نابعا من قناعة ،لكثرة اهتمامهم بـ"الترند"،
وأتـمـنــى أن يـتــركــوا مـســألــة ج ـنــون الـتــرنــد
والشهرة السريعة ،ويصبون تركيزهم على
ً
ً
األعمال التي تعيش وقتا طويال .
وا سـ ـت ــدر ك ــت :ال أ ن ـك ــر أن ه ـن ــاك نـجــو مــا
شـبــابــا قــدمــوا أع ـمــاال جـمـيـلــة ،مـثــل أغـنـيــة
"برافو عليك" للفنانين عبدالعزيز الويس،
و ب ــدر الشعيبي ،و حـنـيــن حـسـيــن ،صحيح
كـلـمــاتـهــا خـفـيـفــة وش ـبــاب ـيــة ،ول ـكــن الـلـحــن
والكلمات جميلة وحققت انتشارا كبيرا،
م ــؤك ــدة :أن ــا ل ـســت ض ــد األع ـم ــال الـخـفـيـفــة،
ول ـك ـنــي ض ــد األعـ ـم ــال ال ـت ــي ف ـي ـهــا إس ـفــاف
لمجرد لفت النظر و"الترند".

و مــن وجهة نظر المقهوي أن األ صــوات
النسوية الشعرية ،وعلى وجه الخصوص
الـ ـشـ ـع ــر الـ ـغـ ـن ــائ ــي ،مـ ــا زال ـ ـ ــت غـ ـي ــر بـ ـ ــارزة
ً
بـ ـص ــورة ك ـب ـي ــر بــال ـخ ـل ـيــج عـ ـم ــوم ــا ،الف ـتــة
إلـ ــى أن ب ـع ــض الـ ـش ــاع ــرات ي ــدخ ـل ــن م ـجــال
الشعر الغنائي بأسماء وهمية ،باستثناء
الشاعرة السعودية رحاب ،التي ظهرت مع
الملحن مشعل العروج ،وهي أحد األسماء
ال ـم ـع ــروف ــة ،ال ـت ــي ب ـ ــرزت م ــؤخ ــرا وح ـق ـقــت
ان ـ ـت ـ ـشـ ــارا ،ف ـق ــد ظـ ـه ــرت كـ ـش ــاع ــرة غ ـنــائ ـيــة
وم ــن ث ــم ع ــرف اس ـم ـهــا ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ،وفــي
الـكــويــت ت ــرى أن ــه ال تــوجــد أس ـمــاء جــديــدة
في الساحة الشعرية الكويتية كنساء ،فهي
نـفــس األس ـمــاء ولــم تـتـغـيــر .وعـنــد سؤالها
عـ ــن وصـ ـ ــف الـ ـبـ ـع ــض الـ ـخـ ـط ــاب ال ـش ـع ــري
عند ا لـمــرأة بأنه متعثر ،أ جــا بــت" :صحيح
أن الـبـعــض يــرى أن ال ـمــرأة أقــل إبــداعــا في
الخطاب الشعري من الرجل ،وتلك النظرة
مــا زا لــت مــو جــودة ،ولكن مــن وجهة نظري
ال ـخ ــاص ــة أن ال ـم ــوض ــوع ل ـي ـســت ل ــه عــاقــة
بالمرأة أو ا لــر جــل ،الموضوع يعتمد على
الشاعر نفسه وثقافته وأفق اطالعه ،فهناك

نساء مبدعات ،واألمر ينطبق على الرجال
أي ـضــا ،ولــأســف قـلــة ظـهــور الـنـســاء تركت
مـجــاال ل ـتــداول ه ــذا الــوصــف ،وأع ـطــت تلك
النظرة الخاطئة ،وفتحت مجاال لتناقلها
عند البعض".

حقوق مادية
وأما عن طريقة تعاملها بشأن حقوقها
ال ـمــاديــة مــع الـمـلـحـنـيــن والـمـغـنـيــن ،وعـمــا
إذا كــا نــت تــأ خــذ حقوقها أو تـتـنــازل عنها
ت ـقــول :لـيـســت ل ــدي قــاعــدة أســاس ـيــة ،ولكن
حاليا أنا أطالب بحقوقي المادية ،ويعتمد
ع ـلــى ا لـمـلـحــن أو ا لـمـغـنــي ا ل ــذي أ ب ــرم معه
ال ـع ـقــد ،هــل لــديــه إمـكــانـيــة ل ـلــدفــع؟ فبعض
"الجروبات" الشبابية الجديدة على الساحة
ال ـف ـن ـيــة ،وأي ـض ــا ال ـم ـغ ـن ـيــن ،ل ـي ـســت لــديـهــم
اإلمـكــانـيــة الـمــاديــة إال إلنـتــاج الـعـمــل ،وأنــا
بدوري أقوم بدعمهم وتشجيعهم عن طريق
تـنــاز لــي عــن حقوقي ا لـمــاد يــة ،حتى يخرج
عملهم بـصــورة جميلة ،و هـنــاك فنانون ال
أتنازل لهم عن حقوقي المادية ،ألني أعرف
جـيــدا أن قــدرتـهــم الـمــاديــة ج ـيــدة ،وارد أن
يكون هناك جدال حول السعر ،لكن ال يصل
إلى أني اتنازل عن حقوقي.

العصر الحالي
وع ـ ـ ــن رأيـ ـ ـه ـ ــا ب ــالـ ـشـ ـع ــر األنـ ـ ـس ـ ــب ل ـه ــذه
ا لـمــر حـلــة ت ــو ض ــح :أرى أ ن ــه ال يــو جــد حكر
ع ـل ــى ش ـع ــر م ـع ـيــن م ــن وجـ ـه ــة نـ ـظ ــري ،كــل
بحور الشعر يجب أن تكون مــو جــودة في
ا لـســا حــة ا لـشـعــر يــة ،وتعتمد عـلــى األذواق،
بدليل أن هناك الكثير من الفنانين مازالوا
يـقــو مــون بـغـنــاء ه ــذه األ ش ـعــار بأساليبها

خبريات
«الفنانين واإلعالميين»
تستنكر ما حدث للفيلكاوي

أصدرت نقابة الفنانني
واالعالميني الكويتيني بيانًا
استنكرت فيه ما حدث
للدكتور نبيل الفيلكاوي
هو وابنه من اعتداء خالل
حضورهما معرضا فنيا
في املارينا مول .وقالت
النقابة في البيان :تستنكر
نقابة الفنانني واإلعالميني
الكويتيني ما تعرض له
نقيب الفنانني د .نبيل
الفيلكاوي من حادث غدر
تعرض اثره إلصابات بالغة،
ونقل إلى مستشفى مبارك
لتلقي العالج .وأضافت
"نهيب بوزارة الداخلية
ضرورة تكثيف رجال األمن،
خصوصا في املعارض
واملناسبات ،تفاديًا لتكرار
الحادثة ،ونتمنى أن يمن
الرحمن على الدكتور نبيل
ونجله حمد بالشفاء".
ومن جانبه ،دان اتحاد
جمعيات املسرحيني
البحرينيني االعتداء الذي
ّ
تعرض له الفيلكاوي ونجله
حمد .وقال رئيس اتحاد
الجمعيات ،الناقد يوسف
الحمدان ،إن هذا االعتداء
الشنيع ال يصدر إال عن حاقد
ّ
يتحي الفرص إلثارة الشغب،
محاوال بذلك إثارة الخوف
والهلع في نفوس اآلمنني من
الفنانني والناس ،ولكن ،ولله
الحمد واملنة ،كانت شرطة
الكويت باملرصاد.

ليلى علوي في تجربة الجزء
الثاني من «ماما حامل»

وافقت النجمة الكبيرة
ليلى علوي ،خالل األيام
املاضية ،على خوض
مغامرة سينمائية من
خالل تقديم الجزء الثاني
من فيلم "ماما حامل" ،الذي
قدمته قبل عدة أسابيع
بطابع كوميدي بمشاركة
عدد كبير من نجوم
الكوميديا في مصر.
ووافق باقي طاقم العمل
على تكرار التجربة التي
حققت إيرادات عالية،
وتنتظر الفنانة ليلى
علوي السيناريو النهائي
للعمل ،استعدادا للتصوير
للعرض خالل العام القادم.
وتنتظر ليلى انتهاء باقي
طاقم العمل من تصوير
أعمالهم الفنية األخرى
للدخول إلى التصوير
والتفرغ التام للعمل
الجديد ،بعد أن قررت
رفض تجربة درامية
جديدة عرضت عليها
مؤخرًا.

إلهام شاهين تثير الجدل
بسبب التبرع باألعضاء
الحر وا لـعـمــودي ،ألن الجمهور يتقبل كل
األ ل ــوان ا لـشـعــر يــة ،و لـكــن ال يتقبلونها من
الفنانين الشباب ،ألن الجيل الحالي برأيي
صعب أن يستوعب هذا النوع من األشعار،
ويحتاج إلى وقت وجهد أكثر .وفي النهاية
كما يقال" :ما يصح إال الصحيح" ،فالشعر
ال ـمــوزون والـعـمــودي والـحــر ،مــوجــود منذ
األزل ،فقد اكتسبنا منه الخبرات وأحببناه،
وأعتقد أن الشعر الراقي موجود حتى وإن
ك ــان ال ـس ــوق ال يـطـلــب ه ــذه األنـ ـ ــواع ،وأن ــا
كشاعرة غنائية أحب هذه األنواع الشعرية،
ألني أميل إلى الكلمة الموزونة التي تعطى
نغمات موسيقية ،فتكون متشابكة لتخرج
في النهاية كلحن جميل".

اإلحباط
م ــن جــانــب آخ ــر ،ت ـحــدثــت ال ـم ـق ـهــوي عن
الحلم الذي تريد أن تحققه في مجال الشعر
الغنائي ،قائلة :ال أريد أن ينتابني اإلحباط
في مجالي ،ألن كثيرا من الشاعرات ظهرن
فـ ــي ال ـ ـسـ ــاحـ ــة ،ومـ ـ ــن ثـ ــم اخ ـت ـف ـي ــن ب ـس ـبــب
اإلحـ ـب ــاط الـ ــذي جـعـلـهــن ي ـتــركــن ال ـســاحــة،
والحلم األساسي ا لــذي يــراود نــي أن تكون
لي بصمة خاصة في الشعر ،والناس عندما
تـسـتـمــع إل ــى ال ـش ـعــر ت ـع ــرف أن ه ــذا ال ــذي
كتبته دالل المقهوي.
وذ ك ــرت أن األ غـنـيــة ا لـتــي مــن الممكن أن
ت ـق ــول إن ـه ــا تـشـبـهـهــا ه ــي "ت ـع ـب ــان ش ــوق"
للفنان حسن العطار ،وأيضا أغنية جاسم
م ـح ـمــد "مـ ــو بـ ــإيـ ــدي" ،ف ـه ــات ــان األغ ـن ـي ـتــان
تمثالن أسلوبها الخاص ،مضيفة :أطمح أن
تكون أعمالي طربية و"موردن" ،وهذا النوع
ج ــدا أ حـبــه أل ن ــه ال ي ـمــوت ،و ف ــي المستقبل
مــن المحتمل أن أتجه إ لــى تأليف األعمال

دالل المقهوي
ال ـخ ـف ـي ـف ــة كـ ـن ــوع مـ ــن الـ ـتـ ـن ــوي ــع وت ـح ـق ـيــق
االنتشار.
وختمت المقهوي حديثها بــأن لديها
مجموعة من األعمال الجديدة مع فنانين
جـ ــدد ،وف ـنــان ـيــن م ـعــروف ـيــن ع ـلــى ال ـســاحــة
أيضا ،ولكنها في طور الدراسة والنقاش،
و عـنــد د خــول األ عـمــال حيز التنفيذ سوف
تعلن عنها.

أحدثت الفنانة الكبيرة
إلهام شاهني حالة من
الجدل في الشارع املصري
خالل الساعات املاضية من
خالل تبنيها حملة التبرع
باألعضاء عقب الوفاة.
قالت النجمة إن مبادرة
التبرع بأعضاء الجسم
بدأها الدكتور خالد
منتصر والكثير من أمهر
األطباء املصريني ،مضيفة
أن مصر أقرت قانونا
خاصا بتنظيم عملية
التبرع باألعضاء منذ عام
 ،٢٠١٠ولكن لم يتم تفعيله،
نظرًا لعدم وجود عدد من
املتبرعني ،مشيرة إلى أنها
تأمل أن يتم تفعيل هذا
القانون من أجل مساعدة
اآلخرين .ونشرت فيديو
لدعم الحملة التي تبنتها،
وشددت على أن من أهم
نصوص قانون التبرع أن
تكون هناك موافقة مسبقة
من قبل املتوفى على عملية
التبرع بعد مماته.

ةديرجلا
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دوليات

ّ
انتخابات العراق« :الحشد» يندد باستبعاده من «التصويت الخاص»

تبادل اتهامات بالتسييس بين العبادي و«المفسوخة عقودهم» ومخاوف من انزالق أمني بعد النتائج
ّ
يستعد العراق النتخابات
برلمانية مبكرة ،وسط سلسلة
من التحديات أبرزها األزمة
االقتصادية الصعبة ،وفساد
مزمن متحكم بمفاصل الدولة،
والنفوذ المتزايد لفصائل
مسلحة ،أبرزها «الحشد
الشعبي» الذي ّندد بقرار عدم
شمله في ترتيبات التصويت
الخاص على غرار القوات
األمنية.

قبل أقل من أسبوع على ّ
توجه
العراقيين في  10أكتوبر الجاري
إل ــى صـنــاديــق االق ـت ــراع الختيار
ً
ً
 329نائبا جــديــدا في انتخابات
ت ـش ــري ـع ـي ــة م ـب ـك ــرة وع ـ ـ ــدت بـهــا
الحكومة لتهدئة غضب الشارع
أثــر االحتجاجات الشعبية التي
ه ــزت ال ـب ــاد ف ــي أك ـتــوبــر ،2019
نـ ّـدد «الحشد الشعبي» العراقي،
وهو تحالف فصائل شيعية باتت
مـنـضــويــة فــي ال ـق ــوات الــرسـمـيــة،
ب ـقــرار الـسـلـطــات ع ــدم شـمـلــه في
ترتيبات التصويت الخاص في
االن ـت ـخ ــاب ــات ع ـلــى غـ ــرار ال ـق ــوات
األمنية.
ُ
ويشارك نحو مليوني عنصر
من القوات األمنية عبر «تصويت
خ ـ ـ ــاص» ي ـن ـظ ــم فـ ــي  8ال ـ ـجـ ــاري،
وي ــدل ــون بــأصــوات ـهــم ف ــي مــراكــز
اقتراع خصصت لهم ،إضافة إلى
النازحين والمساجين.
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،ي ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن
يدلي عشرات اآلالف من مقاتلي
«ال ـ ـح ـ ـشـ ــد» ب ــأص ــواتـ ـه ــم فـ ــي 10
الـ ـج ــاري ،ع ـلــى غـ ــرار أي مــواطــن
آخ ــر ف ــي دوائ ــره ــم االن ـتـخــابـيــة،
ل ـكــن تـحـقـيــق ذل ــك ص ـعــب ألنـهــم
منتشرون في كل أرجاء البالد.
وق ـ ـ ـ ــال أح ـ ـمـ ــد األس ـ ـ ـ ـ ــدي أح ــد
نــواب الكتلة التابعة لـ «الحشد»
ف ــي ال ـب ــرل ـم ــان ،ف ــي ب ـي ــان ،أم ــس،
«بالتأكيد سمعتم بــأن إخوانكم
في الحشد ُحرموا من التصويت
الخاص ،بالتالي ال يستطيعون
التصويت إال اذا تركوا السواتر
ً
وعـ ـ ــادوا إل ــى م ـنــاط ـق ـهــم» ،داع ـيــا
فــي الــوقــت نفسه مـنــاصــريــه إلــى
التوجه إلــى التصويت بالمئات
«ل ـن ـعـ ّـوض ع ــن أص ـ ــوات أبـطــالـنــا
الــذيــن سـيـكــونــون مــدافـعـيــن عنا
في السواتر ،حتى نحقق نصرنا».

«كتائب حزب الله»
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،اعـ ـتـ ـب ــر أب ــوع ـل ــي
العسكري ،الناطق باسم «كتائب
حــزب ال ـلــه» ،إح ــدى أكـثــر فصائل
ً
«الـ ـحـ ـش ــد» نـ ـ ـف ـ ــوذا ،أن «ح ــرم ــان
مجاهدي الحشد مــن التصويت
ً
الـ ـخ ــاص ،ي ـعــد اس ـت ـه ــداف ــا لـهــذه
ً
الـ ـش ــريـ ـح ــة ال ـم ـض ـح ـي ــة وس ـل ـب ــا
لحقهم فــي ا خـتـيــار مــن يمثلهم
ويحميهم ممن يسعون إلضعاف
قوتهم ومصادرة انتصاراتهم».
ودع ـ ـ ــي أكـ ـث ــر مـ ــن  25م ـل ـيــون
ن ــاخ ــب ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي االقـ ـت ــراع
فــي االنـتـخــابــات المبكرة فــي 10
أكتوبر التي كان يفترض عقدها
ً
في  ،2022وفقا لقانون انتخابي
جــديــد يـعـتـمــد دوائـ ــر انـتـخــابـيــة

مكتب «حماس» السياسي
ينعقد في القاهرة
مباحثات حول تصدير سلع غزة عبر «المصرية»
●

القاهرة  -حسن حافظ

فـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود ال ـ ـم ـ ـصـ ــريـ ــة إلقـ ـ ـ ــرار
ت ـه ــدئ ــة ط ــوي ـل ــة األمـ ـ ــد ب ـي ــن اإلس ــرائ ـي ـل ـي ـي ــن
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـي ــن ،ب ـ ـ ــدأت وف ـ ـ ــود مـ ــن حــركــة
«حـ ـم ــاس» م ــن داخ ـ ــل ق ـط ــاع غـ ــزة وخ ــارج ــه،
التوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة أمس،
للقاء المسؤولين المصريين وفي مقدمتهم
رئـ ـي ــس الـ ـمـ ـخ ــاب ــرات ال ـع ــام ــة عـ ـب ــاس ك ــام ــل،
والـتـبــاحــث معهم ح ــول ع ــدة مـلـفــات أبــرزهــا
األوض ـ ــاع ف ــي غـ ــزة ،وإع ـ ــادة إع ـم ــار الـقـطــاع،
وتثبيت التهدئة مع إسرائيل ،وملف تبادل
األس ـ ــرى الـ ــذي ي ـتــوقــع أن يـشـهــد ت ـقــدمــا في
الفترة المقبلة.
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر م ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــة مـ ـطـ ـلـ ـع ــة
لـ ـ ـ ـ «ا لـ ـ ـ ـج ـ ـ ــر ي ـ ـ ــدة» ،إن ا لـ ـمـ ـكـ ـت ــب ا لـ ـسـ ـي ــا س ــي
لـ «حماس» عقد مساء أمس األحد ،اجتماعا
في القاهرة ،شارك فيه معظم قادة «حماس»
ب ـي ـن ـهــم إس ـم ــاع ـي ــل ه ـن ـي ــة ،رئـ ـي ــس ال ـم ـك ـتــب
السياسي ا لـقــادم من قطر ،ورئيس الحركة
ف ــي الـ ـخ ــارج خ ــال ــد م ـش ـعــل ،ون ــائ ــب رئ ـيــس
المكتب السياسي صالح العاروري ،ورئيس
الحركة في القطاع يحيى السنوار ،على أن
يعقب اجتماعات قيادات حماس الداخلية،
لقاء موسع مع رئيس المخابرات المصرية
اليوم االثنين.
وال يقتصر األمر على الشأن السياسي ،إذ
أعلن رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين
فـ ــي قـ ـط ــاع غـ ـ ــزة ،أسـ ــامـ ــة ك ـح ـي ــل أمـ ـ ــس ،عــن
توجه وفــد من رجــال األعـمــال إلــى مصر غدا
الثالثاء ،في زيارة تستمر أسبوعا ،لمناقشة
مـل ـفــات ع ــدة م ــع ال ـجــانــب ال ـم ـصــري ،خــاصــة
تصدير المنتجات من غزة لمصر عبر معبر
رف ــح الـ ـب ــري ،وم ـنــه إل ــى ال ـم ــوان ــئ الـمـصــريــة
لتصديرها إلى أسواق أوروبا ،وكذلك تسهيل
حــركــة رج ــال األع ـم ــال م ــن وإل ــى ق ـطــاع غ ــزة،
خــاصــة ف ــي ظ ــل ب ــدء عـمـلـيــة إع ـم ــار ال ـقـطــاع،
والجهود المصرية في هذا الصدد.

ً
مؤتمر صحافي بمقر المفوضية العليا لالنتخابات في بغداد امس (رويترز)
الرئيس العراقي برهم صالح خالل
مـ ـتـ ـع ــددة وال ـت ـص ــوي ــت ل ـمــرشــح
واحد ،يفترض أن يحد من هيمنة
االح ـ ــزاب الـكـبـيــرة عـلــى المشهد
السياسي.
وتملك معظم فصائل «الحشد»
ً
ً
ً
ت ـك ـت ــا س ـي ــاس ـي ــا م ـ ـشـ ــاركـ ــا فــي
االن ـت ـخــابــات الـتـشــريـعـيــة ،فيما
ّ
تضم الكتلة السياسية المرتبطة
بـ ــه فـ ــي الـ ـب ــرلـ ـم ــان الـ ـح ــال ــي 48
ً
نائبا من أصل  ،329وهم دخلوا
البرلمان للمرة األولى عام 2018
مــدفــوع ـيــن ب ــاالن ـت ـص ــارات الـتــي
تحققت ضد تنظيم «داعش».

المفوضية العليا
في األثـنــاء ،أوضحت الناطقة
باسم المفوضية العليا المستقلة
لالنتخابات جمانة الغالي ،بأن
«الـمـفــوضـيــة تــواص ـلــت أك ـثــر من
مرة مع مسؤولي الحشد بغرض
ت ــزوي ــده ــا بــأس ـمــاء منتسبيهم،
ووض ـع ـهــم فــي سـجــل الناخبين
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص وإصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار ب ـ ـطـ ــاقـ ــات
بايومترية للتصويت الخاص»،
م ـش ـيــرة إلـ ــى أن «ه ـي ـئــة الـحـشــد
لـ ــم ت ـ ـ ــزود ال ـم ـف ــوض ـي ــة ب ــأس ـم ــاء
منتسبيها ،لذلك فإنها شملتهم
بالتصويت العام».

المفسوخة عقودهم
في سياق متصل ،ردت اللجنة
العليا إلعادة المفسوخة عقودهم
في «هيئة الحشد الشعبي» ،أمس،

على تصريحات رئـيــس ال ــوزراء
ال ـس ــاب ــق ح ـي ــدر الـ ـعـ ـب ــادي ،الـتــي
ق ــال فـيـهــا ،إن الـمـطــالـبــة بــاعــادة
 30أل ـ ــف ع ـن ـص ــر مـ ــن «ال ـح ـش ــد»
فسخت عقودهم« ،هدفه تسييس
للحشد واستخدامه في العملية
االنتخابية».
واع ـ ـت ـ ـبـ ــرت ال ـل ـج ـن ــة أن ه ــذه
االتـ ـه ــام ــات «ال أسـ ـ ــاس ل ـه ــا مــن
الصحة».

نظام مفلس
وف ـ ــي ب ـل ــد ع ــان ــى ل ـع ـق ــود مــن
ال ـحــروب والـعـنــف ،وتـبـلــغ نسبة
ال ـعــاط ـل ـيــن ع ــن ال ـع ـمــل ف ـيــه بين
ال ـش ـبــاب  40ف ــي ال ـم ـئــة ،وتـفــاقــم
ف ـي ــه ال ـف ـق ــر ب ـف ـع ــل ت ـف ـش ــي وبـ ــاء
«ك ــورون ــا» رغــم ثــرواتــه النفطية،
ال ت ـث ـيــر االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـم ـب ـكــرة
ً
كـثـيــرا مــن االه ـت ـمــام والـحـمــاســة
بين الناخبين البالغ عددهم 25
ً
مليونا  ،فيما يتوقع المراقبون
نسبة مشاركة منخفضة.
وكـ ـ ـ ـ ــان ي ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن تـ ـج ــري
االنتخابات في موعدها الطبيعي
العام  ،2022غير أن إجراءها كان
ً
واحـ ـ ــدا م ــن أبـ ــرز وعـ ــود حـكــومــة
مصطفى الكاظمي التي وصلت
الــى السلطة على وقــع تظاهرات
خــريــف  2019حـيــن ن ــزل عـشــرات
اآلالف من العراقيين إلى الشارع
مطالبين بإسقاط النظام.
ويـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـ ـب ـ ــاح ـ ــث فـ ـ ــي م ــرك ــز
«تشاتام هــاوس» ريناد منصور

أن «النظام السياسي شبه مفلس
ً
ً
اقتصاديا وإيديولوجيا».
ويقول« :هذا النظام غير قادر
على توفير الوظائف والخدمات
ال ـعــامــة ،وغ ـيــر ق ــادر عـلــى إقـنــاع
العراقيين بــأنــه مــؤيــد لإلصالح
ومحاربة الفساد».

من يخلف الكاظمي؟
وي ـب ـقــى ال ـت ـحــدي األك ـب ــر بعد
االن ـت ـخــابــات هــو تـسـمـيــة رئـيــس
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوزراء ف ـ ــي ع ـم ـل ـي ــة س ـت ـك ــون
خ ــاض ـع ــة ل ـم ـف ــاوض ــات م ـع ـقــدة،
ويـ ـ ـصـ ـ ـع ـ ــب تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــن ه ــم
ال ـم ــرش ـح ــون ال ـم ـح ـت ـم ـلــون لـهــذا
ّ
المنصب .وفي ظل غياب غالبية
واضحة في البرلمان ،على الكتل
السياسية المختلفة التوافق في
ما بينها.
وع ـ ـلـ ــى س ـب ـي ــل ال ـ ـم ـ ـثـ ــال ،ف ــإن
اختيار الكاظمي ّ
تم بعد  5أشهر
مـ ــن الـ ـ ـف ـ ــراغ ومـ ـح ــاولـ ـتـ ـي ــن غـيــر
مثمرتين لتسمية رئيس حكومة.
ووس ـ ـ ـ ـ ــط ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـي ـ ــاق م ــن
اإلحـ ـب ــاط الـ ـع ــام ،أع ـل ـنــت أح ــزاب
عـ ـ ــدة ونـ ــاش ـ ـطـ ــون ش ـ ــارك ـ ــوا فــي
اح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات أك ـ ـتـ ــوبـ ــر ،2019
مـقــاطـعــة االن ـت ـخ ــاب ــات ،ال سيما
بـسـبــب االغ ـت ـي ــاالت ال ـت ــي طــالــت
ناشطين والسالح المتفلت.
وات ـ ـ ـه ـ ـ ـمـ ـ ــت هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــارات
ال ـف ـص ــائ ــل ال ـم ـس ـل ـحــة ال ـم ــوال ـيــة
ّ
إليران بقمع االنتفاضة ،ما خلف
ما يقرب من  600قتيل و 30ألف

جريح ،فيما تعرضت شخصيات
بـ ـ ــارزة ف ــي ال ـت ـي ــار االح ـت ـجــاجــي
لالغتيال ومـحــاولــة االغـتـيــال أو
الخطف.
وتملك غالبية الكتل السياسية
ً
المشاركة باالنتخابات ارتباطا
ًِ
وثـيـقــا بـفـصــائــل مـسـلـحــة ،ســواء
كان التيار الصدري بزعامة رجل
ال ــدي ــن الـشـيـعــي م ـق ـتــدى ال ـصــدر
الـ ــذي ك ــان زع ـيــم فـصـيــل مسلح،
أو ا لـفـصــا ئــل العسكرية التابعة
لـ«الحشد» التي شارك مرشحوها
فــي االنـتـخــابــات الـبــرلـمــانـيــة في
للمرة االولى.
ّ 2018
وي ـ ـحـ ــذر ال ـم ـح ـلــل ال ـس ـيــاســي
فــاضــل أب ــو رغ ـيــف م ــن «مـخــاطــر
ان ــزالق أمـنــي داخ ـلــي بـعــد إعــان
الـ ـنـ ـت ــائ ــج» ،ال س ـي ـم ــا أن بـعــض
«الـ ـكـ ـي ــان ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة بــال ـغــت
بـ ــإظ ـ ـهـ ــار ح ـج ـم ـه ــا ف ـ ــي اآلونـ ـ ــة
األخيرة» ،في إشارة إلى خطابات
بعض األحزاب التي ترى نفسها
أنها ستكون في الطليعة.
وأض ـ ــاف« :ال ـن ـتــائــج ق ــد تـكــون
ص ـ ــادم ـ ــة ،وهـ ـ ـ ــذا ال ي ـ ـتـ ــاءم مــع
ت ـط ـل ـع ــات» ت ـل ــك الـ ـتـ ـي ــارات «وق ــد
يدفعها إلى معارضة النتائج إلى
ّ
حد» التنازع.

االنسحاب االميركي
ً
بـعـيــدا عــن الـعــوامــل المحلية،
هناك توترات اقليمية تهدد بدفع
العراق من جديد نحو العنف ،في
حال نشوب أي توتر بين حليفتيه

إي ـ ـ ـ ـ ــران والـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة.
وأعلنت واشنطن بأن «المهمة
القتالية» لجنودها المتمركزين
ف ــي الـ ـع ــراق ف ــي إط ـ ــار الـتـحــالــف
ال ــدول ــي لـمـكــافـحــة االرهــاب ـي ـيــن،
سـتـنـتـهــي بـحـلــول نـهــايــة ال ـعــام،
ل ـكــن ل ــم ي ـتــم اإلعـ ـ ــان ح ـتــى اآلن
ع ـ ــن ان ـ ـس ـ ـحـ ــاب كـ ــامـ ــل ل ـل ـج ـنــود
األميركيين البالغ عددهم 2500
ج ـ ـن ـ ــدي والـ ـ ــذيـ ـ ــن ي ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن
يتحول دورهم إلى تدريب القوات
العراقية وتبادل المعلومات.
وي ـش ـك ــل االنـ ـسـ ـح ــاب ال ـكــامــل
لـ ـلـ ـق ــوات األج ـن ـب ـي ــة مـ ــن الـ ـع ــراق
ال ـم ـط ـل ــب األس ـ ــاس ـ ــي ل ـل ـف ـصــائــل
الموالية إلي ــران ،وســط مواصلة
اس ـت ـهــداف الـمـصــالــح األمـيــركـيــة
فــي الـعــراق بهجمات صاروخية
أو بطائرات من دون طيار.
إلى ذلك ،أكد الرئيس العراقي،
ب ـ ــره ـ ــم صـ ـ ــالـ ـ ــح ،ع ـ ـقـ ــب زي ـ ــارت ـ ــه
ل ـل ـم ـفــوض ـيــة ال ـع ـل ـيــا الـمـسـتـقـلــة
لــان ـت ـخــابــات ،وع ـق ــده اجـتـمــاعــا
م ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس وأعـ ـ ـض ـ ــاء م ـج ـلــس
المفوضية ،ورئيسة بعثة األمم
المتحدة جينين بالسخارت ،أن
إج ـ ــراءات الـمـفــوضـيــة واألج ـهــزة
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة «اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة» ل ـم ـنــع
ً
تزوير االنتخابات ،مشددا «على
ضــرورة توفير البيئة المناسبة
لصيانة إرادة العراقيين في تقرير
مـسـتـقـبـلـهــم بــأنـفـسـهــم م ــن دون
وصاية أو تدخل».
(العراق ـ ـ وكاالت)

سلة أخبار
مباحثات أوروبية  -سعودية

بحث وزير الخارجية السعودي
فيصل بن فرحان عدة ملفات
إقليمية ودولية مع مسؤول
السياسة الخارجية باالتحاد
األوروبي جوزيب بوريل
خالل زيارة قام بها األخير
إلى السعودية أمس .وأعرب
بن فرحان عن "قلق بالده من
تجاوزات إيران النووية التي
تتناقض مع تصريحاتها".
وشدد على أن "المحادثات
السعودية مع طهران ال تزال في
ً
مراحلها االستكشافية" ،آمال
"أن تضع محادثاتنا مع إيران
ً
أساسا لمعالجة المواضيع
العالقة بين البلدين" .وقال
المسؤول األوروبي الرفيع في
مؤتمر مشترك مع بن فرحان،
إنه تبادل وجهات النظر بشأن
أفغانستان واليمن وبحث
إمكانية التوصل التفاقات
تجارية مع دول مجلس التعاون.

اإلمارات :عدم يقين
حول التزام أميركا

قال مستشار رئيس اإلمارات
للشؤون الخارجية أنور قرقاش،
إن اإلمارات تحاول إدارة
التنافس الدائر منذ فترة طويلة
مع إيران وتركيا عن طريق
الحوار لتجنب أي مواجهات
جديدة في المنطقة بينما
تسعى للتركيز على اقتصادها
في مرحلة ما بعد جائحة
كوفيد .-19وأضاف قرقاش في
مؤتمر ،أمس األول ،أن هناك
عدم يقين بشأن مدى التزام
الواليات المتحدة تجاه المنطقة
واحتمال وجود فراغ ومخاوف
من "حرب باردة وشيكة" بين
واشنطن وبكين.

أنصار ّ
سعيد يتظاهرون
ً
دعما لقراراته

طهران تطلب  10مليارات دوالر للعودة إلى مفاوضات فيينا

ً
خامنئي ألذربيجان :من يحفر حفرة ألخيه سيقع بها أوال
في أبرز مؤشر على انسداد مسار مفاوضات فيينا النووية،
المتوقفة منذ أواخر يونيو الماضي ،كشف وزير الخارجية اإليراني
حسين أمير عبداللهيان ،أن بــاده اشترطت أن تفرج الواليات
المتحدة عــن عشرة مليارات دوالر مــن أم ــوال طـهــران المجمدة
كعالمة على حسن النية ،قبل أن تعود إلى طاولة فيينا لمناقشة
سبل العودة المتزامنة إلحياء االتفاق النووي المبرم عام .2015
وقال عبداللهيان ،في تصريحات ،مساء أمس األول ،إن إدارة
الرئيس الديمقراطي جــو بــايــدن استعانت بوسطاء فــي األمــم
المتحدة ،سبتمبر الماضي ،في محاولة إلجراء اتصاالت.
وأض ــاف الــوزيــر المنتمي للتيار المتشدد ،أن «األميركيين
حاولوا االتصال بنا عبر قنوات مختلفة خالل الجمعية العامة
لألمم المتحدة ،في نيويورك ،وأبلغت الوسطاء أنه إذا كانت نوايا
أميركا جادة ،فهناك حاجة إلى مؤشر جاد من خالل اإلفراج عن
 10مليارات دوالر على األقل من األموال المجمدة».
وتابع« :إنهم ليسوا مستعدين لإلفراج عن  10مليارات دوالر
تخص الشعب اإليراني حتى نستطيع أن نقول إن األميركيين
وضعوا في اعتبارهم مصالح الشعب اإليراني مرة واحدة خالل
العقود العديدة الماضية» .وجدد عبداللهيان تشبث بالده برفض
توسيع المباحثات ،التي تشارك بها القوى الكبرى والواليات
ً
المتحدة ،وإن بشكل غير مباشر ،مؤكدا أنه على األطراف األخرى
«أال تفكر حتى بالمحادثات حول المنطقة والصواريخ» .وتمثل
ً
تصريحات عبداللهان تعقيدا لجهود القوى الكبرى الرامية إلحياء
االتفاق النووي الــذي انسحب منه الرئيس الجمهوري السابق
دونالد ترامب عام .2018
وجاء االشتراط اإليراني بعد ساعات من تحذير قوى أوروبية
ً
من أن باب التفاوض لن يظل مفتوحا أمام طهران «إلى ما ال نهاية»
ومطالبة فرنسا بضرورة توسيع المباحثات لكي تشمل أنشطة
طهران في المنطقة وتسلحها الصاروخي الباليستي.
وفي حين تتلكأ طهران في العودة للتفاوض وتلعب على عامل
الوقت للضغط على القوى الغربية التي تراقب بمزيد من القلق
تسريعها وزيادتها لنسب تخصيب اليورانيوم ،أكدت مصادر أن
الواليات المتحدة وفرنسا تسعيان إلقناع الصين بالعمل على
ً
حض حليفتها إيران من أجل العودة سريعا إلى طاولة المباحثات.
إلى ذلك ،واصلت القوات البرية اإليرانية إجراء مناورات على
حــدود جمهورية أذربـيـجــان ،لليوم الثالث على التوالي ،أمس،
بعد تلويح عسكري إيراني بالتوغل في إقليم متنازع عليه بين
أذربيجان وأرمينيا واتهامها لألولى بنقل متمردين إيرانيين
للمنطقة بمساعدة تركيا وفق ما أفاد به مصدر مطلع لـ«الجريدة».
ووسط استمرار حالة التوتر بين باكو وطهران التي تتوجس
مــن عالقة األول ــى بإسرائيل وخطواتها العسكرية التي تهدد
بقطع التواصل البري بين إيران وأرمينيا ،قال المرشد اإليراني

وسط دعوات بإنهاء منظومة
الحكم ،التي سيطرت على
مقاليد السلطة ،منذ سنوات،
وحل البرلمان ،شهدت العاصمة
التونسية ،ومحافظات عدة،
أمس ،تظاهرات ّ
ضمت آالف
المؤيدين للقرارات االستثنائية
التي اتخذها الرئيس التونسي،
قيس سعيد في  25يوليو
الماضي .ورفع المتظاهرون
شعارات مؤيدة لسعيد،
وقراراته االستثنائية التي
تضمنت تجميد البرلمان
وإلغاء هيئة رقابة دستورية
القوانين ،الذي وصفوه
بـ"الضربة لالنتهازيين الراغبين
في العودة إلى الوراء ،ونفخ
الروح في برلمان منتهي
الشرعية".

اعتداء صاروخي بمأرب
جنديان إيرانيان خالل مناورات على حدود أذربيجان (رويترز)
علي خامنئي ،خالل مشاركته ،عن بعد ،بحفل تخرج لطلبة كلية
عسكرية ،إن قوات بالده المسلحة بكل صنوفها تمثل «جدار صد
ً
ً
وحصنا قويا ضد التهديدات الداخلية والخارجية».
وأضاف خامنئي ،أن «أولئك الذين يتوهمون أن االعتماد على
ً
ً
اآلخرين سيوفر لهم األمن ،سيتلقون صفعة قريبا» ،مشيرا إلى أن
«خير منطقتنا هو وجود دول وجيوش مستقلة تعتمد على الدول
وتتكامل مع الجيران».
ً
وذك ــر خامنئي أن «مــن يحفر حفرة ألخيه سيقع بها أوال»،
ً
مشددا على أن «بلدنا وقواتنا المسلحة يعمالن بعقالنية إلى
جانب القوة والغلبة».في مــوازاة ذلك ،عقدت لجنة األمن القومي
والسياسة الخارجية في البرلمان اإليراني جلسة أمس لمناقشة
«التوتر مع أذربيجيان».
واعـتـبــر الـبــرلـمــان فــي بـيــان عـقــب الجلسة أن «أي تغييرات
جيوسياسية في المنطقة هي خط أحمر إليران ونرفض التغييرات
في حدود الدول المجاورة» .وفي وقت سابق ،قال عضو اللجنة
فدا حسين مالكي إنه «إذا أطلقت رصاصة باتجاه إيران ،فسيكون
رئيس أذربيجان إلهام علييف الضحية األولى».
كما أكد وزير الخارجية اإليراني أن بالده لن نقبل بأي وجود
ً
إسرائيلي بالقرب من حدودها ،الفتا إلى أنه أبلغ أذربيجان بهذا

األم ــر .ورغ ــم اتـهــام السلطات اإليــرانـيــة إســرائـيــل بشن ضربات
واغتياالت ،تستهدف تخريب البرنامج النووي ،وكشف مصادر
أن الهجمات واألدوات المساعدة يتم نقلها عبر أذربيجان ،إال أن
أبعاد خالف طهران وباكو متداخلة حيث تتخوف األولى من تأثر
العرقية األذرية ،التي تشكل ثاني كتلة سكانية بإيران ،بما حققته
الجمهورية العلمانية ،التي تسكنها أغلبية شيعية ،من انتصار
ً
ً
عسكري على أرمينيا أخيرا فضال عن تضرر عالقاتها االقتصادية
الوثيقة بيريفان .وساهمت مناورة عسكرية مشتركة ،أجريت في
سبتمبر الماضي ،بين القوات األذربيجانية والتركية والباكستانية
في إضافة أبعاد جديدة للتوتر بين طهران وباكو التي استعادت
مناطق كانت تحتلها يريفان بمساعدة أسلحة تركية وإسرائيلية.
في هذه األثناء ،كشف موقع ديبكا اإلسرائيلي االستخباري،
أن أحد أسباب الخطوات اإليرانية التصعيدية يتعلق ،بمشاريع
ضخمة تـبــاشــرهــا شــركــات إســرائ ـيــل عـلــى ال ـح ــدود بـيــن إي ــران
وأذربيجان ،لبناء قرى ذكية ومطار إقليمي ضخم ،بمناطق كانت
حتى العام الماضي تحت سيطرة يريفان .وتنظر طهران ّ إلى تلك
المشاريع ّعلى أنها مثيرة للشبهات ،وترى أنها قد تمثل غطاء
لرصد وتعقب كل ما يدور على أراضيها.
(طهران ـ وكاالت)

أفاد مصدر طبي وأحد السكان
بأن  3صواريخ أصابت مناطق
في مدينة مأرب اليمنية ،مما
أدى إلى إصابة  3مدنيين في
وقت تمضي حركة الحوثي
ً
المتحالفة مع إيران قدما في
هجوم للسيطرة على المحافظة
الغنية بالغاز .وقال سكان ،إن
صاروخين استهدفا مناطق
ً
ً
عسكرية لكن صاروخا ثالثا
سقط قرب حي سكني يضم
المقر العسكري للتحالف الذي
تقوده السعودية.
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السلطات الجزائرية تحظر تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية غداة استدعاء سفيرها في باريس
مع ارتفاع سخونة األجواء
في فرنسا قبل عام من
االنتخابات الرئاسية ،تسبب
الرئيس إيمانويل ماكرون في
أزمة مزدوجة مع الجزائر بعد
أسبوع على إثارته حفيظة
دول المغرب العربي الثالث
بخفض التأشيرات الممنوحة
لرعاياها في خطوة تغلب
عليها ،حسب المراقبين،
حسابات انتخابية.

عاصفة انتقادات
لتصريحات ماكرون
حول االستعمار
وتزوير التاريخ
والنظام العسكري
وتركيا

ً
غداة استدعاء سفيرها في باريس احتجاجا على
تـصــريـحــات للرئيس الـفــرنـســي إيـمــانــويــل مــاكــرون
انتقد فيها ما أسماه "تزوير التاريخ من قبل النظام
العسكري الـحــاكــم" ،أعلن ناطق باسم هيئة األركــان
العامة الفرنسية الكولونيل باسكال إياني ،أمس ،أن
الحكومة الجزائرية حظرت على الطائرات العسكرية
الفرنسية التحليق فوق أراضيها ،علما بأنها تستخدم
عادة مجالها الجوي لدخول ومغادرة منطقة الساحل،
حيث تنتشر قواتها في إطار عملية برخان.
وق ــال الـكــولــونـيــل إيــانــي" :ل ــدى تـقــديــم مخططات
لرحلتي طائرتين هذا الصباح ،علمنا أن الجزائريين
سيغلقون المجال الجوي ّفوق أراضيهم أمام الطائرات
العسكرية الفرنسية" ،لكنه أكد أن ذلك "لن يؤثر على
العمليات أو المهام االستخباراتية" التي تقوم بها
فرنسا في منطقة الساحل.
ّوكانت الجزائر قد أكــدت أمــس األول رفضها "أي
تدخل في شؤونها الداخلية" ،موضحة أنها استدعت
سفيرها في باريس للتشاور ،بسبب تصريحات "ال
مسؤولة" نسبتها مصادر عدة إلى ماكرون ولم يتم
نفيها.
وقالت رئاسة الجمهورية ّالجزائرية في بيان" :على
خلفية التصريحات غير المكذبة لعديد من المصادر
والمنسوبة للرئيس الفرنسي ،ترفض الجزائر
الفرنسية
ّ
رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونها الداخلية ،وهو ما
جاء في تلك التصريحات".
وأضاف البيان "أمام هذه التصريحات الالمسؤولة،
ّقرر رئيس الجمهورية
عبدالمجيد تبون االستدعاء الفوري لسفير الجزائر
بفرنسا للتشاور".
وق ــال ــت ال ــرئ ــاس ــة ال ـج ــزائ ــري ــة إن "ج ــرائ ــم فــرنـســا
االس ـت ـع ـم ــاري ــة ف ــي الـ ـج ــزائ ــر ال ت ـع ــد وال تـحـصــى،
وتستجيب لتعريفات اإلبادة الجماعية ضد اإلنسانية،
وهي جرائم ال تسقط بالتقادم ،ويجب أال تكون محل
تالعب بالوقائع وتأويالت تخفف من بشاعتها".
واوضـحــت أن "هــذه التصريحات التي تحمل في
طياتها اعتداء غير مقبول لذاكرة ( 5.63ماليين) الذين
ضحوا بالنفس والنفيس في مقاومتهم البطولية ضد
الغزو االستعماري الفرنسي ،وكذا في حرب التحرير
المباركة".
وأكدت انها ال تقبل أي تدخل في الشؤون الداخلية
للجزائر ،وأن المساس بشهدائها خط أحمر واعتداء
عليها ال يمكن السكوت عنه.
وك ــان الرئيس الفرنسي قــد ذكــر ان "الـجــزائــر كان
يحكمها نظام سياسي عسكري له تاريخ رسمي ال
يقوم على الحقيقة بل على كراهية فرنسا".
وح ـت ــى ق ـبــل أن ت ـص ــدر ال ـج ــزائ ــر بـيــانـهــا الـثــانــي
لتوضيح سبب قرارها ،نشرت وسائل اإلعالم الجزائرية
تصريحات نسبت إلى ماكرون في صحيفة لوموند

ماكرون يستعرض األسبوع الماضي حرس الشرف في ثكنة «اوتيل ديزينفاليد» خالل مراسم تشييع جندي قتل في مالي
الفرنسية أمس األول ،معتبرة أنها "مستفزة" و"الذعة".
ّ
وحسب مقال يتعلق باجتماع ُعقد الخميس بين
الرئيس الفرنسي وشباب من أحفاد أشخاص شاركوا
فــي ح ــرب اسـتـقــال الـجــزائــر ( ،)1962 - 1954اعتبر
الرئيس الفرنسي أن الجزائر قامت بعد استقاللها
في  1962على "إرث من الماضي" حافظ عليه "النظام
السياسي العسكري".
وت ـحـ ّـدث م ــاك ــرون ،حسب الصحيفة ،عــن "تــاريــخ
رسـمــي أعـيــدت كتابته بالكامل ( )...وال يستند إلى
حقائق" ،بل إلى "خطاب يقوم على كراهية فرنسا".
ً
وردا على شابة نشأت في العاصمة الجزائرية ،أكد
ماكرون أنه ال يعتقد أن هناك "كراهية" لفرنسا "في
أعماق المجتمع الجزائري ،بل في النظام السياسي
العسكري الذي قام على هذا اإلرث من الماضي".
وأضــاف" :من الواضح أن النظام الجزائري ُمنهك.
الحراك في  2019أضعفه".
وأكد ماكرون ،في هذه التصريحات التي نشرتها
"لوموند" ،وجود "حــوار ّ جيد مع الرئيس (الجزائري
عبدالمجيد) تـبــون" ،لكنه أضــاف "أرى أنــه عالق في
نظام صعب جدا".

وكانت السلطات الجزائرية قد استدعت ،األربعاء،
السفير الفرنسي فرانسوا غوييت إلى وزارة الخارجية
الجزائرية إلبالغه بـ "احتجاج رسمي" ،بعد قرار باريس
خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين الراغبين
في السفر إلى فرنسا إلى النصف.
وقال ماكرون ،متوجها إلى محاوريه الشباب ،إن
تقليص منح التأشيرات "لن يكون له أي تأثير" على
ال ـطــاب وأوسـ ــاط األع ـم ــال ،مــوضـحــا أن الـفـكــرة هي
"مضايقة األشخاص الموجودين في الوسط الحاكم"،
الذين "اعتادوا التقدم للحصول على تأشيرات بسهولة".
وخصصت صحيفة الــوطــن الـخــاصــة صفحتها
األولى أمس لـ "انزالق ماكرون" ،مشيرة إلى أن "الرئيس
الفرنسي ّ
وجه انتقادات حادة للقادة الجزائريين".
وفي تصريحات ماكرون فقرة أخرى أثارت اهتمام
وسائل اإلعالم األخرى التي اعتبرت أنها موضع خالف.
وتـســاءل الرئيس الفرنسي" :هــل كانت هناك أمة
جزائرية قبل االستعمار الفرنسي؟ هذا هو السؤال"،
ّ
مذكرا بوجود "استعمار سابق" لالستعمار الفرنسي،
قبل أن يشير إلى أنه "معجب بقدرة تركيا على محو
ذكــرى الــدور الــذي لعبته في الجزائر والهيمنة التي

ّ
زمور يتقدم في االستطالعات وينال دعم لوبن األب

(أ ف ب )

مارستها" ،في إشارة إلى االمبراطورية العثمانية.
وأثارت التصريحات المنسوبة للرئيس الفرنسي
عاصفة أيـضــا على مــواقــع ال ـتــواصــل ،حيث ربطها
كثيرون بالحملة الرئاسية في فرنسا "لسحب البساط
من تحت قدمي (إريك) ّزمــور" ،الصحافي الذي يطرح
أفكارا أقــرب إلــى اليمين المتطرف ،ويؤكد تصميمه
على الترشح لالنتخابات.
وهذه المرة الثانية التي تستدعي الجزائر سفيرها
لدى باريس منذ مايو  ،2020عندما استدعت سفيرها
ّ
صالح البديوي على أثر بث فيلم وثائقي حول الحراك
المناهض للنظام في الجزائر على قناة "فرانس "5
والقناة البرلمانية.
ووص ـ ـفـ ــت "حـ ــركـ ــة م ـج ـت ـمــع الـ ـسـ ـل ــم" ال ـج ــزائ ــري ــة
تصريحات مــاكــرون بأنها "عــدائـيــة وتعتبر إهانة
للدولة وللشعب الجزائري ،وتأتي في سياق اإلمعان
في ترجمة العقلية االستعالئية لفرنسا الرسمية".
ودع ــت إل ــى "تفعيل قــانــون مـنــع اسـتـعـمــال اللغة
الفرنسية في الوثائق والخطاب واالجتماعات الرسمية،
وتحويل الشراكات االقتصادية الدولية نحو دول غير
معادية للجزائر".

ّ
الكاتب اليميني المتطرف ّ
تعهد بمنع اسم محمد وحذر من «لبننة» فرنسا عام 2050
يواصل الكاتب اليميني الفرنسي المتطرف
وال ـم ـث ـيــر ل ـل ـجــدل ،إي ــري ــك ّزم ـ ـ ــور ،ت ـقـ ّـدمــه في
استطالعات الــرأي حول نوايا التصويت في
االنتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل في
فرنسا ،رغم أنه يقول إنه لم يحسم ُ
بعد أمره
بشأن الترشح.
وفي آخر استطالع للرأي ،حصل زمور على
 15بالمئة من نوايا التصويت ،وأصبح على
ُبعد نقطة واحدة من زعيمة "التجمع الوطني"
مارين لوبن ،و 10نقاط من الرئيس إيمانويل
ماكرون.
وفــي مقابلة مع صحيفة لوموند ،نشرت
أم ــس األول ،أع ـلــن الــزع ـيــم ال ـســابــق لليمين
ّ
سيقدم دعمه
المتطرف ،جان ماري لوبن ،أنه
ل ــزم ــور إذا قـ ــرر خـ ــوض غ ـم ــار االن ـت ـخــابــات
الرئاسية ،رغم أن ابنته مرشحة.

وقال لوبن األب ،مؤسس "الجبهة الوطنية"
التي ّ
تحولت الى "التجمع الوطني" بعد تولي
ابنته رئاسة الحزب وإزاحته ،إن "إريــك زمور
يجرؤ على قول أشياء لم يجرؤ اآلخرون على
ّ
التفوه بها ،إل أنا طبعا".
وقال السياسي والنائب السابق ( 93عاما)
إن ــه "م ــن الـصـعــب وص ــف زم ــور بــالـفــاشــي أو
ً
ً
ال ـن ــازي ،وه ــذا مــا يمنحه هــامـشــا كـبـيــرا من
الحرية".
وفيما يشبه التأنيب ،قال لوبن إن ابنته قد
ّ
تخلت عن مواقفها "فأتى زمور ليحتل المشهد
ً
الذي انسحبت منه" ،داعيا "التجمع الوطني"
الــى "اسـتـعــادة فحولته" ،فــي إش ــارة الــى عدم
رضاه عن سياسات الحزب.
وك ــان ــت لــوبــن االب ـن ــة ق ــد اسـتـبـعــدت فكرة
التحالف مع ّزمور ،معتبرة أنه شديد التطرف.

ْ
ألبوين من
وقد سطع نجم زمــور المولود
يهود الجزائر من خالل الكتب التي يصدرها،
وبفضل البرامج التلفزيونية التي يتبنى فيها
ّ
متطرفا تجاه المهاجرين والمسلمين
خطابا
الفرنسيين ،إضافة إلى موضوع المرأة.
وه ــو ي ــرى مثال أن اإلس ــام يـتـعــارض مع
ّ
الجمهورية الفرنسية ،حتى أنه دعا إلى سن
قانون يحظر اسم محمد في شهادات ميالد
المسلمين بفرنسا ،وفقا "للقانون  ،"1803وهو
قانون مدني للجمهورية يحظر تسمية أسماء
غير فرنسية على الفرنسيين.
ويقول مراقبون إن ماكرون قد يستفيد من
زمور إلضعاف منافسته لوبن ،في حين يبدو
ً
أن حزب الجمهوريين اليميني ال يزال تائها
ب ـشــأن أي خ ـطــاب سـيــاســي سـيـعـتـمــد .وإث ــر
ً
ّ
تعرض ّزمور المدان قضائيا بتهم عدة ،منها

إشاعة الكراهية والخطاب العنصري ،إلى الشتم
في الـشــارع من شــاب ،اتصل به مــاكــرون ،في
خطوة غير مسبوقة ،ليتضامن معه ويؤازره.
وقبل يومين في مناظرة تلفزيونية جمعته
مــع رئيس حــزب فرنسا المتمردة ،جــان لوك
ميلونشون ،زعيم "اليسار الراديكالي" ،استعار
زمور عبارة قالها صالح عبدالسالم (المنفذ
الوحيد الــذي بقي حيا لهجمات  13نوفمبر
 ،)2015في المحاكمة التي يخضع لها" :نحن
اإلسـ ــام الـحـقـيـقــي" ،لـيــواصــل هجماته على
ََ
المسلمينّ .
كما ح ــذر الفرنسيين مــن احتمال "لبننة
فرنسا"(نسبة إلــى لبنان) عــام  ،2050أي الى
تـحـ ّـول الـبــاد الــى مجتمعات حـضــاريــة غير
متجانسة ومنقسمة ،وبالتالي االن ــزالق الى
حرب أهلية.

مسار التحقيق في انفجار ّ مرفأ بيروت
عدم كشف الحقيقة وتجنب الفضيحة
●

بيروت  -منير الربيع

ُ
لم تبد الحكومة اللبنانية في
جلستها األولى األسبوع الماضي
االه ـ ـت ـ ـمـ ــام ال ـ ـ ـ ــازم ب ــالـ ـتـ ـط ــورات
المتعلقة بمسار التحقيقات في
تفجير مرفأ بيروت ،وكأن الملف
ليس من اختصاصها.
هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــرب ي ـ ـش ـ ـيـ ــر إل ـ ــى
انقسام قائم ال يريد المسؤولون
اللبنانيون إب ــرازه أو مواجهته
بصراحة ووضوح وجرأة لكشف
مــابـســات أحــد أكـبــر التفجيرات
العالم.
في
ّ
وقد فضلت الحكومة الدخول
ف ـ ـ ــي صـ ـ ـ ــراعـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـح ــاصـ ـص ــة
ال ـم ـس ـت ـم ــرة ح ـ ــول ت ـش ـك ـيــل وف ــد
ال ـت ـف ــاوض م ــع صـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد،
والغوص في سياسة التسليفات
المستمرة منذ عـهــود ،ولــم تشأ
ً
ً
تـ ـ ـن ـ ــاوال م ـف ـص ــا ل ـم ــا آل ـ ــت إل ـيــه
تـطــورات التحقيق بعد تجميده
ب ـس ـب ــب الـ ـ ــدعـ ـ ــوى ال ـ ـتـ ــي ُرفـ ـع ــت
ب ـح ــق ال ـم ـح ـق ــق الـ ـع ــد ّل ــي طـ ــارق
البيطار ،وتدعو إلى كف يده عن
التحقيقات بهذا الملف.
لدى تناول ملف مرفأ بيروت،
ال بـ ّـد مــن التعاطي مــع كثير من
النقاط والملفات ،بعضها يمكن
ً
م ــاح ـق ـت ــه م ـن ـط ـق ـي ــا ،وب ـع ـض ـهــا
اآلخــر يسير بمنعرجات منافية
بشكل كامل للعقل ،يتالقى فيها
الخصوم ،وتتقاطع فيها مصالح
ق ــوى مـتـنــاقـضــة ،ف ــي ح ـيــن يـعـ ّـم
الصمت المريب لدى قوى أخرى.

وال ّبد من تجزئة هذه الملفات،
فهناك الجانب السياسي ،حيث
تبرز المعطيات التي تشير إلى
ا ل ــدا ف ــع ا ل ـس ـيــا ســي وراء عملية
الـتـفـجـيــر ،وال ـعــوامــل السياسية
ال ـ ـتـ ــي رافـ ـ ـق ـ ــت م ــرحـ ـل ــة م ـ ــا ب ـعــد
ال ـت ـف ـج ـيــر وان ـ ـطـ ــاق ال ـت ـح ـق ـيــق،
ً
وصوال إلى اليوم.
وهناك الجانب القضائي الذي
ال يزال ّ
يتعرض لكمائن سياسية
متعددة؛ داخلية وخارجية.
ول ــم تـكــن ال ـم ـســارعــة الــدولـيــة
لـ ـمـ ـس ــاع ــدة لـ ـبـ ـن ــان بـ ـع ــد وق ـ ــوع
التفجير إال دل ـيــا عـلــى اهـتـمــام
ً
استثنائي بما جرى ،سواء بحثا
ً
عن معلومات أو طمعا بالحصول
على استثمارات إعــادة اإلعـمــار،
لـكــن كــل ه ــذه كــانــت تـتـقــاطــع عن
نـقـطــة أســاس ـيــة تــواف ـقــت عليها
جـ ـه ــات مـ ـتـ ـع ــددة داخـ ـ ــل ل ـب ـنــان
وخــارجــه ،وهــي عــدم الكشف عن
أي معلومات أو معطيات أو صور
التقطتها أقمار اصطناعية لكشف
حقيقة ما حصل.
وتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدي ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر
ً
الـلـبـنــانـيــة ت ـخــوفــا م ــن أن يـكــون
ت ـق ــاط ــع ال ـم ـص ــال ــح دف ـ ــع ال ـق ــوى
ً
المتعارضة دولـيــا إلــى التعمية
على حقيقة التفجير.
وقد استبعد التحقيق الدولي
بشكل كامل ،حتى بعض الجهات
الداخلية التي طالبت بــه ،كانت
تـقــوم بــذلــك مــن بــاب رفــع العتب،
ومن اتخاذ أي إجــراء عملي مثل
تقديم اقتراح قانون.

ً
احتجاجا على تعليق التحقيق
صور ضحايا انفجار المرفأ خالل تظاهرة قبل أيام
ً
أما خارجيا ،فتؤكده مصادر
دبلوماسية لـ "الجريدة" ،بأنه ال
ح ـمــاســة دول ـي ــة إلج ـ ــراء تحقيق
ً
دول ــي ،وعمليا لــم تــدفــع أي قوة
دولية أو إقليمية باتجاه ذلك.
وبعد إطاحة قاضي التحقيق
فــادي صــوان ،بذريعة أنــه يمتلك
ً
ً
منزال متضررا من جراء االنفجار،
وال ي ـ ـجـ ــوز ل ـ ــه االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار فــي
متابعة القضية ،وارتكابه خطأ
ً
قــانــونـيــا ،يـتـكــرر الـسـيـنــاريــو مع
القاضي طــارق البيطار ،بذرائع
ّ
مـشــابـهــة ،إل أن جــوهــر العرقلة
ً
يبدو سياسيا ،ويزكيه التسريب
ال ـ ــذي ت ــم حـ ــول ت ـهــديــد م ـســؤول
وح ــدة االرت ـب ــاط والـتـنـسـيــق في
حزب الله وفيق صفا للبيطار ،ما
يشير إلى أنه ال رغبة لدى الحزب
في االستمرار بالتحقيقات.

وفــي خالصة سياسية ،يبدو
أنــه ال أحــد يريد للتحقيقات في
ت ـف ـج ـيــر م ــرف ــأ بـ ـي ــروت أن تـصــل
إل ــى الـحـقـيـقــة .وبـ ــدل االس ـت ـمــاع
ال ــى ال ـمــواقــف الــدول ـيــة ،ال سيما
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة واألم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ال ـت ــي
ت ـش ـي ــر إل ـ ــى ضـ ـ ـ ــرورة اس ـت ـك ـمــال
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق وك ـ ـشـ ــف ال ـح ـق ـي ـق ــة،
يـتــذرع الـمـســؤولــون اللبنانيون
ب ــأن بــاريــس لــم تـمـنــح لـبـنــان ما
لديها من صــور التقطتها أقمار
اصطناعية في يوم التفجير.
ً
عملياّ ،
جمد عمل البيطار لمدة
ش ـه ــر ،بــان ـت ـظــار قـ ــرار الـمـحـكـمــة
إذا ك ــان ــت سـتـنـظــر ف ــي ال ــدع ــوى
الـ ـم ــرف ــوع ــة ضـ ـ ــده أم ال ،وع ـلــى
األرجح سترد بعدم االختصاص،
وبالتالي يعاود البيطار استكمال
تحقيقاته ،مع فارق أن الحصانة

(رويترز)

سـتـعــود إل ــى ال ـنــواب مــع انعقاد
العقد العادي للمجلس النيابي.
فالبيطار عندما حدد مواعيد
ً
الستدعائهم اخـتــار وقـتــا يكون
فيه المجلس النيابي فــي حالة
عدم انعقاد ،فتسقط الحصانات،
وه ـ ـكـ ــذا س ـت ـك ــون م ـه ـل ــة ال ـش ـهــر
استراحة لتعود الحصانات إلى
النواب ،وبعدها يستعيد البيطار
عمله.
في المقابل ،تكشف المعلومات
أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
يسعى للوصول إلى صيغة يوافق
عليها الجميع الستكمال البيطار
تحقيقاته ،وكــي ال تتم تنحيته،
فـتـصـبــح فـضـيـحــة ك ـب ــرى ثــانـيــة
تنفجر فــي وج ــه حـكــومـتــه ،بعد
فضيحة تنحية القاضي صوان.

سلة أخبار
جونسون يقر« :بريكست»
سبب أزماتنا

قال رئيس وزراء بريطانيا
بوريس جونسون ،أمس،
إنه لن يعود إلى "الهجرة
غير المحكومة" لحل أزمات
الوقود والغاز وأغذية عيد
ً
الميالد ،مشيرا للمرة األولى
إلى أن مثل هذه المشاكل
مرتبطة بخروج بريطانيا
من االتحاد األوروبي
(بريكست).
واضطر جونسون ،في بداية
مؤتمر حزب المحافظين
الذي يتزعمه ،إلى الدفاع عن
حكومته في مواجهة شكاوى
من ال يستطيعون الحصول
على الوقود لسياراتهم،
وتجار التجزئة الذين
يحذرون من أزمات خالل عيد
الميالد ،مع تصاعد أسعار
البيع بالجملة.

تايوان :بكين ّ
تقوض
السالم بخرقها أجواءنا

اتهم رئيس وزراء تايوان
سو تسنغ تشانغ ،الصين
ّ
ـ"التنمر" وتقويض السالم
ب
اإلقليمي ،غداة أكبر توغل
لطائرات عسكرية صينية
وقاذفات في منطقة الدفاع
الجوي التابعة للجزيرة.
واحتفلت بكين بعيدها
الوطني من خالل أكبر عرض
للقوة الجوية في تاريخها
يبدو أنه يستهدف تايوان،
إذ دخلت أجواء الجزيرة
التي تحظى بحكم ذاتي 38
وأعقب ذلك
طائرة حربية،
ّ
توغال قياسيا آخر نفذته 39
طائرة التايوانية .وقال سو،
خالل مؤتمر صحافي ،إن
"الصين تصرفت بعدائية،
وقوضت السالم اإلقليمي
من خالل ضلوعها في
العديد من أعمال ّ
التنمر".
من ناحيتها ،دعت وزارة
الخارجية األميركية بكين إلى
"وقف ضغوطها االقتصادية
والدبلوماسية والعسكرية
واإلكراه ضد تايوان".

أستراليا« :دلتا» تنتقل
إلى واليات جديدة

إيريك ّ
زمور

أفغانستان :هجوم يستهدف
عزاء والدة متحدث «طالبان»
ً
قتل  12شخصا على األقل
جراء انفجار قنبلة قرب مدخل
مسجد العيدجة في العاصمة
األف ـغــان ـيــة ك ــاب ــول ،اسـتـهــدف
ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو م ــراس ــم ع ــزاء
وال ــدة المتحدث باسم حركة
"طالبان" ذبيح الله مجاهد.
وقـ ــالـ ــت م ـ ـصـ ــادر م ـح ـل ـيــة،
إن االن ـف ـجــار خـلــف كــذلــك 32
ً
ج ــري ـح ــا ،ك ـمــا جـ ــرى اع ـت ـقــال
 3أش ـ ـخـ ــاص م ـش ـت ـبــه ف ـي ـهــم.
وبحسب قـنــاة "كــابــول نيوز"
الـتـلـفــزيــونـيــة الـمـحـلـيــة ،فقد
وقع انفجار قوي ،بالقرب من
المسجد قبل أن يجري تبادل
إلط ـ ــاق الـ ـن ــار ،مــرج ـحــة بــأن
سـكــون تنظيم "داعـ ــش" وراء
الهجوم.
وش ـ ـ ــارك أمـ ـ ــس ،ن ـح ــو أل ــف
شـ ـخ ــص ف ـ ــي أول تـ ـجـ ـم ــع لـ ـ
"االحتفال باالنتصار" نظمته،
فــي منطقة كــوهــدامــان إحــدى
ض ــواح ــي ال ـعــاص ـمــة ك ــاب ــول،
حركة "طالبان" الحريصة على
ت ـعــزيــز سـلـطـتـهــا الـعـسـكــريــة
والمدنية على حد سواء ،بعد
سـبـعــة أســابـيــع عـلــى توليها
السلطة.
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت خـ ـ ـ ـي ـ ـ ــام ن ـص ـب ــت
ف ــي وس ــط ح ـقــل ف ـ ــارغ جلس
رجال وفتية على صفوف من
الكراسي أو على األرض ،وفي
الخارج طوق عشرات الحراس
المدججين بالسالح التجمع
بينما وصل مقاتلو "طالبان"
في شاحنات صغيرة.

دوليات

ويقول أحد األناشيد التي
بثت للنرحيب بالحضور في
عرض موسيقي نادر تحظره
ً
نـ ـظ ــري ــا الـ ـح ــرك ــة األص ــول ـي ــة
ُ
"أم ـي ــرك ــا ه ــزم ــت .مـسـتـحـيــل.
مستحيل .لكن ممكن".
بـ ـع ــد ذل ـ ـ ـ ــك ،ب ـ ـ ــدأ ال ـت ـج ـم ــع
ً
رسـ ـمـ ـي ــا ب ـ ـمـ ــرور م ــوك ــب مــن
الرجال المسلحين ويرتدون
م ــاب ــس ق ـت ــال ـي ــة ،وي ــرف ـع ــون
عـ ـل ــم "ط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــان" .وقـ ـ ــد حـمــل
بعضهم قاذفات صواريخ على
أكتافهم.
ل ـك ــن م ــا ت ـص ـفــه "ط ــال ـب ــان"
بأنه انتصار أسماه مسؤول
السياسة الخارجية باالتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي جـ ــوزيـ ــب ب ــوري ــل
"انـ ـهـ ـي ــار ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوي ـيــن
االقتصادي واالجتماعي ينذر
بكارثة إنسانية".
وق ــال ب ــوري ــل ،إن تحاشي
أسـ ــوأ ال ـت ـص ــورات الـمـتــوقـعــة
يـتـطـلــب أن ت ـل ـتــزم "ط ــال ـب ــان"
ّ
بــالـشــروط الـتــي تمكن البالد
مــن الـحـصــول عـلــى مــزيــد من
المساعدات الدولية.
وكـ ــان االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي،
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـض ــم ف ـ ــي ع ـض ــوي ـت ــه
 27دو لـ ـ ـ ـ ــة ،زاد مـ ـس ــا ع ــدا ت ــه
اإلنـســانـيــة ألفـغــانـسـتــان منذ
س ـي ـطــرة ال ـح ــرك ــة ال ـم ـت ـشــددة
عـلــى الـسـلـطــة غـيــر أن ــه أوقــف
مساعدات التنمية في خطوة
ش ــاركـ ـت ــه ف ـي ـه ــا دول أخـ ــرى
والبنك الدولي.

أظهرت بيانات صحية
تسجيل أستراليا أكثر من
 1900إصابة جديدة بساللة
"دلتا" من فيروس "كورونا"،
أمس ،مع مواجهة السلطات
صعوبة في وقف تفشي
المرض في أكثر واليتين
اكتظاظا بالسكان وانتقال
اإلصابات إلى واليات جديدة.
وسجلت واليتا فيكتوريا
ونيو ساوث ويلز ،اللتان
تشهدان إغالقا منذ أسابيع،
 1887إصابة ،و 13حالة وفاة.
وسجلت والية تسمانيا،
التي لم تسجل فيها إصابة
منذ  58يوما ،إصابة محلية
جديدة في ساعة متأخرة من
مساء السبت ،وكانت هناك
إصابات جديدة في والية
جنوب أستراليا في مطلع
األسبوع.

تركيا :الدبلوماسية ضد
مواقف اليونان االستفزازية

نقلت وكالة أنباء "األناضول"
التركية عن وزارة الدفاع
التركية قولها ،أمس،
إنها تستخدم القنوات
الدبلوماسية ضد مواقف
اليونان "غير القانونية
واالستفزازية والعدوانية".
وأضافت أنه "يتم الرد الالزم
ً
ميدانيا في نطاق المعاملة
بالمثل".

ةديرجلا
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األزرق األولمبي يواجه نظيره اليمني اليوم

فليطح يؤكد دعم الهيئة لكل
المساهمات الرياضية

 5مباريات في الجولة األولى لبطولة غرب آسيا

حمود فليطح

من تدريب سابق للمنتخب األولمبي

حازم ماهر

يلتقي منتخبنا األولمبي لكرة
القدم مع نظيره اليمني في
الساعة  8:45من مساء اليوم،
في الجولة األولى من منافسات
المجموعة األولى لبطولة غرب
آسيا.

يدشن منتخبنا األولمبي لكرة
الـقــدم منافساته فــي بطولة غرب
آس ـي ــا ال ـت ــي تـسـتـضـيـفـهــا مــديـنــة
الــدمــام خــال الفترة مــن  4إلــى 12
الجاري ،حينما يلتقي في الساعة
 8.45من مساء اليوم مع المنتخب
اليمني على استاد األمير سعود
بن جلوي ،وذلك في الجولة األولى
للمجموعة األولى للبطولة.

وتسبق م ـبــاراة منتخبنا مع
اليمن مباريات فلسطين مع العراق
(المجموعة الثانية) ،واألردن مع
عمان (المجموعة األولى) ،واإلمارات
مع لبنان (المجموعة الثانية) ،على
أن تختتم بلقاء البحرين مع سورية
(المجموعة الثالثة).
ويتأهل صاحب المركز األول
في المجموعات الثالث ،باإلضافة

ثان للدور
إلى صاحب أفضل مركز ٍ
نصف النهائي مباشرة.

استعدادات المنتخب
وكـ ـ ـ ــان م ـن ـت ـخ ـب ـنــا األولـ ـمـ ـب ــي
قـ ــد اس ـت ـع ــد ل ـل ـب ـطــولــة مـ ــن خ ــال
 4م ـبــاريــات وديـ ــة م ــع منتخبات
الـ ـبـ ـح ــري ــن (م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ــان) ،ح ـيــث
تبادل الفوز مع منافسه بهدفين

 ...و«الناشئين» يلتقي المنتخب اإلماراتي
يــوا جــه منتخبنا للناشئين تحت  16سنة
لكرة القدم شقيقه اإلماراتي الساعة  6.00مساء
اليوم باستاد ذياب عوانة باتحاد الكرة وديا.
ومـ ــن ال ـم ـق ــرر أن يـلـتـقــي ال ـف ــري ـق ــان م ـجــددا
األرب ـعــاء المقبل ،وذل ــك ضمن استعداداتهما
ل ـخــوض مـنــافـســات بـطــولــة غ ــرب آس ـي ــا ،الـتــي
سـتـقــام فــي ج ــدة خ ــال الـفـتــرة مــن  15إل ــى 25
الجاري.
ويسعى مدرب المنتخب محمد الفيلكاوي

إلى الوقوف على مستوى جميع الالعبين ،نظرا
لتوليه المهمة قبل أيام ،بعد استبعاد المدرب
اإلسباني أندريس كاراسكو من اللجنة الفنية،
واس ـت ــدع ــاء الـفـيـلـكــاوي م ــن مـنـتـخــب الـشـبــاب
لتدريب الفريق خالل بطولة غرب آسيا.
وتم االتفاق بين مسؤولي المنتخبين على
أن تكون التغييرات مفتوحة ودون حد أقصى،
لمنح الفرصة لمشاركة أكبر عدد من الالعبين.

 5محترفين لدعم صفوف اليرموك
•

المدافع الكولومبي دارويـنــغ جوهان يوقع
العقد مع رئيس النادي

أعـلــن ن ــادي الـيــرمــوك عــن  5صفقات لدعم
صفوف الفريق األول لكرة القدم في الموسم
الجديد ،ووقعوا عقودهم رسميا أمس في مقر
النادي بحضور رئيسه فهد غانم ،وأمين السر
أحمد عيسى الجاركي.
وق ــال عضو مجلس االدارة رئـيــس جهاز
الكرة إبراهيم الرومي إن الالعبين الخمسة
الــذيــن تــم الـتـعــاقــد مـعـهــم هــم ال ـمــالــي مــاكــان
ســامـبــالــي ،وااليـطــالــي كــوســدافــو كاربونير،
والـكــولــومـبـيــان كــارلــوس غــومـيــز ،وداروي ـنــغ
جوهان ،إلى جانب المهاجم البرازيلي رافاييل
اوليفيرا.
وأضاف الرومي أن الجهاز الفني يعول على
المحترفين إ لــى جــا نــب الالعبين المحليين
الذين تم التعاقد معهم وأبناء النادي لقيادة
الفريق الى تحقيق نتائج إيجابية ثم العودة
لدوري األضواء.
وبين أن الفريق مازال يواصل تحضيراته
للموسم الجديد ،من خالل تدريباته اليومية،
بقيادة مدربه الوطني أحمد حيدر ،الفتا الى
أن أبناء مشرف أصبحوا جاهزين لخوض أول
مباراة في كأس االتحاد أمام السالمية غدا.

ت ـن ـط ـلــق الـ ـي ــوم  3م ـب ــاري ــات
بـ ـك ــأس االت ـ ـحـ ــاد لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم،
ال ـب ـطــولــة الـتـنـشـيـطـيــة ،األول ــى
تجمع القادسية والصليبيخات
ض ـم ــن م ـن ــاف ـس ــات الـمـجـمــوعــة
الثانية على استاد مبارك العيار
بالجهراء عند السادسة مساء،
وع ـنــد الـثــامـنــة يلتقي الـعــربــي
مع برقان على استاد الساحل،
وكاظمة والساحل على استاد
نادي الشباب باألحمدي ضمن
مـنــافـســات الـمـجـمــوعــة األول ــى،
على أن تستكمل الجولة األولى
ً
غ ـ ــدا  3لـ ـق ــاءات ت ـج ـمــع الـنـصــر
والتضامن ،والكويت والجهراء،
والسالمية واليرموك.
وتـ ـ ــم ت ـق ـس ـيــم ال ـ ـفـ ــرق الـ ـ ـ ـ 15
إل ـ ــى ث ـ ــاث م ـج ـم ــوع ــات حـســب
ترتيب فرق الدوري الممتاز في
الـمــوســم ال ـمــاضــي ،إل ــى جانب
دوري الــدرجــة األول ــى ،على أن
يصعد أول كل مجموعة مباشرة

طائرة العربي تواجه «كات سبورت» التركي
•

محمد عبدالعزيز

يلتقي ال ـيــوم الـفــريــق األول لـلـكــرة الـطــائــرة
بالنادي العربي مع فريق كات سبورت التركي
التجريبية ،ضمن معسكره
في ثاني مبارياته ً
التدريبي المقام ًحاليا فــي مدينة إسطنبول
التركية ،استعدادا لخوض منافسات الموسم
الـجــديــد المنتظر أن يـبــدأ فــي أواخـ ــر أكتوبر
الجاري.
وك ــان األخـضــر لعب مـبــاراتــه التجريبية
األولــى في المعسكر مع فريق ابابا سبورت
التركي.
وأكــد مدير لعبة الـكــرة الـطــائــرة بالنادي

التجربة األولى لألبيض
من جانب آخر ،لعب الفريق األول للكرة
الطائرة بنادي الكويت أمس أولى مبارياته
التجريبية مع فريق بيكاديش بلدياسبور
ال ـتــركــي ،وذل ــك ضـمــن مـعـسـكــره الـتــدريـبــي

احترام المنافس
وج ـ ـ ـ ــاءت ت ـع ـل ـي ـمــات ال ـج ـهــاز
الفني بـقـيــادة ال ـمــدرب اإلسباني
غ ــون ــزال ـي ــس وم ـس ــاع ــدي ــه محمد
العزب وطارق الخليفي ،بضرورة
اح ـت ــرام الـمـنــافــس ،والـلـعــب حتى
صافرة الحكم األخيرة ،مع التأكيد
عـلــى أن ك ــرة ال ـق ــدم ال تـعـتــرف إال

 3مواجهات اليوم بانطالقة
كأس االتحاد

أحمد حامد

أحمد اإلبراهيم ،أن التجريبية األولــى كانت
واستفاد منها الالعبون بشكل كبير،
جيدةً ،
على مستوى النواحي التكتيكية
خصوصا
ً
والفنية ،مشيرا إلى أن المعسكر يسير بصورة
الفترة،
جيدة حسب البرنامج الموضوع ًلهذه ً
وي ـق ــدم الــاع ـبــون م ـ ــردودا رائ ـع ــا ط ـم ـعــا في
االستفادة من الفترة التدريبية الحالية.

لهدف ،قبل أن يتفوق على نظيره
الفلسطيني في الكويت بهدف من
دون رد ،ثم خسارته أمام المنتخب
العماني بأربعة أهداف لهدفين ،إلى
جانب المعسكر الذي أقامه الفريق
خالل أغسطس الماضي في مدينة
أزميت وتخلله  5مباريات ودية مع
اندية قطرية وتركية ،باإلضافة إلى
المنتخب البحريني.
وي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر ال ـ ـج ـ ـه ـ ــاز الـ ـفـ ـن ــي
ل ـ "األولـمـبــي" البطولة خير إعــداد
لـلـتـصـفـيــات الـمــؤهـلــة لنهائيات
كأس آسيا تحت  23سنة ،إذ يشارك
الفريق في المجموعة الرابعة التي
تستضيفها الكويت خالل الفترة
من  25إلى  31الجاري.

ً
ً
المقام حاليا في تركيا ،استعدادا لخوض
منافسات الموسم الجديد.
وقــال مدير الفريق األول منصور الشمري،
إن تدريبات األبيض تسير بشكل جيد حسب
ال ـخ ـط ــة ال ـم ــوض ــوع ــة لـلـمـعـسـكــر ال ـخ ــارج ــي،
ويتخللها مباريات تجريبية قوية ومتدرجة
المستوى ،وذلك بهدف االحتكاك مع مستويات
قــويــة ،والتطبيق الميداني لطرق اللعب التي
سيعتمد عليها الفريق فــي الموسم الجديد،
ً
مضيفا "جميع الالعبين ملتزمون بتعليمات
الجهاز الفني الجديد داخل الملعب وخارجه،
مما يعكس مدى حرصهم على الظهور بشكل
جيد في الموسم المقبل".

إل ــى جــانــب أف ـضــل وص ـيــف في
المجموعات الثالث إلــى الــدور
قبل النهائي.
وتتطلع فرق مباريات اليوم
إلى تحقيق االستفادة األمثل من
مباريات كاس االتحاد ،على أمل
تحقيق الجاهزية المطلوبة حال
المشاركة في بطوالت الــدوري
الممتاز ،والــدرجــة األول ــى ،إلى
جانب بطوالت الكؤوس.
وتميل الكفة فــي المباريات
ال ـ ـثـ ــاث إلـ ـ ــى الـ ـق ــادسـ ـي ــة عـلــى
حساب الصليبيخات ،وهو ما
ينطبق على العربي وكاظمة في
مواجهة برقان والساحل.

بالعطاء داخل المستطيل األخضر،
كما أن المنتخب اليمني ليس لقمة
سائغة.
ويعتمد المنتخب على خطة
هجومية بحتة لـمـحــاولــة إح ــراز
اكبر عدد من األهداف ،خصوصا أن
األهداف قد تلعب دورا في التأهل
ل ــدور نصف الـنـهــائــي ،مــع تأمين
الشق الدفاعي ابتداء من منتصف
ال ـم ــرم ــى ،م ــن أج ــل اإلجـ ـه ــاز على
الهجمات اليمنية مبكرا.

التشكيل المتوقع
وم ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــع أن ي ـل ـع ــب
غــونــزالـيــس بتشكيل يـتـكــون من
خالد العجاجي في حراسة المرمى،
وح ـمــد ال ـق ــاف وي ــوس ــف الـحـقــان
وجــاســم عتيق وراش ــد الــدوســري
لـخــط ال ــدف ــاع ،وعـبــدالـلــه ال ـجــزاف
وم ـه ــدي دش ـتــي وب ـن ــدر الـســامــة
وعيد الرشيدي ،ويوسف الرشيدي
وفواز المبيلش في خط الهجوم.
وق ــد يشهد التشكيل تغييرا
باالعتماد على مبارك الفنيني منذ
البداية بدال عن يوسف الرشيدي.

أعلن أمين سر االتحاد الكويتي للكرة الطائرة
مدير البطولة العربية لألندية للسيدات عبدالله
الغرير ،إلغاء إقامة البطولة الحادية والعشرين
لألندية العربية للسيدات ،التي كان من المقرر أن
يستضيفها نادي سلوى الصباح خالل الفترة
من  13حتى  24أكتوبر الجاري.

جــاء ذلــك بـنـ ً
ـاء على قــرار االتـحــاد العربي
للكرة الطائرة ًلعدم وصــول عدد الفرق التي
تـقــدمــت رسـمـيــا ًللمشاركة فــي الـبـطــولــة إلــى
الحد األدنى طبقا للوائح مسابقات االتحاد
العربي للعبة ،إذ لم يتقدم إال ثالثة أندية من
ثالث دول فقط.

«الكرة» ّ
يفعل قرار منع الجماهير
قـ ـ ـ ـ ــرر اتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرة م ـن ــع
ال ـح ـضــور الـجـمــاهـيــري اب ـتــداء
مــن ا لـبـطــو لــة التنشيطية التي
تنطلق اليوم.
وكان اجتماع الهيئة مع الكرة
الذي كان مقرر له امس قد تأجل
إلى اليوم.
وم ـ ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى ،أع ـلــن
االت ـح ــاد رسـمـيــا إقــامــة م ـبــاراة
ال ـم ـن ـت ـخــب ال ــوط ـن ــي األول مــع
منتخب ليتوانيا الدولية الودية

 15نوفمبر على استاد االتحاد
الليتواني بمدينة فيلنيوس.
ي ــذ ك ــر أن األزرق س ـي ــوا ج ــه
أ يـضــا منتخب التشيك  11من
الشهر نفسه ،ولم يعلن االتحاد
عن المباراة بسبب عدم توقيع
الـ ـعـ ـق ــد الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ــالـ ـلـ ـق ــاء مــع
االتحاد التشيكي.

الشيخ يسدل الستار على
مشواره أمام العربي
خاطب نادي القادسية نظيره في العربي
ملعب المباراة المقرر أن
من أجل تغيير َ
يستضيف مباراتي الــدور األول والثاني
في الــدوري الممتاز من أجل منح الالعب
المخضرم صــا لــح الشيخ فــر صــة للترتيب
لمباراة اعتزاله ،على أن تكون بالدور الثاني
على ملعب نادي القادسية.
وط ـل ــب ال ـقــادس ـيــة أن ت ـق ــام مـ ـب ــاراة ال ــدور
األول أمــام األخضر على استاد علي صباح
ً
السالم ،بدال من استاد محمد الحمد ،على أن
يستضيف األخير مباراة الدور الثاني.
ويعد الشيخ الذي بدأ مسيرته مع األصفر
ً
م ــوس ــم  2000م ــن أك ّـب ــر الــاع ـب ـيــن س ـن ــا في
الدوري الكويتي ،ومثل القادسية في سنوات
ً
الـتـفــوق ويـعــد مــن أكـثــر الــاعـبـيــن تتويجا
بالبطوالت.
صالح الشيخ

الكويت يصطدم ببيروت في ختام «عربية السلة»

•

جابر الشريفي

تختتم اليوم منافسات الدور
التمهيدي لبطولة األندية العربية
ً
ل ـكــرة الـسـلــة الـمـقــامــة حــال ـيــا في
اإلسكندرية وتختتم فعالياتها
 9الـجــاري ،إذ يلتقي الكويت مع
ب ـيــروت الـلـبـنــانــي فــي منافسات
المجموعة الــرابـعــة عند الساعة
الـ ـث ــامـ ـن ــة م ـ ـس ـ ـ ً
ـاء ،ف ـي ـم ــا يـلـتـقــي
الـيــرمــوك مــع الـشــارقــة اإلمــاراتــي

ً
مساء في
عند الساعة السادسة
منافسات المجموعة الثانية.
وت ـ ـش ـ ـهـ ــد م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات ال ـ ـيـ ــوم
ال ـخ ـت ــام ــي ل ـ ـلـ ــدوري ال ـت ـم ـه ـيــدي
م ـبــاريــات ال ــزه ــراء الـتــونـســي مع
الوكرة القطري ،والميناء اليمني
مــع االت ـحــاد الـمـغــربــي ،والـغــرافــة
القطري مــع البطائح اإلمــاراتــي،
وش ـعــب ح ـضــرمــوت الـيـمـنــي مع
وداد بوفاريك الجزائري ،والفتح
الـسـعــودي مــع األهـلــي المصري،

إلغاء بطولة األندية العربية لـ«طائرة السيدات»
وأكــد الغرير أنه سيقوم بالتنسيق مع
إدارة نادي سلوى الصباح واالتحاد العربي
للكرة الطائرة واالتحادات اإلقليمية لتحديد
موعد جديد للبطولة ،ليشارك فيها أكبر
عدد ممكن من أندية السيدات في المنطقة
العربية.

أكد المدير العام للهيئة العامة للرياضة حمود فليطح حرص
الهيئة على تشجيع جميع المساهمات والمبادرات والجهود
التي من شأنها إبراز مسيرة الحركة الرياضية الكويتية وإحياء
تاريخها والحفاظ على هويتها.
ً
وردا على ما نشر حول عدم دعم الهيئة للمتحف الرياضي
لـ "حسين البلوشي" ،أوضح فليطح أن الهيئة تعتز بكل جهد
يــؤرخ للحركة الرياضية ومقتنياتها مــن خــال تعاونها مع
المتحف الــرسـمــي لـلــدولــة المتمثل فــي بـيــت الـعـثـمــان التابع
للديوان األميري ،الذي يجسد بمقتنياته الثمينة إطاللة حية
لتاريخ الكويت في جميع المجاالت ومن بينها تاريخ الرياضة،
وليس المبادرات الفردية.
وأهاب فليطح بجميع الرياضيين والمهتمين الذين يمتلكون
مقتنيات ترتبط بتاريخ الحركة الرياضية الكويتية أن يتقدموا
بها إلى بيت العثمان حيث تعد هذه اإلسهامات بمنزلة عمل
وط ـنــي يـحـظــى بــالـتـقــديــر واالح ـ ـتـ ــرام ،وي ـق ــدم صـ ــورة مشرفة
للرياضيين والمهتمين للحفاظ على إرث الرياضة الكويتية.

محترفا برقان ميشيل آدم وكيبكوفيتش

واالتحاد السكندري المصري مع
البليدة الجزائري.
وك ــان ممثال الـسـلــة الكويتية
الكويت قد التقى الغرافة القطري
في وقــت متأخر من مساء أمس،
فيما لـعــب الـيــرمــوك مــع الــزهــراء
التونسي في التوقيت نفسه.
وتعتبر نتيجة المباراتين أمس
حــاس ـمــة ف ــي رسـ ــم م ــام ــح تــأهــل
الفريقين للدور الثاني من عدمه.
ويتأهل اليوم عن كل مجموعة
األول والثاني إلــى الــدور الثاني
ال ــذي سـيـقــام بـنـظــام الـمـقــص ،إذ
يـلـتـقــي أول ال ـم ـج ـمــوعــة األولـ ــى
م ــع ث ــان ــي ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة،
وأول ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــان ـي ــة مــع
ثــانــي الـمـجـمــوعــة األول ـ ــى ،وأول
ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــال ـث ــة مـ ــع ثــانــي
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة ،وأول
ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ــرابـ ـع ــة م ــع ثــانــي
المجموعة الثالثة.

وصول محترفي «برقان»
وص ــل إل ــى ال ـبــاد فـجــر أمــس،

محترفا الفريق األول لكرة السلة
في نادي برقان األميركي ميشيل
آدم وال ـ ـصـ ــربـ ــي ك ـي ـب ـكــوف ـي ـتــش
لــانـخــراط فــي تــدريـبــات الفريق
ً
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادا النـ ـ ـط ـ ــاق ال ـ ـ ـ ــدوري
الممتاز في  17أكتوبر الجاري.
وكــانــت إدارة الـنــادي تعاقدت
م ــع الــاعـبـيــن مـيـشـيــل آدم ال ــذي
يلعب في مركز الجناح والصربي
سالفن كيبكوفيتش الــذي يلعب
في مركز االرتكاز "سنتر".
وس ـ ـي ـ ـن ـ ـخـ ــرط ال ـ ــاعـ ـ ـب ـ ــان فــي
ً
تــدري ـبــات الـفــريــق رسـمـيــا الـيــوم
بقيادة المدرب الوطني د .طالل
ً
القالف استعدادا للموسم المقبل.
وكانت إدارة النادي استعدت
ل ـل ـم ــوس ــم ال ـم ـق ـب ــل ع ـب ــر ت ـجــديــد
ال ـت ـعــاقــد م ــع الــاع ـب ـيــن عـبــدالـلــه
ســال ـم ـيــن وف ـ ــارس ف ــال ــح وسـعــد
الــرفــاعــي فـيـمــا ال تـ ــزال تـفــاوض
صانع األلـعــاب مساعد العتيبي
لتجديد تعاقدها معه.
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ّ
أتلتيكو يعمق جراح برشلونة
والريال يسقط في فخ إسبانيول
ً ً
حقق أتلتيكو مدريد فوزا ثمينا
على برشلونة بهدفين دون
مقابل ،بينما تلقى ريال مدريد
أول خسارة هذا الموسم في
الليغا وكانت على يد إسبانيول
 ،1-2ضمن منافسات المرحلة
الثامنة من الدوري اإلسباني
لكرة القدم.

ّ
عقد أتلتيكو مدريد حامل اللقب
ومهاجمه األوروغــويــانــي لويس
ســواريــز حياة الـمــدرب الهولندي
رونالدو كومان أكثر فأكثر ،وذلك
بعدما ألحقا ببرشلونة الهزيمة
األولــى في ال ــدوري اإلسباني هذا
الموسم بالفوز عليه -2صفر ،أمس
األول ،في المرحلة الثامنة.
ورف ــع ن ــادي العاصمة رصيده
إلــى  17نقطة ولحق بـجــاره ريــال
م ــدري ــد إل ــى الـ ـص ــدارة وذلـ ــك بعد
هزيمة النادي الملكي على أرض
إسبانيول .1-2
وبـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـم ـ ــدرب األرج ـن ـت ـي ـن ــي
ألتلتيكو دييغو سيميوني اللقاء
بإبقاء المهاجم الفرنسي العائد
م ــن بــرشـلــونــة أن ـط ــوان غــريــزمــان
ع ـل ــى م ـق ــاع ــد الـ ـ ـب ـ ــدالء ل ـل ـم ـب ــاراة
األولى في الدوري منذ عودته الى
"روخـيـبــانـكــوس" ،فــي حين لعب
المهاجم السابق اآلخر لبرشلونة
ً
سـ ـ ــواريـ ـ ــز أسـ ــاس ـ ـيـ ــا ال ـ ــى ج ــان ــب
البرتغالي جــواو فيليكس ونجح
فــي الـثــأر مــن كــومــان ال ــذي تسبب
برحيله عن "كامب نو" في صيف
 2020بعد وصوله الهولندي إلى
النادي.
ونجح أتلتيكو في الوصول الى
الشباك بهدف رائع لليمار بعد لعبة
ثالثية جميلة بدأها جواو فيليكس
بتمريرة الــى ســواريــز ال ــذي حول
الـكــرة ب ــدوره الــى زميله الفرنسي
الذي أطلقها صاروخية من زاوية

صعبة في سقف الشباك (.)23
وعندما كان الشوط األول يلفظ
أن ـفــاســه األخـ ـي ــرة ،وج ــه أتلتيكو
ضربة شبه قاضية لضيفه بإضافة
ال ـه ــدف ال ـثــانــي وهـ ــذه ال ـمــرة عبر
س ــواري ــز ال ـ ــذي س ـجــل ف ــي شـبــاك
فريقه السابق للمرة األولــى وذلك
إثــر لعبة ثالثية أخ ــرى مــع جــواو
فيلكيس وليمار صاحب التمريرة
الحاسمة (.)44
وتحرك برشلونة بشكل أفضل
ً
في بداية الشوط الثاني وكان قريبا
من تقليص الفارق عبر كوتينيو إال
أن الحارس السلوفيني يان أوبالك
تألق في وجه البرازيلي (.)60
ورغم التبديالت العديدة ،بينها

م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ج ـ ـيـ ــد ويـ ـحـ ـقـ ـق ــون
ال ـ ـفـ ــارق ف ــإن ــك ت ـش ـعــر ب ــراح ــة
أك ـثــر .ال ـم ــدرب يـجــد صعوبة
عند اتخاذ القرار .يجب قبول
مــن يـخـتــاره لـلـعــب .لـيــس من
السهل اتخاذ قرار مع المهارة
ا لـتــي يملكها الجميع .اليوم
جاء الدور على ليمار وجواو
وقدما مباراة ممتازة".
(إفي)

إسبانيول يهزم الريال

من جانب آخرُ ،مني ريال مدريد
ً
بخسارته الثانية تواليا واألولى في
الليغا ،إثر سقوطه بشكل مفاجئ
أمام مضيفه إسبانيول .1-2
ع ـلــى مـلـعــب "ب ـ ـ ــاور  ،"8سـ ّـجــل
راوول دي تــومــاس ( )17وأليكس
فيدال ( )60هدفي إسبانيول ،في
حين أحرز الفرنسي كريم بنزيمة
هدف ريال اليتيم (.)71
وبـخـســارتــه هـ ــذه ،أخ ـفــق ري ــال

قــال المدير الفني لبرشلونة ،رونــالــد كــومــان ،إن رئيس
النادي جوان البورتا أكد استمراره في تدريب الفريق ألنه
أجرى اتصاال به طالب فيه النادي بأن يكون "واضحا بشأن
ال ـمــدرب" ،وذلــك قبل الـخـســارة أمــس األول أمــام أتلتيكو
مدريد .2-0
وقال كومان "في السابق لم تكن األمور واضحة
فــي هــذا ال ـشــأن ،لقد تحدثنا عبر الـهــاتــف عن
الفريق وعن النادي وعن موقفي .لقد طلبت من
النادي توضيح األمور بشأن مدرب الفريق،
ألنه أمر مهم ،وكذلك من أجل الثقة بالمدرب
وكي يعرف الالعبون ماذا يدور .أعتقد أن
الرئيس اتخذ هذا القرار".
وأشار المدرب الهولندي إلى أنه نقل
إلى البورتا رؤيته حول الفريق وكيف
ً
تسير األمور ،مضيفا" :نعرف جيدا ما
ينقصنا في خط الهجوم ألن الالعبين
اليوم مختلفون عما سبق ،لم نستطع
اللعب بالطريقة المعهودة .سنطالب
الالعبين ببذل أقصى ما لديهم".
وبسؤاله عن دعم رئيس النادي له
أجــاب كومان" :نعم ،بكل تأكيد .لكن
أيضا األمر يتعلق بالنتائج".

بولونيا يسحق التسيو بثالثية نظيفة
ضاعف بولونيا أزمات ضيفه
التسيو ،عندما أكرم وفادته
بثالثية نظيفة أمس ،في
المرحلة السابعة من بطولة
إيطاليا لكرة القدم.

واتفورد يقيل مدربه
اإلسباني مونوس

مدريد في استعادة فــارق النقاط
الثالث عن جاره أتلتيكو ،ليتساوى
فريقا العاصمة في الصدارة بـ 17
نقطة مع أفضلية األهداف لمصلحة
الفريق الملكي ،وتقدم إسبانيول
إلـ ــى ال ـم ــرك ــز  12بـتـحـقـيـقــه ف ــوزه
ً
الثاني تواليا برصيد  9نقاط.
ودخل ريال الى المواجهة عقب
خسارته التاريخية أمــام شيريف
تيراسبول المولدافي المتواضع
 2-1في دوري أبطال أوروبا ،والتي
جاءت أيضا عقب التعادل السلبي
أمــام فياريال في ال ــدوري المحلي
األسبوع الماضي.
غير أن مجريات المباراة جاءت
مناقضة تـمــامــا لـلـتــوقـعــات التي

كومان :طلبت من النادي
توضيح األمور

سواريز :أحترم وأحب البرشا
قال لويس سواريز ،مهاجم
أتلتيكو مدريد إنه كان يفكر في
االعتذار في حال تسجيل هدف
في شباك برشلونة ( )0-2كما
حدث "نتيجة االحترام والحب"
لفريقه السابق ،وذلك في نهاية
المباراة التي اختتمها بـ"ارتياح
وفخر".
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز ،فـ ــي
تصريحات عقب اللقاء ،أمس
األول" :كنت أعلم أنني سأعتذر
ع ــن الـ ـه ــدف لـ ـم ــدى اح ـت ــرام ــي
وحبي والمسيرة التي قضيتها
ً
في برشلونة" ،مضيفا" :انني
سعيد بـفــوز الـفــريــق ،وهــو ما
نرغب فيه بالدفاع عن قميص
أتلتيكو مدريد .دائما ما يكون
الـفــوز مـهـمــا .الـمـنــافــس خصم
خــاص" ،موضحا أنــه سيعمل
بـ"جدية" للصعود بالفريق إلى
أعلى المستويات.
وقال مسجل الهدف الثاني:
"ع ـن ــدم ــا ت ـم ـلــك الع ـب ـي ــن عـلــى

سلة أخبار

دي توماس نجم إسبانيول يحرز هدفه في مرمى ريال مدريد
غريمان من ناحية أتلتيكو والعائد
من اإلصابة أنسو فاتي من الجهة
الكاتالونية ،بقيت النتيجة على
حالها حتى صافرة النهاية.

ً
عاد بولونيا لدرب االنتصارات مكتسحا ضيفه
التسيو بثالثية بيضاء ،في مباراة أقيمت أمس على
ملعب (ريناتو داالرا) ،ضمن منافسات الجولة السابعة
من دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم.
وحملت ثالثية صاحب األرض توقيع الجامبي
موسى بارو (ق ،)17والبلجيكي آرتــور ثيات (ق،)17
واالسكتلندي آرون هيكي (ق.)68
وهـكــذا عــاد بولونيا ل ــدرب االن ـت ـصــارات ،بعدما
لم يذق طعم الفوز خالل الجوالت الثالث الماضية
بالكالتشيو ،ورفع رصيده إلى  11نقطة في المركز
التاسع ،بفارق األهــداف فقط خلف التسيو السابع
ويوفنتوس الثامن.
وفي مباراة أخرى جرت أمس األول ،أحرز البديل
إيــدن جيكو هــدف التعادل إلنتر ميالن بعد دقيقة
واحدة من اشتراكه قبل أن يحصل على ركلة الجزاء
الحاسمة التي أهــدت فريقه االنتصار بعد أن قلب
حامل اللقب تأخره ليهزم ساسولو .2-1

ومنح هــدف دومينيكو بـيــراردي مــن ركلة جــزاء
التقدم لساسولو في منتصف الشوط األول ،لكن جيكو
ترك بصمة فورية بعد أن سجل برأسه هدف التعادل
من أول لمسة له في المباراة في الدقيقة .58
وتعرض المهاجم البوسني ،الذي يتقاسم صدارة
هدافي الدوري اإليطالي مع تشيرو إيموبيلي مهاجم
التسيو بستة أهـ ــداف ،إلعــاقــة مــن ال ـحــارس أنــدريــا
كوسيلي داخل المنطقة وسدد الوتارو مارتينيز في
الشباك من ركلة الجزاء التي أسفرت عنها المخالفة.
وفي مباراة أخرى ،فاز يوفنتوس بصعوبة بهدف
نظيف في مباراة تورينو.
وجاء هدف يوفنتوس والمباراة الوحيد عن طريق
مانويل لوكاتيلي في (ق.)86
وش ـه ــدت ال ـم ـب ــاراة خ ـشــونــة م ـفــرطــة م ــن جــانــب
أصحاب األرض ،فريق تورينو ،حيث حصل ثالثة
العبين على بطاقات صفراء هم :أنتونيو سانابريا،
وساسا لوكيتش ،وروالندو ماندراجورا.

رياضة

اعطت ريال ارجحية مطلقة لتحقيق
الفوز ،فعلى الرغم من امتالك فريق
المدرب االيطالي كارلو أنشيلوتي
االستحواذ االكبر ،لم تكن فعالية
الضيوف كبيرة خالل الشوط األول،
فتمكن أصحاب االرض من مباغتة
خصمهم بهدف مبكر بعد هجمة
سريعة من الجهة اليمنى ،قبل أن
يتابع دي توماس الكرة العرضية
من آدريــان إمباربا بسهولة داخل
مرمى الحارس تيبو كورتوا (.)17
وم ـ ـق ـ ــاب ـ ــل غ ـ ـ ـيـ ـ ــاب الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــة
الهجومية عن ريال مدريد ،ظهرت
رع ــون ــة دفــاع ـيــة مـفــاجـئــة لـلـنــادي
الـ ـ ـم ـ ــدري ـ ــدي ،سـ ـمـ ـح ــت لـ ـلـ ـن ــادي
الكاتالوني بمضاعفة تقدمه (،)60

إذ تمكن فـيــدال مــن اخ ـتــراق دفــاع
ري ــال بطريقة مـهــاريــة رائـعــة بعد
تخطيه ناتشو ،قبل ان ّ
يسدد كرة
ّ
مقوسة في الزاوية اليمنى للمرمى.
ون ـ ـجـ ــح ري ـ ـ ـ ــال ف ـ ــي ف ـ ــك عـقـمــه
ً
التهديفي أخـيــرا فــي الـمـبــاراة عن
طــريــق ه ـ ّـداف ــه بـنــزيـمــة ( ،)71إثــر
م ـج ـهــود ف ـ ــردي رائ ـ ــع قـ ــام خــالــه
ب ـمــراوغــة العـ َـبـيــن مــن اسـبــانـيــول
قبل ان ّ
يسدد في الزاوية اليمنى،
ّ
لكنه لم يتمكن من العودة بالنتيجة
ليخرج اسبانيول بفوز غال على
حساب ريال.

غابي :لم أصدق نبأ
استدعائي للمنتخب

بيكيه :نعاني مشكالت عديدة

كومان

اعترف جيرارد بيكيه ،مدافع
بــرشـلــونــة ،بـعــد هــزيـمــة فريقه
بـثـنــائـيــة نـظـيـفــة م ــن أتلتيكو
مدريد في اللقاء الذي احتضنه،
أ م ـ ـ ــس األول ،م ـل ـع ــب "وا ن ـ ـ ـ ــدا
ميتروبوليتانو" في الجولة
ال ـث ــام ـن ــة مـ ــن ال ـ ــدوري
اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي لـ ـك ــرة
القدم "الليجا ،بأن
فريقه "يعاني".
وقـ ـ ــال بـيـكـيــه،
فـ ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة مــع
شبكة "موفيستار"
بعد انتهاء اللقاء" :بدأنا
ال ـم ـب ــاراة ب ـص ــورة جـيــدة،
بـ ـحـ ـثـ ـن ــا ع ـ ــن ال ـت ـس ـج ـي ــل
وتحلينا بالشجاعة ،ولكن
الخصم تفوق علينا وسجل
فينا هدفين .وبعد الهدفين
يمكننا لعب كرة القدم لثالث
ســاعــات دون أن نسجل أي
هدف".
وأض ـ ـ ـ ــاف" :ن ـش ـع ــر أن

أعلن نادي واتفورد ،صاحب
المركز الرابع عشر في الدوري
اإلنكليزي لكرة القدم ،أمس
أنه أقال مدربه اإلسباني
تشيسكو مونوس بسبب
"االتجاه السلبي" في النتائج.
وكتب فريق "هورنتس"
في بيانه "يؤكد واتفورد
أن تشيسكو مونوس ترك
منصبه كمدرب للنادي"،
مضيفا :تعتقد اإلدارة أن
العروض األخيرة تشير
بوضوح إلى اتجاه سلبي في
وقت من المتوقع أن يتحسن
االنسجام داخل الفريق بشكل
كبير .وخسر واتفورد أربع
مرات في مبارياته الست
األخيرة ،بينها سقوطه
أمام مضيفه ليدز يونايتد
(صفر )-1السبت في المرحلة
السابعة ،وهو أول فوز هذا
الموسم لرجال المدرب
األرجنتيني مارسيلو بييلسا.

األم ــور مـعـقــدة ،فنحن نعاني.
لكن ال يوجد لدينا خيار آخر
سوى االستمرار في المنافسة"،
ً
مشيرا إلى أنهم تحدثوا فيما
بينهم عــن طــرق لعب أتلتيكو
مــدريــد ،كالكرتين اللتين جاء
ً
م ـن ـه ــا الـ ـه ــدفـ ـي ــن ،مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا أن
"الـفــريــق ال يـعــانــي مــن مشكلة
واحــدة ،لكن من عدة مشكالت"
في الوقت الراهن.

أرتيتا :لم نستحق الفوز أمام برايتون
قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال ،إن فريقه لم يستحق
الفوز بعدما ظهر بال أنياب هجومية خالل التعادل دون
أهداف في ضيافة برايتون آند هوف ألبيون في الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم أمس األول ،لكن المدرب
اإلسباني شعر ببعض االرتياح بسبب األداء الدفاعي
القوي .وصنع برايتون  21محاولة ،منها محاولتان
فقط على المرمى في ظل دفاع قوي من أرسنال ،رغم
أن المهاجم بيير-إمريك أوباميانغ وضع الكرة برأسه
في القائم في الشوط األول.
وقال أرتيتا لهيئة اإلذاعة البريطانية (بي.بي.سي)،
إن هذه المحاولة من ضربة الــرأس "من المحتمل أن
تكون الفرصة الوحيدة من اللعب المفتوح في الشوط
األول ،ولم نكن محظوظين أنها لم تدخل .ال أعتقد أننا
نستحق الفوز بالمباراة .يجب علينا قبول التعادل
باألداء الذي قدمناه ،ونحاول التحسن".
وتحسن أداء أرسنال عقب االستراحة ،وظهر بشكل
هجومي جيد مدة عشر دقائق ،لكنه تراجع بعد ذلك
وعانى من أجل صناعة الفرص.

كشف العب وسط برشلونة
الشاب غابي أنه لم يصدق
نبأ استدعائه لقائمة منتخب
إسبانيا األول.
وعقب خسارة فريقه أمام
مضيفه أتلتيكو مدريد
بثنائية نظيفة الليلة الماضية
في الجولة الثامنة من الدوري
اإلسباني ،صرح غابي البالغ
 17عاما ،والذي تم استدعاؤه
للمنتخب ألول مرة للمشاركة
في نهائيات دوري األمم
األوروبية "في البداية لم
أصدق ،ثم تأكدت من القائمة
وشعرت بالسعادة ،ولكن
اآلن أنا مستاء من الهزيمة"،
وذلك في تصريحات نشرها
برشلونة .ورغم الهزيمة ،أشار
غابي ،الذي لعب أساسيا ،إلى
أن فريقه قدم أداء جيدا أمام
أتلتيكو مدريد حتى سجل
اصحاب األرض الهدف األول،
مبرزا "بعدها تراجع أداؤنا
قليال ،ولكن عقب ذلك سنحت
لنا فرصتان للتسجيل كان
من الممكن أن تغيرا نتيجة
المباراة".

رين يذيق ميسي ورفاقه
أول هزيمة
أوقف رين قطار باريس
سان جرمان الجامح وكسر
سلسلة انتصارات البي إس
جي بالفوز عليه مساء أمس
بثنائية نظيفة ،ضمن الجولة
التاسعة من الدوري الفرنسي.
وعلى أرضية ملعب روازو
بارك معقل رين ،سجل جايتان
البورد الهدف األول ألصحاب
األرض (ق ،)45ثم أحرز
فالفيان تيه الهدف الثاني
لرين مع بداية الشوط الثاني
(ق.)46

جيزاهيغن ً
ً
البحرينية ً
تحطم رقما قياسيا عالميا

توتنهام يستعيد نغمة االنتصارات بهدية من أستون فيال

ً
هدفا في مرمى آستون فيال
لوكاس مورا نجم توتنهام يسجل

خفف توتنهام هوتسبر من وطء الضغط على
مــدربــه البرتغالي نــونــو إشبيريتو سانتو بعد
 3هــزائــم متتالية ،واسـتـعــاد نغمة االنـتـصــارات
بفوزه أمس ،على أستون فيال  1-2ضمن المرحلة
السابعة من الدوري اإلنكليزي الممتاز.
وتقدم توتنهام عن طريق الدنماركي بيار إميل
هويبرغ ( ،)27ليدرك أولي واتكينز التعادل لفيال
( ،)67قبل أن يهدي العب أستون فيال مات تارغت
توتنهام النقاط الثالث بهدف من طريق الخطأ
في مرماه (.)71
وب ـهــذا ال ـف ــوز ،رف ــع تــوتـنـهــام رص ـيــده إل ــى 12
نقطة ،فــي حين تجمد رصـيــد أسـتــون فيال عند
النقطة العاشرة.
وافتتح هوتسبير التسجيل فــي الدقيقة ،27
بعدما هجمة من منتصف الملعب بطلها الكوري
الجنوبي ســون هيونغ-مين ،الــذي استغل تأخر
مدافعي أستون فيال ومرر كرة على طبق من فضة
لهويبرغ الذي أسكنها بهدوء في الزاوية اليمنى
السفلى للحارس األرجنتيني إميليانو مارتينيس.
وفي الشوط الثاني ،انبرى واتكينز لعرضية
منخفضة من تارغت من الجهة اليسرى ،وأسكنها
ً
في شباك الفرنسي هوغو لوريس ،مدركا التعادل
(.)67

ً
لكن المباراة لم تحمل كثيرا من المجد لتارغت
صاحب تمريرة هدف التعادل ،فكان سيئ الحظ
بتسجيله خطأ في مرماه ،إذ حول تمريرة رائعة
من سون عبرت المدافعين وكانت في طريقها إلى
البرازيلي لوكاس مــورا ،لكن تارغيت حولها في
ً
الشباك ،مهديا توتنهام ثالث نقاط غالية.
ّ
وفي مباراة أخرى ،فرط ليستر سيتي بفوز مهم
ً
على مضيفه كريستال باالس ،بعدما كان متقدما
بهدفين نظيفين ،وتعادل معه .2-2
وكانت بداية ليستر قوية بافتتاح التسجيل
فــي الدقيقة  31عــن طــر يــق النيجيري كيليتشي
إيهياناتشو ،قبل أن يضاف جيمي فاردي النتيجة
(.)37
لـكــن ســرعــان مــا انـتـفــض أص ـحــاب األرض في
الـشــوط الـثــانــي ،وسـجـلــوا هــدف تقليص الـفــارق
في الدقيقة  61عن طريق ميكايل أوليز ،وأدركوا
التعادل بهدف الغاني جيفري شلوب (.)72
وبالتالي ،بات رصيد ليستر  8نقاط في المركز
الـثــالــث عـشــر ،أم ــا كــريـسـتــال ب ــاالس فـفــي المركز
الرابع عشر مع سبع نقاط.
من جهة ثانية ،خسر وست هام  1-2أمام ضيفه
برينتفورد ،الذي خطف الفوز في األنفاس األخيرة
من المباراة.

ّ
حطمت العداءة البحرينية
كالكيدان جيزاهيغن أمس
الرقم القياسي العالمي لسباق
 10كلم في سباق عمالقة
جنوى بإيطاليا (The Giants
 ،)Geneva 10kmوفقا لما
أعلنه االتحاد الدولي أللعاب
القوى .وسجلت كالكيدان
ذات الـ 30عاما زمنا قدره 29
دقيقة و 38ثانية لتكسر بفارق
خمس ثوان الرقم القياسي،
الذي سجلته الكينية
جويسلين جيبكوسجي في
براغ عام  .2017ويعد عمالقة
جنوى رابع سباق طريق في
مشوار كالكيدان التي حققت
فضية سباق  10آالف متر
عدوا للسيدات في أولمبياد
طوكيو  .2020واحتلت
المركز الثاني في سباق
اليوم الكينية أجنيس تيروب
بواقع  30دقيقة و 20ثانية،
تليها مواطنتها سيليفين
تشيسبول في المركز الثالث
بفارق  8ثوان.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

التاريخ السياسي للحوار...
وماذا نتوقع منه؟

أ .د .غانم النجار

ّ
مـنــذ بــدايــة تشكيل الـنـظــام الـسـيــاســي ،يـمــثــل ال ـحــوار
ً
ً
عنصرا أساسيا في إدارة العجلة ،والدالئل على ذلك كثيرة،
نذكر منها هجرة تجار اللؤلؤ ،واستخدام مبارك الصباح
الحوار إلعادتهم ،وإنشاء مجلس الشورى بعد وفاة الشيخ
سالم المبارك عام  ،١٩٢١والمجلس التشريعي  ،١٩٣٨الذي
انتهى بصدام وانقطع الحوار بعده ،حتى تولي الشيخ
عبدالله الـســالــم الحكم فــي  ،١٩٥٠وكــانــت قمة إنـجــازات
ً
الحوار هي دستور ٌ ،١٩٦٢وكان باإلمكان أن ُيكون شيئا
آخــر ،وقــد سبق إق ـ َ
ـراره أزمــة سياسية حــادة أغلقت فيها
الصحف واألندية.
ّ
وما إن تشكلت بنية الدولة الوطنية بأجهزتها ،وأموالها،
وقدراتها ،وانحسار دور القوى المنافسة ،لم يعد هناك من
يقدر على الحد من اندفاع الحكومة في االستئثار بالسلطة،
إن هي أرادت ذلــك ،وقد أرادت وفعلت ،واألمثلة على ذلك
كثيرة من  ،١٩٦٧و ،١٩٧٦و ،١٩٨٠و ،١٩٨١و ،١٩٨٢و١٩٨٦
إلى آخره ،واتضح أنه كلما استأثرت الحكومة بالسلطة،
فإن النتائج تكون ضارة للمجتمع.
ومن هنا يأتي الحديث عن الحوار كأداة لحل األزمات
العالقة .فــاألزمــات المتكررة هــي جــزء مــن مالمح النظام
السياسي الكويتي ،وال يمكن الخروج من تلك األزمــة إال
بالتوافق الجزئي ،إال أنه من غير المتوقع أن يحدث اختراق
كبير إلنهاء األزمــة السياسية ،أو أن يتحول الـحــوار إلى
تفاوض ،فموازين القوى محسومة لمصلحة الحكومة ،أما
القوى الشعبية فقوتها بالتفاف الناس حولها ،والحوار
شيء والتفاوض شيء آخر.
وكنت قد كتبت سلسلة مقاالت بعد انتخابات  ٥ديسمبر
الماضي ،لتبيان مداخل تحريك أزمة متوقعة بين المجلس
والحكومة ،كانت خالصتها التالي:
"إدخال عناصر نيايبة فاعلة في الحكومة ،كما جرى في
َ
مجلسي  1992و ،1996حيث خففوا التوتر بين السلطتين،
ُ
سيحدث) ،والخيار األنجع واألفضل ،أن يتم
(وهو ربما ما
فتح حوار جدي ،بقضايا محددة معروفة وسقف زمني،
بين النواب والحكومة ،وربما من خارجهما ،للتفاهم حول
مستقبل البالد ،وتغيير نهج إدارة الدولة ،وليس فقط نزع
فتيل أزمة قادمة ،تليها أزمة أخرى.
العملية السياسية لدينا بوضعها الحالي مـحــدودة
ً
ً
األفق ،قد تحقق انفراجا هنا أو انفراجا هناك ،وانكسارات
أكثر ،فالحكومة فيل ضخم بحاجة دائمة إلى تأكيد التزامه
ً
ً
بروح ومبادئ الدستور ،قوال وفعال ،حتى ال يدوس على ما
ّ
تبقى من الزرع ،وحتى ال نكرر المقولة الشعبية "المرعى
خضر بس العنز مريضة".

درايش

انتهى الدرس

د .ناجي سعود الزيد

لو عادت الحكومة إلى محاضر مجلس
األمة في عام ...2015
نـ ـع ــم ل ـ ــو ع ـ ـ ـ ــادت الـ ـحـ ـك ــوم ــة إل ـ ـ ــى ت ـلــك
ال ـم ـحــاضــر ،ل ــوج ــدت أن اس ـت ـجــواب وزي ــر
الـصـحــة ال ـســابــق ،د .عـلــي الـعـبـيــدي ،كــان
ً
مستحقا ،وما ورد به من استفسارات عن
تجاوزات كثيرة بعضها انتهى اآلن بإدانة
الوكيل السابق د .خالد السهالوي ،وكذلك
الوكيل المساعد محمود عبدالهادي ،وتم
الحكم عليهما بالسجن سبع سنوات!
كما أن المحاكم مستمرة في محاكمتهما
ّ
بقضايا أخرى تتعلق باختالسات جديدة،
وحضرا إلى المحكمة بلباس السجناء!

كـ ــل ذل ـ ــك ن ـش ــرت ــه ال ـص ـح ــف ب ــإس ـه ــاب،
ً
وس ـت ـطــول الـقـضـيــة لـتـشـمــل أم ـ ــورا أخ ــرى
ً
ولربما أشخاصا آخرين.
ّ
ولـكــن َم ــن يـتــذكــر الحملة الـتــي شنتها
الحكومة قبل وأثناء االستجواب ،ونجحت
في تجنيب الوزير العبيدي طرح الثقة؟!
نعم ،لقد قامت الحكومة حينذاك بفتح
ال ـبــاب عـلــى مـصــراعـيــه لتلبية واسـطــات
النواب في جميع األمور ،وأهمها العالج
ب ــالـ ـخ ــارج ،وي ـك ـف ــي ال ـ ـعـ ــودة ل ـل ـن ـظــر فــي
ميزانية العالج بالخارج خالل تلك الفترة،
ل ـت ــروا بـ ـ ّ
ـأم أعـيـنـكــم ك ــم ك ــان ــت الـحـكــومــة
مخطئة بتحصين وزرائـ ـه ــا ،وم ــا إدان ــة

ال ـس ـهــاوي وال ـع ـبــدال ـهــادي س ــوى دلـيــل
على ذلك.
فـيــاحـ ّـبــذا لــو أع ــادت الحكومة النظر في
توجهها لحماية الوزراء من االستجوابات،
ولتدع كل وزير يدافع عن نفسه ويبرر أفعاله
وقراراته.
ت ـج ــرب ــة وزي ـ ــر ال ـص ـح ــة ال ـس ــاب ــق أثـبـتــت
بــالــدلـيــل وال ـبــرهــان ت ـجــاوزات واخـتــاســات
على أيــدي الوكالء صــدرت بها أحكام إدانة
ً
قضائية ،و م ــازال القضاء مستمرا بالنظر
في قضايا أخرى مرتبطة بنفس الموضوع،
ً
ويكفي ذلك ليكون درسا للمستقبل.

ْ
كل شي له ِحتنه

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

اس ــأل عــن ال ــورد لـيــش يـفــز وق ــت الربيع
واسـ ـ ــأل ع ــن الـ ـم ــاي ل ــى ف ـ ــارت يـنــابـيـعــه
ّ
متفجر بــوابــل سريع
واس ــأل عــن الغيم

واسـ ـ ــأل ع ــن الـ ـم ــوج ف ــي م ـ ـ ّـده وتــودي ـعــه
للصبح وق ـتــه وأن ـســامــه وجـ ـ ّـوه الـبــديــع
ْ
ول ـل ـي ــل صـ ــفـ ـ َـوه وم ـ ـسـ ـ ّـراتـ ــه وذع ــاذيـ ـع ــه

كــل شــي بـ ـ حتنه فــا تــأخـيــر أو تسريع
ال تـحـســب الــوقــت فــي يــومــه وأســابـيـعــه
وال تـ ـل ــوم ال ـ ـ ــذي لـ ـلـ ـش ــوق ق ـل ـب ــه مـطـيــع
يمكن بشوقه اسـتــوى ويـخــاف تقطيعه
طــاح الــرطــب مــا لقى مــن يجمعه ويبيع
ْ َ
ّ
وف ـ ــاح إيـ ــده ان ـ ِـش ــف ــت م ــو نـ ــاوي يبيعه

يستجير بالمسامير للتخلص من «الكحول»!
أزال أطباء في ليتوانيا أكثر من كيلوغرام من المسامير
ً
من معدة رجــل ،بلع أجساما معدنية بعد إقالعه عن تناول
الكحوليات.
ُ
ونقل الرجل الذي لم يكشف عن اسمه لمستشفى في مدينة
ً
كاليبيدا الساحلية على بحر البلطيق ،حيث كان يعاني آالما
شديدة في منطقة البطن .وأظهرت األشعة السينية التي أجريت
له وجود قطع معدنية يصل طول بعضها إلى  10سنتيمترات.
ً
ونقل موقع سكاي نيوز أمس تصريحا للجراح ساروناس
ديليديناس ال ــذي أج ــرى عملية عاجلة للمريض ،قــال فيه:
"خــال العملية التي استغرقت ثــاث ســاعــات مــع استخدام
األشعة السينية ،تمت إزالة جميع األجسام الغريبة من معدة
المريض".

«بيبي» كولومبو يحلق فوق عطارد

حوار كيميائي

حوار سياسي ال تنازل دستوري
ّ
وجــه سمو أمـيــر الـبــاد يــوم األرب ـعــاء الماضي
إل ــى ح ــوار وط ـنــي يـجـمــع السلطتين التشريعية
والتنفيذية ،بهدف تهيئة األجواء وتوحيد الجهود،
وتوجيه الطاقات كافة لخدمة الوطن وتعزيز العمل
الديموقراطي ،في إطار التمسك بالدستور ،وفق ما
صرح وزير شؤون الديوان األميري ،وهي خطوة
طيبة ،وتأتي أهميتها أنها موجهة من والد الجميع
ً
سمو أمير البالد ،استشعارا من سموه بضرورة
معالجة األولــويــات الـتــي تـهـ ّـم الــوطــن والـمــواطــن،
وهو ما يحتم على الجميع المشاركة في الحوار
ُ
بنوايا طيبة تعلي مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
ً
دائما ما كان الحوار هو السبيل األمثل في العمل
السياسي ،فهو أقصر الطرق للوصول إلى توافق

د .حمد محمد المطر

ّ
يشكل األرضية لحل الملفات األساسية العالقة.
ولم يكن الحوار في يوم من األيام دليل ضعف،
بل هو دليل قوة مستمدة من حق جميع األطراف
ّ
في طرح رؤاها للخروج من األزمة ،وهو ما يشكل
استشعرها سموه،
أساس الحوار وفلسفته التي
ّ
كما أن العمل السياسي بأساسه  -بغض النظر عن
السبل التي يسلكها  -يقود إلى الحوار وينتهي به،
بصفته الطريقة السياسية المثلى لبحث الخالفات
ّ
وحل كل الملفات العالقة.
يـ ــدرك ال ـس ـيــاس ـيــون ،ع ـلــى اخ ـت ــاف أن ــواع ـه ــم،
ً
أن الـعـمــل الـسـيــاســي ال يـقــوم دائ ـمــا عـلــى الشقاق
والـ ـتـ ـص ــادم ،وأن ال ـم ـع ــارك ال ـص ـفــريــة ف ــي الـعـمــل
ً
السياسي قد ال تقود دائما إلى األهداف المنشودة،

ّ
وأن الخالفات السياسية وتكتيكاتها المشروعة
تهدف فــي النهاية إلــى إب ــراز المواقف وتأكيدها
ً
ووضعها على طاولة الحوار ،الذي غالبا ما يؤدي
إلى نوع من التفاهم الضروري لتحقيق استقرار
ّ
كفيل بحل الملفات الخالفية ،ومــا قــواعــد العمل
ً
السياسي ومهاراته إال إدراك هذه البديهة ،انطالقا
من ذلــك يرحبون بالحوار حين يدركون أنــه أكثر
منفعة للوصول إلى األهداف الوطنية التي يسعون
لتحقيقها.
وبالطبع ،ال يمكن أن يكون الحوار على حساب
الدستور أو مصالح األمة أو على حساب الثوابت
السياسية والوطنية ،وإال خرج عن غايته ،وأصبح
ً
ب ــاب ــا ل ـل ـتــأزيــم أك ـث ــر م ـنــه ل ــإص ــاح .وال ـتــرح ـيــب

ّ
اليهود :موسى كلم الله في السعودية

بــال ـحــوار الـسـيــاســي يــأتــي م ــن أهـمـيـتــه لتحقيق
ً
ً
نــوع مــن االسـتـقــرار المطلوب سياسيا وشعبيا،
ّ
بحيث يؤدي هذا االستقرار إلى حل ملفات عالقة
منذ أربع سنوات ،وفي أولويتها ملف العفو الذي
نأمل أن يؤدي هذا الحوار إلى إنهائه وفتح صفحة
ج ــدي ــدة ف ــي ال ـع ـمــل ال ــوط ـن ــي ،ت ـقــوم ع ـلــى تــوحـيــد
الجهود وتحقيق التعاون وتعزيز مسيرة العمل
الديموقراطي الذي هو محل فخر واعتزاز ،كما جاء
في توجيه سمو أمير البالد.
ّ ***
« »Catalystمادة حفازة:
حـ ــوار س ـيــاســي  +مـحــافـظــة ع ـلــى ال ــدس ـت ــور =
عفو كريم

التقط القمر االصطناعي "بيبي
كولومبو" المخصص الستكشاف
عطارد أولى صوره ألقرب كوكب
ّ
إلى الشمس ،وحلق على ارتفاع
نحو مئتي كيلومتر منه.
وهذه المرة األولى منذ إطالق
هذا القمر االصطناعي المشترك
بين وكــالـتــي الـفـضــاء األوروب ـيــة
ّ
واليابانية عام  2018يحلق فوق
ً
ّ
الكوكب الذي يشكل "هدفا" له.
ُ
ومن المقرر أن يكتفى بوضع
"بيبي كولومبو" في مدار عطارد
فــي عــام  2025ألن الــوصــول إلــى
أصـغــر كــواكــب الـنـظــام الشمسي
بالغ الصعوبة.
وال ـت ـق ـطــت ك ــام ـي ــرات الـمــركـبــة
ً
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورا ب ـ ــاألب ـ ـي ـ ــض واألس ـ ـ ـ ـ ــود

خ ـ ــال ت ـح ـل ـي ـق ـهــا ف ـ ــوق عـ ـط ــارد،
ولـكــن بعدما وصــل إلــى الجانب
ال ـل ـي ـل ــي مـ ــن ال ـ ـكـ ــوكـ ــب ،لـ ــم تـكــن
الظروف "مثالية" اللتقاط الصور
مباشرة من النقطة األقــرب (199
ً
كيلومترا) ،وكانت أقــرب الصور
التي نجح في التقاطها من مسافة
نحو  1000كيلومتر.
وتظهر فــي هــذه الـصــور حفر
ارتطام كبيرة على السطح تكونت
ب ـف ـعــل ان ـص ـب ــاب ح ـم ــم بــركــان ـيــة
ضخمة قبل مليارات السنين.
ّ
وعلقت مديرة عمليات المركبة
إلـ ـس ــا م ــونـ ـت ــانـ ـي ــون" :إنـ ـ ـ ــه ألم ــر
ً
مــدهــش أن ن ــرى أخ ـي ــرا الـكــوكــب
ّ
الذي يشكل هدفنا".
(أ ف ب)

وفيات
نجاة حسن رضا بلوشي

زوجة علي حسن الدورقي
 52عاما ،شيعت ،ت66071796 ،66115988 :

أحمد علي محمد السنان

 64عاما ،شيع ،ت99440804 :

آمنة راشد حزام

أرملة سالم محمد الجديع
 86عاما ،شيعت ،ت94422331 ،66605020 :

مريم أحمد يوسف

أرملة إبراهيم محمد إبراهيم الحمادي
 86عــامــا ،تشيع التاسعة مــن صباح الـيــوم ،ت،97222028 :
99678989

فتوح بدر رمضان قاسم

 57عــامــا ،تشيع التاسعة مــن صباح الـيــوم ،ت،99505511 :
66444953 ،50300133

ضحية جعيالن حمدي الرشيدي

زوجة علي بادي ثعيان الرشيدي
 55عاما ،شيعت ،ت97966446 ،66694452 :

مواعيد الصالة
أعلن خـبــراء فــي اآلث ــار عثورهم على
أحد أقدس المواقع في التوراة ،زاعمين
أنه يقع على بعد أميال من المكان الذي
ً
كان يفترض سابقا أنه موجود فيه.
وقالت صحيفة ذا صن البريطانية ،في
تقرير نقله موقع الحرة أمس ،إن منظمة
علماء اآلثار التوراتية (مؤسسة توماس
لألبحاث) اليهودية تعتقد أنها وجدت
الجبل الفعلي ا ل ــذي قــاد النبي موسى
عليه السالم بني إسرائيل إليه.
وي ـقــول الـعـهــد الـقــديــم إن الـجـبــل كــان

مـحــاطــا بــالــدخــان وال ـنــار وال ــرع ــد ،وفــي
الـجــزء الـعـلــوي مـنــه تلقى مــوســى عليه
السالم الوصايا العشر من اإلله.
وت ــدع ــي ال ـم ـن ـظ ـمــة أن ج ـبــل س ـي ـنــاء،
أحــد أكثر األمــاكــن قــداســة فــي اليهودية
والمسيحية ،هــو فــي الــواقــع جبل مقلة
الذي يقع في سلسلة جبال اللوز شمال
غربي السعودية.
وتصف وكالة األنباء السعودية جبل
اللوز بأنه أجمل وجهات تساقط الثلوج
في المملكة ،ويصل ارتفاعه عن سطح

الـبـحــر إل ــى  2600مـتــر تـقــريـبــا ،وتـعــود
تسميته بذلك إلى كثرة شجيرات اللوز
فيه.
ويقع جبل مقلة ،ذو القمم السوداء كما
لو حرقته الشمس أو النار ،بالقرب من
شاطئ نويبع في جنوب سيناء بمصر،
حيث وجــد العلماء مـمــرات بــريــة تحت
الماء ،وتزعم الصحيفة أن هذا هو المكان
الذي انفلق فيه البحر.
ونقلت الصحيفة أنه تم العثور على
ما يشبه العربة في المنطقة ،حيث لحق

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

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

المصريون بهم في مركبات لكنهم غرقوا
بعد عبور بني إسرائيل.
وف ــي الـطــريــق مــن الـشــاطــئ إل ــى جبل
سيناء المحتمل تــو جــد صـخــرة كبيرة
عليها عالمات تآكل مائي ،رغم أنها في
وسط الصحراء .ويعتقد رئيس المنظمة
"أن هــذا المعلم المميز يمكن أن يكون
الصخرة التي أمر الله موسى بضربها،
وتدفقت منها المياه بعد ذلك".
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